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்தை்ல்

மதி்பபு வராயநத ்பி்தம மநதிரி திரு. நக்நதி் கமராடியின லதராறெ கநராககு ்பரார்றவயில் உருவரான  ‘டிெி்டடல் 

இண்டியரா’ இநதியராறவ டிெி்டடல் ்சகதி லகராண்டி ஒரு ்சமுதராயமராக மற்றும் உெகில் ஒரு முனனைி அைிவு 

லகராண்ட ல்பராருளராதரா்மராக மராற்றுவதற்கரான ஒரு குைிகககராள் லகராண்ட தி்டடம். டிெி்டடல் லதராழில் நு்ட்பத்தில் 

அறனவற்யும் இறை்ப்பதற்கு , அைிவு லகராண்ட ்சமுதராயத்றத அளி்ப்பதற்கு வ்சதிகறளக கிறடககச ல்சயவது 

, ்பயன்படுத்த முடிவது மற்றும் டிெி்டடல் திைனகள் மூெமராக நி்நதி்மரான மராற்ைத்றதச ல்சயவதற்கரான 

குைிகககராறள இநத தி்டடம் லகராண்டிருககிைது.

அறனத்து குடிமககறளயும் டிெி்டடல் அைிவு திைன ல்பற்ைவர்களராககுவது இநத தி்டடத்தின முககிய தூண்களில் 

ஒனறு மற்றும் எனனுறடய அறமச்சகம் இறதச ்சராதி்ப்பதற்கு ஒரு உெகளராவிய டிெி்டடல் அைிவு ஏற்்படுத்தும் 

தி்டடத்றத கமற்லகராண்டிருககிைது 

கத்சிய டிெி்டடல் அைிவு ஏற்்படுத்தும் குைிகககராள் ்பைித்தி்டடம் (என டி எல் எம்) அல்ெது டிெி்டடல் ்சராக்ஷர்தரா 

அ்பயரான டிெி்டடல் இண்டியராவின லதராறெ கநராககு ்பரார்றவயுடன இறைநது உருவராகக்ப்ப்டடிருககிைது, இதில் 

நராடு முழுவதும் ஒவலவராரு வ வீ்டடிெிருநதும் குறைநத்ப்ட்சம் ஒரு  உறு்ப்பினர் டிெி்டடல் கல்வி ல்பறுவரார். 

இநத தி்டடம் அறனத்து மராநிெஙகள் / யூனியன ்பி்கத்சஙகளிலும் உள்ள ஆஙகரானவராடி மற்றும் ஆஷரா 

ஊழியர்கள் மற்றும் அஙககீகரிகக்ப்ப்டட க்ஷன டீெர்கள் உ்ட்பட 52.5 ெ்ட்சம் ந்பர்களுககு டிெி்டடல் அைிவு 

அளி்ப்பறத எதிர்கநராககுகிைது , இதனரால் நரா்டடின ெனநராயக மற்றும் முனகனற்ை ல்சயல்முறைகளில் திைம்்பட 

்பஙககற்்பறத இயனைதராககும் மற்றும் அவர்களுறடய வராழவராதரா்த்றத கமம்்படுத்தும்

என டி எல் எம்-ன குைிகககராள்கறள ்சராதி்ப்பதில் மிக அதிகமரான ்சவரால்கள் உள்ளது ஆனரால் அறனவற்யும் 

உள்ளடககிய மற்றும் உெக அைிவு லகராண்ட ல்பராருளராதரா்த்றத உருவராககுவதற்கு ‘ டிெி்டடல் அைிவு ல்பற்ைவர்கள் 

மற்றும் ல்பைராதவர்கறள’ கவறு ்படுத்தும் டிெி்டடல் ்பிரிறவ நம்மரால் எதிர்லகராள்ள முடியும் என்பதில் நரான 

நம்்பிகறகயராக இருககிகைன. 

டிெி்டடல் அைிவு திைன ல்பற்ை ஒரு கத்சம் ஆவதற்கரான குைிகககராறள முனவநது ஏற்க கவண்டும் என நரான 

இநதியராவின ஒவலவராரு குடிமகறனயும் அறழககிகைன.

அகமசசர்

த்தா்டர்புைள மற்றும் ்தை்ல் த்தாழில் 

நுட்்பம்

மற்றும் 

சட்்டம் மற்றும் ேீ்தி

இந்திே அ்ராஙைம்

்ர்ணி ஷஙைர் ்பணி்ரசாத
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எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை4

முன்னுக்ர

தகவல் லதராழில் நு்ட்பம் மீதரான கத்சிய லகராள்றக , கல்வி , மருத்துவம் , 

திைன கமம்்பராடு, நிதித்துறையில் ஒனறு க்சர்்ப்பது , மற்றும் கவறெ வராய்பற்ப 

உருவராககுவதற்கரான துறைகளில் உள்ள ்சவரால்கறள எதிர்லகராள்வதற்கு தகவல் 

மற்றும் லதராடர்புகளுககரான லதராழில்நு்ட்பஙகறள்ப ்பயன்படுத்துவதன மூெமராக 

குடிமககளின வராழறவ மராற்றுவறத எதிர்கநராககுகிைது இநத குைிகககராறளச 

்சராதி்ப்பதற்கு, ஒவலவராரு வ வீ்டடிலும் குறைநத்ப்ட்சம் ஒரு ந்பற் டிெி்டடல் அைிவு 

ல்பற்ைவ்ராககுவதற்கு அ்்சராஙகம் தி்டடமி்டடிருககிைது 

இநத குைிகககராறளச ்சராதி்ப்பதற்கு , கத்சிய டிெி்டடல் அைிவு ஏற்்படுத்தும் 

குைிகககராள் ்பைித்தி்டடம் (என டி எல் எம்) அல்ெது டிெி்டடல் ்சராக்ஷ்தரா அ்பயரான 

்பி்தம மநதிரி திரு.  ந்நதி் கமராடியரால்  அைிமுக்ப்படுத்த்ப்ப்டடது ல்பருநதி்ளரான 

மககளுககரான இநத முயற்்சி மூெமராக, கி்ராம்பபுை மற்றும் ்சிறு்பரானறம 

்சமுதராயத்தில் உள்ள குடிமககளுககு ்சகதி அளி்ப்பதற்கு தகவல் மற்றும் 

லதராடர்புகளின ஆற்ைறெ அளி்ப்பதற்கு அ்்சராஙகம் ஆற்ச லகராள்கிைது, அதனரால் 

அவர்களுறடய வராழவராதரா்த்றத அவர்கள் கமம்்படுத்தெராம், ல்பராருளராதரா் மற்றும் 

முனகனற்ை நடவடிகறககளில் தவீவி்மராக ்பஙககற்கெராம் மற்றும் கத்சத்றத 

உருவராககுவதற்கு கமலும் ்பஙகளிககெராம்.

இநத டிெி்டடல் கல்வி ்பயிற்்சி , ஆஙகன வராடி மற்றும் ஆஷரா ஊழியர்கள் மற்றும் 

அஙககீகரிகக்ப்ப்டட க்ஷன டீெர்கள் உ்ட்ப்டட 52.5 ெ்ட்சம் ்பயைராளிகளுககு 

அளிகக்ப்படவிருககிைது, இது இ்ண்டு நிறெகறள உள்ளடககியது - நிறெ 1 

(டிெி்டடல் அைிவு குைித்த திைனராயவு) மற்றும் நிறெ 2 (டிெி்டடல் கல்வியின 

அடி்ப்பறடகள்).

நிறெ 1 என்பது ஒரு 20-மைி கந் ்பராட்ப ்பிரிவு, இதன குைிகககராள் ஒரு ந்பற் 

தகவல் லதராழில்நு்ட்ப கல்வி ல்பற்ைவ்ராக ஆககுவதராகும், இதனரால் அவ்ரால் ஒரு 

கம்்பயூ்டடற் அல்ெது எநத டிெி்டடல் ்சராதனத்றதயும் இயகக முடியும், இலமயில் 

அனு்ப்ப ல்பை முடியும் மற்றும் தகவல்கறள இனடர்லன்டடில் கதட முடியும். 

இநத றககயடு,  நிறெ 1 ்பராட்ப்பிரிவின ககீழ கெநது க்ப்ச்ப்படும் தறெ்பபுகறள 

உள்ளடககியது. ்சி எஸ் ்சி   எஸ் ்பி வி இநத லவளிய்ீடறடக லகராண்டு வநதிருககிைது 

என்பதில் நரான மகிழச்சி அறடகிகைன, இது டிெி்டடல் ்சராதனஙகறள இயககுவது, 

இனடர்லன்ட மூெமராக லதராடர்பு லகராள்வது எ்ப்படி மற்றும் இனலடர்லன்டடில் 

அ்பளிககஷனஸ் க்பரானை அடி்ப்பறட விஷயஙகறள்ப  புரிநது லகராள்வதில் 

குடிமககளுககு உதவும். 

்திரு ஆர். எஸ். ஷர்மா

ல்சக்்டடரி, எலெக்ட்ரானிகஸ் 

மற்றும் தகவல் லதராழில் 

நு்ட்ப துறை

இநதிய அ்்சராஙகம்
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்டாக்்டர். அதஜய் குமார்

இறை ல்சக்்டடரி, 

எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் 

தகவல் லதராழில்நு்ட்ப துறை

இநதிய அ்்சராஙகம்

முன்ஹனாட்்டம்

கத்சிய டிெி்டடல் அைிவு ஏற்்படுத்தும் குைிகககராள் ்பைித்தி்டடம் (என டி எல் எம்) 
அல்ெது டிெி்டடல் ்சராக்ஷர்தரா அ்பயரான , நராடு முழுவதிலும் உள்ள அறனத்து 
மராவ்டடஙகள் / வ்டடரா்ஙகளில் உள்ள ஆஙகனவராடி மற்றும் ஆஷரா ஊழியர்கள் 
மற்றும் அஙககீகரிகக்ப்ப்டட க்ஷன டீெர்கள் உ்ட்பட 52.5 ெ்ட்சம் ந்பர்களுககு டிெி்டடல் 
கல்வி ்பயிற்்சி அளி்ப்பதற்கரான  கநராககத்துடன வடிவறமகக்ப்ப்டடிருககிைது.

இநத தி்டடம் , கமற்பு்த்தின மீது துளிகள் விழுவதன மூெமராக எழும் அதிர்வறெகறள்ப 
க்பரானைது. நராஙகள் தனி ந்பர்கறள மராற்ைத்திற்கரான ஏலெனடுகளராக ்பரார்ககிகைராம், 
இவர்கள் குடும்்பம் முழுவதிலும் உள்ளவர்களுககு கல்வி அளி்ப்பவர்களராக 
இரு்ப்பரார்கள். ஆனரால் இறவ அறனத்தும், மராற்ைஙகளுககரான இநத ஏலெனடுகள் 
எவவளவு திைன ல்பற்ைவர்களராக இருககிைரார்கள் மற்றும் திைனகறள நராம் 
மற்ைவர்களுககு அளிககிகைராம் என்பறத்ப ல்பராருத்தது. இநத ்பயிற்்சி ்பகுதிகள் 
இநத ல்சயல்முறையின அடித்தளமராக உள்ளது. 
ஐடீ ்பயிற்்சியின இ்ண்டு நிறெகள் இநத தி்டடத்தின ககீழ உருவராகக்ப்ப்டடிருககிைது. 
நிறெ 1, இது டிெி்டடல் கல்விககரான திைனராயவு மற்றும் நிறெ 2, டிெி்டடல் 
கல்விககரான அடி்ப்பறடகள் நிறெ 1 ்பயிற்்சி ்பராட்ப்பிரிவின உள்ளடகக விஷயஙகளில் 
ஒரு ்பகுதியராக ்சி எஸ் ்சி எஸ் ்பி வி -யரால் உருவராகக்ப்ப்டடிருககிைது, இது 20 மைி 
கந்ஙகளுககு நறட ல்பறும். 

இநத றககயடு ஐநது ்பிரிவுகளராக ்பிரிகக்ப்ப்டடிருககிைது , ஒவலவரானறும் நிறெ 1 
என்பதன ககீழ ்ப்டடியெிட்ப்ப்டட தறெ்பபுகறள உள்ளடககியது.  ்பிரிவு 1, கம்்பயூ்டடர் 
, லமராற்பல் ஃக்பரான மற்றும் ஒரு கட்பலெ்ட க்பரானை டிெி்டடல் ்சராதனஙகளின ,  
லவவகவறு ்பகுதிகள் , ல்சயல்்பராடுகள் மற்றும் அ்பளிககஷனகள் குைித்து கெநது 
க்பசுகிைது ்பிரிவு 2 ஒரு கம்்பயூ்டடர், லமராற்பல் ஃக்பரான மற்றும் கட்பலெ்டடின 
அடி்ப்பறட அம்்சஙகள் மற்றும் அவற்றை எ்ப்படி இயககுவது என்பறத்ப ்பற்ைி 
க்பசுகிைது. ்பிரிவு 3 இனடர்லன்ட கலனக்ஷனகளின வறககள் , அதன அ்பளிககஷனகள், 
இனடர்லன்ட ஆதரா்ஙகளின வறககள் மற்றும் ்சர்ச எனெினகறள உ்பகயராகி்ப்பறதக 
றகயராள்கிைது. ்பிரிவு 4 இ-லமயில் அகவுன்ட, ஸ்றக்ப மற்றும் கேஙக அவு்ட, 
ஃக்பஸ்புக , ்டவி்டடர், யூ ்டயூ்ப மற்றும் விகி்படீியரா க்பரானை க்சராஷியல் மீடியரா 
மற்றும் வரா்ட்ரா்ப க்பரானை லமக்செிஙக க்சறவகளின லவவகவறு அம்்சஙகறள 
உருவராககுவது மற்றும் ்பயன்படுத்துவது எ்ப்படி என்பறத்ப ்பற்ைி உஙகளுககு 
ல்சரால்கிைது. ்பிரிவு 5 , வராழவராதரா்ம் லதராடர்்பரான தகவல்கறள  இனடர்லன்டடில் 
கதடுவது எ்ப்படி, ஆனறெனில் ்பயன்பரா்டடு ்பில்கறளச ல்சலுத்துவது , ் யில் மற்றும் 
்பஸ் டிகலக்டடுகறள முன ்பதிவு ல்சயவது மற்றும் ஆனறெனில் லவவகவறு அ்சு 
தி்டடஙகறள்ப ்பயன்படுத்துவது எ்ப்படி என்பறத்ப ்பற்ைி ல்சரால்கிைது. 

இநத ்பிரிவுகள் டிெி்டடல் ்சராதனஙகளின வரார்த்றதகள் , ்பயன்பராடு மற்றும் 
ல்சயல்்பரா்டறட விளககுவதற்கு உருவராகக்ப்ப்டடிருககிைது. இநத ்பிரிவுகள் 
மராைவர்கள் டிெி்டடல் ்சராதனஙகறள்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு, தகவறெ 
உருவராககுவதற்கு, நிர்வகி்ப்பதற்கு மற்றும் ்பகிர்நது லகராள்வதற்கு உதவும், 
தகவறெ ்பரார்்பதற்கு இனடர்லன்டறட உ்பகயராகி்ப்பது , கமலும் அவர்களுறடய 
அனைராட ல்சயல்்பரா்டடில் திைம்்பட லதராடர்பு லகராள்வதற்கு லதராழில் நு்ட்பத்றத 
உ்பகயராகி்ப்பதில் உதவும். 

டிெி்டடல் கல்வி ல்பற்ைவர்களராக ஆவதற்கரான அவர்களுறடய ்பயைத்தில் இநத 
றககயடு மராைவர்களுககு உ்பகயராகமரானதராக இருககும் நரான உண்றமயராக 
நம்புகிகைன.
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்) 
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்பணிரிவு எண்.     ்பணிரி்ணின் ்தகலப்பு   ்பக்ைம் எண்.

  அைிமுகம்  8

 1 டிெி்டடல் ்சராதனஙகளுககரான அைிமுகம் 9

 2 ஆ்பக்்டடிங டிெி்டடல் ்சராதனஙகள்  22

 3 இனடர்லன்டடிற்கரான அைிமுகம்  62

 4 இனடர்லன்டறட உ்பகயராகித்து லதராடர்புகள்  77

 5 இனடர்லன்ட ்பயன்பராடுகள்  112

உள்ள்டக்ை ்ணிஷேஙைள
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்) 

அைிமுைம்

“ டிெி்டடல் கல்வி என்பது தனிந்பர்கள் மற்றும் ்சமுதராயஙகள் வராழகறக சூழநிறெககுள் அர்த்தம் வராயநத 

ல்சயல்்பராடுகளுககரான டிெி்டடல் லதராழில் நு்ட்பஙகறள்ப புரிநது லகராள்வதற்கு உ்பகயராகி்ப்பதற்கரான திைனராகும்.”

ஒவலவராரு குடும்்பத்திலும் ஒரு ந்பற் டிெி்டடல் கல்வி ல்பற்ைவ்ராக ஆககுவது , ்பி்தம மநதிரியின லதராறெ 

கநராககு ்பரார்றவயரான  ‘டிெி்டடல் இண்டியராவின”’ ஒருஙகிறைநத ்பகுதிகளில் ஒனைராகும். கத்சிய டிெி்டடல் கல்வி 

குைிகககராள் ்பைித்தி்டடம் , நரா்டடின ஒவலவராரு மராநிெத்திலும் / யூனியன ்பி்கத்சத்திலும் கதர்நலதடுகக்ப்ப்டட 

வ்டடரா்ஙகளில் தகுதி ல்பறும் ஒவலவராரு வ வீ்டடிெிருநதும் ஒருவர், என 10 ெ்ட்சம் ந்பர்களுககு தகவல் மற்றும் 

லதராடர்புகளுககரான ்பயிற்்சி அளி்ப்பறத எதிர்கநராககுகிைது. இதன குைிகககராள் , ்பயிற்்சியின கதறவககு ல்பராருத்தமரான 

அடி்ப்பறட ஐ ்சி டீ திைனகறள அளி்ப்பதராகும், இது குடிமககள் நரா்டடின ெனநராயக ல்சயல்முறையில் தவீவி்மராக 

மற்றும் திைம்்பட ்பஙககற்்பதற்கு ஐ டீ மற்றும் லதராடர்புறடய அ்பளிககஷன கறள உ்பகயராகி்ப்பறத இயனைதராககும் 

, கமலும் அவர்களுறடய வராழவராதரா்த்திற்கரான வராய்பபுகறள கமம்்படுத்தும். 

இநத தி்டடத்தின ககீழ ஐ டீ ்பயிற்்சியின இ்ண்டு நிறெகள் எதிர்கநராகக்ப்படுகிைது:  

• நிறெ 1- டிெி்டடல் கல்வி குைித்த திைனராயவு 

• நிறெ 2 - டிெி்டடல் கல்வியின அடி்ப்பறட விஷயஙகள் 

நிறெ 1 ன ககீழ ்பயிற்்சியின முககிய குைிகககராள்-டிெி்டடல் கல்வி குைித்த திைனராயவு:

“ஒரு ந்பற் ஐ டீ அைிவு ல்பற்ைவ்ராக ஆககுவதற்கு, அதராவது அவற்  ஒரு கம்்பயூ்டடர் / டிெி்டடல் ்பயன்பரா்டடு 

்சராதனஙகறள (கட்பலெ்டடுகள் க்பரானைறவ) , அவர் இயககெராம், இலமயில்கறள அனு்ப்பெராம் மற்றும் ல்பைெராம் 

மற்றும் தகவலுககராக இனடர்லன்டறடத் கதடெராம்.”

இநத றககயடு நிறெ 1 -ன தறெ்பபுகள் ககீழ உள்ள ்பராடஙகறள உள்ளடககியது, கம்்பயூ்டடர் , லமராற்பல் ஃக்பரான 

மற்றும் கட்பலெ்ட, இனடர்லன்டறட உ்பகயராகித்து லதராடர்புகள், மற்றும் இனடர்லன்டடின ்பயன்பராடு  க்பரானை 

டிெி்டடல் ்சராதனஙகறள இயககுவது லதராடர்்பரான ஐநது ்பிரிவுகறள உள்ளடககியது.  
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ைற்ை்தன் ்ணிக்ளவுைள
இநத ்பிரிவின இறுதியில், உஙகளரால் ்பினவரும் ல்சயல்கறளச ல்சயய 

முடியும்:

• கம்்பயூ்டடரின லவவகவறு ்பராகஙகள், ல்சயல்்பராடுகள் மற்றும் 

கம்்பயூ்டடரின அ்பளிககஷனகறளக கண்டைிவது மற்றும் புரிநது 

லகராள்வது

• லமராற்பல் ஃக்பரானகளின ்பராகஙகள் , ல்சயல்்பராடுகள் மற்றும் 

அ்பளிககஷனகறள்ப புரிநது லகராள்வது

• கட்பலெ்டடின ்பராகஙகள் , ல்சயல்்பராடுகள் மற்றும் அ்பளிககஷனகறள்ப 

புரிநது லகராள்வது

்பா்டத ்திட்்டம்
I. கம்்பயூ்டடர் ்பராகஙகள், ல்சயல்்பராடுகள் மற்றும் அ்பளிககஷனகள்

II. லமராற்பல் ஃக்பரானின ்பராகஙகள், ல்சயல்்பராடுகள் மற்றும் அ்பளிககஷனகள்

III. கட்பலெ்டடின ஃக்பரானின ்பராகஙகள், ல்சயல்்பராடுகள் மற்றும் அ்பளிககஷனகள்

1
டிஜிட்்டல் 
சா்தனஙைளுக்ைான 
அைிமுைம்
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்) 

I.  ைம்ப்யூட்்டரின் ்பாைஙைள, தசேல்்பாடுைள மற்றும் அப்்ளளிஹைஷன்ைள

ஒரு ைம்ப்யூட்்டர் என்ைால் என்ன?
ஒரு கம்்பயூ்டடர் என்பது ஒரு எலெக்ட்ரானிக ்சராதனம், கட்டடரா மற்றும் தகவறெ ஸ்கடரார் 
ல்சயவதற்கு மற்றும் ்ப்ரா்சஸ் ல்சயவதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படுகிைது.

ஒரு ைம்ப்யூட்்டரு்டன் ோம் என்ன தசய்ேலாம்?
ஒரு கம்்பயூ்டடர் மூெமராக, நவீஙகள் ்பெ றமல்கள் லதராறெவில் உள்ள உஙகள் குடும்்பத்தினர் 
மற்றும் நண்்பர்களுடன லதராடர்பு ஏற்்படுத்திக லகராள்ளெராம், தகவறெச ஸ்கடரார் ல்சயயெராம், 
்யில்கவ டிகலக்டடுகறள முன்பதிவு ல்சயயெராம், உஙகள் வஙகி கைககுகறள ்பயன்படுத்தெராம், 
ககம் விறளயராடெராம், இற்சக கக்டகெராம் மற்றும் திற்்ப்படஙகறள்ப ்பரார்ககெராம்!

ஒரு ைம்ப்யூட்்டரின் இ்ரண்டு ்பாைஙைள என்தனன்ன?
ஒரு கம்்பயூ்டடர் இ்ண்டு ்பராகஙகளராக ்பிரிகக்ப்படுகிைது-ேரார்டுகவர் (வனல்பராருள்) மற்றும் 
்சராஃ்ப்டகவர் (லமனல்பராருள்) கம்்பயூ்டடர் மற்றும் அதனுடன இறைகக்ப்படும் அறனத்து 
்சராதனஙகளும் ேரார்டுகவர் (வனல்பராருள்)  எனறு அறழகக்ப்படுகிைது. ்சராஃ்ப்டகவர் (லமனல்பராருள்) 
என்பது ஒரு கவறெ ல்சயவதில் கம்்பயூ்டடர் 
்பின்பற்றும் அைிவுற்களின லதராகுதியராகும். 

ஒரு ைம்ப்யூட்்டரின் ்பாைஙைள
கம்்பயூ்டடர் லவவகவறு ்பராகஙகளரால் 
ஆனது: 
• இனபு்ட ்சராதனஙகள்
• ்ப்ரா்ச்சிங ்சராதனஙகள்
• அவு்டபு்ட ்சராதனஙகள்

இன்புட் சா்தனஙைள 
ஒரு கம்்பயூ்டடரில் கட்டடரா , அைிவுற்கள் அல்ெது தகவறெ நுறழ்ப்பதற்கராக உ்பகயராகிகக்ப்படும் 
்சராதனஙகள். உதரா்ைம்-மவுஸ், ககீக்பரார்டு, ல்பன டிற்வ, ்சி டி , றமகக்ரா ஃக்பரான, ெராயஸ்டிக 
மற்றும் ஸ்ககனர். ககீக்பரார்டு மற்றும் மவுஸ் முதனறமயரான இனபு்ட ்சராதனஙகள். 

ைீஹ்பார்டு
ககீக்பரார்டு ஒரு றட்பற்்டடர் ககீக்பரார்றட்ப க்பரானைகத, அதில் உள்ள கூடுதல் ககீககறளத் தவி். 

வழககமரான ககீககள் தவி், இது எண்கறளக லகராண்ட ககீக்படு மற்றும் கநவிககஷன மற்றும் 
எடி்ட ல்சயவதற்கரான ககீககள் , றட்க்ஷனல் ககீஸ், ல்சயல்்பரா்டடிற்கரான ககீககள் மற்றும் 
எஸ்கக்ப ககீ (ESC). க்பரானை ்சிெ ்பி்த்கயகமரான ககீககறளயும் இது லகராண்டிருககிைது. 

    நயூமரிக் ைீஹ்படு என்பது ஒரு ககல்குகெ்டடற்்ப க்பராெ ககீக்படுடன நம்்பர்கறள 
றட்ப ல்சயவதற்கு நயூமரிக ககீக்படு உஙகளுககு உதவுகிைது 

ஹே்ணிஹைஷனல் ைீக்ைள மரானி்டடரில் ஒரு ்பககத்றத்ப ்பரார்்பதற்கு உஙகளுககு உதவுகிைது ஹ்பஜ் 
அப் ககீ கர்்சற் நகர்த்துகிைது மற்றும் ்பக்ராக்ராமில் ஸ்கரீனின கமகெ உள்ள ்பகுதிறய 
்பரார்ககும்்படி ல்சயகிைது. ஹ்பஜ் ்டவுன் ககீ கர்்சற் நகர்த்துகிைது மற்றும் ்பக்ராக்ராமில் 
ஸ்கரீனின ககீகழ  உள்ள ்பகுதிறய ்பரார்ககும்்படி ல்சயகிைது. ஹோம் ககீ கர்்சற் 
ஆவைத்தின லதராடககத்திற்கு நகர்த்துகிைது. என்ட் ககீ கர்்சற் ்பக்ராக்ராமில் உள்ள 
எழுத்துககளின இறுதி எழுத்திற்ககு நகர்த்துகிைது

எடிட்டிங ைீக்ைள கம்்பயூ்டடரில் உள்ள லடகஸ்்ட டராககுலமனடுகறள எடி்ட ல்சயவதில் 
உதவுகிைது இன்சர்ட் ்ப்டடன என்பது ல்பரும்்பராெரான லடகஸ்்ட எடி்ட ல்சயவதற்கரான 
்பக்ராக்ராம்களில் எழுத்துககறள நுறழ்ப்பது மற்றும் கமகெ எழுதுவதற்கு இறடகய 
மராைிக லகராள்கிைது த்டலீட் ்ப்டடன என்பது லடகஸ்்ட எடி்ட ல்சயவதற்கரான 
்பக்ராக்ராம்களில் லடகஸ்டில் ஒரு தனி எழுத்றத (வெது ்பககத்தில்) லடலீ்ட ல்சயகிைது 
ஹ்பக்ஸ்ஹ்பஸ் ககீ லடகஸ்்ட எடி்ட ல்சயவதற்கரான ்பக்ராக்ராம்களில் லடகஸ்டின ஒரு 
தனி எழுத்றத (இடது ்பககத்தில்) லடலீ்ட ல்சயகிைது
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டிஜிட்்டல் சா்தனஙைளுக்ைான அைிமுைம்
க்ட்ரக்ஷனல் ைீ உஙகறள கர்்சர் கமகெ, ககீகழ, இடது அல்ெது வெது ்பககத்திற்கு நகர்வதற்கு 
உஙகள் உதவுகிைது  ஹமஹல உள்ள அம்புககுைி ககீ கர்்சற் கமகெ நகர்த்துகிைது, அகத 
்சமயத்தில் ககீழ கநராககிய அம்புககுைி ககீ லடகஸ்்ட எடி்ட ல்சயவதற்கரான ்பக்ராக்ராம்களில் 
கர்்சற் ககீகழ நகர்த்துகிைது. இ்டது ்பகக அம்புககுைி ககீ கர்்சற் இடது ்பககமராக நகர்த்துகிைது 
மற்றும் வெது ்பகக அம்புககுைி , லடகஸ்்ட எடி்ட ல்சயவதற்கரான ்பக்ராக்ராம்களில் கர்்சற் 
வெது ்பககமராக நகர்த்துகிைது

ஃ்பஙக்ஷனல் ககீ எநத ்பக்ராக்ராம் ஆகடிவரானது 
(ல்சயல்்பரா்டடில் உள்ளது) என்பறத்ப ல்பராருத்து குைி்ப்பராக 
நியமிகக்ப்ப்டட  ல்சயல்்பராடுகறளச ல்சயகிைது

எஸ்ஹைப் ைீ , ல்பரும்்பராெரான ்பக்ராக்ராம்களில், தற்க்பராது ல்சயல்்பரா்டடில் உள்ள 
ல்சயல்முறைகறள முடித்துவிடுகிைது 

கன்டக்ரால் (CTRL)  மற்றும் ஆல்டர்கன்ட (ALT) ககீ ல்சயல்்பரா்டறட 
மராற்றுவதற்கரான ககீககள், இறவ  ல்பரும்்பராெரான ்பக்ராக்ராம்களில் 
குைி்ப்பி்டட நடவடிகறககள் மற்றும் மவுஸ் ல்சயல்்பராடுகறள மராற்றும் 
அல்ெது கமம்்படுத்தும்,  

வினகடராஸ் ககீ , வினகடராஸ் ஸ்டரார் லமனுறவ ஆகடிகவ்ட ல்சயகிைது, இது டராஸ்க 
்பராரின ஸ்டரார்்ட ்ப்டடறனக களிக ல்சயவறத்ப க்பரானைகத. 

மவுஸ் 
ஒரு மவுஸ் என்பது ஒரு ்பராயினடிங ்சராதனம் மற்றும் இது 
கம்்பயூ்டடர் ஸ்கரீனில் உள்ள ல்பராரு்டகறளச (்பக்ராக்ராம்கறள) சு்டடிக 
கரா்டடுவதற்கு மற்றும் லதராடர்பு லகராள்வதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படுகிைது.  
மவுஸ் நகர்த்த்ப்ப்டடவுடன, மவுஸ் நகரும் அகத திற்சயில் ஸ்கரீன மீது 
ஒரு ்சிைிய அம்புககுைி நகர்வறத நவீஙகள் கவனி்ப்பரீ்கள். இநத அம்புககுைி 
்பராயினடர் எனறும் அறழகக்ப்படுகிைது. இநத ்பராயினடர் ்ப்ரா்ச்சிஙகிற்கராக 
கம்்பயூ்டடருககு தகவல் அல்ெது அைிவுற்கறள அளிககெராம்.

ஒரு மவுஸ் இ்ண்டு ்ப்டடனகறளக லகராண்டிருககிைது? இடது மற்றும் வெது. இது இ்ண்டு 
்ப்டடனகள் இறடகய ஒரு ஸ்கக்ரால் வ வீறெயும் உள்ளடககியது, இது ஆவைஙகள் மற்றும் 
லவ்ப க்பஜகள் இறடகய அதிக சுெ்பமராக நகர்த்துவதற்கு உஙகளுககு உதவுகிைது. இடது 
்ப்டடறன ஒரு முறை களிக ல்சயவதன மூெமராக, நவீஙகள் ஸ்கரீனில் ஒரு குைி்ப்பி்டட 
்பக்ராக்ராறமத் கதர்நலதடுககெராம்.  இடது ்ப்டடறன விற்வராக இரு முறை களிக ல்சயவதன 
மூெமராக, கதர்நலதடுகக்ப்ப்டட ்பக்ராக்ராமிற்கு உள்கள உஙகறள வழிகரா்டடுகிைது.  மவு்சின 
வெது ்ப்டடறன களிக ல்சயவது , இனலடக்சஸ் லமனுறவத் திைககும். இநத ஸ்க்ரால் வ வீல் 
ஸ்கரீனில் ஒரு ்பககத்தில் கமகெ அல்ெது ககீகழ ல்சல்ெ உஙகளுககு உதவுகிைது. 

ப்்ராசசிங சா்தனஙைள
்ப்ரா்ச்சிங ்சராதனஙகள் ஒரு கம்்பயூ்டடரில் தகவறெ ஸ்கடரார் ல்சயவறத மற்றும் க்சவ ல்சயவறதக 
க்டடு்ப்படுத்துகிைது. கம்்பயூ்டடர் ்ப்ரா்ச்ச்ரால் (்சி ்பி யூ) ்ப்ரால்சஸ் ல்சயய்ப்ப்டட தகவல், கம்்பயூ்டடர் 
லமமரி அல்ெது ்ராமில் (RAM) க்சவ ல்சயய்ப்படுகிைது

அவுட்புட் சா்தனஙைள
ஒரு கம்்பயூ்டடருடன முடிவுகறள (ரி்சல்றட) கராண்்பி்ப்பதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படும் ்சராதனஙகள், 
அவு்டபு்ட ்சராதனஙகள் எனைறழகக்ப்படுகிைது. முககிய அவு்டபு்ட ்சராதனஙகள், மரானி்டடர், ்பரினடர், 
ஸ்்பிககர், லே்டஃக்பரானகள் மற்றும் ்பல்ராலெகடர்கள் ஆகும்.

மானளிட்்டர் என்பது வரார்த்றதகள் , நம்்பர்கள் மற்றுக க்ராஃ்பிகஸ் க்பரானை முடிவுகறள 
(அவு்டபு்டறட) டிஸ்்பிகள ல்சயவதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படும் ஸ்கரீன,  மரானி்டடர்கள் இ்ண்டு 

வறககள் லகராண்டறவ-கககதரா்ட க் ்டயூ்ப (்சி ஆர் டீ) மற்றும் ஃ்பளரா்ட க்பனல் 
டிஸ்்பிகளககள். ப்ரின்்டர் கம்்பயூ்டடரிெிருநது ்சராஃ்ப்ட கரா்பி எனைறழகக்ப்படும் 
்ப்ரால்சஸ் ல்சயய்ப்ப்டட கட்டடராறவ எடுத்து அதன அச்சடிகக்ப்ப்டட நகறெ 
(ேரார்டு கரா்ப்பிறய) உருவராககுகிைது  ்சராஃ்ப்ட கரா்பி என்பது ஒரு இகமஜ 
அல்ெது லடகஸ்்ட ஃற்பல் , இது கம்்பயூ்டடரில் ்பரார்கக்ப்படுகிைது, ஆனரால் 

ஒரு ேரார்டுகரா்பி என்பது அதன அச்சடிகக்ப்ப்டட வடிவம் மூனறு வறகயரான ்பரினடர்கள் உள்ளன: 
இஙகலெ்ட, கெ்சர் மற்றும் டரா்ட கம்டரிகஸ் ்பரினடர். 
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்) 

ஸ்்பபீக்ைர் என்பது ஒரு அவு்டபு்ட ்சராதனம், இதன மூெமராக நராம் ்ச்பதத்றதக கக்டகிகைராம் ஒரு 
ஸ்்பகீகர் இல்ெராமல் உஙகளரால் இற்ச கக்டக முடியராது, ஆடிகயராவில் உள்ளடகக விஷயஙகறளக 
கக்டகெராம் க்பரானைறவ. 

தேட் ஃஹ்பான்ைள கம்்பயூ்டடரிெிருநது ்சவுன்ட அவு்டபு்டறட அளிககிைது. அறவ 
ஸ்்பகீகர்கறள்ப க்பரானைகத , ஆனரால் அறவ கராதுகள் மீது அைிய்ப்படுகிைது, 
இதனரால் அநத அவு்டபு்டறட ஒரு ்சமயத்தில் ஒரு ந்பர் ம்டடுகம கக்டகெராம். 

ப்த்ராதஜக்்டர் என்பது ஒரு அவு்டபு்ட ்சராதனம், இதன மூெமராக லடகஸ்்ட 
அல்ெது ஒரு இகமஜ ஒரு ஃ்பளரா்ட ஸ்கரீன மீது ்பல்ராலெக்ட ல்சயய்ப்படுகிைது. 
ஒரு ்பல்ராலெகடர் என்பது அடிககடி மீ்டடிஙகில் ்பல்்சனகடஷனகறள 
அளி்ப்பதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படுகிைது. இது டிஸ்்பிகளறவ ்பெர் ்பரார்்பறத 
அனுமதிககிைது. 

்பேணிற்சி 1

1.  ்பணின்்ரு்பக்ை்ளளில் எது ஒரு இன்புட் சா்தனம்?
 ்பல்ராலெகடர்    லே்டஃக்பரான    ல்பனறடற்வ

2.  ்பணின்்ரு்பக்ை்ளளில் எது ஒரு அவுட்புட் சா்தனம்?
 ஸ்்பகீகர் றமகக்ராஃக்பரான   மவுஸ்

3.  ைீஹ்பார்டில் உள்ள எந்த ைீ ைர்சக்ர ஆ்்த்தின் த்தா்டக்ைப்்பகு்திக்கு எடுததுச தசல்ைிைது? 
 கேராம்    ஷிஃ்ப்ட    ஆல்்ட

4.   எந்த அவுட்புட் சா்தனத்தால் ஒரு சாஃப்ட் ைா்பணிேணிலிருநது ஒரு ோர்டு ைாப்்பணிகே (அசசடிக்ைப்்பட்்ட 
ேைல்) உரு்ாக்ை முடியும்?

 ்பல்ராலெகடர்    ்பரினடர்  ஸ்்பகீகர்

ைம்ப்யூட்்டர் தமமரி
ஒரு கம்்பயூ்டடர் ,  கம்்பயூ்டடர் லமமரியில் கட்டடராறவ 
ஸ்கடரார் ல்சயகிைது. ஒரு கம்்பயூ்டடர் என்பது இ்ண்டு 
வறகயரான லமமரிகறளக லகராண்டிருககிைது- ்பற்மரி அல்ெது 
லமயின லமமரி மற்றும் ல்சகனடரி லமமரி. 

இநத லமயின/ ்பற்மரி லமமரி க்ம்(RAM)  - ் ராண்டம் ஆகல்சஸ் 
லமமரி எனைறழகக்ப்படுகிைது இது மிகவும் விற்வரானது 
கம்்பயூ்டடரின கவகம் க்றமச (RAM) ்சரார்நதது. கட்டடரா மற்றும் 
அைிவுற்கள் க்மில்(RAM)  ஸ்கடரார் ல்சயய்ப்படுகிைது, இதிெிருநது கட்டடரா மற்றும் அைிவுற்கள் 
முடிவுகறள (ரி்சல்டுகறள) ்ப்ரா்சஸ் ல்சயவதற்கரான ல்சன்ட்ல் ்ப்ரா்ச்சிங யூனி்ட அல்ெது ்சி ்பி 
யூ-விற்கு ல்சல்கிைது. க்ம் (RAM) என்பது அறனத்து ்பக்ராக்ராம்களும் ஸ்கடரார் ல்சயய்ப்படும் 
லமமரி. ககச லமமரி என்பதும், க்மின (RAM ) ஒரு ்பகுதியராகும் மற்றும் ்ப்ரா்ச்சருககும் மிகவும் 
லநருககமரானது. இது ்ப்ரா்ச்சிங கவகத்றத கமம்்படுத்துவதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படுகிைது.  

்பற்மரி லமமரி வற்யறுகக்ப்ப்டடது எனைரால், வற்யறுகக்படராத கட்டடராறவ ஸ்கடரார் ல்சயவதற்கு 
ல்சகண்டரி லமமரி உ்பகயராகிகக்ப்படுகிைது 
ல்சகண்டரி லமமரியில் றவகக்ப்படும் எநத 
கட்டடரா அல்ெது ்பக்ராக்ராமும், க்மில் (RAM) நகல்  
ல்சயய்ப்பட கவண்டும் ஏலனனைரால் கம்்பயூ்டட்ரால் 
கந்டியராக ல்சகனடரி லமமரியில் ்ப்ரா்சஸ் 
ல்சயய முடியராது. ல்பன டிற்வ, ேரார்டு டிஸ்க 
மற்றும் டிவிடி ல்சகனடரி லமமரி ்சராதனஙகளின 
உதரா்ைஙகள் 
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டிஜிட்்டல் சா்தனஙைளுக்ைான அைிமுைம்

ஒரு ைம்ப்யூட்்டரின் தமமரிேணில் ஹ்டட்்டா எப்்படி ஸ்ஹ்டார் தசய்ேப்்படுைிைது?
கம்்பயூ்டடர் அறனத்து தகவறெயும் லவறும் இ்ண்டு இெககஙகளில் ஸ்கடரார் 
ல்சயகிைது - 0 மற்றும் 1. ஒரு ற்பனரி இல்ெககம் , அதராவது 1 அல்ெது 0 
என்பது ஒரு ்பி்ட என அறழகக்ப்படுகிைது. எ்டடு ்பி்டடுகளின ஒரு குழு ஒரு 
ற்ப்ட எனைறழகக்ப்படுகிைது. 

ககீகழ உள்ள க்டடம் ்பி்ட மற்றும் ற்ப்டடுகள் இறடகய உள்ள உைறவக 
கராண்்பிககிைது:

1 ற்ப்ட 8 ்பி்டடுகள்

1 கிகெராற்ப்டடுகள் (1 கக்பி) 1024 ற்ப்டடுகள்

1 லமகரா்ப்ட (1 எம் ்பி) 1024 கக ்பி

1 கிகரா ஃற்ப்ட (1 ெி்பி) 1024 எம் ்பி

சாஃப்ட்ஹ்ர் ்கைைள
ேரார்டுகவற்க கன்டக்ரால் ல்சயவதற்கு மற்றும் கவறெகறள முடி்ப்பதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படும் 
அைிவுற்கள்  ்சராஃ்ப்டகவர் எனைறழகக்ப்படுகிைது. ்சராஃ்ப்டகவர் ்பக்ராக்ராம்கள் என்பது 
தி்டடமிட்ப்ப்டட ்படி்ப்படியரான அைிவுற்களின ல்ச்டடராகும் , இது எனன ல்சயவது லமற்றும் 
எ்ப்படி ல்சயவது என கம்்பயூ்டடருககு வழிகரா்டடுகிைது, இ்ண்டு வறகயரான ்சராஃ்ப்டகவர்கள் 
இருககிைது-அ்பளிககஷன ்சராஃ்ப்டகவர் மற்றும் ்சிஸ்டம் ்சராஃ்ப்டகவர். 

அப்்ளளிஹைஷன் சாஃப்ட்ஹ்ர் என்பது ஒரு கம்்பயூ்டடரில் ஒரு குைி்ப்பி்டட கவறெறயச 
ல்சயவதற்கு , உ்பகயராகி்ப்பவருககு உதவும் ஒரு ்பக்ராக்ராம். றமகக்ரா்சராஃ்ப்ட லவரார்டு 
மற்றும் ஓ்பன ஆஃ்பஸீ் ்ட்ரா ஆகியறவ அ்பளிககஷன ்சராஃ்ப்டகவரின உதரா்ைஙகள்

கம்்பயூ்டடர் ேரார்டுவருடன கந்டியராக லதராடர்புறடய 
்பக்ராக்ராம்கள் சிஸ்்டம் சாஃப்ட்ஹ்ர் எனைறழகக்ப்படுகிைது. 
ஒரு கம்்பயூ்டடற் இயககுவதற்கு உஙளுககு ஒரு 
ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம் கதறவ, இது ஒரு ்சிஸ்டம் ்சராஃ்ப்டகவர். 

்பேணிற்சி 2

1.  ்பணின்்ரு்பக்ை்ளளில் எது ஒரு இன்புட் சா்தனம்?

 ்பல்ராலெகடர்     லே்டஃக்பரான    ல்பனறடற்வ

2.  ்பணின்்ரு்பக்ை்ளளில் எது ஒரு அவுட்புட் சா்தனம்?

 ஸ்்பகீகர் றமகக்ராஃக்பரான   மவுஸ்

3.  ைீஹ்பார்டில் உள்ள எந்த ைீ ைர்சக்ர ஆ்்த்தின் த்தா்டக்ைப்்பகு்திக்கு எடுததுச தசல்ைிைது?

 கேராம்    ஷிஃ்ப்ட    ஆல்்ட

4.   எந்த அவுட்புட் சா்தனத்தால் ஒரு சாஃப்ட் ைா்பணிேணிலிருநது ஒரு ோர்டு ைாப்்பணிகே (அசசடிக்ைப்்பட்்ட ேைல்) 

உரு்ாக்ை முடியும்?

 ்பல்ராலெகடர்    ்பரினடர்  ஸ்்பகீகர்
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்) 

ஒரு ைம்ப்யூட்்டக்ர தசட் தசய்்து மற்றும் அது ஹ்கல தசய்்து

இநத மரானி்டடர் ஒரு டிவி க்பரானைது மற்றும் ஸ்கரீன மீது அவு்டபு்டறட டிஸ்்பிகள 
ல்சயவதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படுகிைது.  இநத ்சிஸ்டம் யூனி்ட ்பராகஸ் , ல்சன்ட்ல் ்ப்ரா்ச்சிங 
யூனி்டறட (்சி ்பி யூ) லகராண்டிருககிைது. ்சி ்பி யூ என்பது கம்்பயூ்டடரின மூறளயராகும். 
ககீக்பரார்டு மற்றும் மவுஸ் இனபு்ட ்சராதனஙகள் , இதன மூெமராக நராம் கம்்பயூ்டடருககுள் 
கட்டடராறவ்ப  க்பராடுகிகைராம். 

ைம்ப்யூட்்டரு்டன் இக்ப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1

ஒரு கமறெ  மீது கம்்பயூ்டடற் றவககவும். ்சிஸ்டம் 

யூனி்டறட மரானி்டடருககு அருகக ல்ச்ட ல்சயயவும். 

இநத ்சிஸ்டம் யூனி்டடின ்பின்பகக ்பகுதி, லவவகவறு 

்சராதனஙகறள இறை்ப்பதற்கரான கலனக்ஷன ஸ்ெரா்டடுகள் 

அறனத்றதயும் லகராண்டிருககிைது.

்படி 2

இநத ்சிஸ்டம் யூனி்டடின வ வீடிகயரா க்பரார்்ட வி ெி ஏ 

க்பரார்்ட எனைறழகக்ப்படுகிைது. வி ெி ஏ கக்பிளின ஒரு 

முறனறய ்சிஸ்டம் யூனி்டடின வ வீடிகயரா க்பரார்டுடன 

இறைககவும் மற்றும் மற்ை முறனறய மரானி்டடருடன  

இறைககவும். 

்படி 3

ஒரு ககீக்பரார்டு என்பது இநத இ்ண்டு வறகயரான 

கலனகடர்களுடன வருகிைது - PS/2 கலனகடர் அல்ெது யூ 

எஸ் ்பி கலனகடர் ்சிஸ்லடம் யூனி்டடுடன ககீ க்பரார்றட 

இறை்ப்பதற்கு, அளிகக்ப்ப்டடிருககும் கலனகடற் 

்சிஸ்டம் யூனி்டடில் உள்ள க்பரார்டிற்குள் ்பளக ல்சயயவும் 

(ல்சராருகவும்)

்படி 4

ஒரு கம்்பயூ்டடர் மவுஸ் என்பது  மூனறு லவவகவறு 

மராடல்களின கலனகடருடன வருகிைது - PS/2 கலனகடர், 

யூ ஏஸ் ்பி கலனகடர் அெது ்சகீரியல் கலனகடர். மவுற்ச 

கலனக்ட ல்சயவதற்கு, அளிகக்ப்ப்டடிருககும் கலனகடற் 

்சிஸ்டம் யூனி்டடில் ல்பராருத்தமரான க்பரார்டில் நுறழககவும்.

்படி 5

அகத க்பராெ, கம்்பயூ்டடருடன நவீஙகள் ஒரு ்பரினடற் 

இறைகக விரும்்பினரால், அளிகக்ப்ப்டடிருககும் 

கலனகடற் ்சிஸ்டம் யூனி்டடின  இ்ண்டு வறக 

க்பரார்டுகளரான - க்ப்லெல் க்பரார்்ட அல்ெது யூ எஸ் ்பி 

க்பரார்டில்  ஒனைில் ம்டடுகம நுறழககவும்.

ைம்ப்யூட்்டக்ர தமேணின் எதலக்ட்ரிக் ஹ்பார்டு்டன் இக்ப்்ப்தற்ைான ்படிைள
்படி 1: ்சிஸ்டம் யூனி்டடில் ்பவர் ்ச்பறள ்பளககில் ஒரு ்பவர் ்ச்பறள கக்பிறள ்பளக ல்சயயவும் 
மற்றும் மரானி்டடரில் ்பவர் ்ச்பறள க்பரார்டிற்கு மற்ை கக்பிறள ்பளக ல்சயயவும். 

்படி 2: அளிகக்ப்ப்டடிருககும் ஒரு ஸ்வி்டச க்பரார்டில் அல்ெது யூ ்பி எஸ்-ல் ்பவர் ்பளகிற்கு இ்ண்டு 
கக்பிள்கறளயும் ்பளக ல்சயயவும்.



15ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

டிஜிட்்டல் சா்தனஙைளுக்ைான அைிமுைம்

ைம்ப்யூட்்டக்ர ஆன் தசய்்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1
்சிஸ்டம் யூனி்ட மற்றும் மரானி்டடர் இ்ண்டின 

்பவர் ்ச்பறளறயயும் ஸ்வி்டச ஆன ல்சயயவும்.

்படி 2
்சிஸ்டம் யூனி்டடின ்பவர் ்ப்டடறன 

அழுத்தவும்.

்படி 3

்பினனர் மரானி்டடரின ்பவர் ்ப்டடறன 

அழுத்துவதன மூெமராக ஸ்வி்டச ஆன 

ல்சயயவும்.

்படி 4

்சற்று கந்த்திற்கு கராத்திருககவும், மரானி்டடர் 

மீது டிஸ்்பிகள கதரானறும். இதுகவ 

பூ்ட ஸ்கரீன எனைறழகக்ப்படுகிைது. 

கெரா்ட ல்சயய்ப்ப்டடிருககும் அறனத்து 

்சராஃ்ப்டகவற்யும் நவீஙகள் ்பரார்ககெராம். 

இ்பக்பராது இநத கம்்பயூ்டடர் உ்பகயராகி்ப்பதற்கு 

தயரா்ராக இருககிைது.

II.  தமாக்பல் ஃஹ்பானளின் ்பாைஙைள, தசேல்்பாடுைள மற்றும் 
அப்்ளளிஹைஷன்ைள (்பேன்்பாட்டு அம்சஙைள)

ஒரு தமாக்பல் ஃஹ்பான் என்ைால் என்ன?
ஒரு லமராற்பல் ஃக்பரான என்பது ஒரு றவயர் இல்ெராத றகயில் றவகக்ப்படககூடிய ்சராதனம், 
இது மற்ை அம்்சஙகள் இறடகய உ்பகயராகி்ப்பவர்கறள கரால்கள் ல்சயவதற்கு மற்றும் லடகஸ்்ட 
லமக்சஜகறள அனு்பபுவதற்கு அனுமதிககிைது. இ்பக்பராலதல்ெராம், லமராற்பல் ஃக்பரானகள் லவ்ப 
்பி்வு்சர்கள், ககம்கள் , ககம்ராககள் , வ வீடிகயரா ்பகளயர்கள் மற்றும் கநவிககஷனல் ்சிஸ்டம்கள்  
க்பரானை அதிகமரான கூடுதல் அம்்சஙகளுடன க்பக ல்சயய்ப்ப்டடிருககிைது 

ஒரு அடி்ப்பறட லமராற்பல் ஃக்பரான என்பது எளிறமயரான ஃக்பரானகளில் ஒனறு , இதன மூெமராக 
நவீஙகள் ஃக்பரான கரால்கறளச ல்சயயெராம் அல்ெது ல்பைெராம் மற்றும் லடகஸ்்ட லமக்சஜகறள 

அனு்ப்பெராம் அல்ெது ல்பைெராம். 

நவ வீன லமராற்பல் ஃக்பரானகள் அல்ெது ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானகள் அதிகமரான கூடுதல் அம்்சஙகள் 
லகராண்டிருககிைது, இறவ லதராடர்புகள் , கம்்பயூ்டடிங மற்றும் ல்பராழுதுக்பராககிற்கராக 
உ்பகயராகிகக்ப்படெராம். இநத ஃக்பரானகள் , இலமயில் மற்றும் லவ்ப ்பி்வு்சிங முதல் 
இற்ச இற்சககச ல்சயவது, வ வீடிகயராககள் எடு்ப்பது மற்றும் ்பரார்்பது, கட்டடராறவ  ஸ்கடரார் 
ல்சயவது மற்றும் நிர்வகி்ப்பது க்பரானை ்பெ கவறெகறளச ல்சயகிைது.



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை16

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்) 

்சிெ லமராற்பல் ஃக்பரானகள் ஒரு தனி கேண்்டல்ச்டடில் இ்ண்டு ்சிம் கரார்டுகள் ல்பராருத்துவதற்கு 
உஙகறள அனுமதிககிைது. இறவ இ்்டறட ்சிம் ஃக்பரானகள் எனைறழகக்ப்படுகிைது. 

ஒரு தமாக்பல் ஃஹ்பானளின் ்பாைஙைள
ஒரு லமராற்பல் ஃக்பரானின லவவகவறு ்பராகஙகள் ககீகழ உள்ள ்படத்தில் கராண்்பிகக்ப்ப்டடிருககிைது 

:

ஒரு ஃஹ்பானளில் சிம் ைார்டு மற்றும் ஹ்பட்்டரிகே நுகழப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1
ஃக்பராறன ஸ்வி்டச ஆஃ்ப ல்சயயவும் மற்றும் ்பின 

கவற் அகற்ைவும்

்படி 2
ஃக்பரானில் க்ப்டடரி இருநதரால் , அறத லவளிகய 

எடுககவும்

்படி 3 ்சிம் ஸ்ெரா்டடிற்குள் ்சிம்றம நுறழககவும்
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டிஜிட்்டல் சா்தனஙைளுக்ைான அைிமுைம்

்படி 4 ஃக்பரானில் திரும்்பவும் க்ப்டடரிறய்ப க்பராடவும்

்படி 5
்பின்பகக கவற்த் திரும்்ப றவககவும் மற்றும் 

ஃக்பராறன மீண்டும் ஸ்டரார்்ட ல்சயயவும்

உஙைள ஃஹ்பானளில் ஹ்பட்்டரிகே சார்ஜ் தசய்்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1 ்சரார்ெற் ஒரு சுவர் ்பளக ்பராயினடில் ல்சராருகவும்.

்படி 2

ஃக்பரானுடன ்சரார்ெற் இறைககவும். உஙகள் 

லமராற்பல் ‘க்ப்டடரி ஃபுல்’ என கராண்்பிககும் க்பராது, 

ஃக்பரானிெிருநது ்சரார்ெற் எடுககவும் மற்றும் 

்பினனர் சுவரில் உள்ள ்பளகிெிருநது எடுககவும்.

ஃஹ்பாகன எப்்படி லாக் தசய்்து மற்றும் அன்லாக் தசய்்து
நவீண்ட கந்த்திற்கு உஙகள் ஃக்பரான உ்பகயராகத்தில் இல்ெராத க்பராது உஙகள் ஃக்பரானிகன 
ககீககறள ெராக ல்சயவது எ்பக்பராதுகம ்சிைநதது. உஙகள் ஃக்பரானின ககீககறள  ெராக ல்சயவதற்கு, 
லமனுறவத் கதர்நலதடுககவும் ்பினனர் (*) ககீறய அழுத்தவும். உஙகள் ஃக்பரானில் உள்ள ககீககறள 
அனெராக ல்சயவதற்கு, அனெராகறக ்பில்ஸ் ல்சயயவும் ்பினனர் (*) ககீறய அழுத்தவும்.

குைி்பபு: நவீஙகள் உஙகள் ஃக்பரானுககராக ஒரு அனெராக முறைறய , ்பின அல்ெது ்பராஸ் லவரார்றட  
ல்ச்ட ல்சயதிருககிைவீர்கள் எனைரால், உஙகள் ஸ்கரீறன அனெராக ல்சயவதற்கு நவீஙகள் அநத 
முறைறய்ப ்பின்பற்ை கவண்டும் அல்ெது ்பின / ்பராஸ்லவரார்றட றட்ப ல்சயய கவண்டும்.

உஙைள ஃஹ்பானளின் அம்சஙைக்ளக் ைண்்டைி்்தற்ைான ்படிைள
்படி 1: ‘லமனு’ ்ப்டடறன அழுத்தவும் அல்ெது லதராடவும் அதில் உள்ள அறனத்து அம்்சஙகளும் 
அதன மீது டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்படும்
்படி 2: முன்பிருநதறத்ப ்பரார்்பதற்கு திரும்்பச ல்சல்வதற்கு, ‘க்பக’ ்ப்டடறன அழுத்தவும்/ லதராடவும்
்படி 3: கேராம் ஸ்கரீனுககு திரும்்பச ல்சல்வதற்கு , ஃக்பரானின மீது கேராம் ஐகரான/ ்ப்டடறன 
்பல்ஸ் ல்சயயவும்/ லதராடவும்
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்) 

ஒரு அடிப்்பக்டோன ஃஹ்பானளில் ரிஙக்ஹ்டாகன மாற்று்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1 லமனு   > ல்ச்டடிஙகஸ் -ஐ  கதர்நலதடுககவும்

்படி 2
‘கடரானற்ச’ கதர்நலதடுககவும் மற்றும் 

‘ரிஙகடரானுககு’ ஸ்கக்ரால் ல்சயயவும்.

்படி 3

‘ககெரிறய’  திை்ப்பதற்கு ஸ்கக்ரால் ல்சயயவும் 

ரிஙகடரானகளின ஒரு ்ப்டடியல் கதரானறும். நவீஙகள் 

கதர்வு ல்சயயும் ரிஙககடரான மீது களிக ல்சயவதன 

மூெமராக ரிஙககடராறன கதர்லதடுககவும்

ஒரு ஸ்மார்ட் ஃஹ்பானளில் ரிங ஹ்டாகன மாற்று்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1
கேராம் ககீ > லமனு ககீ > ்பர்்சனறெக்சஷன / 

ல்ச்டடிஙற்சத் லதராடவும்

்படி 2 ்பல்ராஃற்பல் ல்ச்டடிஙறக லதராடவும்
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டிஜிட்்டல் சா்தனஙைளுக்ைான அைிமுைம்

்படி 3
டச ஃக்பரான ரிஙகடரான அல்ெது கநராடிஃ்பிககஷன 

ரிஙகடராறனத் லதராடவும்.

்படி 4

ரிஙகடரான ்ப்டடியறெ ஸ்க்ரால் ல்சயயவும் மற்றும் 

நவீஙகள் உ்பகயராகிகக விரும்பும் ரிஙகடராறனத் 

கதர்நலதடுககவும் மற்றும் ‘ஓகக’ றவத் லதராடவும்.

