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iiiபாடம் 05 PHP செயற்கூறுகள் மற்றும் அணிகள் iii

முகப்புரை

மனித நாகரீக வளர்ச்சியின் மிக உயர்்நத கண்டுபிடிப்பு 
“கணிப்்பாறிகள்”.  கணிப்்பாறிகள் நமது அன்்ாட 
வாழ்வின் ஒவ்வாரு நிலையிலும், நீககம் நில்்நது 
காணப்படுகி்து.  இன்று வாழும் யுகம் “கணிப்்பாறி யுகம்” 
இ்நத யுகத்தில் கணிப்்பாறி பற்றிய அறிவு இன்றியலமயாத 
ஒன்்ாகும்.  எவர் ஒருவர், கணிப்்பாறிலய இயககும் 
அடிப்பலட அறிலவ ்பற்றிருககவில்லையயா அவர் 
எத்தலை படடஙகள் ்பற்றிருப்பினும் கல்ைாதவர் 
என்ய் கருதப்படுவர்.  அ்நதளவிற்கு கணிப்்பாறி கற்்ல் 
அதி முககியத்துவம் வாய்நதது.  நாடடின் வளர்ச்சி 
இலளஞர்களின் லககளில்தான் உள்ளது.  ஒவ்வாரு 
இலளஞரும் கணிப்்பாறி அறிலவ ்ப்யவண்டியது 
அவசியமாகும்.  இதலை மைதில் ்காண்யட இ்நதப் 
பாடப்புத்தகம் வடிவலமககப்படடுள்ளது.
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 ஒவ்ெவாரு பாடத்திலும் நீங்கள் எதைனப் பற்றிய
 அறிைவப் ெபறப்ேபாகிறீர்கள் என்பைதயும் எந்த

 இலக்ைக அைடயப்ேபாகிறீர்கள் என்பைதப்பற்றியும்
குறிக்கிறது

 கற்றலின் ேநாக்கங்கள்
((Learning objectives

 ஒவ்ெவாரு அலகிலும் நீங்கள் என்ன கற்றுக் ெகாள்ளப்
ேபாகிறீர்கள் என்பதன் ெதாகுப்பு

 உங்களின் அறிைவத் தூண்டும் ேநாக்கில் உரிய
 பாடத்தில் படம் சார்ந்து நீங்கள் ேமலும் அறிந்து
 ெகாள்ள ேவண்டிய ெபாறியியல் சார்ந்த சிறப்பு

 கூடுதல் நிகழ்கால உண்ைமகள் பற்றிய தகவல்கைள
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன

பாடத்ெதாகுப்பு முன்னுைர

 உங்கள் முன்ேனற்றத்திற்கான, முன் உதாரணமாக
 இத்ெதாழிற்கல்வி பயின்று தற்சமயம் சுய ெதாழில்

 முைனந்து இத்துைறயில் சிறந்து விளங்கும் முன்னாள்
மாணவர்களின் சுய விபரம் ெபறப்பட்டுள்ளது

தனியாள் ஆய்வு

மாணவர்களின் ெசயல்பாடு

 நீங்கள் குறிப்பிட்ட பாடத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட ேசகரிக்க
 ேவண்டிய ெதாழிற்நுட்ப தகவல்கைள, அவற்ைற

 பதிேவட்டில் பதித்து பராமரித்தல் பற்றியும் இங்கு
தரப்பட்டுள்ளது

முப்பரிமாண பட விளக்கங்கள்

 கற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டிய பாடத்ைத முழுைமயாக,
 ெதளிவாக அறிந்து புரிந்து ெகாள்வதற்கு ெபாறியியல்

 சார்ந்த இயந்திரங்களின் முப்பரிமாண படங்கள் ெபரும்
.உதவியாக உள்ளது

மதிப்பீடு
 உங்களின் கற்றல் திறைன ேசாதித்து ெகாள்ளும்

 ேநாக்கில் தங்களின் பயிற்சிக்காக எளிய நடுத்தர மற்றும்
 உயர்நிைல வினாக்களின் மாதிரி ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது

iv

புத்தகத்லத
பயன்படுத்துவது 

எப்படி?
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 அத்தியாயத்தில் குறிப்பாக ெதாழில் முைனேவார்
பட்டியலில் உள்ள ெதாழில்கள்

 உங்கள் ெமாைபல் கூகுள் பிேள ஸ்ேடாரிலிருந்து QR
 Code  Scanner – ஐ பதிவிறக்கம் ெசய்யவும்

QR Code – ஐ திறக்கவும்

Scanner Button – ஐ அழுத்தியவுடன் ேகமிரா திறக்கும்

 அந்த ேகமிராைவ பாடத்தில் உள்ள QR Code – ஐ Scan
ெசய்யும்படி சரியாக காட்டவும்

 ேகமரா, QR Code – ஐ படித்தவுடன் நீங்கள்
 காணேவண்டிய URL  இைணப்பு திைரயில் ேதான்றும்.

 அந்த URL குறியீட்ைட Browse ெசய்யும் ெபாழுது அந்த
 படத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட இைணய தளத்திற்கு ேநராக

ெசன்று உரிய தகவல்கைள ெபறலாம்

 கருத்தியல் ரீதியாக உள்ளடக்கத்ைத கற்றும்
 ெகாள்வதற்கு மாணவர்களிைடேய கருத்துகைள

வைரயறுக்கும் கருத்தியல் வைரபடம் ஆகும்
கருத்துப்படம்

 அத்தியாயத்தில் குறிப்பாக ெதாழில் முைனேவார்
பட்டியலில் உள்ள ெதாழில்கள்வாழ்வியல் முைனப்பு

 நீங்கள் உங்களின் அறிைவ ேமலும் படித்து
 ேமம்படுத்திக் ெகாள்ள ஏதுவாக இப்பாடங்கைளச்

 சார்ந்த ேமற்ெகாள் நூல்களின் பட்டியல்
.ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது

ேமற்ேகாள் நூல்கள்

v
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COURSES COLLEGES/
UNIVERSITIES

PROFESSION

B.E / B.Tech All University and their affiliated 
Colleges and Self financing Colleges in 
India and Abroad.

Software Engineer, Hardware 
Engineer, Software Development, 
Healthcare Section, IT & ITEs

Science and Humanities
B.Sc (Computer Science)
BCA
B.Sc ( Maths, Physics, Chemistry,
Bio-Chemistry, Geography, 
journalism, Library Sciences, 
Political Science, Travel and 
Tourism)

All University and their affiliated 
Colleges and Self financing 
Colleges in India and Abroad.

Government Job and Private 
Company BPO, Geologist, 
Journalist

Law

LLB
B.A+LLB
B.Com
BBM+LLB
BBA+LLB

All University and their affiliated 
Colleges and Self financing Colleges in 
India and Abroad.

Lawyer, Legal Officer, Govt
Job

CA
CA-Chartered Accountant
CMA-Cost Management Accountant.
CS-Company Secretary (Foundation)

The Institute of Chartered Accountant 
of India (ICAI)

CA, Private Organization, Government 
,Banking sectors and prospects for self 
– employment.

Diploma Government Polytechnic and 
Selffinancing colleges

Junior Engineer (Government and 
Private)

வாழ்வியல் வழிகாட்டி

vi
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viiபாடம் 05 PHP செயற்கூறுகள் மற்றும் அணிகள்

COURSES COLLEGES/
UNIVERSITIES

PROFESSION

Commerce Courses
B.com-Regular,
B.com-Taxation & Tax Procedure,
B.com-Travel &Tourism,
B.com-Bank Management,
B.com-Professional,
BBA/BBM-Regular,
BFM- Bachelors in Financial Markets,
BMS-Bachelors in Management 
Studies,
BAF- Bachelors in Accounting & 
Finance,
Certified Stock Broker & Investment 
Analysis,
Certified Financial Analyst,
Certified Financial Planner,
Certified Investment Banker

All University and their affiliated 
Colleges and Self financing Colleges in 
India and Abroad.

Private Organization, Government, 
Banking sectors and prospects for self 
– employment.

Management Courses
Business Management
Bank Management
Event Management
Hospital Management
Human Resource Management
Logistics Management

All University and their affiliated 
Colleges and Self financing 
Colleges in India and Abroad.

Private Organization, Government, 
Banking sectors and prospects for 
self – employment.

Science and Humanities
B.Sc.Botany
B.Sc.Zoology
B.Sc.Dietician & Nutritionist
B.Sc.Home Science
B.Sc.Food Technology
B.Sc.Dairy Technology
B.Sc. Hotel Management
B.Sc. Fashion Design
B.Sc. Mass Communication
B.Sc. Multimedia
B.Sc. -3D Animation

All University and their affiliated 
Colleges and Self financing 
Colleges in India and Abroad.

Government Job and Private 
Company BPO, Geologist, 
Journalist

vii
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ixபாடம் 05 PHP பசெயற்கூறுகள் மற்றும் அணிகள்
ix

மின்னூல் மதிப்பீடு இைணய வளங்கள்

பாடநூலில் உள்ள விரைவுக குறியீட்ரடப்  (QR Code) பயன்படுததுடவாம்! எப்படி?
 •  உஙகள் திறன் டபசியில் கூகுள் playstore பகாணடு DIKSHA பசெயலிரய பதிவிறககம் பசெய்து நிறுவிகபகாள்க  
 •  பசெயலிரய திறந்தவுடன், ஸ்டகன் பசெய்யும் பபாத்தாரை அழுததி பாடநூலில் உள்ள விரைவு குறியீடுகரள  ஸ்டகன் பசெய்யவும்  
 •  திரையில் ட்தான்றும் டகமைாரவ பாடநூலின் QR Code அருகில் பகாணடு பசெல்லவும்  
 •  ஸ்டகன் பசெய்வ்தன் மூலம்  அந்த QR Code  உடன் இரணககப்பட்டுள்ள மின் பாட பகுதிகரள பயன்படுத்தலாம்  
 •  குறிப்பு : இரணயச்பசெயல்பாடுகள் மற்றும் இரணய வளஙகளுககாை QR code கரள Scan பசெய்ய DIKSHA அல்லா்த ஏட்தனும் ஓர்  QR code 

Scanner ஐ பயன்படுத்தவும்   
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01பாடம்

பல்லூடகம் மற்றும் கணிப்பாறிப பதிபபகம்

 கற்்றலின் ந�ாககஙகள்
●	 பல்லூடக சூழல்கள் முழுவதிலும் பயனபடுத்தக்கூடிய கருததுருக்கள், நுடபஙகள் மற்றும் 

செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை மாணவரகள் இந்த பாடததில் கற்றுக் சகாள்வாரகள்.
●	 பல்லூடகக் கருவியான வறைகறை வழஙகு்தறை (Graphics Presentation) புரிநது 

சகாள்ளும் திைறனப் சபறு்தல்
●	 வறைகறைறயத ்தருவித்தல் (Import Graphics), பல்்வறு கருவிகறைப் பயனபடுததி 

சபாருள்கறை உருவாக்கு்தல், சபாருள்களுக்கு விறைவுகறைச் ்ெரத்தல்.
●	 பல்்வறு பல்லூடக ஒலி மற்றும் ஒளி ்காப்பு வடிவஙகறைத ச்தரிநது சகாள்ளு்தல்.
●	 பல்லூடகதற்த உருவாக்கும் முறை மற்றும் அவரகளின குழு நடவடிக்றககள் பற்றிப் 

புரிநது சகாள்ளு்தல்.

1.1 பல்லூடகம் – ஓர் அறிமுகம்
பல்்வறு வைஙகைான நிழற் படம், 
உறை வறைகறை, ஒலி மற்றும் ஒளி 
ஆகியவற்றை ஒரு ்தைததில் இருநது 
மற்சைாரு ்தைததிற்கு பயனரகள் 
்தைறவ இறணதது மாற்ை பல்லூடகம் 
அனுமதிக்கிைது.  ்தகவல்துறையில் 
பல்லூடகம் ெமீபததிய செறிவூடடும் 
அனுபவமாக மாறி வருகிைது.  கடந்த பதது 
ஆண்டுகளில் கணினி ச்தாழில்நுடபததின 
்வகமான வைரச்சியானது கணக்கீடு, 
சபாழுது்பாக்கு மற்றும் கல்வி 
ஆகியவற்றின மீது சபரும் மாற்ைஙகறைக் 
சகாண்டு வநதுள்ைது.
கணினிமயமான துறையில் சபரிய 
ெவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகளுடன 
பல்லூடக ச்தாழில்நுடபஙகள் மற்றும் 

பயனபாடுகளின ்தனி வைரச்சி 
வழஙகப்படடுள்ைது. அ்தன பயனகள் 
மற்றும் பயனபாடுகளின அடிப்பறடயில், 
பயனரகளிறட்ய பல்லூடகம் மிகவும் 
பிைபைமாகி வருகிைது. பயனரகளுக்கு 
்தகவல் வழஙகும் அடிப்பறடயில், பல்லூடக 
பயனபாடுகள் முக்கிய பஙகு வசிக்கிைது.

படம் 1.1 பல்லூடகம் – ஓர் அறிமுகம்
1
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இது ஆகும்.  நிழற்படம், ஒலி, ஒளி மற்றும் 
வறைகறை ஆகியவற்றை பல்லூடகம் 
உள்ைடக்கியது எனை்பாதிலும், 
பல்லூடகததில் பயனபடுத்தக் கூடிய 
அடிப்பறடக் கூறு உறை ஆகும்.

படம் 1.3 உரை

நிரையான உரை (Static text)
ஒரு ்தறைப்பி்ைா அல்ைது ஒரு வரியி்ைா 
அல்ைது ஒரு பததியி்ைா, உறை அல்ைது 
சொல் மாைாமல் இருந்தால் அது நிறையான 
உறை ஆகும்.  படஙகறை விைக்குவ்தற்கு 
படத்்தாடு உறையும் சகாடுக்கப்படுகிைது.  
நிறையான உறையில், சொற்கள் 
்தகவறை வழஙகும்.  அல்ைது நிழற்படம் 
அல்ைது ஒளிக்காடசிறய ஆ்தரிக்கிைது.

படம் 1.4 நிரையான உரை

மீ உரை (hypertext)
மீவுறை எனபது முறனயம், உறை 
மற்றும் முறனயஙகளுக்கிறட்யயான 
இறணப்பு ஆகியவற்றைக் 
சகாண்டிருக்கும் அறமப்பாகும்.  இது 

1.2 பல்லூடக வரையர்ற
பல்லூடகம் (Multimedia) எனனும் சொல் 
‘பை’ (Multi) மற்றும் ’ஊடகம்’ (Media) என 
இைண்டு சொற்கறை உள்ைடக்கியது.  
அ்தாவது, ஊடகஙகளின பை வடிவஙகறை 
ஒனைாக இறணக்கிைது.  ்ெமித்தல், 
்தகவல் ச்தாடரபு, வழஙகல் மற்றும் உறை, 
ஒளி, நிழற்படம், வறைகறை மற்றும் 
ஒலி ஆகியவற்றின உள்ளீடு / சவளியீடு 
ஊடாடு்தல் ்பானை ்ெறவகறையும் 
வழஙகுகிைது.
‘பல்லூடகம்’ எனை கூறு இைண்டு 
சொற்கறைக் சகாண்டுள்ைது.  ‘Multi’ 
மற்றும் ‘Medium’.  ‘Multi’ எனபது ‘பை’ எனக் 
குறிக்கப்படும்.  அ்தாவது இைண்டு அல்ைது 
அ்தற்கு ்மற்படடது ஆகும். ‘Media’ எனபது 
உறை, வறைகறை, நிழற் படம், ஒலி 
அறெவூடடல் மற்றும் ஒளி ஆகிய பை வறக 
ஊடகஙகறை ஒ்ை ஊடகததில் ஒ்ை 
்தகவல் ச்தாகுப்பில் ஒனறிறணக்கிைது.

1.3 பல்லூடகத்தின் கூறுகள்
பல்லூடகம் உறை, நிழற்படம், ஒலி, 
ஒளி மற்றும் அறெவூடடல் ஆகிய ஐநது 
முக்கியக் கூறுகறைக் சகாண்டுள்ைது.  
அவற்றைப் பற்றி கீ்ழ விைக்கமாகக் 
சகாடுக்கப்படடுள்ைது.

படம் 1.2 பல்லூடகத்தின் கூறுகள்

1.3.1 உரை
பல்லூடகததின அடிப்பறடக் கூறு உறை 
ஆகும்.  மற்ை பிை நபரகளுடன ்தகவல் 
ச்தாடரபிற்கான மிகவும் சபாதுவான வழி 
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சவக்டர படஙகள் (Vector images) என 
இரு வறகயில் உருவாக்கைாம்.

பிடநமப அல்ைது ்ெவவக படஙகள் (Bit map 
or Raster image)
கணினியில் படஙகறைச் ்ெமிக்கும் 
சபாதுவான மற்றும் பைந்த வடிவம் பிட்மப் 
அல்ைது செவவக படமாகும்.  பிட்மப் எனபது 
படப்புள்ளி (pixel) எனைறழக்கப்படும் 
சிறிய புள்ளிகளின எளிய அணியாகும் 
(matrix).  இது செவவகப் படதற்த 
அல்ைது பிட்மப்றப வடிவறமக்கிைது.  
ஒவசவாரு படப்புள்ளியும் இைண்டு 
அல்ைது அ்தற்கு்மற்படட நிைஙகறைக் 
சகாண்டுள்ைது.  பிடடுகளில் எவவைவு ்தைவு 
எனப்தன அடிப்பறடறயப் பயனபடுததி 
நிைஙகளின எண்ணிக்றகறயத 
தீரமானிதது, நிைததின ஆழதற்தத 
தீரமானிக்கைாம்.  எ.கா. ஒரு பிடடுக்கு 
இைண்டு நிைஙகள், நானகு பிடடுகள் 
எனைால் பதினாறு நிைஙகள், எடடு பிடடுகள் 
எனைால் 256 நிைஙகள் மற்றும் பை.

்வகடர் படஙகள் (Vector images)
வறையும் கூறுகைான அல்ைது 
சபாருள்கைான வரிகள், செவவகஙகள், 
வடடஙகள் மற்றும் பை படஙகறை 
உருவாக்குவது சவக்டர படஙகளின 
அடிப்பறடயில் அறமயும்.  படதற்தக் 
குறிக்க ஒப்பீடடைவில் (Relatively) 
சிறி்தைவு ்தைவு ்்தறவப்படும்.  அ்தனமூைம் 

ச்தாடர வரிறெயற்ை முறையில், 
உறைறய அணுகுவ்தற்கு பயனர 
பினபற்ை ்்தறவயான பாற்தறய (path) 
வறையறுக்கும்.  ்வறை அறமப்பின 
எழுத்தாை்ை இந்த அறமப்றப 
உருவாக்கியவர ஆவார.  மிகவும் 
அதிநவீன மீவுறை அறமப்பில் ்தஙகளின 
சொந்த பாற்தகறை வறையறுக்க 
பயனருக்கு அனுமதியளிக்கிைது.  
மீவுறையில் கடநது செல்ை பயனருக்கு 
சநகிழ்வுத்தனறமறயயும் மற்றும் 
்்தரநச்தடுப்றபயும் (Choice) 
வழஙகுகிைது.  பல்லூடகப் சபாருளில், 
்தகவறைத ச்தரிவிப்ப்தற்காக உறை 
பயனபடுகிைது.  நனகு வடிவறமக்கப்படட 
வாக்கியஙகறையும், பததிகறையும் 
சபறுவ்தற்காக உறைறய சபாருத்தமான 
இடததில் றவக்க ்வண்டும்.  
உறையின வாசிப்புத்தனறம உறையின 
இறடசவளி மற்றும் நிறுத்தற்குறிகறைப் 
சபாறுத்த்தாகும்.  ்மம்படுத்தப்படட 
எழுததுருகள் மற்றும் பாணிகளுடன 
(Styles) செய்தி ச்தாடரபு மிகவும் 
சபாருத்தமான்தாகும்.

1.3.2 படம் (Image)
பல்லூடகததில் படஙகள் முக்கியக் கூைாக 
செயல்படுகினைன.  கணினியில் இந்த 
படஙகறை பிட ்மப் (bitmap) அல்ைது 
செவவக படம் (raster images) மற்றும் 

படம் 1.5 மீ உரை
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இருத்தல் ்வண்டும்.  அறெவூடடல் 
இரு அல்ைது முப்பரிமாணஙகறைக் 
சகாண்டது.  திறையில் X மற்றும் Y 
அச்சுகளுக்கிறட்யயான பைப்பில் இரு 
பரிமாண அறெவூடடல் நிழற்படதற்த 
உயி்ைாடடமாக சகாண்டு வருகிைது.  
முப்பரிமாண அறெவூடடததில் X, Y மற்றும் 
Z ஆகிய மூனறு அச்சுகளுக்கிறட்ய 
உயி்ைாடடம் நறடசபறுகிைது.  
அறெவூடடல் கருவிகள் மிகவும் 
ெக்திவாய்ந்தறவ மற்றும் திைறம 
வாய்ந்தறவ ஆகும்.  இைண்டு வறகயான 
அறெவூடடல்கைாவன:
பாற்த அறெவூடடல் (path animation) 
மற்றும் ெடடகம் அறெவூடடல் (Frame 
animation).

பாரை அரெவூடடல்
மாைா்த பினனணிறயக் சகாண்ட 
திறையில் ஒரு சபாருறை நகரததுவற்த 
உள்ைடக்கியது பாற்த அறெவூடடல் 
ஆகும்.  எ.கா. பினனணி அல்ைது 
க்தாபாததிைததில் ஏ்்தனும் மாற்ைஙகறை 
செய்்தாலும் ்தறன சபாருடபடுத்தாமல் 
்கலிச்சிததிை க்தாபாததிைம் திறை 
முழுவதும் நகரத்தப்படும்.

படம் 1.7 அரெவூடடல்

ெடடக அரெவூடடல்
இந்த அறெவூடடலில், பை சபாருடகள் ஒ்ை 
ெமயததில் நகரவ்தற்கு அனுமதிக்கிைது 
மற்றும் பினனணி அல்ைது சபாருள்களும் 
மாறுகிைது.

படதற்தச் ்ெமிக்க குறைந்த அைவு 
நிறனவகம் ்்தறவப்படும்.  இது்வ 
அ்தன நனறமயாகும்.  குறுக்க 
நுடபம் (Compression technique) 
படஙகளின ்காப்பு அைறவ குறைக்கப் 
பயனபடுகிைது.  அ்தாவது அதிக 
எண்ணிக்றகயில் படஙகறைச் 
்ெமிக்கவும் வறைப்பினனலிலுள்ை 
பயனபாடுகளுக்கிறட்ய பரிமாற்ைதற்த 
்வகப்படுத்தவும் பயனபடுகிைது.  இந்த 
்நாக்கததிற்காக பயனபடுத்தப்படும் 
பல்்வறு குறுக்க வடிவறமப்புகாைவன:

GIF, TIFF மற்றும் JPEG

படம் 1.6 படஙகள்

1.3.3 அரெவூடடல் (Animation)
அறெயா படஙகறை (Still images) 
மிக விறைவாக காண்பிப்ப்தன மூைம் 
அவற்றை ச்தாடரச்சியான அறெவு 
்பானை உணரறவ சகாடுக்கும் செய்ை 
அறெவூடடல் ஆகும்.  அறெவூடடலில், 
திறை சபாருள் எனபது ஒரு சவக்டர 
படமாகும்.  எண் மாற்ைதற்தப் பயனபடுததி 
ஒருஙகிறணப்புகறை (Coordinates) 
வறையறுக்க படததுடன அ்தன பாற்தயின 
இயக்கம் கணக்கிடப்படும்.

குறைந்தபடெ ெடடக விகி்தம் (Frame 
rate) 16 ெடடஙகள் விநாடி என இருந்தால் 
சமனறமயான ் ்தாற்ைதற்தக் சகாடுக்கும்.  
இயற்றக ்்தாற்ைததிற்கு குறைந்தபடெம் 
விநாடிக்கு 25 ெடடகஙகைாக 
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எனப்தன மூைம் மாதிரி விகி்தம் 
வறையறுக்கப்படுகிைது.  அடிக்கடி 
மாதிரியிறன எடுததும் அந்த மாதிரிறயப் 
பற்றிய அதிக ்தைவுகறைச் ்ெமிக்கும் 
சபாழுதும், பதிவு செய்யப்படட ஒலியின 
சிைந்த ்தைம் மற்றும் ச்தரிவுததிைன 
ஆகியவற்றை மீண்டும் ஒலிக்கச் 
செய்யும்சபாழுது சபைப்படுகிைது.

1.3.5 ஒளிககாடசி
பதிவு செய்யப்படட நிகழ்வு, காடசி 
்பானைவற்றைக் காண்பித்தறை 
ஒளிக்காடசி எனகி்ைாம்.   பல்லூடக 
பயனபாடுகளில் ்தகவறைத ச்தரிவிக்க 
ெக்திவாய்ந்த வழி உடசபாதிந்த 
(embedding) ஒளிக்காடசி ஆகும்.  ஒப்புறம 
(analog) ஒளிக்காடசி மற்றும் இைக்க 
(digital) ஒளிக்காடசி என ஒளிக்காடசிறய 
இரு வறகப்படுத்தைாம்.
ஒபபுரம ஒளிககாடசி
இவவறக ஒளிக்காடசியில், கணினி 
ொைா ஊடகமான ஒளி நாடா, ்ைெரவடடு, 
படச்சுருள் ஆகியவற்றில் ஒளிக்காடசி 
்தைவுகள் ்ெமிக்கப்படுகினைன.  ்மலும் 
இந்த ஒளிக்காடசிறய கைப்பு (Composite) 
மற்றும் கூறு (Componant) ஒப்புறம 
ஒளிக்காடசி என இரு வறகப்படுத்தைாம்.

கைப்பு ஒப்புறம ஒளிக்காடசி 
அறனதது ஒளிக்காடசி கூறுகைான பிகாெம் 
(Brightness), நிைம் மற்றும் ஒததிறெவு 
(Synchronization) ஆகியறவ இறணநது 
ஒரு ெமிக்றஞை ஆகும்.  ஒளிக்காடசியின 
கூறுகறை இறணப்ப்தனால், கைப்பு 
ஒளிக்காடசியின ்தைமானது நிைக்கைறவ, 
குறைந்த காடசித ச்தளிவு மற்றும் அதிக 
்தறைமுறை (Generational) இழப்பு ் பானை 
விறைவுகறைத ்தரும்.  இந்த பதிவு 
செய்யும் வடிவமானது, வாடிக்றகயாைர 
ஒப்புறம ஒளிக்காடசி பதிவு நாடா 
வடிவமான Betamax மற்றும் VHS-ல் 
பயனபடுத்தப்படடது.

1.3.4 ஒலி
ஒலி எனபது எந்தசவாரு சமாழியிலும் 
உள்ை அரத்தமுள்ை ்பச்ொகும்.  
பல்லூடகததிலுள்ை ஒரு முக்கிய கூைான 
இது, இறெயின இனபம், சிைப்பு ்தாக்கஙகள்  
்பானைவற்றை வழஙகுகிைது.  சடசிபல் 
(decibels) எனபது ஒலி அைவின (Volume) 
அைவீடு ஆகும்.  அ்தாவது ஒலியின அழுத்த 
நிறையாகும்.

படம் 1.8 ஒலி

Musical Instrument Digital Indentifier (MIDI)
இது கணினிகள் மற்றும் மினனனு 
கருவிகளுக்காக உருவாக்கப்படட ்தைமான 
ச்தாடரபு கருவியாகும்.  பல்லூடகததில் 
இந்த கருவி சநகிழ்வானது (Flexible) 
மற்றும் செயல்திடடஙகறை இயற்ை 
எளி்தானது.

ஒலி மற்றும் சமனசபாருறை 
வரிறெயாக ச்தாகுக்கும் கருவிகள் MIDI-
க்கு ்்தறவ.
இைகக ஒலி (Digital Audio)
மாதிரி ஒலி எனபது இைக்க ஒலியாகும்.  
மாதிரி ஒலிறய எடுதது, ஒவசவாரு 
nth சநாடிப்சபாழுற்தயும் பிடட மற்றும் 
றபடடுகளில் இைக்க ்தகவல்கைாகச் 
்ெமிக்கப்படுகிைது.  இந்த பதிவு செய்்தலின 
்தைம் மாதிரி விகி்ததற்தப் சபாறுதது 
அறமயும்.  எத்தறன முறை மாதிரிகள் 
எடுக்கப்படுகினைன மற்றும் ஒவசவாரு 
மாதிரியின (பிட ஆழம், ச்தளிவுததிைன, 
மாதிரி அைவு) மதிப்றபயும் குறிப்பிட 
எத்தறன எண்கள் பயனபடுகினைன 
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BMP (Bitmap)
ச்தாடக்கததில் இந்த வடிவமானது 
விண்்டாஸ் 3.1-ல் பயனபடுத்தப்படடது.  
இது மிகவும் சபரியது மற்றும் குறுக்கமற்ைது.  
என்வ, அதிக ச்தளிவுததிைன அல்ைது 
சபரிய நிழற்படஙகளுக்காக BMP 
பயனபடுத்தப்படுகிைது.

DIB (Device Independent Bitmap)
இந்த வடிவம் BMP-றய ஒத்த்தாகும்.  இது 
்காப்புகறை பல்்வறு ொ்தனஙகளில் 
காண்பிக்க அனுமதிக்கிைது.

GIF (Graphics Interchange Format)
GIF எனபது குறுக்கப்படட நிழற்பட 
வடிவமாகும்.  சபரும்பாைான கனிணி 
வண்ண நிழற்படஙகள் மற்றும் 
பினனணிகள் GIF ்காப்புகைாகும்.  
குறைந்த அைவு வண்ணஙகறைப் 
பயனபடுததும் வறைகறைக்கு 
இந்த ்காப்பு வடிவம் மிகச்சிைந்த 
சபாருத்தமாகும்.  நிகழ்நிறை 
(Online) வண்ண புறகப்படஙகளில் 
பயனபடுத்தப்படும் மிகவும் பிைைமான 
வடிவமாகும்.  GIF வடிவம், அ்தன வண்ண 
மதிப்றப அறடயாைம் காண்ப்தற்கு 
13-பிட வண்ண ்்தடல் அடடவறணறயப் 
பயனபடுததுகிைது.  இந்த வடிவம் பைவைாக 
ஆ்தரிக்கப்படுகிைது.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
JPEG அதிகபடெ நிழற்பட குறுக்கதற்த 
அறடவ்தற்காக வடிவறமக்கப்படடுள்ைது.  
இது இழப்புறடய குறுக்க நுடபதற்தப் 
பயனபடுததுகிைது.  நிழற்படதற்த மீண்டும் 
கடடறமக்கத ்்தறவப்படும் ்தைவுகளில் 
சிைவற்றை இழப்ப்்த, இழப்புறடய 
குறுக்கமாகும்.  இது புறகப்படம், 
இயற்றக கறை்வறைப்பாடு மற்றும் 
அற்தப்்பானை சபாருள்களுடன நனைாக 
்வறை செய்யும்.  ஆனால் எழுததுமுறை, 
உயி்ைாடடமான வறை்தல் அல்ைது எளிய 

1.4  பல்லூடகத்திற்கான நகாபபு 
வடிவஙகள்
பல்லூடக ்தைவுகறை உருவாக்கி, 

அ்தறன வழஙகுவ்தற்கு பயனபடுத்தப்படும் 
நடப்பு ்காப்பு வடிவஙகளின விைக்கம் 
பினவருமாறு:

1.4.1 உரை வடிவஙகள்
RTF
மு்தனறம ்காப்பு வடிவம் RTF 
(Rich Text Format) றமக்்ைாொப்ட 
நிறுவனத்தால் 1987 ஆம் ஆண்டு 
பிைசுரிக்கப்படட ்தயாரிப்புகளின 
குறிப்புகள் மற்றும் குறுக்கு பணித்தை 
ஆவணஙகளின பரிமாற்ைஙக்ைாடு 
அறிமுகப்படுத்தப்படடது.

Plain Text
Plain Text ்காப்புகறை பை உறை 
பதிப்பானகளில் திைக்கைாம், படிக்கைாம் 
மற்றும் பதிப்பாய்வு செய்யைாம்.  Note pad 
(Windows), Gedit அல்ைது nanp (UNIX, 
Linux) Text edit (Mac Os) ்பானைறவ 
சபாதுவாக பயனபடுகிைது.  பிை கணினி 
நிைல்களும் Plain Text-ஐ படிக்கவும் மற்றும் 
்தருவிக்கவும் முடியும்.  மினனஞெறை 
அனுப்புவ்தற்கான அெல் மற்றும் 
பிைபைமான வழி Plain Text ஆகும்.

1.4.2 நிழற்பட வடிவஙகள்
TIFF (Tagged Image File format)
இந்த வடிவம் கணிப்சபாறி பதிப்பக 
உைகில் (அதிக ்தைமான சவளியீடு) 
சபாதுவானது ஆகும்.  இது சபரும்பாலும் 
அறனதது சமனசபாருள் ச்தாகுப்புகறை 
ஆ்தரிக்கிைது.  TIFF-ன ெமீபததிய பதிப்புகள் 
நிழற்பட குறுக்கதற்த அனுமதிப்ப்்தாடு, 
கணினிகளுக்கிறட்ய சபரிய 
்காப்புகறை அனுப்புவ்தற்கும் வெதியான 
வடிவமாகும்.
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MP3 (MPEG layer – 3 Format)
இறெறய ்ெமிக்கவும் பதிவிைக்கம் 
செய்யவும் மிகவும் பிைபைமான வடிவம் 
MPEG Layer-3 வடிவமாகும்.  WAV 
்காப்புகளின பததில் ஒரு பஙகு ெமமான 
அைவுக்கு MP3 ்காப்புகள் ்்தாைாயமாக 
குறுக்கப்படும்.

OGG
சிைந்த ஓடடததிறன அறடவ்தற்காக 
வடிவறமக்கப்படட இைவெ திைந்த மூை 
சகாள்கைன (Container) வடிவமாகும்.  இது 
உயர இறுதி ்தை இைக்க பல்லூடகததில் 
சிறிது சிறி்தாக மாறிவருகிைது.  ்தைததின 
அடிப்பறடயில் இற்த MP3 ்காப்புக்ைாடு 
ஒப்பிடப்படும்.

AIFF (Audio Interchange File Formate)
Mac பயனபடுததும் WAV 
்காப்புகறைப்்பால் Apple நிறுவனம் 
பயனபடுததும் ்தைமான ஒலி வடிவம் இது 
ஆகும்.

WMA (Windows Media Audio)
மிகவும் பிைபைமான VMA வடிவததின 
உரிறமயாைர றமக்்ைா ொப்ட ஆகும்.  
பதிப்புரிறம (Copy right) பாதுகாப்பிற்காக 
DRM (Digital Right Management) 
திைனக்ைாடு வடிவறமக்கப்படடுள்ைது.

RA (Real Audio Format)
RA வடிவம் இறணயததில் ஒலியின 
ஓடடததிற்காக வடிவறமக்கப்படட்தாகும்.  
இைக்க ஒலி வைஙகறைப் சபாதுவாக 
கணினிக் ்காப்புகைாக கணினியின 
வனவடடு அல்ைது CD / DVD-களில் 
்ெமிக்கப்படுகிைது.  பைவறகயான ஒலி 
்காப்பு வடிவஙகள் கிறடத்த்பாதிலும் 
மிகவும் சபாதுவான வடிவஙகைாவன: 
Wave ்காப்புகள், (WAV), MPEG Layer-3 
்காப்புகள் (MP3), WMA மற்றும் RA.

்கலிச்சிததிைஙகளில் குறைந்த அைவில் 
செயல்படும்.
TGA (Tagra)
இது அதிக ச்தளிவுததிைன 
நிழற்படஙகளுக்கான மு்தல் பிைபைமான 
வடிவமாகும்.  சபரும்பானறமயான 
ஒளிக்காடசி பிடிப்பு பைறககள் TGA-றவ 
ஆ்தரிக்கினைன.

PNG (Portable Network Graphics)
இது குறைந்த இழப்பு, சிறியது 
மற்றும் நனகு குறுக்கப்படடு செவவக 
நிழற்படஙகைாக ்ெமிக்கப்படும் ஒரு 
நீடடிப்பு ்காப்பு வடிவமாகும்.  இது GIF-
க்கு மாற்ைாக செயல்படுகிைது.  மற்றும் 
TIFF-ன பை சபாதுவான பயனகறையும் 
மாற்றுகிைது.  நிகழ்நிறை பாரறவயிடு 
பயனபாடான உைகைாவிய வறையில் 
PNG நனைாக ்வறை செய்யும்.  சிைந்த 
திறையிடும் ்்தரவுகளுடன முழுவதுமாக 
ஒழுஙகுபடுத்தப்படடுள்ைது.

படம் 1.9 நிழற்பட நகாபபு வடிவஙகள்

1.4.3 இைகக ஒலி நகாபபு வடிவஙகள்
WAV (Waveform Audio File Format)
இது விண்்டாஸில் குறுக்கப்படா்த 
ஒலி ்காப்புகறைச் ்ெமிக்கும் மிகவும் 
பிைபைமான ஒலி ்காப்பு வடிவமாகும்.  
குறைக்கப்படட ்காப்பின அைறவப் 
சபறுவ்தற்காக MP3 ்பானை மற்ை ்காப்பு 
வடிவஙகளுக்கு மாற்றி அறமக்க முடியும்.
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அடிப்பறட ்தைநிறையாகும்.  MPEG-4 
எனபது பல்லூடகம் மற்றும் றகப்்பசி 
வறைக்கான ்தைநிறையாகும்.  MPEG 
ஒலி மற்றும் ஒளி சபாருைடக்கதற்தத 
்்தடுவ்தற்கான ்தைநிறையாகும்.  2000-
ல் MPEG-21 ‘பல்லூடக கடடறமப்பு’ பற்றிய 
ஆய்றவத ச்தாடஙகியது.  சுருக்கமாக, 
MPEG எனபது இைக்க ஒளிக்காடசி மற்றும் 
ஒலி குறுக்கததிற்கான ்தைநிறையாகும்.

1.5 பல்லூடகத்ரை உருவாககுைல்
1.5.1 பல்லூடகத்ரை உருவாககும் 

படிநிரைகள்
பல்லூடகதற்த உருவாக்குவ்தற்கு 
்பாதுமான ்நைம் மற்றும் 
திைறமயான திடடமிடல் ஆகியறவ 
்்தறவப்படுகினைன.  இது திடடப்பணி 
சுமூகமாக ச்தாடைவும் மற்றும் ்தகவல் 
இைக்கு பாரறவயாைரகறைச் 
செனைறடயவும் உறுதி செய்கிைது.  
சிக்கைான பல்லூடக திடடஙகறை 
உருவாக்குவ்தற்கான படிநிறைகள் 
பினவருமாறு.

1. கருத்துரு பகுபபாய்வு மற்றும் 
திடடமிடல்

 பல்லூடகதற்த உருவாக்கும் 
செயைானது கருததுருறவ 
ச்தாடக்கப்புள்ளியாக சகாண்டு 
ச்தாடஙகுகிைது.  கருததுரு பகுப்பாய்வு 
சபாருத்தமான கருப்சபாருள், வைவு-
செைவு திடடம் மற்றும் ்்தரவு செய்்த 
கருப்சபாருளின சபாருைடக்கததின 
இருப்பு ஆகியவற்றை அறடயாைம் 
காண்கினைது.  கூடு்தைாக, 
பதிப்புரிறம பிைச்ெறனகறையும் 
இந்தபடிநிறையில் கருததில் 
சகாள்ைப்படுகிைது.

2. திடட வடிவரமபபு
 ஒருமுறை கருப்சபாருறை இறுதி 

செய்்தப்பிைகு, பல்லூடகததின 

படம் 1.10 இைகக ஒலி நகாபபு வடிவஙகள்

1.4.4 இைகக ஒளிககாடசி நகாபபு 
வடிவஙகள்

AVI (Audio / Video Interleave)
இது ஒரு விண்்டாஸிற்கான ஒரு 
ஒளிக்காடசி ்காப்பு வறவமாகும்.  இஙகு, 
ஒலி மற்றும் படததின கூறுகறைக் 
்காப்பில் மாற்று சநடுவரிறெ ச்தாகுப்பில் 
(interleave chunk) ்ெமிக்கப்படுகிைது.

MPEG (Moving Picture Experts Group)
MPEG எனபது இைக்க ஒளிக்காடசி மற்றும் 
ஒலி குறுக்கதற்த ISO (International 
Standards Organization) குழுவினைால் 
உருவாக்கப்படும் ஒரு ்தைநிறை ஆகும்.  இந்த 
குழுவினர மற்றும் MP3 ஆகியவற்றுக்கு 

படம் 1.11 இைகக ஒளிககாடசி நகாபபு வடிவஙகள்
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சபாறுப்புகறையும் செய்யும் 
உறுப்பினரகறை சகாண்டது.

6. வன்்பாருள் / ்மன்்பாருள் 
நைர்்ந்ைடுத்ைல்

 ப ய ன ப ா ட டி ற ன 
உருவாக்குவ்தற்கும், அ்தறன 
மீண்டும் செயல்படுததுவ்தற்கும் 
சபாருத்தமான கருவிகள் அறனதது 
பல்லூடக பயனபாடுகளுக்கும் 
்்தறவ.  வனசபாருைானது 
்்தரநச்தடுத்த ்வகமான 
றமயச்செயைகம், RAM மற்றும் 
சபரிய திறையகம், பதிவுகறைச் 
்ெமிக்க ்்தறவயான வடடுகள் 
ஆகியவற்றை உள்ைடக்கியது.  
சபாருத்தமான சமனசபாருள் 
மற்றும் ்காப்பு வடிவஙகறைத 
்்தரநச்தடுத்தல் எனபது 
உருவாக்கப்படும் திடடப் பணிக்கு 
கிறடக்கும் நிதிறயப் சபாறுத்தாகும்.

7. ்பாருளடககத்ரை வரையறுத்ைல்
 சபாருைடக்கம் எனபது 

சபாருைடக்க வல்லுநைால் பல்லூடக 
வடிவறமப்பாைருக்கு வழஙகப்படும் 
்தகவல்கள் (Stuffed) ஆகும்.  
இந்த ்தகவல்கறைக் சகாண்டு 
உருவாக்கிய பயனபாடடில் பல்லூடக 
வடிவறமப்பாைர விவரித்தல், 
புல்ைடகள், வறைபடஙகள் மற்றும் 
அடடவறணகள் ்பானைவற்றை 
்தயார செய்கிைார.

8. கடடரமபரப ையார் ்ெய்ைல்
 விரிவான கடடறமப்பில் அறனதது 

படிநிறைகளும் அடுத்தடுதது வரும் 
செயல்பாடடிற்கான ்நை அைவு 
பற்றிய ்தகவல்கறைக் கண்டிப்பாக 
சகாண்டிருக்க ்வண்டும்.  இந்த 
கடடறமப்பு செயல்பாடுகள், 
ஒவசவாரு செயல்பாடடிற்குமான 
சபாறுப்பாைர மற்றும் ஒவசவாரு 

திடடததிற்கான ்நாக்கஙகள், 
குறிக்்காள்கள் மற்றும் 
செயல்பாடுகள் ஆகியறவ 
வ டி வ ற ம க் க ப் ப டு கி ன ை ன .  
சபாதுவான கூற்றுகள் குறிக்்காள் 
எனப்படும்.  திடடததில் உள்ை 
குறிப்பிடட கூற்றுகள் ்நாக்கஙகள் 
எனப்படும்.  ்நாக்கதற்த 
செயல்படுததுவ்தற்கு ச்தாடரச்சியான 
செயல்கறை நிகழ்ததுவற்தச் 
செயல்பாடுகள் எனகி்ைாம்.  இந்த 
செயல்பாடுகள், திடடவடிவறமப்பு 
படிநிறைக்கு பஙகளிப்றப 
வழஙகுகிைது.

3. முன் – உருவாககுைல் (Pre 
– Production)

 திடடமிடல் மற்றும் வடிவறமத்தலின 
அடிப்பறடயில் திடடதற்த 
உருவாக்குவது ்்தறவயானது 
ஆகும்.  முன உருவாக்கு்தலின 
படிநிறைகள் பினவருமாறு.

4. வைவு – ்ெைவு திடடமிடல்
 ஆ்ைாெகரகள், வனசபாருள், 

சமனசபாருள், பயணம், ்தகவல் 
ச்தாடரபு மற்றும் பிைசுரித்தல் ்பானை 
ஒவசவாரு நிறையிலும் அறனதது 
பல்லூடக திடடஙகளுக்கும் வைவு 
– செைவு திடடம் ்்தாைாயமாகக் 
கணக்கிடப்படுகிைது.

5. பல்லூடகத்ரை உருவாககும் குழு
 உயரந்த பல்லூடக திடடதற்த 

உருவாக்கும் குழுவிற்கு அந்த 
குழுவின ஒடடு சமாத்த முயற்சி 
்்தறவ.  இந்த குழுவானது 
ஸ்கிரிப்ட எழுத்தாைர, ்தயாரிப்பு 
்மைாைர, பதிப்பாசிரியர, 
வறைகறை வடிவறமப்பாைர, 
பல்லூடக வடிவறமப்பாைர 
மற்றும் வறை வல்லுநர ்பானை 
பல்்வறு ப்தவிகறையும் மற்றும் 
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திடடதற்த முழுவதுமாக ்ொதித்தல் 
்வண்டும்.  இறவ அறனததும் 
ெரியான இடததில் உள்ை்தா 
எனபற்த உறுதி செய்வ்தன மூைம் 
சவளியீடடிற்கு பிைகு ்நைக்கூடிய 
்்தால்விறயத ்தவிரக்க முடியும்.  
இது வறை ொரந்த்தாக இருந்தால், 
இ்தன செயல்பாடடிறன சவவ்வறு 
உைவிகைான Internet Explorer, 
Chrome, Mozilla மற்றும் Netscape 
Navigator ஆகியவற்றைக் 
சகாண்டு ்ொதிக்கைாம்.  LAN-
ல் உள்ை பல்லூடக பயனபாடாக 
இருந்தால், ்ெறவயகததில் 
்ொ்தறன ்நாக்கததிற்காக 
நிறுததி றவக்கப்பட ்வண்டும்.  
்ொ்தறன செயல்பாடுகள் 
முடிந்த பிைகு, திடடமான 
ெரியாக பரிநதுறைக்கப்படடுள்ை 
ம ா ற் ை ங க ் ை ா டு 
இறணக்கப்படுகிைது.

செயல்பாடடிற்குமான ச்தாடக்க 
/ முடிவு ்நைம் ஆகியவற்றை 
வறையறுக்கிைது.

9. உருவாககுைல்
 பல்லூடக பயனபாடடில் முன – 

உருவாக்கு்தல் செயல்பாடடிற்கு 
பிைகு, இந்த படிநிறை ச்தாடஙகுகிைது.  
இது பினனணி இறெறயத 
்்தரநச்தடுத்தல், ஒலிப்பதிவு ்பானை 
செயல்பாடுகறை உள்ைடக்கியது.  
OCR சமனசபாருறைக் சகாண்டு 
உறையானது இறணக்கப்படுகிைது.  
படஙகள் இைக்க ்கமைாறவக் 
சகாண்டு படம் பிடிக்கப்படுகிைது.  
ஒளிக்காடசியிறன பதிவு செய்து, 
ச்தாகுதது மற்றும் குறுக்கப்படுகிைது.  
இப்சபாழுது மாதிரி திடடம் ்தயார 
நிறையில் உள்ைது.

10. நொதித்ைல்
 திடடதற்த பிைமாண்டமாக 

உருவாக்குவ்தற்கு முன, மாதிரி 

Conceptual Analysis and 
Planning

Conceptual Analysis and 
Planning

Defining the Content

Preparing the StructureProject Design

Pre Production Production

Testing

Documentation & Delivering the 
Multimedia Product

Budgeting

Multimedia Production Team

Hardware/Software Selection
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1. ையாரிபபு நமைாளர்
 பல்லூடக உருவாக்கு்தலில், குறித்த 

்நைததில் முழு ்தைததுடன பல்லூடக 
திடட உருவாக்கதற்த வறையறுப்பது 
மற்றும் ஒருஙகிறணப்பது ்தயாரிப்பு 
்மைாைரின பஙகு ஆகும்.  ்தயாரிப்பு 
்மைாைர எனபவர ச்தாழில்நுடப 
திைனகள், நனகு திடடம் வறை்தல், 
கைநதுறையாடல் திைனகள் மற்றும் 
வைவு – செைவு ்மைாண்றம 
திைனகள் ஆகியவற்றில் 
நிபுணததுவம் சபற்ைவைாக 
இருத்தல் ்வண்டும்.  ்மலும், 
மனி்த வை ்மைாண்றமயில் 
அனுபவம் வாய்ந்தவைாகவும் 
திைறமயான குழுத ்தறைவைாக 
செயல்படுபவைாகவும் இருத்தல் 
்வண்டும்.

2. ்பாருளடகக வல்லு�ர்
 சபாருைடக்க வல்லுநர எனபவர 

ஏற்கன்வ திடடமிடப்படட 
பயனபாடடின சபாருைகதற்தப் 
பற்றிய அறனதது ஆைாய்ச்சி 
செயல்பாடுகறையும் செய்வ்தற்கு 
சபாறுப்பானவர ஆவார.  
நிைல் சபாருைடக்கமானது 
திடடத்தகவல்கள், வறைகறை, 
்தைவு ஆகியவற்றைப் பல்லூடக 
உருவாக்கு்தல் மூைம் 
வழஙகப்படுவற்தக் குறிக்கிைது.

3. ஸ்கிரிபட எழுத்ைாளர்
 ஒளிக்காடசி மற்றும் படச்சுருள் 

ஸ்கிரிப்டகள் ச்தாடரச்சியான 
வரிறெயிலுள்ை நிகழ்வுகறைக் 
குறிக்கும்.  ஸ்கிரிப்ட எழுத்தாைர 
கருததுருக்கறை முப்பரிமான 
சூழல்களில் காடசிப்படுததுகிைார.  
்்தறவ ஏற்படின, நிைல் மீது சமய்நிகர 
உண்றம ஒருஙகிறணப்றபப் 
பயனபடுத்தைாம்.

11. ஆவணபபடுத்துைல்
 அறனதது பல்லூடக திடடஙகளிலும் 

ஆவணப்படுதது்தல் எனபது 
கடடாயம் ஆகும்.  கணிப்சபாறி 
்்தறவயில் ச்தாடஙகி ்ொதித்தல் 
முடியும் வறை அறனதது மதிப்புமிக்க 
்தகவல்கறையும் ஆவணப்படுதது்தல் 
சகாண்டிருக்கும்.  ச்தாழில்நுடப 
உ்தவி மற்றும் பரிநதுறைகள் மற்றும் 
குறிப்புறைகறை அனுப்புவ்தற்கு 
ச்தாடரபு விவைஙகள், மினனஞெல் 
முகவரி மற்றும் ச்தாறை்பசி எண்கள் 
ஆகியறவ வழஙகப்படுகினைன.

12. பல்லூடக திடடத்ரை வழஙகுைல் 
(Delivering)

 பல்லூடக பயனபாடுகள் CD / DVD-
களில் அல்ைது இறணய ்தைததில் 
சிைப்பாக வழஙகுகிைது.  உண்றமயில் 
இறணயததின மூைம் வழஙகும்்பாது 
அறைக்கற்றை சிக்கல்கள் (bandwidth 
problem), ஒலி மற்றும் ஒளியிறன 
இயக்க அதிக அைவில் ்்தறவப்படும் 
துறணக் கருவிகள் மற்றும் 
நீண்ட பதிவிைக்க ்நைல் ்பானை 
ெவால்கறைச் ெநதிக்க ்நரிடுகிைது.  
இறுதியாக, இைண்டு ஊடகஙகள் 
CD-ROM / DVD மற்றும் இறணயம் 
ஆகியவற்றை ஒனறிறணதது மிகவும் 
திைறமயான முறையில் பல்லூடக 
பயனபாடு வழஙகப்படுகிைது.

1.5.2 பல்லூடகத்ரை உருவாககும் 
குழு

பல்லூடக உருவாக்கததில் அதிகபடெ 
பைறன உயர்தை திைறமயுடன சபறும் 
வறகயில் குழு உறுப்பினரகறை 
்மைாண்றம செய்வது கடடாயமாகும்.  
நல்ை ்தைமான உயரந்த பல்லூடக 
உருவாக்க பயனபாடடிற்கு பினவரும் 
உறுப்பினரகறைக் சகாண்ட வல்லுநர 
குழு ்்தறவப்படுகிைது.
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பல்லூடக நிகழ்தது்தலில் றகயாைத 
்்தறவப்படுபவ்ை ஒலி மற்ைம் 
ஒளிக்காடசி வல்லுநர ஆவார.  
பதிவு செய்்தல், ஒலி விறைவுகறை 
பதிப்பாய்வு செய்்தல் மற்றும் 
இைக்கமாக்கல் ஆகியவற்றுக்கு 
இவ்ை சபாறுப்பானவர ஆவர.

8. கணினி நிைைர்
 கணினி நிைைர சபாருத்தமான 

சமாழியில் குறிமுறை அல்ைது 
ஸ்கிரிப்ட வரிகறை எழுதுகிைார.  
இந்த ஸ்கிரிப்டகள் வழக்கமாக சிைப்பு 
செயல்பாடுகறை உருவாக்கும்.  
அ்தாவது ஒளிக்காடசி திறையின 
அைவு மற்றும் வடிவதற்தக் 
சகாடுப்ப்தற்கான சமனசபாருறை 
உருவாக்கு்தல், புைக்கருவிகறைக் 
கடடுப்படுதது்தல் ்பானைறவ ஆகும்.

9. வரை வல்லு�ர்
 ஒரு இறணய வறைப்பக்கதற்த 

உருவாக்கி அற்த பைாமரிப்பது 
வறை வல்லுநரின சபாறுப்பாகும்.  
பல்லூடக நிகழ்தது்தறை 
வறைப்பக்கமாக மாற்றுகிைாரகள்.  
ஆ்ைாெறனக்கு ்தயாைாக இருக்கும் 
இறுதிப் பல்லூடக உருவாக்கம், 
முழு குழுவின கூடடு முயற்சியாகும்.  
ச்தாடக்கததில், ்தயாரிப்பு ்மைாைர 
திடட சபாருைடக்கதற்த அறடயாைம் 
காணும்்பாது, வறை வல்லுநர 

4. உரை பதிபபாளர் (Text Editor)
 பல்லூடக உருவாக்கு்தலின 

சபாருைடக்கம் எப்சபாழுதும் 
்தருக்கரீதியான ஓடடமாக இருத்தல் 
்வண்டும்.  உறை எபசபாழுதும் 
கடடறமப்பாகவும் ெரியான 
இைக்கணத்்தாடும் இருக்க 
்வண்டும்.  உறை மற்றும் விவரித்தல் 
பயனபாடடின ஒருஙகிறணந்த 
பகுதியாகும்.

5. பல்லூடக வடிவரமபபாளர்
 பல்லூடக வடிவறமப்பாைர 

பல்லூடகததின அறனதது 
அடிப்பறடத ச்தாகுதிகைான 
வறைகறை, உறை, ஒலி, இறெ, 
ஒளிக்காடசி, புறகப்படம் மற்றும் 
பறடப்பாக்க சமனசபாருறைப் 
பயனபடுததி அறெவூடடல் 
்பானைவற்றை ஒருஙகிறணப்பார.

6. கணினி வரைகரைகரைஞர்
 நிைலின வறைகறை கூறுகைான 

பினனணி, புல்ைடகள், 
சபாத்தானகள், பாடப்பதிப்பாய்வு, 
3-D சபாருள்கள், அறெவூடடல் 
மற்றும் சினனஙகள் ஆகியவற்றைக் 
றகயாளும் பஙகிறன கணினி 
வறைகறை கறைஞைர வகிக்கிைார.

7. ஒலி மற்றும் ஒளிககாடசி வல்லு�ர்
 எடுததுறைத்தல் மற்றும் 

்ெமிக்கப்படட ஒளிக்காடசிகறைப் 

Production manager Content specialist Script writer Text editor 

Web master
computer programmer

Audio and video specialistComputer graphic artistMultimedia architect

படம் 1.13 பல்லூடக உருவாகக குழு
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பஙகு ஆற்றுகினைது.  இது 
மாணவரகறை, அறெவூடடல் 
(Animation) மூைம் பல்்வறு 
கருததுருக்கறை (Concepts) பற்றி 
ஆய்வு செய்யவும், மற்றும் கற்று 
சகாள்ைவும் அனுமதிக்கினைது.  
மாணவரகள் ஆசிரியரகள் மற்றும் 
சபற்்ைார ஆகி்யார இந்த பல்லூடக 
வழிக் கற்ைல் முறைறயயும் 
மற்றும் பல்லூடக கற்ைல் 
சபாருடகறையும் விரும்புகினைனர.  
பை கல்வியாைரகள், பல்லூடகம், 
புதிய வழிகளில் வகுப்பறையில் 
சிநதிப்பற்த அறிமுகப்படுததியுள்ைது 
எனப்தறன ஏற்று சகாள்கினைனர.  
செரமனியிலுள்ை GMU ஆனது 
பல்லூடக வழி கற்பித்தல் மற்ைம் 
கற்ைல் அறமப்பிறிகு MODOLO என 
சபயரிடடுள்ைது.  இது இறணயதற்த 
்தழுவிய சூழல் சகாண்டு 
உருவாக்கப்படடு மாற்ை்தக்க 
மற்றும் பைவைாகப்படட கற்ைல் 
சூழறை வழஙகுவற்த ்நாக்கமாக 
சகாண்டுள்ைது.

   இநதியாவில், மின வழிகற்ைல் 
(e-learning) ச்தாறைதூை வழி 
கற்ைல் (distance learning), 
சமய்நிகர கற்ைல் (Virtual learning) 
்பானைவற்றை கற்பித்தல் மற்றும் 
கற்ைலுக்காக பல்்வறு வழிகளில் 
பல்லூடகம் பயனபடுத்தப்படுகினைது.  
நாடடிலுள்ை கல்வி துறையில் 
சமய்நிகர வகுப்பறைகள் பயனுள்ை 
முறையில் உருவாக்குவ்தற்கான 
்ெறவகறை வழஙக EDUSAT 
(Educational Statellite) எனை 
செயற்றக ்காைானது இநதியாவில் 
செலுத்தப்படடுள்ைது.

2. ்பாழுதுநபாககு (Entertainment)
 சபாழுது்பாக்கு ச்தாழில் துறையில் 

குறிப்பிடத்தக்க முன்னற்ைததிற்கு 

இறணய ்ெறவகள் மூைம் 
பைவைான ெமூக அணுகு்தறை 
வழஙகிைார.

1.6 இரணயத்தில் பல்லூடகம்
இறணயம் மற்றும் பல்லூடகததின 
ஒருஙகிறணப்்பாடு, முக்கிய 
பயனபாடுகள் உருவாக்கப்படடுள்ைன.  
எடுததுக்காடடாக, வறைபடம் மற்றும் 
ஊடகஙகள் நிறைந்த வறைப்பதிவு (blogs) 
மற்றும் பிை, அசமரிக்காவில் இறணயம் 
மற்றும் பல்லூடகததின பயனகள் பற்றிய 
விரிவான ஆய்வு நடத்தப்படடது.  அதில் 
55 மில்லியன நுகர்வாரகள் ஒவசவாரு 
மா்தமும் இறணயதற்தப் பயனபடுததி 
வாசனாலி மற்றும் ஒளிக்காடசி 
்ெறவகறைப் சபறுகிைாரகள்.  
இறணயததில் மிகவும் பைவைாக 
பயனபடுத்தப்படும் பல்லூடக வைம் 
நிழற்படம் ஆகும்.  முகநூல் (facebook) 
்பானை ெமூக வறைத்தைஙகள், 
பல்லூடக நிறைந்த சபாருைடக்கதற்த 
நிகழ்நிறையில் பரிமாை வழிவறக 
செய்கிைது.

1.7 பல்லூடகப பயன்பாடுகள்
பல்லூடகமானது, ்தகவல் ச்தாழில்நுடபத 
துறையில் ்வகமாக வைரநது வரும் ஒரு 
துறையாகும்.  பல்லூடகம் எனபது ஒரு 
பயனபாடாகும்.  இது வறை, நிழற்படம், 
ஒலி, அறெவூடடம் மற்றும் ஒளிக்காடசி 
்பானை பை ஊடக கூறுகறை ்ெரதது 
ஒ்ை பணித்தைததில் பயனபடுததுகினைது.  
முக்கியமாக, சபாழுது்பாக்கு மற்றும் 
கல்வி ஆகிய துறைகளில் பல்லூடகமானது 
சபரும் அைவு பயனபடுத்தப்படுகினைது.

1. கல்வி (Education)
 பாைம்பரிய கற்பித்தல் முறைக்கு 

பதிைாக சிைந்த மாற்று முறையிறன 
வழஙகுவதில் பல்லூடகம் முக்கிய 
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பல்லூடக ச்தாடரபுகறை மிகவும் 
பயனுள்ை்தாக உருவாக்குகினைன.

4. மருத்துவ நெரவகள் (Medical 
Services)

 பல்லூடகததின வைரச்சியினால் 
மருததுவ ்ெறவகளும் 
வியத்தகு முறையில் வைரச்சி 
அறெநதுள்ைன.  மருததுவ 
மாணவரகள் உண்றமயாக 
அறுறவ சிகிச்றெ செய்வ்தற்கு முன 
உருவாக்கப்படுததுல் (Simulation) 
மூைம் அறுறவ சிகிச்றெ முறைகறை 
பற்றி பயிற்சி செய்கினைனர.  
சிறிய இைக்க ்கமைாக்கள் மனி்த 
உடலில் செருகப்படடு உடலின 
உடபகுதியானது காடசியாகக் 
காண்பிக்கப்படுகினைது.  இ்தன 
மூைம் மருததுவ பயிற்சியாைரகள் 
உடலிறன சவடடி ்ொதிக்காமல் 
உடலின உடபகுதிகறை பாரக்க 
முடிகினைது.

5. ்பாது இடஙகள் (Public Places)
 ச்தாழில் கண்காடசி, நூைகஙகள், 

இையில் நிறையஙகள், 
அருஙகாடசியம், சபரிய 
கறடகள், விமான நிறையஙகள், 
உணவகஙகள் மற்றும் கண்காடசி 
்பானை சபாது இடஙகளில் 
பல்லூடகமானது ்தானியஙகு 
்ெறவ வழஙகி (Kiosks) வடிவததில் 
பயனபடுத்தப்படுகினைது.  இது 
வ ா டி க் ற க ய ா ை ர க ளு க் கு 
்தகவல்கறை வழஙகி உ்தவுகினைது.  
்தானியஙகு ்ெறவ வழஙகியில் 
Kiosks-ல் வழஙகப்படட 
்தகவல்கைானது அறெவூடடம், 
ஒளிக்காடசி, அறெயா படஙகள், 
வறைகறை, வறைபடம், படஙகள், 
ஒலி மற்றும் உறை சகாண்டு 
்மம்படுத்தப்படடுள்ைது.  வஙகிகள் 
்தானியஙகு ்ெறவ வழஙகிகறை 

பல்லூடக ச்தாழில்நுடபம் 
முக்கிய காைணமாகும்.  இந்த 
ச்தாழில் நுடபமானது வாசனாலி, 
ச்தாறைக்காடசி, ஆனறைன 
விறையாடடு, ்்தறவப்படும் 
ஒளிக்காடசி ்பானை அறனதது 
வறகயான சபாழுது்பாக்கு 
அம்ெஙகளில் ்்தறவப்படுகினைது.

   ்்தறவப்படும் ஒளிக்காடசி 
அல்ைது ்்தறவப்படும் 
திறைப்படதற்த வீடுகளில் உள்ை 
ச்தாறைக்காடசி சபடடிக்கு 
்தனிப்படட முறையில் வழஙகுவது 
ஒரு ்ெறவயாகும்.  திறைப்படஙகள் 
றமய ் ெறவயகததில் ் ெமிக்கப்படடு 
ச்தாடரபு வறையறமப்பின 
மூைம் அனுப்படுகினைது.  
ச்தாடரபு வறையறமப்பில் 
இறணக்கப்படடுள்ை செட-டாப் 
பாக்ஸ் (Set Top Box) ஆனது இைக்க 
்தகவல்கறை ஒப்புறம ்தகவல்கைாக 
மாற்றி ச்தாறைக்காடசி சபடடிக்கு 
உள்ளீடு செய்கினைது.

3. வணிக அரமபபு (Business Systems)
 பல்லூடக வணிகப் பயனபாடுகள் 

வழஙகு்தல், பயிற்சி, இறணய 
சநறிமுறை ்பானைவற்றை 
உள்ைடக்கியது.  ெநற்தபடுதது்தல் 
மற்றும் விைம்பை நிறுவனஙகள் 
அறெவூடட ச்தாழில்நுடபதற்த 
வியாபாை முன்னற்ைததிற்காக 
பயனபடுததுகினைனர.

   பணியாைர அறடயாைதற்த (ID) 
உருவாக்குவதில் பல்லூடகமானது.  
சபாதுவாக பயனபடுத்தப்படுகினைது.  
பல்லூடகதற்த வழஙகுவ்தற்கு அதிக 
ச்தளிவு திைன சகாண்ட படவீழ்ததி 
(Projectors) ்்தறவ.  புளுடூத 
Bluetooth) மற்றும் ்தனிப்படட இைக்க 
உ்தவியாைர (Personal Digital Assitat) 
ஆகியறவ வணிகததிற்கான 
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விமான நிறையஙகள் மற்றும் பிை 
சபாது இடஙகளில் திறெகள் மற்றும் 
சிை அவசியமான ்தகவல்கறை 
பயனருக்கு வழஙக உ்தவுகினைது.  
நூைகஙகளில் ்தானியஙகி 
்ெறவ வழஙகி (Kiosks) யானது 
வழக்கமாக நுறழவாயிலுக்கு 
அரு்க றவக்கப்படடிருக்கும்.  இது 
அறிவிப்புகறை காண்பிக்கவும், 
படடியல்கள் நூைக பயனரிடமிருநது 
வரும் குறிப்புகள் மற்றும் 
ஆ்ைாெறனகறை படிக்கவும் 
மற்றும் நூைகததின செயல்பாடுகள், 
நிகழ்வுகள் பற்றிய ்தகவல்கறையும் 
வழஙக உ்தவுகினைது.

2. வரை ஒளிபைபபு மற்றும் ஒளிககாடசி 
கை்நதுரையாடல் (Webcasting and 
video conferencing)

 நிகழ் ்நை நிகழ்ச்சிகறை 
இறணயததின மூைம் ்நைடியாக 
ஒளிபைப்பு செய்வது வறை 
ஒளிபைப்பு எனப்படும்.  ஒளிக்காடசி 
கைநதுறையாடல் எனபது சவவ்வறு 
இடஙகளில் உள்ை இைண்டிற்கும் 
்மற்படட பஙகாைரகளுக்கிறட்ய 
கைநதுறையாடறை நடததி அ்தறன 
ஒலி மற்றும் ஒளி ்தைவுகறை கணினி 
வறையறமப்பு மூைம் அனுப்பும் ஒரு 
செயைாகும்.

3. பயனரை ஒருமுகபபடுத்தும் திடடம் 
(User Orientation Program)

 பல்லூடகததின ஊடாடும் 
செயல்பாடு காைணமாக 
பள்ளிகூடஙகள், கல்லூரிகள் 
மற்றும் பல்கறைகழகஙகளில் 
உள்ை நூைகஙகளுக்கு பயிற்சி 
அளிப்பதில் பல்லூடகம் முக்கிய 
பஙகு ஆற்றுகினைது.  ்மலும் இது 
்பைாசிரியரகளுக்கு கருத்தாழமிக்க 
பாடஙகளில் பயிற்சி அளிக்க 
உ்தவுகினைது.

kiosks ATM இயநதிை வடிவில் 
பயனபடுததுகினைன.

6. பல்லூடகக கை்நதுரையாடல் 
(Multimedia Conferencing)

 பல்லூடகக் கைநதுறையாடல் அல்ைது 
ஒளிக்காடசி கைநதுறையாடல் 
எனபது ஒரு அறமப்பாகும்.  இதில் 
பங்கற்கும் பயனரகள் சவவ்வறு 
இடஙகளிலிருந்தாலும் ஒ்ை 
அறையில் அமரநது ஆ்ைாசிப்பற்த 
்பானறு ்நருக்கு ்நைாக 
கைநதுறையாட முடியும்.

1.8  நூைகஙகள், ைகவல் ரமயஙகள் 
மற்றும் ஆவணகாபபகஙகள் 
(Libranics, Information Centers and 
Archives)

நூைகததின மு்தனறமயான பணியானது, 
பயனருக்கு ்தகவல்கறை ஒழுஙகுபடுததி, 
்ெகரிதது, பாதுகாதது வழஙகுவற்த 
குறிக்கினைது.  ்தகவல்கறை பயனுள்ை 
வறகயில் றகயாள்வ்தற்காக பை 
நுடபஙகள் மற்றும் ச்தாழில்நுடபஙகள் 
பயனபடுத்தப்படுகினைன.

பல்லூடக ்தானியஙகு 
்ெறவ வழஙகி (kiosks), பயனறை 
ஒருமுகப்படுததும் நிகழ்ச்சிகள் ்பானை 
பல்்வறு செயல்பாடுகளில் பல்லூடக 
ச்தாழில் நுடபமானது நூைகஙகைால் 
பயனபடுத்தப்படுகினைது.  நூைகஙகளில் 
உள்ை பல்லூடக ச்தாழில்நுடப 
பயனபாடுகள் பற்றிய விரிவான 
விவைஙகள் பினவருமாறு.

1. பல்லூடக ைானியஙகு நெரவ 
வழஙகி  (Multimedia Kiosks)

 ்தானியஙகு ்ெறவ வழஙகி (Kiosk) 
எனபது பயனரகள் ச்தாடுதிறை 
(Touch Screen) மூைம் ்தகவல்கறை 
சபை அனுமதிக்கும் ஒரு பல்லூடக 
கணிப்சபாறியாகும்.  இது சபாதுவாக 
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நிரனவில் ்காள்க

5. இைகக பல்லூடக நூைகஙகள் (Digital 
Multimedia Libraries)

 இைக்க வடிவததில் உள்ை 
்தகவைானது இைக்க நூல்கள், 
ஸ்்கன செய்யப்படட நிழற்படஙகள், 
வறைகறை மற்றும் இைக்க 
முறைக்கப்படட ஒலி-ஒளி பதிவுகள் 
ஆகியவற்றை உள்ைடக்கியது.  
ச்தாடக்கததில் இைக்க நூைக 
திடடமானது (digital library) உறை 
வடிவததிைான ்தைவிறன மடடு்ம 
அடிப்பறடயாகக் சகாண்டிருந்தது.  
பிைகு இது பிை பல்லூடகக் 
கூறுகைான நிழற்படஙகள், 
ஒலி மற்றும் ஒளிக்காடசி 
பதிவுகள் ஆகிய அறனதற்தயும் 
அடிப்பறடயாக சகாண்டு இைக்க 
நூைகததின ச்தாகுப்பின கீழ் 
ஒருஙகிறணக்கப்படடது.

4. உள்ளரமவு பல்லூடக வளஙகள் 
உருவாககம் மற்றும் மின் பதிபபகம் 
(In-house Production of Multimedia 
Resources and E-Publishing)

 சபரும்பானறமயான நூைகஙகள் 
உள்ைறமவாக பல்லூடக வைஙகறை 
சபரிய அறமப்புக்கு ்ெறவ 
வழஙகுவ்தற்காக உருவாக்குகினைன.  
CD / DrD மற்றும் அ்தறன எழுதும் 
ொ்தனஙகளின அறிமுகமானது 
ஆவணஙகறை ்ெமித்தல் (or) 
சபறுவதில் நூைகஙகள் ெநதிக்கும் 
சிை பிைச்ெறனகளுக்கு தீரவிறன 
கண்டுள்ைன.  CD எழுதும் ொ்தனததுடன 
கூடிய பல்லூடக கருவிகள் 
பல்்வறு மூைஙகளிலிருநது வரும் 
்தகவல்கறை பதிப்பித்தறை எளி்தாக்கி 
உள்ைன.  இது நூைக பயனரகளுக்கு 
பயனபடுததுவ்தற்கு எளி்தாகவும் ஏற்றுக் 
சகாள்ைக்கூடிய வறகயிலும் உள்ைது.

●	 பல்்வறு வைஙகைான நிழற்படம், உறை, வறைகறை, ஒளிக்காடசி, ஒலி மற்றும் ஒளி ஆகியவற்றை 
ஒனறிறணதது, ்தைவுகறை ஒற்றைத்தைததிற்கு மாற்ை பயனரகளுக்கு பல்லூடகம் அனுமதி அளிக்கிைது.

●	 பல்லூடகம் 5 முக்கிய கூறுகறைக் சகாண்டுள்ைது.  அறவ உறை, நிழற்படம், ஒலி, ஒளிக்காடசி மற்றும் 
அறெவூடடல்.

●	 மாைா்த உறை எனபது ்தறைப்பி்ைா அல்ைது ஒரு வரியி்ைா அல்ைது ஒரு பததியி்ைா மாைாமல் 
இருக்கும் உறை அல்ைது சொல் ஆகும்.

●	 மீவுறை எனபது முறனயஙகள், உறை மற்றும் முறனயஙகளுக்கு இறட்யயான இறணப்புகள் 
ஆகியவற்றைக் சகாண்டிருக்கும் அறமப்பாகும்.  வரிறெயற்ை முறையில் உறைறய அணுகுவ்தற்கு 
பினபற்ைத ்்தறவயான பாற்தறயப் பயனருக்கு வறையறுக்கிைது.

●	 நிழற்படஙகள் பல்லூடகததின முக்கிய கூைாக செயல்படுகிைது.  இந்த நிழற்படஙகள் கணினியில் 
பிட்மப் அல்ைது செவவக படஙகள் மற்றும் சவக்டார படஙகள் என இருமுறைகளில் உருவாக்கைாம்.

●	 அறெவூடடல் எனபது அறெயா நிழற்படஙகறை மிக விறைவாக காடசிப்படுததும் செயைாகும்.  அறவ 
ச்தாடரச்சியாக இயஙகுவற்தப் ்பானை உணரறவத ்தருகினைன.  அறெவூடடலில் திறைசபாருள் 
எனபது ஒரு சவக்டார படம் ஆகும்.

●	 ஒலி எனபது எந்த சமாழியிலும் உள்ை அரத்தமுள்ை ்பச்சு ஆகும்.  மிகவும் முக்கியமான கூைான இது, 
இறெயின இனபம், சிைப்பு விறைவுகள் ்பானைவற்றை வழஙகும்.

●	 MIDI எனபது கணினிகள் மற்றும் மினனணு கருவிகளுக்காக உருவாக்கப்படடட ்தைநிறை ச்தாடரபு 
கருவி ஆகும்.

●	 ஒளிக்காடசி, ஒப்புறம மற்றும் இைக்க ஒளிக்காடசி என இரு வறகப்படுத்தைாம்.
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பல்லூடகம் பல்்வறு வைஙகைான உறை, நிழற்படம், வறைகறை, ஒளிக்காடசி, ஒலி மற்றும் 
ஒளி ஆகியவற்றை ஒனறிறணதது, ்தைவுகறை ஒற்றைத ்தைததிற்கு மாற்ை 
பயனரகளுக்கு பல்லூடகம் அனுமதி அளிக்கிைது.

பிட்மப் அல்ைது செவவக 
படஙகள்

கணினியில் படஙகறை சபாதுவான மற்றும் விரிவான வடிவததில் ்ெமிப்பது 
செவவக அல்ைது பிட்மப் படஙகள் ஆகும்.

சவக்டார படஙகள் படஙகறைக் குறிப்ப்தற்கு ஒப்பீடடைவில் குறைந்த அைவு ்தைவு ்்தறவப்படுகிைது.  
அ்தனால் அற்த ்ெமிக்க குறைந்த அைவு நிறனவகம் ்்தறவப்படுகிைது.

அறெவூடடல் அறெவூடடல் எனபது அறெயா நிழற்படஙகறை மிக விறைவாக காடசிப்படுததும் 
செயைாகும்.  அறவ ச்தாடரச்சியாக இயஙகுவற்தப் ்பானை உணரறவத 
்தருகினைன.  அறெவூடடலில் திறைசபாருள் எனபது ஒரு சவக்டார படம் ஆகும்.

பாற்த அறெவூடடல் நிறையான பினனணிறயக் சகாண்ட திறையில் ஒரு சபாருறை நகரததுவற்த 
உள்ைடக்கியது.  எ.கா. ்கலிச்சிததிை பாததிைம் திறை முழுவதும் நகருகிைது.  
பினனணி அல்ைது பாதிப்பதில் எந்த மாற்ைம் இருந்தாலும் இது ச்தாடரும்.

MIDI கணினிகள் மற்றும் மினனணு கருவிகளுக்காக உருவாக்கப்படட ்தைநிறை ச்தாடரபு 
கருவியாகும்.

பகுதி – அ 
 I.   ெரியான விரடரயத் நைர்்ந்ைடுத்து எழுதுக

1. _________ எனப்த ஒனறிற்கு ்மற்படட ஊடக வறகயான உறை, ்தறைகறை, 
ஒளிக்காடசி, அறெவூடடல் மற்றும் ஒலி ஆகியவற்றில் ஏ்்தனும் ஒரு வறகப் 
பயனபாடறடக் குறிக்கும்.

 அ) நிறை்வற்ைப்படும் ்காப்பு ஆ) கணினி பதிப்பகம்
 இ) பல்லூடகம் ஈ) மீவுறை
2. பல்லூடகததின குறைபாடுகளில் ஒனறு அ்தனுறடய _________
 அ) விறை ஆ) ஒததுப்்பா்தல் இ) பயனபாடு   ஈ) ொரபியல்பு
3. விரிவாக்கம் JPEG
 அ) Joint Photo exports gross ஆ) Joint Photographic experts group
 இ) Joint processor experts group  ஈ) Joint Photographic expression group
4. பல்லூடகதற்த உருவாக்க நமக்கு ்்தறவயானறவ: வனசபாருள், சமனசபாருள் 

மற்றும் _________
 அ) வறையறமப்பு ஆ) CD இயக்கி இ) நல்ை ்யாெறன ஈ) நிைைாக்க திைன
5. ெரியான ஒனறைத ்்தரநச்தடுதது பினவருவனவற்றை சபாருததுக.

 1. உறை - TGA
 2. நிழற்படம் - MIDI

 3. ஒலி - MPEG
 4. ஒளி - RTF

 அ) 1, 2, 3, 4 ஆ) 2, 3, 4, 1 இ) 4, 1, 2, 3 ஈ) 3, 4, 1, 2

வினாககள்
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5. வறையறு – அறெவூடடல் மற்றும் 
அ்தன சிைப்ப்ம்ெம்.

6. நிழற்பட ்காப்பு வடிவஙகறைப் 
படடியலிடுக.

7. ஒலி ்காப்பு வடிவஙகறைப் 
படடியலிடுக.

8. ஒளிக்காடசி ்காப்பு வடிவஙகறைப் 
படடியலிடுக.

9. வறையறு – பல்லூடக உருவாக்கம்.
10. பல்லூடக உருவாக்க குழு 

உறுப்பினரகறை படடியலிடுக.
பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்தியளவில் 

விரடயளிககவும்  
1. பல்லூடக கூறுகறை சுருக்கமாக 

விவரி.
2. அறெவூடடலின சிைப்பம்ெஙகள் 

மற்றும் ச்தாழில் நுடபஙகறை 
விவரிக்கவும்.

3. உருவாக்க குழு உறுப்பினரகளின 
பணிகள் மற்றும் சபாறுப்புகறைப் 
பற்றி எழுதுக.

4. பல்லூடகததில் உள்ை பல்்வறு 
்காப்பு வடிவஙகள் பற்றி 
விவரிக்கவும்.

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அளவில் 

விரடயளிககவும்
1. பல்லூடக செயல்கள் பற்றி விரிவாக 

விைக்கவும்.
2. அறெவூடடல் நுடபஙகள் பற்றி 

விரிவாக விைக்கவும்.
3. அறெவூடடல் திறைப்பட துறையில் 

உள்ை வாய்ப்புகள் பற்றி 
கண்டறியவும்.

4. பல்லூடக உருவாக்க குழுவின 
பணிகள் மற்றும் சபாறுப்புகள் 
விரிவாக எழு்தவும்.

5. பல்லூடக ்காப்பில் உள்ை 
சவவ்வறு ்காப்பு வடிவஙகறை 
விவரிக்கவும்.

6. பினவருவனவற்றில் சபாருந்தா்த 
ஒனறைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

 அ) TIFF ஆ) BMP
 இ) RTF ஈ) JPEG
7. _________ எனபது அறெயா 

நிழற்படஙகறை ச்தாடரச்சியான 
இயக்கமாக காடசிப்படுததும் செயல்.

 அ) உறை வடிவம்
 ஆ) ஒலி
 இ) MP3
  ஈ) அறெவூடடல்
8. இறணயததின மூைம் நிகழ்்நை 

நிகழ்ச்சிகறை ்நைடியாக 
ஒளிப்பைப்புவற்த _________ 
எனகி்ைாம்.

 அ) வறை ஒளிப்பைப்பு
 ஆ) வறை ச்தாகுப்பாைர
 இ) ்தைவு றகயாளு்தல்
  ஈ) இவற்றில் ஏதும் இல்றை
9. GIF பயனபடுததும் வண்ண ்்தடல் 

அடடவறண _________
 அ) 8 பிட ஆ) 8KB
 இ) 8 MB   ஈ) 8GB
10. RTF ்காப்பு வடிவதற்த 

அறிமுகப்படுததியது _________
 அ) TCS ஆ) Micorsoft
 இ) Apple   ஈ) IBM

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விரடயளிககவும்  

1. வறையறு – பல்லூடகம் மற்றும் 
அ்தன சிைப்பம்ெம்.

2. பல்லூடக கூறுகறைப் படடியலிடுக.
3. பல்லூடகததில் உறை (Text) 

கூறிறன வறகப்படுததுக.
4. பல்லூடகததில் நிழற்பட கூறிறன 

வறகப்படுததுக.

பாடம் 01 பல்லூடகம் மற்றும் கணிப்பாறிப பதிபபகம்18

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 01.indd   18 15/04/19   6:06 PM



02பாடம்

அடடாப் டபஜடமேக்கர்

 ்கற்றலின் ட�ாக்கங்கள்
●	 டெஸ்கெடாப் பப்பிளிசிங் (Desktop publishing) என்டால் என்ன எனபதை்க கற்று்க டகடாள்ளுைல்.
●	 பபஜபமே்ககதைப் பயனபடுத்தி ஆவணங்கள் உருவடா்ககுைல்.
●	 உதைத்டைடாகுதிதய உருவடா்ககுைல்.
●	 உதைத்டைடாகுதியின அளதவ மேடாற்றுைல்.
●	 தமே்கபைடாசடாஃப்ட் பவர்டு (Microsoft Word) பபடான் பி் டமேனடபடாருளில் இரு்ககும் உதைதய 

பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தில் டசருகுைல்.
●	 உதைதய தவ்கக உதைத்டைடாகுதி்ககு பதிலடாக சட்ெங்கதளப் பயனபடுத்துைல்.

2.1  டடஸகடாப் பப்பிளிசிங  
(Desktop publishing)

இந்டாட்களில் டெஸ்கெடாப் பப்பிளிசிங் 
(Desktop publishing) என் வடார்த்தைகள் 
அதிக அளவில் பயனபடுத்ைப்படுவதைப் 
படார்்கக முடிகி்து.  டெஸ்கெடாப் 
பப்பிளிசிங் என்டால் என்ன?  டெஸ்கெடாப் 
பப்பிளிசிங் (சுரு்ககமேடாக DTP) எனபது 
DTP டமேனடபடாருதளப் பயனபடுத்தி 

ஆவணங்களு்ககடா்ன ப்ககங்கதள 
வடிவதமேப்பு (Page Layout) டசயவைடாகும்.

இனத்ய டமேனடபடாருள் 
சநதையில் கிதெ்ககும் புகழடபற்் DTP 
டமேனடபடாருள்களுள் சில. 

அபெடாப் பபஜபமே்ககர் (Adobe 
PageMaker), அபெடாப் இனடிதசன 
(Adobe InDesign), குவடார்்க எ்கஸபிைஸ 
(QuarkXPress) பபடான்தவ.

படம் 2.1 பலவக்கயான பக்க வடிவகமேப்பு டமேன்டபாருள்்கள்
19
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உதைகதளயும், பெங்கதளயும் 
அடுத்ைடுத்தும், பமேலும் கீழுமேடாகவும் 
எ்ன எங்கு பவண்டுமேடா்னடாலும் நீங்கள் 
நித்னத்ைபடி தவ்ககலடாம்.

2.3  டபஜடமேக்ககைத்  
தி்றத்்தல்

விண்பெடாஸ 7 இய்கக அதமேப்பில், Start > 
All Programs > Adobe > PageMaker 7.0 > 
Adobe PageMaker 7.0 என் வரிதசயில் 
கிளி்க டசயது அபெடாப் பபஜபமே்ககதைத் 
தி்்ககலடாம்.

அபெடாப் பபஜபமே்ககர் சன்னல் திதை 
பெம் 2.2 இல் கடாட்டியுள்ளவடாறு தி்்ககும்.

2.2 அடடாப் டபஜடமேக்கர் ஓர் அறிமு்கம்
அபெடாப் பபஜபமே்ககர் எனபது ஒரு 
ப்கக வடிவதமேப்பு டமேனடபடாருளடாகும்.  
இது அச்சிடுவைற்கு ஏற்் வதகயில் 
ஆவணங்கதள வடிவதமே்ககப் 
பயனபடுகி்து.  இதைப் பயனபடுத்தி சிறிய 
வணிக அட்தெ முைல் டபரிய புத்ைகம் 
வதை அத்னத்தையும் வதவதமே்ககலடாம்.

ப்கக வடிவதமேப்பு டமேனடபடாருளில் 
உள்ள கருவிகள், ஆவணத்தில் எளிைடாக 
உதை மேற்றும் வதைகதல வடிவங்கதள 
பசர்்கக உைவுகின்்ன.  உைடாைணமேடாக, 
பபஜபமே்ககதைப் பயனபடுத்தி, ஒவடவடாரு 
ப்ககத்திலும் கட்டுதைகள் மேற்றும் 
பெங்கதள தவத்து ஒரு டசயதிமேெதல 
(Newsletter) உருவடா்கக முடியும்.

படம் 2.2 அடடாப் டபஜடமேக்கர் சன்னல் திகை
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புதிய ஆவணத்தை உருவடா்கக,
1. பட்டிப்பட்தெயில் File > 

New எனபதை்க கிளி்க 
டசயய பவண்டும் அல்லது 
விதசப்பலதக மூலம் 
Ctrl + N எனபதை அழுத்ை 
பவண்டும்.  இப்டபடாழுது பெம் 
2.3 இல் கடாட்ெப்பட்டுள்ளவடாறு 
Document Setup உதையடாெல் 
டபட்டி பைடானறும்.

2. இநை உதையடாெல் டபட்டியில் 
புதிய ஆவணத்திற்குத் 
பைதவயடா்ன அளவுகதள 
உள்ளீடு டசயய பவண்டும்.

3. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன 
அழுத்ை பவண்டும். 
இப்டபடாழுது பெம் 2.4 இல் 
கடாட்டியுள்ளவடாறு Untitled – 1 
என் டபயரில் புதிய ஆவணம் 
தி்்ககப்பட்டிரு்ககும்.

படம் 2.3 Document Setup உகையாடல் டபட்டி

Title Bar
Menu Bar

Tool Bar

Black 
Border

Margins

(Margins appear as 
dotted or pink lines.)

Ruler

Tool Box

Vertical scroll bar

PageMaker Page
Pasteboard

Horizontal scroll bar

(The 
pasteboard 

stores items for 
later use.)

Pages

படம் 2.4 டபஜடமேக்கர் ஆவண சன்னல் திகை

2.4  புதிய ஆவணத்க்த உருவாககு்தல்
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கருப்பு நி் எல்தல்க பகடாட்டின உள்பள இருப்பது ஒரு ஆவணத்தின ப்ககம் ஆகும்.  
கருப்பு நி் எல்தல்க பகடாட்டிற்கு டவளியில் உள்ள பகுதி ஒட்டுப்பலதக (Pasteboard) 
எ்ன அதை்ககப்படுகி்து.  ஒட்டுப்பலதகயில் தவ்ககப்படும் எதுவும் ஆவணத்தை அச்சிடும் 
பபடாது அச்சில் வைடாது.  ஆவணத்தை வடிவதமேப்பைற்குத் பைதவயடா்னவற்த் தவத்து்க 
டகடாள்ளும் ஒரு ைற்கடாலிக இெமேடாக ஒட்டுப்பலதகதயப் பயனபடுத்ைலடாம்.

பபஜபமே்ககர் ஆவண சன்னல் திதையில் உள்ள முைனதமேப் பகுதிகளடா்ன ைதலப்புப் 
பட்தெ, பட்டிப் பட்தெ, கருவிப்பட்தெ, அளவுபகடால், திதை உருளல் பட்தெ மேற்றும் 
உதைப்பகுதி ஆகியவற்த்ப் பற்றி கீபை கடாண்பபடாம்.

்தகலப்புப் பட்கட (Title bar)

படம் 2.5 ்தகலப்புப் பட்கட

இது சன்னல் திதையின பமேல் பகுதியில் உள்ளது.  இைன இெது ஓைத்தில் டமேனடபடாருளின 
டபயர் மேற்றும் ஆவணத்தின டபயர் இெம் டபற்றிரு்ககும்.  வலது ஓைத்தில் சிறிைடா்ககுப் 
டபடாத்ைடான, டபரிைடா்ககுப் டபடாத்ைடான, மூடு டபடாத்ைடான பபடான் கட்டுப்படாட்டு டபடாத்ைடானகள் 
இெம்டபற்றிரு்ககும்.

பெம் 2.5 இல் ைதலப்புப் பட்தெயின இெது ஓைத்தில் Adobe PageMaker 7.0 எனனும் 
டமேனடபடாருளின டபயதையும், அதைத் டைடாெர்நது Untitled-1 எனனும் ஆவணத்தின 
டகடாெடாநிதலப் டபயதையும் கடாணமுடிகி்து.  பய்னர் உரிய டபயதை்க டகடாடுத்து 
ஆவணத்தை பசமிப்பைன மூலம் Untitled-1 எனனும் டபயதை மேடாற்றி்க டகடாள்ள முடியும்.

சிறிைடா்ககுப் டபடாத்ைடாத்ன அழுத்துவைன மூலம் சன்னல் திதை சிறிய டபடாத்ைடா்னடாக 
மேடாறி பணிப்பட்தெ்ககு வநதுவிடும்.

டபரிைடா்ககுப் டபடாத்ைடான, ஆவணம் திதை முழுவதும் நிைம்பும் வதகயில் டபரிைடா்ககப் 
பயனபடுகி்து.

மூடு டபடாத்ைடான ஆவணத்தை மூடுவைற்குப் பயனபடுகி்து.
பட்டிப்பட்கட (Menu bar)

படம் 2.6 பட்டிப்பட்கட

இநைப் பட்தெ File, Edit, Layout, Type, Element, Utilities, View, Window, Help பபடான் 
பட்டிகதள்க டகடாண்டுள்ளது.  ஒரு பட்டியில் கிளி்க டசயைடால் பல கட்ெதளகள் மேற்றும் 
துதணப்பட்டிகளுென கூடிய கீழவிரி பட்டியல் பைடானறும்.
்கருவிப்பட்கட (Toolbar)
கருவிப்பட்தெயில் உள்ள ஒரு டபடாத்ைடான மீது சுட்டிதய தவ்ககும் பபடாது, அதை பற்றிய 
சிறிய உதை திதையில் பைடானறும்.  அைற்கு ‘Tool Tip’ எனறு டபயர்.

படம் 2.7 ்கருவிப்பட்கட
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்கருவிப்டபட்டி (Toolbox)
கீபை உள்ள பெம் 2.8 பபஜபமே்ககர் கருவிப்டபட்டிதய்க கடாட்டுகி்து.

Pointer Tool

Rotating Tool

Line Tool

Rectangle Tool

Ellipse Tool

Polygon Tool

Hand Tool

Text Tool

Cropping Tool

Constrained Line Tool

Rectangle Frame Tool

Ellipse Frame Tool

Polygon Frame Tool

Zoom Tool

படம் 2.8 ்கருவிப்டபட்டி

கருவிப்டபட்டியின ைதலப்புப் பட்தெயில் கிளி்க டசயது அழுத்திப் பிடித்து அதை ் கர்த்ைலடாம்.  
கருவிப்டபட்டியில் கிளி்க டசயது அதில் உள்ள கருவிதயத் பைர்நடைடு்ககலடாம்.

கருவிப்டபட்டி திதையில் பைடான்டாவிட்ெடால், பட்டிப்பட்தெயில் Window > Show tools 
எனபதை்க கிளி்க டசயது டப்லடாம்.

கருவிப்டபட்டிதய மேத்்கக, பட்டிப்பட்தெயில் Window > Hide tools எனபதை்க 
கிளி்க டசயது மேத்்ககலடாம்.

அட்டவகண 2.1  ்கருவிப்டபட்டியிலுள்்ள ்கருவி்களுக்கான  
விகசப்பலக்க குறுககு வழி்கள்

வ.எண் ்கருவி்கள் (Tools) விகசப்பலக்க குறுககு வழி
1. படாயினெர் டூல் (Pointer Tool) F9
2. டைடாட்பெடிங் டூல் (Rotating Tool) Shift + F2
3. தலன டூல் (Line Tool) Shift + F3
4. டை்கெடாங்கல் டூல் (Rectangle Tool) Shift + F4
5. எலிப்ஸ டூல் (Ellipse Tool) Shift + F5
6. படாலிகடான டூல் (Polygon Tool) Shift + F6
7. பேண்ட் டூல் (Hand Tool) Shift + Alt + Drag Left mouse button
8. டெ்கஸட் டூல் (Text Tool) Shift + Alt + F1
9. கிைடாப்பிங் டூல் (Cropping Tool) Shift + Alt + F2
10. கனஸட்டையனடு தலன டூல் (Constrained Line Tool) Shift + Alt + F3
11. டை்கெடாங்கல் ஃபிபைம் டூல் (Rectangle Frame Tool) Shift + Alt + F4
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அட்டவகண 2.2 ்கருவிப்டபட்டி பணிககுறி்கள் மேறறும் அ்தன் பயன்்கள்
்கருவியின் டபயர் ்கருவிப் டபட்டியிலுள்்ள 

பணிககுறி
சுட்டுககுறி பயன்

படாயினெர் டூல் உதை மேற்றும் வதைகதலப் 
பெங்கதளத் பைர்நடைடு்கக, ்கர்த்ை, 
அளதவ மேடாற்்

டெ்கஸட் டூல் உதைதய உள்ளிெ, பைர்நடைடு்கக, 
பதிப்பி்கக

டைடாட்பெடிங் டூல் டபடாருள்கதள பைர்நடைடு்கக மேற்றும் 
சுைற்்

கிைடாப்பிங் டூல் வதைகதலகதள ஒழுங்கதமே்கக

தலன டூல் ப்ர்பகடாடு வதைய

கனஸடையனடு 
தலன டூல்

கிதெமேட்ெமேடாகவும், டசங்குத்ைடாகவும் 
பகடாடுகள் வதைய

டை்கெடாங்கல் டூல் சதுைம் மேற்றும் டசவவகம் வதைய

டை்கெடாங்கல் ஃபிபைம் 
டூல்

உதை மேற்றும் வதைகதலகதள 
தவப்பைற்கடா்ன டசவவகங்கதள 
வதைய

எலிப்ஸ டூல் வட்ெம் மேற்றும் நீள்வட்ெம் வதைய

எலிப்ஸ ஃபிபைம் டூல் உதை மேற்றும் வதைகதலகதள 
தவப்பைற்கடா்ன நீள்வட்ெங்கதள 
வதைய

படாலிகடான டூல் பலபகடாணங்கள் வதைய

படாலிகடான ஃபிபைம் 
டூல்

உதை மேற்றும் வதைகதலகதள 
தவப்பைற்கடா்ன பல பகடாணங்கதள 
வதைய

பேண்ட் டூல் ப்ககத்தை திதை உருளல் டசயய

ஜும் டூல் ப்ககத்தின அளதவ டபரிைடா்ககியும், 
சிறிைடா்ககியும் படார்்கக.
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முடிவிலும் நுதைவு விதசதய (Enter 
Key) அழுத்ை பவண்டியதில்தல.  ஒரு 
கடாலி வரி பவண்டுடமேன்டாபலடா அல்லது 
ஒரு பத்தியின முடிவிபலடாைடான நுதைவு 
விதசதய அழுத்ை பவண்டும்.

2.6  ஆவணத்தில் உள்்ள உகைகயப் 
பதிப்பித்்தல் (Editing Text in the 
Document)

ஆவணத்தில் உள்ள உதையில் 
மேடாற்்ங்கள் டசயவது உதை பதிப்பித்ைல் 
(Text Editing) எ்னப்படும்.  உதைதய 
பசர்த்ைல், நீ்ககுைல், பிதை திருத்துைல், 
்கர்த்துைல் மேற்றும் ்கடலடுத்ைல் பபடான் 
டசயல்கள் உதை பதிப்பித்ைலில் அெங்கும்.

2.6.1 உகைகய ட்தர்்நட்தடுத்்தல்
சுட்டி அல்லது விதசப்பலதக மூலம் 
உதைதய பைர்நடைடு்ககலடாம்.
சுட்டி மூலம் உகைகயத் ட்தர்்நட்தடுத்்தல்
சுட்டியின மூலம் உதைதயத் பைர்நடைடு்கக 
கீழ்ககண்ெ வழிமுத்கதளப் 
பினபற்்வும்.

1. டசருகும் புள்ளிதய பைர்நடைடு்கக 
உதைத்டைடாகுதியின டைடாெ்ககத்தில் 
தவ்ககபவண்டும்.

2. சுட்டியின இெது டபடாத்ைடாத்ன 
அழுத்திப் பிடித்ைவடாறு உதையின 
மீது ்கர்த்ை பவண்டும்.

3. பைதவயடா்ன உதை 
பைர்நடைடு்ககப்பட்ெவுென சுட்டிதய 
அழுத்துவதை விட்டுவிெ பவண்டும்.

4. இப்டபடாழுது உதை உயர்த்தி்க 
கடாட்ெப்பட்டிரு்ககும்.

ட்தர்்நட்தடுக்க அழுத்்த டவண்டியகவ
ஒரு 
வடார்த்தை

I-beam சுட்டுகுறி மூலம் 
இருமுத் கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.

ஒரு பத்தி I-beam சுட்டுகுறி மூலம் 
மூனறு முத் கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.

திகை உரு்ளல் பட்கட (Scroll bars)
ஆவணத்தை பமேலும் கீழுமேடாகவும், இெது 
மேற்றும் வலது பு்மேடாகவும் ்கர்த்துவதை 
திதை உருளல் டசயைல் (Scrolling) 
எனகிப்டாம்.  ஆவணத்தை பமேலும் 
கீழுமேடாக ்கர்த்ை டசங்குத்துத் திதை 
உருளல் பட்தெயும், இெது மேற்றும் வலது 
பு்மேடாக ்கர்த்ை கிதெமேட்ெத் திதை 
உருளல் பட்தெயும் பயனபடுகி்து.
அ்ளவுட்கால்்கள் (Rulers)
பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தின பமேல் மேற்றும் 
இெது ஓைத்தில் இைண்டு அளவுபகடால்கள் 
உள்ள்ன.

1. அளவுபகடாதல திதையில் கடாண்பி்கக, 
பட்டிப்பட்தெயில் View > Show Rulers 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.

2. அளவுபகடாதல மேத்்கக, 
பட்டிப்பட்தெயில் View > Hide Rulers 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.

2.5  ஆவணத்தில் உகைகய 
உள்ளிடு்தல் (Entering Text in the 
Document)

பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தில் 
உதைத்டைடாகுதியின (Text block) 
உள்பள உதைதய உள்ளிெ பவண்டும்.  
உதைத்டைடாகுதிதய உருவடா்கக 
டெ்கஸட் டூதல (Text Tool) பயனபடுத்ை 
பவண்டும்.  டெ்கஸட் டூதல பயனபடுத்தி 
உதைத்டைடாகுதிதய உருவடா்ககியபின 
அதில் உதைதய ப்ைடியடாக ைட்ெச்சு 
டசயயலடாம்.  உதைதய ைட்ெச்சு டசயயும் 
பபடாது விட்டுவிட்டுத் பைடானறும் ட்டும்பட்தெ 
ஒனறு வலது பு்மேடாக ்கர்நது டகடாண்பெ 
டசல்லும்.  அைற்கு டசருகும் புள்ளி எனறு 
டபயர்.  உதைதய ைட்ெச்சு டசயயும் டபடாழுது 
உதையடா்னது உதைத்டைடாகுதியின 
ஓைத்தைத் டைடாட்ெவுென, ைடா்னடாகபவ 
மேடிநது அடுத்ை வரி்ககுச் டசல்லும். 
உதைத்டைடாகுதியின ஒவடவடாரு வரி 
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  (அல்லது)
3. டசருகும் புள்ளிதய அழி்கக 

பவண்டிய எழுத்தின வலது பு்ம் 
தவ்கக பவண்டும்.

4. விதசப்பலதகயில் backspace 
விதசதய அழுத்ை பவண்டும்.

உகைத் ட்தாகுதி்கக்ள அழிக்க
1. அழி்கக பவண்டிய உதைத் 

டைடாகுதிதய பைர்நடைடு்கக 
பவண்டும்.

2. விதசப்பலதகயில் Delete அல்லது 
Backspace விதசதய அழுத்ை 
பவண்டும் அல்லது பட்டிப்பட்தெயில் 
Edit > clear எனபதை்க கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.

்கட்டக்ள (Undo)
இறுதியடாக ்டாம் பயனபடுத்திய 
கட்ெதளதய (டசயதல) திரும்பப் டப் 
Undo கட்ெதள பயனபடுகி்து.  இதை 
டசயல்படுத்ை பட்டிப்பட்தெயில் Edit>Undo 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும் 
அல்லது விதசப்பலதகயில் Ctrl + Z 
எனபதை அழுத்ை பவண்டும்.

உகைகய �்கடலடுத்்தல் மேறறும் 
�்கர்த்து்தல்
பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தில் உதைதய 
ஓரிெத்தில் இருநது மேற்ட்டாரு இெத்திற்கு 
்கடலடுத்து ஒட்டுவைற்கு Copy மேற்றும் 
Paste கட்ெதளகள் பயனபடுகி்து.

1. Copy கட்ெதளயடா்னது, 
பைர்டைடு்ககப்பட்ெ உதையின 
்கதல உருவடா்ககுகி்து.  
ஏற்க்னபவ உள்ள மூல உதையில் 
எநை மேடாற்்மும் டசயவதில்தல.

2. Paste கட்ெதளயடா்னது, 
்கடலடு்ககப்பட்ெ உதைதய 
டசருகும் புள்ளி உள்ள இெத்தில் 
ஒட்டுகி்து.

விகசப்பலக்க மூலம் உகைகய 
ட்தர்்நட்தடுத்்தல்
விதசப்பலதக மூலம் உதைதயத் 
பைர்நடைடு்கக கீழ்ககண்ெ 
வழிமுத்கதளப் பினபற்்வும்.

1. டசருகும் புள்ளிதய பைர்நடைடு்கக 
பவண்டிய உதையின டைடாெ்ககத்தில் 
தவ்கக பவண்டும்.

2. Shift விதசதய அழுத்தியவடாறு 
்கர்வுப் டபடாத்ைடானகதளப் 
பயனபடுத்தி உதைதயத் 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

3. உதை பைர்நடைடு்ககப்பட்ெவுென 
Shift விதசதய அழுத்துவதை 
விட்டுவிெ பவண்டும்.

ட்தர்்நட்தடுக்க அழுத்்த 
டவண்டியகவ

ஒரு எழுத்து இெது பு்மேடாக Shift + ←

ஒரு எழுத்து வலது பு்மேடாக Shift + →

ஒரு வரி பமேபல Shift + ↑

ஒரு வரி கீபை Shift + ↓

வரியின இறுதி வதை Shift + End

வரியின டைடாெ்ககம் வதை Shift + Home

ஆவணம் முழுவதும் Ctrl + A

2.6.2  உகைகய அழித்்தல்
ஒரு ஆவணத்தில் உள்ள ஓர் 
எழுத்து அல்லது வடார்த்தை அல்லது 
உதைத்டைடாகுதிதய எளிதமேயடாக அழி்கக 
முடியும்.

எழுத்க்த அழிக்க
1. டசருகும் புள்ளிதய அழி்கக 

பவண்டிய எழுத்தின இெது பு்ம் 
தவ்கக பவண்டும்.

2. விதசப்பலதகயில் Delete விதசதய 
அழுத்ை பவண்டும்.
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உகைகய �்கடலடுத்்தல்
பைர்டைடு்ககப்பட்ெ உதைதய ்கடலடுத்து, 
பைதவயடா்ன இெத்தில் ஒட்ெ முடியும்.

உகைகய �்கடலடுத்து ஒட்டு்தல்
1. ்கடலடு்கக பவண்டிய உதைதய 

பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.
2. பட்டிப் பட்தெயில் Edit > Copy 

எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும் 
(அல்லது) விதசப்பலதகயில் Ctrl 
+ C எனபதை அழுத்ை பவண்டும்.  
(அல்லது) சுட்டெலியின வலது 
டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க டசயது 
வரும் பட்டியலில் Copy எனபதைத் 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

3. உதைதய ஒட்ெ பவண்டிய 
இெத்திற்கு டசருகும் புள்ளிதய 
்கர்த்ை பவண்டும்.

4. பட்டிப் பட்தெயில் Edit > Paste 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும். 
(அல்லது) விதசப்பலதகயில் Ctrl 
+ V எனபதை அழுத்ை பவண்டும். 
(அல்லது) சுட்டெலியின வலது 
டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க டசயது வரும் 
பட்டியலில் Paste எனபதைத் 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

விகசப்பலக்க குறுககு வழி்கள்
Ctrl + C → ்கடலடு்கக
Ctrl + V →  ஒட்ெ

2.7 உகைத்ட்தாகுதி (Text Block)
உதைத்டைடாகுதியடா்னது ்டாம் ைட்ெச்சு 
டசயை உதைதயபயடா அல்லது 
ஒட்டிய உதைதயபயடா அல்லது பவறு 
ஆவணத்திலிருநது டகடாண்டுவைப்பட்ெ 
உதைதயபயடா டகடாண்டிரு்ககும்.

3. உதைதய ஓரிெத்தில் இருநது 
மேற்ட்டாரு இெத்திற்கு ் கர்த்துவைற்கு 
Cut மேற்றும் Paste கட்ெதள 
பயனபடுகி்து.  Cut கட்ெதளயடா்னது 
பைர்நடைடு்ககப்பட்ெ உதைதய 
டவட்டுகி்து.

4. Paste கட்ெதளயடா்னது, டவட்ெப்பட்ெ 
உதைதய டசருகும் புள்ளி உள்ள 
இெத்தில் ஒட்டுகி்து.

உகைகய �்கர்த்து்தல்
பைர்நடைடு்ககப்பட்ெ உதைதய டவட்டி, 
பைதவயடா்ன இெத்தில் ஒட்ெ முடியும்.

உகைகய டவட்டி ஒட்டுவ்தறகு
1. ்கர்த்ை பவண்டிய உதைதய 

பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.
2. பட்டிப் பட்தெயில் Edit > Cut எனபதை 

கிளி்க டசயய பவண்டும் (அல்லது) 
விதசப்பலதகயில் Ctrl + X எனபதை 
அழுத்ை பவண்டும்.  (அல்லது) 
சுட்டெலியின வலது டபடாத்ைடாத்ன்க 
கிளி்க டசயது வரும் பட்டியலில் Cut 
எனபதைத் பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

3. உதைதய ஒட்ெ பவண்டிய 
இெத்திற்கு டசருகும் புள்ளிதய 
்கர்த்ை பவண்டும்.

4. பட்டிப் பட்தெயில் Edit > Paste 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
(அல்லது) விதசப்பலதகயில் Ctrl 
+ V எனபதை அழுத்ை பவண்டும்.  
(அல்லது) சுட்டெலியின வலது 
டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க டசயது வரும் 
பட்டியலில் Paste எனபதைத் 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

விகசப்பலக்க குறுககு வழி்கள்
Ctrl + X → டவட்ெ
Ctrl + V → ஒட்ெ
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உதைத்டைடாகுதிதய இைண்டு வழிகளில் உருவடா்ககலடாம்:
1. ஆவணப் ப்ககத்தில் அல்லது ஒட்டுப்பலதகயில் டெ்கஸட் டூதல்க கிளி்க டசயது 

இழுத்து, அதில் ைட்ெச்சு டசயவைன மூலம் உதைத்டைடாகுதிதய உருவடா்ககலடாம்.
2. ஒரு கடாலியடா்ன ஆவணப் ப்ககத்திபலடா அல்லது பத்தியிபலடா (Column) உதைபயற்்ப்பட்ெ 

(Loaded Text) பணி்ககுறிதய்க கிளி்க டசயவைன மூலம் உதைத்டைடாகுதிதய 
உருவடா்ககலடாம்.

2.7.1 டடகஸட் டூகலக ட்காண்டு உகைத்ட்தாகுதிகய உருவாககு்தல்
1. கருவிப் டபட்டியிலிருநது டெ்கஸட் டூதல (T) பைர்நடைடு்ககவும்.  சுட்டெலியின 

சுட்டுகுறியடா்னது I-beam ஆக மேடாறும்.

படம் 2.9 I-beam

2. ஒரு கடாலியடா்ன ஆவணப் ப்ககத்திபலடா அல்லது பத்தியிபலடா கிளி்க டசயயவும்.  இப்டபடாழுது 
அநை ஆவணப் ப்ககம் அல்லது பத்தியின அகலத்திற்கு ஒரு உதைத்டைடாகுதி உருவடாகி்து.  
டகடாெடாநிதலயடாக டசருகும் புள்ளி உதைத்டைடாகுதியின இெது ஓைத்தில் இரு்ககும்.

படம் 2.10 உகைத்ட்தாகுதி
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3. இப்டபடாழுது பைதவயடா்ன உதைதய ைட்ெச்சு டசயயவும்.  படாயனெர் டூதல கிளி்க 
டசயது உதையின மீது கிளி்க டசயயும் வதை உதைத்டைடாகுதியின ஓைங்கள் டைரியடாது.

படம் 2.11 டடகஸட் டூகலக ட்காண்டு உகைத்ட்தாகுதிகய உருவாககு்தல்

2.7.2 உகைத்ட்தாகுதிகய �்கர்த்து்தல்
உதைத்டைடாகுதிதய அைன வடிவத்தை மேடாற்்டாமேல் பைதவயடா்ன இெத்திற்கு ்கர்த்ை, 
சுட்டுகுறிதய உதைத்டைடாகுதியில் கிளி்க டசயது இழுத்து ்கர்த்ை பவண்டும்

படம் 2.12 உகைத்ட்தாகுதிகய �்கர்த்து்தல்
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2.7.3 உகைத்ட்தாகுதியின் அ்ளகவ மோறறு்தல்
படாயனெர் டூல் மூலம் உதைத்டைடாகுதியில் கிளி்க டசயைடால், உதைத்டைடாகுதியின 
எல்தலகள் டைரியும்.  அைடாவது உதைத்டைடாகுதியின பமேலும் கீழும் இைண்டு தகப்பிடிகள் 
பைடானறும்.  இைற்கு விண்பெடாபேட்ஸ (windowshades) எனறு டபயர்.  தகப்பிடியின இரு 
முத்னகளிலும் கறுப்பு நி் கட்ெங்கள் பைடானறும்.  இதவ உதைத்டைடாகுதியின அளதவ 
மேடாற்றுவைற்குப் பயனபடுகின்்ன.

படம் 2.13 விண்டடாடேட்ஸ (Windowshades)

உகைத்ட்தாகுதியின் அ்ளகவ மோற்ற
1. படாயனெர் டூதல்க கிளி்க டசயயவும்.
2. உதைத்டைடாகுதியின கீழப்பு்த்தில் இெது அல்லது வலது ப்கக தகப்பிடிதய்க கிளி்க 

டசயது இழு்ககவும்.
 சுட்டிதய அழுத்துவதை விட்ெவுென, உதையடா்னது உதைத்டைடாகுதியின புதிய 

அளவிற்கு டபடாருநதுமேடாறு மேடாறியிரு்ககும்.

படம் 2.14 உகைத்ட்தாகுதியின் அ்ளகவ மோறறு்தல்
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3. விண்பெடாபேடின கீழப்பு்த்தில் உள்ள சிவப்பு மு்கபகடாணம், உதைத்டைடாகுதியின 
டவளியில் டைரிவதைவிெ அதிகமேடா்ன உதை உள்பள மேத்நதிரு்ககி்து எனபதை்க 
கடாட்டுகி்து.  தகப்பிடிதய கீபை இழுப்பைன மூலம் மேத்நதிரு்ககும் உதைதயப் 
படார்்ககலடாம்.

படம் 2.15 விண்டடாடேடின் கீழ்ப்பு்றத்தில் உள்்ள சிவப்பு முகட்காணம்

2.7.4 உகைத்ட்தாகுதிகய இைண்டா்கப் பிரித்்தல்
1. டசருகும் புள்ளிதய கீழப்ப்ககம் உள்ள தகப்பிடியில் கிளி்க டசயது பமேல்ப்டா்ககி 

இழு்ககவும்.  சுட்டிதய அழுத்துவதை விட்ெவுென கீழப்ப்கக தகப்பிடி சிவப்பு நி் 
மு்கபகடாணத்துென பைடானறும்.

படம் 2.16 கீழ்ப்பக்க க்கப்பிடியில் உள்்ள சிவப்பு நி்ற முகட்காணம்
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2. மேறுபடியும் அதில் கிளி்க டசயைடால் அது உதைபயற்்ப்பட்ெ (Loaded text) பணி்ககுறியடாக 
மேடாறும்.

படம் 2.17 உகைடயற்றப்பட்ட (loaded text) பணிககுறி

3. இப்டபடாழுது பைதவயடா்ன இெத்தில் கிளி்க டசயைடால், அநை இெத்தில் மேற்ட்டாரு 
உதைத்டைடாகுதி பைடானறும்.

படம் 2.18 உகைத்ட்தாகுதிகய இைண்டா்கப் பிரித்்தல்

2.7.5 பிரிக்கப்பட்ட உகைத்ட்தாகுதி்கக்ள மீண்டும் இகணத்்தல்
பிரி்ககப்பட்ெ இைண்டு உதைத்டைடாகுதிகதள மீண்டும் ஒன்டாக இதணப்பைற்கு:

1. டசருகும் புள்ளிதய இைண்ெடாவது உதைத்டைடாகுதியின கீழப்ப்கக தகப்பிடியில் கிளி்க 
டசயது அைன பமேல்பகுதி வதை இழு்ககவும்.

2. பி்கு டசருகும் புள்ளிதய முைல் உதைத்டைடாகுதியின கீழப்ப்கக தகப்பிடியில் கிளி்க 
டசயது கீழப்டா்ககி பைதவயடா்ன அளவிற்கு இழு்ககவும்.  இப்டபடாழுது பிரி்ககப்பட்ெ 
இைண்டு உதைத்டைடாகுதிகளும் ஒன்டாக இதண்ககப்பட்டுவிடும்.
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2.7.6 பி்ற டமேன்டபாருள்்களில் ்தயாரிக்கப்பட்ட ட்காப்பு்கக்ள டபஜடமேக்கரில் 
டசருகு்தல் (Placing or Importing Text)

MS-Word பபடான் பி் டமேனடபடாருள்களில் இரு்ககும் உதைகதள பபஜபமே்ககர் 
ஆவணத்தில் டசருக முடியும்.

1. பட்டிப்பட்தெயில் File > Place எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  Place உதையடாெல் 
டபட்டி பைடானறும்.

படம் 2.19 File பட்டியில் உள்்ள Place ட்தர்வு

2. டசருக பவண்டிய உதை உள்ள ஆவணத்தைத் பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

படம் 2.20 Place உகையாடல் டபட்டி
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பயனர் ்கட்டுப்பாட்டு உகைப்பாய்வு 
(Manual text flow)
●	 உதைபயற்்ப்பட்ெ (Loaded text) 

பணி்ககுறிதய உதைதய தவ்கக 
பவண்டிய இெத்தில் கிளி்க டசயது 
பைதவயடா்ன அளவிற்கு இழுத்துவிெ 
பவண்டும்.

●	 இப்டபடாழுது உதை ்டாம் வதையறுத்ை 
உதைத்டைடாகுதி்ககுள் வநதிரு்ககும்.  
இநை உதைத்டைடாகுதி்ககுள் உதை 
முழுவதும் தவ்கக முடியவில்தல 
எனில், கீழப்ப்கக விண்பெடாபேடில் 
சிவப்பு நி் மு்கபகடாணம் பைடானறும்.  
இதில் கிளி்க டசயைடால் மேறுபடியும் 
உதைபயற்்ப்பட்ெ (Loaded text) 
பணி்ககுறி பைடானறும்.

3. Place உதையடாெல் டபட்டியில் 
உள்ள Open டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க 
டசயய பவண்டும்.  இப்டபடாழுது 
சுட்டு்ககுறியடா்னது உதைபயற்்ப்பட்ெ 
(loaded text ) பணி்ககுறியடாக 
மேடாறி இரு்ககும்.

4. இநை உதைதய இடுவைற்கு ஒரு 
உதைத்டைடாகுதிதய உருவடா்கக 
பவண்டும். (அல்லது) அநை ஆவணத்தின 
ஒரு கடாலிப்ப்ககத்தில் கிளி்க டசயைடால் 
அப்ப்ககத்தில் அவவுதை இெம்டபறும்.

 ்டாம் டசருக பவண்டிய உதை ஒரு 
ப்ககத்தைவிெ அதிகமேடாக இருநைடால், 
அதை பல ப்ககங்களில் தவ்கக 
பபஜபமே்ககர் அனுமேதி்ககி்து.  இதை 
ைடா்னதமேவடாகபவடா அல்லது பய்னர் 
கட்டுப்படாட்டிபலடா அதமே்ககலடாம்.

படம் 2.21 கீழ்ப்பக்க விண்டடாடேடில் உள்்ள சிவப்பு நி்ற முகட்காணம்
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●	 இப்டபடாழுது புதிய உதைத்டைடாகுதிதய உருவடா்ககி அதில் கிளி்க டசயய பவண்டும்.
●	 இநை டசயல்முத்தய சிவப்பு நி் மு்கபகடாணம் மேத்யும் வதை அல்லது டசருக 

பவண்டிய உதை உள்ளவதை திரும்பத் திரும்ப டசயய பவண்டும்.

படம் 2.22 உகைத்ட்தாகுதி்கள்

இபை பபடானறு ஒரு ப்ககத்தில் உதைதய டசருக பவண்டுடமேனில் ப்ககத்தின 
பமேற் பகுதியில் உதைபயற்்ப்பட்ெ (Loaded text) பணி்ககுறிதய தவத்து கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.  உதையடா்னது அப்ப்ககம் முழுவதும் நிைம்பும்.  ஒரு ப்ககத்தைவிெ அதிகமேடா்ன 
உதை இருநைடால், கீழப்பகுதியில் உள்ள விண்பெடாபேடில் சிவப்பு நி் மு்கபகடாணம் 
பைடானறும்.  இதை்க கிளி்க டசயைடால் உதைபயற்்ப்பட்ெ (Loaded text) பணி்ககுறி மேறுபடியும் 
பைடானறும்.  இப்டபடாழுது பட்டிப் பட்தெயில் Layout > Insert Pages எனபதை்க கிளி்க டசயது 
புதிய ப்ககத்தை உருவடா்ககி, ப்ககத்தின பமேல் பகுதியில் உதைபயற்்ப்பட்ெ (Loaded text) 
பணி்ககுறிதய்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.

இதை டசருக பவண்டிய உதை உள்ளவதை திரும்பத் திரும்ப டசயய பவண்டும்.

்தானகமேவு உகைப்பாய்வு (Automatic text flow)
உதைதய ஏற்றுவைற்கு (importing) முனபு, பட்டிப் பட்தெயில் Layout > Autoflow எனபதை்க 
கிளி்க டசயய பவண்டும்.  பின்னர் உதைதய ஏற்் பவண்டும்.  இப்டபடாழுது உதைபயற்்ப்பட்ெ 
(Loaded text) பணி்ககுறி சற்று பவறுபட்டு squiggly arrow ( ) வடாகத் பைடானறும்.

இப்டபடாழுது உதைபயற்்ப்பட்ெ (Loaded text) பணி்ககுறிதய ப்ககத்தின பமேல் 
பகுதியில் கிளி்க டசயைடால், உதையடா்னது ைடா்னதமேவடாக பைதவயடா்ன அளவிற்கு 
அடுத்ைடுத்ைப் ப்ககங்களில் நிைப்பப்படும்.
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2.8 டபஜடமேக்கர் ஸடடாரி
பபஜபமே்ககர் ஸபெடாரி (story) எனபது 
டசயதித்ைடாளில் வரும் கட்டுதைதய 
ஒத்ைைடாகும்.  டசயதித்ைடாளின முைல் 
ப்ககத்தில் பல்பவறுபட்ெ டசயதிகளு்ககடா்ன 
கட்டுதைகள் இரு்ககும்.  அைன டைடாெர்ச்சி 
பவறு ப்ககங்களில் இரு்ககும்.  இபை 
பபடால பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தில் பல 
ஸபெடாரிகள் ஒபை ப்ககத்தில் இரு்ககலடாம்.  
அைன டைடாெர்ச்சி பவறு ப்ககங்களில் 
இரு்ககலடாம்.

2.9  ட்தாடர்புள்்ள உகைத்ட்தாகுதி்கள் 
(threading text blocks)

பபஜபமே்ககரில் உள்ள எல்லடா 
உதைகளும் உதைத்டைடாகுதி எனறு 
அதை்ககப்படும் கலனகளின உள்பள 
தவ்ககப்பட்டிரு்ககும்.

ஒரு உதைத்டைடாகுதியிலுள்ள 
உதையடா்னது மேற்ட்டாரு 
உதைத்டைடாகுதி்ககுள் டசல்லுமேடாறு, 
ஒரு உதைத்டைடாகுதிதய மேற்ட்டாரு 
உதைத்டைடாகுதியுென இதண்ககபவடா 
அல்லது டைடாெர்புபடுத்ைபவடா முடியும்.  
இவவடாறு டைடாெர்புபடுத்ைப்பட்டிரு்ககும் 
உதைத்டைடாகுதிகளு்ககு டைடாெர்புள்ள 
உதைத்டைடாகுதிகள் (Threading text blocks) 
எனறு டபயர்.

உதைத்டைடாகுதிகளு்ககு இதெபய 
உள்ள உதைதய இதண்ககும் 
டசயல்முத்்ககு டைடாெர்புபடுத்ைப்பட்ெ 
உதை (threading text) எனறு டபயர்.  ஒனறு 
அல்லது அைற்கு பமேற்பட்ெ டைடாெர்புள்ள 
உதைத்டைடாகுதிகள் வழியடாக படாயும் உதை 
ஸபெடாரி (story) எ்னப்படும்.

உதை ஏற்்ப்பட்ெ 
பணி்ககுறியில் உள்ள உதைதய 
உதைத்டைடாகுதிகளு்ககிதெபய படாயச் 
டசயவைற்கு பமேற்குறிப்பிட்ெ இைண்டு 
வழிகளில் ஒனத் பினபற்்லடாம்.

உதை ஏற்்ப்பட்ெ பணி்ககுறிதய 
நீ்ககுவைற்கு கருவிடபட்டியில் உள்ள 
படாயனெர் டூதல கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
இை்னடால் அதில் உள்ள உதை அழியடாது.

டைடாெர்புள்ள உதைத்டைடாகுதி 
எனபதை பமேல் அல்லது கீழப்ப்கக 
தகப்பிடியிலுள்ள உள்ள கூட்ெல் 
குறியீட்டின மூலம் அறிநது டகடாள்ளலடாம்.

டைடாெர்பற்் உதைத்டைடாகுதி 
எனபது மேற்் உதைத்டைடாகுதிகளுென 
இதண்ககப்பெடாமேல் ைனியடாக இரு்ககும்.  
இநை டைடாகுதியின பமேல் மேற்றும் கீழப்ப்கக 
தகப்பிடியில் எநை்க குறியீடும் இரு்ககடாது.

படம் 2.23 ட்தாடர்பற்ற உகை

படம் 2.24 ட்தாடர்புள்்ள உகை
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படம் 2.25 ட்தாடர்புள்்ள உகைத்ட்தாகுதி்கள்

2.9.1 ட்தாடர்புள்்ள 
உகைத்ட்தாகுதிகய ட்தாடர்பற்ற 
உகைத்ட்தாகுதியாககு்தல்

டசய்முக்ற 1
ைனி உதைத்டைடாகுதியடாக மேடாற்் பவண்டிய 
உதைத்டைடாகுதிதய படாயினெர் டூல் மூலம் 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.  பட்டிப்பட்தெயில் 
Edit > Cut எனபதை்க கிளி்க டசயைடால் 
உதைத்டைடாகுதி மேத்நதுவிடும்.  பின்னர் 
Edit > Paste எனபதை்க கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.  இப்டபடாழுது மேறுபடியும் அநை 
உதைத்டைடாகுதி அபை இெத்தில் பைடானறும்.  
ஆ்னடால் அது ைனி உதைத்டைடாகுதியடாக 
மேடாற்்ப்பட்டிரு்ககும்.

எசசரிகக்க
ைனி உதைத்டைடாகுதியடாக மேடாற்் பவண்டிய 
டைடாகுதி ஒரு ஸபெடாரியின ்டுவில் இருநைடால், 
அைடாவது மூனறு உதைத்டைடாகுதிகளில் 
இைண்ெடாவைடாக இருநைடால், முைல் டைடாகுதியும் 
மூன்டாவது டைடாகுதியும் ப்ைடியடாக 
இதண்ககப்பட்டுவிடும்.

டசய்முக்ற 2
டைடாெர்பற்் உதைத்டைடாகுதியடாக மேடாற்் 
பவண்டிய உதைத்டைடாகுதிதய படாயினெர் 
டூல் மூலம் பைர்வு டசயய பவண்டும்.  
டெ்கஸட் டூதல்க கிளி்க டசயது அநை 
டைடாகுதியிலுள்ள உதை முழுவதையும் 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.  பி்கு பட்டிப் 
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2. அதைப் பயனபடுத்தி ஒரு சட்ெம் 
வதைய பவண்டும்.  அச்சட்ெம் பைர்வு 
டசயயப்பட்டுள்ளதை உறுதி டசயது 
டகடாள்ள பவண்டும்.

3. பட்டிப்பட்தெயில் File பட்டிதய 
பைர்வு டசயய பவண்டும்.

4. பி்கு Place எனபதை்க கிளி்க டசயய 
பவண்டும். Place உதையடாெல் டபட்டி 
பைடானறும்.

5. டசருக பவண்டிய உதை உள்ள 
ஆவணத்தை பைர்வு டசயய 
பவண்டும்.

6. Open டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.

7. உதைதய டசருக பவண்டிய 
சட்ெத்தில் கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
உதையடா்னது சட்ெத்தில் 
டசருகப்பட்டுவிடும்.

பட்தெயில் Edit > Cut எனபதை்க கிளி்க 
டசயைடால் உதைத்டைடாகுதி மேத்நதுவிடும்.  
இப்டபடாழுது டசருகும் புள்ளிதய ஏற்க்னபவ 
உள்ள டைடாெர்புள்ள உதைத்டைடாகுதியில் 
கிளி்க டசயது Edit > Paste எனபதை்க கிளி்க 
டசயய பவண்டும்.  இப்டபடாழுது உதை 
அநை டைடாகுதியில் பசர்்ககப்பட்டிரு்ககும்.

2.10 சட்டத்தில் உகைகய கவத்்தல்
உதைதய தவ்கக உதைத் 
டைடாகுதிகளு்ககு பதிலடாக சட்ெங்கதளயும் 
பயனபடுத்ைலடாம்.

சட்ெத்தில் உதைதய தவ்கக
1. கருவிப்டபட்டியில் உள்ள டசவவகம் 

அல்லது நீள்வட்ெம் அல்லது 
பலபகடாணம் ஃபிபைம் டூல்களில் 
ஏபைனும் ஒனறின மீது கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.

படம் 2.26 சட்டத்தில் உகைகய கவத்்தல்
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2. முைல் சட்ெத்தை கிளி்க டசயது 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

3. கீழப்ப்கக தகப்பிடியிலுள்ள உள்ள 
சிவப்பு மு்கபகடாணத்தை்க கிளி்க 
டசயய பவண்டும்.

4. பின்னர் இைண்ெடாவது சட்ெத்தை்க 
கிளி்க டசயய பவண்டும்.  உதை 
இைண்ெடாவது சட்ெத்தில் விரியும்.

2.10.1 உகை உள்்ள சட்டங்களுககு  
இகணப்கப ஏறபடுத்து்தல்

மிகப்டபரிய அளவிலடா்ன உதைத் 
டைடாகுப்பித்ன ஒற்த் சட்ெத்திற்குள் 
டபடாருத்துவது கடி்னம்.  இது பபடான் 
சமேயங்களில் ஒனறிற்கு பமேற்பட்ெ 
சட்ெங்கதள இதணப்பைன மூலம் முழு 
உதைப்பகுதிதயயும் கடாட்ெ முடியும்.
உதை உள்ள சட்ெங்கதள இதண்கக

1. சட்ெத்திற்கடா்ன கருவிதயப் 
பயனபடுத்தி இைண்ெடாவது சட்ெம் 
வதைய பவண்டும்.

●	  பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தில் ைட்ெச்சு டசயயப்படும் உதைகள், வதையப்படும் 
அல்லது ைருவி்ககப்படும் வதைகதலகள் டபடாருள் (object) எ்ன 
அதை்ககப்படும்.

●	 டபடாருள் ஆவணப் ப்ககத்திபலடா அல்லது ஒட்டுப்பலதகயிபலடா இரு்ககலடாம்.
●	 உதையடா்னது உதைத்டைடாகுதியிபலடா அல்லது சட்ெங்களிபலடா இரு்ககலடாம்.

படம் 2.27 உகை உள்்ள சட்டங்களுககு இகணப்கப ஏறபடுத்து்தல்
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2.10.2 உகைத்ட்தாகுதியிலுள்்ள உகைகய சட்டத்திறகு மோறறு்தல்
உதைத்டைடாகுதியில் உதைதய உருவடா்ககிய பின அதை சட்ெத்திற்கு மேடாற்் கீழ்ககண்ெ 
வழிமுத்கதள பினபற்் பவண்டும்.

1. பபஜபமே்ககரில் உள்ள ஃபிபைம் டூல்களில் ஏபைனும் ஒனத்ப் பயனபடுத்தி சட்ெம் 
ஒனத் வதைய பவண்டும்.

2. சட்ெத்திற்குள் டசருக பவண்டிய உதைத்டைடாகுதிதயத் பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.
3. Shift விதசதய அழுத்தி்க டகடாண்டு சட்ெத்தை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  இப்டபடாழுது 

இைண்டு டபடாருள்களும் பைர்நடைடு்ககப்பட்டிரு்ககும்.
4. பட்டிப் பட்தெயில் Element > Frame > Attach Content எனபதை்க கிளி்க டசயய 

பவண்டும்.
5. இப்டபடாழுது உதையடா்னது சட்ெத்திற்குள் பைடானறும்.

படம் 2.28 உகைத்ட்தாகுதியிலுள்்ள உகைகய சட்டத்திறகு மோறறு்தல்

2.10.3 சட்டத்தில் உள்்ள உகைகயப் 
பிரித்்தல்

சட்ெத்திற்குள் இதண்ககப்பட்ெ உதைதய 
ைனிபய பிரி்கக முடியும்.

சட்ெத்திலிருநது உதைதய பிரி்கக
1. படாயினெர் டூல் மூலம் சட்ெத்தை்க 

கிளி்க டசயய பவண்டும்.
2. பட்டிப் பட்தெயில் Element >Frame 

> Delete content எனபதை்க கிளி்க 
டசயய பவண்டும்.  இப்டபடாழுது 
சட்ெத்தில் உதை இரு்ககடாது.

2.11  ஆவணத்க்த டசமித்்தல்,  
மூடு்தல் மேறறும் தி்றத்்தல்

2.11.1 ஆவணத்க்த டசமித்்தல்
பிற்கடால பயனபடாட்டிற்கடாக உங்கள் 
ஆவணத்தை பசமித்து தவத்து்க டகடாள்ள 
முடியும்.  பசமித்ை ஆவணத்தை பின்னர் 
படார்்ககவும் பதிப்படாயவு டசயயவும் முடியும்.  
பசமி்ககப்பட்ெ ஆவணத்தை மேற்் 
கணிப்டபடாறிகளிலும் பயனபடுத்ைலடாம்.
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File>Save அல்லது Ctrl+S அல்லது 
Save பணி்ககுறிதய்க ( ) கிளி்க 
டசயயவும். ஆவணம் ஏற்க்னபவ 
பசமித்ை டபயரிபலபய பசமி்ககப்படும்.

2.11.2 டசமிக்கப்பட்ட  
ஆவணத்க்த டவறு  
டபயரில் அல்லது டவறு 
இடத்தில் டசமித்்தல்

பசமி்ககப்பட்ெ ஆவணத்தை பவறு 
டபயரில் அல்லது பவறு இெத்தில் பசமி்கக 
Save As கட்ெதளதயப் பயனபடுத்ைலடாம்.   
Save As கட்ெதள ஆவணத்தின புதிய 
்கதல உருவடா்ககுகி்து.  அை்னடால் 
ஆவணத்தின இைண்டு பதிப்புகள் 
இரு்ககும்.  ஆவணத்தின இைண்டு 
பதிப்புகளும் ைனித்ைனியடாக இரு்ககும்.  
அைடாவது ஒரு ஆவணத்தில் ஏபைனும் 
மேடாற்்ம் டசயைடால் மேற்ட்டாரு ஆவணத்தில் 
எநை மேடாற்்த்தையும் ஏற்படுத்ைடாது. 

