மானிட்டர் உலகம்

உள்ளடக்கம்
சமர்ப்பணம் ....................................................................................................................................... 3
காப்புரிமம ......................................................................................................................................... 4
முகவுமை............................................................................................................................................ 5
சூழலியல் ........................................................................................................................................... 6
விமைக்கப்படும் தூக்குக்கயிறுகள் .................................................................................... 6
வமலப்பைிவர்களுக்கு................................................................................................................ 10
வவகமான ைளங்களுக்கு விவவகமான வழிகள் ...................................................... 10
கூகிளும் மூடுவிழாக்களும்................................................................................................ 13
டடாமமன் டபயர் வாங்குவைன் பின்விமளவுகள் ................................................. 16
வகள்வி-பைில் [வமலப்பூக்கள்]........................................................................................... 18
டாட் டிப்ஸ் ..................................................................................................................................... 20
தூக்கம் ........................................................................................................................................... 20
கூகிள் மகவபசி ......................................................................................................................... 21
ஸ்வபம் பூட் டகாள்மளயர்கள்............................................................................................ 21
உங்களுக்காக நான் வைடித்ைருகிவேன். ........................................................................ 22
கம்ப்யூட்டரில் வபாட்டாலும் அளந்து வபாடு ............................................................. 22
அமடயாள இலக்கம்.............................................................................................................. 23
கடவுச்டசால் துலாபாைம் ....................................................................................................... 23
ஸ்வபம் டிவிட் ........................................................................................................................... 24
இன்டர்டநட்டின் ைகசியங்கள்.................................................................................................. 25
இன்டர்டநட்டின் ைகசியங்கள் - I ....................................................................................... 25
இன்டர்டநட்டின் ைகசியங்கள் – II ...................................................................................... 27
இன்டர்டநட்டின் ைகசியங்கள் – III ..................................................................................... 30
இன்டர்டநட்டின் ைகசியங்கள் - IV .................................................................................... 32

http://tech.neechalkaran.com

மானிட்டர் உலகம்
மின்காந்ை அமலகளின் லீமல ............................................................................................ 35
முன்கமைச்சுருக்கம் ............................................................................................................... 35
அமலகளின் வமககள்:......................................................................................................... 36
அமலகளின் ஒப்பீடு ............................................................................................................... 38
நைிமூலம் ..................................................................................................................................... 39
பின்னுமை..................................................................................................................................... 40
டபற்ேமவ ........................................................................................................................................ 41
ைமிழ் அகைாைித் வைாப்பு ....................................................................................................... 41
ைமிழ் மாயடயழுத்து வழங்கி ........................................................................................... 41
இமணயப்படிப்பகம்................................................................................................................. 42
அள்ள அள்ள குமேயாை வகாலசுைபி ............................................................................ 42
இமணயத்ைில் ஆடுபுலி ஆட்டம்..................................................................................... 43
ைமிழ்ப்பிமழ ைிருத்ைி ............................................................................................................. 45
ைமிழ்ச் டசாற்புைிர்.................................................................................................................... 46
ைமிழ் டிவிட் ைிைட்டி ............................................................................................................... 47
இமணய ஒற்ேன் .................................................................................................................... 49
பிற்வசர்க்மக ................................................................................................................................... 50
ஆசிரியர் பற்ேி: ............................................................................................................................. 51

http://tech.neechalkaran.com

மானிட்டர் உலகம்

சமர்ப்பணம்

உயிர்களமனத்ைின் உள்வள நிற்கும் ஆத்மா நான். அவ்வுயிர்களின் ஆைி நான்.
இமடயும் அவற்ேின் இறுைியும் யாவன || 10- 20||
பமடப்புகளின் ஆைியும் அந்ைமும் நான் || 10- 32||

-பகவத் கீ மை
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காப்புரிமம
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 India
You are free:
to copy, distribute, display, and perform the work
to make derivative works
Under the following conditions:
Attribution — You must give the original author credit.
Non-Commercial — You may not use this work for commercial purposes.

இந்நூல் எங்வகா யாருக்வகா ஒருவருக்குப் பயன்படுமானால் ைாைளமாக இந்ைப்
பக்கங்கமள என் அனுமைியின்ேி வணிகரீைியல்லாமல் மறுபைிப்புக்டகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பயன்படுத்துவவார் இமணயப்பக்க[http://tech.neechalkaran.com/] இமணப்மப
பயன்படுத்ை வவண்டப்படுகிேது.

இந்ைப் பக்கங்கமள வமலும் டசய்ைிகமள இமணத்வைா ைிருத்ைிவயா ைாைாளமாகப்
பைியலாம்[வணிகரீைியல்லாமல்]. இைன் மூலம் டசழுமமயான ஆவைாக்கிய
கட்டுமைகள் உருவாக வவண்டும் என்பவை வநாக்கம்.

நூலில் உள்ள படங்கள் டபரும்பாலும் சுயமான காட்சிப் பிைைி எடுத்ைமவயாகவவா,
கிரிவயட்டிவ் காடமன்ஸ்ல் டவளிவந்ை படங்களாகவவா இருக்கும்.
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முகவுமை
www.freetamilebooks.com வசர்ந்ை ஸ்ரீநிவாசன் அவர்களின் வவண்டுவகாளுக்கிணங்க, 2010
முைல் 2013 வமை எைிர்நீச்சல் [http://tech.neechalkaran.com] என்ே வமலத்ைளத்ைில்
இமணயம் மற்றும் ைகவல் டைாழிற்நுட்பம் சார்ந்து எழுைிய பைிவுகளின்
டைாகுப்வப இந்ை நூலாகும். இந்நூல் டபரும்பாலும் நான் இமணயத்ைில் மற்றும்
டைாழில்ரீைியில் கற்ேவற்மேயும், இமணயத்ைில் சில டசயலிகளாக நான்
டபற்ேமவமயயும் பற்ேி வபசுகிேது. எனது மானிட்டர் உலமக உங்கள்
மானிட்டருக்கு விருந்ைாக்குக. உங்கள் கருத்துக்கமளயும், விமர்சனங்கமளயும்
வைவவற்கிவேன்.

அன்புடன்,
நீச்சல்காைன்
www.neechalkaran.com
neechalkaran@gmail.com
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சூழலியல்
விமைக்கப்படும் தூக்குக்கயிறுகள்
இமணயத்ைளச் சுட்டி: http://tech.neechalkaran.com/2013/03/e-waste.html
சாக்கமட இல்லாை கழிவுநீர்ப் பாமைகள், டகால்மலப்புேத் வைாட்டம்,
கிணற்று வமடு என நீர் ஓடும் இடத்ைில் எல்லாம் இன்று தூக்கி எேியப்பட்ட
ஒரு காைக்கனிம மின்கலங்கமள [Alkaline Battery] கண்டுவிடலாம்{அைாவது
சாைாைண கடிகாை வபட்டரி}. தூருமடந்து, துருப்பிடித்து, துகிலுரிந்ை
நிமலயில் துர்பாக்கியமாக அமவ இருக்கும். ஆனால் அது ஒரு
உயிர்க்டகால்லி என்று பலரும் அேிந்ைைில்மல. அந்ை மின்கலத்ைிலுள்ள
டபாட்டாசியம் மைட்ைாக்ஸட் எளிைில் நீருடன் வசர்ந்து மின்கலமன
அரித்து, உள்ளிருக்கும் பாைைச பயில்வாமன மண்ணில் கலந்துவிடுகிேது.
பாைைசம் என்பது மூமள நைம்புகமளப் பாைிக்கும் ஒரு வவைிப்டபாருளாகும்,
இது எளிைில் காற்ேில் அல்லது நீரில் கலந்து மனிைவுடலுக்குள் டசன்று,
மனப்பிேழ்ச்சி, வகாமா, ைற்டகாமலயுணர்வு என பலவிை உபாமைகமள
ஏற்படுத்துகிேது. இைற்கு காைணம் யார் என்று மககாட்டுவது? பாைைசமற்ே
கலங்கமளத் ையாரிக்காை நிறுவனமா?, அமை ைைநிர்ணயம் டசய்யாை
மத்ைிய அைசா? வமற்பார்மவயிடாை மாநில அைசா? விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்ைாை உள்ளாட்சி அமமப்பா? அல்லது இது டைரியாமல் குப்மபயில்
வபாட்ட நாமா?

காைக்கனிம மின்கலன் எடிசன் மூலம் பூமிக்கு வந்து ஒரு நூற்ோண்டு
ஆகியும், பைவலாகப் பயன்படுத்ைப்பட்டு 30 ஆண்டுகள் ஆகியும் இன்னும்
ைீர்ந்துவபான மின்கலங்கமளக் குப்மபக் கூமடயிவலா அல்லது
டகால்மலயிவலா வபாட்டுவருகிவோம். இது வபாக டகாஞ்சம்
வைடிப்பார்த்ைால் லித்ைியம், நிக்கல், டமர்கூரி மின்கலங்கள் என
பலவிைங்களும் நம் மண்ணில் கிமடக்கும். இதுடவாரு உைாைணவம இது
வபாக பலவிை மின்னணு உபகைணங்கள் புழக்கத்ைில் வந்துவிட்டன.
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மகப்வபசியின் வசீ கைம் மக்கமள அமடந்ை அளவிற்கு அைன் பயன்பாட்டு
முமேகள் மக்கமள அமடயவில்மல. இன்னும் டசால்லப் வபானால் எப்படி
அைன் கழிவுகமளக் மகயாழுவது என்று டைரியாவம இந்ைியச் சந்மைக்குள்
வந்துவிட்டன. ஒரு மகப்வபசிவயா, அல்லது ஒரு மின்கலவமா அல்லது
மின்னணு உைிரிபாகங்கவளா உபவயாகமற்று வபாகும் வபாது அைமன
சாைாைணக் குப்மபயுடன் வபாடக்கூடாது. இமவகள் குேிப்பிட்ட
ஈைப்பைத்ைிவலா, டவப்பத்ைிவலா எளிைில் விடத்மைக் கக்கும் அபாயம்
டகாண்டமவ. பிளாஸ்டிக்காவது கரிம[Organic Elements]
வவைிப்டபாருட்கமளத்ைான் டகாண்டிருக்கும் ஆனால் அமைவிட
அபாயமான அவலாக, ைாண்டல் உவலாக[Transition Elements]

வவைிப்டபாருட்கள் எல்லாம் இந்ை மின்னணுப் டபாருட்களில் உண்டு.
குப்மபயில் இருந்து சிலைால் எரிக்கப்பட்டு எளிைில் காற்ேில்
கலந்துவிடுகிேது. இைனால் இருைய வநாய்கள், நுமையீைல் பாைிப்பு, டி.என்.ஏ.
சிமைவு, புற்று வநாய் என பல்வநாக்கு வநாய்கள் பமடடயடுக்கும் அபாயம்
உள்ளது. சமூக,சுற்றுப்புே,டபாருளாைாைக் காைணிகமளக் டகாண்டு
அண்மமயில் வமப்பில்கிைாப்ட் என்ே அமமப்பு டவளியிட்டுள்ள
அபாயகைமான நாடுகள் பட்டியலில் இைண்டாமிடத்மைத் துண்டு வபாட்டு
இந்ைியர்கள் நாம் பிடித்துள்வளாம்.

இவ்வளவு அபாயம் உள்ள டபாருட்கமள எப்படி அைசு முமேயான
மறுசுழற்சித் ைிட்டம் இன்ேி மக்களிடம் உலாவவிட்டது என்று
டைரியவில்மல. ைமிழகவம இந்ைியாவின் இைண்டாவது டபரிய மின்-கழிவு
உற்பத்ைி மாநிலம் என்பது நமக்கு நாவம ஏற்படுத்ைிக் டகாண்ட கவுைவம்.
அமைவிடக் டகாடுமமயாக மின்கழிவு வமலாண்மமயின்ேி மாநில அைவச
இலவசமாக மின்னணு உபகைணங்கமள ஒவ்டவாரு வடுகளுக்கும்
ீ
அளிக்கிேது. ஒரு வட்டில்
ீ
ஒரு மின்சாைனப் டபாருள் பயனற்றுப் வபானால்
முைலில் பமழய டபாருள் கமடயில் விற்க முயல்வர், முடியாவிடில்
குப்மபயில் வபாட்டுவிடுவர். இப்படி வசர்ந்ை குப்மபக் கழிவுகமள எல்லாம்
எடுத்துக் டகாண்டு வபாய் ஊருக்கு ஒதுக்குப் புேமான பகுைியில் நமது
உள்ளாட்சி அமமப்பு டகாட்டிவிட்டு அல்லது அங்வகவய எரித்துவிட்டுத்
ைிரும்பிப் பார்க்காமல் வண்டிவயேி வந்துவிடுகிேது. எரிப்பைற்வகா,
டகாட்டுவைற்வகா உகந்ை மக்கும் டபாருட்கள் அல்ல இமவ. அவைவபால
பமழய டபாருள் கமடகளுக்குப் வபான டபாருடளல்லாம் கமடசியில் ஒரு
மறுசுழற்சியாளர் மகயில் கிமடக்கிேது. அவர் அமை ைிேந்ைடவளியில்
எரித்து காசுபார்க்கிோர். முடிவாக அந்ைக் கழிவுகள் முமேயாகக்
மகயாளப்படுவைில்மல. வபாைாக்குமேயாக டவளிநாடுகளில் இருந்து
மின்கழிவுகமள இேக்குமைி வவறு டசய்து மாசுபடுத்ைி காசுடயடுகிோர்கள்.
அைாவது மற்ே நாடுகளுக்கு இந்ைியடவாரு குப்மபக்கிடங்காகக்
காட்சியளிக்கிேது. எரிக்கப்பட்ட கழிவுகள் காற்ேில் கலக்கிேது. குப்மபயாக
நிலத்ைில் குவிக்கப்பட்டமவ நீருடன் விமனபுரிந்து நஞ்மச மண்ணில்
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கலந்துவிடுகிேது. இைனால் மனிைன் மட்டுமன்ேி பல்லுயிர்களும்
பாைிப்பமடந்து விடுகிேது.

மின்கழிவுகள்[e-Waste] என்ோல் என்ன? பயனற்ே மின்சாைனப்[Electrical]
டபாருட்களும், மின்னணுப்[Electronic] டபாருட்களும் மின்கழிவுகள்
எனப்படுகிேது. அைாவது மகப்வபசி, கடிகாைம், அவற்ேின் மின்கலன்[battery],
கணினி, கணினி சார்ந்து துமண உபகைணங்கள், ைாமிை வயர்கள்,
மின்சுற்று[Electric Circuit], எல்சி.டி. ைிமை, குளிர்சாைனப் டபட்டி,

டைாமலக்காட்சிப் டபட்டி, சலமவ எந்ைிைம், பாைைச விளக்குகள் மற்றும்
எல்லா மின் சார்ந்ை டபாருட்களும் இந்ைப் பட்டியலில் அடங்கும். இந்ைப்
டபாருட்கடளல்லாம் ஈயம், காட்மியம், டபரிலியம், ைாமிைம், டவள்ள ீயம்,
சிலிக்கான் இரும்பு, அலுமினியம், பாைைசம் வபான்ேமவயும் வமலும் ைங்கம்,
டவள்ளி வபான்ே விமலயுயர்ந்ை டபாருட்களும்
டகாண்வட ையாரிக்கப்படுகிேது. இைமனச் சாைாைணக் குப்மபயில்
வபாடுவைன் மூலம் அல்லது வபரிச்சம்பழத்ைிற்காக, பமழய கமடயில்
வபாட்டுவைன் மூலம் சுகாைாைமற்ே முமேயில் இந்ைப் டபாருட்கமள
அவர்கள் டைரிந்வைா, டைரியாமவலா எரித்துப் பிரிக்கிோர்கள். இந்ை
முமேயற்ேக் கழிவு வமலாண்மமயால் விஷக் கழிவுகள் சுற்றுச்சுழமலப்
பாைிக்கிேது. என்னைான் ைாமிைம், இரும்பு, சிலிக்கான் வபான்ேமவ
உடலுக்குத் வைமவயான சத்துக்களாக இருந்ைாலும் அளவுக்கு அைிகமாக
சுற்றுப்புேத்ைில் கலப்பைால் பாைிப்புகள் உண்டாகிேது.
மத்ைிய அைசின் மின்கழிவு (வமலாண்மம மற்றும் நடவடிக்மக) விைி
2011ன்படி 2012 வம மாைத்ைிற்குள் அமனத்து மின் உபகைணத்

ையாரிப்பாளர்கள் எல்லாம் அைன் கழிவுகமளத் ைிரும்பப் டபற்று மறுசுழற்சி
டசய்ய வபாைிய கட்டமமப்மப நிறுவவவண்டும் என்று கூறுகிேது. இவ்விைி
முக்கிய மின்-கழிவுகளுக்கு மட்டுவம டபாருந்துகிேது; சிேிய கழிவுகளுக்கு
விைிவிலக்கும் அளிக்கிேது. ஒருசில நிறுவனங்கள் ைற்வபாவை அமை அமல்
படுத்ைியுள்ளது அதுவும் குமேந்ை அளவில் டைாடங்கியுள்ளது. ஆனால் பல
அந்நிய நிறுவனங்கள் இவ்விசயத்ைில் முமனப்பு காட்டவவயில்மல.
இன்று, பிைண்ட்ஸ்வஸாடு வஷர்பண்ணு, உலகத்ைின் அைிசயம், உலகம்
உங்கள் மகயில் என கூவிக் கூவி விற்கப்பட்ட அமனத்துப் டபாருட்களும்
சில வருடங்களில் மின்-கழிவுகளாக மாேி உலகின் மின்-குப்மபகளின்
வல்லைசாக நம்மம மாற்ேிவிடும். இன்று தூக்கி எேியப்படும் மின்கழிவுகள்
எல்லாம் நாமள கழுத்மை டநரிக்கும் தூக்குக்கயிறுகவள. அைற்குள்
சுைாரித்து மாசற்ே உலமக மாசு படாமவலவய இருக்க விடுவவாம்.
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பிளாஸ்டிக் டபாருட்கமளப் வபால இைன் பயன்பாடு

ைவிர்க்கக்கூடியைில்மல ஆனால் பிளாஸ்டிக் வபால கண்ட இடங்களில்
தூக்கிடயேியாமல் இருக்கலாம்.


உற்பத்ைி டசய்ை நிறுவனத்ைிடவம டகாடுக்கவவண்டும்.



நீர்நிமலகள், விவசாயப் பகுைிகள், இயற்மக வனங்கள் வபான்ே

பகுைிகளில் கட்டாயம் இவற்மே வசக்கூடாது.
ீ


முமேயான அங்கீ காைம் டபற்று நாட்டில் இருக்கும் ஒன்ேிைண்டு

மின்கழிவு வமலாண்மமத் ைீர்வகங்களிடம்[e-Waste Management
Solution] டகாடுக்கலாம்.


முமேயற்ே மறுசுழற்சி ஆமலகமள மூடவும், அைசிடம் முமேயான

மின்கழிவு மறுசுழற்சி ஆமலகள் அைிகம் அமமக்கவும் வகாைலாம்.


அந்நிய நாட்டு எலக்ட்ைானிக் டபாருட்கமளத் ைவிர்ப்பது

ஒருபுேமிருந்ைாலும், முமேயான மறுசுழற்சி டசய்து மாசு குமேக்கும்
இந்ைிய நிறுவனப் டபாருட்கமள வாங்கி ஆைரிக்கலாம்.


இறுைியாக மக்களிடம் விழிப்புணர்மவக் டகாண்டுவைவவண்டும்.



