
கணினி த�ொழில்நுட்பம்   

மேல்நிலை மு�ைொம் ஆண்டு

தமிழ்நாடு அரசு

தீண்நாமை ைனித ந்யைற்ற செயலும் செருங்குற்றமும் ஆகும்

தமிழ்நாடு அரசு விமையிலைநாப் ெநா்நூல வழங்கும் திட்த்தின்கீழ சவளியி்ப்ெட்து

பள்ளிக் கல்வித்துறை
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தமிழ்நாடு அரசு

முதலெதிப்பு    -     2018

திருத்தியப்ெதிப்பு - 2019, 2020

(புதிய ெநா்த்திட்த்தின்கீழ 
சவளியி்ப்ெட் நூல)

ைநாநிைக் கலவியியல ஆரநாய்ச்சி 
ைறறும் ெயிறசி நிறுவனம்
© SCERT 2018

ெநா்நூல உருவநாக்கமும் 
சதநாகுப்பும்

தமிழ்நாடு ெநா்நூல ைறறும் 
கலவியியல ெணிகள் கழகம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல அச்ெநாக்கம்

The wise
possess all

க ற க  க ச ட ற

விறெமனக்கு அன்று
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மனித நாகரீக வளர்ச்சியின் மிக உயர்்நத கண்டுபிடிப்பு “கணிப்்பாறிகள்”. 
கணிப்்பாறிகள் நமது அன்றாட வாழ்வின் ஒவ்வாரு நிலையிலும், நீககமற 

நிலற்நது காணப்படுகிறது. இன்று நாம் வாழும் யுகம், 
“கணிப்்பாறி யுகம்”. இ்நத யுகத்தில் கணிப்்பாறி 
பறறிய அறிவு இன்றியலமயாத ஒன்றாகும். எவர் 
ஒருவர், கணிப்்பாறிலய இயககும் அடிப்பலட 

அறிலவ ்பறறிருககவில்லையயா அவர் எத்தலை 
படடஙகள் ்பறறிருப்பினும், கல்ைாதவர் என்யற 

கருதப்படுவார். அ்நத அளவுககு கணிப்்பாறி கறறல் அதி முககியத்துவம் வாய்நதது. 
நாடடின் வளர்ச்சி, இலளஞர்களின் லககளில் தான் உள்ளது, ஒவ்வாரு இலளஞரும் 

கணிப்்பாறி அறிலவ ்பறயவண்டியது அவசியமாகும். இதலை மைதில் ்காண்யட, இ்நத  
பாடப் புத்தகம் வடிவலமககப்படடுள்ளது.

  இ்நத பாடப்புத்தகத்லத படிகக கணிப்்பாறி 
்தாழில்நுடபம் பறறிய முன்ைறிவு 
யதலவயில்லை.

  ஒவ்வாரு அைகும், ஆசிரியர் மறறும் 
மாணவர்கள் ்சயது பழகககூடிய  எளிய 
்சயல்முலறகள் மறறும் ்சயல்பாடுகலளக ்காண்டுள்ளது.

  ் தாழில்நுடப கலைச்்சாறகலள எளிதில் புரி்நது்காள்வதறகாக, 
”கலைச்்சால் அகராதி” இலணககப்படடுள்ளது.

  ”உஙகளுககுத் ்தரியுமா?” ்படடி ்சயதி, கறபவருககு பாடத் ்தாடர்பாை கூடுதல் 
தகவல்கலள தருகிறது.

  ் மன்்பாருள் பயன்பாடுகலளப் பயன்படுத்தி, ்சயமுலற பயிறசிகலள தீர்ப்பதறகாை 
”பயிறசி படடலற” அறிமுகம் ்சயயப்படடுள்ளது.

  QR குறியீடு, பாடத் ்தாடர்பாை கூடுதல் தகவல்கலள மின்கறறல் மூைம் ்பறும் 
வலகயில் இலணககப்படடுள்ளது.

QR குறியீடறடை எவ்வாறு இறைபபது?
o  உஙகள் ஸமார்ட லகயபசியில், QR ஸயகைர் பயன்பாடலட கூகுள் பியள 

ஸயடாரிலிரு்நது பதிவிறககம் ்சயது, நிறுவிக்காள்ளவும்.
o QR ஸயகைர் பயன்பாடலட திற்நது்காள்ளவும். 
o  ஸமார்ட லகயபசிலய பாடப்புத்தகத்திலுள்ள QR குறியீடடுககு அருகில் 

்காண்டு்சல்ைவும்.
o  ஸமார்ட லகயபசி, QR குறியீடலட படித்தவுடன், குறியீடடில் உள்ள இலணய முகவரி 

உஙகள் ஸமார்ட லகயபசியில் இலணககப்படடு, பாடத் ்தாடர்பாை கூடுதைாை 
தகவல்கலள அறி்நது ்காள்ளைாம்.

முகபபுறை

இந்த 
பவாடைபபுத்்தகத்ற்த 

எவ்வாறு 
பயனபடுத்து்து
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12ஆம் ்குபபிற்கு பிைகு மேற்படிபபு ேற்றும் ம்றை ்வாய்பபு ஆமைவாசறை

படிபபுகள் கல்லூரிகள் / பல்கறைக் 
கழகஙகள் ம்றை ்வாய்பபுகள்

பபவாறியியல்

இளஙகலை ்பாறியியல் 
(B.E./B.Tech)

இ்நதியா மறறும் ்வளிநாடுகளில்  
உள்ள எல்ைா பல்கலைக 
கழகஙகள் மறறும் அதன் 
உறுப்புககல்லூரிகள், 
சுயநிதிககல்லூரிகள்

்மன்்பாருள் ்பாறியாளர்/ 
வன்்பாருள் ்பாறியாளர்/ 
்மன்்பாருள் 
உருவாககுவர். 
கணிப்்பாறி துலறயில் 
மருத்துவ யசலவப் பிரிவு.

அறிவியல் ேற்றும் கறை

இளஙகலை அறிவியல் (B.Sc.) 
- கணிப்்பாறி அறிவியல்
B.C.A. (இளஙகலை 
கணிப்்பாறி பயன்பாடடியல்)
இளஙகலை அறிவியல் 
– கணிதம், இயறபியல், 
யவதியியல், உயிரியவதியியல், 
புவியியல், இதழியல்/ 
நூைக அறிவியல்,  அரசியல் 
அறிவியல், பயணம் மறறும் 
சுறறிைாவியல். 

இ்நதியா மறறும் ்வளி 
நாடுகளில் உள்ள எல்ைா 
பல்கலைக கழகஙகள் மறறும் 
அதன் உறுப்புககல்லூரிகள், 
சுயநிதிககல்லூரிகள்

அரசு மறறும் தனியார் 
நிறுவைஙகளில், நிை 
அலமப்பியல் வல்லுைர்,
வணிக ்சயைாகக 
புறத்திறனீடடம் (B.P.O.)

சடடைம்

LLB, இளஙகலை- சடடம்,
இளஙகலை மறறும் சடடம்,
இளஙகலை வணிகவியல், 
இளஙகலை வணிக 
யமைாண்லம,
இளஙகலை வணிக நிர்வாகம், 

இ்நதியா மறறும் ்வளி 
நாடுகளில் உள்ள எல்ைா 
பல்கலைக கழகஙகள் மறறும் 
அதன் உறுப்புககல்லூரிகள், 
சுயநிதிககல்லூரிகள்

வழககறிஞர்கள், சடட 
அதிகாரிகள் மறறும் அரசு 
யவலைகள்
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படிபபுகள் கல்லூரிகள் / பல்கறைக் 
கழகஙகள் ம்றை ்வாய்பபுகள்

்ணிகவியல் படிபபுகள்

இளஙகலை-வணிகவியல் 
(வரி  மறறும் வரி 
நலடமுலறகள்), இளஙகலை-
வணிகவியல் ( பயணம் 
மறறும் சுறறுைா),
இளஙகலை-வணிகவியல் 
(வஙகியமைாண்லம), 
இளஙகலை-வணிகவியல் 
(்தாழில்முலற), இளஙகலை-
யமைாண்லம நிர்வாகம்.
இளஙகலை-பஙகுச்நலத,
இளஙகலை-கணககியல் 
மறறும் நிதி

இ்நதியா மறறும் ்வளி நாடுகளில் 
உள்ள எல்ைா பல்கலைக 
கழகஙகள் மறறும் அதன் உறுப்புக
கல்லூரிகள், சுயநிதிககல்லூரிகள்

தனியார் நிறுவைஙகள், 
வஙகிதுலறகள் மறறும் 
சுயயவலை வாயப்புகள்.

கைக்கவாயர் படிபபுகள்

C.A. படலடய கணககாயர், 
C.M.A. –்சைவு யமைாண்லம 
கணககாயர்

ICAI –இ்நதிய படலடய 
கணககாயர் பயிறசி நிறுவைம்,

கணககாயர் தனியார் 
நிறுவைஙகள், வஙகி 
துலறகள் மறறும் 
சுயயவலை வாயப்புகள்.

அறிவியல் படிபபுகள்

இளஙகலை-அறிவியல் 
தாவரவியல், விைஙகியல், 
மலையியல், உணவு 
யமைாண்லம, பால் 
்தாழில் நுடபம், உணவக 
யமைாண்லம, ஆலட 
அைஙகார யமைாண்லம,
தகவல் ்தாடர்பு, முப்பரிமாண 
அலசவுபட ்தாழில்நுடபம் (3D)

இ்நதியா மறறும் ்வளி நாடுகளில் 
உள்ள எல்ைா பல்கலைக 
கழகஙகள் மறறும் அதன் உறுப்புக
கல்லூரிகள், சுயநிதிககல்லூரிகள்

அரசு மறறும் தனியார் 
நிறுவைஙகளில், நிை 
அலமப்பியல் வல்லுைர்,
வணிக ்சயைாகக 
புறத்திறனீடடம்  (B.P.O.)
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 இயல்
 எண் பவாடைத் ்த றைபபுகள் பக்க 

எண் ேவா்தம்
அைகு I - கணினி அறிமுகம்

1 கணினி அறிமுகம் 1 ஜூன்
2 எண் முறைகள் 15 ஜூன்
3 கணினி அறைப்பு 43 ஜூன்
4 இயகக அறைப்பின் ககோட்ோடடு கருத்துககள் 44 ஜூறை

5 விண்கடோஸ் - ல் கேறை செய்தல் 52 ஜூறை

அைகு II - பசவாற்பசயலி 
6 செோறசெயலி ஓர் அறிமுகம் 73 ஜூறை

7
ஆேணத்தில் அடடேறணகள், ச்ோருள்கள் கெர்ப்்து ைறறும் 
ஆேணத்ற்த அச்சிடல் 105 ஆகஸ்ட

8 சையில் சைர்ஜ் ைறறும் கூடு்தல் கருவிகள் 123 ஆகஸ்ட

அைகு III - அடடை்றைச் பசயலி
9 அடடேறணச் செயலி 138 செப்டம்்ர்

10 செயறகூறுகள் ைறறும் ேறை்டம் 174 செப்டம்்ர்

11 ்தைவு கருவிகள் ைறறும் அச்சிடு்தல் 205 அககடோ்ர்

12 நிகழ்த்து்தல் - ஓர் அறிமுகம் 225 அககடோ்ர்

13 நிகழ்த்து்தல் (கைம்்டடது) 246 அககடோ்ர்

அைகு IV - அலு்ைக ்தவானியஙகு கருவிகள் 
14 கணிப்ச்ோறி ேறையறைப்பு 267 நேம்்ர்

15 இறணயம் ைறறும் மின்்னஞெல் 294 நேம்்ர்

16 கணிப்ச்ோறியில் ்தமிழ் 312 நேம்்ர்

பபவாருளடைக்கம்பபவாருளடைக்கம்

மின்னூல் ேதிப்பீடு இலைய வளஙகள்

பவாடைநூலில் உள்ள விறைவுக் குறியீடறடைப (QR Code) பயனபடுத்தும்வாம்! எபபடி?
 •  உஙகள் திறன்யபசியில், கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store ்காண்டு QR Code ஸயகைர் ்சயலிலய இைவசமாகப் பதிவிறககம் ்சயது நிறுவிக்காள்க.
 •  ் சயலிலயத் திற்நதவுடன், ஸயகன் ்சயயும் ்பாத்தாலை அழுத்தித் திலரயில் யதான்றும் யகமராலவ QR Code-இன் அருகில் ்காண்டு ்சல்ைவும்.
 •  ஸயகன் ்சயவதன் மூைம் திலரயில் யதான்றும் உரலிலயச் (URL) ்சாடுகக, அதன் விளககப் பககத்திறகுச் ்சல்லும்.
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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. 
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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 

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 3 059-071.indd   34 4/20/2020   12:56:01 PM



35

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.
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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. 

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 3 059-071.indd   37 4/20/2020   12:56:02 PM



38

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
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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

கெயல்
 

கைல
ோண்

ம
ை

்ோ
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ம
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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

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 4 074-089.indd   49 4/20/2020   12:56:21 PM



50

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 

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 5 090-130.indd   56 4/20/2020   12:56:57 PM



57

(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 .

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 5 090-130.indd   59 4/20/2020   12:56:58 PM



60

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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பகுதி – I   ச�ொறச�யலி ஓர் அறிமுகம்

 கற்றலின் ந�ொககஙகள்

• ச�ொறச�யலியின் 
முககியத்துவத்்தை புரிந்து 
சகொள்ளுதைல்.

• ஓபன் ஆஃபீஸ் 
பயன்பொடுக்ை புரிந்து 
சகொள்ளுதைல்.

• ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் �ன்்னல் தி்ைகளில் 
நவ்ை ச�யவது மறறும் புரிந்து சகொள்ளுதைல்.

• ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் பதிப்பித்தைலுககொ்ன 
ச�யல்பொடுகள் அறிந்து சகொள்ளுதைல்.

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

• ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் உள்ை எழுத்துப் 
பி்ைக்ைக கண்டறியும் சி்றப்பு அம்�ஙக்ை 
பறறி அறிந்து சகொள்ளுதைல்..

குறிப்பு

இந்தை பொ்டத்தில் உள்ை பயிறசிக்ை 

தைமிழிநைநய ச�யயைொம்.

பொ்டம் 6அைகு II ச�ொறச�யலி

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) 
எ்னப்படும். இம்சமன்சபொரு்ைப் பயன்படுத்தி 
ச�யயப்படும் ச�யல்கள் “ச�ொறச�யைொககம்” 
(Word processing) என்று அ்ைககப்படுகி்றது. 
“ச�ொறச�யைொககம் என்பது கணிப்சபொறியில் 
சபொருத்தைமொ்ன ஒரு சமன்சபொரு்ைப் 
பயன்படுத்தி உ்ை ஆவணஙக்ை 
உருவொககுதைல், பதிப்பித்தைல், ்கயொளுதைல், 
பரிமொறறுதைல், ந�மித்தைல் மறறும் திரும்ப எடுககும் 
ச�யறபொ்டொகும்.”

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

அட்டவ்ண 6.1 தைனி உரி்ம ஆதைொைம் மறறும் தி்றந்தை மூை சமன்சபொருள்

தைனியுரி்ம ஆதைொை ச�ொறச�யலிகள் தி்றந்தை மூை ச�ொறச�யலிகள்

சமன்சபொருள் 
சதைொகுப்பு (Package)

உருவொககியவர்
(Developer)

சமன்சபொருள் 
சதைொகுப்பு (Package)

உருவொககியவர்
(Developer)

்மகநைொ �ொஃப்ட 
நவர்டு 

(Microsoft Word)

்மகநைொ �ொஃப்ட 
கொர்ப்பநை�ன் 

(Microsoft Corporation)

ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் 
(OpenOfficeWriter)

அப்பொச்சி 
(Apache)

WPS நவர்டு
கிங �ொப்ட
(Kingsoft)

லிபநை ஆஃபீஸ் 
்ைட்டர்

(Libre Officewriter)

தி ்டொககுசமன்ட 
சபௌணந்ட�ன்

(The document 
foundation)

நவர்டுப்நைொ 
(Word Pro)

நைொட்டஸ் கொர்ப்பநை�ன்
(Lotus Corporation)

அபிநவர்டு
(Abiword)

அபி ந�ொர்ஸ்
(AbiSource)
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தைமிழ் ச�ொறச�யலிகள்: (Tamil Word 
P r o c e s s o r s )

 தைமிழ் ஓபன்ஆஃபீஸ் 
்ைட்டர் (Tamil OpenOffice 
writer), தைமிழ் லிப்நைஆஃபீஸ் 
்ைட்டர் (Tamil Libre 
Office), கம்பன் 3.0 (Kamban 
3.0), சமன்தைமிழ் 2017 (Mentamizh 2017) - 
இ்வ தைமிழ் சமொழியில் மடடுநம பிைபைமொ்ன 
ச�ொறச�யலிகள் ஆகும். ்மகநைொ �ொஃப்ட 
நிறுவ்னத்தின் ஆஃபீஸ் சதைொகுப்பு தைமிழ் 
இ்்டமுகத்து்டன்  ச�யல்படுகி்றது. 

இந்தை பொ்டப்பகுதியில் ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் 
ச�ொறச�யலி்ய பறறி கறக உள்நைொம்.  

6.2 ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் ஓர் அறிமுகம்:

 ஓபன் ஆஃபீஸ் என்பது ஆவணஙகள், 
அட்டவ்ணத்தைொள் (Worksheet), நிகழ்த்துதைல் 
(Presentation), வ்ைப்டம் (Graphics), 
தைைவுத்தைைஙகள் (Databases) நபொன்்றவற்்ற 
உருவொககப் பயன்படுத்தைப்படும் ஒரு முன்்னணி 
தி்றந்தை மூை அலுவைக சமன்சபொருள்களின் 
சதைொகுப்பொகும். இந்தை சமன்சபொரு்ை   
அ்்னத்து வ்க கணிப்சபொறிகளிலும், 
எல்ைொ 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. 
ஓபன்ஆஃபீஸ் சமன்சபொருள் கறபதைறகு மிகவும் 
எ ளி ் ம ய ொ ்ன து . 

 ஓபன்ஆஃபீஸ் பல்நவறு அலுவைக 
சதைொகுப்புக்ை உருவொககககூடிய கீழ்ககண்ட 
சமன்சபொருள்க்ை சகொணடுள்ைது. 

• ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் (OpenOffice 
Writer) - உ்ை ஆவணஙக்ை உருவொககப் 
பயன்படும் ச�ொறச�யலி

• ஓபன்ஆஃபீஸ் கொல்க (OpenOffice Calc) 
- அட்டவ்ணத் தைொள்க்ை உருவொககப் 
பயன்படும் அட்டவ்ணச் ச�யலி\

• ஓபன்ஆஃபீஸ் நபஸ் (OpenOffice Base) –
தைைவுத்தைைஙக்ை உருவொககப் பயன்படும் 
சமன்சபொருள்.

• ஓபன்ஆஃபீஸ் இம்ப்சைஸ் (OpenOffice 
Impress) - நிகழ்த்துதை்ை உருவொககப் 
பயன்படும் சமன்சபொருள்.

• ஓபன்ஆஃபீஸ் டைொ (OpenOffice Draw) - 
ப்டஙகள் வ்ைய பயன்படும் சமன்சபொருள்

• ஓபன்ஆஃபீஸ் பொர்முைொ (OpenOffice 
Formula) - வொயப்பொடுகள் மறறும் 
�மன்பொடுக்ை உருவொகக.

 ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் என்பது 
ஓபன்ஆஃபீஸ் சதைொகுதியிலுள்ை 
ச�ொறச�யலியொகும். ஒரு ச�ொறச�யலியின் 
வைககமொ்ன சி்றப்பியல்புகைொ்ன,  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 
வ ை ங கு கி ன் ்ற து :

• வொர்ப்புருககள் 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) 
உ ரு வ ொ க கு தை ல் .

• ஆவணஙக்ைத் திருத்தும்நபொது அதைன் 
�்்ட்ய மொறறும் வ�தி (Track changes to 
document)

• 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 நிறுவுவதைறகு 

 http://www.openoffice.org/download 
என்்ற இ்ணயத்திலிருந்து ஓபன்ஆஃபீஸின் 
அண்மப் பதிப்புக்ை இைவ�மொக 
பதிவி்றககம் ச�யது நிறுவைொம்.

6.2.2 ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ை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  

• விணந்டொஸ் தி்ை முகப்பிலுள்ை, 
OpenOffice பணிககுறி்ய இருமு்்ற 
கிளிக ச�யயவும் 

• இப்சபொழுது ப்டம் 6.1 ல் கொட்டப்படடுள்ைது 
நபொன்்ற ஒரு வைநவறபு தி்ை நதைொன்றும் 

Open Office Writer

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 
அழுத்தியும் இதை்்னப் சப்றைொம்.

(அல்ைது)

 ப்டம் 6.2 ல் சகொடுககப்படடுள்ைது நபொை 
File  New  Text Document என்்ற 
கட்ட்ை அல்ைது Ctrl + N என்்ற வி்�ப் பை்க 
குறுககுவழி்ய பயன்படுத்தியும்  ஒரு புதிய 
ஆவணத்்தை உருவொககைொம்.

ப்டம் 6.2 ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் �ன்்னல் தி்ை

6.2.3. ்ைட்டர் �ன்்னல் தி்ையின் பொகஙகள்

 ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் �ன்்னல் தி்ை 

ப்டம் 6.3 – ல் கொடடியுள்ைது நபொை தை்ைப்பு 

பட்்ட(Title bar), படடி பட்்ட (Menu 
bar),ச�ந்தைை கருவிப்பட்்ட (Standard Toolbar), 

வடிவூட்டல் கருவிப்பட்்ட (Formatting Toolbar), 

ரூைர் (Ruler), பணியி்டம் (Workspace) மறறும் 

நி்ை்மப்பட்்ட (Status bar) ப�ோன்றவற்்ற 
சகொணடுள்ைது. ப்டம் 6.3 -ல் உள்ை ஓபன்ஆஃபீஸ் 

்ைட்டர் �ன்்னல் தி்ையின் பொகஙகள் கீநை  

விைககப்படடுள்ைது.

தை்ைப்புப் பட்்ட (Title bar)

 தை்ைப்புப் பட்்ட �ன்்னல் தி்ையின் 
நமல் பகுதியில் நதைொன்றும். இதில் ஆவணத்தின் 
தை்ைப்பு மறறும் பயன்பொடடின் சபயர் நதைொன்றும்.
ஆவணத்திறகு சபயரி்டப்ப்டவில்்ைசயனில் 
Untitled1 என்்ற சபயர் தைொ்ன்மவொகஅ்மயும். 

கடடுப்பொடடு சபொத்தைொன்கள் (Control buttons)
மீட்ட்ம

ப்டம் 6.4 அைவிடும் சபொத்தைொன்கள் 

 தை்ைப்பு பட்்டயின் வைதுபு்ற மூ்ையில்    
1. சிறிதைொககு (Minimize) 2. சபரிதைொககு/ 
மீட்ட்ம (Maximize / Restore) 3.மூடு (Close)
என்ற கடடுப்பொடடு சபொத்தைொன்கள் உள்ை்ன.
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கடடுப்பொடடு 

சபொத்தைொன்கள்

படடி பட்்ட

ரூைர்

உருள் பட்்டகள்

கருவிப் பட்்ட

ச�ருகும் புள்ளி

நி்ை்மப் பட்்ட

ஆவணத்தின் சபயரு்டன் கூடிய தை்ைப்பு பட்்ட

ப்டம் 6.3 ்ைட்டர் �ன்்னல் தி்ையின் பொகஙகள்

1. சிறிதைொககு சபொத்தைொன் :

 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 ஓபன்ஆஃபீஸ்சபொத்தைொன் மீது �கர்த்தி்னொல், 
சுருஙகிய அைவில் உள்ை ஆவணத்்தை ஒரு சிறிய ப்டமொக (Miniature) கொணைொம்.  இந்தை சபொத்தைொ்்னக 
கிளிக ச�யதைொல் ஆவணம் மூை அைவிறகு மீணடும் மீட்ட்மககப்படும். 

ப்டம் 6.5. Open Office ஆவணத்்தை சிறிய ப்டமொக சகொண்ட தி்ை

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. 

Exit /Quit

ஆவணத்்தை மூ்ட

ப்டம் 6.6 மூடு மறறும் ஆவணத்்தை மூடு சபொத்தைொன்கள்
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 மீட்ட்ம சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யதைொல், 
ஆவணத்தின் �ன்்னல்தி்ை அதைன் மூை 
அை்வ மீணடும் சபறும்.

3. மூடு சபொத்தைொன்: 
 �டம் 6.6 ல் சிவப்பு நி்றத்தில்  உள்ை மூடு 
சபொத்தைொ்்ன “Exit” அல்ைது “Quit” என்று 
அ்ைககைொம்.இந்தை சபொத்தைொ்்ன கிளிக 
ச�யதைொல் பயன்பொடு மூ்டப்படடு ஓபன் ஆபீஸ், 
விணந்டொஸ் தி்ைமுகப்புககுத் திரும்பிவிடும். 

 பணிப் பட்்டயின் வைது மூ்ையில் 
மறச்றொரு X என்்ற குறி உள்ைது. இந்தை குறி 
உஙகள் ஆவணத்்தை மூடுவதைறகு உதைவும். இந்தை 
X குறி்யக கிளிக ச�யதைொல் உஙகள் ஆவணம் 
மூ்டப்படும், ஆ்னொல் ஓபன்ஆஃபீஸ் தி்றந்து 
இருககும்.

படடிப்பட்்ட

 தை்ைப்பு பட்்டயின் கீநை உள்ை 
படடிப்பட்்டயில் பல்நவறு விருப்பஙகளு்டன் 
கூடிய படடிகள் உள்ை்ன. ஒவசவொரு படடியும் 
பல்நவறு நதைர்வுக்ைக  சகொணடுள்ை்ன.

ப்டம் 6.7 படடிப்பட்்ட

File 
 நகொப்பு நமைொண்ம பணிகைொ்ன, ஒரு 
புதிய நகொப்்ப உருவொககுதைல், தி்றத்தைல், மூ்டல், 
ந�மித்தைல், ந�மித்தை நகொப்்ப நவறு சபயரில் 
ந�மித்தைல், அச்சி்டல், நகொப்பு ஏற்றம் ச�யதைல் 
நபொன்்ற பல்நவறு  விருப்பஙகள் File 
படடிப்பட்்டயில் உள்ை்ன.
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, அச்சு வடிவ்மப்பு, 
ந�விநகட்டர் நபொன்்ற ்ைட்டரின்சூை்ை மொற்ற 
பயன்படும் விருப்பஙகள் View படடிப்பட்்டயில் 
உள்ை்ன.

Insert

 ப்டஙகள், அட்டவ்ணகள், 

வ்ைப்டஙகள், கருத்துகள், தை்ைப்புகள், 
அடிககுறிப்புகள், சி்றப்பு குறியீடுகள், குருககு 
நமறநகொள் நபொன்்ற பல்நவறு கூறுக்ை 
ச�ருகுவதைறகொ்ன கட்ட்ைகள் Insert 
படடிப்பட்்டயில் உள்ை்ன.

Format 
 வடிவ்மப்பு படடிப்பட்்டயில் உ்ை 
மறறும் பகக வடிவ்மப்பிறகொ்ன பகக அைவு, 
அ்மப்பு, எழுத்துரு பணபுகள், புல்ைட குறி 
மறறும் எண வரி்� நபொன்்ற அம்�ஙகள்  
உள்ை்ன.

Table

 அட்டவ்ண படடியில் அட்டவ்ணக்ை 
உருவொககுதைல், வரி்�கள், ச�டுவரி்�க்ைச் 
ந�ர்த்தைல், சிற்ற்ைகைொக பிரித்தைல், 
சிற்ற்ைக்ை இ்ணத்தைல் மறறும் அட்டவ்ண 
நிர்வகிககவும், ்கயொைவும் பல்நவறு கருவிகள் 
உள்ை்ன.

Tools 
 கருவிகள் படடியில் எழுத்துப்பி்ை 
�ரிபொர்த்தைல், குறுநிைல்கள் (Macros), அஞ்�ல் 
இ்ணப்பு, இறுதி குறிப்புகள்/அடிககுறிப்புகள் 
நபொன்்ற பை கருவிகள் மறறும் 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) கருவிப்பட்்ட

ச�ந்தைை கருவிப்பட்்ட

 ச�ந்தைை கருவிப்பட்்ட படடிப்பட்்டயின் 
கீழ் உள்ைது. சவடடுதைல், �கசைடுத்தைல், ஒடடுதைல், 
ச�யல்தைவிர்  நபொன்்ற அடிககடி 
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உபநயொகப்படுத்தைக கூடிய குறுககு வழி பணிககூறுகள் உள்ை்ன. (ப்டம் 6.8ஐ �ோர்க்க)

ப்டம் 6.8 ச�ந்தைை  கருவிப்பட்்ட

வடிவூட்டல் கருவிப்பட்்ட

 ச�ந்தைை கருவிப்பட்்டயின்  கீழ் வடிவூட்டல் கருவிப்பட்்ட உள்ைது. உ்ை்ய தைடித்தை 
எழுத்துககைொக (bold), அடிநகொடி்ட(underline), �ொயந்தை (italics) எழுத்துககைொக மொற்ற, எழுத்துரு 
வ்க (font type), எழுத்து வ்கயின் நி்றம் (font color) நபொன்்ற வடிவ்மப்பதைறகொ்ன பணிககுறிக்ைக 
சகொணடுள்ைது.(ப்டம் 6.9ஐ �ோர்க்க)

ப்டம் 6.9  வடிவூட்டல்  கருவிப்பட்்ட

ரூைர் (Ruler)

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

ப்டம் 6.10 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)

 ஆவணம் தி்றககப்பட்டவு்டன், தி்ையில் 
உள்ை தைட்டச்சு ச�யவதைறகொ்ன கொலியொ்ன 
இ்டத்்தை தைட்டச்சு ச�யயும் இ்டம் என்று கூறுவர். 
அந்தை இ்டத்தில் ஆவணத்்தை தைட்டச்சு ச�யய 
நவணடும். தி்ையின் ஆைம்பத்தில் விடடு விடடுத் 
நதைொன்றும் ச�டுப்பட்்ட்ய ச�ருகும் இ்டம் 
(Insertion pointer) என்்ற்ைககப்படும்.

நி்ைப் பட்்ட (Status bar)

 �ன்்னல் தி்ையின் கீழ் உள்ை நி்ைப் 
பட்்டயில் ஆவணத்தின் தைறநபொ்தைய நி்ை 
சதைரியும். அந்தை நி்ைப்பட்்டயில் பககஙகளின் 
எணணிக்க, தைறநபொ்தைய பகக எண, இயல்பு 
சமொழி நபொன்்ற்வ நதைொன்றும்.

6.2.4 உ்ை்ய உள்ளீடுதைல் அல்ைது உள்ளீ்டல்

 புதிதைொக ஆவணம் தி்றககப்பட்டவு்டன், 
தி்ையில் உள்ை சபரிய கொலியொ்ன இ்டத்தில் 
உ்ை்ய தைட்டச்சு ச�யயைொம். 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. இது 
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 ஓபன் 
ஆபீஸ் ்ைட்டர் தைொ்னொகநவ அடுத்தை புதிய 
பககத்்தை உருவொககிக சகொள்ளும். 

6.2.5 ஆவணத்தினுள் �கை 

 ஒரு ஆவணத்தினுள் ச�ருகும் புள்ளி்ய 
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�கர்த்தை பல்நவறு வழிகள் உள்ை்ன. அட்டவ்ண 
6.2 - ல் ஆவணத்தினு்ள்  எளிதில் �கர்வதைறகொ்ன 
பை குறுககு வழிகள் சகொடுககப்படடுள்ை்ன.

அட்டவ்ண 6.2 வி்�ப்பை்க குறுககு வழி 
�ொவிகள்

�ொவி �கர்த்துவதைறகு

 ஒரு எழுத்து வைதுபு்றமொக

 ஒரு எழுத்து இ்டப்பு்றமொக

 ஒரு வரி நமநை ச�ல்ை

 ஒரு வரி கீநை ச�ல்ை

Ctrl +  வைது பு்றத்தில் உள்ை ஒரு 
ச�ொல் அைவிறகு

Ctrl +  இ்டது பு்றத்தில் உள்ை ஒரு 
ச�ொல் அைவிறகு

Ctrl +  ஒரு பத்தி நமநை ச�ல்ை

Ctrl + ஒரு பத்தி 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) முன்பககத்திறகு ச�ல்ை

Pg Dn (Page 
Down)

அடுத்தை பககத்திறகுச் 
ச�ல்ை

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�யக

• “Save As” என்்ற உ்ையொ்டல் சபடடி ப்டம் 
6.11- ல் உள்ைது நபொல் நதைொன்றும்.

உரிய இ்டத்தில் ந�மிககவும்

Save with 
Password

ந�மிககும் 

வ்க

File Name

ந�மிப்பு  சபொத்தைொன்

List of drivers and folders

ப்டம் 6.11 Save As உ்ையொ்டல் சபடடி
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• ஆவணத்்தை ந�மிககும் இ்டத்்தை நதைர்வு 
ச�யய நவணடும். இ்டம் நதைர்வு ச�யயொவிடில் 
அ்்னத்து ஆவணஙகளும் தைொ்னொகநவ 
விணந்டொஸில்  உள்ை “Documents” 
நகொப்பு்்றயில் ந�மிககப்படும்.

• ஆவணத்தின் சபய்ை File Name உ்ைப் 
சபடடியில் தைட்டச்சு ச�யய நவணடும்.

• ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் உள்ை அ்்னத்து 
ஆவணஙகளும் .odt நீடடிப்பு்டன் 
ந�மிககப்படும். பய்னர் ஓபன் ஆபீஸ் 
ஆவணத்்தை ்மகநைொ�ொப்டநவர்டு 
(Microsoft Word) ஆவணம் அல்ைது PDF 
வடிவில் ந�மிககைொம். அவவொறு ச�யய “Save 
As type” படடியல் சபடடியில் உள்ை நகொப்பு 
வ்க்ய நதைர்வு ச�யய நவணடும். 

• இறுதியொக Save சபொத்தைொ்்னக கிளிக 
ச�யய நவணடும்.

• ஒரு மு்்ற நகொப்்ப ந�மித்தைவு்டன், 
ஆவணத்தின் சபயர் தை்ைப்புப் 
பட்்டயில்(Title Bar) நதைொன்றும்.

க்டவுச் ச�ொல்லு்டன் ஆவணத்்தை ந�மிப்பது

• ஓபன் ஆபீஸ்  ்ைட்டரில் ஆவணத்்தை க்டவுச் 
ச�ொல்லு்டன்  பொதுகொககைொம். ஆவணத்்தை 
பொதுகொகக ந�மிககும் நபொநதை க்டவுச் ச�ொல்்ை  
அ்மத்து ஆவணத்்தை  பொதுகொககைொம்  . 
க்டவுச் ச�ொல்லு்டன் ஒரு நகொப்்ப ந�மிககப்டம் 
6.11 ல் உள்ை “Save with Password” (க்டவுச் 
ச�ொல் மூைம் ந�மித்தைல் ) என்்ற நதைர்வுப் 
சபடடி்ய  (Check box) கிளிக ச�யதை பின் 
“Save” சபொத்தைொ்்ன அழுத்தை நவணடும். 
உ்ட்னடியொக க்டவுச்ச�ொல் உ்ையொ்டல் சபடடி 
ப்டம் 6.12 ல் உள்ைவொறு நதைொன்றும்.

க்டவுச் ச�ொல்்ை தைட்டச்சு ச�யயவும் 

Enter the same password

அறிவிப்புக்ை கவ்னமொக படிககவும்

Click "OK" to Finalise

ப்டம் 6.12 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 
க்டவுச் ச�ொல்்ை தைட்டச்சு ச�யது இறுதியொக 
“OK” சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யய நவணடும். 

 இவவொறு பொதுகொககப்பட்ட (Protected) 
ஆவணத்தின் க்டவுச் ச�ொல் மறறும் “Read 
only”நபொன்்ற பை அம்�ஙக்ை  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 ஒரு எச்�ரிக்க ச�யதி்யக 
கொடடுகி்றது. (ப்டம் 6.12 -ஐ  �ோர்க்க). 

ப்டம் 6.13 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. 
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ப்டம் 6.14 இல் உள்ை Open உ்ையொ்டல் சபடடியில் நகொப்பின் சபய்ை File Name உ்ைப்சபடடியில் 
தைட்டச்சு ச�யது Open சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யயவும்.

File Name Open Button

ப்டம் 6.14 Open உ்ையொ்டல் சபடடி

6.3 தைமிழ் தைட்டச்சு இ்்டமுகம்

தைமிழில் தைட்டச்சு ச�யய பை வழிமு்்றகள் 
உள்ை்ன.

• தைமிழ் எழுத்துரு்வப் (font) பயன்படுத்தி

• தைமிழ் இ்்டமுகத்்தைப் பயன்படுத்தி

 முதைல் மு்்றயில் குறிப்பிட்ட 
எழுத்துருகக்ை பதிவி்றககம் ச�யது 
கடடுப்பொடடு பைகத்தில் (Control Panel) உள்ை  
நகொப்பு்ையில் ந�ர்த்துக சகொள்ைைொம். ஆ்னொல் 
இந்தை மு்்றயில் சிை கு்்றபொடுகள் உள்ை்ன.

• தைமிழில் தைட்டச்சு ச�யய பய்னருககு 
சதைரிந்திருகக நவணடும்.

• கணிப்சபொறியில் அந்தை குறிப்பிட்ட எழுத்துரு 
இருகக நவணடும்.

• ஆஙகிைம்  உடப்ட மற்ற சமொழிக்ை 
ஏறகொது.

• எழுத்துகக்ை சமொழிகைொக அல்ைொமல் 
குறிகைொகத் தைொன் கணிப்சபொறி ்கயொளும்.

• ஒரு ஆவணத்்தை  ஒரு கணிப்சபொறியிலிருந்து, 
மற்ற கணிப்சபொறிககு அனுப்பும் நபொது, 
இைணடு கணிப்சபொறிகளிலும் அநதை 
எழுத்துரு இல்ைொவிடில்  மூை எழுத்துககள் 
குறியீடுகைொகநவ கருதும்.

முதைல் மு்்றயில் உள்ை இந்தை கு்்றபொடுக்ை 
நீககி, இ்்டமுக மு்்ற பல்நவறு �ன்்மக்ை 
தைருகின்்றது.

• இந்தை மு்்ற, Unicode சதைொழில்நுடபத்்தைப்  
பின்பறறுவதைொல், இதில் தைட்டச்சு ச�யய தைமிழ் 
தைட்டச்சு ச�யயும் மு்்ற்ய அறிந்திருகக  
நதை்வயில்்ை.

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

• “Arial Unicode” நபொன்்ற Unicode 
எழுத்துககள் தைமிழ் மறறும் ஆஙகிைம் 
மடடுமல்ைொதை எல்ைொ இந்திய சமொழிகளிலும், 
அந்தை சமொழியின் இ்்டமுத்்தை 
ஆதைைவளிககும்.
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6.3.1 தைமிழ் தைட்டச்சு இ்்டமுகத்்தை பதிவி்றககம் 
ச�யது நிறுவுதைல்

 முைசு (Murasu) ( தைமிழுகநக உரிய 
எழுத்துரு) “NHM Writer” (இந்திய 
சமொழிகளுககு சபொதுவொ்ன எழுத்துரு) இது 
நபொன்்ற பை தைட்டச்சு இ்்டமுகஙகள் தி்றந்தை 
மூை சமன் சபொருைொக இருககின்்ற்ன.

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.

6.3.2 ்ைட்டரில் இ்ணகக

 தைமிழ் இ்்டமுகம் பதிவி்றககம் 
ச�யயப்படடு  கணிப்சபொறியில் நிறுவப்பட்டபின், 
ஒவசவொரு மு்்றயும் துவஙகும் நபொது, இ்்டமுகம் 
தைொ்னொகநவ கணிப்சபொறியில் ச�யல்படுத்தைப்படும். 
அவவொறு ச�யல்படும் நபொது அறிவிப்புப் 
பகுதியில் (Notification Area) ஒரு தைனிப்பட்ட 
அ்்டயொை குறியீடு சகொணடு இது 
குறிப்பி்டப்படடிருககும். சகொ்டொநி்ையொக 
ஆஙகிைத்தில் தைட்டச்சு  ச�யய Alt + 1 என்்ற 
குறுககுவழி �ொவி ந�ர்மொ்னத்்தையும், தைமிழில் 
தைட்டச்சு ச�யய Alt +2 என்்ற குறுககுவழி �ொவி 
ந�ர்மொ்னத்்தையும் பயன்படுத்தைைொம். நமலும், பி்ற 
சமொழிகளுககு தைட்டச்சு ச�யய குறுககு வழி 
�ொவிகள் ஒதுககப்ப்ட முடியும்.

6.3.3 தைமிழில் உ்ை்ய தைட்டச்சு ச�யய

1. ்ைட்டரில் ஒரு புது ஆவணத்்தை தி்றககவும்

2.  தமிழில் தடடச்சு  ச�ய்ய Alt +1 என்்ற �ொவி 
ந�ர்மொ்னத்்தையும் அழுத்தி, ஆஙகிைத்தில் 
தடடச்சு  ச�ய்ய Alt +1 என்்ற �ொவி 
ந�ர்மொ்னத்்தையும் அழுத்தைவும்.

 இ்ணப்பு 2 –ல் தைமிழ்    இ்்டமுகத்திறகொ்ன 
வி்�பை்க கட்ட்மப்பு சகொடுககப்படடுள்ைது.

 h t t p : / / w w w. t a m i l v u . o r g / t k b d /
indexen.html என்்ற இ்ணப்பு மூைம் Unicode  
தைமிழ் எழுத்துரு வ்ககளின் பை பொணிக்ை 
பதிவி்றககம் ச�யயைொம்.

6.4 ஒரு ஆவணத்்தைப் பதிப்பித்தைல்

 தைட்டச்சு ச�யதை ஆவணத்்தை பல்நவறு 
வழிகளில் பதிப்பிககைொம். தைட்டச்சு ச�யயும் 
சபொழுது அல்ைது தைட்டச்சு ச�யதை பின்்னர் 
நதை்வயொ்னவற்்ற ந�ர்கக அல்ைது நீகக 
முடியும். இவவ்கயொ்ன திருத்தைஙகள் ச�யய 
இைணடு வழிகள் உள்ை்ன. 

 Backspace சபொத்தைொன்: ச�ருகும் 
புள்ளிககு இ்டது பககத்தில் உள்ை 
எழுத்துகக்ை நீககும். 

 Delete சபொத்தைொன்: ச�ருகும் புள்ளிககு 
வைது பககத்தில் உள்ை எழுத்துகக்ை நீககும்.

 புதிய உ்ை்ய ஆவணத்தின் இ்்டயில் 
ந�ர்கக முடியும். நவணடிய உ்ை்ய 
ச�ருகுவதைறகு அல்ைது  ந�ர்ப்பதைறகு, ச�ருகும் 
புள்ளி்ய நவணடிய இ்டத்தில் ்வத்து Insert 
சபொத்தைொ்்ன அழுத்திய பின் தைட்டச்சு ச�யதைொல், 
புதிய உ்ை ந�ர்ககப்படடு ஏறக்னநவ உள்ை உ்ை 
வைதுபககத்திறகு �கரும்.இது ச�ருகுதைல் மு்்ற 
எ்னப்படும். 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 
மறச்றொன்றுககு 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. 

1. சதைொ்டர்ச்சியொக உள்ை உ்ை்ய நதைர்வு 
ச�யய

2. 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. 
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• Shift சபொத்தைொ்்ன அழுத்திசகொணந்ட 
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 அழுத்திக சகொணந்ட 
சுடடி்ய அழுத்தி 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

• ச�ருகும் புள்ளி்ய நதைர்ந்சதைடுககப் ப்ட 
நவணடிய உ்ையின் சதைொ்டககத்தில் ்வகக 
நவணடும்.

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

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

வி்�ப் பை்கயின் மூைம் உ்ை்யத் 
நதைர்ந்சதைடுத்தைல்

• ச�ருகும் புள்ளி்ய நதைர்ந்சதைடுககப்ப்ட 
நவணடிய உ்ையின் சதைொ்டககத்தில் ்வகக 
நவணடும்.

• Shift சபொத்தைொ்்ன அழுத்தியவொறு �கர்வுப் 
சபொத்தைொன்க்ை பயன்படுத்தி நதை்வயொ்ன 
உ்ை்ய நதைர்வு ச�யயைொம். பின்்னர்  Shift 

சபொத்தைொ்்ன அழுத்துவ்தை விடடு வி்டவும்.

• இவவொறு  நதைர்ந்சதைடுககப்படடிருககும் உ்ை 
உயர்த்திக கொட்டப்படடிருககும்.

உ்ை்யத் நதைர்ந்சதைடுப்பதைறகொ்ன குறுககு 
வழிகள்

 உ்ை்ய எளிதைொகவும், வி்ைவொகவும் 
நதைர்வு ச�யய குறுககு வழி �ொவிகள் 
உதைவுகின்்ற்ன.

• ச�ொல்லின் மீது இைணடு மு்்ற கிளிக 
ச�யதைல் - ஒரு வொர்த்்தை அல்ைது 
ச�ொல்ைொ்னது  நதைர்ந்சதைடுககப்படும்.

• Ctrl+A  சபொத்தைொ்்ன அழுத்துதைல் -  
ஆவணம் முழுவதும் நதைர்ந்சதைடுககப்படும்.

6.5.2 உ்ை்ய �கர்த்துதைல் மறறும் �கசைடுத்தைல் 

உ்ை்ய �கர்த்தை  

 உ்ை்ய ஒரு இ்டத்திலிருந்து இன்ச்னொரு 
இ்டத்திறகு �கர்த்தை.

• �கர்த்தை நவணடிய உ்ை்ய நதைர்வு ச�யய 
நவணடும்.

• Ctrl + X அல்ைது Cut பணிககுறி 
அல்ைது Edit  Cut கிளிக ச�யய 
நவணடும்.

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

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

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

நதைர்வு ச�யயப்பட்ட உ்ை இப்சபொழுது நவணடிய  
இ்டத்திறகு �கர்த்தைப்படடிருககும். 

உ்ை்ய �கசைடுகக

 உ்ை்ய ஒரு இ்டத்திலிருந்து நவச்றொரு 
இ்டத்திறகு �கசைடுகக

• �கசைடுகக, நதை்வயொ்ன உ்ை்ய நதைர்வு 
ச�யய நவணடும்.

• Ctrl + C அல்ைது Copy பணிககுறி 
அல்ைது EditCopy கிளிக ச�யயவும்.
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• �கசைடுககப்பட்ட உ்ை பிடிப்பை்கயில் 
ந�ர்ககப்படும்.

• �கசைடுககப்பட்ட உ்ை எஙகு �கசைடுகக 
நவணடுநமொ அஙகு ச�ருகும் புள்ளி்யக 
சகொணடு ச�ல்ைவும்.

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

 நதைர்வு ச�யயப்பட்ட உ்ை இப்சபொழுது 
நவணடிய இ்டத்தில் �கசைடுககப்படடிருககும்.

பதிப்பொயவிறகுரிய  குறுககு வழி �ொவிகள் 
அட்டவ்ண 6.3 - ல் சகொடுககப்படடுள்ைது.             
(நீககுதைல், �கசைடுத்தைல் , ஒடடுதைலுககொ்ன 
பணிககுறிகளும் மறறும் குறுககு வழிகளும்)

அட்டவ்ண 6.3. நீகக, �கசைடுகக, ஓட்ட 
மறறும் ச�யல் தைவிர் குறுககு வழிகள்

ச�யல் ச�யல்பொடு பணிககுறி
குறுககுவழி 

�ொவி

CUT
நீகக

நதைர்ந்சதைடுத்தை 
உ்ை்ய 
நீகக

Ctrl +X

COPY
�கசைடுகக

நதைர்ந்சதைடுத்தை 
உ்ை்ய 
�கசைடுகக  

Ctrl +C

PASTE
ஒட்ட

நீககுதைல் 
அல்ைது 
�கசைடுத்தைல்  
ச�யல் 
பொடடிறகு 
பி்றகு 
உ்ை்ய 
ஒட்ட

Ctrl +V

UNDO
ச�யல் தைவிர்

முந்்தைய 
ச�யல் 
பொட்்ட
ைத்து ச�யய  

Ctrl +Z

6.6 Writer உதைவி அ்மப்பு

 
ஓ ப ன் ஆ ஃ பீ ஸ் 
்ைட்டர் பல்நவறு 
வி தை ம ொ ்ன 
உ தை வி க ் ை 
வைஙகுகின்்றது. F1 
அ ல் ை து 
ப ட டி ப் ப ட ் ்ட யி ல் 
உள்ை Help –்ய 
நதைர்வு ச�யதைொல் 
உதைவித்தி்ை  ப்டம் 
6.15 - ல் உள்ைது 
நபொல் நதைொன்றும்.

• கருவிக குறிப்புகள் (Tools tips), 
நீடடிககப்பட்ட குறிப்புகள் (Extended tips), 
உதைவி முகவர் (Help agent)ப�ோன்றவற்்ற 
ச�யல்படுத்தை Tools  Options  
OpenOffice என்ப்தை கிளிக ச�யய 
நவணடும்.

• நமலும் விரிவொ்ன விைககத்திறகு, Help  
What’s this? என்ப்தை நதைர்வு ச�யய 
நவணடும், கூடுதைைொ்ன உதைவி நதை்வப்படும் 
நபொது உதைவி பணிககுறியின் நமநை 
சுடச்டலி்ய ்வத்தைொல் ப்டம் 6.16 –ல் 
உள்ைது நபொன்்ற General Settings �ன்்னல் 
தி்ை நதைொன்றும்.

ப்டம் 6.15 உதைவி �ன்்னல் 

தி்ை

குறிப்புகள்
நீடடிககப்பட்ட குறிப்புகள்

ப்டம் 6.16 General Settings �ன்்னல் தி்ை
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     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  உள்ை க்்டசி 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

பயிறசி பட்ட்்ற 

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 ஆபீஸ் ்ைட்டர் 
வைஙகுகி்றது. எழுத்துருகக்ை தைடிம்னொகவும், �ொயவொ்னதைொகவும் அல்ைது அடிகநகொடிடுதைல் 
(Underline) நபொன்்ற்வ சபொதுவொ்ன உ்ை வடிவூட்டல்  வ்ககைொகும். சபரும்பொைொ்ன  வடிவூட்டல் 
விருப்பத் நதைர்வுகள் Format படடிப்பட்்டயில் உள்ை்ன.
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6.7.1 எழுத்து வ்க, அைவு மறறும் நி்றம் மொறறுதைல்

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

அட்டவ்ண 6.4 உ்ை வடிவூட்டல் குறுககுவழிகள்

ச�யல் ச�யல்பொடு பணிககுறி குறுககுவழி

தைடிம்னொககுதைல் உ்ை்யத் தைடித்தை எழுத்துககைொக மொறறுவதைறகு B Ctrl+B

�ொயசவழுத்தைொககுதைல் உ்ை்ய �ொயந்தை எழுத்துககைொக மொறறுவதைறகு I Ctrl +I

அடிகநகொடிடுதைல் உ்ை்ய அடிக நகொடிடுவதைறகு U Ctrl +U

 Times New Roman என்பது சகொ்டொநி்ை எழுத்து வ்கயொகும். எழுத்து வ்க்ய மொற்ற 

Font Type Times New Roman  பணிககுறி்ய கிளிக ச�யது மொற்றைொம்.

 எழுத்தின் சகொ்டொநி்ை அைவு 12 புள்ளிகைொகும். எழுத்தின்  அை்வ மொற்ற எழுத்து அைவு 

12  பணிககுறி்ய கிளிக ச�யது மொற்றைொம்.  

 எழுத்தின் சகொ்டொ நி்ை நி்றம் கருப்பு, A  என்்ற பணிககுறி்ய கிளிக ச�யதைொல் ஒரு 

வணணத்தைடடு (Color Palette) தி்ையில் நதைொன்றும், இதில் நதை்வயொ்ன நி்றத்்தை நதைர்வு ச�யயைொம். 

தைடிம்னொககுதைல், �ொயசவழுத்தைொககுதைல், அடிகநகொடி்டல் நபொன்்ற்வ சபொதுவொ்ன  வடிவூட்டல் 

நதைர்வுகைொகும். பல்நவறு விதைமொ்ன வடிவூட்டல்களுககு FormatCharacter நதைர்வு ச�யதைொல் ப்டம் 
6.17 இல் கொட்டப்படடுள்ை Character உ்ையொ்டல் சபடடி நதைொன்றும். இதில் அ்்னத்து வ்கயொ்ன 

வடிவூட்டல்க்ையும் ச�யய முடியும்.

Font சதைொகுதி

Preview Window

ப்டம் 6.17 எழுத்துரு உ்ையொ்டல் சபடடி
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6.7.2 சிறிய, சபரிய எழுத்துகைொக மொறறுதைல் 
(Changing case)

 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. 

• Upper case (ஆஙகிை சபரிய எழுத்துககைொக 
மொற்ற)

• Toggle case (ஆஙகிை சபரிய எழுத்துகக்ை, 
சிறிய எழுத்துககைொகவும் - சிறிய 
எழுத்துகக்ை சபரிய எழுத்துககைொகவும் 
மொற்ற முடியும் )

• Sentence case (வரியின் முதைல் எழுத்்தை 
ஆஙகிை சபரிய எழுத்தைொக மொற்ற )

• Capitalize every word (ஒவசவொரு 
வொர்த்்தையின் முதைல் எழுத்்தை ஆஙகிை 
சபரிய எழுத்தைொக மொற்ற)

• Lower case (ஆஙகிை சிறிய  எழுத்தைொக 
மொற்ற )

நமறகண்டவொறு மொறறுவதைறகு கீழ்கொணும் 
வழிமு்்றக்ை பயன்படுத்தைைொம்.

• மொற்ற நவணடிய உ்ை்ய நதைர்ந்சதைடுககவும்.

• Format Change 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 பகுதிக்ைத் 
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 உயர்த்திக கொட்டைொம். உயர்த்திக 
கொட்டப்பட்ட உ்ை்ய அதைன் இயல்பு 
நதைொற்றத்திறகு மொற்ற, உயர்த்திக கொட்டப்பட்ட 
உ்ை்ய நதைர்வு ச�யது, வணணத்தைடடில் No fill 
நதைர்்வ கிளிக ச�யயவும்.

உ்ை்ய உயர்த்திககொடடுதைல் 
என்பது , ஒரு ஆவணத்திலுள்ை 
முககியமொ்ன பகுதிக்ைப் 
படிப்பவரின் கவ்னத்்தை ஈர்ககும் 

வ்கயில், அதைன் மீது 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�யயவும்.

6.8 பத்தி வடிவூட்டல்
 

 உ்ை்ய தைட்டச்சு ச�யயும் நபொது  
நு்ைவுப் (Enter) சபொத்தைொ்்ன அழுத்தி்னொல் 
ஒரு பத்தி உருவொகும். இவவொறு நு்ைவு 
சபொத்தைொன்அழுத்தைப்படுவது 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 ஆஃபீஸ் ்ை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�யயப்படும் நபொது 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. 
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்மய இ்�வு

 இந்தை இ்�வில் எல்ைொ வரிகளும் அந்தை பககத்தின் ்மய பகுதியில் அ்மயும்.

ந�ர்த்தி இ்�வு

 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 Paragraph உ்ையொ்டல் சபடடி ப்டம் 6.18-ல் 
உள்ைது நபொல் நதைொன்றும், இதைன் மூைம் பத்தி வடிவூட்ட்ை ச�யயைொம்.

ப்டம் 6.18 Paragraph உ்ையொ்டல் சபடடி

 ப்டம் 6.19 ல் சகொடுககப்படடுள்ை வடிவூட்டல் கருவிப் பட்்டயின் பணிககுறிகள் மறறும் 

அட்டவ்ண  6.5 ல் சகொடுககப்படடுள்ை குறுககு வழிக்ைப் பயன்படுத்தி பத்தி வடிவூட்டல்க்ைச்  

ச�யயைொம்.

ப்டம் 6.19 வடிவூட்டல் கருவிப்பட்்ட
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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

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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6.8.1 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. 

 ஓபன்ஆஃபீஸ் ் ை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 6.20-ல் உள்ை உ்ையொ்டல் சபடடியில் ஏழு சவவநவறு வரி இ்்டசவளி வ்கக்ை கொணைொம்.

ப்டம் 6.20 Paragraph உ்ையொ்டல் சபடடி

பகுதி II உ்ை மறறும் பத்தி வடிவூட்டல்

Paragraph உ்ையொ்டல் சபடடி்ய பயன்படுத்தி 
வரி இ்்டசவளி்ய மொறறுதைல்

• Edit  Select All கட்ட்ை்யப் 
பயன்படுத்தி முழு ஆவணத்்தையும் நதைர்வு 
ச�யயவும்.

• Format Paragraph கட்ட்ை்யக 
கிளிக ச�யயவும்.

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

• Line Spacing  கீழ்விரிப்  படடியில்  
நதை்வயொ்ன வரி இ்்டசவளி்யத் நதைர்வு 
ச�யது OK சபொத்தைொ்்னக கிளிக ச�யயவும்.

6.8.2 உ்ை்ய உள்தைள்ைல்

 ஒரு பத்தியின்  இ்டது மறறும் வைது 
ஓைத்திறகும் உள்ை தூைம் உ்ை உள்தைள்ைல் 
எ்னப்படும். உள்தைள்ைல்,  ஒரு பத்தி்ய  
படிப்பதைறகு எளி்மயொகவும் மறறும் படிப்பதைறகு 
தூணடுவதைொகவும் உள்ைது. ச�ருகும் புள்ளி்ய 
ஒரு பத்தியின் முதைல் வரிககு சகொணடு ச�ன்்றபின் 
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வி்�ப் பை்கயில் தைத்தைல் (tab) சபொத்தைொ்்ன 
அழுத்தி எளி்மயொ்ன மு்்றயில் 
உள்தைள்ைல்ச�யய முடியும். உ்ை்ய உள்தைள்ை 
இைணடு வழிமு்்றகள் உள்ை்ன. அ்வ 

• பணிகுறிகளின்   உதைவியு்டன்

• உ்ையொ்டல் சபடடியின் உதைவியு்டன்

மிகுப்பு  உள்தைள்ைல்  பணிககுறி 

 பத்திககும் இ்டது ஓைத்திறகும் இ்்டநய 
உள்ை இ்்டசவளி்ய இந்தைப் பணிககுறி 
கடடுப்படுத்துகி்றது. ஒவசவொரு மு்்ற இந்தைப் 
பனிககுறி்ய கிளிக ச�யயும் நபொதும் பத்தி 
இ்டது ஓைத்தில் இருந்து 1/2 அஙகுைம் 
உள்தைள்ைப்படும் 

கு்்றப்பு  உள்தைள்ைல்  பணிககுறி 

 இது மிகுப்பு  உள்தைள்ைல் பனிககுறிககு 
ந�ர் எதிைொ்னது. இது மிகுப்பு உள்தைள்ைலின் 
மூைம் ச�யயப்பட்ட ச�ய்ை தைவிர்ககி்றது. 
ஒவசவொரு மு்்ற இந்தைப் பனிககுறி்ய கிளிக 
ச�யயும் நபொதும் பத்தி வைது பு்றத்திலிருந்து   1/2 
அஙகுைம் உள்தைள்ைப்படும்

உ்ையொ்டல் சபடடியின் உதைவியு்டன் 

 Format Paragraph என்ற பதரவின 
மூலம்  �த்தி உ்ை்யோடல்ச�டடி்யோனது  �டம் 

6.20 ல் உள்ளவோறு பதோனறும்.மூனறு 
உளதள்ளல் பதரவு்க்்ள ச்கோணட தத்த்ல 
பதரவு ச�ய்யவும் Indents & Spacing 
சதைொகுதி்ய பயன்படுத்தி இ்டது உள்தைள்ைல் 
ச�யயைொம்,  “Before text” சுைல் சபடடியில் 
உள்தைள்ைலுககொ்ன அை்வத் தைட்டச்சு ச�யதைொல் 
பத்தி இ்டது உள்தைள்ைல் ச�யயப்படும்.

முதைல் வரி்ய உள்தைள்ைல்

 ஒரு பத்தி்ய தைட்டச்சு ச�யய சதைொ்டஙகும் 
நபொது அதைன் முதைல்வரி்ய உள்தைள்ளி 
அ்மப்பது இயல்பொ்ன மு்்றயொகும். இ்தை 
முதைல்வரி உள்தைள்ைல் என்கிந்றொம். 

 Format  Paragraph Indents & 
Spacing சதைொகுதி்ய பயன்படுத்தி First line 
விருப்பத்்தை நதைர்வு ச�யது உள்தைள்ைல் குழுவில் 
(group) ஒரு ந�ர்ம்்ற மதிப்்பத் தைட்டச்சு 
ச�யதைொல் முதைல்வரி்ய மடடும் உள்தைள்ை முடியும்.

சதைொஙகும் உள்தைள்ைல்

 சதைொஙகும் உள்தைள்ைல் என்பது  ஒரு 
சி்றப்பு உள்தைள்ைைொகும்.  இதில் முதைல் வரியொ்னது 
இதைை வரிக்ைக கொடடிலும் இ்டது ஓைத்திலிருந்து  
சவளிநய தைள்ைப்படடிருககும். பத்தி உ்ையொ்டல் 
சபடடியில் First line விருப்பத்தில் ஒரு எதிர்ம 
மதிப்்ப (negative) தைட்டச்சு ச�யது சதைொஙகு 
உள்தைள்ைல் சப்றைொம்.

Increase Indent

Decrease 
Indent

முதைல் 

வரி்ய 

உள்தைள்ைல்

சதைொஙகு உள்தைள்ைல்

எடுத்துககொடடு 6.2 பல்நவறு விதைமொ்ன உள்தைள்ைல் வ்ககள்
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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. 

6.8.4 புல்ைட மறறும் எணவரி்�யின் உருவொகக

 சகொ்டொநி்ையொக  புல்ைட (.) குறியு்டனும், 
எண வரி்� (1, 2, 3……) என்்ற வரி்�யிலும் 
நதைொற்றமளிககும். பை வ்கயொ்ன புல்ைட 
மறறும் எணவரி்� பொணி்ய மொற்ற 
கீழ்ககண்ட வழிமு்்றக்ை பின்பற்ற 
நவணடும்:

• புல்ைட குறியி்டப்ப்ட நவணடிய உ்ை்யத் 
நதைர்வு ச�யக.

• Format  Bullets and Numbering 
என்்ற கட்ட்ை்யத் நதைர்வு ச�யக.

• Bullets  சதைொகுதி்யக  கிளிக ச�யய 
நவணடும்.

• பல்நவறு வ்கயொ்ன புல்ைட குறிகள் 
சகொண்ட Bullets and Numbering 
உ்ையொ்டல் சபடடி தி்ையில் நதைொன்றும்.

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

• நதைர்வு ச�யயப்பட்ட உ்ை புல்ைட 
குறியி்டப்படும்.

புல்ைட சதைொகுதியு்டன் உள்ை Bullets and 
Numbering உ்ையொ்டல் சபடடி ப்டம் 6.21 ல் 
கொட்டப்படடுள்ைது.

6.8.3 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  உ்ை்ய  
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 அ்்டப்புக 
குறிககுள்ளும் சகொணடு  வைைொம். எண 

ப்டம் 6.21 Bullets and Numbering உ்ையொ்டல் சபடடி
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ப்டம் 6.22 Bullets and Numbering உ்ையொ்டல் சபடடி

எணவரி்� உருவொகக

• எண வரி்� இ்டப்ப்டநவணடிய  உ்ை்யத் 

நதைர்வு ச�யக.

• Format  Bullets and Numbering 
என்்ற கட்ட்ை்யத் நதைர்வு ச�யக.

• Numbering   சதைொகுதி்யக  கிளிக ச�யய 

நவணடும்.

• பல்நவறு வ்கயொ்ன எணவரி்�கள்  

சகொண்ட Bullets and Numbering 

உ்ையொ்டல் சபடடி தி்ையில் நதைொன்றும்.

• இதில் �மககுத் நதை்வயொ்ன  எணவரி்�்ய 

கிளிக ச�யதை பின் OK சபொத்தைொ்்னக கிளிக 

ச�யயவும்.

• நதைர்வு ச�யயப்பட்ட  உ்ைககு  எண 

வரி்�யி்டப்படும்.

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.

•  பல்நவறு வ்கயொ்ன எண வரி்�கள் 

சகொண்ட  Bullets and Numbering 
உ்ையொ்டல் சபடடி ப்டம் 6.22 
கொட்டப்படடுள்ைது.

குறிப்பு

 உ்ை்ய தைட்டச்சு ச�யயும் முன்்னநைொ அல்ைது பின்்னநைொ இந்தை மு்்ற்ய 
பயன்படுத்தி்னொல் உ்ை புல்ைட குறியு்டன் அ்மயும்.
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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” சகொ்டொநி்ை 
அைவொக இருககும். பைவ்கயொ்ன 

ஆவணத்தின் அைவிறநகறப பகக அை்வ 
பய்னர் மொறறிக சகொள்ைைொம்.  பகக அை்வ 
மொற்ற:

• பகக அை்வ மொறறுவதைறகொ்ன பககத்்தைத் 
நதைர்வு ச�யய நவணடும்.

• Format  page என்்ற கட்ட்ை்யத் 
நதைர்வு ச�யதைொல் ப்டம் 6.23 - 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 விருப்பத்்தைப் 
பயன்படுத்திநயொ பகக அை்வ மொற்றைொம். 

ப்டம் 6.23 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:
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• 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 
ஓைஙகைொகும்.

2. சுடடியின் சுடடி்ய �ொம்பல் நி்றப்பகுதிககும் 
சவள்்ை நி்ற பகுதிககும் இ்்டநய 
்வத்தைொல் சுடடியின் குறியீ்டொ்னது   இரு 
தை்ை (Double headed) சகொண்ட 
அம்புககுறியொக மொறும்.

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

2. Page style உ்ையொ்டல் சபடடியின் மூைம் 
ஓைஙக்ை 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:

நைணடஸ்நகப்  (Landscape)

 ஆவணத்தின் அகைம் அதைன் நீைத்்தை 
வி்ட சபரிதைொக இருந்தைொல் நைணடஸ்நகப் 
எ்னப்படும். சதைொழில் மு்்ற பு்கப்ப்டஙகள், 
அ்ைப்பிதைழ்கள் நபொன்்றவறறிறகு  இந்தை 
அ்மவு மிகவும் பயனுள்ைதைொக உள்ைது.

Landscape

நபொர்ட்ைட (Portrait)

 சகொ்டொநி்ையொக ஒரு ஆவணத்தின் 
பகக்மவொ்னது நபொர்ட்ைடடில்  இருககும். 
இந்தை அ்மவில் ஆவணத்தின் நீைம் அதைன் 
அகைத்்தை வி்ட சபரிதைொக இருககும். 
புத்தைகஙகள், ச�யதித்தைொள்கள் சபொதுவொக இந்தை 
வடிவத்தில் அச்சி்டப்படும்.

Portrait

பககத்தின் அ்ம்வ மொற்ற  

• பகக அ்ம்வ மொறறிய்மகக அதைறகுரிய  
பககத்்தை நதைர்வு ச�யயவும்.

• Page style உ்ையொ்டல் சபடடியில் 
Orientation குழுவில் நீைவொககு or 
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 6.24-ல் 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. 
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 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 6.25 Page Style உ்ையொ்டல் சபடடியில்  உள்ை எல்்ைகளின்  வடிவ்மப்்ப கொடடுகின்்றது. 

ப்டம் 6.24 பகக பிணணனி நி்றம் (Background color)

6.25 Page Style உ்ையொ்டல் சபடடி - எல்்ைகள்

6.10 தை்ைப்பு மறறும் அடிககுறிப்புகளில் 
ச�யைொற்ற

 தை்ைப்பு என்பது ஒரு பககத்தின் நமல் 
பகுதி்யக குறிககும், தை்ைப்பு பகுதியில், 
தை்ைப்பு மறறும் நூைொசிரியர் 
சபயர்நபொன்்றவற்்ற 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 
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மறறும் அடிககுறிப்புக்ை கொணைொம்.

6.10.1 தை்ைப்பு மறறும் அடிககுறிப்புக்ை 
ந�ர்கக 

தை்ைப்பு உருவொகக

• InsertHeaderDefault என்்ற 
கட்ட்ை்ய படடிப்பட்்டயிலிருந்து நதைர்வு 
ச�யயவும்.

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

• தை்ைப்பு பகுதியில் ந�ைடியொகநவ தை்ைப்்ப 
தைட்டச்சு ச�யயைொம் அல்ைது எல்ைொ 
பககஙகளிலும் தை்ைப்்ப ந�ர்கக தை்ைப்பு 
பகுதியில் கிளிக ச�யது 
InsertFieldsTitle என்்ற கட்ட்ை்ய 
நதைர்வு ச�யது தை்ைப்்பச் தைட்டச்சு ச�யயைொம்.

அடிககுறிப்புக்ை உருவொகக

• Insert->Footer->Default என்்ற 
கட்ட்ை்ய படடிப்பட்்டயிலிருந்து நதைர்வு 
ச�யதைொல் அடிககுறிப்பு உருவொகும்.

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

• InsertFieldsDate என்்ற கட்ட்ை்ய 
நதைர்வு ச�யதைொல் எல்ைொ பககஙகளுககும் 
கணிப்சபொறியின் நதைதி புகுத்தைப்படும்.

• முதைல் பககத்தில் தை்ைப்பு மறறும் 
அடிககுறிப்்ப உருவொககி்னொல் அதுநவ 
அ்்னத்துப் பககஙகளிலும் நதைொன்றும் 

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 
ச�ன்று கிளிக ச�யயவும், 
InsertFieldsPage Number என்்ற 
கட்ட்ை்ய பயன்படுத்தி்னொல் எல்ைொ 
பககஙகளிலும் பகக எணகள் �ொம்பல் நி்ற 
பின்பு்ற வணணத்து்டன் 1,2,3... எ்னத்  
நதைொன்றும் ந�ர்ககப்படும்.

• அடிககுறிப்பில் உள்ை பகக எணக்ை 
வடிவூட்டம் ச�யய.

• Format Page என்்ற கட்ட்ை்ய  நதைர்வு 
ச�யதைொல் Page Style உ்ையொ்டல் சபடடி ப்டம் 
6.26-ல் உள்ைது நபொை நதைொன்றும்.

• இதில் Page சதைொகுதி்யக கிளிக ச�யயவும்.

• Layout Settings-ல் 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 6.26 Page style உ்ையொ்டல் சபடடி
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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   ச�யது பத்தி்ய படிப்பவரின் ஆர்வத்்தை தூணடுவதைொக அ்மககவும்.

• “Knowledge makes you great”என்்ற உ்ை்ய உயர்த்திககொடடுக. 

• நமலும் வி்�ப்பை்க குறுககு வழியின் மூைம், நீஙகள் ச�யதை எல்ைொ வடிவூட்டல்க்ையும் 

நீககுக.

6.5 பயிறசி பட்ட்்ற 6.4ல் 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  மறறும் இைண்டொவது 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  

• பகுதி III : உ்ைப் பகுதி்ய கணடுபிடித்து மொறறுதைல் (Find and Replace)

6.11 நவணடிய உ்ைப் பகுதி்ய கணடுபிடித்து மொற்றம் ச�யய

 ்ைட்டரில் உள்ை Find and Replace வ�தி, ஆவணத்தில் உள்ை ஒரு ச�ொல்்ைக கணடுபிடித்து 

அதை்்ன நவச்றொரு ச�ொல்ைொக மொறறியி்ட உதைவுகின்்றது. Find and Replace - ல் ச�ொறகள் மறறும் 

ச�ொறச்றொ்டர்களுககு மடடுமல்ைொது, ்வல்டு கொர்டுகள் மறறும் வைககமொ்ன சவளிப்பொடுக்ைக 
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(Expressions) சகொணடு ஒரு நமம்பட்ட நதை்ட்ை பய்னர் ச�யய முடியும். இதில் ஒரு ச�ொல்்ைத் நதை்ட,

• Edit  Find & Replace அல்ைது Ctrl+F கிளிக ச�யயவும்.

• ப்டம் 6.27 உள்ைது நபொன்்ற Find & Replace உ்ையொ்டல் சபடடி நதைொன்றும்.

Bombay

Mumbai

ப்டம் 6.27 Find & Replace  உ்ையொ்டல் 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 வொர்த்்தை்யக 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 
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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.
எடுத்து்க்கோடடோ்க"Imagine"என்்ற ச�ொல்்ை நதைடி்னொல் இது  "image", "images" நபொன்்ற 

ச�ொறக்ைத்  தைவிர்த்து Imagine என்்ற ச�ொல்்ை மடடுநம கொடடும்

• புதிய ஆவணத்்தை தி்றககவும்.

• கீநை சகொடுககப்படடுள்ை பத்தி்ய தைட்டச்சு ச�யயவும்.

 “ All birds find shelter during rain. But Egles avoid rain by flying above the clouds,problems 
are common, but attitude make the difference”

• “Egles” என்்ற தைவ்றொ்ன வொர்த்்தை்ய நதைடி அதைறகு  பதிைொக “Eagles” என்்ற பி்ை திருத்தைப்பட்ட 
வொர்த்்தையொக Find & Replace  மூைம் மொறறிய்ம.

• க்டவுச் ச�ொல்லு்டன் ஆவணத்்தை ந�மிககவும்.

பயிறசி பட்ட்்ற  

இ்ணப்பு

வி்�ப்பை்க குறுககு வழிகள்

தி்� குறுககுவழி ச�யல்பொடு

Ctrl+A முழு ஆவணத்்தை நதைர்வு ச�யய

Ctrl+B உ்ை்ய தைடித்தை எழுத்தைொக மொற்ற

Ctrl+C உ்ை்ய �கசைடுகக

Ctrl+D உ்ைககு இரு அடிகநகொடி்ட

Ctrl+E உ்ை்ய ்மய இ்�வில் அ்மகக

Ctrl+End ஆவணத்தின் இறுதிககுச் ச�ல்ை

Ctrl+F உ்ை்ய நதைடுதைல் மறறும் மொறறியிடுதைல்

Ctrl+Home ஆவணத்தின் சதைொ்டககத்திறகு ச�ல்ை

Ctrl+I உ்ை்ய �ொயந்தை எழுத்தைொக மொற்ற

Ctrl+J உ்ை்ய ந�ர்த்தி இ்�வில் அ்மகக

Ctrl+L உ்ை்ய இ்டது இ்�வில் அ்மகக

Ctrl+R உ்ை்ய வைது இ்�வில் அ்மகக
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Ctrl+U உ்ை்ய அடிகநகொடி்ட

Ctrl+V �கசைடுத்தை அல்ைது �கர்த்திய உ்ை்ய ஒட்ட

Ctrl+X உ்ை்ய �கர்த்தை

Ctrl+Y க்்டசியொக ச�யதை ச�ய்ை மீணடும் ச�யய

Ctrl+Z க்்டசியொக ச�யதை ச�ய்ை நீகக

DownArrow கீழ்ப்பு்றமொக ஒரு வரி �கர்த்தை

End வரியின் இறுதிககு

Home வரியின் சதைொ்டககத்திறகு 

Left Arrow இ்டது பு்றம் உள்ை ஒரு எழுத்துககு �கர்த்தை

Right Arrow வைது  பு்றம் உள்ை ஒரு எழுத்துககு �கர்த்தை

Shift+ DownArrow கீழ்பு்றத்திலுள்ை வரிக்ைத் நதைர்வு ச�யய

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

Insert ச�ருகுவதைறகு

Page Up ஒரு பககத்தின் நமநை ச�ல்வதைறகு

Page down ஒரு பககத்தின் கீநை ச�ல்வதைறகு

Shift+Home
வரியின் சதைொ்டககத்திலிருந்து ச�ருகும் புள்ளி 
இருககும் வ்ை நதைர்வு ச�யய

Shift+Up Arrow நமல்பு்றத்திலுள்ை வரிக்ைத் நதைர்வு ச�யய

UpArrow நமல்பு்றமொக ஒரு வரி �கர்த்தை

Ctrl+Shift+B எழுத்துகக்ை கீழ்ஒட்டொக அ்மகக

Ctrl+Shift+P எழுத்துகக்ை நமல்ஒட்டொக அ்மகக 
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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

தைமிழ் இ்்டமுகத்்தை பயன்படுத்தி கீநை சகொடுககப்படடுள்ை உ்ை்ய தைட்டச்சு ச�யக.

முைசு / NHM / அைகி

 இதில் உள்ை ஏநதைனும் இ்்டமுகம் மூைம் கீநை சகொடுககப்படடுள்ை தைமிழ் உள்ை்டககத்்தை 

தைட்டச்சு ச�யயவும்.

kaNNan - கண்ணன் joothpur – கஜொத்பூர்
sennai – கசன்்ன juulai – ஜூ்ல
thamizwaadu – தமிழ்நொடு shiiradi – ஷீரடி
thaajmahaal – தொஜ்மஹொல் hamadu – ஹமது
shaajakaan – ஷொஜகொன் vaashingtan - வொஷிங்டன்
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 கசன்்னயில் உள்ள மொநகரொட்சிப் பள்ளிகள் கசன்்னப்பள்ளிகள் (Chennai Schools) 
என்று அ்ழக்கப்படுகின்றன. இந்தப் பள்ளிக்ள நிர்வகிக்க கசன்்ன மொநகரொட்சியில் 
கல்வித்து்ற (Education Department) இயங்கி வருகின்றது. ஒரு இந்திய ஆட்சிப்பணி (IAS) 
அதிகொொி, ஒரு கல்வி அலுவலர் (Educational Officer) மற்றும் 10 து்ணகல்வி அலுவலர்களுடன் 
(Assistant Educational Officers – AEO) இத்து்ற கசயல்படுகிறது.

ச�யல்பொடு

மொணவர் ச�யல்பொடு

1. பள்ளியின் ஆணடு விைொவிறகொ்ன அ்ைப்பிதை்ை தையொர் ச�ய.

2. பி்றந்தை�ொள் வொழ்த்து ம்டல் நைணடஸ்நகப்பில்  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.

மதிப்பொயவு

பகுதி - அ

I �ரியொ்ன வி்்ட்ய நதைர்வு ச�யக

1. Table Format உ்ையொ்டல் சபடடி்ய தி்றப்பதைறகு இவறறுள்  எந்தை கட்ட்ை்யத் நதைர்வு ச�யய 
நவணடும்?

 அ. File  Table properties  ஆ. Format  Table properties

 இ. Table  Table Properties  ஈ. Edit  Table Properties

2. தி்ையின் கீழ் பகுதியில் உள்ை எந்தை சபொத்தைொன் ஆவணத்தின் நி்ை்யக கொடடும்?

 அ. பணிப்பட்்ட    ஆ. தை்ைப்பு பட்்ட 

 இ. நி்ை்ம பட்்ட    ஈ. கருவிப்பட்்ட

3. ஆவணத்தின் நமல் ஓைத்தில் இவறறுள் எந்தை பகுதி நதைொன்றும்?

 அ. Head  ஆ. Foot  இ. Header  ஈ. Footer

4. இவறறுள் எந்தை பகுதி பயன்பொடடின் சபய்ை தி்ையின் நமல் பு்றத்தில் கொடடும்?

 அ. படடிப்பட்்ட     ஆ. கருவிப்பட்்ட  

  இ. தை்ைப்புப் பட்்ட   ஈ. வடிவூட்டல் பட்்ட

5. உ்ையின் சகொ்டொநி்ை நதைொற்றத்்தை மொறறுவது?

 அ. உ்ை வடிவூட்டம்    ஆ. பகக வடிவூட்டம் 

 இ. சி்றப்பு வடிவூட்டம்    ஈ. பத்தி வடிவூட்டம்
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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

பகுதி - ஆ

II சிறு வி்னொககள் (இைணடு  மதிப்சபணகள்)

1. உ்ை வடிவூட்டம் என்்றொல் என்்ன?

2. ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் உள்ை பல்நவறு சதைொகுப்புகள் யொ்வ?

3. தைனியுரிமம் சபற்ற சமன்சபொருள் மறறும் தி்றந்தை மூை சமன்சபொருள் பறறிய நவறுபொடுக்ை எழுதுக.

4. ஆவணத்தில் எவவொறு திருத்தைஙகள் ச�யவொய?

5. ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரின் சிை அம்�ஙக்ை எழுதுக.

பகுதி – இ
III குறு வி்னொககள் (மூன்று மதிப்சபணகள்)

1. �கர்த்தைல் மறறும் �கசைடுத்தைல் பறறிய நவறுபொடுக்ை எழுதுக.

2. பகக அ்மவுகள் எத்தை்்ன வ்கப்படும்?

3. புல்ைட மறறும் எணவரி்�்ய எவவொறு நீககுவொய?

4. ஆவணத்்தை ந�மிகக கூடிய பல்நவறு வழிகள் யொ்வ?

5. உ்ையில் வரி இ்்டசவளி்ய மொறறும் வழிகள் பறறி எழுதுக.

பகுதி – ஈ
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. பகக இ்�வின் வ்கக்ைப் பறறி எழுதுக.

4. ்ைட்டரில் ஒரு ச�ொல்்ை கண்டறிந்து நவறு ஒரு ச�ொல்ைொக மொற்றம் ச�யவதைறகொ்ன படிநி்ைக்ை   
எழுதுக.

5. உள்தைள்ைல் என்்றொல் என்்ன? ஆவணத்தில் எவவொறு உள்தைள்ைல் ச�யவது பறறி விைககுக.
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ஆவணத்தில் அட்டவணணகள், ப�ொருள்கள் சேர்ப�து 
மற்றும் ஆவணத்ணதை அச்சி்டல்

7.1 அட்டவணணயில் சவணை பேயதைல்

 ஒரு அட்டவணண என�து குறி்பபிட்ட 

எண்ணிகணகயிைொன வரிணே மற்றும் பெடுவரிணே 

பகொண்்ட கட்டஙகளின பதைொகு்ப�ொகும். ெனகு 

வடிவணமகக்ப�ட்ட அட்டவணண மூைம் �யனர 

ப�ொருள்டககத்ணதை எளிதைொக புரிந்து பகொள்ள 

உ தை வு கி ற து .

7.1.1 அட்டவணணணயச் பேருகுவதைற்கொன 

�ல்சவறு நுட�ஙகள்

அட்டவணண உருவொகக இரு வழிகள் உள்ளன:

• அட்டவணண �ணிககுறிணய்ப �யன�டுத்தி 

அட்டவணணணய உருவொககைொம்

• Insert Table உணையொ்டல் ப�டடிணய்ப 

�யன�டுத்தி அட்டவணணணய உருவொககைொம்.