அடிப்்பக்ட ஃஹ்பான் மீது ஒரு அலா்ரதக்த தசட் தசய்்்தற்ைான ்படிைள
்படி 1: லமனு>அ்பளிககஷனஸ்>அெரா்ம் களராகறக> கதர்நலதடுககவும்
்படி 2: அெரா்ம் கந்த்றத கதர்நலதடுககவும், ்பினனர் க்சறவத் கதர்நலதடுககவும்.
்படி 3: அெரா்த்றத திரு்ப்பி அடிககச ல்சயவதற்கு, ஆ்பஷனஸ்>’ரி்ப்ீட கடஸ்’ கதர்நலதடுககவும் 
மற்றும் அநத நராறளத் கதர்நலதடுககவும்
்படி 4: ‘டன’ என்பறத கதர்நலதடுககவும்

ஒரு ஸ்மார்ட் ஃஹ்பானளில் ஒரு அலா்ரதக்த தசட் தசய்்்தற்ைான ்படிைள
்படி 1: லமனுறவத் லதராடவும்
்படி 2: களராகறக லதராடவும்
்படி 3: அெரா்ம் என்பறத லதராடவும்
்படி 4: அெரா்ம் கந்த்றத ல்ச்ட ல்சயயவும்
்படி 5: க்சறவ லதராடவும்

III.  ஹ்டப்தலட்டின் ்பாைஙைள , தசேல்்பாடுைள மற்றும் 
அப்்ளளிஹைஷன்ைள

ஒரு கட்பலெ்ட என்பது ஸ்மரார்்ட ஃக்பரான அல்ெது ஒரு கெ்படரா்ப / கம்்பயூ்டடற்்ப க்பரானை 
ஒரு கச்சிதமரான ்சராதனம். இனலடர்லன்ட ்பி்வுஸ் ல்சயவது, இ-லமயில் ்பரார்்பது, புத்தகஙகறள 
டவுனகெரா்ட ல்சயவது மற்றும் புத்தகஙகறள வரா்சி்ப்பது, ககம் விறளயராடுவது, வ வீடிகயராககள் 
்பரார்்பது , உள்ளடகக விஷயஙகறள ஒழுஙகு்படுத்துவது க்பரானைறவ மற்றும் கமலும் ்பெ 
லவவகவறு கரா்ைஙகளுககராக இது உ்பகயராகிகக்ப்படெராம் ல்பராதுவராக, கட்பலெடுகள் லதரா்டடு 
இயகககூடியறவ மற்றும் ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரான மற்றும் ஒரு கெ்படரா்ப்பின ற்ச்சிற்கு 
இறடகய உள்ள ற்சஸ் லகராண்டிருககும். 

இது இனலடர்லன்ட ்பி்வுஸ் ல்சயவதற்கு, இ-லமயில் ்பரார்்பதற்கு, 
புத்தகஙகறள டவுனகெரா்ட ல்சயவது மற்றும் புத்தகஙகறள வரா்சி்ப்பது , 
ககம் விறளயராடுவது, வ வீடிகயரா ்பரார்்பது அல்ெது உள்ளடகக விஷயஙகறள 
ஒழுஙகு்படுத்துதற்கு  உ்பகயராகிகக்ப்படெராம். 
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்) 

ஹ்டப்தலட்டுை்ளளின் ்கைைள

கைஹேடு

இது இ்ண்டு ்பககஙகளிலும் ஒரு டிஸ்்பிகளறயக 

லகராண்டிருககிைது, மற்றும் இ்ண்டு ஸ்கரீனகள் 

மீதும் டச ஸ்கரீன ல்சயல்்பரா்டடுடன வருகிைது. இநத 

்சராதனம் றகலயழுத்றத கைடைியும் லமன ல்பராருறளக 

லகராண்டிருககிைது, இது நவீஙகள் க்ப்ப்பரில் எழுதுவறத்ப 

க்பராெகவ ஸ்கரீன மீது எழுதுவதற்கு உஙகறள 

அனுமதிககிைது

ஸ்ஹலட்

இது ல்பராதுவராக திற்்ப்படஙகறள்ப ்பரார்்பதற்கு, 

இறையதளத்றத ்பி்வுஸ் ல்சயவதற்கு , வ வீடிகயராககள் 

்பரார்்பது , வ வீடிகயரா கரால் ல்சயவது மற்றும் நண்்பர்களுடன 

்சரா்ட ல்சயவதற்கரான ஒரு ல்பராழுதுக்பராககு றமயயமராக 

உ்பகயராகிகக்ப்படுகிைது

ைன்்ர்டி்பணிள

இது ஏைககுறைய ஒரு ்பரா்ம்்பரிய கெ்படரா்பற்ப்ப க்பராெகவ 

கதராற்ைமளிககும், ஒக் முககிய வித்தியரா்சம் அறவ ஒரு 

டச ஸ்கரீன டிஸ்்பிகளயுடன வருகிைது மற்றும் இது 180 

டிகிரி சுழற்்சி ல்சயய்ப்படெராம்

கேப்ரிட்

இது ஸ்கெ்ட மற்றும் கனவர்டி்பிள் கட்பலெ்டடுகளிெிருநது 

்சிைநத அம்்சஙகறள உள்ளடககியது றே்பரி்ட கட்பலெ்ட 

தனியராக ்பிரிகக கூடிய ஒரு ககீக்பரார்டுடன வருகிைது, 

அளிகக்ப்ப்டடிருககும் ஸ்ெரா்டறட உ்பகயராகித்து ஸ்கெ்ட 

கட்பலெ்டடுடன இறைகக்ப்படெராம், இதனரால் கட்பலெ்ட  

, கட்பலெ்ட ்பி்சியின கனவர்டி்பிளராக மராற்ை்ப்படெராம்

்ரைட்

இநத வறகயரான கட்பலெ்ட ்பி்சி , கடினமரான 

சுற்று்பபுைச சூழநிறெகளில் கவறெ ல்சயய கவண்டிய  

உ்பகயராகி்ப்பராளர்களுககு ல்பராருநதுகிைது. அறவ ஷராக - 

அடி்ப்பறத தடுககும் , உள்ளுககுள் உள்ள ேரார்டு டிற்வ 

மற்றும் ஒரு ்பராதுகரா்பபு உற் கரா்ைமராக மிக அதிகமராக 

நவீடித்துறழககிைது

குைி்பபு: முதல் முறையராக இநத ்சராதனத்றத உ்பகயராகி்ப்பதற்கு முன, குறைநத்ப்ட்சம் 6-8 மைி 
கந்ஙகளுககு அல்ெது க்ப்டடரி முழுறமயராக ்சரார்ஜ ல்சயய்ப்படும் வற்யில் நவீஙகள் க்ப்டடரிறய 
்சரார்ஜ ல்சயய கவண்டும் 

ஒரு ஹ்டப்தலட்டின் ஹ்பட்்டரிகே சார்ஜ் தசய்்்தற்ைான ்படிைள 
்படி 1: ்சரார்ெிங ல்சயவதற்கரான ்பகுதிககுள் கக்பிறள நுறழககவும் மற்றும் ஒரு நிறெயரான ஏ்சி 
(ஆல்டர்கன்ட க்ன்ட) ்பவர் ்பளிகினுள் ல்சராருகவும்
்படி 2: இநத ்சராதனம் முழுறமயராக ்சரார்ஜ ல்சயய்ப்ப்டட ்பின, ்சரார்லெங லே்டறட ்பளகிெிருநது 
நவீககவும்

்ப்ர் ஹசவ் ஹமாட் மற்றும் லாக் ஸ்க்ரீன்
இநத ்சராதனத்தில் மின்சரா்த்றத மிச்ச்ப்படுத்துவதற்கு, ்பவர் க்சவ ்ப்டடறன அழுத்துவதன மூெமராக 
நவீஙகள் ஸ்கரீறன ஆஃ்ப ல்சயயெராம், இது ஸ்கரீறன ெராக ஸ்கரீன கமராடிற்கு மராற்றும். இநத 
்சராதனத்றத மீண்டும் ஆகடிகவ்ட ல்சயவதற்கு இநத ல்சயல்முறைறயத் திரும்்பச ல்சயயவும்.

இந்த சா்தனதக்த ஆஃப் தசய்்்தற்ைான ்படிைள
்படி 1: ்சிெ லநராடிகளுககு ்பவர் ்ப்டடறன அழுத்தி ்பிடிககவும். நவீஙகள் ்பவற் ஆஃ்ப ல்சயய 
விரும்புகிைவீர்களரா என்பறத உறுதி ல்சயயும் ஒரு லமனு கதரானறும்
்படி 2: கட்பலெ்டறட ஆஃ்ப ல்சயவதற்கு ்பவர் ஆஃற்பத் லதராடவும்
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டிஜிட்்டல் சா்தனஙைளுக்ைான அைிமுைம்

ஒரு ஹ்டப்தலட்டின் ஹோம் ஸ்க்ரீன்
ஒரு கட்பலெ்டடின கேராம் ஸ்கரீன என்பது அ்பளிககஷனகள் , ல்சயல்்பராடுகள் 
மற்றும் லமனுககளுககரான லதராடஙகும் இடம். அ்பளிககஷன ஐகரானகள் , ஷரார்்ட 
க்டடுகள் , ஃக்பரால்டர்கள் அல்ெது வி்டலெ்டடுகறளச க்சர்்ப்பதன மூெமராக உஙகள் 
கேராம் ஸ்கரீறன நவீஙகள் மராற்ைி அறமககெராம். 

கூடு்தல் ஸ்க்ரீன்ைக்ள டிஸ்்பணிஹ்ள தசய்்்தற்கு ஸ்க்ரீகன இ்டது ்பக்ைத்திலிருநது 
்லது ்பக்ைத்திற்கு ஸ்க்ப் தசய்ேவும் (ஹமஹல கைகே க்தது ்தள்ளளி ்ணி்டவும்)

்பேணிற்சி 3

1.   எந்த ்கைோன ஹ்டப்தலட் ைடினமான சுற்றுப்புைச சூழேிகலை்ளளில் ஹ்கல 
தசய்ே ஹ்ண்டி மக்ைளுக்கு த்பாருத்தமானது?

 புக்தலட்    ்ரைட்    கேப்ரிட்

2.   ஃஹ்பான் ைால்ைள தசய்்து மற்றும் த்டக்ஸ்ட் தமஹசஜ்ைள அனுப்பு்க்த மட்டுஹம 
தசய்ேக்கூடிே ஒரு தமாக்பல் ஃஹ்பாகன ோம் எப்்படி அகழக்ைிஹைாம்?

 ஹ்பசிக் ஃஹ்பான்       ஸ்மார்ட்ஃஹ்பான்    டுேல் சிம் ஃஹ்பான்

3.  ைம்ப்யூட்்டரின் எந்த ்பகு்தி சி ்பணி யூ-க்க் தைாண்டுள்ளது?
 மானளிட்்டர்    சிஸ்்டம் யூனளிட்     ைீஹ்பார்டு

4.  ஒரு ைம்ப்யூட்்டரின் ்டீிஹோ ஹ்பார்ட் என்னத்ன்று அகழக்ைப்்படுைிைது?
 ்பணி எஸ் /2 ஹ்பார்ட்     யூ எஸ் ்பணி ஹ்பார்ட்    ்ணி ஜி ஏ ஹ்பார்ட்

5.   த்பாது்ாை இ்ற்ைில் எநத்தந்த ஹ்டப்தலட்டுைள ஒரு த்பாழுதுஹ்பாக்கு கமேமாை 
உ்பஹோைிக்ைப்்படுைிைது?

 ஸ்ஹலட்   புக்தலட்    கேப்ரிட்
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

ைற்ை்தன் ்ணிக்ளவுைள
இநத ்பிரிவின இறுதியில், உஙகளரால் ்பினவரும் ல்சயல்கறளச 

ல்சயய முடியும்:
• ஒரு கம்்பயூ்டடர் ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டத்தின அடி்ப்பறட 

அம்்சஙகறள்ப புரிநது லகராள்வது
• லமராற்பல் ஃக்பரான ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம் மற்றும் அதன 

அம்்சஙகறள்ப புரிநது லகராள்வது
• கட்பலெ்ட ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம் மற்றும் அதன அம்்சஙகறள்ப 

புரிநது லகராள்வது

்பா்டத ்திட்்டம்
I. ஒரு கம்்பயூ்டடர் ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டத்தின அடி்ப்பறட அம்்சஙகள்
II. லமராற்பல் ஃக்பரான ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம் மற்றும் அம்்சஙகள்
III. கட்பலெ்ட ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம் மற்றும் அம்்சஙகள்

2
டிஜிட்்டல் 
சா்தனஙைக்ள 
இேக்கு்து



டிஜிட்்டல் சா்தனஙைக்ள இேக்கு்து

23ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

I. ஒரு ைம்ப்யூட்்டர் ஆ்பஹ்ரட்டிங சிஸ்்டமின் அடிப்்பக்ட அம்சஙைள

ஆ்பஹ்ரட்டிங சிஸ்்டம்

ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம் என்பது மற்ை கம்்பயூ்டடர் ்பக்ராக்ராம்களுடன நராம் லதராடர்பு லகராள்வதற்கு நமககு உதவும் 

ஒரு ்பக்ராக்ராம் ஒரு ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம் இல்ெராமல், ஒரு கம்்பயூ்டடர் ்பயனற்ைது லவவகவறு வறகயரான 

ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம்கள் கிறடககிைது.

இநத ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம் உ்பகயராகி்ப்பவர் மற்றும் கம்்பயூ்டடர் இறடகய , ஒரு இறடமுகமராக 
(இறை்பபு ்பராெமராக) கவறெ ல்சயகிைது. மற்ை அறனத்து ்பக்ராக்ராம்களும் லதராடஙகுவதற்கு 
ஒரு ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம் கதறவ, ஆனரால் ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம் தரானராககவ லதராடஙகுகிைது. 
்பவர் ஆன ல்சயய்ப்படும் க்பராது இது தரானராககவ கம்்பயூ்டடற் லதராடககுகிைது. 

ஒரு ஆ்பஹ்ரட்டிங சிஸ்்டமின் தசேல்்பாடுைள

ஆ்பஹ்ரட்டிங சிஸ்்டகம ்கைப்்படுதது்து
ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம் இ்ண்டு வறககளராக ்பிரிகக்ப்படெராம் : 

• கக்கடர் யூ்சர் இனடர்ஃக்பஸ் (்சி யூ ஐ)

• க்ராஃ்பிகல் யூ்சர் இனடர்ஃக்பஸ் (ெி யூ ஐ)

ஹை்ரக்்டர் யூசர் இன்்டர்ஃஹ்பஸ்

கக்கடர் யூ்சர் இனடர்ஃக்ப்சில் ,  ஐகரானகள் அல்ெது இகமஜகள் இருககராது, இது லடகஸ்்ட 

மற்றும் கக்கடர்கறள (வரார்த்றதகள் மற்றும் எழுத்துககள்) ம்டடும் உ்பகயராகித்து கவறெ 

ல்சயகிைது. ரீ-கநம், ்சி எல் எஸ், ்சி டி , எம் டி மற்றும் டி ஐ ஆர் அல்ெது றட்கடரி க்பரானை 

எழுத்துகளில் ஆறைகறள அளி்ப்பதன மூெமராக ்சி யூ ஐ மீது உஙகள் கவறெகறள நவீஙகள் 

ல்சயயெராம். ஒரு ்சி யூ ஐ -ககரான உதரா்ைம் டிஸ்க ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம்
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

க்்ராஃ்பணிைல் யூசர் இன்்டர்ஃஹ்பஸ்

ஒரு க்ராஃ்பிகல் யூ்சர் இனடர்ஃக்பஸ் ்பினனைியில் ஒரு ்படம் மற்றும் ்பெ ஐகரானகறள (்சிறு ்படஙகள்) 

லேராண்டிருககும் ்பினவரு்பறவ ெி யூ ஐ ககரான உதரா்ைஙகள்

இநத ெி யூ ஐ கமலும் ‘்பல்ரா்பற்்டடரி ்சராஃ்ப்டகவர்’ மற்றும் ‘ஃ்பரீ அல்ெது ஓ்பன க்சரார்ஸ் ்சராஃ்ப்டகவர்’ என 

கமலும் ்பிரிகக்ப்படெராம். 

ப்த்ராக்ப்ர்டரி சாஃப்ட்ஹ்ர் என்பது கரா்பி ற்்ட றவத்திரு்ப்பவரின 

தனி்ப்ப்டட ்ச்டடரீதியிெரான உரிறமயின ககீழ உரிமம் ல்பற்ைது 

்பல்ரா்பற்்டடரி ்சராஃ்ப்டகவற் உ்பகயராகி்ப்பது ஒரு ்சிறு க்டடைத்துடன 

றெல்சனஸ் ல்பறுவதற்கரான கதறவ லகராண்டுள்ளது மற்றும் 

்பதிவு ல்சயய்ப்ப்டட உரிமத்துடன ம்டடுகம உ்பகயராகிகக்ப்படெராம். 

உ்பகயராகி்ப்பவர் அவற்றை மராற்றுவதற்கு , ்பகிர்நது லகராள்வதற்கு, ஆயவு 

ல்சயவதற்கு மற்றும் மீண்டும் விநிகயராகி்ப்பதற்கு அனுமதிகக்ப்படுவதில்றெ ்பல்ரா்பற்்டடரி ்சராஃ்ப்டகவரில் மிக 

ல்பராதுவரான வறக றமகக்ரா்சராஃ்ப்ட , ஆ்ப்பிள் இனக, ஐ ்பி எம் ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் யூனி்சிஸ் ஆகும்  

ஃப்ரீ அல்லது ஓ்பன் ஹசார்ஸ் சாஃப்ட்ஹ்ர் (FOSS)  என்பது உ்பகயராகி்ப்பவ்ரால் 

இனடர்லன்டடிெிருநது இெவ்சமராக டவுனகெரா்ட ல்சயய்ப்படெராம். இது ஒரு ஓ்பன க்சரார்ஸ் 

றெல்சன்சின ககீழ அளிகக்ப்படுகிைது, இது உ்பகயராகி்ப்பவற் ்சராஃ்ப்டகவற் சுதநதி்மராக 

மராற்றுவதற்கு , கமம்்படுத்துவதற்கு மற்றும் விநிகயராகி்ப்பதற்கு அனுமதிககிைது. இருநதராலும், 

இநத மராற்ைஙகளுககு கரா்பபுரிறம ல்பை முடியராது.  ஓ்பன க்சரார்ஸ் ்சராஃ்ப்டகவரின மிக 

ல்பராதுவரான வறக யூனிகஸ், ெிலனகஸ், அக்ரா்ரா யூ எகஸ் மற்றும் ஓ்பன க்சராெராரிஸ். 

்ணின்ஹ்டாஸ் ஆ்பஹ்ரட்டிங சிஸ்்டம் 

றமகக்ரா்சராஃ்ப்ட வினகடராஸ் என்பது றமக க்ரா்சராஃ்படரால் உருவராகக்ப்ப்டடு , மரார்லக்ட 

ல்சயய்ப்ப்டடு மற்றும் விற்்பறன ல்சயய்ப்படும்   லதராடர்ச்சியரான க்ராஃ்பிகல் இனடர்ஃக்பஸ் 

ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம்களராகும். ல்பரும்்பராெரான கம்்பயூ்டடர்கள் , றமகக்ரா்சராஃ்ப்ட 

வினகடரா்சின முனனதராக -இனஸ்டரால் ல்சயய்ப்ப்டட ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டமுடன வருகிைது 

ஒருகவறள வினகடராஸ் ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம் இல்ெராமல் நவீஙகள் ஒரு கம்்பயூ்டடர் ்சிஸ்டம் 

றவத்திருககிைவீர்கள் எனைரால், அஙககீகரிகக்ப்ப்டட ்சராஃ்ப்டகவர் விற்்பறனயராளரிடமிருநது 

நவீஙகள் லெல்சனஸ் லகராண்ட ்சராஃ்ப்டகவற் வராஙகெராம். றமகக்ரா்சராஃ்ப்ட இறையதளம் 

க்பரானை ஆனறென இறையதளஙகள் மூெமராக வராஙகுவது , ்சராஃ்ப்டகவற் 

வராஙகுவதற்கரான ஒரு மராற்று முறை.

வினகடராஸ் இனடர்ஃக்பஸ், ்பயன்படுத்து்பவர் ்பக்ராக்ராம்கறள உ்பகயராகி்ப்பதற்கு மற்றும் அவற்றை 

ஒழுஙகு்ப்படுத்தி றவ்ப்பதில் உதவுகிைது. வினகடராஸ் என்பது  ெி யூ ஐ-ன WYSIWYG வறக, இதன அர்த்தம் ’வரா்ட 

யூ ்சகீ இஸ் வரா்ட யூ லக்ட’. (நவீஙகள் ்பரார்்பறதகய நவீஙகள் ல்பறுகிைவீர்கள்’ என்பதராகும் உஙகள் கம்்பயூ்டடரில் உள்ள 

ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம் வினகடராஸ் எனைரால், உஙகள் கம்்பயூ்டடற் ஸ்வி்டச ஆன ல்சயத ்பின கதரானறும் முதல் 

ஸ்கரீன லடஸ்கடரா்ப. கம்்பயூ்டடரில் உள்ள அறனத்து அ்பளிககஷனகள் மற்றும் ்பயன்பராடுகறள றவ்ப்பதற்கு 

நவீஙகள் வினகடராஸ் லடஸ்கடரா்பற்ப   உ்பகயராகிககெராம். 

த்டஸ்க்்டாப் இ்ண்டு ்பிரிவுகளராக ்பிரிகக்ப்படுகிைது-முககிய ்பகுதி அல்ெது லடஸ்கடரா்ப மற்றும் 

டராஸ்க ்பரார் ககீகழ உள்ள குறுகெரான ்ப்டறட டராஸ்க ்பரார் எனைறழகக்ப்படுகிைது.  இநத டராஸ்க ்பரார் 

ஒரு ஸ்டரார்்ட ்ப்டடறன லகராண்டிருககிைது, இநத கம்்பயூ்டடரில் உள்ள அறனத்து ்பக்ராக்ராம்கறளயும் 

்பயன்படுத்துவதற்கு நவீஙகள் இதறன உ்பகயராகிககெராம். இநத லடஸ்கடரா்ப ஒரு ்பினனைிறயக 

லகராண்டிருககிைது, இது வரால் க்ப்ப்பர் எனைறழகக்ப்படுகிைது.
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25ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

த்டஸ்க்்டாப்: நவீஙகள் கம்்பயூ்டடற் ஸ்டரார்்ட ல்சயது அதில் ெராகின ல்சயயும் 
க்பராது உஙகளுககு கிறடககும் முதல் ஸ்கரீன லடஸ்கடரா்ப எனைறழகக்ப்படுகிைது.  
இநத லடஸ்கடரா்ப்பில் உள்ள ்சிைிய ்படஙகள் லடஸ்கடரா்ப ஐகரானகள் 
எனைறழகக்ப்படுகிைது. இநத ஐகரானகள் ஃற்பல்கள் , ்பக்ராக்ராம்கள் மற்றும் 
ஃக்பரால்டர்களுககரான ஷரார்்டக்டறட்ப ்பி்தி்பெிககிைது, இதறன விற்வராக 
மற்றும் சுெ்பமராக ்பயன்படுத்தெராம். ்டாஸ்க்்பார் : ஸ்கரீனின மிகக ககீகழ உள்ள 
்ப்டறட டராஸ்க ்பரார் எனைறழகக்ப்படுகிைது.  இநத டராஸ்க ்பரார் ்பெ ஐகரானகள் 
மற்றும் ஷரார்்டக்டடுகறளக லகராண்டுள்ளது. இநத டராஸ்க்பரார் ல்சயல்்பரா்டடில் 

உள்ள அறனத்து அ்பளிககஷனகள் மற்றும் ்பக்ராக்ராம்கறள டிஸ்்பிகள ல்சயகிைது. இது இநத ஐகரானகள் மூெமராக 
இநத கம்்பயூ்டடரில் ்பெ அ்பளிககஷனகள் மற்றும் ்பக்ராக்ராம்கறள்ப ்பயன்படுத்துவதற்கும் உஙகளுககு உதவுகிைது. 
இநத டராஸ்க ்பரார் கம்்பயூ்டடரில் ல்சயல்்ப்டடுக லகராண்டிருககும் ்பெ ்பக்ராக்ராம்கள் இறடகய மராைிக 
லகராள்வதற்கரான ஒரு சுெ்பமரான வழிறய அளிககிைது ்பெ அ்பளிககஷனகள் இயஙகுகிைது மற்றும் 
அறனத்து ஐகரானகறளயும் றவ்ப்பதற்கு டராஸ்க்பரார் மீது க்பராதிய இடம் இல்றெ எனைரால், ஒக் 
வறகயரான ஐகரானகள் ஒனைராக க்சர்கக்ப்படெராம். 

ஸ்்டார்ட் ்பட்்டன்: ஸ்டரார்்ட ்ப்டடன மூெமராக, நவீஙகள் ்பக்ராக்ராம்கள் மற்றும் மற்ை ்சிஸ்டம் 
்பயன்பராடுகறள்ப ்பயன்படுத்தெராம். ஸ்டரார்்ட லமனுவில் உள்ள கன்டக்ரால் க்பனல் உஙகள் 
கம்்பயூ்டடரில் லவவகவறு ேரார்டுகவர் மற்றும் ்சராஃ்ப்டகவற் மராற்றுவதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படுகிைது. 
ஸ்டரார்்ட லமனுவில் உள்ள லேல்்ப மற்றும் ்ச்பக்பரார்்ட லமனு வினகடராசுடன கவறெ ல்சயயும் க்பராது கதறவயரான 
எநத உதவிறயயும் ல்பறுவதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படெராம். ஸ்டரார்்ட லமனுவின உதவியுடன களிக ம்டடும் ல்சயது 
நவீஙகள் ஷ்ட டவுன ல்சயயெராம், கம்்பயூ்டடற் ெராக ஆஃ்ப ல்சயயெராம் அல்ெது மீண்டும் ஸ்டரார்்ட ல்சயயெராம். 

சிஸ்்டம் ஹ்த்தி மற்றும் ஹே்ரதக்த மாற்று்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1

டராஸ்க்பராரின வெது ்பககதில் உள்ள கததி 

மற்றும் கந்ம் மீது களிக ல்சயயவும். ஒரு 

கடிகரா்ம் மற்றும் ஒரு நரா்டகரா்டடி கதரானறும்.

்படி 2 கததி மற்றும் கந்த்றத ல்ச்ட ல்சயவதற்கரான 

ெிஙக மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 3
கததி மற்றும் கந்த்றத மராற்றுவதற்கரான 

்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 4 ்பினனர் , கததி மற்றும் கந்த்றத ல்ச்ட 

ல்சயயவும்.

்படி 5

மராற்ைஙகறள க்சவ ல்சயவதற்கு ஒகக-றவக 

களிக ல்சயயவும் மற்றும் கததி மற்றும் 

கந்த்திற்கரான றடெராக ்பராக்சிற்கு திரும்்பச 

ல்சல்ெவும்.

்படி 6

மராற்ைஙகறள க்சவ ல்சயவதற்கு கததி மற்றும் 

கந்த்திற்கரான றடெராக ்பராகஸ் மீது ஒகக-

றவக களிக ல்சயயவும் மற்றும் றடெராக 

்பராகற்ச மூடவும்
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

த்டஸ்க்்டாப் மற்றும் அ்தன் டிஸ்்பணிஹ்ள தசட்டிஙைஸ்

நவீஙகள் உஙகள் கம்்பயூ்டடரில் ெராகின ல்சயயும் க்பராது நவீஙகள் ்பரார்ககும் டிஸ்்பிகள 

்பகுதி லடஸ்கடரா்ப ஆகும். ஐகரானகளுககு ்பினனரால் உள்ள ்படம் வரால் க்ப்ப்பர் 

அல்ெது லடஸ்கடரா்ப க்பககி்வுனடு எனைறழகக்ப்படும். ்சற்று கந்ம் நவீஙகள் உஙகள் 

கம்்பயூ்டடற் சும்மரா றவத்திருககும் க்பராது, ்படஙகள் அல்ெது எழுத்துகளின 

அனிகமஷன ஸ்கரீன மீது கதரானறும். இதுகவ ஸ்க்ரீன் ஹச்ர் எனைறழகக்ப்படுகிைது. 

த்டஸ்க்்டாப் ஹ்பக்ைி்ரவுன்க்ட மாற்று்து

நவீஙகள் கதர்வு ல்சயயும் ்படஙகள் மற்றும் ்படஙகளுடன உஙகள் கம்்பயு்டடரின வரால்க்ப்ப்பர் அல்ெது லடஸ்கடரா்ப 

க்பககி்வுனறட மராற்ைெராம்.

த்டஸ்க்்டாப்க்ப ஹ்பக்ைி்ரவுன்க்ட மாற்று்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1

லடஸ்கடரா்ப்பின மீதுள்ள கராெி இடம் மீது வெது 

்பககத்தில் களிக ல்சயயவும்.

்படி 2 லமனுவிெிருநது ல்பர்்சனறெஸ் வராய்பபு (ஆ்பஷன)  

மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 3 லடஸ்கடரா்ப ககககி்வுண்டு ெிஙக மீது களிக 

ல்சயயவும்.

்படி 4

ஒரு ்படத்றத கதர்நலதடுககவும் மற்றும் அதறன 

உஙகள் லடஸ்கடரா்ப க்பககி்வுண்டில் ல்ச்ட 

ல்சயயவும்.

்படி 5 மராற்ைஙகறள க்சவ ல்சயவதற்கு க்சவ க்சஞ்சஸ் 

்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்.
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27ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

ஒரு ஸ்க்ரீனக்ர தசட் தசய்்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1
லடஸ்கடரா்ப்பின மீதுள்ள கராெி இடம் மீது வெது 

்பககத்தில் களிக ல்சயயவும்.

்படி 2
்பர்்சனறெஸ் வராய்பபு (ஆ்பஷன) மீது களிக 

ல்சயயவும்.

்படி 3 ஸ்கரீன க்சவர் ெிஙக மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 4

ஸ்கரீன க்சவர் ்ட்ரா்ப டவுன லமனு மீது களிக 

ல்சயயவும் மற்றும் இநத ்ப்டடியெிெிருநது ஒரு 

ஸ்கரீன க்சவற்த் கதர்நலதடுககவும்

்படி 5

‘லவயி்ட’ கராத்திருககவும் கராம்க்பரா ்பராக்சிெிருநது 

நிமிடஙகளின எண்ைிகறகறயத் கதர்நலதடு்ப்பதன 

மூெமராக ஸ்கரீன க்சவர் லதராடஙகுவதற்கரான 

கந்த்றத ல்ச்ட ல்சயயவும்.

்படி 6

ஸ்கரீன க்சவர் எ்ப்படி கதராற்ைம் அளிககும் 

என்பறத்ப ்பரார்றவயிடுவதற்கு (்பரிவியூவிற்கு)  

்பரிவியூ ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்

்படி 7
ஸ்கரீன க்சவற் க்பராடுவதற்கு அ்பறள ்ப்டடன மீது 

களிக ல்சயயவும்

்படி 8
மராற்ைஙகறள க்சவ ல்சயவதற்கு ஒகக ்ப்டடன மீது 

களிக ல்சயயவும்.
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

ஒரு கம்்பயூ்டடரில், ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம் மற்றும் தனி்ப்ப்டட ்பக்ராக்ராம்களுககு கிறடகககூடிய தகவல் உள்ள 

ஒரு லதராகு்பபு ஃற்பல் எனைறழகக்ப்படுகிைது. ஒரு ஃற்பல் என்பது ஆவைமராக, ஒரு ்படமராக , இற்சயராக அல்ெது 

ஒரு திற்்ப்படமராக இருககெராம். ்பெ ஃற்பல்கறள ஒரு இடத்தில் றவ்ப்பதற்கு , நவீஙகள் ஒரு ஃக்பரால்டற் 

உருவராககெராம். ஒரு ஃற்பல் அல்ெது ஃக்பரால்டர் கம்்பயூ்டடரில் அல்ெது லடஸ்கடரா்ப்பில் ஏதராவது டிற்வகளில் 

உருவராகக்ப்படெராம். ஒரு ஃற்பல் அல்ெது ஃக்பரால்டற் உருவராககிய ்பின , நவீஙகள் அதன ல்பயற் மராற்ைெராம், 

கரா்ப்பி க்பஸ்்ட ல்சயயெராம் அல்ெது உஙகளுககு கதறவயில்றெ எனைரால் நவீஙகள் லடலீ்டடும் ல்சயயெராம்.

ஒரு டிக்ர்ணில் ஒரு ஃஹ்பால்்டக்ர உரு்ாக்கு்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1 ஸ்டரார்்ட லமனுறவ ்பரா்ப ல்சயவதற்கு ஸ்டரார்்ட 

்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 2 கம்்பயூ்டடர் வினகடரா அல்ெது வினகடராஸ் 

எகஸ்்பகளரா்ற் டிஸ்்பிகள ல்சயவதற்கு ‘கம்்பயூ்டடர்’ 

மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 3 D  டிற்வில் உள்ள உள்ளடகக விஷயஙகறள்ப 

்பரார்்பதற்கு ‘(D:)’  ஐகரான மீது களிக ல்சயயவும்

்படி 4 ஒரு புதிய ஃக்பரால்டற் உருவராககுவதற்கு லமனு 

்பராரில் நயூ ஃக்பரால்டர் மீது களிக ல்சயயவும். புதிய 

ஃக்பரால்டருககு நவீஙகள் ஒரு ல்பயற் அளிககெராம் 

மற்றும் எனடற் அழுத்தவும்.

நவீஙகள் ஒரு ஃக்பரால்டருககுள் ஒரு ஃக்பரால்டற்யும் உருவராககெராம், இது ்ச்ப-ஃக்பரால்டர் எனைறழகக்ப்படுகிைது 

்படி 1: ஃக்பரால்டற்த் கதர்நலதடுககவும் மற்றும் திைககவும்

்படி 2: ஃக்பரால்டரில் கராெி இடத்தின மீது வெது ்பககத்தில் களிக ல்சயயவும் மற்றும் முதெில் ‘நயூ’ (புதியது) 

என்பறத கதர்நலதடுககவும்)

்படி 3: ்பரா்ப-அ்ப லமனுவிெிருநது ‘ஃக்பரால்டற்’ கதர்நலதடுககவும். ஒரு புதிய ஃக்பரால்டர் உருவராகக்ப்படும்.

ஒரு ஃக்பகல / ஃஹ்பால்்டக்ர ்திைப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: ஸ்டரார் லமனுறவ ்பரா்ப ல்சயவதற்கு ஸ்டரார்்ட ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்

்படி 2: கம்்பயூ்டடர் வினகடராறவ அல்ெது வினகடராஸ் எகஸ்்பகளரா்ற் டிஸ்்பிகள  ல்சயவதற்கு ‘கம்்பயூ்டடர்’ 

மீது களிக ல்சயயவும்

்படி 3: டிற்வில் உள்ள உள்ளடகக விஷயஙகறள்ப ்பரார்்பதற்கு ‘கெராககல் டிஸ்க (D:)’ ஐகரான மீது களிக 

ல்சயயவும்

்படி 4: நவீஙகள் திை்ப்பதற்கு விரும்பும் ஃக்பரால்டர் மீது டபுள்-களிக ல்சயயவும்

்படி 5: ஃக்பரால்டருககுள், நவீஙகள் ஃற்பல் அல்ெது ்ச்ப-ஃக்பரால்டற் திை்ப்பதற்கு விரும்்பினரால் அவற்ைின  மீது 

டபுள்-களிக ல்சயயவும்.

ஒரு ஃக்பகல / ஃஹ்பால்்டக்ர ஹசவ் தசய்்து மற்றும் மீண்டும் த்பேர் அ்ளளிப்்பது

கெராககல் டிஸ்க (D:)ல் நவீஙகள் ஒரு ஃக்பரால்டர்/ ்ச்ப-ஃக்பரால்டர்/ஃற்பறெ உருவராககும் க்பராது, இது D  டிற்வில் 

தரானராககவ ‘நயூ ஃக்பரால்ட்ராக’ / ‘நயூ லடகஸ்்ட டராககுலமனடராக’  க்சவ ல்சயய்ப்படுகிைது 

ஒரு ஃக்பகல / ஃஹ்பால்்டக்ர ரீஹனம் (த்பேர் மாற்ைம்) தசய்்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: ஃற்பல் / ஃக்பரால்டர் மீது ற்்ட களிக ல்சயயவும்

்படி 2: ்பரா்ப-அ்ப லமனுவில் ‘ரீகனம்’ மீது களிக ல்சயயவும்

்படி 3: ஒரு நயூ கநறம றட்ப ல்சயயவும் மற்றும் ‘எனடற்’ களிக ல்சயயவும். 

ஆக்சசரீகச உ்பஹோைிப்்பது

வினகடராஸ் ஆ்பக்ர்்டடிங ்சிஸ்டமில், ்சிெ முககியமரான ஆக்ச்சரீஸ்  மிகவும் உ்பகயராகமரானறவ. 



டிஜிட்்டல் சா்தனஙைக்ள இேக்கு்து

29ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

ஒரு ைம்ப்யூட்்டரில் ஆக்சசரீஸ் ்பேன்்படுதது்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1
டராஸ்க ்பராரின ஸ்டரார்்ட ்ப்டடன மீது களிக 

ல்சயயவும்.

்படி 2 மவுற்ச ‘ஆல் ்பக்ராக்ராம்ஸ்’ மீது றவககவும்.

்படி 3 ‘ஆக்ச்சரீஸ்’ மீது களிக ல்சயயவும்

்படி 4

லவவகவறு ஆக்ச்சரீஸ் ்ப்டடியெிட்ப்ப்டடிருககிைது. 

அதறன ஆகல்சஸ் ல்சயவதற்கு ஏதராவது ஆக்ச்சரி 

மீது களிக ல்சயயவும்.

த்பேணின்ட்

ல்பயின்ட ்படஙகறள உருவராககுவது , எடி்ட ல்சயவதற்கு மற்றும் ்பரார்்பதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படுகிைது ்படம் 

வற்வதற்கரான ஒரு கராெியரான ்பகுதியில் அல்ெது தற்க்பராதுள்ள ்படஙகள் மீது ்படஙகறள உருவராககுவதற்கு 

நவீஙகள் ல்பயினறட உ்பகயராகிககெராம். நவீஙகள் ஒரு ல்பயின்ட ்படத்றத கவறு ஏதராவது ஆவைத்திற்குள் நகல் 

எடுத்து ஒ்டடெராம். (கரா்பி அண்டு க்பஸ்்ட). 

த்பேணின்க்ட இேக்கு்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: ‘ஸ்டரார்்ட’ ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்

்படி 2: மவுற்ச ‘ஆல் ்பக்ராக்ராம்ஸ்’ மீது சு்டடிக கரா்டடவும்மவுற்ச ‘ஆல் ்பக்ராக்ராம்ஸ்’ 

மீது றவககவும்.

்படி 3: ‘ஆக்ச்சரீஸ்’ மீது களிக ல்சயயவும் மற்றும் ‘ல்பயினறட’ கதர்நலதடுககவும். 

ல்பயின்ட வினகடரா நரானகு முககிய ்பிரிவுகளராக ்பிரிகக்ப்படுகிைது-ல்பயின்ட ்ப்டடன, 

கவிக ஆகல்சஸ் டூல் ்பரார் , வற்வதற்கரான ்பகுதி மற்றும் ரி்ப்பன.

ல்பயின்ட ்பட்்டனு்டன் ேீஙைள லவவகவறு நடவடிகறககறளச 

ல்சயயெராம். ல்பயின்ட ்ப்டடனில் உள்ள லவவகவறு வராய்பபுகள் : ஓ்பன 

, நயூ, க்சவ அண்டு ்பரின்ட. 



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை30

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

க்்ணிக் ஆக்தசஸ் டூல்்பார் , க்சவ , ரீடு மற்றும் அனடு க்பரானை அடிககடி 
உ்பகயராகிகக்ப்படும் டூல்ற்ச (கருவிகறள) விற்வராக ்பயன்படுத்துவதற்கு 
உஙகளுககு உதவுகிைது. 

இநத ரிப்்பன் இ்ண்டு கட்பற்ச லகராண்டுள்ளது-
கேராம் மற்றும் வியூ. ஹோம் கட்ப இகமஜகறள 
உருவராககுவதில் மற்றும் எடி்ட ல்சயவதில் 
உதவும் டூல்ற்ச (கருவிகறள) அளிககிைது. 

இது களி்பக்பரார்டு, இகமெ, டூல்ஸ், ்ப்ஷஸ், கஷ்பஸ் மற்றும் 
கெர்ஸ் க்பரானை வராய்பபுகறள (ஆ்பஷனஸ்) அளிககிைது. 

க்்ளளிப்ஹ்பார்டு மூனறு வராய்பபுகறள லகராண்டுள்ளது-க்ட, கரா்பி மற்றும் க்பஸ்்ட. 
இநத வராய்பபுகறள உ்பகயராகித்து நவீஙகள் ல்பயினடில் கதர்நலதடுகக்ப்ப்டட ஒரு 
ல்பராருறள க்ட, கரா்பி அல்ெது க்பஸ்்ட ல்சயயெராம். இநத வராய்பபுகள் ஒரு ்படத்தில் 
்பெ முறை ஒரு ல்பராருறள உ்பகயராகி்ப்பதற்கு உஙகளுககு உதவுகிைது. 

இநத இஹமஜ் ்பகுதி கதர்நலதடுகக்ப்ப்டட , கத்தரிகக்ப்ப்டட 
, ற்சஸ் மராற்ைி அறமகக்ப்ப்டட அல்ெது சுழற்்சி 
ல்சயய்ப்ப்டட ல்பராரு்டகறள கதர்நலதடு்ப்பதில் மற்றும் 
எடி்ட ல்சயவதில் உஙகளுககு உதவுகிைது. 

டூல்ஸ் ்பகுதி ஒரு ்படத்றத வற்வதற்கு மற்றும் எடி்ட ல்சயவதற்கு நவீஙகள் 
உ்பகயராகிகக கூடிய லவவகவறு டூல்ற்ச அளிககிைது. இநத டூல்ஸ் ல்பன்சில், 
ஃ்பில் வித் கெர், லடகஸ்்ட, இக்்சர், கெர் ்பிககர் மற்றும் கமகனிஃற்பயர். 

ப்்ரஷைள ஒரு ்ட்ரா்ப-டவுன லமனு லகராண்டிருககும், 
இது ஒரு ்படத்றத வற்வதற்கு லவவகவறு வறகயரான 
்பி்ஷகறள நவீஙகள் கதர்நலதடுகக உஙகளுககு உதவுகிைது. 

ஹஷப்ஸ் ஆ்பஷன உஙகள் ்படத்தில் நவீஙகள் உ்பகயராகிகக கூடிய லவவகவறு 
வடிவஙகறள அளிககிைது. 

ஒரு ்ப்டதக்த வற்யும் க்பராது, கெர் ஆ்பஷன 
கதர்நலதடு்ப்பதற்கு ்பெத்்ப்ப்டட கெர்கறள அளிககிைது. 
 
ஹோட்ஹ்பட்

கநரா்டக்ப்ட என்பது ஒரு லடகஸ்்ட எடிடிங ்பக்ராக்ராம், நவீஙகள் ல்பயர்கள் மற்றும் நம்்பர்கள் அல்ெது ஏதராவது 

றட்பல்சயய்ப்ப்டட விவ்ஙகள் அல்ெது தகவறெ எழுதெராம். 

ஹோட்ஹ்பக்டத ்திைப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: ஸ்டரார்்ட ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்

்படி 2: மவுற்ச ஆல் ்பக்ராக்ராம்ஸ் மீது சு்டடிக கரா்டடவும் மற்றும் ஆக்ச்சரீஸ் மீது களிக ல்சயயவும் ்பினனர் 

கநரா்டக்ப்ட மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 3: த கநரா்டக்ப்ட வினகடரா கதரானறுகிைது. 

ஹோட்ஹ்பட் ்பாைஙைள

கநரா்டக்ப்டட ஃற்பெின த லமனு ்பரார்  . ஃற்பல், எடி்ட , ஃ்பரார்மரா்ட, வியூ மற்றும் லேல்்ப க்பரானை லவவகவறு 

ல்பராரு்டகள் லகராண்டிருககிைது.

• ஃக்பல் லமனு நயூ, ஓ்பன, க்சவ, க்சவ ஆஸ், க்பஜ ல்ச்டஅ்ப, ்பரின்ட அண்டு எக்சி்ட க்பரானை லவவகவறு 

வராய்பபுகறள அளிககிைது.

• எடிட் லமனு லடகஸ்்ட எடி்ட ல்சயவதற்கு நமககு உதவுகிைது. இது லவவகவறு வராய்பபுகறள அளிககிைது. 

இறவ அனடு, க்ட, கரா்பி , க்பஸ்்ட லடலீ்ட, ஃற்பனடு, ஃற்பனடு லநகஸ்்ட, ரி்பகளஸ், ககரா டு, ல்சலெக்ட 

ஆல், றடம்/ கட்ட. 



டிஜிட்்டல் சா்தனஙைக்ள இேக்கு்து

31ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

• ஃ்பராகம்ட லமனு ஆவைத்தில் உள்ள அறனத்து லடகஸ்றடயும் ஃ்பரார்கம்ட ல்சயவதில் உஙகளுககு 

உதவுகிைது, இது இ்ண்டு வராய்பபுகறளக லகராண்டிருககிைது; கவரார்டு ்ரா்ப மற்றும் ஃ்பரான்ட.

• ்ணியூ லமனு கநரா்டக்ப்ட வினகடராவின அடியில் ஸ்கடடஸ் ்பராற்்ப ்பரார்்பதற்கு உஙகளுககு உதவுகிைது.

• தேல்ப் லமனு வியூ லேல்்ப மற்றும் அல்பௌ்ட கநரா்டக்ப்ட ஆகிய இ்ண்டு வராய்பபுகறள அளிககிைது.

ஹோட்ஹ்பக்ட உ்பஹோைிதது ஒரு த்டக்ஸ்ட் ஃக்பகல உரு்ாக்கு்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: கநரா்டக்ப்ட வினகடராறவத் திைககவும்

்படி 2: லடகஸ்றட எழுதவும்(றட்ப ல்சயயவும்)

்படி 3: நவீஙகள் க்ட ல்சயய (லவ்டட) விரும்பும் லடகஸ்றடத் கதர்நலதடுககவும்

்படி 4: எடி்ட லமனுறவ களிக ல்சயயவும் மற்றும் க்டறடத் கதர்நலதடுககவும்

்படி 5: லவ்டட்ப்ப்டட லடகஸ்றட நவீஙகள் ஒ்டட விரும்பும் இடத்தில் கர்்சற் றவககவும்.

்படி 6: எடி்ட லமனு மீது களிக ல்சயயவும் மற்றும் க்பஸ்றடத் கதர்நலதடுககவும்

்படி 7: எடி்ட லமனு மீது களிக ல்சயயவும் மற்றும் கந்ம் / கததி (றடம் /கட்ட) ஐ கதர்நலதடுககவும்

்படி 8: ஃ்பரார்கம்ட லமனு மீது களிக ல்சயயவும் மற்றும் ஃ்பரானறடத் கதர்நலதடுககவும்

்படி 9: ஃ்பரான்ட றடெராக ்பராக்சில் விரும்்ப்ப்படும் ஃ்பரான்ட வறக, ஸ்றடறெ மற்றும் ற்சற்ச கதர்நலதடுககவும்

்படி 10: மராற்ைஙகறள க்சவ ல்சயவதற்கு ஓகக மீது களிக ல்சயயவும் மற்றும் ஃ்பரான்ட றடெராக ்பராகற்ச ககளராஸ் 

ல்சயயவும்

்படி 11: ஃற்பல் லமனு மீது களிக ல்சயயவும் மற்றும் க்சறவத் கதர்நலதடுககவும்

்படி 12: விரும்்ப்ப்படும் இடம் மற்றும் ஃக்பரால்டற்த் கதர்நலதடுககவும், ஃற்பல் கநம் கராம்க்பரா ்பராக்சில் ஃற்பல் 

ல்பயற் எழுதவும்

்படி 13: ஃற்பறெ க்சவ ல்சயவதற்கு க்சவ மீது களிக ல்சயயவும்.

்பேணிற்சி 1

1.  ்பணின்்ரு்பக்ை்ளளில் எது ஒரு ஃப்ரீ அல்லது ஓ்பன் ஹசார்ஸ் ஆ்பஹ்ரட்டிங சிஸ்்டம்?

 கமக்ஹ்ராசாஃப்ட் ்ணின்ஹ்டாஸ்           லிதனக்ஸ்            ஐ்பணிஎம் ஆ்பஹ்ரட்டிங சிஸ்்டம்

2.  ்பணின்்ரு்பக்ை்ளளில் எது ஒரு ப்த்ராப்க்ரட்்டரி சாஃப்ட்ஹ்ர் ஆ்பஹ்ரட்டிங சிஸ்்டம்?

 உபுன்டு  யுனளிக்ஸ்      ஆப்்பணிள இன்க்.

3.  ‘ஆல் ப்ஹ்ராக்்ராம்ஸ்’ ்பகு்திேணில் எந்த ் ாய்ப்்பணின் ைீழ உஙை்ளால் ஹோட்ஹ்பட் ் ாய்ப்க்ப ைா் முடியும்?

 தமேணின்்டதனன்ஸ்    கமக்ஹ்ராசாஃப்ட் ஆஃ்பபீஸ்     ஆக்சசரீஸ்

4.  த்பேணின்ட் ்ணின்ஹ்டா்ணின் எந்த ்பகு்தி ஹோம் மற்றும் வ்யூ ஹ்டப்ைக்ளக் தைாண்டுள்ளது?

 க்்ணிக் ஆக்சஸ் டூல்்பார்     ரிப்்பன்  ட்்ராேணிங ஏரிோ

5.  ஹோட்ஹ்படில் உள்ள எந்த தமனு, ‘ஹ்ார்டு ்ராப்’ ்ாய்ப்க்ப அ்ளளிக்ைிைது?

 எடிட்     ஃ்பார்மாட்  ஃக்பல்

ஓ்பன் ஹசார்ஸ் ஆ்பஹ்ரட்டிங சிஸ்்டம்ைள

ெிலனகஸ் என்பது மிக ்பி்்பெமரான இெவ்ச அல்ெது ஓ்பன க்சரார்ஸ் ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம்கள் ஆகும். 

யரார்கவண்டுமரானராலும் இனடர்லன்டடிெிருநது இெவ்சமராக இநத ்சராஃ்ப்டகவற் டவுனகெரா்ட 

ல்சயயெராம்.  

ெிலனகஸ் என்பது யூனிகஸ் ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டத்தின மிக ்பி்்பெமரான வடிவஙகளில் ஒனறு 

, இது ெினஸ் கடரார்வரால்்ட்சரால் உருவராகக்ப்ப்டடது. ெிலனகஸ் றமகக்ரா்சராஃ்ப்ட வினகடராஸ் 

க்பரானை மற்ை ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம்கறள்ப க்பரானைகத. ெிலனக்சின தனித்தனறமயரான 

விஷயம் , இது மிகவும் திைனவராயநதது இநத ்சராஃ்ப்டகவற் உருவராககுவதற்கு , மராற்றுவதற்கு அல்ெது 

விரிவராககுவதற்கு உ்பகயராகி்ப்பராளர்களுககு சுதநதி்ம் உண்டு.

ெிலனகஸ் இ்ண்டு லவவகவறு வழிகளில் ல்பை்ப்படெராம்- இெவ்ச டவுனகெரா்ட மற்றும் டிஸ்்டரி்பயூஷறன 

உ்பகயராகி்ப்பது. ெிலனக்சின அறனத்து கதறவயரான ்பராகஙகளும் இனடர்லன்டடிெிருநது க்டடைம் இல்ெராமல் 

டவுனகெரா்ட ல்சயய்ப்படெராம். ஒரு மராற்று வழி லவவகவறு கம்ல்பனிகள் அளிககும் ஒரு டிஸ்்டரி்பயூஷறன 



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை32

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

உ்பகயராகி்ப்பதராகும் மற்றும் இது ்பெத்்ப்ப்டட அ்பளிககஷனஸ் மற்றும் இனஸ்டராகெஷன ்பக்ராக்ராம்கறள 

உள்ளடககியது , இது ெிலனகஸ் இனஸ்டராகெஷறன எளிறமயராககும். 

உபுன்டு 

உபுனடு எனைறழகக்ப்படும் மிக ்பி்்பெமரான ெிலனகஸ் டிஸ்்டரி்பயூஷனகளில் 

ஒனறு, இது ககனரானிககல் எனைறழகக்ப்படும் கம்ல்பனியரால் விநிகயராகிகக்ப்படுகிைது. 

உபுனடு என்பது ஒரு ஓ்பன க்சரார்ஸ் ்சராஃ்ப்டகவர் ்பளரா்டஃ்பரார்ம், இது ஸ்மரார்்ட 

ஃக்பரான , கட்பலெ்ட மற்றும் கம்்பயூ்டடரிெிருநது இயகக்ப்படெராம், உபுனடு  

ஒரு க்ராஃ்பிகல் யூ்சர் இனடர்ஃக்பஸ் அல்ெது ெி யூ ஐ லகராண்டிருககிைது, இது 

வினகடராஸ் அல்ெது ஆன்ட்ராயடு க்பரானை மற்ை ்பி்்பெராமரான ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம்கறள்ப க்பரானைது.  

உபுனடு-வின லவர்ஷன 12.10 யூனி்டடிறய டீஃ்பரால்்ட லடஸ்கடரா்ப 

எனறவயர்லமன்ட ஆக உ்பகயராகிககிைது. யூனி்டடி லடஸ்கடரா்ப , 

லடஸ்கடரா்ப க்பககி்வுண்டு லகராண்டிருககிைது மற்றும் லமனு ்பரார் மற்றும் 

ெரான்சர் எனைறழகக்ப்படும் இ்ண்டு ்பரார்கறளக (்ப்டடிகறளக) லகராண்டிருககிைது.  

தமனு்பார் என்பது லடஸ்கடரா்ப்பின கமல் அறமநதிருககும் ஒரு ்படுகறக 

நிறெயில் உள்ள ்ப்டறட. லமனு்பரார் உபுனடு 12.10-

ல் உ்பகயராகிகக்ப்படும் ல்பராதுவரான ல்சயல்்பராடுகறள 

உள்ளடககியது. 

ஸ்கரீனின இடது ்பககத்தின ஐகரானகள் அடஙகிய குறுகெரான ்ப்டறட லான்சர் 

எனைறழகக்ப்படுகிைது. இது இயகக்ப்படும் க்பராது , ெரான்சர் மீதரான ஆகடிவ ஐகரானகறள றவத்து 

அ்பளிககஷனகறள சுெ்பமராக ்பயன்படுத்துவதற்கரான வ்சதிறய அளிககிைது.  

இநத லமனு்பராரின இடது மூறெயில் உள்ள ஐகரானகள் 

இண்டிஹைட்்டர் ஏரியரா எனைறழகக்ப்படுகிைது. 

ைீஹ்பார்டு இண்டிஹைட்்டர் , ககீக்பரார்டு அறம்பற்ப 

கதர்நலதடுத்து , ககீக்பரார்றட நவீஙகள் விரும்புவதற்கு ஏற்்ப மராற்றுவதற்கு 

உஙகறள அனுமதிககிைது. 

தமஹசஜிங இண்டிஹைட்்டர் அறனத்து க்சராஷியல் அ்பளிககஷனகறளயும் 

உள்ளடககுகிைது, இறவ இனஸ்லடன்ட லமல்சஞ்சர் கறளயன்ட , த இலமயில் 

கறளயன்ட , றமகக்ரா-்பளராகிங அ்பளிககஷனஸ் மற்றும் இகத க்பரானை மற்ை அ்பளிககஷனகறள உள்ளடககும். 

தேட்த்ார்க் இண்டிஹைட்்டர் உஙகறள லந்டலவரார்க கலனக்ஷனகறள நிர்வகி்ப்பதற்கு மற்றும் றவயர்டு அல்ெது 

றவயர்லெஸ் லந்டலவரார்குடன சுெ்பமராக கலனக்ட ல்சயய அனுமதிககிைது. 

சவுன்ட் இண்டிஹைட்்டர் ்சவுனடு வரால்யூறம அ்டலெஸ்்ட ல்சயவதற்கு  மற்றும் 

உஙகள் ம்யூ்சிக ்பகளயர் மற்றும் ்சவுன்ட ல்ச்டடிஙற்ச்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு 

ஒரு சுெ்பமரான வழிறய அளிககிைது. 

க்்ளாக் தற்க்பராறதய கந்த்றத கராண்்பிககிைது மற்றும் ககெனடர் , கந்ம் மற்றும் கததிககரான 

ல்ச்டடிஙற்ச ்பயன்படுத்துவதற்கரான சுெ்பமரான ஒரு வழிறய அளிககிைது 



டிஜிட்்டல் சா்தனஙைக்ள இேக்கு்து

33ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

யூசர் தமனு லவவகவறு உ்பகயராகி்ப்பராளர்கள் இறடகய மராைிக லகராள்வதற்கு மற்றும் ஆனறென 

மற்றும் யூ்சர் அகவுனடுகறள்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு உஙகறள அனுமதிககிைது. 

தசஷன் இண்டிக்ஹைட்்டர் ்சிஸ்டம் ல்ச்டடிஙற்ச . ்சராஃ்ப்டகவர் 

அ்பகட்டகள், ்பரினடர்கள் , ்பயன்படுத்துவதற்கரான ஒரு சுெ்பமரான 

வழிறய அளிககிைது , மற்றும்  ல்சஷன ஆ்பஷனஸ் ்சராதனத்றத ெராக 

ல்சயவதற்கு , ஒரு ல்சஷனிெிருநது ெராக அவு்ட ல்சயவது , கம்்பயூ்டடற் 

மீண்டும் ஸ்டரார்்ட ல்சயவது  அல்ெது முழுறமயராக ஷ்ட டவுன ல்சயவதற்கரான 

ஒரு சுெ்பமரான வழிறய அளிககிைது.  

அப்்ளளிஹைஷன் தமனு என்பது, ஒரு அ்பளிககஷனில் எடி்ட, வியூ க்பரானை லவவகவறு நடவடிகறககள் 

ல்சயய்ப்படககூடிய ்சி்டம் (முறை). 

மற்ை ெி யூ ஐ சூழல்கறள்ப (எனவற்னலமனடுகள்) க்பரால் அல்ெராமல், யூனி்டடியில் 

உள்ள அ்பளிககஷன லமனு , லமனு ்பராரில் இடது ்பககத்தில் அறமநதிருககிைது.  

ஒரு குைி்ப்பி்டட அ்பளிககஷறன்ப ்பரார்்ப்பதற்கு , ்பராயினடற் உ்பகயராகித்து 

லடஸ்கடரா்ப்பின லமனு ்பராரின மீது அ்பளிககஷன ஐகரானுககு நவீஙகள் மவுற்ச 

நகர்த்தெராம். இது அநத அ்பளிககஷன லடஸ்கடரா்ப்பின லமனு ்பராரில் தனறன 

அறமத்துக லகராள்ளும் . இதனரால் இநத அ்பளிககஷறன நவீஙகள் ்பரார்ககெராம் 

மற்றும் உ்பகயராகிககெராம். மவுஸ் லமனு ்பராரிெிருநது விெகக்ப்டடவுடன , 

லடஸ்கடரா்ப மீண்டும் கதரானறும். 

ெரான்சரின மீதுள்ள முதல் ஐகரான கடஷ , யூனி்டடியில் ஒரு முககிய புதுறம மற்றும் யூனி்டடியின 

றமயய அம்்சம்.

லான்சக்ர உ்பஹோைிப்்பது 

அப்்ளளிஹைஷன்ைக்ள இேக்கு்து

ெரான்சரிெிருநது ஒரு அ்பளிககஷறன இயககுவதற்கு அல்ெது ஏற்கனகவ - இயஙகிக லகராண்டிருககும் 

அ்பளிககஷறனத் கதரானைச ல்சயவதற்கு , அ்பளிககஷன ஐகரான மீது களிக ல்சயயவும். முன்பககத்தில் 

உள்ள அ்பளிககஷன , அதன ஐகரானின வெது ்பககத்தில் ஒரு தனி லவள்றள முகககராைத்தரால் 

குைி்ப்பிட்ப்படுகிைது.

அப்்ளளிஹைஷன்ைக்ள ஹசர்ப்்பது மற்றும் அைற்று்து

ஒரு அ்பளிககஷநறனச  க்சர்்ப்பதற்கு, ெரான்சர் மீது அ்பளிககஷனின ஐகரான மீது ற்்ட -களிக 

ல்சயவதன மூெமராக இநத அ்பளிககஷறன இயககவும் மற்றும் ‘ெராக டு ெரான்சற்’ கதநலதடுககவும். 

ெரான்சரிெிருநது ஒரு அ்பளிககஷறன அகற்ைவும், அ்பளிககஷன 
ஐகரான மீது ற்்ட-களிக ல்சயயவும், ்பினனர் ‘அனெராக ஃ்ப்ம் 
ெரான்சர்’ (ெரான்சரிெிருநது அனெராக ல்சயயவும்)  என்பறத 
கதர்நலதடுககவும். 