அதுவமை மின்கழிவுகமளக் கவனமாக டவளிவயற்றுங்கள்

அங்கிகரிக்கப்பட்ட சில இந்ைிய மின்-கழிவு வமலாண்மம
நிறுவனப்பட்டியல்:
http://www.cpcb.nic.in/divisionsofheadoffice/hwmd/e-Waste.pdf
வமற்வகாள்கள்:
http://www.moef.nic.in/downloads/rules-and-regulations/1035e_eng.pdf
http://news.efytimes.com/e1/Why%20Recyclers%20Are%20Importing%20eWast
e/42978
http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/EWaste_Sep11_892011.pdf
http://www.greenpeace.org/india/en/Blog/victory-india-introduces-e-wastelaw/blog/35288/
http://www.cseindia.org/content/press-release-e-waste-industry-india-cseexposes-what-lies-beneath
http://maplecroft.com/about/news/ccvi.html
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வமலப்பைிவர்களுக்கு
வவகமான ைளங்களுக்கு விவவகமான வழிகள்
[இக்கட்டுமை, இமணயத்ைள உரிமமயாளர், அல்லது வமலப்பைிவருக்கானது.]

இமணயத்ைளச் சுட்டிகள்

http://tech.neechalkaran.com/2010/04/speed-i.html, http://tech.neechalkaran.com/2010/04/ii.html
வவகம் என்றுவம விரும்பப்படுவது. அதுவும் விரும்பிப் படிக்கும் இமணய
ைளங்கள் வவகமாக இல்லாவிட்டால் அந்ை விருப்பவம விைக்ைிமயத் ைருவது
உறுைி. வவகமாக நமது இமணயப் பக்கங்கள் ைிேக்க விவவகமான
வயாசமனகமள இந்ை இடுமகயில் பார்க்கலாம்.
1.

முைலில் அைிகமாக வநைத்மை குடிக்கும் இலவச அழகூட்டும் நிைலிகமள
ைவிர்ப்பது நலம். உைாைணமாக உங்கள் பக்கத்மை கண்காணிக்க
பயன்படுத்தும் டிைாக்கர் வமக நிைலிகளும், ைைவரிமசப் வபாடும் நிைலிகளும்,
டபாழுதுவபாக்கு விட்வகட்களும்

எனலாம். இவற்ேில் முக்கியமான

சில வற்மேமட்டும் மவத்துக்டகாண்டு மீ ைிமய தூக்கிவிடுவது நல்லது.
2.

உங்கள் முகப்பு பக்கத்ைின் இடுமகயின் அளவுகமள
குமேத்துக்டகாள்ளுங்கள். வமலும் இடுமகமய சுருக்கி காட்டும் படி
முகப்புப்பக்கம் அமமயட்டும். (எப்படி சுருக்குவது? இங்வக)

3.

நீங்கள் பயன்படுத்தும் படங்கள் GIF மற்றும்

BMP வபான்ே அைிக கனமான

வகாப்புகளாக பயன்படுத்துவமை ைவித்து jpg jpeg

வபான்ே எளிய வமக

வகாப்புகளாக பயன்படுத்துங்கள்.
4.

பக்கத்ைினுள் ஜாவா நிைலிமய பயன்படுத்தும் வவமளயில் அைமன
சுருக்கி(compress) பயன்படுத்ைலாம்.

இமணயத்ைிவலவய சுருக்கிக்டகாள்ள

இங்கு டசல்லலாம்.,
http://dean.edwards.name/packer/
5.

அதுவபால CSS நிைல்கமள சுருக்க இந்ை வசமவமயப் பயன்படுத்ைலாம்.
http://www.cssdrive.com/index.php/main/csscompressor/

6.

உங்கள் டமாத்ை நிைலியில் உள்ள ஒவ்டவாரு இமடவவமளயும் சில
மபட்டுகமள(byte) ைின்னும் அைனால் இமடவவமளயில்லாை நிைலிமய
பயன் படுத்துவது மிகுந்ை பயன் ைரும். HTML டைாடர்பில்லாை இமணய
வாசிகளும் ைங்கள் நிைலிமய சுருக்கிக் டகாள்ளவுைவும் ைளம்
http://www.textfixer.com/html/compress-html-compression.phpஉ.ைா) பிளாக்கர்களுக்கு: Dashboard->Layout->Edit HTML டசன்று டமாத்ை
நிைலிகமளயும் எடுத்து இங்வக வபாட்டு அைில் வரும் சுருக்கப்பட்ட
நிைலிமய எடுத்து அவை டபாட்டியில் வபாட்டுக்டகாள்ளவும்

7.

டபாதுவாக படங்கமள பகிரும் டபாது உங்கள் பிளாக்கில் ஏற்ேப்பட்ட
படங்களாகயிருந்ைால் நல்லது.(copyright டகாள்மககமள கவனித்துச்
டசய்யவும்)

நீங்கள் ஏற்ேிய படமானால் அது http://2.bp.blogspot.com... என்று

முகவரிகள் டைாடங்கும் இைன் மூலம் எளிைில் ைிேக்கவும் டசய்யும்.
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மாோக வவறு ைள படமானால் அந்ை ைளத்ைிலிருந்து

கட்டமளகமள

அனுப்பித் ைிேக்க டகாஞ்சம் வநைம் எடுக்கும். அைனால் அவைவர் டசாந்ை
ைளத்துப் படங்கள் வநைத்மை மிச்சப்படுத்தும்.
8.

இப்வபாது உங்கள் ைளம் ைிேக்கும் வநைத்மை மைிப்பீடு டசய்ய வவண்டுமா?

http://www.freespeedtest.com/
http://www.linkvendor.com/seo-tools/speedtester.html
http://www.vertain.com/
இந்ை ைளங்களின் மூலம் நமது ைளம் ைிேக்கும் வநைத்மை கணிக்கமுடியும்
இப்வபாது அந்ை வநைம் ைிருப்ைிகைமாக இல்லாவிட்டால் நம்பர் ஒன்ோவது
வழிமயத் ைிரும்ப முயற்சிக்கவும்.
சில சமயங்களில் சில ைளம் ைிேக்க அைிக வநைம் எடுக்கும் அல்லது ைிேக்க
மறுக்கும் அத்ைமகய சமயங்களில் பிைச்சமன எங்வக இருக்கிேது என எளிைாகக்
கண்டு அந்ை பிைச்மனமய நீக்கமுடிய்ம்
இந்ை மாைிரியாக பிைச்சமனக்குரிய காைணிகள்:



நாம் பயன் படுத்தும் மூன்ோம் நபர் நிைலிகள்.அைாவது

அடுத்ை

ைளத்ைிலிருந்து நாம் காப்பி டசய்து நமது ைளத்ைிலிடுபமவ. நம்பகமான
ைளங்கலானால் பிைச்சமனயில்மல அப்படியில்லாை புைிய ைளத்ைிலிருந்து
நாம் காப்பிடசய்து வபாட்ட நிைலிகள் சிலசமயம் நம்மிடவம விமளயாடும்,
வைமவயில்லாை விளம்பைங்கள்,வைமவயில்லாை ஸ்க்ரிப்ட்கள் என
வநைத்மை விையமாக்கும்.
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சில சமயம் நாம் பயன்படுத்ைி வந்ை படங்கவளா அல்லது ஸ்க்ரிப்ட்கவளா
அைன் மூலப்பக்கத்ைிலிருந்து நீக்கப் பட்டிருந்ைால் நமது ைளம் வலாடாக
வநைம் பிடிக்கும்



டபாதுவாக நாம் பயன்படுத்தும் சில ைிைட்டிகளின் ஓட்டுப்பட்டனும் வநைம்
பிடிக்கும். உைாைணமாக அண்மமயில் டசயல்படாமல் வபான
ஒரு ைிைட்டியின் வாசகர்கள் அனுபவித்ைிருப்பார்கள்.



முந்ைிய இடுமகயில் கூேிய காைணங்களாலும் நமது ைளம் ைிேக்க வநைம்
எடுக்கும்

சரி எப்படி எளிைில் பிைச்மனக்கு வமலப்வபாட்டு பிடிப்பது?

வமல வபாட

வவண்டுமானால் இந்ை வமலைளங்களுக்கு வபாங்கள்
http://www.octagate.com/service/SiteTimer/
http://tools.pingdom.com
http://webo.name/
உங்கள் பக்க முகவரிமய மட்டும் டகாடுங்கள் அமவ ைிேனாய்வு டசய்து
அேிக்மகமய சமர்பிக்கும். அைன் படி பிைச்சமனக்குரிய நிைலிகமளக் கண்டு
தூக்கிவிடுங்கள். ஒவ்டவாரு ைைவுகளின் ைைவிேக்க வநைம் டைரிவைால்
நீக்கவவண்டியத்மை நீக்கி முடக்க வவண்டியமை முடக்கி நமது வவகத்மை நாவம
நிர்ணயிக்கலாம்.
உைாைணாமாக:

இப்படி ஒரு ைளத்ைிற்கு ஆய்வேிக்மக வருகிேது கீ ழுள்ள குேிப்பின் படி பச்மச
நிேம் ைைவிைக்கத்மைக் குேிக்கிேது. எனவவ ைைவிேக்கம் ஆக இந்ை படம்/ஜாவா
வகாப்பு

வநைம் எடுக்கிேது என கண்டுபிடித்து நீக்கிவிடவும்.
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இந்ை ைளத்ைின் மூலம் டவவ்வவறு உலாவிகளில் மற்றும் டவவ்வவறு
இடங்களில் நமது ைள வவகத்மைக் கணிக்கும் வசைியுள்ளது. வமலும் ைனது
அேிக்மகயில் நாம் எந்டைந்ை ைளங்களின் வகாப்புகமள பயன்படுத்துகிவோம்
எனவும் சுட்டிக்காட்டும்.
இந்ை ைளத்ைின் மூலம் விைவிைமாக வகாப்புகமள வசாைமனச் டசய்யலாம்

இைில் நமது ைளத்ைிற்கு உலகளாவிய டபாது ைைவரிமச மைிப்புத் ைரும்.
கட்டாயம் இந்ை ைளங்கள் வித்ைியாசமானமவ பயன்படுத்ைிப்பாருங்கள். யாவைனும்
பாைிக்கப்பட்டால் இந்ை ைளங்கமளக் டகாண்டு சீ ர்படுத்ைிக்டகாள்ளுங்கள்

கூகிளும் மூடுவிழாக்களும்
இமணயத்ைளச்சுட்டி: http://tech.neechalkaran.com/2011/10/google-and-its-shutdowns.html
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கூகிள் அடிக்கடி ைனது வமலக்கட்டமமப்மப [Design]/
இமடமுகத்மை[interface] மாற்ேி அமமக்கும் என்பது டைரிந்ை விஷயம் ைான்
ஆனால் ைற்வபாடைல்லாம் சில முக்கிய வசமவகமளவய மூடிவிடுகிேது.
மாற்ேங்கள் என்பது மவுமச பிடித்து ஆனா வபாட்ட காலம் டைாட்வட
இருக்கிேது ஆனால் அமவ வமம்படுத்ைப் பட்வட வந்ைவைடயன்ேி
மகவிடப்படவில்மல. இங்கு கூகிள் மகவிடப்படும் வசமவகளின் எண்ணிக்மக
நாளுக்கு நான் அைிகரிக்கவும் டசய்கிேது. சில மாைங்களுக்கு முன் இமணய
பயனர்கள் குேிப்பாக ைமிழர்களும் மிகவும் கவமலப்படும்படியாக கூகிள்
அகைாைிமய மூடியது. அைற்கு மாற்ோக மககாட்டப்பட்ட கூகிள்
டமாழிமாற்ேி[google translate] இன்னும் டமாக்மகயாகவவ உள்ளது. டகாடுக்கும்
வார்த்மைகளுக்கு டபாருள் கூட சரியா காட்டுவைில்மல. அைனுடன் கூகிளின்
translate வசமவக்கான API அைாவது developer/பயனர்கள் அபிவிருத்ைி
டசய்யவுைவும் வசைிமயயும் நிறுத்ைிமவத்துள்ளது. அைனால் ைமிழில்
டமாழிமாற்றும் உபகைணங்கமள யாரும் வமம்படுத்ைவும் அல்லது
எளிமமப்படுத்ைிக் டகாள்ளவும் முடிவைில்மல.
சற்று காலண்டமைப் பின்வனாக்கித் ைிருப்புங்கள், கூகிள் பவர்மீ ட்டர், வமலத்
ைளங்களின் டிடைக்டரி, டடக்ஸ்டாப் கட்டஜட், ஜிடிமைவ், ஸ்மலட் app, கூகிள்

வபக், கூகிள் sets மற்றும் சில என மாற்று வசமவகள் இல்லாமல் மூடப்பட்டுப்
வபானமவ இமவகள். பல வசமவகள் மூடப்பட்டாலும் மாற்று வசமவயில்
இமணத்துவிட்டதுண்டு உைாைணமாக ஸ்பிைட்ஷீட், page creator[2009 வாக்கில்]
என்று டசால்லலாம். இந்ைப்பட்டியல் நீண்டு கூகிள் buzzம் 'அடக்கம்' என்பது
டசய்ைி – கூகிள் ப்ளஸ்க்கு வலுவசர்க்க இந்ை முடிவு வர்ணிக்கப்படுகிேது.
அண்மமயில், டபரிதும் பயன்படுத்ைப்பட்டுவந்ை கூகிள் ரீடர் எனப்படும்
வமலப்பைிவு படிப்பாமனயும் கூகிள் நிறுத்ைிவிட்டது. நம்ம அம்பானி
கம்டபனிகாைர்கள் முைலில் ஒரு நிறுவனத்மைத் டைாடங்கி பங்குகமள
உயர்த்ைி மற்ேடவான்றுடன் வசர்க்கும் டடக்னிக்வக. கமடசியில் buzzல்
அல்லது கூகிள் ரீடரில் வபாட்டமவ பாதுகாக்கப்படுமாம் வவண்டியவர்கள்
குேிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் இைன் https://www.google.com/takeout/ மூலம்
வபக்கப் எடுக்கலாம் என்று டசால்கிேது.
சரி, இம்மாைிரி வசமவகமள மூடுவைால் என்னடயன்ன பின்னமடவுகள்?
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முைலில் எல்லாருக்கும் மூடப்படும் வசமவ பிடிக்காமல் இருப்பைில்மல,
விரும்புபவர்களுக்கு இழப்பாக அமமயும்.



அந்நிறுவனத்ைின் மற்ே டபாருட்கள் மீ து அைிகம் சார்ந்துயிருக்க
முடியாது; எப்வபாது வவண்டமானாலும் நிறுத்ைப் படலாம் என்கிே
நிமனப்பு வரும்.





அபிவிருத்ைியாளர்களின் அபிவிருத்ைிகள்[developments] குமேயும்.
கூகிள் ைமிழ் அகைாைி வபான்ேமவகள் மூடப்படும் வபாது பிைாந்ைிய
டமாழி வளங்கள் குமேயும்.
கூகிள் பஸ் வபான்ேமவ மூடப்படும் வபாது கருத்துக் குழுக்கள்
[நல்லவைா/டகட்டாவைா] சிமைய வநரிடும்



Google Mashup வபான்ே வசமவகள் மூடப்படும் வபாது yahoo pipes வபால
மற்ே நிறுவனங்களின் கிமளத் ையாரிப்புகள் மார்டகட்மடப் பிடிக்கும்



புைிய டபாருட்களின் அணிவகுப்பாகயிருக்கும் google labs வபான்ேமவ
மூடப்படும் வபாது புதுமமகள் காணமுடியாைா என்று ைனித்ைன்மம
இழக்க வநரும்.

இம்மாைிரியான மூடு விழாக்கள் யாகூ, மமக்வைாசாப்ட் என பல இடங்களில்
நடந்ைாலும் அமவ வபானியாகவில்மல என்று டகாள்ளலாம், ஆனால் கூகிள்
வபான்ே பைந்ை பயனர்கள் டகாண்டுள்ள நிறுவனம் டசய்வது
பாைிக்கக்கூடியடவான்று. இவ்விசயங்கமள மீ ண்டு பரிசீ லிக்கலாம் என்று
டசால்லமுடியாது ஆனால் இவ்வசைிகமளப் டபே மாற்று வசமவகமள
அேிமுகப்படுத்ைலாம்.
இைற்கு ைங்கள் நிைிபற்ோக்குமே அல்லது வவறு வசமவயுடன் இமணக்கிவோம்
என்ே காைணங்கள் அவர்களிடம் உள்ளது ஆனால் பயனர் என்கிே அடிப்பமடயில்
நாம் பல வசமவகள் இழந்துவிட்வடாம் என்ே எண்ணம் நம்மிடம் உள்ளது.
கூகிளுக்கு இதுடவான்றும் புைிசுயில்மல; பமழயன கழிைலும் புைியன புகுைலும்
என ஆறுைல் படுத்ைிக் டகாள்ளவவண்டியதுைான்.
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டடாமமன் டபயர் வாங்குவைன் பின்விமளவுகள்
இமணயத்ைளச்சுட்டி: http://tech.neechalkaran.com/2012/01/domain-name.html
டடாமமன் முகவரி வாங்க வவண்டாம் என்று டசால்லவவா வாங்குங்கள்
என்று டசால்லவவா இப்பைிவல்ல. வாங்கும் முன் வயாசிக்க வவண்டிய பின்
விமளவுகமள மட்டும் பட்டியலிடப்படுகிேது.

களப் டபயர்{Domain Name} என்பது இமணயத் ைளத்ைின் இருப்பிடப் டபயர்.
டபயரிருக்கும் ஒரு இடத்ைில் மட்டும் ைளத்மை உருவாக்குவது கடிது,
உருவாக்கிய எல்லாயிடத்ைிலும் டபயர் மவப்பது அரிது. அைனால் ைான்
இைண்டும் வவறு வவறு நிமலகளில் டசயல்படுகிேது. இமணயைளம்

இருக்குமிடத்மை வமலப்பைிவு வழங்கி[blog server] என்றும் முகவரி
வாங்குமிடத்மை டபயர் வழங்கி[Name Server] என்றும் டசால்லலாம்.

டபயருக்வகற்ப பைிவிடுவமை விட, பைிவிற்வகற்ே டபயர் மவப்பது ஒரு
சிேந்ை உத்ைி. ஆகவவ பைிவுகளுக்கு முன்னுரிமம வழங்கும் நிமலயில்
டடாமமன் டபயடைன்பது நிமலயல்லாைாகவும், அடிக்கடி மாறுவைாகவும்
இருக்ககூடாது. ப்ளாக்கர், வவர்ட்பிைஸ் வபான்ே ைளங்கள் இலவசமாக
வழங்கும் நிமலயில் டடாமமன் டபயர் வாங்கும்முன் இைற்கு சரியான
வைமவயுள்ளைா என ஆைாய்வது சிேந்ைது.


டடாமமன் என்பது வருடாந்ைிை ரீைியாக வாடமகக்கு எடுக்கப்படும்
எனவவ அந்ைப் டபயர் நீங்கள் பணம் கட்டும் வமை ைான்
டசயல்படும். மீ ண்டும் வபாடப்படும் ஒப்பந்ைமும் குேிப்பிட்ட நாள்



வமை மட்டுவம நீங்கள் அப்டபயருக்கு வாடமகைாைர் மட்டுவம.
ஒப்பந்ைம் முடியும் வபாது மீ ண்டும் பணம் கட்ட ைவேினால், வட்மட
ீ
ஜப்ைி டசய்துவிடுவார்கள். அடுத்ைவர்களுக்கு அப்டபயர் வபாக



வாய்ப்புள்ளது.
ஒரு முமே டடாமமன் மாற்றுவைால் பமழய முகவரிகளின்
இமணப்மபடயல்லாம் இழக்க வநரிடும். இது பிளாக்ஸ்பாட் டூ
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டடாமமன் என்ோல் ைவிற்கப்படும் அதுவவ டடாமமனிலிருந்து
ப்ளாக்ஸ்பாட் வந்ைால் இழப்பு நிச்சயம். இங்கு இமணப்பு
எனப்படுவது வைடுைளங்களின் இமணப்பு, அடலக்சா முைலிய
ைளங்களின் கணிப்பு, மற்ேவர் ைளங்களில் சுட்டி டகாடுத்ை கவனிப்பு
என எல்லாமும் ைவேிவிடும்.


டடாமமன்(Domain) மைஜாக் மற்றும் டி.என்.எஸ்.(DNS) மைஜாக்
வபான்ே டவளிநபர் அச்சுறுத்ைல்கமளச் சமாளிக்கும் வல்லமம
டகாண்டைா என்று நீங்கள் வாங்கும் நிறுவனத்மைப் பார்க்கவவண்டும்.