அட்டவணண �ணிககுறிணய்ப �யன�டுத்தி 

அட்டவணணணய உருவொககைொம்

 பேந்தைைக கருவி்ப�டண்டயிலிருந்து 

ஒரு அட்டவணணணய எளிதைொக ஆவணத்தில் 

ச ே ர க க ை ொ ம் :

1. அட்டவணணணய உருவொககுமி்டத்திற்கு 

பேருகும் புள்ளிணயக பகொண்டு பேல்ைவும்

�ொ்டம் 7அைகு II பேொற்பேயலி

2. பேந்தைைக கருவி்ப�டண்டயிலுள்ள Table 
�ணிககுறியின வைது புறத்தில்  உள்ள 

கீழசெொககு அம்புககுறிணயக கிளிக பேயயவும்.

3. இ்பப�ொழுது சதைொனறும் கீழிறஙகு �டடியல் 

�டண்டணயக பகொண்்ட  அட்டவணண 

கட்டஙகளில் சுடப்டலியின உதைவியு்டன 

சதைணவயொன எண்ணிகணகயிைொன வரிணே 

மற்றும் பெடுவரிணேகணளத் சதைரவு பேயது 

பகொள் ளைொம். 

4. பேருகும் புள்ளியுள்ள இ்டத்தில் அட்டவணண 

சதைொனறும்

Insert Table உணையொ்டல் ப�டடிணய்ப �யன�டுத்தி 

அட்டவணணணய உருவொககைொம்

 Insert Table உணையொ்டல் ப�டடியின மூைம் 

ஒரு அட்டவணணணய உருவொககும் ச�ொது அந்தை 

அட்டவணணயின அணம்பண�யும், �ண்புகணளயும் 

மொற்றியணமகக இயலும். Insert Table உணையொ்டல் 

ப�டடிணயத் திறகக Table  Insert  Table 
அல்ைது Ctrl+F12 கிளிக பேயயவும். �்டம் 7.1 –ல் 

கொடடியது ச�ொல் Insert Table உணையொ்டல் ப�டடி 

சதைொனறும்.

�்டம் 7.1  Insert Table உணையொ்டல் ப�டடி
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• Name உணை்ப ப�டடியில் அட்டவணணககொன 
ப�யணைத் தைை சவண்டும்.

• அந்தை உணையொ்டல் ப�டடியில் சதைணவயொன 
வரிணேகள் (rows) மற்றும் பெடுவரிணேயின 
(columns) எண்ணிகணகணய சுழற் 
அம்புககுறி மூைம் அல்ைது எண்ணிகணகணய 
செைடியொக தைட்டச்சு பேயய சவண்டும்.

• அட்டவணணயின முதைல் வரிணேணய 
தைணை்ப�ொக எடுத்துகபகொள்ள Heading 
சதைரவு ப�டடிணயக கிளிக பேயயவும். Repeat 
Heading எனற சதைரவு ப�டடிணய கிளிக 
பேயதைொல்   அட்டவணண உள்ள எல்ைொ 
�ககஙகளிலும் தைணை்பபு சதைொனறும்.

• அட்டவணணயில் கட்டஙகளு்டன கொட்ட 

Border  சதைரவு ப�டடிணய கிளிக  பேயயவும்.

• OK ப�ொத்தைொணன கிளிக பேயதைொல் 

அட்டவணண உருவொகக்ப�டும்.

தைைவுகணள அட்டவணணயில் உள்ளி்டல்:

 சதைணவயொன எண்ணிகணகயிைொன 

வரிணேகள் மற்றும் பெடுவரிணேகள் பகொண்்ட 

அட்டவணணணய உருவொகக்ப�ட்ட பின 

அட்டவணணயில் தைைவுகணள  உள்ளி்டைொம்.

 அட்டவணண உருவொககும் ச�ொது ஒசை 

அளவிைொன உயைம் மற்றும் அகைத்ணதைக 

பகொண்்ட அட்டவணண ஆவணத்தின முழுவதிலும் 

அணமயும். அட்டவணணணய உருவணமத்தைபின 

பேருகும் புள்ளியொனது அட்டவணணயின முதைல் 

சிற்றணையில் (ஒரு வரிணேயும் மற்றும்  பெடுவரிணேயும் 

ேந்திககுமி்டம்  சிற்றணை என்ப�டும்.) �யனர  

தைட்டச்சு பேயயைொம். Tab ேொவிணய்ப �யன�டுத்தி  

சிற்றணையின வைது �ககத்திலும்  மற்றும் Shift 
+ Tab ேொவிணய்ப �யன�டுத்தி சிற்றணையின 

இ்டது �ககத்திலும் ெகைைொம். அட்டவணணணய 

உருவொககியவு்டன �்டம் 7.2 ல் உள்ளது ச�ொனற  

Table Formatting கருவி்ப�டண்டத் சதைொனறும்.  

View  Toolbars  Table எனற கட்டணளணயத் 

சதைரவு பேயதும் இந்தை கருவி்ப�டண்டணயத் 

திறககைொம்.

7.1.2 வரிணேகள் மற்றும் பெடுவரிணேகணள 

சேரத்தைல் மற்றும் நீககுதைல்

வரிணேகணளச் சேரத்தைல்

 அட்டவணணயில் வரிணேகணள 

சேர்ப�தைற்கு கீழககண்்ட வழிமுணறகணளக 

ண க ய ொ ள ை ொ ம் .

1. இதைற்கு மிகவும் எளிணமயொன வழி, 

அட்டவணணயின கண்டசி  சிற்றணையில் Tab 

ேொவி ப�ொத்தைொணன அழுத்தை சவண்டும்.

2. அட்டவணணயில்  ஒரு  வரிணேணயச்  

சேரகக பேருகும் புள்ளிணயத்   சதைணவயொன 

சிற்றணைககு பகொண்டு பேனறு Table 
Formatting கருவி்ப�டண்டயில் உள்ள Insert 
row  �ணிககுறிணயக  கிளிக பேயயவும். 

3. ஒனறுககு சமற்�ட்ட வரிணேகணளச் 

சேரகக விரும்பினொல் Table  Insert  
Rows  எனற கட்டணளணய்ப �யன�டுத்தை 

சவண்டும். �்டம் 7.3 ல் கொட்ட்ப�டடுள்ள 
Insert Rows உணையொ்டல் ப�டடி சதைொனறும். 
இதில், சுழல் அம்புககுறிகணள ெகரத்திசயொ  
அல்ைது வரிணேயின எண்ணிகணககணள 
செைடியொக தைட்டச்சு பேயசதைொ சதைணவயொன 
எண்ணிகணகயிைொன வரிணேகணளச் 

சேரககைொம். Before அல்ைது After 
சைடிசயொ ப�ொத்தைொணன சதைரவு பேயது வரிணே 
எஙகு சேரகக்ப�்ட சவண்டும் என�ணதைத் 
தீரமொனிககைொம்.

4. OK ப�ொத்தைொணன கிளிக பேயயவும்.

�்டம் 7.2  Table Formatting கருவி்ப�டண்ட
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�்டம் 7.3 Insert Rows உணையொ்டல் ப�டடி

பெடுவரிணேகணளச் சேரத்தைல்

 பெடுவரிணேகணளச் சேரகக �ை வழிகள் உள்ளன.

1. அட்டவணணயில் பெடுவரிணேணய எஙகு 
சேரகக சவண்டுசமொ அந்தை இ்டத்தில் பேருகும் 
புள்ளிணயக பகொண்டு பேனறு Insert column  

 �ணிககுறிணயக கிளிக பேயதைொல், பேருகும் 
புள்ளிககு வைது புறத்தில் ஒரு புதிய பெடுவரிணே 
சேரகக்ப�டும்.

2. ஒனறுககு சமற்�ட்ட பெடுவரிணேச் சேரகக, 
பேருகும் புள்ளிணய அந்தை பெடுவரிணேயில் 
பகொண்டு பேனறு Table  Insert  Columns 
எனற கட்டணளணய்ப �யன�டுத்தினொல் �்டம் 
7.4 – ல் உள்ளது  ச�ொனற Insert Columns 
உணையொ்டல் ப�டடி சதைொனறும், இந்தை உணையொ்டல் 
ப�டடியில் பெடுவரிணேயின எண்ணிகணகணயச் 
சுழல் அம்புககுறிணயகபகொண்டு ெகரத்திசயொ 
அல்ைது எண்ணிகணகணய செைடியொகசவொ 
தைட்டச்சு பேயயைொம்.

3. Position விரு்ப�த்தில் உள்ள Before 
அல்ைது After சைடிசயொ ப�ொத்தைொன மூைம்  
சேரகக்ப�டும் பெடுவரிணேயின இ்டத்ணதை 
அட்டவணணயில் சதைரவு பேயயைொம்.

4. OK ப�ொத்தைொணன கிளிக பேயயவும்.

�்டம் 7.4 Insert Columns உணையொ்டல் ப�டடி 

வரிணேகள் மற்றும் பெடுவரிணேகணள நீகக

1. ஒரு வரிணே அல்ைது வரிணேகணள நீகக, 

பேருகும் புள்ளிணய அந்தை வரிணேயில் அமரத்தி 

சதைணவயொன வரிணே அல்ைது வரிணேகணளத் 

சதைரவு பேயய சவண்டும். இதைன பின Table 
Formatting கருவி்ப�டண்டயில்  உள்ள  Delete 
Row �ணிககுறிணய  கிளிக பேயதைொல் 

அல்ைது Table  Delete  Rows எனற 

கட்டணளணய்ப �யன�டுத்தினொல் சதைரவு 

பேயய்ப�ட்ட ஒனறு அல்ைது ஒனறுககு 

சமற்�ட்ட வரிணேகள் நீஙகும்

2. ஒரு  பெடுவரிணே அல்ைது பெடுவரிணேகணள 

நீகக, பேருகும் புள்ளிணய அந்தை 

பெடுவரிணேயில் அமரத்தி சதைணவயொன 

பெடுவரிணே அல்ைது பெடுவரிணேகணள 

சதைரவு பேயய சவண்டும். இதைன பின                                

Table Formatting கருவி்ப�டண்டயில்  

உள்ள Delete Column �ணிககுறிணய 

 கிளிக பேயதைொல் அல்ைது Table  
Delete  Columns எனற கட்டணளணய்ப 

�யன�டுத்தினொல் சதைரவு பேயய்ப�ட்ட ஒனறு 

அல்ைது ஒனறுககு சமற்�ட்ட பெடுவரிணேகள் 

நீ ங கு ம் .

அட்டவணணயில் உள்ள ப�ொருள்டககத்ணதை 

நீ க கு தை ல்

• நீகக சவண்டிய அட்டவணணணயத் 

சதைரவு பேயதைபின Delete ப�ொத்தைொணன 

அழுத்தினொல் அந்தை அட்டவணணயில் 

உள்ள ப�ொருள்டககம் மடடுசம நீகக்ப�டும். 

அட்டவணண அ்ப�டிசய இருககும்.

முழு அட்டவணணணய நீககுதைல்

1. Edit  Select All எனற கட்டணளணய 

�யன�டுத்திசயொ அல்ைது Ctrl + A 

எனற குறுககுவழி �யன�டுத்திசயொ  முழு 

அட்டவணணணய சதைரவு பேயய சவண்டும்.

2. Table  Delete  Table எனற 

கட்டணளணய்ப �யன�டுத்தினொல் சதைரவு 

பேயய்ப�ட்ட அட்டவணணணய நீககைொம்.
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7.1.3 சிற்றணைகணள இணணத்தைல் மற்றும் 

பி ரி த் தை ல்

குழுவொக உள்ள சிற்றணைகணள இணணகக 

1. இணணகக சவண்டிய சிற்றணைகணளத் சதைரவு 

பேயக.

2. Table  Merge Cells  கட்டணள அல்ைது 
Merge Cells  �ணிககுறி அல்ைது 

வைது கிளிக பேயது சதைொனறும் சமல் மீடபு்ப 

ப�டடியில் Cell  Merge  என�ணதைத் சதைரவு 

பேயய சவண்டும்.

3. சதைரவு பேயய்ப�ட்ட சிற்றணைகள் ஒசை 

சிற்றணையொக இணணகக்ப�டும்.

ஒரு சிற்றணைணய்ப பிரிகக

1. பிரிகக சவண்டிய அந்தை ஒரு சிற்றணைககுள் 

பேருகும் புள்ளிணய அமரத்தை சவண்டும்.

2. Table  Split Cells கட்டணள அல்ைது Split 
Cells  �ணிககுறி அல்ைது வைது கிளிக 

பேயது சதைொனறும் சமல்மீடபு்ப ப�டடியில்  

Cell  Split என�ணதை சதைரவு பேயதைொல் �்டம் 
7.5 உள்ள Split Cells உணையொ்டல் ப�டடி 

சதைொனறும்.

�்டம் 7.5 Split Cells உணையொ்டல் ப�டடி

3. இதில் சுழற் அம்புககுறிகணள ெகரத்தி 

பிரிகக சவண்டிய எண்ணிகணகணயத் 

சதைரவு பேயயைொம் அல்ைது செைடியொக 

எண்ணிகணகணய தைட்டச்சு பேயயைொம்.

4. சிற்றணைகளின வரிணேகணள்ப பிரிகக 

கிண்டகணகயொக (Horizontally) எனற திணே 

சதைரவு பேயயைொம் அல்ைது பெடுவரிணேயொக 

பிரிகக பெடுகணகயொக (Vertically) எனற 

திணே சதைரவு பேயயைொம்.

5. சதைரவு பேயய்ப�ட்ட ஒரு சிற்றணை, 

ெொம் விரும்பிய எண்ணிகணகயில் 

வரிணேகள் மற்றும் பெடுவரிணேகளொக 

பி ரி க க ்ப � ட டு யி ரு க கு ம் .

7.1.4 அட்டவணணயின அளணவ மொற்ற (Resize 
the position of the table)

 புதிதைொக உருவொகக்ப�ட்ட அட்டவணண 

பகொ்டொநிணையொக அந்தை �ககத்தின 

முழுணமயிலும் அணமயும். �யனரின சதைணவசகற்� 

அட்டவணணயின அளணவ மொற்றியணமககைொம்.

• அட்டவணணயின அளணவ விணைவொக மொற்ற, 

அட்டவணணயின ஓைத்திற்கு சுடப்டலிணய 

ெகரத்தினொல் சுடடியின சுடடி இரு தைணை 

பகொண்்ட அம்பு குறியொக மொறும் சுடடிணய 

அழுத்தி அட்டவணணயின எல்ணைணய்ப 

புதிய அளவிற்கு மொற்றிக பகொள்ளைொம்.

வரிணேயின உயைத்ணதை மொற்றியணமகக

• பேருகும் புள்ளிணய, உயைம் மொற்ற்ப�்ட 

சவண்டிய வரிணேயின கிண்டகணக 

எல்ணையின மீது ெகரத்தினொல், பேருகும் 

புள்ளி இரு தைணை பகொண்்ட அம்புகுறியொக 

மொறும், இணதை அழுத்திக பகொண்ச்ட 

ெகரத்தினொல்  வரிணேயின உயைத்ணதை மொற்ற 

மு டி யு ம் .

பெடுவரிணேயின அகைத்ணதை மொற்றியணமகக

• பேருகும் புள்ளிணய அகைம் மொற்ற்ப�்ட 

சவண்டிய பெடுவரிணேயின பெடுகணக 

எல்ணையின மீது ெகரத்தினொல் பேருகும் 

புள்ளி இரு தைணை பகொண்்ட அம்புகுறியொக 

மொறும், இணதை அழுத்திக பகொண்ச்ட 

ெகரத்தினொல்  பெடுவரிணேயின அகைத்ணதை 

மொற்ற முடியும்.

உணையொ்டல் ப�டடியின மூைம் பெடுவரிணேயின 

அகைத்ணதை மொற்றியணமகக

• பெடுவரிணேயில், மொற்றியணமகக்ப�்ட 

சவண்டிய அகைத்ணதை துல்லியமொகத் சதைரவு 

பேயதை பின. அணதை மொற்ற Table  Table 
Properties எனற கட்டணளணயத் சதைரவு 

பேயதைொல் �்டம் 7.6 - ல் உள்ளது ச�ொனற 
Table Format உணையொ்டல் ப�டடி சதைொனறும்.

XI Std Computer Technology Vol-1 TM Chapter 7_100_117.indd   108 20-04-2020   14:34:20



108 109

• பெடுவரிணேயின அகைத்ணதை மொற்றியணமகக, 

Columns பதைொகுதிணயத் சதைரவு பேயது, 

Column Width சுழற்ப�டடியில் 

பெடுவரிணேயின புதிய அகைத்ணதைத் தைட்டச்சு 

பேயயைொம் அல்ைது சுழற் அம்புககுறிணய 

ெகரத்தி பெடுவரிணேயின அகைத்ணதை 

ம ொ ற் ற ை ொ ம் .

• OK ப�ொத்தைொணன கிளிக பேயய சவண்டும்.

• பெடுவரிணேகளின அகைம் புதிய மதி்பபில் 

மொற்ற்ப�டடிருககும்.

7.2 அட்டவணண வடிவூட்டல்

 அட்டவணண அணம்பபு, 

அட்டவணணயிலுள்ள உணைணய வடிவூட்டம் 

பேயதைல், எல்ணைகணள மொற்றியணமத்தைல், 

பினனணி மற்றும் தைொனியஙகு வடிவூட்டல் பேயவது 

அட்டவணண வடிவூட்டல் பேயல்�ொடுகளொகும்.

7.2.1 அட்டவணணயின பினனணிணய 

ம ொ ற் றி ய ண ம க க

 அட்டவணணயில் பேருகும் புள்ளிணய 

அமரத்தை சவண்டும்.

1. Table  Table Properties  எனற 

கட்டணளணயத் சதைரவு பேயய சவண்டும்.

2. �்டம் 7.7- ல் சதைொனறும் Table Format 
உணையொ்டல் ப�டடியிலுள்ள Background  
தைத்தை சதைரவு பேயய சவண்டும்.

 For பிரிவில் உள்ள சிற்றணை �குதியில், 

வரிணே அல்ைது அட்டவணணயின பினனணிணய 

மொற்றியணமகக இவற்றுள் சதைணவயொனவற்ணற 

சதைரவு பேயக.

• சிற்றணை : ஒரு சிற்றணை அல்ைது சிற்றணை 

குழுவின பினனணிணய மொற்றியணமகக

• வரிணே : ஒரு வரிணே அல்ைது 

வரிணேகளின பினனணிணய மொற்றியணமகக

• அட்டவணண : சதைரவு பேயய்ப�ட்ட பினனணி 

முழு அட்டவணணயின பினனணிணய 

மொற்றியணமகக.

3. As பிரிவில் Color அல்ைது Graphic சதைரவு 

பேயக.

• Color சதைரவு பேயது, வண்ணத்தைடடில் 

சதைொனறும் சதைணவயொன நிறத்ணதை சதைரவு 

பேயது, பின OK  ப�ொத்தைொணன கிளிக பேயதைொல். 

அட்டவணணயின பினனணி நிறமொறும்

• Graphic சதைரவு பேயது, உைொவி ப�ொத்தைொணன 

கிளிக பேயது �யனருககு சதைணவயொன 

�்டத்ணதை சதைரவு பேயதை பின OK ப�ொத்தைொணன 

கிளிக பேயதைொல் சதைரவு பேயய்ப�ட்ட �்டம் 

பினனணியில் சதைொனறும்.

�்டம் 7.6 Table Format உணையொ்டல் ப�டடி
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�்டம் 7.7 Table Format உணையொ்டல் ப�டடி – பினனணி

7.2.2 அட்டவணணயில் சதைொனறும் உணையின திணேணய மொற்ற 

• திணே மொற்ற்ப�்ட சவண்டிய உணைணய சிற்றணையில் சதைரவு பேயக.

• Format  Character எனற கட்டணளணயத் சதைரவு பேயதைொல், Character உணையொ்டல் ப�டடி 

சதைொனறும்.

• Position பதைொகுதியில் உள்ள Rotation / Scaling விரு்ப�த்ணதைத் சதைரவு பேயக.

• இதில் (0,90,270,Fit to line) ச�ொனற �ைவிதைமொக சுழற்சி சகொணம் உள்ளது, சதைணவயொன சுழற்சி 

சகொணத்ணதைத் சதைரவு பேயது, OK ப�ொத்தைொணன கிளிக பேயயவும்.

7.2.3 அட்டவணணயின எல்ணைகணள மொற்றியணமகக

 அட்டவணணயின எல்ணைகணள மொற்றியணமகக, Table  Table Properties  எனற கட்டணளணயத் 

சதைரவு பேயயவும்.

 Table Format உணையொ்டல் ப�டடி சதைொனறும். இதில் Borders பதைொகுதிணயத் சதைரவு பேயது, 

அட்டவணண அல்ைது சிற்றணைகளின குழுவின எல்ணைகணள மொற்றைொம்.
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�்டம் 7.8 எல்ணைகணள மொற்ற உதைவும் Table Format உணையொ்டல் ப�டடி

எல்ணைகளின �ண்புகள்

 �்டம் 7.9 ல் உள்ளது ச�ொை எல்ணைகளில் உள்ள சகொடுகணள மொற்றியணமகக ணைட்டர ஐந்து 

வணகயொன சகொடு ஏற்றணம்பபு உள்ளது. இவற்ணற்ப �யன�டுத்தி �யனருககு சதைணவகசகற்� இவற்ணற 

மொற்றியணமககைொம்.

�்டம் 7.9 சகொடடின ஏற்றணம்பபு (Line Arrangement)

• Line விரு்ப�ம் எல்ணையின �ொணிணயக குறிககும்.

• Color விரு்ப�ம் எல்ணைக சகொடடின நிறத்ணதைத் சதைரவு பேயய உதைவும்.

• Spacing to Content  எனற விரு்ப�ம் எல்ணைககும் சிற்றணை உள்ள்டககத்திற்கும் இண்டசய உள்ள 

இண்டபவளிணயக குறிககும்.

XI Std Computer Technology Vol-1 TM Chapter 7_100_117.indd   111 20-04-2020   14:34:20



112 113

7.2.4 அட்டவணணககொன தைொனியஙகு 

வடிவூட்டம்

 Auto format  விரு்ப�ம்  

வணையறுகக்ப�ட்ட �ொணிகளில் உதைவியு்டன 

அட்டவணணயில் வடிவூட்டம் பேயய முடியும். 

இதில் Autoformat அட்டவணணககு எளிய 

முணறயில் வடிவூட்ட உதைவும். இணதை பேயய :

• Table  Autoformat எனற கட்டணளணயத் 

சதைரவு பேயய சவண்டும். உணையொ்டல் ப�டடி 

வணையறுகக்ப�ட்ட �ொணிகள்  மற்றும் 

அவற்றின ப�யரு்டன சதைொனறும்.

• இதில் �யனருககு சதைணவயொன �ொணிணயத் 

சதைரவு பேயது OK ப�ொத்தைொணன கிளிக 

பேயயவும்.

• சதைரவு பேயய்ப�ட்ட �ொணியில் அட்டவணண 

அணமயும்.

�்டம் 7.10 Auto Format உணையொ்டல் ப�டடி 

7.3 அட்டவணணயில் வொய்ப�ொடு  
(Formula) சேரத்தைல்

 அட்டவணணச் பேயலிணய்ப ச�ொனசற, 

ணைட்டரிலிம் வொய்ப�ொடு �யன�டுத்தி 

கணககீடுகணள எளிதைொக பேயயைொம்.

 அட்டவணணயிலுள்ள தைைவிற்கு 

கணககீடு பேயய கீசழ பகொடுகக்ப�டடுள்ளது 

ச�ொனற தைைவுகளு்டன ஒரு அட்டவணணணய 

உ ரு வ ொ க கு க .

விற்க்ப�ட்ட 

ப�ொருள்கள்
ஜனவரி பி்பைவரி பமொத்தைம்

புத்தைகஙகள் 15 70
ச�னொககள் 30 50
அளவுசகொல் 25 25

பமொத்தை 

ப�ொருள்கள்

எந்தை சிற்றணையில் கணககீடு பேயய சவண்டுசமொ 

அதில் கிளிக பேயயவும்.

 Table  Formula எனற கட்டணள 

அல்ைது F2 கிளிக பேயதைொல், அட்டவணணச் 

பேயலியில் உள்ளது ச�ொனற Formula உள்ளீடடு 

�குதியு்டன கூடிய கருவி்ப�டண்ட சதைொனறும். 

�்டம் 7.11 Formula கருவி்ப�டண்ட

• சிற்றணை B2விலிருந்து B4 வணை 

ஒரு குழுவொக சதைரவு பேயய, தைற்ச�ொணதைய 

சிற்றணையில் =<B2:B4> எனறு தைட்டச்சு 

பேயது Enter ேொவிணய அழுத்தைவும். கீசழ 

கொட்ட்ப�டடுள்ள எடுத்துககொடடில் உள்ள பமொத்தை 

எண்ணிகணக உண்டய அட்டவணண சதைொனறும்.

குறி்பபு

கூடடு எண்ணிகணக மடடுசம இந்தை முணறயில் 

ெொம் கண்்டறிய முடியும்.

விற்க்ப�ட்ட 

ப�ொருள்கள்
ஜனவரி பி்பைவரி பமொத்தைம் 

புத்தைகஙகள் 15 70
ச�னொககள் 30 50
அளவுசகொல் 25 25
பமொத்தை

 ப�ொருள்கள்
 
=<B2:B4>

• �்டம் 7.11 –ல் Formula கருவி்ப�டண்டயின 

உதைவியு்டன �யனைொல் சவறு �ை 

எண்கணககீடுகணளச் பேயய முடியும்.
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விற்க்ப�ட்ட 

ப�ொருள்கள்
ஜனவரி பி்பைவரி பமொத்தைம் 

புத்தைகஙகள் 15 70 =<b2>+<c2>
ச�னொககள் 30 50
அளவுசகொல் 25 25
பமொத்தை

 ப�ொருள்கள்
70

• கணககீடு பேயய்ப�டும் தைனி்ப�ட்ட 

சிற்றணைகளின ப�யணை <> எனற அண்ட்பபு 

குறியில் அமரத்தை சவண்டும்.

• அட்டவணண அணம்பபில் பெடுவரிணேகள் 
A,B, C …. எனறும் வரிணேகள் 1,2,3 …… 

எனற எண்ணிலும் ப�யரி்ட்ப�டடிருககும். 

உதைொைணமொக முதைல் சிற்றணை A1, B1 ……. 

ச�ொனறு ப�யரி்ட்ப�டடிருககும்.

• சமசை  குறி்பபிடடுள்ள எடுத்துககொடடில்,  

ஜனவரி மற்றும் பி்பைவரி மொதைஙகளில் 

விற்க்ப�ட்ட புத்தைஙகளின கூடடுத்பதைொணக 

கணககீடு பேயய =<b2>+<c2> எனற 

வொய்ப�ொடு உ�சயொகிககைொம்.

• =<b2>-<c2> எனற வொய்ப�ொடு 

கழித்தைலுககொன எடுத்துககொடடு.

• கூட்டல், கழித்தைல், ப�ருககல் மற்றும் 

வகுத்தைல் அல்ைொமல் சவறு�ை சிககைொன 

கணககீடுகணள, �்டம் 7.12 உள்ள Formula 
கீழிறஙகு �டடிணயக கிளிக பேயது ப�றைொம்.

�்டம் 7.12 Formula கீழிறஙகு �டடி

�யிற்சி �ட்டணற 

7.1

• ஓ�ன ஆஃபீஸ் ணைட்டரில் ஒரு புதிய 

ஆவணத்ணதை திறககவும்.

• �ணிககுறி அல்ைது அட்டவணண 

�டடி்ப�டண்டயில் மூைம் 5 வரிணேகள் 

மற்றும் 6 பெடுவரிணேகள் பகொண்்ட 

அட்டவணணணய உருவொககி அதில் S.No., 
Name, Maths, Physics, Chemistry and 
Total எனற தைணை்பண�ச் சேரககவும்.

• Sum  பேயற்முணற பகொண்டு மூனறு 

�ொ்டஙகளுககு Total கணககி்டவும்.

• ஆறொவது வரிணேயின பின,  புதிய 

வரிணேணயச் சேரத்து அதைற்கொன தைைணவத் 

தைட்டச்சு பேயயவும்.

• இைண்்டொவது வரிணய �ணிககுறி அல்ைது 

கட்டணளயின மூைம் நீககவும்.

• இைண்்டொவது வரியின  முனபுறம்/பினபுறம் 

�ணிககுறி அல்ைது கட்டணள மூைம் ஒரு 

வரிணயச் சேரககவும்.

• ஏசதைனும் ஒரு  பெடுவரிணேணய்ப �ணிககுறி 

அல்ைது கட்டணளயின மூைம் நீககவும்.

• ஆவணத்ணதைச் சேமித்து மூ்டவும்.

7.2

• �யிற்சி �ட்டணற 7.1- ல் உருவொகக்ப�ட்ட 

ஆவணத்ணதைத் திறககவும்.

• ஆவணத்தில் உள்ள அட்டவணணககு 

சதைணவயொன வடிவூட்டஙகள் 

விரு்ப�ஙகணள பேயயவும்.

• அட்டவணணயின எல்ணைகளின 

வணககணளயும், எல்ணைக சகொடடின 

தைடிமணனயும் மொற்றுக.

• அட்டவணணயின வரிணேயின 

உயைத்ணதையும், பெடுவரிணேயின 

அகைத்ணதையும் மொற்றுக.

• ஆவணத்ணதைச் சேமித்து மூ்டவும்.
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�யிற்சி �ட்டணற 

7.3

• புதிதைொக ஒரு ஆவணத்ணதை உருவொககவும்

• 4 x 4 வரிணே / பெடுவரிணே பகொண்்ட 
அட்டவணணணயக கருவி்ப�டண்டயில் 
உள்ள �ணிககுறி அல்ைது கட்டணளணயக 
பகொண்டு உருவொககவும்.

• ஏசதைனும் ஒரு அட்டவணணயில், வரிணே 
/ பெடுவரிணே �ணிககுறி அல்ைது 
கட்டணளணய்ப �யன�டுத்தி ஒனறுககு 
சமற்�ட்ட சிற்றணைகளொக மொற்றுக.

• அட்டவணணயில் ஏசதைனும் இைண்டு 
வரிணே / பெடுவரிணேகணள, �ணிககுறி 
அல்ைது கட்டணளணய்ப �யன�டுத்தி ஒசை 
சிற்றணையொக இணணககவும்.

7.4

• �யிற்சி �ட்டணற 7.1 -  ல் சேமித்தை  
ஆவணத்ணதைத் திறககவும்.

• அட்டவணணயின எல்ைொ வடிவூட்டல் 
விரு்ப�ஙகணளச் பேயயவும். 

• ஏசதைனும் இைண்டு வரிணே / பெடுவரிணேகணள 
சேரத்து பினபு நீககுக.

• ஆவணத்ணதைச் சேமித்து மூ்டவும்.

7.4 �்டஙகணளச் சேரத்தைல்

7.4.1 �்டஙகணளச் சேரத்தைல் மற்றும் வடிவூட்டம் 

பேயதைல்

 ஓ�ன ஆஃபீஸ் ணைட்டரில் �்டஙகணளச் 
சேரகக மற்றும் �தி்பபிகக மிகவும் திறனமிகக 
�ை எளிணமயொன வழிகள் உள்ளது.ணைட்டரில் 
உள்ள �்டத்பதைொகு்பபு (Picture gallery)–
லிருந்து சதைணவயொன �்டத்ணதைத் சதைரவு பேயது 
ஆவணத்தில் சேரககைொம். சகொ்பபிலிருந்து 
�்டத்ணதைச் சேர்ப�தைற்கொன  வழிமுணறகள்:

• எந்தை இ்டத்தில் �்டத்ணதைச்  சேரகக சவண்டுசமொ 
அந்தை இ்டத்திற்கு பேருகும் புள்ளிணயக 
பகொண்டு பேல்ைவும்.

• Insert  Picture From file எனற 
கட்டணளணயத் சதைரவு பேயயவும்

• Insert Picture உணையொ்டல் ப�டடி 
�்டத்பதைொகு்பபு்டன (Picture gallery) சதைொனறும் 
அதில்   சதைணவயொன �்டத்ணதைத் 
சதைரவு பேயய சவண்டும்.

• சதைணவயொன �்டம் �்டத்பதைொகு்பபில் 
இல்ணைபயனில், சகொ்பபுணறயில் (Folder) 
உள்ள சதைணவயொன �்டத்ணதைத் சதைரவு பேயது 
Open ப�ொத்தைொணன கிளிக பேயயவும்.

• சதைரவு பேயய்ப�ட்ட �்டம் ஆவணத்தில் 
சேரகக்ப�டடிருககும். 

�்டம் 7.13 Picture கருவி்ப�டண்ட
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Insert Picture உணையொ்டல் ப�டடி �்டம் 7.13ல் 

கொட்ட்ப�டடுள்ளது.

�்டஙகளுககு வடிவூட்டம் பேயய

சேரகக்ப�ட்ட �்டத்தின வடிவூட்டத்ணதை மொற்ற 

ணைட்டரில் உள்ள Picture கருவி்ப�டண்ட 

உ தை வு கி ற து .

 �்டத்தின சமல் கிளிக பேயதைொல் Picture 

கருவி்ப�டண்ட �்டம் 7.14 உள்ளது ச�ொை 

சதைொனறும். இதைன உதைவியு்டன �்டத்தின அளவு 

மொற்றைொம், எல்ணைகணள அணமககைொம். 

�்டத்தின உயைம் மற்றும் அகைம் பினனணி 

ச�ொனற �ல்சவறு வடிவூட்டல்கணள �்டத்திற்கு 

ப ே ய ய ை ொ ம் .

�்டம் 7.14 Picture கருவி்ப�டண்ட

• �்டத்தின ெொனகு மூணைகணளக  கிளிக 

பேயது இழுத்தைொல் அதைன அளணவ 

ப�ரிதைொகக மற்றும் சிறிதைொகக முடியும்.

• Crop விரு்ப�த்ணதைத் சதைரவு பேயதைொல் 

Cropping ணக்பபிடிகள் சதைொனறும். இவற்ணற 

கிளிக பேயது இழுத்தைொல் �்டத்ணதை சவண்டிய 

அளவிற்கு பவட்டைொம்.

• Crop கட்டணளணயக கிளிக பேயதைொல் Crop 
கருவி சதைரவு நீகக்ப�டடுவிடும்.

• Default கீழிறஙகு ப�டடியில் அம்புகுறிணயக 

கிளிக பேயதைொல் Black and White, Grey 
Scale  அல்ைது Water Mark ( Background) 

ச�ொனற விரு்ப�ஙகள் சதைொனறும், இதில் 

Default விரு்ப�ம் அேல் �்டத்ணதைக கொடடும்.

• Flip Horizontally �ணிககுறி  சதைரவு 

பேயதைொல் �்டம் கிண்டகணக திணேயில் 

பு ை ட ்ட ்ப � ட டி ரு க கு ம் .

• Flip Vertically �ணிககுறி  சதைரவு 

பேயதைொல் �்டம் பெடுகணக திணேயில்  

பு ை ட ்ட ்ப � ட டி ரு க கு ம் .

• Transparency �ணிககுறி  

உதைவியு்டன �்டத்தின சதைொற்ற பதைளிணவச் 

ேதைவீதைத்தில்(%)  மொற்றைொம்.

7.4.2 சிற்பபு எழுத்துககள் மற்றும் 

ேமன�ொடுகணளச் சேரகக 

 கணிதை ேமன�ொடுகளில் உள்ள 

alpha(α), beta (β), pi (π) ச�ொனற �ை சிற்பபு 

எழுத்துககள் �யன�டுத்தை்ப�டுகிறது. ஆனொல் 

இந்தை சிற்பபு எழுத்துககள் வழககத்தில் உள்ள 

விணே்ப�ைணகயில் இ்டம் ப�றவில்ணை. கணிதை 

ேமன�ொடுகளில் இந்தை சிற்பபு எழுத்துககள் 

இனறியணமயொதைதைொகும். இது ச�ொனற சிற்பபு 

எழுத்துககணளச் சேர்ப�தைற்கொன வழிமுணறகள்:

�்டம் 7.15 Special Character உணையொ்டல் ப�டடி
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• ஆவணத்தில் எந்தை இ்டத்தில் சிற்பபு 

எழுத்துககள் சதைொனற சவண்டுசமொ அந்தை 

இ்டத்திற்கு பேருகும் புள்ளிணயக பகொண்டு 

ப ே ல் ை வு ம் .

• Insert  Special Character எனற 

கட்டணளணயத் சதைரவு பேயதைொல், Special 
Character உணையொ்டல் ப�டடி �்டம் 7.15 ல் 

உள்ளது ச�ொல் சதைொனறும்.

• Special Character உணையொ்டல் 

ப�டடியிலிருந்து சதைணவயொன சிற்பபு 

எழுத்தின மீது கிளிக பேயய சவண்டும். 

• சதைணவயொன சிற்பபு எழுத்து கண்்டறிய 

முடியவில்ணை எனில் சவறு எழுத்துரு 

வணகணய சதைரந்பதைடுத்து அந்தை சிற்பபு 

எழுத்ணதை்ப ப�றைொம்.

• OK ப�ொத்தைொணன கிளிக பேயதைொல் அந்தை 

சிற்பபு எழுத்து தைற்ச�ொணதைய இ்டத்தில் 

ச ே ர க க ்ப � ட டு வி டு ம்

�ல்சவறு குறியீடுகளின உதைவியு்டன ஓ�ன 

ஆஃபீஸ் ணைட்டரில் கணிதை ேமன�ொடுகணளச் 

சேரககைொம். இவவணக ேமன�ொடுகணளச் 

சேரகக பினவரும் வழிமுணறகணள பின�ற்றுக.

• Insert  Object  Formula எனற 

கட்டணளணயத் சதைரவு பேயய சவண்டும்.

• திணையின கீழ �குதியில் Equation Editor–

ல் வைது கிளிக பேயதைொல் ஒரு சமல் மீடபு 

�டடி சதைொனறும். இதில் குறியீடண்டத் சதைரவு 

பேயய சவண்டும்.

• சூத்திைத்தின மீது  இருமுணற கிளிக 

பேயதைொல், ேமன�ொடண்ட �தி்பபிககைொம்.

7.4.3 வடிவஙகணளச் சேரத்தைல் மற்றும் 

� தி ்ப பி த் தை ல் 

 ஓ�ன ஆஃபீஸ் ணைட்டரில் உள்ள வணையும் 

கருவி்ப�டண்டயின (Drawing toolbar) மூைம் 

�ல்சவறு வடிவஙகணள உருவொகக முடியும்.

View  Toolbars  Drawing எனற 

கட்டணளணயக கிளிக பேயதைொல் வணையும் 

கருவி்ப �டண்ட (Drawing Toolbar) �்டம் 
7.16ல் உள்ளது ச�ொல் சதைொனறும்.

வணையும் கருவிணய (Drawing Tool) 
�யன�டுத்துவதைற்கொன வழிகள்:

• ஆவணத்தில் எந்தை இ்டத்தில் வணைய 

சவண்டுசமொ அந்தை இ்டத்தில் கிளிக 

ப ே ய ய வு ம் . 

• வணையும் கருவி்ப�டண்டயிலிருந்து 

சதைணவயொன கருவிணயத் சதைரவு பேயயவும். 

• சுடடியின வடிவம் Cross hair Pointer - ஆக 

மொறும். குறுககு வடிவில் உள்ள சுடடிணய 

ஆவணத்தில் எந்தை இ்டத்தில் வணை�்டம் 

சதைொனற சவண்டுசமொ அஙகு கிளிக 

பேயது பகொண்ச்ட இழுத்து வணை�்டத்ணதை 

உருவொககைொம். சுடடிணய அழுத்துவணதை 

விடடுவிட்டொல், வணைதைலுககொன சதைரவு 

பேயலில் இருககும், இதைனொல் �யனர 

சதைணவ்ப�ட்டொல் சவறு வடிவஙகணள 

வ ண ை ய ை ொ ம் .

• சதைரவு பேயய்ப�ட்ட வணை�்ட பேயல்�ொடண்ட 

ைத்து பேயய ESC  ேொவிணய அழுத்தைவும் 

அல்ைது Drawing கருவி்ப�டண்டயில் உள்ள 
Select �ணிககுறிணய்ப �யன�டுத்தைைொம்.

�்டம் 7.16 வணையும் கருவி்ப�டண்ட (Drawing Toolbar)
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• வணை�்டத்தின �ண்புகணள (Full color, Line 
Type) ச�ொனற மொற்றுவதைற்கு Drawing 
Object properties கருவி்ப�டண்ட அல்ைது 

உணையொ்டல் ப�டடியிலுள்ள விரு்ப�ஙகணள 

சதைரவு பேயயைொம்.

• T �ணிககுறிணய்ப �யன�டுத்தி 

உணைப�டடிணய உருவொககைொம், இதில் 

�யனருககு சதைணவயொன உணைணயத் தைட்டச்சு 

பேயது அணதை ஆவணத்தின எந்தை �குதியிலும் 

ெகரத்தி ணவககைொம்.

7.4.4 �கக முறிவு புகுத்தை(Page break)

 தைட்டச்சு பேயயும் ச�ொது, உள்ள்டககம் ஒரு 

�ககத்தின அளவிற்கு மிகுதியொக இரு்பபின, ஓ�ன 

ஆஃபீஸ் ணைட்டர தைொனொகசவ புதிய �ககத்ணதை 

அணமககும். இது பமன �கக முறிவு  (Soft Page 
Break) எனறு அணழகக்ப�டும். சிை செைஙகளில் 

�யனர ணகமுணறயொக �கக முறிணவ நுணழகக 

சவண்டும் எனறொல். இது கடின �ககமுறிவு எனறு 

அணழகக்ப�டும்.

1. ஆவணத்தி்ல்  எஙகு,  �கக முறிவு சவண்டுசமொ 

அஙகு பேருகும் புள்ளிணய அமரத்தைவும்.

2. Insert  Manual Break எனற 

கட்டணளணயத் சதைரவு பேயய சவண்டும். கீசழ 

கொட்ட்ப�டடுள்ளது ச�ொனற Insert Break 

உணையொ்டல் ப�டடி சதைொனறும்.

�்டம் 7.17 Insert Break உணையொ்டல் ப�டடி

3. Type விரு்ப�த்தில் உள்ள Page Break சதைரவு 

பேயது OK ப�ொத்தைொணன கிளிக  பேயயவும்.

4. தைற்ச�ொணதைய �ககத்திற்கு �கக முறிவு 

ச ே ர க க ்ப � டு ம் .

7.4.5 வொரத்ணதை கணை (Word Art) சேரகக

 Word Art (வொரத்ணதை கணை) என�து 
OpenOffice writer யில் உள்ள உணை மொற்ற்ப�டும் 
அம்ேமொகும். ஒரு வொரத்ணதைககு அல்ைது 
பேொற்பறொ்டருககு நிழல்கள், வணை�்டஙகள், 
வண்ணஙகள், ேொயவு 3D விணளவுகள் ச�ொனற 
தைொககஙகள் (effects) இதைன மூைம் ப�றைொம். 
Word Art-ல் உள்ள சிற்பபு தைொககஙகள் மூைம் 
உணைணய சமலும் �டி்ப�தைற்கு எளிணமயொகவும் 
மற்றும் தூண்டுவதைொகவும் அணமகக முடியும். 

Word Art பேருக (insert) பினவரும் வழிகள் 
உதைவும். 

• Drawing கருவி்ப�டடியில் Font work 
�ணிககுறிணயக கிளிக பேயயவும். 

• Font Work Gallery ேனனல் திணையின 
�ல்சவறு வடிவிைொன எழுத்துருககளு்டன 
கூடிய எழுத்து வணககள் சதைொனறும்.

• சதைணவயொன Font Work �ொணி மீது இருமுணற 
கிளிக பேயது, ெமககு சதைணவயொன வொரத்ணதை 
அல்ைது பேொற்பதைொ்டணைத் தைட்டச்சு பேயயவும்.

�்டம் 7.18 WordArt உணையொ்டல் ப�டடி

7.4.6 Auto text -ஐ சேரத்தைல்

 Auto text - ல் ேொவி அல்ைது 

ேொவி சேரமொனத்ணதை்ப �யன�டுத்தி உணை, 

அட்டவணண, வணை�்டம் ச�ொனறவற்ணற 

உருவொககைொம்.உதைொைணமொக, “Tamil Nadu” 
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எனற வொரத்ணதைணய ஒவபவொரு முணறயும் 

தைட்டச்சு பேயவதைற்கு �திைொக, “tn” மற்றும் F3 
அழுத்தினொல் “Tamilnadu”  எனறு திணையில் 

ச தை ொ ன று ம் .

ஏசதைனும் ஒரு உணைககு Auto text மூைம் 

குறுககுவழி அணமத்தைலுககொன வழிகள்:

1. உணைணய ஆவணத்தில் தைட்டச்சு பேயயவும்.

2. சதைரவு பேயதை உணை உயரத்திக கொட்ட்ப�டும்.

3. Edit  Auto text எனற கட்டணள அல்ைது 
Ctrl+F3 கிளிக பேயயவும்.

4. Name உணை்ப ப�டடியில் உணைககொன 
குறுககு எழுத்ணதை தைட்டச்சு பேயயவும். Writer 
தைொனொகசவ ஒரு எழுத்து பகொண்்ட குறுககு 
எழுத்ணதை Shortcut ப�டடியில் கொடடும்.

5. உணையொ்டல் ப�டடியில் வைது புறத்தில் உள்ள 
Auto text ப�ொத்தைொணன கிளிக பேயது அதில் 
சதைொனறும் �டடியிலிருந்து New (Text only) 
என�ணதைத் சதைரந்பதைடுககவும்.

6. இறுதியொக Close ப�ொத்தைொணன கிளிக 
பேயதைொல் ஆவணத்திற்கு திரும்பிவிடும்.

7. குறுகபகழுத்ணதை உருவொககியவு்டன, 
ஆவணத்ணதை எந்தை இ்டத்தில் Auto text 
உணை சதைொனற சவண்டுசமொ அந்தை இ்டத்தில் 
பேருகும் புள்ளிணயக பகொண்டு பேனறு 
Ctrl+F3 அழுத்தைவும். �டடியிலுள்ள ப�யணைத் 
சதைரந்பதைடுத்து Insert ப�ொத்தைொணன கிளிக 
பேயயவும் அல்ைது குறுகபகழுத்ணதை தைட்டச்சு 
பேயதைபின F3 –ணய அழுத்தைவும். 

8. Auto text உணையொனது பேருக்ப�டடுவிடும்.

குறி்பபு 

Auto text ப�ொத்தைொணன அழுத்தும்ச�ொது Import எனற விரு்ப�ம் மடடும் திணையில் 

சதைொனறினொல் Auto text –ற்கு ப�யர பகொடுககவில்ணை அல்ைது உணைணயத் சதைரவு 

பேயயவில்ணை என�ணதை உணரத்தும். 

�்டம் 7.19 Auto text உணையொ்டல் ப�டடி

7.5 அச்சி்ட்ப�டும் முன ஆவணத்ணதை �ொரணவயி்டல், அச்சு்பப�ொறியின அணம்பண� மொற்றியணமகக, 

ஆவணத்ணதை அச்சி்டல்.

7.5.1  அச்சி்ட்ப�டும் ஆவணத்ணதை முனகூடடிசய �ொரகக

 அச்சி்ட்ப�டும் முன ஆவணத்ணதை �ொரணவயிடுதைல் ெல்ை வழககமொகும். ஆவணத்ணதை அச்சிடும் 

முன �ொரணவயிடும் வழிமுணறகள்:
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1. File  Page Preview அல்ைது Page Preview ப�ொத்தைொணன கிளிக பேயயவும். ணைட்டர தைற்ச�ொணதைய 

�ககத்ணதைத் திணையில் கொடடும்.

�்டம் 7.20 Page Preview கருவி்ப�டண்ட

2. Page Preview கருவி்ப�டண்டயில் �்டம் 7.20 உள்ள Multiple Pages �ணிககுறிணயக கிளிக பேயது 

எத்தைணன �ககஙகள் சதைொனற சவண்டும் என�ணதைத் தீரமொனிககைொம்.

3. lose Preview ப�ொத்தைொணனக கிளிக பேயதைொல் இத்திணை மூ்ட்ப�டும்.

7.5.2  அச்சு்பப�ொறியின அணம்பண� மொற்றுதைல் (Setting the Printer ) மற்றும் அச்சி்டல்

அச்சு்பப�ொறியின அணம்பண� மொற்றுவதைற்கொன வழிமுணறகள் பினவருமொறு:

1. File->Print (அ) Ctrl + P (அ) Print File �ணிககுறி கிளிக பேயதைல் Print உணையொ்டல் ப�டடி �்டம் 

7.21  கொடடியுள்ளவொறு சதைொனறும்.

�்டம் 7.21 Print உணையொ்டல்ப�டடி

2. General பதைொகுதிணயக கிளிக பேயயவும்.

3. �ல்சவறு அச்சு்பப�ொறிகளின பதைொகு்பபு �டடியலிருந்து சதைணவயொன அச்சு்பப�ொறிணயக கிளிக 

பேயயவும்.

4. Range and Copies �குதியில் சதைொனறும்  All Pages விரு்ப�த்ணதைத் சதைரவு பேயதைொல் எல்ைொ 

�ககஙகளும் அச்சி்ட்ப�டும், Pages விரு்ப�த்ணதைத் சதைரவு பேயதைொல் சதைணவயொன ஒரு �ககம் அல்ைது 

�ககஙகள் மடடும் அச்சி்ட்ப�டும்.

5. Number of Copies சுழல் ப�டடியில் �ககத்ணதை எத்தைணன ெகல் எடுகக சவண்டும் என�ணதைக 

குறி்பபி்டைொம் 

6. Print  ப�ொத்தைொணன கிளிக பேயயும்.
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�யிற்சி �ட்டணற 

• �யிற்சி �ட்டணற 7.1- ல் பகொடுகக்ப�ட்ட 

ஆவணத்ணதை திறககவும்.

• Dr.A.P.J. அ்பதுல்கைொம் �ற்றிய �்டஙகணள 

இணணயத்தில் �திவிறககம் பேயது அவற்ணற 

சதைணவயொன இ்டத்தில் ஆவணத்தில் 

�்டத்ணதை சேர்ப�தைற்கொன கட்டணள அல்ைது 

�ணிககுறிணய்ப �யன�டுத்தி சேரககவும்.

• �யிற்சி �ட்டணற 7.2 - ல் உள்ள ஆவணத்ணதைத் 

திறககவும்.

• Auto Text ணய உருவொககுவதைற்கொன 

கட்டணளணய விணே்ப�ைணக  �யன�டுத்தி, 

“VIRUS” என தைட்டச்சு பேயதைொல் “VITAL 
INFORMATION UNDER SEIGE” என 

தைொனொக சதைொனறச் பேயயவும்.

• ஆவணத்ணதை அச்சிடுவதைற்கொன கட்டணள 

�ணிககுறிணய்ப �யன�டுத்தி அச்சிடுவதைற்கு 

சதைணவயொன �ண்புகணள மொற்றி Preview 

�ொரத்து ஆவணத்ணதை அச்சிடு.

• �யிற்சி �ட்டணற 7.3 - ல் பகொடுகக்ப�டடுள்ள 

ஆவணத்ணதைத் திறந்து அதைற்குரிய 

�்டத்ணதை இணணயத்தில் �திவிறககம் பேயது 

சதைணவயொன இ்டத்தில் சேரககவும்.

• ஆவணத்ணதைச் சேமித்து மூ்டவும்.

• �யிற்சி �ட்டணற  7.4 - ல் உருவொகக்ப�ட்ட 

ஆவணத்ணதை திறககவும்.

• வட்டத்தின சுற்றளவுககொன வொய்ப�ொடடிணன, 

சிற்பபுக குறியீடுகணளக பகொண்டு தைட்டச்சு 

பேயக. 

• ஆவணத்தில் வணைவதைற்கொன �ணிககுறி 

அல்ைது கட்டணளணய்ப �யன�டுத்தி 

கீழககண்்ட �்டத்ணதை வணைக. ஆவணத்ணதை 

அச்சிடுவதைற்கொன கட்டணளணய்ப 

�யன�டுத்தி ஆவணத்ணதை அச்சிடுக.

7.5

• புதியதைொக ஒரு ஆவணத்ணதைத் திறககவும்.

• அதில் (i) Aα+ Bπ +Cβ (ii) πr2h எனற 

ேமன�ொடுகணள, சிற்பபுக குறியீடுகள் 

உருவொககுவதைற்கொன கட்டணளணய்ப 

�யன�டுத்தி தைட்டச்சு பேயயவும்.

• வணையும் கருவி்ப�டண்டணய்ப �யன�டுத்தி 

�ல்சவறு வடிவஙகணள ஆவணத்தில் 

சேரத்து சேமித்து மூ்டவும்.

Impress

Calc

Writer
Database
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பேயல்�ொடு 

மொணவர பேயல்�ொடுகள்

1. வொய்ப�ொடண்ட்ப �யன�டுத்தி கணககீடடின கருத்ணதை அடி்ப�ண்டயொக பகொண்டு, மொணவரகள் 

அட்டவணணயில்  மதி்பப�ண்கள் தைொணள தைட்டச்சு பேயது பமொத்தை மதி்பப�ண்ணணயும் மற்றும் 

ேைொேரி மதி்பப�ண்ணணயும் ணைட்டரில் கொண்க.

2. �ள்ளியின ஆண்டு விழொவின அணழ்பபிதைணழயும் அதில் �ள்ளியின ப�யணை “வொட்டர மொரககில்” 

இணணகக மொணவரகணளத் தையொர �டுத்தைவும்.

3. வகு்பபின கொை அட்டவணணணயத் தையொரித்து அணதை கவரச்சியொக இரு்ப�தைற்கு சதைணவயொன 

வடிவூட்டல் பகொடுகக மொணவரகணளத் தையொர �டுத்தைவும்.

ஆசிரியர பேயல்�ொடுகள்

1. ஆசிரியர வொய்ப�ொடுகள் மற்றும் சிற்பபு எழுத்துககள் மற்றும் ‘ஓைஙகணள மொற்றி ஒரு வினொத்தைொணள 

தையொர பேயது அச்சிடுவதைற்கு,  ஒரு பேயமுணறணய பேயது கொட்டவும்.

2. ஒரு ஆவணத்தில் �்டத்ணதை இணணத்து மொற்றம் பேயது, வண்ணம் இடடு, பினனணி வண்ணத்ணதை 

மொற்றி �்டத்ணதை மிகவும் கவரச்சிகைமொக தையொரிகக ஒரு பேயமுணற பேயது கொட்டவும்.

மதி்ப�ொயவு

�குதி I 

ேரியொன விண்டணய சதைரவு பேயக

1. ”Table Format” உணையொ்டல் ப�டடிணய �யன�டுத்தி ஒரு பெடுவரிணேயின அகைத்ணதை எவவொறு 

பகொடுககைொம்?

 அ) File  Table properties  ஆ) Format  Table properties 

 இ) Table  Table properties  ஈ) Table  Table format.

2. எந்தை விரு்ப�த்ணதைத் சதைரவு பேயது உணை, அட்டவணண, வணைகணை மற்றும் மற்ற ப�ொருணள ஒரு 

ப�ொத்தைொனுககு அல்ைது ப�ொத்தைொனகளுககு பகொடுகக முடியும்.  

 அ) Auto format    ஆ) Automatic

 இ) Auto text    ஈ)  Auto graphics

3. Insert �டடி்ப�டண்டயிலுள்ள எந்தை கட்டணள ஆவணத்தில் �கக முறிவு சேரகக உதைவும்?

 அ) Manual Break    ஆ) Hard Page Break 

 இ) Section Break    ஈ) Page Break
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4. Insert table உணையொ்டல் ப�டடி திற்ப�தைற்கொன குறுககு வழி ேொவி சேரமொனம் எது?

 அ) Ctrl + F5  ஆ) Ctrl + F8

 இ) Ctrl + F10  ஈ) Ctrl + F12

5. Drawing கருவி்ப�டண்டயிலுள்ள எந்தை �ணிககுறி உணை்பப�டடிணய ப�றும்?  

 அ) Text �ணிககுறி  ஆ) Text Box �ணிககுறி 

 இ) Draw  �ணிககுறி   ஈ) Draw Box �ணிககுறி

�குதி –II குறுவினொககள்

1. ஆவணத்தில் ஒரு �்டத்ணதை எவவொறு சேர்ப�ொய?

2. ஆவணத்தில் சிற்பபு எழுத்துககணளச் சேர்ப�தைற்கொன வழிமுணறகணள எழுதுக.

3. ஒரு அட்டவணணயில் எவவொறு ஒரு சிற்றணறணய �ை சிற்றணறகளொக பிரி்ப�ொய மற்றும் �ை   

 சிற்றணறகணள எவவொறு ஒனறொக சேர்ப�ொய?

4. ணைட்டரில்  Word Art-யின �யன எனன?

�குதி – III

1. வணைவி கருவி்ப�டடி �ற்றி குறி்பபு வணைக.

2. எவவொறு ஒரு வரிணே மற்றும் பெடுவரிணேணய சேர்ப�ொய?

3. பினனணியிலுள்ள ஒரு �்டத்தின பதைளிணவ எவவொறு மொற்றுவொய?

�குதி – IV

1.  ஒரு வொரத்ணதைககு “Autotext” எவவொறு உருவொககுவொய?

2.  அட்டவணணயின அளணவ எ்ப�டி மொற்றுவொய?

3.  �்டஙகளுககு எவவொறு வடிவூட்டம் பேயவொய?

4.  ஒரு ஆவணத்ணதை அச்சி்ட்ப�டுவதைற்கு முன எவவொறு முனசனொட்டம் பேயவொய எனறும் ஆவணத்ணதை     

        எவவொறு அச்சிடுவொய.

5.  அட்டவணணயில் உள்ள தைைவுகளின கூடடுத்பதைொணகணய வொய்ப�ொடு மூைம் எவவொறு பேயவது  

  என�ணதை �ற்றி வழிகணள எழுதுக.
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8.1 மெயில் மெர்ஜ் :

  ஒரு ம�ொறம�யலொக்கத்தின் 

முககிய பணி ஒரு ஆவணத்்தை உருவொககி பல 

அஞ�ல் மு்கவரி்கள் ம்கொண்ட பல பயனருககு 

அனுப்புவதைொகும். இநதை வ�தி்ய ம்கொண்ட 

ம�ொறம�யலி பயனர் மு்கவரி தைர்வ ச�மித்து 

ெறறும் அ்தை ஆவணத்தில் ஒன்றி்ணத்து 

சதை்வயொன வடிவ்ெப்பில் அச்சிடுகிறது. 

 ம�ொறம�யலியின் முககிய அம்�ம் மெயில் 

மெர்ஜ் ஆகும். இதைன் மூலம் மபயர்்கள் ெறறும் 

மு்கவரி்களின்  பட்டிய்ல ஒரு ்கடிதைத்து்டன் 

ஒன்றி்ணத்து, மவவசவறு மபயர்்களுககு 

ெறறும் மு்கவரிககு அனுப்பலொம்.

 ஒரு ஆவணத்தின் பல ந்கல்்க்ை 

பல்சவறு மபறுநர்்களின் பட்டியலில் (்கடிதைங்கள்) 

பின்வரும் வ�தி்கைொல் அனுப்பப்படும்.

1. மெயிலிங (Mailing)

2. சலபில்ஸ் (Labels)

3. என்வலப்ஸ் (Envelopes)

 இநதை வ�தி்கள் அ்னத்தும், ஒரு பதிவு 

ம�யயப்பட்்ட "மூல தைரவு்டன்" (data source) 
மதைொ்டர்பொன்வ.  ெொறி்கள், மூல தைரவின் பல்சவறு 

புலம்்க்ை (Fields) குறிககின்றன.

மெயில் மெர்ஜ்க்கொ்க மூல தைரவி்ன 

உருவொககுதைல் 

 ஒரு மூல தைரவு என்பது மபயர் ெறறும் 

மு்கவரி்ய உள்ை்டககிய தைரவுதைைம் அல்லது 

ெறற தை்கவல்்க்ை ம்கொண்ட பதிவு்களின் மூலம் 

அஞ�ல் பட்டிய்ல மபறலொம். 

 மெயில்்கள், சலபிள்்கள் ெறறும் 

எணவலப்ஸ் ஆகிய்வ்க்ை அச்சி்ட மூல  தைரவு 

வ�தி்கள் சதை்வயில்்ல.

மெயில் மெர்ஜ் ெறறும் கூடுதைல் ்கருவி்கள் 
(Mail Merge and Additional Tools)

பொ்டம் 8அலகு II ம�ொறம�யலி

ப்டம் 8.1 மெயில் மெர்ஜ் வழிக்கொட்டி- Select starting document
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 ஓப்பன் ஆஃபீஸ் மெயில் மெர்ஜ் ன் மூலம் 

அட்்டவ்ணத்தைொள் (Spreadsheet), உ்ர 

ஆவணங்கள் (text files), தரவுத்  தளங்களாகிய 
MySQL, Adabas  ெறறும் ODBC என பல்சவறு 

மூல தைரவு்க்ை  அணு்க முடியும். 

 பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் Title, First 
Name, Last Name, Address, State / Country, 
Country, Postcode, Gender ெறறும் Points என 

மநடுவரி்�யின் தை்லப்பு்க்ை (புலம்) ம்கொண்ட 

ஒரு  அட்்டவ்ணத்தைொள்  பயன்படுத்தைப்படுகிறது.  

 மெயில் மெர்ஜ் வழி்கொட்டி (wizard) ப்டம் 

8.1 இல் ்கொட்்டப்பட்டுள்ைது. பின்வரும் 

வழிமு்ற்கள்  மெயில் மெர்ஜ் ம�யல்்க்ை 

ம�யகிறது

Tools  Mail Merge Wizard

படிநி்ல – 1 ப்டம் 8.1 ்கொட்டியுள்ை  உ்ரயொ்டல் 

மபட்டியில் Select Starting document – ்்ட சதைர்வு 

ம�யயவும். (இதில் ஐநது  விருப்ப சதைர்வு்கள் உள்ைன.) 

• Use the current document

• Create a new document

• Start from existing document

• Start from a template

• Start  from a recently saved documnet 

Create a new document- ்்ட சதைர்வும�யது 

Next மபொத்தைொ்ன கிளிக ம�யயவும்.

படிநி்ல – 2 ப்டம் 8.2-ல் ்கொட்டியுள்ைவொறு  

உ்ரயொ்டல் மபட்டி சதைொன்றும். இதில் 

இரணடு விருப்பங்கள் உள்ைது. 

• Letter

• E-mail Message

 மபறுநர்்களின் குழுக்களுககு 

்கடிதைங்க்ை அனுப்ப  Letter என்ற விருப்பத்்தை 

சதைர்வு ம�யது Next மபொத்தைொன கிளிகம�யயவும்

ப்டம் – 8.2 மெயில் மெர்ஜ் வழி்கொட்டி உ்ரயொ்டல் மபட்டி
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படிநி்ல – 3 Insert Address block-்்க கிளிக 

ம�யயவும். இநதை படிநி்ல ஆவணத்தில் 

இ்ணக்கப்ட சவணடிய மு்கவரி பட்டிய்ல 

சதைர்வு ம�யய உதைவுகிறது. (பொர்க்க ப்டம் 8.3)

 இநதை படிநி்ல நொன்கு பிரிவு்க்ை 

ம்கொணடுள்ைது.

 ஏற்கனசவ உள்ை ச்கொப்பிலிருநது மு்கவரி 

பட்டிய்ல சதைர்நமதைடுக்க அல்லது புதிய மு்கவரி 

ச்கொப்்ப உருவொக்க “Select  Address list” 

என்ற மபொத்தைொ்ன கிளிக ம�யயவும்.

 ஏற்கனசவ உள்ை மூல தைர்வ ச�ர்க்க 

“Add” மபொத்தைொ்ன கிளிக ம�யயவும்(.ப்டம் 8.4 
ல்  ்கொணபித்தைவொறு)

மூல தைர்வ உருவொக்க “Create”-்்ட கிளிக 

ம�யயவும்.

 இநதை �ொைரம் (Window) மு்கவரிக்கொன 

ம்கொ்டொநி்ல புலங்க்ை ப்டம் 8.4 ல்  உள்ைவொறு  
்கொணபிககும்.

 புலங்க்ை ச�ர்க்க அல்லது நீக்க 

அல்லது மபய்ர ெொறற “Customize” – ஐ கிளிக 

ம�யயவும்.

குறிப்பு

பயனர் மு்கவரி பட்டிய்ல 

உருவொககும் சபொது கு்றநதை 

பட்�ம் மூன்று புலங்க்ை சதைர்வு 

ம�யயசவணடும்.

ப்டம் – 8.3 மு்கவரிப்  பட்டிய்ல ச�ர்க்க

ப்டம் – 8.4 Add சதைர்வு ம�யதைல்
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ப்டம் – 8.5 புதிய மு்கவரி பட்டியல் (New Address List)

ப்டம் – 8.6 ஒருஙகி்ணப்பு மு்கவரி பட்டியல் (Customize Address List)

 மு்கவரி பட்டியலுக்கொ்க சதை்வயொன புலங்க்ை சதைர்வு ம�யதைபின் OK மபொத்தைொ்ன கிளிக 

ம�யயவும். 

 இது முந்தைய �ொைரத்திறகுத் திரும்பும், அஙகு பயனர் பதிவு்க்ைச் ச�ர்க்க முடியும்
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ப்டம் – 8.7 நிரப்பப்பட்்ட மு்கவரி பட்டியல்

 செலும் பதிவு்க்ைச் ச�ர்க்க “New” மபொத்தைொ்ன கிளிக ம�யயவும்.

 பயனர் ஒரு பதி்வ நீக்க, சவணடிய பதி்வ சதைர்வு ம�யது “Delete” மபொத்தைொ்ன கிளிக 

ம�யயவும். பதிவு்க்ை ச�மிக்க “Save As” உ்ரயொ்டல் மபட்டி சதைொன்றும்.

 இது "select address list" என்ற உ்ரயொ்டல் மபட்டிககு திரும்பும். “OK”  மபொத்தைொ்ன கிளிக 

ம�யயவும்.

ப்டம் – 8.8 புதிய மு்கவரி பட்டியல்
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 மெயில் மெர்ஜ் முதைன்்ெ �ொைரம் சதைொன்றும் அதில் Next மபொத்தைொ்ன கிளிக ம�யயவும்.

ப்டம் – 8.9 வாழ்த்துக்களள ததரிவிககும் Mail Merge  வழி்காட்டி

படிநி்ல – 4 ்கடிதைத்தில் மபொதுவொன வொழ்த்துக்க்ைச் ச�ர்ப்பதைறகு இது ஒரு விருப்ப �ொைரெொகும்.     

                (பொர்க்க ப்டம் 8.9)

படிநி்ல – 5 Next மபொத்தைொ்ன கிளிக ம�யதைவு்டன் “Adjust Layout” �ொைரம் சதைொன்றும்.                              

                             (பொர்க்க ப்டம் 8.10)

ப்டம் – 8.10 அ்ெப்்ப �ரிம�யயும் பட்டி
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 இது மு்கவரி சலபில் ெறறும் மபொதுவொன வொழ்த்துக்க்ை ெொறறுவதைறகு உதைவுகிறது. 

 Next மபொத்தைொ்ன கிளிக ம�யயவும்.

படிநி்ல – 6 ்கடிதைத்தின் உள்ை்ட்கத்தில் ச�ர்க்க அல்லது ெொறற “Edit Document” உதைவுகிறது.

 “Edit Document”-்்ட கிளிக ம�யயும் சபொது மெயில் மெர்ஜ் வழி்கொட்டி �ொைரம் சுருஙகி பயனர் 

ஆவணத்தின் உள்ை்டக்கத்்தை ெொறறுவதைறகு ்கட்டுப்பொடு வழி ம�யகிறது.

ப்டம் – 8.11ஆவணத்தின் முன்சனொட்்டம் ெறறும் பதிப்பித்தைல்

 ஆவணத்்தை பதிப்பொயவு ம�யதைபிறகு, செல்மீட்பு பட்டியில் (popup menu) “Return to mail 
merge wizard” –ஐ கிளிக ம�யதைவு்டன் திரும்பவும் “Mail merge wizard” �ொைரத்திறகு திரும்பி ம�ல்லும். 

Next மபொத்தைொ்ன கிளிக ம�யயவும்.

ப்டம் – 8.12 சிறிதைொக்கப்பட்்ட  Mail Merge

XI Std Computer Technology Vol-1 TM Chapter 8_117_132 .indd   129 20-04-2020   14:35:52



130 131

படிநி்ல – 7 “Personalize Document” �ொைரம் சதைொன்றும். இது சதைர்வு ம�யயப்பட்்ட பதிவு்களுககு 

குறிப்பு்க்ை ச�ர்க்க உதைவுகிறது. Next மபொத்தைொ்ன கிளிக ம�யயவும்.

ப்டம் – 8.13  Mail Merge ஆவணத்தின் தனிப்பயனாக்கம்

படிநி்ல – 8 “Save, Print or Send” �ொைரத்தில் உருவொககிய ஆவணத்திறகு மபொருத்தைெொன மபய்ர 

ம்கொடுத்து ஆவணத்்தை ச�மிக்கலொம்.

இநதை படிவத்்தை பயன்படுத்தி மின்னஞ�லொ்க இ்ணக்கப்பட்்ட ஆவணத்்தை ச�மிக்கவும், ஒன்றொக்கவும், 

அச்சி்டவும், அனுப்பவும் முடியும். 

ப்டம் – 8.14 ஆவணத்ளத சேமிக்க, அச்சிட, அனுப்ப , ்பயன்்படும் வழி்காட்டி
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 “Finish” மபொத்தைொ்ன கிளிக ம�யதைொல் தி்ரயில் மெயில் மெர்ஜ் ஆவணத்்தை பொர்க்க முடியும்.

8.2 கூடுதைல் ்கருவி்கள்(Additional Tools)

8.2.1 பி்ை �ரிபொர்ப்பு

 ஒரு ம�ொறம�யலி மென்மபொரு்ை பயன்படுத்தி உருவொக்கப்பட்்ட ஆவணத்தில் எழுத்து பி்ை்கள் 

இருக்க கூ்டொது. எழுத்து பி்ை்ய �ரிம�யவதைறக்கொ்க ஓபன் ஆபீஸ் – ்ரட்்டரில் ஒரு அ்கரொதியும் 

ெறறும் எழுத்து பி்ை �ரிப்பொர்ப்பு நிரலும் உள்ைது. ஓபன் ஆபீஸ் ்ரட்்டர் ஆவணத்்தை தைட்்டச்சு ம�யயும் 

மபொழுசதை தைவறொன ம�ொல்்ல ்கணடுபிடித்து ெொறறும் அல்லது உ்ர  ஆவணம் முழுவதும் தைட்்டச்சு 

ம�யதை பின்பும் எழுத்து பி்ை்ய �ரி ம�யது ம்கொள்ைலொம்.

8.2.2 தைொனியஙகி எழுத்துப் பி்ை �ரிபொர்ப்பு

 Auto Spell check விருப்பெொனது தைட்்டச்சு ம�யயும் மபொழுசதை  ஒவமவொரு வொர்த்்தை்களின் 

எழுத்துப் பி்ை்க்ை �ரிபொர்த்து, எழுத்துப்பி்ையுள்ை வொர்த்்தை்க்ை ஒரு சிவப்பு நிற மநளிக 

ச்கொடிட்டிருககும். எழுத்து பி்ை்ய �ரி ம�யதைவு்டன்  சிவப்புநிற மநளி ச்கொடு்கள் ெ்றநது விடும்.  

தைொனியஙகி பி்ை �ரிபொர்ப்பு    என்ற பணிககுறி்ய கிளிக ம�யது எழுத்துப் பி்ை்ய �ரி  

ம�யயலொம். 

 மநளிச்கொடி்டப்பட்்ட வொர்த்்தையின் மீது சுட்ம்டலியின் வலது மபொத்தைொ்னக கிளிக ம�யதைொல், 

பி்ையொன ம�ொல்லிறகு பதிலொன  பல்சவறு  விதைெொன �ரியொன ம�ொற்களு்டன் கூடிய ஒரு பட்டி சதைொன்றும். 

அதில் �ரியொன  ம�ொல்்ல  சதைர்வு ம�யய சவணடும். 

 Spelling and Grammar என்ற மபொத்தைொ்ன கிளிக ம�யதைொல் முழு ஆவணம் அல்லது சதைர்வு 

ம�யதை உ்ரப் பகுதியில் பி்ை்ய ்கண்டறியலொம். முழு ஆவணம் அல்லது சதைர்வு ம�யயப்பட்்ட பகுதியில் 

ஏசதைனும் எழுத்துப் பி்ையிருப்பின் Spelling உ்ரயொ்டல் மபட்டி (ப்டம் 8.15 ) சதைொன்றும்      

ப்டம் 8.15 எழுத்துப்பி்ை திருத்தும் உ்ரயொ்டல் மபட்டி
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Spelling ்கருவியில் உள்ை செலும் சில அம்�ங்கள் :

• Not in dictionary உ்ர மபட்டி  எழுத்துப்பி்ையு்டன்  கூடிய ம�ொற்க்ை ்கொட்டும். 

• Suggestions உ்ர மபட்டி  பி்ையு்டன் கூடிய  ம�ொல்லுககு  பதிலொ்க ெொறிவர சவணடிய  ம�ொற்க்ை 

்கொட்டும் .

• Ignore once மபொத்தைொன்  பி்ையொன ம�ொற்க்ை ஒரு மு்ற சுட்டிக்கொட்டுவ்தை தைவிர்ககும்.

• IgnoreAll மபொத்தைொன்  பி்ையொன ம�ொற்க்ை ஆவணம் முழுதும்  சுட்டிக்கொட்டுவ்தை தைவிர்ககு.

• Change மபொத்தைொன் குறிப்பிட்்ட பி்ையொன ம�ொல்்ல ஒருமு்ற ெட்டும் �ரியொன ம�ொல்்லக 

ம்கொணடு ெொறறும்.

• Change All மபொத்தைொன்பி்ையொன  ம�ொல்லிறகு பதில்  ஆவணம்  முழுதும் ெட்டும் �ரியொன 

ம�ொல்்லக ம்கொணடு ெொறறும்.

•  Spelling உ்ரயொ்டல் மபட்டியின் மூலம் அ்கரொதியின் மெொழி்ய ெொறற முடியும். (Spanish, French or 
German)

•  அ்கரொதியில் ஒரு புதிய ம�ொல்்ல ச�ர்க்க முடியும், இவவொறு ம�யய Spelling உ்ரயொ்டல் மபட்டியில் 

Add மபொத்தைொ்ன கிளிக ம�யயவும்.

ப்டம் 8.16 தைொனியஙகு �ரிம�யயும் வழி்கொட்டி
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8.2.3 தைொனியஙகு �ரிம�யயும் சதைர்வு 

 Autocorrect என்ற ம�யல்பொட்டின் மூலம் பயனர் ம�யயும் பி்ை்கள் ெறறும் தைட்்டச்சு ம�யயும் 

சபொது ஏறபடும் பி்ை்க்ை தைொனொ்கசவ திருத்திக  ம்கொள்ை முடியும். உதைொரணெொ்க “teh” என்ற ஒரு 

ம�ொல்்லத் தைட்்டச்சு ம�யதை பிறகு தைொனொ்கசவ “the” என ெொறறிக ம்கொள்ளும்.

தைொனியஙகு �ரி ம�யயும் சதைர்்வ உருவொக்க

• Tools  Autocorrect  என்ற ்கட்்ட்ை்ய சதைர்வு ம�யயவும் 

• Autocorrect உ்ரயொ்டல் மபட்டி சதைொன்றும்.

• Replace மபட்டியில் பி்ையொன ம�ொல்்ல தைட்்டச்சு ம�யயவும்.

• With மபட்டியில் ெொறறு ம�ொல்்ல தைட்்டச்சு ம�யயவும்.

• New மபொத்தைொ்ன கிளிக ம�யதைொல்தைொனியஙகு �ரி ம�யயும் சதைர்வில் புதிய ம�ொல்லொனது  

ச�ர்க்கப்படும்  ம�ொல் உருவொக்கப்படும்.

Autocorrect என்பது தைொனொ்கசவ சதைர்வு (ON) ம�யயப்பட்டிருககும். அ்தை 

நீககுவதைறகு(Off)  Format- > Auto Format- > While typing  என்ற சதைர்வுமபட்டி்ய 

மீணடும் கிளிக ம�யயவும் . இம் மு்றயொனது சிறப்புக குறியீடு்க்ை உள்ளிடுவதைறகு 

வி்ரவொன வழியொகும். எடுத்துக்கொட்்டொ்க (C) என்ப்தை © என தைொனியஙகு சதைர்வு 

ெொறறும். நெககு சதை்வயொன சிறப்புககுறியீடு்க்ையும் ச�ர்க்க முடியும்

ம�யறபொடு 1:

•  “comupter” என்ற பி்ையொன ம�ொல்்ல தைொனொ்கசவ “comupter” என்ற ம�ொல்லுககு ெொறற 

வழி்கள் 

1. Tools  Auto correct விருப்பத்்தை சதைர்வு ம�யயவும்.

ப்டம் 8.17 தைொனியஙகு �ரிம�யயும் பட்டி
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2. Replace தைத்தை்ல கிளிக ம�யது “comupter” என்ற ம�ொல்்ல Replace உ்ரப் மபட்டியில் தைட்்டச்சு 

ம�யயவும்.  with உ்ரப் மபட்டியில் “computer” என்ற ம�ொல்்லத் தைட்்டச்சு ம�யதை பின் Ok 

மபொத்தைொ்ன கிளிக ம�யய சவணடும்.

ப்டம் 8.18 தைொனியஙகு உ்ரயொ்டல் மபட்டி

3. “comupter” என்ற ம�ொல் “computer” என்ற ம�ொல்லுககு தைொனொ்கசவ ெொறறியி்டப்பட்டு தி்ரயில் 

சதைொன்றும்.

ப்டம் 8.19 தைொனியஙகு பட்டியல்
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 “comupter” என்ற ம�ொல்்ல தைட்்டச்சு ம�யதை பின் அது தைொனொ்கசவ “computer”  என்று 

�ரியொன ம�ொல்லொ்க ெொறிவிடும்.

சதைர்வு ம�யயப்பட்்ட உ்ரயில் உள்ை ம�ொல்லின் எணணிக்்க்ய ்கொண

 சதை்வயொன உ்ர்ய  சதைர்வு ம�யதைபின் Tools  Word Count விருப்பத்்தை சதைர்வு ம�ய்க.

பின் சதைர்வு ம�யயப்பட்்ட உ்ரயில் உள்ை ம�ொல்லின் எணணிக்்க ெறறும் எழுத்துக்களின் 

எணணிக்்க்ய Word Count  உ்ரயொ்டல் மபட்டியில் ( ப்டம் 8.20) ்கொணலொம்.

ப்டம் 8.20 Word Count  உ்ரயொ்டல் மபட்டி

 File   Properties  Statistics விருப்பத்்தை சதைர்வு ம�யதைவு்டன் முழு ஆவணத்தில் 

உள்ை ம�ொல்லின் எணணிக்்க ெறறும் எழுத்துக்களின் எணணிக்்க்ய ப்டம் -8.21ல் ்கொணலொம்.

ப்டம் 8.21 ஆவணத்தில் எழுத்துக்களின் எணணிக்்க
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ம�யல்பொடு

ெொணவர் ம�யறபொடு 1-

ஒரு மெயில் மெர்ஜ் வ�தி்ய பயன்படுத்தி,   உங்கள் பள்ளியில் அறிவியல் ்கண்கொட்சி்யப் பொர்்வயி்ட 

மபறசறொ்ர அ்ைக்க அ்ைப்பிதை்ை உருவொககு.

ெொணவர் ம�யறபொடு- 2

பிறநதைநொள் அ்ைப்பி்ன உருவொக்கவும், அ்தை உங்கள் நணபர்்களுககு அனுப்ப மெயில் மெர்ஜ்-ஐ 

பயன்படுத்தைவும்.

ஆசிரியர் ம�யறபொடு- 3

மெயில் மெர்ஜ் வ�தி்ய பயன்படுத்தி, பள்ளியில் மபறசறொர் �நதிப்புககு, மபறசறொ்ர அ்ைப்பதைற்கொன 

அ்ைப்பிதை்ை உருவொககு.

ெதிப்பொயவு

பகுதி - அ

I �ரியொன வி்்ட்ய சதைர்வு ம�ய்க

1. அட்்டவ்ணயில் ச�்கரிக்கப்பட்டுள்ை பல நபர்்களின் விவரங்கள் அ்டஙகிய ஒரு ஆவணத்்தை    
 எல்லொ ெக்களுககும் அனுப்ப நீங்கள் பயன்படுத்தும் வ�தி எது?

 (அ) Turn on the Online Collaboration (ஆ) Turn on the Track Changes
 (இ) Use the Mail Merge   (ஈ) Enabling Hyperlink

2.  இதில் எ்வ அஞ�ல் பட்டியலின் மபயர் ெறறும் மு்கவரி பதிவு்கள் உள்ை தைரவுத்தைைெொகும்?

 (அ) மூலதைரவு  (ஆ) ம�ொறம�யலி (இ) உ்ரச்கொப்பு (ஈ) பக்கவடிவ்ெப்பு

3. ஒரு ஆவணத்்தை உருவொக்க, பதிப்பொயவு ம�யய ெறறும் ஒழுங்க்ெக்க பயன்படும் ஒரு   
 ்கணிப்மபொறி பயன்பொடு ____

 (அ) ம�ொறம�யலி    (ஆ) அட்்டவ்ணத்தைொள் 

 (இ) நி்கழ்த்துதைல்    (ஈ) தைரவுதைைம்

4. இவறறுள் எ்வ மெயில் மெர்ஜ் வ�தி உ்்டயது அல்ல?

 (அ) மெயில் உள்ை்ட்கத்்தை பல மபருநர்்களுககு அனுப்புதைல்

 (ஆ) தைர்வ உருவொககுதைல் ெறறும் வரி்�படுத்துதைல்

 (இ) சலபில்ஸ் 

 (ஈ) ்கணிப்பொன்

5. மவளிப்புற மு்கவரி புத்தை்கத்்தை உருவொககும்  வழி்கொட்டியின்  பின்வரும் விருப்பத்சதைர்வில் எது  
 மபொறுப்பு இல்்ல ? 

 (அ) Mozilla / Netscape   (ஆ) LDAP Address Data
 (இ) Outlook Address Book    (ஈ) Windows System Address Book
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6. பட்டி பட்்்டயில் உள்ை எநதை விருப்பத் சதைர்வு ஒரு ஆவணத்்தை மெயில் மெர்ஜ் - ககு     
 பயன்படுத்தைப்படுகிறது?

