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M.boopathi, GHSS Thuduppathi ,                     
 

Lesson - 1   தல்லூடகம்  ற்றும்  கிப்பதரநறப் தறப்தகம் 

1-Mark 
 

1. _________ ன்தது என்நறற்கு மற்தட்ட ஊடக ககரண  உக, கககன, 

எபிக்கரட்சற, அகசவூட்டல் ற்றும் எனற ஆகறற்நறல் மனும் எபே ககப் 

தன்தரட்கடக் குநறக்கும்.  

அ) றகநமற்நப்தடும் மகரப்பு  ஆ) கிணி தறப்தகம்  இ) தல்லூடகம்  ஈ) ீவுக 

2. தல்லூடகத்றன் குகநதரடுகபில் என்று அனுகட _________  

அ) ிலன  ஆ) எத்துப்மதரல்  இ) தன்தரடு  ஈ) சரர்தில்பு 

3. ிரிரக்கம்  JPEG  

அ) Joint Photo exports gross ஆ) Joint Photographic experts group  

இ) Joint processor experts group ஈ) Joint Photographic expression group 

4. தல்லூடகத்க உபேரக்க க்கு மகரணக: ன்பதரபேள், பன்பதரபேள் 

ற்றும் ____    

    அ) கனகப்பு ஆ) CD இக்கற இ) ல்னயரசலண ஈ) றனரக்கறநன் 

5. சரிரண என்கநத் மர்ந்படுத்து தின்பேணற்கந பதரபேத்துக.  

1. உக - TGA     2. றற்தடம் - MIDI     3. எனற - MPEG       4. எபி - RTF  

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

6. தின்பேணற்நறல் பதரபேந்ர என்கநக் கண்டுதிடிக்கவும்.  

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

7. _________ ன்தது அகசர றற்தடங்ககப பரடர்ச்சறரண இக்கரக 

கரட்சறப்தடுத்தும்    அ) உக டிம்  ஆ) எனற  இ) MP3  ஈ) அலசவூட்டல் 

8. இகத்றன் பனம் றகழ் ம றகழ்ச்சறககப மடிரக எபிப்தப்புக______     

அ) லன எபிப்தப்பு ஆ)கன பரகுப்தரபர் இ)வு ககரலல் ஈ) தும் இல்கன 

9. GIF தன்தடுத்தும் ண்மடல் அட்டக___அ)8 திட் ஆ) 13 திட்   இ) 8 MB ஈ)13 MB 

10. RTF மகரப்பு டித்க அநறபகப்தடுத்றது _________  

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

 (2-Mark) 

1.லறு – தல்லூடகம் ற்றும் அன் சறநப்தம்சம் 

 தல்லூடகம்   ன்னும் பசரல் „தன‟   ற்றும் ‟ஊடகம்‟   ண இண்டு பசரற்ககப 

உள்படக்கறது. 

 சறநப்தம்சம்:  தன ஊடகங்ககப   எம  கல் பரகுப்தில் என்நறகக்கறநது. 
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M.boopathi, GHSS Thuduppathi ,                     
 

2. தல்லூடக கூறுகலபப் தட்டினறடுக 

உக,  

றற்தடம்,  

எனற,  
எபி ற்றும்  

அகசவூட்டல்   ஆகற ந்து பக்கறக் கூறுககபக் பகரண்டுள்பது. 
 

3. தல்லூடகத்றல் உல (Text) கூநறலண லகப்தடுத்துக. 

2-லககள் 

 றலனரண உல –  கனப்திமனர, ரிிமனர, தத்றிமனர  உக அல்னது பசரல் 

ரநரல் இபேப்தது 

 ீ உல - உக  பகணங்கலக்கறகடமரண இகப்கத பகரண்டிபேக்கும்   
 

4. தல்லூடகத்றல் றற்தட கூநறலண லகப்தடுத்துக. 

    2-லககள் 

 திட்யப் அல்னது பசவ்க தடங்கள் - தடப்புள்பி  ன்நகக்கப்தடும் சறநற 

புள்பிகபின் பி அிரகும் 

 பக்டர் தடங்கள் -  பசவ்கங்கள், ட்டங்கள் ற்றும் தன தடங்ககப 

உபேரக்குது 
 

5. லறு – அலசவூட்டல் ற்றும் அன் சறநப்தம்சம். 

 அகசர தடங்ககப  றக ிகரக கரண்திப்தன் பனம் அற்கந 

பரடர்ச்சறரண அகசவு மதரன்ந உர்க பகரடுக்கும் பசமன அகசவூட்டல் 

ஆகும். 

 சறநப்தம்சம் - இபேதரிரம் அல்னது பப்தரிரம் பகரண்டது. 
 

6. றற்தட யகரப்பு டிங்கலபப் தட்டினறடுக. (4 – only) 

TIFF   BMP  DIB  GIF  JPEG  TGA  PNG 
 

BMP - Bitmap 

TGA – Tagra 

PNG - Portable Network Graphics  

TIFF - Tagged Image File format      

7. எனற யகரப்பு டிங்கலபப் தட்டினறடுக.  (4 – only) 

        AIFF  WAV   MP3  OGG  WMA RA 
 

AIFF  - Audio Interchange File Format  

WMA -  Windows Media Audio 

RA - Real Audio Format 

MP3 - MPEG layer – 3 Format 

8. எபிக்கரட்சற யகரப்பு டிங்கலபப் தட்டினறடுக. 

AVI  - Audio Video Interleave 
MPEG – Moving  Picture Experts Group  
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M.boopathi, GHSS Thuduppathi ,                     
 

9. லறு – தல்லூடக உருரக்கம். 

 தல்லூடகத்க உபேரக்குற்கு மதரதுரண மம் ற்றும் றநகரண 

றட்டறடல் ஆகறக மகப்தடுகறநது 

 கல் இறுறப் தணரபக பசன்நகடகறநர ன்தக உறுற பசய்கறநது. 
 

10.தல்லூடக உருரக்கக் குழு உறுப்திணர்கலப தட்டினறடுக. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3- Mark 

1. தல்லூடக கூறுகலப சுருக்கரக ிரி. 

 உக - அடிப்தகடக் கூறு 

 றற்தடம் - பக்கற கூறு 

 எனற - ந் எபே பரறிலும் அர்த்பள்ப மதச்சு  

 எபி - தறவு பசய்ப்தட்ட றகழ்வு 

 அகசவூட்டல் - அகசர தடங்கள் அகசபம் தடரக ரற்றுல் 
 

2. அலசவூட்டனறன் சறநப்தம்சங்கள் ற்றும் பரறல் நுட்தங்கலப ிரிக்கவும். 

சறநப்தம்சங்கள் 

அகசவூட்டல் இபே அல்னது பப்தரிரங்ககபக் பகரண்டது.  

அகசவூட்டல் கபேிகள் றகவும் சக்ற ரய்ந்க ற்றும் றநக ரய்ந்க ஆகும். 

இண்டு லககள் :  

தரக அகசவூட்டல் - ரநர தின்ணி பகரண்ட றகில் பதரபேள் கர்து 

சட்டகம் அகசவூட்டல்  - தின்ணிபம் பதரபேலம் ரறுது 
 

3. உருரக்க குழு உறுப்திணர்கபின் திகள் ற்றும் பதரறுப்புகலபப் தற்நற ழுதுக. 

ரரிப்பு யனரபர்  - தல்லூடக றட்டத்க கறுப்தது ற்றும் எபேங்கறகப்தது 

பதரருபடக்க ல்லுர் - பதரபேபடகத்கப் தற்நற ஆரய்ச்சற பசல்தரடு பசய்தர்  

ஸ்கறரிப்ட் ழுத்ரபர் - கபேத்துபேக்ககப பப்தரிரண சூல்கபில் கரட்சறப்தடுத்துகறநரர். 

உல தறப்தரபர் - உகக  கட்டகப்பு, இனக்கத்மரடு  டிகப்தரர்  

தல்லூடக டிலப்தரபர் - உக, எனற, இகச, எபி  --  எபேங்கறகப்தரர். 

கிணி லகலனகலனஞர் - கககன கூறுககப ககரள்தர் 

எனற ற்றும் எபிக்கரட்சற ல்லுர் -  பதரபேத்ரண எனற-எபிகரட்சறக மசர்ப்தர் 

கிணி றனர் - தல்லூடகத்றற்கு பதரபேத்ரண குநறபகந லதுதர் 

லன ல்லுர் - கனப் தக்கத்க உபேரக்கற தரரிப்தர் 

ரரிப்பு மனரபர்   

பதரபேபடக்க ல்லுர் 

ஸ்கறரிப்ட் லத்ரபர் 

உக தறப்தரபர்  

தல்லூடக டிகப்தரபர் 

கிணி கககனககனஞர் 

எனற ற்றும் எபிக்கரட்சற 
ல்லுர் 

கிணி றனர் 

கன ல்லுர் 
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4. தல்லூடகத்றல் உள்ப தல்யறு யகரப்பு டிங்கள் தற்நற ிரிக்கவும். 

உல 

டிங்கள் 

றற்தட 

டிங்கள் 

எனறக்யகரப்பு 

டிங்கள்  

எபிக்கரட்சற 
யகரப்பு 

டிங்கள் 

RTF 
Plain text 

TIFF 

BMP 

DIB 

GIF 

JPEG 

TGA 

PNG 

AIFF 

WAV  

MP3 

OGG 

WMA 

RA 

 

AVI 

MPEG  

 

5-Mark  

1. தல்லூடக  பசல்கள் தற்நற  ிரிரக ிபக்கவும். 

கருத்துரு தகுப்தரய்வு ற்றும் றட்டறடல் 

கபேத்துபே தகுப்தரய்வு பதரபேத்ரண  

 கபேப்பதரபேள்,  

 வு- பசனவு றட்டம் ற்றும்  

 மர்வு பசய் கபேப்பதரபேபின் பதரபேபடக்கத்றன் இபேப்பு  

ஆகறற்கந அகடரபம் கரண்கறன்நது. 

றட்டடிலப்பு  

எபேபகந கபேப்பதரபேகப இறுற பசய்ப்திநகு,  

 தல்லூடகத்றன் றட்டத்றற்கரண மரக்கங்கள்,  

 குநறக்மகரள்கள் ற்றும்  

 பசல்தரடுகள்  

ஆகறக டிகக்கப்தடுகறன்நண .   

பன் – உருரக்குல்   - றட்டறடல் ற்றும் டிகத்னறன் அடிப்தகடில் 

றட்டத்க உபேரக்குது மகரணது ஆகும்.   

வு – பசனவு றட்டறடல்  

அகணத்து தல்லூடக றட்டங்கலக்கும் வு – பசனவு றட்டம் மரரரகக் 

கக்கறடப்தடுகறநது. 

2. அலசவூட்டல் நுட்தங்கள் தற்நற ிரிரக ிபக்கவும். 

 அகசர  தடங்ககப  றக ிகரக கரண்திப்தன் பனம் அற்கந 

பரடர்ச்சறரண அகசவு மதரன்ந உர்க பகரடுக்கும் பசமன அகசவூட்டல் 

ஆகும். 

 சறநப்தம்சம் : 

o அகசவூட்டல் இபே அல்னது பப்தரிரங்ககபக் பகரண்டது. 
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 பரறல் நுட்தங்கள் 

o தரக அகசவூட்டல்  ற்றும் சட்டகம் அகசவூட்டல் 

 தரல அலசவூட்டல்   

o ரநர தின்ணிகக் பகரண்ட றகில் எபே பதரபேகப கர்த்துக 

உள்படக்கறது தரக அகசவூட்டல் ஆகும்.  

o .கர. தின்ணி அல்னது கரதரத்றத்றல் மனும் ரற்நங்கள் றக 

பலதும் கர்த்ப்தடும். 

 சட்டகம் அலசவூட்டல் 

o தன பதரபேட்கள் எம சத்றல் கர்ற்கு அனுறக்கறநது ற்றும் 

தின்ணி அல்னது பதரபேள்கலம் ரறுகறநது. 

o .கர.   றகப்தடம் 

3. அலசவூட்டல் றலப்தட துலநில் உள்ப ரய்ப்புகள் தற்நற கண்டநறவும் 

o றகப்தடத்றற்கு சறநப்புறக்க கரட்சறககப அகக்க தன்தடுகறநது 

o 3-D கரட்சறககப அகக்க தன்தடுகறநது 

o இற்ககரண மரற்நம் பகரண்ட  தின்ணி சூழ்றகனககப அகக்க 

தன்தடுகறநது 

o கரர்ட்டூன் தடம் உபேரக்க தன்தடும் 

o  தனபேக்கும் மகனரய்ப்கத ற்தடுத்துகறநது. 

4. தல்லூடக உருரக்க குழுின் திகள் ற்றும் பதரறுப்புகள் ிரிரக ழுவும். 

 ரரிப்பு யனரபர்  - தல்லூடக றட்டத்க கறுப்தது ற்றும் எபேங்கறகப்தது 

பதரருபடக்க ல்லுர் - பதரபேபடகத்கப் தற்நற ஆரய்ச்சற பசல்தரடு பசய்தர்  

ஸ்கறரிப்ட் ழுத்ரபர் - கபேத்துபேக்ககப பப்தரிரண சூல்கபில் கரட்சறப்தடுத்துகறநரர். 

உல தறப்தரபர் - உகக  கட்டகப்பு, இனக்கத்மரடு  டிகப்தரர்  

தல்லூடக டிலப்தரபர் - உக, எனற, இகச, எபி  மதரன்நற்கந 

எபேங்கறகப்தரர். 

கிணி லகலனகலனஞர் - கககன கூறுககப ககரள்தர் 

எனற ற்றும் எபிக்கரட்சற ல்லுர் -  பதரபேத்ரண எனற-எபிகரட்சறக மசர்ப்தர் 

கிணி றனர் - தல்லூடகத்றற்கு பதரபேத்ரண குநறபகந லதுதர் 

லன ல்லுர் - கனப் தக்கத்க உபேரக்கற தரரிப்தர் 

5. தல்லூடக யகரப்தில் உள்ப பவ்யறு யகரப்பு டிங்கலப ிரிக்கவும். 

  உல 

டிங்கள் 

றற்தட 

டிங்கள் 

இனக்க எனற யகரப்பு 

டிங்கள் 

இனக்கஎபிக்கரட்சற 
யகரப்பு டிங்கள் 

RTF 
Plain text 

TIFF , BMP, DIB, GIF 
JPEG, TGA, PNG 

AIFF, WAV, MP3, OGG,  
WMA,  RA 

AVI 
MPEG 
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RTF : 1987 ல் Microsoft  றறுணத்ரல் உபேரக்கப்தட்டது. 

JPEG :  குறுக்கப்தட்ட றற்தட டிம் 

BMP : குறுக்கப்தடர றற்தட டிம் 

TGA : அறக பபிவு றநன் பகரண்டது 

AIFF : ஆப்திள் றறுணத்ரல் உபேரக்கப்தட்டது. ரண எனற டிம் 
 

Lesson-2  Page Maker 
1-Mark 

1. DTP ன்தன்ிரிரக்கம் _________  

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

2. _________ ன்தது எபே DTP பன்பதரபேபரகும்.  

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

3. ந்தட்டிில் New கட்டகபஇடம்பதற்றுள்பது?  

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

4. Page Maker சன்ணல் றகில் கபேப்பு றநல்கனக் மகரட்டிற்கு பபிில் இபேக்கும் 

தகுற _________ ணஅகக்கப்தடும்.  

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

5. PageMaker ஆத்க படுற்கரண ிகசப்தனகக குறுக்கு ற _________  

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

6. _________ கபேி ஆத்றன் எபே தகுறகப் பதரிரக்கறப் தரர்க்கப் தன்தடுகறநது.  

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

7. பதட்டிகள் கற்குப் தன்தடும் கபேி _________  

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

8. Place கட்டகப_________ தட்டிில் இடம்பதற்நறபேக்கும்.  

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

9. பல ஆத்கத் மர்ந்படுக்க ிகசப்தனககில் _________ குறுக்கு ற சரி 
மசர்ரணத்க அலத் மண்டும்.   அ) Ctrl+A   ஆ) Ctrl +B   இ) Ctrl+C   ஈ) Ctrl+D  

10. லத்து டிவூட்டல் கலழ்க்கண்டற்நறல் ந் தண்புககபப் பதற்நறபேக்கும்?  

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

11. உகக தறப்திக்க தன்தடும் கபேி து?  

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

12. PageMaker இல் ஆத்க அச்சறடப் தன்தடும் ிகசப்தனகக குறுக்கு ற __   

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

(2-Mark) 

1. Desktop publishing  ன்நரல் ன்ண? 

படஸ்க்டரப் தப்திபிசறங் (சுபேக்கரக DTP) ன்தது DTP பன்பதரபேகபப் தன்தடுத்ற 
ஆங்கலக்கரண தக்கங்ககப டிகப்பு   பசய்ரகும்.  
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2. DTP பன்பதரருள்கலக்கு டுத்துக்கரட்டுகள் ருக. 

 அமடரப் மதஜ்மக்கர்   

 அமடரப் இன்டிகசன்     

 குரர்க் க்ஸ்திஸ் 

3. யதஜ்யக்கர் பன்பதரருலப றநப்தற்கரண றபலநகலபக் கூறு.  

 ிண்மடரஸ் 7 இக்கஅகப்தில், Start -> All Programs -> Adobe -> PageMaker 7.0  -> 

Adobe PageMaker 7.0 ன்ந ரிகசில் கறபிக் பசய்து அமடரப் மதஜ்மக்ககத் 

றநக்கனரம். 

 றக பகப்தில் உள்ப மதஜ்மக்கர் திக்குநறக இபேபகந கறபிக் பசய் 

மண்டும் 
 

4. யதஜ்யக்கர் பன்பதரருபில் எரு புற ஆத்ல வ்ரறு றநக்கனரம்? 

 தட்டிப்தட்கடில் File -> New ன்தகக் கறபிக் பசய் மண்டும் அல்னது 

ிகசப்தனகக பனம் Ctrl + N ன்தக அலத் மண்டும். 

 Document Setup உகரடல் பதட்டிில்  புற ஆத்றற்குத் மகரண 

அபவுககப உள்படீு பசய்து OK பதரத்ரகண அலத் மண்டும். 

5. எட்டுப்தனலக ன்நரல் ன்ண?  (Pasteboard) 

 கபேப்பு றந ல்கனக்மகரட்டிற்கு பபிில் உள்ப தகுற எட்டுப்தனகக ண 

அகக்கப்தடுகறநது.  

 எட்டுப்தனககில் கக்கப்தடும் துவும் அச்சறல் ரது. 

6. யதஜ்யக்கரில் உள்ப தட்டிப்தட்லட தற்நற குநறப்பு ழுதுக. 

 எபே தட்டிில் கறபிக்பசய்ரல் தன கட்டகபகள் ற்றும் துகப்தட்டிகலடன் 

கூடி கலழ்ிரி தட்டில் மரன்றும். 

 தட்டிப்தட்கட ிபேப்தங்கள் :- 

File, Edit, Layout, Type, Element, Utilities, View, Window, Help 

7. னறப்ஸ்டூல் ற்றும் னறப்ஸ்ஃதியம் டூல் யறுதடுத்துக. 

னறப்ஸ்டூல் னறப்ஸ்ஃதியம் டூல் 

ட்டம் ீள்ட்டம் ல உவும் உல ற்றும் லகலன 

லப்தற்கரண ீள்ட்டங்கலப 

லப் தன்தடும் 

னறப்ஸ்டூல் குநறடீு     னறப்ஸ்ஃதிமம் டூல் குநறடீு    

8. உல தறப்தித்ல் ன்நரல் ன்ண? 

 ஆத்றல் உள்ப உகில் ரற்நங்கள் பசய்து உக தறப்தித்ல்  ணப்தடும்.  

 உகக மசர்த்ல், ீக்குல், திக றபேத்துல், கர்த்துல் ற்றும் கபனடுத்ல் 

மதரன்ந பசல்கள் உக தறப்தித்னறல் அடங்கும். 
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9. உலத்பரகுற ன்நரல் ன்ண? 

 உகத்பரகுறரணது ரம் ட்டச்சு பசய் உகரகமர  அல்னது  

 எட்டி உகரகமர அல்னது  

 மறு ஆத்றனறபேந்து பகரண்டு ப்தட்ட உகரகமர இபேக்கனரம் 

10. பரடர்புள்ப உலத்பரகுற ன்நரல் ன்ண? 

 எபே உகத்பரகுறக ற்பநரபே உகத்பரகுறபடன் இகக்கமர 

அல்னது பரடர்புதடுத்மர படிபம்.  

 இவ்ரறு பரடர்பு தடுத்ப்தட்டிபேக்கும் உகத்பரகுறகலக்கு பரடர்புள்ப 

உகத்பரகுறகள் ன்று பதர். 

11.  பரடர்புள்ப உல ன்நரல் ன்ண? 

 உகத்பரகுறகலக்கு இகடம உள்ப உகக இகக்கும் 

பசல்பகநக்கு பரடர்புதடுத்ப்தட்ட உக   ன்று பதர். 

12. யதஜ்யக்கரில் புற தக்கங்கலப வ்ரறு பசருகனரம்? 

 தட்டிப்தட்கடில் Layout -> Insert Pages ன்தகக் கறபிக்  பசய் மண்டும்   

 Insert Pages  உகரடல் பதட்டிில் 

 மசர்க்க மண்டி தக்கங்கபின் ண்ிக்கக ற்றும் 

 After ன்ந ிபேப்தம் ஆகறற்கந மர்வு பசய் மண்டும் 

                 இறுறரக Insert பதரத்ரகண கறபிக் பசய் மண்டும். 

 
3-Mark 

1. யதஜ்யக்கர் ன்நரல் ன்ண? அன் தன்கலப கூறு. 

 அமடரப் மதஜ்மக்கர் ன்தது எபே தக்கடிகப்பு பன்பதரபேபரகும்.  

 அச்சறடுற்கு ற்ந ககில் ஆங்ககப டிகக்கப் தன்தடுகறநது. 

 தன்கள் 

o ிமச தத்றரிக்கககள் அடிக்க தன்தடுகறநது 

o தில் புக் அச்சடிக்க தன்தடுகறநது 

2. யதஜ்யக்கரில் உள்ப யனும் பன்று கருிகலபபம் அன் ிலசப்தனலக 

குறுக்கு றகலபபம் கூறு.  

கருி ிலசப்தனலக குறுக்கு ற 
பரட்மடடிங் டூல் Shift + f2 

பக்டரங்கல் டூல் Shift + f4 

தரனறகரன்டூல் Shift + f6 
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M.boopathi, GHSS Thuduppathi ,                     
 

3. யதஜ்யக்கரில் உள்ப யனும் பன்று கருிகபின் குறும்தடங்கலபபம், அன் 

தன்கலபபம் கூறு. 

கபேி குறும்தடம் 

தரய்ன்படர் டூல் 

 

 படக்ஸ்ட்  டூல் 

 

கனன் டூல் 

 

4. திரிக்கப்தட்ட உலத்பரகுறல வ்ரறு யசர்ப்தரய்? 

 பசபேகும் புள்பிக இண்டரது உகத்பரகுறின் கலழ்ப்தக்க 

 ககப்திடிில் கறபிக்பசய்து அன் மல்தகுற க இலக்க மண்டும். 

 திநகு பசபேகும் புள்பிக பல் உகத்பரகுறின் கலழ்ப்தக்க ககப்திடிில் கறபிக் 

பசய்து கலழ்மரக்கற மகரண அபிற்கு இலக்க மண்டும் 

 இப்பதரலது திரிக்கப்தட்ட இண்டு உகத்பரகுறகலம் என்நரக இகக்கப்தட்டு ிடும் 

5. உல உள்ப சட்டங்கலப வ்ரறு இலப்தரய்? 

 இண்டரது சட்டம் க மண்டும். 

 பல் சட்டத்க கறபிக்பசய்து மர்ந்படுத்து கலழ்ப்தக்க ககப்திடிிலுள்ப உள்ப 

சறப்பு பக்மகரத்கக் கறபிக் பசய்மண்டும். 

 இண்டரது சட்டத்கக் கறபிக் பசய்மண்டும். உக இண்டரது சட்டத்றல் 

ிரிபம். 

6. ரஸ்டர் தக்கத்றன் தன் ன்ண? 

 ரஸ்டர் தக்கத்றல் கக்கப்தடும் ந்பரபே பதரபேலம் ஆத்றல் உள்ப 

அகணத்துப் தக்கங்கபிலும் மரன்றும்.  

 ரஸ்டர் தக்கத்றல் கக்கப்தடும் ந் உறுப்தடிகபம் எபே ஆப் தக்கத்றல் 

இபேந்து மர்ந்படுக்க படிரது  

 தக்கண்கள், கனப்புகள் ற்றும் அடிக்குநறப்புககப பிரக மசர்க்கனரம் 

7. ரஸ்டர் தக்கத்றல் தக்க ண்கலப வ்ரறு யசர்ப்தரய்? 

• Master pages திக்குநறில் கறபிக் பசய் மண்டும். 

•  படக்ஸ்ட் டூகனக் கறபிக் பசய்ரல் பசபேகும் புள்பி I-beam ஆக ரறும். 

இடது ரஸ்டர்  தக்கத்றல் தக்க ண் 

மசர்க்க  

னது ரஸ்டர் தக்கத்றல் தக்க ண் 

மசர்க்க 

 இடது ரஸ்டர் தக்கத்கக் கறபிக் 

பசய் மண்டும் 

 Ctrl+Alt+P அலத் மண்டும் 

 „LM‟ ணத் மரன்றும் 

 இடது ரஸ்டர் தக்கத்கக் கறபிக் 

பசய் மண்டும் 

 Ctrl+Alt+P அலத் மண்டும் 

 „RM‟ ணத் மரன்றும் 
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M.boopathi, GHSS Thuduppathi ,                     
 

5-Mark  

1. யதஜ்யக்கர் கருிப்பதட்டிிலுள்ப கருிகலபப் தற்நற ிரி. 

 

2. சட்டத்றல் உலல லப்தற்கரண றபலநகலபக்கூறு. 

 கபேிப்பதட்டிில் உள்ப பசவ்கம் அல்னது ீள்ட்டம் அல்னது தனமகர  

ஃதிமம் டூல்கபில் மனும் என்நறன் ீது கறபிக் பசய்து எபே சட்டம் க 

மண்டும்   

 சட்டத்க மர்வு பசய் மண்டும் 

 File -> Place  ன்தக மர்வு பசய்ரல் Place  உகரடல் பதட்டி மரன்றும் 

 பசபேக மண்டி உக உள்ப ஆத்க மர்வு பசய் மண்டும்.  

 Open பதரத்ரகணக் கறபிக் பசய் மண்டும்.  

 உகக பசபேக மண்டி சட்டத்றல் கறபிக் பசய் மண்டும்.  

 உகரணது சட்டத்றல் பசபேகப்தட்டு ிடும். 
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M.boopathi, GHSS Thuduppathi ,                     
 

3. உலத்பரகுறிலுள்ப உலல சட்டத்றற்கு வ்ரறு ரற்றுரய்? 

 கபேிப்பதட்டிில் உள்ப   தனமகர  ஃதிமம் டூல்கபில் மனும் என்நறன் ீது 

கறபிக் பசய்து எபே சட்டம் க மண்டும்   

  பசபேக  மண்டி உக பரகுறக மர்வு பசய் மண்டும் 

 Shift  பதரத்ரகண அலத்றக் பகரண்டு சட்டத்க கறபிக் பசய்மண்டும் 

 இப்பதரலது இண்டு பதரபேள்கலம் மர்ந்படுக்கப்தட்டிபேக்கும்.  

 தட்டிப் தட்கடில் Element > Frame > Attach Content ன்தகக் கறபிக் பசய் 

மண்டும்.  

 இப்பதரலது உகரணது சட்டத்றற்குள் மரன்றும். 

 

4. தரனறகரன்டூலனப் தன்தடுத்ற எரு ட்சத்றம் லற்கரண 

றபலநகலபக் கூறு. 

 கபேிப் பதட்டிினறபேந்து தரனறகரன்டூகன மர்ந்படுத்ரல் சுட்டுக்குநறரணது 

crosshair ஆக ரறும்.  

 றகில் மகரண இடத்றல் கறபிக்பசய்து இலக்க மண்டும்.  

 சுட்டிக அலத்துக ிட்டவுடன், எபே தன மகரம் கப்தட்டிபேக்கும்.  

 தட்டிப்தட்கடில் Element -> Polygon Settings ன்தகத்  மர்வு பசய்ரல் Polygon 

Settings உகரடல் பதட்டி மரன்றும். 

 Number of sides உகப்பதட்டிில் 5 ண உள்பிடவும்.  

 Star inset உகப்பதட்டிில் 50% ண உள்பிடவும்.  

 திநகு OK பதரத்ரகண அலத்றணரல் றகில்  எபே ட்சத்றம் பரிபம். 

 
Lesson – 3  DBMS 

1-Mark 

1. வுத்பத்றனறபேந்து ககன பதறுற்கு ந் பரற தன்தடுகறநது?  

அ) உநவு றகன(Relational)  ஆ) கட்டகப்பு (Structural)  

இ) ிணல் (Query)    ஈ) பரகுப்தி (Compiler) 

2. ------- ிபக்கப்தடம் வுபத்கபேக்க கட்டகப்பு கதடரகபேகறநது.  

