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      = tpj;aghujp nkl;hpf;Nky;epiyg;gs;sp 
         rf;fuhk;ghisak;> mfuk;(mQ;ry;)> vyr;rpg;ghisak;> 
          jpUr;nrq;NfhL(tl;lk;)> ehkf;fy; (khtl;lk;)-637 202. 
        miyNgrp : 99655-31727> 94432-31727, 99655-35967 

 

 

     இண்டாம் இடடப்பருலத்தேர்வு-2019 
 லிடடக்குமிப்பு 

tFg;G:   XII                     07.11.2019     

ghlk; :  கணினி பன்பாடுகள்                  kjpg;ngz;fள்:  50 

 

லினா. 
எண் 

பகுேி-அ 
kjpg;ngz;fள் 

1 a) டிம் பர்ர்ஸ் லீ 1 

2 c) Unshielded twisted pair 1 

3 d) RJ 45 1 

4 b) OPNET 1 

5 c) 2 1 

6 c) 11 நார்ச் 2000-9th அக்ட ார் 2002 1 

7 c) 4, 3, 1, 2 1 

8 c) ண்பற திப்க தங்கள் 1 

9 b) Blog 1 

10 b)  றகப்டசி னன்ாடுகள் 1 

லினா. 
எண் 

 
பகுேி-ஆ 

kjpg;ngz;fள்  

1 

 USB (Universal Serial Bus) ய ம் யிறசப்றக , சுட்டி நற்றும் ி 

புச் சாதங்கற கணிிப ன் இறணக்கப் 

னன்டுத்தப்டுகிது. 

 றநக்டபா USB ன்து பநாறல் சாதங்கற இறணப்தற்குப் 

னன்டுத்தப்டும். USB இன் சிின திப்ாகும். 

1 
 

1 

2 

 ஈத்தர்பட் பதா ர்ி ன்து ஈதர்பட்  அட்ற னின் ஒரு திவுப் 

(opening) குதினாகும். இது ஈத்தர்பட் ய த்தின் RJ45 இறணப்ிறன 

ற்கிது. இது RJ45 ஜாக் ன்றும் அறமக்கப்டுகிது.  
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3 

 சிபடட் ரில் பக்கின பயினடீு ட்டபஸ் டகாப்பு ஆகும். ட்டபஸ் 

டகாப்பு சிபடட் ரின்  ஒவ்பயாரு பசனறபம் டசநிக்கிது. 

அறத ரிடசாதறக்காக ின்ர் னன்டுத்த படிபம். 

2 

4 

 திந்த ப பநன்பாருள் ன்து பநன்பாருின் 

பக்குிபறறன னன்டுத்த அல்து நாற்ம் பசய்ன னர் 

நற்றும் ி ிபருக்கு யாய்ப்பு யமங்கும் பறனாகும். 

 திந்த ப பநன்பாருள் (Open Source Software) யித ிபல் 

உருயாக்குயர்கின் ங்கிப்ா ல் யர்ச்சினற  கிது.  

1 
 
 
 
 

1 

5 

Dotcom குிறி :Dotcom குநிமி, சுநார் 1995 நற்றும் 2000 ற்கு இற டன Dotcom 

ிறுயங்கின் ஒரு யபாற்று நிதநிஞ்சின  யர்ச்சி (நிதநிஞ்சின 

அனுநாம்) ஆகும். டநலும் இது இறணனத்தின் னன்ாடு நற்றும்  

தகயறநப்பு ஆகினயற்ின் அதீத யர்ச்சி காகட் ம் ஆகும்.  

Dotcom வலடிப்பு : NASDAQ - கூட்டுப் ங்குச் சந்றத குின ீாது 5046.86 

ிருந்து 1114.11 ஆகச் சரிந்தது. இது புகழ்பற்  Dotcom பிவு அல்து 

Dotcom பயடிப்பு  அினப்டுகிது. 

2 

6 

ஒரு ிறுயம் தது டயறனின் ஒரு குதிறன பசய்ன நற்பாரு 

ிறுயத்றத ணினநர்த்திால் , அது புத்திடீ் ம் ன்று 
அறமக்கப்டுகிது. 

2 

7 
 
 

ின்-வோறில் ின்-லணிகம் 

நின் பதாமில் அதன் ஒவ்பயாரு 

உள் நற்றும் பயி ிறுய 

 யடிக்றககா பப் 

பாருட்கள் பகாள்பதல், 

யிற்ற , ிதி, உற்த்தி, 
நற்றும் டச்சுயார்த்றத டான் 

அறத்திற்கும் பற்ிலும் 

இறணனத்றதச் சார்ந்துள்து. 