 (அ) View (ஆ) Format  (இ) Table  (ஈ) Tools

7. பின்வரும் ச்கொப்பு பட்டியலில் எது மெயில் மெர்ஜ்-ல் உள்ை மு்கவரி பட்டியலொ்க பயன்படுத்தை   
 முடியொது

 (அ) OpenOffice Calc    (ஆ) Microsoft Excel   

 (இ) OpenOffice Base    (ஈ) OpenOffice Impress

8. ஆவணத்தில் உள்ை எழுத்துப்பி்ை்க்ை இதைன் மூலம் மதைரிநது ம்கொள்ை முடியும்       

 (அ) பச்்� நிற மநளிகச்கொடு    (ஆ)  நீல நிற மநளிகச்கொடு

 (இ) ்கருப்பு நிற மநளிகச்கொடு    (ஈ) சி்கப்பு நிற மநளிகச்கொடு

9. ஒப்பன் ஆபீஸ் ்ரட்்டரில் உள்ை ெொறறு ம�ொற்கள் இவவொறுஅ்ைக்கப்படுகின்றன.

 (அ) Antonyms  (ஆ) Thesaurus  (இ) Comment   (ஈ) Meaning

பகுதி - ஆ

II சிறு வினொக்கள் (இரணடு  ெதிப்மபண்கள்)

1. மெயில் மெர்ஜ் என்றொல்என்ன?

2. மு்கவரி புத்தை்கம் என்றொல் என்ன?

3. மூலதைரவு என்றொல் என்ன?

4. ஒரு அ்கரொதியில் உன்னு்்டய மபய்ர எவவொறு ச�ர்ப்பொய?

5. தைவறொ்க தைட்்டச்சு ம�யயப்பட்்ட ம�ொல்்ல எவவொறு �ரி ம�யவொய?

பகுதி – இ

III குறு வினொக்கள் (மூன்று ெதிப்மபண்கள்)

1. மெயில் மெர்ஜ் வ�தியின் நன்்ெ்க்ைப் பட்டியலிடு்க.

2. மெயில் மெர்ஜ்-ல் மூலதைர்வப் பட்டியலிடு்க

3. ஒரு ஆவணத்்தை திறநது, அதில் எத்தை்ன வொர்த்்தை்கள் உள்ைன என்ப்தை ்கணடுபிடி.

4. ஒரு பத்தியில் உள்ை வொர்த்்தை்களின்  எணணிக்்க்ய ்கணடுபிடிப்பதைற்கொன படி நி்ல்க்ை  
 எழுது்க.

பகுதி – ஈ

IV மநடுவினொக்கள்  (ஐநது ெதிப்மபண்கள்)

1. மெயில் மெர்ஜ்-ல் உள்ை வ�தி்க்ை விவரி.

2. மு்கவரி புத்தை்கத்தில் (Address Book)  உள்ை அம்�ங்க்ை விவரி

3. மெயில் மெர்ஜ்-ல் தைர்வ எவவொறு உருவொககுவொய ெறறும் ச�மிப்பொய?
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

 இந்த போடத்்த கற்றப்பின் மோணவரகள் 

அறிநது ககோள்ப்வ

• ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்கின் சி்றப்பியல்புக்ை 

அறிநது ககோள்ளு்தல் 

• பல்நவறு கெயறகுறிகளின் பயன்போடுகள் 

• வரி்ெக்ை உருவோககு்தல் 

• அடடவ்ணத்தோளில் வோயப்போடுக்ை 

ப தி ப் பி த ்த ல் 

• அடடவ்ணத்தோளில் வரி்ெ /க�டுவரி்ெக்ை 

்கயோளு்தல் 

• உ்ை வடிவூடடலின் பல்நவறு விருப்பஙக்ை 

அறிநதுககோள்ளு்தல் 

• அடடவ்ணத்தோளில் எண் வடிவூடடலின் 

பயன்போடு

9.1 அடடவ்ணச் கெயலி ஓர அறிமுகம்

 அடடவ்ணச்கெயலி அலுவலக 

பயன்போடடிறகுத ந்த்வயோன ்தைவுக்ை 

ஒருஙகி்ணதது, ஆைோயநது, நெமிதது 

அடடவ்ண வடிவில் ்தருவ்தறகு பயன்படும் மிகச் 

சி்றந்த கருவியோகும். ்கவழி கணககீடுக்ைச் 

கெயய உ்தவும் கணககீடடு ்தோள்களுககு 

இ்ணயோக கணினியில் கணககீடுக்ைச் 

கெயவ்தறகு ஏதுவோக அடடவ்ணச்கெயலி 

உ ரு வ ோ க க ப் ப ட டு ள் ை து .

 அடடவ்ணச்கெயலியில் ந்தககி 

்வத்த எந்த ஒரு மதிப்்பயும் பயனர மோறறி 

அ்மததுகககோள்ைமுடியும். இ்தன் மூலம் ஏறபடும் 

வி்ைவுகளினோல் கணககீடடு மதிப்புகளில் ஏறபடும் 

மோற்றத்்தயும் பயனர அறியலோம். இதுநவ ”என்ன 
– எனில் பகுபபபாய்வு” (What – if analysis) எனப்படும்.

 �வீன அடடவ்ணச் கெயலியில் 

்தைவுக்ை உ்ை அல்லது எண் அல்லது வ்ைபட 

வடிவில் ்தைமுடியும்; நமலும் ஒன்றுககு நமறபடட 

அடடவ்ணத ்தோள்க்ை ஒருஙகி்ணதது 

அவறறில் கெயலோற்ற முடியும்.

9.1.1 அடடவ்ணச் கெயலியின் வைரச்சி

 நடனியல் பிரிகலின் மறறும் போப் 

ஃப்ைோஙஸ்டன் ஆகிநயோர, 1979- ஆம் ஆண்டு, 

ஆப்பிள் II என்்ற கணிப்கபோறிககோக, விசிகபால்க் 
(Visicalc) என்்ற மு்தல் அடடவ்ணச்கெயலி்ய 

உருவோககினோரகள். அ்தன் பின்னர, ல�பாட்டஸ் 
கபாரபலரேசன (Lotus Corporation) என்்ற நிறுவனம் 

ல�பாட்டஸ் 1-2-3 (Lotus 1-2-3) என்்ற 

அடடவ்ணச்கெயலி்ய, 1982ஆம் ஆண்டு 

உருவோககியது. நுண்ண்்றகளுககு கபயரிடு்தல் 

மறறும் நமகநைோஸ் நபோன்்ற்வ ”நலோடடஸ் 1-2-3”-

ல் மு்தன் மு்தலில் அறிமுகப்படுத்தப்படடது. 1987-ல் 

்மகநைோ ெோப்ட நிறுவனம் எககஸெல் (Excel) என்்ற 

அடடவ்ணச்கெயலி்ய அறிமுகப்படுததியது. 

சுடடி்யப் பயன்படுததும் வ்ைக்ல பயனர 

இ்டமுகம் (GUI - Graphical User Interface) 

வெதி எககஸெல் அடடவ்ணச் கெயலியில் 

கெயல்படுத்தப்படடது. பல்நவறு  வ்கயோன 

அடடவ்ணச்கெயலி கமன் கபோருள்களில் 

இருந்தநபோதிலும், ்மகநைோ ெோப்ட எககஸெல் மிகவும் 

பிைபலமோன ஒன்்றோகும்.

போடம் 9அலகு III அடடவ்ணச் கெயலி

அடடவ்ணச் கெயலி
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அடடவ்ணகெயலியின் ்தந்்த – 

நடனியல் சிஙகர “டோன் பிரிகளின்”

மு்தல் அடடவ்ணச் 

க ெ ய லி ய ோ ன 

“விசிகோல்க”-்ய உருவோககிய 

டோன் பிரிகலின் மறறும் போப் 

ஃப்ைோஙஸ்டன் ஆகிய இருவரில், 

1951 ஜூ்ல 16ல் பி்றந்த, நடனியல் சிஙகர டோன் 

பிரிகளின் "அட்டவணைச்சயலியின தநணத" என 

அ்ைககபடுகி்றோர. டோன் பிரிகளின் ெோஃப்டநவர 

கோரடன் (Software Garden Inc.) என்்ற நிறுவனத்்த 

உருவோககி அ்தறகு ்த்லவைோகவும் உள்ைோர. நமலும் 

web.com-ககு கெோந்தமோன கடரிலிகஸ் கோரப்பநைென் 

(Trellix Corporation) என்்ற நிறுவனததிறகும் 

்த்லவைோக உள்ைோர. ்தறநபோது, ஆல்ஃபோ ெோப்டநவர 

(Alpha software) என்்ற நிறுவனததின் ”்த்ல்ம 

க்தோழில் நுடப அதிகோரி”-யோகவும் 

பணியோறறிவருகி்றோர.

 ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்க ஒரு பிைபலமோன 

தி்றந்த மூல (Open Source) அடடவ்ணச்கெயலி 

ஆகும். இ்த்ன ்தறநபோது அபோச்சி (Apache) 
நிறுவனம் நிரவகிதது வருகி்றது. 1985-ல் கஜரமன் 

நிறுவனமோன ஸ்டோர டிவிஷன் (Star Division) 
உருவோககிய ஸ்டோர ஆஃபிஸ் கோல்க (Star Office 
Calc), ஒபன் ஆஃபிஸ் கோல்கின் (Open Office Calc) 

மூல பயன்போடோகும்.

9.2. ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ல் நவ்ல கெய்தல்.

 கோல்க(Calc) என்பது ஓபன் 

ஆஃபீஸ் (Open Office) க்தோகுப்பில் உள்ை 

அடடவ்ணச்கெயலியோகும். அடடவ்ணச் 

கெயலியில் எந்த வி்தமோன ்தைவுக்ையும் உள்ளீடோக 

ககோடுதது, கெயலோககம் கெயது, கவளியீட்ட கப்ற 

முடியும்.  நமலும் “ என்ன-எனில் பகுபபபாய்வு” 
மு்்றயின் மூலம் ஏந்தனும் ஒரு ்தை்வ மீண்டும் 

்தடடச்சு கெயயோமல், மோற்றம் மடடும் கெய்தோல் 

அவறறின் கவளியீடுகள் எவவோறு மோறுகி்றது 

என்ப்்த எளி்தோக போரகக முடியும்.

விசிகோல்க 
(Visible 
Calculator) 
என்பது 

ஆப்பிள் II என்்ற 
கணிப்கபோறிககோக, விசிகோரப் என்்ற 
நிறுவனத்தோல், ்தனியோள் கணிப்கபோறிககோக 
வடிவ்மககப்படட மு்தல் அடடவ்ணச்கெயலி 
ஆகும். கபோழுது நபோககுககோக நெகரித்தல் 
மறறும் பயன்படுததும் நி்லயில் இருந்த 
கணிப்கபோறிக்ை, தீவிை வணிக ந�ோககில் 
கணிப்கபோறிக்ைப் பயன்படுததும் 
வ்கயில் மோற்றம் கப்ற “விசிகோல்க” 
முககிய பஙகோறறியுள்ைது. அடுத்த இைண்டு 
ஆண்டுகளில் ஐ.பீ.எம் (IBM-PC) ்தனியோள் 
கணிப்கபோறிக்ை அறிமுகப்படுததியது. ஆறு 
ஆண்டுகளில் ஏழு இலடெம் பிைதிகள் வ்ை 
விறப்ன கெயயப்படடது, அ்தன் வைலோறறில் 
சுமோர 1 மில்லியன் பிைதிகள் வ்ை விறப்ன 
க ெ ய ய ப் ப ட ட து .

9.2.1 ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்கின் சி்றப்பியல்புகள்

எககஸெல் அடடவ்ணச்கெயலியுடன் இ்ணப்பு: 

ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க பயன்போடடில் ்மகநைோ 
ெோப்ட எச்கஸெல் அடடவ்ணச் கெயலிக்ை 
தி்றககவும், பதிப்போயவு கெயயவும் மறறும் 
நெமிககவும் முடியும். 
்தோனியஙகு கூடடல் (Autosum)
 நுண்ண்்றத க்தோகுப்பில் உள்ை 
மதிப்புகளின் கூடடுத க்தோ்க்ய கண்டறிய 
உ ்த வு கி ்ற து .
படடியல்  ்தோனியஙகு நிைப்பி (List Auto Fill):
 ஒரு படடியலின் இறுதியில், சில 
புதிய ்தைவுக்ைச் நெரககும் நபோது, 
மற்ற நுண்ண்்றகளுககு கெயயப்படும் 
வடிவூடடல்கள், ்தோனோகநவ புதிய ்தைவுகளுககும் 
நீ ட டி க க ப் ப டு ம்
்தோனியஙகு நிைப்பி (Auto Fill):
 ந்ததிகள் அல்லது எண்கள் வரி்ெ 
மு்்ற அல்லது மீண்டும், மீண்டும் ந்தோன்்ற 
நவண்டிய உ்ைக்ை ந்தரநக்தடுககப்படட  
நுண்ண்்றகளில் வி்ைவோக ந்தோன்்ற கெயய 
்தோனியஙகு நிைப்பி வெதி வ்க கெயகி்றது. 
கெயறகூறுக்ை �ககலடுககவும் இவவெதி 
பயன்படுகி்றது. நமலும் இ்தன் மூலம் உ்ை 
மறறும் எண்க்ை மோறறி அ்மகக முடியும்.
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விைககப்படம் (Charts):
 ்தைவுக்ை வடட (Pie), பட்ட (Bar), 
நகோடடு (Line) நபோன்்ற  விைககப்படஙகைோக 
்தருவ்தறகு பயன்படுகி்றது. 

கெயறகூறுகள் (Functions):
 ்தைவுகளின் மீது, சிககலோன கணககீடுக்ைச் 
கெயய உ்தவும் வோயபோடுக்ை உருவோகக பயன்படுகி்றது.

்தைவுத்தை கெயறகூறுகள் (Database functions)
 ்தைவுக்ை ஒழுஙகுபடுததி, வடிகடடி, 
நெமிகக உ்தவுகி்றது.

 9.3 ஒரு புதிய அடடவ்ணத்தோ்ை 
உருவோககு்தல்

 ஸ்டோர ஆஃபிஸ் கோல்க-ல் ஒரு புதிய 
அடடவ்ணத்தோ்ை பல்நவறு மு்்றகளில் 
உ ரு வ ோ க க ல ோ ம் .

விண்நடோஸ் முகப்புத தி்ையிலிருநது:

 Start → All programs→ OpenOffice → 
OpenOffice Calc 

(அல்லது)
ஸ்டோர கென்டர (ஒபன் ஆஃபீஸ் வைநவறபு தி்ை)-
லிருநது

• விண்நடோஸ் தி்ைமுகப்பிலுள்ை “Open Office“ 
பணிககுறி்ய இருமு்்ற கிளிக கெயயவும்.

• இப்நபோது, படம் 9.1 ல் உள்ைது நபோல ஓபன் 
ஆஃபீஸ் வைநவறபுத தி்ை ந்தோன்றும்.

ஸ்டோர ஆஃபீஸின் முகப்புத தி்ை 
“ஸ்்டபார ்சன்டர” (Star Center) என்று  
அ்ைககப்படுகி்றது். கோல்க ஒபன் ஆஃபிஸின் 
ஒரு உள்ளி்ணந்த பகுதியோகும். எனநவ, 
இ்த்ன ஸ்டோர கென்டரில் உள்ை "Spreadsheet" 
பணிககுறி்ய கிளிக கெயவ்தன் மூலம் எளி்தோக 
கப்றலோம்.

(அல்லது)
 ஒபன் ஆஃபிஸின் எந்த ஒரு 
பயன்போடடிலிருநதும்  File→ New→ Spreadsheet 
என்்ற கடட்ையின் மூலமும் ஒரு புதிய 
அடடவ்ணச் கெயலி்ய உருவோககலோம்.

 நமநல விவரிககப்படட ஏந்தனும் ஒரு 
வழிமு்்றப் பயன்படுததி ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ஐ 

தி்றககும் நபோது, படம் 9.2ல் கோடடப்படடுள்ைபடி 
ென்னல் தி்ை ந்தோன்றும். கோல்க-ன் கவளிப்பு்ற 
ென்னல் தி்ை, மற்ற ஒபன் ஆஃபீஸ் ென்னல் 
தி்ை்ய நபோன்ந்ற இருககும். கோல்க ென்னல் 
தி்ையின் முககியப் பகுதி பணிப பகுதி (Work 
area) அல்லது அட்டவணைத் தபாள் (Worksheet) 
என்று அ்ைககப்படுகி்றது. 

 அடடவ்ணத்தோள் என்பது 
கடடஙகளுடன் கூடிய நுண்ண்்றக்ைக 
ககோண்ட ஒரு அ்மப்பு ஆகும். அ்தன் 
ஒவகவோறு நுண்ண்்றயிலும் நிைலோககப்படட 
கணிப்போண்கள் இ்ணநதுள்ைது. ஒரு புதிய 
அடடவ்ணச்கெயலி்ய தி்றககும் நபோது, 
ககோடோநி்லயோக மூன்று அடடவ்ணத்தோள்கநை 
இருககும். ந்த்வகயனில் இன்னும் அதிகமோன 
அடடவ்ணத்தோள்கள் நெரததுகககோண்டு, 
ஒருஙகி்ணககவும் முடியும்.

 
படம் 9.1 ஒபன் ஆஃபீஸ் முகப்புத தி்ை 

(ஸ்டோர கென்டர)
1

11
10

9

5 6 7 4

3 2

8

1.  ்த்லப்புப் பட்ட
(Title bar)

2. கடடுப்போடடு கபோத்தோன்கள்
(Control Buttons)

3. படடிப் பட்ட 
(Menu bar)

4.  கருவிப் பட்ட
(Tool bar)

5.  கபயர கபடடி / முகவரிப் 
கபடடி (Name Box / 
Address Box) 

6.  வி்ைவு கெயறகூறு வழிகோடடி 
(Quick Function Wizard)

7.  வோயபோடுப் பட்ட / 
உள்ளீடடுப் கபடடி 
(Formula bar / Input Line)

8.  வடிவூடடல் பண்புகள் 
(Formatting properties)
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9.  கபரி்தோககு்தல் 
(Zoom)

10.   உருள் பட்ட 
(Scroll bar)

11.   நி்ல்மப் பட்ட 
(Status bar)

படம் 9.2 ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்க ென்னல் தி்ை

9.3.1   ஒபன் ஆஃபீஸ்  கோல்க ென்னல் தி்ையின் 
பகுதிகள் 

 கோல்க–ன் ென்னல் தி்ை, முந்்தய 
போடததில் கற்ற  கெோறகெயலியின் ென்னல் 
தி்ை நபோன்ந்ற ந்தோற்றமளிககும். ்ைடடரில் 
்தடடச்சு கெயயப்பட நவண்டிய கோலியோன 
கவறறிடம் அ்தன் பணித்தைம் ஆகும். ஆனோல் 
கோல்க – ல் பணித்தைம் கடடஙகளுடன் கூடிய 
நுண்ண்்றகைோக இருககும்.
9.3.1.1 ்த்லப்புப் பட்ட

 ென்னல் தி்ைய்ின் நமல்பககம், 
்த்லப்புப் பட்ட என்று அ்ைககப்படுகி்றது. 
இது பயன்போடடின் கபய்ையும், அ்தன் மூலம் 
உருவோககப்படும் நகோப்பின் கபய்ையும் கோடடும். 
ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்ககில், ஒரு அடடவ்ண 
நெமிககப்படோ்த நி்லயில் ககோடோநி்லயோக  
Untitled1 என்று கபயரிடப்படடிருககும்.

9.3.1.2 கடடுப்போடடுப் கபோத்தோன்கள்

 ்த்லப்புப் பட்டயின் வலது ஓைததில் 
மூன்று கடடுப்போடடு கபோத்தோன்கள் உள்ைது. 
அ்வ, (1) சிறி்தோககு (2) கபரி்தோககு / மீடட்ம 
மறறும் (3) மூடு கபோத்தோன்கள்.

9.3.1.3 படடிப்பட்ட

 ்த்லப்புப் பட்டககு கீநை உள்ைது, 
படடிப்பட்ட ஆகும். கபரும்போன்்மயோன 
படடியல்கள் (Menu), ஒபன் ஆஃபீஸ் ்ைடடரில் 
உள்ைது நபோன்ந்ற இருககும்.  
 File: இந்த படடி, நகோப்பு நமலோண்்ம 
கடட்ைகைோன, ஒரு புதிய நகோப்்ப 
உருவோககு்தல் (New), ஏறகனநவ 
உருவோககப்படட நகோப்புக்ைத தி்றத்தல் 
(Open), �டப்பு நகோப்்ப மூடு்தல் (Close), ஒரு 
நகோப்்ப நெமித்தல் (Save), ஒரு நகோப்்ப 
நவறு கபயரில் நெமித்தல் (SaveAs), அச்சிடு்தல் 
(Print), ஒரு நகோப்்ப ஒரு மு்்ற்மயிலிருநது, 
மறக்றோரு மு்்ற்மககு மோறறு்தல் (Export) 
நபோன்்ற கெயல்க்ைச்   கெயவ்தறகோன 
கடட்ைக்ைக ககோண்டுள்ைது.

 Edit:  கவடடு்தல் (Cut), �ககலடுத்தல் 
(Copy), ஒடடு்தல் (Paste), திரும்பப் கபறு 
(Undo), மீண்டும் கெய (Redo), நிைப்பு (Fill) 
நபோன்்ற அடடவ்ணச் கெயலி்யப் பகுப்போயவு 

கெயவ்தறகோன கடட்ைக்ைக ககோண்டுள்ைது. 
கபரும்போன்்மயோன கடட்ைகள் ்ைடடர Edit 
படடியில் உள்ைந்தோடு ஒததிருப்பினும், கோல்ககின் 
சி்றப்பு பதிப்போயவு கடட்ைக்ையும், இந்த படடி 
ககோண்டுள்ைது.

 View: கோல்க-ன் பணிச்சூை்ல மோறறி 
ந்தோன்்ற கெயயப் பயன்படும் கடட்ைக்ை 
இப்படடி ககோண்டுள்ைது. 

 Insert:  நுண்ண்்றகள் (Cells), 
வரி்ெகள் (Rows), க�டுவரி்ெகள் (Columns), 
கெயறகூறுகள் (Functions), விைககப்படஙகள் 
(Charts) நபோன்்ற கோல்ககின் முககிய கூறுக்ைச் 
கெருக ந்த்வயோன கடட்ைக்ை இந்தப் படடி 
ககோண்டுள்ைது.

 Format: உ்ை மறறும் நுண்ண்்றக்ை 
வடிவூடடம் கெயயப் பயன்படும் பல்நவறு 
கடட்ைக்ை ககோண்டுள்ைது.

 Tools: கெோற பி்ைத திருத்தம் 
(Spell check), ஆவணப் போதுகோப்பு (Protect 
document), படஙக்ை இ்ணத்தல் (Insert 
pictures), நமகநைோ (Macro) நபோன்்ற பல்நவறு 
கருவிக்ையும், கெயறகூறுக்ையும் இப்படடி 
க க ோ ண் டு ள் ை து .

 Data: வரி்ெயோககல் (Sort), 
வடிகடடல் (Filter), கூடடுதக்தோ்க (Subtotal), 
கெல்லுபடியோககல் (Validity) நபோன்்ற ்தைவு 
்கயோளு்கககு பயன்படும் கடட்ைக்ை 
இப்படடி ககோண்டுள்ைது.

 Window: புதிய ென்னல் (New 
Window), ென்ன்ல மூடு்தல் (Close Window), 
ென்னல் பிரித்தல் மறறும் உ்்ற்தல் (Split and 
Freeze) நபோன்்ற கோடசி விருப்பத ந்தரவுக்ை 
இப்படடி ககோண்டுள்ைது.

 Help: ஒபன் ஆஃபீஸ் பயன்போடடுடன் 
இ்ணநதுள்ை உ்தவி-்யப் கபறுவ்தறகு இப்படடி 
ப ய ன் ப டு கி ்ற து .
9.3.1.4 கருவிப்பட்ட (Tool bar)
 படடிப்பட்டயின் கீழ் ககோடோ நி்லயோக 
மூன்று கருவிப்பட்டகள் உள்ைன. அ்வ

1. கெந்தோைக கருவிப்பட்ட 

2. வடிவூடடல் கருவிப்பட்ட

3. வோயப்படடு பட்ட
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கெந்தைக கருவிப்பட்ட (Standard Tool bar)

வடிவூடடல் கருவிப்பட்ட(Formatting Tool bar) வோயப்போடடு பட்ட (Formula bar)
படம் 9.3 ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்க கருவிப்பட்டகள்

 கெந்தைக கருவிப்பட்ட – இந்தப் பட்ட, 
File, Edit மறறும் Data ஆகிய படடிப்பட்டயிலுள்ை, 
அடிககடி பயன்படுத்தப்படும் கடட்ைகைோன, 
New (ஒரு புதிய நகோப்்ப உருவோககு்தல்), Open 
(ஏறகனநவ உள்ை நகோப்்ப தி்றத்தல்), Save 
(நெமித்தல்), Send (பரிமோற்றம் கெய்தல்), Print 
(அச்சிடு்தல்), Print preview (அச்சு முன்போர்வ), 
Cut (கவடடு்தல்), Copy (�ககலடுத்தல்), Paste 
(ஒடடு்தல்), Sorting (வரி்ெயோககம்), Inserting 
Chart (விைககப்படம் கெருகு்தல்) நபோன்்றவற்்ற 
பணிககுறிகைோக (Icons) ககோண்டுள்ைது.
 வடிவூடடல் கருவிப்பட்ட – உ்ை 
மறறும் நுண்ண்்றக்ை வடிவூடடல் கெயயும் 
கடட்ைகைோன, எழுததுரு வ்க (Font 
Style), அைவு (Size), நி்றம் (Colour), இ்ெவு 
(Alignment), நுண்ண்்ற வடிவூடடல்கள் (Cell 
Formatting) நபோன்்றவற்்ற பணிககுறிகைோக 
இந்த கருவிப்பட்ட ககோண்டுள்ைது. 
 வோயபோடடுப் பட்ட:– ஒரு அடடவ்ணச் 
கெயலியின் மிக முககியமோன கூறு, வோயபோடடுப் 
ஆகும். இந்தப் பட்ட, கபயர கபடடி (Name 
box), கெயறகூறு வழிகோடடி (Function 
Wizard), கூடடல் கபோத்தோன் (Sum button), 
கெயறகூறு கபோத்தோன் (Function button) மறறும் 
உள்ளீடடுத்தோ்ை (Input Line) ஆகியவற்்ற 
ககோண்டுள்ைது. (படம் 9.4ஐ போரகக).
 கபயர கபடடி  (Name Box ):
 இது �டப்பு நுண்ண்்றயின் முகவரி்ய 
க ோ ட டு ம்
 கெயறகூறு வழிகோடடி (Function 
Wizard):  கெயறகூறுக்ை நெரகக உ்தவுகி்றது
 கூடடல் கபோத்தோன் (Sum button): 
கூடடல் கெயறகூற்்ற வி்ைவோக கெருக இது 
உ ்த வு கி ்ற து .
 உள்ளீடடுத்தோ்ை (Input line): �டப்பு 
நுண்ண்்றயில் உள்ை ்தைவுக்ைக கோடட இது 
பயன்படுகி்றது. இது ஒரு நுண்ண்்றயில் பயனர 
எ்்தத ்தடடச்சு கெய்தோநைோ அ்த்ன மடடுநம 
கோடடும். நமலும், இது நுண்ண்்றயில் உள்ை 
்தைவுக்ை பதிப்பிககவும் பயன்படுகி்றது.

கபயர கபடடி / முகவரி கபடடி
உள்ளீடடு ்தோ்ை

Sum கபோத்தோன்

கெயறகூறு 
வழிகோடடி

கெயறகூறு 
கபோத்தோன்

படம் 9.4 கோல்க வோயப்போடுப் பட்ட

9.3.1.5 தி்ை உருைல் பட்ட (Scroll bar)
 அடடவ்ணச்கெயலி ென்னல் தி்ை 
இைண்டு வி்தமோன தி்ை உருைல் பட்டக்ைக 
ககோண்டுள்ைது. அ்வ (1) க�டுஙகி்ட தி்ை 
உருைல் (Vertical Scroll bar) மறறும் (2) 
படுககி்ட தி்ை உருைல் பட்ட (Horizontal 
Scrollbar). (படம் 9.5-்ய கோண்க)
க�டுஙகி்ட தி்ை உருைல் பட்ட: இது தி்ை்ய 
நமல் மறறும் கீைோக �கரத்த உ்தவுகி்றது.
படுககி்ட தி்ை உருைல் பட்ட: இது தி்ை்ய 
வலது மறறும் இடது பு்றமோக �கரத்த உ்தவுகி்றது..
தி்ை உருைல் கபோத்தோன்கள் (Scroll buttons) 
தி்ை்யத ந்த்வயோன அைவிறகு �கரத்த இது 
உ்தவுகி்றது.

நமல் உருைல் 
அம்புககுறி

உருைல் கபோத்தோன்

கீழ் உருைல் 
அம்புககுறி

வலது உருைல் 
அம்புககுறி

உருைல் கபோத்தோன்இடது உருைல் 
அம்புககுறி

க�டுஙகி்ட தி்ை 
உருைல் பட்ட

படுககி்ட தி்ை உருைல் பட்ட

படம் 9.5 கோல்க தி்ைஉருைல் பட்ட
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9.3.1.6 வரி்ெ (Row), க�டுவரி்ெ (Column), 
நுண்ண்்ற (Cell) மறறும் நுண்ண்்ற சுடடி 
(Cell Pointer):

 வோயப்போடடுப் பட்டயின் 
கீநை வரி்ெகளும், க�டுவரி்ெகளும் 
இ்ணந்த கடடஙகைோன அடடவ்ணத 
்தோளின் பணித்தைம் அ்மநதுள்ைது. 
அடடவ்ணத்தோள், ஒரு குறிப்பிடட 
எண்ணிக்கயிலோன வரி்ெக்ையும், 
க�டுவரி்ெக்ையும் ககோண்டிருககும். 
ஒவகவோரு க�டுவரி்ெயும், A, B, C, D 
…….. AA, AB, AC …… என்்ற வ்கயில் 
கபயரிடப்படடிருககும். வரி்ெகள் 
ஒவகவோன்றுககும் 1, 2, 3  ……. என 
எண்ணிடப்படடிருககும். (படம் 9.6-்ய கோண்க).

 ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்க பதிப்பு 4.1.5 
கமோத்தம் 1024 க�டுவரி்ெக்ையும், 10,48,576 
வரி்ெக்ையும் ககோண்டுள்ைது. இ்தன் 
க�டுவரி்ெகளின் ்த்லப்பு (க�டுவரி்ெ கபயர) 
ஆஙகில எழுத்தோன A-ல் க்தோடஙகி, AMJ-
ல் முடியும். ்மகநைோெோப்ட ”எக்்ஸெல்-2016” 
அடடவ்ணச் கெயலி்ய கபோருத்தமடடில், 
கமோத்தம் 16,384 க�டுவரி்ெகளும் (A மு்தல் 
XFD வ்ை), 10,48,576 வரி்ெக்ையும் 
க க ோ ண் ட து .

நுண்ண்்ற அல்லது கலம் (Cell)
 ஒரு வரி்ெயும், க�டுவரி்ெயும் 
இ்ணயுமிடததில் உருவோகும் கபடடி 
நபோன்்றக்தோரு அ்மப்பு “நுணைணை” 
அல்லது “க�ம்” என்று அ்ைககப்படுகி்றது. 
ஒவகவோரு நுண்ண்்றயும் ஒரு ்தனித்த 

முகவரி்ய ககோண்டிருககும், அ்தறகு 

“நுணைணை முகவரி” (Cell Address) என்று 

கபயர. நுண்ண்்ற முகவரி க�டுவரி்ெயின் 

கபயரும், வரி்ெயின் எண்ணும் இ்ணந்தது.  

எடுததுககோடடோக, B என்்ற க�டுவரி்ெயும், 

வரி்ெ எண் 4-ம் இ்ணயுமிடததில் உருவோகும் 

நுண்ண்்றயின் முகவரி B4 ஆகும். (படம் 
9.7-்ய கோண்க) ஒவகவோரு நுண்ண்்றயும் 

அ்தன் ்தனித்த முகவரியோல் அ்டயோைம் 

க ோ ண ப் ப டு கி ்ற து .

நுண்ண்்றச் சுடடி (Cell Pointer): 

 அடடவ்ணத்தோள் முழுவதும் �கரத்தக 

கூடிய, கெவவக வடிவிலோன கபடடி நபோன்்ற 

அ்மப்பு “நுணைணைச சுடடி” என்று 

அ்ைககப்படுகி்றது. எந்த நுண்ண்்றயில் 

நுண்ண்்ற சுடடி ்தறநபோது உள்ைந்தோ, அந்த 

நுண்ண்்ற ”்சயறபடு க�ம்” (Active Cell) 

எனப்படும். ்தடடச்சு கெயயப்படும் எந்த ஒரு 

்தைவும், இந்த கெயறபடு கலததினில் ந்தோன்றும். 

கெயறபடு கலததின் நுண்ண்்ற முகவரி, கபயர 

கபடடி முகவரி கபடடியில் ந்தோன்றும். கெயறபடு 

கலததின் க�டுவரி்ெ கபயரும், வரி்ெ எண்ணும் 

நவறு நி்றததில் உயரததிக கோடடப்படடிருககும் 

(Highlighted). இந்த ஒரு கோடசிக குறிப்்ப 

(Visual Clue) ்வதது, கெயறபடு கல்ன 

எளிதில் அ்டயோைம் கோணலோம். நமலும், 

கெயறபடு கலததிலுள்ை ்தைவுகள் வோயப்போடடு 

பட்டயின் ந்தோன்றும். 

வ
ரி

்
ெ

 எ
ண்

க
ள்

க�டுவரி்ெ ்த்லப்புகள்

நுண்ண்்ற சுடடி

நுண்ண்்றகள்

 படம்  9.6 நுண்ண்்ற, வரி்ெ மறறும் க�டுவரி்ெ 

Chapter 9.indd   143 20-04-2020   15:59:22



144

�டப்பு நுண்ண்்ற முகவரி உயரததிகோடடப்படட க�டுவரி்ெ ்த்லப்பு

உயரததிகோடடப்படட வரி்ெ எண்

கெயல்படு கலம்

 படம்  9.7 நுண்ண்்ற, வரி்ெ மறறும் க�டுவரி்ெ 

9.3.1.7 அடடவ்ணத ்தத்தல்கள்
கெயல்படு ்தோள்

்தோள்களின் எண்ணிக்க
அடடவ்ண ்தோள் வழி�டதது 
கபோத்தோன்கள்

படம் 9.8 கோல்க அடடவ்ணத்தோள் ்தத்தல்கள்

 நுண்ண்்றக கடடஙகளின் கீநை 

அடடவ்ணத்தோள் ்தத்தல்கள் (Sheet Tabs) 

உள்ைது.   ககோடோநி்லயோக Sheet1, Sheet2  

மறறும் Sheet3 என்்ற கபயரில் மூன்று ்தோள்கள் 

இருககும்.(படம் 9.8-்ய கோண்க). ஒரு புதிய 

அடடவ்ணத ்தோ்ை உருவோககும் நபோது Sheet 
1 ககோடோநி்ல இயஙகு ்தோைோக (Default active 
sheet) இருககும். இந்த ்தோள்  ்தத்தல் கவண்்ம 

நி்றததில் இருககும். அடுத்த ஒரு ்தோ்ை 

கிளிக கெய்தோல், அந்த ்தோள் இயஙகு ்தோைோக 

மோறிவிடும், அ்தன் ்தத்தலின் நி்றம் கவண்்மயோக 

மோறும். Ctrl கபோத்தோ்ன அழுததி பிடித்தவோறு, 

்தோள்களின் மீது கிளிக கெய்தோல் ஒன்றுககும் 

நமறபடட ்தோள்க்ை ந்தரநக்தடுகக முடியும். 

ந்தரநக்தடுககப்படட அ்னதது ்தோள்களின் 

்தததிலின் நி்றமும் கவண்்மயோக மோறிவிடும். 

 அடடவ்ணத்தோள்களின் ்தத்தலின் 

இடது பககததில் உள்ை �ோன்கு வழி�டதது 

கபோத்தோன்க்ை (Navigation buttons) 

பயன்படுததி ஒரு ்தோளில் இருநது மறக்றோரு 

்தோளிறகு �கைமுடியும்.

1 3

2 4

படம் 9.9 அடடவ்ணத்தோள் வழி�டதது 

கபோத்தோன்கள்
1. மு்தல் ்தோளிறகு �கை

2. முந்்தய ்தோளிறகு �கை

3. அடுத்த ்தோளிறகு �கை
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4. க்டசி ்தோளிறகு �கை

 நி்ல்மப் பட்டயின் இடது 
ஓைததில், �டப்பு அடடவ்ணச்கெயலியில் 
உள்ை கமோத்த ்தோள்களின் எண்ணிக்கயும், 
�டப்பு இயஙகு ்தோளின் வரி்ெ எண்ணும் 
ககோடுககப்படடிருககும். எடுததுககோடடோக, 
நி்ல்ம பட்டயில் 3/12 எனக கோணப்படடோல், 
�டப்பு அடடவ்ணச்கெயலியில் கமோத்தம் 12 
்தோள்கள் உள்ைது எனவும், அதில் 3வது ்தோள் 
இயஙகு ்தோைோக உள்ைது என்றும் கபோருள்.

 அடடவ்ணத்தோளின் ஒவகவோரு 
்தோளின் கபய்ையும் மோற்ற முடியும். ஒரு ்தோளிறகு 
மோறறுப் கபயரிட, அந்த ்தோளின் மீது இருமு்்ற 
கிளிக கெயயவும். இப்நபோது படம் 9.10ல் 
கோடடப்படடுள்ைது நபோன்று, Rename Sheet 
உ்ையோடல் கபடடி ந்தோன்றும்.

படம் 9.10 மோறறுப்கபயரிடல் உ்ையோடல் கபடடி

 இது, அடடவ்ணத்தோளின் 
்தறநபோ்்தய கபய்ை Name உ்ை கபடடியில் 
கோடடும். கோடடப்படும் கபய்ை அழிததுவிடடு 
அல்லது அ்தன்மீது ந�ைடியோக புதிய கபய்ை 
்தடடச்சு கெயது, OK கபோத்தோ்ன கிளிக 
கெயய நவண்டும். இப்நபோது, புதிய கபயர ்தோளில் 
ந ்த ோ ன் று ம் . 
9.3.1.8 நி்ல்மப் பட்ட (Status bar)
 அடடவ்ணத்தோள்கள் மறறும் 
படுககி்ட தி்ைஉருள் பட்டயின் கீழ் உள்ை 
பகுதி, நி்ல்மப் பட்ட எனப்படும். இது 
அடடவ்ணத்தோளின் �டப்பு நி்ல்ம்ய 

கோண்பிககும். (படம் 9.11-்ய கோண்க) 
 ்தோள்களின் எண்ணிக்க (Sheets 
Count): �டப்பு ்தோளின் வரி்ெ எண் மறறும் 
கமோத்த ்தோள்களின் எண்ணிக்க்ய கோடடும்.
 பகக அ்மப்பு (Page Style):�டப்பு 
அடடவ்ணத்தோளின் பகக அ்மப்்ப 
கோடடும். அதில் ஏந்தனும் மோற்றம் கெயய 
விரும்பினோல், “Default” என்ப்தன் மீது 
இருகிளிக கெயயவும், இப்நபோது “பகக அ்மப்பு 
உ்ையோடல் கபடடி” (Page Style dialog box) 
ந்தோன்றும். அதில், பககததின் ஓைம் (Margin), 
அ்மவு (Orientation), பகக அைவு (Page 
Size), ்த்லப்பு (Header), அடிககுறிப்பு 
(Footer), எல்்ல அ்மப்பு (Border Style) 
நபோன்்றவற்்ற மோறறிகககோள்ை முடியும்

ந்தரநக்தடுப்பு நி்ல (Selection mode): �டப்பு 
்தோளின் ந்தரநக்தடுப்பு நி்ல்ய கோடடும். 
அடடவ்ணத்தோளின் நுண்ண்்றக்ை 
ந்தரநக்தடுப்ப்தறகு மூன்று நி்லகள் உள்ைது. 
அ்வ, Standard (STD), Entend (EXT) 
மறறும் Add (ADD).
நெமிககப்படோ்த மோற்றஙகள் (Unsaved 
Changes) நி்ல்மப்பட்டயில் * என்்ற குறியீடு 
ந்தோன்றினோல் அடடவ்ணத்தோள்களில் 
கெயயப்படட மோற்றஙகள், நெமிககப்படோமல் 
உள்ைது என்ப்்த குறிககும். பயனர 
அடடவ்ணத்தோ்ை நெமிககும்நபோது இந்த 
குறி ம்்றநதுவிடும்.

நுண்ண்்றத்தகவல் (Cell Information):
ந்தரநக்தடுககப்படட நுண்ண்்றகளில் உள்ை 
மதிப்புகளின் கூடடுதக்தோ்க்ய கோண்பிககும்.

கபரி்தோககு �கரவி (Zoom slider):இது 
போர்வயிடு அைவுநகோ்ல (View  Scale) மிகுகக 
(அல்லது) கு்்றகக உ்தவும்.  ககோடோநி்லயோக 

கபரி்தோககு  அைவுநகோலின் அைவு 100% ஆகும்.

்தோள்களின் எண்ணிக்க

பகக வடிவ்மப்பு நெமிககப்படோ்த மோற்றஙகள் நுண்ண்்ற ்தகவல்கள்

ந்தரநக்தடுப்பு நி்ல கபரி்தோககு �கரவி

படம் 9.11 கோல்க நி்ல்ம பட்ட
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9.4 ்தைவுகளுடன் நவ்ல கெய்தல்
 ஒரு புதிய அடடவ்ணத்தோ்ைத 
தி்றககும்நபோது, நுண்ண்்றச் சுடடி, A1 
நுண்ண்்றயில் நி்லகககோண்டிருககும். 
எனநவ, A1 நுண்ண்்ற “Home Cell” 
என்று அ்ைககப்படும். வி்ெப்பல்கயில் 
உள்ை தி்ெப்கபோத்தோன்க்ைப் பயன்படுததி, 
நுண்ண்்றச் சுடடி்ய அடடவ்ணத்தோளின் 
எந்த ஒரு பகுதிககும் �கைத்தலோம்.

வி்ெப்பல்கயில் உள்ை Tab கபோத்தோன், 
நுண்ண்்றச் சுடடி்ய முன்நனோககி அ்தோவது 
இடமிருநது    வலப்பககமோக    �கரததும். Shift 
+ Tab கபோத்தோன், பின்நனோககி அ்தோவது, 
வலமிருநது இடமோக �கரததும். Enter கபோத்தோனும் 
நுண்ண்்ற்ய �கரத்தப் பயன்படுகி்றது. Enter 
கபோத்தோ்ன அழுததும் நபோது, நுண்ண்்றச் 
சுடடி, �டப்பு நுண்ண்்றயிலிருநது கீழ்ந�ோககி 
�கரத்தப்படும். நபானகு திணசப்பபாத்தபானகளும் 
நுண்ண்்ற சுடடி்ய எந்த தி்ெயில் 
நவண்டுமோனோலும் �கரததும்.

9.4.1 ்தைவி்ன உள்ளீடு்தல்

 அடடவ்ணத்தோளில் எந்த ஒரு 
நுண்ண்்றயிலும் எந்த ஒரு ்தைவி்னயும் ்தடடச்சு 
கெயய முடியும். ஆனோல், ்தடடச்சு கெயயப்பட 
நவண்டிய நுண்ண்்ற கெயறபடு கலமோக 
(Active cell) இருத்தல் நவண்டும். எனநவ, எந்த 
நுண்ண்்றயில் ்தைவி்ன உள்ளீட நவண்டுநமோ 
அந்த நுண்ண்்றககு நுண்ண்்றச் சுடடி்ய 
�கரததி அல்லது அந்த நுண்ண்்ற்யக கிளிக 
கெயது அ்்த கெயறபடு நுண்ண்்றயோக (Active 
Cell) மோற்ற நவண்டும். இதில் ந்த்வயோன 
்தைவுக்ைப் பயனர ்தடடச்சு கெயயலோம். பயனர 
்தைவி்ன பின்னர, எந்த ஒரு ்தை்வயும் ்தடடச்சு 
கெயய க்தோடஙகலோம். ்தை்வ நுண்ண்்றயில் 
்தடடச்சு கெயயும் கபோழுது அது எந்த வ்க 
்தைவினம் என்ப்்த அறிநது ககோள்ளும் தி்றன் 
அடடவ்ணச்கெயலிககு உள்ைது.

்தைவு வ்ககள்

 ்தைவுகள் பல வ்கப்படும். ்தைவுகள் 
எண்கைோகநவோ, எழுததுககைோகநவோ ந்ததி 
மறறும் ந�ைம் நபோன்்ற்வயும் மறக்றோரு வ்க 
்தைவு இனமோகும். கபோதுவோக ்தைவு வ்கக்ைப் 
பின்வருமோறு பிரிககலோம்.

எழுதது ்தைவினம் (Alphabetic data type) - 
எழுததுகக்ை மடடும் ககோண்டிருககும்

எண்ணுரு ்தைவினம் (Numeric data type)- 

எண்க்ை மடடும் ககோண்டிருககும் (முழு 
எண்கள் அல்லது மி்தப்புப் புள்ளி எண்கள்)

எண்கணழுதது ்தைவினம் (Alphanumeric 
data type) - எழுததுககள் மறறும் எண்களின் 
க்தோகுப்பு

ந்ததி ்தைவினம் (Date data type) - ந்ததிக்ை 
மடடுநம ககோண்டிருககும்.

ந�ைம் ்தைவினம் (Time data type) - ந�ைத்்த 
மடடுநம ககோண்டிருககும்.

9.4.1.1 எண்க்ை உள்ளிடு்தல்

 எந்த எண்ணுரு ்தைவுக்ையும் 
அடடவ்ணத்தோளில் உள்ளிட முடியும். 
உள்ளிடப்படும் எண்கள் ககோடோநி்லயோக 
நுண்ண்்றயில் வலது பகக இ்ெவில் ்தோன் 
அ்மயும். ஒரு எண்்ண எதிரம்்ற எண்ணோக 
உள்ளிட, அ்தன் முன்கனோடடோக எதிரம்்ற 
குறியீட்ட (-) பயன்படுத்தலோம் அல்லது அந்த 
எண்்ண அ்டப்புககுறிககுள் ( ) ககோடுககலோம். 
அ்டப்புககுறிககுள் ஒரு ந�ரம்்ற எண் 
உள்ளிடப்படடோல், அது எதிரம்்ற எண்ணோக 
மோற்றபடடு அ்தன் முன்கனோடடோக (–) குறியீடு 
நெரககப்படும். ஏந்தனும் ஒரு எண் சுழியததில் 
(0) க்தோடஙகினோல், கோல்க அ்தன் சுழியத்்த 

நீககிவிடும். (படம் 9.12 கோண்க)

படம் 9.12 ்தைவுக்ை உள்ளீடல்

9.4.1.2 உ்ை்ய உள்ளிடு்தல்

 கோல்க-ல் எண்க்ைப் நபோல் எந்த ஒரு 

எழுததுரு்வயும் ்தைவோக உள்ளீடு கெயய முடியும். 

உள்ளீடு கெயயப்படட உ்ை ககோடோநி்லயோக 

நுண்ண்்றயின் இடது இ்ெவில் ்தோன் அ்மயும். 

ஏந்தனும் ஒரு எண்ணுரு உள்ளீடு கெயயப்படடு, 

அது நுண்ண்்றயின் இடது பகக இ்ெவில் 

இருத்தப்படடோல், உள்ளீடு கெயயப்படட எண்்ண 

கோல்க ஒரு எண்ணுருவோக கரு்தவில்்ல 

என புரிநதுககோள்ைலோம். ஒரு எண்ணுரு்வ, 

எழுததுருவோக மோற்ற, உள்ளிடப்படும் எண் ஒற்்ற 

நமறநகோள் குறியுடன் க்தோடஙக நவண்டும்.  (படம் 

9.13 கோண்க)
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படம் 9.13 உ்ை்ய உள்ளிடு்தல்

9.4.1.3 ந்ததி மறறும் ந�ைம் உள்ளிடு்தல்

 ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ல் ந்ததி்ய 
உள்ளீடு கெயவ்தறகு முன், கணிப்கபோறியின் 
அ்மப்பு ந்ததி வடிவ்மப்்ப (System date 
format) உறுதி கெயது ககோள்ைநவண்டும்.  
ஏகனனில், கோல்க கணிப்கபோறி அ்மப்பு ந்ததி 
வடிவ்மப்பில் மடடுநம உள்ளிடப்படும் ந்ததி்ய 
ஏறறுக ககோள்ளும். கணிப்கபோறி, அகமரிகக 
ந்ததி வடிவ்மப்்ப (மோ்தம்-ந்ததி-ஆண்டு) 
ககோண்டிருந்தோல், அந்த வடி்மப்பில் அ்தோவது, 
MM/DD/YY என்று ்தோன் கோல்க-ல் ந்ததி 
உள்ளிடப்பட நவண்டும். ஒருநவ்ை கணிப்கபோறி 
இநதிய ந்ததி வடிவ்மப்பில் இருந்தோல், 
DD/MM/YY என்று ந்ததி உள்ளிடப்பட 
நவண்டும். கோல்க கணிப்கபோறியின் �டப்பு 
ந்ததி மு்்ற்ம்ய மடடுநம ஏறறுகககோள்ளும் 
என்ப்்த நி்னவில் ககோள்க. 

எடுததுககோடடோக: உமது கணிப்கபோறியின் 
ந்ததி வடிவம் அகமரிகக மு்்றயில் இருந்தோல் 
18 டிெம்பர 2017-்ய உள்ளீடு கெயய 12/18/17 
என்று உள்ளிட நவண்டும். ெரியோன மு்்றயில் 
உள்ளிடப்படட ந்ததி அந்த நுண்ண்்றயின் வலது 
இ்ெவில் அ்மயும். அந்த நுண்ண்்றயில், 
நுண்ண்்ற சுடடி்ய ககோண்டு கென்்றோல்  
வோயப்போடு பட்டயில் உள்ளிடப்படட ந்ததி 
“12/18/2017” என்று ந்தோன்றும். உள்ளிடப்படட 
ந்ததி்ய கோல்க ஏறறுகககோண்ட்தோ இல்்லயோ 
என்ப்்த அறிநதுககோள்ைமுடியும்.

 Cell Formatting உ்ையோடல் கபடடியின் 

மூலம் ந்ததி வடிவ்மப்்ப மற்ற ஏறகத ்தகும் 

வடிவுககு மோற்றலோம்.(படம் 9.14 கோண்க)

படம் 9.14 ந்ததி உள்ளிடல்

 ந்ததி்ய நபோலநவ, ந�ைத்்த கோல்க 

HH:MM:SS என்்ற கபோது வடிவில் ்தோன் உள்ளிட 

நவண்டும். இதில் HH என்பது மணி, MM என்பது 

நிமிடம், SS என்பது க�ோடி என்ப்்தக குறிககும்.

பல வி்தமோன ந்ததி வடிவஙகள்

வடிவ்மப்பு �ோடுகள்

DD/MM/YYYY
ஆசியோ (மததிய, க்தன்நமறகு, நமறகு) ஆஸ்திநைலியோ, நியுஸிலோநது, 
ஐநைோப்போவின் சில பகுதிகள், இலததீன் அகமரிககோ, வடககு ஆப்ரிககோ, 
இநதியோ, இநந்தோநனஷியோ, வஙகந்தெம் மறறும் ைஷயோ. 

YYYY/MM/DD
பூடடோன், கனடோ, சீனோ, ககோரியோ, ்்தவோன், ஹஙநகரி, ஈைோன், ஜப்போன், 
லிததுநவணியோ, மஙநகோலியோ.

MM/DD/YYYY
அகமரிகக ஐககிய �ோடுகள், ்மகநைோந�சியோ மோநிலஙகள் கூடடைசு, மோரெல்  
தீவுகள்.

DD/MM/YYYY 
மறறும்

MM/DD/YYYY

மநலசியோ, ்�ஜிரியோ, பிலிப்்பன்ஸ், ெவுதி அநைபியோ, நெோமோலியோ மநலசியோ, 
்�ஜிரியோ, பிலிப்்பன்ஸ், ெவுதி அநைபியோ, நெோமோலியோ

DD/MM/YYYY
மறறும்

YYYY/MM/DD

ஆப்கோனிஸ்்தோன், அல்நபனியோ, ஆஸ்தியோ, கஜரமனி, கெக குடியைசு, ககன்யோ, 
மககோவ, மோலத தீவுகள், �மீபியோ, ந�போைம், சிஙகப்பூர, க்தன் ஆப்பிரிககோ, 
இலங்க, சுவீடன்.
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9.5 வோயப்போடுக்ை உருவோககு்தல்
 அடடவ்ணத்தோளில் ்தைவுக்ை உள்ளிடட 
பி்றகு, வோயபோடுக்ைப் பயன்படுததி அ்தன் மீது 
கணககீடுக்ைச் கெயயலோம். வோயப்போடுக்ை 
உருவோககுவ்தறகு, மு்தலில் அ்தன் கடட்ை 
அ்மப்்ப (Syntax) க்தரிநது ககோள்ை நவண்டும். 
 கோல்க–ல்  வோயப்போடுக்ை இரு 
மு்்றகளில் உள்ளீடலோம், நுண்ண்்றயில் 
ந�ைடியோக உள்ளிடலோம் (அ) வோயபோடு பட்டயில் 
உள்ை உள்ளீடுத்தோ்ையில் உள்ளிடலோம். கோல்க–ல் 
உள்ளிடப்படும் வோயப்போடுகள் = அல்லது + அல்லது 
- குறியுடன் க்தோடஙகி மதிப்புகள், கெயறகுறிகள் 
மறறும் நுண்ண்்ற முகவரிகளு்டய க்தோகுப்போக 
அ்மயும்.
 வோயபோடுகள் = அல்லது + அல்லது 
– குறியீடடுடன் க்தோடஙகலோம் எனினும், = 
(ெமககுறியுடன்) க்தோடஙகுவது சி்றந்த மு்்றயோகும். 
இந்தப் போடததில், அ்னதது வோயபோடுகளும், 
கெயறகூறுகளும் = குறியுடன் ்தோன் க்தோடஙகும். 
ஏந்தனும் ஒரு வோயப்போடு + அல்லது - குறியுடன் 
க்தோடஙகினோல், அ்தன் க்தோடகக மதிப்பு ந�ரம்்ற 
அல்லது எதிரம்்ற எண்ணோக கரு்தப்படும்.
9.5.1 கெயறகுறிகள் (Operators):
 கணி்த, புள்ளியியல் மறறும் ்தருகக 
கெயல்போடுக்ைச் கெயவ்தறகோன குறியீடுகள் 
“்சயறகுறிகள்” எனப்படும். மதிப்புகள், 
கெயறகுறிகள் மறறும் நுண்ண்்ற போர்வயிடல்கள் 
(நுண்ண்்ற முகவரி) ஆகியவறறின் 
நெரமோனம் “லகபாணவகள்” (Expressions) 
என்று அ்ைககப்படுகின்்றன. ஒபன் ஆஃபீஸ் 
கோல்க பல்நவறு வ்கயோன கெயறகுறிக்ைக 
க க ோ ண் டு ள் ை து . 
(1) எண்கணி்த கெயறகுறிகள் (Arithmetic 
Operators)
(2) ஒப்பீடடுச் கெயறகுறிகள் (Relational 
Operators)
(3) போர்வயிடு கெயறகுறிகள் (Reference 
Operators)
(4) உ்ை கெயறகுறிகள் (Text Operators)
9.5.1.1 எண்கணி்த கெயறகுறிகள்:
 எளிய எண்கணி்த கெயல்போடுகைோன 
கூடடல், கழித்தல், கபருககல், வகுத்தல் 
நபோன்்றவற்்ற கெயவ்தறகோன குறியீடுகள் 
எண்கணி்த கெயறகுறிகள் ஆகும். இந்த 
கெயறகுறிகள் ஒரு எண் மதிப்்ப வி்டயோக 
அ ளி க கு ம் . 

A B C D E F

1
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ற
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றி
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ய
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்
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C
-யி

லு
ள்

ை
 ம

தி
ப்பு

 D
-யி

லு
ள்

ை
 ம

தி
ப்பு

E-
யி

லு
ள்

ை
 

வ
ோய

ப்ப
ோடு

F-
யி

லு
ள்

ை
 வி

்
ட

 

ம
தி

ப்பு

2 + கூடடல் 98 25 = B2 + C2 123
3 - கழித்தல் 125 25 = B3 – C3 100
4 * கபருககல் 25 5 = B4 * C4 125
5 / வகுத்தல் 90 10 = B5 / C5 9
6 ^ அடுககு 25 2 = B6 ^ C6 625
7 % ெ்தவீ்தம் 600 = B7 * 35% 72
8 ெ்தவீ்தம் (%) கெயறகுறி, ககோடுககப்படட 

்தைவுககோன வி்ட்ய ெ்தவீ்தமோக ்தரும்.
அடடவ்ண 9.1 எண்கணி்த கெயறகுறிகள்

 பயனர நுண்ண்்றயில் ஒரு 

வோயபோட்டத ்தடடச்சு கெயது, Enter 

கபோத்தோ்ன அழுததிய பி்றகு, நுண்ண்்றயில் 

கணககீடடின் மதிப்பு ந்தோன்றும். ஆனோல்,  

வோயபோட்ட பயனர நுண்ண்்றயில் 

உண்்மயில் ்தடடச்சு கெய்த வோயபோட்ட 

மடடுநம கோடடும். (படம் 9.15 கோண்க)

உள்ளீடப்படட வோயபோடு

படம் 9.15 ெ்தவீ்த கெயறகுறி

9.5.1.2 ஒப்பீடடுச் கெயறகுறி

 இைண்டு அல்லது அ்தறகு நமறபடட 

மதிப்புகள் ெமமோன்தோ, கபரிய்தோ, சிறிய்தோ  நபோன்்ற 

்தருகக கெயல்போடுகளுககோக மதிப்புக்ை 

ஒப்பிட பயன்படும் கெயறகுறிகள் ஒப்பீடடு 

கெயறகுறிகள் ஆகும். ஒப்பீடு என்்ற கபோருள் 

்தரும் வி்தமோக ஆஙகிலததில் Comparative 
Operator என்்ற்ைககப்படும் இச்கெயறகுறி்ய, 
Relational Operator என்றும் அ்ைககலோம். இந்த 

கெயறகுறிகள் ்தருகக மதிப்புகைோன ெரி (True) 
அல்லது ்தவறு (False) என்ப்்த வி்டயோகத ்தரும்.
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2 > விடப் கபரியது 98 100 =B2>C2 FALSE

3 >=
விடப் கபரியது 

அல்லது ெமம்
85 72 =B3>=C3 TRUE

4 < விட சிறியது 54 24 =B4<C4 FALSE

5 <=
விட சிறியது 

அல்லது ெமம்
55 55 =B5<=C5 TRUE

6 = ெமம் 12 12 =B6=C6 TRUE
7 <> ெமமின்்ம 54 45 =B7<>C7 TRUE

அடடவ்ண 9.2 ஒப்பீடடுச் கெயறகுறிகள்

9.5.1.3 போர்வயிடு இயககி
 நுண்ண்்றகளின் பைப்்ப குறிப்பிட 
பயன்படும் கெயறகுறிகள் போர்வயிடு 
கெயறகுறிகள் ஆகும். ஒரு நுண்ண்்றயிலிருநது, 
மறக்றோரு நுண்ண்்ற வ்ை க்தோடரச்சியோக உள்ை 
நுண்ண்்றகளின் க்தோகுப்நப “பைப்பு” (Range) 
எனப்படும். கோல்க-ல் நுண்ண்்றக்ை குறிப்பிட 
மூன்று வ்கயோன போர்வயிடு கெயறகுறிகள் 
உள்ைது. அ்வயோவன, (1) பைப்பு போர்வயிடு 
கெயறகுறி (Range Reference Operator) (2) பைப்பு 
இ்ணப்பு கெயறகுறி (Range Concatenation) 
மறறும் (3) குறுககீடு கெயறகுறி (Intersection 
Operator).
(1) பைப்பு போர்வயிடு கெயறகுறி:
 அ்ைப்புள்ளி ( : ) பைப்பு போர்வயிடு 
கெயறகுறி ஆகும். இது ஒரு குறிப்பிடட 

நுண்ண்்றகளின் பைப்்ப குறிககப் 
பயன்படுகி்றது. இந்த கெயறகுறியின் கடட்ை 
அ்மப்பு பின்வருமோறு:
க்தோடகக நுண்ண்்ற முகவரி (இடது பககம் ) :  

இறுதி நுண்ண்்ற முகவரி (வலது பககம்)
 ந�ரியல் (Linear) பைப்போக இருப்பின் 
க்தோடகக நுண்ண்்ற முகவரி்யயும், இறுதி 
நுண்ண்்ற முகவரி்யயும் ந�ைடியோக குறிப்பிட 
நவண்டும். கெவவக வடிவிலோன பைப்போக இருப்பின், 
க்தோடகக நுண்ண்்ற முகவரி என்பது, கெவவக 
பைப்பின், இடது நமல் ஓை (Upper left corner) 
நுண்ண்்றயின் முகவரி்ய குறிககும். இறுதி 
நுண்ண்்ற முகவரி என்பது, அப்பைப்பின் கீழ் 
வலது ஓை (Lower right corner) முகவரி்ய 
குறிககும்.

படம் 9.16  ஒப்பீடடு கெயறகுறிக்ை உள்ளிடு்தல்
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எடுததுககோடடு:

(அ) ஒரு வரி பைப்பு: நுண்ண்்றகள் A1, A2, A3, A4, A5 என்பது, A1:A5 என்று குறிப்பிடப்படும். 

(ஆ) கெவவக வடிவிலோன நுண்ண்்றகளின் க்தோகுப்பு: நுண்ண்்றகள் A2, A3, A4, ….. B2, B3, 
B4,….D5, D6 என்பன, A2:D6  என்று குறிப்பிடப்படும். A2:D6 என்பதும் ஒரு பைப்பு ஆகும். (படம் 
9.17-்ய கோண்க)

நுண்ண்்றகளின் பைப்பு
ந்தரநக்தடுககப்படட க�டுவரி்ெகள் 

(உயரததிககோடடப்படடது) 
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படம் 9.17 ந்தரநக்தடுககப்படட நுண்ண்்றகளின் பைப்பு

 நமறகோண் படததில் கபயர கபடடியில், ந்தரநக்தடுககப்படட நுண்ண்்றகளின் பைப்பு A2:D6  
என உள்ை்்த கோணமுடியும்.
(2) பைப்பு இ்ணப்பு கெயறகுறி

 டில்டு ( ~ ) என்்ற குறியீடு, பைப்பு இ்ணப்பு கெயறகுறியோகும். இது இைண்டு கவவநவறு பைப்புக்ை 
ஒன்றி்ணதது, கணககியல் கெயல்போடுக்ை கெயயப் பயன்படுகி்றது. இச்கெயறகுறியின் கடட்ை 
அ்மப்பு பின்வருமோறு:

இடது பைப்பு ~ வலது பைப்பு

reference left ~ reference right
எடுததுககோடடு

 நுண்ண்்ற A1 -லிருநது A6 மறறும் C3 -லிருநது F3 வ்ையும் உள்ை மதிப்புகளின் கூடடுத 
க்தோ்க்ய  கோண =SUM(A1:A6 ~ C3:F3) என்்ற வோயப்போடு பயன்படுத்தப்படடுள்ைது.

 ஒரு குறிப்பிடட பைப்பிலுள்ை மதிப்புகளின் கூடடுத க்தோ்க்ய கோண  SUM என்்ற கெயறகூறு 
பயன்படுத்தப்படும். (படம் 9.18 கோண்க)

கெயறபடு கல முகவரி
(Address of the active cell)

இைண்டு பைப்புகளின் 
கூடடுதக்தோ்க

(Sum of two set of values)

படம் 9.18 போர்வயிடு இ்ணப்பு கெயறகுறி

குறிப்பு : SUM என்பது ஒரு குறிப்பிடட பைப்பிலுள்ை மதிப்புகளின் கூடடுத க்தோ்க்ய கணககிடப் 
பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கெயறகூறறு ஆகும். (படம் 9.18-்ய கோண்க) 
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குறுககீடு கெயறகுறி:

 இைண்டு பைப்புக குழுகக்ையும் 
இ்ணககும் கெயறகுறி, குறுககீடடு கெயறகுறி 
ஆகும். இது பைப்பு இ்ணப்பு கெயறகுறி்ய 
ஒத்தது. ஆச்ெரிய குறி (!) குறுககீடு 
கெயறகுறியோக பயன்படுத்தப்படுகி்றது. இந்த 
கெயறகுறியின் கடட்ை அ்மப்பு பின்வருமோறு: 

இடது பைப்பு ! வலது பைப்பு

எடுததுககோடடு:(A2:D3 ! B2:E4)

A

1

2

3

4

B C D E F

பைப்பு- 1 பைப்பு- 2A2 : 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:D3பைப்பு 1 மறறும் 2 ஆகியவறறின் குறுககீடு

B2:E4

படம் 9.19 குறுககீடு கெயறகுறி

(A2:D3!B2:E4) என்ப்தன் கவளியீடு, B2:D3. என்்ற பைப்பிலுள்ை மதிப்புக்ை கபோறுததிருககும், ஏன்கனன்்றோல் 
இந்த இைண்டு பைப்புகளும் A2:D3 மறறும்  B2:E4 நுண்ண்்றயில்  உள்ைது. (படம் 9.19 மறறும் 9.20 கோண்க)

படம் 9.20 குறிககீடடு கெயறகுறியுடன் நவ்ல கெய்தல்
9.5.1.4 உ்ை கெயறகுறி:

 ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ல், "&" என்்ற குறியீடு உ்ை கெயறகுறியோகும். இைண்டு அல்லது 
அ்தறகு நமறபடட உ்ைக்ை ஒன்்றோக நெரகக இந்த கெயறகுறி பயன்படுகி்றது. இைண்டு உ்ைக்ை 
ஒன்்றோக நெரத்தல் “உணரே இணைத்தல்” (Text Concatenation) எனப்படும். உ்ை கெயறகுறிககோன 
கடட்ை அ்மப்பு பின்வருமோறு: (படம் 9.21 கோண்க) 
மு்தல் உ்ை உள்ை நுண்ண்்ற & இைண்டோம் உ்ை உள்ை நுண்ண்்ற

படம் 9.21 உ்ை கெயறகுறி
 எண்கணி்த கெயறகுறிக்ை வோயபோடுகளில் பயன்படுததும் நபோது, ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்க கபோது 
கணககியல் நகோடபோடடின் கெயறகுறி முன்னுரி்ம அடிப்ப்டயில் கணககீடுக்ைச் கெயயும். கபோதுக 
கணககியல் கெயறகுறி முன்னுரி்ம வருமோறு:

i. அடுககு (Exponent  ^ )
ii. எதிரநி்லயோககம் (Negation - )
iii. கபருககல் மறறும் வகுத்தல் (Multiplication and Division *, /)
iv.  கூடடல் மறறும் கழித்தல் (Addition and Subtraction +, -)
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வோயப்போட்ட உருவோககுவ்தறகோன எடுததுககோடடு:
எடுததுககோடடு 1:
பின்வரும் ்தைவுக்ை ஒரு அடடவ்ணச் கெயலியில் உள்ளீடு கெயக

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

 அடடவ்ணச்கெயலியில் ்தைவுகள் ்தடடச்சு கெயதுமுடிககப்படட பின், அடடவ்ணத ்தோள் 
கீழ்கண்டவோறு ந்தோன்றும்.

 

உள்ளிடு கெயயப்படட உ்ை க�டுவரி்ெயின் அகலத்்த விட அதிகமோக 
இருப்பின், க�டுவரி்ெயின் இறுதியில் சிவப்பு நி்ற முகநகோணம் ந்தோன்றும் 

படம் 9.22 அடடவ்ணச்கெயலி எடுததுககோடடு

9.5.2 வோயபோட்ட உருவோககு்தல்:
 ஒரு வோயப்போட்ட உருவோககும்நபோது 
கீழ்கோணும் விதிமு்்றக்ை கவனததில் ககோள்ை 
ந வ ண் டு ம் . 
• எந்த நுண்ண்்றயில் வி்ட வைநவண்டுநமோ, 

அந்த நுண்ண்்றயில் நுண்ண்்ற சுடடி 
இருகக நவண்டும். 

• வோயப்போடுகள் அ்னததும் = குறியுடன் 
க்தோடஙக நவண்டும். 

• ஒரு வோயப்போடு உருவோககும் நபோது, கபோது 
கணககியல் விதியோன BODMAS விதி்ய 
நி்னவில் ககோள்க. 

• ஒரு வோயப்போட்ட உருவோககுவ்தறகோன 
கபோது கடட்ை அ்மப்பு:

= நுண்ண்்ற முகவரி1  <கெயறகுறி> நுண்ண்்ற 
முகவரி 2 <கெயறகுறி> ……………….
• நுண்ண்்ற முகவரி போர்வயிடல் இைண்டு 

வ்க (i) ஒப்பீடடு நுண்ண்்ற போர்வயிடல் 
(Relative cell reference) (ii) ்தனித்த 
நுண்ண்்றப் போர்வயிடல் (Absolute Cell 
reference)

• ஒரு வோயப்போட்ட உருவோககும்நபோது, ஒரு 
நுண்ண்்றயின் முகவரி்ய ந�ைடியோக 
பயன்படுததுவது “ஒபபீடடு நுணைணை 
பபாரணவயி்டல்” (Relative Cell reference) 
ஆ கு ம் .

• ஒப்பீடடு நுண்ண்்ற போர்வயிடல் 
எ டு த து க க ோ ட டு : 
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A1, B1, C1, D1 ஆகிய 
நுண்ண்்றகளில் 
உள்ை மதிப்புகளின் 
கூடடுத க்தோ்க்ய 
க ண க கி ட .

=A1+B1+C1+D1

E4 லிருநது H3 ்ய 
க ழி த ்த ல்

= H3 – E4

B5யுடன் A5்ய 
க ப ரு க க ல்

= A5 * B5

G1, G2, G3, G4 
ஆகியவறறின் ெைோெரி

=(G1+G2+G3+G4)/4

• நமறகண்ட அடடவ்ணயில் 
ககோடுககப்படடுள்ை அ்னதது 
வோயபோடுகளிலும், உள்ை நுண்ண்்றகள் 
“ஒபபீடடு நுணைணை முகவரி” என்ப்்த 
நி்னவில் ககோள்க.

• வோயபோடுக்ை உருவோககும் நபோது, 
நுண்ண்்ற முகவரியின் க�டுவரி்ெயின் 
கபயர மறறும் வரி்ெ எண் ஆகியவறறின் 
முன்கனோடடோக $ குறியீட்ட பயன்படுததும் 
நபோது, அந்த நுண்ண்்றகள் ”தனித்த 
நுணைணை முகவரி”-கைோக மோற்றம் 
கபறும்.

• ்தனித்த நுண்ண்்ற முகவரி எடுததுககோடடு:

A1, B1, C1, 
D1 ஆகிய 

நுண்ண்்றகளில் 

உள்ை 

மதிப்புகளின் 

கூடடுத 

க்தோ்க்ய 

கணககிட.

=$A$1+$B$1+$C$1+$D$1

E4 லிருநது H3 ் ய 

கழித்தல்
= $H$3 – $E$4

B5யுடன் A5்ய 

க ப ரு க க ல்
= $A$5 * B5

G1, G2, G3, G4 
ஆகியவறறின் 

ெ ை ோ ெ ரி

=($G$1+G2+$G$3+G4)/4

• ஒரு வோயபோடடில் உள்ை அ்னதது 
நுண்ண்்ற முகவரிகளும், ்தனித்த 
நுண்ண்்றகைோகநவோ அல்லது ஒப்பீடடு 
நுண்ண்்றகைோகநவோ இருகக நவண்டிய 

கடடோயமில்்ல. இைண்டு முகவரி 
மு்்றக்ையும் கலநதும் ஒரு வோயபோடு 
உ ரு வ ோ க க ப் ப ட ல ோ ம் . 

• கீநை ககோடுககப்படடுள்ை பகுதி ஒப்பீடடு 
நுண்ண்்ற முகவரியின் பயன்போட்ட 
விைககுகின்்றது. ்தனித்த நுண்ண்்ற பறறி 
பின்பு படிககலோம்.

• H2 (க�டுவரி்ெககு) நுண்ண்்றககு 
சுடடி்ய �கரத்தவும்.

• கீழ்கோணும் வோயபட்ட ்தடடச்சு கெயது, 
“Enter” கபோத்தோ்ன அழுத்தவும்.

= C2+D2+E2+F2+G2 (படம் 9.25 கோண்க)
 இப்நபோது, நுண்ண்்ற C2, D2, E2, F2 
மறறும் G2 ஆகியவறறில் உள்ை மதிப்புகளின் 
கூடடுதக்தோ்க நுண்ண்்ற H2-ல் ந்தோன்றும்.
• நமநல உள்ை வோயபோடடின் மூலம், 

அடடவ்ண கெயலி நுண்ண்்றகளுடன் 
எவவோறு கெயலோறறுகி்றது என்ப்்த 
க்தளிவோக அறிநதுககோள்ை முடியும்.

• ஒரு வோயபோடு உருவோககப்படும் நபோது, 
நுண்ண்்றயில் உள்ை மதிப்்ப ந�ைடியோக 
குறிப்பிடோமல், அந்த மதிப்்ப உள்ைடககிய 
நுண்ண்்றயின் முகவரி்ய குறிப்பிடுவது 
மிகச்சி்றந்த வழிமு்்றயோகும். அவவோறு 
ஒரு நுண்ண்்றயின் முகவரி்ய 
குறிப்பிடும்நபோது, அடடவ்ணச் கெயலி, 
அந்த நுண்ண்்றயில் உள்ை மதிப்்ப 
கணககீடடுககு எடுததுகககோள்கி்றது. 
ஏந்தனும் ஒரு சூைலில் நுண்ண்்றயில் 
உள்ை மதிப்பு மோறும் நபோது, அடடவ்ண 
கெயலி அ்தன் கணககீடடு வி்டக்ை 
ம ோ ற றி க க க ோ ள் ளு ம் . 

 கமோத்த மதிப்கபண் கணககிடுவ்தறகோன 
வோயபோடு உள்ளீடு கெயயப்படட பின், 
அடடவ்ண கீழ்கண்டவோறு ந்தோன்றும். (படம் 
9.25 கோண்க)

படம் 9.23 அடடவ்ணத்தோளில் வோயப்போட்ட 
உருவோககு்தல்

9.6 அடடவ்ணத்தோ்ை நெமித்தல், 
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மூடு்தல் மறறும் மீண்டும் தி்றத்தல்
9.6.1 அடடவ்ணத்தோ்ை நெமித்தல்:
 ஒரு அடடவ்ணத்தோ்ை நெமிககும் வழிமு்்ற, முந்்தய போடததில் கற்ற ஒரு ஆவணத்்த 
நெமிககும் வழிமு்்ற நபோன்்றந்த. 
படிநி்ல 1:  File→Save அல்லது Ctrl + S அல்லது கெந்தைக கருவிப்பட்டயிலுள்ை Save 
பணிககுறி்ய கிளிக கெயக.
படிநி்ல 2: அடடவ்ணச் கெயலி முன்னர நெமிககப்படவில்்ல எனில், “Save As” உ்ையோடல் 
கபடடி ந்தோன்றும்.
படிநி்ல 3:   “File Name” உ்ைப் கபடடியில், அடடவ்ணச் கெயலிககு ஒரு கபய்ை ்தடடச்சு கெயயவும். 
ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்க அடடவ்ணச் கெயலி .ods என்்ற நீடடிப்புடன் (extension) நெமிககப்படும். 
படிநி்ல 4: “Save” கபோத்தோ்ன கிளிக கெயயவும்.
“Save” கபோத்தோ்ன கிளிக கெயது அடடவ்ணச் கெயலி நெமிககப்படட பின், அ்தன் கபயர ்த்லப்புப் 
படடியில் ந்தோன்றுவ்்த கோணலோம். (படம் 9.24 கோண்க).
குறிப்பு: நெமிககப்படும் ஒவகவோரு நகோப்பும், ககோடோநி்லயோக “Documents” என்்ற நகோப்பு்்றகளில் 
நெமிககப்படும்.

நகோப்பு நீடடிப்பு

 கணிப்கபோறி ஒரு நகோப்்ப எளிதில் அ்டயோைம் கோண  நீடடிப்பு பயன்படுகி்றது. கபோதுவோக 

பயன்போடடில் உள்ை நகோப்பு நீடடிப்புகள் பின்வருமோறு:

பிைபலமோன நகோப்பு வ்ககள் நீடடிப்பு

உ்ைக நகோப்பு  (Text Files) .txt

்மகநைோெோஃட நவரடு ஆவணம் (Microsoft 
Word Documents)

.doc / .docx 

ஒபன் ஆஃபிஸ் ஆவணம் (OpenOffice 
Documents)

.odt

்மகநைோெோஃட எககஸெல் (Microsoft Excel) .xls / .xlsx
ஒபன் ஆஃபிஸ் கோல்க (OpenOffice Calc) .ods
்மகநைோெோஃட பவரபோயண்ட (Microsoft 
PowerPoint)

.ppt / .pptx

ஒபன் ஆஃபீஸ் இம்ப்கைஸ் (OpenOffice 
Impress)

.odp

இயஙகு நகோப்புகள்/ பயன்போடுகள் 
(Executable Files / Applications)

 .exe

இ்ணய பககஙகள் (Web Pages) .htm / .html
நபோரடடபல் டோககுகமண்ட ஃபோரகமட 
(Portable Document Format)

.pdf

டிஜிடடல் பு்கப்படஙகள் (Photos)
.jpg / .jpeg (Joint Photographic Experts 
Group)

அ்ெவுப்படஙகள் (Animated Images) .gif (Graphical Image Format)

ஒலிக நகோப்புகள் (Audio) .mp3

ஒலி / ஒளிக நகோப்புகள் (Audio / Video) .mp4
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நகோப்பின் கபயர பயன்போடடின் கபயர

படம் 9.24  நெமிககப்படட அடடவ்ணச்கெயலி

நெமிககப்படட நகோப்பு ்தோனோகநவ "Document folder" -ல் இருத்தப்படும்.

குறிப்பு

உஙகளுககுத க்தரியுமோ?

நெமித்தல் என்்றோல் என்ன?

மு்தன்்ம நி்னவகததிலுள்ை ்தகவல்க்ை, வன்வடடு, கபன் டி்ைவ, கமமரி 

சிப் நபோன்்ற இைண்டோம் நி்ல நி்னவகததிறகு மோற்றம் கெயயும் கெயல்நுடபம் 

நெமித்தல் எனப்படும். 

9.6.2 ்தோனியஙகு நெமித்தல் (Auto Save)
 ஓபன் ஆஃபீஸ் ஒரு நகோப்்ப, குறிப்பிடட கோல இ்டகவளியில் நெமிககும் வெதி்ய 
ககோண்டுள்ைது, இது தபானியங்கு லசமித்தல் என்று அ்ைககப்படுகி்றது. ககோடோநி்ல ்தோனியஙகு 
நெமிப்புககோன கோல இ்டகவளி 15 நிமிடஙகைோகும். இந்த கோல இ்டகவளி்ய நமலும் கு்்றகக 
முடியும். எதிரபோைோ வி்தமோக கணிப்கபோறியின் இயககம் ்த்டபடும் நபோது, இந்த வெதி நகோப்புக்ை 
அழிவிலிருநது கோககின்்றது. 
9.6.3 அடடவ்ணத்தோ்ை மூடு்தல்:
 ஒரு அடடவ்ணத ்தோள் நெமிககப்படடோலும், அது தி்றநந்த இருககும். எனநவ, அதில் க்தோடரநது 
நவ்ல கெயயலோம். நவ்ல முடிவுற்றதும், File→Save அல்லது Ctrl + S அல்லது Save பணிககுறி்ய 
கிளிக கெயது, நெமித்த பின்னர File→Close அல்லது Ctrl + W பயன்படுததி அடடவ்ணத்தோ்ை 
மு்்றயோக மூட நவண்டும்.
9.6.4 ஏறகனநவ உள்ை அடடவ்ணத்தோ்ை தி்றத்தல்:
9.6.4.1 Open உ்ையோடல் கபடடி்ய பயன்படுததுவது
 ஏறகனநவ உருவோககப்படட ஒரு அடடவ்ணத்தோ்ை மீண்டும் தி்றப்ப்தறகு File → Open 
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கடட்ை அல்லது Open பணிககுறி அல்லது Ctrl + O ஆகிய ஏந்தனும் ஒன்்்ற பயன்படுத்தலோம். 
அவவோறு கெயயும் நபோது, படம் 9.25ல் கோடடப்படடுள்ைவோறு Open உ்ையோடல் கபடடி ந்தோன்றும். இது 
Save As உ்ையோடல் கபடடி்ய நபோன்ந்ற இருககும். 
 இந்த உ்ையோடல் கபடடியிலிருநது, தி்றககப்பட நவண்டிய நகோப்்ப படடியலிலிருநந்தோ அல்லது 
எந்த நகோப்பு்்றயில் அந்த அடடவ்ணத்தோள் நெமிககப்படடுள்ைந்தோ அஙகிருநது அ்த்ன ந்தரவு 
கெயது தி்றகக நவண்டும். 

்தோன்மவு நகோப்பு்்ற

நகோப்புகள் மறறும் 
நகோப்பு்்றகள்

Read only 
ந்தரவுகள்

படம் 9.25 Open உ்ையோடல் கபடடி

9.6.4.2 Recent Document ந்தர்வ பயன்படுததுவது

 ஒபன் ஆஃபீஸ் ெமீபமோக தி்றககப்படட நகோப்புகளின் விவைஙக்ை பதிவு கெயது்வககும். இந்த 
வெதி்யப் பயன்படுததியும், ஏறகனநவ உள்ை அடடவ்ணத்தோ்ை தி்றகக முடியும். இவவெதி மூலம் 
ஒரு நகோப்்ப தி்றகக, File→Recent Document என்்ற ந்தர்வ கிளிக கெயய நவண்டும். படம் 9.26ல் 
கோடடப்படடுள்ைபடி ெமீபததில் தி்றககப்படட நகோப்புகளின் படடியல் ந்தோன்றும். 