இதுயில்லாைவபாது சிக்கல்ைான்.
ஆைம்ப காலங்களில் கவர்ச்சியான விளம்பைங்கள் மூலம் டடாமமன்
டபயர் விற்கப்படலாம். வாங்கியப்பிேகு விமலஏற்ேம் நிகழாலாம்.
வவறு அதுவமை வசர்த்ை இமணய மைிப்பு இழக்க விரும்பாமல்
பணத்மைக் கட்ட வநரிடலாம்.



டடாமமன் வழங்கும் நிறுவனம் உங்கள் டபயருக்குத் ைனியான ip
ைைாை நிமலயில்[மலிவு விமல], அவை ஐ.பி.யில் இயங்கும் மற்டோரு
ைளத்ைினால் பாைிப்பு வைலாம். உைாைணம் அந்ைத் ைளத்மைத் ைமட
டசய்ய அைன் ஐ.பி.மயப் பயன்படுத்ைினால் அது உங்கமளயும்



பாைிக்கும்.
அந்ை டடாமமன் வழங்கி பிேிடைாரு காைணத்ைிற்குச்
வசார்வமடந்துவிட்டால், உங்கள் டடாமமன் முகவரிக்குத் ைளத்மைத்
ைிேக்காமல் டலாள்ளு டசய்யும்.

கவமர்சியலாகவவ, ைனித்ைன்மமயுடன் இருக்க விரும்புகிேவர்கவளா,
டைாடர்ந்து எழுதுபவர்கவளா, பல வசைிகள் விரும்புகிேவர்கவளா ைவிை
மற்ேவர்கள் மறுமுமே வயாசித்து களப்டபயர் வாங்க களமிேங்கவும்.
இறுைியாக டடாமமன் முகவரி லாபாமா நஷ்டமா? என்ோல் நீங்கள் எைற்கு
வாங்குகிேீர்கள் என்பமைப் டபாறுத்வை

*வமல் கண்ட குமேகள் களப் டபயர் வழங்கும் நிறுவனத்ைிற்கு நிறுவனம்
மாேலாம்;
அடிக்குேிப்பு:
டடாமமன்: ஒரு இமணய ைளத்ைின் உைலியில்[URL] உள்ள டபயர்கள். உைாைணம்
google.com ல் google மற்றும் com என்கிே டபயர்கள். 'com' என்பது உச்ச
களப்டபயர்[Top Level Domain] 'google' என்பது இைண்டாம்நிமல களப்டபயர்[second
Level Domain]. இலவச ைளங்களின் டபயர் அந்நிறுவனப் டபயருடன்
வசர்ந்துயிருக்கும் ethirneechal.blogspot.com . நிறுவனப்டபயமை நீக்க
வமல்கூேியபடி வாடமகக்கு டடாமமன் வாங்கினால் இப்படியிருக்கும்
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ethirneechal.com அல்லது ethirneechal.net வபால இருக்கும். இப்டபயர்கமளவய
ஆங்கிலப்பைத்ைில் டடாமமன் எனப்படும்

வகள்வி-பைில் [வமலப்பூக்கள்]
எனது அலுவலகத்ைில் blogspot எல்லாம் ைமட டசய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் எனக்கு எந்ை ப்ைாக்சி ைளங்கள் இல்லாமல் பைிவுகமளப் படிக்க
முடியுமா?
blogger.com ைமட டசய்யாவிட்டால் நீங்கள் எந்ைடவாரு பைிமவயும்
படிக்கலாம். அைற்கு அந்ை பைிவின் postid மற்றும் blogid இருந்ைால் வபாதும்
ஆனால் பிளாக்கர் ைளமும் அைிகமாக ைமட டசய்யப்பட்டுள்ளைால் சிேந்ை
இடம் RSS feedsல் படிப்பதுைான். http://www.rssreader.com/

http://www.feedreader.com/ http://cloud.feedly.com/ என பல வசமவகள்
உள்ளன. அைில் இங்கு சந்ைாைாைைாகிப் படிக்கலாம் அல்லது search பகுைியில்
வைடி படிக்கலாம்.
இைண்டாவைாக அந்ை ைளத்ைில் மின்னஞ்சல் சந்ைாைாைைாகியும் பைிவுகமள
வநைடியாகப் டபற்றுப் படிக்கலாம். இந்ை இைண்டுவம டசய்ைிவயாமட[RSS]
வழங்கும் ைளங்களுக்குப் டபாருந்தும் ஆனால் அப்படிஎதுவும் இல்லாை
ைளங்களுக்கு இருக்கவவ இருக்கு ஒரு வசமவ
http://www.web2pdfconvert.com/ இைன் மின்னஞ்சல்
submit@web2pdfconvert.com முகவரிக்கு வவண்டிய ைளத்ைின் முகவரிமய
அஞ்சல் பகுைியில் வபாட்டு அனுப்பினால் வபாதும் சில நிமிடங்களில்
அந்ைப் பக்கம் உங்களிடம் pdf வடிவில் வந்துவிடும். ப்ைாக்சி என்ே
வமைமுமேக்குள் வைாவிட்டால் நமது இமணய ஒற்ேன்
[http://apps.neechalkaran.com/ottran] என்ே உமைப்பிைைி ைளத்ைின் மூலமும்
படிக்கலாம்.
இதுவபாக சில ஆவலாசமனகள்:ைமடடசய்யப்பட்ட ைளங்கமளப்

படிப்பது எப்படி? எல்லாம் சரி வமவனஜருக்கு டைரியாமல் படிக்கவும்.

எனது ைளத்மை அைிகமானவர்கள் பார்க்கிறார்கள் ஆனால்
அடலக்ஸாவில் வைங்க் அைிகரிக்க முடியவில்மலவய ஏன்?
மிகவும் எளிமம.அந்ை ைளத்ைின் கருவிப் பட்மடமய நீங்கள் மற்றும்
உங்கள் வாசகர்கள் இமணத்ைிருந்ைால் வபாதும். அடலக்ஸாவின்
கணக்குகள் எல்லாம் இந்ைக் கருவிப்பட்மட டகாண்டுள்ள பிைவுச்சருக்குத்
ைான் டபாருந்தும். உைாைணத்ைிற்கு ைினமும் இரு நூறு முமே உங்கள்
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பக்கம் ைிேக்கப்பட்டாலும் அைில் இருபது பிைவுசரில் அடலக்ஸா இருந்ைால்
உங்கள் பக்கம் இருபது முமேைான் ைிேக்கப்பட்டைாகக் டகாள்ளும். ஒவை
வழி வாசகர்களும் கருவிப் பட்மடமய இமணப்பது அல்லது
அடலக்ஸாமவ மேப்பது.

நான் வபாடும் பைிவுகளில் சிலவற்மற கூகிள் வைடுைளத்ைில் வைாமல்
ைடுக்கமுடியுமா?
கூகுளின் கிைாவளர்கள்[crawlers] எப்வபாதும் நமது ைளங்களில் ஊர்ந்துக்
டகாண்வட இருக்கும். கிமடக்கும் டசய்ைிகமள அப்படிவய எடுத்து ைனது
சர்வருக்குக் டகாண்டுச் டசல்லும். இமைத் ைடுக்க சில வழிகள் உள்ளது.
உங்கள் ைளத்ைில் robots.txt என்று மவப்பைன் மூலம் ைவிர்க்கலாம் ஆனால்
நம்மமப் வபான்ே பிளாக்கர்களுக்கு அது முடியாைைால்
<meta name="robots" content="noindex">
என்கிே வரிமய உங்கள் பைிவில் வசர்த்துப் பைிந்ைால் வபாதும். இந்ை வரி
உங்கள் குேிப்பிட்டப் பைிமவத் வைடுைளங்களிருந்து[எல்லா வைடுைளங்கள்]
காத்ைிவிடும். இவை வரிமய நீங்கள் உங்கள் ப்ளாக் வடம்மளட்டில்
வபாட்டால் உங்கள் பிளாக் பக்கவம கூகிள் வைாது. அவை வநைம் குேிப்பிட்ட
பத்ைிமய மட்டும் மமேக்க விரும்பினால் <!--googleoff: all--> என்று
டைாடங்கி மமேக்க வவண்டிய வாக்கியங்கமள எழுைி <!--googleon: all-->
என வபாட்டு முடிக்கவும். இந்ை இைண்டுக்கும் நடுவில் உள்ளமவமய
கூகிள் எடுத்துக் டகாள்ளாது.

சில வமலபூக்களில் விளம்பை டைால்மல இருந்ைாவலா அல்லது
பிளாஷ் விடெட்கள் அைிகம் இருந்ைாவலா ைிறக்க அைிக வநைம்
எடுக்கிறது; இவற்மற எளிைில் படிக்க முடியுமா?
blogger.com ைளங்கமளப் டபாறுத்ைவமை .blogspot.com/view அல்லது
blogspot.com/?m=1 என பின்னிமணப்புக் டகாடுப்பது மூலம் எளிைாகப்
படிக்கலாம். இந்ை வழியில் படிக்கும்வபாது வைமவயில்லாை கட்டஜட்கள்,
ஓட்டுப்பட்மடகள், வநைத்மைக் குடிக்கும் டமன் நிைல்கள் ைவிர்த்து
வவகமாகத் ைிேக்க முடியும். மற்ே வவர்ட் பிைஸ் இன்ன பிேவில்
வைமவயில்லாை விளம்பைங்கமளத் ைமட டசய்ய இந்ை
www.nomoreads.adout.org/ ைளத்மைப் பயன்படுத்ைலாம்.
பைிவு ைிருடப்பட்டுள்ளைா என கண்டுபிடிக்கமுடியுமா?
எளியவழி உங்கள் பைிவின் ஏைாவது வாக்கியத்மை கூகிளில் வபாட்டு
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வைடவும், அதுவவ துல்லியமாகக் காட்டிக் டகாடுக்கும். படங்கள்
ைிருடப்பட்டுள்ளைா என கண்டுபிடிக்க அந்ைப் படத்ைின் முகவரிமய
அல்லது அந்ைப் படத்மைவய கூகிள் இவமஜ்சில் வபாட்டுத் வைடலாம்
கண்டுபிடிக்கமுடியும்

கூகுளின் இந்ை அம்சத்ைில் நீங்கள் படத்மை வமலவயற்ேி வைடலாம்
அல்லது படத்ைின் முகவரிமயக் டகாடுத்தும் வைடலாம்.
ஒரு பைிமவ மட்டும் எப்வபாதும் முைல் பைிவாக மவக்கமுடியுமா?
பிளாக்ஸ்பாட்மட டபாறுத்ைவமை அது சாத்ைியவம, விரும்பினால் உங்கள்
அத்ைமனப் பைிமவயும் விரும்பிய படி வரிமசப் படுத்ைமுடியும். என்வோ
வபாட்ட ஒரு பைிமவ மீ ள் பிைசுைம் டசய்யாமல் அந்ைப் பைிமவ முகப்பு
பக்கத்ைில் டகாண்டு வை அந்ைப் பைிவின் வைைிமய மாற்ேினால் வபாதும்.
படத்ைில் உள்ளது வபால இன்மேய வைைி அல்லது latest வைைிமயக்

டகாடுத்ைால் அைன் படி பைிவு ைளத்ைில் டைரியும்.இைனால் புைிய பைிவு
வபாடாமவல முைல் பக்கத்ைில் வவறுபட்ட பைிவுகமளப் பார்க்கலாம்.

டாட் டிப்ஸ்
தூக்கம்
இமணயத்ைில் அைிகம் உலாவுபவைாக இருந்ைாலும் அைிக வவமலப்பளு
உள்ளவைாகயிருந்ைாலும் ைங்களின் தூக்க வநைத்மைத் ைியாகம்
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டசய்யவவண்டிவரும். அதுவும் ஓைளவுக்கு மீ ேிப் வபானால் உங்கள்
ஆயுமள உங்கள் வவமலகளுக்காகப் பமணயம் மவக்கவவண்டிவரும்
என சமீ பத்ைிய ஆய்வு குேிப்டபான்று கூறுகிேது. குமேந்ைது 6 மணி
வநைமாவது தூங்க வவண்டும் அவைவபால அைிகபட்சம் 9 மணி வநைம்
ைான் தூங்க வவண்டும் என்கிேது. உங்கமள விட உங்கள்
பிரியமானவர்களுக்காகவாவது உங்கள் நலனில் அக்கமே
டசலுத்துங்கள்.

http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/short_sleep_increases/

கூகிள் மகவபசி
வன் எழுத்துக்கமள டமன் எழுத்துக்களாக மாற்றும் வசைிமய goggle
எனப்படும் கூகிள் மகவபசி ைற்வபாது வழங்குகிேது. இைன் மூலம்
அச்சடிக்கப்பட்ட எழுத்துக்கமள அப்படிவய டமாமபல் ைிமையில்
எழுத்துக்களாகவவ படம் பிடிக்கலாம். நீங்கள் வைமவயான வற்ேின் மீ து
டமாபலின் காமிைாமவ சற்று வநைம் காட்டினால் அது ஆய்வு டசய்து
எழுத்துக்களாக ஊர்ஜிைம் டசய்து உங்களிடம் காட்டும் அவற்மே
உங்கள் டமாழியில் டமாழி டபயர்ப்புச் டசய்தும் காட்டும். நீங்கள் புைிய
நாடுகளுக்கு வபானால் எளிைாக அவற்ேின் டமாழிமய இந்ை
மகவபசி மூலம் படித்துக்டகாள்ளலாம். ைற்வபாது வமை அது 52
டமாழிகளில் டபயர்ப்புகமளச் டசய்யும் இந்ைியா டமாழிகளில் இந்ைி
மட்டும் அடங்கியுள்ளது. விமைவில் ைமிழும் வரும் என
எைிர்பார்க்கலாம்
http://translate.google.com/ + optical character recognition (OCR) + டமாமபல்
வகமைா = http://googlemobile.blogspot.com/2010/05/translate-real-world-with-

google.html

ஸ்வபம் பூட் டகாள்மளயர்கள்.
டபாதுவாக நமது மின்னஞ்சல் முகவரிகமள அடுத்ைவர்களுக்குக்
டகாடுக்கவும் பைப்பவும் ஆமசப் படுவவாம். நல்லது, ஆனால் அந்ை
முகவரி அலுவல் ரீைியாகவவா அல்லது முக்கியமானைாகவவா
இருந்ைால் ைனி கவனம் டசலுத்துவது மிக முக்கியம். இமணய
டவளியில் ைனியாக நாம் பைிவும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள்
இந்ை ஸ்வபம் பூட் எனப்படும் இமணயத் ைிருடர்களால் கவைப்படும்.
உைாைணத்ைிற்கு xxxxxx@gmail.com என்று ஒரு முகவரிமய நீங்கள்
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இமணய டவளியான வமல ைளங்கள் அல்லது வமலப் பைிவுகளில்
பைித்ைால் இந்ை பூட்கள் இந்ை மின்னஞ்சமல சரியாக அமடயாளம்
கண்டு எடுத்துச் டசால்லும். பிேகு உங்களுக்கு ஸ்பாம் அஞ்சல்கமள
அனுப்பி டைாந்ைைவு டசய்யும். அைனாவல ைங்களது மின் முகவரிமய
ஆங்கர் வமற்வகாளுடன் பயன் படுத்ை பரிந்துமைக்கின்ேனர்
<a href="mailto:xxxxxx@gmail.com"> Click me </a>
Click me
இப்படிக் காட்டும் பயனர்களும் இந்ை சுட்டிமயச் டசாடிக்கினால் முகவரி
ைானாக அவர்களது அஞ்சலில் வபாய் அமரும். இந்ை வழியில்
மின்னஞ்சல் வநைடியாக எழுத்துவடிவில் இல்லாைைால் ஸ்பாம் பூட்கள்
இமை ைிருட நிமனக்காது. இைன்முலம் அைிகமான ஸ்பாம்
ைளங்களுக்கு உங்கள் மின்முகவரிகள் டசல்வமைத் ைடுக்கலாம். ஸ்பான
பூட் டைாந்ைைமவத் ைவிர்க்க இமணய டவளிப் பயன்பாட்டிற்டகன்று ைனி
முகவரிகமளயும் மவத்துக் டகாள்ளலாம்.

உங்களுக்காக நான் வைடித்ைருகிவறன்.
ஆமாம், கணினியில் அைிகம் பரிச்சியம் இல்லாை உங்கள் நண்பருக்கு
ஏைாவது கூகுளில் வைட உைவவவண்டுடமன்ோல் உங்களுக்காகத் வைடித்
ைை ஒரு ைளமுள்ளது. http://lmgtfy.com/

நீங்கள் வைட வவண்டிச் டசால்மலப் வபாட்டுக் வகட்டால் ஒரு
சுட்டிமயத் ைரும். அந்ை சுட்டிமய அப்படிவய சுருக்கிக் வகட்டாலும்
சுருக்கி இப்படித் ைரும் அவ்வளவுைான். http://tinyurl.com/273agyt
இப்வபாது இந்ை சுட்டிமயச் டசாடிக்கினாவல நீங்கள் வைடவவண்டியமைத்
அனிவமஷனுடன் வைடிக்காட்டித் வைடும். வித்யாசமா இருக்கு

கம்ப்யூட்டரில் வபாட்டாலும் அளந்து வபாடு
கம்ப்யூட்டருக்குப் வபாடும் மின்சாைத்மை அளந்து வபாடுங்கள். இருக்கிே
டகாஞ்ச நஞ்ச மின்சாைத்மை அளந்து பயன் படுத்ை நிமனத்ைால்
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மமக்வைாசாப்ட் நிறுவனம் ஒரு இலவச டமன்டபாருமளத் ைருகிேது
அமை நம்பகத்துடன் பயன் படுத்ைலாம். இந்ை டமன்டபாருள் உங்கள்
கணினி உட்டகாள்ளும் மின்சாை அளமவச் டசால்லும். அந்ை அளவுகள்
ஒரு மணி வநைக்காலத்ைில் டசலவாகும் மின்சாைத்மை வாட்
அளவுகளில் டசால்லும். அமை நீங்கள் எவ்வளவு வநைம் பயன்
படுத்துகிேீர்கவளா அவ்வளவால் டபருக்கினால் டமாத்ை மின் டசலமவப்
டபேலாம். அைன் டபயர் ஜூல்மீ ட்டர் ைைவிேக்க
http://research.microsoft.com/en-us/downloads/fe9e10c5-5c5b-450c-a674daf55565f794/default.aspx

அமடயாள இலக்கம்
உங்கள் மகவபசியின் அமடயாள இலக்கம் டைரியுமா? எப்படி சிம்
கார்டுக்டகன IMSI எண்வுள்ளவைா அமைப் வபால உங்கள் மகவபசி
சாைனத்ைிற்கும் IMEI (International Mobile Equipment Identity சுருக்கமாக

IMEI) என்ே பிைவைக எண் உள்ளது இந்ை எண் மூலமாக உங்கள் மகவபசி
டைாமலந்ைால் உடவன ைடுக்க முடியும் முடிந்ைால் மீ ட்கவும் முடியும்.
கட்டாயம் இமை குேித்துமவயுங்கள். டபாதுவாக வநாக்கிய

முைற்டகாண்டு சாைனங்களின் எண்மணப் டபே *#06# என்ே குேியீமடத்

ைட்டினால் எளிைில் டபேலாம். வமலும் சில ைகசிய உபரி ைகவல்கமளப்
டபேத் ைகுந்ை எண்கள் சாைனங்கள் வாரியாக இங்வக உள்ளது.
http://www.gsm-technology.com/gsm.php/en,unlock,subpage_id,kody+sieciowe.html

கடவுச்டசால் துலாபாைம்
உங்கள் கடவுச் டசால்[password] எவ்வளவு வலிமமயானது என்று
கணித்ைதுண்டா? அது வலிமமயானது என்று மட்டும் டைரியும் ஆனால்
எவ்வளவு வலிமம என்று டைரியாது என்பவர்கள் இந்ை ைளத்ைில்
வசாைித்துப் பார்க்கலாம். உங்கள் பயனர் டபயர் வபான்ே எந்ை விை குேிப்பும்
வகட்காைைால் நம்பிப் பயன்படுத்ைிச் வசாைிக்கலாம். வமலும் எப்படிடயல்லாம்
கடினமாக கடவுச் டசால்மல மவக்கலாம் என்றும் ஒரு வியாக்கியானவம
ைந்துள்ளது. சில சமயம் நாம் ைரும் டசாற்கள் மிகவும் பைவால
பயன்படுத்ைப்படுகிேது எனவும் சுட்டிக் காட்டத் ைவறுவைில்மல உ.ைா.1234 .
எல்லா இடத்ைிலும் பயன்படுத்ைாவிட்டாலும் முக்கியமான
கணக்குகளுக்காவது கடினமான கடவுச்டசாற்கள் மவப்பது அவசியம்
ைாவன!
http://howsecureismypassword.net/
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ஸ்வபம் டிவிட்
ஸ்வபம் எனப்படுவது சம்மந்ைமில்லாை/ஆபத்ைான வர்த்ைக பின்புலம்
டகாண்ட ைகவல்கள் நமது இமணய டபட்டகத்ைில் வந்து குவிவைாகும்.
ஸ்வபம் அஞ்சல் டைாடங்கி, ஸ்வபம் டமவசஜ், ஸ்வபம் கடமண்ட், ஸ்வபம்
லிங்க்,என பல வடிவங்களில் வந்துவிட்ட இமவ ஸ்வபம் டிவிட்களாகவும்
பமடடயடுக்கிேது. சிலசமயம் நமக்கு வரும் ஸ்வபம்கமளவிட நம்மால்
மற்ேவருக்கு டசல்லும் ஸ்வபம்கள் கர்ண டகாடூைமானமவ.