நின்-யணிகம் ன்து நின்-பதாமிின் 

ஒரு உட்ிரிவு ன்றத அினாம். 

நின்-யணிகம் இறணனம் பம் 

ற பறும் யர்த்தக ரியர்த்தற 

ஆகும். 

 

2 

லினா. 
எண் 

பகுேி-இ 
kjpg;ngz;fள் 

1 

 RJ45 ஈத்தர்பட் இறணப்ி ஒரு சிின ிாஸ்டிக் cube ஆகும், 

இதில் கம்ிகள் இறணக்கப்ட்டு இறணனத் பதா ர்ற ற்டுத்த 

தனார் பசய்னப்டுகிது.  

 RJ45 இறணப்ி ஒரு பதாறடசி ஜாக் (Jack) டாடய 

டதாற்நிக்கிது. ஆால் இது அயில் சற்று பரினது. 

  RJ45 இல் “RJ” ன்து Registered Jack நற்றும் “45” ன்து ய த்தின் 

இற பகத்தபத்றத குிக்கிது. 

1 
 
 

1 
 

1 

2 

 ஒரு ய ம் இபண்டு  சாதங்கற ஒன்டாப ான்று டபடினாக  

இறணத்தால் அது பூஜ்ன டநா ம் ப்டுகிது.  

 ஈத்தர்பட் கிபாஸ் ஓயர் ய ம் பூஜ்ன டநா ம் ய ங்களுக்கு ஒரு 

உதாபணநாகும். இது இரு கணிிகள் அல்து ஒடப யறகனிா 

இபண்டு யறனறநப்பு  சாதங்கற இறணக்கப்  

னன்டுத்தப்டுகிது. 
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3 

 இது இா டாக்க நற் இயச பநன்பாருள் அறநப்பு (Non Profit 

Free Software Foundation) பதரியித்த ான்கு தத்துயங்கற  

அடிப்ற னாக பகாண்டுள்து.  

 இந்த ான்கு யசதிகள் னர்  தங்கது யிருப்ம் டால் 
பநன்பாருற னன்டுத்த உரிறந அிக்கிது.  

 இயச பநன்பாருள் ன்து னர்  ந்தயித பசவுநின்ி 
தபயிக்கம் பசய்து னன்டுத்தக் கூடின திபரிறந 

பநன்பாருள். வ்யாபானினும் அதன் பக்குிபறறன நாற் 

படினாது   

 
3 

4 

 பன்ாயது அற றகப்டசி பதாமில்நுட்ங்கால் பகாண்டு 

யபப்ட் து. இது ிகழ் டபம் நற்றும் டதறய அடிப்ற னில் (on-

demand) றகப்டசி சாதங்கள் பம் னர்கற இறணக்கிது. 

 குிப்ிட்  இருப்ி ம் சார்ந்த பதாகுக்கப்ட்  தகயறச் 
சரினாகத் திறப னி , தகயல்கள், டப அடிப்ற னில் 

நட்டுநல்ாநல் புயினினல் ஆனத் பதாறவுகள் (geographic 

coordinates) பபம் யடிகட் ப்டுகிது.  

 யற 3.0 ன் தம், பசனற்றக நுண்ணிவு, Semantic Web, generic 

Database டான்றய அ ங்கின திர்கா இறணனத்தின் ல்டயறு 

ண்புகறச் சுருக்கநாகத் பதாகுத்திக்கிது. 

 
 

3 
 

5 

 NS2  

 OPEN NMS 

 Ubuntu  

 MySQL 

 PDF Creator 

 Open Office 

 7zip GNUCASH and etc.  

3 
 

6 
 
 
 
 
 

 B2B நின்-யணிகத்தில், இறணனத்தின் பம்  ல்டயறு யணிக 

ிறுயங்களுக்கு இற டன  யர்த்தக ரிநாற்ங்கள் 

ற பறுகின்.  

 புத்திடீ் ம் (out-sourcing) நற்றும் பயி-புத்திடீ் ம் (off-

shoring) ஆகினறய பாதுயாக  B2B நின்-யணிகத்து ன் 

பதா ர்புற னது.  

3 

7  
நின்-யணிகம் ன்து கணிப்பாி யறனறநப்புகள்  யமினாகப் 

பாருட்கள், டசறயகள் அல்து தகயல்கற யாங்கும் அல்து யிற்கும் 

யமிபற ஆகும். 

3 

லினா. 
எண் 

பகுேி-ஈ 
kjpg;ngz;fள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

பேிவு வெய்ப்பட்ட ஜாக்குகள்:  

பாதுயாக RJ ன்று அறமக்கப்டும் Registered Jack ன்து 

யறனறநப்பு ய நி ல் , யனரிங் நற்றும் ஜாக் கட்டுநாத்திற்கா க 

னன்டுத்தப்டும் யறனறநப்பு இற பகநாகும்.  

