தமி

கற்பித்த ல் பல்

டகங்களின் பங்கு

ைனவ இரா.மேனாகரன்
உதவிப்ேபராசிாிய , தமி த் ைற
பாரதிதாசன் பல்கைலக்கழக உ ப் க்கல்

ாி, கு

கணினி வழி தமி கற்பித்த ல் பல்
ஆராய

ற்ப கிற .

குறிப்பாக

ப

, ெபர ப

-621107

டகங்களின் பங்களிப்பிைன இக்கட் ைர

ஒ (Audio),

ஒளி(Visual),

படக்காட்சிகள்,

த யவற்ைறப் பயன்ப த் தைல இக்கட் ைர விளக்க ற்ப கிற . ெபா வாக
எல்ேலாரா
பயன்ப த்தப்ப
இலவச ெமன்ெபா ட்களின் வழியாக தமி
கற்பித்தைல எளிைமப்ப த்த இக்கட் ைர வழிகாட்ட
இன்ைறய உலக
திய
நம

திய அ
அ

காட்சி ஊடகங்களால்

கு ைறகள் ேதான்றியவ

கணினி பயன்பா
யன்

ல்

உள்ளன. அவற்றிற்ேகற்ப நா

யவ களாகிேறா . கல்வி கற்பித்த

அளப்பறிய . அதைனக் ெகா

ெப கி வ கின்றன. இைணயத்ேதாற்ற
ஏற்ப த்த

ழப்பட்டதாகு . கல்வி கற்பித்த

ண

கு ைறகைள மாற்ற ேவ

ைனகிற .

ேச க்கு

வைகக

ல்

பல்கிப்

கல்வி கற்பித்த ல் நிைலத் தன்ைமைய

வ கிற .

நிைலத்தன்ைம ஏற்ப

ேபா

திய

அவசியமாகிற . அவற்றில் ஒன்ேற பல்

திய வழி ைறகைள ைகயா

டகங்களின் பங்கு குறித்

தல்

அறிவதாகு .

கணினி ெசயற்பாட் யல் தள
கணினிையப் பயன்ப த் வதில்

ன்

க்கிய நிைலகள் உள்ளன.

1. வன்ெபா ள் ( hardware)
2. ெமன்ெபா ள் ( Software)
3. பயன்பாட் யல் ஊடக
இவற் ள் வன்ெபா ள் என்ப
கணினி
ெமன்மங்களாக

ெசயல்படத்
ெசயல்பட

( Applications)

கணினியின் உள்உ ப் க்கைளக் குறிப்பதாகு .
ேதைவயான
ெச தல்

நிகரன்கைள
ெமன்ெபா ட்

உ வாக்கி

அவற்ைற

பயன்பாடாகு .

இைவ

கணினியின் ெசயற்பாட் யல் பகுதிகளாகக் க தப்ப கின்றன.
கணினியின் ெசயற்களமாகப் பயன்ப
இடங்கேள பயன்பாட் யல் ஊடக
ஆகு . கணினிையப் பயன்ப த்த
அறி

ெகாள்

த ல் பயன்பாட் யல் ஊடகங்கைளப் பற்றி

தல் அவசியமாகிற . இைவ ஒ ெவா

இயக்கு தளத்திற்கு

(Operating System)

தனித்தனியாக

பலவற்றில்

பயன்ப த்

வ

ண

அைமக்கப்பட் ள்ளன.
கணினியின்

ெசயற்களமான

இவற்றில்

இக்கட் ைர

Microsoft

எ

நி வனத்தின் ெசயற்பாட் யல் பகுதிகள் எ த் க்ெகாள்ளப்ப கின்றன. இவற்றில்
குறிப்பிடத்தக்கைவ MS Word, MS excel, MS PowerPoint ேபான்ற MS office package
–கேள

வாாியான பயன்பாட் ல் உள்ளன. இவற்றில் பயன்ப த்தப்ப

வழிகேள எளிதில் பயன க
பல்
ெகா
ப
பல்

க்கான ாித

டக (multimedia)
பல் டக என்ப
டதாகு . இ

ைடயதாக(User friendly) க தப்ப கிற .

கணினி பயன்ப த் த ல்

விளக்கக்

ைடய கல்வி கற்பித்த

சு க்கு

மற் ெமா

காட்சி அைமப்பிைன

ைன

தன்ைமப்ப த் கிற .

க்கான உபகரணங்கைள இ

டகத்தின் வழியான கற்பித்த ல் ஒளி, ஒ

தி ப்

அப் றப்ப த்தி ள்ள .

காட்சிக

, அனிேமஷன்க

கற்பவைரத் தன்வசப்ப த்த அைமக்கப்ப கின்றன. இவற்ைறக் கற்பித்த

ல் எளிய

நிைல இங்கு எ த் ைரக்கப்ப கிற .
பல்

டகங்களில்

எளிய

ைறகளான

தல்நிைலயாகு . பல் டகங்களில்
ெமன்மங்களில் ஒ
அைமப்பிைனக்
பல்வைகயான
ெமன்ெபா ள்

ஒ

வ வங்கைள

சிறப்பாக

ஒன்றிைணக்க Multi track எ

ஒ வைகயான ஒ

ஒ (Audio)ையப்

ஒ
மிக சிறப்பிட
ெப கிற .
கட் ப்ப த் தல் மிக எளிதானதாக

ஒன்றிைணத்த

ெசயல்ப கிற .
பின்வ

adobe

பல்ேவ

Audition

எ

ஒ அைமப் க்கைள

பட எ த்தாளப்ப கிற .