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

இ) கட்டகப்பு குநறப்பு    ஈ) வுபம் 

3. பன்க றநவுமகரகன உபேரக்க மகரண தண்புக்கூறுககபக் 

பதற்நறபேக்கர உபேப்பதரபேள்.  

அ) றகனரண உபேப்பதரபேள் பரகுற (Strong Entity Set)  

ஆ) றலனற்ந உருப்பதரருள் பரகுற (Weak Entity Set)  

இ) அகடரபத்பரகுற (Identity Set)  

ஈ) உரிகரபர் பரகுற (Owner Set) 
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M.boopathi, GHSS Thuduppathi ,                     
 

4. ---- கட்டகப வுபத்க ீக்க தன்தடுகறநது.  

அ) Delete database database_name     ஆ) Delete database_name  

இ) Drop database database_name        ஈ) Drop database_name 

5. MySQL, DBMS – ன் ந் ககக சரர்ந்து?  

அ) பதரபேள்மரக்கு (Object oriented)   ஆ) தடிறகன(Hierarchical)  

இ) உநவுறலன(Relational)   ஈ) கனகப்பு (Network) 

6. MySQL இனசரக கறகடக்கும் எபே றநந்பனம் ஆகும்.   அ) சரி     ஆ) று 

7. Tuple ன்தது உநவுறகன வுபத்றல் ----- ககுநறக்கறநது.  

அ) அட்டக    ஆ) ரிலச     இ) படுரிகச   ஈ) பதரபேள் 

8. MySQL–லுடன்   பரடர்கத  ற்தடுத்ப்  தன்தடுது   

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

9. து வு பசனரக்கத்றற்கு உரி MySQL  

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

10. MySQL வுபத்றல், எபே வுபத்றன் பல டிகப்பு கட்டகப்கத 

திறதனறத்ல் ----- ண அகக்கப்தடுகறநது.  

அ) றட்டம் (Schema)    ஆ) தரர்க(View)    இ) றகழ்வு (Instance)    ஈ) அட்டக(table) 

 
2-Mark 

1. வு ரறரில (Data model) லரு ற்றும் வு ரறரி லககலப 

தட்டினறடவும். 

 வு பத்றன் பேக்க அகப்பு வ்ரறு டிகக்கப்தட்டுள்பது ன்தக 

வு ரறரிகள் கறுக்கறன்நண 

 வு ரறரி லக 

o Entity-Relationalship model 
o Relational model 

2. யகரப்பு பசனரக்க பலநின் (File Processing System) சறன குலநதரடுகலப தட்டினறடுக. 

 பதுரண அடக்கள் மம்     

 மகற்ந ின் இபேப்பு  

 சலற்ந வு            

 வு எபேகப்தரடு சறக்கல்கள் 

3. எற்லந (Single) ற்றும் தன (multi) றப்பு தண்புக்கூறுகலப தட்டினறடுக. 

எற்லந றப்புலட தண்புக்கூறுகள் : 

 எம எபே றப்கத ட்டும் பதற்நறபேக்கும்  

 டுத்துக்கரட்டு : age – 10 

தன  றப்பு தண்புக்கூறுகள் : 

 என்றுக்கு மற்தட்டறப்புககபக் பகரண்டிபேக்கும். 

 டுத்துக்கரட்டு : bank  – SBI, SIB, IOB 
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4. யனும் இண்டு DDL ற்றும் DML கட்டலபகலப அன் கட்டலப அலப்புடன் 

தட்டினறடுக. 

DDL கட்டலப 

 CREATE database databasename; 

 DROP database database name; 

DML கட்டலப 

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

 DELETE from tablename WHERE  Columnname = “value”. 

5. ACID தண்புகள் ரல? 

 அடக்மகரப்பு   

 றகனத்ன்க 

 ணித்றகன 

 ீடித்றநன் 

6. ந் கட்டலப தன்தடுத்ற றந் ரற்நத்ல தரிர்த்லணில் உருரக்க 

தன்தடுகறநது? 

COMMIT கட்டகப தன்தடுத்ற றந் ரற்நத்க தரிர்த்கணில் உபேரக்க 

தன்தடுகறநது  

7. SQL தற்நற குநறப்பு லக? 

 வுத்பங்ககப அடகவும் ற்றும் ககரபரவும் தன்தடும் றகன 

பரறம SQL ஆகும்.  

 RDBMS  ல் கக் ககரள்ற்கரக டிகக்கப்தட்ட றனரக்க பரற 
ஆகும்.  

8. SQL ற்றும் MYSQL க்கு இலடய உள்ப யறுதரடுகலப ழுதுக. 

SQL MYSQL 

ிணல் அகப்பு பரறரகும் 

 

வு பம் ஆகும் 

வுத்பங்ககப அடகவும் ற்றும் 

ககரபரவும் தன்தடும் றகன 

பரறம SQL ஆகும் 

வுககப  மக்கும்  

இடரகும் 

 

9. வுப உநவுறலனகபின் லககலப தட்டினறடுக. 

பன்று லக 

 என்றுடன் என்று உநவுறகன (1 : 1) 

 என்றுடன் தன உநவுறகன   (1 : n) 

 தனற்றுடன் தன உநவுறகன  (m : n) 

10. உநவுறலன வுபத்றன் சறன ன்லகலப கூறு. 

 உநின் அடிப்தகடில் வுககப பிரக பரடர்புதடுத் படிபம் 

 என்றுக்கும் மற்தட்ட அட்டககபில்  மகன பசய்ல் 
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3-Mark  

1. வுப யனரண்ல அலப்தின்(DBMS) தரிர பர்ச்சறல தற்நற ிபக்குக. 

 தல்மறு டிகப்தில் 40 பேடங்கலக்கு பன்மத பரடங்கப்தட்டது  

 கல்ககப மசறக்க துகப அட்கட பரறல்தட்தம் தன்தடுத்ப்தட்டது இது 

வுத்ப அகப்தின் பன்மணரடி ண அகக்கப்தடுகறநது  

 வுப மனரண்க அகப்தில் சலற்ந ற்றும் பரடர்கள் மதரன்ந தல்மறு 

பகநகள் உபேரக்கப்தட்டது 

2. வுபங்கலக்கு இலடயறனவும் உநவுகள் ன்ண? அற்லநதட்டினறடுக. 

 வுபங்கலக்கு இகடம றனவும் உநவுகள் பன்று ககில் உள்பண 

 என்றுடன் என்று உநவுறகன (1:1) 

 என்றுடன் தன உநவுறகன   (1:n) 

 தனற்றுடன் தன உநவுறகன  (m:n) 

3. வுப யனரண்ல அலப்தில் உள்ப கரர்டிணரனறட்டி தற்நற ிரி. 

 உநவுறகனில் மசர்க்கப்தடமண்டி உபேப்பதரபேள்கபின்  ண்ிக்ககக 

கறுப்தது கரர்டிணரனறட்டி ஆகும் 

 பன்று ககப்தரடுகள் 

o என்றுடன் என்று,  

o என்றுடன் தன,  

o தனற்றுடன் தன   

 டுத்துக்கரட்டு 

4. MYSQL –ல் தணருக்கு தன்தடும் யனும் 5 சறநப்தில்புகலபதட்டினறடு. 

சறநப்புரிலகள் தன்தரடு/பசல் 

தணர் வுப அட்டலகபில் 

இருந்து 

Select _priv         
 

ரிகசககப    மர்வு  பசய்னரம் 

Insert_priv  ரிகசககப    பசபேகனரம்.  

Update_priv         ரிகசககபப்  புதுப்திக்கனரம் 

Delete_priv           ரிகசககப  ீக்கனரம் 

Create_priv      புற அட்டகக  உபேரக்கனரம் 

5. DDL கட்டலபகலபபம் அன் பசல்கலபபம் ிரி. 

 CREATE  அட்டககள் அல்னது வுத்பங்ககப உபேரக்கப் தன்தடுகறநது  

 ALTER   ற்கரணம இபேக்கும் வுத்ப அல்னது அட்டகக் கட்டகப்கத 

ரற்நற அகக்கறநது. 

 RENAME    வுத்பத்றல் ற்கணம உள்ப பதரபேபின் பதக ரற்நப் 

தன்தடுகறநது.  

 TRUNCATE   அட்டகில் உள்ப அகணத்து தறவுககபபம் ீக்க தன்தடுகறநது. 

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/


15 
 

M.boopathi, GHSS Thuduppathi ,                     
 

5- Mark  

1. வுப  யனரண்ல அலப்தில் (DBMS) உள்ப  தல்யறு வுப ரறரிகலப  ிரி 

வுப ரறரிகள் 

 தடிறகன வுப ரறரி 

 கனகப்பு ரறரி  

 உநவுறகன ரறரி  

 பதரபேள் சரர்ந் வுத்ப ரறரி 

தடிறலன வுப ரறரி 

 எவ்பரபே தறிலும்   கல்கள் க்கறகப அகப்கத பகரண்டது 

 கல்கள்  பதற்மநரர் – குந்க உநவுறகன  அகப்கத பகரண்டது 

லனலப்பு ரறரி  

 தடிறகன வுத்ப ரறரிக எத்றபேக்கும் 

 பன்று வுப கூறுககபக் பகரண்டுள்பது.   

o கனகப்புத்றட்டம்,  

o துகத்றட்டம் ற்றும்  

o வுமனரண்கக்கரண பரற   
உநவுறலன ரறரி  

 உநவுறகன ரறரி சரன்றுபே   ற்றும் றட்டம்   ன்ந இண்டு பசரற்கபரல் 

கறுக்கப்தடுகறநது.  

பதரருள் சரர்ந் வுத்ப ரறரி  

 இந் ரறரி பதரபேள் மரக்கு  றனரக்க கபேத்துபேக்கள்   ற்றும் வுத்ப 

பரறல் தட்தங்கள் ஆகற திகப்கத உள்படக்கறது. 

2. பதரருத்ரண டுத்துக்கரட்டுடன் E-R ரறரிின் அடிப்தலட கருத்துருக்கலப 

தட்டினறடுங்கள். 

ER ரறரிின் அடிப்தலட கருத்துகள்    

1. உபேப்பதரபேள் அல்னது உபேப்பதரபேள் கக 

2. தண்புக்கூறுகள்  

3. உநவுறகன 

உருப்பதரருள் அல்னது உருப்பதரருள் லக 

 எபே உபேப்பதரபேள் ன்தது எபே சரர ணினும் பிரகஅகடரபம் 

கரக்கூடி றஜ உனக பதரபேள் அல்னது அகசவூட்டல் மதரன்ந துரகவும் 

இபேக்க படிபம். 

 உருப்பதரருள் லக 

1. உறுறரண உபேப்பதரபேள்    

2. உறுறற்நஉபேப்பதரபேள்   

3. உபேப்பதரபேள் உரங்கள்   
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தண்புக்கூறுகள் 

எபே தண்புக்கூறு ன்தது உபேப்பதரபேள் தற்நற கல்கபரகும். 

தண்புகூறுகபின் லககள்   

1. றநவு மகரல் தண்புக்கூறுகள்     

2. பி தண்புக்கூறுகள்    

3. கனப்பு தண்புக்கூறுகள்     

4. எற்கநறப்புகட தண்புக்கூறுகள்    

5. தன றப்புகட தண்புக்கூறுகள்    

உநவுறலன 

 இண்டு உபேப்பதரபேலக்கு இகடம உநவுறகன உள்பது.  

 பன்று கக உநவுறகனகள் 

o என்றுடன் என்று உநவுறகன (1 : 1)  

o என்றுடன் தன உநவுறகன (1 : n) 

o தனற்றுடன் தன உநவுறகன  (m : n) 

3. DBMS – ல் உள்ப தல்யறு லகரண தண்புக்கூறுகலப (attributes) தற்நற ிரி. 

1. றநவு மகரல் தண்புக்கூறுகள்   - எபே உபேப்பதரபேபின் ணித்ன்கரண தண்புககப 

ிரிக்கறநது 

2. பி தண்புக்கூறுகள்  - பி தண்புக்கூறுககப திரிக்க படிரது    

3. கனப்பு தண்புக்கூறுகள்   -  அர்த்ங்ககப ரற்நரமன பி தண்புக்கூறுகபரகப் 

திரிக்க படிபம் 

4. எற்கந றப்புகட தண்புக்கூறுகள்  -  எபே றப்கத ட்டும பகரண்டிபேக்கும்                   

         டுத்துக்கரட்டு : age – 10 

5. தன றப்புகட தண்புக்கூறுகள்  -என்றுக்கு மற்தட்ட றப்புககப பகரண்டிபேக்கும்  

டுத்துக்கரட்டு : Bank – SBI, SIB  

 

4. MYSQL யனரண்ல அலப்தில் உள்ப றநந்பன பன்பதரருள் கருிகலப 

தற்நற குநறப்பு ழுவும். 

றநந் பன கருிகள் 

 PHPMYADMIN (Web Admin)  

 MY SQL Work bench 

 HeidiSQL 
 
PHPMYADMIN (Web Admin)  

 MY SQL – ன் றர்ரகக் கபேி ஆணது - PHP – ல் லப்தட்டஎபே கனப் 

தன்தரடரகும். 

 CSV – ல் இபேந்து வுககப பேித்ல் ற்றும்  ங்குலுக்கரண கன 

இகடபகத்க ங்குது இன் பக்கற அம்சரகும். 
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MY SQL Work bench 

 கரட்சறப்தடுத்லுக்கரகப் தன்தடுத்ப்தடும் எபே வுபக்கபேி ஆகும். 

 பகறழ்வுத்ன்க  ற்றும் சற   பகரண்டது 

 தறப்பு 5.0   ற்றும்  8.0 

HeidiSQL: 

 வுத்ப அகப்புகபின் றர்ரகத்றல் உவுகறநது. 

 கரட்சறகள், ற்றும் றகழ்வுகள் ஆகறற்றுகரண GUI சறநப்தம்சங்ககப 

ஆரிக்கறநது. 

5. பதரருத்ரண டுத்துக்கரட்டுடன் துல ிணல்கள்  தற்நற ிரிரக 

ிபக்கவும் 

 எபே பன்க ிணல்கலடன் தன்தடுத்ப்தடும் ிணல்கள் துக 

ிணல்கள் ண அகக்கப்தடும் 

 பனறல் துக ிணல்கள் இக்கப்தடும் தின்பு பன்க ிணல்கள் 

இக்கப்தடும் 

  கர : SELECT * FROM Customers WHERE age = ( SELECT MIN(age) FROM Customers ); 

                                                                                                     துக ிணல்கள் 

 Minimun age ஆணது  Customers வு பத்றல் இபேந்து பனறல் பரகுக்கப்தடும் 

 தின்பு  age உடன் எப்திட்டுப் தரர்க்கப்தடும் 

 பதரபேந்தும் பதரபேத்ங்கள் பன்க ிணல் பனம் பசல்தடுத்ப்தட்டு கல் 

றகில் கரட்டப்தடும் 

Lesson – 4 php அநறபகம் – ீஉல பன்பசனற 
1-Mark 

1. PHP – ன் ிரிரக்கம் ன்ண?  

அ) ணிப்தட்ட பகப்பு தக்கம் (Personal Home Page)  

ஆ) ீஉல பன்பசனற பநறபருத்ம் (Hyper text Preprocessor)  

இ) பன் உகீ உக பன்பசனற பநறபபேத்ம் (Pretext Hyper text preprocessor)  

ஈ) பன் உக பகப்பு தக்கம் (Pre – Processor Home Page)  

2. PHP மகரப்புகபின் பகரடரறகன மகரப்புகபின் ீட்டிப்பு ன்ண?  

அ) html ஆ)xml  இ)php ஈ)ph  

3. எபே PHP ஸ்கறரிப்ட்______ன ஆம்தித்து ______ ல் படிபம்.  

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

4. PHP ஸ்கறரிப்ட்கட இக்க உங்கள் கிணிில் தின்பேணற்கந ற்கந றபே 

மண்டும்?  அ) Adobe   ஆ) windows  இ) Apache    ஈ) IIS  
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5. எற்கநரி  குநறப்புக கூற்றுக்கு ரம் க தன்தடுத்துமரம்?  

i) /?  ii) //  iii)#  iv) **/  

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

6. தின்பேம் ந் PHP கூற்று num ன்ந ரநறில் 41க மசறக்கும்  

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) அகணத்தும்  

7. தின்பேம் PHP கூற்நறன்பபிடீுன்ணரக இபேக்கும்?  

< ?php  

$num = 1;  

$num1 = 2;  

print $num . “+”. $num1 ;  

?>  

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

8. தின்பேம் ந் கூற்று Hello World ன்னும் பபிடீ்கட றகில் கரண்திக்கும்  

அ) echo (“Hello world”)  ஆ) print (“Hello world”) இ) Printf (“Hello world”)  ஈ) sprint (“Hello world”)  

Answer :  அ)  ற்றும் ஆ) 

9. ந் கூற்று றகில் $x ன்ந பபிடீ்கட கரட்டும்?  

அ) echo “\$x‟‟  ஆ) echo “ \$$x”   இ) echo “/$x”  ஈ) echo “$x”   

10. கலம பகரடுக்கப்தட்டுள்ப குநறடீுகபில் து புற ரிக உபேரக்க தன்தடுது 

து?  

அ) \r;  ஆ) \n;  இ) /n;   ஈ) /r; 

 
2-Mark  

1. PHP ன் பதரதுரண தன்தரடு ன்ண? 

 கனத்பங்ககப பி பகநில் உபேரக்கும் எபே சறநந் தன்தரடரகும் 

 மர்ட்திஸ் மதரன்ந கனபங்கள் PHP  பரறிமனம உபேரக்கப்தடுகறநது 

2. லனயசலகம் ன்நரல் ன்ண?  (10. லனயசலகம்  லறு.)  

 கனமசககம் ன்தது தணர்கலக்கு கனதக்கங்ககப உபேரக்கும் 

மகரப்புககப ங்க தன்தடுத்தும் எபே பன்பதரபேள் ஆகும். 

 கனமசககம் ன்தது மசகக கிப்பதரநறில் இங்கும் 

பன்பதரபேபரகும். 
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3. ஸ்ர்ப்டிங் பரறகபின் லககள் ரல? 

 இபே கக 

o தணரபர் சரர்ந் ஸ்கறரிப்டிங் பரற   
o மசககம் சரர்ந் ஸ்கறரிப்டிங் பரற   

 ற்ந  லககள்  PHP, ASP, JSP 

4. கறலபன்ட் ற்றும் யசலகம் யறுதடுத்துக 

கறலபன்ட் யசலகம் 

உனரிகள் பனம் தன்தடுத்ப்தடும் இக மசககம் பனம் 

பசல்தடுத்ப்தடும் 

மசககத்றல் உி மக இல்கன மசககத்றன்   உி மகப்தடும் 

 கர: HTML,CSS  கர:  PHP, ASP 

5. லனஉனிகலக்கு சறன டுத்துக்கரட்டுகள் ருக? 

o கூகுள் குயரம்  

o யரசறனர தர்தரக்ஸ்  

o SAFARI 
o OPERA 

6. URL ன்நரல் ன்ண? 

 இகத்றல் குநறப்திட்ட கனப்தக்கத்றன் அல்னது மகரப்தின் பகரி 

 4 - தகுறகள் 

 பநறபகந  

 புனர் பதர்  

 மகரப்புகந பதர்  

 மகரப்தின் பதர் 

7. PHP ழுத்து லக உர்வு பகரண்ட பரறர? 

 ஆம் லத்துகக உர்வு பகரண்ட பரற 
 $a, $A இண்டும் ணித்ணி ரநறகள். எம ரறரிரக டுத்துக் பகரள்பரது 

8. PHP – ல் ரநறகலப வ்ரறு அநறிக்க யண்டும்? 

 PHP – ல்  $ குநறக பன்மணரட்டரக பகரண்டு ரநறக அநறிக்க மண்டும் 

 கர:   $a; 

9. கறலபன்ட் யசலகம் கட்டலப்லத லறு. 

மசககம் ன்தது கறகபன்ட் ன்று அகக்கப்தடும் ற்ந றல்கள் அல்னது 

சரணங்கபின் பசல்றநன்ககப ங்கும் எபே கிப்பதரநற (அ) சரணரகும். இந் 

கட்டகப்மத கறகபன்ட் சர்ர் கட்டகப்பு ன்று அகக்கப்தடுகறநது. 
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3-Mark 

1. யசலக தக்கஸ்கறரிப்டிங் பரறகபின் (Server scripting languages) 

சறநப்தில்புகலப ழுதுக. 

 தணரபர்கபின் ணி உரிகக்கு சறநந் தரதுகரப்கத பகரடுக்கறநது  

 கனப்தக்கங்கபில் ற்றுற்கரண மத்கக் குகநக்கறநது  

 ல்னர   கறகபன்ட் ற்றும் மசககம் சரர்ந் பரறகபிலும் உவுகறநது 

2. லனயசலகத்றன் தன்கலப ழுதுக 

 ீபக தரிரற்ந பநறபகநக தன்தடுத்ற பசல்தடும்  

 கனப்தக்கங்கள் உபேரக்க தணர்கலக்கு மகரப்புககப ங்கும்    

 உனகபரி கனில் கல் தரிரற்நத்றற்கு தன்தடும் 

3. லனயசலக தக்கம் ற்றும் கறலபன்ட்தக்கம் ஸ்கறரிப்டிங் பரறகலப 

யறுதடுத்துக. 

கறலபன்ட் யசலகம் 

உனரிகள் பனம் தன்தடுத்ப்தடும் இல யசலகம் பனம் 

பசல்தடுத்ப்தடும் 

யசலகத்றல் உி யல 

இல்லன 

யசலகத்றன்   உி யலப்தடும் 

 கர: HTML,CSS  கர:  PHP, ASP 

எப்தீட்டபில் தரதுகரப்தரணது   தரதுகரப்பு இல்லன 

4. ீங்கள் த்லண றகபில் PHP குநறபலநல HTML தக்கத்றல் புகுத் படிபம்?  

PHP குநறபகநக   HTML தக்கத்றல் இண்டு றகபில் புகுத் படிபம் 

ற 1: HTML    PHP க்கு கப்தன் பனம் பபிம புகுத் படிபம் 

ற 2:  Echo ற்றும் Print  தன்தடுத்துன் பனம் புகுத் படிபம் 

  5. PHP இக்கறகலப தற்நற சறறு குநறப்பு ழுதுக 

கி பசற்குநறகள் (+,- , *, /, %) 

எப்திட்டு பசற்குநறகள் (<, >, <=, >=, ==, !=) 

றப்திபேத்து பசற்குநறகள் (=) 

றகுப்பு குகநப்பு பசற்குநறகள் (++,  - -) 

பேக்க பசற்குநறகள்   (and, or, not) 

உக பசற்குநறகள் ( .  ற்றும்   .=) 

 

5-Mark 

1. லனயசலக தக்கம் ற்றும் கறலபன்ட்தக்கம் ஸ்கறரிப்டிங் பரறகலப 

ிரிக்கவும் 
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லன யசலக தக்கம் ஸ்கறரிப்டிங் பரற 
 கன மசகக தக்கம் ஸ்கறரிப்டிங் பரற – PHP, ASP, JSP  

 PHP குநறபகநகள்   கன மசககத்றல் இக்கப்தடுகறன்நது. 

 HTML குநறபகநக உபேரக்கற தணபேக்கு அனுப்புகறநது. 

 PHP – OOPS கபேத்துபேக்ககப  ஆரிக்கறன்நது.   

கறலபன்ட் தக்கம் ஸ்கறரிப்டிங் பரற 
 HTML ற்றும்   JAVA SCRIPT - கறகபன்ட் தக்கம் ஸ்கறரிப்டிங் பரற 
 கறகபன்ட் தக்கம் ஸ்கறரிப்டிங் பரறக இக்க கன உனரி மகப்தடும் 

 தணர் HTML  குநறபகநில்  PHP குநறபகநககப உட்புகுத் படிபம்  

 கனப்தக்கத்றற்கு மகரண மகரண குநறபகநக  ல படிபம் 

 

2. லனபம் உருரக்குனறன் பசல்பலநகலப ிரிரக ிபக்குக 

 PHP ஸ்கறரிப்கடப்தன்தடுத்ற, கனபம் அல்னது கனப்தக்கம் றனரல் 

உபேரக்கப்தடுகறநது. 

 கனத்ப குநறபகநகள் அகணத்தும் பரகனதூ மசகக 

கிப்பதரநறிலுள்ப கனமசகக தரகக்கு கர்த்ப்தடும். 

 PHP குநறபகநக கனமசககம் பரகுத்து, பரறபதர்க்கபற்சற 
பசய்பம். 

 திநகு தறல் உபேரக்கப்தட்டு,   கனமசககத்றனறபேந்து தணரபர் 

கிப்பதரநறக்கு றபேப்தி அனுப்தப்தடும். 

 இறுறரக  உனி தறகனப் பதற்று, தணபேக்கு பபிடீ்கடக்  கரண்திக்கும். 
 

3. லனயசலகம் உருரக்குனறன் பசல்பலநகலப ிரிரக ிபக்குக. 

தடிறலன1  : Appache foundation கனபத்றற்கு பசன்று Httpd கனமசகக 

பன்பதரபேகப தறிநக்கம் பசய்வும் 

தடிறலன2 : MSI மகரப்திகண துக்கற  பரடர்ந்து பேம் Next பதரத்ரன்ககப கறபிக் 

பசய்து,  130 அல்னது 130130 க ரணகவு இகடபக ண்ரக டுத்து,   மசகக 

கிப்பதரநறில் எபே மசகரக றறுப்தட்டு கட்டகக்கப்தடும். 

தடிறலன3 :  கன உனிினறபேந்து கலழ்கண்ட URL க உள்படீு பசய்க.  

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

“Its Works” ன்தக பபிடீ்டு தக்கம் கரட்டும் 

தடிறலன 4 : ிண்மடரஸ் கட்டுப்தரட்டு தனகம் பனரக றர்ரகறரண தணர் 

கனமசகக மசகக ந் மத்றலும் பரடங்கனரம், றறுத்னரம் ற்றும் 

ீண்டும் பரடங்கனரம்   

தடிறலன5 : “httpd.conf” ன்ந கனமசகக கட்டகப்பு  PHP ஸ்கறரிப்டிங் 

பரறக இக்க,  PHP பரகுறக பசல்தடுத்துகறன்நது. 
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4. PHP-ன் வு லககலப தற்நற ிரி? 

1. String - எற்கந அல்னது இட்கட மற்மகரள் குநறினுள் உள்ப லத்துக்கபின் 

பரகுப்தரகும் 

                 கர :  $x = “school”; 

2. Integer - ச புள்பி அல்னர ண்கள் .   கர :  $x = 45;   

3. Float - ச புள்பி  உகட ண்கள் .   கர :  $x = 4.5;   

4. Boolean - TRUE அல்னது FALSE ன்ந இபேறகன பகரண்டது.  கர :  $x = true;   

5. Array - எபே ரநறில் தன றப்புககபக் பகரண்டிபேக்கும் .  கர :  $x = array(10,20,30); 

6. Object - இணக்குலின் உள்மப உள்ப வு ற்றும் பசற்கூநறன் ககனக் 

பகரண்டிபேக்கும்   

7. NULL - றப்தில்னர சறநப்பு வு ககரகும்.  கர :  $x = null;    

8. Resource -  பபிப்புந பங்ககபக் குநறக்கும் எபே குநறப்பு ரநறரகும். 

 

5. PHP ன் இக்கறகலப (பசற்குநற) டுத்துக்கரட்டுடன் ிபக்குக. 

இக்கறகள்  

(பசற்குநற) 
தன்தரடு குநறடீு  கர 

கிபசற்குநறகள் 

 

கி பசற்தரடுககப  

பசய்கறன்நண. 

 + , - , *, /, % $a+$b 

றப்திபேத்து 

பசற்குநறகள் 

எபே ரநறில் எபே 

றப்கத இபேத்தும் 

= 

ற்ந 

பசற்குநறகள் 

+= , -= , *= , /= , %= 

 $a=10; 

எப்தடீ்டு பசற்குநறகள் இண்டு றப்புககப 

எப்தடீு பசய்பம் 

< , > , <= , >= , == , 
===, !==  

$a < $b 

றகுப்பு / குகநப்பு 

பசற்குநறகள் 

ரநறின் றப்கதக் 

றகுக்கும் அல்னது 

குகநக்கும் பசகனச் 

பசய்பம் 

_ _  
 
 ++ 

 $a++; 

பேக்க பசற்குநறகள் றதந்கண கூற்றுககப 

இகக்கதன்தடுகறநது 

&&, ||,!, XOR $x && $y 
 

 

உக பசற்குநறகள் இண்டு பசற்குநறகள் 

சம் பரடர்தரண 

பசற்தரடுககபச் 

பசய் தன்தடுகறநது. 

.  