முக்கியமாக டிவிட்டரில் நடப்பமவமய இைண்டு வமகயாக்கலாம், நம்
கண்டணைிவை அனுமைிவாங்கி ஸ்வபம்கள் அனுப்புபமவ,மற்டோன்று
ைமக்குத் டைரியாமல் அனுமைிவாங்கி ஸ்வபம்கள் அனுப்புபமவ. சில
ைளங்களில் login டசய்ய டிவிட்டர் கணக்மக வகட்கும், நாமும் சரி என்று
அனுமைி அளித்து பயன்படுத்ைிவிட்டு வருவவாம். இைண்டாவது டைரியாை
ஒருைளத்ைிற்குள் நுமழயும் வபாது டிவிட்டர் கணக்மக வகட்பமவ
டபரும்பாலும், சுருக்கப்பட்ட முகவரியாகவும், DM டமவசஜ்களாகவும்
இருக்கும். அங்வக நாம் கவனிக்க மேப்பமவ 'access and update' என்கிே
வசைி. இது வவடோன்றுமில்மல, அந்ை ைளத்ைிற்கு நீங்க update டசய்யும்
உரிமமமய வழங்குகிேீர்கள். பிைபலத் ைளங்களாக இருந்ைால்
பிைச்சமனயில்மல டுபாக்கூர் என்ோல் ஸ்வபம்கள் ைாஜ்ஜியம்ைான்.
கணக்கின் settings->applications டசன்று கவனித்ைால் இதுவமை
யாருக்டகல்லாம் கணக்மக இலவச வாடமகக்கு விட்டுள்ள ீர்கள் எனத்
டைரியும். read only accessக்கு பிைச்சமனயில்மல read and write access read,write and direct message access என்ோல் கவனமாக இருக்கவும்
வைமவயில்மல எனத் டைரிந்ைால் revoke access பட்டமனத் ைட்டி
விைட்டிவிடுங்கள். வைமவயில்லாை DMகமளச் டசாடுக்காமல் ைவிர்க்கவும்.
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இன்டர்டநட்டின் ைகசியங்கள்
இன்டர்டநட்டின் ைகசியங்கள் - I
இமணயத்ைளச் சுட்டி: http://tech.neechalkaran.com/2012/07/i.html
ஜாலங்கள் டசய்பமவகடளல்லாம் மாயங்கள் என்று மனது பிைம்மிக்கும் அைன்
சாைங்கள் அேிந்ைப்பின்வன, ைாவன ைசிக்கத்டைாடங்கும். எலக்ட்ைான்கள்
பற்ேி அேியாைவமை மின்சாைம் என்பது ஒரு மாயமாகவவ காணப்பட்டது.
அதுவபால வமலயமமப்பு[network] ைகவல் பரிமாற்ேமும் மாயமாகவவ
இருக்கலாம் ஆனால் அதுவும் எலக்ட்ைானின் மகவண்ணம் ைான்.
வால்பாமே மூணாவது குறுக்குச் சந்து டைண்டாவது மாடி பிைவுசிங் டசன்டரில்
இருந்து "Hi" என்று அடித்ைால் அடுத்ை டநாடியில் wall stன் டைண்டாவது மாடி
எட்டாவது suiteல் பிலிங்காவது எப்படி என்று வயாசித்ைதுண்டா? இைற்குப் பின்
எத்ைமன விைல்கள் வவமல டசய்துள்ளது என்று அேிய நீங்கள்
வமலகட்டமமப்மப அேிந்து டகாள்ளவவண்டும்.

முைல் மனிை ைகவல் பரிமாற்ேம் என்பது உடல் அமசவுகளாகத் ைான்
இருந்ைிருக்க வவண்டும் ஆனால் இன்று ைகவல் பரிமாற்ேம் மின்காந்ை
அமலகளின் அமசவு வமை நடக்கிேது. நாகரீகத்ைில் டசம்புக் காலம்
எப்படித் ைிருப்புமுமனவயா அதுவபாலத் ைகவல் டைாழிற்நுட்பத்ைிலும் டசம்பு ைான்
டைாடக்கப் புள்ளி. டசம்புக் கயிறு[copper cable]
டைாடங்கி ஒளிவடம்[optical cable] மற்றும் கம்பியற்ே பரிமாற்ேம்[wireless]
என இமவகள் பிைைான இமணப்பு உபகைணங்களாகப் பயன்படுகிேது .
வால்பாமேக்கும் வால் ஸ்ேீட்டுக்கும் இமடவய இருப்பமவ இமவகள் ைான்.
ஆனால் அைனுடன் பல்வவறு உபகைணங்களும், protocols எனப்படும்
இமடமுகங்களும் உள்ளன. இமவ டமாத்ைமாக எழு நிமலகளில்
பிரித்துப் பகுக்கப்படுகிேது. இமணயம் என்பது டவறும் டசம்புக் கயிறுகள்
டகாண்டு கட்டப்பட்ட சிலந்து வமல என்று டசால்லலாம். இமணய
இமணப்பில் உள்ள எல்லாக் கணினிகமளயும், டமயின்ஃபிவைம்கமளயும்,
சார்வர்கமளயும், டசல்வபான்கமளயும், ைவுட்டர்கமளயும், சுவிட்ச்கமளயும்,
ைப்கமளயும் என எத்ைமனவயா உபகைணங்கமளப் பிடித்துக் டகாண்டுயிருக்கும்
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இமணப்வப இமணயம்/இமணய வமல. ஆனால் இமவ ஒன்றுக்டகான்று
வபசவவண்டும் அதுவும் மற்டோன்மேத் டைாந்ைைவு ைைாமல் வபசவவண்டும்
இதுவவ இைற்கு இட்ட கட்டமள. அைற்கு முன் இமணயம் பற்ேிச் சில
அடிப்பமடத் ைகவல்கமளத் டைரிந்துடகாள்வவாம்.
ஐ.பி. முகவரி:
இது ஒருவமக நம்பர், அமடயாள இலக்கம். இன்டர்டநட் ப்டைாவடாகால் என்ே
இமடமுகத்ைின் பயன்பாட்டிற்காகப் பயன்படுபமவ. ஐ.பி. முகவரியில்லாமல்
இமணயத்ைில் உள்ள எந்ை உபகைணமும் ைகவமலப் பரிமாேிக் டகாள்ளமுடியாது.
அைனால் இமணயத்ைில் உள்ள எல்லா எந்ைிைங்களும் ஒர் அமடயாள இலக்கம்
மவத்ைிருக்கும். அமவ

10.62.72.47 என்று நான்கு புள்ளிகளாகப்

பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் அைில் 10,172,192

ஆகிய டைாடக்க இலக்க

எண்கமளத் ைவிை மற்ே எல்லா எண்களும் இமணயத்ைில் பயன்படுத்ைலாம்.
இமணய இமணப்பில்லாை கணினி/ ைனிவமலயில் உள்ள கணினிகளில்
வமற்கூேிய எண்கள் ஐ.பியாகப் பயன்படும். நிமலயான மற்றும் ைற்காலிக
ஐ.பிகளும் உண்டு ஆனால் எந்ை வநைத்ைிலும் ஒன்மேப் வபான்ே மற்டோரு
ஐ.பியிமனக் காணவவ முடியாது. இமை உறுைி டசய்வது IANA என்ே அமமப்பு
ைான்.
வமக் முகவரி:
இதுவும் ஒருவமக நம்பவை. FF-FF-FF-FF-FF-FF என்று ஆறு அடுக்கு
பைின்அறும[hexadecimal] எண்களாகயிருக்கும். இஃது உலகில் உள்ள எல்லா
இமணயப் டபாருட்களிலும் இருக்கும் ஒவ்டவான்றும் ைனித்ைனியான எண்களாக
இருக்கும். ஒன்மேப் வபான்ே எண் மற்ே எந்ைப் டபாருளிலும் இருக்காது, இைமன
உறுைி டசய்வது IEEE என்ே அமமப்பு. முக்கியமாக

வமக் முகவரிமய யாரும்

மாற்ேமுடியாது உற்பத்ைிடசய்யும் வபாது நிர்ணயிக்கப்பட்ட முகவரிைான்

கயிலாங்கமட டசல்லும்வமை என்று டகாள்ளலாம். மசபர் வபாலீஸ்களின்
முக்கிய ஆைாைங்களில் ஒன்று வமக் முகவரிைான், இைமன மவத்து உலகில்
உள்ள எந்ை

ஒர் இமணயக் கணினிமயயும் அமடயாளப் படுத்ைிவிடமுடியும்.

இந்ை இருமுகவரிகளின் வைமவடயன்ன? இந்ை முகவரிகள்ைான்
முன்னர்ச் டசான்ன Hi என்ே டசால்லில் எழுைப்படும் அனுப்புநர் டபறுநர்
முகவரி. உங்கள் கணினியின் கமான்ட் ப்ைாம்டில்[command prompt] ipconfig/all
எனத் ைட்டினால் இருமுகவரியும் காணலாம். tracert google.com என்று
ைட்டினால் கூகிளின் சர்வருக்கும் உங்கள் கணினிக்கும் இமடயில் உள்ள டமன்
உபகைணங்களின் முகவரிகமளக் காணலாம். கவனித்ைால் சில வவறுபாடுகள்
அேியலாம், ஐ.பி மயத் வைமவக் வகற்ப மாற்ேமுடியும் ஆனால் வமக் முடியாது.
வமக் என்பது கருவியின் அமடயாள எண் என்றும் ஐ.பி. என்பது இமணய
இமணப்பின் அமடயாள எண் என்றும் புரிந்து
டகாள்ளலாம். ைிருவிழாக் கூட்டத்ைில் ைிருடு வபான wifi டமாமபல்
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வபாமனக்கூடத் வைடிக் கண்டுபிடிக்கமுடியும் அைன் வமக் அட்ைஸ் உங்களுக்குத்
டைரிந்ைால் அல்லது ைிருடரின் வட்டு
ீ
அட்ைஸ் டைரிந்ைால்:)

இைில் அனுப்புநர் டபறுநர் யார் என்று அடுத்ை பகுைியில் டைாடரும்....

இன்டர்டநட்டின் ைகசியங்கள் – II
இமணயத்ைளச் சுட்டி: http://tech.neechalkaran.com/2012/07/ii.html
இப்வபாது இமணய டநேிமுமேத் டைாகுப்மப[IP suite] பார்க்கலாம். சிக்னலில்
சிவப்பு விளக்கு எரிந்ைாலும், பச்மச விளக்கு எரிந்ைாலும் வண்டியில்
விமையவவண்டும் என்பது காலங்காலமாய் நாம் பின்பற்ேிவரும் டநேிமுமே. அது
வபால இமணயத் டைாடர்பிலும் பல்வவறு டநேிமுமேகள் உள்ளது. இவற்மே எழு
நிமலகளாக எளிைாகப் பிரித்துக் டகாள்ளலாம். பரும நிமல[physical Layer], ைைவு
நிமல[Data Layer], வமலநிமல[Network Layer], இடமாற்ேநிமல[Transport Layer],
அமர்வு நிமல[Session Layer], காட்சி நிமல[Presentation Layer], பயன்பாட்டு
நிமல[Application Layer]

இங்கு நிமல[layer] என்பது ைபால் பரிவர்த்ைமன வபான்ே பல அடுக்கு
டசயலபாடுகள் என்ோலும் எழு நிமலகளும் உங்கள் கணினியிவலவய
டசயல்படும். டைாழிற்நுட்ப வமம்பாடுகளுக்காகவும், வணிக வநாக்கிற்காகவும்,
புரிைலுக்காகவும் இப்படி[OSI Model] பிரிக்கப்படுகிேது. நவன
ீ
வணிகக் கருவிகளில்
இந்நிமலகள் சுருக்கப்பட்டு[TCP/IP Model] நான்கு நிமலகளாகவும்

புரிந்துடகாள்ளப்படுகிேது. கணினிகள் ஏழு நிமலயிலும், சுவிட்சுகள் இைண்டு
நிமலவமையிலும், ைவுட்டர்கள் முன்று நிமலவமையிலும் டசயல்படும். அந்ை

மஞ்சள் நிே CAT வமகயோ இமணப்பு வயர்கடளல்லாம் ஒரு நிமலவமை மட்டும்
டசயல்படும்.ஒவ்டவாரு நிமலயின் வவமலயும் நம்மமப் பிைமிக்க மவக்கும்.
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பயன்பாட்டு நிமல
இப்பைிமவ படித்துக் டகாண்டிருக்க உைவுவது பயன்பாட்டு நிமல ைான், இப்பைிவு
எழுைப்பட்டதும் பயன்பாட்டு நிமலைான். இப்வபாது வால்பாமேக்குச் டசல்வவாம்,
இங்கு 'Hi' என்று நீங்கள் ஒரு அைட்மடவயா அல்லது மின்னஞ்சவலா ைட்டி
விட்டீர்கள் இந்ை வலயரில் டசயல்படும் ப்வைாவடாகால்கள் பல உைாைணம்;- சாட்
டசய்வது Internet Relay Chat இ-டமயில் டசய்வது Simple Mail Transfer Protocol
இமணயப்பக்கம் காட்டுவது Hypertext Transfer Protocol எனப் பல சமாச்சாைங்கள்
உள்ளன. இைன் முக்கியப் பணி என்னடவன்ோல், நீங்கள் ைான் அடித்ைீர்களா?
உங்களுக்கு அக்கவுன்ட் இருக்கா? பாஸ்வவர்ட் எல்லாம் சரியா என எல்லாம்
விசாரித்ைப்பின், அந்ை 'Hi' என்ே ஆங்கிலப் பைத்மை அடுத்ை நிமலக்கு மாற்றும்.
அக்கவுண்வட இல்லாமல் அல்வா சாப்பிட வந்ைால் அடித்துவிைட்டிவிடும்.
காட்சி நிமல
இந்ை நிமலக்கு வந்ைவுடன் அந்ை ஆங்கிலச் டசால் கணினி டசால்லாகிவிடும்
அைாவது Binary எனப்படும் இரும எண்ணாகிவிடும். நீங்கள் அடித்ை ைகவல்
புமகப்படமா, காண்டணாளியா, டவறும் வார்த்மைகளா என்று வடிவத்மையும்
குேித்துக் டகாள்ளும், வமலும் வங்கி கணக்குகள் வபான்ே பாதுகாப்பான
பரிவர்த்ைமனயில் வமலும் encrypt டசய்யும். Hi என்பது 01010101010 இமைப்வபால
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மாேிவிடும். யுனிவகாட் என்ே வைப்பிைசாைம் இல்லாவிட்டால் ைமிழ் எழுத்துக்கள்
இந்ை நிமல ைாண்டி நகைாது. ைமிமழ, கணினி டமாழிக்கு ஏற்ப இந்ை நிமலைான்
மாற்றுகிேது. "டமாக்மக" என்று நீங்கள் நக்கல் அடித்ைாலும் இந்ை நிமலயில்
பூசியம் பூசியம் பூசியம் ஒன்று பூசியம் ஒன்று ....என்று மாற்ேிக்
டகாள்ளும்.அவைப்வபால டவளியிலிருந்து வரும் இரும எண்கமளக் கணினியில்
ைமிழ்படுத்தும்
அமர்வு நிமல
இங்கு நீங்கள் எந்ைப் பயன்பாட்டு டபாருமளப் பயன்படுத்ைின ீர்கள் என்பமைக்
குேிக்கும். அைமன port என்பார்கள். நான்கு உலாவிகளில், நான்கு irctc ைளத்மைத்
ைிேந்து நான்கு ையிலில், நான்கு சீ ட்டு பைிமகயில், நாலும் மாேி டவவ்வவறு
ையிலில் பைிவானால் நாக்குத் ைள்ளாைா? அைமனத் ைவிர்த்து, எந்ை உலாவிக்கு
எந்ை ையில் என சரியாக கணிப்பது இந்நிமலவய. உைாைணம் சாட் டபட்டியின்
அமடயாள இலக்கமும், சாட் வபார்ட் எண்ணும் இமணத்து அடுத்ை நிமலக்கு
அனுப்பும். நீங்கள் ைிேந்ைிருக்கும் நான்கு சாட் டபட்டிக்கும் அமடயாள இலக்கம்
இல்லாவிட்டால் ஒருவருக்குச் டசான்ன பைில் அடுத்ைவருக்குப் வபாகிவிடும்
இைமனத் ைடுப்பது இந்ை நிமல ப்வைாட்வடாகால்கவள. ஒளிஉரு
கலந்துமையாடல்[Video Conference], ஒளிப்பாய்வுமடய கண்டணாளிகள்[streaming
Video] வபான்ே இடத்ைிலும் இைன் டசயல்பாடு குேிப்பிடத்ைக்கது. இதுவமை
வமற்கண்ட நிமலகளில் ைகவல்கமளப் டபற்று DATA என்ே டபயரில் அடுத்ை
நிமலக்கு ஒவை ைைவாக அனுப்பும். அவைப்வபால டவளியிருந்து வந்ை ைைமவப்
படித்து சரியான உலாவியில் பைிமலக் டகாடுக்கவும் டசய்யும்
இடமாற்றநிமல
இங்குத் ைான் உங்கள் கணினி பரிமாற்ேம் டசய்யவவ ஆைம்பிக்கிேது. உங்கள்
ைைவின் அளவிற்குவயற்ப அைமன உமடத்துக்டகாள்ளும். டபரிய ைகவவலா
அல்லது டபரிய டகாள்ளளவு டகாண்ட விசயம் எதுவானாலும் அைமன உங்கள்
இமணய வவகத்ைிற்குவயற்ப உமடத்துக் டகாள்ளும்.
டசக்டமன்ட்[segment] எனப்படும் இந்ை உமடந்ை ைைவுகளில் வரிமசயாக
எண்களிட்டு அடுத்ை நிமலக்கு அனுப்பும். எல்லாச் டசக்டமன்டும் வால் ஸ்ேீட்டு
டசன்று வசர்ந்ைைா எனச் வசாைித்துக் டகாள்ளும் இல்லாவிட்டால் மீ ண்டும் இந்ைச்
டசக்டமண்மட அடுத்ை நிமலக்கு அனுப்பும். அவைப்வபால அங்கிருந்து வந்ை
டசக்டமண்மடயும் எண்வாரியாக வரிமசப்படுத்ைிப்பார்த்து விடுபட்டமை எண்மண
அனுப்பிய கணினிக்குச் டசால்லும். ஆக என்னைான் உண்டியமல உமடத்ைாலும்
சில்லமேகமளச் சரியாக எடுத்துவிடும்
வமலநிமல
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ஆட்டத்ைில் டகாடிபேக்க ஆடும் ஆசான் ஐ.பி. முகவரி இங்குைான் களமிேங்கும்.
உங்கள் ஐ.பிமயயும் வசை வவண்டிய ஐ.பி முகவரியும் அந்ைச் டசக்டமண்டுடன்
இமணக்கப்பட்டுப் பாக்டகட்டுகள்[Packets] என்ே டபயரில் அடுத்ை நிமலக்கு
அனுப்பும். உங்கள் ஐ.பி. உங்கள் கணினிக்குத் டைரியும் ஆனால் வால் ஸ்ேீட்டில்
உள்ளவர் கணினி முகவரி எப்படித் டைரியும்?
யாரிடம் வகட்கும்? ஐ.பி. டகாண்டு எப்படிப் பயணிக்கும்? டைாடரும்...

