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பகுதி – அ 

I. சரிஶன விைத் ேர்ந்ேடுத்து ழுதுக. 

1 

_________ ன்ப  என்றிற்கு ற்பட்ை ஊைக லகஶன உ,  கய, எளிக்கஶட்சி, 

அசவூட்ைல் ற்றும் எலி ஆகிலற்றில் ேனும் எரு லகப் பன்பஶட்ைக் குறிக்கும்.  

அ) நிமலற்மப்படும் கஶப்பு       ஆ) கணினி பதிப்பகம்     இ) பல்லூைகம்     ஈ) மீவு 

2 
பல்லூைகத்தின் குமபஶடுகளில் என்று அேனுை _________  

அ) விய   ஆ) எத்துப்பஶேல்    இ) பன்பஶடு    ஈ) சஶர்பில்பு 

3 

விரிலஶக்கம் JPEG  

 ) Joint Photo exports gross          ஆ) Joint Photographic experts group  

 ) Joint processor experts group       ஈ) Joint Photographic expression group 

4 
பல்லூைகத்ே உருலஶக்க நக்கு ேலஶனல: லன்பஶருள், ன்பஶருள் ற்றும் _______  

அ) லயப்பு     ஆ) CD இக்கி     இ) நல்ய ஶசன      ஈ) நியஶக்கதிமன் 

5 

சரிஶன என்மத் ேர்ந்ேடுத்து பின்லருலனலற்ம பஶருத்துக.  

1. உ      -  TGA  

2. நிறற்பைம் -  MIDI  

3. எலி        -  MPEG  

4. எளி        -  RTF  

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

6 
பின்லருலனலற்றில் பஶருந்ேஶே என்மக் கண்டுபிடிக்கவும்.  

அ) TIFF     ஆ) BMP    இ) RTF   ஈ) JPEG 

7 
_________ ன்பது அசஶ நிறற்பைங்கர ேஶைர்ச்சிஶன இக்கஶக கஶட்சிப்படுத்தும் சல்.  

அ) உ லடிலம்          ஆ) எலி         இ) MP3        ஈ) அசவூட்ைல் 

8 
இைத்தின் மூயம் நிகழ்ந நிகழ்ச்சிகர நடிஶக எளிப்பப்புலே _________ ன்கிமஶம்.  

அ) லய எளிப்பப்பு ஆ) லய ேஶகுப்பஶரர் இ) ேவு கஶளுேல் ஈ) இலற்றில் தும் இல்ய 

9 
GIF பன்படுத்தும் லண்ைேைல் அட்ைலை_________  

அ) 8 பிட்       ஆ) 13 பிட்      இ) 8 MB     ஈ) 13 MB 

10 
RTF கஶப்பு லடிலத்ே அறிமுகப்படுத்திது _________  

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

பகுதி – ஆ 

II. மூன்று வரிகளில் விடைளிக்கவும். 

1 

       –                        . 

‘பய’ (Multi) ற்றும் ’ஊைகம்’ (Media) ன இண்டு சஶற்கர உள்ரைக்கிது. அேஶலது, ஊைகங்களின் 

பய லடிலங்கர என்மஶக இைக்கிமது. சமித்ேல், ேகலல் ேஶைர்பு, லறங்கல் ற்றும் உ, எளி, 

நிறற்பைம், லகய ற்றும் எலி ஆகிலற்றின்உள்ளீடு / லளியீடு ஊைஶடுேல் பஶன்ம 

சலகரயும் லறங்குகிமது. 

2 
                    . 

பல்லூைகம் உ, நிறற்பைம், எலி, எளி ற்றும் அசவூட்ைல் ஆகி ந்து முக்கிக் கூறுகரக் 

கஶண்டுள்ரது. 

3 
             (text)               .  

பல்லூைகத்தில் பன்படுத்ேக் கூடி அடிப்பைக் கூறு உ ஆகும். 

நியஶன உ (Static text) , மீ உ (hypertext)                  . 
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4 

                             . 

பல்லூைகத்தில் பைங்கள் முக்கிக் கூமஶக சல்படுகின்மன. கணினியில் இந்ே பைங்கர பிட்ப் 

(bitmap) அல்யது சவ்லக பைம் (raster images) ற்றும் லக்ைர் பைங்கள் (Vector images) ன இரு 

லகயில் உருலஶக்கயஶம். 

5 
      –    வூ    

அசஶ பைங்கர (Still images) மிக விலஶக கஶண்பிப்பேன் மூயம் அலற்ம ேஶைர்ச்சிஶன 

அசவு பஶன்ம உைர்ல கஶடுக்கும் சய அசவூட்ைல் ஆகும். 

6 

லறு – அசவூட்ைல் ற்றும் அேன் சிமப்பம்சம். 

அசவூட்ைல்  

அசஶ பைங்கர (Still images) மிக விலஶக கஶண்பிப்பேன் மூயம் அலற்ம ேஶைர்ச்சிஶன 

அசவு பஶன்ம உைர்ல கஶடுக்கும் சய அசவூட்ைல் ஆகும். 

சிமப்பம்சம் 

அசவூட்ைலில், தி பஶருள் ன்பது எரு லக்ைர் பைஶகும். அசவூட்ைல் கருவிகள் மிகவும் சக்தி 

லஶய்ந்ேல ற்றும் திம லஶய்ந்ேல ஆகும். 

7 

எலி கஶப்பு லடிலங்கரப் பட்டிலிடுக. 

 WAV (Waveform Audio File Format) 

 MP3 (MPEG layer – 3 Format) 

 OGG 

 AIFF (Audio Interchange File Formate) 

 WMA (Windows Media Audio) 

 RA (Real Audio Format) 

8 
எளிக்கஶட்சி கஶப்பு லடிலங்கரப் பட்டிலிடுக. 

 AVI (Audio / Video Interleave) 

 MPEG (Moving Picture Experts Group) 

9 

லறு – பல்லூைக உருலஶக்கம். 

இது பின்னணி இசத் ேர்ந்ேடுத்ேல், எலிப்பதிவு பஶன்ம சல்பஶடுகர உள்ரைக்கிது. OCR 

ன்பஶருரக் கஶண்டு உஶனது இைக்கப்படுகிமது. பைங்கள் இயக்க கஶலக் 

கஶண்டு பைம் பிடிக்கப்படுகிமது. எளிக்கஶட்சியின பதிவு சய்து, ேஶகுத்து ற்றும் குறுக்கப்படுகிமது. 

இப்பஶழுது ஶதிரி திட்ைம் ேஶர் நியயில் உள்ரது. 

10 

பல்லூைக உருலஶக்ககுழு உறுப்பினர்கர பட்டிலிடுக. 

1. ேஶரிப்பு யஶரர் 

2. பஶருரைக்கலல்லுநர் 

3. ஸ்கிரிப்ட்ழுத்ேஶரர் 

4. உ பதி பஶரர் (Text Editor) 

5. பல்லூைக லடிலப்பஶரர் 

6. கணினி லகயகயஞர் 

7. எலி ற்றும் எளிக்கஶட்சி லல்லுநர் 

8. கணினி நியர் 

9. லய லல்லுநர் 
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பகுதி – இ 

III. ஒரு பத்திரவில் விடைளிக்கவும்  

1 

பல்லூைக கூறுக   சுருக்கஶக விலரி. 

பல்லூைகம் உ, நிறற்பைம், எலி, எளி ற்றும் அசவூட்ைல் ஆகி ந்து முக்கிக் கூறுகரக் 

கஶண்டுள்ரது. 

உ  

பல்லூைகத்தின் அடிப்பைக் கூறு உ ஆகும். ற்ம பிம நபர்களுைன் ேகலல் ேஶைர்பிற்கஶன மிகவும் 

பஶதுலஶன லழி    ஆ  . 

பைம் (Image)  

பல்லூைகத்தில் பை கள் முக்கிக் கூ  க சல்படுகின்மன. கணினியில் இந்ே பை க   பிட்ப் 

(bitmap) அல்யது சவ்லக பைம் (raster images) ற்றும் லக்ைர்பைங்கள் (Vector images) ன இரு 

லகயில் உருலஶக்கயஶம். 

அசவூட்ைல் (Animation)  

அசஶ பை க   (Still images) மிக வி  லஶக கஶண்பிப்பேன் மூயம் அலற்ம ேஶைர்ச்சிஶன அசவு 

பஶ   உை ல கஶடுக்கும் சய அசவூட்ைல் ஆகும்.  

எலி  

எலி  பது ந்ேலஶரு ஶழியிலும் உள்ர அர்த்ேமுள்ர பச்சஶகும். பல்லூைகத்திலுள்ர எரு முக்கி 

கூமஶன இது, இசயின் இ பம், சிமப்பு   க்க கள் பஶன்மலற்ம லறங்குகிமது. 

எளிக்கஶட்சி  

பதிவு சய்ப்ப ைநிகழ்வு, கஶட்சி பஶன்மலற்மக் கஶண்பித்ேய எளிக்கஶட்சி ன்கிமஶம். பல்லூைக 

பன்பஶடுகளில் ேகலயத் ேரிவிக்க சக்தி லஶய்ந்ே லழி உட்பஶதிந்ே (embedding) எளிக்கஶட்சி ஆகும். 

2 

அசவூட்ைலின் சிமப்பம்சங்கள் ற்றும் ேஶழில் நுட்பங்கர விலரிக்கவும். 

அசவூட்ைலில், தி பஶருள் ன்பது எரு லக்ைர் பைஶகும். அசவூட்ைல் கருவிகள் மிகவும் சக்தி 

லஶய்ந்ேல ற்றும் திம லஶய்ந்ேல ஆகும். இண்டு லகஶன அசவூட்ைல்கரஶலன: பஶே 

அசவூட்ைல் (path animation) ற்றும் சட்ைகம் அசவூட்ைல் (Frame animation). 

பஶே அசவூட்ைல்  

ஶமஶே பின்னணிக் கஶண்ைதி  யில் எரு பஶரு   நகர்த்துலே உள்ரைக்கிது பஶே 

அசவூட்ைல் ஆகும். 

சட்ைக அசவூட்ைல்  

இந்ே அசவூ ைலில், பயபஶரு கள் எசத்தில் நக லேற்கு அனுதிக்கிமது ற்றும் பி னணி 

அல்யது பஶருள்களும் ஶறுகிமது. 

3 

உருலஶக்க குழு உறுப்பின களின் பணிகள் ற்றும் பஶறுப்புகரப் பற்றி ழுதுக. 

 ேஶரிப்பு யஶரர்  

 பஶருரைக்க லல்லுநர் 

 ஸ்கிரிப்ட்ழுத்ேஶரர்  

 உ பதி பஶரர் (Text Editor) 

 பல்லூைக லடிலப்பஶரர்  

 கணினி லகய கயஞர்  

 எலி ற்றும் எளிக்கஶட்சி லல்லுநர்  

 கணினி நியர்  

 லய லல்லுநர்  

          

                                                         

                                 . 

                                                        . 
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4 

பல்லூைகத்தில் உள்ர பல்லறு கஶப்பு லடில கள் பற்றி விலரிக்கவும். 

உ லடிலங்கள்  

          RTF, Plain Text 

நிறற்பை லடிலங்கள்   

TIFF (Tagged Image File format), BMP (Bitmap), DIB (Device Independent Bitmap), GIF (Graphics 

Interchange Format), JPEG (Joint Photographic Experts Group), TGA (Tagra), PNG (Portable Network 

Graphics) 

எலி கஶப்பு லடிலங்க   

WAV (Waveform Audio File Format), MP3 (MPEG layer – 3 Format), OGG, AIFF (Audio Interchange 

File Formate), WMA (Windows Media Audio), RA (Real Audio Format) 

எளிக்கஶட்சி கஶப்பு லடிலங்க   

AVI (Audio / Video Interleave), MPEG (Moving Picture Experts Group) 

பகுதி – ஈ 

IV. ஒரு பக்கஅரவில் விடைளிக்கவும் 

1 

பல்லூைக சல்கள் பற்றி விரிலஶக விரக்கவும். 

1. கருத்துரு பகு பஶய்வு ற்றும் திட்ைமிைல்  

பல்லூைகத்ே உருலஶக்கும் சயஶனது கருத்துருல ேஶைக்கப்புள்ளிஶக கஶண்டு ேஶைங்குகிமது. 

கருத்துரு பகுப்பஶய்வு பஶருத்ேஶன கருப்பஶருள், லவு- சயவு திட்ைம் ற்றும் ேர்வு சய்ே 

கருப்பஶருளின் பஶருரைக்கத்தின் இருப்பு ஆகிலற்ம அைஶரம் கஶண்கின்மது. 

2. திட்ை லடிலப்பு  

எருமும கருப்பஶருர இறுதி சய்ேப் பிமகு, பல்லூைகத்தின் திட்ைத்திற்கஶன நஶக்கங்கள், 

குறிக்கஶள்கள் ற்றும் சல்பஶடுகள் ஆகில லடிலக்கப்படுகி மன. இந்ே சல்பஶடுகள், 

திட்ைலடிலப்பு படிநியக்கு பங்களிப்ப லறங்குகிமது 

3. முன் – உருலஶக்குேல் (Pre – Production)  

திட்ைமிைல் ற்றும் லடிலத்ேலின் அடிப்பையில் திட்ைத்ே உருலஶக்குலது ேலஶனது ஆகும். 

4. லவு –    வு தி  மிைல்  

ஆயஶசகர்கள், லன்பஶருள், ன்பஶருள், பைம், ேகலல் ேஶைர்பு ற்றும் பிசுரித்ேல் பஶன்ம 

எவ்லஶரு நியயிலும் அனத்து பல்லூைக திட்ைங்களுக்கும் லவு – சயவு திட்ைம் ேஶஶஶகக் 

கைக்கிைப்படுகிமது. 

5. பல்லூைகத்ே உருலஶக்கும் குழு  

உர்ந்ே பல்லூைக திட்ைத்ே உருலஶக்கும் குழுவிற்கு அந்ே குழுவின் எட்டு ஶத்ே முற்சி ேல. இந்ே 

குழுலஶனது . ஸ்கிரிப்ட் ழுத்ேஶரர், ேஶரிப்பு யஶரர், பதிப்பஶசிரிர், லகய லடிலப்பஶரர், 

பல்லூைக லடிலப்பஶரர் ற்றும் லய லல்லுநர் பஶன்ம பல்லறு பேவிகரயும் ற்றும் 

பஶறுப்புகரயும் சய்யும் உறுப்பினர்கர கஶண்ைது. 

6. லன்பஶருள் / ன்பஶருள் ேர்ந்ேடுத்ேல்  

பன்பஶட்டின உருலஶக்குலேற்கும், அேன மீண்டும் சல்படுத்துலேற்கும் பஶருத்ேஶன 

லன்பஶருள் / ன்பஶருள் கருவிகள் அனத்து பல்லூைக பன்பஶடுகளுக்கும் ேல. 

7. பஶருரைக்கத்ே லறுத்ேல்  

பஶருரைக்கம் ன்பது பஶருரைக்க லல்லுநஶல் பல்லூைக லடிலப்பஶரருக்கு லறங்கப்படும் ேகலல்கள் 

(Stuffed) ஆகும். 

8. கட்ைப்ப ேஶர் சய்ேல் 

கட்ைப்பு சல்பஶடுகள், எவ்லஶரு சல்பஶட்டிற்குஶன பஶறுப்பஶரர் ற்றும் எவ்லஶரு 

சல்பஶட்டிற்குஶன ேஶைக்க/ முடிவு நம் ஆகிலற்ம லறுக்கிமது. 

9. உருலஶக்குேல்  

பல்லூைக பன்பஶட்டில் முன்– உருலஶக்குேல் சல்பஶட்டிற்கு பிமகு, இந்ே படிநிய ேஶைங்குகிமது. இது 

பின்னணி இசத் ேர்ந்ேடுத்ேல், எலிப்பதிவு பஶன்ம சல்பஶடுகர உள்ரைக்கிது. 

10. சஶதித்ேல்  
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திட்ைத்ே பிஶண்ைஶக உருலஶக்குலேற்கு முன், ஶதிரி திட்ைத்ே முழுலதுஶக சஶதித்ேல் 

லண்டும். 

11. ஆலைப்படுத்துேல்  

அனத்து பல்லூைக திட்ைங்களிலும் ஆலைப்படுத்துேல் ன்பது கட்ைஶம் ஆகும். கணிப்பஶறி 

ேலயில் ேஶைங்கி சஶதித்ேல் முடியும் ல அனத்து திப்புமிக்க ேகலல்கரயும் 

ஆலைப்படுத்துேல் கஶண்டிருக்கும். 

12. பல்லூைக திட்ைத்ே லறங்குேல் (Delivering) 

இண்டு ஊைகங்கள் CD-ROM / DVD ற்றும் இைம் ஆகிலற்ம என்றிைத்து மிகவும் 

திமஶன முமயில் பல்லூைக பன்பஶடு லறங்கப்படுகிமது. 

2 

அசவூ ைல் நு ப கள் பற்றி விரிலஶக விரக்கவும். 

அசஶ பைங்கர (Still images) மிக விலஶக கஶண்பிப்பேன் மூயம் அலற்ம ேஶைர்ச்சிஶன அசவு 

பஶன்ம உைர்ல கஶடுக்கும் சய அசவூட்ைல் ஆகும். அசவூட்ைலில், தி பஶருள் ன்பது 

எரு லக்ைர் பைஶகும். ண் ஶற்மத்ேப் பன்படுத்தி எருங்கிைப்புகர (Coordinates) லறுக்க 

பைத்துைன் அேன் பஶேயின் இக்கம் கைக்கிைப்படும்.  

குமந்ேபட்ச சட்ைக விகிேம் (Frame rate) 16 சட்ைங்கள் விநஶடி ன இருந்ேஶல் ன்ஶன 

ேஶற்மத்ேக் கஶடுக்கும். இற்க ேஶற்மத்திற்கு குமந்ேபட்சம் விநஶடிக்கு 25 சட்ைகங்கரஶக  

இருத்ேல் லண்டும். அசவூட்ைல் இரு அல்யது முப்பரிஶைங்கரக் கஶண்ைது. தியில் X ற்றும் Y 

அச்சுகளுக்கிைஶன பப்பில் இரு பரிஶை அசவூட்ைல் நிறற்பைத்ே உயிஶட்ைஶக கஶண்டு 

லருகிமது. முப்பரிஶை அசவூட்ைத்தில் X, Y ற்றும் Z ஆகி மூன்று அச்சுகளுக்கிை உயிஶட்ைம் 

நைபறுகிமது. அசவூட்ைல் கருவிகள் மிகவும் சக்தி லஶய்ந்ேல ற்றும் திம லஶய்ந்ேல ஆகும்.  

இண்டு லகஶன அசவூட்ைல்கரஶலன:  பஶே அசவூட்ைல் (path animation) ற்றும் சட்ைகம் 

அசவூட்ைல் (Frame animation). 

பஶே அசவூட்ைல்  

ஶமஶே பின்னணிக் கஶண்ைதி  யில் எரு பஶரு   நகர்த்துலே உள்ரைக்கிது பஶே 

அசவூட்ைல் ஆகும். .கஶ. பின்னணி அல்யது கேஶபஶத்தித்தில் ேனும் ஶற்மங்கர சய்ேஶலும் 

ேன பஶருட்படுத்ேஶல் கலிச்சித்தி கேஶபஶத்திம் தி முழுலதும் நகர்த்ேப்படும். 

சட்ைக அசவூட்ைல்  

இந்ே அசவூ ைலில், பய பஶரு கள் எ சத்தில் நக லேற்கு அனுதிக்கிமது ற்றும் பி னணி 

அல்யது பஶருள்களும் ஶறுகிமது. 

3 

அசவூ ைல் தி  ப்பை துமயில் உள்ர லஶய்ப்புகள் பற்றி கண்ைறிவும். 

          ,                    ஆ          வூ         

             . 

                                                         

                         . 

        ஆ              வூ                 . 

    வூ                    ,              30             

                . 

 HBO                  ,                                           

                                      ‛   வூ   ‛               . 

    வூ                                                       

                  ஆ                  . 
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      உருலஶக்க குழு   பணிகள் ற்றும் பஶறுப்புக             . 

1. ேஶரிப்பு யஶரர் – ேஶரிப்பு யஶரர் ன்பலர் ேஶழில்நுட்ப திமன்கள், நன்கு திட்ைம் லேல், 

கயந்துஶைல் திமன்கள் ற்றும் லவு – சயவு யஶண் திமன்கள் ஆகிலற்றில் 

நிபுைத்துலம் பற்மலஶக இருத்ேல் லண்டும். 

2. பஶருரைக்க லல்லுநர் – பஶருரைக்க லல்லுநர் ன்பலர் ற்கனல திட்ைமிைப்பட்ை பன்பஶட்டின் 

பஶருரகத்ேப் பற்றி அனத்து ஆஶய்ச்சி சல்பஶடுகரயும் சய்லேற்கு பஶறுப்பஶனலர் 

ஆலஶர். 

3. ஸ்கிரிப்ட் ழுத்ேஶரர் – ஸ்கிரிப்ட் ழுத்ேஶரர் கருத்துருக்கர முப்பரிஶன சூறல்களில் 

கஶட்சிப்படுத்துகிமஶர். 

4. உ பதி பஶரர் (Text Editor) – பல்லூைக உருலஶக்குேலின் பஶருரைக்கம் ப்பஶழுதும் 

ேருக்கரீதிஶன ஏட்ைஶக இருத்ேல் லண்டும். உ  பஶழுதும் கட்ைப்பஶகவும் சரிஶன 

இயக்கைத்ேஶடும் இருக்கலண்டும். 

5. பல்லூைக லடிலப்பஶரர் – பல்லூைக லடிலப்பஶரர் பல்லூைகத்தின் அனத்து அடிப்பைத் 

ேஶகுதிகரஶன லகய, உ, எலி, இச, எளிக்கஶட்சி, புகப்பைம் ற்றும் பைப்பஶக்க 

ன்பஶருரப் பன்படுத்தி அசவூட்ைல் பஶன்மலற்ம எருங்கிைப்பஶர். 

6. கணினி லகய கயஞர் – நிலின் லகய கூறுகரஶன பின்னணி, புல்யட்கள், 

பஶத்ேஶன்கள், பஶைப்பதிப்பஶய்வு, 3-D பஶருள்கள், அசவூட்ைல் ற்றும் சின்னங்கள் ஆகிலற்மக் 

கஶளும் பங்கின கணினி லகய கயஞர் லகிக்கிமஶர். 

7. எலி ற்றும் எளிக்கஶட்சி லல்லுநர் – டுத்துத்ேல் ற்றும் சமிக்கப்பட்ை எளிக்கஶட்சிகரப் 

பல்லூைக நிகழ்த்துேலில் கஶரத் ேலப்படுபல எலி ற்மம் எளிக்கஶட்சி லல்லுநர் ஆலஶர். 

பதிவு சய்ேல், எலி விரவுகர பதிப்பஶய்வு சய்ேல் ற்றும் இயக்கஶக்கல் ஆகிலற்றுக்கு 

இல பஶறுப்பஶனலர் ஆலர். 

8. கணினி நியர் – கணினி நியர் பஶருத்ேஶன ஶழியில் குறிமும அல்யது ஸ்கிரிப்ட் லரிகர 

ழுதுகிமஶர். இந்ே ஸ்கிரிப்ட்கள் லறக்கஶக சிமப்பு சல்பஶடுகர உருலஶக்கும். 

9. லய லல்லுநர் – எரு இை லயப் பக்கத்ே உருலஶக்கி அே பஶரிப்பது லய 

லல்லுநரின் பஶறுப்பஶகும். பல்லூைக நிகழ்த்துேய லயப் பக்கஶக ஶற்றுகிமஶர்கள். 

5 

பல்லூைக        உள்ர    லறு கஶப்பு லடில க   விலரிக்கவும். 

உ லடிலங்கள்  

 RTF (Rich Text Format) - முேன்கஶப்பு லடிலம் RTF க்ஶசஶப்ட் நிறுலனத்ேஶல் 1987 ஆம் 

ஆண்டு அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ைது. 

 Plain Text - கஶப்புகர பய உ பதிப்பஶன்களில் திமக்கயஶம், படிக்கயஶம் ற்றும் பதிப்பஶய்வு 

சய்யஶம். மின்னஞ்சய அனுப்புலேற்கஶன அசல் ற்றும் பிபயஶன லழி Plain Text ஆகும். 

நிறற்பை லடிலங்கள்   

 TIFF (Tagged Image File format) - இந்ே லடிலம் கணிப்பஶறி பதிப்பக உயகில் (அதிக ேஶன 

லளியீடு) பஶதுலஶனது ஆகும். இது பரும்பஶலும் அனத்து ன்பஶருள் ேஶகுப்புகர 

ஆேரிக்கிமது. 

 BMP (Bitmap) – இது மிகவும் பரிது ற்றும் குறுக்கற்மது. னல, அதிக ேளிவுத்திமன் அல்யது 

பரி நிறற்பைங்களுக்கஶக BMP பன்படுத்ேப்படுகிமது. 

 DIB (Device Independent Bitmap) – இந்ே லடிலம் BMP- எத்ேேஶகும். இது கஶப்புகர பல்லறு 

சஶேனங்களில் கஶண்பிக்க அனுதிக்கிமது. 

 GIF (Graphics Interchange Format) - GIF ன்பது குறுக்கப்பட்ை நிறற்பை லடிலஶகும். நிகழ்நிய 

(Online) லண்ை புகப்பைங்களில் பன்படுத்ேப்படும் மிகவும் பியஶன லடிலஶகும். 

 JPEG (Joint Photographic Experts Group) – நிறற்பைத்ே மீண்டும் கட்ைக்கத் ேலப்படும் 

ேவுகளில் சியலற்ம இறப்பே, இறப்புை குறுக்கஶகும். ழுத்துமும, உயிஶட்ைஶன 

லேல் அல்யது ளி கலிச்சித்திங்களில் குமந்ே அரவில் சல்படும். 

 TGA (Tagra) - இது அதிக ேளிவுத்திமன் நிறற்பைங்களுக்கஶன முேல் பிபயஶன லடிலஶகும். 

TGA கஶப்புகள் பஶதுலஶக அசவூட்ைல் எளி (Animation Video) ேஶழில்தும பன்படுகிமது 

 PNG (Portable Network Graphics) - இது குமந்ே இறப்பு, சிறிது ற்றும் நன்கு குறுக்கப்பட்டு 

சவ்லக நிறற்பைங்கரஶக சமிக்கப்படும் எரு நீட்டிப்பு கஶப்பு லடிலஶகும். இது GIF- க்கு ஶற்மஶக 

சல்படுகிமது. 
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எலி கஶப்பு லடிலங்க   

 WAV (Waveform Audio File Format) - இது விண்ைஶஸில் குறுக்கப்பைஶே எலி கஶப்புகரச் 

சமிக்கும் மிகவும் பிபயஶன எலி கஶப்பு லடிலஶகும். 

 MP3 (MPEG layer – 3 Format) – இச சமிக்கவும் பதிவிமக்கம் சய்வும் மிகவும் பிபயஶன 

லடிலம் MPEG Layer-3 லடிலஶகும். WAV கஶப்புகளின்பத்தில் எரு பங்கு சஶன அரவுக்கு MP3 

கஶப்புகள் ேஶஶஶக குறுக்கப்படும். 

 OGG - சிமந்ே ஏட்ைத்தின அைலேற்கஶக லடிலக்கப்பட்ை இயலச திமந்ே மூய கஶள்கயன் 

(Container) லடிலஶகும். 

 AIFF (Audio Interchange File Formate) - இது Apple நிறுலனத்ேஶல் உருலஶக்கப்பட்ை ேஶன எலி 

லடிலம் ஆகும். ேனிப்பட்ை கணினிகள் ற்றும் பிம மின்னணு ஆடிஶ சஶேனங்கள் இந்ே எலி 

கஶப்புகர பன்படுத்துகின்மன. 

 WMA (Windows Media Audio) -மிகவும் பிபயஶன VMA லடிலத்தின் உரிஶரர் க்ஶசஶப்ட் 

ஆகும். windows media player-யில், WMA ன்ம கஶப்பு நீட்டிப்புைன் பன்படுத்ேப்படுகிமது. 

 RA (Real Audio Format) - RA லடிலம் இைத்தில் எலியின் ஏட்ைத்திற்கஶக 

லடிலக்கப்பட்ைேஶகும். 

எளிக்கஶட்சி கஶப்பு லடிலங்க   

 AVI (Audio / Video Interleave) – இது எரு விண்ைஶஸிற்கஶன எரு எளிக்கஶட்சி கஶப்பு லடிலஶகும். 

இங்கு, எலி ற்றும் பைத்தின் கூறுகரக் கஶப்பில் ஶற்று நடுலரிச ேஶகுப்பில் (interleave 

chunk) சமிக்கப்படுகிமது. 

 MPEG (Moving Picture Experts Group) - MPEG ன்பது இயக்க எளிக்கஶட்சி ற்றும் எலி 

குறுக்கத்ே ISO (International Standards Organization) குழுவினஶல் உருலஶக்கப்படும் எரு 

ேநிய ஆகும். 
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பகுதி – அ 

I சரிஶன விைத்    ந்ேடுத்து ழுதுக. 

1 
DTP ன்பேன் விரிலஶக்கம்  

அ) Desktop Publishing        ஆ) Desktop publication        இ) Doctor to Patient            ஈ) Desktop Printer 

2 
_________ ன்பது எரு DTP ன்பஶருரஶகும்.   

அ) Lotus 1-2-3      ஆ) PageMaker    இ) Maya      ஈ) Flash 

3 
ந்ே பட்டியில் New கட்ைர இைம் பற்றுள்ரது?   

அ) File menu     ஆ) Edit menu      இ) Layout menu     ஈ) Type menu  

4 

Page Maker சன்னல் தியில் கருப்பு நிம ல்யக்கஶட்டிற்கு லளியில் இருக்கும் பகுதி __________ 

ன அறக்கப்படும்   

அ) page        ஆ) pasteboard        இ) blackboard       ஈ) dashboard 

5 
PageMaker ஆலைத்ே மூடுலேற்கஶன விசப்பயக குறுக்கு லழி_________  

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

6 
_________ கருவி ஆலைத்தின் எரு பகுதிப் பரிேஶக்கிப் பஶர்க்கப் பன்படுகிமது.      

அ) Text tool        ஆ) Line tool         இ) Zoom tool           ஈ) Hand tool 

7 
பட்டிகள் லலேற்குப் பன்படும் கருவி _________  

அ) Line      ஆ) Ellipse         இ) Rectangle         ஈ) Text 

8 
Place கட்ைர _________பட்டியில் இைம் பற்றிருக்கும்  

அ) File      ஆ) Edit         இ) Layout      ஈ) Window 

9 
முழு ஆலைத்ேத் ேர்ந்ேடுக்க வி  ப் பயகயில் ______குறுக்கு லழி சஶவி    ஶனத்ே அழுத்ே 

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

10 
ழுத்து லடிவூட்ைல் கீழ்க்கண்ைலற்றில் ந்ே பண்புகரப் பற்றிருக்கும்?  

அ) Bold         ஆ) Italic         இ) Underline         ஈ) All of these 

11 
உ பதிப்பிக்க பன்படும் கருவி து?  

அ) Text tool      ஆ) Type tool        இ) Crop tool        ஈ) Hand tool  

12 
PageMaker இல் ஆலைத்ே அச்சிைப் பன்படும் விசப்பயக குறுக்கு லழி _______  

அ) Ctrl+A         ஆ) Ctrl +P        இ) Ctrl+C       ஈ) Ctrl+V 

13 அைஶப் பஜ்க்கர் ன்பது  பக்க லடிலப்பு  ன்பஶருரஶகும். 

14 ேயப்புப் (Title bar)     பட்ை பஜ்க்கர் ஆலைத்தின் ல்பகுதியில் இருக்கும். 

15 
ஆலைத்ே லும் கீழுஶகவும், இைது ற்றும் லயது புமஶகவும் நகர்த்துலே தி உருரல் பட்ை 

(Scrolling bar)   ன்கிமஶம்.   

16 Ellipse Tool   கருவி லட்ைம் லலேற்குப் பன்படுகிமது. 

17 Layout    பட்டிக் கிளிக் சய்து Insert Pages விருப்பத்ேப் பமயஶம். 

18 

பஶருத்துக. 

அ) Cut    -  (i) Ctrl+Z  

ஆ) Copy -  (ii) Ctrl+V 

இ) Paste -  (iii) Ctrl+X  

ஈ) Undo  -  (iv) Ctrl+C 

அ) (iii)     ஆ) (iv)     இ) (ii)     ஈ) (i)  

19 

கீழ்க்கண்ைலற்றில் பஶருந்ேஶே என்மத்    ந்ேடு.  

i. Adobe PageMaker, QuarkXPress, Adoble InDesign, Audacity 

ii. File, Edit, Layout, Type, Zip  

iii. Pointer Tool, Line Tool, Hide Tool, Hand Tool  

iv. Bold, Italic, Portrait, Underline. 
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20 

கீழ்க்கண்ைலற்றில் சரிஶன கூற்மத் ேர்ந்ேடு.  

i. அ) சுட்டியின் மூயம் ட்டு உத் ேர்ந்ேடுக்க முடியும். 

ஆ) சுட்டி ற்றும் விசப்பயகயின் மூயம் உத் ேர்ந்ேடுக்க முடியும்.  

ii. அ) DTP ன்பேன் விரிலஶக்கம் Desktop publishing. 

ஆ) DTP ன்பேன்விரிலஶக்கம் Desktop publication. 

21 

கீழ்க்கண்ைலற்றில் சரிஶன இைத் ேர்ந்ேடு.  

i. அ) Edit Cut  

ஆ) Edit New 

ii. அ) Undo Copy 

ஆ) Undo Redo   

பகுதி ஆ 

II மூன்று லரிகளில் விைளிக்கவும். 

1 

Desktop Publishing ன்மஶல் ன்ன?  

DTP ன்பேன் விரிலஶக்கம் Desktop publishing. DTP ன்பஶருர பன்படுத்தி ஆலைங்களுக்கஶன 

பக்கங்கர லடிலப்பு சய்லேஶகும். 

2 

DTP ன்பஶருள்களுக்கு டுத்துக்கஶட்டுகள் ேருக?  

DTP ன்பஶருள்கள் சிய அைஶப் பஜ்க்கர் (Adobe Pagemaker), அைஶப் இன்டிசன் (Adobe in 

Design), குலஶர்க் க்ஸ்பிஸ் (Quark Xpress) 

3 

பஜ்க்கர் ன்பஶருர திமப்பேற்கஶன லழிமுமகரக் கூறு?  

Start → All Programs → Adobe → PageMaker7.0 → Adobe PageMaker 7.0 ன்பே கிளிக் சய்து 

திமக்க முடியும். 

4 

பஜ்க்கர் ன்பஶருளில் எரு புதி ஆலைத்   வ்லஶறு திமக்கயஶம்?  

1. File-New (அல்யது) Ctrl+N ன்பே கிளிக் சய்.  

2. உஶைல் பட்டி ேஶன்றும். அரவுகர உள்ளீடு சய்.  

3. OK பஶத்ேஶன கிளிக் சய். 

5 

எட்டுபயக ன்மஶல் ன்ன?  

கருப்பு நிம ல்யக் கஶட்டிற்கு லளியில் உள்ர பகுதி எட்டுப்பயக னப்படும். எட்டு பயகயில் 

லக்கப்படும் துவும் அச்சிடும்பஶது லஶது. லடிலப்பு கருவிகர லக்க எட்டு 7 பயக 

பன்படுத்ேயஶம். 

6 

பஜ்க்கரில் உள்ர பட்டிப்பட்ை பற்றி குறிப்பு ழுதுக?  

File, Edit, Layout, Type, Element, Utilities, View, Window, Help பஶன்ம பட்டிகர கஶண்டுள்ரது. பட்டி 

கிளிக் சய்ேஶல் துைப்பட்டில் ேஶன்றும். 

7 

லிப்ஸ் டூல் ற்றும் லிப்ஸ் ஃபிம் டூல் லறுபடுத்துக. 

லிப்ஸ் டூல் லிப்ஸ் ஃபிம் டூல் 

லட்ைம், நீள் லட்ைம் லப் பன்படுகிமது.  
உ ற்றும் லகய லப்பேற்கஶன 

நீள்லட்ைங்கர ல பன்படுகிமது.  
 

8 

உ பதிப்பித்ேல் ன்மஶல் ன்ன? 

ஆலைத்தில் உ சர்த்ேல், நீக்குேல், பிற திருத்துேல், நகர்த்துேல் ற்றும் நகல் டுத்ேல் 

பஶன்ம சல்பஶடுகர சய்ேல் உ பதிப்பித்ேல் ன்று பர். உயில் ஶற்மங்கள் சய்ேல் உ 

பதிப்பித்ேல் ன்று பர். 

9 

உ ேஶகுதி ன்மஶல் ன்ன?  

உத் ேஶகுதி ன்பது நஶம் ேட்ைச்சு சய்ே உ அல்யது எட்டி உ அல்யது லறு 

ஆலைத்தில் இருந்து கஶண்டு லப்பட்ை உ கஶண்டிருக்கும். 

10 

ேஶைர்புள்ர உத் ேஶகுதி ன்மஶல் ன்ன?  

எரு உத் ேஶகுதியில் உள்ர உ ற்மஶரு உத் ேஶகுதிக்குள் சல்லுஶறு அக்க 

முடியும். எரு உத் ேஶகுதி ற்மஶரு உத்ேஶகுதியுைன் இ  க்கலஶ அல்யது ேஶைர்பு 

படுத்ேலஶ சய் முடியும். இவ்லஶறு ேஶைர்பு படுத்ேப்பட்டிருக்கும் உத்ேஶகுதிகளுக்கு ேஶைர்புள்ர 

உத்ேஶகுதி ன்று பர். 
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11 

ேஶைர்புள்ர உ ன்மஶல் ன்ன?  

உத் ேஶகுதிகளுக்கு இை உள்ர உ இைக்கும் சல்பஶட்டிற்கு ேஶைர்புள்ர உ 

ன்று பர். 

12 

பஜ்க்கரில் புதி பக்கங்கர வ்லஶறு சருகயஶம்?  

1. Layout-Insert Pages ன்பே கிளிக் சய்  

2. உஶைல் பட்டி ேஶன்றும்  

3. Insert உப்பட்டியில் சர்க்க லண்டி பக்க ண்ணிக்க ேவும்  

4. After (அ) Before ன்பே    வு சய்  

5. Insert பஶத்ேஶன கிளிக் சய். 

பகுதி இ 

III எரு பத்திரவில் விைளிக்கவும்.  

1 

பஜ்க்கர் ன்மஶல் ன்ன? அேன் பன்கர கூறுக?  

பஜ்க்கர் ன்பது எரு பக்க லடிலப்பு ன்பஶருள் ஆகும்.  

பன்கள்:  

 பக்கங்கர லடிலக்க பன்படுகிமது.  

 சிறி அட்ை முேல் பரி புத்ேகம் ல லடிலக்க  ம்.  

 ளிேஶக உ, லகய லடிலங்கர சர்க்கயஶம். 

2 

பஜ்க்கரில் உள்ர ேனும் மூன்று கருவிகரயும் அேன் விசப்பயக குறுக்கு லழிகரயும் 

கூறுக? 

கருவிகள் குறுக்கு லழி 

ஶட்ைட்டிங் டூல் (Rotataing Tool)  Shift + F2 

யன் டூல் (Line Tool)  Shift + F3 

க்ைஶங்கில் டூல் (Rectangle Tool)  Shift + F4 

லிப்ஸ் டூல் (Ellipse Tool)  Shift + F5 

பஶலிகஶன் டூல் (Polygon Tool)  Shift + F6  

3 

பஜ்க்கரில் உள்ர ேனும் மூன்று கருவிகளின் குறும்பைங்கரயும் அேன் பன்கரயும் கூறுக?  

கருவி பன்கள் குறும்பைம் 

யன் டூல் நர் கஶடு ல  

கன்ஸ்ய்ன்டு யன் டூல் கிைட்ை, சங்குத்து கஶடு ல  

க்ைஶங்கில் டூல் சதும், சவ்லகம் ல  

லிப்ஸ் டூல் லட்ைம், நீள்லட்ைம் ல  

பஶலிகஶன் டூல் பயகஶைம் ல  

ஜும் டூல் 
பக்க அரல பரிேஶக, சிறிேஶக 

ஶற்ம  

ைக்ஸ்ட் டூல் உ உள்ளிை   

4 

பிரிக்கப்பட்ை உத்ேஶகுதி வ்லஶறு சர்ப்பஶய்?  

 சருகும் புள்ளி இண்ைஶலது உத்ேஶகுதியின் கீழ்பக்க கப்பிடியில் கிளிக் சய்து 

ல்பகுதி ல இழுக்கவும்  

 சருகும் புள்ளி முேல் உத்ேஶகுதியின் கீழ்பக்க கப்பிடியில் கிளிக் சய்து ல்பகுதி 

ல இழுக்கவும். 
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5 

உ உள்ர சட்ைங்கர வ்லஶறு இைப்பஶய்?  