ற்றும் 

.= 

 

$text1 .= $text2  
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Lesson – 5 PHP பசற்கூறுகள் ற்றும் அிகள் 
1-mark 

1. PHP-ல்பசற்கூலந லறுக்க தின்ருணற்றுள் து சரிரண ற?  

அ) பசற்கூறு {பசற்கூநறன் உடற்தகுற}  
ஆ) வு ககபசற்கூறு பதர் (பசலுபேபுகள்) {பசற்கூநறன் உடற்தகுற}  
இ) பசற்கூறு பதர் (பசலுபேபுகள்) {பசற்கூநறன் உடற்தகுற}  
ஈ) பசற்கூறு பசற்கூறு பதர் (பசலுருபுகள்) {பசற்கூநறன் உடற்தகுற}  
2. PHP-ல்– (இட்கடஅடிக்மகரடு) பரடங்கும் பசற்கூநறகண_________ ண 

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

3. PHP-ல் சுட்டு ண் பகரண்ட அிின் ண்  றப்பு __________ ல் இபேந்து 

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

4. கலம பகரடுக்கப்தட்டுள்ப பசற்கூநறல், அபவுபேக அகடரபம் கரவும்.  

        < ? php  

function abc ($x)  
{$y=10;}  
abc (5);  

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

5. ______ ன்தது எம வு ககக சரர்ந் என்றுக்கு மற்தட்ட றப்புககப 

ரநறில் மக்கற கப்தரகும்  

அ) அி  ஆ) பசற்கூறு இ) சுட்டு ண்ககப பகரண்ட அி  ஈ) தன தரிர அி  
6. பரடர்புபேத் அிகள் ன்தது ______ இகந் வு கட்டகப்தரகும்.  

அ) எற்கநறப்பு  ஆ) றநவு றப்பு   இ) இட்கடறப்பு  ஈ) சறப்பு  

7. அபபுபேக்ககப பகரண்ட பசற்கூறுகபில்அபவுபேக்கள் ______ மதரன்நக ஆகும்.  

அ) ரநறகள் ஆ) ரநறனறகள் இ) சம் ஈ) பற்று றப்பு  

8. PHP ில்____ கக அிகள் உள்பண.   அ) 1    ஆ) 2   இ) 3   ஈ) 4  

9. $ stud = array (“Roll” ⇒ “12501”, “Name” ⇒ “Hari”); அிின் ககக கண்டநறக  

அ) சுட்டு ண்ககப பகரண்ட அி ஆ) பரடர்புருத் அி  
இ) Vector அி    ஈ) தன தரிர அி 
10. தணர் ____ (க்கும்) அறகரண தரிரங்ககப அல்னது றகனககப ககரலது 

கடிணம்         அ) 1           ஆ) 2    இ) 3   ஈ) தனற்நறற்கும் 

2-Mark  
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1. PHP-ன் பசற்கூறு லறுக்கவும். 

 எபே பரகுறில் குநறப்திட்ட பசல்தரட்டு திகபரண மசர்த்ல், 

பசல்தடுத்துல், ீக்குல் ற்றும் கக்கறடுல் ஆகறற்கந பசய்பம் தகுறக்கு 

பசற்கூறு ன்று பதர் 

2. தணர் லறுத் பசற்கூறுகலப லறுக்கவும். 

 தணர்கள் ணது மகக்கு ற்த பசற்கூறுககப உபேரக்கறக் பகரள்ப படிபம். 

 இது தணர் கறுத் பசற்கூறு ண அகக்கப்தடும் 

3. அபபுருக்கலப பகரண்ட பசற்கூறுகள் ன்நரல் ன்ண? 

 அபபுபேக்கள் அல்னது  பசலுபேபுக்ககப பகரண்ட அிகள்  அபபுபேக்ககப 

பகரண்ட பசற்கூறுகள் 

  கர :  sum($x,$y);   இறல் $x,$y அபபுபேக்கள் அல்னது  பசலுபேபுக்கள் ஆகும் 

4. பன் லறுக்கப்தட்ட பசற்கூறுகள் யனும் இண்லட கூறு. 

sqrt  - ர்க்கபனம் கர தன்தடும் 

sin -  sin றப்கத கர  தன்தடும் 

5. PHP-ல்பசற்கூறு கட்டலப அலப்லத ழுதுக. 

function functionName()  

{ 

Custom Logic code to be executed;  

} 

6. PHP-ல் அிகலப லறுக்கவும். 

 எம வு ககக சரர்ந்   என்றுக்கு மற்தட்ட றப்புககப எபே அிின் 

ரநறில் மக்கற கப்தரகும். 

  கர :   $a =array(“bus”,”car”,”van”); 

7. பசற்கூநறலண அலத்ல் ன்நரல் ன்ண? 

 எபே பசற்கூறு கறுக்கப்தட்டதும், அன் பதர் குநறப்திட்டு  அகக்கப்தடும் 

இது பசற்கூறு அகத்ல் ண அகக்கப்தடும்.   

 பசற்கூறு அகத்னறன் மதரது  பசற்கூறு பசல்தடுத்ப்தடும்     

8. PHP-ல் அிகபின் தன்கலப தட்டினறடுக. 

 எம மத்றல் என்றுக்கு மற்தட்ட றப்புககப எம ரநறில் மக்க படிபம் 

 சுட்படண்க தன்தடுத்ற அி உறுப்புககப அடக படிபம் 

9. பரடர்புருத் அிகலப லறு. 

 பரடர்புருத் அிகள் ன்தது றநவும்   றப்பும்   இகந் வு 

கட்டகப்தரகும்.  

 மரில்அிில்  வுககப மக்கற கப்தற்கு தறனரக பரடர்புபேத் 

அிககப பகரண்டு வுககப மக்கற கக்கனரம். 
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10. சுட்டு ண்கலப பகரண்ட அிகள் ன்நரல் ன்ண? 

 வு பரகுப்தில் உள்ப ரநறின் எவ்பரபே உறுப்புக்கும் சுட்படண்  

றப்திடப்தடுகறநது. .  சுட்டு ண்ககப பகரண்ட அிகள் ண அகக்கப்தடும்.   

 சுட்படண் 0 பல் n-1 க குநறப்திடப்தடும் 

3-Mark 

1. உள்பிலந் பசற்கூறுகபின் சறநப்தம்சங்கலப ழுதுக. 

 ற்கணம ககந பசய்ப்தட்டுள்பரல் றனறல் தன்தடுத்துது பிது 

 குநறபகந ல மகில்கன 

 றனறல் குநறபகநக மகப்தடும் இடத்றல் தன்தடுத்னரம் 

2. அபபுருக்கலப பகரண்ட பசற்கூறுகபின் தன்கலப ழுதுக. 

 அபவுபேக்ககப ரநறககபப் மதரன தன்தடுத்னரம் 

 கல்ககப பசற்கூறு அகப்பு தகுறகலக்கு இகடம தகறர்ந்து பகரள்ப உவும் 

 பசலுறுபுககப அனுப்புறல் ந் எபே ம்பும் இல்னரல் பசல்தடும் 

3. தணர் லருத் பசற்கூறுகள் ற்றும் அலப்பு லருத் 

பசற்கூறுகலப யறுதடுத்துக. 

தணர் கபேத் பசற்கூறுகள் அகப்பு கபேத் பசற்கூறுகள் 

தணர்கள் ணது மகக்கு ற்த 

பசற்கூறுககப உபேரக்குது 

றல்பதர்ப்திரல் பன் ககந 

பசய்ப்தட்ட பசற்கூறு ஆகும் 

மகக்மகற்த குநறபகநக 

லமண்டும் 

 குநறபகநக ல மகில்கன 

பதர்ககப ரற்ந இலும்   பதர்ககப ரற்ந  இனரது 

 

4. அிகலப தற்நற சறறு குநறப்பு லக. 

 எம வு ககக சரர்ந்   என்றுக்கு மற்தட்ட றப்புககப எபே அிின் 

ரநறில் மக்கற கப்தரகும். 

 அி உறுப்புககப ககரலது பிது 

 அி லககள் 

o சுட்டு ண்கள் பகரண்ட அி  
o பரடர்புபேத் அிகள்  

o தன தரிர அிகள்  

5. பன் லறுக்கப்தட்ட அல்னது அலப்பு அல்னது உள்பிலந் 

பசற்கூறுகலப தற்நற சறறு குநறப்பு லக 

 றல்பதர்ப்திரல் பன் ககந பசய்ப்தட்ட பசற்கூறு ஆகும் 

 ற்கணம ககந பசய்ப்தட்டுள்பரல் றனறல் தன்தடுத்துது பிது 

 குநறபகந ல மகில்கன 

 றனறல் குநறபகநக மகப்தடும் இடத்றல் தன்தடுத்னரம் 
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5-Mark 
 

1. PHP-ல் பசற்கூநறன்  கருத்துருக்கலப  ிரி. 

 பதபேம்தரனரண றனரக்க பரறகபில் எபே றனறல் உள்ப எபே பரகுறின் எபே 

தகுற குநறப்திட்ட பசல்தரட்டு திககப பசய்கறநது. இந்ப் தகுற பசற்கூறு ண 

அகக்கப்தடுகறநது 

 எபே பசற்கூறு ன்தது எபேகக துக றல் ஆகும் அல்னது றனறல் உள்ப 

பசல்பகந ஆகும். 

 எபே பசற்கூறு ஆணது,  பசற்கூறு அகப்தின் பனம் பசல்தடுத்ப்தடுகறநது.  

 பசற்கூறு, றப்கத றபேப்தி அனுப்பும் அல்னது அனுப்தரது   

 பன்று லகரண பசற்கூறுகள் 

o தணர் கறுத் பசற்கூறுகள்   

o பன் கறுக்கப்தட்ட அல்னது அகப்பு அல்னது  உள்பிகந் 

பசற்கூறுகள் 

o அபபுபேக்ககப பகரண்ட பசற்கூறுகள்    

 

2. தணர் லறுத் பசற்கூறுகள் தற்நற டுத்துக்கட்டுடன் ிரிரக ழுதுக 

 தணர் கறுத் பசற்கூறுகள் ற்கணம உள்ப றனறன் பரகுறக்குள் தணர் 

பசரந்ரக எபே குநறப்திட்ட பசல்தரடுககப லதும் சறக அபிக்கறநது.  

 பசரந்ரண பசற்கூறுககப கூடஉபேரக்க படிபம். 

 இண்டு பக்கறரண தடிறகனகள் – 1. பசற்கூறு அநறிப்பு  , 2. 

பசற்கூநறலண அலத்ல் 

பசற்கூறு அநறிப்பு    

 “Function” ன்ந சறநப்பு பசரல்கன பன்பணரட்டரக பகரண்டிபேக்கும்.  

 தணர் பசற்கூநறன் பரகுறக்குள் ந் ிரண ணிப்தணரக்கப்தட்ட 

பேக்கங்ககப லபடிபம்.  

Syntax :   

function functionName()  

{ 

Custom Logic code to be executed;  

} 

பசற்கூநறலண அலத்ல் : 

எபே பசற்கூறு கறுக்கப்தட்டதும் அது பசற்கூறு அகத்ல் பனம் 

பசல்தடுத்ப்தடுகறநது றனர், றனறன் குநறப்திட்ட றனறனுள் பசற்கூற்கந அகக்க 

மண்டும்  
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Syntax   

 functionName(); 
 
 

டுத்துக்கரட்டு : 

<?php  

function display()  

{  

echo “Welcome”;  

} 

display();    

?> 
 

3. தனதரிர அி தற்நற ிரிரக ழுதுக. 

 எபே தன தரிர அி ன்தது என்று அல்னது அற்கு மற்தட்ட அிககப 

பகரண்ட எபே அி ஆகும்.  

 PHP-ல் தல்மறு ககரண (அ) அபவுள்ப தன தரிர அிககப உபேரக்க 

அல்னது புரிந்து பகரள்ப படிபம்.  

 அரது இண்டு பன்று ரன்கு ந்து (அ) அற்கும் அறகரண அபவுள்ப 

தரிர அிககபஉபேரக்கனரம்.  

 ஆணரல் தணர் பன்றுக்கும் அறகரண தரிரங்ககப அல்னது றகனககப 

ககரலது கடிணம்.  

 (.கர)  

<?php  

$student=array (  

                  array(“Ram”,100,95),  

array(“Kumar”,95,90),  

array(“Neela”,95,85) );  

 
echo $$student[0][0]. 

”: Tamil Mark: “. 

$student [0][1]. 

”. English mark: “. 

$student [0] [2]. 

”<br>”;  ?> 

Output : 
  Ram    Tamil Mark : 100     English mark : 95 
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4. அி ற்றும் அன் லககலப ிரி. 

அி ன்தது எம வு ககக சரர்ந் (எமரறரிரண) என்றுக்கு மற்தட்ட 

றப்புககப எபே அிின் ரநறில் மக்கற கப்தரகும். 

PHP-ல் பன்று லகரண அிகள் உள்பண.  

 சுட்டு ண்கள் பகரண்ட அி    
 பரடர்புபேத் அிகள்    

 தன தரிர அிகள்   

சுட்டு ண்கள் பகரண்ட அி: 
 „array‟ ன்ந சறநப்பு பசரல்கன தன்தடுத்ற கறுக்கப்தட்ட ரநற.     
 சுட்படண் றப்பு  0-ல் பரடங்கற n-1 ல் படிபம் . 

 அிின் பதக பரடர்ந்து அன் சுட்படண்கபம் தன்தடுத்ற அிின் 

உறுப்புக்ககப அடக படிபம் 

 கட்டலப அலப்பு 

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

 (.கர)  

$car = array (“honda”,150000,2000);  

பரடர்புருத் அி: 
 பரடர்புபேத் அிகள் ன்தது றநவும்  றப்பும்   இகந் வு 

கட்டகப்தரகும். 

 மரில் அிில்  வுககப மக்கற கப்தற்கு தறனரக பரடர்புபேத் 

அிககப பகரண்டு வுககப மக்கற கக்கனரம். 

 கட்டலப அலப்பு 

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

 (.கர)  

 $car = array (“car” => “honda”, “rate” => “150000”);  

தன தரிர அிகள்   

 எபே தன தரிர அி ன்தது என்று அல்னது அற்கு மற்தட்ட அிககப 

பகரண்ட எபே அி ஆகும்.  

 அரது இண்டு பன்று ரன்கு ந்து (அ) அற்கும் அறகரண அபவுள்ப 

தரிர அிககப உபேரக்கனரம்.  

 ஆணரல் தணர் பன்றுக்கும் அறகரண தரிரங்ககப அல்னது றகனககப 

ககரலது கடிணம்.  
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(.கர)  

 $student=array (  

                  array(“Ram”,100,95),  

array(“Kumar”,95,90),  

array(“Neela”,95,85) );  

5. சுட்டு ண்கள் பகரண்ட அி ற்றும் பரடர்புருத் அில ிரி. 

 

சுட்டு ண்கள் பகரண்ட அி: 
 „array‟ ன்ந சறநப்பு பசரல்கன தன்தடுத்ற கறுக்கப்தட்ட ரநற.     
 சுட்படண் றப்பு  0-ல் பரடங்கற n-1 ல் படிபம் . 

 அிின் பதக பரடர்ந்து அன் சுட்படண்கபம் தன்தடுத்ற அிின் 

உறுப்புக்ககப அடக படிபம் 

 கட்டலப அலப்பு 

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

 (.கர)  

 $car = array (“honda”,150000,2000);  

பரடர்புருத் அி: 
 பரடர்புபேத் அிகள் ன்தது றநவும்  றப்பும்   இகந் வு 

கட்டகப்தரகும். 

 மரில் அிில்  வுககப மக்கற கப்தற்கு தறனரக பரடர்புபேத் 

அிககப பகரண்டு வுககப மக்கற கக்கனரம். 

 கட்டலப அலப்பு 

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

 (.கர)  

 $car = array (“car” => “honda”, “rate” => “150000”);  

 Ouput :  car : honda 
  rate : 150000 

 

Lesson – 6 php றதந்லண கூற்றுக்கள் 

1-Mark 

1. தின்ரும் PHP குநறபலநக்கு பபிீடு ன்ணரக இருக்கும்?  

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

அ) how are u  ஆ) hi  இ) தில   ஈ) பபிடீு தும் இல்கன 
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2. தின்ரும் PHP குநறபலநக்கு பபிீடு ன்ணரக இருக்கும்?  

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

அ) hi  ஆ) பபிடீு தும் இல்கன இ) திக   ஈ) how are u  

3. தின்ரும் PHP குநறபலநக்கு பபிீடு ன்ணரக 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) பபிீடு தும் இல்லன 

4. இண்டு யர்வுகபில் எரு யர்ிலண பசல்தடுத் ந் கூற்று ழு 

தன்தடுகறநது?  

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

5. தின்பேம் PHP குநறபகநக்கு பபிடீு ன்ணரக இபேக்கும்?  

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

அ) All  ஆ) some  இ) தில  ஈ) பபிடீு தும் இல்கன 

6. தின்ரும் PHP குநறபலநக்கு பபிீடு ன்ணரக இருக்கும்?  

<?php  
$a= “ ” ;  
if ($a)  

print “all”;  
else  
print “some”;  
?>  

அ) All   ஆ) some  இ) திக   ஈ) பபிடீு தும் இல்கன 

7. தின்ரும் PHP குநறபலநக்கு பபிீடு ன்ணரக 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) திக  ஈ) பபிடீு தும் இல்கன 
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8. தின்ரும் PHP குநறபலநக்கு பபிீடு ன்ரக 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) திக  ஈ) பபிடீு தும் இல்கன  

9. தின்ரும் PHP குநறபலநக்கு பபிீடு ன்ணரக இருக்கும்?  

<?php  
if (-100)pring “hi”; else  
print “how are u”;  
?>  

அ) how are u  ஆ) hi  இ) திக  ஈ) பபிடீு தும் இல்கன 

2-MARK 

1. றதந்லண கூற்லந லறு 

 றதந்கண கூற்றுக்கள் றனரக்க பரறில் தல்மறு படிவுகலக்கு ற்த 

தல்மறு பசல்தரடுககப பசய்கறநது.  

 றதந்கண கூற்றுக்கள் ீர்ரணிக்க கூற்றுககப லதுற்கு  தன்தடும் 

2. if கூற்லந லறு 

 என்று அல்னது அற்கு மற்தட்ட கூற்றுககப எபே குநறப்திட்ட றதந்கணின் 

அடிப்தகடில் தணர் ிபேம்பும் ககில் பசல்தடுத்துது ஆகும் 

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

3. if else கூற்று ன்நரல் ன்ண? 

 என்று அல்னது அற்கு மற்தட்ட கூற்றுககப எபே குநறப்திட்ட றதந்கணின் 

அடிப்தகடில் தணர் ிபேம்பும் ககில் பசல்தடுத்துரகும்.  

 றதந்கண சரி ணில் If குநறடீ்டின் பரகுற பசல்தடுத்ப்தடும் று ணில் else 

பரகுற பசல்தடுத்ப்தடும். 

4. றதந்லண கூற்றுகலப தட்டினறடு  

if  கூற்று 

if..else  கூற்று 

if..elseif..else  கூற்று 

switch  கூற்று 

 

 

 

 

 

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/


32 
 

M.boopathi, GHSS Thuduppathi ,                     
 

5. if else கூற்நறன் கட்டலப அலப்லத ழுதுக.  

கட்டகப அகப்கத 

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

6. PHP ல் if….elseif…..else கூற்நறலண லறு 

 if – else கூற்றுகபின் கனகரகும்.  

 என்றுக்கு மற்தட்ட றதந்கணகபரய் மசரறக்க படிபம்  

 மலும் மசரறக்கப்தட்ட றதந்கணின் படிின் அடிப்தகடில் பசல் 

அகபம். 

7. Switch கூற்நறன் தன் ன்ண?  

 தல்மறு  றதந்கணகபின் அடிப்தகடில் தல்மறு பசல்ககப  பசல்ககப 

பசய் தன்தடுகறநது. 

 என்றுக்கு மற்தட்ட றப்புககப எம மத்றல் மசரறக்க படிபம் 

8. Switch கூற்நறன் கட்டலப 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 கூற்லந யறுதடுத்துக. 

if if else 

எம எபே if கூற்கந ட்டும் 

பகரண்டிபேக்கும் 

if .. else ன்ந இண்டு தரகங்ககப  

பகரண்டிபேக்கும் 

றதந்கண று ணில் பபிடீு 

துறல்கன 

றதந்கண று ணில் else தகுற 
பசல்தடுத்ப்தடும் 
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3-Mark 

1. றதந்லண கூற்நறன் சறநப்தில்புகலப ிரி  

 தல்மறு  றதந்கணகபின் அடிப்தகடில் தல்மறு பசல்ககப பசல்ககப 

பசய் தன்தடுகறநது. 

 றதந்கண கூற்றுக்கள் ீர்ரணிக்க கூற்றுககப லதுற்கு  தன்தடும் 

 றதந்கண அடிப்தகடில் சரி அல்னது று தகுறககப பசல்தடுத்தும் 

2. if elseif else கூற்நறன் தன்கலப ழுதுக.  

 என்று அல்னது அற்கு மற்தட்ட கூற்றுககப எபே குநறப்திட்ட றதந்கணின் 

அடிப்தகடில் தணர் ிபேம்பும் ககில் பசல்தடுத்துரகும்.  

 if else கூற்றுககப இகக்க தன்தடுகறநது 

 மறுதட்ட ிறபகநகள் ற்றும் சரத்றரண சூல்கலக்கு தன்தடுகறநது 

3. Switch ற்றும் if else கூற்நறலண யறுதடுத்துக.  

Switch if else 

என்றுக்கு மற்தட்ட றப்புககப எம 

மத்றல் மசரறக்க படிபம் 

என்றுக்கு மற்தட்ட றப்புககப எம 

மத்றல் மசரறக்க இனரது 

சரண றப்புககப ட்டும மசரறக்க 

இலும் 

சரண ற்றும் ர்க்க றப்புககப   

மசரறக்க இலும் 

Break கூற்று பேம்க என்நன்தின் 

என்நரக case தகுறக்குள் உள்ப கூற்றுகள் 

இறுற க பசல்தடுத்ப்தடும்   

றதந்கண சரி ணில் true பரகுறபம் 

று ணில் false பரகுறபம் 

பசல்தடுத்ப்தடும் 

4. Switch கூற்நறலண தற்நற சறறு குநறப்பு ழுதுக.  

 தல்மறு  றதந்கணகபின் அடிப்தகடில் தல்மறு பசல்ககப  பசல்ககப 

பசய் தன்தடுகறநது. 

 என்றுக்கு மற்தட்ட றப்புககப எம மத்றல் மசரறக்க படிபம் 

 சரண றப்புககப ட்டும  மசரறக்க இலும் 

5. if statement ற்றும் if elseif கூற்நறலண யறுதடுத்துக. 

if statement if elseif  statement 

என்று அல்னது அற்கு மற்தட்ட 

கூற்றுககப  பகரண்டிபேக்கும் 

if – else  கூற்றுகபின் கனகரகும்.  

 

குநறப்திட்ட றதந்கணின் 

அடிப்தகடில் தணர் ிபேம்பும் 

ககில் பசல்தடுத்துது ஆகும் 

என்றுக்கு மற்தட்ட றதந்கணின் 

அடிப்தகடில் தணர் ிபேம்பும் 

ககில் கூற்றுககப பசல்தடுத் 

உவும் 

றதந்கண சரிக்கரண true பசல்தட்டு 

தகுற உள்பது. ஆணரல் றுக்கரண   

ரற்று பசல்தரட்டு பரகுற இல்கன 

றதந்கண  true   ற்றும்  false க்கரண 

பசல்தரட்டு பரகுற உள்பது. 
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5-Mark 

1. Switch கூற்நறலண குந்  டுத்துக்கரட்டுடன் ிரிரக  ிரி 

 Switch கூற்று தல்மறு றதந்கணகபின் அடிப்தகடில் தல்மறு பசல்ககப 

பசய்ப் தன்தடுகறநது. 

 If..else க்கு  ரற்நரக பசல்தடும். 

 கட்டலப அலப்பு   

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;  
} 

பசல்தரடு:      

 n ன் றப்பு ந் case உடன் பதரபேந்துகறநமர அந் case கடபதறும். 

 பசல்தட்ட case  படித்து கக்க break கூற்று தன்தடும் 

 ந் case - ம் பதரபேந்ரிட்டரல் default கடபதறும். 

.கர 

$n=2; 

switch ($n)  

{  

case 1:  

echo “one”; 

break;  

case 2:  

echo “two”; 

break;  

case 3:  

echo “three”; 

break;  

default:  

echo “ Enter the value one  to three”; 

 } 

OUTPUT :   Two 
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5. PHP ன் if else கூற்லந டுத்துக்கரட்டுடன் ிபக்குக 

 If கூற்று ன்தது என்று அல்னது அற்கு மற்தட்ட கூற்றுககப எபே குநறப்திட்ட 

றதந்கணின் அடிப்தகடில் தணர் ிபேம்பும் ககில் 

பசல்தடுத்துரகும். 

 றதந்கண சரி ணில் If குநறடீ்டின் பரகுற பசல்தடுத்ப்தடும் று ணில் else 

பரகுற பசல்தடுத்ப்தடும். 

 கட்டலப அலப்பு   

if (condition)  

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

  else 

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

 

  .கர  

$n=10 

if ($n==10)  

{ echo “values are equal”; } 

else 

{ echo “values are not equal”; } 

 

ிபக்கம்:  

இபே றப்புகலம் றகரக இபேப்தரல் values are equal  ண கரட்டும். 

 

1. PHP ல் றதந்லண கூற்நறன் பசல்தரடுகலப ிரி  

3. PHP ல் றதந்லண கூற்றுகள் யலன பசய்பம் ித்ல ிபக்குக 

(இண்டு ிணரக்கலக்கும் எம தறல்) 

if  கூற்று 

 

If..else  கூற்று 

 

If..elseif..else  கூற்று 

 

switch  கூற்று 

 

If கூற்று ன்தது 

என்று அல்னது 

அற்கு மற்தட்ட 

கூற்றுககப  

பகரண்டிபேக்கும். 

 

 எபே குநறப்திட்ட 

றதந்கணின் 

அடிப்தகடில் 

பசல்தடுத்தும். 

 

றதந்கண சரி 

ணில் If குநறடீ்டின் 

பரகுற 
பசல்தடுத்ப்தடும் 

று ணில் else 

பரகுற 
பசல்தடுத்ப்தடும் 

என்றுக்கு மற்தட்ட 

றதந்கணககப 

மசரறக்க படிபம்  

 

தல்மறு 

றதந்கணகபின் 

அடிப்தகடில் 

தல்மறு 

பசல்ககப 

பசய்ப் 

தன்தடுகறநது. 

.கர .கர .கர .கர 
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if (10==10) 
{ 
echo “values are 
equal”; 
} 
 

ிபக்கம்:  

இபே றப்புகலம் 

றகரக இபேப்தரல் 

values are equal  ண 

கரட்டும். 

if (11==10) 
{ 
echo “values are 
equal”; 
} 
else 
{ 
echo “values are not 
equal”; 
} 
 

ிபக்கம்:  

இபே றப்புகலம்  

றகர் இல்னரல் 

இபேப்தரல் values 

are not equal  ண 

கரட்டும். 

if (11==10) 
{ 
echo “values are not 
equal”; 
} 
elseif (10==10) 
{ 
echo “values are   
equal”; 
} 
else 
{ 
echo “values are not 
equal”; 
} 
 

ிபக்கம்:  

இபே றப்புகலம்  

றகர் இல்னரல் 

இபேப்தரல் values 

are not equal  ண 

கரட்டும். 

$n=2; 
switch ($n)  
{  
case 1:  
echo “one”; 
break;  
default:  
echo “ Enter the 
number one  only”; 
 } 

 

ிபக்கம்:  

றப்பு   case – உடன்  

பதரபேந்ில்கன. 

ணம  default 

கடபதறுகறநது. 

 

4. if elseif else கூற்லந குந் டுத்துக்கரட்டுடன் ிபக்குக 

 என்றுக்கு மற்தட்ட றதந்கணககப  மசரறக்க படிபம்  

 றதந்கண  true   ற்றும்  false க்கரண பசல்தரட்டு பரகுற உள்பது. 

 றதந்கண அடிப்தகடில் பசல்தரட்டு பரகுற பசல்தடுத்ப்தடும் 

 if – else  கூற்றுகபின் கனகரகும்.  

 

 கட்டலப அலப்பு   

if (1st  condition)  
{  

Execute statement(s) if condition is true;  
} 
elseif(2nd   condition)  
{ 

Execute statement(s) if 2nd  condition is true;  
} 
else  
{ 

Execute statement(s) if both conditions are false;  
} 
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 .கர 

if (11==10) 
{ 
echo “values are not equal”; 
} 
elseif (10==10) 
{ 
echo “values are   equal”; 
} 
else 
{ 
echo “values are not equal”; 
} 
 

 ிபக்கம்:  

இபே றப்புகலம்  றகர் இல்னரல் இபேப்தரல் values are not equal  ண 

கரட்டும். 

 

Lesson -7 டக்கு அலப்பு 

1-Mark 

1. தித்றயகரக அிகலக்கரக ட்டுய தன்தடுத்ப்தடும் டக்கு  

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

2. எரு குநறப்திட்டடல டக்கறலண ீண்டும் ீண்டும் பசல்தடுத்தும் 

டக்கறலண வ்ரறு அலக்கப்தடுகறநது.  

