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கணிணியிய ல் ேநர்ெபயர்ப் ச் ெசாற்க ம் 
 ஒ ெபயர்ப் ச் ெசாற்க ம் 

      
அறிவியல் ைறகைளப் ாிய ைவப்பதற்கும் அறிந்  ெகாள்வதற்கும் ைகயாளப்ப ம் 
கைலச்ெசாற்கள் தன்-விளக்கமா ம் எளிைமயா ம் அைமய ேவண் ம். அவ்வா  இல்லாச் 
சூழ ல், தவறாகப் ாிந்  ெகாள்ளேவா விளங்காமல் குழப்பம் அைடயேவா வாய்ப் கள் 
ஏற்ப கின்றன. எனேவ, விைரந்  வள ம் கணிணியிய ல் ைறவளர்ச்சிக்ேகற்ற 
கைலச்ெசால் ெப க்க ம் அைமய ேவண் ம். இத்தைகய கைலச் ெசால்ெப க்கத்திற்குத் 
தைடயாக இ ப்ப  ெசால்ைலப் ாிந்  ெகாண்  பைடக்காமல், ‘ெசால் க்குச் ெசால்’ 
என்ற ேநர் ைறயில் ஆக்கப்ப ம் கைலச்ெசாற்க ம் தமிழ்ச் ெசாற்கைளக் ைகயாளாமல் 
ஒ ெபயர்ப் ச் ெசாற்களாக லச் ெசாற்கைளக் ைகயாள மாகும். இவற்ைற உணர்ந் , 

த்தம் க் கைலச்ெசாற்கைள நா ம் உ வாக்க ம், உ வாக்கப்பட்ட கைலச் 
ெசாற்கைளப் பயன்ப த்த ம் நாம் ன்வர ேவண் ம். கைலச் ெசாற்கள் 
சு ங்கியனவாக ம், அவற்றின் அ ப்பைடயில் ேம ம் திய கைலச் ெசாற்கைள ஆக்க 
வாயிலாக ம் அைமய ேவண் ம்.  

 
அ. ேபாக்கும் ேநாக்கும் 

 
கணிணியிய ல் அைம ம் கைலச் ெசாற்கைளப் பின்வ மா  பகுக்கலாம்: 
1. ெப ம்பான்ைமயர் தமிழில் ைகயா ம் ெசாற்கள்: சான்றாக, ெப ம்பான்ைமயர் 

‘ேகாப் ’ என்ேற எ தி வந்தா ம், சி பான்ைமயர் ‘Lைபல்’ என்ேற குறிப்பி வ . 
2. சி பான்ைமயர் தமிழில் ைகயா ம் ெசாற்கள்: சான்றாக ‘இண்டர்ெநட்’ எனப் 

ெப ம்பான்ைமயரா ம், ‘இைணயம்’ எனச் சி பான்ைமயரா ம் ைகயாளப்ப வ . 
3. ஆங்கிலத் தைலப்ெப த் ச் ெசாற்கைளேய ைகயா தல். சான் :  RAM, ROM 
4. அைனத் த் தரப்பின ம் ஆங்கிலச் ெசாற்கைளேய ைகயா தல். modem  - ேமாடம் 

எனல். சிலர் ஆங்கிலச்ெசாற்கைளேய - ஆங்கில வாிவ வங்கைளக் ெகாண்ேட - 
தமிழ்க் கட் ைரயில் பயன்ப த்தல்.சான் : “Syntax error என்ப  எளிதான தவ ; 
Semantic error என்ப  க ைமயான தவறாகும்." என ஆங்கிலச் ெசாற்கைள 
அவ்வாேற ைகயாண் ள்ளைம. (இவற்ைற, ைறேய ‘அைம த்தவ ’, ‘ெபா ள் 
தவ ’ எனக் குறிப்பிட் க்கலாம்.)  

5. ஒவ்ெவா வர் ஒவ்ெவா  வைகயாகக் ைகயா தல். சில ேநரங்களில் ஒ வேர 
ெவவ்ேவ  வைகயாகக் ைகயா ம் ேநர் ம் உள்ள . சான்றாகக், ‘கம்ப் ட்டர்’ 
என்பதற்குக் கணிப்ெபாறி, கணிணி, கணினி, கணணி, கணிப்பான், கணிப்ெபாறி 
இயந்திரம் என ெவவ்ேவ  வைகயாகக் ைகயாளல். இவற்ைறத் தைலப்பில் ஒ  
வைகயாக ம், உள்ளடக்கங்களில் ேவ வைகயாக ம் ைகயா தல். அேதேபால், ஒத்த 
ெபா ைடயதாய் ெவவ்ேவ  ெசாற்கைளப் பயன்ப த்தல். சான்றாக, home 
என்பதற்கு, , கப் , மைன, இல்லம், தைலவாயில் என்பன ேபான்  பல 
வைகயாகக் ைகயா தல். நைட ைறக்கு நல்லெசாற்கள் வந் விட்டபின் ம் 
ெகாச்ைசயாகக் ைகயா தல். 

6. சு ங்கிய கைலச்ெசால்லாக இல்லாமல், விளக்கச் ெசாற்ெறாடராகக் ைகயா தல். 
எ.கா.: debugging aids - பிைழ நீக்க உத ம் ெபா ள்கள் - பிைழ நீக்குதவி என்  
ெசால்லலாம். bootstrap input program - கணணி உயிர்ப் ட்( )டல்,  உள்ளீட்  
திட்ட நிரல் - ெதாடக்கத் தர  நிகழி என்  ெசால்லலாம். இ ப்பி ம் (தமிழில் 



 2 

எ தினால்தாேன சு க்கம், விாி  என்ெறல்லாம் சூழல் ஏற்ப ம்;) ெபா வாக 
ஆங்கிலச் ெசாற்கைளேய ைகயா ம் ேபாக்கு காணப்ப வதால், இவற்றிற்கான 
வாய்ப்  குைறவாகேவ காணப்ப கின்றன. ஆனால், தமிழில் அைமந்தனவற் ள் பல 
ேம ம் எளிைமயாக ம் சு க்கமாக ம் அைமதேல நன் .  

7. ெபா ள்விளக்கமான கைலச்ெசால்ைலக் ைகயாளாமல், ேந க்குேநர் ெமாழி 
ெபயர்த் க் ைகயா தல். mouse என்றால் சுண்ெட  என்ப  ேபான்றைவ. 

8. தவறான ெசால்லாக்கத்ைதக் ைகயா தல். எ.கா.: barcode –சட்டக் கு உக்குறி; bar 
என்றால் சட்டம் என bar council  என்ற ைறயில் எண்ணியி ந்தா ம், frame 
என்  ெபா ள் ெகாண் ந்தா ம் தவ தான். (பட்ைடக்குறி என்  ெசால்லலாேம!) 

9. ஒ  ெசால்ேல ெவவ்ேவ  ெபா ள்களில் ைகயாளப்ப தல். எ.கா.: அைடயாளம் 
அல்ல  சின்னம் என்ேற symbol, logo, icon ஆகிய ெசாற்கைளக் குறித்தல். தனித் 
தனிச் ெசால்லாக ைறேய குறியீ , த்திைர, குறி  எனலாம். 

10. பிற அறிவியல் ைறகைளக் ைகயா தல். எ த் க்காட்டாக, எண்- மதிப் கள் 
கணக்குத் ைறயில் ைகயாளப்ப கின்றன. இங்கும் ைகயாளப்ப கின்றன. ஆனால், 
அங்கும் தமிழ் இல்ைல; இங்கும் தமிழ் இல்ைல. பிற அறிவியல் ைறகளில் 
தமிழ்க்கைலச்ெசாற்கைளக் ைகயாண் ந்தால், அவற்ைறேய இத் ைறயி ம் 
ைகயா வேத ஏற்ற ைறயாகும்.  