கம்்பயூ்டடரில் உள்ள அ்பளிககஷனகள் மற்றும் ஃற்பல்கறள கண்டு்பிடி்ப்பதற்கு மற்றும் 
்பயன்படுத்துவதற்கு உஙகளுககு உதவும் ஒரு ்சராதனம் கடஷ. கடறஷ ஆ்ராயவதற்கு , 

ெரான்சர் கமல் உள்ள முதல் ஐகரான மீது களிக ல்சயயவும், 
இநத ஐகரான அதன மீது உபுனடு கெராககராறவக லகராண்டிருககிைது. 
கடஷ ஐகராறனத் கதர்நலதடுத்த ்பின , கமகெ ்சர்ச ்பராருடன மற்லைராரு 
வினகடரா மற்றும் ்சமீ்பத்தில் உ்பகயராகிகக்ப்ப்டட அ்பளிககஷனகள், 
ஃற்பல்கள் மற்றும் டவுனகெரா்டகளின லதராகு்பபும் கதரானறும் 

கடஷ உஙகள் கம்்பயூ்டடரில் மற்றும்  லதராறெவில் உள்ள தகவறெத் கதடுவதற்கு உஙகறள அனுமதிககிைது. 



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை34

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

கடஷின இ்ண்டு முககிய அம்்சஙகள் - ஃற்பல்கள் அல்ெது ஃக்பரால்டற் கண்டு்பிடி்ப்பது மற்றும் 

அ்பளிககஷனகறளக கண்டு ்பிடி்ப்பது.

த்ார்க்ஸ்ஹ்பஸ்கள் அ்பளிககஷனகறள ஒனைராக இறை்ப்பதற்கு உஙகறள 

அனுமதிககிைது, மற்றும் அவவராறு ல்சயவதன மூெமராக, ஒழுஙகற்ை முறையில் 

அறமநதிருககும் ல்பராரு்டகறள குறை்ப்பதற்கு மற்றும் லடஸ்கடரா்ப கநவிககஷறன 

(்பயன்படுத்துவறத) கமம்்படுத்துவதற்கு உதவும். உபுனடு டிஃ்பரால்டராக (ஆ்ம்்ப 

நிறெயராக)  நரானகு லவரார்கஸ்க்பஸ்கறளக லகராண்டிருககிைது 

த்ார்க்ஸ்ஹ்பஸ்ைள இக்டஹே மாைிக் தைாள்து

லவரார்கஸ்க்பஸ்கள் இறடகய மராறுவதற்கு, ெரான்சர் மீது 

அறமநதிருககும் லவரார்கஸ்க்பஸ் ஸ்வி்ட்சர் மீது களிக ல்சயயவும்.  

இநத ல்சயல்்பராடு லவரார்கஸ்க்பஸ்கள் இறடகய மராைிச ல்சல்வதற்கு மற்றும் கதறவயரானறத 

கதர்நலதடு்ப்பதற்கு  உஙகறள அனுமதிககிைது  

லான்சரில் ்ணின்ஹ்டாகச மூடு்து , ஹமக்சிகமஸ் தசய்்து, த்ரஸ்ஹ்டார் தசய்்து மற்றும் 

மினளிகமஸ் தசய்்து

ஒரு வினகடராறவ ககளராஸ் ல்சயவதற்கு , ெனனெின கமல்புை-இடது மூறெயில் 
உள்ள க்ராஸ் (தவறு குைி) மீது களிக ல்சயயவும்.  

மினிறமஸ் ்ப்டடன கண்ணுககு லதரியும் ஸ்கரீனிெிருநது வினகடராற்ச 

அகற்றுகிைது மற்றும் அதறன ெரான்சரில் றவககிைது 

கமக்சிறமஸ் ்ப்டடன அ்பளிககஷன வினகடரா ஸ்கரீன முழுவதும் நிறைநதிருககச ல்சயகிைது. 

லான்சரில் ஒரு ்ணின்ஹ்டாக் ேைர்தது்து

லவரார்கஸ்க்ப்சில் ஒரு வினகடராறவ நகர்த்துவதற்கு, மவுஸ் ்பராயினடற் 

வினகடராஸ் றடடில் ்பரார் மீது றவககவும், ்பினனர் இடது மவுஸ் ்ப்டடறன 

லதராடர்நது அழுத்திக லகராண்டி வினகடராறவ களிக ல்சயது ்ட்ராக ல்சயயவும் 

(இழுககவும்).

ஒரு வினகடராவின ற்சற்ச மராற்றுவதற்கு, வினகடராவின ஒரு 

முறனயில் அல்ெது மூறெயில் ்பராயினடற் றவககவும் , 

இதனரால் ்பராயினடர்  ஒரு ல்பரிய, இ்ண்டு-்பகக அம்புககுைியராக மராறுகிைது, இது ரீற்சஸ் ஐகரான 

என அைிய்ப்படுகிைது, வினகடராறவ  ரீற்சஸ் ல்சயவதற்கு களிக ல்சயது ்ட்ராக ல்சயயவும். 

உஙைள ைம்ப்யூட்்டரில் உள்ள ஃக்பல்ைக்ள ்பணி்ரவுஸ் தசய்்து

கம்்பயூ்டடரில் உள்ள ஃற்பல்கறளக கண்டைிவதற்கு இ்ண்டு வழிகள் உள்ளன :

ெரான்சரில் கடஷ வழியராக ஒரு ஃற்பறெ ்சர்ச ல்சயவது  அல்ெது அது வறககக்ப்ப்டடிருககும் 

ஃக்பரால்டரிெிருநது அதறன கந்டியராக ்பயன்படுத்துவது அல்ெது ல்பராதுவராக உ்பகயராகிகக்ப்படும் ஃக்பரால்டர்கள் மற்றும் மிக 

்சமீ்பத்தில் ்பயன்படுத்த்ப்ப்டட ஃற்பல்கறள்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு ஃற்பல்கள் மற்றும் ஃக்பரால்டர்கள் டூல்ற்ச உ்பகயராகி்ப்பது. 

 ககரா  லமனு ல்பராதுவராக உ்பகயராகிகக்ப்படும் ஃக்பரால்டர்களின ஒரு 

்ப்டடியறெ லகராண்டிருககும். ககராறவ்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு , மவுற்ச 

கமல் ்பராரின கமல் நகர்த்தவும் மற்றும் ககராறவத் கதர்நலதடுககவும். 

்பினனர், இநத லமனுவில் உள்ள கம்்பயூ்டடற் களிக ல்சயவதன 

மூெமராக உஙகள் கம்்பயூ்டடர் மீதுள்ள ஃற்பல்கறள ்பி்வுஸ் 

ல்சயயவும். நவீஙகள் ஒரு கேராம் லந்டலவரார்கறக ல்ச்ட அ்ப ல்சயதரால், 

்பகிர்நது லகராள்ள்ப்படும் ஃற்பல்கள் அல்ெது ஃக்பரால்டர்கறள்ப 

்பயன்படுத்துவதற்கு நவீஙகள் ஒரு லமனு ஐடறம கண்டைிவ வீர்கள். 

கேராம் ஃக்பரால்டர் தனி்ப்ப்டட ஃற்பல்கறள ஸ்கடரார் ல்சயவதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படுகிைது. 

இது யூ்சர் ெராகின கநமுடன ல்பராருநதுகிைது. இது உள்கள ்பெ ஃக்பரால்டர்கறளக 

லகராண்டிருககிைது, இது இனஸ்டராகெஷன ல்சயல்முறையின க்பராது தரானராககவ 

உருவராகக்ப்படுகிைது. இது லடஸ்கடரா்ப , டவுனகெரா்டகள், ம்யூ்சிக , டராககுலமனடுகள், 

்படஙகள், ்ப்பளிக , லடம்்பகள்டடுகள் மற்றும் வ வீடிகயராககறள உள்ளடககியது.



டிஜிட்்டல் சா்தனஙைக்ள இேக்கு்து

35ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

ோட்டிலஸ் ஃக்பல் ஹமஹனஜர்

உபுனடு ஃற்பல்கள் மற்றும் ஃக்பரால்டர்கறள ்பி்வுஸ் ல்சயவதற்கு முதனறமயராக (டிஃ்பரால்டராக)  

நரா்டடிெஸ் ஃற்பல் கமகனெற் உ்பகயராகிககிைது. நரா்டடிெஸ் ஃற்பல் கமகனெர் வினகடராறவத் 

திை்ப்பதற்கு, லடஸ்கடரா்ப்பின ஃக்பரால்டர் மீது நவீஙகள் டபுள்-களிக ல்சயய கவண்டும். டிஃ்பரால்்ட 

வினகடரா ்பினவரும் அம்்சஙகறளக லகராண்டிருககிைது-லமனு ்பரார் , றட்டடில் ்பரார்,டூல் ்பரார், இடது 

்பகக க்பன (வினகடரா) மற்றும் ல்சன்ட்ல் க்பன. 

ோட்டிலகை ஹே்ணிஹைட் தசய்்்தற்ைான ்படிைள

• ஃக்பரால்டர்கள் இறடகய கநவிகக்ட ல்சயவதற்கு, நரா்டடிெஸ் ஃற்பல் கமகனெரின லெஃ்ப்ட 

க்பன (வினகடரா) மீதுள்ள புகமரார்ககுகறள உ்பகயராகிககவும்

• திரும்்பச ல்சல்வதற்கு, ்பராத் ்பராரில் உள்ள ஒரு ஃக்பரால்டர் ல்பயர் மீது களிக ல்சயயவும். கண்ணுககு லதரியும் 

ஃக்பரால்டர் மீது டபுள்-களிக ல்சயவது கநவிகக்ட ல்சயவதில் (அதறன்ப ்பயன்படுத்துவதில்)  உஙகளுககு 

உதவும்.

நரா்டடிெசுடன ஒரு ஃற்பறெத் திை்ப்பதற்கு , அதன ஐகரான மீது டபுள்-களிக ல்சயயவும் அல்ெது 

அநத ஐகரான மீது ற்்ட-களிக ல்சயயவும் மற்றும் ‘ஓ்பன வித்’ வராய்பபுகளில் ஒனறைத் 

கதர்நலதடுககவும். 

பு்திே ஃஹ்பால்்டர்ைக்ள உரு்ாக்கு்்தற்கு மற்றும் ஹசவ் தசய்்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: ஃற்பறெ களிக ல்சயயவும் 

்படி 2: புதிய ஃக்பரால்டற் உருவராககவும்.

்படி 3: முனனிரு்ப்பராக (டிஃ்பரால்டராக) “அனறட்டடில்டு ஃக்பரால்டர்” என்பறத விரும்பும் ல்பயர்்சகீ்டறடக லகராண்டு 

மராற்றுவதன மூெமராக கதரானறும் ஃக்பரால்டருககு ல்பயரிடவும். இது நரா்டடிெ்சில் ஃற்பறெ க்சவ ல்சயகிைது.

ஃக்பல்ைள மற்றும் ஃஹ்பால்்டர்ைக்ள ைா்பணி தசய்்்தற்ைான (ேைல் எடுப்்ப்தற்ைான)  ்படிைள.

்படி 1: எடி்டறட களிக ல்சயயவும்.

்படி 2: அநத ல்பராருறள கரா்பி ல்சயயவும் 

அல்ெது ற்்ட-களிக ல்சயயவும் மற்றும் ்பரா்ப-அ்ப 

லமனுவிெிருநது கரா்பிறயத் கதர்நலதடுககவும். 

இ்பக்பராது நவீஙகள் கரா்பி ல்சயத ஃற்பறெ நவீஙகள் விரும்பும் இடத்தில் க்பஸ்்ட 

ல்சயயெராம் (ஒ்டடெராம்).

்பல ோட்டிலஸ் ்ணின்ஹ்டாக்ைக்ள உ்பஹோைிப்்பது

நரா்டடிெ்சில் ஒரு ஃக்பரால்டற் ்பி்வுஸ் ல்சயயும் க்பராது இ்ண்டராவது 

வினகடராறவத் திை்ப்பதற்கு,  

• ஃற்பறெத் கதர்நலதடுககவும்
• நயூ வினகடரா மீது களிக ல்சயயவும். 

இது ஒரு புதிய வினகடராறவத் திைககும், இ்ண்டு இடஙகள் இறடகய ஃற்பல்கள் 

அல்ெது ஃக்பரால்டர்கறள ்ட்ராக ல்சயவதற்கு உஙகறள அனுமதிககிைது.

்பல ஹ்டப்ைள

ஒரு புதிய கடற்பத் திை்ப்பதற்கு, 

• ஃற்பறெ களிக ல்சயயவும்

• புதிய கட்ப

இ்ண்டு கட்பகறளக லகராண்ட உஙகள் ஃற்பல்கறள ்பி்வுஸ் ல்சயவதற்கராக உ்பகயராகிகக்ப்படும் இடத்திற்கு 

கமகெ ஒரு புதிய வரிற்ச கதரானறும்.

இ்ண்டராவது க்பறனத் (வினகடராறவ) திை்ப்பதற்கு.  

• வியூறவக களிக ல்சயயவும்

• கூடுதல் க்பன



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை36

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

கட்பகள் அல்ெது வினகடராககள் இறடகய மராறுவதற்கரான கதறவ இல்ெராமல் ஸ்கரீனில் ஒக் ்சமயத்தில், 

இ்ண்டு இடஙகறள்ப ்பரார்்பதற்கு உஙகளுககு இது உதவுகிைது.   

ோட்டிலஸ் அல்லது ஹ்டகஷ உ்பஹோைிதது ஃக்பல்ைள மற்றும் ஃஹ்பால்்டர்ைக்ளத ஹ்தடு்து

• நரா்டடிெ்சில், ்சர்ச ஃ்பரார் ஃற்பல்ஸ் என்பறத களிக ல்சயயவும் அல்ெது Ctrl+F ஐ அழுத்தவும் மற்றும் நவீஙகள் 

கதட விரும்புவறத றட்ப ல்சயயவும்

• கடஷில், கடஷின கமல் உள்ள ்சர்ச ்பராரில் கதடுவதற்கரான விதிகறள றட்ப ல்சயயவும்.

லிப்ஹ்ரஆஃ்பபீஸ் 

உபுனடுவில் மிக ்பி்்பெமரான ்பக்ராக்ராம் லதராகு்பபு, முனனிரு்ப்பராக (டிஃ்பரால்டராக) இனஸ்டரால் ல்சயய்ப்ப்டடிரு்ப்பது 

ெி்பக்ஆஃ்பஸீ் ெி்பக்ஆஃ்பஸீ் ஒரு ஃ்பரீ ஓ்பன க்சரார்ஸ் ்சராஃ்ப்டகவர் என்பறத தவி் இது றமகக்ரா்சராஃ்ப்ட 

லவரார்டு, எகல்சல் மற்றும் ்பவர் ்பராயின்ட க்பராெ அகத ல்சயல்்பரா்டறட அளிககிைது,  இது மற்ை ஆ்பக்்டடிங 

்சிஸ்டம்களில் கராை்ப்படும் ்பினவரும் ்பராகஙகறள லவவகவறு ல்பயர்களில் லகராண்டுள்ளது. 

• ற்்டடர்- லவரார்டு ்ப்ரா்ச்சர்

• ககல்க-ஸ்்பல்்டஷவீ்ட

• இம்்பல்ஸ்-்பல்ல்சனகடஷன கமகனெர்

• ்ட்ரா- வற்வதற்கரான ்பக்ராக்ராம்

• க்பஸ்- கட்டடராக்பஸ்

• கமத் - ஈககவஷன எடி்டடர்

்பேணிற்சி 2

1.  உபுன்டு என்்பது மிை ்பணி்ர்பலமான கமக்ஹ்ராசாஃப்ட் அடிப்்பக்டேணிலான ஆ்பஹ்ரட்டிங சிஸ்்டம்

 உண்கம        த்பாய்

2.   லான்சர் என்்பது உபுன்டு்ணின் இ்டது ்பக்ைத்தில் த்தாகல்ணில் அகமந்திருக்கும் ஒரு ஹேர்  

(தசஙகுதது) ்பட்க்ட

 உண்கம        த்பாய்

3.  லான்சரின் ஹமஹல உள்ள மு்தல் ஐைான் ஹைா

 உண்கம        த்பாய்

4.  ைம்ப்யூட்்டரில் உள்ள ்தை்ல் அல்லது அப்்ளளிஹைஷகன ் ணிக்ர்ாை ஹ்தடு்்தில் ஹ்டஷ ேமக்கு உ்தவுைிைது

 உண்கம        த்பாய்

5.   ோட்டிலஸ் என்்பது உபுன்டு்ணில் உள்ள ்பணி்ரவுசர் , இது ஃக்பல்ைள மற்றும் ஃஹ்பால்்டர்ைக்ள 

்பணி்ரவுஸ் தசய்்்தற்கு உ்தவும் 

 உண்கம        த்பாய்

II. தமாக்பல் ஃஹ்பான் ஆ்பஹ்ரட்டிங சிஸ்்டம் மற்றும் அம்சஙைள
லமராற்பல் ஃக்பரானகள் மற்றும் கட்பலெ்டடுகள் இ்ண்டும் டச ஸ்கரீன, ல்சல்லுெரார் , ்பளுடூத், றவ-ஃற்ப, ெி ்பி 

எஸ் லமராற்பல் கநவிககஷன , ககம்ரா க்பரானைறவ உ்ட்ப்டட மற்ை அம்்சஙகளுடன ்பர்்சனல் கம்்பயூ்டடரின 

ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டமின அம்்சஙகறள ஒனறு க்சர்ககிைது. ல்பரும்்பராெரான லமராற்பல் ஃக்பரான ஆ்பக்்டடிங 

்சிஸ்டம்கள் ஆன்ட ்ராயடு, வினகடராஸ் அல்ெது ்சிம்்பியரான. 



டிஜிட்்டல் சா்தனஙைக்ள இேக்கு்து

37ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

தமாக்பல் ஃஹ்பான்ைக்ள உ்பஹோைிப்்பது

ஒரு ஃஹ்பான் தசய்்்தற்ைான்  ்படிைள

்படி 1

ஒரு க்ப்சிக லமராற்பல் ஃக்பரானில் ககீக்படின மீது ஃக்பரான 

நம்்பற் றட்ப ல்சயயவும். 

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில் , கேராம் ஸ்கரீன மீது ‘ஃக்பரான’ 

ஐகராறனக கண்டைியவும் மற்றும் அதின மீது த்டடவும். 

கதரானறும் நம்்பர் க்படில் நவீஙகள் விரும்பும் நம்்பற் 

றடயல் ல்சயவதற்கு இெககஙகறள றட்ப ல்சயயவும்.

்படி 2

ஒரு ஃக்பரான ல்சயவதற்கு இடது ்பககத்தில் ்பசற்ச ்ப்டடன 

/ ்பதிலுககரான ககீறய அழுத்தவும். ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரான 

விஷயத்தில் , ்பசற்ச ்ப்டடன மீது த்டடவும் 

நம்்பர் றடயல் ல்சயய்ப்படுகிைது அல்ெது 

இறைகக்ப்படுகிைது என்பறத  இநத ஸ்கரீன கராண்்பிககும்.

்படி 3
இநத ஃக்பரான கராறெ முடி்ப்பதற்கு , ்சிவ்பபு ்ப்டடறன / 

டிகறென (மறுககவும்) ககீறய அழுத்தவும் / த்டடவும்.

ஒரு ஃஹ்பான் ைாலுக்கு ்ப்தில் அ்ளளிப்்ப்தற்கு /மறுப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: உஙகள் ஃக்பரான ரிங அடிககும் க்பராது, உஙகள் ஃக்பரானுககு ்பதில் அளி்ப்பதற்கு ்பசற்ச ்ப்டடறன அழுத்தவும். 

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரான விஷயத்தில், ஃக்பரானுககு ்பதில் அளி்ப்பதற்கு இடது ்பககத்திெிருநது வெது ்பககத்திற்கு 

தடவி விடவும்.

்படி 2: ஒரு ஃக்பரான கராலுககு ்பதிெளிககராமல் இரு்ப்பதற்கு , வெது ்பககத்தில் உள்ள ்சிவ்பபு ்ப்டடறன அழுத்தவும். 

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரான விஷயத்தில், ஃக்பரானுககு ்பதில் அளிககராமல் இரு்ப்பதற்கு வெது ்பககத்திெிருநது இடது 

்பககத்திற்கு தடவி விடவும்.

ைக்டசிோை க்டேல் தசய்்த ேம்்பருக்கு ஃஹ்பான் தசய்்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: கேராம் ஸ்கரீனில் , வெது ்பககத்தில் உள்ள ்பசற்ச ்ப்டடறன அழுத்தவும். இது ்சமீ்பத்தில் றடயல் 

ல்சயய்ப்ப்டட நம்்பர்கறள டிஸ்்பிகள ல்சயயும் ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரான எனைரால் , ‘ஃக்பரான’ ஐகரான மீது த்டடவும். 

இது அறனத்து கரால்கறளயும் கராண்்பிககும் (றடயல் ல்சயதது , வநதது மற்றும் மிஸ்டு).

்படி 2: நம்்பற்த் கதர்நலதடுககவும் மற்றும் மீண்டும் ்பசற்ச நிை ்ப்டடறன அழுத்தவும். ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில் 

நம்்பர் மீது கெ்சராக த்டடவும். அது அநத நம்்பற் றடயல் ல்சயயத் லதராடஙகும்.



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை38

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

ைால் ேிஸ்்டரிகேப் ்பார்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1
ஸ்டரானடு-ற்ப கமராடில் ‘லமனு’ றவ அழுத்தவும். ஒரு 

ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில் ‘ஃக்பரான’ ஐகரான மீது த்டடவும்.

்படி 2

‘கரால் ல்ெிஸ்டர்’/’கரால் ேிஸ்டரி’/’கரால் ெராக’ 

கதர்நலதடுககவும். இது மூனறு கட்பகறளக கராண்்பிககும் 

, அதராவது ‘ரி்சிவடு கரால்ஸ்’, ‘றடயல்டு கரால்ஸ்’ மற்றும் 

‘மிஸ்டு கரால்ஸ்’.

்படி 3

நவீஙகள் ்பரார்கக விரும்பும் கட்ப மீது களிக ல்சயயவும். 

இது நவீஙகள் ஃக்பரான ல்சயத கததி மற்றும் கந்த்துடன 

கரால்களின ஒரு ்ப்டடியறெ உஙகளுககு கராண்்பிககும்.

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில் , அறனத்து கரால்கறளயும்  

ஒக் ்ப்டடியெில் ்பரார்ககெராம். ஒரு ்பசற்ச அம்புககுைி 

என்பது ல்பை்ப்ப்டட கரால்கறளக குைிககிைது, ஒரு நவீெ நிை 

அம்புககுைி என்பது றடயல் ல்சயய்ப்ப்டட கரால்கறளக 

குைிககிைது மற்றும் ஒரு ்சிவ்பபு அம்புககுைி என்பது மிஸ்டு 

கரால்கறளக குைிககிைது

்படி 4

நவீஙகள் அநத ஃக்பரான நம்்பற் அறழககெராம் , அநத 

நம்்பற் ‘கரானடராக்ட புககில்’ க்சவ ல்சயயெராம் அல்ெது 

அநத நம்்பருககு ஒரு லமக்சஜ அனு்ப்பெராம்.

்ால்யூகம அட்தஜஸ்ட் தசய்்்தற்ைான ்படிைள 

்படி 1
ஃக்பரானின லமயின ஸ்கரீனிெிருநது லமனு ்ப்டடறன 

அழுத்தவும்.



டிஜிட்்டல் சா்தனஙைக்ள இேக்கு்து

39ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

்படி 2
ஆ்பஷனஸ் லமனுவிெிருநது ல்ச்டடிஙகஸ் மீது 
களிக ல்சயயவும்.

்படி 3
ல்ச்டடிஙகஸ் லமனுவிெிருநது ்சவுன்டஸ் அல்ெது 
ஆடிகயரா அ்பஷறனத் கதர்நலதடுககவும்.

்படி 4

்சவுன்டஸ் லமனுவில் வரால்யூம் ஆ்பஷறனக 

கண்டைியவும். ரிஙகர் அல்ெது ரிங கடரானின ககீழ வரால்யூம் 

கன்டக்ரால்கறளக கராைெராம்

்படி 5

ஸ்்பகீகர் ஆ்பஷன மீது களிக ல்சயயவும் மற்றும் 
விரும்்ப்ப்படும் அளவில் வரால்யூறம அ்டெஸ்்ட 
ல்சயவதற்கு  ககீ க்படின மீது அ்ப அல்ெது டவுறன 
அழுத்தவும்.

உஙகள் ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில் , லவளிகய ஒரு வரால்யூம் 

கன்டக்ரால் ்ப்டடன இருககிைது, வரால்யூம் அளறவ 

அதிகரி்ப்பதற்கு அல்ெது குறை்ப்பதற்கு இ்ண்டு ்பககத்திலும் 

அதறன அழுத்தவும்.



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை40

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

பு்திே ைான்்டாக்டுைக்ளச ஹசர்ப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1

ஃக்பரான ஸ்டரான்டற்ப கமராடில் இருககும் க்பராது , 

லமனுறவ அழுத்தவும். ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில் 

, ‘ஃக்பரான’ ஐகராறனத் த்டடவும்.

்படி 2

உஙகள் ல்சல் ஃக்பரானின லமனுவின ககீழ  உள்ள 

ஃக்பரான புககிற்கு ல்சல்ெவும். இது , ஒரு 

ஃக்பரானின ்படம் அல்ெது ஃக்பரான/ஃக்பரான புக / 

கரானடராக்டஸ் வரார்த்றதகள் மூெமராக கேராம் 

ஸ்கரீன மீது கராண்்பிகக்ப்படும்

்படி 3
கிறடககினை வராய்பபுகளிெிருநது ‘ஆ்ட நயூ 

கரானடராகறட’ கதர்நலதடுககவும். 

்படி 4

ஸ்கரீனில் கதரானறும் ்படிவத்தில் , அஞ்சல் 

குைியடீு உ்ட்பட நவீஙகள் க்சர்கக விரும்பும் 

கரானடராகடிற்கரான ஃக்பரான நம்்பற் றட்ப 

ல்சயயவும் 

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில், நம்்பர்-க்படில் 

இெககஙகறள றட்ப ல்சயயவும். 

‘ஆ்ட ஆன கரானடராக்டஸ்’ மீது த்டடவும் மற்றும் 

்பினனர் ‘கரிகய்ட நயூ கரானடராக்ட’ மீது த்டடவும்

்படி 5

்படிவத்தின ல்பராருத்தமரான ்பகுதியில் உஙகள் 

கரானடராகடின முதல் மற்றும் கறட்சி ல்பயற் 

றட்ப ல்சயயவும். தகவறெ க்சவ ல்சயவதற்கு 

‘க்சவ’ அல்ெது ‘ஆ்ட டு கரானடராக்டஸ்’ ்ப்டடறன  

அழுத்துவறத / த்டடுவறத உறுதி ல்சயது 

லகராள்ளவும் 



டிஜிட்்டல் சா்தனஙைக்ள இேக்கு்து

41ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

ஒரு தமஹசஜ் அனுப்பு்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1

ஒரு க்ப்சிக ஃக்பரானில் , ஸ்டரானடு-ற்ப -கமராடில் லமனுறவ 

அழுத்தவும். 

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில், கேராம் ஸ்கரீன மீது ‘லமக்செிங’ 

ஐகராறனக கண்டைியவும். ஐகரான மீது த்டடவும் மற்றும்   

லமக்சஜகளின ஒரு ்ப்டடியறெ நவீஙகள் ்பரார்்பரீ்கள்

்படி 2
லமக்செிஙறகத் மற்றும் ்பினனர் லடகஸ்்ட லமக்சஜகறளத் 

கதர்நலதடுககவும் மற்றும் உஙகள் லமக்சறெ உருவராககவும்.

்படி 3

கரிகய்ட லமக்சறெ /ற்்டடிங லடகஸ்றட  கதர்நலதடுககவும். 

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில், ‘ற்்ட லமக்சஜ’ ஐகரான மீது 

த்டடவும்.

்படி 4

லடகஸ்்ட ்பராக்சில் லமக்சறெ எழுதவும்.

்படி 5

ஒரு ்படம் அல்ெது ஒரு அ்டடராசலமனறட க்சர்்ப்பதற்கு, 

ஆ்பஷனற்சத் கதர்நலதடுககவும் மற்றும் இன்சர்்ட 

ஆ்பலெகறட கதர்நலதடுககவும்.

்படி 6

விரும்்ப்ப்படும் ்படம் அல்ெது ல்பராருளுககு ஸ்க்ரால் டவுன 

ல்சயயவும் , ‘வியூ’ அழுத்தவும் மற்றும் ்பினனர் ‘இன்சர்றட’ 

அழுத்தவும்.



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை42

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

்படி 7

குைி்ப்பிட்ப்ப்டட ்பகுதியில் ல்பறு்பவரின ஃக்பரான நம்்பற் 

றட்ப ல்சயயவும் அல்ெது க்சவ ல்சயய்ப்ப்டட கரானடராகடிற்கு 

லமக்சஜ அனு்பபுவதற்கு விரும்்பினரால் ‘ஃக்பரான புகறக’ 

களிக ல்சயயவும். கரானடராகறடத் கதர்நலதடுககவும் மற்றும் 

ஒகக-றவ களிக ல்சயயவும்.

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில், ல்பறு்பவர் ல்பயரில் உள்ள ‘டு’ 

க்டட த்தில் முதல் ்சிெ எழுத்துககறள றட்ப ல்சயயவும். 

உஙகள் கரானடராக்ட புககிெிருநது ல்பயர்களின ஒரு 

்ப்டடியறெ நவீஙகள் ்பரார்்பரீ்கள். கதறவயரான ல்பயர் மீது 

த்டடவும். 

்படி 8

உஙகள் லடகஸ்்ட லமக்சறெ அனு்பபுவதற்கு ‘ல்சன்ட’ களிக 

ல்சயயவும் லமயின ஸ்கரீனுககு திரும்்பச ல்சல்வதற்கு 

‘என்ட/’ககன்சல்’ அழுத்தவும்.

த்பைப்்பட்்ட தமஹசஜ்ைக்ள ்படிப்்ப்தற்ைான ்படிைள

நவீஙகள் ஒரு லமக்சறெ்ப ல்பறும் க்பராது, கேராம் ஸ்கரீனின கமகெ நவீஙகள் எனவெ்ப (உறை) ஐகராறன்ப 

்பரார்்பரீ்கள். ஸ்கரீன மீது ‘1 லமக்சஜ ரி்சகீவடு’ (‘1 லமக்சஜ ல்பை்ப்ப்டடது) லடகஸ்டுடன நவீஙகள் ஒரு ல்ப்டடிறய்ப 

்பரார்்பரீ்கள்

புதிய லமக்சறெ்ப ்பரார்்பதற்கு ‘கஷராறவ’ அழுத்தவும் மற்றும் லமக்சறெ வரா்சிககவும்

உஙகள் லமராற்பல் ஃக்பரானில் இனடர்லன்டறட்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு உஙகளுககு கதறவ:

• இனடர்லன்ட ்பயன்பரா்டடிற்கு ஆத்வளிககும் ஒரு லமராற்பல் ஃக்பரான.

• கட்டடரா ்ட்ரானஸ்மிஷனுககு (தகவல் ஒளி்ப்்ப்பிற்கு) ஆத்வளிககும் ஒரு லமராற்பல் ஃக்பரான க்சறவ , 2G, 

3G  மற்றும் றவ-ஃற்ப க்பரானைறவ

• உஙகள் ஃக்பரானில் இனலடர்லனறட்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு கட்டடரா ல்ச்டடிஙசுடன உஙகள் லமராற்பல் க்சறவ 

அளி்ப்பவரிடமிருநது ஒரு அகவுன்ட. 

்பெ ஃக்பரானகள் கட்டடரா அகவுன்ட ல்ச்டடிஙசுடன முனனகம கெரா்ட ல்சயய்ப்ப்டடு வருகிைது. உஙகளுறடய 

ஃக்பரானில் இல்றெ எனைரால், க்சறவ அளி்ப்பவரின வராடிகறகயராளர் க்சறவயுடன நவீஙகள் க்ப்ச கவண்டும்.

ஒரு ஸ்மார்ட் ஃஹ்பானளில் தமாக்பல் இன்்டர்தனட்க்ட தசட் அப் தசய்்து

்படி 1: உஙகள் ஸ்மரார்்டஃக்பரானின ல்ச்டடிஙஸ் லமனுவிற்கு ல்சல்ெவும். 

இது எநத ஸ்மரார்்ட ஃக்பரான ்சராதனத்திலும் ஆ்பஸ் லமனுவில் உள்ள ல்ச்டடிஙஸ் ஐகரான வழியராக ல்சயய்ப்படெராம் 

மற்றும் ்சிெகந்ஙகளில் கநராடிஃ்பிககஷனஸ் ்பரார் வழியராக ல்சயய்ப்படெராம்.

்படி 2: ல்ச்டடிஙஸ் லமனுவில், றவயர்லெஸ் மற்றும் லந்டலவரார்க ல்ச்டடிஙற்சக கண்டைியவும்.

்படி 3: எது ல்பராருநதுகிைகதரா அதற்கு ஏற்்ப ‘கமரார்’ அல்ெது ‘கமரார் ல்ச்டடிஙஸ்’ ்ப்டடறன 

களிக ல்சயயவும். 

்படி 4: றவயர்லெஸ் மற்றும் லந்டலவரார்க ல்ச்டடிஙஸ் கண்டைிய்ப்ப்டடவுடன, 

இனடர்லன்டடிற்கராக றவ-ஃற்ப அல்ெது லமராற்பல் லந்டலவரார்க வழியராக கலனக்ட 

ல்சயயவும். 



டிஜிட்்டல் சா்தனஙைக்ள இேக்கு்து

43ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

க்-ஃக்ப-உ்டன் இக்ப்பு த்பறு்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: உஙகள் றவ-ஃற்ப ஆ்பஷனகறள (வராய்பபுகறள) ஆன ல்சயயவும், கநரா்டடிஃ்பிககஷன்சில் றவ-ஃற்ப 

்ப்டடறன களிக ல்சயவதன மூெமராக அல்ெது ல்ச்டடிஙஸ் ஆ்பஷன (வராய்பபு) மூெமராக ஆன ல்சயயவும்

கிறடககினை இனடர்லன்ட லந்டலவரார்கின ஒரு ்ப்டடியல் உஙகளுககு கராண்்பிகக்ப்படும். நவீஙகள் 

ஏற்கனகவ ஒரு றவ-ஃற்ப லந்டலவரார்க லந்டலவரார்றக க்சவ ல்சயதிருநதரால், அது தரானராககவ 

கலனக்ட ஆகும்.

இல்றெலயனைரால், நவீஙகள் கலனக்ட ல்சயய விரும்பும் றவ-ஃற்ப லந்டலவரார்றக நவீஙகள் 

கதர்நலதடுகக கவண்டியிருககெராம்.  ்பராஸ்லவரார்டு கதறவலயனைரால், ்பராஸ்லவரார்றட றட்ப ல்சயயவும் 

மற்றும் கலனகறட களிக ல்சயயவும். இனடர்லன்டறட்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு இனடர்லன்ட ்பி்வு்சற் 

உ்பகயராகிககவும்.

இன்்டர்தனட்டிற்ைான தமாக்பல் தேட்த்ார்க்கு்டன் இக்ப்்பது

்படி 1: றவயர்லெஸ் மற்றும் லந்டலவரார்கஸ் ஆ்பஷனில் (வராய்ப்பில்)  ‘கமரார் ல்ச்டடிஙஸ்’ 

வராய்ப்பிற்கு ல்சல்ெவும். 

்படி 2: லமராற்பல் லந்டலவரார்கஸ் ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும் மற்றும் லமராற்பல் கட்டடரா 

ல்சக்பராகற்ச ல்சக ல்சயயவும் (கதர்நலதடுககவும்) 

்படி 3: இனடர்லன்டறட்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு இனடர்லன்ட ்பி்வு்சற் உ்பகயராகி்ப்பது

ைீஹ்பட் அடிப்்பக்டேணிலான ஃஹ்பான்ை்ளளில் இன்்டர்தனட்க்ட உ்பஹோைிப்்பது

்படி 1: லமனு>இனடர்லன்டறட கதர்நலதடுககவும்.  

்படி 2: கேராம் க்பறெத் திை்ப்பதற்கு , கேராறமத் கதர்நலதடுககவும் அல்ெது கேராம் 

ஸ்கரீனில் , 0 றவ அழுத்தி்ப ்பிடிககவும்.

்படி 3: ஒரு லவ்ப அ்ட்ற்ச றட்ப ல்சயவதற்கு, ‘ககரா டு அ்ட்ஸ்’ என்பறத கதர்நலதடுககவும், 

முகவரிறய றட்ப ல்சயயவும் மற்றும் ஃஓகக-றவத் கதர்நலதடுககவும். 

்படி 4: லவ்ப்பில் கதடுவதற்கு - நவீஙகள் முதல் முறையராக கதடுகிைவீர்கள் எனைரால், ஒரு ்சர்ச ்பல்ராறவடற்த் 

கதர்நலதடுககவும் ்பினனர் ்சர்சற்சத் கதர்நலதடுககவும், ்பினனர் ்சர்ச கதடுவதற்கரான) விதிமுறைகறள (றட்ப 

ல்சயயவும் மற்றும் ்சர்சற்ச கதர்நலதடுககவும்.

ஹ்ரடிஹோ ஹைட்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1

ஸ்டரானடுற்ப கமராடில், ‘லமனு’றவ அழுத்தவும்

மீடியரா>’க்டிகயரா’ றவ அழுத்தவும் ஒரு 

ஸ்மரார்்டஃக்பரான எனைரால், லமனுவில் 

‘க்டிகயரா’ ஐகரான மீது த்டடவும். 



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை44

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

்படி 3

ல்பராருநதககூடிய ஒரு லே்டல்ச்டடுடன 

உஙகள் ஃக்பராறன  இறைககவும். இது ஒரு 

ஆனலடனரா க்பராெ ல்சயல்்படுகிைது

்படி 4

‘ஆ்டகடராகமடிக’ அல்ெது’கமனுவல்’ 

்டயூனிஙறகத் கதர்நலதடு்ப்பதன மூெமராக 

நவீஙகள் கக்டக விரும்பும் க்டிகயரா க்சனறெத் 

கதடுஙகள்

்படி 5

‘ஆ்பஷனஸ்’ என்பதன ககீழ ‘க்சவ க்சனறெ’ 

அழுத்துவதன / த்டடுவதன மூெமராக 

க்சனெகறள க்சவ ல்சயயவும்.

்படி 6

வரால்யூறம அ்டலெஸ்்ட ல்சயவதற்கு, கமகெ 

அல்ெது ககீகழ ஸ்க்ரால் ல்சயயவும்.

்படி 7
க்டிகயராறவ ஆஃ்ப ல்சயவதற்கு , 

‘ஆ்பஷனஸ்’>’ஸ்வி்டச ஆஃ்ப’ ஐ த்டடவும்.

ஒரு ்பா்டகல இகசப்்பது எப்்படி

்படி 1: ஸ்டரானடு ற்ப கமராடில் லமனுறவத் கதர்நலதடுககவும். 

்படி 2: உஙகள் லமராற்பல் ்சராதனத்தில் உள்ள அ்பளிககஷன கறெ டிஸ்்பிகள ல்சயவதற்கு உஙகள் ஃக்பரானின 

மல்டி மீடியரா லமனுறவத் திைககவும்  ம்யூ்சிக அ்பளிககஷன ‘மீடியரா’ / ‘ககெரி’ என கராண்்பிககெராம். 



டிஜிட்்டல் சா்தனஙைக்ள இேக்கு்து

45ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

்படி 3: ‘ம்யூ்சிக’ / ்சவுனறட’ கதர்நலதடுககவும்.

்படி 4: உஙகள் மீடியரா ்பகளயர் அ்பளிககஷனுககுள் கிறடககினை ்பராடல்கறள ்பி்வுஸ் ல்சயயவும் மற்றும் 

உஙகள் ்சராதனத்தில் அதறன இற்ச்ப்பதற்கு ஒரு ்பராடறெத் கதர்நலதடுககவும். 

்படி 5: இற்ச்ப்பறத ்சற்று கந்ம் நிறுத்துவதற்கு, ‘்பகள’/’்பராஸ்’ ககீறய அழுத்தவும் / த்டடவும் 

்படி 6: ம்யூ்சிக ்பகளயற் வி்டடு லவளிகயறுவதற்கு , வெது ்பககத்தில் உள்ள ்சிவ்பபு ்ப்டடறன அழுத்தவும். 

ஒரு ஃஹ்பாட்ஹ்டா எடுப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1
ஸ்டரானடுற்ப கமராடிெிருநது , ‘லமனு’றவ 

அழுத்தவும்



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை46

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

்படி 2

‘மீடியரா’>’ககம்ரா’ கதர்நலதடுககவும். 

ஸ்மரார்்டஃக்பரானில், ‘ககம்ரா’ ஐகராறனக 

கண்டைியவும் மற்றும் த்டடவும். 

்படி 3
ஸ்கரீனில் டிஸ்்பிகளறவ வியூஃற்பனட்ராக 

உ்பகயராகிககவும். 

்படி 4

‘சூம் இன’ மற்றும் ‘சூம் அவு்ட’ ல்சயவதற்கு கமகெ 

ககீகழ ஸ்க்ரால் ல்சயயவும். 

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில், டிஸ்்பிகள ற்சற்ச 

மராற்றுவதற்கு வி்ல்கறள உ்பகயராகித்து ஒனறு 

க்சர்ககவும் மற்றும் விரிககவும்

்படி 5

‘ல்செக்ட’/’ஒகக’ ்ப்டடறன அழுத்தி ்படம் எடுககவும். 

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில், ்படத்றத எடு்ப்பதற்கு 

‘ககம்ரா’ ஐகராறன த்டடவும்  ்படத்றத க்சவ 

ல்சயவதற்கு ‘க்சறவ’ அழுத்தவும்.

ஒரு ்டீிஹோக் ்ப்திவு தசய்்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1

லமனுறவத் கதர்நலதடுககவும் மற்றும் ்பினனர் 

ஃக்பரா்டகடராககறளத் கதர்நலதடுககவும் ்பினனர் 

வ வீடிகயரா ககம்ராவிற்கு ல்சல்ெவும். 

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரான எனைரால், ‘ககம்ரா’ ஐகரான 

மீது த்டடவும்.

்படி 2 அடுத்து, ஸ்கரீனில் உள்ள டிஸ்்பிகளறவ ஒரு 

வயூஃற்பனட்ராக உ்பகயராகிககவும்.
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47ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

்படி 3

‘சூம் இன’ மற்றும் ‘சூம் அவு்ட’ ல்சயவதற்கு கமகெ 

ககீகழ ஸ்க்ரால் ல்சயயவும். 

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில், டிஸ்்பிகளவின ற்சற்ச 

மராற்றுவதற்கு வி்ல்கறள உ்பகயராகித்து ஒனறு 

க்சர்ககவும் மற்றும் விரிககவும்.

்படி 4

வ வீடிகயராறவ ்பதிறவத் லதராடஙகுவதற்கு, 

ல்ககரார்றட கதர்நலதடுககவும்.

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில், ஸ்கரீனில் 

அறமநதிருககும் ்சிைிய ்சிவ்பபு ஐகரான மீது 

த்டடவும்.

்படி 5

ல்ககரார்டிஙறக நிறுத்துவதற்கு, ஸ்டரா்ப என்பறத 

அழுத்தவும்.

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில், மீண்டும் ்சிவ்பபு ஐகரான 

மீது த்டடவும். 

உஙகள் ்சராதனத்தில் வ வீடிகயராறவ க்சவ 

ல்சயவதற்கு ‘க்சவ’ஐ அழுத்தவும். 

ஒரு ஸ்மரார்்டஃக்பரானில் ‘ஆல்்பம்’/’ககெரி’ யில் 

இநத வ வீடிகயரா தரானராககவ க்சவ ல்சயய்ப்படும்.

ஹைல்குஹலட்்டக்ர உ்பஹோைிப்்பது எப்்படி 

்படி 1 ஸ்டரானடு ற்ப கமராடில் ‘லமனுறவ’ அழுத்தவும்

்படி 2

அடுத்து, ‘ஆர்கறன்சர்’ கதர்நலதடுககவும் மற்றும் 

்பினனர் ‘ககல்குலெ்டடர்’ கதர்நலதடுககவும். 

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில், லமனுவில் 

‘ககல்குகெ்டடர்’ ஐகராறனக கண்டைியவும் மற்றும் 

அதன மீது த்டடவும்.

்படி 3
உஙகள் ஃக்பரானின நம்்பர் க்ப்டறட உ்பகயராகித்து 

ஒரு நம்்பற் றட்ப ல்சயயவும்.
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

்படி 4
‘ஆ்ட’. ‘்ச்ப்ட ் ராக்ட’ . ‘மல்டி்பறள’ அல்ெது ‘டிறவ்ட’ 

ல்சயல்்பரா்டறடத் கதர்நலதடுககவும்.

்படி 5 இ்ண்டராவது நம்்பற் றட்ப ல்சயயவும்.

்படி 6
முடிவுகறள்ப ல்பறுவதற்கு ‘ஈகவல்’ ்ப்டடறன 

அழுத்தவும் / த்டடவும்.

III. ஹ்டப்தலட் ஆ்பஹ்ரட்டிஙக் சிஸ்்டம் மற்றும் அம்சஙைள
கட்பலெ்டடுகள் ்சிைியறவ, றெ்டடரானது மற்றும் அதிகமராக 

நிர்வகிகககூடிய கம்்பயூ்டடர் வறககள் லகராண்டறவ. அறவ 

றவயர்லெஸ் மற்றும் க்பரார்ட்பிள் ்சராதனஙகள், இது தகவறெ்ப 

்பயன்படுத்துவதற்கு அல்ெது ்ப்ரா்சஸ் ல்சயவதற்கு ‘டச’ (லதராடுதறெ) 

உ்பகயராகிககிைது.  கட்பலெ்டடுகள் , ஒரு ெி யூ ஐ அளிககும் 

ஆ்பக்்டடிங ்சிஸ்டம்கறள உள்ளடககியது மற்றும் அ்பளிககஷனகறள 

இயகககூடியது.  கட்பலெ்டடுகளின மிக ்பி்்பெமரான ஆ்பக்்டடிங 

்சிஸ்டம்கள் ஆன்ட்ராயடு ,  வினகடராஸ் அல்ெது ஐ ஓ எஸ். 

கட்பலெ்டடுகள் ்ப்வெராக இ்ண்டு வறககளராக ்பிரிகக்ப்படெராம்- ஃக்பரான 

கரால் வ்சதியுடன மற்றும் ஃக்பரான கரால் வ்சதி இல்ெராமல் ஃக்பரான 

கரால் வ்சதி லகராண்ட ஒரு கட்பலெ்ட ஒரு ்சிம் கரார்டு ஸ்ெரா்டறட 

உள்ளடககியதராக இருககும். உஙகளுககு ஒரு ்சிம் கரார்டு மற்றும் 

ஃக்பரான கரால் ல்சயவதற்கு மற்றும் ல்பறுவதற்கு மற்றும் லடகஸ்்ட 

லமக்சஜகறள அனு்பபுவது மற்றும் ல்பறுவதற்கு ஒரு லமராற்பல் லந்டலவரார்க கலனக்ஷன 

கதறவ்ப்படும். ஃக்பரான கரால் ல்சயவதற்கரான வ்சதி இல்ெராத ஒரு கட்பலெ்டடில் ்சிம் கரார்டு 

ஸ்ெரா்ட இருககராது , ஆனரால் மற்ை அறனத்து அம்்சஙகளும் ஃக்பரான கரால் வ்சதி லகராண்ட ஒரு 

கட்பலெ்டறட க்பராெகவ இருககும். ஆனராலும் இனடர்லன்ட மூெமராக உஙகளரால் ஃக்பரான கரால் 

ல்சயய முடியும் 
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49ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

ஹ்டப்தலட் அம்சஙைள

இகசக் ஹைட்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1
அ்பளிககஷன லமனுவிற்கு ல்சல்ெவும்.

்படி 2
ம்யூ்சிக ்பகளக்பக (இற்ச்ப்பதற்கரான) இனடர்ஃக்ப்சில் 

நுறழவதற்கு ‘ம்யூ்சிக’ மீது த்டடவும்.

்படி 3

ம்யூ்சிக ஃற்பல் ெிஸ்றட இவவராைராக ்பிரிககவும்: 

ல்பராருத்தமரான ஆ்பஷறனத் (வராய்பற்பத்) 

கதர்நலதடு்ப்பதன மூெமராக ரீல்சன்ட, ஆல்்பம்கள் , 

ஆர்டிஸ்்டஸ், ்பராடல்கள், ்பகளெிஸ்்டஸ் அல்ெது 

ெரானர்ஸ் என ்பிரிககவும்.

்படி 4
ஒரு லநராடிககு ்சராங மீது த்டடவும், ஆ்பஷன 

லமனு ்பரா்ப அ்ப ஆகும்.
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

்படி 5

்பகள , ஆ்ட டு ்பகளெிஸ்்ட, ஷரா்ப ஃ்பரார் அன 

ஆர்டிஸ்்ட, லடலீ்ட அல்ெது ்சர்ச்சிெிருநது ஒரு 

ஆ்பஷறனத் (வராய்ப்பிறனத்) கதர்நலதடுககவும். 

்படி 6

்பகளக்பக இனடர்ஃக்ப்சில் நுறழவதற்கு “்பகள” 

என்பறத த்டடவும் மற்றும் ்பினனர் அதறன 

இற்ச்ப்பதற்கு அநத ்பராடல் மீது த்டடவும்.

ஒரு ஃஹ்பாட்ஹ்டா எடுப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1
அ்பளிககஷன லமனுவில், ககம்ரா இனடர்ஃக்ப்சில் 

நுறழவதற்கு ககம்ரா ஐகராறன த்டடவும்.

்படி 2

ஃக்பரா்டகடரா கமராடில் விரும்்ப்ப்படும் ஐகராறனத் 

த்டடுவதன மூெமராக ஃக்பரா்டகடரா கமராறடத் 

கதர்லதடுககவும்.

்படி 3
்படம் எடுகக கவண்டிய ல்பராருறள கநராககி 

ககமரா்ராறவக கரா்டடவும்.

்படி 4

ஆ்டகடரா ஃக்பராகற்ச ஆகடிகவ்ட ல்சயவதற்கு, 

ஸ்கரீனில் ஒரு இடத்றத லதரா்டடு ்பிடித்துக 

லகராள்ளவும்.

்படி 5
ஃக்பரா்டகடராறவ எடு்ப்பதற்கு உஙகள் வி்றெ 

எடுககவும்.
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51ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

ஒரு ்டீிஹோக் ்ப்திவு தசய்்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1
அ்பளிககஷன லமனுவில், ககம்ரா இனடர்ஃக்ப்சில் 

நுறழவதற்கு ககம்ரா ஐகராறனத் த்டடவும்.

்படி 2

ஃக்பரா்டகடரா கமராடில் விரும்்ப்ப்படும் ஐககராறனத் 

த்டடுவதன மூெமராக விடிகயரா கமராறடத் 

கதர்நலதடுககவும்.

்படி 3
்படம் எடுகக கவண்டிய ல்பராருறள கநராககி 

ககமரா்ராறவக கரா்டடவும்.

்படி 4

்பதிவு ல்சயயத் லதராடஙகுவதற்கு த்டடவும்

்பதிவு ல்சயவறத நிறுத்துவதற்கு மீண்டும் அகத 

்ப்டடறன த்டடவும்.

ஒரு ஃஹ்பாட்ஹ்டாக் அல்லது ்ப்திவு தசய்ேப்்பட்்ட ்டீிஹோக் த்டலீட் தசய்்்தற்ைான 

்படிைள

்படி 1: நவீஙகள் லடலீ்ட ல்சயய விரும்பும் ஃக்பரா்டகடரா அல்ெது வ வீடிகயராறவ ்பி்வுஸ் 

ல்சயயவும். 

்படி 2: ்ட்ராஷ ககன ஐகராறனத் கதரானைச ல்சயவதற்கு ஸ்கரீறனத் 

த்டடவும். 

்படி 3: ஃக்பரா்டகடரா அல்ெது வ வீடிகயராறவ லடலீ்ட ல்சயவதற்கு அதன மீது 

த்டடவும். 

ஃஹ்பாட்ஹ்டாக்ைள மற்றும் ்டீிஹோக்ைக்ளப் ்பார்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: ஆல்்பத்றதக கண்டைியவும் மற்றும் த்டடவும்.

்படி 2: ஒரு ஃக்பரா்டகடரா அல்ெது வ வீடிகயராறவ ்பரார்்பதற்கு அதன மீது த்டடவும்.
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

்படி 3: அடுத்த ஃக்பரா்டகடரா அல்ெது வ வீடிகயராறவ ்பரார்்பதற்கு இடது ்பககமராக தள்ளி விடவும் அல்ெது முநறதய 

ஃக்பரா்டகடராறவ அல்ெது வ வீடிகயராறவ ்பரார்்பதற்கு வெது ்பககமராக தள்ளி  விடவும்.

ஒரு ்டீிஹோக் ்பார்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1
அநத லமனுவிெிருநது ‘்பிச்சர்ஸ்’ அல்ெது 

‘ஆல்்பத்றத’ திைககவும்.

்படி 2

கரி்ட வியூ அல்ெது ெிஸ்்ட வியூறவ 

உ்பகயராகித்து, நவீஙகள் திைகக விரும்பும் வ வீடிகயரா 

உள்ள இடத்றதக கைடைியவும்.

்படி 3 நவீஙகள் ்பரார்கக விரும்பும் வ வீடிகயராறவத் த்டடவும்.

்படி 4

்பகளக்பக கன்டக்ரால்கள் டிஸ்்பிகள 

ல்சயய்ப்படவில்றெ எனைரால், அவற்றை 

டிஸ்்பிகள ல்சயவதற்கு ஸ்கரீறனத் த்டடவும்.

ஒரு ்டீிஹோக் ்பாஸ் தசய்்்தற்ைான (்தற்ைாலிைமாை ேிறுதது்்தற்ைான) ்படிைள

்படி 1: ஒரு வ வீடிகயரா ஓடிக லகராண்டிருககும் க்பராது , கன்டக்ரால்கறள  டிஸ்்பிகள ல்சயவதற்கு 

ஸ்கரீறனத் த்டடவும்.

்படி 2: அதன ்பினனர், வ வீடிகயராறவ ்பராஸ் ல்சயவதற்கு அல்ெது மீண்டும் ஸ்டரார்்ட 
ல்சயவதற்கு ்பகள அல்ெது ்பராஸ் ஐகராறனத் த்டடவும்.
 

ஒரு ்டீிஹோக் ஃ்பாஸ்ட் ஃ்பார்்ர்டு  மற்றும் ரீக்ன்டு தசய்்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: ஒரு வ வீடிகயரா ஓடும் க்பராது , கன்டக்ரால்கறள டிஸ்்பிகள ல்சயவதற்கு 
ஸ்கரீறனத் த்டடவும்.

்படி 2: ரீறவனடு ல்சயவதற்கு ்ப்ராக்ஸ் ்பரார் மரார்கற் இடது ்பககமராக இழுககவும் 
அல்ெது ஃ்பராஸ்்ட ஃ்பரார்வர்டு ல்சயவதற்கு வெது ்பககமராக இழுககவும்.
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53ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

ஒரு இ-புக்கை ்படிப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1
கட்பலெ்டடில் இனஸ்டரால் ல்சயய்ப்ப்டடிருககும் டிஃ்பரால்்ட 

(முனனிரு்ப்பராக உள்ள)  புக ரீடருககு ல்சல்ெவும்.

்படி 2 புக ரீடர் ஐகரான மீது த்டடவும்.

்படி 3

முனனகம-இனஸ்டரால் ல்சயய்ப்ப்டட புத்தகஙகள் இறடகய 

இருநது நவீஙகள் ்படிகக விரும்பும் புத்தகஙகறளத் 

கதர்நலதடுககவும்.

்படி 4 ்படிககத் லதராடஙகுவதற்கு புத்தக ஐகரான மீது த்டடவும்.

இ-தமேணில் உ்பஹோைிப்்பது
கட்பலெ்டடில் இனஸ்டரால் ல்சயய்ப்ப்டடிருககும் குைி்ப்பி்டட அ்பளிககஷறன உ்பகயராகி்ப்பதன மூெமராக 

ஏைககுறைய எநத ்பரா்ப (POP) அல்ெது ஐகம்ப (IMAP) இ-லமயில் முகவரியிெிருநதும் இ-லமயில்கறள அனு்பபுவதற்கு 

மற்றும் ல்பறுவதற்கு கட்பலெ்டடுகள் உ்பகயராகிகக்ப்படெராம்.

ஒரு இ-தமேணில் எழுது்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1 லமனுவில் , இ-லமயில் ஐகரானுககு ல்சல்ெவும்

்படி 2

கமகெ ஒரு குறுககு ்ப்டறடயுடன ஒரு வினகடரா 

கதரானறும். நவீஙகள் ்பரார்கக விரும்பும் இ-லமயில் க்சறவ 

அளி்ப்பவரின யூ ஆர் எல்-ஐ றட்ப ல்சயயவும். உதரா்ைமராக  

www.gmail.com.
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

்படி 3

அளிகக்ப்ப்டடிருககும் இடத்தில் யூ்சர்கநம் மற்றும் 

்பராஸ்லவரார்றட றட்ப ல்சயயவும். ‘ற்சன இன’ என்பறத 

த்டடவும்.

்படி 4
இநத ்பககத்தில் , ‘கம்க்பராஸ்’ / ‘ற்்ட நயூ’ என்பறதக 

கண்டைிநது த்டடவும்.

்படி 5
‘டூ’ ஃ்பலீ்டில் ல்பறு்பவரின இலமயில் ஐடிறய றட்ப 

ல்சயயவும்.

்படி 6
‘்ச்பலெக்ட’ ஃ்பலீ்டில் இலமயில் அனு்ப்ப்ப்படும் விஷயத்றத 

(்ச்பலெகறட)  றட்ப ல்சயயவும்.

்படி 7
நடுவில் உள்ள கராெி இடத்தில், உஙகள் லமக்சறெ றட்ப 

ல்சயயவும்.

்படி 8
‘ல்சன்ட’ என்பதன மீது த்டடவும். உஙகள் இ-லமயில் 

அனு்ப்ப்ப்படும்.

த்பைப்்பட்்ட இ-தமேணிகல ்படிப்்ப்தற்ைான ்படிைள

ஒரு இ-லமயிறெ்ப ல்பறும் க்பராது, ஸ்கரீனில் கமகெ ஒரு 

எனவெ்ப (உறை) ஐகரான கதரானறுகிைது.

்படி 1

ஐகராறன ்பரார்்பதற்கு ஸ்கரீறன ககீகழ இழுககவும்.

மராற்று முறையராக  , லமனுவில் உள்ள இ-லமயில் 

கறளலயன்டஸ் ஐகரானுககு ல்சல்ெவும்.
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55ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

்படி 2 ஐகரான மீது த்டடவும்.

உஙகள் லமயில் இன்பராகஸ் ஸ்கரீன மீது திைககும்.

்படி 3 இ-லமயில் மீது த்டடவும் மற்றும் அதறன வரா்சிககவும். 

ஒரு ஃக்பகலக் ைண்்டைி்து.
உஙகள் கட்பலெ்டடில் ஒரு ஃற்பல் அல்ெது ஃக்பரால்டற் கதடுவதற்கரான இ்ண்டு வழிகள் உள்ளது. நவீஙகள் 

உஙகள் கட்பலெ்டடில் இனஸ்டரால் ல்சயய்ப்ப்டடிருககும் ‘ஃற்பல் கமகனெற்’ அல்ெது கேராம் ஸ்கரீனில் 

அறமநதிருககும் ‘ ஆனறென ்சர்ச எனெிறன’ உ்பகயராகிககெராம்.

‘ஃக்பல் ஹமஹனஜக்ர’ உ்பஹோைிப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: கேராம் ஸ்கரீனில் , ‘ஃற்பல் கமனெர்’ / ‘ஃற்பல் ்பி்வு்சர்’ ஆ்பற்ப கண்டு்பிடிககவும்

்படி 2: அதன மீது த்டடவும். வெது ்பககத்தில் உள்ள ்படம் க்பராெ 

கதராற்ைமளிககும் மற்லைராரு வினகடராறவ இது திைககும். இது கமகெ ‘றம 

ஃற்பல்ற்ச’ கராண்்பிககிைது.

்படி 3: இநத ்ப்டடியெிெிருநது, நவீஙகள் திைகக விரும்பும் ஃக்பரால்டர் / ஃற்பறெக கண்டைியவும். அதறனத் 

திை்ப்பதற்கு அதன மீது த்டடவும்.