• இண்ைஶலது சட்ைம் ல லண்டும்  

• முேல் சட்ைத்ே கிளிக் சய்  

• கீழ்பக்க கப்பிடியில் உள்ர சிலப்பு முக்   ைத்ே கிளிக் சய்  

• இண்ைஶலது சட்ைத்ே கிளிக் சய் 

6 

ஶஸ்ைர் பக்கத்தின் பன் ன்ன?  

 ஶஸ்ைர் பக்கத்தில் லக்கப்படும் ந்ே எரு பஶருளும் ஆலைத்தில் உள்ர ல்யஶ பக்கங்களிலும் 

ேஶன்றும். எவ்லஶரு பக்கங்களிலும் பஶருர    க்க ேலயில்ய.  

 ஶஸ்ைர் பக்கம் ேயப்பு, அடிக்குறிப்பு, பக்க ண்கள், யஶகஶக்கள் ஆகிலற்ம கஶண்டுள்ரது.  

7 

ஶஸ்ைர் பக்கத்தில் பக்க ண்கர வ்லஶறு    ப்பஶய்?  

1. Master Pages பணிக்குறி கிளிக் சய்  

2. T பணிக்குறி கிளிக் சய்  

3. இைது ஶஸ்ைர் பக்கத்ே கிளிக் சய்  

4. Ctrl + Alt + P ன்பே கிளிக் சய்  

5. பக்க ண் LM ன ேஶன்றும்  

6. லயது ஶஸ்ைர் பக்கத்ே கிளிக் சய்  

7. Ctrl + Alt + P ன்பே கிளிக் சய்  

8. பக்க ண் RM ன ேஶன்றும் 

பகுதி ஈ 

IV எரு பக்க அரவில் விைளிக்கவும். 

1 

பஜ்க்   கருவிப்பட்டியிலுள்ர கருவிகரப் பற்றி விலரி. 

பஶயின்   டூல்       உ ற்றும் லகயப் பைங்கரத்    ந்ேடுக்க, 

நக த்ே, அரல ஶற்ம 

ைக்ஸ்ட் டூல் உ உள்ளிை,    ந்ேடுக்க, பதிப்பிக்க 

ஶட்ைடிங் டூல் பஶருள்கர    ந்ேடுக்க ற்றும் சுறற்ம 

கிஶப்பிங் டூல் லகயகர எழுங்கக்க 

யன் டூல்                   கஶடு ல 

கன்ஸ்ய்ன்டு யன் டூல்  கிைட்ைஶகவும், சங்குத்ேஶகவும் கஶடுகள் ல 

க்ைஶங்கல் டூல்              சதும் ற்றும் சவ்லகம் ல 

க்ைஶங்கல் ஃபிம் டூல் உ ற்றும் லகயகர லப்பேற்கஶன 

சவ்லகங்கர ல 

லிப்ஸ் டூல்                 லட்ைம் ற்றும் நீள்லட்ைம் ல 

லிப்ஸ் ஃபிம் டூல் உ ற்றும் லகயகர லப்பேற்கஶன 

நீள்லட்ைங்கர ல 

பஶலிகஶன் டூல்                   
பயகஶைங்கள் ல 

பஶலிகஶன் ஃபிம் டூல்       
உ ற்றும் லகயகர லப்பேற்கஶன 

பயகஶைங்கள் ல 

வண்ட் டூல்                   பக்கத்ே தி உருரல் சய் 

ஜூம் டூல்                          பக்கத்தின் அரல பரிேஶக்கியும் சிறிேஶக்கியும் பஶர்க்க 
 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your study materials to our email id - padasalai.net@gmail.com

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/






14 M.Sc.,M.Ed.,M.Phil.,  
 

2 

சட்ைத்தில் உ லப்பேற்கஶன லழிமுமகரக் கூறு. 

 கருவிப்பட்டியில் உள்ர ேனும் எரு பிம் டூய    வு சய்லண்டும். 

 அேப் பன்படுத்தி எரு சட்ைம் ல லண்டும். 

 அச்சட்ைத்ே    வு சய் லண்டும். 

 File -> Place ன்பே    வு சய் லண்டும். Place உஶைல் பட்டி ேஶன்றும். 

 அதில் சருக லண்டி உ    வு சய் லண்டும். 

 Open பஶத்ேஶன கிளிக் சய் லண்டும். 

 உஶனது சட்ைத்தில் சருகப்பட்டுவிடும். 

3 

உத் ேஶகுதியிலுள்ர உ சட்ைத்திற்கு வ்லஶறு ஶற்றுலஶய்? 

 கருவிப்பட்டியில் உள்ர ஃபிம் டூல்களில் ேனும் என்ம பன்படுத்தி சட்ைம் என்ம 

லவும்.  

 சருக லண்டி உத்ேஶகுதி    ந்ேடுக்க லண்டும்.  

 Shift பஶத்ேஶன அழுத்திக் கஶண்டு சட்ைத்ே கிளிக் சய் லண்டும். 

 Element -> Frame -> Attach Content ன்பே கிளிக் சய் லண்டும். 

 உஶனது சட்ைத்திற்கு உள்ர ேஶன்றும். 

4 

பஶலிகஶன் டூயப் பன்படுத்தி எரு நட்சத்திம் லலேற்கஶன லழிமுமகரக் கூறு. 

 கருவிப் பட்டியில் பஶலிகஶன்  ய    வு சய் லண்டும்.  

 தியில் சுட்டி அழுத்திக் கஶண்டு பஶலிகஶன் ல லண்டும்.  

 Element -> Polygon Settings ன்பேத் ேஶோ்வு சய் லண்டும்.  

 Polygon Settings உஶைல் பட்டி ேஶன்றும்  

 Number of Side உப்பட்டியில் 5 ன உள்ளிை லண்டும். 

 Star inset உப்பட்டியில் 50% ன ேட்ைச்சு சய் லண்டும்.  

 OK பஶத்ேஶன அழுத்ேவும்  

 தியில் நட்சத்திம் ேஶன்றும். 
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பகுதி – அ 

I. சரிஶன விைத் ேர்ந்ேடுத்து ழுதுக 

1 

ேவுத்ேரத்திலிருந்து ேகலய பறுலேற்கு ந்ே ஶழி பன்படுகிமது?  

அ) உமவு நிய(Relational)          ஆ) கட்ைப்பு (Structural)  

இ) வினலல் (Query)                 ஈ) ேஶகுப்பி (Compiler) 

2 

------- விரக்கப்பைம் ேவுேரத்ே ேருக்க கட்ைப்பு லபைஶக ேருகிமது.  

அ) E – R (Entity – Relationship)    ஆ) உருப்பஶருள்    

இ) கட்ைப்பு குறிப்பு                       ஈ) ேவுேரம் 

3 

முேன் திமவுகஶய உருலஶக்க ேலஶன பண்புக்கூறுகரக் பற்றிருக்கஶே உருப்பஶருள்.  

அ) நியஶன உருப்பஶருள் ேஶகுதி (Strong Entity Set)  

ஆ) நியற்ம உருப்பஶருள் ேஶகுதி (Weak Entity Set)  

இ) அைஶரத் ேஶகுதி (Identity Set)  

ஈ) உரிஶரர் ேஶகுதி (Owner Set) 

4 

---- கட்ைர ேவுேரத்ே நீக்க பன்படுகிமது.  

அ) Delete database database_name             ஆ) Delete database_name  

இ) Drop database database_name           ஈ) Drop database_name 

5 

MySQL, DBMS–ன் ந்ே லக சஶர்ந்ேது?  

அ) பஶருள்நஶக்கு (Object oriented)         ஆ) படிநிய (Hierarchical)  

இ) உமவுநிய (Relational)                 ஈ) லயப்பு (Network) 

6 
MySQL இயலசஶக கிைக்கும் எரு திமந்ே மூயம் ஆகும்.  

அ) சரி       ஆ) ேலறு 

7 
Tuple ன்பது உமவுநிய ேவுேரத்தில் -----  குறிக்கிமது.  

அ) அட்ைலை       ஆ) லரிச        இ) நடுலரிச         ஈ) பஶருள் 

8 
MySQL–லுைன் ேஶைர்ப ற்படுத்ேப் பன்படுலது  

அ) SQL         ஆ) Network calls         இ) Java         ஈ) API’s 

9 
து ேவு சயஶக்கத்திற்கு உரி MySQL  

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

10 

MySQL ேவுேரத்தில், எரு ேவுேரத்தின் முழு லடிலப்பு கட்ைப்ப பிதிபலித்ேல் ----- ன 

அறக்கப்படுகிமது.  

அ) திட்ைம் (Schema)     ஆ) பஶர்ல(View)     இ) நிகழ்வு (Instance)     ஈ) அட்ைலை (Table) 

பகுதி – ஆ 

II. மூன்று லரிகளில் விைளிக்கவும் 

1 

ேவு ஶதிரி (Data model) லரு ற்றும் ேவு ஶதிரி லககர பட்டிலிைவும். 

 படிநியேவுேர ஶதிரி        லயப்பு ஶதிரி 

 உமவுநியஶதிரி                பஶருள் சஶர்ந்ேேவுத்ேர ஶதிரி 

2 

கஶப்பு சயஶக்க முமயின் (File Processing System) சிய குமபஶடுகர பட்டிலிடுக. 

ேவு நகல்கள்  

எ ேலஶனது, சயஶக்கதிற்கஶன பய லரங்கரஶல் பன்படுத்ேப்பட்ைது. இது எ ேவின் பய 

நகல்கர உருலஶக்கி இைங்கர வீைஶக்கிது.  

அதிக பஶரிப்பு  

அணுகல் கட்டுப்பஶடு ற்றும் ேவு நியத் ேன் சரிபஶர்க்க அதிக பஶரிப்பு  ேஶக 

ேலப்பட்ைது.  

பஶதுகஶப்பு  

ேவுக்கு குமந்ே பஶதுகஶப்ப லறங்கப்பட்ைது. னல, கஶப்பு அப்பின் ற்கூறி லம்புகர 

சஶளிக்க ேவுேர அப்புகள் பிபயஶனது. 
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3 

எற்ம (Single) ற்றும் பய (multi) திப்பு பண்புக்கூறுகர பட்டிலிடுக. 

எற்ம திப்புை பண்புக்கூறுகள் 

எற்ம திப்புை பண்புக்கூறுகள் எரு திப்ப ட்டு கஶண்டிருக்கும். 

பண்புக்கூறு திப்பு 

Age  3  

Roll no  85  

பய திப்புடை பண்புக்கூறுகள்  

பய திப்புை பண்புக்கூறுகள், என்றுக்கு ற்பட்ை திப்புகரக் கஶண்டிருக்கும். 

பண்புக்கூறு திப்பு 

Degree  B.Tech, MBA  

Bank_Account  SBI, HDFC  
 

4 

ேனும் இண்டு DDL ற்றும் DML கட்ைரகர அேன் கட்ைர அப்புைன் பட்டிலிடுக. 

 கட்ைடரகள் விரக்கம் 

DDL 

கட்ைரகள் 

CREATE  அட்ைலைகள் அல்யது ேவுத்ேரங்கர உருலஶக்கப் பன்படுகிமது  

ALTER  
ற்கஶனல இருக்கும் ேவுத்ேர அல்யது அட்ைலைக் கட்ைப்ப 

ஶற்றி அக்கிமது  

DML 

கட்ைரக  

INSERT ேவுத்ேர அட்ைல  யில் புதி லரிசகரச் சர்க்கிம  

UPDATE 
எரு அட்ைலையில் ற்கஶனல ேவுகளுைன் புதி ேவுகர 

ஶற்றி அக்கிமது 
 

5 

ACID பண்புகள் ஶல? 

 அணுக்கஶப்பு (Atomicity)           நியத்ேன் (Consistency) 

 ேனித்ேநிய (Isolation)              நீடித்ேதிமன் (Durability) 

6 

ந்ே கட்ைர பன்படுத்தி நிந்ே ஶற்மத்ே பரிலர்த்ேனயில் உருலஶக்க பன்படுகிமது? 

Transaction Control Language – TCL ல் உள்ர SQL கட்ைரகள் ேவுத்ேரத்தில் உள்ர 

பரிலர்த்ேனகர நிர்லகிக்கிமது. லும் அது ஶற்மங்கர நிந்ேஶக ேவுத்ேரத்தில் சமிக்க 

உேவுகிமது. COMMIT, ROLLBACK, SET TRANSACTION ற்றும் SAVEPOINT ஆகி கட்ைரகள் இந்ே 

லகச் சஶர்ந்ேேஶகும். 

7 

SQL பற்றி குறிப்பு லக? 

SQL -Structured Query Language. ேவுத்ேரங்கர அணுகவும் ற்றும் கஶரஶவும் பன்படும் 

ேநிய ஶழி SQL ஆகும். Americal National Standards Institute (ANSI) ற்றும் International 

Organization for Standardization (ISO) ஆல், ேநியஶனது மும அறிவிக்கப்பட்ைது. 

8 

SQL ற்றும் MYSQL க்கு இை உள்ர லறுபஶடுகர ழுதுக. 

SQL  My SQL  

SQL                    My SQL                         

                             

         

                ,        ,       

                            
 

9 

ேவுேர உமவு நியகளின் லககர பட்டிலிடுக. 

 என்றுைன் என்று உமவுநிய (One to-one Relationship)  

 என்றுைன் பய உமவுநிய (One-to-many Relationship)  

 பயலற்றுைன் பய உமவுநிய (Many-to many Relationship) 

10 

உமவுநிய ேவுேரத்தின் சிய நன்கர கூறு. 

 உர் கிைக்கும் திமன் 

 உர் சல் திமன் 

 லலுலஶன பரிலர்த்ேனகள் ற்றும் ஆேவு  

 குமந்ே சயவு  

 ளி யஶண் 
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பகுதி – இ 

III. எரு பத்திரவில் விைளிக்கவும்.  

1 

ேவுேர யஶண் அப்பின் (DBMS) பரிைஶ லரர்ச்சி பற்றி விரக்குக. 

பல்லறு லடிலப்பில் 40 லருைங்களுக்கு முன்ப ேஶைங்கப்பட்ைது.  

 முந்ே நஶட்களில், ேவுகர சமிக்க துர அட்ை(Punched Card) ேஶழில்நுட்பம் 

பன்படுத்ேப்பட்ைது.  

 பிமகு கஶப்புகள் (Files) பன்படுத்ேப்பட்ைன. கஶப்பு அப்புகர ேவுேர அப்பின் முன்னஶடி 

ன்மறக்கப்படுகின்மன.  

 கஶப்பு அப்பில், குறியீட்டு, சீற்ம ற்றும் ேஶைர் அணுகல் பஶன்ம பல்லறு அணுகல் முமகள் 

உள்ரன. 

2 

ேவுேரங்களுக்கு இை நியவும் உமவுகள் ன்ன? அலற்ம பட்டிலிடுக. 

ER ஶதிரியில், இண்டு உருப்பஶருளுக்கு இை உமவு நிய உள்ரது. மூன்று லகஶன 

உமவுநியகள் உள்ரன. ற்றும் ER ஶதிரி கீற கஶடுக்கப்பட்டுள்ர மூன்று லககரச் 

சஶர்ந்துள்ரது.  

ஒன்றுைன் ஒன்று உமவுநிடய (One to-one relationship)  

A ற்றும் B ன்ம இண்டு உருப்பஶருள்கர டுத்துக் கஶள்லஶம். உருப்பஶருள் A-வின் 0 (அ) 1 

நிய, உருப்பஶருள் B-யின் 0 (அ) 1 நியயுைன் ேஶைர்பு படுத்ேப்படும் பஶழுேஶ ற்றும் உருப்பஶருள் 

B-ன் 0 (அ) 1 நிய, உருப்பஶருள் A-ன்0 (அ) 1 நியயுைன் ேஶைர்பு படுத்ேப்படும் பஶழுேஶ, 

உமவுநிய ேவுேர லடிலப்பில், என்றுைன் என்று (1:1) உமவுநிய உருலஶகிமது.  

ஒன்றுைன் பய உமவுநிடய (one-to-many relationship)  

A ற்றும் B ன்ம இண்டு உருப்பஶருள்கர ழுத்துக் கஶள்லஶம். உருப்பஶருள் A-ன் 1 நிய, 

உருப்பஶருள் B-ன் 0 (அ) 1 (அ) பய நியகளுைனும், ற்றும் உருப்பஶருள் B-ன் 1 நிய, உருப்பஶருள் 

A-ன்0 (அ) 1 நியகளுைனும் ேஶைர்பு படுத்ேப்படும் பஶழுது, உமவுநிய ேவுேர லடிலப்பில், 

என்றுைன் பய (1:N) உமவுநிய உருலஶகிமது.  

பயவற்றுைன் பய உமவுநிடய (Many-to many relationship)  

A ற்றும் B ன்ம இண்டு உருப்பஶருள்கர டுத்துக் கஶள்லஶம். உருப்பஶருள் A-ன் 1 நிய, 

உருப்பஶருள் B-ன் 1 நிய, உருப்பஶரு  A-ன் 0 (அ) 1 (அ) பய நியகளுைனும் ேஶைர்புபடுத்ேப்படும் 

பஶழுது, உமவுநிய ேவுேர லடிலப்பில், பயலற்றுைன் பய (M:N) உமவுநிய உருலஶகிமது.  

உண்யில் என்றுைன் என்று மிகக் குமந்ே அரல பன்பஶட்டில் உள்ரது. ஆனஶல் என்றுைன் பய 

ற்றும் பயலற்றுைன் பய உமவுநியகள் மிக அதிகஶகப் பன்படுகிமது. னினும் உமவுநிய 

ேவுேரத்தில் பயலற்றுைன் பய உமவுநிய என்றுைன் பய உமவுநியஶக ஶற்மம் சய்ப்படுகிமது. 

3 

ேவுேர யஶண் அப்பில் உள்ர கஶர்டினஶலிட்டி பற்றி விலரி. 

இது உமவுநியயில் சர்க்கப்பை லண்டி உருப்பஶருள்களின் ண்ணிக்கஶக 

லறுக்கப்படுகிமது. அேஶலது, உமவுநிய லழிஶக ற்மஶரு ேஶகுப்பில் உள்ர உருப்பஶருள்களின் 

ண்ணிக்கயுைன் இைக்கப்பட்ை எரு ேஶகுப்பில் உள்ர உருப்பஶருள்களின ண்ணிக்க, 

என்றுைன் என்று, என்றுைன் பய, பயலற்றுைன் பய ன்பன ண் அரலயின் மூன்று லகப்பஶடுகள் 

ஆகும்.  

 
ய உள்ரபைம் ண் அரல டுத்துக்கஶட்டில், person ற்றும் Vehicle ன்ம இண்டு 

உருப்பஶருள்கள் உள்ரன. இங்கிக் கஶண்டிருக்கும் லஶகனம் (Vehicle), இங்குகின்ம ஏட்டுநர் 

(person) ன டுத்துக் கஶண்ைஶல் லஶகனம் ற்றும் ஏட்டுநருக்கு இை என்றுைன் என்று 

உமவுநிய உருலஶக்கப்படும். 
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ய உள்ரபைம் ண் அரல உமவுநிய 1 to n ய உள்ர டுத்துக்கஶட்டில், லஶடிக்கஶரர் 

(Customer) ேன் ேலகர (Orders) முன் லப்பது, என்றுைன் பய உமவுநியஶகும். இங்கு 

லஶடிக்கஶரர், பய ேலகர முன்லக்கயஶம் ற்றும் ேலகள் எ எரு லஶடிக்கஶர 

ட்டு சஶர்ந்து இருக்கும். 

 
ய உள்ரபைம் ண் அரல உமவுநிய n to n ஶைலர்கள் (Students), பஶைப் பிரிவுகளில் (Courses) 

பதிவு சய்லது பயலற்றுைன் பய உமவுநியக்கஶன டுத்துக்கஶட்ைஶகும். எரு ஶைலன், என்றுக்கும் 

ற்பட்ை பஶைப்பிரிவுகளில் பதிவு சய் முடியும். ற்றும் எரு பஶைப்பிரிவு, பய ஶைலர்கரஶல் பதிவு 

சய்ப்பை முடியும். னல இது பயலற்றுைன் பய லகஶகும். 

4 

MYSQL –ல் பனருக்கு பன்படும் ேனும் 5 சிமப்பில்புகர பட்டிலிடு. 

MYSQL – ல் உள்ர சிமப்       

சிமப்புரிகள் பன்பஶடு / சல் (லறங்கப்பட்ைஶல்) 

Select _priv  பனர் ேவுேர அ ைலைகளில் இருந்து லரிசகர ேர்வு சய்யஶம்  

Insert_p  பனர் ேவுேர அட்ைலைகளில் லரிசகர சருகயஶம்.  

Update_riv பனர் ேவுேர அட்ைலைகளில் லரிசகரப் புதுப்பிக்கயஶம்  

Delee_pri  பனர் ேவுேர அட்ைலைகளின் லரிசகர நீக்கயஶம்  

Create_priv  பனர் ேவுேரங்களில் புதி அ ைலை உரு  க்கயஶம்  

Alter_priv  பனர் ேவுேர அப்பில் ஶற்மங்கர சய்யஶம்.  
 

5 

DDL கட்ைரகரயும் அேன் சல்கரயும் விலரி. 

தவு வடடம மொழி (Data Defenbition Language – DDL)  

DDL கட்ைரகள் ேவுத்ேர திட்ைத்ே லறுக்கப் பன்படுகின்மன. ேவுத்ேர பஶருளின் 

கட்ைப்ப உருலஶக்கவும் ஶற்மம் சய்வும் இது பன்படுகிமது. Create, Alter, Drop, Rename ற்றும் 

Truncate கட்ைரகள் இந்ே லகச் சஶர்ந்ேல ஆகும். 

SQL DDL கட்ைடரப் பட்டில் 

கட்ைடரகள்  விரக்கம் 

CREATE  அட்ைலைகள் அல்யது ேவுத்ேரங்கர உருலஶக்கப் பன்படுகிமது  

ALTER  
ற்கஶனல இருக்கும் ேவுத்ேர அல்யது அட்ைலைக் கட்ைப்ப ஶற்றி 

அக்கிமது.  

RENME  ேவுத்ேரத்தில் ற்கனல உள்ர பஶருளின் ப ஶற்மப் பன்படுகிமது.  

RUNCATE  அட்ைலையில் உள்ர அனத்து பதிவுகரயும் நீக்க பன்படுகிமது.  
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பகுதி – ஈ 

IV. எரு பக்க அரவில் விைளிக்கவும் 

1 

ேவுேர யஶண் அப்பில் (DBMS) உள்ர பல்லறு ேவுேர ஶதிரிகர விலரி. 

1. Use Database (ேவுேரம்) : இந்ேக் கட்ைர MYSQL ல் பணி சய்லேற்கஶன ேவுேரத்ே 

ேர்ந்ேடுக்கப் பன்படுகிமது. ‘test’ ன்ம பருை எரு ேவுேரம் இருந்ேஶல், அே 

பின்லரும் ேஶைரியப் பன்படுத்தி பணி சய்கின்ம ேவுேரஶகப் பன்படுத்ே முடியும். 

ேஶைரில்: 

mysql> use test;  

           Database changed  

mysql> 

2. Show Databases – ேவுேர சலகத்தில் இருக்கும் அனத்து ேவு ேரங்கரயும் 

பட்டிலிடுகிமது. 

mysql > show databases; 

3. Show Tables – நஶம் பணி சய்லது கஶண்டிருக்கின்ம அேஶலது பன்பஶட்டில் உள்ர 

ேவுேரத்தில் இருக்கும் அனத்து அட்ைலைகரயும் பட்டிலிடுகிமது.  

           Syntax:  

Mysql > show tables; 

4. ேஶைரில்:  

Show columns from table name (அட்ைலைப் பர்) – கஶடுக்கப்பட்ை அட்ைலையின், 

அனத்து பண்புக்கூறுகள், பண்புக் கூறுலக, அனுதிக்கப்பட்ை IS NULL திப்பு, திமவு கஶல் 

ேகலல்கள், ேஶனவு திப்பு ற்ற்றும் பிம ேகலல்கள் ஆகிலற்ம பட்டிலிடுகிமது.  

ேஶைரில்: 

mysql > show columns from sports; 

5. Show Index From Table name – லரவில் கஶடுக்கப்பட்ை அட்ைலையின் அனத்து 

குறியீடுகரயும் கஶண்பிக்கிமது.  

           Syntax:  

  mysql> show indexes from sports;  

6. Show Table Status Like Table name G  

இந்ே கட்ைர அட்ைலையின் சல்திமன விரிலஶன அறிக்கயுைன் லறங்குகிமது. 

2 

பஶருத்ேஶன டுத்துக்கஶட்டுைன் E-R ஶதிரியின் அடிப்பை கருத்துருக்கர பட்டிலிடுங்கள். 

ER ஶதிரியின்அடிப்பை கருத்துகள் பின்லருலனலற்மக் கஶண்டுள்ரது.  

1. உருப்பஶருள் அல்யது உருப்பஶருள் லக 

2. பண்புக்கூறுகள்  

3. உமவுநிய 

இலகள் ER லபைம் ற்றும் ER ஶதிரி உருலஶக்க உேவி சய்கின்மன. இலற்றின்உேவியுைன் 

ந்ேலஶரு ேவுேரத்ேயும்  டிலக்கவும், உருலஶக்கவும் முடியும், ற்றும் அந்ே ேவுத்ேரத்தின் 

கருத்துருலப் பஶர்லயிைவும் முடியும். 

உருப்பஶருள் அல்யது உருப்பஶருள் லக 

எரு உருப்பஶருள் ன்பது எரு சஶேஶை னிேனும் ளிேஶக அைஶரம் கஶைக்கூடி நிஜ உயக 

பஶருள் அல்யது அசவூட்ைல் பஶன்ம துலஶகவும் இருக்க முடியும். 

உருப்பஶருளின் லககள்  

1. உறுதிஶன உருப்பஶருள் (Strong Entity)  

2. உறுதிற்மஉருப்பஶருள் (Weak Entity)  

3. உருப்பஶருள் உேஶைங்கள் (Entity Instances) 

உறுதிஶன உருப்பஶருள்  

உறுதிஶன உருப்பஶருள், ேவுேரம் அல்யது திட்ைத்தின் ந்ேலஶரு உருப்பஶருரயும் 

சஶர்ந்திருக்கவில்ய. இது முேன்த் திமவுகஶயத் ேன்னுைன் கஶண்டிருக்கும் (அேஶலது, பிம 

உருப்பஶருளில் இல்யஶே பண்புக்கூமஶகி ேனித்ேன் லஶய்ந்ே ID- கஶண்டுள்ரது). இது சவ்லகப் 

பட்டிஶல் குறிக்கப்படுகிமது. ய உள்ர டுத்துக்கஶட்டில், உருப்பஶருள், உறுதிஶன 

உருப்பஶருரஶக உள்ரது. னனில் இது rool no ன்ம முேன்த் திமவுகஶயக் கஶண்டுள்ரது. 
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எவ்லஶருலருக்கும் roll no லறுபடுகிமது, அது என்மஶக இருக்க முடிஶது.  

உறுதிற்ம உருப்பஶருள்  

உறுதிற்ம உருப்பஶருள் ற்ம உருப்பஶருள்கர சஶர்ந்துள்ரது. உறுதிஶன உருப்பஶருளில் 

உள்ரலஶறு முேன்த் திமவுகஶய இது கஶண்டிருக்கவில்ய. இது இண்டு சவ்லகப்பட்டிஶல் 

குறிக்கப்படுகிமது.  

டுத்துக்கஶட்டு: இங்கு marks ன்பது உறுதிற்ம உருப்பஶருரஶகும். லும் இ ே உருப்பஶருளுக்கு 

ேனித்ேன் லஶய்ந்ே ID அல்யது முேன்த் திமவுகஶல் இல்ய. னல இலகள் பிம 

உருப்பஶருள்கர சஶர்ந்து உள்ரன. 

உருப்பஶருள் உேஶைங்கள் (Entity Instances)  

உேஶைங்கள், உருப்பஶருளின் திப்புகள் ஆகும். வியங்குகள் ன்பே உருப்பஶருரஶகக் கருதினஶல், 

நஶய், பூன, ஶடு பஶன்மல அேன் உேஶைங்கரஶகும். னல, உருப்பஶருள் உேஶைங்கள் 

ன்பது கஶடுக்கப்பட்ை உருப்பஶருளுை திப்புகளின் லகக் குறிக்கிமது.  

 

 

 

 

 

உருப்பஶருள்கள் உேஶைங்கள் 

Human  Male , Female  

Animals og, cts, lion 

Jobs  Engineer, Doctor, Lawyer  

Actors  Ajith, Vijay, Vikram  

Electronics  Laptop, Mobile  

3 

DBMS–ல் உள்ர பல்லறு லகஶன பண்புக்கூறுகர (attributes) பற்றி விலரி. 

பண்புகூறுகளின் லககள் (Types of Attributes)  

1. திமவுகஶல் பண்புக்கூறுகள் (key Attributes)  

2. ளி பண்புக்கூறுகள் (Simple Attributes)  

3. கயப்பு பண்புக்கூறுகள் (composite Attributes)  

4. எற்ம திப்புை பண்புக்கூறுகள் (Single valued Attributes)  

5. பய திப்புை பண்புக்கூறுகள் (Multi valued Attributes)  

திமவுகஶல் பண்புக்கூறுகள்  

பஶதுலஶக எரு திமவுகஶல் பண்புக்கூறு ன்பது எரு உருப்பஶருளின் ேனித்ேன்ஶன பண்புகர 

விலரிக்கிமது.  

ளி பண்புக்கூறுகள்  

ளி பண்புக்கூறுகர பிரிக்க முடிஶது, இலற்றின் உருப்பஶருளுக்கு எற்ம திப்ப இருக்க முடியும். 

டுத்துக்கஶட்டு: employee ன்ம உருப்பஶருளின் பண்புக்கூமஶக name- டுத்துக்கஶண்ைஶல் இங்கு 

அந்ே பண்புக்கூறின் திப்பு எற்ம திப்பஶகல இருக்கும். 

கயப்பு பண்புக்கூறுகள்  

கயப்பு பண்புக்கூறுகர, அேன் அர்த்ேங்கர ஶற்மஶய ளி பண்புக்கூறுகரஶகப் பிரிக்க முடியும். 

டுத்துக்கஶட்டு: employee ன்பது எரு உருப்பஶருரஶகும். Name ன்பது first ற்றும் Lastename ன்ம 

இண்டு ளி பண்புக்கூறுகரஶகப் பிரிக்கப்பட்ை கயப்பு பண்புக்கூமஶகும். 

எற்ம திப்புை பண்புக்கூறுகள்  

எற்ம திப்புை பண்புக்கூறுகள் எரு திப்ப ட்டு கஶண்டிருக்கும். பய திப்புகர 

கஶண்டிருக்கஶது. டுத்துகஶட்டு: Age பண்புக்கூறு. இதில் எரு நபருக்கு எரு திப்பு (age) ட்டு 

இருக்கும். 

பய திப்புை பண்புக்கூறுகள்  

பய திப்புை பண்புக்கூறுகள், என்றுக்கு ற்பட்ை திப்புகரக் கஶண்டிருக்கும். டுத்துக்கஶட்டு: 

Degree எரு நபர் பய பட்ைங்கரக் கஶண்டிருக்கயஶம். னல இது பய திப்புை பண்புக்கூமஶகும். 
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4 

MYSQL யஶண் அப்பில் உள்ர திமந்ே மூய ன்பஶருள் கருவிகர பற்றி குறிப்பு ழுேவும். 

ேவுேரத்ே சிமந்ே ற்றும் திமஶன முமயில் லடிலப்பேற்கஶன, பய திமந்ே மூய கருவிகள் 

கிைக்கின்மன. phymyAdmin ன்பது லய நிர்லஶகத்திற்கு மிகவும் பிபயஶனேஶகவும். MY SQL Work 

bench ற்றும் Heidi SQL பஶன்மல பிபயஶன ைங்க்ைஶப் பன்பஶட்டு கருவிகரஶகும்.  

PHPMY ADMIN (Web Admin)  

MY SQL–ன் நிர்லஶகக் கருவி ஆனது- PHP–ல் ழுேப்பட்ை எரு லயப் பன்பஶைஶகும். இலகள் 

லயச் சலகளில் முக்கிஶகப் பன்படுத்ேப்படுகின்மன. CSV–ல் இருந்து ேவுகர ேருவித்ேல் 

ற்றும் ேவுகர பல்லறு லடிலப்பில் லறங்குேலுக்கஶன லய இைமுகத்ே லறங்குலது இேன் 

முக்கி அம்சஶகும். இது MY SQL சலஶக சல்கரஶன இைப்புகள், சல் முமகள் ற்றும் 

நினலகப் பன்பஶடு பஶன்மலற்ம கண்கஶனிக்கப்பேற்கஶன நடி லப்பைங்கர (Charts) 

உருலஶக்குகிமது. இது சிக்கயஶன வினலல்கர ளிஶக்கவும் பன்படுகிமது.  

MY SQL Work bench (ைஸ்க்ைஶப் பன்பஶடு)  

இது நியர்கள் ற்றும் DBA - லஶல் முக்கிஶக கஶட்சிப்படுத்ேலுக்கஶகப் பன்படுத்ேப்படும் எரு ேவுேரக் 

கருவி ஆகும். இந்ேக் கருவி ேவு ஶதிரிஶக்கம், SQL உருலஶக்கம், சலக ற்றும் MY SQL–ன் 

கஶப்புப் பிதி (Back up) பஶன்மலற்றில் உேவுகிமது. இேன் அடிப்பை லளியீட்டு பதிப்பு 5.0 ஆகும். 

ேற்பஶது 8.0 அனத்து இக்க அப்புகளிலும் பன்படுத்ேப்படுகிமது. இந்ேக் கருவியின் SQL 

பதிப்பஶரர் (editor) பய லளியீடு ேஶகுதிகர கஶளுலதில் நகிழ்வுத் ேன்யுைனும் ற்றும் 

லசதிஶகவும் உள்ரது.  

Heidi SQL (ை க்ைஶப் பன்பஶடு)  

இந்ே திமந்ே மூயக்கூறுகள் சிமந்ே ேவுத்ேர அப்புகளின் நிர்லஶகத்தில் உேவுகிமது. இது சலக 

இைப்பு, ேவுேரங்கள், அட்ைலைகள், கஶட்சிகள், தூண்டுேல்கள் ற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆகிலற்று கஶன GUI (Graphical User Interface) சிப்பம்சங்கர ஆேரிக்கிமது. 

5 

பஶருத்ேஶன டுத்துக்கஶட்டுைன் துை வினலல்கள் (Sub queries) பற்றி விரிலஶக விரக்கவும். 

                  SQL               .                    

           .                            . 

1.                                     . 

2.                                             . 

3. ORDER BY                         ,                  

                           . 

4. EMPLOYEE                            empid, name, age      salary ஆ   

          .                                         . 

EMPID NAME AGE SALARY 

1001 Raja 38 15500 

1002 Prabu 38 32000 

1003 Priyanka 27 15000 

1004 Hariharan 42 22000 

            SELECT                             . 

SELECT From Employee where EMPID IN (SELECT EMPID from Employee WHERE Salary < 20000); 

                                  .            EMPID 101      10 

           .                                . 

SELECT * From Employee where EMPID IN (101,102); 

EMPI  NAME  AGE  SALARY  

1001  Raja  38  15500  

1003  Priyanka 27  15000  

                       INSERT, UPDATE      DELETE     

             . 
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பகுதி – அ 

I. சரிஶன விைத் ேர்ந்ேடுத்து ழுதுக 

1 

PHP – ன் விரிலஶக்கம் ன்ன?  

அ)  னிப்பட்ை முகப்பு பக்கம் (Personal Home Page)  

ஆ) மீஉ முன்சலி நறியுருத்ேம் (Hyper text Preprocessor)  

இ) முன்உ மீஉ முன்சலி நறியுருத்ேம் (Pretext Hyper text preprocessor)  

ஈ) முன்உ முகப்பு பக்கம் (Pre – Processor Home Page) 

2 
PHP கஶப்புகளின் கஶைஶநிய கஶப்புகளின் நீட்டிப்பு ன்ன?  

அ) html          ஆ) xml          இ) .php          ஈ) ph 

3 
எரு PHP ஸ்கிரிப்ட்______  ஆம்பித்து ______ ல் முடியும்.  

அ) <php >       ஆ) <?php ?>         இ) <? ?>          ஈ) <? php?> 

4 
PHP ஸ்கிரிப்ட்ை இக்க உங்கள் கணினியில் பின்லருலனலற்ம லற்ம நிருலலண்டும்?  

அ) Adobe       ஆ) windows         இ) Apache     ஈ) IIS 

5 
எற்மலரி குறிப்பு கூற்றுக்கு நஶம் ே பன்படுத்துலஶம்?    i) /?    ii) //     iii) #     iv) **/  

அ) (ii) only       ஆ) (i), (iii) and (iv)       இ) (ii), (iii) and (iv)         ஈ) both (ii) and (iv) 

6 

பின்லரும் ந்ே PHP கூற்று num ன்ம ஶறியில் 41 சமிக்கும்  

i) num = 41  

ii) $ num = 41  

iii) echo $num = 41  

iv echo 41  

அ) (i) ற்றும் (ii) இண்டும்     ஆ) (ii) ட்டும்      இ) (i) ட்டும்         ஈ) அனத்தும் 

7 

பின்லரும் PHP கூற்றின் லளியீடு ன்னலஶக இருக்கும்?  

< ?php  

$num = 1;  

$num1 = 2;  

print $num . ‚+‛. $num1 ;  

?>  

அ) 3      ஆ) 1+ 2       இ) 1. + .2      ஈ) Error 

8 
பின்லரும் ந்ே கூற்று Hello World ன்னும் லளியீட்ை தியில் கஶண்பிக்கும்  

அ) echo (‚Hello world‛)    ஆ) print (‚Hello world‛)     இ) Printf (‚Hello world‛)    ஈ) sprint (‚Hello world‛) 

9 
ந்ே கூற்று தியில் $x ன்ம லளியீட்ை கஶட்டும்?  

அ) echo ‚\$x’’    ஆ) echo ‚ \$$x‛     இ) echo ‚/$x‛     ஈ) echo ‚$x‛ 

10 
கீற கஶடுக்கப்பட்டுள்ர குறியீடுகளில் புதி லரி உருலஶக்க பன்படுலது து?  

அ) \r;       ஆ) \n;       இ) /n;       ஈ) /r; 

பகுதி – ஆ 

II. மூன்று லரிகளில் விைளிக்கவும் 

1 

PHP-ன் பஶதுலஶன பன்பஶடு ன்ன? 

சலகங்கள் அல்யது CGI களில் (Common Gateway Interface) நிறுலப்பட்டுள்ர ஶழி பர்ப்பியின் 

மூயம் இக்கப்படுகின்மது. பரும்பஶன்ஶன லய சலங்கள் அேஶலது Apactive Tomcat ற்றும் 

Microsoft IIS (Internet Information Server) ஆகில PHP ஶழிப்பர்ப் பின் ேஶகுதியின 

ஆேரிக்கின்மன. 
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2 

லய சலகம் ன்மஶல் ன்ன? 

லயசலகம் ன்பது பைர்களுக்கு லயபக்கங்கர உருலஶக்கும் கஶப்புகர லறங்க 

பன்படுத்தும் எரு ன்பஶருள் ஆகும். 

3 

ஸ்ர்ப்டிங் ஶழிகளின் லககள் ஶல? 

லய ஸ்கிரிப்டிங் ஶழிகள் பனஶரர் சஶர்ந்ே ற்றும் சலகம் சஶர்ந்ே ஸ்கிரிப்டிங் ஶழி ன இரு 

லகப்படுத்ேயஶம். 

4 

கிரன்ட் ற்றும் சலகம் லறுபடுத்துக. 

கிரன்ட் சலகம் 

                        

                           

                           

                       

                                          

 .   HTML, CSS  .   PHP, PYTHON 
 

5 

லய உயவிகளுக்கு சிய டுத்துக்கஶட்டுகள் ேருக? 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Opera 

 Internet Explorer 

 UC Browser 

 Netscape Navicator 

6 

URL ன்மஶல் ன்ன? 

URL      Uniform Resource Locator               .                      

                           . URL                     . 

        (protocols) 

            (hostname) 

              (folder name) 

             (file name) 

 .   http://www.google.com/ 

7 

PHP ழுத்து லக உைர்வு கஶண்ை ஶழிஶ? 

ஆ , PHP      ழுத்து லக உைர்வு கஶண்ை ஶழி. PHP                            

                            . ஆ                          

                     . 

8 

PHP–ல் ஶறிகர வ்லஶறு அறிவிக்க லண்டும்? 