ெமீபததில் தி்றககப்படட 
ஆவணஙகள்

படம் 9.26 ெமீபததில் தி்றககப்படட ஆவணஙகளின் படடியல்

9.7 �ககலடுத்தல், கவடடு்தல் மறறும் ஒடடு்தல்
9.7.1 ்தை்வ �ககலடுதது ஒடடு்தல்:
• �ககலடுகக நவண்டிய நுண்ண்்றக்ை ந்தரவு கெயக.
• Edit → Copy அல்லது கெந்தை கருவிப்பட்டயில் உள்ை “Copy” பணிககுறி்ய கிளிக கெயக 

அல்லது வி்ெப்பல்கயில் Ctrl+C ெோவி நெரமோனத்்த அழுததுக.
• �ககலடுககப்படட்வ எந்த நுண்ண்்றயில் ஒடடப்பட நவண்டுநமோ, அந்த நுண்ண்்றககு 

நுண்ண்்ற சுடடி்ய �கரத்தவும்.
• Edit → Paste அல்லது கருவிப்பட்டயில் உள்ை “Paste” பணிககுறி்ய கிளிக கெயயவும். அல்லது 

வி்ெப்பல்கயில் Ctrl+V ெோவி நெரமோனத்்த அழுத்தவும்.
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9.7.2 ்தை்வ கவடடி ஒடடு்தல்:
• கவடடப்பட நவண்டிய நுண்ண்்றக்ை ந்தரவு கெயக.
• Edit → Cut அல்லது கெந்தை கருவிப்பட்டயில் உள்ை “Cut” பணிககுறி்ய கிளிக கெயக அல்லது 

வி்ெப்பல்கயில் Ctrl+X ெோவி நெரமோனத்்த அழுததுக.
• கவடடப்படட்வ எந்த நுண்ண்்றயில் ஒடடப்பட நவண்டுநமோ, அந்த நுண்ண்்றககு நுண்ண்்ற 

சுடடி்ய �கரத்தவும்.
• Edit → Paste அல்லது கருவிப்பட்டயில் உள்ை “Paste” பணிககுறி்ய கிளிக கெயயவும். அல்லது 

வி்ெப்பல்கயில் Ctrl+V ெோவி நெரமோனத்்த அழுத்தவும்.
9.7.3 வோயப்போட்ட �ககலடுதது ஒடடு்தல்:
• ஒரு ்தை்வ �ககலடுதது ஒடடுவ்தறகு என்கனன்ன வழிமு்்றகள் பின்பற்றப்படடந்தோ, அந்த 

வழிமு்்ற ்தோன், ஒரு வோயப்போட்ட �ககலடுதது ஒடடுவ்தறகும் பின்பற்றப்பட நவண்டும். 
 ஒரு வோயப்போட்ட ஒரு நுண்ண்்றயிலிருநது மறக்றோரு நுண்ண்்றயில் �ககலடுதது 
ஒடடும்நபோது, �ககலடுககப்படட வோயபோடடின் நுண்ண்்ற முகவரி, ஒடடப்படட நுண்ண்்றயின் 
முகவரியோக மோற்றம் கபறும். இ்தறகு “ஒபபீடடு நுணைணை பபாரணவயி்டல்” என்று கபயர. (படம் 9.27  
கோண்க.) எடுததுககோடடு:

நுண்ண்்ற D2ல் ஒடடப்படும் நபோது = B3* C3 என மோற்றம்கபறும்

நுண்ண்்ற D2ல் ்தடடச்சு கெயயப்படட வோயப்போடு = B2*C2

வரி்ெ எண்

படம் 9.27 வோயப்போட்ட �ககலடுதது ஒடடு்தல்

9.7.4 ஒரு நுண்ண்்றயில் �ககலடுதது, ஒன்றுககும் நமறபடட நுண்ண்்றகளில் ஒடடு்தல்:
(எடுததுககோடடு 1ககு படம் 9.23 கோண்க.)
படிநி்ல 1: வி்ெப்பல்கயில் Ctrl + C ெோவி நெரமோனத்்த அழுததிநயோ அல்லது படடிப் பட்டயில் 
Edit → Copy என்்ற கடட்ை்யக கிளிக கெயந்தோ அல்லது கெந்தை கருவிப்பட்டயில் (standard) 
Copy பணிககுறி்யக  கிளிக கெயந்தோ, நுண்ண்்ற H2-ல் உள்ை வோயபோட்ட �ககலடுககவும்.

 

படம் 9.28 நுண்ண்்றயில் �ககலடுதது, ஒன்றுககு நமறபடட நுண்ண்்ற ஒடடு்தல் 
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படிநி்ல 2: கமோத்த மதிப்கபண் கணககிடப்பட நவண்டிய, H3 மு்தல் H11 வ்ையுள்ை நுண்ண்்ற 
பைப்்பத ந்தரவு கெயக.
படிநி்ல 3: Ctrl + V அல்லது Edit →Paste அல்லது Paste பணிககுறி, இவறறில் ஏந்தனும் ஒன்்்ற 
பயன்படுததி, நுண்ண்்ற H2-ல், �ககலடுககப்படட வோயப்போட்ட ஒடடவும். 

1. எடுததுககோடடு 1ல் உருவோககப்படட அடடவ்ணச்கெயலி்யத தி்றநதுககோள்ைவும்.
2. க�டுவரி்ெ I1ல் “Average” என்்ற புதி்தோக ஒரு க�டுவரி்ெ ்த்லப்்பச் நெரககவும்.
3. I2 ல் மதிப்கபண்களின் ெைோெரி்யக கணககிட வோயபோடு ஒன்்்ற உருவோககவும்.
4. I2ல் உருவோககப்படட வோயபோட்ட மற்ற அ்னதது நுண்ண்்றகளுககும் �ககலடுதது 

ஒடடுக. 
5. மோற்றஙக்ைச் நெமிதது, நகோப்்ப மூடவும். 

கெயமு்்ற பயிறசி:

9.8 ்தோனியஙகு நிைப்பு வெதி: 
 இதுவ்ை ஒரு நுண்ண்்றயிலிருநது, மறக்றோரு நுண்ண்்றககு எவவோறு �ககலடுதது ஒடடுவது 
என்ப்்தப் பறறி அறிநதுககோண்டீரகள். ஒரு நுண்ண்்றயிலுள்ை ்தைவுக்ையும், வோயபோடுக்ையும் 
�ககலடுதது, மற்ற நுண்ண்்றக்ைத ந்தரவு கெயது அதில் ஒடடுவ்தறகு மோற்றோக, ்தோனியஙகு நிைப்பு 
வெதி (Auto Fill feature) பயன்படுகி்றது.  
 ்தோனியஙகு நிைப்பு வெதியின் மூலம், ஒரு நுண்ண்்றயில் உள்ை ்தைவுகள் அல்லது வோயபோடுக்ை, 
மற்ற நுண்ண்்றகளில் நிைப்ப, வோயபோடு உள்ளிடப்படட நுண்ண்்றயில் நுண்ண்்றச் சுடடி்ய இருததி, 
அ்தன் “Drag fill handle” என்்ற்ைககப்படும் பகுதி்ய மற்ற நுண்ண்்றகளின் மீது நமலிருநது 
கீைோகநவோ அல்லது இடமிருநது வலமோகநவோ இழுகக நவண்டும். 

இழுதது நிைப்பு்தல் புள்ளி
 (Drag Fill Handle)

படம் 9.29 இழுதது நிைப்பு்தல் புள்ளி

 அவவோறு கெயயும் நபோது, இழுககப்படும் வோயபோடு, ஒப்பீடடு நுண்ண்்ற முகவரி்ய 
ககோண்டிருப்பின், முன்னர விவரிககப்படடது நபோல, வோயபோடு, அ்னதது நுண்ண்்றகளிலும் அந்தந்த 
வரி்ெகளுககு ஏறப வோயபோடடின் நுண்ண்்ற முகவரியும் மோறிவிடும். 
 நுண்ண்்றகளின் மீது கிளிக கெயது இழுப்ப்தறகு பதிலோக, நுண்ண்்றக்ைத ந்தரநக்தடுதது 
Edit → Fill  →Down அல்லது Edit → Fill → Right பயன்படுத்தலோம்.

9.8.1 ்தோனியஙகு எண் வரி்ெ நிைப்பி (Auto Fill Series)
 ்தோனியஙகு நிைப்பு வெதி எண் வரி்ெக்ை உருவோககவும் பயன்படுகி்றது. எடுததுககோடடோக, 
1,2,3 ……. என எண் வரி்ெ்ய உருவோகக, நுண்ண்்றச் சுடடியின் Drag fill handle-்ய இழுத்தோநல 
நபோதும். 
 முழு எண் வரி்ெ்ய உருவோககு்தல்:
படிநி்ல 1: நுண்ண்்ற A1ல் 1 என ்தடடச்சு கெயது Enter கபோத்தோ்ன அழுததுக.
படிநி்ல 2: மீண்டும் நுண்ண்்ற சுடடி்ய A1ககு �கரத்தவும்.
படிநி்ல 3: நுண்ண்்ற சுடடியின் Drag fill handle –லின் மீது சுடடி அம்புககுறி்ய ்வகக 

நவண்டும். இப்நபோது சிறிய + குறி ந்தோன்றும்.
படிநி்ல 4: இப்நபோது, நுண்ண்்ற சுடடியின் Drag fill handle-்ய கீழ்ந�ோககி இழுகக நவண்டும். 

அவவோறு கெயயும்நபோது ஒவகவோரு நுண்ண்்றயிலும் நிைப்பப்படும் மதிப்பு நுண்ண்்ற சுடடியின் 
வலது பககததில் படம் 9.29 ல் உள்ைவோறு ந்தோன்றும்.
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படிநி்ல 5: ந்த்வயோன எண் வரி்ெ ந்தோன்றிய பின், சுடடி்ய இழுப்ப்்த விடடுவிடவும். 

இழுதது 
நிைப்பு்தல் புள்ளி 

இழுககப்படட 
நுண்ண்்றகள்

உருவோககப்படட எண் வரி்ெ

படம் 9.30 ்தோனியஙகு எண்வரி்ெ நிைப்பி

9.8.2 Edit → Fill → Series கடட்ை்ய பயன்படுததி எண் வரி்ெ்ய உருவோககு்தல்:
 Edit → Fill → Series கடட்ை, பல்நவறு எண் வரி்ெக்ை உருவோகக பயன்படுகி்றது. இந்த 
வெதி்ய பயன்படுததுவ்தறகு முன் ந்த்வயோன நுண்ண்்றகள் ந்தரவு கெயயப்பட நவண்டும். இந்த 
மு்்றயில், கீழிருநது நமலோக, நமலிருநது கீைோக, வலமிருநது இடமோக, இடமிருநது வலமோக என எல்லோ 
தி்ெகளிலும் எண் வரி்ெக்ை உருவோகக முடியும். (படம் 9.31 கோண்க)

Direction: Down / Right/Up / Left என்்ற நுண்ண்்றத ந்தரவின் தி்ெ்ய ந்தரவு கெயய நவண்டும்.

Series type : 
Linear:  கூடடுதக்தோ்க க்தோடரக்ை உருவோகக இந்த ந்தர்வ கிளிக கெயய நவண்டும். 

(எடுததுககோடடோக: 2, 4, 6, 8, 10,……….)
Growth:  கபருககல் க்தோ்க க்தோடரக்ை உருவோகக இந்த ந்தர்வ கிளிக கெயய நவண்டும். 
(எடுததுககோடடோக: 2, 4, 8, 16, 32, 64 ……….)
Date: ந்ததித க்தோடரக்ை உருவோகக இ்த்ன ந்தரவு கெயய நவண்டும். இந்த ந்தர்வ ந்தரவு 
கெய்தவுடன், Time unit என்்ற பிரிவு ்தைவு உள்ளீடடு நி்லககு மோறும் (Enabled).
AutoFill: க்தோடரச்சியோன எண் மதிப்புக்ை உருவோகக இந்த ந்தர்வ ந்தரவு கெயய நவண்டும். 
இந்த ந்தர்வ ந்தரநக்தடுத்தவுடன், Time unit, End value மறறும் Increment நபோன்்ற பிரிவுகள் ்தைவு 
உள்ளிட முடியோ்த நி்லககு மோற்றம் கபறும் (Disabled).
Time Unit: Date ந்தர்வ ந்தரநக்தடுககும் நபோது மடடுநம இந்த பிரிவு உள்ளீடடு நி்லககு மோறும்.

Day  : �ோள் வோரியோன ந்ததித க்தோடரக்ை உருவோகக

Weekday  : வோை இறுதி்ய ்மயமோகக ககோண்ட க்தோடரக்ை உருவோகக.

Month  :  மோ்த வோரியோன ந்ததித க்தோடரக்ை உருவோகக

Year  : ஆண்டுவோரியோன ந்ததித க்தோடரக்ை உருவோகக

Start Value: 
• உருவோககப்பட நவண்டிய க்தோடரின் க்தோடகக மதிப்பு

End Value:
• க்தோடரின் இறுதி மதிப்பு

• இறுதி மதிப்்ப உள்ளிடவில்்ல எனில், ந்தரவு கெயயப்படட நுண்ண்்றகளின் பைப்பின் க்டசி 
நுண்ண்்ற வ்ை க்தோடர உருவோககப்படும்.

Chapter 9.indd   159 20-04-2020   15:59:23



160

படம் 9.31  Fill series உ்ையோடல் கபடடி
• ககோடுககப்படும் இறுதி மதிப்்ப விட கு்்றவோன எண்ணிக்கயிலோன நுண்ண்்றகள் ந்தரவு 

கெயயப்படடிருப்பின், ந்தரவு கெயயப்படட நுண்ண்்றகளில் மடடுநம க்தோடர உருவோகும்.
Increment:
• ஒரு க்தோடரின் மு்தலோவது மதிப்பிறகும், இைண்டோம் மதிப்பிறகும் இ்டநய உள்ை நவறுபடும் 

மதிப்பு Increment எனப்படும். அதக்தோடரின் மூன்்றோவது மதிப்பு, இந்த மு்தல் இைண்டு மதிப்புகளின் 
விததியோெ மதிப்பின் அடிப்ப்டயிநலநய உருவோகும்.

இ்றஙகுவரி்ெ எண் க்தோடரக்ை உருவோகக, Increment மதிப்்ப எதிரம்்ற எண்ணோக வைஙக 
நவண்டும். 

(அ) 2 மு்தல் 20 வ்ையோன எண்களில் உள்ை 
இைட்டப்ப்ட எண்களின் க்தோடர 
ஒன்்்ற உருவோககுக.

(ஆ) 5, 10, 15, 20 ……. எனத 
ந்தரநக்தடுககப்படடுள்ை 
நுண்ண்்றகளின் அைவுககு 
க்தோடர மதிப்புக்ை உருவோககுக.

(இ) 2, 4, 8, 16 ……… 2048 வ்ையோன எண் 
க்தோடர உருவோககுக.

(ஈ) 33, 30, 27 ……….. 3 வ்ையோன எண் 
க்தோடர உருவோககுக.

(உ) இன்று கவள்ளிககிை்ம என்று 
கறப்ன கெயது, இன்்்றய 
ந்ததி்ய உள்ளிடடு, அடுத்த 25 
கவள்ளிககிை்மகளின் ந்ததிக்ை 
க ண் ட றி க .

கெயமு்்ற பயிறசி:

9.8.3 ந்ததிக கணககீடு

 ்கவழி ந்ததிக கணககீடு மிகவும் சிககலோன ஒரு கெயலோகும். ஏகனனில், ஒவகவோரு மோ்தததிறகும் 
எத்த்ன �ோடகள் என்ப்்த நி்னவில் ககோள்ை நவண்டும். அடடவ்ண கெயலியில் ந்ததிககணககீடு 
மிகவும், எளிய ஒரு கெயல்மு்்றயோகும். அடடவ்ணச் கெயலியில், ஒரு ந்ததியுடன், ஒரு எண்்ணக 
கூடடி, புதிய ஒரு ந்ததி்ய உருவோகக முடியும். அந்த நபோல இைண்டு ந்ததிககு இ்டநய உள்ை கமோத்த 
�ோடகளின் எண்ணிக்க்ய கோணமுடியும். நமலும், பல்நவறு ந்ததி கணககீடடு கெயறகூறுகளும் 
அடடவ்ண கெயலில் உள்ைது.

 எடுததுககடடோக, A2 என்்ற நுண்ண்்றயில் 02/06/2018 என்று உள்ளிடவும். உள்ளிடப்படட இந்த 
ந்ததியிலிருநது 80 �ோடகளுககு பி்றகு என்ன ந்ததி என்ப்்த கண்டறிய, =A2 + 80 என்்ற வோயபோட்ட 
A4 நுண்ண்்றயில் பயன்படுததினோல், 05/17/18 என்று வி்ட வரும்.
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ந்ததி 05/17/18 நுண்ண்்றயில் ந்தோன்றும்.

நீவீர பி்றநது எத்த்ன �ோடகள் 
ஆனது? கண்டுபிடி
• மு்தல் நுண்ண்்றயில் 
இன்்்றய ந்ததி்ய உள்ளீடு 

க ெ ய ய வு ம் .

• இைண்டோவது நுண்ண்்றயில், உமது 
பி்றந்த ந்ததி்ய உள்ளீடு கெயயவும்.

• மூன்்றோவது நுண்ண்்றயில், பின்வருமோறு 
வோயபோட்ட உருவோககவும்.

• மூன்்றோவது நுண்ண்்ற = மு்தல் 
நுண்ண்்ற – இைண்டோவது நுண்ண்்ற.

அடடவ்ணத்தோ்ை பதிப்போயவு கெய்தல் 
மறறும் வடிவூடடல்

9.9 க�டுவரி்ெகள், வரி்ெகள் மறறும் 
நுண்ண்்றக்ை நெரத்தல்:

 கோல்க-ல் அடடவ்ணத்தோளில், 
க�டுவரி்ெகள், வரி்ெகள் மறறும் 

நுண்ண்்றக்ை கமோத்தமோகநவோ அல்லது 
ஒன்றுககு நமறபடட்தோகநவோ நெரகக முடியும். 
9.9.1 க�டுவரி்ெக்ைச் நெரத்தல்:

 ஒரு புதிய க�டுவரி்ெ்யச் 
நெரககும் நபோது, நெரககப்படும் க�டுவரி்ெ 
�டப்பு க�டுவரி்ெககு இடது பககததில் 
நெரககப்படும். �டப்பு க�டுவரி்ெ என்பது, எந்த 
க�டுவரி்ெயில், நுண்ண்்றச் சுடடி உள்ைந்தோ, 
அந்த க�டுவரி்ெ்யக குறிககும். கோல்க-ல் 
அடடவ்ணத்தோளில், எஙகு நவண்டுமோனோலும் 
ஒரு புதிய க�டுவரி்ெ்யச் நெரகக முடியும்.

க�டுவரி்ெ்யச் நெரககும் வழிமு்்றகள்:

படிநி்ல 1: எந்த க�டுவரி்ெயில் ஒரு புதிய 
க�டுவரி்ெ நெரககப்பட நவண்டுநமோ, அந்த 
க�டுவரி்ெயின் கபயரின் மீது கிளிக கெயது, 
அ்த்ன ந்தரநக்தடுததுகககோள்ைவும்.

படிநி்ல 2: ந்தரநக்தடுககப்படட க�டுவரி்ெயின் 
கபயரில், சுடடி்ய ்வதது, வலது கிளிக 
கெயயவும். இப்நபோது ஒரு நமல்மீடபு படடிப் 
பட்டத ந்தோன்றும்.

படிநி்ல 3: ந்தோன்றும் நமல்மீடபு படடிப் 
பட்டயிலிருநது, “Insert Columns” என்்ற 
கடட்ை்யத ந்தரவு கெயயவும்.

இப்நபோது, ஒரு புதிய க�டுவரி்ெ �டப்பு 
க�டுவரி்ெககு இடது பககததில் 
ந ெ ர க க ப் ப ட டி ரு க கு ம் .

1  இஙநக வலது கிளிக கெயயவும்

3  க�டுவரி்ெ்ய நெரகக கிளிக கெயயவும்

2  நமல் மீடபு படடி ந்தோன்றும்

படம் 9.32 க�டுவரி்ெ்யச் நெரத்தல் – நமல்மீடபு படடிப் பட்ட

 Insert → Columns கடட்ை்யப் பயன்படுததியும், ஒரு புதிய க�டுவரி்ெ்யச் நெரகக முடியும். 
(படம் 9.32 கோண்க )
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"Insert" படடி்ய கிளிக கெயக

"columns" ந்தர்வ கிளிக கெயக

படம் 9.33 Insert படடிப் பட்ட பயன்படுததி 
க�டுவரி்ெ்ய நெரத்தல்

(1) எடுததுககோடடு 1-ல் உருவோககப்படட 
அடடவ்ணச்கெயலி்யத 
தி ்ற ந து க க ோ ள் ை வு ம் .

(2) க�டுவரி்ெ Eககும் Fககும் இ்டநய ஒரு 
புதிய க�டுவரி்ெ்ய நெரககவும்.

(3) புதி்தோக நெரககப்படட க�டுவரி்ெயில் 
“Eco” என்று ்த்லப்பிடவும். பின்னர, 
அ்னதது மோணவரகளுககும் 
கபோருளியல் போடததிறகோன 
மதிப்கபண்க்ை உள்ளிடவும்.

(4) “Name” மறறும் “Tamil” 
க�டுவரி்ெகளுககு இ்டநய நமலும், 
ஒரு புதிய க�டுவரி்ெ்யச் நெரககவும். 

(5) புதி்தோக நெரககப்படட அந்த 
க�டுவரி்ெககு “Date of Birth” என்று 
்த்லப்பிடடு, அ்னதது மோணவரகளின் 
பி்றந்த ந்ததி்ய உள்ளிடவும்.

(6) அடடவ்ணச்கெயலி்ய நெமிதது 
மூ ட வு ம் .

கெயமு்்ற பயிறசி:

9.9.2 வரி்ெ்யச் நெரத்தல்: 

 அடடவ்ணத்தோளில், ஒரு புதிய 
வரி்ெ்யச் நெரககும் நபோது, நெரககப்படும் 
புதிய வரி்ெ �டப்பு வரி்ெககு நமல்பககமோக 
நெரககப்படும். �டப்பு வரி்ெ என்பது, எந்த வரி்ெயில் 
நுண்ண்்ற சுடடி உள்ைந்தோ, அந்த வரி்ெ்யக 
குறிககும். கோல்க-ல் ஒரு புதிய வரி்ெ்ய எஙகு 
நவண்டுமோனோலும் கெருக முடியும்.
ஒரு வரி்ெ்யச் நெரப்ப்தறகோன வழிமு்்றகள்:
 படிநி்ல 1: எந்த வரி்ெககு நமல் 

ஒரு புதிய வரி்ெ நெரககப்பட நவண்டுநமோ, 
அந்த வரி்ெ எண்்ண கிளிக கெயது, அந்த 
வரி்ெ்யத ந்தரநக்தடுததுகககோள்ைவும்.

 படிநி்ல 2: ந்தரநக்தடுககப்படட 
வரி்ெ எண் மீது, சுடடியில் வலது கிளிக 
கெயயவும். இப்நபோது, ஒரு நமல்மீடபு படடிப் 
பட்டத ந்தோன்றும்.

 படிநி்ல 3: நமல்மீடபு படடிப் 
பட்டயில், “Insert Rows” கடட்ை்ய 
ந்தரவு கெயயவும்.

 இப்நபோது, ஒரு புதிய வரி்ெ ந்தரவு 
கெயயப்படட வரி்ெககு நமல் பககததில் 
ந ெ ர க க ப் ப டு ம் .

வரி்ெ்ய ந்தரநக்தடுககவும், நமல்மீடபு படடி்ய கபறுவ்தறகும் இஙநக வலது கிளிக கெயயவும்

"Insert Rows" கிளிக கெயயவும்

படம் 9.34 வரி்ெ்யச் நெரத்தல் – நமல்மீடபு 
படடி

 Insert → Rows கடட்ை்யப் 
பயன்படுததியும் ஒரு புதிய வரி்ெ்ய 
நெரகக முடியும். (படம் 9.35்ய கோண்க)

"Insert" படடி்ய கிளிக கெயயவும்

ந்தரநக்தடுககப்படட  
வரி்ெககு நமல் ஒரு 

புதிய வரி்ெ 
நெரககப்படும்

"Rows" ந்தர்வ கிளிக கெயக 

படம் 9.35 வரி்ெ்யச் நெரத்தல் – படடிப் பட்ட
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(1) எடுததுககோடடு -1ல் உருவோககப்படட அடடவ்ணத்தோ்ை தி்றககவும்.

(2) ஒவகவோன்்றோக எடடு வரி்ெக்ை நெரதது, கீழ்கோணும் அடடவ்ணயில் ்தைவுக்ை 

உள்ளீடு கெயயவும்.

(3). பின்னர நெமிதது மூடவும்.
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

கெயமு்்ற பயிறசி:

9.9.3 நுண்ண்்றக்ைச் நெரத்தல்:
• ஏறகனநவ உள்ை நுண்ண்்றகளுககு 

இ்டநய ஒரு புதிய நுண்ண்்ற்யச் 
நெரகக, நுண்ண்்றயின் நமல் வலது கிளிக 
கெயயவும். 

• இப்நபோது ந்தோன்றும் நமல்மீடபு 
படடியிலிருநது “Insert Cells” கடட்ை்ய 
கிளிக கெயயவும். 

• இப்நபோது “Insert Cells” உ்ையோடல் 
கபடடி, கீழ்கோணும் �ோன்கு விருப்பத 
ந்தரவுகளுடன் ந்தோன்றும். 

(1) Shift cells down (2) Shift cells right  (3) 
Entire row (4) Entire Column
இந்த �ோன்கு விருப்பத ந்தரவுகளில், ஏந்தனும் 
ஒன்்்ற ந்தரநக்தடுககவும்.

(1) Shift cells down – ்தறநபோது 
நுண்ண்்ற எஙகு உள்ைந்தோ, அஙகு புதிய 
நுண்ண்்ற கெருகப்படும். ஏறகனநவ உள்ை 
நுண்ண்்றகள் கீழ்பககமோக �கரநதுவிடும்.

(2) Shift cells right -  ்தறநபோது நுண்ண்்ற 
எஙகு உள்ைந்தோ, அஙகு புதிய நுண்ண்்ற 
கெருகப்படும். ஏறகனநவ உள்ை நுண்ண்்றகள் 
வலது பககமோக �கரநதுவிடும்.

(3) Entire row – ஒரு புதிய வரி்ெ்ய நெரகக.

(4) Entire Column – ஒரு புதிய க�டுவரி்ெ்ய 
நெரகக

படம் 9.36 நுண்ண்்றக்ை நெரத்தல் 
உ்ையோடல் கபடடி

9.9.4 ஒன்றுககும் நமறபடட வரி்ெ அல்லது 
க�டுவரி்ெக்ை நெரத்தல்:

 ஒவகவோரு வரி்ெ அல்லது க�டுவரி்ெயோக 
நெரப்ப்தறகு பதிலோக, ஒன்றுககும் 
நமறபடட வரி்ெ அல்லது க�டுவரி்ெக்ை 
ஒநை ந�ைததில் நெரகக முடியும்.

• கெருகப்படுவ்தறகோக ஒன்றுககும் நமறபடட 
வரி்ெ அல்லது க�டுவரி்ெக்ைத ந்தரவு 
கெயக.

• 9.9.1 மறறும் 9.9.2ல் விவரிககப்படட 
வழிமு்்றக்ைப் பின்பற்றவும்.

9.9.5 “Insert Cells” கருவிப்பட்ட்யப் 
பயன்படுததி, வரி்ெ, க�டுவரி்ெ மறறும் 
நுண்ண்்றக்ைச் நெரத்தல்:

• நுண்ண்்றகள், வரி்ெ மறறும் 
க�டுவரி்ெக்ை நெரகக ”Insert Cells” 
மி்த்வ கருவிப்பட்ட பயன்படுகி்றது.

• “Insert Cells” மி்த்வ கருவிப்பட்ட்ய 
கப்ற, View→Toolsbars → Insert Cells 
கடட்ை்யக கிளிக கெயயவும்.
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• ஒரு சிறிய மி்த்வக கருவிப்பட்ட, �ோன்கு 
பணிககுறிகளுடன் ந்தோன்றும். இந்தப் 
பணிககுறிக்ைப் பயன்படுததி, ஒரு புதிய 
வரி்ெ, க�டுவரி்ெ மறறும் நுண்ண்்ற்ய 
நெரகக முடியும். (படம் 9.37 கோண்க)

வரி்ெ நெரத்தல்

க�டுவரி்ெ 
நெரத்தல்

வலது பககமோக நுண்ண்்ற நெரத்தல்

கீழ் பககமோக நுண்ண்்ற நெரத்தல்

படம் 9.37 Insert Cells மி்த்வக கருவிப்பட்ட
9.10 வரி்ெ மறறும் க�டுவரி்ெக்ை 

நீககு்தல்:

 ஒன்று அல்லது ஒன்றுககும் நமறபடட 
வரி்ெ அல்லது க�டுவரி்ெக்ை நீகக 
மு டி யு ம் .

அடடவ்ணச் கெயலியில், 
உண்்மயில் ஒரு புதிய வரி்ெ 
அல்லது க�டுவரி்ெ்ய கெருக 
முடியுமோ?

 அ்னதது அடடவ்ண கெயலிகளும், 
ஒரு குறிப்பிடட எண்ணிக்கயிலோன 
வரி்ெக்ையும், க�டுவரி்ெக்ையும் 
ககோண்டிருககும் எனில், புதி்தோக ஒரு வரி்ெ 
மறறும் க�டுவரி்ெ்ய எவவோறு கெருக முடியும். 
அ்தறகு ஏந்தனும் ெோததியககூறுகள் உள்ை்தோ?
உண்்மயில் ெோததியமில்்ல.
ஒரு அடடவ்ண கெயலியில், புதி்தோக ஒரு 
வரி்ெ அல்லது க�டுவரி்ெ்ய கெருகுவது 
ெோததியமற்றது. ஒரு புதிய வரி்ெ அல்லது 
க�டுவரி்ெ கெருகப்படும் நபோது, ஏறகனநவ 
அந்த வரி்ெ அல்லது க�டுவரி்ெயிலுள்ை 
அ்னதது ்தைவுகள், வோயப்போடுகள் மறறும் 
வடிவூடடல்கள் அடுத்த வரி்ெ அல்லது 
க�டுவரி்ெககு மோற்றப்படுகின்்றது. ஆனோல், 
போர்வககு ஒரு புதிய வரி்ெ அல்லது 
க�டுவரி்ெ கெருகப்படடது நபோன்று  
ந்தோன்றுகி்றது. 

9.10.1 ஒன்்்ற வரி்ெ அல்லது க�டுவரி்ெ்ய 
நீககு்தல்:

• சுடடி்யப் பயன்பததி ஒற்்ற வரி்ெ 
அல்லது க�டுவரி்ெ்ய நீககும் 
வழிமு்்றகள்.

• நீககப்பட நவண்டிய வரி்ெ அல்லது 
க�டுவரி்ெ்யத ந்தரநக்தடுககவும்.

• Edit → Delete Cells கடட்ை்யத ந்தரவு 
கெயக.

(அல்லது)
• நீககப்பட நவண்டிய வரி்ெ அல்லது 

க�டுவரி்ெ ்த்லப்பில் வலது கிளிக 
க ெ ய ய வு ம் .

• இப்நபோது ந்தோன்றும், நமல்மீடபுப் 
படடியிலிருநது, Delete Columns அல்லது 
Delete Rows கடட்ை்யத ந்தரவு 
க ெ ய ய வு ம் .

9.10.2 ஒன்றுககும் நமறபடட வரி்ெ 
அல்லது க�டுவரி்ெக்ை நீககு்தல்:
•  ஒநை ந�ைததில் ஒன்றுககும் நமறபடட வரி்ெ 

அல்லது க�டுவரி்ெக்ை நீகக முடியும். 
(படம் 9.38்ய கோண்க)

• நீககப்பட நவண்டிய வரி்ெகள் அல்லது 
க�டுவரி்ெக்ைத ந்தரவு கெயது 
க க ோ ள் ை வு ம் .

• ந்தரவு கெயயபடட வரி்ெகள் அல்லது 
க�டுவரி்ெகளின் மீது வலது கிளிக 
க ெ ய ய வு ம் .

• இப்நபோது ந்தோன்று நமல்மீடபுப் படடியிலுள்ை, 
Delete Column அல்லது Delete Rows 
கடட்ை்ய கிளிக கெயயவும். அல்லது Edit 
→ Delete Cells ந்தர்வ கிளிக கெயயவும்.

(1) எடுததுககோடடு -1ல் உருவோககப்படட 
அடடவ்ணச் கெயலி்ய 
தி ்ற ந து க க ோ ள் ை வு ம் .

(2) ஏந்தனும் மூன்று மோணவரகளின் 
்தகவல்க்ை நீககி, நகோப்்ப நெமிதது 
மூ ட வு ம் .

கெயமு்்ற பயிறசி:

வரி்ெ அல்லது க�டுவரி்ெக்ை 
அழித்தல் ெோததியமில்்ல!!!

வரி்ெ அல்லது க�டுவரி்ெ 
கெருகு்தலில் கூ்றப்படடது 

நபோலநவ, ஒரு வரி்ெ அல்லது க�டுவரி்ெ்ய 
நீககுவதும் முறறிலும் ெோததியமில்்ல. ஒரு 
வரி்ெ அல்லது க�டுவரி்ெ அழிககப்படும் 
நபோது, அதில் உள்ை அ்னதது ்தைவுகள், 
வோயப்போடுகள் மறறும் வடிவூடடல்கள் 
அழிககப்படுகின்்றது. ஆனோல், போர்வககு 
அந்த வரி்ெ அல்லது க�டுவரி்ெ  
அழிககப்படடது நபோல் ந்தோன்றும்.
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ந்தரநக்தடுககப்படட க�டுவரி்ெகள்

ந ்த ர ந க ்த டு க க ப் ப ட ட 
க � டு வ ரி ் ெ க ் ை 
இஙநக கிளிக கெயயவும்

படம் 9.38 ஒன்றுககு நமறபடட க�டுவரி்ெக்ை அழித்தல்
9.11 அடடவ்ணத்தோள் வடிவூடடல்:

 நுண்ண்்றயிலுள்ை ்தைவுக்ை வடிவூடடல் கெயவது, அத்தைவுகளுககு கூடு்தலோன  ்தோககத்்த  
ஏறபடுததுவ்தோகும். அத்தோககஙகள் படிப்பவரின் கவனத்்த ஈரப்ப்தறகோக கெயயப்படுகி்றது. கூடு்தல் 
்தோககஙகள் என்பது, எழுததுரு வ்க, அைவு, நி்றம் நபோன்்றவற்்ற மோறறு்தல், ்தோனியஙகு கமன் 
திருப்பு்தல், ்தடிமனோககு்தல், அடிகநகோடிடு்தல், ெோயகவழுத்தோககு்தல் நபோன்்ற்வ்யக குறிககும். 
கோல்க-ல் உள்ை ்தைவுகள் பல்நவறு வழிமு்்றகளில் வடிவூடடல் கெயயப்படுகி்றது. 

9.11.1 உ்ை வடிவூடடல்கள்:

 நுண்ண்்றயில் உள்ைத ்தைவுக்ை ்தடிமனோககு்தல், ெோயகவழுத்தோககு்தல், அடிநகோடிடு்தல், 
எழுததுருவின் வ்க, அைவு, நி்றம் மோறறு்தல் நபோன்்ற்வ உ்ை வடிவூடடல்கைோகும். ஓபன் 
ஆஃபீஸ் ்ைடடரில் கற்றது நபோலநவ, அ்னதது வடிவூடடல் ந்தரவுகளும் ”வடிவூட்டல் கருவிப 
படண்டயில்” உள்ைது. (படம் 9.39 (அ) கோண்க.)

�கரவு புள்ளிகள்
்தடிமனோககு்தல் ெோயகவழுத்தது

அடிகநகோடிடு்தல்

நு ண் ண ் ்ற 
இ்ணப்பு

இடது, ்மய, வலது மறறும் 
ந�ரததி இ்ெவுகள்

போணிகள் எழுததுரு வடிவஙகள் எழுததுரு அைவு {

படம் 9.39 (அ) உ்ை வடிவூடடல் பணிககுறிகள்

வடிவூடடல் ந்தரவு வி்ெப்பல்க 

குறுககுவழி

பயன்

எழுததுரு வ்க எழுததுரு வ்க்ய மோற்றப் பயன்படுகி்றது.

எழுததுரு அைவு எழுததுருககளின் அை்வ மோறறுவ்தறகு பயன்படுகி்றது.
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்தடிமனோககு்தல் Ctrl + B ்தை்வ ்தடிமனோககுவ்தறகு பயன்படுகி்றது. 

ெோயகவழுத்தோககு்தல் Ctrl + I ்தை்வ ெோயகவழுத்தோக மோறறுவ்தறகு பயன்படுகி்றது.

அடிகநகோடிடு்தல் Ctrl + U ்தைவுக்ை அடிகநகோடிடுவ்தறகு

வலது இ்ெவு Ctrl + L நுண்ண்்றககுள் ்தைவுக்ை வலது இ்ெவில் அ்மகக.

இடது இ்ெவு Ctrl + R நுண்ண்்றககுள் ்தைவுக்ை இடது இ்ெவில் அ்மகக.

்மய இ்ெவு Ctrl + E நுண்ண்்றககுள் ்தைவுக்ை ்மய இ்ெவில் அ்மகக.

ந�ரததி இ்ெவு Ctrl + J
நுண்ண்்றககுள் ்தைவுக்ை வலது மறறும் இடது 

ஓைஙகளில் ெமமோன்தோக மோறறுவ்தறகு

நுண்ண்்ற நெரப்பு
ந்தரநக்தடுககப்படட நுண்ண்்றக்ை, ஒநை 

நுண்ண்்றயோக மோறறுவ்தறகு. 

9.11.2 எண் வடிவூடடல்:

 நுண்ண்்றயிலுள்ை எண் ்தைவுகள் தி்ையில் ந்தோன்றும் வடிவத்்த  மோற்றம் கெயய எண் வடிவூடடல் 
ந்தரவுகள் பயன்படுகி்றது. இந்த வடிவூடடல் ந்தரவுகள் உண்்ம மதிப்பி்ன எந்த வ்கயிலும் மோற்றம் 
கெயயோது. எடுததுககோடடக ஒரு எண்்ண, பண மதிப்பில் கோடடநவண்டுகமனில், (அ்தோவது அ்தன் 
உண்்ம மதிப்பு மோ்றோமல், அ்தன் முன்கனோடடோக பணககுறியீடு இ்ணககப்படடு, பின்கனோடடோக 
்தெமப்புள்ளியுடன் கோடடநவண்டுகமனில்) படம் 9.39 (ஆ) கோடடப்படடுள்ை Number Format: 
Currency பணிககுறி பயன்படுகி்றது.

பணககுறியீடு

ெ்தவீ்தம் ்தெம புள்ளிகள் அழித்தல்

்தெம புள்ளி நெரத்தல்

இயல்புநி்ல

படம் 9.39 (ஆ) எண் வடிவூடடல் பணிககுறிகள்

எண் வடிவூடடல் வி்ெப்பல்க 

குறுககுவழி
பணககுறியீடு Ctrl+Shift+4
ெ்தவீ்தம் Ctrl+Shift+5
இயல்புநி்ல Ctrl+Shift+6

(1) எடுததுககோடடு – 1ல் உருவோககப்படட அடடவ்ண கெயலி்ய தி்றககவும்.

(2) அ்னதது ்த்லப்புக்ையும் ்மய இ்ெவுககு மோறறி, அவற்்ற ்தடிமனோககுக.

(3) அ்னதது பதிவு எண்க்ையும், மதிப்கபண்க்ையும் ்மய இ்ெவுககு மோறறுக.

(4) அடடவ்ணயிள்ை ந்தரவுகளுககு பலவ்கயோக எழுததுரு வ்கக்ை  ககோடுககவும்

(5) நெமிதது மூடுக.

கெயமு்்ற பயிறசி
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 பயிறசி படட்்ற: 1 

1. கீழ்ககோணும் ்தைவுகளுககு ஒரு அடடவ்ணத ்தோ்ை உருவோககுக.

Emp. 
No

Name of Emp. Basic DA HRA CCA MA GPF IT HF

1001 Manivannan M 25500

Ba
sic

-ல்
 2

5%

Ba
sic

 ம
ற

று
ம்

 D
A

-ல்
 1

5%

600 300

G
ro

ss
-ல்

 1
2%

G
ro

ss
-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

நமறகோணும் ்தைவுகளுககு……,  

(1) Gross Salary (கமோத்த ெம்பைம்), Total Deductions (கமோத்த பிடித்தஙகள்) மறறும் Net Salary 
(நிகை ெம்பைம்) கணககிடுக. 

(2) “IT Cess” என்்ற க�டுவரி்ெ்யச் நெரககவும், அதில், அ்னதது பணியோைரகளுககும் 3% cess 
கணககிடுக.

(3) “Govindasami” மறறும் “Arumugam” ஆகிநயோரின் பதிவுக்ை நீககுக. 

(4) கீழ்ககோணும் பணியைோரகளின் விவைஙக்ைச் நெரககவும்.

(5) GPF, IT,மறறும் Cess ஆகியவறறின் கமோத்த க்தோ்க்யக கணககிடுக.

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

Chapter 9.indd   167 20-04-2020   15:59:24



168

பயிறசி படட்்ற: 2 

1. ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ல் ஒரு புதிய அடடவ்ணத்தோ்ை தி்றநதுககோள்க. 

2. “Chennai whole sale Marketing Pvt. Ltd.”-ன் 2018-ஜனவரி மோ்தததின் ெைககிருப்பு  

 மறறும் விறப்ன விவைஙக்ை உள்ளிடுக.
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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. வோயபோடு பயன்படுததி, பின்வருவனவற்்ற கணககிடுக. 

 (i) Amount of Discount, Selling price மறறும் Amount of sales ஒவகவோரு கபோருளுககும். 

 (ii) இந்த மோ்தததின் கமோத்த ்தள்ளுபடி (Total amount of discount) மறறும் விறப்ன.

 (iii) ஒவகவோரு கபோருளுககுமோன இறுதி ெைககிருப்பு. 

பயிறசி படட்்ற: 3 

1. ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ல் ஒரு புதிய அடடவ்ணத்தோ்ை உருவோககுக.

2. Tamil Finance Corporation” நிறுவனததின், ஜனவரி 2018ககோன அனுமதிககப்படட கடன்  

 விவைஙக்ை உள்ளிடவும். 

3.  கீழுள்ை்வக்ை கணககிடுவ்தறகோன வோயபோடு உருவோககுக.

(i) Interest, Total amount மறறும் due date.

(ii) இந்த மோ்தததில் அனுமதிககப்படட கமோத்த கடன், கபற்ற வடடி மறறும் கமோத்த க்தோ்க 

 (கடன் + வடடி).
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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 மறறும் Ibrahim ஆகிய இருவரின் பதிவுகளுககு இ்டநய ஐநது புதிய வரி்ெக்ை  

 கெருகி, கீழ்கோணும் �பரகளின் விவைஙக்ை உள்ளிடுக.
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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%

நி்னவில் ககோள்நவோம்

• அடடவ்ண கெயலி அலுவலக பயன்போடடிறகுத ந்த்வயோன ்தைவுக்ை ஒருஙகி்ணதது, 

ஆைோயநது, நெமிதது அடடவ்ண வடிவில் ்தருவ்தறகு பயன்படும் மிகச் சி்றந்த கருவியோகும்.

• நடனியல் பிரிகலின் மறறும் போப் ஃப்ைோஙஸ்டன் ஆகிநயோர, 1979- ஆம் ஆண்டு, ஆப்பிள் II 

என்்ற கணிப்கபோறிககோக உருவோககப்படட, விசிகோல்க (Visicalc) மு்தல் அடடவ்ணச்கெயலி.

• ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க ஒரு பிைபலமோன தி்றந்த மூல (Open Source) அடடவ்ணச்கெயலி 

ஆகும். இ்த்ன ்தறநபோது அபோச்சி (Apache) நிறுவனம் நிரவகிதது வருகி்றது.
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நி்னவில் ககோள்நவோம்

• அடடவ்ணத்தோள் என்பது கடடஙகளுடன் கூடிய நுண்ண்்றக்ைக ககோண்ட ஒரு 
அ்மப்பு ஆகும். அ்தன் ஒவகவோறு நுண்ண்்றயிலும் நிைலோககப்படட கணிப்போன்கள் 
இ்ணநதுள்ைது.

• ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க பதிப்பு 4.1.5 கமோத்தம் 1024 க�டுவரி்ெக்ையும், 10,48,576 
வரி்ெக்ையும் ககோண்டுள்ைது.

• ஒரு வரி்ெயும், க�டுவரி்ெயும் இ்ணயுமிடததில் உருவோகும் கபடடி நபோன்்றக்தோரு அ்மப்பு 
“நுண்ண்்ற” அல்லது “கலம்” என்று அ்ைககப்படுகி்றது.

• அடடவ்ணத்தோள் முழுவதும் �கரத்தக கூடிய, கெவவக வடிவிலோன கபடடி நபோன்்ற அ்மப்பு 
“நுண்ண்்றச் சுடடி” என்று அ்ைககப்படுகி்றது.

• எந்த நுண்ண்்றயில் நுண்ண்்ற சுடடி ்தறநபோது உள்ைந்தோ, அந்த நுண்ண்்ற ”கெயறபடு 
கலம்” (Active Cell) எனப்படும். 

• அ்னதது வோயபோடுகளும் = குறியுடன் க்தோடஙக நவண்டும்

• �ோன்கு வ்கயோன இயககிகள் கோல்கில் உள்ைது.

கெயல்போடு

மோணவர கெயல்போடு

1.  வோயப்போடுக்ைப் பயன்படுததி கணககீடுகள் கெயயப்படும் கருதுரு அடிப்ப்டயில் பல்நவறு 

அடடவ்ண ்தோள் ்தைவுக்ை உருவோககும் பயிறசிகள்.

ஆசிரியரகெயல்போடு

1.  அடடவ்ண கெயலியில் நவ்ல கெய்த்ல எளிய எடுததுககோடடுகளுடன் விைகக நவண்டும்.
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மதிப்பீடு

பகுதி - அ 

ெரியோன வி்ட்ய ந்தரநக்தடு:

1. மு்தல் அடடவ்ண கெயலி எது?

 (அ) எககஸெல் (Excel)   (ஆ) நலோடடஸ் 1-2-3 (Lotus 1-2-3)
 (இ) விசி கோல்க (Visicalc)  (ஈ) ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க (OpenOffice Calc)

2. ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ன்  மூலப்பயன்போடு எது? 

 (அ) விசி கோல்க (Visicalc)  (ஆ) லிப்நை கோல்க (LibreCalc)
 (இ) நலோடடஸ் 1-2-3 (Lotus 123)  (ஈ) ஸ்டோர ஆஃபீஸ் கோல்க (StarOffice Calc)

3. கடடஙகளுடன் கூடிய நிைலோககப்படட கணிப்போன்: 

 (அ) அடடவ்ணச் கெயலி   (ஆ) ்தைவுத்தைம்

 (இ) கெோறகெயலி     (ஈ) லினகஸ்

4. கோல்க-ல் ஒரு க�டுவரி்ெயின் ்த்லப்பு என்பது:

 (அ) எண்   (ஆ) குறியீடு   (இ) ந்ததி  (ஈ) எழுதது

5. அடடவ்ணத்தோளிறகுள் நுண்ண்்ற சுடடி்ய முன்நனோககி �கரததும் கபோத்தோன் எது? 

 (அ) Enter (ஆ) Tab  (இ) Shift + Tab  (ஈ) Delete

6. ஒரு வோயபோடு இவறறுள் எதில் க்தோடஙகலோம் 

 (அ) =  (ஆ) +   (இ) -   (ஈ) இ்வய்னததும்

7. + A1^B2 என்்ற வோயபோடடுகோன கவளியீடடு மதிப்பு எது? (A1=5, B2=2 எனில்)

 (அ) 7  (ஆ) 25   (இ) 10   (ஈ) 52

8. = H1<>H2 என்்ற கூறறுககோன கவளியீடடு மதிப்பு என்ன? (H1=12, H2=12 எனில்)
 (அ) True  (ஆ) False  (இ) 24   (ஈ) 1212

9. ்தனித்த நுண்ண்்றப் போர்வயிடலுககு பயன்படுத்தப்படும் குறியீடு எது? 

 (அ) +  (ஆ) %   (இ) &   (ஈ) $

10. இவறறுள் எந்த ெவிநெரமோனத்்த பயன்படுததி �டப்பு க�டுவரி்ெயின் அகலத்்த அதிகரிககலோம் ?

 (அ) Alt+Right arrow  (ஆ) Ctrl+Right arrow   (இ) Alt+Left arrow  
(ஈ) Ctrl+Left arrow

பகுதி - ஆ

அ்னதது வினோககளுககு வி்டயளிககவும்:

1. ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ல் எத்த்ன வ்கயோன கருவிப்பட்டகள் உள்ைது? 

2. நுண்ண்்றச் சுடடி என்்றோல் என்ன?  

3. ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ன் உ்ை கெயறகுறி்ய பறறி குறிப்பு வ்ைக.

4. கோல்க-ல் ஒரு வோயப்பட்ட உருவோககுவ்தறகோன கபோது கடட்ை அ்மப்்ப எழுதுக. 

5. �ககலடுத்தல், கவடடு்தல் மறறும் ஒடடுவ்தறகோன குறுககுவழி ெோவி நெரமோனஙகள் யோ்வ?

6. ஒரு நுண்ண்்றயிலுள்ை ்தைவுக்ை பதிப்போயவு கெயய முடியுமோ? ஆம் எனில் எவவோறு? 
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7. “Insert Cells” உ்ையோடல் கபடடியிலுள்ை ந்தரவுகள் யோ்வ?

8. கபோருததுக.

அ ஆ

(அ) கவடடு்தல், �ககலடுத்தல் மறறும் ஒடடு்தல் (1) ்தனித்த நுண்ண்்ற
(ஆ) நுண்ண்்ற சுடடி (2) நி்ல்மப் பட்ட
(இ)  ந்தரநக்தடுப்பு நி்ல (3) கெந்தைக கருவிப்பட்ட

(ஈ) $A$5 (4) இயஙகு கலம்

9. வ்ையறுகக (1) உ்ை கெயறகுறி (2) அடடவ்ண கெயலியில் வரி்ெ மறறும் க�டுவரி்ெ

10.  �ககலடுதது ஒடடு்தல் மறறும் கவடடி ஒடடு்தல் நவறுபடுததுக.

பகுதி - இ

அ்னதது வினோககளுககு வி்டயளிககவும்: 

1. ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க – குறிப்பு வ்ைக. 

2. கோல்க-ல் க�டுவரி்ெ மறறும் நுண்ண்்றக்ை நெரத்தல் பறறி எழுதுக.

3. Backspace மறறும் Delete கபோத்தோன்க்ைப் பயன்படுததி ்தைவுக்ை அழித்த்ல நவறுபடுததுக. 

4. ஏந்தனும் மூன்று வடிவூடடல் ந்தரவுக்ை எழுதுக. 

5. நுண்ண்்ற A1, A2 மறறும் A3 யில் மு்்றநய, 34, 65 மறறும் 89 ஆகிய மதிப்புகள் உள்ைது. அ்தன் 
ெைோெரி்ய கோணும் வோயபோட்ட எழுதுக. 

பகுதி - ஈ

அ்னதது வினோககளுககு வி்டயளிககவும்: 

1. கோல்க-ல் க�டுவரி்ெயின் அகலத்்த எவவோறு மோற்றலோம் என்ப்்த விைககுக. 

2. 5, 10, 20 ….. 2560 என்்ற எண் வரி்ெ்ய உருவோககும் வழிமு்்ற்ய விைககுக.

3. பின்வரும் அடடவ்ண்ய உறறு ந�ோககவும். 

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, ்தமிைகததின் முககிய �கைஙகளில் விறப்ன கெயயப்படட 
குளிரூடடியின் விவைஙகள் ககோடுககப்படடுள்ைது. இந்த ்தைவுகளின் அடிப்ப்டயில், பின்வருவனவறறுககு 
வோயபோடுக்ை எழுதுக.

(1) 2015ம் ஆண்டின் கமோத்த விறப்ன 

(2) 2012 மு்தல் 2016 வ்ை நகோயம்புததூரின் கமோத்த விறப்ன. 

(3) 2015 மறறும் 2016ம் ஆண்டுகளில், மது்ை மறறும் திருச்சியின் கமோத்த விறப்ன

(4) 2012 மு்தல் 2016 வை் ெகன்ன்யின் ெைோெைி வி்ற்பன்.

பயிறசி படட்்ற: 2 

1. ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ல் ஒரு புதிய அடடவ்ணத்தோ்ை தி்றநதுககோள்க. 

2. “Chennai whole sale Marketing Pvt. Ltd.”-ன் 2018-ஜனவரி மோ்தததின் ெைககிருப்பு  

 மறறும் விறப்ன விவைஙக்ை உள்ளிடுக.
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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. வோயபோடு பயன்படுததி, பின்வருவனவற்்ற கணககிடுக. 

 (i) Amount of Discount, Selling price மறறும் Amount of sales ஒவகவோரு கபோருளுககும். 

 (ii) இந்த மோ்தததின் கமோத்த ்தள்ளுபடி (Total amount of discount) மறறும் விறப்ன.

 (iii) ஒவகவோரு கபோருளுககுமோன இறுதி ெைககிருப்பு. 

பயிறசி படட்்ற: 3 

1. ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ல் ஒரு புதிய அடடவ்ணத்தோ்ை உருவோககுக.

2. Tamil Finance Corporation” நிறுவனததின், ஜனவரி 2018ககோன அனுமதிககப்படட கடன்  

 விவைஙக்ை உள்ளிடவும். 

3.  கீழுள்ை்வக்ை கணககிடுவ்தறகோன வோயபோடு உருவோககுக.

(i) Interest, Total amount மறறும் due date.

(ii) இந்த மோ்தததில் அனுமதிககப்படட கமோத்த கடன், கபற்ற வடடி மறறும் கமோத்த க்தோ்க 

 (கடன் + வடடி).
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அடடவ்ணச் கெயலி 
Spreadsheet

கணிப்கபோறியில், கணககீடுக்ை கெயயப் பயன்படும் ஒரு 
கமன்கபோருள்.   

என்ன - எனில் பகுப்போயவு 
What-if analysis

ஒரு குறிப்பிடட நுண்ண்்றயில் உள்ை மதிப்புகளில் கெயயப்படும் 
மோற்றஙகள் அ்தன் கவளியீட்ட எவவோறு போதிககும் என்ப்்த 
அறிவ்தோகும்.

விசி கோல்க
VisiCalc

மு்தல் மின் அடடவ்ண கெயலி.

GUI வ்ைக்லப் பயனர இ்டமுகம்.

எககஸெல்
Excel

்மகநைோெோஃட நிறுவனத்தோல் உருவோககப்படட மிகப் பிைபலமோன 
அடடவ்ணச் கெயலி.

நுண்ண்்ற
Cell

வரி்ெ மறறும் க�டுவரி்ெ குறிககிடுவ்தோல் ஏறபடும் அ்மப்பு.

நுண்ண்்ற முகவரி
Cell Pointer

அடடவ்ணச் கெயலியில், ஒரு நுண்ண்்ற்ய சுறறி பளிச்கென்று 
க்தரியும் ஒரு கெவவக அ்மப்பு.

கெயறபடு கலம்
Active cell

்தறநபோது நுண்ண்்றச் சுடடி உள்ை நுண்ண்்ற.

வோயபோடு
Formula

ககோடுககப்படட ஒரு மதிப்பின் மீது, என்ன மோதிரியோன கணி்த 
கெயல்போடு கெயயப்பட நவண்டும் என்ப்்த குறிககும் ஒரு கணி்தச் 
ெமன்போடடுக நகோ்வ. 

கெயறகுறி
Operator

கணககீடுகள்,  கணிப்பீடுகள் மறறும் கெயல்போடுக்ை கெயயப் 
பயன்படும் குறியீடு. 

பைப்பு
Range

ஒரு குறிப்பிடட எண்ணிக்கயில் அ்மந்த நுண்ண்்றகளின் 
க்தோகுப்பு.

BODMAS விதி கணி்த கணககீடடின் கெயல்போடடு வரி்ெ:
Brackets (அ்டப்புக குறிகள்) - Orders (அடுககுகள் மறறும் 
வரகக மூலம்) -  Division (வகுத்தல்) - Multiplication (கபருககல்) 
- Addition (கூடடல்) - Subtraction (கழித்தல்).

இழுதது நிைப்பு்தல் புள்ளி
Drag fill handle

நுண்ண்்றச் சுடடியின் கீழ் வலது மூ்லயில் அ்மநதுள்ை ஒரு 
சிறிய ெதுைப் கபடடி நபோன்்றக்தோரு அ்மப்பு.

கெயறகூறுகள்
Function

முன்னநை வ்ையறுககப்படட வோயபோடுகள் (அல்லது) ஒற்்ற 
மதிப்்பநயோ அல்லது ஒன்றுககும் நமறபடட மதிப்புக்ைநயோ 
வி்டயோக ்தரும் சிறிய கடட்ைத க்தோகுப்பு.

வ்ைபடம்
Chart

்தைவுக்ை வ்ைபடஙகைோக குறிப்பிடுவது.
Graphical representation of data.

்தைவுத்தைம்
Database

கபரிய அைவிலோன, ்தைவுகளின் மு்்றபடுத்தப்படட க்தோகுப்பு.

ஒற்்றக நகோப்புத 
்தைவுத்தைம்
Flat file database

ஒற்்றத ்தைவு அடடவ்ண்யக ககோண்ட ்தைவு்தை வ்க. 

கெோறகைஞ்சியம்
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

 இந்த போடத்்த கற்றப்பின் மோணவரகள் அறிநது ககோள்ப்வ

• ஒன்றுககும் நமறபடட அடடவ்ணத ்தோள்களுடன் கெயல்படுவது பறறி க்தரிநது ககோள்ளு்தல்.

• அடடவ்ணத ்தோளுககு மோறறு கபயரிடல் மறறும் அடடவ்ணத ்தோ்ை நீககு்தல் பறறி அறி்தல்.

• �கல் எடுத்தல், �கரத்தல் மறறும் ்தோள்களின் வரி்ெ மு்்ற்ய மோறறு்தல் பறறி அறிநது ககோள்ளு்தல்.

• நுணண்்ற, வரி்ெ மறறும் க�டுவரி்ெக்ை எவவோறு ந்தரநக்தடுப்பது என்பது பறறிப் புரிநது 

ககோள்ளு்தல்.

• வடிவூடடல் கருவிப்பட்ட்ய பறறி கறறுக ககோள்ளு்தல்.

• நுணண்்ற போர்வயிடலின் வ்கக்ைத க்தரிநது ககோள்ளு்தல்.

• கெயறகூறுக்ைப் பயன்படுதது்தல் பறறி அறி்தல்.

• வ்ைபடஙக்ை உருவோகக கறறுக ககோள்ளு்தல்.

10.1 கணககீடடுத ்தோ்ை நிரவகித்தல்

10.1.1  அடடவ்ணத ்தோ்ை ந்தரநக்தடுத்தல்:

 ஒன்று அல்்லது அ்தறகு நமறபடட கணககீடடுத ்தோள்க்ை சுடடியின் மூ்லம் ந்தரவு கெயய முடியும்.   

ஒநை ந�ைததில், ஒன்றுககும் நமறபடட அடடவ்ணத ்தோள்களில் மோற்றஙகள் கெயய, அ்வய்ைத்்தயும்  

ந்தரவு கெயவது ஒரு �ன்்மயோகும். 

10.1.2 ஒற்்ற அடடவ்ண ்தோ்ை ந்தரநக்தடுத்தல்

 ந்தரவு கெயய நவணடிய கணககீடடுத ்தோளின், ்தத்தலின் மீது (sheet tab) கிளிக கெயய நவணடும். 

இப்நபோது, ந்தரவு கெயயப்படட ்தோளின் ்தத்தல் கவண்ம நி்றததில் ந்தோன்றும். ந்தரவு கெயயப்படட இடத்்த 

்கவிட, ஏந்தனும் ந்தரவு கெயயப்படோ்த ்தோளில் கிளிக கெயயவும். 

்தோள் வழி�டதது 
கபோத்தோன்

்தோளின் வரி்ெ எண / கமோத்த ்தோள்களின் எணணிக்க

ந்தரவு கெயயப்படட ்தோள்

படம் 10.1  ஒரு அடடவ்ணத்தோ்ை ந்தரநக்தடுத்தல்

போடம் 10
கெயறகூறுகள் மறறும் வ்ைபடம்

அடடவ்ண கெயலிஅ்லகு III
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10.1.3 க்தோடரச்சியோை ஒன்றுககும் நமறபடட அடடவ்ணத ்தோள்க்ை ந்தரநக்தடுத்தல்

 கீழவரும் படிநி்்லக்ை பயன்படுததி க்தோடரச்சியோை ஒன்றுககும் நமறபடட அடடவ்ணத 

்தோள்க்ை ந்தரநக்தடுகக்லோம்.

• மு்தலில் ஒரு கணககீடடுத ்தோளின்  ்தத்த்்ல (Sheet Tab) கிளிக கெயயவும்.

• Shift கபோத்தோ்ை அழுததி பிடித்தவோறு க்டசி கணககீடடுத்தோளின் ்தத்த்்ல (Sheet Tab) கிளிக 

கெயயவும். 

 கிளிக கெயயப்படட இைணடு ்தோள்களுககும் இ்டப்படட எல்்லோ ்தத்தல்களும் ந்தரநக்தடுககப்படடு 

கவள்்ை நி்றமோக மோறிவிடும். பயைர கெயயும் எந்த ஒரு கெயல்போடும் ந்தரநக்தடுககப்படடுள்ை அ்ைதது 

அடடவ்ணத ்தோள்களிளும் பிைதிபலிககும்.  எடுததுககோடடோக, கணககீடடுத்தோள்கள் Sheet1 லிருநது 
Sheet5 வ்ை க்தோடரச்சியோகத  ந்தரநக்தடுகக கீழககணட படிநி்்லக்ை பின்பறறுக.

படிநி்்ல 1: மு்தல் அடடவ்ணத ்தோ்ை ந்தரவு கெயய Sheet1  ்ய கிளிக கெயயவும்

படிநி்்ல 2:  Shift  கபோத்தோ்ை அழுததிப்பிடித்தவோறு க்டசித ்தோைோை  Sheet5 கிளிக கெயயவும்.

 இப்நபோது, Sheet1லிருநது Sheet5 வ்ை உள்ை அ்ைததுத ்தோள்களும் ந்தரநக்தடுககப்படடு 

அவறறின் ்தத்தல்கள், படம் 10.2ல் கோடடியவோறு கவள்்ை  நி்றமோக மோறும். நமலும் பயைர கெயயும் எந்த 

ஒரு கெயல்போடும்  ந்தரநக்தடுககப்படட  அ்ைதது ்தோள்களிலும் பிைதிபலிககும்.

 ந்தரவு கெய்த அடடவ்ணத்தோள்க்ை ்கவிட, ந்தரவு கெயயப்படோ்த  கணககீடடுத்தோளின் 

்தத்த்்ல கிளிக கெயய நவணடும்.

ந்தரவு கெயயப்படட ்தோள்கள் ந்தரவு கெயயப்படோ்த ்தோள்கள்

படம் 10.2 ஒன்றுககும் நமறபடட க்தோடரச்சியோை அடடவ்ண ்தோ்ை ந்தரநக்தடுத்தல்

10.1.4 க்தோடரச்சியோக இல்்லோ்த ஒன்றுககும் நமறபடட அடடவ்ணத ்தோள்க்ைத ந்தரநக்தடுத்தல்

 கீழவரும் படிநி்்லக்ைப் பின்பறறி க்தோடரச்சியோக அ்மயோ்த ஒன்றுககும் நமறபடட அடடவ்ணத 

்தோள்க்ை ந்தரநக்தடுகக்லோம்.

படிநி்்ல1 : ஏந்தனும் ஒரு ்தோ்ை கிளிக கெயயவும்.

படிநி்்ல 2:  Ctrl கபோத்தோ்ை அழுததிப் பிடித்தவோறு, ந்தரவு கெயய நவணடிய நவறு ஒரு ்தோ்ை கிளிக 

கெயயவும்.

 க்தோடரச்சியோக இல்்லோ்த ஒன்றுககும் நமறபடட அடடவ்ணத்தோள்க்ைத ந்தரநக்தடுகக Ctrl 
கபோத்தோ்ை அழுததியவோறு, அடடவ்ணத்தோள்களின் ்தத்தல்களின் மீது Click கெயய நவணடும். ந்தரவு 

கெயயப்படட ்தோள்களின் ்தத்தல்களின் நி்றம் வெண்மையாக மோறிவிடும். அவவோறு ந்தரவு கெயயப்படட 

அடடவ்ணத்தோள்களில் ஏந்தனும் ஒன்றில் கெயயப்படும் மோற்றம், ந்தரவு கெயயப்படட  ்தோள்களில் 

பிைதிபலிககும்.

எடுததுககோடடு: கணககீடடுத்தோள்கள் மு்்றநய, Sheet1, Sheet3 மறறும் Sheet7 ஆகியவற்்ற மடடும் 

ந்தரநக்தடுத்தல்.
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படிநி்்ல 1: Sheet1 கிளிக கெயயவும்.

படிநி்்ல 2: Ctrl கபோத்தோ்ை அழுததிப் பிடிககவும்.

படிநி்்ல 3: Sheet3  மறறும்  Sheet7ஐ கிளிக கெயயவும்.

 ந்தரநக்தடுககப்படட ்தோளின் நி்றம் “கவண்மயோக” மோறும் மறறும் பயைர கெயயும் மோற்றஙகள் 

எல்்லோ ்தோள்களிலும் மோற்றம் கெயயும்.

ஒன்றுககும் நமறபடட க்தோடரச்சியற்ற ்தோள்கள் (Sheet1, Sheet3, and Sheet7)

படம்  10.3 ந்தரநக்தடுககப்படட க்தோடரச்சியற்ற ஒன்றுககும் நமறபடட அடடவ்ணத்தோள்கள்

10.2 அ்ைததுத ்தோள்க்ையும் ந்தரநக்தடுத்தல்

 அ்ைததுத ்தோள்க்ையும் ந்தரநக்தடுகக ஏந்தனும் ஒரு ்தத்தலின் மீது வ்லது கிளிக கெயது, 

ந்தோன்றும் நமல் மீடபு படடியலிருநது “Select All Sheets” ந்தர்வ ந்தரநக்தடுககவும்.

ஏ
ந

்த
னு

ம்
 ஒ

ரு
 ்த

ோளி
ன்

 
வ

்ல
து

 கி
ளி

க
 க

ெ
ய

க

"Select All Sheets" என்்ற 
ந்தர்வ கிளிக கெயக

படம் 10.4(அ) அ்ைதது கணககீடடுத்தோள்க்ையும் ந்தரநக்தடுத்தல்

கமோத்த ்தோள்கள்

ந்தரநக்தடுககப்படட ்தோள்கள்

படம் 10.4 (ஆ) அ்ைதது கணககீடடுத்தோள்க்ையும் ந்தரநக்தடுத்தல்

ந்தர்வ ைதது கெய்தல் 

 ந்தரநக்தடுககப்படட அடடவ்ணத ்தோள்களின் ந்தர்வ ைதது கெயவது மிகவும் எளி்தோை 

கெயல்போடோகும். கீழகணட அடடவ்ணயில் பல்நவறு வழிமு்்றகளில், ஒரு ந்தரவு கெயயப்படட ்தோளின் 

ந்தர்வ எவவோறு ைதது கெயவது என்பது ககோடுககப்படடுள்ைது.

 வரி்ெ எண  ந்தரவு வ்க ந்தர்வ நீககும் கெயல்

1 ஒற்்றத்தோள்
ந்தரவு கெயயோ்த ஏந்தனும் ்தோ்ை 

கிளிக கெயய நவணடும்.
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2 க்தோடரச்சியில்்லோ அடடவ்ண ்தோள்கள்
ந்தரவு கெயயோ்த ஏந்தனும் ்தோ்ை 

கிளிக கெயய நவணடும்.

3
க்தோடரச்சியில்்லோ்த ஒன்றுககும் 

நமறபடட அடடவ்ணத ்தோள்கள்

ந்தரவு கெயயோ்த ஏந்தனும் ்தோ்ை 

கிளிக கெயய நவணடும்.

4 அ்ைதது ்தோள்கள்
ந்தரவு கெயயோ்த ஏந்தனும் ்தோ்ை 

கிளிக கெயய நவணடும்.

 ந்தரநக்தடுககப்படட ்தோள்களின் ந்தர்வ ைதது கெயய, சுடடி்ய ெலது கிளிக் கெயது வரும் 

நமல்மீடபு படடியலில் இருநது “Deselect All Sheets” என்னும் ந்தர்வ ந்தரநக்தடுககவும்.

10.3 கணககீடடுத்தோளிறகு மோறறு 
கபயரிடு்தல்

 கணககீடடுத்தோள்களின் ககோடோநி்்ல 

கபயைோைது Sheet–n எை இருககும். இதில் n–
என்பது எணணோகும். கணககீடடுத்தோளின் 

கபய்ை மோற்ற இைணடு வழிமு்்றகள் 

பின்பற்றப்படுகி்றது. 

வழிமு்்ற 1

• மோறறுப் கபயரிட நவணடிய 

கணககீடடுத்தோளின் ்தத்தலின் மீது இரட்டை 
கிளிக் கெயயவும்.

• ஒரு சிறிய "Rename Sheet"  என்்ற உ்ையோடல் 

கபடடி படம் 10.5 ல் கோடடியவோறு ந்தோன்றும்.

படம் 10.5   Rename Sheet உ்ையோடல் கபடடி

புதிய கபய்ை ்தடடச்சு கெயது, OK கபோத்தோ்ை 

கிளிக கெயயவும்.

வழிமு்்ற 2

• மோறறுப் கபயரிட நவணடிய ்தத்தலின் மீது 

ெலது கிளிக் கெயது ந்தோன்றும் நமல்மீடபு 

படடியலிலிருநது Rename Sheet  ந்தர்வ 

கிளிக கெயயவும்.

• இப்கபோழுது Rename Sheet உ்ையோடல் 

கபடடி ந்தோன்றும் அதில் புதிய கபய்ை ்தடடச்சு 

கெயது OK கபோத்தோ்ை கிளிக கெயயவும். 

(படம் 10.6 கோணக)

்தோளின் கபயர எழுதது அல்்லது  

எண அல்்லது சி்றப்பு குறியீடுகள் 

(& ! @) நபோன்்றவறறில் ஏந்தனும் ஒன்்்ற 

ககோணடு க்தோடஙக நவணடும். ்தோளிறகு 

்தவ்றோை கபயர மோற்றம்  கெய்தோல் பி்ை 

கெயதி கவளியிடப்படும்.

குறிப்பு 

ஒரு ்த
ோளி

ல் வ
்லது

 

கிளி
க கெயக

ககோடோநி்்ல கபயருடன் Rename உ்ையோடல் கபடடி 

புதிய கபய்ை இஙநக 
்தடடச்சு கெயயவும்

படம் 10.6   அடடவ்ண ்தோளுககு மறறுப் 

கபயரிடு்தல் கபயர
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10.3.1 அடடவ்ணத ்தோள்க்ை நெரத்தல் மறறும் நீககு்தல்

 ஒரு புதிய அடடவ்ணத்தோ்ை உருவோககும் நபோது ்தோை்மவோக மூன்று ்தோள்களுடன் ந்தோன்றும். 

ந்த்வகயனில் ஒன்று அல்்லது நமறபடட கணககீடடுத ்தோள்க்ை நெரகக்லோம் அல்்லது நீகக்லோம்.

10.3.1.1  கணககீடடு ்தோ்ை நெரத்தல்

 ஏறகைநவ உள்ை அடடவ்ணத ்தோள்களில் நமறககோணடு ஒரு புதிய ்தோ்ை நெரகக பல்நவறு வழி 

மு்்றகள்  உள்ைை.

படிநி்்ல  1:

• கணககீடடுத்தோள் ்தத்தலின் மீது ெலது கிளிக் கெயது ந்தோன்றும் நமல்மீடபு  படடியிலிருநது Insert 
Sheet ந்தர்வ கிளிக கெயய நவணடும்.

(அல்்லது)

• Insert → Sheet  என்்ற கடட்ை்யக கிளிக கெயய நவணடும். 

(அல்்லது)

• க்டசித ்தோளிறகும், கி்டமடட உருள் பட்டககும் இ்டநய Enter வி்ெ்ய கிளிக கெயயவும்.

Insert → Sheet ந்தரநக்தடுககவும்

Insert Sheet கிளிக கெயயவும்

வ்லது கிளிக கெயயவும்

அ
ல்

்ல
து

படம் 10.7   ஒன்றுககும் நமறபடட ்தோள்க்ை நெரத்தல்

படிநி்்ல 2:

• “Insert Sheets”  உ்ையோடல் கபடடி ந்தோன்றும் (படம் 10.8 கோணக).
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"OK" கிளிக கெயக

புதிய அடடவ்ண ்தோள் எஙகு நெரககப்பட 
நவணடுநமோ அந்த அ்மவிடத்்த 

அ்மகக ஒரு ந்தர்வ கிளிக கெயக

புதிய ்தோள்

மறக்றோரு நகோப்பில் 
இருககும் ்தோ்ை இ்ணகக

படம் 10.8  Insert Sheet உ்ையோடல் கபடடி

இந்த உ்ையோடல் கபடடியில்

• Position  என்்ற பகுதியில் “Before current sheet”  அல்்லது  “After current sheet”  என்ப்்த 

ந்தரநக்தடுககவும். “Before” எனும் ந்தர்வ கிளிக கெய்தோல் புதிய ்தோள் ந்தரவு கெயயப்படட ்தோளின் 

இடது பு்றமோகவும்,  “After” என்னும் ந்தர்வ கிளிக கெய்தோல் வ்லது பு்றமோகவும் நெரககப்படும்.

• Sheet பகுதியில் உள்ை No.of sheet என்்ற சுைல் கபடடியில் ந்த்வயோை ்தோள்களின் எணணிக்க்ய 

்தடடச்சு கெயந்தோ அல்்லது சுைல் அம்பு குறி்ய பயன்படுததிநயோ ்தை்லோம். ஒரு ்தோள் மடடும் 

நெரககப்படுமோயின், Name கபடடி கெயல்நி்்லககு மோற்றப்படடு நெரககப்படும் ்தோளிறகு புதிய 

கபயரிட்லோம்.  ஒன்றிறகு நமறபடட ்தோள்கள்  நெரககப்படுமோயின் Name கபடடி கெயல்படோது.

• கு்்றந்தபடெமோக 1 ்தோளும் அதிகபடெமோக 253 ்தோள்களும் நெரகக்லோம். (ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க 4.1.5)

• இறுதியோக  OK  கபோத்தோ்ை கிளிக கெயயவும். 

10.3.2 – அடடவ்ணத்தோ்ை நீககு்தல்

அடடவ்ணத ்தோள்க்ை ்தனியோகநவோ அல்்லது குழுககைோகநவோ நீகக்லோம்.

அடடவ்ணத்தோ்ை நீககு்தல்:

• கணககீடடுத்தோள் ்தத்தலின் மீது ெலது கிளிக் கெயது வரும் நமல்�டப்பு படடியிலிருநது “Delete Sheet” 
ந்தர்வ ந்தரவு கெயய நவணடும். 

(அல்்லது) 

• படடி பட்டயிலிருநது Edit → Sheet → Delete  என்்ற ந்தரவு வரி்ெயில் கெயயநவணடும். (படம் 10.9 

கோணக)
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ந்தரவு கெயயப்படட ்தோள்

வ்லது கிளிகஅல்்லது

Edi
t →

 sh
ee

t →
 D

ele
te

படம் 10.9 அடடவ்ணத்தோ்ை நீககு்தல்

3. நமறகணட இைணடு வழிகளிலும், "்தோள்க்ை 

நிைந்தைமோக நீகக நவணடுமோ" என்்ற எச்ெரிக்க 

கெயதி ந்தோன்றும். அதில் Yes என்ப்்த கிளிக 

கெயயவும். 

ஒன்றுககு நமறபடட ்தோள்க்ை நீககு்தல்:

 ஒன்றுககும் நமறபடட ்தோள்க்ை 

நீககுவ்தறகு, நீகக நவணடிய 

அடடவ்ணத்தோள்க்ை முன்நப கூ்றப்படடுள்ை 

வழிமு்்றகளில் ந்தர�க்தடுதது, ஏந்தனும் ஒரு 

்தோள் ்தத்தலின் மீது சுடடி்ய ெலது கிளிக் கெயது 

ந்தோன்்றம் நமல் மீடபு படடியில் Delete Sheet 

என்்றத ந்தர்வ கிளிக கெயய நவணடும் அல்்லது 

படடியல் பட்டயில் இருநது Edit → Sheet → 
Delete என்்ற கடட்ை்யத ந்தரநக்தடுகக 

நவணடும். அடுதது வரும் கெயல்மு்்றகள் ஒரு 

அடடவ்ணத ்தோ்ை நீககுவ்தறகோை 

கெயல்மு்்ற்ய நபோன்்றந்த ஆகும்.

10.4 – �கக்லடுத்தல், �கரத்தல் மறறும் 
்தோள்களின் வரி்ெ்ய மோறறு்தல்

 அடடவ்ணத்தோளின் ்தத்தலின் மீது 

கிளிக் வெய்து இழுத்தல் எளிய �கரதது்தல் 

மு்்றயோகும். 

 படடி பட்ட்யப் பயன்படுததியும்  ஒரு 

்தோ்ை �கரத்த்லோம்.

1. �கரத்த நவணடிய ்தோளின் மீது ெலது 
கிளிக் கெயது ந்தோன்றும் நமல்மீடபு 
படடியிலிருநது Move/copy sheet என்்ற 
ந்தர்வநயோ அல்்லது படடிப்  
பட்டயிலிருநது Edit  → sheet→ move/
copy  என்்ற ந்தர்வநயோ கிளிக கெயய 
நவணடும். (படம் 10.10 கோணக)

படம் 10.10 அடடவ்ணத்தோ்ை �கக்லடுத்தல் 

அல்்லது �கரதது்தல்

2. Move/Copy Sheet  உ்ையோடல்கபடடியில் 

அடடவ்ணத ்தோள் இடம் கப்ற நவணடிய  

புதிய நி்்ல்ய குறிககவும். 
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ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ல்  தி்றநது ்வககப்படடுள்ை நவக்றோரு ஆவணததிறகும் அடடவ்ணத ்தோ்ை 

�கரத்த்லோம்.

3. அடடவ்ணத்தோ்ை �கக்லடுகக Copy என்்ற விருப்பத்்த ந்தரவு கெயயது

4.  OK கபோத்தோ்ை கிளிக கெயய நவணடும்.

10.5 நுணண்்றகள், வரி்ெகள் மறறும் க�டுவரி்ெக்ை ந்தரநக்தடுத்தல் 

10.5.1 ஒற்்ற நுணண்்ற்யத ந்தரநக்தடுத்தல்: 

• சுடடியின் அம்புககுறி்ய ந்த்வயோை நுணண்்றயில் ்வதது கிளிக கெயயநவணடும் (அல்்லது).

• ந்த்வயோை நுணண்்ற முகவரி்ய, முகவரி கபடடியில் ந�ைடியோக ்தடடச்சு கெயது, Enter கபோத்தோ்ை 

அழுத்த நவணடும்.

ஏந்தனும் ஒரு நுண்ண்்ற்ய கிளிக கெயக 

நுணண்்ற முகவரி்ய ்தடடச்சு 

கெயது, Enter கபோத்தோ்ை அழுத்தவும்

படம் 10.11 நுணண்்ற்ய ந்தரநக்தடுத்தல்

10.5.2 ஒன்றுககும் நமறபடட நுணண்்றக்ை ந்தரநக்தடுத்தல்:

 க்தோடரச்சியோை நுணண்்றப் பைப்்ப வி்ெப்ப்ல்க அல்்லது சுடகடலி மூ்லம் ந்தரநக்தடுகக்லோம். 

10.5.2.  ஒன்றுககும் நமறபடட நுணண்்றக்ை சுடகடலி மூ்லம் ந்தரநக்தடுத்தல்

• ஏந்தனும் ஒரு நுணண்்றயில் கிளிக கெயயவும். 

• சுடகடலியின் இடது கபோத்தோ்ை அழுததிப் பிடித்தவோறு சுடடி்ய �கரத்தவும்.

• ந்த்வயோை நுணண்்றக்ைத ந்தரநக்தடுத்த பின் சுடடியின் கபோத்தோ்ை விடுவிககவும். 

Chapter 10.indd   181 20-04-2020   16:00:46



182 183

நுணண்்றகளின் பைப்பு

ந
்த

ரக
்த

டு
க

க
ப்ப

ட
டு

, 

உ
ய

ரத
தி

க
க

ோட
ட

ப்ப
ட

ட
 வ

ரி
்

ெ
க

ள்

ந்தரநக்தடுககப்படடு, உயரததிககோடடப்படட க�டுவரி்ெகள்

படம் 10.12 ஒன்றுககும் நமறபடட நுணண்்றக்ை ந்தரநக்தடுத்தல்

10.5.2.2 ஒன்றுககும் நமறபடட நுணண்்றக்ை வி்ெப்ப்ல்க மூ்லம்  ந்தரநக்தடுத்தல்:

• ந்தரநக்தடுககப்பட நவணடிய நுணண்்ற பைப்பின் ஏந்தனும் ஒரு நுணண்்றயில் கிளிக கெயயவும். 

• Shift- கபோத்தோ்ை அழுததியவோந்ற, �கரவு கபோத்தோன்க்ைப் பயன்படுததி மீ்தமுள்ை பைப்பி்ை 

ந்தரவு கெயய்லோம்.

10.5.3 வரி்ெ மறறும் க�டுவரி்ெ்ய ந்தரநக்தடுத்தல்:

• ந்த்வயோை க�டுவரி்ெ்ய ந்தரநக்தடுகக, க�டுவரி்ெயின் ்த்்லப்பின் மீது  கிளிக கெயயவும்.

• ந்த்வயோை வரி்ெ்ய ந்தரநக்தடுகக, வரி்ெயின் எணணின் மீது கிளிக கெயயவும். 

ந்தரவு கெயயப்படட 

க�டுவரி்ெகள் 

முழு வரி்ெ்யத ந்தரநக்தடுகக, வரி்ெ 

எணணில் கிளிக கெயக.

முழு க�டுவரி்ெ்யத ந்தரநக்தடுகக, 

க�டுவரி்ெயின் ்த்்லப்பில் கிளிக கெயக.

படம் 10.13 ஒரு வரி்ெ மறறும் க�டுவரி்ெ்ய ந்தரநக்தடுத்தல்
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10.5.4  க்தோடரச்சியோை ஒன்றுககும் நமறபடட வரி்ெ அல்்லது க�டுவரி்ெக்ைத ந்தரநக்தடுத்தல் 

 ந்தரவு கெயயப்பட நவணடிய வரி்ெ அல்்லது க�டுவரி்ெயின்  க்தோகுதிகளில் மு்த்லோவது வரி்ெ 

அல்்லது க�டுவரி்ெ்ய கிளிக கெயயவும்.