ஆன்கலன் சர்ச எஞசிகன உ்பஹோைிப்்ப்தற்ைான ்படிைள 

்படி 1
கேராம் ஸ்கரீனில் , ஒரு பூதக கண்ைராடி க்பராெ 

கதராற்ைமளிககும் ‘்சர்ச’ ஐகராறனக கண்டைியவும்.
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

்படி 2 அதன மீது த்டடவும், ஒரு புதிய வினகடரா திைககும்.

அதில் ‘்சர்ச ‘ எழுத்ப்ப்டடிருககும் குறுககு வராககில் 

உள்ள ஒரு ்ப்டறடறய நவீஙகள் ்பரார்்பரீ்கள்.

்படி 3

நவீஙகள் கண்டைிய விரும்பும் தகவெின 

‘ககீலவரார்்டற்ச’ (முககிய வரார்த்றதகறள) றட்ப 

ல்சயயவும்.

ஆனறென ்சர்ச முடிவுகள் ஸ்கரீனில் 

கராண்்பிகக்ப்படும்.

்படி 4 கதறவயரானறத திை்ப்பதற்கு அதன மீது த்டடவும்.

ஒரு தமஹசஜ் அனுப்பு்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1

கேராம் ஸ்கரீனில் , லமக்செிங ஐகராறனக கண்டைியவும் 

மற்றும் லமக்செிங ஐகராறனக கண்டைிவதற்கு ஃக்பரான 

மீதுள்ள அறனத்து அ்பளிககஷனகறளயும் ்பரார்்பதற்கு 

‘லமனு’ ஐகரான மீது த்டடவும்.
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57ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

்படி 2
‘லமக்செிஙக ஐகரான’ மீது த்டடவும். ல்பை்ப்ப்டட 

லமக்சஜகளின ஒரு ்ப்டடியறெ நவீஙகள் ்பரார்்பரீ்கள்.

்படி 3

ஸ்கரீனில் ‘ற்்ட நயூ’ ஐகராறனக கண்டைியவும், இது 

ஒரு எனவெ்ப (உறை) மற்றும் கூ்டடல் ்சினனம் 

அல்ெது ஒரு ல்பன்சில் மற்றும் ்பளஸ் ்சினனத்றதக 

(கூ்டடல் குைி) லகராண்டு குைிகக்ப்படும்.

்படி 4

அதன மீது த்டடவும். ‘டூ’ க்டடத்தில் ல்பறு்பவர் ல்பயரின 

முதல் ்சிெ எழுத்துககறள றட்ப ல்சயயவும். உஙகள் 

கரானடராக்ட புககிெிருநது ல்பயர்களின ஒரு ்ப்டடியறெ 

நவீஙகள் ்பரார்்பரீ்கள்.

்படி 5

கதறவயரான ல்பயர் மீது த்டடவும். இது ‘டு’ க்டடத்தில் 

நுறழகக்ப்படும்.

்படி 6 Tap on ‘Write message’ and start typing your message.

‘ற்்ட லமக்சஜ’ மீது த்டடவும் மற்றும் உஙகள் லமக்சறெ 

றட்ப ல்சயயத் லதராடஙகவும். ல்பராருத்தமரான ஐகரான 

மீது த்டடுவதன மூெமராக மற்றும் விரும்்ப்ப்படும் 

ஃற்பறெ நுறழ்ப்பதன மூெமராக நவீஙகள் ஒரு ஃற்பல், 

டராககுலமன்ட , இகமஜ அல்ெது ம்யூ்சிக ஃற்பறெ 

இறைககெராம்.

்படி 7 ‘ல்சனடு’ மீது த்டடவும்.

உஙகள் லமக்சஜ அனு்ப்ப்ப்படும்.
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

த்பைப்்பட்்ட தமஹசஜ்ைக்ள ்படிப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: நவீஙகள் ஒரு புதிய லமக்சறெ்ப ல்பறும் க்பராது, ஸ்கரீனின கமகெ ஒரு லமக்செிங ஐகராறன உஙகளரால் 

்பரார்கக முடியும்.

மராற்று முறையராக , ல்பை்ப்ப்டட புதிய லமக்சஜகளின 

புதிய எண்ைிகறகறயக குைிககும் ‘லமக்செிங’ ஐகரான 

மீது எழுத்ப்ப்டடிருககும் ஒரு நம்்பற் நவீஙகள் ்பரார்்பரீ்கள். 

்படி 2: அதன மீது த்டடவும். இது ல்பை்ப்ப்டட லமக்சஜகளின 

ஒரு ்ப்டடியலுடன லமக்செிங வினகடராறவத் திைககும்.

்படி 3: நவீஙகள் ்படிகக விரும்பும் லமக்சஜ மீது த்டடவும்.

ஹ்டப்தலட்டுைள மூலமாை இன்்டர்தனட்க்டப் ்பேன்்படுத்தவும்

ஒரு கட்பலெ்டறட ்பயன்படுத்துவதற்கரான இ்ண்டு வழிகள் 

இருககிைது:

1. றவ-ஃற்ப மூெமராக இறை்ப்பது

2. லமராற்பல் லந்டலவரார்க மூெமராக இறை்ப்பது 

க்-ஃக்ப மூலமாை இக்ப்்ப்தற்ைான ்படிைள 

்படி 1
உஙகள் கட்பலெ்டடின ல்ச்டடிஙஸ் லமனுவிற்கு 

ல்சல்ெவும்.

்படி 2

றவ-ஃற்ப ல்ச்டடிங கரானஃ்பிகக்ஷன 

கராண்்பிகக்ப்ப்டடிருககிைது. கிறடககினை இனடர்லன்ட 

லந்டலவரார்க்சின ஒரு ்ப்டடியல் உஙகளுககு 

கராண்்பிகக்ப்படும். நவீஙகள் இறை்பபு ல்பை விரும்பும் றவ-

ஃற்ப லந்டலவரார்றக நவீஙகள் கதர்நலதடுகக கவண்டும்.

்படி 3
்பராஸ்கவரார்டு கதறவ்ப்ப்டடரால், ்பராஸ்லவரார்றட றட்ப 

ல்சயயவும் மற்றும் கலனகறட களிக ல்சயயவும்.

்படி 4
இனடர்லன்டறட்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு இனடர்லன்ட 

்பி்வு்சற் உ்பகயராகிககவும்.



டிஜிட்்டல் சா்தனஙைக்ள இேக்கு்து

59ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

தமாக்பல் தேட்த்ார்கு்டன் இ்ப்்ப்தற்ைான ்படிைள 

உஙகள் கட்பலெ்டடில் ஒரு லமராற்பல் 

லந்டலவரார்க ்சிம் கரார்டு இரு்ப்பறத 

உறுதி ல்சயது லகராள்ளவும்.

்படி 1

உஙகள் லமராற்பல் ஃக்பரான லந்டலவரார்க 

வழியராக இனடர்லன்டடுடன 

இறைககவும்

அல்ெது

றவயர்லெஸ் மற்றும் லந்டலவரார்கஸ் 

ஆ்பஷனில் நவீஙகள் ‘கமரார் ல்ச்டடிஙஸ்’ 

ஆ்பஷனுககு ல்சல்ெெராம்.

்படி 2

லமராற்பல் லந்டலவரார்கஸ் ்ப்டடன மீது 

களிக ல்சயயவும். அஙகக , நவீஙகள் 

லமராற்பல் கட்டடரா ல்சக்பராகற்ச ல்சக 

ல்சயய கவண்டும்.(கதர்நலதடுகக 

கவண்டும்).

்படி 3

அது களிக ல்சயய்ப்ப்டடவுடன, உஙகள் 

கட்பலெ்ட லமராற்பல் இனடர்லன்டறட்ப 

ல்பைத் லதராடஙகும்.

இனடர்லன்டறட்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு 

ஒரு இனடர்லன்ட ்பி்வு்சற் 

உ்பகயராகிககவும்

(குைி்பபு: ஒரு கட்பலெ்டறட ஒரு லமராற்பல் ஃக்பராறன்ப க்பராெ கவறெ ல்சயய றவ்ப்பதற்கு, அநத ்சராதனம் ஆஃ்ப ல்சயய்ப்ப்டடிருககும் 

க்பராது ்சிம் கரார்டு ஸ்ெரா்டடில் தகுதியரான ஒரு ெி எஸ் எம் ்சிம் கரார்றட நுறழககவும்.)

ஒரு ஃஹ்பான் தசய்்்தற்ைான்  ்படிைள

்படி 1: கேராம் ஸ்கரீனில் , ரி்சகீவர் ஐகரான மீது த்டடவும்.

்படி 2: நவீஙகள் றடயல் ல்சயய விரும்பும் ஃக்பரான நம்்பரின இெககஙகறள 

அழுத்தவும்.

்படி 3: ரி்சிவர் ஐகராறனத் த்டடவும். அது இறைகக்ப்ப்டடவுடன க்ப்சத் 

லதராடஙகவும்

ஃஹ்பான்புக் / ைான்்டாக்ட் ்பட்டிேலிலிருநது ஃஹ்பான் தசய்்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1
உஙகள் கட்பலெ்டடின ஃக்பரானபுக / கரானடராக்ட 

்ப்டடியலுககு ல்சல்ெவும்.



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை60

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

்படி 2 நவீஙகள் லதராடர்பு லகராள்ள விரும்பும் ல்பயற்த் கதடவும்.

்படி 3 கரானடராக்ட ல்பயர் மீது த்டடவும்.

்படி 4
கரானடராக்ட நம்்பர் மீது த்டடவும்.

அது இறைகக்ப்ப்டடவுடன க்ப்சத் லதராடஙகவும்.

ஒரு ஹ்டப்தலட்டில் உள்ள மற்ை அம்சஙைள

ஒரு கட்பலெ்டடில் ்பெ லமராழிகள் ஸ்கடரார் ல்சயய்ப்ப்டடிருககும்.

்படி 1: அ்பளிககஷன லமனுவிெிருநது, “ல்ச்டடிஙஸ்” மீது த்டடவும்  மற்றும் ்ப்டடியெிெிருநது ‘கெஙகவஜ 

மற்றும் இனபு்டறட” கதர்நலதடுககவும்.

்படி 2: “கெஙககவஜ” மீது த்டடவும் மற்றும் ல்பராருநதககூடிய லமராழிகளின ஒரு ்ப்டடியறெ நவீஙகள் ்பரார்ககெராம்.

்படி 3: நவீஙகள் விரும்பும் லமராழி மீது த்டடவும் மற்றும் அது உடனடியராக ல்ச்ட ல்சயய்ப்படும்

்படி 4: அகத ்பகுதியில் , ஸ்கரீனில் நவீஙகள் லமராழிறய இனபு்ட ல்சயய கவண்டிய கதறவ உள்ள க்பராது நவீஙகள் 

உ்பகயராகிகக விரும்பும் ககீக்பரார்டு லமராழிறயயும் நவீஙகள் ல்ச்ட ல்சயயெராம்.

ஹ்த்தி மற்றும் ஹே்ரதக்த தசட் தசய்்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: அ்பளிககஷன லமனுவிெிருநது, ‘ல்ச்டடிஙஸ்’ மீது த்டடவும் மற்றும் ்ப்டடியெிெிருநது ‘ கட்ட அண்டு 

றடம்’ கதர்நலதடுககவும்.

்படி 2: ‘ஆ்டகடராகமடிக’ மீது டிக ல்சயயவும் மற்றும் லந்டலவரார்க-்பல்ராறவட்ட கவல்யூற்ச 

உ்பகயராகி்ப்பதன மூெமராக கததி மற்றும் கந்ம் தரானராககவ ல்ச்ட 

ல்சயய்ப்படும் அல்ெது நவீஙகளராககவ கததி மற்றும் கந்த்றத ல்ச்ட 

ல்சயவதற்கு ‘ஆ்டகடராகமடிகறக’ அனல்சக ல்சயயவும். (ஆ்டகடராகமடிக 

வராயய்பிற்கு அருகக உள்ள டிக குைிறயக களிக ல்சயது நவீககவும்).

அ்பளிககஷனஸ் அல்ெது ஆ்பஸ் , கட்பலெ்டடின முககிய 

அம்்சஙகளில் ஒனறு , இது லவவகவறு க்சறவகறள  நவீஙகள் ்பயன்படுத்தும் 

விதத்றத கமம்்படுத்தெராம்.



டிஜிட்்டல் சா்தனஙைக்ள இேக்கு்து

61ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

உஙகள் கட்பலெ்டடில் புதிய ஆ்பற்ச ல்பறுவதற்கரான ்படிகள் ்பினவரு்பறவயராகும்:

்படி 1 உஙகள் கட்பலெ்டடில் ‘லமனு’ வராய்ப்பிற்கு ல்சல்ெவும்.

்படி 2 லமனுவில், ‘்பகள ஸ்கடரார்’ வராய்பபு மீது த்டடவும்.

்படி 3 டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்ப்டட வராய்பபுகளில் ஒனைின மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 4

அநத ஆ்ப இெவ்சமராக அளிகக்ப்படுகிைது எனைரால், நவீஙகள் 

‘இனஸ்டரால்’ ்ப்டடறனத் த்டடெராம் மற்றும் உஙகள் ஃக்பரான அநத 

ஆ்பற்ப தரானராககவ டவுனகெரா்ட ல்சயது இனஸ்டரால் ல்சயயும்.

்படி 5

அநத ஆ்ப்பிற்கு ஒரு விறெ இருநதரால் , நவீஙகள் அதற்கு ்பதிெராக 

‘ற்ப’ (வராஙகவும்) ்ப்டடறன்ப ்பரார்்பரீ்கள்-இறதத் த்டடுவது , நவீஙகள் 

நிச்சயமராக இநத ஆ்பற்ப வராஙக விரும்புகிைவீர்களரா எனறு உஙகறளக 

கக்டடு உறுதி ல்சயவதற்கரான ஒரு க்டடம் கதரானைச ல்சயயும், உறுதி 

ல்சயவதற்கு ‘ஓகக’ என்பறத அழுத்தவும். 

்படி 6

கல்டி்ட அல்ெது லட்பி்ட கரார்டு தகவலுடன ்பைம் ல்சலுத்துவதற்கரான 

விவ்ஙகறள றட்ப ல்சயத ்பின- அ்பளிககஷறன இனஸ்டரால் 

ல்சயவதற்கு ஸ்கரீனில் கதரானறும் அைிவுற்கறள்ப ்பின்பற்ைவும்.

்பேணிற்சி 3

1.   ஒரு தமாக்பல் ஃஹ்பானளில் , ஃஹ்பான் ைாலுக்கு ்ப்தில் அ்ளளிப்்ப்தற்கு ோம் எந்த ைீகே அழுத்த ஹ்ண்டும்?
 த்ரட் ்பட்்டன்     க்ரீன் ்பட்்டன்    தமனு்பட்்டன்

2.   ஒரு தமாக்பல் ஃஹ்பானளில் இ்ற்ைில் எநத்தந்த ் ாய்ப்புைள சமீ்பத்தில் தசய்ேப்்பட்்ட ைால்ை்ளளின் 
ேிஸ்்டரிகே ேமக்கு அ்ளளிக்ைிைது.

 ைால் லாக்  நயூ ைான்்டாக்ட்ஸ்    ஃஹ்பான்புக்

3.   இ்ற்ைில் எநத்தந்த ் ாய்ப்புைள தமாக்பல் ஃஹ்பானுக்கு இன்்டர்தனட் ைதனக்ஷகன இேன்ை்தாக்கும்?
 ஹ்டட்்டா ஹ்ராமிங  தமாக்பல் ஹ்டட்்டா  தேட்த்ார்க் ஹமாட்

4.   ஒரு ஹ்டப்தலட்க்ட ஒரு தமாக்பல் ஃஹ்பான் ஹ்பால ஹ்கல தசய்்க்த இேன்ைா்தக்கு்்தற்கு 
அ்தில் என்ன ஹசர்க்ைப்்ப்ட ஹ்ண்டும்?

 க்்ராஃ்பணிைல் யூசர் இன்்டர்ஃஹ்பஸ்     ஹ்டட்்டா ைார்டு ஸ்லாட்   சிம்  ைார்டு ஸ்லாட்

5.   ஒரு ஹ்டப்தலட்டில் ஃக்பகலக் ைண்்டைி்்தற்கு இ்ற்ைில் எநத்தந்த ்ாய்ப்புைக்ள ோம் 
உ்பஹோைிக்ை ஹ்ண்டும்?

 ஃக்பல் ஹமஹனஜர்      தசட்டிஙஸ்  ப்ஹ்ள ஸ்ஹ்டார்
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்) 

ைற்ை்தன் ்ணிக்ளவுைள
இநத ்பிரிவின இறுதியில், உஙகளரால் ்பினவரும் ல்சயல்கறளச ல்சயய 

முடியும்:

• இனடர்லன்ட , அதன அ்பளிககஷனகள் மற்றும் இனர்லன்ட 

கலனக்ஷனகளின வறககள் ்பற்ைி லதரிநது லகராள்வது

• இனடர்லன்ட ஆதரா்ஙகளின வறககறளக கண்டைிவது மற்றும் ்சர்ச 

எனெிஙகறள உ்பகயராகி்ப்பது

்பா்டத ்திட்்டம்
I. இனடர்லன்ட , அதன ்பயன்பராடுகள் மற்றும் இறை்பபுகளுககரான 

அைிமுகம்

II. இனடர்லன்ட ஆதரா்ஙகள் மற்றும் ்சர்ச எனெினகளின வறககள்

3
இன்்டர்தனட்டிற்ைான 
அைிமுைம் 
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டிஜிட்்டல் சா்தனஙைளுக்ைான அைிமுைம்

I. இன்்டர்தனட், அ்தன் ்பேன்்பாடுைள மற்றும் இக்ப்புைளுக்ைான அைிமுைம்

இனடர்லன்ட என்பது கம்்பயூ்டடர்களின உெகளராவிய லந்டலவரார்க, இது 

உெலகஙகிலும் உள்ள ்பெ ெ்ட்சககைககரான மககறள இறைககிைது. இது 

மககள் லதராடர்பு லகராள்வறத மற்றும் உெலகஙகிலும் உள்ள மககளுடன 

தகவல் அல்ெது கட்டடராறவ்ப ்பரிமராைிக லகராள்ள அனுமதிககிைது. 

இனடர்லன்ட மூெமராக , உெகின எநத ்பகுதிககும் லநராடிகளில் நவீஙகள் எநத 

தகவல் அல்ெது லமக்சஜகறளயும் அனு்ப்பெராம். 

இன்்டர்தனட்டின் அப்்ளளிஹைஷன்ஸ் (்பேன்்பாடுைள)

இனடர்லன்ட லவவகவறு துறைகளில் ்பெ உ்பகயராகஙகறளக 

லகராண்டிருககிைது, அவற்ைில் ்சிெ இஙகக அளிகக்ப்ப்டடிருககிைது :

லதராடர்புகள்: எலெக்ட்ரானிக லமயிறெ உ்பகயராகித்து லமக்சஜகறள அனு்பபுவதற்கு மற்றும் ல்பறுவதற்கராக 

இனடர்லன்ட உ்பகயராகிகக்ப்படுகிைது.

கவறெ கதடுவது: லவவகவறு துறைகளில் மற்றும் ்பிரிவுகளில் கவறெ கிறட்ப்பது லதராடர்்பரான தகவல் 

ல்பறுவதில் இனடர்லன்ட உதவுகிைது. ்சராத்தியமுள்ள கவறெகளுககராக மககள் ஆனறெனில் அவர்களுறடய 

ல்ஸ்யூறம லவளியிடெராம்.

புத்தைஙைள மற்றும் ்படிப்்ப்தற்ைான த்பாருக்ளக் ைண்டு ்பணிடிப்்பது: உெலகஙகிலும் ஸ்கடரார் ல்சயய்ப்படும் 

புத்தகஙகள் மற்றும் ்படி்ப்பதற்கரான மற்ை ல்பராரு்டகறள இனடர்லன்ட மூெமராக சுெ்பமராக கண்டு ்பிடிககெராம். 

்சமீ்பத்திய எனற்சககளரா்படீியராககள் (தகவல் ல்ப்டடகஙகள்) ஆனறெனில் கிறடககிைது.

ஆஹ்ராக்ைிேம்: ஆக்ராககியம் மற்றும் மருத்துவம் ்சரார்நத துறைகளில் இனடர்லன்ட நிறைய தகவறெ அளிககிைது. 

மககள் லவவகவறு கநராயகள் ்பற்ைிய தகவறெ்ப ல்பைெராம் மற்றும் உதவி ல்பைெராம்.

்பே்ம்: லவவகவறு சுற்றுெரா இடஙகள் ்பற்ைி தகவல் க்சகரி்ப்பதற்கு ஒருவர் இனடர்லன்டறட உ்பகயராகிககெராம். 

இது விடுமுறை ்பயைஙகள், கேரா்டடல்கள், ்யில் மற்றும் விமரான டிகலக்டடுகறள முன்பதிவு ல்சயவதற்கராக 

உ்பகயராகிகக்ப்படெராம்.

ஷாப்்பணிங: இனடர்லன்டறட உ்பகயராகித்தும் ஆனறெனில் ஷரா்ப்பிங ல்சயய்ப்படெராம். அகவுன்ட விவ்ஙகறள 

ம்டடும் அளித்து, நவீஙகள் இநத ்பை்ப்பரிமராற்ைத்றத ல்சயயெராம். நவீஙகள் உஙகள் ்பில்கறளச ல்சலுத்தெராம் 

மற்றும் வஙகி லதராடர்புறடய ்பை்ப ்பரிமராற்ைத்றதச ல்சயயெராம்.
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்) 

இன்்டர்தனட் ைதனக்ஷன்ை்ளளின் ்கைைள

இனடர்லன்டடுடன இறை்ப்பதற்கரான ்சிெ வழிகள்:

க்டேல் அப் ைதனக்ஷன்

றடயல்-அ்ப கலனக்ஷன இனடர்லன்டடுடன இறை்ப்பதற்கு லதராறெக்ப்சி றெறன உ்பகயராகிககிைது. கம்்பயூ்டடர் 

கமராடத்றத உ்பகயராகித்து, அதனுடன கேராம் ஃக்பரான றெறன இறைககிைது. இனடர்லன்ட ்சர்வ வீஸ் ்பல்ராறவடரின 

கமராடத்திற்கு ஒரு ஃக்பரான ல்சயய்ப்படும் மற்றும் இனடர்லன்டறட்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு இறை்பபு ஏற்்படுத்த்ப்படும். 

இன்்டக்ஹ்ரட்்டட் சர்்சீஸ் டிஜிட்்டல் தேட்த்ார்க் (ஐ எஸ் டி என்)

ஐ எஸ் டி என றடயல்-அ்பற்ப க்பரானைகத ஆனரால் டிெி்டடல் ஃக்பரான றெனகள் மூெமராக கலனகடிவி்டடிறய 

அளிககிைது. அகத கந்த்தில் ஃக்பரான மற்றும் இனடர்லன்ட உ்பகயராகத்றத இது அனுமதிககிைது. இநத 

லந்டலவரார்றக உ்பகயராகி்ப்பதற்கு உஙகளுககு ஒரு லவளி்பபுை கமராடம் கதறவ. ஐ எஸ் டி என ல்பராது 

லதராறெக்ப்சி லந்டலவரார்ககில் அகெமரான-க்பண்்டவி்டத் டிெி்டடல் ்ட்ரானஸ்மிஷறன இயனைதராககுகிைது, இதன 

அர்த்தம் ஒக் ்சமயத்தில் அதிகமரான கட்டடரா அனு்ப்ப்ப்படெராம் என்பதராகும்.
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டிஜிட்்டல் சா்தனஙைளுக்ைான அைிமுைம்

ஹே்ரடி இன்்டர்தனட் ்பேன்்பாடு

கந்டி -இறை்பபுகளுககு றடயெிங மற்றும் இனடர்லன்ட அல்ெது கவறு எநத லந்டலவரார்கிலும் ெராகிங-ஆன ல்சயயத் 

கதறவயில்றெ. க்சறவகள் நிறெயரான க்பன்டவி்டத் கிறட்ப்பது மற்றும் ஏைககுறைய கரானஸ்லடன்ட கெடன்சிககரான 

உத்தி் வராதத்றத அளிககிைது , இநத அம்்சஙகளுககு அதிகமரான ல்பராது துறை நிறெகளில் உத்தி் வராதம் இல்றெ. 

டிஜிட்்டல் சப்ஸ்க்க்ர்பர் கலன் (டி எஸ் எல்) 

டி எஸ் எல் அல்ெது ்பி்ரா்டக்பண்டு என்பது கக்பிள் இனடர்லன்ட க்பரானை ஒரு றே-ஸ்்படீு இனடர்லன்ட 

க்சறவயராகும். டி எஸ் எல் லதராழில்நு்ட்பம் , வராடிகறகயராளர்கள் அவர்களுறடய வராயஸ் அல்ெது இனடர்லன்ட 

கலனக்ஷனகறளத் துண்டிகக கவண்டிய கதறவ இல்ெராமல் அகத ஃக்பரான றெனில் கவறெ ல்சயவதற்கு 

இனடர்லன்ட மற்றும் லதராறெக்ப்சி க்சறவறய அனுமதிககிைது டி எஸ் எல் இனடர்லன்ட க்சறவகள் 

முதனறமயராக வ வீ்டடில் மற்றும் ்சிறு லதராழில்களில் உ்பகயராகிகக்ப்படுகிைது. 

டி எஸ் எல் இனடர்லன்ட க்சறவ வற்யறுகக்ப்ப்டட லதராறெ தூ்ஙகளில் ம்டடுகம கவறெ ல்சயகிைது மற்றும் கெராககல் 

லதராறெக்ப்சி உ்டக்டடறம்பபு டி எஸ் எல் லதராழில்நு்ட்பத்திற்கு ஆத்வளிககராத ்பெ இடஙகளில் கிறட்ப்பதில்றெ.

இன்்டர்தனட்டு்டன் இக்ப்்பது

இனடர்லன்டறட்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு, உஙகள் கம்்பயூ்டடரில் உஙகளுககு மூனறு அடி்ப்பறட அம்்சஙகள் 

கதறவ: கமராடம் , இனடர்லன்ட ்சர்வ வீஸ் ்பல்ராறவடர் (ஐ எஸ் ்பி) மற்றும் ்பி்வு்சர்.
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்) 

ஹமாத்டம் என்பது கம்்பயூ்டடர்கள் கட்டடராறவ அனு்பபுவதற்கு மற்றும் ல்பறுவதற்கு 

அனுமதிககிைது. இநத ்சராதனம் ஒரு கம்்பயூ்டடற் 

இனடர்லன்டடுடன இறைககிைது. 

இன்்டர்தனட் சர்்ஸீ் ப்த்ராக்்டர் (ஐ எஸ் ்பி) 

என்பது இனடர்லன்ட இறை்பற்ப அளிககும் ஒரு 

கம்ல்பனி.

்பி்வு்சர் என்பது இனடர்லன்டடில் உள்ள தகவறெ 

கதடி எடுத்து , வழஙகுகிைது மற்றும் அதனுள் ல்சல்கிைது. ்சிெ ்பி்்பெமரான ்பி்வு்சர்கள் 

இனடர்லன்ட எகஸ்்பகளரா்ர் , கமரா்சிெரா ஃற்பயர்ஃ்பராகஸ், குகிள் கக்ராம் மற்றும் ்சஃ்பராரி. 

கக்பிள்ஸ் மற்றும் றவயர்லெஸ் லடகனராெெிறய உ்பகயராகித்து நவீஙகள் இனடர்லன்டடுடன 

இறைத்துக லகராள்ளெராம். றவயர்லெஸ் லடகனராெெிககு ஆத்வு அளிககும் ஒரு கம்்பயூ்டடர் 

ஒரு றவ-ஃற்ப கரார்டு லகராண்டிருககும். இநத றவ-ஃற்ப கரார்டு கம்்பயூ்டடர் மற்றும் லந்டலவரார்க இறடகய 

றவயர்லெஸ் கம்யூனிககஷறன (லதராடர்புகறள) இயனைதராககுகிைது. 

தமாக்பல் ஹ்டட்்டா ைதனக்ஷன் மற்றும் க்-ஃக்ப உ்பஹோைிதது இன்்டர்தனட்க்டப் ்பேன்்படுதது்து

உஙகள் லமராற்பல் ஃக்பரானில் இனடர்லன்டறட்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு உஙகளுககு ்பினவரு்பறவ கதறவ: 

• இனடர்லன்ட ்பயன்பரா்டடிற்கு ஆத்வளிககும் ஒரு லமராற்பல் ஃக்பரான

• கட்டடரா ்ட்ரானஸ்மிஷனுககு ஆத்வளிககும் ஒரு லமராற்பல் ஃக்பரான க்சறவ

• ஃக்பரானில் இனடர்லன்டறட்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு கட்டடரா ல்ச்டடிஙசுடன உஙகள் லமராற்பல் க்சறவ 

அளி்ப்பவரிடமிருநது ஒரு அகவுன்ட.

2G, 3G மற்றும் 4G  தேட்த்ார்க் மூலமாை இன்்டர்தனட்க்ட உ்பஹோைிப்்பது

2G, 3G மற்றும் 4G  ல் உள்ள G  இநத லந்டலவரார்ககின “லெனக்ஷறன” (தறெமுறைறயக) 

குைிககிைது ‘G’ ன முனனரால் ஒரு ல்பரிய எண் என்பது தகவறெ அனு்பபுவதற்கு மற்றும் 

ல்பறுவதற்கு அதிகமரான ்சகதிறயக குைி்ப்பிடுகிைது,  அதனரால் றவயர்லெஸ் லந்டலவரார்க 

மூெமராக அதிக ல்சயல்திைறனச ்சராதி்ப்பதற்கரான திைறனக குைி்ப்பிடுகிைது.

2G லந்டலவரார்ககுகள் கநக்ரா க்பனடு டிெி்டடல் லந்டலவரார்குகள் அடி்ப்பறடயிெரானது. ்சிகனல்கள் 

டிெி்டடல் வடிவில் ஒளி்ப்்ப்படுகிைது மற்றும் இது குைி்ப்பிடத்தகக அளவு கரால்களின த்த்றத 

கமம்்படுத்துகிைது மற்றும் கட்டடரா ்பரிமராற்ைத்தின ்சிககறெயும் குறைககிைது. 
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டிஜிட்்டல் சா்தனஙைளுக்ைான அைிமுைம்

3G  லமராற்பல் லந்டலவரார்ககுகள் ்பி்்பெமராகியிருககிைது மற்றும் உ்பகயராகி்ப்பராளரார்கள் லமராற்பல்கள் மற்றும் 

கட்பலெ்டடுகள் க்பரானை ்சராதனஙகளில் இனடர்லன்டறட்ப ்பயன்படுத்தச ல்சயதிருககிைது. ஒரு 3G லந்டலவரார்கில் 

கட்டடரா அனு்ப்படுவதன கவகம் 384 KBPS முதல் 2 MBPS வற் இருககும். 3G லந்டலவரார்க அதிக கட்டடரா 

்ட்ரானஸ்மிஷறன அனுமதிககிைது இதனரால் இநத லந்டலவரார்க வராயஸ் மற்றும் வ வீடிகயரா கராெிங , ஃற்பல் 

்ட்ரானஸ்மிஷன, இனடர்லன்ட ்சர்ஃ்பிங, ஆனறென டிவி, றே லடஃ்பனிஷன வ வீடிகயராஸ் ்பரார்்பது , ககம் 

விறளயராடுவது மற்றும் கமலும் அதிகமரானறதச ல்சயவறத இயனைதராககுகிைது. 

எ்பக்பராதுகம இனடர்லன்டடுடன இறைநதிருகக கவண்டிய கதறவ உள்ள 

உ்பகயராகி்ப்பராளர்களுககு 3G ்சிைநத வராய்பபு 

4G லமராற்பல் லந்டலவரார்ககுகள் ்பெ மதி்பபு கூ்டட்ப்ப்டட க்சறவகறள அளி்ப்பதராக 

நம்்ப்ப்படுகிைது. அறனத்து 3G வ்சதிகளுடன க்சர்த்து, கட்டடரா  அனு்பபுதல் 100 MBPs முதல் 1 GBPS ககு இறடகய 

உள்ள கவகத்துடன கூற்றயத் தராண்டிச  ல்சல்லும் என நம்்ப்ப்படுகிைது. 

ைீஹ்பார்டு அடிப்்பக்டேணிலான தமாக்பல் ஃஹ்பான்ை்ளளில் இன்்டர்தனட்க்ட தசட் அப் தசய்்து

ைீஹ்பட் அடிப்்பக்டேணிலான ஃஹ்பான்ை்ளளில் இன்்டர்தனட்க்ட உ்பஹோைிப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1 லமனு>இனடர்லன்டறடத் கதர்நலதடுககவும்

்படி 2

கேராம் க்பறெத் திை்ப்பதற்கு , கேராறமத் 

கதர்நலதடுககவும் அல்ெது கேராம் ஸ்கரீனில் 0 றவ 

அழுத்தி  ்பிடிககவும்.

்படி 3

ஒரு லவ்ப அ்ட்ற்ச றட்ப ல்சயவதற்கு , ககரா டு அ்ட்ஸ் 

என்பறத  கதர்நலதடுககவும் , முகவரிறய றட்ப 

ல்சயயவும் மற்றும் ஒககறவத் கதர்நலதடுககவும்.

்படி 4

லவ்பற்ப ்சர்ச ல்சயவதற்கு (வறெதளத்தில் கதடுவதற்கு) 

- ்சர்ச (கதடுவதற்கரான) விதிமுறைகறள றட்ப 

ல்சயயவும் , மற்றும் ்சர்சற்ச கதர்நலதடுககவும். நவீஙகள் 

அநத க்சறவககு கலனக்ட ல்சயத ்பின, நவீஙகள் அதன 

்பககஙகறள ்பி்வுஸ் ல்சயயத் லதராடஙகெராம்.
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்) 

க்-ஃக்பயு்டன் இக்ப்்பது

்படி 1: ல்ச்டடிங்சிற்கு ல்சல்ெவும். 

்படி 2: ‘ல்ச்டடிஙஸ் அண்டு கலனகடிவி்டடி>றவ-ஃற்ப’ என்பறத கதர்நலதடுககவும். 

்படி 3: நவீஙகள் இறைத்துக லகராள்ள விரும்பும் கலனக்ஷறனத் கதர்நலதடுககவும். 

்படி 4: கதறவயரானரால் ்பராஸ்கவரார்றட றட்ப ல்சயயவும் 

ஆன்ட் ்ராய்டு அடிப்்பக்டேணிலான ஸ்மார்ட் ஃஹ்பானளில் / ஹ்டப்தலட்டில் இன்்டர்தனட்க்ட தசட் தசய்்து

்படி 1

ல்ச்டடிஙஸ் லமனுவிற்கு ல்சல்ெவும்

(இது எநத ஆன்ட்ராயடு ்சராதனத்திலும் ஆ்பஸ் லமனுவில் 

உள்ள ல்ச்டடிஙஸ் ஐகரான வழியராக ல்சயய்ப்படெராம் 

மற்றும் ்சிெ கந்ஙகளில் கநரா்டடிஃ்பிககஷனஸ் ்பராரில் 

ல்சயய்ப்படெராம்).
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டிஜிட்்டல் சா்தனஙைளுக்ைான அைிமுைம்

்படி 2

ல்ச்டடிஙஸ் லமனுவில், நவீஙகள் றவயர்லெஸ் மற்றும் 

லந்டலவரார்க ல்ச்டடிஙற்ச கண்டு்பிடிகக கவண்டிய கதறவ 

உள்ளது. ல்பரும்்பராெரான ்சராதனஙகளில் , எது ல்பராருநதுகிைகதரா 

அதற்கு ஏற்்ப ‘கமரார்’ அல்ெது ‘கமரார் ல்ச்டடிஙஸ்’ ்ப்டடறன 

களிக ல்சயயவும்,

றவயர்லெஸ் மற்றும் லந்டலவரார்க ல்ச்டடிஙற்ச நவீஙகள் 

கண்டவுடன, இ்ண்டு வராய்பபுகள் வழியராக நவீஙகள் 

இறைககெராம் :

(i) லமராற்பல் இனடர்லன்ட

(ii) றவ-ஃற்ப

இன்்டர்தனட்டு்டன் இக்ப்்பது

்படி 1

உஙகள் லமராற்பல் ஃக்பரான வழியராக இனடர்லன்டடுடன 

இறை்ப்பதற்கு நவீஙகள் கநரா்டடிஃ்பிககஷனஸ் ்பராற் ககீகழ 

இழுத்து , லமராற்பல் கட்டடரா ஆ்பஷறன (வராய்பற்பத்) 

கதர்நலதடுககவும்.

அல்ெது 

றவயர்லெஸ் மற்றும் லந்டலவரார்கஸ் ஆ்பஷனில் ‘கமரார் 

ல்ச்டடிஙஸ்’ ஆ்பஷனுககு நவீஙகள் ல்சல்ெெராம்.

்படி 2

லமராற்பல் லந்டலவரார்கஸ் ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும். 

அஙகக , நவீஙகள் ‘லமராற்பல் கட்டடரா’ ல்சக ்பராகற்ச களிக 

ல்சயய கவண்டும். அது களிக ல்சயய்ப்ப்டடவுடன, உஙகள் 

ஃக்பரான லமராற்பல் இனடர்லன்டறட ல்பைத் துவஙகும்.

க்-ஃக்பயு்டன் இக்ப்்பது

்படி 1

கநரா்டடிஃ்பிககஷனஸ் லமனுவில் றவ-ஃற்ப ்ப்டடறன களிக 

ல்சயவதன மூெமராக உஙகள் றவ-ஃற்ப வராய்பபுகறள ஆன 

ல்சயயவும்.
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்படி 2
நவீஙகள் இறைகக விரும்பும் றவ-ஃற்ப லந்டலவரார்றக 

கதர்நலதடுககவும்.

்படி 3
்பராஸ்லவரார்டு கதறவ்ப்ப்டடரால், ்பராஸ்லவரார்றட றட்ப 

ல்சயயவும் மற்றும் கலனகறட களிக ல்சயயவும்.

ஹ்டட்்டா ைார்க்ட உ்பஹோைிதது இன்்டர்தனட்டு்டன் இக்ப்்பது

லமராற்பல் ்பி்ரா்டக்பண்டு லதராழில்நுட்பம் , றவயர்லெஸ் றவடு ஏரியரா 

லந்டலவரார்க (WWAN) லதராழில்நு்ட்பம் எனறும் அறழகக்ப்படுகிைது, லமராற்பல் 

இனடர்லன்ட கலனகடிவி்டடிறயயும் அளிககிைது. லமராற்பல் ்பி்ரா்டக்பண்றட 

உ்பகயராகி்ப்பதற்கு, உஙகளுககு ஒரு கட்டடரா கரார்டு மற்றும் ஒரு லமராற்பல் 

்பி்ரா்டக்பண்டு அளி்ப்பவருடன ஒரு கட்டடரா ்பளரான கதறவ.  உஙகள் 

்சராதனம் மற்றும் கட்டடரா ்பளராள் உஙகளுககு கிறடத்த ்பின, நவீஙகள் உஙகள் 

்ச்பஸ்கற்்பர் ஐலடனடி்டடி மரா்டயூல் மற்றும் ்சிம்மிற்கரான லமராற்பல் 

்பி்ரா்டக்பண்டு ்சர்வ வீற்ச ஆகடிகவ்ட ல்சயவறத உறுதி ல்சயது லகராள்ளவும். 

மு்தல் முகைோை ஒரு ்பணி்ராட்ஹ்பண்ட் இன்்டர்தனட் ைதனக்ஷகன தசட் அப் தசய்்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1

கநரா்டடிஃ்பிககஷன ்பிரிவில் லந்டலவரார்க ஐகராறன 

களிக ல்சயவதன மூெமராக கலனக்ட டு ஏ 

லந்டலவரார்றக திைககவும்.

்படி 2

உஙகள் லமராற்பல் ்பி்ரா்டக்பண்்ட லந்டலவரார்க ல்பயற்  

களிக ல்சயயவும் மற்றும் ்பினனர் கலனகறட களிக 

ல்சயயவும்.

்படி 3

உஙகள் லமராற்பல் ்பி்ரா்டக்பண்்ட ்பினறன றட்ப 

ல்சயயவும், மற்றும் கதறவயரானரால் எனடற் 

அழுத்தவும்.

ஒரு ்பணி்ராட்ஹ்பண்ட் இன்்டர்தனட் ைதனக்ஷகனத துண்டிப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: கநரா்டடிஃ்பிககஷன ்பிரிவில் லந்டலவரார்க ஐகராறன களிக ல்சயவதன மூெமராக கலனக்ட டு ஏ லந்டலவரார்றக திைககவும்.

்படி 2: லமராற்பல் ்பி்ரா்டக்பண்்ட லந்டலவரார்கின ல்பயற் களிக ல்சயயவும் , மற்றும் டிஸ்கலனக்ட என்பறத களிக ல்சயயவும்
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டிஜிட்்டல் சா்தனஙைளுக்ைான அைிமுைம்

ஸ்மார்ட்ஃஹ்பாகன / ஹ்டப்தலட்க்ட டீ்தரிங (ஃஹ்பான் இன்்டர்ன்க்ட ்பைிர்நது தைாள்து)  தசய்்்தன் 

மூலமாை இன்்டர்தனட்டு்டன் இக்ப்்பது 

ஒரு ஸ்மரார்்ட ஃக்பராறன அல்ெது கட்பலெ்டறட இறை்ப்பது அல்ெது ‘டீதரிங’ ல்சயவது உஙகள் ஸ்மரார்்டஃக்பராறன 

உஙகள் கெ்படரா்ப ்பயன்படுத்தககூடிய றவஃற்ப ேரா்டஸ்்பரா்டடராக மராற்றுகிைது.

ஒரு ஆன்ட் ்ராய்டு ஃஹ்பாகன / ஹ்டப்தலட்க்ட ஹலப்்டாப்்பணிற்கு இக்ப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1

்படி 2

றவயர்லெஸ் மற்றும் லந்டலவரார்க ல்ச்டடிஙஸ் லமனுவிற்கு 

ல்சல்ெவும். ்சிெ ஃக்பரானகள் ஒரு றவயர்லெஸ் 

ேரா்டஸ்்பரா்டறட உருவராககுவதற்கு ஆ்பஸ் லமனுவில் 

ஒரு ஆ்பற்ப லகராண்டிருககும்.

டீதரிங மற்றும் க்பரார்ட்பிள் ேரா்ட ஸ்்பரா்ட அல்ெது இகத 

க்பரானை ஆ்பஷன (வராய்பபு) மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 3

க்பரார்ட்பிள் றவஃற்ப ேரா்டஸ்்பரா்ட அல்ெது அகத க்பரானை 

ஆ்பஷறன (வராய்பற்ப)  ஆன ல்சயயவும் மற்றும் ஒரு 

லந்டலவரார்க மற்றும் / அல்ெது ்பராஸ்லவரார்றட ல்ச்ட 

ல்சயயவும்.

்படி 4

ககீகழ வெது றக மூறெயில் (வினகடரா்சில்) உள்ள 

றவயர்லெஸ் லந்டலவரார்ககுகள் மூெமராக உஙகள் 

கெ்படரா்ப்பில் இநத லந்டலவரார்றக இறைககவும். 

்பேணிற்சி 1

1.   இன்்டர்தனட்டில் உள்ள ்தை்லைக்ள ஹ்தடி எடுதது , ்ழஙைி மற்றும் அ்தனுள ஹே்ணிஹைட் 

தசய்்்தற்ைான (தசல்்்தற்ைான) சாஃப்ட்ஹ்ர் ..................

2.  ............... என்்பது இன்்டர்தனட்க்டப் ்பேன்்படுதது்்தற்ைான ்ச்திகே அ்ளளிக்கும் ஒரு ைம்த்பனளி

3.  க்டேல்-அப் ைதனக்ஷன் இன்்டர்தனட்டு்டன் இக்ப்்ப்தற்கு ...............ஐ உ்பஹோைிக்ைிைது.

4.   ..................................................... இன்்டர்தனட் ஹசக்ைள மு்தன்கமோை ்டீ்டில் மற்றும் த்தாழிலில் 

உ்பஹோைிக்ைப்்படுைிைது. 

5.  ................. தேட்த்ார்க்குைள குறுைலான ஹ்பன்டு டிஜி்டல் தேட்த்ார்குைள அடிப்்பக்டேணிலானது
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II. இன்்டர்தனட் ஆ்தா்ரஙைள மற்றும் சர்ச என்ஜின்ை்ளளின் ்கைைள
ஹ்ார்ல்டு க்டு த்ப் (WWW)
WWW என்பது ‘கவரார்ல்டு றவடு லவ்பற்ப’ குைிககிைது கவரார்ல்டு றவடு லவ்ப அல்ெது ‘லவ்ப’ என்பது இனடர்லன்டடின 

ஒரு இறை அறம்பபு மற்றும் அதன அர்த்தம் அல்ெ. லவ்ப , ஒரு லவ்ப ்பி்வு்சற் ்பயன்படுத்த்ப்படககூடிய க்பஜகறளக 

லகராண்டுள்ளது. லடல்லன்ட , எஃ்ப டீ ்பி , இனடர்லன்ட ககமிங , இனடர்லன்ட ரிகெ ்சரா்ட (ஐ ஆர் ்சி) மற்றும் இ-லமயில் 

அறனத்தும் இனடர்லன்டடின ்பகுதியராகும் , ஆனரால் கவரார்ல்டு றவடு 

லவ்ப்பின ்பகுதி அல்ெ. 

றே்பர்-லடகஸ்்ட ்ட்ரானஸ்ஃ்பர் ்பல்ராகடராகரால் உஙகள் கம்்பயூ்டடருககு 

லவ்ப க்பஜகறள மராற்றுவதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படும் முறை. 

றே்பர்லடகசுடடன, ஒரு வரார்த்றத அல்ெது வரா்சகம் மற்லைராரு 

இறையதளத்திற்கரான ெிஙறக (இறை்பற்ப) லகராண்டிருககெராம். 

த்ார்ல்டு க்டு த்ப்்பணின்  ்பாைஙைள

ககீகழ உள்ள ்படம் WWW:-ன ்பராகஙகறளக கராண்்பிககிைது

ஒரு லவ்ப ்பி்வு்சர் என்பது , இனடர்லன்டடில் கறட்சி நிறெ உ்பகயராகி்ப்பராளர்களுககு உள்ளடகக விஷயஙகள் 

அல்ெது க்சறவகறள வழஙகும் ஒரு முறை லவ்ப ்சர்வர்கள் என்பது லவ்பக்ப ஜகறள அளிககும் கம்்பயூ்டடர்கள்ஒ 

வலவராரு லவ்ப ்சர்வரும் ஒரு ஐ்பி முகவரி மற்றும் ஒரு லடராறமன ல்பயற்க 

லகராண்டிருககிைது. உதரா்ைமராக உஙகள் ்பி்வு்சரில் நவீஙகள் யூ ஆர் எல் - http://www.google.

com/index.html ஐ நவீஙகள் றட்ப ல்சயதரால், இது குகிள்.கராம் எனை லடராறமன ல்பயர் லகராண்ட 

லவ்ப ்சர்வருககு ஒரு ககராரிகறகறய அனு்பபுகிைது. ்பினனர் ்சர்வர் namedindex.html  எனை 

க்பறெ லகராண்டுவருகிைது மற்றும் அதறன உஙகள் ்பி்வு்சருககு அனு்பபுகிைது. 

ஒரு லவ்ப ்பி்வு்சர் என்பது உெலகஙகிலும் ்ப்விககிடககும் வறெதளத்தில் (லவரார்ல்டு 

றவடு லவ்ப்பில்) உள்ள லவ்ப , இகமஜகள் , வ வீடிகயரா மற்றும் மற்ை ஃற்பல்கள் உ்ட்ப்டட 

உள்ளடகக விஷயஙகறளக 

கண்டைிவதற்கு , கதடி எடு்ப்பதற்கு மற்றும் டிஸ்்பிகள 

ல்சயவதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படும் ஒரு ்சராஃ்ப்டகவர் 

ஆகும். ஒரு கறளயன்ட / ்சர்வர் மராடெராக, ்பி்வு்சர் 

என்பது ஒரு கம்்பயூ்டடரில் இயகக்ப்படும் கறளலயன்ட 

, இது லவ்ப ்பி்வு்சற் லதராடர்பு லகராள்கிைது மற்றும் 

தகவறெக ககராருகிைது. லவ்ப ்சர்வர் லவ்ப ்பி்வு்சருககு 

தகவறெத் திரும்்ப அனு்பபுகிைது, இது கம்்பயூ்டடரில் 

அல்ெது ஒரு ்பி்வு்சருககு அத்வளிககும் இனடர்லன்ட 

- இயகககூடிய ்சராதனத்தில் முடிவுகறள டிஸ்்பிகள ல்சயகிைது 

கவரார்ல்டு றவ்ட லவ்ப,  லவ்ப க்பஜகளரால் ஆனது.  இநத டராககுலமனடுகள் லேச டீ எம் அல்ெது றே்பர் லடகஸ்்ட 
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டிஜிட்்டல் சா்தனஙைளுக்ைான அைிமுைம்

மரார்க-அ்ப கெஙகுகவெில் எழுத்ப்ப்டடிருககும் மற்றும் உஙகள் லவ்ப ்பி்வு்ச்ரால் லமராழி ல்பயர்கக்ப்படும். லவ்ப 

க்பஜகள் ஸ்கடடிக அல்ெது றடனமிக ஆக இருககெராம். ஸ்கடடிக க்பஜகள் அறவ ்பரார்கக்ப்படும் ஒவலவராரு 

முறையும் அகத உள்ளடகக விஷயத்றதக கராண்்பிககிைது றடனமிக க்பெஸ் என்பது அறவ ்பயன்படுத்த்ப்படும் 

ஒவலவராரு முறையும் அதன உள்ளடகக விஷயஙகறள மராற்ைிக லகராள்ளககூடியது. இநத ்பககஙகள் வழககமராக 

PHP, Perl, ASP அல்ெது JSP க்பரானை ஸ்கரி்படிங லமராழிகளில் எழுத்ப்படும்.  ஒரு லவ்பற்ச்ட என்பது ்பககஙகளின 

(க்பஜகளின) ஒரு லதராகு்ப்பராகும். ஒரு லவ்ப க்பஜ என்பது ஒரு தனி்ப்ப்டட லேச டீ எம் எல் டராககுலமன்ட.

(ஆவைம்).  

லவ்ப ற்ச்ட என்பது லவரார்ல்டு றவடு லவ்ப்பில் ஒனறுடன ஒனைிறனநத ்பககஙகளின ஒரு குழுவராகும்.   

இது வழககமராக ஒரு தனி தறெ்பபு அல்ெது லதராடர்புறடய ்பெ தறெ்பபுகளுககு அர்்ப்பைிகக்ப்படுகிைது. 

இநத இறையதளத்றத ்பயன்படுத்தும் க்பராது டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்படும் முதல் லவ்ப க்பஜ கேராம் க்பஜ 

எனைறழகக்ப்படுகிைது.

ஒரு லவ்ப அ்ட்ஸ் என்பது ஆகல்சஸ் ்பல்ராகடராகரால், லடராறமன ல்பயர் மற்றும் ஃற்பல் ்பராத் அடஙகிய ஒரு 

முகவரி வரிற்ச (லதராகு்பபு)  இது வழககமராக இனடர்லன்டடில் உள்ள ஒரு லவ்ப க்பஜ, இகமஜ அல்ெது மற்ை 

ஆவைஙகளின  முகவரிறய குைி்ப்பிடுவதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படுகிைது.  

லவ்ப ்பி்வு்சர்கள் கவரார்ல்டு றவடு லவ்ப்பில் உள்ள தகவறெ்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு உருவராகக்ப்ப்டட அ்பளிககஷன 

்பக்ராக்ராம்கள். லவ்ப ்பி்வு்சரில் அளிகக்ப்படும் ல்பராதுவரான அம்்சஙகளில் டவுனகெரா்ட , புகமரார்ககுகள் மற்றும் 

்பராஸ்லவரார்டு கமகனஜலமன்ட உள்ளடஙகும்.  அறவ ஸ்ல்பல் ல்சக, ்சர்ச எனெின டூல்்பரார்ஸ், கட்படு ்பி்வு்சிங, 

அ்டவறடஸ்லமன்ட ஃ்பில்டரிங மற்றும் லேச டி எம் எல் ஆகல்சஸ் ககீஸ், ்பரா்ப மற்றும் ்பளராககிங க்பரானை 

ல்சயல்்பராடுகறளயும் அளிககிைது.

த்ப் ்பணி்ரவுசர்ைள ்கைைள

்பெ வறகயரான லவ்ப ்பி்வு்சர்கள் கிறடககிைது , உதரா்ைமராக இனடர்லன்ட எகஸ்்பகளரா்ர் , ஃற்பயர்ஃ்பராகஸ், 

கக்ராம், ஓல்ப்ரா மற்றும் ்சஃ்பராரி  

இன்்டர்தனட் எக்ஸ்ப்ஹ்ளா்ரர் றமகக்ரா்சராஃ்படரால் உருவராகக்ப்ப்டடது மற்றும் 1995 ல் றமகக்ரா ்சராஃ்ப்ட 

வினகடராசுடன லதராடர்புறடய ஆ்பக்்டடிஙக ்சிஸ்டம்களுககு ்ச்பக்பரார்டிவ க்பகககெராக அைிமுக்ப்படுத்த்ப்ப்டடது. 

உெகில் இது மிக ல்பராதுவராக உ்பகயராகிகக்ப்படும் ்பி்வு்சர் ஆகும். இநத ்பி்வு்சர் சுெ்பமரான ஆனறென 

கநவிககஷன மற்றும் விற்வரான ்சர்ச மற்றும் ்பனமுக ்பராதுகரா்பபு லதராழில் நு்ட்பஙகளுககு அற்புதமரானது.

ஃக்பேர்ஃ்பாக்ஸ் என்பது கமரா்சிெராவிெிருநது ல்பை்ப்ப்டட ஒரு ்பி்வு்சர் மற்றும் இது இனடர்லன்டடில் 

இ்ண்டராவது மிக ்பி்்பெமரானதராக வளர்நதிருககிைது.



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை74

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்) 

குைிள க்ஹ்ராம் என்பது குகிள் உருவராககிய ஒரு லவ்ப ்பி்வு்சர் இது லவ்பற்ப விற்வரானதராக , ்பராதுகரா்ப்பரானதராக 

மற்றும் சுெ்பமரானதராக ஆககுவதற்கு கநர்த்திமிகக லதராழில் நு்ட்பத்துடன குறைநத்ப்ட்ச டிற்சறன ஒருஙகிறைககிைது.

ஓத்ப்ரா என்பது 1996 ல் ஓ்ப்ரா ்சராஃ்ப்டகவ்ரால் உருவராகக்ப்ப்டட ஒரு ்பி்வு்சர். ஓ்ப்ரா என்பது மற்ை ்பி்வு்சர்கறள 

விட ்சிைியது மற்றும் விற்வரானது. இது ககீக்பரார்டு இனடர்ஃக்பஸ், ்பெ வினகடராககள், சூம் ல்சயல்்பராடுகள் 

மற்றும் ்பெ அம்்சஙகளுடன விற்வரானது மற்றும் உ்பகயராகி்ப்பவருககு  உகநதது. இநத ்பி்வு்சர் ெராவரா மற்றும் 

ெராவரா-அல்ெராதவற்றை இயகககூடிய லவர்ஷனகளில் (்பதி்பபுகளில்) கிறடககிைது. இது இனடர்லன்டடிற்கு 

புதிதராக வநதிரு்ப்பவர்களுககு ்சரியரான ஒரு ்பி்வு்சர்.

சஃ்பாரி என்பது ஆ்ப்பிள் இனக -ஆல் உருவராகக்ப்ப்டட ஒரு லவ்ப ்பி்வு்சர் மற்றும் இது கமக ஓஎஸ் எக்சில் 

க்சர்கக்ப்ப்டடிருககிைது. இது முதெில் ெனவரி 2003 ல் ்ப்பளிக க்ப்டடரா-

வராக லவளியிட்ப்ப்டடது. இநத ்பி்வு்சர் XHTML, CSS2 க்பரானை அறனத்து 

்சமீ்பத்திய லதராழில் நு்ட்பஙகளுககும் ஆத்வு அளிககிைது 

ஒரு த்ப் ்பணி்ரவுசக்ரத ்திைப்்பது

்படி 1: ஸ்டரார்்ட ்ப்டடறன களிக ல்சயவது 

்படி 2: ஆல் ்பக்ராக்ராம்்சிற்கு ல்சல்ெவும் மற்றும் இநத லவ்ப ்பி்வு்சர்கள் ஏதராவதன மீது களிக  

ல்சயயவும்.  ்பி்வு்சிங வினகடரா கதரானறுகிைது. 

லவ்ப ்பி்வு்சர்கள் ்பினவரு்பறவயராக 

்பிரிகக்ப்ப்டடிருககிைது :

றடடில் ்பரார் லவ்ப க்பஜ மற்றும் லவ்ப ்பி்வு்சரின ல்பயற் 

டிஸ்்பிகள ல்சயகிைது. இது மூனறு வினகடரா ்ப்டடனகறளக லகராண்டிருககிைது-

மினிறமஸ், ல்ஸ்கடரார் டவுன அல்ெது கமக்சிறமஸ் மற்றும் ககளராஸ். 

நவீஙகள் ்பி்வுஸ் ல்சயய விரும்பும் இறையதளம் அல்ெது யூ ஆர் எல்-ன ல்பயர் அ்ட்ஸ் ்பராரில் றட்ப 

ல்சயய்ப்படுகிைது  இது ககரா அல்ெது ல்ஃ்பல்ஷ அல்ெது ஸ்டரா்ப ்ப்டடனகறளக லகராண்டிருககிைது. ககரா ்ப்டடன 

ஒரு லவ்பக்பறெ அல்ெது லவ்பற்ச்டறட கெரா்ட ல்சயவதற்கு உஙகளுககு உதவுகிைது, 

ல்ஃ்பல்ஷ ்ப்டடன லவ்பக்பறெ மீண்டும் கெரா்ட ல்சயவதற்கு உஙகளுககு உதவுகிைது மற்றும் 

ஸ்டரா்ப ்ப்டடன எகஸ்்பகளரா்ரின தற்க்பராறதய 

ல்சயல்்பராடுகள் எறதயும்  நிறுத்துகிைது. அ்ட்ஸ் ்பராரின 

இடது ்பககத்தில், க்பக மற்றும் ஃ்பரார்வர்டு ்ப்டடனகள் இருககிைது. இநத 

்ப்டடனகள் ்சமீ்பத்தில் ்பரார்த்த இறையதளஙகளில் , முநறதய மற்றும் 

அடுத்த இறையதளத்திற்கு ல்சல்வதற்கு உதவுகிைது. 

லமனு ்பரார் ஃற்பல் , எடி்ட , வயூ , ஃக்பவரி்டஸ், டூல்ஸ் மற்றும் லேல்்ப 

க்பரானை லமனு வராய்பபுகறளக லகராண்டிருககிைது.

லவ்ப க்பஜ ஏரியரா என்பது இறையதளம் அல்ெது லவ்பக்பஜ டிஸ்்பிகள 

ல்சயய்ப்படும் ்பகுதி. 

ஸ்கடடஸ் ்பரார் ஒரு லவ்பற்ச்டடின / லவ்பக்பெின நிறெறய லவய்டடிங , 

கெராடிஙக அல்ெது டன என அளிககிைது 

சர்ச என்ஜின்ைள

்சர்ச எனெினகள் என்பறவ இறையதளஙகள் ஆகும் , 

இறவ  உ்பகயராகி்ப்பராளர் ஒருவர் கதடும் தகவறெக 

லகராண்ட இறையதளஙகறளக கண்டைியும் கநராககம் 

லகராண்டுள்ளது ல்பராதுவராக உ்பகயராகிகக்ப்படும் ்சிெ 
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டிஜிட்்டல் சா்தனஙைளுக்ைான அைிமுைம்

்சர்ச என ெின கள் குகிள், யராேூ மற்றும் எம் எஸ் என ஆகும். குகிள் மிக ்பி்்பெமரான ்சர்ச எனெின. அறவ 

லவ்பற்ப ்சர்ஃ்ப ல்சயவதற்கு க்ராக்பரா்டஸ் அல்ெது ஸ்ற்படர்கள் எனைறழகக்ப்படும் எலெக்ட்ரானிக ்சராதனஙகறள 

உ்பகயராகிககிைது. கதறவயரான தகவறெ கதடுவதற்கராக . அறவ  WWW  உ்ட்பட இனடர்லன்டறடச சுற்ைி ஓடும். 