                  $                       . 

                                   . 

                               . 

9 

கிரன்ட் சலகம் கட்ைப்ப லறு. 

சலகம் ன்பது கிரன்ட் ன்று அறக்கப்படும் ற்ம நில்கள் அல்யது சஶேனங்களின் சல் 

திமன்கர லறங்கும் எரு கணிப்பஶறி (அ) சஶேனஶகும். இந்ே கட்ைப்ப கிரன்ட்         

கட்ைப்பு ன்று அறக்கப்படுகிமது. 

10 

லய சலகம் லறு. 

லயசலகம் ன்பது பைர்களுக்கு லயபக்கங்கர உருலஶக்கும் கஶப்புகர லறங்க 

பன்படுத்தும் எரு ன்பஶருள் ஆகும். 
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பகுதி – இ 

III. எரு பத்திரவில் விைளிக்கவும் 

1 

சலக பக்க ஸ்கிரிப்டிங் ஶழிகளின் (Server scripting languages) சிமப்பில்புகர ழுதுக. 

                                                      . 

                                                . 

                               ஆ        . 

2 

லய சலகத்தின் பன்கர ழுதுக. 

லயசலகம் ன்பது பைர்களுக்கு லயபக்கங்கர உருலஶக்கும் கஶப்புகர லறங்க 

 ன்படுத்தும் எரு ன்பஶருள் ஆகும். 

சலகஶனது  உர் சல்திமன் கஶண்ை கணிப்பஶறிஶகும். இது எ நத்தில் என்றிற்கு 

ற்பட்ை பன்பஶட்டின இக்க முடியும்.  

பனஶரர் ன்பது லயப்பில் சலகத்ேஶடு இைக்கப்பட்ை ேனி கணிப்பஶறிஶகும். 

3 

லய சலக பக்கம் ற்றும் கிரன்ட் பக்கம் ஸ்கிரிப்டிங் ஶழிகர லறுபடுத்துக. 

லய சலக பக்கம் ஸ்கிரிப்டிங் 

ஶழிக  

கிரன்ட் பக்கம் ஸ்கிரிப்டிங்  

ஶழிக  

   திமந்ே மூயஶகவும் அல்யது கஶப்புரி 

பதிப்பஶகவும் சந்ேயில் கிைக்கின்மது. 

இது மிக ளிஶனது ற்றும் இயகுலஶன 

திமந்ே மூய ஸ்கிரிப்டிங் ஶழிஶகும். 

                            .                           . 

                    
                        

          . 

          (Bak en)        . 

                    . 

         (Front end)        . 

                        . 

       PHP, Python, ASP, .NET        HTML, CSS, Java script 
 

4 

நீங்கள் த்ேன லழிகளில் PHP குறிமும HTML பக்கத்தில் புகுத்ே முடியும்? 

           PHP        HTML-ஐ            .     

1. PHP                   HTML-ஐ      . 

2. PHP     HTML-ஐ           .       PRINT      ECHO-ஐ              . 

5 

PHP இக்கிகர பற்றி சிறு குறிப்பு ழுதுக. 

சற்குறி ன்பது நியஶக்க ஶழிகளில், கணிே ற்றும் ேருக்க சற்பஶடுகரச் சய்லேற்கஶகப் 

பன்படுத்ேப்படும் எரு குறியீடு ஆகும்.  

PHP-யில் உள்ர பல்லறு சற்குறிகள் பின்லருஶறு:  

1. கணிேசற்குறிகள்  

2. திப்பிருத்து சற்குறிகள்  

3. எப்பீட்டு சற்குறிகள்  

4. மிகுப்பு / குமப்பு சற்குறிகள்  

5. ேருக்க சற்குறிகள் (Logical Operator) ற்றும்  

6. உ சற்குறிகள் (String Oprator) 
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பகுதி – ஈ 

IV. எரு பக்க அரவில் விைளிக்கவும் 

1 

லய சலக பக்கம் ற்றும் கிரன்ட் பக்கம் ஸ்கிரிப்டிங் ஶழிகர விலரிக்கவும். 

லய சலக பக்கம் ஸ்கிரிப்டிங் ஶழிக  

                                                   

          . 

                                                           

                                                      . 

                                                            

                                          . 

 ல   ஸ்கிரி டிங்    ழிகள் உயகம் முழுலதும் உள்  நரு கடிஶன லணிக சி கல்க   

ளி      ஶள்ல ற்கும் அ    தீ ப் ேற்குஶன பய    ள்  க       ண்டுள் து. 

 பரும்பஶன்ஶன லய சலங்கள் அேஶலது Apactive Tomcat ற்றும் Microsoft IIS (Internet 

Information Server) ஆகில PHP ஶழிப்பர்ப்பி ன் ேஶகுதியின ஆேரிக்கின்மன. 

                                                           

                               . 

கிரன்ட் பக்கம் ஸ்கிரிப்டிங் ஶழிக  

                                                . 

                                          . 

                                        ,                

                    . 

                                                           

                                           . 

                                                   

           . 

2 

லயேரம் உருலஶக்குேலின் சல்முமகர விரிலஶக விரக்குக. 

லயப்பு மூயம் லயத்ேர உருலஶக்கம் ற்றும் லறங்குேல் பற்றி லய உருலஶக்க கருத்துரு 

விரிலஶக விலரிக்கிமது. லயபஶருரஶக்க உருலஶக்கல், லயப்பக்க லடிலத்ேல், லயத்ேர 

பஶதுகஶப்பு பஶன்ம லய உருலஶக்க சல்கரக் கஶண்டுள்ரது. 

PHP ஸ்கிரிப்ைப் பன்படுத்தி, லயேரம் 

அல்யது லயப்பக்கம் நியஶல் 

உருலஶக்கப்படுகிமது. இறுதிஶக, லயத்ேர 

குறிமுமகள் அனத்தும் ேஶயதூ 

சலக கணிப்பஶறியிலுள்ர 

லயசலக பஶேக்கு நகர்த்ேப்படும்.  

பனஶரர்சஶர்ந்ே கணிப்பஶறியில் இருந்து 

இறுதிப்பனர் உயவித் திமந்து, 

லயத்ேரம் அல்யது லயப்பக்கத்தின் 

URLயத் ேட்ைச்சு சய்து, லய பில் 

ேஶயதூ சலக கணிப்பஶறிக்கு 

கஶரிக்கத் ேஶைங்கி லக்கிமது.  

பனஶரர் கணிப்பஶறியிலிருந்து கஶரிக்கப் பற்மபிமகு, ேஶயத்தூ கணிப்பஶறியில் உள்ர 

PHP குறிமும லயசலகம் ேஶகுத்து, ஶழிபர்க்க முற்சி சய்யும். பிமகு பதில் 

உருலஶக்கப்பட்டு, லயப்பிலுள்ர லய சலகத்திலிருந்து பனஶரர் கணிப்பஶறிக்கு திருப்பி 

அனுப்பப்படும்.  

இறுதிஶக பனஶரர் கணிப்பஶறியில் நிறுலப்பட்ை உயவி பதியப்பற்று, லளியீட்ைப் பனருக்கு 

கஶண்பிக்கும். 
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3 

லய சலகம் உருலஶக்குேலின் சல்முமகர விரிலஶக விரக்குக. 

விண்ைஶஸ் சலக கணிப்பஶறியில் Apache HTTPd. லயசலகம் ற்றும் PHP ேஶகுதி 

நிறுவி கட்ைப்பேற்கஶன படிநியகள் பின்லருஶறு: 

படிநிய 1  

Appache foundation லயேரத்திற்கு சன்று Httpd லயசலக ன்பஶருர பதிவிமக்கம் 

சய்வும் http://httpd.apache.org/download.cgi  

படிநிய 2  

MSI கஶப்பின Apache foundation லயேரத்திலிருந்து பதிவிமக்கம் சய்ே பிமகு, ன்பஶருள் 

ேஶனவு இைமுக ண்ைஶக 130 அல்யது 130130  டுத்து கஶள்ளும். எருமும பனர் 

இேன முடித்ே பிமகு லயசலக ன்பஶருரஶனது சலக கணிப்பஶறியில் எரு 

சலஶக நிறுலப்பட்டு கட்ைக்கப்படும்.  

படிநிய 3  

Apache Httpd லயசலத்தின் நிறுவுேய சஶதிக்க பனஶரர் கணிப்பஶறியில் நிறுலப்பட்டுள்ர 

லய உயவியிலிருந்து கீழ்கண்ை URL  உள்ளீடு சய்க.  

https:localhost:130/ or https:// localhost:130130  

‚Its Works‛ ன்பே லளியீட்டு பக்கம் கஶட்டும்  

படிநிய 4  

விண்ைஶஸ் கட்டுப்பஶட்டு பயகம் மூயஶக நிர்லஶகிஶன பனர் லயசலக சல ந்ே 

நத்திலும் ேஶைங்கயஶம், நிறுத்ேயஶம் ற்றும் மீண்டும் ேஶைங்கயஶம் சலகள் நிறுத்ேப்பட்ை பின் 

சலக கணிப்பஶறியிலிருந்து பதில் சய்தியின பனஶரர் கணிப்பஶறி பம இயஶது. 

படிநிய 5  

‚httpd.conf‛ ன்ம லயசலக கட்ைப்ப நிறுவும் கஶப்பு ‘Apache Installation’ அைவின் 

(directory) கீழ் Conf ன்ம அைவுக்குள் அந்துள்ரது. இந்ே கஶப்பின ஶற்மம் சய்து PHP 

ஸ்கிரிப்டிங் ஶழி இக்க PHP ேஶகுதி சல்படுத்துகின்மது. 
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4 

PHP ன் ேவு லககர பற்றி விலரி? 

PHP ஸ்கிரிப்டிங் ஶழி 13 அடிப்பை ேவு லககர ஆேரிக்கிமது. ேருக்க ரீதிஶக ேவின 

லகப்படுத்துலேற்கஶக, அனத்து நிஶயஶக்க ஶழிகளிலும் ேவு லககள் முக்கிப் 

பங்கஶற்றுகின்மன.  

பின்லரும் ேவுலககர PHP ஆேரிக்கிமது.  

1. String 2. Integer 3. Float 4. Boolean 5. Array 6. Object 7. NULL 8. Resource 

    

    
                 

String 

String  பது எற்ம அல்யது இட்ை 

ற்கஶள் குறியினுள் உள்ர 

ழுத்துக்களின் ேஶகுப்பஶகும். 

‚Computer Application‛ 

‘Computer Application’ 

Integer 
Integer ன்னும் ேவு லக ேச புள்ளி 

அல்யஶே ண்கரக் கஶண்ைேஶகும். 
$x = 59135; 

Float 
Float ன்னும் ேவு லக ேச புள்ளி 

ண்கரக் கஶண்ைேஶகும். 
$x = 19.15; 

Bolean 

Boolean ன்னும் ேவு லக சஶத்திஶன 

இரு நியகரஶன TRUE அல்யது FALSE- 

க் குறிக்கின்மது. 

$x = true;  

$y = false; 

Array 
Array ன்னும் ேவு லக எரு ஶறியில் பய 

திப்புகரக் கஶண்டிருக்கும். 
$cars=array(‚Computer‛,‛Laptop‛,‛Mobile‛); 

Object 

PHP Object ன்பது இனக்குழுவின் உள்ர 

உள்ர ேவு ற்றும் சற்கூறின் ேகலயக் 

கஶண்டிருக்கும் எரு ேவு லகஶகும். 

$school_obj = new School ();  

NULL 
NULL ன்பது திப்பில்யஶ (no value) சிமப்பு 

ேவு லகஶகும். 
$x = null; 

Resource 

Resource ன்பது லளிப்பும லரங்கரக் 

குறிக்கும் எரு குறிப்பு ஶறிஶகும். இந்ே 

ஶறிகள், சம்பந்ேப்பட்ை PHP நிலில், 

கஶப்புகள் ற்றும் ேவுத்ேர 

இைப்புகரக் கஶள்லேற்கஶன குறிப்பு 

கஶரர்கர (handlers) இருத்தி 

லக்கும். 

$handle = fopen(‚note.txt‛, ‚r‛);  

var_dump($handle); 
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5 

PHP ன் இக்கிகர டுத்துக்கஶட்டுைன் விரக்குக. 

PHP-யில் உள்ர பல்லறு சற்குறிகள் பின்லருஶறு:  

 கணிேசற்குறிகள்  

 திப்பிருத்து சற்குறிகள்  

 எப்பீட்டு சற்குறிகள்  

 மிகுப்பு / குமப்பு சற்குறிகள்  

 ேருக்கசற்குறிகள் (Logical Operator) ற்றும்  

 உசற்குறிகள் (String Oprator) 

 கணிேசற்குறிகள்  (Arithmetic Operators)  

PHP-யிலுள்ர கணிே சற்குறிகள் பஶதுலஶன கணிே சற்பஶடுகரஶன கூட்ைல், கழித்ேல், பருக்கல் 

ற்றும் லகுத்ேல் பஶன்மலற்ம சய்கின்மன.  

குறியீடு சற்குறி பர் சல்பஶடு 

+ கூட்ைல் ண்கரக் கூட்டும் சயச் சய்கிமது.  

- கழித்ேல் ண்கரக் கழிக்கும் சயச் சய்கிமது.  

* பருக்கல் ண்கரப் பருக்கும் சயச் சய்கிமது.  

/ லகுத்ேல் ண்கர லகுக்கும் சயச் சய்கிமது.  

% லகுமீதி 
இண்டு ண்களின் லகுத்ேலின் பஶது லகுமீதிக் 

கண்டுப்பிடிக்கும் சயச் சய்கிமது.  

 திப்பிருத்து   ற்குறிகள் (Assignment Operators)  

திப்பிருத்து சற்குறிகள் எரு ஶறியில் எரு திப்ப இருத்துலேற்கு ண் திப்புகரஶடு 

சல்படுகிமது. ேஶனவு திப்பிருத்து சற்குறி ‚=‛ ஆகும். இந்ே சற்குறி லயது பக்க 

கஶலயிலுள்ர ஶறியின் திப்ப இைது பக்க கஶலயிலுள்ர ஶறியில் இருத்துகிமது. 

திப்பிருத்ேல் விரிலஶக்கம் விரக்கம் 

x = y x = y 
லயது பக்க ஶறியிலுள்ர திப்ப இைது பக்க 

ஶறிக்கு இருத்துகிமது 

x+ = y x = x+y கூட்ைல் 

x -= y x = x-y கழித்ேல் 

x *= y x = x*y பருக்கல் 

x /= y x =x/ y லகுத்ேல் 

x %= y x = x%y லகுமீதி 

 எப்பீட்டு   ற்குறிகள்  

இண்டு திப்புகர எப்பீடு சய்யும் சய எப்பீட்டு சற்குறிகள் சய்கின்மன. இந்ே திப்புகள் 

integer அல்யது String ேவு லககரக் (ண் அல்யது சம்) கஶண்டிருக்கும் 

குறியீடு சற்குறி பர் குறியீடு சற்குறி பர் 

== நிகர் > விைப்பரிது 

=== எத்ேது < விைச்சிறிது 

== நிகரில்ய >= விைப்பரிது அல்யது நிகர் 

=== நிகரில்ய <= விைச்சிறிது அல்யது நிகர் 

!== எத்ேது இல்ய   

 மிகுப்பு / குமப்பு   ற்குறிகள் ( Increment / Decrement Operators)  

ஶறியின் திப்பக் மிகுக்கும் அல்யது குமக்கும் சயச் சய்லேற்கு மிகுப்பு / குமப்பு 

சற்குறிகள் பன்படுகின்மன. இந்ே சற்குறி நியஶக்க ரீதியில், பரும்பஶலும் சுறற்சிகளில் 

பன்படுத்ேப்படும். 
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  ற்குறி பர் விரக்கம் 

++$x முன்- மிகுப்பு 
$x-ன் திப்ப என்று அதிகரித்து, $x-ன் திப்பத் 

திருப்பி அனுப்புகிமது. 

$x+ பின்– மிகுப்பு 
$x-ன் திப்பத் திருப்பி அனுப்பும், பிமகு $x-ன் திப்பு 

என்று அதிகரிக்கும். 

--$x 
முன்– 

குமப்பு 

$x-ன் திப்பு என்மக் குமத்து, $x-ன் திப்பத் 

திருப்பி அனுப்புகிமது. 

$x-- பின்– குமப்பு 
$x-ன் திப்பத் திருப்பி அனுப்பும், பிமகு $x-ன் திப்பு 

என்று குமக்கப்படும். 

 ேருக்க சற்குறிகள்  

ேருக்க சற்குறிகள் நிபந்ேன கூற்றுகர இைக்க பன்படுகிமது. 

குறியீடு சற்குறி   ர் டுத்துக்கஶட்டு விை 

& & AND $x && $y 
$x ற்றும் $y True னில் விைTrue ஆக 

இருக்கும் 

|| OR $x|| $y 
$x அல்யது $y ேனும் என்று True னில் 

விைTrue ஆக இருக்கும் 

! NOT !$x 
$x True இல்யனில் அேன் விைTrue ஆக 

இருக்கும் 

XOR XOR $x XOR $y 

$x அல்யது $y ேனும் என்று True னில் 

விைTrue ஆக இருக்கும், ஆனஶல் 

இண்டுTrue ஆக இருக்ககூைஶது. 

 

 உ சற்குறிகள் (String Oprators)  

இண்டு சற்குறிகள் சம் ேஶைர்பஶன சற்பஶடுகரச் சய் பன்படுகிமது. அல: இைத்ேல் 

(Concatenation) ற்றும் இைப்பு திப்பிருத்ேல் (பிற்சர்க்க). 

குறியீடு சற்குறி   ர் டுத்துக்கஶட்டு விை 

. இைத்ேல்  $text1.=$text2  
$text1 ற்றும் $text2 ஆகிலற்ம 

என்று சர்த்ேல்  

.= இைப்பு திப்பிருத்ேல்  $text1.=$text2  $text2- $text1-க்கு பின் சர்த்ேல்  
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பகுதி – அ 

I. சரிஶன விைத் ேர்ந்ேடுத்து ழுதுக 

1 

PHP-ல் சற்கூம லறுக்க பின் லருலனலற்றுள் து சரிஶன லழி?  

அ) சற்கூறு {சற்கூறின் உைற்பகுதி}  

ஆ) ேவு லக சற்கூறு பர் (சலுருபுகள்) {சற்கூறின் உைற்பகுதி}  

இ) சற்கூறு பர் (சலுருபுகள்) {சற்கூறின் உைற்பகுதி}  

ஈ) சற்கூறு சற்கூறு பர் (சலுருபுகள்) {சற்கூறின் உைற்பகுதி} 

2 
PHP-ல்– (இட்ை அடிக்கஶடு) ேஶைங்கும் சற்கூறின_________ ன அறிப்படுகிமது?  

அ) function        ஆ) __ def        இ) def        ஈ) functiondef 

3 
PHP-ல் சுடு ண் கஶண்ை அணியின் ண் திப்பு __________ ல் இருந்து ேஶைங்குகிமது.  

அ) 1         ஆ) 2         இ) 0         ஈ) -1 

4 

கீற கஶடுக்கப்பட்டுள்ர சற்கூறில், அரவுருல அைஶரம் கஶைவும்.  

< ? php  

function abc ($x)  

{$y=10;}  

abc (5);  

?>  

அ) $x        ஆ) $y     இ) 10        ஈ) 5 

5 

______ ன்பது எ ேவு லக சஶர்ந்ே என்றுக்கு ற்பட்ை திப்புகர ஶறியில் ேக்கி 

லப்பேஶகும்.  

அ) அணி        ஆ) சற்கூறு         இ) சுட்டு ண்கர கஶண்ை அணி        ஈ) பய பரிஶை அணி 

6 
ேஶைர்புருத்ே அணிகள் ன்பது ______ இைந்ே ேவு கட்ைப்பஶகும்.  

அ) எற்மதிப்பு         ஆ) திமவு திப்பு            இ) இட்ைதிப்பு       ஈ) சதிப்பு 

7 
அரபுருக்கர கஶண்ை சற்கூறுகளில் அரவுருக்கள் ______ பஶன்மல ஆகும்.  

அ) ஶறிகள்          ஆ) ஶறிலிகள்            இ) சம்        ஈ) லற்று திப்பு 

8 
PHPயில்____ லக அணிகள் உள்ரன.  

அ) 1       ஆ) 2       இ) 3      ஈ) 4 

9 

$stud = array (‚Roll‛ ⇒ ‚12501‛, ‚Name‛ ⇒ ‚Hari‛); அணியின் லக கண்ைறிக.  

அ) சுட்டு ண்கர கஶண்ை அணி         ஆ) ேஶைர்புருத்ே அணி   

இ) Vector அணி       ஈ) பய பரிஶை அணி 

10 
பனர் ____ (க்கும்) அதிகஶன பரிஶைங்கர அல்யது நியகர கஶளுலது கடினம்  

அ) 1        ஆ) 2         இ) 3        ஈ) பயலற்றிற்கும் 

பகுதி – ஆ 

II. மூன்று லரிகளில் விைளிக்கவும் 

1 

PHP-ன் சற்கூறு லறுக்கவும். 

எரு சற்கூறு ன்பது எருல   து   நி   அயயது எரு நி லி  உள்ர ச மு   ஆகும். எரு 

சற்கூ  னது சற்கூறு அ  ப்பின் மூயம் சற்படுத்ேப்படுகிமது. ற்றும் அச்சற்கூ  னது ந்ே 

  வு     திப்புக  யும் திருப்பி அனுப்பும். அயயது அந்ே நி      ர்ந்ே பகுதியி  உள்ர 

அ  க்கப்படும் சற்கூற்றிற்கு   ற்று திப்   அனுப்பும். 

2 

பனர் லறுத்ே சற்கூறுகர லறுக்கவும். 

 பனர் லறுத்ே சற்கூறுகள் ற்கனல உள்ர நிலின் ேஶகுதிக்குள் பனர் சஶந்ேஶக எரு 

குறிப்பிட்ை சல்பஶடுகர ழுதும் லசதி அளிக்கிமது. 

 எரு பனர் லறுத்ே சற்கூறு ‚Function‛ ன்ம சிமப்பு சஶல்ய முன்னஶட்ைஶக 

கஶண்டிருக்கும். 
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3 

அரபுருக்கர கஶண்ை சற்கூறுகள் ன்மஶல் ன்ன? 

அரபுருக்கர கஶண்டுள்ர சற்கூறுகள் ன்பது அர ருக்கள் (அ) சலுருபுகர கஶண்ை 

சற்கூமஶகும். அரபுருக்கர சலுருபுகள் ன்றும் அறக்கயஶம். இது ஶறிகர பஶன்று இருக்கும். 

4 

முன் லறுக்கப்பட்ை சற்கூறுகள் ேனும் இண்ை கூறு. 

1. is_bool() function  

2. is_int() function  

3. is_float() function  

4. is_float() function 

5 

PHP-ல் சற்கூறு கட்ைர அப்ப ழுதுக. 

கட்ை   அ  ப்பு (Syntax)  

function functionName()  

{ 

    Custom Logic code to be executed;  

} 

6 

PHP-ல் அணிகர லறுக்கவும். 

அணி ன்பது எ ேவு லக சஶர்ந்ே (எ ஶதிரிஶன) என்றுக்கு ற்பட்ை திப்புகர எரு 

அணியின் ஶறியில் ேக்கி லப்பேஶகும். 

7 

சற்கூறின அறத்ேல் ன்மஶல் ன்ன? 

எரு சற்கூறு லறுக்கப்பட்ைதும் அது சற்கூறு அறத்ேல் மூயம் சல்படுத்ேப்படுகிமது நியர், 

நிலின் குறிப்பிட்ை நிலினுள் சற்கூற்ம அறக்க லண்டும் 

8 

PHP-ல் அணிகளின் பன்கர பட்டிலிடுக. 

PHP-ல் அணிக        

ேஶைர்புருத்ே அணிகள்  
பரிைப்பட்ை திமவுகர (Named Keys) இருத்தி லக்கப் 

பன்படுத்ேப்படும் அணிகரஶகும்.  

சுட்டு ண்கர கஶண்ை 

அணிகள்  

ேவு ேஶகுப்பில் உள்ர ஶறியின் எவ்லஶரு உறுப்புக் கும் 

சுட்ைண் திப்பிைப்படுகிமது.  

பய பரிஶை அணி  என்று அல்யது அேற்கு ற்பட்ை அணிகர கஶண்ை அணி ஆகும்.  
 

9 

ேஶைர்புருத்ே அணிகர லறு. 

ேஶைர்புருத்ே அணிகள் ன்பது திமவும் (Key) திப்பும் (Value) இைந்ே ேவு கட்ைப்பஶகும். நரில் 

அணியில் (Linear array) ேவுகர ேக்கி லப்பேற்கு பதியஶக ேஶைர்புருத்ே அணிகர கஶண்டு 

ேவுகர ேக்கி லக்கயஶம்.  

கட்ைர அப்பு (Syntax)   

Associative Arrays Syntax  

array (key=>value,key=>value,key=>value,etc.);  

key = Specifies the key (numeric or string)  

value = Specifies the value 

10 

சுட்டு ண்கர கஶண்ை அணிகள் ன்மஶல் ன்ன? 

ேவு ேஶகுப்பில் உள்ர ஶறியின் எவ்லஶரு உறுப்புக்கும் சுட்ைண் திப்பிைப்படுகிமது.  

‘array’ ன்ம சிமப்பு சஶல்ய பன்படுத்தி லறுக்கப்பட்ை ஶறி. நரில் அணியில் உள்ர ஶறியின் 

எவ்லஶரு உறுப்புக்கும் 0-ல் ேஶைங்கி n-1 ல் முடியும் சுட்ைண் திப்பிைப்படுகிமது. பனர் அணியின் 

ப ேஶைர்ந்து அேன் சுட்ைண்ையும் பன்படுத்தி அணியின் உறுப்புக்கர அணுக மு யும். 
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பகுதி – இ 

III. ஒரு பத்திரவில் விடைளிக்கவும் 

1 

உள்ளிைந்ே சற்கூறுகளின் சிமப்பம்சங்கர ழுதுக. 

PHP-  உள்ர மக்கு   700 க்கு   ற்பட்ை உள்ளி  ந்ே சற்கூறுகள் ப   று வி   ன 

பணிக   ச கிமது. இந்ே உள்ளி  ந்ே சற்கூறுகள் பிச்பி நிறுவும்   ன்பஶருள் ேஶகுப்பி  

உள்ரன. 

2 

அரபுருக்கர கஶண்ை சற்கூறுகளின் பன்கர ழுதுக. 

 திப்புக்கர அரப்புருக்களின் மூயம் எரு அரப்புருவிலிருந்து ற்மஶரு அரப்புருவுக்கு அனுப்ப 

மு யும்.  

 இது ஶறிகர பஶன்று இருக்கும்.  

 சலுருபுகர அனுப்புலேற்கு ந்ே விேஶன லம்பும் இல்ய.  

3 

பனர் லருத்ே சற்கூறுகள் ற்றும் அப்பு லருத்ே சற்கூறுகர லறுபடுத்துக. 

பனர் லறுத்ே சற்கூறுகள்  

(User defind Functions) 

அப்பு லருத்ே சற்கூறுக   

(System or built-in Function) 

                       

            

                         

                        

                                                 

                           

            

                  

                         
 

4 

அணிகர பற்றி சிறு குறிப்பு லக. 

அணி ன்பது எ ேவு லக சஶர்ந்ே (எ ஶதிரிஶன) என்றுக்கு ற்பட்ை திப்புகர எரு 

அணியின் ஶறியில் ேக்கி லப்பேஶகும்.  

PHP-ல்மூன்று லகஶன அணிகள் உள்ரன.  

 சுட்டு ண்கள் கஶண்ை அணி (Indexed Arrays)  

 ேஶைர்புருத்ே அணிகள் (Associative Arrays)  

 பய பரிஶை அணிகள் (Multi-Dimensional Arrays)  

5 

முன் லறுக்கப்பட்ை அல்யது அப்பு அல்யது உள்ளிைந்ே சற்கூறுகர பற்றி சிறு குறிப்பு 

லக 

                                                .               

                                                      .           

                                 .                       

                . 
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பகுதி – ஈ 

IV. ஒரு ப க அரவில் விடைளி கவும் 

1 

PHP-ல் சற்கூறின் கருத்துருக்கர விலரி. 

  ரும்    ன நி   க்க ஶழிகளி  எரு நி லி  உள்ர எரு ேஶகுதியின் எரு பகுதி குறிப்பிட்ை 

ச    டு பணிக   ச கிமது. (  ர்த்ே , சற்படு து  , நீக்கு   கைக்கீடு      ன்ம  ). 

இந்ே பகுதி (Segment) சற்கூறு ன்று அ  க்கப்படுகிமது. எரு சற்கூறு ன்பது எரு ல   து   

நி   அயயது எரு நி லி  உள்ர ச மு   ஆகும். எரு சற்கூ  னது சற்கூறு அ  ப்பின் 

மூயம் சற்படுத்ேப்படுகிமது. ற்றும் அச்சற்கூ  னது ந்ே   வு ல   திப்பு  யும் திருப்பி 

அனுப்பும். அயயது அந்ே நி      ர்ந்ே பகுதியிய உள்  அ  க்கப்படும் சற்கூற்றிற்கு   ற்று 

திப்   அனுப்பும்.  

சற்கூறுக   கீ கண்ை  று மூன்று ல     க பிரிக்க  ம்  

1. பனர் லறுத்ே சற்கூறுகள் (User defined Functions)  

2. முன் லறுக்கப்பட்ை அ யது அ  ப்பு அ யது உள்ளி  ந்ே சற்கூறுகள் (Pre-defined or 

System or built-in Function)  

3. அ புருக்க   கஶண்ை சற்கூறுகள் (Parameterized Function) 

 பனர் லறுத்ே சற்கூறுகள் (User defined Functions)  

பனர் லறுத்ே சற்கூறுகள் ற்கனல உள்ர நிலின் ேஶகுதிக்குள் பனர் சஶந்ேஶக 

எரு குறிப்பிட்ை சல்பஶடுகர ழுதும் லசதி அளிக்கிமது. நியர் பனர் லறுத்ே 

சற்கூறுகர உருலஶக்குலேற்கஶன இண்டு முக்கிஶன படிநியகள்.  

 சற்கூறு அறிவிப்பு (Function Declaration)  

 சற்கூறின அறத்ேல் (Function Calling):  

 முன் லறுக்கப்பட்ை அ யது அ  ப்பு அ யது உள்ளி  ந்ே சற்கூறுகள்  

(Pre-defined or System or built-in Function)  

PHP-  உள்ர மக்கு   700 க்கு   ற்பட்ை உள்ளி  ந்ே சற்கூறுகள் ப   று வி   ன 

பணிக   ச கிமது. இந்ே உள்ளி  ந்ே சற்கூறுகள் பிச்பி நிறுவும்   ன்பஶருள் 

ேஶகுப்பி  உள்ரன.                                            . 

                        . 

 அ புருக்க   கஶண்ை சற்கூறுகள் (Parameterized Function) 

அரபுருக்கர கஶண்டுள்ர சற்கூறுகள் ன்பது அர ருக்கள் (அ) சலுருபுகர கஶண்ை 

சற்கூமஶகும். அரபுருக்கர சலுருபுகள் ன்றும் அறக்கயஶம். இது ஶறிகர பஶன்று 

இருக்கும். 
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பனர் லருத்ே சற்கூறுகள் பற்றி டுத்துக்கட்டுைன் விரிலஶக ழுதுக. 

 பனர் லறுத்ே சற்கூறுகள் (User defined Functions)  

பனர் லறுத்ே சற்கூறுகள் ற்கனல உள்ர நிலின் ேஶகுதிக்குள் பனர் சஶந்ேஶக 

எரு குறிப்பிட்ை சல்பஶடுக              ழுதும் லசதி அளிக்கிமது. 

                                       . நியர் பனர் லறுத்ே 

சற்கூறுகர உருலஶக்குலேற்கஶன இண்டு முக்கிஶன படிநியகள்.     சற்கூறு 

அறிவிப்பு (Function Declaration), சற்கூறின அறத்ேல் (Function Calling). 

 சற்கூறு அறிவிப்பு (Function Declaration)  

எரு பனர் லறுத்ே சற்கூறு ‚Function‛ ன்ம சிமப்பு சஶல்ய முன்னஶட்ைஶக 

கஶண்டிருக்கும். பனர் சற்கூறின் ேஶகுதிக்குள் ந்ே விேஶன ேனிப்பனஶக்கப்பட்ை 

ேருக்கங்கர ழுே முடியும். 

கட்ைர அப்பு (Syntax)  

function functionName()  

{ 

Custom Logic code to be executed;  

} 

 சற்கூறின அறத்ேல் (Function Calling):  

எரு சற்கூறு லறுக்கப்பட்ைதும் அது சற்கூறு அறத்ேல் மூயம் சல்படுத்ேப்படுகிமது. 

நியர், நிலின் குறிப்பிட்ை நிலினுள் சற்கூற்ம அறக்க லண்டும் 

கட்ைர அப்பு (Syntax)  

functionName();  

டுத்துக்கஶட்டு  

<?php  

function insertMsg()  

{  

echo ‚Student Details Inserted Successfully!‛;  

} 

insertMsg(); // call the function  

?> 

3 

பய பரிஶை அணி பற்றி விரிலஶக ழுதுக. 

எரு பய பரிஶை அணி ன்பது என்று அல்யது அேற்கு ற்பட்ை அணிகர கஶண்ை எரு அணி ஆகும். 

PHP-ல் பல்லறு லகஶன (அ) அரவுள்ர பய பரிஶை அணிகர உருலஶக்க அல்யது புரிந்து 

கஶள்ர முடியும். அேஶலது இண்டு மூன்று நஶன்கு ந்து (அ) அேற்கும் அதிகஶன அரவுள்ர பரிஶை 

அணிகர உருலஶக்கயஶம். ஆனஶல் பனர் மூன்றுக்கும் அதிகஶன பரிஶைங்கர அல்யது 

நியகர கஶளுலது கடினம்.  

(.கஶ)  

<?php // A two-dimensional array  

$student=array ( array(‚Iniyan‛,100,96), array(‚Kavin‛,60,59), array(‚Nilani‛,1313,139) );  

echo $$student[0][0].‛: Tamil Mark: ‚.$student [0][1].‛. English mark: ‚.$student [0] [2].‛<br>‛;  

echo $$student[1][0].‛: Tamil Mark: ‚.$student [1][1].‛. English mark: ‚.$student [1][2].‛<br>‛;  

echo $$student[2][0].‛: Tamil Mark: ‚.$student [2][1].‛. English mark: ‚.$student [2] [2].‛<br>‛;  

?> 
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அணி ற்றும் அேன் லககர விலரி. 

அணி ன்பது எ ேவு லக சஶர்ந்ே (எ ஶதிரிஶன) என்றுக்கு ற்பட்ை திப்புகர எரு 

அணியின் ஶறியில் ேக்கி லப்பேஶகும்.  

PHP-ல் மூன்று லகஶன அணிகள் உள்ரன.  

 சுட்டு ண்கள் கஶண்ை அணி (Indexed Arrays)  

 ேஶைர்புருத்ே அணிகள் (Associative Arrays)  

 பய பரிஶை அணிகள் (Multi-Dimensional Arrays)  

சுட்டு  கள் கஶண்ை அணி (Indexed Arrays)  

‘array’ ன்ம சிமப்பு சஶல்ய பன்படுத்தி லறுக்கப்பட்ை ஶறி. நரில் அணியில் உள்ர 

ஶறியின் எவ்லஶரு உறுப்புக்கும் 0-ல் ேஶைங்கி n-1 ல் முடியும் சுட்ைண் திப்பிைப்படுகிமது. பனர் 

அணியின் ப ேஶைர்ந்து அேன் சுட்ைண்ையும் பன்படுத்தி அணியின் உறுப்புக்கர 

அணுக மு யும்.  

கட்ைர அப்பு (Syntax)  

Array defines with the keyword array()  

அணிஶனது array() ன்ம சிமப்பு சஶல்லுைன் லறுக்கபடுகிமது. 

ேஶைர்புருத்ே அணிகள் (Associative Arrays) 

ேஶைர்புருத்ே அணிகள் ன்பது திமவும் (Key) திப்பும் (Value) இைந்ே ேவு கட்ைப்பஶகும். 

நரில் அணியில் (Linear array) ேவுகர ேக்கி லப்பேற்கு பதியஶக ேஶைர்புருத்ே அணிகர 

கஶண்டு ேவுகர ேக்கி லக்கயஶம்.  

கட்ைர அப்பு (Syntax)  

Associative Arrays Syntax  

array(key=>value,key=>value,key=>value,etc.);  

key = Specifies the key (numeric or string)  

value = Specifies the value  

பய பரிஶை அணிகள் (Multi-Dimensional Arrays)  

எரு பய பரிஶை அணி ன்பது என்று அல்யது அேற்கு ற்பட்ை அணிகர கஶண்ை எரு அணி 

ஆகும். PHP-ல் பல்லறு லகஶன (அ) அரவுள்ர பய பரிஶை அணிகர உருலஶக்க அல்யது 

புரிந்து கஶள்ர முடியும். அேஶலது இண்டு மூன்று நஶன்கு ந்து (அ) அேற்கும் அதிகஶன அரவுள்ர 

பரிஶை அணிகர உருலஶக்கயஶம். ஆனஶல் பனர் மூன்றுக்கும் அதிகஶன பரிஶைங்கர 

அல்யது நியகர கஶளுலது கடினம்.  

கட்ைர அப்பு (Syntax) 

$ Array _variable = array (  

array (‚ value 1,value 2, ,““.. )  

array (‚ value 1,value 2, ,““.. )  

); 
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சுட்டு ண்கள் கஶண்ை அணி ற்றும் ேஶைர்புருத்ே அணி விலரி. 

சுட்டு  கள் கஶண்ை அணி (Indexed Arrays)  

‘array’ ன்ம சிமப்பு சஶல்ய பன்படுத்தி லறுக்கப்பட்ை ஶறி. நரில் அணியில் உள்ர 

ஶறியின் எவ்லஶரு உறுப்புக்கும் 0-ல் ேஶைங்கி n-1 ல் முடியும் சுட்ைண் திப்பிைப்படுகிமது. பனர் 

அணியின் ப ேஶைர்ந்து அேன் சுட்ைண்ையும் பன்படுத்தி அணியின் உறுப்புக்கர 

அணுக மு யும்.  

கட்ைர அப்பு (Syntax)  

Array defines with the keyword array()  

அணிஶனது array() ன்ம சிமப்பு சஶல்லுைன் லறுக்கபடுகிமது. 

(.கஶ)  

<?php $teacher_name=array(‚Iniyan‛, ‚Kavin‛, ‚Nilani‛); 

echo‚The students name are‚.$teacher_name[0].‚,‚.$$teacher_name[1].‚and‚.$teacher_name[2]. ‚.‛;  

?> 

ேஶைர்புருத்ே அணிகள் (Associative Arrays) 

ேஶைர்புருத்ே அணிகள் ன்பது திமவும் (Key) திப்பும் (Value) இைந்ே ேவு கட்ைப்பஶகும். 

நரில் அணியில் (Linear array) ேவுகர ேக்கி லப்பேற்கு பதியஶக ேஶைர்புருத்ே அணிகர 

கஶண்டு ேவுகர ேக்கி லக்கயஶம்.  

கட்ைர அப்பு (Syntax)  

Associative Arrays Syntax  

array(key=>value,key=>value,key=>value,etc.);  

key = Specifies the key (numeric or string)  

value = Specifies the value  

(.கஶ)  

<?php  

$Marks=array(‚Student1‛=>‚35‛,‚Student2‛=>‚17‛,‚Student3‛=>‚43‛);  

echo ‚Student1 mark is‛ . $Marks[‘Student1’] . ‚ is eligible for qualification‛;  

echo ‚Student2 mark is‛ . $Marks[‘Student2’] . ‚ is not eligible for qualification‛;  

?> 
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பகுதி – அ 

I. சரிஶன விைத் ேர்ந்ேடுத்து ழுதுக 

1 

பின்லரும் PHP குறிமுமக்கு லளியீடு ன்னலஶக இருக்கும்?  

<?php 

$x; 

print ‚hi‛; 

else  

print ‚how are u‛;  

?>  

அ) how are u        ஆ) hi         இ) பிற           ஈ) லளியீடு தும் இல்ய 

2 

பின்லரும் PHP குறிமுமக்கு லளியீடு ன்னலஶக இருக்கும்?  

<?php 

$x = 0; 

if ($x++) print ‚hi‛;  

else 

print ‚how are u‛; 

?>  

அ) hi     ஆ) லளியீடு தும் இல்ய      இ) பிற     ஈ) how are u 

3 

பின்லரும் PHP குறிமுமக்கு லளியீடு ன்னலஶக இருக்கும்?  