   
ேமற்குறித்த ஒவ்ெவா  வைகப்பாட் ம், கணிணிக் கைலச்ெசாற்கைள ஆராய்தல் 
இன்ைறய அ ப்பைடத் ேதைவயாகும். எனி ம் நாம், இங்கு ேநர்ெபயர்ப் ச் 
ெசாற்கைள ம் ஒ ெபயர்ப் ச் ெசாற்கைள ம் பற்றி மட் ம் பார்ப்ேபாம். 
இவற் க்கு ன்னதாகச் ெசால்லாக்க ெநறி ைறகள் குறித் க் க த்தில் ெகாள்ள 
ேவண் ம். எந்த ஒ  ெசால் க்கும் தனிப்பட்ட ைறயில் ெபா ள் இல்ைல. அச்ெசால் 
பயன்ப ம் இடத்திற்ேகற்பத்தான் அச்ெசால் க்குப் ெபா ள் உண்டாகிற . ெசால் என்ப  
ெபா ைளச் சுமந்  ெசல் ம் ஊர்திதான். ஊர்தியில் நீர் ெகாண்  ேபாகும் ெபா  
நீர்ஊர்தியாக ம், பால் ெகாண்  ேபாகும் ெபா  பால்ஊர்தியாக ம், ேவ  
எப்ெபா ேள ம் ெகாண்  ெசல் ம் ெபா  அப்ெபா ைளச் சுமந்  ெசல் ம் 
ஊர்தியாக ம் அைழக்கப்ப வேத நைட ைறயாகும். இைவேபான் , குறிப்பிட்ட சூழ ல் 
எந்த ஒ  ெபா ைள ெவளிப்ப த் கிறேதா அ தான் அந்த இடத்தில் அந்தச் ெசால் ன் 
ெபா ளாகிற . அந்தச்ெசால்ேல ேவ  இடத்தில் ேவ  ெபா ைள விளக்கும்ெபா  
ெசால் ன் ெபா ள் ேவறாகின்ற . நீர், தான் இ க்கும் இடத்திற்ேகற்ற வ ைவப் 
ெப வ ேபான் , ெசால் ம் இடத்திற்ேகற்ற உ ைவ ம் வனப்ைப ம் ெப கிற  
எனலாம். இதைனேய பின்வ மா ம் ெசால்லலாம். விறகு ஏற்றிச் ெசல் ம் ெபா  
விறகுவண்  என அைழக்கப்ப வ  ேபால் அேத வண்  காி ஏற்றிச் ெசல் ம்ெபா  
காிவண்  எனப்ப ம். காலமாற்றத்தில் விறகுக்கும் காிக்குமான ேதைவ குைறந்  அேத 
வண்  எாி உ ைளைய ஏற்றிச் ெசன்றால் எாிஉ ைள வண்  எனப்ப ம். 
பயன்பாட் ற்கு ஏற்ப வண் யின் ெபயர் மா வ  ேபால், ெசால் ம் அதன் 
பயன்பாட் க் காலத்திற்கு ஏற்பப் ெபா ள்மாற்றம் அைடகிற . எனேவ, இ தான் 
இச்ெசால் க்குப் ெபா ள் என் ம் பி வாதம் இன்றிச் சூழ க்ேகற்ற ெபா ள் 
விளக்கத்ைதக் ெகாள்வ தான் சாி. குறிப்பிட்ட பயன்பாட் ற்ெகன ஊர்திைய 
வ வைமத் ப் பயன்ப த்திய பின் அப்பயன்பாட் ற்கு மட் ேம பயன்ப த் வ  ேபால், 
குறிப்பிட்ட பயன்பாட் ல் ெசால்லாட்சிைய வகுத்த பின்  அேத ெபா ளிேலேய 
ைகயாளாமல் அ க்க  ெபா ைள மாற்றிக் ைகயா வ ம் தவறாகும். 
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தமிழ் ஆர்வலரான கட் ைரயாளர் சிலர், தத்தம் பைடப் களில் நல்ல தமிழ்ச் ெசாற்கைளக் 
ைகயாண்  வாி ம்,  கணிணித்தமிழ் அறிஞர் சிலர் நல்ல தமிழ்ச் ெசாற்கைளத் ெதாகுத்  
அகராதியில் வழங்கியி ப்பி ம்,  அவற்ைற அறி ம் ேத தல் ேவட்ைகயின்றி ம், 
அல்ல  அறிந்தா ம், அத் தமிழ்ச்ெசாற்கைளப் பயன்ப த்த ேவண் ம் என்ற கடப்பாட்  
உணர்  இல்லாம ம், கணிணித் ைறயினர் ஆங்கிலச் ெசாற்கைளேய ைகயாண்  
கணித்தமிழ் வளர்ச்சிக்குத் தைடயாக இ க்கின்றனர். கணிணியறிைவத் தமிழில் அறி கம் 
ெசய்ய ேவண் ம் என்  சில இதழ்கள் தமிழில் நடத்தப்ப கின்றன. எனி ம் சிலவற்றின் 
ேநாக்கம் ‘ ைறேதா ம் ைறேதா ம் தமி க்குத் ெதாண்  ெசய்ய ேவண் ம்’ என்பதா? 
அல்ல  தமிழ்வழிக் கணிணித் ைறையப் ாிந்  ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம் 
ஆர்வலர்களிடம் பணம் பறிப்பதா? எனத் ெதாியவில்ைல. ‘தமிழ்ப்ப த்தல் ேதைவயா?’ 
என் ம் தைலப்பில் ெவளிவந்த பின்வ ம் ஆசிாிய ைரையப் பா ங்கள்!  
 
‘எங்கும் தமிழ்! எதி ம் தமிழ்! இைத ெமய்ப்பிக்கும் யற்சியில் நாம் ஒன்றிைணந்  
ெசயல்பட் க் ெகாண் க்கிேறாம். ஆனால் ஆர்வமிகுதியில் தமிைழத் 
ெதாழில் ட்பத்திற்குள் குத்த யற்சிக்கும் சிலர  நடவ க்ைககள் ேக க்கூத்தாக 
மாறி ள்ள  ேவதைன யளிக்கிற . ஆர்குட் தளம், விக்கிபீ யா, ேவர் பிரசு ேபான்ற 
பயனர்களின் அன்றாடவாழ்வில் அங்கமாகிவிட்ட ஆன்ைலன் ேசைவகள் 
தமிழ்ப்ப த்தப்பட் ள்ளன. இைவ மட் மின்றிப் கழ்ெபற்  விளங்கும் பல 
வைலத்தளங்க ம் ப ேமாசமாக ெமாழி ெபயர்க்கப்பட் ள்ளன. சிறிய எ த் க்காட் : 
ஆர்குட், விக்கிபீ யா ேபான்ற தளங்களின் விண்ணப்பப்ப வம் மற் ம் ப்ெராஃைபல் 
பக்கங்களில், தி மணமாகாதவர்கைளக் குறிக்கும் single என்ற ெசால் க்கு 
ஒண் க்கட்ைட என் ம், கட்டபிரம்மச்சாாி என் ம் தனிக்கட்ைட என் ம் ெமாழி 
ெபயர்ப்  ெசய் ள்ளனர். இ ேபால் பல இடங்களில், பல அபத்தங்கள்... ஏன்? 
அைனத்ைத ம் தமிழில் ெகாண் வ வ  மட் ேம தமிைழ வளர்க்க சிறந்த வழியாகிவிட 