• Shift  கபோத்தோ்ை அழுததிப் பிடித்தவோறு, ந்தரவு கெயயப்பட நவணடிய பைப்பின் க்டசி வரி்ெ 

அல்்லது க�டுவரி்ெ்ய கிளிக கெயயவும்.

(1) க�டுவரி்ெ ்த்்லப்்ப கிளிக கெயக

(3) க்டசி க�டுவரி்ெ ்த்்லப்்ப கிளிக கெயக.

ந்தரநக்தடுககப்படடுள்ை க�டுவரி்ெகள்

(2) Shift கபோத்தோ்ை 
அழுததி பிடிககவும்

Shift

படம் 10.14 க்தோடரச்சியோை வரி்ெ / க�டுவரி்ெக்ை ந்தரவு கெய்தல்

10.5.5 க்தோடரச்சியல்்லோ்த வரி்ெ அல்்லது க�டுவரி்ெக்ைத ந்தரநக்தடுத்தல்

• ந்தரநக்தடுககப்பட நவணடிய வரி்ெ அல்்லது க�டுவரி்ெ பைப்பின் மு்த்லோவது வரி்ெ அல்்லது  

க�டுவரி்ெ்ய கிளிக  கெயயவும்.

• Ctrl கபோத்தோ்ை அழுததியவோறு ந்த்வயோை வரி்ெ அல்்லது க�டுவரி்ெ்ய கிளிக கெயயவும்.

க்தோடரச்சியல்்லோ்த நுணண்்றக்ைத ந்தரநக்தடுத்தல்

• ஒரு நுணண்்ற அல்்லது நுணண்்றகளின் பைப்்ப நமறகணட ஏந்தனும் ஒரு மு்்றயில் 

ந்தரநக்தடுககவும். 

• சுடடி்ய அடுத்த பைப்பிறகோை க்தோடகக நுணண்்ற அல்்லது ந்த்வயோை நுணண்்றககு 

�கரத்தவும்.

• Ctrl கபோத்தோ்ை அழுததியவோறு நுணண்்றக்ைக கிளிக கெயயவும் அல்்லது ஏறகைநவ ந்தரவு 

கெய்த பைப்நபோடு மறக்றோரு பைப்்ப ந்தரநக்தடுகக கிளிக கெயது இழுககவும். 

• ந்த்வகயனில் திரும்ப கெயயவும்.
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10.6  வரி்ெ, க�டுவரி்ெக்ை ம்்றத்தல் 
மறறும் கவளிப்படு்தல்

 வரி்ெ அல்்லது க�டுவரி்ெகள் 

ம்்றககப்படடிருககும் நபோது அவற்்ற அச்சிட 

முடியோது. ஆைோல் அ்்த சுறறியுள்ை வரி்ெ 

அல்்லது க�டுவரி்ெக்ை �கக்லடுககும் நபோது   

ம்்றககப்படடுள்ை வரி்ெ அல்்லது 

க�டுவரி்ெகள்   �கக்லடுககப்படும். எ.கோ. 

க�டுவரி்ெ B ஆைது ம்்றககப்படடிருந்தோல் 

க�டுவரி்ெ A மறறும் C  ஐ �கக்லடுககும் நபோந்த 

B யும்  �கக்லடுககப்படும். 

• வரி்ெ மறறும் க�டுவரி்ெக்ை ம்்றககநவோ 

அல்்லது கவளிப்படுத்தநவோ படடியல் 

பட்டயில்  Format  என்ப்்த கிளிக கெயய 

நவணடும் அல்்லது சுடடி்ய வ்லது கிளிக 

கெயது ந்தோன்றும் நமல்மீடபுப் படடியிலிருநது 

ந்த்வயோை கடட்ை்ய ந்தரவு கெயய 

நவணடும்.

• மு்தலில் ம்்றகக விரும்பும் வரி்ெ/ 

க�டுவரி்ெ்ய ந்தரவு கெயயவும்

• பி்றகு Format → Row → Hide என்்ற ந்தரவின் 

மூ்லம் வரி்ெ்யயும்,   Format → Column → 
Hide  என்்ற ந்தரவின் மூ்லம் க�டுவரி்ெயும் 

ம்்றகக்லோம். 

• இ்்தநய வ்லது கிளிக கெயது, ந்தோன்றும் 

நமல்மீடபுப் கபடடியில் இ்்தநய வ்லது கிளிக 

கெயது, ந்தோன்றும் நமல்மீடபுப் கபடடியில் 

“Hide “ விருப்பத்்த ந்தரவு கெயயவும். 

• ம்்றநதுள்ை  வரி்ெ அல்்லது க�டுவரி்ெ்ய 

கவளிப்படுத்த. Format → Row→ Show  
அல்்லது  Format → Column → Show  என்்ற 

ந்தரவோைது பயன்படுகி்றது.

• நமல்மீடபு படடியின் மூ்லம் ம்்றகக அல்்லது 

கவளிப்படுத்த, வ்லது கிளிக கெயது,  நமல்மீடபு 

படடியிலிருநது “Show” என்ப்்த ந்தரவு 

கெயயவும்.. 

10.7 வரி்ெ மறறும் க�டுவரி்ெ்ய உ்்றய 
கெய்தல் மறறும் இயல்பு நி்்லககு திருப்பு்தல்

 உ்்றயச் கெய்தல் என்பது ந்த்வயோை 

வரி்ெக்ை அடடவ்ணத்தோளின் 

நமல்பகுதியிலும், ந்த்வயோை க�டுவரி்கக்ை 

அடடவ்ணத்தோளின் இடது பககததிலும் 

அல்்லது இைண்டயும் நி்்லகக கெய்த்லோகும்.   

அடடவ்ணத்தோளுககுள் தி்ை உருைச் 

கெயயும்நபோது உ்்றயச்  கெய்த வரி்ெகளும், 

க�டுவரி்ெகளும் கோணும் நி்்லயிந்லநய 

இருககும்.

வரி்ெ அல்்லது க�டுவரி்ெக்ை 

உ்்றயச்(freeze)  கெய்தல்:

1) உ்்றயச் கெயய விரும்பும் வரி்ெயின் கீழ 

உள்ை வரி்ெயின் எணகணயும் அல்்லது உ்்றயச் 

கெயய விரும்பும் க�டுவரி்ெயின் வ்லது 

க�டுவரி்ெமீது கிளிக கெயயவும்.. 

2) Window → Freeze ந்தர்வ  கிளிக 

கெயயவும்.

வரி்ெ அல்்லது க�டுவரி்ெ்ய உ்்றயச் கெயய 

(Freeze)

1. வரி்ெ கீழ மறறும் க�டுவரி்ெயின் வ்லது 

பு்றததில் உள்ை நுணண்்ற்ய கிளிக 

கெயயவும்.

2. WindowsFreeze ந்தரநக்தடுககவும்.

3) அந்த நுணண்்றயின் நமல் கி்டகநகோடும், 

இடது பு்றததில் க�டுஙநகோடும் ந்தோன்றும் 

இப்கபோழுது தி்ை உருைச் கெய்தோல்  நகோடடிறகு 

நமல் மறறும் இடதுபு்றததில் உள்ை அ்ைததும் 

�கைோமல் கோணும் நி்்லயில் இருககும்.

இயல்புநி்்லயோககல் (unfreezing)

1) Window → Freeze எனும்  கடட்ை்ய 

கிளிக கெய்தோல் நகோடுகள் ம்்றநது வரி்ெ 

அல்்லது க�டுவரி்ெ இயல்புநி்்லககு திரும்ப 

வநதுவிடும்.
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படம் 10.15 வரி்ெ அல்்லது க�டுவரி்ெ உ்்றய 

கெய்தல் 

10.8 - நுணண்்றக்ை ஒன்றி்ணத்தல் 
(Merge Cells

 ஒன்றுககும் நமறபடட நுணண்்றக்ை 

ஒநை நுணண்்றயோக ஒன்றி்ணகக: 

1. ந்த்வயோை நுணண்்றக்ைத 

ந்தரநக்தடுககவும்.

2. Merge Cell  குறும்படம் அல்்லது Format → 
Merge Cells என்ப்்த படடிபட்டயில் 

ந்தரவு கெயயவும்.

படம் 10.16 நுணண்்றக்ை ஒன்றி்ைத்தல்

10.9 – நுணண்்ற வடிவூடடல், அடடவ்ணத்தோள் போதுகோத்தல், நுணண்்ற பூடடு்தல் மறறும் 
ம்்றத்தல்

 நுணண்்றயில் உள்ை ்தை்வ வடிவூடடல் கெய்தல் என்பது உ்ைககு கூடு்தல் வி்ை்வ அளிககும் 

என்ப்தோகும். எழுதது வ்க, அைவு மோறறு்தல், ்தடிப்போககு்தல், அடிநகோடிடு்தல், ெோயந்த எழுததுககைோக 

(italics) மோறறு்தல் நபோன்்ற்வ கூடு்தல் வி்ைவோகும். அடடவ்ணச் கெயலியில் உள்ை ்தை்வ ப்ல 

வழிகளில் வடிவ்மகக்லோம். (படம் 10.17 கோணக)

10.17   வடிவூடடல் கருவிப்பட்ட

10.9.1 – வடிவூடடல் கருவிப் பட்டயிலுள்ை பணிககுறிகள்

1.  எழுததுரு கீழி்றககு கபடடி: பல்நவறு எழுதது வடிவுக்ை இந்த படடியலில் 

இருநது ந்தரநக்தடுகக்லோம்.

2.  எழுதது அைவு கீழி்றககு கபடடி:  இது எழுததுருககளின் அை்வ மோறறி அ்மககப் 

பயன்படுகி்றது.

3.  எழுததுருகக்ை ்தடிமைோககு்தல் பணிககுறி: இ்த்ைப் பயன்படுததி ்தைவுக்ை ்தடித்த  

எழுததுககளில் கோடட்லோம் இ்தறகோை  குறுககுவழி Ctrl+B.

4.  ெோயகவழுதது பணிககுறி: இது ்தைவுக்ை ெோயந்த வடிவில் கோடடப்பயன்படும். இ்தறகோை 

குறுககு வழி Ctrl+I.

5.  அடிகநகோடிடு்தல் பணிககுறி: இது ்தைவுக்ை அடிகநகோடிடடுக கோடடப் பயன்படுகி்றது. 

இ்தறகோை குறுககுவழி Ctrl+ U
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6.  �ோன்கு இ்ெவு பணிககுறிகள் – இ்வ ்தைவுக்ை  இடது, வ்லது, ்மயம் மறறும் 

ந�ரததி   இ்ெவுகளில் ஒழுஙகுபடுத்த உ்தவுகி்றது. இ்தறகோை குறுககு வழிகள் இடது - Ctrl+L, 
வ்லது - Ctrl +R , ்மய - Ctrl+ E  மறறும்  ந�ரததி - Ctrl+ J.

7.  எண வடிவ்மப்பு பணிககுறிகள்:  பணக குறியீடு (Currency)  பணிககுறி, 
ெ்தவீ்தம் (Percent) பணிககுறி, இயல்பு நி்்ல (Standard) பணிககுறி, ்தெம புள்ளி்ய நெரத்தல், 

்தெம புள்ளி்ய கு்்றத்தல் நபோன்்ற பணிககுறிக்ைப் பயன்படுத்த்லோம். இவறறுள், பணக குறியீடு, 

ெ்தவீ்தம் மறறும் இயல்பு நி்்லககு மு்்றநய Ctrl+ Shift +4, Ctrl+ Shift +5 மறறும் Ctrl+ Shift +6 
குறுககு வழிக்ை பயன்படுத்த்லோம்.

8.  உள் ்தள்ைல் மிகுப்பு மறறும் கு்்றப்புப் (Increase indent and Decrease indent) 

பணிககுறிகள்: நுணண்்றயில் உள்ை ்தைவுக்ை உள்்தள்ைப் பயன்படுகி்றது.

9   எல்்்லப் பணிககுறி (Borders): எல்்்லயின் வ்க (Border style), பின்பு்ற நி்றம் 

(Background Color) மறறும் எழுதது நி்றம் (Font color) பணிககுறிகள் மு்்றநய அடடவ்ணத்தோள்  

நகோடுகளின் நி்றம், பின்பு்ற வணணம் மறறும் ்தைவுகளின் நி்றத்்த மோற்ற பயன்படுகி்றது.

10.9.2 - Formatting  Cells உ்ையோடல் கபடடி்யப் பயன்படுததி  வடிவூடடல் கெய்தல்

 நமறகணட அ்ைதது வடிவூடடல் பணிககுறிக்ை ஒவகவோன்்றோகத்தோன் பயன்படுத்தமுடியும். 
ஆைோல்  Format → Cells    உ்ையோடல் கபடடி்யப் பயன்படுததி நமறகணட அ்ைதது வடிவூடடல்க்ையும் 

கெயவந்தோடு, முன்கோடசி்யயும் (Preview)  போரகக்லோம். ந்தரநக்தடுககப்படட நுணண்்றயில்  வ்லது 

கிளிக கெயது, Format Cells என்ப்்த ந்தரநக்தடுகக நவணடும் அல்்லது Format → Cells அல்்லது Ctrl → 
1  பயன்படுததி படம் 10.18ல் கோடடப்படடுள்ைவோறு Format Cells உ்ையோடல் கபடடி்ய கப்ற்லோம்.

படம் 10.18 Format Cells உ்ையோடல் கபடடி
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Numbers  ்தத்தல்:

 Category, Format, Language, Decimal places, Leading Zeros மறறும்  Thousands separator 
நபோன்்ற்வ எண வடிவூடடல் ந்தரவுகைோகும். பயைர வ்ையறுககும் வடிவூடடல்க்ையும் நெரநதுக 

ககோள்ை்லோம். கெயயப்படும் மோற்றஙக்ை முன்கோடசியோக (Preview) கோணபது இ்தன்  சி்றப்போகும்.

Cell Protection ்தத்தல்:

 ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க நுணண்்றயிலுள்ை ்தைவுக்ை எதிரபோைோ்த மோற்றஙகளில் இருநது ்தடுதது 

போதுகோககி்றது. கடவுச்கெோல் (Password)  மூ்லமோக போதுகோப்்பக ககோடுககி்றது. ெரியோை கடவுச்கெோல் 

மூ்லம் அஙகீகோைம் அளிககப்படுகி்றது. இ்தன் மூ்லம் முழு அடடவ்ணத்தோளும் போதுகோப்பு மு்்ற்மயில் 
(Protected mode) இருககும் நபோது Protected பணபுககூறுகள் நுணண்்றப் போதுகோப்்ப நமலும் உறுதிச் 

கெயகி்றது.

படம் 10.19 Format Cell உ்ையோடல் கபடடி Cell Protection ்தத்தல்

1. போதுகோப்பு கூறு ந்த்வப்படும் நுணண்்றக்ைத ந்தரநக்தடுககவும்.

2. Format → Cells உ்ையோடல் கபடடியில் Cell Protection  ்தத்த்்ல கிளிக கெயயவும்.

3. முழு ஆவணத்்தயும் கடவுச்கெோல் மூ்லம் போதுகோகக Tools → Protect Document → Sheet கடட்ை்ய  கிளிக 

கெய்தோல் படம் 10.20ல் கோடடப்படடுள்ைவோறு Protection Sheet உ்ையோடல் கபடடி ந்தோன்றும். இதில் Password 

மறறும் Confirm உ்ைப் கபடடிகளில் ஒநை கடவுச்கெோல்்்ல ்தடடச்சு கெயது, OK கபோத்தோ்ை கிளிக கெயய 

நவணடும்.

4. Hide formula ந்தரவின் மூ்லம் வோயப்போடுக்ை ம்்றதது போதுகோகக்லோம்.
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5. Hide when printing  ந்தரவின் மூ்லம் அச்சிடப்படும் நபோது, போதுகோககப்படட நுணண்்றகள் 

ம்்றககப்படும்.  இ்வ தி்ையில் ம்்றநதிருககோது.

6. Ok கபோத்தோ்ை கிளிக கெயயவும்.

கடவுச்கெோல்லின் நீைம் கு்்றந்தது 5 எழுததுகளில் இருககநவணடும்.

படம் 10.20 Protect Sheet உ்ையோடல் கபடடி

10.10 – நுணண்்ற போர்வயிடல் 

10.10.1 ஒப்பீடடு நுணண்்ற முகவரி (Relative Addressing)

 கீநை ககோடுககப்படடுள்ை அடடவ்ணத்தோளில், A1 மு்தல்  A3 வ்ை உள்ை நுணண்்ற பைப்பில் 

உள்ை மதிப்புகளின் கூடடுத க்தோ்க்ய கணககிடுவ்தறகு  நுணண்்ற A4 ல் =SUM(A1:A3) என்்றச் 

கெயறகூறு  பயன்படுத்தப்படடுள்ைது.  இந்த நபோன்று நுணண்்றகள் B1மு்தல் B3 வ்ையுள்ை பைப்பின் 

மதிப்புக்ை கணககிடுவ்தறகு, நுணண்்ற A4ல் உள்ை கெயறகூறு B4ல் �கக்லடுதது ஒடடப்படும் நபோது, 

கெயறகூறில் குறிப்பிடப்படட நுணண்்ற முகவரிகள் =SUM(B1:B3) என்று  ்தோைோகநவ  மோற்றப்படடிருககும்.

 

படம் 10.21 ஒப்பீடடு நுணண்்ற முகவரி 
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10.10.2 ்தனித்த நுணண்்ற முகவரி (Absolute Addressing):

 இது ஒப்பீடடு நுணண்்ற முகவரிககு எதிரம்்றயோைது.  இந்த வ்கப் போர்வயிடலில், வோயப்போடு 

அல்்லது கெயறகூறில் நுணண்்றகளின் முகவரிக்ை குறிப்பிடும் நபோது அ்தன் வரி்ெ எண மறறும் 

க�டுவரி்ெககு முன்பும் $  என்்ற குறியீடு இட நவணடும்.

 கீநை ககோடுககப்படடுள்ை எடுததுககோடடில், A4ல் உள்ை கெயறகூறில், நுணண்்ற பைப்பின் 

க்தோடகக முகவரி A1 என்பது   $A$1 என்றும், இறுதி முகவரி A3 என்பது $A$3 என்றும் குறிப்பிடப்படடு,    
=SUM($A$1:$A$3) எை வ்ையறுககப்படடுள்ைது. இ்தன் மூ்லம் இந்த கெயறகூறு ்தனித்த நுணண்்ற 

போர்வயிடல் வ்கயோக மோற்றப்படடுள்ைது. இந்த வோயப்போட்ட B4ககு �கக்லடுதது ஒடடும்நபோது   

கெயறகூறு நுணண்்ற முகவரி மோ்றோமல், நுணண்்ற A4ல் என்ை மதிப்பு வி்டயோக வந்தந்தோ  அந்த 

மதிப்பு ்தோன் நுணண்்ற B4லும் வரும். 

படம் 10.22 ்தனித்த  நுணண்்ற முகவரி 

10.11– ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க கெயறகூறுகள்

10.11.1 – அறிமுகம்

 கெயறகூறு என்பது முன்ைநை வ்்றயறுககப்படட வோயப்போடு ஆகும். இது அடடவ்ணச் கெயலியில் 

உள்ை ்தைவுக்ைக ்கயோைவும், பகுப்போயவு கெயவ்தறகும் பயன்படுகி்றது. அடடவ்ணத ்தோளில், 

ந்த்வயோை வி்ட்ய கபறுவ்தறகு வோயப்போடுக்ை கடட்மப்ப்்த கெயறகூறுகள் எளி்தோககுகின்்றை. 

அடடவ்ணச் கெயலியில் கணககீடுக்ை கெயவ்தறகு ெமன்போடுக்ை வ்ையறுப்ப்தறகோை மோறிகள் 

என்பது, ்தைவுகள் இடம்கபறறுள்ை நுணண்்றகளின் முகவரி்ய குறிககும். ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ல் 

்தைவுக்ை பகுப்போய சுமோர 350ககும் அதிகமோை கெயறகூறுக்ை ககோணடுள்ைது. இந்த கெயறகூறுகள் 

எணகள், ந்ததி, ந�ைம் மறறும் உ்ை ்தைவுகளின் மீது கெயல்படும்.

10.11.2 – கெயறகூறுகளின் வ்கக்ைத க்தரிநதுககோள்ளு்தல்

 அடடவ்ணச் கெயலியின் உள்ளி்ணந்த கெயறகூறுகள் அ்தன் முககிய சி்றப்பியல்பு ஆகும். 

ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ல் கெயறகூறுக்ை, Function wigard உ்ையோடல் கபடடியின் மூ்லம் கப்ற முடியும். 

Insert → Function கடட்ை அல்்லது Ctrl + F2 வி்ெப் ப்ல்க குறுககுவழியின் மூ்லம் படம் 10.22ல் 

கோடடப்படுள்ைவோறு Functiona wizard உ்ையோடல் கபடடி்ய கப்ற்லோம். 
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படம் 10.23 Function Wizard உ்ையோடல் கபடடி

1. Category கீழி்றஙகுப் கபடடியிலிருநது 

கெயறகூறின் வ்க்யத 

ந்தரநக்தடுககநவணடும். Function    படடியல், 

ந்தரநக்தடுககப்படட கெயறகூறு வ்கயின், 

கெயறகூறுக்ை மடடும் படடியலிடும். 

இதிலிருநது  ந்த்வயை கெயறகூற்்ற 

ந்தரநக்தடுககவும்.

2. கெயறகூறு ந்தரநக்தடுககப்படடவுடன் 

அ்தறகோை விைககம் உ்ையோடல் கபடடியின் 

வ்லதுபு்றம் ந்தோன்றும்.  ந்த்வயோை 

கெயறகூறின் மீது இைட்ட கிளிக கெயயவும்.

3. இப்நபோழுது உ்ையோடல் கபடடியில் ந்தோன்றும் 

உ்ைப்கபடடியில் ந்த்வயோை ்தை்வ 

உள்ளிடடோல் Result உ்ைப்கபடடியில் அ்தன் 

வி்ட ந்தோன்றும்.

10.11.3 – கணி்த மறறும் புள்ளியியல்  
கெயறகூறுகளுடன் கெயல்படு்தல்்

10.11.3.1 - கணி்த கெயறகூறுகள்

 Category வ்கயிழுப் படடியிலுள்ை   
Mathematical ந்தரவின் மூ்லம் கணி்த 

கணககீடுக்ைச் கெயயும் பல்நவறு 

கெயறகூறுக்ை கப்ற்லோம்.

படம் 10.24 கணி்த கெயறகூறுகள்

சி்ல கணி்த கெயறகூறுக்ை கீநை கோண்லோம்:

ABC ( Number / Cell address)

 இந்த கெயறகூறு, ககோடுககப்படட ஒரு 

எணணின் ந�ரம்்ற மதிப்்ப வி்டயோக 

ககோடுககப் பயன்படும் கெயறகு்றோகும். 

எடுததுககோடடு:

=ABS(-76)  என்பது 76 என்்ற எண்ணயும்,

=ABS(74)  என்பது 74, என்்ற எண்ணயும்.

Chapter 10.indd   190 20-04-2020   16:00:47



190 191

=ABS(0)  என்பது 0 என்்ற எண்ணயும் வி்டயோக 

்தரும்.

ACOS (Number/Cell Address) 

 இந்த கெயறகூறு ்த்்லகீழ திரிநகோண 

ககோ்ென் (cosine) எண்ணத திருப்பி 

அனுப்புகி்றது.  இந்த எணணோைது ஒரு நகோணம் 

(angle) ஆகும்.   இந்த நகோணததில் மதிப்பு 0.0 
மு்தல் +PI (π )  ககு இருகக நவணடும். Degrees  
கெயறகூறு, நகோணத்்த போ்க (degresss) 

மதிப்பில் திருப்பி அனுப்புகி்றது.

எடுததுககோடடு

=ACOS(-1) கெயறகூறு 3.14159265358979  
என்்ற மதிப்பு திருப்பி அனுப்புகி்றது.

ACOSH (Number/Cell Address)

 இந்த கெயறகூறு ்த்்லகீழ பைவ்ைய 

ககோ்ென் எண்ணத திருப்பி அனுப்புகி்றது. 

இந்த  எண  +1.0. ககு ெமமோகநவோ அல்்லது 

அதிகமோகநவோ  இருகக்லோம்.

எடுததுககோடடு

=ACOSH(1), 0 என்்ற மதிப்பு திருப்பி அனுப்புகி்றது. 

=ACOSH(COSH(4)), 4 என்்ற மதிப்பு திருப்பி 

அனுப்புகி்றது.

ACOT(Number/Cell Address)

 இந்த கெயறகூறு ்த்்லகீழ திரிநகோண 

எதிர க்தோடுக்க (cotangent) எண்ணத திருப்பி 

அனுப்புகி்றது. எதிர க்தோடுக்க நகோணமோைது 

ஓர எணணோகும். இந்த நகோணம் 0.0 மு்தல் 
+PIககுள் இருகக நவணடும். Degees  கெயறகூறு  

நகோணத்்த போ்க (degrees) மதிப்பில் திருப்பி 

அனுப்புகி்றது.

எடுததுககோடடு

=ACOT(1) கெயறகூறு 
0.785398163397448(PI/4 radians) என்்ற 

மதிப்பு திருப்பி அனுப்புகி்றது.

ASIN (Number/Cell Address)

 இந்த கெயறகூறு ்த்்லகீழ திரிநகோண 

்ென் (sine) எண்ணத திருப்பி அனுப்புகி்றது. 

இந்த எண ்ென் நகோணமோகும். இந்த நகோணம் 
-PI/2 மு்தல் +PI/2ககுள் இருககநவணடும்.  

Degrees கெயறகூறு நகோணத்்த போ்க 
(degrees) மதிப்பில் திருப்பி அனுப்புகி்றது.

எடுததுககோடடு

=ASIN (0) கெயறகூறு 0 என்்ற மதிப்பு திருப்பி 

அனுப்புகி்றது.

=ASIN(1) 1.5709963267949(PI/2 radians) 

என்்ற மதிப்்ப திருப்பி அனுப்பும்.

=DEGREES(ASIN (0.5)) 30 என்்ற மதிப்்ப 

திருப்பியனுப்பும். SINE 30 மதிப்பு 0.5 ஆகும்.

ATAN (Number/Cell Address)

 இந்த கெயறகூறு ்த்்லகீழ திரிநகோண 

tangent என்்ைத திருப்பி அனுப்புகி்றது. இந்த 

எண நகோணமோகும். இந்த நகோணம் -PI/2 மு்தல் 

PI/2 ககுள் இருககும் Degrees கெயறகூறு 

நகோணத்்த போ்க (degrees) மதிப்பில் திருப்பி 

அனுப்புகி்றது.

எடுததுககோடடு

=ATAN (1) என்பது 0.785398163397448 
(PI/4 radians) என்்ற மதிப்பு திருப்பி அனுப்புகி்றது.

=DEGREES (ATAN (1)) என்பது 45 என்்ற 

மதிப்பு திருப்பி அனுப்புகி்றது. TAN(45)-ன் மதிப்பு 

1 ஆகும். 

CEILING (Number; Significance; Mode)

 இந்த கெயறகூறு ககோடுககப்படட 

எண்ண Significance இ்லககததின் க�ருஙகிய 

மடஙகின் முழு  எணணோக மோறறுகி்றது. Number  

என்பது முழு எணணோக மோற்றப்படட நவணடிய 

எண Significance என்பது அந்த எண்ண முழு 

எணணோக மோறறுவ்தறகோை மடஙகு Mode 
என்பது விருப்பு மதிப்பு.  Mode அைபுரு 

ககோடுககப்படடு அ்தன் மதிப்பு 0 அல்்லோ்த 
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எணணோக மறறும்  Number, Significance இைணடு 

எதிரம எணணோக இருந்தோல் எணணின் ்தனித்த 

மதிப்்ப அடிப்ப்டயோகக ககோணடு எண முழு 

எணணோக மோற்றப்படுகி்றது.  Microsoft Excel –
ககு இ்்த  Export  கெயயும் நபோது Mode அைபுரு 

நீககப்படும் ஏன்கைன்்றோல் மூன்்றோம் அைபுரு்வ  
அதிகரிககோது.

எ.கோ

=CEILING(15.5;2;2) என்பது  16 என்்ற மதிப்பு 

திருப்பி அனுப்புகி்றது.

=CEILING(-11;-2) என்பது -10 என்்ற மதிப்பு 

திருப்பி அனுப்புகி்றது.

=CEILING(-11;-2;0) என்பது -10 என்்ற மதிப்பு 

திருப்பி அனுப்புகி்றது.

=CEILING(-11;-2;1) என்பது -12 என்்ற மதிப்பு 

திருப்பி அனுப்புகி்றது.

COMBIN (Count1; Count2)

 இது ககோடுககப்படட எணணின் கபோருள் 

நெரக்கயி்ை ககோடுககி்றது. Count1 குழுவில் 

உள்ை உருப்படிகளின் எணணிக்க Count2 
என்பது குழுவில் உள்ை ந்தரநக்தடுககப்படும் 
உருப்படிகளின் எணணிக்க COMBIN என்பது 

உருப்படிக்ை ந்தரக்தடுககும் வழிமு்்றயோகும். 

எ.கோ A,B மறறும் C குழுவிலிருநது 2 உருப்புடிகள் 
3 வழிகளில் ந்தரநக்தடுககப்படடோல் அ்வ AB,AC  
மறறும் BC  Count1!/(Count2!*(Count1-
Count2)!) என்்ற வோயப்போட்ட COMBIN 
பயன்படுகி்றது.

எடுததுககோடடு:

=COMBIN(3; 2) என்பது 3, என்்ற மதிப்பு திருப்பி 

அனுப்புகி்றது.

=COMBIN(5; 3) என்பது 10, என்்ற மதிப்பு திருப்பி 

அனுப்புகி்றது. 

COMBINA (Count1; Count2)

 இது ககோடுககப்படட எணணின் கபோருள் 

நெரக்கயின் எணணிக்க்ய ககோடுககி்றது. 

ஏறகைநவ உள்ை உருப்புகளின் மோறறுமு்்றயும் 

இந்த எடுததுக ககோள்ைப்படுகி்றது. Count1  
குழுவில் உள்ை உருப்படிகளின் எணணிக்க 

(Item) Count 2 குழுவில் உள்ை ந்தரநக்தடுககப்படும் 

உருப்படிகளின் எணணிக்க. COMBINIA  
என்பது ்தனித்தன்்மயோை வழிகளின் மூ்லம் 

உருப்படிக்ைத ந்தரநக்தடுககி்றது. 

ந்தரநக்தடுககும் வரி்ெமு்்ற எப்படி 

நவணடுமோைோலும் இருகக்லோம். ஏறகைநவ வந்த 

உருப்படிகள் அனுமதிககப்படுகி்றது. ‘எ.கோ A,B 
மறறும்C குழுவில் இருநது 2 உருப்படிகள் 6 

வழிகளில்  AB, BA, AC, CA, BC , CB    
அ்மகக்லோம்.

=(Count 1+Count2-1)! (Count2!(count1-1)!  
என்்ற வோயப்போட்ட COMBINIA  
பயன்படுததுகி்றது.

Example
=COMBINA(3;2) returns 6, =COMBINA(4;3) 
returns 20

COS(Number)

 இது எணணின் திரிநகோண Cosine 
மதிப்்ப திருப்பி நகோண சுற்றைவுடன் திருப்பி 

அனுப்புகி்றது. நகோணத்்த போ்க மதிப்பில் 

திருப்பி ்தை RADIANS ெோரபு பயன்படுகி்றது.

Examples:

=COS(PI()/2) returns 0, the cosine of PI/2 
radians.

=COS(RADIANS(60)) returns 0.5, the cosine of 
60 degrees.

COUNTBLANK (Range)

 இது நுணண்்றப் பைப்பில் உள்ை கோலி 

நுணண்்றகளின் எணணிக்க்ய திருப்பி 

அனுப்பும்

எ.கோ

=COUNTBLANK (A1:B2) ஒருநவ்ை A1, A2, 
B1 மறறும் B2  கோலியோக இருந்தோல் 4 என்்ற 

மதிப்்பத திருப்பி அனுப்பும்.
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COUNTIF (Range; Criteria)

 Range மு்்றககு  உடபடட பைப்போகும்.

எ.கோ:

 Criteria என்்ற வைன்மு்்றயோைது எண 

அல்்லது நகோ்வ அல்்லது ெமமோக இருகக்லோம் 

.இது எந்த நுணண்்றக்ை என்ை நவணடும் 

என்று தீரமோனிககி்றது. ந்தடும் உ்ை்ய ெோ்தோைண 

நகோ்வ அ்மப்பிலும ககோடுகக்லோம். “b.*” என்்ற 

கடட்ை “b”  ல் க்தோடஙகும். அ்ைதது 

கெோறக்ையும் ககோடுககும். ந்தடல் ெைமோக 

இருந்தோல் “ “ என்்ற குறிககுள் ககோடுகக 

நவணடும். 

 A1:A10 வ்ையோை பைப்பு 2000-2009 
வ்ையோை எண்ணக ககோணடுள்ைது. 

நுணண்்ற B1-ல் 2006 என்்ற  எண்ண 

ககோணடுள்ைது. நுணண்்ற B2-ல். ெமன்போட்ட 

உள்ளிடவும்.

=COUNTIF (A1:A10;2006) – திருப்பி அனுப்பும் 

மதிப்பு 1

=COUNTIF (A1:A10;B1) -  திருப்பி அனுப்பும் 

மதிப்பு  1

=COUNTIF (A1:A10;">=2006") – திருப்பி 

அனுப்பும் மதிப்பு  4

=COUNTIF (A1:A10;"<"&B1) - when B1 
இருந்தோல் 2006,  திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு 6

=COUNTIF (A1:A10;C2)  C2   >2006 ஆக 

இருந்தோல் A1:A10பைப்பில் > 2006 
நுணண்்றக்ை  மடடும் என்னும்.

 =COUNTIF (A1:A10;"<0") என்னும், எதிரம 

எண்ண மடடும் என்னும்.

10.11.3.2 - புள்ளியியல் ெோரபுகள் (Statistical 
functions)

படம் 10.25 புள்ளியியல் ெோரபுகள்

COUNT(Value1; Value2; ... Value30)

 அைபுருகளின் படடியலில் உள்ை 

எணக்ை எணணும், உ்ைகள் ்தவிரககப்படும் . 
Value1; Value2; ... Value30  என்பது 1மு்தல் 30 

வ்ையோை மதிப்புகள் அல்்லது பைப்பில் உள்ை 

மதிப்புக்ை எணணும்.

எ.கோ

=COUNT(2;4;6;"eight") = 3. எணகளின்  

எணணிக்க 3. Eight என்பது உ்ை ஆ்த்லோல்  

எணணிக்கயில் நெரககப்படவில்்்ல.

COUNTA (Value1; Value2; ... Value30) 

 அைபுருகளின் படடியலிலுள்ை எணக்ை 

எணணும். உ்ைகளும் எணணப்படும், ெைததின் 

�ோம்  0. ஆக இருந்தோலும் எணணிக்கககு 

எடுததுகககோள்ைப்படும்.  Value1; Value2; ... 
Value30  என்பது 1 to 30  வ்ையோை எணகள் 

எணணிக்கககு எடுததுகககோள்ைப்படும்.
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எ.கோ

value 1…4 பு்லஙகளிலுள்ை உள்ளீடுகள் 2,4,6 
மறறும் எடடு இ்தன் எணணிக்க்ய கணககி

=COUNTA(2;4;6;"eight")=4. இ்தன் 

எணணிக்க 4.

CORREL(Data1; Data2)

 இது இைணடு ்தைவு குழுககு  இ்ட்யயோை  

correction coefficient திருப்பு அனுப்பும்  Data 1 

மு்தல் ்தைவு குழு, Data2 இைணடோவது ்தைவு குழு 1 

எ.கோ

=CORREL(A1:A20;B1:B20) இைணடு ்தைவு 

குழுககளுககு இ்ட்யயோை  lines correction? 

்ய கணககீடடு  corretation coefficient 
ககோடுககி்றது..

LARGE (Data; Rank_C)
 ககோடுககப்படட்தைவு குழுவின்  Rank_C  
வது கபரிய மதிப்்ப திருப்பி அனுப்புகி்றது Data   
என்பது நுணணணுப் பைப்பு  Rank –C  என்பது 

மதிப்பின் ்தைவரி்ெ.

எ.கோ

=LARGE  (A1 : C50; 2)-  பைப்பு (A1:C50 – ல் 

இைணடோவது கபரிய மதிப்்பத திருப்பி 

அனுப்புகி்றது.

SMALL (Data; Rank_C)

 ககோடுககப்படட ்தை குழுவின் Rank-C வது  

சிறிய மதிப்்ப திருப்பி அனுப்புகி்றது  data என்பது 

நுணண்்றப் பைப்பு  Rank-C  என்பது மதிப்பின் 

்தைவரி்ெ

எ.கோ

=SMALL(A1:C50;3) பைப்பு  A1:C50. –ல் 3 வது 
சிறிய மதிப்்ப திருப்பி அனுப்புகி்றது.

AVERAGE(Number1; Number2; ... 
N u m b e r 2 0 )

 அைபுருககளின் ெைோெரி்யத திருப்பி 

அனுப்புகி்றது. . Number1; Number2; ... 

Number20  எண படிவ  1- 20 வ்ையி்லோை பைப்பு 

அல்்லது என்  மதிப்போகும்.

எ.கோ:

=AVERAGE (A1:A20) பைப்பு A1:A20 

வ்ையி்லோை ெைோெரி மதிப்்ப திருப்பி 

அனுப்புகி்றது. 

10.11.4 – ்தருகக வ்க ெோரபுகளுடன் கெயல்படல் 

(Working with the functions in Logical 
Category )

IF (Test; TrueValue; FalseValue)

 ்தருகக நெோ்த்ை்யக குறிககி்றது. 

நெோ்த்ை என்பது மதிப்பு அல்்லது நகோ்வயோக 

இருகக்லோம். அ்தன் மதிப்பு True  அல்்லது False 
ஆகும். ்தருகக  நெோ்த்ை True  ஆக இருந்தோல் 

True value –ல் உள்ை மதிப்பும்  false  ஆக 

இருந்தோல்  FALSE value  -ல் உள்ை மதிப்பும்  

திருப்பி அனுப்பும்.

Examples

=IF(A1>5;”True”;"too small") A1-ன் மதிப்பு 5 
விட கபரி்தோக இருந்தோல், True எனும் உ்ை இயகக 

நுணண்்றயில்  current cell ந்தோன்றும் 

இல்்்லநயல் “False” என்று ந்தோன்றும் ( “ “  குறி 

இல்்லோமல்).

10.11.5 – ந்ததி மறறும் ந�ைம் ெோரபுகளுடன் 

கெயல்படு்தல்

 Open Office Calc ந்ததி/ ந�ைத்்த 

எணணோக மதிப்பிடுககி்றது ஒரு நுணண்்றயில் 

ககோடுககப்படட ந்ததி அல்்லது ந�ை மதிப்பின் 

வடிவத்்த மோற்ற  Format→cell  என்ப்்த 

ந்தரநக்தடுத்தபின். ந்தோன்றும்  Format cells 
உ்ையோடல் கபடடியில்  numbers tab்ய கிளிக  

கெய்தோல் எண வடிவ்மககு ந்த்வயோை 

ெோரபுகள் இருககும்.
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படம் 10.26 ந்ததி மறறும் ந�ைம் ெோரபுகள்

10.11.6 – உ்ை வ்கயோை ெோரபுகளுடன் கெயல்படல் 

CONCATENATE("Text1"; "Text2";"Text3"; ...)

 ஒன்றிறககு நமறபடட ெைஙக்ை ஒன்றி்ணககி்றது  Text1; Text2; Text3; ...  என்ப்வ  1 மு்தல் 3 
வ்ையி்லோை உ்ைக்ை ஒன்றி்ணதது ஒநை ெைமோக ககோடுககி்றது..

எ.கோ.

=CONCATENATE("Good ";"Morning ";"Mr. ";"Ramki")  Good Morning Mr. Ramki என்ப்்த 

திருப்பி அனுப்பும்.

DECIMAL("Text"; Radix)

 ககோடுககப்படட ெைத்்த (Text)  Radix-ல் எணமு்்றககு ஏறப ந�ரம முழு எணணோக மோறறுகி்றது.  
Text என்பது மோற்றப்படநவணடிய உ்ையோகும். பதிைோறுநி்்ல எண்ணயும் மறறும் நுணண்்ற 

முகவரி்யயும் நவறுபடுத்த  பதிைோறு நி்்ல எண்ண “   ”, குறிககுள் ககோடுகக நவணடும். எ.க “A1" 
அல்்லது “FACE Radix   என்பது எணமு்்ற்மயின் அடிமோைம் இது ந�ரம எண  2-லிருநது 36ககு 

இருகக்லோம்

எ.கோ.

=DECIMAL("17";10) திருப்பு அனுப்பும் 17. =DECIMAL("FACE";16) திருப்பு அனுப்பும் 64206.

=DECIMAL("0101";2) திருப்பு அனுப்பும் 5.

Chapter 10.indd   195 20-04-2020   16:00:47



196 197

10.12 – OpenOffice Calc –ல் வ்ைபடம்

10.12.1 – அறிமுகம்

 வ்ைபடம் என்பது தி்றன்மிகக மு்்றயில் 

்தைவுக்ை படிப்ப்தறகு  எளி்தோக புரிநது 

ககோள்கின்்ற வ்கயில்  படஙகைோக அளிப்ப்தோகும். 
Openoffice Calc–ல் பல்நவறுபடட  

்தைவுகளுககோை வ்ைபடஙகள் உள்ைை. இது 

்தைவுக்ை மிகச் சி்றந்த வ்ைபட வடிவில் 

உருவ்மதது நமம்படச் கெயகி்றது. 

10.12.2 – வ்ைபட வ்ககள் க்தரிநது   ககோள்ைல் 

 ப்ல வ்கயோை வ்ைபடஙகள் ்தைவுக்ைக  

ககோணடு உருவோககப்படும் படஙகைோக 

உருவோககப்படுகின்்றை.  வ்ைபடம் உருவோககு்தல் 

மறறும் கோடசிய்மத்தல் கீநை 

விவரிககப்படடுள்ைது.

1. க�டுவரி்ெ வ்ைபடம் (Column charts)

2. பட்ட வ்ைபடம் (Bar charts)

3. வடட வ்ைபடம் (Pie charts)

4. பைப்பு வ்ைபடம் (Area charts)

5. நகோடடு வ்ைபடம் (Line charts)

6. சி்த்றல் வ்ைபடம் (Scatter or XY charts)

7. குமிழி வ்ைபடம் (Bubble charts)

8. வ்்ல வ்ைபடம் (Net charts)

9. இருப்பு வ்ைபடம் (Stock charts)

10. க�டுவரி்ெ மறறும் நகோடடு வ்ைபடம் 
(Column and line chart)

க�டுவரி்ெ வ்ைபடம் (Column Charts)

  இது க�டும்பட்டக்ைக ககோணட 

வ்ைபடமோகும். ஒவகவோரு பட்டயின் உயைம் 

அ்தன் மதிப்பிறகு ெரியோை அைவு விகி்தம் 

ககோணட்தோகும் X அச்சு வ்கயி்ையும் Y அச்சு 

வ்கயி்ை மதிப்்பயும் குறிககி்றது.

 Normal  என்்ற து்ண வ்க வ்கயின் 

அ்ைதது மதிப்புக்ையும் அடுத்ததது 

கோடடுகி்றது ஒவகவோரு ்தனித்த மதிப்பும் பி்ற 

மதிப்புகளுடன் ஒப்பிடுவ்தறகு ்தனி கவைம் 

கெலுததுப்படுகி்றது.

 Stacked என்்ற து்ண வ்க இது 

ஒவகவோரு வ்கயின் ்தைவு மதிப்புக்ை ஒன்றின் 

மீது ஒன்்றோக கோணபிககும் ஒடடுகமோத்த 

மதிப்புககும் மறறும் வ்கயின் ஒவகவோரு மதிப்பின் 

்தனி பஙகளிப்பிறகும் ்தனி கவைம் 

கெலுத்தப்படுகி்றது. 

 Percent என்்ற ஒரு து்ண வ்க இது 

கமோத்த ்தைவு வ்கயில் ்தைவின் ஒப்பீடடு ெ்தவீத்்த 

குறிகக உ்தவுகி்றது. கமோத்த மதிப்புடன் ஒப்பீடடு 

பஙகளிப்புககு ்தனிகவணம் கெலுததுப்படுகி்றது.

படம் 10.27 க�டுவரி்ெ வ்ைபடம்

பட்ட வ்ைபடம் (Bar Charts)

 இது கி்டப்பட்ட (horizontal) ககோணட 

வ்ைப்படமோகும் ஒவகவோரு பட்டயின் நீைம் 

அ்தன் மதிப்பிறகு ெரியோை அைவு விகி்தம் 

ககோணட்தோகும்.  Y அச்சு வ்க்யயும், X அச்சு 

வ்கயின் மதிப்்பயும் குறிககி்றது.

படம் 10.28 பட்ட வ்ைபடம்

வடட வ்ைபடம்  (Pie Charts)

 வடட வ்ைபடமோைது கமோத்த வடடப்பகுதியில் 

மதிப்புக்ை வடட நகோண பகுதியோக குறிககி்றது. 

வில்லின் நீைம் அல்்லது வடட நகோண பைப்பிறகு 

ெரியோை அைவு விகி்தம் ககோணட்தோகும்.

 Normal Pie து்ண வ்கயோை இது 

கமோத்த வடடப்பைப்பில் வணணம் தீடடப்படட வடட 

நகோண பகுதி ஒநை ஒரு க�டுவரி்ெயின் ்தை்வ 

குறிககி்றது. எந்த ஒரு வடட நகோண பகுதி்யயும் 

கிளிக கெயது இழுதது பிரிகக்லோம், அல்்லது 

நெரகக்லோம்.
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 Exploded pie து்ண வ்கயோை இது 

வடட நகோண பகுதி ஏறகைநவ ஒன்றுககோன்று 

பிரிககப்டட்்தக கோடடுகி்றது.  ் ப வ்ைப்படததின் 

்மயததிலிருந்த சுற்றைவு கூடிய வடட நகோண 

பகுதிய கிளிக கெயது ்தகரத்த்லோம்

 Doughnut து்ண வ்கயோை இது ப்ல 

க�டுவரி்ககளின் ்தைவுக்ை கோடடுகி்றது. 

ஒவகவோரு க�டுவரி்ெ ்தைவு பிரிமோை அ்மப்பில் 

கோடப்படுகி்றது. இந்த அ்மப்பில் உள்ை 

து்ணயின் வழியோக அடுத்த க�டுவரி்ெயின் 

்தைவி்ணக கோண்லோம். பிரிம்ைவின் 

்மயததியிலிருநது சுற்றைவுடன் கூடிய கவளி 

வடட நகோண பகுதி்ய கிளிக கெயது இழுதது 

�கரத்த்லோம்.

 Exploded doughnut து்ண வ்கயோை 

இது கவளிவடட நகோண பகுதி ஏறகைநவ 

ஒறுன்ககோன்று பிரிககப்படட்்தக கோடடுகி்றது. 

உருவோககப்படட வ்ைபடததின் பிரிம்ையின் 

்மயததிலிருநது சுற்றைவுடன் கூடிய கவளி வடட 

நகோண பகுதி்ய கிளிக கெயது இருந்த 

�கரத்த்லோம்

படம் 10.29 வடட வ்ைபடம்

பைப்பு வ்ைபடம் (Area charts)

 இது மதிப்புக்ை புள்ளிகைோக Y- அச்சில் 

கோடடுகி்றது அச்சு வ்கயி்ைக கோடடுகி்றது. Y 
மதிப்போை ஒவகவோரு ்தைவு வரி்ெயும் ஒரு 

நகோடடின் மூ்லம் இ்ணககப்படுகி்றது. இ்தறகு 

நகோடுகளுககு இ்டப்படட   பைப்பு வணணத்தோல் 

நிைப்பப்படுகி்றது. இது ஒரு வ்கயிலிருந்த 

மறக்றோரு வ்கககு கடடயமோக மோறுவ்தறகு  

கவைம் கெலுததுகி்றது.

 Normal - து்ண வ்கயோை இது எல்்லோ 

மதிப்புக்ையும் ்தனித்த Y- மதிப்புக்ைக 

குறிககி்றது. ்தைவுப் பைப்பில் உள்ை க�டுவரி்ெயில்  

க்டசியிலிருநந்த படிப்படியோக மு்த்லோவது 

க�டுவரி்ெயின் பைப்்பக குறிககி்றது. மு்தல் 

க�டுவரி்ெயின் மதிப்புகள் பி்ற மதிப்புக்ை விட 

அதிகமோக இருந்தோல், க்டசியோக வ்ையப்படட  

பகுதி மற்ற பகுதிக்ை ம்்றநது விடும்.  

 Stacked - து்ண வ்கயோை இது 

மதிப்புக்ை திைைோக  ஒன்்றன் மீது ஒன்்றோக 

அடுககி ்வப்ப்்தக குறிககி்றது. இது ்தைவுக்ை 

ஒன்றுகககோன்று ம்்றககோ்தவோறு அ்ைததும் 

போரககககூடிய வ்கயில் இருககும்படி உறுதி 

அளிககி்றது. அடுககியப் பகுதியில்  அடியில் 

வ்ையப்படட க�டுவரி்ெயின் மதிப்்ப ்தவிை பி்ற Y 
மதிப்புக்ை ்தனி மதிப்புகைோக இருககோது.

 Percent -து்ண வ்கயோை இது 

மதிப்புக்ை திைைோக ஒன்்றன் மீது ஒன்்றோக 

அடுககி ்வப்ப்தறகு குறிககி்றது. வ்கயின் 

கமோத்த ெைோெரி்ய அைவிடுகி்றது.

படம் 10.30 பைப்பு வ்ைபடம்

Line charts

 இது  மதிப்புக்ை புள்ளிகைோக Y – 
அச்சியில் கோடடுகி்றது. X அச்சு வ்க்ய 

கோடடுகி்றது. Y-ன் மதிப்போை ஒவகவோரு ்தைவு 

வரி்ெயும் ஒரு நகைடடின் மூ்லம் 

இ்ணககப்படுகி்றது. Points only து்ண 

வ்கயோை இது புள்ளிக்ை மடடும் குறிககி்றது 
and lines து்ண வ்கயோை இது புள்ளிக்ை 

குறிககவும், ஒநை ்தைவு வரி்ெயின் புள்ளிக்ை 

ஒரு நகோடடின் மூ்லம் இ்ணககி்றது.

 Points only - து்ண வ்கயோை இது 
புள்ளிக்ை குறிககி்றது.

 Points and lines - இந்த து்ணவ்க 
ஒரு ்தைவு வ்கயோை புள்ளிக்ை நகடடின் மூ்லம் 
இ ் ண க கி ்ற து .
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 Lines only - து்ண வ்கயோை இது 

நகோடுக்ை மடடும் குறிககி்றது

 3-D lines - து்ண  வ்கயோை இது ஒநை 

்தைவு வரி்ெயின் புள்ளிக்ை  3-D  நகோடடிைோல் 

இ்ணககி்றது.

படம் 10.31 Line charts

Scatter or XY charts

 இது கபயர X- மதிப்புகளின் படடியல் 

மறறும் Y – மதிப்புகளின் படடிய்்லக  ககோணட 

ஒரு ்தைவு வரி்ெ்ய அடிப்ப்டயோகக  ககோணடது. 

ஒவகவோரு (XY) இ்ண மதிப்பும் ஒருஙகி்ணந்த 

அ்மப்பில் புள்ளிகைோகக கோடடப்படுகி்றது. ்தைவு 

வரி்ெயின்  கபயர Y- மதிப்புகநைோடு 

க்தோடரபுப்படுத்தப்படடு குறிவிைககந்தோடு 

கோணபிககப்படுகி்றது.

 இந்த வ்ைபடம் ககோடநி்்ல அ்மப்பில் 

உருவோககப்படுகி்றது. வ்ைபடம். உருவோககப்படட 

பின்ைர அ்தன் பணபுக்ை பதிப்போயவு கெயது 

அ்தன் ந்தோற்றத்்த மோற்ற்லோம். Data Series 
Properties  உ்ையோடல் கபடடியின் இந்த 

உ்ையோடல் கபடடியில் ்தைவு வரி்ெயில் ப்ல 

பணபுக்ை மோற்ற்லோம்.

 2-D வ்ைபடததிறகு  Insert-y-Error Bars 
ந்தரவின் மூ்லம் பி்ை பட்டகள் ந்தோன்றுவ்்த 

இய்லச் கெயய்லோம்.

Insert படடியிலுள்ை கடட்ைக்ைப் பயன்படுததி. 

ெைோெரி மதிப்பு நகோடடுக்ையும் மறறும் நபோககு 

நகோடடுக்ையும் ந்தோன்்ற கெயய்லோம.

Points only

 ஒவகவோரு ்தைவு புள்ளியும் பணிககுறியோகக 

குறிககப்படும். OpenOffice ஒவகவோரு ்தைவு 

வரி்ெககும் கவவகவோறு வடிவம் மறறும் வணணம் 

ககோணட ககோடோநி்்ல பணிககுறிக்ைப் 

பயன்படுததுகி்றது. Tool → options → Charts 
→ Default  colours  மூ்லம் ககோடோநி்்ல 

வணணஙக்ை அ்மகக்லோம். 

Lines Only

 இது ஒரு ்தைவு புள்ளிககும் அடுத்த ்தைவு 

புள்ளிககும் ந�ர நகோடடி்ை வ்ைகி்றது. இந்த 

்தைவு புள்ளிகள் பணிகுறிகைோக குறிககப்படோது. 

வ்ையும் வரி்ெமு்்றயும் (order) ்தைவு 

வரி்ெயின் வரி்ெ மு்்றயும் ஒன்்றோகும். X  
மதிப்புகளின் வரி்ெ மு்்றககு ஏறப நகோடுக்ை 

வ்ைய  Sort by x – values குறிககவும். இது 

வ்ைப்படததிறகு மடடுநம கபோருநதும் 

அடடவ்ணயிலுள்ை ்தைவுகளுககு கபோருந்தோது.

புள்ளிகளும் நகோடுகளும் (Points and Lines)

 இது நகோடுக்ையும் புள்ளிக்ையும் ஒநை 

ந�ைததில் கோடடுகி்றது.

3-D நகோடுகள் (3-D Lines)

 நகோடுகள் �ோடோகக்ை நபோல் 

கோடடுகி்றது. ்தைவு புள்ளிகள் பணிககுறிகைோல் 

குறிககப்படோது முடிககப்படட வ்ைப்படததில் 

நகோண போர்வ (angle of view)  மறறும் ஒளிவடடம் 
(illumination)  பணபுக்ை அ்மகக  3-D View  
என்ப்்த ந்தரவு கெயயும்.

படம் 10.32 3-D நகோடுகள்

Bubble charts

 இது மூன்று மோறிகளின் க்தோடர்பக 

கோடடுகி்றது- இைணடு மோறிகள் X- அச்சு மறறும் y 

அச்்ெ குறிககப் பயன்படுகி்றது.  மூன்்றோவது 

மோறி ஒவகவோரு குமிழியின்  ெோரபு அை்வ ( 
Relative size) கோடடுகி்றது.  Data Series 
உ்ையோடல் கபடடியின் மூ்லம் குமிழி  அைவுக்ை 

்தைவு பைப்பின் மூ்லம் வ்ையறுகக வழி கெயகி்றது.
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வ்்ல வ்ைபடம் (Net chart)

 இது ்தைவு மதிப்புக்ைப் புள்ளிகைோக 

இ்ணககப்படட நகோடுகைோகக கோடடுகி்றது. 

வ்்ல ெடடமோைது (grid) சி்லநதி வ்்ல அல்்லது 

radar குைல் நபோல் கோடடுகி்றது. வ்ைப்பட ்தைவின் 

ஒவகவோரு வரி்ெயும் சுற்றைவோக (radial) ்தைவு 

குறிககப்படட பகுதி கோடடப்படுகி்றது. எல்்லோ ்தைவு 

மதிப்புகளும் ஒநை அைவில் கோடடப்படுகி்றது.

ஆ்தைோல் எல்்லோ ்தைவு மதிப்புகளும் ஒநை 

பரிமோணததில் கோடடப்படுகி்றது.

படம் 10.33 வ்்ல வ்ைபடம்

க�டுவரி்ெ மறறும் நகோடடு வ்ைபடம் (Column 
and line charts)

படம் 10.34 க�டுவரி்ெ மறறும் நகோடடு வ்ைபடம்

 க�டுவரி்ெ மறறும் நகோடடு வ்ைபடம் 

என்பது க�டுவரி்ெ வ்ைப்படம் மறறும் நகோடடு 

வ்ைபடததின் க்ல்வயோகும். கீழககணடவறறில் 

ஒன்்்ற ந்தரநக்தடுககவும்.

Columns and Lines: க�டுவரி்ெயின் ்தைவு 

வரி்ெகள் கெவவகஙகைோக அருகருகில் 

வ்ையப்படுவ்தன் மூ்லம் அ்தன் மதிப்புக்ை 

எளி்தோக ஒப்பிட முடிகி்றது.

Stacked columns and Lines க�டுவரி்ெயின் ்தைவு 

வரி்ெகள் ஒன்்றன்மீது ஒன்்றோக அடுககி 
(Stacked) வ்ையப்படுவ்தோல் ்தைவு வரி்ெயின் 

கூடு்தல் (Sum) க�டுவரி்ெயின் உயைத்தோல் 

போரககப்படுகி்றது.

வழிககோடடி முடித்த பின்ைர Insert- Axis ந்தர்வ 

ககோணடு இைணடோவது y  அச்்ெ நெரகக்லோம்.

10.12.3 – வ்ைபடம உருவோககு்தல் மறறும் 

வடிவ்மத்தல் (Creating and formatting 
charts)

1.  வ்ைபடததிறகு ந்த்வயோை ்தைவுள்ை 

நுணண்்றக்ைத ந்தரநக்தடுககவும்.

2.   Insert → Chart   அல்்லது கருவிப்பட்டயிலுள்ை 
Insert  Chart  பணிககுறி்ய கிளிக  கெயயவும்.

படம் 10.35 (அ) வ்ைபடம் உருவோககு்தல்
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3. வ்ைபடம் அ்மப்ப்தறகோை படிநி்்லகளில் படடியல்:

   வ்ைபடம் நெரப்ப்தறகோை படிகள்

  வ்ைபட வ்க படடியல்

 ஒவகவோரு வ்ைபடததிறகோை ந்தரவுகள்

 ஒவகவோரு வ்ைபடததிறகோை விருப்பத  ந்தரவுகள் எந்த ந�ைததிலும முன் படிநி்்லககு கென்று 

ந்தரவு கெய்த ந்தரவுக்ை மோற்ற்லோம்.

படம் 10.35 (ஆ) வ்ைபடம் வ்ககள்

4. வ்ைபட வ்க்யயும் அ்தன் விருப்பத ந்தரவுக்ையும் ந்தரநக்தடுத்தப்பின் Next கபோத்தோ்ை 

கிளிக கெயயவும். 

படம் 10.35 (இ) வ்ைபடம் வ்ககள்
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5. படிநி்்ல 2 –ல்  Data Range  மூ்லம் ்தைவுக்ை ந்தரநக்தடுப்பதில் உள்ை ்தவறுக்ை ெரி கெயய முடியும்.  
Data series in Rows அல்்லது  data series in column இவறறில் ஏந்தனும் ஒன்று ந்தரநக்தடுககவும்.  
First row as label அல்்லது  First column as label  ஆகிய ந்தரவு கபடடிகளில் ஒன்்்றநயோ அல்்லது 

இைண்டயும் ந்தரநக்தடுகக்லோம். பி்றகு  Finish கபோத்தோன் அல்்லது  Next கபோத்தோ்ைக கிளிக 

கெயயவும்.

படம் 10.35 (ஈ) Data சீரியீஸ்

6. Data series  படடியல் கபடடி ்தறநபோ்த வ்ைப்படததின் அ்ைதது ்தைவு வரி்ெகளின் படடிய்்லக 

ககோணடுள்ைது.

• ்தைவு வரி்ெ்ய ஒழுஙகுப்படுத்த, படடியிலிருநது ஒரு உள்ளீட்டத ந்தரநக்தடுககவும்.

• ந்தரநக்தடுககப்படட உள்ளீடடிறகு கீநை ்தைவு வரி்ெக்ை நெரகக  Add கபோத்தோ்ை கிளிக கெயயவும். 

ந்தரநக்தடுககப்படட நெரககப்படட புதிய ்தைவு வரி்ெயும் ஒநை வ்கயிைமோக இருககும்.

• ்தைவு வரி்ெயிலிருநது ந்தரநக்தடுககப்படட உள்ளீட்ட நீககுவ்தறகு Remove கபோத்தோ்ை கிளிக 

கெயயவும்.

• ந்தரநக்தடுககப்படட உள்ளீட்ட நமல் மறறும் கீழ �கரதுவ்தறகு நமல் மறறும் கீழ அம்பு குறிகள் 

பயன்படுகி்றது. ்தைவு மு்ல அடடவ்ணயின் வரி்ெ மு்்ற்ய மோற்றோ்தது. மோ்றோக வ்ைபடத்்த 

சீை்மககும் நபோது வரி்ெ மு்்ற மோறும்.
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படம் 10.35 (உ)  வ்ைபட உறுப்புகள்

7. Chart Elements Page-ல் ்த்்லப்்பயும், விருப்பப்படடோல் து்ண ்த்்லப்்ப ககோடுகக்லோம். 

வ்ைப்படததின் ந�ோகக போர்வயோைரின் கவைததிறகு ககோணடுவை ்த்்லப்பு பயன்படுகி்றது. எ.கோ 
Mark Statement  என்பது இந்த வ்ைபடததிறகு கபோருத்தமோை ்த்்லப்போகும். இறுதியோக  Finish  
கபோத்தோ்ை கிளிக கெயயவும்.

படம் 10.35 (ஊ)  சீரியீஸ் இறுதி வ்ைபடம்

நிகழவு ஆயவு: ஒரு கபோருகளுககோை விறப்ை ்தைவுக்ை  அடடவ்ணச் கெயலியில் அ்்த வ்ைப்படமோக 

உருவ்மககவும்.
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மதிப்பீடு

பகுதி - அ 

ெரியோை வி்ட்ய ந்தரநக்தடு:

1. எது இயஙகு ்தோளின் நி்றம்?

 அ) ெோம்பல்     ஆ) பச்்ெ

 இ) கவள்்ை     ஈ) மஞெள்

2. ப்ல க்தோடரச்சியோை ்தோள்க்ைத ந்தரநக்தடுககப் பயன்படும் கபோத்தோன் எது?

 அ) Ctrl      ஆ)Shift

 இ) Alt      ஈ) tab

3. ஒற்்றத ்தோ்ை நீகக எந்த கடட்ை்யத ந்தரநக்தடுகக நவணடும்?

 அ) File→Sheet→Delete    ஆ) Delete→Sheet→Delete

 இ) Sheet→ Delete    ஈ) Edit→Sheet→Delete

4. Open Office Calc –ல் ம்்றககப்படட ஒரு வரி்ெ்ய கோணபிகக பயன்படும் கடட்ை எது?

 அ) Format→Row→Show   ஆ) Format→Show→Row

 இ) Format→Display→Row   ஈ) Format→Row→Display

5. Open Office Calc-ல் ஒரு நுணண்்ற்ய போதுகோகக Format→Cells பி்றகு ந்தரநக்தடுகக நவணடிய 

tab எது?

 அ) Protect Cell     ஆ) Protection Cell

 இ) Cell Protection    ஈ) Cell Protect

6. எந்த நுணண்்ற்ய முகவரி ்தனித்த்தோக மோற்ற குறியீட்ட பயன்படுததுகி்றது

 அ) ்தனித்த      ஆ) ஒப்பீடடு

 இ) ெோரபு      ஈ)போர்வயிடு

7. எந்த ெோரபு ககோடுககப்படட எண்ண இயககததின் க�ருஙகிய மடககின் முழு எணணோக மோறறுகி்றது.

 அ) COMBINA     ஆ) CEILING

 இ) Floor      ஈ) ABS

8. A5 நுணண்்றயில் மதிப்பு 18 என்்றோல், (A5<26; “True”, “False”) என்்ற ெோரபு திருப்பி அனுப்புவது.

 அ) True      ஆ)False

 இ) A5      ஈ) Error

9. எது தி்றன்மிகக மு்்றயில் ்தைவுக்ை படிப்ப்தறகு எளி்தோக புரிநது ககோள்கின்்ற வ்கயில் படஙகைோக 

அளிப்ப்தோகும்.

 அ) Charts and images    ஆ) graphs and images

 இ) Charts and graphs    ஈ) Images and Pictures
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10.  = DECIMAL (“16”;1101) திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு என்ை?

 அ) 12      ஆ) 13

 இ) D      ஈ) E

பகுதி - ஆ

அ்ைதது விைோககளுககு வி்டயளிககவும்:

1. ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ல் க்தோடரச்சி மறறும் க்தோடரச்சி அல்்லோ்த ்தோள்க்ை எவவோறு ந்தரநக்தடுப்போய?

2. ்தோள்க்ை கபயர மோற்றம் கெயயும் வழிமு்்ற்ய எழுதுக.

3. ்தோ்ை உ்்றய கெய்தலின் பயன் யோது?

4. நுணண்்ற முகவரின் வ்ககள் யோ்வ?

5. வ்ைபடம் என்்றோல் என்ை?

பகுதி - இ

அ்ைதது விைோககளுககு வி்டயளிககவும்: 

1. ஒப்பீடடு நுணண்்ற முகவரி்யயும் ்தனித்த நுணண்்ற முகவரி்யயும் நவறுபடுததுக.

2. ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்-ல் ெோரபுகள் என்்றோல் என்ை?

3. அடடவ்ணத்தோளில் வரி்ெ மறறும் க�டுவரி்ெக்ை எவவோறு ம்்ற ந்தோன்்ற கெயவோய?

4. ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்-க ASIN ெோர்ப  பறறி சுருககமோக எழுது.

5. பைப்பு என்்றோல் என்ை? எடுததுககோடடு ்தருக.

பகுதி - ஈ

அ்ைதது விைோககளுககு வி்டயளிககவும்: 

1. கீழககணட பு்லஙக்ைக ககோணட மோணவர ்தைவுத்தைத்்த அடடவ்ணத ்தோளில் உருவோககுக.

 வரி்ெ எண, கபயர, ்தமிழ, ஆஙகி்லம், கணி்தம், அறிவியல், ெமூக அறிவியல், கமோத்தம், ெைோெரி.

2. அடடவ்ணத ்தோ்ை வடிவ்மப்ப்்த விைககுக.

3. ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்-ல் வ்ைபடம் உருவோககும் படிநி்்லக்ை விைககுக.

4. ஒபன் ஆஃபீஸ் கோல்-ல் ெோரபுகள் எவவோறு பயன்படுத்தப்படுகி்றது? எடுததுககோடடுடன் விைககுக.

Chapter 10.indd   204 20-04-2020   16:00:48



205

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

• அட்டவணைச் செயலியில் உள்்ள தரவு 

செயலோககத்தின் பல்நவறு கருவிகண்ள பறறி 

கற்றல். 

• அட்டவணைச் செயலியில் உள்்ள பகக 

வடிவணைப்பு ைறறும் அச்சிடுதல் பறறி கற்றல்.

11.1 தரவு கருவிகள்

 அட்டவணைச் செயலியில் உள்்ள 

தகவல்கண்ள ணகயோளுவதறகு தரவு கருவிகள் 

பயன்படுகின்்றன.  அட்டவணைச் செயலியில் 

உள்்ள தரவு கருவிகள் தோனியஙகி 

ணகயோளுதலுககும் பயன்படுகின்்றன. புதிய 

பயனரகளுககு இநத கருவிக்ளோனது நைம்பட்ட 

நதரவுக்ளோக நதோன்றும். ஆனோல் இநத 

கருவிகளில் அனுபவம் வோயநத பயனர கடினைோன 

ணகயோளுதணலயும் எளிய வழியில் செயய முடியும்.

11.2 நிபநதணன வடிவூட்டணல உபநயோகித்தல் 

 தரவு கருவியின் முககியைோன பணபோனது 

பயனரின் எளிய புரிதலுககோக அநத தகவணல 

கோடசிப்படுத்துதல் ஆகும் (Visualisation). 

நிபநதணன வடிவணைப்பு பயனருககு நதணவயோன 

நவறுபட்ட தரவுகளுககு ைோறுபட்ட எழுத்தின் 

அ்ளவு, எழுத்தின் நி்றம் ைறறும் பின்பு்ற 

வணைத்ணத தருகி்றது.பயனரோல் கூ்றப்படுகின்்ற 

நிபநதணனகககு  ஏற்றவோறு எழுத்து அ்ளவு, 

எழுத்தின் நி்றம் ைறறும் பின்பு்ற வணைத்ணத  

ைோறறுவதறகு நுணைண்ற வடிவணைப்ணப 

அணைககலோம்.

 எடுத்துககோட்டோக, எணகண்ளக சகோண்ட 

அட்டவணையில் ெரோெரிககு நைறபட்ட அணனத்து 

ைதிப்புகண்ளயும் பச்ணெ வணைத்திலும் ெரோெரிககு 

போ்டம் 11
தரவு கருவிகள் ைறறும் அச்சிடுதல்

அட்டவணைச் செயலிஅலகு III

குண்றவோக உள்்ளவறண்ற 

சிவப்பு வணைத்திலும் 

கோணபிகக முடியும்.

 எடுத்துககோட்டோக 

ைோைவரகளின் 

ைதிப்சபணகள் அட்டவணைச்  செயலியிலில் 

உள்ளி்டப்படடுள்்ளது சவவநவறு விதத்தில் உள்்ள 

ைதிப்சபணகண்ள சவவநவறு வணைஙகளில் 

கோணபிகக நவணடும்.

எடுத்துககோடடு 11.1 பின்வரும் நிபநதணனகளுககு 

ஏற்றவோறு அட்டவணை 11.1 ல் நிபநதணன 

வடிவணைப்ணப அணைககவும்.

 1. 50 ைறறும் அதறகு குண்றவோன 

ைதிப்சபணகண்ள இ்ளம் பச்ணெ வணைத்தில் 

கோணபிககவும்.

 2.  50ககும் அதிகைோன ைதிப்சபணகண்ள 

நீல வணைத்தில் கோணபிககவும்.

அட்டவணை11.1 நிபநதணன வடிவூட்டல்களு்டன் 

தரவுகள்

சபயர ைதிப்சபணகள்

Kumar 32
Arun 67
Gayathri 50
Chandru 98

நிபநதணன வடிவூட்டணல உபநயோகிககும் செயல் 

முண்ற

1. ைதிப்சபணகள் உள்்ள நுணைண்றகண்ள நதரவு 

செயக.

2. படடிப்படண்டயில் இருநது Format→ 
Conditional Formatting நதரவு செயக. 
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ப்டம் 11.1 Format → Conditional Formatting கட்டண்ள

3. ப்டம் 11.2ல் கோடடியுள்்ளவோறு நிபநதணன வடிவணைப்பு உணரயோ்டல் சபடடி நதோன்றும்.

ப்டம் 11.2 நிபநதணன வடிவணைப்பு  Conditional Formatting உணரயோ்டல் சபடடி

4. நிபநதணன 1 ஐ நதரவு செயது cell value வில் greater than என்பணத நதரவு செயது ைறறும் Value Box  
-ல் 50 என தட்டச்சு செயயவும்.

5. பின்பு New Style என்்ற சபோத்தோணன கிளிக செயயவும். New Style சபோத்தோன் ைோறுபட்ட நதரவுக்ளோகிய   

எழுத்தின் வணக, எழுத்தின் அ்ளவு, எழுத்தின் நி்றம், எழுத்தின் இணெவு, எல்ணலயின் நி்றம் ைறறும் 

பின்பு்ற வணைம் ஆகியவறண்ற சகோணடுள்்ளது. 
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ப்டம்  11.3(அ) Cell Style உணரயோ்டல் சபடடி

Conditional Formatting → New Style → Background கட்டண்ளணய மூலம் கிளிக செயவதன் மூலம் ப்டம் 

11.3 கோடடியுள்்ளவோறு Cell Style உணரயோ்டல் சபடடி நதோன்றும்.

Background Tab கிளிக செயது இ்ளம் பச்ணெ வணைத்ணத நதரவு செயயவும் . Ok சபோத்தோணன கிளிக 

செயயவும்

6. இநதநபோல நிபநதணன 2 ஐ நதரவு செயது cell value வில் "less than" என்பணத நதரவு செயது ைறறும் 

Value Box - ல் 50 என தட்டச்சு செயயவும். Background Tab-ல் நீல வணைத்ணத நதரவு செயயவும்.

இறுதியோக ஓபன் ஆபீஸ் கோல்ககின் முடிவோனது பின்வருைோறு கோணபிககப்படும்.

ப்டம் 11.3 (ஆ) பின்புல நி்றம் 
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11.3 வரிணெயோககம்

 தரவுகண்ள ஏறு அல்லது இ்றஙகு 

வரிணெயில் ஒழுஙகுபடுத்தும் செயல்முண்ற 

வரிணெயோககம் எனப்படும். ஒபன் ஆஃபீஸ் 

கோல்க-ல் மூன்று  வணகயோன வரிணெயோகக 

முண்றகள் உள்்ளது. அணவ 

 (1) ெோதோரை வரிணெயோககம் (Simple 
Sorting) 

 (2) பறபுல வரிணெயோககம் (Multi Sorting)

 (3) நதரநசதடுப்பு வரிணெயோககம் (Sort by 
Selection)

11.3.1 ெோதோரை வரிணெயோககம்

 ஒறண்ற ச�டுவரிணெணய பயன்படுத்தி 

தரவுகண்ள ஒழுஙகுபடுத்தப்படுவது ெோதோரை 

வரிணெயோககம் எனப்படும்.  தரவுகண்ள  

வரிணெயோககம் செயவதறகு கோல்க-ன் செநதரக 

கருவிப்படண்டயில் இரணடு பணிககுறிகள் 

உள்்ளது. அணவ 

(1) Sort Ascending (ஏறுவரிணெ வரிணெயோககம்) 
(A முதல் Z வணர - சிறியது முதல் சபரியது 

வணர)

(2) Sort Descending (இ்றஙகுவரிணெ 

வரிணெயோககம்) (Z முதல் A வணர - சபரியது 

முதல் சிறியது வணர)
புலம்

பதிவு

ப்டம்11.4 அட்டவணை செயலி தரவு அட்டவணை

தரவுகண்ள ெோதோரை வரிணெயோககம் செயதல்

படிநிணல 1 : வரிணெயோககம் செயயப்ப்ட நவணடிய புலத்தில் (ச�டுவரிணெ) நுணைண்றச் சுடடிணய 

இருத்தவும்.

படிநிணல 2 : செநதரக கருவிப்படண்டயிலுள்்ள Sort Ascending அல்லது Sort Descending பணிககுறிணய 

கிளிக செயயவும்.

 ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க, நதரநசதடுககப்பட்ட ச�டுவரிணெயிலுள்்ள தரவுகளின் அடிப்பண்டயில், 

அதனு்டன் சதோ்டரபுண்டய ைற்ற ச�டுவரிணெகண்ளயும் நெரத்து வரிணெப்படுத்தும் (ப்டம் 11.6 ணய கோணக)
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Sort Ascending Sort Descending

ப்டம் 11.5 செநதரக கருவிப்படண்ட

ஏறுவரிணெயில் ஒழுஙகுபடுத்துவதறககு "Sort 
Ascending"பணிககுறிணய கிளிக செயயவும்

நுணைண்ற சுடடிணய Name 

ச�டுவரிணெயில் ஏதோவசதோரு 

இ்டத்தில் இருத்தவும்

ப்டம் 11.6 ஏறுவரிணெ வரிணெயோககம்

11.3.2 பறபுல வரிணெயோககம்:

	 ஒன்றுக்கும்	 மேற்பட்ட	 புலத்தை	 (நெடுவரி்ை)	 அடிப்ப்்டயாக	 நகாண்டு	 வரி்ையாக்கம்	

நையயப்படுவதைறகு	 “்பறபுல	 வரி்ையாக்கம்”	 என்று	 ந்பயர்.	 எடுததுக்காட்டாக,	 நவவமவறு	 வகுபபுகள்	

ேறறும்	குழுக்க்ை	ைார்்நதை	20 ோணவர்களின்	தைரவுகண்ள	அட்டவ்ணததைாளில்	நகாடுக்கப்படடுள்ைது.	

இ்நதை	 தைரவுக்ை	 ந்பயர்	 ேறறும்	 ்பா்டம்	 பிரிவுக்ைப	 ந்பாறுதது	 வரி்ைப்படுததை	 ்பற்பல	 வரி்ையாக்கம்	

்பயன்்படுகிறது.	்ப்டம்	11.6 ்ய	காண்க.

தரவுகண்ள பறபுல வரிணெயோககம் செயதல்:

படிநிணல 1:

• Data  Sort கட்டண்ளணய நதரவு செயக.
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முதலில் வரிணெப்படுத்தப்ப்ட நவணடிய 
தரவுகண்ளக சகோண்ட முதல் 
ச�டுவரிணெணய நதரநசதடுககவும் 

வரிணெயோகக 
முண்றணயத் 
நதரநசதடுககவும்

Fainally Click 
"Ok"

ப்டம் 11.7 பறபல வரிணெயோகக உணரயோ்டல் சபடடி

படிநிணல 2:

• ப்டம் 11.7 ல் கோட்டப்படடுள்்ளபடி, Sort உணரயோ்டல் சபடடி நதோன்றும்.

படிநிணல 3:

• “Sort by” கீழி்றஙகுப் படடியல்  சபடடியிலிருநது, முதலில் எநத புலத்தின் அடிப்பண்டயில் தரவுகண்ள 

வரிணெபடுத்தப்ப்ட நவணடுநைோ, அநத புலத்ணத நதரவு செயக. (எடுத்துககோட்டோக: Student Name.)

• Ascending அல்லது Descending என்்ற நரடிநயோ சபோத்தோனில், வரிணெயோகக முண்றணயத் நதரவு 

செயயவும். 

• Ascending என்பது தோனணைவோக நதரநசதடுககப்படடிருககும்

படிநிணல 4:

• “Then by” கீழி்றஙகுப் சபடடியிலிருநது, இரண்டோவதோக எநத புலத்தின் அடிப்பண்டயில் தரவுகள் 

வரிணெபடுத்தப்ப்ட நவணடுநைோ, அநத புலத்ணத நதரவு செயக. (எடுத்துககோட்டோக: Group code).

Chapter 11.indd   210 20-04-2020   16:01:38



211

• Ascending அல்லது Descending என்்ற நரடிநயோ சபோத்தோனில், வரிணெயோகக முண்றணயத் நதரவு 

செயயவும். 

படிநிணல 5:

• இறுதியோக, “OK” சபோத்தோணன கிளிக செயயவும்.

 ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ல் மூன்று புலஙகளின் அடிப்பண்டயில் ைடடுநை தரவுகண்ள பறபுல 

வரிணெயோககம் செயய முடியும். 

ப்டம்11.8 வரிணெயோககப்பட்ட அட்டவணை

குறிப்பு: சபயரகண்ளப் சபோறுத்து அணவகள் ஏறுவரிணெயில் வரிணெப் படுத்தப்படடுள்்ளன. பி்ற 
தரவகளும் ைறுவரிணெயோககம் செயயப்படடுள்்ளன.

11.3.3  நதரநசதடுப்பு வரிணெயோககம் 

 அட்டவணைத்தோளில், ஒரு குறிப்பிட்ட புலத்தில் உள்்ள தரவுகண்ள ைடடும் வரிணெயோககம் செயய 

முடியும். ஆனோல், இநத வணக வரிணெயோககம் சபோதுவோக பரிநதுணரககப்படுவதில்ணல. ஏசனனில், ஒரு 

குறிப்பிட்ட புலத்தில் உள்்ள தரவுகண்ள ைடடும் வரிணெயோககம் செயயும் நபோது, அதனு்டன் சதோ்டரபுண்டய 

ைற்ற புலஙகளின் தரவுகள் வரிணெயோககம் செயயப்படுவதில்ணல . இணத ைனதில் சகோணந்ட, ஓபன் 

ஆஃபீஸ் கோல்க, இநத வணக வரிணெயோககம் செயயும் நபோது ஒரு எச்ெரிகணக செயதிணயக கோடடும். (ப்டம் 

11.9 ணய கோணக)

தரவுகளுககு நதரநசதடுப்பு வரிணெயோககம் செயதல்:

படிநிணல 1:

• எநத புலத்திறகு வரிணெயோககம் செயயப்ப்ட நவணடுநைோ, அநத புலத்ணத ைடடும் நதரவு செயக.
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படிநிணல 2:

• செநதரககருவிப்படண்டயிலிருநது நதணவயோன Sort பணிககுறிணய (Sort Ascending அல்லது Sort 
Descending) நதரவு செயக அல்லது Data  Sort கட்டண்ளணயத் நதரவு செயக.

• கோல்க, ப்டம் 11.9 ல் கோட்டப்படடுள்்ளவோறு எச்ெரிகணக செயதிணய கோணபிககின்்ற Sort Range 
உணரயோ்டல் சபடடிணய நதோன்்றச் செயயும். 

• Sort Range உணரயோ்டல் சபடடி, இரணடு நதரவுகண்ளக சகோண்டது. அணவ (1) Extend selection 

ைறறும் (2) Current selection.

படிநிணல 3:

• Extended Selection என்பணத நதரவு செயதோல், நதரவு செயயப்பட்ட புலத்திலுள்்ள தரவுகள் 

வரிணெயோககம் சபறும் நபோநத, அதனு்டன் சதோ்டரபுண்டய ைற்ற தரவுகளின் வரிணெயும் ைோற்றம் 

சபறும்.

• Current Selection என்பணத நதரவு செயதோல், நதரநசதடுககப்பட்ட புலத்தில் உள்்ள தரவுகள் 

ைடடுநை வரிணெபடுத்தப்படும். அதனு்டன் சதோ்டரபுண்டய ைற்ற தரவுகள் ைோற்றோைல் இருககும். 

ப்டம் 11.9 நதரநசதடுப்பு வரிணெயோககம்
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11.4 வடிகடடுதல்

 சில குறிப்பிட்ட தரவுகண்ள ைடடும் 

திணரயில் நதோன்்ற செயயும் செயல்முண்றககு 

”வடிகட்டல்” என்று சபயர. ஒரு 

அட்டவணைத்தோளிலுள்்ள தரவுகளில் ஒரு 

குறிப்பிட்ட நிபநதணனணய நிண்றவு செயயும் 

தரவுகண்ள ைடடும் திணரயில் நதோன்்ற செயய 

வடிகட்டல் வெதி பயன்படுகி்றது.  சகோடுககப்படும் 

நிபநதணனககு சபோருநதோத ைற்ற தரவுகள் 

ைண்றககபடும். 

 ஓபன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ல் மூன்று 

வணகயோன வடிககட்டல்கண்ள செயய முடியும். 