பசமி்ககப்பட்ெ ஆவணத்தை பவறு 
டபயரில் அல்லது பவறு இெத்தில் பசமி்கக

1. பட்டிப் பட்தெயில் File>Save As 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
(அல்லது) விதசப்பலதகயில் 
Shift+Ctrl+S என் சடாவி 
பசர்மேடா்னத்தை அழுத்ை பவண்டும்.  
இப்டபடாழுது Save Publication 
உதையடாெல் டபட்டி திதையில் 
பைடானறும்.

2. உதைப்டபட்டியில் புதிய டபயதை 
ைட்ெச்சு டசயய பவண்டும் அல்லது 
புதிய இெத்தை பைர்நடைடு்கக 
பவண்டும்.

3. பி்கு save டபடாத்ைடாத்ன அழுத்தி 
ஆவணத்தை பசமி்கக பவண்டும்.

முைல் முத்யடாக ஆவணத்தை 
பசமி்ககும் பபடாது கீழ்ககண்ெ 
வழிமுத்கதளப் பினபற்் பவண்டும்.

1. படிப்பட்தெயில் File>Save 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும் 
அல்லது கருவிப்பட்தெயில் Save 
பணி்ககுறிதய்க கிளி்க டசயய 
பவண்டும் அல்லது விதசப்லதகயில் 
Ctrl+S என் சடாவி பசர்மேடா்னத்தை 
அழுத்ை பவண்டும்.  பெம் 2.29 இல் 
கடாட்டியுள்ளவடாறு Save Publication 
உதையடாெல் டபட்டி திதையில் 
பைடானறும்.

படம் 2.29 Save Publication உகையாடல் டபட்டி

2. File name உதைப்டபட்டியில் 
ஆவணத்தின டபயதை ைட்ெச்சு 
டசயய பவண்டும்.

3. பி்கு save டபடாத்ைடாத்ன அழுத்தி 
ஆவணத்தை பசமி்கக பவண்டும்.  
இப்டபடாழுது ஆவணம் பசமி்ககப்பட்டு, 
ஆவணத்தின டபயர் ைதலப்புப் 
பட்தெயில் டைரியும்.

4. ஒரு முத் டபயரிட்டு பசமித்ை 
ஆவணத்தை, மேறுமுத் பசமி்ககும் 
டபடாழுது டபயரிெ பவண்டியதில்தல.   

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 02.indd   41 15/04/19   7:22 PM



பாடம் 02 அடடாப் டபஜடமேக்கர்42

 பெம் 2.31 இல் கடாட்டியுள்ளவடாறு 
Open publication உதையடாெல் டபட்டி 
திதையில் பைடானறும்.

படம் 2.31 Open publication உகையாடல் டபட்டி

2. தி்்கக பவண்டிய ஆவணத்தின 
டபயதை   File name உதைப்டபட்டியில் 
ைட்ெச்சு டசயய பவண்டும் அல்லது 
டபயர்ப்பட்டியலில் இருநது ஒனத்த் 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

3. பி்கு Open டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க 
டசயய பவண்டும்.  இப்டபடாழுது 
பைதவயடா்ன ஆவணம் 
தி்்ககப்பட்டிரு்ககும்.

2.12 ஆவணத்க்த மூடு்தல்
ஆவணத்தை பசமித்ை பினபும், பய்னர் 
டைடாெர்நது பணிபுரியும் வதகயில் 
ஆவணம் தி்நதிரு்ககும்.  பணி முடிநை 
பி்கு பய்னர் ஆவணத்தை பசமித்து மூெ 
பவண்டும்.

ஆவணத்தை பசமித்ை பின 
மூடுவைற்கு பட்டிப்பட்தெயில் File>Close 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
(அல்லது) விதசப்பலதகயில் Ctrl+W 
எனபதை அழுத்ை பவண்டும்.

2.13 ஆவணத்க்த தி்றத்்தல்
பசமித்து மூெப்பட்ெ ஆவணத்தை தி்்கக 
கீழ்ககண்ெ வழிமுத்கதள பினபற்் 
பவண்டும்.

1. பட்டிப்பட்தெயில் File>Open 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
(அல்லது) கருவிப்பட்தெயில் Open 
பணி்ககுறிதய்க ( ) கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.  (அல்லது) விதசப்பலதகயில் 
Ctrl + O எனனும் சடாவி பசர்மேடா்னத்தை 
அழுத்ை பவண்டும்.

படம் 2.30 டசமிக்கப்பட்ட ஆவணத்க்த டவறு டபயரில் அல்லது டவறு இடத்தில் டசமித்்தல்

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 02.indd   42 15/04/19   7:22 PM



43பாடம் 02 அடடாப் டபஜடமேக்கர்

2.15  ஆவணத்க்த திகை உரு்ளல் 
டசய்்தல்

பபஜபமே்ககரில், ஆவணத்தை பமேலும் கீழும் 
்கர்த்துவைற்கும், இெது மேற்றும் வலது 
பு்மேடாக ்கர்த்துவைற்கும் எ்ன இைண்டு 
திதை உருளல் பட்தெகள் உள்ள்ன.  
மேற்் டசடாற்டசயலிகளில் இரு்ககும் திதை 
உருளல் பட்தெயிலிருநது, பபஜபமே்ககர் 
திதை உருளல் பட்தெ பவறுபடுகி்து.  
ஆவணத்தில் பல ப்ககங்கள் இருநைடாலும் 
ைற்பபடாது இரு்ககும் ப்ககத்தை மேட்டுபமே 
திதை உருளல் டசயகி்து.  வலது 
ப்ககத்தில் உள்ள திதை உருளல் பட்தெ 
மூலம் ஆவணத்தை பமேலும் கீழுமேடாக திதை 
உருளல் டசயய முடியும்.  கீழப்ப்ககத்தில் 
உள்ள திதை உருளல் பட்தெ மூலம் 
ஆவணத்தை இெது மேற்றும் வலது பு்மேடாக 
திதை உருளல் டசயய முடியும்.

திகை உரு்ளல் டசய்யும் முக்ற்கள்
1. இெது மேற்றும் வலது பு்மேடாக திதை 

உருளல் டசயய, கீழப்ப்கக திதை 
உருளல் பட்தெயில் உள்ள இெது 
மேற்றும் வலது அம்பு்ககுறிகதள்க 
கிளி்க டசயய பவண்டும்.

2. பமேல் மேற்றும் கீழப்பு்மேடாக திதை 
உருளல் டசயய, வலது ப்கக திதை 
உருளல் பட்தெயில் உள்ள பமேல் 
மேற்றும் கீழ அம்பு்ககுறிகதள்க கிளி்க 
டசயய பவண்டும்.

3. ஆவணத்தை குறிப்பிட்ெ 
டைடாதலவிற்கு திதை உருளல் 
டசயய, திதை உருளல் டபட்டிகதளப் 
பயனபடுத்ைலடாம்.

2.16  ஜும் டூல் மூலமோ்க டபரி்தாககு்தல் 
மேறறும் சிறி்தாககு்தல்

ஜும் டூல் (Zoom Tool) மூலமேடாக ஆவணத்தின 
எநைடவடாரு பகுதிதயயும் டபரிைடா்ககியும் 
(magnify), சிறிைடா்ககியும் (reduce) கடாட்ெ 
முடியும்.  ஜூம் டூதல இருமுத் கிளி்க 

2.14  ஆவணத்தின் பல பகுதி்களுககுச 
டசல்லு்தல்

சுட்டி அல்லது விதசப்பலதகயின மூலம் 
டசருகும் புள்ளிதய ஆவணத்தின பல 
பகுதிகளு்ககும் ்கர்த்ை முடியும்.

சுட்டியின மூலம் டசருகும் புள்ளிதய 
்கர்த்துவைற்கு, சுட்டுகுறிதய பைதவயடா்ன 
இெத்திற்கு ்கர்த்தி, சுட்டியின இெது 
டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
டசருகும் புள்ளி அநை இெத்திற்கு வநதுவிடும்.  
சுட்டியின சுட்டு்ககுறியும், டசருகும் புள்ளியும் 
டவவபவ்டா்னதவ எனபது குறிப்பிெத்ை்ககது.

விதசப்பலதக மூலம் டசருகும் 
புள்ளிதய ்கர்த்துவைற்கு அம்பு்ககுறி 
விதசகள் மேற்றும் சடாவி பசர்மேடா்னங்கதளப் 
பயனபடுத்ை பவண்டும்.

அட்ெவதண 1.1 இல் டபடாதுவடா்ன 
்கர்வு விதசகள் டகடாடு்ககப்பட்டுள்ள்ன.  
கூட்ெல் குறியடா்னது இைண்டு விதசகதள 
பசர்த்து அழுத்ை பவண்டும் எனபதை்க 
குறி்ககி்து.

அட்டவகண 1.1  விகசப்பலக்க – �்கர்வுப் 
டபாத்்தான்்கள்

்கர்த்துைல் அழுத்ை 
பவண்டிய 
சடாவிகள்

ஒரு எழுத்து இெதுபு்மேடாக Left Arrow

ஒரு எழுத்து வலதுபு்மேடாக Right Arrow

ஒரு வடார்த்தை இெதுபு்மேடாக Ctrl+Left Arrow

ஒரு வடார்த்தை வலதுபு்மேடாக Ctrl+Right Arrow

ஒரு வரி பமேபல Up Arrow

ஒரு வரி கீபை Down Arrow

வரியின இறுதி்ககு End

வரியின டைடாெ்ககத்திற்கு Home

ஒரு பத்தி பமேபல Ctrl+Up Arrow

ஒரு பத்தி கீபை Ctrl+Down Arrow
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இப்டபடாழுது அப்பகுதி மேட்டும் 
டபரியைடாக்க கடாட்ெப்படும்.

ஆவணத்தின் பகுதிகய டபரி்தாக்கவும், 
சிறி்தாக்கவும் பயன்படும் மேறட்றாரு வழி
ஆவணத்தின பகுதிதயப் டபரிைடா்கக 
Ctrl+Spacebar எனனும் விதசப்பலதக 
குறு்ககு வழிதயயும், சிறிைடா்கக 
Ctrl+Alt+Spacebar எனனும் விதசப்பலதக 
குறு்ககு வழிதயயும் பயனபடுத்ை பவண்டும்.

படம் 2.32 ஜும் டூல் மூலமோ்க டபரி்தாககு்தல்

2.17 ஆவணத்க்த வடிவூட்டல்
எழுத்து்ககளின வதக, நி்ம், படாணி 
பபடான் டபடாதுவடா்ன பண்புகதள மேடாற்்்க 
கூடிய டசயலு்ககு வடிவூட்ெல் எனறு 
டபயர்.  ஒரு குறிப்பிட்ெ படாணியிலுள்ள 
எழுத்து்ககள், எண்கள் மேற்றும் குறியீடுகள் 

டசயது ஆவணப் ப்ககத்தின உண்தமேயடா்ன 
அளதவயும், Alt டபடாத்ைடானுென பசர்த்து 
இருமுத்்க கிளி்க டசயது ஆவணப் 
ப்ககம் சன்னல் திதையுென டபடாருநதும் 
அளதவயும் டப் முடியும்.
ஜும் டூல் மூலமோ்க டபரி்தாக்க மேறறும் 
சிறி்தாக்க

1. ஜும் டூதல பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.  
 இப்டபடாழுது ஜும் டூல் ஆ்னது கூட்ெல் 

குறியுென கூடிய ஒரு பூை்ககண்ணடாடி 
பபடானறு பைடானறும்.  இநை்க கூட்ெல் 
குறி, ஆவணத்தின பகுதிதயப் 
டபரிைடா்ககி்க கடாட்டும் எனபதை்க 
குறி்ககி்து.

2. (பூை்ககண்ணடாடியின தமேயத்தில் 
கழித்ைல் குறி இருநைடால் அது 
ஆவணத்தின பகுதிதய 
சிறிைடா்ககி்க கடாட்டும்) ஜும் 
டூதல டபரிைடா்ககுவதிலிருநது 
சி றி ை டா ்க கு வ ை ற் கு ம் , 
சி றி ை டா ்க கு வ தி லி ரு ந து 
டபரிைடா்ககுவைற்கும் மேடாற்றுவைற்கு 
Ctrl விதசதய அழுத்ை பவண்டும்.

 டபரிைடா்ககி அல்லது சிறிைடா்ககிப் படார்்கக 
பவண்டிய இெத்தின தமேயத்தில் 
பூை்ககண்ணடாடிதய தவத்து 
கிளி்க டசயய பவண்டும்.  ஆவணம் 
்மே்ககுத் பைதவயடா்ன அளவிற்கு 
டபரிைடாகும்வதை அல்லது சிறிைடாகும் 
வதை கிளி்க டசயது டகடாண்பெ 
இரு்கக பவண்டும்.  டபரிைடா்ககுவதும் 
சிறிைடா்ககுவதும் அைன எல்தலதயத் 
டைடாட்ெவுென பூை்ககண்ணடாடியின 
தமேயத்தில் எநை்க குறியீடும் இரு்ககடாது.

ஒரு பக்கத்தின் ஒரு பகுதிகய கிளிக 
டசய்து இழுத்துப் டபரி்தாககு்தல்

1. ஜும் டூதல பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.
2. டபரிைடா்ககப்பெ பவண்டிய 

பகுதிதய சுட்டியடால் கிளி்க டசயது 
இழுத்து பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.  
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டசயது, எழுத்திற்குத் பைதவயடா்ன 
நி்த்தை பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

●	 Bold, Italic, Underline பைர்வுப் 
டபட்டிகளில் கிளி்க டசயது 
உதைதய ைடிமே்னடாகவும், 
சடாயவடாகவும், அடி்கபகடாடிட்டும் 
கடாட்ெலடாம்.

4. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க 
டசயய பவண்டும்.

படம் 2.33 Character Specifications உகையாடல் 
டபட்டி

2.17.2 Control palette மூலம் எழுத்து 
வடிவூட்டல்

ஏைடாளமேடா்ன வடிவூட்ெல்கதளச் டசயயும் 
பபடாது கண்ட்பைடால் பபலட் (Control Palette) 
மிகவும் பயனுள்ளைடாக இரு்ககி்து.  ்டாம் 
பைர்நடைடு்ககும் டபடாருதளப் டபடாறுத்து, 
அைன கடாைணிகள் மேடாறுபடும்.

கண்ட்பைடால் பபலட் திதையில் 
டைரியவில்தல எனில் கீழ்ககண்ெ 
வழிமுத்கதளப் பினபற்்வும்.

1. பட்டிப்பட்தெயில் Window>Show 
Control Palette எனபதை்க கிளி்க 
டசயயவும். (அல்லது)

2. விதசப்பலதகயில் Ctrl +’ என் 
சடாவி பசர்மேடா்னத்தை அழுத்ைவும்.  
இப்டபடாழுது கண்ட்பைடால் பபலட் 
திதையில் டைரியும்.

பபடான்வற்றின டைடாகுப்பிற்கு எழுத்து 
வதக (font) எனறு டபயர்.  ஒரு எழுத்து 
வதக மேற்் எழுத்து வதககளிலிருநது 
பவறுபட்டிரு்ககும்.

2. 17. 1 Character Specifications 
உகையாடல் டபட்டி மூலம் 
எழுத்து வடிவூட்டல்

உதைதய ஒரு குறிப்பிட்ெ வடிவில் 
கடாண்பிப்பதை எழுத்து வடிவூட்ெல் 
எனகிப்டாம்.  எழுத்து வடிவூட்ெல் எனபது 
உதையின பண்புகளடா்ன ைடிமேன, சடாயவு, 
அடி்கபகடாடு, எழுத்து வதக, அளவு, நி்ம் 
ஆகியவற்த் உள்ளெ்ககியைடாகும்.

எழுத்து வடிவூட்ெல் டசயவைற்கடா்ன 
வழிமுத்கள்

1. வடிவூட்ெல் டசயய பவண்டிய 
உதைதய பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

2. பட்டிப்பட்தெயில் Type>Character 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
(அல்லது)  Ctrl+T எனனும் 
விதசப்பலதக குறு்ககு வழிதயப் 
பயனபடுத்ை பவண்டும்.  இப்டபடாழுது 
Character Specifications உதையடாெல் 
டபட்டி திதையில் பைடானறும்.

3. உதையடாெல் டபட்டியில் பைதவயடா்ன 
மேடாற்்ங்கதளச் டசயய பவண்டும்.
●	 Font கீழி்ங்கு பட்டிப் டபட்டியின 

அம்பு்ககுறிதய்க கிளி்க டசயது, 
பைதவயடா்ன எழுத்து வதகதய 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

●	 Font Size கீழி்ங்கு பட்டிப் 
டபட்டியின அம்பு்ககுறிதய்க கிளி்க 
டசயது, பைதவயடா்ன எழுத்தின 
அளதவத் பைர்நடைடு்கக 
பவண்டுமே.

●	 Font color கீழி்ங்கு பட்டிப் 
டபட்டியின அம்பு்ககுறிதய்க கிளி்க 

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 02.indd   45 15/04/19   7:22 PM



பாடம் 02 அடடாப் டபஜடமேக்கர்46

Character Control Palette மூலம் எழுத்துக்களின் பண்பு்கக்ள மோறறியகமேத்்தல் 
1. பைதவயடா்ன உதைதயத் பைர்நடைடு்ககவும்.
2. Character Control Palette இல் பைதவயடா்ன மேடாற்்ங்கதளச் டசயயவும்.

Bold

Font

Italic

Small Caps

Font Size

Underline

Leading Horizontal 
Scale

Tracking

Baseline  
Shift

படம் 2.34 Character Control Palette

Font Size: 60pt

Font:  
Arial Black 
Bold 

Underlined

Small 
Caps

Italic

படம் 2.35 Character Control Palette மூலம் எழுத்துக்களின் பண்பு்கக்ள மோறறியகமேத்்தல்
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2.17.3 உகையின் நி்றத்க்த 
மோறறு்தல்

உதையின நி்த்தை எளிைடாக மேடாற்றி 
அதமே்கக முடியும்.  கருப்பு நி்ம் அல்லடாமேல் 
மேற்் நி்ங்கதளப் பயனபடுத்தும் பபடாது 
படார்ப்பைற்கு அைகடாக இரு்ககும்.

எழுத்து்ககளு்ககு வண்ணமிெ
1. வண்ணமிெ பவண்டிய 

உதைதயத் பைர்வு டசயய 
பவண்டும்.

2. பட்டிப்பட்தெயில் Window>Show 
Colors எனபதை்க கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.  இப்டபடாழுது Colors 
palette பைடானறும்.  அதில் 
பைதவயடா்ன வண்ணத்தை்க 
கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
எழுத்து்ககள் ்டாம் பைர்நடைடுத்ை 
வண்ணத்திற்கு மேடாறி இரு்ககும். 

படம் 2.36 உகையின் நி்றத்க்த மோறறு்தல்

2.18 வகைபடம் (Drawing)
பபஜபமே்ககரில் பல வதகயடா்ன பெம் 
வதையும் கருவிகள் உள்ள்ன.  தலன டூல் 
(line tool), டை்கெடாங்கல் டூல் (Rectangle 
tool), எலிப்ஸ டூல் (Polygon tool) மேற்றும் 
படாலிகடான டூல் (Polygon tool) ஆகியதவ 

முைனதமேயடா்ன ்டானகு பெம் வதையும் 
கருவிகளடாகும்.

2.18.1 ட்காடு்கள் வகை்தல்
பபஜபமே்ககரில் இைண்டு வதகயடா்ன 
பகடாடு வதையும் கருவிகள் உள்ள்ன.  
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ஒரு புள்ளிக ட்காடு வகைய  
(To Draw a Dotted line)

1. கருவிப் டபட்டியிலுள்ள தலன 
டூலில் இருமுத் கிளி்க டசயயவும்.  
Custom Stroke உதையடாெல் டபட்டி 
பைடானறும்.

படம் 2.38 Custom Stroke உகையாடல் டபட்டி

2. Stroke style கீழி்ங்கு பட்டிப்டபட்டியில் 
பைதவயடா்ன பகடாட்டின வதகதயத் 
பைர்நடைடு்ககவும்.

படம் 2.39 Stroke style கீழி்றஙகு பட்டிப்டபட்டி

3. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன்க 
கிளி்க டசயயவும்.  இப்டபடாழுது 
சுட்டு்ககுறியடா்னது crosshair ஆக 
மேடாறும்.

4. திதையில் கிளி்க டசயது இழுத்து, 
புள்ளி்க பகடாட்தெ வதையலடாம்.

5. சுட்டிதய அழுத்துவதை 
விட்ெவுென, பகடாடு வதையப்பட்டு 
ப ை ர் ந ட ை டு ்க க ப் ப ட் டி ரு ்க கு ம் .  
அைன இருபு்மும் அளவு மேடாற்றும் 
தகப்பிடிகள் இரு்ககும். 

 பைதவயடா்னடால் பகடாட்டில் உள்ள 
தகப்பிடிதய கிளி்க டசயது இழுத்து 
பகடாட்டின அளதவ மேடாற்றி்க 
டகடாள்ளலடாம்.

ஒரு கருவி எநை திதசயிலும் ப்ர்பகடாடு 
வதையப் பயனபடுகி்து.  மேற்ட்டாரு 
கருவி 45 டிகிரி பகடாண அளவில் மேட்டுபமே 
ப்ர்பகடாடு வதையப் பயனபடுகி்து.  
அநை்க கருவிகளின மீது இருமுத் கிளி்க 
டசயது அைன பண்புகதள மேடாற்்லடாம்.  

ஒரு ட�ர் ட்காடு வகைய
1. கருவிப் டபட்டியிலிருநது தலன 

டூதல பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.  
சுட்டு்ககுறியடா்னது crosshair ஆக 
மேடாறும்.

2. திதையில் பைதவயடா்ன இெத்தில் 
கிளி்க டசயது இழு்கக பவண்டும்.

3. சுட்டிதய அழுத்துவதை விட்ெவுென, 
ஒரு பகடாடு வதையப்பட்டு 
பைர்நடைடு்ககப்பட்டிரு்ககும்.  அநை்க 
பகடாட்டின இருபு்மும் அைன 
அளதவ மேடாற்்்ககூடிய தகப்பிடிகள் 
இரு்ககும். 

 பைதவயடா்னடால் பகடாட்டில் உள்ள 
தகப்பிடிதய கிளி்க டசயது இழுத்து 
பகடாட்டின அளதவ மேடாற்றி்க 
டகடாள்ளலடாம்.

படம் 2.37 ஒரு ட�ர் ட்காடு
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2. திதையில் கிளி்க டசயது இழு்கக 
பவண்டும்.

3. சுட்டிதய அழுத்துவதை 
விட்ெவுென, டசவவகம் அல்லது 
நீள்வட்ெம் வதையப்பட்டு 
பைர்நடைடு்ககப்பட்டிரு்ககும்.

4. Shift விதசதய அழுத்தி்க 
டகடாண்டு டை்கெடாங்கல் டூதலப் 
பயனபடுத்தி்னடால் சதுைம் 
வதையப்படும்.

 Shift விதசதய அழுத்தி்க டகடாண்டு 
எலிப்ஸ டூதலப் பயனபடுத்தி்னடால் 
வட்ெம் வதையப்படும்.

வட்டமுகன டசவவ்கம் வகை்தல்
வட்ெமுத்ன டசவவகம் வதைய

1. கருவிப் டபட்டியிலுள்ள டை்கெடாங்கல் 
டூலில் இருமுத் கிளி்க டசயயவும்.  
Rounded Corners உதையடாெல் 
டபட்டி பைடானறும்.

 அதிலிருநது பைதவயடா்ன முத்ன 
வதகதயத் பைர்நடைடு்ககவும்.

2. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன்க 
கிளி்க டசயயவும்.  இப்டபடாழுது 
சுட்டு்ககுறியடா்னது crosshair ஆக 
மேடாறும்.

படம் 2.40 ஒரு புள்ளிக ட்காடு

2.18.2 டசவவ்கம் அல்லது நீள்வட்டம் 
வகை்தல் (Drawing Rectangles 
or Ellipses) 

பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தில் பகடாடு 
வதைவதைப் பபடானப் டசவவகமும், 
நீள்வட்ெமும் வதைய முடியும்.

டசவவ்கம் அல்லது நீள்வட்டம் வகைய
1. கருவிப் டபட்டியிலிருநது டை்கெடாங்கல் 

அல்லது எலிப்ஸ டூதல பைர்நடைடு்கக 
பவண்டும்.  சுட்டு்ககுறியடா்னது 
crosshair ஆக மேடாறும்.

படம் 2.41 டசவவ்கம் அல்லது நீள்வட்டம் வகை்தல் – சதுைம் அல்லது வட்டம் வகை்தல்
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2.18.4 பாலி்கான் டூகல பயன்படுத்தி 
�ட்சத்திைம் வகை்தல்

�ட்சத்திைம் வகைய
1. கருவிப் டபட்டியிலிருநது படாலிகடான 

டூதல பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.  
சுட்டு்ககுறியடா்னது crosshair ஆக மேடாறும்.

2. திதையில் பைதவயடா்ன இெத்தில் 
கிளி்க டசயது இழு்கக பவண்டும்.

3. சுட்டிதய அழுத்துவதை 
விட்ெவுென, ஒரு பலபகடாணம் 
வதையப்பட்டிரு்ககும்.

4. பட்டிப்பட்தெயில் Element > Polygon 
Settings எனபதைத் பைர்நடைடு்ககவும்.

படம் 2.44 Element பட்டியிலுள்்ள Polygon 
settings

5. இப்டபடாழுது Polygon Settings 
உதையடாெல் டபட்டி பைடானறும்.

படம் 2.45 Polygon settings உகையாடல் டபட்டி

3. திதையில் பைதவயடா்ன இெத்தில் 
கிளி்க டசயது இழுத்து வட்ெமுத்ன 
டசவவகத்தை வதையலடாம்.

4. சுட்டிதய அழுத்துவதை விட்ெவுென, 
ஒரு டசவவகம் வதையப்பட்டிரு்ககும்.  
Shift விதசதய அழுத்தி்க டகடாண்டு 
வதைநைடால் வட்ெ முத்ன சதுைம் 
கிதெ்ககும்.

படம் 2.42 வட்ட முகன டசவவ்கம் வகை்தல்

2.18.3 பலட்காணம் வகை்தல்
பலட்காணம் வகைய

1. கருவிப் டபட்டியிலிருநது படாலிகடான 
டூதல பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.  
சுட்டு்ககுறியடா்னது crosshair ஆக 
மேடாறும்.

2. திதையில் பைதவயடா்ன இெத்தில் 
கிளி்க டசயது இழு்கக பவண்டும்.

3. சுட்டிதய அழுத்துவதை 
விட்ெவுென, ஒரு பலபகடாணம் 
வதையப்பட்டிரு்ககும்.

படம் 2.43 பலட்காணம் வகை்தல்
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2. Star inset மேதிப்பு 25%
ப்ககங்களின எண்ணி்கதக 25

பமேற்கண்ெ அளவுகளு்ககு கீபை 
டகடாடு்ககப்பட்டுள்ள ்ட்சத்திை வடிவம் 
பைடானறும்.

படம் 2.48 25 பக்கங்கள் மேறறும் 25% inset 
மேதிப்புடன் கூடிய ஒரு �ட்சத்திைம்

3. Star inset மேதிப்பு 35%
ப்ககங்களின எண்ணி்கதக 70

பமேற்கண்ெ அளவுகளு்ககு கீபை 
டகடாடு்ககப்பட்டுள்ள ்ட்சத்திை வடிவம் 
பைடானறும்.

படம் 2.49 70 பக்கங்கள் மேறறும் 35% inset 
மேதிப்புடன் கூடிய ஒரு �ட்சத்திைம்

2.18.5 வடிவத்திறகு நி்றம் மேறறும் 
பாஙகு்கக்ள நிைப்பு்தல்

டசவவ்கத்திறகு நி்றம் நிைப்பு்தல்
1. டை்கெடாங்கல் டூதலப் பயனபடுத்தி

டசவவகம் வதைய பவண்டும்.
2. டசவவகத்தை பைர்நடைடு்கக

பவண்டும்.

6. அதிலுள்ள Number of sides
உதைப்டபட்டியில் 5 எ்ன உள்ளிெவும்.

7. Star inset உதைப்டபட்டியில் 50%
எ்ன உள்ளிெவும்.

8. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன அழுத்ைவும்.
இப்டபடாழுது திதையில் ஒரு
்ட்சத்திைம் டைரியும்.

படம் 2.46 ஒரு �ட்சத்திைம்

 Star inset சைவீைம் பலபகடாண 
வடிவத்தை உள்பு்மேடாக 
இழுத்து ்ட்சத்திை வடிவத்தை்க 
டகடாடு்ககி்து.

ட்காடுக்கப்பட்ட அ்ளவு்களுககு 
�ட்சத்திைம் வகை்தல்

1. Star inset மேதிப்பு 50%
ப்ககங்களின எண்ணி்கதக 15

பமேற்கண்ெ அளவுகளு்ககு கீபை 
டகடாடு்ககப்பட்டுள்ள ்ட்சத்திை வடிவம் 
பைடானறும்.

படம் 2.47 15 பக்கங்கள் மேறறும் 50% inset 
மேதிப்புடன் கூடிய ஒரு �ட்சத்திைம்
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2.19 பக்கங்களில் டவகல டசய்்தல்
பபஜபமே்ககர் டமேனடபடாருள் அதிக 
அளவில் ப்ககங்கதள டைடாகுப்பைற்குப் 
பயனபடுத்ைப்படுகி்து. ஒரு டபரிய 
ஆவணத்தில் புதிய ப்ககங்கதள
பசர்்ககவும், ஏற்க்னபவ இரு்ககும் 
ப்ககங்கதள நீ்ககவும், ப்ககங்கதள
்கர்த்ைவும், வரிதசப்படுத்ைவும் 
பபஜபமே்ககர் பயனபடுகி்து. 

2.19.1 ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கத்திறகுச 
டசல்லு்தல்

ஒரு ஆவணத்தின பல பகுதிகளு்ககுச் 
டசல்ல பபஜபமே்ககரில், பல வழிமுத்கள் 
உள்ள்ன.

டசய்முக்ற 1
ஒரு ப்ககத்திலிருநது மேற்ட்டாரு ப்ககத்திற்குச் 
டசல்ல விதசப்பலதகயில் Page Up மேற்றும்  
Page Down விதசகதளப் பயனபடுத்ைலடாம்.  
இது ்டாம் அடி்ககடி பயனபடுத்ை்ககூடிய 
உலவுைல் முத்யடாகும்.

டசய்முக்ற 2
திதையின இெது கீழ ஓைத்திலுள்ள 
ப்ககத்திற்கடா்ன பணி்ககுறிதய்க 
கிளி்க டசயதும் ஆவணத்தின ஒரு 
ப்ககத்திலிருநது மேற்் ப்ககத்திற்குச் 
டசல்லலடாம்.  படார்்கக பவண்டிய ப்ககத்தின 
பணி்ககுறிதய்க கிளி்க டசயைடால் அநைப் 
ப்ககம் திதையில் கடாட்ெப்படும்.

டசய்முக்ற 3 
Go to page உதையடாெல் டபட்டிதயப் 
பயனபடுத்துைல்

ஆவணத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கத்திறகுச 
டசல்ல 

1. பட்டிப் பட்தெயில் Layout > Go to
page எனபதை்க கிளி்க டசயயவும்.
அல்லது விதசப்பலதகயில்
Alt+Ctrl+G எனபதை்க அழுத்ைவும்.

3. பட்டிப்பட்தெயில் Window>show
colors எனபதை்க கிளி்க டசயயவும்.
(அல்லது) விதசப்பலதகயில் Ctrl +J
எனபதை அழுத்ைவும். இப்டபடாழுது 
Colors palette பைடானறும்.

4 அதில் பைதவயடா்ன நி்த்தை்க
கிளி்க டசயயவும்.

5. அநை நி்த்ைடால் டசவவகம் 
நிைப்பப்படும்.

படம் 2.50 Window பட்டியிலுள்்ள Show colors 
ட்தர்வு

படம் 2.51 வடிவங்களுககு நி்றம் நிைப்பு்தல்

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 02.indd   52 15/04/19   7:23 PM



53பாடம் 02 அடடாப் டபஜடமேக்கர்

படம் 2.54 Layout பட்டியிலுள்்ள  Insert Page 
ட்தர்வு

3. Insert Page உதையடாெல் டபட்டி
பைடானறும்.

படம் 2.55 Insert Page உகையாடல் டபட்டி

4. Insert உதைப்டபட்டியில் பசர்்கக
பவண்டிய ப்ககங்களின
எண்ணி்கதகதய உள்ளிெவும்.

5. ைற்பபடாதைய ப்ககத்திற்கு பினபு
புதிய ப்ககத்தைச் பசர்்கக,   page(s)
கீழி்ங்குப் பட்டியில்  ‘after’
எனபதை்க கிளி்க டசயயவும்.

6. Insert டபடாத்ைடாத்ன அழுத்ைவும்.
7. இப்டபடாழுது புதிய ப்ககங்கள்

பசர்்ககப்பட்டிரு்ககும்.

2.19.3 பக்கங்கக்ள நீககு்தல் 
Remove pages உதையடாெல் டபட்டி 
மூலம் பைதவயில்லடாை ப்ககங்கதள நீ்கக 
முடியும். 

1. பட்டிப்பட்தெயில் Layout > Remove 
pages எனபதை்க கிளி்க டசயயவும்.

படம் 2.52 Layout பட்டியிலுள்்ள  Go to page 
ட்தர்வு

2. இப்டபடாழுது  Go to page உதையடாெல்
டபட்டி பைடானறும்.

படம் 2.53 Go to page உகையாடல் டபட்டி

3. அநை உதையடாெல் டபட்டியில்
பைதவயடா்ன ப்ககத்தின எண்தண
உள்ளிெவும்.

4. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன அழுத்தி்னடால்
்மே்ககுத் பைதவயடா்ன ப்ககம்
திதையில் பைடானறும்.

2.19.2 பக்கங்கக்ள டசருகு்தல்
ஒரு ஆவணத்தில் பல ப்ககங்கதள 
பசர்்கக முடியும்.  ைற்பபடாதைய ப்ககத்திற்கு 
முனபும், பினபும், இரு ப்ககங்களு்ககு 
இதெயிலும் புதிய ப்ககங்கதள பசர்்கக 
முடியும்.  புதிய ப்ககங்கதள பசர்்ககும் 
பபடாது, பபஜபமே்ககர் ைடா்னடாகபவ ப்கக 
எண்கதள மேடாற்றி்க டகடாள்ளும்.

பக்கங்கக்ள டசர்க்க
1. பசர்்கக பவண்டிய ப்ககத்திற்கு

முைல் ப்ககத்தில் கிளி்க டசயயவும்.
2. பட்டிப்பட்தெயில் Layout > Insert

Pages எனபதை்க கிளி்க டசயயவும்.
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டகடாண்டிரு்ககின்்ன.  பமேலும் அதவகள் 
Column guides, Ruler guides மேற்றும் Margin 
guides ஐயும் டகடாண்டுள்ள்ன. 

மேடாஸெர் ப்ககத்தில் தவ்ககப்படும் 
எநை உறுப்படிதயயும் ஒரு ஆவணப் 
ப்ககத்தில் இருநது பைர்நடைடு்கக 
முடியடாது.  மேற்் ப்ககங்கதளப் பபடாலபவ 
மேடாஸெர் ப்ககங்களிலும் டபடாருள்கதள 
உருவடா்ககலடாம், திருத்ைலடாம் மேற்றும் 
நீ்ககலடாம்.  ஆ்னடால் இதவ அத்னத்தையும் 
மேடாஸெர் ப்ககங்களிலிருநது மேட்டும்ைடான 
டசயய பவண்டும்.

ஒரு ஆவண சடாளைத்தின கீழ 
இெது மூதலயில் மேடாஸெர் ப்ககங்கதள்க 
குறி்ககும் ஒரு பணி்ககுறிதய்க கடாணலடாம்.   
L மேற்றும் R எழுத்து்ககள்  (L- இெது 
மேற்றும்  R- வலது எனபதை்க குறி்ககி்து) 
எதிடைதிர் ப்ககம் டகடாண்ெ மேடாஸெர் ப்கக 
பணி்ககுறிதய்க குறி்ககப் பயனபடுகி்து.  
ஒற்த்ப் ப்கக மேடாஸெர் பணி்ககுறிதய்க 
குறி்கக R  மேட்டுபமே பயனபடுத்ைப்படுகி்து.

படம் 2.58 மோஸடர் பக்கப் பணிககுறி

2.20.1 மோஸடர் பக்கத்தில் பக்க 
எண்்கக்ள டசர்த்்தல்

அகனத்துப் பக்கங்களிலும் பக்க 
எண்்கக்ள உருவாக்க

1. Master pages பணி்ககுறியில் கிளி்க
டசயய பவண்டும்.

2. இப்டபடாழுது டெ்கஸட் டூதல்க கிளி்க
டசயைடால் டசருகும் புள்ளி I-beam
ஆக மேடாறும்.

படம் 2.56 Layout பட்டியிலுள்்ள   Remove pages 
ட்தர்வு

2. Remove pages உதையடாெல் டபட்டி
பைடானறும்.

படம் 2.57 Remove pages உகையாடல் டபட்டி

3. நீ்கக பவண்டிய ப்ககங்களின
டைடாெ்கக எண்தணயும், முடிவு
எண்தணயும் டகடாடு்கக பவண்டும்.

4. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க டசயய
பவண்டும்.  இப்டபடாழுது பைதவயற்்
ப்ககங்கள் நீ்ககப்பட்டுவிடும்.

2.20 மோஸடர் பக்கங்கள் (Master Pages)
மேடாஸெர் ப்ககத்தில் தவ்ககப்படும் 
எநைடவடாரு டபடாருளும் ஆவணத்தில் 
உள்ள அத்னத்துப் ப்ககங்களிலும் 
பைடானறும்.  அடுத்ைடுத்ை ப்ககங்களில் 
நீங்கள் மீண்டும் அபை டபடாருள்கதள 
உருவடா்கக பவண்டிய அவசியமில்தல.  
அை்னடால் ப்ைத்தின அளவு குத்கி்து.

மேடாஸெர் ப்ககங்கள் டபடாதுவடாக 
பலடாபகடா்ககள் (logos) ப்கக எண்கள், 
ைதலப்புகள் மேற்றும் அடி்ககுறிப்புகதள்க 
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3. ப்கக எண் இெ பவண்டிய இெது மேடாஸெர் ப்ககத்தை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.
4. Ctrl+Alt+P எனபதை அழுத்ை பவண்டும்.
5. இெது மேடாஸெர் ப்ககத்தில் ப்கக எண் ‘LM’ எ்னத் பைடானறும்.
6. இபை பபடானறு ப்கக எண் இெ பவண்டிய வலது மேடாஸெர் ப்ககத்தை்க கிளி்க டசயய 

பவண்டும்.
7. Ctrl+Alt+P  எனபதை அழுத்ை பவண்டும்.
8. வலது மேடாஸெர் ப்ககத்தில் ப்கக எண் ‘RM’ எ்னத் பைடானறும். மேற்் ப்ககங்களில் 

சரியடா்ன ப்கக எண்கள் டைரியும்.

படம் 2.59 மோஸடர் பக்கத்தில் பக்க எண்்கக்ள டசர்த்்தல்

2.20.2 மோஸடர் பக்கத்திலுள்்ள டபாருள்்கக்ள மேக்றத்்தல்
மேடாஸெர் ப்ககத்தில் உள்ள டபடாருள்கள், ஒரு குறிப்பிட்ெ ப்ககத்தில் டைரியடாமேல் மேத்்கக  
View>Display Master items எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  (வை்ககமேடாக இதில்  
குறியீடு இரு்ககும்.)

படம் 2.60 View பட்டியிலுள்்ள Display Master items

2.20.3 Master pages palette கடக ்காண்பித்்தல்
மேடாஸெர் ப்ககத்தில் டசயய்ககூடிய அத்னத்து்க கட்ெதளகதளயும் Master pages Palette 
ஒழுங்குப்படுத்துகி்து. Master Pages palette தெ்க கடாண்பி்கக:

1. பட்டிப்பட்தெயில் Windows>Show Master Pages எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
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2.20.4 மோஸடர் பக்கம் உருவாககு்தல்
பபஜபமே்ககரில் உருவடா்ககப்படும் 
அத்னத்து ஆவணங்களிலும் டகடாெடா 
நிதலயடாக ‘Document Master’ என் 
டபயரில் மேடாஸெர் ப்ககம் இரு்ககும்.  ஒருசில 
ப்ைங்களில் ஒனறு்ககு பமேற்பட்ெ மேடாஸெர் 
ப்ககங்கள் பைதவப்பெலடாம்.  

ஒரு ஆவணத்தில் ஒனறு்ககு 
பமேற்பட்ெ மேடாஸெர் ப்ககங்கதள 
உருவடா்ககும் பபடாது, ஒவடவடாரு ப்ககமும் 
ைதலப்புகள், அடி்ககுறிகள், ப்கக எண்கள், 
சட்ெங்கள் மேற்றும் இைை உறுப்புகளின 
டைடாகுப்தப்க டகடாண்டிரு்ககும்.  

புதிய மேடாஸெர் ப்ககத்தை 
உருவடா்ககும் பபடாது, அைன டபயர் மேற்றும் 
ஓை அளவுகதள உள்ளிெ பவண்டும்.
புதிய மோஸடர் பக்கத்க்த உருவாக்க,

1. Master Pages Palette இல்  New Master 
Page பணி்ககுறிதய்க கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.  இப்டபடாழுது New Master 
Page  உதையடாெல் டபட்டி பைடானறும். 

2. அதில் Name எனனும் 
உதைப்டபட்டியில் மேடாஸெர் ப்ககத்தின 
டபயதை உள்ளிெ பவண்டும்.

3. Margins மேற்றும் Column Guides 
பகுதிகளில் பைதவயடா்ன 
மேடாற்்ங்கதள டசயய பவண்டும்.

4. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன அழுத்ைவும்.  
புதிய மேடாஸெர் ப்ககம், Master Pages 
Palette இல் பைடானறும். 

படம் 2.63 புதிய மோஸடர் பக்கப் பணிககுறி

படம் 2.61 Window பட்டியிலுள்்ள Show Master 
Pages

2. Master pages Palette திதையில் 
பைடானறும்.

New Master 
Pages icon

Master Pages tab Master Pages List

Pop-up Menu

Page Delete  
Icon

படம் 2.62 Master Pages Palette
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 ஒனறிற்கு பமேற்பட்ெ ப்கக எண்கள் 
கடாற்புள்ளி (,) மூலம் பிரி்ககப்பெ 
பவண்டும். (எ.கடா 5, 7, 9) 

 டைடாெர்ச்சியடா்ன ப்ககங்கதள அச்சிெ  
hyphen(-) பயனபடுத்ை பவண்டும்.  
(எ.கடா 10-17 எனறு டகடாடுத்ைடால் ப்கக 
எண் 10திலிருநது 17 வதை உள்ள 
ப்ககங்கதள அச்சிடும்.)

 ஒரு குறிப்பிட்ெ ப்ககத்திலிருநது 
ஆவணத்தின இறுதி வதை அச்சிெ, 
அச்சிெ பவண்டிய டைடாெ்கக ப்கக 
எண்தண்க டகடாடுத்து  hyphen(-) 
டகடாடு்கக பவண்டும். (எ.கடா.5-) 
ைனித்ைனி ப்கக எண்கதள கடாற்புள்ளி 
(,) மூலம் பிரித்தும், டைடாெர்ச்சியடா்ன 
ப்ககங்கதள hyphen (-) மூலமும் 
டகடாடுத்து ஒபை ப்ைத்தில் அச்சிெ 
முடியும்.  (எ.கடா 5, 9,15-26) 

 Print: Print கீழி்ங்குப் பட்டிப்டபட்டியில்  
Odd pages எனபதைத் பைர்நடைடுத்து 
ஒற்த்ப்பதெ ப்கக எண் உதெய 
ப்ககங்கதள மேட்டும் அச்சிெ முடியும்.  
அபை பபடானறு Even pages எனபதைத் 
பைர்நடைடுத்து இைட்தெப்பதெ ப்கக 
எண் உதெய ப்ககங்கதள மேட்டும் 
அச்சிெ முடியும்.
●	 Copies உதைப்டபட்டியில் 

பைதவயடா்ன ்கல்களின 
எண்ணி்கதகதய உள்ளிெ 
பவண்டும்.

●	 Collate எனனும் பைர்வுப் 
டபட்டிதய பைர்வு டசயயலடாம் 
அல்லது பைர்வு டசயயடாமேலும் 
இரு்ககலடாம்.

 ஐநது ப்ககங்கள் டகடாண்ெ ஒரு 
ஆவணத்தை ்டானகு ்கல்கள் 
அச்சிெ பவண்டுடமேனில்,

 இப்டபடாழுது  collate எனனும் 
பைர்வுப் டபட்டி பைர்வு டசயயடாமேல் 
இருநைடால், முைல் ப்ககம் ்டானகு 

படம் 2.64 New Master Page  உகையாடல் 
டபட்டி

2.21 ஆவணத்க்த அசசிடல் 
1. பட்டிப்பட்தெயில் File>print 

எனபதை்க கிளி்க டசயயவும். 
(அல்லது)  Ctrl+P எனனும் 
விதசப்பலதக குறு்ககு வழிதயப் 
பயனபடுத்ைவும்.  Print Document 
உதையடாெல் டபட்டி பைடானறும்.

2. அதில் கீழ்ககண்ெ மேடாற்்ங்கதள 
டசயயவும்.
●	 Printer கீழி்ங்குப் 

பட்டிப்டபட்டியில் அச்சுப்டபடாறிதய 
பைர்நடைடு்ககவும்.

●	 அச்சிெ பவண்டிய ப்ககங்கதள்க 
குறிப்பிெ   Pages பகுதியில் 
கீழ்ககண்ெவற்றில் ஏபைனும் 
ஒனத்த் பைர்நடைடு்ககவும்.

 All: இநை விருப்பம் ஆவணத்தில் 
உள்ள அத்னத்துப் ப்ககங்கதளயும் 
அச்சிடும்.

 Ranges: இநை விருப்பத்தில் 
ப்கக எண்கதள்க டகடாடுத்து 
ஒரு ப்ககத்தைபயடா அல்லது 
டைடாெர்ச்சியடா்ன பல ப்ககங்கதளபயடா 
அச்சிெலடாம்.
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்கல்கள் அச்சிட்ெ பி்கு, இைண்ெடாவது ப்ககம் ்டானகு ்கல்கள் அச்சிடும்.  இபை 
பபடானறு ஐநைடாவது ப்ககம் வதை அச்சிடும்.  ஆ்னடால்  collate எனனும் பைர்வுப் டபட்டி 
பைர்வு டசயதிருநைடால் முைலில் ஒனறிலிருநது ஐநது ப்ககங்கள் வதை டைடாெர்ச்சியடாக 
அச்சிடும்.  அைன பி்கு மே்படியும் ஒனறிலிருநது ஐநது ப்ககங்கள் வதை டைடாெர்ச்சியடாக 
அச்சிடும்.  இபை பபடானறு ்டானகு ்கல்களும் அச்சிெப்படும்.

3. இறுதியடாக Print டபடாத்ைடாத்ன அழுத்ைவும்.

படம் 2.65 print document உகையாடல் டபட்டி

நிகனவில் ட்காள்்க

●	 டெஸ்கெடாப் பப்பிளிசிங் (சுரு்ககமேடாக DTP) எனபது DTP டமேனடபடாருதளப் பயனபடுத்தி 
ஆவணங்களு்ககடா்ன ப்ககங்கதள வடிவதமேப்பு (page Layout) டசயவைடாகும். 

●	 புகழடபற்் DTP டமேனடபடாருள்களுள் சில அபெடாப் பபஜபமே்ககர்  (Adobe PageMaker), 
அபெடாப் இனடிதசன (Adobe InDesign), குவடார்்க எ்கஸபிைஸ  (QuarkXPress) 
பபடான்தவ.

●	 அபெடாப் பபஜபமே்ககர் எனபது ஒரு ப்கக வடிவதமேப்பு டமேனடபடாருளடாகும்.  இது 
அச்சிடுவைற்கு ஏற்் வதகயில் ஆவணங்கதள வடிவதமே்ககப் பயனபடுகி்து.

●	 கருப்பு நி் எல்தல்க பகடாட்டிற்கு டவளியில் உள்ள பகுதி ஒட்டுப்பலதக  (Pasteboard)  
எ்ன அதை்ககப்படுகி்து.

●	 ஆவணத்தில் உள்ள உதையில் மேடாற்்ங்கள் டசயவது உதை பதிப்பித்ைல் (Text 
Editing) எ்னப்படும்.
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Header (ைதலப்பு) ஒவடவடாரு ப்ககத்தின பமேற்பகுதியிலும் மீண்டும் மீண்டும் வரும் உதை 

Footer (அடி்ககுறிப்பு) ஒவடவடாரு ப்ககத்தின கீழப்பகுதியிலும் மீண்டும் மீண்டும் வரும் உதை

Symbol (அதெயடாளம்) பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தில் டசருகப்படும் ஒரு குறியீடு அல்லது சி்ப்பு 
குறியீடு

Margins (ஓைம்) ஆவணத்திலுள்ள உதை்ககும் ப்ககத்தின விளிம்பிற்கும் இதெப்பட்ெ 
பகுதி

Orientation ஒரு ஆவணத்தை எநை திதசயில் (நீளவடா்ககில் அல்லது அகலவடா்ககில்) 
அச்சிெ பவண்டும் எ்ன்க குறிப்பது

Menu (பட்டி) கட்ெதளகளின பட்டியல்

Editing (பதிப்பித்ைல்) உதையில் டசயயப்படும் மேடாற்்ங்கள்

Undo இறுதியடாக்க டகடாடுத்ை கட்ெதளதயத் திரும்பப் டப்ல்

Redo Undo கட்ெதளதயத் திரும்பப் டப்ல்

●	 உதைத்டைடாகுதியடா்னது ்டாம் ைட்ெச்சு டசயை உதைதயபயடா அல்லது ஒட்டிய 
உதைதயபயடா அல்லது பவறு ஆவணத்திலிருநது டகடாண்டு வைப்பட்ெ உதைதயபயடா 
டகடாண்டிரு்ககும்.

●	 ஒரு உதைத்டைடாகுதியிலுள்ள உதையடா்னது மேற்ட்டாரு உதைத்டைடாகுதி்ககுள் 
டசல்லுமேடாறு, ஒரு உதைத்டைடாகுதிதய மேற்ட்டாரு உதைத்டைடாகுதியுென 
இதண்ககபவடா அல்லது டைடாெர்புபடுத்ைபவடா முடியும்.  இவவடாறு 
டைடாெர்புபடுத்ைப்பட்டிரு்ககும் உதைத்டைடாகுதிகளு்ககு டைடாெர்புள்ள 
உதைத்டைடாகுதிகள்  (Threading text blocks) எனறு டபயர்.

●	 உதைத்டைடாகுதிகளு்ககு இதெபய உள்ள உதைதய இதண்ககும் டசயல்முத்்ககு 
டைடாெர்புபடுத்ைப்பட்ெ உதை (threading text) எனறு டபயர்.

●	 ஒனறு அல்லது அைற்கு பமேற்பட்ெ டைடாெர்புள்ள உதைத்டைடாகுதிகள் வழியடாக படாயும் 
உதை ஸபெடாரி (story) எ்னப்படும்.

●	 மேடாஸெர் ப்ககத்தில் தவ்ககப்படும் எநைடவடாரு டபடாருளும் ஆவணத்தில் உள்ள 
அத்னத்துப் ப்ககங்களிலும் பைடானறும்.

●	 மேடாஸெர் ப்ககங்கள் டபடாதுவடாக பலடாபகடா்ககள் (logos), ப்கக எண்கள், ைதலப்புகள் 
மேற்றும் அடி்ககுறிப்புகதள்க டகடாண்டிரு்ககின்்ன.

●	 மேடாஸெர் ப்ககத்தில் தவ்ககப்படும் எநை உறுப்படிதயயும் ஒரு ஆவணப் ப்ககத்தில் 
இருநது பைர்நடைடு்கக முடியடாது.
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 அ) Ctrl+A 
 ஆ) Ctrl +B 
 இ) Ctrl+C
 ஈ) Ctrl+W
6. _________ கருவி ஆவணத்தின 

ஒரு பகுதிதயப் டபரிைடா்ககிப் படார்்ககப் 
பயனபடுகி்து.

 அ) Text tool  
 ஆ) Line tool 
 இ) Zoom tool  
 ஈ) Hand tool
7. டபட்டிகள் வதைவைற்குப் பயனபடும் 

கருவி _________
 அ) Line
 ஆ) Ellipse 
 இ) Rectangle  
 ஈ) Text
8. Place கட்ெதள _________ 

பட்டியில் இெம்டபற்றிரு்ககும்.
 அ) File
 ஆ) Edit
 இ) Layout
 ஈ) Window
9. முழு ஆவணத்தைத் பைர்நடைடு்கக 

விதசப்பலதகயில் _________ 
குறு்ககு வழி சடாவி பசர்மேடா்னத்தை 
அழுத்ை பவண்டும்.

 அ) Ctrl+A 
 ஆ) Ctrl +B 
 இ) Ctrl+C
 ஈ) Ctrl+D

பகுதி – அ 
 I.   சரியான விகடகயத் 

ட்தர்்நட்தடுத்து எழுது்க
1. DTP எனபைன விரிவடா்ககம் 

_________
 அ) Desktop Publishing 
 ஆ) Desktop publication 
 இ) Doctor to Patient  
 ஈ) Desktop Printer
2. _________ எனபது ஒரு DTP 

டமேனடபடாருளடாகும். 
 அ) Lotus 1-2-3
 ஆ) PageMaker
 இ) Maya
 ஈ) Flash
3. எநை பட்டியில் New கட்ெதள 

இெம்டபற்றுள்ளது?
 அ) File menu
 ஆ) Edit menu
 இ) Layout menu   
 ஈ) Type menu
4. Page Maker சன்னல் திதையில் கருப்பு 

நி் எல்தல்க பகடாட்டிற்கு டவளியில் 
இரு்ககும் பகுதி _________ எ்ன 
அதை்ககப்படும்.

 அ) page  
 ஆ) pasteboard
 இ) blackboard  
 ஈ) dashboard
5. PageMaker ஆவணத்தை 

மூடுவைற்கடா்ன விதசப்பலதக 
குறு்ககு வழி _________
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 இ) Paste - (iii) Ctrl+X
 ஈ) Undo - (iv) Ctrl+C
19. கீழ்ககண்ெவற்றில் டபடாருநைடாை 

ஒனத்த் பைர்நடைடு.
 i.  Adobe PageMaker, QuarkXPress, 

Adoble InDesign, Audacity
 ii.  File, Edit, Layout, Type, Zip
 iii.  Pointer Tool, Line Tool, Hide Tool, 

Hand Tool
 iv. Bold, Italic, Portrait, Underline.
20. கீழ்ககண்ெவற்றில் சரியடா்ன 

கூற்த்த் பைர்நடைடு.
 i. அ)  சுட்டியின மூலம் மேட்டுபமே 

உதைதயத் பைர்நடைடு்கக 
முடியும்.

  ஆ)  சுட்டி மேற்றும் 
விதசப்பலதகயின மூலம் 
உதைதயத் பைர்நடைடு்கக 
முடியும்.

 ii.  அ)  DTP  எனபைன விரிவடா்ககம் 
Desktop publishing. 

  ஆ)  DTP  எனபைன விரிவடா்ககம் 
Desktop publication.

21. கீழ்ககண்ெவற்றில் சரியடா்ன 
இதணதயத் பைர்நடைடு.

 i. அ) Edit Cut
   ஆ) Edit New
 ii. அ) Undo Copy
   ஆ) Undo Redo 

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரி்களில் விகடயளிக்கவும்  

1. Desktop publishing என்டால் என்ன?
2. DTP டமேனடபடாருள்களு்ககு 

எடுத்து்ககடாட்டுகள் ைருக.
3. பபஜபமே்ககர் டமேனடபடாருதள 

தி்ப்பைற்கடா்ன வழிமுத்கதள்க 
கூறு.

10. எழுத்து வடிவூட்ெல் 
கீழ்ககண்ெவற்றில் எநை 
பண்புகதளப் டபற்றிரு்ககும்?

 அ) Bold
 ஆ) Italic
 இ) Underline 
 ஈ) All of these
11. உதைதய பதிப்பி்கக பயனபடும் 

கருவி எது?
 அ) Text tool
 ஆ) Type tool 
 இ) Crop tool  
 ஈ) Hand tool
12. PageMaker இல் ஆவணத்தை 

அச்சிெப் பயனபடும் விதசப்பலதக 
குறு்ககு வழி _________

 அ) Ctrl+A 
 ஆ) Ctrl +P
 இ) Ctrl+C
 ஈ) Ctrl+V
13. அபெடாப் பபஜபமே்ககர் எனபது 

_________ டமேனடபடாருளடாகும்.
14. _________ பட்தெ பபஜபமே்ககர் 

ஆவணத்தின பமேல்பகுதியில் 
இரு்ககும்.

15. ஆவணத்தை பமேலும் கீழுமேடாகவும், 
இெது மேற்றும் வலது பு்மேடாகவும் 
்கர்த்துவதை _________ 
எனகிப்டாம்.

16. _________ கருவி வட்ெம் 
வதைவைற்குப் பயனபடுகி்து.

17. _________ பட்டிதய்க கிளி்க 
டசயது Insert Pages விருப்பத்தைப் 
டப்லடாம்.

18. டபடாருத்துக.
 அ) Cut - (i) Ctrl+Z
 ஆ) Copy - (ii) Ctrl+V
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3. பபஜபமே்ககரில் உள்ள 
ஏபைனும் மூனறு கருவிகளின 
குறும்பெங்கதளயும், அைன 
பயனகதளயும் கூறு.

4. பிரி்ககப்பட்ெ உதைத்டைடாகுதிதய 
எவவடாறு பசர்ப்படாய?

5. உதை உள்ள சட்ெங்கதள எவவடாறு 
இதணப்படாய?

6. மேடாஸெர் ப்ககத்தின பயன என்ன?
7. மேடாஸெர் ப்ககத்தில் ப்கக எண்கதள 

எவவடாறு பசர்ப்படாய?

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பக்க அ்ளவில் 

விகடயளிக்கவும்
1. பபஜபமே்ககர் கருவிப்டபட்டியிலுள்ள 

கருவிகதளப் பற்றி விவரி.
2. சட்ெத்தில் உதைதய தவப்பைற்கடா்ன 

வழிமுத்கதள்க கூறு.
3. உதைத்டைடாகுதியிலுள்ள உதைதய 

சட்ெத்திற்கு எவவடாறு மேடாற்றுவடாய?
4. படாலிகடான டூதலப் பயனபடுத்தி 

ஒரு ்ட்சத்திைம் வதைவைற்கடா்ன 
வழிமுத்கதள்க கூறு.

4. பபஜபமே்ககர் டமேனடபடாருளில் 
ஒரு புதிய ஆவணத்தை எவவடாறு 
தி்்ககலடாம்?

5. ஒட்டுப்பலதக என்டால் என்ன?
6. பபஜபமே்ககரில் உள்ள பட்டிப்பட்தெ 

பற்றி குறிப்பு எழுதுக.
7. எலிப்ஸ டூல் மேற்றும் எலிப்ஸ ஃபிபைம் 

டூல் பவறுபடுத்துக.
8. உதை பதிப்பித்ைல் என்டால் என்ன?
9. உதைத்டைடாகுதி என்டால் என்ன?
10. டைடாெர்புள்ள உதைத்டைடாகுதி 

என்டால் என்ன?
11. டைடாெர்புள்ள உதை என்டால் என்ன?
12. பபஜபமே்ககரில் புதிய ப்ககங்கதள 

எவவடாறு டசருகலடாம்?

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்திய்ளவில் 

விகடயளிக்கவும்  
1. பபஜபமே்ககர் என்டால் என்ன?  அைன 

பயனகதள கூறு.
2. பபஜபமே்ககரில் உள்ள ஏபைனும் 

மூனறு கருவிகதளயும் அைன 
விதசப்பலதக குறு்ககு வழிகதளயும் 
கூறு.
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03பாடம்

தரவுதள ்மைாண்ணம அணமப்பு – அறிமுகம்

 கற்றலின் ்நாககங்கள்
●	 �ரவு�ை ்கருததுருக்்கள், கூறு்கள் ைறறும் அ�ன தேயறபேொடு்க்ை புரிநது த்கொள்ளு�ல்.
●	 �ரவின வரவுநி்ல ைொதிரி்யப பேறறி த�ரிநது த்கொள்ளு�ல்.
●	 �ரவு�ைததில் வினவல் தைொழி்க்ை புரிநது த்கொள்ளு�ல்.
●	 SQL ்கடட்ை்கள் ைறறும் வினவல் தேயலொக்்கங்க்ை எழுதுவ�றகு �யொர் தேய்�ல்.
●	 MySQL-ஐ பேயனபேடுததி நிரலொக்்க திறன்கள் ைறறும் நுடபேங்க்ை அதி்கரித�ல்.

3.1  தரவுதள ்மைாண்ணம 
அணமப்பு – அறிமுகம்

DBMS எனபேது �ரவு�ை ்ைலொண்ை 
அ்ைபபு (Data Base Management 
System) எனபே�ன விரிவொக்்கைொகும்.  நொம் 
இ்� வொர்த்�்கைொ்கப பிரிதது அ�ன 
அர்த�ங்க்ைக் ்கொண்பேொம்.  �ரவு�ைம் 
எனபேது �ரவு்க்ை ்ேமிக்்க, மீடதடடுக்்க 
ைறறும் நிர்வகிக்்கக் கூடிய ஒரு இடைொகும்.  
அபபேடியொனொல், �ரவு எனறொல் எனன?  
அர்த�முள்ை �்கவல்்கைொகிய உங்கள் 
தபேயர், உங்களுக்கு பிடித�ைொன நிறம் மு�ல் 
சிக்்கலொன �ரவு்கைொகிய விஞஞொனி்கைொல் 
்்கயொைபபேடும் வொனியல் �ரவு்கள் 
வ்ர அ்னததும் �ரவு�ைததின கீழ் 
வருகினறன.  ்ைலொண்ை அ்ைபபு 
எனபேது �ர்வ நிர்வகிபபே�ற்கொன 
நிரல்்களின ஒரு த�ொகுதி்யக் 
குறிக்கிறது.  இது ்ேமித�ல், மீடதடடுத�ல் 
(அ) திரும்பேப தபேறல், வடி்கடடு�ல் ்பேொனற 
பேல்்வறு தேயல்்க்ைக் த்கொணடுள்ைது.  

MySQL, Oracle ்பேொனற்வ பிரபேலைொன 
�ரவு�ை ்ைலொண்ை அ்ைபபு்கைொகும்.  
�ரவிற்கொன பேொது்கொப்பே வைஙகு�ல், 
பேயனர்்களுக்கு எளி்ையொன அணுகு�ல் 
்பேொனற்வ DBMS-ன குறிபபிடத�க்்க 
சிறபபேம்ேங்கைொகும்.

3.1.1 DBMS – அறிமுகம்
வணரயணற
‘�ரவு �ை்ைலொண்ை அ்ைபபு’ 
எனபேது, �ரவு�ைங்க்ை உருவொக்்க 
ைறறும் நிர்வகிபபே�ற்கொன ஒரு அ்ைபபு 
தைனதபேொருைொகும்.  DBMS பேயனர்்கள் 
ைறறும் நிரலர்்களுக்கு �ரவு்க்ை 
உருவொக்்க, மீதடடுக்்க, புதுபபிக்்க ைறறும் 
நிர்வகிபபே�ற்கொன ஒரு மு்றயொன 
வழி்ய வைஙகுகிறது.

தரவுதளத்தில எ்நத வணகயான தரவுகள் 
்சமிககப்படுகின்றன?
�ரவு்க்ை ்ேமித�ல் எனற ்கருததுரு 
பேல்்வறு வடிவ்ைபபில் 40 
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வருடங்களுக்கு முன்பே த�ொடங்கபபேடடது.  
முந்�ய நொட்களில், �ரவு்க்ை 
்ேமிக்்க து்ை அட்ட (Punched Card) 
த�ொழில்நுடபேம் பேயனபேடுத�பபேடடது.  பிறகு 
்்கொபபு்கள் (Files) பேயனபேடுத�பபேடடன.  
்்கொபபு அ்ைபபு்க்ை �ரவு�ை அ்ைபபின 
முன்னொடி எனற்ைக்்கபபேடுகினறன.  
்்கொபபு அ்ைபபில், குறியீடடு, சீரறற ைறறும் 
த�ொடர் அணு்கல் ் பேொனற பேல்்வறு அணு்கல் 
மு்ற்கள் உள்ைன.  ்்கொபபு அ்ைபபில் 
பினவரும் பேல வரம்பு்கள் இருந�ன.

தரவு நகலகள்
ஒ்ர �ரவொனது, தேயலொக்்கதிற்கொன பேல 
வைங்கைொல் பேயனபேடுத�பபேடடது.  இது 
ஒ்ர �ரவின பேல ந்கல்்க்ை உருவொக்கி 
இடங்க்ை வீணொக்கியது.

அதிக பராமரிப்பு
அணு்கல் ்கடடுபபேொடு ைறறும் �ரவு 
நி்லத�ன்ை்ய ேரிபேொர்க்்க அதி்க 
பேரொைரிபபு த�ொ்்க ்�்வபபேடடது.

பாதுகாப்பு
�ரவுக்கு கு்றந� பேொது்கொப்பே 
வைங்கபபேடடது.  என்வ, ்்கொபபு 
அ்ைபபின ்ைறகூறிய வரம்பு்க்ை 
ேைொளிக்்க �ரவு�ை அ்ைபபு்கள் 
பிரபேலைொனது.

3.1.2 DBMS கருத்துருககள்
அ்னதது வி�ைொன �ரவு�ை 
்ைலொண்ை அ்ைபபு்களுக்கும் 
உறவுநி்ல �ரவு�ை ்ைலொண்ை 
அ்ைபபு (RDBMS – Relational Database 
Management System) ைறறும் தபேொருள் 
�ரவு�ை ்ைலண்ை அ்ைபபு (ODBNS 
– Object Database Management 
System) ்பேொனற தபேொருந�க்கூடிய சில 
�ரநி்ல்கள் உள்ைன.  அ்னதது 
DBMS-ம் பினவரும் இரணடு அடிபபே்ட 
்கருதது்க்ை பினபேறறுகினறன.

ACID பண்புகள்
இந� சுருக்்கம் அணுக்்்கொபபு (Atomicity), 
நி்லத�ன்ை (Consistency), �னித� 
நி்ல (Isolation), நீடித� திறன (Durability) 
எனபே்�க் குறிக்கும்.  முக்கியைொன 
விதி்யக் ்க்டபபிடிக்கிறது.  
அணுக்்்கொபபு, பேயனர் �ரவுத�ைததில் 
�ர்வ புதுபபிக்கும் தேய்மு்ற்ய 
தேய்யும் ்பேொது “அ்னதது அல்லது 
ஒனறுமில்்ல” (“all or notting’’) எனற 
விதி்யக் ்க்டபபிடிக்கிறது.  இந� 
புதுபபித�ல் தேயல்பேொடு பேரிவர்த�்ன 
எனறு அ்ைக்்கபபேடும் ைறறும் 
ஒனறு தவறறி்கரைொகிறது அல்லது 
்�ொல்விய்டகிறது.  �ரவு ைதிபபில் 
உள்ை ைொறறங்கள் ஏ்�னும் ஒரு 
த்கொடுக்்கபபேடட ்நரததில் நி்லயொன�ொ்க 
இருக்கும்.  இந�ப பேணபு தவறறி்கரைொன 
பேரிவர்த�்னக்கு உ�விபுரிகிறது.  ஒ்ர 
்நரததில் பேரிவர்த�்ன தேய்யும் ்பேொது 
�னித� நி்லப பேணபு ்�்வபபேடுகிறது.  
பேல பேயனர்்கள் ஒ்ர தபேொரு்ை ஒ்ர 
்நரததில் அணுகுவ�ன மூலைொ்க தேய்யும் 
பேரிவர்த�்ன்ய உடன நி்கழ் (Concurrent) 
பேரிவர்த�்ன எனபபேடும்.  �ரவுத�ை 
புதுபபித�லில் உள்ை முரணபேொடு்க்ைத 
�டுக்்க பிற பேயனர்்களிடமிருநது 
பேரிவர்த�்ன்கள் �னி்ைபேடுத�பபேடடு 
வரி்ேபபேடுத�பபேடுகிறன.  இது்வ 
நி்லத�ன்ையின அைவு எனபபேடும்.  
ஒரு அ்ைபபு ்�ொல்வி அ்டயும் ்பேொது 
அ்னதது பேரிவர்த�்ன்க்ையும் 
திரும்பேப தபேறும் திற்ன நீடித� திறன 
எனபபேடும்.

கட்டுப்பாடு ஒருங்கிணைத்தல மற்றும் 
நிணை நிறுத்தல
இது �ரவுப பேகிர்வுக்கு பேயனபேடுத�பபேடும் 
DBMSன இயஙகுமு்ற ஆகும்.  பேல 
பேயனர்்களி்ட்ய ஒ்ர �ரவு பேகிரபபேடும் 
்பேொது மு்றயொன அணு்கல் ்கடடுபபேொடு 
்�்வபபேடுகிறது.  ைறறும் பேயனபேொடு்களின 
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�ர்வ ைொறறும் உரி்ை நி்ல நிறுதது�ல் 
மூலம் ்கடடுபபேடுத�பபேடுகிறது.

3.2 DBMS தரவுதள மாதிரிகள்
�ரவு�ை த�ொழில்நுடபேம், உறவுநி்ல 
ைறறும் தபேொருள் உறவுநி்ல பேணபு்க்ைக் 
த்கொணட ைொதிரி்களின அடிபபே்டயில் 
அ்ைநதுள்ைது.  முக்கியைொன 
�ரவு�ை ைொதிரி்கள் பினவருைொறு 
த்கொடுக்்கபபேடடுள்ைன.

3.2.1 படிநிணை தரவுதள மாதிரி
IBM-ன மு�ல் DBMS ஆன IMS �்கவல் 
்ைலொண்ை அ்ைபபு (Intormation 
Management System) எனபது பிரபேலைொன 
பேடிநி்ல �ரவு�ை ைொதிரியொ்க இருந�து.  
இந� ைொதிரியின ஒவதவொரு பேதிவிலும் 
(records) �்கவல்்கள் ைரக்கி்ை 
அ்ைப்பேப ் பேொனற தபேற்றொர் – குைந்� 
உறவுநி்லயில் அ்ைக்்கபபேடடுள்ைன.  
இது உறவுநி்ல ைொதிரியின 
அடடவ்ணக்கு (Tables) நி்கரொனது.  
�னித� பேதிவு்கள் வரி்ே்களுக்கு 
ேைைொன்வ.  பேொர்க்்க பேடம் 3.1.

இந� ைொதிரியில், கு்றந� 
்�்வயறற �ரவு்கள் திற்ையொன ் �டல், 
�ரவு ஒருஙகி்ணபபு ைறறும் பேொது்கொபபு 
்பேொனற பேல நி்ற்கள் உள்ைன.  இது பேல 
– பேல உறவுநி்ல்க்ை, ்்கயொள்வதில் 

்கடினம் ைறறும் ந்டமு்றபபேடுதது�ல் 
சிக்்கல் ்பேொனற சில கு்ற்க்ையும் 
த்கொணடுள்ைது.

3.2.2 வணையணமப்பு மாதிரி
மு�ன மு�லில் Honeywell-ல் 
உருவொக்்கபபேடட �ரவு ைொதிரி IDS (Integrated 
Data Store) ஆகும்.  இது பேடிநி்ல �ரவுத�ை 
ைொதிரி்ய ஒததிருக்கும் �விர ஒவதவொரு 
உறுபபினரும் ஒனறுக்கு ்ைறபபேடட 
உரி்ையொை்ரக் த்கொணடுள்ைனர்.

பேலவறறுடன பேல 
உறவுநி்லயொனது எளிய மு்றயொல் 
்்கயொைபபேடுகிறது.  மூனறு �ரவு�ை 
கூறு்க்ைக் த்கொணடுள்ைது.  அ்வ, 
வ்லய்ைபபுததிடடம், து்ணத திடடம் 
ைறறும் �ரவு்ைலொண்ைக்்கொன தைொழி 
ஆகும்.  பேொர்க்்க பேடம் 3.2.

It has two parents

ABC college

Student

Department A College library

n:1

1:n

படம் 3.2 வணையணமப்பு மாதிரி

Company

MachinesUsers

Marketing Personnel

Devices

= Container

= Object

Applications

படம் 3.1 படிநிணை தரவுதள மாதிரி
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வணையணமப்புத்திட்டம் – இந�ததிடடம் 
�ரவுத�ை ்கடட்ைபபு பேறறிய 
அ்னத்�யும் வ்ரயறுக்கிறது.
துணைத்திட்டம் – பேயனருக்கு 
�ரவுத�ைங்களில் ்கடடுபபேொடு விதிக்கிறது.
மமாழி – �ரவுத�ைத்� அணுகுவ�ற்கொன 
அடிபபே்ட தேயல்மு்ற.
அதி்க உறவுநி்ல வ்்க்க்ைக் 
்்கயொளும் திற்ை, எளிய �ரவு அணு்கல், 
�ரவு ஒரு்ைபபேொடு ைறறும் �னித�ன்ை 
்பேொனற்வ இந� ைொதிரியின முக்கிய 
நன்ை்கள் ஆகும்.  இ்� வடிவ்ைபபேது 
ைறறும் பேரொைரிபபேதில் உள்ள் சிரை்ை இ�ன 
கு்றயொகும்.

3.2.3 உறவுநிணை மாதிரி
Oracle, DB2 ஆகிய்வ �ற்பேொது 
பேயனபேொடடில் உள்ை சில உறவுநி்ல 
ைொதிரி்கள் ஆகும்.  உறவுநி்ல ைொதிரி 
ேொனறுரு (instance) ைறறும் திடடம் 
(schema) எனற இரணடு தேொற்கைொல் 
வ்ரயறுக்்கபபேடுகிறது.  பேொர்க்்க பேடம் 3.3

சான்றுரு 
வரி்ே ைறறும் தநடுவரி்ே்க்ைக் 
த்கொணட ஒரு அடடவ்ண ஆகும்.

திட்டம்
ஒவதவொரு தநடுவரி்ேயின தபேயர் ைறறும் 
வ்்க்ய உள்ைடக்கிய ்கடட்ைப்பேக் 
குறிக்கிறது.

�னித� பேணபு்கள் (தநடுவரி்ே) 
ைறறும் பேதிவு்கள் (வரி்ே) ஆகியவற்றக் 
த்கொணட அடடவ்ண்ய உறவுநி்ல 
எனபபேடும்.

3.2.4 மபாருள் சார்நத தரவுத்தள மாதிரி
இந� ைொதிரி தபேொருள் ்நொக்கு நிரலொக்்க 
்கருததுருக்்கள் (oop’s) ைறறும் �ரவுத�ை 
த�ொழில்நுடபேங்கள் ஆகிய பி்ணப்பே 
உள்ைடக்கியது.  இந� ைொதிரி உறவுநி்ல 
ைொதிரியின அடிபபே்டயொ்க உள்ைது.  
தபேொருள் எனற மீணடும் பேயனபேடுத�க்கூடிய 
எளிய தைனதபேொரு்ை தபேொருள் ்நொக்கு 
நிரலொக்்கம் பேயனபேடுததுகிறது.  இ்வ 

Name
Age

Salary

Works
in Department

DeptName Budget

Salesperson
M

11
Lives

At
Has

Orders
Has

Accounts

OrdersAccount

Address

StName

StNumber City

State

Zip

N

N

N

1

N

படம் 3.4 மபாருள்்நாககு தரவுதள மாதிரி

Member Member group Group

member_id:int

group_id:int
...

...

Relational Database

id:int id:int
firstname:string

surname:string

email:string

படம் 3.3 உறவுநிணை தரவுத்தள மாதிரி
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தபேொருள் ்நொக்கு �ரவுத�ைததில் 
்ேமிக்்கபபேடுகினறன.  இந� ைொதிரியொனது 
பேல்்வறு வ்்கயொன �ரவு வ்்க்க்ை 
திற்ையொ்கக் ்்கயொள்கிறது.  
்ைலும் சிக்்கலொன பேணபு்கள் oop’s 
்கருத்�ப பேயனபேடுததி திற்ையொ்கக் 
்்கயொைபபேடுகிறது.  பேொர்க்்க பேடம் 3.4.

3.3  உறவு நிணை தரவுத்தள 
்மைாண்ணம அணமப்பு (RDBMS)

அடிப்பணட RDBMS கருத்துரு
எந�த �ரவுத�ைததின �ர்க்்கரீதியொன 
அ்ைபபு உறவுநி்ல �ரவு ைொதிரியின 
அடிபபே்டயில் உள்ை்�ொ அது்வ 
உறவுநி்ல �ரவுத�ைம் எனபபேடும்.  
உறவு நி்ல �ரவுத�ைத்� ்்கயொளும் 
ஒரு �ரவுத�ை ்ைலொண்ை அ்ைபபு 
உறவுநி்ல �ரவுத�ை ்ைலொண்ை 
அ்ைபபு எனபபேடும்.  RDBMS நவீன 
�ரவுத�ை அ்ைபபு்கைொன SQL, MYSQL, 
ORACKE ைறறும் Microsoft Access 
ஆகியவறறுக்கு அடிபபே்டயொ்க உள்ைது.

RDBMS-ன அடிபபே்டயொனது 
�ரவுத�ைம், அடடவ்ண பேதிவு, 
பேணபுக்கூறு, திடடம் ைறறும் திறவு்்கொல் 
ஆகியவற்ற உள்ைடக்கியது.

3.4 RDBMS வாசகங்கள்?
3.4.1 தரவுத்தளம் (Database)
 மி்கப பிரபேலைொன உறவுநி்ல 
�ரவுத�ைம் MYSQL ஆகும்.  இது ஒரு 
திறந� மூல SQL �ரவுத�ைம் ஆகும்.  
இது Windows, Linux ைறறும் MAC 
இயக்்க அ்ைபபு்கள் ்பேொனற பேல்்வறு 
வ்்கயொன �ைங்களிலும் து்ண 
புரிகிறது.  Oracle, Ms SQL, Server ைறறும் 
MS Access ஆகிய்வ ைறற உறவுநி்ல 
�ரவுத�ைங்கள் ஆகும்.
●	 RDBMS-ன சிறபபேம்ேங்கள்
●	 உயர் கி்டக்கும் திறன

●	 உயர் தேயல் திறன
●	 வலுவொன பேரிவர்த�்ன்கள் ைறறும் 

ஆ�ரவு
●	 கு்றந� தேலவு
●	 எளிய ்ைலொண்ை

3.4.2 அட்டவணை (Table)
உறவுநி்ல �ரவுத�ை ைொதிரியில் 
அடடவ்ண எனபேது வரி்ே ைறறும் 
தநடுவரி்ே்களில் ஒழுஙகுபேடுத�பபேடட 
�ரவு்களின த�ொகுபபேொகும்.  அடடவ்ண 
எனபேது உறவு்களின எளிய 
உருவ்ைபபேொகும்.  உண்ையொன 
உறவு்களில் ந்கல் வரி்ே்கள் இருக்்க 
முடியொது.  ஆனொல் அடடவ்ண்களில் 
இருக்்கலொம்.  Employee அடடவ்ணக்்கொன 
எடுததுக்்கொடடு பினவரும் அடடவ்ண 
3.1-ல் ்கொணபிக்்கபபேடடுள்ைது.

அட்டவணை 3.1 அட்டவணை கட்டணமப்பு
ID NAME AGE SALARY

1 Alex 26 22,000
2 Divya 25 20,000
3 Tulsi 28 30,000

3.4.3 மநடுவரிணச (Column)
அடடவ்ண பேல வரி்ே்கள் ைறறும் 
தநடுவரி்ே்க்ைக் த்கொணடுள்ைது.  
அடடவ்ண தநடுவரி்ே்கள் அடிபபே்டயில் 
சிறிய பேகுதி்கைொ்கப பிரிக்்கபபேடடுள்ைது.  
ஒவதவொரு தநடுவரி்ேயும் பேணபுக்கூறு்கள் 
(attributes) எனறு அ்ைக்்கபபேடுகினறன.  
Employee அடடவ்ணயில், Id, Name, 
Age ைறறும் Salary எனற நொனகு 
பேணபுக்கூறு்கள் உள்ைன.  ஒ்ர வ்்கயொன 
ைதிபபு்க்ை இருததுவ�றகு பேணபுக்சுறு்கள் 
அடடவ்ணயில் வ்ரயறுக்க்பபேடடுள்ைன.  
இது்வ பேணபுக்கூறு தபேயர் (Domain) 
எனறு அ்ைக்்கபபேடுகிறது.  Employee 
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அடடவ்ணயில், Name எனற புலம் 
எழுததுக்்க்ை ைடடு்ை த்கொணடிருக்கும், 
எண்க்ைக் த்கொணடிருக்்கொது.  
அடடவ்ணயின தேஙகுதது உருபதபேொருள் 
(Vertical entity), பேணபுக்கூறு அல்லது 
தநடுவரி்ே எனறு அ்ைக்்கபபேடுகிறது.

3.4.4 வரிணச
அடடவ்ணயில் ஒரு ஒற்ற உள்ளீடு 
வரி்ே அல்லது பேதிவு (Record of Type) 
எனறு அ்ைக்்கபபேடுகிறது.  த�ொடர்பு்டய 
�ரவு்களின த�ொகுதி வரி்ே (அ) பேதிவில் 
குறிபபிடபபேடுகிறது.  அடடவ்ணயின 
கி்டைடட (horizontal) உள்ளீடு பேதிவு (அ) 
வரி்ே எனறு அ்ைக்்கபபேடும்.  பேொர்க்்க 
பேடம் 3.2.

அட்டவணை 3.2 வரிணச கட்டணமப்பு
ID NAME AGE SALARY

1 Alex 26 22,000

3. 4. 5 முதன்ணம திறவு்கால (Primary 
Key)

ஒரு பேதி்வ அ்டயொைம் ்கொணும் 
தேயல்மு்ற்ய மு�ன்ைத 
திறவு்்கொல் ந்டமு்றபபேடுததுகிறது, 
ைறற அ்னததும் ைொறறுத திறவு்்கொல் 
என அ்ைக்்கபபேடுகினறன.  ஒவதவொரு 
பேதிவும் மு�ன்ைத திறவு்்கொலுக்்கொன 
�னித�ன்ை வொய்ந� ைதிப்பேக் 
த்கொணடிருக்்க ்வணடும்.  ஒனறுக்கு 
்ைறபேடட பேணபு்களின இ்ணப்பேக் 
த்கொணட மு�ன்ைத திறவு்்கொல் 
இ்ணபபுத மு�ன்ைத திறவு்்கொல் 
எனபபேடும் (Composite primary key).

3. 4. 6 மவளித் திறவு்கால (Foreign 
key)

தவளித திறவு்்கொல் எனபேது மு�ன்ைத 
திறவு்்கொலின ந்கல் ஆகும்.  இது இரணடு 

த�ொடர்பு்களுக்கு இ்ட்ய உள்ை 
உறவுநி்ல்ய   உறுதிபபேடுததுகிறது.  
தவளிததிறவு்்கொல், முழு்ையொன அ�ன 
தபேற்றொர் மு�ன்ைததிறவு்்கொலின ந்கல் 
ஆகும்.  அ�ொவது, மு�ன்ைத திறவு்்கொல் 
இ்ணப்பேக் த்கொணடிருக்குைொனொல், 
தவளிததிறவு்்கொலும் இ்ணப்பேக் 
த்கொணடிருக்கும்.  தவளிததிறவு்்கொலின 
ைதிபபு்கள் �னித�ன்ை வொய்ந��ொ்க 
இருக்்க ்வணடியதில்்ல.  அது 
தவறறு (mull) ைதிபபேொ்கவும் இருக்்கலொம்.  
இ்ணபபு தவளிததிறவு்்கொல், சில 
தவறறுப பேணபுக்கூறு்க்ையும், ைறற 
தவறறு இல்லொ� பேணபுக்கூறு்க்ையும் 
த்கொணடிருக்்க முடியொது.

3. 4. 7 ்மன்ணமத் திறவு்கால
பேணபு்கள் அல்லது பேணபுக்கூறு்கள், 
ஒவதவொனறும், ஒவதவொரு உறவு 
நி்லயிலிருநதும் ஒவதவொரு பேதி்வயும் 
்வறுபேடுததுக் ்கொடடுகினறன.  இது்வ 
்ைன்ைத திறவு்்கொல் எனபபேடும்.  
ஒவதவொரு ்ைன்ைத திறவு்்கொலும் 
்�ர்வுத திறவு்்கொல் (Candidate key) எனவும் 
அ்ைக்்கபபேடும்.  ஒரு ்�ர்வுத திறவு்்கொல் 
எனபேது ்ைன்ைத திறவு்்கொலின 
த�ொகுதியிலிருநது ்�ர்நத�டுக்்கபபேடும்.  
்�ர்வுத திறவு்்கொ்ல ்�ர்நத�டுக்கும் 
்பேொது, மீ�முள்ை பேணபுக்கூறு்க்ை 
எடுததுக்த்கொள்ைக் கூடொது.  ்�ர்வுத 
திறவு்்கொல் கு்றந� ்ைன்ைத 
திறவு்்கொல் எனபபேடும்.

3.4.8 இணைப்புத் திறவு்கால
அடடவ்ணயில் ஒனறுக்கு ்ைறபேடட 
பேணபுக்கூறு்க்ைக் த்கொணடு 
�னித�ன்ையுடன வரி்ே்க்ை 
அ்டயொைம் ்கொணும் திறவு்்கொல் 
இ்ணபபுத திறவு்்கொல் எனபபேடும்.  
இது கூடடுத திறவு்்கொல் எனறும் 
அ்ைக்்கபபேடுகிறது.
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3.5 E.R. மாதிரி
தபேொதுவொ்க ER ைொதிரி �ரவு�ை வடிவ்ைபபுக் 
்கருததுருக்்க்ை அறிநது த்கொள்ைப 
பேயனபேடுகிறது.  இது உருபதபேொருள்்களின 
(நிஜ உல்க தபேொருள்்கள்) த�ொகுதி்க்ைக் 
த்கொணடுள்ைது.  இந� உருபதபேொருள்்கள் 
ஒவதவொனறும் நிபேந�்ன்கைொல் 
இ்ணக்்கபபேடடு ஒனறுடன ஒனறு 
ேொர்நதிருக்கும்.  (அ�ொவது ஒரு உருபதபேொருள் 
ைறதறொன்ற ேொர்நது இருக்கும்).

3. 5. 1 ER மாதிரியின் அடிப்பணட 
கருத்துருககள்

ER ைொதிரியின அடிபபே்ட ்கருதது்கள் 
பினவருவனவற்றக் த்கொணடுள்ைது.

1. உருபதபேொருள் அல்லது உருபதபேொருள் 
வ்்க

2. பேணபுக்கூறு்கள்
3. உறவுநி்ல

இ்வ்கள் ER வ்ரபேடம் ைறறும் 
ER  ைொதிரி்ய உருவொக்்க உ�வி 
தேய்கினறன.  இவறறின உ�வியுடன 
எந�தவொரு �ரவு�ைத்�யும் 
பேடிவ்ைக்்கவும், உருவொக்்கவும் 
முடியும், ைறறும் அந� �ரவுத�ைததின 
்கருததுரு்வப பேொர்்வயிடவும் முடியும்.

3. 5. 2 உருப்மபாருள் அலைது 
உருப்மபாருள் வணக

ஒரு உருபதபேொருள் எனபேது ஒரு ேொ�ொரண 
ைனி�னும் எளி�ொ்க அ்டயொைம் 
்கொணக்கூடிய நிஜ உல்க தபேொருள் அல்லது 
அ்ேவூடடல் ் பேொனற எதுவொ்கவும் இருக்்க 
முடியும்.

எடுததுக்்கொடடு: ஒரு நிறுவனததின 
�ரவு�ைததில் Employee, HR, Manager 
ஆகிய்வ உருபதபேொருள்்கைொ்கக் 
்கரு�பபேடுகினறன. ஒவதவொரு உருப 
தபேொருளும் அவறறிற்கொன �னித�னி 
பேணபுக் கூறு்க்ைப தபேறறிருக்கும்.  

உருபதபேொருள் தேவவ்கப தபேடடியொல் 
குறிபபிடபபேடுகிறது.  பேொர்க்்க பேடம் 3.5.

Employee
  

Manager

படம் 3.5 உருப்மபாருள்

உருப்மபாருளின் வணககள்
1. உறுதியொன உருபதபேொருள் (Strong 

Entity)
2. உறுதியறற உருபதபேொருள் (Weak 

Entity)
3. உருபதபேொருள் உ�ொரணங்கள் 

(Entity Instances)
உறுதியான உருப்மபாருள்
உறுதியொன உருபதபேொருள், �ரவு�ைம் 
அல்லது திடடததின எந�தவொரு 
உருபதபேொரு்ையும் ேொர்நதிருக்்கவில்்ல.  
இது மு�ன்ைத திறவு்்கொ்லத 
�னனுடன த்கொணடிருக்கும் (அ�ொவது, 
பிற உருபதபேொருளில் இல்லொ� 
பேணபுக்கூறொகிய �னித�ன்ை வொய்ந� 
ID-ஐ த்கொணடுள்ைது).  இது தேவவ்கப 
தபேடடியொல் குறிக்்கபபேடுகிறது.  ்ை்ல 
உள்ை எடுததுக்்கொடடில், உருபதபேொருள், 
உறுதியொன உருபதபேொருைொ்க உள்ைது.  
ஏதனனில் இது rool no எனற மு�ன்ைத 
திறவு்்கொ்லக் த்கொணடுள்ைது.  
ஒவதவொருவருக்கும் roll no ்வறுபேடுகிறது, 
அது ஒனறொ்க இருக்்க முடியொது.

உறுதியற்ற உருப்மபாருள்
உறுதியறற உருபதபேொருள் ைறற 
உருபதபேொருள்்க்ை ேொர்நதுள்ைது.  
உறுதியொன உருபதபேொருளில் உள்ைவொறு 
மு�ன்ைத திறவு்்கொ்ல இது 
த்கொணடிருக்்கவில்்ல.  இது இரணடு 
தேவவ்கப தபேடடியொல் குறிக்்கபபேடுகிறது.
எடுததுக்்கொடடு: இஙகு marks எனபேது 
உறுதியறற உருபதபேொருைொகும்.  ்ைலும் 
இந� உருபதபேொருளுக்கு �னித�ன்ை 
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வொய்ந� ID அல்லது மு�ன்ைத 
திறவு்்கொல் இல்்ல.  என்வ இ்வ்கள் 
பிற உருபதபேொருள்்க்ை ேொர்நது உள்ைன.

Marks

Exam Subject Pass/Fail

படம் 3.6 உறுதியற்ற உருப்மபாருள்

3.5.3 உருப்மபாருள் உதாரைங்கள் 
(Entity Instances)

உ�ொரணங்கள், உருபதபேொருளின 
ைதிபபு்கள் ஆகும். விலஙகு்கள் எனபே்� 
உருபதபேொருைொ்கக் ்கருதினொல், நொய், 
பூ்ன, ைொடு ்பேொனற்வ அ�ன 
உ�ொரணங்கைொகும். என்வ, உருபதபேொருள் 
உ�ொரணங்கள் எனபேது த்கொடுக்்கபபேடட 
உருபதபேொருளு்டய ைதிபபு்களின 
வ்்க்யக் குறிக்கிறது.

அட்டவணை 3.3 உருப்மபாருள் 
உதாரைங்கள்
உருப்மபாருள்கள் உதாரைங்கள்

Human Male , Female

Animals Dog, cats, lion

Jobs Engineer, Doctor, Lawyer

Actors Ajith, Vijay, Vikram

Electronics Laptop, Mobile

3.5.4 பண்புககூறுகள் (Attributes)
ஒரு பேணபுக்கூறு எனபேது உருபதபேொருள் 
பேறறிய �்கவல்்கைொகும்.  இது 
உருபதபேொரு்ை விவரித�ல், அைவிடு�ல், 

�குதியொக்கு�ல், வ்்கபபேடுதது�ல் ைறறும் 
குறிபபிடு�ல் ்பேொனறவற்றச் தேய்கிறது.  
ஒரு பேணபுக்கூறு எபதபேொழுதும் ஒற்ற 
ைதிப்பே்ய த்கொணடிருக்கும்.  அந� ைதிபபு 
எண அல்லது எழுதது அல்லது ேரங்கைொ்க 
(String) இருக்்கலொம்.

பண்புகூறுகளின் வணககள் (Types of 
Attributes)

1. திறவு ்்கொல் பேணபுக்கூறு்கள் (key 
Attributes)

2. எளிய பேணபுக்கூறு்கள் (Simple 
Attributes)

3. ்கலபபு பேணபுக்கூறு்கள் (composite 
Attributes)

4. ஒற்ற ைதிபபு்டய பேணபுக்கூறு்கள் 
(Single valued Attributes)

5. பேல ைதிபபு்டய பேணபுக்கூறு்கள் 
(Multi valued Attributes)

திறவு்கால பண்புககூறுகள்
தபேொதுவொ்க ஒரு திறவு்்கொல் பேணபுக்கூறு 
எனபேது ஒரு உருபதபேொருளின �னித 
�ன்ையொன பேணபு்க்ை விவரிக்கிறது.

எளிய பண்புககூறுகள்
எளிய பேணபுக்கூறு்க்ை பிரிக்்க முடியொது, 
இவறறின உருபதபேொருளுக்கு ஒற்ற 
ைதிப்பே இருக்்க முடியும்.  எடுததுக்்கொடடு: 
employee எனற உருபதபேொருளின 
பேணபுக்கூறொ்க name-ஐ எடுததுக் 
த்கொணடொல் இஙகு அந� பேணபுக்கூறின 
ைதிபபு ஒற்ற ைதிபபேொ்க்வ இருக்கும்.  
பேொர்க்்க பேடம் 3.7.

Employee

First name

Name

Last name

படம் 3.7 எளிய பண்புககூறு
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கைப்பு பண்புககூறுகள்
்கலபபு பேணபுக்கூறு்க்ை, அ�ன 
அர்த�ங்க்ை ைொறறொை்ல எளிய 
பேணபுக்கூறு்கைொ்கப பிரிக்்க முடியும்.  
எடுததுக்்கொடடு: ்ை்ல உள்ை 
வ்ரபேடததில் employee எனபேது ஒரு 
உருபதபேொருைொகும்.  Name எனபேது first 
ைறறும் Lastename எனற இரணடு எளிய 
பேணபுக்கூறு்கைொ்கப பிரிக்்கபபேடட ்கலபபு 
பேணபுக்கூறொகும்.

ஒற்ணற மதிப்புணடய பண்புககூறுகள்
ஒற்ற ைதிபபு்டய பேணபுக்கூறு்கள் 
ஒரு ைதிப்பே ைடடு்ை த்கொணடிருக்கும்.  
பேல ைதிபபு்க்ை த்கொணடிருக்்கொது.  
எடுதது்கொடடு: Age பேணபுக்கூறு.  இதில் 
ஒரு நபேருக்கு ஒரு ைதிபபு (age) ைடடு்ை 
இருக்கும். பேொர்க்்க அடடவ்ண 3.4

அட்டவணை 3.4 ஒற்ணற மதிப்புணடய 
பண்புககூறுகள்
பண்புககூறு மதிப்பு

Age 3

Roll no 85

ஏதனனில் n எணணிக்்்க வய்� ஒரு 
நபேர் த்கொணடிருக்்க முடியொது. பேடம் 3.8, 

Person

Degree

படம் 3.8 ஒற்ணற மதிப்புணடய பண்புககூறுகள்

பை மதிப்புணடயட பண்புககூறுகள்
பேல ைதிபபு்டய பேணபுக்கூறு்கள், 
ஒனறுக்கு ்ைறபேடட ைதிபபு்க்ைக் 
த்கொணடிருக்கும். 

எடுததுக்்கொடடு: Degree ஒரு நபேர் பேல 
பேடடங்க்ைக் த்கொணடிருக்்கலொம்.  என்வ 
இது பேல ைதிபபு்டய பேணபுக்கூறொகும்.

அடடவ்ண 3.5 பேல ைதிபபு்டய 
பேணபுக்கூறு்களுக்கு சில எடுததுக்்கொடடு்கள் 
த்கொடுக்்கபபேடடுள்ைது.

அட்டவணை 3.5 பண்புககூறுகள் மற்றும் 
மதிப்புகள்
பண்புககூறு மதிப்பு

Degree B.Tech, MBA

Bank_Account SBI, HDFC

3.5.5 உறவுநிணைகளின் வணககள்
ER ைொதிரியில், இரணடு உருபதபேொருளுக்கு 
இ்ட்ய உறவுநி்ல உள்ைது.  மூனறு 
வ்்கயொன உறவுநி்ல்கள் உள்ைன.  
ைறறும் ER ைொதிரி கீ்ை த்கொடுக்்கபபேடடுள்ை 
மூனறு வ்்க்க்ைச் ேொர்நதுள்ைது.

ஒன்றுடன் ஒன்று உறவுநிணை  
(One to-one relationship)
A ைறறும் B எனற இரணடு 
உருபதபேொருள்்க்ை எடுததுக் த்கொள்்வொம்.  
உருபதபேொருள் A-வின 0 (அ) 1 நி்ல, 
உருபதபேொருள் B-யின 0 (அ) 1 நி்லயுடன 
த�ொடர்பு பேடுத�பபேடும் தபேொழு்�ொ ைறறும் 
உருபதபேொருள் B-ன 0 (அ) 1 நி்ல, 
உருபதபேொருள் A-ன 0 (அ) 1 நி்லயுடன 
த�ொடர்புபேடுத�பபேடும் தபேொழு்�ொ, உறவுநி்ல 
�ரவு�ை வடிவ்ைபபில், ஒனறுடன ஒனறு 
(1:1) உறவுநி்ல உருவொகிறது.

ஒன்றுடன் பை உறவுநிணை  
(one-to-many relationship)
A ைறறும் B எனற இரணடு 
உருபதபேொருள்்க்ை எழுததுக் 
த்கொள்்வொம்.  உருபதபேொருள் A-ன 1 
நி்ல, உருபதபேொருள் B-ன 0 (அ) 1 (அ) பேல 
நி்ல்களுடனும், ைறறும் உருபதபேொருள் 
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B-ன 1 நி்ல, உருபதபேொருள் A-ன 0 (அ) 
1 நி்ல்களுடனும் த�ொடர்பு பேடுத�பபேடும் 
தபேொழுது, உறவுநி்ல �ரவு�ை 
வடிவ்ைபபில், ஒனறுடன பேல (1:N) 
உறவுநி்ல உருவொகிறது.

பைவற்றுடன் பை உறவுநிணை  
(Many-to many relationship)
A ைறறும் B எனற இரணடு 
உருபதபேொருள்்க்ை எடுததுக் 
த்கொள்்வொம்.  உருபதபேொருள் A-ன 1 நி்ல, 
உருபதபேொருள் B-ன 1 நி்ல, உருபதபேொருை 
A-ன 0 (அ) 1 (அ) பேல நி்ல்களுடனும் 
த�ொடர்புபேடுத�பபேடும் தபேொழுது, உறவுநி்ல 
�ரவு�ை வடிவ்ைபபில், பேலவறறுடன பேல 
(M:N) உறவுநி்ல உருவொகிறது.

உண்ையில் ஒனறுடன ஒனறு 
மி்கக் கு்றந� அை்வ பேயனபேொடடில் 
உள்ைது.  ஆனொல் ஒனறுடன பேல ைறறும் 
பேலவறறுடன பேல உறவுநி்ல்கள் மி்க 
அதி்கைொ்கப பேயனபேடுகிறது.  எனினும் 
உறவுநி்ல �ரவு�ைததில் பேலவறறுடன 
பேல உறவுநி்ல ஒனறுடன பேல 
உறவுநி்லயொ்க ைொறறம் தேய்யபபேடுகிறது.
3.5.5.1 உறவுநிணை நிகழ்வு
ஒவதவொரு உருபதபேொருளின வ்்கயிலும் 
உள்ை உறுபபினர்்களுக்கு இ்ட்யயொன 
உறவுநி்ல்களின ஒவதவொரு நி்கழ்வும் 
உறவுநி்ல நி்கழ்வு என அ்ைக்்கபபேடுகிறது.  
எடுததுக்்கொடடு. Employee ைறறும் department 
உருப தபேொருள்்களின உறவுநி்ல ‘works 
– for’ எனறொல், Ram எனபேவர் comp.sc 
து்றயிலும் (department), shyam எனபேவர் 
electrical து்றயிலும் பேணிபுரிவது 
்பேொனற்வ wprks for உறவு நி்லயின, 
உறவுநி்ல நி்கழ்வு்கள் ஆகும்.
3.5.5.2 உறவுநிணையின் அளவு  
(Degree of relationship)
உறவுநி்லயில் உள்ை உருபதபேொருள் 
வ்்க்களின எணணிக்்்க உறவு 
நி்லயின அைவு எனற்ைக்்கபபேடுகிறது.  

அ்வ ஒனறு – ஒருைம் (one-unary), இரணடு  
இருைம் (two-Binary), மூனறு – மும்ைம் 
(Three – Ternary) ்பேொனற்வயொகும்.  
எடுததுக்்கொடடு. ஒரு நிறுவனததின 
பேணியொைர் (employee) ்வறு சில 
பேணியொைர்்களுக்கு ்ைலொைரொ்கவும் 
(Manager) இருக்்கலொம்.  இது ைடக்்்கப 
்பேொனறு, ஒரு உருபதபேொரு்ை 
அ�னுட்ன்ய இ்ணக்கிறது.  என்வ 
manager ஒருைத்� குறிக்கிறது.  Employee– 
warksfor து்ற்யக் குறிக்கிறது.  
இ்வ இரணடு உருபதபேொருள்்க்ையும் 
இ்ணத�ொல் அது இருைைொகும்.  
வொடிக்்்கயொைர் ஒரு தபேொரு்ை 
வொஙகும்்பேொது, shop keeper எனபே்�யும் 
உள்ைடக்கி, மும்ை உறவுநி்லயொகிறது.

3.5.5.3 எண் அளணவ (Cardinality)
இது உறவுநி்லயில் ்ேர்க்்கபபேட 
்வணடிய உருபதபேொருள்்களின 
எ ண ணி க் ் ்க ய ொ ்க 
வ்ரயறுக்்கபபேடுகிறது.  அ�ொவது, 
உறவு நி்ல வழியொ்க ைறதறொரு 
த�ொகுபபில் உள்ை உருபதபேொருள்்களின 
எணணிக்்்கயுடன இ்ணக்்கபபேடட ஒரு 
த�ொகுபபில் உள்ை உருபதபேொருள்்களின 
எணணிக்்்க, ஒனறுடன ஒனறு, 
ஒனறுடன பேல, பேலவறறுடன பேல எனபேன 
எண அை்வயின மூனறு வ்்கபபேொடு்கள் 
ஆகும்.  பேொர்க்்க பேடம் 3.9

Person Vehicle
1

Drives
driver

படம் 3.9 எண் அளணவ 

்ை்ல உள்ை எடம் 3.9 எண 
அை்வ எடுததுக்்கொடடில், person ைறறும் 
Vehicle எனற இரணடு உருபதபேொருள்்கள் 
உள்ைன.  இயஙகிக் த்கொணடிருக்கும் 
வொ்கனம் (Vehicle), இயஙகுகினற ஓடடுநர் 
(person) என எடுததுக் த்கொணடொல் வொ்கனம் 
ைறறும் ஓடடுநருக்கு இ்ட்ய ஒனறுடன 
ஒனறு உறவுநி்ல உருவொக்்கபபேடும்.
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Customer Order
n

Places

படம் 3.10 எண் அளணவ உறவுநிணை 1 to n

பேடம் 3.10  எண அை்வ உறவுநி்ல 
1 to n ்ை்ல உள்ை எடுததுக்்கொடடில், 
வொடிக்்்கயொைர் (Customer) �ன 
்�்வ்க்ை (Orders) முன்வபபேது, 
ஒனறுடன பேல உறவுநி்லயொகும்.  இஙகு 
வொடிக்்்கயொைர், பேல ்�்வ்க்ை 
முன்வக்்கலொம் ைறறும் ்�்வ்கள் ஒ்ர 
ஒரு வொடிக்்்கயொை்ர ைடடு்ை ேொர்நது 
இருக்கும்.  பேொர்க்்க பேடம் 3.11

Student Course
n

register

படம் 3.11 எண் அளணவ உறவுநிணை n to n

பேடம் 3.11 எண அை்வ உறவுநி்ல 
n to n ைொணவர்்கள் (Students), 
பேொடபபிரிவு்களில் (Courses) பேதிவு தேய்வது 
பேலவறறுடன பேல உறவுநி்லக்்கொன 
எடுததுக்்கொடடொகும்.  ஒரு ைொணவன, 
ஒனறுக்கும் ்ைறபேடட பேொடபபிரிவு்களில் 
பேதிவு தேய்யமுடியும்.  ைறறும் ஒரு 

பேொடபபிரிவு, பேல ைொணவர்்கைொல் பேதிவு 
தேய்யபபேடமுடியும்.  என்வ இது 
பேலவறறுடன பேல வ்்கயொகும்.

3.6 ER – வணரபடம் (ER Diagram)
ER வ்ரபேடம் �ரவு ஒன்றொதடொனறு 
எவவொறு த�ொடர்புபேடுத�பபேடுகிறது எனபே்� 
வ்ரபேடைொ்க அளிக்கிறது.  இந� ைொதிரியொனது 
�ர்வ, உருபதபேொருள்்கள், பேணபுக்கூறு்கள் 
ைறறும் உருபதபேொருள்்களுக்கு இ்ட்ய 
உள்ை உறவுநி்ல ஆகியவற்ற 
குறிபபிடுவ�ற்கொன �னி குறியீடு்கப 
பினபேறறுகிறது.

3. 6. 1 ER மாதிரி வணரபடக 
குறியீடுகள் (Diagram Notations)

உருபதபேொருள்்கள், பேணபுக்கூறு்கள் ைறறும் 
உறவுநி்ல ஆகிய்வ ER வ்ரபேடததின 
கூறு்கள் வ்ரயறுக்்கபபேடட சினனங்கள் 
ைறறும் வடிவங்க்ை வடிவ்ைக்கினறன.  
கீ்ை உள்ை அடடவ்ண 3.6-
ல் இ்வ அ்னததும் சுருக்்கைொ்கக் 
த்கொடுக்்கபபேடடுள்ைது.

Fname Lname

NameID

Fname Lname

Name

Have1 n

ID

Relationship
with student PARENT

Fname Lname

Name

Fname

Lname

Name

Name

Name

LnameFname

Phone#

ID

Address

ID ClassID

ID

ID

ADMIN

Class

SUBJECT

Teacher

STUDENT

Enrolls

Takes

Adds

Teaches

Is assigned
to

Hires

1
1

n
n

0n

n
1

படம் 3.12 ER வணரபடம்
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3. 6. 2 எடுத்துககாட்டு
பேள்ளி ்ைலொண்ை அ்ைபபின ER 
வ்ரபேடததிற்கொன எடுததுக்்கொடடு ்ை்ல 
த்கொடுக்்கபபேடடுள்ைது.  இதில் parent, 
student, Admin, Teacher, Class, Subjects 
்பேொனற பேல உருபதபேொருள்்கள் உள்ைன.
சில உருபதபேொருள்்களின பேணபுக்கூறு்கள் 
கீ்ை த்கொடுக்்கபபேடடுள்ைன.

Parent -Name, Id, Fname, Lname
Student - Id, Name, Fname, Lname
Teacher - name, Id, Phone #, Address

உருபதபேொருள்்களுக்கு இ்ட்ய 
உருவொகும் உறவுநி்ல்கள் பினவருைொறு.
●	 Parent HAVE Student
●	 Admin ENROLLS Student
●	 Admin HIRES Teacher 
●	 Admin ADDS Subject
●	 Teacher TEACHES Subject
●	 Teacher IS ASSIGNED TO Class

திறவு்்கொல் பேணபுக்கூறு்கள் 
அ டி க் ் ்க ொ டி ட ப பே ட டு 
்கொணபிக்்கபபேடடுள்ைன.

அட்டவணை 3.6 ER வணரபடக குறியீடுகள்
ER கூறு்கள் விைக்்கம் (குறிபபிடபபேடும் வி�ம்) குறியிடு்கள்

உருபதபேொருள் - உறுதியொன எளிய தேவவ்கப தபேடடி Student

உருபதபேொருள் – உறுதியறற இரண்ட தேவவ்கப தபேடடி்கள்

உறவுநி்ல்கள் நொற்கரம் – உறுதியொன

உருபதபேொருள்்களுக்கு இ்ட்ய நொற்கரததினுள் நொற்கரம் – உறுதியறற

பேணபுக்கூறு்கள் உருபதபேொருளுடன இ்ணக்்கபபேடட 
நீள்வடடம்

Student

Age

உருபதபேொருளுக்்கொன 
திறவு்்கொல் பேணபுக்கூறு

நீள்வடடததின உ்ை பேணபுக்கூறின 
தபேய்ர அடிக்்்கொடிடு�ல்.

Key Attribute

உருபதபேொருளின �ருவிக்்கபபேடட 
பேணபுக்கூறு

முக்கிய நீள்வடடததினுள் புள்ளியிடட 
நீள்வடடம்.

உருபதபேொருளின பேலைதிபபு்டய 
பேணபுக்கூறு

இரட்ட நீள்வடடம்
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3.7 MySQL – அறிமுகம்
3. 7. 1 MySQL
MySQL எனபேது ஒரு �ரவு�ை ்ைலொண்ை 
அ்ைபபேொகும்.  இது ைொனடடி ஒய்டநியஸ் 
(Monty Widenius) எனபேவரொல் நிறுவபபேடடது.  
இது My எனற அவரு்டய தபேணணின 
தபேய்ர முனனொல் த்கொணடுள்ைது.  
MySQL-ஐ புரிநது த்கொள்வ�றகு �ரவு�ைம் 
ைறறும் SQL-ஐப பேறறிய த�ளிவொன 
வ்ரய்ற்ய ்கணடிபபேொ்க அறிநதிருக்்க 
்வணம்.  எளிய மு்றயில், �ரவு�ைம் 
எனபேது ்கடட்ைக்்கபபேடட �ரவு்களின 
த�ொகுபபு என வ்ரயறுக்்கபபேடுகிறது.  
எடுததுக்்கொடடு. (�ரவு) ்ே்கரிக்கும் ஒரு 
�ரவு�ைைொகும்.  SQL ்கடட்ைக்்கபபேடட 
வினவல் தைொழி ஒரு �ரவு�ைம் அல்ல.  
இது �ரவு�ைத்� அணுகுவ�றகு 
பேயனபேடுத�பபேடும் ஒரு �ரபபேடுத�பபேடட 
தைொழியொகும்.  இது �ரவு்க்ை, திறன 
வொய்ந� �்கவல்்கைொ்க ைொறறுவ�றகு 
தேயலொக்்கம் தேய்கிறது.  SQL �ரநி்ல 
எப்பேொது �ற்பேொ்�ய பேதிப்பேக் 
குறிக்கிறது ைறறும் �ற்பேொ்�ய பேதிபபு 
2003 ஆகும்.  MySQL எனபேது உறவுநி்ல 
�ரவு�ைங்க்ை ்ைலொண்ை தேய்ய 
அனுைதிக்கும் திறந� மூல தைனதபேொருள் 
ஆகும்.  இது ்�்வ்களுக்கு ஏறபே மூலக் 

குறிமு்ற்க்ை ைொறறுவ�ற்கொன 
தநகிழ்வுத�ன்ை்ய வைஙகுகிறது.  
இது விண்டொஸ், லின்கஸ் ்பேொனற 
பேல �ைங்களில் இயஙகுகிறது.  இது 
நம்பே்கைொனது, வி்ரவொனது ைறறும் 
்ைம்பேடுத�பபேடடது.

3. 7. 2 வணை தரவுதளத்தின் 
கண்்ைாட்டம் (Overview web 
Databse)

பேயனபேொடடின ்�்வ்க்ை பூர்ததி 
தேய்ய பேல �ரவு�ைங்கள் உள்ைன.  
இந�த �ரவு�ைங்கள் பேரவலொ்க 
வலுவொன (வன-Strong) ைறறும் எளிய 
�ரவு�ைங்கைொ்க பிரிக்்கபபேடுகினறன.  
வலுவொன �ரவு�ைங்கள் எல்லொ 
தடஸ்க்டொப, (Desktop) பேயனபேொடு்களுக்கும் 
து்ணபுரிகினறன, அ்� வையததில் 
இ்ணய பேயனபேொடு்கள் எளிய 
�ரவு�ைங்கைொல் ஆ�ரிக்்கபபேடுகினறன.

தபேொதுவொ்கப பேயனபேடுத�பபேடும் 
�ரவு�ைங்களின பேடடியல் பினவருைொறு.
●	 DB2
●	 MySQL
●	 Oracle
●	 PostgreSQL

●	 SQLite
●	 SQL Server
●	 Sybase

படம் 3.13 மபாதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் தரவுதளங்களின் பட்டியல

21.2%

30.8%

21.2%

16.8%

13.2%

11.2%

2.5%

MySQL

SQL server

SQLite

PostgreSQL

MongoDB

Oracle

Redis

Cassandra

44.3%
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வ்ல ்கைங்களின (Domain) வி்ரவொன 
வைர்ச்சியொல் தடஸ்க்டொப பேயனபேொடு்கள் வ்ல 
பேயனபேொடு்கைொ்க ைொறறிய்ைக்்கபபேடடுள்ைது.  
இந� ைொறறங்கைொல், இ்ணயததில் பேல 
வ்ல பேயனபேொடு்கள் கி்டக்கினறன.  
வன �ரவு�ைங்கள், வ்லச் சிக்்கல்்க்ை 
வ்லச் சிக்்கல்்கள் அ்னத்�யும் 
திறம்பேட ேநதிக்்கவில்்ல.  எளிய 
�ரவு�ைங்கள் ்்கயொளுகினறன.  என்வ 
வ்லபபேயனபேொடு்களுக்கு து்ணபுரியும் 
அ்னதது எளிய �ரவு�ைங்களும், வ்லத 
�ரவு�ைங்கள் எனறும் அ்ைக்்கபபேடுகினறன.

பேடம் 3.13 மி்கப பிரபேலைொன 
�ரவு�ைங்கள் – MYSQL  ஆனொது அ�ன 
எளிய பேயனபேொடடின ்கொரணைொ்க, உல்கம் 
முழுவதும் அதி்கைொ்கப பேயனபேடுத�பபேடும் 
�ரவு�ைைொகும்.

3.8  MYSQL  - நிரவாகம் 
(Administration)

3. 8. 1 MYSQL – நிரவாகப் 
மபாறுப்புகள் (Administration 
responsibilities)

தபேொதுவொ்க இஙகு, �ரவு�ை நிர்வொகி, 
(Database Administrators DBA) 
வகிக்கிறொர்.  இவர் ்கடட்ைபபு, நிறுவு�ல், 
தேயல்திறன, பேொது்கொபபு ைறறும் �ரவு்கொபபுப 
பிரதி்க்ை ்கவனிததுக் த்கொள்கிறொர்.  
இவர்்கள் �ரவு�ை வடிவ்ைபபு, �ரவு�ை 
வினவல்்கள், RDBMS, SQL ைறறும் 
வ்லய்ைபபு்களின திறன தபேறறவர்்கள் 
ஆவர்.  புதிய பேயனர்்க்ை உருவொக்கு�ல் 
ைறறும் அவர்்களுக்கு அணு்கல் 
உரி்ை்க்ை வைஙகு�ல் ்பேொனற்வ 
முக்கியப பேணி்கைொகும்.

MYSQL – ல புதிய பயனர  
கைககுகணள  உருவாககுதல
MYSQL �ரவு�ைததில் பேயனர் (User) 
எனற ஒரு அடடவ்ண உள்ைது. 
புதி�ொ்க உருவொக்்கபபேட பேயனர் 

்கணக்கு்களுக்கு (User account)  இந�ப 
பேயனர் அடடவ்ணயில் ஒரு உள்ளீடு 
இருக்்க ்வணடும்.  நிர்வொகி பேயனர் 
தபேயர் ைறறும் ்கடவுச் தேொல்லுடன 
ஒரு ்கணக்்்க உருவொக்குகிறொர் என 
எடுததுக் த்கொள்்வொம். �ற்பேொது, பேயனர் 
்கணக்கு INSERT, SELECT ைறறும்  
UPDATE ்பேொனற பேல்்வறு அணு்கல் 
உரி்ை்களுடன தேயல்பேடுத�பபேடும். 
பேயனர் அடடவ்ணயில், Host, name, 
Password, select _Priv, insert_priv ைறறும் 
Update _priv ்பேொனற பேலபுலங்கள் 
இருபபே�ொ்க எடுததுக் த்கொள்்வொம். பேயனர் 
அடடவ்ணயில், பினவரும் MYSQL 
�ரவு�ைததின INSERT வினவ்லப 
பேயனபேடுததி, புதிய பேயனர் ்கணக்கு 
ைதிபபு்களுடன ்ேர்க்்கபபேடடுள்ைது.
பேதி்வ ்ேர்பபே�ற்கொன த�ொடரியல்:

INSERT INTO TABLE NAME 
(PARAMETER 1, PARAMETER 2, 
PARAMETER 3….) VALUES (VALUE 
1, VALUE 2, VALUE 3…) அ்னதது 
வினவல்்களும் அ்ரபபுள்ளி்யக் (;)  
த்கொணடு முறறுபதபேற ்வணடும்.

mysql> INSERT INTO user (host, 
name, password, select_priv, insert_
priv, update_priv)
VALUES (‘localhost’, ‘guest’, 
PASSWORD(‘guest123’), ‘Y’, ‘Y’, ‘Y’);

Query ok, 1 row affected (0.20 sec) 
– இந�க் கூறறு வினவல் தவறறி்கரைொ்க 
இயக்்கபபேடடுள்ை்�யும், அ�ற்கொன 
்நரத்� வினொடி்களிலும் குறிக்கிறது.

MYSQL > FLUSH PRIVILEGES;
்ை்ல உள்ை ்கடட்ை, ஒவதவொரு 
வுதிய ்கணக்்்க உருவொக்கிய பிறகு 
இயக்்கபபேடுகிறது.  இந�க் ்கடட்ை 
்ே்வ்கய்கத்� ைறுத�ொடக்்கம் (Rebooting)  
தேய்வ�றகு ேைைொன�ொகும்.   இ�ன மூலம் 
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புதி�ொ்க உருவொக்்கபபேட பேயனர் ்கணக்கு்கள் 
ைறறும் அணு்கல் சிறபபுரி்ை்கள் 
்ே்வய்கததில் புதுபபிக்்கபபேடுகினறன. 
இந�க் ்கடட்ை மூலம் ்ே்வய்கத்� 
அந�ப பேயன்ர ைறுத�ொடக்்கம் தேய்வது 
�டுக்்கபபேடுகிறது.  தேரு்கபபேடட பேதி்வ 
SELECT வினவல் (Query)  மூலம் திரும்பேப 
தபேறலொம்.  கீ்ை உள்ை அடடவ்ண  3.7 & 3.8 
ல் இ�ற்கொன அ்ைபபு த்கொடுக்்கபபேடுள்ைது.

mysql>SELECT * FROM user WHERE 
name = ‘guest’;

 அட்டவணை  3.7 Example Table

host name password select_
priv

insert_
priv

update_
priv

localhost guest j2gd6vxd1bj3k13g4 Y Y Y

MYSQL மி்கவும் பேொது்கொபபேொன�ொல், 
்கடவுச்தேொல்்ல குறியொக்்கம் 
(Encrypt) தேய்வ�ற்கொன தேயறகூ்ற 
வைஙகுகிறது. என்வ, ்கடவுச்தேொல் ‘Guest 
123’ ‘j2gd6vxdibj3ki3g4’ என password () 
தேயறகூ்றப பேயனபேடுததி குறியொக்்கம் 
தேய்யபபேடடு ்ேமிக்்கபபேடுகிறது.  
அைவுருக்்கள் (Parameters)  select – 
priv, insert – priv ைறறும் update – priv, 
்பேொனற்வ புதிய பேயனருக்்கொன சில 
சிறபபுரி்ை்கள் ஆகும். அ்டயொன  ஒடடு 

(flag/tag) ‘y’ எனபதபேொருத�பபேடடொல், 
அணு்கல் வைங்கபபேடும்.  ‘N’  எனப 
தபேொருத�பபேடடொல், அணு்கல் ைறுக்்கபபேடும்.

3. 8. 2 MYSQL நிரவாகக கட்டணளகள்
�ரவு�ை நிர்வொகி, முழு �ரவு�ைத்�யும் 
்கடடுபபேடுததுவ�றகு சில ்கடட்ை்க்ைப 
பேயனபேடுததுகிறொர்.  இந�க் ்கடட்ை்கள் 
நிர்வொ்க MYSQL ்கடட்ை்கள் என 
அ்ைக்்கபபேடுகினறன.  MYSQL – 
உடன பேணிபுரியும் ்பேொது அடிக்்கடி 
பேயனபேடுத�பபேடும் சில முக்கியைொன 
்கடட்ை்கள் பினவருைொறு:

1. Use Database (�ரவு�ைம்) : 
இந�க் ்கடட்ை MYSQLல் பேணி 
தேய்வ�ற்கொன �ரவு�ைத்� 
்�ர்நத�டுக்்கப பேயனபேடுகிறது.  ‘test’ 
எனற தபேயரு்டய ஒரு �ரவு�ைம் 
இருந�ொல், அ்� பினவரும் 
த�ொடரிய்லப பேயனபேடுததி 
பேணி தேய்கினற �ரவு�ைைொ்கப 
பேயனபேடுத� முடியும். த�ொடரியல் 

            mysql > use test;
                 Database changed
             mysql>

2. Show Databases – �ரவு�ை 
்ே்வய்கததில் இருக்கும் 
அ்னதது �ரவு�ைங்க்ையும் 
பேடடியலிடுகிறது.

அட்டவணை 3.8 MYSQL – ல உள்ள சிறப்புரிணமகள்

சிறப்புரிணமகள் பயன்பாடு/மசயல (வழங்கப்பட்டால)
Select _priv பேயனர் �ரவு�ை அடடவ்ண்களில் இருநது வரி்ே்க்ை ்�ர்வு தேய்யலொம்

Insert_priv பேயனர் �ரவு�ை அடடவ்ண்களில் வரி்ே்க்ை தேரு்கலொம்.

Update_priv பேயனர் �ரவு�ை அடடவ்ண்களில் வரி்ே்க்ைப புதுபபிக்்கலொம்

Delete_priv பேயனர் �ரவு�ை அடடவ்ண்களின வரி்ே்க்ை நீக்்கலொம்

Create_priv பேயனர் �ரவு�ைங்களில் புதிய அடடவ்ண்ய உருவொக்்கலொம்

Alter_priv பேயனர் �ரவு�ை அ்ைபபில் ைொறறங்க்ை தேய்யலொம்.
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Syntax: 
 mysql > show databases;

அட்டவணை 3.9  தரவுதளப் பட்டியல 
(Database list) 

தரவுதளம்
test
mysql
employee
students
parents

3. Show Tables – நொம் பேணி தேய்வது 
த்கொணடிருக்கினற அ�ொவது 
பேயனபேொடடில் உள்ை �ரவு�ைததில் 
இருக்கும் அ்னதது அடடவ்ண-
்க்ையும் பேடடியலிடுகிறது.

Syntax: 
 mysql > show tables;

அட்டவணை 3.10  தரவுதளப் பட்டியல 
(Table list) 

Tables_in_test

school
salary
employee
library
sports
4. த�ொடரியல்:

Show columns from table name 
(அடடவ்ணப தபேயர்) – த்கொடுக்்கபபேடட 
அடடவ்ணயின, அ்னதது 
பேணபுக்கூறு்கள், பேணபுக்கூறுவ்்க, 
அனுைதிக்்கபபேடட IS NULL ைதிபபு, 
திறவு்்கொல் �்கவல்்கள், �ொன்ைவு ைதிபபு 
ைறறறும் பிற �்கவல்்கள் ஆகியவற்ற 
பேடடியலிடுகிறது. Sports அடடவ்ணயின 
Show columns கி்ை உள்ை அடடவ்ண 
3.11 ல் ்கொணபிக்்கபபேடடுள்ைது. த�ொடரியல்: 

Syntax: 
 mysql > show columns from sports;

அட்டவணை 3.11  மநடுவரிணசப் பட்டியல 
(Column list) 

Field Type Null Key Default Extra

Team_id int(5) yes null

Team_name varchar 
(10)

yes null

Team_size int(5) yes null

Team_rank int(5) yes null

5. Show Index From Table name 
– வ்ைவில் த்கொடுக்்கபபேடட 
அடடவ்ணயின அ்னதது 
குறியீடு்க்ையும் ்கொணபிக்கிறது. 

Syntax: 
 mysql > show indexes from sports;

6. Show Table Status Like Table name G 
 இந� ்கடட்ை அடடவ்ணயின 

தேயல்திற்ன விரிவொன 
அறிக்்்கயுடன வைஙகுகிறது. 

3. 8. 3 MY SQL நிறுவுதல
இ ் ண ய த தி லி ரு ந து 
XAMMPP ்ே்வயொ்க 
த ை ன த பே ொ ரு ் ை 
பேதிவிறக்்கம் தேய்�ல் 
ைறறும் நிறுவு�லுக்கு, 
பேடம் 3.14 ல் இருநது 
3.23 வ்ர பேொர்க்்கவும். 

படம் 3.14
Welcome பேக்்கததின Next தபேொத�ொ்ன 
கிளிக் தேய்யவும்.
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படம் 3.15 XAMPP ்சணவகள் Welcome பககத்தின் வழிகாட்டி 

MY SQL ைறறும் ் �்வபபேடும் கூறு்க்ை ் �ர்வு தேய்து பினனர் next – ஐ கிளிக் தேய்யவும். 

படம் 3.16 XAMPP ்சணவயகத்தின் கூறுகள் வழிகாட்டி
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Installation Folder ஐ ்�ர்வு தேய்து பின Next – ஐ கிளிக் தேய்யவும். 

படம் 3.17 XAMPP ்சணவயாக நிறுவுதல பாணத

Setup ready பேக்்கததில் Next தபேொத�ொ்ன கிளிக் தேய்யவும். 

படம் 3.18 XAMPP ்சணவயாக Set up மதாடங்குதல 
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நிறுவு�ல் த�ொடங்கபபேடுகிறது. 

படம் 3.19 XAMPP ்சணவயாக set up முன்்னற்ற சாளரம் நிறுவுதலுககு 

பிறகு Finish தபேொத�ொ்னக் கிளிக் தேய்யவும் ைறறும் XAMPP ்கடடுபபேொடடு பேல்கத்� 
திறக்்கவும். 

படம் 3.20 XAMPP ்சணவயாக set up நிணறவு 

்கடடுபபேொடடு பேல்கததில் (Control panel) Apache  ைறறும் MY SQL ்ே்வ்க்ை ஒனறன 
பின ஒனறொ்கத த�ொடங்கவும்.
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படம் 3.21 XAMPP ்சணவயாக கட்டுப்பாட்டு பைகம் 

இரணடு ்ே்வ்களும் ஒனறன பின ஒனறொ்க த�ொடஙகுகினறன. 

படம் 3.22 XAMPP ்சணவயாக ்சணவகளின் start ்தரவு 
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MY SQL �ரவு�ைத்� அனுகுவ�றகு, URL http://Wcalhost ?phpmyadmin – ஐ வ்ல 
உலொவியல் திறக்்கவும். 

படம் 3.23 phpmyadmin MY SQL தரவுகள் ்சணவயாக பயனர இணடமுகம் 

3.9  MQ SQL நிரவாக திற்நத மூை 
மமன்மபாருள் கருவிகள் 
மமன்மபாருள் கருவிகளின் 
வணககள் 

�ரவு�ைத்� சிறந� ைறறும் திற்ையொன 
மு்றயில் வடிவ்ைபபே�ற்கொன, பேல 
திறந� மூல ்கருவி்கள் கி்டக்கினறன. 
phymyAdmin எனபேது வ்ல நிர்வொ்கததிறகு 
மி்கவும் பிரபேலைொன�ொ்கவும். MY SQL Work 
bench ைறறும் Heidi SQL ்பேொனற்வ 
பிரபேலைொன தடஙக்டொப பேயனபேொடடு 
்கருவி்கைொகும். 

PHPMYADMIN (Web Admin) 
MY SQL – ன நிர்வொ்கக் ்கருவி ஆனது  - PHP 
– ல் எழு�பபேடட ஒரு வ்லப பேயனபேொடொகும். 
இ்வ்கள் வ்லச் ்ே்வ்களில்  
முக்கியைொ்கப பேயனபேடுத�பபேடுகினறன. 
CSV – ல் இருநது �ரவு்க்ை �ருவித�ல் 
ைறறும் �ரவு்க்ை பேல்்வறு வடிவ்ைபபில் 

வைஙகு�லுக்்கொன வ்ல இ்டமு்கத்� 
வைஙகுவது இ�ன முக்கிய அம்ேைொகும். 
இது MY SQL ்ே்வயொ்க தேயல்்கைொன 
இ்ணபபு்கள், தேயல்மு்ற்கள் 
ைறறும் நி்னவ்கப பேயனபேொடு 
்பேொனறவற்ற ்கண்கொனிக்்கபபே�ற்கொன 
்நரடி வ்ரபபேடங்க்ை (Charts) 
உருவொக்குகிறது. இது சிக்்கலொன 
வினவல்்க்ை எளி்ையொக்்கவும் 
பேயனபேடுகிறது. 

MY SQL Work bench  
(மடஸகடாப் பயன்பாடு) 
இது நிரலர்்கள் ைறறும் DBA - வொல் 
முக்கியைொ்க ்கொடசிபபேடுத�லுக்்கொ்கப 
பேயனபேடுத�பபேடும் ஒரு �ரவு�ைக் ்கருவி 
ஆகும். இந�க் ்கருவி �ரவு ைொதிரியொக்்கம், SQL 
உருவொக்்கம், ்ே்வய்க ைறறும் MY SQL – 
ன ்கொபபுப பிரதி (Back up) ்பேொனறவறறில் 
உ�வுகிறது. இ�ன அடிபபே்ட தவளியீடடு 
பேதிபபு 5.0 ஆகும். �ற்பேொது 8.0 
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அ்னதது இயக்்க அ்ைபபு்களிலும் 
பேயனபேடுத�பபேடுகிறது. இந�க் ்கருவியின 
SQL பேதிபபேொைர் (editor) பேல தவளியீடு 
த�ொகுதி்க்ை ்்கயொளுவதில் தநகிழ்வுத 
�ன்ையுடனும் ைறறும் வேதியொ்கவும் 
உள்ைது தநகிழ்வுத �ன்ையுடனும் ைறறும் 
வேதியொ்கவும் உள்ைது. 

HeidiSQL (மடஸகடாப் பயன்பாடு) 
இந� திறந� மூலக்கூறு்கள் சிறந� 
�ரவுத�ை அ்ைபபு்களின நிர்வொ்கததில் 
உ�வுகிறது. இது ்ே்வய்க இ்ணபபு, 
�ரவு�ைங்கள், அடடவ்ண்கள், ்கொடசி்கள், 
தூணடு�ல்்கள் ைறறும் நி்கழ்வு்கள் 
ஆகியவறறு்கொன GUI (Graphical User 
Interface) சிரபபேம்ேங்க்ை ஆ�ரிக்கிறது. 

3.10 தரவுத்தளங்கணள வடிவணமத்தல 
ஒரு ்கணினியின நிறுவன �ரவு்க்ை 
உருவொக்கு�ல், தேயல்பேடுதது�ல் ைறறும் 
பேரொைரித�ல் ஆகிய்வ்ய �ரவுத �ைங்க்ை 
வடிவ்ைத�ல் எனபபேடும். �ரவுத�ை 
வடிவ்ைத�லுக்கு முனபு அ�ன பேயனபேொட்ட 
நனகு புரிநது த்கொள்வது அவசியம். ஒரு 
பேயனபேொடடின தேயல்திறன ைறறும் தவறறி 
ஒரு நல்ல �ரவுத�ை வடிவ்ைப்பே ேொர்ந�து 
ஆகும். MY SQL �ரவுத�ை வடிவ்ைபபு 
பேறறிய தேயல்திறன த்கொணட டொஷ்பேொர்டு, 
அறிக்்்க்கள் ைறறும் புள்ளி விவரங்கள் 
ஆகியவற்ற வைஙகுகிறது. 

கருத்தியல வடிவணமப்ணப 
உருவாககுதல
இது �ரவுத�ை வடிவ்ைபபின 
மு�ன்ைக் ்கடடம் ஆகும் �ரவுத�ைங்கள் 
அடடவ்ண்கள், தநடுவரி்ே்கள் ைறறும் 
�ரவுவ்்க்கள் ஆகியவற்ற உருவொக்கு�ல் 
பேயனபேொடடின ்�்வக்்்கறபே இதில் 
விரிவொ்க ்கலநது்ரயொடபபேடுகிறது. 
முடிவொ்க பேயனபேொடடின இறுதிபபேயனரின 
எதிர்பேொர்ப்பே அ்டவ�றகு �ரவுத�ை 
ைொதிரி உருவொக்்கபபேடுகிறது. 