<?php 

$x ; 

if ($x==0) print ‚hi‛;  

else  

print ‚how are u‛;  

print ‚hello‛  

?>  

அ) how are u hello        ஆ) hig hello        இ) hi       ஈ) லளியீடு தும் இல்ய 

4 
இண்டு ேர்வுகளில் எரு ேர்வின சல்படுத்ே ந்ே கூற்று ழுே பன்படுகிமது?  

அ) if கூற்று     ஆ) if else கூற்று      இ) then else கூற்று     ஈ) else one கூற்று  

5 

பின்லரும் PHP குறிமுமக்கு லளியீடு ன்னலஶக இருக்கும்?  

<?php  

$a= ‚‛ ;  

if ($a) print ‚all‛;  

if else  

print ‚some‛;  

?>  

அ) All       ஆ) some        இ) பிற       ஈ) லளியீடு தும் இல்ய 

6 

பின்லரும் PHP குறிமுமக்கு லளியீடு ன்னலஶக இருக்கும்?  

<?php  

$a= ‚ ‛ ;  

if ($a)  

print ‚all‛;  

else  

print ‚some‛;  

?>  

அ) All        ஆ) some       இ) பிற       ஈ) லளியீடு தும் இல்ய 
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7 

பின்லரும் PHP குறிமுமக்கு லளியீடு ன்னலஶக இருக்கும்?  

<?php  

$x= 10;  

$y= 20;  

if ($x>$y+$y!=3)  

print ‚hi‛;  

else  

print ‚how are u‛;  

?>  

அ) how are u        ஆ) hi       இ) பிற         ஈ) லளியீடு தும் இல்ய 

8 

பின்லரும் PHP குறிமுமக்கு லளியீடு ன்லஶக இருக்கும்?  

<?php  

$x= 10;  

$y= 20;  

if ($x>$y&&1||1)  

print ‚hi‛;  

else  

print ‚how are u‛;  

?>  

அ) how are u        ஆ) hi       இ) பிற         ஈ) லளியீடு தும் இல்ய 

9 

பின்லரும் PHP குறிமுமக்கு லளியீடு ன்னலஶக இருக்கும்?  

<?php  

if (-100)pring ‚hi‛;  

else  

print ‚how are u‛;  

?>  

அ) how are u        ஆ) hi       இ) பிற          ஈ) லளியீடு தும் இல்ய 

பகுதி – ஆ 

II. மூன்று லரிகளில் விைளிக்கவும் 

1 

நிபந்ேன கூற்ம லறு  

எரு குறி பிட்ை  நி  ே  யி  அடிப்ப  யில் ப  ர் விரும்பும் ல  யில் � ரி அல்யது   று   

 தி பிடும்   ளிப்பஶடுகளி   டி த்தில்        நி    க   உரு  க்கயஶம்  ற்றும் இந்ே 

முடிவுகளி  அடிப்ப  யில் சிய   ல்க  ச்   ய்யஶம். 

2 

if கூற்ம லறு 

If கூற்று ன்பது எ று அல்யது அ ற்கு   ற்பட்ை கூற்றுக   எரு குறிபட்ை நி ந்ே  யி  

அடிப்ப   ல்    ர் விரும்பும் ல  யில்   ல்படுத்து ேஶகும். 

3 

if else கூற்று ன்மஶல் ன்ன? 

if else கூற்று ன்பது என்று அல்யது அேற்கு ற்பட்ை கூற்றுகர எரு குறிப்பிட்ை நிபந்ேனயின் 

அடிப்பையில் பனர் விரும்பும் லகயில் சல்படுத்துலேஶகும். நிபந்ேன சரி னில் If குறியீட்டின் 

ேஶகுதி சல்படுத்ேப்படும் ேலறு னில் else ேஶகுதி சல்படுத்ேப்படும். 

4 

நிபந்ேன கூற்றுகர பட்டிலிடு. 

if கூற்று  

if“else கூற்று  

if“elseif““else கூற்று  

switch கூற்று 
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5 

if else கூற்றின் கட்ைர அப்ப ழுதுக. 

if (condition)  

{  

Execute statement(s) if condition is true;  

} 

else  

{ 

Execute statement(s) if condition is false;  

} 

6 

PHP ல் if“.elseif“..else கூற்றின லறு 

If – elseif – else கூற்று ன்பது if – else கூற்றுகளின் கயலஶகும்.   து அடுக்கு ன்றும் 

அறக்கப்படுகின்மது. அடுக்குகள் என்றுக்கு ற்பட்ை வினவுகர கஶண்ை சல்பஶடுகர 

லறுக்கும் கூற்றுகர என்றிைக்கப் பன்படுகிமது. இங்க என்றுக்கு ற்பட்ை 

நிபந்ேனகரஶய் சஶதிக்க முடியும் லும் சஶதிக்கப்பட்ை நிபந்ேனயின் முடிவின் அடிப்பையில் 

சல் அயும். 

7 

Switch கூற்றின் பன் ன்ன? 

Switch கூற்று பல்லறு நிபந்ேனகளின் அடிப்பையில் பல்லறு சல்கர சல்கர 

சய்பன்படுகிமது 

8 

Switch கூற்றின் கட்ைர        ழுதுக. 

switch (n)  

{  

  case label1:  

         code to be executed if n=label1;  

         break;  

case label2:  

         code to be executed if n=label2;  

         break;  

case label3:  

         code to be executed if n=label3;  

         break;  

...  

default:  

        code to be executed if n is different from all labels;  

} 

9 

if and if else கூற்ம லறுபடுத்துக. 

if     if else     

       if            

         . 

if      else               

         . 

                      if     

            . 

                if          

      else                  . 
 

பகுதி – இ 

III. எரு பத்திரவில் விைளிக்கவும் 

1 

நிபந்ேன கூற்றின் சிமப்பில்புகர விலரி.  

                                                               

      . 

                                                        . 

    PHP                                       . 
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2 

if elseif else கூற்றின் பன்கர ழுதுக. 

                                                           

         . 

       if else                      . 

                                               if elseif else 

        . 

3 

Switch ற்றும் if else கூற்றின லறுபடுத்துக. 

Switch     if else கூற்  

                           

                      . 

                              

           .  

                               

     

                              

           . 

               break         

                 case          

                       

if else     ,          if     

                  else     

               . 
 

4 

Switch கூற்றின பற்றி சிறு குறிப்பு ழுதுக. 

Switch கூற்று பல்லறு நிபந்ேனகளின் அடிப்பையில் பல்லறு சல்கர சய் பன்படுகிமது. 

Switch கூற்றில் என்றுக்கு ற்பட்ை திப்புகர எ நத்தில் சஶதிக்க முடியும்.           

                         .                break               

           case                                . 

switch (n)  

{  

  case label1:  

         code to be executed if n=label1;  

         break;  

case label2:  

         code to be executed if n=label2;  

         break;  

case label3:  

         code to be executed if n=label3;  

         break;  

...  

default:  

        code to be executed if n is different from all labels;  

} 

5 

if statement ற்றும் if elseif கூற்றின லறுபடுத்துக. 

if     if elseif     

       if                     .       if else                 

                            

        

                             

                           . 

                     if     

                  .            

    . 

                          

                        

            . 
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பகுதி – ஈ 

IV. எரு பக்க அரவில் விைளிக்கவும் 

1 

PHP ல் நிபந்ேன கூற்றின் சல்பஶடுகர விலரி  

எரு குறி பிட்ை  நி  ே  யி  அடிப்ப  யில் ப  ர் விரும்பும் ல  யில் � ரி அல்யது   று   

 தி பிடும்   ளிப்பஶடுகளி   டி த்தில்        நி    க   உரு  க்கயஶம்  ற்றும் இந்ே 

முடிவுகளி  அடிப்ப  யில் சிய   ல்க  ச்   ய்யஶம். 

 if கூற்று  

 if“else கூற்று  

 if“elseif““else கூற்று  

 switch கூற்று 

 if கூற்று 

If கூற்று ன்பது எ று அல்யது அ ற்கு   ற்பட்ை கூற்றுக   எரு குறிபட்ை நி ந்ே  யி  

அடிப்ப   ல்    ர் விரும்பும் ல  யில்   ல்படுத்து ேஶகும். 

 if“else கூற்று 

if else கூற்று ன்பது என்று அல்யது அேற்கு ற்பட்ை கூற்றுகர எரு குறிப்பிட்ை நிபந்ேனயின் 

அடிப்பையில் பனர் விரும்பும் லகயில் சல்படுத்துலேஶகும். நிபந்ேன சரி னில் If 

குறியீட்டின் ேஶகுதி சல்படுத்ேப்படும் ேலறு னில் else ேஶகுதி சல்படுத்ேப்படும். 

 if“elseif““else கூற்று 

If – elseif – else கூற்று ன்பது if – else கூற்றுகளின் கயலஶகும்.   து அடுக்கு ன்றும் 

அறக்கப்படுகின்மது. அடுக்குகள் என்றுக்கு ற்பட்ை வினவுகர கஶண்ை சல்பஶடுகர 

லறுக்கும் கூற்றுகர என்றிைக்கப் பன்படுகிமது. இங்க என்றுக்கு ற்பட்ை 

நிபந்ேனக   சஶதிக்க முடியும் லும் சஶதிக்கப்பட்ை நிபந்ேனயின் முடிவின் அடிப்பையில் 

சல் அயும். 

 switch கூற்று 

Switch கூற்று பல்லறு நிபந்ேனகளின் அடிப்பையில் பல்லறு சல்கர சய் 

பன்படுகிமது. Switch கூற்றில் என்றுக்கு ற்பட்ை திப்புகர எ நத்தில் சஶதிக்க முடியும். 

                                   .                break     

                     case                                . 

2 

Switch கூற்றின ேகுந்ே டுத்துக்கஶட்டுைன் விரிலஶக விலரி. 

 Switch கூற்று பல்லறு நிபந்ேனகளின் அடிப்பையில் பல்லறு சல்கர சய் 

பன்படுகிமது.  

 Switch கூற்றில் என்றுக்கு ற்பட்ை திப்புகர எ நத்தில் சஶதிக்க முடியும்.  

 Switch கூற்றில்                                .  

 Switch கூற்றி          break                          case          

                      . 

Switch கூற்றின் கட்ைர       

switch (n)  

{  

  case label1:  

         code to be executed if n=label1;  

         break;  

case label2:  

         code to be executed if n=label2;  

         break;  

case label3:  

         code to be executed if n=label3;  

         break;  

default:  
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        code to be executed if n is different from all labels;  

} 

          

<?php  

$favcolor = ‚red‛;  

switch ($favcolor)  

{  

    case ‚red‛:  

        echo ‚Your favorite color is red!‛;  

        break;  

    case ‚blue‛:  

        echo ‚Your favorite color is blue!‛;  

        break;  

    case ‚green‛:  

        echo ‚Your favorite color is green!‛;  

        break;  

    default:  

        echo ‚Your favorite color is neither red, blue, nor green!‛;  

} 

?> 

3 

PHP ல் நிபந்ேன கூற்றுகள் லய சய்யும் விேத்ே விரக்குக. 

எரு குறி பிட்ை  நி  ே  யி  அடிப்ப  யில் ப  ர் விரும்பும் ல  யில் � ரி அல்யது   று   

 தி பிடும்   ளிப்பஶடுகளி   டி த்தில்        நி    க   உரு  க்கயஶம்  ற்றும் இந்ே 

முடிவுகளி  அடிப்ப  யில் சிய   ல்க  ச்   ய்யஶம். 

 if கூற்று  

 if“else கூற்று  

 if“elseif““else கூற்று  

 switch கூற்று 

 if கூற்று 

If கூற்று ன்பது எ று அல்யது அ ற்கு   ற்பட்ை கூற்றுக   எரு குறிபட்ை நி ந்ே  யி  

அடிப்ப   ல்    ர் விரும்பும் ல  யில்   ல்படுத்து ேஶகும். 

 if“else கூற்று 

if else கூற்று ன்பது என்று அல்யது அேற்கு ற்பட்ை கூற்றுகர எரு குறிப்பிட்ை நிபந்ேனயின் 

அடிப்பையில் பனர் விரும்பும் லகயில் சல்படுத்துலேஶகும். நிபந்ேன சரி னில் If 

குறியீட்டின் ேஶகுதி சல்படுத்ேப்படும் ேலறு னில் else ேஶகுதி சல்படுத்ேப்படும். 

 if“elseif““else கூற்று 

                                                          

         .       if else                      .                

                               if elseif else         . 

 switch கூற்று 

Switch கூற்று பல்லறு நிபந்ேனகளின் அடிப்பையில் பல்லறு சல்கர சய் 

பன்படுகிமது. Switch கூற்றில் என்றுக்கு ற்பட்ை திப்புகர எ நத்தில் சஶதிக்க முடியும். 

                                   .                break     

                     case                                . 
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4 

if elseif else கூற்ம ேகுந்ே டுத்துக்கஶட்டுைன் விரக்குக. 

If – elseif – else கூற்று ன்பது if – else கூற்றுகளின் கயலஶகும். இங்க என்றுக்கு ற்பட்ை 

நிபந்ேனகரஶய் சஶதிக்க முடியும் லும் சஶதிக்கப்பட்ை நிபந்ேனயின் முடிவின் அடிப்பையில் 

சல் அயும்.  

கட்ைர அப்பு  

if (1stcondition)  

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

elseif(2ndcondition)  

{   Execute statement(s) if 2ndcondition is true;   } 

else  

{   Execute statement(s) if both conditionsarefalse;   }  

.கஶ  

<?php  

$Pass_Mark=35;  

$first_class=60;  

$Student_Mark=70;  

if ($Student_Mark>= $first_class) 

{  echo ‚The Student is eligible for the promotion with First Class‛;  } 

elseif ($Student_Mark>= $Pass_Mark) 

{  echo ‚The Student is eligible for the promotion‛; } 

else  

{  echo ‚The Student is not eligible for the promotion‛;  }  

?> 

5 

PHP ன் if else கூற்ம டுத்துக்கஶட்டுைன் விரக்குக 

if else கூற்று ன்பது என்று அல்யது அேற்கு ற்பட்ை கூற்றுகர எரு குறிப்பிட்ை நிபந்ேனயின் 

அடிப்பையில் பனர் விரும்பும் லகயில் சல்படுத்துலேஶகும். நிபந்ேன சரி னில் If குறியீட்டின் 

ேஶகுதி சல்படுத்ேப்படும் ேலறு னில் else ேஶகுதி சல்படுத்ேப்படும். 

கட்ைர அப்பு  

if (condition)  

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

else  

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

.கஶ  

<?php  

$Pass_Mark=35;  

$Student_Mark=70;  

if ($Student_Mark>= $Pass_Mark) 

{ echo ‚The Student is eligible for the promotion‛; } 

else  

{ echo ‚The Student is not eligible for the promotion‛; }  

?> 
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பகுதி – அ 

I. சரிஶன விைத் ேர்ந்ேடுத்து ழுதுக 

1 
பித்திகஶக அணிகளுக்கஶக ட்டு பன்படுத்ேப்படும் ைக்கு  

அ) While         ஆ) Do while        இ) for     ஈ) foreach 

2 

எரு குறிப்பிட்ை ேைல ைக்கின மீண்டும் மீண்டும் சல்படுத்தும் ைக்கின வ்லஶறு 

அறக்கப்படுகிமது.  

அ) லம்பற்ம ைக்கு (Unbounded)     ஆ) லம்புக்குட்பட்ை ைக்கு (Bounded)  

இ) While ைக்கு         ஈ) for ைக்கு 

3 

கஶடுக்கப்பட்ை நிபந்ேன கஶலயின் திப்பு பூலின் (சரி) ஆக இருந்ேஶல் ைக்கின் கூற்றுகள் 

சல்படுத்ேப்படும் ேலறு னில் ைக்கு முடிவுக்கு லரும் ந்ே ைக்கு இவ்லஶறு சல்படுகிமது.  

அ) for ைக்கு    ஆ) while ைக்கு     இ) foreach ைக்கு    ஈ) ற்கண்ை அனத்தும் 

4 
for ($ x=0; $ x<5; x++) echo ‚Hai‛ ய கஶடுக்கப்பட்ை ைக்கு த்ேன மும இங்கும்?  

அ) 5         ஆ) 4         இ) 3          ஈ) 2 

5 

பின்லரும் PHP குறிமும சல்படுத்தும் பஶது உயவியில் வ்லஶறு ேஶன்றும்  

<?php  

for ($counter = 20; $counter < 10; $counter++){  

echo ‚Welcome to Tamilnadu ‚;  

} 

echo ‚Counter is: $counter‛;  

?>  

அ) Welcome to Tamilnadu                       ஆ) Counter is: 20  

இ) Welcome to Tamilnadu Cunter is: 22     ஈ)              

6 

பின்லரும் PHP குறிமும சல்படுத்தும் பஶது உயவியில் வ்லஶறு ேஶன்றும்  

<?php  

for ($counter = 10; $counter < 10; $counter = $counter + 5){  

Echo ‚Hello‛;  

?>  

அ) Hello Hello Hello Hello Hello   ஆ) Hello Hello Hello        இ) Hello      ஈ) ற்கண்ை துவும் இல்ய 

7 
PHP த்ேன லகஶன ைக்கு நுட்பங்கர ஆேரிக்கிமது. 

அ) for ைக்கு            ஆ) while ைக்கு      இ) foreach ைக்கு      ஈ) ற்கண்ை அனத்தும் 

8 

பின்லரும் PHP குறிமுமக்கு லளியீடு ன்னலஶக இருக்கும்?  

<? php  

$count=12;  

do{  

printf(‚%d squared=%d<br>‛,  

$count, pow($count,2));  

} while($count<4);  

?>  

அ) 12 squared 141     ஆ) 12 squared=141      இ) ‚12 squared=141‛     ஈ) இக்க நப்பிற 
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9 

பின்லரும் PHP குறிமுமக்கு லளியீடு ன்னலஶக இருக்கும்?  

<?php  

for ($x = 1; $x<10; ++$x)  

{  

print ‚*\t‛;  

}  

?>  

அ) **********        ஆ) *********        இ) ************        ஈ) முடிவில்யஶ ைக்கு 

10 

பின்லரும் PHP குறிமுமக்கு லளியீடு ன்னலஶக இருக்கும்?  

<?php  

for ($x = -1; $x < 10;--$x)  

{  print $x;  }  

?>  

அ) 123456713910412   ஆ) 123456713910    இ) 1234567139104   ஈ) முடிவில்யஶ ைக்கு 

பகுதி – ஆ 

II. மூன்று லரிகளில் விைளிக்கவும் 

1 

ைக்கு கட்ைப்ப லறு. 

PHPன் ை கு கட்ை  ப்பு ன்பது எரு சுறற்சி கட்டுப்  ட்டு கட்ை  ப்  கும். இது எரு நில் ேஶகுதி   

குறிப்பிட்ை �       மீண்டும் மீண்டும்   ல்படுத்தும். குறிப்பிட்ை � ை     மீண்டும் மீண்டும் 

  ல்படுத்தும் ை      ‛லம்பு   ை குக ‛ (Bounded Loops) ன்றும் அ  க்   ம். 

2 

for ைக்க லறு. 

for ைக்கு குறிமும ேஶகுதி குறிப்பிட்ை ேைல சல்படுத்ே உேவுகிமது. நிர்ய  முன்       

த் ன மு   ை கின   ல்படுத் ப்பை   ண்டும் ன்ப  � அறி திரு   ல் for ை கின 

பன்படுத்   ம். 

3 
foreach ைக்கு ன்பது ன்ன? 

foreach ைக்கு PHP-ல் மிகவும் பித்திகஶன என்மஶகும். இது அணிகளுைன் ட்டு சல்படுகிமது. 

4 

ைக்கு அப்புகர பட்டிலிடு. 

 for ை கு  

 While ை கு  

 foreach ை கு  

 Do While ை கு 

5 

for ைக்கின் கட்ைர அப்ப ழுதுக. 

for (init counter; test counter; increment counter)  

{  

code to be executed;  

} 

6 

foreach ைக்கின் கட்ைர அப்ப ழுதுக. 

foreach ($array as $value)  

{  

code to be executed;   

} 

7 

while ைக்கின் கட்ைர அப்ப ழுதுக. 

while (condition is true)  

{   

code to be executed;   

} 
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8 

do while ைக்கின் கட்ைர அப்ப ழுதுக. 

do  

{  

code to be executed;  

} while (condition is true); 

9 

for ைக்கு ற்றும் foreach ைக்கின எப்பிடுக. 

for ைக்கு foreach ைக்  

                         .                        
 

10 

foreach ைக்கின் பன விலரி 

 foreach ைக்கு அணிகளில் பன்மும சல்படுத்ே ளிேஶன லழி லறங்குகிமது.  

 இது அணிகளுைன் ட்டு சல்படுகிமது.  

                                                     . 

பகுதி – இ 

III. எரு பத்திரவில் விைளிக்கவும் 

1 

ைக்கு அப்பின் சிமப்பில்புகர ழுதுக. 

PHPன் ை கு கட்ை  ப்பு ன்பது எரு சுறற்சி கட்டுப்  ட்டு கட்ை    கும். இது எரு நில் ேஶகுதி   

குறிப்பிட்ை �       மீண்டும் மீண்டும்   ல்படுத்தும். குறிப்பிட்ை �       மீண்டும் மீண்டும் 

  ல்படுத்தும் ை      ‛லம்பு   ை    ‛ (Bounded Loops) ன்றும் அ       . PHP   ன்கு 

ல      ை      லற குகிமது.  

● for ை கு ● While ை கு ● foreach ை கு ● Do While ை கு 

2 

ைக்கு அப்பின் பன்கர ழுதுக. 

                                             . 

                                            . 

                                              . 

3 

foreach ற்றும் While ைக்கின லறுபடுத்துக. 

foreach ைக்கு While ைக்  

                           

                  . 

                        

              . 

                        

                     . 

                             

   ( )                        . 
 

4 

Do while ைக்கின பற்றி சிறு குறிப்பு லக. 

do“while ைக்கு ப்பஶதும் while ைக்க பஶன்ம சல்படும். ஆனஶல், கஶடுக்கப்பட்ை நில் 

ேஶகுதி நிபந்ேன சஶதிப்பேற்கு முன்னர் எ எரு முமனும் சல்படுத்தும். அேஶலது, இங்க 

நிபந்ேன, ைக்கின் இறுதியில் ட்டு சஶதிக்கப்படுகிமது. 

5 

While ற்றும் Do while ைக்கின லறுபடுத்துக. 

while ைக்கு do while ைக்  

                                  

                               

            . 

                               

                             

                   

                      ஆ  .                         ஆ  . 
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பகுதி – ஈ 

IV. எரு பக்க அரவில் விைளிக்கவும் 

1 

ைக்கு கட்ைப்ப விலரி. 

 for ை கு  

for (init counter; test counter; increment counter)  

{  

code to be executed;  

} 

 foreach ை கு  

foreach ($array as $value)  

{  

code to be executed;   

} 

 While ை கு  

while (condition is true)  

{   

code to be executed;   

} 

 Do While ை கு 

while (condition is true)  

{   

code to be executed;   

} 

2 

foreach ைக்கின விரிலஶக விலரி. 

foreach ைக்கு PHP-ல் மிகவும் பித்திகஶன என்மஶகும். இது அணிகளுைன் ட்டு சல்படுகிமது. 

இது அணிகளுைன் ட்டு சல்படுகிமது. ைக்கின் சுறற்சிஶனது அணியில் உள்ர எவ்லஶரு திமவு 

இை திப்ப பஶருத்ேது. ைக்கின் எவ்லஶரு சுறற்சியின் பஶதும் நைப்பு அணி உறுப்பின் திப்பஶனது 

$value ஶறியில் இருத்ேப்படுகிமது. ற்றும் அணியின் சுட்டு எவ்லஶரு திப்பஶக அணியின் உறுப்பின் 

இறுதி ல நகர்த்ேப்படுகிமது. 

 

 foreach ை கு             

foreach ($array as $value)  

{  

code to be executed;   

} 

.கஶ  

<?php  

$Student_name = array(‚Magilan‛, ‚Iniyan‛, ‚Nilani‛, ‚Sibi‛, 

‚Shini‛);  

foreach ($Student_name as $value)  

{  

echo ‚$value <br>‛;  

} 

?> 
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3 

Do while ைக்கின் சல்பஶடுகர விலரி. 

do.. while ைக்கு ப்பஶதும் while ைக்க பஶன்ம சல்படும். ஆனஶல், கஶடுக்கப்பட்ை நில் 

ேஶகுதி நிபந்ேன சஶதிப்பேற்கு முன்னர் எ எரு முமனும் சல்படுத்தும். அேஶலது, இங்க 

நிபந்ேன, ைக்கின் இறுதியில் ட்டு சஶதிக்கப்படுகிமது. 

கட்ைர அப்பு  

while (condition is true)  

{  

code to be executed;  

} 

.கஶ  

$Student_count = 10;  

$student_number=1;  

while ($student_number<= $Student_ count)  

{  

echo ‚The student number is: 

$student_number<br>‛;  

$student_number++;  

} 

?> 

4 

for கூற்றின் கருத்துருக்கர விலரி. 

for ைக்கு குறிமும ேஶகுதி குறிப்பிட்ை ேைல சல்படுத்ே உேவுகிமது. நிர்ய  முன்       

த் ன மு   ை கின   ல்படுத் ப்பை   ண்டும் ன்ப  � அறி திரு   ல் for ை கின 

பன்படுத்   ம். 

அரபுருக்கள்  

 ேஶைக்க திப்பு ைக்கின் ேஶைக்க திப்பின இருத்துகிமது.  

 நிபந்ேன: ைக்கின் எவ்லஶரு சுறற்சியின் பஶதும் நிபந்ேன சரிபஶர்க்கப்படும் நிபந்ேன சரி 

னில் ைக்கின் உைற்பகுதி சல்படுத்ேப்படும் நிபந்ேன ேலறு னில் ைக்கு முடிவு பறும்.  

 மிகுப்பு / குமப்பு: ைக்கின் ண்ணிக்க மிகுக்கிமது அல்யது குமக்கிமது.  

 

for ை கு             .கஶ 

for (init counter; test counter; increment counter)  

{  

code to be executed;  

} 

<?php  

for ($i = 0; $i<= 10; $i++)  

{  

echo ‚The number is: $i<br>‛;  

} 

?> 
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5 

அணிகளில் ைக்கின் சல்பஶட்ை விலரி 

 foreach ைக்கு PHP-ல் மிகவும் பித்திகஶன என்மஶகும்.  

 foreach ைக்கு அணிகள் ற்றும் பஶருள்களில் ட்டு சல்படுத்ேப்படுகிமது.  

 foreach ைக்கு அணிகளில் பன்மும சல்படுத்ே ளிேஶன லழி லறங்குகிமது. 

 ைக்கின் சுறற்சிஶனது அணியில் உள்ர எவ்லஶரு திமவு இை திப்ப பஶருத்ேது.  

 ைக்கின் எவ்லஶரு சுறற்சியின் பஶதும் நைப்பு அணி உறுப்பின் திப்பஶனது $value ஶறியில் 

இருத்ேப்படுகிமது.  

 அணியின் சுட்டு எவ்லஶரு திப்பஶக அணியின் உறுப்பின் இறுதி ல நகர்த்ேப்படுகிமது. 

 இேன் லறு ேவு லக ஶறியியஶ (அ) ேஶைக்க திப்பு இருத்ேப்பைஶே ஶறியியஶ பன்படுத்ே 

முற்சி சய்யும் பஶது பிற ன சுட்டும். 

 foreach ை கு             

foreach ($array as $value)  

{  

code to be executed;   

} 

.கஶ  

<?php  

$Student_name = array(‚Magilan‛, ‚Iniyan‛, ‚Nilani‛, ‚Sibi‛, 

‚Shini‛);  

foreach ($Student_name as $value)  

{  

echo ‚$value <br>‛;  

} 

?> 
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பகுதி – அ 

I. சரிொன விடைடத் ததர்ந்மதடுத்து எழுதுக 

1 

ேவின சகரிக்க $-GET ஶறியின நீங்கள் பன்படுத்தும் பஶது, அந்ே ேவின கீழ்கண்ை ஶஶல் 

கஶை முடியும்?  

அ) ஶருமில்ய           ஆ) பனர் ட்டும்         இ) ல்யஶஶலும்        ஈ) ேர்ந்ேடுக்கப்பட்ை சியர். 

2 

............ மும பனர் HTTP விண்ைப்பத்தின் (clients HTTP request) லண்டுகஶள் உைற்பகுதியில் 

உள்ளீட்டுத் ேவுகர சமிக்கும்.  

அ) POST          ஆ) GET        இ) form       ஈ) HTML 

3 
ந்ே உள்ளீட்டு புயத்தில் எஶரு ேர்ல ட்டு ேர்ந்ேடுக்க முடியும்?  

அ) உப்பட்டி               ஆ) ேர்வுப்பட்டி         இ) டிஶ பஶத்ேஶன்         ஈ) லக இழுப்பட்டி 

4 

HTML படிலத்தில் <input type=‛text‛> ன்பேன் பன் 

அ) உ சல்படுத்ே          ஆ) உ உள்ளிை  

இ) உ சல்லுபடிஶக்க     ஈ) உ லளியிை 

5 
Form எட்டின் ந்ே பண்புக்கூறு பனர் பக்க சல்லுபடிஶக்குேலுக்கு உேவுகிமது?  

(அ) Submit          (ஆ) Check         (இ) Validate           (ஈ) Required 

6 
fclose() function சற்கூறில் பன்படுத்ேபடும் அரவுருக்களின் ண்ணிக்க 

அ) 1      ஆ) 2       இ) 3     ஈ) 4 

7 

PHP ன்பது ----- லக ஶழிஶகும்.  

அ) பனர் பக்கம் (client side)        ஆ) சலக பக்கம் (server side)  

இ) பஶருள் பக்கம் (object side)      ஈ) கஶப்பு பக்கம் (file side) 

8 

fopen() சற்கூறு PHP ல் ன்ன சய்கின்மது.  

அ) PHP ல் கஶப்புகர திமக்க உேவுகின்மது         ஆ) சலகத்தின திமக்க உேவுகின்மது  

இ) HTML ல் கஶப்புகர திமக்க உேவுகின்மது        ஈ) கணிப்பஶறியின திமக்க உேவுகின்மது 

9 

PHP கஶப்புகர வ்லஶறு அணுக முடியும்?  

அ) லய உயவி மூயம்            ஆ) HTML கஶப்புகள் மூயம்  

இ) லய சலகம் மூயம்     ஈ) இல அனத்தும் 

10 
இலற்றில் து சலகத்து பன்பஶட்டு ஶழி அல்ய ன்பே கண்ைறிக.  

அ) PHP      ஆ) HTML         இ) ASP      ஈ) JSP 

பகுதி – ஆ 

II.                     

1 

HTML படில உறுப்புகர லறு. 

 HTML படில உ  புகளி  மு கி     கம் பனிரிைமிரு து          கரி ப  கும். 

 இ     வுகள் உ     ட்டி (Textbox), கீழ்லரி  ட்டி (dropdown box)                  (radio 

button) HTML படில உறு புகள் மூ ம்   கரி க பட்டு        கணி    றி கு PHP    ன்ம 

    க கணி    றி நி         ழி    ண்டு அனு ப படுகின்  . 

2 

PHP ல் உள்ர படிலத்ே கஶள்லதில் உள்ர லழிமுமயின லறு. 

                                                               

                       . 

                               . 

                     (text box),           (dropp dpwn) HTML                  

           PHP                                                    . 

3 

PHP-ல் படிலத்ே சல்லுபடிஶக்கல் ன்மஶல் ன்ன? 

சல்லுபடிஶக்கல் (Validation) ன்பது பனஶல், பனர் கணிப்பஶறியிலிருந்து உள்ளீடு சய்ப்பட்ை 

ேவுகர சரிபஶர்க்கும் எரு சயஶகும். 
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4 

PHP ஶழியின ஆேரிக்கும் HTML உறுப்புகர பட்டிலிடு. 

HTML படிலத்ே கட்டுப்படுத்துலதில் பன்படுத்ேப்படும் உறுப்புகள் பின்லருஶறு:  

உ உள்ளீடுகள் (Text inputs) , பஶத்ேஶன்கள் (Buttons), ேர்வுப்பட்டி (Checkbox), டிஶ 

பஶத்ேஶன்(Radio Buttons), கஶப்பு ேர்ந்ேடுத்ேல் (File Select), படில எட்டு (Form Tag) 

5 

HTML ல் உள்ர உபட்டிக்கஶன கட்ைர அப்பின ழுது. 

                         

<input type=‛text‛>    

6 

PHP ல் படிலத்ே கஶள்லே லறு. 

 HTML படில உறுப்புகளில் பனர் உள்ளீடுகர லறங்கி Submit பஶத்ேஶன கிளிக் சய்யும் பஶழுது, 

கஶரிக்க (Request) என்று உருலஶக்கப்பட்டு படில ஏட்டின் Action பண்புக்கூறில் கீழ் 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ர PHP கஶப்பின அைகின்மது.  

 அனத்து உள்ளீட்டு திப்புகளும் எருங்கிைக்கப்பட்டு Post அல்யது GET லழிமும மூயம் 

சலகத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்மது. 

7 

HTML படிலம் ன்மஶல் ன்ன? 

எரு HTML படிலம் ன்பது லயேரத்ே பஶர்லயிடுபலர் மூயம் ேவுகரப் பற்று அேன பின்புயப் 

பன்பஶடுகரஶன (Back End Application) CG1, ASP ஸ்கிரிப்ட் or PHP ஸ்கிரிப்ட் பஶன்மலற்றிற்கு 

அனுப்புகின்மது. 

8 

HTML உள்ளீட்டின் ேனும் இண்டு விதிமுமகர ழுதுக. 

Name (Text Input) : ழுத்துருக்கரயும், லற்று இைலளிகரயும் கட்ைஶஶக கஶண்டிருக்க 

லண்டும்.  

Email (Text Input) : @ ற்றும் .string (சஶங்கர) கட்ைஶஶக கஶண்டிருக்க லண்டும். 

9 

ேர்வுப்பட்டி ற்றும் டிஶ பஶத்ேஶன் லறுபடுத்துக. 

ேர்வுப்பட்டி டிஶ பஶத்ேஶன் 

          என்றிற்கு ற்பட்ை 

திப்பின ேர்வுப்பட்டி    (Check box) 

ேர்ந்ேடுக்க மு   . 

எரு நத்தில் எரு திப்பின      ேஶன் 

                 ( Radio Buttons)  ேர்வு 

சய் முடியும். 
 

10 

கஶப்பு திமப்பு சற்கூறின் ேஶைரிய ழுதுக. 

fopen() ன்பது PHP- உள்ர எரு அப்பு சற்கூமஶகும். இந்ே சற்கூமஶனது சலகத்திலுள்ர எரு 

கஶப்பின திமக்க உேவுகிமது. 

கட்ைர அப்பு  

$file_Object= fopen (‚FileName‛, ‚Read/ WriteMode‛) or die (‚Error Message!‛); 

பகுதி – இ 

III.                      

1 

படிலத்ே கஶள்லதில் உள்ர சிமப்பம்சங்கர ழுது. 

 HTML படில                                             . 

 HTML படில உறுப்புகளில் பனர் உள்ளீடுகர லறங்கி Submit பஶத்ேஶன கிளிக் சய்யும் பஶழுது, 

கஶரிக்க (Request) என்று உருலஶக்கப்பட்டு படில ஏட்டின் Action பண்புக்கூறில் கீழ் 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ர PHP கஶப்பின அைகின்மது.  

 அனத்து உள்ளீட்டு திப்புகளும் எருங்கிைக்கப்பட்டு Post அல்யது GET லழிமும மூயம் 

சலகத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்மது. 

 Method லழிமும ன்பது HTML படில எட்டின் எரு பண்புக்கூமஶகும்.  

 ேலஶனது சலகத்ே அைந்ேவுைன் $-Post ற்றும் $-GET ன்ம இண்டு PHP ஶறிகள் இந்ேத் 

ேவுகர சகரித்து அேற்கஶன பதியயும் (Response) ேஶர் சய்கின்மன. 

2 

GET லழிமும ற்றும் POST லழிமுமயின் பற்றி ழுது. (    ) 

GET ற்றும் POST லழிமுமயின லறுபடுத்துக. 

Post லழிமும: Post லழிமும மூயம் சலகத்திற்கு அனுப்பப்படும் உள்ளீடு சய்ப்பட்ை ேலஶனது, 

பனர் கணிப்பஶறியின் HTTP request-னுை கஶரிக்க உைற்பகுதியில் (request 
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body) சமிக்கப்படுகின்மது.  

GET லழிமும: URL முகலரி லழிஶக GET லழிமும கஶண்டு உள்ளீட்டு ேவின சலகத்திற்கு 

அனுப்பப்படுலே வினலல் சம் (query string) ன்கிமஶம். உள்ளீடு சய்ப்பட்ை 

அனத்து ேவினயும் பனர் Submit பஶத்ேஶன கிளிக் சய்ே பிமகும் கஶை முடியும். 

4 

       கஶளும் சற்கூறுகள் பற்றி சிறுகுறிப்பு லக. 

கஶப்புகர கஶளுேல் (File handling) லய பன்பஶடுகர ம்படுத்துலதில் உள்ர முக்கிஶன 

சயஶகும். கஶப்புகள் பல்லறு பணிகளுக்கஶன கீழ்க்கண்ை நிகழ்வுகளில் சல்படுத்ேப்படுகின்மன.  

 PHP கஶப்பின திமத்ேல்  

 PHP கஶப்பின படித்ேல்  

 PHP கஶப்பின மூடுேல்  

 PHP கஶப்பின டுேல்  

 PHP கஶப்பின சர்த்ேல்  

 PHP கஶப்பின பதிலற்மம் சய்ேல்  

பகுதி – ஈ 

III.                       

1 

 டிலத்ே கஶளும் லழிமுமகர விலரி. 

 HTML படில                                             . 

 HTML படில உறுப்புகளில் பனர் உள்ளீடுகர லறங்கி Submit பஶத்ேஶன கிளிக் சய்யும் பஶழுது, 

கஶரிக்க (Request) என்று உருலஶக்கப்பட்டு படில ஏட்டின் Action பண்புக்கூறில் கீழ் 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ர PHP கஶப்பின அைகின்மது.  

 அனத்து உள்ளீட்டு திப்புகளும் எருங்கிைக்கப்பட்டு Post அல்யது GET லழிமும மூயம் 

சலகத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்மது. 

 Method லழிமும ன்பது HTML படில எட்டின் எரு பண்புக்கூமஶகும்.  

 ேலஶனது சலகத்ே அைந்ேவுைன் $-Post ற்றும் $-GET ன்ம இண்டு PHP ஶறிகள் இந்ேத் 

ேவுகர சகரித்து அேற்கஶன பதியயும் (Response) ேஶர் சய்கின்மன. 

Post லழிமும: Post லழிமும மூயம் சலகத்திற்கு அனுப்பப்படும் உள்ளீடு சய்ப்பட்ை ேலஶனது, 

பனர் கணிப்பஶறியின் HTTP request-னுை கஶரிக்க உைற்பகுதியில் (request 

body) சமிக்கப்படுகின்மது.  

GET லழிமும: URL முகலரி லழிஶக GET லழிமும கஶண்டு உள்ளீட்டு ேவின சலகத்திற்கு 

அனுப்பப்படுலே வினலல் சம் (query string) ன்கிமஶம். உள்ளீடு சய்ப்பட்ை 

அனத்து ேவினயும் பனர் Submit பஶத்ேஶன கிளிக் சய்ே பிமகும் கஶை முடியும். 

2 

HTML படில உறுப்புக்கர பற்றி விரிலஶக ழுதுக. 

HTML படிலத்ே கட்டுப்படுத்துலதில் பன்படுத்ேப்படும் உறுப்புகள் பின்லருஶறு: 

 உ உள்ளீடுகள் (Text inputs)  

                       ,       ,       ,                        

                                 

          

                                                          . 

 ேர்வுப்பட்டி (Checkbox)  

HTML                                                              . 

 டிஶ பஶத்ேஶன் (Radio Buttons)  

                                  . ஆ                            

                                   . 

 கஶப்பு ேர்ந்ேடுத்ேல் (File Select)  

                                                              

                        . 

 படில எட்டு (Form Tag)  
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        HTML ஆ                                     ,    

        (post      GET)                 . 

 பஶத்ேஶன்கள் (Buttons)  

Submit        , reset              (cancel)                             . 

3 

கஶப்பின கஶளும் சல்பஶட்டின விலரி. 

                                                . 

                                                   . 

 PHP-                       C                                    

      . 

                     

                      

            கஶப்பின திமத்ேல்  

 கஶப்பின படித்ேல்  

 கஶப்பின மூடுேல்  

 கஶப்பின டுேல்  

 கஶப்பின சர்த்ேல்  

 கஶப்பின பதிலற்மம் சய்ேல் 

                       

                              . 

 fopen()                          

                                            . 

                   fclose()                               . 
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பகுதி – அ 

I. சரிொன விடைடத்   ர்ந்மதடுத்து எழுதுக  

1 

PHP–ல் உள்ர SQL வினலல்கர இக்க கீழ்கண்ைலற்றுள் து  ரிஶன சற்கூறு?  