யா . ந்தவைர தமிைழப்ப த்தாமல் இ ப்பேத தமிைழ வளர்க்கும் ெசயல் 
என்பைதத் ெதாழில் ட்ப நி ணர்கள் ாிந்  ெகாள்ள ேவண் ம்.’ (கம்ப் ட்டர் உலகம்: 
பிப்ரவாி 2008: ஆசிாிய ைர) 
  
        "ெகடல் இயக்கும் ெநஞ்சுைடயார் 

ைறேதா ம் நின்ெனழிைலக் 
           ெக க்கப் பா  
     படல்தன்ைன நிைனக்ைகயிேல 
         ெநஞ்சு பைதக் கும்பகர 
               வாய் பைதக்கும்"  
 
எனப் பாேவந்தர் பாரதிதாசன் வழியில் கிளர்ந்ெத ந்தால் பாராட்ட ேவண் ய தான். 
ஆனால், கு டர்கள் யாைனையக் குறித்  விளக்குவ  ேபால், தமிழ்ப்பார்ைவ இல்லாதவர் 
உ வாக்கும் தமிழாக்கங்க க்காக அ ைமத் தமிழ் ெமாழிையக் குைறகூறி என்ன பயன்? 
பயனர், வைலத்தளம் என்ெறல்லாம் கட் ைரயில் பயன்ப த்திய  ேபான்  ெசால்லாக்கம் 
எளிய இனிய தமிழில் அைமய ேவண் ம் என வற் த்த ேவண் ய ஆசிாியர் இங்ஙனம் 
எ திய  ஏன் என்  ெதாியவில்ைல. இேதேபால், ‘ெமாழிெபயர்ப்  என்ற ெபயாில் தமிழ் 
ெமாழிக் ெகாைல!’ என் ம் தைலப்பில் வந் ள்ள ஆசிாியர் தரப் க் கட் ைரயின் ஒ  
பகுதிையப் பா ங்கள்: 
"எல்லாேம திய திய தமிழ் வார்த்ைதகள். இ  தமிழா? என்  நம்ைம ேம ம் வியக்க 
ைவப்பேதா  நில்லாமல், எ ம் நம் அறி க்குப் ாிய ம க்கிற . இைடயிைடேய 
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தமிழில் எ தப்பட்ட சில ஆங்கிலச் ெசாற்க ம் நமக்குப் ாியாத  ேபால இ க்கிற . 
கைடசிவைர ேத  நம் ெமாழியில் ஒ  வார்த்ைதகூட கண் பி க்க யாமல் ெப த்த 
ஏமாற்றேம வ கிற ... .ஆனால், ெமன்ெபா ள் ெமாழி ெபயர்ப்பில் என்ன நடக்கிற ? - 
இந்த ெமன்ெபா ள் ெமாழிெபயர்ப்  என்ற ெசால்ேல மிக ம் தவறான 
ெமாழிெபயர்ப்பாகும்.- ஒ  ெமாழிைய வ ம் அழித் விடேவண் ம் என்  கங்கணம் 
கட் க்ெகாண்  பலவித விதி ைறகளின் கீழ் ெமாழிெபயர்ப்  என் ம் ெசயல் 
நடந்ேத கிற . ‘ஆர் ேவர்’ என்ற ஆங்கிலச் ெசால் க்கு ‘வன்ெபா ள்’ என்  தமிழர் 
ெமாழிெபயர்ப்  ெசய்கின்றார். ‘ஆர் சுக்’ என்றால் ‘வன்வட் ’ என்கிறார் ஒ வர்; 
‘வன்தட் ’ என்கிறார் ஒ வர்; ‘வன்தக ’ என்றார் ஒ வர். ஒ நாள் ஒன் ேம ாியல 
கணிணியில் என்பான் அப்பாவித் தமிழன்." (கம்ப் ட்டர் உலகம்: சூன் 2008) 
 
இதில் குறிப்பிட்டவா  software, hardware என்பவற்ைறப் ெப ம்பான்ைமயர் 
ெமன்ெபா ள், வன்ெபா ள் அல்ல  சு க்கமாக ெமன்மி, வன்மி என்ேற 
ைகயாள்கின்றனர். soft என்றால் ெமன்ைம என் ம் hard   என்றால் க னம் அல்ல  
வன்ைம என் ம் மட் ேம நாம் சிந்தித்  இவ்வா  ைகயா கிேறாம். soft என்ப  
கட்டைமப்ைப ம் குறிக்கும்; எவ்வாறி ப்பி ம் கணிணியில் அ ப்பைட உட்கட்டைமப் ப் 
பணிைய ஆற் கின்ற . மக்கள் ெமாழிைய இயந்திர ெமாழியில் கணித்  வழங்கும் 
சாப்ட்ேவர் (software) என்ப  கணியம் என அைழக்கப்ெபறேல சாியானதாகும். 
கணியத்ைத நமக்கு வழங்கும் க வியாக இ க்கும் ஆர்ட்ேவர் (hardware) என்ப  
க வியம் எனப் ெபறல் ேவண் ம். 
 
இைவ ேபான்ேற சாப் காப்பி (soft copy) என் ம் ஆர் காப்பி (hard copy) என் ம் 
ெசால்லப்ப வன ைறேய ெமன்ப  என் ம் வன்ப  என் ம் குறிக்கப்ப வ ம் 
தவறாகும். சாப் ேவர் என்பைதக் கணியம் என்றா ம் சாப் காப்பி என்பைத நாம் 
கணிணியில் காட்சியாகக் கா ம் ப  என்ற ெபா ளில் காட்சிப்ப  என் ம் 
அச்சுப்ப யாக நாம் எ க்கும் ஆர் காப்பி என்பைத அச்சுப்ப  அல்ல  ைகப்ப  என் ம் 
ெசால் வேத ைறயாகும். எனேவ, கட் ைரயில் குறிப்பிட் ள்ள பிைழபா  
உண்ைமதான். ஆனால், கட் ைரயாளர் ேபான்ேறார் ேநாக்கம் (நல்ல) தமிழில் கைலச் 
ெசாற்கள் அைமய ேவண் ம் என்  இ ந்தால் பாராட்டப்படேவண் ய தான். ஆனால், 
ஆங்கிலச் ெசாற்கைள அவ்வாேற ைகயாள ேவண் ம் என்றல்லவா வாதிட்  
நைட ைறப்ப த்த வ த் கிறார். இத்தைகய ேபாக்கு உண்ைமயில் சீரழிைவ 

அல்லவா உ வாக்கும்! குழந்ைதக்குத் தாய்ப்பால் ஊட் வைதப் குத் வதாகச் 

ெசால்வைதப் ேபான்ற அறியாைமதான், தாய்த்தமிழ்ப் பயன்பாட்ைடப் குத் வதாகக் 

கூ வ ம். தமிழ்ப்பயன்பா  சிறப்பாக இ ந்தால் அல்லவா ைறயறி  சிறப்பாக 

வள ம்! தவறான தமிழ்ச் ெசால்லாக்கங்கள் குறித்  எள்ளி நைகயா வேதா  நிற்காமல், 
சாியான ெசால்லாக்க யற்சியில் ஈ பட்  அவற்ைறப் ப ப்ேபாாிைடேய பரப்ப 
ேவண் ம். 
 
தமிழிேலேய எ த ேவண் ம்; ப க்க ேவண் ம் என் ம் எண்ணம் பல க்கு இ ந்தா ம் 
நைட ைற ேநர்மாறாக இ ப்பதன் காரணம் என்ன? 
  