தரத்தளத்ணத உருவாககுதல
ஒரு �ரவுத�ைத்� உருவொக்குகினற 
மூனறு முக்கிய பேகுதி்கள் அடடவ்ண்கள், 
வினவல்்கள் ைறறும் பேொர்்வ்கள் ஆகும் .

அட்டவணைகள் 
இது பேல வரி்ே்கள் ைறறும் தநடு 
வரி்ே்க்ைக் த்கொணட அடடவ்ணத 
�ொ்ைப ்பேொனற�ொகும். இதில் ஒவதவொரு 
வரி்ேயும் பேதிவு ைறறும் ஒவதவொரு 
தநடுவரி்ேயும் பேணபுக்கூறு்கள் ஆகும். 

வினவலகள்: 
இது �ரவுத�ைததில் ்்கட்கபபேடட பேல 
நிபேந�்ன்க்ைக் த்கொணட ஒரு ்்கள்வி  
ஆகும். நிபேந�்ன்க்ைத திருபதிபேடுததும் 
�ரவுத �ைததில் உள்ை பேதிவு்கள் 
மீடதடடுக்்கபபேடுகினறன. 

பாரணவகள்: 
இது ்ேமிக்்கபபேடட வினவல்்களின 
த�ொகுபபேொகும். எடுததுக்்கொடடு: �னிபபேடட 
விவரங்க்ை ் ேமிக்்க ஒரு �ரவுத�ைத்�  
உருவொக்்கவும். 
mysql?create database to store the 
personal details; 
mysql> create database personaldetails;
Query Ok, 1 row affected
mysql> USE personaldetails;

Show ்கடட்ை்ய பேயனபேடுததி �ரவுத 
�ைத்� பேடடியலிடு�ல் 

mysql> show databases;

அட்டவணை 3.12 Database List
Database

employee

personaldetails

sports
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3.11 SQL
SQL -Standard query language. �ரவுத 
�ைங்க்ை அனு்கவும் ைறறும் ் ்கயொைொவும் 
பேயனபேடும் �ரநி்ல தைொழி்ய SQL ஆகும். 
Americal National Standards  Institute 
(ANSI) ைறறும் International organization for 
standardization (ISO) வொல், �ரநி்லயொனது 
என மு்ற்ய அறிவிக்்கபபேடடது. 

SQL ணயப் பற்றி…. 
●	 SQL எனபேது �ரநி்ல தைொழியொ்க 

இருந�ொலும் ்வறுபேடட பேதிபபு்கள் 
்�்வ்க்ைப பூர்ததி தேய்ய 
பேரொைரிக்்கபபேடுகினறன. SQL ஐப 
பேயனபேடுததி நி்கழ்த�பபேடும் சில 
முக்கிய தேயல்பேொடு்கள் கி்ை 
பேடடியலிடபபேடடுள்ைன.

●	 �ரவுத �ைததிறகு எதிரொ்க விைவல்்க்ை 
இயக்குகிறது. 

●	 �ரவுத �ைததில் இருநது �ர்வ 
மீடதடடுக்கும். 

●	 �ரவுத�ைததில் இருநது �ர்வ 
அழிக்கிறது. 

●	 புதிய �ரவுத�ைங்க்ையும் ைறறும் புதிய 
அடடவ்ண்க்ையும் உருவொக்குகிரது. 

3. 11. 1 SQL கட்டணளகளின் வணககள் 
பேல்்வறு தேயல்பேொடு்க்ைச் தேய்ய 
பேல்்வறு SQL ்கடட்ை்கள் அ�ன 
தேயல்பேொட்ட தபேொறுதது அநது முக்கிய 
வ்்க்கைொ்க வ்்கபபேடுத�பபேடுகினறன. 
பேொர்க்்க அடடவ்ண 3.13 

தரவு வணரயணற மமாழி  
(Data Defenbition Language – DDL)
DDL ்கடட்ை்கள் �ரவுத�ை திடடத்� 
வ்ரயறுக்்கப பேயனபேடுகினறன. �ரவுத�ை 
தபேொருளின ்கடட்ைப்பேஉருவொக்்கவும் 
ைொறறம்  தேய்யவும் இது பேயனபேடுகிறது. 
Create, Alter, Drop, Rename ைறறும் 
Truncate ்கடட்ை்கள் இந� வ்்க்யச் 
ேொர்ந�்வ ஆகும். 

●	 அடடவ்ண உருவொக்்கல் 
ஒரு பேயனபேொடடில் ஒவதவொரு பேக்்கமும் 
சில தேயல்பேொடு்க்ை தவளியிடபபேடுகிறது, 
ஒவதவொனறும் ஒரு அடடவ்ணக்கு 
வடிவ்ைக்்கபபேடடுள்ைது. எதுததுக்்கொடடொ்க, 
அ்ைஷன (Amazon) ்பேொனற வணி்க 
வ்ை�ைங்களில்  வொடிக்்்கயொைர் 
விவரங்கள் தபேொருள்்கள், வொடிக்்்கயொைரின 
ஆர்டர்்கள், வி்லக்்கடடணப பேக்்கங்கள் 
்பேொனற்வ பேல வ்்க�ைப பேக்்கங்கைொ்க  
பேரொைரிக்்கபபேடுகினறன. இ்வ அ்னததும் 
Customer, Products, Order ைறறும் 
Payment ்பேொணற அடடவ்ண்கைொ்க 
உருவொக்்கலொம். 
●	 தநடுவரி்ே்க்ை உருவொக்கு�ல்
ஒவதவொரு அடடவ்ணயும் அ�ன 
தேயல்பேொடுடன த�ொடர்பு்டய பேல 
தநடுவரி்ே்க்ைக்  த்கொணடிருக்கும். இந� 
தநடுவரி்ே்கள் அந� அடடவ்ணயில் எந� 
ைதிபபு்கள் ்ேமிக்்கபபேடுகினறன எனபே்� 
தீர்ைொனிக்கினறன. எடுததுக்்கொடடொ்க, 
Customer அடடவ்ண தபேயர், த�ொ்ல்பேசி 
எண, மினனஞேல், வயது மு்கவரி 
ைறறும் அஞேல் குறியீடடு எண ்பேொனற 
தநடுவரி்ே்க்ைக் த்கொணடிருக்கும். 
இந� தநடுவரி்ே்கள் அடடவ்ணயின 
தேயல்திறனொனது முறறிலும் தநடுவரி்ேயின 
�ரவு வ்்க்ய ேொர்நதிருக்கும். 

3. 10. 1 வரிணசகணளச் ்சரத்தல
�ரவுத�ைம் உருவொக்்கபபேடட பிறகு 
அடடவ்ன்கள் ைறறும் தநடுவரி்ே்கள் 
ஆகியவறறுக்கு ேரியொன �ரவுவ்்க  
வ்ரயறுக்்கபபேடும். பிறகு, பேதிவு்கள் 
அடடவ்ணயில் ்ேர்க்்கபபேடும். 
�ரவுத�ைப தபேொருளின ்கடட்ைப்பே 
உருவொக்்கவும், ைொறறி அ்ைக்்கவும் �ரவுத 
�ைததில் பேயனபேடுகிறது. 
Insert into table (Column 1, column 
2…………. Column N) 
Value 3 (Value 1, value 2……….. Value N ); 

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 03.indd   85 15/04/19   7:18 PM



பாடம் 03 தரவுதள மேலாண்ே அ்ேப்பு – அறிமுகம்86

தரவு வினவல மமாழி  
(Data Query Language - DQL)
�ரவு வினவல் தைொழியில் (DQL) உள்ை 
�ரவுத�ை அடடவ்ண்களிலிருநது 
�ர்வ மீடதடடுக்்க  SELECT எனகிற  SQL 
்கடட்ை ைடடு்ை பேயனபேடுகிறது.  பேொர்க்்க 
அடடவ்ண 3.15

அட்டவணை 3.15  SQL DQL கட்டணளப் 
பட்டியல

்கடட்ை விைக்்கம்

SELECT அடடவ்ணயில் இருநது �ர்வ 
மீடதடடுக்கும்.

பரிவரத்தணன கட்டுப்பாட்டு மமாழி 
(Transaction Control Language - TCL)
இதில் உள்ை SQL ்கடட்ை்கள் 
�ரவுத�ைததில் உள்ை பேரிவர்த�்ன்க்ை 
நிர்வகிக்கிறது.  ்ைலும் அது ைொறறங்க்ை 
நிரந�ரைொ்க �ரவுத�ைததில் ்ேமிக்்க 
உ�வுகிறது.  COMMIT, ROLLBACK, SET 
TRANSACTION ைறறும் SAVEPOINT 
ஆகிய ்கடட்ை்கள் இந� வ்்க்யச் 
ேொர்ந��ொகும்.  பேொர்க்்க அடடவ்ண 3.16

அட்டவணை 3.16  SQL TCL கட்டணளப் 
பட்டியல

்கடட்ை்கள் விைக்்கம்
COMMIT �ரவுத�ைததில் நிரந�ர 

்ேமிக்கிறது.
ROLL BACK ்க்டசியொன COMMIT 

்கடட்ையிலிருநது 
�ரவுத�ைத்� அேல் 
வடிவததிறகு மீடதடடுக்கும்.

SET 
TRANSACTION

பேடிக்்க – எழு� அல்லது பேடிக்்க 
ைடடும் அணு்கல் ்பேொனற 
பேரிவர்த�்ன பேணபு்க்ை 
அ்ைக்கிறது.

SAVE POINT பேரிவர்த�்ன்க்ை 
�ற்கொலி்கைொ்க 
்ேமிதது எபதபேொழுது 
்வணடுைொனொலும் பே்ைய 
நி்லக்குத திரும்பேச் தேய்யும்.

அட்டவணை 3.13  SQL DDL கட்டணளப் 
பட்டியல

கட்டணளகள் விளககம் 

CREATE அடடவ்ண்கள் அல்லது 
�ரவுத �ைங்க்ை 
உருவொக்்கப பேயனபேடுகிறது 

ALTER ஏற்கொன்வ இருக்கும் 
�ரவுத�ை அல்லது 
அடடவ்ணக் ்கடட்ைப்பே 
ைொறறி அ்ைக்கிறது. 

RENAME �ரவுத�ைததில் ஏற்கன்வ 
உள்ை தபேொருளின தபேய்ர 
ைொறறப பேயனபேடுகிறது.

TRUNCATE அடடவ்ணயில் உள்ை 
அ்னதது பேதிவு்க்ையும் 
நீக்்க பேயனபேடுகிறது.

தரவு ணகயாளுதல மமாழி (Date 
manipulation Language DML) 
இந� தைொழியில் அ்ைநதிருக்கும் 
SQL ்கடட்ை்கள் �ரவுத�ைததில் 
அ்ைநதிருக்கும் SQL ்கடட்ை்கள் 
�ரவுத�ைததில் உள்ை �ர்வ 
்்கயொளுவ�றகு உ�வுகிறது. அதி்கைொன 
SQL ்கடட்ை்கள் DML க்கு கீழ் 
வருகினறன. பேொர்க்்க அடடவ்ண 3.14 

அடடவ்ண 3.14  SQL DML ்கடட்ைப 
பேடடியல் விைொக்்கம்

கட்டணளகள் விளககம் 

INSERT �ரவுத�ை அடடவணொஇயில் 
புதிய வரி்ே்க்ைச் 
்ேர்க்கிறது 

UPDATE ஒரு அடடவ்ணயில் 
ஏற்கொன்வ �ரவு்களுடன 
புதிய �ரவு்க்ை ைொறறி 
அ்ைக்்ககிறது 

DELETE அடடவ்ணயில் இருநது 
பேதிவு்க்ை நீக்குகிறது.  
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உருவொக்்கபபேடட �ரவுத�ைத்� 
பினவரும் த�ொடரியல் த்கொணடு 
பேொர்்வயிடலொம்.

        mysql>Show databases; 

இ�ன வி்டயொ்க, புதி�ொ்க 
உருவொக்்கபபேடட studentDB எனறு 
�ரவுத�ைம் பேடடியலிடபபேடும்.

தரவுத்தளத்ணத நீகக
Drop database –ஏற்கன்வ உள்ை 
ஏ்�னும் ஒரு SQL �ரவுத�ைத்� 
நீக்கு�ல்.

Student DB எனற �ரவுத�ைத்� 
நீக்கும் த�ொடரியல் ைறறும் எடுததுக்்கொடடு 
பினவருைொறு,

Syntax: 
DROP database database name;

எடுத்துககாட்டு
mysql>DROP database student DB;

நீக்்கபபேடட �ரவுத�ைம் “show databases;” 
எனற ்கடட்ை்யப பேயனபேடுததி 
�ரவுத�ைங்க்ைப பேடடியலிடும் ்பேொது 
பேடடியலில் ்�ொனறொது.

தரவுத்தளத்ணத ்தர்நமதடுகக  
Select database
பேல �ரவுத�ைங்களிலிருநது ்�்வயொன 
�ரவுத�ைத்� ்�ர்நத�டுக்்க கீழ்வரும் 
்கடட்ை உ�வுகிறது.

Syntax:
USE database name;

எடுத்துககாட்டு
mysql>USE StudentDB;

�ரவுத�ைத்� ்�ர்நத�டுத� பிறகு 
பேயனபேொடடின ்�்வக்்்கறபே பேல 
தேயல்பேொடு்கள் தேய்யபபேடுகினறன.

தரவுக கட்டுப்பாட்டு மமாழி ( Data 
Control Language - DCL)
இது அடடவ்ண, பேொர்்வ, ்ேமித� 
தேயல்மு்ற ்பேொனற �ரவுத�ை 
தபேொருட்களில், SQL ்கடட்ை்கள் 
பேொது்கொப்பே அைல்பேடுததுைகினறன.  
GRANT ைறறும் REVOKE ்கடட்ை்கள் 
இ�ன வ்்க்யச் ்ேர்ந��ொகும்.

அட்டவணை 3.17  SQL DCL கட்டணளப் 
பட்டியல

கட்டணளகள் விளககம்

GRANT குறிபபிடட �ரவுத�ை 
தபேொருள்்கைொன அடடவ்ண, 
பேொர்்வ ்பேொனறவறறில் 
குறிபபிடட பேயனர்்களுக்கு 
அனுைதி வைங்கப 
பேயனபேடுகிறது.

REVOKE குறிபபிடட �ரவுத�ை 
தபேொருள்்கைொன அடடவ்ண, 
பேொர்்வ ்பேொனறவறறில் 
குறிபபிடட பேயனரிடமிருநது 
அனுைதி்ய திரும்பேப தபேற 
பேயனபேடுகிறது.

3.12 SQL அடிப்பணட
தரவுத்தளத்தில Create / Drop / Select
�ரவுத�ைத்� உருவொக்்க Create 
Database- புதிய SQL �ரவுத�ைத்� 
உருவொக்்கபபேயனபேடுகிறது.  ஒரு 
Student DB எனனும் �ரவு�ைத்� 
உருவொக்்க பேயனபேடும் த�ொடரியல் ைறறும் 
எடுததுக்்கொடடு கீ்ை த்கொடுக்்கபபேடடுள்ைது.

Syntax: 
CREATE database databasename;

எடுத்துககாட்டு
mysql>create database studentDB;
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மீடதடடுக்்க SELECT ்கடட்ையில் சில 
நிபேந�்ன்க்ைச் ்ேர்தது பேயனபேடுத� 
்வணடும்.  ஒரு பேதிவில் உள்ை அ்னதது 
புலங்க்ையும் மீட்கலொம் அல்லது 
குறிபபிடட புலங்க்ையும் அடடவ்ணயில் 
மீட்கலொம்.  அடடவ்ணயின பேதிவு்க்ை 
பினவரும் SELECT த�ொடரிய்லப 
பேயனபேடுததி மீடதடடுக்்கலொம்.  பேொர்க்்க 
அடடவ்ண 3.18 ைறறும் 3.19.

Syntax1
SELECT * from tablename;

எடுத்துககாட்டு
mysql>SELECT * from Biodata;

அட்டவணை 3.18 பதிவு பட்டியல

Firstname Lastname Age

Krishna S 10

Sugal S 14

Arun J 15

Mani K 18

Syntax2:
SELECT column1, column2 from tablename;

எடுத்துககாட்டு 
mysql>SELECT firstname, age from 
Biodata;

அட்டவணை 3.19  SQL SELECT பதிவு 
பட்டியல

Firstname Age

Krishna 10

Sugal 14

Arun 15

Mani 18

●	 பேதி்வச் ்ேர்க்்க (Insert record)
�ரவுத�ைம் பேல அடடவ்ண்க்ைக் 
த்கொணடிருக்கும்.  “Create” ்கடட்ை்யப 
பேயனபேடுததி ்�்வயொன பேல்்வறு 
புலங்க்ை இ்ணதது அடடவ்ண்கள் 
உருவொக்்கபபேடுகினறன.  எந� ஒரு 
அடடவ்ணயும் அ�னுள் இருக்கும் 
�ரவு்க்ைொடு முடிவ்டகிறது.  
என்வ, புது வரி்ேயொனது (பேதிவு) 
“Insert” ்கடட்ை்யப பேயனபேடுததி 
அடடவ்ணயில் ்ேர்க்்கபபேடுகிறது.  ஒரு 
புதிய பேதி்வச் ்ேர்பபே�றகு த�ொடரியல் 
ைறறும் எடுததுக்்கொடடு பினவருைொறு.

Syntax:  1
INSERT INTO table name (column 1, 
column 2, column 3)
VALUES (value 1, value 2, value 3);

Syntax:  2
INSERT INTO table name VALUES (value 
1, value 2, value 3);

எடுததுக்்கொடடு “Biodata” எனகிற 
அடடவ்ண்ய எடுததுக்த்கொள்ளும் 
்பேொது அதில் மூனறு தநடுவரி்ே்கள் 
உள்ைது எனறொல் அ்வ first name, last 
name ைறறும் age. புதிய  பேதிவொனது 
த�ொடரியல் 1 அல்லது 2 பேயனபேடுததி 
பினவருைொறு ்ேர்க்்கபபேடும்.

mysql>INSERT INTO Biodata (firstname, 
lastname, age)
VALUES (Krishna, Sam, 10);

(or)
mysql>INSERT INTO Biodata VALUES 
(Krishna, Sam, 10); 

●	 பேதி்வத ்�ர்நத�டுக்்க (select record)
அடடவ்ணயில் இடம் தபேறறிருக்கும் பேல 
பேதிவு்களில் இருநது ்�்வயொன �ர்வ 
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Krishna வின வயது (age) கீழ்க்்கணட 
த�ொடரியல் மூலம் ைொறறம் தேய்யபபேடுகிறது.

Syntax1
UPDATE tablename SET column “new 
value”
 Where column 2 = “value 2”;

எடுத்துககாட்டு
mysql>UPDATE Biodata SET age=13 
WHERE firstname=”Krishna”;

WHERE பிரிவு:
SQL ்கடட்ை்களில் WHERE பிரிவு எனபேது 
�ரவு ்�ர்நத�டுபபு அடிபபே்ட்யக் 
குறிக்கிறது.  வினவ்லப தபேொறுதது இந� 
்�ர்நத�டுக்பு அடிபபே்டயிலொன �ரவு்கள் 
மீடதடடுக்்கபபேடுகினறன அல்லது ைொறறம் 
தேய்யபபேடுகினறன.  நிபேந�்ன்களில் =, 
!=, >, >=, <, <= ஆகிய WHERE வினவல் 
கூற்ற வடிவ்ைக்்கப பேயனபேடுகினறன.  
WHERE பிரிவு SELECT ைறறும் 
UPDATE ஆகிய வினவல் கூறறு்களில் 
நிபேந�்ன்களுக்்கொ்க பேயனபேடுத�படுகிறது.  
அடடவ்ணயில் புதுபபிக்்கபபேடட பேதிவு்கள் 
WHERE நிபேந�்ன்யச் ேொர்நதுள்ைது.

மசயற்குறிகணளப் பயன்படுத்துதல
SQL வினவ்ல உருவொக்கும் ்பேொது 
நொம் எண்கணி�, ஒபபீடடு ைறறும் 
�ருக்்க தேயறகுறி்க்ைப WHERE பிவில் 
கீ்ை பேயனபேடுததுகி்றொம்.  ஒவதவொரு 
தேயறகுறியின உள்ை அடடவ்ண 3.22 
ல் த்கொடுக்்கபபேடடுள்ைது.

அடடவ்ண 3.22 MySQL தேயறகுறி்கள்

தேயறகுறி வ்்க தேயறகுறி
்கணக்கீடடுச் தேயறகுறி +, -, *, 1, %
ஒபபீடடுச் தேயறகுறி =, ! =, <, >, <>, >=, <=
�ருக்்கச் தேயறகுறி AND, ANY, BETWEEN, 

EXISTS, IN, LIKE, NOT, OR, 
UNIQUE

பதிணவ நீகக
அடடவ்ணயில் ஏற்கன்வ இருக்கும் 
�ரவு்க்ை அடடவ்ணயிலிருநது நீக்்க 
“DELETE” ்கடட்ை பேயனபேடுகிறது.  அ்னதது 
பேதிவு்க்ை்யொ அல்லது குறிபபிடட 
தநடுவரி்ே்க்ை்யொ அடடவ்ணயிலிருநது 
நீக்்கலொம்.  ஏ்�னும் குறிபபிடட தநடுவரி்ே்ய, 
நீக்்க ்வணடுதைனில் அந� நிபேந�்ன்ய 
WHERE ்கடட்ை்யப பேயனபேடுததி 
தநடுவரி்ே்ய நீக்்கலொம்.  நிபேந�்ன 
�ரவில்்ல எனில் அ்னதது �ரவு்களும் 
நீக்்கபபேடும்.  பேொர்க்்க பேடம் 3.20 ம்றறும் 3.21

Syntax 1
DELETE from tablename WHERE
Columnname = “value”.

எடுத்துககாட்டு
Mysql>DELETE from Biodata;

அட்டவணை 3.20  SQL DELETE பதிவு 
பட்டியல

firstname lastname age
Krishna S 10
Sugal S 14
Arun J 15

Syntax2: 
DELETE from tablename;

எடுத்துககாட்டு
mysql>DELETE from Biodata ;

அட்டவணை 3.21  SQL DELETE பதிவு 
பட்டியல

firstname lastname age

பதிவு மாற்றுதல (Modifying Record)
அடடவ்ணயில் ஏற்கன்வ இருக்கும் 
பேதிவு்க்ை ைொறறம் தேய்ய ைறறும் ் ைம்பேடுத� 
SQL “UPDATE” எனனும் ்கடட்ை்ய 
வைஙகுகிறது.  “Biodata” அடடவ்ணயில் 
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பதிவுகணள மதாகுத்தல Having பிரிவு
SQLல் உள்ை குழுவில் ஒ்ர �ரவு 
இருக்்கலொம்.  Exam எனற அடடவ்ணயில் 
Rollno, Subject ைறறும் Marks எனற புலங்கள் 
உள்ைன.  கீ்ை உள்ை அடடவ்ணயில் 
தவவ்வறு பேொடங்களுக்கு பேல வரி்ே்களில் 
பேதிவு்கள் உள்ைன.  Group By ்கடட்ை, 
rollno எனனும் புலத்� த�ொகுக்கிறது 
ைறறும் marks எனற புலத்� sum (marks) 
மூலம் கூடுகிறது.  பேொர்க்்க அடடவ்ண 
3.25 ைறறும் 3.26

அட்டவணை 3.25 select பதிவு பட்டியல
Rollno Subject Marks
201901 Tamil 81
201904 English 75
201901 English 96
201903 Tamil 92
201902 Tamil 78
201904 Tamil 83
201903 English 81
201905 Tamil 89
201902 English 80
201905 English 90

Select roolno, SUM (marks) from Exams 
GROUPBY rollno

அட்டவணை 3.26 select பதிவு பட்டியல

Rollno Marks

201901 177
201902 158
201903 173
201904 158
201905 179

பதிவு வரிணசயாககம்
ORDER BY ்கடட்ை வினவலின 
வி்ட்க்ை ஏறுவரி்ேயி்லொ அல்லது 
இறஙகு வரி்ேயி்லொ பேடடியலிட 
பேயனபேடுகிறது.  சில �ரவுத�ைங்களில் 
வி்ட்கள் த்கொடொநி்லயொ்க ஏறுவரி்ேயில் 
வரி்ேயொக்்கம் தேய்யபபேடும்.  இது 
த�ொடரியல் 1 ல் த்கொடுக்்கபபேடடுள்ைது.  
த�ொடரியல் 2-ல் வி்ட்கள் இறஙகு 
வரி்ேயில் த்கொடுக்்கபபேடடுள்ைது.  வொர்க்்க 
அடடவ்ண 3.23 ைறறும் 3.24

Syntax 1: 
Select * from table name @ ORDER BY 
Column name;

எடுத்துககாட்டு
Select * from Biodata ORDER By firstname

அட்டவணை 3.23 Select பதிவு பட்டியல

firstname lastname age

Arun J 15

Krishna S 13

Sugal S 14

Syntax 1: 
Select * from table name ODER BY Column 
name DESC;

எடுத்துககாட்டு
Select * from Biodata ORDER BY firstname 
DESC;

அட்டவணை 3.24 SELECT பதிவு பட்டியல

firstname lastname age

Sugal S 14

Krishna S 13

Arun J 15
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வினவல் கூறறில் இரு 
அடடவ்ண்களில் இருநதும் marks புலம் 
கூடடபபேடுகிறது ைறறும் அது Total எனனும் 
புலததில் ஒவதவொரு Roll no. வரி்ேக்கும் 
ைதிபபு இருத�பபேடுகிறது.

துணை வினவலகள்
இதில் மு�ன்ை வினவலுக்கு உள்்ை 
SQL வினவல் எழு�பபேடுகிறது.  இது 
பினனலொன அல்லது �்ண வினவல் 
எனபபேடும்.  து்ண வினவல்்கள் 
எனபபேடும்.  து்ண வினவல்்கள் மு�லில் 
இயக்்கபபேடுகினறன.  இ�னு்டய 
வி்டயொனது நிபேந�்னயொ்க மு�ன்ை 
வினவலுக்கு அ்ைகிறது.  து்ண 
வினவல் கீ்ை உள்ை விதி்க்ை பினபேறற 
்வணடும்.

1. து்ண வினவல்்கள் அ்டபபுக் 
குறிக்குள் எழு�பபேட்வணடும்.

2. ஒபபீடடு தேயறகுறிக்கு உலது 
புறததில் து்ண வினவல் 
அ்ைய்வணடும்.

3. ORDER BY பிரிவு து்ண வினவலில் 
பேயனபேடுத� வில்்ல, ஏதனனில் 
து்ண வினவல்்கள் அ�னுள்்ை்ய 
வி்ட்க்ை ்்கயொை முடியொது.

EMPLOYEE அடடவ்ண்ய ்கருததில் 
த்கொணடொல் அதில் EMPID, Name, Age 
ைறறும் Salary ஆகிய புலங்கள் உள்ைன.  
ைொதிரி �ரவு்கள் கீ்ை உள்ை அடடவ்ண 
3.29 ல் த்கொடுக்்கபபேடடுள்ைன.

அட்டவணை 3.29 

EmpID Name Age Salary

101 Ram 35 15000

102 Gopal 41 30000

103 Priya 32 13000

104 Hari 37 20000

அட்டவணை இணைத்தல
இரணடுக்கும் ்ைறபபேடட 
அடடவ்ண்களில் இருநது �ர்வ 
்�ர்நத�டுக்்க SQL JOIN பிரிவு 
உ�வுகிறது.  இரணடு அடடவ்ண்கள் 
Exams ைறறும் Profile எனறு ்கருதினொல், 
Exams அடடவ்ணயில் Roll NO, Subject 
ைறறும் Marks புலங்கள் உள்ைன.  Profile 
அடடவ்ண �ரவு்கள் பினவருைொறு 
அடடவ்ண 3.27 & 3.28

அட்டவணை 3.27  Select JOIN பதிவு 
பட்டியல

Rollno Name Hobby

201901 Krishna Gardening

201902 Sugal Photography

201903 Charles Reading

201904 Venilla Singing

201905 Pragathi Painting

SELECT profile.Name, profile.Hobby, SUM 
(Exams.Marks) AS TOTAL
FROM profile, Exams WHERE profile.
Rollno=Exams.Rollno
GROUP BY profile.Name, profile.Hobby;

அட்டவணை 3.28  Select join பதிவு 
பட்டியல

Name Hobby Total

Krishna Gardening 177

Sugal Photography 158

Charles Reading 173

Venilla Singing 158

Pragathi Painting 179
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்கொபபு பிரதி அடடவ்ண உள்ைடக்்கங்க்ை ஒரு ்்கொபபில் பிற்கொலத்�்வக்்கொ்க ந்கல் 
எடுக்கும் நிரல் அல்லது தேயல்மு்ற ்கொபபு பிரதி எனபபேடும்.  DBAக்்களுக்கு இது 
ஒரு ேவொலொ்க உள்ைது.

மு�ன்ைத 
திறவு்்கொல்

உறவுநி்ல அடடவ்ணயின இந� திறவு்்கொல் அடடவ்ணயில் உள்ை 
ஒவதவொரு பேதி்வயும் �னித�ன்ை்யொடு ்கணடறிகிறது.

உறவுநி்ல ஒரு அடடவ்ணயின தவளித திறவு்்கொல் ைறதறொரு அடடவ்ணயின மு�ன்ை 
திறவு்்கொ்ல குறிபபிடும் ்பேொது இரணடு அடடவ்ண்களுக்கு இ்ட்ய 
உறவுநி்ல உருவொகிறது.

எண அை்வ த்கொடுக்்கபபேடட அடடவ்ண தநடுவரி்ேயின பேல்்வறு ைதிபபு்களு்டய 
எணணிக்்்க்ய வ்ரயறுக்கிறது.

திறந� மூலம் ஒரு வடிவ்ைப்பே ைக்்கள் தபேொதுத�ன்ையுடன அணுகுவ�றகும், பேகிர்வ�றகும், 
ைொறறம் தேய்வ�றகும் உ�வுகிறது.

SQL (Structured query 
Language)

்கடட்ைபபு வினவல் தைொழி எனபேது RDBMs ல் �ர்வக் ்்கயொள்வ�ற்கொ்க 
வடிவ்ைக்்கபபேடட நிரலொக்்க தைொழி ஆகும். 

பேதிவு (Record) ஒரு அடடவ்ணயில் பேதிவு எனபேது புலங்களுடன உருவொக்்கபபேடுகிறது.

வினவல் (Query) SQL ல், அ்னதது ்கடட்ை்களும் வினவல் ஆகும்.

(Join) இ்ணபபு �னிபபேடட ைதிபபு்க்ை குறிக்கும் தநடுவரி்ே்க்ை த்கொணடு ஒனறுக்கு ்ைறபேடட 
அடடவ்ணயிலிருநது �ர்வ மீடதடடுக்கும். 

இ�ன தவளியீடு பினவரும் 
அடடவ்ன 3.30 ல் உள்ைது.

அட்டவணை 3.30 SELECT பதிவு பட்டியல

EmpID Name Age Salary

101 Ram 35 15000

103 Priya 32 13000

இ்�ப்பேொல து்ண 
வினவல்்கைொனது INSERT, 
UPDATE ைறறும் DELETE உடன 
பேயனபேடுத�பபேடுகிறது.

பினவரும் வினவலில் 
SELECT கூறறில் து்ண வினவல் 
பேயனபேடுத�பபேடடுள்ைது.
SELECT * From Employee where EMPID IN 
(SELECT EMPID from Emplooyee WHERE 
Salary < 20000);

மு�லில் அ்டபபுக்குறிக்குள் உள்ை 
வினவல் இயக்்கபபேடும்.  அ�ன வி்டயொ்க 
EMPID 101 ைறறும் 103 மீதடடுக்்கபபேடும்.  
இபதபேொழுது தவளி்ய உள்ை வினவல் 
இயக்்கபபேடும்.  இபதபேொழுது வினவல் 
பினவருைொறு.
SELECT * from Employee where EmpID IN 
(101, 102)
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 அ)  Delete database 
database_name

 ஆ) Delete database_name
 இ) Drop database database_name
 ஈ) Drop database_name
5. MySQL, DBMS – ன எந� வ்்க்ய 

ேொர்ந�து?
 அ)  தபேொருள்்நொக்கு (Object oriented)
 ஆ) பேடிநி்ல (Hierarchical) 
 இ) உறவுநி்ல (Relational)
 ஈ) வ்லய்ைபபு (Network)
6. MySQL இலவேைொ்க கி்டக்கும் ஒரு 

திறந� மூலம் ஆகும்.
 அ) ேரி
 ஆ) �வறு
7. Tuble எனபேது உறவுநி்ல 

�ரவு�ைததில் ----- ்ய 
குறிக்கிறது.

 அ) அடடவ்ண
 ஆ) வரி்ே 
 இ) தநடுவரி்ே
 ஈ) தபேொருள்
8. MySQL – ்ய பேயனபேடுததி 

�்கவல்்க்ை உருவொக்குவது
 அ) SQL ஆ) Network calls
 இ) Java ஈ) API’s
9. எது �ரவு தேயலொக்்கததிறகு உரிய 

MySQL 
 அ) MySQL Client
 ஆ)  MySQL Server
 இ) SQL
 ஈ) Server Daemon program

பகுதி – அ 
 I.   சரியான விணடணயத் 

்தர்நமதடுத்து எழுதுக
1. �ரவுத�ைததிலிருநது �்கவ்ல 

தபேறுவ�றகு எந� தைொழி 
பேயனபேடுகிறது?

 அ) உறவு நி்ல (Relational)
 ஆ) ்கடட்ைபபு (Structural)
 இ) வினவல் (Query)
 ஈ) த�ொகுபபி (Compiler)
2. ------- விைக்்கபபேடம் 

�ரவு�ைத்� �ருக்்க ்கடட்ைபபு 
வ்ரபேடைொ்க �ருகிறது.

 அ) (E – R (Entity – Relationship)
 ஆ) உருபதபேொருள்
 இ)  ்கடட்ைபபு குறிபபு
 ஈ) �ரவு�ைம்
3. உருபதபேொருளின த�ொகுதி்ய 

அ்ைக்்க ்�்வபபேடும் 
பேணபுக்கூறு்க்ை த்கொணடு 
உருவொக்்கபபேடும் மு�ன்ை 
திறவு்்கொல் இவவொறு 
அறியபபேடுகினறது.

 அ)  நி்லயொன உருபதபேொருள் 
த�ொகுதி (Strong Entity Set)

 ஆ)  நி்லயறற உருபதபேொருள் 
த�ொகுதி (Weak Entity Set)

 இ)  அ்டயொைத த�ொகுதி (Identity 
Set)

 ஈ)  உரி்ையொைர் த�ொகுதி (Owner 
Set)

4. ---- ்கடட்ை �ரவு�ைத்� நீக்்க 
பேயனபேடுகிறது.

வினாககள்
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பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்தியளவில 

விணடயளிககவும்  
1. �ரவு�ை ்ைலொண்ை அ்ைபபின 

(DBMS) பேரிணொை வைர்ச்சி்ய பேறறி 
விைக்கு்க.

2. �ரவு�ைங்களுக்கு இ்ட்ய நிலவும் 
உறவு்கள் எனன? அவற்ற 
பேடடியலிடு்க.

3. �ரவு�ை ்ைலொண்ை அ்ைபபில் 
உள்ை ்கொர்டினொலிடடி பேறறி விவரி.

4. MYSQL –ல் பேயனருக்கு பேயனபேடும் 
ஏ்�னும் 5 சிறபபியல்பு்க்ை 
பேடடியலிடு.

5. முழு �ரவு�ைத்�யும் ்கடடுபபேடுத� 
�ரவுத�ை நிர்வகிபபேவர் (DBA) ஆல் 
பேயனபேடுத�பபேடும் சில ்கடட்ை்க்ை 
எழுது்க.

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அளவில 

விணடயளிககவும்
1. �ரவு�ை ்ைலொண்ை அ்ைபபில் 

(DBMS) உள்ை பேல்்வறு �ரவு�ை 
ைொதிரி்க்ை விவரி.

2. தபேொருத�ைொன எடுததுக்்கொடடுடன  
E-R ைொதிரியின அடிபபே்ட 
்கருததுருக்்க்ை பேடடியலிடுங்கள்.

3. DBMS – ல் உள்ை பேல்்வறு 
வ்்கயொன பேணபுக்கூறு்க்ை 
(attributes)  பேறறி விவரி.

4. MYSQL ்ைலொண்ை அ்ைபபில் 
உள்ை திறந� மூல தைனதபேொருள் 
்கருவி்க்ை பேறறி குறிபபு எழு�வும்.

5. தபேொருத�ைொன எடுததுக்்கொடடுடன 
து்ண வினவல்்கள் (Sub queries) 
பேறறி விரிவொ்க விைக்்கவும். 

10. ஒரு முழு �ரவு�ைததின 
்கடட்ைப்பே ----- ன  மூலம் 
mysql �ரவு�ைததில் அறியபபேடுகிறது.

 அ) Schema – திடடம்
 ஆ) View – பேொர்்வ
 இ) Instance – நி்கழ்வு 
 ஈ) table – அடடவ்ண

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில விணடயளிககவும்  

1. �ரவு ைொதிரி்ய (Data model) 
வ்ரயரு ைறறும் �ரவு ைொதிரி 
வ்்க்க்ை பேடடியலிடவும்.

2. ்்கொபபு தேயலொக்்க மு்றயின 
(File Processing System) சில 
கு்றபேொடு்க்ை பேடடியலிடு்க.

3. ஒற்ற (Single) ைறறும் பேல 
(multi) ைதிபபு பேணபுக்கூறு்க்ை 
பேடடியலிடு்க.

4. ஏ்�னும் இரணடு DDL ைறறும் DML 
்கடட்ை்க்ை அ�ன ்கடட்ை 
அ்ைபபுடன பேடடியலிடு்க.

5 ACID  பேணபு்கள் யொ்வ?
6. எந� ்கடட்ை பேயனபேடுததி நிரந�ர 

ைொறறத்� பேரிவர்த�்னயில் 
உருவொக்்க பேயனபேடுகிறது?

7. SQL  பேறறி குறிபபு வ்ர்க?
8. SQL ைறறும் MYSQL க்கு இ்ட்ய 

உள்ை ்வறுபேொடு்க்ை எழுது்க.
9. �ரவு�ைங்களுக்கு இ்ட்ய நிலவும் 

உறவுநி்ல எனபேது எனன? அ�ன 
வ்்க்க்ை பேடடியலிடு்க.

10. உறவுநி்ல �ரவு�ைததின சில 
நன்ை்க்ை கூறு.
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04பாடம்

அறிமுகம்�–�மீஉவர�முன்மேயலி�(PHP)

 கறறைலின்�்நாககஙகள்
●	 வணல பயனபாடடின முககியத்துவத்ண்தப புரி்நது தகாள்ளு்தல்
●	 சசணவயகம் சார்ந்த ஸ்கிரிபடிங் தமாழியிணன அறி்நது தகாள்ளு்தல்
●	 PHP-ன சி்பபம்சங்கணை அறி்நது தகாள்ளு்தல்
●	 வணல உருவாககும் தசயலின அடிபபண்டகணை அறி்நது தகாள்ளு்தல்
●	 வணல சசணவயகத்ண்த நிறுவு்தல் மற்றும் கட்டணமத்்தல் பற்றி புரி்நது தகாள்ளு்தல்

4.1 �அறிமுகம்�–�மீஉவர�முன்மேயலி�
(PHP)

இணையம் மற்றும் 
வ ண ல ச ா ர ்ந ்த 
ஆ ன ண ல ன 
பயனபாடுகள் வணிகம் 
மற்றும் தபாழுதுசபாககு 
த்தாழில் துண்களில் 
முககிய பங்கு ஆற்றுகின்ன.

இருபது வரு்டங்களுககு முனபு, ஒரு 
பிரபலமான சமற்சகாள் பினவருமாறு

“உங்கைது வணிகம் இணையத்தின மூலம் 
நிறுவப்டவில்ணலதயனில் உங்களுண்டய 
வணிகம், வணிக சூைணல விடடு 
தவளிசயற்்பபடும்”

ணமகசராசாபடடின நிறுவனர - பில்சகடஸ்

வணல சார்ந்த இணைய 
பயனபாடுகள் நிகழ உலக சபாடடிகளில் 
தநேருககடியான வணிகத்தின தவற்றிணய 
உறுதி தசய்கின்து.  மரபு வழி நிரலாகக 

தமாழிகள் சமீபத்திய இணைய 
கருத்துருககள் மற்றும் தசயல்பாடுகளின 
எதிரபாரபபுகணை நிண்சவற்்வில்ணல.

1990-ன ஆரம்பத்தில் பிரிடடிஷ் 
அறிவியல் அறிஞர டிம் தபரனரஸ் – லீ 
எனபவர இணையம் மற்றும் உலகைாவிய 
வணல (www.worldwideweb ) ஆகியவற்றின 
கருத்துருககணை அறிமுகபபடுத்தினார. 
இ்ந்த கருத்துருககளுககு வணலயணமபபு 
த்தா்டரபில் பயனபடுத்்தககூடிய புதிய 
நிரலாகக தமாழிகளின த்தாகுபபு 
ச்தணவபபட்டது.  சமீபத்தில் இ்ந்த நிரலாகக 
தமாழிகணை வணல ஸ்கிரிபடடிங் தமாழிகள் 
என்ணைககிச்ாம்.

வணல ஸ்கிரிபடிங் தமாழிகள் 
உலகம் முழுவதும் உள்ை தநேருககடியான 
வணிக சிககல்கணை எளி்தாக 
ணகயாள்வ்தற்கும் அ்தணன தீரபப்தற்குமான 
பல தகாள்ணககணைக தகாண்டுள்ைது.  
1990ககு பி்கு இணைய வழி வணிகத்ண்த 
ஆ்தரிககும் பல வணல ஸ்கிரிபடிங் தமாழிகள் 
அறிமுகபபடுத்்தபபட்டன.
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பாடம் 04 அறிமுகம் – மீஉரை முன்செயலி (PHP)96

இணையத்தில் PHP பரவலாக 
பயனபடுத்்தபபடும் ஒன்ாகும் 
மற்றும் அங்கீகரிககபபட்ட த்தாழில் 

நுடபங்கணையும் பயனபடுத்துகின்து.  
மு்தனமு்தலில் PHP எனபது ‘personal 
Home page’ எனபண்த குறித்்தது.  மிக 
சமீபத்தில் அது ‘HyperText preprocessor’ 
என மாற்்பபட்டது.  எனினும் PHP 
எவவாறு அணைககபபடுகின்து எனபது 
ஒரு தபாருட்டல்ல.  இது அணனத்து இயங்கு 
வணலபபககத்தின அடிபபண்ட பகுதியாகும்.

PHP எனபது சசணவயகம் சார்ந்த 
வணல மற்றும் தபாது பயனபாடடு ஸ்கிரிபடிங் 
தமாழிகளில் முககியமான ஒன்ாகும்.  
1994 ல் ரஸ்மஸ் சலர்டாரப (Rasmus 
lerdorf) எனபவர இண்த உருவாககினார.  
இது மிக எளிணமயானது மற்றும் 
இலகுவான தி்்ந்த மூல சசணவயகம் 
சார்ந்த ஸ்கிரிபடிங் தமாழியாகும்.  இ்தணன 
எளி்தாக HTML மற்றும் பி் பயனாைர 
சார ஸ்கிரிபடிங் தமாழிகைான CSS 
(Cas cading style sheet) மற்றும் ஜாவா 
ஸ்கிரிபடடு்டன உடதபாதிகக முடியும்.  
இது சமலும் நிகழசநேர வணல உருவாகக 
திட்டங்களில் இயங்கு மற்றும் ஊ்டாடு 
வணல பககங்கணை உருவாககுகின்து.

இது பி் சசணவயகம் சார்ந்த 
ஸ்கிரிபடிங் தமாழிகைான Microsoft 
ASP(Active Server Page) மற்றும் JSP 
(Java server page) ஆகியவற்றிற்கு 
சபாடடியாகவும், மாற்்ாகவும் 
இருககி்து.  PHP ஸ்கிரிபடிங் தமாழிணயப 
பயனபடுத்தி 78.9% வணல்தணைங்கள் 
உருவாககபபடுகின்ன என சமீபத்திய 
சசணவயகம் சார்ந்த ஸ்கிரிபடிங் 
தமாழி பயனபாடடு புள்ளி விவரம் 
எடுத்துணரககின்து.

4.2 �பல்வேறு�் ேவவேயகம்�ோர்ந்த�
நிரலாகக�ம�ாழிகளின்�உலகளாவிய�
பயன்பாட்டு�புள்ளி�விவேரஙகள்

PHP ஸ்கிரிபடிங் தமாழி, வணல 
சசணவயகங்கள் அல்லது CGIகளில் 
(Common Gateway Interface) 
நிறுவபபடடுள்ை தமாழிதபயரபபியின மூலம் 
இயககபபடுகின்து.  தபரும்பானணமயான 
வணலசசணவயங்கள் அ்தாவது Apactive 
Tomcat மற்றும் Microsoft IIS (Internet Information 
Server) ஆகியணவ PHP தமாழிபதபயரபபின 
த்தாகுதியிணன ஆ்தரிககின்ன.

PHP
ASP.NET

Java
Static files

Ruby
Scala

Python
JavaScript
ColdFusion

Perl
Erlang

78.9%
12.0%

3.9%
2.2%
2.2%
1.2%
1.2%
0.6%
0.5%
0.3%
0.1%

படம்�4.1� ்ேவவேயகம்�ோர்ந்த�நிரலாகக�
ம�ாழிகளின்�ஒப்பீடு

PHP ஒரு தி்்ந்த மூல சமூக 
உருவாககத்தின த்தா்டககமாகும்.  அ்தன 
்தரத்திணனயும் வணல உருவாகக 
தசயல்பாடுகணை எளி்தாககவும் பல 
பதிபபுகணைக தகாண்டுள்ைது.  2017 
நேவம்பர 30ல் ்தற்சபாண்தய பதிபபான PHP 
7.3ணய அதிகார பூரவ குழு தவளியிட்டது.

4.3 �பயனாளர�்ேவவேயக�
கட்டவ�ப்புகள்�(Client�server�
Architecture)

வணலயணமபபு கட்டணமபபு வைரச்சியில் 
வணலயணமபபு சார்ந்த பல்சவறு 
சிககல்கணை இ்ந்த பயனாைர சசணவயக 
கட்டணமபபு மாதிரியின மூலம் தீரத்து 
ணவககபபடடுள்ைன.
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வணலயணமபபில் (இணையம்/ 
அகஇணையம்) இரண்டு வி்தமான 
வனதபாருள் அணமபபுகளுககிண்டசய 
பயனபாடுகணை பகிரும் வழிமுண்கணை 
பயனாைர சசணவயக கட்டணமபபு 
அறிமுகபபடுத்தியுள்ைது.  1990ல் கணினி 
வணலயணமபபு துண்யில் இணையம் 
வைர்நது வ்நத்து.  இணையத்தின 
முககிய சநோககமானது பயனபாடடிணன 
ஒனறிற்கு சமற்பட்ட வனதபாருள்கசைாடு 
பகிர்தலாகும்.  இ்ந்த வனதபாருைானது 
சசணவயகமாகசவா, பயனாைரகைாசவா 
இருககலாம்.

சசணவயகமானது உயர 
தசயல்தி்ன தகாண்்ட கணிபதபாறியாகும்.  
இது ஒசர சநேரத்தில் ஒனறிற்கு சமற்பட்ட 
பயனபாடடிணன இயகக முடியும்.  
பயனாைர எனபது வணலயணமபபில் 
சசணவயகத்ச்தாடு இணைககபபட்ட ்தனி 
கணிபதபாறியாகும்.  இது சகாரிகணகணய 
அனுபபி சசணவயத்கதிலிரு்நது பதிணல 
தபறுகின்து.  சசணவயகம் மற்றும் 
பயனாைர முண்சய சசணவ வைங்குபவர 
மற்றும் சசணவ தபறுபவர எனவும் 
அணைககபபடுகின்ன.

Database Server Database Server

Network

Network

Client Client

படம்�4.2� பயனாளர�்ேவவேயக�கட்டவ�ப்பு�
�ாதிரி

பயனாளர�்ேவவேயகம்�கட்டவ�ப்பு�
�ாதிரி
சமசல ப்டம் 4.2ல் குறிபபிடடுள்ை 
பயனாைர சசணவயகம் கட்டணமபணப 
மூனறு வணகபபடுத்்தலாம்.
●	 ஒற்ண் அடுககு கட்டணமபபு
●	 இரண்டு அடுககு கட்டணமபபு 
●	 பல / மூனறு அடுககு கட்டணமபபு

ஒறவறை�அடுககு�கட்டவ�ப்பு
இ்ந்த கட்டணமபணபச் சசணவயகம் 
பயனபடுத்துகின்து.  பயனாைரால் 
அணுக படுகின்து.பயனாைர பயனபாடு 
சசணவயக கணிபதபாறிககுள்சைசய 
இயங்குகின்து.  ப்டம் 4.3ல் 
காடடியுள்ைவாறு ஒற்ண் அடுககு 
ஊ்டாடு்தணல தசய்கின்து.

Client computers

1-Tier Architecture

File server

படம்�4.3� ஒறவறை�அடுககு�கட்டவ�ப்பு

இரண்டு�அடுககு�கட்டவ�ப்பு
இ்ந்த கட்டணமபணப சசணவயகம் 
பயனபடுத்துகின்து.  இரண்டு அடுககு 
ஊ்டாடு்தணல தகாண்டு பயனாைரால் 
அணுகப படுகின்து.  அ்தாவது பயனாைர 
அடுககு ஒனறிலும் சசணவயகம் அடுககு 
இரண்டிலும் உள்ைண்த ப்டம் 4.4ல் பாரகக
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Client Tier

Database Tier

2-Tier Architecture

Database Server

படம்�4.4� இரண்டு�அடுககு�கட்டவ�ப்பு

பல�/�மூன்று�அடுககு�கட்டவ�ப்பு
இ்ந்த கட்டணமபபு சசணவயகத்தில் 
பயனபடுத்்தபபடுகின்து.  ஒனறிற்கு 
சமற்பட்ட அடுககு ஊ்டாடு்தணல தகாண்டு 
பயனரால் அணுகபபடுகின்து.   நிரலர 
வணிக ரீதியான அடுககுகளின 
எண்ணிகணகணய தமனதபாருளின 
ச்தணவணயப தபாறுத்து தீரமனிககி்ார..  
இ்ந்த காரைத்தினால், இ்ந்த மாதிரிணய 
ப்டம் 4.5ல் காடடியுள்ைவாறு பல / மூனறு 
அடுககு கட்டணமபபு எனகிச்ாம்.

Client Tier

Business Logic
Tier

Application Server

Database Tier

3-Tier Architecture

Database
Server

படம்�4.5�� பல�/�மூன்று�அடுககு�கட்டவ�ப்பு

தபரும்பாலான சசணவயகம் 
சார்ந்த ஸ்கிரிபடிங் தமாழிகள் 
ஏச்தனும் ஒரு பயனாைர சசணவயகம் 
கட்டணமபபு மாதிரியில் சவணல 
தசய்யும்.  வணல சசணவயகம் எனபது 
சசணவயக கணிபதபாறியில் இயங்கும் 

தமனதபாருைாகும்.  இது சசணவயகம் 
சார்ந்த ஸ்கிரிபடிங் தமாழிகளின 
த்தாகுத்்தல் மற்றும் இயககுவ்தற்கான 
தபாறுபபுகணை ஏற்று தகாள்கின்து.

4.4 �் ேவவேயகம்�ோர்ந்த�ஸ்கிரிப்டிங�
ம�ாழி

வணல ஸ்கிரிபடிங் தமாழிகள் 
பயனாைர சார்ந்த மற்றும் சசணவயகம் 
சார்ந்த ஸ்கிரிபடிங் தமாழி என 
இரு வணகபபடுத்்தலாம்.  ஜாவா 
ஸ்கிரிபடிங் சபான் பயனாைர 
சார்ந்த ஸ்கிரிபடிங் தமாழிணய வி்ட 
PHP முற்றிலும் சவறுபட்ட்தாகும்.
PHP குறிமுண்கள் முழுவதுமாக 
த்தாணல தூர கணிபதபாறியில் 
நிறுவபபடடுள்ை வணலசசணவயகத்தில் 
இயககபபடுகின்து.  இது HTML 
குறிமுண்ணய உருவாககி பயனருககு 
அனுபபுகி்து. பயனர    HTML குறிமுண்ணயப 
தபற்று வணல்தை தபாருை்டககத்ண்த 
கணிபதபாறியிலுள்ை இணைய உலவி 
மூலம் பாரணவயிடுகின்ார.  PHP 
– OOPS (object oriented Language) 
கருத்துருககணையும் ஆ்தரிககின்து.   
OOPS ன அணனத்து சி்பபம்சங்கைான 
இனககுழு, தபாருள் மற்றும் மரபுரிமம் 
ஆகியவற்ண் தசயல்படுத்துவ்தற்கு இது 
தபாரு்நதும்.  இ்ந்த தசயல்பாடு ப்டம் 4.6ல் 
காட்டபபடடுள்ைது.

HTTP response

HTTP request

Executive PHP code

Web broswer

Web Server

PHP

படம்�4.6� வேவல்தளம்�்காரிகவக��றறும்�
வேவல்ேவவேயகத்திலிரு்நது�உலவிககு�பதில
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4.5 �வேவல�்ேவவேயகத்வ்த�நிறுவு்தல�
�றறும்�கட்டவ�ப்பு�்காப்புகள்�����

ச ச ண வ ய க 
க ணி ப த ப ா றி யி ல் 
இயங்கும் வணல 
சசணவயக தமனதபாருள், 
சசணவயகம் சார்ந்த 
ஸ்கிரிபடிங் த்தாகுத்த்்தணல 
இண்டநிணல ணபட குறிமுண்கைாக 
மாற்றுவண்த நிரவகிககின்து.  இ்ந்த 
குறிமுண்யானது இயகக சநேர இய்நதிரம் 
மூலம் தமாழி தபயரககபபடுகின்து.

வணலசசணவயக தமனதபாருள் 
தி்்ந்த மூலமாகவும் அல்லது காபபுரிணம 
பதிபபாகவும் ச்நண்தயில் கிண்டககின்து.

Apache

Nginx

Microsoft-IIS

LiteSpeed

Google Servers

Node.js

Tomcat

Apache Traffic Server

IdeaWebServer

Tengine

Cowboy

Lighttpd

45.2%

40.0%

9.3%

3.5%

0.9%

0.5%

0.4%

0.4%

0.3%

0.1%

0.1%

0.1%

படம்�4.7� வேவல�்ேவவேயகத்தின்�உலகளாவிய�
பயன்பாடு

130% ககும் சமற்பட்ட வணல்தைங்கள் 
தி்்ந்த மூல வணல சசணவயகங்கைான 
Tomcat Apache, Nginx கீழ இயங்குகின்து 
எனபண்த வணலசசணவயக பயனபாடு 
பற்றிய சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்கள் 
எடுத்துணரககின்து.  ப்டம் 4.7 –ணய பாரகக

விண்ச்டாஸ் சசணவயக 
கணிபதபாறியில் Apache HTTPd.  வணல 
சசணவயகம் மற்றும் PHP த்தாகுதிணய 
நிறுவி கட்டணமபப்தற்கான படிநிணலகள் 
பினவருமாறு:

படிநிவல�1
Appache foundation வணல்தைத்திற்கு 
தசனறு Httpd வணலசசணவயக 
தமனதபாருணை பதிவி்ககம் தசய்யவும் 
http://httpd.apache.org/download.cgi

படிநிவல�2
MSI சகாபபிணன Apache foundation 
வணல்தைத்திலிரு்நது பதிவி்ககம் 
தசய்்த பி்கு, பயனர. MSI சகாபபிணன 
துவககி சசணவயக கணிபதபாறியில் 
நிறுவு்தணல முடிகக த்தா்டர்நது வரும் Next 
தபாத்்தானகணை கிளிக தசய்ய சவண்டும்.  
தமனதபாருள் ்தானணமவு இண்டமுக 
எண்ைாக 130 அல்லது 130130 ணய 
எடுத்து தகாள்ளும்.  ஒருமுண் பயனர 
இ்தணன முடித்்த பி்கு வணல சசணவயக 
தமனதபாருைானது சசணவயக 
கணிபதபாறியில் ஒரு சசணவயாக 
நிறுவபபடடு கட்டணமககபபடும்.

படிநிவல�3
Apache Httpd வணல சசணவயத்தின 
நிறுவு்தணல சசாதிகக பயனாைர 
கணிபதபாறியில் நிறுவபபடடுள்ை வணல 
உலவியிலிரு்நது கீழகண்்ட URL ணய 
உள்ளீடு தசய்க.  
https:localhost:130/ or https://
localhost:130130 
“Its Works” எனபண்த தவளியீடடு பககம் 

காடடும்

படிநிவல�4
விண்ச்டாஸ் கடடுபபாடடு பலகம் 
மூலமாக நிரவாகியான பயனர வணல 
சசணவயக சசணவணய எ்ந்த சநேரத்திலும் 
த்தா்டங்கலாம், நிறுத்்தலாம் மற்றும் மீண்டும் 
த்தா்டங்கலாம் சசணவகள் நிறுத்்தபபட்ட 
பின சசணவயக கணிபதபாறியிலிரு்நது 
பதில் தசய்தியிணன பயனாைர 
கணிபதபாறி தப் இயலாது.
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படிநிவல�5
“httpd.conf” என் வணலசசணவயக 
கட்டணமபணப நிறுவும் சகாபபு ‘Apache 
Installation’ அண்டவின (directory) கீழConf 
என் அண்டவுககுள் அணம்நதுள்ைது.  இ்ந்த 
சகாபபிணன மாற்்ம் தசய்து PHP ஸ்கிரிபடிங் 
தமாழிணய இயகக PHP த்தாகுதிணய 
தசயல்படுத்துகின்து.

4.6 வேவல�உருவோகக�கருத்துரு
வணலயணமபபு மூலம் வணலத்்தை 
உருவாககம் மற்றும் வைங்கு்தல் பற்றி 
வணல உருவாகக கருத்துரு விரிவாக 
விவரிககி்து.  வணல தபாருைாகக 
உருவாககல், வணலபபகக வடிவணமத்்தல், 
வணலத்்தை பாதுகாபபு சபான் வணல 
உருவாகக தசயல்கணைக தகாண்டுள்ைது.

4.6.1� PHP�ஸ்கிரிப்ட்�எவவோறு�்வேவல�
மேய்கிறைது

PHP ஸ்கிரிபண்டப பயனபடுத்தி, 
வணல்தைம் அல்லது வணலபபககம் 
நிரலரால் உருவாககபபடுகி்து.  

இறுதியாக, வணலத்்தை குறிமுண்கள் 
அணனத்தும் த்தாணலதூர சசணவயக 
கணிபதபாறியிலுள்ை வணல சசணவயக 
பாண்தககு நேகரத்்தபபடும்.

பயனாைர சார்ந்த கணிபதபாறியில் 
இரு்நது இறுதிபபயனர உலவிணயத் தி்்நது, 
வணலத்்தைம் அல்லது வணலபபககத்தின 
URLணலத் ்தட்டச்சு தசய்து, வணலயணமபபில் 
த்தாணலதூர சசணவயக கணிபதபாறிககு 
சகாரிகணகணயத் த்தா்டங்கி ணவககி்து.

பயனாைர கணிபதபாறியிலிரு்நது 
சகாரிகணகணயப தபற்்பி்கு, த்தாணலத்தூர 
கணிபதபாறியில் உள்ை PHP குறிமுண்ணய 
வணலசசணவயகம் த்தாகுத்து, 
தமாழிதபயரகக முயற்சி தசய்யும்.  பி்கு பதில் 
உருவாககபபடடு, வணலயணமபபிலுள்ை 
வணல சசணவயகத்திலிரு்நது பயனாைர 
கணிபதபாறிககு திருபபி அனுபபபபடும்.

இறுதியாக பயனாைர 
கணிபதபாறியில் நிறுவபபட்ட உலவி 
பதிணலப தபற்று, தவளியீடண்டப 
பயனருககு காண்பிககும்.  ப்டம் 4.8-ஐ 
பாரகக.

படம்�4.8� பயனாளரிடமிரு்நது�்ேவவேயகத்துககு�்காரிகவக

Client browser

2

3

MySQL/Microsoft SQL
Server/Oracle

= Database= File System

Response
4

1
request

Apache/IIS
Apache

Server

Php
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4.6.2��PHP�ம்தாடரியல
மூனறு வணகயான PHP த்தா்டரியல் 
உள்ைன.  அணவ பினவருமாறு.

1. ்தானணமவு த்தா்டரியல்
2. குறுகிய தி்்ந்த ஒடடுகள் (Short open 

tags)
3. HTML ஸ்கிரிபட உடதபாதி்ந்த (embed) 

ஒடடுகள்
்தானவ�வு�ம்தாடரியல
்தானணமவு த்தா்டரியல் “<?php” எனத் த்தா்டங்கி 
“?>”-ல் முடியும்.  ப்டம் 4.9ண்தப பாரகக.

Opening PHP tag

Ouput
one or more string End of statement

<? ?>echophp “Hello world...” ;

String Closing PHP tag

படம்�4.9� PHP�ம்தாடரியல

குறுகிய�திறை்ந்த�ஒட்டுகள்
இ்ந்த ஒடடுகள் “<?”-ல் த்தா்டங்கி “?>”-ல் 
முடியும்.  ஆனால் சசணவயகத்தில் குறுகிய 
பாணி ஒடடுகளின அணமபணப php.ini 
சகாபபில் நிரவாக பயனர தசயல்படுத்்த 
சவண்டும்.  ப்டம் 4.10 ணயப பாரகக.

Opening PHP tag

Ouput
one or more string End of statement

<? ?>echo “Hello world...” ;

String Closing PHP tag

படம்�4.10� PHP�குறுகிய�திறை்ந்த�ஓட்டுகள்

HTML�ஸ்கிரிப்ட்�உட்மபாறி்ந்த�ஒட்டுகள்
இ்ந்த ஒடடுகள் HTML ஸ்கிரிபட ஒடடுகள் 
சபானச் ச்தாற்்ம் அளிககும்.  ப்டம் 4.11-
ல் இ்தன த்தா்டரியல் தகாடுககபபடடுள்ைன.

படம்�4.11� HTML�ம்தாடரியல

சமற்கண்்ட த்தா்டரியல் உருவாககபபடடு 
.php நீடடிபபு்டன சகாபபில் 
சசமிககபபடும்.  இ்ந்த .php சகாபபு வணல 
சசணவயகத்திலிரு்நது இயங்குவ்தற்கு 
்தயாராக இருககும்.  மற்றும் பயனாைர 
கணிபதபாறிககு பதிணல உருவாககும்.

4.6.3���HTML-ல�PHP-வய�
உட்மபாதித்்தல

PHP ஸ்கிரிபண்ட HTML குறிமுண்யின 
உள்சை எழுதுவ்தால் அ்ந்த சகாபபிணன 
.php நீடடிபபு்டன சசமிககலாம்.  உடதபாதி்ந்த 
PHP சகாபபு வணல சசணவயகத்தில் 
இயககபபடும்.  உலவி HTML மற்றும் பி் 
பயனாைர சார்ந்த சகாபபுகணை மடடும் 
தபறும். உலவியில் PHP-யின மூலக 
குறிமுண்கள் எதுவுசம புலபப்டாது.
அ்தாவது பயனாைர கணிபதபாறியிலுள்ை 
உலவிககு PHP தமாழி தபயரபபி மூல 
HTML சகாபபுகணை உருவாககும்.  ப்டம் 
4.12 ஐ பாரகக.

4.6.4���PHP���ாறி
C, C++, ணபத்்தான சபான் பி் நிரலாகக 
தமாழிகளில் உள்ைண்தப சபானச் 
PHPயிலும் மாறிகள் உள்ைன.  மாறிகள் 
எனபது சசமிபபு இ்டமாகும்.  இது, நிரலில் 
பினனர ணகயாளுவ்தற்காக மதிபபுகணை 
சசமிககும் PHPயில் மாறி ‘$’ என் 
குறியு்டன த்தா்டங்கும்.  மதிபபிருத்்தல் 
தசயல் ‘=’ தசயற்குறிணயப பயனபடுத்தி 
தசயல்படுத்்தபபடும்.  இறுதியாக, 
ஒவதவாரு கூற்றும் அணரபபுள்ளியு்டன(;) 
முடிவண்டயும். அணரபபுள்ளி ஒரு கூற்றின 
இறுதிணயக குறிககும்.

PHP மாறி அறிவிபபின நேனணம 
எனனதவன்ால், ்தரவு வணக சி்பபுச் 
தசால்லான int, char, float, double அல்லது 
string ஆகியவற்ண்த் ்தனியாக குறிபபி்டத் 
ச்தணவயில்ணல.
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�ாறி�அறிவிப்பின்�அடிப்பவட�விதிகள்
●	 மாறியின தபயர எபதபாழுதும் ‘$’ என் 

குறியு்டன த்தா்டங்க சவண்டும்.
●	 மாறியின தபயர ஒருசபாதும் எண்ணில் 

த்தா்டங்க கூ்டாது.
●	 மாறியின தபயரகள் எழுத்து 

வடிவுைரவு உண்டய்தாகும்.
எடுத்துககாட்டு��

$a=5; $b=10;
$a_1=”Computer Application”
$c=$a+$b;
echo $c; 

4.6.5� PHP�்தரவு�வேவக
PHP ஸ்கிரிபடிங் தமாழி 13 அடிபபண்ட ்தரவு 
வணககணை ஆ்தரிககி்து.  ்தருககரீதியாக 
்தரவிணன வணகபபடுத்துவ்தற்காக, 
அணனத்து நிராலாகக தமாழிகளிலும் ்தரவு 
வணககள் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன.

பினவரும் ்தரவுவணககணை PHP 
ஆ்தரிககி்து.

1. String
2. Integer
3. Float
4. Boolean

5. Array
6. Object
7. NULL
8. Resource

String
String எனபது ஒற்ண் அல்லது 
இரடண்ட சமற்சகாள் குறியினுள் 
உள்ை எழுத்துககளின த்தாகுபபாகும்.  
எடுத்துககாட்டாக. “Computer Application” 
அல்லது ‘Computer Application’ 
இண்டதவளியும் ஒரு எழுத்்தாக கரு்தபபடும்.

எடுத்துககாட்டு
<?php
$x = “Computer Application!”;
$y = ‘Computer Application’;
echo $x;
echo “<br>”; 
echo $y;
?>

Integer
Integer எனனும் ்தரவு வணக ்தசம புள்ளி 
அல்லா்த எண்கணைக தகாண்்ட்தாகும்.

எடுத்துககாட்டு
<?php
$x = 59135;
var_dump($x);
?>

படம்�4.12� HTML�வேவல�பதில
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சமற்கண்்ட எடுத்துககாடடில் Var_dump() 
அணமபபு வணரயண் தசயற்கூ்ானது, 
PHP யில் உள்ை மாறியின கட்டணமபபு 
்தகவணலத் (வணக மற்றும் மதிபபு) திருபபி 
அனுபபும்.

Float
Float எனனும் ்தரவு வணக ்தசமபுள்ளி 
எண்ணகணைக தகாண்்ட்தாகும்.
எடுத்துககாட்டு

<?php
$x = 19.15;
var_dump($x);
?>

Boolean
Boolean எனனும் ்தரவு வணக சாத்தியமான 
இரு நிணலகைான  TRUE அல்லது FALSE-
ணயக குறிககின்து.

எடுத்துககாட்டு
<?php
$x = true;
$y = false;
echo $x;
echo $y;
?>

ARRAY
Array எனனும் ்தரவு வணக ஒரு மாறியில் 
பல மதிபபுகணைக தகாண்டிருககும்.

எடுத்துககாட்டு
<?php
$cars = array(“Computer”,”Laptop”,”Mobile”);
var_dump($cars);
?>
OUTPUT:
array(3) { [0]=> string(5) “Computer “ [1]=> 
string(3)   “Laptop “ [2]=> string(6) “Mobile 
“ }

Var_dump()
ஒரு மாறிணயப பற்றிய ்தகவல்கணை 
திணிபப்தற்காக var_dump() தசயற்கூறு 
பயனபடுகி்து.  தகாடுககபபடடுள்ை 
மாறியின வணக மற்றும் மதிபபு ஆகிய 
கட்டணமபபு ்தகவல்கணை இ்ந்த தசயற்கூறு 
திணரயில் காடசிபபடுத்தும்.  Arrays மற்றும் 
Objects களின அணமபணப, மதிபபுகளு்டன 
்தற்சுைற்சியாக ஆராய்்நது, உள்்தள்ைபபடடு 
காண்பிககபபடும்.

Object
PHP Object எனபது இனககுழுவின 
உள்சை உள்ை ்தரவு மற்றும் தசயற்கூறின 
்தகவணலக தகாண்டிருககும் ஒரு ்தரவு 
வணகயாகும்.

எடுத்துககாட்டு
<?php 
class School { 
    function marks() { 
        $this->sec = “A”; 
    } 
} 
// create an object 
$school_obj = new School (); 
// show object properties 
echo $school_obj ->sec; 
?>

NULL
NULL எனபது ஒசர ஒரு மதிபணபக (NULL) 
தகாண்்ட சி்பபு ்தரவு வணகயாகும்.

எடுத்துககாட்டு�
<?php
$x = “COMPUTER APPLICATION!”;
$x = null;
var_dump($x);
?>
OUTPUT: 
NULL
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Resource
Resource எனபது தவளிபபு் வைங்கணைக குறிககும் ஒரு குறிபபு மாறியாகும்.  இ்ந்த மாறிகள், 
சம்ப்ந்தபபட்ட PHP நிரலில், சகாபபுகள் மற்றும் ்தரவுத்்தை இணைபபுகணைக ணகயாள்வ்தற்கான 
குறிபபு ணகயாைரகணை (handlers) இருத்தி ணவககும்.

எடுத்துககாட்டு
<?php
// Open a file for reading
$handle = fopen(“note.txt”, “r”);
var_dump($handle);
echo “<br>”;

// Connect to MySQL database server with default setting
$link = mysql_connect(“localhost”, “root”, “”);
var_dump($link);
?>

4.6.6��PHP-யில�உள்ள�மேயறகுறிகள்
தசயற்குறி எனபது நிரலாகக தமாழிகளில், கணி்த மற்றும் ்தருகக தசயற்பாடுகணைச் 
தசய்வ்தற்காகப பயனபடுத்்தபபடும் ஒரு குறியீடு ஆகும்.

PHP-யில் உள்ை பல்சவறு தசயற்குறிகள் பினவருமாறு:
1. கணி்த தசயற்குறிகள்
2. மதிபபிருத்து தசயற்குறிகள்
3. ஒபபீடடு தசயற்குறிகள்
4. மிகுபபு / குண்பபு தசயற்குறிகள்
5. ்தருகக தசயற்குறிகள் (Logical Operator) மற்றும்
6. உணர தசயற்குறிகள் (String Oprator)

கணி்த�மேயறகுறிகள்��
(Arithmetic�Operators)
PHP-யிலுள்ை கணி்த தசயற்குறிகள் தபாதுவான கணி்த தசயற்பாடுகைான கூட்டல், கழித்்தல், 
தபருககல் மற்றும் வகுத்்தல் சபான்வற்ண் தசய்கின்ன.  அட்டவணை 4.1. பாரகக

அட்டவேவை�4.1�PHP�கணி்த�மேயறகுறிகள்
குறியீடு தசயற்குறி தபயர தசயல்பாடு
+ கூட்டல் எண்கணைக கூடடும் தசயணலச் தசய்கி்து.
- கழித்்தல் எண்கணைக கழிககும் தசயணலச் தசய்கி்து.
* தபருககல் எண்கணைப தபருககும் தசயணலச் தசய்கி்து.
/ வகுத்்தல் எண்கணை வகுககும் தசயணலச் தசய்கி்து.
% வகுமீதி இரண்டு எண்களின வகுத்்தலினசபாது வகுமீதிணயக 

கண்டுபபிடிககும் தசயணலச் தசய்கி்து.
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�திப்பிருத்து�மேயறகுறிகள்�(Assignment�Operators)
மதிபபிருத்து தசயற்குறிகள் ஒரு மாறியில் ஒரு மதிபணப இருத்துவ்தற்கு எண் மதிபபுகசைாடு 
தசயல்படுகி்து.  ்தானணமவு மதிபபிருத்து தசயற்குறி “=” ஆகும்.  இ்ந்த தசயற்குறி வலது பகக 
சகாணவயிலுள்ை மாறியின மதிபணப இ்டது பகக சகாணவயிலுள்ை மாறியில் இருத்துகி்து.  
அட்டவணை 4.2 பாரகக

அட்டவேவை�4.2��PHP��திப்பிருத்து�மேயறகுறிகள்

�திப்பிருத்்தல விரிவோககம் விளககம்

x = y x = y வலது பகக மாறியிலுள்ை மதிபணப இ்டது பகக மாறிககு 
இருத்துகி்து

x+ = y x = x+y கூட்டல்
x -= y x = x-y கழித்்தல்
x *= y x = x*y தபருககல்
x /= y x =x/ y வகுத்்தல்
x %= y x = x%y வகுமீதி

ஒப்பீட்டு�மேயறகுறிகள்
இரண்டு மதிபபுகணை ஒபபீடு தசய்யும் தசயணல ஒபபீடடு தசயற்குறிகள் தசய்கின்ன.  இ்ந்த 
மதிபபுகள் integer அல்லது  String ்தரவு வணககணைக (எண் அல்லது சரம்) தகாண்டிருககும் 
அட்டவணை 4.3 பாரகக.

அட்டவேவை�4.3�PHP�ஒப்பீட்டு�மேயறகுறிகள்
குறியீடு தசயற்குறி தபயர குறியீடு தசயற்குறி தபயர
== நிகர > வி்டபதபரியது
=== ஒத்்தது < வி்டச்சிறியது
== நிகரில்ணல >= வி்டபதபரியது அல்லது நிகர
=== நிகரில்ணல <= வி்டச்சிறியது அல்லது நிகர
!== ஒத்்தது இல்ணல

மிகுப்பு�/�குவறைப்பு�மேயறகுறிகள்�(Increment�/�Decrement�Operators)
மாறியின மதிபணபக மிகுககும் அல்லது குண்ககும் தசயணலச் தசய்வ்தற்கு மிகுபபு / குண்பபு 
தசயற்குறிகள் பயனபடுகின்ன. இ்ந்த தசயற்குறிணய நிரலாகக ரீதியில், தபரும்பாலும் 
சுைற்சிகளில் பயனபடுத்்தபபடும்.  அட்டவணை 4.4 பாரகக
அட்டவேவை�4.4�PHP�மிகுப்பு�/�குவறைப்பு�மேயறகுறிகள்
தசயற்குறி தபயர விைககம்
++$x முன - மிகுபபு $x-ன மதிபணப ஒனறு அதிகரித்து, $x-ன மதிபணபத் திருபபி அனுபபுகி்து.
$x++ பின – மிகுபபு $x-ன மதிபணபத் திருபபி அனுபபும், பி்கு $x-ன மதிபபு ஒனறு 

அதிகரிககும்.
--$x முன – குண்பபு $x-ன மதிபபு ஒனண்க குண்த்து, $x-ன மதிபணபத் திருபபி அனுபபுகி்து.
$x-- பின – குண்பபு $x-ன மதிபணபத் திருபபி அனுபபும், பி்கு $x-ன மதிபபு ஒனறு 

குண்ககபபடும்.
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்தருகக�மேயறகுறிகள்
்தருகக தசயற்குறிகள் நிப்ந்தணன கூற்றுகணை இணைகக பயனபடுகி்து.  அட்டவணை 
4.5 பாரகக.

அட்டவேவை�4.5�PHP�்தருகக�மேயறகுறிகள்
குறியீடு மேயறகுறி�மபயர எடுத்துககாட்டு விவட

& & AND $x && $y $x மற்றும் $y True எனில் விண்ட True ஆக இருககும்

|| OR $x|| $y $x அல்லது $y ஏச்தனும் ஒனறு True எனில் விண்ட True 
ஆக இருககும்

! NOT !$x $x True இல்ணலதயனில் அ்தன விண்ட True ஆக 
இருககும்

XOR XOR $x XOR $y $x அல்லது $y ஏச்தனும் ஒனறு True எனில் விண்ட True 
ஆக இருககும், ஆனால் இரண்டுசம True ஆக இருகக 
கூ்டாது.

உவர�மேயறகுறிகள்�(String�Oprators)
இரண்டு தசயற்குறிகள் சரம் த்தா்டரபான தசயற்பாடுகணைச் தசய்ய பயனபடுகி்து.  அணவ: 
இணைத்்தல் (Concatenation) மற்றும் இணைபபு மதிபபிருத்்தல் (பிற்சசரகக) அட்டவணை 
4.6 பாரகக.

அட்டவேவை�4.6�PHP�உவர�மேறகுறிகள்
குறியீடு மேயறகுறி�மபயர எடுத்துககாட்டு விவட

. இணைத்்தல் $text1.=$text2 $text1 மற்றும் $text2 ஆகியவற்ண் ஒனறு 
சசரத்்தல்

.= இணைபபு 
மதிபபிருத்்தல்

$text1.=$text2 $text2-ணய $text1-ககு பின சசரத்்தல்

நிவனவில�மகாள்க

●	 PHP ஒரு தி்்ந்த மூலம் ஆகும்
●	 PHP எழுத்து வணக உைரவு தகாண்்டணவ
●	 PHP ஒரு நிரலாகக தமாழி ஆகும்.
●	 PHP ஒரு தசயல்தி்னமிகக நிரல் தமாழில் ஆகும்.
●	 PHP எனபது இயங்கு்தைம் சாரபற்் நிரல் தமாழி ஆகும்.
●	 PHP எனபது ஒரு தநேகிழவான நிரல் தமாழி ஆகும்.
●	 PHP எனபது நிகழ சநேர அணுகல் கண்காணிபபு நிரல் தமாழி ஆகும்.
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PHP Hyper text preprocessor  எனப்தன சுருககமாகும். இது ஒரு சசணவயக ஸ்கிரபடிங் 
தமாழி ஆகும்.

URL இணையத்தில் குறிபபிட்ட வணலபபககத்தின அல்லது சகாபபின முகவரி
HTTP Hyper text preprocessor  எனப்தன சுருககமாகும்.  HTTP எனபது உலகைாவிய 

இணையத்தில் பயனபடுத்்தபபடும் ஒரு தநேறிமுண் (Protocol) ஆகும்.  இ்ந்த 
தநேறிமுண்கள் எவவாறு தசய்திகணை வடிவணமத்து அனுபபுகி்து எனபண்த 
வணரயருககி்து மற்றும் இ்ந்த தநேறிமுண் பல்சவறு கட்டணைகளுககு வணல 
சசணவயகம் மற்றும் வணல உலவி எவவாறு தசயல்ப்ட சவண்டும் எனபண்த 
வணரயருககி்து.

வணல சசணவயகம் 
(Web Server)

வணல சசணவயகம் எனபது பயைரகளுககு வணல பககங்கணை உருவாககும் 
சகாபபுகணை வைங்க பயனபடுத்தும் ஒரு தமனதபாருள் ஆகும்.

வணல உலாவி (Web 
Browser)

வணல உலாவி உலகைாவிய வணலத்்தகவணல அணுகுவ்தற்கான ஒரு 
தமனதபாருள் பயனபாடு ஆகும். ஒவதவாரு ்தனிபபட்ட வணலபபககம், ப்டம், மற்றும் 
வீடிசயா ஆகியணவ ்தனித்துவமான URL  மூலம் அண்டயாைம் காைபபடுகி்து.  
சமலும் இவற்ண் மீடத்டடுககவும் பயனரகள் சா்தனத்தில் காண்பிககவும் உ்தவுகி்து.

சசணவயகம் (Server) சசணவயகம் எனபது கிணைனட எனறு அணைககபபடும் மற்் நிரல்கள் அல்லது 
சா்தனங்களின தசயல்தி்னகணை வைங்கும் ஒரு கணிபதபாறி (அ) சா்தனமாகும்.  
இ்ந்த கட்டணமபசப கிணைனட சரவர கட்டணமபபு எனறு அணைககபபடுகி்து.

பகுதி�–�அ�
� I.�� �ேரியான�விவடவயத்�

்்தர்நம்தடுத்து�எழுதுக
1. PHP – ன விரிவாககம் எனன?
 அ)   ்தனிபபட்ட முகபபு பககம் (Personal 

Home Page)
 ஆ)  மீஉணர முனதசயலி 

தநேறியுருத்்தம் (Hyper text 
Preprocessor)

 இ)  முன உணர மீஉணர முனதசயலி 
தநேறியுருத்்தம் (Pretext Hyper text 
preprocessor)

 ஈ)  முன உணர முகபபு பககம்  (Pre – 
Processor Home Page)

2. PHP சகாபபுகளின தகா்டாநிணல 
சகாபபுகளின நீடடிபபு எனன?

 அ) html ஆ)xml
 இ)php ஈ)ph

3. ஒரு PHP ஸ்கிரிபட ______ல 
ஆரம்பித்து ______ ல் முடியும்.

 அ) <php> ஆ)<?php?>
 இ) <??> ஈ) <?php?>
4. PHP ஸ்கிரிபடண்ட இயகக உங்கள் 

கணினியில் பினவருவனவற்ண் 
எவற்ண் நிருவ சவண்டும்?

 அ) Adobe ஆ) windows
 இ) Apache ஈ) IIS
5. ஒற்ண் வரி குறிபபுணர கூற்றுககு 

நோம் எண்த பயனபடுத்துசவாம்?  
 i) /? ii) // iii)# iv) **/  
 அ) (ii) only
 ஆ) (i), (iii) and (iv)
 இ) (ii), (iii) and (iv)
 ஈ)  both (ii) and (iv)
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வினாககள்
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8. PHP – ல் மாறிகணை எவவாறு அறிவிகக 
சவண்டும்?

9. கிணைனட சசணவயகம் கட்டணமபணப 
வணரயறு.

10. வணல சசணவயகம் வணரயறு.

பகுதி�–�இ�
III.��� �ஒரு�பத்தியளவில�

விவடயளிககவும்��
1. சசணவயக பகக ஸ்கிரிபடிங் 

தமாழிகளின (Server scripting languages) 
சி்பபியல்புகணை எழுதுக.

2. வணல சசணவயகத்தின பயனகணை 
எழுதுக

3. வணல சசணவயக பககம் மற்றும் 
கிணைனட பககம் ஸ்கிரிபடிங் 
தமாழிகணை சவறுபடுத்துக.

4. நீங்கள் எத்்தணன வழிகளில் PHP 
குறிமுண்ணய HTML  பககத்தில் புகுத்்த 
முடியும்? 

5. PHP இயககிகணை பற்றி சிறு குறிபபு 
எழுதுக

பகுதி�–�ஈ�
IV.����ஒரு�பகக�அளவில�

விவடயளிககவும்
1. வணல சசணவயக பககம் மற்றும் 

கிணைனட பககம் ஸ்கிரிபடிங் 
தமாழிகணை விவரிககவும்

2. வணல்தைம் உருவாககு்தலின 
தசயல்முண்கணை விரிவாக விைககுக

3. வணலசசணவயகம் உருவாககு்தலின 
தசயல்முண்கணை விரிவாக விைககுக.

4. PHP ன ்தரவு வணககணை பற்றி விவரி?
5. PHP  ன இயககிகணை எடுத்துககாடடு்டன 

விைககுக.

6. பினவரும் PHP கூற்றின தவளியீடு 
எனனவாக இருககும்Pgm

 அ) 3 ஆ) 1+ 2
 இ) 1. + .2 ஈ) Error
7. பினவரும் எ்ந்த கூற்று Hello World 

எனனும் தவளியீடண்ட திணரயில் 
காண்பிககும் 

 அ) echo (“Hello world”)
 ஆ) print (“Hello world”)
 இ) Printf (“Hello world”)
 ஈ) sprint (“Hello world”)
8. எ்ந்த கூற்று திணரயில்  $x என் 

தவளியீடண்ட காடடும்?
 அ) echo “\$x’’ ஆ) echo “ \$$x”
 இ) echo “/$x” ஈ) echo “$x”
9. கீசை தகாடுககபபடடுள்ை 

குறியீடுகளில் எது புதிய வரிணய 
உருவாகக பயனபடுவது எது?

 அ) \r; ஆ) \n; இ) /n; ஈ) /r;

பகுதி�–�ஆ�
II.� ���மூன்று�வேரிகளில�விவடயளிககவும்��

1. PHP ன தபாதுவான பயனபாடு எனன?
2. வணல சசணவயகம் என்ால் எனன?
3. ஸ்ரபடிங் தமாழிகளின வணககள் 

யாணவ?
4. கிணைனட மற்றும் சசணவயகம் 

சவறுபடுத்துக
5. வணல உலவிகளுககு சில 

எடுத்துககாடடுகள் ்தருக?
6. URL என்ால் எனன?
7. PHP எழுத்து வணக உைரவு தகாண்்ட 

தமாழியா?

�ாைவேர�மேயலபாடு
●	 புகழதபற்் வணல்தைத்திலிரு்நது இலவச கருவிகணை (Free tools) பயனபடுத்தி பினவரும் வணல 

த்தாழில் நுடபங்கணை விவரங்கணை கண்்டறியவும்.
●	 http:/similarweb.com or http>//pub-db.com
●	 நிரலாகக விவரங்கள்
●	 வணலசசணவயக விவரங்கள்
●	 குடிசயற்் நோடுகளின 9Hosting Countries) விவரங்கள்

பாடம்�04 அறிமுகம்�–�மீஉவர�முன்மேயலி�(PHP)108
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05பகா்டம்

PHP செயற்கூறுகள் ைற்றும் அணிகள்

 கற்றலின் தநகாககங்கள்
●	 PHP செயற்கூறு கருததுருக்களின் முக்கியததுவதர்தப் புரிநது சகொள்ளு்தல.
●	 PHP செயற்கூறு வரககர்ள அறிநது சகொள்ளு்தல.
●	 PHP அணிகளின் அடிப்பர்ட கருததுருக்கர்ள அறிநது சகொள்ளு்தல.
●	 PHP அணிகளின் வரககர்ள பற்றி அறிநது சகொள்ளு்தல.

 PHP செயற்கூறுகள் ைற்றும் அணிகள்
வெரவயக பக்க ஸ்க்ரிப்ட சமொழியில 
செயற்கூறுகள் மற்றும் அணியின் 
கருததுருக்கள் ேர்டமுரற வொழவில 
ஏற்படும் முக்கியமொன சிக்கலகர்ள தீர்க்க 
உ்தவுகிறது.

PHP-ல உள்்ள ஏறக்குரறய 
700 க்கு வமற்பட்ட 
உள்ளிரணந்த செயற்கூறுகள் 

பலவவறு வி்தமொன பணிகர்ள செயகிறது.  
இந்த உள்ளிரணந்த செயற்கூறுகள் 
பிஎச்பி நிறுவும் சமன்சபொருள் ச்தொகுப்பில 
உள்்ளன.

PHP-ல் உள்ை செயற்கூறுகள்
சபரும்பொலொன நிைலொக்க சமொழிகளில 
ஒரு நிைலில உள்்ள ஒரு ச்தொகுதியின் ஒரு 
பகுதி குறிப்பிட்ட செயலபொடடு பணிகர்ள 
செயகிறது. (வெர்த்தல, செயற்படுதது்தல, 
நீக்கு்தல கணக்கீடு்தல வபொன்றரவ).  

இந்த பகுதி (Segment) செயற்கூறு என்று 
அரைக்கப்படுகிறது.  ஒரு செயற்கூறு 
என்பது ஒரு வரக துரண நிைல 
அலலது ஒரு நிைலில உள்்ள செயலமுரற 
ஆகும்.  ஒரு செயற்கூறொனது செயற்கூறு 
அரைப்பின் மூலம் செயற்படுத்தப்படுகிறது.  
மற்றும் அச்செயற்கூறொனது எந்த ்தைவு 
வரக மதிப்புகர்ளயும் திருப்பி அனுப்பும்.  
அலலது அந்த நிைரல ெொர்ந்த பகுதியில 
உள்்ள அரைக்கப்படும் செயற்கூற்றிற்கு 
சவற்று மதிப்ரப அனுப்பும்.

செயற்கூறுகர்ள கீழகண்்டவொறு 
மூன்று வரகக்ளொக பிரிக்கலொம்

1. பயனர் வரையறுத்த செயற்கூறுகள் 
(User defined Functions)

2. முன் வரையறுக்கப்பட்ட அலலது 
அரமப்பு அலலது உள்ளிரணந்த 
செயற்கூறுகள் (Pre-defined or 
System or built-in Function)

3. அ்ளபுருக்கர்ள சகொண்்ட 
செயற்கூறுகள் (Parameterized Function)

109
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பயனர் வரையறுத்த செயற்கூறுகள்  
(User defined Functions)
பயனர் வரையறுத்த செயற்கூறுகள் ஏற்கனவவ உள்்ள நிைலின் ச்தொகுதிக்குள் பயனர் 
செொந்தமொக ஒரு குறிப்பிட்ட செயலபொடுகர்ள எழுதும் வெதிரய அளிக்கிறது.  நிைலர் பயனர் 
வரையறுத்த செயற்கூறுகர்ள உருவொக்குவ்தற்கொன இைண்டு முக்கியமொன படிநிரலகள்.

செயற்கூறு அறிவிப்பு (Function Declaration)
ஒரு பயனர் வரையறுத்த செயற்கூறு “Function” என்ற சிறப்பு செொலரல முன்சனொட்டொக 
சகொண்டிருக்கும்.  பயனர் செயற்கூறின் ச்தொகுதிக்குள் எந்த வி்தமொன ்தனிப்பயனொக்கப்பட்ட 
்தருக்கஙகர்ள எழு்த முடியும்.

கட்டரை அரைப்பு (Syntax)
function functionName()
{
Custom  Logic code to  be executed;
}

செயற்கூறிரன அரைத்தல்  
(Function Calling):
ஒரு செயற்கூறு அறிவிப்பு பகுதி ஒரு செயற்கூறு அரைப்பின் மூலம் நிரறவவற்றப்படுகிறது.  
நிைலர் அரைக்கும் செயற்கூறின் பகுதி அ்தரன ெொர்ந்த நிைலுக்குள் உருவொக்க வவண்டும்.

கட்டரை அரைப்பு (Syntax)
functionName();

எடுததுகககாடடு
<?php
function insertMsg() {
echo “Student Details Inserted Successfully!”;
}
insertMsg(); // call the function
?>

5.1  அைபுருககரை சககாண்ட செயற்கூறுகள்  
(Parameterized Function)

ஒரு நிைலுக்குள் வ்தரவயொன ்தகவலகர்ள செயற்கூறு அறிவிப்பு மற்றும் செயற்கூறு 
அரைப்பு பகுதிகளுக்கு இர்டவய பகிர்நது சகொள்்ள முடியும்.

அ்ளபுருக்கர்ள செயலுருபுகள் என்றும் அரைக்கலொம்.  இது மொறிகர்ள வபொன்று 
இருக்கும்.

செயலுறுபுகள் செயற்கூறின் சபயருக்கு பின்னொல அர்டப்பு குறிகளுக்குள் குறிப்பி்ட 
ப்ட வவண்டும்.  செயலுருபுகர்ள அனுப்புவ்தற்கு எந்த வி்தமொன வைம்பும் இலரல.  அவற்ரற 
கொற்புள்ளிக்ளொல பிரிக்க வவண்டும்.
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எ.ககா 1
பின்வரும் எடுததுக்கொடடில ஒரு செயற்கூறு ஒரு செயலுருரப சகொண்டுள்்ளது. ($sfname):
<?php 
function School_Name($sname) { 
    echo $sname.”in Tamilnadu.<br>”; 
} 
School_Name (“Government Higher Secondary School Madurai”); 
School_Name (“Government Higher Secondary School Trichy”); 
School_Name (“Government Higher Secondary School Chennai”); 
School_Name (“Government Higher Secondary School Kanchipuram”); 
School_Name (“Government Higher Secondary School Tirunelveli”); 
?>

எ.ககா 2
பின்வரும் எடுததுகொடடில ஒரு செயற்கூறு இைண்டு செயலுருபுகர்ள சகொண்டுள்்ளது. 
($sfname and $Strength):
<?php 
function School_Name($sname,$Strength) { 
    echo $sname.”in Tamilnadu and Student Strength is”.$Strength; 
} 
School_Name (“Government Higher Secondary School Madurai”,200); 
School_Name (“Government Higher Secondary School Trichy”,300); 
School_Name (“Government Higher Secondary School Chennai”,250); 
School_Name (“Government Higher Secondary School Kanchipuram”,100); 
School_Name (“Government Higher Secondary School Tirunelveli”,200); 
?>

எ.ககா 3
Return கூற்றிரன பயன்படுததி ஒரு செயற்கூறு ஒரு மதிப்பிரன திருப்பி அனுப்புகிறது.
<?php 
function sum($x, $y) { 
    $z = $x + $y; 
    return $z; 
} 
 
echo “5 + 10 = “ . sum(5, 10) . “<br>”; 
echo “7 + 13 = “ . sum(7, 13) . “<br>”; 
echo “2 + 4 = “ . sum(2, 4); 
?>
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5.2 PHP-ல் உள்ை அணிகள்: (Array in PHP)
அணி என்பது ஒவை ்தைவு வரகரய ெொர்ந்த (ஒவை மொதிரியொன) ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட 
மதிப்புகர்ள ஒரு அணியின் மொறியில வ்தக்கி ரவப்ப்தொகும்.
PHP-ல மூன்று வரகயொன அணிகள் உள்்ளன.
●	 சுடடு எண்கள் சகொண்்ட அணி (Indexed Arrays)
●	 ச்தொ்டர்புருத்த அணிகள் (Associative Arrays)
●	 பல பரிமொண அணிகள் (Multi-Dimensional 

Arrays)

5.2.1 சுடடு எணகள் சககாண்ட அணி 
(Indexed Arrays)

அணி மொறியில உள்்ள மதிப்புகள் எண்கர்ள சுடச்டண்க்ளொக சகொண்்ட அணிக்ளொக 
இருப்பின் திறவிற்கு (Key value) இரண மதிப்புகள் இருத்தப்படும்.  பயனர் / உருவொக்குபவர் 
இந்த திறவுகர்ள பயன்படுததி மதிப்புகர்ள எடுததுக்சகொள்வர்.  ப்டம் 5.1-ரய பொர்க்கவும்.

கட்டரை அரைப்பு (Syntax)
Array defines with the keyword array()
அணியொனது array() என்ற சிறப்பு செொலலு்டன் வரையறுக்கபடுகிறது.

(எ.ககா)
<?php 
$teacher_name=array(“Iniyan”, “Kavin”, “Nilani”); 
echo “The students name are “ . $teacher_name[0] . “, “ . $$teacher_name[1] . “ and “ . 
$teacher_name[2] . “.”; 
?>

Value 
at 0th 

position

Value 
at 1st 

position

Value 
at 2nd 

position

$Array_Variable=array(“value1”,”value2”,”value2”);

Array defines with the keyword array()

ப்டம் 5.1 சுடடு எணகள் சககாண்ட அணி (Indexed Arrays)

5. 2. 2 ச்தகா்டர்புருத்த அணிகள் (Associative Arrays)
ச்தொ்டர்புருத்த அணிகள் என்பது திறவும் (Key) மதிப்பும் (Value) இரணந்த ்தைவு 
கட்டரமப்பொகும்.  வேரியல அணியில (Linear Search) ்தைவுகர்ள வ்தக்கி ரவப்ப்தற்கு 
பதிலொக ச்தொ்டர்புருத்த அணிகர்ள சகொண்டு ்தைவுகர்ள வ்தக்கி ரவக்கலொம்.

பிஎச்பி ல அணிகர்ள 
பயன்படுததி பொர் ஈச் கூற்று்டன் 
இரணப்பது மிகவும் 

முக்கியமொன அம்ெஙகளில ஒன்றொகும்.  
மிகச்சிறிய குறிமுரறரய சகொண்டு 
கூ்ட ம்டக்கினுள் விரைவொக அணிரய 
செலுத்தலொம்.
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கட்டரை அரைப்பு (Syntax)
Associative Arrays Syntax
array(key=>value,key=>value,key=>value,etc.);
key = Specifies the key (numeric or string)
value = Specifies the value
(எ.ககா)
<?php 
$Marks=array(“Student1”=>“35”,“Student2”=>“17”,“Student3”=>“43”); 
echo “Student1 mark is” . $Marks[‘Student1’] . “ is eligible for qualification”;
echo “Student2 mark is” . $Marks[‘Student2’] . “ is not eligible for qualification”; 
?>

5. 2. 3 பல பரிைகாண அணிகள் (Multi-Dimensional Arrays)
ஒரு பல பரிமொண அணி என்பது ஒன்று அலலது அ்தற்கு வமற்பட்ட அணிகர்ள சகொண்்ட 
ஒரு அணி ஆகும்.  PHP-ல பலவவறு வரகயொன (அ) அ்ளவுள்்ள பல பரிமொண அணிகர்ள 
உருவொக்க அலலது புரிநது சகொள்்ள முடியும்.  அ்தொவது இைண்டு மூன்று ேொன்கு ஐநது (அ) 
அ்தற்கும் அதிகமொன அ்ளவுள்்ள பரிமொண அணிகர்ள உருவொக்கலொம்.  ஆனொல பயனர் 
மூன்றுக்கும் அதிகமொன பரிமொணஙகர்ள அலலது நிரலகர்ள ரகயொளுவது கடினம்.

(எ.ககா)
<?php 
// A two-dimensional array 
$student=array 
  ( 
  array(“Iniyan”,100,96), 
  array(“Kavin”,60,59), 
  array(“Nilani”,1313,139) 
  ); 
   
echo $$student[0][0].”: Tamil Mark: “.$student [0][1].”. English mark: “.$student [0]
[2].”<br>”; 
echo $$student[1][0].”: Tamil Mark: “.$student [1][1].”. English mark: “.$student [1][2].”<br>”;
echo $$student[2][0].”: Tamil Mark: “.$student [2][1].”. English mark: “.$student [2]
[2].”<br>”; 
?>
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செயற்கூறு ஒரு செயற்கூற்ரற திரும்ப பயன்படுத்தலொம்.  ஒரு பணிரய திரும்ப பல 
முரற செயய வவண்டியிருந்தொல செயற்கூற்ரற பயன்படுததுவது மிக சிறந்த 
தீர்வொகும்.

பயனர் வரையறுத்த 
செயற்கூறுகள்

PHP-ல உள்ளிரணந்த செயற்கூறுகள் மடடுமலலொமல ேொம் செொந்தமொன 
செயற்கூறுகர்ள கூ்ட உருவொக்க முடியும்.  ஒரு செயற்கூறு என்பது 
கூற்றுகளின் ச்தொகுப்பொகும்.  அர்த நிைலில மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தலொம்.

அரமப்பு வரையரற 
செயற்கூறுகள்

ஒரு செயற்கூறு என்பது ஏற்கனவவ நிைலசபயர்ப்பியல முன் 
வரையருக்கப்படடுள்்ளன.  ஒரு குறிப்பிட்ட பணிரய செயவ்தற்கொன குறிமுரற 
ச்தொகுதிகர்ள சகொண்டுள்்ளது.  இந்த குறிமுரறகர்ள மீண்டும் பயன்படுததிக் 
சகொள்்ளலொம்.  ஒரு செயற்கூறு குறிப்பிட்ட பணிரய செயவ்தற்கொக 
அரைக்கப்படும் சபொழுது மதிப்ரப திருப்பி அனுப்பலொம் (அ) திருப்பி 
அனுப்பொமலும் இருக்கலொம்.

அ்ளபுருக்கர்ள 
சகொண்்ட 
செயற்கூறுகள்

அ்ளபுருக்கர்ள சகொண்டுள்்ள செயற்கூறுகள் என்பது அ்ளவுருக்கள் (அ) 
செயலுருபுகர்ள சகொண்்ட செயற்கூறொகும்.

அணி அணி என்பது ஒரு சிறப்பு மொறியொகும்.  இதில ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட மொறிகர்ள 
ஒவை வேைததில வ்தக்கி ரவக்க முடியும்.  இது பல வரகப்பட்ட ்தைவுகர்ள 
சகொண்்ட ச்தொகுப்பொகும்.

ச்தொ்டர்புருத்த அணிகள் ச்தொ்டர்புருத்த அணிகள் என்பரவ சபயரி்டப்பட்ட திறவுகர்ள (Named Keys) 
இருததி ரவக்கப் பயன்படுத்தப்படும் அணிக்ளொகும்.

சுடடு எண்கர்ள 
சகொண்்ட அணிகள்

்தைவு ச்தொகுப்பிற்கு ்தொனொகவவ சுடச்டண்கர்ள இருததி ரவக்க முடியும்.

பல பரிமொண அணி ஒரு பல பரிமொண அணி என்பது ஒன்று அலலது அ்தற்கு வமற்பட்ட அணிகர்ள 
சகொண்்ட அணி ஆகும்.

நிரனவில் சககாள்க

●	 PHP செயற்கூறுகள் வபொலி குறிமுரறகர்ள வருவர்த குரறக்கும்.
●	 PHP செயற்கூறுகள் சிக்கலொன கணக்கீடுகர்ள அலலது தீர்வுகர்ள எளிய 

பகுதிக்ளொக மொற்றுகிறது.
●	 PHP செயற்கூறுகள் குறிமுரறரய வமம்படுத்த உ்தவுகிறது.
●	 PHP செயற்கூறுகள் குறிமுரறரய மறுபயனொக்கம் செயய உ்தவுகிறது.
●	 PHP அணிகள்.
●	 PHP செயற்கூறுகள் குறிமுரறரய வமம்படுத்த உ்தவுகிறது.
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பகுதி – அ 
 I.   ெரியகான விர்டரயத த்தர்்நச்தடுதது எழுதுக

1. PHP-ல செயற்கூரற வரையறுக்க பின்வருவனவற்றுள் எது ெரியொன வழி?
 அ) செயற்கூறு {செயற்கூறின் உ்டற்பகுதி}
 ஆ) ்தைவு வரக செயற்கூறு சபயர் (செயலுருபுகள்) {செயற்கூறின் உ்டற்பகுதி}
 இ) செயற்கூறு சபயர் (செயலுருபுகள்) {செயற்கூறின் உ்டற்பகுதி}
 ஈ) செயற்கூறு செயற்கூறு சபயர் (செயலுருபுகள்) {செயற்கூறின் உ்டற்பகுதி}
2. PHP-ல – (இைடர்ட அடிக்வகொடு) ச்தொ்டஙகும் செயற்கூறிரன _________ என 

அறியப்படுகிறது?
 அ) மொய செயற்கூறு (Magic Function)
 ஆ) உள்ளிரணந்த செயற்கூறு (Inbuilt Function)
 இ) சகொ்டொநிரல செயற்கூறு (Default Function)
 ஈ) பயனர் வரையருத்த செயற்கூறு (User Defind Function)
3. PHP-ல சுடு எண் சகொண்்ட அணியின் எண் மதிப்பு __________ ல இருநது ச்தொ்டஙகுகிறது.
 அ) 1 ஆ) 2 இ) 0 ஈ) -1
4. கீழகண்்டவற்றுள் எது அணிரய உருவொக்குவ்தற்கொன சிறந்த வழி ஆகும்.
 i. State[0] = “Tamilnadu”;
 ii. $state[] = array(“Tamilnadu”);
 iii. $state[0] = “Tamilnadu”;
 iv. $state = array(“Tamilnadu”);
 அ) (iii) and (iv) ஆ) (ii) and (iii) இ) Only (i) ஈ) (ii), (iii) and (iv)
5. பின்வரும் PHP குறியீடடிற்கு சவளியீடு என்னவொக இருக்கும்?

  <?php
  $a=array(“A”,”Cat”,”Dog”,”A”,”Dog”);
  $b=array(“A”,”A”,”Cat”,”A”,”Tiger”);
  $c=array_combine($a,$b);
  print_r(array_count_values($c));
  ?>

 a) Array ( [A] => 5 [Cat] => 2 [Dog] => 2 [Tiger] => 1 )
 b) Array ( [A] => 2 [Cat] => 2 [Dog] => 1 [Tiger] => 1 )
 c) Array ( [A] => 6 [Cat] => 1 [Dog] => 2 [Tiger] => 1 )
 d) Array ( [A] => 2 [Cat] => 1 [Dog] => 4 [Tiger] => 1 )
6. அணியில சவற்று அலலொ்த உறுப்புகர்ள கண்்டறிய ேொம் பயன்படுததுவது
 அ) is_array ( ) function ஆ) sizeof ( ) function
 இ) array_count ( ) function ஈ) count ( ) function

வினகாககள்
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3. அ்ளபுருக்கர்ள சகொண்்ட செயற்கூறுகள் 
என்றொல என்ன?

4. அரமப்பு வரையரற செயற்கூறுகர்ள 
படடியலிடுக.

5. PHP-ல செயற்கூறு கட்டர்ள அரமப்ரப 
எழுதுக.

6. PHP-ல அணிகர்ள வரையறுக்கவும்.
7. PHP-ல அணிகளின் பயன்கள் என்ன?
8. PHP-ல அணிகளின் பயன்கர்ள 

படடியலிடுக.
9. ச்தொ்டர்புருத்த அணிகர்ள வரையறு.
10. PHP-ல அணியின் கட்டர்ள அரமப்ரப 

எழுதுக.
பகுதி – இ 
III.    ஒரு பததியைவில் விர்டயளிககவும்  

1. அரமப்பு வரையறுத்த செயற்கூறுகளின் 
சிறப்பம்ெஙகர்ள எழுதுக.

2. அ்ளபுருக்கர்ள சகொண்்ட 
செயற்கூறுகளின் பயன்கர்ள எழுதுக.

3. பயனர் வரையருத்த செயற்கூறுகள் 
மற்றும் அரமப்பு வரையருத்த 
செயற்கூறுகர்ள வவறுபடுததுக.

4. அணிகர்ள பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.
5. ச்தொ்டர்புருத்த அணிகள் மற்றும் பல 

பரிமொண அணிகர்ள வவறுபடுததுக.
பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அைவில் விர்டயளிககவும்

1. PHP-ல செயற்கூறின் கருததுருக்கர்ள 
விவரி.

2. பயனர் வரையருத்த செயற்கூறுகள் 
பற்றி விரிவொக எழுதுக.

3. பலபரிமொண அணி பற்றி விரிவொக 
எழுதுக.

4. அணி மற்றும் அ்தன் வரககர்ள விவரி.
5. சுடடு எண்கள் சகொண்்ட அணி மற்றும் 

ச்தொ்டர்புருத்த அணிரய விவரி.

7. அணியின் சுடச்டண்கள் 
ெைஙகக்ளொகவவொ (அ) எண்க்ளொகவவொ 
இருக்கும்.  அரவ இவவொறு 
குறிப்பி்டப்படுகின்றன.

 அ) $my_array {4}
 ஆ) $my_array [4]
 இ) $my_array| 4 |
 ஈ) வமற்கண்்ட எதுவும் இலரல
8. PHP-ல அணிகள் __________ 

எனவும் அரைக்கப்படுகின்றன.
 அ) சேறிய அணிகள் (Vector arrays)
 ஆ) சபர்ல அணி (Perl arrays)
 இ) Hashes
 ஈ) இரவ அரனததும்
9. ச்தொ்டர்புருத்த அணிகவ்ளொடு ஒப்பிடும் 

வபொது சேறிய அணிகள் மிகவும் 
_________

 அ) வவகமொனது
 ஆ) சமதுவொனது
 இ) நிரலயொனது
 ஈ) இரவ ஏதுமிலரல
10. அணியில உறுப்புகளின் 

எண்ணிக்ரகரய கணக்கி்ட எந்த 
செயற்கூறு பயன்படுகிறது.

 அ) count ஆ) Sizeof
 இ) Array_Count ஈ) Count_array

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விர்டயளிககவும்  

1. PHP-ன் செயற்கூறு வரையறுக்கவும்.
2. பயனர் வரையறுத்த செயற்கூறுகர்ள 

வரையறுக்கவும்.

ைகாணவர் செயல்பகாடு

●	 மொணவர்களின் விவைஙகர்ள அணியில உள்ளிடடு வ்தக்கி மற்றும் அ்தன் மதிப்புகர்ள 
கொடடு.

●	 ேர்டமுரற வொழக்ரகயில PHP-ல உள்ளிரணந்த ெை செயற்கூறின் பயன்கர்ள 
படடியலிடு.
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06பா்டம்

PHP நிப்நேளை கூற்றுகள

 கற்றலின் தநாககங்கள
●	 நி்பநதளை கூற்றுகளின முக்கியத்துவத்ளத ்பற்றி அறிநது சகாள்ளுதல. 
●	 PHP ல உள்ை ்பலமவறு வளகயாை நி்பநதளை கூற்றுகளை சதரிநது சகாள்ளுதல. 
●	 நி்பநதளை கூற்றுகளை ்பயன்படுத்தி சிக்கலகளுக்கு தீர்வு காண்்பது ்பற்றி அறிநது 

சகாள்ளுதல. 

PHP நிப்நேளை கூற்றுகள 
நி்பநதளை கூற்றுகள் தீர்ோனிப்பு 
கூற்றுகளை எழுதுவதற்கு மிகவும் 
்பயனுள்ைதாக இருக்கும். இது PHP உட்ப்ட 
்ப்ல நிர்லாக்க சோழிகளின மிக முக்கிய 
அம்ெோகும். அளவ பினவரும் வளககைாக 
செயல்படுத்தப்்படுகினறை. 
●	 if கூற்று 
●	 if…else கூற்று
●	 if…elseif……else கூற்று
●	 If கூற்று 

If கூற்று
If கூற்று என்பது ஒனறு அல்லது அதற்கு 
மேற்்பட்ட கூற்றுகளை ஒரு குறிப்ட்ட 
நி்பநதளையின அடிப்்பள்டயில ்பயைர் 
விரும்பும் வளகயில செயல்படுத்துவதாகும். 

கட்டளை அளைப்பு 

if (condition)
{
  Execute statement(s) if condition is true;
}

எ.கா
<?php
$Pass_Mark=35;
$Student_Mark=70;
if ($Student_Mark>= $Pass_Mark){
echo “The Student is Eligible for the 
Promotion”;
}?>

வணிகத்துளறயில ்பலமவறு முடிவுகளுக்கு ஏற்்ப ்பலமவறு செயல்பாடுகளை செயய 
குறிமுளற எழுதும் ம்பாது ்ப்லமுளற நி்பநதளை கூற்றுகள் ்பயன்படுத்தப்்படுகினறை. 
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கட்டளை அளைப்பு 

if (1stcondition)
{
  Execute statement(s) if condition is true;
}
elseif(2ndcondition)
{
Execute statement(s) if 2ndcondition is 
true;
}
else
{
Execute statement(s) if both 
conditionsarefalse;
}

எ.கா
<?php
$Pass_Mark=35;
$first_class=60;
$Student_Mark=70;
if ($Student_Mark>= $first_class){
echo “The Student is eligible for the 
promotion with First Class”;
}

elseif ($Student_Mark>= $Pass_Mark){
echo “The Student is eligible for the 
promotion”;
}
else {
echo “The Student is not eligible for the 
promotion”;
} ?>

If else கூற்று 
If கூற்று என்பது ஒனறு அல்லது அதற்கு 
மேற்்பட்ட கூற்றுகளை ஒரு குறிப்பிட்ட 
நி்பநதளையின அடிப்்பள்டயில ்பயைர் 
விரும்பும் வளகயில செயல்படுத்துவதாகும். 
நி்பநதளை தவறு எனில else சதாகுதி 
செயல்படுத்தப்்படும். 

கட்டளை அளைப்பு 

if (condition)
{
  Execute statement(s) if condition is true;
}
else
{
Execute statement(s) if condition is false;
}

எ.கா 
<?php
$Pass_Mark=35;
$Student_Mark=70;
if ($Student_Mark>= $Pass_Mark){
echo “The Student is eligible for the 
promotion”;
}
else {
echo “The Student is not eligible for the 
promotion”;
} ?>

If elseif else கூற்று 
If – elseif – else கூற்று என்பது if – else 
கூற்றுகளின க்லளவயாகும். ஒனறுக்கு 
மேற்்பட்ட கூற்றுகள் நி்பநதளையின 
அடிப்்பள்டயில ்பயைாைர்களின 
மதளவக்கு ஏற்்ப செயல்படுத்தப்்படுகிறது. 
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119பாடம் 06 PHP நிபந்தனை கூற்றுகள்

Switch கூற்று 
Switch கூற்று ்பலமவறு நி்பநதளைகளின அடிப்்பள்டயில ்பலமவறு செயலகளை 
செயலகளை செயய ்பயன்படுகிறது. 

கட்டளை அளைப்பு 
switch (n) {
    case label1:
        code to be executed if n=label1;
        break;
    case label2:
        code to be executed if n=label2;
        break;
    case label3:
        code to be executed if n=label3;
        break;
    ...
    default:
        code to be executed if n is different from all labels;
}

எ.கா 
<?php
$favcolor = “red”;
switch ($favcolor) {
    case “red”:
        echo “Your favorite color is red!”;
        break;
    case “blue”:
        echo “Your favorite color is blue!”;
        break;
    case “green”:
        echo “Your favorite color is green!”;
        break;
    default:
        echo “Your favorite color is neither red, blue, nor green!”;
}
?>

else  சதாகுதியில உள்ை கூற்றுகள் அதற்கு இளையாை if கூற்றுகள் அதற்கு இளையாை 
if கூற்றின நி்பநதளை தவறாகும் ம்பாது செயல்படும். Else க்கு பிறகு ேற்சறாரு நி்பநதளை 
மொதிக்கப்்ப்ட மவண்டுசேனில, பிறகு else கூற்று சதா்டர்நது if கூற்று இருக்கும். இதுமவ if 
else ladder எனறு அளைக்கப்்படுகிறது. 

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 06.indd   119 15/04/19   7:10 PM



நிளைவில் ககாளக

பகுதி – அ 
 I.   சரியாை விள்டளயத் 

தேர்நகேடுத்து எழுதுக
1. பினவரும் PHP குறிமுளறக்கு 

சவளியீடு எனைவாக இருக்கும்? 
<?php
$x;
print “hi”;
else 
print “how are u”; 
?>

 அ) how are u
 ஆ) hi
 இ) பிளை 
 ஈ) சவளியீடு ஏதும் இலள்ல 

●	 if கூற்றில நி்பநதளை (அ) பூலியன மகாளவ அள்டப்பு குறிகளுக்குள் இருக்கும். 
அதளை சதா்டர்நது ஒனறு அல்லது அதற்கு மேற்்பட்ட வரிகளை சகாண்்ட குறிமுளற 
சதாகுதி இருக்கும். 

●	 if – else கூற்று if கூற்றிற்கு இரண்்டாவது ்பகுதிளய வைங்குகிறது. அதாவது else 
கூற்றாகும். Else கூற்ளற சதா்டர்நது if அல்லது elseif கூற்று இருக்க மவண்டும். 

●	 else ்பகுதியில ேற்சறாரு நி்பநதளைளய மொதிக்க மவண்டுசேனில else if கூற்றில 
else கூற்ளற சதா்டர்நது if கூற்று வரமவண்டும். 

●	 நி்பநதளை கூற்றுகள்  நிர்லாக்க சோழியில ்பலமவறு முடிவுகளுக்கு ஏற்்ப ்பலமவறு 
செயல்பாடுகளை செயகிறது. 

●	 IF else Statement  நி்பநதளைகளின முடிளவ அடிப்்பள்டயாக சகாண்டு 
தீர்வுகளை எடுக்க If வழிவளக செயகிறது. 

●	 Switch Statement If கூற்ளற ம்பானமற தான Switch கூற்று மவள்ல செயகிறது. 
ஆைால Switch கூற்றில ஒனறுக்கு மேற்்பட்ட ேதிப்புகளை ஒமர மேரத்தில மொதிக்க 
முடியும். 

2. பினவரும் PHP குறிமுளறக்கு 
சவளியீடு எனைவாக இருக்கும்? 

<?php
$x = 0;
if ($x++)print “hi”;else
print “how are u”;
?> 

 அ) hi
 ஆ) சவளியீடு ஏதும் இலள்ல
 இ) பிளை 
 ஈ) how are u 
3. பினவரும் PHP குறிமுளறக்கு 

சவளியீடு எனைவாக இருக்கும்? 
<?php
$x ;

விைாககள
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if ($x==0)print “hi”; else
print “how are u”;
print “hello”
?>

 அ) how are u hello
 ஆ) hig hello
 இ) hi
 ஈ) சவளியீடு ஏதும் இலள்ல
4. இரண்டு மதர்வுகளில ஒரு 

மதர்விளை செயல்படுத்த எநத 
கூற்று எழுத ்பயன்படுகிறது? 

 அ) if கூற்று 
 ஆ) if else கூற்று
 இ) then else கூற்று
 ஈ) else one கூற்று 
5. பினவரும் PHP குறிமுளறக்கு 

சவளியீடு எனைவாக இருக்கும்? 
<?php
$a= “” ;
if ($a)
print “all”;
if else
print “some”;
?>

 அ) All
 ஆ) some
 இ) பிளை 
 ஈ) சவளியீடு ஏதும் இலள்ல
6. பினவரும் PHP குறிமுளறக்கு 

சவளியீடு எனைவாக இருக்கும்? 
<?php
$a= “” ;
if ($a)
print “all”;

if else
print “some”;
?>

 அ) All
 ஆ) some
 இ) பிளை 
 ஈ) சவளியீடு ஏதும் இலள்ல
7. பினவரும் PHP குறிமுளறக்கு 

சவளியீடு எனைவாக இருக்கும்?
<?php
$x= 10;
$y= 20;
if ($x>$y+$y!=3)
print “hi”;
else
print “how are u”;
?>

 அ) how are u
 ஆ) hi
 இ) பிளை
 ஈ) சவளியீடு ஏதும் இலள்ல
8. பினவரும் PHP குறிமுளறக்கு 

சவளியீடு எனவாக இருக்கும்? 
<?php
$x= 10;
$y= 20;
if ($x>$y&&1||1)
print “hi”;
else
print “how are u”;
?>

 அ) how are u 
 ஆ) hi
 இ) பிளை
 ஈ) சவளியீடு ஏதும் இலள்ல
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9. பினவரும் PHP குறிமுளறக்கு சவளியீடு எனைவாக இருக்கும்? 
<?php
 if (-100)pring “hi”; else
 print “how are u”;
 ?>

 அ) how are u ஆ) hi
 இ) பிளை ஈ) சவளியீடு ஏதும் இலள்ல

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விள்டயளிககவும்  

1. நி்பநதளை கூற்ளற வளரயறு
2. if கூற்ளற வளரயறு
3. if else கூற்று எனறால எனை? 
4. நி்பநதளை கூற்றுகளை ்படடியலிடு 
5. if else கூற்றின கட்டளை அளேப்ள்ப எழுதுக. 
6. PHP ல if….elseif…..else கூற்றிளை வளரயறு
7. Switch கூற்றின ்பயன எனை? 
8. Switch கூற்றின கட்டளை எழுதுக. 
9. if and if else கூற்ளற மவறு்படுத்துக. 

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்தியைவில் விள்டயளிககவும்  

1. நி்பநதளை கூற்றின சிறப்பியலபுகளை விவரி 
2. if elseif else கூற்றின ்பயனகளை எழுதுக. 
4. Switch ேற்றும் if else கூற்றிளை மவறு்படுத்துக. 
5. Switch கூற்றிளை ்பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக. 
6. if statement ேற்றும் if elseif else கூற்றிளை மவறு்படுத்துக. 

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அைவில் விள்டயளிககவும்

1. செயற்கூறு நி்பநதளை கூற்றின செயல்பாடடிளை விவரி 
2. Switch கூற்றிளை எடுத்துக்காடடு்டன விரிவாக விவரி
3. நி்பநதளை கூற்றின செயல்பாடுகளை விவரி 
4. if elseif else கூற்றின கருத்துருக்களை விவரி 
5. if else கூற்றிளை விவரி 
6. if else கூற்ளற ்பயன்படுத்தி ோைவர்கள் மே்லாண்ளே ்பயன்பாடடிளை 

உருவாக்குக. 
7. நி்பநதளை கூற்றிைால அனறா்ட வாழ்வில உள்ை ்பயனகளை விவரி 
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07பாடம்

மடக்கு அமமப்பு

 கற்றலின் ந�ாக்கஙகள்
●	 மடக்கு அமமப்புகளின் முக்கியத்துவத்மதை பற்றி புரிந்து ககொள்ளுதைல்.
●	 PHP-ல் உள்்ள பல்்வறு விதைமொன மடக்கு அமமப்புகம்ள பற்றி கதைரிந்து ககொள்ளுதைல்.
●	 மடக்கு அமமப்புகம்ள பயன்படுத்தி சிக்கல்களுக்கு தீர்வு கொணபது பற்றி அறிந்து 

ககொள்ளுதைல்.

மடக்கு அமமப்பு
மடக்கு அமமப்பு பன்முமை கெயல்பொடுகம்ள எழுதுவதைற்கு பயன்படுகிைது.  இது PHP உடபட 
பல நிரலொக்க கமொழிகளின் மிக முக்கியமொன பணபொக உள்்ளது.  இமவகள் பின்வரும் 
வமககம்ள பயன்படுத்தி கெயல்படுத்தைப்படுகின்ைன.  மடக்கு அமமப்பு மற்றும் கெறிய 
வமரபடம் படம் 7.1-ஐ பொர்க்கவும்.
●	 for மடக்கு
●	 While மடக்கு

●	 foreach மடக்கு
●	 Do While மடக்கு

for மடக்கு
for மடக்கு என்பது முக்கியமொன மடக்கு அமமப்பு ஆகும்.  இது பன்முமை கெயல்பொடடிற்கு 
பயன்படுகிைது.  நிரலர் முன்னதைொக்வ எத்தைமன முமை மடக்கிமன கெயல்படுத்தைப்பட 
்வணடும் என்பமதை அறிந்திருந்தைொல் இம்மடக்கிமன பயன்படுத்தைலொம்.

கடடமை அமமப்பு

for (init counter; test counter; increment counter) { 
    code to be executed; 
}

123
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அைபுருக்கள்
●	 கதைொடக்க மதிப்பு மடக்கின் கதைொடக்க மதிப்பிமன இருத்துகிைது.
●	 நிபந்தைமன: மடக்கின் ஒவகவொரு சுழற்சியின் ்பொதும் நிபந்தைமன ெரிபொர்க்கப்படும் 

நிபந்தைமன ெரி எனில் மடக்கின் உடற்பகுதி கெயல்படுத்தைப்படும் நிபந்தைமன தைவறு 
எனில் மடக்கு முடிவு கபறும்.

●	 மிகுப்பு / குமைப்பு: மடக்கின் எணணிக்மகமய மிகுக்கிைது அல்லது குமைக்கிைது.

Initial-action

Loop-
continuation-

condition?

Statement(s)
(loop body)

Action after each iteration

False

True

i = 0

(i < 100)

System, out. print1n
(”Welcoe to atnyla”);

i++

FalseTrue

படம் 7.1 மடக்கு அமமப்பு மறறும் ந�றிய வமைபடம்

எ.கா:
<?php
for ($i = 0; $i<= 10; $i++) {
   echo “The number is: $i<br>”;
}
?>

foreach மடக்கு
foreach மடக்கு PHP-ல் மிகவும் 
பிரத்தி்யகமொன ஒன்ைொகும்.  இது 
அணிகளுடன் மடடு்ம கெயல்படுகிைது.  
மடக்கின் சுழற்சியொனது அணியில் உள்்ள 
ஒவகவொரு திைவு இமை மதிப்மப 
கபொருத்தைது.  மடக்கின் ஒவகவொரு 
சுழற்சியின் ்பொதும் ெடப்பு அணி 
உறுப்பின் மதிப்பொனது $value மொறியில் 
இருத்தைப்படுகிைது.  மற்றும் அணியின் சுடடு 
ஒவகவொரு மதிப்பொக அணியின் உறுப்பின் 
இறுதி வமர ெகர்த்தைப்படுகிைது. படம் 
7.2-ஐ பொர்க்க.

கடடமை அமமப்பு

foreach ($array as $value) {
code to be executed;
}

seq = [18, 20, 32]
foreach x of seq
print x
end

print___

18 20 32

படம் 7.2 மடக்கு அமமப்பு மறறும் பாய்வு
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125பாடம் 07 மடக்கு அமமப்பு

 ெொம் நிரல் எழுதும் ்பொது ஒ்ர 
குறிமுமை கதைொகுதிமய நிரலின் 
பல இடஙகளில் அடிக்கடி 
பயன்படுத்தை ்வணடுகமனில் 
மடக்கிமன பயன்படுத்தைலொம்.

While மடக்கு
While மடக்கு என்பது முக்கியமொன மடக்கு 
அமமப்பு ஆகும்.  இது எளிய பன்முமை 
கெயல்பொடடிற்கு பயன்படுகிைது.  இது 
நிபந்தைமனயிமன ெரி (அ) தைவறு என 
்ெொதிக்கிைது.  மடக்கின் உடற்பகுதி 
கெயல்படுத்தைப்படும்.  இது ககொடுக்கப்படட 
நிபந்தைமன ெரி எனில் மடக்கிமன 
கெயல்படுத்தும்.  படம் 7.3-ஐ பொர்க்கவும்.

foreach மடக்கு அணிகளில் 
பன்முமைமய கெயல்படுத்தை 
எளிதைொன வழிமய 

வழஙகுகிைது.  foreach மடக்கு அணிகள் 
மற்றும் கபொருள்களில் மடடு்ம 
கெயல்படுத்தைப்படுகிைது.  இதைன் ் வறு தைரவு 
வமக மொறியி்லொ (அ) கதைொடக்க மதிப்பு 
இருத்தைப்படொதை மொறியி்லொ பயன்படுத்தை 
முயற்சி கெய்யும் ்பொது பிமழ என சுடடும்.

எ.கா
<?php

$Student_name = array(“Magilan”, 
“Iniyan”, “Nilani”, “Sibi”, “Shini”);

foreach ($Student_name as $value) {

    echo “$value <br>”;

}

?>

Statement-1;
Statement-2;
-
-
Statement-n;

Updation;

{

}

Exit loopTrue(3) False(3)

1

2

4

Initialization;

while(condition)

படம் 7.3 while மடக்கு அமமப்பு மறறும் பாய்வு

கடடமை அமமப்பு

while (condition is true) {
    code to be executed;
}
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எ.கா
$Student_count = 10;
$student_number=1;
while($student_number<= $Student_
count) {
     echo “The student number is: 

$student_number<br>”;
$student_number++;
}
?>

Do While மடக்கு
Do while மடக்கு எப்கபொழுதும் மடக்கிமன 
முதைல் முமை கெயல்படுத்தும் ்பொ்தை 
மடக்கின் உடற்பகுதியில் உள்்ள 
கூற்றுகம்ள கெயல்படுத்தும்.  அதைன் 
பிைகு தைொன் நிபந்தைமன ெரியொ தைவைொ என 
பரி்ெொதிக்கும்.  ககொடுக்கப்படட நிபந்தைமன 
ெரி எனில் மடக்கு கெயற்படுத்தைப்படும்.  
படம் 7.4-ஐ பொர்க்கவும்.

Start loop

Stop loop
is

condition
true?

do
something

Yes No

This
happens
at least

once

“Do-While”
loops run the
looping code

�rst ...

...and then
check for the

 condition

படம் 7.4 Do while மடக்கின் அமமப்பு மறறும் ந�றிய வமைபடம்

கடடமை அமமப்பு
do { 
    code to be executed; 
} while (condition is true);

எ.கா
<?php
$Student_count = 10;
$student_number=1;
do
{
   echo “The student number is: $student_number<br>”;
    $student_number++;
}
while($student_number<= $Student_count)
    ?>
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நிமைவில் நகாள்க

●	 while மடக்கில் நிபந்தைமன ெரி எனில் கெயல்பொடடுத்கதைொகுதி கெயற்படுத்தைப்படும்.
●	 ஸ்கிரிப்மட எத்தைமன முமை பயன்படுத்தைப்பட ்வணடும் என்பமதை முன்கூடடி்ய 

அறிந்திருக்கும் ்பொது for மடக்மக பயன்படுத்தைலொம்.
●	 இது அணிகளுடன் மடடு்ம கெயல்படும்.  ் மலும் அணியில் திைவு மதிப்பு இமைமய 

மடக்கினுள் கெலுத்தை பயன்படுகிைது
●	 Do while மடக்கு மடக்கின் உடற்பகுதியில் உள்்ள கூற்றுகம்ள ஒரு முமை 

கெயல்படுத்தும்.  அதைன் பிைகு ககொடுக்கப்படட நிபந்தைமன ெரி என்று இருக்கும் வமர 
மடக்கிமன மீணடும் மீணடும் கெயல்படுத்தும்.

 
 

மடக்கு அமமப்பு நிரலொக்கம் கெய்யும் ்பொது ஒ்ர குறிமுமை கதைொகுதிமய மீணடும் மீணடும் 
கெயல்படுத்தும் ்பொ்தைொ (அ) அந்தை குறிப்பிடட நிபந்தைமனமய அமடயும் ்பொ்தைொ 
மடக்கு அமமப்பு பயன்படுகிைது.

for மடக்கு for மடக்கு குறிமுமை கதைொகுதிமய குறிப்பிடட தைடமவ கெயல்படுத்தை உதைவுகிைது. 

foreach மடக்கு foreach மடக்கு அணிகளில் பன்முமைமய கெயல்படுத்தை எளிதைொன வழிமய 
வழஙகுகிைது.

while மடக்கு while மடக்கில் நிபந்தைமன ெரி எனில் குறிமுமை கதைொகுதி கெயல்படுத்தைப்படும்.

பகுதி – அ 
 I.   சரியாை விமடமயத் 

நேர்நநேடுத்து எழுதுக
1. மிகவும் கடினமொன மடக்கு அமமப்பு
 அ) While ஆ) Do while
 இ) for ஈ) இமவ ஏதுமில்மல
2. ஒரு குறிப்பிடட தைடமவ 

மடக்கிமன மீணடும் மீணடும் 
கெயல்படுத்தும் மடக்கிமன எவவொறு 
அமழக்கப்படுகிைது.

 அ) வரம்பற்ை மடக்கு (Unbounded)
 ஆ) வரம்புக்குடபடட மடக்கு (Bounded)

 இ) While மடக்கு
 ஈ) for மடக்கு
3. ககொடுக்கப்படட நிபந்தைமன 

்கொமவயின் மதிப்பு பூலியன்(ெரி) 
ஆக இருந்தைொல் மடக்கின் கூற்றுகள் 
கெயல்படுத்தைப்படும் தைவறு எனில் 
மடக்கு முடிவுக்கு வரும் எந்தை மடக்கு 
இவவொறு கெயல்படுகிைது.

 அ) for மடக்கு
 ஆ) while மடக்கு
 இ) foreach மடக்கு
 ஈ) ்மற்கணட அமனத்தும்

விைாக்கள்

127பாடம் 07 மடக்கு அமமப்பு
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4. பின்வரும் PHP குறிமுமைமய 
கெயல்படுத்தும் ்பொது உலவியில் 
எவவொறு ்தைொன்றும்

 <?php
 for ($counter = 20; $counter < 10;
 $counter++){
 echo “Welcome to Tamilnadu “;
 }
 echo “Counter is: $counter”;
 ?>

 அ) Welcome to Tamilnadu
 ஆ) Counter is: 20
 இ) Welcome to Tamilnadu Cunter is: 

22
 ஈ) Welcome to Tamilnadu Welcome 

to Tamilnadu Counder is: 22

5. பின்வரும் PHP குறிமுமைமய 
கெயல்படுத்தும் ்பொது உலவியில் 
எவவொறு ்தைொன்றும்

 <?php
 for ($counter = 10; $counter < 10;
 $counter = $counter + 5){
 Echo “Hello”;
 ?>

 அ) Hello Hello Hello Hello Hello
 ஆ) Hello Hello Hello
 இ) Hello
 ஈ) ்மற்கணட எதுவும் இல்மல

6. PHP ெொன்கு வமகயொன மடக்கு 
நுடபஙகம்ள ஆதைரிக்கிைது.

 அ) for மடக்கு
 ஆ) while மடக்கு
 இ) foreach மடக்கு
 ஈ) ்மற்கணட அமனத்தும்

7. பின்வரும் PHP குறிமுமைக்கு 
கவளியீடு என்னவொக இருக்கும்?

  <? php
  $count=12;
  do{
 printf(“%d squared=%d<br/>”,
 $count, pow($count,2));
 } while($count<4);
 ?>

 அ) 12 squared 141
 ஆ) 12 squared=141
 இ) “12 squared=141”
 ஈ) இயக்க நேரப்பிழை

8. பின்வரும் PHP குறிமுமைக்கு 
கவளியீடு என்னவொக இருக்கும்?

 <?php
 for ($x = 1; $x < 10;++$x)
 {
 print “*\t”;
 }
 ?>

 அ) **********
 ஆ) *********
 இ) ************
 ஈ) முடிவில்லொ மடக்கு

9. பின்வரும் PHP குறிமுமைக்கு 
கவளியீடு என்னவொக இருக்கும்?

 <?php
 for ($x = -1; $x < 10;--$x)
 {
 print $x;
 }
 ?>

பாடம் 07 மடக்கு அமமப்பு128
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பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்தியைவில் 

விமடயளிக்கவும்  
1. மடக்கு அமமப்பின் சிைப்பியல்புகம்ள 

எழுதுக.
2. மடக்கு அமமப்பின் பயன்கம்ள 

எழுதுக.
3. foreach மற்றும் While மடக்கிமன 

்வறுபடுத்துக.
4. Do while மடக்கிமன பற்றி சிறுகுறிப்பு 

வமரக.
5. While மற்றும் Do while மடக்கிமன 

்வறுபடுத்துக.