சர்ச என்ஜின்ை்ளளின் ்கைைள 

மல்டி அல்ெது லம்டடரா ்சர்ச எனெினகள் உஙகள் ககீலவரார்்டற்ச கண்டு ்பிடி்ப்பதற்கு 

ஒனறுககும் அதிகமரான தனி்ப்ப்டட சர்ச எனெினகறள ்பயன்படுத்துகிைது. குகிள் மற்றும் ்பிங 

இநத ்சர்ச எனெினகளின உதரா்ைஙகள் இநத றட்கடரி, ந்பர்கள் தராஙகளராககவ ்பரிக்சராதித்த 

இறையதளஙகளின ஒரு றட்கடரிறய உ்பகயராகிககிைது மற்றும் அறவ லகராண்டிருககும் 

தகவலுககு ஏற்்ப ்பிரிவு்படுத்த்ப்படுகிைது. ஒரு றட்கடரி ்சர்ச எனெினின உதரா்ைம் யராேூ 

ஒரு சர்ச என்ஜிகன உ்பஹோைிப்்பது

்சர்ச எனெினகள் என்பது இனடர்லன்டடில் தகவல் கதடுவதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படும் கருவிகள்.  ்சர்ச எனெினகள் 

லவ்ப க்பஜகறள்ப க்பரானைது மற்றும் ஒரு லவ்ப ்பி்வு்சற் உ்பகயராகித்து திைகக்ப்பட கவண்டும். வழககமராக, 

கதடுதல் ஒரு வரார்த்றத அல்ெது வரார்த்றதகள் அல்ெது தறெ்பபுகளின ஒரு கெறவயின அடி்ப்பறடயிெரானது. 

இநத வரார்த்றதகள் அல்ெது வரா்சகஙகள் முககிய வரார்த்றதகள் (ககீ லவரார்்டஸ்) என அைிய்ப்படுகிைது. இநத ்சர்ச 

முடிவுகள் லவ்ப க்பஜகள், இகமஜகள் , தகவல் மற்றும் மற்ை வறகயரான ஃற்பல்கறளக லகராண்டிருககெராம். 

்ப்வெராக உ்பகயராகிகக்ப்படும் ்சர்ச எனெினகளில் ்சிெ:

• https://www.google.co.in/

• http://www.bing.com/

• http://search.yahoo.com/

ஒரு சர்சகச (ஹ்தடு்தல்) ே்டதது்து  

குைிக்ள உ்பஹோைிதது சர்ச தசய்்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1 லவ்ப ்பி்வு்சற் ஸ்டரார்்ட ல்சயயவும்

்படி 2
முகவரி அல்ெது லெராககஷன  ்பராரில் https://

www.google.co.in/ றட்ப ல்சயயவும்

்படி 3

ஒருகவறள ‘ஸ்கூல்ஸ் இன ரூ்ல் 

இண்டியரா’ (‘கி்ராம்பபுை இநதியராவில் உள்ள 

்பள்ளிகள்’) லதராடர்்பரான தகவறெ நவீஙகள் 

ல்பை விரும்்பினரால், கராண்்பிகக்ப்ப்டட்படி 

முககிய வரார்த்றதகறள (ககீலவரார்்டஸ்) 

றட்ப ல்சயயவும்.

்படி 4

்சர்ச ல்சயயத் லதராடஙகுவதற்கு உஙகள் 

ககீக்பரார்டில் ்சர்ச ்ப்டடறன களிக ல்சயயவும் 

அல்ெது எனடர் ககீறய அழுத்தவும்.
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்படி 5

முடிவுகளராக கராண்்பிகக்ப்ப்டட ெிஙகுகளின 

்ப்டடியறெ்ப ்பரார்ககவும். ஒவலவராரு 

இறையதளத்றத்ப ்பற்ைியும் ஒரு ்சிறு 

விவரி்பபு கதரானறும். மிக ல்பராருத்தமரான 

ெிஙக மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 6

கவறு ஏதராவது விஷயம் ்பற்ைி நவீஙகள் தகவல் 

அைிய முயற்்சி ல்சயதரால், ்சர்ச எனெினின 

கேராம் க்பெிற்கு  ல்சல்வதற்கு க்பக 

்ப்டடறன களிக ல்சயயவும்

்படி 7

்படி 8

நவீஙகள் கண்டைிய விரும்பும் தகவல் ்பற்ைி 

முககிய வரார்த்றதகறள றட்ப ல்சயயவும்.

்சர்ச ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 9

லவவகவறு இறையதள ெிஙகுகள் 

கதரானறும். ல்பராருத்தமரான ெிஙறக 

கதர்நலதடுககவும் மற்றும் கதறவயரான 

தகவறெ வரா்சிககவும்.

்படி 10

லவளிகயறுவதற்கு ்பி்வு்சிங வினகடராவின 

கமகெ வெது மூறெயில் உள்ள ககளராஸ் 

்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்.

்பேணிற்சி 2

1.   சர்ச என்ஜின்ைள த்ப் ஹ்பஜ்ைக்ளப் ஹ்பான்ைது மற்றும் ஒரு த்ப் ்பணி்ரவுசக்ர உ்பஹோைிதது 
்திைக்ைப்்ப்ட ஹ்ண்டும்.

 உண்கம     த்பாய் 

2.  தம்டா எஸ் இ -ன் ஒரு உ்தா்ர்ம் ோேூ
 உண்கம     த்பாய் 

3.  ஃக்பேர்ஃ்பாக்ஸ் என்்பது குைி்ளளிலிருநது த்பைப்்பட்்ட ஒரு ்பணி்ரவுசர்
 உண்கம     த்பாய் 

4.  ்தகலப்பு ்பட்க்ட த்ப் ஹ்பஜ் மற்றும் த்ப் ்பணி்ரவுசரின் த்பேக்ர டிஸ்்பணிஹ்ள தசய்ைிைது 
 உண்கம     த்பாய் 

5.   த்ப்க்ப சர்ஃப் தசய்்்தற்கு (்கல்த்ளத்தில் உள்ள ்தை்ல்ைக்ளப் ்பார்்ப்தற்கு) சர்ச என்ஜின்ைள 
ஹ்ராஹ்பாட்டுைள அல்லது ஸ்க்ப்டர்ைள என்ைகழக்ைப்்படும் எதலக்ட்்ரானளிக் சா்தனஙைக்ள 
உ்பஹோைிக்ைிைது

 உண்கம     த்பாய்
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ைற்ை்தன் ்ணிக்ளவுைள
இநத ்பிரிவின இறுதியில், உஙகளரால் ்பினவரும் ல்சயல்கறளச ல்சயய முடியும்:
• ஒரு இ-லமயில் அகவுனடின லவவகவறு அம்்சஙகறள உருவராககுவது மற்றும் ்பயன்படுத்துவது
• இனஸ்லடன்ட லமக்செிங (உடனடியராக லமக்சஜ அனு்பபுவது) மற்றும் ஒருஙகிறை்ப்பதற்கராக 

ஸ்றக்ப மற்றும் கேஙகவு்ட க்பரானை வராயஸ் ஒவர் இனடர்லன்ட ்பக்ராகடராககராறெ (வி ஒ ஐ ்பி) 
உ்பகயராகி்ப்பது 

• ஃக்பஸ்புக மற்றும் ்டவி்டடர் க்பரானை க்சராஷியல் மீடியரா கருவிகறள உ்பகயராகி்ப்பது
• யூ ்டயூ்ப மற்றும் விகி்படீியரா க்பரானை தகவல் கருவிகறள உ்பகயராகி்ப்பது
• வரா்ட்ரா்ப க்பரானை லமக்செிங க்சறவகறள உ்பகயராகி்ப்பது

்பா்டத ்திட்்டம்
I. இ-லமயிலுககரான அைிமுகம் 
II. வி ஓ ஐ ்பி க்சறவகளுககரான அைிமுகம்: ஸ்றக்ப அண்டு கேஙகவு்ட
III. க்சராஷியல் மீடியரா கருவிகளுககரான அைிமுகம்: ஃக்பஸ்புக மற்றும் ்டவி்டடர்
IV. தகவல் அளிககும் கருவிகளின அைிமுகம் :  யூ ்டயூ்ப மற்றும் விகி்படீியரா 
V. லமக்செிங க்சறவககரான அைிமுகம்: வரா்ட்சரா்ப

4 இன்்டர்தனட்க்ட 
உ்பஹோைிதது 
த்தா்டர்புைள



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை78
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1. இ-தமேணிலுக்ைான அைிமுைம்
இ-லமயில் அல்ெது எலெக்ட்ரானிக லமயில் என்பது இனடர்லன்டடில் லமக்சஜகறள்ப ்பரிமராைிக லகராள்வதற்கரான 

ஒரு முறை. ஒரு இலமயில் லவவகவறு ்பகுதிகறளக லகராண்டிருககிைது - ல்பறு்பவருககரான ஃ்பலீ்டு, ்ச்பலெக்ட 

ஃ்பலீ்டு மற்றும் லமக்சஜ ஏரியரா. இநத அ்பளிககஷறன உ்பகயராகி்ப்பதற்கு நவீஙகள் ஒரு இலமயில் அகவுனறட 

றவத்திருகக கவண்டும். ெிலமயில் , யராேூ மற்றும் ேரா்டலமயில் க்பரானை ்பெ லவ்ப அடி்ப்பறடயிெரான 

இெவ்ச இ-லமயில் க்சறவகள் கிறடககினைன இநத இ-லமயில் க்சறவகள் எதிெராவது அல்ெது அறனத்திலும் 

நவீஙகள் உஙகள் ல்சராநத இலமயில் அகவுனறட உருவராககெராம்.

ஒரு இ-தமேணில் அைவுன்க்ட உரு்ாக்கு்து

்படி 1

ஒரு லவ்ப ்பி்வு்சற்த் திைககவும் 

மற்றும் அ்ட்ஸ் ்பராரில் www.gmail.

com என்பறத றட்ப ல்சயயவும்

்படி 2
ககரா ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும் 

அல்ெது எனடற் அழுத்தவும்

்படி 3
கரிகய்ட ஏன அகவுன்ட ்ப்டடன 

மீது களிக ல்சயயவும்

்படி 4
ஆனறென ல்ெிஸ்்டக்ஷன 

்படிவத்றத பூர்த்தி ல்சயயவும்

்படி 5
அடுத்த ்படிககரான ்ப்டடன மீது 

களிக ல்சயயவும்
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்படி 6
கனடினயூ டு ெிலமயில் ்ப்டடன 

மீது களிக ல்சயயவும்

ஒரு இ-தமேணில் அைவுன்க்ட உ்பஹோைிப்்பது
உஙகள் இ-லமயில் அகவுனறட ்பயன்படுத்துவதற்கு , நவீஙகள் முதெில் ற்சன இன ல்சயய 
கவண்டும். இதற்கராக, ெிலமயில் கேராம்க்பெிற்கு ல்சல்ெவும் மற்றும் இநத ஸ்கரீனில் 
வெது ்பககத்தில் டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்ப்டட உஙகள் யூ்சர்கநம் மற்றும் ்பராஸ்லவரார்றட றட்ப 
ல்சயயவும். ்பினனர் ககீகழ ‘ற்சன இன’ மீது களிக ல்சயயவும்.  

இ்பக்பராது உஙகள் அகவுன்டஸ் க்பறெ நவீஙகள் ்பரார்ககெராம். இநத க்பெில் இன்பராகஸ் , 
ஸ்டரார்டு, இம்்பரார்லடன்ட (முககியமரானது) , அனு்ப்ப்ப்ப்டட லமயில் , ்ட்ராஃ்படுகள் மற்றும் 
கம்க்பராஸ் க்பரானை லவவகவறு ெிஙகுகள் டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்படுகிைது இநத ெிஙகுகள் 
இலமயில் விஷயஙகள் லதராடர்புறடய அறனத்றதயும் லகராண்டிருககிைது.                        

இன்்பாக்ஸ் உஙகள் இன கமிங கரால்கள் அறனத்றதயும் 
லகராண்டிருககும். இன்பராக்சில் களிக ல்சயவதன மூெமராக 
, நவீஙகள் ல்பற்ைிருககும் அறனத்து இலமயில்கறளயும் 
நவீஙகள் ்பயன்படுத்தெராம்.  ஆனறெனில் உஙகள் 
நண்்பர்களுடனும் நவீஙகள் ்சரா்ட ல்சயயெராம். வெது ்பிரிவில், 
நவீஙகள் ல்பற்ைிருககும் இலமயில்கள் அறனத்றதயும் நவீஙகள் 
்பரார்ககெராம் மற்றும் அவற்றைக களிக ல்சயவதன மூெமராக 
அதறன்ப ்பரார்்பதற்கு நவீஙகள் 
அறவ ஒவலவரானறையும் 
திைககெராம். 

ஒரு இலமயில் அனு்பபு்பவருககு நவீஙகள் ்பதில் அளிகக விரும்்பினரால், 
இலமயிெின வெது ்பககத்தில் டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்ப்டட அம்புககுைி மீது நவீஙகள் 
களிக ல்சயய கவண்டும் மற்றும் ்பினனர் ரி்பறள ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்.   
‘டு’ ஃ்பலீ்டில் ல்பறு்பவரின இலமயில் ஐடி நி்்ப்ப்ப்படும் ஒரு ரி்பளராய ்பராகஸ் 
டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்படும். லமக்சஜ லடகஸ்்ட ஏரியராவில் உஙகள் ்பதிறெ றட்ப 
ல்சயயவும் மற்றும் உஙகள் இலமயிறெ அனு்பபுவதற்கு கமகெ உள்ள ல்சனடு 
்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும். 

ஒரு இதமேணில் அனுப்பு்து

்படி 1

கம்க்பராஸ் ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும் 

மற்றும் ஒரு புதிய லமக்சஜ வினகடரா 

டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்படும்.

்படி 2

நவீஙகள் இலமயில் அனு்ப்ப விரும்பும் 

ந்பரின இலமயில் ஐடிறய ‘டு’ ஃ்பலீ்டில் 

றட்ப ல்சயயவும்.   ‘டு’ ஃ்பலீ்டில் , 

ஒரு அற்்பபுள்ளிறய (,) உ்பகயராகித்து 

்பெரின இலமயில் ஐடிககறள க்சர்்பதன 

மூெமராக ்பெ ந்பர்களுககு நவீஙகள் 

இலமயில் அனு்ப்பெராம்.



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை80

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

்படி 3

‘்ச்பலெக்ட’ ஃ்பலீ்டில் , உஙகள் லமக்சஜ 

எநத விஷயம் குைித்தது என்பறத 

(்ச்பலெகறட)  றட்ப ல்சயயவும்.

்படி 4

லமக்சஜ எழுதுவதற்கரான ்பகுதியில் 

உஙகள் லமக்சறெ றட்ப ல்சயயவும். 

‘்ச்பலெக்ட’ ல்ப்டடிககு ்சற்று ககீகழ 

‘அ்டடராச ஏ ஃற்பல்’ மீது களிக 

ல்சயவதன மூெமராக லமக்செூடன 

நவீஙகள் டராககுலமனடுகள் , ்படஙகள் 

க்பரானைவற்றையும் இறைககெராம்.

்படி 5

உஙகள் லமக்சறெ நவீஙகள் றட்ப ல்சயது 

முடித்தவுடன, உஙகள் லமக்சறெ 

அனு்பபுவதற்கு ‘ல்சனடு’ ்ப்டடன மீது 

களிக ல்சயயவும். லவற்ைிக்மராக 

அனு்ப்ப்ப்ப்டட இலமயில்கள் அறனத்தும் 

ல்சன்ட லமயில் ஃக்பரால்டரில் ஸ்கடரார் 

ல்சயய்ப்படுகிைது.  உஙகளுறடய 

பூர்த்தியராகராத இலமயில்களில் ்சிெ 

்ட்ராஃ்ப்டஸ் ஃக்பரால்டரில் ஸ்கடரார் 

ல்சயய்ப்ப்டடிருககிைது.

ஒரு இதமேணிகல ைம்ஹ்பாஸ் தசய்்து

்படி 1

ஒரு புதிய லமக்சறெ கம்க்பராஸ் 

ல்சயவதற்கு , நயூ அல்ெது கம்க்பராஸ் 

லமயில் மீது களிக ல்சயயவும் 

்படி 2

‘டு’ ்பராகற்ச களிக ல்சயயவும் மற்றும் 

நவீஙகள் லமக்சஜ அனு்ப்ப விரும்பும் 

ந்பரின இலமயில் முகவரிறய றட்ப 

ல்சயயவும் 

்படி 3

உஙகள் லமக்செின ஒரு நகறெ 

மற்லைராரு ந்பருககு நவீஙகள் அனு்ப்ப 

விரும்்பினரால், ‘CC’ ல்ப்டடியில் அநத 

ந்பரின இலமயில் முகவரிறய றட்ப 

ல்சயயவும்.
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்படி 4

‘்ச்பலெக்ட’ ல்ப்டடியில் உஙகள் 

லமக்செின ஒரு ்சிறு தறெ்பற்ப றட்ப 

ல்சயயவும்

்படி 5

்ச்பலெக்ட ்பராக்சிற்கு ககீகழ உள்ள கராெி 

இடத்தின மீது களிக ல்சயயவும். நவீஙகள் 

உஙகள் லமக்சறெ றட்ப ல்சயயககூடிய 

இடம் இது.

ஒரு இதமேணிலுக்கு ்ப்தில் அ்ளளிப்்பது

்படி 1
லமக்சறெத் கதர்நலதடுககவும், ்பினனர், 

ரி்பறள என்பறத களிக ல்சயயவும்

நவீஙகள் ‘கம்க்பராஸ்’ க்பெிற்கு 

வழிகரா்டட்ப்படுவ வீர்கள். அனு்பபு்பவரின 

இலமயில் முகவரி மற்றும்  ்ச்பலெக்ட 

ஏற்கனகவ பூர்த்தி ல்சயய்ப்ப்டடிருககும் 

்படி 2

்ச்பலெக்ட ்பராக்சிற்கு ககீகழ உள்ள 

இடத்தில் களிக ல்சயயவும். உஙகள் 

லமக்சறெ றட்ப ல்சயயவும்.

்படி 3

இநத லமக்சறெ நவீஙகள் ஒரு ்ட்ராஃ்படராக 

(வற்வு மடெராக) க்சவ ல்சயய 

விரும்்பினரால், ‘க்சவ ்ட்ராஃ்ப்ட’ அல்ெது 

‘க்சவ லநௌ’ ஐ களிக ல்சயயவும்
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்படி 4
உஙகள் லமக்சறெ அனு்பபுவதற்கு 

‘ல்சன்ட’ ஐ களிக ல்சயயவும்

உஙைள இதமேணிலு்டன் ஒரு ஃக்பகல இக்ப்்பது

உஙகள் இலமயில் லமக்செுடன இறை்ப்பதன மூெமராக உஙகள் லமக்செூடன ஒரு ்படம் , ஒரு ஃற்பல் 

அல்ெது ஒரு டராககுலமனறடயும் நவீஙகள் அனு்ப்பெராம். 

்படி 1

‘கம்க்பராஸ்’ க்பெின ககீகழ உள்ள 

‘அ்டடராச அ ஃற்பல்’ ஐகரான மீது களிக 

ல்சயயவும்.

்படி 2

ஒரு புதிய வினகடரா ்பரா்ப ஆகும், 

இது நவீஙகள் க்சவ ல்சயதிருககும் 

ஃக்பரால்டரிெிருநது ஃற்பறெ 

கதர்நலதடுககச ல்சரால்லும். நவீஙகள் 

இறைகக விரும்பும் ஃற்பறெ ்பி்வுஸ் 

ல்சயயவும் மற்றும் களிக ல்சயயவும். 

வினகடரா மீது ‘ஓ்பன’ என்பறத களிக 

ல்சயயவும்

்படி 3
நவீஙகள் இறைத்த ஃற்பல் , 

‘்ச்பலெக்ட’ ்பராக்சிற்கு  ககீகழ டிஸ்்பிகள 

ல்சயய்ப்படும். 

்படி 4

உஙகள் லமக்சறெ அனு்பபுவதற்கு 

‘ல்சன்ட’ ஐ களிக ல்சயயவும்.
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ஒரு இதமேணில் தமஹசகஜ த்டலீட் தசய்்து

ஒரு லமக்சஜ அல்ெது ்பெ லமக்சஜகறள லடலீ்ட ல்சயவதற்கு , இன்பராகற்ச களிக 

ல்சயயவும். நவீஙகள் லடலீ்ட ல்சயய விரும்பும் லமக்சஜகள் ்பககத்தில் உள்ளரா ல்சக 

்பராகசுகள் மீது களிக ல்சயயவும் மற்றும் அநத க்பெின கமகெ உள்ள ‘லடலீ்ட’ 

ஐகராறனக களிக ல்சயயவும். 

உஙைள இதமேணில் 

அைவுன்டிலிருநது கசன் அவுட் 

தசய்ேவும்.

உஙகள் இலமயில் அகவுனடிெிருநது லவளிகயறுவதற்கு 

‘ற்சன அவு்டறட’ களிக ல்சயயவும். உஙகள் இலமயில் 

அகவுனடின வெது ்பககத்தில் நவீஙகள் ற்சன அவு்ட ெிஙறக 

நவீஙகள் கராைெராம். 

இ-தமேணிலுக்ைான முக்ைிே லிஙகுைள

ரிப்க்ள: (்ப்தில் அ்ளளிப்்பது) நவீஙகள் இலமயிறெ யராரிடமிருநது ல்பற்ைிருககிைவீர்ககளரா, அவருககு ஒரு இலமயிறெ 

அனு்பபுவதற்கரான இநத வராய்பற்பத் கதர்நலதடுககவும். 

ரிப்க்ள ஆல்: (அகன்ருக்கு ்ப்தில் அ்ளளிக்ைவும்) நவீஙகள் ல்பற்ைிருககும் இலமயிெில் குைி்ப்பிட்ப்ப்டட இலமயில் 

ஐடி-கள் அறனத்திற்கும் ஒரு இலமயிறெ அனு்பபுவதற்கு இநத வராய்பற்ப கதர்நலதடுககவும். 

ஃ்பார்்ார்டு: (ஒரு்ர் அனுப்்பணிே தமேணிகல மற்ை்ர்ைளுக்கு அனுப்பு்து)  இநத ஃ்பலீ்டுகள் எதிலும் ஒரு ந்பரின 

இலமயில் ஐடி க்சர்கக்ப்படவில்றெ எனைரால் , அநத ந்பருககு ஒரு குைி்ப்பி்டட இலமயிறெ அனு்பபுவதற்கு நவீஙகள் 

விரும்்பினரால், ‘ஃ்பரார்வரார்டு’ ்ப்டடறன உ்பகயராகித்து அவருககு நவீஙகள் இலமயிறெ ஃ்பரார்வரார்டு ல்சயயெராம்.  

நவீஙகள் அநத ந்பரின இலமயில் ஐடி-ஐ ம்டடும் றட்ப ல்சயய கவண்டும் மற்றும் ‘ல்சனடு’ மீது களிக ல்சயயவும். 

அட்்டாசதமன்ட்: ரி்பக்பரார்டுகள் , டராககுலமனடுகள் , ஃக்பரா்டகடராககள் க்பரானை இலமயில் லமக்சஜகளுடன 

அனு்ப்ப்ப்படும் ஃற்பல்கள் அ்டடராசலமனடுகள் (இறை்பபுகள்) ஆகும். 

்பேணிற்சி 1

1.   ஒரு இ-தமேணில் அைவுன்டில், எந்த ்ாய்ப்பு அகனதது இன்ைமிங தமஹசஜ்ைக்ளயும் 

தைாண்டிருக்ைிைது?

 அவுட்்பாக்ஸ்     இன்்பாக்ஸ்     ைம்ஹ்பாஸ்

2.   ஒரு இ-தமேணில் அைவுன்டில் ஒரு தமேணிகல க்டப் தசய்்்தற்கு எந்த ்ாய்ப்க்ப ோம் க்்ளளிக் 

தசய்ே ஹ்ண்டும்?

 தசன்ட் ஐ்டம்ஸ்    ட்்ராஃப்ட்    ைம்ஹ்பாஸ்     

3.   ஒரு இ-தமேணில் அைவுன்டில் முழுகமேற்ை தமேணில்ைள எஙஹை ஸ்ஹ்டார் தசய்ேப்்படுைிைது?

 ட்்ராஃப்ட்ஸ்  தசன்ட் ஐத்டம்ஸ்   அவுட்்பாக்ஸ்                                                     

 

4.  ஒரு தமஹசஜின் ேைகல ோம் மற்தைாரு ே்பருக்கு அனுப்்ப ்ணிரும்்பணினால், அந்த ே்பரின் 

இதமேணில் முை்ரிகே ோம் எஙஹை க்டப் தசய்ே ஹ்ண்டும்?

 டூ   சிசி    தசன்டு 

5.  இதமேணில் தமஹசஜ்ைளு்டன் அனுப்்ப்பட்்ட ஃக்பல்ைள என்னத்ன்று அகழக்ைப்்படுைிைது?

 ட்்ராஃப்டுைள அட்்டாச தமன்டுைள    ஆ்டட் தமேணில்ஸ்
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II. ்ணி ஓ ஐ ்பணி ஹசக்ைளுக்ைான அைிமுைம்: ஸ்கைப் அண்டு ஹேஙைவுட்
்ாய்ஸ் ஓ்ர் இன்்டர்தனட் ப்ஹ்ராஹ்டாைால்(்ணி ஓ ஐ ்பணி) ஹசக்ைளுக்ைான அைிமுைம்
வராயஸ் ஓவர் இனடர்லன்ட ்பக்ராகடராகரால்(வி ஓ ஐ ்பி) என்பது இனடர்லன்ட ஃக்பரான க்சறவகளுககு 

உ்பகயராகிகக்ப்படும் ஒரு லதராழில்நு்ட்பம். VoIP மூெமராக , VoIP க்சறவ அளி்ப்பவர் மற்றும் நிறெயரான கம்்பயூ்டடர் 

ஆடிகயரா ்சிஸ்டம்கறள உ்பகயராகித்து இனடர்லன்டடில் ஃக்பரான கரால்கள் ல்சயய்ப்படெராம்.  இது ்பரா்ம்்பரிய 

லதராறெ தூ் லதராறெக்ப்சி அறழ்பபுகறள விட குைி்ப்பிடத்தகக அளவு ல்செறவ மிச்ச்ப்படுத்துகிைது.  ஸ்றக்ப 

என்பது VoIP ன முதனறம உதரா்ைம் 

ஸ்கைப்க்ப உ்பஹோைிப்்பது

ஸ்றக்ப என்பது லதராடர்பு லகராள்வதற்கரான ்சராதனம், இது இனடர்லன்ட மூெமராக உெகின எநத ்பகுதியிலும் உள்ள 

யராருடனும் க்பசுவதற்கு உஙகறள அனுமதிககிைது. இெவ்சமராக மற்றும் ஒரு க்டடைத்திற்கு கெண்்டறெனகள் 

அல்ெது லமராற்பல் ஃக்பரானகளுககு உஙகள் கம்்பயூ்டடர் / கெ்படரா்ப்பிெிருநது நவீஙகள் ஃக்பரான ல்சயயெராம். 

ஸ்றக்ப இனஸ்லடன்ட லமக்செிங , ஃற்பல் ்ட்ரானஸ்ஃ்பர், வராயஸ் கரால்கள் மற்றும் வ வீடிகயரா கரால்கள் க்பரானை 

அம்்சஙகறளக லகராண்டிருககிைது.

ஸ்கைப்க்ப ்டவுன்ஹலாட் தசய்்து மற்றும் இன்ஸ்்டால் தசய்்து

்படி 1
ஸ்டரார்டிற்கு ல்சல்ெவும் மற்றும் 

இனடர்லன்ட எகஸ்்பகளரா்ர் மீது களிக 

ல்சயயவும். 

்படி 2

இனடர்லன்ட எகஸ்்பகளரா்ர் திைநதவுடன, 

அ்ட்ஸ் ்பராரில் www.skype.com என்பறத றட்ப 

ல்சயயவும் ககரா மீது களிக ல்சயயவும் 

அல்ெது எனடற் அழுத்தவும்.

்படி 3

இ்பக்பராது ஸ்றக்ப கேராம் க்பஜ 

திைநதுவிடும். டவுனகெரா்ட ெிஙக மீது 

களிக ல்சயயவும், டிறவஸ் ல்சக்ஷனில் 

(்சராதனஙகள் ்பிரிவில்)  கம்்பயூ்டடர் 

டிஃ்பரால்டராக (ஆ்ம்்ப நிறெயராக)  

கதர்நலதடுகக்ப்ப்டடிருககும் 

்படி 4
வினகடராஸ் லடஸ்கடரா்ப ்ப்டடனுககு லக்ட 

ஸ்றக்ப மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 5

SkypeSetup.exe  ல்ப்டடி கதரானறும் க்பராது, 

க்சவ ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும் மற்றும் 

உஙகள் கம்்பயூ்டடரில் ல்பராருத்தமரான ஒரு 

இடத்தில் ஃற்பறெ க்சவ ல்சயயவும்.



இன்்டர்தனட்க்ட உ்பஹோைிதது த்தா்டர்பு தைாள்து 

85ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

்படி 6

அ்பளிககஷறன இனஸ்டரால் ல்சயவதற்கு 

, ல்சடஅ்ப ஃற்பல் க்சவ ல்சயய்ப்ப்டட 

இடத்திற்கு ல்சல்ெவும் மற்றும் SkypeSetup.

exe மீது டபுள் களிக (லதராடர்ச்சியராக இ்ண்டு 

முறை களிக) ல்சயயவும். ஃற்பறெத் 

ஓ்பன ல்சயயவும்- ்பராதுகரா்பபு எச்சரிகறக 

கதரானறுகிைது. இனஸ்டராகெஷறனத் 

லதராடஙகுவதற்கு ்ன அல்ெது லயஸ் மீது 

களிக ல்சயயவும்.

்படி 7

லமராழிககரான ்ட்ரா்படவுன லமனுவில் 

ஆஙகிெத்றத கதர்நலதடுககவும் மற்றும் ‘ஐ 

அகரீ-லநகஸ்்ட’ ்ப்டடறன களிக ல்சயயவும். 

்படி 8

கனடினயூ மீது களிக ல்சயயவும். ஸ்றக்ப 

இனஸ்டராகெஷன லதராடஙகுகிைது. 

இனஸ்டராகெஷன பூர்த்தியராவதற்கு 

கராத்திருககவும்.

்படி 9

இனஸ்டராகெஷன பூர்த்தியரானவுடன, 

கரிகய்ட ஏன அகவுன்ட ்ப்டடன மீது களிக 

ல்சயயவும். 

்படி 10

ஒரு ற்சன-அ்ப லவ்ப க்பஜ கதரானறுகிைது. 

கதறவயரான விவ்ஙகளுடன 

ல்ெிஸ்்டக்ஷன ்படிவத்றத்ப பூர்த்தி 

ல்சயயவும்

்படி 11

க்டடத்தில் டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்படும் 

்பராதுகரா்பபு வரார்த்றதகறள க்டடத்தில் றட்ப 

ல்சயயவும் மற்றும் ‘ஐ அகரீ- கனடினயூ’ 

(நரான ஏற்றுக லகராள்கிகைன-லதராட்வும்) 

மீது களிக ல்சயயவும். உஙகள் ஸ்றக்ப 

அகவுன்ட உருவராகக்ப்ப்டடது.

(குைி்பபு: உஙகள் ஸ்மரார்்ட ஃக்பரான மீது ஸ்றக்ப ஆ்பற்பயும் நவீஙகள் டவுனகெரா்ட ல்சயயெராம்.)
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ஸ்கைப்்பணில் ைான்்டாக்ட்ஸ் ஹசர்ப்்பது

்படி 1

ஸ்றக்பற்ப ஸ்டரார்்ட ல்சயயவும், உஙகள் 

ஸ்றக்ப ல்பயர் மற்றும் ்பராஸ்லவரார்றட றட்ப 

ல்சயயவும் மற்றும் ற்சன மீ இன  ்ப்டடன 

மீது களிக ல்சயயவும்.

(நவீஙகள் முதல் முறை ற்சன இன ல்சயயும் 

க்பராது , நவீஙகள் உஙகள் றமகக்ராஃக்பரான 

மற்றும் ககம்ராறவச ்சரி்பரார்கக கவண்டும். 

உஙகள் ஸ்றக்ப ஐடிககு நவீஙகள் ஒரு 

்பல்ராஃற்பல் ்படத்றதயும் அ்பகெரா்ட 

ல்சயயெராம்).

்படி 2

ஸ்றக்ப்பில் கரானடராக்டற்ச க்சர்்ப்பதற்கு, 

கரானடராக்டஸ் லமனு ஆ்பஷன மீது 

களிக ல்சயயவும் , ஆ்ட கரானடராகறடத் 

கதர்நலதடுககவும் மற்றும் ்சர்ச ஸ்றக்ப 

றட்கடரிறய கதர்நலதடுககவும்.

்படி 3

நவீஙகள் க்சர்கக விரும்பும் ந்பரின விவ்ஙகறள 

அளிககவும்-இலமயில், ஃக்பரான நம்்பர் , ல்பயர் 

மற்றும் ஸ்றக்ப ல்பயர் கரானடராகறட ்சர்ச 

ல்சயயவும் மற்றும் கரானடராகறடச க்சர்்ப்பதற்கு 

ஆ்ட ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 4

ஒரு கரானடராக்ட ல்கலவஸ்்ட ்பராகஸ் 

டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்படும். ல்சன்ட ல்கலவஸ்்ட 

்ப்டடறனக களிக ல்சயயவும் அநத ந்பர்  

உஙகள் ககராரிகறகறய ஏற்றுக லகராள்ளும் 

க்பராது, அவருறடய ல்பயர் உஙகள் கரானடராக்ட 

ெிஸ்டில் கதரானறும்.

்படி 5

ஆனறெனில் உள்ள கரானடராகறடத் 

கதர்நலதடு்ப்பதன மூெமராக உஙகள் 

கரானடராகடுகறள நவீஙகள் லதராடர்பு 

லகராள்ளெராம். கரானடராக்ட ல்பயருககு 

்பககத்தில் கதரானறும் ்பசற்ச நிை ல்சக மரார்க 

(டிக குைி) இநத கரானடராக்ட ஆனறெனில் 

உள்ளது என்பறதக கராண்்பிககிைது.

்படி 6

நவீஙகள் ஸ்றக்பற்ப உ்பகயராகித்து 

முடித்தவுடன, ஸ்றக்பற்ப களிக ல்சயயவும் 

மற்றும் ற்சன அவு்டறடத் கதர்நலதடுககவும். 

இ்பக்பராது நவீஙகள் ஸ்றக்ப அகவுனடிெிருநது 

ற்சன அவு்ட ல்சயது வி்டடீர்கள்



இன்்டர்தனட்க்ட உ்பஹோைிதது த்தா்டர்பு தைாள்து 

87ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

ஸ்கைப்்பணில் உள்ள ைான்்டாக்சு்டன் த்தா்டர்பு தைாள்து

்படி 1

கரானடராக்ட்சில் களிக ல்சயயவும், நவீஙகள் 

்சரா்ட ல்சயய விரும்பும் ந்பரின ல்பயர் மீது 

களிக ல்சயயவும். 

்படி 2

அநத ந்பரின ல்பயருடன ஒரு ்சரா்ட 

வினகடரா கதரானறுகிைது ்சரா்ட ்பராக்சில் 

உஙகள் கர்்சற் றவககவும் மற்றும் 

உஙகள் லமக்சறெ றட்ப ல்சயயத் 

லதராடஙகவும்.

்படி 3
லமக்சறெ அனு்பபுவதற்கு ல்சனறட 

களிக ல்சயயவும் அல்ெது எனடற் 

அழுத்தவும்.

்படி 4

வராயஸ் கராலுககு , கரால் ்ப்டடன மீது 

களிக ல்சயயவும். கரானடராகடு உஙகள் 

கராறெ ஏற்றுக லகராண்டரால், நவீஙகள் 

அவரிடம் க்ப்செராம்.

்படி 5 கராறெ முடி்ப்பதற்கு , என்ட கரால் ்ப்டடன 

மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 6

உஙகள் கம்்பயூ்டடரில் ஒரு லவ்ப ககம்ரா 

இனஸ்டரால் ல்சயய்ப்ப்டடிருநதரால் 

, நவீஙகள் ஒரு வ வீடிகயரா கராறெயும் 

ல்சயயெராம். வ வீடிகயரா கராறெத் 

லதராடஙகுவதற்கு வ வீடிகயரா கரால் கட்ப 

மீது களிக ல்சயயவும்.
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்படி 7

கதர்நலதடுகக்ப்ப்டட கரானடராகடுடன 

நவீஙகள் ஃற்பல்கறள்ப ்பகிர்நது 

லகராள்ளெராம். கரானவர்க்சஷன கடற்பத் 

கதர்நலதடுககவும், ல்சன்ட மற்றும் ்பினனர் 

ஃற்பறெத்  கதர்நலதடுககவும். 

்படி 8

நவீஙகள் அனு்ப்ப விரும்பும் ஃற்பறெ 

்பி்வுஸ் ல்சயயவும் மற்றும் ஓ்பன 

என்பறத களிக ல்சயயவும்.

்படி 9

உஙகள் கரானடராகடும் உஙகளுககு எநத 

ஃற்பறெயும் அனு்ப்பெராம் மற்றும் இது 

ஆல்ஞசு ல்சக மரார்ககுகளராக கரானடராக்ட 

்ப்டடியெில் அைிவி்பபுகளுககரான 

வினகடராவில் கதரானறும். 

்படி 10
க்சவ ஆஸ் ்ப்டடறன களிக ல்சயவதன 

மூெமராக நவீஙகள் ஃற்பறெ ல்பைெராம். 

்படி 11

ஃற்பறெ நவீஙகள் க்சவ ல்சயய விரும்பும் 

இடத்றத கதர்நலதடுககவும் மற்றும் க்சவ 

்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 12

ஃற்பறெத் திை்ப்பதற்கு , ஓ்பன ஃற்பறெ 

களிக ல்சயயவும் அல்ெது ஃக்பரால்டரில் 

கஷராறவ களிக ல்சயயவும்.
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ஹேஙைவுட்க்ட உ்பஹோைிப்்பது  

கேஙகவு்ட என்பது குகிள் உருவராககிய ஒரு இனஸ்லடன்ட லமக்செிங மற்றும் வ வீடிகயரா ்சரா்ட 
்பளரா்ட ஃ்பரார்ம். இது டராக , குகிள்+ லமல்சஞ்சர் மற்றும் கேஙகவு்ட க்பரானை மூனறு குகிள் 
லமக்செிங ல்பராரு்டகளின இறைநத வடிவம். கேஙகவு்ட இ்ண்டு அல்ெது அதிகமரான 
உ்பகயராகி்ப்பராளர்கள் இறடகய உற்யராடல்கள் ல்சயவறத அனுமதிககிைது. கேஙகவு்ட 
அ்பளிககஷனில் ்பெ அம்்சஙகள் கிறடககினைது. 
ஹேங அவுட்க்ட உ்பஹோைிக்ைத த்தா்டஙகு்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1: ஒரு ஹேங அவுட்க்ட உரு்ாக்கு்து

குகிள்+ ல் ற்சன இன ல்சயயவும். குகிள் + என்பது ஒரு க்சராஷியல் 

லந்டலவரார்ககிங இறையதளம், இது குகிள் அகவுன்ட றவத்திரு்ப்பவர்களுககராக 

வடிவறமகக்ப்ப்டடது. இதற்கு , ெிலமயிலுககராக நவீஙகள் உ்பகயராகி்ப்பறத்ப 

க்பரானைலதராரு குகிள் அகவுன்ட உஙகளுககு கதறவ. 

்படி 2: ஹேங அவுட் ஃப்ஹ்ரகமக் ைண்டு ்பணிடிக்ைவும்.

குகிள் + க்பெின 

வெது றக ்பககத்தில் 

கேங அவு்டஸ் 

அறமநத ிருகக ி ைது . 

கேங அவு்ட ெிஸ்டின கமகெ ‘நயூ கேங அவு்ட’ 

ஃ்பலீ்டில் களிக ல்சயயவும்.

்படி 3: ஒரு பு்திே ஹேங 

அவுட்க்ட உரு்ாக்கு்து

கேங அவு்ட ெிஸ்்ட உஙகள் கரானடராக்டஸ் மற்றும் குகிள்+ ல்சர்கிள்்சின ஒரு 

்ப்டடியெராக மராறும். கேங அவு்டடில் நவீஙகள் க்சர்கக விரும்பும் ந்பர்களின 

ல்பயர்களுககு அடுத்து உள்ள ்பராகற்ச ல்சக (களிக) ல்சயயவும். ல்பயர் , இலமயில் 

முகவரி அல்ெது ஃக்பரான நம்்பற் றட்ப ல்சயவதன மூெமராக ந்பர்கள் மற்றும் 

்சர்கிள்கறள நவீஙகள் கதடெராம். 

்படி 4: குைிள+ ஹேஙைவுட்டில் சாட்டிஙகைத த்தா்டஙைவும்

i.  ்சரா்டடிஙறகத்  லதராடஙகுவதற்கு, நவீஙகள் ்சரா்ட ல்சயய விரும்பும் ந்பர் மீது 

களிக ல்சயயவும் ஒரு ்சிைிய வினகடரா கதரானறுகிைது. ‘ல்சன்ட ஏ லமக்சஜ’ 

க்டடத்தில் லடகஸ்றட றட்ப ல்சயயவும் ்பினனர் எனடற் அழுத்தவும்.

ii. உஙகள் உற்யராடெில் நவீஙகள் இகமராெிறயச க்சர்கக விரும்்பினரால், ்சரா்ட 

ஃ்பலீ்டின வெது ்பககத்தில் ஸ்றமெி ஃக்பஸ் மீது களிக ல்சயயவும் அல்ெது 

த்டடவும். நவீஙகள் உ்பகயராகிகககூடிய இகமரா்ட ஐகரான்சின (உைர்வுகறள 

லவளி்ப்படுத்தும் வற்்படஙகள்) ஒரு ்ப்டடியல் மற்றும் இகமராெி திைககும் 

இறவ ்பிரிவுகளராக ்பிரிகக்ப்ப்டடிருககிைது, இகமரா்ட ஐகரான ஸ்கரீனின கமகெ 

உள்ள ஐகரானகறளத் கதர்நலதடு்ப்பதன மூெமராக நவீஙகள் இநத ்பிரிவுகள் 

இறடகய கநவிகக்ட ல்சயயெராம். (்பயன்படுத்திக லகராள்ளெராம்)

 
iii. உஙகள் ்சரா்ட ஃ்பலீ்டின வெது ்பககத்தில் ககம்ரா ஐகராறன களிக ல்சயவதன 

மூெமராக உஙகள் கேங அவு்டடிற்கு நவீஙகள் இகமஜகறளச க்சர்ககெராம். 

இது ‘ல்சலெக்ட அ ஃக்பரா்டகடரா ஃ்ப்ம் யுவர் கம்்பயூ்டடற்’ திைககும் அல்ெது 

லமராற்பல் ்சராதனஙகளில் ஒரு ஆ்பஷன லமனுறவத் திைககும், 
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iii. ஃக்பரா்டகடராககறள எடு்ப்பதற்கு மற்றும் அவற்றை்ப ்பகிர்நது 

லகராள்வதற்கு நவீஙகள் உஙகள் லவ்பககம் (கம்்பயூ்டடருடன 

இறைகக்ப்ப்டட ககம்ரா) அல்ெது ஃக்பரானின ககம்ராறவ 

உ்பகயராகிககெராம், அல்ெது உஙகள் கம்்பயூ்டடர் அல்ெது 

ஃக்பரானின லமமரி க்பரானை மற்ை ஆதரா்ஙகளிெிருநது 

ஃக்பரா்டகடராககறளச க்சர்ககெராம். 

iv. ஒரு வ வீடிகயரா ்சரா்டடில் ்சரா்டறட ஆன ல்சயவதற்கு , ்சரா்ட 

்பராக்சின கமகெ உள்ள வ வீடிகயரா ககம்ரா ்ப்டடறன  களிக 

ல்சயயவும். நவீஙகள் ஒரு வ வீடிகயரா ்சரா்டறடத் லதராடஙக 

முயற்்சி ல்சயகிைவீர்கள் என மற்ை ந்பர் ஒரு அைிவி்பற்ப 

ல்பறுவரார். கம்்பயூ்டடர் மற்றும் லமராற்பல் ்சராதனஙகள் 

இ்ண்டிலும் நவீஙகள் வ வீடிகயரா ்சரா்ட ல்சயயெராம். 

5.நவீஙகள் உஙகள் ்சரா்ட ல்ச்டடிஙற்ச அ்டலெஸ்்ட ல்சயய 

விரும்்பினரால், உஙகள் ஆர்்சிவ (ஆவை்ப ல்ப்டடகம்) 

ல்ச்டடிஙற்சத் கதர்நலதடு்ப்பதற்கு ்சரா்ட வினகடராவில் 

கியர் ஐகரான மீது களிக ல்சயயவும். 

நவீஙகள் க்ச்டடிங ல்சயது லகராண்டிருககும் ந்பற் நவீஙகள் 

்பளராக (தறட) ல்சயயெராம். நவீஙகள் க்ச்டடிங 

ல்சயது லகராண்டிருககும் ந்பற் நவீஙகள் ்பளராக (தறட) 

ல்சயயெராம். 

vii. ஒரு லமராற்பல் ்சராதனத்றத உ்பகயராகித்தரால், 

லமனுறவ அழுத்தவும் மற்றும் கதரானறும் 

லமனுவில் உஙகள் ஆ்பஷனகறள (வராய்பபுகறளத்) 

கதர்நலதடுககவும்.

viii. ்சரா்ட வினகடராவின கமகெ இடது மூறெயில் உள்ள 

‘குரூ்ப கேஙக அவு்ட’ ்ப்டடன மீது களிக ல்சயவதன 

மூெமராக குழுவிலும் நவீஙகள் கேங அவு்ட 

ல்சயயெராம் நவீஙகள் கேஙகவு்ட ல்சயய விரும்பும் 

ஒரு குழுறவ உருவராககுவதற்கு ல்சக்பராகஸ் மீது களிக ல்சயயவும்.

உஙகள் ஆனறென குகிள்+்சர்கிள்சுடன உடனடி கேஙகவு்ட தவி், ஒரு கேஙகவு்ட நிகழச்சிறய  நவீஙகள் 

முனனதராகவும் தி்டடமிடெராம். எதிர்கராெத்தில் எநத கந்த்திலும் ்பரார்்பதற்கராக யூ ்டயூ்பிலும் நவீஙகள் ்சரா்டறட 

க்சவ ல்சயயெராம்.

(குைி்பபு: உஙகள் ஸ்மரார்்டஃக்பரானில் நவீஙகள் குகிள் கேஙகவு்ட ஆ்பற்பயும் டவுன கெரா்ட ல்சயயெராம்)



இன்்டர்தனட்க்ட உ்பஹோைிதது த்தா்டர்பு தைாள்து 

91ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

III. ஹசாஷிேல் மீடிோ டூல்சிற்ைான அைிமுைம்: ஃஹ்பஸ்புக் மற்றும் ட்்ணிட்்டர்
ஹசாஷிேல் மீடிோ என்ைால் என்ன? 
க்சராஷியல் மீடியரா என்பது மககள் இறடகய லதராடர்புகறளக குைி்ப்பிடுகிைது, இதில் அவர்கள் 

லவர்சுவல் கம்யூனி்டடியில் (லமய க்பரானை கதராற்ைம் லகராண்ட ்சமுதராயஙகளில்)  மற்றும் 

லந்டலவரார்ககுகளில் தகவல் மற்றும் கருத்துககறள உருவராககுகிைரார்கள், ்பகிர்நது லகராள்கிைரார்கள் 

மற்றும் / அல்ெது ்பரிமராைிக லகராள்கிைரார்கள்  க்சராஷியல் மீடியரா என்பது கம்யூனி்டடி-க்பஸ்டு 

இனபு்ட , லதராடர்புகள், உள்ளடகக விஷயஙகறள்ப -்பகிர்நது லகராள்வது மற்றும் ஒருஙகிறை்ப்பிற்கு 

அர்்ப்பைிகக்ப்ப்டட ஆனறென கம்யூனிககஷனஸ் க்சனல்களின ஒரு லதராகு்ப்பராகும். ஆனறென 

்சரா்டடிற்கு , வராயஸ் ஓவர் இனடர்லன்ட ்பக்ராகடராககரால், ்பளராகஸ் மற்றும் க்சராஷியல் 

லந்டலவரார்கிஙகிற்கு  அர்்ப்பைிகக்ப்ப்டட இறையதளஙகள் மற்றும் அ்பளிககஷனகள் , க்சராஷியல் 

மீடியரா கருவிகறள இயககு்பறவகள்  ஆகும். ஃக்பஸ்புக , ்பளராகஸ், ்டவி்டடர் , ஆர்கு்ட, ெிஙகிடின 

மற்றும் விகி்படீியரா க்சராஷியல் மீடியரா அ்பளிககஷன்சில் ்சிெ உதரா்ைஙகள்.  

ஹசாஷிேல் மீடிோ டூல்ஸ் ்கைைள

1. ஆன்கலன் சாட்டுைள: ஆனறென ்சரா்டடுகள், இனடர்லன்டடில் ஏதராவது வறகயரான 

லதராடர்புகறள குைிககிைது, இது அனு்பபு்பவரிடமிருநது ல்பறு்பவருககு லடகஸ்்ட-

லமக்சஜகறள அகத ்சமயத்தில் உடனடியராக அனு்பபுகிைது. ல்பராதுவராக ்சரா்ட 

லமக்சஜகள் ்சிைியதராக இருககும் , இது மற்ை ்பஙககற்்பராளரார்கள் விற்வராக ்பதில் 

அளி்ப்பறத இயனைதராககும். ஆனறென ்சரா்டடுகள் க்ப்ச்ப்படும் உற்யராடறெ்ப 

க்பரானை ஒரு உைர்றவ உருவராககெராம், இது இனடர்லன்ட ஃக்பரா்ம் மற்றும் இலமயில் 

க்பரானை மற்ை லடகஸ்்ட-அடி்ப்பறடயிெரான ஆனறென லதராடர்புகளிெிருநது  இறத 

கவறு்படுத்துகிைது. ஆனறென ்சரா்ட ஒரு இடத்திெிருநது மற்லைராரு இடத்திற்கரான 

லதராடர்புகள் மற்றும் அனு்பபும் ஒருவரிடமிருநது ்பெருககரான லதராடர்புகள் மற்றும் 

வராயஸ் மற்றும் வ வீடிகயரா ்சரா்ட, அல்ெது லவ்ப கரானஃ்பல்ன்சிஙகின க்சறவயின ஒரு 

அம்்சமராக இருககெராம். ்சிெ உதரா்ைஙகள் யராேூ லமல்சஞ்சர் மற்றும் ெி-டராக.

2. ப்்ளாக்: ்பளராக என்பது ஒரு தனிந்பர், குழு அல்ெது நிறுவனம் றவத்திருககும் ஒரு 

ஆனறென ெர்னல் ஆகும். இனடர்லன்டடில் நவீஙகள் ஆர்வம் லகராள்ளும் விஷயம் ்பற்ைிய 

தகவறெ்ப ்பகிர்நது லகராள்வதற்கு , ்சமீ்பத்திய நிகழச்சிகள் அல்ெது முனகனற்ைஙகறள்ப 

்பகிர்நது லகராள்வதற்கு , மற்றும் அவற்றை்ப ்பற்ைி எழுதுவதன மூெமராக 

ஆர்வமளிககும் கெநதுற்யராடல்கள் மற்றும் விவராதஙகறள்ப ்பகிர்நது லகராள்வதற்கு 

உ்பகயராகிகக்ப்படெராம். ்பளராக்சிற்கரான உதரா்ைஙகள் ்பளராகர் மற்றும் லவரார்்ட்பல்ஸ்

3. ஹசாஷிேல் தேட்த்ார்ைிங : க்சராஷியல் லந்டலவரார்கிங  என்பது ஆர்வஙகள் 

, நடவடிகறககள் , ்பினனைிகள் அல்ெது நிெ-வராழகறக லதராடர்புகறள ்பகிர்நது 

லகராள்ளும் மககள் இறடகய க்சராஷியல் லந்டலவரார்கறக (்சமூக லதராடர்புகறள) 

அல்ெது ்சமூக உைவுகறள  உருவராககுவதற்கரான ஒரு கமறட  இறவ இறையதளம் 

- அடி்ப்பறடயிெரான க்சறவகள், இது தனி ந்பர்கள் ஒரு ்ப்பளிக ்பல்ராஃற்பறெ 

உருவராககுவதற்கு , இறை்பற்ப ்பகிர்நது லகராள்வதற்கரான உ்பகயராகி்ப்பராளர்களின 

ஒரு ்ப்டடியறெ உருவராககுவது, மற்றும் இநத முறைககுள் லதராடர்புகறள்ப 

்பரார்்பதற்கு மற்றும் க்ராஸ் ல்சயவதற்கு உஙகறள அனுமதிககிைது. ஃக்பஸ்புக, 

்டவி்டடர், ெிஙகிடின க்பரானைறவ க்சராஷியல் லந்டலவரார்கிங ற்ச்டடுகளின ்சிெ உதரா்ைஙகள்.

்பேணிற்சி 2

1.   ஸ்கைப்்பணில் ஒரு ்டீிஹோ ைால் தசய்்்தற்கு , ேம்முக்டே ைம்ப்யூட்்டரு்டன் ோம் ஒரு ............ஐ 

இக்த்திருக்ை ஹ்ண்டும் 

2.  சர்ச ைகைப் ................லிருநது ஸ்கைப்்பணில் ைான்்டாக்டுைக்ள ோம் ஹ்த்டலாம்.

3.   ஸ்கைப்்பணில் உள்ள ைான்்டாக்டுைள அனுப்பும் ஃக்பல்ைள .............. ்ணின்ஹ்டா்ணின் ைான்்டாக்ட் 

லிஸ்டில் ஹ்தான்றும். 

  

4.   ஹேஙைவுட் என்்பது குைி்ளளின் மூன்று தமஹசஜிங த்பாருட்ை்ளளின் ஒரு ஒருஙைிக்ந்த ்கை 

(த்ர்ஷன்)  குைிள + தமதசஞசர் மற்றும் ஹேஙைவுட் 

5.   ஹேங அவுட்டில் சாட் தசட்டிஙகச அட்ஜஸ்ட் தசய்்்தற்கு , ோம் ..................ஐைான் மீது க்்ளளிக் 

தசய்ே ஹ்ண்டும்.



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை92

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

ஃஹ்பஸ்புக் : 

ஃக்பஸ்புக தற்க்பராது மிக ்பி்்பெமரான க்சராஷியல் லந்டலவரார்கிங ற்ச்ட , இது நண்்பர்களுடன இறைவதற்கு 

மற்றும் நண்்பர்களுடன லதராடர்்பில் இரு்ப்பதற்கு , ஃக்பரா்டகடராககறள க்பராஸ்்ட ல்சயவதற்கு, ெிஙகுகறள கஷர் 

ல்சயவதற்கு மற்றும் மற்ை தகவறெ்ப ்பரிமராைிக லகராள்வதற்கு உஙகளுககு உதவுகிைது.  

ஃஹ்பஸ்புக்கை உ்பஹோைிப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1

ஒரு லவ்ப ்பி்வு்சற்த் திைககவும். அ்ட்ஸ் 

்பராரில் www.facebook.com ஐ றட்ப ல்சயயவும் 

மற்றும் ககரா ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும் 

அல்ெது எனடற் அழுத்தவும். 

்படி 2

ற்சன அ்ப்பில், க்டடஙகளில் ல்ெிஸ்்டக்ஷன 

விவ்ஙகறள்ப பூர்த்தி ல்சயயவும் மற்றும் 

ற்சன அ்ப ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்.  

ல்ெிஸ்்டக்ஷறன்ப பூர்த்தி ல்சயவதற்கு 

இது உஙகறள மூனறு ்படிகளில் அறழத்துச 

ல்சல்லும்.

்படி 3

கரானடராக்டசுகறளச க்சர்்ப்பதற்கு ஃற்பன்ட 

ஃ்பல்ன்டஸ் ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும். இநத 

நிறெயில் நவீஙகள் இநத ல்சயல்முறைறயயும் 

வி்டடுவிடெராம்.

்படி 4

்பல்ராஃற்பல் இனஃ்பர்கமஷன க்பறெ்ப பூர்த்தி 

ல்சயயவும்; நவீஙகள் இநத ல்சயல்முறைறயயும் 

வி்டடு விடெராம்.

்படி 5

உஙகள் கம்்பயூ்டடரில் உள்ள ஒரு 

புறக்ப்படத்றத அ்பகெரா்ட ல்சயவதன மூெமராக 

உஙகள் ்பல்ராஃற்பல் ்படத்றத நவீஙகள் ல்ச்ட 

ல்சயயெராம்.

்படி 6

க்சவ மற்றும் கனடினயூ ்ப்டடறனக களிக 

ல்சயயவும் மற்றும் உஙகள் ஃக்பஸ்புக 

அகவுன்ட உருவராகக்ப்படும்.



இன்்டர்தனட்க்ட உ்பஹோைிதது த்தா்டர்பு தைாள்து 

93ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

்படி 7

ஃற்பனடு ்ப்ீபிள் யூ கநரா (உஙகளுககு 

லதரிநதவர்கறளக கண்டு ்பிடியுஙகள்) 

்பகுதியில் , உஙகளுககு லதரிநத ந்பர்களின 

ல்பயற் அல்ெது இ-லமயிறெ றட்ப 

ல்சயவதன மூெமராக நவீஙகள் ந்பர்கறளச 

க்சர்ககெராம்.

்படி 8

ஃக்பஸ்புககில் உஙகள் ஸ்கடடற்சயும் நவீஙகள் 

அ்பகெரா்ட ல்சயயெராம். அதற்கராக , ஸ்கடடஸ் 

்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும் மற்றும் 

உஙகள் ஸ்கடடற்ச றட்ப ல்சயயவும். உஙகள் 

ஸ்கடடற்ச க்பராஸ்்ட ல்சயவதற்கு , க்பராஸ்்ட 

்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்.

(குைி்பபு: உஙகள் ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானிலும் நவீஙகள் ஃக்பஸ்புக ஆ்பற்ப டவுன கெரா்ட ல்சயயெராம்) 

ப்த்ராஃக்பல் ஹ்பஜின் ைீழ உள்ள த்வ்ஹ்று ஹ்டப்ைள 

றடம்றென கட்பில் , நவீஙகள் கவறெ ல்சயயும் இடம் , நக்ம் , ்பள்ளி 

மற்றும் உஙகள் உைவு நிறெ்ப ்பற்ைி நவீஙகள் குைி்ப்பிடெராம்.  உஙகள் 

நண்்பர்களின க்பராஸ்டுகள் மீதும் நவீஙகள் கலமன்ட ல்சயயெராம். அதற்கு 

நவீஙகள் கலமன்ட ெிஙக மீது களிக ல்சயய கவண்டும், கலமன்ட ்பராக்சில் 

உஙகள் கலமனடுகறள றட்ப ல்சயயவும் மற்றும் எனடற் அழுத்தவும். 

றடம்றென ்பரார் ஒரு ்சர்ச ்பராகற்சயும் லகராண்டுள்ளது , இதில் உஙகள் 

நண்்பரின ல்பயற் 

றட்ப ல்சயது நவீஙகள் 

கதடெராம் மற்றும் நவீஙகள் 

அவருறடய ்பல்ராஃற்பறெ்ப ்பரார்ககெராம்.

லதராடர்்பில் உள்ளவருககு 

(கரானடராகடிற்கு) ஒரு ஃ்பல்ன்ட ல்கலவஸ்றட அனு்பபுவதற்கு ஆ்ட ஃ்பல்ன்ட ்ப்டடன 

மீது களிக ல்சயயவும்.