அ) mysqli_query (‚Connection Object‛,‛SQL Query‛)        ஆ) query (‚Connection Object‛,‛SQL Query‛)  

இ) mysql_query (‚Connection Object‛,‛SQL Query‛)                  ஈ) mysql_query (‚SQL Query‛) 

2 

PHP–ல் இைப்ப மூடுலேற்கு கீழ்கண்ைலற்றுள் து  ரிஶன   ற்கூறு?  

அ) mysqli_close (‚Connection Object‛);                   ஆ) close (‚Connection Object‛);  

இ) mysql_close (‚Connection Object‛);              ஈ) mysqli_close (‚Database Object‛);  

3 

PHP–ல் இைப்ப நிறுவுலேற்கு கீழ்கண்ைலற்றுள் து  ரிஶன   ற்கூறு?  

அ) mysqli_connect(‚Server Name ‚,‛User Name‛,‛Password‛,‛DB Name‛);  

ஆ) connect(‚Server Name ‚,‛User Name‛,‛Password‛,‛DB Name‛); 

இ) mysql_connect(‚Server Name ‚,‛User Name‛,‛Password‛,‛DB Name‛);  

ஈ) mysqli_connect (‚Database Object‛); 

4 

கீழ்கண்ைலற்றுள் து PHP–ன்  ரிஶன MySQLi   ற்கூறு அல்ய?  

அ) Mysqli_connect() Function                     ஆ) Mysqli_close() Function  

இ) mysqli_select_data() Function           ஈ) mysqli_affected_rows() Function  

5 
PHP–ல் MySQLi இைக்க (connect) த்ேன அரபுருக்கள்   லப்படுகிமது?  

a) 2       b) 3        c) 4      d) 5 

6 
PHP–ல் MySQLi வினவில்   ற்கூறுக்கு த்ேன அரபுருக்கள்   லப்படுகிமது?  

a) 2       b) 3        c) 4      d) 5 

7 
PHP–ல் MySQLi மூடுேல் (மூடுேல் (Close)   ற்கூறுக்கு த்ேன அரபுருக்கள் ேலப்படுகிமது?  

a) 1       b) 2         c) 3      d) 5 

8 
PHP–ன் ந்ே பதிப்பு MySQLi   ற்கூம ஆேரிக்கிமது?  

a) Version 2.0           b) Version 3.0         c) Version 4.0       d) Version 5.0 

பகுதி – ஆ 

II. மூன்று வரிகளில் விடைளிக்கவும்  

1 

PHP–ல் உள்ர MySQLi   ற்கூறுகர கூறுக. 

 Mysqli_connect() Function  

 Mysqli_close() Function  

 Mysqli_query()Function  

2 

MySQLi   ற்கூறு ன்பது ன்ன? 

 PHP                                MySQL                  

                   . 

 MySQLi      MySQL                   ஆ  . 

    PHP                 MySQL                         . 

3 

த்ேன லகஶன MySQLi   ற்கூறுகள் PHP–ல் உள்ரன. 

 Mysqli_connect() Function  

 Mysqli_close() Function  

 mysqli_select_db() Function  

 mysqli_affected_rows() Function  

 mysqli_connect_error() Function  

 mysqli_fetch_assoc() Function  
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4 

இைத்ேல் (Connection)   றும் மூடுேல் (Close)   ற்கூறுகர லறுபடுத்துக. 

 Mysgli-Conect()   ற்கூறு இந்ே ஶறிகரப் பன்படுத்தி PHP நிலிலிருந்து ேவுத்ேர 

  லகத்ே இைக்கிமது.                               . 

 Mysqli–Close()   ற்கூறு PHP ஸ்கிரிப்டிங்   றும் MySQL ேவுத்ேர   லகத்திற்கு 

இைஶன நைப்பிலுள்ர திமந்ே ேவுத்ேர இைப்ப மூடுலேற்குப் பன்படுகிமது.     

                          . 

5 

MySQLi வினலல்களுக்கு சிய டுத்துக்கஶட்டுகள் ேருக. 

 mysqli_query($con,‛SELECT * FROM Student‛);  

 mysqli_query($con,‛INSERT INTO Student (SName, FName, Age) VALUES (‘Arun’,’Rajan’,17)‛);  

6 

இைப்பு  ம் (Connection String) ன்மஶல் ன்ன? 

               ,               ,                             

                       . 

                                 . 

பகுதி – இ 

III. எரு  த்திரவில் விைளிக்கவும்  

1 

MySQLi வினலல்களின்  ப்ப ழுேவும். 

Syntax: கட்ைர அப்பு  

Mysqli-Connect (‚Server Name‛, ‚User Name‛, ‚Pass Word‛, ‚DB Name‛); 

Mysgli – quwey (‚Connection Object‛, ‚SGL query. 

Mysqli_close (‚Connection Object‛); 

2 

MySQLi–ல் உள்ர சற்கூறுகளின்  ன்கர ழுேவும். 

 MySQLi      MySQL                   ஆ  .    MySQLi                

        . 

 MySQLi                          MySQLi                        . 

              MySQLi                              . 

3 

MySQLi–    ைப்பேற்கஶன  டுத்துக்கஶட்டுைன் ழுதுக. 

MySQL ேவுத்ேரத்ே அணுகுலேற்கு முன் Mysqli-Connect()   ற்கூற்மப் பன்படுத்தி PHP நில்    ழி 

 ழிஶக ேவுத்ேர   லகக்  ணினி இைக்க லண்டும்.  

Syntax: கட்ைர அப்பு  

Mysqli-Connect (‚Server Name‛, ‚User Name‛, ‚Pass Word‛, ‚DB Name‛);  

இந்ே சற்கூறு ேவுத்ேர சலகத்துைன் இைப்ப ற்படுத்துலேற்கு நஶன்கு அரபுருக்கரக் 

கஶண்டுள்ரது. 

டுத்துக்கஶட்டு 

$con=mysqli_connect(‚localhost‛,‛my_user‛,‛my_password‛,‛Student_DB‚);  

$sql=‛SELECT student_name,student_age FROM student‛;mysqli_query($con,$sql); 
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பகுதி – ஈ 

IV. எரு  க்க அரவில் விைளிக்கவும்  

1 

MySQL–ல் உள்ர சற்கூறுகர டுத்துக்கஶட்டுைன் விலரி. 

 MySQL count         

                                                          . 

 .     

Mysql>SELECT COUNT (*) FROM student_dpi; 

 MySQL MAX         

          ,                                                    . 

 .     

Mysql> SELECT MAX (tot_mark)->From student_dpi 

 MySQL MIN         

          ,                                                      . 

 .     

Mysql> SELECT MIN (tot_mark)->From student_dpi 

 MySQL AVG         

          ,                                                 

               . 

 .     

Mysql> SELECT AVG (tot_mark)->From student_dpi 

 MySQL SUM         

          ,                                                

        . 

 .     

Mysql> SELECT SUM (tot_mark)->From student_dpi 

2 

PHP–ல் MySQL–    ைப்பேற்கஶன முமயின்         ரிலஶக விரக்கவும். 

ேவுத்ேர இைப்புகள்  

MySQL ேவுத்ேரத்ே அணுகுலேற்கு முன் Mysqli-Connect ()   ற்கூற்மப் பன்படுத்தி PHP நில்  ழி 

   ழிஶக ேவுத்ேர   லகக்  ணினி இைக்க லண்டும்.  

Syntax: கட்ைர அப்பு  

Mysqli-Connect (‚Server Name‛, ‚User Name‛, ‚Pass Word‛, ‚DB Name‛);  

இந்ே சற்கூறு ேவுத்ேர சலகத்துைன் இைப்ப ற்படுத்துலேற்கு நஶன்கு அரபுருக்கரக் 

கஶண்டுள்ரது.  

ேவுத்ேர இைப்ப யஶண் சய்ேல் 

கீழ்க்கஶணும் நில் ேவுத்ேர இைப்ப யஶண் சய் உேவும் முமகரயும் அேன் 

சிமப்புகரயும் விலரிக்கிமது.  

<?php  

$servername = ‚localhost‛;  

$username = ‚username‛;  

$password = ‚password‛;  

$DB_name=‚School_DB‛;  

$conn= mysqli_connect($servername, $username, $password,$DB_name);  

if (!$conn)  

{  

   die(‚Connection failed: ‚ 

    mysqli_connect_error());  

}  
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echo ‚Connected successfully‛; ?>  

ற்கஶணும் நில் நுணுக்கில், ேவுத்ேர   லகத்துைன் இைப்ப ற்படுத்ே நஶன்கு   றிகள் 

பன்படுத்ேப்பட்டிருக்கிமது.  

$ surname - ேவுத்ேர   லகத்தின் IP முகலரி  

$ username - ேவுத்ேர   லகத்தின் பனர் பர்  

$ password - ேவுத்ேர   லகத்தின் கைவுச்    ல்  

$ DB-Name - ேவுத்ேரத்தின் பர்  

Mysgli-Conect()   ற்கூறு இந்ே ஶறிகரப் பன்படுத்தி PHP நிலிலிருந்து ேவுத்ேர   லகத்ே 

இைக்கிமது. இைப்பு ற்பைஶவிட்ைஶவிடில் MySQL பிறக் குறியீட்டுைன்   ளியீடு    ன்றும். 

இல்யஶவிடில் இைப்பு ற்பட்டிருக்கும். 

3 

MySQL வினலல்கர டுத்துக்கஶட்டுைன் விரக்கவும். 

MySgli-query() ன்பது PHP ஶழியிலுள்ர SGL வினலல் கூற்றுகர இக்குலேற்கு உேவுகின்மது.  

Syntax: கட்ைர அப்பு  

Mysgli–quwey (‚Connection Object‛, ‚SGL query. 

டுத்துக்கஶட்டு  

$con=mysqli_connect(‚localhost‛,‛my_user‛,‛my_password‛,‛Student_DB ‚);  

$sql=‛SELECT student_name,student_age FROM student‛; 

mysqli_query($con,$sql);  

இைப்ப மூடுேல் 

Mysqli–Close()   ற்கூறு PHP ஸ்கிரிப்டிங்   றும் MySQL ேவுத்ேர   லகத்திற்கு இைஶன 

நைப்பிலுள்ர திமந்ே ேவுத்ேர இைப்ப மூடுலேற்குப் பன்படுகிமது.  

Syntax: கட்ைர அப்பு  

mysqli_close (‚Connection Object‛);  

டுத்துக்கஶட்டு  

<?php  

$con=mysqli_connect (‚localhost‛,‛$user‛, ‛$password‛, ‛SCHOOL_DB‛);  

mysqli_close($con);  

?>  

PHP ற்றும் MySQL நிலுக்கு உேஶைம்  

<?php  

$servername = ‚localhost‛;  

$username = ‚username‛;  

$password = ‚password‛;  

$dbname = ‚school_DB‛;  

$connection = mysqli_connect(‘$servername ‘, ‘$username’, ‘$password’,’$dbname’);  

if (mysqli_connect_errno())  

{  

   echo ‚Failed to connect to MySQL: ‚ . mysqli_connect_error();  

}  

sql_stmt = ‚SELECT * FROM my_contacts‛; //SQL select query  

$result = mysqli_query ($connection,$sql_stmt);//execute SQL statement$rows = mysqli_ num_rows($result);// 

get number of rows returned  

if ($rows)  

{  

    while ($row = mysqli_fetch_array($result))  
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    {  

        echo ‘ID: ‘ . $row[‘id’] . ‘<br>’;  

        echo ‘Full Names: ‘ . $row[‘full_names’] . ‘<br>’;  

       echo ‘Gender: ‘ . $row[‘gender’] . ‘<br>’; 

        echo ‘Contact No: ‘ . $row[‘contact_no’] . ‘<br>’;  

        echo ‘Email: ‘ . $row[‘email’] . ‘<br>’;  

        echo ‘City: ‘ . $row[‘city’] . ‘<br>’;  

        echo ‘Country: ‘ . $row[‘country’] . ‘<br><br>’;  

    }  

}  

mysqli_close($connection); //close the database connection  

?>  

ற்கண்ை குறிமுமயில், SQL வினலயஶனது School ேவுத்ேரத்தின் Student அட்ைலையிலிருந்து 

இண்டு  திவுகர மீட்ைடுக்கிமது. இந்ே பதிவுகள் (Record) PHP ஸ்கிரிப்டிங்    ழியின் உேவியுைன் 

 னரின்  யஶஶயில்   ளியிைப்படுகிமது. 

 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your study materials to our email id - padasalai.net@gmail.com

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/



 

 

 

59 M.Sc.,M.Ed.,M.Phil.,  
 

 

 
பகுதி – அ 

I.  ரிஶன விைத்   ர்ந்ேடுத்து ழுதுக  

1 
என்றுக்கு ற்பட்ை கணினிகர என்மஶக இைக்கும் ேஶகுப்ப ----------  

அ) லயப்பு       ஆ) சலகம்      இ) ம்      ஈ) முனங்கள் 

2 
கணினி லயப்பு எரு ேல கஶண்டு சன்று ----------- ன்கிமஶம்.  

அ) hub       ஆ) லரங்கள்       இ) கணு         ஈ) கபிள் 

3 

இைத்தில் கணினி லயப்பு லயஶற்றில் கிைக்கக் கூடி கஶயமுமகளுைன் பின்லருஶறு 

பஶருந்துக.  

1  1950  x.25 TCP/IP  

2  1966  SAGE  

3  1976  WAN  

4  1972  ARCNET  

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

4 

லஸ்ைர்ன் யக்ட்ரிக் ன்ம உண்ஶன கணினி கட்டுப்பஶட்டின் மூயம் ----------------- 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ைது.  

அ) பஶக்கட் சுவிட்ச்     ஆ) ஆர்ப்பஶநட்        இ) ேஶகுப்பஶரர்      ஈ) ேஶயபசி சுவிட்ச் 

5 

Wi-Fi ன்பது குறுகி பர்  

அ) நம்பிக்கஶன கம்பியில்யஶ சல    ஆ) கம்பி இைப்பு  

இ) கம்பி ஃபபர் ஆப்டிக்                         ஈ) லர்யஸ் இற பஶர்ல 

6 
பின்லரும் ந்ே கஶயகட்ைத்தில் ஜிகஶபட் (GB) அரவு லகத்துைன் ேகலல் பரிஶம அனுதிக்கபட்ைது?  

அ) SABRE         ஆ) SAGE          இ) NEW FIBRE OPTICS        ஈ) ARCNET  

7 
விஶபஶரிகளுக்கு கம்பியூட்ைர் லயப்புகளில் சலஶல் விடுத்ேது  

அ) வக்கிங்      ஆ) லஸ்கள்        இ) அ ற்றும் ஆ       ஈ) குறிப்பிைப்பட்ைதுவும் இல்ய 

8 

-------- இைத்தில் கணினி பிைத்ே கணிக்க, நிர்லகிக்க ற்றும் பஶதுகஶக்க முடியும்  

அ) சற்க நுண்ைறிவு   ஆ) பிஶட்பண்ட் லறங்குநர்  

இ) கிரவுட் கம்ப்யூட்டிங்            ஈ) டிஶன்சீலர்கரப்  

9 

டிஶன்ஸ்மிட்ைர் அல்யது சற்கக்கஶர எப்பிடும் பஶழுது குமந்ே அரவு மின்சஶத்ே 

பன்படுத்துலது  

அ) ஶபல் சஶேனங்கள்       ஆ) டிஶன்சிஸ்ைர்கள்        இ) WiFi          ஈ) ேஶைர்பு 

10 
ேற்கஶயத்தில் க்கள் இேன் மூயம் ஆசுலஶசப்படுகின்மனர்  

அ) லணிகம்           ஆ) பரு நிறுலனம்       இ) சய்தித்ேஶள்கள்        ஈ) சமூகஊைகம் 

11 
பின்லருலதில் து எரு சமூக ஊைக அல்ய 

அ) gmail         ஆ) முகநூல்      இ) ட்விட்ைர்          ஈ) Linkedin 

12 
பஸ்புக் உருலஶக்கப்பட்ைது ------------ ஆண்டு  

அ) 2002         ஆ) 2004      இ) 2013          ஈ) 2010 

13 
இலற்றில் து ஶபல் லயப்புகளில், லயப்பு கலஜ் பகுதிகளுக்கு விநிஶகிக்கப்பட்ைது  

அ) நியபஶருள்      ஆ) cell      இ) ஞ்ச்      ஈ) சல 

14 
கணினிக்கு ஆபத்ேஶனது  

அ) லயப்பதிலஶரர்கள்   ஆ) உயஶவி      இ) வக்கர்கள்      ஈ) ட்விட்ைர் 

15 
ந்ேலஶரு கண்டுபிடிப்பு க்கள் இைத்ேப் பன்படுத்ே உருலஶக்கப்பட்ைது?  

அ) சமூகலய   ஆ) ஶபல் ேஶழில்நுட்பம்    இ) ஶபல் பன்பஶடு    ஈ) a & b இருலரும். 
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பகுதி – ஆ 

II. மூன்று லரிகளில் விைளிக்கவும் 

1 

கணினி லயப்பு லறு.  

கணினி லயயப்பு ன்பது   ங்க   பகிர் து கஶ ளும்    க்க திற்    இ  க்கப்பட்  

கணினிகளின் ேஶகுப்பு ஆகும்.  

2 

இைத்ே லறு. 

இைம் ன்பது லயப்புகளின் லயப்பு - உயகரஶவி லயப்பு ஆகும். 

                                                             . 

3 

கணினி லயப்பின் பஶதுலஶன பன்கள் ன்ன? 

 ேஶைர்பஶைல் (Communication)  

 லரப்பகிர்வு (Resource Sharing)  

 ேவு (அல்யது) ன்பஶருள்பகிர்வு (Data / Software Sharing)  

 பைம் சமிப்பு (Money Saving)  

4 

ஶபல் லயப்பின் சிய அம்சங்கர பட்டிலிடுங்கள். 

 கபசி கஶபுங்கள் நருக்கஶக இருப்பேஶல், எற்ம பரிஶற்றி அல்யது சற்கக் கஶள்கர 

எப்பிடும் பஶது கபசி சஶேனங்கள் குமந்ே மின்சக்தி பன்படுத்துகின்மன.  

 சல் கஶபுங்கள் லறுப்பட்ை பய இைப்புகர இைக்கின்மன. இது பரி டிஶன்ஸ்மிட்ை 

கஶட்டிலும் திமன் அதிகஶனது.  

 கபசிகள் அதிக அரவுக்கு ேவுசஶர் ேகலல் ேஶைர்புக்கு பன்படுத்ேப்படுலேஶல், கபசி 

லயப்புகள் ப்பஶது முழுஶக பன்பஶட்டிய உள்ரது.  

5 

கம்பி ற்றும் கம்பியில்யஶ லயப்புகள் இை உள்ர லறுபஶடு. 

●கம்பி லயப்பு (Wired Network)  

கம்பி மூயம் இைக்கப்பட்ை பிை அப்பு. உேஶைஶக, எலிப்பருக்கி, cctv, அச்சுப்பஶறிகள் ற்றும் 

லருடிகள் பஶன்ம சஶேனங்கர கபிள்கள் மூயஶகவும் இைக்கப்படுகிமது.  

● கம்பியில்யஶ லயப்பு (Wireless Network)  

கம்பியில்யஶ லயப்பு (லஃப) கபிள்கர இல்யஶல் ைப்யட் கம்ப்யூட்ைர் (Tab), உட்பும 

கஶக்கள் ற்றும் e-readers பஶன்ம சஶேனங்கர இைக்கிமது. 

பகுதி – இ 

III. எரு  த்திரவில் விைளிக்கவும் 

1 

ARPANET- லறுக்கவும்.  

ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network               . (1970 இன் 

இன்ைர்நளனல் இன்று) 1969 ஆம் ஆண்டில் ARPANET இன் நஶன்கு முனகள் ஸ்ைஶன்பஶர்ட் ரிசர்ச் 

இன்ஸ்டிட்யூட், உட்ைஶ பல்கயக்கறகம் கலிஃபஶர்னிஶ பல்கயக் கறகத்தின் இரு ங்கரஶன யஶஸ் 

ஞ்சல்ஸ் ற்றும் சஶன்ைஶ பஶர்பஶ ஆகிலற்றின் இை 50 Kb/s சுற்றுகள் இைக்கப்பட்ைது. 

2 

இைத்தின் குமபஶடுகள் ஶல? 

 இைத்தில் ேலற்ம ேகலல்கர ேடுலேன் (Surfing) மூயம் விய திப்பற்ம நத்ே 

வீைஶக்குகிமஶம்.  

 இைப் பக்கங்கள், லயப் பதிவுகள் பஶன்மலற்றில் ஶரஶன ேலற்ம ேகலல்கர சிய 

நங்களில் சியர் பதிவிடுகின்மனர்.  

 பைம் ற்றும் பிம திப்புமிக்க பஶருட்களுைன் ேஶைர்புை பல்லறு லகஶன கரவுகள் 

வக்கர்கள் ற்றும் நச்சு நில்கள் மூயம் இைத்தில் ப்பஶதும் நைபற்றுக் கஶண்டிருகிமது.  

3 

சற்க நுண்ைறிவு ன்மஶல் ன்ன? 

சற்க நுண்ைறிவு                                        

                                . சற்க நுண்ைறிவு பஶரிக்கவும் ற்றும் 

நிர்லகிக்கவும், சிக்கல்களிலிருந்து லய அப்ப பஶதுகஶக்கவும் உேவும். இப்பஶது லயப்புகள் 

நறிமுமகரஶல் கண்கஶணிக்கப்படுகின்மன, இது வஶக்கர்களின் லயப்பு பஶக்குலத்து 

(Distributed Denial of Service attacks - DDoS) ேஶக்குேல் பஶன்மலற்ம கண்கஶணிக்க ற்றும் ேடுக்க 

உேவுகிமது. 
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4 

சமூக லயப்புகளின் சிய பன்கர பட்டிலிடுங்கள் 

 நீண்ைதூ குழு ேகலல் பகிர்வு:  

 எளிபப்பு அறிவிப்புகள் (Broadcast Announcement):  

 பன்முக சிந்ேன லரர்த்ேல் (Fostering Diversity of Thought):  

5 

கணினி லயப்புகள் ப்படி பைத்ே சமிப்பது? 

 கஶகிே லயகள், னிே சக்தி, லரபகிர்வு, ன்பஶருள் பகிர்வு ற்றும் ந சமிப்பு அகிலற்மஶல் 

கணினி லயப்பு பைத்ே சமிக்கவும் பன்படுகிமது. 

 லஶங்குபலரும் நடிஶக உற்பத்திஶரர்களிைமிருந்து குமந்ே சயவில் லஶங்குலஶர், நடுத்ே நபர் 

ேகு கட்ைைங்கள் குமக்கப்படுகின்மன. 

 இைலழி உஶைல் லசதி, உஶைய லகஶக்கி, விலஶக  முடிலடுப்பேற்கும் ற்றும் 

மின்லங்கி சலயின் ளிஶன பரிலர்த்ேன பைத்ே மிச்சப்படுத்துலேற்கும் லழி 

லகுத்துள்ரது. 

பகுதி – ஈ 

IV. எரு      ரவில் விைளிக்கவும்  

1 

கணினி லயப்பு ற்றும் இைம் லறுக்க.  

 கணினி வடயடப்பு 

கணினி லயயப்பு ன்பது   ங்க   பகிர் து கஶ ளும்    க்க திற்    இ  க்கப்பட்  

கணினிகளின் ேஶகுப்பு ஆகும். கணினி லயயப்பு   க்க ல   ேஶய ேஶ ர்பு லய  ப்பின் 

எரு நுட்   கும், இது   ங்க   மு  ங்களு கி     பகிர் து        அனு தி கிமது. இ ே 

கணினி லயயப்பு மு  ங்க  ன்று அ  க்கப்படும். பல்  று கணினிகளு கி     கம்பி 

அல் து கம்பியில்   இ  ப்பு மூ ம் ே   பரி  றுகிமது. ேவுக  எளியி     ம்    ன்ம கம்பி 

ஊ கம் மூ       , WIFI    ன்ம கம்பியில்   ஊ கம் மூ        பரி  மப்படுகின்  . 

 இடைம் 

இைம் ன்பது லயப்புகளின் லயப்பு - உயகரஶவி லயப்பு ஆகும்.       

                                                       . 

இைம் ன்பது உயகரஶவி ேனிப்பட்ை லயப்பின்னல்களின் இைப்பு ன லறுக்கப்படுகிமது, 

இது கல்வி, ேஶழில், அசு, க்கள்ற்றும் ேனிஶர் நிறுலனங்கரஶல் ேனித்ேனிஶக இக்கப்படுகிமது.  

கைந்ே சிய ஆண்டுகளில், இைம் மிகவும் சக்தி லஶய்ந்ே ேரஶக ஶறி லருகிமது. இது விஶபஶம் சய்யும் 

முமயும், ேஶைர்புகஶள்ளும் லழியும் ஶற்றிது. இைம் பல்யஶயிக்கைக்கஶன க்களுக்கு, 

லயயிைத்திலும், வீட்டிலும், பள்ளியிலும் உயகரஶவி லரங்கர ஊக்குவிக்கிமது.  

இைத்தின் லரர்ச்சி ஶபல் ேஶழில்நுட்பம் ற்றும் சமூக லயத்ேங்களிலும் குறிப்பிைத்ேக்க 

பரிைஶ லரர்ச்சி கஶண்டு லந்துள்ரது. 
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2 

கணினி லயப்பின் லரர்ச்சி விரக்குங்கள். 

ல. 

ண் 
கஶயம் 

ேஶழில்நுட்ப 

முமகள் 
லயஶறு 

1 1950 

களின் 

பிற்பகுதி  

SAGE (Semi – 

Automatic Ground 

Environment)  

இது அரிக்க (யு.ஸ்.) இஶணுல (Radar) ஶைஶர் அப்பில் 

பன்படுத்ேப்பட்ைது. 

2 1960  SABRE (Semi 

Automatic Business 

Research 

Environment)  

லர்த்ேக விஶனம் முன்பதிவுற்கு பன்படுத்ேப்பட்ைது, இதில் 

இண்டு முேல்நிய கணினிகளுைன் இைக்கப்பட்ைது. 

பஶக்கட் ஸ்விட்ச்சிங் 

Packet switching  

பஶக்கட் சுவிட்ச் மும கணினிகள் ற்றும் லயப்பு 

இைஶன ேகலய ஶற்றுலேற்கு பஶல் பஶன் ற்றும் 

ைஶனஶல்ட் ைவிஸ் ஆல் உருலஶக்கப்பட்ைது. 768 kbit/s 

லரியின் லகத்ே பன்படுத்தி க்கி ஶஜ்ம் 

உள்ளூஶட்சி லயப்பின்னலில் (NPL. லயப்பு 

(National Physical Laboratory) ைவிஸ் முன்னஶடிஶக 

அல்படுத்ேப்பட்ைது.  

3 1963  Intergalactic கணினி 

லயப்பு  

J.C.Rickicklider ேனது அலுலயக ஊழிர்களிைம் 

கருத்துக்கர பற்றி விலஶதிக்க இந்ே அப்ப 

உருலஶக்கினஶர். எரு கணினி லயப்பு பஶன்ம 

பனர்களுைனஶன ேஶைர்ப அணுகுலேற்கஶக 

ஈடுபடுத்ேப்பட்ைது.  

4 1965  ேஶயபசி சுவிட்ச்  

Telephone switch  

பலயஶக பன்படுத்ேப்படும் ேஶயபசி சுவிட்ச் முேலில் 

Western Electric ன்னும் நிறுலனத்ேஶல் 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ைது. இது உண்ஶன கணினி 

கட்டுப்பஶட்ை நைமுமப்படுத்திது.  

5 1966  பந்ேலயப்பு  

(WAN - WIDE 

AREA NETWORK )  

இே பற்றி எரு சஶேனக்கட்டு ேஶஸ் ல் ற்றும் 

யஶன்ஸ் ஜி. ஶபர்ட்ஸ் ஆகிஶஶல் லளியிைப்பட்ைது.  

6 1969-

1970  

ARPANET  

(Advanced Research 

Projects Agency 

Network )  

(1970 இன் இன்ைர்நளனல் இன்று) 1969 ஆம் ஆண்டில் 

ARPANET இன் நஶன்கு முனகள் ஸ்ைஶன்பஶர்ட் ரிசர்ச் 

இன்ஸ்டிட்யூட், உட்ைஶ பல்கயக்கறகம் கலிஃபஶர்னிஶ 

பல்கயக் கறகத்தின் இரு ங்கரஶன யஶஸ்ஞ்சல்ஸ் 

ற்றும் சஶன்ைஶ பஶர்பஶ ஆகிலற்றின் இை50 Kb/s 

சுற்றுகள் இைக்கப்பட்ைது.  

7 1972  X.25  

TCP / IP  

X.25 மும லணிக ரீதிஶக பன்படுத்திது. பின்னர் TCP / 

IP லயப்புகுகர விரிலஶக்க எரு உள்கட்ைப்பு 

பன்படுத்ேப்பட்ைது.  

8 1973  முனம்  

Hosts  

1973 ல், CYCLADES ன்ம பிஞ்சு லயப்பு, 

நம்பகஶன ேல லறங்குலேற்கு பஶறுப்பஶன 

முனங்கர உருலஶக்கும் முேல் முமஶகும், பின்னர் 

அது லயப்புகளின் ப்படுத்ேப்பட்ை சலஶக 

ஶறிது.  

9 1973-

1979  

ஈத்ேர்நட்  

Ethernet  

1973 ல் ஶபர்ட் ட்கல் ழுதி ஜஶக்ஸ் PARC குறிப்பு 

ஈத்ேர்நட் விலரிக்கிமது.  

அயஶக அடிப்பையியஶன லயப்பு அப்பில் 1960 

களில் நஶர்ன் ஆப்ஶம்ழன் ற்றும் வலஶய் 

பல்கயக்கறகத்தின் சகஊழிர்கரஶல் உருலஶக்கப்பட்ைது. 
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1976 ஜூயயில், ஶபர்ட் ட்கல் ற்றும் ைவிட் பஶகஶஸ் 

ஆகிஶஶல் ‚ஈத்ேர்நட்: டிஶபரிப்ட் பஶக்கட் ஸ்விடிங்ஃபஶர் 

யஶக்கல் கம்ப்யூட்ைர் லயப்புகள்‛ லளியிட்ைது, 

பின்னர் 1977 ற்றும் 1978 ஆம் ஆண்டுகளில் பற்ம 

பயகஶப்புரிகள் மீது எத்துறத்ேது. ஶபர்ட் ட்கஶஃப் 1979 

ஆம் ஆண்டில் திமந்ே ே நியத் பின் ேஶைர்ந்ேஶர்.  

10 1976  ARCNET  ARCNET ஆனது ைட்ைஶ பஶயிண்ட் கஶர்ப்பசன சர்ந்ே 

ஜஶன் ர்ஃபி ஆஃப் ல் உருலஶக்கப்பட்ைது. இதில் ைஶக்கன்-

பஶஸிங் லயப்பு முேன் முேலில் 1976 ஆம் ஆண்டு 

சமிப்பு சஶேனத்ேப் பகி உேவிது.  

11 1995  புதி FIBER OPTIC 

CABLES  

ஈத்ேர் நட் க்கஶன லகதிமன் 10 Mbit/s முேல் 100Mbit ஆக 

1995 ல் உர்த்ேப்பட்ைது. 1991 க்குப் பின்னர், ஈத்ேர்நட் 

கிகஶபிட் அரவு சலுத்தும் லகத்ே ஆேரித்ேது. ேஶைர்ந்து 

அதிகபட்ச லகம் 100 Gbit/s ல உர்த்ேப்பட்ைது. 

ஈத்ேர்நட் ளிேஶக லரர்ச்சிையும் திமன பற்றுள்ரது. 

(புதி ஃபபர் ஆப்டிக்கபிள் லகத்ே ஆேரிக்க விலஶக 

இைக்கஶனது)  
 

3 

கணினி லயப்பு / லணிக, வீட்டு, ஶபல், சமூக பன்பஶட்டில் பிைத்தின் சிய பன்பஶடுகர 

குறிப்பிைவும்.   

வணிகத்தில் வடயடப்பு 
 இைத்ேஶல் நடி னிே உஶைல்கள் குமந்து லருகின்மன. லஶங்குபலரும் நடிஶக 

உற்பத்திஶரர்களிைமிருந்து குமந்ே சயவில் லஶங்குலஶர், நடுத்ே நபர் ேகு கட்ைைங்கள் 

குமக்கப்படுகின்மன. 

 லணிக ரீதிஶன ேகலல்கர இைத்தின் மூயம் பரிஶறிக் கஶள்ரமுடியும். இைத்தின் 

மூயம் லிலஶன சந்ே ற்றும் ளிேஶக பஶருட்கர ேர்வு சய்ேல் லசதியின் மூயம் நுகர்லஶர் 

ன நிமவு அை முடிகிமது.  

 நிறு உரிம் புதுப்பித்ேல், பிம சஶன்றிேழ்கள், சலுத்துேல்கள், பறுேல்கள், பற்றுச் சீட்டு, சக்கிருப்பு 

நிர்லஶகம் பஶன்மலற்மயும் இைம் ற்றும் கணினி லயப்பின் மூயம் புவியில் 

ல்யகரயும் கைந்து சல்படுத்ே முடியும்.  

 விஶபஶ நிறுலனங்கள் ேங்களின் விஶபஶத்ே இைலழி லணிகஶக ஶற்றுலேற்கு அசின் 

ஶனிமும் கிைக்கிமது. 

வீட்டுக்கு வடயடப்புகள் 

 வீட்டில் இருந்ேபடி e-banking, e-learning, e-governance, e-health, telemedicine, அறப்புேவி 

ங்கள், வீடிஶ கஶன்பன்சிங், நினவுகள் டிஜிட்ைல் ஶக்கல் மூயம் ளிேஶக அணுகயஶம் 

ற்றும் பன்படுத்ேவும் ளிேஶனது. 

மொடபல் வடயடப்பு  

 ஶபல் லயப்பு ன்பது கம்பியில்யஶல் லயப்ப ற்படுத்ே உேவும் சஶேனங்கள் 

ஆகும்.  

 டிக்கணினிகள், ைப்யட் (Tabs) ற்றும் கக்கணினி பஶன்ம ஶபல் கணினிகள் லகஶக 

லரர்ந்து லரும் பிரிவுகரஶக இருக்கின்மன. 
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 பகுதி – அ 

I.  ரிஶன விைத்   ர்ந்ேடுத்து ழுதுக  

1 

லணிகத் ேகலல்கர பஶதுகஶப்பஶக லஶடிக்கஶரர்கள், விற்பனஶரர்கள் ற்றும் பங்குேஶர்களுக்கு 

இை பகிர்ந்து கஶள்ர உேவும் இை ேஶழில் நுட்பம் ற்றும் பஶது ேஶயத் ேஶைர்பு 

முமகர பன்படுத்துலேற்கஶன ளி லழி து?  

அ) புமஇைம்   ஆ) அக இைம்    இ) ஆர்பஶநட்       ஈ) ஆர்க்நட் 

2 

பின்லருலனலற்மப் பஶருத்தி சரிஶன விைத் ேர்ந்ேடுக்கவும்.  

1. HTTP      -  உயகரஶவி லயயின் முக்கி நறிமுமஶகும்.  

2. FTP        -      கத்திலிருந்து முழுஶன கஶப்புகர அனுப்பவும், பமவும் பன          

                      அனுதிக்கிமது.  

3. SMTP     -  மின்னஞ்சல் சல லறங்குகிமது.  

4. DNS       -   ண்கரக் கஶட்டிலும் பர்கரக் கஶண்டு பிம கணினிகர கண்ைறிகிமது.  

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

3 

இை ேஶைர்பின்__________ குல், ேவு, பைங்கள் ற்றும் உச்சய்திகரஶல் 

உருலஶக்கப்பட்டுள்ரது.  

அ) சமூக ஊைகம்     ஆ) ஶபல் லயப்பு      இ) லஶட்ஸ்ஆப்        ஈ) ன்பஶருள் 

4 
Wi-fi-ன்விரிலஶக்கம்  

அ) Wireless Fidelity   ஆ) wired fidelity    இ) wired optic fibre    ஈ) wireless optic fibre  

5 
எரு நிறுலனத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு ேைசய்ப்பட்ை அணுகயக் கஶண்ை TCP / IP லயப்பு  

அ) LAN         ஆ) MAN          இ) WAN         ஈ) Intranet  

6 

RFID-ன்விரிலஶக்கம்  

அ) Radio Free identification          ஆ) Real Frequency identity   

இ) Radio Frequency indicators     ஈ) Radio Frequency Identification.  

7 

லற்றிகஶன ேவு அனுப்புேய உமதி சய்து OSI அடுக்கில் சல்பஶடுகளின் 

அ) பன்பஶட்டு அடுக்கு     ஆ) லயப்பு அடுக்கு  

இ) இைஶற்ம அடுக்கு        ஈ) பருநிய அடுக்கு  

8 
பின்லருலனலற்றுள் பரிஶற்மத்தின் பஶது ேலப் பஶதுகஶப்பது து?  

அ) HTTPS       ஆ) HTTP      இ) FTP        ஈ) SMTP  

9 
து மின்னஞ்சல் சல லறங்குகிமது?  

அ) DNS          ஆ) TCP        இ) FTP        ஈ) SMTP  

10 
____ ண்கரக் கஶட்டிலும் பர்கரக் கஶண்டு பிம கணினிகர கண்ைறிகிமது  

அ) DNS          ஆ) TCP        இ) FTP        ஈ) SMTP 

பகுதி – ஆ 

II. மூன்று லரிகளில் விைளிக்கவும் 

1 

அக இைம் – லறு.  

அக இைம் ேனிப்பட்ை எரு லயப்பு ஆகும். எரு நிறுலனத்தின் உள்ர உள்ர பணிஶரர்களின் 

ேவுகரயும் லரங்கரயும் பகிர்ந்து கஶள்ர உேவுகிமது.  

2 

ஶபல் லயப்பின் பன் ன்ன? 

                                           . 

                                         . 

                                       . 
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3 

WiFi-ன் நன்கள் ஶல? 

 இது இைத்திற்கு இக்கத்ே லறங்குகிமது. (.கஶ. வீட்டிலும், அலுலயகத்திலும் Wi – Fi ற்றும் 

hotspot கரஶல், கம்பியில்யஶ இை இைப்பு கிைக்கிமது.  

 இது இைத்துைன் இைப்ப லறங்குகிமது.  

 LAN ன் ளி.  

 இைப்ப உறுதிப்படுத்துகிமது.  

 ேஶயதூ இைப்புகர இைக்க அனுதிக்கிமது.  

 குமந்ே சயவு ற்றும் அதிக நன்கள்.  

4 

த்ேன லகஶன RFID அப்புகள் உள்ரன? அல ஶல? 

RFID இண்டு பகுதிகரக் கஶண்டுள்ரது.  

அல படிப்பஶன் ற்றும் குறிப்பின் அல்யது யபில் ஆகும். 

5 

விரிலஶக்கம் ேருக – HTTP, HTTPS, FTP. 

 HTTP - Hypertext Tranfer Protocol  

 HTTPS - Hypertext Tranfer Protocol Secure 

 FTP - File Transfer Protocol   

பகுதி – இ 

III. எரு  த்திரவில் விைளிக்கவும் 

1 

இைம், அக இைம், பும இைம் எ பிடுக?  

லக லம  டுத்துக்கஶட்டு  

இைம் எரு உயகரஶவி லயப்பு, உயகங்கிலும் 

பில்லினுக்கும் அதிகஶன க்கரஶல் 

பன்படுத்ேப்படும் பஶதுலஶன TCP / IP 

லயப்ப கஶண்ைேஶகும்.  

நண்பருக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புேல்  

அக 

இைம் 

எரு நிறுலனத்தில் இருக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு 

அணுகல் அனுதி ேைசய்ப்பட்ைTCP / IP 

லயப்பக் கஶண்ைேஶகும்.  

பணிஶரரின் ேனிப்பட்ை கஶப்பில் 

எருலருை பதில அணுகுேல்.  

பும 

இைம் 

உறுப்பினர்களுக்கு அணுகல் அனுதி 

றுக்கப்பட்ைTCP / IP லயப்பக் 

கஶண்ைேஶகும்.  

பும லணிகர்களிைமிருந்து பஶருளின் 

இருப்பு நியச் சஶேன 

சய்ேல்.  
 

2 

RFID சல்படுத்ேப்பட்ை கணினியின் கூறுகர பட்டிலிடுக?  