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பக்க அைவில் 

விமடயளிக்கவும்
1. மடக்கு கடடமமப்மப விவரி.
2. foreach மடக்கிமன விரிவொக விவரி.
3. Do while மடக்கின் கெயல்பொடுகம்ள 

விவரி.
4. for கூற்றின் கருத்துருக்கம்ள விவரி.
5. மடக்கு அமமப்பில் உள்்ள அணிமய 

பற்றி விவரி.

 அ) 123456713910412
 ஆ) 123456713910
 இ) 1234567139104
 ஈ) முடிவில்லொ மடக்கு

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விமடயளிக்கவும்  

1. மடக்கு கடடமமப்மப வமரயறு.
2. for மடக்மக வமரயறு.
3. foreach மடக்கு என்பது என்ன?
4. மடக்கு அமமப்புகம்ள படடியலிடு.
5. for மடக்கின் கடடம்ள அமமப்மப 

எழுதுக.
6. foreach மடக்கின் கடடம்ள 

அமமப்மப எழுதுக.
7. while மடக்கின் கடடம்ள அமமப்மப 

எழுதுக.
8. do while மடக்கின் கடடம்ள 

அமமப்மப எழுதுக.
9. for மடக்கு மற்றும் foreach 

மடக்கிமன ஒப்பிடுக.
10. foreach மடக்கின் பயன் என்ன?

மாணவர நசயல்பாடு

●	 foreach மடக்மக பயன்படுத்தி ஒரு அணி உறுப்மப உருவொக்கு மற்றும் அதைன் 
மதிப்புகம்ள கொடடு 

●	 மடக்கு அமமப்பினொல் அன்ைொட வொழ்வில் உள்்ள பயன்கம்ள விவரி.

129பாடம் 07 மடக்கு அமமப்பு
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08்பாைம்

்படிவஙகள் ைறறும் ககாபபுகள்

 கறைலின் கநாககஙகள்
இ்நதைப பாடபபகுதி்யக கற்்றபின மாணவர் அறி்நது பகாள்வது.
●	 வ்்ல பயனபாடுகளில் HTML படிவங்களின முககியததுவத்தை அறி்நது பகாள்ளுதைல்.
●	 PHP-ல் உள்்ள தகாபபு ்கயாள்வதில் உள்்ள நுட்பத்தை பற்றி பதைரி்நது பகாள்ளுதைல்.
●	 வ்்ல ்சார்்நதை தகாபபு தம்லாண்்ம அ்மபபின அடிபப்டயி்ை பதைரி்நது பகாள்ளுதைல்.

8.1 HTML ்படிவஙகள்
PHP மற்றும் HTML படிவ உறுபபுகளின 
முககிய தோககம் பயனிரிடமிரு்நது 
தைைவுக்்ள த்சகரிபபதைாகும். வ்்ல 
உருவாககததின தபாது பயைர் 
வ்்லததை்ளத்தைதயா அல்்லது 
வ்்லபபககத்தைதயா பதைா்்லவில் 
உள்்ள பயைர் கணிபபபாறியிலிரு்நது 
அனுகுவார் அல்்லது  தைைவுக்்ள 

த்ச்வயகததிற்கு  அனுபபுவர்.   இ்நதை 
தைைவுகள் உ்ைபபட்டி (Textbox), 
கீழ்வரிபபட்டி (dropdown box) தைடிதயா 
பபாததைானகள்(radio button) HTML 
படிவ உறுபபுகள் மூ்லம் த்சகரிககபபட்டு 
த்ச்வயகக கணிபபபாறிககு PHP தபான்ற 
த்ச்வயக கணிபபபாறி நிை்லாகக பமாழி 
பகாண்டு அனுபபபபடுகின்றை.

Name

Pizza Topping
Supreme
Vegetarian
Hawaiian

Tomato

Extra Cheese Gluten Free Base

Pizza Shop 2.0

Pizza Sauce

Optional Extras

Delivery Instructions:

Send my order

்பைம் 8.1 
130
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HTML ன்  அடிப்படை  ்படிவ உறுபபுகள்
HTML படிவத்தை கட்டுபபடுததுவதில் பயனபடுததபபடும் உறுபபுகளின வ்ககள் 
பினவருமாறு:
●	 உ்ை உள்ளீடுகள்( Text inputs)  
●	 பபாததைானகள் ;( Buttons)
●	 ததைர்வுபபபட்டி  ( Checkbox)

●	 தைடிதயா பபாததைான ( Radio Buttons)
●	 தகாபபு ததைர்்நபதைடுததைல் (  File Select)
●	 படிவ ஒட்டு ( Form Tag)

படம் 8.1 எடுததுககாட்டு HTML படிவப பககம்
உ்ையி்ை உள்ளிட உ்ைபபட்டி (text box) மற்றும் உ்ை பைபபு (Text area) 

தபான்ற உறுபபுகள் உள்்ளை.  Submit பபாததைான, Reset பபாததைான மற்றும் (cancel) 
பபாததைான தபான்ற பபாததைானகள் உள்்ளை.

HTML படிவததில் ஒனறிற்கு தமற்பட்ட மதிபபி்ை ததைர்்நபதைடுகக ததைர்வுப பபட்டி 
(Check box) முககிய அம்்சமாகும்.  தைடிதயா பபாததைானும் ததைர்வுபபட்டி தபான்றதுதைான. 
ஆைால் தைடிதயா பபாததைான பகாண்டு ஒரு தேைததில் ஒரு மதிபபி்ைததைான ததைர்வு ப்சயய 
முடியும்.  பயைர் கணிபபபாறியிலிரு்நது த்ச்வயகக கணிபபபாறிககு ஒரு  தகாபபி்ைத 
ததைர்்நபதைடுதது அனுபபுவதில் தகாபபு ததைர்்நபதைடுததைல் (File Select) உறுபபு சி்ற்நதைதைாகும்.  
படிவ ஒட்டாைது (Form Tag), ஒரு வழிமு்்ற்ய (Post அல்்லது GET) குறிபபிடவும் HTML 
ஆவணததிலுள்்ள அ்ைதது படிவ உறுபபுகக்்ள கட்டுபபடுததைவும்  பயனபடுகின்றது.
8.1.1 PHP-ல் ்படிவதடதை டகயாள்வதில் உள்்ள அடிப்படைகள் (PHP Basic Form 

Handling)
HTML படிவ உறுபபுகளில் பயைர் உள்ளீடுக்்ள வழங்கி Submit பபாததைா்ை 

கிளிக ப்சயயும் பபாழுது, தகாரிக்க (Request) ஒனறு உருவாககபபட்டு படிவ ஓட்டின 
Action பண்புககூறில் கீழ் குறிபபிடபபட்டுள்்ள PHP தகாபபி்ை அ்டகின்றது.  அ்ைதது 
உள்ளீட்டு மதிபபுகளும் ஒருங்கி்ணககபபட்டு Post அல்்லது GET வழிமு்்ற மூ்லம் 
த்ச்வயகததிற்கு அனுபபபபடுகின்றது.Method வழிமு்்ற எனபது HTML  படிவ ஒட்டின 
ஒரு பண்புககூ்றாகும்.  தைைவாைது த்ச்வயகத்தை அ்ட்நதைவுடன  $-Post மற்றும் 
$-GET என்ற இைண்டு PHP மாறிகள் இ்நதைத தைைவுக்்ள  த்சகரிதது அதைற்காை பதி்்லயும் 
(Response) தையார் ப்சயகின்றை.

Post வழிமு்்ற: Post வழிமு்்ற மூ்லம் த்ச்வயகததிற்கு அனுபபபபடும் உள்ளீடு 
ப்சயயபபட்ட தைைவாைது, பயைர் கணிபபபாறியின HTTP request-னு்டய தகாரிக்க 
உடற்பகுதியில் (request body) த்சமிககபபடுகின்றது.

GET வழிமு்்ற: URL முகவரி  வழியாக GET வழிமு்்ற பகாண்டு உள்ளீட்டு 
தைைவி்ை  த்ச்வயகததிற்கு அனுபபபபடுவ்தை விைவல் ்சைம் (query string) எனகித்றாம்.  
உள்ளீடு ப்சயயபபட்ட அ்ைதது தைைவி்ையும் பயைர் Submit பபாததைா்ை கிளிக ப்சயதை 
பி்றகும் காண முடியும்.
எடுததுககாட்டு
Test.html:
<html> 
<body> 
<form action=”welcome.php” method=”post”>
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Name: <input type=”text” name=”name”><br> 
E-mail: <input type=”text” name=”email”><br> 
<input type=”submit”> 
</form> 
 
</body> 
</html>
Welcome.php:
<html> 
<body> 
Welcome <?php echo $_POST[“name”]; ?><br> 
Your email address is: <?php echo $_POST[“email”]; ?> 
</body> 
</html>

வவளியீடு

 

Name: sethuraman
srssethuraman@gamail.comE-mail:

Submit

Welcome sethuraman
Your email address is: srssethuraman@gamail.com

Output

்பைம் 8.2 உள்புகுதைல் கூறு (Login method)

●	 HTML ஆவணம் இைண்டு உ்ை 
பபட்டிகள் (Name மற்றும் Email), ஒரு 
பபாததைான (Button) மற்றும் ஒரு படிவ 
ஒட்டி்ை (Form tag) பகாண்டுள்்ளது.  
பதைா்்ல த்ச்வயகததிலுள்்ள PHP 
தகாபபாைது(Welcome.PHP) படிவ 
ஒட்டினு்டய  Action பண்புகூறில் 
குறிபபிடபபட்டுள்்ளது.

●	 Welcome.PHP தகாபபிலுள்்ள PHP 
மாறிக்ளாை $-Post மற்றும் $-Get 
ஆகிய்வ தைைவி்ை த்சகரிதது 
அதைற்காை பதி்்லயும் தையார் 
ப்சயகின்றை.

●	 அததை  தேைததில்  பயைர், 
பயைர் கணிபபபாறியின ;(client 
machine) உ்ளவியின தி்ையில் 
பவளியீட்டிற்காை பதி்்லப பபறுவார்.

8.1.2 அடிப்படை PHP ்படிவ 
வெல்லு்படியாககல் (Basic PHP 
Form Validation)

ப ்ச ல் லு ப டி ய ா க க ல் 
(Validation) எனபது 
பயைைால், பயைர் 
கணிபபபாறியிலிரு்நது 
உள்ளீடு ப்சயயபபட்ட 
தைைவுக்்ள ்சரிபார்ககும் 
ஒரு ப்சய்லாகும். PHP-ல் இைண்டு 
வ்கயாை ப்சல்லுபடியாககல் உள்்ளது.  
அ்வ பினவருமாறு.

்பயனர் கணிபவ்பாறி ொர்்நதை  
வெல்லு்படியாககல் (client –Side Validation)
உள்ளீடு ப்சயயபபட்ட தைைவுகள் பயைர் 
கணிபபபாறியின வ்்ல உ்லவியால் 
ப்சல்லுபடியாககபபடுகின்றை.இதைற்காக 
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கணிபபபாறியிலுள்்ள வ்்ல 
உ்லவியில் எழுதை முடியும்.இவவாறு 
ப்சல்லுபடியாககுவதைற்கு HTML-ல் உள்்ள 
Input ஒட்டில் required  பண்புகூறி்ை  
கூடுதை்லாக  ோம் இ்ணகக 
தவண்டியிருககும்.
எ.கா
<input> required Attribute in HTML
<form action=”welcome.php”> 
  Username: <input type=”text” 
name=”name” required> 
  <input type=”submit”> 
</form>

Username:

Please fill in this field.

Submit

்பைம் 8.3 ்பயனர் கணிபவ்பாறியில்  வெல்லு்படியாககல்

8.2 ககாபபுகள் (Files)
தகாபபுக்்ள ்கயாளுதைல் (Filel handling) 
வ்்ல பயனபாடுக்்ள தமம்படுததுவதில் 
உள்்ள முககியமாை ப்சய்லாகும்.  தகாபபுகள் 
பல்தவறு பணிகளுககாை கீழ்ககண்ட 
நிகழ்வுகளில் ப்சயல்படுததைபபடுகின்றை.
●	 PHP தகாபபி்ை தி்றததைல்
●	 PHP தகாபபி்ை படிததைல்
●	 PHP தகாபபி்ை மூடுதைல்
●	 PHP தகாபபி்ை எடுதைல்

வ்்ல உ்லவிகள் பயைர் கணிபபபாறி 
்சார்்நதை ஸ்கிரிபட்க்ளாை ஜாவா ஸ்கிரிபட் 
(Java Script) அல்்லது HTML-ன Input 
ஒட்டிலுள்்ள ‘required’பண்புகூறி்ை 
பயனபடுததிக பகாள்கின்றை.
கெடவயகக கணிபவ்பாறி ொர்்நதை  
வெல்லு்படியாககல்; (Server side validation)
தைைவி்ை ்சமர்பிததை பி்றகு த்ச்வயகக 
கணிபபபாறியில் ப்சல்லுபபடியாககல் 
ப்சயயபபடுகின்றது.இதைற்காக த்ச்வயகக 
கணிபபபாறியிலுள்்ள PHP, ASP or 
JSO தபான்ற நிை்லாகக பமாழிகள் 
பயனபடுததைபபடுகின்றை.

ஒரு HTML படிவம் 
எனபது வ்்லதை்ளத்தை 
பார்்வயிடுபவர் மூ்லம் 

தைைவுக்்ளப பபற்று அதை்ைபினபு்லப 
பயனபாடுக்ளாை (Back End Application)  
CG1, ASP ஸ்கிரிபட் or PHP ஸ்கிரிபட் 
தபான்றவற்றிற்கு  அனுபபுகின்றது.  Back-
end பயனபாடாைது அனுபபபபட்ட தைைவின 
மீது ததை்வயாை ப்சயல்பாடுக்்ள 
பயனபாட்டிற்குள் வ்ையறுககபபட்டுள்்ள 
வணிக தைருககததிற்தகற்ப ப்சயகின்றது.

்பயனர் கணிபவ்பாறி ொர்்நதை 
வெல்லு்படியாககல்;(client side validation):
நிை்லர் த்ச்வயகம் ்சார்்நதை நிைலுககு 
(PHP) தைைவி்ை அனுபபுவதைற்கு முனபாக 
தைைவுக்்ள ப்சல்லுபடியாககலுககாை 
சி்ல குறிமு்்ற்ய பயைர் 

HTML ன்  INPUT ்பண்புகூறுககான வெல்லு்படியாககல் விதிமுடைகள்
Name (Text Input) : எழுததுககள் மற்றும் பவற்றிடங்க்்ள ஏற்க தவண்டும்
Email (Text Input) : @ மற்றும் ்சாைங்க்்ள பகாண்டிருகக தவண்டும்
Webside (Text Input) : ்சரியாை UML ன ஏற்க தவண்டும்
Radio : கு்்ற்நதைபட்்சம் மதிபபி்ை ததைர்்நபதைடுகக தவண்டும்
Check box : கு்்ற்நதைபட்்சம் ஒரு மதிபபி்ை ததைர்்நபதைடுகக தவண்டும்
Drop Down menu : கு்்ற்நதைபட்்சம் ஒரு மதிபபி்ை ததைர்்நபதைடுகக தவண்டும்
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கடைட்ள அடைபபு
fclose($file_Object);
எ.கா
<?php 
$myfile = fopen(“student.txt”, “r”); 
// some code to be executed.... 
fclose($myfile); 
?>

PHP ககாபபில் எழுதுதைல்
fwrite()  ப்சயற்கூ்றாைது  தகாபபில் எழுதை 
உதைவுகி்றது.
கடைட்ள அடைபபு
fwrite($myfile, $txt);
எ.கா
<?php 
$myfile = fopen(“new_school_file.
txt”, “w”) 
 or die(“Unable to open file!”); 
$txt = “School Name\n”; 
fwrite($myfile, $txt); 
$txt = “Student Name\n”; 
fwrite($myfile, $txt); 
fclose($myfile); 
?>

PHP ககாபபிடன இடைததைல்
File – put- contents ( ) ப்சயற்கூ்றாைது ஒரு 
தகாபபி்ை இ்ணகக உதைவுகின்றது.  
ஒரு தகாபபி்ை இ்ணபபதைற்கு 
பயனபடுததைபபடும் பல்தவறு அ்ளபுருகக்்ள 
அட்டவ்ண 8.1 ல் பார்கக.

கடைட்ள அடைபபு
file_put_contents(file,data,mode,context)

●	 PHP தகாபபி்ை த்சர்ததைல்
●	 PHP தகாபபி்ை பதிதவற்்றம் ப்சயதைல்
PHP ககாபபிடன திைததைல்
fopen ( ) எனபது PHP- உள்்ள ஒரு அ்மபபு 
ப்சயற்கூ்றாகும்.  இ்நதை ப்சயற்கூ்றாைது 
த்ச்வயகததிலுள்்ள ஒரு தகாபபி்ை 
தி்றகக உதைவுகி்றது.  இது இைண்டு 
அ்ளபுருகக்்ள பகாண்டுள்்ளது.  தகாபபின 
பபய்ை குறிபபிட ஒனறு, மற்ப்றானறு 
எ்நதை மு்்ற்மயில் (mode) தகாபபி்ை 
தி்றகக தவண்டும் (read /write) எனப்தைக 
குறிககின்றது.

கடைட்ள அடைபபு
$file_Object= fopen(“FileName”, “Read/
WriteMode”) or die(“Error Message!”);
எ.கா
<?php 
$myfile = fopen(“Student.
txt”, “r”) or die(“Unable to open file!”);
?>
PHP ககாபபிடன ்படிததைல்
fread() ப்சயற்கூறு தி்ற்நதுள்்ள 
தகாபபிலிரு்நது படிகக உதைவுகின்றது. 
தகாபபுப பபாரு்ளாைது fopen 
ப்சயற்கூறிலிரு்நது பப்றபபடுகின்றது.
கடைட்ள அடைபபு
fread($file_Object,filesize(“FileName”));
எ.கா
<?php 
fread($myfile,filesize(“Student.txt”));
?>
PHP ககாபபிடன மூடுதைல்
fclose ( ) ப்சயற்கூ்றாைது தி்றககபபட்ட ஒரு 
தகாபபி்ை மூடுவதைற்கு உதைவுகின்றது. 
தகாபபுப பபாரு்ளாைது fopen 
ப்சயற்கூறிலிரு்நது பப்றபபடுகின்றது.

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 08.indd   134 15/04/19   6:11 PM



135பாடம் 08 படிவங்கள் மற்றும் க்காப்பு்கள்

அடைவடை 8.1 ககாபபிடன 
இடைப்பதைறகான அ்ளபுருககள்

அ்ளபுரு வி்ளககம்

File கட்டாயம் குறிபபிட தவண்டும்.  
எ்நதை தகாபபில் எழுதை தவண்டும் 
எனப்தை குறிபபிடுகின்றது.  அ்நதை 
தகாபபு இல்்்லபயனில் இ்நதை 
ப்சயற்கூ்றாைது ஒரு புதிய 
தகாபபி்ை உருவாககுகின்றது.

Data கட்டாயம் குறிபபிட தவண்டும்.  
தகாபபில் எழுதுவதைற்காை 
தைைவி்ை குறிககின்றது.  இது ்சைம், 
அணி அல்்லது தைைவுதைா்ையாக 
இருகக்லாம்

Mode குறிபபிடுவது கட்டாயம் இல்்்ல.  
தகாபபி்ை எவவாறு தி்றபபது / 
எழுதுவது எனப்தைக குறிககின்றது.  
பயனபடுததைககூடிய மதிபபுகள். 
FILE_USE_INCLUDE_PATH
FILE_APPEND
LOCK_EX

Context குறிபபிடுவது கட்டாயம் இல்்்ல.  
தகாபபி்ை ்கயாள்வதில் உள்்ள 
சூழல்க்்ள (context) குறிககின்றது.  
இ்நதை சூழல்கள் தைைவுததைா்ையின 
பண்பி்ை மாற்றுவதைற்காை 
பல்தவறு ததைர்வுக்்ள 
பகாண்டுள்்ளது.

எ.கா
<?php
$txt = “Student id “;
$myfile = file_put_contents(‘logs.txt’, $txt.
PHP_EOL , FILE_APPEND | LOCK_EX);
?>

ககாபபிடன ்பதிகவறைம் வெயதைல்

தகாபபி்ை பதிதவற்்றம் ப்சயதைல் எனபது 
பயைர் கணிபபபாறியிலிரு்நது ஒரு 
தகாபபி்ை ததைர்்நபதைடுதது த்ச்வயக 

கணிபபபாறிககு அனுபபுவதைாகும்.
படிவ ஒட்டாைது Post அல்்லது GET 
வழிமு்்ற்ய குறிபபிடவும் encrypt 
பண்பு கூ்றாைது multipart/form-data 
எனறு குறிககபபடுகின்றது.<input> ஒட்டில் 
type=‘file’ பண்பு கூ்றாைது.  உள்ளீட்டு 
பு்லத்தை தகாபபு ததைர்்நபதைடுததைல் 
(file-select) உறுபபு மற்றும் அதை்ை 
பதைாடர்்நது Browse பபாததைா்ை 
காட்ட பயனபடுகின்றது.தமத்ல 
குறிபபிடபபட்டுள்்ள படிவமாைது தைைவி்ை 
“student-photo-upload. PHP என்ற 
தகாபபிற்கு அனுபபுகின்றது.  படம் 8.4-
்ை பார்கக

குறிபபு: 
முதைலில் PHP யாைது தகாபபுகள் பதிதவற்்றம் 
ப்சயயும் வ்கயில் நிறுவபபட்டுள்்ளது 
எனபதை்ை உறுதிபபடுததி பகாள்்ளவும்.

த்ச்வயக கணிபபபாறியில் உள்்ள 
‘Php.ini’ தகாபபில் file uplods directive-்ை 
தைடி அதை்ை on எை மாற்்றவும்.

Upload பபாததைா்ை கிளிக 
ப்சயதைபி்றகு அ்நதை தகாரிக்கயாைது 
student-photo-upload. php தகாபபி்ை 
அ்டகின்றது.தகாபபிலுள்்ள $-files 
மாறியாைது பதிதவற்்றம் ப்சயயபபட்ட 
தகாபபின அ்ைதது தைகவல்க்்ளயும் 
உதைாைணமாக தகாபபின பபயர், 
தகாபபின அ்ளவு மற்றும் தகாபபின 
விரிவு ஆகியவற்்்ற த்சகரிககின்றது.  
அ்ைதது விவைங்களும் முழுவதுமாக 
த்சாதிககபபட்டு பி்ழகள் ஒரு அணி 
மாறியில் த்சமிககபபடுகின்றது.  இ்நதை 
அணியின பி்ழகள் இல்்லாமல் காலியாக 
இரு்நதைால் தகாபபாைது இறுதியாக image 
தகாபபுகளுககு ேகர்ததைபபடுகின்றது.
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எ.கா
Fileupload.html:
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
 
<form action=”Student_photo_upload.php “ method=”post” enctype=”multipart/form-
data”> 
    Select image to upload: 
    <input type=”file” name=”fileToUpload” id=”fileToUpload”> 
    <input type=”submit” value=”Upload Image” name=”submit”> 
</form> 
 
</body> 
</html>

்பைம் 8.4 HTML ைறறும் PHP ககாபபு ்பதிகவறைம் திடை

Student_photo_upload.php:
<?php
if(isset($_FILES[‘image’])){
   $errors= array();
   $file_name = $_FILES[‘image’][‘name’];
   $file_size =$_FILES[‘image’][‘size’];
   $file_tmp =$_FILES[‘image’][‘tmp_name’];
   $file_type=$_FILES[‘image’][‘type’];
   $file_ext=strtolower(end(explode(‘.’,$_FILES[‘image’][‘name’])));
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AJAX (Asynchronous Javascript and XML)
AJAX எனபது ஒரு நிை்லாகக பமாழியல்்ல.இது XMLHttp Request object (வ்்ல 
த்ச்வயகததிலிரு்நது தைைவி்ை பப்ற தகாரிக்க அணுக) Java script மற்றும் HTML DOM.  

(தைைவி்ை பயனபடுததை அதைாவது தைைவி்ை காட்ட)ஆகிய்வ வ்்ல உ்லவியின உள்ளி்ண்நதை ஒரு 
க்ல்வயாகும்.

நிடனவில் வகாள்க
●	 படிவததின action Backend script என்ற பண்புகூ்றாைது  நீங்கள் அனுபபிய 

தைைவி்ை ப்சயல்படுததை தையார்நி்்லயில் இருககும்.
●	 Method எனபது தைைவி்ை பதிதவற்்றம் ப்சயய பயனபடுததை தவண்டும்.  GET மற்றும் 

POST ஆகிய்வ அடிககடி பயனபடுததைபபடும் வழிமு்்றக்ளாகும்.
●	 ஸ்கிரீபடின முடிவு பதைரிய தவண்டிய இ்லககு ்சனைல் தி்ை அல்்லது ்சட்டம் (frame) 

்ை குறிபபிட Target  பண்புககூறு உதைவுகி்றது.இது  blank, Self,parent தபான்ற 
மதிபபுக்்ள ஏற்கின்றது.

●	 enctype பண்புகூறி்ை பயனபடுதி உ்லவியாைது எவவாறு தைைவி்ை 
த்ச்வயகததிற்கு அனுபபும் முன குறிமு்்றபடுததை (en....) தவண்டும் எனபது 
குறிபபிட பயனபடுகின்றது.

137்பாைம் 08 ்படிவஙகள் ைறறும் ககாபபுகள்

   $expensions= array(“jpeg”,”jpg”,”png”);

if(in_array($file_ext,$expensions)=== false){
     $errors[]=”extension not allowed, please choose a JPEG or PNG file.”;
   }

if($file_size> 2097152){
     $errors[]=’File size must be excately 2 MB’;
   }

if(empty($errors)==true){
move_uploaded_file($file_tmp,”images/”.$file_name);
echo “Success”;
}else{
print_r($errors);
   }
  }
?>
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HTML (Hypertext mark-up language) எனபது வ்்லபபககங்கள் மற்றும் வ்்ல 
பயனபாடுக்்ள உருவாககுவதைற்காை பபாதுவாை குறியீட்டு பமாழியாகும்.

FORM VALIDATION 
(படிவம் ப்சல்லுபடியாககல்)

HTML படிவததின தைைவி்ை ப்சல்லுபடியாககம் எனபது உங்கள் படிவத்தை 
தேககர்கள் மற்றும் ஸ்வம்மர்கள் பாதுகாபபதில் முககியமாைதைாகும். 

தகாபபுக்்ள ்கயாளுதைல் தகாபபுக்்ள ்கயாளுதைல் எனபது எ்நதை ஒரு வ்்லபயனபாட்டிலும் 
முககியமாை பகுதியாகும்.  நீங்கள் ஒரு தகாபபி்ை பல்தவறு 
பணிகளுககாக தி்றகக அல்்லது ப்சயல்படுததை தவண்டியிருககும்.

தகாபபி்ை பதிதவற்றுதைல் பயைர்க்்ள த்ச்வயகததிற்கு தகாபபுக்்ள பதிதவற்்றம் 
ப்சயய அனுமதிகக PHP ஸ்கிரிபடாைது HTML படிவததுடன 
பயனபடுததைபபடுகின்றது.

்பகுதி – அ 
 I.   ெரியான விடைடயத 

கதைர்்நவதைடுதது எழுதுக
1. தைைவி்ை த்சகரிகக $ -GET 

மாறியி்ை நீங்கள் பயனபடுததும் 
தபாது, அ்நதை தைைவி்ை கீழ்கண்ட 
யாைால் காணமுடியும்?

 அ) யாருமில்்்ல
 ஆ) நீங்கள் மட்டும்
 இ) எல்த்லாைாலும்
 ஈ) ததைர்்நபதைடுககபபட்ட சி்லர்.
2. கீழ்ககண்டவற்றில் எதை்ை 

கடவுசப்சாற்கள் (password) அல்்லது 
தவறு (உணர்வுககாக) முககிய 
தைகவல்க்்ள அனுபபும் தபாது 
பயனபடுததை கூடாது?

 அ) GET  ஆ) POST
 இ) REGUEST  ஈ) NEXT 

3. கீழ்ககண்டவற்றில் எது 
த்ச்வயததிலுள்்ள PHP 
ஸ்கிரிபட் தகாபபுக்்ள பதிதவற்்ற 
அனுமதிகக்லாம் எனப்தை 
தீர்மானிககி்றது?

 அ) file – uploads 
 ஆ) file – upload
 இ) file – insert
 ஈ) file –intalic
4. HTML  படிவததில் linput type = “text”> 

எனபது எதைற்காக பயனபடுகின்றது.
 அ) ஒரு வரி உ்ை
 ஆ) உ்ை பதைாகுதி 
 இ) ஒரு பததி

வினாககள்
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10. கீழ்கண்ட எ்நதை ப்சயற்கூ்றாைது 
ஒரு தகாபபிலுள்்ள அ்ைதது 
உள்்ளடககத்தையும் படிககின்றது.

 அ) fgets() 
 ஆ) file – get-contents()
 இ) freed() 
 ஈ) readsia()  

்பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் 

விடையளிககவும்  
1. HTML படிவ உறுபபுக்்ள வ்ையறு.
2. PHP ல் உள்்ள படிவத்தை 

்கயாள்வதில் உள்்ள 
வழிமு்்றயி்ை வ்ையறு.

3. PHP  ல் படிவத்தை ப்சல்லுபடியாககல் 
என்றால் எனை?

4. PHP பமாழியி்ை ஆதைரிககும் HTML 
உறுபபுக்்ள பட்டியலிடு.

5. HTML ல் உள்்ள உ்ைபபட்டிககாை 
கட்ட்்ள அ்மபபி்ை எழுது.

6. PHP ல் படிவத்தை ்கயாள்வ்தை 
வ்ையறு.

7. HTML ல் உள்்ள  Browse பபாததைா்ை 
வ்ையறு.

8. HTML ல் உள்்ள Browse 
பபாததைானிற்காை கட்ட்்ள 
அ்மபபி்ை எழுது

9. உ்ைபபபட்டி (Textbox) மாற்்ற 
உ்ைபைபபு (Textarea ) ஒபபிடுக.

10. தகாபபி்ை தி்றககும் ப்சயற்கூறின 
பயன யாது?

 ஈ) இ்வதயதுமில்்்ல
5. முனதப வ்ையறுககபபட்ட மற்றும் 

ேம்்ம பாணிக்்ள பயனபடுததை 
அனுமதிககும் HTML இைககுழுககள் 
------- எை அ்ழககபபடுகின்றை.

 அ) Pseudo இைககுழுககள்
 ஆ) CSS இைககுழுககள்
 இ) Janscript  இைககுழுககள்
 ஈ) இ்வதயதுமில்்்ல
6. எ்நதை ப்சயற்கூ்றாைது ஒரு 

தகாபபி்ை ஒவபவாரு எழுததைாக 
படிகக உதைவுகின்றது?

 அ) f open ()
 ஆ) fr end () 
 இ) fgdc ()  
 ஈ) dile ()
7. PHP எனபது ----- வ்க 

பமாழியாகும்.
 அ) பயைர் 
 ஆ) தை்ளர்வாை
 இ) த்ச்வயகம்
 ஈ) அ்மபபு
8. fopen() ப்சயற்கூறு PHP ல் எனை 

ப்சயகின்றது.
 அ)  PHP ல் தகாபபுக்்ள தி்றகக 

உதைவுகின்றது.
 ஆ)  பதைா்்ல த்ச்வயகததி்ை 

தி்றகக உதைவுகின்றது.
 இ)  PHP ல் தகாபபுக்்ள தி்றகக 

உதைவுகின்றது.
 ஈ)  பதைா்்ல கணிபபபாறியி்ை 

தி்றகக உதைவுகின்றது.
9. PHP தகாபபுக்்ள எவவாறு அணுக 

முடியும்?
 அ) வ்்ல உ்லவி மூ்லம்
 ஆ) HTML தகாபபுகள் மூ்லம்
 இ) வ்்ல த்ச்வயகம் மூ்லம்
 ஈ) இ்வ அ்ைததும்
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்பகுதி – இ 
III.    ஒரு ்பததிய்ளவில் விடையளிககவும்  

1. படிவத்தை ்கயாள்வதில் உள்்ள சி்றபபம்்சங்க்்ள எழுது.
2. GET வழிமு்்ற மற்றும் POST வழிமு்்றயின பற்றி எழுது.
3. GET மற்றும் POST வழிமு்்றயி்ை தவறுபடுததுக.
4. படிவத்தை ்கயாளும் ப்சயற்கூறுகள் பற்றி சிறுகுறிபபு வ்ைக.

்பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு ்பகக அ்ளவில் விடையளிககவும்

1. வடிவத்தை ்கயாளும் வழிமு்்றக்்ள விவரி.
2. HTML படிவ உறுபபுகக்்ள பற்றி விரிவாக எழுதுக.
3. தகாபபி்ை ்கயாளும் ப்சயல்பாட்டி்ை விவரி.
4. HTTP பதிதவற்்ற ப்சயல்பாட்டின கருததுருவி்ை பற்றி வி்ளககுக.
5. தகாபபி்ை ்கயாளும் ப்சயற்கூறுக்்ள பற்றி விரிவாக வி்ளககுக.

ைாைவர் வெயல்்பாடு

●	 ஜாவா ஸ்கிரிபட் பகாண்டு பயைர் பபயர் மற்றும் கடவுப்சால்லி்ை ப்சல்லுபடியாககும் 
எளிய மாணவர் உள்புகுதைல் படிவத்தை உருவாககுக.  (கி்்ள பகக ப்சல்லுபடியாககல்)

●	 ஜாவா ஸ்கிரிபடி்ை பயனபடுததி மாணவர்களின தைகவல்க்்ள உதைாைணமாக 
மாணவர் பபயர், பயைர் பபயர் மற்றும் கடவுப்சால் தபான்றவற்்்ற த்சர்கக.  ஒரு 
எளிய மாணவர் பதிவு படிவத்தை உருவாககுக. (கி்்ள பகக ப்சல்லுபடியாககல்)
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09்பா்டம்

	PHP-உ்டன்	MySQL-ஐ	இளைத்தல

 கற்றலின்	மநாககங்கள்
●	 தரவுததள இவைபபின் முக்கியததுைதவதப புரிநது ப்காள்ளுதல்.
●	 PHP MySQL பேயறகூறு்வள பதரிநது ப்காள்ளுதல்.
●	 MySQL-ஐ இவைபபிலுள்ள சிறபபியல்பு்வள பதரிநது ப்காள்ளுதல்.
●	 ைவ்த தரவுததளததின் அடிபபைவட்வள அறிநது ப்காள்ளுதல்.

PHP	உ்டன்	MySQL-ஐ	இளைத்தல
தரவு என்பைது அவனததுக் ்ணிபபபைகாறி 
ேறறும் இவைய ேகார்பைகான பையன்்ளுக்கு 
மி் முக்கியேகான ஒன்றகாகும்.  
தரவின் எணணி்டங்்காத (பபைரும்) 
ைளர்ச்சித தகாேகா்மை மதர்ைதறகும், 
வ்யகாளுைதறகும் பைகாது்காபபைகான ேறறும் 
தகுநத சூைல் மதவைபபைடுகிறது.  இநத 
சிறபபியல்பு்ள் அவனததும் உறவுநிவ்த 
தரவுததள மே்காணவே அவேபபில் 
9RDBMS) இருக்கின்றன.  MySQL, 
Oracle, IBM, DB2, ேறறும் வேக்மரகாேகாபட் 
SALSERVER மபைகான்றவை RDBMS 
பேயபபபைகாருளுக்கு சி் உதகாரைங்்ள் 
இநத தரவுததளங்்ள் நிரல் குறியீட்டு 
பேகாழி்ளுடன் இவைக்்பபைட்டு INSERT, 
SELECT, UPDATE ேறறும் DELETE 
மபைகான்ற முக்கிய பேயல்பைகாடு்ள் வினைல் 
அவேபபு பேகாழிவயப பையன்பைடுததி 
(SQL) பேயயபபைடுகின்றன. PHP ேறறும் 
MySQL ஆகியைறறின் மேர்க்வ்யகானது 

இவையததில் மி்வும் பு்ழபபைறற 
மேவையகா் நிரல் பேகாழியகாகும்.
 இநத பைகாடம் MySQL ேறறும் PHP 
நிரல் பேகாழி இவைபவபைப பைறறியது.  
இது தரவுதள இவைபவபை ஏறபைடுததுதல், 
தரவுததளதவதத மதர்நபதடுததல், SQL 
கூறவறச் பேயல்பைடுததுதல் ேறறும் 
பதகாடர்வபை முறிததல் மபைகான்றைறவற 
உள்ளடக்கியுள்ளது.

9.1 PHP	இல	MySQL	செயலகூறு
PHP நிரல் பேகாழியில் MySQL தரவுததள 
இவைபபு ேறறும் தரவுததள வினைவ்ச் 
பேயல்பைடுததுைதற்கா் பை் பேயறகூறு்ள் 
உள்ளன. 
 

php
MySQL.

்ப்டம்	9.1

MySQLi என்பைது PHP பேகாழியின் 
நீட்டிபபு ஆகும்.  இது MySQL 
தரவுததளதவத அணு்ப பையன்பைடுகிறது.  
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// Create connection 
$conn = mysqli_connect($servername, 
$username, $password,$DB_name); 
 
// Check connection 
if (!$conn) { 
    die(“Connection failed: “ . mysqli_
connect_error()); 
} 
echo “Connected successfully”; 
?>

மேற்காணும் நிரல் நுணுக்கில், 
தரவுததள மேவைய்ததுடன் 
இவைபவபை ஏறபைடுதத மூன்று ேகாறி்ள் 
பையன்பைடுததபபைட்டிருக்கிறது.
$ surname  -  தரவுததள மேவைய்ததின் 

IP மு்ைரி
$ username -  தரவுததள மேவைய்ததின் 

பையனர் பபையர்
$ password -  தரவுததள மேவைய்ததின் 

்டவுச் பேகால்
$ DB-Name -  தரவுததளததின் பபையர்.

Mysgli-Conect () பேயறகூறு இநத 
ேகாறி்வளப பையன்பைடுததி PHP நிரலிலிருநது 
தரவுததள மேவைய்தவத இவைக்கிறது.  
இவைபபு ஏறபைடகாவிட்டகாவிடில் MySQL 
பிவைக் குறியீட்டுடன் பைளியீடு மதகான்றும்.  
இல்்காவிடில் இவைபபு ஏறபைட்டிருக்கும்.

9.1.3	 வினவலகளைச்	
செயல்படுத்துதல

MysQL ேறறும் PHP-ஐ இவைததலின் 
மி் முக்கிய ம�காக்்ம் MySQL தரவுததள 
மேவைய்ததிலிருநது தரவு்வள 
மீபடடுததல் ேறறும் வ்யகாளுதல் ஆகும்.  
SQL வினைல் கூறறு்ள் PHP, MySQL 
நீட்டிபபுடன் உடன் மேர்நது MySQL 
ேறறும் PHP இவைபபின் ம�காக்்தவத 
அவடைதறகு உதவுகின்றன. MySgli 

இதன் தறமபைகாவதய பைதிபபு 5.0.0 MySQLi 
நீட்டிபபு MySQL தரவுததள இவைபபு 
ேறறும் மே்காணவேயுடன் பதகாடர்பைவடய 
கீழக்்ணட முக்கிய பேயறகூறு்வள 
உள்ளடக்கியிருக்கிறது.
●	 Mysqli_connect() Function
●	 Mysqli_close() Function
●	 mysqli_select_db() Function
●	 mysqli_affected_rows() Function
●	 mysqli_connect_error() Function
●	 mysqli_fetch_assoc() Function

9.1.1	 தரவுத்தை	இளைப்புகள்
MySQL தரவுததளதவத அணுகுைதறகு 
முன் Mysqli-Connect () பேயறகூறவறப 
பையன்பைடுததி PHP நிரல் பேகாழி ைழியகா் 
தரவுததள மேவைய்க் ்ணினிவய 
இவைக்் மைணடும்.

Syntax:	கட்டளை	அளைப்பு

Mysqli-Connect (“Server Name”, “User 
Name”, “Pass Word”, “DB Name”);

இநத பேயறகூறு தரவுததள 
மேவைய்ததுடன் இவைபவபை 
ஏறபைடுததுைதறகு �கான்கு அளபுருக்்வளக் 
ப்காணடுள்ளது.

9.1.2	 தரவுத்தை	இளைப்ள்ப	
மைலாணளை	செயதல

கீழக்்காணும் நிரல் நுணுக்கு தரவுததள 
இவைபவபை மே்காணவே பேயய உதவும் 
முவற்வளயும் அதன் சிறபபு்வளயும் 
விைரிக்கிறது.
<?php 
$servername = “localhost”; 
$username = “username”; 
$password = “password”;
$DB_name = “School_DB”; 
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- query() என்பைது PHP பேகாழியிலுள்ள SGL வினைல் கூறறு்வள இயக்குைதறகு 
உதவுகின்றது.

Syntax:	கட்டளை	அளைப்பு

Mysgli – quwey (“Connection Object”, “SGL query.

எடுத்துககாடடு
$con=mysqli_connect(“localhost”,”my_user”,”my_password”,”Student_DB “); 
$sql=”SELECT student_name,student_age FROM student”;mysqli_query($con,$sql);

9.1.4	 இளைப்ள்ப	மூடுதல
Mysqli – Close () பேயறகூறு PHP ஸ்கிரிபடிங் ேறறும் MySQL தரவுததள மேவைய்ததிறகு 
இவடமயயகான �டபபிலுள்ள திறநத தரவுததள இவைபவபை மூடுைதறகுப பையன்பைடுகிறது.

Syntax:	கட்டளை	அளைப்பு

mysqli_close(“Connection Object”);

எடுத்துககாடடு
<?php
$con=mysqli_connect (“localhost”,”$user”, ”$password”, ”SCHOOL_DB”);
// ....some PHP code...
mysqli_close($con);
?>

PHP	ைற்றும்	MySQL	நிரலுககு	உதாரைம்
<?php 
$servername = “localhost”; 
$username = “username”; 
$password = “password”; 
$dbname = “school_DB”;
$connection = mysqli_connect(‘$servername ‘, ‘$username’, ‘$password’,’$dbname’); 
if (mysqli_connect_errno()) 
  { 
  echo “Failed to connect to MySQL: “ . mysqli_connect_error(); 
  }  
sql_stmt = “SELECT * FROM my_contacts”; //SQL select query
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$result = mysqli_query($connection,$sql_stmt);//execute SQL statement$rows = mysqli_
num_rows($result);// get number of rows returned   
 if ($rows) {     

while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {     
 echo ‘ID: ‘ . $row[‘id’] . ‘<br>’;     
 echo ‘Full Names: ‘ . $row[‘full_names’] . ‘<br>’;    
 echo ‘Gender: ‘ . $row[‘gender’] . ‘<br>’;     
 echo ‘Contact No: ‘ . $row[‘contact_no’] . ‘<br>’;     
 echo ‘Email: ‘ . $row[‘email’] . ‘<br>’;     
 echo ‘City: ‘ . $row[‘city’] . ‘<br>’;     
 echo ‘Country: ‘ . $row[‘country’] . ‘<br><br>’;   
 } 
} 
mysqli_close($connection); //close the database connection 
?>

மேற்ணட குறிமுவறயில், SQL வினை்கானது School தரவுததளததின் Student 
அட்டைவையிலிருநது இரணடு பைதிவு்வள மீட்படடுக்கிறது.  இநத பைதிவு்ள் (Record) PHP 
ஸ்கிரிபடிங் பேகாழியின் உதவியுடன் பையனரின் ைவ் உ்காரகாயில் பைளியிடபபைடுகிறது.

மு்நூல் பதகாழில்நுட்பைம் (Facebook Technology) PHP உட்பைட பை்பேகாழி்ளில் எழுதபபைட்ட 
பையன்பைகாடு்வளக் ப்காணடுள்ளது.  Facebook இன்றும் PHP ஐப பையன்பைடுததினகாலும், 
அதறப்ன்று ஒரு நிரல் பபையர்பபி (Compiler) உள்ளது.  அது இயல் குறிமுவறயகா் (native 
code) ேகாறறபபைட்டு பையன்பைடுததபபைடுகிறது.  PHP-ல் எழுதபபைட்ட நிவறய பபைகாருட்்வள 

Facebook பபைறறுள்ளது.  அது உணவேயகான PHP அல்், PHP-ன் மு்நூல் உணவேயகான PHP-க்கு 
ேகாறறகான ேறபறகாரு பைதிபவபை அதகாைது Hip Hop’s HPHPC என்பைவதப பையன்பைடுததுகிறது.  இது PHPஐ 
C++ ஆ் ேகாறறுகிறது.

PHP, பை் பேன்பபைகாருள் ்ட்டவேபபின் ைளர்ச்சிவயக் ்ைர்நதிருக்கிறது.  இது விவரைகான பையன்பைகாடு 
உருைகாக்்தவத (RAD-Rapid Application Development) ஊக்குவிபபைதற்கான ைடிைவேபவபையும், 
்ட்டுேகானத பதகாகுதி்வளயும் ைைங்குகிறது.  அைறறில் PRADO, Cace PHP, Symfony, Codeigniter, 
laravcl, Yii frame framework, Phalcom ேறறும் Zonal Frame work மபைகான்றவை இக்்ட்டவேபபு 
பேன்பபைகாருள்்ள் ஆகும்.
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்பகுதி	–	அ	
 I.		 	ெரியான	விள்டளயத்	மதர்நசதடுத்து	எழுதுக

1. பின்ைரும் கூறறு்ளில் எது உடனடியகா் MySQLi ைகுபவபை உருைகாக்கும்? 
 அ) mysqli = new mysqli() ஆ) $mysqli = new mysqli() 
 இ) $mysqli->new.mysqli()  ஈ) mysqli->new.mysqli()

நிளனவில	சகாள்க

●	 PHP ஒரு திறநத மூ் ேறறும் ேமூ் ஆதரவு ஸ்கிரிபடிங் பேகாழியகாகும்.
●	 PHP என்பைது ைவ்பபைக்் ைடிைவேபபிற்கான மேவைய் ஸ்கிரிபடிங் பேகாழியகாகும்.
●	 எழுபைது ேத ைவ்த தளங்்ள் PHP ேறறும் MySQL ஆல் ைடிைவேக்்பபைட்டிருக்கிறது.
●	 பபைரும்பைகா்கான ைவ் மேவைய்ங்்ள் ஸ்கிரிபடிங் பேகாழிவய ஆதரிக்கின்றன.
●	 PHP பேகாழிக் ்ட்டவள்வள HTML ேறறும் ஸ்கிரிபடிங் பேகாழியில் எளிதில் 

உட்பபைகாதிக்் (embed) முடியும்.
●	 MySQL தரவுததளததுடன் ப்டுதில் இவைக்்பபையன்பைடும் உள்ளவேநத 

பேயறகூறு்வள (built-in functions) php இல் உள்ளன.
●	 PHP ஸ்கிரிபடிங் பேகாழி பை் பேன்பபைகாருள் ்ட்டவேபபு்ளகால் ஆதரிக்்பபைடுகிறது.

 
 

SQL SQL நிரவ்்ததில் பைன்பைடுததபபைடும் ஒரு ்ளம் ேகார்நத பேகாழியகாகும். (Domain 
specific language) இது உறவுதவ்த தரவுததள மே்காணவே அவேபபிலும் 
தரவை ைவைவேக்்வும் மே்காணவே பேயயவும் பையன்பைடுகிறது.

வினைல்்ள் Queries தரவுததள் அட்டைவை அல்்து அட்டைவை்ளின் பதகாகுபபிலிருநது தரவு 
அல்்து த்ைவ்ப பபைறுைதற்கான ்ட்டவள்மள வினைல் ஆகும்.

MySQL MySQL என்பைது திறநத மூ் உறவுநிவ் தரவுதள மே்காணவே அவேபபு ஆகும். 
(Open source RDBMS)

Server மேவைய்ம் மேவைய்ம் என்பைது நு்ர்வு (Clients) எனபபைடும் ்ணினியின் அல்்து பிற 
நிரல்்ளுக்்கான பேயல்பைகாடு்வள ைைங்கும் ்ணினி ஆகும்.

தரவுததளம் Database தரவுததளம் என்பைது ஒழுங்்வேக்்பபைட்ட தரவு்ளின் பதகாகுபபைகாகும்.  இதில் 
தரவு்ள் ்ணினியில் மின்னணு முவறயில் மதக்கி வைக்்பபைட்டு மதவையகான 
மபைகாபதல்்காம் அணு்பபைடுகின்றன.

வினாககள்
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2. PHP – வய பையன்பைடுததி MySQLi –ன் பைளியீடு்ளில் இருநது �காம் தரவை திரும்பி 
எடுபபைதறகு ேரியகான ைழி எது?

 அ) mysql_fetch_row. ஆ) mysql_fetch_array
 இ) mysql_fetch_object ஈ) All the above

3. PHP ேறறும் MySQLi – வய பையன்பைடுததி கீழ்ணட எநத கூறவற பையன்பைடுததி �காம் 
ஒரு தரவுதளதவத உருைகாக்் முடியும்?

 அ)  mysqli_create_db(“Database Name”)
 ஆ) mysqli_create_db(“Data”)
 இ) create_db(“Database Name”)
 ஈ) create_db(“Data”)

4. PHP – ல் உள்ள SQL வினைல்்வள இயக்் கீழ்ணடைறறுள் எது ேரியகான 
பேயறகூறு?

 அ) mysqli_query(“Connection Object”,”SQL Query”)
 ஆ) query(“Connection Object”,”SQL Query”)
 இ) mysql_query(“Connection Object”,”SQL Query”)
 ஈ) mysql_query(“SQL Query”)

5. PHP – ல் இவைபவபை மூடுைதறகு கீழ்ணடைறறுள் எது ேரியகான பேயறகூறு?
 அ) mysqli_close(“Connection Object”);
 ஆ) close(“Connection Object”);
 இ) mysql_close(“Connection Object”);
 ஈ) mysqli_close(“Database Object”);

6. PHP – ல் இவைபவபை நிறுவுைதறகு கீழ்ணடைறறுள் எது ேரியகான பேயறகூறு?
 அ) mysqli_connect(“Server Name “,”User Name”,”Password”,”DB Name”);
 ஆ) connect(“Server Name “,”User Name”,”Password”,”DB Name”);
 இ) mysql_connect(“Server Name “,”User Name”,”Password”,”DB Name”);
 ஈ) mysqli_connect (“Database Object”);

7. கீழ்ணடைறறுள் எது PHP – ன் ேரியகான MySQLi பேயறகூறு அல்்?
 அ) Mysqli_connect() Function ஆ) Mysqli_close() Function
 இ) mysqli_select_data() Function ஈ) mysqli_affected_rows() Function

8. PHP – ல் MySQLi இவைக்் (connect) எததவன அளபுருக்்ள் மதவைபபைடுகிறது?
 a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

9. PHP – ல் MySQLi வினவில் பேயறகூறுக்கு எததவன அளபுருக்்ள் மதவைபபைடுகிறது?
 a) 2 b) 3 c) 4 d) 5
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்பகுதி	–	இ	
III.			 	ஒரு	்பத்தியைவில	

விள்டயளிககவும்		
1. MySQLi வினைல்்ளின் ்ட்டவள 

அவேபவபை எழுதவும்.
2. MySQLi – ல் உள்ள பேயறகூறு்ளின் 

பையன்்வள எழுதவும்.
3. mysqli_affected_rows() ேறறும் 

mysqli_fetch_assoc() பேயறகூறு 
இைறறிறகிவடமய உள்ள 
மைறுபைகாட்வட எழுது்.

4. MySQLi – வய இவைபபைதற்கான 
்ட்டவளவய எடுததுக்்காட்டுடன் 
எழுது்.

5. தரவுதள இவைபவபை பைறறி குறிபபு 
எழுது்.

்பகுதி	–	ஈ	
IV.				ஒரு	்பகக	அைவில	

விள்டயளிககவும்
1. MySQL – ல் உள்ள பேயறகூறு்வள 

எடுததுக்்காட்டுடன் விைரி.
2. PHP – ல் தரவுதளததில் பிவைவய 

வ்யகாளும் முவற ேறறும் தரவுதள 
மே்காணவே பேயல்முவற பைறறி 
விரிைகா் விளக்்வும்.

3. PHP – ல் MySQL – வய 
இவைபபைதற்கான முவறயின் 
ைவ்்வள விரிைகா் விளக்்வும்.

4. MySQL வினைல்்வள 
எடுததுக்்காட்டுடன் விளக்்வும்.

ைாைவர	செயல்பாடு

1. PHP  ேறறும் MySQL – வய பையன்பைடுததி ேகாைைர்்ள் தங்்ள் பையனபபபையர் 
ேறறும் ்டவுச்பேகால்வ் ேரிபைகார்க்் உதவும் எளிவேயகான ேகாைைர் உள்நுவைவு 
பைடிைதவத (Login Form) உருைகாக்்வும்.  (மேவைய் பைக்் ேரிபைகார்ததல்).  (Server 
side validation)

2. PHP  ேறறும் MySQL – வய பையன்பைடுததி ேகாைைர் விைரங்்ளகான ேகாைைர் பபையர், 
பையனர் பபையர் ேறறும் ்டவு பேகால் மபைகான்ற த்ைல்்ள் அடங்கிய ஒரு எளிவேயகான 
ேகாைைர்்ள் விைரங்்வள பைதிவு பேயயும் பைடிைதவத உருைகாக்கு. 

10. PHP – ல் MySQLi மூடுதல் ( மூடுதல் 
(Close) பேயறகூறுக்கு எததவன 
அளபுருக்்ள் மதவைபபைடுகிறது?

 a) 1 b) 2 c) 3 d) 5

11. PHP – ன் எநத பைதிபபு MySQLi 
பேயறகூவற ஆதரிக்கிறது?

 a) Version 2.0 b) Version 3.0
 c) Version 4.0 d) Version 5.0

்பகுதி	–	ஆ	
II.	 			மூன்று	வரிகளில	விள்டயளிககவும்		

1. PHP – ல் உள்ள MySQLi 
பேயறகூறு்வள கூறு்.

2. MySQLi பேயறகூறு என்பைது என்ன?
3. எததவன ைவ்யகான MySQLi 

பேயறகூறு்ள் PHP – ல் உள்ளன.
4. இவைததல் (Connection) ேறறும் 

மூடுதல் (Close) பேயறகூறு்வள 
மைறுபைடுதது்.

5. MySQLi வினைல்்ளுக்கு சி் 
எடுததுக்்காட்டு்ள் தரு்.

6. இவைபபு ேரம் (Connection String) 
என்றகால் என்ன?

7. ைவ்ய தரவுதளம் என்றகால் என்ன?
8. mysqli_fetch_assoc() பேயறகூறு 

என்பைது என்ன?
9. mysqli_connect_error() பேயறகூவற 

ைவரயறு.
10. m y s q l i _ a f f e c t e d _ r o w s ( ) 

பேயறகூவற ைவரயறு.
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 ்கற்ைலின் சநாக்்கங்கள
●	 கணினி வலையலைப்பு ைற்றும் இலையததின் வரைொறு ்பற்றி அறிந்து தகொளளு�ல
●	 இலைய வரைொற்றில ஏற்்படட அதீ� வளர்ச்சி ்பற்றி விவொதித�ல
●	 இலையதல� ்பயன்்படுததுவ�ொல ஏற்்படும் தீலைகள 
●	 கணினி வலையலைப்பின் ்பரிைொை வளர்ச்சி ்பற்றி அறிந்து தகொளளு�ல
●	 நைது அன்றொட வொழ்கலகயில,  ேமூக ஊடகஙகளில கணினி வலையலைப்புகளின் 

்பயன்கள ்பற்றி அறிந்து தகொளளு�ல

10.1 அறிமு்கம்
கணினி வலையலைப்பு என்்பது 
வளஙகலள ்பகிர்ந்து தகொளளும் 
யநொககததிற்கொக இலைககப்்படட 
கணினிகளின் த�ொகுப்பு ஆகும். �ற்ய்பொது, 
இலையம் எலைொ இடஙகளிலும் 
�கவலகலளப் ்பரிைொரப்்பயன்்படும் மிகவும் 
த்பொதுவொை வளைொகும். யகொப்பு யேலவயகம் 
(file server ) வலை யகைரொ(Web camera), 
ஒலிப்த்பருககி, அச்சுப்த்பொறி, வருடி, 
த�ொலைநகல இயந்திரம் மு�லியலவ 
்பகிரப்்படும் சிை வளஙகள ஆகும். யைலும் 
சிை அணுகல ்பயன்்பொடுகள  WWW 
(உைகளொவிய வலை), டிஜிடடல ஆடியயொ, 
டிஜிடடல வீடியயொ, தைன்த்பொருள ைற்றும் 

யேமிப்பு யேலவயகஙகள( Storage 
Server)  ்பயன்்படுகிறது. இலையம் 
என்ற தேொல நன்கு அறியப்்படடிருககிறது. 
வலையலைப்புகளின் வலையய 
இலையம் என்று அலைககப்்படுகின்றை. 
உ�ொரைைொக உைகளொவிய 
கிலளகள தகொண்ட ஒரு ்பன்ைொடடு  
நிறுவைம், ஒரு நொளும் அ�ன் திைேரி 
உற்்பததி ைற்றும் ய�லவகலளப் 
்பற்றி த�ரிந்து தகொளள விரும்புகிறது.  
நிறுவைததின் அலைதது கிலளகளும் 
வலையலைப்பில இலையததுடன் 
இலைககப்்படடிருந்�ொல, உற்்பததி 
்பற்றிய அலைதது �கவலையும் எளி�ொக 
யேகரிககைொம்.
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கணினி வலையலைப்பு 
இைகக வலக த�ொலைத�ொடர்பு 
வலையலைப்பின் ஒரு நுட்பைொகும், இது 
வளஙகலள முலையஙகளுககிலடயய 
்பகிர்ந்து தகொளள அனுைதிககிறது. இந்� 
கணினி வலையலைப்பு முலையஙகள 
என்று அலைககப்்படும். ்பலயவறு 
கணினிகளுககிலடயய கம்பி அலைது 
கம்பியிலைொ இலைப்பு மூைம் �ரலவ 
்பரிைொறுகிறது. �ரவுகள ஒளியிலை வடம் 
ய்பொன்ற கம்பி ஊடகம் மூைைொகயவொ, WIFI 
ய்பொன்ற கம்பியிலைொ ஊடகம் மூைைொகயவொ 
்பரிைொறப்்படுகின்றை.

படம்  10.1 பிணையத்தில் உள்ள சாதனங்கள

வலையலைப்பில இலைககப்்படடிருககும் 
ஒவதவொரு கணினியும் முலையம் 
எை அலைககப்்படுகிறது. �ரவுகலள 
அனுப்புவது மூை முலையம் என்றும் 
�ரவுகலள த்பறுவது இைககு 
முலையம் என்றும் அலைககப்்படுகிறது. 
வலையலைப்பில உளள, முலையஙகள 
அ�ன் IP முகவரிகள மூைம் அலடயொளம் 
கொைப்்படுகிறது. லகப்ய்பசி, லகககணினி 
(Tablet), �னியொள கணினிகள, 
த்பரிய யேலவயகஙகள ைற்றும் பிற 
வலையலைப்பு ேொ�ைஙகள ய்பொன்றலவ 
முலையஙகளொக இருகக முடியும். 
ஒன்றுககும் யைற்்படட ேொ�ைஙகலள 
இலைப்்பது பிலையம் எை 
அலைககப்்படுகிறது. இலையம் என்்பது 
அலைவரும் அறிந்� வலையலைப்பு 
ஆகும்.

10.2  ்கணினி வணையணைப்பின் 
வரைாறு ைற்றும் இணையம்

கணினி வலையலைப்பு ைற்றும் அ�ன் 
வளர்ச்சி வரைொறு கீயை தகொடுககப்்படடுளள 
அடடவலையில சுருககைொக 
விளககப்்படடுளளது
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அடடவணை 10.1 ்கணினி வணையணைப்பு வரைாறு இணைய நிணை்கள
வ.எண் ்காைம் ததாழில் நுடப 

முணை்கள
வரைாறு

1 1950 களின் 
பிற்்பகுதி

SAGE  
(Semi – Automatic 
Ground Environment)

இது அதைரிகக (யு.எஸ்.) இரொணுவ (Radar) ரொடொர் 
அலைப்பில  ்பயன்்படுத�ப்்படடது.

2 1960 SABRE  
(Semi Automatic 
Business Research 
Environment)

வர்த�க விைொைம் முன்்பதிவுற்கு ்பயன்்படுத�ப்்படடது, 
இதில இரண்டு மு�லநிலை கணினிகளுடன் 
இலைககப்்படடது.

்பொகதகட ஸ்விடச்சிங
Packet switching

்பொகதகட சுவிடச் முலற கணினிகள ைற்றும் 
வலையலைப்பு இலடயயயொை �கவலை 
ைொற்றுவ�ற்கு ்பொல ்பரொன் ைற்றும் தடொைொலட 
யடவிஸ் ஆல உருவொககப்்படடது. 768 kbit/s வரியின் 
யவகதல� ்பயன்்படுததி ஐககிய ரொஜயம் உளளூரொடசி 
வலைப்பின்ைலில (NPL. வலையலைப்பு (National 
Physical Laboratory) யடவிஸ் முன்யைொடியொக 
அைல்படுத�ப்்படடது

3 1963 Intergalactic கணினி 
வலையலைப்பு 

J.C.Rickicklider �ைது அலுவைக ஊழியர்களிடம்  
கருததுககலள ்பற்றி விவொதிகக இந்� அலைப்ல்ப 
உருவொககிைொர். ஒரு கணினி வலையலைப்பு 
ய்பொன்ற ்பயைர்களுடைொை த�ொடர்ல்ப 
அணுகுவ�ற்கொக ஈடு்படுத�ப்்படடது.

4 1965 த�ொலைய்பசி சுவிடச்
Telephone switch

்பரவைொக ்பயன்்படுத�ப்்படும் த�ொலைய்பசி சுவிடச் 
மு�லில Western Electric என்னும் நிறுவைத�ொல 
அறிமுகப்்படுத�ப்்படடது. இது உண்லையொை கணினி 
கடடுப்்பொடலட நலடமுலறப்்படுததியது.

5 1966 ்பரந்� வலையலைப்பு
(WAN - WIDE AREA 
NETWORK )

இல� ்பற்றிய ஒரு யேொ�லைக கடடுலர �ொைஸ் 
ைலரல ைற்றும் ைொரன்ஸ் ஜி. யரொ்பர்டஸ் ஆகியயொரொல 
தவளியிடப்்படடது.

6 1969-1970 ARPANET
(Advanced 
Research Projects 
Agency Network )

(1970 இன் இன்டர்யநஷைல இன்று) 1969 
ஆம் ஆண்டில ARPANET இன் நொன்கு 
முலைகள ஸ்டொன்ய்பொர்ட ரிேர்ச் இன்ஸ்டிடயூட, 
உடடொ ்பலகலைககைகம் கலிிஃய்பொர்னியொ 
்பலகலைககைகததின் இரு லையஙகளொை  
ைொஸ்ஏஞேலஸ் ைற்றும் ேொன்டொ ்பொர்்பரொ  
ஆகியவற்றின் இலடயய 50 Kb/s சுற்றுகள 
இலைககப்்படடது.
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7 1972 X.25 
TCP / IP 

X.25 முலற வணிக ரீதியொக ்பயன்்படுததியது. 
பின்ைர் TCP / IP வலையலைப்புகுகலள விரிவொகக 
ஒரு உளகடடலைப்பு ்பயன்்படுத�ப்்படடது.

8 1973 முலையம்
Hosts

1973 ல, CYCLADES என்ற பிதரஞசு  
வலையலைப்பு, நம்்பகைொை �ரலவ  
வைஙகுவ�ற்கு த்பொறுப்்பொை முலையஙகலள 
உருவொககும் மு�ல முலறயொகும், பின்ைர் 
அது வலையலைப்புகளின் லையப்்படுத�ப்்படட 
யேலவயொக ைொறியது.

9 1973-1979 ஈத�ர்தநட
Ethernet

1973 ல ரொ்பர்ட தைடகல எழுதிய தெரொகஸ் PARC 
குறிப்பு ஈத�ர்தநட விவரிககிறது. 
அயைொக அடிப்்பலடயிைொை வலையலைப்பு 
அலைப்பில 1960 களில நொர்ைன் ஆப்ரொம்்ஸன்  
ைற்றும் ஹவொய் ்பலகலைக கைகததின் ேக 
ஊழியர்களொல உருவொககப்்படடது. 1976 
ெூலையில, ரொ்பர்ட தைடகல ைற்றும் யடவிட 
ய்பொயகொஸ் ஆகியயொரொல “ஈத�ர்தநட: டிரொ்பரிப்ட 
்பொகதகட ஸ்விடிங ிஃ்பொர் யைொககல கம்ப்யூடடர் 
வலையலைப்புகள” தவளியிடடது, பின்ைர் 
1977 ைற்றும் 1978 ஆம் ஆண்டுகளில த்பற்ற ்பை 
கொப்புரிலைகள மீது ஒததுலைத�து. ரொ்பர்ட தைடகொிஃப் 
1979 ஆம் ஆண்டில திறந்� �ரநிலைலயத 
பின்த�ொடர்ந்�ொர்.

10 1976 ARCNET ARCNET ஆைது யடடடொ ்பொயிண்ட கொர்ப்்பயரேலை 
யேர்ந்� ெொன் ைர்ிஃபி ஆிஃப் ல உருவொககப்்படடது. 
இதில யடொககன்-்பொஸிங வலையலைப்பு மு�ன் 
மு�லில 1976 ஆம் ஆண்டு யேமிப்பு ேொ�ைதல�ப் ்பகிர 
உ�வியது.

11 1995 புதிய FIBER OPTIC 
CABLES

ஈத�ர்தநட ககொை யவக திறன் 10 Mbit / s மு�ல 
100Mbit ஆக 1995 ல உயர்த�ப்்படடது.  
1991 ககுப் பின்ைர், ஈத�ர்தநட கிகொபிட அளவு 
தேலுததும் யவகதல� ஆ�ரித�து. த�ொடர்ந்து 
அதிக்படே யவகம் 100 Gbit / s வலர  
உயர்த�ப்்படடது. ஈத�ர்தநட எளி�ொக 
வளர்ச்சியலடயும்  திறலை த்பற்றுளளது.  
 (புதிய ிஃல்ப்பர் ஆப்டிக யகபிள யவகதல� ஆ�ரிகக 
விலரவொக இைககைொைது)
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Memex conceived
1945

1945 1995

A mathematical theory of communication
1948

Silicon chip
1958

First vast computer network envisioned
1962

Packet switching invented
1964

Hypertent invented
1965

ARPANET
1969

TCP/IP Created
1972

TCP/IP Created
1972

Internet named and goes TCP/IP
1984

WWW created
1989

Mosaic created
1993

Age of commence begins
1995

படம் 10.2 இணையத்தின் பரிைாைம்

INTERNET STANDS FOR
●	 INTER national NETwork (Technology , 

telecom , intelligence )
●	 INTER connected computer NETwork( 

science , space , environment)
●	 INTERNET  Interesting  Notions 

Transmitted Electronically Round Newly 
Engineered Technology.

இன்லறய சூழ்நிலையில அலைவருககும் 
இலையைொைது ஒரு முககிய ்பஙகு 
வகிககிறது. ஆரம்்ப நொடகளில, எல�யொவது 
வொஙக யவண்டுைொைொல, ேந்ல�ககு 
தேன்று அந்� ந்பர் வொஙக யவண்டும். 
இப்ய்பொத�லைொம் நொம் நிகழ்நிலையில 
(Online) மூைம்  அலைதல�யும் (உைவு, 
உலட, துணிைணிகள, கொய்கறி ... 
ய்பொன்றலவ) ஆர்டர் தேய்கியறொம். 
நிகழ்நிலை யேலவ வைஙகுநர்களொை. 
Flipkart, அயைேொன், Snapdeal ய்பொன்றலவ 
மூைம் வீடடிலிருந்�்படியய த்பொருடகலள 

வொஙகைொம். நிகழ்நிலை ்பைம் தேலுததும் 
யகடயவ (Online Payment Gateways) 
வழியொக ்பைதல� அனுப்புவதும் 
த்பறுவதும் இலையததின் மூைம் 
ேொததியைொகிறது.

இலையம் என்்பது எலைொ 
நொடகளிலும் எலைொ யநரஙகளிலும் (24X7, 
365 நொடகள) இயஙகும். எந்� யநரததிலும் 
எந்� இடததிலும் ஒரு ந்பர் ஒரு த்பொருலள 
விற்்பலை தேய்ய அலைது வொஙக, 
இலையம் வழிவலக தேய்கிறது. ஆரம்்ப 
நொடகளில ஒரு ந்பர் ேொன்றி�லை த்பற 
அதிக யநரம் தேைவிடவும் ைற்றும் அவர் 
யநரடியொக ்பை சிரைஙகலள ேந்திககவும் 
யநரிடும். இப்ய்பொது மின் அரேொண்லை 
மூைம் �ஙகள ேொன்றி�ழ்கலள எளி�ொக 
த்பற முடியும். இன்டர்தநட மூைம் இந்� 
மின்வைஙகல இைஞே ஊைலைத �விர்கக 
ேொ�ொரை ைனி�னுககு ஒரு புதிய 
்பொல�லய அனுைதிககிறது.
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●	 எவர் ஒருவரும் �ஙகள 
வலைப்்பககததில வலைப்்பதிவுகள 
(Blogs) எல�யும் தவளியிட முடியும் 
என்்ப�ொல ய�லவயற்ற �கவலகள 
நிலறய உளளை.

●	 இலையததில உளள யஹககர்கள 
ைற்றும் லவரஸ்கள மூைம் 
ைற்றவர்களின் ைதிப்புமிகக 
�கவலகலள எளிதில திருடிவிட 
முடியும். மின் வஙகி யேலவயிலும் 
நிலறய ்பொதுகொப்பு சிககலகள உளளை.

10. 2. 1 இணையத்தின் அதீத வ்ளர்ச்சி
இலையம் என்்பது உைகளொவிய 
�னிப்்படட வலைப்பின்ைலகளின் 
இலைப்பு எை வலரயறுககப்்படுகிறது, 
இது கலவி, த�ொழில, அரசு ைற்றும் 
�னியொர் நிறுவைஙகளொல �னித�னியொக  
இயககப்்படுகிறது. அரேொஙக 
ஆய்வகஙகலள இலைப்்ப�ற்குப் 
்பயன்்படுத�ப்்படட ்பலைொயிரகைககொை 
்பயைர்களுககு பிர்பஞேததில ்பலயவறு 
யேலவகலள வைஙகுவ�ற்கொக 
விரிவு்படுத�ப்்படடிருககிறது.  

கடந்� சிை ஆண்டுகளில, 
இலையம் மிகவும் ேகதி வொய்ந்� 
�ளைொக ைொறி வருகிறது. இது வியொ்பொரம் 
தேய்யும் முலறயும், த�ொடர்புதகொளளும் 
வழிலயயும் ைொற்றியது. இலையம் 
்பலைொயிரககைககொை ைககளுககு, 
யவலையிடததிலும், வீடடிலும், 
்பளளியிலும் உைகளொவிய வளஙகலள 
ஊககுவிககிறது. இலையம் உயர் 
்பரிைொற்ற ஊடகம் தகொடுதது, உைகின் 
அலைதது ்பரிைொைஙகளிலும் ேர்வய�ே 
அளவில “உைகையைொககப்்படடது”.

இலையம் நொளுககு நொள 
வளர்ந்து தகொண்யட வருகிறது. 
தைொல்பல த�ொழிலநுட்பம் ைற்றும் ேமூக 
வலைத�ளஙகள ஆகியவற்றின் மூைம் 
இலையம் �ற்ய்பொது ஒரு ்பரிைொை 

இன்லறய நலடமுலற வொழ்வில 
மின்-வஙகி யேலவகள என்்பது ஒரு 
முககிய ்பஙகு வகிககிறது, இலையததின் 
மூைைொக எந்� யநரததிலும் எந்� 
இடததிலும் வஙகிச் யேலவலய த்பற 
முடியும். இ�ன் மூைம் வஙகியில 
யநரடியொக தேய்யப்்படும் யவலையின் 
யவகதல�யும் தேயலதிறலையும் விட 
மிகச் சிறந்� முலறயில தேயல்படுகிறது. 
இப்ய்பொது ்பரிவர்த�லை கடடைஙகள 
மூைம் கடடைம் தேலுததுவ�ற்கொக 
அலுவைகததில வரிலேயில நிற்்பது  
�விர்ககப்்படடு இலையம் வழியொக 
கடடைம் தேலுத�ப்்படுகிறது. இலையம் 
வழியொக வியொ்பொரம் தேய்வ�ன் மூைம் 
வர்த�கர் ஒரு குறிப்பிடட நிறுவைததின் 
த்பொருடகலள வொஙகுவது எளி�ொககுகிறது.

ேகதிவொய்ந்� ய�டுத்பொறி 
(Search Engine) மூைம் நைது கருதல� 
பிரதி்பலிககும் உலர, ஆடியயொ, 
வீடியயொ, சுருககைொகவும், நூைகததிற்கு 
தேலைொைல அலைது வலலுநர்களின் 
ஆயைொேலைலய எடுததுக தகொளளவும் 
முடியும். நடப்பு நிகழ்வுகலள எந்� 
�ொை�மின்றி உடைடியொக புதுப்பிககப்்படும். 
உ�ொரைைொக, Internet Explorer, YAHOO, 
BING ய்பொன்றலவ த�ொடகக நொடகளில 
ேகதிவொய்ந்� ய�டுத்பொறியொகும். கூகளின் 
வருலகககு பின்பு ஜிதையில, யூடியூப், கூகுள 
டிலரவ, கூகுள யைப்ஸ் ய்பொன்றவற்லறப் 
மிகவும், ்பயனுளள ்பயன்்பொடுகளொகும். 
ைொைவர்கள, ஆரொய்ச்சியொளர்கள �ஙகள 
ஆய்வு ைற்றும் ஆரொய்ச்சி த்பொருடகலள 
எளி�ொக இலைய வழியொக த்பற முடியும்.

இணையத்தின் குணைபாடு்கள:
●	 இலையததில ய�லவயற்ற 

�கவலகலள ய�டுவ�ன் (Surfing) 
மூைம் விலைைதிப்்பற்ற யநரதல� 
வீைொககுகியறொம்.

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 10.indd   153 15/04/19   7:04 PM



பாடம் 10 கணினி வலையலைப்பு ஓர் அறிமுகம்154

கிளவுட கம்ப்யூடடிங (Cloud Computing) 
ய்பொன்ற சிை முககிய த�ொழிலநுட்பஙகள 
அதிகரிததிருப்்ப�ைொல விலளயொடடுகள, 
இலே ைற்றும் திலரப்்படஙகளின் பிரதிகள 
வொஙகுவ�ற்கு ்பதிைொக இலவயலைததும் 
இலையததிலிருந்து யநரடியொக 
்பதிவிறககம் (அலைது ஸ்டரீமிங) 
தேய்யப்்படுகிறது. யைலும் டிஜிடடல 
உரிைஙகள வழியொகவும் த்பறமுடியும்.

தைொல்பல வலையலைப்பு 
உளகடடலைப்பின் வளர்ச்சிகள - 4G ைற்றும் 
3G வலையலைப்புகள (்பலையலவ) 
உளளிடடவற்லற யைம்்படுததுகின்றை. 
அ�ன் வளர்ச்சியலடந்� ்பகுதிகளில 
ைககள �ஙகள ஸ்ைொர்ட தைொல்பல 
ய்பொன்கள வீடியயொ ஒளி்பரப்பு முலறலை 
ைற்றும் தைொல்பல த�ொலைககொடசி 
ய்பொன்றவற்லற அனுைதிககிறது. 
த்பொது ைககள WIFI ஹொடஸ்்பொடடுகள 
அலைது ஸ்ைொர்ட ிஃய்பொன்கள வழியொக 
்பணியிடததில, ஒரு வலையலைப்பு 
வழியொக எப்ய்பொது யவண்டுைொைொலும் 
எலைொ யநரஙகளிலும் இலையததுடன் 
இலைககப்்படடுளளைர். 

பிரொடய்பண்ட வைஙகுநர்களுககு 
இலடயய அதிகரித� ய்பொடடி ைற்றும் 
ிஃல்ப்பர் ஆப்டிக யகபிலள நிறுவல 
தேைவிைஙகள இலைய யேலவலய 
விரிவொககுவதில எதிர்தகொளளும் 
சிரைஙகள ஆகும். 4G LTE தைொல்பல 
வலையலைப்பு உைகின் ்பை ்பகுதிகளில 
இன்னும் எடடப்்படவிலலை என்றொலும், 
த�ொலைத த�ொடர்்பொடல (Tele 
Communication) துலற அடுத� �லைமுலற 
“5G” தேலலுைொர் கம்யூனியகஷன் 
தடகைொைஜி வளர்ச்சிககு கடிைைொக 
உலைககிறது. 

யவகைொை தைொல்பல 
இலைப்புகலள வியத�கு அளவில 
அதிகரிகக இந்� 5G தீவிரம் கொடடுகிறது. 
இந்� 5G இலைப்பு ய�லவயுளள 

வளர்ச்சிலயக கண்டுளளது. இந்� இரண்டு 
கண்டுபிடிப்புகளும், இலையதல�ப் 
்பயன்்படுததும் அளவிற்கு ைககளுலடய 
வொழ்கலகலய ைொற்றியலைத�ை. ேமூக 
வலை�ளததில ்பை குழுககலள கொைைொம். 
முகநூல 2004 இல உருவொககப்்படடது 
ஆைொல 2,230 மிலலியன் ்பயைர்கள 
முகநூலை ்பயன்்படுததுகின்றைர். 
தைொல்பல த�ொழிலநுட்பம் ைற்றும் உைகம் 
முழுவதும் வைககததில வந்� பிறகு 
இலைய ்பயன்்பொடு அதிகரிதது உைகம் 
முழுவதும் இலைய ்பயைர்களின் 
எண்ணிகலக அதிகரிததிருககிறது.

இலையம் அலைதது �ரப்பு 
ைககளும் �ஙகள கருததுககலள கூற 
அனுைதிககிறது. மிகவும் குலறந்� மு�லீடடில 
இலையததில ஒரு வலைப்்பககதல� 
ஒருவர் தகொண்டிருககைொம். அதுய்பொன்யற 
எந்�தவொரு வியொ்பொரமும் யநரடியொக, 
த்பொருளொ�ொர ரீதியொகவும், யவகைொகவும் 
மிகப்த்பரிய ேந்ல�லய �ஙகள வணிகததின் 
மூைம் த்பற முடியும். அலைதது �ரப்பிைரும் 
உைகளொவிய வலைலய மிக குலறந்� 
மு�லீடடில அணுகயவொ ்பஙகுத்பறயவொ 
முடியும். எலைொ இடஙகளிலும் ைககள 
�ஙகள கருததுககலள வலைப்பு (Blogging) 
மூைம் தவளியிட முடியும்.

10.2.2 ்கணினி வணையணைப்பின் 
வ்ளர்ச்சி

வ ல ை ய ல ை ப் பு க ள 
வணிக ைற்றும் 
வீடடிலுளள அலைதது 
த ்ப ொ ரு ட க ல ள யு ம் 
இயககும். கணினி 
வலையலைப்பில �வறு 
நடககொ� வலர �வறு இலலை. இப்ய்பொது 
கணினி வலையலைப்பு த�ொழிலநுட்பம் 
மிகவும் ஆர்வமூடடும் வழிகளில 
வளர்கிறது. கடந்� சிை ஆண்டுகளொக, 
கிளவுட யேமிப்பு (Cloud Strorage) ைற்றும் 
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வலையலைப்புகுகள எதிர்்பொர்தது 
யவகைொக ைற்றும் நம்்பகைொை முலறகள 
கொைைொம். தேயற்லக நுண்ைறிவு 
ஒரு சிறந்� முன்ைறிவிப்புலடய�ொக 
இருககைொம், இது உரிய யநரததில 
�ரவு யேகரிககிறது ைற்றும் ்பகுப்்பொய்வு 
தேய்கிறது, பிலைய யைைொளர்கள சிைர் 
உைகக யகொப்ல்ப, ஒலிம்பிகஸ், ய்பொன்ற 
த்பரிய நிகழ்ச்சிகளுககு சிறப்்பொக �யொரொக 
உளளைர்.

10.3  ்கணினி வணையணைப்புகு்களின் 
பயன்பாடு

கணினி வலையலைப்புகள த்பரிய, 
சிறிய நிறுவைஙகளுககு ைற்றும் 
த்பொது ைககளுககும் �கவலை 
வைஙகுவதில முககிய ்பஙகு வகிககிறது. 
இப்த்பொழுத�லைொம் கிடடத�டட அலைதது 
நிறுவைஙகள, வஙகி ைற்றும் கலடகள 
ய்பொன்ற எலைொ இடஙகளிலும் கணினி 
்பரிைொற்றஙகள தேயல்படுத�ப்்படுகின்றை. 
்பரிைொற்றம் இடஙகளில ைொறு்படும், அது 
ஒயர வளொகததில, கடடிடம், நகரம், அலைது 
யவறு இடஙகளில (அலைது) நகரஙகளில 
இருககைொம். இலவ அலைதல�யும் 
ஒன்றிலைககும் யநொககததிற்கொக 
கணினி வலையலைப்பு எவவொறு 
்பயன்்படுத�ப்்படுகிறது என்று இந்� 
்பததியில நொம் ்பொர்ப்ய்பொம்.

கணினி வலையலைப்புகின் 
த்பொதுவொை ்பயன்்பொடுகள
●	 த�ொடர்்பொடல (Communication)
●	 வளப்்பகிர்வு (Resource Sharing)
●	 �ரவு (அலைது) தைன்த்பொருள ்பகிர்வு 

(Data / Software Sharing)
●	 ்பைம் யேமிப்பு (Money Saving)

ததாடர்பாடல்
கணினி வலையலைப்புகலளப் 
்பயன்்படுததுவ�ொல, உைதகஙகிலும் 

வொடிகலகயொளர்களுககு எவவளவு 
என்்பல� எவரும் அறியொர். 4G ஆரம்்பததில 
அபிவிருததி தேய்யப்்படும்ய்பொது,   
நிறுவைஙகள கொததிரு ககவிலலை 
ைற்றும் 5G முயற்சிகள ்பற்றி விளம்்பரம் 
தேய்ய அவர்கள தவடகப்்படுவதிலலை. 
5G த�ொழிநுட்பம் இன்னும் ஆரொய்சி 
நிலையியையய உளளது. அ�னுலடய 
ஒளிககற்லற அகைதல� த்பொருதது 5G 
ைககளிடம் தேன்றலடயும்.

படம் 10.3 தைாணபல் வணையணைப்புகு்களின் 
தணைமுணை

தேயற்லக நுண்ைறிவு 
்பரொைரிககவும், நிர்வகிககவும் ைற்றும் 
்பொதுகொககவும் உ�வும். இப்ய்பொது 
வலையலைப்புகள தநறிமுலறகளொல 
கண்கொணிககப்்படுகின்றை, இது 
ஹொககர்களின் வலையலைப்பு 
ய்பொககுவரதது (Distributed Denial of 
Service attacks - DDoS) �ொககு�ல 
ய்பொன்றவற்லற கண்கொணிகக ைற்றும் 
�டுகக உ�வுகிறது.  தேயல்பொடடுககு 
முரண்்பொடொை கடடலைப்ல்ப 
உருவொககுகிறது, இது தீஙகு விலளவிககும் 
தேயலகளின் விலளவொக இருககைொம் 
(Distributed Denial of Service attacks - 
DDoS) ைற்றும் ஹொககர். இந்� தேயற்லக 
வலையலைப்பு ஆற்றல வழிமுலறகள 
மிகவும் புததிேொலித�ைைொக ைொறும் அது 
அச்சுறுத�லகள ைற்றும் ய�லவயற்ற 
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யவலை, ைனி� ேகதி ைற்றும் யநரதல� 
யேமிககிறது. ஊதியம், ேரககு, விலைப்்படடியல 
ய்பொன்றவற்லறக கைககிடுவதில 
துலலியம். உ�ொரைைொக,  ஒரு நிறுவைம் 
ஒவதவொருவறுககும் மு�லநிலை 
கணிப்த்பொறிலய வைஙக முடியொது. 
ஆைொல இலையதல� ்பயன்்படுததி 
�னியொள கணிப்த்பொறியில மு�லநிலை 
கணிப்த்பொறியின் தேயல்பொடலட வைஙக 
முடியும். 

10. 3. 1 வணி்கத்தில்  வணையணைப்பு
இரு்பதய�ொரொம் நூற்றொண்டில 
தவற்றிகரைொை வணிக தேயல்பொடுகளுககு 
கணினி வலையலைப்பு 
த�ொழிலநுட்பஙகள அவசியைொகிறது. இஙகு 
யவகைொை கணினி வலையலைப்புகள, 
வலிலையொை இலையம் ைற்றும் 
கம்பியிலைொ �கவலத�ொடர்புகள 
வணிகததின் வழிலய ைொற்றிவிடடை. 
கிளவுட கம்ப்யூடடிங ய்பொன்ற ேமீ்பததிய 
த�ொழிலநுட்ப ்பயன்்பொடு மூைம், 
்பொதுகொப்ல்பக அதிகரிககயவொ அலைது 
்பயைர் அணுகலை கடடுப்்படுத�யவொ 
முடியும். இஙயக இலைய உலரயொடலகள 
மூைம் விலரவொக நடககும், விலரவு 
முடிலவ நிலறய யநரம் யேமிககிறது, 
வணிகததில ஒவதவொரு தநொடியும் ்பைம் 
என்று அலைவருககும் த�ரியும்.

மின்-வஙகிச்யேலவ மூைம் 
ஒருவருகதகொருவர் ்பைப்்பரிவர்�லை 
தேய்ய வழிவலக தேய்கிறது, இ�ற்கு 
Payment Gateways வழிவலக தேய்கிறது. 
இஙயக வலையலைப்பு வழியொக B2B, 
B2C, B2G, C2B, C2C, C2G, G2B, G2C 
ைற்றும் G2G ய்பொன்ற அலைதது வலக 
வணிகமும் ேொததியைொகிறது. இந்� 
முலறயியையய குலறந்� விலையில 
த்பொருடகலள வொஙகவும் வழிவலக 
தேய்கிறது. இலைய யேலவககு முன்பு 
ஒரு த்பொருளின் Choice and Comparison 

உளள ஒருவர் ைற்றவர்களிடம் த�ொடர்பு 
தகொளளைொம். ்பரவைொக பிரிககப்்படட 
குழுககள, பிரிவில தைொல்பல, ேமூக 
ஊடகம், த�ொலைய்பசி, மின்ைஞேல, 
அரடலட, வீடியயொ த�ொலைய்பசி, வீடியயொ 
கொன்்பரன்சிங, எஸ்எம்எஸ், எம்எம்எஸ் 
ைற்றும் ்பைவற்றின் ஊடொகஙகள மூைம் 
மிகக குலறந்� விலையில எளி�ொக 
த�ொடர்பு தகொளளைொம்.

வ்ளப்பகிர்வு
வளப்்பகிர்வு என்்பது ்பை அலைப்புகள 
அணுகும் ஒரு ேொ�ைைொகும். இது 
அலைதது வலகயொை நிரலகள, 
உ்பகரைஙகள ைற்றும் கிலடககககூடிய 
�ரவுகலள வலையலைப்பு வழியொக 
அ�ன் இருப்பிடதல� த்பொருட்படுத�ொைல 
்பகிர்ந்து தகொளள அனுைதிககிறது. 
இஙகு வளம் என்்பது அச்சுப்த்பொறிகள, 
ஸ்யகைர், PDA, த�ொலைநகல இயந்திரம் 
ைற்றும் யைொடம்கள ய்பொன்றலவ ஆகும். 
உ�ொரைைொக வலையலைப்பில ்பை 
கணினிகள ஒயர அச்சுப்த்பொறிலய  
அணுகைொம்.

தைன்தபாருள (அல்ைது) தரவு பகிர்வு
கணினி வலையலைப்பு யேலவயகததில 
ஒரு தைன்த்பொருள அலைது ்பயன்்பொடு 
யேமிககப்்படடிருககும். அ�லை முலையஙகள 
்பயன்்படுததிகதகொளளைொம். இது �ரவுகளின் 
நம்்பகத�ன்லைலய உறுதிதேய்கிறது. 
எடுததுககொடடொக, எலைொ யகொப்புகலளயும் 
ஒன்றுககும் யைற்்படட கணினிகளில கொப்புப் 
பிரதி எடுககயவொ அலைது நகதைடுககயவொ 
முடியொது. எையவ வன்த்பொருள தேயலிைப்பு 
என்றொல யேலவயகததில உளள பிரதிகலள 
்பயன்்படுத�ப்்படைொம்.

பைம் சசமிப்பு
கணினி வலையலைப்புகலள 
்பயன்்படுததுவது மூைம் ஒரு நிறுவைம் அதிக 
்பைதல� யேமிகக முடியும். இது கொகி� 
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இலையத�ொல யநரடி ைனி� 
உலரயொடலகள குலறந்து வருகின்றை. 
உலைககும் சூைலும் கூட சுருஙகிவருகிறது. 
வொஙகு்பவரும் யநரடியொக 
உற்்பததியொளர்களிடமிருந்து குலறந்� 
தேைவில வொஙகுவொர், நடுத�ர ந்பர் �ரகு 
கடடைஙகள குலறககப்்படுகின்றை. 

10.3.2 வீடடுக்கு வணையணைப்பு்கள
அன்றொட வொழ்வில வீடடில வலையலைப்பு 
அடிப்்பலடயொை ஒன்றொக அலைந்துவிடடது. 
முன்பு �னிததுவைொை வலையலைப்பில 
இருந்து. இப்த்பொழுது ஒயர ேொ�ைததில 
(Router / Doungle) ஒன்றுககு 
யைற்்படயடொர் சுை்பைொக அணுகைொம். 
வீடடு வலையலைப்பில த்பொழுதுய்பொககு 
ைற்றும் விலளயொடடில த்பற்யறொர் 
ைற்றும் குைந்ல�கள இருவருககும் 
மிகவும் ்பயனுளள�ொக இருககும். வீடடில 
உளள வலையலைப்பு ேொ�ைஙகள 
கணினிகள, தைொல்பல, ஸ்பீககர்கள, 
யகைரொ, விலளயொடடு முலற ைற்றும் 
அச்சுப்த்பொறி ய்பொன்ற ேொ�ைஙகளின் 
குழு ஒன்று வலையலைப்பு வழியொக 
இலைககப்்படுகிறது. 

மிகவும் கடிைம். இன்று த்பொருடகலள 
்பற்றி இலையததில ய�டுவது மிகவும் 
எளிது. இலையததின் வழியொக மிக 
எளிலையொகவும் குலறந்� விலையில 
ஒரு த்பொருலள வொஙக முடியும். ஒரு 
வொடிகலகயொளரொல ஒரு த்பொருலள 
ய�டுவ�ன் மூைம் ்பைலையொை நொடகளில 
ஒரு குறிப்பிடட கலடககொரர் சிை 
பிரொண்டுகள இருககைொம், சிை வலககள 
ைற்றும் சிை ைொதிரிகள கலடயில ஒரு 
இடததிலிருந்து யவறு்படடிருககைொம், 
எையவ நிறுவைஙகள ய�லவப்்படும் 
சிை ந்பர்கலள பிறர் த்பொருடகலள யொயரொ 
�வறொகப் ்பயன்்படுத�ைொம். வலையலைப்பு 
வழியொக எஙகள �யொரிப்பு ய�லவ யொர் 
வொடிகலகயொளர் அலடய மிகவும் எளி�ொக 
ைற்றும் மிகவும் ைலிவொை இருகக முடியும்.

நிறுவை உரிைம் புதுப்பித�ல, 
பிற ேொன்றி�ழ்கள, பில கடடைஙகள, 
ரசீதுகள, விலைப்்படடியல, ்பஙகு 
்பரொைரிப்பு, இன்டர்தநட ைற்றும் கணினி 
வலையலைப்புகுகள வழியொக எந்� 
புவியியல எலலைகலளயும் இலைொைல 
தேய்ய முடியும். அரசு ைொனியஙகலள 
ைற்றும் டிஜிடடலையைொககல மூைம் 
வியொ்பொரதல� ஊககுவிககின்றை.

படம். 10.4 வணி்கத்தில்  வணையணைப்பு

INTERNET
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த்பொருடகலள தகொண்டுவந்து யேர்ககிறது. 
வொடிகலகயொளர்கள யநரடியொக 
இலையத�ளததின் மூைம் இந்� 
யேலவலய த்பற்றுகதகொளளைொம்.

Wired network

Wireless network

படம் 10.5 ்கம்பி ைற்றும் வயர்தைஸ் 
வணையணைப்பு

10.3.3 தைாணபல் வணையணைப்பு
தைொல்பல வலையலைப்பு என்்பது 
கம்பியிலைொைல வலையலைப்ல்ப 
ஏற்்படுத� உ�வும் ேொ�ைஙகள ஆகும். 
ைடிககணினிகள, யடப்தைட (Tabs) 
ைற்றும் லகககணினி ய்பொன்ற தைொல்பல 
கணினிகள யவகைொக வளர்ந்து வரும் 
பிரிவுகளொக இருககின்றை.  நிைப்்பகுதிகளில 
கம்பியிலைொ வலையலைப்புகள ்பை 
்பகுதிகளொக (Cells) பிரிககப்்படுகின்றை. 
ஒவதவொன்றும் ஓரிட த்பறுவைஙகி 
(Transceiver) மூைம் வைஙகப்்படுகின்றை, 
ஆைொல த்பொதுவொக மூன்று தேல �ளஙகள 
அலைது ஒரு அடிப்்பலட த்பறுவைஙகி 
மூைம் வைஙகப்்படுகின்றை. இந்� 
அடிப்்பலட நிலையம் வலையலைப்பு 
்பரப்த்பலலை (Coverage) ைற்றும் குரல, �ரவு 
ைற்றும் பிற உளளடககம் ஆகியவற்லற 
்பரிைொற்றுவ�ற்கொக ்பயன்்படுத�ககூடிய பிற 
அம்ேஙகளுடன் வைஙகப்்படுகிறது. எலைொ 
வொதைொலி யரடியயொ ்பரப்த்பலலையும் 
இலைந்து ்பரந்� புவியியல ்பகுதி எை 
அலைககப்்படுகிறது. நகரும் (Portable) 
த்பறுவைஙகி நிலையொை த்பறுவைஙகியுடன்  
த�ொடர்பு தகொண்டு, ்பரிைொற்றததின் ய்பொது 

வீடடில வலையலைப்புகள இரு 
வழிகளில இலைககப்்படடுளளை
●	 கம்பி வலையலைப்பு (Wired Network)
●	 கம்பியிலைொ வலையலைப்பு (Wireless 

Network)

கம்பி மூைம் இலைககப்்படட 
பிலைய அலைப்பு. உ�ொரைைொக, 
ஒலிப்த்பருககி, cctv, அச்சுப்த்பொறிகள 
ைற்றும் வருடிகள ய்பொன்ற 
ேொ�ைஙகலள யகபிளகள மூைைொகவும் 
இலைககப்்படுகிறது.

கம்பியிலைொ வலையலைப்பு 
(லவிஃல்ப)  யகபிளகயள இலைொைல 
யடப்தைட கம்ப்யூடடர்  (Tab), உடபுற 
யகைரொககள ைற்றும் e-readers ய்பொன்ற 
ேொ�ைஙகலள இலைககிறது. E-banking, 
e-learning, e-governance, e-health, 
telemedicine, அலைப்பு�வி லையஙகள, 
வீடியயொ கொன்்பரன்சிங, நிலைவுகள 
டிஜிடடலையைொககல  மூைம் எளி�ொக 
அணுகைொம் ைற்றும் ்பயன்்படுத�வும் 
எளி�ொைது. 

�னியொக �ஙகியிருககும் 
த்பற்யறொர்ககு, பிளலளகள இலையத 
�ளததின் மூைைொக உைவிலிருந்து 
ைருததுவச் யேலவகள வலர தேய்ய 
முடியும். இ-ேந்ல�யில அலைது 
ஆன்லைன் ஷொப்பிங மூைம் கொர், 
ஆ்பரைஙகள, அலைதது ்பயை டிகதகட 
ைற்றும் ரயில டிகதகடடுகள, விைொை 
டிகதகடடுகள இலையம் ைற்றும் கணினி 
வலையலைப்பு மூைைொக எளி�ொக தேய்ய 
முடியும். உைகின் எந்� மூலையிலிருந்தும் 
இவற்லற தேய்ய முடியும்.

வீடடிலிருந்� ்படியய ்பை 
உைவகஙகளிலிருந்தும் ருசியொை 
உைலவ த்பற உத�ரவிட முடியும். 
இப்ய்பொது சிை உைவு நிறுவைஙகள 
வீடடு வொேலியையய உைவு 
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பூயகொள நிைப்்பகுதியின் அலைதது 
்பகதிகளிலும் உைகில உளள த�ொலைத 
த�ொடர்பு நிறுவைஙகள �ரவு (Data) 
ைற்றும் குரல (Voice) தேலலுைொர் 
வலையலைப்புகலள உருவொககியுளளை. 
இ�ன் மூைம் தைொல்பல ிஃய்பொன்கள 
ைற்றும் கணினி ேொ�ைஙகள த்பொதுவொக 
ைொறிய த�ொலைய்பசி வலையலைப்புடன் 
(Public Switch Telephone Network) 
இலைககப்்படடுளளை. �னியொர் 
தேலலுைொர் வலையலைப்புகள ஆரொய்ச்சி 
த்பரிய நிறுவைம் சிறிய த�ொழில ய்பொன்ற 
்பலயவறு இடஙகளில ்பயன்்படுத�ப் 
்படுகின்றை. இலவ த்பொது ்பொதுகொப்பு 
நிறுவைஙகள ய்பொன்ற தேயல்படுகின்றை. 
இன்டர்தநட மூைம் வைஙகப்்படும் ்பை 
யேலவகள இருந்�ொலும் கணினி மூைம் 
அலைவலரயும் அனுக முடிவதிலலை. 
தைொல்பல த�ொலைய்பசி வருலகககுப் 
பிறகு, தைொல்பல அலைது தேலலுைொர் 
ிஃய்பொன் வழியொக இலையதல� 
அணுகுவ�ற்கு எளி�ொக உளளது. எஙகு 
தேன்றொலும் நொம் அணுகைொம்.

ஒன்றுககும் யைற்்படட தேல வழியொக 
நகரும். உ�ொரைைொக தைொல்பலகள, 
யடப்தைட, ய்பெர்கள, ைடிககணினிகள, 
தைொல்பல பிரொடய்பண்டுடன் யைொடஙகள 
ய்பொன்றலவ.
தைாணபல் வணையணைப்பு்களின் 
அம்சங்கள:
●	 தைொல்பல ேொ�ைஙகள இயஙக 

குலறவொை மின்ேொரம் ய�லவ்படுகிறது. 
ஒரு ஒற்லற  டிரொன்ஸ்மிடடர் 
அலைது தேயற்லககயகொளகளுடன் 
ஒப்பிடும்ய்பொது தேல யகொபுரஙகள  
த்பரும்்பொலும்  அருகில உளளை.

●	 தேல யகொபுரஙகள யவறுப்்படட ்பை 
இலைப்புகலள இலைககின்றை. 
இது த்பரிய டிரொன்ஸ்மிடடலர 
கொடடிலும் திறன் அதிகைொைது. 

●	 ஒற்லற டிரொன்ஸ்மிடடலரக கொடடிலும் 
த்பரிய ்பகுதிலய உளளடககியது, நொம் 
எண்ைற்ற யகொபுரஙகலள யேர்கக 
முடியும். யகொபுரஙகலள எந்� வரம்்பற்ற 
எண்ணிகலகயிலும் இருககைொம்.

DSL

Cable

Cellular
Internet

Internet service
provider

Satellite

Dial-up
telephoneSmall office

படம் 10.6 தைாணபல் வணையணைப்பு
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உ�ொரைததிற்கு, ஒரு வணிகர் 
�ைது அலுவைகதல� தேன்று அலடய  
ஒரு ைணி யநரம் ்பயணிககிறொர், 
அந்� ஒரு ைணி யநரததில அவர் 
அலுவைகததிற்கும் அலைது வீடடிற்கும் 
த�ொடர்பிலைொைல இருப்்பொர். ஆைொல இந்� 
தைொல்பல வலையலைப்பு வழியொக அவர் 
யொருடனும் த�ொடர்பு தகொளளைொம். இதில 
முககியைொை யவலை என்ைதவன்றொல. 
இந்� யநரததில அவர் முககிய �கவலை 
ய�டைொம், மின்ைஞேலை ேரி்பொர்ககைொம். 
ஒரு தேயல்பொடடின் முன்யைற்றதல� 
எளி�ொக ்பொர்கக முடியும். கணினி இலைொ� 
்பயைரும் எளி�ொக இலையதல� அனுக 
தைொல்பல வலையலைப்பு உ�வுகிறது.

10. 3. 4 சமூ்க பயன்பாடு
ேமூக வலையலைப்பு (Social Network) 
என்்பது ஊடகததில அலைதது 
ைககலளயும் எளி�ொகவும் விலரவொகவும் 
இலைககும் ஊடகைொகும். உ�ொரைைொக 
WhatsApp, முகநூல (Facebook), டவிடடர், 
வலைப்்பதிவுகள (blogs), Pinterest, 
instagram, Class mates ைற்றும் ்பை. 
யையை உளள ேமூக ஊடகஙகள மூைம் 
நொம் தவவயவறு வடிவஙகளில நைது 
சிந்�லைகலள ்பகிர்ந்து தகொளகியறொம். 
மிகப் த்பரிய நிறுவைம் கூட Intranets ஐ 
்பயன்்படுததுகிறது.

படம் 10.7 சமூ்க ஊட்கம்

சமூ்க வணையணைப்பு்களில் உள்ள 
தபாதுவான பண்பு்கள:
●	 உறுப்பிைர் நிலை (Membership):  

ேமூக வலைகள அலைததும் 
ய்பொலிககைககுகலள �விர்கவும் 
இரகசியம் கொககவும் ்பயைர்கள 
த்பொதுவொக த்பயர்கள ைற்றும் 
கைககுகலள ்பதிவு தேய்ய 
வலியுறுததுகிறது. ்பை ேமூக 
வலையலைப்புகள இைவே ்பதிவுகலள 
வைஙகுகின்றை. சிை அலைப்புகள 
�ைது சிறப்பு யேலவகளுககொக 
கடடைம் வசுலிககின்றை. �னியொர் 
வலையலைப்புகள (BANK ACCOUNT 
HOLDERS குழுககள ய்பொன்றலவ) 
சிை �குதிகலள நிலறவுதேய்யும் 
ந்பர்களுககு ைடடுயை ்பதிவு தேய்ய 
அனுைதிககின்றை. 

●	 கருததுப் ்பகிர்வு (Content 
Contribution): இந்� வலையலைப்புகள 
உறுப்பிைர்கள கருததுககள, 
திலரப்்படஙகள, இலே, குறும்்படஙகள 
ைற்றும் புலகப்்படஙகலள 
ைற்றவர்களுடன் எளிதில ்பகிர்ந்து 
தகொளள அனுைதிககின்றை.

●	 அடிககடி திரும்பி வரு�ல (Frequent 
return Visits): ஆயரொககியைொை 
ேமூக வலை த�ொடர்ச்சியொக 
கருதது ்பஙகளித�ல ைற்றும் 
யைம்்படுத�லுககொக உறுப்பிைர்களின் 
லையதல� அலைககிறது. 

●	 ைனி� உறவு கடடலைத�ல: 
த்பரும்்பொைொை ேமூக 
வலையலைப்புகளின் த்பொதுவொை 
குறிகயகொள ைககள ேமூகஙகளுடன் 
வலுவொை இலைப்புகலள 
உருவொககுவ�ற்கொை த�ொடர்்பொடலை 
அனுைதிககிறது.
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ஆகியவற்லறப் ்பரப்புவது எளி�ொகிறது. 
வணிகஙகள வொடிகலகயொளர்களுககு 
�ைது த்பொருடகலள ேந்ல�ப்்படுத� 
முடியும் (சிை யநரடியொை கருததுககலள 
மீடதடடுககின்றை).

●	 ்பன்முக சிந்�லைலய வளர்த�ல 
(Fostering Diversity of Thought): ேமூக 
வலைகள ஒத� பின்ைணி ைற்றும் ஆர்வம் 
தகொண்ட ைககலள ஈர்ப்்ப�ொக சிைரொல 
விைர்சிககப்்படுகிறது. உண்லையில, 
தவவயவறு கருததுககளுடன் கூடிய 
ைககள நிகழ்நிலையில இலையும்ய்பொது,   
்பை விவொ�ஙகள �னிப்்படட 
�ொககு�லகளொலும், ைற்றும் “அககினி 
ய்பொர்கள” (Flame Wars) எைப்்படும் 
குழு  �ொககு�லகளொலும் சீரழிந்து 
ய்பொகின்றை. நிகழ்நிலை விவொ�ஙகள 
நீண்ட கொைததிற்கு ஆயரொககியைொைலவ. 
�னிந்பர்கள அதிக தீவிர கருததுககலளத 
த�ொடஙகிவிடடொலும், கொைப்ய்பொககில, 
அவர்களது சிந்�லை, ைற்றவர்களின் 
கருததுகள சிைவற்றில �ொககதல� 
ஏற்்படுததும்.

இது அவேர சூழ்நிலையில உளளவர்கள 
�ஙகலள ஆசுவொேப்்படுததிக தகொளளவும்  
ைற்றும் நடப்பு விவகொரஙகள ்பற்றித த�ரிந்து 
தகொளளவும், சிைருககு வொழ்தது தேொலைவும், 
பின்த�ொடர்்பவர் ைற்றும் அன்புககுரிய ந்பருடன் 
த�ொடர்பு தகொளளவும் எளி�ொக இருககும்.

சமூ்க வணையணைப்பு்களின் பயன்்கள.
ைககள ேந்திககவும் ைற்றும் ஒரு 
யவடிகலகயொை இடததில ஓய்தவடுப்்பல� 
�விர, ேமூக வலைப்பின்ைல அ�ன் 
உறுப்பிைர்களுககும் ேமூகததிற்கும் யைலும் 
்பயனுளள நன்லைகலள �ருகிறது
●	 நீண்ட தூர குழு �கவல ்பகிர்வு: நண்்பர்கள 

ைற்றும் குடும்்ப உறுப்பிைர்கள தைொல்பல 
ிஃய்பொன் அலைப்புகளியைொ அலைது உலர 
தேய்திகளியைொ த�ொடர்பு தகொளளைொம் 
என்றொலும், ேமூக வலைகள த�ொடர்பில 
இருப்்ப�ற்கு யைலும் சிறந்� சூைலை 
�ருகின்றை.  

●	 புலகப்்பட ஆல்பஙகலளயயொ 
விடியயொககலளயயொ ்பகிர்�ல பிறந்�நொள 
வொழ்தது கூறு�ல ய்பொன்றவற்றில 
்பைர் ்பஙதகடுப்்ப�ொல இது சிறந்�து. 
தைொத�ததில, கருததுககலள தவளியிடும் 
யநரததில ஒருவர் நிகழ்நிலையில இருகக 
யவண்டிய ய�லவயிலலை என்்ப�ொல 
குழு கைந்துலரயொடலகள மிகவும் 
வேதியொைலவ.

●	 ஒளி்பரப்பு அறிவிப்புகள(Broadcast 
Announcement): இ�ன்மூைம் ேமூக 
வலையலைப்பில வரவிருககும் நிகழ்வுகள 
ைற்றும் விளம்்பரம் ்பற்றி உளளூர் 
கலடகள விளம்்பரம் தேய்யைொம். யைலும் 
நகரஙகளில அவேரகொைச் தேய்திகலள 
ைற்றும் இயற்லகப் ய்பரழிவுகள 

நிணனவில் த்காள்க

●	 ்பகிர்ந்�ளிககும் வளஙகளின் யநொககததிற்கொக ஒன்றொக இலைககப்்படட 
கணினிகளின் த�ொகுப்பு கணினி வலையலைப்பு எை அலைககப்்படுகிறது. 

●	 கணினி வலையலைப்பு இைகக வலக த�ொலைத�ொடர்பு வலையலைப்பின் 
ஒரு நுட்பைொகும், இது வளஙகலள முலையஙகளுககிலடயய ்பகிர்ந்து தகொளள 
அனுைதிககிறது. இந்� கணினி வலையலைப்பு முலையஙகள என்று அலைககப்்படும் 
்பலயவறு கணினிகளுககிலடயய கம்பி அலைது கம்பியிலைொ இலைப்பு மூைம் 
�ரலவ ்பரிைொறுகிறது. �ரவுகள ஒளியிலை வடம் ய்பொன்ற கம்பி ஊடகம் மூைைொகயவொ, 
WIFI ய்பொன்ற கம்பியிலைொ ஊடகம் மூைைொகயவொ ்பரிைொறப்்படுகின்றை
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●	 1950 ஆம் ஆண்டின் பிற்்பகுதியில யு.எஸ். இரொணுவ யரடொர் அலைப்பு SAGE 
்பயன்்படுத�ப்்படடது

●	 1960 ஆம் ஆண்டில SABRE வர்த�க விைொை முன்்பதிவு அலைப்பிற்கொை இரண்டு 
மு�ன்லை கணினிகளுடன் த�ொடர்புலடயது.

●	 இஙயக ்பொகதகட சுவிடச் இது ்பொகதகடடுகள எை அலைககப்்படும் ஒரு சிறிய பிரிவுகளொக 
பிரிககப்்படடு, அ�ன் இைககு அலடயும்ய்பொது அலைததும் இலைககப்்படும்.

●	 1965 ஆம் ஆண்டில த�ொலைய்பசி சுவிடச் ்பரவைொக ்பயன்்படுத�ப்்படடது. இது 
தவஸ்டர்ன் எைகடரிக என்ற உண்லையொை கணினி கடடுப்்பொடடின் மூைம் 
அறிமுகப்்படுத�ப்்படடது.

●	 1966 ஆம் ஆண்டில WAN (WIDE AREA NETWORK) யநர ்பகிர்வுககு 
அறிமுகப்்படுத�ப்்படடது

●	 1969-1970 ஆம் ஆண்டு ARPANET ஆைது, அ�ன் வளர்ச்சி ைற்றும் அ�ன் யகொட்பொடடு 
யவலை 1970 களின் பிற்்பகுதியில அவரது தியரியயொடிக ்பணிககு இலையொைது, 
அவரது ைொைவர் ிஃ்பொரூக கொைன் இன்று இலையததின் தேயல்பொடடிற்கு 
முககியைொக உளளது.

●	 1973 ஆம் ஆண்டில TCP / IP ஐ ்பயன்்படுததி X.25 வணிக யேலவகலளப் 
்பயன்்படுததியது, பின்ைர் TCP / IP வலையலைப்புகுகலள விரிவொககுவ�ற்கொை 
உளகடடலைப்புகலளப் ்பயன்்படுததியது.

●	 ARCNET, யடொககன்-்பொஸிங வலையலைப்பு 1976 இல யேமிப்்பக ேொ�ைதல� 
மு�லில ்பயன்்படுத�ப்்படடது.

●	 1995 ஆம் ஆண்டில, எர்தைட த�ொழிலநுட்பததின் ்பரிைொற்ற யவக திறன் 10 Mbit / s 
இலிருந்து 100Mbit வலர அதிகரித�து.

●	 1998, ஈத�ர்தநட ஜிகொபிட யநொககி ்பரிைொற்ற யவக திறன் ஆ�ரவு. 100 Gbit / s வலர 
அதிக்படே யவகம் அதிகரிததுளளது. ஈத�ர்தநடடில புதிய FIBER OPTIC யகபிள 
யவகஙகள ய்பொன்ற எளி�ொக யைம்்படுததும் திறன் உளளது

●	 தேயற்லக நுண்ைறிவு ஒரு சிறந்� முன்ைறிவிககும் டரொிஃபிக, இது உண்லையொை 
யநரததில �ரலவ யேகரிதது ்பகுப்்பொய்வு தேய்யககூடிய�ொக இருகக முடியும், 
உைகக யகொப்ல்ப, ஒலிம்பிகஸ், கொ�ைர் திைம் ய்பொன்ற த்பரிய நிகழ்ச்சிகளுககு சிை 
வலையலைப்பு யைைொளர்கள சிறப்்பொக �யொரொக உளளைர்.

●	 கணினி வலையலைப்புகுகளின் த்பொதுவொை ்பயன்்பொடுகள
❍	 த�ொடர்்பொடல
❍	 வள ்பகிர்வு
❍	 �ரவு (அலைது) தைன்த்பொருள ்பகிர்வு
❍	 ்பைம் யேமிப்பு

●	 இஙகு கணினி வலையலைப்புகள யவகைொக இருந்�ை, இலையம் முழு 
வலிலை த்பற்றது ைற்றும் வயர்தைஸ் �கவலத�ொடர்புகள வணிக தேயல்பொடுகலள 
ைொற்றியலைத�து
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WWW (World Wide Web) உைகளொவிய வலை
SAGE Semi – Automatic Ground Environment
SABRE அலர �ொனியஙகி வணிக ஆரொய்ச்சி சுற்றுச்சூைல
்பொகதகட ஸ்விடசிங
Pocket Switching

இது கணினிகள இலடயய �கவல ்பரிைொற்ற ்பயன்்படுத�ப்்படும்

த�ொலைய்பசி சுவிடசுகள
Telephone Switches

்பரவைொக ்பயன்்படுத�ப்்படும் த�ொலைய்பசி சுவிடச் மு�லில Western Electric 
என்னும் நிறுவைத�ொல அறிமுகப்்படுத�ப்்படடது. இது உண்லையொை 
கணினி கடடுப்்பொடலட நலடமுலறப்்படுததியது.

WAN (Wide Area Network) ்பரந்� வலையலைப்பு
APRANET அர்்பைொட (Advanced Research Projects Agency Network )

Host
யஹொஸ்ட

முன்வடிவலைத� உளகடடலைப்ல்ப வைஙகும் யேலவ வைஙகுநலர 
யஹொஸ்ட என்கியறொம். 

New Fiber Optic Cable இஙயக யவக ்பரிைொற்றததின் திறன் 10 Mbit / s அதிகரிததுளளது .இந்� 
ிஃல்ப்பர் ஆப்டிக யகபிள மீது இப்ய்பொது 100 Mbit / s வலர 100 வலர யவகம் 
உளளது

e-Governance 
மின் அரேொண்லை

இது அரேொஙக யேலவகள அணுகுவ�ற்கொை  ்பயன்்பொடொகும், �கவல 
்பரிைொற்றஙகள, ்பலயவறு �ரநிலை அலைப்புகளில குடிைகனுககு 
அரேொஙகததிற்கும் அரேொஙகததிற்கும் இலடயயயொை வர்த�கம்.

e-Banking 
மின்-வஙகி யேலவகள

மின்-வஙகி யேலவகள என்்பது ஒரு முககிய ்பஙகு வகிககிறது, 
இலையததின் மூைைொக எந்� யநரததிலும் எந்� இடததிலும் வஙகிச் 
யேலவலய த்பற முடியும்.

Hackers 
யஹககர்ஸ்

யஹககர்ஸ் திறலையொை கணினி வலலுநர்கள, அவர்களது சிைர் 
த�ொழிலநுட்ப அறிலவ ்பயன்்படுததி ைற்றவர்களின்  கைககுகலள 
அணுகுவர்

viruses
நச்சுநிரல

தீஙகு விலளவிககும் தீப்த்பொறிகள மூைம் கணினி தவப்்பைலடகிறது
�ன்லைத�ொயை நகல எடுததுகதகொளளும் திறனுலடயது. 

globalized 
உைகையைொககல

ேர்வய�ே தேலவொககு அலைது தேயல்பொடலட உருவொகக ேொததியைொக 
உருவொககப்்படடது

Blogging புதிய வலைப்்பதிலவச் யேர்ககவும்.
Cloud Storage
கிளவுட ஸ்யடொயரஜ

ஆன்லைனில �ரவின் ஒரு யேமிப்்பகம். யவறு்படட ்பகுதியில அணுகல 
இலலை புவியியல வரம்புகள ய�லவ

கிளவுட கம்ப்யூடடிங: இது வளஙகலள, தைன்த்பொருடகலளப் ்பகிர்ந்து தகொளவ�ற்கொக, இலையக 
கணினி அடிப்்பலடயிைொைது.

E-Readers
ஈ-ரீடர்ஸ்

ஈ-ரீடர்ஸ் இய�ய்பொல இ-புத�கம் ரீடர் என்று அலைககப்்படுகிறது. தைொல்பல 
எதைகடரொனிகஸ் மூைம் ்படிககும் யநொககததிற்கொக வடிவலைககப்்படடது

டிஜிடடல இ-புத�கஙகள டிஜிடடல இ-புத�கஙகள வொசிப்்ப�ற்கொை ேொ�ைம்
அககினி ய்பொர்கள இலையத�ள ்பயைர்களிலடயய ஒரு வொ�ம், ஒருவருகதகொருவர் 

�னிப்்படட �ொககு�லகலள மின்ைஞேல மூைம் ைற்றும் ஆன்லைன் 
த�ொடர்புகளின் பிற வடிவஙகளில தூண்டிவிடுகிறது.
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பகுதி – அ 
 I.   சரியான விணடணயத் 

சதர்்நததடுத்து எழுது்க
1. ஒன்றுககு யைற்்படட கணினிகலள 

ஒன்றொக இலைககும் த�ொகுப்ய்ப 
----------

 அ) வலையலைப்பு
 ஆ) யேலவயகம்
 இ) லையம்
 ஈ) முலையஙகள
2. கணினி வலையலைப்பு ஒரு 

�ரலவ தகொண்டு தேன்று 
----------- என்கியறொம். 

 அ) hub
 ஆ) வளஙகள
 இ) கணு
 ஈ) யகபிள
3. இலையததில கணினி 

வலையலைப்பு வரைொற்றில 
கிலடககககூடிய கொை முலறகளுடன் 
பின்வருைொறு த்பொருந்துக.

1 1950 x.25 TCP/IP
2 1966 SAGE
3 1976 WAN
4 1972 ARCNET

 அ) 4321
 ஆ) 4123
 இ) 1342
 ஈ) 2341
4. தவஸ்டர்ன் எைகடரிக என்ற 

உண்லையொை கணினி 
கடடுப்்பொடடின் மூைம் -----------
------  அறிமுகப்்படுத�ப்்படடது.

 அ) ்பொகதகட சுவிடச்
 ஆ) ஆர்ப்்பொதநட
 இ) த�ொகுப்்பொளர்
  ஈ) த�ொலைய்பசி சுவிடச்
5. Wi-Fi என்்பது குறுகிய த்பயர்
 அ)  நம்பிகலகயொை கம்பியிலைொ 

யேலவ
 ஆ) கம்பி இலைப்பு
 இ) கம்பி ிஃல்ப்பர் ஆப்டிக
 ஈ) வயர்தைஸ் இலை ்பொர்லவ
6. த்பொது ைககள �ஙகள 

கருததுககலள ைற்றும் திடடஙகலள 
தவளிப்்படுத�வும் தவளியிடவும் 
முடியும்

 அ) த�ொலை ைருந்து
 ஆ) பிளொககிங
 இ) ேர்வர்
 ஈ) கணு
7. பின்வரும்  எந்� கொைகடடததில 

ஜிகொல்பட (GB) அளவு யவகததுடன் 
�கவல ்பரிைொற அனுைதிகக்படடது?

 அ) SABRE 
 ஆ) SAGE 
 இ) NEW FIBRE OPTICS 
 ஈ) ARCNET
8. வியொ்பொரிகளுககு கம்பியூடடர் 

வலையலைப்புகளில ேவொல 
விடுத�து

 அ) யஹககிங
 ஆ) லவரஸ்கள
 இ) அ ைற்றும் ஆ
 ஈ)  யையை குறிப்பிடப்்படட எதுவும் 

இலலை

வினாக்்கள
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14. இவற்றில எது தைொல்பல 
வலையலைப்புகளில, 
வலையலைப்பு கவயரஜ 
்பகுதிகளுககு விநியயொகிககப்்படடது

 அ) நிலைத்பொருள
 ஆ) cell 
 இ) யரஞச்
 ஈ) யேலவ
15. கணினிககு ஆ்பத�ொைது
 அ) வலைப்்பதிவொளர்கள
 ஆ) உைொவி
 இ) யஹககர்கள
 ஈ) டவிடடர்
16. எந்�தவொரு கண்டுபிடிப்பு ைககள 

இலையதல�ப் ்பயன்்படுத� 
உருவொககப்்படடது?

 அ) ேமூக வலை
 ஆ) தைொல்பல த�ொழிலநுட்பம்
 இ) தைொல்பல ்பயன்்பொடு
 ஈ) a & b இருவரும்.

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரி்களில் விணடயளிக்்கவும்  

1. கணினி வலையலைப்பு வலரயறு.
2. இலையதல� வலரயறு.
3. கணினி வலையலைப்பின் 

த்பொதுவொை ்பயன்கள என்ை?
4. தைொல்பல வலையலைப்பின் சிை 

அம்ேஙகலள ்படடியலிடுஙகள.
5. கம்பி ைற்றும் கம்பியிலைொ 

வலையலைப்புகள இலடயய உளள 
யவறு்பொடு.

9. ---------- இலையததில 
கணினி பிலையதல� கணிகக, 
நிர்வகிகக ைற்றும் ்பொதுகொகக முடியும்

 அ) தேயற்லக நுண்ைறிவு
 ஆ) பிரொடய்பண்ட வைஙகுநர்
 இ) கிளவுட கம்ப்யூடடிங
 ஈ) டிரொன்சீவர்கலளப்
10. டிரொன்ஸ்மிடடர் அலைது 

த ே ய ற் ல க க ய க ொ ல ள 
ஒப்பிடும்த்பொழுது குலறந்� அளவு 
மின்ேொரதல� ்பயன்்படுததுவது

 அ) தைொல்பல ேொ�ைஙகள
 ஆ) டிரொன்சிஸ்டர்கள
 இ) WiFi
 ஈ) த�ொடர்பு
11. �ற்கொைததில ைககள இ�ன்மூைம் 

ஆசுவொேப்்படுகின்றைர்
 அ) வணிகம்
 ஆ) த்பரு நிறுவைம்
 இ) தேய்தித �ொளகள
 ஈ) ேமூக ஊடகம்
12. பின்வருவதில எது ஒரு ேமூக ஊடக 

அலை
 அ) gmail
 ஆ) முகநூல
 இ) டவிடடர்
 ஈ) Linkedin
13. ய்பஸ்புக உருவொககப்்படடது 

------------ ஆண்டு
 அ) 2002
 ஆ) 2004
 இ) 2013
 ஈ) 2010
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பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்திய்ளவில் விணடயளிக்்கவும்  

1. ARPANET ஐ வலரயறுககவும்.
2. கிளவுட யேமிப்பு ைற்றும் கிளவுட கம்ப்யூடடிஙகின் ்பயன்்பொடு என்ை?
3. தேயற்லக நுண்ைறிவு என்றொல என்ை?
4. ேமூக வலையலைப்புகுகளின் சிை ்பயன்கலள ்படடியலிடுஙகள
5. கணினி வலையலைப்புகுகள எப்்படி ்பைதல� யேமிப்்பது?

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பக்்க அ்ளவில் விணடயளிக்்கவும்

1. கணினி வலையலைப்பு ைற்றும் இலையம் வலரயறுகக. 
2. கணினி வலையலைப்பின் வளர்ச்சி விளககுஙகள.
3. கணினி வலையலைப்பு /வணிக, வீடடு, தைொல்பல, ேமூக ்பயன்்பொடடில பிலையததின் 

சிை ்பயன்்பொடுகலள குறிப்பிடவும்.
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11பாடம்

வலையலைப்பு எடுத்துக்காடடுகள் 
ைறறும் நெறிமுலைகள்

 கறைலின் யொக்கங்கள்
●	 இணையம், அக இணையம், புை இணையம் யொனை வணையணைப்பு எடுத்துக்காடடுகணைப் 

ெற்றி நதரிநது நகாளளுதல.
●	 ணகப்யெசி வணையணைப்புகளின ெலயவறு வணககணைத் நதரிநது நகாளளுதல.
●	 WLANS: 802.11 ெற்றி நதரிநது நகாளளுதல.
●	 RFID ெற்றி நதரிநது நகாளளுதல.
●	 OSI, TCP, IP ைற்றும் ெலயவறு வணையணைப்பு நெறிமுணைகணை நதரிநது நகாளளுதல.

11.1 அறிமுகம்
இணைய நெறிமுணை (IP – Internet Protocol) 
எனெது, இணைய நெறிமுணைகளில 
நதாடர்பு நெறிமுணைகளின நகாளணக 
ஆகும்.  இது ைற்ை வணையணைப்புகளின 
எலணையில யடடடா கிராமில (Datagram) 
நெறிமுணைகணை அணைப்ெதாகும்.  
இணையத்தில யவணை நசய்வது ைற்றும் 
அணத துரிதப்ெடுத்துவது இணைய 
நெறிமுணையின முக்கிய ெணியாகும்.

இணைய நெறிமுணை, மூை 
யசணவயகத்தில இருநது நொடடைங்கணை 
வழங்குவயதாடு, அதன தணைப்பில 
இருக்கும் ஒரு IP முகவரியின வழியாக 
இைக்கு யசணவயகத்திற்கு வழங்குகிைது.  
1974 இல வினட நசர்ப் (Vint Cerf) ைற்றும் 
ொப்யகனின (Bob Kahnin) ஆகியவர்கைால 
ெரிைாற்ைக் கடடுப்ொடடுத் திடடத்தில IP 
இணைப்பு இலைாத யடடடா கிராம் யசணவ 

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடடது.  இப்நொழுது IP 
எனெது TCP/IP ெரிைாற்ைக் கடடுப்ொடடு 
நெறிமுணை (Transmission Control Protocol) 
அலைது இணைய நெறிமுணை IP எனறு 
அணழக்கப்ெடுகிைது.  வணையணைப்பு 
நெறிமுணைகள எனெது வழக்கைான 
நசயலமுணைகள, விதிகள, முணையான 
தரநிணைகள ைற்றும் நகாளணககணை 
உளைடக்கிய வடிவணைப்புகைாகும்.  இது 
வணையணைப்புடன இணைக்கப்ெடட 
ஒனறுக்கு யைற்ெடட சாதனங்களுக்கு 
இணடயய நதாடர்புகணை வழங்குகிைது.  
வணையணைப்பு நெறிமுணைகள குறிப்பிடட 
யெரத்தில ொதுகாப்பு நசயலமுணைகள ைற்றும் 
தரவு அலைது வணையணைப்பு நதாடர்புகணை 
நிர்வகிக்க யவணடும்.  ரவுடடர்கள 
(Routers), யசணவயகங்கள, கணினிகள, 
ைடிக்கணினி ைற்றும் பிை அங்கீகரிக்கப்ெடட 
வணையணைப்பு சாதனங்களுக்கிணடயய 
உளை நதாடர்ணெ இணை நெறிமுணைகள 
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ஒருங்கிணைக்கும்.  இங்கு வணையணைப்பு 
நெறிமுணைகணை நிறுவைாம். அனுப்புெர் 
(Sender) ைற்றும் நெறுெர் (Receiver) 
களிடம் உளை ரவுடடர்கள தரவு அலைது 
வணையணைப்பு நதாடர்ணெ உறுதிப்ெடுத்தி, 
வணையணைப்பில உளை வனநொருள 
ைற்றும் நைனநொருளகளில இநத 
நெறிமுணைகணை உெயயாகப்ெடுத்துகிைது.

வலையலைப்பு நெறிமுலைகளின் 
வலககள் பின்வருவனவறலை 
உள்்ளடக்கி உள்்ளது.
●	 வணையணைப்பு நதாடர்பு நெறிமுணைகள 

எனெது HTTP, TCP / IP யொனை 
அடிப்ெணடத் தரவு நதாடர்பு நெறி 
முணைகைாகும்.

●	 வணையணைப்பு ொதுகாப்பு 
நெறிமுணைகள எனெது, வணையணைப்பு 
நதாடர்புகள ைற்றும் HTTP, SFTP ைற்றும் 
SSL யொனைவற்றில ொதுகாப்ணெ 
உறுதிப்ெடுத்துகிைது.

●	 வணையணைப்பு நிர்வாக நெறிமுணைகள 
வணை அரசாணணைணய வழங்குகிைது 
ைற்றும் ICMP, SNMP ஆகியவற்ணை 
உளைடக்கி ெராைரிக்கிைது.

11.1.1 இலையம் / அக இலையம் / 
புை இலையம்

இணையத்தில வணை (Net) எனெது 
கணினி வணைத் நதாகுதியின 
உைகைாவிய அணைப்ொகும்.  
வணையணைப்பில ஒரு கணினிப் ெயனர், 
அனுைதி நெற்றிருநதால ைற்ை பிை 
கணினியிலிருநது தகவணைப் நெைைாம்.  
இணையம் எனெது உைகைாவிய 
இணைப்பின வணையணைப்ொகும்.  இது 
தனிப்ெடட, நொது, வணிகம், கலவி 
ைற்றும் அரசு வணையணைப்புகணை 
உளைடக்கியது.  இது கம்பியிலைா ைற்றும் 
ஃணெெர் ஆப்டிக் (FiberOptic) நதாழில 
நுடெத்தால இணைக்கப்ெடடுளைது.  
இது 1969 ஆம் ஆணடில அநைரிக்க 

அரசாங்கத்தின ARPA வால (Advanced 
Research Projects Agency) உைரப்ெடடு 
ARPANET எனறு அங்கீகரிக்கப்ெடடது.  
ஒரு ெலகணைக்கழகத்தில உளை 
ஆராய்ச்சி கணினிப்ெயனர் ைற்நைாரு 
ெலகணைக்கழகத்தின ஆராய்ச்சி கணினிப் 
ெயனருடன உணரயாட அனுைதிக்கும் 
வணையணைப்ணெ உருவாக்குவயத இதன 
முக்கிய யொக்கைாகும்.  இணையம் 
ைற்றும் உைகைாவிய வணையணைப்பு 
ஆகியணவ ஒனறுக்கு ஒனறு ைாற்ைாக 
ெயனெடுத்தப்ெடுகிைது.  எனினும் 
அணவகள துலலியைாக ஒனைலை.  
இணையம் எனெது, வனநொருள ைற்றும் 
உளகடடணைப்ணெ நொருத்த உைகைாவிய 
நதாடர்ொகும்.  ஆனால, வணை எனெது 
இணையத்தில ஒனயைாநடானறு 
இணைக்கப்ெடடுளை யசணவகளில 
ஒனைாகும்.  ொர்க்க ெடம் 11.1.

படம் 11.1  இலையம்

அக இலையம்
இது தனிப்ெடட ஒரு வணையணைப்பு 
ஆகும்.  ஒரு நிறுவனத்தின உளயை 
உளை ெணியாைர்களின தரவுகணையும் 
வைங்கணையும் ெகிர்நது நகாளை 
உதவுகிைது.  இது ஒனறுடன ஒனறு 
இணைக்கப்ெடட ெை குறும்ெரப்பு (LAN) 
வணையணைப்புகணை நகாணடது.

இது ஒனறு அலைது அதற்கு 
யைற்ப்ெடட யகடயவ (Gate way) கணினிகள 
ைற்றும் இணையத்திற்கு நவளியய 
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நதாணைத்நதாடர்பு ஆகியவற்றின மூைம் 
விற்ெணனயாைர்கள, வாடிக்ணகயாைர்கள, 
ெங்குதாரர்கள ைற்றும் வணிகர்கள 
ஆகியவர்களுடன வணிகத் தகவலகணைப் 
ொதுகாப்ொக ெகிர்நதளிக்கிைது.  ொர்க்க 
ெடம் 11.3 ைற்றும் 11.4.

Individual
usersInternet

Firewall

Extranet

படம் 11.3 புை இலையம்

உளை கணினிகள ஆகியவற்றின 
மூைம் இணைப்புகணை உளைடக்கியது.  
இரணடு வணையணைப்புகணை நவவயவறு 
நெறி முணைகணைப் ெயனெடுத்தி ஒனைாக 
இணைப்ெயத நெறிமுணை ைாற்றி 
எனப்ெடும்.  ொர்க்க ெடம் 11.2.

படம் 11.2 அக இலையம்

புை இலையம்
இது ஒரு தனிப்ெடட வணையணைப்பு ஆகும்.  
இது இணைய நதாழிலநுடெம் ைற்றும் நொது 

Network Diagram Internet
server Firewall

Internet

Extranet
server Intranet

server

Application
server

IntranetExtranet

படம் 11.4
“Internet of Things” (IOT) எனெது ஒவநவாரு ொளும் ொம் ெயனெடுத்தும் சாதனங்கள (வீடடு 
உெயயாக சாதனங்கள, அணியக்கூடிய சாதனங்கள, வாகனங்கள) நெரும்ொலும் இைக்க 
இணைப்பு மூைைாக இணையத்துடன நதாடர்பு நகாணடுளைணதக் குறிக்கிைது.  IOT ல 
“Thing” எனெது ைனித தணையீடு ைற்றும் ணகயயடடின உதவி இலைாைல IP முகவரிணய 

இருத்துகிைது.  தரணவ வணையணைப்பில இணைக்கும் ைற்றும் ெரிைாற்றும் திைன நகாணட ஒரு 
நொருணைக் குறிக்கிைது.

படம் 11.4 இலையம், அக இலையம் ைறறும் புை இலையம்
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ஒப்பிடு
அடடவலை 11.1  இலையம், அக இலையம் ைறறும் புை இலையம் 

ஆகியவறறுக்கு இலடயயயான ஒப்பீடு.
வணக வணரயணை எடுத்துக்காடடு

இணையம் ஒரு உைகைாவிய வணையணைப்பு, உைநகங்கிலும் 
பிலலியனுக்கும் அதிகைான ைக்கைால 
ெயனெடுத்தப்ெடும் நொதுவான TCP / IP 
வணையணைப்ணெ நகாணடதாகும்.