நவீஙகள் ஃக்பஸ்புககில் உஙகள் 

கவறெகறள முடித்தவுடன , 

ஃக்பஸ்புக்பராரில் உள்ள ல்ச்டடிஙஸ் ஐகராறன களிக ல்சயவதன 

மூெமராக ்பினனர் ெராக அவு்ட ஆ்பஷறன களிக ல்சயது நவீஙகள் 

ற்சன அவு்ட ல்சயயெராம் 

இ்பக்பராது உஙகளுககு ஒரு 

ஃக்பஸ்புக அகவுன்ட உள்ளது. ஃக்பஸ்புககிெிருநது ற்சன அவு்ட ல்சயவத்ற்கு , 

்ட்ரா்ப டவுன அம்புககுைி மீது களிக ல்சயயவும் , இது இநத க்பெின கமகெ 

வெது றக ்பககத்தில் கதரானறுகிைது. உஙகள் ஃக்பஸ்புக அகவுனடிெிருநது 

லவளிகயறுவதற்கு ‘ெராக அவு்ட’  மீது களிக ல்சயயவும். நவீஙகள் அடுத்த முறை்ப 

்பரார்ககும் க்பராது , உஙகள் இ-லமயில் அல்ெது ஃக்பரான நம்்பற் உ்பகயராகித்து 

நவீஙகள் ற்சன இன ல்சயயெராம். உஙகள் ்பராஸ்லவரார்றட றட்ப ல்சயயவும் மற்றும் 

உஙகள் அகவுனடிற்குள் ெராகின ல்சயவதற்கு ெராகின ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும். 
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ஸ்ஹ்ட்டஸ் தமஹசகஜ ஹ்பாஸ்ட் தசய்்து மற்றும் ைதமன்டுைக்ள ஹசர்ப்்பது 

ஒரு ஃக்பஸ்புக அகவுன்ட றவத்திரு்ப்பது உஙகறள ஸ்கடடஸ் லமக்சஜகறள க்பராஸ்்ட 

ல்சயவதற்கு அனுமதிககிைது, இதறன உஙகள் நண்்பர்கள் ்பரார்ககெராம். ஒரு ஸ்கடடஸ் 

லமக்சறெ்ப க்பராஸ்்ட ல்சயவதற்கு, ‘அ்பகட்ட ஸ்கடடஸ்’ என்பதன ககீழ உள்ள கராெி 

ல்ப்டடி (க்டடம்) மீது முதெில் களிக ல்சயயவும். உஙகள் ஸ்கடடற்ச றட்ப ல்சயயவும் 

மற்றும் அடியில் ‘க்பராஸ்்ட’ என்பதன 

மீது களிக ல்சயயவும். 

ஒரு க்பராஸ்்ட அல்ெது ஃக்பரா்டகடரா அல்ெது ஏதராவது 

உள்ளடகக விஷயம் மீது கலமன்ட ல்சயவதற்கு, ஒரு 

லமக்செின ககீகழ ‘கலமன்ட’ ெிஙறக களிக ல்சயயவும். ஒரு 

லடகஸ்்ட ்பராகஸ் கதரானறும். அநத ்பராக்சில் உஙகள் கலமனறட றட்ப ல்சயயவும் மற்றும் எனடற் அழுத்தவும். 

ஃஹ்பஸ்புக் ்பாக்ர உ்பஹோைிப்்பது 

இநத ஃக்பஸ்புக ்பரார்  ஃ்பல்ன்ட ல்கலவஸ்டுகள், லமல்சஜகள் மற்றும் 

உஙகள் நண்்பர்களின ்சமீ்பத்திய நடவடிகறககள் ்பற்ைி உஙகளுககு 

ல்சரால்கிைது. நவீஙகள் களிக ல்சயது உஙகளுககு கிறடத்திருககும் 

ஃ்பல்னடு ல்கலவஸ்டுகளின (நண்்பர் ஆவதற்கரான ககராரிகறககளின) 

எண்ைிகறகறய ்பரார்ககெராம் மற்றும் நவீஙகள் ல்பற்ைிருககும் 

லமக்சஜகளின எண்ைிகறகறயயும் ்பரார்ககெராம். ஃக்பஸ்புக ்பராரில் 

உள்ள உெக உருண்றட ்சினனம் உஙகள் நண்்பர்களின ்சமீ்பத்திய 

நடவடிகறககள் மற்றும் உஙகள் க்பராஸ்டுகளுககரான ்பதில்கள் 

்பற்ைிய அைிவி்பபுகறள உஙகளுககு  அளிககிைது 

த்தாழிலுக்ைாை ஃஹ்பஸ்புக்கை உ்பஹோைிப்்பது

க்சராஷியல் லந்டலவரார்கிங இறையதளஙகள் உஙகள் லதராழிறெ கமம்்படுத்துவதில் உஙகளுககு உதவெராம். 

்பெ லதராழில்கள் தஙகளுறடய வராடிகறகயராளர்களுடன லதராடர்பு லகராள்ளும் விதத்றத மற்றும் அவர்களுறடய 

கம்ல்பனிறய விளம்்ப்்ப்படுத்தும்  விதத்றத ஃக்பஸ்புக மராற்ைி வருகிைது. ல்பரிய ்பி்ராண்டுகள் ம்டடும் ஃக்பஸ்புககில் 

லவற்ைி  கராைவில்றெ, ்சிைிய லதராழில்களும் அவர்களுறடய ்சமுதராயத்தில் புதிய வராடிகறகயராளர்கறளச 

ல்சனைறடவதற்கு லவற்ைிக்மராக அதன ்சராத்தியககூறுகறள உ்பகயராகித்து வருகிைது. 

ஃக்பஸ்புககில் உஙகள் லதராழிறெ அ்பிவிருத்தி ல்சயவதற்கரான வழிகளில் ஒனறு அதற்கரான ஒரு க்பறெ 

உருவராககுவதராகும்.  அது ஒரு ஃ்பரீ டூல் (இெவ்ச கருவி) என்பதரால், அநத இறையதளத்தின முழு ்சராத்தியத்றத 

நவீஙகள் சுெ்பமராக ்பயன்படுத்தெராம் மற்றும் நூற்றுககைககரான , ஆயி்ககைககரான , ்பெ ெ்ட்சகைககரான 

மககறளயும் ல்சனைறடயெராம்.

உஙைள த்தாழிலுக்ைான ஒரு ஹ்பகஜ உரு்ாக்கு்து.

்படி 1

உஙகள் லதராழிலுககரான ஒரு 

்பல்ராஃற்பறெ உருவராககுவதற்கு , 

கேராம் க்பெின ககீகழ அறமநதிருககும் 

கரிகய்ட ஏ க்பஜ மீது களிக ல்சயயவும் 

்படி 2

கெராககல் ்பி்சினஸ் அல்ெது இடத்றத 

களிக ல்சயயவும்
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்படி 3

்ட்ரா்ப-டவுன ்பராக்சில் ்ப்டடியெிட்ப்ப்டட 

வராய்பபுகளிெிருநது ஒரு ்பிரிறவத் 

கதர்நலதடுககவும் மற்றும் முகவரி 

, நக்ம் , லதராடர்பு லகராள்வதற்கரான 

எண் க்பரானை விவ்ஙகறள்ப பூர்த்தி 

ல்சயயவும்.

்படி 4
்பினனர் , ‘லக்ட ஸ்டரார்ட்ட’ ்ப்டடன மீது 

களிக ல்சயயவும்.

்படி 5

அடுத்த வினகடராவில், உஙகள் லதராழில் 

்பற்ைிய அறனத்து விவ்ஙகறளயும் 

நவீஙகள் பூர்த்தி ல்சயய கவண்டும் 

நவீஙகள் விளம்்ப்ம் ல்சயயும் லதராழில் 

்பற்ைிய ்சிெ அடி்ப்பறடத் தகவறெ 

நவீஙகள் அளிகக கவண்டியிருககும்.

்படி 6

உஙகள் க்பெிற்கு ஃ்பல்ராஃற்பல் 

்படத்றதச க்சர்்ப்பதற்கு , உஙகள் 

கம்்பயூ்டடரில்  உள்ள ஒரு ஃற்பறெ 

நவீஙகள் அ்பகெரா்ட ல்சயயெராம் அல்ெது 

உஙகள் இறையதளத்திெிருநது 

அதறன இம்க்பரார்்ட ல்சயயெராம்.

்படி 7
அநத க்பெில் உஙகள் ஃக்பவரி்டஸ் 

ெிஸ்றட நவீஙகள் க்சர்ககெராம்.

்படி 8
உஙகள் ்பி்சினஸ் க்பெில் ்பைம் 

ல்சலுத்துவதற்கரான முறைறய 

க்சர்்ப்பதன மூெமராக நவீஙகள் ்பெற்ச 

ல்சனைறடயெராம்.
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்படி 9

்பைம் ல்சலுத்துவதற்கரான முறைறய 

நவீஙகள் கதர்நலதடுத்தரால், ஒரு வினகடரா 

கதரானறும். நவீஙகள் உஙகள் நரா்டறட 

இநதியரா என கதர்நலதடுககெராம்.

்படி 10

 நவீஙகள் கனடினயூ ்ப்டடறன 

களிக ல்சயதவுடன, ஒரு வினகடரா 

கதரானறுகிைது, இது உஙகளிடம் 

உஙகள் கரார்டு விவ்ஙகறளக கக்டகும். 

உஙகள் கரார்டு விவ்ஙகறள்ப பூர்த்தி 

ல்சயயவும் மற்றும் ்ச்பமி்ட மீது களிக 

ல்சயயவும்.

்படி 11

எதிர்கராெத்தில் வராஙகுவதற்கராக நவீஙகள் 

்பைம் ல்சலுத்திய தகவறெ ஃக்பஸ்புக 

க்சவ ல்சயயும். நவீஙகள் எ்பக்பராதுகம 

உஙகள் அகவுன்ட ல்ச்டடிங்சில் இநத 

தகவறெ அகற்ைெராம் அல்ெது 

நிர்வகிககெராம்.

்படி 12

நவீஙகள் ்பைம் ல்சலுத்துவதற்கரான எநத 

முறைறயயும் க்சர்கக விரும்்பவில்றெ 

எனைரால் , நவீஙகள் அநத ்படிறய 

வி்டடுவிடவும் மற்றும் உஙகள் 

்பி்சினஸ் க்பஜ உருவராகக்ப்படும். 

ஃஹ்பஸ்புக் ஹ்பகஜ ்பணி்ர்பலப்்படுதது்து. 

உஙகள் நண்்பர்களுககு ல்சரால்வதன மூெமராக உஙகள் க்பறெ நவீஙகள் ்பி்்பெமராககெராம். இநத க்பறெ றெக 

ல்சயவதற்கு உஙகள் நண்்பர்கறள வ்கவற்்பதற்கு, ‘்பில்டு ஆடியனஸ்’ 

கட்ப மீது களிக ல்சயயவும். இது இநத ்பககத்தில் வெது றக ்பககத்தில் 

கமகெ கதரானறும்.  நவீஙகள் இனறவ்ட ஃ்பல்ன்டஸ் மீது களிக ல்சயயும் 

க்பராது , உஙகள் அறனத்து நண்்பர்களின ்ப்டடியல் டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்படும். 

நவீஙகள் கதர்நலதடுத்து , உஙகள் ஃக்பஸ்புக க்பறெ ்பரார்்பதற்கு அவர்கறள 

வ்கவற்கெராம்.

ஃஹ்பஸ்புக் ஹ்பகஜ ேிர்்ைிப்்பது. 

அநத ்பககத்தில் அளிகக்ப்ப்டடிருககும் லவவகவறு 

ஐகரானகள் மீது களிக ல்சயவதன மூெமராக உஙகள் 

க்பெில் உள்ள எநத தகவறெயும் அல்ெது ்பல்ராஃற்பல் 

்படத்றதயும் நவீஙகள் மராற்ைெராம்.
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ஸ்ஹ்ட்டஸ் தமதசகஜப் ஹ்பாஸ்ட் தசய்்து மற்றும் ைதமன்டுைக்ளச ஹசர்ப்்பது. 

1. ஒரு ஸ்கடடஸ் லமக்சறெ க்பராஸ்்ட ல்சயவதற்கு , ஸ்கடட்சின ககீழ உள்ள க்டடத்தின மீது களிக ல்சயயவும்.  

உஙகள் லமக்சறெ றட்ப ல்சயயவும் மற்றும் கஷற் களிக ல்சயயவும்.

2. ஒரு க்பராஸ்்ட , அல்ெது ஃக்பரா்டகடரா அல்ெது ஏதராவது உள்ளடகக விஷயஙகள் மீது கருத்து லதரிவி்ப்பதற்கு 

, கலமன்ட ெிஙறக களிக ல்சயயவும். கலமன்ட  ்பராக்சில் உஙகள் கர்்சற் றவ்ப்பதற்கு களிக ல்சயயவும். 

உஙகள் கலமனறட றட்ப ல்சயயவும் மற்றும் உஙகள் ககீக்பரார்டின மீதுள்ள எனடற் அழுத்தவும்.  க்பெிெிருநது 

ற்சன அவு்ட ல்சயவதற்கு, ்ட்ரா்ப-டவுன அம்புககுைி ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும் , இது இநத ்பககத்தின கமல் 

வெது றக ்பககத்தில் மீது கதரானறுகிைது.  உஙகள் க்பறெ வி்டடு லவளிகயறுவதற்கு ெராக அவு்ட மீது களிக 

ல்சயயவும்.

ட்்ணிட்்டக்ர உ்பஹோைிதது

்டவி்டடர் என்பது ஒரு ்சகதி வராயநத க்சராஷியல் லந்டலவரார்கிங க்சறவ , இதன மூெமராக நவீஙகள் உெலகஙகிலும் உள்ள 

்பெ ெ்ட்சககைககரான உ்பகயராகி்ப்பராளர்களுடன திைம்்பட உஙகள் கருத்துககள் / எண்ைஙகறள்ப ்பகிர்நது லகராள்ளெராம்.  

இது ஒரு இெவ்ச க்சறவ  , கமலும் இது  ்பெருடன லதராடர்பு லகராள்வதற்கு மற்றும் அ்்சியல் , விறளயரா்டடு, 

ல்பராழுதுக்பராககு க்பரானை ்பெ துறைகள் லதராடர்்பரான தகவறெ தவீவி்மராக ்பகிர்நதுலகராள்வதற்கு உ்பகயராகிகக்ப்படுகிைது. 

ட்்ணிட்்டக்ர உ்பஹோைிப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1

்டவி்டடரில் ஒரு அகவுனறட 

உருவராககுவதற்கு, www.twitter.com ககு 

ல்சல்ெவும் மற்றும் கதறவயரான தகவறெ 

பூர்த்தி ல்சயவதன மூெமராக ற்சன அ்ப 

ல்சயயவும்.  நவீஙகள் ஏற்கனகவ ஒரு அகவுன்ட 

றவத்திருநதரால் , உஙகள் யூ்சர்கநம் / 

இலமயில் ஐடி மற்றும் ்பராஸ்லவரார்றட 

உ்பகயராகித்து ற்சன இன ல்சயயவும்.  

நவீஙகள் லவற்ைிக்மராக உஙகள் அகவுனறட 

உருவராககிய ்பின அல்ெது ெராகின ல்சயத ்பின, 

இ்பக்பராது நவீஙகள் ்டவி்டடற் உ்பகயராகிககத் 

லதராடஙகெராம்.

்படி 2

உஙகறள்ப ்பின லதராடர்்பவர்களுடன 

்சிெ தகவறெ நவீஙகள் ்பகிர்நது லகராள்ள 

விரும்்பினரால், ‘கம்க்பராஸ் நயூ ்டவ வீ்ட’ 

லடகஸ்்ட ்பராக்சில் உஙகள் லமக்சறெ றட்ப 

ல்சயயவும் மற்றும் ககீகழ ‘்டவ வீ்ட’ ்ப்டடன மீது 

களிக ல்சயயவும்.  ்டவ வீ்டடுகள் 140 எழுத்துககள் 

வற் ம்டடுகம வற்யறுகக்ப்படுகிைது , 

அதனரால் உஙகள் ்டவ வீ்டடுகறள ்சிைியதராக 

றவககவும்.
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்படி 3

நவீஙகள் எநத ந்பர்களின ்டவ வீ்டடுகறள்ப ல்பை 

விரும்புகிைவீர்ககளரா அவர்கறளத் லதராட்த் 

லதராடஙகுவதற்கு, கேராம்க்பெில் டிஸ்்பிகள 

ல்சயய்ப்படும் லமனு கடற்ப உ்பகயராகிககவும் 

மற்றும் ‘ேூ டு ஃ்பராகெரா’ ்பகுதியின ககீழ 

டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்ப்டட ‘ஃ்பராகெரா’ ்ப்டடன 

மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 4

நவீஙகள் ்டவி்டடரில் ்பெற்்ப ்பின 

லதராடர்கிைவீர்கள் எனைரால், சுெ்பமராக ்பரார்த்துக 

லகராள்வதற்கு நவீஙகள் ந்பர்களின ்ப்டடியறெ 

ஒருஙகிறைககெராம்.  கவலைராருவற் ஒரு 

்ப்டடியெில் க்சர்்ப்பதற்கு , அவர்களுறடய 

்பல்ராஃற்பலுககு ல்சல்ெவும் மற்றும் இநத 

டூல்்பராரில் ஒரு ந்பரின ஐகராறன களிக 

ல்சயயவும் மற்றும் ‘ஆ்ட ஆர் ரிமூவ ஃ்ப்ம் 

ெிஸ்்டஸ்’ கதர்நலதடுககவும். 

்படி 5

உஙகள் ்ப்டடியல்கறளக லகராண்ட ஒரு லமனு 

்பரா்ப அ்ப ஆகும்; நவீஙகள் ஒரு புதிய ெிஸ்றட 

உருவராககுவதற்கு கதர்நலதடுககெராம் 

அல்ெது தற்க்பராறதய ெிஸ்டில் அநத ந்பற்ச 

க்சர்ககெராம்.

(குைி்பபு : உஙகள் ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில் நவீஙகள் ்டவி்டடர் ஆ்பற்பயும் டவுனகெரா்ட ல்சயயெராம்.)

ட்்ணிட்்டரில் உஙைள ப்த்ராஃக்பகல தசட் தசய்்து

்படி 1

உஙகள் ்பல்ராஃற்பறெ அ்பகெரா்ட 

ல்சயவதற்கு , உஙகள் யூ்சர்கநம் 

ககீகழ உள்ள ்ட்ரா்ப டவுன லமனுவில் 

‘ல்ச்டடிஙஸ்’ மீது களிக ல்சயயவும். 

்படி 2

‘்பல்ராஃற்பல்’ மீது களிக ல்சயயவும் 

மற்றும் உஙகள் கம்்பயூ்டடரிெிருநது 

ஒரு ஃற்பறெத் கதர்நலதடு்ப்பதற்கு ‘சூஸ் 

ஃற்பல்’ மீது களிக ல்சயயவும். (இநத 

்படம் இநத இறையதளத்தில் உஙகள் 

ல்பயருடன டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்படும். இது 

JPG, GIF, அல்ெது PNG ஃற்பெராக இருகக 

கவண்டும் மற்றும் 700 கக ்பி-ஐ விட 

குறைவரானதராக இருகக கவண்டும்). 
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்படி 3

உஙகள் ல்பயர், இடம் , இறையதளம் 

க்பரானை மீதமுள்ள ்பல்ராஃற்பல் 

விவ்ஙகறள நவீஙகள் பூர்த்தி 

ல்சயயெராம். உஙகள் ்டவ வீ்டடிகள் 

ஃக்பஸ்புககில் க்பராஸ்்ட ல்சயய்ப்பட 

கவண்டுமரா என்பறதயும் நவீஙகள் 

கதர்நலதடுககெராம். நவீஙகள் லதராடர்நது 

ல்சல்ெ விரும்்பினரால், ்பல்ராஃற்பல் 

க்பெின ககீகழ க்பராஸ்்ட யூர் ்டவ வீ்டஸ் டூ 

ஃக்பஸ்புக ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 4

்டவ வீ்ட மீயடியரா மற்றும் ்பற்வ்சி 

ல்ச்டடிஙற்ச்ப ்பரார்ககவும். உஙகள் 

ல்ச்டடிங்சின அகவுன்ட கட்பின ககீழ 

இறவ ்ப்டடியெிட்ப்ப்டடிருககிைது.  

ல்பராருத்தமரான க்டடஙகள் மீது களிக 

ல்சயது கதர்நலதடுககவும் மற்றும் க்சவ 

க்சஞ்சஸ் ்ப்டடறன களிக ல்சயயவும்

்படி 5

உஙகள் அகவுனறட்ப ்பராதுகரா்ப்பதற்கு 

குைி்ப்பி்டட கராெ இறடலவளிகளில் 

உஙகள் ்பராஸ்கவரார்றட மராற்ைவும். 

அவவராறு ல்சயவதற்கு ,ல்ச்டடிஙகஸ் 

ககீழ உள்ள ‘்பராஸ்கவரார்டு’ கட்ப மீது 

களிக ல்சயயவும்.  உஙகள் ்பறழய 

்பராஸ்லவரார்றட றட்ப ல்சயயவும், 

்பினனர் இ்ண்டு முறை உஙகள் புதிய 

்பராஸ்லவரார்றட றட்ப ல்சயயவும். 

முடிககும் க்பராது ‘க்சஞச’  மீது களிக 

ல்சயயவும்

்படி 6

்டவி்டடரிெிருநது நவீஙகள் எ்பக்பராது 

இலமயில்கள் ல்பை விரும்புகிைவீர்கள் 

என்பறத முடிவு ல்சயயவும். 

‘கநரா்டடிஃ்பிககஷனஸ்’ கட்பின ககீழ, 

நடவடிகறககளின ஒரு ்ப்டடியல் 

உள்ளது. நவீஙகள் ஒரு இலமயில் ல்பை 

விரும்பும் நடவடிகறககளுககு ்பககத்தில் 

உள்ள க்டடஙகள் மீது களிக ல்சயயவும்

உஙைள ப்த்ராஃக்பகல ஹ்தக்க்கு ஏற்்ப மாற்று்து 

ஒவலவராரு ்பல்ராஃற்பலும் ஒரு முனனிரு்பபு (டிஃ்பரால்்ட) க்பககி்வுண்டு மற்றும் கெர் தி்டடத்துடன லதராடஙகுகிைது. 

இருநதராலும், நவீஙகள் அதறன தனி்ப்ப்டட முறையில் மராற்ைிக லகராள்ள விரும்்பினரால் . ்பினவரும் ்படிகறள்ப 

்பின்பற்ைி நவீஙகள் மராற்ைிக லகராள்ளெராம்

்படி 1

டிற்சன கட்ப ல்ச்டடிஙகஸ் மீது களிக 

ல்சயயவும். 
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்படி 2

அளிகக்ப்ப்டடிருககும் ்பினனைி 

இகமஜகள் ஒனைிெிருநது 

கதர்நலதடுககவும் , அல்ெது க்சஞச 

க்பககி்வுனடு இகமஜ எனறு ல்சரால்லும் 

்ப்டடன மீது களிக ல்சயவதன மூெமராக 

உஙகள் ல்சராநத இகமஜகறள அ்பகெரா்ட 

ல்சயயவும்.

்படி 3 உஙகள் கம்்பயூ்டடரிெிருநது ஒரு 

இகமறெ அ்பகெரா்ட ல்சயவதற்கு சூஸ் 

ஃற்பல் மீது களிக ல்சயயவும் 

்படி 4

க்சஞச டிற்சன கெர்ற்ச களிக 

ல்சயவதன மூெமராகவும் நவீஙகள் கெர் 

ஸ்ககீறம றவத்தும் விறளயராடெராம்.

்பேணிற்சி 2

1.   ்பணின்்ரு்பக்ை்ளளில் எது இன்்டர்தனட்டில் ஒரு ஹசாஷிேல் மீடிோ ஹசக்?

 ்ணிைி்பபீடிோ      ஃப்்ளளிப்ைார்ட்    ட்்ணிட்்டர்

2.    ்பணின்்ரு்பக்ை்ளளில் எது ஒரு ்தனளிே்பர் , குழு அல்லது ேிறு்னம் க்த்திருக்கும் ஆன்கலன் 

ஜர்னல்? 

 ப்்ளாக்        ட்்டீ்       சாட்

3.   த்பேக்ர க்டப் தசய்்்தன் மூலமாை ேீஙைள ஹ்தைாரு்க்ர ஹ்த்டக்ைகூடிே ஒரு சர்ச ்பாக்கச 

ஃஹ்பஸ்புக்ைில் உள்ள எந்த ்ாய்ப்பு தைாண்டுள்ளது?

 க்டம்கலன் ்பார்       ைதமன்ட்  ஃஹ்பஸ்புக் ்பார்  

4.   ட்்ணிட்்டரில் எத்தகன எழுததுக்ைள ்க்ர ட்்டீ்டுைள ்க்ரேறுக்ைப்்படுைிைது?
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5.    இன்்டர்தனட்டில் த்தா்டர்பு தைாள்்தற்கு மற்றும் ்தீ் ணி்ரமாை ்தை்கல ்பைிர்நது தைாள்்தற்கு 

்பணின்்ரும் எது உ்பஹோைிக்ைப்்படுைிைது?

 யூட்யூப்     ்ணிைி்பபீடிோ       ட்்ணிட்்டர்



இன்்டர்தனட்க்ட உ்பஹோைிதது த்தா்டர்பு தைாள்து 

101ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

IV. ்தை்ல் த்பறு்்தற்ைான ைரு ண்ிைள குைித்த அைிமுைம்: யூட்யூப் மற்றும் ண்ிக்ைி்பபீடிோ

யூ ட்யூப்
யூ்டயூ்ப என்பது குகிள் அளிககும் இெவ்ச வ வீடிகயரா ்பகிர்விற்கரான ஒரு கமறட.  ்பி்ப்வரி 2005 ல் உருவராகக்ப்ப்டட 

இநத இறையதளம் ்பெ ெ்ட்சககைககரான மககள் முதனறமயராக உருவராகக்ப்ப்டட வ வீடிகயராககறள 

கண்டு்பிடி்ப்பதற்கு , ்பரார்்பதற்கு மற்றும் ்பகிர்நது லகராள்வதற்கு அனுமதிககிைது. மககள் இறைவதற்கு , தகவல் 

அளி்ப்பதற்கு மற்றும் உெலகஙகிலும் உள்ள மற்ைவர்கறள ஊககுவி்ப்பதற்கு மற்றும் மூெ்ப்படிவத்தின உள்ளடகக 

விஷயஙகறள உருவராககு்பவர்கள் மற்றும் ல்பரிய மற்றும் ்சிைிய அளவில் விளம்்ப்ம் ல்சய்பவர்களுககரான ஒரு 

விநிகயராக கமறடயராக நடநது லகராள்கிைது  யூ ்டயூற்ப இயககுவதற்கு , உஙகளிடம் இனடர்லன்ட இறை்பபு, 

அகடரா்ப ஃ்பளராஷ ்பகளயர் மற்றும் ஒரு ஸ்்பிககர் இருகக கவண்டும்.

யூ ட்யூக்ப உ்பஹோைிப்்பது

்படி 1

ஸ்டரார்்ட ்படன மீது களிக ல்சயயவும் 

மற்றும் இனடர்லன்ட எகஸ்்பகளரா்ற்க 

திைககவும். அ்ட்ஸ் ்பராரில் www.youtube.

com  ஐ றட்ப ல்சயயவும் மற்றும் ககரா  

்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும் அல்ெது 

எனடற் அழுத்தவும்.

்படி 2

யூ ்டயூ்ப லவ்பக்பஜ கெரா்ட ஆகும் இநத 

்பககத்தின கமகெ நவீஙகள் ்சர்ச ்பராற்்ப 

்பரார்ககெராம். ்சர்ச ஐடம்ஸ் அல்ெது ்சர்ச 

ககீலவரார்்டற்ச றட்ப ல்சயயவும் மற்றும் 

்சர்ச ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும் 

அல்ெது எனடற் அழுத்தவும். 

்படி 3

ஸ்கரீன மீது கதட்ப்ப்டட தறெ்ப்பிற்கரான  

வ வீடிகயரா ெிஙகின ஒரு ்ப்டடியல் 

கதரானறுகிைராது  லதராடர்புறடய 

வ வீடிகயராககறள்ப ்பரார்்பதற்கு ெிஙக மீது 

களிக ல்சயயவும் 

்படி 4

கதர்நலதடுகக்ப்ப்டட வ வீடிகயரா , வ வீடிகயரா 

்பகளயரில் ்பகள ல்சயய்ப்படும். வ வீடிகயரா 

்பகளயர் ககீகழ ்பகள / ்பராஸ் , வரால்யூம்/ 

ம்யூ்ட , லமராத்த கந்ம், த்த்றத 

மராற்றுவது மற்றும் ஃபுல் ஸ்கரீன 

க்பரானை லவவகவறு க்டடு்பராடுகறள 

நவீஙகள் ்பரார்ககெராம்.

்படி 5

வ வீடிகயரா குைித்து விவ்ஙகள் மற்றும் 

கருத்துககறள வ வீடிகயராவிற்கு ககீகழ 

கராைெராம். யூ ்டயூ்பில் ்பி்்பெமரான 

மற்றும் ல்பராதுவரான வ வீடிகயராககறள்ப 

்பரார்்பதற்கு உஙகளுககு ஒரு அகவுன்ட  

கதறவயில்றெ, ஆனரால் ்பற்லவ்ட 

வ வீடிகயராககறள்ப ்பரார்்பதற்கு உஙகளுககு 

ஒரு ெராகின அகவுன்ட கதறவ. 

(குைி்பபு : உஙகள் ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானிலும் யூ்டயூ்ப ஆ்பற்ப டவுனகெரா்ட ல்சயயெராம்.)
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யூ ட்யூ்பணில் ்டீிஹோக்ைக்ள அப்ஹலாட் தசய்்து 

்படி 1

உஙகள் குகிள் அகவுனறட உ்பகயராகித்து 

யூ ்டயூ்பில் ற்சன-இன ல்சயவதற்கு, யூ 

்டயூ்ப லவ்பக்பெின வெது றக மூறெ 

மீதுள்ள ற்சன-இன ்ப்டடன மீது களிக 

ல்சயயவும்.  

்படி 2

குகிள் ற்சன-இன க்பஜ கதரானறுகிைது 

உஙகள் இலமயில் மற்றும் 

்பராஸ்லவரார்றட றட்ப ல்சயயவும் 

மற்றும் ற்சன-இன ்ப்டடன மீது களிக 

ல்சயயவும். உஙகளிடம் குகிள் அகவுன்ட 

இல்றெ எனைரால் , நவீஙகள் அதறன 

உருவராகக கவண்டும்.

்படி 3

யூ ்டயூ்ப க்பஜ கதரானறும்.  ்சர்ச ்பராகஸ் 

்பககத்தில் உள்ள அ்பகெரா்ட ்ப்டடன மீது 

களிக ல்சயயவும். 

்படி 4

நவீஙகள் முதல் முறையராக 

உ்பகயராகி்ப்பவர் எனைரால், அது 

உஙகறள உஙகள் க்சனறெ ல்ச்ட அ்ப 

ல்சயயச ல்சரால்லும் மற்றும் ்பராெினம் 

மற்றும் ்பிைநத கததி க்பரானை தனி்ப்ப்டட 

விவ்ஙகறள அளிககும்்படி கக்டகும். 

அநத விவ்ஙகறள்ப பூர்த்தி ல்சயயவும் 

மற்றும் கனடினயூ டு அ்பகெரா்ட ்ப்டடன 

மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 5
ெிஙறக அ்பகெரா்ட ல்சயவதற்கு 

ஃற்பல்கள் மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 6

உஙகள் கம்்பயூ்டடற் ்பி்வுஸ் 

ல்சயயவும் மற்றும் நவீஙகள் அ்பகெரா்ட 

ல்சயய விரும்பும் வ வீடிகயராறவத் 

கதர்நலதடுககவும் ஓ்பன ்ப்டடன மீது 

களிக ல்சயயவும் 



இன்்டர்தனட்க்ட உ்பஹோைிதது த்தா்டர்பு தைாள்து 

103ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

்படி 7

டவுன கெராடிஙக லதராடஙகுகிைது 
மற்றும் முனகனற்ைம் லவ்ப க்பெின மீது 
டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்படுகிைது. அ்பகெராடிங 
பூர்த்தியரானவுடன, ஒரு லமக்சஜ-‘அ்பகெரா்ட 
கம்்பள வீ்ட’ கதரானறுகிைது மற்றும் அநத 
வ வீடிகயராவிற்கரான ெிஙகும் டிஸ்்பிகள 
ல்சயய்ப்படுகிைது. ்பினனர் யூ ்டயூ்பில் அநத 
வ வீடிகயராறவ நவீஙகள் ்பரார்ககெராம். நவீஙகள் 
தறெ்பபு மற்றும் விவரி்பற்ப க்சர்ககெராம் 
மற்றும் டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்ப்டடிருககும் 
்பககத்தில் வ வீடிகயராவின ்பற்வ்சி 
ல்ச்டடிஙறக ல்ச்ட ல்சயயெராம்,  

வ வீடிகயரா அ்பகெரா்ட ல்சயய்ப்ப்டடவுடன, 

நவீஙகள் வ வீடிகயரா கமனெற் 

உ்பகயராகித்து ்பற்வ்சி ல்ச்டடிஙறக 

மராற்ைெராம் அல்ெது வ வீடிகயராறவ 

லடலீ்ட ல்சயயெராம்.

யூ ட்யூ்பணில் ்டீிஹோக்ைக்ள த்டலீட் தசய்்து

்படி 1 வ வீடிகயரா கமகனெர் மீது களிக ல்சயயவும்

்படி 2
லடலீ்ட ல்சயய்ப்பட கவண்டிய வ வீடிகயரா 

மீது களிக ல்சயயவும்

்படி 3

ஆக்ஷனஸ் லமனு மீது களிக ல்சயயவும் 

மற்றும் லடலீ்டறடத் கதர்நலதடுககவும்.  

்படி 4

உறுதி ல்சயவதற்கரான ஒரு தகவல் 

டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்படுகிைது. ‘லயஸ், 

லடலீ்ட’ ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும் 

மற்றும் உஙகள் வ வீடிகயரா லடலீ்ட 

ல்சயய்ப்படும்.
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்ணிைி்பபீடிோக் உ்பஹோைிப்்பது 
விகி்படீியரா ஒரு இெவ்ச இறையதளம், இது யராரும் அதில் றவகக்ப்ப்டடிருககும் உள்ளடகக விஷயஙகறள வரா்சி்ப்பதற்கு 

அல்ெது எடி்ட ல்சயவதற்கு அனுமதிககிைது. விகி இறையதளத்தின ்சிை்ப்பராக அைிய்ப்ப்டட உதரா்ைம் விகி்படீியரா. 

்தை்ல் த்பறு்்தற்ைாை ்ணிைி்பபீடிோக் உ்பஹோைிப்்பது

்படி 1
விகி்படீியரா இறையதளம்  

www.wikipedia.orgககு ல்சல்ெவும்

்படி 2

்சர்ச ்பராரில் லடகஸ்றட றட்ப 

ல்சயயவும், லமராழிறயத் 

கதர்நலதடுககவும் மற்றும் 

அம்புககுைி ்ப்டடறன அழுத்தவும்.

்படி 3 அடுத்த ்பககம் உஙகளுககு 

கதறவயரான தகவறெ டிஸ்்பிகள 

ல்சயயும். 

்படி 4

அடிககடி அநத ்பககத்தின கமல் 

்பகுதி அநத ்பககத்தின உள்ளடகக 

விஷயஙகறளக லகராண்டிருககும், 

அநத ்பககத்தின ஒவலவராரு 

்பகுதிககும் றே்ப்பர்ெிஙக 

லகராண்டிருககும். கந்டியராக 

அநத ்பகுதிககு ல்சல்வதற்கு ஒரு 

குைி்ப்பி்டட ்பகுதி மீது நவீஙகள் களிக 

ல்சயயெராம். 

்படி 5

ல்பராதுவராக அறனத்து ்பககஙகளும் 
கறட்சியிெிருநது இ்ண்டராவது 
்பகுதியராக ‘்சகீ ஆல்க்சரா’ 
என்பறதக லகராண்டிருககும் , 
இதில் லதராடர்புறடய ெிஙகுகள் 
டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்படும் 
மற்றும் கறட்சி ்பகுதியராக 
‘ல்ஃ்பல்னசுகறள’ லகராண்டிருககும் 
, இதில் ல்சயதி க்டடுற்கள் 
லதராடர்்பரான லவவகவறு ெிஙகுகள் 
அளிகக்ப்ப்டடிருககும் , அதிகமரான 
தகவல் ல்பறுவதற்கு நவீஙகள் 
இறத்ப ்படிககெராம்.
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்ணிைி்பபீடிோ்ணில் ஒரு தசய்்திைட்டுக்ரகே எடிட் தசய்்து

்படி 1

விகி்படீியராவில் ஒரு ல்சயதி 
க்டடுற்றய எடி்ட ல்சயவதற்கு, 
நவீஙகள் எக்சிஸ்டிங யூ்சர் (தற்க்பராது 
உ்பகயராகி்ப்பவர்) எனைரால் ற்சன இன 
ல்சயயவும் அல்ெது ஒரு அகவுனறட 
உருவராககவும். ‘எடி்ட’ ெிஙக மீது 
களிக ல்சயவதன மூெமராக உஙகள் 
அகவுனடில் ற்சன இன ல்சயயராமலும் 
நவீஙகள் கட்டடராறவ எடி்ட ல்சயயெராம், 
ஆனரால் அநத இறையதளம் உஙகள் 
ஐ்பி முகவரிறய லவளி்ப்பறடயராக 
்பதிவு ல்சயவறத தடு்ப்பதற்கு, 
உஙகள் அகவுனடிெிருநது ஒரு 
ல்சயதி க்டடுற்றய எடி்ட ல்சயவது 
உ்சிதமரானது.

்படி 2

லவற்ைிக்மராக ற்சன இன ல்சயத 

்பின, ‘எடி்ட’ ெிஙக மீது களிக 

ல்சயயவும்.

்படி 3

இ்பக்பராது , அநத ்பககத்திற்கரான 
லடகஸ்்ட அடஙகிய ஒரு எடி்டடிங 
வினகடராறவ அது திைககும். 
எறதயராவது றட்ப ல்சயயவும் , 
அல்ெது நவீஙகள் அஙகு ்பரார்ககும் 
லடகஸ்டில் மராற்ைஙகறளச 
ல்சயயவும் (குைி்பபு: அநத ்பககத்தின 
கமல் நவீஙகள் ‘எடி்ட’ வராய்பற்ப 
்பரார்ககவில்றெ எனைரால், 
அகனகமராக லக்டட கநராககத்துடன 
மராற்ைஙகள் ல்சயவது 
அதிகரித்திரு்ப்பதன கரா்ைமராக 
எடி்ட ல்சயய்ப்படுவதிெிருநது அநத 
க்பஜ ்பராதுகராகக்ப்ப்டடிருககிைது 

என்பறதக குைிககிைது)

்படி 4

இநத க்டடுற்யின ஒரு ்பகுதியில் 

நவீஙகள் ்சிைிய மராற்ைஙகறள 

ல்சயகிைவீர்கள் எனைரால், அநத 

்பகுதிககு அருகக ‘எடி்ட’ ெிஙக மீது 

களிக ல்சயயவும். இது முழு ல்சயதி 

க்டடுற்றயயும் திைககராமல் இநத 

க்டடுற்யின ஒரு ்பகுதியில் 

மராற்ைஙகறளச ல்சயவதற்கு 

உஙகறள அனுமதிககும்.

்படி 5

இ்பக்பராது அநத ்பககத்தின ககீகழ 

உள்ள ’எடி்ட ்சம்மரி ‘ க்டடத்தில் 

நவீஙகள் ல்சயத மராற்ைஙகறள 

சுருககமராக விளககவும்.
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‘கஷரா ்பரிவியூ’ ்ப்டடன மீது களிக 
ல்சயவதன மூெமராக உஙகள் 
மராற்ைஙகறள மூனகனம் ்பரார்ககவும் 
(்பரிவியூ ல்சயயவும்). நவீஙகள் 
மராற்ைம் ல்சயத லடகஸ்டிற்கரான 
உஙகள் மராற்ைஙகறள நவீஙகள் 
ஒ்ப்பிட விரும்்பினரால், ‘கஷரா 
க்சஞ்சஸ்’ ்ப்டடறனத் த்டடவும். 
உஙகள் கவறெயுடன நவீஙகள் 
திரு்பதியறடநதவுடன , ‘க்சவ க்பஜ’ 
்ப்டடறனத் த்டடவும்

்ணிைி்பபீடிோ்ணில் ஒரு ்பக்ைதக்த உரு்ாக்கு்்தற்ைான ஆஹலாசகனைள

விகி்படீியராவில் ஒரு க்பறெ உருவககும் க்பராது ்சிெ விஷயஙகறள மனதில் றவத்துக லகராள்ள கவண்டும். 

இறவ ்பினவருமராறு இருகக கவண்டும்:

i.  ஒரு ்பககத்றத உருவராககுவதற்கு முன தற்க்பராது ஒரு க்டடுற் உள்ளதரா என்பகத கதடவும்:

ஒரு க்டடுற்றய உருவராககுவதற்கு முன, அகத தறெ்ப்பில் தற்க்பராது ல்சயதி க்டடுற்கள் , ஒருகவறள ்சற்று 

வித்தியரா்சமரான ஒரு ல்பயரின ககீழ இல்ெராதறத உறுதி ல்சயது லகராள்ள முயற்்சி ல்சயயவும்  

ii.  குைி்பபுகறளச க்சகரி்ப்பது:

நவீஙகள் எழுதவிருககும் தகவலுககரான ஆதரா்ஙகறளச க்சகரி்ப்பது: ஒரு எனற்சககளரா்படீியராவில் (தகவல் 

களஞ்சியத்தில்) உஙகள் க்டடுற்றயச க்சர்்ப்பதற்கு, ஒரு விஷயம் ல்சயதிதராள்கள் , நராளிதழகள் மற்றும் 

புத்தகஙகள் க்பரானை நம்்பகமரான ஆதரா்ஙகள் மூெமராக க்பராதியளவு ்சரி்பரார்கக்ப்படககூடியதராக இருகக 

கவண்டும். க்டடுற்களுககரான ஆதரா்ஙகறளச க்சகரி்ப்பதற்கரான வழிகள் குைித்த விளககமரான அைிவுற்கள் 

விகி்படீியராவின WP:CITE  ்பககத்தில் கராைெராம்.

iii.  ்பினவரு்பறவ க்பரானை தறெ்பபுகள் லதராடர்்பரான ஒரு ்பககத்றத உருவராககுவறத விககி்படீியரா 

அனுமதி்ப்பதில்றெ:

 •  லதராழிலுககராக உஙகள் ல்பராருறள விளம்்ப்்ப்படுத்துவது

 •  தனி்ப்ப்டட ஆயவுற் அல்ெது முதனறம ஆயவு

 •  க்பராதியளவு கமற்ககராள் இல்ெராமல் , குைி்ப்பிடும் ்படியராக இல்ெராத தறெ்பபுகள்

 •  உஙகளுடன கந்டியராககவரா அல்ெது மறைமுகமராககவரா லதராடர்புறடய க்டடுற்கள்

 •  ஒரு ந்பர் அல்ெது நிறுவனத்தின மீதரான தராககுதல்கள்

 •  ஆதரித்து க்பசுவதற்கரான மற்றும் ்சர்சற்சககுரிய தறெ்பபுகள்

 •  உள்ளூர் விஷயஙகளில்-ஆர்வம் லகராண்ட க்டடுற்கள்

 •  புதிய ல்சயதி நிகழச்சிகள்

iv. விகி்படீியராவில் உஙகள் ல்சயதிக்டடுற்களுககு ்பஙகளி்ப்பதற்கரான ஆகெரா்சறனகள் : 

•  விளம்்ப்்ப்படுத்த்ப்படும் லமராழிறயச க்சர்கக கவண்டராம்

•  நவீஙகள் க்சர்ககும் அல்ெது எடி்ட ல்சயயும் எநத உள்ளடகக விஷயத்திலும் ஒரு நடுநிறெயரான , 

்பரா்்ப்ட்சமற்ை லதரானிறய ்ப்ராமரிககவும். 

•  வராடிகறகயராளருடன / தறெ்பபுடன உஙகளுககு உள்ள உைறவத் லதரிவிககவும்

•  ்பர்்சனல் அகவுன்டற்ச உ்பகயராகித்து ஒரு ்பககத்றத உருவராககவும்.

•   உதவிறய நராடவும்: இகத க்பரானை தறெ்பபுகளில் கவறெ ல்சயதிருககும் ஒரு ஸ்்பரான்சற்த் 

(தனனரார்வத்துடன எடி்ட ல்சய்பவர்) கதடவும், அல்ெது ல்சயதிக்டடுற்களுககரான ஐடியராககறள ்சமர்்பிககவும்.

்ணிைி்பபீடிோ்ணில் ஒரு ஹ்பகஜ உரு்ாக்கு்்தற்ைான ்படிைள 

்படி 1

நவீஙகள் தற்க்பராதுள்ள 
உ்பகயராகி்ப்பராளர் (எக்சிஸ்டிங 
யூ்சர்) எனைரால் உஙகள் 
அகவுனறட ற்சன-இன ல்சயயவும் 
அல்ெது நவீஙகள் யூ்சர் இல்றெ 
எனைரால் நவீஙகள் புதிய ஒனறை 
உருவராககெராம். ஆர்டிகிள்ஸ் ஃ்பரார் 
கிரிகயஷனில் விமர்்சனத்திற்கராக 
மற்றும் லவளியிட்ப்படுவதற்கராக 
உஙகள் ல்சயதி க்டடுற்றய 
்சமர்்பி்ப்பதன மூெமராக ற்சனிங 
இன ல்சயயராமலும் ஒரு க்பறெ 
நவீஙகள் உருவராககெராம்.
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்படி 2

்சர்ச ்பராக்சில், உஙகள் க்டடுற்யின 

தறெ்பற்ப றட்ப ல்சயயவும் , 

்பினனர் ககரா என்பறத களிக 

ல்சயயவும். 

நவீஙகள் ககராரிகறக ல்சயத க்பஜ 

இல்றெ எனைரால், ்சர்ச க்பஜ “யூ 

கம கரிகய்ட த க்பஜ” (நவீஙகள் 

க்பறெ உருவராககெராம்) என்பறத 

லதரிவிககிைது , அறதத் லதராடர்நது 

க்டடுற்யின ல்பயர் ்சிவ்ப்பில் 

கதரானறும், உஙகள் ல்சயதி க்டடுற் 

உருவராககுவதற்கு நவீஙகள் ்சிவ்பபு 

நிைத்தில் உள்ள க்டடுற் ல்பயற்  

களிக ல்சயயெராம்.

்படி 3

இது ஒரு கராெியரான எடி்டடிங 

வினகடராறவத் திைககும். அநத 

்பககத்தின கமகெ டிஸ்்பிகள 

ல்சயய்ப்ப்டட அைிவுற்கறள 

வரா்சிககவும் மற்றும் ஒரு 

வினகடராவில் எழுதத் லதராடஙகவும்.

்படி 4

இ்பக்பராது அநத ்பககத்தின ககீகழ 

உள்ள ’எடி்ட ்சம்மரி ‘ க்டடத்தில் 

நவீஙகள் ல்சயத மராற்ைஙகறள 

சுருககமராக விளககவும்.

்படி 5

‘கஷரா ்பரிவயூ’ ்ப்டடன மீது 

களிக ல்சயவதன மூெமராக 

உஙகள் மராற்ைஙகறள நவீஙகள் 

முனனதராககவ ்பரார்ககெராம். 

(்பரிவயூ ல்சயயெராம்). நவீஙகள் 

மராற்ைம் ல்சயத லடகஸ்டிற்கரான 

உஙகள் மராற்ைஙகறள நவீஙகள் 

ஒ்ப்பிட விரும்்பினரால், ‘கஷரா 

க்சஞ்சஸ்’ ்ப்டடறனத் த்டடவும். 

உஙகள் கவறெயுடன உஙகளுககு 

திரு்பதி ஏற்்ப்டடவுடன , ‘க்சவ 

க்பஜ’ ்ப்டடறன களிக ல்சயயவும்.
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தமஹசஜிங ஹசக்க்ைான அைிமுைம்: ்ாட்ைாப்

வரா்ட்சரா்ப என்பது ஒரு விளம்்ப்ம்-இல்ெராத லமராற்பல் அ்பளிககஷன லமக்செிங அ்பளிககஷன ஆகும், இது 

உ்பகயராகி்ப்பளர்கள் லடகஸ்்ட மற்றும் மீடியரா தகவல்கறள இனடர்லன்ட கட்டடரா ்பளரான அல்ெது றவ-ஃற்ப 

மூெமராக ்பரிமராைிக லகராள்வதற்கு உஙகறள அனுமதிககிைது. உ்பகயராகி்ப்பராளர்கள் எஸ் எம் எஸ்-கராக ்பைம் 

ல்சலுத்த கவண்டிய கதறவ இல்றெ ஆனரால் அநத அ்பளிககஷறன உ்பகயராகி்ப்பதற்கராக ஒரு ்சிைிய வருடராநதி் 

க்டடைம் வசூெிகக்ப்படுகிைது. ஐஃக்பரான உ்பகயராகி்ப்பளர்கள் அ்பளிககஷறன டவுனகெரா்ட ல்சயவதற்கு $1.99  

ல்சலுத்துகிைரார்கள். அகத ்சமயத்தில் ஆன்ட்ராயடு ஸ்மரார்்ட ஃக்பரான மற்றும் மற்ை ஃக்பரான உ்பகயராகி்ப்பராளர்கள் 

வரா்ட்சரா்பற்ப ஒரு வருடத்திற்கு இெவ்சமராக டவுனகெரா்ட ல்சயயது ்்சிககெராம். ஒரு வருடத்திற்கு ்பின , 

வரா்ட்ரா்பற்ப உ்பகயராகி்ப்பதற்கரான ்ச்பஸ்கரி்பஷன க்டடைமராக $0.99 வசூெிகக்ப்படுகிைது. 

ஆன்ட் ்ராய்டு - அடிப்்பக்டேணிலான ஸ்மார்ட் ஃஹ்பான்ைள / ஹ்டப்தலட்டுை்ளளில் ்ாட்சாப்க்ப 

உ்பஹோைிப்்ப்தற்ைான ்படிைள

்படி 1
உஙகள் ஸ்மரார்்ட ஃக்பரான / கட்பலெ்ட மீது 

‘லமனு’ வராய்ப்பிற்கு ககு ல்சல்ெவும்

்படி 2

லமனுவில் . ‘்பகள ஸ்கடரார்’ மீது த்டடவும். 

ஆ்பஸ், புத்தகஙகள் , திற்்ப்படஙகள் 

மற்றும் ககம்ற்ச உள்ளடககிய ஆன-

ஸ்கரீன லமனுககள் இறடகய கநவிகக்ட 

ல்சயவதன (்பயன்படுத்துவதன)  மூெமராக 

நவீஙகள் அ்பளிககஷனகள் மற்றும் உள்ளடகக 

விஷயஙகறளக கண்டு ்பிடிககெராம்.

்பேணிற்சி 4

1.   ்ணிைி்பபீடிோ த்தாழிலுக்ைாை த்பாருட்ைக்ள ்ணி்ளம்்ப்ரப்்படுதது்க்த அனும்திக்ைிைது.

 உண்கம         த்பாய்

2.   யூ ட்யூ்பணில் ்தனளிோர் ்டீிஹோக்ைக்ளப் ்பார்்ப்தற்கு உஙைளுக்கு ஒரு லாைின் அைவுன்ட் ஹ்தக்

 உண்கம         த்பாய்   

3.   யூ ட்யூ்பணில் ்டீிஹோ ஹமஹனஜக்ர உ்பஹோைிதது ஒரு ்டீிஹோ்ணின் ப்க்ர்சி தசட்டிஙகை ேீஙைள 

மாற்ைலாம்.

 உண்கம         த்பாய்

4.   உஙைள ்தனளிப்்பட்்ட ைட்டுக்ரைள அல்லது மு்தன்கம ஆய்வுைள குைிதது ்ணிைி்பபீடிோ்ணில் ஒரு 

்பக்ைதக்த ேீஙைள உரு்ாக்ைலாம்.

 உண்கம         த்பாய்

5.  ் ணிைி்பபீடிோ்ணில் ஒரு த்ப்ஹ்பகஜ உரு்ாக்கும் ஹ்பாது ேீஙைள ்ணி்ளம்்ப்ரம் தசய்்்தற்ைான 

தமாழிகே  ஹசர்க்ை கூ்டாது.

 உண்கம         த்பாய்



இன்்டர்தனட்க்ட உ்பஹோைிதது த்தா்டர்பு தைாள்து 

109ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்ப்டட ஆ்பஷனகளில் 

(வராய்பபுகளில்) ஒனைின மீது களிக ல்சயயவும். 

உதரா்ைமராக, நவீஙகள் ஆ்பஸ் மீது களிக 

ல்சயதிருநதரால், இது ககடகரீஸ், கேராம் , 

டரா்ப ல்பயடு , டரா்ப ஃ்பரீ க்பரானை லவவகவறு 

இறை-்பிரிவுகறளக லகராண்டிருககும் 

அ்பளிககஷன ்பிரிறவத் திைககும், 

இ்பக்பராது ்சர்ச ்பராரில் வரா்ட்சரா்பற்ப றட்ப 

ல்சயயவும். அ்பளிககஷனகளின ஒரு ்ப்டடியல் 

்பரா்பஅ்ப ஆகும். ்சரியரானறத கண்டைியவும் 

மற்றும் அதன மீது களிக ல்சயயவும்.

உஙகள் ஸ்மரார்்ட ஃக்பரான/ கட்பலெ்ட மீது 

வரா்ட்சரா்பற்ப இனஸ்டரால் ல்சயவதற்கு 

‘இனஸ்டரால்’ ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும். 

இ்பக்பராது, வரா்ட்சரா்ப்பற்ப திை்ப்பதற்கு, ஓ்பன 

மீது களிக ல்சயயவும்.  

இ்பக்பராது ்சரி்பரார்்பதற்கரான கரா்ைஙகளுககு 

அது உஙகள் ஃக்பரான நம்்பற் றட்ப ல்சயயச 

ல்சரால்லும். அறத றட்ப ல்சயயவும் மற்றும் 

‘ஓகக’ ்ப்டடறன அழுத்தவும்.

இ்பக்பராது உஙகள் ல்பயற் றட்ப ல்சயயவும்  

மற்றும் நவீஙகள் விரும்்பினரால் ்பல்ராஃற்பல் 

ஃக்பரா்டகடராறவ அ்பகெரா்ட ல்சயயவும் மற்றும் 

‘லநகஸ்்ட’ என்பறத அழுத்தவும்.
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

அவர்களுறடய ்சராதனஙகளில் வரா்ட்சரா்ப 

லகராண்டிருககும் ந்பர்களுககு, வரா்ட்சரா்ப 

தரானராககவ உஙகள் கரானடராக்ட ெிஸ்்ட 

முழுவறதயும் இம்க்பரார்்ட ல்சயயும் நவீஙகள் 

்சரா்ட ல்சயய விரும்பும் கரானடராகறட ்சர்ச 

்பராரில் ்சர்ச ல்சயயவும் ்பினனர் அநத 

கரானடராகடில் களிக ல்சயயவும்.

இ்பக்பராது ்பககத்தில் உள்ள ஸ்கரீன 

கதரானறும். ஸ்கரீனின ககீகழ 

அளிகக்ப்ப்டடிருககும் க்டடத்தில் நவீஙகள் 

உஙகள் லமக்சறெ றட்ப ல்சயயெராம். ககீகழ 

இடது மூறெயில் அளிகக்ப்ப்டடிருககும் 

்ப்டடறன உ்பகயராகித்து லமக்செில் இகமராெி 

(உைர்வுகறள லவளி்ப்படுத்தும் ்சிறு 

வற்்படஙகள்) நுறழகக்ப்படெராம் மற்றும் 

ஆடிகயரா லமக்சஜகள் ககீகழ வெது மூறெயில் 

அளிகக்ப்ப்டடிருககும் ்ப்டடறன உ்பகயராகித்து 

அனு்ப்ப்ப்படெராம். 

இ்பக்பராது வ வீடிகயராககள் , ஃக்பரா்டகடராககள் 

, உஙகள் தற்க்பராறதய இடம் மற்றும் 

கரானடராகடுகறள அனு்பபுவதற்கு, கமகெ 

வெது ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும் மற்றும் 

உஙகள் விரு்ப்பத்திற்கு ஏற்்ப இநத வராய்பற்பத் 

கதர்நலதடுககவும்.

்ாட்சாப்்பணின் த்வ்ஹ்று அம்சஙைக்ள உ்பஹோைிப்்பது 

வரா்ட்சரா்ப்பின மற்ை அம்்சஙகறள உ்பகயராகி்ப்பதற்கு , உஙகள் ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானின வெது அல்ெது இடது ்ப்டடன 

மீது களிக ல்சயயவும் மற்றும் ஒரு புதிய ஸ்கரீன கதரானறும். 

(i) நவீஙகள் ஒரு ந்பருடன ஒரு ்சரா்டறடத் லதராடஙக விரும்்பினரால் ‘நயூ ்சரா்ட’ என்பதன மீது களிக ல்சயயவும். 

(ii) ஒரு இட த்தில் ஒக் ்சமயத்தில் இ்ண்டு அல்ெது அதிகமரான ந்பர்கள் லகராண்ட ஒரு குழுறவ உருவராககுவதற்கு 

‘நயூ குரூ்ப’ ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்

(iii) அகத லமக்சஜகறள ஒனறுககும் அதிகமரான ந்பர்களுககு அனு்பபுவதற்கு ‘நயூ ்ப்ரா்டகராஸ்்ட ்ப்டடியல்’ மீது 

களிக ல்சயயவும்.  

(iv) கரானடராக்டஸ் ெிஸ்டிற்கு ல்சல்வதற்கு ‘கரானடராக்டஸ்’ ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்.

(v) நவீஙகள் உஙகள் ஸ்கடடற்ச அ்பகட்ட ல்சயய விரும்்பினரால் ‘ஸ்கடடஸ்’ ்ப்டடன மீது 

களிக ல்சயயவும் அருகராறமயில் உள்ள ஸ்கரீன கதரானறும். முனனிரு்ப்பராக (டிஃ்பரால்டராக) 

அளிகக்ப்ப்டடிருககும் நிறெகளில் ஏதராவது ஒனறை நவீஙகள் கதர்நலதடுககெராம் அல்ெது 

நவீஙககள ஒனறை ல்சராநதமராக எழுதெராம். 

(vi) நவீஙகள் உஙகள் ல்ச்டடிஙற்ச மராற்ை விரும்்பினரால், ‘ல்ச்டடிஙஸ்’ ்ப்டடன 

மீது களிக ல்சயயவும். ஒரு ஸ்கரீன கதரானறும்

(a) கமலும் தகவல் கதடுவதற்கு ‘லேல்்ப’ ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்

(b) உஙகள் ல்பயர் மற்றும் ்பல்ராஃற்பல் ஃக்பரா்டகடராறவ மராற்றுவதற்கு 

‘்பல்ராஃற்பல்’ ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்.

(c) ்பற்வ்சி ல்ச்டடிஙற்ச மராற்றுவதற்கு , ்பைம் ல்சலுத்துவது, நம்்பற் 

மராற்றுவது, அகவுனறட லடலீ்ட ல்சயவது மற்றும் லந்டலவரார்க ்பயன்பரா்டறடத் 

லதரிநது லகராள்வதற்கு ‘அகவுன்ட’ ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும். 



இன்்டர்தனட்க்ட உ்பஹோைிதது த்தா்டர்பு தைாள்து 

111ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

(d) உஙகள் ்சரா்ட , கநரா்டடிஃ்பிககஷனஸ் மற்றும் கரானடராக்ட லதராடர்்பரான ல்ச்டடிஙற்ச மராற்றுவதற்கு ‘்சரா்ட 

ல்ச்டடிஙகஸ்’ , ‘கநரா்டடிஃ்பிககஷனஸ்’ மற்றும் கரானடராக்டஸ் மீது களிக ல்சயயவும்.

ஹசாஷிேல் தேட்த்ார்ைிங த்தா்டர்்பான சட்்டப் ்பணி்ரசசகனைள 

க்சராஷியல் லந்டலவரார்கிங இநதியராவில் மிக அதிகமராக ்பி்்பெமறடநது வருகிைது மற்றும் இது ்பெ ்ச்டட 

ரீதியிெரான ்பி்ச்சறனகறள எழு்ப்பியிருககிைது , ல்பரும்்பராலும் குடிமுறை மற்றும் குற்ைவியல் ல்பராறு்பபுகளுககு 

வழிவகுககும் ஆனறென நடவடிகறககள் அல்ெது கடறமகறள்ப புைககைி்ப்பது லதராடர்்பரானதராகும் 

அைிவு்சரார்நத ல்சராத்திற்கரான உரிறமகள் முதல் தகவல் லதராழில் நு்ட்ப ்ச்டடஙகள் வற் உள்ள ்பெத்்ப்ப்டட 

்ச்டடஙகள் , க்சராஷியல் லந்டலவரார்கிங நடவடிகறககள் அல்ெது கடறமகறள்ப புைககைி்ப்பதற்கும் ல்பராருநதும். 