அணவ (1) தோனியஙகு வடிகட்டல் (Auto Filter) 
(2) செநதர வடிகட்டல் (Standard Filter) ைறறும் 

(3) நைம்பட்ட வடிகட்டல் (Advanced Filter).

11.4.1 தோனியஙகு வடிகட்டல்:

 தோனியஙகு வடிகட்டல் வெதியில், 

ஒவசவோரு  புலத்திலும் ஒநர ைோதியோன தரவுகண்ள 

ைடடும் உருப்படிக்ளோக சகோண்ட ஒரு கீழி்றஙகு 

சபடடி அநத ச�டுவரிணெயின் தணலப்பில் 

நதோன்றும். இநத கீழி்றஙகு சபடடிணய பயன்படுத்தி 

நிபநதணனணய நிண்றவு செயயும் தரவுகண்ள 

வடிகட்டலோம்.

தோனியஙகு வடிகட்டல் வெதிணய பயன்படுத்துதல்:

• செநதரக கருவிப்படண்டயிலுள்்ள ”Auto 
Filter” பணிககுறிணய கிளிக செயக. 

அல்லது Data  Filter  Auto Filter 
கட்டண்ளணய நதரவு செயக.

• புலன்களில் ஒநர ைோதியோன தரவுகண்ள 

உருப்படிக்ளோகக சகோண்ட கீழி்றககு 

சபடடிகள் நதோன்றும். (ப்டம் 11.10 ,ப்டம் 

11.11-ணய கோணக)

• ஒவசவோரு கீழி்றஙகு படடியல் சபடடியிலுள்்ள 

உருப்படிகள், வடிககட்டலின் நிபநதணன 

ைதிப்புக்ளோக கருதப்படும்.

 ப்டம் 11.10 தோனியஙகி வடிகடடியு்டன் உள்்ள அட்டவணைதோள்

ப்டம் 11.11 தோனியஙகி வடிகடடியின் கீழி்றஙகு சபடடி

கீழி்றஙகு படடியல் சபடடி
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• இதிலிருநது ஏநதனும் ஒரு தரணவ கிளிக 

செயது நதரநசதடுககும் நபோது, அநத தரணவ 

நிபநதணனயோகக சகோண்ட அணனத்து 

பதிவுகளும் திணரயில் நதோன்றும். ைற்றத் 

தரவுகள் ைண்றககப்படும். 

எடுத்துககோடடு :

 அட்டவணைதோள் 11.4 ககு தோனியஙகு 

வடிககட்டல் வெதிணயப் சப்ற கீழககோணும் 

படிநிணலகள் பின்பற்றப்ப்ட நவணடும்.

படிநிணல 1:  அட்டவணைத்தோளில் நுணைண்ற 

சுடடிணய ஏநதனும் ஒரு நுணைண்றயில் 

இருத்துக.

படிநிணல 2:  செநதரககருப்படண்டயில் உள்்ள 

“Auto Filter” பணிககுறிணய கிளிக செயயவும் 

அல்லது Data  Filter  Auto Filter 

கட்டண்ளணயத் நதரவு செயயவும்.

 இப்நபோது, அட்டவணையின் அணனத்து 

புலத்திலும், கீழி்றஙகு படடியல் சபடடிகள் 

நதோன்றுவணதக கோைலோம்.

 போ்டப்பிரிவு 402ல் பயிலும் ைோைவரகண்ள 

ைடடும் வடிகட்ட விரும்பினோல், Group Code 

என்்ற புலத்தின் தணலப்பில் உள்்ள கீழி்றககு 

படடியல் சபடடியின் சிறிய முகநகோைத்ணத  

கிளிக செயது இ்றககவும். நதோன்றும் 

உருப்படிகளில், 402ணய ைடடும் கிளிக செயயவும். 

(ப்டம் 11.12ணய கோணக)

 இப்நபோது ப்டம் 11.12 ல் 

கோட்டப்படடுள்்ளபடி, போ்டப்பிரிவு 402ல் பயிலும் 

ைோைவரகளின் தரவுகள் ைடடுநை திணரயில் 

நதோன்றும். ைற்ற தரவுகள் ைண்றககப்படடிருககும்.

 ப்டம்11.12 வடிகட்டப்பட்ட தகவல்கள்

 ப்டம் 11.13 செநதர வடிகட்டல் உணரயோ்டல் சபடடி
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தோனியஙகு வடிகடடிணய நீககுதல்:

• தோனியஙகு வடிகடடிணய நீகக, 

கருவிப்படண்டயிலுள்்ள Auto Filter 

பணிககுறிணய மீணடும் கிளிக செயயவும்.

• இப்நபோது, அட்டவணை மீணடும் பணைய 

நிணலககு திரும்பிவிடும்.

11.4.2 செநதர வடிகட்டல் (Standard Filter)

 தோனியஙகு வடிகட்டல், ஒரு புலத்தின் 

தரணவ ைடடுநை வடிகட்டலின் நிபநதணன 

ைதிப்போக எடுத்துகசகோள்ளும். 

 செநதர வடிகட்டல், ஒன்றுககும் நைறபட்ட 

நிபநதணனகளின் அடிப்பண்டயில் தரவுகண்ள 

வடிகட்டப் பயன்படுகி்றது.

செநதர வடிகடடிணயப் பயன்படுத்துதல்:

படிநிணல 1:

• Data  Filter  Standard Filter என்்ற 

கட்டண்ளணய நதரவு செயக.

• அட்டவணையிலுள்்ள அணனத்து தரவுகளும் 

நதரநசதடுககப்படடு, ப்டம் 11.14 ல் 

கோட்டப்படடுள்்ளபடி, செநதர வடிகட்டல் 

உணரயோ்டல் சபடடி நதோன்றும். 

படிநிணல 2:

• Standard Filter உணரயோ்டல் சபடடியில், 

Field name கீழி்றஙகு படடியல் 

சபடடியிலிருநது, ஒரு புலத்தின் தணலப்ணப 

நதரவு செயக.

• Condition கீழி்றஙகு படடியல் 

சபடடியிலிருநது >, <, = நபோன்்ற ஒப்பீடடு 

செயறகுறிகளில் ஒன்ண்ற நதரவு செயக.

• Value கீழி்றஙகு படடியல் சபடடியிலிருநது 

நிபநதணன ைதிப்ணப நதரவு செயக, அல்லது 

நிபநதணன ைதிப்ணப ந�ரடியோக தட்டச்சு 

செயக.

படிநிணல 3:

• இரண்டோவது நிபநதணன நதரவு செயவதறகு 

முன், Operator என்்ற கீழி்றஙகு படடியல் 

சபடடியிலிருநது, AND அல்லது OR 
இவறறில் ஏநதனும் ஒரு தருகக 

செயறகுறிணய நதரவு செயக. 

• அடுத்த நிபநதணனககு படிநிணல 2 ஐ 

பின்பற்றவும்.

படிநிணல 4:

• இறுதியோக OK சபோத்தோணன கிளிக செயயவும்

எடுத்துககோடடு:

•  ப்டம் 11.4 - ல் உள்்ள தரவுகளில், போ்டப்பிரிவு 

402ல், வகுப்பு XII – H2ல் பயிலும் 

ைோைவரகண்ள ைடடும் திணரயில் நதோன்்ற 

செயய கீழககோணும் வழிமுண்றகண்ளப் 

பின்பறறுக.

படிநிணல 1:

• Data  Filter  Standard Filter 
என்்ற கட்டண்ளணயத் நதரவு செயக.

• அட்டவணையிலுள்்ள அணனத்து தரவுகளும் 

நதரநசதடுககப்படடு, ப்டம் 11.14 ல் 

கோட்டப்படடுள்்ளபடி, செநதர வடிகட்டல் 

உணரயோ்டல் சபடடி நதோன்றும். 

படிநிணல 2:

செநதர வடிகட்டல்  உணரயோ்டல் சபடடியில், 

முதலோவது நிபநதணன அணைத்தல்:

• Field name படடியலிருநது, Group Code 
நதரவு செயக.

• Condition படடியலிருநது = நதரவு செயக.

• Value படடியலிருநது 402 எனத் நதரவு செயக.

படிநிணல 3:

இரண்டோவது நிபநதணன அணைத்தல்:
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• Operator என்்ற படடியலிருநது, AND நதரவு செயக.

• Field name படடியலிருநது, Class நதரவு செயக.

• Condition படடியலிருநது = நதரவு செயக.

• Value படடியலிருநது XII – H2 எனத் நதரவு செயக.

 ப்டம் 11.14 செநதர வடிகட்டல்

 ப்டம்11.15 போ்டப்பிரிவு 402 - ல் உள்்ள XII -H2 ைோைவரகள்

படிநிணல 4:

• OK சபோத்தோணன கிளிக செயக.

 இப்நபோது, ப்டம் 11.15 ல் கோட்டப்படடுள்்ளபடி இரணடு நிபநதணனகண்ளயும் நிண்றவு செயயும்  

பதிவுகள் ைடடும் திணரயில் நதோன்றும்.

செநதர வடிகட்டணல நீககுதல்:

• Data  Filter  Remove Filter என்்ற கட்டண்ளணய பயன்படுத்தி, இநத வடிகட்டணல நீககலோம்.
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11.5 செல்லுபடியோககல்

 நதரநசதடுககப்பட்ட வரிணெ/ச�டுவரிணெ/

நுணைண்றகளில் தரவு உள்ளீடுகண்ள 

கடடுப்படுத்தும் செயல்முண்றககு 

செல்லுபடியோககல் என்று சபயர.

எடுத்துககோட்ட்டோக, ைோைவர தரவு த்ளத்தில் 

அதிகபடெ வரிணெ எண 50 என்்றோல் பயனர 50-

ககு நைறபட்ட எணணை உள்ளீடு செயயம்நபோது 

பிணை செயதி கோணபிககப்படும்.

  படிநிணல 1 : நுணைண்ற A1 -ல் வரிணெ எணணை 

உள்ளீடு செயது அநத முழு 

ச�டுவரிணெணயயும்(column A) நதரநசதடுககவும்.

  படிநிணல 2 : Data  validity ககு செல்க. பின்னர 

உணரயோ்டல் சபடடி நதோன்றும். அதில் ”criteria” tab-

ககு செல்லவும். ”Allow” field -ல் முழு எணகண்ள 

நதரநசதடுககவும். அதோவது முழு எணகள் ைடடுநை 

அனுைதிககப்படும். தெை எணகள் 

அனுைதிககப்ப்டோது. “Data” field-ல் ”less than” ஐ 

நதரநசதடுககவும் ைறறும் “MAXIMUM” FIELD-

ல் 50-ஐ தட்டச்சு செயயவும். போரகக ப்டம் 11.16

ப்டம் 11.16 செல்லுபடியோககல் உணரயோ்டல் சபடடியின் திணர
 “Error Alert tab” ககு சென்று “Show error message when invalid values are entered” என்்ற 

நதோ்வுப் சபடடிணய நதோ்வு செயயவும்.  “Action” படடியல் சபடடியில் *"warning" - ஐ நதரவு செயது, பிணை 

செயதியின் தணலப்ணப"Title" உணரப்சபடடியில் உள்ளி்டவும்.  பின்னோ், “Error message” ல் என்்ற பல வரி 

உணரப்சபடடியில் பிணைசெயதிணய  தட்டச்சு செயயவும். ( ப்டம் 11.17 கோணக)

ப்டம் 11.17 செல்லுபடியோககல் உணரயோ்டல் சபடடியின் திணர
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 இப்சபோழுது, Roll No. ச�டுவரிணெயில் பயனோ ்50 ககு நைறபட்ட ைதிப்ணப தட்டச்சு செயதோல் பிணை 

செயதி ப்டம் 11.18ல் கோடடியுள்்ளவோறு நதோன்றும்.

 ப்டம்11.18 செல்லுபடியோககல் பிணையின் திணர

11.6 Input Help list ஐ உருவோககுதல் ைறறும் பயன்படுத்துதல் 

 Input help ஆனது ஒரு �பரின் இனம் (Gender), ஆண (அ) சபண (Male or Female) ைறறும் 

ைோதஙகள் (Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec) நபோன்்ற பல்நவறு நதரவுகண்ள  

வைஙக பயன்படுகி்றது.  பின்வரும் படிநிணலகள் இனத்திறகோன படடியணல உருவோகக வழிகோடடுகி்றது.

படிநிணல 1: ஏநதனும் ஒரு நுணைண்றயில் (எ.கோ.) gender என தட்டச்சு செயக.

படிநிணல 2 : அடுத்த நுணைண்றணய நதோ்வு செயக.  (A2 or B1)

படிநிணல 3: Data →validity கட்டண்ளககு செல்க.  பின்வரும் உணரயோ்டல் சபடடி நதோன்றும். (ப்டம் 11.19- 
ணய கோணக)

 ப்டம்11.19 Input Help list-ன் திணர �கல்
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படிநிணல 4: Input Help tab ல் “Gender” என்பணத 
title லில் தட்டச்சு செயக.  Input help புலத்தில் 

Male ைறறும் Female என்பணத தட்டச்சு செயது 
“Ok” சபோத்தோணன கிளிக செயயவும்.

படிநிணல 5: நதோ்வு செயயப்பட்ட்ட நுணைண்ற 

எணணிறகு சென்்றோல், Input help message 
நதோன்றும்.  (போரகக ப்டம் 11.20)

 ப்டம் 11.20 Input Help List 
பயன்போடடிறககு பி்றகு அட்டவணைதோளின் 

திணர.

11.8 அட்டவணைத் தோண்ள அச்சிடுதல்

11.8.1 பகக அ்ளவு, அணைவு ைறறும் ஓரஙகண்ள 

அணைத்தல் 

படிநிணல 1: பகக அ்ளணவ வடிவணைகக 

படடிப்படண்டயில் உள்்ள Format → page 

கட்டண்ளககு செல்லுக. ப்டம் 11.21ல் 

கோடடியுள்்ளவோறு உணரயோ்டல் சபடடி நதோன்றும்.

 ப்டம் 11.21 Page Style உணரயோ்டல் சபடடி 
படிநிணல 2: Page tab ஐ நதோ்வு செயக. (ப்டம்  11.22 
- ணய கோணக)

 ப்டம்  11.22 பககவடிவணைப்பின் திணர
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படிநிணல 3: பகக அ்ளவு, அணைவு ைறறும் பகக ஓரத்ணத நதோ்வு செயக.

 அட்டவணைத் தோண்ள அச்சிடுவதறகு முன்பு Print preview வில் நதணவயோன வடிவணைப்பு உள்்ளதோ 

என ெரிபோரகக நவணடும்.

Print preview ணவ போரணவயி்ட File → page preview ககு செல்க.

 நதணவயோன வடிவணைப்பு இருநதோல் “Close preview” ணவ அழுத்தவும் இல்ணலசயனில் திணரயின் 

நைறபகுதியில் உள்்ள Format → page ைறறும் Margin tab ஐ நதோ்வு செயயவும்.

11.8.2 தணலப்பு ைறறும் அடிககுறிப்ணப செருகுதல் 

 தணலப்பு ைறறும் அடிககுறிப்பு என்பது சில தணலப்புகள் (ஆவைத்தணலப்பு, நூலோசிரியோ் சபயோ)் 
அல்லது நைறநகோள்கள் (அதோவது பகக எண, பககஙகளில் எணணிகணக, நததி) அல்லது குறிப்புணரகள் 

ஆகியணவ பககத்தின்  நைல்பகுதியில் அச்சி்டப்பட்டோல் அணவ தணலப்பு (Header) எனவும்,பககத்தின்  

கீழப்பகுதியில் அச்சி்டப்பட்டோல் அடிககுறிப்பு (Footer) எனவும் அணைககப்படுகின்்றன   ப்டம் 11.23 ைறறும் 

ப்டம் 11.24 ல் தணலப்பு, அடிககுறிப்பிறகோன உணரயோ்டல் சபடடிகள் கோணபிககப்படடுள்்ளன.

 ப்டம்  11.23 தணலப்பு உணரயோ்டல் சபடடி
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 ப்டம்  11.24 அடிககுறிப்பு உணரயோ்டல் சபடடி 

11.8.3 அணனத்துப் பககஙகளிலும் வரநவணடிய வரிணெ ைறறும் ச�டுவரிணெகண்ள மீணடும் அச்சிடுதல்

 ஒரு தோண்ள பல பககஙகளில் அச்சிடும்நபோது �ோம் சில வரிணெ ைறறும் ச�டுவரிணெகண்ள ஒவசவோரு 

அச்சி்டப்ப்ட  நவணடிய பககத்திறகும் மீணடும் வருைோறு அணைககலோம்.  எடுத்துககோட்டோக, தோளின் 

நைறபகுதியில் உள்்ள இரணடு வரிணெகள் ைறறும் ச�டுவரிணெ Aணவயும் அணனத்து பககஙகளிலும் 

அச்சி்டப்ப்ட நவணடிய இருநதோல் பின் வரும் படிநிணலகண்ள செயயவும்.

படிநிணல 1: Format → print → ranges → Edit நதோ்வு செயயவும்.

ப்டம் 11.25 மீணடும் அச்சி்டப்ப்ட நவணடிய வரிரெகள் / ச�டுவரிணெகள்

படிநிணல 2: “Edit Print Ranges” உணரயோ்டல் சபடடியில் “Rows to repeat” ககு கீநை வரும் உணரப்சபடடியில் 

வரிணெகண்ள உள்ளீடு செயயவும்.  எடுத்துககோட்டோக, வரிணெ, 1 ைறறும் 2 ஐ மீணடும் சப்ற (repeat) $1:$2 

Chapter 11.indd   221 20-04-2020   16:01:39



222

என்று தட்டச்சு செயயதோல் “Rows to repeat” என்்ற நதரவு  “_none_” ல் இருநது  “_User defined_”என 

தோனோகநவ ைோற்றம் சபறும்.

நிணனவில் சகோள்க :

• அட்டவணைச் செயலியில் உள்்ள தகவல்கண்ளக ணகயோளுவதறகு தரவுக கருவிகள் பயன்படுகின்்றன.

• நிபநதணன வடிவணைப்பு பயனருககுத் நதணவயோன நவறுபட்ட தரவுகளுககு ைோறுபட்ட எழுத்து அ்ளவு, 

எழுத்து நி்றம் ைறறும் பின்பு்ற வணைத்ணத தருகி்றது.

• வரிணெயோககம் என்பது தரவுகண்ள (எழுத்துககண்ளநயோ அல்லது ைதிப்புகண்ளநயோ) ஏறுவரிணெ அல்லது 

இ்றஙகு வரிணெயில் ஒழுஙகுபடுத்துதல் ஆகும்.

• சபரிய அ்ளவு தரவுத் த்ளத்திலிருநது நதர;�சதடுகககப்பட்ட தரவு்பபகுதிணய ைடடும் கோணபிகக 

வடிகடடிகள்  பயன்படுகின்்றன.

• Input help பலவித நதோ்வுக்ளோகிய வோரம், ைோதம் நபோன்்றவறண்ற வைஙக பயன்படுகி்றது.

• தணலப்பு ைறறும் அடிககுறிப்பு என்பது சில தணலப்புகள் (ஆவைத் தணலப்பு, நூலோசிரியோ)் அல்லது 
நைறநகோள்கள் (அதோவது பகக எண, பககஙகளின் எணணிகணக, நததி) அல்லது குறிப்புணரகள் 

ஆகியணவ நைல்பகுதியில் அச்சி்டப்பட்டோல் அணவ தணலப்பு (Header) எனவும், கீழப்பகுதியில் 

அச்சி்டப்பட்டோல் அடிககுறிப்பு (Footer) எனவும் அணைககப்படுகின்்றன.

• ஒரு தோண்ள பல பககஙகளில்  அச்சி்டப்படும்நபோது �ோம் சில வரிணெ ைறறும் ச�டுவரிணெகண்ள ஒவசவோரு 

அச்சி்டப்ப்டநவணடிய பககத்திறகும் மீணடும் வருைோறு அணைககலோம்.

ைதிப்பீடு

பகுதி - அ 

ெரியோன விண்டணய நதரநசதடு:

1. அட்டவணைத் தோளில் 10,000 வரிணெகள் உள்்ளன.  பயனர ஒரு  குறிப்பிட்ட வரிணெணய தரவுத்ளத்தில் 

போரகக விரும்பினோல், கீழவரும் எநதக கருவிணய பயன்படுத்த நவணடும்?

 அ. வரிணெயோககல்  இ. வடிகடடுதல்

 ஆ. நெரத்தல்   ஈ. வடிவணைத்தல்

2. வோடிகணகயோ்ளோர சபோருளின் எணணை 101லிருநது 200 ககுள் வடிவணைககி்றோர.  பயனர 200 ககு 

அதிகைோக அல்லது 100 ககு குண்றவோக உள்ளீடு செயதோல் கணினி பிணை செயதிணய சகோடுககும்.  

பின்வரும் எநதக கருவி இதறகு பயன்படுகி்றது? 

 அ. படடியல்    இ. வடிவணைத்தல்

 ஆ. வடிகடடுதல்    ஈ. செல்லுபடியோககல்
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3. ஒரு படிவத்தில், ஆசிரியோ் (“True or False”) உணணை அல்லது சபோய என்பணத கீழவிரிபடடியோக 

சகோடுகக விரும்பினோல், பின்வரும் எநதக கருவிணய பயன்படுத்த நவணடும்?

 அ. படிவம் (Form)   இ. படடியல் (List)

 ஆ. தரவு (Data)    ஈ. வடிவணைப்பு (Format)

4. A4 தோளின் அ்ளவு 21 செ.மீ x 29 செ.மீ பயனோ் நலணடஸ்நகப் (Landscape) அணைணவ நதோ்வு 

செயதோல், தோளின் அ்ளவு?

 அ. 21x29    இ. 29 x 29

 ஆ. 29x21    ஈ. நைறகூறிய அணனத்தும்

பகுதி - ஆ

அணனத்து வினோககளுககு விண்டயளிககவும்:

1. வரிணெயோககம் என்்றோல் என்ன?

2. வடிகடடியின் வணககள் யோணவ?

3. தணலப்பு ைறறும் அடிககுறிப்பு என்்றோல் என்ன?

4. தோளின் ஓரத்ணத 1” என அணனத்து ஓரஙகளிலும் வடிவணைப்பதறகோன படிநிணலகண்ள எழுதுக.

பகுதி - இ

அணனத்து வினோககளுககு விண்டயளிககவும்: 

1. பயனர அணனத்துப் பககஙகளின் அடிப்பகுதியிலும் பகக எணகண்ள புகுத்த நவணடுைோனோல், எநத 

கருவிணய பயன்படுத்த நவணடும்?  இணத வடிவணைப்பதறகோன படிநிணலகண்ள எழுதுக.

2. தரவுத்ளத்தில் வோடிகணகயோ்ளர சபயரகண்ள ஏறுவரிணெயில் ஒழுஙகுப்படுத்துவதறகோன 

படிநிணலகண்ள எழுதுக.

3. அட்டவணைத் தோளின் ஒவசவோரு பககத்திலும் தணலப்பு வரிணெணய அச்சிடுவதறககோன 

படிநிணலகண்ள  எழுதுக.

பகுதி - ஈ

அணனத்து வினோககளுககு விண்டயளிககவும்: 

1. பதிசவண, ைோைவர சபயர, ைதிப்சபண 1, ைதிப்சபண 2, ைதிப்சபண 3 ஆகியவறறு்டன் கூடிய ஒரு 

ைோைவர தரவுத்ளத்ணத உருவோககுக. ைோைவரகளின் ைதிப்சபணகளின் கூடடுத் சதோணக ைறறும் 

ெரோெரிணய கைககீடுக. 50 ககும் அதிகைோன ைதிப்சபணகண்ள பச்ணெ வணைத்திலும், 50 ககும் 

குண்றவோன ைதிப்சபணகண்ள சிவப்பு வணைத்தில் கோணபிககவும்.

2. தணலப்பு ைறறும் அடிககுறிப்பின் பயன்போடுகண்ள எடுத்துககோடடு்டன் வி்ளககவம்.
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செயமுண்ற 

 ைோைவர சபயர ைறறும் பதிசவண ஆகியறண்ற தட்டச்சு செயது வருணக புரிநத ைோைவரகளின் 

ைதிப்சபணணை 1 எனவும் வருணக புரியோத ைோைவரகளின் ைதிப்சபணணை 0 (Zero) எனவும் நததி என்்ற 

ச�டுவரிணெகளில் உள்ளிடுக. நிபநதணன வடிவணைப்ணப பயன்படுத்தி, வருணக புரிநத ைோைவரகண்ள பச்ணெ 

வணைத்திலும், வருணக புரியோதவரகண்ள சிவப்பு வணைத்திலும் கோணபிககவும். நைலும், கீழகண்டவறண்ற 

கைககி்டவும்.

ைோைவரகளின்,

 அ. வருணக புரிநத �ோடகளின் எணைகணக.

 ஆ. வருணக புரியோத �ோடகளின் எணைகணக.

 இ. ெரோெரி வருணக.

 ஈ. ஒவசவோரு �ோளும் வருணக புரிநத ைோைவரகளின் எணணிகணக.

 உ. ஒவசவோரு �ோளும் வருணக புரியோத ைோைவரகளின் எணணிகணக.

Register No . Name 29-Nov 08-Dec 13-Dec 20-Dec
160172 SHIVA. M 0 0 0 0
170001 MONICA. A 1 1 1 1
170002 SUGANYA. D 1 1 1 1
170004 POOJA. P 1 1 0 1
170005 MANJU. M 1 1 1 1
170006 MOTHILAL. T 1 1 1 1
170007 DIYA N 1 1 1 0
170008 PRAJAKTA S 1 1 1 1
170009 SIRISHA S 1 1 1 1
170010 SUSMITA S 1 1 1 1
170011 DIVYA K 1 1 1 1
170012 THOMAS S 1 1 1 1
170013 SUPRAJA A 1 1 1 1
170014 RAVIRAJ R 1 1 1 1
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

 இந்த போடத்்த கற்றப்பின் மோணவரகள் 

அறிநது ககோள்ப்வ

• OpenOffice நிகழ்தது்தல் கமன்கபோரு்ைப் 

பறறி அறிநதுககோள்ளு்தல்.

• ஓபன் ஆஃபீஸ் இமப்கரெஸ் (OpenOffice 
Impress) பயன்படுததி புதிய நிகழ்தது்த்ை 

உருவோககு்தல்.

• புதிய நிகழ்தது்த்ை இமப்கரெஸ் பை 

வழிகளில் எவவோறு உருவோககு்தல் என்பது 

பறறி அறிநதுககோள்ளு்தல்.

• இமப்கரெஸ் சன்்னல் தி்ரெயின் மு்தன்்ம 

போகஙக்ைப் பறறி அறிநதுககோள்ளு்தல்.

• பணிப்பைகததின் (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.

• ்கயி்னோல் வ்ரெயப்பட்ட வடிவஙக்ை 
(Freeform shapes) வ்ரெ்தல்.

• கபோருட்க்ை சுழறறு்தல் பறறி அறி்தல்.

• சில்லுகள் / கபோருட்களில் அ்சவுப்படஙக்ை 

உருவோககு்தல்.

12.1 நிகழ்தது்தல் கமன்கபோருள் - கபோருள்:

• நிகழ்தது்தல் 

கமன்கபோருைோ்னது, ஒரு 

கணிப்கபோறி கமன்கபோருள் 

ஆகும. இது ்தகவல்க்ை 

சில்லுக கோட்சிகைோக 

வழஙகப் பயன்படுகி்றது.

நிகழ்தது்தல் கமன்கபோருளின் மூன்று முககிய 

கசயல்போடுகைோவ்ன:

• உ்ரெ்ய கசருகுவ்தறகும, 

வடிவ்மத்தலுககும ஒரு பதிப்போன் (Editor) 
கமன்கபோருள். 

• வ்ரெக்ை படஙக்ை கசருகுவ்தறகும 

மறறும ்கயோளுவ்தறகுமோ்ன வழிமு்்றகள்.

• ்தகவல்க்ை கோட்சிப்படுததுவ்தறகோ்ன 

சில்லுககோட்சி.

• நிகழ்தது்தல் என்பது, நிகழ்தது்த்ை 

உருவோககவும, வி்னோ-வி்டகள், மின் கற்றல் 

மறறும பல்லூடக கபோருட்க்ை 

உருவோககவும 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.

 கீழ்கோணும மிகப் கபோதுவோ்ன 

நிகழ்தது்தல் நிரெல்கள், ஓபன் ஆஃபிஸ் இமப்ரெஸ், 

்மகநரெோசோப்ட் பவர போயின்ட் மறறும ஆப்பிள் 

நிறுவ்னததின் கீந�ோட் ஆகும. இந்த 

நிகழ்தது்தல் - ஓர அறிமுகம

போடம 12அைகு IV அலுவைக  
்தோனியஙகு கருவிகள்
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போடப்பகுதியில் �ோம நிகழ்தது்தல் 

கமன்கபோருைோ்ன ஓபன் ஆஃபிஸ் 

இமப்ரெஸ் பறறி அறிநது ககோள்ை 

உள்நைோம.

12.2. இமப்கரெஸ் 

 இமப்கரெஸ் என்பது ஓபன் 

ஆஃபிஸ்ன் (சில்லுககோட்சி) ஓர 

பகுதியோகும.  சில்லுக்ை இமபரெஸ் 
பயன்படுததி உருவோகக இயலும. 

இதில் கவவநவறு கூறுகைோக உ்ரெ, 

புல்ைட் மறறும எணகள்,  கிளிப் 

ஆரட் துணடு படம மறறும 

வ்ரெபடஙகள் உள்ை்ன. 

 இமகபரெஸில் எழுததுப்பி்ழ 

திருததும வசதியும க்தசோரெஸ்  உடன் 

உள்ைது. நமலும முன்்னநரெ 

க்தோகுககப்பட்ட உ்ரெ வடிவம மறறும 

பின்்னணி  உடன் இ்ணய உ்தவி 

உள்ைது.

12.3 புதிய நிகழ்தது்த்ை 
தி்றத்தல்

 Impress ்ய துவஙக பை 

வழிகள் உள்ை்ன. 

• Start கபோத்தோ்்ன அழுததி All 
Programs → OpenOffice→ 
Open Office Impress  
கட்ட்ை்ய ந்தரவு கசய்து (படம 
12.1ல் கோட்டியவோறு) புதிய 

நிகழ்தது்த்ை தி்றககைோம.

• நிகழ்தது்தல் பயன்போடோ்னது 

ஏறக்னநவ கபோருத்தப்பட்டு 

இருப்பின் துவகக பட்டியில் 

கிளிக கசய்து தி்றககைோம.(படம 
12.2)

12.4 புதிய நிகழ்தது்த்ை 
உருவோககு்தல்

 புதிய நிகழ்தது்தல் சில்லு்வ 

உருவோகக கீழ்கோணும மு்்றகளில் 

ஒன்்்ற பயன்படுத்தைோம.

1. கோலியோ்ன நிகழ்தது்த்ை ந்தரநக்தடுகக. 

2. முன் வடிவ்மத்த சில்லுகளில் இருநது (Template)  
ந்தரநக்தடுககைோம.

படம 12.1 – Start → All Programs கட்ட்ை்ய 

பயன்படுததி நிகழ்தது்த்ை தி்றத்தல்

படம 12.2 – Start button பயன்படுததி நிகழ்தது்த்ை 

தி்றத்தல்

3. ஏறக்னநவ உருவோககப்பட்டுள்ை நிகழ்தது்த்ை 

ந்தரநக்தடுககைோம 
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12.4.1. Using Empty presentation

1. கோலியோ்ன நிகழ்தது்த்ை ந்தரநக்தடுகக 
Type என்்ற பகுதியில் Empty Presentation 
என்ப்்த ந்தரவு கசய்யவும.

2. Next கபோத்தோ்்ன கிளிக கசய்்தோல் படம 
12.4ல் கோட்டியவோறு Presentation Wizard-ன் 

படிநி்ை 2 ந்தோன்றும.

3. Select a design பகுதியில் உள்ை கீழி்றஙகு 

பட்டியல் கபட்டியில் இரு வ்கயோ்ன 

ந்தரவுகள் உள்ை்ன. இதிலிருநது சில்லுவின் 

வடிவ்மப்்ப ந்தரவு கசய்யைோம. 
Presentation  Backgrounds மறறும 
Presentations.

4. Select a slide design பகுதியின் கீழ் உள்ை 

Select an output medium என்பதில் 

கவளியிடும ஊடகத்்த ந்தரவு கசய்யவும. 

ந்தரவு கசய்்த விருப்பஙக்ை ஒத்த 

முன்ந்னட்டமோ்னது Preview பகுதியில் 

ந்தோன்றும. 

படம 12.3 – நிகழ்தது்தல் வழிகோட்டி ஜன்்னல் தி்ரெ்ய பயன்படுததி நிகழ்தது்தலின் வ்க்ய ந்தரவு 

கசய்்தல்

படம 12.4 வழிகோட்டு ஜன்்னல் தி்ரெயில் மு்தன்்ம விருப்பஙக்ை கோணபித்தல்
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5. <Original> என்பது கோலியோ்ன பின்்னணி 

ககோணடது.முன்்னநரெ வடிவ்மககப்பட்ட 

மூன்று வ்கயோ்ன நிகழ்த்தலிருநது 

ஏந்தனும ஒன்்்ற ந்தரநக்தடுககைோம. 

<original>, Introducing a New product 
மறறும Recommendation  of a strategy 

(படம 12.6 கோணக). 

6. ந்த்வயோ்ன விருப்பத்்த கிளிக கசய்்தோல் 
Preview  சன்்னல் தி்ரெயில் ந்தரவு 

கசய்யப்பட்ட சில்லுவின் வடிவ்மப்பின் 
முன்ந்னோட்டத்்தப் போரககைோம.

7. Select an output medium என்்ற 

ந்தரவோ்னது கவளியிடும ஊடகத்்த ந்தரவு 

கசய்ய பயன்படுகி்றது. கணிப்கபோறியின் 

தி்ரெயில் கவளியீடு கசய்ய Screen  ந்தரவு 

கசய்யவும. (படம 12.6)

8. Next என்்ற கபோத்தோ்்ன Click கசய்்தோல் 
The presentation Wizard (படம 12.7 ல்)  

ஜன்்னல் தி்ரெ ந்தோன்றும. அதில் Effect 
என்்ற கீழி்றஙகு பட்டியல் கபட்டியில் 

சில்லுவிறகோ்ன மோறறு வி்ைவுக்ையும, 

Speed என்பதில் இருநது 

நவகமோற்றத்்தயும ந்தரவு கசய்யைோம. 

நவகமோற்றதிறகு Medium என்பது 

சி்றப்போ்ன ந்தரவோகும. Create கிளிக 

கசய்யவும ஒரு புதிய நிகழ்த்தல் 

உருவோககப்படும (படம 12.8)

படம 12.5 நிகழ்தது்தலின் பின்புைத்்த பயன்படுததி சில்லு்வ வடிவ்மத்தல்
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படம 12.6 slide design பயன்படுததி நிகழ்தது்த்ை ந்தரவு கசய்்தல்

படம 12.7 சில்லுவிறகோ்ன வி்ைவுக்ை ந்தரவு கசய்்தல்

12.4.2 முன்வடிவம (Template)  பயன்படுதது்தல்

• புதிய நிகழ்தது்தலுககோ்ன முன்கூட்டிநய வடிவ்மககப்பட்ட சில்லுக்ைக ககோணடு நிகழ்தது்த்ை 

உருவோகக From Template ந்தரவு கசய்யவும.ந்தோன்றும முன் வடிவ்மப்பு கசய்யப்பட்ட சில்லுகளின் 

பட்டியலில் இருநது ந்த்வயோ்ன்்த ந்தரவு கசய்யவும (படம 12.9) Introducing a new product, 
மறறும Recommendation of a strategy என்ப்வ முன்கூட்டிநய வடிவ்மககப்பட்ட சில்லுகளில் 

க்தோகுப்போகும.
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படம 12.8 புதிய நிகழ்தது்தல்

படம 12.9 முன்வடிவ ந்தர்வ பயன்படுததி ஒரு புதிய நிகழ்தது்த்ை உருவோககு்தல்

12.4.3 ஏறக்னநவ உருவோககிய நிகழ்தது்த்ை தி்றத்தல் (Open existing presentation)

• Open existing presentation விருப்பத்்த ந்தரவு கசய்்தோல் ஏறக்னநவ உருவோககிய நிகழ்தது்த்ை 

க்தோடரெ உ்தவி கசய்யும. 

• ஏறக்னநவ உருவோககி ்வககப்பட்டுள்ை நிகழ்தது்த்ை தி்றகக Open என்்ற கபோத்தோ்்ன கிளிக 

கசய்்தோல் ஏறக்னநவ உருவோககிய நிகழ்தது்தல்கள் பட்டியல் ந்தோன்றும அதில் இருநது �மககு 

ந்த்வயோ்னவற்்ற ந்தரவு கசய்து படம 12.10ல் கோட்டியவோறு க்தோடரெைோம.
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படம 12.10 நசமிதது ்வததுள்ை நிகழ்தது்த்ை தி்றத்தல்

படம 12.11 குறுமபடத்்த பயன்படுததி ஒரு புதிய நிகழ்தது்த்ை உருவோககு்தல்
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குறிப்பு

• Do not show this wizard again 
checkbox என்்ற ந்தரவு கபட்டி்ய 

ந்தரவு கசய்்தோல் ஒவகவோரு மு்்றயும 

impress தி்றககுமநபோது Wizard 
ந ்த ோ ன் ்ற ோ து .

• Preview ந்தரவு கபட்டி 

ந்தரநக்தடுககப்பட்டிருககும  நபோது, 

முன்வடிவஙகள், சில்லு வடிவ்மப்புகள் 

மறறும சில்லு மோற்றஙகள் �ோம 

ந்தரவு கசய்்த மு்்றயில் முன்ந்னோட்ட 

கபட்டியில் ந்தோன்றும.

இமப்ரெ்ை துவககுவ்தறகோ்ன பல்நவறு வழிகள்

Impress துவககுவ்தறகு பல்நவறு வழிகள் 

உள்ை்ன.

1. நிகழ்தது்த்ை  இயகக பட்டியில் அல்ைது 

Open Office Quickstarter மூைம ந்தரவு 

கசய்யைோம.

2. வைதுப் பககததில் உள்ை New 
குறுமபடத்்த மு்தன்்ம கருவிப்பட்்ட 

மறறும கீழ் ந்தோன்றும பட்டி மூைம படம 

12.11ல் கோட்டியவோறு ந்தரவு கசய்யைோம.

3. அல்ைது File→  New→ Presentation 
படம 12.12ல் கோட்டியவோறு ந்தரவு கசய்யவும.

12.5 இமபரெஸ் சோைரெததின் மு்தன்்மயோ்ன 
பகுதிகள்

 மு்தன்்ம Impress சோைரெததின் மூன்று 

பகுதிகள் உள்ை்ன. 1. Slides pane 2. 
Workspace 3.Task pane.படம 12.13ல் 

கோட்டியவோறு ந்தோன்றும. கூடு்தைோக, பல்நவறு  

நிகழ்தது்தல் உருவோககுமநபோது பல்வ்கயோ்ன 

கருவிப்பட்்டகள் கோணபிககப்படைோம அல்ைது 

ம்்றநதும இருககைோம.

குறிப்பு

சில்லு பைகத்்த அல்ைது பணிப் 

பைகத்்த நீகக நமல் வைது மூ்ையில் 
close (X)கபோத்தோ்்ன கிளிக கசய்ய 

நவணடும. நமலும பைகத்்த ம்்றகக 

அல்ைது திருமபகப்ற

View → Slide pane  அல்ைது

View → Task pane / Side bar 
ப ய ன் ப டு த ்த ை ோ ம .

 
படம 12.12  File பட்டியில் இருநது ஒரு புதிய நிகழ்தது்த்ை உருவோககு்தல்
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படம 12.13 நிகழ்தது்தலின் மு்தன்்ம சோைரெம

12.5.1 சில்லு பைகம (Slides pane)

• சில்லு பைகம, நிகழ்தது்தலில் �ோம நசரத்த 

சில்லுகளின் வரி்சமு்்றப்படி, சில்லுக்ை 

சிறிய உருவப்படஙகைோக ககோணடிருககும.

• இந்த பைகததில் இருககும சில்லு்வ Click 
கசய்்தோல், அது ந்தரநக்தடுககப்பட்டு, 

பணிபகுதியில் இருத்தப்படும. அந்த 

சில்லுவிறகு, �ோம நவணடும மோற்றஙக்ை 

நமறககோள்ைைோம.

 சில்லு பைகததிலுள்ை ஒன்று அல்ைது 

அ்தறகு நமறபட்ட சில்லுகளின் மீது பை கூடு்தல் 

கசயல்போடுக்ை நமறககோள்ைைோம.

சில்லு பைகததின் மூைம ஒன்று அ்தறகு 

நமறபட்ட சில்லுகளில் கூடு்தல் கசயல்கள் 

கசய்யைோம.

• Add a new slides- புதிய சில்லு்வ மு்தல் 

சில்லுவிறகு பி்றகு நிகழ்தது்தலில் நசரகக

• Mark a slide as hidden- ஒரு சில்லு்வ 

நிகழ்தது்தலின் நபோது அ்்த ம்்றகக

• Delete a slide- ந்த்வயற்ற சில்லு்வ 

நிகழ்தது்தலிருநது நீகக

• Rename a slide – சில்லுகள் ககோடோநி்ையோக 

slide 1, slide 2, …. என்று கபயரக்ை 

மோற்றம கசய்ய உ்தவும. 

• Copy or move the contents- ஒரு 

சில்லுவிலிருநது மறக்றோரு சில்லுவிறகு 

அதிலிருநது கபோருைடககத்்த �ககைடுகக 

அல்ைது �கரகக (�ககைடுதது ஒட்ட அல்ை 

கவட்டி ஒட்டுவது மு்்றநய) 

• சில்லு பைகததிலிருநது நமலும சிை 

கசயல்க்ை கசய்ய முடியும.

• Change the slide transition- ஒரு சில்லு 

அல்ைது சில்லுகளின் குழுவிலிருநது அடுத்த 

சில்லுககு மோற்றம கசய்ய.

• Change the sequence of slides- 

நிகழ்தது்தலில் மோற்ற 

• Change the slide design-  பய்னருககு 

ந்த்வயோ்ன வடிவ்மப்்ப 

ந்தரநக்தடுககைோம.

• Change the slide layout- ஒநரெ சமயததில் 

சில்லுகளின் குழுவிறகு வடிவ்மப்பு கசய்்தல் 

(இ்தறகு  task பைகததிலுள்ை Layout பகுதி்ய 

பயன்படுத்தவும)
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12.5.2 பணிப் பைகம

 பணிப் பைகம ஐநது பிரிவுக்ை 

ககோணடுள்ைது. அவறறுள் ஒன்று, 

ககோடோநி்ையோக இருககும. மற்ற்வ குறிப்பிட்ட 

பின்்னணி்ய ககோணடிருககும. (படம 12.14 

போரகக)

1. மு்தன்்ம பககஙகள் (Master Pages)

 நிகழ்தது்தலின் பகக அ்மவு மு்தன்்ம 

பககத்்த பயன்படுததி வ்ரெயறுககைோம. 
Impress ல் முன்்னநரெ க்தோகுககப்பட்ட மு்தன்்ம 

பககஙகள் இருககும. (Slide Master)

 அவறறுள் ஒன்று ககோடோநி்ையோக 

கவறறு சில்லுவோக இருககும. மற்ற்வ 

குறிப்பிட்ட பின்்னணி்ய ககோணடிருககும. (படம 

12.14 கோணக)

படம 12.14 மு்தன்்ம பககஙகள்

2. Layout
 முன்்னநரெ க்தோகுககபட்ட Layout 
கோட்டப்பட்டுள்ைது. இதில் ஒன்்்ற கசய்யைோம 

அல்ைது ்தனிதந்த்வகளுககு மோற்றம 

கசய்யைோம. ்தறநபோது custom layout உருவோக 

சோததியம இல்்ை.

படம 12.15 வ்ரெநி்ை (Layout)

3. அட்டவ்ண வடிவ்மப்பு (Table Design)

 இந்த பைகததில் ்தரெநி்ையில் 

அட்டவ்ணப் போணி ககோடுககப்பட்டுள்ைது.

நமலும அட்டவ்ணயின் ந்தோற்றததில் 

மோற்றஙகள் கசய்யைோம. குறிப்பிட்ட வரி்ச 

மறறும க�டுவரி்ச்ய ந்தோன்்றச் கசய்ந்தோ 

ம்்றயச் கசய்ந்தோ இ்ணககச் கசய்ந்தோ 

கோட்டைோம அல்ைது வரி்ச மறறும 

க�டுவரி்ச்ய கூட்டோகநவோ கசய்யைோம.

படம 12.16 அட்டவ்ண வடிவ்மப்பு

Chapter 12.indd   234 20-04-2020   16:02:37



235

படம 12.17 ்தனிப்பயன் அ்சவு படம

4  ்தனிப்பயன் அ்சவு படம

 சில்லுவில் உள்ை ந்தரநக்தடுககப்பட்ட 

கூறுகளுககோ்ன பல்நவறு வ்கயோ்ன 

அ்சவூட்டஙகள் இஙகு பட்டியலிடப்பட்டுள்ைது. 

 ஒரு சில்லுவில் ந்தரநக்தடுககப்பட்ட 

கூறுகளுககு வழஙகிய அ்சவூட்டஙக்ை, 

பின்்னர, மோற்றநவோ அல்ைது நீககநவோ 

கசய்யைோம. (படம 12.17)

5 சில்லு மோற்றம (Slide Transition)

 சில்லு மோற்றம பட்டியல் No Transition 
என்்ற ந்தர்வ உள்ைடககியுள்ைது. சில்லு 

மோற்றததின் நவகத்்த �ோம ந்தரநக்தடுதது 

ககோள்ை முடியும (Slow, medium, fast). மோறறு 

வி்ைவு ்தோ்னோக நிகழ நவணடுமோ அல்ைது 

பய்னோைர கட்டுப்போட்டில் இருகக நவணடுமோ எ்ன 

ந்தரநக்தடுததுக ககோள்ைைோம. 

ந்தரநக்தடுககப்பட்ட சில்லு எவவைவு ந�ரெம 

கோணபிககப்பட நவணடும என்ப்்தயும 

குறிப்பிடைோம (automatic மோற்றததில் மட்டும) 

(படம 12.18).

படம 12.18 சில்லு மோற்றம

12.6. Impress சோைரெததில் கூறுகள்

 தி்றந்த மூை இமகபரெஸ் கூறுக்ை 

நபோன்ந்ற ்த்ைப்புப் பட்்ட, பட்டிப் பட்்ட, 

கருவிப் பட்்ட, ரூைர (Ruler) பட்்ட, உருள் 

பட்்ட நபோன்ந்ற சரெைரெததில் கூறுக்ை 

இமபகரெஸ் ககோணடுள்ைது. (படம 12.19)

12.6.1 கோட்சிமு்்ற கபோத்தோன் (View Button)

 பணிப்பகுதியில் ஐநது ்தத்தல் குறிகள் 

உள்ை்ன. Normal, Outline, Notes, Handout 
மறறும Slide sorter நபோன்்ற்வ படம 12.19ல் 

கோட்டியவோறு உள்ைது. இந்த ஐநது ்தத்தல் 

குறிக்ையும கோட்சிமு்்ற கபோத்தோன்கள் 

என்கிந்றோம.

12.6.2 நி்ை்ம பட்்ட (Status bar)

 சோரெைததின் கீழ் பகுதியில் கோணப்படும 

நி்ை்மப் பட்்ட, பயன்போட்டிலுள்ை நகோப்்ப 

பறறிய சிை புள்ளி விவரெஙக்ை கோணபிககும. 
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இஙகு கோணபிககப்படும ்தகவ்ை கவ்னததில் ககோள்வது சி்றந்த வழககமோகும. நி்ை்மப்பட்டயில் 

ந்தோன்றும ்தகவல், ந்த்வயில்்ைகயனில், மு்தன்்மப் பட்டியிலிருநது View→status bar என்ப்்த 

ந்தரவு கசய்து, நி்ை்மப்பட்்ட்ய ம்்றயச் கசய்யைோம.

12.6.3 வழிகோட்டிப் பட்்ட (Navigator)

 ஒரு ஆவணததில் இருககும அ்்னதது கபோருட்களும வழிககோட்டிப் பட்்டயில் கோணபிககப்படும. 

இது ஆவணததின் பை பகுதிகளுககும கசன்று, கபோருட்க்ை கணடறிய மறறுகமோரு வழி்ய 

வழஙகுகி்றது. (Navigator) வழிகோட்டிப் கபோத்தோன் �்ையோ்ன கருவிப்பட்்டயில் அ்மநதுள்ைது. 

வழிகோட்டிப் பட்்ட்ய, பட்டிப்பட்்டயிலுள்ை Edit→Navigator ககோணநடோ அல்ைது Ctrl+Shift+F5 
கபோத்தோன்க்ை அழுததிநயோ கப்றைோம.

 படம 12.20ல் கோட்டியுள்ைவோறு, "Object 1" மறறும "Picture 1" என்று கபயரிடோமல், கபோருட்களுககு 
(Pictures, Spreadsheets நபோன்்ற) கபோருத்தமோ்ன கபயரக்ை குறிப்பிட்டோல் வழிகோட்டிப் பட்்ட மிகவும 

பயனுள்ை்தோக அ்மயும.

பட்டி பட்்ட

சில்லுபைகம

பணி பகுதி

பணிபைகம

கோட்சிமு்்ற கபோத்தோன்

கருவிபட்்ட

Scroll Bar

படம 12.19 இமபரெஸ் சோைரெததின் கூறுகள் 
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படம 12.20 வழிகோட்டிப் கபோத்தோன்

12.7 பணிப்பகுதி  (Workspace)

 பணிப்பகுதியில் ஐநது ்தத்தல்கள் 

(Normal, Outline, Notes, Handout மறறும 
Slide Sorter) படம 12.19ல் கோணைோம.இந்த 

ஐநது ்தத்தல்களும கோட்சி மு்்ற கபோத்தோன்கள் 

என்று அ்ழககப்படுகி்றது. சில்லு 

உருவோககுவதில் பை கருவிப் பட்்டகள் 

பயன்படுகி்றது. இவற்்ற View → Toolbars  
என்்ற ந்தரவின் மூைம கப்றைோம.

 View கபோத்தோன்களுககு கீநழ  

பணியிடததிறகோ்ன பிரிவு உள்ைது. இந்த 

இடததில் ்தோன் நீஙகள் ந்தரவு கசய்்த 

சில்லுகளின் பல்நவறு பகுதிக்ை 

நிறுவிகககோள்ைைோம. குறிப்பிட்ட பணியி்்ன 

எளி்தோக நி்்றநவறறும வ்கயில் கோட்சிமு்்ற 

வடிவ்மககப்பட்டுள்ைது.

 Normal view ்தனித்தனி சில்லு்வ 

உருவோககவும பதிப்பிககவும உ்தவுகி்றது. 

சில்லு்வ வடிவ்மகக, நசரகக, வ்ரெக்ை 

படம மறறும அ்சவு படஙக்ை நசரகக 

பயன்படுகி்றது. 

Outline view சில்லுவின் கபயர மறறும 

்த்ைப்புக்ை ந்த்வகநகறப பதிப்பிதது 

ககோள்ைவும உ்தவுகி்றது. சில்லுக்ை 

மறுசீரெ்மககவும, ்த்ைப்புக்ை 

மோறறிய்மககவும வரி்சப்படி பட்டியலிடவும 

புதிய சில்லு்வ நசரககவும பயன்படுகி்றது.

Notes view சில்லுகளின் குறிப்புக்ை 

நசரககவும, ஏறக்னநவ உள்ை குறிப்புக்ை 

போரககவும பயன்படுகி்றது. இ்்த நிகழ்தது்தலில் 

கோண இயைோது.

Slide Sorter view இது எல்ைோ சில்லுக்ையும 

சிறிய வடிவததில் போரகக உ்தவுகி்றது. சில்லு 

கோட்சியின் ந�ரெத்்த குறிப்பிடவும இரெணடு 

சில்லுகளுககி்டநயயோ்ன பரிமோற்றத்்த 

நசரககவும, சில்லுகளின் வரி்ச்ய மோற்றவும 

பயன்படுகி்றது.

Handout view சில்லுவின் அை்வ மோறறி பை 

சில்லுகள் ஒநரெ பககததில் வருமோறும சில்லுக்ை 

அச்சிட்டு ்கப்பிடி அறிக்ககைோக வழஙக 

உ்தவுகி்றது. Tasks Pane → Layout கட்ட்ை 

மூைம ஒன்று, இரெணடு, மூன்று, �ோன்கு, ஐநது 

நபோன்்ற சில்லுக்ை ஒநரெ பககததில் ககோணடு 

வநது அச்சிடைோம. சுட்டி்ய இழுதது விடு்தல் 

மூைம மறுசீரெ்மப்பு கசய்யைோம.

12.7.1. Normal view

 Normal View வில் சில்லு்வ 

வடிவ்மககும பகுதியில் சில்லு்வ நசரககும 

இரெணடு வழிமு்்றகள் உள்ைது. உைவி பட்டி்ய 

பயன்படுததிநயோ அல்ைது   வழிகோட்டி  பட்டி்ய 

பயன்படுததிநயோ கிளிக கசய்து ககோணடுவரும 

வசதி உள்ைது.

 உைவி பட்டி்ய தி்றநது நி்ையோ்ன 

கருவிப்பட்டியில் உள்ை உைவி பட்டி கபோத்தோ்்ன 

கிளிக கசய்து அல்ைது  ctrl + shift + F5 சோவி 

Chapter 12.indd   237 20-04-2020   16:02:37



238

நசரமோ்னம ககோணநடோ சில்லு்வ ந்தரவு கசய்யைோம. உைவி பட்டி்ய கீழ் உருைல் கசய்து ந்த்வப்படும 

சில்லின் மீது இரெட்்ட கிளிக கசய்து தி்றநதுகககோள்ைைோம.(படம 12.21)

12.7.2. Outline View

 Outline View எல்ைோ சில்லுகளும எண வரி்சயிடப்பட்ட க்தோடரெோக இருககும. உ்ரெ மட்டும 

ஒவகவோரு சில்லுவிலும ந்தோன்றும.சில்லுவின் கபயர இதில் உள்ைடஙகோது. Out line View  இரெணடு 

வி்தஙகளில் உ்தவிபுரிகி்றது. 

1. சில்லுவின் உ்ரெயில் மோற்றஙகள் கசய்வ்தறகும Normal View நபோன்று ஒரு சில்லு்வ 

நசரககநவோ நீககநவோ இயலும.

ஒரு உ்ரெயின் பததி்ய நமநைோ கீநழோ Up down கபோத்தோன்க்ை அழுததி உ்ரெ வடிவூட்டல் கருவிப் 

பட்்ட மூைம �கரத்தைோம.  Left மறறும Right கபோத்தோன்க்ை ககோணடு உ்ரெப் பததியில் மோற்றஙகள் 

கசய்யைோம.

 உ்ரெப் பததி மறறும Outline Level இரெண்டயும �ோன்கு �கரவு கபோத்தோன்க்ைக ககோணடு 

பயன்படுத்தைோம.

2. Outlineல் உள்ை சில்லுக்ை ஒப்பிட்டு (ஏறக்னநவ ஒன்்்ற ்தயோரித்த பி்றகு) மறக்றோரு சில்லு 

ந்த்வகய்ன அறிந்தோல் Outline நீஙகள் ந�ரெடியோக outline view உருவோககைோம அல்ைது Normal 
View கசன்று உருவோககைோம. Review கசன்று எல்ைோ கசல்லுக்ையும போர்வயிடு கசய்யைோம.

 சரியோ்ன வரி்சயில் இல்ைோவிட்டோல் சரியோ்ன இடததிறகு கசன்று சரி கசய்யைோம. படம 12.22ல் 

உள்ைது நபோை பணிககுறி்ய கிளிக கசய்யது.

 ந்த்வயோ்ன இடததிறகு சில்லு்வ  �கரத்தைோம.

படம 12.21 Normal view கோட்சி மு்்ற
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12.7.3. Notes view

1. Notes View பயன்படுததி சில்லுவில் குறிப்புக்ை நசரககைோம. கோட்சிமு்்ற கபோத்தோனில் Notes 
View ்தத்த்ை ந்தரநக்தடுககவும. (படம 12.23)

2. சில்லு்வ ந்தரவு கசய்து குறிப்புக்ை நசரககைோம.

3. இரெட்்ட கிளிக மூைம சில்லு பைகததிலிருநது ந்தரவு  கசய்யைோம. வழிகோட்டி பட்்டயில் 

(க�விநகட்டர) சில்லுவின் கபயர இரெட்்ட கிளிக கசய்யவும.

படம 12.22 Outline view கோட்சி மு்்ற

படம 12.23 Notes view கோட்சி மு்்ற

3. உ்ரெப் கபட்டியின் கீழ் உள்ை சில்லுவில் உ்ரெ்ய நசரகக click to add notes ல் கிளிக கசய்து நசரககைோம.  
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உ்ரெப் கபட்டி்ய மறு அை்வ கசய்ய Green resizing handles மூைம சுட்டுககுறி்ய எல்்ைக நகோட்டின் 

மீது ்வதது �கரததி இழுதது �கரத்தைோம. எழுததுருவில் மோற்றம கசய்ய F11 கபோத்தோ்்ன அழுததி 
Styles and Formatting window வில் மோற்றைோம.

12.7.4 Slide sorter view

 இதில் எல்ைோ சில்லுவும குறுமபடம வடிவததில் கோணப்படும.இ்்த பயன்படுததி எல்ைோ நவ்ையும 

சில்லுவின் க்தோகுப்பிநைோ அல்ைது ்தனி சில்லுவிநைோ கசய்யைோம.ஒரு வரி்சயில் சில்லுவின் எணணிக்கயில் 

மோற்றம கசய்யைோம. (படம 12.24)

1. View→Toolbars→SlideView கிளிக கசய்து slide view toolbars ல் படம 12.24ல் கோட்டியவோறு 

சரிபோரககைோம.

2. சில்லுகளின் எணணிக்க்ய சரிகசய்யைோம. (அதிக பட்சமோக 15 வ்ரெ)

3. View→Toolbars→ Slide View பயன்படுததி ஒரு சில்லுவின் எணணிக்க்ய சரிகசய்யைோம.

Slide Sorter நிகழ்தது்தலில் சில்லு்வ �கரதது்தல்: 

1) சில்லு்வ Click கசய்்தவுடன் அ்்தச்சுறறி ்தடித்த கருப்பு நி்ற எல்்ை உருவோககப்படும. 

2) நவணடிய இடததில் இழுததுவிடவும.

3) சில்லு்வ �கரததியவுடன் ஒரு கருப்பு நி்ற கசஙகுத்தோ்ன வரி சில்லுவின் ஒரு பகுதியில் ந்தோன்றும. 

4) கருப்பு நி்ற கசஙகுத்தோ்ன நகோடு உள்ை இடம வ்ரெ சில்லு்வ �கரத்த நவணடும.

• குழுவோக உள்ை சில்லுகக்ை ந்தரவு கசய்ய கீழ்ககோணும ஏந்தனும ஒரு மு்்ற்ய பயன்படுத்தைோம

• Ctrl கபோத்தோ்்ன பயன்படுதது்தல்:

 சில்லுகளின் குழு்வ ந்தரவு கசய்து கீழ்கணட மு்்றக்ை பயன்படுததி மு்தல் சில்லுவில் CTRL 

கபோத்தோ்்ன அழுததி விருமபிய வரி்சயில் மோற்றைோம.

படம  12.24  Slide Sorter view
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Shift கபோத்தோ்்னப் பயன்படுதது்தல்: 

 அ்்னதது சில்லுக்ையும ந்தரநக்தடுகக, Shift சோவி்ய அழுததிக ககோணடு மு்தல் சில்லு்வ 

கிளிக கசய்து, பின் க்டசி சில்லு்வ கிளிக கசய்வ்தோல், க்தோகுப்பில் உள்ை அ்்னதது சில்லுக்ையும 

ந்தரக்தடுகக உ்தவுகி்றது..

சுட்டுகுறி்ய பயன்படுத்தல்:

 மு்தல் சில்லு்வ மட்டும ந்தரவு கசய்ய, சுட்டியின் இடது கபோத்தோ்்ன அழுத்த நவணடும.

க்டசி சில்லின் சிறுபடமவ்ரெ சுட்டுகுறி்ய (கரச்ரெ) இழுககவும. சில்லின்  சிறுபடஙக்ைக ககோணடு 

சுட்டுகு்ற்யக இழுககும நபோது, ்தடிம்னோ்ன கறுப்பு எல்்ைநகோடு கசவவக வடிவில் ந்தரநக்தடுககப்பட்ட 

சில்லுக்ை சுறறி இழுககும. இந்தகசவவகம வடிவம �ோம  விருமபும அ்்னதது சில்லுக்ையும 

உள்ைடககுகி்றது என்ப்்த உறுதிப்படுத்தவும. ( படம 12.25 )

சில்லுக்ை ஒரு குழுவோக �கரத்தல்

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 பைகததில் 

பணியோறறுவ்்தப் நபோல்  Slide sorter கோட்சி மு்்றயில் �ோம சில்லுகநைோடு நவ்ை கசய்யைோம 

மோற்றஙக்ைச் கசய்ய நவணடும எனில்,   சில்லின் மீது வைது சுட்டி்ய அழுததி, நமல்மீட்பு 

பட்டிக்ை (pop-up)  பயன்படுததி, பின்வருவ்னவற்்றச் கசய்யவும.

• ந்தரநக்தடுககப்பட்ட சில்லுகளுககு  பின் புதிய சில்லுக்ை நசரககவும.

• ந்தரநக்தடுககப்பட்ட சில்லுக்ை நீககு்தல் அல்ைது மறுகபயரிடுக.

• சில்லுகளின் அ்மப்்ப மோறறி அ்மககவும.

• சில்லு மோற்றல் ககோணடு, மோற்றம கசய்யவும.

ஒரு சில்லு்வ ந்தரநக்தடுதது, விருமபுகி்ற மோற்றத்்த(transistion) நசரககவும.

 ஒன்றுககும நமறபட்ட சில்லுகள் இருககுமோ்னோல், சில்லு குழு்வ ந்தரநக்தடுதது விருமபிய 

மோற்றத்்தச் நசரககவும. ம்்றககப்பட்ட சில்லு கோட்சிமு்்றயில் கோட்டப்படோது.

ஒரு சில்லு்வ �ககைடுககவும அல்ைது கவட்டி ஒட்டவும பயன்படுகி்றது.

படம 12.25 நிகழ்தது்தலில் Slide Sorter பயன்படுததி சில்லு்வ �கரதது்தல்
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12.7.5. Hand out view

 Hand out view என்பது அச்சிடப்பட நவணடிய சில்லுக்ை வடிவ்மப்ப்தறகோக உ்தவுகி்றது.

கோட்சிமு்்ற கபோத்தோன்களில் உள்ை Handout ்தத்த்ை கிளிக கசய்யவும, பின்்னர பணி போைகததில் 

நைஅவுட் ந்தர்வ ந்தரநக்தடுககவும.

 இப்கபோழுது பககததிறகு ஒன்று, இரெணடு, மூன்று, �ோன்கு அல்ைது ஆறு சில்லுக்ை ஒரு 

பககததில் அச்சிட ந்தரவு கசய்யைோம.

To print a handout:

1. Slide Sorter -்ய பயன்படுததி சில்லுக்ை ந்தரநக்தடுககவும.

 ( சில்லுக்ை குழுவோக ந்தரநக்தடுகக நமற கணட வழிமு்்றக்ைப் பயன்படுத்தவும )

2. அச்சிடு உ்ரெயோடல் கபட்டி்யத தி்றப்ப்தறகு File →Print அல்ைது Ctrl+P-ஐத ந்தரநக்தடுககவும

3. அச்சு உ்ரெயோடல் கபட்டியின் கீழ் இடது மூ்ையில், ந்த்வயோ்ன விருப்பஙக்ைத ந்தரநக்தடுககவும

4. உள்ைடகக பிரிவில் Handouts –என்்ற ந்தர்வ ந்தரநக்தடுதது OK கிளிக கசய்யவும

5. அச்சு உ்ரெயோடல் கபட்டி்ய மூட OK கபோத்தோ்்ன கிளிக கசய்யவும

படம 12.26Handout View

முன்நப க்தோகுககப்பட்ட அ்மப்புகளுககோ்ன கபயரக்ை க்தரியவில்்ை எனில் , உ்தவிககு 

குறிப்பு அமசத்்தப் பயன்படுத்தைோம.நைஅவுட் பிரிவும அ்தன் கபயர ஒரு சிறிய கசவவக 

வடிவததில் கோணபிககப்படும.சுட்டி்ய ஒரு பணிககுறி நமல் ்வககவும அ்தன் கபயர ஒரு சிறிய 

கசவவக வடிவததில் கோட்டப்படும.குறிப்புகள் கசயல்படவில்்ை எனில், அவற்்ற பய்னர கசயல்பட 

கசய்யைோம மு்தன்்ம முககிய பட்டியிலிருநது,  Tools→Options→Open Office→General→Help 

குறிப்பு ந்தர்வ இயககி கபட்டி்ய கப்றைோம. நீட்டிககப்பட்ட குறிப்புகள் (Extended tooltip) 

சரிபோரககப்பட்டோல், விரிவோ்ன உ்தவிககுறிப்பு ்தகவ்ை கபறுநவோம, ஆ்னோல் உ்தவிககுறிப்பு 

கபயரகள் ்தோ்னோக வழஙககோது.

குறிப்பு:  
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கசயல்போடு

மோணவர கசயல்போடு
1. கீழ்ககணட மு்்ற்ய பயன்படுததி ஒரு நிகழ்த்த்ை  உருவோககவும

• கோலி நிகழ்தது்தல் சில்லு்வ பயன்படுததி (Empty Presentation)

• முன்வடிவ்மககப்பட்ட சில்லு்வ பயன்படுததி (From Template)

• முன்நப உருவோககப்பட்ட நிகழ்த்தல் (Open Existing Presentation)

2. நமறகணட மூன்று மு்்றக்ையும பயன்படுததி நிகழ்தது்த்ை உருவோககி அ்தன் 
நவறுபோட்்ட கோணக.

3. நிகழ்தது்தல் பயன்போட்்ட பல்நவறு வழிமு்்றக்ை பயன்படுததி தி்றககவும.

ஆசிரியர்செயல்பாடு
இந்த முழு அததியோயமும கீழ்ககணட வழிமு்்றயின் உ்தவியுடன் கறறுக ககோள்ைமுடியும

1. ஆய்வககசயல்போடு: 

 அ்்னதது மோணவரக்ையும ஆய்வகததிறகு அ்ழதது கசன்று படவீழ்ததி்ய பயன்படுததி 
ஆசிரியர நிகழ்தது்தலின் கருததுரு்வ விைககவும.

2. அல்ைது வகுப்ப்்றயில் ஒரு PC மறறும படவீழ்ததி்ய பயன்படுததி கருத்்த விைகக 
நவணடும.

3. ஆசிரியர இந்த தி்றந்தமூை கமன்கபோருள் ்தவிரெ, சோைரெததின் கூறுக்ை ஒப்பிட்டு, MS 
Powerpoint -யில்  நிகழ்த்த்ை உருவோககும மு்்ற்ய விைககவும. 

மதிப்பீடு

பகுதி - அ 

சரியோ்ன வி்ட்ய ந்தரநக்தடு:

1. ஒரு சில்லுவிலிருநது நவக்றோரு சில்லுவிறகு  வி்ரெவோக �கரததுவ்தறகு இதில் எது 
பயன்படுத்தப்படுகி்றது?

 அ) தி்சகோட்டி  ஆ) ந�விநகட்டர இ) Fill Color  ஈ) Page Border

2 சில்லுககோட்சி்ய துவஙகுவ்தறகோ்ன  குறுககுவழி வி்ச  எது? 

 அ) F6  ஆ) F9  இ)  F5  ஈ) F10

3. இமப்கரெஸ்ல்  அ்்னதது  சில்லுகளின் சிறுபதிப்புகள் கி்டமட்ட வரி்சயில் அ்மககப்பட்டிருககும 
மு்்ற.

 அ) Notes  ஆ) Outline  இ) Handout  ஈ) Slide Sorter

4. Impress-ல் ககோடோநி்ை போர்வ அ்டயோைம கோண பயன்படுவது.

 அ) Normal  ஆ) Slide Sorter இ) Handout  ஈ) Slide Sorter

5. எந்த பட்டிபட்்ட சில்லு மோற்ற விருப்பத ந்தர்வ ககோணடுள்ைது?

 அ) Slide Show   ஆ) View  இ) Tools  ஈ)  Format
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6. Impress-ல் நிகழ்தது்தல் நீட்டிப்்ப (extension) அ்டயோைம கோணவும?

 அ) .odp   ஆ) .ppt  இ) .odb  ஈ) .ood

7. நிகழ்தது்தல்  கருவிகளில்,  ஒரு சில்லுவின் நு்ழவு வி்ைவு மறக்றோரு சில்்ை நிகழ்தது்தலில்  

மோறறுகி்றது. எந்த ந்தரவு இச்கசய்ை கசய்கி்றது?

 அ) Animation   ஆ) Slide Transition 

 இ)Custom Animation  ஈ) Rehearse Timings

8. வனியோ "உைக கவப்பமயமோ்தல்" என்்ற ்த்ைப்பில் ஒரு நிகழ்தது்த்ை கசய்துள்ைோர. அவர 

வகுப்பில் இத்த்ைப்பு நபசுமநபோது அவரின் நிகழ்தது்தல் ்தோ்னோகநவ கோட்சிப்படுத்தப்பட 

நவணடும. எனில், கீழ்ககோணும எந்த ந்தரவு அவருககு பயனுள்ை்தோக அ்மயும?

 அ)Custom Animation  ஆ)Rehearse Timing 

 இ)Slide Transistion  ஈ)  (அ) அல்ைது (ஆ) 

பகுதி - ஆ

அ்்னதது வி்னோககளுககு வி்டயளிககவும:

1. ஒரு சில்லு மறறும சில்லுகோட்சிககும உள்ை நவறுபோடு என்்ன?

2. எத்த்்ன உள்ை்மந்த சில்லு வடிவ்மப்புகள் (layout) Impress-ல் உள்ை்ன?

3. நிகழ்தது்தல் என்்றோல் என்்ன?

4. Impress யில் வோரப்புரு – வ்ரெயறு. 

5. சில்லு வடிவ்மப்புகள் என்்றோல் என்்ன?

பகுதி - இ

அ்்னதது வி்னோககளுககு வி்டயளிககவும: 

1. இமரெஸில் எத்த்்ன வ்கயோ்ன போர்வ கோட்சிகள் உள்ை்ன?

2. நிகழ்த்தல் கமன்கபோரு்ை யோர பயன்படுததுகி்றோரகள், ஏன்?

3. Slide Sorter போர்வ மறறும அ்தன் முககியததுவத்்த வ்ரெயறுககவும.

4. Normal View என்்றோல் என்்ன? விைககுக.

5. Impress-ல் சி்றந்த நிகழ்தது்த்ை உருவோகக சில்லு மோறறு (transistion effect) மு்்ற எவவோறு 

உ்தவுகி்றது?

பகுதி - ஈ

அ்்னதது வி்னோககளுககு வி்டயளிககவும: 

1. வைரமதியின் ஆசிரியர, OpenOffice Impress-்ய பயன்படுததி  ஒரு நிகழ்தது்த்ை 

உருவோககுமபடி கூறி்னோர. ஆ்னோல் வைரமதி இ்தறகு முன் எப்நபோதுநம Impressல் நவ்ை 

கசய்்தது இல்்ை. எ்னநவ, கீழ்கோணும கசயல்க்ை கசய்வ்தறகு வைரமதிககு உ்தவி கசய்க. 
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 அ) மு்தல் சில்லு்வ ்தவிரெ, எல்ைோ சில்லுககும ஒநரெ வடிவ்மப்பில் இருகக நவணடும. இ்தறகு, 

அவர என்்ன கசய்ய நவணடும?

 ஆ) போர்வயோைரகள் எளிதில் க்தோடரபு ககோள்ை, விைககககோட்சியின் ஒரு வன்படி �க்ை 

 அவரகளுககு வழஙக நவணடும. இ்்த அவர எ்்த ககோணடு உருவோகக நவணடும?

 இ) படஙகள் மறறும தி்ரெப்பட நகோப்புக்ை நிகழ்த்தலில் கசருக  விருமபுகி்றோர. எப்படி இ்்த 

கசய்ய முடியும?

 ஈ) நிகழ்தது்த்ை போர்வயோைரகளுககு கோணபிப்ப்தறகு மிகவும கபோருத்தமோ்ன சில்லு 

கோட்சிமு்்ற்ய பரிநது்ரெககவும. 

 உ) நிகழ்தது்த்ை கவரச்சிகரெமோ்ன்தோக மோறறுவ்தறகு, அதில் சிை வி்ைவுக்ைச் நசரகக 

விருமபுகி்றோர. எப்படி அ்்த கசய்ய முடியும. பரிநது்ரெ.

2. விறப்்னயோைர ்த்னது ்தயோரிப்புக்ை விருததிகசய்வ்தறகு ஒரு நிகழ்தது்தல்  எப்படி உ்தவி 

கசய்யும?

3. சிவோபோைன் ்த்னது பள்ளியின் வருடோநதிரெ விழோவில் கோணபிகக ஒரு நிகழ்தது்த்ை உருவோககி்னோர.

நிகழ்தது்தல் துவஙகுவ்தறகு 5 நிமிடஙகளுககு முன், அவர பள்ளியின் கபயர ்தவறு என்ப்்த 

கவனித்தோர. அது கோட்சி 30 சில்லுகளில் ந்தோன்றுகி்றது. ஒநரெ ஒரு மோற்றததின் மூைம அ்்னதது 

சில்லுகளிலும இந்த ்தவ்்ற அவர எவவோறு சரி கசய்ய முடியும?

4. முன்வடிவ்மத்த படிவஙகள் (Template) பயன்படுத்தலில்  சிை �ன்்மக ் ை பட்டியலிடு?
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

 இப்ோடப்குதியை 

கற்றபின் மோணவர் அறிந்து 

ககோள்ளுதல்.

• சில்லுவில் உயையியை 

எவவோறு நேர்ப்து மறறும் 

வடிவூட்டுவது 

• அட்டவயண, வயை்டம், ஒலி மறறும் 

ஒளிககோட்சிகயை எவவோறு சில்லுவில் 

நேர்ப்து.

• சில்லுவில் நேர்ககப்ட்ட க்ோருள்களுககு 

அயேவூட்ட வியைவுகயை எவவோறு 

வழஙகுவது.

• சுட்கடலி மறறும் யடமர் ககோண்டு 

நிகழ்த்துதயை எவவோறு கட்டுப்டுத்துவது.

13.1 உயை கேருகுதலின் சி்றப்ம்ேஙகள்  

13.1.1 உயை கேருகுதல் மறறும் வடிவயமத்தல்

�ககைடுத்து ஒட்டுதல் (Copy and Pasting text)

 உயைபக்ட்டிககுள் நேர்ககப்டும் 

உயைைோைது நவக்றோரு ஆவணத்தில் இருந்து  

�ககைடுககப்ட்டு நிகழ்த்துதல் சில்லுவில் 

ஒட்டப்டைோம். இதயை உறுதி கேயை ்ை 

வழிமுய்றகள் உள்ைை. அவவழிமுய்றகள் 

அயைத்தும் கீநழ ககோடுககப்ட்டுள்ைை. 

வடிவூட்டம் கேயைப்டோத உயையை ஒட்டுதல்

 வடிவூட்டல்  கேயைப்டோத உயையை 

�ககைடுத்து ஒட்டுவதும் பின்ைர் வடிவூட்டல் 

கேயவதும் க்ோதுவோக �ல்ை �யடமுய்றைோகும். 

வடிவூட்டல் கேயைப்டோத உயையை ஒட்டுவதறகு, 
Ctrl+Shift+V என்்ற ேோவிச் நேர்மோைத்தின் 

மூைமோகநவோ அல்ைது  Edit→Paste Special என்்ற  

்ோடம் 13
நிகழ்த்துதல் (நமம்்ட்டது)

நிகழ்த்துதல்அைகு IV

நதர்வின் மூைமோகநவோ நதோன்றும் உயைைோடல் 

க்ட்டியில்  Unformatted text என்்யத 

நதர்ந்கதடுககவும் (்டம் 13.1-யை ்ோர்கக), 
அல்ைது கேந்தைககருவிப்ட்யடயில் paste 

்ணிககுறிககு அடுத்து உள்ை சிறிை கறுபபு நி்ற 

முகநகோணத்யத கிளிக கேயது நதோன்றும் 

்ட்டிைலில்  Unformatted text என்்யத 

நதர்ந்கதடுககவும்.( ்டம்  13.2-யை ்ோர்கக)

்டம் 13.1 உயையை ஒட்டுவதறகோை paste special 
உயைைோடல் க்ட்டி

்டம் 13.2 கேந்தைககருவிப்ட்யடயில் உள்ை 

உயையை ஒட்டுவதறகோை ்ணிககுறி 

ஒட்டப்ட்ட உயையை வடிவூட்டல் 

1. உயைைோைது AutoLayout ்குதியில் 

ஒட்டப்ட்டிருபபின் உயையை விரும்பிை 

இடத்தில் ஒட்டவும்.

2. ஒட்டப்ட்ட உயையை நதர்ந்கதடுககவும்.

3. Format  ்ட்டிைலில் இருந்து  Default 
formatting என்்ற விருப்த்யத 

நதர்ந்கதடுககவும். (்டம் 13.3)
4. உயையை க்ோருத்தமோை இடத்திறகு 
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�கர்த்துவதறகு உயை வடிவூட்டல் 

கருவிப்ட்யடயில் உள்ை �ோன்கு அம்புகுறி 

க்ோத்தோன்கயை ்ைன்்டுத்தவும்.

்டம் 13.3 ககோடோநியை வடிவூட்டயை ்ட்டி 

்ட்யடயில் இருந்து நதர்ந்கதடுத்தல்

சி்றபபுக குறியீடுகயை நேர்த்தல் (Inserting 
special characters)

 ்திபபுரியம (Copywright) குறியீடு, 

கணிதம், வடிவிைல் மறறும் ்ணககுறியீகள் 

அல்ைது பி்றகமோழியில் உள்ை எழுத்துககள் 

ந்ோன்்ற சி்றபபுககுறியீடுகயை நேர்கக

1. உயையினுள் சி்றபபுககுறியீடுகயை 

நுயழகக, விரும்பும் இடத்தில் கேருகும்  

புள்ளியை யவககநவண்டும்.

2. Insert > Special Character என்்ற 

விருப்த்யத நதர்ந்கதடுககவும். Special 
Characters உயைைோடல் க்ட்டிைோைது 

தியையில் நதோன்றும். (்டம் 13.4). 

3. எழுத்து மறறும் குறியுருககளுககோை 

துயணககுழுககயை Font மறறும் Subset 
கீழி்றஙகு ்ட்டிைல் க்ட்டியிலிருந்து நதர்வு 

கேயைவும்.

4. நேர்கக விரும்பும் குறியீட்டின் மீது Click 

கேயக (அல்ைது) தியைஉருைல் கேயது 

நதயவைோை குறியீட்யட நதர்வுகேயைவும். 

5. OK  என்்ற க்ோத்தோயை Click கேயைவும்.

்டம் 13.4 சி்றபபுககுறியீடுகயை ககோண்ட உயைைோடல் க்ட்டி
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குறும்்டஙகயை நதோன்்றச் கேயதல்:

 கருவிப்ட்யடயில் இடம் க்்றோத 

்ணிககுறிகயை நதோன்்றச்கேயை 

கருவிப்ட்யடயின் வைது நகோடியில் உள்ை சிறு 

கீழ்ந�ோககிை முகநகோணத்யத கிளிக கேயது 

நதோன்றும் ்ட்டிைலில்  visible Buttons  என்்ற 

நதர்வில் சுட்டியின் குறியீட்யட யவத்து 

நதோன்்றச்கேயை நவண்டிை குறும்்டஙகயை 

கிளிக கேயது  நதோன்்றச்கேயைைோம். (்டம் 13.5).

AUTO LAYOUT AREA

்டம் 13.5 கருவிப்ட்யடயில் நதயவைோை 

குறும்்டஙகயை நதோன்்றச்கேயதல் 

உயைவடிவூட்டல் 

 வடிவூட்டம் கேயைப்ட்ட உயைைோைது 

நிகழ்த்துதலுககு நியைைோை 

நதோற்றத்யதயும்,மோறு்ட்ட ்ோணிகயையும் 

வழஙக முடியும்.

்ோணியை மோறறுதல் 

 நிகழ்த்துதலில் இைண்டு விதமோை ்ோணி 

முய்றகள் உள்ைை. வழஙகல் ்ோணி மறறும் 

வயைகயை ்ோணி என்்ை ஆகும். (presentation 
styles and graphics styles). உயைைோைது 
AutoLayout ்குதியில் கேருகப்ட்டோல் வழஙகல் 

்ோணி முய்றயை ்ைன்்டுத்தைோம். உயைைோைது 

உயைபக்ட்டியிநைோ அல்ைது வயைகயை 

க்ோருள்களிநைோ கேருகப்ட்டோல் வயைகயை 

்ோணியை ்ைன்்டுத்தமுடியும் 

 நீஙகள் ஒரு வழஙகல் ்ோணியை 

நதர்ந்கதடுத்தோல் ்டம்13.6 ல் உள்ை  உயைைோடல் 

க்ட்டிைோைது தியையில் நதோன்றும்.  வழஙகல் 

்ோணி உயைைோடல் க்ட்டிைோைது உயை 

வடிவூட்டயை தீர்மோனிககி்றது.

்டம் 13.6 வழஙகல் ்ோணி உயைைோடல் க்ட்டி 

 வயைகயை ்ோணி முய்றயில்  மோறுதல்கயை நமறககோள்ை உதவும் உயைைோடல் க்ட்டிைோைது  ்டம்  

13.7கோட்டப்ட்டுள்ைது. ்ைைர் தோமோகநவ உயையை வடிவூட்ட விரும்பிைோல்  அதறகு முன் நதயவைோை 

உயையை நதர்வு கேயதுககோள்ை நவண்டும்.
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்டம் 13.7 வயைகயை ்ோணி வழஙகல் முய்றயில் மோற்றஙகள் கேயை உதவும் உயைைோடல் க்ட்டி

குறியுருககயை வடிவூட்டல் (Formatting character)

 Format → Character என்்ற நதர்வின் முைம் குறியுருககயை வடிவூட்டல் கேயை உதவும் உயைைோடல் 

க்ட்டியை க்்றைோம். அல்ைது உயை வடிவூட்டல் கருவிப்ட்யடயில் உள்ை Character  குறும்்டத்தியை  

கிளிக கேயைவும் (உயை வடிவூட்டல் கருவிப்ட்யடைோைது நதோன்்றோவிட்டோல்  View → Toolbars→ Text 
Formatting என்்ற நதர்வின் முைம் நதோன்்றச்கேயைைோம் .) குறியுரு உயைைோடல் க்ட்டிைோைது தியையில் 

நதோன்றும்.