ெணெருக்கு மினனஞசல 
அனுப்புதல

அக இணையம் ஒரு நிறுவனத்தில இருக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு 
அணுகல அனுைதி தணட நசய்யப்ெடட TCP / IP 
வணையணைப்ணெக் நகாணடதாகும்.

ெணியாைரின தனிப்ெடட 
யகாப்பில ஒருவருணடய 
ெதிணவ அணுகுதல.

புை இணையம் உறுப்பினர்களுக்கு அணுகல அனுைதி ைறுக்கப்ெடட 
TCP / IP வணையணைப்ணெக் நகாணடதாகும்.

புை வணிகர்களிடமிருநது 
நொருளின இருப்பு நிணைணயச் 
யசாதணன நசய்தல.

அடடவலை 11.2 வலையலைப்பு பயன்பாடுகள்
இணைய ெயனொடுகள அக இணைய ெயனொடுகள புை இணைய ெயனொடுகள

●	 நிரல ைற்றும் யகாப்புகணை 
ெதிவிைக்கம் நசய்தல

●	 சமூக ஊடகம்
●	 மினனஞசல
●	 மின வங்கி யசணவ
●	 ஒலி ைற்றும் ஒளி 

கைநதுணரயாடல
●	 மின வணிகம்
●	 யகாப்பு ெகிர்தல
●	 மின அரசாணணை
●	 தகவல நெை உைாவுதல
●	 யதடுநொறிகள மூைைாக 

இணைய முகவரிகணை 
யதடுதல

●	 அைவைாவுதல

●	 நிறுவனத்தின விதிமுணைகள 
ைற்றும் நிெநதணனகணைப் 
ெகிர்தல

●	 ெணியாைர் தரவுத்தைத்ணத 
அணுகுதல

●	 சுற்ைறிக்ணககள / 
அலுவைக கடடணைகணை 
விநியயாகித்தல

●	 கடடணைகணை 
விநியயாகித்தல

●	 வாடிக்ணகயாைர் தரவு 
ைற்றும் தயாரிப்புகணை 
அணுகுதல

●	 நொதுவான ஆர்வமுளை 
தகவணைப் ெகிர்தல

●	 தனிப்ெடட / துணை சார்நத 
முகப்புப் ெக்கங்கணைத் 
நதாடங்குதல

●	 அறிக்ணககணைச் சைர்ப்பித்தல
●	 நெருநிறுவன நதாணையெசி 

அணடவுகள

●	 வாடிக்ணகயாைர் நதாடர்பு
●	 நிகழ்நிணை கலவி ெயிற்சி
●	 கைக்கு நிணை 

விசாரணை
●	 நொருள இருப்பு 

விசாரணை
●	 நிகழ்நிணை விவாதம்
●	 விநியயாக யைைாணணை
●	 யதணவ நிணை விசாரணை
●	 உத்திரவாதத்ணதப் ெதிவு 

நசய்தல
●	 உரிணைக் யகாரிக்ணக
●	 விநியயாக முனயனற்ைம்
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நைாணெல வணையணைப்பு 
நதாழில நுடெத்ணத வழங்குவயதாடு 
அணைக்கற்ணை ஒலிெரப்ணெப் ெயனெடுத்தி 
குரல அலைது தரவு வணை இணைப்ணெ 
ஆதரிக்கிைது.  அணதப்யொை நைாணெல 
வணையணைப்புகளின நொதுவான 
ெயனொடு ணகயெசி, யடப்நைட (Tablet) 
ைற்றும் ெைவாகும்.  முநணதய காைங்களில 
கம்பியிலைா நதாடர்புகள வணையணைப்பில 
ஒலிகணை அனுப்புவதற்காக சுற்று 
ைாற்றுதணை அதிகைாக ெயனெடுத்தின.  
ஆனால தற்நொழுது தரவு ைற்றும் ஒலி 
ஆகியணவ ைாற்று வணையணைப்புகள 
ைற்றும் நொடடை ைாற்று வணையணைப்புகள 
ஆகிய இரணடு சுற்றுகளின வழியாக 
அனுப்ெப்ெடுகினைன.

நைாணெல வணையணைப்பின 
தணைமுணைகள பினவருைாறு
●	 முதைாம் தணைமுணை (1G) 1981  

 –  NMT நவளியீடு
●	 இரணடாம் தணைமுணை (2G) 1991  

 –  GSM நவளியீடு
●	 இரணடிலிருநது மூனறுக்கு 

இணடப்ெடட தணைமுணை (2.5) 2000  
 –  GPRS நவளியீடு

●	 மூனைாம் தணைமுணை  
 –  (3G) 2003 UK 3 G நவளியீடு

●	 ொனகாம் தணைமுணை 
 –  (4G) 2007

●	 ஐநதாம் தணைமுணை  
 –  (5G) 2019 +

முதைாம் தலைமுலை (1G) 1981 – NMT 
நவளியீடு
ஆரம்ெ காைங்களில நைாணெல அணைப்ெகள 
ஒப்புணை (Analog Transmission) 
ெரிைாற்ைத்ணத அடிப்ெணடயாகக் 
நகாணடிருநதன.  NMT எனெது Nordic 
Mobile Telephone Communication 
எனெணதக் குறிக்கிைது.  இதில வானணை 

11.1.2 நைாலபல் வலையலைப்புகள்
நைாணெல வணையணைப்பு அலைது 
நசலலுைார் வணையணைப்பு ‘நசல’ எனறு 
அணழக்கப்ெடும்.  அதிக எணணிணகயிைான 
சமிக்ணஞை ெகுதிகைால உருவாக்கப்ெடடது.  
இநத நசலகள ஒரு நெரிய ெரப்ெைணவ 
உருவாக்குவதற்காக இணைநதுளைது.  
ெயனர்கள இணைப்புகணை இழக்காைல 
ெலயவறு நசலகணை கடக்க முடியும்.  
ஒவநவாரு நசலலிலும், நைாணெல 
சமிக்ணஞைகணை அனுப்ெ ைற்றும் 
நெறுவதற்கான ஒரு அடிப்ெணட நிணையம் 
உளைது.  நைாணெல சாதனம் அருகில 
உளை அலைது குணைநதெடச அடிப்ெணட 
நிணையத்துடன இணைக்கப்ெடும்.

அடிப்ெணட நிணையங்கள 
பிை நதாணையெசி அலைது 
வணையணைப்புகளுக்கு அனுப்ெப்ெடும் 
இைக்க (Digital) ெரிைாற்ைத்துடன 
இணைக்கப்ெடடுளைன. நெரு ெகரங்களில 
உளை ெயனர்களின எணணிக்ணக 
அதிகைாக உளைதால இப்ெகுதியில 
நசலகள நெரும்ொலும் சிறியதாக 
இருக்கும்.  நைாணெல வணையணைப்பில 
நதாடர்புகள குரல, தரவு, ெடங்கள ைற்றும் 
உணர நசய்திகள யொனைவற்ைால 
உருவாக்கப்ெடுகிைது.  ொர்க்க ெடம் 11.5.

Marcocells

Microcells

Rural

Urban

படம் 11.5 நைாலபல் வலையலைப்பு
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இரண்டிலிருந்து மூன்றுக்கு 
இலடப்படட தலைமுலை (2.5G) 2000 
GPRS நவளியீடு
GPRS இங்கு அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடடது.  இது 
2G ைற்றும் 3G இணடயயயான நைாணெல 
வணையணைப்பிற்கான வைர்ச்சியில மிக 
அதிக காைம் இருநததாக கருதப்ெடுகிைது.  
GPRS எனெது General Packet Radio Service 
எனெணதக்குறிக்கிைது.  GPRS எனெது 
ஒரு தரவு யசணவயாகும்.  இது நசய்திகள, 
ெடச் நசய்திகள ைற்றும் மினனஞசலகணை 
அனுப்ெவும், நெைவும் நைாணெல 
சாதனங்கணை நசயலெடுத்துகிைது.  இது 
EDGE-ஐப் ெயனெடுத்தி 115 k bit /s வணர, 
அதிகெடசைாக 384 k bit/s யொனை 
மிகவும் பிரெைைான இயக்க யவகங்கணை 
அனுைதிக்கிைது.  Enhanced Data rates 
for Global Evolution எனெது EDGE-ன 
விரிவாக்கம் ஆகும்.  GSM தரவு ெரிைாற்ை 
விகிதங்கள நொதுவாக 9.6 k bit/s 
யவகத்ணத எடடியுளைது.

மூன்ைாம் தலைமுலை (3G) 2003 – 
UK 3G நவளியீடு
இநத தணைமுணை நைாணெல அணைப்புகள, 
ெலயவறு வணகயான நைாணெல நதாழில 
நுடெத் தரநிணைகணை ஒனறிணைக்கிைது.  
ெலலூடக யசணவகணை (MMS. 
குரலயசணவ, ஒலி, ஒளி ைற்றும் தரவு) 
ஆதரிக்கினை 2 M bit/s வணர உளை தரவு 
விகிதங்கணை விநியயாகிப்ெதற்கான 
(DMA ைற்றும் தரவுப் ெரிைாற்ைத்திற்கான 
அதிக அதிர்நவண ெடணடகணைப் 
ெயனெடுத்துகிைது.

UMTS எனெது ஒரு (Universal Mobile 
Telecommunication Systems) ஐயராப்பிய 
தரநிணை ஆகும்.  நைாணெல நதாணையெசி 
அணைப்புகள, தரவு அழிக்கப்ெடாைல 
இருப்ெதற்கும், விணைப்ெடடியல 
அணைப்புகளுக்கும் SIM அங்கீகாரத்துடன 
இைக்க வணகப்ெரிைாற்ைத்ணத நதாடர்நது 

அணைவரிணசயின ஒரு அணழப்புக்கு 
மிகக் குணைநத யொக்குவரத்து அடர்த்தி 
இருநதது.  குரல தரம் மிகவும் யைாசைாக 
இருநதது.  இணவகள உறுதியற்ை ைற்றும் 
குறியாக்கைற்ை ெரிைாற்ைங்கணைப் 
ெயனெடுத்தின.  இணவ அணனத்தும் 
இநத தணைமுணையின அணடயாைத்திற்கு 
ஏைாற்ைத்ணத அளித்தன.

இரண்டாம் தலைமுலை (2G) 1991 – 
GSM நவளியீடு
இரணடாம் தணைமுணையில நைாணெல 
அணைப்பு GSM உடன கூடிய இைக்க 
ெரிைாற்ைத்தில இருநதது.  GSM எனெது 
Global System for Mobile Communication 
எனெணதக் குறிக்கிைது.  இது 900MH2 
ைற்றும் 1800 MH2 அதிர்நவண 
கற்ணைகணைப் ெயனெடுத்திய 
பிரெைைான தரநிணை ஆகும்.      SIM-ஐப் 
ெயனெடுத்தி GSM நைாணெல அணைப்பு 
இைக்கப் ெரிைாற்ைத்ணத வைர்த்தது. 
SIM எனெது (Subscriber Indentity 
Module) எனெணதக் குறிக்கிைது.  இநதத் 
நதாழிலநுடெம் ெயனரின அணடயாைத்ணத 
அங்கீகரிக்கவும், விணைப்ெடடியல 
யொக்கங்களுக்காகவும், ெயனெடடது.  
இது அனுைதி இலைாைல ஒடடுக் 
யகடடணை தணட நசய்வதற்கான தரவுக் 
குறியாக்கத்ணதக் நகாணடிருநதது.  இநதப் 
ெரிைாற்ைம் TDMA Division Multiple Access 
ைற்றும் CDMA எனெது Code Division 
Multiple Access எனெணதயும் குறிக்கிைது.  
இது வணையணைப்பில அனுப்ெப்ெடும் 
தகவலகளின அைணவ அதிகரிக்கும் 
ஒரு வழிமுணை ஆகும்.  அடுக்கு உள 
துணைபுரியும் அணுகல வணையணைப்புகள 
ைற்றும் ரூடடிங் தைங்களுக்கு இணடயய 
தணடயற்ை யராமிங்ணக தடுக்கிைது.  
ஒவநவாரு ஆப்யரடடரும் முழுப் 
ெகுதிணயயும் உளைடக்க யவணடும்.  
அலைது யராமிங்ணக அனுைதிப்ெதற்கான 
ஒப்ெநதங்கணை நகாணடிருக்க யவணடும்.
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வடிவணைத்துக் நகாளவதற்கு 
யைம்ெடுத்தப்ெடட நுணைறிவு 
யதணவப்ெடுகிைது.  ைற்றும் நொடடை சுற்று 
வணையணைப்பில ரூடடிங் நசய்வதற்கான 
திைணனக் நகாணடுளைது.

Li – Fi எனெது தரவுப் ெரிைாற்ைத்திற்கு 
ஒளி உமிழும் இரு முணனயங்கணைப் 
(LEDS) ெயனெடுத்தும் கம்பியிலைா 
நதாழிலநுடெைாகும். ஆனால Wi-Fi 

எனெது தரவுப் ெரிைாற்ைத்திற்கு வானணை 
அதிர்நவணகணை ெயனெடுத்துகிைது.  Li – Fi 
எனெது Light Fidelity எனெதன சுருக்கைாகும்.  
ஷராலடு ஹாஸ் (Harald Haas) எனெவரால 
முதல முதலில Li – Fi எனை வார்த்ணத 
ெயனெடுத்தப்ெடடது. இவர் எடினெர்க் 
ெலகணைக்கழகத்தின யெராசிரியர் ஆவார்.  
கணினி அறிவியைாைர்கள ஆய்வகத்தில 224 
gbps யவகம் வணர நசயலெடுத்தி ஆராய்ச்சி 
ெணடநெற்று வருகிைது.  இணைய உைகத்தில 
மிகப் நெரிய புரடசி ெணடநெை உளைது.

ஐந்தாம் தலைமுலை (5G) 2019+
2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE / WiMAx) 
ணய விட 5G மிக உயர்நத நிணையில 
உளைது.  அதீத தரவு விகித நசயலொடு, 
குணைநத உணழப்பு, ஆற்ைல, யசமிப்பு, 
நசைவு குணைப்பு, உயர்நத அணைப்பு, திைன 
ைற்றும் பிை உயரிய சாதன இணைப்பு 
யொனைவற்ணை 5Gயின இைக்குகைாகும்.

IMT 2020 நதாழில நுடெத்தின 
உறுப்பினராக ITU (International 
Telecommunication Union) விடம் சைர்ப்பிக்க 
5G இரணடு கடடங்கைாக நவளியிடப்ெட 
உளைன.  முதைாவது Redease – 15 March 
2019-ல முடிநதது.  இரணடாவது Release 
– 16 எனெது March 2020-ல நவளியிடப்ெட 
உளைது.  ITU IMT 2020, ஒரு வினாடிக்கு 
20 ஜிகாபிட யவகத்ணத வழங்குகிைது.  இது 
15 ஜிகாநஹர்டஸ் மிலலி மீடடர் அணைகள 
ைற்றும் அதிக அதிர்நவண ஆகியவற்ைால 

ெயனெடுத்துகினைன.  தரவுப் ெரிைாற்ைம் 
WCDMA ணவப் ெயனெடுத்துகிைது.  
(Wideband code Division Multiple 
Access).  இது 384 k bit/s ைற்றும் 
2048 k bit/s இணடயய உளை தரவு 
விகிதங்கணைப் நெறுவதற்கான ஒரு 
நதாழிலநுடெைாகும்.  MPLS (Multiprotocol 
Label Switching) அலைது IPயின ‘over the 
air’ வணையணைப்பில சிை 3G யசணவ 
வழங்குெவர்கள ATMஐ (Asynchronous 
Transfer Mode) பினபுை வணையணைப்ொக 
ெயனெடுத்துகினைனர்.

இயக்க யையர் உள துணைபுரிநது 
2Gணயப் யொையவ இது யவறுெடட 
அணுகல வணையணைப்புகள ைற்றும் 
ரூடடிங் கைங்களுக்கு அப்ொல தணடயற்ை 
யராமிங்ணகத் தடுக்கிைது.  ெரிைாற்ைம், 
1900 ைற்றும் 2200 MHz.  இணடயயயான 
அதிர்நவண ெடணடகைாக இருநதன.  
UKவின அணனத்து UTMS உரிைதாரர்களும் 
2007 ஆம் ஆணடு டிசம்ெர் 31க்குள 80% 
ைக்கள நதாணகணய அணடநததால 20 
வருட உரிைம் நெற்றுளைனர்.

ொன்காம் தலைமுலை (4G) 2007
4G எனெது Adhoc ( ) வணையணைப்பு 
ைாதிரிணய அடிப்ெணடயாகக் நகாணடுளைது.  
இங்கு ஒரு நிணையான உள கடடணைப்பு 
நசயலொடு யதணவயிலணை.  Adhoc 
வணையணைப்பிற்கு உைகைாவிய 
இயக்க சிைப்ெம்சம் (எ.கா நைாணெல IP) 
ைற்றும் நைாணெல சாதனங்களுக்கான IP 
முகவரிக்கு துணைபுரிகினை உைகைாவிய 
IPV6-ன இணைப்பு யொனைணவ யதணவ.  
தர்க்க ரீதியாக யதர்நநதடுக்கப்ெடட 
IP வணையணைப்புகளில அதிக தரவு 
விகிதத்தில அதாவது 2 M bit/sலிருநது 
10-100 M bit/s வணர யராமிங் நசய்யைாம்.  
இது தாைதங்கணைக் குணைத்து புதிய 
யசணவகணை வழங்குகிைது.  Adhoc 
வணையணைப்பில தனணனத்தாயன 
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●	 இது இணையத்துடன இணைப்ணெ 
வழங்குகிைது.

●	 LAN ன எளிணை.
●	 இணைப்ணெ உறுதிப்ெடுத்துகிைது.
●	 நதாணைதூர இணைப்புகணை 

இணைக்க அனுைதிக்கிைது.
●	 குணைநத நசைவு ைற்றும் அதிக 

ெனணைகள.

11. 1. 4 RFID
1. RFID – Radio Frequency Identification
2. RFID – RF கம்பியிலைா 

நதாழிலநுடெத்ணத அணடயாைம் 
காை ெயனெடுத்துகிைது.

ஒரு நொருளில இணைக்கப்ெடடுளை 
யசமித்த தகவணை ெடிக்கவும் ைற்றும் 
நெைவும் வானணை அணைகளில RFID 
ெயனெடுத்தப்ெடுகிைது.  RFID இரணடு 
ெகுதிகணைக் நகாணடுளைது.  அணவ 
ெடிப்ொன ைற்றும் குறிப்பின அலைது யைபில 
ஆகும். RFID குறிப்ொன, டிரானஸ்மிடடர் 
ைற்றும் ரிசீவர் மூைம் நிறுவப்ெடடுளைன.  
RFID குறிப்ொனில உளை கூறுகள இரணடு 
ெகுதிகணைக் நகாணடுளைது.
●	 ணைக்யராசிப், தகவலகணை யசகரித்து 

நசயைாக்குகிைது.
●	 ஆணநடனா சமிக்ணஞைணய நெைவும், 

அனுப்ெவும் நசய்கிைது.
●	 குறிப்ொன அதன நிணனவாக 

வங்கியிடமிருநது தகவணை 
அளிக்கிைது.  ெடிப்ொன RFID கணினி 
நிரலுக்கு விணடணய அனுப்புகிைது.

RFID குறிப்பானின் இரண்டு வலககள்
1. நசயல (Active) RFID குறிப்ொன, 
2. நசயைற்ை (Passive) RFID, 

நெயல் RFID குறிப்பான்
நசயைற்ை RFID குறிப்ொன ெடிப்ொனின 
வானணை ஆற்ைணை ெயனெடுத்திக் 

நிரூபிக்கப்ெடடுளைது.  3GPP தரநிணை, 
புதிய வானணை நைனநொருணை 
ெயனெடுத்துகிை வணையணைப்ணெ 
உளைடக்கியது.  600 MHz முதல 6GHz 
வணர உளை குணைநத அதிர்நவணகளில 
5G வானணைணய அணுக முடியும்.  
குணைநத அதிர்நவணகளில இதன யவஉம் 
4G அணைப்ணெ விட குணைவாகயவ 
உளைது.  இது 15% முதல 50% வணர 
யவகைாக ைதிப்பிடப்ெடுகிைது.

11.1.3 WLANS 802.11
Wi – Fi எனெது Wirless Fidelity எனெணதக் 
குறிக்கும்.  இது கம்பியிலைா வணையணைப்பு 
நதாழில நுடெைாகும்.  இநதத் நதாழில நுடெம் 
கணினிகள ைற்றும் பிை சாதனங்கணை 
குறும்ெரப்பு வணையணைப்பு ைற்றும் 
வணையில கம்பிகள ைற்றும் யகபிளகள 
இலைாைல பிை ைாற்று சாதனங்களுடன 
இணைக்க அனுைதிக்கிைது.  WLAN எனெது 
Wireless Local Area Network எனெதாகும்.  
802.11 எனெது நெறிமுணையின நதாழிலநுடெ 
குறியாகும்.  ொர்க்க ெடம் 11.6

படம் 11.6 Wi – Fi

Wi – Fi ன் ென்லைகள்
●	 இது இணையத்திற்கு இயக்கத்ணத 

வழங்குகிைது. (எ.கா. வீடடிலும், 
அலுவைகத்திலும் Wi – Fi ைற்றும் 
hotspot கைால, கம்பியிலைா இணைய 
இணைப்பு கிணடக்கிைது.
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RDID அலைப்பின் இரண்டு வலககள்
●	 நசயல RFID அணைப்பு: இநதக் 

குறிச்நசால ஒரு தனித்தனணைணயக் 
நகாணடுளைது.  இநத அணைப்புகள, 
நீணட தூரங்கள ைற்றும் வாகனங்கள 
யொனை உயர்ைதிப்பு நொருடகணை 
கணகானிக்கவும் ெயனெடுகினைன.

நெயைறை RFID அலைப்பு
இது ெடிப்ொன ஆணநடனா முதல 
குறிப்ொன ஆணநடனா வணர உளை 
ஆற்ைல மூைைாக ஆற்ைணைப் நெறுகிைது.

நெயைறை RFID அலைப்பின் நெயல்பாடு
தூணடுதல இணைப்பு முணைணயப் 
ெயனெடுத்தி ஒரு நசயைற்ை RFID அணைப்பு 
(Induction Coupling method)

தூணடுதல இணைப்பு 
முணைணயப் ெயனெடுத்தி RFID குறிப்ொன, 
ெடிப்ொனிடமிருநது ஆற்ைணைப் நெறுகிைது.  
ொர்க்க ெடம் 11.9

Reader

Reader coil inductively coupled to tag coil

Tag

படம் 11.9 படிப்பான், குறிப்பான்

ெடிப்ொன சுருள தூணடுதல மூைம் 
குறிப்ொன தூணடுதல இணைப்ணெ 
ெயனெடுத்தி சுருள உடன 
இணைக்கப்ெடடுளைது.

EM அணை ெடம் 11.9 நசயைற்ை 
RFID ெரவல முணைணயப் ெயனெடுத்தி 
ஒரு நசயைற்ை RFID அணைப்பு: (EM WAVE 
PROPAGATION METHOD).

ெடிப்ொனின ஆனநடனா தனக்குக் 
கிணடக்கும் மினகாநத அணைகணை 
ெரிைாற்ைம் நசய்கிைது.  ொர்க்க ெடம் 11.10.

நகாளகிைது.  யசமித்த தகவலகள 
ெடிப்ொறுக்கு அனுப்ெப்ெடுகிைது.

RFID அலைப்பின் முக்கிய கூறுகள்
3G RFID3G RFID குறிச்நசால: இது ஒரு சிறிய 
ஆணநடனாவுடன இணைக்கப்ெடடட 
ைற்றும் மூைக்கூறு (Substrate) 
மீது ணவக்கப்ெடடுளை சிலிக்கான 
ணைக்யராசிப்-ஐ நகாணடுளைது.

படம் 11.7 RFID குறிசநொல்

ஒரு ெடிப்ொன (Reader): தகவல 
நதாடர்புக்குப் ெயனெடுத்தப்ெடும் 
சிக்னலகணை ெரிைாைவும், 
நெறுவதற்குைான ஆணநடனாவுடன 
கூடிய வருடிணயக் (Scanner) 
நகாணடுளைது.  ொர்க்க ெடம் 11.8

படம் 11.8 RFID படிப்பான்

ஒரு கடடுப்ொடடாைர்: இது 
நுணநசயலியுடன கூடிய புரவைன 
கணினியாகும்.  இது ெடிப்ொனின 
உளளீடணடப் நெற்று தரவுகணை 
நசயைாக்குகிைது.
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உருவாக்கப்ெடுகிைது.  
கணினி நதாடர்பிற்கான 
த ர நி ண ை க ண ை 
விவரிக்கிைது.  (ொர்க்க 
ெடம் 11.12)

OSI அடுக்கு
1. ெருநிணை அடுக்கு (Physical 

Layer): இது முதைாம் அடுக்கு 
ஆகும்.  இது சாதனங்களுக்கு மின 
ைற்றும் ெருநிணை குறிப்புகணை 
வணரயறுக்கிைது.

2. தரவு இணைப்பு அடுக்கு (Datalink 
Layer): இது இரணடாம் அடுக்கு ஆகும்.  
இது ெரிைாற்ைப்ெடும் தரவுகள பிணழகள 
இலைாைல இருப்ெதற்கு உத்திரவாதம் 
அளிக்கிைது.  இது ஈதர் நெடடுக்கு 
802.3 ைற்றும் Wi-Fiக்கு 803.11 
யொனை எளிய நெறிமுணைகணை 
நகாணட அடுக்காகும்.

3. வணையணைப்பு அடுக்கு (Network 
Layer): இது மூனைாம் அடுக்கு 
ஆகும்.  இது தரவு நொடடைங்களின 
ொணதணயத் தீர்ைானிக்கிைது.  
இநத அடுக்கில IP முகவரிணயப் 
ெயனெடுத்தி தரவுப் நொடடைங்களின 
ொணத கணடுபிடிக்கப்ெடுகிைது.

4. இடைாற்ை அடுக்கு (Transport Layer): 
இது ொனகாம் அடுக்காகும்.  இது 
தரவு நவற்றிகரைாக இடைாற்ைம் 
நசய்யப்ெடுவணத உறுதி நசய்கிைது.  
இது பிணழ யசாதணன நசயலொடணட 
நகாணடுளைது.

5. நதாடர் அடுக்கு (Session Layer): 
இது ஐநதாம் அடுக்காகும்.  இது 
ெலயவறு வணையணைப்பு 
நி று வ ன ங் க ளு க் கி ண ட ய ய 
நிறுவப்ெடட அணைப்பு 
நதாடணர கணடறிகிைது.  
இது கணினிகளிணடயய 
உணரயாடலகணை கடடுப்ெடுத்துகிைது.  

The tag amtenna reflects back
the received signal

Reader antenna sends
electric signal to the tag
antenna

படம் 11.10 EM அலைகல்ளப் பயன்படுத்தி நெயறை 
RFID பரிைாறைம் நெயதல்

ெடம் குறிப்ொனின ஆனநடனா 
தனக்கு கிணடக்கும் சமிக்ணஞைகணை 
பிரதிெலிக்கிைது.

ெடம் ெடிப்ொன ஆனநடனா 
மின சமிக்ணஞைகணை குறிப்ொன 
ஆனநடனாவிற்கு அனுப்புகிைது.

நெயல் RFID அலைப்பின் நெயல்பாடு
ெடிப்ொன ஆனநடனாணவப் ெயனெடுத்தி 
குறிப்ொனுக்கு சமிக்ணஞைகணை 
அனுப்புகிைது.  ொர்க்க ெடம் 11.11

Antenna

Computer

Reader or
interrogator

Tag or
transponder

படம் 11.11 நெயல்படும் RFID அலைப்பு

11.2 குறிப்பு ைாதிரி
11.2.1 OSI ைாதிரி
Open System Inter Connection (OSI) ைாதிரி 
1934 ஆம் ஆணடு கணடுபிடிக்கப்ெடடது.  
இது நைனநொருளுடன வணையணைப்பு 
நெறிமுணைகணை இயக்கும் நொதுவான 
கடடணைப்பு ஆகும்.  யைலும் அணைப்பு 
நொதுவான வழிகாடடுதல அடிப்ெணடயில 
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இைக்கு இடத்ணத எப்ெடி அணடவது எனறும் 
கூறுகிைது.  ொர்க்க ெடம் 11.13

TCP நசயலொடு: TCP / IP இரணடு 
நெறிமுணைகளின கைணவயாகும்.  
Transmission control protocol (TCP) and 
Internet Protocol (IP) இணைய நெறிமுணை 
(IP) நொதுவாக வணைப்பினனலகளில 
அனுப்ெப்ெடும் ொக்நகடடுகளின 
தைவணைப்புகணை குறிப்பிடுகிைது.  இது 
ொக்நகடடுகள எங்யக யொவது, எப்ெடிப் 
யொவது ைற்றும் இைக்ணக எவவாறு 
அணடவது யொனைவற்ணைக் குறிக்கிைது.  
ெரிைாற்ைக் கடடுப்ொடடு நெறிமுணை (TCP) 
எனெது தரவுப் ெரிைாற்ைத்ணத உறுதி 
நசய்கிைது.  நொடடைங்களின பிணழகணை 
சரிொர்த்து யதணவப்ெடின ைறு ெரிைாற்ைம் 
நசய்வதற்கான யகாரிக்ணக ணவக்கிைது.
பிரபைைான TCP / IP நெறிமுலைகள்
●	 HTTP இது வணை ெயனருக்கும் ைற்றும் 

வணை யசணவயகத்திற்கும் இணடயய 
ெயனெடுத்தப்ெடுகிைது ைற்றும் இது 
ொகாப்ெற்ை தரவு ெரிைாற்ைத்ணத 
வழங்குகிைது.

●	 HTTPS இது வணைப்ெயனருக்கும் ைற்றும் 
வணை யசணவயகத்திற்கும் இணடயய 
ெயனெடுத்தப்ெடுகிைது.  இது ொதுகாப்ொன 
தரவு ெரிைாற்ைத்ணத உறுதிநசய்கிைது.

உதாரைைாக, நதாணைவில உளை 
ஒரு கணினிணய அணுகும் யொது 
உங்கள கணினிக்கும் நதாணைவில 
உளை கணினிக்கும் இணடயய 
நதாடர் உருவாக்கப்ெடுகிைது.

6. விைக்கக் காடசி அடுக்கு (Pressentation 
Layer): இது ஆைாவது அடுக்கு ஆகும்.  
இது அடுத்த (ெயனொடடு அடுக்கு) 
அடுக்கிற்கு தரணவ நைாழி நெயர்த்து 
தருகிைது.  குறியாக்கம் ைற்றும் 
ைணைகுரியாக்க நெறிமுணைகள 
இநத அடுக்கில ஏற்ெடுகினைன.  இது 
ொதுகாப்பு துணை அடுக்ணக (Secule 
Socket Layer SSL) ஐ ஒத்ததாகும்.

7. ெயனொடடு அடுக்கு (Application 
Layer): இது ஏழாவது அடுக்காகும்.  இது 
கணினியில உளை நைனநொருணை 
உளைடக்கிய ெயனர் இணடமுக 
யைணடயாக நசயலெடுகிைது.

11. 2. 2 TCP/IP
Transmission Control Protocol / Internet 
protocol (TCP / IP) எனெது இணையத்தின 
அணனத்து கணினிகளிலும் 
தகவல நதாடர்புகணை நிர்வகிக்கும் 
நெறிமுணைகளின நதாகுப்ொகும்.  TCP / IP 
நெறி முணை தகவணை எவவாறு நதாகுத்து 
அனுப்புவது, நெறுவது ைற்றும் அதனுணடய 

படம் 11.12 OSI அடுக்குகள்
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●	 ெயனொடடு அடுக்கு (Application Layer): 
ெயனொடடு வணை நசயல முணைகள 
File Transfer Protocol (FTP), Hyper 
Text Transfer Protocol (HTTP), ைற்றும் 
Simple mail Transfer Protocol (SMTP) 
ஆகியவற்ணை உளைடக்கியது.

11. 2. 3 பிை வலையலைப்பு 
நெறிமுலைகள்

OSI ைற்றும் TCP / IP வணை நெறிமுணைகணைத் 
தவிர ைற்ைணவ பிை வணை நெறிமுணைகள 
எனறு அணழக்கப்ெடுகினைன. இணவ 
வணையணைப்பு நதாடர்பில ொதுகாப்புக்காக 
HTTPS, SSL ைற்றும் SFTP ஆகியவற்ணை 
உளைடக்கியது.  இயத யொனறு 
வணையணைப்பு அடுக்குகளில, IP, ARP, 
ICMP, IGMP, IGMP இடைாற்ை அடுக்குகளில 
TCP, UDP ைற்றும் ெயனொடடு அடுக்குகளில 
HTTP, FTP, Telenet, SMTP ைற்றும் DNS 
யொனைணவ உளைடங்கி உளைது.

HTTPS எனெது Hyper Text 
Transfer Protocol Secure எனெதாகும்.  
குறியாக்கப்ெடட தரணவ ொதுகாப்ொன 
இணைப்பில ெரிைாற்ைம் நசய்வதற்கான 
நெறிமுணை ஆகும்.  இநத HTTPS தரணவ 
அதிகப்ெடுத்துகிைது ைற்றும் Wi-Fi யொனை 
நொது வணையணைப்புகளில தரவுப் 
ொதுகாப்ணெ வழங்குகிைது.  ொர்க்க ெடம் 11.14

●	 FTP இது கணினிகளுக்கிணடயய 
யகாப்புகணை அனுப்ெவும் நெைவும் 
ெயனெடுகிைது.

நடாலைன் (Domain) நபயரகள் ைறறும் 
TCP / IP முகரிகள்
எநத வணைதைத்திற்கும் IP முகவரிணய 
நிணனவில ணவத்துக் நகாளவது 
எளிதலை.  அதற்குப் ெதிைாக நடாணைன 
நெயர்கள ெயனெடுத்தப்ெடுகினைன.  
எடுத்துக்காடடாக 216.58.216.164 எனெது 
Google க்கான IP முகவரி ஆகும்.  Goole.
com எனெது நடாணைன நெயராகும்.

TCP / IP யின் பல்யவறு அடுக்குகள்
TCP / IP நெறிமுணையில ொனகு அடுக்குகள 
உளைன.  இணவ ஒவநவானறுக்குைான 
விைக்கம் கீயழ நகாடுக்கப்ெடடுளைது.
●	 வணர அணுகள அடுக்கு (Networ Access 

Layer): நொடடைங்கணை (Packets) 
தயாரிப்ெதில ெங்கு வகிக்கிைது.

●	 இணைய அடுக்கு (Internet Layer): 
நொடடைங்கள எவவாறு வழங்கப்ெடும் 
என விவரிக்கிைது.

●	 இடைாற்ை அடுக்கு (Transport Layer): 
சரியான தரவு ெரிைாற்ைத்ணத உறுதி 
நசய்கிைது.
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படம் 11.13 TCP / IP அடுக்கு
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எடுத்துக்காடடுகைாகும்.  ெயனர் 
ைற்றும் வணைதைத்திற்கு இணடயில 
ெரிைாற்ைம்நசய்யப்ெடும் தரவு மூனைாம் 
ெெரால திருடப்ெடடு ெடிக்கயவா அலைது 
ைாற்ைம் நசய்யயவா முடியாது.  ஆனால, 
வரம்புக்குடெடடு இணத குறிமுணை (encode) 
நசய்யைாம்.  எடுத்துக்காடடாக யொர்ட 
(Port) எணகள ைற்றும் யஹாஸ்ட (Host) 
முகவரிகணை குறிமுணை நசய்யைாம்.

சாதாரை ைனிதர்களின 
ொர்ணவயில ெயனர்கள ொர்க்க விரும்பும் 
வணைதைத்ணதப் ொர்ணவயிட HTTPS 
உறுதி அளிக்கிைது.

எடுத்துக்காடடாக, ொம் hdfcbank.
com எனை வங்கி வணைதைத்ணதப் 
ொர்ப்யொம்.  இதில https, வணையணைப்பில 
ொதுகாப்ொன வங்கிப் ெரிவர்த்தணனக்கு 
துணை புரிகிைது.  நுணழவுப் ெக்கத்தில 
(Login page) உடபுகும் யொது https 
ஐ சிை குறிப்பிடட வடிவணைப்பில 
முகவரிப்ெடணடயில ொர்க்கைாம்.  இது 
முக்கியைாக ெை ெரிைாற்ைங்கள 
அலைது ெயனர்களின தனிப்ெடட தரவு 
ெரிைாற்ைங்கள யொனைவற்றிக்கு 
மிகவும் ொதுகாப்ொக இருக்கிைது.  வங்கி 
வணைதைங்கள Https க்கான நொதுவான 

படம் 11.14 வலையலைப்பு அடுக்குகள்

படம் 11.15 TCP / IP நெறிமுலைகள்
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●	 இலைய கடடுப்பாடடு நெயதி 
நெறிமுலை Internet Control Message 
Protocol (ICMP)

இது பிணழ நசய்திகள ைற்றும் நசயலொடடுத் 
தகவலகணை அனுப்ெ வணையணைப்பு 
சாதனங்கைால ெயனெடுத்தப்ெடுகிைது.  
எடுத்துக்காடடு யஹாஸ்ட (Host) அலைது 
ரூடடணர (Router) அணுக முடியவிலணை 
அலைது யகடகப்ெடட யசணவ 
வழங்கப்ெடவிலணை.

●	 இலைய குழு யைைாண்லை 
நெறிமுலை Internet Group Management 
Protocol (IGMP)

இது ெை IP முகவரிகணை ஒயர 
யெரத்தில ெை குழுக்களின நசய்திகணை 
அனுப்புவதற்கு யஹாஸ்டகள ைற்றும் 
ரூடடர்கைால ெயனெடுத்தப்ெடும் நதாடர்பு 
நெறிமுணை ஆகும்.

இடைாறை அடுக்கு (Transport Layer)
நதாடர்கள அங்கீகரிக்கப்ெடடு இநத 
அடுக்கில உளை யஹாஸ்டகளுக்கு 
இணடயில தரவுப் நொடடைங்கள 
ைாற்றிக் நகாளைப்ெடுகினைன.  இநத 
அடுக்குகளில நிறுவப்ெடட இரணடு முக்கிய 
நெறிமுணைகள.
●	 பரிைாறை கடடுப்பாடடு நெறிமுலை 

Transmission Control Protocol 
(TCP): இரணடு யஹாஸ்டகளுக்கு 
இணடயய ெம்ெகைான இணைப்பு 
சார்நத ெரிைாற்ைத்ணத வழங்குகிைது.  
இரணடு யஹாஸ்டுகளுக்கு இணடயய 
ொக்நகடடுகள வழங்குவணத உறுதி 
நசய்கிைது.

●	 பயனர யடடடாகிராம் நெறிமுலைகள் 
User Datagram Protocol (UDP): இது 
இணைப்பு இலைாதது, ெம்ெகத்தனணை 
இலைாதது, ஒனறுக்கு - ஒனறு அலைது 
ஒனறுக்கு - ெை விநியயாகங்கணை 
வழங்குகிைது.

TCP / IP நசயலமுணைகள ஒரு 
அடுக்கு கடடணைப்ணெ அடிப்ெணடயாகக் 
நகாணடது.  TCP / IP ொனகு அடுக்குகணை 
நகாணடுளைது.  ொர்க்க ெடம் 11.15.

வலையலைப்பு இலடமுக அடுக்கு
இடு அடிைடட நிணையில உளை அடுக்கு 
ஆகும்.  இது ெருநிணை ைற்றும் தரவு 
இணைப்பு அடுக்குகணை ஒப்பிடும் ஒரு OSI 
அணைப்புநிணை ஆகும்.  இதில ெலயவறு 
TCP / IP நெறிமுணைகைாகிய குறும்ெரப்பு 
வணையணைப்பிற்கான Ethernet ைற்றும் 
Token Ring, ெரநத வணையணைப்பிற்கான 
X.25, Frame delay ைற்றும் ATM 
யொனைவற்ணை இநத அடுக்கில 
ெயனெடுத்துகிைது.  இது ெம்ெகத்தனணை 
இலைாத அடுக்கு ஆகும்.

வலையலைப்பு அடுக்கு
இது வணையணைப்புகள ைத்தியில 
தரவிற்கு முகவரியிடடு, நதாகுத்து ைற்றும் 
நெறிப்ெடுத்துவதற்கான அடுக்காகும்.

வலையலைப்பு அடுக்கில் நெயல்படும் 
முக்கியைான இலைய நெறிமுலைகள்
●	 இலைய நெறிமுலை Internet 

Protocol (IP): நொடடைங்கணை வழங்க 
IP முகவரிகணைப் ெயனெடுத்தி 
வழிப்ெடுத்தும் நெரிமுணை ஆகுை.  இது 
ஒரு ெம்ெகத் தனணை இலைாததாகும்.  
இது தகவணை விநியயாகிக்க உறுதி 
அறிக்காது.

●	 முகவரி தீரவு நெறிமுலை Address 
Resolution Protocol (ARO): IP 
MAC (Medium Access Control) 
முகவரிகைாக உறுதி நசய்கிைது.  (Mac 
முகவரி எனெது வணையணைப்பில 
ஒவநவாரு சாதனத்ணதயும் தனிப்ெடட 
முணையில கணடறியும் வனநொருள 
அணடயாை எண ஆகும்).  அதாவது, 
IP வணையணைப்பு முகவரிணய Mac 
முகவரிக்கு இணைக்கிைது.
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முழுணையான யகாப்புகணை 
அனுப்ெவும் நெைவும் அனுைதிக்கிைது.

●	 Telnet: இணையத்தில ஒரு 
கணினிணய ைற்நைாரு கணினியயாடு 
இணைக்கிைது.

●	 Simple Mail Transfer Protocol 
(SMTP): மினனஞசல யசணவகணை 
வழங்குகிைது.

●	 Domain Name System (DNS): பிை 
கணினிகணை எணகணைக் காடடிலும் 
நெயர்கணைக் நகாணடு குறிப்பிடுகிைது.

பயன்பாடடு அடுக்கு (Application Layer)
TCP / IP ைாதிரியின ெயனொடடு அடுக்கு OSI 
குறிப்பு ைாதிரியின நதாடர், விைக்கக் காடசி, 
ெயனொடடு அடுக்குகணை ஒத்திருக்கும்.  
மிகப் பிரெைைான ெயனொடடு அடுக்கு 
நெறிமுணைகள பினவருைாறு.
●	 Hypertext Tranfer Protocol (HTTP): 

இது உைகைாவிய வணையின முக்கிய 
நெறிமுணை ஆகும்.

●	 File Transfer Protocol (FTP): 
யசணவயகத்தில இருநது ெயனருக்கு 

 
 

இணையம் உைநகங்கிலும் உளை சிறிய ைற்றும் நெரிய வணையணைப்புகள இணைநது 
உைகைாவிய வணையணைப்ணெ உருவாக்குவது இணையம் எனப்ெடும்.

அக இணையம் இது நிறுவனங்கைால ெயனெடுத்தப்ெடும் வணைதைம் ஆகும்.  ெணியாைர்கள 
அவர்களுணடய நிறுவனம் நதாடர்ொன தகவணை அணுகக் கூடிய இடத்ணத 
வழங்குகிைது.

புை இணையம் இது இணைய நதாழில நுடெத்ணத ெயனெடுத்தும் ஒரு தனிப்ெடட வணையணைப்பு 
ஆகும்.  வாடிக்ணகயாைர், விற்ெணனயாைர், ெங்குதாரர் ஆகியவர்களுக்கு இணடயய 
வணிகத் தகவலகணைப் ெகிர்நது நகாளவதற்கான வணையணைப்ொகும்.

APRANet Advanced Research Projects Agency Network
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol
Wi-Fi Wireless Fidelity.
RFID Radio Frequency Identification. 
OSI Open System Interconnection
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure
FTP File Transfer Protocol
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
UDP User Datagram Protocol 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol

DNS Domain Name System
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 அ) 1, 2, 3, 4 ஆ) 2, 3, 4, 1
 இ) 3, 4, 1, 2 ஈ) 4, 3, 2, 1
4. இணைய நதாடர்பின 

__________ குரல, தரவு, ெடங்கள 
ைற்றும் உணரச்நசய்திகைால 
உருவாக்கப்ெடடுளைது.

 அ) சமூக ஊடகம்
 ஆ) நைாணெல வணையணைப்பு
 இ) வாடஸ்ஆப்
 ஈ) நைனநொருள
5. Wi-fi-ன விரிவாக்கம்
 அ) Wireless Fidelity 
 ஆ) wired fidelity 
 இ) wired optic fibre 
 ஈ) wireless optic fibre
6. ஒரு நிறுவனத்தின 

உறுப்பினர்களுக்கு தணட 
நசய்யப்ெடட அணுகணைக் நகாணட 
TCP / IP வணையணைப்பு

 அ) LAN ஆ) MAN
 இ) WAN ஈ) Intranet
7. RFID-ன விரிவாக்கம்
 அ) Radio Free identification 
 ஆ) real Frequency identity 
 இ) Radio Frequency indicators 
 ஈ) Radio Frequency Identification.
8. நவற்றிகரைான தரவு அனுப்புதணை 

உைதி நசய்து OSI அடுக்கில 
நசயலொடுகளின

 அ) ெயனொடடு அடுக்கு
 ஆ) வணையணைப்பு அடுக்கு
 இ) இடைாற்ை அடுக்கு
 ஈ) ெருநிணை அடுக்கு

பகுதி – அ 
 I.   ெரியான விலடலயத் 

யதரந்நதடுத்து எழுதுக
1. கணினி வணையணைப்புகளில ஒரு 

உைகைாவிய வணையணைப்பு எது?
 அ) இணையம் ஆ) நைாணெல
 இ) நதாடர்பு ஈ) நெடிமுணை
2. வணிகத் தகவலகணை 

ொதுகாப்ொக வாடிக்ணகயாைர்கள, 
விற்ெணனயாைர்கள ைற்றும் 
ெங்குதாரர்களுக்கு இணடயய 
ெகிர்நது நகாளை உதவும் இணைய 
நதாழில நுடெம் ைற்றும் நொது 
நதாணைத் நதாடர்பு முணைகணை 
ெயனெடுத்துவதற்கான எளிய வழி 
எது?

 அ) புை இணையம்
 ஆ) அக இணையம்
 இ) ஆர்ொ நெட
  ஈ) ஆர்க்நெட
3. பி ன வ ரு வ ன வ ற் ண ை ப் 

நொருத்தி சரியான விணடணயத் 
யதர்நநதடுக்கவும்.

 1.  HTTP -  உைகைாவிய வணையின 
முக்கிய நெறிமுணையாகும்.

 2.  FTP -  ய ச ண வ ய க த் தி லி ரு ந து 
மு ழு ண ை ய ா ன 
யகாப்புகணை  அனுப்ெவும், 
நெைவும் ெயனணர 
அனுைதிக்கிைது.

 3.  SMTP -  மினனஞசல யசணவணய 
வழங்குகிைது.

 4.  DNS -  எணகணைக் காடடிலும் 
நெயர்கணைக் நகாணடு 
பிை கணினிகணை 
கணடறிகிைது.

வினாக்கள்

பாடம் 11 வலையலைப்பு எடுத்துக்காடடுகள் ைறறும் நெறிமுலைகள்182
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2. RFID நசயலெடுத்தப்ெடட கணினியின 
கூறுகணை ெடடியலிடுக?

3. HTTP, HTTPS, FTD – சிறுகுறிப்பு 
வணரக.

4. TCP / IP குறிப்பு ைாதிரியில உளை 
அடுக்குகள யாணவ?

5. விரிவாக்கம் தருக ARP, ICMP, SMTP 
ைற்றும் DNS.

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பக்க அ்ளவில் 

விலடயளிக்கவும்
1. இணையம், அகஇணையம் ைற்றும் 

புை இணையம் விரிவாக விைக்குக?
2. OSI ைாதிரிணய அதன அடுக்குகயைாடு 

விவாதிக்கவும்.
3. TCP / IP ைற்றும் OSI குறிப்பு ைாதிரிக்கு 

இணடயய உளை யவறுொடணட 
எழுதுக.

4. நைாணெல வணையணைப்பின 
வைர்ச்சி ைற்றும் அதன ெனணை, 
தீணைகணை விைக்குக.

9. பினவருவனவற்றுள ெரிைாற்ைத்தின 
யொது தரணவப் ொதுகாப்ெது எது?

 அ) HTTPS ஆ) HTTP
 இ) FTP  ஈ) SMTP
10. எது மினனஞசல யசணவணய 

வழங்குகிைது?
 அ) DNS ஆ) TCP
 இ) FTP ஈ) SMTP

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விலடயளிக்கவும்  

1. அக இணையம் – வணரயறு.
2. நைாணெல வணையணைப்பின ெயன 

எனன?
3. WiFi-ன ெனணைகள யாணவ?
4. எத்தணன வணகயான RFID 

அணைப்புகள உளைன?  அணவ 
யாணவ?

5. விரிவாக்கம் தருக – HTTP, HTTPS, 
FTP.

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்திய்ளவில் 

விலடயளிக்கவும்  
1. இணையம், அக இணையம், புை 

இணையம் ஒனபிடுக?

ைாைவர நெயல்பாடு

●	 http ைற்றும் https உடன உளை சிை வணை முகவரிகணை வரிணசப்ெடுத்துக.
●	 சிை http வணை முகவரிகணை கணடறிக.
●	 httpsக்கு எடுத்துக்காடடுகள தருக.
●	 http ைற்றும் httpsக்கு இணடயய உளை யவறுொடணட நீங்கள அறிவீர்கைா?
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 கற்ைலின் சநாககஙகள்
●	 இதையததின ைரியவான கையல்்பவாடடிற்கு க்ளப க்பயர் முதறதையின ததத்தய 

புரிந்து ககவாள்ளுதல்.
●	 IP முக்ரிகளின முககியதது்ததத அறிதல்.
●	 URL ைற்றும் அதன ்தககத்ள  அறிதல்.
●	 DNS இன ்பகுதிகத்ளயும் அதன ்பணிகத்ளயும் அறிந்து ககவாள்ளுதல்.
●	 DNS எவ்வாறு த்தல கையகிறது என்பதத அறிதல்.

12.1 அறிமுகம்
ஆரம்்ப கவாலஙகளில் ்தலதத்ளஙகள் 
அதனததும் அ்ற்றின ஐபி முக்ரிகள் (IP 
Address) மூலதை  அணுகப்பட்டன. இந்த 
ஐபி முக்ரிகத்ள (எணக்ளவாக இருப்பதவால்) 
நிதனவில் ககவாள்்து மிகக கடினைவான 
ஒனறவாக இருந்தது. ஆகத் நிதனவில் 
ககவாள்்தற்கு எளிதவான க்ளப க்பயர்கள் 
(Domain Names) உரு்வாககப்படடு அத்  
IP முக்ரிகளு்டன கதவா்டர்பு ்படுததப்பட்டன. 
தகபத்பசியின  ஃத்பவான புககில் அதனதது 
கதவா்டர்பு எணகளும் (Phone Numbers) 
அந்தந்த க்பயர்களில் தைமிககப்படடு, 
அதகதவா்டர்பு க்பயர்க்ளவால் (contact names) 
அணுகப்படுகினறன. அததபத்பவால 
க்ளபக்பயர்  முதறதையவானது (DNS)  
க்ளபக்பயர்கள் (Domain names) / 
புர்லன க்பயர்களின (Host names) 
அதனதது அத்டவுகத்ளயும் (directory) 

்பரவாைரிதது அ்ற்தறப ்பயன்படுததி 
்தலதத்ளஙகத்ள அணுக உதவுகிறது. 

12.2 DNS கணசணாடடம்
்தலயதைபபில் ஒரு தக்ல் 
இலககிதன அத்ட்தற்கு ஏழு 
அடுககுகத்ள க்டந்தவாக த்ணடும். 
்பயன்பவாடடு அடுககு ஏழு அடுககுகளில் 
ஒனறவாகும். ்பயன்பவாடடு அடுககில்  ்பல 
்பயன்பவாடுகள்  உள்்ளன. அ்ற்றில் 
ஒனறுதவான க்ளப க்பயர் முதறதை (DNS). 
இதையம் IP முக்ரியின அடிப்பத்டயில் 
கையல்்படுகிறது. க்ளபக்பயரின 
அடிப்பத்டயில் அல்ல. ஆனவால் நீண்ட 
எணகத்ளக ககவாண்ட ஐபி முக்ரிகத்ள 
வி்ட க்ளபக்பயர்கத்ளப ்பயன்படுதது்து 
எளிதவானது. ஒரு ்தலயதைபபில் 
க்ளபக்பயதர அனுைதிகக, க்ளபக்பயர் 
முதறதை (DNS) ்பயன்படுததப்ப்ட 

184
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185பாடம் 12 களப்பயர் முறைறை

எவ்வாறு கதவு எணகள் ககவாடுககப்படுகிறததவா 
அததபத்பவால ஒரு ்தலயதைபபில் உள்்ள 
ஒரு கணினிதய கண்டறிய ஐபி முக்ரி 
்பயன்படுததப்படுகிறது. ்தலயதைபபில் 
்பயன்படுததப்படும் கணினிகளின 
எணணிகதக அதிகரிககும் த்பவாது 
அதிக எணணிகதகயிலவான முக்ரிகள் 
ததத்ப்படுகினறன. இது இரணடு 
்தகயவான முக்ரி முதறகளுககு 
்ழி்குததுள்்ளது அத்   IPv4  ைற்றும்  IPv6.

த்ணடும். (க்ளபக்பயரிலிருந்து IP 
முக்ரிதய க்பவாருததுதல் (Mapping) 
்தலயதைபபு முழு்தும் ஒததிதைத் 
உறுதி கையய த்ணடும்.)

DNS ஆனது, க்பயர் தைத்யகஙகள் 
(Name servers) மூலம் அதைககப்படும் 
க்ளபக்பயரிலிருந்து IP முக்ரி 
க்பவாருததுததல கையகிறது. டிஎனஎஸ் 
த்தல கையயும் விதம் ்பற்றி அறிய முதலில் 
நவாம் IP முக்ரி, URL, ைற்றும் DNS கூறுகள் 
்பற்றி கதரிந்து ககவாள்்ள த்ணடும். எனத், 
ஒவக்வானதறயும் விரி்வாகப ்பவார்பத்பவாம். 
்ப்டம் 12.1 தய ்பவார்ககவும். 

நீஙகள் ்தலதத்ள முக்ரிதய 
(www.tnschools.gov.in) தட்டச்சு கையயும் 
த்பவாது, டிஎனஎஸ் அதத கணினிககு 
புரிகினற ஐபி முக்ரியவாக (35.173.69.207) 
கைவாழிக்பயர்ககிறது. இதனமூலம் உஙகள் 
இதைய இதைபத்ப ைரியவான 
்தலதத்ளததிற்கு இடடுச்கைல்லும்.

12.3 IP முகவரி
IP (Internet Protocol) 
முக்ரி என்பது 
் த ல ய த ை ப பி ல் 
உள்்ள ஒரு தனிதத 
(Unique) முக்ரியவாகும். 
ஒரு அடுககுைவாடி 
குடியிருபபில் உள்்ள ஒரு வீடத்ட அதன 
ைற்ற வீடுகளிலிருந்து த்று்படுதது்தற்கு 

படம் 12.1 களப் பபயர் முறைறை (DNS)

The host computer

www.tnschools.gov.in

35.173.69.207

DNS server

அகைரிகக கணினி விஞ்வானி 
்பவால் வி. கைவாக்படரிஸ் (Paul V. 
Mockapetris) ைற்றும் த�வான 

த்பவாஸ்்டல்  (Jon Postel) இதைந்து 
இதைய க்ளபக்பயர் முதறதைதய 
(DNS)  கண்டறிந்தனர். இதைய ஒதுககீடு 
எணகள் ஆதையததில் (Internet 
Assigned Numbers Authority-IANA) 
இறககும் ்தர நிர்்வாகியவாக இருந்த 
த�வான த்பவாஸ்்டல்  “இதையததின 
க்டவுள்” எனறு அதைககப்படுகிறவார். 

்பவால் வி. கைவாக்படரிஸ்த�வான த்பவாஸ்்டல்
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12.3.1 IPv4 முகவரி
IPv4 முக்ரி என்பது ஒரு கணினிககு ் ைஙகப்படும் 32 பிட தனிப்பட்ட முக்ரி  ஆகும். இரணடு 
கணினிகளுககு ஒதர IP முக்ரி இருகக முடியவாது. ஒரு ்தலயதைபபில் P இதைபபுகள் 
இருந்தவால், பின P முக்ரிகள் இருகக த்ணடும். முக்ரி க்ளி (Address space) என்பது 
கநறிமுதறயவால் உரு்வாகக முடிகினற கைவாதத முக்ரிகளின எணணிகதகதயக குறிககும். 
இது கநறிமுதற ்பயன்படுததுகினற பிடடுகளின எணணிகதகதயப க்பவாருததது. ஒரு  
கநறிமுதறயவானது  n பிடடுகத்ள ்பயன்படுததினவால் அந்த கநறிமுதறயின முக்ரி க்ளியவானது 
2n முக்ரிகத்ள ககவாணடிருகக முடியும். எனத் IPv4 ்தகயில் 232 முக்ரிகத்ள 
உரு்வாககலவாம். இந்த ஐபி முக்ரிகத்ள குறிப்பதற்கு இரணடு முதறகள் உள்்ளன.
●	 இரு நிதல குறியீடு (Binary Notation)
●	 புள்ளி-தைை குறியீடு (Dotted Decimal Notation)

இரு நிதல குறியீடடு முதறயில் முக்ரியவானது 32 பிட இரு நிதல எணைவாகும் .
 எ.கவா.  00111001 10001001 00111000 00000111

புள்ளி-தைை குறியீடடில் புள்ளிக்ளவால் (.) பிரிககப்பட்ட தைை ்டி்ததில் முக்ரி  
எழுதப்படுகிறது. 

 எ.கவா. 128 .14 3 . 137 . 144

10000000

1st Byte

= 128 = 143 = 137 = 144

2nd Byte

128.143.137.144

3rd Byte 4th Byte

10001111 10001001 10010000

படம் 12.2 IPv4 முகவரியின் உதாரணம்

12.3.2 IPv6 முகவரி
IPv6 முக்ரி என்பது  ்தலயதைபபில் உள்்ள ஒரு கணினிககு ்ைஙகப்படும் 128 பிட 
தனிப்பட்ட முக்ரி ஆகும். இததப ்பயன்படுததி 2128முக்ரிகத்ள உரு்வாகக முடியும். 

இந்த 128 பிடடுகள் எடடு 16 பிட கதவாகுதிக்ளவாக பிரிககப்படடுள்்ளன. ஒவக்வாரு 
கதவாகுதியும் நவானகு இலகக ்பதினறுை நிதல எணைவாக ைவாற்றப்படடு முககவாற்புள்ளியவால்  
பிரிககப்படடுள்்ளது.  

 எ.கவா. 2001: 0000: 32313: DFE1: 0063: 0000: 0000: FEFB
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128 Bits

Network prefix (64 bits) Host number (64 bits)

X - Hexadecimal number (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
XXXX - 0000 to FFFF

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

படம் 12.3 IPv6 முகவரியின் உதாரணம்

12.4 URL
URL (Uniform Resource Locator) என்பது இதையததில் ஒரு ஆ்ைததின முக்ரியவாகும். 
URL ஆனது நவானகு  ்பகுதிகத்ளக ககவாண்டது.  அத் கநறிமுதறகள் (Protocols), 
புர்லன க்பயர் (Host name) , தகவாபபுதற க்பயர் (Folder name) ைற்றும் தகவாபபு க்பயர் (File 
name). ஒவக்வாரு ்பகுதியும்  அதற்ககனறு குறிபபிட்ட கையல்்பவாடுகத்ள ககவாணடுள்்ளது. 
்பயன்பவாடுகத்ளப க்பவாறுதது, கூடுதல் தக்ல்கத்ள  URL  உ்டன தைர்கக முடியும்.

http://cms.tn.gov.in/sites/default/files/press_release/pr070119a.jpg

Protocol
Folders

file
(this will have
an extension
such as .htm,
.jpg, .gif, .css)

domain name/
host name

படம் 12.4 URL- இன் பகுதிகள்

்ப்டம் 12.4 ஒரு க்பவாது்வான URL-க 
கவாடடுகிறது. இதில் http என்பது கநறிமுதற, 
www.cms.tn.gov.in   என்பது க்ளபக்பயர், 
sites/default/files/press_release என்பது 
தகவாபபுதற ைற்றும் pr070119a.jpg 
என்பது தகவாபபு க்பயர். இத் ஒரு URL 
முக்ரியிலிருந்து க்பறககூடிய அடிப்பத்ட 
தக்ல்கள் ஆகும்.

URL வறககள்
ஆ்ைததின இருபபி்டததத 
க்பவாறுதது URL  இரணடு ்தகக்ளவாக 
பிரிககப்படடுள்்ளது
●	 முழு நிதல URL (Absolute URL)
●	 ைவார்பு நிதல URL (Relative URL)

12.4.1 முழுறையான URL
முழு நிதல URL என்பது இதையததில் 
உள்்ள ஒரு தகவாபபின முழுதையவான 
முக்ரி ஆகும். இது இதையததில் 
ஒரு தகவாபபிதன ததடி கணடுபிடிகக 
ததத்யவான நவானகு அடிப்பத்ட 
்பவாகஙகத்ளயும் ககவாணடுள்்ளது. இது 
அஞைல் முக்ரிதய த்பவானறது. அஞைல் 
முக்ரியில் ஏததனும் ஒரு தக்ல் 
இல்லவாைல் இருந்தவால் அதத ைரியவான 
ந்பருககு ்ைஙக முடியவாது, அததபத்பவால 
URL இன நவானகு ்பகுதிகளில் ஏததனும் 
ஒனறு இல்லவாவிட்டவாலும் ்தல 
உலவாவியவால் (Browser) ைரியவான 
தகவாபபு்டன கதவா்டர்த்ப ஏற்்படுதத முடியவாது. 
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எனறு எதுவுமில்தல. இந்த கித்டப 
க்பயர்க்ளியில், ஐபி முக்ரிகத்ள 
அணுகு்தற்கவாக அர்ததமுள்்ள க்பயர்கள்  
க்ளக்பயர்க்ளவாக ஒதுககப்படுகினறன, இந்த 
க்பயரில் உள்்ள முககிய குதற்பவாடு அத் 
க்பரிய அ்ளவிலவான அதைபபில் (large system) 
்பயன்படுததப்ப்ட முடியவாது, ஏகனனில் 
க்பரிய அ்ளவிலவான அதைபபுகளில் சிககல் 
ைற்றும் உ்பரி நிதலதய தவிர்ப்பதற்கவாக  
அத் தைய நிதலயில் அணுகப்ப்ட 
ைற்றும் கடடுப்படுததப்ப்ட த்ணடும். 
இந்த க்பரிய குதற்பவாடடிதன தவிர்கக 
்படிநிதல க்பயர்க்ளி க்பரிய அ்ளவில் 
்பயன்படுததப்படுகிறது.

்படிநிதல க்பயர்க்ளியில் க்பயர் 
்பல ்பகுதிக்ளவால் ஆனது. முதல் ்பகுதி ஒரு 
நிறு்னததின இயல்த்ப  குறிககலவாம், 
இரண்டவா்து ்பகுதி ஒரு நிறு்னததின 
க்பயதர குறிககலவாம், மூனறவாம் 
்பகுதி நிறு்னததின  ஒரு துதறதய 
குறிககலவாம். இதன மூலம் க்பயர்க்ளிதய 
கடடுப்படுததும் அதிகவாரததத ்பர்லவாகக 
முடியும். தைய நிதலப்படுததப்பட்ட 
அதிகவாரம் முதலில் நிறு்னததின 
இயல்புககும் பினனர் நிறு்னததின 
க்பயருககும் ககவாடுகக முடியும். ்படிநிதல 
க்பயர்க்ளிதய அத்டய க்ளப க்பயர்க்ளி 
்டி்தைககப்பட்டது 
களப்பபயர் பவளி 
்படிநிதல க்பயர்க்ளிதய அத்டய 
க்ளபக்பயர்க்ளி (Domain Name Space) 
்டி்தைககப்படடுள்்ளது. இதில் க்பயர்கள் 
ததலகீழ் ைர ்டி்தைபபில் (Tree like 
structure) குறிககப்படுகிறது. இதன த்ர் 
உறுபபு (Root element) தைலிருககும் 
்தகயில் அதைந்திருககும். இந்த ைர 
அதைபபு,  ைட்டஙகள் 0 முதல் 127 ்தர  
கைவாததம் 128  ைட்டஙகத்ளக (level) 
ககவாணடிருககும்.

எனத், நவானகு ்பகுதிகளும் முழுதையவான 
URL இல் மிக முககியைவானத்..

12.4.2 சார்பு நிறை URL
ைவார்பு நிதல URL என்பது இதையததில் 
உள்்ள ஒரு தகவாபபின முழுதையற்ற 
முக்ரி ஆகும். ைவார்பு நிதல URL 
தகவாபபுபக்பயர் அல்லது தகவாபபுதறயு்டன 
கூடிய தகவாபபு க்பயதரக ககவாண்டது.  
இந்த ்தக URL ஐ ந்டபபு ஆ்ைதது்டன 
கதவா்டர்புத்டய தைத்யகததில் (Server) 
இருககும் ஒரு தகவாபபிதன அணுகப  
்பயன்படுததலவாம். 

12.5 DNS பகுதிகள்
க்ளப க்பயர் முதறதையில் நவானகு முககிய 
்பகுதிகள் உள்்ளன.  அத்
●	 க்பயர்க்ளி (Name Space)
●	 க்பயர் தைத்யகம் (Name Server)
●	 ைண்டலம் (Zone)
●	 தீர்வி (Resolver)

12.5.1 பபயர்பவளி 
க்ளப க்பயர்கள் மிகவும் 
த னி த து ் ை வா ன த ் ய வா க வு ம் 
ைற்றும் க்பவாருததைவானத்யவாகவும் 
இருகக த்ணடும். இபக்பயர்கள் 
க்பயர்க்ளியிலிருந்து (Name Space) 
ததர்ந்கதடுககப்ப்ட த்ணடும். இபக்பயர்க்ளி 
ஐபி முக்ரிகத்ள க்ளபக்பயர்களு்டன 
பிதைபத்ப ஏற்்படுததுகிறது. க்பயர்க்ளி 
இரணடு ்ழிகளில் ஒழுஙகதைககப்ப்டலவாம்.
●	 கித்டபக்பயர்க்ளி  (Flat Name Space)
●	 ்படிநிதல க்பயர்க்ளி (Hierarchical 

Name Space)
கித்ட க்பயர்க்ளியில் ஒரு IP 

முக்ரிககு ஒரு க்பயர் ஒதுககப்படுகிறது. 
இதில்  குறிபபி்டததகக கட்டதைபபு 

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 12.indd   188 15/04/19   7:00 PM



189பாடம் 12 களப்பயர் முறைறை

த்று ்வார்தததகளில் 
கூறு்தவானவால், சிடத்டகள் என்பத் 
க்ளஙகளுககு ்ைஙகப்படும் க்பயர்கள். 
க்ளம் (Domain) என்பது க்ளபக்பயர் 
க்ளியின ைர அதைபபில் ஒரு 
துதை ைரைவாகும். க்ளம் தைலும் 
துதை க்ளஙக்ளவாகப (Sub Domain)  
பிரிககப்படுகினறது.  கீதை உள்்ள ்ப்டம் 12.6 
க்ளததத கதளி்வாக கவாடடுகிறது.

்ப்டம் 12.5 க்ளபக்பயர்க்ளிதய 
குறிககிறது. இஙகு த்ர் உறுபபு (Root 
element)  மிக உயர்ந்த ைட்டததில் அதவா்து 
ைட்டம் 0 வில் உள்்ளது. த்ர் உறுபபு 
எபத்பவாதும் NULL ைரததத (க்ற்றுச் ைரம்) 
குறிககிறது. த்ர் உறுபபுககு அடுதத 
ைட்டததில் முதனகள் (த்ர் உறுபபுகளின 
குைந்ததகள்) உள்்ளன. ைர அதைபபில் 
ஒவக்வாரு  முதனயும் (Node) ஒரு 
சிடத்ட / அத்டயவா்ளம் (label)  ைற்றும் க்ளப 
க்பயதரக (domain name) 
ககவாணடிருககும்

சிடறட (label)
இது அதிக்படைைவாக 
63  எழுததுககத்ளக 
ககவாண்ட ஒரு ைரம். ஒரு 
ைட்டததில் இருககும் 
ஒவக்வாரு முதனயும் 
த்று்பட்ட சிடத்டகத்ள 
ககவாணடிருகக த்ணடும். 
இது க்ளபக்பயரின 
த னி த து ் த த த  
உறுதிப்படுததுகிறது.

Root (Level 0)

arpa com edu org ad zw

படம் 12.5 களப்பபயர்பவளி

Label

Label

edu

Root

Domain nameedu.

fhda.edu.

atc.fhda.edu.

challenger.atc.fhda.edu.

Domain name

Domain name

Domain name

fhda

atc

Challenger

Label

Label

படம் 12.6 களப்பபயர்கள் ைற்றும்  சிடறடகள்
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●	 இத்டக்ளிகள் 
அனுைதிககப்படு்தில்தல.

●	 சிறபபு குறியீடுகள் (!, $, &, ைற்றும் ்பல)  
அனுைதிககப்படு்தில்தல. 

●	 க்ளபக்பயர்கள் குதறந்த்படைம் 2, 
ைற்றும் அதிக்படைம் 63 எழுததுககத்ள 
ககவாணடிருககலவாம்.  ஒரு முழுதையவான 
க்ளபக்பயரில்  அதிக்படைைவாக 253 
எழுததுககள் இ்டம் க்பறலவாம். 

●	 க்ளபக்பயர்கள் எழுதது ்டி் உைர் 
திறன அற்றத். (இது ஆஙகில 
க்பரிய எழுதது, சிறிய எழுதது ைற்றும் 
இரணடின கலத்யவாக இருககலவாம்) 

Generic Top-Level Domain names (gTLD)
க்ளபக்பயரின கத்டசி ்பகுதிதய 
உயர்நிதல க்ளபக்பயர் ஆகும். க்பவாது 
உயர்நிதல க்ளபக்பயர் என்பது 
க்பவாது்வான தநவாககததிற்கவாக 
்பயன்படுததப்படுகினறது. உதவாரைைவாக 
.com என்பது ்ணிக தநவாககததிற்கவாகவும் 
.edn என்பது கல்வி தநவாககததிற்கவாகவும் 
்பயன்படுததப்படுகிறது. இது IANA எனற 
அதைபபினவால் ்பரவாைரிககப்படுகினறன. 
அட்ட்தை 12.2 ல் சில உயர்நிதல 
க்ளபக்பயர்கள் ்படடியலி்டப்படடுள்்ளன. 

்ப்டம் 12.6 க்ளபக்பயர்கள் ைற்றும் 
சிடத்டகத்ள கதளி்வாக வி்ளககுகிறது. 
challenger.atc.fhda.edu என்பது  
சிடத்டகத்ள கீழிருந்து தைல் ்படிப்பதன 
மூலம் க்பற்ற க்ளபக்பயர்  ஆகும்.  

களப்பபயர் (Domain Name) 
இது சிடத்டகளின ்ரிதையவாகும். 
க்ளபக்பயரில்  சிடத்டகள் புள்ளி  (.) மூலம் 
பிரிககப்படுகிறது. க்ளப க்பயர் எபத்பவாதுதை 
கீழ் ைட்டததிலிருந்து தைல் ைட்டம் ்தர 
(அதவா்து இதல முதனயிலிருந்து த்ர் 
முதன ்தர) ்படிககப்படுகிறது. த்ர் 
முதன எபத்பவாதும் க்ற்று ைரததத 
குறிப்பதவால் எல்லவா க்பயர்களும் புள்ளியில் 
முடி்த்டகினறன.

களப்பபயருககான விதிமுறைகள்
●	 க்ளபக்பயரவானது a-z, A-Z ் தரயிலவான 

ஆஙகில எழுததுககத்ளயும் 0-9  
்தரயிலவான எணகத்ளயும் 
ககவாணடிருகக முடியும்..

●	 இத்டகதகவாடு (hyphen - ) 
அனுைதிககப்ப்டலவாம். ஆனவால் அது 
க்ளப க்பயரின முதல் உரு்வாக இருகக 
முடியவாது·

.com

.ac

.tn

.mil

.tnteu

.co .gov .nic

.org .net .in

.tnpesu.tnscert

Sub domains

Second level
domains

Top level
domains

Root levelROOT

.eservices
.dge

படம் 12.7 களப்பபயர் நிறைகள் (Domain Levels)
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ஆஙகில கைவாழி தவிர்தது பிற 
கைவாழிகளிலும் இதையப 
க்பயர்கத்ள UNICODE ்டி்ததில் 
்பயன்படுததலவாம். தற்த்பவாது தமிழ் 

கைவாழி மூனறு நவாடுகளில் உயர் நிதல ததை 
க்ளபக்பயர்களில் ்பயன்படுததப்படுகிறது. 

களப்பபயர் பபாருள்

. இந்தியவா இந்தியவா

. சிஙகபபூர் சிஙகபபூர்

. இலஙதக இலஙதக

12.5.2 பபயர் சசறவயகஙகள்  
(Name servers)

க்ளபக்பயர்க்ளியில் தைமிதது 
த்கக த்ணடிய தக்ல்கள் மிகவும் 
அதிகம். உலகம் முழு்தும் இருந்து 
தகவாரிகதககளுககு பிரதி்பலிப்பது த்பவானற 
ஒரு க்பரிய அ்ளவில் தைமிகக ஒற்தற 
கணினி   த்பவாதுைவானதவாக இருககவாது. 
அந்தக கணினியில் இருந்து தரவுகத்ள 
அணுகு்தில் தத்ட  ஏற்்ப்ட தநர்ந்தவால் அது 
நம்்பகததனதை இல்லவாததவாக ைவாறிவிடும்.

இந்த பிரச்ைதனககு தீர்வு ்பல 
கணினிகளுககு தக்ல்கத்ள ்பகிர்ந்து 
அளிகக த்ணடும். அவ்வாறு கையய சிறந்த 
்ழி, முழு க்ளிதயயும் க்ளஙக்ளவாகவும் 
துதை க்ளஙக்ளவாகவும்  பிரிகக த்ணடும். 
இஙகு DNS க்ளஙகத்ள துதை 
க்ளஙக்ளவாக பிரிகக அனுைதிககிறது. இதன 
மூலம், பிரச்ைதனககவான தீர்வும் க்பறப்படடு 
தைத்யகஙகளின ்படிநிதல்ரிதையும் 
கூ்ட ்பரவாைரிககப்படுகிறது. க்பயர் 
தைத்யகஙகள் தரத் தைமிதது அ்ற்தற 
வினவும்த்பவாது ்வாடிகதகயவா்ளர்களுககு 
்ைஙகுகினறன. க்பயர் தைத்யகஙகள் 
என்பது கணினியில் இயககப்படும் நிரல்கள் 
ஆகும். தைலும் இத் இச்தைத்யகததில் 

அடடவறண 12.1 உயர்நிறை 
களப்பபயர்கள்
உயர்நிறை 
களப்பபயர் பபாருள்
.com ்ணிக அதைபபு Commercial 

Organisation
.edu கல்வி நிறு்னஙகள் 

Educational Institutions 
.gov (அகைரிகக) அரசு 

Government (US)
.mil (அகைரிகக) இரவாணு்க 

குழுககள் 
Military groups (US)

.org இலவா்பதநவாககற்ற அதைபபு 
Non profit Organization

.net ்தலயதைபபு நிறு்னஙகள்
Networking organization

.info தக்ல் தைத் ்ைஙகுநர்கள் 
Information service providers

Country top-level domain names (cTLD)
ததை உயர்நிதலக க்ளம் (Country domain) 
என்பது அந்தந்த நவாடடின இரணடு 
எழுதது சுருககததத ்பயன்படுகிறது. 
எ.கவா., இந்தியவாவிற்கு - google.in, 
அகைரிககவாவிற்கு google.us.

அடடவறண 12.2 சதச களப்பபயர்
களப்பபயர் பபாருள்
.in இந்தியவா
.us அகைரிககவா
.fr பிரவானஸ்
.uk இஙகிலவாந்து
.ca கன்டவா
.au ஆஸ்திதரலியவா
.lk இலஙதக
.bd ்ஙகவா்ளம்
.cn சீனவா
.pk ்பவாகிஸ்தவான 
.jp �ப்பவான
.sg சிஙகபபூர்
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க்பயர் தைத்யகஙகத்ள  வினவுகிறது. 
கத்டசியவாக அந்த க்ளபக்பயருககவான 
ஐபி முக்ரிதய கண்டறிந்து உஙக்ளது 
கணிபக்பவாறிககு ககவாடுககிறது. இபத்பவாது 
உஙகள் கணினி நீஙகள் ததடிய 
்தலப்பககததத  கவாட்ட முடியும்.

பபயர் சசறவயகஙகளின் வறககள்
முழு க்ளபக்பயர் முதறதைதயயும் 
கடடுப்படுதது்தற்கு மூனறு ்தகயவான 
க்பயர் தைத்யகஙகள் உள்்ளன.  

1. மூலப க்பயர் தைத்யகம் (Root 
Nameserver) - இது முழு DNS 
ைர  அதைபத்ப ககவாணடிருககும் 
உயர்ைட்ட தைத்யகம் (Top 
level server) ஆகும். இது  ICANN  
எனற  இதைய நிறு்னததினவால் 
்பரவாைரிககப்படுகிறது. இதில் கைவாததம் 
13 தைத்யகஙகள் உள்்ளன.

2. முதனதை க்பயர் தைத்யகம் 
(Primary/Master Nameserver) - 
இது ைண்டல  ்்ளப  ்பதிவுகத்ளக 
(Zone resource records) 
ககவாணடுள்்ளது. இந்த ்பதிவுகள் 

உள்்ள அதனதது ைண்டலத (Zone) 
தரவுகத்ளயும்  தைமிதது த்ததிருககும்.

க்பயர் தைத்யகம் என்பது 
க்ளபக்பயர் க்ளியின மிக முககிய 
அஙகைவாகும்.  இது க்ளபக்பயதர ஐபி 
முக்ரியவாக ைவாற்றுகிறது. க்பயர் 
தைத்யகம் ஆனது க்ளபக்பயர்கள் 
ைற்றும் அதனு்டன கதவா்டர்புத்டய 
IP முக்ரிகள் அ்டஙகிய DNS 
தரவுதத்ளததத உள்்ள்டககியுள்்ளது. 
உலக்ளவாவிய ்பயன்பவாடடிற்கவாக அதிக 
எணணிகதகயிலவான  க்ளபக்பயர்கத்ள 
ததககி த்கக த்ணடிய ததத் 
இருப்பதவால் ்பல  தைத்யகஙகள் 
்படிநிதல முதறயில் இதைககப்படடுப 
்பயன்படுததப்படுகினறன. 

க்பயர் தைத்யகஙகள் 
க்ளபக்பயர்கத்ளத ததடும் முககியைவான 
்பணிதய கையகிறது. உஙக்ளது 
கணிபக்பவாறியில் ஒரு ்தலதத்ளததத 
ததடும் த்பவாது, உள்ளூர் க்பயர் 
தைத்யகம் (Internet Service Provider 
- ISP தைத்யகம்) உஙகளுககவான 
்பதில் கித்டககும் ்தர, க்வத்று 

Host

Local DNS
name server

Root DNS
name server

Top level
name
server

Authoritative
DNS server

Host

Local DNS
name server

Root DNS
name server

Top level
name
server

Authoritative
DNS server

Web Server

1

2

3

4

5

படம் 12.8 பபயர் சசறவயகத்தின் பணி அறைப்பு
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ஒவக்வாரு ைண்டலமும் ஒரு 
தைத்யகததத க்பற்றுள்்ளது.  இந்த 
தைத்யகம் ைண்டல தகவாபபு (Zone 
file) எனப்படும் தரவுதத்ளததத 
ககவாணடிருககும். ைண்டல தகவாபத்பப 
்பயன்படுததி, DNS தைத்யகம் அதன 
ைண்டலததில் உள்்ள புர்ல் கணினிகள் 
(host) ைவார்ந்த வின்ல்களுககு 
்பதிலளிககிறது. ைண்டல தகவாபபுகளில் 
இரணடு நகல்கள் உள்்ளன, முதனதை 
தகவாபபு (Master file) ைற்றும் அடிதை தகவாபபு 
(Slave file)

●	 ஒரு க்ளம் (Domain) 
என்பது க்ளபக்பயர்க்ளியின 
ஒரு ஒற்தற முதன ஆகும்.

●	 ஒரு ைண்டலம் (Zone) என்பது 
க்ளபக்பயர்க்ளியின ஒரு 
துதைதகதவாகுதி ஆகும். க்பவாது்வாக இது 
ஒரு தகவாபபில் தைமிககப்படுகிறது. 

●	 க்ளபக்பயர்க்ளி (Domain Namespace) 
என்பது க்ளஙகள், துதை க்ளஙகள் 
ைற்றும் ைண்டலஙகள் தைர்ந்த கைவாதத 
கதவாகுப்பவாகும்.

●	 க்பயர் தைத்யகம் க்ளபக்பயர்கள் 
ைற்றும் கதவா்டர்புத்டய IP முக்ரிகளின 
தரவுதத்ளததத நிர்்கிககிறது. 

●	 ஒரு தைத்யகம் ஒனறுககும் தைற்்பட்ட 
ைண்டல தகவாபபுகத்ள (ைண்டலஙகள்) 
ககவாணடிருககலவாம். ஒரு ைண்டலம் 
ஒனறுககு தைற்்பட்ட துதை க்ளஙகத்ளக 
ககவாணடிருககலவாம்.

Root

Zone.com

mhhe Domain

Zone and
domain

படம் 12.9 ைணடைம் ைற்றும் களஙகள்

நிறு்னஙகத்ள த்பவானற 
க்ளபக்பயர் உரிதையவா்ளர்க்ளவால் 
புதுபபிககப்படுகிறது. 

3. இரண்டவாம்நிதல க்பயர் தைத்யகம் 
(Secondary/Slave Nameserver) - இந்த 
தைத்யகம் புதுபபிககப்படு்தில்தல. 
ஆனவால் முதனதை தைத்யக 
தகவாபபுகத்ள நககலடுககிறது. இது 
வின்ல்கத்ளப ்பகிர்்தன மூலம்  
முதனதைச் தைத்யகததின 
்பணிச்சுதைதய  குதறககிறது.

ICANN (Internet Corporation for 
Assigned Name and Numbers) 
என்பது இலவா்ப தநவாககற்ற 
நிறு்னைவாகும். இது க்ளபக்பயர்கள் 

ைற்றும் IP முக்ரிகள் த்பவானற அதனதது 
இதைய ்்ளஙகளுககவான க்பயர்கத்ளயும் 
எணகத்ளயும் ்ைஙகுகிறது.

12.5.3 ைணடைம் (Zone)
முழு க்பயர்க்ளியும் ்பல ைண்டலஙக்ளவாக 
(்பகுதி) பிரிககப்படடுள்்ளது. ைண்டலம் 
என்பது ஒரு தைத்யகம் அணுகும் 
்பரபத்ப குறிககிறது. ைண்டலம் என்பது 
கதவா்டர்சியவான ்பல க்ளஙகள் ைற்றும் 
துதைகக்ளஙக்ளவால் ஆனது. ஒரு 
ைண்டலததில் ஒதர ஒரு க்ளம் ைடடும் 
இ்டம்க்பற்றிருந்தவால் அஙகு க்ளமும் 
ைண்டலமும் ஒனதறதய குறிககும். 

ஒரு க்ளததிற்கு ஒரு தைத்யகம் 
ஒதுககப்படடு, அந்தக க்ளம் தைலும் 
துதை க்ளஙகலவாக பிரிககப்ப்டவாைல் 
இருந்தவால் க்ளமும்  ைண்டலமும் ஒனறவாக 
இருககும். இல்தலகயனறவால் ைண்டலம் 
என்பது தைத்யகம் அணுகககூடிய 
கதவா்டர்ச்சியவான ்பகுதிகத்ளக (க்ளஙகத்ள)  
குறிககும்
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தீர்வி ( Resolver) என்பது ஒரு  
க்ளபக்பயதர ஐபி முக்ரியவாக 
கைவாழிக்பயர்ககும் ்பணிதய 
து்ககும் நிரலவாகும். தீர்வி 

புர்லன கணினியிதலதய தைமிககப்படடு 
இருப்பதவால், தீர்விககும் ்பயனர் நிரலுககும் 
இத்டதயயவான கதவா்டர்த்ப உரு்வாகக எந்த 
கநறிமுதறயும் அ்சியமில்தல.

12.5.5 களப்பபயர் முறைறை சவறை 
பசய்யும் விதம் 

்பயனர்  உலவாவியில்  URL (கநறிமுதற, 
க்ளபக்பயர், தகவாபபுதற க்பயர், தகவாபபு 
க்பயர்) ஐ தட்டச்சு கையயும் க்பவாழுது,  
கணினியவானது முதலில் கதவா்டர்புத்டய 
IP முக்ரிதய அககணிபக்பவாறியின 
DNS இத்டதததககததில் (Cache) 
ததடுகிறது. இத்டததககததில் ஐபி 
முக்ரி கணடுபிடிககப்பட்டவால், 
அததப ்பற்றிய தக்ல் அஙகிருந்து 
மீடகப்படும்.  இல்தலகயனில், கணினி 

12.5.4 தீர்வி ( Resolver)
்தலயதைபபில் உள்்ள ஒரு 
கணினியவானது க்ளபக்பயதர ஐபி 
முக்ரியவாகவும், அல்லது ஐபி முக்ரிதய 
க்ளப க்பயரவாகவும் அதைபபிதன க்பவாருதது 
ைவாற்ற த்ணடிய ததத் இருககிறது. 
இப்பணி  தீர்வி மூலம் கையயப்படுகிறது.

தீர்வி  தைத்யகததி்டம் 
தக்ல்  ்ைஙகுைவாறு தகடகிறது 
அல்லது பிற தைத்யகஙகளுககு 
தகவாரிகதகதய அனுபபுகிறது. 
தீர்வியவால் அந்த தைத்யகததில் ஒரு 
தக்தலக கணடுபிடிகக முடியவில்தல 
எனறவால், ைற்கறவாரு தைத்யகததிற்கு 
தகவாரிகதகதய அனுபபுகிறது. 
தைத்யகததிலிருந்து தீர்வு கித்டததவு்டன, 
அது பிதையவானதவா அல்லது ைரியவானதவா 
என்பதத உறுதிப்படுததி பின அததன 
தகவாரிய கணிபக்பவாறியின உலவாவிககு 
்ைஙகுகிறது. 

DN
QUERY

Browser

Where is
www.tnscert.org

don’t know don’t know
www.tnscert.org

is at 198.71.57.84

Type
www.tnscert.orgResolver

Local Server

Root Server Org Server tnscert.org Server

ask
them

ask
them

படம் 12.10 அடிப்பறட DNS  சவறை பசய்யும் விதம் 
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நிறனவில் பகாள்க

குறிபபிட்ட க்ளதது்டன கதவா்டர்புத்டய 
க்பயர் தைத்யகஙகளுககு வின்தல 
அனுபபுகிறது. ஐபி முக்ரி கித்டககும்்தர 
அடுததடுதத  க்பயர் தைத்யகஙகளுககு 
வின்ல் அனுப்பப்படுகிறது. இறுதியில் 
ஐபி முக்ரி கண்டறியப்படடு அதற்கவான 
்பதிவுகள் தீர்விககு (Resolver) 
அனுப்பப்படுகிறது.  பினனர் தீர்வி  இந்த 
்பதிவுகத்ள கணினி உலவாவிககு 
(Browser) ்ைஙகுகிறது.   இபக்பவாழுது,  
கண்டறியப்பட்ட ஐபி முக்ரிககவான  
்தலப்பககஙகத்ள ்பயனரவால் ்பவார்கக 
முடியும். 

தீர்வியி்டம்  DNS வின்தல (DNS 
query) கதவா்டஙக த்ணடும். இந்த தீர்வி 
(Resolver) இதைய ்ைஙகுநரின (ISP) 
தைத்யகததில் இ்டம் க்பற்றிருககும். 
ஒவக்வாரு தீர்வியும் தனகககனறு  இத்ட 
ததககததத (cache) க்பற்றிருககிறது. 
அதில் ஐபி முக்ரி த்பவானற தக்ல்கள் 
கண்டறியப்பட்டவால் அந்த தக்ல்கள் 
மீடக்டடுககப்படும். இல்தலகயனில் 
வின்ல் அடுதத க்ளச்தைத்யகததிற்கு 
(Domain NameServer)  அதவா்து, TLD 
(உயர்நிதல க்ளம்) ககு அனுப்பப்படுகிறது. 
TLD  அந்த  வின்தல ைதிப்பவாயவு கையது 

இறணய சசறவயகம்
இதைய தைத்யகம் என்பது இதைய (www) ்பயனரின வின்ல்கத்ளக தகயவாளும் 
பிரததயக கணினியில்  இயஙகும் ஒரு நிரலவாகும். இது ்தலதத்ளஙகத்ள நிறு்வும், 
HTTP ஐப ்பயன்படுததி ்தலதத்ளஙகளின உள்்ள்டககஙகத்ள ்பயனருககுக கவாட்டவும் 

்பயன்படுததப்படுகிறது. உலவாவியில் URL ஐ தட்டச்சு கையயும் த்பவாது, உலவாவி URL ஐ DNS ககு அனுபபுகிறது. 
DNS இலிருந்து ஒரு ஐபி முக்ரிதயப க்பற்ற பிறகு, அது ஐபி முக்ரியு்டன இதைய தைத்யகததிற்கு 
(்தலப்பககததிற்கவான) தகவாரிகதகதய அனுபபுகிறது. இபத்பவாது ்தலதத்ளஙகளின உள்்ள்டககம் 
உலவாவியில் ததவானறும்.

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) என்பது ICANN  இன இதைபபு அதைபபு 
ஆகும். இது DNS ரூட, IP முக்ரி ைற்றும் பிற இதைய கநறிமுதற ்்ள தகயவாளுதல் 
த்பவானற்ற்தற தைலவாணதை கையகிறது. IANA அதைபபு DNS 
ன முககிய அம்ைஙக்ளவான மூல ைண்டலம் (root zone) ைற்றும் .int 

.arpa த்பவானற க்ளஙகத்ள நிர்்கிககிறது. https://www.iana.org/

ICANN இன ஒரு தைத்யவாக WHOIS உள்்ளது. இது இல்ை க்டவாதைன 
க்பயர்கள் ைற்றும் அ்ற்றின உரிதையவா்ளர்களின (REGISTRANTS) 
வி்ரஙகத்ளக ககவாணடிருககும். HTTPS://WHOIS.ICANN.ORG/EN

●	 க்ளபக்பயர் முதறதை (DNS) க்ளபக்பயர்களின அதனதது அத்டவுகத்ளயும்  
்பரவாைரிககிறது.  இது க்ளபக்பயர்கத்ளப ்பயன்படுததி ்தலதத்ளஙகத்ள அணுக 
உதவுகிறது.  தைலும் இது க்ளபக்பயதர  IP முக்ரியவாக கைவாழிக்பயர்கிறது.

195பாடம் 12 களப்பபயர் முறைறை
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●	 ஐபி முக்ரி  என்பது ்தலயதைபபில் உள்்ள ஒரு கணினிதய தனிப்பட்ட முதறயில் 
அத்டயவா்ளம் கவாை உதவும் ஒரு தருகக முக்ரி  ஆகும்.  இதில் இரணடு ்தககள் 
உள்்ளன: IPv4 ைற்றும் IPv6.

●	 IPv4 முக்ரி என்பது கணினி அல்லது ைவாதனததிற்கு ்ைஙகப்படும் 32 பிட 
தனிதது்ைவான முக்ரி  ஆகும். ஐபி4 முக்ரிதயக குறிகக இரணடு ்ழிகள் உள்்ளன: 
இருநிதல குறிமுதற., புள்ளி-தைை குறிமுதற.

●	 IPv6 முக்ரி என்பது ஒரு கணினி அல்லது ைவாதனததிற்கு  ககவாடுககப்படும் 128 பிட 
தனிப்பட்ட முக்ரி ஆகும். இது ்பதினறுை நிதல எனனவால் குறிககப்படுகிறது.

●	 URL (Uniform Resource Locator) என்பது இதையததில் ஒரு ஆ்ைததின 
முக்ரியவாகும். URL இரணடு ்தகக்ளவாக பிரிககப்படடுள்்ளது: முழு URL ைற்றும் ைவார்பு 
URL

●	 URL -இன நவானகு ்பவாகஙகள்- கநறிமுதறகள், புர்லன க்பயர், தகவாபபுதற க்பயர் 
ைற்றும் தகவாபபு க்பயர். முழு URL இல் நவானகு ததத்யவான ைற்றும் அடிப்பத்ட ்பகுதிகளும் 
உள்்ளன..

●	 ைவார்பு URL -இல் தகவாபபுதற ைற்றும் தகவாபபுபக்பயர்  அல்லது தகவாபபு க்பயர் ைடடும்  
இ்டம்க்பற்றிருககும்..

●	 க்ளபக்பயர் முதறதையில் (DNS) 4 முககிய கூறுகள் உள்்ளன. அத்யவா்ன,  
க்பயர்க்ளி, க்பயர் தைத்யகம், ைண்டலம் ைற்றும் தீர்வி.

●	 சிடத்ட (label) என்பது ஒரு ைரம், இது அதிக்படைம் 63  எழுததுககத்ள ககவாணடிருககலவாம்.  
ஒரு ைட்டததில் (level) உள்்ள ஒவக்வாரு முதனயும் (node) தனிப்பட்ட  சிடத்டகத்ளக 
ககவாணடிருகக த்ணடும்.

●	 க்ளப க்பயர் க்ளி  என்பது உயர் ைட்டததில் (top level) மூல உறுபத்ப (root element) 
ககவாண்ட ஒரு ததல கீழ் ைர  அதைப்பவாகும். இந்த ைர அதைபபு ைட்டஙகள் 0 முதல் 127 
்தர கைவாததம் 128 ைட்டஙகத்ளக ககவாணடிருககும்.

●	 க்ளபக்பயர் புள்ளியவால் (.) பிரிககப்பட்ட சிடத்டகளின ்ரிதையவாகும். கள்பக்பயர் 
எபத்பவாதும் இதல முதனயிலிருந்து த்ர் முதன்தர ்படிககப்படுகிறது. த்ர் முதன 
எபத்பவாதும் NULL ைரததத பிரதிநிதிதது்ப்படுததுகிறது. எனத் அதனதது க்டவாதைன 
க்பயரும் புள்ளியில் முடி்த்டயும்.

●	 க்ளபக்பயர் க்ளி ைர அதைபபில் க்ளஙகத்ள துதை க்ளஙக்ளவாக பிரிககலவாம் .
●	 க்பயர் தைத்யகஙகள் ஒரு கணினியில் இயககப்படும் நிரல்கள் ைற்றும் அதனதது 

ைண்டலத தரத்யும் தைமிககினறன. அத்களில் வின்ப்படும் த்பவாது இததன 
நுகர்விகளுககு ்ைஙகுகிறது.

●	 ைண்டலம் என்பது தைத்யகம் அணுகககூடிய கதவா்டர்ச்சியவான ்பகுதியவாகும். ஒரு 
ைண்டலததில் ஒதர ஒரு க்ளம் இருந்தவால், அஙகு க்ளமும் ைண்டலமும் ஒனதற.

●	 தீர்வி, ஒரு கித்ளயணட / ைர்்ர் ்பயன்பவாடு, இது க்ளப க்பயர்கத்ளத தீர்ககும் 
கையல்முதறதயத கதவா்டஙகுகிறது
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க்ளபக்பயர் முதறதை 
DNS

க்ளபக்பயதர IP முக்ரியவாக ைவாற்றும் இதையச் தைத்

ஐபி முக்ரி
IP address

்தலயதைபபில் ஒரு கணினிதய தனிதது்ைவாகக குறிகக 
்பயன்படுததப்படுகிறது

URL Uniform Resource Locator, இதையததில் ஒரு குறிபபிட்ட ்தலதத்ள முக்ரி 
அல்லது தகவாபபின முக்ரி.

க்ளபக்பயர் க்ளி
Domain Name Space

க்ளபக்பயர்கத்ள ஒரு ்படிநிதல ைற்றும் தருகக ைர அதைபபில்  ககவாணடுள்்ள 
ஒரு க்பயரிடும் அதைபபு.

க்ளபக்பயர்
Domain Name

ஐபி முக்ரியு்டன கதவா்டர்புத்டய குறியீடடு க்பயர்

க்பயர் தைத்யகம்
Name Server

க்ளபக்பயர்கள் ைற்றும் அதனு்டன கதவா்டர்புத்டய IP முக்ரிகள் ககவாண்ட DNS 
தரவுதத்ளதததக ககவாணடிருககிறது.

ICANN Internet Corporation  for Assigned Names and Numbers. இலவா்ப தநவாககற்ற 
அதைபபு, இது இதையததத ஒழுஙகு்படுததுகிறது.

IANA இதைய ஒதுககீடு எணகள் நிறு்னததின  (ICANN) இன இதைந்த 
அதைப்பவாகும்.  

ைண்டலம் Zone க்ளபக்பயர் க்ளியில் கதவா்டர்ச்சியவான க்ளஙகள் ைற்றும் துதை க்ளஙகளின 
ஒரு குழு.

தீர்வி  
Resolver

ஒரு க்ளபக்பயதர ஒரு ஐபி முக்ரியவாக கைவாழிக்பயர்ப்பதற்கு ஒரு க்பவாறுப்பவான 
நிரல்

TLD உயர் ைட்ட க்ளம், த்ர் க்ளததிற்கு கீதை உள்்ள க்ளஙகள்
IPv4 / IPv6 இதைய கநறிமுதற ்பதிபபு 4/6

 

பகுதி – அ 
 I.   சரியான விறடறயத் 

சதர்்நபதடுத்து எழுதுக
1. க்ளபக்பயர்களின அதனதது 

தகவாப்பகதததயும் ்பரவாைரிகக 
கீழ்கண்ட்ற்றில் எது 
்பயன்படுததப்படுகிறது ?

 அ) க்ளபக்பயர் முதறதை
 ஆ) க்ளபக்பயர் க்ளி

 இ) க்பயர் க்ளி 
 ஈ) IP முக்ரி

2. IPv4 முக்ரிகத்ள குறிகக பின்ரும் 
எந்த குறிமுதற ்பயன்படுததப்படுகிறது?

 அ) இருை
 ஆ) புள்ளி-தைை
 இ) ்பதினறுை 
 ஈ) அ ைற்றும் ஆ

வினாககள்
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3. IPv6 முக்ரிகளில் எதததன பிடகள் 
்பயன்படுததப்படுகினறன?

 அ) 32 ஆ) 64 இ) 128 ஈ) 16
4. URL இன விரி்வாககம்
 அ) Uniform Resource Location 
 ஆ) Universal Resource Location
 இ) Uniform Resource Locator
 ஈ) Universal Resource Locator
5. உறவினர் URL இல் எதததன 

்தககள் உள்்ளன?
 அ) 2 ஆ) 3 இ) 4 ஈ) 5
6. ஒரு முதனயின சிடத்டயில் 

்பயன்படுததப்படும் அதிக்படை 
எழுததுகள்?

 அ) 255 ஆ) 128
 இ) 63 ஈ) 32
7. க்ளபக்பயரில், சிடத்டகத்ளப 

பிரிப்பது
 அ) ; ஆ) . (புள்ளி)
 இ) : ஈ) Null
8. எந்த க்டவாதைன க்பயதரப க்பயதர 

க்ளியி்ட ்பயன்படுகிறது?
 அ) க்பவாது்வான
 ஆ) ததலகீழ்
 இ) நவாடு
 ஈ) ஒனறும் இல்தல
9. பின்ரு்ப்ற்றில் எது  க்ளபக்பயதர 

IP முக்ரியவாக ைவாற்று்ததத 
து்ககுகிறது?

 அ) ைண்டலம் ஆ) க்ளம்
 இ) தீர்வி ஈ)  க்பயர் 

தைத்யகஙகள்
10. தைத்யகம் அணுகககூடிய 

கதவா்டர்ச்சியவான ்பகுதி எது?
 அ) ைண்டலம் ஆ) க்ளம்
 இ) தீர்வி ஈ)  க்பயர் 

தைத்யகஙகள்

11. ISP குறிககிறது
 அ) International Service provider 
 ஆ) Internet Service Provider 
 இ) Internet service Protocol 
 ஈ) Index service provider
12. TLD குறிககிறது
 அ) Top Level Data
 ஆ) Top Logical Domain
 இ) Term Level Data 
 ஈ) Top Level Domain
13. கீழ்ககண்ட்ற்றில் எது ைரியவான 

கூற்று?
 i.  க்ளபக்பயர் என்பது URL-ன ஒரு 

்பகுதியவாகும்
 ii. URL நவானகு ்பகுதிக்ளவால் ஆனது
 iii.  ைவார்பு நிதல URL என்பது 

முழுையவான URL-ன ஒரு 
்பகுதியவாகும்.

 iv.  URLல் எந்த கநறிமுதறயும் இ்டம் 
க்பறவாது

 அ) i & ii
 ஆ) ii
 இ) i, ii & iii
 ஈ) i, ii & iv
14. கூற்று (A): IPv6 முக்ரி முதறயில் 

்பயன்படுததப்படும் முக்ரிகளின 
எணணிகதக 128

 காரணம் (R): IPv6 என்பது 128 பிட 
தனிப்பட்ட முக்ரியவாகும்.

 அ)  கூற்று ைரி ஆனவால் கவாரைம் த்று
 ஆ)  கூற்று த்று ஆனவால் கவாரைம் 

ைரி
 இ)  கூற்றும் கவாரைமும் ைரிதய.  

தைலும் கவாரைம் கூற்றுககு 
ைரியவான வி்ளககைவாகும்.

 ஈ)  கூற்றும் கவாரைமும் ைரிதய. 
ஆனவால் கவாரைம் கூற்றுககு 
ைரியவான வி்ளககைல்ல.

பாடம் 12 களப்பபயர் முறைறை198

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 12.indd   198 15/04/19   7:00 PM



10. க்ளபக்பயர் க்ளியில் உள்்ள 
்தககள் யவாத்?

11. ஏதவா்து நவானகு க்பவாது்வான உயர் 
ைட்ட க்ளஙகத்ள எழுதுக.

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்தியளவில் 

விறடயளிககவும்  
1. DNS ்பற்றி குறிபபு ்தரக
2. IPv4 ைற்றும் IPv6 த்று்படுததுக
3. க்ளபக்பயர் ைற்றும் URL ஐ 

த்று்படுதது
4. முழுதையவான URL ைவார்பு URL 

இத்டயில் உள்்ள த்று்பவாடுகள் 
யவாத்?

5. க்ளபக்பயர்ப ்பற்றி குறிபபு ்தரக.
6. ்தல முக்ரி ைற்றும் URL ஐ 

த்று்படுதது

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அளவில் 

விறடயளிககவும்
1. டிஎனஎஸ் கூறுகத்ள சுருககைவாக 

வி்ளககுக.
2. IP முக்ரிதய ்தகப்படுததி 

வி்ளககவும்.
3. க்பயர் தைத்யகததத வி்ளககுக
4. க்ளபக்பயர் க்ளி என்பது யவாது? 

வி்ளககுக.
5. DNS எவ்வாறு த்தல கையகிறது 

என்பதத வி்ளககுக.

15. க்பவாருததுக.
 1. க்ளம்  –  கைவாழிக்பயர்பத்பத 

து்ககுகிறது.
 2. ைண்டலம் –  க்ளப க்பயர்களின 

தரவுதத்ளம்
 3.  க்பயர்  

தைத்யகம் –  ஒற்தற முதன
 4. தீர்வி –  கதவா்டர்ச்சியவான 

முதனகள்

 அ) 1, 4, 3, 2
 ஆ) 3,4,2,1
 இ) 3,2,1,4
 ஈ) 3,4,1,2

பகுதி – ஆ 
II.   மூன்று வரிகளில் 

விறடயளிககவும்  
1. ஏதவா்து நவானகு க்ளப க்பயர்கத்ள 

்படடியலிடுக.
2. IP முக்ரி எனறவால் எனன?
3. IP முக்ரிகளின ்தககள் யவாத்?
4. URL எனறவால் எனன?
5. உஙகளுககுத கதரிந்த நவானகு URL 

கத்ள ்படடியலிடுஙகள்.
6. URL இன ்தககள் யவாத்?
7. ஒரு க்ளம் எனறவால் எனன?
8. ஒரு ைண்டலம் எனன?
9. தீர்வி எனறவால் எனன?
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ைாணவர் பசயல்பாடு

1. உஙகள் கணினியின ஐபி முக்ரிதயக கணடுபிடிககவும்
 அ)  கட்டத்ள ்ரியில் திறகக கைனு ைற்றும் த்டப கட்டத்ள அல்லது cmd கிளிக 

கையயவும்
 ஆ)  ஒரு கட்டத்ள ்ரியில் ைவா்ளரம் கவாட்டப்படும். Ipconfig ஐ தட்டச்சு கையது Enter 

அழுததவும்.
 இ)  IP எண கீழ் ்படடியலி்டப்படடுள்்ளது   IPv4 முக்ரி   ைற்றும்   IPv6 முக்ரி.
  ஈ)   ்படடியலில் உள்்ள ்தலயதைபபு அடத்டகளின MAC முக்ரிதயக 

கணடுபிடிககவும்
 உ)  திதரயில் ததவானறும் ைற்ற தக்ல்கள் எனனக்னறு கணடுபிடிதது ஆயவு 

கையயுஙகள்
2. கட்டத்ள ்ரியில் ்பயன்படுததி ்தலதத்ளஙகளின ஐபி முக்ரிதய கணடுபிடிகக
 அ)  கட்டத்ள ்ரியில் திறகக கைனு ைற்றும் த்டப கட்டத்ள அல்லது cmd கிளிக 

கையயவும்
 ஆ)  ஒரு கட்டத்ள ்ரியில் ைவா்ளரம் கவாட்டப்படும். TRACERT என த்டப கையது Enter 

அழுததவும்.
 இ)  கவாட்டப்படும் ைவா்ளரததிலிருந்து, நீஙகள் IPv4 ைற்றும் IPv6 முக்ரிதயக 

கவாணபீர்கள்
 ஈ) ைற்கறவாரு ்தலதத்ளததிற்கவான ஐபி முக்ரிதயக கணடுபிடிககவும்
3. பிற ்தலதத்ளஙகளின ஐபி முக்ரிதயக கணடுபிடிகக ்தலதத்ளஙகத்ள 

்படடியலிடுஙகள்
 உதவாரைததிற்கு :
 https://ipinfo.info/html/ip_checker.php

4. கட்டத்ள ்ரியில் nslookup ஐப ்பயன்படுததவும், அது எனன தநவாககததிற்கவாக 
்பயன்படுததப்படுகிறது என்பதத ஆயவு கையயவும்.

5. உஙகள் கைவாந்த க்டவாதைன க்பயர் ்வாஙக அல்லது இல்ை துதை க்டவாதைன 
உரு்வாகக ைற்றும் இல்ை த�வாஸ்டிங ைர்்ர்கள் இதைகக.

 உதவாரைததிற்கு :
 www.goDaddy.com, www.webs.com
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13பாடம்

வலையலைப்பு வடமிடல்

 கற்றலின் ந�ாககஙகள்
●	 வலையலைப்பு வடமிடலின் அவசியதலதை அறிந்து க�ொள்ளுதைல் ..
●	 வலையலைப்பில் பயன்படுததைப்படும் பல்்வறு வல�யொன வடங�ள் (Cables) பற்றி 

கதைரிந்து க�ொள்ளுதைல்.
●	 ஈததைரகநெட் ்�பிள் தையொரிப்பில் கதைொடரபுலடய பகுதி�லை கதைரிந்து க�ொள்ளுதைல்.
●	 பல்்வறு வல�யொன பதிவு கெயயப்பட்ட ஜொக் (Registered Jack) ைற்றும் அதைன் 

கெயல்பொடு�லை கதைரிந்து க�ொள்ளுதைல்.
●	 ஈததைரகநெட் வடமிடலின் பயன்படுததைப்படும் வயரிங ைற்றும் வண்ண குறியீட்டு 

நுட்பங�லை கதைரிந்து க�ொள்ளுதைல்.

13.1 அறிமுகம்
�ணிப்கபொறிக்�ொன அடிப்பலட�ள் ெொரைஸ் 
பொ்பஜ் ஆல்  உருவொக்�ப்பட்ட  பிறகு, ைக்�ள் 
�ணினிக்�ொன புதிய கதைொழில்நுட்பங�லை 
�ணடறியத கதைொடஙகினர. 
பதகதைொன்பதைொம் நூற்றொணடில் 
அகைரிக்� ரொணுவம் ஆயுதைங�ள் ைற்றும் 
ைக்�ளுக்�ொ� சிை கதைொழில்நுட்பங�லை 
கபற்றிருதைத்பொதிலும் தை�வலை 
ஓரிடததிலிருந்து ைற்்றொர இடததிற்கு 
அனுப்புவதைற்கு எந்தைவிதைைொன 
கதைொழில்நுட்பமும் லவததிருக்�வில்லை. 
பின்னர வலையலைப்பு என்ற �ருதது 
உருவொகி வைரத கதைொடஙகியதும் Advanced 
Research Project Agency Network 
(ARPANET) உருவொக்�ப்பட்டு TCP/IP 
அதில் ஒன்றில்ணக்�ப்பட்டது. பின்னர 
ஆயவொைர�ள் “வலையலைப்பு�ளின் 

வலையலைப்பு” என்பலதை ஆரொயத 
கதைொடஙகினர. 

முதைலில் வலையலைப்பு என்பது 
ஒரு �ணினியிலிருந்து ைற்கறொரு 
�ணினிக்கும், பின் ஓரிடததிலிருந்து 
ைற்கறொரு இடததிற்கும் அதைலனயடுதது 
ஒரு நெ�ரததில் இருந்து ைற்கறொரு 
நெ�ரததிற்கும் வைரந்தைது. இறுதியில் 
உை�ம் முழுவதும் வைரந்து இல்ணயம் 
என்றொனது. World Wide Web 
(WWW) என்பது இல்ணயததின் ஒரு 
்ெலவயொகும். இது ்�ொடிக்�்ணக்�ொன 
இல்ணயப் பக்�ங�ள் அடஙகிய ஒரு 
கதைொகுப்பொகும். இது டிம் கபரனரஸ் 
லீ என்பவரொல் உருவொக்�ப்பட்டது. 
வலையலைப்பின் மூைம் ைக்�ள் 
இல்ணயதலதை எஙகிருந்தும் அணு� 
முடியும். ஆனொல் வலையலைப்லபக் 
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�ட்டலைப்பது �டினைொன ஒன்றொ� 
இருக்கிறது. உை�ம் முழுவதும் 
இன்றைவும் ைக்�ளுக்கு ்வ�ைொன 
இல்ணய தைைதலதை வழங� வலையலைப்பு 
்�பிள்�ள் பயன்படுததைப்படுகின்றன. ஒரு 
�ணினியிலிருந்து ைற்கறொரு �ணினிக்கு 
வலையலைப்பு ்�பிள்�ைொல் தைரவு ைற்றும் 
தை�வல்�ள் பகிரப்படுகின்றன.

படம் -13.1 வலையலைப்பு வடஙகள்

்ைற்�ொணும் படததில் �ொட்டியுள்ைபடி 
அதி� எணணிக்ல�யிைொன வடங�ள் 
வலையலைப்பில் பயன்படுததைப்படும் ்பொது 
எந்தை �ம்பிலய இல்ணக்� ்வணடும் 
என்பது குழப்பதலதை ஏற்படுததும். 
என்வ வடங�ளின் எணணிக்ல�லய 
குலறப்பதிலும் புதிய வழிமுலற�லை 
உருவொக்குவதிலும் கதைொடர முயற்சி�ள் 
நெலடகபற்றுக் க�ொணடிருக்கின்றன.

13.2  வலையலைப்பு வடஙகளின் 
வலககள்

வலையலைப்பில் பல்்வறு வல�யொன 
வடங�ள் பயன்பொட்டில் உள்ைன. 
அவற்றில் சிை வல�யொன வடங�ள் 
இங்� க�ொடுக்�ப்பட்டுள்ைன.

1. இல்ணயச்சு வடம் (Coaxial 
Cable): கதைொலைக்�ொட்சி�ளில் 
பயன்படுததைப்படும் இது 1880 �ளின் 
பிற்பகுதியில் �ணடறியப்பட்டது. 
இவவல� வடம் கதைொலைக்�ொட்சிலய 
அலைவொஙகியுடன் (antenna) 
இல்ணக்�ப் பயன்படுகிறது. இது 

10 mbps ்வ�ததில் தை�வலை 
பகிரகிறது. இந்தை வடம் இைகு 
வலை (Thinnet) வடம் ைற்றும் 
தைடிைன் வலை (Thicknet) வடம் 
என இரணடு வல�ப்படும். இது 
உட்பகுதியில் தைொமிரக் �ம்பிலயக் 
க�ொணடு சுற்றிலும் �ொப்பிடப்பட்டு 
பொது�ொக்�ப்பட்டிருக்கும். இலவ 
அைவில் கபரியலவ என்பதைொல் 
எடுததுச் கெல்வதும் ைொற்றுவதும் 
�டினைொனது. இதைனொல் இதைலன 
நிறுவுவதும் பரொைரிப்பதும் 
எளிதைல்ை. இதைன் கபயர “Coax” 
என்ற வொரதலதையில் இருந்து 
உருவொக்�ப்பட்டது. இன்றைவும் இந்தை 
வடங�ள் Dish கதைொலைக்�ொட்சி�ளில் 
பயன்படுததைப்படுகின்றன. 

படம் -13.2 இலையச்சு வடம்

2. முறுக்கு இல்ண வடம் (Twisted 
Pair Cable): இரணடு அல்ைது 
அதைற்கு ்ைற்பட்ட �ொப்பிடப்பட்டு 
முறுக்�ப்பட்ட �ம்பி�ளின் 
கதைொகுப்பொகும். இதைன் ்வ�ம் 10 
mbps (10BASE-T) யில் இருந்து 
துவஙகியது. இது ்ைம்படுததைப்பட்டு 
100 mbps (100BASE-T) ்வ�ததுடன் 
கவளியிடப்பட்டது. ்ைலும் 
்ைம்படுததைப்பட்டு 10 gbps ் வ�ததுடன் 
(10 GBASE-T) என்ற கபயரில் 
அலழக்�ப்படுகிறது. இதில் மின்�ொந்தைக் 
குறுக்கீட்லட தைவிரப்பதைற்�ொ� 8 
�ம்பி�ள் முறுக்�ப்பட்ட வடிவில் 
அலைக்�ப்பட்டிருக்கும். இந்தை 
8 �ம்பி�ளும் அதி� இடதலதை 
அலடததுக் க�ொள்வலதைத தைவிரக்� 
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முறுக்�ப்பட்டு ஒ்ர �ம்பியொ� 
தைரப்பட்டிருக்கிறது. முறுக்கு இல்ண 
�ம்பி�ள் �ொப்பிடப்பட்ட முறுக்கு 
இல்ண �ம்பி (Shielded Twisted pair 
- STP) ைற்றும் �ொப்பில்ைொதை முறுக்கு 
இல்ண �ம்பி (Unshielded Twisted Pair 
- UTP) என இரணடு வல�ப்படும். 
தைற்கபொழுதும் இல்ணயததில் 
நெவீன வடங�ைொ� UTP ்�பிள்�ள் 
பயன்படுததைப்படுகின்றன. இலவ 
விலை ைலிவொனதைொ�வும் இல்ணயச்சு 
வடங�ளுடன் ஒப்பிடும்்பொது 
நிறுவுவதைற்கும் பரொைரிப்பதைற்கும் 
எளிலையொனதைொ�வும் இருக்கின்றன. 
STP என்பது UTP ்பொன்ற்தை. 
ஆனொல் கவளி (மின்�ொந்தை) 
குறுக்கீடு�ளிலிருந்து �ம்பி�லை 
பொது�ொக்� இது கூடுதைல் உலற�ைொல் 
பொது�ொக்�ப்பட்டிருக்கும்.

படம் -13.3 முறுககு இலை வடம்

3. ஒளி இலழ வடம் (Fiber Optics): 
ைற்ற இரணடு வடங�ளில் இருந்து 
்வறுபட்டது. ைற்ற இரணடு 
வடங�ளும் மின்�டததைொப் கபொருலை 
கவளி்யயும் மின்�டததும் 
கபொருலை (தைொமிரம்) உள்்ையும் 
க�ொணடது. ஆனொல் இந்தை வடம் 
�ண்ணொடி இலழ�ைொல் ஆனது. 
இது தை�வல்�லை பரிைொற 
ஒளி துடிப்பு�லை (Pulse of 
Light) பயன்படுததுகிறது. இது 
முக்கியைொ� பரந்தை வலையலைப்பில் 
(WAN) பயன்படுததைப்படுகிறது. 
்�பிள்�ளுக்கு ்ெதைம் ஏற்படொைல் 

தைவிரக்� அலவ தைலரயின் ஆழததில் 
புலதைக்�ப்படுகின்றன. ஒளி இலழ 
வடததில் இரணடு வல��ள் 
உள்ைன. அலவ ஒன்று ஒற்லற 
முலற ஒளியியல் வடம் (Single mode 
Cable - 100BaseBx) ைற்கறொன்று 
பன்முலற ஒளியியல் வடம் 
(Multimode Cable - 100BaseSX). 
ஒற்லற முலற வடங�ள் 
கதைொலைதூர பரிைொற்றததிற்கு 
உதைவுகின்றன. ்ைலும் இலவ 
விலை அதி�ைொனலவ. குலறந்தை 
தூரததிற்கு தை�வல் பரிைொறப் 
பயன்படும் பன்முலற ஒளியியல் 
வடம் விலை ைலிவொனலவ. 
ஒளியில் வடங�லை நிறுவுவதும் 
பரொைரிப்பதும் மி� எளிது.

படம் -13.4 ஒளி இலை வடம் 

4. USB ்�பிள்: USB (Universal Serial 
Bus) வடம் விலெப்பைல�, சுட்டி 
ைற்றும் பிற புறச் ெொதைனங�லை 
�ணினியுடன் இல்ணக்�ப் 
பயன்படுததைப்படுகிறது. ஆனொல் 
Dongle எனப்படும் சிை சிறப்பு 
USB வலையலைப்பு ெொதைனங�ள் 
இல்ணய இல்ணப்லப ஏற்படுததை 
பயன்படுததைப்படுகின்றன. டொஙகிள் 
ஒரு சிறிய புறச் ெொதைனம் ஆகும், 
இது கைொலபல் அலைக்�ற்லற 
(Broadband) உடன் இல்ணயும் ஒரு 
SIM Slot ஐக் க�ொணடிருக்கும். ் ைலும் 
இது �ணினிலய இல்ணயததுடன் 
இல்ணக்� ்ைொடம் ்பொல் 
கெயல்படுகிறது
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USB இன் ெமீபததிய பதிப்பொனது 
USB 3.0 ஆகும். இதைன் தைரவு 
பரிைொற்ற ்வ�ம் 4.85 Gbps 

ஆகும். ஆனொல் USB 2.0 கவறும் 480 
Mbps ஐ க�ொணடுள்ைது. லைக்்ரொ 
USB என்பது கைொலபல் ெொதைனங�லை 
இல்ணப்பதைற்குப் பயன்படுததைப்படும். 
USB இன் சிறிய பதிப்பொகும் இது 
ஸ்ைொரட் ்பொன்�ள், GPS ெொதைனங�ள் 
ைற்றும் டிஜிட்டல் ்�ைரொக்�ள் ்பொன்ற 
ெொதைனங�லை இல்ணயததுடன் 
இல்ணக்கிறது

5. கதைொடர ைற்றும் இல்ண வடங�ள் 
(Serial and Parallel cable): 
1990 க்கு முன்பு வலரயிைொன 
ஆணடு�ளில் ஈததைரகநெட் ைற்றும் 
USB �ணடுபிடிக்�ப்படவில்லை. 
�ணினிலய இல்ணயததுடன் 
இல்ணக்� கதைொடர ைற்றும் 
இல்ண வடங�ள் ைட்டு்ை 
பயன்படுததைப்பட்டன. USB 
உருவொக்�ப்படுவதைற்கு முன்னர 
கதைொடர கதைொடரபி (serial port) ைற்றும் 
இல்ணத கதைொடரபி (parallel port) 
என்ற இரணடும் �ணினியில் பயன் 

படுததைப்பட்டன. இல்ண கதைொடரபி 
ஒரு ்நெரததில் 8 பிட்டு�ள் அனுப்பும், 
அ்தை ்நெரததில் கதைொடர கதைொடரபி ஒரு 
்நெரததில் 1 பிட் ைட்டு்ை அனுப்பும். 
இல்ண வடங�ள் அச்சுப்கபொறி 
ைற்றும் பிற வட்டு இயக்கி�லை 
�ணிப்கபொறியுடன் இல்ணக்�ப் 
பயன்படுகின்றன.

படம் 13.6 இலை வடம்(வைது) ைறறும் த�ாடர் 
வடம் (இடது)

6. ஈததைரகநெட் வடம் (Ethernet cable): 
இது வீடு அல்ைது அலுவை�ங�ளில் 
�ணினி�லை இல்ணக்�ப் 
பயன்படும் கபொதுவொன வடம் 
ஆகும். இந்தை வடம் வைப் பகிரவு 
ைற்றும் இல்ணய அணு�லுக்�ொ� 
குறும்பரப்பு வலையில் (LAN) உள்ை 
�ம்பித கதைொடரபு ெொதைனங�லை 
இல்ணக்கிறது. 

 ஈததைரகநெட் கிரொஸ்ஓவர வடம் 
பூஜ்ய ்ைொடம் வடங�ளுக்கு 
ஒரு உதைொர்ணைொகும். இது 
இரு �ணினி�ள் அல்ைது 
ஒ்ர வல�யிைொன இரணடு 
வலையலைப்பு ெொதைனங�லை 
இல்ணக்�ப் பயன்படுததைப்படுகிறது. 

படம் 13.5 USB நகபிள்கள் ைறறும் ைடிககணினியுடன் இலைககப்பட்டுள்்ள USB டாஙகிள்
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இது �ணினிலய இல்ணயததுடன் 
இல்ணக்�ப் பயன்படுததைப்படும் 
அதிநெவீன ஈததைரகநெட் வடம் ஆகும். 
இந்தை ்�பிள் 10 gbps ைற்றும் அதைற்கு 
்ைைொன ்வ�ததில் ்வலை 
கெயகிறது. இப்்பொகதைல்ைொம் 
குறும்பரப்பு வலையலைப்பிலிருந்து 
(LAN) �ம்பியில்ைொ வலைலய 
ஏற்படுததை ரவுட்டர�ள் ஈதைரகநெட் 
கிரொஸ்ஓவர ்�பிள்�ைொல்  
இல்ணக்�ப்படுகின்றன.

படம் 13.7 ஈத�ர்த�ட் வடஙகள்.

RS-232  என்பது ஒரு வல� 
கதைொடர வடம் (Serial Cable) 
ஆகும். ஈதைரகநெட் கிரொஸ்ஓவர 

வடங�ள் ்பொை்வ, RS-232 வடமும் 
்ைொடமின்றி இரணடு �ணினி�லை 
இல்ணக்�ப் பயன்படுகிறது. என்வ இது 
ஒரு பூஜ்ய ்ைொடம் வடம் ஆகும். ஒரு வடம் 
இரணடு ெொதைனங�லை ஒன்்றொகடொன்று 
்நெரடியொ� இல்ணததைொல் அது பூஜ்ய 
்ைொடம் எனப்படுகிறது.

13.3 ஈத�ர்த�ட் வடமிடலின் பகுதிகள்
�ணினி வலையலைப்பு என்பது 
தைரவு ைற்றும் வைங�லைப் பகிரந்து 
க�ொள்வதைற்�ொ� ஒன்்றொடு ஒன்று 
இல்ணக்�ப்பட்ட �ணினி�ள் அல்ைது 
பிற ெொதைனங�ளின் கதைொகுப்பொகும். 
�ணினி�லை �ம்பி ஊட�ம் அல்ைது 
�ம்பியில்ைொதை ஊட�ம் மூைம் 
வலையலைப்பில் இல்ணக்� முடியும். 
�ொப்பிடொதை முறுக்கில்ணக் �ம்பி�ள் (UTP), 
�ொப்பிடப்பட்ட முறுக்கிலனக் �ம்பி�ள் (STP) 
ைற்றும் ஒளியிலழ படங�ள் ்பொன்றலவ 
�ம்பி ஊட�ங�ளுக்கு உதைொர்ணங�ைொகும். 
அ�ச்சிவப்பு �திர�ள், ப்ளூடூத (Bluetooth) 
ைற்றும் லவஃலப(WI-FI) ்பொன்றலவ 
�ம்பியில்ைொ ஊட�ங�ளுக்கு 
உதைொர்ணங�ைொகும்.

�ம்பியில்ைொ வலையலைப்பு�ள் 
(ல�ப்்பசி உட்பட) அதி� 
எணணிக்ல�யிைொன ெொதைனங�லை 
கதைொலைவிலுள்ை வைங�ள் 
ைற்றும் இல்ணயதலதை பகிரவலதை 
ெொததியைொக்குகின்றன. ஆனொல் 
�ம்பிவலை அலைப்பு�ள் �ம்பியில்ைொ 
வலையலைப்புடன் ஒப்பிடும் கபொழுது 
இல்ணய ்வ�ம் ைற்றும் அதி� 
பொது�ொப்லப க�ொடுக்கின்றன. கபரிய 
பரப்பைவில் �ம்பி வலையலைப்லப 
நிறுவுதைல் மிகுந்தை கெைலவ ஏற்படுததும். 
அதி� ்வ�ம் ைற்றும் பொது�ொப்பொன 
இல்ணப்பு�ள் ்தைலவப்படும் இடங�ளில் 
�ம்பிவலை அலைப்பு�ள் இன்றும் 
பரவைொ� பயன்படுததைப்படுகின்றன. 

�ம்பி இல்ணப்பு�லைக் க�ொணட 
�ணினி�ள் ஈதைரகநெட் அட்லட�ைொல் 
�ட்டலைக்�ப்பட ்வணடும். இந்தை 
அட்லட�ள் ஈததைரகநெட் வடங�லை 
பயன்படுததி பிற ெொதைனங�ளுடன் 
ஒரு இல்ணப்லப ஏற்படுததுகின்றன. 
சுவிட்சு�ள் ைற்றும் திலெவி�ள் 
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ஒருஙகில்ணக்�ப்பட ்வணடிய 
�ணினி�ளின் எணணிக்ல�லய 
அதி�ரிக்� பயன்படுததைப்படைொம்.

ஈதைரகநெட் வடம் குறும்பரப்பு 
வலையலைப்பின் (LAN) அடிப்பலட கூறு 
ஆகும்; இஙகு RJ45 என்னும் பு�ழகபற்ற 
ஈததைரகநெட் வடம் பயன்படுததைப்படுகிறது. 
இதில் RJ45 இல்ணப்பி (Connector) 
ைற்றும் இல்ணப்பு ்�பிள் (Patch Cable) 
ஆகியலவ உள்ைன. RJ45 இல்ணப்பி 
பிைொஸ்டிக்�ொல் ஆனது. இது வடததின் 
இருபுறமும் இல்ணக்�ப்பட்டிருக்கும். 
வடததின் ஒரு முலனலய �ணினியிலும் 
ைற்கறொரு முலனலய LAN கதைொடரபியிலும் 
இல்ணக்�ைொம். இல்ணப்பு வடங�ள் 
8 சிறிய �ம்பி�லைக் க�ொணடது. 
�ணினிலய LAN கதைொடரபியுடன் 
இல்ணக்கும்்பொது ்�பிள் வலைந்து 
முறுக்�ப்படும் ்பொது �ம்பி�லைப் 
பொது�ொக்� இந்தை பிைொஸ்டிக் உலற 
பயன்படுகிறது.

ஈததைரகநெட் வடமிடல் (Ethernet 
Cabling) என்பது ஈததைரகநெட் வடங�லை 
பயன்படுததி �ணினி�லை ைற்ற 
ெொதைனங�ளுடன் இல்ணக்கும் 
கெயைொகும். ஈததைரகநெட் வடமிடலில் நெொன்கு 
முக்கிய பகுதி�ள் உள்ைன.

1. இல்ணப்பு வடம் (Patch Cable)
2. RJ45 இல்ணப்பி (RJ45 Connector)
3. ஈததைரகநெட் கதைொடரபி (Ethernet Port)
4. கிரிம்பிங �ருவி (Crimping Tool)

13.3.1 இலைப்பு வடம் ( முறுககப்பட்ட 
இலை கம்பிகள் )

இந்தை வடங�ள் கபொதுவொ� எட்டு கவவ்வறு 
வண்ணங�ளில் தையொரிக்�ப்படுகின்றன. 
அலவ�ளில் நெொன்கு திட (Solid) நிறங�ள், 
ைற்றலவ ்�ொடிடப்பட்டலவ (Striped). 
பச்லெ, கவள்லை-பச்லெ, ஆரஞ்சு, 

கவள்லை-ஆரஞ்சு, நீைம், கவள்லை-
நீைம், பழுப்பு ைற்றும் கவள்லை-பழுப்பு 
ஆகியலவ அந்தை எட்டு வண்ணங�ள் 
ஆகும். பின்வரும் படம் 13.8 இல்ணப்பு 
வடதலதை �ொட்டுகிறது.

படம் 13.8 இலைப்பு வடம் (முறுககப்பட்ட 
இலை கம்பிகள்)

ஈததைரகநெட் வடங�ள் கபொதுவொ� 
பல்்வறு கதைொழில்துலற தைரங�ளில் 
உற்பததி கெயயப்படுகின்றன.  அலவ CAT 
3, CAT 5, CAT 6, CAT 6e ைற்றும் CAT 
7. இதில் CAT என்பது Category என்ற 
வொரதலதையில் இருந்து உருவொக்�ப்பட்டது. 
அதைலனத கதைொடரந்து வரும் எண 
வடததின் பதிப்லப குறிக்கிறது. ெமீபததிய 
பதிப்பு ்வ�ைொன வடம் என்பலதை 
�ொட்டுகிறது. வடததின் நீைம் அதி�ரிக்கும் 
கபொழுது அதைன் தை�வல் பரிைொறும் ்வ�ம் 
குலறகிறது. இதைன் ்வ�ம் MHz இல் 
அைவிடப்படுகிறது.

கபொதுவொ� இருபுறமும் 
RJ45 இல்ணப்பி�ள் க�ொணட 
வடங�ள் ஈததைரகநெட் வடங�ள் என 
குறிப்பிடப்படுகின்றன. இது RJ45 வடங�ள் 
எனவும் அலழக்�ப்படுகிறது. கபொதுவொ� 
ஈததைரகநெட் வடங�ள் �ணினிலய 
திலெவி (Router) அல்ைது சுவிட்சு�ளுடன் 
இல்ணப்பதைற்�ொ� உருவொக்�ப்பட்டலவ. 
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13.3.2 RJ45 இலைப்பி (RJ45 
Connector)

RJ45 ஈததைரகநெட் இல்ணப்பி ஒரு சிறிய 
பிைொஸ்டிக் cube ஆகும், இதில் �ம்பி�ள் 
இல்ணக்�ப்பட்டு இல்ணயதகதைொடரலப 
ஏற்படுததை தையொர கெயயப்படுகிறது. RJ45 
இல்ணப்பி ஒரு கதைொலை்பசி ஜொக் (Jack) 
்பொை்வ ்தைொற்றைளிக்கிறது. ஆனொல் 
இது அைவில் ெற்று கபரியது. RJ45 இல் 
“RJ” என்பது Registered Jack ைற்றும் “45” 
என்பது வடததின் இலடமு�த தைரதலதை 
குறிக்கிறது. கீ்ழ உள்ை படம் 13.9 RJ45 
இல்ணப்பிலயக் �ொட்டுகிறது..

படம் 13.9 RJ45 இலைப்பி

ஒவகவொரு RJ45 இல்ணப்பிக்கும் 
எட்டு ஊசி�ள் (pins) உள்ைன. 
RJ45 இல்ணப்பி�ள் ஈததைரகநெட் 
வடததின் இருமுலன�ளிலும் 
இல்ணக்�ப்பட்டுள்ைது . இது 8 -position, 
8 -contact (8P8C) ைொடுைர ப்ைக் 
என்பதைொல் இது 8P8C இல்ணப்பி என்றும் 
அறியப்படுகிறது. இந்தை இல்ணப்பி (பிைக்) 
பின்னர வலையலைப்பு அட்லடயின் 
ஈததைரகநெட் கதைொடரபியில் கெரு�ப்படுகிறது.

இலைப்பியின் வடமிடல் திட்டஙகள் & 
வணை குறியீடுகள் (Wiring schemes and 
colour codes of the connector)
RJ45 வடததில் உள்ை எட்டு சிறிய �ம்பி�லை 
இல்ணக்�, RJ45 இல்ணப்பி எட்டு சிறிய 
துலை�லைக் க�ொணடுள்ைது. எட்டு 
வயர�ளும் எட்டு கவவ்வறு நிறங�ளில் 
இருக்கும். அந்தை எட்டு நிறங�லை பற்றியும் 

அலவ RJ45 இல்ணப்பியில் எங்� 
இல்ணக்�ப்படுகின்றன என்பது பற்றியும் 
இஙகு விவொதிக்�ைொம்.