 RFID குறிச்சஶல் : இது எரு சிறி ஆண்ைனஶவுைன் இைக்கப்பட்ைை ற்றும் மூயக்கூறு (Substrate) 

மீது லக்கப்பட்டுள்ர சிலிக்கஶன் க்ஶசிப்- கஶண்டுள்ரது.  

 எரு படிப்பஶன் (Reader) : ேகலல் ேஶைர்புக்குப் பன்படுத்ேப்படும் சிக்னல்கர பரிஶமவும், 

பறுலேற்குஶன ஆண்ைனஶவுைன் கூடி லருடிக் (Scanner) கஶண்டுள்ரது.  

 எரு கட்டுப்பஶட்ைஶரர் : இது நுண்சலியுைன் கூடி புலயன் கணினிஶகும். இது படிப்பஶனின் 

உள்ளீட்ைப் பற்று ேவுகர சயஶக்குகிமது.  

3 

HTTP, HTTPS, FTD – சிறுகுறிப்பு லக.  

 HTTP இது லய பனருக்கும் ற்றும் லய சலகத்திற்கும் இை பன்படுத்ேப்படுகிமது 

ற்றும் இது பஶகஶப்பற்ம ேவு பரிஶற்மத்ே லறங்குகிமது.  

 HTTPS இது லயப்பனருக்கும் ற்றும் லய சலகத்திற்கும் இை பன்படுத்ேப்படுகிமது. 

இது பஶதுகஶப்பஶன ேவு பரிஶற்மத்ே உறுதி சய்கிமது.  

 FTP இது கணினிகளுக்கிை கஶப்புகர அனுப்பவும் பமவும் பன்படுகிமது.  
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4 

TCP / IP குறிப்பு ஶதிரியில் உள்ர அடுக்குகள் ஶல?  

TCP / IP நறிமுமயில் நஶன்கு அடுக்குகள் உள்ரன. 

ல அணுகள் அடுக்கு (Networ Access Layer), இை அடுக்கு (Internet Layer), இைஶற்ம அடுக்கு 

(Transport Layer), பன்பஶட்டு அடுக்கு (Application Layer)  

5 

விரிலஶக்கம் ேருக ARP, ICMP, SMTP ற்றும் DNS. 

 ARP   - Address Resolution Protocol  

 ICMP  - Internet Control Message Protocol  

 SMTP – Simple Mail Transfer Protocol 

 DNS   - Domain Name System 

பகுதி – ஈ 

IV. எரு      ரவில் விைளிக்கவும்  

1 

இைம், அகஇைம் ற்றும் பும இைம் விரிலஶக விரக்குக?  

இடைம் 

இைம் ன்பது உயகரஶவி இைப்பின் 

லயப்பஶகும். இது ேனிப்பட்ை, பஶது, லணிகம், கல்வி 

ற்றும் அசு லயப்புகர உள்ரைக்கிது. இது 

கம்பியில்யஶ ற்றும் ஃபபர் ஆப்டிக் (FiberOptic) ேஶழில் 

நுட்பத்ேஶல் இைக்கப்பட்டுள்ரது. இது 1969 ஆம் ஆண்டில் 

அரிக்க அசஶங்கத்தின் ARPA லஶல் (Advanced Research 

Projects Agency) உைப்பட்டு ARPANET ன்று 

அங்கீகரிக்கப்பட்ைது. எரு பல்கயக்கறகத்தில் உள்ர ஆஶய்ச்சி 

கணினிப் பனர் ற்மஶரு பல்கயக்கறகத்தின் ஆஶய்ச்சி 

கணினிப் பனருைன் உஶை அனுதிக்கும் லயப்ப உருலஶக்குலே இேன் முக்கி 

நஶக்கஶகும். இைம் ற்றும் உயகரஶவி லயப்பு ஆகில என்றுக்கு என்று ஶற்மஶக 

பன்படுத்ேப்படுகிமது. னினும் அலகள் துல்லிஶக என்மல்ய. இைம் ன்பது, லன்பஶருள் ற்றும் 

உள்கட்ைப்ப பஶருத்ே உயகரஶவி ேஶைர்பஶகும். ஆனஶல், லய ன்பது இைத்தில் 

என்மஶைஶன்று இைக்கப்பட்டுள்ர சலகளில் என்மஶகும்.  

அக இைம்  

இது ேனிப்பட்ை எரு லயப்பு ஆகும். எரு 

நிறுலனத்தின் உள்ர உள்ர பணிஶரர்களின் 

ேவுகரயும் லரங்கரயும் பகிர்ந்து கஶள்ர உேவுகிமது. 

இது என்றுைன் என்று இைக்கப்பட்ை பய குறும்பப்பு 

(LAN) லயப்புகர கஶண்ைது.  

இது என்று அல்யது அேற்கு ற்ப்பட்ை கட்ல (Gate way) 

கணினிகள் ற்றும் இைத்திற்கு லளி உள்ர 

கணினிகள் ஆகிலற்றின் மூயம் இைப்புகர உள்ரைக்கிது. இண்டு லயப்புகர 

லவ்லறு நறி முமகரப் பன்படுத்தி என்மஶக 

இைப்பே நறிமும ஶற்றி னப்படும்.  

புமஇைம்  

இது எரு ேனிப்பட்ை லயப்பு ஆகும். இது இை 

ேஶழில்நுட்பம் ற்றும் பஶது ேஶயத்ேஶைர்பு ஆகிலற்றின் 

மூயம் விற்பனஶரர்கள், லஶடிக்கஶரர்கள், பங்குேஶர்கள் 

ற்றும் லணிகர்கள் ஆகிலர்களுைன் லணிகத் ேகலல்கரப் 

பஶதுகஶப்பஶக பகிர்ந்ேளிக்கிமது. 
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OSI ஶதிரி அேன் அடுக்குகரஶடு விலஶதிக்கவும்.  

OSI ஶதிரி  

Open System Inter Connection (OSI) ஶதிரி 1934 ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. இது ன்பஶருளுைன் 

லயப்பு நறிமுமகர இக்கும் பஶதுலஶன கட்ைப்பு ஆகும். லும் அப்பு பஶதுலஶன 

லழிகஶட்டுேல் அடிப்பையில் உருலஶக்கப்படுகிமது.  

கணினி ேஶைர்பிற்கஶன ேநியகர விலரிக்கிமது. 

OSI அடுக்கு  

1. பருநிய அடுக்கு (Physical Layer) :  

இது முேயஶம் அடுக்கு ஆகும். இது சஶேனங்களுக்கு மின் ற்றும் பருநிய குறிப்புகர 

லறுக்கிமது.  

2. ேவு இைப்பு அடுக்கு (Datalink Layer) :  

இது இண்ைஶம் அடுக்கு ஆகும். இது பரிஶற்மப்படும் ேவுகள் பிறகள் இல்யஶல் இருப்பேற்கு 

உத்திலஶேம் அளிக்கிமது. இது ஈேர் நட்டுக்கு 802.3 ற்றும் Wi-Fiக்கு 803.11 பஶன்ம ளி 

நறிமுமகர கஶண்ை அடுக்கஶகும்.  

3. லயப்பு அடுக்கு (Network Layer) :  

இது மூன்மஶம் அடுக்கு ஆகும். இது ேவு பஶட்ையங்களின் பஶேத் தீர்ஶனிக்கிமது. இந்ே அடுக்கில் 

IP முகலரிப் பன்படுத்தி ேவுப் பஶட்ையங்களின் பஶே கண்டுபிடிக்கப்படுகிமது.  

4. இைஶற்ம அடுக்கு (Transport Layer) :  

இது நஶன்கஶம் அடுக்கஶகும். இது ேவு லற்றிகஶக இைஶற்மம் சய்ப்படுலே உறுதி சய்கிமது. 

இது பிற சஶேன சல்பஶட்ை கஶண்டுள்ரது.  

5. ேஶைர் அடுக்கு (Session Layer) :  

இது ந்ேஶம் அடுக்கஶகும். இது பல்லறு லயப்பு நிறுலனங்களுக்கிை நிறுலப்பட்ை அப்பு 

ேஶை கண்ைறிகிமது. இது கணினிகளிை உஶைல்கர கட்டுப்படுத்துகிமது. உேஶைஶக, 

ேஶயவில் உள்ர எரு கணினி அணுகும் பஶது உங்கள் கணினிக்கும் ேஶயவில் உள்ர 

கணினிக்கும் இை ேஶைர் உருலஶக்கப்படுகிமது.  

6. விரக்கக் கஶட்சி அடுக்கு (Pressentation Layer) :  

இது ஆமஶலது அடுக்கு ஆகும். இது அடுத்ே (பன்பஶட்டு அடுக்கு) அடுக்கிற்கு ேல ஶழி பர்த்து 

ேருகிமது. குறிஶக்கம் ற்றும் மகுரிஶக்க நறிமுமகள் இந்ே அடுக்கில் ற்படுகின்மன. இது 

பஶதுகஶப்பு துர அடுக்க (Secule Socket Layer SSL)  எத்ேேஶகும்.  

7. பன்பஶட்டு அடுக்கு (Application Layer) :  

இது றஶலது அடுக்கஶகும். இது கணினியில் உள்ர ன்பஶருர உள்ரைக்கி பனர் இைமுக 

ைஶக சல்படுகிமது. 
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TCP / IP ற்றும் OSI குறிப்பு ஶதிரிக்கு இை உள்ர லறுபஶட்ை ழுதுக.  

              TCP/IP      OSI      

        Transmission control protocol 

(TCP) and Internet Protocol (IP) 

Open System Inter Connection (OSI) 

                      

           

            

               

                        

     ஆ   

               4        7        

                        (DOD – 

Department of Defense) 

ISO 

         ஆ       

                

             . 

                     

 

4 

ஶபல் லயப்பின் லரர்ச்சி ற்றும் அேன் நன், தீகர விரக்குக. 

ஶபல் லயப்பின் ேயமுமகள் பின்லருஶறு  

 முேயஶம் ேயமும (1G) 1981 – NMT லளியீடு  

 இண்ைஶம் ேயமும (2G) 1991 – GSM லளியீடு  

 இண்டிலிருந்து மூன்றுக்கு இைப்பட்ைேயமும (2.5) 2000 – GPRS லளியீடு  

 மூன்மஶம் ேயமும – (3G) 2003 UK 3 G லளியீடு  

 நஶன்கஶம் ேயமும – (4G) 2007  

 ந்ேஶம் ேயமும – (5G) 2019 +  

        

                                                    

             . 

                                    . 

                                  . 
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பகுதி – அ 

I.  ரிஶன விைத்   ர்ந்ேடுத்து ழுதுக  

1 
கரப்பர்களின் அனத்து கஶப்பகத்ேயும் பஶரிக்க கீழ்கண்ைலற்றில் து பன்படுத்ேப்படுகிமது ?  

அ) கரப்பர் மும     ஆ) கரப்பர் லளி      இ) பர் லளி       ஈ) IP முகலரி 

2 
IPv4 முகலரிகர குறிக்க பின்லரும் ந்ே குறிமும பன்படுத்ேப்படுகிமது?  

அ) இரு     ஆ) புள்ளி-ேச        இ) பதினறு      ஈ) அ ற்றும் ஆ 

3 
IPv6 முகலரிகளில் த்ேன பிட்கள் பன்படுத்ேப்படுகின்மன?  

அ) 32       ஆ) 64        இ) 128        ஈ) 16  

4 

URL இன் விரிலஶக்கம்  

அ) Uniform Resource Location          ஆ) Universal Resource Location  

இ) Uniform Resource Locator           ஈ) Universal Resource Locator 

5 
உமவினர் URL இல் த்ேன லககள் உள்ரன?  

அ) 2       ஆ) 3        இ) 4       ஈ) 5  

6 
எரு முனயின் சிட்ையில் பன்படுத்ேப்படும் அதிகபட்ச ழுத்துகள்?  

அ) 255      ஆ) 128        இ) 63      ஈ) 32 

7 
கரப்பரில், சிட்ைகரப்   பிரிப்பது  

அ) ;     ஆ) . (புள்ளி)      இ) :      ஈ) Null 

8 
ந்ே ைஶன் ப லளியிை பன்படுகிமது?  

அ) பஶதுலஶன       ஆ) ேயகீழ்         இ) நஶடு       ஈ) என்றும் இல்ய 

9 
பின்லருபலற்றில் து கரப்ப IP முகலரிஶக ஶற்றுலேத் துலக்குகிமது?  

அ) ண்ையம்        ஆ) கரம்        இ) தீர்வி          ஈ) பர் சலகங்கள்  

10 
சலகம் அணுகக்கூடி ேஶைர்ச்சிஶன பகுதி து?  

அ) ண்ையம்       ஆ) கரம்        இ) தீர்வி          ஈ) பர் சலகங்கள் 

11 

ISP குறிக்கிமது  

அ) International Service provider  ஆ) Internet Service Provider  

இ) Internet service Protocol        ஈ) Index service provider 

12 
TLD குறிக்கிமது  

அ) Top Level Data       ஆ) Top Logical Domain       இ) Term Level Data       ஈ) Top Level Domain 

13 

கீழ்க்கண்ைலற்றில் து சரிஶன கூற்று?  

i. கரப்பர் ன்பது URL-ன்எரு பகுதிஶகும்  

ii. URL நஶன்கு பகுதிகரஶல் ஆனது  

iii.   ர்பு நிய URL ன்பது முழுஶன URL-ன் எரு பகுதிஶகும்.  

iv. URLல் ந்ே நறிமுமயும் இைம் பமஶது  

அ) i & ii         ஆ) ii        இ) i, ii & iii         ஈ) i, ii & iv 

14 

கூற்று (A): IPv6 முகலரி முமயில் பன்படுத்ேப்படும் முகலரிகளின் ண்ணிக்க 128  

கஶைம் (R): IPv6 ன்பது 128 பிட் ேனிப்பட்ை முகலரிஶகும்.  

அ) கூற்று சரி ஆனஶல் கஶைம் ேலறு        ஆ) கூற்று ேலறு ஆனஶல் கஶைம் சரி  

இ) கூற்றும் கஶைமும் சரி. லும் கஶைம் கூற்றுக்கு சரிஶன விரக்கஶகும்.  

ஈ) கூற்றும் கஶைமும் சரி. ஆனஶல் கஶைம் கூற்றுக்கு சரிஶன விரக்கல்ய. 
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பஶருத்துக.  

1. கரம் – ஶழி பர்ப்பத் துலக்குகிமது.  

2. ண்ையம் – கரப்பர்களின் ேவுத்ேரம்  

3. பர் சலகம் – எற்மமுன 

4. தீர்வி – ேஶைர்ச்சிஶன முனகள்  

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

பகுதி – ஆ 

II. மூன்று லரிகளில் விைளிக்கவும் 

1 

ேஶலது நஶன்கு கரப்பர்கர பட்டிலிடுக. 

.com  லணிக அப்பு Commercial Organisation  

.edu  கல்வி நிறுலனங்கள் Educational Institutions  

.gov  (அரிக்க) அசு Government (US)  

.mil  (அரிக்க) இஶணுலக்குழுக்கள் Military groups (US)  
 

2 
IP முகலரி ன்மஶல் ன்ன? 

IP (Internet Protocol) முகலரி ன்பது லயப்பில் உள்ர எரு ேனித்ே (Unique) முகலரிஶகும். 

3 
IP முகலரிகளின் லககள் ஶல? 

இது இண்டு லகஶன முகலரி முமகளுக்கு லழி லகுத்துள்ரது அல IPv4 ற்றும் IPv6. 

4 

URL ன்மஶல் ன்ன? 

URL (Uniform Resource Locator) ன்பது இைத்தில் எரு ஆலைத்தின் முகலரிஶகும். URL ஆனது 

நஶன்கு பகுதிகரக் கஶண்ைது. அல நறிமுமகள் (Protocols), புலயன் பர் (Host name), கஶப்பும 

பர் (Folder name) ற்றும் கஶப்பு பர் (File name). எவ்லஶரு பகுதியும் அேற்கன்று குறிப்பிட்ை 

சல்பஶடுகர கஶண்டுள்ரது. 

5 

உங்களுக்குத் ேரிந்ே நஶன்கு URL-கர பட்டிலிடுங்கள். 

http://www.google.com/  

http://www.cms.tn.gov.in/ 

http://www.yahoo.com/  

http://www.rediff.com/  

http://www.facebook.com/ 

6 

URL இன் லககள் ஶல? 

ஆலைத்தின் இருப்பிைத்ே பஶறுத்து URL இண்டு லககரஶக பிரிக்கப்பட்டுள்ரது  

 முழு நிய URL (Absolute URL)  

 சஶர்பு நிய URL (Relative URL)  

7 

எரு கரம் ன்மஶல் ன்ன? 

கரம் (Domain) ன்பது கரப்பர் லளியின்  அப்பில் எரு துை ஶகும். கரம் லும் துை 

கரங்கரஶகப் (Sub Domain) பிரிக்கப்படுகின்மது. 

8 

எரு ண்ையம் ன்ன? 

எரு ண்ையம் (Zone) ன்பது கரப்பர் லளியின் எரு துைத் ேஶகுதி ஆகும். பஶதுலஶக இது எரு 

கஶப்பில் சமிக்கப்படுகிமது.  

9 

தீர்வி ன்மஶல் ன்ன? 

தீர்வி ( Resolver) ன்பது எரு கரப்ப பி முகலரிஶக ஶழி பர்க்கும் பணி துலக்கும் 

நியஶகும்.  

தீர்வி புலயன் கணினியிய சமிக்கப்பட்டு இருப்பேஶல், தீர்விக்கும் பனர் நிலுக்கும் இைஶன 

ேஶைர்ப உருலஶக்க ந்ே நறிமுமயும் அலசிமில்ய. 
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10 

கரப்பர் லளியில் உள்ர லககள் ஶல? 

.com  லணிக அப்பு Commercial Organisation  

.edu  கல்வி நிறுலனங்கள் Educational Institutions  

.gov  (அரிக்க) அசு Government (US)  

.mil  (அரிக்க) இஶணுலக்குழுக்கள் Military groups (US)  

.org  இயஶப நஶக்கற்ம அப்பு  Non profit Organization  

.net  லயப்பு நிறுலனங்கள்  Networking organization  

.info  ேகலல் சல லறங்குநர்கள் Information service providers   

11 

ேஶலது நஶன்கு பஶதுலஶன உர் ட்ை கரங்கர ழுதுக. 

.com  லணிக அப்பு Commercial Organisation  

.edu  கல்வி நிறுலனங்கள் Educational Institutions  

.gov  (அரிக்க) அசு Government (US)  

.mil  (அரிக்க) இஶணுலக்குழுக்கள் Military groups (US)   

பகுதி – இ 

III. எரு  த்திரவில் விைளிக்கவும் 

1 

DNS பற்றி குறிப்பு லக. 

          எரு ே  ல் இய கி   அ   ேற்கு ழு அடு குக    ைந்  க    டும். பன்   டு 

அடு கு ழு அடு குகளில் எ   கும். பன்   டு அடு கில் பய பன்  டுகள் உள்ரன. அ ற்றில் 

எ று     ர    ர் மு     (DNS). எரு       பில் கர             , கர   ர் 

மு     (DNS) பன்படு  ப்பை லண்டும். 

2 

IPv4 ற்றும் IPv6 லறுபடுத்துக. 

IPv4      IPv6      

IPv4 முகலரி ன்பது எரு கணினிக்கு 

லறங்கப்படும் 32 பிட் ேனிப்பட்ை முகலரி ஆகும். 

IPv6 முகலரி ன்பது லயப்பில் உள்ர எரு 

கணினிக்கு லறங்கப்படும் 128 பிட் ேனிப்பட்ை முகலரி 

ஆகும். 

IPv4 லகயில் 232 முகலரிகர உருலஶக்கயஶம். 
இேப் பன்படுத்தி 2128 முகலரிகர உருலஶக்க 

முடியும். 

புள்ளி-ேச குறியீட்டில் புள்ளிகரஶல் (.) 

பிரிக்கப்பட்ை ேச லடிலத்தில் முகலரி 

ழுேப்படுகிமது. 

எவ்லஶரு ேஶகுதியும் நஶன்கு இயக்க பதினறுநிய 

ண்ைஶக ஶற்மப்பட்டு முக்கஶற் புள்ளிஶல் 

பிரிக்கப்பட்டு  து. 

.கஶ. 00111001 10001001 00111000 00000111 
.கஶ. 2001: 0000: 32313: DFE1: 0063: 0000: 

0000: FEFB 
 

3 

கரப்பர் ற்றும் URL- லறுபடுத்து 

கரப்பர் URL 

                         IP 

         

URL ன்பது இைத்தில் எரு ஆலைத்தின் 

முகலரிஶகும். 

   URL         URL ஆனது நஶன்கு பகுதிகரக் கஶண்ைது. 

                         
          ,           ,            

                  . 

கரப்பரில் சிட்ைகள் புள்ளி (.) மூயம் 

பிரிக்கப்படுகிமது. கரப்பர் ப்பஶது கீழ் 

ட்ைத்திலிருந்து ல் ட்ைம் ல 

படிக்கப்படுகிமது. 

எவ்லஶரு பகுதியும் அேற்கன்று குறிப்பிட்ை 

சல்பஶடுகர கஶண்டுள்ரது. பன்பஶடுகரப் 

பஶறுத்து, கூடுேல் ேகலல்கர URL உைன் சர்க்க 

முடியும். 
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4 

முழுஶன URL சஶர்பு URL இையில் உள்ர லறுபஶடுகள் ஶல? 

முழுஶன URL சஶர்பு URL 

முழு நிய URL ன்பது இைத்தில் உள்ர 

எரு கஶப்பின் முழுஶன முகலரி ஆகும். 

சஶர்பு நிய URL ன்பது இைத்தில் உள்ர எரு 

கஶப்பின் முழுற்ம முகலரி ஆகும். 

இது இைத்தில் எரு கஶப்பின ேடி 

கண்டுபிடிக்க ேலஶன நஶன்கு அடிப்பை 

பஶகங்கரயும் கஶண்டுள்ரது. 

சஶர்பு நிய URL கஶப்புப்பர் அல்யது 

கஶப்புமயுைன் கூடி கஶப்பு பக் கஶண்ைது. 
 

5 

கரப்பர்ப் பற்றி குறிப்பு லக. 

கரப்பர் (Domain Name)  

இது சிட்ைகளின் லரிசஶகும். கரப்பரில் சிட்ைகள் புள்ளி (.) மூயம் பிரிக்கப்படுகிமது. கரப்பர் 

ப்பஶது கீழ் ட்ைத்திலிருந்து ல் ட்ைம் ல (அேஶலது இய முனயிலிருந்து லர் முன ல) 

படிக்கப்படுகிமது. லர் முன ப்பஶதும் லற்று சத்ே குறிப்பேஶல் ல்யஶ பர்களும் புள்ளியில் 

முடிலைகின்மன. 

6 

லய முகலரி ற்றும் URL- லறுபடுத்து 

லய முகலரி URL 

                          

        . 

              ஆ      

        .                  

      . 

                             

                           . 

         ஆ             www-  

               

பகுதி – ஈ 

IV. எரு      ரவில் விைளிக்கவும்  

1 

டின்ஸ் கூறுகர சுருக்கஶக விரக்குக. 

கரப்பர் முமயில் நஶன்கு முக்கி பகுதிகள் உள்ரன. அல 

 பர்லளி (Name Space)  

 பர் சலகம் (Name Server)  

 ண்ையம் (Zone)  

 தீர்வி (Resolver)  

 மபர்மவளி  

கரப்பர்கள் மிகவும் ேனித்துலஶனலஶகவும் ற்றும் பஶருத்ேஶனலஶகவும் 

இருக்கலண்டும். இப்பர்கள் பர் லளியிலிருந்து (Name Space) ேர்ந்ேடுக்கப்பைலண்டும். 

இப்பர்லளி பி முகலரிகர கரப்பர்களுைன் பிைப்ப ற்படுத்துகிமது. பர்லளி 

இண்டு லழிகளில் எழுங்கக்கப்பையஶம்.  

 கிைப்பர்லளி (Flat Name Space)  

 படிநியபர்லளி (Hierarchical Name Space)  

 மபர் தசடவகம் (Name Server) 

பர் சலகம் ன்பது கரப்பர் லளியின் மிக முக்கி அங்கஶகும். இது கரப்ப பி 

முகலரிஶக ஶற்றுகிமது. பர் சலகம் ஆனது கரப்பர்கள் ற்றும் அேனுைன் ேஶைர்புை IP 

முகலரிகள் அைங்கி DNS ேவுத்ேரத்ே உள்ரைக்கியுள்ரது. உயகரஶவி பன்பஶட்டிற்கஶக அதிக 

ண்ணிக்கயியஶன கரப்பர்கர ேக்கி லக்கலண்டி ேல இருப்பேஶல் பய 

சலகங்கள் படிநிய முமயில் இைக்கப்பட்டுப் பன்படுத்ேப்படுகின்மன. 

 ண்ையம் (Zone)  

முழு பர்லளியும் பய ண்ையங்கரஶக (பகுதி) பிரிக்கப்பட்டுள்ரது. ண்ையம் ன்பது எரு 
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சலகம் அணுகும் பப்ப குறிக்கிமது. ண்ையம் ன்பது ேஶைர்சிஶன பய கரங்கள் ற்றும் 

துைக்கரங்கரஶல் ஆனது. எரு ண்ையத்தில் எ எரு கரம் ட்டும் இைம் பற்றிருந்ேஶல் அங்கு 

கரமும் ண்ையமும் என்ம குறிக்கும்.  

எரு கரத்திற்கு எரு சலகம் எதுக்கப்பட்டு, அந்ேக்கரம் லும் துை கரங்கயஶக 

பிரிக்கப்பைஶல் இருந்ேஶல் கரமும் ண்ையமும் என்மஶக இருக்கும். இல்யன்மஶல் ண்ையம் 

ன்பது சலகம் அணுகக்கூடி ேஶைர்ச்சிஶன பகுதிகரக் (கரங்கர) குறிக்கும். 

 தீர்வி ( Resolver) 

தீர்வி (Resolver) ன்பது எரு கரப்ப பி முகலரிஶக ஶழிபர்க்கும் பணி துலக்கும் 

நியஶகும். தீர்வி புலயன் கணினியிய சமிக்கப்பட்டு இருப்பேஶல், தீர்விக்கும் பனர் நிலுக்கும் 

இைஶன ேஶைர்ப உருலஶக்க ந்ே நறிமுமயும் அலசிமில்ய. 

2 

IP முகலரி லகப்படுத்தி விரக்கவும். 

IP (Internet Protocol) முகலரி ன்பது லயப்பில் உள்ர எரு ேனித்ே (Unique) முகலரிஶகும். இது 

இண்டு லகஶன முகலரி முமகளுக்கு லழிலகுத்துள்ரது. அல IPv4 ற்றும் IPv6. 

IPv4 முகலரி  

IPv4 முகலரி ன்பது எரு கணினிக்கு லறங்கப்படும் 32 பிட் ேனிப்பட்ை முகலரி ஆகும். இண்டு 

கணினிகளுக்கு எ IP முகலரி இருக்க முடிஶது. எரு லயப்பில் P இைப்புகள் இருந்ேஶல், பின் P 

முகலரிகள் இருக்கலண்டும். முகலரி லளி 

(Address space) ன்பது நறிமுமஶல் 

உருலஶக்க முடிகின்ம ஶத்ே முகலரிகளின் 

ண்ணிக்கக் குறிக்கும். இது நறிமும 

பன்படுத்துகின்ம பிட்டுகளின் 

ண்ணிக்கப் பஶருத்ேது. எரு 

நறிமுமஶனது n பிட்டுகர 

பன்படுத்தினஶல் அந்ே நறிமுமயின் முகலரி லளிஶனது 2n முகலரிகர கஶண்டிருக்க முடியும். 

னல IPv4 லகயில் 232 முகலரிகர உருலஶக்கயஶம். இந்ே பி முகலரிகர குறிப்பேற்கு இண்டு 

முமகள் உள்ரன.  

 இரு நிய குறியீடு (Binary Notation)  

 புள்ளி-ேச குறியீடு (Dotted Decimal Notation)  

இரு நிய குறியீட்டு முமயில் முகலரிஶனது 32 பிட் இரு நிய ண்ைஶகும் .  

.கஶ. 00111001 10001001 00111000 00000111  

புள்ளி-ேச குறியீட்டில் புள்ளிகரஶல் (.) பிரிக்கப்பட்ை ேச லடிலத்தில் முகலரி ழுேப்படுகிமது.  

.கஶ. 128 .14 3 . 137 . 144 

IPv6 முகலரி  

IPv6 முகலரி ன்பது 

லயப்பில் உள்ர எரு 

கணினிக்கு லறங்கப்படும் 128 பிட் 

ேனிப்பட்ை முகலரி ஆகும். இேப் 

பன்படுத்தி 2128 முகலரிகர 

உருலஶக்க முடியும்.  

இந்ே 128 பிட்டுகள் ட்டு 16 பிட் ேஶகுதிகரஶக பிரிக்கப்பட்டுள்ரன. எவ்லஶரு ேஶகுதியும் நஶன்கு இயக்க 

பதினறுநிய ண்ைஶக ஶற்மப்பட்டு முக்கஶற் புள்ளிஶல் பிரிக்கப்பட்டுள்ரது.  

.கஶ. 2001: 0000: 32313: DFE1: 0063: 0000: 0000: FEFB 
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3 

பர் சலகத்ே விரக்குக. 

மபர் தசடவகங்கள் (Name servers) 

பர் சலகம் ன்பது கரப்பர் லளியின் மிக முக்கி அங்கஶகும். இது கரப்ப பி 

முகலரிஶக ஶற்றுகிமது. பர் சலகம் ஆனது கரப்பர்கள் ற்றும் அேனுைன் ேஶைர்புை IP 

முகலரிகள் அைங்கி DNS ேவுத்ேரத்ே உள்ரைக்கியுள்ரது. உயகரஶவி பன்பஶட்டிற்கஶக அதிக 

ண்ணிக்கயியஶன கரப்பர்கர ேக்கி லக்கலண்டி ேல இருப்பேஶல் பய சலகங்கள் 

படிநிய முமயில் இைக்கப்பட்டுப் பன்படுத்ேப்படுகின்மன.  

பர் சலகங்கள் கரப்பர்கரத் ேடும் முக்கிஶன பணி சய்கிமது. உங்கரது 

கணிப்பஶறியில் எரு லயத்ேரத்ே ேடும் பஶது, உள்ளூர் பர் சலகம் (Internet Service 

Provider-ISP சலகம்) உங்களுக்கஶன பதில் கிைக்கும் ல, லவ்லறு பர் சலகங்கர 

வினவுகிமது. கைசிஶக அந்ே கரப்பருக்கஶன பி முகலரி கண்ைறிந்து உங்கரது கணிப்பஶறிக்கு 

கஶடுக்கிமது. இப்பஶது உங்கள் கணினி நீங்கள் ேடி லயப்பக்கத்ே கஶட்ை முடியும். 

மபர் தசடவகங்களின் வடககள்  

முழு கரப்பர் முமயும் கட்டுப்படுத்துலேற்கு மூன்று லகஶன பர் சலகங்கள் 

உள்ரன.  

1. மூயப்பர் சலகம் (Root Nameserver) 

இது முழு DNS  அப்ப கஶண்டிருக்கும் உர்ட்ை சலகம் (Top level server) ஆகும். இது 

ICANN ன்ம இை நிறுலனத்தினஶல் பஶரிக்கப்படுகிமது. இதில் ஶத்ேம் 13 சலகங்கள் 

உள்ரன.  

2. முேன் பர் சலகம் (Primary/Master Nameserver) 

இது ண்ைய லரப்பதிவுகரக் (Zone resource records) கஶண்டுள்ரது. இந்ே பதிவுகள் 

நிறுலனங்கர பஶன்ம கரப்பர் உரிஶரர்கரஶல் புதுப்பிக்கப்படுகிமது.  

3. இண்ைஶம் நியபர் சலகம் (Secondary/Slave Nameserver) 

இந்ே சலகம் புதுப்பிக்கப்படுலதில்ய. ஆனஶல் முேன் சலக கஶப்புகர 

நகயடுக்கிமது. இது வினலல்கரப் பகிர்லேன் மூயம் முேன்ச் சலகத்தின் பணிச்சு 

குமக்கிமது. 

4 

கரப்பர் லளி ன்பது ஶது? விரக்குக. 

கரப்பர் லளி  

படிநிய பர் லளி அை கரப்பர்லளி (Domain Name Space) லடிலக்கப்பட்டுள்ரது. இதில் 

பர்கள் ேயகீழ்  லடிலப்பில் (Tree like structure) குறிக்கப்படுகிமது. இேன் லர் உறுப்பு (Root 

element) லிருக்கும் லகயில் அந்திருக்கும். இந்ே  அப்பு, ட்ைங்கள் 0 முேல் 127 ல 

ஶத்ேம் 128 ட்ைங்கரக் (level) கஶண்டிருக்கும்.  

இங்கு லர் உறுப்பு (Root element) மிக உர்ந்ே ட்ைத்தில் அேஶலது ட்ைம் 0 வில் உள்ரது. லர் உறுப்பு  

ப்பஶதும் NULL சத்ே (லற்றுச் சம்) குறிக்கிமது. லர் உறுப்புக்கு அடுத்ேட்ைத்தில் முனகள் (லர் 

உறுப்புகளின் குறந்ேகள்) உள்ரன.  அப்பில் எவ்லஶரு முனயும் (Node) எரு சிட்ை/ 

அைஶரம் (label) ற்றும் கரப்பக் (domain name) கஶண்டிருக்கும்  

சிட்ை(label)  

இது அதிகபட்சஶக 63 ழுத்துக்கரக் கஶண்ை எரு சம். எரு ட்ைத்தில் இருக்கும் எவ்லஶரு முனயும் 

லறுபட்ை சிட்ைகர கஶண்டிருக்க லண்டும். இது கரப்பரின் ேனித்துலத்ே உறுதிப்படுத்துகிமது. 

லறு லஶர்த்ேகளில் கூறுலேஶனஶல், சிட்ைகள் ன்பல கரங்களுக்கு லறங்கப்படும் பர்கள். கரம் 

(Domain) ன்பது கரப்பர் லளியின்  அப்பில் எரு துை ஶகும். கரம் லும் துை 

கரங்கரஶகப் (Sub Domain) பிரிக்கப்படுகின்மது.  

கரப்பர் (Domain Name)  

இது சிட்ைகளின் லரிசஶகும். கரப்பரில் சிட்ைகள் புள்ளி (.) மூயம் பிரிக்கப்படுகிமது. கரப்பர் 

ப்பஶது கீழ் ட்ைத்திலிருந்து ல் ட்ைம் ல (அேஶலது இய முனயிலிருந்து லர் முனல ) 

படிக்கப்படுகிமது. லர் முன ப்பஶதும் லற்று சத்ே குறிப்பேஶல் ல்யஶ பர்களும் புள்ளியில் 
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முடிலைகின்மன.  

கரப்பருக்கஶன விதிமுமகள்  

 கரப்பஶனது a-z, A-Z லயியஶன ஆங்கிய ழுத்துக்கரயும் 0-9 லயியஶன ண்கரயும் 

கஶண்டிருக்க முடியும்..  

 இைக்கஶடு (hyphen - ) அனுதிக்கப்பையஶம். ஆனஶல் அது கரப்பரின் முேல் உருலஶக இருக்க 

முடிஶது.  

 இைலளிகள் அனுதிக்கப்படுலதில்ய.  

 சிமப்பு குறியீடுகள் (!, $, &, ற்றும் பய) அனுதிக்கப்படுலதில்ய.  

 கரப்பர்கள் குமந்ேபட்சம் 2, ற்றும் அதிகபட்சம் 63 ழுத்துக்கர கஶண்டிருக்கயஶம். எரு 

முழுஶன கரப்பரில் அதிகபட்சஶக 253 ழுத்துக்கள் இைம் பமயஶம்.  

 கரப்பர்கள் ழுத்து லடில உைர் திமன் அற்மல. (இது ஆங்கிய பரி ழுத்து, சிறி ழுத்து 

ற்றும் இண்டின் கயலஶக இருக்கயஶம்)  

5 

DNS வ்லஶறு லய சய்கிமது ன்பே விரக்குக. 

 பனர் உயஶவியில் URL (நறிமும, கரப்பர், கஶப்பும பர், கஶப்பு பர்)  ேட்ைச்சு சய்யும் 

பஶழுது, கணினிஶனது முேலில் ேஶைர்புை IP முகலரி அக்கணிப்பஶறியின் DNS 

இைத்ேக்கத்தில் (Cache) ேடுகிமது.  

 இைேக்கத்தில் பி முகலரி கண்டுபிடிக்கப்பட்ைஶல், அேப்பற்றி ேகலல் அங்கிருந்து மீட்கப்படும். 

இல்யனில், கணினி  தீர்வியிைம் DNS 

வினலய (DNS query) ேஶைங்கலண்டும்.  

 இந்ே தீர்வி (Resolver) இை லறங்குநரின் (ISP) 

சலகத்தில் இைம் பற்றிருக்கும்.  

 எவ்லஶரு தீர்வியும் ேனக்கன்று இைேக்கத்ே 

(cache) பற்றிருக்கிமது.  

 அதில் பி முகலரி பஶன்ம ேகலல்கள் 

கண்ைறிப்பட்ைஶல் அந்ே ேகலல்கள் 

மீட்ைடுக்கப்படும். இல்யனில் வினலல் அடுத்ே 

கரச்சலகத்திற்கு (Domain NameServer) 

அேஶலது, TLD (உர்நியகரம்)க்கு 

அனுப்பப்படுகிமது.  

 TLD அந்ே வினலய திப்பஶய்வு சய்து குறிப்பிட்ை கரத்துைன் ேஶைர்புை பர் 

சலகங்களுக்கு வினலய அனுப்புகிமது.  

 பி முகலரி கிைக்கும் ல அடுத்ேடுத்ே பர் சலகங்களுக்கு வினலல் அனுப்பப்படுகிமது.  

 இறுதியில் பி முகலரி கண்ைறிப்பட்டு அேற்கஶன பதிவுகள் தீர்விக்கு (Resolver) அனுப்பப்படுகிமது.  

 பின்னர் தீர்வி இந்ே பதிவுகர கணினி உயஶவிக்கு (Browser) லறங்குகிமது.  

 இப்பஶழுது, கண்ைறிப்பட்ை பி முகலரிக்கஶன லயப் பக்கங்கர பனஶல் பஶர்க்க முடியும். 
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பகுதி – அ 

I.  ரிஶன விைத்   ர்ந்ேடுத்து ழுதுக  

1 

ARPANET உள்ரது  

அ) அரிக்க ஆஶய்ச்சி திட்ைம் ஜன்சி நட்லஶர்க்  

ஆ) ஆஶய்ச்சி திட்ைம் பகுதி நட்லஶர்க்  

இ)   ட்ச் ம்பட்ை ஆஶய்ச்சி திட்ைம் ஜன்சி நட்லஶர்க்  

ஈ) அரிக்க ஆஶய்ச்சி நிகழ்ச்சிகள் ற்றும் நட்லஶர்க் 

2 
WWW கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது  

அ) டிம் பர்னர்ஸ் லீ  ஆ) சஶர்யஸ் பஶபஜ் கட்ச்     ) ப்யஸ் பஶஸ்கல்   ஈ) ஜஶன் நப்பிர் 

3 
கபிள் டிவி பட்டியில் இைக்க ந்ே கபிள் பன்படுத்ேப்படுகிமது?  

அ) UTP கபிள்       ஆ) பி) ஃபபர் ஆப்டிக்ஸ்      இ) கஶளம் கபிள்      ஈ) USB கபிள் 

4 

UTP விரிலஶக்கம்  

அ) இைவிைஶே ட்விஸ்ைட் ஜஶடி         ஆ) ேைற்ம ட்விஸ்ைட் நறிமும 

இ) அவிழ்த்திஶே twisted pair           ஈ) யுனிலர்சல் ட்விஸ்ைட் நறிமும 

5 
ேவு பரிஶற்மத்திற்கு ஆப்டிகல் ஃபபர்  கபிள்களில் ந்ே ஊைகம் பன்படுத்ேப்படுகிமது?  

அ) க்ஶலவ்         ஆ) அகச்சிலப்பு      இ) எளி        ஈ) எலி  

6 

இலற்றில் கீழ்கஶணும் கணினிகர இைத்துைன் இைக்க சிம் ஸ்யஶட் கஶண்ை எரு சிறி பும 

சஶேனஶகும்?  

அ) யுஸ்பி      ஆ) ைஶங்கிள்கள்      இ) ரி கஶர்டு       ஈ) ஶபல்கள்  

7 
ஈத்ேர்நட் கபிள்களில் ந்ே இைப்பு பன்படுத்ேப்படுகிமது?  

அ) RJ11       ஆ) RJ21         இ) RJ61          ஈ) RJ45  

8 
பின்லரும் இைப்பஶனில் சம்ப் இைப்பு ன அறக்கப்படுலஶஶ?  