அயற்ெசால் க்கு ேநரான தமிழ்ச் ெசால்ைல உ வாக்குைகயில் 
ெப ம்பாலானைவ ெபா ள் விளக்கமாய் அைமகின்றன. இதனால், விைனவ வம், 
ெபயர் வ வம் என்பன ேபான்  ெவவ்ேவ  வ வங்களில் இைவேபான்ற 
ெசாற்கைளக் ைகயா ைகயில், இடர்ப்பா கள் ஏற்ப கின்றன. இ ேபால் 



 5 

ன்ெனாட்  அல்ல  பின்ெனாட்  ேசர்க்கேவண் ய ேநர் களி ம், 
கூட் ச்ெசால் உ வாக்கப்ப ம் ேநர் களி ம், ‘ெசால்’ மைறந்  ‘ெதாடேர’ 
ஆட்சி ெசய்கின்ற . ஏெழ த் க க்கு ேமல் ெசாற்கள் இல்லாத தமிழ் ெமாழியில் 
- ஈெர த்  ெவ த் ச் ெசாற்கள் அ ப்பைடச் ெசாற்களாய் அைமந் ள்ள 
தமிழ் ெமாழியில் - உ வாக்கப்ப ம் ‘ெதாடர் ெசாற்கள்’ உாிய பயன்பாட்ைட 
இழந்  வி கின்றன. ‘தமிழில் சு க்கமாகக் கூற யவில்ைல; விளக்கமாகேவ 
கூற ேவண் ள்ள . எனேவ, ‘சு க்கமான அயற்ெசால்ேல வழக்கத்தின் 
காரணமாக எளிதாக உள்ள ’ எனப் பலர் கூ வதால், எளிைம, வழைம 

தலான ேபார்ைவகளில் அயற்ெசாற்கேள நிைலத்  வி கின்றன.1  

  
கணிணி ெதாடர்பான கட் ைரகளி ம் இதழ்களி ம் ல்களி ம் ஆங்கிலேம 
ேமேலாங்கியி ந்தா ம், கணித்தமிழ் அகராதிகளில் நல்ல தமிழ்ச்ெசாற்கள் 
ைகயாளப்பட் ள்ளன. தமிழில் எ த எண் ேவார் இவற்ைற அறிந்  தக்கனவற்ைறப் 
பயன்ப த்த ேவண் ம். பயன்ப த் ம் ெபா  ெபா த்தமில்லா ெசால்லாகத் ேதான்றின், 
ெசால் யவைரேயா, ெசால்லப்பட்ட ெமாழியான தமிைழேயா பழித் க் ெகாண் ராமல் 
‘சூழ க்கு ஏற்ப ெபா ள் மா ப ம்’ என்பைத உணர்ந்  உாிய ெசால்ைல அறிய யல 
ேவண் ம். ேத தல் ேவட்ைக ம் ஆர்வ ம் ஈ பா ம் யற்சி ம் இ ந்தால்தான் தமிழ்ச் 
ெசாற்கள் உ வாக்க ம் பயன்பா ம் நிைலப் ம் நிக ம். ‘பயன்பா  இல்லாத ெசால் 
இ ந்  பயன் என்ன? நாம் கைலச் ெசாற்கைள உ வாக்குவதன் ேநாக்கம், அைவ அயற் 
ெசாற்கைள யகற்றி அல்ல  அயற்ெசாற்க க்கு இடந்தராமல் நின்  நிைலத் ப் ெபா ள் 
தரேவண் ம் என்பேத!2 என உணர்ந்  நைட ைறயில் வழங்கப்ப ம் 
பழஞ்ெசாற்கைள ம் ைனயப்ப ம் ச்ெசாற்கைள ம் பயன்ப த்தி உயிர்ப் ட்ட 
ேவண் ம். 
  

‘தமிழில் எ ம்ெபா  விாிவாக ம் விளக்கமாக ம் எ த ேவண் ள்ள . 
ெசறிவாக ம் சு க்கமாக ம் விளக்க இயலவில்ைல’ என்ப  ஒ சாராாின் க த் . 
“ெசால் இடத்திற்கு ஏற்பப் ெபா ைளப் ெப கின்ற  என்பைத மறந் , நாம் 
ஏற்ெகனேவ அறிந்த ெபா ைளேய ெபா த்திப் பார்க்கும் ெபா  ெசால்லாக்கம் 
தவறாய் அைமகின்ற . இத்தவ  ேநரக்கூடா  என விழிப் டன் இ க்ைகயில் 
ெசால் விளக்கமாய் அைமந்  வி கின்ற . இைதேய மற்ெறா  வைகயாக ம் 
கூறலாம். ஒவ்ெவா  ெசால் ம் ெவளிப்பைடயாய்த் ெதாிவிக்கும் ெபா ள் ஒன்  
உண் ; அேத ெசால் உணர்த்திப் ாிய ைவக்கும் ெபா ள் பல உண் . 
ெதாிெபா ம் ாிெபா ம் மா ப ைகயில், அைதச் சாியாய் 
உணர்த்தாவிட்டால் ெசால்லாக்கம் ெசப்பமாய் அைமயா . எனேவ, ாிெபா ைள 
உணர்த்த ேவண் ம் என்பதற்காக ம், சில ேநர் களில் விளக்கமான ெபா ளில் 
ெசால்ைல அைமக்க ேவண் ய சூழல் உள்ள . இவ்வாறான ேநர் களில் 
ெசால் ன் பயன்பா  மிகுதியாக மிகுதியாக, ெசாற்சு க்கம் இயல்பாக நிக ம் 
வாய்ப்  ஏற்ப ம். இைத உணர்ந்  ெசால்லாக்கத்தின் ெதாடக்கத்திேலேய 
கு ஞ்ெசால்ைல ம் விளக்கச் ெசால்ைல ம் பைடப்ப  விைரவான 
பயன்பாட் ற்கு வழி ேகா ம்."3  

  
"பழந்தமிழ்ச்ெசாற்கைள மறந்  வி வதா ம் ெதாடர்ெசாற்கள் அைமகின்றன. 
சான்றாக, ‘அ வி’ைய மறந்  விட்  ‘நீர் ழ்ச்சி’ என்கிேறாம். ‘ ர ’ என்பைத 
மறந் விட்  ‘இறங்கும்ப கள் ெகாண்ட ச ரக் கிண ’ என்கிேறாம். பழந்தமிழ்ச் 
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ெசாற்கள் இ க்கும்ெபா  அவற்ைற உலவவிட்  உயிர் ெகா க்க 
ேவண் ேமயல்லாமல், ெதாடர்ெசாற்கைள அைமக்கக் கூடா ."4  

 
ஒ  ெசால் க்குப் பல ெபா ள் உள்ளன என அறிந் ம், ஒ  சில ெபா க்கு 
அப்பால் எண்ணம் ெசல்லாைம ம், அயற்ெசால் வ வம் த ம் ஒ ங்கைமைவ, 
அதற்குாிய தமிழ்ச் ெசால் வ வத்ைதப் பயன்ப த் ைகயில் ஏற்ப ம் 
ெபா ந்தாைம ம் அல்ல  ெபா ந்தாைம உணர் ம், ெசவ்ைவ வ வில் நாட்டம் 
ெச த்த விடா  அயற்ெசால் கலப்பிேலேய ஈ பா காட்டச் ெசய்கின்ற . 
எனேவ, நமக்குத் ேதைவ ெவ ம் ‘ெசாற்ெபா ள் களஞ்சியம்’ மட் மல்ல; ஒ  
ெசால் இடத்திற்ேகற்ப ெபா ைள உணர்த் வைத விளக்கும் வைகயில் 
ெசாற்ெறாடைரக் ைகயாண்  விளக்கும் ‘ெசாற்ெறாடர் - ெபா ள் ெதாடர்’ 
களஞ்சியேம’ ஆகும்.5    