வயரிங திட்டங�ள் �ம்பி�லை 
(Wires) RJ45 இல்ணப்பியுடன் (Connector) 
எவவொறு இல்ணக்� ்வணடும் என்பலதை 
குறிக்கின்றன. முறுக்கு இல்ண வடங�ளின் 
இரு முலன�ளிலும் RJ45 இல்ணப்பிலய 
இல்ணப்பதைற்கு இரணடு வல�யொன 
வயரிங திட்டங�ள் உள்ைன. அலவ T-568A 
ைற்றும் T-568B ஆகும். அட்டவல்ண 13.1 
இந்தை திட்டங�ளின் pinouts ைற்றும் வண்ண 
குறியீட்லட விவரிக்கின்றன.

அட்டவலை 13.1 வணைக குறியீடுகள் 
தகாணட வயரிங திட்டஙகள்
Pin T-568A Pin T-568B

1 white / green 
stripe (Tx+)

1 white / orange 
stripe (Tx+)

2 green (Tx-) 2 orange (Tx-)

3 white / orange 
stripe (Rx+)

3 White / green 
stripe (Rx+)

4 blue 4 blue

5 white / blue 
stripe

5 white / blue 
stripce

6 orange (Rx-) 6 green (Rx-)

7 white / brown 
stripe

7 white / brown 
stripe

8 brown 8 brown

வடததில் நெொன்கு ்ஜொடி �ம்பி�ள் 
இருந்தைொலும், ஈததைரகநெட் இரணடு 
்ஜொடி�லை ைட்டு்ை பயன்படுததுகிறது:  
ஆரஞ்சு ைற்றும் பச்லெ. ைற்ற இரணடு 
வண்ணங�லை (நீைம்  ைற்றும்  
பழுப்பு) ISDN அல்ைது கதைொலைப்்பசி 
இல்ணப்பு�ளில் பயன்படுததை முடியும்.
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1. ஈததைரகநெட் இல்ணப்பியின் 
(Connector) ஊசி (pin) 
விவரங�லைப் பற்றி ஏற்�ன்வ 
விவொதிததிருக்கி்றொம். இப்்பொது 
ஈததைரகநெட் கதைொடரபியின் (Port) ஊசி 
விவரங�லை பொரப்்பொம், இதில் 
இரணடு முக்கிய ெமிக்லஞை�ள் 
(Signal) உள்ைன. ஒன்று TX (தைரலவ 
அனுப்ப) ைற்றும் RX (தைரலவப் கபற). 

2. முதைல் ஊசி தைரலவ அனுப்பப் பயன்படும் 
்நெரமின் முலனயொகும். (TX +)

3. இரணடொவது ஊசி தைரலவ அனுப்பப் 
பயன்படும் எதிரமின் முலனயொகும். 
(TX -)

4. மூன்றொவது ஊசி தைரலவப் கபறப் 
பயன்படும் ்நெரமின் முலனயொகும். 
(RX +)

5. நெொன்�ொவது, ஐந்தைொவது ஊசி�ள் 
பிற்�ொை பயன்பொட்டிற்�ொ� 
விடப்பட்டிருக்கும்.

6. ஆறொவது ஊசி ஊசி தைரலவப் கபறப் 
பயன்படும் எதிரமின் முலனயொகும். 
(RX -)

7. ஏழொவது, எட்டொவது ஊசி�ள் பிற்�ொை 
பயன்பொட்டிற்�ொ� விடப்பட்டிருக்கும்.

8. இலவ அலனததும் இரு வழி 
கெயல்பொட்டு (Bidirectional) ஊசி�ள் 
ஆகும்.

T568B
1 2 3 4 5 6 7 8

T568A
1 2 3 4 5 6 7 8

12345678

படம் 13.10 ஈத�ர்த�ட் வயரிங திட்டஙகள்

படம் 13.11 ஈத�ர்த�ட் த�ாடர்பி முள் விவரஙகள்

Pin 4:
Reserved

Pin 3:
Receive +

Pin 2:
Transmit –

Pin 1:
Transmit +

Pin 5:
Reserved

Pin 6:
Receive –

Pin 7:
Reserved

Pin 8:
Reserved Pin 1

Position 1 at RJ45 jack Position 1 at RJ45 plug

Pin 8
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13.3.3 ஈத�ர்த�ட் அட்லட ைறறும் 
த�ாடர்பி

ஈததைரகநெட் அட்லட என்பது வலையலைப்பில் 
உள்ை ெொதைனங�லை இல்ணக்�வும் 
அவற்றுக்கிலட்ய தைரவு�லை பரிைொற 
அனுைதிக்கும் வலையலைப்பு இலடமு� 
அட்லட (NIC) ஆகும். இது ஒரு விரிவொக்� 
அட்லட அல்ைது உள்ளில்ணந்தை அட்லடயொ� 
இருக்�ைொம். விரிவொக்� வல� அட்லட (தைனி 
மின்சுற்றுப் பைல�) என்பது PCI ஈததைரகநெட் 
அட்லட எனவும் அலழக்�ப்படுகிறது. இது 
�ணினியின் ைதைர்பொரடில் உள்ை PCI 
ஸ்ைொட்டுக்குள் கெரு�ப்படுகிறது. தைற்்பொது 
கபரும்பொைொன �ணினி�ளில் ைதைர்பொரடில் 
உள்ைலைக்�ப்பட்ட ஈததைரகநெட் அட்லட�ள் 
உள்ைன. தைற்்பொது ்ரடி்யொ அலை�ள் 
மூைம் தைரவு�லை பரிைொறும் �ம்பியில்ைொ 
ஈதைரகநெட் அட்லட�ளும் பயன்பொட்டில் 
உள்ைன.

ஈததைரகநெட் கதைொடரபி என்பது 
ஈதைரகநெட் அட்லடயின் ஒரு திறவுப் (opening) 
பகுதியொகும். இது ஈததைரகநெட் வடததின் 
RJ45 இல்ணப்பிலய ஏற்கிறது. இது 
RJ45 ஜொக் என்றும் அலழக்�ப்படுகிறது. 
தைனியொள் �ணினி�ள், ைடிக்�ணினி�ள், 
திலெவி�ள், சுவிட்சு�ள், லையங�ள் 
(hub) ைற்றும் ்ைொடம்�ள் ்பொன்றவற்றில் 
இது �ொ்ணப்படுகிறது. இது ைதைர்பொரடில் 
உள்ை ஈததைரகநெட் அட்லடயுடன் ஈததைரகநெட் 
வடதலதை இல்ணக்கிறது.

தைற்கபொழுது, கபரும்பொைொன 
�ணினி�ள் ைற்றும் ைடிக்�ணினி�ளில் 
உள்ளில்ணந்தை ஒரு ஈததைரகநெட் கதைொடரபி 
இல்ணக்�ப்பட்டிருக்கிறது. இது �ம்பி 
வலையலைப்பில் ெொதைனங�லை 
இல்ணக்�ப் பயன்படுகிறது. அவற்றில் 
சிை ஈததைரகநெட் கதைொடரபிலய 
கபற்றிருக்�வில்லை என்பதைொல் 
அலவ ைற்ற ெொதைனங�ளுடன் 
வலையலைப்லப ஏற்படுததை ஈததைரகநெட் 
டொஙகில்�லைப் பயன்படுததுகின்றன. 
வலையலைப்பிற்�ொ� WiFi லய 
பயன்படுததும் ெொதைனங�ள் அல்ைது 
�ணினி�ள் இந்தை வடம் (cable) ைற்றும் 
அதைன் கதைொடரபி (Port) இரணலடயும் 
கபற்றிருப்பதில்லை.

Ethernet port (RJ45 Jack)

RJ-45 Connector (8P8C plug)Ethernet cable
(Twisted pair cable)

படம் 13.13 த�ாடர்பியுடன் கூடிய ஈத�ர்த�ட் வடம்

நீங�ள் கதைொடரபியில் பிைக் ஒன்லற 
கபொருததினொல், இரணடு LED விைக்கு�ள் 
�ணினியில் ஒளிரும். ஒன்று பச்லெ ைற்றும் 
ைற்கறொன்று ஆரஞ்சு. இல்ணய இல்ணப்பு 
கிலடததைவுடன் ஆரஞ்சு ஒளி விட்டுவிட்டு 
(Blink) ஒளிரத கதைொடஙகும்.

Motherboard

Built-in Ethernet card

Ethernet portEthernet port

PCI Ethernet port

படம் 13.12 ஈத�ர்த�ட் வலையலைப்பு இலடமுக அட்லடகள்
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சா�னஙகள் / 
த�ாழில்நுட்பம்

ைாறறு தபயர்கள்

ஈததைரகநெட் 
கதைொழில்நுட்பம்

RJ45, 802.3 (IEEE படி)

RJ45 இல்ணப்பி 
(ஆண)

RJ45 பிைக், ஈததைரகநெட் 
இல்ணப்பி, 8P8C 
இல்ணப்பி

RJ45 ெொக்க�ட் (கபண) Rj45 ஜொக், ஈதைரகநெட் 
கதைொடரபி

RJ45 வடம் ஈததைரகநெட் வடம்

13.3.4 கிரிம்பிங கருவி (Crimping Tool)
Crimping என்பது 
இரணடு அல்ைது அதைற்கு 
்ைற்பட்ட உ்ைொ� 
துணடு அல்ைது 
�ம்பி�லை உருைொற்றி 
ஒன்லற ஒன்று பற்றிக் 
க�ொள்ளும் வல�யில் இல்ணக்கும் 
கெயைொகும். ஈததைரகநெட் வடமிடலின் 
முக்கிய கெயல் RJ45 இல்ணப்பிலய 
முறுக்கு இல்ணக்�ம்பியின் இருபுறமும் 
இல்ணப்பதைொகும். இதைனொல் ஈததைரகநெட் 
வடம் ெரியொ� ்வலை கெயய முடிகிறது.

crimping �ருவி என்பது வடததுடன் 
ஈததைரகநெட் இல்ணப்பிலய இல்ணக்�ப் 
பயன்படும் ஒரு �ருவி ஆகும். Crimping �ருவி 
இரணடு ஈததைரகநெட் கதைொடரபி அச்சுடன் 
கூடிய ல�ப்பிடி க�ொணட ஒரு சிறிய 
கவட்டும் �ருவிலய ்பொன்றது. இக்�ருவி 
இல்ணப்பொலன துலையிடுவதைன் மூைம் 
இல்ணப்பிலய இல்ணக்கிறது.

படம் 13.1 4 Crimping கருவி RJ-11 (6 ஊசி) ைறறும் 
RJ-45 (13 ஊசி)

Crimping கருவிலயப் பயன்படுததி 
ஈத�ர்த�ட் வடதல� உருவாககுவ�றகான 
தசயல்முல்ற
1. வடதலதை ்தைலவயொன நீைம் 

கவட்டிக்க�ொள்ைவும். 
2. வடததின் இருபுறமும் இருந்து 1 அஙகுை 

அைவிற்கு பொது�ொப்பு உலறலய 
நீக்�வும். இதைனொல் முறுக்�ப்பட்ட 
இல்ண �ம்பி�ள் கவளி்ய கதைரியும். 

3. �ம்பி அ�ற்றப்பட்ட பிறகு, சிறிய 
�ம்பி�லை அவிழதது, ெரியொன வயரிங 
அலைப்பில் லவக்�வும். (T568 B 
கபொதுவொ� விரும்ப்ப்படுகிறது). 

4. �ம்பி�லை ஒன்றொ� லவதது, 
அவற்லற ஒ்ர அைவுள்ைதைொ� (½ 
அஙகுை) கவட்டவும். 

5. இல்ணப்பில் உள்ை 8 எட்டு 
பள்ைங�ளில் இந்தை 8 நிற �ம்பி�லை 
கெரு�வும். பிைொஸ்டிக் உலற 
இல்ணப்பின் உள்்ை கெல்லும் 
வல�யில் கெரு�ப்பட ்வணடும். 

6. crimping �ருவிலயப் பயன்படுததி RJ45 
இல்ணப்பிலய வடததில் கபொருததைவும். 
ல�யொல் இழுததைொல் கவளிவொரதை 
அைவிற்கு நென்கு கபொருந்தியிருக்� 
்வணடும். இப்்பொது வடம் தைரவு 
பரிைொற்றததிற்கு தையொரொ� உள்ைது. 

7. ்தைலவப்பட்டொல், வடததின் இல்ணப்லப 
ெரிபொரக்� ஒரு வட ்ெொதிப்பொலன 
(Cable Tester) பயன்படுததைவும். 

படம் 13.15 crimping கருவிலய பயன்படுததி 
RJ45 வடம் உருவாககல்
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13.4 ஜாக வலக:
பதிவு கெயயப்பட்ட ஜொக்கு�ள்: 
கபொதுவொ� RJ என்று அலழக்�ப்படும் 
Registered Jack என்பது வலையலைப்பு 
வடமிடல், வயரிங ைற்றும் ஜொக் 
�ட்டுைொனததிற்�ொ� பயன்படுததைப்படும் 
வலையலைப்பு இலடமு�ைொகும். இதைன் 
முதைன்லையொன கெயல்பொடு பல்்வறு 
தைரவு ெொதைனங�லையும் கதைொலைதகதைொடரபு 
ெொதைனங�லையும் இல்ணப்பது ஆகும். 
RJ-11, RJ-45, RJ-21, ைற்றும் RJ-28 
ஆகியலவ பயன்பொட்டில் உள்ை சிை 
பு�ழகபற்ற Registered Jack ஆகும்.

Registered Jack என்பது இல்ணப்பி 
(male connector / Plug), கதைொடரபி 
(female connector / Jack) ைற்றும் 
அதைன் வயரிங ஆகியவற்லற ஒன்றொ�ச் 

்ெரததுக் குறிக்கிறது . கீ்ழ சிை பதிவு 
கெயயப்பட்ட ஜொக்கு�லையும் அதைன் 
வலரயலற�லையும் பொரக்�ைொம்.

1. RJ-11: இது பதிவுகெயயப்பட்ட 
ஜொக்கின் மி�வும் பிரபைைொன நெவீன 
வடிவைொகும். இது வீடு ைற்றும் 
அலுவைங�ளில் கதைொலை்பசி 
இல்ணப்பிற்குப் பயன்படுததைப்- 
படுகிறது. RJ-11 இல் ஆறு ஊசி�ள் (6 
PINS) உள்ைன. அவற்றில் 2 ஊசி�ள் 
தை�வலை அனுப்புவதைற்கும் 2 ஊசி�ள் 
தை�வலைப் கபறுவதைற்கும் மீதைம் 
2 ஊசி�ள் பயன்படுததைபடொைலும் 
விடப்பட்டிருக்கும். பயன்படுததைப்படும் 4 
ஊசி�ளில் இரணடு ஊசி�ள் ்நெரமின் 
முலனயொ�வும் இரணடு ஊசி�ள் 
எதிரமின் முலனயொ�வும் இருக்கும்.

ஈத்தர்நெட் வரலாறு

1973 இல் பொப் கைட்�ொல்ப் ஈததைரகநெட் �ணடுபிடிததைொர, அ்தை ் நெரததில் Xerox PARC (�லி்பொரனியொவில் 
உள்ை பொ்ைொ ஆல்்டொ ஆரொயச்சி லையம்), நிறுவனம் 1975 ஆம் ஆணடில் �ொப்புரிலை கபற்றது. 
இது ்ைம்பட்ட �ணினி பணிநிலையங�லை ஒன்றில்ணக்�வும் அவற்றுக்கிலட்ய தை�வலை 
பறிைொரிக்க�ொள்ைவும் ்வ� ்ைெர அச்சுப்கபொறிக்கு அனுப்பவும் பயன்படுததைப்பட்டது. கைட்ஸ்�ொஃபி 
ைற்றும் பிறர 1980 ஆம் ஆணடில் திறந்தை ஈததைரகநெட் தைரதலதை முடிததைொனர. ்ைலும் 1985 ஆம் ஆணடில் 
அது IEEE தைரநிலையொ� ைொறியது. இதைன் மூைம் புதிய கதைொழில்நுட்பம் உருவொகி ைொகபரும் எழுச்சிக்கு 
தையொரொ� இருந்தைது.

802.3 (ஈததைரகநெட்) ைற்றும் 802.5 (்டொக்�ன் ரிங) உள்ளிட்ட IEEE இன் 802 பரிவு�ளில் பை 
வலையலைப்பு தைரநிலை�ள் கவளியிடப்பட்டன. IEEE தைரநிலை முதைன் முதைலில் 1985 ஆம் ஆணடில் 
IEEE 802.3 (சிஎஸ்எம்ஏ / சி.டி) தைலைப்பில் கவளியிடப்பட்டது . கஜரொக்ஸ் நிறுவனம் ஈதைரகநெட் என்ற 
கபயலர தைங�ைது வரததை� முததிலர�ளிலிருந்து விைக்கிக் க�ொணட ் பொதிலும் IEEE தைரநிலையொனது 
“ஈததைரகநெட்” என்ற கபயலரப் பயன்படுததைவில்லை. ஏகனன்றொல் திறந்தை தைரநிலைக் குழுக்�ள் (Open 
Standard Committee) ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனததின் வரததை� கபயர�லைப் பயன்படுததுவலதை 
ஆதைரிப்பதில்லை. இதைன் விலைவொ�, IEEE இந்தை கதைொழில்நுட்பதலதை 802.3 CSMA/CD அல்ைது கவறும் 
802.3 என அலழக்கிறது . இருப்பினும், 802.3 தைரநிலையில் உருவொக்�பட்ட கநெட்கவொரக் அலைப்லப 
குறிப்பிடும் ்பொது கபரும்பொைொன ைக்�ள் இன்னும் ஈததைரகநெட் கபயலரப் பயன்படுததுகின்றனர.

குறிப்பு: www.wikipedia.org

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 13.indd   211 4/10/2019   6:24:57 PM



பாடம் 13 வலையலைப்பு வடமிடல்212

படம் 13.16 RJ-45 ைறறும் RJ-11 ஒப்பீடு

2. RJ-14 ைற்றும் RJ-61: RJ-14 
என்பது RJ-11 ்பொன்று 
கதைொலை்பசி இல்ணப்பில் 
பயன்படுததைப்படுகிறது. இதிலும் 6 
ஊசி�்ை பயன்படுததைப்படுகின்றன. 
ஆனொல் RJ-61 எட்டு ஊசி�லை 
க�ொணடிருக்கும். இந்தை RJ-61 ைொடுைொர 
8 (Modular) இல்ணப்பொனுடன் 
கூடிய முறுக்கில்ண �ம்பி�லை 
பயன்படுததுகிறது.

படம் 13.1 7 RJ-14 ஈத�ர்த�ட் இலைப்பு

3. RJ-21: இந்தை இல்ணப்பொன் ஒரு 
முலனயில் 25 ஊசி�ளும் அடுததை 
முலனயில் 25 ஊசி�ளுைொ� 
கைொததைம் 50 ஊசி�லைக் 
க�ொணடுள்ைது. இது ெொம்ப் 
(Champ) இல்ணப்பி அல்ைது 
ஆம்ப்னொல் (Amphenol) இல்ணப்பி 
எனவும் அலழக்�ப்படுகிறது. 
Amphenol என்பது இல்ணப்பி 

உற்பததி நிறுவனம் ஆகும். RJ-21 
இலடமு�ைொனது தைரவுத கதைொடரபு 
தை�வல்கதைொடரபு பயன்பொடு�ளுக்குப் 
கபொதுவொ� பயன்படுததைப்படுகிறது.

படம் 13.18 RJ-21 இலைப்பி

13.5  ஈ�ர்த�ட் வட வணைக 
குறிமுல்ற த�ாழில்நுட்பம்

ஈதைரகநெட் வட்தலதை �ட்டலைக்� மூன்று 
வல�யொன வயரிங நுட்பங�ள் உள்ைன. 
இது வண்ணக் குறிமுலற நுட்பம் எனவும் 
அறியப்படுகிறது.
●	 Straight-Through Wiring
●	 Cross-over Wiring
●	 Roll-over Wiring

13. 5. 1 Straight-Through Wiring
கபொதுவொ�, ஈததைரகநெட் இல்ணப்பு�ளில் 
பயன்படுததைப்படும் வடங�ள் “Straight-
Through Cables” ஆகும். இந்தை வடக் �ம்பி�ள் 
இரணடு முலன�ளிலும் ஒ்ர விதைைொ� 
வரிலெ படுததைப்பட்டிருக்கும். வடததின் 
ஒரு முலனயிலுள்ை இல்ணப்பியின் 
முதைல் ஊசி (Pin) அடுததை முலனயிலுள்ை 
முதைல் ஊசியுடன் இல்ணக்�ப்பட்டிருக்கும். 
(T568A & T568B இரணடு 
தைரநிலையிலும்). Straight-Through Wiring 
தைனியொள் �ணிப்கபொறி அல்ைது வலை 
இலடமு� அட்லடலய (PC/NIC) வலை 
லையததுடன் (Hub) இல்ணப்பதைற்�ொ� 
பயன்படுததைப்படுகின்றன. இது 
அச்சுப்கபொறி�ள், �ணினி�ள் ைற்றும் 
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பிற பில்ணய இலடமு�ங�ளில் 
பயன்படுததைப்படுகிறது.
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படம் 13.19 Straight-Through Wiring 

13. 5. 2 Cross-over Wiring
இரணடு �ணினி�ள் அல்ைது ஈதைரகநெட் 
ெொதைனங�லை லையததின் (Hub) 
உதைவியின்றி ்நெரடியொ� இல்ணக்� 
Cross-over Wiring பயன்படுகிறது. 
தை�வல் அனுப்பும் ைற்றும் தை�வல் 
கபறும் இல்ணக்�ம்பி�ள் (Tx ைற்றும் 
Rx) இல்ண�ள் குறுக்கிட்டு முலறயில் 
இல்ணக்�ப்படும். அதைொவது முதைல் 
முலனயின் ஊசி 1,2 அடுததை முலனயின் 
ஊசி 3,6 ல்  இல்ணக்�ப்பட ்வணடும். 
அ்தை்பொல் முதைல் முலனயின் ஊசி 
3,2 அடுததை முலனயின் ஊசி 1,2 ல்  
இல்ணக்�ப்பட ்வணடும்.

ஒரு Cross-over Wiring லய 
�ட்டலைக்� எளிதைொன வழி T568A 
இல்ணப்பிலய ஒரு முலனயிலும் T568B 
இல்ணப்பிலய அடுததை முலனயிலும் 
இல்ணப்பதைொகும்.ைற்கறொரு முலறயில் 
வண்ணக்குறியீட்டு முலற பயன்படுகிறது. 
இங்� ஒரு முலனயில் உள்ை 
ஊசி�ளில் பச்லெ நிற �ம்பி�ளும் அடுததை 
முலனயின் அ்தை ஊசியில் ஆரஞ்சு நிற 
�ம்பி�ளும் இல்ணக்�ப்பட்டிருக்கும். 
குறிப்பொ�, திட ஆரஞ்சுடன் திட பச்லெயும், 
ஆரஞ்சு - கவள்லை நிறததுடன் பச்லெ-
கவள்லையும் இல்ணக்�வும்.
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படம் 13. 20 Cross-over Wiring

13.5.3 Roll-over Wiring
Roll-over Wiring ஒரு வல� பூஜ்ய 
்ைொடம் வடைொகும். ஒரு ெொதைனததின் 
நிரல் குறிமுலறலய ைொற்றுவதைற்கு 
கதைொடரபியுடன் (Device Console Port) 
இல்ணக்�ப் பயன்படுததைப்படுகிறது. 
இதில் ஊசி�ள் எதிரைொறு முலறயில் 
இலனக்�ப்படுகிறது. (ஒரு முலனயில் 
உள்ை ஊசி�ள் ைறு முலனயில் தைலைகீழ 
வரிலெயில் இலனக்�ப்படுகிறது). 
Roll-over Wiring ்யொஸ்ட் ்�பிள் 
(Yost) அல்ைது �ன்்ெொல் ்�பிள் 
(Console) என்றும் அலழக்�ப்படுகிறது. 
இது ைற்ற வலைவடங�ளில் இருந்து 
்வறுபடுததிக் �ொட்ட தைட்லட வடிவில் 
வடிவலைக்�ப்பட்டிருக்கும். 
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 படம் 13. 21 Roll-over Wiring

இந்தை மூன்று ஏற்பொடு�ளும் ஒரு 
இலடமு� ைொற்றதலதை உருவொக்�ப் 
பயன்படுததைப்படுகின்றன. ஆனொல், இலவ 
அலனததும் ஒ்ர ்வ�ததில் தைரலவக் 
�டததுகின்றன. 
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5. தைரவு பரிைொற்றததிற்கு ஆப்டி�ல் 
ஃலபபர ்�பிள்�ளில் எந்தை ஊட�ம் 
பயன்படுததைப்படுகிறது?

 அ) லைக்்ரொ்வவ ஆ) அ�ச்சிவப்பு
 இ) ஒளி ஈ) ஒலி
6. இவற்றில் கீழ�ொணும் �ணினி�லை 

இல்ணயததுடன் இல்ணக்� சிம் 
ஸ்ைொட் க�ொணட ஒரு சிறிய புற 
ெொதைனைொகும்?

 அ) யுஎஸ்பி ஆ) டொஙகிள்�ள்
 இ) கைைரி �ொரடு ஈ) கைொலபல்�ள்
7. ஈததைரகநெட் ்�பிள்�ளில் எந்தை 

இல்ணப்பு பயன்படுததைப்படுகிறது?
 அ) RJ11 ஆ) RJ21
 இ) RJ61 ஈ) RJ45
9. பின்வரும் இல்ணப்பொனில் ்ெம்ப் 

இல்ணப்பு என அலழக்�ப்படுவொரொ?
 அ) RJ11 ஆ) RJ21
 இ) RJ61 ஈ) RJ45
9. RJ45 ்�பிள்�ளில் 

எததைலன முள்கைலி�ள் 
பயன்படுததைப்படுகின்றன?

 அ) 13 ஆ) 6 இ) 50 ஈ) 25
10. எந்தை வயரிங தைரநிலை இரணடு 

�ணினி�லை ்நெரடியொ� 
இல்ணக்� பயன்படுகிறது?

 அ) ்நெரொ� வயரிங மூைம்
 ஆ) வலையலைப்பின் ் ைல் குறுக்கீடு 
 இ) ்ரொகைொவர வயரிங
 ஈ) எதுவும் இல்லை

பகுதி – அ 
 I.   சரியான விலடலயத 

ந�ர்்நத�டுதது எழுதுக
1. ARPANET உள்ைது
 அ)  அகைரிக்� ஆரொயச்சி திட்டம் 

ஏகஜன்சி கநெட்கவொரக்       
 ஆ)  ் ைம்பட்ட ஆரொயச்சி திட்டம் பகுதி 

கநெட்கவொரக்       
 இ)  ் �ட்ச்) ் ைம்பட்ட ஆரொயச்சி திட்டம் 

ஏகஜன்சி கநெட்கவொரக்       
 ஈ)  அகைரிக்� ஆரொயச்சி நி�ழச்சி�ள் 

ைற்றும் கநெட்கவொரக்       
2. WWW �ணடுபிடிக்�ப்பட்டது
 அ)  டிம் கபரனரஸ் லீ
 ஆ)  ெொரைஸ் பொ்பஜ் ்�ட்ச் (ப்்ைஸ் 

பொஸ்�ல் 
 ஈ) ஜொன் ்நெப்பியர
3. ்�பிள் டிவி கபட்டியில் இல்ணக்� 

எந்தை ்�பிள் பயன்படுததைப்படுகிறது?
 அ) UTP ்�பிள்
 ஆ) பி) ஃலபபர ஆப்டிக்ஸ்
 இ) ்�ொஷம் ்�பிள்
 ஈ) USB ்�பிள்
4. UTP விரிவொக்�ம்
 அ) இலடவிடொதை ட்விஸ்டட் ்ஜொடி
 ஆ) தைலடயற்ற ட்விஸ்டட் கநெறிமுலற
 இ) அவிழததிரொதை twisted pair
 ஈ) யுனிவரெல் ட்விஸ்டட் கநெறிமுலற

●	 ஈதைரகநெட் வடததின் வல�லய தீரைொனிப்பது எப்படி?
●	  Straight-Through: வடததின் வண்ணக் �ம்பி�ள் இரு முலன�ளிலும் ஒ்ர வரிலெயில் இருக்கும். 
●	  Cross-over Wiring: ஒரு முலனயின் முதைல் வண்ண �ம்பி அடுததை முலனயில் மூன்றொவது 

வண்ண �ம்பியொ� இருக்கும்.
●	 Roll-over Wiring: வண்ணக் �ம்பி�ள் இரணடு முலன�ளிலும் எதிரகரதிர வரிலெயில் இருக்கும்.

வினாககள்
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பகுதி – இ 
III.    ஒரு பததிய்ளவில் 

விலடயளிககவும்  
1. குறுக்குவழி ்�பிள்�ளில் ஒரு குறிப்பு 

எழுதுங�ள்.
2. RJ45 இல்ணப்பியில் ஒரு சிறிய குறிப்லப 

எழுதைவும்.
3. சீரியல் ைற்றும் இல்ணயொன துலறமு�ங�ள் 

இலட்ய உள்ை ்வறுபொடு�ள் என்ன?
4. பூஜ்ய ்ைொடம் ்�பிள் என்பதைன் கபொருள் 

யொது?
5. ஈததைரகநெட் ்�பிளிஙகில் கதைொடரபுலடய 

கூறு�ள் என்ன?
6. ஃலபபர ஆப்டிக் ்�பிள்�ளின் வல��ள் 

என்ன?

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அ்ளவில் விலடயளிககவும்

1. பதிவு கெயயப்பட்ட ஜொக் என்றொல் என்ன? 
ஜொக் வல��லை சுருக்�ைொ� விைக்குங�ள்.

2. ஈததைரகநெட் ்�பிளிஙகில் பயன்படுததைப்படும் 
வயரிங நுட்பங�லை விைக்குங�ள்.

3. RJ45 இல்ணப்பொன் பற்றி விைக்�வும்.
4. ஈததைரகநெட் ்�பிளிஙகில் பயன்படுததைப்படும் 

கூறு�லை விைக்குங�ள்.
5. கநெட்கவொரக் ்�பிள்�ளின் வல��லை 

விைக்குங�ள்

11. கீழக்�ணடவற்றில் ்வறுபொடொன 
ஒன்லறத ்தைரந்கதைடுக்�வும்

 அ) Roll over ஆ) crossovers
 இ) null modem ஈ) straight through
12. கபொருதது�
 1. ஈததைர கநெட் - கதைொடரபி
 2. RJ45 இல்ணப்பி - ஈததைர கநெட்
 3. RJ45ஜொக் - பிைக்
 4. RJ45வடம் - 802.3

 அ) 1, 2, 4, 3
 ஆ) 4, 1, 3, 2
 இ) 4, 3, 1, 2
 ஈ) 4, 2, 1, 3

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விலடயளிககவும்  

1. முறுக்�ப்பட்ட ்ஜொடி ்�பிள் ஒரு குறிப்பு 
எழுது.

2. USB ்�பிள்�ளின் பயன்�ள் என்ன?
3. RJ45 இல்ணப்பொன் வல��ளில் ஒரு 

குறிப்லப எழுதைவும்
4. ஒரு ஈததைரகநெட் ்பொரட் என்ன?
5. கிளிப்பிங �ருவி பயன்படுததுவது என்ன?
6. முறுக்�ப்பட்ட ்ஜொடி ்�பிள்�ளின் 

வல��ள் என்ன?
7. கவம்ப் இல்ணப்பு என்ன?

ைாைவர் தசயல்பாடு
 1. உனது கெொந்தை கிரொஸ்ஓவர ்�பிலை உருவொக்கு
2. பின்வருபவற்லற வொஙகு

●	 ்தைலவயொன இல்ணப்புடன் ஒரு இல்ணப்பு ்�பிள் (UTP cat 5e / 6)
●	 இரணடு வயரிங திட்டங�ள் (T568A ைற்றும் T568B) RJ45 இல்ணப்பு (8P8C ைட்டு பிைக்)
●	 Crimping Tool
●	 �ருவிலய crimping உதைவியுடன், பொடப் புததை�ததில் விவரிக்�ப்பட்ட முலறலய பயன்படுததி 

்�பிள் �ட்டலைக்�வும்
●	 �ணினி வைங�லைப் பகிரவதைற்கு கிரொஸ்ஓவர ்�பிள் மூைம் இரணடு �ணினி�லை 

இல்ணக்�வும்
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 கற்றலின் ந�ோககஙகள்
இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றபின் மாணவர் அறிநது ககாளவது.
●	 தி்றந்த மூல கமன்கபாருளின் த்தயவ பறறி அறி்தல்
●	 NS2 கமன்கபாருள மறறும் அ்தன் பைன்கயைக் கற்றல்
●	 OpenNMS மறறும் அ்தன் உருவாக்க குழு பறறி அறி்தல்
●	 தி்றந்த மூல வன்கபாருள பறறி அறிநது ககாளைல்

14.1 அறிமுகம்
க்தாடக்க கால கணிப்கபாறி 
வன்கபாருடகளுடன் இலவசமாக 
கமன்கபாருள மறறும் க்தாகுப்பான்கள 
வழஙகப்படடன. பைனர்கள புரிநது 
ககாளைக்கூடிை இந்த கமன்கபாருள 
குறிமுய்றயை பைனர் ்தஙகைது 
த்தயவக்தகறப மாற்றவும் புதிை 
குறியீடயடச் தசர்க்கவும் மறறும் 
பியழகயை கணடறிைவும் முடியும்.

யோர் நேண்டுமோனோலும் தி்றந்த 
மூல மமன்மபோருளில் மோற்றம் மெயய 
முடியுமோ?
தி்றந்த மூல கமன்கபாருள (Open 
Source Software) பலவி்த நிரல் 
உருவாக்குபவர்களின் பஙகளிப்பால் 
வைர்ச்சிையடகி்றது. எனினும் கமன் 
கபாருளில் புதிை மாற்றதய்தச் தசர்க்க, 
மாற்றம் கசயைப்படடக் குறிமுய்றைானது 
சார்ந்த நிரலர்களின் குழுவிறகு 

அனுப்பப்படுகி்றது. அவர்கள அய்த 
தசாதிதது உரிை விதிமுய்றகளுடன் 
இருந்தால் மடடுதம அய்த பலரும் கபரும் 
வயகயில் விநிதைாகிப்பார்கள

ஏன் தி்றந்த மூல மமன்மபோருள் என 
அழைககபபடுகி்றது?
தி்றந்த மூல கமன்கபாருள என்்ற கசால், 
கமன்கபாருளின் மூலக் குறிமுய்றயை 
பைனர் மறறும் பி்றநிரலர் இலவசமாகப் 
பைன்படுத்த, மூல குறிமுய்றயில் மாற்றம் 
கசயை அல்லது புதிை கமன்கபாருைாக 
உருவாக்கக் கூடிை நிரயலக் குறிக்கி்றது. 
தி்றந்த மூல கமன்கபாருள என்பது பலரது 
கூடடு முைறசிைால் உருவாக்கப்படடு 
அயனவரும் இலவசமாக அணுகக் 
கூடிை்தாக உளைது.  ்தனியுரிம 
கமன்கபாருள (Proprietary Software) 
என்பது ்தனிநபர் அல்லது நிறுவனததிறகுச் 
கசாந்தமானது.  இவவயக கமன் 
கபாருயை உருவாக்குபவர்கள 
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தி்றந்த மூலம் ம்தோடர்புழடய 
அழமபபுகள்
●	 Apache Software Foundation
●	 The Document Foundation
●	 The Eclipse Foundation
●	 Free Software Foundation
●	 Linux Foundation
●	 Open Course Ware Consortium
●	 Open Source Initiative

BOSS
Bharat Operating System Solutions (BOSS) 
என்்ற இைக்க அயமப்பானது Centre for 
Development of Advanced Computing 
(C-DAC) என்்ற இநதிை அரசயமப்பால் 
உருவாக்கப்படடது. இநதிைாவில் தி்றந்த 
மூல கமன்கபாருள பைன்பாடயட 
அதிகரிக்கப் பைன்படுகி்றது.  இது பல 
இநதிை கமாழிகளில் தவயல கசயவய்த 
ஆ்தரிக்கி்றது.

தி்றந்த மூல ம்தோடர்புழடய  
உரிழமகள் (Licenses)
●	 Apache license 2.0
●	 BSD 3-Clause “New” or “Revised” 

License
●	 BSD 2-Clause “Simplified” or “Free 

BSD” License
●	 GNU General Public License (GPL)
●	 GNU Library of “Lesser” General Public 

License (LGPL)
●	 MIT License
●	 Mozilla Public License 2.0
●	 Common Development and Distribution 

License
●	 Eclipse Public License

நீஙகள மூலக்குறிமுய்றயில் மாற்றம் 
கசய்தால் தி்றந்த மூல கமன்கபாருளில் 
நீஙகள கசய்த மாற்றம் மறறும் உஙகைது 

நிரலின் மூலக்குறிமுய்றயை பைனர் 
மறறும் பி்றநிரலர் பார்க்க அல்லது 
மாற்ற அனுமதிப்பதில்யல.  எனினும் 
்தனியுரிம கமன்கபாருள உ்தவி, பயிறசி, 
பாதுகாப்பு மறறும் நியலப்புறுதி தபான்்ற 
நன்யமகயை பைனருக்கு ககாடுக்கின்்றன. 
இ்தனால் இவவயக கமன்கபாருள 
நம்பகமான்தாக கரு்தப்படுகி்றது.
தி்றந்த மூல ேழலயழமபபு 
மமன்மபோருள்களின் ந்தழே
வயலையமப்பில் ஏறபடும் சிக்கல்கயை 
கணடறிவது கடினம். குறிப்பாக பல 
கணிப்கபாறிகள இயணக்கப்படும் தபாது 
சிக்கல்களும் அதிகரிக்கும். இதுதபான்்ற 
சூழ்நியலகளில் நமக்கு வயலையமப்பு 
கமன்கபாருளகள த்தயவப்படுகின்்றன. இயவ 
வயலையமப்பில் உளை தசயவைகஙகள, 
உறுப்பு கணினிகள, கநறிமுய்றகள, 
வயலையமப்பின் ்தகவல் பாயவு, மறறும் 
கசைல்படும்/கசைல்படா்த பகுதிகயைப் பறறிை 
அறிக்யககயை அளிதது உ்தவுகின்்றன.  
வயலையமப்பு கமன்கபாருள கீழ்கணட 
முக்கிை கசயதிகைாக வழஙகுகின்்றன.

அறிவிப்புச்கசயதி (Notification): 
வயலையமப்பு நிர்வாகி மறறும் பைனர் 
எளி்தாக வயலையமப்பின் அ்தன் 
வன்கபாருளகள மறறும் கமன்கபாருளகள 
கசைல்படுகி்ற்தா? இல்யலைா? என அறிை 
உ்தவுகி்றது.  

எச்சரிக்யகச் கசயதி(Alert Message): 
பியழ எந்த பகுதியில், எப்தபாது ஏறபடடது 
என க்தரிவிக்கி்றது.

National Resource Centre for Free and 
Open Source Software (NRCFOSS) 
என்்ற இநதிை அரசாஙகததின் 
அயமப்பு இநதிைாவில் இலவச 

தி்றந்த மூல கமன்கபாருள (Free and Open 
Source Software - FOSS) உருவாக்கம் மறறும் 
தமம்பாடடிறகு உ்தவி கசயகி்றது.
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தி்றந்த மூல மமன்மபோருள் 
மமன்மபோருள் மறறும் அ்தழன 
உருேோககுபேர்கள்:
தி்றந்த மூல கமன்கபாருள திடடம் என்்ற 
ஒருஙகியணந்த வாயப்பு இந்த துய்றயில் 
தி்றயமயை வைர்க்கவும், உ்றவுகயை 
ஏறபடுத்தவும் உ்தவுகி்றது.  நிரலர்களின் 
பஙகளிப்பினால் தி்றந்த மூல கமன்கபாருள 
சமு்தாைம் கீழ்கணட நன்யமகயைப் 
கபறுகி்றது.
●	 ்தகவல் க்தாடர்புக் கருவிகள 

(Communication tools) 
●	 பகிர்வு சீர்திருத்தக் கடடுப்பாடடு 

அயமப்புகள (Distributed revision control 
systems)

●	 பியழகணகாணிப்பாைர் மறறும் 
பணிக்கான படடிைல் (Bug trackers 
and task lists.)

●	 தசா்தயன மறறும் பியழதிருததும் 
கருவிகள (Testing and debugging tools)

திடடதய்த க்தரிவிக்க தவணடும். 
குறிமுய்றயில் மாற்றம் கசயது உருவாக்கிை 
கமன்கபாருள இலவசமாகக் கியடக்கலாம்.

தி்றந்த மூல மமன்மபோருள் மறறும் 
இலேெ மமன்மபோருள் 
இரணடு கருததுக்களும் ஒதர கபாருயை 
்தருவது தபால் த்தான்றினாலும், தி்றந்த மூல 
கமன்கபாருள இலவச கமன்கபாருளில் 
(freeware) இருநது சிறிது மாறுபடுகி்றது.  
இரணடு கமன்கபாருள வயகளிலும் 
கமன்கபாருயை ்தரவி்றக்கம் கசயை 
மறறும் பைன்படுத்த எந்தக் கடடுப்பாடும் 
இன்றி இலவசமாகக் கியடகின்்றன. 

இலவச கமன்கபாருள என்்ற கருதது 
1980 களில் MIT யை தசர்ந்த ரிச்சர்ட 
ஸடால்தமன் என்்ற ஆராயசிைாைரால் 
உருவாக்கப்படடது.  இது இலாப தநாக்கமற்ற 
இலவச கமன்கபாருள அயமப்பு (Non Profit 
Free Software Foundation) க்தரிவித்த 
நான்கு ்தததுவஙகயை அடிப்பயடைாக 
ககாணடுளைது.  இந்த நான்கு வசதிகள 
பைனர் ்தஙகைது விருப்பம் தபால் 
கமன்கபாருயை பைன்படுத்த உரியம 
அளிக்கி்றது.

மா்றாக, பத்தாணடுகளுக்குப் பின்பு 
உருவாக்கப்படட Open Source Software 
(OSS) கருததுருவானது கமன்கபாருள 
மாற்றம், க்தாடர்குறிமுய்ற திருத்தம்,  
உரிமம் வழஙகல் மறறும் விநிதைாகித்தல் 
ஆகிைவறய்ற வலியுருததுகி்றது.  
கபாதுவாக இரணடும் ஒன்றுதபால் 
இருந்தாலும் தி்றந்த மூல கமன்கபாருள 
மறறும் இலவச கமன்கபாருளுக்கு 
இயடதைைான தவறுபாடுகள 
கசயமுய்றயை விட அதிகம் கருததிைல் 
சார்ந்தயவ.  இலவச கமன்கபாருள என்பது 
பைனர் எந்தவி்த கசலவுமின்றி ்தரவி்றக்கம் 
கசயது பைன்படுத்தக் கூடிை ்தனியுரியம 
கமன்கபாருள. எவவாராயினும் அ்தன் 
மூலக்குறிமுய்றயை மாற்ற முடிைாது.
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●	 குழுவில் உளை பலரது நிரல் எழுதும் 
உததிகயை அறிை முடிவ்தால் நமது 
நிரல் எழுதும் தி்றயன வைர்ததுக் 
ககாளை முடியும்.

●	 தி்றந்த மூல கமன்கபாருளில் 
உளை குறிமுய்றகள ஆர்வததுடன் 
இயணந்த பல நிரலர்கள மூலம் 
உருவாக்கப்படுகின்்றன.  எனதவ நாம் 
நிரலில் ஏத்தனும் பியழ இருப்ப்தாகத 
க்தரிவித்தால் அது குழுவில் உளை 
பலரால் வியரவாக சரி கசயைப்படும்.

●	 நாம் தி்றந்த மூல கமன்கபாருளில் 
மாற்றம் கசயை முடிவ்தால் 
நமக்குத த்தயவைான வசதியை 
கமன்கபாருளில் தசர்ததுக் ககாளை 
முடியும்.

●	 பல தி்றந்த மூல கமன்கபாருளகள 
பைனர் பைன்படுத்த எளி்தானயவ.

நன்யமகள இருப்பது தபால தி்றந்த 
மூல கமன்கபாருளில் சில குய்றபாடுகளும் 
உளைன.  அயவகள,

சில கமன்கபாருளகள 
புதிை பைனருக்கு பைன்படுத்த 
கடினமானயவைாக உளைன.  

தி்றந்த மூல மமன்மபோருள் 
கருவிகளின் �ன்ழமகள்
●	 பலவி்த தி்றந்த மூல கமன்கபாருளகள 

உளைன.  எனதவ நமக்குப் 
கபாருத்தமான கமன்கபாருயை 
த்தர்நக்தடுதது பைன்படுத்த முடியும்.

●	 கமன்கபாருளின் அயனதது 
வசதிகயையும் எந்தவி்த கசலவும், 
கடடுப்பாடும் இன்றி பைன்படுத்த 
முடியும்.

●	 நமது திடடம் / கருததுக்கயை குழுவிடம் 
பகிர்நது ககாளைவும், குறிமுய்றகயை 
எழுதி அய்த பலரிடம் பகிரவும் முடியும்.
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existing links) மறறும் கசைல்பாடயட 
(data transmissions, link failures, etc.) 
தீர்மானிக்கின்்றன.  சிமுதலசனின் முக்கிை 
கவளியீடு டிதரஸ தகாப்பு (trace files) 
ஆகும்.  டிதரஸ தகாப்புகள சிமுதலசனின் 
ஒவகவாரு கசைல்பாடயடயும் 
ஆவணமாக்குகி்றது.  இ்தன் மூலம் 
வயலையமப்பு கசைல்பாடயட 
தசாதிக்கலாம்.

NS2 என்பது Network Simulation 
பதிப்பு 2 என்ப்தன் சுருக்கமாகும்.  இது 
கபாதுவாக வயலயின் க்தாடர்பு மறறும் 
நிகழ்வு சார்ந்த ஆயவுக்கான தி்றந்த மூல 
சிமுதலசன் வயக சார்ந்த கமன்கபாருள 
ஆகும்.

NS2 உருவாக்க மறறும் இைக்க 
OTCL மறறும் C++ உ்தவுகின்்றன.  NS2 
விணதடாஸ மறறும் லினக்ஸ இைஙகு 
்தைஙகளில் இைஙகக்கூடிைது. இது கம்பி 
மறறும் கம்பியில்லா வயலையமப்பிறக்கு 
ஆ்தரவளிக்கி்றது. இது கடடயை வரி 
பைனர் இயடமுகதய்தயும், API என்்ற 
நிகழ்வு சார்ந்த கமன்கபாருள கருவியையும் 
பைன்படுததுகி்றது. இதில் உளை பல 
மாதிரிகள மூலம் பைனர் விரும்பும் 
கவளியீடயட எளிதில் கப்ற முடியும்.

14.3 Open NMS
Open NMS (Open Network Management 
System) என்பது இலவச மறறும் தி்றந்த 
மூல வசதியுடன் கவளிவந்த க்தாடக்க 
காலததிை ்தரமான வயலையமப்பு 
கணகாணிப்பு மறறும் தமலாணயம 
அயமப்பு ஆகும். இது பல பைனர்கள, 
நிரலர்கள மறறும் Open NMS குழுவால் 
உருவாக்கப்படடு பராமரிக்கப்படுகி்றது.  
இக்குழு கமன்கபாருள சார்ந்த தசயவ, 
பயிறசி மறறும் உ்தவிகயை அளிக்கி்றது. 
Open NMS இன் குறிக்தகாள FCAPS 
இன் (Fault, Configuration, Accounting, 

சில கமன்கபாருளகள பி்ற 
கமன்கபாருளகளுடன் இணக்கமில்லாமல் 
இருப்ப்தால், அவறறிறகியடதை 
பரிமா்றப்படும் தகாப்புகயை பைன்படுத்த 
முடிவதில்யல.  

இயவ இலவசமாகக் கியடப்ப்தால்,  
பியழ திருத்தம் கசயயும் பணியில் உளை 
சிலர் முக்கிைததுவம் அளிப்பதில்யல. 

தசயவ மறறும் வன்கபாருளுடன் 
இயணநது பணிைாற்ற முடிைா்தது.

தி்றந்த முல மமன்மபோருளுககோன 
எடுத்துககோட்டுகள்
NS2, OpenNMS, Ubuntu, MySQL, PDF 
Creator, Open Office, 7zip GNUCash, GIMP, 
Blender, Audacity, VLC, Mozilla FireFox, 
Magento, PHP and Android.

14.2 Network Simulation Tool (NS2)
கணிப்கபாறி வயலையமப்பில் Network 
Simulation என்பது வயலையமப்பின் 
கசைல்பாடயட விைக்கும் ஒரு மாதிரி 
அயமப்பு ஆகும்.  இது வயலையமப்பின் 
கசைல்பாடயட அ்தன் பல உறுப்புகள 
(routers, nodes, switches, access points, 
links etc.) ஒன்த்றாகடான்று க்தாடர்பு 
ககாளவய்த கணிப்ப்தன் மூலம் 
விைக்குகி்றது. Network Simulator என்்ற 
கமன்கபாருள கணினி வயலையமப்பின் 
கசைல்பாடடு மாதிரியை காடடும் 
கமன்கபாருள ஆகும்.  

சிமுதலடடரில் வயலையமப்பானது 
அதில் உளை சா்தனஙகள, ்தகவல் 
பாயவு தபான்்றவற்றால் விைக்கப்படடு 
அ்தன் கசைல்பாடுகள ஆராைப்படுகி்றது.  
கபாதுவாக பைனர்கள இந்த மாதிரியை 
வயலையமப்பின் கசைல்பாடயட 
ஆராயவ்தறகு பைன்படுததுகின்்றனர். 
வயலையமப்பில் இருநது வரும் மதிப்புகள 
வயலயின் நியல (node placement, 
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ஜாவா கமாழியில் எழு்தப்படடது.  பல 
வயகைான பணித்தைஙகளில் (Platform) 
தவயல கசயகி்றது.  இது நமக்கு 
நிகழ்வு தமலாணயம அறிவிப்பு (Event 
management notification), கணடுபிடிதது 
வழஙகு்தல் (discovery & provisioning,  
கசயவக் கணகாணிப்பு (service 
monitoring) மறறும் ்தரவு தசகரிப்பு (data 
collection) வசதி அளிக்கி்றது.  சி்றந்த 
தி்றந்த மூல கமன்கபாருளுக்கான பல 
விருதுகயை கபறறுளைது.

Open NMS
ஓப்பன் என்எம்எஸ அ்தன் தமம்படட 
்தன்யமக்காக ஏறறுக் ககாளைப்படுகி்றது.  
இது சிறிை எஸஎம்பி வயலையமப்யப 
தமலாணயம கசயைக்கூடிைது.  தமலும் 
கபரிை HP Open View, IBM Micro muse 
or IBM Tivoli வயக நிறுவனம் சார்ந்த 
தமலாணயம வயலயிலும் பைன்படுத்தக் 
கூடிை்தாக உளைது.

14.4 தி்றந்த மூல ேன்மபோருள்
வைர்நது வரும் இக்காலகடடததில் 
உலகில் தபாடடி மறறும் இயணை குற்றம் 
அதிகரிததுளைது.  ்தனிநபர் / நிறுவனம் 
பைன்படுததும் கபாருடகளில் தபாடடி 
நிறுவனத்தால் யவக்கப்படட உைவு 
பார்க்கும் வன்கபாருடகள இருக்கக்கூடும்.  
தி்றந்த மூல வன்கபாருள க்தாழில் நுடபம் 
இந்த பிரச்சயனக்குத தீர்வாக உளைது.  
இந்த முய்றயில் நமக்கு கபாருளின் 
பகுதிகள, அ்தன் கசைல் விைக்கப்படம் 
கியடக்கி்றது.  எனதவ நாம் த்தயவைற்ற 
பகுதிகள ஏத்தனும் இருந்தால் அய்த 
கணடறிநது நீக்க முடியும்.

Performance and Security) அயனதது 
வசதிகயையும் வழஙகுவ்தாகும். ்தறதபாது 
Fault and Performance க்கு முக்கிைததுவம் 
அளிக்கி்றது.

இது பல ஆயிரக்கணக்கான 
கணினி இயணந்த தசயவைாகமாயினும் 
எணணிலடஙகா கணினிகள இயணந்த 
பல தசயவைாகமாயினும் சமாளிக்க 
தவணடும் என்்ற தநாக்கதய்த 
அடிப்பயடைாக ககாணடது.  Open NMS 
-ல் உளை கணடறியும் சா்தனம் (Discovery 
Engine) க்தாடர்நது பைனர் குறுக்கீடு 
ஏதும் இன்றி ்தானாக வயலையமப்யப 
கடடுப்படுததுகி்றது.  இது ஜாவா கமாழியில் 
எழு்தப்படடு ஜிஎன்யூ (GNU) உரியமயின் 
கீழ் கவளியிடப்படுகி்றது.

Open NMS தி்றந்த மூல வசதியுடன் 
கவளிவந்த உலகின் மு்தல் வயலையமப்பு 
தமலாணயம மறறும் கணகாணிப்பு 
கமன்கபாருள ஆகும். இதில் Meridian 
மறறும் Horizon என்்ற இரணடு வயககள 
உளைன. நாம் தி்றன் மறறும் நீணட கால 
தசயவ தவணடுகமனில் கமரிடிைன்  
வயகயைத த்தர்க்தடுக்கலாம்.  இது 
நிறுவனம் மறறும் விைாபார அயமப்பிறகு 
ஏற்றது. ஹரிசன் புதிை கணடுபிடிப்புகள 
அடிக்கடி த்தயவப்படும் IT Ecosystems 
மறறும் புதிை தமலாணயம திடடததிறகு 
ஏற்றது.  ஓப்பன் என்எம்எஸ 1999-ல் 
ஸடீவ கில்ஸ, பியரைன் வீவர் மறறும் 
லூக் ரிணடஃப்ஸ ஆல் கவளியிடப்படடது.

2004-ல் ஓப்பன் என்எம்எஸ 
குழுவானது பலூக், மாட 
ப்தராஸதகாவஸகி, மறறும் தடவிட 
ஹஸடஸ ஆல் உருவாக்கப்படடது.  இது 
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NS2 Network Simulation பதிப்பு 2

OpenNMS மு்தல்தி்றந்த மூல வயலையமப்பு தமலாணயம கமன்கபாருள

Trace File சிமுதலசனின் ஒவகவாரு நிரயலப்பறறிை ்தகவயலக் ககாணட ஆவண தகாப்பு

OTCL Object oriented Tool Command Language

FCAPS Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security

GNU – GPL GNU General Public License 

API Application Program Interface

SOURCE 
CODE 

கமன்கபாருள எவவாறு கசைல்பட தவணடும் என்பய்த தீர்மானிக்கும் கடடயைகளின் 
க்தாகுப்பு

BOSS Bharat Operating System Solutions

CDAC Centre for Development of Advanced Computing

FOSS Free Open Source Software

நிழனவில் மகோள்க

●	 தி்றந்த மூல கமன்கபாருள என்பது கமன்கபாருளின் மூலக்குறிமுய்றயை 
பைன்படுத்த அல்லது மாற்றம் கசயை பைனர் மறறும் பி்ற நிரலருக்கு வாயப்பு வழஙகும் 
முய்றைாகும்.

●	 சிமுதலடடரில் கணினி வயலையமப்பானது அ்தன் சா்தனஙகள ்தகவல் கபரும் 
அயமப்பு தபான்்றவற்றால் விைக்கப்படடு அ்தன் கசைல்பாடு தசாதிக்கப்படுகி்றது.

●	 சிமுதலடடரில் முக்கிை கவளியீடு டதரஸ தகாப்பு ஆகும். டதரஸ தகாப்பு 
சிமுதலடடரின் ஒவகவாரு கசையலயும் தசமிக்கி்றது. அய்த பரிதசா்தயனக்காக 
பின்னர் பைன்படுத்த முடியும்.

●	 NS2 வில் OTCL மறறும் C++ என்்ற இரு கமாழிகள பைன்படுத்தப்படுகின்்றன. இதில் 
OTCL மறறும் C++ யை இயணக்க TCICL உ்தவுகி்றது.

●	 OpenNMS ஒரு இலவச மறறும் தி்றந்த மூல முைறசிக்கான வயலையமப்பு 
கணகாணிப்பு மறறும் வயலையமப்பு தமலாணயம ்தைமாகும்.

●	 வயலையமப்பு தமறபார்யவ கமன்கபாருளின் அறிவிப்பு கசயதி, பைனர் மறறும் 
நிர்வாகி பியழகயை அறிை உ்தவுகி்றது.
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5. தகாடிடட இடதய்த நிரப்புக NS2-
------ முக்கிை கமாழிகயை 
ககாணடுளைது

 அ) 13 ஆ) 3 இ) 2 ஈ) 4
6. சி்றந்த கபாருத்ததய்த 

த்தர்நக்தடுக்கவும் : NS2 ஐ உருவாக்க 
உ்தவும் சரிைான க்தாகுப்யப 
த்தர்நக்தடுக்கவும். 

 அ) UNIX & TCL
 ஆ) UNIX & a. C++
 இ) C++ & OTcl
 ஈ) C++ & NS2
7. பின்வருவனவறறுள எது Network 

Simulation கமன்கபாருள இல்யல
 அ) Ns2
 ஆ) OPNET
 இ) SSFNet
 ஈ) C++
8. பின்வருவனவறறுள எது தி்றந்த 

மூல வயலையமப்பு தமலாணயம 
கமன்கபாருள

 அ) C++ ஆ) OPNET
 இ) Open NMS ஈ) OMNet++
9. Open NMS ---- ஆணடு 

கவளியிடப்படடது
 அ) 1999 ஆ) 2000
 இ) 2003 ஈ) 2004
10. Open NMS குழு ைாரால் 

உருவாக்கப்படடது
 அ) Balog
 ஆ) Matt Brozowski
 இ) David Hustace
 ஈ) All of them

பகுதி – அ 
 I.   ெரியோன விழடழயத் 

ந்தர்நம்தடுத்து எழுதுக
1. க ம ன் க ப ா ரு ளி ன் 

மூலக்குறிமுய்றயை கபாது மக்கள 
இலவசமாக மாற்ற முடிந்தால் அது 
-----

 அ) இலவச கமன்கபாருள
 ஆ) கமன்கபாருள
 இ) தி்றந்த மூல கமன்கபாருள
 ஈ) கபாது மூல  கமன்கபாருள
2. பின்வருவதில் எந்த நிரல் 

வயலையமப்பின் கசையல 
பிரதிபலிக்கி்றது

 அ) Network software
 ஆ) Network simulation
 இ) Network testing
 ஈ) Network calculator
3. பின்வருவதில் எது சிமுதலடடரின் 

ஒவகவாரு நிகழ்யவயும் 
ஆவணமாக்க மறறும் தசாதிக்க 
உ்தவுகி்றது

 அ) வயல தசாதிப்பான்
 ஆ) வயல கமன்கபாருள
 இ) Trace தகாப்பு
 ஈ) வயல ஆவணம்
4. Network simulator கமன்கபாருள 

எடுததுக்காடடு ்தருக
 அ) simulator
 ஆ) TCL
 இ) Ns2
 ஈ) C++

வினோககள்
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3. புகழ்கபற்ற தி்றந்த மூல 
கமன்கபாருளகயை படடிைலிடு

4. தி்றந்த மூல வன்கபாருள குறிப்பு 
்தருக.

5. Open NMSல்  உளை வசதிகயை 
விவரி

6. தி்றந்த மூல கருததுடன் க்தாடர்புயடை 
பல்தவறு அயமப்புகயை விவரி

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அளவில் 

விழடயளிககவும்
1. தி்றந்த மூல கமன்கபாருள ்தனி 

உரிம கமன்கபாருள தவறுபாடு ்தருக
2. தி்றந்த மூல கமன்கபாருளின் 

நன்யமகயை விைக்குக.
3. பல்தவறு வயகைான தி்றந்த மூல 

உரியமகயைக் கூறு.

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று ேரிகளில் விழடயளிககவும்  

1. தி்றந்த மூல கமன்கபாருள 
வரலாறய்ற விைக்குக.

2. வயலையமப்பில் ஸமூதலடடர் 
என்்றால் என்ன?

3. டதரஸ தகாப்பு என்்றால் என்ன?
4. NS2 சிறுகுறிப்பு ்தருக
5. NRCFOSS விைக்கம் ்தருக.
6. Open NMS சிறுகுறிப்பு வயரக.

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்தியளவில் 

விழடயளிககவும்  
1. தி்றந்த மூல வயலையமப்பு 

கமன்கபாருளின் பைன்கயை விவரி
2. இலவச கமன்கபாருள விவரி

மோணேர் மெயல்போடு

●	 இந்த பாடததில் க்தரிவிக்கா்த தி்றந்த மூல மறறும் இலவச கமன்கபாருள கபைர்கயை 
கூறுக.

●	 கணக்குப்பதிவிைல் (Accountancy) க்தாடர்பான கமன்கபாருளகயை க்தரிவி.
●	 தி்றந்த மூல உருவாக்கம் மறறும் பராமரிப்பு நிறுவனஙகயைக் கூறுக.

போடம் 14 தி்றந்த மூல கருத்துருககள் 224

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 14.indd   224 4/10/2019   6:25:46 PM



15பொடம்

மின்-வணிகம்

 கற்்ல் ்நொக்கஙகள்
●	 மின-வணிகக சகொடபொடுகணை கறைல்.
●	 மின-வணிகத்தின வரலொறணைச் சுருககமொக அறி்ல்.
●	 பல்சவறு வணகயொ்ன மின-வணிக மொதிரிகள் மறறும் வருவொய் மொதிரிகணைப் பகுப்பொய்வு 

கெய்்ல்.
●	 மரபொரந் வணிகம் மறறும் மினவணிகம் சவறுபொடு அறி்ல்.
●	 மின-வணிகத்தின நனணமகணையும் குணைபொடுகணையும் அறிநது ககொள்ளு்ல்.

15.1 அறிமுகம்
“அறிவுணடயொர எல்லொம் உணடயொர" 

புதுணமகணை விணரவொக 
அணடயொைம் கண்டு, 
பினபறைக கூடிய எவரும் 
கவறறி கபறுவொரகள்.  
வணிகம் எப்சபொதும் 
புதுணமகளிலிருநது இலொபம் ஈடடும் 
பண்புணடயது. கவறறிகரமொ்ன நிறுவ்னஙகள் 
வைரநது வரும் புதிய க்ொழில்நுடபத்தில் 
உள்ை வொய்ப்புகணை விணரவில் அணடயொைம் 
கண்டு, அவறறின வரத்்கக திைனகணை 
விரிவுபடுத்திக ககொள்ளும்.

வொடிகணகயொைர சநரடியொகக 
கணடககுச் கெனறு, பல்சவறு 
கபொருடகணைப் பரிசெொதித்து, ச்ணவயொ்ன 
கபொருடகணைத் ச்ரவு கெய்து, பின்னர 
குறிப்பிடட க்ொணகணயச் கெலுத்தி 
அவறணை வொஙகுவது மரபு ெொரந் 

வணிகம் ஆகும். எனினும், ்றசபொது 
க்ொழில்நுடபக கண்டுபிடிப்புகசைொடு 
கபொருடகணை வொஙகு்ல் அல்லது 
விறபண்ன கெய்்லுககொ்ன வழிகள் 
சமம்படடுள்ை்ன.  

எதிரகொலத்தில், பண்டமொறறு 
முணைணய சபொனறு, வணிகர மறறும் 
வொடிகணகயொைர இணடசய மரபு ெொரந் 
முணையில் நடநது ககொண்டிருககும் 
வொஙகு்ல் அல்லது விறைல் சபொனை 
வரத்்க நடவடிகணககளும், கடநது 
சபொ்ன மறறும் மைநது சபொ்ன ஒனைொக 
மொறியிருககும். 

படம் 15.1 தபொருடகமளப் பரிைொறிக் தகொள்ளும் 
ைைபுசொர்்ந� மும் (பணடைொற்று மும்)

225
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படம் 15.2 மின்-த�ொழில் கடடமைப்பு த�ொகுதிகள்

ஒரு நிறுவனம்
●	 இணையம் மூலம் மின்னணு 

முணையில் வணிகம் நடத்தும் திைன 
ககொண்டிருந்ொல்

●	 இணையம் மூலம் பைம் கெலுத்்ல் 
பரிவரத்்ண்னணய நிரவகித்்ொல்

●	 இணையம் மூலம் கபொருடகணை விறக 
& செணவகணை வழஙக ஒரு பணித்்ைம்  
ககொண்டிருந்ொல் மடடுசம அண் மின-
க்ொழில் நிறுவ்னம் எனறு அணழககலொம்.

மின்-வணிகம்
மின-வணிகம் ்றசபொண்ய இணைய 
யுகத்தில் மிக முககியமொ்ன அம்ெஙகளில் 
ஒனைொகும். "மின" எனை முனக்னொடடுடன 
கூடிய மின்னஞெல், மின-புத்்கம் 
சபொனை வொரத்ண்கணைப் சபொலசவ 
மின-வணிகம் எனபது வணிகம் மறறும் 
இணையத்தின செரகணக ஆகும். 
இது சநரம் அல்லது க்ொணலணவப் 
கபொருடபடுத்்ொமல், பண்டஙகள் மறறும் 
செணவகணைப் பரிமொறிக ககொள்ை 
நுகரசவொணர அனுமதிககிைது. கடந் 
சில ஆண்டுகளில் மின்னணு வணிகம் 
சவகமொக விரிவணடநதுள்ைது மறறும் 

மறை துணைகணைப் சபொலசவ, 
இணையம் மறறும் க்ொழில்நுடபஙகைொல் 
வணிகம் நணடகபறும் வி்ம் 
மொறியிருககிைது.

1996 ல் IBM, மின-வணிகம் 
எனை கெொல்ணல முனகமொழிந்து. 
க்ொழில் எனபது  வணிகத்ண்விட பரந் 
அைவில் இருப்ப்ொல், மின-வணிகம் 
எனபது மின-க்ொழிலின ஒரு  உடபிரிவு 
எனபண் அறியலொம். மின-வணிகம் 
இணையம் மூலம் நணடகபறும் வரத்்க 
பரிவரத்்ண்ன ஆகும். ஆ்னொல் மின-
க்ொழில் அ்ன ஒவகவொரு உள் மறறும் 
கவளி நிறுவ்ன நடவடிகணககைொ்ன 
மூலப் கபொருடகள் ககொள்மு்ல், விறபண்ன, 
நிதி, உறபத்தி, மறறும் சபச்சுவொரத்ண் 
சபொனை அண்னத்திறகும் முறறிலும் 
இணையத்ண்ச் ெொரநதுள்ைது.

மின-வணிகம் இணையத்ண்ப் 
பயனபடுத்தி நணடகபறும் பைப் 
பரிவரத்்ண்னகளுடன அணமநது 
விடடசபொது, மின-க்ொழில் வணலயணமப்பு 
உடகடடணமப்புகள் (இணையம், 
அகஇணையம், புைஇணையம் 
சபொனைணவ), பல்லூடக உள்ைடககம் 
& வணலயணமப்பு கவளியீடுகள் 
உடகடடணமப்புகள் (HTML, நிகழ்நிணல 
ெநண்ப்படுத்து்ல் சபொனைணவ), கெய்தி 
& ்கவல் பகிரவு உடகடடணமப்புகள் (EDI, 
மின்னஞெல், கணினிமயமொககப்படட 
கபொருள் இருப்பு நிணல சமலொண்ணம 
சபொனைணவ) மறறும் பிை கபொதுவொ்ன 
வணிக செணவக கடடணமப்புகள் 
(மின்னணு கெலுத்்ல்கள், உலகலொவிய 
விநிசயொகத் க்ொடர சமலொண்ணம 
(Supply Chain Management - SCM), 
நிகழ்நிணல பரிவரத்்ண்ன கெயலொககம் 
சபொனைணவ) சபொனை க்ொழில்நுடபஙகள் 
மீது கடடணமககப்படடுள்ைது. 
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●	 செணவகள் - எ.கொ. திருமை ்கவல் 
செணவகள், பணியமரத்்ல் செணவகள்.

●	 புல்னொகும் வடிவம் – எ.கொ. ஒரு 
மின-வணிக வணலத்்ைத்திலிருநது 
நுகரசவொரொல் வொஙகப்படட ஒரு 
எண்ணியல் படககருவி, சகொரிய 
முகவரியில் வழஙகப்படலொம்.

●	 மின்னணு வடிவம் – எ.கொ.  ஒரு 
வணலத்்ைத்திலிருநது பதிவிைககம் 
கெய்யப்படட ஒரு இணெத் க்ொகுப்சபொ 
அல்லது ஒரு கமனகபொருசைொ மின்னணு 
வடிவத்தில் வழஙகப்படலொம்.

15.2  மின்னணு வணிகத்தின் 
பரிணொை வளர்ச்சி

மின-வணிகம் முறறிலும் ஒரு புதிய நிகழ்வு 
அல்ல. மின-வணிகத்தின ச்ொறைம் 
சில ்ெொப்்ஙகளுககு முனபு க்ொடஙகி, 
அதிசவகமொக வைரநது வருகிைது. இது 
மு்ன மு்லில் 1970 களில் ்னியொர 
வணலயணமப்புகளில் உருவொ்னது. 
மின்னணு ்கவல் பரிமொறைஙகள் மறறும் 
க்ொணல-கணடச்கெலவு (Tele-Shopping) 
இணைநது மின-வணிகத்திறகு வழி 
வழிவகுத்்து.

நவீ்ன மின-வணிக வரலொறு 
இணையத்தின வரலொறறுடன 
கநருககமொகப் பிணைநதுள்ைது. 
இணையம், வரத்்க பயனபொடடுககுத் 
திைககப்படட பினபு்ொன, மின-வணிகம் 
உண்ணமயில் ெொத்தியமொயிறறு. ச்சிய 
அறிவியல் அைககடடணை 1991 இல் 
இணையத்ண் கபொது மககளுககுத் 
திைந் சபொது நிகழ்நிணல-கணடச்கெலவு 
வைர ஆரம்பித்்து. பின்னர வணிக 
நிறுவ்னஙகள் வணலத்்ைஙகளில் 
குடிசயைத் க்ொடஙகிவிடட்ன. 

இணையத் க்ொழில்நுடபத்தின 
முனச்னறைம், மிகப் பரந்ைவில் 

இது சமலும் துரி்ப்படும் எனறும் 
எதிரபொரககப்படுகிைது.

மின-வணிகம் எனபது கணிப்கபொறி 
வணலயணமப்புகள் வழியொகப் கபொருடகள், 
செணவகள் அல்லது ் கவல்கணை வொஙகும் 
அல்லது விறகும் வழிமுணை ஆகும்.

மின-வணிகம், நுகரசவொர 
அடிப்பணடயிலொ்ன சில்லணை விறபண்னத் 
்ைஙகைொகசவொ, ஏல வணலத் 
்ைஙகைொகசவொ அல்லது கபரிய 
வியொபொர அணமப்புகளுககிணடசயயொ்ன 
வணிகமொகசவொ இருககலொம். 
பண்டஙகள் (Commodity) எனபது, ஒரு 
மடிககனிணியொகசவொ அல்லது ணகக 
கடிகொரமொகசவொ இருககலொம் அல்லது 
அது ஒரு இயகக அணமப்சபொ (Operating 
System), சிறு  உலொவி-கெருகுநிரலகசவொ 
(Browser plugin) இருககலொம்.

கபொருடகள், ்கவல்கள் அல்லது 
செணவகள் புல்னொகும் அல்லது 
புல்னொகொ (மின்னணு) வடிவத்தில் 
வழஙகப்படுகினை்ன.

படம் 15.3 புலனொகும், புலனொகப் தபொருடகள்.

●	 கபொருடகள் - எ.கொ. ணகப்சபசிகள், 
எண்ணியல் படககருவிகள், ஆணடகள், 
ஆபரைஙகள், நச்சு நிரல் எதிரபி, 
எழுத்துருகள்.

●	 ்கவல் - எ.கொ. சில இணைய 
கெய்தித்்ொள்கள், அறிவியல் இ்ழ்கள், 
க்ொணலககொடசி ஒளியிணல 
வரிணெ (Television Channel) 
சபொனைவறறிறகொ்ன ெந்ொ.
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மறறும் மின்னணு கடடைம் கெலுத்்ல் 
அணமப்புகள் மின-வணிகத்ண் 
கெழிப்பணடயச் கெய்கிைது.

மின-வணிகத்தின வைரச்சி எனபது 
ெமூக-க்ொழில்நுடப மொறைஙகளுடனும் 
க்ொடரபுணடயது. ஊடகம் ஆழமொக 
சவரூனை, அதிக பய்னரகள் அண் 
சநொககி ஈரககப்படுவொரகள். பய்னரகள் 
அதிகரித்்ொல், ெநண் விரிவணடயும். 
ெநண் விரிவணடயும்சபொது, சமலும் 
வணிக நிறுவ்னஙகள் ஈரககப்படுகினை்ன. 
அதிக வரத்்க நிறுவ்னஙகள் சபொடடிணய 
உருவொககும். சபொடடி புதுணமககு 
வழிவகுககிைது; புதுணம க்ொழில்நுடபத்ண் 
சமம்படுத்துகிைது; க்ொழில்நுடபம் மின-
வணிக வைரச்சிககு உ்வுகிைது.  

1994 ஆகஸ்ட 11ம் நொள், அனறு 
மதியம், பிலகடல்பியொவில் 
(அகமரிககொ) இருநது Phil 

Brandenberger, நொஷவொவில் (அகமரிககொ) 
இருககும் Kohn எனபவரிடமிருநது Sting’s 
“Ten Summoners’ Tales” எனை ஒரு 
இணெ குறுந்கடணட வொஙக, ்்னது கடன 
அடணடணயப் பயனபடுத்தி $12.48 மறறும் 
shipping கடடைஙகணை நிகழ்நிணலயில் 
கெலுத்தி்னொர. இது மு்ல் மின-வணிக 
பரிவரத்்ண்ன எ்ன குறிககப்படுகிைது.

அபிவிருத்தி அணடந் உலகைொவிய 
இணைய ெமூகம், அதிக அைவிலொ்ன 
Dotcoms, FinTech மறறும் இணைய 
startups கணை ச்ொறறுவித்்து. சமலும் 
இது  மின்னணு வரத்்கத்திறகு வலுவொ்ன 
அடித்்ைத்ண்க கடடியணமத்்து 
வருகிறுது.

இணையம் கபரிய 
நிறுவ்னஙகளுககு புதிய வரத்்க ஆறைணல 
வழஙகுவது மடடும் அல்லொமல் சிறிய மறறும் 
நடுத்்ர நிறுவ்னஙகளுககு (Small and 
Medium sized Entreprises - SMEs) மின-
வணிகத்திறகொ்ன நுணழவொயிலொகவும் 
உள்ைது. இனறு, மின-வணிகம் எனபது 
கபரிய நிறுவ்னஙகள் அல்லது ்னிப்படட 
வணல அணமப்புகளுககு மடடுசமயொ்ன 
பிரத்திசயக கைமொக இல்ணல.

மின-வணிகம் சில 
்ெொப்்ஙகைொக இருநது வந்ொலும், 
ெமீபத்தில் குறிப்பிடத்்கக அைவில் 
வைரச்சி அணடநதுள்ைது. ஏக்னனில் 
இணையம் கல்வியொைரகள் மறறும் 
கபரிய நிறுவ்னஙகளின ஒரு துணை 
்கவல்க்ொடரபு ஊடகத்திலிருநது  
கபருனபொனணம ெமு்ொயத்தின அண்னத்து 
பகுதிகளிலும் பரவியிருககும் ஒரு முககிய 
்கவல்க்ொடரபு ஊடகமொக மொறியுள்ைது. 
இணைய வணிகமயமொககலுடன 
இணைநது, ்னியொள் கணிப்கபொறிகள் 

1979 ல், ஆஙகிசலய க்ொழில் முண்னசவொர ணமகசகல் 
ஆல்டரிச், நுகரசவொர மறறும் நிறுவ்னஙகள் இணடசய 
இணையப் பரிவரத்்ண்னணயச் கெயல்படுத்தும் ஒரு 

கெயல் நுடபத்ண் முனகமொழிந்ொர. பின்னொளில் அது க்ொழில் 
ரீதியொக மின-வணிகம் எனறு அணழககப்படடது. 1980 இல் 
அவர க்ொணலககொடசி, கணினி மறறும் க்ொணலத் க்ொடரபு 
வணலப்பின்னல் க்ொழில்நுடபஙகள் அடஙகிய Teleputer எனனும் 
பல்சநொககு இல்ல ்கவணமவு (Multipurpose Home Infotainment) 
ெொ்்னத்ண்க கண்டுபிடித்்ொர.
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229பொடம் 15 மின்-வணிகம்

வணிகமும் ்கவல் புரடசியும் அண்ப் 
சபொனை க்ொடர அணலகள் வழியொகசவ 
விைககலொம்.
●	 மின்-வணிகத்தின் மு�ல் அமல: 

1995-2003
மு்ல் அணலயின Dotcom 
நிறுவ்னஙகள் கபரும்பொலும் அகமரிகக 
நிறுவ்னஙகள்்ொன. அ்்னொல் அ்ன 
இணைய்ைஙகள் ஆஙகிலத்தில் மடடுசம 

15.3  மின்னணு வணிகத்தின் 
வளர்ச்சி

கபொருைொ்ொர வல்லுநரகள் 
க்ொழிறபுரடசியில் ஏறபடட நொனகு 
்னித்துவமொ்ன அணலகணை (அல்லது 
கடடஙகணை) விவரிககினை்னர. 
ஒவகவொரு அணலயிலும் கவவசவறு 
வியொபொர யுகதிகள் கவறறியணடந்து. 
இணையம் ககொண்டு வந் மின்னணு 

படம் 15.4 மின்-வணிகத்தின் பல்்வறு நிகழவுகமள விளக்கும் கொலக்்கொடு

1981 Thompson Holidays ன் முதல் B2B 
பரிமாற்றம்நைடெபறல்

ேதசிய அறிவியல் அறக்கட்டைள 
வர்த்தக ேநாக்கத்திற்காகவும் 
இைணயத்ைத பயன்படுத்த 

அனுமதித்தல்.

முதல் நிகழ்நிைல விளம்பர பதாைகைய 
ெவளியிட்டது. Hotwired.com ேபால 

7 art museums-ஐ விளம்பரபடுத்தியது

ebay அதன் முதல் ெபாருைள 
(ஒரு உைடந்த ேலசர் சுட்டிக்காட்டி) 

விற்றது.  

சமூக வணிகத்தின் (மக்கள் 
ெபாருட்கைள வாங்கும் முடிவுகளில் 

சமூக ஊடகத்தின் பங்களிப்பு) 
ெதாடக்கம்.

இந்தியாவின் ெமாத்த மின்-வணிக 
விற்பைன 390 ேகாடி 

அெமரிக்க டாலர்

1991

Oct 1994

2005

2009

1979

1984

Aug 1994

Jul 1995

1999

2008

மின்னணு தரவு பரிமாற்றம் (EDI) 
வணிக நிறுவனங்கைள மின்னணு 

பரிமாற்றங்கைள ேமற்ெகாள்ள 
அனுமதித்தல்

1960s

110 நிகழ்நிைல வணிகர்களிடம் 
ெபாருட்கைள வாங்க CompuServe 

நிறுவனம் Electronic Mall ஐ 
அறிமுகப்படுத்துதல்

ெநட்ஸ்ேகப் ேநவிேகட்டர் உலவி 
அறிமுகம் மற்றும் இைணயத்தின் 

முதல் பாதுகாப்பான சில்லைற 
பரிவர்த்தைன நைடெபறல்.

Amazon அதன் முதல் ெபாருைள 
(ஒரு அறிவியல் பாடப்புத்தகம்) விற்றது

முதல் நிகழ்நிைலயில் மட்டுேம 
இயங்கும் அங்காடிZappo அறிமுகம்

Groupon ெதாடங்கப்பட்டது

இந்தியாவின் ெமாத்த மின் வர்த்தக 
பரிவர்தைன $850 ேகாடி வைர 

அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

ைமக்ேகல் அல்ட்ரிச்யால்Teleputer 
கருவிையஅறிமுகப்படுத்துதல்

Apple Pay நிகழ்நிைல பணம் 
ெசலுத்தல் முைற ெதாடங்குதல்2014

Flipkart நிகழ்நிைலச் சந்ைத, 
Wallmart நிறுவனத்தால் 

ைகயகப்படுத்தபட்டது 
2018

2011

Google Walletபணம் 
ெசலுத்தல் முைற 

அறிமுகப்படுத்துதல்

2015

Alibaba வைலத்தளத்தின் 
வர்த்தகம் ஒேர நாளில் 

14.3 பில்லியைனத் ெதாட்டது

Sep 1995

2019
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வணலத்்ைஙகளில், கமொழிகபயரப்பு 
மறறும் நொைய மொறைத்தில் கவ்னம் 
கெலுத்்ப்படட்ன. இரண்டொவது 
அணல நிறுவ்னஙகள் ்ஙகள் கெொந் 
நிதிகணைப் பயனபடுத்தி, ்ஙகள் மின 
வரத்்க வொய்ப்புகணை படிப்படியொக 
விரிவுபடுத்தி வந்்ன. இ்ன 
விணைவொக மின வணிகம் கமதுவொக, 
இருந்ொலும் இனனும் சீரொக வைரந்து. 
வணலயணமப்புத்  க்ொழில்நுடபஙகள் 
மறறும் ஊடொடும் வணலயின (வணல 2.0, 
ெமூக ஊடகத்தின கொலம்) விணரவொ்ன 
வைரச்சி நுகரசவொருககு அதிக 
வொய்ப்புகணை வழஙகிக ககொண்டிருந்து.  
இரண்டொம் அணலயின சபொது அதிகரித்் 
இணையப் பய்னொைரகள் மின-வணிக 
நிறுவ்னஙகளுககு (கபரும்பொலும் B2C 
நிறுவ்னஙகள்) ஊடடமளித்்்னர.

●	 மின்- வணிகத்தின் மூன்்ொம் அமல: 
2010 – நிகழகொலம் வமை

மூனைொவது அணல ணகப்சபசி 
க்ொழில்நுடபஙகைொல் ககொண்டு 
வரப்படடது. இது நிகழ் சநரம் மறறும் 
ச்ணவ அடிப்பணடயில் (on-demand) 
ணகப்சபசி ெொ்்னஙகள் மூலம் பய்னரகணை 
இணைககிைது. குறிப்பிடட இருப்பிடம் 
ெொரந் க்ொகுககப்படட ்கவணலச் 
ெரியொகத் திணரயிட, ்கவல்கள், சநர 
அடிப்பணடயில் மடடுமல்லொமல்  புவியியல் 

இருந்்ன. Dotcom குமிழி (Bubble), 
மு்ல் அணல நிறுவ்னஙகளுககு கபரும் 
மு்லீடுகணை ஈரத்திருந்து. 

இணையம் கவறுமச்ன படிகக-
மடடும்-வணலயொகவும் (வணல 1.0) 
மறறும் வணலயணமப்புத்  க்ொழில்நுடபம் 
அ்ன ஆரம்பக கடடத்திலிருந்்ொல், 
அணலககறணை மறறும் வணலயணமப்புப்  
பொதுகொப்பு மிகவும் குணைவொக இருந்து. 
EDI மறறும் கடடணமககப்படொ் மின்னஞெல் 
மடடுசம நிறுவ்னஙகளுககு இணடயிலொ்ன 
்கவல் பரிமொறைத்தின ஒரு பயனமுணையொக 
இருநது வந்து. ஆ்னொல் மு்ல் அணல 
நிறுவ்னஙகள் மு்ல்-நகரவு அனுகூலத்ண் 
(First move advantage) அனுபவித்்ச்ொடு, 
வொடிகணகயொைரகளுககு எந் 
விருப்பத்ச்ரணவயும் ககொடுககவில்ணல. 
Amazon.com, eBay, மறறும் Yahoo 
ஆகியணவ கவறறிகரமொ்ன மு்ல் அணல 
நிறுவ்னஙகள்.
●	 மின்- வணிகத்தின் இைணடொவது 

அமல: 2004 – 2009
Dotcom கவடிப்பிறகு  பின, மின-
வணிகத்தின மறுபிைப்பு இரண்டொவது 
அணல ஆகும். இது உலகைொவிய 
அணலயொகக கரு்ப்படுகிைது.  
விறபண்னயொைரகள் பல நொடுகள் 
மறறும் பல கமொழிகளில் வியொபொரத்ண் 
விரிவுபடுத்தி்னர. இரண்டொவது அணல 
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Figure: 15.5 மின்னணு வர்த்�கத்தின் வளர்ச்சி
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15.4  மின்-வணிக வர்த்�க 
ைொதிரிகளின்  வமகப்பொடு

வணிக நிறுவ்னஙகள், நுகரசவொர 
மறறும் அரெொஙகம் (நிரவொகம் எனறும் 
அணழககப்படுகிைது) ஆகிசயொர மின 
வணிகத்தில் முககிய பஙசகறபொைரகள் 
ஆவர. சில சநரஙகளில் ஊழியரகளும் 
(முணைெொரொ க்ொழிலொைரகள்) இந் 
அணமப்பில் ஈடுபடலொம். பரிவரத்்ண்னயில் 
ஈடுபடும் நிறுவ்னஙகளின அடிப்பணடயில் 
மின-வணிகம் பினவரும் வணககைொகப் 
பிரிககப்படடுள்ைது. அரெொஙகம் ஒரு 
அஙகமொகச் கெயல்படும் மொதிரிகள் மின 
அரெொண்ணம எனறு அணழககப்படுகிைது.

BUSINESS

BUSINESS

B2B

C2B C2C C2G

G2B G2C G2G

B2C B2G

CONSUMER

CONSUMER

GOVERNMENT

GOVERNMENT

படம் 15.6 மின்-வணிக வர்த்�க ைொதிரிகள்

1. வணிகம் - வணிகம் (B2B)
2. வணிகம் - நுகரசவொர (B2C)
3. வணிகம் - அரெொஙகம் (B2G)
4. நுகரசவொர - வணிகம் (C2B)
5. நுகரசவொர - நுகரசவொர (C2C)
6. நுகரசவொர - அரெொஙகம் (C2G)
7. அரெொஙகம் - வணிகம் (G2B)
8. அரெொஙகம் - நுகரசவொர (G2C)
9. அரெொஙகம் - அரெொஙகம் (G2G)

●	 வணிகம் - வணிகம் (B2B)
B2B மின-வணிகத்தில், இணையத்தின 
மூலம் பல்சவறு வணிக நிறுவ்னஙகளுககு 
இணடசய வரத்்க பரிமொறைஙகள் 

ஆயத்க்ொணலவுகள் (geographic 
coordinates) மூலமும் வடிகடடப்படுகிைது. 
வணல 3.0 எனை ப்ம், கெயறணக 
நுண்ைறிவு, Semantic Web, generic 
Database சபொனைணவ அடஙகிய எதிரகொல 
இணையத்தின பல்சவறு பண்புகணைச் 
சுருககமொகத் க்ொகுத்்ளிககிைது. 

Dotcom குமிழி
Dotcom குமிழி, சுமொர 1995 மறறும் 
2000 றகு இணடசய Dotcom 
நிறுவ்னஙகளின ஒரு வரலொறறு 

மி்மிஞசிய வைரச்சி (மி்மிஞசிய அனுமொ்னம்) 
ஆகும். சமலும் இது இணையத்தின பயனபொடு 
மறறும் ்கவணமப்பு ஆகியவறறின அதீ் 
வைரச்சி கொலகடடம் ஆகும்.

1995 ஆம் ஆண்டின பிறபகுதியில், 
அகமரிககப் பஙகு ெநண்யில் இணைய 
அடிப்பணடயிலொ்ன நிறுவ்னஙகளுககொ்ன 
மு்லீடுகளில் அபரிமி்மொ்ன வைரச்சி 
ஏறபடடது. Dotcom குமிழியின சபொது, 
அகமரிககப் பஙகுச் ெநண்களின மதிப்பு, 
NASDAQ கூடடுக குறியீடு 1000 புள்ளிகளில் 
இருநது க்ொடரநது அதிகரித்து 5000 
புள்ளிகளுககு சமல் உயரந்து.   
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Dotcom தவடிப்பு
NASDAQ - கூடடுப் பஙகுச் ெநண் குறியீடொ்னது 
5046.86 லிருநது 1114.11 ஆகச் ெரிந்து. இது 
புகழ்கபறை Dotcom முறிவு அல்லது Dotcom 
கவடிப்பு எ்ன அறியப்படுகிைது. இது மொரச் 11, 2000 
அனறு க்ொடஙகி அகசடொபர 9, 2002 வணர 
நீடித்்து. இந் நிகழ்வில், Pets.com சபொனை 
ஆயிரககைககொ்ன நிகழ்நிணல வணிக 
நிறுவ்னஙகள் ச்ொல்வியணடநது மூடப்படட்ன. 
Cisco சபொனை சில நிறுவ்னஙகள் ் ஙகள் ெநண் 
மூல்்னத்தின கபரும்பகுதிணய இழந்்ன 
ஆ்னொல் பிணழத்்்ன. Amazon சபொனை சில 
நிறுவ்னஙகளின ெநண் மதிப்பு குணைந்ொலும், 
அணவ விணரவொக மீண்டு வந்்ன.
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நணடகபறுகினை்ன. எடுத்துககொடடொக, ஒரு மிதிவண்டி ்யொரிப்பு நிறுவ்னம் ்ஙகள் 
மிதிவண்டிகளுககுத் ச்ணவயொ்ன ணடயரகணை (tyres) மறகைொரு நிறுவ்னத்திடமிருநது 
ககொள்மு்ல் கெய்்ல். பிை மொதிரிகணை ஒப்பிடுணகயில், கமொத்் ககொள்மு்ல் கொரைமொக 
B2B மொதிரியில் ஒவகவொரு பரிவரத்்ண்னயின மதிப்பும் அதிகமொக இருககும். “கமொத்் 
ககொள்மு்ல் மீ்ொ்ன ் ள்ளுபடி” எனை அனுகூலமும் இவவணக நிறுவ்னத்திறகுக கிணடககும்.
புைத்திைனீடடம் (out-sourcing) மறறும் கவளி-புைத்திைனீடடம் (off-shoring) ஆகியணவ 
கபொதுவொக B2B மின-வணிகத்துடன க்ொடரபுணடயது.
●	 ஒரு நிறுவ்னம் ்்னது சவணலயின ஒரு பகுதிணய கெய்ய மறகைொரு நிறுவ்னத்ண் 

பணியமரத்தி்னொல், அது புைத்திைனீடடம் எனறு அணழககப்படுகிைது.
●	 ஒரு நிறுவ்னம் சவறு நொடடில் அணமநதுள்ை நிறுவ்னத்திறகு சவணலணய 

புைத்திைனீடடம் கெய்்ொல் அது கவளி-புைத்திைனீடடம் எனறு அணழககப்படுகிைது.

படம் 15.7 வணிகம்-வணிகம்

●	 வணிகம் - நுகர்்வொர் (B2C)
B2C மின-வணிகத்தில் வணிக நிறுவ்னஙகள் மறறும் அ்ன இறுதி-நுகரசவொருககு 
இணடசய வணிகம் நணடகபறுகிைது. இது இணையம் வழியொக நணடகபறும் சநரடி 
வரத்்கம் ஆகும். B2C நிறுவ்னஙகள், வொடிகணகயொைரகளுககு நிகழ்நிணலயில் கபொருடகள், 
்கவல் அல்லது செணவகணை அதிக ்னிப்படட மறறும் ெகதி வொய்ந் சூழலில் விறபண்ன 
கெய்கினை்ன. சமலும் ஒரு மரபு ெொரந் கணடககொரருககு உண்ணமயொ்ன சபொடடியொைரொகக 
கரு்ப்படுகிைது. வொடிகணகயொைரகளுககுப் புத்்கஙகணை சநரடியொக விறபண்ன கெய்யும் 
ஒரு புத்்க நிறுவ்னம் B2C பரிமொறைத்திறகு எடுத்துககொடடு ஆகும். இவவணக மின-வணிக 
மொதிரி நுகரசவொருககுப் பய்னளிகக கூடியது. B2C மின-வணிகம் இணையத்தின 
‘சில்லணை விறபண்னயகமொக’ கெயல்படுகிைது எனறும் கூைலொம். 

படம் 15.8 வணிகம் - நுகர்்வொர்

●	 வணிகம் - அைசொஙகம் (B2G)
B2G எனபது கபொருடகள், செணவகள் அல்லது ் கவல்கணை அரெொஙகஙகத்திறசகொ அல்லது 
அ்ன நிரவொகத்திறசகொ விறபண்ன கெய்யும் வியொபொர அணமப்புககணைக குறிப்பிடும் ஒரு 
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வணிக மொதிரியொகும். சவறு வொரத்ண்களில் கூறுவ்ொ்னொல், ஒரு நிறுவ்னம் ்்னது 
கபொருடகள் அல்லது செணவகளுககு இணையம் மூலம் அரெொஙகத்திடமிருநது பைம் 
கபறும் சபொது அது B2G மின-வணிக மொதிரி எனறு அணழககப்படுகிைது. B2G மொதிரிகளில், 
அரசு ்ஙகள் அணமப்புகளுககொகத் ச்ணவப்படும் கபொருடகணை வொஙகும் கபொருடடு 
ஒப்பந்ம் சகொர வணிக நிறுவ்னஙகளுககு ஒரு வழிணய வழஙகுகினை்ன.  எடுத்துககொடடு: 
ஒரு அரசு அல்லது அ்ன நிரவொகம் ஒரு வனிக நிறுவ்னத்திடமிருநது மொைவரகளுககொ்ன 
மடிககணினிகணை வொஙகு்ல்.  

படம் 15.9 வணிகம் - அைசொஙகம்

●	 நுகர்்வொர் - வணிகம் (C2B)
இந் மின-வணிக மொதிரியில், வொடிகணகயொைரகைொல் பரிவரத்்ண்ன துவககப்படுகிைது. 
குறிப்பிடட விணல அல்லது ச்ணவகளின க்ொகுப்ணப நிரையித்து நுகரசவொரகள் ஒரு 
செணவ அல்லது கபொருணை சகொருவொரகள். C2B மொதிரி ்ணலகீழ் ஏல மொதிரி எனறும் 
அணழககப்படுகிைது. இஙகு வொடிகணகயொைர ஒரு செணவ அல்லது ஒரு ்யொரிப்புககொ்ன 
விணலணய நிரையம் கெய்கிைொர. பின மின-வணிக நிறுவ்னம், நுகரசவொரகளின 
ச்ணவகணைச் ெொத்தியமொ்ன அைவுககு கபொருந் கெய்யும்.

படம் 15.10 நுகர்்வொர் - வணிகம்

எடுத்துககொடடொக, ஒரு பயை வணலத்்ைத்தில் (eg.yatra.com) ஒரு வொடிகணகயொைர 
அவரது பயை ச்தி, புைப்படும் மறறும் செரும் இடம், பயணிகளின எண்ணிகணக மறறும் 
்ஙகும் விடுதியின ்ரம் சபொனைவறணைக  குறிப்பிடலொம். பின அந் வணலத்்ைம், 
வொடிகணகயொைரின ச்ணவகணைச் சிைப்பொகப் பூரத்தி கெய்யும் பல்சவறு வொய்ப்புகணை 
கண்டறியும். இந் இணைய்ைஙகள் அ்ன வணலப்பககத்தில் மீத்க்ொடுப்புகள் 
மூலமொகசமொ, விைம்பரஙகள் அல்லது சிறிய ்ரகு மூலமொகசமொ வருவொணய ஈடடும். 
எடுத்துககொடடு: Name-your-price இணைய்ைஙகள்.

●	 நுகர்்வொர் - நுகர்்வொர் (C2C)
C2C மின-வணிகம், இணையம் மூலம் இணைககப்படட நுகரசவொரகளிணடசய 
கபொருடகள் அல்லது செணவகணை வரத்்கம் கெய்ய வொய்ப்பளிககிைது. சுருககமொக, 
இணையத்ண்ப் பயனபடுத்தி இரு நுகரசவொரகள் அவரகளுககுள் ஏ்ொவது ஒனணை 
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வொஙகுவச்ொ விறபண்ன கெய்வச்ொ C2C மின-வணிகம் எ்னக குறிப்பிடப்படுகிைது. 
இஙகு இணைய்ைஙகள் பரிவரத்்ண்னணய எளி்ொகக ஒரு ்ைமொகச் கெயல்படுகினை்ன. 
மின்னணு கருவிகள் மறறும் இணைய உள்கடடணமப்புகள் ்னிநபரகளுககிணடசய 
பரிவரத்்ண்னகளுககு துணை கெய்கினை்ன. கபொதுவொக, இந் வணக மின-வணிகம், 
நுகரசவொர-வணிகம்-நுகரசவொர (C2B2C) எனை அணமப்பில் சவணல கெய்கிைது. இ்ன 
கபொருள் ஒரு நுகரசவொர கபொருத்்மொ்ன ஒரு வொடிகணகயொைருககொ்ன ச்டலில் ஒரு 
வணிகத்ண்த் க்ொடரபுககொள்வொர எனப்ொகும். கபரும்பொலொ்ன ஏல இணைய்ைஙகள் 
மறறும் திருமை ்கவல் இணைய்ைஙகள் இந் முணையில் சவணல கெய்கினை்ன.

எடுத்துககொடடொக, ்்னது கெொத்துககணை விறக விரும்பும் ஒரு வொடிகணகயொைர 
(timesclassifieds.com) இணைய்ைத்தில் ஒரு விைம்பரத்ண்ப் பதிவு கெய்யலொம். ஒரு 
கெொத்ண் வொஙகுவதில் ஆரவமுள்ை மறகைொரு நபர, இந் ்ைத்தில் பதிவிடட கெொத்து-
விைம்பரஙகணை பொரணவயிட முடியும். இ்்னொல், இரண்டு வொடிகணகயொைரகளும் ஒரு 
வணிக வணலத்்ைத்தின மூலம் கெொத்ண் விறப்றசகொ / வொஙகுவ்றசகொ ஒருவணர 
ஒருவர க்ொடரபு ககொள்ை முடியும்.

படம் 15.11 நுகர்்வொர் - நுகர்்வொர்

●	 நுகர்்வொர் - அைசொஙகம் (C2G)
C2G மின-வணிகத்தில் நுகரசவொரும் (குடிமககள்) அரசும் ஈடுபடுகினை்னர. இஙகு ஒரு ் னி 
நுகரசவொர அரெொஙகத்துடன க்ொடரபு ககொள்கிைொர. C2G மொதிரிகள் வழககமொக வருமொ்ன 
வரி அல்லது வீடடு வரி கெலுத்து்ல்கள், ெொனறி்ழ்கள் அல்லது பிை ஆவைஙகணை 
வழஙகுவ்றகொ்ன கடடைஙகள் கெலுத்்ல் ஆகியணவ அடஙகும். மககள் இணைய்ைம் 
வழியொக பல்சவறு உரிமஙகணை புதுப்பிககப் பைம் கெலுத்துவது இந் பிரிவின கீழ் 
அணமயலொம்.

படம் 15.12 நுகர்்வொர் - அைசொஙகம்

●	 அைசொஙகம் - வணிகம் (G2B)
G2B மொதிரி B2G உடன கநருககமொகத் க்ொடரபுணடயது. மின-வணிகத்தில் G2B எனபது 
அரசு அ்ன இணையத்்ைம் மூலம் வணிக நிறுவ்னஙகளுககு செணவ அல்லது ்கவணல 
வழஙகும் வணிக மொதிரிணயக குறிககும். இது ஒரு ெொணலத் திடட ஒப்பந்ம் கபறுவது 
சபொனை முணையொ்ன அறிவிப்பொக இருககலொம். 
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படம் 15.13 அைசொஙகம் - வணிகம்

G2B எனபது மின-அரெொண்ணமயின ஒரு பகுதியொகும். புதிய க்ொழில் க்ொடஙகுவ்றகுத் 
ச்ணவயொ்ன க்ொழில் விதிமுணைகள், ்குதி மறறும் அனுமதி சபொனை சில குறிப்புகணை 
அரெொஙகம் அ்ன வணலப்பககத்தில் ககொண்டிருககும். G2B ன சநொககம் அரெொஙகமொ்னது 
வணிகம் பறறிய ்கவணல ஓரிடத்தில் (one-stop access) வழஙகுவ்ன மூலம், 
இடரபொடுகணை குணைப்பதும் அ்ன மூலம் கபொருைொ்ொரத்ண் ஏறைமணடயச் கெய்வதும் 
ஆகும்.

படம் 15.14 ebiz.gov.in 

●	 அைசொஙகம் - நுகர்்வொர் (G2C)
மின-வணிகதில் G2C, C2G ணய மிகவும் ஒத்திருககிைது. இஙசக அரெொஙகம் ்்னது 
குடிமககளுககு இணையத்்ைத்தின மூலமொக அ்ன செணவகள் மறறும் ்கவல்கணைப் 
கபறுவ்றகொ்ன ்ைத்ண் வழஙகுகினைது. நிகழ்நிணலயில் ெொனறி்ழ்கணை வழஙகுவதும் 
இவவணக செணவயில் அடஙகும். எடுத்துககொடடு: https://csc.gov.in/governmenttocitizen

படம் 15.15 அைசொஙகம் - நுகர்்வொர்

●	 அைசொஙகம் - அைசொஙகம் (G2G)
G2G எனபது அரசு நிறுவ்னஙகள் அல்லது அ்ன துணைகளுககு இணடசயயொ்ன 
இணையவழி (கபொதுவொக வணிகம் அல்லொ்) க்ொடரபொடல் ஆகும். G2G ன மு்னணமயொ்ன 
சநொககம் வரத்்கத்திறகு மொைொக மின-ஆளுணகணயச் கெயல்படுத்துவச் ஆகும். G2G 
மொதிரியொ்னது அரசின முகணம/துணைகளுககு இணடசய ்ரவு அல்லது ்கவல்கணைப் 
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பகிரந்ளித்்ல் மறறும் அரெொஙகத்தின ககொள்ணககணை கெயல்படுத்துவ்றகு ஆ்ரணவ 
வழஙகுகிைது.

படம் 15.16 அைசொஙகம் - அைசொஙகம்

G2G அணமப்புகள் இரண்டு வணகயொகப் பிரிககலொம்.
●	 உள் சநொககல் அல்லது உள்ைக நிணல - ஒசர அரெொஙகத்தின அதிகொரத்துவத்துடன 

இணை்ல். எடுத்துககொடடு: https://www.nic.in/
●	 கவளி சநொககல் அல்லது ெரவச்ெ அைவில் பல அரெொஙகஙகளின அதிகொரத்துவத்துடன 

இணை்ல்.

15.5 மின்-வணிக வருவொய் ைொதிரிகள்
வழககமொ்ன முணையில் கபொருடகணை விறபது மடடுமினறி, இணையத்்ைம் மூலம் பைம் ஈடட 
ஒரு நிறுவ்னத்திறகு பல வழிகள் உள்ை்ன. மின-வணிக கெயல்பொடுகளின பிை வடிவஙகள்:

1. துணைத்்ைம் (Affiliate site) எனபது மூனைொம் ்ரப்பு ெநண்ப்படுத்து்லின ஒரு 
வடிவம் ஆகும். இதில் ் ை உரிணமயொைர கெயல்திைன அடிப்பணடயில் பைம் கபைலொம். 
இந் துணைத் ்ைம் எனபது ஒரு விணல ஒப்பீடு செணவ, வணிக விவரககுறிப்புகள், 
ெொ்ொரை சில்லணை விறபண்ன இணைய்ைத்திறகு ஒரு மீத்க்ொடுப்ணப ககொண்ட 
வணலப்பககம் அல்லது வணலப்பதிவொகவும் இருககலொம். சமலும் ஒரு வொடிகணகயொைர 
அந் மீத்க்ொடுப்பின மூலம் கபொருடகணை வொஙகும் சபொது ்ைத்தின உரிணமயொைர 
பைம் கபறுகிைொர. துணைத் ்ைஙகள், சில குறிப்பிடட கபொருடகள் பறறிய கூடு்ல் 
்கவல்கள் மறறும் பயிறசிகள் வழஙகுவ்ன மூலம் பொரணவயொைரகணை ஈரககிைது.

படம் 15.17 துமணத்�ளம் (விமல ஒப்பீடு வமலத்�ளம்)
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2. மின-ஏல வணலத்்ைம் (Auction site) எனபது இணையத்தில் கபொருடகணை ஏலம் 
மூலம் விறக உ்வும் ஒரு வணக வணலத்்ைம் ஆகும். சமலும் இது ஒவகவொரு 
விறபண்னயிலிருநதும் விறபண்ன ்ரணகப் (commission) கபறும். எடுத்துககொடடு: 
https://www.ebay.com/

படம் 15.18 மின்-ஏல வமலத்�ளம்

3. ப்ொணக விைம்பர ்ைம், (Banner advertisement site) பிை நிறுவ்னஙகளின 
விைம்பரஙகணை ்்னது வணலப்பககஙகளில் கொடசிப்படுத்துகிைது, அ்னமூலம் 
வருவொய் ஈடடவும் கெய்கிைது.

படம் 15.19 ப�ொமக விளம்பை �ளம்
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4. கமொத்் ககொள்மு்ல் ்ைஙகள் (Bulk-buying sites), ஒசர வணகயொ்ன கபொருடகணை 
வொஙக விரும்பும் பல நுகரசவொரகணையும் ஒனைொகச் செகரிககும். பின ்ைம் 
உறபத்தியொைருடன ் ள்ளுபடி சபச்சுவொரத்ண் கெய்து அதில் ஒரு விறபண்ன ் ரணகப் 
(commission) கபறுகிைது. எடுத்துககொடடு https://www.alibaba.com/

படம் 15.20 தைொத்� தகொள்மு�ல் �ளஙகள்

5. எண்முணை பதிப்பக ்ைஙகள் (Digital Publishing sites) இணையத்தில் மின-புத்்கஙகள் 
அல்லது மின-ெஞசிணககணைத் திைம்படப் பதிப்பிககிைொரகள். விைம்பரம், விறபண்ன 
சபொனை பல வழிகளில் அவரகள் லொபம் ஈடடுகிைொரகள். https://wordpress.org/

படம் 15.21 எணமும் பதிப்பக வமலத்�ளம்

6. உரிமம் ்ைஙகள் (Licensing) மறை வணலத்்ைஙகளில் ்ஙகைது கமனகபொருணைப் 
பயனபடுத்் அனுமதிககிைது. ் ைத்தின பொரணவயொைர ஒருவணர வணலப்பககஙகளில் 
இனனும் எளி்ொகத் ச்ட அனுமதிககும் ச்டுகபொறிகள். எடுத்துககொடடொக IGNOU 
வணல்ைத்தில் Google ச்டுகபொறி.
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படம் 15.22 IGNOU வமலத்�ளத்தில் கூகிள் ்�டு�ல் பயன்பொடு

7. Name-your-price ்ைஙகள் ெொ்ொரை சில்லணை ்ைஙகள் சபொல இருககும். மொைொக, 
நுகரசவொர ஒரு குறிப்பிடட ்யொரிப்பு அல்லது செணவககுச் செணவ வழஙகு்னருடன 
சபச்சுவொரத்ண் நடத்துகிைொர இது C2B மின-வணிக மொதிரி அடிப்பணடயில் 
இயஙகுகிைது. https://in.hotels.com/ 

படம் 15.23 Name-your-price வமலத்�ளஙகள்

8. நிகழ்நிணல வணிக வைொகத் ்ைம் (Online Shopping Mall) பல மின-வணிக 
வணிகரகணை ஒசர இணைய்ைத்தில் ஒனைொக ஒருஙகிணைய அனுமதிககிைது. 
கபரும்பொலும் இந் விறபண்னயொைரகள் ஒருவருகககொருவர க்ொடரபுணடயவரொக 
இருப்பொரகள், உ்ொரைமொக அவரகள் அண்னவரும் ஆடம்பர கபொருடகணை விறகலொம். 
அவரகளின லொபத்தில் ஒரு க்ொணகணய இந் ்ைம் கடடைமொகப் கபறும்.

15.6  ைைபு சொர்்ந� வணிகம் ைற்றும் மின்-வணிகம் ஒப்பீடு
மின-வணிகம் இனி கவறும் வணிகம் மடடும் அல்ல. கபொருடகள் 
மறறும் செணவகணை வொஙகுவது மறறும் விறபண்ன கெய்வது எனை 
மு்னணமயொ்ன சகொடபொடணட அணவ இரண்டும் பகிரநதுககொண்டொலும், 
மரபு ெொரந் வணிகம் மறறும் மின-வணிகம் இரண்டுககும் இணடசய 
சில சவறுபொடுகள் உள்ை்ன.

படம் 15.24 ைைபு சொர்்ந� vs மின்-வணிகம்

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 15.indd   239 15/04/19   6:57 PM



பாடம் 15 மின்-வணிகம்240

ைைபு சொர்்ந� வணிகம் மின்-வணிகம்
மரபு ெொரந் வணிகம் எனபது கபொருடகள் மறறும் 
செணவகணை சநரடியொக பரிமொறைம் கெய்கிைது.

மின-வணிகம் இணையம் மூலம் மின்னணு 
முணையில் வணிக நடவடிகணககணை 
சமறககொள்கிைது.

வொடிகணகயொைர வியொபொரிணய எளிதில் 
அணடயொைம் கொைவும்,  அஙகீகரிககவும், சபெவும் 
முடியும்.

வொடிகணகயொைசரொ வியொபொரிசயொ மறைவணரப் 
பொரப்பதில்ணல. 

கபொதுவொக கணடகள் அண்னத்து சநரத்திலும் 
திைநதிருகக முடியொது.  

இஙகு இணையம் மூலம் வருடத்தின அண்னத்து 
நொடகளிலும் எல்லொ சநரத்திலும் வணிகம் 
நணடகபறும்.

வொஙகும் முன கபொருடகணை சநரடியொக ஆய்வு 
கெய்யலொம்.

வொஙகும் முன கபொருடகணை சநரடியொக ஆய்வு 
கெய்ய முடியொது.

வணிகத்தின வணரகயல்ணல குறிப்பிடட 
பகுதிககு உடபடடது.

வணிகத்தின வணரகயல்ணல உலகைொவியது. 
விறபண்னயொைரகள் உலககஙகும் ்ஙகள் 
க்ொழிணல விரிவுபடுத்்லொம்.

மரபுெொர வணிகத்தில் விநிசயொகம் ெொரந் 
(supply side) வை முனனிருத்் சகொடபொடு 
பயனபடுத்்ப்படுகிைது.

மின-வணிகத்தில் ச்ணவ ெொரந் 
(demard side) வை முனனிறுத்் சகொடபொடு 
பயனபடுத்்ப்படுகிைது.

மரபுெொர வணிகத்தில் சநரசகொடடு (Linear) 
வணிக உைவு முணை பினபறைப்படுகிைது.

மின வணிகத்தில் End to End எனை வணிக 
உைவுமுணை பினபறைப்படுகிைது.

மரபுெொர வணிகத்தில் ஒர வழி ெநண்ப்படுத்து்ல் 
(one.way.marketting) முணை பினபறைப்படுகிைது.

மின வணிகத்தில் End to End எனை வணிக 
உைவுமுணை பினபறைப்படுகிைது.

கரொககம், கொசெொணல, கடன அடணடகள் 
சபொனைவறைொல் பைம் கெலுத்்ப்படுகிைது. 

பைம் கெலுத்தும் முணை கபரும்பொலும் மின-
கெலுத்்ல்கள் (கடன அடணட, நிதி பரிமொறைம்) 
மூலமொகவும் நணடகபறும்.

கபரும்பொலொ்ன கபொருடகள் உட்னடியொக 
விநிசயொகம் கெய்யப்படுகினை்ன.

கபொருடகணை விநிசயொகம் கெய்ய சில கொலம் 
்ொம்மொகும்.

15.7  மின்-வணிகத்தின் நன்மைகள் 
ைற்றும் கும்பொடுகள்

மின-வணிகத்தின ெொ்க பொ்கஙகள் 
அ்ன மூனறு முககிய பஙகு்ொரரகணைப் 
பொதிககிைது: நுகரசவொர, வணிக 
நிறுவ்னஙகள் மறறும் ெமூகம்.

மி ன - வ ணி க த் தி ல் 
நுகரசவொருககொ்ன சில நனணமகள் 
மறறும் குணைபொடுகள் பினவருமொறு.

நன்மைகள்
●	 மின-வணிக அணமப்பு 

வொரத்தின எல்லொ நொடகளிலும் 
எல்லொ சநரஙகளிலும் (24 x 7)   
இயககப்படுகிைது. மின்னணு முணையில் 
வணிகம் கெய்ய, நுகரசவொர அல்லது 
விறபண்னயொைருககு இயல்நிணல 
கணட திைநதிருககத் ச்ணவயில்ணல. 
மககள் ்ஙகள் ச்ணவகசகறை 
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மொதிரி எண், விணல, அம்ெஙகள் 
சபொனைவறணைப் பறறிய 
விவரஙகணைப் படித்து அவரகள் ் ஙகள் 
வெதிகசகறப கபொருடகணை வொஙக 
முடியும். அ்றகொ்ன கடடைத்ண்யும் 
மின-கெலுத்்ல் (e-Payment) மூலம் 
கெய்யலொம்.

கும்பொடுகள்
●	 மின-வணிகம் கபரும்பொலும் உள்ளூரில் 

கிணடககொ் கபொருடகணையும் 
உலகம் முழுவதும் உள்ை 
விறபண்னயொைரகளிடமிருநது வொஙகப் 
பயனபடுத்்ப்படுகிைது. கபொருடகணை 
விநிசயொகிகக அண் ஓர இடத்திலிருநது 
மறகைொரு இடத்திறகு அனுப்ப 
சவண்டும். இது நீண்ட சநரத்ண்யும், 
பைத்ண்யும் எடுத்துக ககொள்ளும். 
மரபு ெொரந் வரத்்கத்தில், நொம் ஒரு 
கபொருணை வொஙகிகககொண்டு கணடணய 
விடடு கவளிசய நடககும் சபொது, அது 
நம்முணடய்ொகிைது; அது நம்மிடம் 
இருககிைது; அது என்ன எனறும், எப்படி 
இருககிைது எனறும் நமககுத் க்ரியும். 
ஆ்னொல், மின-வணிகத்தில் ஒரு 
கபொருளுககொ்ன அனுப்பொணை (order) 
ககொடுப்பதிலிருநது அண்க ணகயில் 
கபரும் வணர நொம் கொத்திருகக சவண்டும். 
சில மின-வணிக நிறுவ்னஙகள் ் ொஙகள் 
அனுப்பும் கபொருள் இருககுமிடத்ண் 
வொடிகணகயொைரகளுககுத் ்கவல் 
புதுப்பித்்ல் மூலம் இண் ணகயொளுகிைது.

●	 மின-வணிகம் மூலம் கபறை 
கபொருடகணை திருப்பி அனுப்புவது ஒரு 
மரபு ெொரந் கணடககுப் கபொருடகணைத் 
திருப்பி அனுப்புவது சபொலல்லொமல் 
ஒரு சிரமமொ்ன பணியொக உள்ைது.  
திருப்பி அனுப்பும் கொலம் பறறிய 
ெநச்கஙகள், திரும்பிய கபொருடகள் 
வணிகணரச் கெனைணடயும் சநரம், 
பைத்ண் திரும்பப் கபறு்ல், பரிமொறைம் 

சநரஙகளில் வணிகஙகளுடன 
க்ொடரபு ககொள்ைலொம்.

●	 சவகம், மின-வணிகத்தின ஒரு 
முககிய நனணம. சமம்படட மின்னணு 
்கவல்க்ொடரபு அணமப்புகள் 
கெய்திகணை உட்னடியொக 
உலகம் முழுவதும் கெனைணடய 
அனுமதிககிைது. ஒரு விணல 
படடியல் குறிப்சபடணடப் கபை அஞெல் 
செணவககொகக கொத்திருகக சவண்டிய 
அவசியமில்ணல. இணையம் அல்லது 
மின-வணிக உலகில் ்கவல் க்ொடரபு 
்ொம்ம் எனபச் கிணடயொது. 

●	 ஒரு ெொ்ொரை கணடயில் கபொருடகள் 
வொஙகுவது சபொனறு அல்லொமல் 
இணையத்தின மூலம் கபொருடகள் 
மறறும் செணவகணைப் கபறுவது, விணல 
குணைவொ்னது மறறும் எளி்ொ்ன்ொகும்.  
இது நுகரசவொருககுக குணைந் 
கெலவில் வொஙகுவ்றகொ்ன வொய்ப்ணப 
வழஙகுகிைது. இணையத்்ைத்ண் 
ஆரொயவும், உறபத்தியொைரகணை 
அணடயொைம் கொைவும், அ்னமூலம் 
கமொத்் விறபண்னயொைரகணைக கடநது, 
சநரடியொக உறபத்தியொைரிடமிருநச் 
குணைந் விணலயில் கபொருடகள்  
வொஙக முடியும்.

●	 இனணைய நுகரசவொரகளுககு 
உலகசம ஒரு ெநண்யொக மொறியுள்ைது. 
வொஙகுவ்றகொ்ன முடிணவ எடுப்ப்றகு 
முனபு பல்சவறு வணலத்்ைஙகளில் 
அச் கபொருடகணை ஒப்பிடடு, 
மதிப்பிடுவ்ன மூலம் அவரகள் 
பரவலொ்ன விருப்பத்ண்ப் கபை முடியும்.

●	 வொடிகணகயொைரகள் வீடடிசலொ 
அல்லது ்ஙகள் வெதிகசகறப எஙகு 
சவண்டுமொ்னொலும் கபொருடகணைப் 
கபறறுக ககொள்ைலொம். ஒரு 
விறபண்னயொைரிடம் சபெ நீண்ட 
சநர கொத்திருப்பு ச்ணவயில்ணல. 
வணலத்்ைத்திலிருநது ்யொரிப்பின 
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முடியொது; ஆணடகளின படஙகணைப் 
பொரகக முடியும், ஆ்னொல் அ்ன 
்ரத்ண்ப் பரிசெொதிகக முடியொது. 
நொம் ஏ்ொவது ஒரு கபொருணை சநரில் 
வொஙகும் கபொழுது, அ்ண்ன ஆய்வு 
கெய்ய விரும்பி்னொல், அண் எப்படிச் 
செொதிகக சவண்டும் எனபண் 
நொம் ச்ரநக்டுககிசைொம். மின-
வணிகத்தில் விறபண்னயொைர ச்ரவு 
கெய்் படத்ண் மடடுசம நொம் பொரகக 
முடியும். கபரும்பொலும் நுகரசவொர 
இணையம் வழியொகத் ்னித்துவமொ்ன 
அல்லது சிககலொ்ன கபொருடகணை 
கொடடிலும் ஒரு சிறிய குழப்பமறை 
(அவரகள் ஏறக்னசவ பொரத்் அல்லது 
முன அனுபவம் கபறை) கபொருடகணை 
வொஙகுவ்றகு மடடுசம மிகவும் 
பொதுகொப்பொக உைரகினை்னர.   

●	 பொரிசில் உள்ை ஒரு கணடயிலிருநது ஒரு 
ஐஸ்கிரீணமசயொ அல்லது கொபிணயசயொ 
வொஙகுவண் நம்மொல் கறபண்ன கெய்ய 
முடியது. சிைப்பொ்ன மறறும் குளிசரறைம் 
கெய்யப்படட சபொககுவரத்ண்ப் 
பயனபடுத்் முடியும் எனைொலும், 
இணையம் மூலம் பரிவரத்்ண்ன 
கெய்யப்படும் சில கபொருள்கள் 
விறபண்னயொைரிடமிருநது நுகரசவொணர 
அணடயும் வணர பயனபடுத்தும் 
நிணலயில் இருகக சவண்டும். இ்்னொல் 
வொடிகணகயொைரகள் நீடித்தில்லொ் 
மறறும் விணரவில் அழியக கூடிய 
்னணம ககொண்ட கபொருள்கணை வொஙக 
மீண்டும் மரபு ெொரந் அஙகொடிகளுகசக 
திரும்புவது வொடிகணகககுரியது.

●	 விநிசயொக க்ளிவினணம: மின-
வணிகத்தில் வணிகஙகள் உலகம் 
முழுவதும் இருநது நடத்்ப்படுகினை்ன 
எனப்ொல், வரத்்க நிறுவ்னஙகள் 
சநரணமயொ்னணவயொ அல்லது 
அவரகள் நமது பைத்ண் எடுத்துக 
ககொள்ைப் சபொகிைொரகைொ எனபது 

மறறும் அஞெல் கெலவுகள் ஆகியணவ 
கணைப்பொ்ன கெயலொகக கரு்ப்படுகிைது.

●	 ்னியுரிணமச் சிககல்கள் 
மின-வணிகத்தில் மிகவும் 
கவணலககுரியணவ. மின-
வணிகத்தில் ஒரு நிறுவ்னம் 
நுகரசவொர பறறிய ்கவல்கணைத் 
திரடடுவது ் விரகக முடியொ்து. ஆ்னொல் 
எல்லொ நிறுவ்னஙகளும் அவரகள் 
கபறை ்னிப்படட ்கவல்கணை 
வ ொ டி க ண க ய ொ ை ர க ளு க க ொ ்ன 
செணவகணை சமம்படுத்் மடடுசம 
பயனபடுத்துவதில்ணல. பல 
நிறுவ்னஙகள் அந் ்கவல்கணைப் 
பயனபடுத்தி அதிலிருநது பைம் 
ஈடடத் துவஙகியுள்ை்னர. ்னியுரிணமச் 
சிககல்கள் மின-வணிகம் பறறிய 
மககளின அச்ெத்திறகு ஒரு முககிய 
கொரணி  ஆகும்.

●	 இயல் கபொருள் ெொரந் ெரச்ணெகள் 
மின-வணிகத்தின ஒரு கபரும் 
குணைபொடு ஆகும். மின-வணிக 
ககொள்மு்ல்கள் கபரும்பொலும் 
நம்பிகணகயின அடிப்பணடயில் 
சமறககொள்ைப்படுகினை்ன. இ்றகுக 
கொரைம், மின-வணிகத்தில் 
கபொருடகணை நொம் சநரடியொக 
அணுக முடியொது. ஒரு கபொருள், 
அ்ன நிணலயின அனுமொ்னத்தில் 
அல்லது எதிரபொரப்பில் ககொள்மு்ல் 
கெய்யப்படுகிைது. மின-வணிகத்தில் 
நம்மொல் வணரயறுககப்படட மறறும் 
சில ச்ரநக்டுககப்படட புலன ெொரந் 
்கவல்கள் மடடுசம கபை முடியும். 
இணையம் எனபது கொடசி ெொரந் மறறும் 
ஒலித் ்கவலுககு ஒரு சிைந் ஊடகம் 
எனைொலும், அது நமது புலனகளுககு 
முழு வொய்ப்ணபயும் அனுமதிககொது. 
வொெண்னத் திரவியஙகளின 
படஙகணைப் பொரகக முடியும், ஆ்னொல் 
அவறறின நறுமைத்ண் நுகர 
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●	 குணைந் பரிவரத்்ண்ன கெலவு: மின-
வணிகம், வியொபொர பரிவரத்்ண்னயின 
கெலணவ கணிெமொகக குணைககிைது. 
எடுத்துககொடடொக, மின-
வஙகிச்செணவணய பயனபடுத்துவ்ன 
மூலம் ஒரு வஙகியில் குறிப்பிடத்்கக 
எண்ணிகணகயிலொ்ன ஊழியரகணைக 
குணைககலொம். மின-வணிகத்தில் 
ஊடொடு்ல் வொடிகணகயொைரகைொல் 
துவககப்படும் எனப்ொல், 
ஊழியரகள் உள்ளிடசவண்டிய 
பரிவரத்்ண்னகளுககொ்ன பல 
்ரவுகணையும் வொடிகணகயொைசர 
வழஙகககூடும். இ்ன கபொருள், 
சில பணிகளும் கெலவி்னஙகளும் 
வ ொ டி க ண க ய ொ ை ர க ளு க கு த் 
திைம்பட மொறைப்படுகினை்ன. இண ,் 
‘வொடிகணகயொைர புைத்திைனீடடம்’ 
எ்னலொம்.

●	 24x7 சவணல: ஒரு வணலத்்ைம் 
24 மணி சநரமும், வொரத்தில் 
7 நொடகளும் திைநதிருககும். மின-
வணிக நிறுவ்னம் அ்ன ்யொரிப்புகள் 
மறறும் செணவகணைப் பறறிய 
்கவல்கணை எந் சநரத்திலும் 
வொடிகணகயொைரகளுககு அளிகக 
முடியும் எனப்ொல், எப்சபொது 
சவண்டுமொ்னொலும் ககொள்மு்ல் 

நிச்ெயமில்லொமல் இருககலொம். புகொர 
ககொடுககசவொ ெடட உ்விணயப் 
கபைசவொ நொம் அவரகளின க்ணவத் 
்டடுவது கடி்னம். சமலும், கபொருடகள் 
அனுப்பப்படடொலும், அது வநது செருமொ 
இல்ணலயொ எ்ன ஐயம் ககொள்வது 
எளிது.

மின-வணிகத்தில் ஒரு வணிக 
நிறுவ்னத்திறகொ்ன நனணமகள் மறறும் 
குணைபொடுகள்  பினவருமொறு

நன்மைகள்
●	 உலகைொவிய ெநண் அணுகல்: 

இணையம், மின-வணிக உலணக 
இயககிக ககொண்டிருககிைது. 
இணையத்துடன இணைககப்படட 
எந் ஒரு நபருடனும் அல்லது எந் 
நிறுவ்னத்துடனும் வரத்்கம் கெய்ய 
முடியும். இது உலகைொவிய ெநண்ணய 
அணுக உ்வுகிைது. மூலிணக 
கபொருடகள் ்யொரிப்பு கணடகள் 
சபொனை எளிய உள்ளூர வணிக 
நிறுவ்னஙகள் ்ஙகள் ்யொரிப்புகணைச் 
ெரவச்ெ அைவில் ெநண்ப்படுத்தி 
விறபண்ன கெய்ய முடிகிைது. இ்்னொல், 
கமொத்் உலகமும் ஒரு மின-
வணிக நிறுவ்னத்துககு வொய்ப்புள்ை 
ெநண்யொக மொறுகிைது.

மின்-வணிகத்தில் குறுக்கீடடுக் கணடுபிடிப்புகள்
்றசபொதுள்ை க்ொழில்நுடபஙகணை மொறறிடும் புதுணமகள், சீரகுணலணவக குறுககீடடு 
புதுணமகள் எனறு அணழககப்படுகினை்ன. குறுககீடடுக கண்டுபிடிப்புகள் புதிய ெநண்ணய 

உருவொககுகிைது. எல்லொ புதுணமகளும் உட்னடி குறுககீடுகள் அல்ல. பத்க்ொனப்ொம் நூறைொண்டின 
பிறபகுதியில் மு்ல் சமொடடொர வொக்னஙகள் ஒரு மொகபரும் கண்டுபிடிப்பு. ஆ்னொல் அது அப்சபொதுள்ை 
விலஙகு அடிப்பணடயிலொ்ன ெொணலப் சபொககுவரத்து ெநண்ணய 1908 ல் கெனறி சபொரட மலிவு விணல 
சமொடடொர வொக்னஙகணை அறிமுகப்படுத்தியது வணர பொதிககவில்ணல. குறுககீடடுப் புதுணம எனை 
கெொல்ணல மு்லில் கிசைடடன எம் ்்னது “The Innovator’s Dilemma” எனை நூலில்  பயனபடுத்தி்னொர.

எ.கொ. மரபு ெொரந் புணகப்பட கருவிகளின ெநண் எண்ணியல் படககருவி கண்டுபிடிப்பு 
குறுககிடடது. கநகிழ்வடடு ெநண்ணயக குறுந்கடு மறறும் USB புத்்ொககஙகள் குறுககிடடது. மின-
வணிகம் எனபதும் ஒரு குறுககீடடு புதுணமசய.
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●	 கணினி பணித்்ை ெொரபினணம: 
கபரும்பொலொ்ன கணினிகள் 
இயஙகு்ைம் மறறும் 
வனகபொருள்கணைப் கபொருடபடுத்்ொமல், 
இணையம் வழியொகத் க்ொடரபு 
ககொள்ளும் திைன ககொண்டணவ. 
மின-வணிகத்தில் பஙசகறக 
நுகரசவொர ்ஙகள் கணினிணய 
சமம்படுத்் சவண்டிய அவசியமில்ணல. 
அணவ ்றசபொதுள்ை வனகபொருள் 
அல்லது கமனகபொருைொல் 
வணரயறுககப்படவில்ணல. சமலும் 
மின-வணிக நிறுவ்னம் கணிப்கபொறி 
வணலயணமப்பு க்ொழில்நுடபத்தில் 
ஏறபடும் சவகமொ்ன மொறைஙகள் குறித்துக 
கவணலப்படத் ச்ணவயில்ணல. 
மின-வணிகவியல் பயனபொடுகள் 
மிகவும் சிைப்பொக உருவொககப்படடு 
விநிசயொகிககப்படுகிைது. ஏக்னனில் 
அணவ குறிப்பிடட ்ைம் ெொரந்து அல்ல. 
இணையத்தின கபொதுநலஙகொைல் 

ஆணைகணைப் (Order) கபைவும், 
கபொருடகணை விநிசயொகம் 
கெய்வண்க கண்கொணிககவும், பைம் 
கெலுத்து்ல்கணைப் கபைவும் முடியும்.

●	 குணைந் மு்லீடு: மு்ன மு்லொக மின-
வணிகம் ் னியொர வணலயணமப்புகளில் 
க்ொடஙகப்படடொலும் அது மொைொமல் 
அப்படிசய இருககவில்ணல. இணையம் 
மின-வணிகத்தின முகத்ண் 
மொறறியிருககிைது. இணையம் எனபது 
ஜ்னநொயகமயமொககல் பறறியது. 
இஙகுச் ெொ்ொர்ன மனி்னும், கபரிய 
நிறுவ்னஙகணை எதிரத்துப் சபொரொடி 
கவறறி கபை முடியும். மின-வணிகம் ஒரு 
சில ச்சிய கபருநிறுவ்ன குழுககளுககு 
மடடும் இருந் நொடகள் மொறிவிடட்ன. 
இனறு, சில்லணை விறபண்னயொைரகள் 
ஒரு குணைந் மு்லீடடுடன நல்ல 
வணலத்்ைத்ண்க கடடணமத்து மிகச் 
ெொ்ொரைமொக ்ஙகள் மரபு ெொரந் 
கணடணய நிகழ்நிணலயில் நகரத்தி 
வருகினை்ன.

குைல்வழி வணிகம் ைற்றும் chatbots
எதிரகொலத்தில் எந் ் கவணலயும் ச்ட ஊடொடும் அனுபவம் குணைந் உணர அடிப்பணடயிலொ்ன 
ஆ்னொல் கூடு்ல் உணரயொடல் அடிப்பணடயொ்ன்ொக அணமயும். கபொதுவொக மனி்ன ஒரு 

நிமிடத்திறகு 150 வொரத்ண்கணை சபெலொம், ஆ்னொல் 40 கெொறகணை மடடுசம ்டடச்சு கெய்ய முடியும். 
google home / alexa சபொனை குரல்வழி கெயல்படும் ஒலிகபருககிகள், கவறும் விருப்பமொ்ன  பொடல்கணை 
மடடும் ஒலிககச் கெய்யும் கருவி சபொலல்லொமல் அதிகமொ்ன கெயல்கணைச் கெய்ய வல்ல்ன. vice shopping 
மூலம் இந் ெொ்்னஙகள் மின-வணிக  இணைய்ைஙகளுககு ஆரடர கெய்ய முடியும். மறுமுண்னயில் 
chatbots நுகரசவொருடன க்ொடரபு ககொண்டு உத்்ரவுகணை எடுத்துக ககொள்ளும். கபொருள்கணை வொஙக 
க்ொணலப்சபசி வழியொக வொடிகணகயொைர க்ொடரபு அதிகொரி ஒருவணரத் க்ொடரபு ககொள்வ்றகுப் 
பதிலொகச் கெயறணக நுண்ைறிவு, எநதிர கறைல் மறறும் கபருந்ரவு க்ொழில்நுடபஙகள் chatbots 
டடுடன க்ொடரபு ககொள்ை அனுமதிககும். 
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விணலயில் கபொருடகணையும், 
நிறுவ்னஙகளுககு அதிக லொபத்ண்யும் 
ெொத்தியமொகிைது. 

கும்பொடுகள்
ஒவகவொரு சரொஜொவும் சில முடகணையும் 
ககொண்டிருககும். அது சபொல் மின-
வணிகத்திறகும் சில வரம்புகள் 
மறறும் குணைபொடுகள் உள்ை்ன. மின-
வணிகத்தில் ஒரு வணிக அணமப்பிறகொ்ன 
குணைபொடுகள் பினவருமொறு.
●	 மககள் அண்னத்துப் கபொருடகணையும் 

நிகழ்நிணலயில் வொஙகுவதில்ணல: 
விணலயுயரந் நணககள், ஆணடகள் 
அல்லது அலஙகொரப் கபொருடகள் சபொனை 
சில ் யொரிப்புகள் மககள் நிகழ்நிணலயில் 

பண்பு மின-வணிகத்திறகு கபரிதும் 
உ்வுகிைது.

●	 இணடத்்ரகரகணை நீககு்ல்: மின-
வணிகம் இணடத்்ரகரகணை 
்ொண்டிச்கெனறு, இறுதி 
வொடிகணகயொைணர இணையம் 
மூலம் சநரடியொகச் கெனைணடவ்ன 
பயண்ன கபருகிைது. B2C மின-
வணிகத்தில் வணிக நிறுவ்னஙகள் 
இணடத்்ரகரகணை நீககிவிடடு ்ஙகள் 
வொடிகணகயொைரகளுடன சநரடித் 
க்ொடரணப ஏறபடுத்திக ககொள்கினை்னர. 
இது எந் குறுககீடுகளும் இனறி 
நிறுவ்னத்தின விறபண்னணய 
அதிகரிகக உ்வுகிைது. இது 
வொடிகணகயொைரகளுககு குணைவொ்ன 

புமன தைய்ம்மை
AR எனபது இயல்பொ்ன உண்ணமயொ்ன கபொருள்கணை கமய் நிகர ககொண்டு புண்னவ்ன 
மூலம் கமய் நிகர கபொருள்களின முப்பரிமொை கொடசியொக பொரககும் அனுபவம் ஆகும். 