Font கதோகுதி (Tab)

 ்டம் 13.8 ல் கோட்டிை்டி Font கதோகுதியின் மூைம் விரும்பிை எழுத்தின் வயக (Font Style), 
அடிப்யட ்ண்புக கூறுகள் (Bold, Italic, etc.) எழுத்தின் அைவு (Size) ஆகிைவறய்ற தீோ்மோனிககைோம் 

எழுத்து வயகயின் முன்நைோட்டமோைது உயைைோடல் க்ட்டியின் கீழ்ப்குதியில் கவளிப்டுத்தப்டும். 

வயைகயை ்ோணியிநைோ அல்ைது வழஙகல் ்ோணியிநைோ மோற்றஙகள் கேயயும்ந்ோது இந்த உயைைோடல் 

க்ட்டிைோைது தியையில் நதோன்றும்.

்டம் 13.8 எழுத்தின் வயக மறறும் ்ண்புககூறுகயை  அயமகக உதவும் உயைைோடல் க்ட்டி.
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 ்ை கமோழிகளில் நிகழ்த்துதயை உருவோககும்ந்ோது, கமோழியில் மட்டும் நவறு்ோடுககோண்டு மற்ற 

அயைத்து ்ண்புககூறுகளும் ஒநை மோதிரிைோக உள்ை இைண்டு ்ோணிகயை உருவோககுவதன் மூைம் கமோழி 

அயமபபு முய்றயை சி்றந்ததோக மோற்றைோம். நதோற்றத்யத மோற்றோமல் அயைத்து உள் அடககஙகளின் 

எழுத்துககயைச் ேரி்ோர்கக அனுமதிககி்றது

Font வியைவுகள் கதோகுதி (Font effects tab)

 ்டம் 13.9 உள்ை FONT EFFECT கதோகுதிைோைது உயைககு அடிகநகோடிடுதல், நி்றத்யத மோறறுதல், 
மறறும் Shadow ந்ோன்்ற சி்றபபு வியைவுகயை வழஙக ்ைன்்டுகி்றது.  உயைைோடல் க்ட்டியின் Preview 

்குதிைோைது சி்றபபு வியைவுகள் அயமககப்ட்ட உயையின் முன்நைோட்டத்யத கோண அனுமதிககி்றது.  

வழஙகல் ்ோணி அல்ைது வயைகயை ்ோணியில் உருவோககும்ந்ோது அல்ைது மோற்றஙகள் கேயயும்ந்ோது 

இந்த உயைைோடல் க்ட்டி நதோன்றும்.

்டம் 13.9 உயைககு சி்றபபு வியைவுகயை வழஙகும் உயைைோடல் க்ட்டி 

Position கதோகுதி:

(Position Tab)

 உயையை தனிப்ைைோகக நமம்்ட்ட விருப்ஙகயை Position கதோகுதிைோைது (்டம் 13.10) 
ககோண்டுள்ைது.  உயைககு கீழ்ககுறியீடு (Subscript) அல்ைது நமல்ககுறியீடு (Super script) கயை 

அயமகக இத்கதோகுதிைோைது ்ைன்்டுகி்றது.

்டம் 13.10 குறியுருககளின் நியைப்ண்புகயை அயமகக ்ைன்்டும் உயைைோடல் க்ட்டி
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்த்தியை வடிவூட்டுதல் (Formatting paragraphs)

 Format→Paragraph என்்ற நதர்வின் மூைமோகநவோ அல்ைது உயை வடிவூட்டல் கருவிப்ட்யடயில் 

உள்ை Paragraph குறும்்டத்தியை கிைக கேயவதன் மூைமோகநவோ ் த்தி வடிவூட்டல் உயைைோடல் க்ட்டியை 

க்்றைோம். (உயை வடிவூட்டல் கருவிப்ட்யடைோைது  தியையில் நதோன்்றோ விட்டோல் View→Toolbars→Text 
formatting என்்ற நதர்வின் மூைம் நதோன்்றச் கேயைைோம்) ்டம் (13.11) ல் ்த்தி உயைைோடல் க்ட்டிைோைது 

கோண்பிககப்ட்டுள்ைது.

்டம் 13.11 ்த்தி வடிவூட்டல் உயைைோடல் க்ட்டி

உள்தள்ளுதல் மறறும் இயடகவளித் கதோகுதி (Indent and spacing Tab)

 Indent and spacing கதோகுதிைோைது 3 பிரிவுகயை ககோண்டுள்ைது.

• Indent: உயையை இடது அல்ைது வைது பு்றமிருந்து உள்தள்ளுவதறகு Before text  and after text என்்ற 

சுழல் க்ட்டிகளும், ்த்தியின் முதல் வரியை மட்டும் உள்தள்ை First line என்்ற நதோ்வும் ்ைன்்டுகி்றது.

• Spacing: ஒவகவோரு ்த்திககும் முன், பின் உள்ை இயடகவளியை அயமகக ்ைன்்டுகி்றது.

• Line Spacing: இைண்டு வரிகளுககு இயடநைைோை இயடகவளியை அயமகக ்ைன்்டுகி்றது.

Alignment கதோகுதி:

 ்த்தியை இடது, வைது, யமை மறறும் ந�ோ்த்தி இயேவுகளுககு மோற்ற ்ைன்்டுகி்றது.  முன்நைோட்ட 

்குதிைோைது கேயைப்ட்ட மோற்றஙகயை கோண உதவுகி்றது. (்டம் 13.12)
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்டம் 13.12 இயேவு விருப்ஙகளுடன் கூடிை ்த்தி உயைைோடல் க்ட்டி

Tabs கதோகுதி:

 தத்தல் நிறுத்தஙகயை அயமகக Tab கதோகுதிைோைது (்டம் 13.13) ்ைன்்டுகி்றது.  ஏறகைநவ 

அயமககப்ட்ட தத்தல்  நிறுத்தஙகயை நீககுவதறகு, ்ட்டிைலில் இருந்து நீகக நவண்டிை தத்தயை  நதோ்வு 

கேயது Delete  என்்ற க்ோத்தோயை அழுத்த நவண்டும்.  அயைத்து தத்தல் நிறுத்தஙகயையும் நீககுவதறகு 
Delete All என்்ற க்ோத்தோயை நதோ்ந்கதடுககவும்.

்டம் 13.13தத்தல் அயமவுகளுடன் கூடிை ்த்தி வடிவயமபபு உயைைோடல் க்ட்டி.
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எண் வரியே மறறும் புல்ைட் குறியீடுகயை உருவோககுதல்:

 ்ட்டிைலின் நதோற்றத்யத தனித்துவமோகக, ்ட்டிைலில் உள்ை எல்ைோ உறுபபுகளுககும், அல்ைது 

ஒரு குறிபபிட்ட உறுபபிறகு புல்ைட் அல்ைது எண் வரியேயை மோறறிையமகக முடியும்.  

 புல்ைட் மறறும் எண் வரியே (Bullets and Numbering) உயைைோடல் க்ட்டியை ்ைன்்டுத்தி 

மோற்றஙகயை கேயை முடியும் Format→Bullets and Numbering என்்ற நதோ்வின் மூைமோக புல்ைட் மறறும் 

எண் வரியே உயைைோடல்  க்ட்டியை க்்றைோம்.அல்ைது வடிவூட்டல் கருவிப்ட்யடயில் உள்ை புல்ைட் அல்ைது 

எண் வரியே ்ணிககுறியை கிளிககேயது அணுகைோம்.  (்டம் 13.14)

்டம் 13.14 புல்ைட் மறறும் எண் வரியே உயைைோடல் க்ட்டி.

்யிறசி -1

• 8 சில்லுகயைக ககோண்ட ஒரு நிகழ்த்துகயை உருவோககி பின்வரும் அம்ேஙகயை ஒவகவோரு 
சில்லுவிலும் அயமககவும்.

• வடிவூட்டப்டோத உயையை ஒட்டுதல் 

• ஒட்டப்ட்ட உயையை வடிவூட்டுதல் 

• சி்றபபுககுறியீடுகயை நேர்த்தல் 

• உயையின் ்ண்புககூறுகயைமோறறுதல்(Font attributes)

• எழுத்துருககயை வடிவூட்டுதல் 

• ்த்தியை வடிவூட்டுதல் 

• புல்ைட் மறறும் எண்வரியே ்ட்டிைல்கயை உருவோககுதல் 
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13.1.2 ்டஙகள்,வடிவஙகயை நேர்த்தல் மறறும் வடிவூட்டல் (Inserting and formatting picture)

 Open office impress ல் ஒரு ்டத்யத நேர்ப்தறகு ்டத்யத நேர்கக விரும்பும் இடத்தில் 

கேருகுமிடத்யத யவத்து Insert →Picture→ From file  என்்ற நதர்வியை click கேயை நவண்டும்.  (்ோர்கக 

்டம் 13.15) Open Office impress ஆைது Insert picture என்்ற உயைைோடல் க்ட்டியை நதோன்்றச் கேயயும்.

 குறிபபிட்ட நகோபபுய்றயில் இருந்து நதயவைோை ்டத்தியை நதர்ந்கதடுத்து Open என்்ற 

க்ோத்தோயை கிளிக கேயை நவண்டும்.  குறிபபிட்ட இடத்தில் ்டமோைது கேருகப்ட்டிருககும்.  (்ோர்கக ்டம் 

13.16)

்டம் 13.15  Insert ்ட்டிைல் மூைம் ்டஙகயை நேர்ப்தறகோை நதோ்வு

்டம் 13.16 குறிபபிட்ட நகோபபுய்றயில் இருந்து ்டஙகயை நேோ்த்தல்

 ்டஙகயை வடிவூட்டல் கேயவதறகு ்டத்தின் மீது சுட்டியை யவத்து வைது கிளிக கேயது நதோன்றும்  

்ட்டிைலில் வடிவூட்டல் மோறுதல்கேயை நதயவைோை விருப்த்யத நதர்ந்கதடுகக நவண்டும்.  நதோன்றும் 
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நதர்வுகளின் மூைம் Crop,resize, align, arrange, 
flip ந்ோன்்ற இன்னும் ்ை வடிவூட்டல்கயை கேயை 

முடியும்.

13.17 ்டத்தின் மீது வைது கிளிக கேயது 

நதோன்றும் ்ட்டிைல்

வடிவஙகயை நேர்த்தல் மறறும் வடிவூட்டல் 
(Inserting and Formatting shapes) 

 View→Toolbars→Drawing என்்ற 

நதோ்வின்மூைம் (Drawig Toolbar) வயைவி 

கருவிப்ட்யடயை க்்றைோம். (்ோர்கக ்டம் 13.18) 

 இவவிருப்மோைது ஏறகைநவ 

நதோ்ந்கதடுககப்ட்டிருந்தோல் கருவிப்ட்யட 

(Drawing Toolbar) தியையின் அடிப்குதியில் 

நதோன்றும் (்ோர்கக ்டம் 13.19) இரு்ரிமோை 

்டஙகயைநைோ அல்ைது முப்ரிமோண 

்டஙகயைநைோ இதன் மூைம் �ோம்  நேர்ககமுடியும்.

்டம் 13.18 வயைவி கருவிப்ட்யடயை நதோன்்றச் 

கேயதல்

்டம் 13.19 வயைவி கருவிப்ட்யட

13.1.3  அட்டவயண மறறும் வயை்டஙகயை நேோ்த்தல்

 சில்லுவில் அட்டவயணயை நேர்கக பின்வரும் வழிமுய்றயை பின்்ற்றவும்.

 சில்லுவின் கேைல்்குதியில் அட்டவயணயை ஏறறுககோள்ைககூடிை சில்லுயவ நதர்ந்கதடுககவும்.

நதயவகைனில் சில்லுவின் வயைநியையை ்ைன்்டுத்தி அட்டவயணககோை இடத்யத ஒதுககவும். பி்றகு 

Table design ஐ நதர்வு கேயைவும்.

 Task Pane ்குதியில் அட்டவயண வயைநியையை (Layout) நதர்ந்கதடுககவும். Task Pane ஜன்ைல் 

தியைைோைது நதோன்்றோவிட்டோல் View→Task Pane என்்ற நதர்வின் மூைம் நதோன்்றச்கேயைைோம். 

 ்ட்டிைல் ்ட்யடயில் உள்ை Insert→Table என்்ற நதோ்வின் மூைம்  நதோன்றும் க்ட்டியில் வரியே, 

க�டுவரியேகளின் எண்ணியகயை ககோடுத்து OK க்ோத்தோயை கிளிக கேயவதன் மூைம் அட்டவயணயை 

உருவோககைோம். நதோன்றும் அட்டவயணைோைது ககோடோ நியை வடிவயமபபு ்ோணி மறறும் அயமவு கயை 
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க்றறிருககும்.

்டம் 13.20 முதன்யம ்ட்டி மூைம் 

அட்டவயணயை உருவோககுதல்

 முன் கூட்டிநை வடிவயமககப்ட்டுள்ை 

அட்டவயண   வடிவயமபபு வயகயில் ஏநதனும் 

ஒன்ய்ற  நதர்வு கேயது  அட்டவயணயின்  வண்ண 

அயமவுகயை மோற்றைோம்.

்டம் 13.21 வரியே மறறும் க�டுவரியேகயை 

குறிபபிடுதல்

 அட்டவயணைோைது சில்லுவின் 

யமைப்குதியில் நதோன்றும். அட்டவயணயை 

நதர்வு கேயது (Click கேயது இழுத்து விரும்பிை 

இடத்தில் அயமத்துக ககோள்ைைோம்.)

அட்டவயண கருவிப்ட்யட (Table Toolbar) :

 அட்டவயணயை நதோ்வு கேயதோல் 

அட்டவயண கருவிப்ட்யடைோைது தியையில் 

நதோன்றும்.  நதயவகைனில் View→Toolbars 
→Table என்்ற நதோ்வின் மூைம் நதோன்்றச் 

க ே ய ை ை ோ ம் .

 ககோடோ நியைைோக இது மிதயவ வயக 

கருவிப்ட்யட ஆகும்.  ஆைோல் �ோம் விரும்பிைவோறு 

ஜன்ைல் தியையின் ஓைத்திநைோ அல்ைது 

்ணிப்குதியின் நமல்பு்றத்திநைோ இழுத்து 

அயமத்துக ககோள்ைைோம்.

்டம் 13.22 அட்டவயண வடிவூட்டல் கருவி ்ட்யட
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1 Create Table 7 Merge Cells 13 Insert Row

2 Line Style  8 Split Cells  14 Insert Column

3 Line Color (border) 9 Optimize 15 Delete Row

4 Borders 10 Top alignmen 16 Delete Column

5 Area style filling 11 Center alignment 17 Table design

6 Available fillings 12 Bottom alignment 18 Table properties

அட்டவயண கருவிப்ட்யட

 அட்டவயண கருவிப்ட்யடைோைது 

அட்டவயணயைக யகைோள்வதறகுத் நதயவைோை 

க்ரும்்ோைோை கருவிகயை ககோண்டுள்ைது.

அட்டவயணயை நீககுதல்

 அட்டவயணயை நதோ்ந்கதடுத்து Delete 
என்்ற ேோவியை அழுத்திைோல் அட்டவயணைோைது 

நீககப்டும்.

வயை்டஙகயை நேர்த்தல்:

 Insert→chart என்்ற நதர்வோைது 

வயை்டத்யத உருவோகக ்ைன்்டுகி்றது.

 Insert→chart என்்ற நதர்யவநைோ 

அல்ைது கேந்தைக கருவிப்ட்யடயில் உள்ை 
Insertchart என்்ற ்ணிககுறியைநைோ கிளிக 

கேயைநவண்டும்.  மோதிரி தைவுகளுடன் கூடிை 

வயை்டமோைது நதோன்றும். (்ோர்கக ்டம் 

13.23) மோதிரி தைவுகளுடன் உருவோககப்ட்ட 

வயை்டத்தின் மீது சுட்டியை யவத்து வைது 
click கேயது நதோன்றும் ்ட்டிைலில் Chart data 
table என்்ற விருப்த்யத நதர்வு கேயைவும். முன் 

மோதிரி தைவுகளுடன் கூடிை அட்டவயணைோைது 

தியையில் நதோன்றும். நதோன்றும் வயை்டத் தைவு 

அட்டவயணயில் (Chart data table) உம்முயடை 

நதயவககு ஏற்றோறந்ோல் தைவுகயை உள்ளிடவும்.  
(்டம் 13.24)

்டம்  13.23 மோதிரி தைவுகளுடன் கூடிை 

வயை்டம்

்டம் 13.24 வைது click கேயது chart data table 

விருப்த்யத நதர்ந்கதடுத்தல்

 ்ல்நவறு வயகைோை வயை்ட வயககள் 

மறறும் நவறு்ட்ட அயமவுகள் ககோண்ட ஜன்ைல் 

தியை நதோன்றும்.  ஏநதனும் ஒரு வயை்ட வயகயை 

நதோ்வு கேயைவும். (்டம் 13.26)
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்டம் 13.25 வயை்ட தைவு அட்டவயணயில் தைவுகயை மோறறுதல்

்டம்13.26 இரு ்ரிமோண வயை்ட வயககயைக ககோண்ட உயைைோடல் க்ட்டி.

13.1.4 மீத்கதோடுபபுகயை உருவோககுதல்:

 மீத்கதோடுபபியை உருவோகக அல்ைது மீத்கதோடுபபின் நதோற்றத்தியை தனிப்ைைோகக ்ட்டிைல் 

்ட்யடயில் இருந்து Insert →Hyperlinks என்்ற நதர்வியை கிளிக கேயை நவண்டும். ்டம் 13.27 ல் 

உள்ைவோறு உயைைோடல் க்ட்டிைோைது நதோன்றும்.
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்டம்  13.27 மீத்கதோடுபபியை உருவோககும் உயைைோடல் க்ட்டி

மீத்கதோடுபபுகயை உருவோககும் உயைைோடல் க்ட்டி

 ஜன்ைல் தியையின் இடது பு்றத்தில் 

நதோன்றும் �ோன்கு விதமோை மீத்கதோடுபபுகளில் 

ஒன்ய்ற நதர்வு கேயக.

• Internet : வயை தை முகவரி க்ோதுவோக 
http:// எை துவஙகும்.

• Mail & News : எடுத்துககோட்டோக மின்ைஞேல் 

முகவரி

• Document : நவக்றோரு ஆவணத்திறகு 

மீத்கதோடுபய் உருவோககுதல் (அல்ைது) 

அநத நிகழ்த்துதல் நகோபபில் உள்ை மறக்றோரு 

சில்லுவிறகு மீத்கதோடுபபு உருவோககுதல்

• New Document : மீத்கதோடுப்ோைது புதிை 

ஆவணத்யத உருவோககும்.

13.1.5 ஒலி, ஒளிக கோட்சிகயைச் நேர்த்தல் :

 ஓ்ன் ஆபீஸ் இம்பைஸ் ஆைது ஒலி 

மறறும் ஒளிககோட்சிகயை சில்லுவில் நேர்கக 

வழி கேயகி்றது. Insert→Movies and Sound 

என்்ற நதர்வின் மூைம் நிகழ்த்துதலில் ஒலி & 

ஒளிககோட்சிகயை நேர்ககைோம் (்ோர்கக ்டம் 
13.28)

்டம் 13.28 ஒலி & ஒளிக கோட்சிகயை நேர்கக 

்ைன்்டும் நதர்வு
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்டம் 13.29 நகோபபுய்றயிலிருந்து ஒளி மறறும் ஒலி கோட்சிகயை நதர்வு கேயதல்.

 உருவப்டஙகயை நேர்ப்து ந்ோைநவ, 

நதோன்றும் உயைைோடல் க்ட்டியில் இருந்து 

நதயவைோை ஒலி அல்ைது ஒளிககோட்சியை 

நதர்வு கேயது OPEN  என்்ற க்ோத்தோயை கிளிக 

கேயைவும். ்டம் 13.29 ல் உள்ை்டி நதர்வு கேயத 

ஒலி அல்ைது ஒளிககோட்சிைோைது சில்லுவில் 

நதோன்றும் நிகழ்த்துதயை வழஙகும்ந்ோது 

சில்லுவின் மீதுள்ை ஒலி அல்ைது ஒளிககோட்சியின் 

மீது சுட்டியை யவத்து Click கேயதோல் அது 

இைஙக துவஙகும்.

13.1.6 சில்லுவில் நேர்கக்ட்ட க்ோருள்களுககு 

அயேவூட்ட வியைவுகயை வழஙகுதல் 

• குறிபபிட்ட சில்லுயவ Normal View முய்றயில் 

நதோன்்ற கேயைவும்.

• சில்லுவின் மீதுள்ை க்ோருள்களுள் 

அயேவூட்டம் வழஙகப்ட நவண்டிை  க்ோருயை 

நதர்வு கேயைவும் 

• ்ணிச்ேோைைத்தில் உள்ை (Task Pane) custom 
animation கதோகுதியை  நதர்வு கேயயுவும்.

ADD என்்ற க்ோத்தோயை  கிளிக கேயைவும். 

அயேவூட்ட வியைவுகள் உள்ை உயைைோடல் 

க்ட்டிைோைது நதோன்றும்.

• உயைைோடல் க்ட்டியில் உள்ை ஒரு 

கதோகுதியில் இருந்து அயேவூட்ட வியையவ 

நதர்ந்கதடுககவும். நமலும் அதன் நவகம் 

(அல்ைது) கோை அையவ நதர்வு கேயைவும்.

• சில்லுவின் மீதுள்ை க்ோருைோைது தியையில் 

நதோன்றும் ந்ோது அதறகு அயேவூட்ட 

வியைவுகயை EFFECT கதோகுதியிலிருந்து 
FLY IN (or) DISSOLVE in ந்ோன்்ற 

வியைவுகயை நதர்ந்கதடுககவும்.

• Emphasis கதோகுதியியை ்ைன்்டுத்தி 

சில்லுவின் மீதுள்ை உயையின் வண்ணஙகயை 

மோற்றக கூடிை வியைவுகயையும் அல்ைது 

உயைைோைது பின்னுவது ந்ோன்்ற சி்றபபு 

வியைவுகயையும் அயமகக முடியும்.

• Exit கதோகுதியியை ்ைன்்டுத்தி 

சில்லுவின் மீதுள்ை க்ோருைோைது சில்லுக 

கோட்சியில் தியையை விட்டுச் கேல்லும் ந்ோது 

அபக்ோருளுககு அயேவூட்ட வியைவுகயை 

வழஙக முடியும்
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்டம் 13.30 ்ணிச்ேோைைத்தில் உள்ை தனிப்ைன் 

க்ட்டி

்டம் 13.31 தனிப்ைன் அயேவூட்டலுககோை 

உயைைோடல் க்ட்டி

• சில்லுவின் மீதுள்ை க்ோருைோைது 

�கரும்ந்ோது  ந�ர்க நகோட்டிநைோ (அல்ைது) 
வயைவுகளுடநைோ �கை நவண்டும் எனில் 

MOTION PATH கதோகுதியில் இருந்து 

அயேவூட்ட வியைவுகயை நதர்வு கேய.

• OK க்ோத்தோயை அழுத்தி வியைவுகயை 

நேமித்து மீண்டும் CUSTOM ANIMATION 
கதோகுதிககு திரும்்ைோம்.

• அயேவூட்ட வியைவோைது எவவோறு துவஙக 

நவண்டும் என்்யதயும், அதன் நவகத்யத 

மோறறுதல், நமலும் கூடுதைோை ்ண்புக 

கூறுகயையும் Slide Transition ்குதியில் 

நதர்வு கேயைைோம்.

• நதர்வு கேயைப்டும் க்ோருளுககு தகுந்தவோறு 

நதோன்றும் விருப்ஙகைோைது மோறும். 
(எ.கோ) ்டம் மறறும் உயைைோைது கவவநவறு 

வயகைோை Emphasis விருப்ஙகயைக 

ககோண்டிருககும்.

அயேவூட்ட வியைவுகயை துவஙகுதல் :

 அயேவூட்ட வியைவுகயை துவஙக மூன்று 

விதமோை வழிமுய்றகள் உள்ைை.

• On Cilck : அயேவூட்டமோைது 

சுட்டியை அடுத்து கிளிக கேயயும் வயை 

நி று த் த ப ் ட் டி ரு க கு ம்

• WITH PREVIOUS : இம்முய்றயில் 

அயேவூட்டமோைது முந்யதை அயேவூட்டம் 

இைஙகும் அநத ந�ைத்தில் இைஙகும்

• AFTER PREVIOUS : இம்முய்றயில் முந்யதை 

அயேவூட்டமோைது முடிவயடவயதத் 

கதோடர்ந்து இது இைஙகும்

13.2 சில்லுகளுககு மோறறு வியைவுகயை 
வழஙகுதல்

 சில்லு மோறறு வியைவுகள் என்்து 

நிகழ்த்துதலில் ஒரு சில்லுவோைது மய்றந்து 

அடுத்த சில்லு தியையில் நதோன்றும் ந்ோது 

அச்சில்லுவிறகு Roll Down from top, Fly in from 
Left ந்ோன்்ற நதோற்ற வியைவுகயை வழஙகும் 

மு ய ்ற ை ோ கு ம் .

 இயவ சில்லுவின் மோற்றத்தின்ந்ோது 

அயவகளுககு சி்றந்த நதோற்ற வியைவுகயை 

வ ழ ங கு கி ன் ்ற ை .
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 Slide sorter நதோற்ற முய்றயிநைோ 

அல்ைது Normal நதோற்ற முய்றயிநைோ 

சில்லுகளுககு மோற்ற வியைவுகயை நேர்ககைோம். 

நதர்ந்கதடுத்த வியைவின் கேைல்்ோட்யடக 

கோண, Normal நதோற்ற (Normal View) 
முய்றயில் இருந்து ககோண்டு ்ணிப்ையகயில் 
(Task Pane) உள்ை Slide Transition என்்ற 

கதோகுதியில் AUTOMATIC PREVIEW என்்ற 

நதர்வுபக்ட்டியை நதர்வு கேயை நவண்டும்.

 நிகழ்த்துதலில் உள்ை அயைத்து 

சில்லுகளுககும் ஒநை சில்லு மோற்ற வியையவ 

வழஙக முடியும். நமலும் ஒரு சில்லுவிறகு ்ை 

மோற்ற வியைவுகயைநைோ அல்ைது ஒவகவோரு 

சில்லுவிறகும் ஒவகவோரு மோற்ற வியைவுகயைநைோ 

வழஙக முடியும்.

சில்லுவிறகு மோற்ற வியைவுகயை வழஙகுதல்

• ்ணிப்ையகயில் இருந்து (Task Pane) Slide 
Transition என்்யத நதர்வு கேயைவும் (்டம் 
13.32)

• Slide Pane அல்ைது Slide Sorter கோட்சி 

முய்றயில் இருந்நதோ மோற்ற வியைவுகயை 

வழஙக நவண்டிை சில்லுயவ நதர்வு கேயைவும்

• apply to all slides என்்ற விருப்த்யத முதலில் 

நதர்ந்கதடுகக நதயவயில்யை.

• சில்லுவிறகோை மோற்ற வியைவுகயை 

ந த ர் ந் க த டு க க வு ம்

• நதர்ந்கதடுககப்ட்ட மோற்ற வியைவின் 

நவகத்யத மோறறுதல் அல்ைது 

ஒலிகநகோபபியை இயணத்தல் ந்ோன்்ற 

அயமவுகயை MODIFY Transition என்்ற 

்குதியில் கேயைைோம்

• ஒலிகநகோபபுகள் ் ட்டிைலில் இருந்து ஒரு ஒலிக 

நகோபபியை நதர்வு கேயைைோம். இபக்ோழுது 
THE LOOP UNTIL THE NEXT SOUND 
என்்ற நதர்வுபக்ட்டிைோைது கேைல் நியைககு 

(ACTIVE) மோறும். இத்நதர்வுபக்ட்டியை 

நதர்வு கேயதோல் இைஙகிக ககோண்டிருககும் 

ஒலிகநகோப்ோைது அடுத்த ஒலிகநகோபபு 

துவஙகும் வயை மீண்டும் மீண்டும் 

கதோடர்ச்சிைோக இைஙகும்

• அடுத்த சில்லுககோட்சிைோைது எபந்ோது 

நதோன்்ற நவண்டும் என்்யத நதர்வு கேயக 
(manually – சுட்கடலியை click கேயயும்ந்ோது) 
அல்ைது automatically தோனிைஙகி முய்றயை 
(automatically) நதர்ந்கதடுத்தோல் ஒரு 

சில்லுக கோட்சிைோைது தியையில் எவவைவு 

ந�ைம் நதோன்்ற நவண்டுகமன்்யத 

அதோவது அடுத்த சில்லுவோைது தோைோக 

நதோன்றுவதறகு நதயவைோை கோை அையவ 

குறிபபிட நவண்டும்.

• நீஙகள் நதர்வு கேயத வியைவுகள் அயைத்தும் 

எல்ைோ சில்லுகளுககும் வை நவண்டுகமனில் 
APPLY TO ALL SLIDES என்்ற க்ோத்தோயை 

கிளிக கேயைவும்.

• மோற்ற வியைவுகயை முன்நைோட்டமோக 

்ோர்ப்தறகு PLAY என்்ற க்ோத்தோயை 

அ ழு த் த வு ம் .

• �டபபு சில்லுவின் இருந்து நிகழ்த்துதயை 

துவஙக Slide Show என்்ற க்ோத்தோயை கிளிக 

கேயைவும்.
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்டம்13.32 சில்லு மோறறு வியைவுகளுககோை 

க்ட்டி

சில்லு மோற்ற வியைவுகயை நீககுதல்

 நதயவைோை சில்லுயவ நதர்ந்கதடுககவும் 

 ்ணிச்ேோைைத்தில் உள்ை Slide 
Transition க்ட்டியில் நதோன்றும் ்ட்டிைலில் 

இருந்து NoTransition என்்யத 

நதர்ந்கதடுககவும்.

 நிகழ்த்துதலில் உள்ை அநைக 

சில்லுகளுககு ஒநை மோதிரிைோை மோறறு 

வியைவுகயையும் சிை சில்லுகளுககு 

நவறுமோதிரிைோை மோறறு வியைவுகயை வழஙக 

விரும்பிைோல், ஒநை மோதிரிைோை வியையவ எல்ைோ 

சில்லுகளுககும் அயமத்து விட்டு, பின்பு 

நதயவைோை சில்லுயவ நதர்ந்கதடுத்து நவறு்ட்ட 

மோறறு வியைவுகயை வழஙகுவது சுை்மோை 

வழிைோகும்.

13.3 நிகழ்த்துதயை துவஙகுதல் – கட்டுப்டுத்துதல் 

– சுட்கடலியின் மூைம் அல்ைது Timer மூைமோக.

நிகழ்த்துதயை துவஙகுதல்.

• Slide show→Slide show என்்ற நதர்வின் 

மூைம் நிகழ்த்துதயை துவஙகைோம். (்ோர்கக 

்டம் 13.33)

• நிகழ்த்துதல் கருவிப்ட்யடயில் உள்ை 

Slide show குறும்்டத்யத கிளிக கேயதும் 

துவஙகைோம் (்ோர்கக ்டம் 13.34)

• F5 க்ோத்தோயை அழுத்தியும் துவஙகைோம்.

்டம் 13.33 நிகழ்த்துதயை துவஙகுதல்
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்டம்13.34  Slideshow குறும்்டம் மூைம் நிகழ்த்துதயை துவஙகுதல்

• நிகழ்த்துதலில் சில்லு மோற்றமோைது தோையமவோக (Automatically) அயமககப்ட்டோல் 

குறிபபிடப்ட்டுள்ை ந�ைத்திறகு பி்றகு சில்லு மோற்றம் நிகழும்.

• சில்லு மோற்றமோைது சுட்கடலியின் மூைம் கட்டுப்டுத்தப்ட்டிருந்தோல்  கீழ்கண்ட வழிமுய்றகளில் 

ஏநதனும் ஒன்றின் மூைமோக ஒரு சில்லுவில் இருந்து மறக்றோன்றுககு மோ்றைோம்

• வியேப்ையகயில் உள்ை �கர்வு க்ோத்தோன்கள் மூைம் (arrow keys) அடுத்த சில்லுவிறநகோ அல்ைது 

முந்யதை சில்லுவிறநகோ மோ்றைோம்.

• சுட்டியின் க்ோத்தோயை அழுத்தி அடுத்த சில்லுவிறகு மோ்றைோம்.

• Space bar க்ோத்தோயை அழுத்தி அடுத்த சில்லுவிறகு மோ்றைோம்

• கயடசி சில்லு கோட்சிககு அடுத்து கேல்ை முைன்்றோல் CLICK TO EXIT PRESENTATION என்்ற 

கேயதிைோைது நதோன்றும். சுட்டியை CLICK கேயநதோ அல்ைது வியேப்ையகயில் உள்ை ஏநதனும் ஒரு 

க்ோத்தோயை அழுத்துவதன் மூைம் நிகழ்த்துதயை விட்டு கவளிநை்றைோம்.

• சில்லுக கோட்சியை விட்டு இயடயில் கவளிநை்ற அல்ைது சில்லுக கோட்சி முடிந்த பின்பு கவளி வை Esc 
ேோவிைோைது ்ைன்்டுகி்றது.

நியைவில் ககோள்க :

• சில்லுயவ நேர்ப்தறகு – INSERT  →  SLIDE

• சில்லுயவ நீககுவதறகு – EDIT  →   DELETE SLIDE

• சில்லுககோட்சியை துவஙகுவதறகு – SLIDESHOW    →  SLIDESHOW

• நிகழ்த்துதயை நேமிகக – FILE  →   SAVE

• SLIDE MASTER ்ோர்கக – VIEW  →   MASTER  →   SLIDE MASTER

• வயைதல் கருவிகளுடன் கூடிை கருவிப்ட்யடயை நதோறறுவிகக – VIEW → TOOLBARS      
→DRAWING

• ்டஙகயை நேர்ப்தறகு – INSERT → PICTURE → FROM FILE

• ஒலி மறறும் ஒளிக கோட்சிகயை நேர்கக – INSERT→ MOVIE AND SOUND
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மதிபபீடு

்குதி –அ

பின்வரும் விைோககளுககு ேரிைோை வியடயை நதர்ந்கதடுத்து எழுதவும்.

1) நிகழ்த்துதலில் புதிை சில்லுயவ உருவோககும்ந்ோது அது ககோடோ நியைைோக என்ை வயைநியையுடன் 
நதோன்றும்?

 அ) கோலி நிகழ்த்துதல் (Blank slide Layout) வயை நியையுடன்

 ஆ)  தயைபபுடன் கூடிை (TITLE slide Layout) வயை நியையுடன்

 இ)  தயைபய் மட்டும் ககோண்ட (TITLE only Layout) வயை நியையுடன்

 ஈ)  தயைபபு மறறும் உள்ைடககத்யத ககோண்ட  (Title and Content) வயை   நியையுடன்

2) பின்வருவைவறறுள் எது நிகழ்த்துதலில் முன்கூட்டிநை வடிவயமககப்ட்ட வயை நியை இல்யை ?
 அ) முககிை உள்ைடகக அயமபபு (Main Content Layout)
 ஆ) தயைபபு, 6 உள்ைடகக அயமபபு (Title, 6 Content Layout)
 இ)  கோலி சில்லுவுடன் கூடிை வயை நியை(Blank slide Layout)
 ஈ)  தயைபபு, 2 உள்ைடகக அயமபபு (Title, 2 Content Layout)

3) உதவி (HELP) ்ட்டிைலில் உள்ை EXTENTED HELP என்்ற விருப்த்தின் ்ைன் ைோது?

 அ) விரிவோை கருவி உதவிககுறிபபு தகவல்

 ஆ) குறிபபு வழஙகும் ஜன்ைல் தியையின் அையவ மோற்ற

 இ)  அடிககடி நகட்கப்டும் நகள்விகயை (FAQ) இைககுவதறகு

 ஈ)  அடிககுறிபபியை உருவோககுவதறகு

4) உயைவடிவயமபபு கேயை ்ைன்்டும் குறுககுவழி ேோவி எது ?

 அ)  F10  ஆ)  F7  இ)  F11  ஈ)  F5

5) நிகழ்த்துதலில் கூடுதைோக சில்லுயவ நேர்ககும்ந்ோது, சில்லுவில் நதோன்றும் கதோடோநியை வயை 
நியை எது?

 அ)கோை நிகழ்த்துதல் சில்லு வயைநியை

 ஆ)தயைபபுடன் கூடிை சில்லு வயைநியை

 இ)  தயைபபு, 6 உள்ைடககத்துடன் கூடிை வயைநியை

 ஈ)  யமைப்டுத்திை உயையுடன் கூடிை வயைநியை

6) ்டத்தில் உள்ை குறும்்டத்தின் க்ைர் ைோது?

 அ) புதிை நிகழ்த்துதயை உருவோககல்   ஆ) புதிை வயைநியையை உருவோககல்

 இ) கூடுதைோக புதிை சில்லுகயை உருவோககுதல்  ஈ) நமறகண்ட ஏதுமில்யை

7) கூடுதைோக உருவோககப்டும் சில்லுகளில் எந்த கூ்றோைது இடம் க்்றோது ?

 அ)Insert Chart  ஆ)Insert Movie இ)  Insert Picture ஈ)  Insert Grid

8) நிகழ்த்துதயை துவகக ்ைன்்டும் Slide show நதர்வோைது எந்த ்ட்டிைல் ்ட்யடயில் இடம்க்றும் ?

 அ)Toolbar ஆ)Menu bar  இ)  Navigation bar ஈ)  Sliding Tool bar
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்குதி – ஆ

பின்வரும் விைோககளுககு வியடைளி

1) தோனிைஙகு தகவயை மீட்டு நேமித்தல் முய்ற (Save Autorecovery information) ்றறி நீ அறிந்த்து 
ைோது ?

2) விரிவோககப்ட்ட குறிபபுகள் (Extented TIPS) – வயைைறு

3) முன்கூட்டிநை வடிவயமககப்ட்டுள்ை வயைநியைகயைப ்ட்டிைலிடு

4) Slide Master – வயைைறு

5) நிகழ்த்துதயை ஆதரிககும் நகோபபுகளின் வயககயை ்ட்டிைலிடு

்குதி – இ

பின்வரும் விைோககளுககு வியடைளி

1) நிகழ்த்துதலில் முதல் சில்லுயவ உருவோககும் வழிமுய்றகள் ைோயவ ?

2) நிகழ்த்துதலில் ஒரு சில்லுயவ நீககும் வழிமுய்ற ைோது?

3) நிகழ்த்துதல் நகோபபியை எவவோறு நேமிப்ோய?

4) Master slide – என்்யத வயைைறு

்குதி – ஈ

பின்வரும் விைோககளுககு வியடைளி

1) நிகழ்த்துதலில் உள்ை வயைகயை க்ோருள்கள் ்றறி (Graphics Objects) விரிவோக விவரிககவும்.

2) ்ல்லூடக நகோபபுகயை நிகழ்த்துதலில் ்ைன்்டுத்தும் வழிமுய்றகயை விைககுக

3) நிகழ்த்துதலில் Master Page-ஐ ்ைன்்டுத்துவதோல் ஏற்டும் �ன்யமகயைப ்ட்டிைலிட்டு விவரி?

4) ்ள்ளி ஆண்டு ேோதயை ்றறிை நிகழ்த்துதயை உருவோககி கீழ்கோணும் கேைல்்ோட்யட கேயக
 1) தயைபபு வயைநியையுடன் கூடிை (TITLE SLIDE LAYOUT) முதல் சில்லுவோக நேர்த்தல்
 2)   கூடுதல் சில்லுகயை உருவோககி அதில் ்ள்ளியின் ேோதயை ்றறிை புயகப்டஙகள், 

ஒளிககோட்சிகள் ஆகிைவறய்ற நேர்த்தல்
 3)  சில்லுகயை நீககுதல் மறறும் மறுசீையமத்தல் கேைல்்ோடுகயை கேயைவும்.
 4)  இறுதிைோக சில்லுககோட்சியை இைககி நிகழ்த்துதயை துவஙகவும்.

கேோறகைஞசிைம்

1. Auto recovery : ்ோதிககப்ட்ட நகோபபுகயை தோமோகநவ மீட்கடடுத்தல்

2. Layout : முன்கூட்டிநை வடிவயமககப்ட்ட மோதிரி

3. Right Click : ஒழுஙகு்டுத்தப்ட்டுள்ையத மறுசீையமத்தல்

4. Rearrange : முன்கூட்டிநை பின்ைணி வடிவயமககப்ட்ட முதன்யம சில்லு ஆகும்

5. Master slide : முன்கூட்டிநை பின்ைணி வடிவயமககப்ட்ட முதன்யம சில்லு ஆகும்

6. Slide Masters : முன்கூட்டிநை கதோகுககப்ட்ட 28 சில்லுகயைக ககோண்ட 
கதோகுப்ோகும்.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

இந்தப் போடத்தின் இறுதியில், 
மோணவரகள் அறிநதுக 
ககோள்்ளக கூடியவவ

• வவையவமப்போககத்தின் 
பரிணோம வ்ளரச்சிவய 
வி ்ள க கு ்த ல் .

• வவையின் இவணப்பு அவமப்பின் வவககள்

• வவையின் வவககவ்ள வி்ளககு்தல் மறறும் 
ஒப்பிடு்தல்

• ஆயவகத்தில் வவையின் வவககவ்ள 
அவடயோ்ளம் கோணு்தல்

• கணினிகள் மறறும் பயனரகவ்ள வவை 
அவமப்பில் அவடயோ்ளம் கோணு்தல்.

• இவணயப் பயன்போடவட வி்ளககு்தல்

• வ வை போதுகோப்பு கருத்துகவ்ள அறிநது 
க க ோ ள் ளு ்த ல் .

• கம்பியில்ைோ �கரும் ்தகவல் க்தோடரபு பறறி 
வி்ளககு்தல்

• DNS நேவவயகத்வ்தப் பயன்படுத்தி 
வவைவயமப்பு வ்ள நேவவயகத்துடன் 
இ வ ண த் ்த ல் .

கணிப்கபோறி வவையவமப்பு
  கணிப்கபோறி வவையவமப்பு என்பது 
இவணப்பில் உள்்ள கணிப்கபோறியின் வன்கபோருள், 
கமன்கபோருள், வ்ளஙகள்  மறறும் ்தரவுகவ்ள 
அவறறிறகிவடநய உள்்ள க்தோடரபு இவடயகத்தின் 
வழிநய பகிரநது ககோள்கி்றது.

 கணிப்கபோறி வவையகத்தில் உள்்ள 
கணிப்கபோறிகள் கம்பிகள், க்தோவைப்நபசி கம்பிகள், 
வோகனோலி அவைகள் கேயறவகநகோள்கள் 
அல்ைது அகச்சிவப்பு அவைகறவ்றகள்  வழியோக 
இ வ ண க க ப் ப டு கி ்ற து .

போடம் 14
கணிப்கபோறி வவையவமப்பு 

கணிப்கபோறி வவையவமப்பு, 
இவணயம் மறறும் மின்னஞேல்அைகு V

14.1. வவையவமப்பின் பரிணோம வ்ளரச்சி

 எந்தகவோரு கணிப்கபோறி 
வவையவமப்பிலும் கணிப்கபோறிகளுககு 
இவடநய ்தரவுகவ்ளத் ்தோனோகநவ 
பரிமோறிகககோள்வது அடிப்பவட க்தோழில்நுடபம்  
ஆ கு ம் .

 மு்தல் வவையவமப்போனது 
நகோப்பு பரிமோற்றம், ்தரவுத்்த்ள ஒத்திவேவு 
(Synchronization), மின்னஞேல் மறறும் பி்ற 
வவையக நேவவகவ்ளச் கேயல்படுத்துவ்தறகோக 
உ ரு வ ோ க க ப் ப ட ட து .

14.1.1. ஆரபோக�ட (ARPANET)
 ஆரபோக�ட பின்வரும் இரண்டு முககிய 
கோரணஙகளுககோக 1969 ஆம் ஆண்டு 
Advanced Research Projects Agency (ARPA)
யோல் நிறுவப்படடது. 

• கவவநவறு ஆரோயச்சி நிறுவனஙகளுககு 
இவடநய ்தரவுகவ்ள இடமோற்றம் கேயய 
அ னு ம தி க கி ்ற து .

• அணு ஆயு்தப் நபோரின் நபோதும் கூட  
அரேோஙகத்திறகு கேயதிகவ்ள வழஙகும் 
க்தோழில் நுடபத்திவன அகமரிகக போதுகோப்பு 
துவ்றயோனது கபறறிருந்தது.

14.1.2 உைக்ளோவிய வவை (WWW - World 
Wide Web). 
 உைக்ளோவிய வவை என்பது ஆவணஙகள் 
மறறும் நேவவகளின் க்தோகுப்போகும். இவ்த 
இவணயம் முழுவதும் மீஉவர இவணப்பு மூைம் 
பகிரநது அளிககவும், இவணககவும் முடியும். 
எனநவ, வவை என்பது இவணயத்தின் துவண 
க்தோகுப்போகும்.

 உைக்ளோவிய வவை திகமோதி கபரனரஸ் 
லீ (Timothy Berners Lee) என்பவரோல் 1989 ம் 
ஆண்டு கெனிவோவில் உள்்ள கேரன் (CERN)என்்ற 
இடத்தில் உருவோககப்படடது.

Chapter 14.indd   267 20-04-2020   16:04:05



268 269

 வவைப்பககம் (Web page) என்பது 
உைக்ளோவிய வவையில் உள்்ள ஆவணஙகள் 
ஆகும். வவைப்பககம் உவர, வவரகவை, ஒலி, 
ஒளி மறறும் மீத்க்தோடுப்பு  நபோன்்ற ்தகவல்கவ்ளக 
ககோண்டிருககும். இந்த மீத்க்தோடுப்புகள் மற்ற 
வவைப்பககஙகளுககோன இவணப்புகள் ஆகும்.

 வவை உைவி (Web browser) என்பது 
வவையில் உள்்ள ்தகவல்கவ்ளப் போரகக மறறும் 
ஆயவு கேயய அனுமதிககும் பயன்போடடு 
கமன்கபோருள் ஆகும்.

 பின்வருபவவ ்தறநபோது கிவடககும் 
முககிய வவை உைவிகள் ஆகும்.

அடடவவண14.1

உைவி வழஙகுபவர

Internet 
Explorer

Microsoft

Google 
Chrome

Google

Mozilla 
Firefox

Mozilla

Netscape 
Navigator

Netscape Communications 
Corp.

Opera Opera Software

Safari Apple

Sea 
Monkey

Mozilla Foundation

K-meleon K-meleon

உைக்ளோவிய வவையின் கேயறபோடுகள்

 பயனர-நேவவயக (Client-Server) 

அணுகு முவ்றயில் உைக்ளோவிய வவை நவவை 

க ே ய கி ்ற து .

 வவை நவவை கேயயும் வி்தத்வ்த பின்வரும் 

படிநிவைகள் வி்ளககுகின்்றன.

1. வவை உைோவியில் உள்்ள முகவரிப் 

படவடயில்  (address bar) வவைப்பககத்தின் 
URL-வய (say http://www.tngovernmentjobs.
in/) பயனர உள்ளிடுகி்றோர.

2. பி்றகு www. tngovernmentjobs.in 

உடன் க்தோடரபுவடய IP முகவரிவய க்ளப்கபயர 

நேவவயகத்திடம் (DNS) உைவி நகடகி்றது.

3. IP முகவரிவயப் கபற்ற பி்றகு, 

உைவி வவைப்பககத்திறகும் மறறும் வவை 

நேவவயகத்திறகும் நகோரிகவகவய HTTP 
Protocolவயப் பயன்படுத்தி அனுப்புகி்றது.

4. பி்றகு வவை நேவவயகம் HTTP Protocol  
வயப் பயன்படுத்தி நகோரிகவகப் கபறறு நகோரப்படட 

வவைப்பககத்வ்தத் ந்தடுகி்றது. ந்தவவயோன 

வவைப்பககம் கிவடத்்த பி்றகு வவை உைோவிககு 

அனுப்பி பின் HTTP இவணப்வப மூடுகி்றது.

5. இப்கபோழுது வவை உைவி 

வவைப்பககத்வ்தப் கபறறு, கமோழி மோறறி மறறும் 

வவை உைவியின் திவரயில் வவைப்பககத்தின் 

உள்்ளடககத்வ்தக கோண்பிககி்றது.

Request for web page

Web page 
HTML file

Internet

Web browser 
(Client)

Web browser 
Web page 
HTML file

Request for web page

படம் 14.1 WWW கேயல்போடு
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 வவைச் நேவவயகம் என்பது வவையின் 

உள்்ளடககஙகள் நேமிககப்படட ஒரு கணிப்கபோறி 

ஆகும். அடிப்பவடயில், வவைச் நேவவயகம் 

இவணய ்த்ளத்வ்தத் க்தோகுககப் பயன்படுகி்றது..

இவணயம்

• இவணயம் என்பது உைக அ்ளவில் 

ஒன்றுகககோன்று இவணககப்படட 

கணிப்கபோறி வவையவமப்புகளின் 

முழுவமயோன அவமப்போகும்.

• இவணயம் ்தரமோன Internet Protocol கவ்ள  

(TCP/IP) உபநயோகிககி்றது.

• இவணயத்தில் உள்்ள ஒவகவோரு  

கணிப்கபோறியும் ்தனித்்தன்வம வோயந்த IP  
முகவரியோல் அறியப்படுகி்றது.

• IP முகவரி என்பது கணிப்கபோறியின் 

இருப்பிடத்வ்தக கண்டறிவ்தறகோன 

்தனித்்தன்வம வோயந்த எண்களின் 

(110.22.33.114) க்தோகுப்போகும். 

• சி்றப்பு கணிப்கபோறியோகிய DNS (Domain 
Name Server) என்பது IP முகவரிககுப் 

கபயவரக ககோடுககப் பயன்படுகி்றது. எனநவ, 

பயனர கணிப்கபோறியின் இருப்பிடத்வ்தப் 

கபயவர வவத்து அறிநது ககோள்்ள முடியும். 

• இவணயம் உைகத்தில் உள்்ள அவனத்து 

பயனரகளும் அணுகத் ்தகக்தோகும்.

இவணயத்தின் வ்ளரச்சி

• இவணயத்தின் துவககம்  Advanced Research 
Project Agency Network (ARPANET) என்்ற 

கருத்துருவில் இருநது பிரிககப்படட்தோகும்.

இவணயத்தின் நிவ்றகள்

• க்தோவை  தூரத்தில்   உள்்ள   மககவ்ளயும்       க்தோடரபு 

ககோள்வ்தறகு இவணயம் அனுமதிககி்றது. 

வவையில் இவணயத்தின் வழியோக க்தோடரபு 

ககோள்்ள உ்தவும் பயன்போடுகள் உள்்ளன. 

பல்நவறு ேமூக வவை்த்ளஙகள் பின்வருமோறு 

ககோடுககப்படடுள்்ள:

 • முகநூல்(facebook)

 • டுவிடடர-கருத்துகபககம்(Twitter)

 • யோகூ(Yahoo)

 • குகூள் ப்்ளஸ்(Google+)

 • ஃபிளிககர(Flickr)

 • ஓரககுட(Orkut)

• ந்தடுப்கபோறிகள் மூைமோக இவணயத்தில் 

உைவி, எந்த வி்தமோன ்தகவல்கவ்ளயும் கப்ற 

முடியும்.

• ்தகவல் க்தோடரபு மறறும் அடிப்பவடத் 

்தகவல்கள் ்தவிர இவணயம் 

கபோழுதுநபோககிறகோகவும் உ்தவுகி்றது. 

இவணயத்தில் கபோழுதுநபோககிறகோன 

பல்நவறு முவ்றவமகள் பின்வருவனவறறுள் 

க க ோ டு க க ப் ப ட டு ள் ்ள ன .

• இவணயவழி க்தோவைககோடசி(online 
Television)

• இவணயவழி விவ்ளயோடடுகள்(online 
Games)

• போடல்கள்(Songs)

• ஒளிககோடசிகள்(Videos)

• ேமூக வவைத்்த்ள பயன்போடுகள்(Social 
Networking)

• பின்வரும் பல்நவறு நேவவகவ்ளப் பயன்படுத்்த 

இவணயம் அனுமதிககி்றது:

• இவணயவழி வஙகிச் நேவவ(Internet 
Banking)

• திருமணத்்தகவல் நேவவ (Matrimonial 
Service)

• இவணயவழி கபோருள்கள் 

வோஙகு்தல்(Online Shopping)

• இவணயவழி நுவழவுச்சீடடு விறபவன 

பதிவு(Online Ticket Booking)

• இவணயவழி பண வழஙகீடு(Online Bill 
Payment)
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• ்தரவு பகிரவு(Data Sharing)

• மின்னஞேல்(E-mail)

• இவணயம் மின்-வணிகம் (e-commerce) 
எனும் கருத்துருவவ வழஙகி, மின்னனு 

ேோ்தனஙகளின் மூைம் க்தோழிவைக 

வகயோள்வது (business deals) குறித்்த 

வழிககோடடு்தவை வழஙகுகி்றது.

இவணப்பு அவமப்பு (Topology):

 இவணப்பு அவமப்பு என்பது உடபு்ற 

கம்பி வட அவமப்பு மறறும் ்தருகக முவ்றயில் 

்தரவுகவ்ளக கூறுகளுககு இவடயில் 

�கரத்துவவ்த வி்ளககுகி்றது.

14.2. வவையக இவணப்பு அவமப்புகள் 
(Network Topologies)

 வவையவமப்வப ஒழுஙகுபடுத்தி, கம்பி 

இவணப்பு மூைம் பல்நவறு முவனயஙகவ்ள 

(அனுப்பு�ர மறறும் கபறு�ர) இவணப்பது வவையக 

இவணப்பு அவமப்போகும்.

14.2.1. போடவட இவணப்பு அவமப்பு (BUS 
Topolog y)

 போடவட இவணப்பு அவமப்பு என்பது 

ஒருவவக வவை அவமப்போகும். இதில் ஒவகவோரு 

கணிககபோறியும் மறறும் வவைச்ேோ்தனஙகளும் 

ஒநர கம்பி மூைம் இவணககப்படடிருககும். 

அவனத்து ேோ்தனஙகளும் ஒரு கபோதுவோன  

ந�ரநகோடடு கம்பியில்  (back bone) 
இவணககப்படடிருககும். அதிகபடேமோக 30 
முவனயஙகவ்ள இவணகக முடியும். 

போடவட இவணப்பு அவமப்பின் ்தனிச்சி்றப்புகள் 

(Features of Bus Topology)

1. இது ்தரவுகவ்ள ஒநர திவேயில் பரிமோற்றம் 

கேயயும்

2. ஒவகவோரு ேோ்தனமும் ஒநர ஒரு கம்பி மூைம் 

இவணககப்படடிருககி்றது.

Bus Topology

Node

Node
Node

Terminator Terminator
Backbone Cable

படம்14.2 போடவட இவணப்பு அவமப்பு

போடவட  இவணப்பு அவமப்பின் நிவ்றகள் 

1. இது விவை குவ்றந்தது.

2. ேோ்தனத்வ்த நிறுவு்தல் மிக எளிது.

3. மற்றவறறுடன் ஒப்பிடும் நபோது இ்தறகு 

ந்தவவயோன கம்பிகள் மிக குவ்றவு.

4. சிறிய வவையவமப்புகளிலும் 

ப ய ன் ப டு த் ்த ப் ப டு கி ்ற து .

போடவட இவணப்பு அவமப்பின் குவ்றகள்

1. பின்புை கம்பி பழு்தவடந்தோல் முழு 

வவையவமப்பும் ந்தோல்வி அவடயும்.

2. ஒநர கம்பித் க்தோகுதியில் 
கேயல்படுவ்தோல் பிரச்ேவனகவ்ளக 
கண்டறிவது கடினம் ஆகும்

3. வவைப் நபோககுவரத்து அதிகமோனோல் 
அல்ைது முவனயஙகளின் எண்ணிகவக 
அதிகமோனோல் வவையின் கேயல்தி்றன் 
குவ்றயும்.

4. கம்பிகள் குவ்றந்த நீ்ளமுவடயவவ.

�டேத்திர இவணப்பு அவமப்பு (STAR 
To p o l o g y )
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Computer

Computer

Computer

HUB

Computer
Printer

படம்  14.3 �டேத்திர இவணப்பு அவமப்பு

 இந்த வவக இவணப்பு அவமப்பில் 

அவனத்து கணிப்கபோறிகளும் ஒரு கம்பி மூைம் 

ஒரு வமயத்துடன் (hub) அல்ைது இவணப்பியுடன்  

(Switch) இவணககப்படடிருககும். இந்த வமயநம 

�டு முவனயமோகும். இ்தனுடன் அவனத்து 

முவனயஙகளும் இவணககப்படடிருககும்.

�டேத்திர வவையின் சி்றப்பம்ேஙகள் (Features of 
Star Topology)

1. இந்த வவகயில் ஒவகவோரு முவனயமும் 

வமயத்துடன் ்தனது ்தனிப்பயன் 

(dedicated) இவணப்பில் இருககும்.

2. வமயம் ்தரவுப் போயவின் மறுஉருவோககமோக 

(repeater) கேயல்படுகி்றது.

�டேத்திர இவணப்பு அவமப்பின் நிவ்றகள் 

(Advantages of Star Topology)

1. குவ்றந்த முவனயஙகள் மறறும் வவைய 

நபோககுவரத்து குவ்றவோகவும் இருந்தோல் 

கேயல்தி்றன் அதிகமோக இருககும்.

2. வமயத்வ்த எளி்தோக நமம்படுத்்த முடியும்.

3. இதில் ்தவறுகவ்ள எளி்தோக கண்டறிநது, 

அவமககவும் மோற்றவும் முடியம்.

4. பழு்தோன முவனயம் மடடுநம போதிககப்படும். 

மற்றவவ சுமூகமோக இயஙகும்.

�டேத்திர இவணப்பு அவமப்பின் குவ்றகள் 

(Disadvantages of Star Topology)

1. வமயம் பழு்தவடந்தோல் முழு வவையவமப்பும் 

நிறுத்்தப்படுகி்றது. ஏகனனில் அவனத்து 

முவனயஙகளும் வமயத்வ்தச் 

ே ோ ர ந து ள் ்ள து .

2. கம்பிகள் அதிக நீ்ள முவடயவவ.

மர இவணப்பு அவமப்பு (TREE Topology)

 இந்த வவக இவணப்பு அவமப்பு, ஒரு மர 

அவமப்பு வடிவத்தில் ஒழுஙகுபடுத்்தப்படடுள்்ளது. 

இதில் உயரமடட நிவையில் கபறந்றோர முவனயம் 

(root node) உள்்ளது. இது இரண்டோம் நிவையில் 

குழநவ்த முவனகளுடன் க்தோடரபுவடயது. இந்த 

இரண்டோம் நிவை முவனயஙகள் மூன்்றோம் நிவை 

முவனயஙகந்ளோடு இவணககப்படடுள்்ளது. அந்த 

நபோை, மூன்்றோம் நிவை, �ோன்கோம் நிவைநயோடு 

இவணககப்படடு, இந்த இவணப்பு நிவை 

க்தோடரும். உயரமடடநிவைய முவனயத்வ்த ்தவிர 

மற்ற அவனத்து நிவை முவனயஙகளுககும் 

கபறந்றோர முவனயம் உள்்ளது. இது படிநிவை 

இவணப்பு அவமப்பு என்றும் அவழககப்படுகி்றது.
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படம் 14.4 மர இவணப்பு அவமப்பு

மர இவணப்பு அவமப்பின் சி்றப்பம்ேஙகள்Features 
of Tree Topology

1. பணிநிவையஙகள் அல்ைது முவனயஙகள் 

குழுககளில் அவமந்தோல் சி்றந்தது. 

2. இது பரந்த வவையவமப்பில் பயன்படுகி்றது.

மர இவணப்பு அவமப்பின் நிவ்றகள் (Advantages 
of Tree Topology)

1. இந்த வவகயில் முவனயஙகளின் 

விரிவோககம் ேோத்தியமோகி்றது.

2. இது எளி்தோக நிரவகிககப்படடு 

ப ர ோ ம ரி க க ப் ப டு க றி து .

3. இதில் பிவழ கண்டறிவது மிக எளிது.

மர இவணப்பு அவமப்பின் குவ்றகள் 

(Disadvantages of Tree Topology)

1. அதிக முவனயஙகள் நேரககப்படடோல் 

பரோமரிப்பது கடினம்.

2. வமயம் பழு்தவடந்தோல் வவையவமப்பும் 

ப ழு ்த வ ட யு ம் .

பயிறசி-1

 1. உனது கணினி ஆயவகத்திறகு 

கேன்று எந்த வவகயோன இவணப்பு அவமப்பு 

உள்்ளது என்பவ்த ஆசிரியர உ்தவிநயோடு 

க ண் ட றி க . .

14.3. வவையவமப்பின் வவககள் (Types of 
Network)

14.3.1. கணிப்கபோறி வவையவமப்பு (Computer 
Networks): கணிப்கபோறி வவையவமப்போனது 
அ்தனுவடய அ்ளவு, தூரம் மறறும் அவமப்வபப் 
கபோறுத்து �ோன்கு வவகப்படுத்்தப்படுகி்றது.  
அவவயோவன:  ்தனிப்படட வவை  பகுதி (Personal 
area network), குறும் பரப்பு வவையவமப்பு [LAN 
(Local Area Network)], �கரப் பரப்பு வவையவமப்பு 
[ MAN (Metropolitan Area Network)], பரந்த 
வவையவமப்பு[WAN (Wide Area Network)].

்தனிப்படட வவை  பகுதி (Personal area network)
• ்தனிப்படட பகுதி வவை அல்ைது PAN என்பது 

கணிப்கபோறி ேோ்தனஙகளுககிவடநயயோன 
க்தோடரவபச் கேயல்படுத்தும் 
வ வ ை ய வ ம ப் ப ோ கு ம் .

• PAN என்பது கம்பிகள் (அ்தோவது USB  
அல்ைதுFireware) அல்ைது கம்பி இல்ைோ்த 
(அ்தோவது அகச்சிவப்பு infrared, ZigBee, 
ப்ளூடூத், பு்றபரப்பு (ultra wide band)UWB

• இ்தன் பரப்பு சிை மீடடரகந்ள ஆகும். 
கம்பியில்ைோ PAN அல்ைது WPAN-ககு 
எடுத்துககோடடுகள்:வகப்நபசியின் ்தவையணி 
ஒலிவோஙகி (head set) கம்பியில்ைோ 
விவேப்பைவககள், கம்பியில்ைோ சுடடிகள், 
அச்சுப்கபோறிகள், படவடக குறிவருடிகள், 
விவ்ளயோடடு கடடுப்போடடு அவமவு 
ஆகியவறவ்ற உள்்ளடககிய ேோ்தனஙகள் 
ஆ கு ம் .
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குறும்பரப்பு வவையவமப்பு -LAN (Local Area 
Network)
• ்தனியோர கேோந்த கணினி வவை சிறிய புவியியல் 

பகுதியோன வீடு, அலுவைகம் அல்ைது  
கடடிடஙகவ்ள இவணககும் வவையவமப்நப 
குறும்பரப்பு வவையவமப்பு எனப்படும். (எ.கோ. 
பள்ளி வவையவமப்பு)

• �ோம் பல்நவறு வவகயோன இவணப்பு 
அவமப்புகவ்ள LAN வழியோகப் 
ப ய ன் ப டு த் ்த ை ோ ம் 

• LAN வவையவமப்பு மூைம் அச்சுப்கபோறிகள், 
வன்்தடடுகள் நபோன்்ற வ்ளஙகவ்ளப் பகிரநது 
ககோள்்ள பயன்படுகி்றது.

• கபோதுவோக LANன் அ்ளவு சிறிய்தோகும். 
இதில் உள்்ள பல்நவறு ேோ்தனஙகள் வமய 
ேோ்தனஙகந்ளோடு (வமயம் / இவணப்பி) 
கம்பிகள் மூைம் இவணககப்படுகி்றது.

• ்தறகபோழுது LANகம்பியில்ைோ க்தோழில்நுடபம் 
மூைம் நிறுவப்படுகி்றது. 

• ஒரு வி�ோடிககு 4லிருநது 16 கமகோபிடடுகள் 
வவர அதிக நவகத்துடன் ்தரவுகவ்ளத் 
க்தோடரபுடுத்துகி்றது. 

LAN

Printer

Print 
server

Mail 
server

File 
server

படம் 14.5  குறும்பரப்பு வவையவமப்பு
குறும்பரப்பு வவையின் நிவ்றகள்

• இந்த வவையவமப்பில் ஒரு கணிப்கபோறி 
நேவவயகமோகவும் மற்ற அவனத்து 
கணிப்கபோறிகளும் பயனரக்ளோகவும் (client) 
உள்்ளது. நேவவயகம் பயனரகளுககு 
நேவவகவ்ள வழஙகுகி்றது. கமன்கபோருள் 
நேவவயகத்தில் நேமிககப்படடு 
பயனரகளுககுப் பயன்படுகி்றது.

• இவணயத்தின் அணுகு்தல் இல்ைோமநைநய 
கடடிடத்தில் உள்்ள அவனத்து 
பணிநிவையஙகவ்ளயும் ஒன்றுகககோன்று 
உள்்ளவமவோக இவணகக முடியும்.

• கபோதுவோன வ்ளஙக்ளோகிய அச்சுப்கபோறிகவ்ள 
எளிவமயோக  LAN மூைம் பகிரநதுக 
ககோள்்ளைோம்.

குறும்பரப்பு வவையின் குவ்றகள் (Disadvantages 
of LAN)
• ்தனியுரிவம மீ்றல்: ஒவகவோரு LAN 
பயனரின் ்தனிப்படட ்தரவுக நகோப்புகவ்ளச் 
நேோதிகக LAN நிரவோகிககு அதிகோரம் உண்டு. 
அது மடடுமல்ைோமல் LAN பயனருவடய இவணய 
வரைோறவ்றயும், கணிப்கபோறி பயன்போடடு 
வரைோறவ்றயும் நிரவோகியோல் நேோதிகக முடியும்..
• ்தரவு போதுகோப்பு அச்சுறுத்்தல்: கபோதுவோக 
நேமிககப்படட ்தரவுகள் LAN நிரவோகியோல் ேரியோக 
போதுகோககப்படவில்வைகயனில் அனுமதியற்ற 
பயனரகள் நிறுவனத்தின் முககியமோன ்தரவுகவ்ள 
அணுக முடியும்..
• குவ்றந்த பகுதிவய மடடுநம இவணத்்தல் 
LAN  குவ்றந்த பகுதியோகிய, ஒன்று 
அல்ைது அருகோவமயில் உள்்ள கடடிடஙகள், 
அலுவைகஙகள் ஆகியவறவ்ற மடடுநம 
இ வ ண க கு ம் . 

�கரப்பரப்பு வவையவமப்பு -Metropolitan Area 
Network (MAN)
 LAN ன் கபரிய வடிவம் MAN ஆகும். ஒரு 
�கரம் முழுவவ்தயும் இவணகக விரிவோககப்படடு 
வடிவவமககப்படடுள்்ளது. 100 கி.மீககு 
நமல் விரிவவடநது இவணகக வல்ைது. ஒரு 
�கரத்தில் உள்்ள கபரிய நிறுவனத்தின் பல்நவறு 
கிவ்ளகவ்ள இவணப்ப்தறகு கபோதுவோக 
பயன்படுத்்தப்படுகி்றது. நவறுபடட வன்கபோருள் 
மறறும் பரிமோற்ற ஊடகஙகளின் பிவணப்பு ஆகும்.

 இது நகபிள் டிவி வவையவமப்வப 
நபோை ்தனித்்த வவையவமப்போகவும் அல்ைது 
கபரிய வவையவமப்பில் உள்்ள பை LAN கவ்ள 
இவணப்ப்தோகவும் இருககைோம். எனநவ ஒரு LAN 
லிருநது மறக்றோரு LAN னிறகும், ஒரு ேோ்தனத்தில் 
இருநது மறக்றோரு ேோ்தனத்திறகும் வ்ளஙகவ்ள 

பகிரநது ககோள்்ள முடியும்.
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படம்  14.6 �கரப் பரப்பு வவை -Metropolitan Area Network (MAN)
�கரப்பரப்பு வவையவமப்பின் நிவ்றகள் 
(Advantages of MAN)
• இது மிகவும் தி்றவமயோனது மறறும் அதிநவக 

கடத்திகள் (carrier fibre optic cable) 
வழியோக விவரவோன ்தகவல் க்தோடரபுகவ்ள 
வழஙகுகி்றது. 

• இது பரந்த வவையோன WANககு ஒரு �ல்ை 
பின்புைத்வ்தயும் உரிய அணுகு்தவையும் 
வழஙகுகி்றது.

• MAN ல் உள்்ள இரடவட போடவடகள் ஒநர 
ந�ரத்தில் இரு திவேகளில் ்தரவு 
பரிமோற்றத்திறகு உ்தவுகி்றது.

• MAN கபோதுவோக ஒரு �கரம் அல்ைது முழு 
�கரத்தின் பை க்தோகுதிகவ்ள சூழ்நதுள்்ளது. 

பரந்த வவையவமப்பு (Wide area network (WAN)
 இது ஒரு க்தோவைத்க்தோடரபு 
வவையவமப்போகும். LAN வவையவமப்பு  
எதிரதிவேயில் அவமநதிருககும் பை 
கடடிடஙகள், �ோடு முழுவதும் அல்ைது உைகம் 
முழுவதும் உள்்ள பை LAN வவையவமப்புகவ்ள 
இவணககி்றது. பரந்த வவையவமப்பில் 
இவணககப்படடுள்்ள கணிப்கபோறிகள் கபோது 
வவையவமப்போன க்தோவைநபசி அவமப்பு மூைம் 
இவணககப்படுகின்்றன. இவவகள் பிவணப்பு 
இவணப்புகள் மறறும் கேயறவகநகோள்கள் 
மூைமோகவும் இவணககப்படுகின்்றன. மிகப் கபரிய 
பரந்த வவையவமப்பு இவணயம் ஆகும்.

 

Internet

Firewall

Router

Switch
Switch

Web Server
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படம் 14.7 பரந்த வவையவமப்பு ( Wide area network)
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பரந்த வவையவமப்பின் நிவ்றகள்

• இது மிகப் கபரிய புவியியல் பரப்வப 

உ ள் ்ள ட க கி ய து .

• இது கமன்கபோருள் மறறும் வ்ளஙகவ்ள 

இவணககப்படடுள்்ள பணிநிவையஙகளுககு 

இவடநயப் பகிரந்தளிககி்றது.

• இந்த வவையவமப்பில் உள்்ள 

மற்றவரகளுககும் கேயதிகவ்ள மிக விவரவோக 

அனுப்புகி்றது. இந்த கேயதிகள் படஙகள், ஒலி 

அல்ைது ்தரவுகவ்ள உள்்ளடககிய இவணப்பு 

(attachment) ஆகும்.

o வவையவமப்பில் உள்்ள அவனவரும் ஒநர 

்தரவவ பயன்படுத்்த முடியும். பவழய ்தகவல்கவ்ள 

சிை பயனரகள் பயன்படுத்துவ்தோல் ஏறபடும் 

பிரச்ேவனகவ்ளத் ்தடுககி்றது.

பயிறசி-2
 1. உனது கணினி ஆயவகத்திறகு 
கேன்று எந்த வவகயோன வவையவமப்பு 
உள்்ளது என்பவ்த ஆசிரியர உ்தவிநயோடு 
கண்டறிக . .

14.4. கம்பி க்தோழில்நுடபஙகள் (Wired 
Te c h n o l o g i e s )
 ்தரவுகள் ஒரு இடத்திலிருநது மறக்றோரு 
இடத்திறகு எ்தன் மூைம் அனுப்பப்படுகி்றந்தோ 
அதுநவ பரிமோற்றம ஊடகம் அல்ைது க்தோடரபு 
ஊடகம் ஆகும். கணிப்கபோறி க்தோடரபுககோகப் 
பயன்படுத்்தப்படும் பரிமோற்ற ஊடகம் இரண்டு 
வவகப்படும். அவவயோவன,

• கம்பி/எல்வைககுடபடட/வழிகோடடும் ஊடகம்

• கம்பியில்ைோ/ எல்வையில்ைோ/ வழிகோடடோ 
ஊ ட க ம்

பரிமோற்ற ஊடகம்

எல்வைககுடபடடது

இவணயச்சு

Baseband Baseband போதுகோப்பற்றது போதுகோப்போனது

வோகனோலி அவை பரிமோற்றம்

எல்வையில்ைோ்தது

நுண்ணவை பரிமோற்றம்இவழஒளி முறுககிய இரடவட

படம் 14.8 கம்பித் க்தோழில்நுடபம்

எல்வைககுடபடட / வழிகோடடும் ஊடகம்

 ்தரவுப் பரிமோற்றத்தில் மூன்று வவகயோன 
எல்வைககுடபடட ஊடகஙகள் உள்்ளன. அவவ  
• முறுககிய இரடவட வடம் (Twisted-Pair 

Cable)
• இவணயச்சு வடம் (Coaxial Cable), மறறும் 
• இவழ ஒளியியல் வடம் (Fibre-Optic Cable)
  (Twisted Pair) மறறும் (Co axial cable)
வடஙகள் உநைோக (கேம்புக) கடத்திகவ்ளப் 
பயன்படுத்தி மின்நனோடட முவ்றயில் 
ேமிகவஞைகவ்ளப் கபறறு இடம்கபயர கேயகி்றது. 

Fibre – optic ஒளி முவ்றயில் ேமிகவஞைகவ்ளப் 
கபறறு இடம் கபயரச் கேயகி்றது.

14.4.1. முறுககிய இரடவட வடம் (Twisted Pair 
Cable)
 ஒரு Twisted-pair ஆனது இரு 
கடத்திகவ்ள (கபோதுவோக கேம்பு) ககோண்டுள்்ளது. 
ஒவகவோன்றும் அ்தனுவடய க�கிழி கோப்பீடடோல் 
ஒன்ந்றோடு மறக்றோன்று  முறுககப்படடுள்்ளது. 
இதிலுள்்ள்ள ஒரு கம்பியோனது பயனர 
ேமிஞவேகவ்ள ்தரவுக குறிப்புககோக மடடும் 
பயன்படுகி்றது. அது மடடுமல்ைோமல், இந்த 
கம்பிகளில் ஒன்று ேமிஞவேகவ்ள அனுப்பு�ருககு 
அனுப்புகி்றது. ்தடஙகல் (ேத்்தம்), மறறும் 
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குறுககிடுநபச்சு இவரச்ேல் (cross talk) 
இரண்டு கம்பிகவ்ளயுநம போதித்து. ந்தவவயற்ற 
ேமிகவஞைகவ்ள உருவோககைோம்.  
Twisted Pair-ன் இரண்டு வவககள்:

• போதுகோப்பற்ற முறுககிய இரடவட வடம் 
(Unshielded Twisted Pair (UTP))

• போதுகோப்போன முறுககிய இரடவட வடம் 
(Shielded Twisted Pair (STP))

Unshielded Twisted Pair Cable

படம் 14.9 போதுகோப்பற்ற முறுககிய இரடவட வடம்

14.4.2 போதுகோப்பற்ற முறுககிய இரடவட வடம்

 இது இரண்டு கோப்பீடடு கேம்புக கம்பிகவ்ள 
ககோண்டிருககும். ஒநர மோதிரியோன இவணயின் 
மின் குறுககீடவடக குவ்றகக இந்த கம்பிகள் 
சுருள் வவைய வடிவில் ஒன்ந்றோகடோன்று 
குறுககப்படடிருககும். க�கிழிக கோப்பீடுகள் 
வண்ணமிடப்படுவதின் கோரணம் அவடயோ்ளம் 
கோண்ப்தறகு ஆகும்.
நிவ்றகள்

•இது அதிநவக தி்றன் உவடயது.

• ஈ்தரந�ட நபோன்்ற LAN நுடபஙகளில் உயர்தர 
UTPபயன்படுகின்்றன..

14.4.3 போதுகோப்போன முறுககிய இரடவட வடம் 
(Shielded Twisted Pair Cable)
 இந்த வடம்  உநைோகத்்தகடு மறறும் 
பின்னப்படட கம்பி வவைவயக ககோண்டிருககும். 
மின் கோந்த ேத்்தம் ஊடுருவல் உநைோக உவ்ற 
மூைம் ்தடுககப்படுகி்றது. உநைோக உவ்றயோனது 
குறுககீடுகவ்ள நீககுகி்றது. இது போதுகோப்பற்ற  

மறறும் இவணயச்சுகவ்ளவிட நவகமோனது. 

படம் 14.10 போதுகோப்போன முறுககிய இரடவட 

வடம்

நிவ்றகள்

• இது ஒப்புவம மறறும் இைகக வவக 
பரிமோற்றத்திறகுப் பயன்படுகி்றது.

• இது ேமிகவஞை வீ்தத்வ்த அதிகப்படுத்துகி்றது.

• இது குறுககீடு நபச்சுகவ்ள நீககுகி்றது.

14.4.4 இவணயச்சு வடம் (Coaxial Cable)
• ஒன்றுகககோன்று இவணயோன இரண்டு 

கடத்திகவ்ளக ககோண்டிருப்ப்தோல் இது 
இவணயச்சு வடம் என  அவழககப்படுகி்றது. 

• வமயககடத்தியோக இதில் கேம்பு 
பயன்படுகி்றது. இது PVC யோல் 
சூ ழ ப் ப ட டு ள் ்ள து . 

• கவளிப்பு்ற உநைோக மடககு ேத்்தத்திறகு 
எதிரோக ஒரு நகடயமோகவும், சுறறுகவ்ள 
முடிககும் கடத்தியோக இரண்டோம் மடககு 
ப ய ன் ப டு கி ்ற து  

• கவளிப்பு்ற கடத்தி கோப்புவ்றயில் 
உவ்றயிடப்படடிருககி்றது. கவளிப்பு்ற பகுதி 
என்பது முழுக கம்பிவயயும் போதுகோககின்்ற 
க�கிழி உவ்றயோகும்:

கபோதுவோன இவணயச்சு ்தரஙக்ளோவன

• 50-Ohm RG-7அல்ைது  RG-11 : அடத்தியோன 
ஈ்தரக�ட  பயன்படும்.

• 50-Ohm RG-58 : கமல்லிய ஈ்தரக�டடுடன் 
பயன்படும்.

• 75-Ohm RG-59 : நகபிள் க்தோவைககடசியில் 
பயன்படுகி்றது.

• 93-Ohm RG-62 : ARCNET-ல் பயன்படுகி்றது..

Insulator

Inner 
conductor

Outer conductor 
(shieldPlastic Cover

படம் 14.11 இவணயச்சு வடம்

நிவ்றகள்

• இது மிக அதிக க்தோவைவில் உள்்ள 

க்தோவைநபசி இவணப்புகளில் பயன்படுகி்றது.

• இது இைகக ேமிகவஞைகவ்ள 10Mbps அதிக 

நவகத்தில்  கடத்துகி்றது .
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• அதிகமோன ேத்்தத்வ்தக கடடுப்படுத்தும் 
தி்றன் உள்்ளது.

• எந்த ்தரவவயும் உருககுவைவு இல்ைோமல் 
(distortion) கடத்துகி்றது.

• முறுககிய இரடவட வடத்வ்தக கோடடிலும் இது 
ஒரு �ல்ை கோப்புவ்றவயக ககோண்டிருப்ப்தோல் 

அதிக நவகமோக க்தோவை தூரஙகளுககு 

சுழறசி கேயகி்றது.

14.4.5 இவழ ஒளியியல் வடம் (Fiber Optic Cable)

 இது கண்ணோடி அல்ைது க�கிழியோல் 

ஆனது. ஒளி வடிவில் ேமிகவஞைகள் கடத்துகி்றது. 
Fibre Optical cable ல் ஒளி ஒரு வழியில் மடடுநம 

�கரகி்றது. இருவழி ்தகவல் க்தோடரபில் இரு 

ேோ்தனஙகளுககு இவடயில் இரண்டோவது ்தகவல் 

க்தோடரபு கண்டிப்போக ஏறபடுத்்தப்பட நவண்டும். .

Sender

Cladding

Cladding
ReceiverCore

படம் 14.12 இவழ ஒளியியல் வடம்

 இது பிரதிபலிப்பு முவ்றயில் ஒளிவய 
ஊடகத்தின் வழியோக வழி �டத்துகி்றது. 
கண்ணோடி அல்ைது க�கிழியின் வமயம் குவ்றந்த 
அடரத்தியோன கண்ணோடி அல்ைது க�கிழி 
ஒரு கவளியுவ்றயோல் சூழப்படடுள்்ளது. இரண்டு 
கபோருள்களின் அடரத்திககு உள்்ள நவறுபோடு, 
வமயத்தின் மூைமோக �கரும் ஒளிககறவ்றயோனது 
கவளியுவ்றயின் மீது ஒளிவிைகல் ஆகோமல் 
பிரதிபலித்து கேல்வது நபோை இருகக நவண்டும்.  

இவழ ஒளியியல் வட இவணப்போன்கள் (Fibre-
Optic Cable Connectors)

 கீழ் உள்்ள படத்தில் கோடடியவோறு, இதில் 

மூன்று வி்தமோக இவணப்போன்கள் உள்்ளன.

SC connector

RX

TX

ST connector

MT-RJ connector

படம்14.13 இவழ ஒளியியல் வட 
இவணப்போன்கள்

 நகபிள் டிவி இவணப்பிறகு (Subscriber 
Channel (SC)) பயன்படுத்்தப்படுகி்றது. இது 
்தள்ளு / இழு பூடடு முவ்றவயப் பயன்படுத்துகி்றது. 
வவையவமப்பு ேோ்தனஙகளில் உள்்ள கம்பிகவ்ள 
இவணகக ந�ரோன முவன (Straight-Tip 
(ST)) இவணப்போன் பயன்படுத்்தப்படுகி்றது. 
MT-RJ என்்ற இவணப்போன் இரண்டு இவழ 
கவ்ளப் பயன்படுத்தி அவறவ்ற ஒநர வடிவமோக 
ஒருஙகிவணத்து RJ45 இவணப்போன் நபோை 
ந்தோற்றமளிககச் கேயகி்றது. 
நிவ்றகள்

 உநைோக கம்பிகவ்ளக கோடடிலும் இது பை 

நிவ்றகவ்ள ககோண்டுள்்ளது

• இது அரிப்வப எதிரககி்றது.

• பதிவு கேய்தலில் கபரிதும் உ்தவுகி்றது.