Mouse என்றால் சுண்ெட  என் ம் எ  என் ம் ேநர்ெபயர்ப்பாகப் பல ம் சுட் , 
நகர்த்தி எனத் தமிழில் சில ம் குறிக்கின்றனர். அேத ேநரம் curser  என்றால் கர்சர் 
என்ேற ெப ம்பான்ைமய ம், நகர்த்தி, சுட் , காட்  என ெவவ்ேவ வைகயாகச் சில ம் 
கூ கின்றனர். pointer என்றால் பாயிண்டர் என்  பல ம், சுட் , காட்  என்  சில ம் 
குறிக்கின்றனர். ஒேர ெசால்ைலேய ஒவ்ெவா வர் ெவவ்ேவ  ெபா ளில் ைகயா வதால் 
ப ப்பவர்க்குக் குழப்பம் ஏற்ப ம். mouse என்பைதச் சுட்  என த ல் ாிந்  
ெகாண்ட ஒ வர், மற்ெறா வரால் curser என்பைதச் சுட்  என்  குறித்  
விளக்கி ள்ளைதப் ப க்கும் ெபா  ெபா ள் குழப்பம் வ வ  இயற்ைகதாேன! 
எனேவ, ெசாற்ெபா ள்கைள வைரயைற ெசய் , ஒேர வைகயான கைலச்ெசால்ைலேய 
குறிப்பிட்ட ெபா ளில் ைகயாள ேவண் ம். நகர்ந்  ெசல் ம் இயக்கம் ெகாண்ட curser 
என்பைத நகாி என் ம் அதைன நகர்த் ம் இயக்கம் ெகாண்ட mouse என்பைத நகர்த்தி 
என் ம் ேவேறாாிட கவாிையக் காட் ம் pointer என்பைதக் காட்  என் ம் 
ெசால்லலாம். 
 
இவ்வா  ஒ  ெசால்ேல ெவவ்ேவ  ெபா ள்களில் பயன்ப த்தப்ப கிற 
குைறபாட்டா ம் ஆங்கிலச் ெசாற்கைளேய ைகயா வதாக ஒ  சாரார் கூ கின்றனர். 
ஆனால் கணிணியிய ல் இத்தைகய குைறபா  மிகுதியாக இல்ைல. ஏெனனில் 
தமிழ்க்கைலச் ெசாற்கைளப் பயன்ப த் ம் எண்ணம் இ ந்தால் அல்லவா இத்தைகய 
இடர்ப்பா கைளச் சந்திக்கும் ேநர்  வ ம். ஆங்கிலச் ெசாற்கைளேய ெப ம்பா ம் 

ைகயா வதால் இத்தைகய சூழேல எ வதில்ைலேய! எனி ம்,  
    

"ஒ  ெசால் - பல ெபா ள் என் ம் நிைலைம கைலச் ெசாற்கைளப் 
ெபா த்தவைர தவிர்க்கப்பட்டாக ேவண் ம். ஒ  ெபா ைள உணர்த்த 
ஒவ்ெவா வர் ஒவ்ெவா  ெசால்ைலக் ைகயா வ ம், ஒ  ெசால்ைல பல்ேவ  
ெபா ளில் வழங்கி வ வ மான நிைலைமயால் ஏற்ப ம் இடர்ப்பா கைள 
உணர்ந்  ேதக்க நிைலைமைய நீக்க ேவண் ம்…. இவ்வாறாக ‘ஒ ெசால்-பல 
ெபா ள்’ என்ற நிைலைமைய மாற்றியைமக்க ேவண் ம். ஒ  ெபா ள் 
இடத்திற்ேகற்ப ெபா ட்சிறப்பிைன உைடதாக இ ப்பின் குைறெயான் ம் 
இல்ைல. ஆனால், கைலச்ெசால் உலகில் ஒேர ெசால்ைலேய தி ம்பத் தி ம்ப 
ெவவ்ேவ  ெசாற்க க்கு ஈடாகப் பயன்ப த் வைத அ ேயா  நி த்த 
ேவண் ம். சாியான ெபா ைள உய்த் ணர்ந்  ெசால்ைல அைமப்பின், 
உள்ளத்தில் ாி ம் வண்ணம் க த்திைன ெவளிப்ப த்த ம்." 6 



 7 

 
ஆகேவ,  கைலச் ெசால்லாக்கத்தில் ஈ ப ம் ெபா , ( லச்) ெசால் க்கு 
ேநரான (ெபயர்ப் ச்) ெசால்ைல அைமக்காமல், ( லப்)ெபா க்கு ஏற்ற 
(ெபயர்ப் ச்) ெசால்ைலேய ஆக்க ேவண் ம். ெசால் ெசறிவா ம் ெசவ்விதா ம் 
இ த்தல் ேவண் ம். பண்பாட் ப் பின்னணிையக் க த்தில் ெகாண்  ஆக்கப்பட 
ேவண் ம். ‘குன்றக் கூறல்’↓ தலான ற்குற்றங்கள் பத் ம் ’சு ங்கச் 
ெசால்லல்’⇓ தலான ல் அழகுகள் பத் ம் ெசால் க்கும் மிகப் ெபா ந் ம். 
"ெசால் க ெசால்ைலப் பிறிேதார்ெசால் அச்ெசால்ைல 
ெவல் ம் ெசால் இன்ைம யறிந் ." 

 

எ ம் தி க்குறைள நிைனந்  தக்க ெசால்ைலத் ெதாி  ெசய்ய ேவண் ம். 
அயற்ெசால் கலப்ைப அறேவ நீக்க ேவண் ம். உாிய ெசால் கண்டறி ம் 
இைடேநரத்தில் அயற்ெசால்ைலப் பயன்ப த்த ேவண் ய தவிர்க்க இயலா 
ேநர் களில் ெபயர்ப்  ெமாழியின் வாிவ விேலேய எ த ேவண் ம்.7  

எல்லா ெமாழிக க்கும் ெபா வான இச் ெசால்லாக்க ெநறி ைறகளின் 
அ ப்பைடயிேலேய கணிணியாளர்கள் பைடப் கைள அளிக்க ேவண் ம். 
 

ஆ. ேநர்ெபயர்ப் ச் ெசாற்கள் 
  
கணிணியிய ல் ஆங்கில ஒ ெபயர்ப்பிேலேய கைலச் ெசாற்க ம் தைலப்ெப த் ச் ெசாற்க ம் 
எண்ணிலடங்கா அள  ைகயாளப்பட் த் தமிழ் ெமாழி சிைதந்  வ வைதப் பல ம் உணரவில்ைல. 
Õமணிப்பிரவாளம்’ என்ற ெபயாில் ெமாழிக்ெகாைல ாிந்  பாழ்பட்ட நிைலயி ந்  அண்ைமக் 
காலத்தில் மீண் வ ம் ேவைளயில் ஆங்கிலக்கலப்  விைளவிக்கும் தஙீ்ைகப் ெப ம்பான்ைமயர் 

ாிந்  ெகாள்ளவில்ைல. இந்தியா என்  இன்  அைழக்கப்ப ம் இத் தமிழ்க்கண்டம் வ ம் ஒ  
காலத்தில் தமிேழ மண்ணின் ெமாழியாக இ ந்த நிைல மாறித், தமிழ் வழங்கும் பகுதி சு ங்கியதற்குக் 
காரணம், பிறெமாழிச் ெசாற்கள் கலப்ேப என்பைத எண்ணி நாம் தி ந்தவில்ைல. உண்ைம உணர்ந்த 
சில ம் தமிழ்மீ  பைக உணர்  ெகாண்  ெமாழிக் ெகாைல ாிகின்றனர். ெமாழி ஒ  க விதாேன; 
எந்தச் ெசால்ைலக் ைகயாண்டால் என்ன எனக் கூறிச் சிைதப்ேபார், ெமாழி என் ம் க வி 
ெசப்பமாக இ க்க ேவண் ம் என்பைத ம் க வி ெசப்பமாக இல்லாவிட்டால் 
பயன்ப த் ேவா க்குத்தான் தஙீ்கு என்பைத ம் மறந்  வி கின்றனர். தமிழ் மக்க க்குப் ாிய 
ேவண் ம் என் ம் ேபரார்வத் டன் கட் ைரகள், ல்கள் தலான பைடப் கைள வழங்குேவார், 