இதன் பதன்றநனா  பசனல்ாடு ல்டயறு தபவு  சாதங்கறபம் 

பதாறத்பதா ர்பு சாதங்கறபம் இறணப்து ஆகும்.  

RJ-11, RJ-45, RJ 21, நற்றும் RJ-28 ஆகினறய னன்ாட்டில் உள் சி 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.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/


 

= tpj;aghujp nkl;hpf; Nky;epiyg;gs;sp ;    Page 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

புகழ்பற் Registered Jack ஆகும்.  

RJ-11:  

இது திவுபசய்னப்ட்  ஜாக்கின் நிகவும் ிபநா யீ யடியநாகும். 

இது யடீு நற்றும் அலுயங்கில் பதாறடசி இறணப்ிற்குப்  

னன்டுத்தப்டுகிது.  

RJ-14 ற்றும் RJ-61:  

RJ-14 ன்து RJ-11 டான்று பதாறடசி  இறணப்ில் 
னன்டுத்தப்டுகிது. இதிலும் 6 ஊசிகட னன்டுத்தப்டுகின். 

ஆால் RJ-61 ட்டு ஊசிகற பகாண்டிருக்கும் . இந்த RJ-61 நாடுார் 8 

(Modular) இறணப்ானு ன் கூடின  பறுக்கிறண கம்ிகற 
னன்டுத்துகிது.  

RJ-21:  

இந்த இறணப்ான் ஒரு பறனில் 25 ஊசிகளும் அடுத்த பறனில் 25 

ஊசிகளுநாக பநாத்தம்  50 ஊசிகறக் பகாண்டுள்து . இது சாம்ப் 
(Champ) இறணப்ி அல்து ஆம்டால் (Amphenol) இறணப்ி வும் 

அறமக்கப்டுகிது. Amphenol ன்து இறணப்ி உற்த்தி ிறுயம் 

ஆகும்.  
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(அல்யது) 

1. இறணப்பு ய ம் (Patch Cable) 

2. RJ45 இறணப்ி (RJ45 Connector) 

3. ஈத்தர்பட் பதா ர்ி (Ethernet Port) 

4. கிரிம்ிங் கருயி (Crimping Tool) 

இடணப்பு லடம் ( முறுக்கப்பட்ட இடண கம்பிகள் ): 

 இந்த ய ங்கள் பாதுயாக ட்டு பயவ்டயறு யண்ணங்கில் 

தனாரிக்கப்டுகின். அறயகில் ான்கு தி  (Solid) ிங்கள், 

நற்றய டகாடி ப்ட் றய (Striped).  

 ச்றச , பயள்ற -ச்றச , ஆபஞ்சு, பயள்ற -ஆபஞ்சு, ீம், 

பயள்ற - ீம், ழுப்பு நற்றும் பயள்ற –ழுப்பு ஆகினறய 

அந்த ட்டு யண்ணங்கள் ஆகும்.  

RJ45 இடணப்பி (RJ45 Connector): 

 RJ45 ஈத்தர்பட் இறணப்ி ஒரு சிின ிாஸ்டிக்  cube ஆகும், 

இதில் கம்ிகள் இறணக்கப்ட்டு இறணனத்பதா ர்ற ற்டுத்த 

தனார் பசய்னப்டுகிது.  

 RJ45 இறணப்ி ஒரு பதாறடசி ஜாக் (Jack) டாடய 

டதாற்நிக்கிது. ஆால் இது அயில் சற்று பரினது. RJ45 இல் 
“RJ” ன்து Registered Jack நற்றும் “45” ன்து ய த்தின் 

இற பகத் தபத்றத குிக்கிது.  

ஈத்ேர்வெட் வோடர்பி (Ethernet Port): 

 ஈத்தர்பட் பதா ர்ி ன்து ஈதர்பட் அட்ற  னின் ஒரு திவுப் 

(opening) குதினாகும். இது ஈத்தர்பட் ய த்தின் RJ45 

இறணப்ிறன ற்கிது. இது RJ45 ஜாக் ன்றும் அறமக்கப்டுகிது.  

கிரிம்பிங் கருலி (Crimping Tool) :  

 crimping கருயி ன்து  ய த்து ன் ஈத்தர்பட் 
இறணப்ிறன இறணக்கப் னன்டும் ஒரு  கருயி ஆகும்.  