க்சராஷியல் லந்டலவரார்கிங மீடியரா என்பது , இநதியராவின தகவல் லதராழில் நு்ட்ப ்ச்டடம் 2000 (ஐடீ ்ச்டடம் ்ச்டடம் 

2000) -ன அர்த்தத்திற்குள் ஒரு “நடுநிறெயராள்ராக” உள்ளது. இதனரால், க்சராஷியல் லந்டலவரார்கிங இறையதளஙகள் 

கமற்லகராள்ளும் லவவகவறு நடவடிகறககள் அல்ெது கடறமறய புைககைி்ப்பது  ்ச்டடஙகளின ககீழ தண்டறனககு 

உரியறவ.  உதரா்ைத்திற்கு , இநதியராவில் ஆனறென கரா்பபுரிறம விதிமுறைகள் உ்ட்பட  ஆனறென ஐ ்பி 

ஆர்’ விதிமீைல்களுககு க்சராஷியல் லந்டலவரார்கிங இறையதளஙகளுககு ்ச்டடரீதியராக  ல்பராறு்பபுவகிககிைது. 

க்சராஷியல் மீடியராறவ உ்பகயராகி்ப்பதுடன லதராடர்பு்படுத்த்ப்படகூடிய மற்ை ்சிெ ்ச்டடத்திற்கு புைம்்பரான 

நடவடிகறககள்  ்பினவரு்பறவயராகும் :

(i)  க்பசசு சுதநதி்ம்

(ii)  ்பி்ச்சறனகறளத் கதடுவது மற்றும் தராககுவது 

(iii)  கரா்பபுரிறம விதிமுறைகள் மற்றும் மற்ை அைிவு்சரார்நத உரிறமகள்

(iv)  தனி்ப்ப்டட விளம்்ப்ம் மற்றும் தனி்ப்ப்டட உரிறமகறள மீறுதல்

(v)  ககீழத்மரான  அல்ெது அவமரானம் ஏற்்படுத்தும் உள்ளடகக விஷயஙகள்/ வராககியஙகள்

இநதிய அ்்சியல் ்ச்டடறம்பபு , தகவல் லதராழில் நு்ட்ப ்ச்டடம் ்பிரிவு 66 A என்பதன ககீழ ்சிெ விதிகள் மற்றும் 

நி்பநதறைகள் ல்சரால்ெ்ப்ப்டடிருககிைது, இது ஒரு கம்்பயூ்டடர் ஆதரா்ம் அல்ெது லதராடர்்பிற்கரான ்சராதனம் 

மூெமராக ்பினவரும் எறதயராவது அனு்பபும் ஒரு ந்பருககு  தண்றட அளிககிைது -

(a) குரு்மராக கராயம் ஏற்்படுத்தும் அல்ெது ்பயமுறுத்தும் இயல்ற்பக லகராண்ட ஏதராவது தகவல்;

(b) லதராடர்ச்சியராக இத்தறகய கம்்பயூ்டடர் ஆதரா்ம் அல்ெது லதராடர்புகளுககரான ்சராதனத்றத உ்பகயராகித்து 

எரிச்சல் , அல்சௌகரியம், அ்பராயம், தறட , அவமரானம் , கராயம் , குற்ைவியல் அசசுறுத்தல், விக்ராதம் , 

லவறு்பபு அல்ெது தவீறம ஏற்்படுத்தும் கரா்ைம் தவி் ல்பராய என அவருககு லதரிநத ஏதராவது தகவல் 

(c)  எரிச்சல் அல்ெது அல்சௌகரியம் ஏற்்படுத்துவதற்கரான கரா்ைத்திற்கரான ஏதராவது எலெக்ட்ரானிக லமயில் 

அல்ெது எலெக்ட்ரானிக லமயில் லமக்சஜ தகவல் அல்ெது அனு்ப்ப்படு்பவர் அல்ெது ல்பறு்பவருககு 

இத்தறகய தகவல்கள் எஙகிருநது வருகிைது என்பறத்ப  ்பற்ைி ஏமராற்றுவது அல்ெது தவைராக வழிகரா்டடுவது 

  ஒரு குைி்ப்பி்டட கராெத்திற்கரான லெயில் தண்டறனயுடன , இது அ்ப்ராதத்து்டன மூனறு வருடஙகள் வற் 

நவீ்டடிகக்ப்படெராம்.

்பேணிற்சி 5

1.      இ்ற்ைில் எநத்தந்த தேட்த்ார்ைிங ஹசக்ைளுக்கு , உ்பஹோைிப்்ப்தற்கு ேீஙைள ஒரு சிைிே 

்ரு்டாந்தி்ர ைட்்ட்தக்த தசலுத்த ஹ்ண்டிே ஹ்தக் உள்ளது? 

 ஃஹ்பஸ்புக்         லிஙக்டின்      ்ாட்ைாப்

2.     ் ாட்சாப்்பணில் , ைீஹழ இ்டது மூகலேணில் உள்ள ்பட்்டகன ்தட்டு்்தன் மூலமாை இ்ற்ைில் 

எநத்தந்த ஹசக்ைள உ்பஹோைிக்ைப்்ப்டலாம்?

 ஆடிஹோ தமஹசஜ்  இஹமாஜி  ்டீிஹோசாட்

3.     ் ாட்சாப்்பணில், ைீஹழ ்லது மூகலேணில் உள்ள ்பட்்டன் மூலமாை எந்த ்கைோன ஹசக் 

அனுப்்ப்ப்டலாம்?

 ஆடிஹோ தமஹசஜ்ைள   ்டீிஹோ சாட்     அட்்டாசதமன்ட்ஸ்

4.     ் ாட்சாப்்பணில் இ்ரண்டு அல்லது அ்திைமான ே்பர்ைள தைாண்்ட ஒரு குழு்ணினரு்டன் சார் 

தசய்்்தற்கு , எந்த ்பட்்டன் க்்ளளிக் தசய்ேப்்ப்ட ஹ்ண்டும்?

 நயூ க்ரூப்         நயூ சார்       ைான்்டாக்ட்ஸ்

5.    ் ாட்சாப்்பணில் உள்ள த்பேர் அல்லது ஃஹ்பாட்ஹ்டாக் மாற்று்்தற்கு இ்ற்ைில் எநத்தந்த 

ஆப்ஷன்ைளுக்கு (்ாய்ப்புைளுக்கு) ோம் தசல்ல ஹ்ண்டும்?

 அைவுன்ட்          ப்த்ராஃக்பல்        சாட் தசட்டிஙைஸ்  
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ைற்ை்தன் ்ணிக்ளவுைள

இநத ்பிரிவின இறுதியில், உஙகளரால் ்பினவரும் ல்சயல்கறளச ல்சயய முடியும்:

• விவ்சராயம் மற்றும் கல்வி க்பரானை வராழவராதரா்ம் லதராடர்்பரான தகவறெத் கதடுவது

•  ஆனறெனில் ்பயன்பரா்டடு ்பில்கறளச ல்சலுத்துவது

•  ஆனறெனில் ்யில் மற்றும் ்பஸ் டிகலக்டடுகறள்ப முன்பதிவு ல்சயவது

•  லவவகவறு அ்்சராஙக தி்டடஙகறள்ப ்பயன்படுத்தும் ல்சயல்முறைறய விளககுவது

்பா்டத ்திட்்டம்

I. விவ்சராயம் மற்றும் கல்வி க்பரானை வராழவராதரா்ம் லதராடர்்பரான தகவறெ்ப ்பயன்படுத்துவது

II.  ்பயன்பரா்டடு ்பில்கறள ஆனறெனில் ல்சலுத்துவது

III. ஆனறெனில் ்யில் மற்றும் ்பஸ் டிகலக்டடுகறள புக ல்சயவது

IV. அ்சு தி்டடஙகளுககரான தகவறெக கண்டைிவது

5 இன்்டர்தனட் 
்பேன்்பாடுைள
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113ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

I.  ்ணி்சாேம் மற்றும் ைல்்ணி ஹ்பான்ை ்ாழ்ா்தா்ரம் த்தா்டர்்பான 
்தை்கலப் த்பறு்து

்பேணிர் மார்தைட் ்ணிகலக்ைான அைிமுைம்
இநதிய ெனத் லதராறகயில் எழு்பது ்சதவிகிதத்தினர் கி்ராம்பபுை ்பகுதியில் வராழகிைரார்கள் மற்றும் விவ்சராயம் 

மற்றும் லதராடர்புறடய நடவடிகறகறயச ்சரார்நகத இருககிைரார்கள் இநதிய ல்பராருளராதரா்த்தில் விவ்சராய 

துறையின முககியத்துவத்றதக அஙககீகரித்து , இநதிய அ்்சராஙகத்தின விவ்சராய அறமச்சகம், விவ்சராயம் மற்றும் 

ஒத்துறழ்பபு துறை வழககமராக விவ்சராயம் ்சரார்நத புள்ளி விவ்ஙகறளச க்சகரிககிைது மற்றும் ்ப்ராமரிககிைது 

மற்றும் www.agmarknet.nic.in இறையதளம் மூெமராக ்பஙகுதரா்ர்கள் ்பயன்படுத்தககூடியதராக ஆககுகிைது. இநத 

இறையதளம் மூெமராக விவ்சராயிகள் லமராத்த விற்்பறனககரான உற்்பத்தி ல்பராரு்டகளுககரான கத்சிய அளவிெரான 

மரார்லக்ட தகவறெ்ப ல்பைெராம். ஒரு எளிறமயரான இனடர்லன்ட கலனக்ஷனுடன , அவர்கள் லவவகவறு உற்்பத்தி 

ல்பராரு்டகளுககு  சுெ்பமராக தின்சரி மரார்லக்ட விறெகறளக கண்டைியெராம் மற்றும் தகவல் ல்பற்று வராஙகுவது 

மற்றும் விற்்பறன ல்சயவது குைித்த முடிவுகறள எடுககெராம்.

தகவல் ேிநதி , ஆஙகிெம், ்பஞ்சரா்பி, லதலுஙகு, தமிழ க்பரானை உள்ளூர் லமராழிகளில் தகவல் ல்பை்ப்படெராம். 

லமராத்தவிற்்பறன விறெ குைித்த அவவ்பக்பராறதய தகவல் தவி், விவ்சராய துறை லதராடர்்பரான கடனகள் ,  

லகராள்றககள் மற்றும்  விதிமுறைகள் மீதரான தகவறெ நவீஙகள் ல்பைெராம். இதனரால் விவ்சராயிகள் அருகராறமயில் 

உள்ள மரார்லக்டடில் அவர்கள் உற்்பத்தி ல்சயயும் ல்பராரு்டகறள நல்ெ விறெகளில் விற்்பறன ல்சயயெராம்.

அரிசி ்பேணிருக்ைான அவ்்ப்ஹ்பாக்தே ்ணிகலகே த்பறு்்தற்ைான ்படிைள 

உஙகள் மராநிெத்தில் அரி்சியின லமராத்த விற்்பறன மரார்லக்ட விறெறய்ப ல்பறுவதற்கு, நவீஙகள் ்பினவரும் 

்படிகறள்ப ்பின்பற்ை கவண்டும். 

்படி 1
அகமரார்கலன்ட லவ்பக்பெிற்கு 

ல்சல்ெவும் (www.agmarknet.nic.in)

்படி 2

உத்தி் ்பி்கத்ச மராநிெத்தில் 
அரி்சியின விறெறய நவீஙகள் 
்சரி்பரார்கக விரும்்பினரால் , டிஸ்்பிகள 
ல்சயய்ப்ப்டடிருககும் ்பககத்தில் 
‘மரார்லக்ட புல்லெ்டடினஸ்’ ்பகுதியின 
ககீழ ‘கட்ட-றவஸ் ்பற்்சஸ் 
ஃ்பரார் ஸ்ல்ப்சிஃற்படு கராமராடி்டடி’ 
(கததி-வராரியராக குைி்ப்பிட்ப்ப்டட 
ல்பராருளுககரான விறெகள்) ெிஙறக  
களிக ல்சயயவும். (கேராம் க்பெின 
கமகெ ‘ ஃ்பரார் கமரார் கலவரீஸ் 
ஆன ்பற்்சஸ் அண்டு அற்வல்ஸ் 
களிக ேியர்’ (விறெகள் மற்றும் 
புதிய வ்வுகள் குைித்த கமலும் 
உள்ள  ககள்விகளுககு இஙகக 
களிக ல்சயயவும்) ெிஙக மீதும் 
நவீஙகள் களிக ல்சயயெராம்). 

்படி 3

நவீஙகள் ெிஙகில் களிக ல்சயயும் 

க்பராது, ஒரு புதிய ்பககம் திைககும்  

இநத ்பககத்தில் , எநத வருடம் 

மற்றும் மராதத்திற்கு நவீஙகள் 

்பயிரின விறெறய லதரிநது 

லகராள்ள விரும்புகிைவீர்கள் என்பறத 

கதர்நலதடுககவும்.
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்படி 4

அதன ்பினனர் அநத மராநிெத்தின 

ல்பயற் கதர்நலதடு்ப்பதற்கரான 

வராய்பற்ப நவீஙகள் ்பரார்்ப்பரீ்கள் 

்ப்டடியெிெிருநது , உஙகளுககு 

எநத மராநிெத்தின தகவல் கதறவ 

என்பறத கதர்நலதடுககவும் 

(இஙகக, உத்தி் ்பி்கத்சத்றத 

கதர்நலதடுககவும்).

்படி 5

மராநிெத்றத கதர்நலதடுத்தவுடன , 

மற்லைராரு ல்ப்டடி கதரானறும் அதில் 

நவீஙகள் ல்பராருறளத் கதர்நலதடுகக 

கவண்டும். ல்பராரு்டகளின 

்ப்டடியெிெிருநது , ‘ற்ஸ்’ மீது 

களிக ல்சயயவும்.

்படி 6

‘அரி்சி’ கதர்நலதடுகக்ப்ப்டடவுடன, 

‘்ச்பமி்ட’ ்ப்டடன மீது களிக 

ல்சயயவும்,  இது க்டடத்திற்கு ககீகழ 

கதரானறும்.  

்படி 7

இ்பக்பராது, கதர்நலதடுகக்ப்ப்டட 

மராதத்தின லவவகவறு கததிகளுககு 

உத்தி் ்பி்கத்சத்தின லவவகவறு 

விவ்சராய மரார்லக்டடுகளின 

அரி்சியின விறெகள் குைித்த 

அைிகறகறய நவீஙகள் ்பரார்்பரீ்கள்.  

மார்தைட்-்ாரிோை மற்றும் த்பாருள -்ாரிோன அைிக்கைகே உரு்ாக்கு்து

்படி 1

மரார்லக்டடில் உள்ள அறனத்து 

ல்பராரு்டகளின விறெறயயும் 

நவீஙகள் லதரிநது லகராள்ள 

விரும்்பினரால், மரார்லக்ட 

புல்லெ்டடின  ல்சக்ஷனில் , 

‘மரார்லக்ட-றவஸ், கமராடி்டடி-

றவஸ் லடயெி ரி்பக்பரார்்ட’ 

(மரார்லக்ட -வராரியராக , ல்பராருள்-

வராரியராக தின்சரி அைிகறக’) மீது 

களிக ல்சயயவும்.
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115ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

்படி 2

மற்லைராரு ்பககத்திற்கு நவீஙகள் அறழத்துச 

ல்சல்ெ்ப்படுவ வீர்கள். ககெண்டரிெிருநது 

கததிறயத் கதர்நலதடுககவும் அதன ககீகழ 

மராநிெஙகளின ஒரு ்ப்டடியல் கதரானறும்.  

இநத ்ப்டடியெிெிருநது ,உத்த் ்பி்கத்சம் 

என்பறத கதர்நலதடுககவும் மற்றும் 

‘்ச்பமி்ட’ ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும். 

(நவீஙகள் ஒனறுககும் அதிகமரான 

மராநிெத்தின ல்பயற்த் கதர்நலதடுகக 

விரும்்பினரால் , <CTRL> ககீறய அழுத்திக 

லகராண்டி மராநிெஙகளின ல்பயர்கள் மீது 

களிக ல்சயயவும்). 

்படி 3

அநத ஸ்கரீன மீது மரார்லக்டடுகளின 

ஒரு ்ப்டடியல் கதரானறும். 

நவீஙகள் விறெ லதரிநது லகராள்ள 

விரும்பு்பறவகளுககு க்டடஙகறள டிக 

ல்சயயவும் மற்றும் இநத ்ப்டடியெின 

ககீழ உள்ள ்ச்பமி்ட ்ப்டடன மீது களிக 

ல்சயயவும்

்படி 4

இநத இறையதளம் இ்பக்பராது நவீஙகள் 

கதர்நலதடுத்திருககும் மரார்லக்ட 

/ மரார்லக்டடுகள் குைித்த ஒரு 

விளககமரான அைிகறகறய டிஸ்்பிகள 

ல்சயயும். ்பயிர் ்சநறதயில் விறெ 

குைித்த அவவ்பக்பராறதய தகவறெ 

எ்ப்படி கதடுவது என்பறத நவீஙகள் 

இ்பக்பராது கற்றுக லகராண்டிரு்ப்பதரால், 

இறையதளத்தில் கிறடககினை மற்ை 

வராய்பபுகறள நவீஙகள் ஆ்ராயெராம்.

்ானளிகல முன்னைி்ணிப்பு மீ்தான ்தை்கலத ஹ்தடு்து

இ்பக்பராலதல்ெராம், தற்க்பராறதய வரானிறெ மற்றும் இது குைித்த கடநத கராெ விவ் குைி்பபுகள் ்பற்ைிய நிெ 

தகவறெ ஒருவர் லதரிநது லகராள்ளககூடிய ்பெ இறையதளஙகள் உள்ளது.  www.weatheronline.in, www.weatherforecastmap.

com, க்பரானை ்சிெ முககியமரான இறையதளஙகள்,  இநதியராவில், இநதிய அ்்சராஙகத்தின புவி விஞரான 

அறமச்சகத்தின ககீழ உள்ள இநதிய வரானிறெத் துறை வரானிறெ ஆ்ராயச்சி மற்றும் வரானிறெ முனனைிவி்ப்பிற்கு 

ல்பராறு்பபுவகிககிைது. அறனத்து  தகவல்களும் அதன இறையதளமரான www.imd.gov.in ல் கிறடககிைராது 

 www.imd.gov.in இக்ே்த்ளதக்த உ்பஹோைிதது ்ானளிகல ்தை்கலத ஹ்தடு்்தற்ைான ்படிைள

்படி 1

அ்ட்ஸ் ்பராரில் www.imd.gov.in என்பறத 

றட்ப ல்சயயவும். இநத இறையதளத்தின 

கேராம் க்பஜ கதரானறும். நவீஙகள் ேிநதி 

லமராழியில் ்பரார்கக விரும்்பினரால் அநத 

்பககத்தின வெது ்பககத்தில் டிஸ்்பிகள 

ல்சயய்ப்ப்டடிருககும் ேிநதி ெிஙக  மீது 

களிக ல்சயயவும். 
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்படி 2

நவீஙகள் ்பயன்படுத்திக லகராள்ளககூடிய 

லவவகவறு தகவல் இநத ்பககத்தின 

கமகெ இடது ்பககத்தில் டிஸ்்பிகள 

ல்சயய்ப்ப்டடிருககிைது. வரானிறெ்ப ்பற்ைி 

லதரிநது லகராள்வதற்கு, இண்டியரா லவதர் 

ெிஙக மீது களிக ல்சயயவும் மற்றும் 

உஙகளுககு www.indiaweather.gov.inககரான 

வழி கரா்டட்ப்படும் 

்படி 3

இ்பக்பராது ‘டி்பரார்்டலமனடல் லவ்பற்ச்டஸ்’ 

கட்பிற்கு ல்சல்ெவும் மற்றும் நவீஙகள் 

விரும்பும் நக்த்திற்கு ல்சல்ெவும் 

ல்பராருத்தமரான இறையதளத்திற்கு 

உஙகளுககு வழிகரா்டட்ப்படும். 

இஙகக, அேமதரா்பராத் நக்ம் 

கதர்நலதடுகக்ப்ப்டடிருககிைது. 

்படி 4

்பருவமறழ, உள்ளூர் வரானிறெ முனனைிவி்பபு, 
துறைமுகம் மற்றும் மீனவர்களுககரான 
எச்சரிகறக, , வரா்ராநதி்  வரானிறெ அைிகறக 
இநத ்பககத்தின இடது ்பககத்தில் டிஸ்்பிகள 
ல்சயய்ப்படுகிைது. கமலும் லதரிநது லகராள்வதற்கு 
ல்பராருத்தமரான ெிஙக மீது களிக ல்சயயவும். 
உதரா்ைமராக, மராநிெத்தின குைி்ப்பி்டட நக்ம் 
குைித்த வரானிறெ தகவல் ்பற்ைி லதரிநது 
லகராள்வதற்கு . ‘கெராககல் லவதர் ஃக்பரார்கராஸ்்ட’ 
(உள்ளூர் வரானிறெ முனனைிவி்பபு) 
ெிஙகிற்கு ல்சல்ெவும் மற்றும் நவீஙகள் கதர்வு 
ல்சயயும் நக்த்தின மீது களிக ல்சயயவும். 
அநத நக்த்திற்கரான ்சமீ்பத்திய வரானிறெ 
அைிகறகறய உஙகளரால் ்பரார்கக முடியும்.

்படி 5

மராநிெம்-முழுவதற்குமரான ்சகீகதராஷை 

நிறெ குைித்த தகவல் ல்பறுவதற்கு 

, ‘ஸ்கட்ட ஃக்பரார்கராஸ்்ட’ (மராநிெ 

வரானிறெ) ெிஙக மீது களிக ல்சயயவும் 

மற்றும் வரா்நதி் வரானிறெ அைிகறகறய 

டவுன கெரா்ட ல்சயவதற்கு. ‘வரா்ராநதி் 

லவ்ப்பநிறெ அைிகறக’ ்ப்டடன மீது களிக 

ல்சயயவும். அகத க்பராெ, கேராம் க்பெில் 

டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்ப்டட ல்பராருத்தமரான 

ெிஙகுகறள களிக ல்சயவதன மூெமராக 

நவீஙகள் அதிகமரான தகவறெத் கதடெராம்.

த்பருஙை்டல்ைள மற்றும் மீன்்பணிடிப்்ப்தற்கு சா்தைமான ்பகு்திைள குைித்த ்தை்கலப் த்பறு்்தற்ைான ்படிைள

ல்பருஙகடல் மற்றும் மீன்பிடி்ப்பதற்கு ்சராதகமரான ்பகுதிகள் குைித்த தகவறெ்ப ல்பறுவதற்கு , புவி விஞ்சரான 

அறமச்சகத்தின ககீழ சுயரா்ட்சி ல்பற்ை அறம்ப்பரான ல்பருஙகடல் தகவல் க்சறவகளுககரான இநதிய கத்சிய 

றமயத்தின இறையதளத்றத நவீஙகள் ்பரார்த்து (www.incois.gov.in) இநத ்படிகறள்ப ்பின்பற்ைவும். 

்படி 1 அ்ட்ஸ் ்பராரில் www.incois.gov.in றட்ப 

ல்சயயவும், கேராம் க்பஜ கதரானறும்.



இன்்டர்தனட்டின் அப்்ளளிஹைஷன்ஸ் (்பேன்்பாடுைள)

117ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

்படி 2

மீன ்பிடி்ப்பதற்கு ்சராதகமரான ்பகுதி குைித்த 

தகவல் கதடுவதற்கராக, ‘அ்டறவ்சரி 

்சர்வ வீ்சஸ்’ ்பகுதியின ககீழ ‘மீன ்பிடி்ப்பதற்கு 

்சராதகமரான ்பகுதி’ ககு ல்சல்ெவும்.

்படி 3

கடகெரா் ்பகுதிகளுககரான வரானிறெ 

அைிகறக ல்பறுவதற்கு., ‘அ்டறவ்சரி 

்சர்வ வீ்சஸ்’ (ஆகெரா்சறன க்சறவகள்) 

்பகுதியின ககீழ ‘ஓஷன ஸ்கட்ட 

ஃக்பரார்கராஸ்டிற்கு‘ (ல்பருஙகடல் 

்பகுதிககரான வரானிறெல் முனனைிவி்பபு)  

ல்சல்ெவும் ல்பருஙகடல் லதராடர்்பரான 

லவவகவறு தகவலுககரான ெிஙகுகள் 

அளிகக்ப்ப்டடிருககிைது 

 www.shiksha.com மூலமாை ைல்்ணி குைித்த ்தை்ல் ஹ்தடு்து  

்படி 1

www.shiksha.com இறையதளத்திற்கு 

ல்சல்ெவும். இநத ்பககத்தின 

கமல் , லவவகவறு கட்பகள் 

அளிகக்ப்ப்டடிருககிைது அவற்றை்ப 

்பரார்த்து ல்பராருத்தமரான தகவறெக 

கண்டைியவும்.

்படி 2

‘கேராம்’ கட்பின ்சர்ச ்பராரில், நவீஙகள் 

கமலும் தகவல் ல்பை விரும்பும் கல்வி 

நிறுவனத்தின ல்பயர் அல்ெது ்படி்ப்பின 

ல்பயற் றட்ப ல்சயயவும்.  நவீஙகள் ‘ஸ்டடி 

இன இண்டியரா’ (இநதியராவில் ்படி்ப்பது) 

மற்றும் ‘ஸ்டடி அ்ப்ரா்ட’ (லவளிநரா்டடில் 

்படி்ப்பது) க்பரானை வராய்பபுகறளயும் 

்பரார்ககெராம், இதில் நவீஙகள் இநதியரா 

மற்றும் லவளிநராடுகளில் கிறடககினை 

லவவகவறு ்படி்பபுகள் மற்றும் கல்வி 

நிறுவனஙகள் மீதரான அதிகமரான 

தகவறெ்ப ல்பைெராம்.

்படி 3

‘எம் ்பி ஏ’ கட்ப எம் ்பி ஏ ்படி்பபுகள் 

மற்றும் கல்விநிறுவனஙகள் லதராடர்்பரான 

தகவறெ அளிககிைது ஒரு குைி்ப்பி்டட 

்படி்பபு அல்ெது குைி்ப்பி்டட ்பரி்டற்சறய 

ஏற்றுக லகராள்ளும் கல்வி நிறுவனஙகளின 

ஒரு ்ப்டடியறெ நவீஙகள் ்பரார்ககெராம். 
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்படி 4

 ‘ஆஃ்படர் 12த்’ கட்ப , 12வது வகு்பபு 

்படித்து முடித்த ்பின ்படிகக்ப்படககூடிய 

லவவகவறு ்பராடஙகள் மீதரான தகவறெ 

அளிககிைது இநத ்பராட தி்டடஙகள் ்பற்ைி 

கமலும் லதரிநது லகராள்வதற்கு ெிஙக மீது 

களிக ல்சயயவும்.  

்படி 5

‘ககரியர் ல்சன்ட்ல்’ கட்ப நவீஙகள் 

கதர்நலதடுகககூடிய லவவகவறு துறைகள் 

மற்றும் ்பராட தி்டடஙகள் லதராடர்்பரான 

தகவறெ அளிககிைது. நவீஙகள் றட்ப 

ல்சயயும் தகவெின அடி்ப்பறடயில் நவீஙகள் 

எநத ்பராட தி்டடத்றத கதர்நலதடுகக 

கவண்டும் என்பது குைித்தும் உஙகளுககு 

அைிவுற் அளிககிைது.

்படி 6

‘டரா்ப இனஸ்டி்டயூ்டஸ்’ கடற்ப 

உ்பகயராகித்து எம் ்பி ஏ , ்பி.இ /்பி.லடக , 

எல் எல் ்பி க்பரானை க்பரானை லவவகவறு 

துறைகளில் உள்ள முதனறமயரான கல்வி 

நிறுவனஙகறளயும் நவீஙகள் கதடெராம். / 

B.Tech, LLB, etc., using ‘Top Institutes’ tab.

்படி 7

கேராம் க்பெின ககீகழ , ககரியர் 

ஆ்பஷனஸ்(கவறெ வராய்பபுகள்) 

, கதர்விற்கு தயரா்ராவது, ல்சயதி 

க்டடுற்கள், ்சராதனஙகள் க்பரானை 

்பகுதிகளின ககீழ லவவகவறு ெிஙகுகள் 

அளிகக்ப்ப்டடிருககினைன.  கமலும் 

லதரிநது லகராள்வதற்கு ல்பராருத்தமரான 

ெிஙக மீது களிக ல்சயயவும்.

ஹ்கல ்ாய்ப்பு மற்றும் ஹ்கலேணில் முன்ஹனற்ைமக்ட்து த்தா்டர்்பான ்தை்லுக்ைாை ஹ்தடு்்தற்கு 

ஆன்கலன் ஹ்பார்்டல்ைக்ள உ்பஹோைிப்்பது

இ்பக்பராகதல்ெராம் ்பெ இறையதளஙகள் கிறடககிைது, இறவ கவறெ கதடுவது மற்றும் கவறெயில் 

முனகனற்ைம் அறடவது லதராடர்்பரான தகவல் இத்தறகய இறையதளஙகளுககரான உதரா்ைஙகள் – www.

employmentnews.com, www.naukri.com, www.timesjob.com, க்பரானைறவ. ்சிெ இறையதளஙகள் ்பி்த்கயகமராக கி்ராம்பபுை 

்பகுதிகளின கதறவகள் மீது கவனம் ல்சலுத்துகிைது, www.ruralnaukri.com க்பரானைறவ 

ஹ்கல ்ாய்ப்பு தசய்்திைள இக்ே்த்ளம் மூலமாை ஹ்கல ஹ்தடு்து

்படி 1

உஙகள் லவ்ப ்பி்வு்சரின அ்ட்ஸ் 

்பராரில் www.employmentnews.com என 

றட்ப ல்சயயவும். கேராம் க்பெில், 

உ்பகயராகமரான தகவல் மற்றும் 

ெிஙகுகளுடன ்பெ ்பகுதிகள் டிஸ்்பிகள 

ல்சயய்ப்படும் அறத்ப ்பற்ைி அதிகம் 

லதரிநது லகராள்வதற்கு உஙகளுககு 

ல்பராருத்தமரான ெிஙறக களிக 

ல்சயயவும்.



இன்்டர்தனட்டின் அப்்ளளிஹைஷன்ஸ் (்பேன்்பாடுைள)

119ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

்படி 2

்பரி்டற்ச முடிவுகள்  மற்றும் 

லவவகவறு கல்லூரிகள் மற்றும் 

்பல்கறெகழகஙகளில் க்சர்கறககரான 

கராெ அ்டடவறைறய்ப ்பரார்்பதற்கு , 

‘அ்டமிஷன மற்றும் ரி்சல்்ட’ கட்பிற்கு 

ல்சல்ெவும்

்படி 3

கவறெ வராய்பபு லதராடர்்பரான 

லவவகவறு தகவறெ்ப ்பரார்்ப்பதற்கு , 

‘ககரியர் ெிஙகஸ்’ கட்பிற்கு ல்சல்ெவும் 

., இதில் கல்வி , விமரான க்சறவ, 

வஙகி , அ்சு கவறெகள், இ்ராணுவம் , 

ல்பராைியியல் க்பரானைறவ லதராடர்்பரான 

முககியமரான இறையதளஙகளுககு 

ெிஙக அளிகக்ப்ப்டடிருககும். 

்படி 4

கவறெ வராய்பபு ல்சயதிகறள்ப 

ல்பறுவதற்கு . கேராம்க்பெின 

வெது மூறெயில் அறமநதிருககும் 

‘்ச்பஸ்கரி்பஷன’ ெிஙகிற்கு ல்சல்ெவும் 

மற்றும் ்ப்டடியெில் குைி்ப்பிட்ப்ப்டட 

கதறவயரான ்படிகறள்ப ்பின்பற்ைவும்.

்படி 5

‘இ-வர்ஷன’ கட்பிற்கு ல்சனறு யூ்சர் 

கநம் மற்றும் ்பராஸ்கவரார்டில் ெராகின 

ல்சயவதன மூெமராக நவீஙகள் கவறெ 

வராய்பபு ல்சயதிகளின எலெக்ட்ரானிக 

வடிவத்றத்ப (இ-வர்ஷறன) ல்பைெராம் 

(உஙகள் ெராக-இன ஐடி மற்றும் 

்பராஸ்கவரார்டு என்பது , கவறெவராய்பபு 

ல்சயதிகறள்ப ல்பறுவதற்கராக நவீஙகள் 

்ச்பஸ்கற்்ப ல்சயத க்பராது உஙகளுககு 

அளிகக்ப்ப்டட ்ச்பஸ்கரி்பஷன 

நம்்பர் ஆகும்).இகத  க்பராெ, இநத 

இறையதளத்தில் உள்ள மற்றும் மற்ை 

முககியமரான அம்்சஙகறளயும் நவீஙகள் 

முயற்்சி ல்சயது ்பரார்த்து ல்பராருத்தமரான 

தகவறெ்ப ல்பைெராம். 

 www.naukri.com இக்ே்த்ளம் மூலமாை ஹ்கல ஹ்தடு்து

்படி 1
அ்ட்ஸ் ்பராரில் www.naukri.com என்பறத 

றட்ப ல்சயயவும்.
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்படி 2

்பதவி, திைனகள் , இடம் , ்பிரிவு 

மற்றும் எதிர்்பரார்கக்ப்படும் ்சம்்பளத்தின 

அடி்ப்பறடயில் விரும்்ப்ப்படும் 

கவறெறய நவீஙகள் கதடெராம்.

்படி 3

 கேராம் க்பெின இறுதியில் கிறடககினை 

ெரா்ப ்சர்ச்சின லவவகவறு முறைகறளயும் 

நவீஙகள் உ்பகயராகிககெராம்.

்படி 4

நவீஙகள் கவறெககு ஆ்டகறள 

அமர்த்து்பவர்கறளத் கதட விரும்்பினரால். 

‘்சர்ச ல்கரு்டடர்ஸ்’ ்ப்டடனுககு 

ல்சல்ெவும். அதிக துல்ெியமரான 

கதடலுககு ஃ்பில்டற் உ்பகயராகிககவும்.

்படி 5

நவீஙகள் உஙகள் ல்ஸ்யூறம க்பராஸ்்ட 

ல்சயய விரும்்பினரால், கேராம் க்பெில் 

‘க்பராஸ்்ட ல்ஸ்யூம்’ கட்பிற்கு ல்சல்ெவும் 

மற்றும் ல்ஸ்யூம் க்பெில் கதறவயரான 

தகவறெ்ப பூர்த்தி ல்சயயவும் மற்றும் 

உஙகள் ல்ஸ்யூறம அ்பகெரா்ட 

ல்சயயவும். 

்படி 6

நவீஙகள் ெராகின அல்ெது ல்ெிஸ்டர் 

ல்சயய விரும்புகிைவீர்கள் எனைரால், 

‘ெரா்ப்சகீககர் ெராக-இன’ கட்பிற்கு 

ல்சல்ெவும் மற்றும் ெராகின (அல்ெது 

ல்ெிஸ்டர்) ல்சயயவும்.

்படி 7

ல்ஸ்யூம் எழுதுவது , ்பல்ராஃற்பறெ 

கமம்்படுத்துவது, ல்கரு்டடற்ச 

ல்சனைறடவது, ககரியர் அ்டறவஸ் 

க்பரானை இறையதளத்தின மற்ை 

அம்்சஙகறள உ்பகயராகி்ப்பதற்கு.
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்படி 8

கல்வி லதராடர்்பரான லவவகவறு தகவறெத் 

கதடுவதற்கு . ‘லெர்னிங’ கட்பிற்கு 

ல்சல்ெவும். இநத ்பகுதி இநதியரா மற்றும் 

லவளிநரா்டடின லவவகவறு ்படி்பபுகள் 

மற்றும் கல்லூரிகளின விளககமரான 

தகவறெக லகராண்டிருககிைது. அதிக 

கருத்துககறள்ப ல்பறுவதற்கு, கேராம் 

க்பெில் அளிகக்ப்ப்டடிருககும் லவவகவறு 

கட்பகளுககு ல்சல்ெவும்.

www.ruralnaukri.com இக்ே்த்ளம் மூலமாை ஹ்கல ஹ்தடு்து

்படி 1
www.ruralnaukri.com  இறையதளத்திற்கு 

ல்சல்ெவும்

்படி 2

இ-லமயில் மூெமராக கவறெ வராய்பபுகள் 

்பற்ைிய தகவல் ல்பறுவதற்கு , ‘எம்்பளராயி 

ல்ெிஸ்்டக்ஷன’ (்பைியராளர்கறள்ப 

்பதிவு ல்சயவதற்கரான’ கட்ப  உ்பகயராகித்து 

உஙகறள்ப ்பதிவு ல்சயது லகராள்ளுஙகள்

்படி 3

நவீஙகள் உஙகறள்ப ்பதிவு ல்சயது 

லகராண்டிருககிைவீர்கள் எனைரால், 

இறையதளத்தின இடது ்பககதில் 

அளிகக்ப்ப்டடிருககும் ‘லமம்்பர் ெராகின’ 

்பகுதியின ககீழ யூ்சர் கநம் மற்றும் 

்பராஸ்லவரார்றட உ்பகயராகித்து ெராகின 

ல்சயயவும்.

்படி 4

்சமீ்பத்திய கவறெ வராய்பபுகளின 
விவ்ஙகறள்ப ்பரார்்பதற்கு. ‘கராெி 
இடஙகள்’ ்பிரிவிற்கு ல்சல்ெவும் 
இதில் ்பதவி , நிறுவனம் மற்றும் 
கவறெ இடம் குைி்ப்பிட்ப்படும்.
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்படி 5

கவறெ லதராடர்்பரான லவவகவறு 

அம்்சஙகறள்ப ்பயன்படுத்துவதற்கு 

அதராவது மராதிரி க்ப்டடி, 

ல்ஸ்யூகமவிற்கரான ஆகெரா்சறன 

மற்றும் விளம்்ப்ம். இறையதளத்தில் 

வெது ்பககத்தில் அளிகக்ப்ப்டடிருககும் 

‘எம்்பளராயஸீ் க்சறவகள்’ ்பகுதிககு 

ல்சல்ெவும்.

II. ஆன்கலனளில் ்பேன்்பாட்டு ்பணில்ைக்ளச தசலுதது்து
லதராழிெில் மற்றும் வ வீ்டடில் தின்சரி நடவடிகறககளில் ்பெ ்பயன்பரா்டடு க்சறவகள் உ்பகயராகிகக்ப்படுகிைது. 

மின்சரா்ம், லதராறெக்ப்சி, தண்ை வீர், ககஸ் க்பரானை ்பயன்பரா்டடு க்சறவகளின  தயராரி்பபு மற்றும் விநிகயராகத்திற்கு 

ஒரு விறெ உயர்நத க்டடறம்பபு கதறவ்ப்படுகிைது.  லவவகவறு அ்சு அல்ெது தனியரார் ஏலென்சிகளரால் 

இநத க்சறவகள் வழஙக்ப்படுவதரால், ஒருவர் இநத க்சறவகறளத் லதராடர்நது ல்பறுவதற்கு குைி்ப்பி்டட கராெ 

இறடலவளிகளில் ்பைம் ல்சலுத்த கவண்டும். ்பின்பற்ை்ப்படும் மிக ல்பராதுவரான ல்சயல்முறை என்பது ஏலென்சி 

்பில்கறள அனு்பபுகிைது மற்றும் நியமிகக்ப்ப்டட றமயஙகளில் ஒருவர் கராக்சராறெயராககவரா அல்ெது ்பைமராககவரா 

்பைம் ல்சலுத்துகிைரார்.

இ்பக்பராலதல்ெராம் உெலகஙகிலும் உள்ள ்பெ ஏலென்சிகள் க்ப்ப்பரில்ெராத ்பில்ெிங மற்றும் எலெக்ட்ரானிக ்பைம் 

ல்சலுத்தும் வ்சதிறய அளிககிைது. இது வராழகறகறய அதிக சுெ்பமரானதராக ஆககுைது, ஏலனனைரால் ஒருவர் 

வ வீ்டடிகெரா அல்ெது அலுவெகத்திகெரா கந்டியராக ஆனறெனில் ்பில் ல்சலுத்தெராம். ்பயன்பரா்டடு க்சறவகறள 

வழஙகும் கம்ல்பனிகள் அளிககும் ்பில் மற்றும் ்பைம் ல்சலுத்துவதற்கரான தவீர்வுகறள அளிககும் கம்ல்பனிகள் 

உ்பகயராகி்ப்பதற்கு சுெ்பமரானது , ல்சௌகரியமரானது , முழுறமயரானது மற்றும் ்பராதுகரா்ப்பரானது. 

எலெக்ட்ரானிக முறையில் ்பைம் ல்சலுத்துவதன மற்ை ்பெனகள் ்சிெ:

1. ்பயை கந்ம் மற்றும் நவீண்ட வரிற்சகறள மிச்ச்ப்படுத்துகிைது. 

2. ்பில் லதராறெநது விடுவதற்கரான வராய்பக்ப இல்றெ. 

3. ்பில் ல்சலுத்துவதற்கரான கறட்சி கததி வற்யில் ்பைம் ல்சலுத்த்ப்படெராம்.  

4. 24 மைி கந்ஙகளும் ்பைம் ல்சலுத்த்ப்படெராம். 

5. நவீஙகள் ல்சலுத்த கவண்டிய  ்சரியரான லதராறகறய நவீஙகள் ல்சலுத்திகிைவீர்கள் என்பறத உறுதி ல்சயவதற்கு 

நவீஙகள் ்பைம் ல்சலுத்துவதற்கு முன நவீஙகள் உஙகள் ்பில் லதராறகறயச ்சரி்பரார்ககெராம். 

்பேணிற்சி 1

1.  ்பணின்்ரும் எந்த இக்ே்த்ளத்திலிருநது, த்வ்ஹ்று ்பேணிர்ைளுக்ைான மார்தைட் ் ணிகலப் ்பற்ைி 

உஙை்ளால் ்தை்ல் த்பை முடியும்? 

 www.imd.com  www.agmarknet.nic.in www.ruralnaukri.com

2.    ்பணின்்ரு்பக்ை்ளளில் எது இந்திே அ்ரசாஙைத்தின் சஹீ்தாஷ் ேிகல குைிதது முன்னைி்ணிப்பு 

தசய்யும் இக்ே்த்ளம்?                   

 www.imd.gov.in www.shiksha.com www.incois.gov.in

3.    ்பணின்்ரும் எந்த இக்ே்த்ளஙை்ளால் ைல்்ணி ்பற்ைி உஙைளுக்கு ்தை்ல் அ்ளளிக்ை முடியும்?          

 www.naukri.com www.shiksha.com www.employmentnews.com

4.     www.naukri.com ல் , இ-தமேணில்ைள மூலமாை ஹ்கல குைித்த ்தை்கலப் த்பறு்்தற்கு ோம் 

................... ஹ்டக்ப உ்பஹோைிக்ை ஹ்ண்டும்.

 எம்ப்்ளாேணி த்ரஜிஸ்ட்ஹ்ரஷன்  ஹோம்  ஹ்ைன்சஸீ்         

5.     www.shiksha.com ல் உள்ள எந்த ஹ்டப் த்வ்ஹ்று ்பா்ட ்திட்்டஙைள த்தா்டர்்பான ்தை்கல 

அ்ளளிக்ைிைது?

 ஹைரிேர் - தசன்ட்்ரல்     ஹோம்     எம் ்பணி ஏ 



இன்்டர்தனட்டின் அப்்ளளிஹைஷன்ஸ் (்பேன்்பாடுைள)

123ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

ஆன்கலனளில் மின்சா்ர ்பணில் தசலுதது்து

ல்பரும்்பராெரான மின்சரா் விநிகயராக கம்ல்பனிகள் ஆனறெனில் ல்சலுத்த்ப்படும் ்பில்கறள்ப ல்பறுவதற்கரான 

வ்சதிகறளக லகராண்டிருககிைது, ஒரு வராடிகறகயராளர் வ வீ்டடில் உ்டகரார்நது லகராண்டு ஆனறெனில் அவருறடய 

்பில்றெச ல்சலுத்தெராம். உதரா்ைமராக , நவீஙகள் லடல்ெியில் வராழகிைவீர்கள் மற்றும் ்பி எஸ் இ எஸ் 

்ராஜதரானி உஙகள் வ வீ்டடிற்கு மின்சரா்த்றத ்ச்பறள ல்சயகிைராது எனைரால், நவீஙகள் ்பி எஸ் இ எஸ் ்ராஜதரானி 

இறையதளராத்திற்கு ல்சல்ெெராம் மற்றும் ்பைத்றதச ல்சலுத்தெராம்.  அகத க்பராெ, உஙகள் ல்பராருத்தமரான மின 

விநிகயராக இறையதளத்தில் ெராகின ல்சயது நவீஙகள் உஙகள் மின்சரா் ்பில்றெச ல்சலுத்தெராம். 

இநதியராவில் உள்ள முககிய மின்சரா் விநிகயராக கம்ல்பனிகள் ்பினவரு்பறவயராகும் :

• ஆநதி் ்பி்கத்ச ஸ்கட்ட எலெக்ட ரி்சி்டடி க்பரார்டு (ஏ ்பி எஸ் இ ்பி) , ஆநதி் ்பி்கதஷ

• உத்தர் ேரியரானரா ்பிஜெி வித்்ரான நிகம் ெிமிலட்ட

• தக்ஷின ேரியரானரா ்பிஜெி வித்்ரான நிகம் ெிமிலட்ட

• ்பரிேன மும்ற்ப எலெக்ட ரிக ்ச்பறள  மற்றும் க்பராககு வ்த்து

• ்பி எஸ் இ எஸ் ்ராஜதரானி ்பவர் ெிமிலட்ட லடல்ெி

• ்பி எஸ் இ எஸ் யமுனரா ்பவர் ெிமிலட்ட லடல்ெி

• கல்க்டடரா எலெக்டரிக ்ச்பறள கரார்்பக்ஷன

• தராகமராதர் கவெி கரார்்பக்ஷன

• தக்ஷின குெ்ராத் விஜ கம்ல்பனி ெிமிலட்ட (டிெிவி்சிஎல்) சூ்த் 

• டி ்பி எஸ் ்சி ெிமிலட்ட.

• ககராவரா எலெக்ட ரி்சி்டடி க்பரார்டு/

• கர்னராடகரா ்பவர் கரார்்பக்ஷன ெிமிலட்ட

• கக்ளரா ஸ்கட்ட எலெக்டரி்சி்டடி க்பரார்டு

• மத்திய குெ்ராத் விஜ கம்ல்பனி ெிமிலட்ட. (எம் ெி வி ்சி எல்) வகடராத்்ரா

• மேரா்ராஷடி்ரா ஸ்கட்ட எலெக்டரி்சி்டடி டிஸ்்டரி்பயூஷன கம்ல்பனி ெிமிலட்ட

• லமஙகளூர் எலெக்டரி்சி்டடி ்ச்பறள கம்ல்பனி ெிமிலட்ட

• மத்திய ்பி்கதஷ ்பஷிம் கக்ஷத்தி் வித்யூத் விதரா்ன கம்ல்பனி ெிமிலட்ட

• மத்திய ்பி்கதஷ பூர்வ கக்ஷத்தி் வித்யூத் விதரா்ன கம்ல்பனி ெிமிலட்ட

• மத்திய ்பி்கதஷ மத்திய கக்ஷத்தி் வித்யூத் விதரா்ன கம்ல்பனி ெிமிலட்ட

• கநஷனல் தர்மல் ்பவர் கரார்்பக்ஷன

• லநயகவெி ெிகறன்ட கரார்்பக்ஷன

• லநராயடரா ்பவர் கரார்்பக்ஷன 

• ்பஷிம் குெ்ராத் விஜ கம்ல்பனி ெிமிலட்ட ்பிெிவி்சிஎல்) ்ராஜககரா்ட

• ்பவர்கரி்ட கரார்்பக்ஷன ஆஃ்ப இண்டியரா

• ரிறெலயனஸ் இனஃ்ப்ராஸ்்ட்க்சர்

• ்சதர்ன எலெக்டரி்சி்டடி ்ச்பறள ஆஃ்ப ஒரி்சரா

• டராடரா ்பவர்

• டராடரா ்பவர் லடல்ெி டிஸ்்ட ரி்பயூஷன ெிமிலட்ட (என டி ்பி எல்)

• கடரால்ன்ட ்பவர் ெிமிலட்ட,

• கடரால்ன்ட ்பவர் ெிமிலட்ட, அேமதரா்பராத்

• கடரால்ன்ட ்பவர் ெிமிலட்ட, சூ்த்

• உத்தர் குெ்ராத் விஜ கம்ல்பனி ெிமிலட்ட (யூ ெி வி ்சி எல்) லமஹ்சரானரா

• கடரால்ன்ட ்பவர் ெிமிலட்ட, ஆக்ரா

• கமற்கு வஙகராளரா மராநிெ மின்சரா் வராரியம்

• எனல்சன ககளரா்பல் ல்சரால்யூஷனஸ் ்பற்லவ்ட ெிமிலட்ட , ல்பஙகளூர்
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

்பணி எஸ் இ எஸ் த்டல்லி மின்சா்ர ்பணில்லிற்கு ஆன்கலனளில் ்ப்ம் தசலுதது்்தற்ைான தசேல்முகை

்படி 1 ்பி எஸ் இ எஸ் இறையதளத்திற்கு 

ல்சல்ெவும் (www.bsesdelhi.com)

்படி 2

இ்பக்பராது ‘்பைம் ல்சலுத்துவதற்கரான வராய்பபு’ 

ககு ல்சல்ெவும் மற்றும் ஆனறெனில் ்பைம் 

ல்சலுத்துவதற்கு ‘லட்பி்ட கரார்டு/ கல்டி்ட 

கரார்டு/ லந்ட க்பஙகிஙறக’ கதர்நலதடுககவும்.

்படி 3
அைிவுற்கறள கவனமராக வரா்சிககவும் 

மற்றும் ‘க்ப லநௌ’ வராய்பபு மீது களிக 

ல்சயயவும்.

்படி 4

இ்பக்பராது அளிகக்ப்ப்டடிருககும் இடத்தில் 

உஙகள் ்சி ஏ நம்்பற் றட்ப ல்சயயவும். 

உஙகள் மின்சரா் ்பில்ெின அச்சடிகக்ப்ப்டட 

நகெின கமல் வெது மூறெயின மீது நவீஙகள் 

உஙகள் ்சி ஏ நம்்பற்்ப ்பரார்ககெராம். ்பினனர் , 

‘ககரா’ ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்

்படி 5

இ்பக்பராது ்பைம் ல்சலுத்துவதற்கரான ்பககம் 
கதரானறும். நவீஙகள் ்பைம் ல்சலுத்துவதற்கு 
உ்பகயராகிகக விரும்பும் , லட்பி்ட கரார்டு, கல்டி்ட 
கரார்டு க்பரானை ்பைம் ல்சலுத்துவதற்கரான 
முறைறயத் கதர்நலதடுககவும் நவீஙகள் 
அதறனத் கதர்நலதடுத்தவுடன, ்பைம் 
ல்சலுத்துவதற்கரான ல்சயல்முறைறய்ப 
்பின்பற்ைவும். (நவீஙகள் கல்டி்ட கரார்டு வராய்பற்ப 
கதர்நலதடுத்தரால், நவீஙகள் உஙகள் கல்டி்ட 
கரார்டு விவ்ஙகறள றட்ப ல்சயய கவண்டும் 
மற்றும் மீதமுள்ள ல்சயல்முறைறய்ப 
பூர்த்தி ல்சயயவும். ஒருகவறள நவீஙகள் லந்ட 
க்பஙகிஙறகத் கதர்நலதடுககிைவீர்கள் எனைரால், 
நவீஙகள் எநத வஙகியிெிருநது ்பில் ல்சலுத்த 
விரும்புகிைவீர்கள் என்பறத கதர்நலதடுககவும். 
லந்ட க்பஙகிங இறையதளத்திற்கு 
உஙகறள அறழத்துச ல்சல்லும், இதில் 
நவீஙகள் ்பைம் ல்சலுத்துவதற்கு யூ்சர் ஐடி 
மற்றும் ்பராஸ்கவரார்றட்ப றட்ப ல்சயய  
கவண்டும். லவற்ைிக்மராக ்பைம் ல்சலுத்திய 
்பின, உஙகளுககு ்பைம் ்பரிமராற்ைம் 
ல்சயய்ப்ப்டடதற்கரான குைிய்ீடடு எண் 
உஙகளுககு கிறடககும். நவீஙகள் ல்சலுத்தியது 
்பி எஸ் இ எஸ் அகவுனடில் 5 கவறெ 
நரா்டகளில் உஙகளுககு கல்டி்ட ல்சயய்ப்படும் 
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தமாக்பல் ஃஹ்பான்ைளுக்கு ரீசார்ஜ் தசய்்து மற்றும் ்பணில் தசலுதது்து 

‘ரீசார்ஜ் இட் தேௌ’ இக்ே்த்ளம் மூலமாை ப்ரீ-த்பய்டு தமாக்பல்ைக்ள ரீசார்ஜ் தசய்்து 

்படி 1

w w w . r e c h a r g e i t n o w . c o m 

இறையதளத்திற்கு ல்சல்ெவும் 

இஙகக நவீஙகள் லமராற்பல் , டி டீ லேச 

மற்றும் கட்டடரா கரார்றட ரீ்சரார்ஜ 

ல்சயயெராம். லமராற்பல் வராய்பபு மீது 

களிக ல்சயயவும் (அது தரானராககவ 

க த ர் ந ல த டு க க ்ப ்ப ட வ ி ல் ற ெ 

எனைரால்) மற்றும் கிறடககினை 

வராய்பபுகளிெிருநது க்சறவ 

அளி்ப்பவற்த் கதர்நலதடுககவும்.

்படி 2
அதன ்பினனர் உஙகள் லமராற்பல் 

நம்்பற் றட்ப ல்சயயவும் மற்றும் 

‘கனடினயூ’ (லதராட்வும்) ்ப்டடறன 

அழுத்தவும்.

்படி 3

இ்பக்பராது இ்ண்டு வராய்பபுகளிெிருநது 
உஙகள் ்பளரான வறகறயத் 
கதர்நலதடுககவும்(டரா்ப-அ்ப அல்ெது 
ஸ்ல்பஷல்) மற்றும் ்பினனர் உஙகள் 
ரீ்சரார்ஜ லதராறகறய றட்ப ல்சயயவும். 
நவீஙகள் கதர்நலதடுத்திருககும் 
வராய்ப்பின அடி்ப்பறடயில் , டரா்ப-
அ்ப ்பளரான அல்ெது ்பி்த்கயக 
்பளரான ்பற்ைிய விளககமரான தகவல் 
ஸ்கரீனின வெது ்பககத்தில் 
டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்படும். உஙகளிடம் 
ஏதராவது ரிடீம் ரீ்சரார்ஜ கூ்ப்பன 
இருநதரால் ‘‘கனடினயூ’ (லதராட்வும்) 
்ப்டடறன அழுத்தவும்.

்படி 4

இ்பக்பராது உஙகள் லமராற்பல் நம்்பர் 
லதராடர்்பரான தகவல் டிஸ்்பிகள 
ல்சயய்ப்படும். அதறனச ்சரி்பரார்ககவும் 
மற்றுக கிறடககினை மூனறு வராய்பபுகளில் 
ஒனறைத் கதர்நலதடுககவும். நவீஙகள் 
ல்ெிஸ்டர்டு யூ்சர் (்பதிவு ல்சயய்ப்ப்டட 
உ்பகயராகி்ப்பராளர்) மற்றும் ்பதிவு ல்சயவதற்கு 
விரும்்பவில்றெ எனைரால் ‘கனடினயூ 
ஆஸ் லகஸ்்ட’ (விருநதின்ராக லதராட்வும்) 
என்பறத அழுத்தவும். நவீஙகள் ல்ஸ்டர்டு 
யூ்சர் (்பதிவு ல்சயய்ப்ப்டட உ்பகயராகி்ப்பராளர்) 
எனைரால் ‘ற்சன இன’ என்பறத 
அழுத்தவும் நவீஙகள் ல்ஸ்டர்டு யூ்சர் (்பதிவு 
ல்சயய்ப்ப்டட உ்பகயராகி்ப்பராளர்) இல்றெ 
மற்றும் உஙகறள்ப  ்பதிவு ல்சயவதற்கு 
விரும்புகிைவீர்கள் எனைரால் ‘ல்ெிஸ்டர்’ (்பதிவு 
ல்சயயவும்) ்ப்டடறன அழுத்தவும்.

்படி 5

நவீஙகள் ‘கனடினயூ ஆஸ் லகஸ்்ட’ 
(விருநதின்ராக லதராட்வும்) ்ப்டடறன 
அழுத்தினரால், ்பககத்தில் உள்ள 
ஸ்கரீன கதரானறும். இ்பக்பராது 
உஙகள் தகவறெ றட்ப ல்சயயவும் 
மற்றும் ‘்ச்பமி்ட’ (்சமர்்பிககவும்) 
்ப்டடறன அழுத்தவும்.
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

்படி 6

இ்பக்பராது ்பைம் ல்சலுத்துவதற்கரான 

இநத வராய்பபுகளில் ஒனறைத் 

கதர்நலதடுககவும்.

்படி 7

இநத வராய்பபுகளில் ஒனறைத் 

கதர்நலதடுத்த ்பின, வஙகிகளின 

்ப்டடியெின ஒரு ்ட்ரா்ப டவுன 

்பராகஸ் கதரானறும் ல்பராருத்தமரான 

வஙகிறயத் கதர்நலதடுககவும் 

மற்றும் ‘கனடினயூ’ (லதராட்வும்) 

்ப்டடறன அழுத்தவும்.

்படி 8

இ்பக்பராது ்பைம் ல்சலுத்தியதன 

லதராகு்பபு கதரானறும்.  அதறனச 

்சரி்பரார்ககவும் மற்றும் ‘்பல்ரா்சகீ்ட’ 

்ப்டடறன அழுத்தவும்.

்படி 9

இ்பக்பராது நவீஙகள் 

கதர்நகதடுத்திருககும் வஙகியின 

க்பலமன்ட கக்டகவவிற்கு 

வழிகரா்டட்ப்படுவ வீர்கள். உஙகள் 

யூ்சர்கநம் மற்றும் ்பராஸ்லவரார்றட 

உ்பகயராகித்து கதறவயரான 

லதராறகறயச ல்சலுத்தவும்.

‘ஹ்படீஎம்’ இக்ே்த்ளம் மூலமாை ஹ்பாஸ்ட்-த்பய்டு தமாக்பல் ்பணில்ைக்ளச தசலுதது்து 

்படி 1

www.paytm.com இறையதளத்தில் 

க்படீஎம் -ககு ல்சல்ெவும் இ்பக்பராது 

‘்பில் ல்சலுத்துவது’ கட்பிற்கு 

ல்சல்ெவும். இஙகக உஙகள் 

லமராற்பல், கெண்்டறென, கட்டடரா 

கரார்டு, மின்சரா்ம் மற்றும் ககசுககரான 

்பில்றெ நவீஙகள் ல்சலுத்தெராம்.
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்படி 2 உஙகள் க்பராஸ்்ட ல்பயடு லமராறெல் 

்பில்றெ ல்சலுத்துவதற்கு ‘லமராற்பல்’ 

மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 3

இஙகக உஙகள் லமராற்பல் 

நம்்பற் றட்ப ல்சயயவும், உஙகள் 

ஆ்பக்்டடற்த் கதர்நலதடுககவும் 

மற்றும் ்பில் லதராறகறய றட்ப 

ல்சயயவும். அதன ்பினனர் ‘்பல்ரா்சகீ்ட’ 

்ப்டடறன களிக ல்சயயவும்.

்படி 4

இ்பக்பராது நவீஙகள் ்பைம் 

ல்சலுத்தியதற்கரான லதராகு்பபு 

டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்படும். உஙகளிடம் 

ஒரு ்பக்ராகமரா குைியடீு இருநதரால் 

அதறன றட்ப ல்சயயவும் மற்றும் 

அதன ்பினனர், ‘்பல்ரா்சகீ்ட டு க்ப’  

(்பைம் ல்சலுத்துவதற்கு லதராட்வும்) 

்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 5

இ்பக்பராது க்படீஎம் -ல் 

றகலயழுத்திடவும். நவீஙகள் ஒரு புதிய 

யூ்சர் (உ்பகயராகி்ப்பராளர்) எனைரால் 

, ஒரு அகவுனறட உருவராககவும் 

மற்றும் உஙகள் இலமயில் 

ஐடி அல்ெது லமராற்பல் நம்்பர் 

மற்றும் க்படீஎம் ்பராஸ்லவரார்றட 

உ்பகயராகித்து றகலயழுத்திடவும்.