அ) ம்தற்நடக்கு (Unbounded)  ஆ) ம்புக்குட்தட்டடக்கு (Bounded)  

இ) While டக்கு     ஈ) for டக்கு 

3. பகரடுக்கப்தட்டறதந்லண யகரலின் றப்பு பூனறன்(சரி) ஆக இருந்ரல் 

டக்கறன் கூற்றுகள் பசல்தடுத்ப்தடும் று ணில் டக்கு படிவுக்கு ரும் ந் 

டக்கு இவ்ரறு பசல்தடுகறநது.  

அ) for டக்கு ஆ) while டக்கு இ) foreach டக்கு  ஈ) யற்கண்டஅலணத்தும் 

4. for ($ x=0; $ x<5; x++) echo “Hai” யயன பகரடுக்கப்தட்ட டக்கு த்லண பலந 

இங்கும்?  அ) 5   ஆ) 4   இ) 3   ஈ) 2 

5. தின்ரும் PHP குநறபலநல பசல்தடுத்தும் யதரது உனிில் வ்ரறு 

யரன்றும்  

<?php  

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

{  

echo “Welcome to Tamilnadu “;  

} 

echo “Counter is: $counter”;  

?>  
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அ) Welcome to Tamilnadu   ஆ) Counter is: 20  

இ) Welcome to Tamilnadu Cunter is: 22  

ஈ) Welcome to Tamilnadu Welcome to Tamilnadu Counder is: 22 

6. தின்ரும் PHP குநறபலநல பசல்தடுத்தும் யதரது உனிில் வ்ரறு 

யரன்றும்  

<?php  

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

{  

Echo “Hello”;  

?>  

அ) Hello Hello Hello Hello Hello   ஆ) Hello Hello Hello  

இ) Hello      ஈ) யற்கண்டதுவும் இல்லன 

7. PHP த்லண லகரண டக்கு நுட்தங்கலப ஆரிக்கறநது.  

அ) for டக்கு ஆ) while டக்கு இ) foreach டக்கு  ஈ) யற்கண்டஅலணத்தும் 

8. தின்ரும் PHP குநறபலநக்கு பபிீடு ன்ணரக இருக்கும்?  

<? php  

$count=12;  

do{  

printf(“%d squared=%d<br>”,  

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

} while($count<4);  

?>     அ) 12 squared 141  ஆ) 12 squared=141  இ) “12 squared=141”  ஈ) இயக்க நேரப்பிழை 

9. தின்ரும் PHP குநறபலநக்கு பபிீடு ன்ணரக இருக்கும்?  

<?php  

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

{  print “*\t”;  }  

?>  

அ) **********   ஆ) *********     இ) ************  ஈ) படிில்னரடக்கு 

10. தின்ரும் PHP குநறபலநக்கு பபிீடு ன்ணரக இருக்கும்?  

<?php  

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

{ print $x; }  
?>  

அ) 123456713910412  ஆ) 123456713910  இ) 1234567139104  ஈ) படிில்னரடக்கு 
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2-MARK  

1. டக்கு கட்டலப்லத லறு. 

 டக்கு கட்டகப்பு ன்தது எபே சுற்சற   கட்டுப்தரட்டு கட்டகப்தரகும்  

 எபே றல் பரகுறக குநறப்திட்ட டககள் ீண்டும் ீண்டும் பசல்தடுத்தும்  

2. for டக்லக லறு. 

 றனர் பன்ணரகம த்கண பகந டக்கறகண பசல்தடுத்ப்தட மண்டும் 

ன்தக அநறந்றபேந்ரல்   for  டக்கறகண தன்தடுத்னரம். 

 றதந்கண அடிப்தகடில் எபே றல் பரகுறக குநறப்திட்ட டககள் ீண்டும் 

ீண்டும் பசல்தடுத்தும்  

3. foreach டக்கு ன்தது ன்ண? 

 foreach டக்கு PHP-ல் றகவும் தித்றமகரண என்நரகும்.  

 அிகலடன் ட்டும பசல்தடுகறநது.  

 டக்கறன் சுற்சறரணது அிில் உள்ப எவ்பரபே றநவு இக றப்கத 

பதரபேத்து. 

4. டக்கு அலப்புகலப தட்டினறடு. 

 for டக்கு 

 foreach டக்கு 

 while டக்கு 

 do while டக்கு 

5. for டக்கறன் கட்டலப அலப்லத ழுதுக. 

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

6. foreach டக்கறன் கட்டலப அலப்லத ழுதுக. 

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

 

7. while டக்கறன் கட்டலபஅலப்லத ழுதுக. 

while (condition is true) { code to be executed; } 

8. do while டக்கறன் கட்டலப அலப்லத ழுதுக. 

do { code to be executed; } while (condition is true); 

9. for டக்கு ற்றும் foreach டக்கறலண எப்திடுக. 

for டக்கு foreach டக்கு 

தன்பகநச் பசல்தரடுகலக்கு   

தன்தடும் 

அிகலடன் ட்டும பசல்தடும் 

டப்பு றப்பு கட்டுப்தரட்டு ரநறில் 

மசறக்கப்தடும் 

டப்பு றப்பு $value ல் 

மசறக்கப்தடும் 
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10. foreach டக்கறன் தலண ிரி 

 அிகலடன் ட்டும பசல்தடுகறநது.  

 டக்கறன் சுற்சறரணது அிில் உள்ப எவ்பரபே றநவு இக றப்கத 

பதரபேத்து. 

 டப்பு றப்பு $value ல் மசறக்கப்தடும். 

 
3-MARK 

1. டக்கு அலப்தின் சறநப்தில்புகலப ழுதுக. 

 டக்கு அகப்பு தன றனரக்க பரறகபில் பக்கற தங்கு கறக்கறநது 

 தன்பகந பசல்தரடுககப  லதுற்கு தன்தடுகறநது 

 ரன்கு ககரண டக்கு அகப்புககப ககரலகறநது 

2. டக்கு அலப்தின் தன்கலப ழுதுக. 

 தன்பகந பசல்தரடுககப  லதுற்கு தன்தடுகறநது 

 எபே றல் பரகுறக குநறப்திட்ட டககள் ீண்டும் ீண்டும் பசல்தடுத்தும்  

3. foreach ற்றும் While டக்கறலண யறுதடுத்துக. 

foreach While 

அிகலடன் ட்டும 

பசல்தடுகறநது.  

அி ற்றும் அி அல்னர 

ரநறகபிலும் தன்தடுத்ப்தடும் 

டக்கறன் சுற்சறரணது அிில் 

உள்ப எவ்பரபே றநவு இக 

றப்கத பதரபேத்து. 

 

டக்கறன் சுற்சறரணது றதந்கண 

மசரறத்ல் True / false   பதரபேத்து 

டப்பு றப்பு $value ல் மசறக்கப்தடும்  டப்பு றப்பு கட்டுப்தரட்டு ரநறில் 

மசறக்கப்தடும் 

 

 

4. Do while டக்கறலண தற்நற சறறுகுநறப்பு லக. 

 do.. while டக்கு ப்மதரதும் while டக்கக மதரன்மந பசல்தடும்.  

 ஆணரல், பகரடுக்கப்தட்ட றல் பரகுறக றதந்கண மசரறப்தற்கு பன்ணர்  

எம எபே பகநமனும் பசல்தடுத்தும்.  

 அரது,  றதந்கண, டக்கறன் இறுறில் ட்டும மசரறக்கப்தடுகறநது. 
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5. While ற்றும் Do while டக்கறலண யறுதடுத்துக. 

while Do..While 

 பனறல் றதந்கண 

சரிதரர்க்கப்தடும் தின்பு கூற்று 

கடபதறும் 

 பனறல் கூற்று கடபதறும்  தின்பு  

றதந்கண சரிதரர்க்கப்தடும் 

பகரடுக்கப்தட்ட றல் பரகுறக 

றதந்கண மசரறப்தற்கு பன்ணர்  

எபே பகந  கூட பசல்தடுத்ரது 

பகரடுக்கப்தட்ட றல் பரகுறக 

றதந்கண மசரறப்தற்கு பன்ணர் 

எம எபே பகநமனும் 

பசல்தடுத்தும். 

றதந்கண று ணில் கூற்று 

எபேபகநகூட பசல்தடுத் 

தடரட்டரது 

றதந்கண று ணில் கூற்று 

எபேபகந  பசல்தடுத்ப்தடும் 

 
Lesson – 7   (5-Mark) 

1. டக்கு கட்டலப்லத ிரி. 

 சுற்சற கட்டுப்தரட்டு கட்டகப்தரகும்  

 எபே றல் பரகுறக குநறப்திட்ட டககள் ீண்டும் ீண்டும் பசல்தடும் 

for  டக்கு foreach டக்கு while டக்கு do..while டக்கு 

 றனர் 

பன்ணரகம 

த்கண பகந 

டக்கறகண 

பசல்தடுத்ப்தட 

மண்டும் ன்தக 

அநறந்றபேந்ரல் for 

டக்கறகண 

தன்தடுத்னரம் 

அிகலடன் 

ட்டும 

பசல்தடுகறநது. 

டக்கறன் 

சுற்சறரணது 

அிில் உள்ப 

எவ்பரபே றநவு 

இக றப்கத 

பதரபேத்து. 

றதந்கணின் 

றப்பு பய் ண 

இபேக்கும் க 

எபே றல் 

பரகுறக 

ீண்டும் ீண்டும் 

பசல்தடுத்தும் 

பகரடுக்கப்தட்ட றல் 

பரகுறக 

றதந்கண 

மசரறப்தற்கு 

பன்ணர் எம எபே 

பகநமனும் 

பசல்தடுத்தும்.  

அரது,  றதந்கண, 

டக்கறன் இறுறில் 

ட்டும 

மசரறக்கப்தடுகறநது. 

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

{  

echo “ $i <br> ”;  

} 

 
seq = [18, 20, 32]  

foreach x of seq  

print x  

end 

 
$a=1; 

while ($a<=1) 

echo “one”; 

 
$a=1; 

do 

{ 

echo “one”;  

}  while ($a < 1) ; 
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ிபக்கம்: 

0 பல் 10 க 

ண்ககப றகில் 

கரட்டும் 

ிபக்கம்: 

18  20  32 ண்ககப 

றகில் கரட்டும் 

ிபக்கம்: 

றதந்கண றப்பு 

சரிரக 

இபேப்தரல் one  

ன்தது றகில் 

கரட்டும் 

ிபக்கம்: 

றதந்கண சரி 

தரர்ப்தற்கு பன்பு 

one  ன்தது 

றகில் கரட்டும்.  

றதந்கண நரக 

இபேப்தரல் கூற்று 

எபே பகந ட்டும 

பசல்தடுத்ப்தட்டது 

 

(தரடம் ண் 7ல் உள்ப ந்து றப்பதண் ற்ந ிணரக்கலக்கு இந் 

அட்டலில் உள்ப ிலடகலப தன்தடுத்வும்) 

 

Lesson-8  php தடிங்கள் ற்றும் யகரப்புகள் 

1-Mark 

1. ிலண யசகரிக்க $ -GET ரநறிலண ீங்கள் தன்தடுத்தும் யதரது, அந் 

ிலண கலழ்கண்ட ரரல் கர படிபம்?  

அ) ரபேறல்கன ஆ) தணர் ட்டும்  இ) ல்யனரரலும்  ஈ) மர்ந்படுக்கப்தட்டசறனர். 

2. ............ பலநதணர் HTTP ிண்ப்தத்றன் யண்டுயகரள் உடற்தகுறில் 

உள்படீ்டுத் வுகலப யசறக்கும்.  அ) POST ஆ) GET இ) form ஈ) HTML  

3. ந் உள்படீ்டு புனத்றல் எயபரரு யர்ல ட்டுய யர்ந்படுக்கபடிபம்?  

அ) உகப்பதட்டி ஆ) மர்வுப்பதட்டி  இ) யடியரபதரத்ரன் ஈ) ககஇலப்தட்டி  

4. HTML தடித்றல் <input type=”text”> ன்தன் தன் 

அ) உகக  பசல்தடுத்    ஆ) உலல  உள்பிட  

இ) உகக   பசல்லுதடிரக்க   ஈ) உகக  பபிிட  

5. Form  எட்டின் ந்தண்புக்கூறு தணர் தக்க பசல்லுதடிரக்குலுக்கு  

உவுகறநது?  

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

6. fclose() function பசற்கூநறல் தன்தடுத்தடும் அபவுருக்கபின் ண்ிக்லக 

அ) 1  ஆ) 2   இ) 3   ஈ) 4  

7. PHP ன்தது ----- லக பரறரகும்.  

அ) தணர் தக்கம் (client side)  ஆ) யசலக தக்கம் (server side)  

இ) பதரபேள் தக்கம் (object side)  ஈ) மகரப்பு தக்கம் (file side)  
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8. fopen() பசற்கூறு PHP ல் ன்ண பசய்கறன்நது.  

அ) PHP ல் யகரப்புகலப றநக்க உவுகறன்நது.  

ஆ) மசககத்றகண றநக்க உவுகறன்நது.            ிலட:   அ)  ற்றும் இ) 

இ) PHP ல் யகரப்புகலப றநக்க உவுகறன்நது.  

ஈ) கிப்பதரநறிகண றநக்க உவுகறன்நது.  

9. PHP யகரப்புகலப வ்ரறு அடக படிபம்?  

அ) கனஉனி பனம்  ஆ) HTML மகரப்புகள் பனம்  

இ) கனமசககம் பனம்  ஈ) இலஅலணத்தும்  

10. இற்நறல் து யசலகத்து தன்தரட்டு பரற அல்ன ன்தல கண்டநறக.  

அ) PHP ஆ) HTML இ) ASP ஈ) JSP 

 

2-Mark 

1. HTML தடி உறுப்புகலப லறு. 

 தடிங்ககப  ககரலறல் தடி உறுப்புகள்  பக்கற தங்கு கறக்கறன்நண 

 தடி உறுப்புகள் தணரிடறபேந்து ககன பதறும். 

2. PHP ல் உள்ப தடித்ல லகரள்றல் உள்ப றபலநிலண லறு. 

 Post றபலந:  மசககத்றற்கு அனுப்தப்தடும் உள்படீு  வு, தணர் 

கிப்பதரநறின் HTTP request-னுகட  மகரரிக்ககக உடற்தகுறில் 

மசறக்கப்தடுகறநது.  

 GET றபலந: URL பகரி றரக, உள்படீ்டு ிகண மசககத்றற்கு 

அனுப்தப்தடுக ிணல் சம்  ன்கறமநரம்.  

  தணர் Submit பதரத்ரகண கறபிக் பசய் திநகும்  உள்படீ்டுப் க  கர  

படிபம். 

3. PHP ல் தடித்ல பசல்லுதடிரக்கல் ன்நரல் ன்ண? 

 பசல்லுதடிரக்கல்  ன்தது தணரல், தணர் கிப்பதரநறினறபேந்து உள்படீு 

பசய்ப்தட்ட வுககப சரிதரர்க்கும் எபே பசனரகும் 

 இண்டு கககள் : 1) தணர் கிப்பதரநற சரர்ந் பசல்லுதடிரக்கல் 

                                     2) மசககக் கிப்பதரநற சரர்ந் பசல்லுதடிரக்கல் 

4. PHP பரறிலண ஆரிக்கும் HTML உறுப்புகலப தட்டினறடு. 

 உக உள்படீுகள் 

 பதரத்ரன்கள் 

 மர்வுப் பதட்டி 

 மடிமர பதரத்ரன் 

 மகரப்பு மர்ந்படுத்ல் 

 தடி எட்டு 
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5. HTML ல் உள்ப உலபதட்டிக்கரண கட்டலப அலப்திலண ழுது. 

       <input type=”text”>    எம எபே உள்படீ்கட ட்டும பதந படிபம் 

6. PHP ல் தடித்ல லகரள்ல லறு. 

 HTML தடி உறுப்புகபில் தணர் உள்படீுககப ங்கற Submit பதரத்ரகண 

கறபிக்பசய்பம் பதரலது, மகரரிக்கக  என்று உபேரக்கப்தட்டு தடி எட்டின் Action 

தண்புக்கூநறல் உள்ப PHP மகரப்திகண அகடகறன்நது.  

 அகணத்து உள்படீ்டு றப்புகலம் எபேங்கறகக்கப்தட்டு Post அல்னது GET 

றபகந பனம் மசககத்றற்கு அனுப்தப்தடுகறன்நது. 

7. HTML தடிம் ன்நரல் ன்ண? 

 தடிம் ன்தது தணரிடறபேந்து உள்படீ்கட பதறுற்கரண எபே அகப்தரகும். 

 தடித்றன் பனம் கல் மசகக்கத்றற்கு அனுப்தப்தடும். 

8. HTML உள்படீ்டின் யனும் இண்டு ிறபலநகலப ழுதுக. 

 Check box : என்நறற்கு மற்தட்ட றப்திகண மர்ந்படுக்க உவும் 

 Radio button : எபே மத்றல் எபே றப்திகணத் ரன் மர்வு பசய் படிபம். 

9. யர்வுப்பதட்டி ற்றும் யடியர பதரத்ரன் யறுதடுத்துக. 

யர்வுப்பதட்டி யடியர பதரத்ரன் 

என்நறற்கு மற்தட்ட றப்திகண 

மர்ந்படுக்க உவும் 

எபே மத்றல் எபே றப்திகணத் ரன் 

மர்வு பசய் படிபம். 

சரி குநறடீு மரன்றும்  புல்னட்குநறடீு மரன்றும் 

 

10. யகரப்பு றநப்பு பசற்கூநறன் பரடரிலன ழுதுக 

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

3-Mark 

1. தடித்ல லகரள்றல் உள்ப சறநப்தம்சங்கலப ழுது. 

 தணரிடறபேந்து ககன மசகரிப்தறல் றக பக்கற தங்கு கறக்கறநது 

 Post அல்னது GET றபகந பனம் மசககத்றற்கு கல் அனுப்தப்தடும். 

 Submit பதரத்ரன்கள் றக பக்கற தங்கு கறக்கறநது   

2. GET றபலநற்றும் POST றபலநின் தற்நற ழுது. 

 Post றபலந:  மசககத்றற்கு அனுப்தப்தடும் உள்படீு  வு, தணர் 

கிப்பதரநறின் HTTP request-னுகட  மகரரிக்ககக உடற்தகுறில் 

மசறக்கப்தடுகறநது.  

 GET றபலந: URL பகரி றரக, உள்படீ்டு ிகண மசககத்றற்கு 

அனுப்தப்தடுக ிணல் சம்  ன்கறமநரம்.  

  தணர் Submit பதரத்ரகண கறபிக் பசய் திநகும்  உள்படீ்டுப் க  கர  

படிபம். 
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3. GET ற்றும் POST றபலநிலண யறுதடுத்துக. 

GET POST 

url - ல் கல் கரட்டப்தடும் url - ல் கல்  கரட்டப்தடரது 

உள்படீ்டுப் க  கர  படிபம் உள்படீ்டுப் க  கர  படிரது 

ிணல் சம் பகரண்டது HTTP request-னுகட  மகரரிக்கக 

பகரண்டது 

4. தடித்ல லகரலம் பசற்கூறுகள் தற்நற சறறுகுநறப்பு லக. 

fopen() - மசககத்றலுள்ப எபே மகரப்திகண றநக்க உவுகறநது 

fread() - றநந் மகரப்திகண தடிக்க உவுகறநது 

fclose() - றநந் மகரப்திகண படப் தன்தடும் 

 

Lesson – 8  (5-Mark) 

1. தடித்ல லகரலம் றபலநகலப ிரி. 

 தடித்க ககரலம் றபகநகள் 

 Get  றபகந 

 Post  றபகந  

 தணர் , தடி உறுப்புகபில் உள்படீுககப ங்கற Submit பதரத்ரகண கறபிக் 

பசய்பம் பதரலது, மகரரிக்கக  என்று உபேரக்கப்தடும்   

 Action தண்புக்கூநறல் அகணத்து உள்படீ்டு றப்புகலம் எபேங்கறகக்கப்தட்டு Post 

அல்னது GET றபகந பனம் மசககத்றற்கு அனுப்தப்தடுகறன்நது 

 ரணது மசககத்க அகடந்வுடன் $-Post ற்றும் $-GET ன்ந இண்டு PHP 

ரநறகள்  வுககப மசகரித்து அற்கரண தறகனபம்   ரர் பசய்கறன்நண. 

 $-Post – ல்  HTTP request- னுகட மகரரிக்கக உடற்தகுறில்  மசறக்கப்தடுகறன்நது.( 

கர படிரது) 

 $-get – ல்  உள்படீ்டு  வு ிணல் சரக உள்பது (கர படிபம்) 

 

2. HTML தடி உறுப்புக்கலப தற்நற ிரிரக ழுதுக 

தடி உறுப்புகள்  :  

உல உள்படீுகள்  : உகக  உள்பிட உகபதட்டி   ற்றும் உக தப்பு  தன்தடும் 

பதரத்ரன்கள்   : Submit, Reset ற்றும் cancel  பதரத்ரன்கள் தடித்க ககரப உவும்  

யர்வுப்பதட்டி   : என்நறற்கு மற்தட்ட றப்திகண மர்ந்படுக்க தன்தடும் 

யடியர பதரத்ரன் : எபே மத்றல் எபே றப்திகணத் ரன் மர்வு பசய் தன்தடும் 

யகரப்பு யர்ந்படுத்ல்    

 தணர் கிப்பதரநறினறபேந்து மசககக் கிப்பதரநறக்கு எபே மகரப்திகணத் 

மர்ந்படுத்து அனுப்புறல் மகரப்பு மர்ந்படுத்ல் தன்தடும் 
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தடி எட்டு    

 தடி எட்டரணது ,  Get , Post  றபகந ற்றும் அகணத்து தடி உறுப்புக்ககபபம் 

கட்டுப்தடுத் தன்தடும் 

3. யகரப்திலண லகரலம் பசல்தரட்டிலண ிரி. 

PHP யகரப்திலண றநத்ல்  

 fopen ( )  - மசககத்றலுள்ப எபே மகரப்திகண றநக்க உவுகறநது. 

 இண்டு அபபுபேக்ககப பகரண்டுள்பது 

PHP யகரப்திலண தடித்ல் 

 fread() பசற்கூறு றநந்துள்ப மகரப்தினறபேந்து தடிக்க உவுகறன்நது. 

PHP யகரப்திலண படுல்  

 fclose ( ) பசற்கூநரணது றநக்கப்தட்ட எபே மகரப்திகண படுற்கு உவுகறன்நது. 

 எபே அபபுபே  பகரண்டது 

PHP யகரப்திலண ழுதுல்  

 fwrite() பசற்கூநரணது மகரப்தில் ல உவுகறநது 

திந பசல்தரடு 

 PHP மகரப்திகண மசர்த்ல்  

 PHP மகரப்திகண தறமற்நம் பசய்ல் 
 

Lesson – 9  PHP-உடன் MySQL- இலத்ல் 

1-Mark 

1. PHP – ல் உள்ப SQL ிணல்ககப இக்க கலழ்கண்டற்றுள் து சரிரண பசற்கூறு?  

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 இகப்கத படுற்கு கலழ்கண்டற்றுள் து சரிரண பசற்கூறு?  

அ) mysqli_close(“Connection Object”);   ஆ) close(“Connection Object”);  

இ) mysql_close(“Connection Object”);    ஈ) mysqli_close(“Database Object”);  

3. PHP – ல் இகப்கத றறுவுற்கு கலழ்கண்டற்றுள் து சரிரண பசற்கூறு?  

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. கலழ்கண்டற்றுள் து PHP – ன் சரிரண MySQLi பசற்கூறு அல்ன?  

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

இ) mysqli_select_data() Function ஈ) mysqli_affected_rows() Function  
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5. PHP – ல் MySQLi இகக்க (connect) த்கண அபபுபேக்கள் கப்தடுகறநது?  

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

6. PHP – ல் MySQLi ிணில் பசற்கூறுக்கு த்கண அபபுபேக்கள் கப்தடுகறநது?  

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

7. PHP – ல் MySQLi படுல்  பசற்கூறுக்கு த்கண அபபுபேக்கள் மகப்தடுகறநது?  

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

8. PHP – ன் ந் தறப்பு MySQLi பசற்கூகந ஆரிக்கறநது?  

a) Version 2.0 b) Version 3.0 c) Version 4.0 d) Version 5.0 
 
2-Mark 

1. PHP – ல் உள்ப MySQLi பசற்கூறுகலப கூறுக.  

 Mysqli_connect()   

 Mysqli_close()    

 Mysqli_query()  

 mysqli_select_db() 

 mysqli_affected_rows() 

2. MySQLi பசற்கூறு ன்தது ன்ண?  

 MySQLi பசற்கூறு Mysql வு பங்ககப இகப்தற்கரகவும் 

ககரலற்கரகவும் தன்தடும் பன்ணரக கறுக்கப்தட்ட பசற்கூறுகள் 

ஆகும். 

3. த்லண லகரண MySQLi பசற்கூறுகள் PHP – ல் உள்பண.  

 தன ககரண MySQLi பசற்கூறுகள் 

o Mysqli_connect()   
o Mysqli_close()    
o Mysqli_query()  
o mysqli_select_db() 
o mysqli_affected_rows() 

4. இலத்ல் (Connection) ற்றும் படுல் (Close) பசற்கூறுகலப யறுதடுத்துக.  

இலத்ல் படுல் 

Mysqli_connect()  வு பத்க 

இகக்கப் தன்தடும் 

Mysqli_close()   வு பத்க பட 

தன்தடும் 

4 அபபுபேட்கள் மக 1 அபபுபே  மக 

5. MySQLi ிணல்கலக்கு சறன டுத்துக்கரட்டுகள் ருக.  

 mysqli_query($con, "SELECT * FROM Persons"); 

 mysqli_query($con, "SELECT name FROM student"); 

6. இலப்பு சம் (Connection String) ன்நரல் ன்ண? 

 வு ப மசககத்துடன் இகப்கத ற்தடுத் ரன்கு ரநறகள் 

தன்தடுத்ப்தடும் இந் ரநறகள் இகப்பு சம் ண அகக்கப்தடும் 

 வு பனத்கபம் அன் றபகநககபபம் பகரண்டிபேக்கும் 
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3-Mark 

1. MySQLi ிணல்கபின் கட்டலப அலப்திலண ழுவும்.  

 கட்டலப அலப்பு 

o mysqli_query(“Connection Object” , “SQL Query”) 
o mysqli_close(“Connection Object”);    
o mysqli_connect(“Server Name “,”User Name”,”Password”,”DB Name”);  

2. MySQLi – ல் உள்ப பசற்கூறுகபின் தன்கலப ழுவும்.  

 Mysqli_connect()  வு பத்க இகக்கப் தன்தடும் 

 Mysqli_close()   வு பத்க பட தன்தடும் 

 mysqli_query() வு பத்க பசல்தடுத் உவும் 

3. MySQLi – இலப்தற்கரண டுத்துக்கரட்டுடன் ழுதுக. 

<?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(); } 
?> 
 
 5-Mark  

1.MySQL – ல் உள்ப பசற்கூறுகலப டுத்துக்கரட்டுடன் ிரி. 

Mysqli_connect()     

 mysqli_connect( ) பசற்கூற்கநப் தன்தடுத்ற PHP றல்  பரறரக வுத்ப 

மசகரக கிணிக இகக்க மண்டும். 

 ரன்கு அபபுபேக்ககபக் பகரண்டுள்பது. 

 கட்டலப அலப்பு  

mysqli_connect (“Server Name”, “User Name”, “Pass Word”, “DB Name”); 

 .கர : $conn = mysqli_connect (“localhost” , “root” , “  ” , “testDB”); 

Mysqli_close()    

 mysqli_close( ) பசற்கூறு  டப்தில் றநந்துள்ப வுத்ப இகப்கத 

படுற்குப் தன்தடுகறநது.  

 எம எபே அபபுபே  பகரண்டது. 

  கட்டலப அலப்பு  

mysqli_close (“Connection Object”); 

 .கர :   mysqli_close (“$conn”); 

Mysqli_query()    

 வுத்ப  மசககத்றனறபேந்து வுககப ீபடடுத்ல் ற்றும்  ககரலல் 

query  பனம்  ிணகன பசல்தடுத்துல் ஆகும். 
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 கட்டலப அலப்பு 

mysqli_ query (“connection Object”, “SQL query”); 

 .கர :    

$conn = mysqli_connect (“localhost” , “root” , “  ” , “testDB”); 
$sql = ”SELECT * FROM student”;  
mysqli_query($conn,$sql); 

 

2. PHP – ல் MySQL – இலப்தற்கரண பலநின்  லககலப ிரிரக ிபக்கவும். 

தடி 1 : mysqli_connect( ) பசற்கூற்கநப் தன்தடுத்ற PHP றல்  பரறரக வுத்ப 

மசகரக கிணிக இகக்க கலழ்க்கண்ட பரடக தன்தடுத் மண்டும்.  

  mysqli_connect (“servername”, “username”, “password” , “DB Name”); 

தடி 2 : கலழ்க்கண்டரறு ிணல் சத்க லமண்டும் 

$servername = “localhost” 

$username= “root” 

$password = “   ” 

$student = “testDB” 

தடி 3 :  தடி 2-ல் குநறப்திட்ட ிணல் சத்க  mysqli_connect( ) பசற்கூநறல் 

கலழ்க்கண்டரறு லமண்டும். 