 Crimping கருயி இபண்டு ஈத்தர்பட் பதா ர்ி அச்சு ன் கூடின 

றகப்ிடி பகாண்  ஒரு சிின பயட்டும் கருயிறன டான்து.  
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2 

 jpwe;j %y nkd;nghUs; jdp cupk nkd;nghUs; 

1. gyuJ $l;L Kaw;rpapy; 
cUthf;fg;gl;L midtUk; 
,ytrkhf mZff; $bajhf 
cs;sJ. 

jdpegu; my;yJ 
epWtdj;jpw;Fr; 
nrhe;jkhdJ. 

2. ,t;tif nkd;nghUspd; 
%yf;Fwpiaia gadu; kw;Wk; 
gpwepuyu; ,ytrkhf 
gad;gLj;j> %yFwpKiwapy; 
khw;wk; nra;a mDkjpf;fpwJ. 

,t;tif nkd;nghUis 
cUthf;Fgtu; epuypd; 
FwpKiwia gadu; kw;Wk; 
gpwepuyu; ghu;f;f my;yJ 
khw;w mDkjpg;gjpy;iy. 

3 Gjpa nkd;nghUis 
cUthf;Fk;> epuiy vLj;Jf; 
nfhs;s KbAk;. 

Gjpa nkd;nghUis 
cUthf;Fk;> ep;uiy vLj;Jf; 
nfhs;s ,ayhJ. 

4 gp;wepuyu;fisAk;> jpwikahd 
gadhsu;fisAk; ,yf;fhff; 
nfhz;L jahupf;fg;gl;lJ. 

midj;J gadu;fisAk; 
,yf;fhff; nfhz;L 
jahupf;fg;gl;lJ. 

5 vLj;Jf;fhl;L: Android, Firefox 

etc. 

vLj;Jf;fhl;L: Windows, 

MacOS. 
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(அல்யது) 

 யித திந்த ப பநன் பாருள்கள் உள். டய நக்குப் 

பாருத்தநா பநன் பாருற டதர்ந்பதடுத்து னன்டுத்த 

படிபம்.  

 பநன்பாருின் அறத்து யசதிகறபம் ந்தயித பசவும், 

கட்டுப்ாடும் இன்ி னன்டுத்த  படிபம்.  

 நது திட் ம்/கருத்துக்கற குழுயி ம் கிர்ந்து பகாள்வும், 

குிபறகற ழுதி அறத ரி ம் கிபவும் படிபம்.  

 குழுயில் உள் பது ிபல் ழுதும் உத்திகற அின படியதால் 

நது  ிபல் ழுதும் திற யர்த்துக் பகாள் படிபம்.  

 திந்த ப பநன்பாருில் உள் குிபறகள் ஆர்யத்து ன் 

இறணந்த   ிபர்கள் பம் உருயாக்கப் டுகின். 

டய ாம் ிபில் டதனும் ிறம இருப்தாகத் பதரியித்தால் 

அது குழுயில் உள் பால் யிறபயாக சரி பசய்னப்டும்.  

 ாம் திந்த ப பநன்பாருில் நாற்ம் பசய்ன படியதால் 

நக்குத் டதறயனா யசதிறன பநன்பாருில் டசர்த்துக் 

பகாள் படிபம்.  

  திந்த ப பநன் பாருள்கள் னர் னன் டுத்த 

ிதாறய . 
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(அல்யது) 

1.ின்-ஏய லடயத்ேரம் (Auction site): ன்து இறணனத்தில் 

பாருட்கற  ம் பம் யிற்க உதவும் ஒரு யறக யறத்தம் ஆகும். 

டநலும் இது ஒவ்பயாரு யிற்றனிிருந்தும் யிற்ற தபறகப் 

(commission) பறும். எடுத்துக்காட் டு: https://www.ebay.com/ 

2.போடக லிரம்ப ேரம் (Banner advertisement site): ி 

ிறுயங்கின் யிம்பங்கற தது யறப்க்க ங்கில் 

காட்சிப்டுத்துகிது, அதன்பம் யருயாய் ஈட் வும் பசய்கிது.   

3.எண்முடம பேிப்பக ேரங்கள் (Digital Publishing sites):இறணனத்தில் 

நின்-புத்தகங்கள் அல்து நின்-சஞ்சிறக கறத்  திம் ப் 

திப்ிக்கிார்கள். யிம்பம், யிற்ற டான்  யமிகில் அயர்கள் 

ாம் ஈட்டுகிார்கள். https://wordpress.org/  

4. ெிகழ்ெிடய லணிக லராகத் ேரம் (Online Shopping Mall):  நின்-

யணிக யணிகர்கற ஒடப இறணனதத்தில் ஒன்ாக ஒருங்கிறணன 

அனுநதிக்கிது.  
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