(்றகுறிப்சபறை அணி) AR க்ொழில்நுடபம், வொடிகணகயொைர ஒரு குறிப்பிடட உணடயில் எவவொறு 
ச்ொறைமளிப்பொர எனபண்த் ்ொஙகைொகசவ பொரகக அனுமதிககிைது. உண்ணமயில் குறிப்பிடட 
உணடணய அணியத் ச்ணவயில்ணல. புண்ன கமய்ம்ணம மறறும் ச்ொறை கமய்ம்ணம ஆகியணவ 
வொடிகணகயொைர அனுபவஙகணை மொறறியணமககினை்ன  மறறும் அவரகள் சமம்படட வொஙகும் 
அனுபவத்ண்ப் கபறுவ்ொல் வொடிகணகயொைர கூடு்லொக வொஙக ஊககுவிககப்படுகிைொரகள்.

நுகரசவொர நிகரநிணலயில் கபொருடகளுடன ஊடொடுவதில் உள்ை நனணமகள் கண்டு கடடிட 
உடபுை வடிவணமப்பு மறறும் வீடடு அலஙகொர ்ைம் ஆகியணவ ஆரம்பககொல புண்ன கமய்ம்ணம 
க்ொழில்நுடபத்ண் ஏறறுகககொண்ட துணைகள் ஆகும். நுகரசவொர கமய் நிகரொக அணைகலனகணை 
்ஙகள் வீடுகளில் ணவத்து இறுதி வடிவத்ண்க கறபண்னயொக ்ஙகள் ணகப்சபசி மூலம் பொரகக 
அனுமதிககப்படுகிைொரகள்.
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விணலப் படடியல்கள் சபொனை 
வியொபொரத் ்கவணலப் கபை முடியும். 
இ்ன மூலம் அநநிறுவ்னம் இணைய 
அறுவணட பொதிப்புககுள்ைொகிைது. 
இணைய அறுவணட (Web 
Harvesting) எனபது சபொடடியொைர 
வணலப்பககஙகளிலிருநது வணிகத் 
்கவணலப் பிரித்க்டுககும் ெடடவிசரொ் 
நடவடிகணகயொகும்.

●	 பொதுகொப்பு: பொதுகொப்பு எனபது 
மின-வணிகத்தில் ஒரு கபரும் 
பிரச்ெண்னயொக உள்ைது. 
வொடிகணகயொைரகள் ்ஙகள் கடன 
அடணட எண்ணை வணலத்்ைத்தில் 
வழஙகத் ்யககம் கொடடககூடும். 
மின-வணிக பரிவரத்்ண்னயில் 
அதிக இணைய சமொெடிகள் 
நணடகபறுகினை்ன எனப்ொல் 
மககள் கபொதுவொக ்ஙகள் ்னிப்படட 
்கவணல வழஙகப் பயப்படுகிைொரகள். 
வொடிகணகயொைரின ்ரவுகள் 
அநநியரகளுககுக கிணடககப்கபறைொல் 
்னியுரிணமச் சிககல்கள் எழுகினை்ன. 
வொஙகுபவருககும் விறபண்னயொைருக- 
கிணடசய ் னிப்படட முணையில் க்ொடரபு 
இருப்ப்ொல், மரபு ெொரந் வொணிகத்தில் 
சமொெடி நடவடிகணககள் ஒப்பீடடைவில் 
குணைவு.

●	 வ ொ டி க ண க ய ொ ை ர 
பறறிணைப்பு: பறறுறுதியொ்ன 
வொடிகணகயொைரகணைக ககொள்ைொமல் 
வணிகம் நீண்டகொலம் நீடித்திருகக 
முடியொது. வொடிகணகயொைரகள் 
எப்சபொதும் ்ஙகளுககுச் சிைந் 
ெலுணககணை அளிககும் ஒரு 
வணலப்பககத்திலிருநது மடடுசம 
வொஙக விரும்புவொரகள். அவரகள் 
ஒரு குறிப்பிடட விறபண்னயொைருடன 
பறறிணைப்ணப கபறறிருகக 
முடியொது. மரபு ெொரந் வணிகத்தில் 
கணடககொரர நுகரசவொருடன 

வொஙக விரும்பொ்ணவ. அவரகள் 
அ்ண்ன செொதித்து துணிகளின 
்னணமணய க்ொடடுைரநது 
வொஙக விரும்பலொம். இது மின-
வணிகத்தில் ெொத்தியமில்ணல. 
நிகழ்நிணல  வணிகத்தில் இயல் 
பரிசெொ்ண்னணய அனுமதிககொ்்ொல், 
வொடிகணகயொைரகள் வணலத்்ைத்தில் 
கொணும் படஙகணை ணவத்ச் 
கபொருடகளின ்னணமணய முடிவு 
கெய்ய சவண்டியுள்ைது. மின-
வணிகம் எனபது அறியப்படட மறறும் 
நிறுவப்படட (ஒவகவொரு நொளும் 
பயனபடுத்்ப்படும்) செணவகணை 
கபறுவ்றகு ஒரு சிைந் வழியொக 
உள்ைது. எடுத்துககொடடொக பயைச்சீடடு 
முனபதிவு கெய்்ல், புத்்கம், இணெ 
குறுந்கடு மறறும் கமனகபொருள் 
வொஙகு்ல் சபொனைவறறுககு மிகவும் 
ஏறைது. இது புதிய அல்லது முனபறியொ் 
கபொருடகணைக ணகயொள்வ்றகு 
ஏறை்ல்ல. எளிதில் அழுகககூடிய 
மறறும் க்ொடடு உைரநது வொஙக 
விரும்பும் கபொருடகளுககு மரபு ெொரந் 
அஙகொடிகள் எப்சபொதும் முன்னரிணம 
கபறுகினை்ன.

●	 சபொடடி மறறும் கபருநிறுவ்ன பொதிப்பு: 
உலகைொவிய ெநண்ணய அணுகு்ல் 
எனபது ஒரு புைம் ெொ்கமொ்ன்ொக 
இருந்ொலும், அது எப்சபொதும் ஒரு 
சபொடடியுடன இணைநச் வருகிைது. 
திைந் இணையம் அண்னத்து 
வரத்்க நிறுவ்னஙகளும் உலகச் 
ெநண்யில் இயஙக வழி வகுத்்து. பல 
வியொபொர நிறுவ்னஙகள் ஏறக்னசவ 
இணைய மயமொககப்படட வணிக 
சபொடடியொைரகளிடமிருநது ெரவச்ெ 
சபொடடிணய எதிரககொண்டிருககினை்ன. 
ஒரு நிறுவ்னத்தின சபொடடி 
நிறுவ்னஙகள் வணலத்்ைத்திலிருநது 
அ்ன கபொருடகள் பறறிய விவரஙகள், 
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்குதி வொய்ந் ஊழியரகள் 
ச்ணவப்படலொம். மின-வணிகத்தில் 
திைணமயொ்ன க்ொழிலொைர ஆடசெரப்பு, 
பயிறசி மறறும் ்ககணவத்துக 
ககொள்வதில் சிரமம் உள்ைது. 
திைணமயொ்ன ஊழியரகளுககு 
கபரும் ்டடுப்பொடு ஏறபடடுள்ைது. சில 
இடஙகளில் மரபு ெொரந் நிறுவ்ன 
கடடணமப்புகள் மறறும் சமொெமொ்ன 
சவணல கலொச்ெொரஙகள் மின-வணிக 
வைரச்சிணயத் ்டுககிைது.

●	 பரிவரத்்ண்னகளின அைவு மறறும் 
மதிப்பு: ஒரு சப்னொவின விநிசயொக 
கெலவு சப்னொ விணலணயசய விஞசும். 
மின-வணிகம் கபரும்பொலும் பைம் 
கெலுத்துவ்றகொக கடன அடணடணயப் 
பயனபடுத்துகிைது. கடன அடணட 
மூலமொக பைம் கெலுத்துவதிலுள்ை 
கடடுப்பொடுகைொல் மிகச் சிறிய மறறும் 
மிகப்கபரிய பரிவரத்்ண்னகள் 
நிகழ்நிணலயில் நணடகபறுவதில்ணல.

"சநருககு சநர" (Face to Face) 
க்ொடரபு ககொண்டு பறறிணைப்ணப 
அணடவொரகள். மின-வணிகத்தில் 
நிறுவ்னத்திறகும் நுகரசவொருககும் 
இணடயிலொ்ன க்ொடரபு "திணரககு 
முகம்" (Screen to Face) ஆகும். மின 
வணிகத்தில் வொடிகணகயொைரகள் 
சபொதுமொ்ன ்னிப்படட கவ்னத்ண்ப் 
கபைவில்ணல எ்ன உைருவொரகள். 
்னிப்படட க்ொடரபு இல்ணல எனப்ொல், 
நிறுவ்னஙகள் ்ஙகள் பறறிணைப்ணப 
எளிதில் கவல்ல முடியொது.

●	 திைனமிகக ஊழியரகளின 
பறைொககுணை: மின-வணிகத்தின 
கபரும்பொலொ்ன கெயல்முணைகள் 
்ொனியஙகி முணையிலிருந்ொலும், 
கபொதி கடடு்ல் மறறும் விநிசயொகம் 
சபொனை சில துணைகளுககு உடல் 
உணழப்பும் மனி் சமறபொரணவயும்  
ச்ணவப்படுகினை்ன. சபொககுவரத்து 
்ொம்ஙகளுடன க்ொடரபுணடய 
சிககல்கணைத் தீரகக க்ொழில்நுடப 

கவறறிகரமொ்ன மின-வணிகத்ண் கெயல்படுத்துவ்றகொக, ஒரு நிறுவ்னத்திறகு நனகு 
வடிவணமககப்படட வணலத்்ைம், சபொதுமொ்ன கணிப்கபொறி வனகபொருள் மறறும் கமனகபொருள், 
ஆறைல்மிகக க்ொணலத் க்ொடரபு அணமப்பு, க்ொழில்நுடப ்குதிகபறை மறறும் திைணமயொ்ன 
பணியொைரகள் மறறும் வணிக செணவ உள்கடடணமப்பு ஆகியணவ இனறியணமயொ்னது.

ஒரு மின்-வணிக நிறுவனத்ம� த�ொடஙகுவ�ற்கொன வழிமும்கள்
நிகழ்நிணலயில் வரத்்கத்ண் துவககவும், 
உட்னடியொக கபொருடகணை விறபண்ன 
கெய்யவும், ச்ணவயொ்ன ஆரம்ப படிநிணலகள் 
கீசழ ககொடுககப்படடுள்ை்ன.

வணிக அமைப்பு ைற்றும் பதிவு
ஒரு மின-வணிகம் அல்லது மின-க்ொழிணல 
இயககு்ல் எனபது சில வணிக உரிமஙகள் 

மறறும் அனுமதிகணை கபறுவதிலிருநது 
விலககளிககப்படடது இல்ணல. வரத்்கத்ண்த் 
துவஙகும்முன, நிறுவ்னம் பதிவு கெய்யப்பட 
சவண்டும். பதிவு எனபது நிறுவ்னத்தின கபயர, 
வரத்்க கபயர, நிறுவ்னத்தின வணக அடஙகும். 
(எடுத்துககொடடு.: ்னியொர லிமிடடட, கபொது 
லிமிடடட, கூடடொண்ணம அல்லது ்னியொள் 
உரிணமயொைர) நிறுவ்னத்தின கபயரில் 
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திைககப்படட வஙகிக கைகணகத் க்ொடஙகவும், 
GST பதிவு ஆவைஙகணைப் கபைவும் ஒரு 
நிறுவ்னம் பதிவு கெய்யப்பட சவண்டும். 
ஏச்னும் ஒரு நிகழ்நிணல  இயஙகு்ைத்தில் 
இணைநது உட்னடியொக விறபண்னணயத் 
க்ொடஙகலொம் எனைொலும் வழககுகளுககு 

வழஙகப்படும் வணரயறுககப்படட கபொறுப்பு 
பொதுகொப்பு இருககொது. ஆக, ஒருவர நிணலத்து, 
வைர சவண்டும் எனைொல், ஒரு LLP அல்லது 
நிறுவ்னத்ண்த் க்ொடஙகுவது நல்லது. http://
www.mca.gov.in/

 வர்த்�க நிறுவனத்ம� நிகழநிமலயில் பதிவு தசய்யப் தபருநிறுவன விவகொை அமைச்சகத்தின் 
முகப்பு பக்கம்

வரி பதிவு
எந் நொடடிலும் வரி விதிப்பு ்விரகக 
முடியொ்து. ெம்பந்ப்படட ச்ெத்தின வரித் 
துணையுடன ஒரு நிறுவ்னம் பதிவு கெய்திருகக 
சவண்டும், நொம் நமது கெொந் மின-
வணிக வணலத்்ைத்தில் விறபண்னணய 
க்ொடஙகுகிசைொம் அல்லது மறைவரகளின 
இணைய்ைத்தில் இணைகிசைொம் எனை 
பொகுபொடில்லொமல் இநதியொவில், GST மறறும் பிை 
வரி விதிமுணைகளில் பதிவு கெய்வது அவசியம்
https://services.gst.gov.in, https://ctd.tn.gov.in/
home

த�ொழில் வஙகிக் கணக்கு
வஙகிக கைககு, பைம் கெலுத்தும் 
முணைகளுககு உ்வுகிைது. நிறுவ்னம் அல்லது 
LLP கவறறிகரமொக பதிவு கெய்யப்படடவுடன, 

அடுத்் படியொக நிகழ்நிணல நிறுவ்னத்தின 
கபயரில் ஒரு வஙகிக கைககிறகு 
விண்ைப்பிகக சவண்டும். ஒரு வணிக 
நிறுவ்னத்திறகொ்ன வஙகிக கைகணக 
திைப்ப்றகு GST பதிவு ெொனறி்ழ் அவசியம்.

கடடண நுமைவொயில்
அடுத்் முககியமொ்ன நடவடிகணக, கடன 
அடணட, பறறு அடணட, மின-வஙகி மூலம் 
வொடிகணகயொைரகள் ்ஙகள் கடடைஙகணைச் 
கெலுத்துவண் அனுமதிககும் வணகயில் 
மின-வணிகம் இணைய்ைத்துடன 
ஒருஙகிணைககப்படட பைம் கெலுத்தும் 
வழிகணை அணமகக சவண்டும். மின்னணு 
பைம் கெலுத்தும் அணமப்பு மூலம், 
வொடிகணகயொைரகள் நிகழ்நிணலயில் கெலுத்தும் 
பைம், ்ொ்னொகசவ நிறுவ்னத்தின வஙகிக 
கைககிறகு மொறைப்படும். 
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அனுப்புமக தீர்வு
சமறகண்ட படிகணை நிணைசவறறி, 
ஆரடணர கபை ஆரம்பித்்ொல், அடுத்் படியொக 
லொஜிஸ்டிகஸ் பிரிவு அணமககப்பட சவண்டும். 
லொஜிஸ்டிகஸ் எனபது மின-வணிகத்தில் 
ஒரு முககிய பகுதியொகும். மூனைொம் ்ரப்பு 
லொஜிஸ்டிகஸ் நிறுவ்னஙகள் விறபண்ன கெய்் 
கபொருடகணை வொடிகணகயொைர விரும்பும் 
இடத்தில் விநிசயொகிகக நமககு  உ்வலொம்.

உற்பத்தியொளர் இனஙகொணல்
மின-வணிகத்தில் உலகைொவிய ெநண் 
இடம் நிகழ்நிணலயில் கபொருடகணை விறகப் 
சபொடடி உடன இணைநச் வருகிைது. 
எ்னசவ, நொம் விறகும் கபொருடகளுககு சிைந் 
்ரம் மறறும் சிைந் விணலணய நிரையிப்பது 
மிகவும் முககியம். நொம் ஒரு கபொருத்்மொ்ன 
உறபதிணையணர அணடயொைம் கொணுவது 
மிகவும் முககியம் ஆகும்.

ச்நம�ப்படுத்�ல்
எந் ஒரு க்ொழிலும் ெநண்ப்படுத்து்ல் மிக 
முககிய பஙணக வகிககிைது. இணையம் 

மறறும் ெமூக ஊடகஙகணைத் திைம்படப் 
பயனபடுத்தி உலககஙகும் நமது ்யொரிப்ணப 
எடுத்துச் கெல்லலொம். ெநண்ப்படுத்து்ணல மிக 
விணரவிசலசய க்ொடஙகலொம். கவரச்சியுள்ை 
்ணலப்புகள் மறறும் சின்னஙகணை சமலும் 
புதிய வொடிகணகயொைரகணை ஈரககினை்ன. 
மு்ல் நொளிலிருநச் வணலப்பதிவுகளிலும் 
ெமூக ஊடகஙகளிலும் எழுதுவது நல்ல திடடம். 
ஏனக்னைொல் கபொருடகணை விறகத் ்யொரொக 
இருககும் சபொது ஏன கொத்திருகக சவண்டும்.

சரியொன த�ொழில்நுடபஙகள்.
நமது க்ொழில்நுடப அறிணவ புதுப்பிப்பது மின-
வணிகத்தில் ணக ககொடுககும். க்ொழில்நுடபம் 
நமது சவணலணய மிகவும் எளி்ொககுகிைது. 
எ்னசவ நமது மின-வணிகம் வரத்்கத்ண்த் 
க்ொடஙகுவ்றகு முனபு, வொடிகணகயொைர 
உைவு சமலொண்ணம, கைககியல், திடட 
சமலொண்ணம, மின்னஞெல் மறறும் 
ெநண்ப்படுத்்ல் சபொனை அடிப்பணட நிறுவ்ன 
கெயல்பொடுகள் சிலவறணை நொம் நனகு 
அறிநதிருககசவண்டும். நொம் ஆழ்ந் கறகும் 
சபொது, அதிகமொய் வைருகிசைொம்.

நிமனவில் தகொள்க
●	 மின-வணிகம்: கணிப்கபொறி வணலயணமப்பு வழியொகப் கபொருடகள், செணவகள் அல்லது 

்கவல்கணை வொஙகும் அல்லது விறபண்ன கெய்யும் கெயல்முணை எனறு கூைலொம்.
●	 FinTech - நிதி க்ொழில்நுடபம் - க்ொழில்நுடப அைவில் சமம்படட நிதியியல் புதுணமகளின ஒரு 

கூடடுப் கபயர ஆகும். எளிணமயொ்ன கெொறகளில், ஃபினகடக எனபது நிதி நடவடிகணககளுககொக 
ஒரு சமம்படட க்ொழில்நுடபத்ண்ப் பயனபடுத்தும் புதிய நிதித் க்ொழிறதுணையொகும்.

●	 Dotcom குமிழி எனபது 1990 களின சபொது, இணைய அடிப்பணடயிலொ்ன நிறுவ்னஙகளின 
அகமரிககப் பஙகுச் ெநண்யின சவகமொ்ன எழுச்சி.

●	 வணல 1.0 (உள்ைடகக வணல) உணர, படஙகள் மறறும் மீத்க்ொடுப்புகள் ககொண்ட ஆரம்ப வணல, 
பய்னரகள் ்கவல் ச்ட மறறும் அண் படிகக மடடுசம அனுமதிககப்படட்னர. பய்னர க்ொடரபு 
அல்லது உள்ைடகக உருவொககம் எனை வணகயில் மிகக குணைவொகசவ இருந்து.

●	 வணல 2.0 (்கவல் க்ொடரபு இணையம்) பய்னரகள் ஒருவருகககொருவர க்ொடரபு ககொள்ை 
அனுமதித்் ஒரு படிகக-எழு் வணல.

●	 வணல 3.0 (சூழல் வணல) ெகதி வொய்ந் பயனபொடுகள், ஊடொடும் செணவகள் மறறும் "இயநதிர 
மு்ல் இயநதிரம்" க்ொடரபு ககொள்ளும் ஒரு கெமனடிக வணல அல்லது இயஙகும் வணல எனறு 
அணழககப்படுகிைது.
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Affiliate ்ரகிறகொக மறகைொரு வணிகத்தின ்யொரிப்புகணை ஊககுவிககும் வணிகம்
Blog ஒரு ்ணலப்ணபப் பறறி கடடுணரகள் எழுதுவ்றகொக ஒரு நிகழ்நிணல 

பணித்்ைம்.
Brick and Mortar இயல் அஙகொடி ணவத்துள்ை க்ொழிணலக குறிககும் ப்ம்; நிகழ்நிணல 

கணடகளுககு எதிரகெொல்.
Dotcom இணைய அடிப்பணடயிலொ்ன நிறுவ்னஙகளுககு கபொதுப் கபயர.
Mobile Commerce ணகசபசிகள் அல்லது பிை கம்பியில்லொ க்ொணலத்க்ொடரபு ெொ்்னஙகணை 

பயனபடுத்தி இணையம் வழியொக நடத்்ப்படும் வணிக பரிமொறைஙகள்.
கவளி-புைத்திைனீடடம் நிறுவ்னத்தின பணி அயல் நொடடு நிறுவ்னத்திறகு வழஙகப்படுகிைது
புைத்திைனீடடம் நிறுவ்னஙகள் ெொரபொக வணிகத்ண்க ணகயொை மூனைொம் ்ரப்பு செணவ 

வழஙகுநரகணை பணியமரத்்ல்.
ெமூக ஊடகம் மின வணிகம் அடிப்பணடயில் இலககு நுகரசவொரகளுககொ்ன 

விைம்பரஙகணை வழஙகும்  ஒரு ்ைம் எடுத்துககொடடு. ஃசபஸ்புக, டவிடடர.
புல்னொகும் வடிவம்  நொம் கபறுகினை இயல் கபொருடகள்.
Teleputer ்நதி, க்ொணலககொடசி, கணினி மறறும் க்ொணலத் க்ொடரபு வணலயணமப்பு 

க்ொழில்நுடபஙகளின கலணவ.
Webhost இணைய இணைப்பு வழஙகுவ்ன மூலம்,்னிநபரகள் ்ஙகள் 

வணலத்்ைத்ண் இயகக அனுமதிககிைது.
சவரடபிரஸ் ஒரு இலவெ, திைந் மூலம் நிகழ்நிணல வணலப்பதிவு சமணட.

பகுதி – அ 
 I.   சரியொன விமடமயத் 

்�ர்்நத�டுத்து எழுதுக
1. ஒரு நிறுவ்னத்ண் மின-வணிகம் 

எனறு எப்சபொது கூைலொம் 
 அ)  உலகம் முழுவதும் பல கிணைகள் 

ககொண்டிருந்ொல்.
 ஆ)  இணையம் மூலம் மின்னணு 

முணையில் வணிகம் 
நணடகபறைொல். 

 இ)  அயல்நொடடிறகுப் கபொருடகணை 
விறபண்ன கெய்்ொல். 

 ஈ)  பல ஊழியரகணை 
கபறறிருந்ொல்.

2. கீழ்ககண்டவறறுள் எது புல்னொகும் 
கபொருள் அல்ல?

 அ)  ணகப்சபசி
 அ)  ணகப்சபசி பயனபொடுகள்
 அ)  மருநது
 அ)  பூஙககொத்து 
3. SME ன விரிவொககம்

 அ)  Small and medium-sized 
enterprises

 ஆ)  Simple and medium enterprises
 இ)  Sound messaging enterprises
 ஈ)  Short messaging enterprises

வினொக்கள்
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 ஆ)  புதிய ஊழியரகளுககுப் பணி 
ஒதுககல்.

 இ)  மூனைொம் ்ரப்பி்னருககு 
உள்ளூரில் பணி ஒதுககல்.

 ஈ)  கெொந் நொடடிறகு கவளிசய 
மூனைொம் ்ரப்பி்னருககு பணி 
ஒதுககல்.

8. G2G முணைகள் பினவருமொறு 
வணகப்படுத்்ப்படுகினை்ன.

 அ)  உள் சநொககிய மறறும் கவளி 
சநொககிய

 ஆ)  இணைய சநொககிய மறறும் 
இணைய சநொககிய சநொககிய

 இ)  உள் ககொடி மறறும் கவளி ககொடி
 ஈ)  இணைய சநொககிய ககொடி 

மறறும் இணைய சநொககிய 
ககொடி

9. ________  ்ஙகள் ்ைஙகளில் 
மின-புத்்கஙகணை பதிப்பிககிைது.

 அ)  கமொத்்மொக வொஙகும் ்ைஙகள்
 ஆ)  ெமு்ொய ்ைஙகள்
 இ)  எண்முணை பதிப்பக ்ைஙகள்
 ஈ)  உரிமம் வழஙகும் இடஙகள்

10 பினவருவ்னவறறில் எது மின-
வணிகத்தின பண்பு அல்ல

 அ)  ககொள்மு்ல் கெய்வ்றகு முனபு 
கபொருடகணை இயல் நிணலயில் 
ஆய்வு கெய்யலொம்.

 ஆ)  உட்னடியொக விநிசயொகம் 
கெய்யப்படும்.

 இ)  ஆ்ொர குவிப்பு வழஙகல் பககம்.
 ஈ)  வணிகத்தின வணரகயல்ணல 

உலகைொவியது.

4. Dotcom நிகழ்வு எ்னுடன 
க்ொடரபுணடயது?

 அ)  கநெவுத் க்ொழில்
 ஆ)  ணகப்சபசி நிறுவ்னஙகள்
 இ)  இணையம் ெொரந் 

நிறுவ்னஙகள்
 ஈ)  சமறகூறிய அண்னத்தும்

5. பினவருவ்னவறறில் எது ெரியொகப் 
கபொருந்வில்ணல

 அ)  மின-வணிகத்தின மு்ல் 
அணல: 1985-1990

 ஆ)  மின-வணிகத்தின இரண்டொம் 
அணல: 2004 – 2009

 இ)  மின-வணிகத்தின மூனைொவது 
அணல: 2010 – நொைது வணர 

 ஈ)  Dotcom கவடிப்பு: 2000 – 2002
6. கூற்று: மு்ல் அணல Dotcom 

நிறுவ்னஙகளின இணைய்ைஙகள் 
ஆஙகிலத்தில் மடடுசம இருந்்ன.

 கொைணம்: மு்ல் அணலயின Dotcom 
நிறுவ்னஙகள் கபரும்பொலும் 
அகமரிகக நிறுவ்னஙகள்.

 அ)  கூறறும் கொரைமும் ெரி; 
கொரைம் கூறணை ெரியொக 
விைககுகிைது.

 ஆ)  கூறறும் கொரைமும் ெரி; 
ஆ்னொல் கூறணை கொரைம் 
ெரியொக விைககவில்ணல.

 இ)  கூறறு ெரி; கொரைம் ்வறு.
 ஈ)  கூறறும் கொரைமும் 

்வைொ்னணவ.
7. கவளி-புைத்திைனீடடம் 

எனைொல்________
 அ)  கெொந் நிறுவ்னத்தின ஒரு 

கிணைககுப் பணி ஒதுககல்.
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3. மின-வணிகத்தில் B2B மொதிரிணய 
விைககுக.

4. Name-Your-Price இணைய்ைஙகள் 
பறறிக குறிப்பு வணரக. 

5. மின-வணிகத்தின இயல் கபொருள் 
ெரச்ணெ பறறிய குறிப்பு எழுதுக.

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பக்க அளவில் 

விமடயளிக்கவும்
1. மின-வணிகத்தின வைரச்சி பறறி 

எழுதுக.
2. மின-வணிக வரத்்க மொதிரிகணைப் 

படடியலிடடு ஏச்னும் நொனணக 
சுருககமொக விைககவும்.

3. ஏச்னும் ஐநது மின-வணிக 
வருவொய் மொதிரிகணை விைககுக.

4. மரபு ெொரந் வணிகம் மறறும் மின-
வணிகம் ஆகியவறணை எவவொறு 
சவறுபடுத்துவீரகள்?

6. நுகரசவொருககு  மின-வணிகத்தின 
நனணமகள் யொணவ?

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விமடயளிக்கவும்  

1. மின-வணிகம் வணரயறு.
2. மின-க்ொழில் மறறும் மின-வணிகம் 

சவறுபடுத்துக.
3. புல்னொகும் கபொருடகள் மறறும் 

மின்னணு கபொருடகணை உஙகள் 
கெொந் எடுத்துககொடடுடன 
சவறுபடுத்துக.

4. Dotcom குமிழி மறறும் Dotcom 
கவடிப்பு எனைொல் என்ன?

5. புைத்திைனீடடம் பறறிச் சிறு குறிப்பு 
வணரக.

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்தியளவில் 

விமடயளிக்கவும்  
1. ெமூக க்ொழில்நுடப மொறைஙகளுடன 

மின-வணிகம் எவவொறு 
க்ொடரபுணடயது எனபண் விைககுக. 

2. மின-வணிகத்தின மூனைொவது 
அணல பறறி சிறுகுறிப்பு வணரக.

ைொணவர் தசயல்பொடு

●	 மின-வணிகத்தின பல்சவறு நிகழ்வுகணை விவரிககும் கொலகசகொடு வணரக.
●	 உஙகள் ெமூகத்ண்ச் சுறறியுள்ை வணிகத்ண்ப் படடியலிடுஙகள், பின அவறணை 

வணிக மொதிரிகளுககு ஏறைவொறு வணகப்படுத்துஙகள்.
●	 நிகழ்நிணலயில் ெமீபத்தில்  ஒரு கபொருணை வொஙகிய வொடிகணகயொைரிடம் சபடடி 

கண்டு அவரது அனுபவத்ண் எழுதுஙகள்.
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16பாடம்

மின்னணு செலுத்தல் முறைகள்

 கறைலின ந�ாககஙகள்
●	 மின்னணு செலுத்தல் முறைகள் எனைறால் என்ன என்பற்தப் புரிந்துசகறாள்ளு்தல்
●	 மினசெலுத்தல் முறைகளின வறககறை அறிந்து சகறாள்ளு்தல்
●	 கீழ் கண்ட மினசெலுத்தல் முறைகறை ்பற்றி சுருககமறாக அறிந்து சகறாள்ளு்தல்

❍	 அடற்ட அடிப்்பற்டயிலறா்ன ்பணம் செலுத்தல் (Credit, Debit, Stored Value Card)
❍	 மின்னணு கணககு ்பரிமறாற்ைம் (ECS, NEFT, RTGS)
❍	 மின்னணு ்பணம் செலுத்தல் முறைகள் (Cryptocurrency, E-Wallets)
❍	 றகப்்்பசி மற்றும் இறணய செலுத்தல் முறைகறை 

16.1  மின்னணு செலுத்தல் முறைகள் 
அறிமுகம்

மககள் நறாள்்்தறாறும் ச்பறாருடகள் மற்றும் 
்ெறவகறை வறாஙக்வறா விற்க்வறா 
செய்கிைறாரகள். இந்்த ்பரிமறாற்ைஙகளுககு 
்பணம் முககிய ஊ்டகமறாக இருககிைது. 
வணிகம் மற்றும் ச்பறாருைறா்தறார வைரச்சிககு 
உ்தவும் ச்பறாருடடு ்வறு சில செலுத்தல் 
முறைகளும் உருவறாககப்்படடு வருகினை்ன.

கட்டணம் செலுத்த எளிறமயறா்ன 
கருவிகள் (எடுததுககறாடடு: சரறாககம்) மு்தல் 
சிககலறா்ன அறமப்புகள் (எடுததுககறாடடு: 
மறையீடடு நறாணயம்) வறர ்பண மதிப்பின 
மறாற்ைறாகப் ்பயன்படுத்தப்்படும் ஊ்டகஙகள் 
மிகவும் ்வறு்பட்டறவ.  ச்பறாருள் ெறார 
்பணம் (சரறாககம்) நுகர்வறார ்தஙகள் 
அனைறா்ட வறாழ்வில் ச்பறாருடகள் மற்றும் 
்ெறவகறைப் ச்பறுவ்தற்குப் ்பறாரம்்பரிய 

மற்றும் ்பரவலறாகப் ்பயன்படுததும் ்பரிமறாற்ை 
கருவியறாகும். 

்பரிவரத்தற்னகளின மதிப்பு 
விரிவற்டயும் ்்பறாது ்பரிமறாற்ைததிற்குத 
்்தறவயறா்ன ்பணததின அைவும் 
அதிகரிககினைது. ச்பரிய ்பரிவரத்தற்னகள் 
ஒவசவறானறிற்கும் சரறாககதற்தப் 
்பயன்படுதது்தல் ெறாததியமல்ல. ்மலும் 
ச்பரிய அைவிலறா்ன ்பணப் ்பரிமறாற்ைஙகள் 
நற்டச்பறும் ெந்்தரப்்பஙகளில் ்பறாதுகறாப்பு மற்றும் 
்்பறாககுவரததுச் சிககல்கள் எழுகினை்ன. 

இது்்பறானை ெந்்தரப்்பஙகளில் 
சரறாககமில்லறா்த பிை ்பணம் செலுததும் 
முறைகறை வழஙகுவ்தன மூலம், 
வஙகிகள் உ்தவுகினை்ன. சரறாககமில்லறா 
ெமூகம் (Cashless Society) நீண்ட 
கறாலமறாக விவறாதிககப்்படடு வருகினை 
்்பறாதும் ்பணம் மற்றும் கறா்ெறாறலகளின 
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இ்தன விறைவறாக உலகம் முழுவதும் 
750 ககும் ்மற்்பட்ட கட்டண அறமப்புகள் 
உள்ை்ன.

Payment
method

படம் 16.1 மின்னணு செலுத்தல் முறைகள்

16.2  மின்னணு செலுத்தல் 
முறைகளின வறகபபாடு

இறணயத ச்தறாழில்நுட்பஙகளின 
முன்்னற்ைஙகளு்டன ்பல மின்னணு 
்பணம் செலுததும் ச்தறாழில்நுட்பஙகள் 
உருவறாககப்்படடுள்ை்ன. ்பண மதிப்பின 
அைறவ அடிப்்பற்டயறாகக சகறாணடும், 
்பரிவரத்தற்னகளின செயலறாகக ்நரம், 
செயலறாககத ்்தறவகள், ்பறாதுகறாப்பு 
சிககல்கள் மற்றும் ்பயன்பறாடடிற்ன 
அடிப்்பற்டயறாகக சகறாணடும், மின்னணு 
செலுத்தல் முறைகள் ச்பறாதுவறாக இரணடு 
வறககைறாக பிரிககலறாம். அறவ
●	 நுண மினசெலுத்தல் முறைகள்  

(Micro electronic-Payment System) 
●	 ்்பரி்ன மினசெலுத்தல் முறைகள் 

(Macro electronic-Payment System)

16.2.1 நுண் மினசெலுத்தல் முறைகள்
இது செயல்திைன மிகக, சிறிய அைவிலறா்ன 
மற்றும் அடிககடி ்பணம் செலுத்தறல 
அனுமதிககும் ஒரு மின்னணு 
்பணம் செலுத்தல் அறமப்பு ஆகும். 
்பரிவரத்தற்ன செலவுகறை மிகவும் 

நீககம் உ்ட்னடியறாக நிகழறாது. ்பறழய 
்பழககஙகள் எளிதில் மறாறுவதில்றல 
எனைறாலும், மறாற்ைஙகறை ஏற்க மககள் 
்தயஙகுவதில்றல.

மின்னணு ்பணம் செலுத்தல் முறை 
என்பது செலுதது்னர மற்றும் ச்பறுநர 
இற்ட்ய ்பணததின மதிப்ற்பப் ்பரிமறாற்ைம் 
செய்ய உ்தவும் ஒரு இற்டநிறல நிதி 
ஏற்்பறாடு ஆகும்.  சில ்நரஙகளில் இது  
Liquidation, Clearing System or Clearing 
Service எனறும் அறழககப்்படுகிைது. இது 
ச்பறாருைறா்தறாரததின ஒரு பிரிவிலிருந்து 
மற்சைறானறுககு ்பண மதிப்பு மறாற்ைதற்த 
உறுதி செய்கிைது. ்மலும் இது நவீ்ன 
்பண அறமப்புகளில் முககிய ்பஙறக 
வகிககிைது.

நவீ்ன கட்டண முறைகள் 
இயல்நிறல (Physical) அல்லது 
மின்னணு வடிவில் இருககலறாம். 
்மலும் ஒவசவறானறுககும் அ்தன செறாந்்த 
நற்டமுறைகள் மற்றும் சநறிமுறைகள் 
உள்ை்ன. ்தரப்்படுதது்தல் இந்்த 
அறமப்புகளில் சில உலகைறாவிய அைவில் 
வைர உ்தவுகிைது. 

மின்னணு செலுத்தல் என்பது வஙகி 
ஊழியரகளின ்நரடி ்தறலயீடில்லறாமல் 
மின்னணு முறைகறை ்பயன்படுததி 
ஒரு வஙகிக கணககிலிருந்து மற்சைறாரு 
வஙகிக கணககிற்குப் ்பணம் செலுததும் 
வழிமுறை ஆகும்.

ஒரு நிறுவ்னததின நிதி 
ந்டவடிகறககளின முககிய ்பகுதியறாகப் 
்பணம் செலுத்தல் முறை உள்ைது. ஆ்னறால் 
சவவ்வறு கட்டண அறமப்புகறைப் 
்பயன்படுததும் ்்பறாது அது சிககலறா்ன்தறாக 
மறாறுகிைது. PayTM, UPI,  Bitcoin மற்றும் 
றக்்பசி வழி செலுத்தல் ்்பறானை 
புதிய ்பணம் செலுத்தல் முறைகறைத 
ச்தறா்டரச்சியறாக அறிமுகப்்படுததும் ்்பறாது 
்மலும் ்பல ெவறால்கள் உருவறாகினை்ன. 
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கட்டணஙகறை செலுததி விரும்பிய 
ச்பறாருடகள் அல்லது ்ெறவகறை 
அவரகளி்டமிருந்து ச்பறுகிைறார.

்படி 3:  ் ெறவ வழஙகுநர 
வ றா டி க ற க ய றா ை ரி ்ட மி ரு ந் து 
ச்பைப்்பட்ட நுண கட்டணஙகறை 
செயலறாககு்பவரி்டம்  சகறாடுதது 
்பணதற்தப் ச்பறுகிைறார.

நுண மினசெலுதது்தல் அறமப்புகள் 
எளிய மறைகுறியீடடியல் சநறிமுறை 
அடிப்்பற்டயில் ்வறல செய்கினை்ன. 

16.2.2 நபரி்ன மினசெலுத்தல் 
முறைகள்

்்பரி்ன மினசெலுத்தல் முறைகள் உயர 
மதிப்பு கட்டணஙகறை செலுத்த உ்தவும். 
்்பரி்ன செலுத்தல் அறமப்புகளில், 
அதிகப் ்பணப் ்பரிவரத்தற்னகள் 
கறாரணமறாகப் ்பறாதுகறாப்பு ்்தறவகள் இதில் 
கடுறமயறா்ன்தறாக இருககும். 

விறலயுயரந்்த மறைகுறியீடடியல் 
செயல்்பறாடுகறைப் ்பயன்படுததுவ்தறால் 
்்பரி்ன செலுத்தல் முறைகளில் ஒவசவறாரு 
்பரிவரத்தற்னககும் வஙகிகள் குறைந்்த்படெ 
்பரிவரத்தற்ன கட்டணஙகறை விதிககும். 
இது சிறிய அைவிலறா்ன செலுத்தல்களுககு 
இந்்த வறகறய ்பயன்படுததுவற்த 
குறைககிைது. 

நிகழ்நிறல ்்பரி்ன கட்டணம் 
செலுத்தல்களில் உள்ை பிர்பலமறா்ன சில 
முறைகள்
●	 அடற்ட மூலம் ்பணம் செலுத்தல் (Credit, 

Debit, Stored Value Card)
●	 மின்னணு நிதிப் ்பரிமறாற்ைம் (ECS, 

NEFT, RTGS)
●	 மின்னணு ்பணம் செலுத்தல் முறைகள் 

(Cryptocurrency, E-Wallets)
●	 றகப்்்பசி மற்றும் இறணய ்பணம் 

செலுத்தல் முறைகறை 

குறைவறாக றவததிருப்்ப்தற்கறாக, ்தகவல் 
ச்தறா்டரபு மற்றும் கணககீடடு செலவுகள் 
இங்க குறைககப்்படுகினை்ன. மிகவும் 
விறலயுயரந்்த மறைககுறியீடடியல் 
(Cryptogrpahy) முறைகறை ்பயன்படுததும் 
்்பரி்ன மினசெலுதது்தல்கள் ்்பறால 
இல்லறாமல், நுண மினசெலுதது்தல்கள் 
எளிய ச்தறா்டககநிறல மறைககுறியீடடியல் 
முறைகள் மற்றும் அகல்நிறல 
(Offline) கட்டண ெரி்பறாரப்புககள் மூலம் 
்தைரத்தப்்படுகிைது.

நுண மின்னணு செலுத்தல் 
முறைகளின ்பறாதுகறாப்பு, ஒப்பீட்டைவில் 
குறைவறாக இருப்்ப்தறால், அறவ 
சிற்தககப்்ப்டலறாம். ஆ்னறால் ்மறாெடி மூலம் 
ச்பைப்்படும் ெறாததியமறா்ன மதிப்ற்ப வி்ட 
்மறாெடிககறா்ன செலவு மிகவும் அதிம். எ்ன்வ 
நுண மினசெலுத்தல் முறைகளில் உள்ை 
்பறாதுகறாப்பு ் ்பறாதுமறா்னது எனறு கரு்தப்்படுகிைது. 
ச்பரும்்பறாலறா்ன நுண மினசெலுத்தல் 
அறமப்புகள், இறணயம் மூலம் எளிய 
ச்பறாருடகளுககுப் ்பணம் செலுததும் வறகயில் 
வடிவறமககப்்படடிருககும். எடுததுககறாடடு 
நிகழ்நிறல விறையறாடடுகளுககறா்ன ெந்்தறா, 
இறணயததில் மின-இ்தழ்கறை வறாசிப்்பது, 
ஒரு ்பறா்டறலக ்கட்பது அல்லது ஒரு 
திறரப்்ப்டதற்த ்பறாரப்்பது ் ்பறானைவற்றிற்கறா்ன 
கட்டணஙகள். ச்பறாதுவறாக நுண மின்னணு 
்பண ்பரிமறாற்ைததில் ஈடு்படும் ்பங்கற்்பறாைரகள் 
வறாடிகறகயறாைர, ்ெறவ விற்்பற்னயறாைர 
மற்றும் செயலறாககு்பவர.

நுண மினசெலுத்தல் முறை 
்பரிவரத்தற்னகறைக கீழ்ககண்ட 
வறகயில் விைககலறாம்.
்படி 1:  செயலறாககு்பவர வறாடிகறகயறாைரின 

அற்டயறாைதற்த உறுதிசெய்்த பின 
்பணததுககு மறாற்ைறாக நுண ்பணம் 
(e-wallets) வழஙகுகிைறார.

்படி 2:  வறாடிகறகயறாைர, நிகழ்நிறலச் 
்ெறவ வழஙகுநரி்டம் நுண 
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அடற்டககும் வஙகி அல்லது க்டன அடற்ட 
நிறுவ்னம் அறமத்த சகறாள்மு்தல் வரம்பு 
உள்ைது. 

கிசரடிட கறாரடு எனை செறால் 
எடவரட ச்பல்லறாரியின "LOOKING 
BACKWARD” எனை அறிவியல் 
புற்னகற்த புதி்னததில் 1887 இல் 

மு்தன மு்தலில் குறிப்பி்டப்்படடுள்ைது. நவீ்ன 
க்டன அடற்டயின கருதது, 1920 களில், 
அசமரிககறாவில் ்தனியறார நிறுவ்னஙகள் 
்பய்னரகளுககு ்தஙகள் வைறாகததிற்குள் 
மடடும் க்டன அடிப்்பற்டயில் ச்பறாருடகறை 
வறாஙக ஏதுவறாக அடற்டகள் வழஙக ஆரம்பித்த 
்்பறாது ச்தறா்டஙகியது.

கடன அடறடயின �னறமைகள்
●	 ச்பரும்்பறாலறா்ன க்டன 

அடற்டகள் உலசகஙகும் ஏற்றுக 
சகறாள்ைப்்படுகினை்ன.

●	 வறாஙகும் ்நரததி்ல்ய ்பணம் 
செலுத்த ்வணடிய அவசியமில்றல. 
வறாடிகறகயறாைரகளுககு ்பணம் 
செலுத்தக கூடு்தல் கறாலம் கிற்டககும்.

●	 அடற்டறய ச்பறாறுதது, ஆணடு 
்பறாரறாமரிப்பு கட்டணதற்த செலுத்த 
்வணடிய அவசியமில்றல.

●	 இறணயம் மூலம் சகறாள்மு்தல் 
செய்வற்தத ்தவறணகளில் திரும்்பச் 
செலுத்த அனுமதிககிைது.

●	 சில வழஙகுநரகள், ்பரிவரத்தற்னகறை 
எளி்தறாககக சகறாள்மு்தல் விறலறய 
முழு்தறாககி சரறாகக விததியறாெதற்தப் 
ச்பற்றுகசகறாள்ை அனுமதிககிைறாரகள்.

கடன அடறட பரிவரத்தற்னயின 
முககிய பஙகளிபபாளரகள்

1. வறாடிகறகயறாைர: க்டன அடற்ட 
கணகறக றவததிருப்்பவர, க்டற்ன 
முழுயறாக (transactor) அல்லது அதில் 
ஒரு ்பகுதிறய (revolver) மடடும் 

16.3  அடறட அடிபபறடயிலா்ன பணம் 
செலுத்தல் முறைறமைகள்

்பணம் செலுத்தல் அடற்டகள் என்பது 
்பணமில்லறா ்பரிவரத்தற்னகறைச் 
செயல்்படுததும் சநகிழி (Plastic) அடற்டகள் 
ஆகும். இறவ அடற்ட வழஙகும் நிறுவ்னம் 
ெறார்பறாக அடற்ட றவததிருப்்பவறர 
அஙகீகரிககவும் மற்றும் ்பல்்வறு நிதி 
்ெறவகறை ்பயன்படுத்த அனுமதிககிைது. 
90% ககும் ்மற்்பட்ட நிகழ்நிறல 
செலுத்தல்கள், அடற்ட அடிப்்பற்டயிலறா்ன 
செலுத்தல்கள் ஆகும். அ்்த ்நரததில் மற்ை 
மினசெலுத்தல் முறைகளும் ்தற்்்பறாது 
முககியததுவம் ச்பற்று வருகினை்ன. 

்பரிமறாற்ை தீரவு முறையின 
அடிப்்பற்டயில், மூனறு ்பரவலறாகப் 
்பயன்படுத்தப்்படும் அடற்ட அடிப்்பற்டயிலறா்ன 
்பணம் செலுத்தல் முறைகள் உள்ை்ன. 
அறவ

1. க்டன அடற்ட (பிைகு செலுதது)
2. ்பற்று அடற்ட (இப்்்பறா்்த செலுதது)
3. ்ெமிககப்்பட்ட மதிப்பு சகறாண்ட 

அடற்ட (முன்்ப செலுதது)

16.3.1 கடன அடறட 
க்டன அடற்ட (Credit Card) என்பது ச்பறாதுவறாக 
சில்லறை ்பரிவரத்தற்னகளுககுப் 
்பயன்படுத்தப்்படும் மின்னணு செலுத்தல் 
அறமப்்பறாகும். க்டன அடற்ட ்பற்று 
அடற்டயிலிருந்து ்வறு்பட்டது. க்டன 
அடற்ட வழஙகு்பவர வறாடிகறகயறாைரின 
வஙகிக கணககிலிருந்து உ்ட்னடியறாக 
்பணம் எடுப்்ப்தற்குப் ்பதிலறாக 
வறாடிகறகயறாைறரப் ்பணதற்தச் செலவு 
செய்ய அனுமதிககிைறார. ஒப்புகசகறாண்ட 
வடடியு்டன பின்னர ்பணதற்தத திரும்்பக 
சகறாடுகக ்வணடும் எனை அடற்ட்தறாரரின 
உறுதிசமறாழி அடிப்்பற்டயில் அடற்ட 
வழஙகுநர ்பய்னறர விற்்பற்னயறாைரி்டம் 
இருந்து ச்பறாருடகள் அல்லது ்ெறவகறை 
வறாஙக அனுமதிககிைறார. ஒவசவறாரு க்டன 
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(மீ்தமுள்ை ச்தறாறக மற்றும் வடடி 
கணககில் முன்்னறாககி எடுததுச் 
செல்லப்்படும்) செலுத்த ் வணடியவர.  

2. வியறா்பறாரி: கற்ட உரிறமயறாைர 
அல்லது விற்்பற்னயறாைர அல்லது 
்ெறவ வழஙகு்பவரகள், க்டன அடற்ட 
மூலம் ்த்னது வறாடிகறகயறாைரகைறால் 
செய்யப்்படும் ்பணம் செலுத்தல்கறைப் 
ச்பறுகினைவர.

3. ச்பறு்பவர: வியறா்பறாரியின ெறார்பறாக 
்பணம் ச்பற்றுக சகறாள்வ்தற்கு உ்தவும் 
வஙகி. இது உரிய வழியில் க்டன 
அடற்ட வழஙகு்பவருககு அஙகீகறார 
்கறாரிகறககறை அனுப்பும்.

4. க்டன அடற்ட அறமப்பு: இது 
வஙகிகளுககு இற்ட்யயறா்ன 
இற்டநிறல அறமப்பு. இந்்த 
நிறுவ்னம் ச்பறு்பவர மற்றும் 
வழஙகு்பவர இற்ட்ய ்பரிவரத்தற்ன 
்தகவல் ்பரிமறாற்ைஙகளுககு 
ச்பறாறுப்புற்டயது. இந்்த அறமப்புகள் 
க்டன அடற்ட கட்டணஙகறை 
உலகைறாவில் செயலறாககுவ்தற்கும் 
மற்றும் இற்டமறாற்று கட்டணஙகறை 
விதிப்்ப்தற்கறா்ன வறலயறமப்புகறை 
இயககுகினைது. எடுததுககறாடடு: விெறா, 
மறாஸ்டரகறாரடு, RUPAY

பிப்ரவரி 1950, பிரறாஙக சமக்னரறா 
மற்றும் ரறால்ப் ஷனீ்டர ஆகி்யறார 
கறாகி்த அடற்ட மூலம் ்தயறாரிககப்்பட்ட 
The Diners Club க்டன அடற்டறய 

உருவறாககி்னர. ஆரம்்பததில் இந்்த அடற்ட 27 
உணவகஙகளில் மடடு்ம ஏற்றுகசகறாள்ைப்்படடு 
இரணடு நிறுவ்னரகளின நண்பரகள் 
மற்றும் ்பரிச்ெயமறா்னவரகைறால் மடடு்ம 
்பயன்படுத்தப்்பட்டது (சுமறார 200 ந்பரகள்). 
பின்னர அது ்மம்்படுத்தப்்படடு உலசகஙகும் 
ஏற்றுகசகறாள்ைப்்பட்டது. 1955 மு்தல், க்டன 
அடற்ட சநகிழியறால் செய்யப்்படடு வருகிைது. 
Diners Club International  எனை ச்பயரில் Diners 
Club  அடற்டகள் இனறும் ்பயன்பறாடடில் உள்ைது.

 படம் 16.2 கடன அடறட பரிவரத்தற்னயின  முககிய பஙகளிபபாளரகள்
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குறிககிைது. இது சில்லு்டன பின 
றகசயறாப்்பம் மற்றும் சில்லு்டன-(PIN) 
எ்ன வறகப்்படுத்தப்்படடுள்ைது.

5. RFID சின்னம்: ெறாய்ந்்த Wi-Fi சின்னம் 
்்பறானை வலதுபுை ்நறாககி நறானகு 
வறைவு ்கறாடுகள் இருககும். இது 
ஒரு ச்தறா்டரபு இல்லறா்த சூடடிறக 
அடற்ட (Contactless Smart Card) 
என்பற்தக குறிககிைது.

6. கறாலறாவதி மறா்தம் மற்றும் ஆணடு: 
இது அடற்டயின முன்பககததில் 
இருககும். (்மலும் கறாந்்த ்படடி 
அல்லது சில்லுவில் ்ெமிககப்்படும்). 
அச்சி்டப்்பட்ட மறா்தததின கற்டசி நறாள் 
வறர அடற்ட செல்லு்படியறாகும்.

7. அடற்ட நிறுவ்ன அற்டயறாை சின்னம்: 
இது க்டன அடற்ட அறமப்பின 
ச்பயர. விெறா மற்றும் மறாஸ்டரகறாரடு 
முன்னணி க்டன அடற்ட 
நிறுவ்னஙகள் ஆகும். RUPAY 
என்பது 2012 ல் ச்தறா்டஙகப்்பட்ட 
இந்திய உள்நறாடடு திைந்்த வறையக 
க்டன அடற்ட அறமப்பு ஆகும்.

8. கறாந்்த ்படற்ட: வறாடிகறகயறாைர ்பற்றிய 
மறைகுறியி்டப்்பட்ட ்தரவு மற்றும் 
கணககு எண அ்டஙகிய இரும்பு 
அடிப்்பற்டயிலறா்ன கறாந்்தப் ்படற்ட இது.

9. முப்்பரிமறாணப் ஒளிப்்படிமம்:  
(Hologram) நகசலடுத்தறல ்தடுககும்  
ஒரு ்பறாதுகறாப்பு அம்ெம். இது 
ஒளி கற்றையின குறுககீட்டறால் 
உருவறாககப்்படும் முப்்பரிமறாண 
உருவமறாகும்.

5. வழஙகு்பவர: க்டன அடற்டறய 
வழஙகும் வஙகி, சகறாள்மு்தலுககறா்ன 
வரம்ற்ப அறமககிைது, 
்பரிவரத்தற்னகளின அஙகீகறாரதற்தத 
தீரமறானிககிைது, ்பணம் செலுததுவதில் 
உள்ை சிககல்கறைத தீரப்்பது, 
கறாப்பீடு, கூடு்தல் அடற்டகள் மற்றும் 
ெலுறககறை வழஙகுகிைது.

�வீ்ன கடன அடறடயின உடறகூறு
1. வழஙகு்பவர: வழஙகும் வஙகியின 

சின்னம் (துறண பிரிவு அல்லது 
திட்டம் ஏ்்தனும் இருப்பின அ்தனு்டன 
்ெரதது)

2. க்டன அடற்ட எண: நவீ்ன க்டன 
அடற்ட எண 16 இலகக ்தனிததுவ 
அற்டயறாை எண.

3. வறாடிகறகயறாைர ச்பயர: இது 
அடற்டயின முன்பககததில் (புற்டப்பு 
எழுததில்) ச்பறாறிககப்்படடிருககும் 
(்மலும் கறாந்்த ்படற்டயிலும் 
்ெமிககப்்படும்). ்பரிசு அடற்டகள் 
்்பறானை சில அடற்டகள் எந்்த 
ச்பயரும் சகறாணடிருககறாது.

4. EMV சில்லு: இது கறாந்்தப் ்படற்டககு 
கூடு்தலறாக அடற்டயின ்தகவல்கறைச் 
்ெமிகக உள்ை ஒரு உடச்பறாதிககப்்பட்ட 
ஒருஙகிறணந்்த சில்லு.  EMV 
என்பது Europay-Mastercard-
Visa என்ப்தன சுருககமறாகும். 
இந்்த மூனறு ச்பயரகளும் இந்்த 
ச்தறாழில்நுட்பதற்த உருவறாககிய 
நிறுவ்னஙகளின ச்பயரகறைக 

Bank Name1

2

3 7

5

8

10

9 11

6

4

LOGO

 படம் 16.3 கடன அடறட
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்பற்று அடற்ட மற்றும் க்டன அடற்ட 
ஆகியறவ அவற்றின ் ்தறாற்ைப் ்பணபுகளில் 
ஒனறு ்்பறால்வ இருககும். க்டன அல்லது 
்பற்று எனறு அச்ெடிககப்்பட்டறாலனறி 
இரணற்டயும் அ்தன ்்தறாற்ைத்தறால் 
்வறு்படுததிப் ்பறாரகக முடியறாது. 

்தற்்்பறாது மூனறு வறகயறா்ன ்பற்று 
அடற்ட ்பரிவரத்தற்னச் செயல்்பறாடுகள் 
உள்ை்ன.

1. EFTPOS - Electronic Funds Transfer 
at Point of Sale (நிகழ்நிறல 
்பற்று அல்லது PIN ்பற்று எனறு 
அறியப்்படுகிைது)

2. அகல்நிறல ்பற்று (றகசயறாப்்பப் ்பற்று 
எனறும் அறியப்்படுகிைது)

3. மின்னணு ்பணப்ற்ப (e-wallet) 
அடற்ட முறை

10. றகசயறாப்்பம் ்பலகம்: அடற்டயின 
பினபுைததில் வறாடிகறகயறாைரின 
றகசயறாப்்பம் இருககும். இது 
வறாடிகறகயறாைறர அற்டயறாைம் 
கறாணும் முயற்சியறாகப் ்பயன்படுத்தப் 
்படுகிைது. ்மலும் அடற்ட எணணின 
கற்டசி 4 இலககஙகறையும் இது 
சகறாணடிருககும்.

11. CVC/CVV: அடற்ட ெரி்பறாரப்பு 
குறியீடு/மதிப்பு (Card Verification 
Code/ Value) என்பது வழககமறாக 
றகசயறாப்்ப ்பலகததின இ்டதுபுைம் 
அச்சி்டப்்படும் 3 இலகக குறியீடு ஆகும். 
CVC2 ச்தறாறல ்பரிவரத்தற்னகளில் 
்பயன்படுத்தப்்படுகிைது.

 ்ம்ல குறிப்பிட்டறவ ்தவிர, 
ஒவசவறாரு க்டன அடற்டயும் 
வழஙகுநரின ச்பறாறுப்புத துைப்பு செய்தி, 
முகவரி மற்றும் ச்தறாறலப்்்பசி எண 
ஆகியவற்றையும் சகறாணடிருககும்.

16.3.2 பறறு அடறட
்பற்று அடற்ட (Debit Card) என்பது, 
வறாடிகறகயறாைரின அஙகீகறாரததின 
ச்பயரில் அவரது வஙகிக கணககிலிருந்து 
்நரடியறாகப் ்பரிவரத்தற்ன ச்தறாறகறய 
பிடித்தம் செய்யும் ஒரு மினசெலுத்தல் 
அடற்ட ஆகும். ச்பறாதுவறாக ்பற்று அடற்டகள் 
ஏடிஎம் அடற்டயறாகச் செயல்்படுவ்்தறாடு, 
சரறாககததிற்கு மறாற்ைறாகச் செயல்்படும்.

்பற்று அடற்ட மற்றும் க்டன அடற்ட 
்பயன்படுததும் முறை ச்பறாதுவறாக ஒனறு 
்்பறால் இருந்்தறாலும் க்டன அடற்ட்்பறாலனறி, 
்பற்று அடற்டறய ்பயன்படுததி ்பணம் 
செலுதது்தல் (பிந்ற்தய வடடியு்டன மீணடும் 
்பணதற்த செலுததுவ்தற்கு ்பதிலறாக) 
அடற்டயு்டன இறணககப்்பட்ட வஙகிக 
கணககிலிருந்து ்பணம் உ்ட்னடியறாக 
மறாற்ைம் செய்யப்்படுகிைது. நவீ்ன யுகததில் 
்பற்று அடற்டகளின ்பயன்பறாடு ்பரவலறாகி 
விட்டது. 

அற்னதது கட்டண அடற்டகளும் 
(்பற்று அடற்ட உட்ப்ட) ச்பறாதுவறாக 
85.60 மிமீ அகலம் × 53.98 மிமீ 
உயரம், 2.88 மு்தல் 3.48 மிமீ வறர 

விட்டமுள்ை வட்டமறா்ன மூறலகள் மற்றும் 0.76 
மிமீ ்தடிமன உள்ை சநகிழி அடற்டகள் ஆகும். 
இந்்த ்தர அைவுகள் ெரவ்்தெ அைவில் ISO/IEC 
7810#ID-1 ன ்படி கற்டபிடிககப்்படுகினை்ன.
●	 க்டன அடற்ட எணணின மு்தல் 

இலககமறா்னது Major Industry Identifier (MII). 
இது வழஙகு்னர வறகறய அற்டயறாைம் 
கறாணகிைது. எடுததுககறாடடு: 4, 5 – வஙகிகள், 
1 - விமறா்ன நிறுவ்னஙகள். 

●	 அடுத்த 5 இலககஙகள், வழஙகும் 
நிறுவ்னதற்த ்தனிததுவமறாகத 
அற்டயறாைம் கறாணகிைது .

●	 மு்தல் 6 இலககஙகள் ஒனைறாக 
Issuer Identifier Number (IIN) அல்லது 
Bank Identification Number (BIN) எ்ன 
அறழககப்்படுகிைது. 

●	 அடுத்த 9 இலககஙகள் வறாடிகறகயறாைர 
கணககு எண.

●	 கற்டசி இலககம் ்ெறா்தற்ன இலககம் 
(லூரறான சநறிமுறை அடிப்்பற்டயில்).
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உருவகமறாகச் ்ெமிககப்்படுகிைது. மூடிய 
வறைய அடற்டகள் ஒரு குறிப்பிட்ட 
வரத்தகர அல்லது வரத்தகக குழுவி்னரறால் 
வழஙகப்்படுகினை்ன. ்மலும் இவற்றை 
குறிப்பிட்ட இ்டஙகளில் மடடு்ம ்பயன்படுத்த 
முடியும். எடுததுககறாடடு: செனற்ன 
சமட்ரறா இரயில் ்பயண அடற்ட.

2. திைந்த வறளயம் (பல்ந�ாககு)
திைந்்த வறைய (open loop) 
அடற்டகறை ்பல்்வறு சில்லறை 
விற்்பற்னயறாைரகளி்டமிருந்தும் ்பற்று 
்பரிவரத்தற்ன செய்ய ்பயன்படுத்தலறாம். 
இது முன செலுத்தல் ்பற்று அடற்ட (Prepaid 
Debit Cards)  எனறும் அறழககப்்படுகிைது. 
இவற்றை க்டன அடற்டகறை ஏற்கும் 
எஙகும் ்பயன்படுத்தலறாம். எடுததுககறாடடு 
விெறா ்பரிசு அடற்டகள் (VISA Gift Cards).

சில நறாடுகளில், அதிக அைவு சரறாகக 
்பணதற்தக சகறாணடு செல்வற்த 
்்பறாலல்லறாமல், அடற்டயில் 

்ெமிககப்்பட்ட ்பணதற்தக சகறாணடு 
ெட்டப்பூரவமறாக நறாடடில் நுறழய்வறா அல்லது 
நறாடற்ட விடடு சவளி்யை்வறா ்தற்டயில்றல. 
இது ஒரு வறக ்பண்மறாெடி எனறு 
நம்்பப்்படுகிைது.

16.3.4 திைன அடறட (Smart Card)
அடற்ட அடிப்்பற்டயிலறா்ன ்பணம் 
செலுததும் முறையின நவீ்ன வடிவம் 
திைன அடற்ட ஆகும். திைன அடற்டகள் 
அடற்ட அடிப்்பற்டயிலறா்ன ்பணம் 
செலுததும் முறையின வழககமறா்ன 
அம்ெஙகளு்டன ஒரு EMV சில்லுறவயும் 
சகறாணடிருககும். இந்்த சில்லுவின 
வடிவம் நனகு அறியப்்பட்ட செறிவடற்ட 
(SIM Card) ்்பறானை்்த, ஆ்னறால் 
செயல்்பறாடுகளில் ்வறு்படுகினைது. 
திைன அடற்ட வறாடிகறகயறாைரின 
அற்டயறாைம், அஙகீகறாரம், ்தரவு ்ெமிப்பு 
மற்றும் ்பயன்பறாடடு செயலறாககம் ஆகிய 

16.3.3 நெமிககபபடட மைதிபபு அடறட
்ெமிககப்்பட்ட மதிப்பு அடற்ட (Stored 
Value Card / Prepaid Card) என்பது ஒரு 
குறிப்பிட்ட ச்தறாறக (மதிப்பு) முன்ன்தறாக்வ 
செலுத்தப்்பட்ட ்பற்று அடற்டயின ஒரு 
வறக ஆகும். இது ்பண மதிப்ற்பக 
உருவகமறாக சகறாணடிருககும் ஒரு அடற்ட 
ஆகும். அடற்டயின மதிப்ற்ப முழுவதும் 
்பயன்படுததிய பிைகு அற்த மீணடும் 
்பயன்படுத்த மறு ஊட்டம் செய்யலறாம். 
்ெமிககப்்பட்ட மதிப்பு அடற்டயின முககிய 
நனறம, இவவறக அடற்டறயப் ச்பை 
வறாடிகறகயறாைரகள் வஙகிக கணகறக 
ச்பற்றிருகக ்வணடிய அவசியமில்றல.

படம் 16.4 நெமிககபபடட மைதிபபு அடறட

க்டன அடற்ட அல்லது ்பற்று அடற்ட 
்்பறான்ை ்ெமிககப்்பட்ட மதிப்பு அடற்டயும் 
பினபுைததில் கறாந்்த ்படற்ட ஒனறை 
சகறாணடிருககும். கறாந்்த ்படற்ட ்பணமதிப்ற்பச் 
்ெமிதது றவததிருககும். ் ெமிககப்்பட்ட மதிப்பு 
அடற்டயில் அடற்ட உரிறமயறாைர ச்பயர 
இல்லறாமலும் இருககலறாம். இற்த வழககமறா்ன 
க்டன அடற்ட அல்லது ்பற்று அடற்டயிலிருந்து 
்்தறாற்ைததில் ்வறு்படுத்த முடியறாது. க்டன 
அடற்ட அல்லது ்பற்று அடற்ட ்்பறானறு 
்்தறானறுவது  க்டன அடற்ட அல்லது ்பற்று 
அடற்ட ்்பறான்ை செயல்்படும்.  நிகழ்நிறல 
மற்றும் அகல்நிறலயில் சகறாள்மு்தல் செய்யப் 
்பயன்படுத்தப்்படுகிைது.

்ெமிககப்்பட்ட மதிப்பு அடற்டயில் 
இரணடு வறககள் உள்ை்ன.

1. மூடிய வறளயம் (ஒறறை ந�ாககு)
மூடிய வறைய (closed loop) அடற்டகளில், 
்பணம் இருமக குறிமுறைத ்தரவு வடிவில் 
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அதிரசவண ெமிகறஞைறயத திருததி 
அடற்டயின செயல்்பறாடுகளுககு 
ஆற்ைல் ச்பறுகிைது.

படம் 16.6 ச்தாடரபில்லா திைன அடறட

16.4 மின்னணு கணககுப பரிமைாறைம்
கணிப்ச்பறாறிகள், இறணயத 
ச்தறாழில்நுட்பஙகள் மற்றும் மின்னணு 
்தகவல்ச்தறா்டரபு ஆகியவற்றின 
வருறகயறால் அடற்ட அடிப்்பற்டயிலறா்ன 
கட்டண முறைகள் ்தவிர, ்பல மறாற்று 
மின்னணு ்பணம் செலுத்தல் முறைகளும் 
உருவறாகியுள்ை்ன. இதில் மின்னணு 
தீரறவச் ்ெறவகள் (ECS), மின்னணு 
நிதிப் ்பரிமறாற்ைம் (EFT), நிகழ் ்நர சமறாத்த 
தீரறவ (RTGS) ்்பறானைறவ அ்டஙகும். 
இந்்த மின்னணு ்பணம் செலுததும் 
முறைகள் உள்நறாடடு மற்றும் சவளிநறாடடு 
்பரிவரத்தற்னகளில் சரறாகக ்பணததிற்குப் 
மறாற்ைறாக ்பயன்படுத்தப்்படுகினை்ன. 

16.4.1 மின்னணு தீரறவ நெறவ
மின்னணு தீரறவ ்ெறவ (Electronic 
Clearing Service - ECS) என்பது 
ஒரு வஙகிக கணககிலிருந்து 
்பல வஙகிக கணககுகளுக்கறா 
அல்லது ்பல வஙகிககணககிலிருந்து 
ஒனறிற்்கறா, கணினி மற்றும் இறணய 
ச்தறாழில்நுட்பதற்தப் ்பயன்படுததி ்பணப் 
்பரிமறாற்ைம் செய்வது ஆகும். ்பணம் 
செலுதது்பவர ஒரு ச்தறாறகறயத 
்த்னது வஙகிக கணககிலிருந்து ்பற்று 
செய்து ஒருவர அல்லது ்பலரின வஙகிக 
கணககுகளுககு வரவு றவகக ்வணடும் 
எனறு வஙகிறய அறிவுறுததி, முன்ன்ர 
ச்தறாறக, வஙகி கணககு எண மற்றும் 

நனறமகறைக சகறாணடுள்ைது. திைன 
அடற்டகறைத ச்தறா்டரபுசகறாள் திைன 
அடற்ட மற்றும் ச்தறா்டரபில்லறா திைன 
அடற்ட எ்ன வறகப்்படுத்தலறாம்.

1. ச்தாடரபுசகாள் திைன அடறட
 ச்தறா்டரபுசகறாள் திைன அடற்டகளில் 

(Contact Smart Card) சுமறார 1 
ெதுர செனடிமீட்டர அைவுள்ை ஒரு 
ச்தறா்டரபு ்பகுதியில் ்தஙக முலறாம் 
பூெப்்பட்ட ்பல ச்தறா்டரபு திணடுகள் 
உள்ை்ன. இந்்த அடற்டகள் ஒரு 
்படிப்்பறானில் (reader) செருகும் 
்்பறாது மடடு்ம மின இறணப்பு 
ச்பறுகினை்ன. இந்்த ்படிப்்பறான திைன 
அடற்ட மற்றும் ஒரு ்ெறவயகம் 
இற்ட்ய ்தகவல் ச்தறா்டரபு 
ஊ்டகமறாகப் ்பயன்படுத்தப்்படுகிைது. 
எடுததுகககறாடடு விற்்பற்ன 
முற்னயம் (Point Of Sale - POS). 

படம் 16.5 ச்தாடரபுசகாள் திைன அடறட & 
விறபற்ன முற்னயம்

2. ச்தாடரபில்லா திைன அடறட
 ச்தறா்டரபில்லறா திைன அடற்ட, RF 

தூண்டல் ச்தறாழில்நுட்பததின 
மூலம் ஆற்ைல் ச்பறுகிைது. ச்தறா்டரபு 
திைன அடற்டகறை ்்பறாலல்லறாமல், 
இந்்த அடற்டகள் ச்தறா்டரபு சகறாள்ை 
ஒரு அறலவறாஙகியின (antenna) 
சநருககம் மடடு்ம ்்தறவப்்படுகிைது. 
ச்தறா்டரபுற்டய அல்லது ச்தறா்டரபில்லறா 
திைன அடற்டகள் எதுவறாகினும், அதில் 
உள் மினகலம் (Internal Power Source) 
இல்றல. மறாைறாக அறவ ஒரு மின 
தூணடிறய ்பயன்படுததி ்ரடி்யறா 
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●	 ECS வரவு (ECS Credit): இது 
சமறாத்தமறாகத ச்தறாறக செலுததுவ்தற்கு 
்பயன்படுகிைது. இந்்த முறையில் 
ஒரு கணககில் ்பற்று றவககப்்படடு, 
்பல கணககுகளில் வரவு 
றவககப்்படும். இந்்த வறகயறா்ன 
்பணப்்பரிவரத்தற்னகள் ்தள்ளுப் 
்பரிவரத்தற்ன (Push transactions) 
எ்னப்்படும். எடுததுககறாடடு: ஒரு 
நிறுவ்னம் ்த்னது 100 ஊழியரகளுககுச் 
ஊதியம் வழஙக ்வணடும் எனைறால், 
ஒவசவறாரு ஊழியரின கணககிலும் 
்தனித்தனியறாக வரவு றவப்்பற்த வி்ட 
ECS வரவு முறைறயப் ்பயன்படுததி 
ஒ்ர ்நரததில் அற்னதது 
ஊழியரகளின வஙகி கணககுகளிலும் 
வரவு றவகக முடியும். 

●	 ECS ்பற்று (ECS Debit): ECS ்பற்று 
என்பது ECS வரவின ்தறலகீழ் 
முறையறாகும். இது சமறாத்தமறாகப் 
்பணதற்தச் ்ெகரிககப் ்பயன்படுகிைது. 
இந்்த முறையில் ்பல கணககுகள் ்பற்று 
செய்யப்்படடு பின்னர ஒரு கணககில் 
வரவு றவககப்்படுகிைது. இந்்த 
வறகயறா்ன ்பணப் ்பரிவரத்தற்னகள் 
இழு ்பரிவரத்தற்ன (Pull transactions) 
எ்னப்்படும். எடுததுககறாடடு: ்பல 
வறாடிகறகயறாைரகளின கறாப்பீடடு 
ச்தறாறக அவரகைது வஙகி 
கணககிலிருந்து முன ஒப்பு்தலு்டன 

்்ததி ்்பறானை ்தகவல்கறை வஙகிககு 
வழஙகுவறார. இந்்த அறமப்பு கறாகி்தமற்ை 
்பணம் செலுததும் வெதிறய வழஙகுகிைது. 

இந்்த முறையின நனறமகள் திரள் 
்பணம் செலுதது்தல் (Bulk Payments), 
உத்தரவறா்தமறா்ன ்பணம் செலுதது்தல் 
மற்றும் ்பணம் செலுததும் ்்ததிகறை 
நிற்னவில் சகறாள்ை ்வணடிய 
அவசியமில்றல.

்பஙகு்தறாரரகளுககு ்பஙகறா்தறாயம், 
வடடி, ்பணியறாைரகளுககுச் ெம்்பைம் 
அல்லது  ஓய்வூதியம் ்்பறானை ்பணம் 
செலுத்தல்கறை வழஙக நிறுவ்னஙகள் 
மின்னணு தீரவு ்ெறவறய 
்பயன்படுததிக சகறாள்ைலறாம். அ்்த ்்பறால், 
்தனிந்பர வஙகி வறாடிகறகயறாைரகளும், 
மறா்தறாந்திர ்தவறண (EMI) செலுததுவது, 
மின கட்டணஙகள், ச்தறாறலப்்்பசி 
கட்டணஙகள், கறாப்பீடடுத ்தவறணத 
ச்தறாறக மற்றும் திட்டமிட்ட மு்தலீடடுத 
திட்டம் (SIP) ்்பறானை சிறு மதிப்பு 
்பணம் செலுத்தல்கறை இ்தன மூலம் 
்மற்சகறாள்ைலறாம்.

வரவு மற்றும் ்பற்று இரணடு 
்நறாககஙகளுககறாகவும் ECS றய 
்பயன்படுத்த முடியும். அ்தறாவது சமறாத்தமறாகப் 
்பணதற்த செலுததுவ்தற்கும் அல்லது 
சமறாத்தமறாகப் ்பணதற்தச் ்ெகரிககவும் 
்பயன்படுத்தலறாம்.

படம் 16.7 மைாதிரி ECS நகாபபு
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ச்பறுநறர அற்டவதில் உள்ை 
உள்ைறாரந்்த ்தறாம்ததற்த ்தடுககிைது. 
இச்்ெறவறயப் ்பயன்படுததுவ்தற்கு 
வஙகிகள் ்தனிக கட்டணம் விதிககலறாம். 
EFT முறை B2B வணிக மறாதிரிகளில் ஒரு 
கணககிலிருந்து மற்சைறாரு கணககிற்கு 
நிதிகறை மறாற்றுவ்தற்கு ்பரவலறாகப் 
்பயன்படுத்தப்்படும் முறையறாகும்.

16.4.3 நிகழ் ந�ர சமைாத்த  
வணிகத தீரவு

நிகழ் ்நர சமறாத்த வணிகத தீரவு 
(Real Time Gross Settlement - RTGS) 
நிதி நிறுவ்னஙகளுககு குறிப்்பறாக 
வஙகிகளுககு இற்டயிலறா்ன 
்பரிவரத்தற்னகளின தீரவுககறாக 
்பயன்படுத்தப்்படும் ஒரு செலுத்தல் 
முறையறாகும். ச்பயர குறிப்பிடுவற்த ் ்பறால, 
RTGS ்பரிவரத்தற்னகள் நிகழ் ்நரததில் 
செயலறாககப்்படுகினை்ன. RTGS ்பணம் 
செலுத்தல்கள் ்தள்ளு ்பணம் செலுத்தல் 
எனறும் அறழககப்்படுகிைது. இறவ 
்பணம் செலுதது்பவரறால் ச்தறா்டஙகப்்படுகிை 
("தூண்டப்்படும்”) ்பணப் ்பரிமறாற்ைம் ஆகும். 
RTGS ்பரிமறாற்ைஙகள் ச்பறாதுவறாகப் ச்பரிய 
மதிப்பு செலுதது்தல்கள், அ்தறாவது அதிக 
மதிப்பு ்பரிவரத்தற்னகள் ஆகும்.

நிகழ் ந�ர சமைாத்த வணிகத தீரவு 
பரிவரத்தற்னகள்:
●	 நி்பந்்தற்னயற்ைது – நிதிறய ச்பரும் 

்பய்னறாளி அ்தற்கறா்ன ச்பறாருடகறை 
வழஙகுவறாரறா அல்லது ஒழுஙகுமுறைககு 
இறெவறா்ன ஒரு ் ெறவறயச் செய்வறாரறா 
என்பற்த ச்பறாருட்படுத்தறாமல் அவர 
நிதிறய ச்பறுவறார. 

●	 மறாற்ை இயலறா்தது - ெரியறாகச் 
செயலறாககப்்பட்ட ்பரிவரத்தற்னறய 
மறாற்ை முடியறாது மற்றும் ்பணதற்த 
திரும்்பப்ச்பை முடியறாது. (இறுதி தீரவு 
எனறு அறழககப்்படுகிைது).

பிடித்தம் செய்து கறாப்பீடடு நிறுவ்னததின 
வஙகி கணககில் செலுத்தப்்படுகிைது. 

16.4.2 மின்னணு நிதிப பரிமைாறைம்
மின்னணு நிதிப் ்பரிமறாற்ைம் (Electronic 
funds transfers – EFT) என்பது 
நிகழ்நிறலயில் "மின்னணு” மூலம் ்பண 
மதிப்ற்ப ்பரிமறாற்ைம் செய்வ்தறாகும். இதில் 
அனுப்புநரின வஙகிக கிறையிலிருந்து 
அனுப்்பப்்பட்ட ச்தறாறக, அ்்த நறாளில் 
ச்தறாகுதியறாகப் ச்பறுநரின வஙகிக 
கிறைககு வரவு றவககப்்படுகிைது. 
வறர்வறாறலறயத ்த்பறால் மூலம் 
அனுப்பும் ்பறாரம்்பரிய செயல்முறைகள் 
்்பறாலல்லறாது, EFT முறை, ்பணம் 

EFT உலகம் முழுவதும் ்பல 
ச்பயரகளில் அறியப்்படுகிைது. 
இந்தியறாவில் இது NEFT (்்தசிய 

மின்னணு நிதிப் ்பரிமறாற்ைம்) எனறு 
அறழககப்்படுகிைது, அசமரிககறாவில் இறவ  
"மின்னணு கறா்ெறாறலகள் " அல்லது  "மின-
கறா்ெறாறலகள்" எனறு குறிப்பி்டப்்படுகிைது. 
NEFT என்பது இந்திய ரிெரவ வஙகி (ஆரபிஐ) 
மூலம் நவம்்பர 2005 ல் ச்தறா்டஙகப்்பட்ட 
மின்னணு நிதி ்பரிமறாற்ை அறமப்்பறாகும். 
இது, வஙகி ச்தறாழில்நுட்ப வைரச்சி மற்றும் 
ஆரறாய்ச்சி நிறுவ்னம் (IDRBT) மூலம் 
நிறுவப்்படடு ்பரறாமரிககப்்படடு வருகிைது. 
வறாடிகறகயறாைரகறை இரணடு NEFT-
செயல்்படுத்தப்்பட்ட வஙகிக கணககுகளுககு 
இற்ட்ய ்நரடியறாக நிதி ்பரிமறாற்ைம் செய்ய 
NEFT அனுமதிககிைது. இது மின்னணு 
்தகவல் வடிவில் செய்யப்்படுகிைது. NEFT மூலம் 
நற்டச்பறும் நிதி ்பரிமறாற்ைம் நிகழ்நிறல 
அடிப்்பற்டயில் நிகழறாது.
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மதிப்பு மறாற்ைததின ஊ்டகமறாக ்வறல 
செய்ய வடிவறமககப்்பட்ட ்தனிததுவமறா்ன 
சமய்நிகர (மின்னணு) செறாதது ஆகும். 

மறையீடடு நறாணயஙகள், மின-
சரறாககம், மறாற்று-நறாணயஙகள் அல்லது 
சமய்நிகர-நறாணயஙகள் எனறும் 
அறழககப்்படுகிைது. இறவ எணணியல் 
நறாணயஙகளின உ்ப ச்தறாகுப்பு எ்ன 
வறகப்்படுத்தப்்படுகினை்ன. ஒரு மறையீடடு 
நறாணயததின உரிறம என்பது  "portfolios” 
எனை ்தனிததுவ அறமப்பு ச்தறாகுதிகளு்டன 
ச்தறா்டரபுற்டயது. மறையீடடு நறாணயததின 
செயல்்பறாடு  அகழ்்தல் (Mining), ச்தறா்ட்ரடு 
(Blockchain) மற்றும் ்பகிரவு ்பதி்வடு 
(்்ப்ரடு) ்்பறானை ்பல ச்தறாழில்நுட்பஙகறை 
அடிப்்பற்டயறாகக சகறாண்டது. 

பிட�ாணயம்
பிடநறாணயம் (Bitcoin) மிகவும் புகழ்ச்பற்ை, 
மு்தல் ்பரவலறாககப்்பட்ட மறையீடடு 
நறாணயம் ஆகும். பிடநறாணயம் செலுத்தல் 
முறை, “ெத்்தறாசி நக்மறாட்்டறா" Satosi 
Nakamoto எனை புற்னச்பயர சகறாண்ட 
ஒரு அறியப்்ப்டறா்த ந்பர அல்லது ஒரு 
குழுவறால் 2009 ல் உருவறாககப்்பட்டது. 
SHA-256 எனை ஒரு மறையீடடு-
HASH-செயற்கூற்றை, செயல்்பறாடடு 
சநறிமுறையறாகப்  ்பயன்படுத்தப்்படுகிைது. 
Bitcoin ககு பின்னர, Namecoin, 
Litecoin, Bitcoin-gold மற்றும் ்பல கிறை 
நறாணயஙகள் (forks) ்்தறானறி்ன.

படம் 16.8 பிட�ாணயததின குறியீடு

்பல மறையீடடு நறாணயஙகள் ஒ்ர 
மூலக குறிமுறையின அடிப்்பற்டயில் 

உலகம் முழுவதும் உள்ை 
மின்னணு ்பணப் ்பரிமறாற்ை 
(EFT) அறமப்புகளின வைரச்சி 

மற்றும் ்பரறாமரிப்பு அந்்தந்்த நறாடடின மததிய 
வஙகியி்னறால் செயல்்படுத்தப்்படுகிைது. 
(எடுததுககறாடடு: இந்தியறாவில் இ்தற்ன இந்திய 
ரிெரவ வஙகி செயல்்படுததுகிைது)

16.5  மின்னணு பணம் செலுததும் 
முறைகள்

மின்னணு ்பணம் (மின-்பணம்) என்பது 
மின்னணு ்தரவு வடிவில் உள்ை ்பணம். இது 
சரறாகக மதிப்ற்ப ச்தறா்டரச்சியறாக குறியறாககம் 
செய்யப்்பட்ட எணகளின வரிறெகைறாக 
மறாற்றுகிைது. ்மலும் இந்்த ச்தறா்டர எணகள் 
்பல நறாணயஙகளின ெந்ற்த மதிப்ற்ப 
பிரதி்பலிககப் ்பயன்படுத்தப்்படுகிைது.

16.5.1 மைறையீடடு �ாணயம்
மறையீடடு நறாணயம் என்பது குறியறாகக 
சநறிமுறைறயப் ்பயன்படுததி ்பண 

1989 ல் ்்டவிட செௌம் (David 
Chaum) எனை ஒரு அசமரிகக 
ம ற ை கு றி ய றா க க வி ய ை றா ை ர , 

சந்தரலறாந்தில் மறையீடடு நறாணயததின மு்தல் 
வடிவமறா்ன "DigiCash” றய உருவறாககி்னறார. 
றமக்ரறாெறாப்ட நிறுவ்னம் DigiCash றய 
வறாஙக $ 18 ்கறாடி ்டறாலரகறைக சகறாடுகக 
முனவந்்தது. ஆ்னறால் கறாடசிகள் மறாறி அவரது 
நிறுவ்னம் 1998 ல் திவறாலறாகிப் ்்பறா்னது.
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அகழ்்தல் செயல்முறை அதிக மின 
ஆற்ைல் நுகரவு செயல்்பறா்டறாகும். 
எடுததுககறாட்டறாக, ஒடடுசமறாத்த 

சிஙகப்பூர நறாடும் ஒரு வரு்டததிற்கு 48.59 
TWh மினெறாரதற்த நுகரும்்்பறாது, உலகம் 
முழுவதும் மறையீடடு நறாணயஙகறை அகழும் 
கணிப்ச்பறாறிகளும் அ்்த அைவு மினெறாரதற்த 
்பயன்படுததுகிைது. எல்லறா ்நரமும் புதிய 
மறையீடடு நறாணயஙகள் உருவறாககப்்படடு 
வருகினை்ன.

வணிகததின அடிப்்பற்டயில், 
மறையீடடு நறாணயஙகறை உருவறாககுவது 
ICO (Initial Coin Offering) (ஆரம்்ப 
நறாணயச் ெலுறக) நற்டமுறைகளு்டன 
ச்தறா்டரபுற்டய்தறாக இருககிைது. அ்தறாவது 
ஆரம்்ப நறாணயச் ெலுறக, அறமப்பின 
்மம்்பறாடடிற்குத ்்தறவயறா்ன ஆரம்்ப 
மூல்த்னதற்த திரடடுவற்த இலககறாகக 
சகறாண்ட்தறாகும். மறையீடடு நறாணயததின 
ஆரம்்ப மதிப்பு, நுகரப்்படும் மினெறாரததின 
செலவு மடடு்ம. இரண்டறாம்நிறல 
மதிப்பு மறையீடடு நறாணயததிற்கறா்ன 
்்தறவறயத தீரமறானிககிைது.
ச்தாடநரடு
ச்தறா்ட்ரடு (Blockchain) என்பது 
இரணடு ்தரப்பி்னர இற்ட்ய 
நற்டச்பறும் மறையீடடு நறாணயததின 
்பரிமறாற்ைஙகறைத திைறமயறாகவும் 
மற்றும் ெரி்பறாரகக கூடிய வறகயிலும் ்பதிவு 
செய்யும் ஒரு திைந்்த விநி்யறாகிககப்்பட்ட 
புத்தகம். இது blocks எ்னப்்படும் ஒனறு்டன 
ஒனறு இறணககப்்பட்ட ச்தறா்டரச்சியறாக 

இயஙகுகினை்ன, இதில் நிரலர ்நரம், 
்்ததி, ச்தறாகுதிகளின ்பகிரமறா்னம், 
நறாணயஙகளின எணணிகறக 
்்பறானை சில அைபுருககளில் சிறிய 
மறாற்ைஙகறை மடடு்ம செய்கினை்னர. 
இந்்த நறாணயஙகள் கிறை நறாணயஙகள் 
எ்னப்்படும். கிறை நறாணயஙகள், ்தனியறாகப் 
பிரிககப்்படும் வறர இரு மறையீடடு 
நறாணயஙகளும் ச்தறா்ட்ரடடில் ஒரு 
ச்பறாதுவறா்ன ்பரிவரத்தற்ன வரலறாற்றைப் 
்பகிரந்துசகறாள்கினை்ன.

ஆல்ட�ாணயஙகள்
ஆல்டநறாணயஙகள் (Altcoins) என்பது 
பிடநறாணயததிற்குப் பிைகு ்்தறானறிய 
அற்னதது மறையீடடு நறாணயஙகறையும் 
குறிககிைது. 2011 ல் ச்தறா்டககறால 
ஆல்டநறாணயஙகைறா்ன Litecoin மற்றும் 
Namecoin ஆகிய்ன சவளியி்டப்்பட்ட்ன. இதில் 
அகழ்வரகள் (Miners) பிடநறாணயததின 
உள்ைறாரந்்த ்பல சிககல்கறைத தீரகக 
முற்்பட்ட்னர. எடுததுககறாட்டறாக, Litecoin-ல் 
ஒரு உயர ்பரிமறாற்ை விகி்தம். 2014 மு்தல், 
Monero, Ethereum and Nxt ்்பறானை 
இரண்டறாம் ்தறலமுறை மறையீடடு 
நறாணயஙகள் ்்தறானறி்ன.

்தற்்்பறாது, 1300 ககும் ்மற்்பட்ட 
மறையீடடு நறாணயஙகள், 200 
சிைப்பு மறையீடடு நறாணய ்பஙகுச் 

ெந்ற்தகளில் ்படடியலி்டப்்படடுள்ை்ன. சுமறார 
400 ஆல்டநறாணயஙகள், அவற்றின மதிப்பு 
பூஜ்ஜியமறாக மறாறிய நிறலயில், “உயிரற்ைறவ" 
எ்னக கரு்தப்்படுகிைது.

அகழ்்தல்
அகழ்்தல் என்பது குறியறாகக 
சநறிமுறையின தீரவறாக  புதிய நறாணய 
அலகுகறை உருவறாககு்தல் மற்றும் 
புதிய ்பரிவரத்தற்னகறை துவககும் 
செயலறாகும். 
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்பல மின-வரத்தக வறலத்தைஙகள் மூலம் 
நிரூபிககப்்படடுள்ைது. ்பல மின்னணு 
்பணப்ற்ப ்ெறவகள் ்தற்்்பறாது 
்பரவலறாகப் ்பயன்படுத்தப்்படடு வருகினை்ன. 
எடுததுககறாடடு: PayPal, SBI Buddy, Paytm, 
PhonePe. 

படம் 16.10 மின்னணு பணபறப

16.6  றகபநபசி மைறறும் இறணய 
செலுத்தல் முறைகள்

திைன்்பசிகள் ஏற்க்ன்வ எணணியல் 
்ப்டககருவி மற்றும் குரல் ்பதிவு 
கருவிகளின இ்டதற்த றகப்்பற்றியற்த 
்்பறால், விறரவில் அது சமய்நிகர ்பற்று 
அடற்டயின இ்டதற்தயும் றகப்்பற்றும். 
இறவ எந்்த சநகிழி அடற்டகளும் 
இல்லறாமல் உ்ட்னடியறாக ்பணதற்த 
அனுப்்பவும் அல்லது ச்பைவும் வழிவறக 
செய்கிைது.

வைரந்துவரும் ஒரு ்பதிவுகளின 
ச்தறாகுதி ஆகும். ்மலும் அறவ 
குறியறாகக சநறிமுறைறய ்பயன்படுததிப் 
்பறாதுகறாககப்்படும். 

்பதிவு செய்்ததும், எந்்த ஒரு 
ச்தறாகுதியில் உள்ை ்தரறவயும் அடுத்தடுத்த 
ச்தறாகுதிகறை திருத்தறாமல் மறாற்றியறமகக 
முடியறாது. ச்தறா்ட்ரடு இயல்்பறாக்வ 
்தரவு மறாற்ைஙகறைத ்தடுககும் திைன 
ச்பற்றுள்ைது.  

16.5.2 மின்னணு பணபறப
மின்னணு ்பணப்ற்ப (e-Wallets) ்பய்னரகள் 
மின்னணு ்பரிவரத்தற்னகறைத திைன 
்்பசிகள் அல்லது கணினிகள் மூலம் 
இறணயததில் விறரவறாக மற்றும் 
்பறாதுகறாப்்பறாகச் செய்ய அனுமதிககிைது. 
ஒரு உணறமயறா்ன ்பணப்ற்ப ்்பறால்வ 
மின்னணு ்பணப்ற்பயறா்னது நம்முற்டய 
்பணதற்தத (மின்னணு வடிவில்) ்்தககி 
றவததிருககும். 

நிகழ்நிறலயில் (ONLINE) 
ச்பறாருடகறை வறாஙகுவ்தற்கு ஒரு வெதியறா்ன 
வழி என்ப்தறால் இது ்மலும் பிர்பலமறாகியது. 
அதிநவீ்ன இறணய வைரச்சியறால், 
மின்னணு ்பணப்ற்பயின ்பயன்பறாடு 
திைறமயறா்ன ்பரிவரத்தற்ன கருவியறாக 
மறாறியது. இது மின்னணு ்பணப்ற்பறய 
ஒரு ்பரிமறாற்ை கருவியறாகப் ்பயன்படுததும் 

Buyer

Buyer creates a
transaction or a block

Transaction is distributed
and validated via

cryptographic hashing

Transaction is commited
to blockchain and miners

are rewarded

Seller received the
transaction

Block
(transaction)

Crypto-Hashing Distributed databases

Seller

படம் 16.9 அறடபபுெஙகிலி
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நகர்்பசியில் நிறுவப்்படடுள்ை 
WAP சநறிமுறை, ச்பறாருத்தமறா்ன 
்பயன்பறாடடின மூலம் வஙகியின 
இறணய்தைதது்டன நகர்்பசிறய  
அமரவு-நற்டமுறைககு (Session 
Establishment) ்தகுதிப்்படுததுகிைது. இந்்த 
வறகயில், நகர்்பசி மூலம் ்பய்னர ்த்னது 
செறாந்்த நிதி கணககின ச்தறாறலநிறல 
்மலறாணறம மீது நிரந்்தர கடடுப்்பறாடற்டக 
சகறாணடுள்ைறார.

நகர்்பசி  வஙகி செயல்்பறாடுகறைப் 
பினவரும் வழிகளில் செயல்்படுத்த முடியும்:
●	 அறழப்பு்தவி றமயதற்தத ச்தறா்டரபு 

சகறாள்ளு்தல்
●	 ்தறானியஙகி IVR ச்தறாறலப்்்பசி ்ெறவ
●	 எஸஎம்எஸ வழியறாக நகர்்பசிறய 

்பயன்படுதது்தல்
●	 WAP ச்தறாழில்நுட்பம்.
●	 திைன்்பசி ்பயன்பறாடுகறைப் 

்பயன்படுதது்தல்

16.6.2 இறணய வஙகிச் நெறவ
மின வஙகிச் ்ெறவ என்பது இறணய 
வஙகி, நிகழ்நிறல வஙகி, சமய்நிகர வஙகி 

16.6.1 றகபநபசி வஙகிச் நெறவ
றகப்்்பசி வஙகிச் ்ெறவ (Mobile Banking 
/ M-வஙகிச் ்ெறவ) என்பது மின வஙகிச் 
்ெறவயின மற்சைறாரு வடிவமறாகும். 
றகப்்்பசி வஙகிச் ்ெறவ எனை செறால், 
வறாடிகறகயறாைரகளுககு வஙகி-
்பரிவரத்தற்னகறை நகர்்பசிகளின 
உ்தவியு்டன ந்டத்த, வஙகிகள் வழஙகும் 
்ெறவகறைக குறிககிைது. இந்்த 
்பரிவரத்தற்னகளில் ்பணம் இருப்பு 
ெரி்பறாரத்தல், பிை கணககுகளுககு 
்பணதற்த மறாற்று்தல், ்பணம் செலுத்தல்கள், 
சகறாள்மு்தல் ்்பறானைறவ அ்டஙகும். இ்தன 
மூலம் எந்்த ்நரததிலும், எந்்த இ்டததிலும் 
்பரிவரத்தற்னகறை ்மற்சகறாள்ைலறாம்.

படம் 16.11 திைனநபசி பயனபாடு மூலம் �கரநபசி  வஙகிச் நெறவ

ெமீ்பததிய சில நகர்்பசி வஙகிச் 
்ெறவ ்பயன்பறாடுகளில் ஏடிஎம் 
ல் ்பணம் எடுப்்ப்தற்கறா்ன ்படடியல் 
்்தரவும் உள்ைது. இது ஒரு ஏடிஎம்-ஐ 

இயககுவ்தற்கு ஏடிஎம் அடற்டகளுககுப் 
்பதிலறாகப் ்பயன்படுத்தககூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட 
குறியீடற்ட உருவறாககும். எனினும், 
இப்்பயன்பறாடற்டச் செயல்்படுத்த அ்தற்கறாக 
வடிவறமககப்்பட்ட ஏடிஎம் மடடு்ம ்பயன்படுத்த 
முடியும். (அடற்டயில்லறா ஏடிஎம் ்ெறவ)
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க்டன அடற்டகள், றவப்பீடுகள், 
க்டனகள் மு்தலிய அற்னதது வஙகி 
செயல்்பறாடுகளின முழுறமயறா்ன 
கடடுப்்பறாடற்டயும் வழஙகுகிைது.

770 ்கறாடி உலக 
மககள்ச்தறாறகயில் ்்தறாரறாயமறாக 
434 ்கறாடி மககள் இறணய 

அணுகல் ச்பற்றுள்ை்னர. இ்தன 
மூலம் 50% ககும் அதிகமறா்ன 
மககள் இறணய வஙகிச் 
்ெறவ ச்பை முடியும்.

நிகழ்நிறல வஙகிச்்ெறவறய 
்பயன்படுததி நிதி ்பரிமறாற்ைம் செய்வ்தற்கறா்ன 
்படிநிறலகள் பினவருமறாறு.
்படி 1:  முன்ன்தறாக வஙகி வழஙகிய பிரததி்யக 

்பய்னரச்பயர மற்றும் க்டவுச்செறால்றலப் 
்பயன்படுததி நிகழ்நிறல வஙகிக 
கணககில் உள்நுறழயவும்.

்படி 2:  நிதி ்பரிமறாற்ைதற்தச் செயல்்படுத்த 
்பய்னறாளிறய “்பணம் ச்பறு்பவரில் 
்ெரககவும்”. ்பய்னறாளியின 
வஙகிக கணககு எண, ச்பயர, 
IFSC ்்பனைவற்றை, ‘புதிய ்பணம் 
ச்பறு்பவரின பிரிறவச் ் ெர’ ்பகுதியில் 
நிரப்்பப்்ப்ட ்வணடும்.

்படி 3:  ்பய்னறாளி ்ெரககப்்பட்டவு்டன, நிதி 
்பரிமறாற்ை முறைறய (RTGS/NEFT/
IMPS) ்்தரவு செய்யவும்.

்படி 4:  ்பணதற்தச் செலுத்த ்வணடிய 
கணகறகத ் ்தரந்ச்தடுககவும், ்பணம் 
ச்பறு்பவறரத ்்தரந்ச்தடுககவும், 
அனுப்்ப விரும்பும் ச்தறாறகறய 
உள்ளிடடு குறிப்புறரறய 
(விருப்்பத்்தரவு) ்ெரககவும்.

்படி 5:  ெமரப்பி செறாடுககவும்.
்படி 6:  வஙகி கணககு்டன ச்தறா்டரபுற்டய 

றகப்்்பசி எணணுககுப் ச்பைப்்பட்ட 
OTPஐ உள்ளீடடு ்பரிவரத்தற்னறய 
நிறைவுசெய்யவும்.

(கிறைகள் இல்லறாமல், இறணயததில் 
மடடு்ம இயஙகுவது), ்நரடி வஙகி, 
வறலயறமப்பு வஙகி மற்றும் ச்தறாறல 
வஙகிகளுககறா்ன ஒரு ச்தறாகுப்பு ச்பயர ஆகும்

வஙகி நிறுவ்னஙகைறால் இயககப்்படும் 
்பறாதுகறாப்்பறா்ன வறலத்தைததில் ்பல்்வறு 
்பணப் ்பரிவரத்தற்னகறை ந்டத்த 
ஒரு வறாடிகறகயறாைறர மின வஙகி 
அனுமதிககிைது. இது எந்்தசவறாரு வஙகி 
்பரிவரத்தற்னகறையும் செய்ய மிகவும் 
்வகமறா்ன மற்றும் வெதியறா்ன வழியறாகும். 
இ்தன மூலம் வஙகியின வறாடிகறகயறாைரகள் 
்பலவி்தமறா்ன ்பணப் ்பரிவரத்தற்னகறை 
அ்தன இறணய்தைததின மூலம் 
்மற்சகறாள்ை ஏதுவறாகிைது. நிகழ்நிறல 
வஙகியியல் முறை ்கறார-்்பஙகிங 
முறையு்டன இறணககப்்படடு ஒரு ்தனிப்்பட்ட 
வறாடிகறகயறாை்ர ்த்னககறா்ன (சுய ்ெறவ 
வஙகி) வஙகிக கிறைறய பிரததி்யகமறாக 
இயககுவது ்்பறானைது.  

�னறமைகள்
●	 வறாடிகறகயறாைர ்த்னது ்பய்னர 

ச்பயர மற்றும் க்டவுச்செறால் மூலம் 
்பறாதுகறாப்்பறாக ்த்னது வெதிக்கற்்ப 
்பணம் செலுதது்தல். அ்தறாவது இறணய 
அணுகல் மூலம் வஙகிச் ்ெறவறய 
உலகின எந்்த இ்டததில் இருந்தும் எந்்த 
்நரததிலும் ்பயன்படுத்த முடியும்.

●	 ஏ்்தனும் ஒரு உலறாவி மடடு்ம 
(உ்தறாரணம் Google Chrome) 
்்பறாதுமறா்னது. மின வஙகி ் ெறவககறாக 
எந்்தசவறாரு கூடு்தல் சமனச்பறாருறையும் 
நிறுவத ்்தறவயில்றல.

●	 வழககமறா்ன ்பரிவரத்தற்னகள் 
்தவிர, வஙகிக கணககு நிலுறவகள், 
்பரிவரத்தற்ன அறிகறககள், 
ெமீ்பததிய ்பரிவரத்தற்னகள், பிை 
கட்டணஙகள் செலுதது்தல், திருடடு 
அல்லது இழப்பு ஏற்்பட்டறால் அடற்டறய 
மு்டககு்தல், மற்ை வஙகி ்ெறவகைறா்ன 

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 16.indd   268 4/10/2019   6:27:38 PM



269பாடம் 16 மின்னணு செலுத்தல் முறைகள்

கட்டணம் செலுத்தல் அறமப்்பறாகும். இது 
எளிய, ்பறாதுகறாப்்பறா்ன மற்றும் உ்ட்னடி 
்பணம் செலுததும் வெதி ஆகும். இந்்த 
இற்டமுகம் இந்திய ரிெரவ வஙகியி்னறால் 
ஒழுஙகு்படுத்தப்்படடு, இரணடு வஙகிக 
கணககுகளுககு இற்ட்ய, உ்ட்னடியறாகப் 
்பணதற்த றகப்்்பசி (Mobile Platform) 
ெறா்த்னஙகள் மூலம் ்பரிமறாற்ைப் 
்பயன்படுகிைது. http://www.npci.org.in/

்பய்னறாைரி்டமிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட 
ச்தறாறகறய எடுதது அ்தன செறாந்்த 
கணககில் ்ெமிதது றவககும் மின-
்பணப்ற்ப ்்பறாலல்லறாமல், ்பரிவரத்தற்ன 
்கறாரப்்பட்ட ்்பறாச்தல்லறாம் வஙகிக 
கணககிலிருந்து ்நரடியறாக நிதிறய 
எடுதது மற்சைறாரு கணககில் செலுததுகிைது. 
்மலும் ்்தறவ மற்றும் வெதியின்படி 
திட்டமி்டப்்பட்ட ஒனறில் இருந்து ஒனறுககு 
்நரடியறா்ன ்பற்று ்கறாரிகறகறய இது 
வழஙகுகிைது.

UPI உ்ட்னடி-கட்டண-்ெறவ 
(IMPS) அடிப்்பற்டயில் உருவறாககப்்பட்டது. 
ஒரு ்பரிவரத்தற்னறய துவகக, 
UPI ்பயன்பறாடு இரணடு வழிகறை  
்பயன்படுததுகினை்ன - உலகைறாவிய 
முகவரி மற்றும் உள்ைறம முகவரி.

நவீ்ன மின்னணு ்பணப் ்பரிமறாற்ைம் 
்தனிப்்பட்ட அற்டயறாை எண (PIN), ஒரு 
முறை க்டவுச்செறால் (OTP) ் ்பறானைவற்ைறால் 
்பறாதுகறாககப்்படுகினை்ன. ஒரு ்தறானியஙகி 
தீரறவ அறமப்பு (ACH) அ்தனபின ்பணம் 
செலுததும்.

இந்திய நிதி அறமப்பு குறியீடு (Indian 
Financial System Code - IFSC) 
என்பது இந்தியறாவில் ஒவசவறாரு 

வஙகியின கிறைறயயும் ்தனித்தனியறாக 
அற்டயறாைம் கறாட்ட இந்திய ரிெரவ வஙகியறால் 
சவளியி்டப்்பட்ட 11 இலகக எண-எழுதது குறியீடு. 
இது உள்நறாடடு மின செலுத்தல்களுககறாகப் 
்பயன்படுத்தப்்படுகிைது. SWIFT குறியீடு 
ெரவ்்தெ வஙகிப் ்பரிவரத்தற்னகளுககுப் 
்பயன்படுத்தப்்படுகிைது.

16.7  ஒறுஙகிற்னந்த செலுத்தல் 
இறடமுகம்

ஒறுஙகிற்னந்்த செலுத்தல் இற்டமுகம் 
(Unified Payments Interface - UPI) 
வஙகிகளுககு இற்ட்யயறா்ன 
்பரிவரத்தற்னகறை எளி்தறாகக, இந்திய 
்்தசிய செலுத்தல் நிறுவ்னம் (NPCI) 
மூலம் உருவறாககப்்பட்ட ஒரு நிகழ் ்நர 

படம் 16.12 எஸ்பிஐ இறணய வஙகிச் நெறவ முகபபு பககம்
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வஙகிககணககிற்கு மறாற்ைறாக VPA 
்பயன்படுததுவ்தன மூலம் வஙகி கணககு 
்பற்றிய முககிய ்தகவல்கள் முழுறமயறாக 
மறைகக்படுகிைது.

Mobile banking Personal 
Identification number (MPIN) சமறாற்பல் 
்்பஙகிங ்தனிந்பர அற்டயறாை எண 
ஒவசவறாரு ்பணம் செலுத்தறலயும் 
உறுதிப்்படுத்த ்்தறவப்்படுகிைது. 
UPI ஒற்றை சமறாற்பல் ்பயன்பறாடடில் 
்பல வஙகிக கணககுகறை இயகக 
அனுமதிககிைது. சில UPI ்பயன்பறாடுகள் 
VPA இல்லறா்த ்்பறாது ஆ்தறார எணற்ன 
மடடு்ம ்பயன்படுததி ்பரிவரத்தற்னறய 
ச்தறா்டஙக அனுமதிககிைது.

�னறமைகள் 
●	 24 x 7 ் நரமும் சமறாற்பல் ெறா்த்னததின 

மூலம் உ்ட்னடியறாக ்பணப் ்பரிமறாற்ைம். 
●	 ்பல வஙகிக கணககுகறை 

அணுகுவ்தற்கறா்ன ஒற்றை சமறாற்பல் 
்பயன்பறாடற்ட ்பயன்படுதது்தல்.

●	 ஒரு செறாடுககில் நிதி ்பரிமறாற்ைததிற்கறா்ன 
அஙகீகரிப்பு. 

●	 ஒவசவறாரு ்பரிவரத்தற்னககும் அடற்ட 
எண, கணககு எண, IFSC ்்பறானை 
விவரஙகறை உள்ளி்ட ்வணடிய 
அவசியமில்றல.

●	 மின-்பணப்ற்ப, க்டன அடற்ட 
அல்லது ்பற்று அடற்ட ்்தறவப்்ப்டறாமல் 
மின்னணு ்பரிமறாற்ைஙகள் மிகவும் 
எளி்தறாக மறாறிவிடும்.

16.8  ஒபபறடபபின நபாது பணம் 
செலுத்தல்

ஒப்்பற்டப்பின ்்பறாது ்பணம் செலுத்தல் 
(Cash On Delivery - COD) என்பது 
Collection On Delivery எனறும் 
அறழககப்்படுகிைது. இது ்பணதற்த 
முனகூடடி்ய செலுததுவ்தற்கு மறாைறாக 

●	 உலகைறாவிய முகவரியில் வஙகி 
கணககு எண மற்றும் IFSC ஆகியறவ 
அ்டஙகும். 

●	 உள்ைறம முகவரி என்பது சமய்நிகர 
செலுத்தல் முகவரி.

சமய்நிகர செலுத்தல் முகவரி 
(Virtual payment address - VPA) UPI-ID 
எனறும் அறழககப்்படுகிைது,  மின்னஞெல் 
முகவரிறய ஒத்த ஒரு ்தனிப்்பட்ட முகவரி 
(எடுததுககறாடடு: ச்பயர@வஙகிச்பயர). 
இறவ ்பல வஙகிகள் மற்றும் முனசெலுதது 
்பணம் செலுத்தல் வழஙகு்னரகளி்டம் 
இருந்து ்பணம் ச்பை மற்றும் அனுப்்ப நமககு 
உ்தவுகிைது. வஙகி அல்லது நிதி நிறுவ்னம், 
ஆ்தறார எண மற்றும் வஙகி கணககு எண 
ச்தறா்டரபுற்டய ச்தறாறல்்பசி எணறணப் 
்பயன்படுததி VPA றவ உருவறாகக 
வறாடிகறகயறாைறர அனுமதிககிைது. 

UPI ஒரு கட்டறமககப்்பட்ட துறண 
்ெறவ ்தரவு (USSD) ் ெறவயறாகவும் 
கிற்டககிைது. இறணய இறணப்பு 

இல்லறா்த ்பய்னரகள் *99# எனை எணற்ன 
அறழதது இந்தியறாவிற்குள் UPI  ்ெறவகறைப் 
ச்பை முடியும். பிை வஙகி கணககிற்கு ்பணம் 
மறாற்று்தல், கட்டண ்கறாரிகறக ்்பறானை நிதிச் 
்ெறவகள் மற்றும் MPIN மறாற்று்தல், மற்றும் 
இருப்பு ெரி்பறாரத்தல் ்்பறானை நிதி அல்லறா்த 
்ெறவகள் ்தற்்்பறாது USSD கிற்டககினை்ன.
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ச்பறாருடகறை ச்பற்று சகறாண்ட பின ்பணம் 
செலுததும் முறைறய ்பற்றி விவரிககிைது. 
ச்தறா்டககததில், இந்்த செறால் சரறாகக 
்பணததிற்கு மடடு்ம ச்பறாருந்தும், ஆ்னறால் 
மற்ை வறகயறா்ன ்பணம் செலுததும் 
முறைகள் ச்பறாதுவறா்ன்தறாகிவிட்ட்தறால், 
‘்பணம்’ எனை செறால், கறா்ெறாறலகள், 
க்டன அல்லது ்பற்று அடற்டகள் சகறாணடு 
்பரிவரத்தற்னகள் செய்யவற்த குறிககும்  
"்ெகரிககும்" எனை செறால்லறாக சில 
்நரஙகளில் மறாற்ைப்்படடுள்ை்ன.

COD ச்பரும்்பறாலும் மின-
வணிகததில் கூடு்தல் கட்டணம் செலுத்தல் 
விருப்்பமறாக ்பயன்படுத்தப்்படுகிைது. 
ச்பறாருள் ஒப்்பற்டககப்்படும் ்்பறாது 
மடடு்ம ்பணம் செலுததும் நனறமறய 
இது ச்பறு்பவருககு வழஙகுகிைது, அது 
மரபுெறார அறமப்ற்ப ஒத்த்தறாக உள்ைது. 
்பணம் செலுத்தறாவிட்டறால், ச்பறாருள் 
மீணடும் விற்்பற்னயறாைருககு திருப்பி 
அனுப்்பப்்படும். 

Bharat Interface for Money 
(BHIM)
வஙகிகள் மற்றும் நிதி 

நிறுவ்னஙகள், UPI ்பரிமறாற்ைததிற்கறா்ன 
்தஙகள் செறாந்்த திைன்்பசி ்பயன்பறாடற்ட 
உருவறாககி ்பரறாமரிககினைது. ்பணததிற்கறா்ன 
்பறாரத இற்டமுகம் (BHIM) இந்திய ்்தசிய நிதி 
நிறுவ்னத்தறால் (NPCI) UPI ககறாக உருவறாககப்்பட்ட 
பிரத்யக திைன்்பசி ்பயன்பறாடு. இது 
டிெம்்பர 30 2016ல் ச்தறா்டஙகப்்பட்டது. இது 
்நரடியறாக வஙகிகள் மூலம் மின்னணு 
்பணம் செலுததுவற்த ்நறாககமறாகக சகறாணடு, 
்பணமில்லறா ்பரிவரத்தற்னகறை ்நறாககி 
உந்து்தல் ச்பறுகிைது.

நிற்னவில் சகாள்க

●	 ்பணம் செலுத்தல் என்பது ்பணம் அல்லது அ்தன மறாற்றீடுகளின மதிப்ற்ப மறாற்றுவ்தற்கு 
உலகைறாவில் ்பயன்படுத்தப்்படும் நிதியியல் கருவிகைறாகும், ்மலும் புதிய ச்தறாழில்நுட்பம் மற்றும் 
அரசு விதிமுறைகைறால் ச்தறா்டரந்து மறாறிக சகறாணடிருககினை்ன.

●	 உலகைறாவு மின்னணு ்பணம் செலுத்தல் முறையில் க்டன அடற்ட ஒரு முககிய ்பஙகு வகிககிைது. 
●	 ECS என்பது வஙகியறால் மின்னணு கறா்ெறாறலகைறாக கரு்தப்்படுகிைது. ்மலும், கறா்ெறாறலயின 

நனறமகள் மற்றும் குறை்பறாடுகள், ECS-ககு விரிவு்படுத்தப்்படுகிைது. மின்னணு தீரறவச் 
்ெறவகளில், ்த்னது கணககில் ்பற்று செய்து ்தறா்னறாக்வ மற்சைறாரு கணககில் செலுத்த ்வணடும் 
எனை வறாடிகறகயறாைரின அறிவுறுத்தல்கறை வஙகி அதிக மனி்த குறுககீடு இனறி  செய்யும். 

●	 (POS) விற்்பற்ன முற்னயின - இது வறாடிகறகயறாைரகள் க்டன மற்றும் ்பற்று அடற்டகள் 
மூலம் ச்பறாருடகள் மற்றும் ்ெறவகறை வறாஙகுவ்தற்கு ்பணம் செலுத்த வழிவறக செய்கிைது. 
வறாடிகறகயறாைர வெதிககறாக சில வஙகிகள் POS முற்னயஙகளில் ்பற்று அடற்டகறைப் 
்பயன்படுததி ்பணதற்த ச்பை அனுமதிககினை்ன. 
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BIN Bank Identification Number. வஙகி அற்டயறாை எண. க்டன அடற்ட எணணின 
மு்தல் ஆறு இலககஙகள், நிதி நிறுவ்னஙகறை ்தனிததுவமறாக அற்டயறாைம் 
கறாண்பது.

 (CVC2/CVV2) அடற்ட ெரி்பறாரப்பு குறியீடு மற்றும் அடற்ட ெரி்பறாரப்பு மதிப்பு: வறாடிகறகயறாைரின 
றகசயறாப்்பம் ்பலறகயில் அச்சி்டப்்படும் மூனறு இலகக குறியீடு, அடற்டறய 
அணுக முடியறா்த்்பறாது, ச்தறாறல ்பரிவரத்தற்னகறை செலுத்த அனுமதிககிைது. 

க்டன அடற்ட நிறுவ்னம் 
/ செயலறாககு்பவர

ச்பறுநர மற்றும்  வழஙகு்னர இற்ட்ய ்பரிவரத்தற்னறய 
ச்தரியப்்படுததுவதில் ச்பறாறுப்்பறாகும். எடுததுககறாடடு: மறாஸ்டரகறாரடு, விெறா, Rupay

இரடற்ட செலவு ஒ்ர மறையீடடு நறாணயதற்த ஒனறுககும் ்மற்்பட்ட ்பரிவரத்தற்னகளில் 
செலவழிககும் ஒரு வறக ்மறாெடி.

மின்னணு ்பணப்ற்ப ்பய்னரகள் மின்னணு ்பரிவரத்தற்னகறை விறரவறாகவும், ்பறாதுகறாப்்பறாகவும் 
செய்ய அனுமதிககிைது

்பரிசு அடற்டகள் ஒரு மின-வணிகம் ்பரிெறாக வழஙகும் ்பணததின மதிப்ற்ப சமய்நிகர வடிவில் 
சகறாணடிருககும் ஒரு கறாந்்தப்்படற்ட அல்லது சில்லு அடற்ட.

இறணய வஙகி இறணயததின வழியறாக வஙகி ்ெறவறய ச்பறுவது.
PIN ்தனிந்பர அற்டயறாை 
எண

அடற்ட  அடிப்்பற்டயிலறா்ன ்பண ்பரிவர்தறணகறை ்பறாதுகறாகக, 
நுகர்வறாருககு ஒதுககப்்படும் நிறலயறா்ன எண.

Point of Sale (POS) 
விற்்பற்ன முற்னயம்

வணிகரின மின்னணு ெறா்த்னம் மின- ்பணம் செலுத்தல்கறை 
செயல்்படுததுகிைது. இது EMV அல்லது கறாந்்தப் ்படற்டயிலிருந்து அடற்டயின 
்தகவறல ச்பருகிைது. 

பகுதி – அ 
 I.   ெரியா்ன விறடறயத ந்தரநச்தடுதது எழுதுக

1. ்பண மதிப்பின அடிப்்பற்டயில் மின்னணு கட்டணம் செலுததும் முறைறய 
__________ மற்றும் __________  எ்ன வறகப்்படுத்தலறாம்.

 அ) நுண செலுத்தல் மற்றும் ்்பரி்ன செலுத்தல்
 ஆ) நுண மற்றும் நறா்்னறா செலுத்தல்
 இ) அதிக்படெ மற்றும் குறைந்்த்படெ செலுத்தல்
 ஈ) அதிக்படெ மற்றும் ்்பரி்ன செலுத்தல்

2. பினவருவ்னவற்றுள் எது நுண செலுத்தல் வறக அல்ல?
 அ) திறரயரஙகு நுறழவுச்சீடடு வறாஙகு்தல்

வி்னாககள்
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 ஆ) மின இ்தழ்களுககு ெந்்தறா செலுத்தல்
 இ) மடிககணினிறய வறாஙகு்தல்
 ஈ) திைன்்பசி ்பயன்பறாடடுககறா்ன ்பணம் செலுதது்தல்
3. கூறறு: நுண மின்னணு செலுத்தல் முறை உயர மதிப்பு செலுத்தறல ஆ்தரிககினை்ன.
 காரணம்: விறலயுயரந்்த மறைகுறியீடடியல் செயல்்பறாடுகள் ்்பரி்ன மின்னணு 

செலுதது்தல் முறையில் ்ெரககப்்படடுள்ைது
 அ) கூற்றும் கறாரணமும் ெரி; கறாரணம் கூற்றை ெரியறாக விைககுகிைது.
 ஆ) கூற்றும் கறாரணமும் ெரி; ஆ்னறால் கூற்றை கறாரணம் ெரியறாக விைககவில்றல
 இ) கூற்று ெரி; கறாரணம் ்தவறு.
 ஈ) கூற்று ்தவறு கறாரணமும் ெரி.
4. பினவருவ்னவற்றில் எது ெரியறாக ச்பறாருந்தியுள்ைது
 அ) க்டன அடற்ட - முன்்ப செலுதது
 ஆ) ்பற்று அடற்ட - இப்்்பறாழுது செலுதது
 இ) ்ெமிததுறவககப்்படும் மதிப்பு அடற்ட - பிைகு செலுதது
 ஈ) திைன அடற்ட –  எப்்்பறாது ்வணடு மறா்னறாலும் 

செலுதது
5. ECS ன விரிவறாககம்
 அ) Electronic Clearing Services  ஆ) Electronic Cloning Services 
 இ) Electronic Clearing Station  ஈ) Electronic Cloning Station 
6. பினவருவ்னவற்றுள் எது ALTCOIN அல்ல
 அ) Litecoin  ஆ) Namecoin  இ) Ethereum  ஈ) Bitcoin 
7. பினவருவ்னவற்றுள் எது சமய்நிகர செலுத்தல் முகவரி ்பற்றிய ெரியறா்ன கூற்று ஆகும்
 அ)  வறாடிகறகயறாைரகள் ்தஙகள் மின்னஞெல் முகவரிறய VPA வறாக ்பயன்படுத்த 

முடியும்
 ஆ)  VPA ல் எணகள் அ்டஙகவில்றல
 இ) VPA ஒரு ்தனித்த (Unique) முகவரி
 ஈ)  ்பல வஙகிக கணககுகள் ஒற்றை VPA சகறாணடிருகக முடியறாது
8. க்டன அடற்டயு்டன ச்பறாருந்்தறா்த ஒனறை ்்தரச்தடுககவும் 
 அ) வறாடிகறகயறாைர ஆ) வியறா்பறாரி இ) ெந்ற்தப்்படுத்தல் ்மலறாைர ஈ) ச்பறு்பவர
9. கீழ்கண்டவற்றில் ்பற்று அடற்ட ்பற்றி ெரியறா்ன கூற்று எறவ?
 i.  ்பற்று அடற்ட ஏடிஎம் களில் ்பயன்படுத்த முடியறாது
 ii.  ்பற்று அடற்ட நிகழிநிறல ்பரிமறாற்ைஙகளில் ்பயன்படுத்த முடியறாது
 iii.  ்பற்று அடற்ட றய ச்பை வஙகி கணககு ்்தறவயில்றல
 iv.  ்பற்று அடற்ட மற்றும் க்டன அடற்ட இரணடும் ்்தறாற்ைததில் ஒனறு ்்பறால்வ 

இருககும்

 அ) i, ii, iii ஆ) ii, iii, iv இ) iii மடடும் ஈ) iv மடடும்
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3. க்டன அடற்டயின ்பகுதிகறை 
விைககி எழுதுக.

4. ்ெமிககப்்பட்ட மதிப்பு அடற்டறயயும் 
அ்தன வறககறையும் சுருககமறாக 
விைககவும்.

5. மறையீடடு நறாணயததில் அகழ்்தல் 
்பற்றி குறிப்பு வறரக.

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அளவில் 

விறடயளிககவும்
1. க்டன அடற்ட எனைறால் என்ன? 

க்டன அடற்ட மூலம் ்பணம் 
செலுததும் முறையின முககிய 
்பஙகளிப்்பறாைரகறை விைககுக.  
அ்தன நனறமகறை எழுதுக.

2. மின்னணு கணககு ்பரிமறாற்ைம் 
மற்றும் அ்தன வறககறை 
சுருககமறாக விைககுக.

3. குறிப்பு வறரக
  அ. இறணய வஙகிச் ்ெறவ
  ஆ. றகப்்்பசி வஙகிச் ்ெறவ
4. மறையீடடு நறாணயம் எனைறால் 

என்ன? அற்த விைககவும்.
5. விரிவறாக விைககவும்: 

ஒருஙகிறணந்்த செலுத்தல் 
இற்டமுகம்

10. ச்பறாருததுக 
க்டன அடற்ட எணனில்
1) மு்தல் இலககம் கணககு எண
2)  9 மு்தல் 15 வறர இலககஙகள் MII குறியீடு
3) மு்தல் 6 இலககஙகள் BIN குறியீடு
4) கற்டசி இலககம் ்ெறா்தற்ன 

இலககம்

அ) 4, 3, 2, 1 ஆ) 2, 1, 3, 4
இ) 2, 3, 4, 1 ஈ) 2, 4, 3, 1

பகுதி – ஆ 
II.    மூனறு வரிகளில் விறடயளிககவும்  

1. மின்னணு செலுத்தல் முறை 
வறரயறு.

2. நுண மின்னணு செலுதது்தல் மற்றும் 
்்பரி்ன மின்னணு செலுதது்தல் 
்வறு்படுததுக.

3. மின-்பணப்ற்ப கருதற்த விைககுக.
4. மறையீடடு நறாணயதில் கிறை 

நறாணயம் எனைறால் என்ன?

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பததியளவில் 

விறடயளிககவும்  
1. நுண மின்னணு ்பணம் செலுதது்தல் 

மற்றும் மின-வணிகததில் அ்தன 
்பஙறக வறரயறு.

2. க்டன அடற்ட மற்றும் ்பற்று அடற்ட 
ஒப்பிடடு, ்வறு்படுத்தவும்.

மைாணவர �டவடிகறக

●	 ்பல்்வறு ்பணம் செலுததும் முறைகள் ்பற்றிய விைககவுறர
●	 எந்்்தனும் விைககககறாடசி கருவிறயத ்்தரவு செய்யவும் (உ்தறாரணம் Open Office 

Impress) 
●	 ஒரு ்பணம் செலுததும் முறைறய விவரிதது சில்லுறவ உருவறாககவும். 
●	 குறிப்பிட்ட ்பணம் செலுததும் முறையின சிைப்பியல்புகறை அதில் விைககவும்.
●	 அ்தன நனறமகள் மற்றும் குறை்பறாடுகறை ்படடியலி்டவும்.
●	 மற்ை ்பணம் செலுததும் முறைகளுககு வழிமுறைகறை மீணடும் செய்யவும்.
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17போடம்

மின்-வணிக போதுகோப்பு அத�ப்புகள்

 கற்றலின் மெோக்கங்கள்
●	 மின்-ைணி்க ்பாது்காபபு அவமபபு்களின் அடிப்பவ்ட்கவளத ்்தரிநது ்்காள்ளு்தல
●	 ்பலயைறு ைவ்கயான மின்-ைணி்க அச்சுறுத்தல்கவள புரிநது ்்காள்ளு்தல
●	 மின்-ைணி்க ்பாது்காபபின் ்பரிமாைங்்கள் ்பறறி அறிநது ்்காள்ளு்தல
●	 மின்-ைணி்க ்பரிமாறறததில ்பாது்காபபு ்்தாழிலநுட்்பங்்கள் ்பறறி அறிநது ்்காள்ளு்தல

 அறிமுகம்
இவையததின் யை்கமான ைளர்ச்சியு்டன், 
இவைய்தள ்பரிைர்த்தவன்கள் முககிய 
ைர்த்த்க மாதிரியா்க மாறிவிட்்டன. இவைய 
ைளங்்கவள அடிப்பவ்டயா்க ்்காண்ட மின்-
ைணி்க ்பரிைர்த்தவன்கவள ்்பாதுமக்கள் 
ஏறறுக ்்காள்ளத ்்தா்டங்கியுள்ளனர். 
இவைய ்பரிைர்த்தவன்களால ஏற்படும் 
ைசெதிவயப ்பயன்்படுததும் ய்பாது, 
்பரிமாறறங்்களின் ்பாது்காபபு மி்கவும் 
்கைனதவ்த ஈர்ததுள்ளது. இவையததின் 
உள்ளார்ந்த ் ைளிப்பவ்ட ்தன்வம (Openness) 
மறறும் ைளப்பகிர்வு மின் ்பரிைர்த்தவனயின் 
்பாது்காபவ்பக ்கடுவமயா்க அச்சுறுததுகிறது. 
மின் ைணி்க ்பாது்காபபு அச்சுறுத்தல்கள் 
ைருைாய் இழபபு மட்டுமலலாது 
நிறுைனங்்களின் நற்்பயவரயும் ்பாதிககும்.  

17.1  மின்-வணிக போதுகோப்பு 
அத�ப்புகள்

எந்த ஒரு ைளர்நதுைரும் மின் 
ைணி்கததிறகும் ்பாது்காபபு முககியக 

்காரணியா்க உள்ளது. ைணி்க 
்பரிமாறற ந்டைடிகவ்க்களில உள்ள 
்பாது்காபபு அச்சுறுத்தல்கவளத  தீர்த்தல 
என்்பது மின்-ைணி்கததின் சீரான 
ைளர்ச்சிவய உறுதிப்படுததுை்தற்கான 
அடிப்பவ்டயாகும்.  

மின்-ைணி்க ்பாது்காபபு என்்பது இவையம் 
மூலம் மின்-ைணி்க ்பரிைர்த்தவன்கவளப 
்பாது்காப்பா்க ைழிந்டததும் ்நறிமுவற்கவளக 
்்காண்ட ஒரு ்்தாகுபபு ஆகும்.

17.2  மின்-வணிக போதுகோப்பு 
அச்சுறுததல் வதககள்

மின்-ைணி்கமானது ்த்கைல ் ்தாழிலநுட்்பம் 
மறறும் ்கணிப்்பாறி ைவலயவமபபு்களின்  
அடிப்பவ்டயில ்செயல்படுை்தால, மரபுசொர் 
ைணி்கங்்களு்டன் ஒபபிடுவ்கயில 
அது ்்தா்டர்ச்சியான ்பல ்பாது்காபபு 
பிரச்செவன்கவள எதிர்்்காள்ள 
யைணடியுள்ளது. மின்-ைணி்கப ்பாது்காபபு 
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அச்சுறுத்தல்கள் ்தற்செயலானவையயா 
(மனி்தத ்தைறு்களால ஏற்படுைது) அலலது 
உள்யநாக்கம் ்்காண்டவையா்கயைா 
இருக்கலாம். 

நச்சுநிரல, ்கணினி்களுககு தீங்கு 
விவளவிககிறது. அ்தன்மூலம், 
மின்-ைணி்கததின் ்செயலதிறன் 
மறறும் சீரான ்செயல்பாட்டில 

்பாதிபவ்ப ஏற்படுததுகிறது. சில நச்சுநிரல்கள் 
்கணினியில யசெமிதது வைக்கப்பட்டுள்ள 
அவனதது ்த்கைல்கவளயும் அழிதது, 
்்பரிய அளவில ைருைாய் மறறும் யநர 
விரயதவ்த ஏற்படுததுகின்றன. ்கணிப்்பாறி 
நச்சுநிரல்களின் ய்தாறறமும் அைறறின் 
ைவ்க்களும் ்க்டந்த ்தசொப்தததில மி்க யை்கமா்க 
அதி்கரிததுள்ளன. நச்சுநிரல ்பரவுை்தறகு சிறந்த 
ஊ்ட்கமா்க இவையம் மாறியிருககிறது. ்பல 
புதிய நச்சுநிரல்கள் இவையததின் ைழியா்க 
யநரடியா்க ்பரவி மின் ைணி்கங்்களுககு ் ்பரும் 
்்பாருளா்தார இழபவ்ப ஏற்படுததுகிறது.

்ைளிநாட்டு அலலது உள்நாட்டு, 
நிறுைனததின் உள்யள அலலது 
்ைளியய, குழு அலலது ்தனிந்பர், 
வியா்பார ய்பாட்டியாளர்்கள் அலலது 
அதிருபதி ்்தாழிளார்்கள், தீவிரைாதி்கள் 
அலலது யேக்கர்்கள், திறவம, ்்தாழில 
நுட்்ப அறிவு, ைாய்பபு மறறும் தீங்கு 
விவளவிககும் யநாக்கம் ்்காண்ட எைரும் 
மின்-ைணி்கததில ஒரு சொததியமான 
அச்சுறுத்தலா்க இருக்க முடியும். எலலா 
ைணி்கமும் ்தனக்கான பிரச்சிவன்கவள 
்்பறறிருந்தாலும், மின்-ைணி்கம் 
பின்ைரும் குறிப்பான அச்சுறுத்தல்கவள 
எதிர்்்காள்ள யநரிடும்.

1. தகவல் கசிவு (Information Leakage): 
மின்-ைணி்கததில ைர்த்த்க ஆைை 
இர்கசியங்்கள் ்கசிவு இரணடு 
முககிய ்பரிவு்கவள ்்காணடுள்ளது: 
(அ) விற்பவனயாளர் மறறும் 
ைாடிகவ்கயாளருககு இவ்டயிலான 

்பரிமாறறததின் உள்ள்டக்கம் மூன்றாம் 
்தரபபினரால திரு்டப்படுைது. (ஆ) 
ைணி்கர் அலலது ைாடிகவ்கயாளரால 
ைழங்்கப்பட்்ட ஆைைங்்கள் மறறைரால 
செட்்ட வியரா்தமா்க ்பயன்்படுத்தப்படுைது. 
இவைாறு மின்-ஆைைங்்கவள 
இவ்டமறிதது திருடு்தல ்த்கைல ்கசிவு 
என அவழக்கப்படுகிறது.

2. தரவு சிததப்பு (Tampering): ்தரவு்களின் 
நம்்ப்கத்தன்வம மறறும் யநர்வம 
்்தா்டர்்பான பிரச்சிவன மின்-
ைணி்கததின் முககிய சிக்கலா்க 
உள்ளது. இவையததின் ைழியா்க 
்தரவு்கவளப ்பரிமாறும் ய்பாது 
யேக்கர்்களால அத்தரவு்கள் ்பலயைறு 
்்தாழிலநுட்்பங்்கள் ைாயிலா்க 
்தைறான்தா்க மாறறி இலககு 
்கணிப்்பாறிககு அனுப்பப்படுகிறது. 
இ்தன் மூலம் ்தரவு்களின் 
நம்்ப்கத்தன்வம சிவ்தக்கப்படுகிறது. 