ைறயறி  இல்லாதவர்க ம் எளிதில் ாிந்  ெகாள்ள தமிழ்ச் ெசாற்கைளேய ைகயாள ேவண் ம் 
என் ம் தமிழ்ச் ெசாற்கைளக் கண்டறி ம் ேவட்ைக டன் திகழ ேவண் ம் என் ம் மனத்தில் 
இ த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். பின் வ ம் சில ேநர்ெபயர்ப் ச் ெசாற்கைளப் பார்த்தால் தமிழ்க் கைலச் 

                                                 
 
↓ வழூஉச் ெசால் புணர்த்தல், மயங்க ைவத்தல், 
ெவற்றுஎனத் ெதாடுத்தல், மற்றுஒன்று வி த்தல், 
ெசன்றுேதய்ந்து இறுதல், நின்று பயன் இன்ைம, 
என்று இைவ ஈர் - ஐங் குற்றம் நூற்ேக. (நன்னூல் நூற்பா 12) 
 
⇓ சுருங்கச் ெசால்லல், விளங்க ைவத்தல், 
நவின்ேறார்க்கு இன்ைம, நனிெமாழி புணர்த்தல், 
ஓைச உைடைம, ஆழம் உைடத்து ஆதல், 
முைறயின் ைவப்ேப, உலகம் மைலயாைம, 
விழுமியது பயத்தல், விளங்கு உதாரணத்தது 
ஆகுதல், நூலிற்கு அழகு என்னும் பத்ேத. (நன்னூல் நூற்பா 13) 
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ெசாற்கைளப் பயன்ப த்த ேவண் ம் என் ம் ஆர்வ ம் அதற்கான யற்சி ம் ஏற்ப ம் எனக் 
க கிேறன். (வினாக்குறியிட்டைவ பிறாின் க த் கள்) 
 
? Bit - பிட்; ண்  
binary digit என்பதன் சு க்கம்தான் bit என் ம்ெபா , லச்ெசாற்கைள மறந் விட் ச் 
சு க்கச் ெசால் அ ப்பைடயில் ண்  என ெமாழி ெபயர்த்தால் தவறான ெபா ள்தாேன 
கிைடக்கும். சிலர் பிட்- சி  ண் , ைபட்-ெப ந் ண் ; ேம ம் ைறேய சி தி (சி  

ண்  என்பதன் சு க்கமாம்), ெப தி; ண்டம், எண் ண்டம்; விள்ளல், எட்  
விள்ளல்/அட்ட விள்ளல்; க்கு, எட் யல் என்ெறல்லாம் குறிக்கின்றனர். 
அைனத்திற்கும் அ ப்பைடக் காரணம் ‘பிட்’ என்பைத ஒற்ைறச் ெசால்லாகக் க தி ெமாழி 
ெபயர்ப்பேத ஆகும். எனி ம் 1,0 என் ம் இரண்  எண்கைள மட் ம் அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்  இயங்குவைதக் குறிப்பதால் இ ைம எண்கள், ஈாிலக்க எண்கள், இ நிைல 
எண்கள், இரட்ைட எண்கள், ஈர மானம் என்  ெவவ்ேவ  வைகயாக இச் ெசால் 
விளக்கப்ப கிற . எனேவ சு க்கமாக இ மம் என்  குறிப்பிடலாம். எனி ம் binary 
என்பதன் ெபா ள்தான் இவ்விளக்கங்கள். ‘பிட்’ ஓர் அலகு என்ற அளவில்தான் 

பயன்ப கிற . இவ்வலகில் 0,1 ஆகிய ஈெரண்கள் இ ந்தா ம் பயன்பாட் ல் ஏேத ம் 
ஒன்ைறத்தான் குறிக்கும். எனேவ, அள டாகிய அலைகக் குறிக்ைகயில் ‘இ மம்’ என்ப  
தவறாகிற . எனேவ, ஓர் அலகு என் ம் நைட ைறக் கிணங்க, ‘ஓர்மம்’ > ‘ஓர்மி’ 
என்  ெசால்லலாம். அப்ப யானால் ெபா ள் மா படாதா என்றால் ெசால் 
இடத்திற்ேகற்ற ெபா ைளத்தாேன ெபற ேவண் ம். எ த் க்காட்டாக ‘back’ என்றால் 
‘பின்’ எனப் ெபா ள். backside - பின்பக்கம்’; ஆனால், back file - ன் ேகாப்  என 
இடத்திற்ேகற்ற ெபா ைளப் ெப கிற . அ ேபால்தான் ‘ைபனாி’ என் ம் ெபா  
இ மத்ைதக் குறிக்கும் ெசால் ைபனாி னிட் என் ம் ெபா  ஓர்மி ஆகிற . 
இல்லாவி ல் ‘பிட்’ என்பைத இ மம் என்றால் அதன் எண்மடங்காகிய ‘ைபட்’ என்ப  
எண்ணிரண்  பதினா  என்றாகும். எனேவ, தவறான ெபா ள் உண்டாகும். மாறாக, 
எட்  ‘ஓர்மி’ (பிட்) ேசர்ந்த ‘ைபட்’ என்பைத ‘எண்மம்’>  ‘எண்மி’ என்  ெசால்லலாம். 
Bit – ஓர்மி; Byte – எண்மி எனச் சு க்கமாகேவ குறிப்பிடலாம். இவற்றின் 
அ ப்பைடயில் பிற அளைவகைள ம் காணலாம். 
Nibble - நான்கு ‘பிட்’ கள் அல்ல  ஒ  ‘ைபட்’ ல் பாதி; நான்கு ஓர்மி; 

அைரயீெரண்மி என்றாகிற . எனேவ, சு க்கமாக NIBBLE – நான்மம் >  நான்மி 
எனலாம். 

‘பிட்’, ‘ைபட்’ ெதாடர்பான பிற ெசாற்கைள ம் பின்வ மா  குறிக்கலாம். 
 

BIT DENSITY -ஓர்மி அடர்த்தி 
BIT MAPPING -ஓர்மி வைரயம் 
BIT PARALLEL -ஓர்மி இைண 
BIT PATTERN -ஓர்மிப் பாணி 
BIT RATE -ஓர்மி விகிதம் 
BIT SERIAL -ஓர்மித் ெதாடர் 
BIT STREAM -ஓர்மி ஓட்டம் 
BIT STRING -ஓர்மிக் ேகாைவ 
CHECK BIT -சாிபார்ப்  ஓர்மி 
BYTE MODE -எண்மிப் பாங்கு 
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? Bomb   - குண்  
இவ்வா  ேநர யாகச் ெசால்வைத விட அழிப் ச் ெசயைலச் ெசய்வதால் ‘அழிப்பி’ என்  
ெசால்லலாம். 

Bomb - அழிப்பி 
 
? Brush - சு, ாிைக 
இரண்  வைக உள்ள . ாிைகயல்லாத மின்க வியான இ  ‘மின்னிைக’ எனப்ப வேத 
ெபா த்தமாக இ க்கும். ாிைக என்றால் வண்ணம் தீட் வ  ேபான்ற ெபா ளாக - 
வண்ணத் ாிைகயாகத் - தவறாகக் க தப்ப ம். இரண் ற்கும் ேவ பா  ெதாியாமல் 
குழப்பம் ஏற்ப ம். 