இன்டர்டநட்டின் ைகசியங்கள் – III
இமணயத்ைளச் சுட்டி: http://tech.neechalkaran.com/2012/07/iii.html
அடுத்ை நிமல[Network layers]கமளப் புரிந்து டகாள்வைற்கு முன் இைண்டு
வமலடைாடர்புச் சாைனங்கமளப் பற்ேித் டைரிந்ைிருக்கவவண்டும்.

சுவிட்ச்[Switch]
இது 2ம் நிமலயில் டசயல்படும் ஒரு சாைனம். ஒரு ஐ.பி.முகவரிமயக் டகாண்வட
இது இன்ன குடும்பத்ைின் இத்ைமனயாவது ஆள் என்று கணிக்கமுடியும். ஒவை
குடுமபத்மைச் வசர்ந்ை ஐ.பி முகவரிகள் எல்லாம் சுவிட்சில்
இமணக்கப்பட்டிருக்கும். நுட்பரீைிக டசால்வடைன்ோல் ஒவை Network வசர்ந்ை Host
முகவரிகமளக் டகாண்டிருக்கும். ஒவை குடும்பத்ைிற்குள் ைகவல் பரிமாற்ேம் நடக்க
சுவிட்சுைான் ஐடியா சிகாமணி. Host முகவரிகளின் எண்ணிக்மகக்குத்
ைகுந்ைாற்வபாலச் சுவிட்ச் எண்ணிக்மகயும் அைிகமாக இருக்கும். குடும்பம் விட்டுக்
குடும்பம் ைாண்டி ைகவல் பரிமாற்ேம் வவண்டும் என்ோல் ைவுட்டமை நாடும்.
ஒட்டஞ்சத்ைிைம் மூனாவது டைருவுக்கும் நாலாவது டைருவுக்கும் ைகவல்
டைாடர்டபன்ோல் சுவிட்வச வபாதும். இல்லாவிட்டால் ைவுட்டர் அண்ணனும்
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பஞ்சாயத்துக்கு வருவார். பல சுவிட்சுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மகவகார்த்துக்
டகாண்டு ஒவை குடும்பமாக ஒவை கைவின் மூலம் ைவுட்டமைத் டைாடர்பு டகாள்ளும்.
அடுத்து ைவுட்டர்கள் பற்ேித் டைரிந்து டகாள்ள வவண்டும்.
ைவுட்டர்கள்[Router]
இது 3ம் நிமலயில் டசயல்படும் ஒரு சாைனம். ஒவ்டவாரு ஐ.பி. குடும்பத்மையும்
இமணக்கும் ஒரு ைைகு வவமல டசய்யும் ஆள். ஆனால் இைன் விமல
அைிகமாகயிருப்பைால் வமம்படுத்ைப்பட்ட சுவிட்ச்கள் டகாண்வட பல டைாமல
டைாடர்பு மமயங்களில் காரியம் டசய்கிோர்கள். இப்படி உலகம் எல்லாம் உள்ள
ைவுட்டர்கள் கயிறு வபாட்டுக் கட்டப்பட்டுள்ளன. ஒவ்டவாரு ைவுட்டரும் பல
சுவிட்சுடனும், பல ைவுட்டருடனும் இமணந்ைிருக்கும். இந்ை ைவுட்டவை
வமலடைாடர்புத் டைாழிற்நுட்பத்ைின் உச்சத்ைில் இருக்கும் சாைனம். அந்ை ைவுட்டர்
ைன்மனச் சுற்ேியுள்ள அத்ைமன ைவுட்டரின் வமக் முகவரியும் அைன் ஐ.பி.
குடும்பத்மைப் பற்ேியும் ைகவமல வாங்கி மவத்ைிருக்கும். இைன் டசயல்ைிேனுக்கு
ஏற்ப ைன்மனச்சுற்ேியுள்ள ைவுட்டர்களின் எண்ணிக்மகமய அேிந்ைிருக்கும்.
டசன்மனயில் உள்ள ைவுட்டருக்குப் புரும்ஸ்பீல்ட் ைவுட்டரின் வமக் முகவரி
அேிந்ைிருக்க வவண்டிய அவசியமில்மல. ைன்மனச்சுற்ேியுள்ள ைவுட்டரின்
வகட்கும், அது அைற்கடுத்ைைிடம் வகட்கும் இப்படிவய படிப்படியாகப் வபானால் சில
ைவுட்டர் கடந்து அடமரிக்க ைவுட்டர் சரியான இடத்மைப் பைிலளித்துவிடும்.
வமலும் ஒரு ைவுட்டர் இருப்பிடத்ைிற்குப் பல வழிகமளயும் குேித்துமவத்ைிருக்கும்.
புவனவிலிருந்து மதுமைக்கு ஒரு ைகவல் டசல்லவவண்டும் என்ோல்
மிகக்குமேந்ை, டிைாபிக் அைிகமில்லாை வழிமய இந்ை ைவுட்டர் வைர்வு டசய்து
டசன்மன வழியாக அல்லது டபங்களூர் வழியாகக்கூடத் ைகவல் அனுப்பும்.
...வமலநிமல [Network Layer]
இப்வபாது இமணய டநேிமுமேத் டைாகுப்பிேகுச் டசல்வவாம், வமலநிமலயில்
டபறுநரின் இமணயமுகவரிமயக் டகாண்டு DNS சர்வர்கள் மூலம் அைன்
ஐ.பி.முகவரிகமளப் டபற்றுக்டகாள்ளும். கூகிள் சாட் என்ோல் கூகிள் சர்வர்
முகவரி[google.com], இமணய ைளம் என்ோல் அைன் இமணய முகவரி என்று
எடுத்துக் டகாண்டு இந்ை டி.என்.எஸ். வழங்கியிடம் சரியான ஐ.பி.முகவரிமய
வாங்கிக்டகாள்ளும். இப்வபாது நமது கமைப்படி, வால்பாமேயின் ஐ.பி. முகவரியும்,
கூகிள் சர்வர் ஐ.பி முகவரியும் இமணத்து அடுத்ை நிமலக்கு அனுப்பப்படும்.
ைைவு நிமல [Datalink Layer]
வமலநிமலயில் இருந்து ைைவு நிமலக்கு வரும் பாக்டகட்டுகள், அைனுள்
இருக்கும் ஐ.பி. முகவரிக்குஏற்ப வமக் முகவரிகள் இங்கு இமணக்கப்படும்.
கணினிகள் ைன் டைாடர்பில் உள்ள சுவிட்சின் வமக் முகவரிமய இமணக்கும்.
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சுவிட்சுக்கு வந்ை பாக்டகட்டுகள் டபறுநரின் ஐ.பி. முகவரி டகாண்ட உபகைணம்
ைனது குடும்பத்ைில் இருந்ைால் அைன் வமக் முகவரிமய இமணக்கும் அல்லது
டவளிக் குடும்பம் என்ோல் ைவுட்டருக்கு அனுப்பிவிடும்.(கவனிக்க: ைவுட்டரின்
வமக் முகவரிமய இமணத்து ). ஆக, டபறுநர், அனுப்புநர் ஐ.பி. முகவரிகள்
மாோமல், வமக் முகவரிகமள மட்டும் மாற்ேிக்டகாண்வட இமணயக் கடலில்
நமது Hi என்கிே வார்த்மை நீந்ைத் டைாடங்குவமை உருவகிக்கலாம். எனவவ இந்ை
நிமலயின் முடிவில் வமக் முகவரிகள் வசர்ந்து துண்டுகளாக (Frame எனப்படும்)
சட்டகம் என்ே டபயரில் அடுத்ை நிமலக்குச் டசல்லும்
பரும நிமல [Physical Layer]
இது டபரிய கில்லாடிஎல்லாம் இல்மல. இது டவறும் டசம்பு வயர்களும்[copper
Cable], ஒளிவடமும்[optical Cable] டகாண்டைாகும். இமவ ைகவல் கடத்ைி மட்டுவம.
ஒரு உபகைணத்ைிலிருந்து அடுத்ைவற்ேிற்குக் கடத்தும். வயர்டலஸ்
டைாழிற்நுட்பத்ைில் காற்றும் ஒரு கடத்ைியாக வவமல டசய்யும். இந்ை இடத்ைில்
ஒரு வகள்வி மமக் பிடிக்கும், அைாவது சுவிட்வசா அல்லது ைவுட்டவைா பல
வயர்களுடன் இமணந்ைிருக்கும் அப்வபாது எந்ை வயரு வழியாகத் ைகவமலக்
கடத்து? இங்குத் ைான் வமற்கூேிய வமக் முகவரி கைாபாத்ைிைம் கமைமயத்
தூக்கிப்பிடிக்கிேது, ஒரு சுவிட்சு ைனக்கு வந்ை ைகவமல, வசைவவண்டிய
கணினியின் வமக்முகவரியுடன் ைனது குடும்பத்ைிலுள்ள எல்லாக் கணினிகளுக்கும்
அனுப்பும். வமக் முகவரி ஒத்துப்வபாகும் கணினி மட்டுவம அைமனப்
படிக்கமுடியும். மற்ேக் கணினிகள் டபப்வப என விழித்துக்டகாண்டு சும்மா
இருக்கும். "உலகத்ைில் ஒவை மாைிரி வமக் முகவரி டகாண்ட டமன் உபகைணங்கள்
இல்லவவயில்மல"(குறுக்கு வழியில்லாமல்) என்று முன்னர்ச் டசான்ன விசயம்
இங்கு நிமனவுகூேத்ைக்கது
இதுவமை வமலயமமப்பு பற்ேித் டைரிந்துவிட்டது ஆனால் அந்ை hi என்கிே
வார்த்மை எப்படிடயல்லாம் பயணம் டசய்யும் என்று அேிய அடுத்ைப் பகுைியில்
டைாடரும்.

இன்டர்டநட்டின் ைகசியங்கள் - IV
இமணயத்ைளச் சுட்டி: http://tech.neechalkaran.com/2012/07/iv.html
இதுவமை உலகத்மைச் சுருக்கிய "பிமணயம்" எனப்படும் Networking
டைாழிற்நுட்பத்ைின் அடிப்பமடமயப் பார்த்வைாம். அைன் டசயல்பாட்மடத் ைற்வபாது
பாப்வபாம். நமது கமைப்படி வால்பாமே மூனாவது சந்ைில் ஒரு உலவல்
மமயத்ைில்[Browsing Centre] இருந்து Hi என்று நண்பர் ஒருவருக்கு

அடித்துவிட்டீர்கள். அடுத்ை மீ நுண் டநாடிகளில்(fractional seconds) பின்வருபமவகள்
நடக்கும்
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i) நீங்கள் ைான் வடக்குப்பட்டி ைாமசாமியா? உங்கள் மின்னைட்மட கணக்கு
சரிைானா? signin டசய்துள்ள ீைா? என்று வசாைமன நடக்கும்

ii) hi என்கிே குேியீடுகமள இரும எண்களாக[Binary] மாற்ேிக்டகாள்ளும்
iii) உங்கள் உலாவி,அைட்மடப்டபட்டி,வநைம் வபான்ே விசயங்களில் அமடயாள
எண்கமள வமற்டகாண்ட ைைவுகளுடன் குேித்துக் டகாள்ளும்

iv) உங்கள் இமணய வவகத்ைிற்கு ஏற்ப வமற்கண்டமவகமள உமடத்து
வரிமசயாக எண்களிடும்.

V) களப்டபயர்ச் வசமவ வழங்கியிடமிருந்து[Domain Name Service server] கூகிள்
சர்வரின் ஐ.பி.முகவரிமய வாங்கிக் டகாள்ளும்.உங்கள் அனுப்புநைாக உங்கள்
ஐ.பி.யும் டபறுநைாக கூகிள் ஐ.பி.யும் வமற்டகாண்ட ைைவுகளில் இமணத்துக்
டகாள்ளும்

vi) கூகிள் சர்வர் உங்கள் பக்கத்து வடு
ீ என்ோல் அனுப்பு உபகைணமாக உங்கள்
வமக் முகவரியும் டபறும் உபகைணமாக கூகிள் வமக் முகவரிமயயும் இமணத்து
விடும். ஆனால் கூகிள் அங்வக இல்மல என்ோல் அனுப்பு உபகைணமாக உங்கள்
வமக் முகவரியும் டபறும் உபகைணமாக அருவகவுள்ள சுவிட்சின் வமக்
முகவரிமயயும் இமணத்து விடும்.

vi)உங்கள் கணினிமய இமணத்ைிருக்கும் இமணய வயரின் மூலம் வமற்டகாண்ட
ைகவல்கள் மின் துடிப்புகளாக அந்ை சுவிட்மச வநாக்கிப் பாயத் டைாடங்கும்
இதுவமை நடந்ைமவகள் எல்லாம் உங்கள் கணினியிவலவய நடக்கும். இனி
அப்படிவய வகமிைாமவ ைிருப்புகிவோம், அந்ை சுவிட்ச் வநாக்கிப் வபாவவாம்.
அந்ை ைைவுகமள வாங்கிய சுவிட்ச் ைமலகீ ழாக ஒன்டோன்ோகப் பிரித்துப்
படிக்கும். டபறுநர் முகவரியான கூகிள் பக்கத்து டைரு என்ோல் வமவல
டசால்லப்பட்ட v) வமை டகாண்ட ைகவலுடன் அனுப்பு உபகைணமாக அந்ை
சுவிட்சின் வமக் முகவரியும் டபறும் உபகைணமாக கூகிள் வமக் முகவரிமயயும்
இமணத்து விடும்.
இல்லாவிட்டால் வமவல டசால்லப்பட்ட v) வமை டகாண்ட ைகவலுடன் அனுப்பு
உபகைணமாக அந்ை சுவிட்சின் வமக் முகவரியும், டபறும் உபகைணமாக
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அருவகவுள்ள ைவுட்டர் வமக் முகவரிமயயும் இமணத்து விடும்.
மீ ண்டும் டசம்புக்கயிறு அல்லது ஒளிவடம் மூலமாக மின் துடிப்புகள் பாயும்
ைவுட்டமை அமடந்ைவுடன், ைவுட்டர் பிரித்துப் படித்து, கூகிள் ஐ.பி. குடும்பம் எந்ை
வழியில் உள்ளது என ைனது ஞாபகத்ைில் வைடியும், பக்கத்து ைவுட்டமைக் வகட்டும்
கண்டுபிடிக்கும். கமடசியில் சிேந்ை வழிப்பாமையில் உள்ள
உபகைணத்ைில்(சுவிட்ச்/ைவுட்டர்) வமக்முகவரிமயப் டபறுநைாகப் வபாட்டு அைனிடம்
அனுப்பும். அந்ை உபகைணமும் இவைவபால பக்கத்து உபகைணத்ைிடம் அவை
வழிப்பாமையில் அனுப்பும். இப்படிவய வபாய்ச்வசர்ந்ை இந்ை hi இறுைியாக கூகிள்
சர்வரின் அருவக உள்ள ைவுட்டமை அமடயும். {இந்ை வழியில் எந்ைமன

ைவுட்டர்கள் உள்ளன என நீங்கள் அேிய பகுைி-I கூேியது வபால tracert என்கின்ே
கட்டமளமயப் பயன்படுத்ைலாம்.}
அந்ை ைவுட்டர், அருவக உள்ள சுவுட்சுக்கு அனுப்பும், இறுைியாக கூகிமள
அமடயும். இது மின்னைட்மட[chat] என்பைால் கூகிள் உடவன இந்ை ைகவமல
உங்கள் நண்பருக்கு அனுப்பும். நண்பரின் வால் ஸ்ட்ரீட் ஐ.பி. முகவரிமயத் ைனது
signin டசய்ை கணக்கின் உைவிடம் டபற்று சுவிட்சு,ைவுட்டர் என வாமழப் பழத்

வைாமல உரித்து ஊட்டுவது வபால கடந்து வால் ஸ்ட்ரீட்மட அமடயச் டசய்யும்.
முைலில் டசான்ன ஏழு டசயல்கமளத் ைமலகீ ழாக அவர்கணினி டசய்து முடிவில்
இரும எண்கமளக் கணினிக் குேியீடுகளாக மாற்ேி அவைது ைிமையில் Hi என்று
பளிச்சிட மவத்து, யுகப்புைட்சியின் ஆைாவாைம் ஏதுமின்ேி அடுத்ை Hi க்காகக்

காத்ைிருக்கும். chatbox வபால மின்னஞ்சல், இமணயபக்கம், இந்ைக் கட்டுமைமய
படிக்கும் உலாவி என எல்லா இமணய டமன் டசயலிகளும் வமற்கண்ட
விைத்ைிவலவய ைகவல் பரிமாற்ேம் நிகழ்த்துகின்ேன.
உலகின் எல்லா நாடுகளும் கடல் வழியாக ஒளிவடம்[optical cable] வபாட்டு
இமணத்ைிருக்கின்ேன[ைமைவழியும் உண்டு]. டசன்மனலிருந்து மூன்று சர்வவைச
ஒளிவடங்கள் கிழக்கிலும் வமற்கிலும், மும்மபயிலிருந்து எட்டு ஒளிவடங்கள்
டவளிநாட்டிற்கும், டகாச்சி/தூத்துக்குடியிலிருந்து ைலா ஒரு வடம்
மாலத்ைீவு/இலங்மகக்கும் டசல்கின்ேன இமவைான் பிைைான ைகவல் வழிச்
சாமலகள் ஆகும். ஒன்று இயற்மகச் சீ ற்ேத்ைால் டசயலிழந்ைாலும் மற்ே ைடங்கள்
மூலம் ைகவல் ைமடயின்று பரிமாேப்படும். நாட்டின் இமணயக் கட்டுபாடுகள்
இங்குைான் விைிக்கமுடியும். அனுப்புநர் ஐ.பி. மய ைமட டசய்வைன் மூலம் சீ ன
வபான்ே நாடுகளில் பிே நாட்டு சில ைளங்கள் இப்படிவய ைமட டசய்யப்படுகிேது.
இதுவபால உள்நாட்டிலும் முக்கிய நகைங்களில் ஒளிவடங்கள் மூலம் ைமைவழி
இமணப்பும் உள்ளது. ஒளிவடம் என்பது அைிகமான ைைவுகமள[Data] டகாண்டு
டசல்லும் அைனாவல அைிக வபாக்குவைத்து டகாண்ட டைாடர்புகள்
ஒளிவடங்களாகவவ இருக்கின்ேன. கடல்வழி சார்வவைச ஒளிவடங்களின்