ஃபிஷிங் (Phishing) என்்பது 
ஒரு ைவ்க மின்-ைணி்க 
அச்சுறுத்தலாகும். உணவமயான 
ைங்கி அதி்காரியா்க ்தன்வன 

்பாசொங்கு ்செய்யும் ஒருைர்,  மின்னஞசெல, 
்்தாவலய்பசி அலலது குறுஞ்செய்தி மூலம் 
்பயனவர ்்தா்டர்பு ்்காணடு அைர்்களின் 
ைங்கி ்கைககு எண, ்க்டன் அட்வ்ட 
விைரங்்கள், OTP, PIN அலலது ்க்டவுச்்சொற்கள் 
ய்பான்ற முககிய ்தரவை ய்கட்டு ்தனிந்பர்்கவள 
ைவலயில சிக்க வைக்க முயறசிப்பார். அ்தன் 
விவளவு அவ்டயாள திருட்டு மறறும் நிதி 
இழபபு ய்பான்ற ய்பரழிவு ்செயல்களுககு 
ைழிைகுககும்.
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3. பண ம�ோசடிகள் (Payment frauds): 
்பைம் யமாசெடி்கள் நட்்பான யமாசெடி– 
Friendly Fraud (ைாடிகவ்கயாளர் 
்்பாய்யான ்த்கைல ்தநது, ்பைம் திரும்்ப 
்்காடுக்க ய்காரு்தல), ்்தளிைான 
யமாசெடி – Clean Fraud (திரு்டப்பட்்ட ஒரு 
்க்டன் அட்வ்டவய ்பயன்்படுத்தப்படுததி 
்்பாருட்்கவள ைாங்கு்தல) முகய்காை 
யமாசெடி – Triangulation Fraud 
(ய்பாலி நி்கழ்நிவல ்கவ்ட்கள் மலிவு 
விவல செலுவ்க்கள் அறிவிதது ்க்டன் 
அட்வ்ட ்த்கைல்கவள யசெ்கரித்தல 
அத்த்கைல்கவள விறறல) மு்தலிய உ்ப 
்்தாகுபபு்கவளக ்்காணடுள்ளன.

4. தீங்கிதைக்கும் நிரல் அச்சுறுததல்கள் 
(Malicious code threats): ஒரு 
யேக்கருககு மின்-ைணி்க ்தளததில 
்பைம் மறறும் ்பயனர் ்பறறிய ்த்கைல்கவள 
ஊடுருவி ் ்பற ்பல ்பலவீனமான ்பகுதி்கள் 
உள்ளன. தீங்கிவழககும் நிரல்கள், Cross 
Site Scripting,  அலலது SQL Injection 
மூலம், ஒரு யேக்கர் ்க்டன் அட்வ்ட 
்த்கைவல பிரித்்தடுதது, அ்தவன ்கள்ளச் 
செநவ்த்களில (Black Market) விற்பவன 
்செய்ைார். பின் அத்த்கைல்கவள 
்பயன்்படுததி மின்-ைணி்கப 
்பரிைர்த்தவன்கள் அலலது ஏடிஎம்  ல 
்பைம் எடுத்தல ய்பான்றைறறின் மூலம் 
்்பரும் நஷ்டம் உண்டாககும் யமாசெடி 
நவ்ட்்பறுது.

5. பரவல் மசதவ �றுக்கப்படல் 
தோக்குதல்கள் (Distributed Denial of 
Service - DDoS): இது ஒரு மின்-
ைணி்கத ்தளததின் யசெவைய்கததிறகு 
மி்க அதி்க யைணடுய்காள்்கவள 
்்தா்டர்நது அனுபபுை்தன் மூலம் அ்தவன 
மு்டககும் ்செயல ஆகும். Botnet வய 
்பயன்்படுததி ்பல அவ்டயாளம் ்்தரியா்த 
்கணிப்்பாறி்களில இருநது இந்த 
்தாககு்தல ந்டத்தப்படும். இந்தத ்தாககு்தல 
யசெவைய்கததின் திறவன குவறதது 

அ்தவன ்செயலிலக்கச் ்செய்யும். DDoS 
்தாககு்தல Network Flooding  என்றும் 
அவழக்கப்படுகிறது.

6. தசபர் squatting (Cyber Squatting): இது 
பின்னர் அதி்க இலா்பததிறகு விற்க 
யைணடும் என்ற யநாக்கததில மற்றாரு 
ந்பர் விரும்்பககூடிய ஒரு இவைய 
்களப்்பயவரப (Domain Names) ்பதிவு 
்செய்யும் செட்்டவியரா்த நவ்டமுவறயாகும். 
இது பு்கழ்்்பறற ைர்த்த்க முததிவர்கள் 
மறறும் ைணி்கப ்்பயர்்கவள குறிபபிட்்ட 
நிறுைனம் ்தங்்களது ்களப்்பயர்்களா்க 
்பதிவு ் செய்ை்தறகு முன் ்பதிவு ் செய்ை்தாகும். 
யமலும் வசெ்பர் squatting என்்பது ஒரு பு்கழ் 
்்பறற / நற்்பயர் ்்பறற நிறுைனததின் 
்்பயரில ய்பாலி ைவலப்பக்கதவ்த 
உருைாககி  நிறுைனததின் அதி்காரபூர்ை 
ைவலப ்பக்கம் என நம்்பச் ்செய்து 
ைாடிகவ்கயாளவரத ஏமாறறும் ்செயல 
ஆகும். 

்செப்டம்்பர் 2015 ல, “google.com” 
என்ற ்களப்்பயவர கூகிளின் 
முன்னாள் ஊழியர் 12 அ்மரிக்க 
்டாலர்்களுககு ைாங்கி, பின்னர் 

அவ்த கூகிள் நிறுைனததிறய்க 6006.13 
அ்மரிக்க ்டாலர்்களுககு விற்பவன ்செய்்தார்.

7. தடமபோதபரஸி / தடடச்சுப்மபோலி 
(Typopiracy): வ்டய்பாவ்பரஸி என்்பது 
வசெ்பர் squatting ன் ஒரு ைவ்கயாகும். சில 
ய்பாலி ைவலத்தளங்்கள் ்பயனர்்களின் 
்்பாதுைான ்தட்்டச்சு பிவழ்கவள 
்பயன்்படுததி அைர்்கவள ்தங்்கள் 
ைவலத்தளததிறகு திவசெ திருபபும் 
யமாசெடி ஆகும். இைர்்கள் ்தங்்களது 
இவைய்தளங்்களுககு ்தற்செயலான 
ய்பாககுைரதவ்த உருைாக்க 
ஏதுைா்க சில பிர்பலமான ்களப்்பயர் 
ய்பான்யற ்தங்்கள் ைவலத்தளததிறகு 
்்பயரிடுகின்றனர். எ.்கா: www.goggle.
com, www.faceblook.com
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யேககிங் என்்பது ்கணிப்்பாறி 
அலலது ைவலயவமபபிறகுள் 
அங்கீ்கரிக்கப்ப்டா்த ஊடுருைவல 
குறிககிறது. அ்தாைது 

செட்்டவியரா்தமா்க ்கணிப்்பாறியின் ்பாது்காபபு 
அரவை உவ்டதது, இவையத்தளததில 
உள்புகு்தல மறறும் இர்கசிய ்த்கைவல 
இவ்டமறித்தல ்செயல ஆகும். யேக்கர்்கள் 
்தங்்கள் ய்பாட்டியாளர்்களுககு தீங்கிவழக்க 
இவ்த ய்பான்ற ்த்கைல்கவள ்தங்்களுககு 
சொ்த்கமா்க மாறறயைா, ்தைறா்கப 
்பயன்்படுத்தயைா அலலது அழிக்கயைா 
்செய்ைார்்கள்.

17.3   மின்-வணிக போதுகோப்பின் 
பரி�ோணங்கள்

்பாது்காபபு சிக்கல்கள் மின்-
ைணி்கததிறகு மி்கவும் ்கைவலயளிககும் 
பிரச்வனயா்க இருப்ப்தால, மின்-ைணி்க 
்செயல்பாடு்களின் ்பாது்காபவ்ப உறுதி 
்செய்ைது மின்-ைர்த்த்கததின் முககிய 
ஆராய்ச்சித துவறயா்க மாறிவிட்்டது. மின்-
ைணி்கம் ்்தா்டர்புவ்டய சில ்பாது்காபபு 
அம்செங்்கள் பின்ைருமாறு.
●	 அங்கி்காரம் (Authenticity): ்தரவு 

மூலதவ்த அங்கி்கரித்தல மறறும் 
்பங்ய்கற்பாளர்்களின் அவ்டயாளதவ்த 
செரி்பார்த்தல. 

●	 இருபபு (Availability): ்தரவு ்தாம்தம் 
அலலது நீக்கதவ்த ்தடுத்தல. அ்தன் 
மூலம் ஒரு மின் ைணி்க ்தளம் ் ்தா்டர்நது 
்செயல்படுைவ்த உறுதிப்படுதது்தல.

●	 முழுவம (Completeness): அவனதது 
ைர்த்த்கத ்த்கைல்கவளயும் 
ஒன்றிவைத்தல.

●	 இர்கசியத்தன்வம (Confidentiality): 
அங்கீ்கரிக்கப்ப்டா்த ந்பர்்களி்டமிருநது 
்தரவை ்பாது்காத்தல அலலது 
அங்கீ்கரிக்கப்பட்்ட ்பயனர்்களுககு 

மட்டுயம ்தரவு கிவ்டககும் என்்பவ்த 
உறுதிப்படுதது்தல. 

●	 திறனுவ்டவம (Effectiveness): 
ைன்்்பாருள், ்மன்்்பாருள் மறறும் 
்தரவை முழுவமயா்கவும்  திறம்்ப்டவும் 
வ்கயாளு்தல.

●	 யநர்வம (Integrity): அங்கீ்கரிக்கப்ப்டா்த 
்தரவு மாறறதவ்த ்தடுத்தல. ்தரவு 
மாறறமவ்டயாமல அலலது 
மாறறியவமக்கப்ப்டாமல இருத்தல. 

●	 மறு்தலிக்கப்ப்டாதிருத்தல (Non-
repudiation): உ்டன்்படிகவ்க 
மீறாதிருத்தல. 

●	 ்தனியுரிவம (Privacy): 
ைாடிகவ்கயாளர்்களின் ்தனிப்பட்்ட 
்தரவு்கவள பிறர் ்பயன்்படுத்தாமல 
்தடுத்தல. ்தரவுக ்கட்டுப்பாட்வ்ட 
ைழங்கு்தல

●	 நம்்ப்கத்தன்வம (Reliability): 
்தனிந்பர்்கள் அலலது 
நிறுைனங்்களின் நம்்ப்கத்தன்வமவய 
அவ்டயாளங்்காைல.

●	 மீளாய்வு திறன் (Review ability): 
்தணிகவ்க ந்டைடிகவ்க்கள் 
மறறும் ைணி்கச் ்செயல்பாடு்கவள 
்கண்காணிககும் திறன்.  

்பவையத தீநிரல (Ransomware) 
என்்பது இலககு ்கணிப்்பாறியின் 
அவனதது ய்காபபு்கவளயும் 
குறியாக்கம் ்செய்து ்பைம் 

்செலுத்தப்பட்்டாலன்றி அதிமுககிய ்தரவை 
்ைளியிடுை்தா்க அச்சுறுததும் ஒரு ைவ்க 
தீநிரல ஆகும்.
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17.4  மின்-வணிக பரி�ோற்றததின் 
போதுகோப்பு ததோழில்நுடபங்கள் 

அதி்க அளவிலான ர்கசியத ்த்கைல்கள், 
மின்-ைணி்கம் ்செயல்பாடு்களில 
்பயன்்படுத்தப்படுகின்றன என்்ப்தால, 
அது ்பாது்காப்பான மறறும் 
்பாது்காக்கப்பட்்ட ைவலயவமபின் மூலம் 
்பகிரப்ப்ட யைணடும். மின்-ைணி்க 
்பரிைர்த்தவன்களில ்பாது்காபவ்ப 
உறுதிப்படுத்த அதிநவீன ்பாது்காபபு 
்்தாழிலநுட்்பங்்கள் ய்தவைப்படுகின்றன. 
்தறசெமயம் மின்-ைணி்க ்பரிைர்த்தவனயில 
உள்ள ்பாது்காபபு ்்தாழிலநுட்்பங்்கள் 
பின்ைருமாறு ைவ்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளன
●	 குறியாக்கத ்்தாழிலநுட்்பம் (Encryption 

technology)
●	 அங்கீ்கார ்்தாழிலநுட்்பம் (Authentication 

technology)
●	 ்பாது்காபபு அங்கீ்கார ்நறிமுவற்கள் 

(Authentication protocols)

17.4.1 குறியோக்கத ததோழில்நுடபம்
குறியாக்கத ்்தாழிலநுட்்பம் என்்பது ஒரு 
்செயலதிறன் மிக்க ்த்கைல ்பாது்காபபு 
அவமப்பாகும். குறியாக்க ைழிமுவற்கவளப 
்பயன்்படுததி ஒரு மூல உவரவய அர்த்தமறற 
மவறஎழுதது உவரயா்க மாறறுைது 
குறியாக்கம் என்று ைவரயறுக்கப்படுகிறது. 
இ்தனால ்தரவு்களின் இர்கசியத்தன்வம 
உறுதி ்செய்யப்படுகிறது. குறியாக்கம் 
மறறும் மவறகுறியாக்கம் ைழிமுவற்கள் 

்தரவை குறியாக்கம் அலலது 
குறிநீக்கம் ்செய்ய குறியீட்வ்ட (key) 
உ்பயயா்க்படுததுகிறது. ்தறய்பாது, இரணடு 
குறியாக்க  ்்தாழிலநுட்்பங்்கள் ்பரைலா்கப 
்பயன்்படுத்தப்படுகின்றன. அவை செமச்சீர் 
குறியீடு குறியாக்கம் மறறும் செமச்சீரறற 
குறியீடு குறியாக்கம்.

ச�ச்சீர் குறியீடு குறியோக்கம்
செமச்சீர் குறியீடு குறியாக்கம் ்நறிமுவற 
குறியாக்கம் மறறும் மவறக குறியாக்கம் 
ஆகிய இரணடிறகும் ஒயர குறியீட்வ்ட 
்பயன்்படுததுகின்றன. இதில ஒரு குறிபபிட்்ட 
நீளமுவ்டய இயல உவரவய (Plain text), 
்பல சிக்கலான ்செயல்பாடு்கள் மூலம் அய்த 
நீளம் ்்காண்ட மவறகுறி (Cipher text) 
உவரயா்க மாறறப்படுகிறது. 

செமச்சீர் குறியீடு குறியாக்கம் 
ைழிமுவற்கள் ஒரு குறியீட்வ்ட மட்டுயம 
்பயன்்படுததுை்தால, ய்காட்்பாட்டின்்படி, 
குறியாக்கம் ்செய்ை்தறகு ்பயன்்படுத்தப்பட்்ட 
துலலியமான குறியீட்வ்ட அறிந்தைர்்கள் 
மட்டுயம மவறகுறியாக்கம் ்செய்ய முடியும். 
AES, RC4, DES, 3DES ய்பான்ற பிர்பலமான 
குறியாக்க ்்தாழிலநுட்்பங்்கள் செமச்சீர் 
குறியீடு குறியாக்கம் ்நறிமுவற்கவளப 
்பயன்்படுததுகின்றன.

ச�ச்சீரற்ற குறியீடு குறியோக்கம்
செமச்சீரறற குறியீடு குறியாக்கம் 
(Asymmetric Key Encryption) ் ்பாது குறியீடு 
குறியாக்கம் என்றும் அவழக்கப்படுகிறது.  
இது ்்பாது குறியீடு மறறும் எணமுவறக 
சொன்றி்தழ்்கவள ்பயன்்படுததுகிறது. 1970 
ஆம் ஆணடுைவர செமச்சீர் குறியாக்கம் 
முவற மட்டுயம ்பயன்்பாட்டில இருந்தது. 
இதில அனுபபுநர் மறறும் ்்பறுநர் 
இருைரும் ஒயர குறியீட்வ்ட ்்பறறிருக்க 
யைணடும். இது குறியீடு ்பரிமாறறம் மறறும் 
குறியீடு யமலாணவமயில பிரச்செவனயா்க 
இருந்தது. 

Encryption

SAMPLE ENCRYPTION AND DECRYPTION PROCESS

+

+

Plain text

SSN:
783-43-1616

SSN:
783-43-1616

SSN:
Bc9Yzwoga
XBzdWogZG
9sb3lgc2I0IG
FtZXQNCg...

SSN:
Bc9Yzwoga
XBzdWogZG
9sb3lgc2I0IG
FtZXQNCg...

Plain textCipher text

Cipher text

Algorithm

Algorithm

Decryption

Figure 17.1 மடடடோ என்கிரிப்்ஷன் �றறும் 
டிக்ரிப்்ஷன் தசயல்முத்ற
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செமச்சீர் குறியாக்கம் ய்பாலிலலாமல, சீரறற 
குறியாக்கததில ்த்கைல ்பரிமாறறம் ் செய்யும் 
ந்பர்்களுககு மறறைரின் ்தனிப்பட்்ட 
குறியீடு ்்தரிநதிருக்க யைணடியதிலவல. 
ஒவ்ைாரு ்பயனரும் ்தனிப்பட்்ட குறியீடு 
மறறும்  ்்பாது  குறியீடு என அைர்்களின் 
்சொந்த குறியீட்டு ய�ாடிவய உருைாககுைர். 
்்பாது குறியீட்டு குறியாக்கம் முவறயில 
ஒரு ்்பாது குறியீட்வ்ட ்்காணடு இயல 
உவரவய மவற உவரயா்க மாறறி பின் 
ஒரு ்தனிப்பட்்ட குறியீட்வ்ட ் ்காணடு மவற 
உவரவய மீணடும் இயல உவரயா்க 
மாறறப்படுகிறது. RSA, DSS ய்பான்றவை 

செமச்சீரறற குறியீடு குறியாக்கம் 
்நறிமுவற்கவளப ்பயன்்படுததும் நன்கு 
அறியப்பட்்ட குறியாக்க ்்தாழிலநுட்்பங்்கள் 
ஆகும்.

17.4.2 அங்கீகோர ததோழில்நுடபம்
நம்்ப்கத்தன்வம, யநர்வம மறறும் 
மறு்தலிக்கப்ப்டாதிருத்தல ஆகியைறவற 
உறுதி ்செய்ைது அங்கீ்கார 
்்தாழிலநுட்்பததின் முககிய ்பணியாகும். 
இ்தவன எணமுவறச் சொன்றி்தழ்்கள் 
மறறும் எணமுவறக வ்க்யாப்பம் மூலம் 
அவ்டயலாம்.

ச�ச்சீர் குறியீடு குறியோக்கம் ச�ச்சீரற்ற குறியீடு குறியோக்கம்
மவறகுறியாக்கம் மறறும் குறியாக்க 
இரணடிறகும் ஒயர குறியீட்வ்ட   
்பயன்்படுத்தப்படுகிறது.

மவறகுறியாக்கம் மறறும் குறியாக்க இரணடிறகும் 
்ைவயைறு குறியீடு்கவள ்பயன்்படுத்தப்படுகிறது.

மவறகுறியாக்கம் அலலது குறியாக்கததின் 
யை்கம் மி்க அதி்கம்.

மவறகுறியாக்கம் அலலது குறியாக்கததின் யை்கம் 
குவறவு.

்்தளி உவர மறறும் மவறககுறியீட்டு உவர 
இரணடும் ஒயர அளைான்தா்க இருககும்

்்தளி உவர மறறும் மவறககுறியீட்டு உவரயின் 
அளவு ்ைவயைறான்தா்க இருககும்

DES, AES, RC4 ய்பான்ற ்நறிமுவற்கள் 
செமச்சீர் குறியீடு குறியாக்க ்்தாழிநுட்்ட்பதவ்த 
்பயன்்படுததுகின்றன.

RSA, ECC, DSA ய்பான்ற ்நறிமுவற்கள் 
செமச்சீரறற குறியீடு குறியாக்க ்்தாழிநுட்்ட்பதவ்த 
்பயன்்படுததுகின்றன.

இது ்தரவு்களுககு இர்கசியத்தன்வமவய 
ைழங்குகிறது. 

இது இர்கசியத்தன்வம, அங்கி்காரம் மறறும் 
மறு்தலிக்கப்ப்டாதிருத்தல ய்பான்ற நன்வம்கவள 
ைழங்குகிறது.

்பயனரின் எணணிகவ்கவய ்்பாருதது 
்பயன்்படுத்தப்படும் குறியீடு்களின் எணணிகவ்க 
அடுககு்களில அதி்கரிககிறது

்பயனரின் எணணிகவ்கவய ்்பாருதது 
்பயன்்படுத்தப்படும் குறியீடு்களின் எணணிகவ்க 
யநர்ய்காட்டில அதி்கரிககிறது
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எண்முத்றச் சோன்றிதழகள்
ஒரு எணமுவறச் சொன்றி்தழ் 
(்்பாது குறியீட்டு சொன்றி்தழ் என்று 
அவழக்கப்படுகிறது) என்்பது ஒருைரது 
்்பாது குறியீட்டின் (Public Key) 
உரிவமவய நிரூபிக்க ்பயன்்படுத்தப்படும் 
ஒரு மின்னணு ஆைைம் ஆகும். இந்த 
சொன்றி்தழில அனுபபுநரின் அவ்டயாளம் 
்பறறிய ்த்கைல்கள்,  அனுபபுநரின் 
எணமுவறக வ்க்யாப்பம் மறறும் 
அைரின் ் ்பாது குறியீடு ய்பான்ற ்த்கைல்கள் 
அ்டங்கியிருககும்.

்க்டவுச்சீட்டு மறறும் ஓட்டுனர் உரிமம் 
ய்பான்ற அவ்டயாள அட்வ்ட்களின் ்பயன்்பாடு 
ய்பான்யற எணமுவற சொன்றி்தழின் 
்பயன்்பாடும் உள்ளது. எணமுவற 
சொன்றி்தழ் அங்கீ்கரிக்கப்பட்்ட சொன்றளிபபு 
அதி்காரி்களால (Certification Authorities - CA) 
ைழங்்கப்படுகின்றது. ஒருைர் எணமுவற 
சொன்றி்தவழக ய்காருவ்கயில சொன்றளிபபு 
அதி்காரி விணைப்ப்தாரின் அவ்டயாளதவ்த 
செரி்பார்ப்பார். யமலும் விணைப்ப்தாரர் 
அவனதது ய்தவை்கவளயும் பூர்ததி்செய்்தால 
மட்டுயம, சொன்றளிபபு அலுைலர் அைரின் 

1976 ல விட்ஃபீலட் டிஃபி மறறும் மார்ட்டின் e ்ேலயமன், ்்பாது குறியீட்டு குறியாக்கம் 
என்ற ைழிமுவறவய உருைாககினார்்கள். ைணை விவளயாட்வ்ட ்பயன்்படுததி இந்த 
ைழிமுவறவய புரிநது ்்காள்ளலாம். இது C ககு ்்தரியாமல A மறறும் B எப்படி ்தங்்களின் 

ர்கசியக குறியீட்வ்ட ்்பற முடியும் என்்பவ்த விளககுகிறது. இந்த யுகதி இரணடு நி்கழ்வு்கவள (Facts) 
அடிப்பவ்டயா்க ்்காண்டது
●	 இரணடு ைணைங்்கவள ்கலநது மூன்றாம் 

ைணைதவ்த ்்பறுைது எளிது.
●	 ஒரு ைணைக ்கலவைவய ்்காடுதது பின் 

்சென்று அ்தன் செரியான மூல  ைணைங்்கவள 
்கணடுபிடிப்பது ்கடினம்.

1. மு்தலில A மறறும் B ஒரு ் ்பாதுைான ் ்தா்டக்க 
ைணைதவ்த (மஞசெள்) ்ைளிப்பவ்டயா்க 
ஏறகிறார்்கள். 

2. இபய்பாது A ஒரு ்தன்னிச்வசெ நிறதவ்தத 
(சிைபபு) ய்தர்ந்்தடுதது மஞசெளு்டன் ்கலநது 
புதிய நிறதவ்த (மஞசெள் + சிைபபு = ஆரஞசு) B ககு அனுபபுகிறார்.

3. இய்தய்பால B ஒரு ்தன்னிச்வசெ நிறதவ்தத (நீலம்) ய்தர்ந்்தடுதது அவ்த மஞசெளு்டன் ்கலநது 
புதிய நிறதவ்த (மஞசெள் + நீலம் = ்பச்வசெ) A ககு அனுபபுகிறார்.

4. யேக்கர் "C" இரணடு புதிய நிறங்்கவள (ஆரஞசு மறறும் ்பச்வசெ) ்்காணடிருக்கலாம்.  ஆனால 
்தனிப்பட்்ட நிறங்்களான A  யின் (சிைபய்பா) அலலது B யின் (நீலயமா) அலல.

5. ைணைங்்கவள மாறறி ்்காண்ட பிறகு மீணடும் A அைர் ்்பறற ்பச்வசெயு்டன் ்தனது ்தன்னிச்வசெ 
நிறமான சிைபவ்ப ்கலநது புதிய ்கலவை நிறமான ்கருபவ்ப ்்பறுகிறார். 

6. யமலும் B ்தனது ்சொந்த ்தன்னிச்வசெ நிறமான நீலதது்டன் அைர் ்்பறற ஆரஞவசெ ்கலநது புதிய 
்கலவை நிறமான அய்த ்கருபபு நிறதவ்த ்்பறுகிறார்.

7. ்பகிரப்பட்்ட இரணடு ைணைங்்கவளயும் C ்்பறறிருந்த ய்பாதும் C யால செரியான ஈறறு 
ைணைதவ்த ் ்பற இயலவிலவல. ஏ்னனில, அ்தறகு A அலலது B யின் ்தனிப்பட்்ட நிறம் (சிைபபு 
அலலது நீலம்)  ஒன்று ய்தவைப்படுகிறது.
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எணமுவற சொன்றி்தவழ ைழங்குைார். ஒரு 
மின்னணு ஆைைததில வ்க்யாப்பமி்ட 
அனுபபுநர் எணமுவற சொன்றி்தவழ 
்பயன்்படுததுவ்கயில, ்்பறுநர் அந்த 
எணமுவற வ்க்யாப்பதவ்த நம்்ப 
முடியும், ஏ்னனில அைர் சொன்றளிபபு 
அதி்காரியானைர் CA அனுபபுநரின் 
அவ்டயாளதவ்த செரி்பார்ததிருப்பார் என்று 
நம்புகிறார். 

Figure 17.2 எண்முத்றச் சோன்றிதழ

●	 Pretty Good Privacy (PGP) மறறும் 
X.509 ஆகியவை பு்கழ்்்பறற 
எணமுவறச் சொன்றி்தழ் ைவ்க்கள் 
ஆகும்.

எண்முத்றக் தகதயோப்பம்
எணமுவறக வ்க்யாப்பம் என்்பது ஒரு 
குறிபபிட்்ட மின்னணு ஆைைம், ்செய்தி 

அலலது ்பரிைர்த்தவன நம்்ப்கமான்தா 
என செரி்பார்க்கப ்பயன்்படும் ஒரு அவமபபு 
ஆகும். 

இது ஒரு ்்பறுநருககு ்த்கைல 
குறிபபிட்்ட அனுபபுநரால ்தான் 
உருைாக்கப்பட்்டது என்்ப்தற்கான 
உத்தரைா்தம் அளிககிறது. யமலும் இந்த 
்த்கைல, வ்க்யாப்பம் இடு்பைரி்டம்்தான் 
ய்தான்றிய்தா்கவும், நடுவில உள்ள ஒரு 
cracker மூலம் மாறறம் ் செய்யப்ப்டவிலவல 
என்்பவ்தயும் உறுதிப்படுததுகிறது. 

எணமுவற வ்க்யாப்பங்்கள், 
மின்னணு ஆைைங்்களின் ய்தாறறம், 
்தனிததுைம், நிவல மறறும் அனுபபுநரின் 
ஒபபு்தல ய்பான்றைறறின் ஆ்தாரபபூர்ைமான 
உறுதி்மாழி்கவள ைழங்குகிறது.

எணமுவற வ்க்யாப்பங்்கள், அதி்க 
அளவு ்பாது்காபபு மறறும் உல்க அளவிலான 
ஏறபு ஆகியைறவற ைழங்குை்தற்கா்க, 
்்பாதுக குறியீடு உள்்கட்்டவமபவ்ப 
(PKI) என அவழக்கப்படும் ஒரு 
உல்களாவிய ஏறறுக்்காள்ளப்பட்்ட 
்தரநிவலவய ்பயன்்படுததுகின்றன. ்பல 
நாடு்களில, எணமுவற வ்க்யாப்பம் 
ஆனது ்பாரம்்பரிய ைடிைங்்களான 
வ்க்யழுததி்டப்பட்்ட ஆைைங்்களின் 
அய்த செட்்ட முககியததுைதவ்தக 
்்பறறுள்ளது. நிதி ஆைைங்்கள் அலலது 
்க்டன் அட்வ்ட ்தரவு்கள் ய்பான்ற முககிய 
ஆைைங்்களில யமாசெடி அலலது 
்த்கைல சிவ்தபவ்ப ்தவிர்ப்ப்தற்கா்க 
எணமுவற வ்க்யாப்பங்்கள் ்பரைலா்கப 
்பயன்்படுத்தப்படுகின்றன.

எணமுவறச் சொன்றி்தழ், உரிமம் ் ்பறற சொன்றளிககும் அதி்காரியால (CA) ைழங்்கப்படுகிறது. NIC, 
Safescript, TCS, MTNL, e-Mudhra  ஆகியவை இநதிய அரசொல அங்கீ்கரிக்கப்பட்்ட சொன்றளிககும் 
நிறுைனங்்கள் ஆகும்.
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எணமுவறக வ்க்யாப்பம் எணமுவறச் சொன்றி்தழ்்கள்
ஒரு எணமுவறக வ்க்யாப்பம் ஒரு மின்னணு 
ஆைைம். ்செய்தி அலலது ்பரிைர்த்தவன 
உணவமயான்தா என்்பவ்த செரி்பார்க்கப ்பயன்்படும் 
ஒரு ்செயலமுவறயாகும். 

ஒரு எணமுவறச் சொன்றி்தழ் என்்பது சொன்றி்தழ் 
வைததிருப்பைருககும் ஒரு குறிபபிட்்ட ்்பாது 
குறியீட்டுககும் இவ்டயில உள்ள உறவை 
அதி்காரபபூர்ைமா்க அங்கீ்கரிககும் ஒரு ்கணிப்்பாறி 
ய்காபபு ஆகும்.

அனுப்பப்படும் ்தரவு நம்்ப்கத்தன்வமவய 
செரி்பார்க்க எணமுவறக வ்க்யாப்பங்்கள் 
்பயன்்படுத்தப்படுகின்றன.

அனுபபுனரின் நம்்ப்கத்தன்வம 
செரி்பார்க்க எணமுவறச் சொன்றி்தழ்்கள் 
்பயன்்படுத்தப்படுகின்றன.

எணமுவறக வ்க்யாப்பம் ்தரைரிவசெயில இருநய்த 
ஒரு ்தரவு ்பாது்காப்பா்க இருப்பவ்த உறுதி ்செய்ைது 
மறறும் மூன்றாம் ்தரபபினரால மாறறப்ப்டவிலவல.

எணமுவறச் சொன்றி்தழ் ஒரு ்்பாருளு்டன் ஒரு 
எணமுவறக வ்க்யாப்பதவ்த பிவைககிறது

இது ்பரிமாரப்படும் ்தரவு்களுககு அங்கீ்காரம், 
மறு்தலிக்கப்ப்டாதிருத்தல மறறும் யநர்வம 
ஆகியைறவற இது ைழங்குகிறது.

இது ்பரிமாரப்படும் ்தரவு்களுககு அங்கீ்காரம் மறறும் 
்பாது்காபவ்ப ைழங்குகிறது.

எணமுவறக வ்க்யாப்பம் Digital Signature 
Standard – DSS என்ற ்நறிமுவறவய ஐ 
்பயன்்படுததி உருைாக்கப்படுகிறது. இது ்த்கைவல 
மவறகுறியாக்க மறறும் குறியாக்க ்செய்ய SHA-1 
அலலது SHA-2 ைழிமுவறவயப ்பயன்்படுததுகிறது.

ஒரு எணமுவறச் சொன்றி்தழ் Public Key 
Cryptography Standards (PKCS) ்நறிமுவறயின் 
அடிப்பவ்டயில யைவல ்செய்கிறது. இது 
X.509 அலலது PGP ைடிைததில சொன்றி்தவழ 
உருைாககுகிறது.

ஆைைம் அனுபபும் முடிவில குறியாக்கம் 
்செய்யப்பட்டு செமச்சீரறற விவசெவயப ்பயன்்படுததி 
்்பறும் முடிவில குறியாக்கம் ்செய்யப்படுகிறது.

ஒரு எணமுவறச் சொன்றி்தழ் சொன்றி்தழ் 
உரிவமயாளர் ்்பயர் மறறும் ்்பாது குறியீடு, 
்காலாைதி ய்ததி, சொன்றி்தழ் ஆவையததின் ்்பயர், 
ஒரு சொன்றி்தழ் ஆவையததின் எணமுவறக 
வ்க்யாப்பம் ்்காணடிருககும்.

்பாது்காபபு அவ்டயாளம் என்்பது 
்பயனர்்கவள அவ்டயாளம் 
்கணடு அங்கீ்கரிக்க ்பயன்்படும் 
ைன்்்பாருள் கூறு.

17.4.3 போதுகோப்பு அங்கீகோர 
தெறிமுத்றகள்

்தறய்பாது மின்-ைணி்கததில 
்பாது்காப்பான மின்னணு ்பரிைர்த்தவன 
மறறும் ்பாது்காப்பான சொக்்கட் அடுககு 
ஆகிய இரணடு ைவ்கயான ்பாது்காபபு 
அங்கீ்கார ்நறிமுவற்கள்  ்பரைலா்கப 
்பயன்்படுத்தப்படுகின்றன. 

போதுகோப்போன மின்னணு பரிவர்தததன 
்பாது்காப்பான மின்னணு ்பரிைர்த்தவன 
(Secure Electronic Transaction - SET) 
என்்பது, குறிப்பா்க இவையம் ைழியா்க 
்க்டன் அட்வ்ட மூலம் மின்னணு ்பைம் 
்செலுத்தல்களுக்கான ்பாது்காபபு ்நறிமுவற 
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ஆகும். இது GTE, IBM, வமகயராசொபட் மறறும் 
்நட்்ஸய்கபபின் ்பங்்களிபபு்டன், 1996 ல விசொ 
மறறும் மா்ஸ்டர்்கார்டு நிறுைனங்்களால 
உருைாக்கப்பட்்டது.

SET இன் ் செயலாக்கம் எணமுவறக 
வ்க்யாப்பம் மறறும் ்பரிமாறற ்தரவின் 
குறியாக்கம் ஆகியைறறின் அடிப்பவ்டயில 
்செயலாக்கப்படுகிறது. யமலும் 
்தனியுரிவமவய (Privacy) உறுதிப்படுத்த, 
இரட்வ்டக வ்க்யாப்பங்்கவளயும் 
்பயன்்படுததுகிறது.

SET ்நறிமுவற மூன்று 
்பங்்களிப்பாளர்்கவள உள்ள்டககியது: 
ைாடிகவ்கயாளர், விற்பைர் மறறும் 
விற்பைரின் ைங்கி. இந்த அவமபபு முவறககு 
மூன்று ்பங்்களிப்பாளர்்களிலிருநதும் 
சொன்றி்தழ்்கள் ய்தவைப்படுகின்றன. 
ைாடிகவ்கயாளரின் மறறும் 
விற்பவனயாளரின் சொன்றி்தழ்்கள் அந்தந்த 
ைங்கி்களின் மூலம் ைழங்்கப்படுகின்றன. 
அ்தன் பிறகு்தான் ைர்த்த்க ்பரிைர்த்தவன 
நவ்ட்்பற முடியும். இந்த SET 
்நறிமுவறயு்டன், ்க்டன் அட்வ்ட எண 
விற்பைருககு ்்தரியாமல இருககும், 
எனயை விற்பைரின் ய்காபபு்களில 
யசெமிக்கப்ப்ட முடியாது, யமலும் ஒரு 
யேக்கர் மூலம் மீட்்க முடியாது.

திறந்த பிவையததில, ்க்டன் 
அட்வ்ட்கவள ்பயன்்படுததி ்செய்யப்படும் 
மின்னணு ்பரிைர்த்தவனயின் 
்பாது்காபபுககு இந்த ்செட் ்நறிமுவற 
உத்தரைா்தம் அளிககிறது. இதில ்பரிமாறறத 
்தரவு மாறறமவ்டயாமல இருப்பது மறறும் 
்பரிைர்த்தவன்கவள மறு்தலிக்கப்ப்டாமல 
இருப்பது ஆகியைறவற உறுதி 
்செய்ை்தது ய்பான்ற நன்வம்கள் உணடு. 
எனயை, மின்னணு ்க்டன் அட்வ்ட 
்பரிமாறறததிற்கா்க செர்ைய்தசெ அளவில 
அங்கீ்கரிக்கப்பட்்ட ்தரமா்க மாறியுள்ளது.

SET முவறவம பின்ைரும் முககிய 
அம்செங்்கவள ்்காணடுள்ளது:
●	 ்்பாது  குறியீடு குறியாக்கம் 

மறறும் ்தனிப்பட்்ட குறியீடு 
குறியாக்கம் ்பயன்்படுததி ்தரவின் 
இர்கசியத்தன்வமவய உறுதி 
்செய்யகிறது

●	 ்த்கைல்களின் உணவமத்தன்வமவய 
உறுதிப்படுத்த ்த்கைல ்்தாகுபபு 
்்தாழிலநுட்்பதவ்த ்பயன்்படுததுகிறது.

●	 ்பரிைர்த்தவனயில இரு 
்தரபபினரின் அவ்டயாளதவ்தயும் 
உறுதிப்படுததுை்தறகு இரட்வ்டப 
வ்க்யாப்பம் ்்தாழிலநுட்்பதவ்த 
்பயன்்படுததுகிறது.

படம் 17.3 http �றறும் https இதடமய மவறுபோடு
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285பாடம் 17 மின்-வணிக பாதுகாப்பு அமைப்புகள்

போதுகோப்போன சோக்தகடடு அடுக்குகள்
மி்கவும் ்்பாதுைான மவறகுறியீட்டியல 
்நறிமுவற ்பாது்காப்பான சொக்்கட் 
அடுககு்கள் (Secure Sockets Layers - 
SSL) ஆகும். SSL என்்பது இவைய 
்பரிமாறறங்்கவளப ்பாது்காப்ப்தற்கா்கன 
ஒரு ்கலபபு குறியாக்க ்நறிமுவற 
ஆகும். மா்ஸ்டர்்கார்டு, ்பாங்க ஆப 
அ்மரிக்கா, MCI மறறும் சிலிக்கான் 
கிராபிக்ஸ ஆகியயாரு்டன் இவைநது 
்நட்்ஸய்கப நிறுைனம் SSL ்தரநிவலவய 
உருைாககியது. இது இவையததில 
்தரவு ்பரிமாறறததின் ்பாது்காபவ்ப 
உறுதிப்படுததுை்தற்கான ்்பாது குறியீடு 
குறியாக்கவியல ்செயலமுவறயின் 
அடிப்பவ்டயில அவமநதுள்ளது. 

இ்தன் யநாக்கம் ஒரு அங்கீ்கார 
ந்டைடிகவ்கககு பிறகு முவனயம் மறறும் 
யசெவைய்கம் இவ்டயய ஒரு ்பாது்காப்பான 
்த்கைல்்தா்டர்பு ்த்டதவ்த (குறியாக்கம் 
்செய்ய்பட்்ட) நிறுவுைது ஆகும். 

SSL அவமப்பானது கூடு்தல 
்பாது்காபபு அடுக்கா்கச் ்செயல்படுகிறது, 
யமலும் TCP இல ்பயன்்பாட்டு அடுககு மறறும் 
ய்பாககுைரதது அடுககு ஆகியைறறுககு 
இவ்டயில உள்ள ்தரவு்களின் ்பாது்காபவ்ப 
உறுதிப்படுததுகிறது. எடுததுக்காட்்டா்க, ஒரு 
இவைய உலாவிவயப ்பயன்்படுததி SSL 
்பாது்காக்கப்பட்்ட மின்-ைணி்க ்தளதது்டன் 
்பயனவர இவைக்க, மின்-ைணி்க ்தளம் 
எந்த ஒரு கூடு்தல வ்கயாளு்தலின்றி, 
குறியாக்கப்பட்்ட ்தரவை அனுபபும். 
்பாது்காப்பான சொக்்கட்்ஸ அடுககு்கள் 
(SSL) 2001 ல ்பரிமாறற அடுககு ்பாது்காபபு 
(Transport Layer Security TLS) என்று 
்்பயர் மாறறம் ்செய்யப்பட்்டது. ஆனால, 
இன்னமும் அது SSL என்ற ்்பயரில 
பிர்பலமா்க அறியப்படுகிறது. 

இன்று, செநவ்தயில உள்ள அவனதது 
உலாவி்களும் SSL ்நறிமுவறவய 
ஆ்தரிககின்றன. யமலும் ்்பரும்்பாலான 
்பாது்காப்பான ்த்கைல்்தா்டர்பு்கள் இந்த 
்நறிமுவற மூலயம ்்தா்டர்கின்றன. SSL 
்நறிமுவறயில ்தவலயி்ட யைணடிய 
ய்தவை இலலா்த ்பயனாளருககு 
அ்தன் ்செயலாக்கம் முழுவமயா்க 
மவறக்கப்படுகிறது. ்பயனர் ்செய்ய 
யைணடிய ஒயர ்செயல உரலி http:// ககு 
்பதிலா்க https:// உ்டன் ்்தா்டங்குவ்த 
உறுதிப்படுததுைது மட்டுயம. “s” 
(secured) என்்பது, ்பாது்காக்கப்பட்்ட 
என்று ்்பாருள்்படுகிறது. இது ஒரு ்பச்வசெ 
நிற பூட்டு குறிவயயும் முன்்னாட்்டா்க 
்்காணடிருககும். 

3D போதுகோப்பு
“3D ்பாது்காபபு என்்பது இவையததில 
ஒரு ்பாது்காப்பான ்கட்்டைம் ்செலுததும் 
உ்தவும் ்நறிமுவற ஆகும். ்பரிமாறற 
்பாது்காபபின் அளவை அதி்கரிக்க 
VISA ஆல இது உருைாக்கப்பட்்டது. 
பின்னர் இது மா்ஸ்டர்்கார்ட் ஆல 
ஏறறுக்்காள்ளப்பட்்டது. இது ைவலத்தளம் 
மூலம் ்்காள்மு்தல ்செய்யும் ய்பாது, 
்கட்்டை அட்வ்ட வைததிருப்பைரின் 
சிறந்த அங்கீ்காரதவ்த ைழங்குகிறது. 
இந்த (XML அடிப்பவ்டயிலான) 
்நறிமுவறயின் அடிப்பவ்டக ்கருதது, நிதி 
அதி்காரமளித்தல ்செயலமுவறவய ஒரு 
நி்கழ்நிவல சொன்றளிபபு   அவமபபு்டன் 
இவைப்ப்தாகும். இந்த சொன்றளிபபு மாதிரி 
3 (Domains) ்களங்்கவள உள்ள்டககியது 
(எனயை 3D என்று ்்பயர்்்பறறது) அவை: 

1. ்்பறுநர் ்களம் Acquirer Domain
2. ைழங்குநர் ்களம் Issuer Domain
3. இயங்கு்தன்வம ்களம் Interoperability 

Domain
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்்பாது குறியீடு குறியாக்கதவ்த ்பயன்்படுததி SSL இன் இயக்கக ்்காள்வ்கவய 
பின்ைரும் சூழலில எளிதில புரிநது ் ்காள்ள முடியும் "குமார் ஒரு மின்-ைணி்க ்தளததில 
(abc.com) இலிருநது வ்கய்பசிவய ைாங்குகிறார்." 

1. குமார் ்தனது ்கணினி உலாவியில மூலம் abc.com ைவலத்தளதது்டன் ஒரு 
்பாது்காப்பான இவைபபின் மூலம் இவைகிறார். 

2. abc.com ைவலத்தளம் குமாருககு ்தனது மின்னணு சொன்றி்தழ் மறறும் ்்பாது 
குறியீட்வ்ட (P) அனுபபுகிறது. சொன்றி்தழ் ைழங்கும் அதி்காரி (CA) ைழங்கிய இந்த 
மின்னணு சொன்றி்தழ் abc.com யின் அவ்டயாளதவ்த நிரூபிககிறது.

3. குமாரின் உலாவி சொன்றி்தவழ யசொதிககிறது. அது (உலாவி) பின்னர் செமச்சீர் 
குறியாக்க ்நறிமுவறவய ்பயன்்படுத்த யசெவைய்கதது்டன் உ்டன்்படுகிறது. 
பின்னர் இந்த ைழிமுவறககு ய்தவையான ஒரு குறியீட்வ்ட (அமர்வு குறியீடு K)  
ய்தாராயமா்க ய்தர்வு ்செய்கிறது. 

4. குமாரின் உலாவி abc.com ககு P(K) வை அனுபபுகிறது. அ்தன் இர்கசிய குறியீடு  
S வய ்பயன்்படுததி, abc.com யசெவைய்கம் S(P(K)) = K ்கைககிடுகிறது. ஆ்க, 
குமாரின் உலாவி மறறும் abc.com யசெவைய்கம் ஆகிய இரணடின் ைசெமும் ஒயர 
குறியீடு உள்ளன.

5. குமார் ்தனது ்கைககு எண மறறும் பிற ்தரவு்கவள உள்ளிடுகிறார். அவை 
“்த்கைல’ என ைவரயறுக்கப்படும். உலாவி, குறியீடு K வை ்பயன்்படுததி 
குறியாக்கம் ்செய்யப்பட்்ட இந்த “்த்கைவல”, abc.com ககு அனுபபுகிறது, யமலும் 
யேஷ ்செயறகூறு எனப்படும் ்கணி்த ்செயல்பாட்வ்ட ்பயன்்படுததி “்த்கைல 
சுருக்கம்” ஒன்வறயும் என்ற அனுபபுகிறது.

6. குறியீடு K உ்டன் abc.com யசெவைய்கம் “்த்கைவல’ மவறயீடு நீக்கம் ்செய்ய 
முடியும். மறறும் இது ்த்கைல சுருக்கதவ்தயும் ்கைககிட்டு, குமாரின் உலாவி 
அனுபபிய சுருக்கதது்டன் ஒபபிடுகிறது. அவை ஒருங்கிவைந்தால, ்தரவு செரியா்க 
அனுப்பப்பட்டுள்ள்தா்க ்கரு்தப்படுகிறது.

நிதனவில் தகோள்க

●	 ஃபிஷிங்: ்த்கர்்பர் நம்்பறகுரியைர் ய்பால யை்டமிட்டு உள்நுவழவு சொன்று்கவள ய்பான்ற முககியமான 
்தரவை ்்தாவலய்பசி, எ்ஸஎம்எ்ஸ, மின்னஞசெல அலலது செமூ்க ஊ்ட்கங்்கள் மூலம் அவ்டைது. 

●	 சொன்றளிபபு : அனுபபுநரின் ்த்கைல ்்பரும்்பாலும் ஆைைததில யசெர்க்கப்படுகிறது, ஆனால அவை 
துலலியமறற்தா்க இருக்கலாம். ஒரு ஆைைததின் ஆ்தாரதவ்த சொன்ற்படுத்த அங்கீ்கரிக்க ஒரு 
எணமுவற வ்க்யாப்பம் ்பயன்்படுத்தப்ப்டலாம். 

●	 யநர்வம: ்பல சூழ்நிவல்களில, ஆைைததின் அனுபபுநர் மறறும் ்்பறுநருககு, இந்த ஆைைம் 
இ்டமாறறததின் ய்பாது எந்த ைவ்கயிலும் சிவ்தக்கப்ப்டவிலவல என்ற நம்பிகவ்க ய்தவைப்படும். 
ஆைைம் எணமுவற வ்க்யாப்பமி்ட்பட்டிருந்தால, பின் ஆைைததில எந்த்ைாரு திருத்தமும் 
வ்க்யாப்பதவ்த ்செலலத்தா்கா்த்தாககும்.

போடம் 17 மின்-வணிக போதுகோப்பு அத�ப்புகள்286
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●	 மறு்தலிக்கப்ப்டாதிருத்தல: மறு்தலித்தல ஒரு ்செய்திக்கான ்்பாறுபபுவ்டவமவயக துறககும்  
்செயவல குறிககிறது. மறு்தலிக்கப்ப்டாதிருத்தல ஆைைததில எணமுவற வ்க்யாப்பமிட்்டைர் 
அவ்த நிரா்கரிக்கமுடியா்தவ்த உறுதி்செய்கிறது. எணமுவற  வ்க்யாப்பமிட்்ட ஆைைங்்கள் அ்தன் 
்்பறுநருககு ஆ்தாரதவ்த ைலுப்படுததுகிறது. எனயை, பின் ஒரு யநரததில எளிதில மறுக்க முடியாது 
என்்ப்தால எணமுவற வ்க்யாப்பதவ்த, ்்பறுநர் ைலுைா்க ைலியுறுத்த முடியும். 

●	 எணமுவற வ்க்யாப்பம்: எணமுவற வ்க்யாப்பம் மறறும் எணமுவற சொன்றி்தழுககும் இவ்டயய 
உள்ள விததியாசெம் என்ன்ைனில, எணமுவற சொன்றி்தழ், ஒரு ்தரவு்டன் ஒரு வ்க்யாப்பதவ்த 
பிவைககிறது. ஆனால எணமுவற வ்க்யாப்பம், அது அனுப்பப்பட்்ட புள்ளியிலிருநது ஒரு ்த்கைல 
்பாது்காப்பா்க இருப்பவ்த உறுதி ்செய்கிறது. யைறு ைார்தவ்த்களில கூறுை்தானால: அனுபபு்பைரின் 
நம்்ப்கத்தன்வம குறிதது செரி்பார்க்க எணமுவற சொன்றி்தழ்்கள் ்பயன்்படுத்தப்படுகின்றன, அய்த 
யநரததில எணமுவற வ்க்யாப்பங்்கள் அனுப்பப்படும் ்தரவின் நம்்ப்கத்தன்வம ்பறறி செரி்பார்க்க 
்பயன்்படுத்தப்படுகிறது.

●	 சொன்றளிபபு அதி்கார அவமபபு  ்களஞசியம் என்று அவழக்கப்படும் ஒரு ் ்பாது குறியீடு ்தரவுத்தளதவ்த 
்பராமரிககிறது. அ்தன்மூலம் எணமுவற வ்க்யாப்பங்்களு்டன் ்பயனவர செரி்பார்க்க முடியும். 
சொன்றி்தழ் அதி்கார அவமப்பால ்காலாைதியான சொன்றி்தழ்்கள் ்்பாதுைா்க ்தரவுத்தளததில இருநது 
நீக்கப்படும். 

●	 முரட்டு ்தாககு்தல்கள் என்்பது எந்த குறியாக்கதவ்தயும் உவ்டக்க எளிய ்தாககு்தல முவற ஆகும்; 
அ்தாைது சொததியமான எலலா குறியீடு்கவளயும் ஒவ்ைான்றா்க முயறசி ்செய்ைது.

 
 

3D இவைய ்க்டன் அட்வ்ட மறறும் ்பறறு அட்வ்ட ்பரிைர்த்தவன்களுககு 
ைழங்்கப்படும் ஒரு கூடு்தல ்பாது்காபபு அடுககு.

மவறஎழுதது குறியாக்கம் ்செய்யப்பட்்ட ்தரவு. ்்பாதுைா்க குறியாக்க ைழிமுவறயின் 
்ைளியீடு.

Hacker - குறும்்பர் முககிய ்தரவுக்கவள அணு்க, ்கணிப்்பாறி ைவலயவமபபின் 
்பாது்காபபுச்சுைர் உவ்டககும் ஒரு ந்பர். 

மவறயீட்டுப ்பகுப்பாய்வு மவறக்கப்பட்்ட ்தரவு அலலது மவறஎழுதது உள்ள செநய்த்கததிறகுரிய 
ஆைைதவ்த ்பகுப்பாய்வு ்செய்்தல. 

Decipher மவறயீடு நீக்கம் மவறயீடு நீக்கம் ்செய்ய ஒரு முவறயான ைழிமுவற. 
்கள ்பணபுரிவமப ்்பயர்  ஒரு மின்-ைணி்க ைவலத்தள மு்கைரி, எடுததுக்காட்டு www.amazon.com
குறிமவறயாக்கம் அங்கீ்கரிக்கப்ப்டா்த அணு்கலிலிருநது ்தரவு்கவள ்பாது்காக்க / மவறக்க 

ஒரு ைழிமுவறவய ்பயன்்படுததி ஒழுங்்கறற ்தரைா்க மாறறும் முவற.  
நட்்பான யமாசெடி ைாடிகவ்கயாளர், ்்பாருட்்கவள ்்பறவிலவல என்ற ்்பாய்யான ்த்கைல 

்தநது ்செலுததிய ்பைம் திரும்்ப ்்காடுக்க ய்காரு்தல  
Hacking / ்த்கர்ப்பான் ஒரு ்கணிப்்பாறி முவறவம அலலது ைவலயவமபபில நுவழய 

அங்கீ்கரிக்கப்ப்டா்த உட்புகு்தல. அ்தாைது செட்்ட வியரா்தமா்க ஒரு 
ைவலத்தளதவ்த அணு்க ்பாது்காபவ்ப உவ்டத்தல மறறும் இர்கசிய 
்த்கைல்கவள இவ்டமறித்தல.

்செய்தி சுருக்கம் /  ்்தாகுபபு ஒரு ைவ்க யேஷ ்செயறகூறவற ்பயன்்படுததி இலக்கங்்களின் ஒறவற 
செர ைடிைததில ்தரவை உருைகித்தல.
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பகுதி – அ 
 I.   சரியோன விதடதயத 

மதர்்நததடுதது எழுதுக
1. மின்-ைணி்கததில, திரு்டப்பட்்ட 

்க்டன் அட்வ்ட ஒன்வற ்்பாருட்்கவள 
ைாங்்க  ்பயன்்படுத்தப்படும்ய்பாது, 
அது ______________ என 
அவழக்கப்படுகிறது.

 அ) நட்பு யமாசெடி
 ஆ) ்்தளிைான யமாசெடி 
 இ) முகய்கான யமாசெடி
 ஈ) வசெ்பர் SQUATTING
2. பின்ைருைனைறறுள் எது  மின்-

ைணி்க ்பாது்காபபு உறுபபு அலல?
 அ) நம்்ப்கத்தன்வம 
 ஆ) ர்கசியத்தன்வம 
 இ) ஃபிஷிங்
 ஈ) ்தனியுரிவம
3. சீரறற குறியாக்கம் __________ 

என்றும் அவழக்கப்படுகிறது. 
 அ)  ்பாது்காப்பான மின்னணு 

்பரிைர்த்தவன
 ஆ) சொன்றளிபபு அதி்காரசெவ்ப
 இ) ்்பாது குறியீடு குறியாக்கம்
 ஈ) ்பைம் ்செலுத்தல ்த்கைல

One-Time Password (OTP)
ஒரு (அமர்வு) யநர ்க்டவுச்்சொல

ஒரு உள்நுவழவு அமர்வு அலலது ்பரிமாறறததிறகு மட்டும் 
்செலலு்படியாகும் ்க்டவுச்்சொல. மின்-்பரிைர்த்தவனக்கான ஆறறல 
ைாய்ந்த ்பாது்காபபு ைழங்குகிறது.

PIN (Personal Identification 
Number)
்தனிப்பட்்ட அவ்டயாள எண

அட்வ்ட அடிப்பவ்டயிலான ்பைம் ்செலுததும் முவறயில 
நு்கர்யைார்்களுககு ஒதுக்கப்படும் நிவலயான எண.

Plaintext / cleartext
இயல உவர 

இது குறியாக்கம் ்செய்யப்ப்டா்த ்த்கைல. உள்ளீட்டுத ்தரவு சிலலு என்றும் 
அவழக்கப்படுகிறது

Traffic ஒரு குறிபபிட்்ட ்தளததிறகு ்பார்வையாளர்்களின் எணணிகவ்கவய 
குறிககும் ஒரு குறியீடு. 

4. கீழ் ்கண்ட எவை ்பாது்காபபு அங்கீ்கார 
்்தாழிலநுட்்பம் அலல

  i. எணமுவறக வ்க்யாப்பம் 
 ii. எணமுவறக ்கால முததிவர
 iii. எணமுவறக ்்தாழிலநுட்்பம்
 iv. எணமுவறக சொன்றி்தழ்்கள்
 அ) a. i, ii & iv
 ஆ) iii & iv
 இ) i, ii & iii  
 ஈ) யமறகூறிய அவனததும்
5. PGP யின் விரிைாக்கம் ------

 அ) Pretty Good Privacy
 ஆ) Pretty Good Person
 இ) Private Good Privacy
 ஈ) Private Good Person

6. இவைய ைழி ்க்டன் 
அட்வ்ட ்பரிைர்த்தவன்களில 
கீழ்்கண்ட_______ ்நறிமுவற 
்பயன்்படுத்தப்படுகிறது.

 அ)  ்பாது்காப்பான மின்னணு 
்பரிைர்த்தவன (SET)

 ஆ) எணமுவறக சொன்றி்தழ்்கள்
 இ) செமச்சீர் குறியீடு குறியாக்கம் 
 ஈ) ்்பாது குறியீடு குறியாக்கம்

வினோக்கள்
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7 ்பாது்காப்பான மின்னணு 
்பரிைர்த்தவன (SET) _________ 
ஆணடில உருைாக்கப்பட்்டது 

 அ) 1999 ஆ) 1996
 இ) 1969 ஈ) 1997
8. ்பாது்காப்பான சொக்்கட் அடுககு 

(SSL) ்நறிமுவற்கவளப 
்பயன்்படுததும் இவைய்தளங்்கவள 
_____________ மூலம் 
அவ்டயாளம் ்காைலாம்

 அ) html:// ஆ) http://
 இ) htmls:// ஈ) https://
9. 3-D ்பாது்காபபு ்நறிமுவற ______ 

ஆல உருைாக்கப்பட்்டது 
 அ) VISA ஆ) MASTERPAY
 இ) RUPAY ஈ) PAYTM
10. பின்ைருைனைறறுள் RANSOMWARE 

்்தா்டர்்பான செரியான கூறறு எது? 
 அ) தீநிரலின் ஒரு உ்ப ்்தாகுபபு அலல
 ஆ)  RANSOMWARE உ்டனடியா்க 

ய்காபவ்ப நீககுகிறது. 
 இ)  TYPOPARICY என்்பது ஒரு 

ைவ்கயான RANSOMWARE
 ஈ)  ்ப ா தி க ்க ப ்ப ட் ்ட ை ர் ்க ளி ்ட மி ரு ந து 

ய்காபபு்கவள மீட்்க ்பைம் 
ய்காரப்படும்

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விதடயளிக்கவும்  

1. ்த்கைல ்கசிவு ்பறறி எழுது்க.
2. வ்டய்பாவ்பரஸி ்பறறி சிறுகுறிபபு 

ைவர்க.
3. ஃபிஷிங் (Phishing) ்பறறி எழுது்க.

4. மின்-ைணி்கததின் ்பலயைறு 
ைவ்கயான ்பாது்காபபுத 
்்தாழிலநுட்்பங்்கவள ்பட்டியலிடு்க

5. எணமுவறக வ்க்யாப்பம் ்பறறி 
எழுது்க.

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பததியளவில் 

விதடயளிக்கவும்  
1. மின்-ைணி்க ்பாது்காபபு என்றால என்ன? 
2. ஏய்தனும் இரணடு மின்-ைணி்க 

்பாது்காபபு அச்சுறுத்தல்கவள 
்பட்டியலிடு்க.

3. செமச்சீரறற குறியீடு குறியாக்கம் ்பறறி 
எழுது்க.

4. எணமுவறச் சொன்றி்தழ் ்பறறி குறிபபு 
ைவர்க. 

5. 3D ்பாது்காபபு ்பை ்பரிைர்த்தவன 
்நறிமுவற்கவள விளககி எழு்தவும்

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பக்க அளவில் 

விதடயளிக்கவும்
1. மின்-ைணி்க ்பாது்காபபின் 

்பரிமாைங்்கள் ்பறறி எழுது்க. 
2. செமச்சீர் குறியீடு குறியாக்கம் மறறும் 

செமச்சீரறற குறியீடு குறியாக்கம் 
யைறு்ப்டாடு்கவள எழுது்க.

3. குறிபபு ைவர்க 
 அ. எணமுவறச் சொன்றி்தழ் 
 ஆ. எணமுவறக வ்க்யாப்பம்
4. ்பாது்காப்பான மின்னணு 

்பரிைர்த்தவன (SET) மறறும் அ்தன் 
்செயல்பாடு்கவள விளககு்க.

5. SSL மறறும் அ்தன் ்பணிக 
ய்காட்்பாடு்கவள விளககு்க.
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�ோணவர் தசயல்போடு
●	 குறிபபிட்்ட ்கட்்டைம் ்செலுததும் முவறயில ்பயன்்படுத்தப்படும் ்பாது்காபபு ்நறிமுவற்கவளப 

இனங்்காணு்தல.
●	 ஏய்தனும் ஒரு ்பைம் ்செலுததும் முவறவய ்பறறி விளக்கப்ப்டம் ஒன்வற உருைாக்கவும்.
●	 அந்த ்பைம் ்செலுததும் முவறயில ்பயன்்படுத்தப்படும் ்பாது்காபபு ்்தாழிலநுட்்பதவ்த விைரி.
●	 யைறு சில ்பைம் ்செலுததும் முவறககு ்செயல்பாடு்கவள மீணடும் ்செய்யவும்.
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 கற்றலின் ந�ோககஙகள்
இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றபின் மாணவர் அறிநது ககாளவது.
●	 மின்்னணு ்தரவு பரிமாற்றம் (EDI) இல் அடிப்பயட அறியவ கபறு்தல்
●	 EDI வரலாறய்ற மமமலாடடமாக அறிநதுக்ககாளளு்தல்
●	 EDI வயககயைப் புரிநதுககாளளு்தல்
●	 EDI நன்யமகள க்தரிநதுககாளளு்தல்
●	 EDI அடுக்குகயைப் பறறி அறிநதுககாளளு்தல்
●	 EDI நிைமஙகயை புரிநதுககாளளு்தல்
●	 un/edifact பறறி சுருக்கமாக அறி்தல்

18.1 அறிமுகம்
கணிப்கபாறிகளின் வைர்ச்சி 
க்தாடஙகிைதும், பல நிறுவ்னஙகள 
்தரவுகயை மேமித்து, கேைல்படுத்்த 
கணினிகயைப் பைன்படுத்்த 
க்தாடஙகி்ன. இருப்பினும் கவவமவறு 
நிறுவ்னஙகள கவவமவ்றா்ன பைன்பாடடு 
முய்றயமகயை பைன்படுத்திை்தால், 
உருவாக்கப்படும் ்தரவுகளின் வடிவயமப்பு 
ஒமர மாதிரிைாக இல்யல. நிறுவ்னஙகள 
்தஙகள வணிகத் ம்தயவகளுக்கு க்தாடர்பு 
ககாளை மவண்டிை அவசிைம் ஏறபடடால், 
அயவ மீண்டும் ்தரவுகயை மாறறி 
உளளிட (Rekey) மவண்டியிருந்தது. இ்தன் 
காரணமாக உண்டா்ன மநர விரைம் 
விைாபார நடவடிக்யககளில் கபரும் 
்தயடைாக இருந்தது. இப்பிரச்ய்னக்கு 

தீர்வு காண, சில நிறுவ்னஙகள, குறிப்பிடட 
கேந்தர வடிவயமப்யப பைன்படுத்்தத் 
க்தாடஙகி்ன. இ்தய்ன EDI ன் ம்தாற்றமாக 
கரு்த முடியும்.

வியரவிமலமை, நிறுவ்னஙகள 
EDI உபமைாகத்தின் மதிப்யப உணரத் 
க்தாடஙகி்ன. நிறுவ்னஙகள EDI 
பைன்படுத்துவது அவர்களின் க்தாழிலுக்கு 
உ்தவும் என்றும், லாபம் கபருகும் என்றும் 
நம்பி்னர். இந்த ்தரநியலகள வியரவாகவும் 
குய்றந்த வியலயிலும் ககாளமு்தல் ஆயண 
(Order) ககாடுக்க மறறும் கபாருடகயை 
விநிமைாகிக்க வழிவயக கேய்தது. 
ஆவணஙகள மரடிமைா, க்தாயல-அச்சு, 
கடலக்ஸ்-கேயதிகள அல்லது க்தாயலமபசி 
மூலமாக  மின்்னணு முய்றயில் பரிமாற்றம் 
கேயைபடட்ன. 

18போடம்

மின்்னணு தரவு பரிமோற்றம்
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விறபய்னைாைர்களுக்கும், வர்த்்தகக் 
கூடடாளிகளுக்கும் மடடும் அல்லாமல் 
ஒமர நிறுவ்னத்தின் பல துய்றகளுக்கு 
இயடமை ்தரவு பரிமாற்றத்ய்தயும் 
உளைடக்கிைது. EDIFACT, ANSI-ASC X12 
மபான்்றயவ ேர்வம்தே அைவில் ஏறகப்படும் 
EDI ்தரநியலகள ஆகும். 

1977 ல், பல்கபாருள அஙகாடி 
நிறுவ்னஙகள மறறும் அவறறின் வணிக 

EDI மூலம்"கோகிதமற்ற வணிகம்" 
மறறும் EFT மூலம் "கோகிதமற்ற நிதி 
பரிமோற்றம்" சோத்தியமோகி்றது.

மின்்னணு தரவு பரிமோற்றம்
மின்்னணு ்தரவு பரிமாற்றம் (Electronic 
Data Interchange - EDI) என்பது வர்த்்தக 
நிறுவ்னஙகளுக்கு  இயடமை மின்்னணு 
வணிக ஆவணஙகயை பரிமாற்றம் 
கேயவய்த குறிக்கும். இது ஒரு ்தனிப்பைன் 
்தடம் (Dedicated Channel) மூலமாகமவா 
அல்லது இயணைம் மூலமாகமவா 
முன் வயரைறுக்கப்படட வடிவத்தில், 
அதிக மனி்த ்தயலயீடு இல்லாமல் 
நயடகபறுகி்றது.

EDI விநிமைாக குறிப்புகள, 
வியலப்படடிைல்கள, ககாளமு்தல் 
ஆயணகள, கேைல்பாடடு ஒப்புயககள 
மபான்்ற ஆவணஙகயை பரிமாற்றம் 
கேயை பைன்படுத்்தப்படுகி்றது. வழஙகல் 
நிறுவ்னத்தின் கணினியில் இருநது இந்த 
ஆவணஙகள மநரடிைாக அனுப்பப்படும். 
இ்த்னால் பாரம்பரிை  "காகி்த" க்தாடர்பில் 
மநரும் பல பியழகயை ்தவிர்த்து, 
கபரும் மநரம் மறறும் கபாருட கேலவு 
குய்றக்கப்படும்.

இயணைம் ோர்ந்த மின்-வணிகம் 
பிரபலபமாவ்தறகு முன்பு, மின்்னணு ்தரவு 
பரிமாற்றம், க்தாழில் நிறுவ்னஙகளுக்கு 
இயடமை கபரும் வரமவறயபப் 
கபறறிருந்தது. மின்்னணு ்தரவு பரிமாற்றம் 
ஒரு நிறுவ்னத்தின், வாஙகுபவர்களுக்கும் 

படம்: 18.1 மின்்னணு ஆவண பரிமோற்றம்

EDI வரலோறு

1960 களின் பிறபகுதியில், 
அகமரிக்காவின் கப்பல், இரயில், விமா்ன 
மபாக்குவரத்து நிறுவ்னஙகள மறறும் 
ேரக்குநது (Truck) நிறுவ்னஙகள 
்தஙகள வணிகஙகளுக்காக மின்்னணு 
கேயதிகயை பரிமாறிக் ககாண்டிருந்த்ன. 
இந்த கேயதிகள கவவமவறு 
வடிவஙகளில் இருந்த்ன, அ்த்னால் 
கபாருடகள பரிமாற்றம் கேயவதில் 
சிக்கல்கள ஏறபடடது. 1968 ல் இந்த 
நிறுவ்னஙகள ்தஙகளுக்குள ஒன்்றாக 
இயணநது Transportation Data 
Coordinating Committee (TDCC) என்்ற 
குழுயவ அயமத்து EDI ்தரநியலகயை 
உருவாக்க துவஙகி்ன. 1975 ல் 
இக்குழுவால் கவளியிடப்படட TDCC 
்தரநியல மு்தல் குறிப்பிடட க்தாழில்துய்ற 
EDI ஆகும். இதில் எட கில்பர்ட முக்கிை 
பஙகளிப்பாைராக இருந்தார். பின்்னர் 
மற்ற க்தாழில்களும் ்தஙகள ்தனிப்படட 
ம்தயவகள அடிப்பயடயில் பல 
்தரப்பாடுகயை உருவாக்க க்தாடஙகி்ன.
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என்னும் ஒருஙகியணந்த EDI ்தரப்பாடுகயை 
உருவாக்கி பைன்படுத்தி வந்தது.

ANSI X12 மறறும் GTDI 
ஆகிையவ முய்றமை வட அகமரிக்கா 
மறறும் ஐமராப்பாவின் பிராநதிை EDI 
்தரப்பாடுகைாக பைன்படுத்்தப்படடு வந்த்ன. 
சில ஆண்டு மோ்தய்னக்கு பின்்னர் இரண்டு 
்தரநியலகளும் ஒருஙகியணநது கபாது 
்தரநியலகயைகளுக்கா்ன ஆராயச்சியை 
நடத்்த க்தாடஙகி்ன. ேர்வம்தே வர்த்்தகத்ய்த 
எளியமப்படுத்துவது க்தாடர்பாக (UN/ECE/
WP.4) EDI ்தரநியலகயை மமம்படுத்தும் 
பணியை கேய்தது. இய்தத் க்தாடர்நது, 
1985 இல், ஐக்கிை நாடுகள ேயப, மின்-
வணிக க்தாழில்நுடபம் உலகைவில் 
க்தாழில் துய்றக்கு உ்தவ UN/EDIFACT 
யை உருவாக்கிைது. EDIFACT கபரிதும் 
பைன்படுத்்தப்படும் EDI ்தரநியல ஆகும்.

மு்தல் EDI கேயதி, 1965 இல், 
ஹாலநது-அகமரிக்க நீராவி 
கப்பல் நிறுவ்னத்திலிருநது 

டரான்ஸ்-அடலாண்டிக் கப்பல் 
நிறுவ்னத்திறகு கடகலக்ஸ் கேயதிகயைப் 
பைன்படுத்தி அனுப்பப்படடது. கணினி ஒரு 
முழு பக்கத்ய்த கிடடத்்தடட 2 நிமிடஙகளில் 
அனுப்பியிருந்தது. இந்த கேயதிகயை காந்த 
நாடாக்களில் எழுதி பின்்னர் மறக்றாரு 
கணினியில் பைன்படுத்்த முடியும்.

18.2 EDI வகககள்
்தகவல் க்தாடர்பு இயணப்புகள மறறும் 
பரிமாற்ற ஊடகத்தின் EDI கீழகண்டவாறு 
வயகப்படு்தலாம். 
●	 மநரடி EDI
●	 VAN வழிைாக EDI
●	 FTP/VPN, SFTP, FTPS வழிைாக EDI
●	 இயணைம் வழி EDI
●	 யகப்மபசி வழி EDI

கூடடாளிகளின் ஒரு குழு, EDI ்தரப்பாடுகயை 
வயரைறுத்து பைன்படுத்்த க்தாடஙகி்ன. 1978 
ல் TDCC நிறுவ்னம் Electronic Data Interchange 
Association - EDIA) எ்ன கபைர் மாற்றம் 
கேயைப்படடது. அ்தன் பின்்னர் அந்த ஆண்டில், 
அகமரிக்க ம்தசிை ்தர நிர்ணை நிறுவ்னம் 
EDIA க்கு கபாறுப்மபறறு, American National 
Standards Institute - Accredited Standards 
Committee (ANSI-ASC) என்்றா்னது. இக்குழு 
ANSI X12 என்னும் ்தரநியலயை உருவாக்கி 
கவளியிடடது.

மறுபு்றம், ஐமராப்பிை பிராநதிைமும் 
Guidelines for Trade Data Interchange (GTDI) 

ஏய்னை பல ்தகவல் 
க்தாழில்நுடபஙகயைப் மபாலமவ, 
EDI யும் பாதுகாப்பு மறறும் 

ஆராயச்சி நிறுவ்னத்தின் மமம்பாடுகைால் 
தூண்டபடடு உருவாக்கப்படடது. 
எட கில்பர்ட, EDI யின் ்தநய்த என்று 
அயழக்கப்படுகி்றார். இவர் ்த்னது குழுவுடன் 
இயணநது 1948 கபர்லின் விமா்ன 
ேரக்கு-மபாக்குவரத்து பணியின்மபாது 
வணிக ஆவண பரிமாற்றத்திறகா்ன 
மு்தல் ்தரப்படுத்்தப்படட (856, மறறும் ANS 
மபான்்ற) வடிவயமப்யப  உருவாக்கி்னார். 
பிறகாலத்தில் அது ஒரு கணினியில் 
இருநது மறக்றாரு கணினிக்கு எவவாறு 
ஆவணஙகள அனுப்பப்படுகி்றது என்பதில் 
்தாக்கம் கேலுத்திைது. இந்த ்தரநியல, 
கமாழி ்தயடயில்லாமலும் ்தாம்தப்படுத்தும் 
குழப்பமா்ன வடிவஙகள இல்லாமலும் 
"அனுப்புயகயில் என்்ன அடஙகியிருந்தது", 
“ேரக்குகயை வழஙகுபவர் ைார்", 
மபான்்றவறய்ற கண்காணிக்க உ்தவிைது. 
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இகணய வழி EDI
இயணை அடிப்பயடயிலா்ன EDI, 
இயணைம் வழிைாக ஒரு உலாவியை 
பைன்படுத்தி நயடகபறுகி்றது. இஙகு 
நிறுவ்னஙகள ஒரு உலாவியைப் 
பைன்படுத்தி ்தரயவ ்தஙகள வர்த்்தகக் 
கூடடாளிகளுக்கு பரிமாற்றம் கேயகின்்ற்ன. 
சிறிை மறறும் நடுத்்தர நிறுவ்னஙகளுக்கு 
ஏற்ற எளியமயையும் மறறும் வேதியையும் 
ககாண்டது இயணை EDI ஆகும்.

ந�ரடி EDI
இது முய்னைம்-முய்னைம் EDI (Point-
to-Point) என்றும் அயழக்கப்படுகி்றது. 
இது பல்மவறு வணிக கூடடாளிகளுக்கும் 
இயடமை மநரடி க்தாடர்யப 
ஏறபடுத்துகி்றது. இந்த வயக EDI, க்தாடர் 
வணிக பரிவர்த்்தய்னகளுக்கும் கபரிை 
நிறுவ்னஙகளுக்கு கபாருநதும்.

VAN வழியோக EDI
இது மதிப்புக் கூடடப்படட வயலையமப்பு 
வழிைாக நயடகபறும் EDI ஆகும். இஙகு EDI 
ஆவணஙகள மூன்்றாம் ்தரப்பு (Third Party) வயல 
மேயவ வழஙகுநர்களின் ஆ்தரவுடன் பரிமாற்றம் 
கேயைப்படுகின்்ற்ன. பல நிறுவ்னஙகள 
வயலையமப்பு க்தாழில்நுடபஙகளின் 
புதுப்பித்்தல் மபான்்ற சிக்கல்கயை ்தவிர்க்க இந்த 
வயகயை விரும்புகின்்ற்ன.

FTP/VPN, SFTP, FTPS வழியோக EDI
FTP/VPN, SFTP மறறும் FTPS மபான்்ற 
கநறிமுய்றகயை பைன்படுத்தி இயணைம் 
அல்லது அகஇயணைம் அடிப்பயடயில் 
EDI ஆவணஙகயை பரிமாற்றம் கேயவது 
கபாதுவாக FTP/VPN, SFTP, FTPS வழிைாக 
EDI எ்ன அயழக்கப்படுகி்றது. 

படம் 18.2 EDI வோன் வழியோக

மதிப்பு கூடடப்படட 
வயலையமப்பு என்பது ஒரு 
நிறுவ்னம் அ்தன் கோந்த 

வயலையமப்யப அடிப்பயடைாக 
ககாண்டு மற்ற நிறுவ்னஙகளுக்கு EDI 
மேயவகயை வழஙகுவய்த குறிக்கி்றது. 
இது வணிகர்களுக்கியடமை ஒரு 
இயடத்்தரகர் மபால் கேைல்படுகி்றது. 
மதிப்பு கூடடப்படட வயலையமப்புகளின் 
மகாடபாடுகள அணுகல் உரியமகயை 
பை்னர்களுக்கு ஒதுக்கீடு மறறும் உைர் 
்தரவுப்பாதுகாப்பு வழங்தல் ஆகும். 
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18.4 EDI அடுககுகள் (Layers)
மின்்னணு ்தரவு பரிமாற்றக் கடடயமப்பு 
நான்கு கவவமவறு அடுக்குகயைக் 
குறிப்பிடுகி்றது.
●	 பைன்பாடடு அடுக்கு (Semantic layer)  
●	 ்தரப்பாடுகள அடுக்கு (Standards layer)
●	 இடமாறறு அடுக்கு (Transport layer)
●	 பரும அடுக்கு (Physical layer)

இந்த EDI அடுக்குகள ஒரு 
கணினியில் இருநது மறக்றாரு 
கணினிக்கு ்தரவு எவவாறு பாயகி்றது 
என்பய்த விவரிக்கி்றது.

EDI semantie
layer Application level services

EDIFACT business form standards

ANSI X 12 business form standards

Electronic mail X.435, MIME

FTP. TELNET

HTTP

Point to point

World Wide Web

Dial-up line, internet, I-way

EDI standard
layer

EDI transport
layer

Physical layer

படம்: 18.3 EDI அடுககுகள்

18.5 EDI உறுப்புகள் (Components)
EDI ல் நான்கு முக்கிை உறுப்புகள உளை்ன. 
அயவ

1. Standard document format
2. Translator and Mapper 
3. Communication software 

4. Communication network

18.6 EDI தரப்போடுகள் (Standards)
்தரநியல என்பது ஒடடுகமாத்்த EDI ல் 
மிக முக்கிைமா்ன பகுதிைாகும். EDI ்தரவு 
பரிமாற்றம் என்பது ஒரு ஒப்புக்ககாண்ட 

ககப்நபசி வழி EDI 
தி்றன்மபசி அல்லது பி்ற யகைடக்க 
ோ்த்னஙகயை EDI ஆவணஙகயை 
பரிமாற்றம் கேயை பைன்படுத்்தப்படும்மபாது 
அது யகப்மபசி வழி EDI எ்னப்படுகி்றது. 
யகப்மபசி வழி EDI பைன்பாடுகள, EDI 
பரிமாற்றஙகளின் மவகத்ய்த கணிேமாக 
அதிகரிக்கி்றது.

18.3 EDI �ன்கமகள்
காகி்த அடிப்பயடயிலா்ன பரிமாற்ற 
கேைலாக்கம் மறறும் பி்ற மின்்னணு 
்தரவு பரிமாற்றத்தின் உளைார்ந்த 
பிரச்சிய்னகயை தீர்க்க EDI 
உருவாக்கப்படடது. EDI  அயமப்யப 
கேைல்படுத்து்தல் மூலம் ஒரு நிறுவ்னம் 
அ்தன் விநிமைாக க்தாடர் (Supply Chain) மீது 
அதிக கடடுப்பாடயடக் ககாண்டிருக்கவும், 
மமலும் தி்றம்பட வர்த்்தகம் கேயைவும் 
முடியும். இது உறபத்தித் தி்றய்ன 
அதிகரித்து கேைல்பாடடுத் தி்றய்ன 
ஊக்குவிக்கி்றது. இ்தன் பி்ற நன்யமகள 
பின்வருமாறு.
●	 இறுதிப் பை்னர்களுக்கு மேயவயை 

மமம்படுத்து்தல்
●	 உறபத்தியை அதிகரித்்தல்
●	 பியழகள குய்றப்பு
●	 பதிலளிப்பு மநரஙகயை குய்றத்்தல்
●	 ்தானிைக்க கேைல்பாடுகள 
●	 கேலவுகள குய்றப்பு
●	 அய்னத்து க்தாழில் மறறும் வர்த்்தக 

கூடடாளிகயை ஒருஙகியணத்்தல்
●	 கேைல்பாடடு நியல பறறிை ்தகவல் 

அளித்்தல்
●	 நிதி விகி்தஙகள மமம்படுத்து்தல்
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இது வணிக பரிவர்த்்தய்னகளுக்கு 
ேர்வம்தே ்தரத்திலா்ன பல்-க்தாழில்துய்ற, 
மின்்னணு ்தரவு பரிமாற்ற ்தரப்பாடுகள 
ஆகும். மமலும் இந்த ்தரப்பாடுகளின் 
பராமரிப்பும் மமம்பாடும், ஐக்கிை நாடுகள 
ேயபயின் ஐமராப்பாவிறகா்ன கபாருைா்தார 
ஆயணைத்துடன் (UNECE) இயணந்த 
ஐக்கிை நாடுகள ேயபயின் வர்த்்தக வேதி 
மறறும் மின்்னணு வர்த்்தகத்திறகா்ன 
கபாருைா்தார ஆயணைம் (UN/CEFACT)  
மமறககாண்டுளைது. 

EDIFACT நகோப்பகம் (Directories)
EDIFACT பதிப்புகள மகாப்பகம் என்றும் 
அயழக்கப்படுகின்்ற்ன. EDIFACT 
மகாப்பகத்தில் புதிை கேயதிகயை மேர்க்க 
அல்லது புதுப்பிக்க ஏப்ரல் 1 ஆம் ம்ததி மறறும் 
அக்மடாபர் 1 ஆம் ம்ததி எ்ன வருடத்திறகு 
இருமுய்ற திருத்தி அயமக்கப்படும். 
EDIFACT மகாப்பகஙகள D.18B மபான்்ற 
கபைர்கயை ககாண்டுளை்ன.

(D மகாப்பகத்ய்த குறுக்கி்றது. 18 
என்பது ஆண்யடயும் A/B கவளியிடும் 
மா்தத்ய்த குறிக்கி்றது.)

EDIFACT துகணத்்தோகுப்பு (Subsets)
சிக்கறபாடு காரணமாக துய்ற ோர்ந்த 
EDIFACT துயணக்தாகுப்புகள 
உருவாக்கப்படடுளை்ன. EDIFACT ன் இந்த 
துயணக்தாகுப்புகள குறிப்பிடட பை்னர் 
குழுக்களுக்குரிை கேைல்பாடுகயை மடடுமம 
உளைடக்கியிருக்கும்.  எடுத்துக்காடடு: 
CEFIC - இரோை்ன க்தாழில்துய்ற

EDIFACT கடடகமப்பு (Structure)
EDIFACT ஒரு படிநியல அயமப்பாகும். 
EDIFACT ன் மமல்நியல அயமப்பு 
பரிமாற்றஙகள என்று குறிப்பிடப்படுகி்றது. 

கேயதி வடிவயமப்பின் வடிவத்தில் 
இருப்ப்தால், ஒரு ஒருஙகியணந்த EDI 
்தரத்ய்த உருவாக்குவது முக்கிைமா்ன்தாக 
கரு்தப்படுகி்றது. மிகவும் பரவலாக 
பைன்படுத்்தப்படும் EDI ்தரப்பாடுகள, ஐக்கிை 
நாடுகள ேயபயின் UN/EDFACT மறறும் 
ANSI X12. 

18.7 UN/EDIFACT 
United Nations / Electronic Data 
Interchange for Administration, Commerce 
and Transport (UN / EDIFACT) ஐக்கிை 
நாடுகள ேயபயின் மமறபார்யவயின் 
கீழ உருவாக்கப்படட ஒரு ேர்வம்தே EDI 
்தரநியல ஆகும். 1987 ல், UN/EDIFACT 
ேர்வம்தே ்தரப்படுத்்தலுக்கா்ன அயமப்பால் 
அஙகீகரிக்கப்படடது.  
இதில் ேர்வம்தே அைவில் ஒப்புக்ககாண்ட 
்தரப்பாடுகள, அடடவயணகள மறறும் 
்தறோர்பு கணினி அயமப்புகளுக்கியடமை 
உளை கடடயமக்கப்படட ்தரவுகளின் 
மின்்னணு பரிமாற்றத்திறகா்ன 
வழிகாடடு்தல்கள ஆகிையவ அடஙகும்.

EDIFACT

படம்: 18.4 UN/EDIFACT
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ஒரு EDIFACT ்தகவல் கூறு UNH ல் 
க்தாடஙகி UNT ல் முடிவயடயும். EDIFACT 
்தகவல் கூறுகயை மேயவத் ்தகவல்கள 
மறறும் ்தரவு பரிமாற்றம் எ்ன பிரிக்கலாம்.
●	 மேயவத் ்தகவல்கள

 ஒரு ்தகவயல உறுதிப்படுத்்த / 
நிராகரிக்க, மேயவத் ்தகவல்கள 
அனுப்பப்படும். 

எடுத்துககோடடு : 
❍	 CONTROL - கோறக்றாடரிைல் 

ேரிபார்ப்பு மறறும் ்தகவலின் 
வருயகயை உறுதிப்படுத்்தல் 

❍	 APERAK - க்தாழில்நுடப பியழ 
கேயதிகள மறறும் ஒப்புயக

●	 பரிமாற்ற ்தரவு 
மேயவத் ்தகவல்கள ்தவி்ற பி்ற ்தகவல் 
கூறுகள பரிமாற்ற ்தரவுகள எ்னப்படும். 
எடுத்துக்காடடு :

❍	 CREMUL - multiple credit advice
❍	 DELFOR - விநிமைாகத்திறகு 

முநய்தை முன்்னறிவிப்பு
❍	 IFTMBC - முன்பதிவு 

உறுதிப்படுத்்தல்

பரிமாற்றஙகளில் கேைல்பாடடு குழுக்கள  
உளை்ன. கேைல்பாடடுக் குழுக்கள பல 
பிரிவுகயை உளைடக்கிை ்தகவல்கயைக் 
ககாண்டுளை்ன. பிரிவுகள கலப்பு 
கூறுகைால் ஆ்னது. இறுதிநியல அயமப்பு 
ஒரு ்தரவு கூறு. 

EDI பரிமோற்றம் (Interchange)
பரிமாற்றஙகள என்றும் உய்ற 
எ்னவும் அயழக்கப்படுகி்றது. EDIFACT 
கடடயமப்பின் உைர்மடட நியல 
பரிமாற்றம் ஆகும். ஒரு பரிமாற்றம் பல 
்தகவல் கூறுகயை ககாண்டிருக்கக்கூடும். 
இது UNB ல் க்தாடஙகி UNZ உடன் 
முடிவயடகி்றது.

EDIFACT தகவல் கூறு (Message)
EDIFACT இன் அடிப்பயட ்தரநியல 
கருத்து United Nations Standard Message 
- UNSM எ்னப்படும் சீரா்ன ்தகவல் கூறுகள 
ஆகும். துயணத்க்தாகுப்புகளில் துய்றயை 
கபாறுத்து ்தகவல் வயககளின் பண்புகயை 
ஆழமாக குறிப்பிடப்படலாம். ஒவகவாரு 
EDIFACT ்தகவலும் ்தனித்்த 6 கபரிை 
ஆஙகில எழுத்துக்கைால் குறிப்பிடபடுகி்றது. 

படம் 18.5 மோதிரி EDI பயன்போடு
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Elements
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Piece of data between  
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Piece of data between  
segments UNH/UNT

Block of related data

Mixture of simple and  
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Group of related simple elements

Piece of single data

Highest Level

Lowest Level

படம்: 18.6 EDIFACT கடடகமப்பு
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எடுத்துககோடடு:
DTM + 11:200 606 200 730:203 ‘
EDIFACT ல் இந்த வரியை ஒரு பிரிவு 
என்கிம்றாம். ஒவகவாரு குறியீடடின் 
கபாருளும் வருமாறு:
●	 DTM என்பது பிரிவு அயடைாைம் மறறும் 

அது பின்வரும் ்தரவுகள ம்ததி/மநரம் 
என்பய்தக் குறிக்கி்றது. 

●	 11 என்பது ஒரு ்தரவு கூறு. இந்த 
எடுத்துக்காடடில், ஒரு ்தகுதிைாக்கி 
எந்த வயகைா்ன நிகழவு என்பய்த 
விவரிக்கி்றது. குறியீடு 11 என்்றால் 
கபாருடகள ஒப்பயடப்பு மநரம்.

●	 200606200730 என்பது ்தரவு கூறு. 
இஙகு இது CCYYMMDDHHMM என்்ற 
வடிவத்தில் ம்ததியைக் குறிக்கி்றது.

●	 203 என்பது மறக்றாரு ்தரவு கூறு. 
இது  ம்ததியின் வடிவத்ய்த குறிக்கும். 
இ்தன் கபாருள (D.18B என்்ற பதிப்பில்) 
ம்ததியின் வடிவம் CCYYMMDDHHMM, 
CC – நூற்றாண்டு, YY - ஆண்டு, MM 
- மா்தம், DD – ம்ததி, HH – மணி, MM 
- நிமிடம்)

EDIFACT பிரிப்போன்கள்  (Separator)
பின்வரும் நிறுத்்தறகுறிகள EDIFACT ்தரவு 
பிரிப்பான்கைாக  பைன்படுத்்தப்படுகின்்ற்ன. 
எடுத்துக்காடடு: UNA:+.? ‘

நிறுத்தறகுறி பயன்கள்

உயடயமக்குறி ’ பிரிவு முறறு

கூடடல் குறி + பிரிவு குறிச்கோல் மறறும் 
்தரவு உறுப்பு பிரிப்பான்

முக்காறபுளளி : ்தரவுக் கூறு பிரிப்பான்

மகளவிக்குறி ? விடுவிப்பு குறி

முறறுப்புளளி . ்தேமம் புளளி

EDIFACT பிரிவு (Segment)
EDIFACT பிரிவு என்பது ்தகவல் கூறின் 
பகுதிைாகும். பிரிவுகள ஒன்று அல்லது பல 
க்தாடர்புயடை பை்னர் ்தரவு உறுப்புகயைக் 
ககாண்டிருக்கலாம். 

பிரிவு அடடவகண (Segment Tables)
பிரிவு அடடவயண ்தகவல் கூறுகளின் 
படடிைல் ஆகும். இதில் ்தகவல் கூறு 
கபைர், அ்தன் விைக்கம் Position, Tags, 
Tag Names, Requirements designator 
மறறும் Repetitation மபான்்றயவ 
படடிைலிடப்படடிருக்கும். Requirements 
designator ஒரு ்தகவல் கூறு கடடாைமா 
(M) அல்லது நிபந்தய்னைா (C) என்பய்த 
குறிக்கும். (M) என்பது அந்த ்தகவல் கூறு 
ஒருமுய்றமைனும் கடடாைமாக இடம்கப்ற 
மவண்டும் என்பய்த குறிக்கும். (C) என்பது 
அந்த ்தகவல் கூறு ம்தயவப்படும் மபாது 
மடடுமம பைன்படுத்்தலாம் என்பய்த 
குறிக்கும்.  எடுத்துக்காடடு: C10 என்பது 
இந்த பிரிவு நிபந்தய்னைா்னது என்றும் 
0 மு்தல் 10 இயடமை மடக்கிறகா்ன ஒரு 
எண்யண குறிப்பிடலாம் என்பய்தயும் 
உணர்த்துகி்றது. 

EDIFACT கூறுகள் (Elements)
EDIFACT கூறுகள என்பது ்தரவுகளின் 
துணுக்கு ஆகும். இந்த ்தரவு உறுப்புகள 
எளியமைாகமவா அல்லது கலப்பு 
நியலயில் இருக்கலாம்.
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Example: 

UNA:+.? ‘
UNB+IATB:1+6XPPC:ZZ+LHPPC:ZZ+940101:0950+1’
UNH+1+PAORES:93:1:IA’
MSG+1:45’
IFT+3+XYZCOMPANY AVAILABILITY’
ERC+A7V:1:AMD’
IFT+3+NO MORE FLIGHTS’
ODI’
TVL+240493:1000::1220+FRA+JFK+DL+400+C’
PDI++C:3+Y::3+F::1’
APD+74C:0:::6++++++6X’
TVL+240493:1740::2030+JFK+MIA+DL+081+C’
PDI++C:4’
APD+EM2:0:1630::6+++++++DA’
UNT+13+1’
UNZ+1+1’

நிக்னவில் ்கோள்க

●	 ம்தசிை ்தர நிர்ணை மறறும் க்தாழில்நுடப நிறுவகத்தின் படி, EDI என்பது 
“பணக்கருவிகள அல்லா்த பி்ற க்தாழில் துய்ற ஆவணஙகயை மநரடிைாக இரு 
கணினிகளுக்கு இயடமை, முறறிலும் வடிவயமக்கப்படட வடிவில் நயடகபறும் 
்தவகல் பரிமாற்றம் ஆகும். 

●	 EDI என்பது “காகி்தமற்ற வணிகம் “ மறறும் EFT என்பது “காகி்தமற்ற பண 
பரிமாற்றம்”.

●	 எட கில்கபர்ட, EDI ்தநய்த என்று அயழக்கப்படுகி்றார்.
●	 1985 இல், ஐக்கிை நாடுகள ேயப, மின்-வணிக க்தாழில்நுடபம் உலகைாவிை 

நியலயில் க்தாழில் துய்றக்கு உ்தவ EDIFACT யை உருவாக்கிைது.
●	 மநரடி EDI புளளி-புளளி EDI என்றும் அயழக்கப்படுகி்றது
●	 ஒவகவாரு EDI ்தகவலும் ஆறு ஆஙகில எழுத்துகயை ககாண்ட்தாக இருக்கும். 
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FTP ஒரு கணிப்கபாறி பியணைத்தில் உளை முயணைம் மறறும் மேயவைகத்திறகு 
இயடமை மகாப்பு பரிமாறறுவ்தறகு ஒரு நியலைா்ன பியணை கநறிமுய்ற.

Interchange EDI படிநியலோர் கடடயமப்பின் மமல்மடட கேயதி

பிரிவு பிரிவுகள ஒன்று அல்லது பல க்தாடர்புயடை பை்னர் ்தரவு உறுப்புகள 
ககாண்டிருக்கும்.

பிரிப்பான்கள ்தரவு அல்லது ்தரவு கூறுகயை பிரிக்க பைன்படுத்்தப்படும் நிறுத்்தக்குறிகள 
குறிக்கி்றது.

TDCC மபாக்குவரத்து ்தரவு க்தாடர்பாடல் குழு - மு்தல் க்தாழில்துய்ற EDI ்தரநியல.

Telex ஒரு வயக க்தாயல அச்சிைநதிரம்

VAN மதிப்புக் கூடடப்படட பியணைம், ஒரு மூன்்றாம் ்தரப்பு 
பியணை மேயவ வழஙகுநர்.

ANSI-ASC American National Standards Institute - Accredited Standards Committee

UN / EDIFACT United Nations / Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and 
Transport 

பகுதி – அ 
 I.   சரியோ்ன விகடகயத் 

நதர்ந்தடுத்து எழுதுக
1. EDI விரிவாக்கம்
 அ) Electronic Details Information 
 ஆ) Electronic Data Information
 இ) Electronic Data Interchange
 ஈ) Electronic Details Interchange
2. பின்வருவ்னவறறில் வர்த்்தகம், 

மபாக்குவரத்து, காப்பீடு, வஙகி 
மறறும் சுஙக துய்றகளில் ்தவகல் 
பரிமாற்றத்திறகு எ்ன ேர்வம்தே 
அைவில் அஙகீகரிக்கப்படட 
நியலைா்ன வடிவயமப்பு எது?

 அ) SSL ஆ) SET
 இ) FTP ஈ) EDIFACT

3. மு்தல் க்தாழில்துய்றக்கா்ன EDI 
்தரநியல எது?  

 அ) TDCC  ஆ) VISA 
 இ) Master ஈ) ANSI
4. UNSM விரிவாக்கம் ____
 அ)  Universal Natural Standard 

message
 ஆ)  Universal Notations for Simple 

message
 இ) United Nations Standard message
 ஈ)  United Nations Service message 
5. பின்வருவ்னவறறுள எது EDI ்தரவு 

பரிமாற்ற வடிவம் அல்ல?
 அ) VML ஆ) XML
 இ) ANSI ASC X12  ஈ) TXT

வி்னோககள்

போடம் 18 மின்்னணு தரவு பரிமோற்றம்300
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பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விகடயளிககவும்  

1. EDI வயரைறு
2. EDI மூலம் பரிமாற்றம் கேயைப்படும் 

சில வயக வணிக ஆவணஙகயை 
படடிைலிடுக.

3. EDI யின் நான்கு முக்கிை கூறுகள 
எயவ?

4. EDIFACT மகாப்பகஙகள என்்றால் 
என்்ன?

5. EDI துயணக்குழு பறறி குறிப்பு 
வயரக.

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்தியளவில் 

விகடயளிககவும் 
1. VAN வழிைாக EDI சிறுகுறிப்பு 

வயரக.
2. EDI அடுக்குகயைப் படடிைலிடுக.
3. UN/EDIFACT பறறி குறிப்பு வயரக.
4. EDIFACT கேயதி வயககயை குறிப்பு 

வயரக.
5. EDI பிரிப்பான்கள பறறி எழுதுக. 

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அளவில் 

விகடயளிககவும்
1. பல்மவறு வயகைா்ன EDI 

வயககயை விைக்குக.
2. EDI நன்யமகள ைாயவ?
3. EDIFACT அயமப்பு பறறி எழுதுக.

6. EDI ன் ்தநய்த என்று 
அயழக்கப்படுபவர் ைார்? 

 அ) ோர்லஸ் பாமபஜ் 
 ஆ) எட கில்பர்ட
 இ) பாஸ்கல்
 ஈ) மமறகூறிை எவரும் இல்யல
7. EDI அடிப்பயட நிைமஙகள
 அ) ்தரவுத் ்தரநியல
 ஆ) கநறிமுய்றகள
 இ) (அ) மறறும் (ஆ)
 ஈ) (அ) மறறும் (ஆ) இல்யல
8. EDIFACT விரிவாக்கம் 
 அ)  EDI for Admissible  Commercial 

Transport
 ஆ)  EDI for Advisory Committee and 

Transport
 இ)  EDI for Administration, Commerce 

and Transport 
 ஈ)  EDI for Admissible Commerce and 

Trade 
9. EDIFACT பதிப்புகள ________ 

என்றும் அயழக்கப்படுகி்றது. 
 அ) கேயதி வயககள
 ஆ) துயண க்தாகுதிகள
 இ) மகாப்பகஙகள
 ஈ) மகாப்புய்றகள
10. ஒறய்ற EDIFACT கேயதிகளில் உளை 

எழுத்துக்களின் எண்ணிக்யக
 அ) 5 ஆ) 6 இ) 4 ஈ)3

மோணவர �டவடிககக

●	 பல வயகைா்ன EDI ்தரநியலகயை விைக்கும் விைக்கப்படத்ய்த ்தைாரிக்கவும். (எ.கா. 
வயல EDI)
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ேபஜ்ேமக்்கர் - ஆெைத்ணத ெடிெணமத்தல்

01
செய்முறை

வினா
 (a) ல�ஜ்லமக்கறரத் திைநது கீழ்க்கண்ட அளவுகளுடன் கூடிய ஒரு புதிய 

ஆவைத்றத உருவோக்கவும்.
  �க்க அளவு - A4
  �க்கங்களின் எண்ணிக்றக - 4
  லமல் �க்க ஓரம் 1.25 அங்கு�ம் மற்ை �க்கங்கள் 0.75 அங்கு�ம்

 (b) கீழ்க்கண்ட உறரறய உள்ளிடவும்.
  HAPPINESS
  Happiness is often confused with fun, good living, and riches. Sometimes fun is 

equated with happiness. Fun is what we experience while doing an activity, whereas 
happiness is a residual and long-lasting feeling. The path to happiness is long and full 
of challenges. Happiness requires life-long pursuit.

 (c) HAPPINESS என்னும் தற�பபிற்கு எழுத்து வறகயின் அளவு 18 புள்ளிகள், 
எழுத்து வறக Arial, தடிமன், றமய இறெவு ஆகிய வடிவூடடல்கறளச் செய்க.

 (d) �த்திக்கு கீழ்க்கண்ட வடிவூடடல்கறளச் செய்க.
  (a) Font   -  Arial
  (b) Font size - 12
  (c) Alignment  –  Justified
  (d) Leading  – 20   

  (e) ஆவைத்றத ‘happiness’  என்ை ச�யரில் லெமிக்க.  
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வசய்முணற
1. Start > All Programs > Adobe > PageMaker 7.0 > Adobe PageMaker 7.0 

என்ை வரிறெயில் கிளிக் செய்து ஒரு புதிய ல�ஜ்லமக்கர் ஆவைத்றதத் திைக்கவும். 
�டத்தில் கோடடியுள்ளவோறு அலடோப ல�ஜ்லமக்கர் ென்ைல் திறர லதோன்றும்.

 ேநாக்்கம்
ல�ஜ்லமக்கறரத் திைநது சகோடுக்கப�டட அளவுகளுடன் கூடிய ஒரு புதிய ஆவைத்றத 
உருவோக்குதல்
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2. �டடிப�டறடயில் File > New என்�றதக் கிளிக் செய்யவும். (அல்�து) Ctrl + N என்னும் 
விறெப��றக குறுக்கு வழிறயப �யன்�டுத்தவும். இது Document Setup உறரயோடல் 
ச�டடிறயத் திைக்கும்.

� Page Size கீழிைங்கு �டடிபச�டடியில் கிளிக் செய்து A4 என்னும் �க்க அளறவத் 
லதர்நசதடுக்கவும்.

� Number of pages  உறரபச�டடியில் 4 எை உள்ளிடவும்.
� ஓரங்களின் அளறவ கீழ்க்கண்டவோறு மோற்ைவும்.
 Inside  – 0.75 inches
 Outside  – 0.75 inches
 Top – 1.25 inches
 Bottom – 0.75 inches
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3. OK  ச�ோத்தோறை கிளிக் செய்யவும். �டத்தில் கோடடியுள்ளவோறு Untitled – 1 என்ை 
ச�யரில் புதிய ஆவைம் திறரயில் லதோன்றும்.

4. சடக்ஸ்ட டூற�க் கிளிக் செய்து ஒரு உறரத்சதோகுதிறய உருவோக்கவும். பிைகு கீலழ 
சகோடுக்கப�டடுள்ள உறரறய தடடச்சு செய்யவும்.

 HAPPINESS
 Happiness is often confused with fun, good living, and riches. Sometimes fun is 

equated with happiness. Fun is what we experience while doing an activity, whereas 
happiness is a residual and long-lasting feeling. The path to happiness is long and full 
of challenges. Happiness requires life-long pursuit.
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5. சடக்ஸ்ட டூற�க் சகோண்டு ‘HAPPINESS’ என்�றதத் லதர்நசதடுக்கவும். Character 
Control Palette மூ�ம் எழுத்து வறக Arial, எழுத்து வறகயின் அளவு 18 புள்ளிகள், 
Leading  22 எை மோற்ைவும். Bold ச�ோத்தோறைக் கிளிக் செய்யவும். பிைகு றமய 
இறெவிற்கு Shift + Ctrl + C என்னும் ெோவி லெர்மோைத்றத அழுத்தவும். 
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6. சடக்ஸ்ட டூற�க் சகோண்டு �த்திறயத் லதர்நசதடுக்கவும். Character Control Palette 
மூ�ம் எழுத்து வறக Arial, எழுத்து வறகயின் அளவு 12 புள்ளிகள், Leading 20 எை 
மோற்ைவும். பிைகு லநர்த்தி இறெவிற்கு Shift + Ctrl + J என்னும் ெோவி லெர்மோைத்றத 
அழுத்தவும்.
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7. ஆவைத்றத ‘happiness’ என்ை ச�யரில் லெமிக்க
 விறெப��றகயில் Ctrl + S என்�றத அழுத்தவும் அல்�து �டடிப�டறடயில் File > 

Save என்�றதக் கிளிக் செய்யவும். Save publication உறரயோடல் ச�டடி லதோன்றும். 
File name உறரபச�டடியில் ‘happiness’ எை தடடச்சு செய்து Save ச�ோத்தோறைக் 
கிளிக் செய்யவும்.

வெளியீடு

HAPPINESS
Happiness is often confused with fun, good living, and riches. Sometimes fun is 

equated with happiness. Fun is what we experience while doing an activity, whereas 

happiness is a residual and long-lasting feeling. The path to happiness is long and 

full of challenges. Happiness requires life-long pursuit.

முடிவு
எதிர்�ோர்க்கப�டட முடிவு கிறடத்தது.
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ேபஜ்ேமக்்கர் - அறிவிப்புப் பலண்கணய 
உருொக்குதல்

02

வினா
ல�ஜ்லமக்கறரப �யன்�டுத்தி கீழ்க்கண்ட மோைவர் அறிவிபபுப ��றகறய உருவோக்கு.

 ேநாக்்கம்
ல�ஜ்லமக்கறரப �யன்�டுத்தி மோைவர் அறிவிபபுப ��றகறய உருவோக்குதல்.

வசய்முணற
1. Start > All Programs > Adobe > PageMaker 7.0 > Adobe PageMaker 7.0   

என்ை வரிறெயில் கிளிக் செய்து ஒரு புதிய ல�ஜ்லமக்கர் ஆவைத்றதத் திைக்கவும். 
2. �டடிப�டறடயில் File > New என்�றதக் கிளிக் செய்யவும். (அல்�து) Ctrl + N என்னும் 

விறெப��றக குறுக்கு வழிறயப �யன்�டுத்தவும். இது Document Setup உறரயோடல் 
ச�டடிறயத் திைக்கும்.

3. OK ச�ோத்தோறை கிளிக் செய்யவும். இபச�ோழுது Untitled – 1 என்ை ச�யரில் புதிய 
ஆவைம் திறரயில் லதோன்றும்.

4. சரக்டோங்கல் டூற�ப �யன்�டுத்தி 100 mm x 100 mm அளவுள்ள ச�டடிறய வறரய 
லவண்டும். அதில் சியோன் (Cyan) நிைத்றத நிரப�வும். tint மதிபற� 25 ெதவீதமோக 
மோற்ைவும். இபச�ோழுது ச�டடி கீழ்க்கண்டவோறு லதோன்றும்.

செய்முறை
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5. இலதல�ோன்று 100 mm x 15 mm அளவுள்ள மற்சைோரு ச�டடிறய வறரய லவண்டும். 
அதில் கருபபு (black) நிைத்றத நிரப�வும். இநதப ச�டடிறய சியோன் (Cyan) நிைம் 
நிரப�ப�டட ச�டடியின் லமல்�குதியில் றவக்கவும். இபச�ோழுது ச�டடி கீழ்க்கண்டவோறு 
லதோன்றும்.
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6. சடக்ஸ்ட டூற�க் கருபபு நிைப ச�டடியின் இடது ஓரத்திலிருநது வ�து ஓரம் வறர 
கிளிக் செய்து இழுக்க லவண்டும். பின்ைர் அதில் “ Student Notice Board” என்று 
தடடச்சு செய்ய லவண்டும்.

 எழுத்தின் நிைமும் ச�டடியின் நிைமும் ஒன்ைோக (கருப�ோக) இருக்கும். உறரறய 
தடடச்சு செய்து முடித்தவுடன் Ctrl + A  என்னும்  விறெப��றக குறுக்கு வழி மூ�ம் 
உறரறய லதர்நசதடுக்கவும்.

 Character Control palette மூ�ம் எழுத்தின் அளறவ 20 புள்ளிகளோக மோற்ைவும். Bold 
�ணிக்குறிறயக் கிளிக் செய்யவும். Reverse ச�ோத்தோறைக் கிளிக் செய்தோல் உறர 
சவள்றள நிைமோக மோறும். உறரறய றமய இறெவு செய்ய Shift + Ctrl + C என்னும் 
விறெப��றக குறுக்கு வழிறயப �யன்�டுத்தவும். இபச�ோழுது மோைவர் அறிவிபபுப 
��றக கீழ்க்கண்டவோறு திறரயில் லதோன்றும்.

வெளியீடு

முடிவு
எதிர்�ோர்க்கப�டட முடிவு கிறடத்தது.
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வினா
ல�ஜ்லமக்கறரப �யன்�டுத்தி கீழ்க்கண்ட விசிடடிங் கோர்றட உருவோக்கு.

ேநாக்்கம்
ல�ஜ்லமக்கறரப �யன்�டுத்தி சகோடுக்கப�டடுள்ள விசிடடிங் கோர்றட உருவோக்குதல்.

வசய்முணற
1. Start > All Programs > Adobe > PageMaker 7.0 > Adobe PageMaker 7.0  
என்ை வரிறெயில் கிளிக் செய்து ஒரு புதிய ல�ஜ்லமக்கர் ஆவைத்றதத் திைக்கவும்.
�டத்தில் கோடடியுள்ளவோறு அலடோப ல�ஜ்லமக்கர் ென்ைல் திறர லதோன்றும்.

ேபஜ்ேமக்்கர் - விசிட்டிங் ்கார்ணட உருொக்குதல்

03
செய்முறை
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2. �டடிப�டறடயில் File > New என்�றதக் கிளிக் செய்யவும். (அல்�து) Ctrl + N என்னும் 
விறெப��றக குறுக்கு வழிறயப �யன்�டுத்தவும். இது Document Setup உறரயோடல் 
ச�டடிறயத் திைக்கும்.
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3. OK  ச�ோத்தோறை கிளிக் செய்யவும். �டத்தில் கோடடியுள்ளவோறு Untitled – 1 என்ை 
ச�யரில் புதிய ஆவைம் திறரயில் லதோன்றும்.

4. இபச�ோழுது அளவீடுகறள Inches லிருநது Millimetersக்கு மோற்ைவும். 
 �டடிப�டறடயில் File > Preferences > general  என்ை கடடறளறயக் கிளிக் செய்யவும். 

(அல்�து) விறெப��றகயில் Ctrl + K என்�றத அழுத்தவும். இபச�ோழுது Preferences 
உறரயோடல் ச�டடி லதோன்றும்.

 அதில் Measurements மற்றும் Vertical ruler கீழிைங்கு �டடிபச�டடியில் Millimeters  
என்�றதத் லதர்நசதடுக்கவும்.
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5. கருவிப ச�டடியிலிருநது சரக்டோங்கல் டூற�த் லதர்நசதடுத்து செவ்வகம் வறரயவும்.
6. Control Palette இல் width  95 mm  எைவும் height  55 mm எைவும் மோற்ைவும்.  
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7. கருவிபச�டடியில் சடக்ஸ்ட டூற� கிளிக் செய்யவும். தடடச்சு செய்ய லவண்டிய 
உறரயின் எல்ற�றயக் குறிபபிட செவ்வகத்தின் இடது மூற�யிலிருநது வ�து 
மூற� வறர கிளிக் செய்து இழுக்கவும்.

8. ந�ரின் ச�யறர உள்ளிடடு, அறத சடக்ஸ்ட டூல் மூ�ம் லதர்நசதடுக்கவும். Control 
Palette மூ�ம் லதறவயோை எழுத்து வறக மற்றும் எழுத்தின் அளறவக் சகோடுக்கவும். 
பின்ைர் வ�து புைமோக சிறிது நகர்த்தவும்.
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9. �டிநிற� 7 ஐ மறு�டியும் செய்யவும். நிறுவைத்தின் ச�யறர உள்ளிடடு, அறத 
சடக்ஸ்ட டூல் மூ�ம் லதர்நசதடுக்கவும். Control Palette மூ�ம் லதறவயோை எழுத்து 
வறக மற்றும் எழுத்தின் அளறவக் சகோடுக்கவும். பின்ைர் வ�து புைமோக சிறிது 
நகர்த்தவும். முதல் எழுத்றத சடக்ஸ்ட டூல் மூ�ம் லதர்நசதடுத்து எழுத்து வறகயின் 
அளறவ ச�ரிதோக்கவும்.
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10. �டிநிற� 7 ஐ மறு�டியும் செய்யவும். நிறுவைத்தின் முகவரிறய உள்ளிடடு, அறத
சடக்ஸ்ட டூல் மூ�ம் லதர்நசதடுக்கவும். Control Palette மூ�ம் லதறவயோை எழுத்து
வறக மற்றும் எழுத்தின் அளறவக் சகோடுக்கவும். பின்ைர் வ�து புைமோக சிறிது
நகர்த்தவும்.

வெளியீடு

முடிவு
எதிர்�ோர்க்கப�டட முடிவு கிறடத்தது.
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வினா
ல�ஜ்லமக்கறரப �யன்�டுத்தி கீழ்க்கண்ட ல�பிறள (Label) உருவோக்கு.

ேநாக்்கம்
ல�ஜ்லமக்கறரப �யன்�டுத்தி சகோடுக்கப�டடுள்ள ல�பிறள (Label) உருவோக்குதல்.

வசய்முணற
1. Start > All Programs > Adobe > PageMaker 7.0 > Adobe PageMaker 7.0   என்ை

வரிறெயில் கிளிக் செய்து ஒரு புதிய ல�ஜ்லமக்கர் ஆவைத்றதத் திைக்கவும்.
2. �டடிப�டறடயில் File > New என்�றதக் கிளிக் செய்யவும். (அல்�து) Ctrl + N என்னும்

விறெப��றக குறுக்கு வழிறயப �யன்�டுத்தவும். இது Document Setup உறரயோடல்
ச�டடிறயத் திைக்கும்.

3. OK  ச�ோத்தோறை கிளிக் செய்யவும். இபச�ோழுது Untitled – 1 என்ை ச�யரில் புதிய
ஆவைம் திறரயில் லதோன்றும்.

ேபஜ்ேமக்்கர் - 
ஒரு ேலபிணள (Label) உருொக்குதல்

04
செய்முறை
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4. பிைகு அளவீடுகறள Inches லிருநது Millimeters க்கு மோற்ை லவண்டும். 
 �டடிப�டறடயில் File > Preferences > general  என்ை கடடறளறயக் கிளிக் செய்யவும். 

(அல்�து) விறெப��றகயில் Ctrl + K என்�றத அழுத்தவும். இபச�ோழுது Preferences 
உறரயோடல் ச�டடி லதோன்றும்.

அதில் Measurements மற்றும் Vertical ruler கீழிைங்கு �டடிபச�டடியில் Millimeters  என்�றதத் 
லதர்நசதடுக்கவும்.

5. கருவிபச�டடியிலிருநது சரக்டோங்கல் டூற�த் லதர்நசதடுத்து செவ்வகம் வறரயவும்.
6. Control Palette இல் width  100 mm எைவும் height  40 mm எைவும் மோற்ைவும்.  
7. �டடிப�டறடயில் Element > Rounded corners என்�றதக் கிளிக் செய்யவும்.
8. Rounded corners உறரயோடல் ச�டடியிலிருநது லதறவயோை வடிவத்றதத் 

லதர்நசதடுக்கவும். இபச�ோழுது வடடமுறை செவ்வகம் லதோன்றும்.
9. கருவிபச�டடியில் சடக்ஸ்ட டூற�க் கிளிக் செய்து, செவ்வகத்திற்குள் ஒரு 

உறரத்சதோகுதிறய உருவோக்கவும்.
10. Name : என்�றதத் தடடச்சு செய்து நுறழவு விறெறய அழுத்தவும்.
 STD :  என்�றதத் தடடச்சு செய்து நுறழவு விறெறய அழுத்தவும்.
 Section : என்�றதத் தடடச்சு செய்து நுறழவு விறெறய அழுத்தவும்.
 School : என்�றதத் தடடச்சு செய்து நுறழவு விறெறய அழுத்தவும்.
 Subject :  என்�றதத் தடடச்சு செய்து நுறழவு விறெறய அழுத்தவும்.
11. சடக்ஸ்ட டூற�க் சகோண்டு உறர முழுவறதயும் லதர்நசதடுக்கவும்.
12. �டடிப�டறடயில் Type > Indents / Tabs என்�றதக் கிளிக் செய்யவும். (அல்�து) 

விறெப��றகயில் Ctrl + I என்�றத அழுத்தவும். 
13. வ�து tab ஐ 90 mm அளவில் ச�ோருத்தவும்.  leader ச�ோத்தோறைக் கிளிக் செய்து வரும் 

�டடியலில் புள்ளிக்லகோடறடத் லதர்நசதடுக்கவும். பின்ைர் Apply ச�ோத்தோறைக் 
கிளிக் செய்யவும்.
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14. இபச�ோழுது லதறவயோை ல�பிள் உருவோக்கப�டடிருக்கும்.

வெளியீடு

முடிவு
எதிர்�ோர்க்கப�டட முடிவு கிறடத்தது.
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வசய்முணற
1. (MYSQL command prompt றய திைக்க) XAMPP control panel வழியோக
2. தரவுத்தளத்தில் உங்களுறடய �யைர் ச�யர் (user name) மற்றும் கடவுச்செோல்ற�ப

(password) �யன்�டுத்தி உள்நுறழதல்
3. சகோடுக்கப�டட  DDL MysQL விைோவற�யிறை செயல்�டுத்தி சவளியீடறடப ச�றுக.

SYNTAX: 
Based on the below syntax queries are built and executed.
* CREATE DATABASE testDB;
* CREATE TABLE table_name (column1datatype,column2datatype,column3datatype,   .... );
* ALTER TABLE `table_name` ADD COLUMN `column_name` `data_type`;
* DROP DATABASE databasename;
* SELECT * FROM TABLE NAME
* INSERT INTO table_name( field1, field2,...fieldN )   VALUES ( value1, value2,...valueN );
* UPDATE table_name SET field1 = new-value1, field2 = new-value2 [WHERE Clause]
* DROP TABLE table_name ;

1. CREATE -  தரவுத்தளம் மற்றும் அதன் ச�ோருடகறள உருவோக்குதல்  (table, index,
views, store procedure, function, and triggers)

2. ALTER - ஏற்கைலவ இருக்கும் தரவுத்தளத்றத மோற்றியறமத்தல்.
3. DROP - தரவுத்தளத்தில் உள்ள ச�ோருறள நீக்குதல்.
4. SELECT - தரவுத்தளத்தில் ஒரு தகவற� திரும்� எடுத்தல்.
5. INSERT - தரறவ ஒரு அடடவறையில் லெர்த்தல்.
6. UPDATE - அடடவறையில் ஏற்கைலவ உள்ள தரறவ லமம்�டுத்துதல்
7. DELETE -  தரவுத்தள அடடவறையில் உள்ள அறைத்துத் தகவல்கறளயும்

நீக்குதல்.

ேநாக்்கம்
My sql ஐப �யன்�டுத்தி DDL மற்றும் DML விைவற�ச் செய�ோக்கல் 

MYSQL: தரவுத்தளத்தில் உள்ள 
்கட்டணள்களின் பயன்பாடு

05
செய்முறை
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நிரல்
CREATE DATABASE SchoolDB;

CREATE TABLE student(

studentID int,

LastName varchar(255),

FirstName varchar(255),

Address varchar(255),

City varchar(255) 

);

ALTER TABLE `members` ADD COLUMN `credit_card_number` VARCHAR(25);

DROP DATABASE SchoolDB

SELECT * FROM student

INSERT INTO student    (studentID ,LastName , FirstName,Address,City  )    VALUES

   (“002”, “Ram”,”Kumar”, “ROJA NAGAR”,”CHENNAI”);

SELECT * FROM student

UPDATE student SET LastName = ‘SRI’ WHERE studentID = 003;

SELECT * FROM student

DROP TABLE student ;

SELECT * FROM student
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வெளியீடு
Database created

Table created:

studentID LastName FirstName Address City

Table Altered

Database dropped

StudentID LastName FirstName Address City

101 C Priya 1, new street Trichy

202 S Ramu 5, North garden St Madurai

One row inserted.

StudentID LastName FirstName Address City

101 C Priya 1, new street Trichy

202 S Ramu 5, North garden St Madurai

002 Ram Kumar ROJA NAGAR CHENNAI

003 R Krishna Park Street Coimbatore

StudentID LastName FirstName Address City

101 C Priya 1, new street Trichy

202 S Ramu 5, North garden St Madurai

002 Ram Kumar ROJA NAGAR CHENNAI

003 SRI Krishna Park Street Coimbatore

Table dropped.

Table not found.
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வசய்முணற 
1. Xampp Server (Apache) துவங்குதல்.
2. Goto நிகர் லகோபபுறைக்கு செல்லுதல் (Virtual path folder) (c:\xampp\ntdoc)
3. test.php file லகோபபிறை உருவோக்கி, நிரற� தடடச்ெ செய்க.
4. (http://local host/test.php) என்ை �டடற� �யன்�டுத்தி உங்கள் வற� உ�ோவியில்

(web browser)நிரற� இயக்கவும்.

நிரல்
<html>
<body>
<?php
echo “Welcome to  Our School”;
$color = “blue”;
echo “My car is “ . $color . «<br>”;

echo “My dress is “ . $COLOR . «<br>”;

echo “My box is “ . $coLOR . «<br>”;

// test whether a number is greater than 30, 20 or 10 using ternary operator
functiontrinary_Test($n){
$r = $n > 30
? “greater than 30”
: ($n > 20
? “greater than 20”
: ($n >10
? “greater than 10”

ேநாக்்கம்
அடிப�றடPHP நிரற� உருவோக்கி சவளியீடறட ச�றுதல்.

PHP – அடிப்பணட நிரல்

06
செய்முறை
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: “Input a number atleast greater than 10!”)); 
echo $n.” : “.$r.”\n”;
}
trinary_Test(32);
trinary_Test(21);
trinary_Test(12);
trinary_Test(4);
 ?>

</body>

</html>

வெளியீடு

Welcome to  Our School

My car is blue
My dress is
My box is

32 : greater than 30                                        
21 : greater than 20                                        
12 : greater than 10                                        
4 : Input a number atleast greater than 10!
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PHP – மாறி்கணள உருொக்கி இயக்குதல்

07
செய்முறை

வசய்முணற
1. நிகர் லகோபபுறைக்கு செல் (Virtual path folder) (c:\xampp\ntdoc)
2. Variable.php லகோபபிறை உருவோக்கி நிரற� தடடச்சு செய்க.
3. (http://local host/variable.php) என்ை  URL றய �யன்�டுத்தி உங்கள் வற�

உ�ோவியில் (web browser) நிரற� இயக்கவும்.
நிரல்
<html>
<body>
<?php
$a = 25; // Numerical variable
$b = “Hello”; // String variable
 $c = 5.7; // Float variable
echo ‚Number is : “.$a.‚<br/>”;
echo ‚String is : “.$b.‚<br/>”;
echo “Float value : “.$c;
$txt = “INDIA”;
echo “I love $txt!”;
$x = 2;
$y = 2;
echo $x + $y;
function demo() {
        echo «<p>Variable x inside function is: $x</p>»;
}
demo();

ேநாக்்கம்
Xampp server (Apache) றய சதோடங்கு
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echo “<p>Variable x outside function is: $x</p>”;
function myTest() {

 static $a = 0;
 echo $a;
 $a++;

}

myTest();
echo “<br>”;
myTest();
echo “<br>”;
myTest();
 ?>
</body>
<html>

வெளியீடு

Number is : 25 
String is : Hello 
Float value : 5.7
I LOVE INDIA
4
0
1
2
Variable x inside function is:
Variable x outside function is: 2
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ECHO மற்றும்  PRINT 
அறிக்ண்கணய உருொக்கி இயக்குதல்.

08
செய்முறை

 ேநாக்்கம்
PHP நிரலில்  ECHO மற்றும்  PRINT அறிக்றகறய உருவோக்கி இயக்குதல்.

வசய்முணற

1. Xampp Server றய சதோடங்கு 
2. நிகர் லகோபபுறைக்கு செல்லு (Virtual path folder) (c:\xampp\htdocs)
3. echo-print.php  லகோபபிறை உருவோக்கி, நிரற� தடடச்சு செய்க.
4 (http://local host/function.php) என்ை URL றய �யன்�டுத்தி உங்களின் வற� 

உ�ோவியில்  (web browser) நிரற� இயக்கவும். 

நிரல்
<html>

<body>

<?php

//Use Echo 

echo “Welcome to Tamilnadu<br>”;

 // Use ‘print’ to print on console

print “Welcome to our School!<br>***********”;
$txt1 = “Learn PHP”;
$txt2 = “Daily”;
$x = 5;
$y = 4;
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echo “<h2>” . $txt1 . «</h2>»;
echo “Study PHP “ . $txt2 . «<br>”;
echo $x + $y;
$txt3 = “Hello”;
$txt4 = “Welcome”;
$x = 7;
$y = 3;

print “<h2>” . $txt3 . «</h2>»;
print “Hi “ . $txt4 . «<br>”;
print $x + $y;
?>
</body>

</html>

வெளியீடு

Welcome to Tamilnadu

Welcome to our School!

***********

Learn PHP
Study PHP  Daily
9

HELLO
Hi Welcome
10
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வசய்முணற
1. Xampp serverறய சதோடங்குதல் 
2. நிகர் லகோபபுறைக்கு செல் (c:\xampp\htdocs)
3. function.php  லகோபற� உருவோக்கி, நிரற� தடடச்சு செய்க.
4. (http://local host/function.php) என்ை URLறய �யன்�டுத்தி உங்களின் 

வற�உ�ோவியில்  (web browser) நிரற� இயக்கவும்.

(http://localhost/ funtion.php)
<html>
<body>
<?php
// Displays the length of the string
echostrlen(“Hello world!”);
//Counting number of words in a String
echo str_word_count(“Good Morning All”);
// Reversing a string
echo strrev(“welcome”);
// calculates position of strong
echo strpos(“Hello world!”, “world”);

ECHO மற்றும்  PRINT 
அறிக்ண்கணய உருொக்கி இயக்குதல்.

09
செய்முறை

 ேநாக்்கம்
PHP யில் ெரங்களின் செயற்கூறிறை உருவோக்கி இயக்குதல்.
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// replacing the text
echo str_replace(“Hi”, “Hello”, “Hi Everyone”);
define(“GREETING”, “Good Morning!!!”);
echo GREETING;
// changes the color of the first character of a word

$text = ‘PHP Tutorial’;
$text = preg_replace(‘/(\b[a-z])/i’,’<span style=”color:red;”>\1</span>’,$text);
echo $text;
?>

</body>

</html>

வெளியீடு

12

3

emoclew

6

Hello Everyone

Good Morning!!!

PHP Tutorial
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வசய்முணற
1. Xampp server றய சதோடங்கு
2. நிகர் லகோபபுறைக்கு செல் (virtual path folder) (c:\xampp\htdocs)
3. Convert.php லகோபற� உருவோக்கி நிரற� தடடச்சு செய்க. 
4. (http://local host/ convert.php) என்ை URLறய �யன்�டுத்தி உங்களின் வற� 

உ�ோவியில் (web browser) நிரற� இயக்கவும்.

(http://localhost/convert.php)
<html>
<body>
<?php
functionword_digit($word) {
    $warr = explode(‘;’,$word);
    $result = ‘’;
foreach($warr as $value){
switch(trim($value)){
case ‘zero’:
                $result .= ‘0’;
break;
case ‘one’:
                $result .= ‘1’;
break;
case ‘two’:
                $result .= ‘2’;
break;

எழுத்ணத எண்ைா்க மாற்றுதல்

10
செய்முறை

 ேநாக்்கம்
PHP  ல் எழுத்றத எண்ைோக மோற்றுவதற்கோை நிரல்.
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case ‘three’:
                $result .= ‘3’;
break;
case ‘four’:
                $result .= ‘4’;
break;
case ‘five’:
                $result .= ‘5’;
break;
case ‘six’:
                $result .= ‘6’;
break;
case ‘seven’:
                $result .= ‘7’;
break;
case ‘eight’:
                $result .= ‘8’;
break;
case ‘nine’:
                $result .= ‘9’;
break;    
        }
    }
return $result;
}

echoword_digit(“zero;three;five;six;eight;one”).”\n”;
echoword_digit(“seven;zero;one”).”\n”;
?>
</body>
</html>

வெளியீடு

035681                                                                 
701
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கல்வி ஆல�ோெகர்
முறைவர் ச�ோன். குமோர்
இறை இயக்குைர் ( �ோடத்திடடம் )
மோநி�க் கல்வியியல் ஆரய்ச்சி மற்றும் �யிற்சி நிறுவைம்,
சென்றை - 600 006

�ோட ஒருங்கிறைப�ோளர்
உ. ஆர்த்தி
�டடதோரி ஆசிரிறய,
அரசு மகளிர் லமல்நிற�ப�ள்ளி,
மதுரோநதகம், கோஞ்சிபுரம்.

புத்தக வடிவறமப�ோளர்
ஆலரோக்கியம் ச�லிக்ஸ்
பிளோக்ச�ர்ட வடிவம் மற்றும் பிரிண்டஸ்,
சென்றை.

தர கடடுப�ோடு
அருண் கோமரோஜ் �ழனிெோமி
கைக்கன் குப�ம், செஞ்சி.

தடடச்ெர்
இரோ. லமோகோைோம்�ோள்
லவளச்லெரி, சென்றை.

அடறட வடிவறமப�ோளர்
கதிர் ஆறுமுகம்
சென்றை.

விறரவுக் குறியீடடு லம�ோண்றமக் குழு
இரோ. செகநோதன், இறடநிற�ஆசிரியர், 
ஊரோடசிஒன்றியநடுநிற�ப�ள்ளி, கலைெபுரம், ல�ோளூர், 
திருவண்ைோமற�.

ஆ.லதவி செஸிநதோ, �டடதோரிஆசிரியர்,
அரசிைர்உயர்நிற�ப�ள்ளி, என்.எம்.லகோவில், லவலூர்.

மு.ெரவைன், �டடதோரிஆசிரியர்,
அரசிைர்மகளிர்லமனிற�ப�ள்ளி, 
வோழப�ோடி, லெ�ம்.

ஒருங்கிறைபபு
ரலமஷ் முனிெோமி

�ோடநூல் வல்லுநர்கள்
திருமதி. �ோக்கிய�டசுமி
உதவி ல�ரோசிரியர் மற்றும் துறைத்தற�வர்  
கணினி �யன்�ோடுகள் துறை,
குயின் லமரிஸ் கல்லூரி, சென்றை,

திரு. அமுதன்
உதவி ல�ரோசிரியர் மற்றும் இறை பு� முதல்வர்
�ோண்டிச்லெரி ச�ோறியியல் கல்லூரி, பிள்றளச்ெோவடி,
�ோண்டிச்லெரி.

�ோட லம�ோய்வோளர்கள்
திரு. ெரவைன்
துறை இயக்குநர்,
அப�ல�ோ கற� மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சென்றை.

திரு. எம். முரளி
சதோழில்நுட� ஆல�ோெகர்,
கோக்னிசென்ட சடக்ைோ�ஜி,
துறரப�ோக்கம், சென்றை.

சமோழிச�யர்ப�ோளர்கள்
இரோணி லவளோங்கன்னி
செய்லகோ�ோல் கலரோடியோ
அரசு ச�ண்கள் லமல்நிற�ப�ள்ளி
நங்கநல்லூர், சென்றை.

C. ஸ்ரீலதவி
அரசு முன் மோதிரி லமல்நிற�ப�ள்ளி
திருவல்லிக்லகணி, செோன்றை – 5.

K.V. மஞ்சுளோ
சென்றை லமல்நிற�ப�ள்ளி,
சூறளலமடு, சென்றை.

A. G. கற�வோணி
சென்றை ச�ண்கள் லமல்நிற�ப�ள்ளி,
ச�ரம்பூர், சென்றை – 11.

T. முருகோம்�ோள்
முதுகற� ஆசிரிறய,
அரசு லமல்நிற�ப�ள்ளி,
லெோமரோென்ல�டறட, திருச்சி.

ஆங்கி�வழி �ோட நூல் ஆசிரியர்கள்
திருமதி. சு�ோஷினி
ல�ரோசிரிறய & துறைத்தற�வர்,
தகவல் சதோழில்நுட�த் துறை,
ெத்ய�ோமோ அறிவியல் & சதோழில்நுட� நிறுவைம்,
சென்றை.

திருமதி. A. ஆர்த்தி
இறை ல�ரோசிரிறய,
தகவல் சதோழில்நுட�த் துறை,
RMK ச�ோறியியல் கல்லூரி,
கவறரபல�டறட, திருவள்ளூர்.

திருமதி. ெநதியோ அழகர்ெோமி
துறை ல�ரோசிரிறய,
தகவல் சதோழில்நுட�த் துறை,
லெபபியோர் SRR ச�ோறியியல் கல்லூரி,
சென்றை.

திரு. R. லெதுரோமன்
துறை ல�ரோசிரியர்,
கணினி அறிவியல் & ச�ோறியியல் துறை,
ெத்ய�ோமோ அறிவியல் & சதோழில்நுட� நிறுவைம்,
சென்றை.

திரு. எம். சிவக்குமோர்
அரசு லமல்நிற�ப�ள்ளி,
சிறுகோம்பூர், திருச்சி.

திரு. எஸ். சவங்கடோச்ெ�ச�ருமோள்
அரசு லமல்நிற�ப�ள்ளி, மோனூர், திருசநல்லவலி.

திரு. ஜி. சுலரஷ்குமோர்
அரசு ஆண்கள் லமல்நிற�ப�ள்ளி,
திருமங்க�ம், மதுறர.

திரு. எம்.கலைஷ்
அரசு ச�ண்கள் லமல்நிற�ப�ள்ளி,
மோத்தூர், கிருஷ்ைகிரி.

திரு. செ.சுநதர்
அரசு லமல்நிற�ப�ள்ளி,
சகோெவன்புதூர், லவலூர்.

A. ெங்கீதோ
அரசு லமல்நிற�ப�ள்ளி,
இரோென்தோங்கல், திருவண்ைோமற�.

கணினி �யன்�ோடுகள் - லமல்நிற� இரண்டோம் ஆண்டு
நூ�ோசிரியர்கள் மற்றும் லம�ோய்வோளர்கள்

இநநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட லமபலித்லதோ தோளில் 
அச்சிடப�டடுள்ளது. ஆபசெட முறையில் அச்சிடலடோர்:
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