அைமப்பிைனப் பயன்ப த்த

பயன்ப த்தப்ப கிற .

பயன்ப த் ல்

Single Track எ

பகுதி

ஒ ப்பயன்பாட் ல் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ள MS Word சு க்கு வழிகள்
பயன்ப கின்றன. எ த் க்காட்டாக Ctrl X –Cut, Ctrl V –Paste Ctrl C –copy, Ctrl Z –
Undo என்பன

ேபான்றவற்ைற

எ த் க்ெகாள்ளலா .

எளிய

key

வ வங்கள்

ேநர யாக ெதாிவதனால் பயன்ப த் த ல் எளிைமயாக அைமகிற . play, pause,
loop, continuous play, record, fast forward, rewind, zoom, zoomout,
Key-கள்
ேநர யாகத்
ெதாி
வ ண
ஒ ப்பயன்பாட் ன் எத்தைகய வ வ ேகாப் கைள
இய

ப யாக அைமக்கப்பட் ள்ள .

வழக்கமான சு க்கு வழிக

காட்சி ஊடக

வ வைமக்கப்பட் ள்ளன.
திற
மாற்றியைமக்க

திய ேகாப் கைளத் திறக்க மாற்றியைமக்க

டன் ேநர யான இடங்க

அைமப்பிைன ேதைவக்ேகற்ப மாற்ற
என்ப

100%zoom

காட்டப்ப கின்றன. ஒ

இதில் வசதிகள் ெச யப்பட் ள்ளன.

ேநர யாக ஒளிேயா

ெதாட

ெகாள்கிற

பல்ேவ

காட்சியைமப் க்கைள ஒன்றிைணத்தல் ஒளி,ஒ கைள ஒன்றிைணத்தல் பல்ேவ
உ வங்கைள ஏற்ப த் தல் அவற்றின் வழியாக நம
க த் க்கைள விளக்குதல்
என்பைவ கற்பித்த

ல் மிக

க்கிய இட

ெப கின்றன. அவற்றிற்கான எளிய

ெமன்மங்களாக MS Movie maker ஐக் குறிப்பிடலா
தனியாக

ஒ

வ வங்கைளத் தனியாக

இதில் ஒளி வ வங்கைளத்

பயன்ப த்தி Dubbing பணிகைள

எளிைமயாக ேமற்ெகாள்ளலா . வழக்கமாக ேநர க்காட்சிகளாகக் கிைடக்கு
படங்கைள அைவ எ த வைக ேகாப்பாக இ ப்பி
மாற்ங்கைள ேச க்க
படங்கைள
இைடயிைட
ஒட்ட
சு க்க
ேவகமாக
ஓடைவக்க
இ ெமன்ெபா ள் பயன்ப கிற . ஒ
ஒ கைள எளிைமயாக மாற்ற இய
வைகயான ஒ கைள

ேச த்

வ வங்கைளப் பிாித் க்காட் வதால் ேவ
கிற . ெதாி த படங்கைளக் காட்

வகுப்பைறைய ஒளி ஒ க்

டமாக மாற்ற

பல்ேவ
கிற .

ms word, ms excel, ms PowerPoint ேபான்ற ேபக்ேக கைளப் படங்களாக
மாற்ற
அவற் டன் ஒ
வ வங்கைள ேச த்
எளிய
ைறயிலான
அனிேமஷன்கைள
உ வாக்க
தற்ேபா
பல
திய
ெமன்மங்கள்
உ வாக்கப்பட் ள்ளன. I screen record ேபான்ற ெமன்மங்கள் கணினியில் உள்ளீ
ெச யப்ப

தகவல்கைள

ைகப்படமாகேவா
பல்

ேயா வ வில் பட

பி த் த்த கின்றன. இவற்ைற

ேயா படமாகேவா மாற்றிக் ெகாள்ளலா .

டகத்தின் மிக சிற த பைடப்பாக இன்

ஆகு . தற்ேபாைதய நிைலயில் மாயா எ

க தப்ப வ

பிளா

அனிேமஷன்

வைக அனிேமஷனில்

சிறப்பாகப் பயன்ப த்தப்ப கிற .
உ வங்களில் ெச யப்ப
வ வில் ேநாக்கு

ைறக

மாற்றங்க

அவற்ைற இ பட்ைட , ப்பட்ைட

ெப கி வ கின்றன. இவற்ைற அறி

ெகாள்ளேல

இன்ைறய தமி கற்பித்த க்கான சவாலாக உள்ளன.
நிைறவாக
தமி கற்பித்த ல் திய வைககளான ெமன்ெபா ட்கைளப் பயன்ப த்தி தமி
கற்பிக்க ெச த ல் பல் டகத்தின் பங்களிப் மிகுதியாக காணப்ப கிற . பக்க
வைரயைற க தி கற்பித்த ல் ஒ வ வங்கைள எ ட் ெச
வைகயில் அெடாப்
ஆ ஷன் எ
ெமன்ெபா ைளப் பயன்ப த்
அறி க
இக்கட் ைரயில்
அைமகிற . ேம
விேமக்க எ

ஒளி வ வங்களில் பயன நட்பினதாக உள்ள ைமக்ேராசாப்ட்
ெமன்ெபா
இக்கட் ைரயில் பயன்ப த் த ல் எளிய

வ வங்கைளக் ைகயா

வ

சுட் க்காட்டப்பட் ள்ள .