வமைபடம் காண இங்கு டசல்லலாம் www.submarinecablemap.com இந்ை டமாத்ைப்
பிமணயத்ைின் ைைவு பரிமாற்ேம் எல்லாம் ைமை/கடல் வழிவய நடக்கிேது.
அரிைான அல்லது முக்கியமான பரிவர்ைமனவய டசயற்மகக்வகாள் உைவிமய
நாடுகிேது.
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க்மளவமக்ஸ்:
அடுத்து அந்ை நபர் பைிலுக்கு hi என்று அடித்ைால் வமற்டகாண்டமவகள் எல்லாம்
கடந்து வால் ஸ்ட்ரீட்டிலிருந்து வால்பாமே வந்து நமது ைிமையில் சில
டநாடிகளில் வருவைற்குள் மின்சாைவரியத்ைிற்குத் ைகவல் வபாய் மின்டவட்டு

மின்காந்ை அமலகளின் லீமல
இமணயத்ைளச் சுட்டி: http://tech.neechalkaran.com/2013/08/Electromagnetic-

waves-I.html

முன்கமைச்சுருக்கம்
1895ல் நாம் டவள்மளயருக்குப் புோவில் தூது அனுப்பிக் டகாண்டிருந்ை வபாது
மார்வகானி என்ே டகாள்ளுத் ைாத்ைா கம்பியில்லாமல் ைந்ைி அடிக்கும் புைிய
முமேமயக் கண்டுபிடித்துக் டகாண்டிருந்ைார். அன்று அவருக்வக டைரியாமல்

கம்பியில்லாத் ைகவல்டைாடர்புப் புைட்சி ஒன்று உருவானது. அது ைான் பிேகு 1ஜி
யில் ஆைம்பித்து 5ஜி வமை வந்துவிட்டது. கம்பியில்லாமல் எப்படி ைகவமல
அவர் அனுப்பினார் என்று அேிவைற்கு முன் கம்பியிருந்ைால் மட்டும் எப்படி
அனுப்பியிருப்பார் என்றும் அேியவவண்டும். கம்பி, ஒரு மின் கடத்ைி, ஒளி
அல்லது ஒலிமயத் டைாடர்மின்[Analog] மசமககளாக மாற்ேி கம்பியில்
ஓடவிட்டுச் வசருமிடத்ைில் மீ ண்டும் இந்ை மின் மசமககமள ஒளியாகவயா,
ஒலியாகவவா மாற்ேிக் டகாண்டிருப்பார். ஆக, கம்பிவழியாக ஊர்ந்து
டசல்லக்கூடியது நமது கானக் குைலல்ல, மின் மசமககவள. மின்மசமககமளக்
கடத்ை ஒரு கடத்ைி[conductor] வவண்டும். ஆனால் எந்ைடவாரு கடத்ைியும்
இல்லாமல் இந்ை டைாடர்மின் மசமககமள அனுப்பமுடியாது என்று அக்கால
அேிவாளிகள் எண்ணிய வபாதுைான் நமது மார்வகானி மின்காந்ை அமலயாக
மாற்ேி அனுப்பி டவற்ேியும் கண்டார். அைாவது எப்படி நமது குைமல மின்
மசமகயாக மாற்ேிவனாவமா அமைப்வபால அமை மின்காந்ை அமலயாக
மாற்ேினார். மின்காந்ை அமல காற்மேக் கிழித்து பயணிக்கும், எந்ை கம்பியும்
வைமவயில்மல. மின்சாைம் என்பது எலக்ட்ைான்களின் ஓட்டம் என்று டைரியும்,
அந்ை எலக்ட்ைானின் அைிர்மவ நமது குைலுக்கு ஏற்ப மாறுபடுத்ைி ைகவமல
அனுப்பிவனாம் என்று டைரியும் இதுவமை சரி, ஆனால் மின்காந்ை அமல என்ோல்
என்ன? அைில் எப்படி ைகவமல அனுப்புகிவோம்?
ஓர் ஊரில் ஒரு குளத்ைில், ஒரு கல்மலப் வபாடுகிேீர்கள். அந்ைக் கல் நீரில்
பைப்மபத் டைாட்டவுடன் ைனது வவகத்மைக் குமேத்து நீருக்குள் டமதுவாகச்
டசன்று ைமையில் படுத்துக்டகாள்கிேது. நீரில் டைாடும்வபாது ஏற்படும் ஆற்ேல்
இழப்பு நீைமலகளாகக் கிளம்பும். அதுவபாலவவ இயற்மகயின் சில அங்கங்கள்
ைீண்டப்பட்டு ஆற்ேல் இழப்பு மின்காந்ை அமலகளாக உருவாகிேது(எமவயமவ
என்று பின்னர் பார்ப்வபாம்). இந்ை அமலயானது ஒரு சக்ைிப் டபாட்டலமாகப்
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பயணம் டசய்கிேது. எந்ை கடத்ைிவயா, ஊடகவமா வைமவயில்மல. இவ்வமலமய
மின்சாைத்ைின் குணமும் காந்ைத்ைின் குணமும் டகாண்ட சக்ைிப் டபாட்டலங்கள்
டைாடந்து அமலவபால வருவமைப் வபால மனைில் பின்பமிட்டுக் டகாள்ளலாம்.
இந்ை அண்டடமல்லாம் நீக்கமே நிமனந்ைிருக்கிேது. ஒரு நட்சத்ைிைம்
டவடிக்கிேைா? அங்கிருந்து எண்ணில் அடங்கா அமலகள் சிைறும், ஒரு
பட்டாம்பூச்சி சிரிக்கிேைா? அங்கும் மின்காந்ை அமலகள் சிைறும், ஒரு குழந்மை
கண் ைிேக்கிேைா? அங்கும் சிைறும், சூரியன் விடியலில் நிற்கிேைா? அங்கும்
சிைறுகிேது. அமலயின் அைிர்வு வவகமும்[Frequency], அமலயின் நீளமும்[Wave
Length] ைான் இந்ை அமலகளின் பயன்பாட்மடயும் வைமவமயயும்
ைீர்மானிக்கிேது.
நீளமான சிேகுமடய பேமவகமளவிட குறுகிய சிேகுமடய பேமவகள் அைிகம்
சிேகடிக்கும் என்பது இயற்மகயின் விைி. அதுவபாலவவ மின்காந்ை அமலயில்,
குறுகிய நீளம் உமடயமவ அைிகமாக அைிரும்; அைிக நீளம் உமடயமவ
குமேவாக அைிரும். சுத்ைி வமளக்காமல் டசால்வடைன்ோல் நிமேகுடம்
ைளும்பாது என்று டசால்லிவிடுகிவேன். நம்மால் கணிக்க முடிந்ை அளவுகளில்
3000 இருந்து 3 *10^22 வமை ஒரு டநாடியில் அைிரும்[Hetrz]. குமேவான
அைிர்வுகளிலிருந்து வரிமசப்படித்ைினால், வைடிவயா அமல, மமக்வைா அமல,
அகச்சிவப்பு, கண்ணுறு ஒளி, புேஊைா, எக்ஸ்-கைிர், காமா கைிர் என
வரிமசப்படுத்ைலாம்.

அமலகளின் வமககள்:
வாடனாலி அமல [Radio Wave]
டநாடிக்கு 3000 முைல் 3000 000 000 முமே அைிரும்{300 GHz முைல் 3 kHz}
மின்காந்ை அமலகமள வாடனாலி அமல என்று நாமகைணம் டசய்துள்வளாம்.
இைன் அமல நீளம் 1மி.மீ முைல் 1 கி.மீ வமை ஆகும். ைற்வபாதுள்ள

கம்பியில்லாத் ைகவல் டைாழிற்நுட்பத்ைின் முதுடகழும்பு(காைணம் பின்னர்

வருகிேது). வாடனாலி, பண்பமல, மகப்வபசி, மவ ஃமப, UHF ஆண்டனா, விமான
ைகவல் பரிவர்த்ைமன, என பலவிைத் ைகவல் டைாடர்புக்கு அச்சாணியாகத்
ைிகழ்கிேது. அமலக்கற்மே என்று அன்புடன் அமழக்கப்பட்டு டவவ்வவறு
பணிகளுக்கு டவவ்வவறு அைிர்வுகள் பங்கிடப்பட்டுள்ளது. உள்ளாட்டு ைகவல்
டைாடர்புக்கு உரிய கற்மேகமள அைாவது அமலத்டைாகுைிகமள ஒவ்டவாரு
நாட்டும் ைனது நாட்டில் உள்ள நிறுவனங்களுக்குப் பிரித்து உரிமம்

வழங்கிக்டகாள்ளும். 1ஜி முைல் 5ஜி மகச்சாத்து எல்லாம் இன்னாரின் டசாத்வை.
நமது பார்மவ நைம்புகளுக்குக் கூடுைல் ைிேனிருந்ைால், 2ஜி, 3ஜி, அமலகமளக்கூட
பார்த்துவிடலாம். ஏைாவது புைிய நிேத்ைில் அவ்வமலகள் இருக்கும்; மகப்வபசிக்
வகாபுைத்ைிலிருந்து டவளிவரும் சமிக்மஞமயக் கண்வட மகப்வபசியில்
டைாடர்பிமனப்பு உள்ளைா என்று அேிந்துவிடலாம். மின்காந்ைத் ைிேமன உமிழும்
நாக்கு இருந்ைால் டநாடிக்கு ஒரு பில்லியன் முமே சும்மா அைிைவிட்டு நாவம
வாடனாலி அமலமய உருவாக்கி சந்ைிைாயனுக்கு "குட்டு மார்னிங்" டசல்லலாம்.
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நுண்ணமல[Micro Wave]:

சுமார் 3000 000 முைல் 3000 000 000 முமே அைிரும் மின்காந்ை அமலகளுக்கு
இப்டபயர். டசயற்மகக்வகாள் டைாடர்பு, டிஷ் ஆண்டனா, மவவமக்ஸ், புளுதூத்,
டசயற்மகக்வகாள் வாடனாலி வபான்ே முமனயிமட ைகவல்டைாடர்புக்குப்
டபரும்பாலும் பயன்படுத்ைப்படுகிேது. டவப்பக்கலங்களாகவும், ைாடார்
மானிகளாகவும் பயன்படுகிேது.
அகச்சிவப்புக் கைிர் [Infrared Ray]:
டைாமலக்காட்சித் டைாமலநிமல டசயலி[TV Remote], ஒளிவடம்[optical Fiber]
வபான்ே சிமைவுகளற்ே இடங்களில் பயன்படுத்ைபடுகிேது. பல பூச்சிகள்,
பூமனயினம் மற்றும் பல கண்பார்மவ மங்கிய உயிரினங்கள் இக்கைிமை
உணர்ந்து ைகவல்டைாடர்பு டகாள்கிேது.
கண்ணுறு ஒளி[visible light]:
அட நீங்கள் படித்துக் டகாண்டிருக்கும் கணினித்ைிமை, மகப்வபசித் ைிமை, நீங்கள்
பார்ப்பமவ எல்லாம் இவ்வமக அமலகவள. ைகவல் டைாடர்பு என்று பார்த்ைால்
சாமலயில் உள்ள பச்மச சிவப்பு விளக்குகள் என்று டகாள்ளலாம். ஆைி
மனிைத்ைின் முைல் டைாமல ைகவல் டைாடர்பான டநருப்புப் பந்ைங்கள்
இவ்வமலவய. இந்ை அைிர்வுமடய எல்லா அமலமயயும் நமது கண்கள்
உணர்ந்துவிடும். ஒரு மஞ்சள் பட்டாம்பூச்சி கண்ணில் படுகிேடைன்ோல் சுமார்
510–540 10^12 முமே அைிைக்கூடிய ஒரு அமல அைனில் இருந்து நமது

கண்ணில் விழுந்து உணைப்படுகிைடைன்று அர்த்ைம். உங்கள் வட்டு
ீ
மாடியிலிருந்து
பார்த்ைால் ஒரு வகாவில் வகாபுைம் டைரிகிேைா? அப்படிடயன்ோல் அங்கிருந்து
வரும் அமலமய உங்கள் கண்களால் உணை முடிகிேது; அந்ை அமல கண்ணுறு
அமல எனப்படுகிேது.
புேஊைாக் கைிர் [Ultraviolet Ray]:
இமவ டபரும்பாலும் மருத்துவப் பயன்பாடுகளுக்கு உைவுகிேது. ஆனால் ஒளிரும்
ைாவைங்கள், ஒளிரும் பூச்சி இனங்கள் என மற்ே உயிரினங்கள் இக்கைிமைப்
பயன்படுத்ைி கருத்துப் பரிமாற்ேம் டகாள்கின்ேன.
எக்ஸ்-கைிர் [X Ray]:
எக்ஸ்-வை எடுக்கப் பயன்படும் வைவகக்
ீ
கைிர்ைான் இது. முன்னமைவிட குறுகிய
அமலநீளம் உமடய கைிர். எலும்மப உடுருவத் டைரியாைலால் இைமனப்
பயன்படுத்ைி எலும்பின் நிமலயேிய மருத்துவத்ைில் பயன்படுகிேது. இதுவும்
எலும்புகள் டசால்ல நிமனப்பமைச் டசால்வைால் ைகவல் டைாடர்புக்கு இதுவும்
ஒருவமகயில் மகங்கரியம் டசய்கிேது.
காமா கைிர் [Gamma Ray]:
உணவுப்பைப்படுத்ைலில் இக்கைிர் பயன்படுகிேது. வமலும் டவளிக் வகாள்களில்
ஆய்வுக்கு இக்கைிவை அச்சாணி. அணுவுமலகளில் இருந்து வந்து மனிை
உயிர்கமளக் காவு வாங்கும் நம்ம பங்காளி. சூரியன் என்ே அணுவுமலயிலிருந்து
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பூமி வநாக்குயும் இக்கைிர் வருவதுண்டு ஆனால் பூமியின் காற்று மண்டலம்
அைமனத் ைடுத்து நம்மம பாதுகாத்துவிடுகிேது. காற்று மண்டலம் சுவாசத்ைிற்கு
மட்டுமல்ல நச்சுக் கைிர்கமளத் ைடுக்கவும் இன்ேியமமயாைது.

அமலகளின் ஒப்பீடு

இவை வபான்று வைடிவயா அமலகமள நமது கண்கள் உணர்வைில்மல, அவற்மே
உணரும் டசயற்மக கண்கள் ைான் டைாமலவபசிக் வகாபுைங்கள்[cellphone Towers].
இப்படி ஒவ்டவாரு அமலமய உணை விை விைமான கருவிகள் உள்ளன. இங்கு
பிைச்சமன என்னடவன்ோல் அைிர்வுகள் அைிகமான அமலகமள கணிக்க/படிக்க
அவற்ேின் ைிமசயில் ைான் இந்ை கருவிகள் இருக்க வவண்டும் வமலும் அணுக்கரு
அளவில் டசயல்படும் அைி நவன
ீ
கருவிகள் வவண்டும். இங்கு ஒன்மே
கவனிக்கலாம் குமேவாக அைிரும்[அைிக அமல நீள]

அமலகமள படிக்க

டபரிய

ஆண்டனாவால் ைான் முடியும். அைிகம் அைிரும்[குமேந்ை அமல நீள] அமலகமள
படிக்க மிகச் சிேிய அணுக்கரு அளவில் ஆண்டனா வவண்டும்.
இந்ை அமல/கைிர்கள் அமனத்மையும் நாம் உற்பத்ைி டசய்து ைகவமல
அனுப்பலாம். ஆனால் அைமன உள்வாங்க கூடிய டைாழிற்நுட்பம்
இதுவமையில்மல.
அைனால்ைான் நாம் டபரிய ஆண்டனாமவப் பயன்படுத்தும் மாறு வைடிவயா
அமலகமள அைிகமாகப் பயன்படுத்துகிவோம். இைற்கு அடுத்து வரிமசயில் வரும்
மமக்வைா அமலகள் ஒவை வநர் வகாட்டில் உள்ள ஆண்டனா, உங்கள் வட்டு
ீ
டீவி
ரிவமாட் வபான்ே இடங்களில் பயன்படுத்துகிவோம்.
அடுத்து உள்ள அகச் சிவப்பு கைிமை ஃமபபர் ஆப்டிகல் வயர்களில் டசலுத்ைி
ைகவல் டைாடர்பில் பயன்படுத்துகிவோம். அடுத்துள்ள கண்ணுறு ஒளிகளும்
ைகவல் டைாடர்புகளில் ைமலகாட்டுகிேது வபாக்குவைத்து விளக்குகள் ஒரு
உைாைணம்.
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அடுத்துள்ள மனிை உடலுக்குள் புகுந்து ைிசுக்கமள சிமைக்கும் புேஊைா அமலமய
மனிை ைகவல் டைாடர்புக்கு அரிைாகவவ பயன்படுத்துகிவோம். எக்ஸ் கைிர்களும்,
அணு பிளப்பில் உண்டாகும் காமா கைிர்களும் வமலும் சிமைக்கும் அைனால்
இவற்மேயும் ைவிர்க்கிவோம். காமா கைிர் என்பது அணு உமலயால்
டவளிவயற்ேப்படுவது. வமலும் இந்ை அண்டத்ைில் சாைாைணமாக பூமிமய வநாக்கி
வந்து டகாண்டுைான் உள்ளது. ஆனால் நம்மமத் ைாக்கும் முன் வளி
மண்டலத்ைில் சிைேிவிடுகிேது. எக்ஸ்-வை எடுக்மகயில் எக்ஸ் கைிரும் நம்மம
ைாக்கும். ஆனால் இமவகளின் அடர்த்ைியும் வநைமும் ைான் பாைிப்மபத்
ைீர்மானிக்கும் என்பைால் டபரிய வசைங்கள் ஏற்படுவைில்மல.

நைிமூலம்
இைனூடாக ஒரு சம்பவபத்மைப் பைிவு டசய்யவவண்டும்.
மைன்ரிக் டைர்ட்ஸ் என்பவர் சும்மா இருக்காமல் ஒளிமின் விமளமவ 1887ல்
நிறுபித்துவிட்டார். விமளவு பயங்கைமாகிவிட்டது, உலகடமல்லாம் பைவி,
ைமிழ்நாடு பாடநூல் கழகப் பன்னிடைண்டாம் வகுப்பு அேிவியல் புத்ைகத்ைில்
இத்ைியரி பாய் விரித்ைது. இைமன முன்கூட்டிவய அேிந்ை அக்கால விஞ்ஞானிகள்
உடவன வநாபல் பரிமச அவருக்குக் டகாடுத்து இனிவமல் எமையும் கண்டுபிடித்து
இயற்பியல் பாடத்மைக் கஷ்டப்படுத்ை வவண்டாம் என்ேனர். அமை விடுங்கள்
விசயத்ைிற்கு வருவவாம், அவரும் அவர் வழித்வைான்ேல்களும் டசால்லவருவது
என்னடவன்ோல், ஒரு சக்ைிப் டபாட்டலம்{ஒளிக் கைிர்} ஒரு எலக்ட்ைாமனத்
ைாக்கினால் அந்ை சக்ைிமயப் டபற்று அவ்டவலக்ட்ைான் ஒரு சக்ைி நிமலயிலிருந்து
அடுத்ை சக்ைி நிமலக்கு உயர்கிேது. அமைப்வபால ஒரு எலக்ட்ைாமன ஒரு சக்ைி
நிமலயிலிருந்து கீ ழிேக்கினால் மீ ண்டும் சக்ைிப் டபாட்டலத்மை அது டவளியிடும்.
இங்கு சக்ைிப் டபாட்டலம் என்பது மசாலாப் டபாட்டலம் அல்ல ஒளிமயத் ைான்
அவ்வாறு இயற்பியல் டமாழியில் கூேப்பட்டுள்ளது. ஆக ஒன்று
ைன்னிமலயிலிருந்து சீ ண்டப்பட்டு நிமல இேங்கும் வபாது கைிமை உமிழும் என்று
எடுத்துக் டகாள்ளலாம்.
இப்வபாது இைமன இன்னும் விசாரிப்வபாம் வாருங்கள், அணுக்கரு ஒருவிை
சிமைவால் நிமலமாறும் வபாது சிைறும் சக்ைிப் டபாட்டலவம காமா கைிர்.
எலக்ட்ைான்கள் சக்ைி நிமலமாேி

உட்புே

டவளிவரும் சக்ைிப் டபாட்டலவம எக்ஸ்-கைிர்.