Brush- மின்னிைக 
 
? Bug - ச்சி  

தன் த ல் ச்சியால் ஏற்பட்ட பிைழயாய் இ ப்பி ம், இதைனப் ‘பிைழ’ என்  
ெசால்வேத சாியாக இ க்கும். 

Bug - பிைழ 
 
? Debugging - ச்சி நீக்கம் 
என்  ெசால்வைத விடப் ‘பிைழ நீக்கல்’ என்பேத ஏற்றமாக இ க்கும். 

Debugging - பிைழ நீக்கல் 
 
? Cache - மைற , விைர  
இைடக்காலமாகச் ேசமித்  ைவப்பைதக் குறிப்ப . எனேவ, ‘இைடச்ேசமம்’ எனலாம். 

Cache - இைடச்ேசமம் 
 
? Cell - ெசல், சிற்றைற 
ெபா வாகச் ‘ெசல்’ என்பதற்குச் ‘சிற்றைற’ என்ப ம் ஒ  ெபா ள்தான். என்றா ம் 
கணிணியிய ல் - கணிப்ெபாறியில் தகவல் அலகிைனச் ேசர்த்  ைவக்கும் இடத்ைதக் - 
தன் அகத்ேத ேசமித்  ைவப்பைதக் - குறிப்பதால் ‘அலககம்’ என்  ெசால்லலாம். 

Cell - அலககம் 
 
? Chain - ெசயின், சங்கி   
ெசயற்பா களின் ெதாடர்ச்சிைய - சங்கி த் ெதாடர் அைமப்ைபக் குறிப்பதால் ‘சங்கி ’ 
என்  ெசால்வைத விடத் ‘ெதாடர் விைன’ என்  ெசால்லலாம். 

Chain - ெதாடர் விைன > ெதாடாி  
 
? Chip - ெச க்கல், சில்   
 இங்கு ெச க்கும் பணிையக் குறிக்கவில்ைல. மின்ன ச் சுற் கள் அடங்கிய சி  
ெகாள்கலைனக் குறிக்கிற . ‘சிமிழ்’ என்ப  சி  ெகாள்கலன்தான். எனேவ, ெச க்கல், 
சில்  என்  எல்லாம் ெசால்லாமல் ‘சிமிழ்’ என்ேற குறிக்கலாம்.  

Chip - சிமிழ் 
 
? Clock Pulses - க காரத் ப் கள் 
Clock - க காரம் என்ேற அைனவரா ம் குறிக்கப்ப கிற . க காரம் என்றால், ேநரம் 
காட் ம் மணிப் ெபாறி என் தான் ெபா ள் ெகாள்வர். இங்கு இச்ெசால், ‘குறிப்பிட்ட 
ேநரப்பதிவில் ெசய் மா  கட் ப்ப த்திக் கால ைறயில் அைலகுறிகைள (Signals) 
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அ ப் வைதேய’ குறிக்கிற . எனேவ, க காரம் என்பதற்கு மாற்றாகப் ‘பதிவாரம்’ 
என் ம் ச் ெசால்ைலப் பயன்ப த்தலாம். இதனால், க காரம் ேவ  ; பதிவாரம் 
ேவ  என்ப  எளிதில் ாி ம்.   

Clock Pulses - பதிவாரத் ப் கள் 
Clock Counter - பதிவார மாடம்  
 

? CPU Handshaking -  சி.பி.  ைகெகா த்தல்  
இந்த இடத்தில் Handshaking என்ப  ைககு க்கைலக் குறிக்காமல் ெசய்திப் 
பாிமாற்றத்ைதக் குறிப்பதால், பாிமாற்றி எனலாம். சிபி  என்ப  ைமய வைனம அலகு. 
எனேவ, ைம.வ.அ.பாிமாற்றி என்பேத ெபா த்தமாக இ க்கும் 

CPU Handshaking - ைம.வ.அ.பாிமாற்றி 
 
? Drill and practice - ஓ ப் பழகு 
கணியறி  ெப வதற்கான பயிற்சிகைளக் குறிப்பதால் ‘பயிற்சி வழிப் பழகு’ அல்ல  
‘பழகிப் பயிற்சி ெகாள்’ என்  ெசால்லலாம். எனேவ, சு க்கமாகப் ‘பழகிப் பயில்’ என்  
குறிப்பிடலாம். 

Drill and practice - பழகிப் பயில் 
 
? Dumb  - ஊைம  
இவ்வா  ேந க்கு ேநர் ெமாழிெபயர்க்காமல், தன் ைடய ெசயற்பாட் ற்கு மற்ெறா  
க விையச் சார்ந்  இ ப்பதால் ‘சார் ெசய ’ என்  ெபா ள்வழி ெமாழிெபயர்ப்பேத 
சாியாக இ க்கும். 

Dumb - சார் ெசய  
 
? Dump -  திணி  
அப்ப ேய ேந க்குேநர் ெமாழியாக்கம் ெசய்வைத விடப் ெபா ள் ேநாக்கில், - கணிணி 
நிைனவகத்தின் ஒ  பகுதியில் ேசமித்  ைவக்ப்பட்ட எல்லா விவரங்கைள ம் ெவளிப் ற 
க வி ஒன்றிற்கு மாற் தைலக் குறிப்பதால் - ேசமிக்கப்பட்ட தர கைள மாற் வைதக் 
குறிக்கும் இதைனச் ‘ேசம மாற்றம்’ என்  ெசால்லலாம்.  

Dump - ேசம மாற்றம் 
 
? Error message  - பிைழச் ெசய்தி 
கணிணிையக் ைகயா ைகயில் ஏற்ப ம் ெசயல்பா ப் பிைழகைளக் காட் ம் ெசய்தி 
ேமற்குறித்தவா  குறிக்கப்பட்  வ கின்ற . இதன் ெபா ள் கணிணியில் காட்டப்ப ம் 
ெசய்திேய பிைழயான  என் தான் ஆகிற . ஆனால், பிைழையக் குறிப்பி ம் 
ெசய்திையப் பிைழயான ெசய்தி என்  ெசால்வ  ெபா ந்தா  அல்லவா? ெசயல்பா  
சாியான பாைதயில் இ ந்  ந விச் ெசல்வைத - வ விச் ெசல்வைதக் குறிப்பதால், 
இதைன ‘வ  குறிப்பி’ என்  ெசால்லலாம். (வ ைவக் குறிப்ப , வ  குறிப்பி) 

Error message - வ  குறிப்பி 
 
? Face - கம் 
அச்சிடப்ப ம் பக்கத்ைதக் குறிப்பதால் ‘ கப் ப்பக்கம்’ என்பேத சாியாக இ க்கும். 
எனேவ, சு க்கமாக ‘ கப் ’ என்  ெசால்வேத சாி. 

Face – கப்  
 

? Folder - மடக்கி 
ேகாப் கைளப் பகுத் ம் ெதாகுத் ம் ைவக்கப்பயன்ப ம் ‘ேபால்டர்’ என்பைத ‘மடக்கி’ 
என்  குறிப்பி வைத விட, உைற ேபால் விளங்கிக் ேகாப் கைள அடக்கி ைவக்க 



 11 

உத ம் இ  ‘அடங்கல்’ எனப்ப வேத சாியானதாகும். Blessed folder என்பைத 
ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட மடக்கி என ஒ வர் குறிப்பிட் ள்ளார்.   blessed என்ப  
வாழ்த் வைத மட் மல்ல சபிப்பைத ம்கூடக் குறிக்கும்.  (Mac) என்றா ம் இச்ெசால், 
ஆப்பிள் நி வனத்தின் ‘ேமக்’ கணிணியில் ேவ ப த்திக் காட்டேவ 
பயன்ப த்தப்ப கிற . எனேவ, ‘சீர்அடங்கல்’ என்றால் சாியாக இ க்கும் எனக் 
க கிேறன். 