  $conn = mysqli_connect (“localhost” , “root” , “  ” , “testDB”); 

தடி 4 :  PHP – ல் MySQL –  இகக்கப்தட்டக  கலழ்க்கண்ட குநறபகந பனம் சரிதரர்த்ல்  

 if($conn === true) 
{ 
echo “ Connected successfully”; 
} 
else 
{ 
echo “Connection Failed”; 
} 
 

தடி 5 :  றதந்கண சரி ணில் Connected successfully ண றகில் கரட்டும்.         

             இல்கனமல் Connection Failed ண றகில் கரட்டும். 

இவ்ரறு PHP – ல் MySQL   இகக்கனரம். 

 

3. MySQL ிணல்கலப டுத்துக்கரட்டுடன் ிபக்கவும். 

 ிணகன பசல்தடுத் இண்டு அபவுபேக்கள் மக 

 வுத்ப  மசககத்றனறபேந்து வுககப ீபடடுத்ல் ற்றும்  ககரலல் 

query  பனம்  ிணகன பசல்தடுத்துல் ஆகும். 

 mysqli_ query () ன்தது PHP பரறிலுள்ப SQL ிணல் கூற்றுககப 

இக்குற்கு உவுகறன்நது. 

 கட்டலப அலப்பு 

mysqli_ query (“connection Object”, “SQL query”); 
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 .கர :   வுபத்க இகப்தற்கரண  query 

 
$conn = mysqli_connect (“localhost” , “root” , “  ” , “testDB”); 
$sql = ”SELECT * FROM student”;  
mysqli_query($conn,$sql); 

 

Lesson -10  கிணி லனலனப்பு ஏர் அநறபகம் 

 1-Mark  

1. என்றுக்கு மற்தட்டகிணிககப என்நரக இகக்கும் பரகுப்மத----------  

அ) லனலப்பு  ஆ) மசககம்  இ) கம்  ஈ) பகணங்கள் 

2. கிணி கனகப்பு எபே க பகரண்டு பசன்று ----------- ன்கறமநரம்.  

அ) hub ஆ) பங்கள்  இ) கட  ஈ) மகதிள்  

3. இகத்றல் கிணி கனகப்பு னரற்நறல் கறகடக்கக்கூடி 

கரனபகநகலடன் தின்பேரறு பதரபேந்துக.  

1  1950  x.25 TCP/IP  
2  1966  SAGE  
3  1976  WAN  
4  1972  ARCNET  
 

அ) 4321  ஆ) 4123  இ) 1342  ஈ) 2341 

 

4. பஸ்டர்ன் னக்ட்ரிக் ன்ந உண்கரண கிணி கட்டுப்தரட்டின் பனம் -----------   

அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது.  

அ) தரக்பகட் சுிட்ச்    ஆ) ஆர்ப்தரபட்    இ) பரகுப்தரபர்    ஈ) பரலனயதசற சுிட்ச்  

5. Wi-Fi ன்தது குறுகற பதர்  

அ) ம்திக்லகரண கம்திில்னர யசல  ஆ) கம்தி இகப்பு  

இ) கம்தி ஃகததர் ஆப்டிக்                            ஈ) ர்பனஸ் இக தரர்க 

6. தின்பேம் ந் கரனகட்டத்றல் ஜறகரகதட் (GB) அபவு மகத்துடன் கல் தரிரந 

அனுறக்கதட்டது?  

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

7. ிரதரரிகலக்கு கம்திபெட்டர் கனகப்புகபில் சரல் ிடுத்து  

அ) மயக்கறங்  ஆ) கஸ்கள்  இ) அ ற்றும் ஆ   ஈ) குநறப்திடப்தட்டதுவும் இல்கன 

8. ---------- இகத்றல் கிணி திகத்க கிக்க, றர்கறக்க ற்றும் தரதுகரக்க 

படிபம்  

அ) பசற்லகநுண்நறவு   ஆ) திரட்மதண்ட் ங்குர்  

இ) கறபவுட் கம்ப்பெட்டிங்  ஈ) டிரன்சலர்ககபப்  
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9. டிரன்ஸ்றட்டர் அல்னது பசற்ககக்மகரகப எப்திடும்பதரலது குகநந் அபவு  

றன்சரத்க தன்தடுத்துது  

அ) பரலதல் சரணங்கள் ஆ) டிரன்சறஸ்டர்கள் இ) WiFi   ஈ) பரடர்பு  

10. ற்கரனத்றல் க்கள் இன் பனம் ஆசுரசப் தடுகறன்நணர்  

அ) ிகம்  ஆ) பதபே றறுணம்  இ) பசய்றத்ரள்கள் ஈ) சபகஊடகம்  

11. தின்பேறல் து எபே சபக ஊடக அல்ன 

அ) gmail  ஆ) பகதல்  இ) ட்ிட்டர்  ஈ) Linkedin  

12. மதஸ்புக் உபேரக்கப்தட்டது ------------ ஆண்டு  அ) 2002 ஆ) 2004 இ) 2013 ஈ) 2010  

13. இற்நறல் து பரகதல் கனகப்புகபில், கனகப்பு கமஜ்தகுறகலக்கு 

ிறமரகறக்கப்தட்டது   அ) றகனபதரபேள்  ஆ) cell     இ) மஞ்ச்   ஈ) மசக 

14. கிணிக்கு ஆதத்ரணது  

அ) கனப்தறரபர்கள்  ஆ) உனரி  இ) யயக்கர்கள்  ஈ) ட்ிட்டர்  

15. ந்பரபே கண்டுதிடிப்பு க்கள் இகத்கப் தன்தடுத் உபேரக்கப்தட்டது?  

அ) சபககன ஆ) பரகதல் பரறல்தட்தம் இ) பரகதல் தன்தரடு ஈ) a & b 

இருரும். 

2-Mark 

1. கிணி லனலப்பு லறு.  

 தகறர்ந்பிக்கும் பங்கபின் மரக்கத்றற்கரக என்நரக இகக்கப்தட்ட 

கிணிகபின் பரகுப்பு கிணி கனகப்பு ண அகக்கப்தடுகறநது.  

2. இலத்ல லறு.  

இகம் ன்தது உனகபரி இகப்தின் கனகப்தரகும். 

இகம் ன்தது உனகபரி கல் பரடர்பு கபஞ்சறரகும்  

3. கிணி லனலப்தின் பதரதுரண தன்கள் ன்ண?  

 பரடர்தரடல்    

 பப்தகறர்வு   

 வு (அல்னது) பன்பதரபேள் தகறர்வு    

 தம் மசறப்பு   

4. பரலதல் லனலப்தின் சறனஅம்சங்கலப தட்டினறடுங்கள்.  

 பசல் மகரபுங்கள் மறுப்தட்ட தன இகப்புககப இகக்கறன்நண.  

 குகநந் றன்சக்றக தன்தடுத்துகறன்நண.  

5. கம்தி ற்றும் கம்திில்னர லனலப்புகள் இலடய உள்ப யறுதரடு. 

கம்தி  லனலப்பு கம்திில்னர லனலப்பு 

கம்திகள் பனம் சரணங்ககப 

இகக்க தன்தடும் 

மகதிள்கள் இல்னரல் சரணங்ககப 

இகக்க தன்தடும் 

Hub தன்தடுத்ப்தடும்  Wireless Router தன்தடுத்ப்தடும் 
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3-Mark 

1. ARPANET  லறுக்கவும்.  

 ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network 

 TCP / IP  பநறபகநக பன்பனறல் பசல்தடுத் உிது 

 1969 ஆம் ஆண்டில் ARPANET இன் ரன்கு பகணகள் 50 Kb/s சுற்றுகள் 

இகக்கப்தட்டது 

2. இலத்றன் குலநதரடுகள் ரல?  

 ிகனறப்தற்ந மத்க ீரக்குல் 

 மகற்ந  கல்கள் 

 மயக்கர்கள் ற்றும் ச்சு றல்கள் 

3. பசற்லக நுண்நறவு ன்நரல் ன்ண?  

 பசற்கக தண்நறவு ன்தது இகத்றல் கிணி திகத்க கிக்க, 

றர்கறக்க  ற்றும்  தரதுகரக்கும் ஏர் அநறரகும் 

 றகழ் மத்றல் வுககப மசகரித்து ஆய்வு பசய்ன் பனம் மதரக்குத்க 

கிக்க பசற்கக தண்நறவு உவுகறநது  

4. சபகலனலப்புகுகபின் சறனதன்கலப தட்டினறடுங்கள் 

 ீண்டதூ குல கல் தகறர்வு  

 எபிதப்பு அநறிப்புகள் 

 தன்பக சறந்கணக பர்த்ல்  

5. கிணி லனலப்புகள் ப்தடி தத்ல யசறப்தது? 

கரகற மகனகள்,  ணி சக்ற, பதகறர்வு,  பன்பதரபேள் தகறர்வு  ற்றும் ம மசறப்பு 

ஆகறற்நரல் கிணி கனகப்பு தத்க மசறக்கவும் தன்தடுகறநது. 

 
Lesson -10  (5-Mark) 

1.கிணி லனலப்பு ற்றும் இலம் லறுக்க. 

கிணி லனலப்பு : 

 பங்கககப தகறர்ந்பிக்கும் மரக்கத்றற்கரக என்நரக இகக்கப்தட்ட 

கிணிகபின் பரகுப்பு கிணி கனகப்பு ணஅகக்கப்தடுகறநது.  

 பங்ககப பகணங்கலக்கறகடம தகறர்ந்து பகரள்ப அனுறக்கறநது  

 கம்தி அல்னது கம்திில்னர இகப்பு பனம் க தரிரறுகறநது  

 வுகள் எபிிக டம்   WIFI    பனம் தரிரநப்தடுகறநது 

இலம் 

 இகம் ன்தது கனகப்புகபின் கனகப்பு - உனகபரி 

கனகப்பு ஆகும்.  

 அகணபேக்கும் இகரணது எபே பக்கற தங்கு கறக்கறநது 
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 டீ்டினறபேந் தடிம பதரபேட்ககப ரங்தும், Online Payment Gateways  றரக 

தத்க அனுப்புதும் இகத்றன் பனம் சரத்றரகறநது. 

3. கிணி லனலப்பு / ிக, டீ்டு, பரலதல், சபக தன்தரட்டில் 

திலத்றன் சறன தன்தரடுகலப குநறப்திடவும். 

ிகத்றல் லனலப்பு 

 இகத்றன் பனம் னறரண சந்க ற்றும் பதரபேட்ககப பிரக மர்வு 

பசய்ல்  

 டுத் தர் கு கட்டங்கள் குகநக்கப்தடுகறன்நண. 

 ிரதர றறுணங்கள் ங்கபின் ிரதரத்க இகற ிகரக 

ரற்றுற்கு அசறன் ரணிபம் கறகடக்கறநது. 

டீ்டில் லனலப்புகள் 

 இபே றகபில் இகக்கப்தட்டுள்பண 

o கம்தி கனகப்பு    

o கம்திில்னரகனகப்பு    

 டீ்டில் இபேந்தடிம e-banking, e-learning,e-health  மதரன்நற்கந பிரக 

அடகனரம் ற்றும் தன்தடுத்னரம். 

பரலதல் லனலப்பு  

 கம்திில்னரல் கனகப்கத ற்தடுத் உவும் சரணங்கள் ஆகும். 

 குல், வு தரிரநப்தடும் 

சபக தன்தரடு 

 ரட்ஸ்ஆப், பகதல், டுிட்டர்  மதரன்ந தன்தரடுகள் பல அபில் 

தன்தடுகறன்நண. 

 து கபேத்துக்கள், மரசகணகள், மகரப்புகள் ற்றும் அட்கடககபபம் தகறர்ந்து 

பகரள்ப படிபம். 

2.கிணி லனலப்தின் பர்ச்சற ிபக்குங்கள். 

. 

ண் 

கரனம் பரறல் நுட்த 

பலநகள் 

னரறு 

1 1950 கபின் 

திற்தகுற 
SAGE இரட (Radar) ரடரர் 

அகப்தில் 

தன்தடுத்ப்தட்டது 

2 1960 SABRE   ற்றும் 

தரக்பகட் ஸ்ிட்ச்சறங் 

ர்த்க ிரணம் 

பன்தறவுற்கு 

தன்தடுத்ப்தட்டது 

3 1963 Intergalactic கிணி 
கனகப்பு 

 

தணர்கலடணரண பரடர்கத 

அடகுற்கரக 

ஈடுதடுத்ப்தட்டது 
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4 1965 பரகனமதசற சுிட்ச் 

 

கிணி கட்டுப்தரட்கட 

கடபகநப்தடுத்றது 

5 1966 WAN  

6 1969-70 ARPANET 50 Kb/s சுற்றுகள் 

இகக்கப்தட்டது 

7 1972 x.25 
TCP/IP 

TCP/IP  கனகப்பு 

8 1973 HOST கப்தடுத்ப்தட்டமசக 

 

9 1973-79 ETHERNET கனகப்கத 

ிரிக்கறநது. 

 

10 1976 ARCNET மசறப்பு சரணத்கப் தகற 

உிது 

11 1995 FIBER OPTIC CABLES 
 

வு தரிரற்ந மகம் அறகம் 

 

Lesson -11   லனலனப்பு டுத்துக்கரட்டுகள் ற்றும் பநறபலநகள் 

1-Mark 

1. அக இலம் – லறு.  

 ணிப்தட்ட எபே கனகப்பு ஆகும்.  

 எபே றறுணத்றன் உள்மப உள்ப திரபர்கபின் வுககபபம் பங்ககபபம் 

தகறர்ந்து பகரள்ப உவுகறநது. 

2. பரலதல் லனலப்தின் தன் ன்ண?  

 கம்தி இல்னர இகப்கத ற்தடுத்துகறநது 

 பசல் மகரபுங்கள் மறுப்தட்ட தன இகப்புககப  இகக்கறன்நண.  

 குகநந் றன்சக்றக தன்தடுத்துகறன்நண.  

3. WiFi-ன் ன்லகள் ரல?  

 இகத்துடன் இகப்கத ங்குகறநது. 

 LAN ன் பிக. 

 இகப்கத உறுறப்தடுத்துகறநது. 

 குகநந் பசனவு ற்றும் அறக ன்ககள். 

4. த்லண லகரண RFID அலப்புகள் உள்பண? அல ரல?  

இண்டு லக  

 பசனற்ந RFID  அகப்பு 

 பசல் RFID அகப்பு 

5. ிரிரக்கம் ருக – HTTP, HTTPS, FTP. 

HTTP – HyperText Transfer protocol  
HTTPS -  HyperText Transfer protocol Secure 
FTP -  File Transfer protocol 
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3-Mark : 

1. இலம், அக இலம், புநஇலம் எப்திடுக?  

கக ககந  டுத்துக்கரட்டு  

இகம்   உனபகங்கறலும்   பதரதுரண 

TCP / IP கனகப்கதக் 

பகரண்டரகும்.  

ண்தபேக்கு றன்ணஞ்சல் 

அனுப்புல்  

அக 

இகம்  

 அடகல் அனுற 
கடபசய்ப்தட்ட TCP / IP 

கனகப்கதக் 

பகரண்டரகும்.  

திரபரின் ணிப்தட்ட 

மகரப்தில் எபேபேகட 

தறக அடகுல்.  

புநஇகம்  அடகல் அனுற 
றுக்கப்தட்டTCP / IP 

கனகப்கதக் 

பகரண்டரகும்.  

புந ிகர் கபிடறபேந்து 

பதரபேபின் இபேப்பு 

றகனகச் மசரகண 

பசய்ல்.  

2. RFID பசல்தடுத்ப்தட்ட கிணிின் கூறுகலப தட்டினறடுக?  

RFID குநறச்பசரல்:    சறனறக்கரன் கக்மரசறப்- பகரண்டுள்பது.  

எரு தடிப்தரன்  :  ஆண்படணரவுடன் கூடி பேடிகக் பகரண்டுள்பது  

எரு கட்டுப்தரட்டரபர்:   தண்பசனறபடன் கூடி புனன் கிணிரகும்  

3. HTTP, HTTPS, FTD – சறறுகுநறப்பு லக.  

 HTTP – தரதுகரப்தற்ந வு தரிரற்நத்க ங்குகறநது. 

 HTTPS -   தரதுகரப்தரண  வு தரிரற்நத்க ங்குகறநது. 

 FTP –  கிணிகலக்கறகடம மகரப்புககப அனுப்தவும் பதநவும் தன்தடுகறநது. 

4. TCP / IP குநறப்பு ரறரிில் உள்ப அடுக்குகள் ரல?  

 கஅடகல் அடுக்கு -  பதரட்டனங்ககப ரரிக்கும் 

 இக அடுக்கு -  பதரட்டனங்ககப ங்கும் 

 இடரற்ந அடுக்கு - வு தரிரற்நத்க உறுற பசய்கறநது. 

 தன்தரட்டு அடுக்கு - HTTP, HTTPS, FTP ஆகறற்கந உள்படக்கறது. 

5. ிரிரக்கம் ருக ARP, ICMP, SMTP ற்றும் DNS. 

 ARP – Address Resolution Protocol 

 ICMP – Internet control message Protocol 

 SMTP - Simple Mail Transfer Protocol 

 DNS -  Domain Name System 
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 Lesson – 11  (5-Mark) 

1. இலம், அகஇலம் ற்றும் புநஇலம் ிரிரக ிபக்குக? 

இகம் 

உனபகங்கறலும் உள்ப சறநற ற்றும் பதரி 

கனகப்புகள் இகந்து உனகபரி 

கனகப்கத உபேரக்குது இகம் ணப்தடும்.  

பதரதுரண TCP / IP கனகப்கத பகரண்டரகும் 

டுத்துக்கரட்டு : ண்தபேக்கு றன்ணஞ்சல் அனுப்புல் 

அக 

இகம் 

எபே றறுணத்றல் இபேக்கும் உறுப்திணர்கலக்கு அடகல் 

அனுற கடபசய்ப்தட்டTCP / IP கனகப்கதக் 

பகரண்டரகும் 

டுத்துக்கரட்டு :  

திரபரின் ணிப்தட்ட மகரப்தில் எபேபேகட 

தறக அடகுல்.  

புந 

இகம் 

உறுப்திணர்கலக்கு அடகல் அனுற றுக்கப்தட்டTCP / 

IP கனகப்கதக் பகரண்டரகும். 

டுத்துக்கரட்டு :  

புந ிகர்கபிடறபேந்து பதரபேபின் இபேப்பு றகனகச் 

மசரகண பசய்ல். 

 

2. OSI ரறரிக அன்அடுக்குகமபரடு ிரறக்கவும். 

அடுக்கு ிபக்கங்கள் 

 

தபேறகன அடுக்கு  
 பனரம் அடுக்கு    

 சரணங்கலக்கு றன் ற்றும் தபேறகன 

குநறப்புககப கறுக்கறநது. 

 

வு இகப்பு அடுக்கு 
 இண்டரம்  அடுக்கு    

 வுகள் திககள் இல்னரல் இபேப்தற்கு 

உத்றரம் அபிக்கறநது. 

 

கனகப்பு அடுக்கு 
 பன்நரம் அடுக்கு  

 வு பதரட்டனங்கபின் தரககத் 

ீர்ரணிக்கறநது. 

 

இடரற்ந அடுக்கு  
 ரன்கரம் அடுக்கு 

 வு இடரற்நம் பசய்ப்தடுக உறுற 
பசய்கறநது. 

 

பரடர் அடுக்கு    
 ந்ரம் அடுக்கரகும். 

 கிணிகபிகடம உகரடல்ககப 

கட்டுப்தடுத்துகறநது 
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ிபக்கக் கரட்சற அடுக்கு  ஆநரது  அடுக்கரகும். 

 க பரற பதர்த்து பேகறநது 

 

தன்தரட்டு அடுக்கு 
 ரது அடுக்கரகும்.  

 தணர் இகடபக மகடரக 

பசல்தடுகறநது. 

 

3. TCP / IP ற்றும் OSI குநறப்பு ரறரிக்கு இலடய உள்ப யறுதரட்லட ழுதுக. 

TCP / IP   ரறரி OSI குநறப்பு ரறரி 

இகத்றல் கல் 

தரிரற்நத்றற்கு தன்தடும் 

கிணி பகநகக்கு 

தன்தடுத்ப்தடும் எபே 

மகரட்தரடரகும் 

4 அடுக்குகள் பகரண்டது 7 அடுக்குகள் பகரண்டது 

DOD ஆல் உபேரக்கப்தட்டது ISO ஆல் உபேரக்கப்தட்டது 

உறுற ன்க உண்டு  உறுற ன்க  இல்கன 

பநறபகநகபின் 

பரகுப்தரகும்.  

 

பநறபகநககப இக்கும் 

பதரதுரண கட்டகப்பு ஆகும்  

 

4. பரலதல் லனலப்தின் பர்ச்சற ற்றும் அன் ன்ல, ீலகலப ிபக்குக. 

பரகதல் கனகப்தின் பர்ச்சற: 
பனரம் கனபகந – 1G , 1981, NMT பபிடீு  

இண்டரம் கனபகந - 2G , 1991, GSM பபிடீு 

இண்டினறபேந்து பன்றுக்கு இகடப்தட்ட கனபகந – 2.5, 2000, GPRS  பபிடீு  

பன்நரம் கனபகந – 3G, 2003,  

ரன்கரம் கனபகந – 4G, 2007 

ந்ரம் கனபகந – 5G, 2019 

ன்லகள் : 

 பசற்ககக்மகரள்கள்  குகநந் தகர்வு  சக்றக தன்தடுத்துகறநது  

 அறக றநன் பகரண்டக   

 அறக தகுறக உள்படக்கறது  

 பரகதல் மகரபுங்ககப அகக்க ம்புகள் இல்கன   

லீகள் : 

 அறக பசனவு ற்றும் ிகன  

 கணச்சறநல்  

 அறகப்தடிரண திற்சற  
 தரதுகரப்பு மககள் அறகரிப்பு 

 கசதர் கறகம் 
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Lesson -12   கபப் பதர் பலநல 

1-Mark 

1. கபப்பதர்கபின் அகணத்து மகரப்தகத்கபம் தரரிக்க கலழ்கண்டற்நறல் து 

தன்தடுத்ப்தடுகறநது ?  

அ) கபப்பதர் பலநல  ஆ) கபப்பதர் பபி  இ) பதர் பபி  ஈ) IP பகரி  

2. IPv4 பகரிககப குநறக்க தின்பேம் ந் குநறபகந தன்தடுத்ப்தடுகறநது?  

அ) இபே  ஆ) புள்பி-ச இ) தறணறு ஈ) அ ற்றும் ஆ  

3. IPv6 பகரிகபில் த்கண திட்கள் தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண?   

     அ) 32   ஆ) 64   இ) 128   ஈ) 16  

4. URL இன்ிரிரக்கம்  

அ) Uniform Resource Location   ஆ) Universal Resource Location  

இ) Uniform Resource Locator      ஈ) Universal Resource Locator  

5. உநிணர் URL இல் த்கண கககள் உள்பண?  அ) 2  ஆ) 3  இ) 4  ஈ) 5  

6. எபே பகணின் சறட்கடில் தன்தடுத்ப்தடும் அறகதட்ச லத்துகள்?  

அ) 255  ஆ) 128   இ) 63   ஈ) 32  

7. கபப்பதரில், சறட்கடககபப் திரிப்தது  அ) ;  ஆ) . (புள்பி)  இ) :  ஈ) Null  

8. ந் படரகன் பதக   பபிிட தன்தடுகறநது?  

அ) பதரதுரண   ஆ) லனகலழ்   இ) ரடு   ஈ) என்றும் இல்கன 

9. தின்பேதற்நறல் து கபப்பதக IP பகரிரக ரற்றுகத் துக்குகறநது?  

அ) ண்டனம்  ஆ) கபம்   இ) ரீ்ி  ஈ) பதர் மசககங்கள்  

10. மசககம் அடகக்கூடி பரடர்ச்சறரண தகுற து?  

அ) ண்டனம்  ஆ) கபம்  இ) ீர்ி  ஈ) பதர் மசககங்கள்  

11. ISP குநறக்கறநது  

அ) International Service provider    ஆ) Internet Service Provider  

இ) Internet service Protocol   ஈ) Index service provider  

12. TLD குநறக்கறநது  

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

13. கலழ்க்கண்டற்நறல் து சரிரண கூற்று?  

i. கபப்பதர் ன்தது URL-ன் எபே தகுறரகும்  

ii. URL ரன்கு தகுறகபரல் ஆணது  

iii. ர்பு றகன URL ன்தது பலரண URL-ன் எபே தகுறரகும்.  

iv. URLல் ந் பநறபகநபம் இடம் பதநரது  

அ) i & ii   ஆ) ii   இ) i, ii & iii  ஈ) i, ii & iv  
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14. கூற்று (A): IPv6 பகரி பகநில் தன்தடுத்ப்தடும் பகரிகபின் ண்ிக்கக     

                           128  

கரம் (R): IPv6 ன்தது 128 திட் ணிப்தட்ட பகரிரகும்.  

அ) கூற்று சரி ஆணரல் கரம் று  

ஆ) கூற்று று ஆணரல் கரம் சரி  

இ) கூற்றும் கரபம் சரிம. மலும் கரம் கூற்றுக்கு சரிரண ிபக்கரகும்.  

ஈ) கூற்றும் கரபம் சரிம. ஆணரல் கரம் கூற்றுக்கு சரிரண ிபக்கல்ன.  

15. பதரபேத்துக.  

1. கபம் – பரறபதர்ப்கதத் துக்குகறநது.  

2. ண்டனம் – கபப்பதர்கபின் வுத்பம்  

3. பதர் மசககம் – எற்கந பகண 

4. ீர்ி – பரடர்ச்சறரண பகணகள்  

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

2-Mark 

1. ரது ரன்கு கபப்பதர்கலப தட்டினறடுக. 

.com  ---> ிக அகப்பு 

.edu   ----> கல்ி றறுணங்கள் 

.net  ---->   கன சரர்ந் 

.gov  ---->  அசு அகப்பு 

2. IP பகரி ன்நரல் ன்ண? 

 கனகப்தில் உள்ப எபே கிணிக ணிப்தட்ட பகநில் அகடரபம் 

கர உவும் எபே பேக்க பகரி ஆகும்.  

 இண்டு கககள்   IPv4 ற்றும் IPv6. 

3. IP பகரிகபின் லககள் ரல? 

இண்டு கககள்    

 IPv4  -  32 திட் ணித்துரண பகரி  

 IPv6  – 128 திட் ணித்துரண பகரி 

4. URL ன்நரல் ன்ண? 

இகத்றல் எபே ஆத்றன் பகரிரகும் 

இண்டு கககள்    

 பல URL  

 சரர்பு றகன URL 

5. உங்கலக்குத் பரிந் ரன்கு URL கலப தட்டினறடுங்கள். 

https://www.google.com 
https://www.yahoo.com 
https://www.gmail.com 
https://www.tnschool.com 
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6. URL இன் லககள் ரல? 

இண்டு கககள்    

 பல URL  

 சரர்பு றகன URL 

7. எரு கபம் ன்நரல் ன்ண? 

 எபே கபம்   ன்தது கபப்பதர் பபிின் எபே எற்கநபகண ஆகும்.  

 எபே கபத்க துக கபங்கனரக திரிக்க படிபம் 

8. எரு ண்டனம் ன்ண? 

 ண்டனம் ன்தது எபே மசககம் அடகும் தப்கத குநறக்கறநது.  

 ண்டனம் ன்தது பரடர்ச்சறரண தன கபங்கள் ற்றும் துகக்கபங்கபரல் 

ஆணது. 

9. ரீ்ி ன்நரல் ன்ண?  

 ீர்ி  ன்தது எபே கபப்பதக தி பகரிரக பரற பதர்க்கும் திக 

துக்கும் றனரகும். 

 எபே கறகபண்ட் / சர்ர் தன்தரடு  

10. கபப்பதர் பபிில் உள்ப லககள் ரல? 

.com  ---> ிக அகப்பு 

.edu   ----> கல்ி றறுணங்கள் 

.net  ---->   கன சரர்ந் 

.gov  ---->  அசு அகப்பு 

11. ரது ரன்கு பதரதுரண உர் ட்ட கபங்கலப ழுதுக. 

.com  ---> ிக அகப்பு 

.edu   ----> கல்ி றறுணங்கள் 

.net  ---->   கன சரர்ந் 

.gov  ---->  அசு அகப்பு 

3-Mark  

1. DNS தற்நற குநறப்பு லக 

 கபப்பதர்கபின் அகணத்து அகடவுககபபம் தரரிக்கறநது  

 கபப்பதக IP பகரிரக பரற பதர்கறநது 

 கனத்பங்ககப அடக உவுகறநது 

2. IPv4 ற்றும் IPv6 யறுதடுத்துக 

IPv4 IPv6 

32 திட் ணித்துரண பகரி 128 திட் ணித்துரண பகரி 

பகரிகக் குநறக்க இண்டு 

றகள் உள்பண (இபேறகன, புள்பி-
ச குநறபகந) 

பகரிகக் குநறக்க எபே ற  
உள்பது 

(தறணறு  றகன) 

232   பகரிககப உபேரக்கனரம். 2128   பகரிககப  உபேரக்கனரம். 
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3. கபப்பதர் ற்றும் URL  யறுதடுத்து 

கபப்பதர் URL 

கிணிின் தி பகரிரகும் கனத் பத்றன் பகரி ஆகும் 

URL இன் எபே தகுற பலகரண பகரி 

துக கபங்ககப பகரண்டது புனர் பதர் மதரன்ந ிபக்கங்ககப 

பகரண்டது 

4. பழுலரண URL , சரர்பு URL இலடில் உள்ப யறுதரடுகள் ரல? 