டவளிப்புே எலக்ட்ைான்கள் சக்ைிநிமல மாேி டவளிவரும் சக்ைிப் டபாட்டலவம
புேஊைாக் கைிர். மூலக்கூேில் எலக்ட்ைான்கள் ைாவி விமளயாடி டவளிவரும்
சக்ைிப் டபாட்டலவம கண்ணுறு ஒளிக் கைிர். அைிரும் மூலக்கூேில்[Molecular

vibration] எலக்ட்ைான்கள் ைாவிச்சிைறும் சக்ைிப் டபாட்டலவம அகச்சிவப்புக் கைிர்.
சுழலும் மூலக்கூேில் சிைறும் சக்ைிப் டபாட்டலவம நுண்ணமல. இறுைியாக
அைிரும் டபாருளில் சிைறும் சக்ைிப் டபாட்டலவம வாடனாலி அமல. இதுவவ

எளிய டமாழி. சக்ைிப் டபாட்டலம் என்பது அேிவியல் டமாழியில் Photon, வழக்கு
டமாழியில் கைிர்/ஒளி/அமல என்று உருவத்ைிற்கு ஏற்ோர்வபால விளிக்கப்படுகிேது.
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முன்பு கூேியது வபால அைமன அமல நீளத்ைிற்கு ஏற்ோர்வபால ைகுந்ை
கருவிகமளக் டகாண்டு விைமாக உருவாக்கப்படுகிேது. கவனித்ைால் சிேிய
அமலவடிவ காமா கைிர் உருவாக அணுக்கரு சீ ண்டப்படவவண்டும், அவை
வவமளயில் டபரிய அமலவடிவ வாடனாலி அமல உருவாக ஒரு ஆண்டனா
சீ ண்டப்பாட வவண்டும். இங்வகவய

மற்டோரு விசயத்மையும் காைில்

வபாட்டுவிடுகிவேன், அவைப்வபால வாடனாலி அமலமய உணர்ந்துடகாள்ள
ஆண்டனா(குமேந்ைது 0.1mm) அளவு கருவி வவண்டும்,

காமா கைிமை உணர்ந்துடகாள்ள ஒரு மீ ட்டரில் ட்ரிலியனில் ஒரு பங்கு டகாண்ட
கருவி வவண்டும். வாடனாலி அமல நீளம் அைிகம் என்பைால்

அனுப்புநரும்,

டபறுநரும் வநைாக இருக்க வவண்டிய அவசியமில்மல, ஆனால் காமா கைிமை
உணை மிகமிகத் துல்லியமான வநர் வகாட்டில் இருக்கவவண்டும். ஆகவவ நீங்கவள
இவ்விரு கைிர்களுக்கு இமடயில் உள்ள மற்ேமவகமள யூகித்துக் டகாள்ளலாம்.
இறுைியாக அைிர்வுகள் குமேவாக இருப்பைால்
எந்ைத்

மனிை உடமலப் பாைிக்காது,

ைிமசயிலிருந்ைாலும் டைாமலத்டைாடர்பு டகாள்ளலாம்; எளிைான அனுப்பும்

கருவியும், உணரும் கருவியும் டசய்து டகாள்ளலாம், வபான்ே காைணத்ைால்
வாடனாலி அமலவய

ைகவல்டைாடர்பிற்கு அைிகமாகப் பயன்படுத்ைப்படுகிேது.

பின்னுமை
நமது ஒசூன் மண்டலம், கண்ணுறு ஒளி மற்றும் வாடனாலிமயத் ைவிை மற்ே
எல்லா அமலமயயும் ைடுத்துவிடும். அைனால் பூமிமயத் ைாண்டி ஒரு அமல
வபாய்த் ைிரும்ப வவண்டுடமன்ோல் அது வாடனாலி அமலயால் மட்டுவம
சிேப்பாக முடியும். ஆனால் ஆலின் ஆல் அழகு ைாஜாவான சூரியவனா எல்லா
மின்காந்ை அமலகமளயும் உருவாக்கி வசிக்
ீ
டகாண்டுயிருக்கிேது. நமது
பூமித்ைாய் வாடனாலி அமலயும், கண்ணுறு ஒளியும் மட்டுவம

நம்மம அமடயும்

விைத்ைில் ஓசூமனப் பமடத்துக் காக்கிோள். மற்டோரு சுவாைசிய ஒப்பீடு ,

அமலநீளம் குன்ேிய காமா கைிர் எல்லாப் டபாருள்களுக்குள்ளும் ஊடுருவும்,
ஆனால் கண்ணுறு ஒளி இருந்து அைற்கு வமலுள்ள அமலநீளம் டகாண்டமவகள்
எல்லாம் ஊடுருவும் ைிேமனக் டகாஞ்சம் டகாஞ்சமாக இழக்கிேது. எளிய
உைாைணம், சாைாைண ஒளிமய சிேிய காகிைத்மைக் டகாண்டு ைடுக்கமுடியும்.
அப்படிடயன்ோல் வாடனாலி அமலமயயும் சுவர் கட்டி ைடுக்கமுடியுமா?
முடியாது!

இவற்ேிற்கு ஒளிச்சிைேல் என்ே பண்மபக் டகாடுத்து இயற்மக

மவத்ைது ஒரு டசக். ஆக நீளமும், சிைேலும் அைிகம் டகாண்ட வாடனாலி
அமலமய ைடுப்பது என்பது கடினவம. ஆனால் ஆண்டனா டவவை இல்லாை
அண்டார்டிக்காவில் சிக்னல் கிமடக்கும் என்று கூேி சிம்கார்ட் விளம்பைம்
டசய்வது மனிைன் மவத்ை டசக்.
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டபற்றமவ
ைமிழ் அகைாைித் வைாப்பு
மடிப்புக் கசங்கிய வயைான ைாள்களின் வமல் வகள்விப் பசிக்குத் வைடிய காலம்
டகாஞ்சம் டகாஞ்சமாக மாேி இமளமமயான வமலப் பக்கங்களின்
வமயத்டைாடங்கி விட்வடாம். புத்ைகங்களுக்கு நிகைாக வமலப் பக்கங்களில்
அகைாைிகளும் அகைமுைலிகளும் பமடடயடுக்கத் டைாடங்கி விட்டன. கணிசமான
இமணயப் பயனாளர்களும் அைமனப் பயன்படுத்ைி வருகின்ே வவமளயில்
முக்கிய அகைாைிகமள ஒருங்குப் படுத்தும் ஒரு சிறு முயற்சியாக இந்ைத் ைளம்
உருவாகியுள்ளது. ஒரு வமலப் பக்கத்மைப் படித்துக் டகாண்டுயிருக்மகயில் ஒரு
வார்த்மைக்குப் டபாருள் வைட வவண்டி வரும்வபாது பிைைான அகைாைிகள்
பக்கத்ைிலிருந்ைால் எப்படியிருக்கும்? அப்படிடயாரு முயற்சியாக அமமகிேது.
முகக்கியமான மற்றும் டைாழிற்நுட்ப ரீைியில் இமணக்கமான ைமிழ் அகைாைிகள்
இத்ைளத்ைில் இமணக்கப்பட்டுள்ளது அைனால் இைில் வநைடியாக ைமிழ்
டசாற்கமளத் ைட்டச்சு டசய்து வவண்டிய அகைாைிமயத் வைர்ந்டைடுத்து படித்துக்
டகாள்ளலாம்.
முகவரி: http://dev.neechalkaran.com/p/dictionary.html

ைமிழ் மாயடயழுத்து வழங்கி
வனப்டபழுத்துக்கள் எனப்படுவது டபாதுபுத்ைியில் எழுைாமல் புதுபுத்ைியில் எழுதும்
சாைாைண எழுத்துக்கள் அட, நம்ம calligraphy னு டசால்வாங்கவள அவைைான்.
என்ன ைான் உங்க குைல்ல மிமிக்கிரி எல்லாம் பண்ணி எழுைினாலும், நீங்க
எழுைின வார்த்மைகள் முக பாவமனடயல்லாம் காட்டாது படிக்கிேவுங்களுக்கு
ஒவை font மட்டும் ைான் டைரியும். ஒவை எழுத்துவடிவம் புதுமமவிரும்பிகளுக்கு
வபாஷாக்குத் ைைாது. அதுனாலைான் சதுைமான எல்லா டசய்ைித் ைாள்களும்
எழுத்துருமவ நீட்டி மடக்கி சீ வி சிங்காரித்து விற்கின்ேன. விைவிைமான
வனப்பில் எழுத்துக்கமள எழுதுகின்ேன.

டபாதுவாக விைவிைமான அங்கில

எழுத்துருக்கள் இயல்பாகவவ யுனிக்வகாடில் கிமடக்கின்ேன வமலும் ைனியாகவும்
வடிவமமக்கும் படியும் டமன்டபாருட்கள் உள்ளன. ைமிழிலும் விைவிைமான
எழுத்துருக்கள் வந்துடகாண்டிருக்மகயில் வமலும் ஒரு புது வடிவங்கள்...
டவர்சுவல் வடிவில். இது உண்மமயில் புைிய எழுத்துரு வடிவமில்மல ஆனால்
பல எழுத்துருமவக் டகாண்டு ஒரு எழுத்துரு வபான்ே பின்பத்மை உருவாக்கும்
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முமே எனலாம். எழுத்ைின் ஒவ்டவாரு புள்ளிமயயும் வவடோரு எழுத்ைால் நிைப்பி
எழுதும் புைிய வடிவம்
முகவரி: http://dev.neechalkaran.com/p/ascii-tamil.html

இமணயப்படிப்பகம்
ைினத்ைந்ைியின் கன்னித்ைீமவப் படித்துக் டகாண்டிருக்கும் வபாது சிறுவர்மலரின்
அைிவமைாவி அங்குைாசு கமைக்குத் ைாவியாைா? ைாய் மைனிடம்
வபசிக்டகாண்டிருக்கும் வபாது அைசு பைிலுக்குச் சிரித்ைதுண்டா? ைினமணியின்
ைமலயங்கத்மைப் படிக்மகயில் ைினமலரின் டீ கமட டபஞ்சுக்குப் வபானதுண்டா?
அடுத்ைவர் அந்ைப் வபப்பமைப் படித்து முடிக்கும் வமை இந்ைப் வபப்பரில் உள்ள
கண்ண ீர் அஞ்சலில் படத்மைவய மீ ண்டும் பார்த்துக் டகாண்டிருக்கும் மக்கமளப்
படிப்பகங்களின் பார்த்ைிருக்கலாம். ஒவை வநைத்ைில் உலகவம உங்களுக்கு டலட்டர்
வபாட்ட பிைமமமய உருவாக்குவது படிப்பகங்கள். ைிருவிழாக்காலத்ைிலும் ைிருகு
குழாய் பிைச்சமன காலத்ைிலும் எல்லாப் பத்ைிரிமகச் டசய்ைிகமளயும் ஒவை
இடத்ைிலிருந்ைவாறு படிக்கும் சுகவம ைனி. டபரும்பாவலார் நூலகங்களில்
அனுபவித்ைிருக்கலாம், சிலர் மைத்ைடிப் பைிப்பகங்களில் அனுபவித்ைிருக்கலாம்.
அத்ைமகய ஒரு அனுபவத்மை இமணயத்ைில் ைைமுடியாது இருப்பினும் ஓைளவு
அைன் பயமன விரும்புகிேவர்களுக்காக இமணயப் பத்ைிரிமககள் பலவற்மே
ஒவை இடத்ைில் டைாகுக்கப் பட்டுள்ளது. இங்கிருந்ைவாவே ைமிழ்ச் டசய்ைி
ஊடகங்கள் மற்றும் சஞ்சிமககள் படிக்கலாம். டைரியாை புைிய ைமிழ்ச் டசய்ைித்
ைளங்கமள அேிந்தும் டகாள்ளலாம்
முகவரி: http://dev.neechalkaran.com/p/periodicals.html

அள்ள அள்ள குமறயாை வகாலசுைபி
பாைைத்ைின் எண்டணற்ே கலாச்சாைக் கண்டுபிடிப்புகளுள் ஒன்று வகாலம்.
முக்கியமாகத் டைன்னிந்ைியாவில் பிைசித்ைிப் டபற்ே கலாச்சாைமாகும். வகாலங்கள்
வாசலுக்கு மட்டும் விருந்ைாளியல்ல, கூமை ஓவியமாகக் வகாவில்களிலும்
மண்டபங்களிலும் விருந்ைாளியாகக் காணலாம். வாசல் வகாலங்கள்
இடுவடைன்பது ஒரு கமலவய அதுவும் பண்டிமகக் காலங்களில் நம்மூர் டபண்கள்
பட்மடமயக் கிளப்புவார்கள். ஓவியம் என்பது ைனிடயாரு கமலயாகயில்லாமல்
அன்ோட வாழ்வில் கலந்ைடவான்ோவிட்டது. அம்மாைிரி கமல மைபு வழிவய
வந்ைைாவலா என்னவவா ைிைாவிடக் கட்டிடக் கமலயில் ைனி முத்ைிமை
டகாண்டுள்வளாம்.
இத்ைமகய வகாலங்கள் இமணய டவளிகளில் பைவலாக படங்கள் வடிவில்
பகிைப்படுகிேது. வகாலம் சம்மந்ைமான டமன்டபாருட்கள் எைிர்காலத்ைில் அைிகம்
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வைலாம். ைற்வபாமைக்கு வகாலம் வடிவமமக்கும் டமன்டபாருட்கள் அைிகமில்மல
ஆனால் இதுவமை இமணயத்ைிலிருந்து டசயல்படும் ஒவை ஒரு டசயலி
இங்வகவுள்ளது. அந்ைவரிமசயில் வகாலசுைபி என்ே ஒரு புைிய டசயலி ைற்வபாது
அேிமுகப்படுத்ைப்படுகிேது. இச்டசயலியின் மூலம் ைான்வைான்ேித்ைனமாக பல
வகாலங்கள் உருவாக்கி பயன்படுத்ைிக் டகாள்ளமுடியும். 3X3 முைல் 20X20
புள்ளிகள் வமை இைில் உருவாக்கிக் டகாள்ளலாம். இைன்மூலம் வமள வகாடுகள்
மற்றும் கம்பிக் வகாடுகள் டகாண்ட வகாலங்கமள வவண்டிய அளவுகளில்
டபற்றுக் டகாள்ளலாம். சதுைம் அல்லது சாய்சதுை வடிவிலும் உருவாக்கிக்
டகாள்ளலாம். ைான்வைான்ேித்ைனமான வகாலங்கள் என்பைால் ஒருமுமே வந்ை
வகாலங்கள் மறுமுமே வருவைேிது அைனால் ைசமனயுள்ள வகாலங்கமள
Screenshot மூலம் படங்களாகவும் வசமித்துக் டகாள்ளலாம்.
வகாலம் அேியாை "வபமை"களுக்கும் , வகாலம் பழகும் "டபதும்மப"களுக்கும்,
வகாலம் வைடும் "மங்மக"களுக்கும், வகாலம் வமையும் "மடந்மை"களுக்கும்,
வகாலமிட்டுக் கலக்கும் "அரிமவ"களுக்கும் இச்டசயலி வமலும் உைவும்.
முகவரி: http://dev.neechalkaran.com/p/kolam.html

இமணயத்ைில் ஆடுபுலி ஆட்டம்
ஆட்மட பிரியாணிக்கு மட்டும் பயன்படுத்ைிவந்ை உலக சமுைாயத்ைிற்கு முன்
ஆட்மடக் டகாண்டு ஆட்டமும் ஆடிக்காட்டியது நாம்ைான். ஒரு கரிக் கட்மட
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அல்லது டசங்கல் அல்லது சுண்ணாம்பு ஒரு புளியமைத்ைடியில் இருந்ைால்
அதுைான் ஆடுகளம் என டைால்லியல்துமே இல்லாமல் கண்டுபிடித்துவிடலாம்.
மிகப்டபரிய கட்டுமானங்கள் இன்ேி சில கற்களும் சில புளியங்டகாட்மடகளும்
வபாதும் களத்ைில் வமாை. சிறுவயைில் ைிண்மணமயப் பிடித்து நமடபழகும்
வபாவை ைிண்மணயில் ஆடுபுலி ஆட்டங்கமளப் பார்த்ைிருப்வபாம்.
ைிண்மணகடளல்லாம் விற்றுத் ைின்றுவிட்டப் பிேகு அப்பார்ட்டமண்டில்
அஞ்சாவது மடியில் ைிண்மண அளவுள்ள வடுகளில்
ீ
குடிபுகுந்துவிட்வடாம்.
அங்கும் ஆடு புலி ஆட்டத்மை ஆட இமணயத்ைில் ஆடு புலியாட்டம்
அேிமுகமாகியுள்ளது. இந்ை டசயலி[Application] இவைா,

ஆடுபுலி ஆட்டம் நாட்டார் விமளயாட்டுகளில் முக்கியமானது. சாதுர்யமும்
சமவயாசிைமும் டகாண்டு விமளயாடப்படுவைால் வயது ஒரு ைமடயில்மல.
ைமிழகம் மட்டுமின்ேி அவைவர் டமாழியில் ஆட்டுக்கும் புலிக்கும் டபயர்மவத்து
இந்ைியத் துமணக்கண்டம் முழுவதும் விமளயாடியுள்ளனர். வங்கத்ைில் பாக்
பண்டி, பஞ்சாப்பில் ஷிர் பகர், வநப்பலில் பாக் சால், மவலசியாவில் டமயின் ைபல்
எம்பத் என ஒவை விமளயாட்மட டகாஞ்சம் கட்டங்களின் வடிவத்ைிலும்
காய்களின் எண்ணிக்மகயிலும் மாறுபட்டாலும் ஒவை டவட்டு ஒவை குத்து அவை
ஆட்டம் ைான். யார் விமளயாடிக் டகாண்டிருந்ைாலும் புலி நமது வைசிய விலங்கு
ஆமகயால் இவ்விமளயாட்டின் ைாயகம் இந்ைியாவாக இருந்ைிருக்கலாம்.
இப்வபாது ஆட்டத்ைிற்கு வருவவாம்... இச்டசயலி ைமிழக ஆடுபுலி வடிவத்ைில் 15
ஆடுகளும் முன்று புலிகளும் டகாண்டுள்ளது. இச்டசயலியில் நீங்களும் உங்கள்
நண்பரும் விமளயாடலாம் அல்லது கணினியுடன் ஆடுபுலி விமளயாடலாம்.
ஆடு/புலிமய காய்கமள டசாடிக்கி, கட்டங்களின் [intersection]சந்ைிமயச் டசாடுக்கி
காய்கமள நகர்த்ை வவண்டும். வகாடுகள் கூடும் சந்ைிகள் காய்கள் மவக்குமிடம்.
ைனக்கு அருகில் உள்ள ஆட்மட புலி டவட்டித் ைாண்டும். டவட்டுப்படாைவாறு
ஆடுகமள மவத்து நகர்த்ைி புலிமய சிமே பிடிக்க வவண்டும். ஆடுகள் எல்லாம்
டவட்டப்பட்டால் புலி டவன்ேைாககும். புலிமய நகைவிடாமல் மேித்ைால் ஆடு
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டவன்ேைாகும். ஆட்டத்ைின் டைாடக்கத்ைில் முன்று புலிகளும் களத்ைில் இருக்கும்
ஒவ்டவாரு ஆடாக நீங்கள் விரும்பிய சந்ைிகளில் களமிேக்கலாம். ஆடு,புலி என
மாேி காய்கள் நகர்த்ை வவண்டும்
முகவரி: http://dev.neechalkaran.com/p/aadu-puli.html