அ) RJ11       ஆ) RJ21         இ) RJ61        ஈ) RJ45 

9 
RJ45 கபிள்களில் த்ேன முள்ரலிகள் பன்படுத்ேப்படுகின்மன?  

அ) 13      ஆ) 6         இ) 50       ஈ) 25 

10 

ந்ே லரிங் ேநிய இண்டு கணினிகர நடிஶக இைக்க பன்படுகிமது?  

அ) நஶக லரிங் மூயம்        ஆ) லயப்பின் ல் குறுக்கீடு  

இ) ஶயஶலர் லரிங்          ஈ) துவும் இல்ய 

11 
கீழ்க்கண்ைலற்றில் லறுபஶைஶன என்மத் ேர்ந்ேடுக்கவும்  

அ) Roll over        ஆ) crossovers      இ) null modem      ஈ) straight through  

12 

பஶருத்துக 

1. ஈத்ேர் நட் -    ைர்பி  

2. RJ45 இைப்பி - ஈத்ேர்நட்  

3. RJ45 ஜஶக் - பிரக்  

4. RJ45 லைம் - 802.3  

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

பகுதி – ஆ 

II. மூன்று லரிகளில் விைளிக்கவும் 

1 

முறுக்கப்பட்ை ஜஶடி கபிள் எரு குறிப்பு ழுது.  

இண்டு அல்யது அேற்கு ற்பட்ை கஶப்பிைப்பட்டு முறுக்கப்பட்ை கம்பிகளின் ேஶகுப்பஶகும். இேன் லகம் 10 

mbps (10BASE-T) யில் இருந்து துலங்கிது. இது ம்படுத்ேப்பட்டு 100 mbps (100BASE-T) லகத்துைன் 

லளியிைப்பட்ைது. லும் ம்படுத்ேப்பட்டு 10 gbps லகத்துைன் (10 GBASE-T) ன்ம பரில் 

அறக்கப்படுகிமது. 
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2 

USB கபிள்களின் பன்கள் ன்ன? 

USB (Universal Serial Bus) லைம் விசப்பயக, சுட்டி ற்றும் பிம புமச் சஶேனங்கர கணினியுைன் 

இைக்கப் பன்படுத்ேப்படுகிமது. 

3 

RJ45 இைப்பஶன் லககளில் எரு குறிப்ப ழுேவும்.  

லரிங்திட்ைங்கள் கம்பிகர (Wires) RJ45 இைப்பியுைன் (Connector) வ்லஶறு இைக்க லண்டும் 

ன்பேகுறிக்கின்மன. முறுக்கு இைலைங்களின் இரு முனகளிலும் RJ45 இைப்பி 

இைப்பேற்கு இண்டு லகஶன லரிங் திட்ைங்கள் உள்ரன. அலT-568A ற்றும் T-568B ஆகும். 

4 

எரு ஈத்ேர்நட் பஶர்ட் ன்ன?  

ஈத்ேர்நட் ேஶைர்பி (Port) ன்பது ஈேர்நட் அட்ையின் எரு திமவுப் (opening) பகுதிஶகும். இது ஈத்ேர்நட் 

லைத்தின் RJ45 இைப்பி ற்கிமது. இது RJ45 ஜஶக் ன்றும் அறக்கப்படுகிமது. 

5 

கி  பிங் கருவி பன்படுத்துலது ன்ன?  

Crimping ன்பது இண்டு அல்யது அேற்கு ற்பட்ை உயஶகதுண்டு அல்யது கம்பிகர உருஶற்றி 

என்ம என்று பற்றிக் கஶள்ளும் லகயில் இைக்கும் சயஶகும்.  

ஈத்ேர்நட் லைமிைலின் முக்கி சல் RJ45 இைப்பி முறுக்கு இைக்கம்பியின் இரு புமமும் 

இைப்பேஶகும். இேனஶல் ஈத்ேர்நட் லைம் சரிஶக லய சய் முடிகிமது. 

6 

முறுக்கப்பட்ை ஜஶடி கபிள்களின் லககள் ன்ன?  

  ப்பி    முறுக்கி  க்  ம்பி ள் (UTP) 

  ப்பிைப்பட்ை முறுக்கி  க்  ம்பி ள் (STP) 

7 

  ம்ப் இைப்பு ன்ன? 

இந்ே இைப்பஶன் எரு முனயில் 25 ஊசிகளும் அடுத்ே முனயில் 25 ஊசிகளுஶக ஶத்ேம் 50 

ஊசிகரக் கஶண்டுள்ரது. இது சஶம்ப் (Champ) இைப்பி அல்யது ஆம்பனஶல் (Amphenol) இைப்பி 

னவும் அறக்கப்படுகிமது. 

 

பகுதி – இ 

III. எரு  த்திரவில் விைளிக்கவும் 

1 

குறுக்கு லழி கபிள்களில் எரு குறிப்பு ழுதுங்கள்.  

முறுக்கு இைலைம் (Twisted Pair Cable): இண்டு அல்யது அேற்கு ற்பட்ை கஶப்பிைப்பட்டு முறுக்கப்பட்ை 

கம்பிகளின் ேஶகுப்பஶகும். இேன் லகம் 10 mbps (10BASE-T)யில் இருந்து துலங்கிது. இது 

ம்படுத்ேப்பட்டு 100 mbps (100BASE-T) லகத்துைன் லளியிைப்பட்ைது. லும் ம்படுத்ேப்பட்டு 10 gbps 

லகத்துைன் (10 GBASE-T) ன்ம பரில் அறக்கப்படுகிமது. இதில் மின்கஶந்ேக் குறுக்கீட்ை 

ேவிர்ப்பேற்கஶக 8 கம்பிகள் முறுக்கப்பட்ை லடிவில் அக்கப்பட்டிருக்கும். இந்ே 8 கம்பிகளும் அதிக இைத்ே 

அைத்துக் கஶள்லேத் ேவிர்க்க முறுக்கப்பட்டு எ கம்பிஶக ேப்பட்டிருக்கிமது. முறுக்கு இைகம்பிகள் 

கஶப்பிைப்பட்ை முறுக்கு இைகம்பி (Shielded Twisted pair - STP) ற்றும் கஶப்பில்யஶே முறுக்கு இைகம்பி 

(Unshielded Twisted Pair - UTP) ன இண்டு லகப்படும். ேற்பஶழுதும் இைத்தில் நவீன லைங்கரஶக 

UTP கபிள்கள் பன்படுத்ேப்படுகின்மன. இல விய லிலஶனேஶகவும் இைச்சு லைங்களுைன் 

எப்பிடும்பஶது நிறுவுலேற்கும் பஶரிப்பேற்கும் ளிஶனேஶகவும் இருக்கின்மன. STP ன்பது UTP 

பஶன்மே. ஆனஶல் லளி (மின்கஶந்ே) குறுக்கீடுகளிலிருந்து கம்பிகர பஶதுகஶக்க இது கூடுேல் 

உமகரஶல் பஶதுகஶக்கப்பட்டிருக்கும். 

2 

RJ45 இைப்பியில் எரு சிறி குறிப்ப ழுேவும்.  

RJ45 ஈத்ேர்நட் இைப்பி எரு சிறி பிரஶஸ்டிக் cube ஆகும், இதில் கம்பிகள் இைக்கப்பட்டு இைத் 

ேஶைர்ப ற்படுத்ே ேஶர் சய்ப்படுகிமது. RJ45 இைப்பி எரு ேஶயபசி ஜஶக் (Jack) பஶயல 

ேஶற்மளிக்கிமது. ஆனஶல் இது அரவில் சற்று பரிது. RJ45 இல் ‚RJ‛ ன்பது Registered Jack ற்றும் 

‚45‛ ன்பது லைத்தின் இைமுகத் ேத்ே குறிக்கிமது. 
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3 

சீரில் ற்றும் இைஶன துமமுகங்கள் இை உள்ர லறுபஶடுகள் ன்ன?  

ேஶைர் ற்றும் இை லைங்கள் (Serial and Parallel cable):  

1990 க்கு முன்பு லயியஶன ஆண்டுகளில் ஈத்ேர்நட் ற்றும் USB கண்டுபிடிக்கப்பைவில்ய. 

கணினி இைத்துைன் இைக்க ேஶைர் ற்றும் இை லைங்கள் ட்டு பன்படுத்ேப்பட்ைன. 

USB உருலஶக்கப்படுலேற்கு முன்னர் ேஶைர் ேஶைர்பி (serial port) ற்றும் இைத் ேஶைர்பி (parallel port) 

ன்ம இண்டும் கணினியில் பன் படுத்ேப்பட்ைன. இை ேஶைர்பி எரு நத்தில் 8 பிட்டுகள் அனுப்பும், 

அே நத்தில் ேஶைர் ேஶைர்பி எரு நத்தில் 1 பிட் ட்டு அனுப்பும். இை லைங்கள் அச்சுப்பஶறி 

ற்றும் பிம லட்டு இக்கிகர கணிப்பஶறியுைன் இைக்கப் பன்படுகின்மன. 

4 

பூஜ் ஶைம் கபிள் ன்பேன் பஶருள் ஶது?  

RS-232 ன்பது எரு ல  �   ை  லைம் (Serial Cable) ஆகும். ஈ  நட் கி  ஸ் ஏல  லை  ள்       , 

RS-232 லைமும்     மின்றி இ டு  ணினி    இ      பன்படுகிமது. ன்   இது எரு பூஜ் 

      லைம் ஆகும். எரு லைம் இ டு          என்   ைஶன்று   டி   � இ       அது 

பூஜ்    ைம் னப்படுகிமது. 

5 

ஈத்ேர்நட் கபிளிங்கில் ேஶைர்புை கூறுகள் ன்ன?  

ஈத்ேர்நட் லைமிைலில் நஶன்கு முக்கி பகுதிகள் உள்ரன.  

 இைப்பு லைம் (Patch Cable)  

 RJ45 இைப்பி (RJ45 Connector)  

 ஈத்ேர்நட் ேஶைர்பி (Ethernet Port)  

 கிரிம்பிங் கருவி (Crimping Tool) 

6 

ஃபபர் ஆப்டிக் கபிள்களின் லககள் ன்ன? 

எளி இற லைத்தில் (Fiber Optical Cable) இண்டு லககள் உள்ரன. அல  

 எற்ம மும எளியில் லைம் (Single mode Cable – 100 BaseBx)  

 பன்மும எளியில் லைம் (Multimode Cable – 100 BaseSX) 

பகுதி – ஈ 

IV. எரு      ரவில் விைளிக்கவும்  

1 

பதிவு சய்ப்பட்ை ஜஶக் ன்மஶல் ன்ன? ஜஶக் லககர சுருக்கஶக விரக்குங்கள்.  

பதிவு சய்ப்பட்ை ஜஶக்குகள்:  

பஶதுலஶக RJ ன்று அறக்கப்படும். Registered Jack ன்பது லயப்பு லைமிைல், லரிங் ற்றும் 

ஜஶக் கட்டுஶனத்திற்கஶக பன்படுத்ேப்படும் லயப்பு இைமுகஶகும். இேன் முேன்ஶன 

சல்பஶடு பல்லறு ேவு சஶேனங்கரயும் ேஶயத்ேஶைர்பு சஶேனங்கரயும் இைப்பது ஆகும். 

RJ-11, RJ-45, RJ-21, ற்றும் RJ-28 ஆகில பன்பஶட்டில் உள்ர சிய புகழ் பற்ம Registered Jack 

ஆகும்.  

Registered Jack ன்பது இைப்பி (male connector / Plug), ேஶைர்பி (female connector / Jack) ற்றும் 

அேன் லரிங் ஆகிலற்ம என்மஶகச் சர்த்துக் குறிக்கிமது.  

சிய பதிவு சய்ப்பட்ை ஜஶக்குகரயும் அேன் லமகரயும்: 

1. RJ-11: இது பதிவு சய்ப்பட்ை ஜஶக்கின் மிகவும் பிபயஶன நவீன லடிலஶகும். இது வீடு ற்றும் 

அலுலயங்களில் ேஶயபசி இைப்பிற்குப் பன்படுத்ேப்படுகிமது. RJ-11 இல் ஆறு ஊசிகள் (6 PINS) 

உள்ரன. அலற்றில் 2 ஊசிகள் ேகலய அனுப்புலேற்கும் 2 ஊசிகள் ேகலயப் பறுலேற்கும் மீேம் 2 

ஊசிகள் பன்படுத்ேபைஶலும் விைப்பட்டிருக்கும். பன்படுத்ேப்படும் 4 ஊசிகளில் இண்டு ஊசிகள் 

நர்மின் முனஶகவும் இண்டு ஊசிகள் திர்மின் முனஶகவும் இருக்கும்.  

2. RJ-14 ற்றும் RJ-61: RJ-14 ன்பது RJ-11 பஶன்று ேஶயபசி இைப்பில் பன்படுத்ேப்படுகிமது. 

இதிலும் 6 ஊசிகர பன்படுத்ேப்படுகின்மன. ஆனஶல் RJ-61 ட்டு ஊசிகர கஶண்டிருக்கும். இந்ே 

RJ-61 ஶடுயஶர் 8 (Modular) இைப்பஶனுைன் கூடி முறுக்கிை கம்பிகர பன்படுத்துகிமது.  

3. RJ-21: இந்ே இைப்பஶன் எரு முனயில் 25 ஊசிகளும் அடுத்ே முனயில் 25 ஊசிகளுஶக 

ஶத்ேம் 50 ஊசிகரக் கஶண்டுள்ரது. இது சஶம்ப் (Champ) இைப்பி அல்யது ஆம்பனஶல் 

(Amphenol) இைப்பி னவும் அறக்கப்படுகிமது. Amphenol ன்பது இைப்பி உற்பத்தி நிறுலனம் 
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ஆகும். RJ-21 இைமுகஶனது ேவுத் ேஶைர்பு ேகலல் ேஶைர்பு பன்பஶடுகளுக்குப் பஶதுலஶக 

பன்படுத்ேப்படுகிமது. 

2 

ஈத்ேர்நட் கபிளிங்கில் பன்படுத்ேப்படும் லரிங் நுட்பங்கர விரக்குங்கள்.  

லரிங் திட்ைங்கள் கம்பிகர (Wires) RJ45 இைப்பியுைன் (Connector) வ்லஶறு இைக்க லண்டும் 

ன்பே குறிக்கின்மன. முறுக்கு இைலைங்களின் இரு முனகளிலும் RJ45 இைப்பி 

இைப்பேற்கு இண்டு லகஶன லரிங் திட்ைங்கள் உள்ரன. அல T-568A ற்றும் T-568B ஆகும். 

1. ஈத்ேர்நட் ேஶைர்பியின் (Port) ஊசி விலங்க   இண்டு முக்கி சமிக்ஞகள் (Signal) உள்ரன. 

என்று TX (ேல அனுப்ப) ற்றும் RX (ேலப் பம).  

2. முேல் ஊசி ேல அனுப்பப் பன்படும் நர்மின் முனஶகும். (TX +)  

3. இண்ைஶலது ஊசி ேல அனுப்பப் பன்படும் திர்மின் முனஶகும். (TX -) 

4. மூன்மஶலது ஊசி ேலப் பமப் பன்படும் நர்மின் முனஶகும். (RX +)  

5. நஶன்கஶலது, ந்ேஶலது ஊசிகள் பிற்கஶய பன்பஶட்டிற்கஶக விைப்பட்டிருக்கும்.  

6. ஆமஶலது ஊசி ஊசி ேலப் பமப் பன்படும் திர்மின் முனஶகும். (RX -)  

7. றஶலது, ட்ைஶலது ஊசிகள் பிற்கஶய பன்பஶட்டிற்கஶக விைப்பட்டிருக்கும்.  

8.  இல அனத்தும் இரு லழி சல்பஶட்டு (Bidirectional) ஊசிகள் ஆகும். 

3 

RJ45 இைப்பஶன் பற்றி விரக்கவும்.  

RJ45 ஈத்ேர்நட் இைப்பி எரு சிறி பிரஶஸ்டிக் cube ஆகும், இதில் கம்பிகள் இைக்கப்பட்டு 

இைத் ேஶைர்ப ற்படுத்ே ேஶர் சய்ப்படுகிமது. RJ45 இைப்பி எரு ேஶயபசி ஜஶக் (Jack) 

பஶயல ேஶற்மளிக்கிமது. ஆனஶல் இது அரவில் சற்று பரிது. RJ45 இல் ‚RJ‛ ன்பது Registered 

Jack ற்றும் ‚45‛ ன்பது லைத்தின் இைமுகத் ேத்ே குறிக்கிமது.  

எவ்லஶரு RJ45 இைப்பிக்கும் ட்டு ஊசிகள் (pins) உள்ரன. RJ45 இைப்பிகள் ஈத்ேர்நட் 

லைத்தின் இருமுனகளிலும் இைக்கப்பட்டுள்ரது. இது 8 -position, 8 -contact (8P8C) ஶடுயர் ப்ரக் 

ன்பேஶல் இது 8P8C இைப்பி ன்றும் அறிப்படுகிமது. இந்ே இைப்பி (பிரக்) பின்னர் 

லயப்பு அட்ையின் ஈத்ேர்நட் ேஶைர்பியில் சருகப்படுகிமது.  

இைப்பியின் லைமிைல் திட்ைங்கள் & லண்ை குறியீடுகள் (Wiring schemes and colour codes of the 

connector)  

 RJ45 லைத்தில் உள்ர ட்டு சிறி கம்பிகர இைக்க, RJ45 இைப்பி ட்டு சிறி துரகரக் 

கஶண்டுள்ரது. ட்டு லர்களும் ட்டு லவ்லறு நிமங்களில் இருக்கும்.  

 அல RJ45 இைப்பியில் ங்க இைக்கப்படுகின்மன ன்பது பற்றியும் இங்கு விலஶதிக்கயஶம்.  

 லரிங் திட்ைங்கள் கம்பிகர (Wires) RJ45 இைப்பியுைன் (Connector) வ்லஶறு இைக்க 

லண்டும் ன்பே குறிக்கின்மன. முறுக்கு இைலைங்களின் இரு முனகளிலும் RJ45 

இைப்பி இைப்பேற்கு இண்டு லகஶன லரிங் திட்ைங்கள் உள்ரன. அலT-568A 

ற்றும் T-568B ஆகும்.  

 லைத்தில் நஶன்கு ஜஶடி கம்பிகள் இருந்ேஶலும், ஈத்ேர்நட் இண்டு ஜஶடிகர ட்டு 

பன்படுத்துகிமது: ஆஞ்சு ற்றும் பச்ச. ற்ம இண்டு லண்ைங்கர (நீயம் ற்றும் பழுப்பு) ISDN 

அல்யது ேஶயப்பசி இைப்புகளில் பன்படுத்ே முடியும். 

4 

ஈத்ேர்நட் கபிளிங்கில் பன்படுத்ேப்படும் கூறுகர விரக்குங்கள்.  

ஈத்ேர்நட் லைமிைலில் நஶன்கு முக்கி பகுதிகள் உள்ரன.  

1. இைப்பு லைம் (Patch Cable)  

2. RJ45 இைப்பி (RJ45 Connector)  

3. ஈத்ேர்நட் ேஶைர்பி (Ethernet Port)  

4. கிரிம்பிங் கருவி (Crimping Tool)  

இைப்பு லைம் ( முறுக்கப்பட்ைஇை கம்பிகள் )  

இந்ே லைங்கள் பஶதுலஶக ட்டு லவ்லறு லண்ைங்களில் ேஶரிக்கப்படுகின்மன. அலகளில் 

நஶன்கு திை (Solid) நிமங்கள், ற்மல கஶடிைப்பட்ைல (Striped). பச்ச, லள்ர-பச்ச, ஆஞ்சு, 

லள்ர-ஆஞ்சு, நீயம், லள்ர- நீயம், பழுப்பு ற்றும் லள்ர-பழுப்பு ஆகில அந்ே ட்டு 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your study materials to our email id - padasalai.net@gmail.com

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/



 

 

 

80 M.Sc.,M.Ed.,M.Phil.,  
 

லண்ைங்கள் ஆகும்.  

RJ45 இைப்பி  (RJ45 Connector)  

RJ45 ஈத்ேர்நட் இைப்பி எரு சிறி பிரஶஸ்டிக் cube ஆகும், இதில் கம்பிகள் இைக்கப்பட்டு 

இைத் ேஶைர்ப ற்படுத்ே ேஶர் சய்ப்படுகிமது. RJ45 இைப்பி எரு ேஶயபசி ஜஶக் (Jack) 

பஶயல ேஶற்மளிக்கிமது. ஆனஶல் இது அரவில் சற்று பரிது. RJ45 இல் ‚RJ‛ ன்பது Registered 

Jack ற்றும் ‚45‛ ன்பது லைத்தின் இைமுகத் ேத்ே குறிக்கிமது. 

ஈத்ேர்நட் அட்ை ற்றும் ேஶைர்பி  

 ஈத்ேர்நட் அட்ைன்பது லயப்பில் உள்ரசஶேனங்கர இைக்கவும் அலற்றுக்கிை 

ேவுகர பரிஶம அனுதிக்கும் லயப்பு இைமுக அட்ை(NIC) ஆகும். இது எரு விரிலஶக்க 

அட்ை அல்யது உள்ளிைந்ே அட்ைஶக இருக்கயஶம். விரிலஶக்க லக அட்ை(ேனி மின்சுற்றுப் 

பயக) ன்பது PCI ஈத்ேர்நட் அட்ை னவும் அறக்கப்படுகிமது.  

 ஈத்ேர்நட் ேஶைர்பி ன்பது ஈேர்நட் அட்ையின் எரு திமவுப் (opening) பகுதிஶகும். இது ஈத்ேர்நட் 

லைத்தின் RJ45 இைப்பி ற்கிமது. இது RJ45 ஜஶக் ன்றும் அறக்கப்படுகிமது. 

கிரிம்பிங் கருவி (Crimping Tool)  

Crimping ன்பது இண்டு அல்யது அேற்கு ற்பட்ை உயஶக துண்டு அல்யது கம்பிகர உருஶற்றி 

என்ம என்று பற்றிக் கஶள்ளும் லகயில் இைக்கும் சயஶகும். ஈத்ேர்நட் லைமிைலின் முக்கி 

சல் RJ45 இைப்பி முறுக்கு இைக்கம்பியின் இருபுமமும் இைப்பேஶகும். இேனஶல் 

ஈத்ேர்நட் லைம் சரிஶக லய சய்முடிகிமது.  

Crimping கருவி ன்பது லைத்துைன் ஈத்ேர்நட் இைப்பி இைக்கப் பன்படும் எரு கருவி 

ஆகும். Crimping கருவி இண்டு ஈத்ேர்நட் ேஶைர்பி அச்சுைன் கூடி கப்பிடி கஶண்ைஎரு சிறி 

லட்டும் கருவி பஶன்மது. இக்கருவி இைப்பஶன துரயிடுலேன் மூயம் இைப்பி 

இைக்கிமது. 

5 

நட்லஶர்க் கபிள்களின் லககர விரக்குங்கள் 

லயப்பில் பல்லறு லகஶன லைங்கள் பன்பஶட்டில் உள்ரன. அலற்றில் சியலகஶன 

லைங்கள்             . 

1. இைச்சு லைம் (Coaxial Cable): ேஶயக்கஶட்சிகளில் பன்படுத்ேப்படும் இது 1880 களின் 

பிற்பகுதியில் கண்ைறிப்பட்ைது. இவ்லக லைம் ேஶயக்கஶட்சி அய லஶங்கியுைன் (antenna) 

இைக்கப் பன்படுகிமது. இது 10 mbps லகத்தில் ேகலய பகிர்கிமது. இந்ேலைம் இயகு லய 

(Thinnet) லைம் ற்றும் ேடின் லய (Thicknet) லைம் ன இண்டு லகப்படும். இது உட்பகுதியில் 

ேஶமிக் கம்பிக் கஶண்டு சுற்றிலும் கஶப்பிைப்பட்டு பஶதுகஶக்கப்பட்டிருக்கும். இல அரவில் 

பரில ன்பேஶல் டுத்துச் சல்லதும் ஶற்றுலதும் கடினஶனது. இேனஶல் இேன நிறுவுலதும் 

பஶரிப்பதும் ளிேல்ய. இேன் பர்‚Coax‛ ன்ம லஶர்த்ேயில் இருந்து உருலஶக்கப்பட்ைது. 

இன்மரவும் இந்ே லைங்கள் Dish ேஶயக்கஶட்சிகளில் பன்படுத்ேப்படுகின்மன.  

2. முறுக்கு இைலைம் (Twisted Pair Cable): இண்டு அல்யது அேற்கு ற்பட்ை கஶப்பிைப்பட்டு 

முறுக்கப்பட்ைகம்பிகளின் ேஶகுப்பஶகும். இேன் லகம் 10 mbps (10BASE-T)யில் இருந்து துலங்கிது. 

இது ம்படுத்ேப்பட்டு 100 mbps (100BASE-T) லகத்துைன் லளியிைப்பட்ைது. லும் 

ம்படுத்ேப்பட்டு 10 gbps லகத்துைன் (10 GBASE-T) ன்ம பரில் அறக்கப்படுகிமது. இதில் 

மின்கஶந்ேக் குறுக்கீட்ை ேவிர்ப்பேற்கஶக 8 கம்பிகள் முறுக்கப்பட்ை லடிவில் அக்கப்பட்டிருக்கும். 

இந்ே 8 கம்பிகளும் அதிக இைத்ே அைத்துக் கஶள்லேத் ேவிர்க்க முறுக்கப்பட்டு எ கம்பிஶக 

ேப்பட்டிருக்கிமது. முறுக்கு இைகம்பிகள் கஶப்பிைப்பட்ைமுறுக்கு இைகம்பி (Shielded Twisted pair - 

STP) ற்றும் கஶப்பில்யஶே முறுக்கு இைகம்பி (Unshielded Twisted Pair - UTP) ன இண்டு 

லகப்படும். ேற்பஶழுதும் இைத்தில் நவீன லைங்கரஶக UTP கபிள்கள் 

பன்படுத்ேப்படுகின்மன. இல விய லிலஶனேஶகவும் இைச்சு லைங்களுைன் எப்பிடும்பஶது 

நிறுவுலேற்கும் பஶரிப்பேற்கும் ளிஶனேஶகவும் இருக்கின்மன. STP ன்பது UTP பஶன்மே. 

ஆனஶல் லளி (மின்கஶந்ே) குறுக்கீடுகளிலிருந்து கம்பிகர பஶதுகஶக்க இது கூடுேல் உமகரஶல் 

பஶதுகஶக்கப்பட்டிருக்கும்.  

3. எளி இறலைம் (Fiber Optics): ற்ம இண்டு லைங்களில் இருந்து லறுபட்ைது. ற்ம இண்டு 
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லைங்களும் மின்கைத்ேஶப் பஶருர லளியும் மின்கைத்தும் பஶருர (ேஶமிம்) உள்ரயும் 

கஶண்ைது. ஆனஶல் இந்ேலைம் கண்ைஶடி இறகரஶல் ஆனது. இது ேகலல்கர பரிஶம எளி 

துடிப்புகர (Pulse of Light) பன்படுத்துகிமது. இது முக்கிஶக பந்ே லயப்பில் (WAN) 

பன்படுத்ேப்படுகிமது. கபிள்களுக்கு சேம் ற்பைஶல் ேவிர்க்க அல ேயின் ஆறத்தில் 

புேக்கப்படுகின்மன. எளி இற லைத்தில் இண்டு லககள் உள்ரன. அல என்று எற்ம மும 

எளியில் லைம் (Single mode Cable - 100BaseBx) ற்மஶன்று பன்மும எளியில் லைம் (Multimode 

Cable - 100BaseSX). எற்ம மும லைங்கள் ேஶயதூ பரிஶற்மத்திற்கு உேவுகின்மன. லும் 

இல விய அதிகஶனல. குமந்ே தூத்திற்கு ேகலல் பரிஶமப் பன்படும் பன்மும எளியில் 

லைம் விய லிலஶனல. எளியில் லைங்கர நிறுவுலதும் பஶரிப்பதும் மிக ளிது.  

4. USB கபிள்: USB (Universal Serial Bus) லைம் விசப்பயக, சுட்டி ற்றும் பிம புமச் சஶேனங்கர 

கணினியுைன் இைக்கப் பன்படுத்ேப்படுகிமது. ஆனஶல் Dongle னப்படும் சியசிமப்பு USB 

லயப்பு சஶேனங்கள் இை இைப்ப ற்படுத்ே பன்படுத்ேப்படுகின்மன. ைஶங்கிள் எரு 

சிறி புமச் சஶேனம் ஆகும், இது ஶபல் அயக்கற்ம (Broadband) உைன் இையும் எரு SIM Slot 

க் கஶண்டிருக்கும். லும் இது கணினி இைத்துைன் இைக்க ஶைம் பஶல் 

சல்படுகிமது  

5. ேஶைர் ற்றும் இைலைங்கள் (Serial and Parallel cable): 1990 க்கு முன்பு லயியஶன 

ஆண்டுகளில் ஈத்ேர்நட் ற்றும் USB கண்டுபிடிக்கப்பைவில்ய. கணினி இைத்துைன் 

இைக்க ேஶைர் ற்றும் இைலைங்கள் ட்டு பன்படுத்ேப்பட்ைன. USB உருலஶக்கப்படுலேற்கு 

முன்னர் ேஶைர் ேஶைர்பி (serial port) ற்றும் இைத் ேஶைர்பி (parallel port) ன்ம இண்டும் 

கணினியில் பன் படுத்ேப்பட்ைன. இை ேஶைர்பி எரு நத்தில் 8 பிட்டுகள் அனுப்பும், அே 

நத்தில் ேஶைர் ேஶைர்பி எரு நத்தில் 1 பிட் ட்டு அனுப்பும். இைலைங்கள் அச்சுப்பஶறி 

ற்றும் பிம லட்டு இக்கிகர கணிப்பஶறியுைன் இைக்கப் பன்படுகின்மன.  

6. ஈத்ேர்நட் லைம் (Ethernet cable): இது வீடு அல்யது அலுலயகங்களில் கணினிகர இைக்கப் 

பன்படும் பஶதுலஶன லைம் ஆகும். இந்ேலைம் லரப் பகிர்வு ற்றும் இை அணுகலுக்கஶக 

குறும்பப்பு லயயில் (LAN) உள்ர கம்பித் ேஶைர்பு சஶேனங்கர இைக்கிமது.  

ஈத்ேர்நட் கிஶஸ் ஏலர் லைம் பூஜ் ஶைம் லைங்களுக்கு எரு உேஶைஶகும். இது இரு கணினிகள் 

அல்யது எ லகயியஶன இண்டு லயப்பு சஶேனங்கர இைக்கப் 

பன்படுத்ேப்படுகிமது.  

இது � ணினி   இ   துைன் இ  க் ப் பன்படு ேப்படும் அதி வீன ஈே நட் லைம் ஆகும். 

இந்       10 gbps  ற்றும் அ ற்கு                ய    கிமது. இப்     ல்    

குறும்பப்பு லயயப்பிலிருந்து (LAN) � ம்பியில்   லய   ற்படு   வுட்ை    ஈ  நட் 

கி  ஸ் ஏலர்�  பிள்     இ  க் ப்படுகின்மன. 
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பகுதி – அ 

I.  ரிஶன விைத்   ர்ந்ேடுத்து ழுதுக  

1 

ன்பஶருளின் மூயக்குறிமும பஶது க்கள் இயலசஶக ஶற்ம முடிந்ேஶல் அது -----  

அ) இயலச ன்பஶருள்                 ஆ) ன்பஶருள் 

இ) திமந்ே மூய ன்பஶருள்          ஈ) பஶது மூய ன்பஶருள் 

2 
பின்லருலதில் ந்ே நில் லயப்பின் சய பிதிபலிக்கிமது  

அ) Network software    ஆ) Network simulation      இ) Network testing        ஈ) Network calculator 

3 
பின்லருலதில் து சிமுயட்ைரின் எவ்லஶரு நிகழ்லயும் ஆலைஶக்க ற்றும் சஶதிக்க உேவுகிமது.  

அ) லய சஶதிப்பஶன்    ஆ) லய ன்பஶருள்     இ) Trace கஶப்பு      ஈ) லய ஆலைம் 

4 
Network simulator ன்பஶருள் டுத்துக்கஶட்டு ேருக  

அ) simulator        ஆ) TCL         இ) Ns2             ஈ) C++ 

5 
கஶடிட்ை இைத்ே நிப்புக NS2------- முக்கி ஶழிகர கஶண்டுள்ரது  

அ) 13            ஆ) 3          இ) 2           ஈ) 4 

6 
சிமந்ே பஶருத்ேத்ே ேர்ந்ேடுக்கவும் : NS2- உருலஶக்க உேவும் சரிஶன ேஶகுப்ப ேர்ந்ேடுக்கவும்.  

அ) UNIX & TCL      ஆ) UNIX & a. C++        இ) C++ & OTcl      ஈ) C++ & NS2 

7 
பின்லருலனலற்றுள் து Network Simulation ன்பஶருள் இல்ய 

அ) Ns2     ஆ) OPNET       இ) SSFNet       ஈ) C++ 

8 
பின்லருலனலற்றுள் து திமந்ே மூய லயப்பு யஶண் ன்பஶருள் 

அ) C++      ஆ) OPNET       இ) Open NMS       ஈ) OMNet++ 

9 
Open NMS ---- ஆண்டு லளியிைப்பட்ைது.  

அ) 1999          ஆ) 2000         இ) 2003          ஈ) 2004 

10 
Open NMS குழு ஶஶல் உருலஶக்கப்பட்ைது  

அ) Balog         ஆ) Matt Brozowski           இ) David Hustace          ஈ) All of them 

பகுதி – ஆ 

II. மூன்று லரிகளில் விைளிக்கவும் 

1 

திமந்ே மூய ன்பஶருள் லயஶற்ம விரக்குக. 

இயலச ன்பஶருள் ன்ம கருத்து 1980களில் MIT சர்ந்ே ரிச்சர்ட் ஸ்ைஶல் ன் ன்ம 

ஆஶய்சிஶரஶல் உருலஶக்கப்பட்ைது. இது இயஶப நஶக்கற்ம இயலச ன்பஶருள் அப்பு (Non Profit 

Free Software Foundation) ேரிவித்ே நஶன்கு ேத்துலங்கர அடிப்பைஶக கஶண்டுள்ரது. 

2 

லயப்பில் ஸ்மூயட்ைர் ன்மஶல் ன்ன? 

Simulation ன்பது லயப்பின் சல்பஶட்ை விரக்கும் எரு ஶதிரி அப்பு ஆகும். இது 

லயப்பின் சல்பஶட்ை அேன் பய உறுப்புகள் (routers, nodes, switches, access points, links etc.) 

என்மஶைஶன்று ேஶைர்புகஶள்லே கணிப்பேன் மூயம் விரக்குகிமது. Network Simulator ன்ம 

ன்பஶருள் கணினி லயப்பின் சல்பஶட்டு ஶதிரி கஶட்டும் ன்பஶருள் ஆகும். 

3 

ட்ஸ் கஶப்பு ன்மஶல் ன்ன? 

சிமுயசனின் முக்கி லளியீடு டிஸ் கஶப்பு (trace files) ஆகும். டிஸ் கஶப்புகள் சிமுயசனின் 

எவ்லஶரு சல்பஶட்ையும் ஆலைஶக்குகிமது. இேன் மூயம் லயப்பு சல்பஶட்ை 

சஶதிக்கயஶம். 

4 

NS2 சிறுகுறிப்பு ேருக. 

NS2 ன்பது Network Simulation பதிப்பு 2 ன்பேன் சுருக்கஶகும். இது பஶதுலஶக லயயின் ேஶைர்பு 

ற்றும் நிகழ்வு சஶர்ந்ே ஆய்வுக்கஶன திமந்ே மூய சிமுயசன் லக சஶர்ந்ே ன்பஶருள் ஆகும். 
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5 

NRCFOSS விரக்கம் ேருக. 

National Resource Centre for Free and Open Source Software (NRCFOSS) ன்ம இந்தி அசஶங்கத்தின் 

அப்பு இந்திஶவில் இயலச திமந்ே மூய ன்பஶருள் (Free and Open Source Software - FOSS) 

உருலஶக்கம் ற்றும் ம்பஶட்டிற்கு உேவி சய்கிமது. 

6 

Open NMS சிறுகுறிப்பு லக. 

Open NMS (Open Network Management System) ன்பது இயலச ற்றும் திமந்ே மூய லசதியுைன் லளிலந்ே 

ேஶைக்க கஶயத்தி ேஶன லயப்பு கண்கஶணிப்பு ற்றும் யஶண் அப்பு ஆகும். 

 

பகுதி – இ 

III. எரு  த்திரவில் விைளிக்கவும் 

1 

திமந்ே மூய லயப்பு ன்பஶருளின் பன்கர விலரி. 

இயலச    பனர் ந்ேவிே               சயவுமின்றி ேவிமக்கம் சய்து பன்படுத்ே   . 

நஶம் நிலில் ேனும் பிற இருப்பேஶகத் ேரிவித்ேஶல் அது குழுவில் உள்ர பயஶல் விலஶக சரி 

சய்ப்படும்.  

குழுவில் உள்ர பயது நில் ழுதும் உத்திகர அறி முடிலேஶல் நது நில் ழுதும் திமன லரர்த்துக் 

கஶள்ரமுடியும்.  

2 

இயலச ன்பஶருள் விலரி. 

இயலச ன்பஶருள் ன்ம கருத்து 1980களில் MIT சர்ந்ே ரிச்சர்ட் ஸ்ைஶல் ன் ன்ம 

ஆஶய்சிஶரஶல் உருலஶக்கப்பட்ைது. இது இயஶப நஶக்கற்ம இயலச ன்பஶருள் அப்பு (Non Profit 

Free Software Foundation) ேரிவித்ே நஶன்கு ேத்துலங்கர அடிப்பைஶக கஶண்டுள்ரது. இந்ே நஶன்கு 

லசதிகள் பனர் ேங்கரது விருப்பம் பஶல் ன்பஶருர பன்படுத்ே உரி அளிக்கிமது. 

3 

புகழ்பற்ம திமந்ே மூய ன்பஶருள்கர பட்டிலிடு. 

NS2, OpenNMS, Ubuntu, MySQL, PDF Creator, Open Office, 7zip GNUCash, GIMP, Blender, Audacity, VLC, 

Mozilla FireFox, Magento, PHP and Android. 

4 

திமந்ே மூய லன்பஶருள் குறிப்பு ேருக. 

லரர்ந்து லரும் இக்கஶயகட்ைத்தில் உயகில் பஶட்டி ற்றும் இை குற்மம் அதிகரித்துள்ரது. ேனிநபர் / 

நிறுலனம் பன்படுத்தும் பஶருட்களில் பஶட்டி நிறுலனத்ேஶல் லக்கப்பட்ை உரவு பஶர்க்கும் 

லன்பஶருட்கள் இருக்கக்கூடும். திமந்ே மூய லன்பஶருள் ேஶழில் நுட்பம் இந்ே பிச்சனக்குத் தீர்லஶக 

உள்ரது. இந்ே முமயில் நக்கு பஶருளின் பகுதிகள், அேன் சல் விரக்கப்பைம் கிைக்கிமது. னல 

நஶம் ேலற்ம பகுதிகள் ேனும் இருந்ேஶல் அே கண்ைறிந்து நீக்க முடியும். 

5 

Open NMSல் உள்ர லசதிகர விலரி. 

இக்குழு ன்பஶருள் சஶர்ந்ே சல, பயிற்சி ற்றும் உேவிகர அளிக்கிமது. Open NMS இன் குறிக்கஶள் 

FCAPS இன் (Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security) அனத்து லசதிகரயும் 

லறங்குலேஶகும். ேற்பஶது Fault and Performance க்கு முக்கித்துலம் அளிக்கிமது. 

6 

திமந்ே மூய கருத்துைன் ேஶைர்புை பல்லறு அப்புகர விலரி 

 Apache Software Foundation  

 The Document Foundation  

 The Eclipse Foundation  

 Free Software Foundation  

 Linux Foundation  

 Open Course Ware Consortium  

 Open Source Initiative  

 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your study materials to our email id - padasalai.net@gmail.com

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/



 

 

 

84 M.Sc.,M.Ed.,M.Phil.,  
 

பகுதி – ஈ 

IV. எரு      ரவில் விைளிக்கவும்  

1 

திமந்ே மூய ன்பஶருள் ேனி உரி ன்பஶருள் லறுபஶடு ேருக. 

திமந்ே மூய ன்பஶருள் ேனி உரி ன்பஶருள் 

                               

                          

                        . 

               (Proprietary Software) 

                          

         . 

                           

                             ,    

                            

                             

      . 

                            

                             

                               . 

                               

     ,                          . 

                  ,     ,         

                           

                . 

                          

                          

              . 

                          

         . 