பழுலரண URL சரர்பு URL 

மகரப்தின் பகரிக 

பலகரக பகரண்டது  

பகரிக பலகரக 

பகரண்டல்ன    

ரன்கு தகுறககபக் பகரண்டது மகரப்புகந பதகக் பகரண்டது 

ரன்கு தகுறககபக் கட்டரம் 

பகரடுக்க மண்டும் 

மகரப்புகநின் பதக பகரடுத்ரல் 

ட்டும் மதரதும் 

 

5. கபப்பதர்ப் தற்நற குநறப்பு லக. 

 கபப்பதர் சறட்கடகபின் ரிகசரகும் 

 கபப்பதர் ப்மதரதும் கலழ் ட்டத்றனறபேந்து மல் ட்டம் க   தடிக்கப்தடும் 

 ல்னர பதர்கலம் புள்பிில் படிகடபம் 

 

6. லனபகரி ற்றும் URL  யறுதடுத்து 

லனபகரி URL 

 ணித்துரண பகரிரகும்  இகத்றன் ஆத்றன் 

பகரிரகும் 

தன தக்கங்ககபக் பகரண்டரக 

இபேக்கும்  

ரன்கு தகுறககபக் பகரண்டரக 

இபேக்கும் 

இகத்றல் ககன கண்டநற 

உவும் 

ஆத்றன் பகரிக www ல் 

பிறல் மட உவும்   

  
5-MARK 

1. டின்ஸ் கூறுகலப சுருக்கரக ிபக்குக. 

 ரன்கு பக்கற தகுறகள்     

 பதர்பபி    
 பதர் மசககம்   

 ண்டனம்    

 ீர்ி    
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பதர்பபி :   
 பதர்பபி இண்டு றகபில் எலங்ககக்கப்தடனரம்.  

o கறகடப்பதர் பபி    
o தடிறகனபதர் பபி    

 கறகடபதர்பபிில் எபே IP பகரிக்கு எபே பதர் எதுக்கப்தடுகறநது. 

 பதரிககப குகநதரடு ிர்க்க தடிறகன பதர்பபி பதரி அபில் 

தன்தடுத்ப்தடுகறநது. 

பதர் யசலகம்  : 

 பதர் மசககங்கள் ன்தது கிணிில் இக்கப்தடும் றல்கள் ஆகும். 

 பதர் மசககங்கள்  அகணத்து ண்டனத்  வுககபபம் மசறத்து 

கத்றபேக்கும். 

 பதர் மசககம் ன்தது கபப்பதர் பபிின் றக பக்கற அங்கரகும். 

ண்டனம் :   

 ண்டனம் ன்தது மசககம் அடகக் கூடி பரடர்ச்சறரண தகுறரகும்.  

 எபே ண்டனத்றல் எம எபே கபம் இபேந்ரல், அங்கு கபபம் ண்டனபம் 

என்மந. 

ரீ்ி  : 
 ீர்ி, எபே கறகபண்ட்/ சர்ர் தன்தரடு,  

 கபப்பதர்ககபத் ீர்க்கும் பசல்பகநகத்பரடங்குகறநது 

 

2. IP பகரில லகப்தடுத்ற ிபக்கவும். 

 IP பகரி  கககள்  : IPv4 ற்றும் IPv6. 

IPv4 Ipv6 

32 திட்ணிப்தட்ட பகரி 128 திட் ணிப்தட்ட பகரி 

 232 பகரிககப உபேரக்கனரம் 2128 பகரிககப உபேரக்கனரம் 

32 திட்டுகள்    4,  ட்டு  திட் 

பரகுறகபரக திரிக்கப்தட்டுள்பண 

128 திட்டுகள் ட்டு 16 திட் பரகுறகபரக 

திரிக்கப்தட்டுள்பண 

இண்டு பகநகள் உள்பண 

இபே றகனகுநறடீு   

புள்பி-சகுநறடீு  

பகநகள் இல்கன 

(.) திரிக்கப்தட்ட சடித்றல் 

பகரி லப்தடுகறநது.  

.கர. 128 .14 3 . 137 . 144 

பக்கரற்புள்பிரல் திரிக்கப்தட்ட  

டித்றல் பகரி லப்தடுகறநது. 

.கர. 2001: 0000: 
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3. பதர் யசலகத்ல ிபக்குக 

 பதர் மசககங்கள் ன்தது கிணிில் இக்கப்தடும் றல்கள் ஆகும். 

 பதர் மசககங்கள்  அகணத்து ண்டனத்  வுககபபம் மசறத்து 

கத்றபேக்கும். 

 பதர் மசககம் ன்தது கபப்பதர் பபிின்றக பக்கற அங்கரகும். 

 கபப்பதர்கள் ற்றும் அனுடன் பரடர்புகட IP பகரிகள் பகரண்ட DNS 

வுத்பத்கக் பகரண்டிபேக்கறநது. 

 பதர் மசககங்கபின் கககள் : 

 பனப்பதர் மசககம் 

 பன்கபதர் மசககம் 

 இண்டரம்றகனபதர் மசககம் 

4. கபப்பதர் பபி ன்தது ரது? ிபக்குக. 

 கபப்பதர்ககப எபே தடிறகனற்றும் பேக்க அகப்தில் பகரண்டுள்ப எபே 

பதரிடும் அகப்பு. 

 தடிறகனபதர்பபிக அகட கபப்பதர்பபி டிகக்கப்தட்டுள்பது.  

 பதர்கள் கனகலழ்  டிகப்தில்   குநறக்கப்தடுகறநது 

  அகப்பு, ட்டங்கள் 0 பல் 127 கபரத்ம் 128 ட்டங்ககபக்  

பகரண்டிபேக்கும். 

 மர் உறுப்பு  ட்டம் 0 ில் உள்பது.  ப்மதரதும் NULL சத்க  குநறக்கறநது. 

 மர் உறுப்புக்கு அடுத் ட்டத்றல் பகணகள்  உள்பண. 

 

5.DNS வ்ரறு யலன பசய்கறநது ன்தல ிபக்குக. 
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தடி 1 : உனரிில் URL    ட்டச்சு பசய்பம் பதரலது,  பனறல் பரடர்புகட IP 

பகரி  கிப்பதரநறின் DNS இகடத்மக்கத்றல்    கண்டுதிடிக்கப்தட்டரல்,   கல் 

அங்கறபேந்து ீட்கப்தட்டு உனரி பனம் றகில் கரட்டப்தடும். 

தடி 2 : இகடமக்கத்றல் தி பகரி கண்டுதிடிக்கப்தட ில்கன ணில்,  

DNS,  ிணகன  ீர்ிிடம் பரடங்கும் 

தடி 3 : ீர்ின் இகடத்மக்கத்றல் பகரி கண்டநறப்தட்டரல் கல் அங்கறபேந்து 

ீட்கப்தடும். 

தடி 4 : இல்கனமல், ிணல் அடுத் கபச்மசககத்றற்கு   அரது, TLD  க்கு 

அனுப்தப்தடுகறநது 

தடி 5  : TLD இகடத்மக்கத்றல் பகரி கண்டநறப்தட்டரல் கல் அங்கறபேந்து 

ீட்கப்தடும். 

தடி 6 : இல்கனமல், ிணல் அடுத் அடுத்  மசககத்றற்கு   அனுப்தப்தட்டு  

இறுறரக கல் ீட்கப்தட்டு உனரி பனம் றகில் கரட்டப்தடும். 

 

Lesson -13 லனலப்பு டறடல் 

1-Mark 

1. ARPANET உள்பது  

அ) அபரிக்கஆரய்ச்சற றட்டம் பஜன்சற பட்பரர்க்  

ஆ) ஆரய்ச்சற றட்டம் தகுற பட்பரர்க்  

இ)  யகட்ச் யம்தட்டஆரய்ச்சற றட்டம் பென்சற பட்பரர்க்  

ஈ) அபரிக்கஆரய்ச்சற றகழ்ச்சறகள் ற்றும் பட்பரர்க்  

 

2. WWW கண்டுதிடிக்கப்தட்டது  

அ) டிம் பதர்ணர்ஸ் லீ   ஆ) சரர்னஸ் தரமதஜ் மகட்ச்   

இ)  ப்மனஸ் தரஸ்கல்   ஈ) ஜரன் மப்திர் 

3. மகதிள் டிி பதட்டிில் இகக்க ந் மகதிள் தன்தடுத்ப்தடுகறநது?  

அ) UTP மகதிள்   ஆ)   ஃகததர் ஆப்டிக்ஸ்  இ) யகரம் யகதிள்  ஈ) USB மகதிள்  

4. UTP ிரிரக்கம்  

அ) இகடிடரட்ிஸ்டட் மஜரடி  ஆ) கடற்நட்ிஸ்டட் பநறபகந 

இ) அிழ்த்றர twisted pair      ஈ) பணிர்சல் ட்ிஸ்டட் பநறபகந  

5. வு தரிரற்நத்றற்கு ஆப்டிகல் ஃகததர் மகதிள்கபில் ந் ஊடகம் தன்தடுத்ப் 

தடுகறநது?  

அ) கக்மரமவ்  ஆ) அகச்சறப்பு   இ) எபி  ஈ) எனற  
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6. இற்நறல் கலழ்கரடம் கிணிககப இகத்துடன் இகக்க சறம் ஸ்னரட் 

பகரண்டஎபே சறநற புந சரணரகும்?  

அ) பஸ்தி ஆ) டரங்கறள்கள்   இ) பரி கரர்டு  ஈ) பரகதல்கள்  

7. ஈத்ர்பட் மகதிள்கபில் ந் இகப்பு தன்தடுத்ப்தடுகறநது?  

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

9. தின்பேம் இகப்தரணில் மசம்ப் இகப்பு ண அகக்கப்தடுரர?  

அ) RJ11 ஆ) RJ21 இ) RJ61 ஈ) RJ45  

9. RJ45 மகதிள்கபில் த்கண பள்பபனறகள் தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண?  

அ) 13 ஆ) 6 இ) 50 ஈ) 25  

10. ந் ரிங் றகன இண்டு கிணிககப மடிரக இகக்க தன்தடுகறநது?  

அ) மரக ரிங் பனம்   ஆ) லனலப்தின் யல் குறுக்கலடு  

இ) மரபனரர் ரிங்  ஈ) துவும் இல்கன  

11. கலழ்க்கண்டற்நறல் மறுதரடரண என்கநத் மர்ந்படுக்கவும்  

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

12. பதரபேத்துக 

1. ஈத்ர்பட் - பரடர்தி  
2. RJ45 இகப்தி - ஈத்ர்பட்  

3. RJ45 ஜரக் - திபக்  

4. RJ45 டம் - 802.3  

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

 
2-Mark 

1. பறுக்கப்தட்ட யெரடி யகதிள் எரு குநறப்பு ழுது.  

 இண்டு அல்னது அற்கு மற்தட்ட கரப்திடப்தட்டு பறுக்கப்தட்ட கம்திகபின் 

பரகுப்தரகும்.  

 மகம் 10 mbps   ில் இபேந்து துங்கறது 

2. USB யகதிள்கபின் தன்கள் ன்ண?  

 ிகசப்தனகக சுட்டி மதரன்ந புநச் சரணங்ககப கிப்பதரநறபடன் இகக்க 

தன்தடுகறநது 

 Dongle மதரன்ந USB கனகப்பு சரணங்கபின்   இக இகப்கத 

ற்தடுத்  தன்தடுத்ப் தடுகறன்நண. 

3. RJ45 இலப்தரன் லககபில் எரு குநறப்லத ழுவும்  

 ரிங் றட்டங்கள் கம்திககப   RJ45 இகப்திபடன்   வ்ரறு இகக்க 

மண்டும் ன்தக குநறக்கறன்நண. 

 இண்டு ககரண ரிங் றட்டங்கள் : T-568A  , T-568B   
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4. எரு ஈத்ர்பட் யதரர்ட் ன்ண?  

 ஈத்ர்பட் பரடர்தி ன்தது ஈர்பட் அட்கடின் எபே றநவுப்   தகுறரகும்.  

 ஈத்ர்பட் டத்றன் RJ45 இகப்திக ற்கறநது.  

 RJ45 ஜரக் ன்றும் அகக்கப்தடுகறநது 

5. கறபிப்திங் கருி தன்தடுத்துது ன்ண?  

 crimping கபேி ன்தது டத்துடன் ஈத்ர்பட் இகப்திக இகக்கப் 

தன்தடும் எபே கபேி ஆகும்.  

 எபே சறநற பட்டும் கபேிக மதரன்நது. 

6. பறுக்கப்தட்ட யெரடி யகதிள்கபின் லககள் ன்ண?  

 கரப்தில்னர பறுக்கு இக கம்திகள்  

 கரப்திடப்தட்ட பறுக்கு இக கம்திகள் 

7. பம்ப் இலப்பு ன்ண? 

 RJ-21: இகப்தரன் எபே பகணில் 25 ஊசறகலம் அடுத்பகணில் 25 

ஊசறகலரக பரத்ம் 50 ஊசறககபக் பகரண்டுள்பது. 

 பம்ப்  இகப்தி =  ஆம்தமணரல் இகப்தி ணவும் அகக்கப்தடுகறநது. 

 
3-Mark 

1. குறுக்குற யகதிள்கபில் எரு குநறப்பு ழுதுங்கள்.  

 இண்டு அல்னது அற்கு மற்தட்டகரப்திடப்தட்டு பறுக்கப்தட்டகம்திகபின் 

பரகுப்தரகும்.  

 மகம் 10 mbps   ில் இபேந்து துங்கறது.  

 100 mbps   மகத்துடன் மம்தடுத்ப்தட்டு பபிிடப்தட்டது. 

2. RJ45 இலப்திில் எரு சறநற குநறப்லத ழுவும்.  

 RJ45 இகப்தி திபரஸ்டிக்கரல் ஆணது.  

 டத்றன் இபேபுநபம் இகக்கப்தட்டிபேக்கும்.  

 டத்றன் எபே பகணககிணிிலும் ற்பநரபே பகணக LAN 

பரடர்திிலும் இகக்கனரம்.  

3. சலரில் ற்றும் இலரண துலநபகங்கள் இலடய உள்ப யறுதரடுகள் ன்ண?  

சலரில் துலநபகங்கள் இலரண துலநபகங்கள் 

எபே மத்றல் 1 திட்டு  அனுப்பும் எபே மத்றல் 8 திட்டுகள் அனுப்பும் 

ிகசப்தனகக, சுட்டி கிப்பதரநறபடன் 

இகக்கப் தன்தடுகறன்நண 

அச்சுப்பதரநற  கிப்பதரநறபடன் 

இகக்கப் தன்தடுகறன்நண   

2 துகநபகங்கள் உள்பது 1 துகநபகம் உள்பது 
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4. பூஜ்யரடம் யகதிள் ன்தன் பதரருள் ரது?  

 எபே டம் இண்டு சரணங்ககப என்மநரபடரன்று மடிரக இகத்ரல் 
அது பூஜ்ம் மரடம் ஆகும்  

 மகதிள் : RS-232 

 மரடம் இன்நற இண்டு கிணிககப இகக்கக் தன்தடுகறநது   

5. ஈத்ர்பட் யகதிபிங்கறல் பரடர்புலட கூறுகள் ன்ண?  

 ஈத்ர்பட் டறடனறல் ரன்கு பக்கற தகுறகள் உள்பண.  

o இகப்பு டம் - ட்டு பவ்மறு ண்ங்கபில் ரரிக்கப்தடுகறன்நண 

o RJ45 இகப்தி   -   இகத்பரடர்கத ற்தடுத்துகறநது 

o ஈத்ர்பட் பரடர்தி   -  ஈர்பட் அட்கடின் எபே றநவுப்   தகுறரகும். 

o கறரிம்திங்கபேி  - டத்துடன் ஈத்ர்பட் இகப்திக இகக்கப் 

தன்தடும் 

6. ஃலததர் ஆப்டிக் யகதிள்கபின் லககள் ன்ண? 

இண்டு லககள்   

1. எற்லநபலந எபிில் டம்    

 எற்கநபகநடங்கள் பரகனதூ தரிரற்நத்றற்கு உவுகறன்நண.   

 ிகன அறகரணக.  

2. தன்பலந எபிில் டம்    

 குகநந் தூத்றற்கு கல் தரிரந உவுகறன்நண.   

 ிகன னறரணக 

5-Mark 

1. தறவு பசய்ப்தட்ட ெரக் ன்நரல் ன்ண? ெரக் லககலப சுருக்கரக 

ிபக்குங்கள். 

 தறவு பசய்ப்தட்ட ஜரக்குகள்:  

பதரதுரக RJ ன்று அகக்கப்தடும் Registered Jack ன்தது கனகப்பு 

டறடல், ரிங் ற்றும் ஜரக் கட்டுரணத்றற்கரக தன்தடுத்ப்தடும் 

கனகப்பு இகடபகரகும் 

ெரக் லககள் : 

RJ-11:   

 தறவு பசய்ப்தட்ட ஜரக்கறன் றகவும் திதனரண  டிரகும்.  

 பரகனமதசற இகப்திற்குப் தன்தடுத்ப்தடுகறநது.    

 ஆறு ஊசறகள் (6 PINS) உள்பண.   

 2 ஊசறகள் ககன அனுப்புற்கும் (மர்றன் பகண) 

 2 ஊசறகள் ககனப் பதறுற்கும் (மர்றன் பகண) 

 ீம் 2 ஊசறகள் தன்தடுத்தடரலும் ிடப்தட்டிபேக்கும். (றர்றன் பகண)  
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RJ-14 ற்றும் RJ-61:  

 பரகனமதசற இகப்தில் தன்தடுத்ப்தடுகறநது.  

 6 ஊசறகமப தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண.  

 RJ-61 ட்டு ஊசறககப பகரண்டிபேக்கும்.  

 RJ-21:  

 எபே பகணில் 25 ஊசறகலம் அடுத்பகணில் 25 ஊசறகலரக பரத்ம் 50 

ஊசறககபக் பகரண்டுள்பது.  

 சரம்ப் இகப்தி அல்னது ஆம்தமணரல் இகப்தி ணவும் அகக்கப்தடுகறநது.  
 

2. ஈத்ர்பட் யகதிபிங்கறல் தன்தடுத்ப்தடும் ரிங் நுட்தங்கலப ிபக்குங்கள். 

பன்று லகரண ரிங்நுட்தங்கள் 

o Straight-Through Wiring  
o Cross-over Wiring  
o Roll-over Wiring  

Straight-Through Wiring  

 ஈத்ர்பட் இகப்புகபில் தன்தடுத்ப்தடும் டங்கள்  “Straight-Through Cables” ஆகும்.  

  இகப்திின் பல் ஊசற  அடுத் பகணிலுள்ப பல் ஊசறபடன் 

இகக்கப்தட்டிபேக்கும்.     

  கன கத்துடன் இகப்தற்கரக தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண.   

Cross-over Wiring  

 இண்டு கிணிகள் அல்னது ஈர்பட் சரணங்ககப கத்றன்   உிின்நற 
மடிரக இகக்கCross-over Wiring தன்தடுகறநது. 

 Cross-over Wiring க கட்டகக்க பிரண ற T568A இகப்திக எபே 

பகணிலும் T568B இகப்திக அடுத் பகணிலும் இகப்தரகும் 

Roll-over Wiring  

 Roll-over Wiring எபே கக பூஜ் மரடம் டரகும்.  

 எபே சரணத்றன் றல் குநறபகநக ரற்றுற்கு பரடர்திபடன்   இகக்கப் 

தன்தடுத்ப்தடுகறநது.    

 ஊசறகள் றர்ரறு பகநில் இகணக்கப்தடுகறநது.   

3.  RJ45 இலப்தரன் தற்நற ிபக்கவும். 

 RJ45 ஈத்ர்பட் இகப்தி எபே சறநற திபரஸ்டிக் cube ஆகும்,  

 இறல் கம்திகள் இகக்கப்தட்டு இகத் பரடர்கத ற்தடுத் ரர் 

பசய்ப்தடுகறநது.  

 RJ45 இகப்தி எபே பரகனமதசற ஜரக்  மதரனம மரற்நபிக்கறநது. 

 எவ்பரபே RJ45 இகப்திக்கும் ட்டு ஊசறகள் (pins) உள்பண. 

 ட்டு ர்கலம் ட்டு பவ்மறு றநங்கபில் இபேக்கும். 

 RJ45 இகப்திக இகப்தற்கு இண்டு ககரண ரிங்றட்டங்கள் 

உள்பண. அகT-568A ற்றும் T-568B ஆகும். 
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4. ஈத்ர்பட் யகதிபிங்கறல் தன்தடுத்ப்தடும் கூறுகலப ிபக்குங்கள். 

  ரன்கு பக்கற தகுறகள்   

1. இகப்பு டம்    

2. RJ45 இகப்தி    
3. ஈத்ர்பட் பரடர்தி    
4. கறரிம்திங் கபேி   

இலப்பு டம்    

 ட்டு பவ்மறு ண்ங்கபில் ரரிக்கப்தடுகறன்நண.  

 ரன்கு றட  றநங்கள், ற்நக மகரடிடப்தட்டக 

 இகப்பு டங்கள்  

o பள்கப-தச்கச,  

o பள்கப-ஆஞ்சு, 

o பள்கப- ீனம், 

o பள்கப-தலப்பு   

RJ45 இலப்தி    
 RJ45 இகப்தி திபரஸ்டிக்கரல் ஆணது.  

 டத்றன் இபேபுநபம் இகக்கப்தட்டிபேக்கும்.  

 டத்றன் எபே பகணக கிணிிலும் ற்பநரபே பகணக LAN 

பரடர்திிலும் இகக்கனரம். 

ஈத்ர்பட் பரடர்தி    
 ஈத்ர்பட் பரடர்தி ன்தது ஈர்பட் அட்கடின் எபே றநவுப் தகுறரகும்.  

 ஈத்ர்பட் டத்றன் RJ45 இகப்திக ற்கறநது.  

 RJ45 ஜரக் ன்றும் அகக்கப்தடுகறநது 

கறரிம்திங் கருி   
 டத்துடன்  ஈத்ர்பட் இகப்திக இகக்கப் தன்தடும் எபே கபேி ஆகும். 

 எபே சறநற பட்டும் கபேிக மதரன்நது 

 டத்க துகபிடுன் பனம் இகப்திக இகக்கறநது. 

5. பட்பரர்க் யகதிள்கபின் லககலப ிபக்குங்கள் 

இலச்சு டம் :  

 பரகனக்கரட்சறகபில் தன்தடுத்ப்தடும்  

 10 mbps மகத்றல் ககன தகறர்கறநது. 

பறுக்கு இலடம்  :  

 இண்டு அல்னது அற்கு மற்தட்ட கரப்திடப்தட்டு பறுக்கப்தட்ட கம்திகபின் 

பரகுப்தரகும்.  

 மகம் 10 mbps  ில் இபேந்து துங்கறது.   
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 இண்டு கக: 

o கரப்திடப்தட்டபறுக்கு இககம்தி  
o கரப்தில்னரபறுக்கு இககம்தி  

எபி இலடம் :   

 கண்ரடி இககபரல் ஆணது.  

 கல்ககப தரிரந எபி துடிப்புககப   தன்தடுத்துகறநது. 

USB யகதிள்:  

 USB டம் ிகசப்தனகக, சுட்டி ற்றும் திந புநச் சரணங்ககப கிணிபடன் 

இகக்கப் தன்தடுத்ப்தடுகறநது 

 கிணிக இகத்துடன் இகக்க மரடம் மதரல் பசல்தடுகறநது 

பரடர் ற்றும் இலடங்கள் 

 இக பரடர்தி எபே மத்றல் 8 திட்டுகள் அனுப்பும். 

 பரடர் பரடர்தி எபே மத்றல் 1 திட் ட்டும அனுப்பும் 

ஈத்ர்பட் டம்: 

 டீு அல்னது அலுனகங்கபில் கிணிககப இகக்கப் தன்தடும் 

 LAN ல்  உள்ப கம்தித் பரடர்பு சரணங்ககப இகக்கறநது. 

Lesson -14 - றநந் பன கருத்துருக்கள் 
1-Mark 

1. பன்பதரபேபின் பனக்குநற பகநக க்கள் இனசரக ரற்ந படிந்ரல் அது -----   

அ) இனச பன்பதரபேள்  ஆ) பன்பதரபேள் 

இ) றநந் பன பன்பதரருள் ஈ) பதரது பன பன்பதரபேள் 

2. தின்பேறல் ந் றல் கனகப்தின் பசகன திறதனறக்கறநது  

அ) Network software  ஆ) Network simulation  

இ) Network testing   ஈ) Network calculator 

3. தின்பேறல் து சறபமனட்டரின் எவ்பரபே றகழ்கபம் ஆரக்க ற்றும் 

மசரறக்க உவுகறநது  

அ) கனமசரறப்தரன்   ஆ) கனபன்பதரபேள் 

இ) Trace யகரப்பு    ஈ) கனஆம் 

4. Network simulator பன்பதரபேள்டுத்துக்கரட்டு பேக  

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

5. மகரடிட்ட இடத்க றப்புக NS2------- பக்கற பரறககப பகரண்டுள்பது  

அ) 13  ஆ) 3   இ) 2   ஈ) 4 
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6. சறநந் பதரபேத்த்க மர்ந்படுக்கவும் : NS2  உபேரக்க உவும் சரிரண 

பரகுப்கத மர்ந்படுக்கவும்.  

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

7. தின்பேணற்றுள் து Network Simulation பன்பதரபேள் இல்கன 

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

8. தின்பேணற்றுள் து றநந் பன கனகப்பு மனரண்க பன்பதரபேள் 

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

9. Open NMS ---- ஆண்டு பபிிடப்தட்டது  

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

10. Open NMS குல ரரல் உபேரக்கப்தட்டது  

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

2-Mark 

1. றநந் பன பன்பதரருள் னரற்லந ிபக்குக. 

 1970-1980 கபில் றநந் பனங்கள் ிக ரக்கப்தட்டது 

 1983ஆம் ஆண்டில் இனச பன்பதரபேள்கள் றட்டம் உபேரக்கப்தட்டது  

 1998-ஆம் ஆண்டு ப்ல் 7ஆம் மற றநந் பன பன்பதரபேள் ன்ந பதர் 
கக்கப்தட்டது 

2. லனலப்தில் ஸ்பயனட்டர் ன்நரல் ன்ண? 

 கனகப்தின் பசல்தரட்கட ிபக்கும்  எபே ரறரி அகப்பு ஆகும்.  

 கனகப்தின் பசல்தரட்கட அன் தன உறுப்புகள் என்மநரபடரன்று பரடர்பு 

பகரள்க கிப்தன் பனம் ிபக்குகறநது. 

3. ட்யஸ்யகரப்பு ன்நரல் ன்ண? 

 சறபமனசணின் பக்கற பபிடீு டிமஸ்மகரப்பு   ஆகும்.  

 டிமஸ்மகரப்புகள் சறபமனசணின் எவ்பரபே பசல்தரட்கடபம் 

ஆரக்குகறநது. 

4. NS2 சறறுகுநறப்பு ருக 

 சறபமனன் கககச் சரர்ந் பன்பதரபேபரகும் 

 NS2 க உபேரக்க இக்க, OTCL  ற்றும் C++ ஆகறக உவும் 

5. NRCFOSS ிபக்கம் ருக. 

 NRCFOSS  - National Resource Centre for Free and Open Source Software     

 இந்றரில் இனச றநந் பன பன்பதரபேள் உபேரக்கம் ற்றும் 

மம்தரட்டிற்கு  உி பசய்கறநது. 
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6. Open NMS சறறுகுநறப்பு லக. 

 பல் றநந் பன கனகப்பு மனரண்க பன்பதரபேள் 

 கனகப்பு கண்கரிப்பு ற்றும்  மனரண்க பரகும். 

3-Mark 

1. றநந் பன லனலப்பு பன்பதரருபின் தன்கலப ிரி 

 க்குப் பதரபேத்ரண பன்பதரபேகப மர்ந்படுத்து தன்தடுத் படிபம்.  

 ந் ி பசனவும், கட்டுப்தரடும் இன்நற தன்தடுத் படிபம்.  

 தன றநந் பன பன்பதரபேள்கள்தணர் தன்தடுத் பிரணக.  

2. இனச பன்பதரருள் ிரி 

 இனச பன்பதரபேள் ன்தது தணர் ந்ி பசனவுறன்நற ிநக்கம் பசய்து 

தன்தடுத்க் கூடி ணிபரிக பன்பதரபேள்.  

 வ்ரரினும் அன் பனக்குநறபகநக ரற்ந படிரது. 

 ரன்கு த்துங்ககப அடிப்தகடரக பகரண்டது. 

3. புகழ்பதற்ந றநந் பன பன்பதரருள்கலப தட்டினறடு 

NS2, OpenNMS, MySQL, Open Office, VLC, firebox, php 

4. றநந் பன ன்பதரருள் குநறப்பு ருக. 