ைமிழ்ப்பிமழ ைிருத்ைி
ஒரு காலத்ைில் கணினியில் ைமிழ் எழுத்துருக்கமளச் வசர்ப்பைற்வக எழுத்துரு
டமன் வகாப்புகமளத் வைடவவண்டியிருந்ைது. பின்னர், ைமிழ்த் ைட்டச்சிற்குத் ைமிழ்
எழுத்துடபயர்ப்புகமளத்வைட வவண்டியிருந்ைது. இன்று ைமிழ்ப் பிமழ
ைிருத்ைிகமளத் வைடவவண்டிய காலமிது. இமணயத் ைமிழில் சந்ைிப்பிமழகள்,
வாக்கியப்பிமழகள், எழுத்துப் பிமழகள், மைபுப் பிமழகள் உட்பட பலவானமவ
[எைிர்நீச்சல் ைளம் உட்பட] மலிந்து காணக்கிமடக்கிேது. சிேியவர், டபரியவர்,
புைியவர், பிைபலமானவர் என எங்கும் பிமழகமளக் காணலாம். சிேந்ை
எழுத்ைாளர்களின் எழுத்ைிவலவய பிமழகமளக் காணலாம். அமவ அப்பமடப்மபத்
ைிருத்ைிய ஆசிரியரின் கவனக்குமேவாகவும் இருக்கலாம். ைமிழ்த் ைளங்களின்,
ைமிழ்ப் பயனர்களின், ைமிழ் வாசகர்களின் பைவலுக்வகற்ப ைமிழ் ைிருத்ைிகள்(Editor)
புழக்கத்ைில் அைிகமில்மல. பைவலான ைமிழ எழுத்துப்பிமழகமளத் ைிருத்ைிக்
டகாள்ளவுைவும் சர்ச்வகா என்ே ஒரு டசயலி ஏற்கனவவ இமணயத்ைில் உள்ளது.
கூகிள் ைட்டச்சுக் கருவியிலும் ஓைளவிற்கு எழுத்துப் பிமழகமளக் கமளயலாம்.
இமவகளுக்கு அடுத்து சந்ைிப்பிமழகமளத் ைிருத்ை "நாவி" என்கிே புதுச் டசயலி
ைற்வபாது அேிமுகமாகியுள்ளது. ைற்வபாதுவமை டகாஞ்சம் மைபுப் பிமழகமளத்
ைிருத்ைவும், 70% சந்ைிப் பிமழகமளத் ைிருத்ைவும், 90% சந்ைிப்பிமழகமளப் புரிந்து
டகாள்ளவும் இைன் மூலம் முடிகிேது, வமலும் வமம்படுத்ைப்படவும் உள்ளது,

ஒரு டமாழிக்குப் பிமழ ைிருத்ைி என்பது 100% டசம்மமயாக இருக்கமுடியாது,
காைணம் ைமிழ் வபான்ே டமாழிகளில் ஒரு சிறு புள்ளிவயா, சிறு ஒற்வோ
டபாருமளவய மாற்றும் வல்லமம டகாண்டது. எப்படி எழுைினாலும் ஏவைா
ஒருவிைத்ைில் டபாருள்படும், எழுைியவர்ைான் என்ன டபாருளில் எழுைினார்
என்பமை அவர்ைான் ைீர்மானிப்பைாக இருக்கும். இருந்ைவபாதும் அடிக்கடி
புழக்கத்ைில் பயன்படும், அடிப்பமட உருபுகள், ஒலிக்குேிப்புகள் முைலியவற்மேக்
டகாண்டு டமன்டபாருளாலும் ஓைளவிற்குக் கணிக்கமுடியும்.
இச்டசயலியில் வாக்கியத்மைப் வபாட்டு ஆய்வு டசய் டபாத்ைாமனத் ைட்டினால்.
வலிமிகும் இடங்கமள ஆைாய்ந்து பரிந்துமைக்கும். அதுவபாக கணிக்கமுடியாை
வார்த்மைகளுக்கு ஏற்ே இலக்கண விைிகமளச் சுட்டிக்காட்டும். வலி மிகாை
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இடங்களில் ைவோக வலி மிகுந்ைாலும் டகாஞ்சம் கண்டுபிடித்துக் காட்டும். ஆய்வு
டசய்து காட்டும் பகுைியில் வலி மிகுமிடங்கள் பச்மச நிேத்ைிலும், வலி மிகாை
இடங்கள் சிவப்பு நிேத்ைிலும், கணிக்கமுடியாை வார்த்மைகள் ைடித்ை வடிவத்ைிலும்
இருக்கும். அச்டசாற்கமளச் டசாடிக்கினால்[click] அைற்கான காைணத்மைக்
காணலாம். டமன் பரிந்துமை கூடுமானவமை பிமழயற்று இருக்கும். சந்வைக
வார்த்மைகமளக் கீ ழ் கண்ட விைிகமளப் படித்து நீங்கவள உங்கள் விருப்பமான
வார்த்மைமயத் வைர்வு டசய்து டகாள்ளலாம். இறுைியாக "சம்மைம்" என்கிே
டபாத்ைானில் சம்மைத்மைக் டகாடுத்ைதும் வாக்கியங்கள் ைிருத்ைப்பட்டிருக்கும்.
பிமழகமளத் ைிருத்ைவும், கற்றுக்டகாள்ளவும் புைியவர்களுக்கு மிகவும் பயன்படும்.
முகவரி: http://dev.neechalkaran.com/p/naavi.html

ைமிழ்ச் டசாற்புைிர்
ஆ....... ன....... ந்.... ைம்.... என்று காபி குடித்ைவாவே புைிர்கமள அவிழ்த்து
ஆனந்ைமாகயிருந்ை நீங்கள் டடாக்.. டடாக்.. என்று கணினி பித்ைான்கமளத் ைட்டும்
வவமளயில் விமளயாடமுடியவில்மலயா? வபனாவில்லாமல் புைிர்கமள
அவிழ்க்க முடியாமல் முழிப்பவைா? மூமள சுறுசுறுப்பாக இருக்க புைிர்கமள
வநசிக்கும் புத்ைகப் புழுக்களா? உங்களுக்கான ஒரு டசாற்... டபாறுங்கள்.
எழுத்துக்களுக்கு நடுவவ மமேக்கப்பட்ட வார்த்மைமயக் கண்டுபிடிக்கும்
நல்லவைா? ைமலகீ ழாகவும் படிக்கும் வல்லவைா? உங்களுக்கான ஒரு டசாற்புைிர்
இமணயத்ைில் அேிமுகமாகியுள்ளது. புைிர்கமள அவிழ்க்க மட்டுமல்ல
முடுச்சுக்கமளப் வபாடவும் முடியும். இைன் மூலம் டசாந்ைமாகப் புைிர்கமளயும்
நீங்கள் உருவாக்கிக் டகாள்ளலாம்.
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ைமிழில் டசாற்புைிர்களுக்கான டசயலிகள் வந்து டகாண்வடவுள்ளன.
குறுக்டகழுத்துப் புைிர்களுக்கு புைிர்மயம் என்ே ைளம் உள்ளமையேிவர்கள்
ீ
அந்ை
வரிமசயில் டசால் வைடல் புைிருக்கான ஒரு ைளம் இவைா. சிைேிக்கிடக்கும்
டசாற்குவியளுக்கு மத்ைியில் ஒளிந்ைிருக்கும் அந்ைடவாரு வார்த்மைமயக்
கண்டுபிடிப்பது என்பது ைாய் முகம் பார்த்ை சிசு வபான்ே ஆனந்ைம்
வழங்கவல்லது. இங்கும் எழுத்துக்கள் சிைேியிருக்கும், கண்டுபிடிக்கவவண்டிய
வார்த்மை இடமிருந்து வலமாகவவா, வலமிருந்து இடமாகவவா, வமலிருந்து
கீ ழாகவவா, கீ ழிருந்து வமலாகவவா அமர்ந்ைிருக்கும். ைற்வபாமைக்கு மூன்று
நிமலகளில் எளிமமயான அல்லது கடுமமயான புைிர்கமளத் வைர்வு டசய்து
ஆடலாம். ஒவ்டவாரு முமேயும் டசாற்கள் புைிய விைமாக ஒளிந்து டகாள்ளும்.
புைிர் அமமப்பைில் வல்லவர் என்ோல் நீங்களும் சுவாைசியக் குேிப்புகளுடன் அைன்
பைிமல எனக்கு அனுப்பலாம். பயனர் புைிர்களில் உங்கள் புைிர்களும் புமடசூழும்.
முகவரி: http://dev.neechalkaran.com/p/tamil-puzzle.html
ைமிழ் டிவிட் ைிைட்டி
ைமிழ் நவன
ீ
இலக்கியங்களில் ஒரு வடிவமாக விமைவில் கருைப்படும் ஒரு
வடிவம் 'டிவிட்' எனப்படும் கீ ச்சு. 144 யுனிக்வகாட்(சுமார் 100
ைமிடழழுத்துக்கள்)க்குள் இருக்கவவண்டும் என்பமைத்ைவிை வவறு
வமைமுமேயில்லாை ஒருவிை வடிவம். ஈைடி டவண்பாக்கள் எல்லாம் இைன்
முன்வனாடிகள் என்று டசால்லலாம். டிவிட்டர் எனப்படும் ஒரு இமடமுகம்
வழியாக எழுைப்படும் இவ்வமக குறுஞ்டசய்ைிகள் அவ்வப்வபாது டவறும்
உமையாடலாக இருந்ைாலும், பலவநைம் ஒரு டபருஞ்டசய்ைியின் ைத்ைினச்
சுருக்கமாக ஒரு பண்மபக் டகாண்டுள்ளன. பகடிவயா, மநயாண்டிவயா, எள்ளவலா
துள்ளலாகவுமிருக்கும், அழுமகவயா, ஆைங்கமா, அைவமணப்வபா
அழுத்ைமாகவுமிருக்கும். இைற்கு சிேப்பான ஒரு ஒத்ைிமகவயா, ஒப்பீவடா
வைமவயில்மல, மனைில் பட்டமை வரிகளில் டகாட்டிவிட வவண்டியதுைான்,
நீங்கவள பமடப்பாளி, உலகவம வாசகன். இைன் ைசமன பல்வவறு மட்டங்களில்
உள்ளவர்கமளயும் ஈர்த்துள்ளைற்குச் சான்று பல்வவறு ஊடகங்களில் வரும்
கீ ச்சுக்களின் டைாகுப்பாகும். இந்நிமலயில் ைமிழ் டிவிட்டுலகில் டவளிவரும்
பிைபலமான கீ ச்சுக்கமள மட்டும் டைாகுத்துத் ைரும் ஒரு புதுத் ைிைட்டி
அேிமுகமாகியுள்ளது.
சிேந்ை கீ ச்சுக்கமளப் படிப்பைற்கும், பைிப்பைற்கும் ஒரு ஒருங்கிமணந்ை
இணக்கத்மை வாசகரிடமும், பமடப்பாளியிடமும் உருவாக்குவது இைன் வநாக்கம்.
இைில் முக்கியமாகக் குேிப்பிடவவண்டிய அம்சம் யாடைனில், கீ ச்சுக்கள் நடப்புச்
டசய்ைிகளின் பிைைிவாைமாகும்; ைனிமனிைக் குமுேல்களின் வடிகாலாகும்; சமூக
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மாற்ேத்ைின் விவாைப்புள்ளியாகும்; இைமன டிவிட்டரில் பயனர்
கணகில்லாைவர்கள் படிப்படைன்பது எளிைனைல்மல. வமலப்பைிவுகளுக்டகன
டைாகுத்துத் ைரும் ைிைட்டிகள் வபால டிவிட்டுகமளத் ைிைட்டித் ைை ைிைட்டிகள்
இருந்ைைில்மல. எல்லாக் கீ ச்சுக்கமளத் டைாகுப்பதும் படிப்பதும் அயர்ச்சியான
ஒருவிசயவம. ஒரு நிமிடத்ைிற்கு சுமார் நூறு கீ ச்சுக்கள் டவளிவரும் வபாது
அைமன எல்லாம் படிப்பதும் சாத்ைியமற்ேது. இவற்ேிற்கு ஒரு விமடயாக
இத்ைிைட்டி அமமயும். அந்ைந்ை வநைத்ைிற்குப் பிைபலமான அைாவது அைிகம் ரீடிவிட்
எனப்படும் மறுகீ ச்சுக்கள் டபற்ே கீ ச்சுக்கமள எல்லாம் டைாகுக்கிேது.
டிவிட்டர் மற்றும் கூகுளின் டைாழிற்நுட்ப உைவியுடன் ைானியங்கியாகத்
ைிைட்டுவைால் இத்ைிைட்டி, அந்நுட்ப உைவி டைாடரும் வமை ைிைட்டிக்
டகாண்வடயிருக்கும். அந்ைத் ைானியங்கித் டைாகுப்பின் டிவிட்
முகவரிhttps://twitter.com/rt_tamil ஆகும். நீங்கள் டிவிட்டர் பயனர் கணக்மகத்
டைாடங்கிப் பின்டைாடைலாம், அல்லதும் வநைடியாக ைளத்ைிற்கு வந்தும்
படிக்கலாம்.
யாருக்கான ைிைட்டி?
டபாதுவாக ைிைட்டி என்பது எழுதுபவருக்கும், படிப்பவருக்கும் பாலமாக இருப்பது.
அதுவபால இத்ைிைட்டி, டிவிட்டிய கீ ச்சருக்கும் படிக்கும் வாசகருக்கும்
இமடமுகமாக இருக்கும். எழுதுபவர்கமளவிட, டிவிட்டில் கணக்கு
டகாண்டவர்கமளவிட புைிய வாசகர்கவள இைன் இலக்காகும். டிவிட்டரில் பயனர்
அமனவமையும் பின்டைாடர்ந்து கீ ச்சுக்கமளப் படிக்கமுடியாைவர்களும்,
முத்ைாய்ப்பாய் அன்மேய அல்லது அப்வபாமைய பிைபல கீ ச்சுக்கமள மட்டும்
படிக்கவிரும்புகிேவர்களுக்கும் இத்ைிைட்டி சமர்ப்பணம்.
எப்படி படிப்பது?
வநைடியாக http://twitter.com/RT_tamil என்ே முகவரிக்குச் டசன்று படிக்கலாம்.
அல்லது உங்கள் டிவிட் கணக்கில் இருந்து பின்டைாடர்ந்து படிக்கலாம்.
எமைடயல்லாம் ைிைட்டும்?
டிவிட்டரில் அைிக மறுகீ ச்சுக்கள் டபற்ே ைமிழ்க் கீ ச்சுக்கமள மட்டும் ைிைட்டும்.
வமலும் சில காைணிகள் டகாண்டு பிைபலக் கீ ச்சுக்கள் ைீர்மானிக்கப்பட்டு அமவயும்
கணக்கில் எடுத்துக் டகாள்ளப்படும். இமவ ைானியக்கமாகவும், இமணத்துக்
டகாள்பவர்களின் டிவிட்டுகமளயும் வைடி, பிைபலமானவற்மே மட்டும் மறுகீ ச்சிடும்.
அைனால் ைமிழ் யுனிக்வகாடுடன் கீ ச்சப்படும் அமனத்து கீ ச்சுகளும்
ைகுைியானமவவய. ஆனால் எல்மலயில்லாை டிவிட்கமள அலசும் வபாது சில
கீ ச்சுக்கள் விடுபட வாய்ப்புள்ளது.அைனால் இத்ைிைட்டியில் இமணத்துக்
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டகாள்பவர்களின் பிைபலக் கீ ச்சுக்கள் விடுபட வாய்ப்புக் குமேவு.
எப்படி இமணப்பது?
உங்கள் கீ ச்சு கணக்மக இமணக்க RT_tamil என்ே கணக்மகப் பின்டைாடைலாம்,
சில நிமிடங்களில் உங்கள் கணக்கு ைானியக்கைில் வசர்த்துக் டகாள்ளப்படும்.
அல்லது எனக்கு மின்னஞ்சல் டசய்யலாம் சில நாட்களில் உங்கள் கணக்கு
ைானியக்கத்ைில் வசர்த்துக் டகாள்ளப்படும்.

இமணய ஒற்றன்
பல அலுவலகக் கணினிகளில் வமலப்பைிவுகள் டபாதுவாகத் ைமட
டசய்யப்பட்டிருக்கிேது. ைினமும் புைிய புைிய பிைைி ைளங்கள்(Proxy site) வந்து
டகாண்டிருந்ைாலும் பிைைி ைளங்களும் அவ்வப்வபாது ைமடடசய்யப்படுகிேது.
வமலும் ப்ைாக்சி ைளங்கமளத் ைிேப்பதும் நல்ல ஆவைாக்கியமானைாக
அலுவலகங்களில் கருைப்படுவைில்மல. இைற்டகல்லாம் டகாஞ்சம் ைீர்வாக கூகிள்
ரீடர் என்டோரு வசமவ இருந்ைது. ஆனால் சமீ பத்ைில் கூகிளின்
மூடுவிழாக்களுள் அதுவும் ஒன்ோனது. இந்நிமலயில் புைிைாக எந்ைவிை இமணய
ைள உமைகமளப் படிக்கும் ஒரு ைளம் அேிமுகமாகியுள்ளது. இைமன உமை பிைைி
ைளம்(text proxy) என்றுகூட டசால்லலாம். இத்ைளம் யாமையும் எத்ைளத்ைிற்கும்
மாற்ேிவிடாது, அைற்குப் பைில் டகாடுக்கப்படும் இமணய முகவரிமய கூகிள்
ைானியங்கிகளின் துமணயுடன் படித்து அைன் எழுத்துக்ககமள நமக்குக்
காட்சிப்படுத்தும். அைசியல் ரீைியாகச் டசால்வடைன்ோல், அயல்நாட்டு ைகவல்கமள
யாருக்கும் டைரியாமல் ைிைட்டிவரும் ஒற்ேன் எனலாம். இங்கிருந்ைவாவே
ஏேக்குமேய அமனத்து ைளங்களின் உமைகமளப் படிக்கலாம். அத்ைளங்களின்
விளம்பைத் டைால்மலவயா, ைைவிைக்கத் டைால்மலவயா இருக்காது. உமைகளும்,
இமணப்புகளும் ைவிை ஒளிப்படங்கள், காடணாளிகள் மற்றும் வடிவமமப்புகள்
முைலியமவப் டபாதுவாகக் காட்டப்படாது. முக்கியமாக, ைமிழ்த் ைிைட்டிகளின்
முகவரிமய இட்டு அைில் காட்டப்படும் வமலப்பைிவு முகவரிகமளக் கண்டு, ஒரு
டசாடுக்கின்(on click) மூலம் வமலப்பைிவுகமளயும் படிக்கலாம். அைில்
அனுகூலமான விசயம் யாடைனில், டவவ்வவறு பக்கங்கமள உலாவில்(Browser)
ைிேந்து படிப்பமைவிட இைன் மூலம் உமைகமள மட்டும் எடுத்துப் படிப்பைால்
இமணயப் பயன்பாடும் அைமனச் சார்ந்ை கட்டணங்களும் குமேயும்.
முகவரி: http://apps.neechalkaran.com/ottran
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பிற்வசர்க்மக
மீ நுண் டநாடிகள் - Fractional seconds
உலவல் மமயம் - Browsing Centre

காைக்கனிம மின்கலன் - Alkaline Battery

ைாண்டல் உவலாகம் - Transition Element
மின்சுற்று - Electric Circuit

களப் டபயர் - Domain Name

டசம்புக் கயிறு - Copper cable
ஒளிவடம் - Optical cable

பரும நிமல - Physical Layer
ைைவு நிமல - Data Layer

வமலநிமல - Network Layer
இடமாற்ேநிமல - Transport Layer
அமர்வு நிமல - Session Layer

காட்சி நிமல - Presentation Layer
பயன்பாட்டு நிமல - Application Layer
காண்டணாளி - Video

களப்டபயர்ச் வசமவ வழங்கி - Domain Name Service server
அைிர்வு - Frequency

அமலநீளம் - Wave Length

டைாமலக்காட்சித் டைாமலநிமலச் டசயலி - TV Remote
டைாமலவபசிக் வகாபுைங்கள் - Cellphone Towers

மின்கழிவு வமலாண்மமத் ைீர்வகம் - e-Waste Management Solution
உைலி - URL
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ஆசிரியர் பற்றி:
உங்கமளப் வபால ஒருவன் neechalkaran@gmail.com
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ஆசிரியரின் கவிமைகளும் நமகச்சுமவகளும்
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