          

Ubuntu, MySQL, Open Office, Mozilla FireFox, PHP, 

Android etc.. 

          

Windows, MacOS etc.. 
 

2 

திமந்ே மூய ன்பஶருளின் நன்கர விரக்குக. 

                           .                               

                      .  

                                    ,                      

    .  

          /                             ,                       

          .  

                                                     

                    .  

                             ஆ                          

             .                                                

                           .  

                                                           

                          .  

                                          .  

3 

பல்லறு லகஶன திமந்ே மூய உரிகரக் கூறு. 

 Apache License 2.0 

 BSD 3-Clause ‚New‛ or ‚Revised‛ license 

 BSD 2-Clause ‚Simplified‛ or ‚FreeBSD‛ license 

 GNU General Public License (GPL) 

 GNU Library or ‚Lesser‛ General Public License (LGPL) 

 MIT license 

 Mozilla Public License 2.0 

 Common Development and Distribution License 

 Eclipse Public License 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your study materials to our email id - padasalai.net@gmail.com

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/



 

 

 

85 M.Sc.,M.Ed.,M.Phil.,  
 

 

 

 

பகுதி – அ 

I.  ரிஶன விைத்   ர்ந்ேடுத்து ழுதுக  

1 

1.             -                       

 )                               .  

ஆ)                                    .  

 )                                .  

ஈ)    ஊ                . 

2 
                              ?  

 )                )                       )               )         

3 

SME           

 ) Small and medium-sized enterprises    ஆ) Simple and medium enterprises  

 ) Sound messaging enterprises              ஈ) Short messaging enterprises 

4 

Dotcom                      ?  

 )                  ஆ)                 

 )                          ஈ)               

5 

                                

 )   -              : 1985-1990  

ஆ)   -                 : 2004 – 2009  

 )   -                 : 2010 –          

ஈ) Dotcom      : 2000 – 2002 

6 

   :         Dotcom                    ஆ                  .  

     :          Dotcom                                .  

 )               ;                         .  

ஆ)               ; ஆ                             .  

 )       ;          .  

ஈ)                    . 

7 

   -               ________  

 )                                 .  

ஆ)     ஊ                 .  

 )                              .  

ஈ)                                           . 

8 

G2G                              .  

 )                            

ஆ)                                      

 )                        

ஈ)                                        

9 

________               -                 .  

 )                            ஆ)              

 )                         ஈ)                  

10 

                -                

 )                                        ஆ          .  

ஆ)                         .       

 ) ஆ                   .  

ஈ)                         . 
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    – ஆ 

II.                     

1 

  -          . 

  -                                                  . "  "     

                   ,   -                                -     

                              ஆ  . 

2 

  -             -             . 

  -                                                          

       ,      ,   ,      ,                                      

                 . 

  -            -               .   -                        

               ஆ  . 

3 

                                                                 . 

                            

                                

       (tangible)        .     

        

              (intangible) 

            

        . 

                      

                           

                    

 

 .  . 

                  ,       

 .  . 

                               

        
 

4 

Dotcom          Dotcom                ? 

Dotcom     

Dotcom    ,      1995      2000-         Dotcom                    

             (             ) ஆ  .                             

        ஆ                         ஆ  . 

Dotcom       

NASDAQ -                        5046.86      1114.11 ஆ        .            

Dotcom          Dotcom                   .         11, 2000-                 9, 

2002          . 

5 

                           . 

                                                           ,    

                         . 

    –   

II.                      

1 

                         -                                 .  

  -                     -                              . ஊ    

ஆ          ,                      ஈ           .                ,      

       .                 ,                  ஈ          .           

                       .                      ;                  

          ;             -                   . 
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2 

  -                                 .  

  -                 : 2010 –              

                                             .                      

         (on-demand)                                   .        

                                           ,       ,              

                ஆ           (geographic coordinates)                 .     

3.0        ,             , Semantic Web, generic Database                      

                                          . 

3 

  -       B2B             .  

B2B   -      ,                                             

                    .            ,                            

                           (tyres)                            

     .                    ,                       B2B               

                             . ‚                        ‛            

                      . 

4 

Name-Your-Price                         .  

Name-your-price                                    .      ,            

                                                               

C2B   -                         . https://in.hotels.com/ 

5 

  -                                     . 

                           -                       ஆ  .   -    

                                                    .       

     ,   -                                     .         ,     

                                                .   -        

                                                               

       .                                               ஊ          , 

                                   .                         

          , ஆ                           ; ஆ                    

    , ஆ                             .                                

     ,      ஆ               ,                                  

             .   -                                                 

    .                                                    

                               (                                 

    )                                                .  

                          ஐ                                      

               .                                          

                  ,                                        

                                                          . 

                                                          

                                                          .  

               :   -                              

                  ,                                           

                                                   .                

                                             .     ,         

           ,                        ஐ             .  
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    – ஈ 

IV.                       

1 

  -                     .  

                                                         (     

       )          .                                             . 

                                                              

               . 

•   -              : 1995-2003 

          Dotcom                                   .           

          ஆ                  . Dotcom     (Bubble),         

                       ஈ       . 

                 -    -         (    1.0)                

              ஆ                ,                                 

                 . EDI                                          

                                              . ஆ            

           -             (First move advantage)           , 

                                           . Amazon.com, eBay,      

Yahoo ஆ                              . 

•   -                   : 2004 – 2009  

Dotcom           ,   -                           ஆ  .            

                 .                                                

         .                       ,                              

               .                                              , 

                                           .                   

      ,                         .                            ஊ     

      (    2.0,     ஊ          )                            

                        .                                

           -              (         B2C        ) ஊ        . 

 

•   -                  : 2010 –              

                                             .                 

              (on-demand)                                   . 

                                                  ,       ,     

                         ஆ           (geographic coordinates)      

           .     3.0        ,             , Semantic Web, generic Database 

                                                    

           . 
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2 

  -                                                     . 

1.      -      (B2B)  

2.      -        (B2C)  

3.      -         (B2G)  

4.         -      (C2B)  

5.         -        (C2C)  

6.         -         (C2G)  

7.         -      (G2B)  

8.         -        (G2C)  

9.         -         (G2G) 

      -      (B2B)  

B2B   -      ,                                             

                    .            ,                            

                           (tyres)                            

     .                    ,                       B2B               

                             . ‚                        ‛     

                             . 

         B2B   -                  .  

                                                  

          ,                             .  

                                                             

      -                         .  

 
      -         (B2C)  

B2C   -                               -                     

         .                                    ஆ  . B2C        , 

                               ,                              

                                 .                              

                              .                                  

                          B2C                      ஆ  .         -

                               . B2C   -             ‘      

          ’                     . 

 
      -         (B2G)  

B2G             ,                                             

                                                                . 

                      ,                                    

                                         B2G   -             

           . B2G        ,                                         

                                                       . 

         :                                                       

                . 
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         -      (C2B)  

     -          ,                                   .            

                                                          

         . C2B                                    .                

                                              .      -         , 

                                               . 

 
           ,                  (eg.yatra.com)                           , 

                    ,                                   

                   .               ,                              

                                .                              

                   ,                                       ஈ   . 

         : Name-your-price          . 

         -         (C2C)  

C2C   -    ,                                                

                              .        ,                     

                                                     C2C   -

                    .                                           

          .                                                  

                        .        ,          -    ,        -

    -        (C2B2C)                       .                      

                                                                  . 

                                                         

            .  

 
           ,                                       (timesclassifieds.com) 

                                  .                   ஆ      

          ,                      -                       .      , 

                                                       / 

                                      . 

3 

      ஐ     -                       . 

                        .   -                        :  

1.         (Affiliate site)                                      ஆ  .     

                                       .                      

             ,               ,                               

                                                    .         

                                                                

           .           ,                                         

                                ஈ     . 

2.   -           (Auction site)                                        

              ஆ  .                                        

(commission)     .          : https://www.ebay.com/ 

3.                , (Banner advertisement site)                           

                        ,               ஈ           . 

4.                     (Bulk-buying sites),                                   

                           .                                    

                        (commission)       .           https://www.alibaba.com/ 
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5.                   (Digital Publishing sites)           -               -

                            .       ,                            

     ஈ        . https://wordpress.org/ 

6.            (Licensing)                                        

        .                                                   

                 .             IGNOU          Google        . 

7. Name-your-price                                    .      ,            

                                                                

C2B   -                         . https://in.hotels.com/ 

8.                      (Online Shopping Mall)      -                

                                .                          

                                  ,                       ஆ     

               .                                               . 

4 

                      -      ஆ                        ? 

                 -     

                                 

                              .  

  -                    

                     

          .  

                         

             ,          ,       

    .  

                               

         .  

                            

             .  

                           

                          

       .  

                          ஆ   

       .  

                          ஆ   

          .  

                       

            .  

                        . 

                         

                 .  

                            

(supply side)                   

             .  

  -                  (demard side) 

                  

             .  

                       (Linear) 

                       .  

         End to End         

                  .  

                                

(one.way.marketting)                .  

         End to End         

                  .  

      ,        ,            

                          .  

                          - 

         (        ,           ) 

               .  

                          

                   .  

                              

        .  
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5 

            -                  ? 

        

   -                                            (24 x 7)           . 

                    ,                                      

                 .                                             

        .  

     ,   -                  .                               

                                           .             

                                                   .            

  -                                       .  

                                                                 

                   ,                           .               

                                     .            ஆ     , 

                          ,                                 , 

                                                     .  

                                           .                 

                                               ,              

                             .  

                                                                 

             .                                           . 

                            ,    ,                        

                                                   .        

            -       (e-Payment)            .  
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பகுதி – அ 

I.  ரிஶன விைத்   ர்ந்ேடுத்து ழுதுக  

1 

                                         __________      

__________               .  

 )                                  ஆ)                       

 )                                        ஈ)                         

2 

                              ?  

 )                             ஆ)                        

 )                                   ஈ)                                

3 

   :                                    ஆ       .  

     :                                                        

              

 )               ;                         .  

ஆ)               ; ஆ                              

 )       ;          .  

ஈ)                  . 

4 

                                

 )         –                        

ஆ)          -                

 )                          -            

ஈ)          –                         

5 

ECS-           

 ) Electronic Clearing Services       ஆ) Electronic Cloning Services  

 ) Electronic Clearing Station             ஈ) Electronic Cloning Station 

6 

                                                

 )                                 ஆ)                      

 )                              ஈ)                  

7 

                                                ஆ    

 )                                 VPA-                  

ஆ) VPA                 

 ) VPA         (Unique)       

ஈ)                     VPA                

8 
                                      

 )                   ஆ)                   )                            ஈ)         

9 

                                    ?  

i.                                  

ii.                                           

iii.                                  

iv.                                                         

 ) i, ii, iii       ஆ) ii, iii, iv        ) iii             ஈ) iv      
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10 

        –  

               

1)                    

2) 9     15              MII       

3)     6          BIN       

4)                           

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

    – ஆ 

II.                     

1 

                     . 

                                                               

                                     ஆ  . 

2 

                                              . 

                                 

             ,                 

                             

                      ஆ  . 

                             

                   .  

                            , 

                       ,     

           . 

                    ,          

                            

                           . 
 

3 

  -                 . 

           (e-Wallets)                                         

                                                      .    

                                                  (     

    )              . 

4 

                  ? 

        (Credit Card)                                              

                    .                               .          

                                                             

                                       . 

    –   

II.                      

1 

                           -                     . 

             ,                                              

                      ஆ  .                              

            ,                                                 .      

                     (Cryptogrpahy)                                  

           ,                                                      

       (Offline)                                . 
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2 

                            ,          . 

                  

                            

                          

                            

                          . 

         (Debit Card)     , 

                                 

                                

                                 

     ஆ   

                          

              .  

                               .  

                              

           .  

                              

           .  

                                

30                            

           . 

                         

                        

             
 

3 

                           . 

                   (            )         85.60         × 53.98        , 

2.88     3.48                                 0.76                  

       ஆ  .                          ISO/IEC 7810#ID-1                   .  

                            Major Industry Identifier (MII).                 

              .          : 4, 5 –      , 1 –             .  

      5        ,                                       .  

     6               Issuer Identifier Number (IIN)      Bank Identification Number (BIN)    

           .  

      9                           .  

                         (                    ).  

4 

                                                   . 

                    (Stored Value Card / Prepaid Card)                      (    ) 

                                     ஆ  .                      

                  ஆ  .                                          

           ஊ           .                                ,       

                                                          .  

                                     .  

1.           (          )  

         (closed loop)        ,                                   

           .                                                      

           .                                            .          : 

                          .  

 

2.            (       )  

          (open loop)                                           

                        .                      (Prepaid Debit Cards)      

           .                                       .               

           (VISA Gift Cards). 
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5 

                          ? 

                 (Electronic funds transfers – EFT)               "    ‛     

                         .                                         , 

                                                   .             

                                         , EFT    ,                   

                          . 

    – ஈ 

IV.                      

1 

                  ?                                    

                  .                 . 

        (Credit Card)                                              

                    .                             .         

                                                             

                                       .                       

                                                            

                                                                 . 

                                                                 . 

                                      

1.           :                        ,            (transactor)          

         (revolver)      (                                         

        )              .  

2.       :                                                ,          

                                                       .  

3.       :                                           .                 

                                      .  

4.               :                                 .           

                                                              . 

                                                               

                                       .          :    ,       

    , RUPAY 

5.        :                     ,                          , 

                                ,                           

     ,      ,                                 . 

2 

                                               . 

         ,                                         ஆ       

                                      ,                         

                .                       (ECS),                  

(EFT),                    (RTGS)              .                     

                                                           

              .  

               

               (Electronic Clearing Service - ECS)                          

                                             ,               

                                       ஆ  . 

                 

                 (Electronic funds transfers – EFT)               "    ‛     
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                         .                                         , 

                                                  .             

                                         , EFT    ,                   

                          . 

3 

           

 .                

ஆ.                  

               

                          ,           ,            (            , 

                    ),         ,                         

                        ஆ  .  

                                                                 

                                  .                              

                                   .                            

                                                          . 

                      -                                 

                   (          )                              

      . 

                 

             ச   (Mobile Banking / M-      ச  )                           

       .                          ,                   -            

                      ,                            .     

                             ,                         ,     

        ,                      .                    ,            

                       .  

                    WAP       ,                              

                         -         (Session Establishment)            . 

         ,                                                        

                          .  

                                                :  

                                 

        IVR                

                                  

 WAP          .  

                              

4 

                                  . 

       (Smart Card)  

                                                   ஆ  .     

                                                            EMV 

                 .                                    (SIM Card) 

       , ஆ                        .                             , 

       ,                                 ஆ                    .     

                                                                   .  

1.                     

                       (Contact Smart Card)     1                              

                                         .                       (reader) 
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                                 .                             

                          ஊ                    .                 

      (Point Of Sale - POS). 

2.                    

                  , RF                      ஆ          .            

                 ,                                       (antenna)        

                .                                            ,        

      (Internal Power Source)     .                                      

                                        ஆ          . 

5 

            :                       . 

                       (Unified Payments Interface - UPI)                  

                  ,                        (NPCI)                   

                             .       ,                                

    ஆ  .                                          ,           

              ,                       (Mobile Platform)             

                . http://www.npci.org.in/  

                                                                 - 

              ,                                                  

                               .                                  

                                                . 

UPI     -    -     (IMPS)                     .                   , UPI 

                             -                             .  

                                 IFSC ஆ          .  

                                   .  

                   (Virtual payment address - VPA) UPI-ID                 , 

                                 (         :     @       ).        

                                                                

           .                  , ஆ                                  

                       VPA                              .      

              VPA                                          

                  . 

                                   .  

                           ,        , IFSC                    

              .  

   -     ,                                                       

            .  
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பகுதி – அ 

I.  ரிஶன விைத்   ர்ந்ேடுத்து ழுதுக  

1 

  -      ,                                                    ,    

______________               .  

 )                ஆ)                    )                    ஈ)      SQUATTING  

2 
                -                     ?  

 )              ஆ)                )          ஈ)        

3 

             __________                 .  

 )                            ஆ)                   

 )                                     ஈ)                 

4 

                                        

i.                  

ii.                 

iii.                   

iv.                  

 ) i, ii & iv     ஆ) iii & iv       ) i, ii & iii       ஈ)                

5 
PGP            ------  

 ) Pretty Good Privacy     ஆ) Pretty Good Person       ) Private Good Privacy     ஈ) Private Good Person 

6 

                                  _______                     .  

 )                         (SET)       ஆ)                  

 )                          ஈ)                   

7 
                        (SET) _________ ஆ                 

 ) 1999       ஆ) 1996        ) 1969         ஈ) 1997 

8 

                      (SSL)                                 

_____________                     

 ) html://      ஆ) http://        ) htmls://        ஈ) https:// 

9 
3-D               ______ ஆ               

 ) VISA        ஆ) MASTER PAY          ) RUPAY         ஈ) PAYTM 

10 

           RANSOMWARE                      ?  

 )                               

ஆ) RANSOMWARE                      .  

 ) TYPOPARICY                RANSOMWARE  

ஈ)                                              

    ஆ 

II.                     

1 

                 .  

  -             ஆ                                         :  

( )                                                             

                 .  

(ஆ)                                 ஆ                           

            .         -ஆ                                

           . 
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2 

                         .  

          /            (Typopiracy)           squatting             .         

                                                           

                          ஆ  .                                  

                                                                  

          .  .  : www.goggle. com, www.faceblook.com 

3 

     (Phishing)         . 

     (Phishing)              -              .                      

                      ,       ,                                 

                               ,                , OTP, PIN      

                                                               .     

                                                          . 

4 

  -                                                  

         -                                               

                 

                  (Encryption technology)  

                 (Authentication technology)  

                        (Authentication protocols)  

5 

                        . 

                                     ஆ   ,                    

                                     ஆ  . 

 

    –   

III.                       

 

  -                     ?  

  -                              -                            

                                   ஆ  . 

2 

             -                              .  

1.          (Information Leakage):   -             ஆ                     

                    : ( )                                     

                                         . (ஆ)           

                      ஆ                                       . 

        -ஆ                                             .  

2.           (Tampering):                                               - 

                       .                                   

                                                              

                    .                                     . 

3 

                             .  

                     (Asymmetric Key Encryption)                        

           .                                              . 1970 ஆ  

ஆ                                             .                       

                              .                           

                         . RSA, DSS                              

                                                   ஆ  . 
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4 

                           .  

                 (                                 )                 

       (Public Key)                                  ஆ    ஆ  .     

                                   ,                              

                                     .  

                                                                 

                    .                                            CA 

(Certification Authorities)           . NIC, Safescript, TCS, MTNL, e-Mudhra ஆ                

                             ஆ  . 

5 

3D                                        . 

‚3D                                                            ஆ  . 

                            VISA ஆ                .                    

ஆ                .                                  ,           

                                 .     (XML           )          

            ,                                                   

         .                  3 (Domains)                 (     3D     

          )    :  

1.           Acquirer Domain  

2.            Issuer Domain  

3.              Interoperability Domain 

    – ஈ 

IV.                        

1 

  -                              .  

                 -                                        ,   -

                                    -              ஆ              

       .   -                                         .  

         (Authenticity):                                                

        .  

      (Availability):                            .                      

                            .  

      (Completeness):                                 .  

            (Confidentiality):                                            

                                                      .  

         (Effectiveness):        ,                                      

       .  

       (Integrity):                               .                      

                     .  

                 (Non-repudiation):                  .  

        (Privacy):                                                 . 

                     

           (Reliability):                                   

           .  

           (Review ability):                                      

            .  
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2 

                                                            .  

 

                                        

                                

                        .  

                                

                            .  

                                  

    .  

                               

    .  

                           

                          

                             

                       

DES, AES, RC4                      

                        

           .  

RSA, ECC, DSA                

                                

           .  

                         

       .  

             ,              

                              

       .  

                      

                           

                  

                      

                           

                    
 

3 

         .   .                 ஆ.                  

 .               

                 (                                 )                 

       (Public Key)                                  ஆ    ஆ  .     

                                   ,                              

                                     .  

                                                                 

                    .                                            CA 

(Certification Authorities)           . NIC, Safescript, TCS, MTNL, e-Mudhra ஆ                

                             ஆ  . 

ஆ.                  

                                    ஆ   ,                    

                                     ஆ  .                           

                                                .              , 

                               ,             cracker           

                               .  

                ,      ஆ             ,       ,                 

                ஆ                             .  

                ,                                     ஆ       

          ,                      (PKI)                         

                                 .          ,                ஆ   

                              ஆ                           

       .    ஆ                                     ஆ             

                                                     

              . 
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4 

                        (SET)                          .  

                        

                        (Secure Electronic Transaction - SET)     ,              

                                                        ஆ  .    

GTE, IBM,                                   , 1996                      

                     .  

SET                                                      ஆ       

                      .               (Privacy)         ,        

                        .  

SET                                 :           ,                   

   .                                                          . 

                                                      

           .                                      .     SET 

         ,                                  ,                      

              ,                            . 

            ,                                              

                                        .                             

                                          ஆ                       

          .     ,                                        

                         .  

SET                                  :  

                                                                

                   

                                                      

          .  

                                                                

                      .  

5 

SSL                             . 

SSL (Secure Sockets Layers - SSL)                                            

              ஆ  .          ,      ஆ         , MCI                    

ஆ                            SSL                 .            

                                                          

                           .                                    

                                                        (        

       )       ஆ  .  

SSL                                        ,      TCP                 

                    ஆ                                 

           .            ,                         SSL             

  -                     ,   -                            , 

                     .                          (SSL) 2001              

        (Transport Layer Security TLS)                         . ஆ   ,          SSL 

                           . 

   ,                          SSL          ஆ       .      

                                                           . SSL 

                                                              

           .                             http://         https://     

                          . ‚s‛ (secured)     ,                           . 

                                            . 
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பகுதி – அ 

I.  ரிஶன விைத்   ர்ந்ேடுத்து ழுதுக  

1 

EDI          

 ) Electronic Details Information       ஆ) Electronic Data Information  

 ) Electronic Data Interchange         ஈ) Electronic Details Interchange  

2 

                 ,          ,      ,                         

                                                       ?  

 ) SSL           ஆ) SET        ) FTP           ஈ) EDIFACT 

3 
                 EDI         ?  

 ) TDCC         ஆ) VISA    ) Master          ஈ) ANSI 

4 

UNSM         ____  

 ) Universal Natural Standard message             ஆ) Universal Notations for Simple message  

 ) United Nations Standard message           ஈ) United Nations Service message  

5 
              EDI                    ?  

 ) VML       ஆ) XML           ) ANSI ASC X12           ஈ) TXT 

6 
EDI                           ?  

 )                  ஆ)                   )                ஈ)                  

7 
EDI               

 )                 ஆ)                  ) ( )      (ஆ)         ஈ) ( )      (ஆ)      

8 

EDIFACT          

 ) EDI for Admissible Commercial Transport                        ஆ) EDI for Advisory Committee and Transport  

 ) EDI for Administration, Commerce and Transport        ஈ) EDI for Admissible Commerce and Trade 

9 
EDIFACT       ________                 .  

 )                ஆ)                  )                   ஈ)           

10 
     EDIFACT                             

 ) 5         ஆ) 6           ) 4       ஈ)3 

    ஆ 

II.                     

1 

EDI        

                 (Electronic Data Interchange - EDI)                            

         ஆ                           . 

2 

EDI                                 ஆ              . 

              (Delivery Notes) 

             (Invoices) 

         ஆ     (Purchase Orders) 

                  (Functional Acknowledgment) 

3 

EDI-                     ? 

Standard document format  

Translator and Mapper  

Communication software  

Communication network 
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4 

EDIFACT                    ? 

EDIFACT                                 . EDIFACT                       

                       1 ஆ                   1 ஆ                        

              . EDIFACT           D.18B                       .  

(D                 . 18      ஆ      A/B                     .) 

5 

EDI                     . 

                          EDIFACT                           . EDIFACT   

                                                        

           .          : CEFIC –                 

    –   

III.                       

1 

VAN       EDI            .  

                                        EDI ஆ  .     EDI ஆ      

           (Third Party)                    ஆ                         .    

                                                              

              . 

2 

EDI                 .  

                                                      .  

              (Semantic layer)  

               (Standard layer)  

             (Transport layer)  

          (Physical layer)  

3 

UN/EDIFACT              . 

United Nations / Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (UN / EDIFACT) 

ஐ                                                   EDI       ஆ  . 1987 

 , UN/EDIFACT                                         . 

4 

EDIFACT                      . 

EDIFACT                      United Nations Standard Message - UNSM             

          ஆ  .                                               

ஆ                .        EDIFACT            6      ஆ              

           .    EDIFACT         UNH          UNT          . EDIFACT      

                                              .  

          :  

CONTROL -                                                  

APERAK –                                

5 

EDI                  . 

                EDIFACT                              .  

         : UNA:+.? ‘  

               

          ’           

        +                                    

          :                  

         ?            

         .            
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    – ஈ 

IV.                        

1 

             EDI             .  

                                ஊ      EDI                    .  

      EDI  

 VAN       EDI  

 FTP/VPN, SFTP, FTPS       EDI  

          EDI  

           EDI  

     EDI  

        -      EDI (Point-to-Point)                 .              

                                       .         EDI,           

                                    .  

VAN       EDI  

                                        EDI ஆ  .     EDI ஆ      

           (Third Party)                    ஆ                         .    

                                                              

              .  

FTP/VPN, SFTP, FTPS       EDI  

FTP/VPN, SFTP      FTPS                                            

         EDI ஆ                             FTP/VPN, SFTP, FTPS       EDI    

           . 

        EDI  

                EDI,                                        . 

                                                                  

       .                                                    

            EDI ஆ  .  

          EDI  

                               EDI ஆ                    

                             EDI         .           EDI         , EDI 

                                 . 

2 

EDI            ?  
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3 

EDIFACT               . 

 

EDIFACT         (Directories)  

EDIFACT                                 . EDIFACT                       

                       1 ஆ                   1 ஆ                       

              . EDIFACT           D.18B                       .  

(D                 . 18      ஆ      A/B                     .)  

EDIFACT            (Subsets)  

                          EDIFACT                          . EDIFACT   

                                                       

           .          : CEFIC –                 

EDIFACT         (Structure)  

EDIFACT                  . EDIFACT                              

           .                               .                    

                                .                   ஆ  .        

               .  

EDI         (Interchange)  

                                   . EDIFACT                    

        ஆ  .                                      .    UNB          UNZ 

            .  

EDIFACT         (Message)  

EDIFACT                      United Nations Standard Message - UNSM             

          ஆ  .                                               

ஆ                .        EDIFACT            6     ஆ              

          .  

EDIFACT     (Segment)  

EDIFACT                          .                                      

                    .  

           (Segment Tables)  

                            ஆ  .                 ,           Position, 

Tags, Tag Names, Requirements designator      Repetitation                       .  

EDIFACT          (Separator)  

                EDIFACT                              .  

         : UNA:+.? ‘  

              

         ’           

        +                                    

         :                  

        ?            

        .            
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(a)                                           ஆ              .         

- A4                - 4             1.25                  0.75        

(b)                    .  

HAPPINESS 

Happiness is often confused with fun, good living, and riches. Sometimes fun is equated with happiness. Fun is what 

we experience while doing an activity, whereas happiness is a residual and long-lasting feeling. The path to happiness 

is long and full of challenges. Happiness requires life-long pursuit.  

(c) HAPPINESS                             18      ,          Arial,     ,     

     ஆ                  .  

(d)                             .  

(a) Font - Arial  

(b) Font size - 12  

(c) Alignment – Justified  

(d) Leading – 20  

(e) ஆ      ‘happiness’                . 

        

                                              ஆ              . 

       

1. Start  All Programs  Adobe  PageMaker 7.0  Adobe PageMaker 7.0                

                     ஆ             .                                  

               .  
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2.            File New                  . (    ) Ctrl + N               

                    .    Document Setup                      . 

 Page Size       �                    A4                          .  

 Number of pages             4          .  

                             .  

Inside – 0.75 inches  

Outside – 0.75 inches  

Top – 1.25 inches  

Bottom – 0.75 inches 

 

3. OK                     . �                 Untitled–1               ஆ    

            . 
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4.                                           .                      

                   .  

HAPPINESS 

Happiness is often confused with fun, good living, and riches. Sometimes fun is equated with happiness. Fun 

is what we experience while doing an activity, whereas happiness is a residual and long-lasting feeling. The 

path to happiness is long and full of challenges. Happiness requires life-long pursuit. 

5.                  ‘HAPPINESS’                   . Character Control Palette     

         Arial,                18      , Leading 22          . Bold 

                    .                Shift + Ctrl + C                    

      . 

 

6.                  �                  . Character Control Palette              

Arial,                12      , Leading 20          .                  Shift + 

Ctrl + J                          . 
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7. ஆ      ‘happiness’                            Ctrl + S                   

           File Save                  . Save publication                    . 

File name        �       ‘happiness’               Save                     . 

 

 

 

       

HAPPINESS 

Happiness is often confused with fun, good living, and riches. Sometimes fun is equated with happiness. Fun 

is what we experience while doing an activity, whereas happiness is a residual and long-lasting feeling. The 

path to happiness is long and full of challenges. Happiness requires life-long pursuit. 

 

     

                       . 
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                                                    . 

 

       

                                                          . 

 ச     

1. Start  All Programs  Adobe  PageMaker 7.0  Adobe PageMaker 7.0                

                     ஆ             .  

2.             File  New                  . (    ) Ctrl + N               

                     . Document Setup                    .  

3. OK                    .         Untitled–1               ஆ          

      .  

4.              � �      100 mm x 100 mm                       .     

      (Cyan)             . tint      � 25               .             � 

                . 
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5.           100 mm x 15 mm                               .          (black) 

            .                  (Cyan)                               

      .                              . 

 

 

6.                                                                   

     .          ‚Student Notice Board‛                     .            

                  (      )      .                          Ctrl + A 

                                               . Character Control palette 

               20               . Bold                    . Reverse 

                                          .                     Shift 

+ Ctrl + C              �                    .                      

                           .  

       

 

     

                       . 
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                                            . 

 

       

                                                  . 

 ச     

1. Start  All Programs  Adobe  PageMaker 7.0  Adobe PageMaker 7.0                

                     ஆ             .  

2.             File  New                  . (    ) Ctrl + N               

                     . Document Setup                    .  

3. OK                    .         Untitled–1               ஆ          

      . 

4.                 Inches      Millimeters         .  

            File  Preferences  general                        . (    ) 

           Ctrl + K             .         Preferences                    . 

    Measurements      Vertical ruler       �           Millimeters        

           . 

 

5.                                                     .  

6. Control Palette    width 95 mm      height 55 mm            . 
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7.                      �          .                                

                                   �                   .  

8.                 ,                             . Control Palette     

                                          .                    

       . 

 

9.      �7ஐ              .                    ,                  

           . Control Palette                                       

        .                           .                        

                                   . 

 

10.      �7ஐ              .                     ,                  

           . Control Palette                                       

        .                           . 
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                                (Label)       . 

 

       

                                    (Label)         . 

 ச     

1. Start  All Programs  Adobe  PageMaker 7.0  Adobe PageMaker 7.0                

                     ஆ             .  

2.             File  New                  . (    ) Ctrl + N               

                     . Document Setup                    .  

3. OK                    .         Untitled–1               ஆ          

      . 

4.                 Inches      Millimeters         .  

            File  Preferences  general                        . (    ) 

           Ctrl + K             .         Preferences                    . 

    Measurements      Vertical ruler       �           Millimeters        

           . 

    Measurements      Vertical ruler                  Millimeters        

           .  

5.                                                     .  

6. Control Palette    width 100 mm      height 40 mm             .  

7.            Element  Rounded corners                  .  

8. Rounded corners                                              .         

                    .  

9.                                ,                           

        .  

10. Name :                                    .  

STD :                                    . 

Section :                                    . 

School :                                    .  

Subject :                                    .  

11.                                         .  

12.             Type  Indents/Tabs                  . (    )            Ctrl + I 

            .  
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13.     tab ஐ 90 mm              . leader                               

                       .      Apply                     . 

 

14.                                    . 

 

       

 

     

                       . 
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1. CREATE -                                    (table, index, views, store procedure, 

function, and triggers) 

2. ALTER -                                  .  

3. DROP -                           .  

4. SELECT -                   �    �     .  

5. INSERT -                        . 

6. UPDATE -                                     

7. DELETE -                                           . 

        

My sql ஐ          DDL      DML                 

        

1. (MYSQL command prompt        ) XAMPP control panel         

2.                   �          (user name)                  (password) 

                 

3.            DDL MysQL      �                      . 

SYNTAX:  

Based on the below syntax queries are built and executed.  

* CREATE DATABASE testDB;  

* CREATE TABLE table_name (column1datatype, column2datatype, column3datatype, .... );  

* ALTER TABLE `table_name` ADD COLUMN `column_name` `data_type`;  

* DROP DATABASE databasename;  

* SELECT * FROM TABLE NAME  

* INSERT INTO table_name (field1, field2,...fieldN ) VALUES ( value1, value2,...valueN );  

* UPDATE table_name SET field1 = new-value1, field2 = new-value2 [WHERE Clause]  

* DROP TABLE table_name; 

     

CREATE DATABASE SchoolDB;  

CREATE TABLE student (studentID int, LastName varchar (255), FirstName varchar (255), 

Address varchar (255), City varchar (255));  

ALTER TABLE `members` ADD COLUMN `credit_card_number` VARCHAR (25);  

DROP DATABASE SchoolDB  

SELECT * FROM student  

INSERT INTO student (studentID, LastName, FirstName, Address, City) VALUES (‚002‛, 

‚Ram‛,‛Kumar‛, ‚ROJA NAGAR‛,‛CHENNAI‛);  

SELECT * FROM student  

UPDATE student SET LastName = ‘SRI’ WHERE studentID = 003;  

SELECT * FROM student  

DROP TABLE student;  

SELECT * FROM student 
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Database created  

Table created:  

studentID  LastName  FirstName  Address  City  

Table Altered  

Database dropped  

StudentID  LastName  FirstName  Address  City  

101  C  Priya  1, new street  Trichy  

202  S  Ramu  5, North garden St  Madurai  

One row inserted.  

StudentID  LastName  FirstName  Address  City  

101  C  Priya  1, new street  Trichy  

202  S  Ramu  5, North garden St  Madurai  

002  Ram  Kumar  ROJA NAGAR  CHENNAI  

003  R  Krishna  Park Street  Coimbatore  

StudentID  LastName  FirstName  Address  City  

101  C  Priya  1, new street  Trichy  

202  S  Ramu  5, North garden St  Madurai  

002  Ram  Kumar  ROJA NAGAR  CHENNAI  

003  SRI  Krishna  Park Street  Coimbatore  

Table dropped.  

Table not found.  
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         :          PHP     �                   . 

       : 

       PHP     �                    . 

        

1. Xampp Server (Apache)       .  

2. Goto                      (Virtual path folder) (c:\xampp\ntdoc)  

3. test.php file               ,     �           .  

4. (http://local host/test.php)          �                �       (web browser) 

    �      . 

     

<html>  

<body>  

<?php  

echo ‚Welcome to Our School‛;  

echo ‚<br><br>‛; 

$color = ‚blue‛;  

echo ‚My car is ‚. $color.‚<br>‛;  

echo ‚My dress is ‚. $COLOR.‚<br>‛;  

echo ‚My box is ‚ . $coLOR.‚<br>‛;  

echo ‚<br><br>‛; 

// test whether a number is greater than 30, 20 or 10 using ternar y operator  

functiontrinary_Test($n) 

{  

$r = ($n > 30)  

? ‚greater than 30‛  

: ($n > 20  

? ‚greater than 20‛  

: ($n >10  

? ‚greater than 10‛  

: ‚Input a number atleast greater than 10!‛));  

echo $n.‛ : ‚.$r.‛\n‛;  

} 

trinary_Test (32);  

trinary_Test (21);  

trinary_Test (12);  

trinary_Test (4);  

?>  

</body>  

</html> 

       

Welcome to Our School  

My car is blue  

My dress is  

My box is  

32 : greater than 30  

21 : greater than 20  

12 : greater than 10  

4 : Input a number atleast greater than 10!  
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Xampp server (Apache)           

        

1.                   (Virtual path folder) (c:\xampp\ntdoc)  

2. Variable.php                    �          .  

3. http://local host/variable.php     URL                    �       (web browser) 

    �      .  

     

<html>  

<body>  

<?php  

$a = 25; // Numerical variable  

$b = ‚Hello‛; // String variable  

$c = 5.7; // Float variable  

echo ‚Number is : ‚.$a.‚<br/>‛;  

echo ‚String is : ‚.$b.‚<br/>‛;  

echo ‚Float value : ‚.$c;  

$txt = ‚INDIA‛;  

echo ‚I love $txt!‛;  

$x = 2; $y = 2;  

echo $x + $y;  

function demo()  

{ echo ‚<p>‚.‛Variable x inside function is: $x‛.‚</p>‛; }  

demo(); 

echo ‚<p>‚.‚Variable x outside function is: $x‚.‚</p>‛;  

function myTest()  

{ static $a = 0;  

  echo $a;  

  $a++; }  

myTest();  

echo ‚<br>‛;  

myTest();  

echo ‚<br>‛;  

myTest();  

?>  

</body>  

<html>  

       

Number is: 25  

String is: Hello  

Float value: 5.7  

I LOVE INDIA  

4 

0 

1 

2 

Variable x inside function is:  

Variable x outside function is: 2 
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PHP      ECHO      PRINT                      . 

        

1.                   (Virtual path folder) (c:\xampp\ntdoc)  

2. echo-print.php                    �          .  

3. http://local host/variable.php     URL                    �       (web browser) 

    �      .  

     

<html>  

<body>  

<?php  

//Use Echo  

echo ‚Welcome to Tamilnadu<br>‛;  

// Use ‘print’ to print on console  

print ‚Welcome to our School!<br>***********‛;  

$txt1 = ‚Learn PHP‛;  

$txt2 = ‚Daily‛;  

$x = 5;  

$y = 4;  

echo ‚<h2>‛.$txt1.‚</h2>‚;  

echo ‚Study PHP‚.$txt2.‚<br>‛;  

echo $x + $y;  

$txt3 = ‚Hello‛;  

$txt4 = ‚Welcome‛;  

$x = 7;  

$y = 3;  

print ‚<h2>‛.$txt3.‚</h2>‚;  

print ‚Hi‚. $txt4.‚<br>‛;  

print $x + $y;  

?>  

</body>  

</html> 

       

Welcome to Tamilnadu  

Welcome to our School!  

***********  

Learn PHP  
Study PHP Daily  

9 

HELLO  
Hi Welcome  

10 
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PHP                                 . 

        

1.                   (Virtual path folder) (c:\xampp\ntdoc)  

2. function.php                    �          .  

3. http://local host/variable.php     URL                    �       (web browser) 

    �      .  

     

<html>  

<body>  

<?php  

// Displays the length of the string  

echo strlen (‚Hello world!‛); //Counting number of words in a String  

echo str_word_count (‚Good Morning All‛); // Reversing a string  

echo strrev (‚welcome‛); // calculates position of strong  

echo strops (‚Hello world!‛, ‚world‛); // replacing the text  

echo str_replace (‚Hi‛, ‚Hello‛, ‚Hi Everyone‛);  

define (‚GREETING‛, ‚Good Morning!!!‛);  

echo GREETING;  

// changes the color of the first character of a word  

$text = ‘PHP Tutorial’;  

$text = preg_replace (‘/(\b[a-z])/i’,’<span style=‛color:red;‛>\1</span>’,$text);  

echo $text;  

?>  

</body>  

</html> 

       

12  

3 

emoclew  

6 

Hello Everyone  

Good Morning!!!  
PHP Tutorial 
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PHP                              . 

        

1.                   (Virtual path folder) (c:\xampp\ntdoc)  

2. Convert.php                    �          .  

3. http://local host/variable.php     URL                    �       (web browser) 

    �      .  

     

<html>  

<body>  

<?php 

functionword_digit ($word)   

{  

$warr = explode (‘;’,$word);  

$result = ‘’;  

foreach ($warr as $value)  

{  

switch (trim($value))  

{  

case ‘zero’:  

$result .= ‘0’;  

break;  

case ‘one’:  

$result .= ‘1’;  

break;  

case ‘two’:  

$result .= ‘2’;  

break;  

case ‘three’:  

$result .= ‘3’;  

break;  

case ‘four’:  

$result .= ‘4’;  

break;  

case ‘five’:  

$result .= ‘5’;  

break;  

case ‘six’:  

$result .= ‘6’;  

break;  

case ‘seven’:  

$result .= ‘7’;  

break;  

case ‘eight’:  

$result .= ‘8’;  
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break;  

case ‘nine’:  

$result .= ‘9’;  

break;  

}  

}  

return $result;  

} 

echo word_digit(‚zero;three;five;six;eight;one‛).‛\n‛;  

echo word_digit(‚seven;zero;one‛).‛\n‛;  

?>  

</body>  

</html>  
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