 றநந் பன ன்பதரபேள் பரறல் தட்தம்,  மதரட்டி றறுணத்ரல் கக்கப்தட்ட 

உபவு தரர்க்கும் ன்பதரபேள் திச்சகணக்குத் ீர்ரக உள்பது. 
 பதரபேபின் தகுறகள் அன் பசல் ிபக்கப்தடம்   மகற்ந தகுறகள் மனும் 

இபேந்ரல் அக கண்டநறந்து ீக்க  உவுகறநது 
5. Open NMSல் உள்ப சறகலப ிரி 

 Open NMS இன் குநறக்மகரள் FCAPS இன் (Fault, Configuration, Accounting,  

Performance and Security) அகணத்து சறககபபம் ங்குரகும். 

 தணர் குறுக்கலடு தும் இன்நற ரணரக கனகப்கத கட்டுப்தடுத்துகறநது 

6. றநந் பன கருத்துடன் பரடர்புலட தல்யறு அலப்புகலப ிரி 

 Apache Software Foundation  
 The Document Foundation  
 The Eclipse Foundation  
 Free Software Foundation  
 Linux Foundation  
 Open Course Ware Consortium  
 Open Source Initiative  
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5-Mark 

 1. றநந் பன பன்பதரருள் ணி உரி பன்பதரருள் யறுதரடு ருக 

றநந் பன பன்பதரபேள் ணி உரி பன்பதரபேள் 

தனது கூட்டு பற்சறரல் 

உபேரக்கப்தட்டு அகணபேம் இனசரக 

அடகக் கூடிரக உள்பது. 

ணிதர் அல்னது றறுணத்றற்குச் 

பசரந்ரணது 

பனக்குநறபகநக தணர் ற்றும் திந 

றனர் தரர்க்க அல்னது ரற்ந 

அனுறக்கும்  

பனக்குநறபகநக தணர் ற்றும் திந 

றனர் தரர்க்க அல்னது ரற்ந 

அனுறப்தறல்கன 

தரதுகரப்பு ற்றும் றகனப்புறுற மதரன்ந  
ன்ககள் இல்கன 

தரதுகரப்பு ற்றும் றகனப்புறுற மதரன்ந 

ன்கககப தணபேக்கு பகரடுக்கறன்நண 

ம்தகரணரக  இபேக்கரது ம்தகரணரக இபேக்கும்   

ிநக்கம் பசய் ற்றும் தன்தடுத் 

ந்க் கட்டுப்தரடும் இல்கன 

ிநக்கம் பசய்ற்றும் தன்தடுத் 

ந்க் கட்டுப்தரடும் உண்டு 

 

2. றநந் பன பன்பதரருபின் ன்லகலப ிபக்குக. 

 க்குப் பதரபேத்ரண பன்பதரபேகப மர்ந்படுத்து தன்தடுத் படிபம்.  

 அகணத்து சறககபபம் ந்ி பசனவும், கட்டுப்தரடும் இன்நற தன்தடுத் 

படிபம்  

 குநறபகநககப லற அக தனரிடம் தகறவும் படிபம்.  

 றனறல் மனும் திக இபேப்தரகத் பரிித்ரல் அது குலில் உள்ப தனரல் 

ிகரக சரி பசய்ப்தடும்.  

 தன றநந் பன பன்பதரபேள்கள் தணர் தன்தடுத் பிரணக.  

3.  தல்யறு லகரண றநந் பன உரிலகலபக் கூறு. 

 Apache license 2.0  

 BSD 3-Clause “New”    

 BSD 2-Clause “Free BSD” License  

 GNU General Public License (GPL)  

 GNU Library of “Lesser” General Public License (LGPL)  

 MIT License  

 Mozilla Public License 2.0  

 Common Development and Distribution License  

 Eclipse Public License  
 

 

 

 

 

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/


74 
 

M.boopathi, GHSS Thuduppathi ,                     
 

Lesson -15 -  றன்-ிகம் 

1-Mark 

1. எரு றறுணத்ல றன்-ிகம் ன்று ப்யதரது கூநனரம்  

அ) உனகம் பலதும் தன கறகபகள் பகரண்டிபேந்ரல்.  

ஆ) இலம் பனம் றன்ணட பலநில் ிகம் லடபதற்நரல்.  

இ) அல்ரட்டிற்குப் பதரபேட்ககப ிற்தகணபசய்ரல்.  

ஈ) தன ஊறர்ககப பதற்நறபேந்ரல்.  

2. கலழ்க்கண்டற்றுள் து புனணரகும் பதரருள் அல்ன?  

அ) சற   ஆ) சற தன்தரடுகள்  இ) பேந்து   ஈ) பூங்பகரத்து  

3. SME ன்ிரிரக்கம்  

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

இ) Sound messaging enterprises  ஈ) Short messaging enterprises  

4. Dotcom றகழ்வு னுடன் பரடர்புலடது?  

அ) பசவுத் பரறல்     ஆ) ககப்மதசற றறுணங்கள்  

இ) இலம் சரர்ந் றறுணங்கள்  ஈ) மற்கூநற அகணத்தும்  

5. தின்ருணற்நறல் து சரிரகப் பதரருந்ில்லன 

அ) றன்-ிகத்றன்பல் அலன: 1985-1990  

ஆ) றன்-ிகத்றன்இண்டரம் அகன: 2004 – 2009  

இ) றன்-ிகத்றன்பன்நரது அகன: 2010 – ரபது க 

ஈ) Dotcom படிப்பு: 2000 – 2002  

6. கூற்று: பல் அலனDotcom றறுணங்கபின் இலபங்கள் ஆங்கறனத்றல் 

ட்டுய இருந்ண.  

கரம்: பல் அலனின் Dotcom றறுணங்கள் பதரும்தரலும் அபரிக்க 

றறுணங்கள்.  

அ) கூற்றும் கரபம் சரி; கரம் கூற்லந சரிரக ிபக்குகறநது.  

ஆ) கூற்றும் கரபம் சரி; ஆணரல் கூற்கந கரம் சரிரக ிபக்கில்கன.  

இ) கூற்று சரி; கரம் று.         ஈ) கூற்றும் கரபம் நரணக.  

7. பபி-புநத்றநணடீ்டம் ன்நரல்________  

அ) பசரந்றறுணத்றன்எபே கறகபக்குப் தி எதுக்கல்.  

ஆ) புற ஊறர்கலக்குப் தி எதுக்கல்.  

இ) பன்நரம் ப்திணபேக்கு உள்லரில் தி எதுக்கல்.  

ஈ) பசரந்ரட்டிற்கு பபிம பன்நரம் ப்திணபேக்கு தி எதுக்கல்.  

8. G2G பலநகள் தின்ருரறு லகப்தடுத்ப்தடுகறன்நண.  

அ) உள் யரக்கற ற்றும் பபி யரக்கற  

ஆ) இக மரக்கற ற்றும் இக மரக்கற மரக்கற  

இ) உள் பகரடி ற்றும் பபி பகரடி  
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ஈ) இக மரக்கற பகரடி ற்றும் இக மரக்கற பகரடி  

9. ________ ங்கள் பங்கபில் றன்-புத்கங்கலப தறப்திக்கறநது.  

அ) பரத்ரக ரங்கும் பங்கள்     ஆ) சபர பங்கள்  

இ) ண்பலந தறப்தக பங்கள்       ஈ) உரிம் ங்கும் இடங்கள்  

10 தின்ருணற்நறல் து றன்- ிகத்றன் தண்பு அல்ன 

அ) பகரள்பல் பசய்ற்கு பன்பு பதரபேட்ககப  இல் றகனில் ஆய்வு பசய்னரம்.  

ஆ) உடணடிரக ிறமரகம் பசய்ப்தடும்.  

இ) ஆர குிப்பு ங்கல் தக்கம்.  

ஈ) ிகத்றன் கபல்கன உனகபரிது. 

2-Mark 

1. றன்-ிகம் லறு.  

 கிப்பதரநற கனகப்பு றரகப் பதரபேட்கள், மசககள் அல்னது 

கல்ககப ரங்கும் அல்னது ிற்தகணபசய்பம் பசல்பகந ன்று கூநனரம்.  

2. றன்-பரறல் ற்றும் றன்-ிகம் யறுதடுத்துக.  

றன்-பரறல் றன்-ிகம் 

பதரபேட்கள் ற்றும் மசகககப 

மடிரக தரிரற்நம் பசய்கறநது. 

 

இகம் பனம் றன்ணட 

பகநில் ிக டடிக்ககககப 

மற்பகரள்கறநது. 

கடன் அட்கடகள் பனம் தம் 
பசலுத்ப்தடுகறநது  

பதபேம்தரலும் றன் பசலுத்துல்கள் 
பனம் தம் பசலுத்ப்தடுகறநது 

 

3. புனணரகும் பதரருட்கள் ற்றும் றன்ணட பதரருட்கலப உங்கள் பசரந் 

டுத்துக்கரட்டுடன் யறுதடுத்துக 

புனணரகும் பதரருட்கள் றன்ணட பதரருட்கள் 

பதரபேட்ககபப் தரர்க்க படிபம் ,   
பரட்டு உ படிபம் 

பதரபேட்ககபப் தரர்க்க படிபம் ஆணரல் 
பரட்டு உ படிரது   

டுத்துக்கரட்டு: கரர்  டுத்துக்கரட்டு: றன்சரணங்கள் 

4. Dotcom குறற ற்றும் Dotcom படிப்பு ன்நரல் ன்ண?  

Dotcom குறற  : 
 1995 ற்றும் 2008 இகடம டரட்கரம் றறுணங்கபின் எபே னரற்று றறஞ்சற 

பர்ச்சற 
Dotcom படிப்பு: 

 NASDAQ - கூட்டுப் தங்குச் சந்க குநறடீரணது 5046.86 னறபேந்து 1114.11 ஆகச் சரிந்து. 

 Dotcom பநறவு  = Dotcom படிப்பு 

5. புநத்றநணடீ்டம் தற்நறச் சறறு குநறப்பு லக. 

 எபே றறுணம் ணது மகனின்எபே தகுறக பசய் ற்பநரபே றறுணத்க 

திர்த்றணரல், அது புநத்றநணடீ்டம் ன்று அகக்கப்தடுகறநது.  
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3-Mark 

1. சபக பரறல் நுட்தரற்நங்கலடன் றன்-ிகம் வ்ரறு பரடர்புலடது 

ன்தல ிபக்குக.  

 றன் ிகத்றன் பர்ச்சற ன்தது சபக பரறல்தட்த ரற்நங்கலடன் 

பரடர்புகடது  

 தணர்கள் அறகரித்ரல் சந்க ிரிகடபம்   

 புதுக பரறல்தட்தம் றன் பர்ச்சறக்கு உவுகறநது 

2. றன்-ிகத்றன் பன்நரது அலன தற்நற சறறுகுநறப்பு லக.  

 ககமதசறக பரறல்தட்தங்கள் பகரண்டு ப்தட்டது  

 பசற்கக தண்நறவு மதரன்ந தண்புககப சுபேக்கரக பரகுத்து அபிக்கறநது 
குநறப்திட்ட இபேப்திடம் புிில் ஆய்வுகள் பனம் டிகட்டப்தடுகறநது 

3. றன்-ிகத்றல் B2B ரறரில ிபக்குக.  

 B2B றன்-ிகத்றல், இகத்றன் பனம் தல்மறு ிக றறுணங்கலக்கு 

இகடம ர்த்க தரிரற்நங்கள் கடபதறுகறன்நண. 

 புநத்றநணடீ்டம்  ற்றும் பபி-புநத்றநணடீ்டம்  ஆகறற்றுடன்  ிக  

பரடர்புகடது. 

 பரத் பகரள்பல் ீரணள்லதடி” ன்ந அனுகூனம் பகரண்டது    

4. Name-Your-Price இலபங்கள் தற்நறக் குநறப்பு லக.  

 சரர சறல்னகந பங்கள் மதரன இபேக்கும் 

 தகர்மரர் எபே குநறப்திட்ட ரரிப்பு அல்னது மசகக்குச் மசக 

ங்குணபேடன் மதச்சு ரர்த்க டத்துகறநரர் 

 C2B றன்-ிக ரறரி அடிப்தகடில் இங்குகறநது.   

5. றன்-ிகத்றன் இல் பதரருள் சர்ச்லச தற்நற குநறப்பு ழுதுக. 

 ிகத்றன் எபே பதரி குகநதரடரகும் 

 பதபேம்தரலும் ம்திக்கக அடிப்தகடில் ிகம் கடபதறுகறநது 

 ரசகண றிங்ககப தரர்க்க படிபம் ஆணரல் க படிரது 

5-Mark 

1. றன்-ிகத்றன் பர்ச்சற தற்நற லதுக. 

 றன்-ிகத்றன் பர்ச்சற  பரடர் அகன றரகம ிபக்கப்தடுகறநது 

பரடர் அலன கரனம் ிபக்கம் 

 றன் ிகத்றன் 

பல் அலன  

1995-2003  DOTCOM றறுணங்கள் பதபேம்தரலும் 

அபரிக்க றறுணங்கள் ரன்  

 ஆங்கறன பரறில் ட்டும இபேந்ண 

 அகனக்கற்கந,  கனகப்பு தரதுகரப்பு 

றகவும் குகநரக இபேந்து  
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றன் ிகத்றன்  

இண்டரம் அலன  

2004 – 2009  
 

 Dotcom படிப்திற்கு தின், றன்- ிகத்றன் 

றுதிநப்பு இண்டரது அகனஆகும்.   

 உனகபரி அகனரகக் கபேப்தடுகறநது.  

 ிற்தகணரபர்கள் தன ரடுகள் ற்றும் 

தன பரறகபில் ிரதரத்க 

ிரிவுதடுத்றணர்.   

றன் ிகத்றன்  

பன்நரம் அலன 

2010 - றகழ் 

கரனம் க 

 பன்நரது அகன ககப்மதசற 
பரறல்தட்தங்கபரல் பகரண்டு 

ப்தட்டது.  

 றகழ்மம் ற்றும் மக அடிப்தகடில் 

ககப்மதசற சரணங்கள் பனம் தணர்ககப 

இகக்கறநது. 

 றர்கரன இகத்றன் தல்மறு 

தண்புககபச் சுபேக்கரகத் 

பரகுத்பிக்கறநது. 

 

2. றன்-ிக ர்த்க ரறரிகலபப் தட்டினறட்டு யனும் ரன்லக சுருக்கரக 

ிபக்கவும். 

தட்டில் : 

1. ிகம் - ிகம் (B2B)  

2. ிகம் - தகர்மரர்(B2C)  

3. ிகம் - அசரங்கம் (B2G)  

4. தகர்மரர்- ிகம் (C2B)  

5. தகர்மரர்- தகர்மரர்(C2C)  

6. தகர்மரர்- அசரங்கம் (C2G)  

7. அசரங்கம் - ிகம் (G2B)  

8. அசரங்கம் - தகர்மரர்(G2C)  

9. அசரங்கம் - அசரங்கம் (G2G) 

 

ிகம் - ிகம் (B2B) 

 B2B றன்-ிகத்றல், இகத்றன் பனம் தல்மறு ிக றறுணங்கலக்கு 

இகடம ர்த்க தரிரற்நங்கள் கடபதறுகறன்நண. 

 புநத்றநணடீ்டம்  ற்றும் பபி-புநத்றநணடீ்டம்  ஆகறக பதரதுரக B2B றன்-

ிகத்துடன் பரடர்புகடது. 
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ிகம் - நுகர்யரர்(B2C) 

 B2C றன்-ிகத்றல் ிக றறுணங்கள் ற்றும் அன் இறுற-தகர்மரபேக்கு 

இகடம ிகம் கடபதறுகறநது.  

 இகம் றரக கடபதறும் மடி ர்த்கம் ஆகும். 

நுகர்யரர்- ிகம் (C2B) 

 C2B ரறரி கனகலழ் ன ரறரி ன்றும் அகக்கப்தடுகறநது.   

 ரடிக்ககரபர் எபே மசக அல்னது எபே ரரிப்புக்கரண ிகனக 

றர்ம் பசய்கறநரர். 

நுகர்யரர்- அசரங்கம் (C2G)  

 C2G றன்-ிகத்றல் தகர்மரபேம் (குடிக்கள்) அசும் ஈடுதடுகறன்நணர்.  

 எபே ணி தகர்மரர் அசரங்கத்துடன் பரடர்பு பகரள்கறநரர். 

3. யனும் ந்து றன்-ிக ருரய் ரறரிகலப ிபக்குக. 

துகத்பம்  பன்நரம் ப்பு சந்கப்தடுத்துனறன்எபே டிம் 

 பஉரிகரபர் பசல்றநன்அடிப்தகடில் 

தம் பதநனரம். 

றன்-ன 

கனத்பம் 

 இகத்றல் பதரபேட்ககப னம் பனம் ிற்க 

உவும் எபே  கனத்பம் ஆகும். 

 எவ்பரபே ிற்தகணினறபேந்தும் ிற்தகண 

ககப் பதறும் 

தரகக ிபம்த 

பம் 

 திந றறுணங்கபின் ிபம்தங்ககப ணது 

கனப்தக்கங்கபில் கரட்சறப்தடுத்துகறநது. 

 அன்பனம் பேரய் ஈட்டவும் பசய்கறநது 

Name-your-price 

பங்கள் 
 சரர சறல்னகந பங்கள் மதரன இபேக்கும்.  

 C2B றன்-ிக ரறரி அடிப்தகடில் 

இங்குகறநது. 

றகழ்றகன ிக 

பரகத் பம் 

 தன றன்-ிக ிகர்ககப எம 

இகபத்றல் என்நரக எபேங்கறக 

அனுறக்கறநது 

 ிற்தகணரபர்கள் எபேபேக்பகரபேர் 

பரடர்புகடர்கள் 
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4. பு சரர்ந் ிகம் ற்றும் றன்- ிகம் ஆகறற்லந வ்ரறு 

யறுதடுத்துரீ்கள்? 

 

பு சரர்ந் ிகம் றன்- ிகம் 

பதரபேட்கள் ற்றும் மசகககப 

மடிரக தரிரற்நம் பசய்கறநது.  

இகம் பனம் றன்ணட பகநில் 

ிக டடிக்ககககப 

மற்பகரள்கறநது. 

ிரதரரிக பிறல் அகடரபம் 

கரவும்,  மதசவும் படிபம்.  

ிரதரரிமர  ற்நகப்  

தரர்ப்தறல்கன.  

ககடகள் அகணத்து மத்றலும் 

றநந்றபேக்க படிரது.  

பேடத்றன்அகணத்து ரட்கபிலும் 

ல்னரமத்றலும் ிகம் கடபதறும் 

ரங்கும் பன்பதரபேட்ககப மடிரக 

ஆய்வு பசய்னரம். 

ரங்கும் பன்பதரபேட்ககப மடிரக 

ஆய்வு பசய் படிரது.  

ிகத்றன் கபல்கன 

குநறப்திட்டதகுறக்கு உட்தட்டது.  

ிகத்றன் கபல்கன 

உனகபரிது.  

மர்மகரட்டு   ிக உநவு பகந End to End ன்ந ிக உநவுபகந 

தின்தற்நப்தடுகறநது 

 

5. நுகர்யரருக்கு றன்-ிகத்றன் ன்லகள் ரல? 

 றன்-ிக அகப்பு ரத்றன் ல்னர ரட்கபிலும் ல்னர மங்கபிலும்   

இக்கப்தடுகறநது.  

 மகம், றன்-ிகத்றன்எபே பக்கற ன்க.  

 மடிரக உற்தத்றரபரிடறபேந்ம குகநந் ிகனில் பதரபேட்கள் 

ரங்கபடிபம்.  

 ரடிக்ககரபர்கள் டீ்டிமனர அல்னது ங்கள் சறக்மகற்த ங்கு 

மண்டுரணரலும் பதரபேட்ககபப் பதற்றுக்பகரள்பனரம்.  

 எபே ிற்தகணரபரிடம் மதச ீண்ட ம கரத்றபேப்பு மகில்கன.  

 

Lesson - 16 -   றன்ணட பசலுத்ல் பலநகள் 
1-Mark 

 

1. த றப்தின்அடிப்தகடில் றன்ணட கட்டம் பசலுத்தும் பகநக__________ 

ற்றும் __________ ண ககப்தடுத்னரம்.  

அ) நுண்பசலுத்ல் ற்றும் யதரிண பசலுத்ல்  

ஆ) தண்ற்றும் ரமணர பசலுத்ல்  

இ) அறகதட்ச ற்றும் குகநந்தட்ச பசலுத்ல்  

ஈ) அறகதட்ச ற்றும் மதரிண பசலுத்ல்  
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2. தின்பேணற்றுள் து தண்பசலுத்ல் கக அல்ன?  

அ) றகங்கு தகவுச்சலட்டு ரங்குல்  

ஆ) றன்இழ்கலக்கு சந்ரபசலுத்ல்  

இ) டிக்கிணில ரங்குல்  

ஈ) றநன்மதசற தன்தரட்டுக்கரண தம் பசலுத்துல்  

3. கூற்று: தண்றன்ணட பசலுத்ல் பகந உர்றப்பு பசலுத்கன ஆரிக்கறன்நண.  

கரம்: ிகனபர்ந் கநகுநறடீ்டில் பசல்தரடுகள் மதரிண றன்ணட 

பசலுத்துல் பகநில் மசர்க்கப்தட்டுள்பது  

அ) கூற்றும் கரபம் சரி; கரம் கூற்கந சரிரக ிபக்குகறநது.  

ஆ) கூற்றும் கரபம் சரி; ஆணரல் கூற்கந கரம் சரிரக ிபக்கில்கன 

இ) கூற்று சரி; கரம் று.  

ஈ) கூற்று று கரபம் சரி.  

4. தின்பேணற்நறல் து சரிரக பதரபேந்றபள்பது  

அ) கடன்அட்கட – பன்மத பசலுத்து  

ஆ) தற்று அட்லட - இப்யதரழுது பசலுத்து  

இ) மசறத்துகக்கப்தடும் றப்பு அட்கட - திநகு பசலுத்து  

ஈ) றநன்அட்கட – ப்மதரது மண்டு ரணரலும் பசலுத்து  

5. ECS ன் ிரிரக்கம்  

அ) Electronic Clearing Services  ஆ) Electronic Cloning Services  

இ) Electronic Clearing Station   ஈ) Electronic Cloning Station  

6. தின்பேணற்றுள் குகநந் கட்டடங்கலக்கரண றகழ்றகன கட்டபகந து  

அ) அட்கட பனம் தம் பசலுத்துல்  

ஆ) நுண்றன் பசலுத்ல் கட்டபலந  

இ) மதரிணறன் பசலுத்ல் கட்டபகந  

ஈ) கடன் அட்கட கட்டபகந  

7. தின்பேணற்றுள் து பய்றகர் பசலுத்ல் பகரி தற்நற சரிரண கூற்று ஆகும்  

அ) ரடிக்ககரபர்கள் ங்கள் றன்ணஞ்சல் பகரிக VPA ரக தன்தடுத் படிபம்.  

ஆ) VPA ல் ண்கள் அடங்க ில்கன. 

இ) VPA எபே ணித் (Unique) பகரி. 

ஈ) தன ங்கறக்கக்குகள் எற்லந VPA பகரண்டிருக்க படிரது.  

8. கடன் அட்கடபடன் பதரபேந்ர என்கந மர்படுக்கவும்  

அ) ரடிக்ககரபர்  ஆ) ிரதரரி இ) சந்லப்தடுத்ல் யனரபர் ஈ) பதறுதர் 
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9. கலழ்கண்டற்நறல் தற்று அட்கட தற்நற சரிரண கூற்று க?  

i. தற்று அட்கட டிம் கபில் தன்தடுத் படிரது  

ii. தற்று அட்கட றகறறகன தரிரற்நங்கபில் தன்தடுத் படிரது  

iii. தற்று அட்கடக பதந ங்கற கக்கு மகில்கன 

iv. தற்று அட்கட ற்றும் கடன்அட்கட இண்டும் மரற்நத்றல் என்று மதரனம 

இபேக்கும்  

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

10. பதரபேத்துக  

கடன்அட்கட ண்ணில்  

1) பல் இனக்கம்  1) கக்கு ண் 

2) 9 பல் 15 க இனக்கங்கள்  2)  MII குநறடீு  

3) பல் 6 இனக்கங்கள்  3) BIN குநறடீு  

4) ககடசற இனக்கம்  4) மசரகண இனக்கம்  

 

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

 
2-Mark 

1. றன்ணட பசலுத்ல் பலந லறு.  

 றன்ணட தம் பசலுத்ல் பகந ன்தது பசலுத்துணர் ற்றும் பதறுர் இகடம 

தத்றன் றப்கதப் தரிரற்நம் பசய் உவும் எபே இகடறகன றற ற்தரடு 

ஆகும். 

2. நுண்றன்ணட பசலுத்துல் ற்றும் யதரிண றன்ணட பசலுத்துல் 

யறுதடுத்துக.  

நுண் றன்ணட பசலுத்துல் யதரிண றன்ணட பசலுத்துல் 

சறநற அபினரண ற்றும் அடிக்கடி 

தம் பசலுத்கனஅனுறக்கும் 

உர் றப்பு கட்டங்ககப பசலுத் 

உவும். 

தரதுகரப்பு, எப்தடீ்டபில் குகநரக 

இபேக்கும் 

தரதுகரப்பு மககள்   

கடுகரணரக இபேக்கும். 

3. றன்-தப்லத கருத்ல ிபக்குக.  

 றன்ணட தப்கத,    தணர்கள் றன்ணட தரிர்த்கணககபத் றநன்மதசறகள் 

அல்னது கிணிகள் பனம் இகத்றல் ிகரக ற்றும் தரதுகரப்தரகச் 

பசய் அனுறக்கறநது.    

 தத்க  றன்ணட டிில்  மக்கற கத்றபேக்கும். 

4. கடன்அட்லட ன்நரல் ன்ண? 

 கடன் அட்கட  ன்தது பதரதுரக சறல்னகந தரிர்த்கணகலக்குப் 

தன்தடுத்ப்தடும் றன்ணட பசலுத்ல் அகப்தரகும்.  

 கடன்அட்கட தற்று அட்கடினறபேந்து மறுதட்டது. 
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3-MARK 

1. நுண்றன்ணட தம் பசலுத்துல் ற்றும் றன்-ிகத்றல் அன் தங்லக 

லறு.  

நுண்றன்ணட தம் பசலுத்துல் :  

 சறநற அபினரண ற்றும் அடிக்கடி தம் பசலுத்கனஅனுறக்கும் 
 தரதுகரப்பு, எப்தடீ்டபில் குகநரக இபேக்கும் 

றன்-ிகத்றல் தங்கு: 

 றப்பு குகநந் பதரபேட்ககப இகத்றல் ரங்கும் மதரது 
தண்றன்ணட தம்  பசலுத்துனறன் தங்கு  பக்கறரணரக இபேக்கும். 

2. கடன்அட்லட ற்றும் தற்று அட்லட எப்திட்டு, யறுதடுத்வும். 

கடன்அட்லட தற்று அட்லட 

பதரதுரக சறல்னகந 

தரிர்த்கணகலக்குப் தன்தடுத்ப்தடும் 

றன்ணட பசலுத்ல் அகப்தரகும்.  

 

ங்கறக்கக்கறனறபேந்து மடிரகப் 

தரிர்த்கண பரககக திடித்ம் 

பசய்பம் எபே றன்பசலுத்ல் 

அட்கடஆகும். 

கடன்அட்கட- திநகு பசலுத்து  தற்று அட்கட- இப்மதரம பசலுத்து  

எம ககில் தரிர்த்கணச் 

பசல்தரடுகள் உள்பண. 

பன்று ககரண தற்று அட்கட 

தரிர்த்கணச் பசல்தரடுகள் உள்பண. 

3. கடன்அட்லடின் தகுறகலப ிபக்கற ழுதுக.  

 பல் இனக்கம்  -  MII .    

 அடுத் 5 இனக்கங்கள் -  ங்கும் றறுணத்க  அகடரபம் கரண்கறநது .  

 பல் 6 இனக்கங்கள் - IIN அல்னது  BIN    

 அடுத் 9 இனக்கங்கள் - ரடிக்ககரபர் கக்கு ண்.  

 ககடசற இனக்கம் - மசரகண இனக்கம்   

4. யசறக்கப்தட்ட றப்பு அட்லடலபம் அன் லககலபபம் சுருக்கரக 

ிபக்கவும்.  

 மசறக்கப்தட்ட றப்பு அட்கட   

o எபே குநறப்திட்ட பரகக  பன்ணரகம பசலுத்ப்தட்ட தற்று அட்கடின் 

எபே கக ஆகும்.  

o த றப்கதக் உபேகரக பகரண்டது  

 2- கககள் :  

1.படி கபம் (எற்கந மரக்கு ) -  தம் இபேக் குநறபகநத் வு டிம் 

2. றநந் கபம் (தல்மரக்கு) - தற்று தரிர்த்கண பசய் தன்தடுத்னரம். 
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M.boopathi, GHSS Thuduppathi ,                     
 

5. றன்ணட தப் தரிரற்நம் ன்நரல் ன்ண? 

 றகழ்றகனில் "றன்ணட” பனம் த றப்கத தரிரற்நம் பசய்ரகும்.  