்படி 6

இ்பக்பராது ஸ்கரீனின இடது ்பககத்தில் 

்ப்டடியெிட்ப்ப்டட கிறடககினை 

வராய்பபுகறள உ்பகயராகித்து ்பைம் 

ல்சலுத்தவும் நவீஙகள் ்பைம் ல்சலுத்தி 

முடித்தவுடன, நவீஙகள் லவற்ைிக்மராக 

உஙகள் லமராற்பல் நம்்பற் ரீ்சரார்ஜ 

ல்சயதிருககிைவீர்கள்
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‘ரீசார்ஜ் இட் தேௌ’ (இப்ஹ்பாஹ்த ரீசார்ஜ் தசய்யுஙைள) இக்ே்த்ளம் மூலமாை உஙைள டி டீ தேசகச 

ரீசார்ஜ் தசய்்து

்படி 1

www.rechargeitnow.com இறையதளத்றத்ப 

்பரார்ககவும். ‘ஆனறென ரீ்சரார்ஜ’  

்பகுதியின ககீழ , மூனறு வராய்பபுகள் 

டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்படும். உஙகள் டி டீ 

லேசற்ச ரீ்சரார்ஜ ல்சயவதற்கு , ‘டி டீ 

லேச’ ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும் 

மற்றும் உஙகள் க்சறவ அளி்ப்பவற் 

றட்ப ல்சயயவும். 

்படி 2

இ்பக்பராது நராம் ஒரு க்சறவ 

அளி்ப்பவ்ராக டராடரா ்றகறய 

கதர்நலதடுககெராம். இ்பக்பராது உஙகள் 

்சநதராதரா்ர் அறடயராள எண்றை 

றட்ப ல்சயயவும் மற்றும் ‘கனடினயூ’ 

(லதராட்வும்) ்ப்டடன மீது களிக 

ல்சயயவும்.

்படி 3

இ்பக்பராது, டராடரா ஸ்றக ்பளரான 

கட்பிள் கதரானறும். குைி்ப்பி்டட க்பகறக 

ஆகடிகவ்ட ல்சயவதற்கு ரீ்சரார்ஜ 

லதராறகறய றட்ப ல்சயயவும் மற்றும் 

‘கனடினயூ’ (கதராட்வும்) ்ப்டடறன 

அழுத்தவும்.

்படி 4

இ்பக்பராது உஙகள் டி டீ லேச 
லதராடர்்பரான தகவல் டிஸ்்பிகள 
ல்சயய்ப்படும். அதறனச ்சரி்பரார்ககவும் 
மற்றும் கிறடககினை மூனறு 
வராய்பபுகளில் ஒனறை அழுத்தவும்:
நவீஙகள் ல்ெிஸ்டர்டு யூ்சர் (்பதிவு 
ல்சயய்ப்ப்டட உ்பகயராகி்ப்பராளர்) மற்றும் 
்பதிவு ல்சயவதற்கு விரும்்பவில்றெ 
எனைரால் ‘கனடினயூ ஆஸ் லகஸ்்ட’ 
(விருநதின்ராக லதராட்வும்) என்பறத 
அழுத்தவும். நவீஙகள் ல்ெிஸ்டர்டு யூ்சர் 
(்பதிவு ல்சயய்ப்ப்டட உ்பகயராகி்ப்பராளர்) 
எனைரால் ‘ற்சன-இன’ ்ப்டடறன 
அழுத்தவும். நவீஙகள் ல்ஸ்டர்டு யூ்சர் 
(்பதிவு ல்சயய்ப்ப்டட உ்பகயராகி்ப்பராளர்) 
இல்றெ மற்றும் உஙகறள்ப  ்பதிவு 
ல்சயவதற்கு விரும்புகிைவீர்கள் எனைரால் 
‘ல்ெிஸ்டர்’ (்பதிவு ல்சயயவும்) 
்ப்டடறன அழுத்தவும்.

்படி 5

நவீஙகள் ‘கனடினயூ ஆஸ் லகஸ்்ட’ 

(விருநதின்ராக லதராட்வும்) ்ப்டடறன 

அழுத்தினரால், ்பககத்தில் ஒரு ஸ்கரீன 

கதரானறும். இ்பக்பராது உஙகள் தகவறெ 

றட்ப ல்சயயவும் மற்றும் ‘்ச்பமி்ட’ 

(்சமர்்பிககவும்) ்ப்டடறன அழுத்தவும்.
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்படி 6

்பைம் ல்சலுத்துவதற்கரான 
வராய்பபுகளில் ஒனறைத் 
கதர்நலதடுககவும். இநத 
வராய்பபுகளில் ஒனறைத் 
கதர்நலதடுத்த ்பின, வஙகிகளின 
்ப்டடியெின ஒரு ்ட்ரா்ப டவுன 
்பராகஸ் கதரானறும் ல்பராருத்தமரான 
வஙகிறயத் கதர்நலதடுககவும் 
மற்றும் ‘கனடினயூ’ (லதராட்வும்) 
்ப்டடறன அழுத்தவும்.

்படி 7

்பைம் ல்சலுத்த்ப்ப்டட விவ்ஙகளின 

லதராகு்பபு கதரானறும். அதறனச 

்சரி்பரார்ககவும் மற்றும் ‘்பல்ரா்சகீ்ட’ 

(லதராட்வும்) ்ப்டடறன அழுத்தவும்.

்படி 8

நவீஙகள் கதர்நலதடுத்திருககும் 

வஙகியின க்பலமன்ட கக்டகவககு 

இ்பக்பராது நவீஙகள் மீண்டும் 

வழிகரா்டட்ப்படுவ வீர்கள். உஙகள் 

லட்பி்ட கரார்டு தகவறெ உ்பகயராகித்து 

கதறவயரான லதராறகறயச 

ல்சலுத்தவும்.

்பேணிற்சி 2

1.    ்பணி எஸ் இ எஸ் எதலக்ட் ரிசிட்டி ்பணில்கல ஆன்கலனளில் தசலுதது்்தற்கு , அ்ளளிக்ைப்்பட்டிருக்கும் 

இ்டத்தில் ோம் CA ேம்்பக்ர  க்டப் தசய்ே ஹ்ண்டும்.

 உண்கம     த்பாய்

2.     ரீசார்ஜ் இட் தேௌ இக்ே்த்ளத்திலிருநது ோம் ேம்முக்டே மின்சா்ர ்பணில்கலச தசலுத்தலாம்                   

 உண்கம     த்பாய்               

3.    ரீசார்ஜ் இட் தேௌ மூலமாை ்பணில் தசலுதது்்தற்கு, ேீஙைள த்ரஜிஸ்்டர்டு யூசர் (்ப்திவு தசய்ேப்்பட்்ட 

உ்பஹோைிப்்பா்ளர்) என்ைால் ‘கசன் இன்’  ்பட்்டனளில் க்்ளளிக் தசய்ே ஹ்ண்டும். 

 உண்கம     த்பாய்       

         

4.    ஹ்பாஸ்ட்-த்பய்டு தமாக்பல் ஃஹ்பான் ்பணில்ைக்ளச தசலுதது்்தற்கு ோம் ஹ்படீ எம் 

உ்பஹோைிக்ைலாம்

 உண்கம     த்பாய்

  5.    ஆன்கலனளில் ்ப்ம் தசலுதது்்தற்கு ரீசார்ஜ் இட் தேௌ உ்பஹோைிக்கும் ஹ்பாது,   

ோம் ்ப்திவு (த்ரஜிஸ்்டர்) தசய்ே ்ணிரும்்ப்ணில்கல என்ைால், ோம் ‘ைன்டின்யூ ஆஸ் தைஸ்ட்’ 

(்ணிருந்தின்ராை த்தா்ட்ரவும்) என்்பக்த ோம் க்்ளளிக் தசய்ேலாம்

 உண்கம     த்பாய் 
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ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

III. ஆன்கலனளில் ்ரேணில் மற்றும் ்பஸ் டிக்தைட்டுைக்ள முன்்ப்திவு தசய்்து

ஐ ஆர் சி டீ சி இக்ே்த்ளம் மூலமாை ஆன்கலனளில் ்ரேணில் டிக்தைட்டுைக்ள முன்்ப்திவு தசய்்து
இ்பக்பராலதல்ெராம் வ வீ்டடில் உ்டகரார்நது லகராண்டு, ஐ ஆர் ்சி டீ ்சி இறையதளத்றத உ்பகயராகித்து இனலடர்லன்ட 

மூெமராக ஒரு ்யில்கவ டிகலக்டறடயும் நவீஙகள் முன்பதிவு ல்சயயெராம். ஒரு டிகலக்டறட முன்பதிவு 

ல்சயவதற்கு, நவீஙகள் இநத ்படிகறள்ப ்பின்பற்ைெராம்: 

்படி 1

ஒரு லவ்ப ்பி்வு்சற்த் திைககவும் மற்றும் 
அ்ட்ஸ் ்பராரில் www.irctc.co.in ஐ றட்ப 
ல்சயயவும் அளிகக்ப்ப்டடிருககும் இடத்தில் 
யூ்சர் கநம் மற்றும் ்பராஸ்லவரார்றட றட்ப 
ல்சயயவும் மற்றும் ெராக-இன ல்சயயவும். 
(நவீஙகள் தற்க்பராது யூ்சர்  (உ்பகயராகி்ப்பராளரார் 
) இல்றெ எனைரால், ற்சன-அ்ப ெிஙகிற்கு 
ல்சல்ெவும் மற்றும் உஙகள் யூ்சர் கநம் 
மற்றும் ்பராஸ்லவரார்றட உருவராககவும்).

்படி 2

உஙகள் ்யில் டிகலக்டறட முன்பதிவு 
ல்சயவதற்கு, ‘்பளரான றம ்ட்ராவல்’ ்பகுதியில்  
‘ஃ்ப்ம்’ ்ட்ரா்ப டவுன ஆ்பஷனின (வராய்ப்பின) 
மீது களிக ல்சயயவும். இஙகக, நவீஙகள் 
லதராடஙகும் ஸ்கடஷன  மற்றும் ‘டூ’ (ல்சல்லும் 
இடம்) ்ப்டடியெில் றட்ப ல்சயய கவண்டும், 
க்சரும் இடத்திற்கரான ஸ்கடஷனின ல்பயற் 
றட்ப ல்சயயவும்  உதரா்ைமராக, நவீஙகள் 
ல்பஙகளூரிெிருநது ல்சனறன வற்யில் ்பயைம் 
ல்சயய விரும்்பினரால், ‘ஃ்ப்ம்’ (லதராயஙகும் 
இடம்) ்ப்டடியெில் நவீஙகள் ல்பஙகளூற் றட்ப  
ல்சயவ வீர்கள் மற்றும் ‘டூ’ (ல்சல்லும் இடம்) 
்ப்டடியெில் நவீஙகள் ல்சனறனறய றட்ப ல்சயய 
கவண்டும்.   இநத ்பகுதிகளில் நவீஙகள் ஸ்கடஷன 
குைிய்ீடறட றட்ப ல்சயயெராம்.

்படி 3

இ்பக்பராது, ‘கததி’ ்பகுதியில் 

அளிகக்ப்ப்டடிருககும் கராெராண்டிரிெிருநது 

்பயை கததிறயத் கதர்நலதடுககவும்,

்படி 4

இ்பக்பராது ‘டிகலக்ட வறக’ ககு ல்சல்ெவும் மற்றும் 
இ்ண்டு வராய்பபுகளில் ஒனறைத் கதர்நலதடுககவும். 
இநத இ்ண்டு வராய்பபுகள் ‘இ-டிகலக்ட’ மற்றும் 
‘ஐ-டிகலக்ட’. ஒரு எலெக்ட்ரானிக டிகலக்டடராக 
உஙகளுககு ‘இ-டிகலக்ட’ கிறடககும், ்பயைம் 
ல்சயவதற்கு முன நவீஙகள் ்பரின்ட-அவு்ட எடுகக 
கவண்டும். ‘ஐ-டிகலக்ட’ என்பது அச்சடிகக்ப்ப்டட ஒரு 
டிகலக்ட , இது நவீஙகள் ஆனறெனில் ்பதிவு ல்சயத ்சிெ 
நரா்டகளுககு ்பின உஙகளுககு லடெிவரி ல்சயய்ப்படும். 
(நவீஙகள் இ-டிகலக்டடுடன ்பயைம் ல்சயகிைவீர்கள் 
எனைரால், உஙகளிடம் அறடயராளத்திற்கரான 
அத்தரா்ட்சி ஏதராவது ஒனறு இருகக கவண்டும் 
அதராவது உஙகளிடம் ஓ்டடுனர் உரிமம், க்ஷன 
கரார்டு, க்பன கரார்டு, ஆதரார் கரார்டு அல்ெது 
்பராஸ்க்பரார்்ட இருகக கவண்டும்.

்படி 5

‘ககரா்டடரா’ ஃ்பலீ்டில் உள்ள வராய்பபுகளில் 
ஒனறைத் கதர்நலதடுககவும். இஙகக 
மூனறு வராய்பபுகள் இருககிைது, லென்ல் 
, தத்கரால் மற்றும் கெடீஸ். லென்ெில் 
, ல்பயர் ல்சரால்வறத்ப க்பராெ, யரார் 
கவண்டுமரானராலும் ்பயைம் ல்சயயெராம். 
்யில் புை்ப்படுவதற்கு ஒரு நராறளககு 
முனனதராக தத்கரால் டிகலக்ட புக 
ல்சயய்ப்படெராம் மற்றும் கெடீஸ் ககரா்டடரா 
ல்பண்களுககராக ஒதுகக்ப்ப்டடது.
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்படி 6

இ்பக்பராது ‘ஃற்பன்ட ்டல்யினஸ்’ ்ப்டடம் 
மீது களிக ல்சயயவும். இநத ெிஙகின மீது 
களிச ல்சயதவுடன, உஙகள் கதறவயின 
அடி்ப்பறடயில் ்யில்களின ்ப்டடியல் 
கதரானறும். நவீஙகள் ்பயைம் ல்சயய 
விரும்பும் குைி்ப்பி்டட ்யில் ்பிரிவு மீது 
களிக ல்சயயவும். இது உஙகளுககு ்யில் 
விவ்ஙகள் மற்றும் லதராடர்ச்சியரான 
கந்ஙகளுககு டிகலக்ட கிறடககும்  
விவ்ஙகறள உஙகளுககு அளிககும்.

்படி 7

‘புக’ (முன்பதிவு ல்சயயவும்) ஆ்பஷறன 
(வராய்பற்ப) களிக ல்சயதவுடன, இது 
உஙகறள அநத ்பககத்திற்கு அறழத்துச 
ல்சல்லும், இதில் நவீஙகள் ்பயைம் ல்சயய 
விரும்பும் ்பயைிகளின தகவறெ்ப பூர்த்தி 
ல்சயய கவண்டும். ஒரு இ-டிகலக்டடில் 
, அதிக்ப்ட்சம் 6 ்பயைிகள் ்பயைம் 
ல்சயயெராம். க்டடத்தில் விவ்ஙகறள றட்ப 
ல்சயயவும் மற்றும் ‘லநகஸ்்ட’ ்ப்டடன மீது 
களிக ல்சயயவும்.

்படி 8

இ்பக்பராது உஙகளரால் உஙகள் முன்பதிவு 
விவ்ஙகறள்ப ்பரார்கக முடியும். டிஸ்்பிகள 
ல்சயய்ப்படும் விவ்ஙகள் உஙகள் 
கதறவககு ஏற்்ப உள்ளதரா என்பறத 
என்பறதச ்சரி்பரார்ககவும். டிகலக்ட க்டடைம் 
மற்றும் க்சறவ க்டடைம் (்சர்வ வீஸ் ்சரார்ஜ) 
(ஆனறெனில் டிகலக்ட புக ல்சயவதற்கராக) 
உ்ட்பட , இது ககரா்டடரா கிறட்ப்பது மற்றும் 
நவீஙகள் ல்சலுத்த கவண்டிய லதராறகறயயும் 
டிஸ்்பிகள ல்சயகிைது,  இ்பக்பராது இநத 
லதராறகறயச ல்சலுத்துவதற்கு ‘கமக 
க்பலமன்ட’ (்பைம் ல்சலுத்தவும்) வராய்பபு 
மீது களிக ல்சயயவும்.

்படி 9

இ்பக்பராது இநத இறையதளத்தில் 
ல்சரால்ெ்ப்ப்டட வராய்பபுகளில் ஒனறை 
உ்பகயராகித்து ்பைம் ல்சலுத்தவும் (கல்டி்ட 
கரார்டு, லமராற்பல் அல்ெது லந்ட க்பஙகிங, 
லட்பி்ட கரார்டுகள், இ எம் ஐ (மராத தவறை) 
வராய்பபுகள் க்பரானைறவ).

்படி 10

்பைம் ல்சலுத்துவதற்கரான குைி்ப்பி்டட 

முறை மற்றும் குைி்ப்பி்டட வஙகி மீது 

களிக ல்சயத ்பின, அநத வஙகியின ்பைம் 

ல்சலுத்துவதற்கரான ்பககத்திற்கு தரானராககவ 

ல்சல்லும்.

்படி 11

இ்பக்பராது, லவற்ைிக்மரான 

்பை்ப்பரிமராற்ைத்திற்கு ்பின, அது தரானராககவ 

ஐ ஆர் ்சி டீ ்சி இறையதளத்திற்கு  ல்சல்லும் 

மற்றும் உஙகள் டிகலக்ட முன்பதிவு 

ல்சயய்ப்படும். ேிநதியில் ஆல்ெது 

ஆஙகிெத்தில் டிகலக்டடின ்பரின்ட அவு்டறட 

எடுககவும் மற்றும் ்பயைம் ல்சயயும் க்பராது 

அதறன உஙகளுடன (புறக்ப்படம் உள்ள 

ஒரு தகுதியரான  அறடயராள அ்டறடயுடன)  

றவத்திருககவும்.



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை132

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

ஐ ஆர் சி டீ சி அப்்ளளிஹைஷகன உ்பஹோைிதது ்ரேணில்ஹ் டிக்தைட்டுைக்ள முன்்ப்திவு தசய்்து
உஙகள் லமராற்பல் ஃக்பரான / கட்பலெ்டறட உ்பகயராகித்தும் நவீஙகள் உஙகள் ்யில் டிகலக்டறட முன்பதிவு 

ல்சயயெராம். இநத ஐ ஆர் ்சி டீ ்சி அ்பளிககஷன இெவ்சமராக டவுனகெரா்ட ல்சயய்ப்படெராம் மற்றும் ஆன்ட்ராயடு 

மற்றும் வினகடராஸ் ஃக்பரானுககும் கிறடககிைது. ஆன்ட ்ராயடு ஃக்பரானில் அ்பளிககஷறன உ்பகயராகித்து ஒரு 

டிகலக்டறட முன்பதிவு ல்சயவதற்கு , இநத ்படிகறள்ப ்பின்பற்ைவும் :

்படி 1 ்பகள ஸ்கடராரிெிருநது ஐ ஆர் ்சி டீ ்சி 

அ்பளிககஷறன டவுன கெரா்ட ல்சயயவும். 

்படி 2

அ்பளிககஷறனத் திைககவும் மற்றும் உஙகள் 

யூ்சர்கநம் மற்றும் ்பராஸ்லவரார்றட உ்பகயராகித்து 

ெராகின ல்சயயவும்.

்படி 3

ஒரு புதிய ்பகுதி கதரானறுகிைது, இதில் நவீஙகள் 

ல்பைககூடிய லவவகவறு க்சறவகறள நவீஙகள் 

்பரார்்பரீ்கள். ஒரு டிகலக்டறட முன்பதிவு 

ல்சயவதற்கு, ‘புக டிகலக்ட/ எனலகராயரி’ 

(டிகலக்ட முன்பதிவு/ வி்சரா்றை’ வராய்பபு மீது 

களிக ல்சயயவும்.

்படி 4

‘்பளரான றம ்ட்ராவல்’ வராய்ப்பில், நவீஙகள் 

கதறவயரான தகவறெ றட்ப ல்சயய கவண்டும். 

உதரா்ைமராக லதராடஙகும் இடம் , க்சரும் 

இடம் மற்றும் ்பயை கததி , வகு்பபு . ககரா்டடரா 

மற்றும் டிகலக்ட வறக ்பினனர் ககீகழ உள்ள 

்யில் ்ப்டடியல் வராய்பபு மீது களிக ல்சயயவும்.



இன்்டர்தனட்டின் அப்்ளளிஹைஷன்ஸ் (்பேன்்பாடுைள)

133ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

்படி 5

இ்பக்பராது உஙகள் கதறவககு ஏற்்ப , ் யில்களின 

்ப்டடியல் கதரானறும், இநத வராய்பபுகளில் 

ஏதராவது ஒனறைத் கதர்நலதடுககவும்( உஙகள் 

கந் விரு்ப்பத்திற்கு ஏற்்ப).

்படி 6

இ்பக்பராது ்பயைிகள் ்படிவம் கதரானறும். ்பயைி 

்பற்ைிய தகவறெ றட்ப ல்சயவதற்கு ‘அ்ட 

க்ப்சஞ்சர்’ (்பயைிறயச க்சர்ககவும்) மீது களிக 

ல்சயயவும் மற்றும் ‘ஆ்ட’ ்ப்டடறனக களிக 

ல்சயயவும்.

்படி 7

‘க்ப்சஞ்சர் ்சக்சஸ்ஃபுெி ஆட்ட’ 

(்பயைிலவற்ைிக்மராக க்சர்கக்ப்ப்டடரார்) 

என்பறதக கராண்்பிககும் ஒரு லமக்சஜ 

கதரானறும். 

்படி 8

்பயை விவ்ஙகள் மற்றும் டிகலக்ட 

க்டடைஙகறளத் லதரிநது லகராள்வதற்கு 

‘கனடினயூ’ (லதராட்வும்) ்ப்டடன மீது களிக 

ல்சயயவும். ்பயை விவ்ஙகள் மற்றும் 

டிகலக்ட க்டடைஙகறளச ்சரி்பரார்ககவும் 

மற்றும் கிறடககினை வராய்பபுகளில் ஏதராவது 

ஒனறை உ்பகயராகித்து ‘கமக க்பலமன்ட’ (்பைம் 

ல்சலுத்தவும்) ்ப்டடன மீது களிக ல்சயயவும்.



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை134

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

்படி 9

்பைம் ல்சலுத்துவதற்கரான குைி்ப்பி்டட முறை 

மற்றும் குைி்ப்பி்டட வஙகிறய களிக ல்சயத 

்பின, அது தரானராககவ அநத வஙகியின ்பைம் 

ல்சலுத்துவதற்கரான ்பககத்திற்கு உஙகளுககு 

வழிகரா்டடும். லவற்ைிக்மரான ்பரிமராற்ைத்திற்கு 

்பின, இது தரானராககவ ஐ ஆர் ்சி டீ ்சி 

இறையதளத்திற்கு ல்சல்லும் மற்றும் உஙகள் 

டிகலக்ட முன்பதிவு ல்சயய்ப்படும்.

ஆன்கலனளில் ்பஸ் டிக்தைட்டுைக்ள முன்்ப்திவு தசய்்து
ஒரு விடுமுறைககராக அல்ெது ஒரு அலுவெக கவறெககரான ்பயைம் என்பது , ஆனறெனில் டிகலக்டடுகறள 

முன்பதிவு ல்சயவதற்கரான வ்சதிறய அளிககும் ஆனறென இறையதளஙகள் கிறட்ப்பதனரால்  சுெ்பமராகி 

வருகிைது. redBus.in, Travelyaari.com, BookBusNow.com, AbhiBus, Seatselect.in, SimplyBus, igoezy.com etc. க்பரானை ்சிெ ஆனறென 

இறையதளம் மூெமராக  நவீஙகள் உஙகள் ்பஸ் டிகலக்டடுகறள சுெ்பமராக புக ல்சயயெராம். 65% ககும் அதிகமரான 

மரார்லக்ட ்பஙகு லகராண்டிருககும் redBus.in, ்பஸ் டிகலக்டடுகறள முன்பதிவு ல்சயவதற்கரான மிக ்பி்்பெமரான 

இறையதளம். 

www.redbus.in இக்ே்த்ளதக்த உ்பஹோைிதது ்பஸ் டிக்தைட்க்ட முன் ்ப்திவு தசய்்து

்படி 1

 www.redbus.in ல் ெராகின ல்சயயவும் ‘ஃ்ப்ம்’ 

(ஏறும் இடம்) . ‘டூ’ (ல்சல்லும் இடம்) மற்றும் 

‘்பயை கததி’றயத் கதர்நலதடுககவும் 

(‘கட்ட ஆஃ்ப ரி்டடர்ன’ (திரும்பும் கததி) 

கதறவயரானரால் கதர்நலதடுகக்ப்படெராம்) 

மற்றும் ‘்சர்ச ்ப்ஸ் ‘ வராய்பற்ப களிக 

ல்சயயவும் 

்படி 2
்சர்ச ரி்சல்்ட ்பககம் முன்பதிவு ல்சயவதற்கராக 

உள்ள ்சகீ்டடுகறள டிஸ்்பிகள ல்சயகிைது.

்படி 3

்பயைம் , ்பஸ் வறக, வ்சதிகள் , ஏறும் 

மற்றும் இைஙகும் இடஙகள் மூெமராக உஙகள் 

முடிவுகறள ஃ்பில்டர் ல்சயயவும்.

்படி 4

்சகீ்டடுகறள்ப ்பரார்ககவும், நவீஙகள் முன்பதிவு 

ல்சயய விரும்பும் ்சகீ்டறட களிக ல்சயயவும் 

மற்றும் ஏறும் / இைஙகும் இடஙகறளத் 

கதர்நலதடுககவும், ்பினனர் ‘கனடினயூ’ 

(லதராட்வும்) என்பறத அழுத்தவும். 



இன்்டர்தனட்டின் அப்்ளளிஹைஷன்ஸ் (்பேன்்பாடுைள)

135ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

்படி 5

தனி்ப்ப்டட விவ்ஙகறள்ப பூர்த்தி 

ல்சயயவும்(யூ்ச்ராக ெராகின ல்சயதிருநதரால் 

கதறவயரானரால் பூர்த்தி ல்சயயெராம்) 

உஙகளிடம் ஏதராவது இருநதரால் குைியடீு 

அல்ெது ககஷ கூ்ப்பறன உ்பகயராகிககவும் 

(கதறவயரானரால்).

்படி 6

இ்பக்பராது இநத இறையதளத்தில் டிஸ்்பிகள 
ல்சயய்ப்ப்டட ்பைம் ல்சலுத்துவதற்கரான 
முறை ஏதராவது ஒனறை உ்பகயராகித்து 
ஆனறெனில் ல்சலுத்தவும் (அதராவது கல்டில் 
கரார்டு, லந்ட க்பஙகிங, லட்ப்ட கரார்டு, ககஷ 
ஆன லடெிவரி , வராலெ்டடுகள் க்பரானைறவ).
லட்பி்ட அல்ெது கல்டி்ட கரார்டு மூெமராக 
்பைம் ல்சலுத்துவது: லந்ட க்பஙகிங மூெமராக 
்பைம் ல்சலுத்துவது (லவவகவறு வஙகிகளின 
கேராம் க்பஜ கராண்்பிகக்ப்படுகிைது):

த்ரட்்பஸ் அப்்ளளிஹைஷகன உ்பஹோைிதது ்பஸ் டிக்தைட்டுைக்ள முன் ்ப்திவு தசய்ேவும்

்படி 1

்பகள ஸ்கடராருககு ல்சல்ெவும், ல்்ட ்பஸ் 

ஆ்பற்பத் கதடவும் மற்றும் அதறன உஙகள் 

ஸ்மரார்்ட ஃக்பரானில் இனஸ்டரால் ல்சயயவும் 

இனஸ்டராகெஷன முடிவறடநதவுடன, 

உஙகள் முன்பதிவு ல்சயல்முறைறயத் 

லதராடஙகுவதற்கு ஆ்பற்பத் திைககவும்

்படி 2

இ்பக்பராது உஙகள் ்பயைம் லதராடஙகும் இடம் 

மற்றும் க்சரும் இடத்றத றட்ப ல்சயயவும் 

‘ஃ்ப்ம்’ மற்றும் ‘டூ’ க்டடஙகளில் றட்ப 

ல்சயயவும்.

்படி 3

கராெண்டரிெிருநது கததிறயத் 

கதர்நலதடுககவும் மற்றும் ‘்சர்ச ்ப்சஸ்’ ்ப்டடன 

மீது களிக ல்சயயவும்.
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்படி 4

இ்பக்பராது நவீஙகள் கதர்வு ல்சயவதற்கு ஏற்்ப 

டிஸ்்பிகள ல்சயய்ப்ப்டட வராய்பபுகளில் ஏதராவது 

ஒனறைத் கதர்நலதடுககவும்.

்படி 5

இ்பக்பராது உஙகள் ்சகீ்டறடத் கதர்நலதடுககவும் 

மற்றும் நவீஙகள் ஏறும் இடம் குைித்த தகவறெ 

றட்ப ல்சயயவும், ‘லதராடர்நது புக ல்சயயவும்’ 

்ப்டடறன களிக ல்சயயவும்.

்படி 6

ல்பயர் , இலமயில் ஐடி, லதராடர்பு லகராள்வதற்கரான 

எண், வயது மற்றும் ஆைரா / ல்பண்ைரா க்பரானை 

லதராடர்பு லகராள்வதற்கரான விவ்ஙகறள 

றட்ப ல்சயயவும் ்பினனர் ‘கனடினயூ புககிங’ 

(லதராடர்நது ்பதிவு ல்சயயவும்) ்ப்டடன மீது 

களிக ல்சயயவும்.

்படி 7

இ்பக்பராது கிறடககினை வராய்பபுகளில் ஒனறை 

உ்பகயராகித்து ்பைம் ல்சலுத்துஙகள் (அதராவது 

கல்டி்ட கரார்டு, லட்பி்ட கரார்டு, லந்ட க்பஙகிங 

மற்றும் லமராற்பல் கவலெ்டடுகள்).

்பேணிற்சி 3

1.  ................. இக்ே்த்ளதக்த உ்பஹோைிதது  ஆன்கலனளில் ்ரேணில் டிக்தைட்டுைள முன்்ப்திவு 

தசய்ேப்்ப்டலாம்.

2.  ஒரு இ-டிக்தைட்டில் , அ்திை்பட்சம் .............. ்பே்ணிைள ்பே்ம் தசய்ேலாம்.

3.  தமாக்பல் ஃஹ்பானளில், ோம் ................... லிருநது ஐ ஆர் சி டீ சி அப்்ளளிஹைஷகன ்டவுன்ஹலாட் 

தசய்ே ஹ்ண்டும்

4.  ்பஸ் டிக்தைட்டுைக்ள முன் ்ப்திவு தசய்்்தற்ைான மிை ்பணி்ர்பலமான த்ப் ஹ்பார்ட்்டல் (இக்ே்த்ளம்) 

5. ்ரேணில் புைப்்படு்்தற்கு ஒரு ோளுக்கு முன் ............. டிக்தைட் புக் தசய்ேப்்ப்டலாம்     



இன்்டர்தனட்டின் அப்்ளளிஹைஷன்ஸ் (்பேன்்பாடுைள)

137ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

IV. அ்ரசு ்திட்்ட ்தை்கலக் ைண்்டைி்து
இநதிய அ்்சராஙகம் மத்திய மற்றும் மராநிெ அளவில் ்பெ தகவல் மற்றும் க்சறவகறள ஆனறெனில் குடிமககளுககு அளிககிைது, 

இதனரால் இ-கவர்லனனற்ச (எலெக்ட்ரானிக முறையில் அ்்சராள்வறத) நிெமராககெராம்.  ்பினவரும் ்பகுதி அறனத்து மத்திய மற்றும் 

மராநிெத்திற்கு குைி்ப்பரான குடிமககள் க்சறவறய்ப  றமய்ப்படுத்திக கராண்்பிககிைது.  

மத்திே அ்ள்ணில் அ்ளளிக்ைப்்படும் ஆன்கலன் ஹசக்ைள

அளிகக்ப்படும் க்சறவகள் இறையதள லதராடர்பு

அறனத்து மத்திய அ்சு அறமச்சகஙகள் மற்றும் துறைகளில் ஆர் டீ 
ஐ (தகவல் ககராரும் உரிறம) விண்ை்ப்பஙகறள்ப ்பதிவு ல்சயவதற்கரான 
இறையதளம்/ முதல் விண்ை்ப்பம் 

https://rtionline.gov.in/ 

நரா்டடில் உள்ள ஏதராவது அ்சு நிறுவனத்திற்கு எதி்ரான புகராற்்ப ்பதிவு ல்சயவதற்கு http://pgportal.gov.in/  
்பராஸ்க்பரார்டிற்கராக விண்ை்பி்ப்பதற்கராக http://passportindia.gov.in/ 
ஒரு எலெக்ட்ரானிக மைி ஆர்டர் அனு்பபுவது(இ எம் ஓ), இனஸ்லடன்ட 
மைி ஆர்டர் (ஐ எம் ஓ). த்பரால் தறெ க்சகரி்ப்பது, ஸ்்ப்ீட க்பராஸ்றட 
கண்டு ்பிடி்ப்பதற்கு , இ எம் ஓ, கவரார்ல்டுலன்ட எகஸ்்பில்ஸ் (ட்பிள்யூ 
என எகஸ்), ்சர்வகத்ச லமயில், ்பரீமயம் ல்சலுத்துவது மற்றும் அஞ்சல் 
குைியடீுகறளத் கதடுவது அஞ்சல் ஆயுள் கரா்ப்படீு (்பி எல் ஐ) லதராடர்்பரான 
தகவல், வஙகி, ஸ்்படீு க்பராஸ்்ட , ்பி்சிலனஸ் க்பராஸ்்ட, க்பராககுவ்த்து 
க்பராஸ்்ட மற்றும் மற்ை லதராடர்புறடய க்சறவகள் லதராடர்்பரான தகவல்

https://www.epostoffice.gov.in/ 

Filing Income Tax Return (ITR) Online https://incometaxindiaefiling.gov.in/
புதிய நி்நதி் அகவுன்ட நம்்பருககராக விண்ை்பி்ப்பது (க்பன) https://tin.tin.nsdl.com/pan/ 
ஆனறெனில் ்யில் டிகலக்டடுகறள்ப ்பதிவு ல்சயவதற்கு https://www.irctc.co.in/ 
விவ்சராய ல்பராரு்டகளின தின்சரி மரார்லக்ட விறெ (உைவு தரானியஙகள் 
, ்பழஙகள் மற்றும் கராயகைிகள்) http://agmarknet.nic.in/ 

வராககராளர் ்ப்டடியெில் க்சர்வதற்கு http://eci.nic.in/ 
கத்சிய மனித   உரிறம ஆறையம் http://nhrc.nic.in/ 
ஆனறெனில் ல்பராரு்டகள் / க்சறவகள் லதராடர்்பரான புகராற்்ப ்பதிவு 
ல்சயவதற்கு (நுகர்கவரார் நவீதிமனைம்) http://core.nic.in/ 

வஙகி குறைத்தவீர்்ப்பராையத்திடம் புகரார் ல்சரால்வது https://secweb.rbi.org.in/BO/precompltindex.htm 
லவவகவறு ்படி்பபு மற்றும் நுறழவுத் கதர்வுகளின முடிவுகறளச ்சரி்பரார்்ப்பதற்கு http://results.gov.in/ 
மத்திய மற்றும் மராநிெ அ்சுகள் அளிககும் லவவகவறு நெத்தி்டடஙகள் 
மற்றும் அளிகக்ப்ப்டட க்சறவகள் ்பற்ைி குடிமககளுககு தகவல் http://dial.gov.in 

ஊழல் லதராடர்்பரான ்பி்ச்சறனகள் மற்றும் புகரார்கறள்ப ்பதிவு ல்சயவது http://www.vigeye.in/ 
மத்திய அ்சு ஊழியர்கள் மற்றும் இ்ராணுவ ஊழியர்களுககு ல்பனஷன 
ல்சலுத்தும் ஆறையின (்பி்பிஒ) நிறெறயச ்சரி்பரார்்ப்பது http://pensionersportal.gov.in/PPOStatus.asp 

இனசுல்னஸ் கம்ல்பனிகளுககு எதி்ராக புகராற்்ப ்பதிவு ல்சயவதற்கு http://www.igms.irda.gov.in/ 
ல்ச்பியுடன புகராற்்ப ்பதிவு ல்சயவதற்கு http://scores.gov.in/ 

க்கிஙகிற்கு எதி்ராக ஆனறெனில் புகராற்்ப ்பதிவு ல்சயவது https://www.antiragging.in/Site/Complains_
details.aspx 

திைநத லவளி ்பள்ளி கல்வி கத்சிய றமயத்தில் ஆனறென அனுமதிககராக ்பதிவு ல்சயவது http://www.online.nios.ac.in/niosreg10/premain.asp 
க்ஷன கரார்டில் விண்ை்ப்பத்தின நிறெறயச ்சரி்பரார்்பதற்கு http://pdsportal.nic.in/main.aspx 
லதராறெநது க்பரான குழநறதகள் ்பற்ைி கராவல் நிறெயத்திற்கு 
ஆனறெனில் தகவல் அளி்ப்பதற்கு

http://trackthemissingchild.gov.in/trackchild/
inform_missing_trackchild.php 

ல்பண்களுககரான கத்சிய ஆறையத்தின என ஆர் ஐ ்பிரிவில் , 
மராமனரார், மராமியரார் அல்ெது கைவருககு எதி்ராக கவறு ஏதராவது 
குடும்்ப ்பி்ச்சறனககராக புகரார்கறள்ப ்பதிவு ல்சயவதற்கராக

http://ncw.nic.in/NRICell/frmNRIComplaints.aspx 

்சிறு்பரானறம மராைவர்களுககு கிறடககினை லவவகவறு கல்வி உதவித் 
லதராகககு ்பதிவு ல்சயவதற்கு மற்றும் விண்ை்பி்ப்பதற்கு http://momascholarship.gov.in/ 

ெனராதி்பதி மராளிறகககு ல்சல்வதற்கரான ஆனறென முன்பதிவு https://presidentofindia.gov.in/rbvisit/rbvisit.aspx 
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மாேில அ்ள்ணில் ்ழஙைப்்படும் ஆன்கலன் ஹசக்ைள 

மராநிெம் அளிகக்ப்படும் க்சறவகள் இறையதள லதராடர்பு

அநதமரான மற்றும் 
நிககரா்பரார் தவீவுகள் 

புகரார்கறள ஆனறெனில் ்பதிவு ல்சயவது http://db.and.nic.in/lghelpdesk 
்பிை்பபு மற்றும் இை்பபு ்சரானைிதறழ்ப ்பதிவு ல்சயவது http://ls1.and.nic.in
நியராய விறெ கறடகள் மற்றும் அதன மூெமராக 
வழஙக்ப்படும் ல்பராரு்டகளின ்ப்டடியல், க்ஷன 
றவத்திரு்ப்பவர் விவ்ஙகள் 

http://db.and.nic.in/

லவவகவறு ஆனறென ்படிவஙகள் http://www.andaman.gov.in/list-eforms

ஆநதி் ்பி்கத்சம்

்பதிவு ல்சயவது , ்சரானைிதழகறள வழஙகுவது, ்பயன்பரா்டடு 
க்சறவகள், ்பைம் ல்சலுத்துவதற்கரான க்சறவகள் http://www.aponline.gov.in/

G2C மற்றும் G2B  க்சறவகளின முழு ்கத்திற்கு ஓக் 
நுறழவராயிெராக உள்ள இறையதளம் http://ap.meeseva.gov.in/

ஆனறென புகரார் ்பதிவு http://demo.cgg.gov.in/RMCOGRTS/
ஆநதி்  ்பி்கத்சம் மற்றும் கர்னராடகரா ்ப்டடு்பபுழு 
மரார்லக்டடில் ்ப்டடு்பபுழு விறெகள் , ்ரா ்சில்க விறெகள் 
மற்றும் விறத ்ப்டடு்ப புழு (்சகீ்ட குகூன)விறெகள்

http://www.seri.ap.gov.in/market/menu.asp 

அருைராச்செ 
்பி்கத்சம்

முககியமநதிரிககு ஆனறெனில் புகரார் http://www.arunachalpradeshcm.in/
userlogin.php

எலெக்ட்ரானிக விண்ை்ப்ப ்படிவம் மற்றும் ஆன-
றென/ ஆஃ்பறென/ டவுனகெரா்ட ல்சயயககூடியது 

http://www.arunachal.gov.in/eformapp/login.
seam

அ்சராம்
லவவகவறு G2C மற்றும் G2G க்சறவகறள வழஙகுவது http://edistrict.assamgov.in/
ஏ ்பி டி ்சி எல் ஆனறென ்பில்ெிங இறையதளம் http://www.mybijulibill.com/

்பேீரார்

குறை தவீர்்ப்பதற்கரான புகராருககரான விண்ை்ப்பஙகறள 
ஆனறெனில் ்சமர்்பி்ப்பது http://bpgrs.in/

லவவகவறு G2C மற்றும் G2G க்சறவகறள வழஙகுவது http://www.biharonline.gov.in/

்சண்டிகரார் “்பெ-க்சறவ”/”ஒக்-இடம்”-குடிமககளுககு க்சறவகறள வழஙகுவது  http://chandigarh.gov.in/egov_esmpk.htm

்ச்டடீஸ்கர்

ஆனறெனில் நிெ்ப ்பதிகவடு தகவல் http://www.cg.nic.in/cglrc/
மநதி்ராெயராவிற்குள் ஃற்பல் நகர்வறத கண்கராைி்ப்பது http://cg.nic.in/fms/public_search.aspx
ஆனறெனில் லவவகவறு G2C க்சறவகள் http://www.choice.gov.in/
ஆனறெனில் புகராற்த் தவீர்்ப்பது http://cg.nic.in/janshikayat/

லடல்ெி

விண்ை்ப்பத்தில் நிறெறயக கண்டைிவது http://esla.delhi.gov.in/
குறை தவீர்்ப்பதற்கராக , புகரார் விண்ை்ப்பஙகறள 
ஆனறெனில் ்சமர்்பி்ப்பது

http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/pgc1/
public+grievances+commission/home

ஆனறெனில் லவவகவறு G2C,G2B க்சறவகள் http://jeevandelhi.gov.in/

ககராவரா

ஆனறெனில் வழஙக்ப்படுவதராக கண்டைிய்ப்ப்டட 
க்சறவகளுககரான ஆனறென ்படிவஙகறளச ்சமர்்பி்ப்பது  http://www.eservices.goa.gov.in/

குறை தவீர்்ப்பதற்கராக , புகரார் விண்ை்ப்பஙகறள 
ஆனறெனில் ்சமர்்பி்ப்பது http://www.grievances.goa.gov.in/ 

குெ்ராத்

குடிமககறள றமயமராக லகராண்ட 240 ககும் அதிகமரான 
தி்டடஙகளுககரான ஆனறென விண்ை்ப்பம் http://www.ekalyan.gujarat.gov.in/ 

குறை தவீர்்ப்பதற்கராக , புகரார் விண்ை்ப்பஙகறள 
ஆனறெனில் ்சமர்்பி்ப்பது http://swagat.gujarat.gov.in/ 

ெி எஸ் ஆர் டீ ்சி -யில் டிகலக்டடுகறள்ப ்பதிவு ல்சயவது http://www.gsrtc.in/site/
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ேரியராைரா

குறை தவீர்்ப்பதற்கராக , புகரார் விண்ை்ப்பஙகறள 
ஆனறெனில் ்சமர்்பி்ப்பது http://harsamadhan.gov.in/

“்பெ-க்சறவ”/”ஒக்-இடம்”-குடிமககளுககு க்சறவகறள வழஙகுவது http://jansahayak.gov.in/

ேிமராச்சல் 
்பி்கத்சம்

ஆனறெனில் புகராற்த் தவீர்்ப்பது http://admis.hp.nic.in/esamadhan/
அறனத்து முககியமரான குடிமககள் க்சறவகளுககும் 
ஒக் இடத்தில் தகவல் http://hp.gov.in/sugam/

ஆனறெனில் ்பஸ் டிகலக்டடுகறள முன்பதிவு 
ல்சயவது / ்த்து ல்சயவது http://www.hrtc.gov.in/hrtctickets/

ெம்மு அண்டு 
கராஷமீர்

குறை தவீர்்ப்பதற்கராக , புகரார் விண்ை்ப்பஙகறள 
ஆனறெனில் ்சமர்்பி்ப்பது http://jkgrievance.nic.in/

ெரார்கண்்ட

குறை தவீர்்ப்பதற்கராக , புகரார் விண்ை்ப்பஙகறள 
ஆனறெனில் ்சமர்்பி்ப்பது http://www.jharkhandsamadhan.nic.in 

கவறெ வராய்பபு றமயத்தில் ்பதிவு ல்சயவது https://jharkhandemployment.nic.in:8443/ 
ஆனறெனில் லவவகவறு G2B மற்றும் G2C க்சறவகள் http://jharkhand.gov.in/# 

கர்னராடகரா

எஃ்ப ்பி எஸ் மற்றும் அத்தியராவ்சிய ல்பராரு்டகளின 
்சில்ெறை விறெகளின விவ்ஙகள், க்ஷன கரார்டு 
நிறெறயத் லதரிநது லகராள்வதற்கு

http://ahara.kar.nic.in/ 

அறனத்து வறகயரான புகரார்கள் அல்ெது 
கருத்துககளுககராக விண்ை்பி்ப்பதற்கரான ஒரு இடம் http://www.janmitra.in/ 

கர்னராடக ல்பராது க்சறவ உத்தி்வராதச ்ச்டடத்தில் 
உத்தி்வராதம் அளித்த்ப்படி விண்ை்ப்பஙகளின 
நிறெறய கண்கராைி்ப்பது  

http://www.sakala.kar.nic.in/ 

கவறெ வராய்பபு றமயத்தில் ்பதிவு ல்சயவது http://udyogaseve.kar.nic.in/ 

லவவகவறு துறைகளின எலெக்ட்ரானிக - ்படிவஙகள் https://www.karnataka.gov.in/e-forms/pages/
select-eforms.aspx

ஹை்ர்ளா

நுகர்கவரார் புகரார் தவீர்த்தல் http://cgrf.kseb.in/ 
இை்பபு மற்றும் ்பிை்பபு ்சரானைிதறழ்ப ்பதிவு ல்சயவது http://www.cr.lsgkerala.gov.in/ 
கல்விககரான உதவி வழஙகுவது https://www.e-grantz.kerala.gov.in/ 
க்ஷன கரார்டு க்சறவகறள்ப ல்பறுவதற்கு http://civilsupplieskerala.gov.in 

்பி்ச்சறனகள் மற்றும் புகராற்்ப ்பதிவு ல்சயவதற்கு http://www.cmcc.kerala.gov.in/fnd/index/
index.php  

ெக்ஷவதவீ்ப
இை்பபு மற்றும் ்பிை்பபு ்சரானைிதறழ்ப ்பதிவு ல்சயவது http://164.100.167.196/lakjeevanrekha 
இறையதளம் - அடி்ப்பறடயிெரான டிகலக்ட முன ்பதிவு http://lakport.nic.in/index 

மத்திய ்பி்கதஷ

நுறழவு ்படிவஙகள் , ்பரி்டற்சகள், இை்பபு மற்றும் 
்பிை்பபு ்சரானைிதழகள் மற்றும் ஓ்டடுனர் உரிமஙகள், 
முன்பதிவுகறள ஆனறெனில் ல்சலுத்துவது, 
வராடறகறயச க்சகரி்ப்பது, இனசுல்னஸ் ்பரீமியம், 
மின்சரா் ்பில்கள் க்பரானைறவககரான விண்ை்ப்ப 
்படிவஙகறள்ப பூர்த்தி ல்சயவது மற்றும் ்சமர்்பி்ப்பது.

http://www.mponline.gov.in/ 

்பி்ச்சறனகள் மற்றும் புகராற்்ப ்பதிவு ல்சயவதற்கு http://mpsamadhan.org/ 
ல்பராரு்டகளுககரான விறெகறள்ப ்பரார்்பது http://www.mpmandiboard.gov.in/ 
மத்திய ்பி்கத்சத்தில்  வயிற்ைில் உள்ள கருவின 
்பராெினத்றத கதர்நலதடு்ப்பதற்கு எதி்ராக ஆனறெனில் 
புகராற்்ப பூர்த்தி ல்சயவது

http://www.hamaribitiya.in/ 

வண்டி உரிமம் மற்றும் வண்டி தயராரி்பபு கம்ல்பனி ்பற்ைிய 
்பதிகவடுகள் ல்சயவதற்கரான வ்சதி, டிற்விங றெல்சனஸ் 
அ்ப்பராயின்டலமன்ட முறை, ்பஸ்களின கராெ அ்டடவறை 
்பற்ைிய ்பதிகவடுகறள்ப ்பரார்கக முடிவது

http://mis.mptransport.org/MPLogin/eLogin.
aspx 



எலெக்ட்ரானிகஸ் மற்றும் தகவல் லதராழில் நு்ட்பத் துறை140

ஹேஷனல் டிஜிட்்டல் லிட்்ரசி மிஷன் (ஹ்தசிே டிஜிட்்டல் ைல்்ணிக்ைான குைிக்ஹைாள ்ப்ணித்திட்்டம்)

மேரா்ராஷடி்ரா

அறனத்து மராநிெ அ்சு துறைகளுககும் லதராடர்்பரான 
லவவகவறு ஆனறென க்சறவகறள்ப ல்பறுவது https://www.mahaonline.gov.in 

எெக்ட்ரானிக - உதவித் லதராறகககராக விண்ை்பி்ப்பது http://www.escholarship.maharashtra.gov.in/ 

மைி்பபூர்

கவறெ வராய்பபு றமயத்தில் ்பதிவு ல்சயவது http://164.100.72.174/ 
அறனத்து மராநிெ அ்சு துறைகள் லதராடர்்பரான 
லவவகவறு ஆனறென க்சறவகறள்ப ல்பறுவது www.manipurportal.mn.gov.in 

கமகராெயரா

கவறெ வராய்பபு றமயத்தில் ்பதிவு ல்சயவது http://dectmeg.nic.in/ 
லவவகவறு அ்சு க்சறவகறள ஆனறெனில் ல்பறுவது https://meghalayaonline.gov.in
்பி்ச்சறனகள் மற்றும் புகராற்்ப ்பதிவு ல்சயவதற்கு http://megpgrams.gov.in/ 

ஒடி்சரா

்பி்ச்சறனகள் மற்றும் புகராற்்ப ்பதிவு ல்சயவதற்கு http://cmgcodisha.gov.in/ 
அறனத்து மராநிெ அ்சு துறைகள் லதராடர்்பரான 
லவவகவறு ஆனறென க்சறவகறள்ப ல்பறுவது https://www.odishaonline.gov.in 

கவறெ  கதடு்பவருககராக ஆனறென 
ல்ெிஸ்்டக்ஷன ்படிவம் http://empmissionodisha.gov.in 

மராவ்டட நிர்வராகத்தினர் குடிமககளுககரான க்சறவகறள 
ஒருஙகிறைத்து  மற்றும் தவைில்ெராமல் வழஙகுவது

http://www.edistrictorissa.gov.in/edistrict/
index.php 

அ்சு க்சறவ இறையதளத்திற்கரான உரிறம http://www.ortpsa.in/ 
நிெ்ப்பதிகவடுகறள ஆனறெனில் ்சரி்பரார்்ப்பது http://bhulekh.ori.nic.in/ 

புதுசக்சரி

்பி்ச்சறனகள் மற்றும் புகராற்்ப ்பதிவு ல்சயவதற்கு http://puduvaikural.puducherry.gov.in/ 
க்ஷன கரார்டு விண்ை்ப்பத்றத  ஆனறென 
நிறெறயச ்சரி்பரார்்பது

http://egov-civilmis.pon.nic.in/SearchCard_
Pondy_AppNo.aspx 

்பஞ்சரா்ப

்பி்ச்சறனகள் மற்றும் புகராற்்ப ்பதிவு ல்சயவதற்கு http://publicgrievancepb.gov.in 
ஆனறெனில் டிகலக்ட முன்பதிவு ல்சயவது, கந்டி 
றடம் கட்பிள் மற்றும் மற்ை க்பராககுவ்த்து க்சறவகள் http://punjabroadways.gov.in/ 

்ராெஸ்தரான

்ராெஸ்தரான அ்்சின எநத துறை லதராடர்்பரான 
புகரார்கறளயும் ்பதிவு ல்சயவது.

http://sugamrpg.raj.nic.in/ & http://sampark.
rajasthan.gov.in 

முதெறமச்சருககும் ஆனறெனில் புகரார் அளி்ப்பது http://cmo.rajasthan.gov.in/WritetoCMform.aspx
அ்சு மற்றும் தனியரார் துறைகளின லவவகவறு 
க்சறவகறள்ப ல்பறுவது http://emitra.gov.in/

ஆனறெனில் அ்பளிககஷன நிறெறயக கண்டைிவது http://rgdps.rajasthan.gov.in/
விவ்சராய உற்்பத்தி ல்பராரு்டகளின விறெகள் http://www.rsamb.rajasthan.gov.in/
ஆர் எஸ் ஆர் டீ ்சி இ-டிகலக்டடிங http://rsrtc.rajasthan.gov.in/

்சிகககீம்
்பிைநத ்சரானைிதழ, இை்பபு ்சரானைிதழ, வருமரானம் ்சரானைிதழ, 
எஸ் ்சி / எஸ் டீ ்சரானைிதழ, நிெம்/ ல்சராத்திற்கரான ்பதிவு 
க்பரானை லவவகவறு அ்சு க்சறவகறள்ப ல்பறுவது

http://www.sikkim.gov.in/portal 



இன்்டர்தனட்டின் அப்்ளளிஹைஷன்ஸ் (்பேன்்பாடுைள)

141ஹேண்ட் புக் (கைஹேடு): டிஜிட்்டல் (எண்்ணிேல் முகை) ைல்்ணி குைித்த ்திைனாய்வு (நிகை 1) 

தமிழ நராடு

கல்விககரான உதவித் லதராறக குைித்த தகவல் http://escholarship.tn.gov.in/scholarship.html 
தமிழ நரா்டடில் குடிமககளுககரான ஆவைஙகளின 
்சரானைிதழ நகல்களுககராக விண்ை்பி்ப்பதற்கு http://www.tnreginet.net/ 

குடிமககளுககராக தமிழநரா்டடு மராநிெ அ்்சராஙகம் அளிககும் 
தகவல் மற்றும் க்சறவகறள  ஒக் இடத்தில் ல்பறுவது http://www.sp.tn.gov.in/ 

புகரார்  தவீர்ககும் மனைம் http://cmcell.tn.gov.in/ 
தமிழ நரா்டடின கவறெ வராய்பபு மற்றும் ்பயிற்்சிககரான துறையின , 
கவறெ கதடு்பவர்களுககரான ஆனறென ல்ெிஸ்்டக்ஷன (்பதிவு) http://tnvelaivaaippu.gov.in/ 

க்பராககுவ்த்து துறையின ஆனறென க்சறவகள் 
(டிற்விங றெல்சனஸ், வரிகள் விகிதஙகள் 
க்பரானைறவககரான அ்ப்பராயின்டலமன்ட)  

http://transport.tn.nic.in/ 

தமிழ நரா்டடு அ்்சின லவவகவறு ஆனறென 
க்சறவகறள்ப ல்பறுவதற்கு http://edistrict.tn.gov.in/ 

லதலுஙகரானரா G2C  மற்றும் G2B  க்சறவகளின முழு ்கத்திற்குமரான 
்சிஙகிள் என்டரி க்பரார்டல்   http://tg.meeseva.gov.in/ 

திருபு்ரா

றெல்சனஸ் அ்பளிககஷன நிறெறயச ்சரி்பரார்்பதற்கு , 
ல்ெிஸ்்டக்ஷன, வண்டிகளின ெனத்லதராறக, மற்றும் 
கமரா்டடரார் டிற்விங ்பள்ளிகள் க்பரானைவற்றைச ்சரி்பரார்்பதற்கு

http://tsu.trp.nic.in/ 

லவவகவறு குடிமககள் க்சறவகளுககரான விண்ை்ப்ப 
்படிவஙகள் , குடிமககள் க்சறவகளுககராக ்சமர்்பி்ப்பதற்கரான 
்படிவஙகள், விண்ை்ப்பஙகளின நிறெறயச ்சரி்பரார்்பது

http://164.100.127.26/esuvidha/ 

உத்த் ்பி்கத்சம்

 உத்த் ்பி்கத்ச அ்்சராஙகம் அளிககும் ஏைககுறைய 
அறனத்து ்பை்ப்பரிமராற்ைஙகளுககும் லதராடர்பு 
லகராள்வதற்கரான ஒக் இடம்

http://uponline.up.nic.in/ 

உதவித் லதராறகககரான விண்ை்ப்ப ்படிவம், ஓ ்பி்சி 
மற்றும் எஸ் ்சி / எஸ் டீ விண்ை்ப்ப தரா்ர்களின 
வஙகி கைககிற்கு எலெக்ட்ரானிக ்பை்ப்பரிமராற்ைம்.

http://scholarship.up.nic.in/ 

உத்த்ராகண்்ட
கவறெ வராய்பபு றமயத்தில் ்பதிவு ல்சயவது http://164.100.128.41:8080/ 
லவவகவறு G2C மற்றும் G2B க்சறவகளுககரான இறையதளஙகள் http://ua.nic.in/uk.gov.in/contents/listing/5 

கமற்கு வராஙகராளம்
றெல்சனசுகள் , ஓயவூதியஙகள் க்பரானைவற்ைிககராக விண்ை்பி்ப்பது 
க்பரானை லவவகவறு குடிமககள் ்சரார்நத க்சறவகறள்ப ல்பறுவதற்கு 
குடிமககளுககரான இறடநிறெ இறையதளம்

http://www.edistrictwb.gov.in/portal/ 

்பேணிற்சி 4

1.  இ்ற்ைில் எநத்தந்த இக்ே்த்ளஙைள ஏ்தா்து அ்ரசு அகமப்்பணிற்கு எ்தி்ரான புைார்ைக்ளப் 

்ப்திவு தசய்்்தற்கு உஙைளுக்கு உ்தவும்?

 http://momascholarship.gov.in/            http://pgportal.gov.in/ http://www.igms.irda.gov.in/

2. இ்ற்ைில் எநத்தந்த ்திட்்டஙைள ஊ்ரை ்்ளர்சசிக்ைான அகமசசைத்தால் அ்ளளிக்ைப்்படுைிைது?

 இந்தி்ரா ஆ்ாஸ் ஹோஜ்னா       ்ராஷட்ரிே மேிலா ஹைாஷ            ைிசான் ைால் தசன்்டர்

3. இ்ற்ைில் எநத்தந்த ்திட்்டஙைள சுைா்தா்ர அகமசசைத்தால் அ்ளளிக்ைப்்படுைிைது?

 ப்ரிே்தர்ஷி்ணி ்திட்்டம்     ஜன்ணி சு்ரக்ஷா ஹோஜ்னா ைால்ேக்ட இன்சுத்ரன்ஸ்

4.  எந்த அகமசசைம் ‘சகீ்ஹைா அவுர் ைமாஹ்ா’ (ைற்றுக் தைாளளுஙைள மற்றும் சம்்பா்தியுஙைள) 

்திட்்டதக்த அ்ளளிக்ைிைது?

 ைி்ராமப்புை ் ்ளர்சசி அகமசசைம்   சுைா்தா்ர அகமசசைம் சிறு்பான்கமேணினர் ் ணி்ைா்ர அகமசசைம்

5. ைால்ேக்ட இன்சுத்ரன்ஸ் ்திட்்டதக்த எந்த அகமசசைம் அ்ளளிக்ைிைது? 

 ்ணி்சாே அகமசசைம் ைி்ராமப்புை ்்ளர்சசி    அகமசசைம்சு ைா்தா்ர அகமசசைம்







ஹமலும் ்தை்லுக்ைாை, த்தா்டர்பு தைாள்ளவும்:
்சி எஸ் ்சி இ-கவர்லனனஸ் ்சர்வ வீ்சஸ் இண்டியரா ெிமிலட்ட

எலெக ்ட்ரானிகஸ் நிககதன , 3வது தளம்
6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003

லதராறெக்ப்சி : +91-11-24301349 | லவ்ப: www.csc.gov.in 