பயிறசி-3

1. உன்னுவடய கணினி 

ஆயவகத்திறகு கேன்று அஙகுள்்ள 

கம்பி க்தோழில்நுடபத்வ்த கண்டறிநது 

அறிகவக ்தயோர கேயக.

14.5. கம்பியில்ைோ க்தோழில்நுடபம் (Wireless 
Technologies)

 அன்்றோட வோழ்வில் கம்பியில்ைோ 

க்தோழில்நுடபம் முககியப் பஙகு வகிககி்றது. 

கம்பியில்ைோ க்தோழில்நுடபம் என்பது கம்பிகள், 

வடஙகள் மறறும் ஏ்தோவது ஒரு மின் கடத்திகள் 

ஆகியவறவ்ற பயன்படுத்்தோமல் க்தோவை தூர 

்தகவல் க்தோடரபு மறறும் பரிமோற்றத்வ்தக 

குறிககி்றது. ்தகவல் க்தோடரபு அவமககப்படடு 

்தகவல் மின்கோந்த அவைக்ளோன (வோகனோலி 

அதிரகவண் அவைகள், அகச்சிவப்பு 

அவைகள்) கேயறவகக நகோள்கள் வழியோகக 

க ட த் ்த ப் ப டு கி ்ற து .

கம்பியில்ைோ ்தகவல் க்தோழில்நுடபத்தின் வவககள்

 கம்பியில்ைோ க்தோவைநபசி, கேல்நபசி, GPS  
அைகுகள், கம்பியில்ைோ கணினி பகுதிகள்  மறறும் 

கேயறவகநகோள் க்தோவைககோடசி ஆகியவவ 

கம்பியில்ைோ ்தகவல் க்தோடரபிறகுப் பயன்படும் 

ேோ்தனஙகள் ஆகும்..
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14.5.1. புளுடூத்  (Bluetooth)
 இது நடனிஷ் ரோெோ ஹரோல்டு புளுடூத் 
என்பவரின் கபயரோல் அவழககப்படுகி்றது. 
கம்பியில்ைோ க்தோழில்நுடபத்தின் மூைம் ்தரவவ 
பரிமோறிப் பகிரநது ககோள்்ள பயன்படுகி்றது. 
கவவநவறு மின் ேோ்தனஙகவ்ள இவணகக புளுடூத் 
பயன்படுகி்றது. அவைநபசிவய வக பயன்படோ்த 
கோது கருவிகள், (handfree ear tools) கம்பியில்ைோ 
விவேப்பைவக, சுடடி, ஒலிகபருககி மூைம் மடிக 
கணினிவய இவணத்துத் ்தகவல்கவ்ள ஒரு 
ேோ்தனத்தில் இருநது மறக்றோரு ேோ்தனத்திறகு 

பரிமோற்றம் கேயவ்தறகு புளுடூத் பயன்படுகி்றது.

படம் 14.14 புளுடூத் க்தோழில் நுடபம்

அகச்சிகப்பு க்தோழில்நுடபம்

 அகச்சிவப்பு க்தோழில்நுடபம் என்பது 
அகச்சிவப்பு   கதிரவீச்சுகளின் வழியோக அகச்சிவப்பு 
பயன்படுத்்தப்படடுள்்ள இரண்டு ேோ்தனஙகளுககு 
இவடயில் ்தரவு பரிமோற்றத்திறகோன கம்பியில்ைோ 
்தகவல் க்தோழில்நுடபத்தின் ஒரு வவகயோகும்.  
கம்பியில்ைோ ்தரவு பரிமோற்றத்தில் இந்த 
க்தோழில்நுடபம் முககிய பஙகு வகிககி்றது. 
இது சுடடி, கம்பியில்ைோ விவேப்பைவக மறறும் 
அச்சுப்கபோறிகள் நபோன்்ற ேோ்தனஙகளில் 
ப ய ன் ப டு கி ்ற து .

அகச்சிவப்பு வவையவமப்பு ேமிஞவேகள்

 Wi-Fi  மறறும் புளுடூத் க்தோழில்நுடபம் 
நபோை அல்ைது அகச்சிவப்பு சுவர அல்ைது 
்தவடகவ்ள ஊடுருவி கேயல்படோது.  இது 
ஒநர க்தோவைந�ோககு ந�ரகநகோடடு ஒளியில் 
க ே ய ல் ப டு ம் .

 இது குவ்றந்த பரப்வபநய 
க்தோடோ்புககோள்ளும் அவமப்வப உவடயது.  எனநவ, 

ஒரு அவ்றயில் பயன்படுத்்தப்படும் அகச்சிவப்பு 
அவமப்போனது அடுத்்த அவ்றயில் பயன்படும் 
நவறு ஒரு அவமப்பினோல் போதிககப்படோது.  
இ்தனோல் ்தோன் �மது வீடடில் பயன்படுத்்தப்படும் 
அகச்சிவப்பு ரிநமோட கன்டநரோல், �மது அண்வட 
வீடுகளில் பயன்படுத்்தப்படும் அகச்சிவப்பு ரிநமோட 
கன்டநரோலினோல் போதிககப்படுவதில்வை.

 புளுடூத்ேோ்தனம் பரவல் 
முவ்றயில் நவவை கேயகி்றது.  இது 
சி்த்றல் (Scatter) முவ்ற என்றும் 
அவழககப்படும்.  அ்தோவது, 

ஆரம்பம் மறறும் முடிவு ஒன்றுகககோன்று ந�ரடி 
க்தோடோ்பில் இருககோது.  எ.கோ. 
க்தோவைககோடசியின் ரிநமோட கண்டநரோல்.  
இந்த ேோ்தனம் அவமப்பிறகு அருநக ந�ரடியோக 
சுடடிக கோடடப்பட நவண்டியதில்வை.  ஆனோல் 
அந்த அவ்றககுள்ந்ளநய, அல்ைது சிறிது 
கவளிநய க்தவு தி்றந்த நிவையில் இருகக 
நவண்டும்.

 க்தோவை ந�ோககு போரவவ 

பரிமோற்றம் என்பது மின்கோந்த 

கதிரவீச்சின் பண்புக்ளோகும்.  

அ்தோவது அவைகள் ந�ரடிப் 

போவ்தயில் ஆரம்பத்தில் இருநது முடிவு வவர 

பயணிககும்.

Line of Sight

Location A Location B

படம்  14.15 க்தோவைந�ோககு ந�ரகநகோடு

வவ-வப (Wi-Fi)

 இது கம்பியில்ைோ மிகககுவ்றந்த கேைவு 

ககோண்ட ்தகவல் க்தோடரபு க்தோழில்நுடபமோகும்.  

Wi-Fi அவமப்பு கம்பியில்ைோ திவேவி (Router) 
ககோண்டுள்்ளது.  இது க்தோடோ்பு வமயமோக 

கேயல்படடு எடுத்துச் கேல்ைத்்தகக (portable) 

ேோ்தனத்வ்த இவணயத்துடன் இவணககி்றது.

 ரவுடடர (Router) கடடவமப்வப 
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கபோறுத்து பை ேோ்தனஙகளின் இவணப்வப 

இந்த வவையவமப்பு நிரணயிககி்றது.  குவ்றந்த 

மின் பரிமோற்றத்தினோல், வவையவமப்பின் 

பரப்பு குவ்றநது உள்்ளது.  மிக அருகில் உள்்ள  

அவமப்வப மடடும் இவணகக பயனவர 

அ னு ம தி க கி ்ற து .

படம் 14.16 வவ-வப

 இரண்டு ேோ்தனஙகவ்ள 

ந�ரடியோக இவணகக புளுடூத் 

ேோ்தனம் உருவோககப்படடுள்்ளது.  

எனநவ அவவகள் ஒரு ேோ்தனத்தில் 

இருநது மறக்றோரு ேோ்தனத்திறகு ்தகவல் 

பரிமோற்றம் கேயவ்தறகோகத் க்தோடோ்பு ககோள்்ள 

முடியும்.  வழககமோக சிை அடி துோரத்வ்தநய 

இவணகக முடியும்.  ஆனோல் Wi-Fi ல் அதிக 

துோரத்வ்த இவணககைோம்.

Wi-Fi என்பது கபோதுவோக பை ேோ்தனஙகவ்ள 

ஒரு வமய ேோ்தனத்துடன் (Wi-Fi உள்்ள 

திவேவி) இவணப்ப்தறகு கபரும்போலும் 

இவணயத்வ்த அணுகவும் பயன்படுகி்றது.  

அதிகமோன ந�ரத்திறகு இவணககும்நபோதும், 

அதிக அ்ளவு ்தரவுகவ்ள இடமோற்றம் 

கேயயும்நபோதும் Wi-Fi நிவையோன்தோக மறறும் 

சி்றப்போன்தோக கேயல்படுகி்றது.

வோகனோலி இவணப்பு (Radio Link)
• வோகனோலி இவணப்பு என்பது ்தரவு 

வவையவமப்பில் உள்்ள இரண்டு 
முவனயஙகள் (அ) வோகனோலி அைகுகளுககு 
இவடயில் உள்்ள கம்பியில்ைோ இவணப்போகும் 
(கம்பியில்ைோ முவனயம்-முவனயம் (point 
-to-point) இவணப்பு)

• ஒவகவோரு வோகனோலி அைகும் ஒரு 

அனுப்பிவோஙகிவயயும் (transceiver) 
(ேமிகவஞைகவ்ள அனுப்பி மீண்டும் கபறும் 
ேோ்தனம்) மறறும் மிகவும் உத்திரவோ்தமோன 
மின்கோந்த அவை வோஙகி (antena) வவயும் 
ககோண்டுள்்ளது.  அது சுடடிககோடடும் 
திவேயில் மடடுநம ேகதிவய கவளியிடுகி்றது 
மறறும் கபறுகி்றது.

• இரண்டு வோகனோலி அைகுகளும் ஒன்வ்ற 
ஒன்று போரககும் வி்தமோக �டுவில் ஏதும் 
்தவடயில்ைோமல் அ்தோவது (கடடிடஙகள் 
்தடஙகைோகநவோ இவடயூ்றோகநவோ இல்ைோ்த 
வவகயில் அவமககப்படுகி்றது.

• இவணப்புகள் ந�ரடியோக இருப்ப்தோல் 
இவரச்ேல் விகி்தத்திறகு மிக உயோ்ந்த 
ேமிகவஞைவய கேயல்படுத்துவ்தன் 
மூைம், உயோ்ந்த ்தரவு விகி்தஙகவ்ள இது 
க ே ய ல் ப டு த் து கி ்ற து .

• வோகனோலி இவணப்புகளின் உகந்த 
கேயல்தி்றனுககு ந�ரடி க்தோவை ந�ோககு 
ந�ரகநகோடடுப்போரவவ ந்தவவநய இ்தன் 
மு்தன்வம வீழ்ச்சியோகும். ஓர குறிப்பிடட 
அதிரகவண்ணில் (freqencies) நமோேமோன 
வோனிவை இவணப்வப வோகனோலி குறுககீடு 
கேயவது நபோை, இவழயுடன் ஒப்பிடடோல், இந்த 
இவணப்பு குவ்றந்த நிவையோனது (stable).

நுண்ணவை இவணப்பு : (Microwave link)
• நுண்ணவை இவணப்பு என்பது கம்பியில்ைோ 

்தகவல் க்தோடரபு க்தோழில்நுடபம் ஆகும். இது 
வோகனோலி அவைகளின் அதிக அதிரகவண் 
கறவ்றகவ்ள பயன்படுத்தி ஒலி, ஒளி மறறும் 
்தரவுத் ்தகவல்கவ்ள அனுப்ப மறறும் 
கப்றககூடிய அதிநவக ்தகவல் க்தோடரபு 
இவணப்புகவ்ள வழஙகுகி்றது.

• நுண்ணவை இவணப்புகள் அகைககறவ்ற 
(Broad band) ஆக இருப்ப்தோல் இது 
்தகவவமத்துக ககோள்கின்்றன.

• இரண்டு முவனய புள்ளிகளுககு இவடநய 
உபகரணஙகள் மறறும் வேதிகள் 
ந்தவவயில்வை. எனநவ நுண்ணவை 
இவணப்வப நகபிள் இவணப்வப விட 
விவரவோகவும் குவ்றந்த கேைவிலும் 
உ ரு வ ோ க க ை ோ ம் .

• நுண்ணவைகள் மவழ, பனி, மூடுபனி 
ஆகியவறறில் ஊடுருவி கேல்வ்தோல் 
நமோேமோன வோனிவையிலும் பரிமோற்றம் 
்தவடபடோமல் இருககும்.
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கேயறவககநகோள் இவணப்பு (Satellite link) 
• கேயறவககநகோள்  உ்தவியுடன்  ேமிகவஞைகவ்ள 

அனுப்பு�ரிடமிருநது கபறுனருககு பரிமோற்றம் 
கேயய உ்தவும் கம்பியில்ைோ க்தோழில்நுடபநம 
கேயறவககநகோள் ்தகவல் க்தோடரபு எனப்படும்.

• இது உைகம் முழுவதும் பரவி, பயனரகள் 
உைகின் எந்த பகுதியில் இருந்தோலும் 
கமயநிகரோக (virtualy) இவணப்பில் இருகக 
அ னு ம தி க கி ்ற து .

• இந்த க்தோடரபில் உள்்ள 
கேயறவககநகோள்கள் சுறறுப்போவ்தயிலுள்்ள 
கேயறவககநகோள்களுடன் வோகனோலி 
ேமிகவஞைகள் மூைம் ந�ரடியோக க்தோடரபு 
ககோள்்ளப் பயன்படுகி்றது.

• கேயறவககநகோள் க்தோடரபு கேயல்முவ்ற 
பூமி நிவையத்தில் இருநது க்தோடஙகுகி்றது. 
பூமியின் சுறறுப்போவ்தயில் உள்்ள 
கேயறவககநகோள்களிலிருநது 
ேமிகவஞைகவ்ளப் கபறறு திருப்பி அனுப்புமோறு 
நி று வ ப் ப ட டி ரு க கி ்ற து

• பூமியின் பணி நிவையத்தில் இருநது 
கேயறவககநகோளுககு அவைவரிவே மூைம் 
பரிமோற்றப்படும் அவமப்பு துவணகநகோள் 
இவணப்பு (uplink) எனப்படும். 
கேயறவககநகோளில் இருநது பூமியின் 
பணி நிவையத்திறகு அவைவரிவே மூைம் 
பரிமோ்றப்படும் அவமப்பு புவி இவணப்பு 
(downlink) எனப்படும்.

பயிறசி – 4
புளூடூத் க்தோழில்நுடப உ்தவியுடன் ஒரு 

வகயடகக க்தோவைநபசிவய மறக்றோரு 

க்தோவைநபசியுடன் இவணப்ப்தறகோன 

வழிகவ்ளக கண்டறிக

14.6 வவையவமப்பு ேோ்தனஙகள்

 வவையவமப்பு ேோ்தனஙகள் 

கணிப்கபோறிகள் அல்ைது பி்ற மின்னணு 

ேோ்தனஙகவ்ளயும் இவணகக பயன்படும் 

கூறுக்ளோகும். இவவ நகோப்புகள் மறறும் 

வ்ளஙகவ்ளப் பகிரநது ககோள்ளும்.

14.6.1 வமயம் (hub)

 இது வவையவமப்பில் உள்்ள 

ேோ்தனஙகளின் இவணப்புப் புள்ளி ஆகும். இது 

வவையவமப்பில் உள்்ள பணி நிவையஙகள், 

அச்சுப்கபோறிகள் மறறும் நேவவயகஙகவ்ள 

ஒன்ந்றோகடோன்று இவணத்து அவ்த 

க்தோடரபுககோள்்ள வவககி்றது. ஒவகவோரு 

வமயத்திலும் குறிப்பிடட எண்ணிகவகயிைோன 

க்தோடரபு முகஙகள் (Ports) உள்்ளன. அவவ 

வவையவமப்பு கம்பிகள் வழியோக பி்ற 

ேோ்தனஙகளுடன் வமயத்வ்த இவணககி்றது. 

ஒரு வமயமோனது அ்தன் க்தோடரபு முகத்துடன் 

அவனத்து ேோ்தனஙகவ்ளயும் ஒன்்றோக 

இவணககி்றது. ஒரு க்தோடரபு முகப்பில் ்தரவு 

கப்றப்படும்நபோது அது மறக்றோரு க்தோடரபு 

முகத்திறகு அனுப்பப்படுகி்றது. இ்தனோல் 

அவனத்து ேோ்தனஙகளும் அவனத்து ்தகவல் 

கபோடடைஙகவ்ளயும் (Packets) போரகக முடியும்.

படம்  14.17 வமயம்(Hub)

இவணப்பி (Switch)
 ஒரு இவணப்பி என்பது வவையவமப்பு 

கபோடடைஙகவ்ள வடிகடடித் திருப்பி 

அனுப்பும் வன்கபோருள் ேோ்தனமோகும். ஒரு 

வவையவமப்பு இவணப்பி, வமயம் (hub) 

நபோன்ந்ற கணிப்கபோறிகவ்ள ஒன்ந்றோகடோன்று 

இவணககி்றது. இவணப்பி ்தரவுப் 

கபோடடைஙகவ்ளப் கபற்றவுடன் எந்த கணிப்கபோறி 

அல்ைது ேோ்தனத்திறகுரியது என்பவ்தக 

கண்டறிநது அந்த கணிப்கபோறிககு மடடுநம 

அவ்த அனுப்புகி்றது. அவ்த வமயத்வ்தப் 

நபோை அவனத்து கணிப்கபோறிகளுககும் 

ஒலிபரப்புவதில்வை (broadcast). இந்த 

கோரணத்திறகோகநவ இவணப்பிகள் வமயஙகவ்ள 

விட அதிகமோக ந்தரவுகேயயப்படுகி்றது.
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படம் 14.18 இவணப்பி

மறுவுருவோககி (Repeater)
 மறுவுருவோககிகள் உள்வரும் 

ேமிகவஞைகளில் உள்்ள ந்தவவயற்ற ேத்்தத்வ்த 

நீககுகி்றது. இது ேமிகவஞைகளின் பைத்வ்த 

அதிகப்படுத்துகி்றது. எனநவ, இவ்த அதிகமோன 

தூரத்திலும், ்தரத்தில் எவவி்த இழப்பும் 

இல்ைோமல் அனுப்பிப் கப்ற முடியும். வவையவமப்பு 

மருவுருவோககிகள் உள்வரும் மின்னணு, 

கம்பியில்ைோ, ஒளியியல் ேமிகவஞைகவ்ள கபறறுத் 

திருப்பி அனுப்புகி்றது.

 எப்கபோழுக்தல்ைோம் மறுவுருவோககி 

ேமிகவஞைகவ்ள ஒரு க்தோடரபு முகத்தின் மூைம் 

கபறுகி்றந்தோ, அப்கபோழுது அவ்த மறக்றோரு 

க்தோடரபு முகத்திறகு திருப்பி அனுப்புகி்றது. இ்தன் 

முககியமோன பயன் யோக்தனில் ேமிகவஞைகவ்ள 

அதிகப்படுத்தி மீண்டும் உருவோககுகி்றது.

 

Repeater

Weak inbound 
digital signal

Strong outbound 
digital signal

படம் 14.9 மருவுருவோககி

நுவழவு வோயில் (Gateway)

 ஒரு வவையவமப்பு நுவழவுவோயில் இரண்டு 

வவையவமப்புகவ்ள இவணககி்றது. எனநவ ஒரு 

வவையவமப்பில் உள்்ள ேோ்தனஙகவ்ள மறக்றோரு 

வவையவமப்பில் உள்்ள ேோ்தனஙகந்ளோடு க்தோடரபு 

ககோள்்ள முடியும். நுவழவுவோயில் வவையவமப்பின் 

நுவழவு மறறும் கவளிநயறும் புள்ளியோக 

கேயல்படுகி்றது. இல்ைஙகளில் உள்்ள அடிப்பவட 

இவணய இவணப்புகளில் முழு இவணயத்வ்தயும் 

அணுகககூடிய இவணய நேவவ வழஙகுபவரோக 

(ISP) இது திகழ்கி்றது.

 இது திவேவியுடன் (Router) 

க்தோடரபுவடயது. திவேவிகள் நுவழவுவோயிைோகவும் 

கேயல்படுகி்றது. ஏகனனில் ்தகவல்கள் 

உள்ந்ள வரும் மறறும் கவளிநயறும் போவ்தவய 

க ட டு ப் ப டு த் து கி ்ற து .

்தோனவமவு நுவழவு வோயில் என்பது மீ்தமுள்்ள 

வவையவமப்பு அல்ைது இவணயத்வ்த 

அணுகுவ்தறகு ந்தவவயோன இயநதிரத்தின் IP 

எ ண் ண ோ கு ம் .

Internet Web server

Workstations

Gateway

படம் 14.20 நுவழவு வோயில்

14.7 கணிப்கபோறிகவ்ளயும், பயனரகவ்ளயும் 
வவையவமப்பில் கண்டறி்தல்

14.7.1 க்ளப் (domain name) கபயரின் அடிப்பவட 

கருத்து

• க்ளப் கபயர என்பது ஒரு வவைத்்த்ளத்வ்த 

அவடயோ்ளம் கோண உ்தவும் ்தனித்்தன்வம 

வோயந்த கபயர ஆகும். ஒவகவோரு 

வவைத்்த்ளத்திறகும் ஒரு க்ளப் கபயர 

முகவரியோக அவமநது, அந்த வவை்த்ளத்வ்த 

அணுக உ்தவுகி்றது. எடுத்துககோடடோக 
“google.com“ என்பது க்ளப் கபயர

• எப்கபோழுக்தல்ைோம் வவை்த்ளம் 

போரவவயிடப்படுகி்றந்தோ அப்நபோது வவை 

உைவியின் முகவரிப் படவடயில் க்ளப் கபயர 

ந்தோன்றும். சிை க்ளப் கபயரகள் ”www” 
என்பவ்த முன்கனோடடோக ககோண்டிருககும்.  

(www – கடோவமன் கபயரின் ஒரு பகுதி 

அல்ை), சிை க்ளப் கபயரகள் ”www” என்பவ்த 

முன்கனோடடோகக ககோண்டிருககவில்வை

• அவனத்து க்ளப் கபயரகளும் பின்கனோடடோக 
“.com”, ”.net” அல்ைது ”.org” ககோண்டிருககும். 

க்ளப் கபயரின் பின்கனோடடோனது 

வவை்த்ளத்தின் வவகவயக கண்டறிய 

ப ய ன் ப டு கி ்ற து .
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இதுநபோை சிை குறிப்பிடட க்ளஙகந்ள உள்்ளன.

எடுத்துககோடடோக,

.gov – அரசு நிறுவனஙகள்

.edu – கல்வி நிறுவனஙகள்

.org – ைோபந�ோககமில்ைோ நிறுவனஙகள்

.mil – இரோணுவம்

.com – வணிக க்தோழில்

.net – வவையவமப்பு நிறுவனஙகள்

.ca – கனடோ

.th _ ்தோயைோநது

 க்ளப் கபயவரப் பதிவு கேயய மிக 

குவ்றந்த கேைநவ ஆகும். எனினும் அவறவ்ற 

வருடத்திறககோரு முவ்ற அல்ைது குறிப்பிடட 

வருடஙகளுககுப் பி்றகு புதுப்பிகக நவண்டும். யோர 

நவண்டுமோனோலும் க்ளப் கபயவர பதிவு கேயயைோம். 

அ்தறகு வவை்த்ளம் அல்ைது வவைப்பதிவிறகோன 
(blog) ்தனித்்தன்வம வோயந்த க்ளப் கபயவர 

வோஙக நவண்டும்.

 வ வ ை த் ்த ்ள த் வ ்த 
அணுகும்நபோது கடோவமன் 
கபயரோனது கபோதுவோக IP 
முகவரியோக மோற்றப்படுகி்றது. 

இந்த IP முகவரி வவை்த்ளம் அவமநதிருககும் 
நேவவயகத்வ்த வவரயறுககி்றது. இந்த 
மோற்றம் DNS என்்ற நேவவயோல் 
நிவ்றநவற்றப்படுகி்றது.

MAC முகவரி

• MAC என்ப்தம் விரிவோககம் ”Media Access 
Control”

• வவையவமப்பில் உள்்ள ஒவகவோரு 

ேோ்தனஙகவ்ளயும் ்தனித்்தனிநய 

கண்டறிவ்தறகோன வன்கபோருள் கண்டறியும் 

எண்நண MAC முகவரி எனப்படும்.

IP முகவரி

• IP ன் விரவோககம் – “Internet Protocol”

• IP முகவரி என்பது இவணயம் அல்ைது உள் 

வவையவமப்பில் உள்்ள ேோ்தனஙகவ்ளக 

கண்டறிவ்தறகோன ்தனித்்தன்வம வோயந்த 

முகவரியோகும்.

 கேல்லுபடியோன IP முகவரி 
என்பது xxx.xxx.xxx.xxx என்்ற 
வடிவத்தில் இருகக நவண்டும். 
இதில் xxx என்பது 0 – 255 வவர 

உள்்ள எண்க்ளோகும். IPV6 என்பது இவணய 
க�றிமுவ்றயில் ஆ்றோவது மறுபதிப்பு மறறும் 
IPV4 வ்ள க்தோடரநது வரும். பின்வரும் பதிப்பு 
ஆகும். இது IPV4 நபோன்ந்ற இயஙகுகி்றது. 
இவணயத்தில் இவணககப்படட ேோ்தனஙகள் 
க்தோடரபு ககோள்்ளத் ந்தவவயோன ்தனித்்தன்வம 
வோயந்த IP முகவரி எண்கவ்ள வழஙகுகி்றது. 
IPV6 128 பிட முகவரிவய பயன்படுத்துகி்றது. 
IPV4 32 பிட இவணய முகவரிவய 
பயன்படுத்துகி்றது.

பயிறசி-5

 உஙகள் கணினி ஆயவகத்தில் உள்்ள 

கணிப்கபோறிகளின் IP முகவரிகவ்ள எழுதுக. 

14.8 கம்பியில்ைோ / �கரும் க்தோடரபுகள் 
(Wireless / mobile communication)

 கம்பியில்ைோ க்தோடரபு என்பது ்தரவு 

க்தோடரபின் ஒரு வவகயோகும். இது கம்பியில்ைோமல் 

கேயல்படடு ்தரவவ விடுவிககி்றது. இது கம்பியில்ைோ 

க்தோடரபு க்தோழில்நுடபம் மறறும் ேோ்தனஙகளின் 

வழியோக கம்பியில்ைோ ேமிகவஞைகவ்ளப் 

பயன்படுத்தி இரண்டு அல்ைது அ்தறகு நமறபடட 

ேோ்தனஙகவ்ள இவணப்ப்தறகும் க்தோடரபு 

ககோள்வ்தறகும் உள்்ளடககிய அவனத்து 

விதிமுவ்றகள் மறறும் படிவஙகளின் அகன்்ற 

கேோறகூறு (broad term) ஆகும்.

14.8.1 �கரும் க்தோடரபின் கபோது அவமப்பு (GSM 
(Global System for Mobile communication))

 �கரும் க்தோடரபின் கபோது அவமப்பு (GSM) 
என்பது �கரும். வவையவமப்பின் 2G (second 
generation) ்தரம் ஆகும்.
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PSTN Internet

MSC MSC

BTS

BTS
Database

படம் 14.21 GSM க்தோகுதி வவரபடம்

 1980 களில் ஐநரோப்பிய ்தகவல் 
க்தோடரபுகளின் ்தர நிறுவனம் (European 
Telecommunications standards Institute – 
ETSI) இைகக வவக �கரும் க்தோடரபு அவமப்வப 

உருவோகக ஒரு குழுவவ ஏறபடுத்தியது. அ்தன் 

கபயரோனது Group special mobile (GSM). இ்தன் 

முககிய பணியோனது, ஒரு நிவையோன நமம்படட 

உறுதி வோயந்த கம்பியில்ைோ க்தோழில்நுடபத்வ்த 

ஐநரோப்பிய �ோடுகளுககு உருவோககுவந்த ஆகும்.

 GSM ்தரமோனது மூன்று 
நவறுபடட அதிரகவண்களில் 
கேயல்படுகி்றது. 900 MHz 
அவைவரிவே (band) GSM 

அவமப்பில் பயன்படுகி்றது. 1800 MHz 
அவைவரிவே நேரககப்படடு அதிக 
வோடிகவகயோ்ளரகளுககு ஆ்தரவளிககி்றது. 
1900 MHz அதிரகவண் U.S ல் பயன்படுகி்றது.

CDMA (Code Division Multiple Access)
 CDMA என்பது 2G மறறும் 3G கம்பியில்ைோ 
க்தோடரபுகளில் பயன்படுத்்தப்படும் க�றிமுவ்ற 
ஆகும். இது பன்முகமோககத்தின் ஒரு வவக 
ஆகும். பல்நவறு ேமிகவஞைகவ்ள ஒநர பரிமோற்ற 
அவைவரிவேயில் இடம்கப்ற வேதி கேயகி்றது. 
இது ஏறககனநவ உள்்ள படவட அகைத்தின் 
(Bandwidth) பயன்போடவட நமம்படுத்துகி்றது. 
இந்த க்தோழில்நுடபம் Ultra High Frequency 
(UHF) கேல்லுைோர க்தோவைப்நபசி அவமப்பில் 
பயன்படுகி்றது. (800 MHz லிருநது 1.9 GHz 
வவரயுள்்ள பரப்பு)
GPRS (General Packet Radio Service)
 GPRS என்பது கேல்லுைோர 
வவையவமப்பிறகோன கபோடடைம் நிவைமோற்றத் 
(Packet) க்தோடரபிறகோன க�றிமுவ்றகள் ஆகும். 

GPRS க்தோழில்நுடபம் உள்்ள வகப்நபசிகள் ்தரவு 
மறறும் ்தகவவை கபறுவ்தறகோகப் பயன்படுகி்றது 
அ்தோவது (மின்னஞேலும், வவைப்பககஙகளும்) 
இது “always on” க்தோழில்நுடபமோகும். அ்தோவது, 
வகநபசிகள் எப்கபோழுதும் ்தரவவ கபறுவ்தறகுத் 
்தயோரோக இருககும்

GPRS ஆ்தரிககும் சி்றப்பம்ேஙகள் :
• குறுஞகேயதி நேவவ (Short Message 

Service (SMS)) – உவர கேயதிகளுககோக 
வடிவவமககப்படட சி்றப்புமிகக க்தோடரபு 
க � றி மு வ ்ற க ள் .

• பல்லூடகச் கேயதி நேவவ (Multimedia 
Messaging Service (MMS))– உவர 
மடடுமில்ைோமல் கூடு்தைோக வீடிநயோ 
கேயதிகவ்ளயும் பரிமோற்றககூடிய SMS ன் 
அடுத்்த கடட நேவவயோகும்.

• கம்பியில்ைோ பயன்போடடு க�றிமுவ்ற 
(Wireless Application Protocol (WAP)) 
– இவவ �கரும் (mobile) உைோவிகளுககோன 
சி்றப்புமிகக ்தகவல்க்தோடரபு க�றிமுவ்றகள் 
ஆ கு ம் .

WLL (Wireless Local Loop)
 உள்ளூர க்தோவைநபசி நிவையத்தில் 
ேந்தோ்தோரரகவ்ள கம்பியில்ைோமல் 
இவணப்ப்தறகோன அவமப்போகும். இது மிக 
பழவம வோயந்த க்தோவைப்நபசி நேவவகவ்ளயும் 
அகைககறவ்ற (broadband) நேவவகவ்ளயும் 
வோடிகவகயோ்ளரகளுககு வழஙகுகி்றது. 
க்தோவைதூர இடத்திறகும் க்தோவைப்நபசி வேதிவய 
வழஙகும் சீரிய பயன்போடு இது ஆகும். அதிக 
கேைவுமிகக மறறும் நவகம் இல்ைோ்த கடடவமப்பு 
ககோண்ட வ்ளரும்�ோடுகளில் இந்த க்தோழில்நுடபம் 
பயன்படுகி்றது. இது வோடிகவகயோ்ளரகளுககும் 
இவணப்பிககும் இவடநய உள்்ள ஒரு இவணப்போகும்.
 இது க்தோவைதூர இடஙகளுககு 
க்தோவைநபசி இவணப்வப வழஙகும் வோகனோலி 
வவையவமப்வப ்தழுவிய அவமப்போகும். WLLன் 
நவறுபடட வவகக்ளோவன, அகைககறவ்ற 
கம்பியில்ைோ அணுகு்தல் (Broadband Wireless 
Access), சுறறில் உள்்ள வோகனோலி (Radio in the 
loop), நிவையோன வோகனோலி அணுகு்தல் (Fixed 
Radio Access) மறறும் நிவையோன கம்பியில்ைோ 
அணுகு்தல் (Fixed Wireless Access).
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அவனத்து 4G நேவவகளும் 4G 
அல்ைது 4G LTE (Long Term 
Evolution) என்று அவழககப்படும். 
அடிப்பவட க்தோழில்நுடபம் 

அவனத்து கடத்தியிலும் ேமமோன்தோக 
இருப்பதில்வை. 4G வவையவமப்பிறகு சிை 
நேவவகள் Wimax க்தோழில்நுடபத்வ்தப் 
பயன்படுத்துகின்்றன. Verizon கம்பியில்ைோ 
நேவவகள் LTE க்தோழில்நுடபத்வ்தப் 
பயன்படுத்துகின்்றன.

14.9 இவணயத்தின் பயன்போடுகள்
14.9.1 குறுஞகேயதி நேவவ (SMS)
 SMS ன் விரிவோககம் short message service 
ஆகும். இது கபோதுவோக ‘உவர கேயதி அனுப்பு்தல்’ 
என அவழககப்படுகி்றது. 160 குறியருககவ்ளக 
ககோண்ட குறுஞகேயதி நேவவவய, கமோவபல் 
ேோ்தனஙக்ளோன கேல்லுைோர க்தோவைநபசிககும், 
ஸ்மோரட வகநபசியிசிககும் மறறும PDA-
விறகும் அனுப்புகி்றது. (5-பிட முவ்றவமயில் 224 
குறியுருககள்)
குரல் அஞேல் அவமப்பு (Voice Mail System) 
(VMS) மறறும் பதில் ்தரும் இயநதிரம் (Answering 
machine)
 குரல் அஞேல் அவமப்பு என்பது 
க்தோவைப்நபசி பயனரகள், க்தோவைப்நபசி 
வழியோக குரல் கேயதிகவ்ளச் நேமித்து, திரும்ப 
கபறும் கேயதிப் கபடடியோக கரு்தப்படுகி்றது. 
பயனர அவர விருப்பப்படும் கபோழுது அவருவடய 
அவனத்து அவழப்புகவ்ளயும் அவருவடய குரல் 
அஞேல் அவமப்பிறகு திருப்ப முடியும். குரல் 
அஞேல் அவமப்பு மறறும் பதில் ்தரும் இயநதிரம் 
(answering machine) ஆகியவறறுககு இவடயில் 
உள்்ள நவறுபோடு என்னகவன்்றோல், குரல் அஞேல் 
அவமப்பு என்பது வமய அவமப்போகும். இதில் 
குரல் அஞேல் கபடடிகள்  பை பயனரகளுககோகக 
வகயோ்ளப்படுகி்றது. ஆனோல்  பதில் ்தரும் 
இயநதிரம் என்பது ஒரு க்தோவைப்நபசித் க்தோடர 
உடன் இவணககின்்ற ்தனித்்த அவமப்போகும். பை 
க்தோவைப்நபசி கருவிகள் உள்்ளவமந்த பதில் ்தரும் 
இயநதிரத்வ்தக ககோண்டுள்்ளது.

 பதில் ்தரும் இயநதிரத்தில் நேமிககப்படட 
கேயதிகவ்ள இந்த கருவியில் திரும்ப நகடக 
முடியும். ஆனோல் க்தோவைதூரத்திலிருநது 

அணுகமுடியோது. ஆனோல் குரல் அஞேல் 
கேயதிகவ்ள க்தோவைப்நபசி இவணப்பு வழியோக 
உைகின் எந்தப் பகுதியில் இருநதும் அணுக, 
நகடக மறறும் வகயோ்ள முடியும்.

 குரல் ்தரும் இயநதிரம் ஒரு இவணப்வப 
பயன்படுத்துகின்்ற வீடுகளுககும், குரல் அஞேல் 
அவமப்பு பை க்தோவைப்நபசி இவணப்புகள் 
மறறும் EPABX வழியோன விரிவோககஙகவ்ள 
பயன்படுத்துகி்ற அலுவைகஙகளுககுப் 
கபோருத்்தமோக இருககும்.

EPABX இயநதிரம்-கபோதுவோன 
குரல் அஞேல் அவமப்பு கேயல்படும் 
வி்தம்:

1. A என்பவர B வய அவழககி்றோர.

2. B அந்த அவழப்வப ஏறக இயைோ்த 
நிவையில் உள்்ளோர.A ன் அவழப்பு 
Bன் குரல் அஞேல் கபடடிககு திருப்பி 
அ னு ப் ப ப் ப டு கி ்ற து .

3. அவழப்போ்ளர A விறகு B யிடமிருநது ஒரு 
வரநவறபு அவழப்பு B யினுவடய அஞேல் 
கபடடிவயத் க்தோடரபுககோள்ளும் படி 
விடப்படுகி்றது. பின்னர beep ஒலிககுப் 
பி்றகு குரல் கேயதிவய பதிவிடுமோறு A 
நகடடுகககோள்்ளப்படுகி்றோர.

4. அவழப்போ்ளர A ்தனது B ககோன குரல் 
கேயதிவயப் பதிவு கேய்த பி்றகு, அந்த 
பதிவவ திரும்ப நகடப்தறகு அல்ைது 
இவணப்வப துண்டிப்ப்தறகு வோயப்பு 
வழஙகப்படுகி்றது .

5. எப்கபோழுது B அவருவடய 
க்தோவைப்நபசிவய தி்றககி்றோநரோ 
அப்கபோழுது அவர நகடகோ்த குரல் 
கேயதிவய ஏந்தனும் ஒரு கபோத்்தோவன 
அழுத்தி நகடடுக ககோள்கி்றோர.

6. B கவளியூரில் இருந்தோல் அவர குரல் 
அஞேல் கபடடி எண்ணிறகு (ஏறககனநவ 
குரல் அஞேல் அவமப்பு ககு என 
ஒதுககப்படட எண்) க்தோடரபு ககோண்டு 
ஏந்தனும் புதிய குரல் கேயதி பதிவோகி 
உள்்ள்தோ என அறிநது ககோள்்ளைோம். 
பி்றகு அவர அவருவடய குரல் 
மின்னஞேலில் உைவி, கேயதிகவ்ளக 
நகடகைோம் அல்ைது அழித்து விடைோம்.
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படம் 14.22 குரல் அஞேல் அவமப்பு

மின்னஞேல் (E-mail)
 E-mail (Electronic mail) 
மின்னஞேல் என்பது க்தோவைத்்தகவல் க்தோடரபு 

மூைமோக கணிப்கபோறியில் நேமிககப்படட 

கேயதிகவ்ளப் பரிமோறிக ககோள்வ்தோகும். 

கபோதுவோக மின்னஞேல் கேயதிகள் ASCII 
உவரக்ளோகக குறியிடப்படுகி்றது. வவரகவைப் 

படஙகள் மறறும் ஒலிகநகோப்புகள் நபோன்்ற 

உவரயில்ைோ நகோப்புகவ்ளயும் இருநிவை 

முவ்றயில் இவணப்புகவ்ள அனுப்புவவ்தப் 

நபோை அனுப்பைோம். இவணயத்தின் மு்தல் 

பயன் மின்னஞேல் ஆகும். இது இன்றும் 

மிகப் பிரசித்தி கபற்ற்தோக உள்்ளது. கமோத்்த 

இவணய நபோககுவரத்தில் அதிக ே்தவிகி்தத்வ்த 

மின்னஞேநை கபறறு உள்்ளது. மின்னஞேைோனது 

ஆன்வைன் நேவவ வழஙகும் பைனருககும் மறறும் 

இவணயத்தில் இல்ைோ்த கபோதுவோன மறறும் 

்தனியோன வவையவமப்வபயும் பரிமோ்ற முடியும்.

அ்ளவ்ளோவு்தல் (chat)
 அ்ளவ்ளோவு்தல் என்பது உவர 

்தழுவிய ந�ரவையோன அல்ைது உண்வம ந�ர 

க்தோவைத்க்தோடரபு ஆகும். எடுத்துககோடடோக 
chat ல் ஒருவருடன் உவர நிகழ்த்தும்நபோது 

எந்த ்தடடச்சு கேயயப்படட உவரயும் உடனடியோக 

அடுத்்த பயனவரச் கேன்்றவடயும்.

கோகணோளி கைநதுவரயோடல் (Video 
Conferencing)
 கோகணோளி கைநதுவரயோடல் என்பது 

கவவகவறு இருப்பிடஙகளில் வசிககின்்ற இரண்டு 

அல்ைது அ்தறகு நமறபடட மககளுககு இவடநய 

ந�ரவையோக, போரககககூடிய க்தோடரபிறகோன 

இவணப்வபக ககோண்டிருககி்றது. மிக 

எளிவமயோக, கோகணோலி கைநதுவரயோடல் 

என்பது நிவையோன படஙகள் மறறும் உவரகவ்ள 

இரண்டு இருப்பிடஙகளுககு இவடநய பரிமோறறிட 

உ்தவுகி்றது. இது முழு அவேவுப்படஙகள் 

மறறும் உயர்தர ஒலி ஆகியவறவ்றப் பை 

இருப்பிடஙகளுககு இவ்தநய பரிமோற்ற 

உ்தவுகி்றது. 

 எடுத்துககோடடோக, போயிண்ட – போயிண்ட 

(இரு-�பரகள்) கோகணோளி கைநதுவரயோடல் 

அவமப்பு கோகணோளி க்தோவைப்நபசி நபோை 

கேயல்படுகி்றது. பஙகுகபறும் ஒவகவோருவருககும் 

கோகணோளி புவகப்படக கருவி (video camera), 
நுண்ஒலிப்நபசி (microphone) மறறும் ஒலி 

கபருககிகள் (speaker) ஆகியவவ அவரகளுவடய 

கணிப்கபோறியில் இவணககப்படடிருகக நவண்டும். 

இரண்டு பஙநகறபோ்ளரகளும் ஒருவருடன் ஒருவர 

நபசிகககோள்ளும் நபோது, வவையவமப்பு மூைமோக 

இவரகளுவடய குரல்கள் எடுத்துச்கேல்ைப்படடு 

மற்ற பஙநகறபோ்ளரகளுககு வழஙகப்படுகி்றது. 

கோகணோளி புவகப்படக கருவி முன் ந்தோன்றும் 

எந்த ஒரு புவகப்படமும் மற்ற பஙநகறபோ்ளரகளின் 

திவரயில் உள்்ள ேோ்ளரத்தில் (Window) 
ந்தோன்றும்.
 பைமுவன (Multipoint) கோகணோளி 

கைநதுவரயோடல் மூன்று அல்ைது அ்தறகு 

நமறபடட பஙநகறபோ்ளரகவ்ள கமயநிகர 

கைநதுவரயோடல் அவ்றயில் (visual 
conferenceing room) அனுமதிககி்றது. 

நமலும் ஒருவருகககோருவர பஙநகறக அருகருகில் 

அமரநதிருப்பவரகவ்ளப் நபோை க்தோடரபு 

ககோள்்ளவும் அனுமதிககி்றது.
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14.10 வவையவமப்பு போதுகோப்பு கருத்துருககள் 

14.10.1.Cyber Law
 வேபர விதி என்பது இவணயம், 

இவணயகவளி (cyber space) மறறும் அவறறின் 

கேோந்த ேடடச் சிககல்கள் ஆகியவறவ்றக 

வகயோளும் ஒடடுகமோத்்த ேடட அவமப்பு முவ்றயின் 

ஒரு பகுதியோகும். வேபர விதி, கருத்து சு்தநதிரம், 

இவணயம் மறறும் இவணய வழி நிகழ்ந�ர 

்தனியுரிவம  படம் 14.23 மறறும்  பயன்போடு 

உடபட மிகவும் பரந்த பகுதிவய உள்்ளடககியது. 

வேபர விதியோனது இவணய விதி என்றும் 

அ வ ழ க க ப் ப டு கி ்ற து .

படம் 14.23 Cisco வன்கபோருள் தீச்சுவர

 ஃபயரவோல் (Firewall) என்பது போதுகோப்பு 

வவையவமப்பு வன்கபோருள் அல்ைது கமன்கபோருள் 

அடிப்பவடயிைோனது, வவையவமப்பில் உள்  

வரும்  மறறும்  கவளிநயறும்  நபோககுவரத்து 

க�ரிச்ேவைக கடடுப்படுத்தும்  விதிமுவ்றகவ்ளப் 

பயன்படுத்துகி்றது. இது �ம்பிகவகயோன 

வவையவமப்பிறகும் �ம்பிகவகயில்ைோ 

வவையவமப்பிறகும் இவடநய ்தவட அரணோக 

க ே ய ல் ப டு கி ்ற து .

 இது வவையகத்தின் வ்ளஙகவ்ள 

ந�ரம கடடுப்போடடு படிமம் வழியோக 

அணுகவைக கடடுப்படுத்துகி்றது. அ்தோவது 

ஃபயரவோல் ககோள்வகயில் (Firewall Policy) 
வவரயறுகககப்படட நபோககுவரத்திவன 

அனுமதிககி்றது, பி்ற நபோககுவரத்திவன 

ம று க கி ்ற து .

குககீஸ் (Cookies)

 குககீஸ் என்பது பயனரின் 

கணிப்கபோறியில் ந்தககி வவககப்படும் சிறிய 

நகோப்புக்ளோகும். இது மி்தமோன அ்ளவிைோன 

்தரவிவன ்தனிப்படட பயனர மறறும் 

வவைத்்த்ளத்தில் பிடிப்பில் வவத்திருப்பவ்தக 

குறிகக மறறும் வவை நேவவயகம் அல்ைது 

பயனர கணிப்பகபோறி மூைமோக அணுக முடியும்.

நஹககிங (Hacking)

 கணிப்கபோறி நஹககிங என்பது 

கணிப்கபோறி கமன்கபோருள் மறறும் வன்கபோருளின் 

ந�ோககத்வ்த மோறறும் �வடமுவ்றயோகும். இது 

உருவோககுபவரின் உண்வமக குறிகநகோளுககு 

பு்றம்போக கேயல்படுவவ்த ந�ோககமோக ககோண்டது. 

இந்த பணியில் ஈடுபம் ்தனி �பரகவ்ள "நஹககரஸ்" 

என்று குறிககப்படுகி்றோரகள்.

அரண் உவடப்பவர (Crackers)

 பி்றருவடய கணிப்கபோறி முவ்றவமயில் 

அல்ைது பிவணயத்தில் நுவழபவர அரண் 

உவடப்பவர ஆவோர. இவர கடவுச்கேோல் அல்ைது 

உரிமம் வழியோக நுவழவது அல்ைது பி்ற வழிகளில் 

நவண்டுகமன்ந்ற கணிப்கபோறி போதுகோப்பில் வரம்பு 

மீறும் கேயவைக கேயகி்றோர.
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• கணிப்கபோறி வவையவமப்பு என்பது இவணப்பில் உள்்ள கவவகவறு கணிப்கபோறிக்ளோகும்.

• ARPANET 1969ம் ஆண்டு Advanced Research Projects Agency (ARPA) ஆல் நிறுவப்படடது.

• உைக்ளோவிய வவை (www) திகமோதி கபரனரஸ்லீ (Timothy Berners Lee) என்பவரோல் 1989ம் 

ஆண்டு கெனிவோவில் உள்்ள கேரன் (CERN) என்்ற இடத்தில் உருவோககப்படடது

• வவைப்பககம் (Web page)) என்பது உைக்ளோவிய வவையில் உள்்ள ஆவணஙகள் ஆகும்.

• வவை உைவி என்பது வவையில் உள்்ள ்தகவல்கவ்ளப் போரகக மறறும் ஆயவு கேயய அனுமதிககும் 

பயன்போடடு கமன்கபோருள் ஆகும்.

• வவைச் நேவவயகம் என்பது வவையின் உள் அடககஙகள் நேமிககப்படட ஒரு கணிப்கபோறி ஆகும். 

அடிப்பவடயில் வவைச் நேவவயகம் இவணய ்த்ளத்வ்தத் க்தோகுககப் பயன்படுகி்றது.

• இவணயம் என்பது உைக அ்ளவில் ஒன்றுகககோன்று இவணககப்படட கணிப்கபோறி 

வவையவமப்புகளின் முழுவமயோன அவமப்போகும்.

• வவையவமப்வப ஒழுஙகுப்படுத்தி கம்பி இவணப்பு மூைம் பல்நவறு முவனயஙகவ்ள (அனுப்பு�ர-

கபறு�ர) இவணப்பது வவையக இவணப்பு அவமப்போகும்.

• ்தனிப்படட பகுதி வவை (Personal Ares Network – PAN) என்பது கணிப்கபோறி ேோ்தனஙகளுககு 

இவடநயயோன க்தோடரவப கேயல்படுத்தும் வவையவமப்போகும்.

• ்தனியோர கேோந்த கணினி வவை சிறிய புவியியல் பகுதியோன வீடு, அலுவைகம் அல்ைது கடடிடஙகள் 

இவணககும் வவையவமப்நப குறும்பரப்பு  வவையவமப்பு எனப்படும். (எ.கோ. பள்ளி வவையவமப்பு)

• ஒரு �கரத்தில் உள்்ள கபரிய நிறுவனத்தின் பல்நவறு கிவ்ளகவ்ள இவணப்ப்தறகு �கரப்பரப்பு வவை 

பயன்படுத்்தப்படுகி்றது. (Metropolitan Area Network – MAN)

• பரந்த வவையவமப்பில் இவணககப்படடுள்்ள கணிப்கபோறிகள் கபோது வவையவமப்பு மூைம் 

இவணககப்படுகின்்றன.

• இவழ ஒளியியல் வடம் கண்ணோடி அல்ைது க�கிழியோல் ஆனது. இது ஒளி வடிவில் ேமிகவஞைகவ்ள 

கடத்துகி்றது.

• கம்பியில்ைோ க்தோழில்நுடபம் என்பது கம்பிகள், வடஙகள் அல்ைது மின்கடத்திகள் ஆகியவறவ்ற 

பயன்படுத்்தோமல் க்தோவைதூர ்தகவல் க்தோடரபு மறறும் பரிமோற்றத்வ்தக குறிககி்றது.

• புளூடூத் என்பது ்தரவவ கம்பியில்ைோ க்தோழில்நுடபம் மூைம் பரிமோறி பகிரநது ககோள்்ள பயன்படும் 

கவவகவறு மின் ேோ்தனஙகவ்ள இவணககப் பயன்படுகி்றது.

• அகச்சிவப்பு க்தோழில்நுடபம் என்பது அகச்சிவப்பு கதிரவீச்சுகளின் வழியோக அகச்சிவப்பு 

பயன்படுத்்தப்படடுள்்ள இரண்டு ேோ்தனஙகளுககு இவடயில் ்தரவு பரிமோற்றத்துககோன கம்பியில்ைோ 

க்தோழில்நுடபத்தின் ஒருவவக ஆகும்.

Chapter 14.indd   287 20-04-2020   16:04:08



288 289
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• புளூடூத் என்பது ்தரவவ கம்பியில்ைோ க்தோழில்நுடபம் மூைம் பரிமோறி பகிரநது ககோள்்ள பயன்படும் 

கவவகவறு மின் ேோ்தனஙகவ்ள இவணககப் பயன்படுகி்றது.

• அகச்சிவப்பு க்தோழில்நுடபம் என்பது அகச்சிவப்பு கதிரவீச்சுகளின் வழியோக அகச்சிவப்பு 

பயன்படுத்்தப்படடுள்்ள இரண்டு ேோ்தனஙகளுககு இவடயில் ்தரவு பரிமோற்றத்துககோன கம்பியில்ைோ 

க்தோழில்நுடபத்தின் ஒருவவக ஆகும்.

• Wi-Fi அவமப்பு என்பது கம்பியில்ைோ திவேவிவயக (Router) ககோண்டது. இது க்தோடரபு வமயமோக 

கேயல்படடு சிறிய ேோ்தனத்வ்த இவணயத்துடன் இவணககி்றது.

• வமயம் (HUB) என்பது வவையவமப்பில் உள்்ள ேோ்தனஙகளில் இவணப்பு புள்ளி ஆகும்.

• இவணப்பி (Switch) என்பது வவையவமப்பு கபோடடைஙகவ்ள வடிகடடி திருப்பி அனுப்பும் வன்கபோருள் 

ேோ்தனம் ஆகும்.

• மறுவுருவோககி (Repeater) உள்வரும் ேமிகவஞைகளில் உள்்ள ந்தவவயற்ற ேத்்தத்வ்த நீககுகி்றது.

• நுவழவுவோயில் (Gateway) வவையவமப்பின் நுவழவு மறறும் கவளிநயறும் புள்ளியோக கேயல்படுகி்றது.

• க்ளப் கபயர என்பது ஒரு வவ்ள்த்ளத்வ்த அவடயோ்ளம் கோண உ்தவும் ்தனித்்தன்வம வோயந்த கபயர 

ஆகும்.

• MAC என்ப்தன் விரிவோககம் “Media Access Control”

• IP ன் விரிவோககம் “Internet Protocol”. IP முகவரி என்பது இவணயம் அல்ைது உள் வவையவமப்பில் 

உள்்ள  ேோ்தனஙகவ்ளக  கண்டறிவ்தறகோன  ்தனித்்தன்வம  வோயந்த  முகவரியோகும்.

• கம்பியில்ைோ க்தோடரபு என்பது ்தரவுத் க்தோடரபின் ஒரு வவகயோகும். இது கம்பியில்ைோமல் கேயல்படடு 

்தரவவ விடுவிககி்றது.

• �கரும் க்தோடரபின் கபோது அவமப்பு (GSM) என்பது �கரும் வவையவமப்பின் 2G ்தரம் ஆகும்.

• CDMA  என்பது 2G மறறும் 3G கம்பியில்ைோ க்தோடரபுகளில் பயன்படுத்்தப்படும் க�றிமுவ்ற ஆகும்.

• GPRS என்பதுகேல்லுைோர வவையவமப்பிறகோன கபோடடைம் நிவை மோற்றத் க்தோடரபிறகோன 

க�றிமுவ்ற ஆகும்.

• WLL என்பது உள்ளூர க்தோவைநபசி நிவையத்தில் ேந்தோ்தோரரகவ்ளக கம்பியில்ைோமல் 

இவணப்ப்தறகோன அவமப்போகும்.

• குரல் அஞேல் அவமப்பு என்பது க்தோவைப்நபசி, பயனரகள் க்தோவைப்நபசி வழியோக குரல் 

கேயதிகவ்ளச் நேமித்து, திரும்பப்கபறும் கேயதிப் கபடடியோக கரு்தப்படுகி்றது.

• கோகணோளி கைநதுவரயோடல் என்பது கவவநவறு இருப்பிடஙகளில் வசிககின்்ற இரண்டு அல்ைது 

அ்தறகு நமறபடட மககளுககு இவடநய ந�ரவையோகப் போரககக கூடிய க்தோவைத்க்தோடரபிறகோன 

இவணப்வபக ககோண்டிருககி்றது.
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நிவனவில் ககோள்க

• வேபர விதி என்பது இவணயம், வேபர ஸ்நபஸ் (cyber space) மறறும் அவறறின் கேோந்த ேடட 

சிககல்கள் ஆகியவறவ்ற வகயோளும் ஒடடுகமோத்்த ேடட அவமப்பு முவ்றயில் ஒரு பகுதி ஆகும்.

• தீச்சுவர என்பது போதுகோப்பு வவையவமப்பு கமன்கபோருள் அல்ைது வன்கபோருள் அடிப்பவடயிைோனது, 

வவையவமப்பில் உள்வரும் மறறும் கவளிநயறும் நபோககுவரத்து க�ரிேவைக கடடுப்படுத்தும் 

விதிமுவ்றகவ்ளப் பயன்படுத்துகி்றது.

• குககீஸ் என்பது கணிப்கபோறியில் நேமிககப்படடுள்்ள சிறிய நகோப்புக்ளோகும்.

• அரண் உவடப்பவர என்பவர பி்றருவடய கணிப்கபோறி முவ்றவமயில் அல்ைது பிவணயத்தில் 

நுவழபவர ஆவோர.

மோணவர கேயமுவ்ற பயிறசி

1.  உஙகள் கணினி ஆயவகத்தில் உள்்ள வவையவமப்பின் வவககவ்ள கண்டறிக.

2.  கணினி ஆயவகத்தில் உள்்ள கம்பித் க்தோழில்நுடபத்தின் வவகவயக கண்டறிக.

3.  உஙகள் பள்ளியில் உள்்ள கம்பிகளின் வவககவ்ளப் பறறி அறிகவக ்தயோர கேயக.

4.  உஙகள் கணிப்கபோறியின் IPV4 முகவரிவய எவவோறு மோறறுவோய? அ்தன் படிநிவைகவ்ள எழுதுக

5.  புகழ்கபற்ற 10 கல்வி வவையவமப்பின் கடோவமன் கபயரகவ்ளக கண்டறிக

ஆசிரியர  பயிறசி

1. ஆசிரியர மோணவரகவ்ள கணினி ஆயவகத்திறகு அவழத்துச் கேன்று பின்வரும் கருத்துககவ்ள 

வி்ளககவும்

 அ) வவையின் இவணப்பு அவமப்புகள்

 ஆ) வவையவமப்பின் வவககள்

 இ) கம்பித் க்தோழில்நுடபஙகள்

 ஈ) கம்பியில்ைோ க்தோழில்நுடபஙகள்

 உ) வவையவமப்பு ேோ்தனஙகள்

2. நமநை குறிப்பிடடவறறுககு நிகழ்த்து்தவை (Presentation) ்தயோர கேயது கருத்துககவ்ள வி்ளகக 

நவண்டும்.

3. கம்பிகளின் வவககள், வவையவமப்பு ேோ்தனஙகள் நபோன்்ற உண்வமயோன கபோருள்கவ்ள 

பயன்படுத்தி நமநை கூ்றப்படட கருத்துககவ்ள வி்ளககவும்.

4) IPV4 முகவரிவய எவவோறு அவமப்பது அல்ைது மோறறுவது என்பவ்த ஆசிரியர வி்ளககவும்.

Chapter 14.indd   289 20-04-2020   16:04:08



290 291

மதிப்பீடு

பகுதி - அ 

ேரியோன விவடவய ந்தரநக்தடு:

1) பின்வருவனவறறுள் எது ஊடக அணுகுக கடடுப்போடடில் பயன்படுவது இல்வை ?

 அ) ஈ்தரக�ர

 ஆ) இைகக ேந்தோ்தோரர இவணப்பு

 இ) Fiber விநிநயோகிககப்படட ேந்தோ்தோரர இவணப்பு

 ஈ) நமநை கூறியவறறில் எதுவும் இல்வை

2) ்தகவல்கவ்ளப் பரிமோற்றம் கேயய பயன்படட மு்தல் வவையவமப்பு எது ?

 அ) CNNET  ஆ) NSFNET  இ) ASAPNET  ஈ) ARPANET

3) புளூடூத்வ்த எடுத்துககோடடோக ககோண்ட வவையவமப்பின் வவகவய கண்டறிக.

 அ) ்தனிப்படட பகுதி வவை (PAN)   ஆ) குறும்பரப்பு வவையவமப்பு (LAN)

 இ) கமயநிகர ்தனி வவையவமப்பு (VPN)   ஈ) இதில் ஏதுமில்வை

4) கபோடடைஙகளில் உள்்ள வழிப்படுத்தும் கேயல்முவ்றயோல் வவையவமப்புகளுககு இவடநய 

கபோடடைஙகவ்ள அனுப்பும் ேோ்தனஙகவ்ளக கண்டறிக

 அ) BRIDGE ஆ)ஃபயர  வோல்  இ) திவேவி ஈ) நமநை உள்்ள அவனத்தும்

5) ஒரு நிறுவனம் �கரப்பு்ற அலுவைகத்தில் ஒரு LAN வவையவமப்வபக ககோண்டுள்்ளது. பு்ற�கரில் 

உள்்ள ்தயோரிப்பு நிறுவனத்தில் ஒரு LAN வவையவமப்வப அவமககப்நபோகி்றது. இந்த இரண்டு LAN 

களுககு இவடநய இவணப்வப ்தரவு மறறும் வ்ளஙகவ்ள அவனவரும் பகிர எந்த வவகயோன ேோ்தனம் 

ந்தவவப்படுகி்றது?

 அ) நமோடம்   ஆ) வடம்   இ) வமயம் ஈ) திவேவி

6) கடடிடம் அல்ைது வ்ளோகத்தினுள் உள்்ள ்தரவு க்தோடரபு அவமப்வபக கண்டறிக.

 அ) LAN   ஆ) WAN  இ) MAN ஈ) நமநை கூறிய எவவயுமில்வை

7) எந்த twisted pair cable ல் உள்்ள உநைோக உவ்ற ேத்்தம் (அ) குறுககீடுகவ்ள அதிகப்படுத்துகி்றது 

என்பவ்தக கண்டறிக.

 அ)கோப்பிடப்படட முறுககு இரடவட வடம்  ஆ) போதுகோப்போன முறுககு இரடவட வடம்

 இ) போதுகோப்பற்ற முறுககு இரடவட வடம்  ஈ) அ மறறும் ஆ

8) ASCII விரிவோககம்

 அ) American standard code for Information Interchange

 ஆ) American scientific code for International Interchange

 இ) American standard code for Intelligence Interchange

 ஈ) American scientific code for Information Interchange
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9) பின்வரும் கூறறுகவ்ள படித்து ேரியோன ந்தரவவக கண்டறிக.

 கூறறு A : குரல் அஞேல் என்பது வமய அவமப்போகும். இதில் குரல் அஞேல் கபடடிகள் பை 

பயனரகளுககோகக வகயோ்ளப்படுகி்றது.

 கூறறு  B : குரல் அஞேல் கேயதிகவ்ளத் க்தோவைப்நபசி இவணப்பு வழியோக உைகின் எந்தப் பகுதியில் 

இருநதும் அணுக, நகடக மறறும் வகயோ்ள முடியும்.

 அ) கூறறு A ேரியோனது   ஆ) கூறறு B ேரியோனது

 இ) இரண்டு கூறறுகளும் ேரியோனது ஈ) இவவகளில் ஏதுமில்வை

10) உள்வரும் மறறும் கவளிநயறும் வவையவமப்பு நபோககுவரத்வ்தக கடடுப்படுத்தும் விதிகவ்ள 

பயன்படுத்துகின்்ற வவை போதுகோப்பு அவமப்வபக கண்டறிக

 அ) Firewall ஆ) Cookies  இ) Hacking  ஈ) Crackers

பகுதி - ஆ

அவனத்து வினோககளுககு விவடயளிககவும்:

1) கணிப்கபோறியின் வவையவமப்வப வவரயறு?

2) மின்னணு வணிகம் என்்றோல் என்ன?

3) மின் அஞேல் குப்வபகள் (spamming) என்்றோல் என்ன?

4) கணினி வவையவமப்பில் உள்்ள முவனயம் பறறி நீ புரிந்தவறவ்ற எழுதுக

5) 3G மறறும் 4G க்தோவைத்க்தோடரபுககு இவடநயயோனோ நவறுபோடு யோது ?

பகுதி - இ

அவனத்து வினோககளுககு விவடயளிககவும்: 

1) வவைப்பககம், வவை உைவி மறறும் வவை நேவவயகம் ஆகியவறவ்ற நவறுபடுத்துக.

2) கபோதுவோக, இவணப்பிகள் வமயத்வ்த விட விரும்பப்படுகி்றது. ஏன்?

3) பின்வருவனவறறிறகு சிறிய குறிப்பு எழுதுக

 அ) வமயம்   ஆ) இவணப்பி  இ) நுவழவுவோயில்

4) பின்வருவனவறறிறகு எல்வைகநகோடு படம் வவரக.

 அ) இவணயச்சு வடம் ஆ) இவழ ஒளியியல் வடம்

5)  பின்வருவனவறறின் குறிப்பிடட கேயறபோடடிவன எழுதுக

 அ) ேந்தோ்தோரர  ஆ)Straight-TIP  இ) MT-RJ connector

பகுதி - ஈ

அவனத்து வினோககளுககு விவடயளிககவும்: 

1. இவணப்பு அவமப்வப வவரயறு, திடட வவரபடத்வ்தப் பயன்படுத்தி நவறுபடட இவணப்பு 

அவமப்புகவ்ள விவரிககவும்.

2. கணிப்கபோறி வவையவமப்பின் வவககவ்ள அ்தன் அ்ளவு, துோரம் மறறும் கடடவமப்வபப் கபோறுத்து 

வி்ளககவும்.
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3. கம்பித் க்தோழில் நுடபத்வ்த வவரய ்தரவுப்பரிமோற்றத்தில் உள்்ள பிவணககப்படட ஊடகத்தின் 

கபோதுவோன வவககவ்ள விவரிககவும்.

4. �ோம் பயன்படுத்தும் கம்பியில்ைோ க்தோழில்நுடபத்வ்த குறிப்பிடடு ஒவகவோன்்றோக வி்ளககவும்.

5. இவணயத்தின் பயன்போடுகவ்ள விவரி?

கேோறக்ளஞசியம்

1. திவேவிகள் (Routers) :
பை கணிப்கபோறி வவையவமப்புகவ்ள கம்பி அல்ைது 

கம்பியில்ைோ்த இவணப்புகள் மூைம் ஒன்்றோக இவணககும் 

ஒரு சிறிய மின்னணு ேோ்தனநம திவேவிகள் எனப்படும்.

2. WWW :

உைக்ளோவிய வவை (World wide web) என்பது  ்தகவல்கள் 

இருககும் இடம் ஆகும்.  இஙகு ஆவணஙகள் மறறும் 

வவையின் மற்ற வ்ளஙகள் URL  ஆல் கண்டறியப்படடு 

இவணயம் வழியோக அணுகைோம்.

3. MILNET :

1983 ல் ARPANET ல் இருநது பிரிககப்படட 

வவையவமப்பின் கபயநர MILNET.  இது அகமரிகக 

போதுகோப்பு துவ்றயின் பயன்போடடிறகோக நியமிககப்படட 

இவணய வவையவமப்போகும்.  பி்றகு இரு DOD  
போதுகோப்பு வவையவமப்பின் ஒரு பகுதியோனது.

4. NSFNET :

National Science Foundation Network என்பது 
1985ல் க்தோடஙகிய National science Foundation ஆல் 

வழஙகப்படட ஒருஙகிவணககப்படட திடடஙகள் ஆகும்.  

இது அகமரிககோவின் உயரிய ஆரோயச்சி மறறும் கல்வி 

வவையவமப்பு ஆகியவறவ்ற வழஙகுகி்றது.

5. HTTP :

Hypertet Transfer Protocl என்பது உைக்ளோவிய 

வவையில் உள்்ள நகோப்புகவ்ள (உவர, வவரகவை 

படஙகள், ஒலி, ஒளி மறறும் பி்ற பல்லுோடக நகோப்புகள்) 

பரிமோறறும் விதிகளின் க்தோகுப்போகும்.

6. MTRJ CONNECTOR :
Mechanical Transfer Registered Jack என்பது MTRJ 
என்பதின் விரிவோககம் ஆகும்.

7. MTRJ :
ஒரு இவழஒளி வடம் (Fiber optic cable)  இவணப்பியோகும்.  

இத்ன சிறிய அ்ளவின் கோரணமோக இது சிறிய வடிவ 

ேோ்தனஙகளில் மிகவும் பிரபைமோன்தோக உள்்ளது.

8.
GSM (Global 
System for Mobile 
C o m m u n i c a t i o n )

:
இது, ஐநரோப்பிய ்தகவல் க்தோடோ்புகளின் ்தர நிறுவனத்்தோல் 

உருவோககப்படட திடடமோகும்.
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9.
கம்பியில்ைோ ்தகவல் 

க்தோடோ்பு Wireless 
C o m m u n i c a t i o n

:

மின் கடத்தியோல் இவணககப்படோ்த இரண்டு அல்ைது 

அ்தறகு நமறபடட புள்ளிகளு்ககு இவடயில் ்தகவல் 

அல்ைது ேகதிவய பரிமோற்றம் கேயவந்த கம்பியில்ைோ 

்தகவல் க்தோடோ்பு ஆகும்.  கபோதுவோன கம்பியில்ைோ 

க்தோழில்நுடபம் நரடிநயோ அவைகவ்ள பயன்படுத்துகி்றது.

10.
CDMA (Code Division 
Multiple Access)

:
இது பல்நவறு நரடிநயோ ்தகவல் க்தோடோ்பு 

க்தோழில்நுடபஙக்ளோல் பயன்படுத்்தப்படும் அவைவரிவே 

அனுகும் முவ்ற ஆகும்.

11.
GPRS (General Packet 
Radio Service)

:
இது 2G/3G கேல்லுைோர  வவையவமப்பிறகோன கபோடடைம் 

ேோரந்த வகநபசி ்தரவு நேவவ.

12.
கமயநிகோ் ்தனிப்படடட 

வவையவமப்புகள் 
( V P N )

:

 இது Virtual Private Network (VPN) ஆகும்.  இது கபோது 

வவையவமப்பு முழுவதிலும் ஒரு ்தனியோர வவையவமப்பு 

நீடடிககப்படடு ்தஙகள் கணினி ேோ்தனஙகவ்ள 

ந�ரடியோக ்தனியோர வவையவமப்புடன் இவணத்்தல் 

நபோை பகிரவு அல்ைது கபோது வவையவமப்பு முழுவதும் 

பயனரகள் ்தரவுகவ்ள அனுப்புவ்தறகும் கபறுவ்தறகும் 

வழிவகுககி்றது.

13.
Wireless Local Loop 
(WLL)

:
ேோ்தோரண க்தோவைநபசி நேவவவய (Pots) 

வழஙகுவ்தறகோன இவணப்வபப் நபோை உள்்ள 

கம்பியில்ைோ ்தகவல் க்தோடோ்பு இவணப்போகும்.

14.
Plain old Telephone 
Service (POTS)

:
இது குரல் வழி க்தோவைப்நபசி நேவவகளுககு கேம்பு 

வவ்ளய ஒப்புவம வவக ேமிகவஞை பரிமோற்றத்வ்தப் 

பரப்புகி்றது.

15.
LTE (Long Term 
E v o l u t i o n )

:

LTE  என்பது கம்பியில்ைோ ்தரவு வவையவமப்புகளின் 

தி்றன் மறறும் நவகத்வ்த அதிகரிகக நம்படட 

முன்னணி க்தோழில்நுடபஙகவ்ள ந�ோககி சுமூகமோன 

மறறும் தி்றவமயோன மோற்றத்திறகோன ஒரு ்தரத்்தவ்த 

குறிககி்றது.

15. Wima technology :
இது கம்பியில்ைோ ்தரவு க்தோடரபு க்தோழில்நுடபமோகும்.  

இது IEE 802.16 ்தரநிவைவய அடிப்பவடயோக ககோண்டு 

பரந்த பகுதியில் அதிக நவக ்தரவவ வழஙகும்.

17.
Voice Mail System 
( V M S )

:

 Voice Mail System என்பது கணிப்கபோறி ்தழுவிய 

அவமப்பு.  இது பயனோரகள் மறறும் ச்�்தோ்தோரோ்களின் 

்தனிப்படடட குரல் கேயதிகவ்ள பரிமோற்ற அனுமதிககி்றது 

மறறும் குரல் ்தகவல்கள் ந்தரவு கேயது வழஙகுகி்றது.  
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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.

15.1 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 

15
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.

15.2 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.

Marketing

IT - Dept.

Marketing / 
Purchasing

Su
pp

lie
rs

, C
us

to
m

er
s 

C
ol

la
bo

ra
to

rs

Su
pp

lie
rs

, C
us

to
m

er
s 

C
ol

la
bo

ra
to

rsCompany
Only

Extranet
Extranet

Internet Internet

Intranet

Intranet

Th
e 

W
or

ld

Th
e 

W
or

ld

  
்பைை்  15.1

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.

15.2.1 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

15.2.2.   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.

15.2.3. 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.

15.3.4  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.

 15.3 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) 
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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

15.3.1  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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15.3.1.1  ை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).

15.3.1.2  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.

15.4 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
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Connection

Payment ins truments 
and Self-Service Zones

Automated 
Telephone 

System
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banking

Internet 
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banking
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pyment 
card
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Home 
Banking

Electronic Banking 
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்பைை்  15.3
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

15.5  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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்பைை்  15.12

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.

15.5.2 மின்னஞேலின் �ன்ணைகள்

 மின்னஞேலின் முககியைோன �ன்ணைகள் 
சிை கீநழ ்படடியலிைப்்படடுள்ளன.

• இைவே விநிநயோகம் (Free delivery) - 
மின்னஞேல் அனுப்புவது இணைய பேைணவ 
தவிர்த்து கிடைதடை இைவேைோகநவ உள்ளது.  

15.5.1: 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. 

்பைை்  9.13
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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.

15.5.3 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.

15.6 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.

15.7 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.

15.7.   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.
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15.8 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.

15.9 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.

15.10 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.

15.11 ்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.
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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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16.1 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 

ொைம் 16
கணிப்்ொறியில தமிழ

அ்லகு V கணிப்்ொறியில தமிழ

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.

	 இயல்,	 இசை,	 நாடகம்	 எனும்	
முத்தமிழ்	 இன்று	 கணினித்தமிழ்	 என	
“நான்்தமிழ்”	 (நான்கு	 +	 ்தமிழ்)	 என்்ாகி	
்தமிழ்த்தாயின்	 முடியில்	 மமலும்	 ஓர்	
அணியாய்	்திகழ்கின்்து.	கணிப்பா்ியில்	
்தமிழின்	 நிசை	 அ்தன்	 எ்திர்காைம்	 பற்ி	
இனி	 காணாைாம்.

16.2 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. 
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 வமலும், 2021ம் ஆண்டுோக்கில, 74% வெர் தமிழில இடணயத்டத அணுகுோர்கள் என்றும் 

அப்வொதும், இநதியாவில இடணயத்தில தமிவழ முதலிைத்தில இருக்கும் எனவும் ்தரிவிக்கப்ெட்டுள்ளேது. 

இநத புள்ளிவிேர கணக்குகள் வமலும் ெ்ல இடணய வசடேகடளே தமிழில ேழஙக உதவும்.

16.3 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
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ெைம் 16.1(a) தமிழில கூகுள் (இநதியா)

உள்ளீட்டுக் கருவிகள்

ெைம்  16.1(b) தமிழில கூகுள் (சிஙகப்பூர் மற்றும் மவ்லசியா)

ெைம்  16.2 கூகுளில தமிழில வதடுதல

16.4 மின் அரசாண்டம (e-Governance):

 ஒரு அரசின் வசடேகடளே இடணயத்தின் ேழிவய ்ெறுேது மின் அரசாண்டம எனப்ெடும். நமது 

தமிழநாடு அரசு தனது அடனத்து வசடேகடளேயும் இடணயத்தின் ேழிவய ேழஙகி ேருகின்றது. 

தமிழகத்தின் எநத மூட்லயில இருநதாலும், அரசுைன் உைனடியாக இடணயத்தின் ேழிவய ்தாைர்பு 

்காள்ளே முடியும். முக்கிய அறிவிப்புகள், அரசாடணகள், அரசின் திட்ைஙகள், வசடேகள் வொன்றடே 

இடணயத்தின் ேழிவய கிடைக்கின்றது. 
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ெைம்  16.3 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

16.5 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.
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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://connemarapubliclibrarychennai.com/
Veettukku_oru_noolagam/index.html 

தமிழிடணய மின்னூ்லகம் http://tamildigitallibrary.in/ 
்சன்டன நூ்லகம் http://www.chennailibrary.com/ 

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/ 

16.6  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. 

16.6.1 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  16.4 eKalappai ்தாைக்க திடர
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16.7 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 16.5 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. 

16.8 தமிழ ்மாழி்ெயர்ப்பு ெயன்ொடுகள்:
 ”தமிழ்ொறி” என்ற ்மன்்ொருள், சுமார் 
30000 க்கும் அதிகமான ஆஙகி்ல ்சாற்களுக்கு 
ஈைான தமிழ ்சாற்கடளே உள்ளேைக்கிது. இதன் 
மூ்லம், சிறிய ஆஙகி்ல ்சாற்்றாைர்களுக்கு 
இடணயான தமிழ ்மாழி ்ெயர்ப்டெ ்ெற்லாம். 

 வமலும், கூகுள் நிறுேனம், தமிழிலிருநது 
பிற ்மாழிகளுக்கு ்மாழி ்ெயர்க்கும் 
“்மாழி்ெயர்ப்பு” நிகழவநர ெயன்ொட்டை 
ேழஙகிேருகின்றது.

16.9 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

16.10 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 
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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.

16.11  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.

16.12 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 

Chapter 16.indd   318 20-04-2020   16:05:56



319

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

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.

****
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கணினி த�ொழில்நுட்பம்   
மேல்நிலை மு�ைொேொண்டு - த�ொகுதி-1

வல்லுநரகள், மேைொயவொளரகள் ேற்றும் நூைொசிரியரகள் த்பயர ்படடியல்

கலை மற்றும் வடிவலமப்புக் குழு
வடிவலமப்பு
THY டிலைனர்ஸ் & கம்யூட்டர்ஸ், சைனலன..
ட்டனியல்.அ
In-House - QC
ராடேஷ் தஙகப்்பன
சேரால்ட 
சி. பிரைாந்த் 
மதன ராஜ்

அடல்ட வடிவலமப்பு - கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருஙகிலைப்பு
ரடமஷ் முனிைாமி

இந்நூல் 80 ஜி.ஸ்.எம். எலிகண்ட டமப்லித்டதா தாளில் அச்சி்டப்்படடுள்ளது. 
ஆப்சைட முலையில் அச்சிடட்டார்:

பாடப்பாருள் வல்லுநர்கள்
க. சசிகைொ
இணைப பபராசிரியர, 

்கணினி அறிவியல் துணை, இராணி பேரி ்கல்லூரி, ்ெனணனை.

த்பொ. ்பொக்கியைடசுமி
உதவி பபராசிரியர, 
்கணினி பயனபாட்டியல் துணை, இராணி பேரி ்கல்லூரி, ்ெனணனை.

முணனைவர சித்ொ ்பொபு
பபராசிரியர ேற்றும் துணைததணைவர,
்கணினி அறிவியல் துணை, எஸ்.எஸ்.என. ்கல்லூரி, ்ெனணனை.

முணனைவர த்ப. இ்ொ�ொ
உதவி பபராசிரியர, 
த்கவல்  ்தாழில்நுட்பவியல் துணை,
அரசினைர ்கணை ேற்றும் அறிவியல் ்கல்லூரி, ப்காயம்புததூர.

முணனைவர தே. தநஸ்டர தெயக்குேொர
இணைப பபராசிரியர ேற்றும் துணைததணைவர,
்கணிப்பாறியியல் துணை, இைபயாைா ்கல்லூரி, ்ெனணனை.

முணனைவர நொ. சீனிவொசன்
பபராசிரியர, 
்கணிப்பாறியியல் துணை, ெததியபாோ நி்கரநிணை பல்்கணைக் ்கழ்கம், ்ெனணனை.

முணனைவர ்பொ. சந்தி்மேொகன் 
இணைப பபராசிரியர, 
்கணினி அறிவியல் துணை, VIT, பவலூர.

இ்ொ. மசது்ொேன்
உதவி பபராசிரியர, 
்கணினி அறிவியல் துணை, ெததியபாோ நி்கர நிணை பல்்கணைக்்கழ்கம், ்ெனணனை.

க. சஙகர
உதவி பபராசிரியர, 
்கணினி அறிவியல் துணை, RKM விபவ்கானைநதா ்கல்லூரி, ணேைாபபூர, ்ெனணனை. 

பாட வல்லுநர்கள்  ஒருங்கிணைபபாளர
திரு. இ்விகுேொர ஆறுமுகம்,
துணை இயக்குநர, 
ோநிை ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனைம், ்ெனணனை.

பேைாய்வாளர்கள்
முணனைவர ்ஞசனி ்பொரத�சொ்தி
பபராசிரியர,  
த்கவல் ேற்றும் அறிவியல் ்தாழில்நுட்பம், ்பாறியியல் ்கல்லூரி,  
அணைா பல்்கணை்கழ்கம், கிணடி, ்ெனணனை.

E. முனிமவல்
விஞ்ானி/்பாறியாளர ‘C’
த்கவல் ்தாழில்நுட்பம் (த்கவல்  பாது்காபபு), 
NIELI, NIT வளா்கம், ்காலி்கட், ப்கரளா.

நூைாசிரியர்கள்
க. கண்்ணன்
முது்கணைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
்ெனணனை ்பண்கள் பேனிணைப பள்ளி, இராட்ைர ்தரு, ்ெனணனை.

வி . மகொ. இ்ொேகிருஷ்ணன்    
முது்கணைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
்கரநாட்க ெங்்கா பேல்நிணைபபள்ளி, தி.ந்கர, ்ெனணனை.

பிந்து  மேொகன்�ொஸ
முது்கணைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
விஜயநதா ோதிரி பேல்நிணைபபள்ளி, எச்.வி.எஃப. எஸ்படட், ஆவடி, ்ெனணனை.

நு . வீ.  தகௌரி சஙகர   
முது்கணைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
்ெனணனை ்பண்கள் பேல்நிணைப பள்ளி, நுங்்கம்பாக்்கம், ்ெனணனை.

இ்ொ.சீனிவொசன் 
முது்கணைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
ொநபதாம் பேல்நிணைப பள்ளி, ்ெனணனை. 

மகொ. தைனின்
முது்கணைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
்ெனணனை ்பண்கள் பேல்நிணைபபள்ளி, ணெதாபபபட்ணட, ்ெனணனை. 

ஆ. சஙகீ�ொ  
முது்கணைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
அரசினைர பேல்நிணைபபள்ளி,  
இராெநதாங்்கல், திருவணைாேணை ோவட்டம்.

முணனைவர க.எ. வளரேதி
முது்கணைப பட்டதாரி ஆசிரியர,  
பவைம்ோள் விதயாஷரம் பள்ளி, சூரபபட்டு, ்ெனணனை.

இ்ொ. கெைஷமி
முது்கணைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
்ஜயப்காபால் ்கபராடிய இநது விதயாையா பேல்நிணைபபள்ளி,  
பேற்கு ோம்பைம், ்ெனணனை.

முலைவர ஹ. விதயொ 
முது்கணைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
டி.ஏ.வி. ஆண்கள் பேல்நிணைப பள்ளி, ப்காபாைபுரம், ்ெனணனை.

பாடநூல் ஒருங்கிணைபபாளர
திருேதி R. �மிழ்சதசல்வி
பட்டதாரி ஆசிரிணய, 
அரசு உயர நிணைப பள்ளி, பூனைாம்பாணளயம், திருச்சி ோவட்டம்.
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