 அனுப்புரின் ங்கறக் கறகபினறபேந்து அனுப்தப்தட்ட பரகக, அமரபில்  

பதறுரின் ங்கறக் கறகபக்கு வு கக்கப்தடுகறநது. 

 மசற றன்ணட றறப் தரிரற்நம் ன்றும் அகக்கப்தடும் 

5-MARK 

1. கடன்அட்லட ன்நரல் ன்ண? கடன் அட்லடபனம் தம் பசலுத்தும் பலநின் பக்கற 

தங்கபிப்தரபர்கலப ிபக்குக. அன் ன்லகலப ழுதுக. 

கடன்அட்லட : 

 கடன் அட்கட  ன்தது பதரதுரக சறல்னகந தரிர்த்கணகலக்குப் தன்தடுத்ப்தடும் 

றன்ணட பசலுத்ல் அகப்தரகும்.  

 கடன் அட்கட தற்று அட்கடினறபேந்து மறுதட்டது. 

கடன்அட்லட தரிர்த்லணின் பக்கற தங்கபிப்தரபர்கள் : 

1. ரடிக்லகரபர்:  கடன் அட்கட கக்கக கத்றபேப்தர்     

2.ிரதரரி: ணது ரடிக்ககரபர்கபரல்  தம் பசலுத்ல்ககபப் பதறுகறன்நர்.  

3. பதறுதர்: ிரதரரிின் சரர்தரக தம் பதற்றுக் பகரள்ற்கு உவும் ங்கற.    
4. கடன்அட்லட அலப்பு:  ங்கறகலக்கு இகடமரண இகடறகனஅகப்பு  

ன்லகள் : 

 பதபேம்தரனரண கடன் அட்கடகள் உனபகங்கும் ற்றுக் பகரள்பப்தடுகறன்நண.  

 ரங்கும் மத்றமனம தம் பசலுத் மண்டி அசறறல்கன.  

 

2. றன்ணட கக்கு தரிரற்நம் ற்றும் அன் லககலப சுருக்கரக ிபக்குக. 

றன்ணட கக்கு தரிரற்நம்: 

 அட்கடஅடிப்தகடினரண கட்ட பகநகள் ி, தன ரற்று றன்ணட தம் 

பசலுத்ல் பகநகலம் உபேரகறபள்பண. 

 லககள் 

o றன்ணட ீர்கச் மசககள் (ECS) ,  

o றன்ணட றறப் தரிரற்நம் (EFT),  

o றகழ் ம பரத் ீர்க(RTGS)   

றன்ணட ீர்லச் யசலகள் 

 எபே ங்கறக்கக்கறனறபேந்து தன ங்கறக்கக்குகலக்மகர அல்னது தன 

ங்கறக்கக்கறனறபேந்து என்நறற்மகர, கிணி ற்றும் இக பரறல் தட்தத்கப் 

தன்தடுத்ற தப் தரிரற்நம் பசய்து ஆகும். 

 வு ற்றும் தற்று இண்டு மரக்கங்கலக்கரகவும் ECS க தன்தடுத் படிபம். 
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றன்ணட றறப்தரிரற்நம் 

o றகழ்றகனில் "றன்ணட” பனம் த றப்கத தரிரற்நம் பசய்ரகும்.  

o அனுப்புரின் ங்கறக் கறகபினறபேந்து அனுப்தப்தட்ட பரகக, அமரபில் 

பரகுறரகப் பதறுரின் ங்கறக் கறகபக்கு வு கக்கப்தடுகறநது 

றகழ் ய பரத் ீர்ல 

o றற றறுணங்கலக்கு குநறப்தரக ங்கறகலக்கு இகடினரண தரிர்த்கணகபின் 

ீர்வுக்கரக தன்தடுத்ப்தடும் எபே பசலுத்ல் பகநரகும் 

o தரிர்த்லணகள் 

o றதந்கணற்நது  

o ரற்ந இனரது  

 

3. குநறப்பு லக  

அ. இல ங்கறச் யசல  ஆ. லகப்யதசற ங்கறச் யசல 

அ. இல ங்கறச் யசல   

o றன்ங்கறச் மசக ன்தது இக ங்கற, றகழ்றகனங்கற, பய்றகர்ங்கற   மடி 

ங்கற, கனகப்பு ங்கற ற்றும் பரகனங்கறகலக்கரண எபே பரகுப்பு பதர்ஆகும் 

o தப் தரிர்த்கணககப டத் எபே ரடிக்ககரபக றன்ங்கற அனுறக்கறநது 

o மகரர்-மதங்கறங் பகந 

ஆ. லகப்யதசற ங்கறச் யசல 

o ககமதசற ங்கறச் மசக  ன்தது றன்ங்கறச் மசகின் ற்பநரபே டிரகும் 

o தரிர்த்கணகபில் தம் இபேப்பு சரிதரர்த்ல், திந கக்குகலக்கு தத்க ரற்றுல், 

தம் பசலுத்ல்கள், பகரள்பல் மதரன்நக அடங்கும் 

o ஸ்ம்ஸ் றரக ,  WAP பரறல்தட்தம்  பனம் கர்மதசற ங்கற பசல்தரடுககப 

பசல்தடுத் படிபம் 

4. றநன்அட்லடலபம்  அன் லககலபபம் தற்நற ழுதுக. 

 அட்கட அடிப்தகடினரண தம் பசலுத்தும் பகநின் ணீ டிம் றநன் 

அட்கடஆகும்.    

 EMV சறல்லுக  பகரண்டிபேக்கும். 

 லககள் 

o பரடர்பு பகரள்றநன் அட்கட  

o பரடர்தில்னர றநன் அட்கட   

பரடர்பு பகரள் றநன் அட்லட : 

 பரடர்புபகரள் றநன்அட்கடகபில்  சுரர் 1 சது பசன்டிீட்டர் அபவுள்ப எபே பரடர்பு 

தகுறில் ங்கபனரம் பூசப்தட்ட தன பரடர்பு றண்டுகள் உள்பண.  

 எபே தடிப்தரணில்   பசபேகும் மதரது ட்டும றன்இகப்பு பதறுகறன்நண.  

 டுத்துக்கரட்டு : ிற்தகண பகணம்   

பரடர்தில்னர றநன் அட்லட   

 பரடர்தில்னர றநன்அட்கட, RF தூண்டல் பரறல்தட்தத்றன் பனம் ஆற்நல் பதறுகறநது 

 உள் றன்கனம் இல்கன 
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5. ிரிரக  ிபக்கவும்: எருங்கறலந் பசலுத்ல் இலடபகம். 

 எபேங்கறகந் பசலுத்ல் இகடபகம்  ங்கறகலக்கு இகடமரண 

தரிர்த்கணககப பிரக்க, எபே றகழ் ம கட்டம் பசலுத்ல் அகப்தரகும். 

 இந்ற மசற பசலுத்ல் றறுணம்  பனம் உபேரக்கப்தட்டது 

 பி, தரதுகரப்தரண ற்றும் உடணடி தம் பசலுத்தும் சற பகரண்டது 

 என்நறல் இபேந்து என்றுக்கு மடிரண தற்று மகரரிக்ககக ங்குகறநது. 

 ங்கறக்கக்கறனறபேந்து மடிரக றறக டுத்து ற்பநரபே கக்கறல் பசலுத்துகறநது. 
 

Lesson - 17 -   றன்ணட பசலுத்ல் பலநகள் 
1-Mark 

 

1. றன்-ிகத்றல், றபேடப்தட்ட கடன் அட்கட என்கந பதரபேட்ககப ரங்க 

தன்தடுத்ப்தடும் மதரது, அது ______________ ண அகக்கப்தடுகறநது.  

அ) ட்பு மரசடி   ஆ) பபிரண யரசடி  

இ) பக்மகரண மரசடி  ஈ) கசதர் SQUATTING  

2. தின்பேணற்றுள் து றன் - ிக தரதுகரப்பு உறுப்பு அல்ன?  

அ) ம்தகத்ன்க  ஆ) கசறத்ன்க 

இ) ஃதிறங்    ஈ) ணிபரிக 

3. சலற்ந குநறரக்கம் __________ ன்றும் அகக்கப்தடுகறநது.  

அ) தரதுகரப்தரண றன்ணட தரிர்த்கண ஆ) சரன்நபிப்பு அறகரசகத 

இ) பதரது குநறீடு குநறரக்கம்    ஈ) தம் பசலுத்ல் கல் 

 

4. கலழ்கண்ட க தரதுகரப்பு அங்கலகர பரறல்தட்தம் அல்ன 

i. ண்பகநக் ககபரப்தம்   ii. ண்பகநக் கரன பத்றக 

iii. ண்பகநக் பரறல்தட்தம்  iv. ண்பகந சரன்நறழ்கள்  

அ) a. i, ii & iv  ஆ) iii & iv  இ) i, ii & iii  ஈ) மற்கூநற அகணத்தும்  

5. PGP ின் ிரிரக்கம் ------  

அ) Pretty Good Privacy    ஆ) Pretty Good Person  

இ) Private Good Privacy    ஈ) Private Good Person  

6. இக ற கடன் அட்கட தரிர்த்கணகபில் கலழ்கண்ட _______ பநறபகந 

தன்தடுத்ப்தடுகறநது.  

அ) தரதுகரப்தரண றன்ணட தரிர்த்லண   ஆ) ண்பகந சரன்நறழ்கள்  

இ) சச்சலர் குநறடீு குநறரக்கம்     ஈ) பதரது குநறடீு குநறரக்கம் 

7 தரதுகரப்தரண றன்ணட தரிர்த்கண (SET) _________ ஆண்டில் உபேரக்கப்தட்டது  

அ) 1999  ஆ) 1996  இ) 1969  ஈ) 1997  
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8. தரதுகரப்தரண சரக்பகட் அடுக்கு (SSL) பநறபகநககபப் தன்தடுத்தும் இக 

பங்ககப_____________ பனம் அகடரபம் கரனரம்  

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

9. 3-D தரதுகரப்பு பநறபகந______ ஆல் உபேரக்கப்தட்டது  

அ) VISA  ஆ) MASTERPAY   இ) RUPAY   ஈ) PAYTM  

10. தின்பேணற்றுள் RANSOMWARE பரடர்தரண சரிரண கூற்று து?  

அ) ீறனறன் எபே உதபரகுப்பு அல்ன 

ஆ) RANSOMWARE உடணடிரக மகரப்கத ீக்குகறநது.  

இ) TYPOPARICY ன்தது எபே ககரண RANSOMWARE  

ஈ) தரறக்கப்தட்டர்கபிடறருந்து யகரப்புகலப ீட்க தம் யகரப்தடும் 

2 –Mark 

1. கல்கசறவு தற்நற ழுதுக.  

 ிகர் அல்னது ரடிக்ககரபரல் ங்கப்தட்ட ஆங்கள் ற்நரல் சட்ட 

ிமரரக தன்தடுத்ப்தடுது.  

 இவ்ரறு றன்-ஆங்ககப இகடநறத்து றபேடுல் கல்கசறவு ண 

அகக்கப்தடுகறநது. 

2. லடயதரலதமற தற்நற சறறுகுநறப்பு லக.  

 கடமதரகதமற ன்தது கசதர் squatting ன் எபே ககரகும்.  

 சறன மதரனற கனத்பங்கள் தணர்கபின் பதரதுரண ட்டச்சு திகககப 

தன்தடுத்ற அர்ககப ங்கள் கனத்பத்றற்கு றகசறபேப்பும் மரசடி ஆகும். 

3. ஃதிறங் (Phishing) தற்நற ழுதுக.  

 ஃதிறங்  ன்தது எபே கக றன்-ிக அச்சுறுத்னரகும். 
 அகடரப றபேட்டு ற்றும் றற இப்பு  மதரன்ந மதறவு பசல்கலக்கு றகுக்கும். 

4. றன்-ிகத்றன் தல்யறு லகரண தரதுகரப்புத் பரறல் நுட்தங்கலப 

தட்டினறடுக 

 குநறரக்க பரறல்தட்தம்  

 அங்கலகர பரறல்தட்தம்  

 தரதுகரப்பு அங்கலகர பநறபகநகள் 

5. ண்பலநக் லகபரப்தம் தற்நற ழுதுக. 

 ண்பகந ககபரப்தம் எபே றன்ணட ஆம் ஆகும்  

 பசய்ற அல்னது தரிர்த்கண உண்கரணர ன்தக சரிதரர்க்க தன்தடும் 
எபே பசல்பகநரகும் 

3-Mark 

 
 
 

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/


87 
 

M.boopathi, GHSS Thuduppathi ,                     
 

1. றன்-ிக தரதுகரப்பு ன்நரல் ன்ண?  

 றன் ிக தரதுகரப்பு ன்தது இகம் பனம் றன் ிக 
தரிர்த்கணககப தரதுகரப்தரக ற  டத்தும் பநறபகநககபக் பகரண்ட 
எபே பரகுப்தரகும். 

 இக  ிக தரிரற்ந டடிக்கககபில் உள்ப தரதுகரப்பு றன்  ிக 
தரதுகரப்தரகும். 

2. யனும் இண்டு றன்-ிக தரதுகரப்பு அச்சுறுத்ல்கலப தட்டினறடுக.  

 கல் கசறவு  

 வு சறகப்பு  

 த மரசடிகள்  

 ீங்கறகக்கும் றல் அச்சுறுத்ல்கள்  

 தல் மசக றுக்கப்தடல் ரக்குல்கள்  

 கசதர் squatting 

 கடமதர கதமற / ட்டச்சுப்பதரநற 
3. சச்சலற்ந குநறீடு குநறரக்கம் தற்நற ழுதுக.  

 பதரது குநறடீு குநறரக்கம் ன்று அகக்கப்தடும் 

 பதரது குநறடீு ற்றும் ண்பகந சரன்நறழ்ககப தன்தடுத்துகறநது 

 RSA, DSS மதரன்ந பநறபகநககபப் தன்தடுத்தும் 

4. ண்பலநச் சரன்நறழ் தற்நற குநறப்பு லக.  

 எபேது பதரது குநறடீ்டின் உரிகக றபைதிக்க தன்தடுத்ப்தடும் எபே 

றன்ணட ஆம் ஆகும். 

  அனுப்புரின் அகடரபம் தற்நற கல்கள் அடங்கறிபேக்கும் 

 அங்கலகரிக்கப்தட்ட சரன்நபிப்பு அறகரரிகபரல் ங்கப்தடுகறன்நது. 

5. 3D தரதுகரப்பு ததரிர்த்லண பநறபலநகலப ிபக்கற ழுவும் 

 3D தரதுகரப்பு ன்தது இகத்றல்எபே தரதுகரப்தரண கட்டம் பசலுத்தும் 

உவும் பநறபகந ஆகும்.  

 தரிரற்ந தரதுகரப்தின் அபக அறகரிக்க VISA ஆல்  உபேரக்கப்தட்டது. 

 சரன்நபிப்பு ரறரி  3-கபங்ககப   உள்படக்கறது   

o பதறுர் கபம்    

o ங்குர் கபம்    

o இங்குன்க கபம்   
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5-Mark 

1. றன்-ிக தரதுகரப்தின் தரிரங்கள் தற்நற லதுக. 

 அங்கறகரம் :வு பனத்க அங்கறகரித்ல் 

 இபேப்பு : வு ரம் அல்னது ீக்கத்க டுத்ல்.  

 பலக: அகணத்து ர்த்கத் கல்ககபபம் என்நறகத்ல்.  

 இகசறத்ன்க: அங்கலகரிக்கப்தடர தர்கபிடறபேந்து க தரதுகரத்ல் 

 மர்க : அங்கலகரிக்கப்தடர வு ரற்நத்க டுத்ல்.  

 றுனறக்கப்தடரறபேத்ல்:உடன்தடிக்கக ீநரறபேத்ல் 
 

2. சச்சலர் குநறீடு குநறரக்கம் ற்றும் சச்சலற்நகுநறீடு குநறரக்கம் 

யறுதடரடுகலப ழுதுக. 

சச்சலர் குநறடீு குநறரக்கம் சச்சலற்நகுநறடீு குநறரக்கம் 

எம குநறடீ்கட தன்தடுத்ப்தடுகறநது. பவ்மறு குநறடீுககப 

தன்தடுத்ப்தடுகறநது 

மகம் றக அறகம்.  மகம் குகநவு 

உக அபவு  எம அபரணரக இபேக்கும் உகின் அபவு 

பவ்மநரணரகஇபேக்கும் 

DES, AES, RC4 மதரன்ந பநறபகநகள் RSA, ECC, DSA மதரன்ந பநறபகநகள் 

வுகலக்கு இகசறத்ன்கக 

ங்குகறநது. 

றுனறக்கப்தடரறபேத்ல் மதரன்ந 

ன்கககப ங்குகறநது. 

குநறடீுகபின் ண்ிக்கக 

அடுக்குகபில்அறகரிக்கறநது 

குநறடீுகபின் ண்ிக்கக 

மர்மகரட்டில்அறகரிக்கறநது 
 

3. குநறப்பு லக அ. ண்பலநச் சரன்நறழ்  ஆ. ண்பலநக் லகபரப்தம் 

 அ. ண்பலநச் சரன்நறழ்  : 

 எபே ண்பகநச் சரன்நறழ்   ன்தது எபேது பதரது குநறடீ்டின்  

உரிகக றபைதிக்க தன்தடுத்ப்தடும் எபே றன்ணட ஆம் ஆகும். 

 கடவுச்சலட்டு ற்றும் ஏட்டுணர் உரிம் மதரன்று  ண்பகந சரன்நறறன் 

தன்தரடும் உள்பது. 

 ண்பகந சரன்நறகக் மகரபேககில் சரன்நபிப்பு அறகரரி ிண்ப்தரரின் 

அகடரபத்க சரிதரர்ப்தரர். 

ஆ. ண்பலநக் லகபரப்தம் : 

 ண்பகநக் ககபரப்தம் ன்தது எபே குநறப்திட்ட றன்ணட ஆம். 

 பசய்ற அல்னது தரிர்த்கண ம்தகரணர ண சரிதரர்க்கப்தன்தடும் எபே 

அகப்பு ஆகும்.  

 ண்பகந ககபரப்தங்கள், அறகஅபவு தரதுகரப்பு ற்றும்   PKI  ண 

அகக்கப்தடும் எபே உனகபரி   றகன ஆகும்.     
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4. தரதுகரப்தரண றன்ணட தரிர்த்லண (SET) ற்றும் அன் பசல்தரடுகலப 

ிபக்குக. 

SET : 

 குநறப்தரக இகம் றரக கடன் அட்கட பனம் றன்ணட தம் 

பசலுத்ல்கலக்கரண தரதுகரப்பு பநறபகந ஆகும். 

 ண்பகநக் ககபரப்தம் ற்றும் தரிரற்ந ின் குநறரக்கம் ஆகறற்நறன் 

அடிப்தகடில் பசனரக்கப்தடுகறநது 

 SET பநறபலந பன்று தங்கபிப்தரபர்கலப  உள்படக்கறது: 

 ரடிக்ககரபர்,  

 ிற்தர் ற்றும்  

 ிற்தரின் ங்கற. 
 SET பநறபகநக   மயக்கர் பனம் ீட்க படிரது. 

 SET பலநல - பக்கற அம்சங்கள்  

 ின் இகசறத்ன்கக உறுற பசய்கறநது  

 கல்கபின் உண்கத் ன்கக உறுறப்தடுத் கல்பரகுப்பு 

பரறல் தட்தத்க தன்தடுத்துகறநது  

 இட்கட  ககபரப்தம் பரறல்தட்தத்க தன்தடுத்துகறநது.  

 

5. SSL ற்றும் அன் திக்யகரட்தரடுகலப ிபக்குக. 

 SSL ன்தது இக தரிரற்நங்ககபப் தரதுகரப்தற்கரகண எபே கனப்பு குநறரக்க 

பநறபகநஆகும் 

 பட்ஸ்மகப் றறுணம் SSL றகனக உபேரக்கறது.  

 SSL  2001 ல்   TLS  ன்று பதர் ரற்நம் பசய்ப்தட்டது  

திக்யகரட்தரடு 

 அகணத்து  உனரிகலம் SSL  பநறபகநக ஆரிக்கறநது 

 தன்தரட்டு அடுக்கு ற்றும் மதரக்குத்து அடுக்கு ஆகறற்றுக்கு இகடில் 

உள்ப வுகபின் தரதுகரப்கத உறுறப் தடுத்துகறநது. 

 எம பசல் உனற  http:// க்கு தறனரக https:// உடன் பரடங்குக 

உறுறப்தடுத்துது ட்டும. 

 “s” (secured) ன்தது, தரதுகரக்கப்தட்ட ன்று பதரபேள் தடுகறநது 

 

Lesson – 18  றன்ணட வு தரிரற்நம் 

1-Mark 

1. EDI ிரிரக்கம்  

அ) Electronic Details Information ஆ) Electronic Data Information  

இ) Electronic Data Interchange ஈ) Electronic Details Interchange  
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2. தின்பேணற்நறல் ர்த்கம், மதரக்குத்து, கரப்தடீு, ங்கற ற்றும் 

சுங்கதுகநகபில் கல் தரிரற்நத்றற்கு ண சர்மச அபில் அங்கலகரிக்கப்தட்ட 

றகனரண டிகப்பு து?  

அ) SSL  ஆ) SET  இ) FTP  ஈ) EDIFACT 

3. பல் பரறல் துகநக்கரண EDI றகன து?  

அ) TDCC ஆ) VISA இ) Master ஈ) ANSI  

4. UNSM ிரிரக்கம் ____  

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

இ) United Nations Standard message   ஈ) United Nations Service message  

5. தின்பேணற்றுள் து EDI வு தரிரற்ந டிம் அல்ன?  

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

6. EDI ன் ந்க ன்று அகக்கப்தடுதர் ரர்?  

அ) சரர்னஸ் தரமதஜ்  ஆ) ட்கறல்தர்ட் இ) தரஸ்கல்  ஈ) மற்கூநற பேம் இல்கன 

7. EDI அடிப்தகட றங்கள் 

அ) வுத் றகன  ஆ) பநறபலநகள்  

இ) (அ) ற்றும் (ஆ)   ஈ) (அ) ற்றும் (ஆ) இல்கன 

8. EDIFACT ிரிரக்கம்  

அ) EDI for Admissible Commercial Transport  

ஆ) EDI for Advisory Committee and Transport  

இ) EDI for Administration, Commerce and Transport  

ஈ) EDI for Admissible Commerce and Trade  

9. EDIFACT தறப்புகள்________ ன்றும் அகக்கப்தடுகறநது.  

அ) பசய்ற கககள் ஆ) துக பரகுறகள் 

இ) யகரப்தகங்கள் ஈ) மகரப்புகநகள் 

10. எற்கந EDIFACT பசய்றகபில் உள்ப லத்துக்கபின் ண்ிக்கக அ) 5 ஆ) 6 இ) 4 ஈ)3 

2 - Mark 

1. EDI லறு  

 EDI  ன்தது கரகறம் ற்ந ிகம் ஆகும் 

 ர்த்க றறுணங்கலக்கு இகடம றன்ணட ிக ஆங்ககப 
தரிரற்நம் பசய்க குநறக்கும் 

2. EDI பனம் தரிரற்நம் பசய்ப்தடும் சறன லக ிக ஆங்கலப தட்டினறடுக.  

 படனறரி குநறப்புகள்  

 ிகன தட்டில்கள்  

 பகரள்பல் ஆககள்  

 பசல்தரட்டு கககள் 
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3. EDI ின் ரன்கு பக்கறகூறுகள் ல?  

1. Standard document format  
2. Translator and Mapper  
3. Communication software  
4. Communication network 

4. EDIFACT யகரப்தகங்கள் ன்நரல் ன்ண?  

 EDIFACT தறப்புகள் மகரப்தகம் ன்று  அகக்கப்தடுகறன்நண.  

 புற பசய்ற பேடத்றற்கு இபேபகந றபேத்ற அகக்கப்தடும். (April-1, October-1) 

 EDIFACT மகரப்தகங்கள் D.18B  பதர்ககப பகரண்டுள்பண. 

5. EDI துலக்குழு தற்நற குநறப்பு லக. 

 சறக்கற்தரடு கரரக துகந சரர்ந் EDIFACT துக பரகுப்புகள் 

உபேரக்கப்தட்டுள்பண. 

 டுத்துக்கரட்டு: CEFIC – இசரண பரறல்துகந 

3-Mark 

1. VAN றரக EDI சறறுகுநறப்பு லக.  

 VAN றரக EDI ன்தது றப்பு கூட்டப்தட்ட EDI ஆகும்  

 பன்நரம் ப்பு மசக ங்குணர்கபின் ஆவு தரிரற்நம் பகரண்டது   

 கனகப்பு பரறல்தட்தத்றல் புதுப்தித்ல் மதரன்ந சறக்கல்ககப  ிர்க்க   
தன்தடுத்ப்தடும் 

2. EDI அடுக்குகலபப் தட்டினறடுக.  

 தன்தரட்டு அடுக்கு    

 ப்தரடுகள் அடுக்கு    

 இடரற்று அடுக்கு   

 தபே அடுக்கு   

3. UN/EDIFACT தற்நற குநறப்பு லக.  

 க்கறரடுகள் சகதின் மற்தரர்கின் கலழ் உபேரக்கப்தட்ட எபே சர்மச 

EDI றகனஆகும்.  

 1987 ல், UN/EDIFACT சர்மச ப்தடுத்லுக்கரண அகப்தரல் 

அங்கலகரிக்கப்தட்டது. 

 றன்ணட தரிரற்நத்றற்கரண றகரட்டுல்ககப பகரண்டது 

4. EDIFACT பசய்ற லககலப குநறப்பு லக.  

 EDIFACT இன் அடிப்தகட றகன கபேத்து UNSM ணப்தடும் சலரண கல் கூறுகள்  

 6 பதரி ஆங்கறன லத்துக்கபரல் குநறப்திடதடுகறநது 

 கல் கூறு UNH ல் பரடங்கற UNT ல் படிகடபம் 
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5. EDI திரிப்தரன்கள் தற்நற ழுதுக. 

 றறுத்ற்குநறகள் - EDIFACT வு திரிப்தரன்கபரக தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண. 

 டுத்துக்கரட்டு: UNA:+.? 

 பற்றுப்புள்பி ( . )   - சம் புள்பி 

5-Mark 

1. EDI லககள் ிபக்குக 

யடி EDI - பகணம்-பகணம்,  பரடர் ிக தரிர்த்கணகலக்கும் பதரபேந்தும். 

VAN றரக EDI - றப்புக் கூட்டப்தட்ட கனகப்பு றரக கடபதறும் 

FTP/VPN, SFTP, FTPS றரக EDI -  

இகம் அல்னது அகஇகம் அடிப்தகடில் EDI ஆங்ககப தரிரற்நம் 

பசய்து 

இலம் ற EDI - எபே உனரிக தன்தடுத்ற கடபதறுகறநது. 

லகப்யதசற ற EDI - EDI ஆங்ககப தரிரற்நம் பசய் தன்தடுத்ப்தடும் 

 

2. EDI ன்லகள் ரல? 

 இறுறப் தணர்கலக்கு மசகக மம்தடுத்துல்  

 உற்தத்றக அறகரித்ல்  

 திககள்குகநப்பு  

 தறனபிப்பு மங்ககப குகநத்ல்  

 ரணிக்கபசல்தரடுகள் 

 பசனவுகள்குகநப்பு  

 அகணத்து பரறல் ற்றும் ர்த்க கூட்டரபிககப எபேங்கறகத்ல்  

 பசல்தரட்டு றகனதற்நறகல் அபித்ல்  

 றற ிகறங்கள் மம்தடுத்துல்  

3. தல்யறு லகரண EDI லககலப ிபக்குக. 

EDIFACT யகரப்தகம்  :  

 EDIFACT தறப்புகள் மகரப்தகம் ன்று  அகக்கப்தடுகறன்நண.  

 புற பசய்ற பேடத்றற்கு இபேபகந றபேத்ற அகக்கப்தடும். (April-1, October-1) 

 EDIFACT மகரப்தகங்கள் D.18B  பதர்ககப பகரண்டுள்பண. 

EDIFACT துலத்பரகுப்பு    

 சறக்கற்தரடு கரரக துகந சரர்ந் EDIFACT துக பரகுப்புகள் 

உபேரக்கப்தட்டுள்பண.   

 டுத்துக்கரட்டு: CEFIC – இசரண பரறல்துகந 
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EDIFACT கல் கூறு (Message)  

 EDIFACT இன் அடிப்தகட றகன கபேத்து UNSM ணப்தடும் சலரண கல் கூறுகள் 

ஆகும். 

 கல் கூறுககப மசகத் கல்கள் ற்றும் வு தரிரற்நம் ண திரிக்கனரம். 

EDI தரிரற்நம்    

 தரிரற்நங்கள் ,   உகந ணவும் அகக்கப்தடுகறநது.  

 EDIFACT கட்டகப்தின் உர்ட்ட றகன தரிரற்நம் ஆகும்.  

 எபே தரிரற்நம் தன கல் கூறுககப பகரண்டிபேக்கும். 

EDIFACT திரிப்தரன்கள்    

 றறுத்ற்குநறகள் EDIFACT வு திரிப்தரன்கபரக தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண. 

 டுத்துக்கரட்டு: UNA:+.? „ 
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