Folder - அடங்கல் 
Blessed folder - சீர்அடங்கல் 

 
? Forth - ேபார்த்  
மிகுவிைரவில் ெசய்  க்கிற ஓர் உயர்நிைலக் கட்டைள விளம்பி. எனேவ, சு க்கமாக 
‘விைர  விளம்பி’; ‘விைரவி’ எனலாம். 

Forth  - விைர  விளம்பி > விைரவி 
 

? Garbage - குப்ைப 
ேதைவயற்ற விவரங்கைளக் குப்ைப என்  ெசால்வைத விடத் ‘ேதைவயி ’ என்  
ெசால்லலாம் அல்லவா? 

Garbage – ேதைவயி  
 
? Gate - வாயில் 
ஒ  ெபற ம் (output) பல தர க ம் (input) ெகாண்ட மின்ன ச் சுற்ைற - உள் 
தர , ெவளிப் ெபறல் இ ைகக க்கு வாய்ப்பாய் அைமவைத - ‘இ வாய்’ என்  
ெசால்லலாேம! இவற் ள் AND Gate  என்ப  ‘இ நிைல இ வாய்’ என் ம் OR Gate 
என்ப  ‘மா நிைல இ வாய்’ என் ம் NOT Gate என்ப  ‘அல்நிைல இ வாய்’ 
என் ம் குறிக்கப்படலாேம! 

Gate - இ வாய் 
AND gate - இ நிைல இ வாய் 
OR gate- மா நிைல இ வாய் 
NOT gate- அல்நிைல இ வாய் 

 
? Joy stick  - மகிழ் குச்சி   
களிப் டன் விைளயா வதால், விைளயாட்ைடக் களியாட்டம் என்ப  பழந்தமிழ் வழக்கு; 
மைலயாளத்தில் இச் ெசால்லாட்சி இன் ம் உள்ள . (கழி ெகாண்  ஆ ம் கழியாட்டம் 
என்ப  ஆடல்வைகயில் ஒன் .) அதன் அ ப்பைடயில் விைளயாட்ைட மகிழ்ச்சிக் 
குறியீட் ல் ேசர்ப்ப  சாியாகத் ேதான்றலாம். ஆனால், மகிழ் குச்சி என் ம் ெபா  
ேநர ப் ெபா ளாக உள்ளேத தவிரப் ெபா த்தமான கைலச் ெசால்லாக இல்ைல. 
களியாட்டத்திற்கான ேகால் என் ம் ெபா ளில் களிேகால் என்றா ம் சு க்கமாக 
உள்ளேத தவிர இ ம் ேநர்ெபா ளாகத்தான் உள்ள . விைளயாட மட் ம் இல்லாமல் 
பிற வைக இயக்கங்க க்கும் பயன்ப வதால் ‘இயக்கப் பி ’ என்கிற  அண்ணா 
பல்கைலக் கழக வளர்தமிழ் மன்றத்தின் கணிப்ெபாறிக் கைலச்ெசால் அகராதி. ேவ ெசால் 
கண்டறியப்ப ம் வைர இைதேய பயன்ப த்தலாம். 

Joy stick  - இயக்கப் பி  
 
? Language -  ெமாழி 
      கணிணி ெமாழிகள் (computer languages) என்  சிலவற்ைறக் குறிப்பி கிேறாம். 

இவ்வா  ெசால்வ  பழக்கத்திற்கு வந்  விட்டா ம் தவறான ெசால்லாட்சிேய, 
இவ்வா  கூ வைத மாற்றினால் நன் . இங்கு language என்ப  குறியீ க ம் 
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அைடயாளங்க ம் உைடய ெதாகுதி என் ம் ெபா ளிேலேய வ கிற . 
இக்குறியீட் த் ெதாகுதிைய ‘ெமாழியன்’ என்றாவ  குறித்தி க்கலாம். ெமாழி 
என் ம் ெபா  ெபா ள் ாி ம் ஒ த் ெதாகுதியாகிய ேபசுெமாழிேய 
நிைனவில் ேமேலாங்குகிற . நாம், குறியீ கள், அைடயாளங்கள் வாயிலாகக் 
க த்ைதத் ெதாிவிப்பதால், - விளம் வதால்- ‘விளம்பி’ எனக் குறிக்கலாேம! 8  
Language - விளம்பி 
Query language -  வினா விளம்பி 
 

? Lifeware - உயிர்ப்ெபா ள் 
கணிணி ெதாடர்பான நிகழியர் (Programmer) தலான ெசயற்ப த் ம் 
பணியாளர்கைளக் குறிப்பதால் ‘ெசய யர்’ என்  ெசால்லலாம். 

Lifeware - ெசய யர் 
 
? Motion capture - நகர் /அைச , சிைறப்பி ப்   
ஏேதா நாட்ைடக் ைகப்பற்றி நாட் மக்கைளச் சிைறப்பி ப்ப  ேபால் கூ வ  உண்ைமப் 
ெபா ைளப் ாிந்  ெகாள்ள உதவா . இயங்குநிைல அல்ல  அைசநிைலையப் 
பதிவைதத்தான் இ  குறிக்கிற . ஆனால், பதி  என்றால் register என்ேற உள்ளத்தில் 
பதிவாகி உள்ளதால் ேவ  ெசால்ைலேய நாம் நா ேவாம். அைசவியக்கத்ைதத் 
தன்வயமாகப் பதிவதற்காகக் கவர்ந்  ெகாள் வதால் கவர்  என்  ெசால்லலாம். 
எனேவ, ‘motion capture - அைச  கவர் ’ என்  ெசால்லலாம். (கவ தல் என்றா ம் 
ைகப்பற் தல் என் ம் ெதானி இ ப்பதாகக் க தினால் ‘ஈர்ப் ’ என்  ெசால்லலாம்.) 

Motion capture - அைச  கவர் /அைச  ஈர்ப்  
 
? Menu – ெம  
‘பட் ’ என்கிற  வளர்தமிழ் மன்றத்தின் கணிப்ெபாறிக் கைலச்ெசால் அகராதி. நிரல்படத் 
தரப்ப வதால் ‘நிரல்’ என்  ெசால்லலாேம. எனேவ, ‘Menu driven program - ெம  
இயக்கப்ப ம் கட்டைள’ என்  ெசால்லாமல் ‘நிரல் இயக்க நிகழி’ என்  ெசால்ேவாம். 

Menu – நிரல் 
Menu driven program - நிரல் இயக்க நிகழி 

 
? Noise - இைரச்சல், சப்தம் என்  ேநர் ெபயர்ப்பாகக் கூறப்ப கின்ற . 
கு க்கீ கைளக் குறிப்பதால் ‘கு க்கீ ’ என்ேற ெசால்லலாம்.  

Noise - கு க்கீ  
 
? Open systems - திறந்தெவளி ைறைமகள்   
Open University என்றால் திறந்தெவளிப்பல்கைலக்கழகம் என்  ெசால்வைதப் ேபால் பல 
இடங்களி ம் தவறாகேவ ைகயா கின்ேறாம். Open competition என்ப  திறந்தெவளிப் 
ேபாட்  அல்ல; ெபா ப் ேபாட் தான். குறிப்பிட்ட வைகப்பா  என்  ஒ க்காமல் 
ெபா வாக அைனவ க்கும் உாிய . அ ேபால் இங்கும் ெபா ைம ைறைமகள் 
என்பேத சாி. 

Open Systems - ெபா ைம ைறைமகள்   
 
? Prompt - காட்  / ண்  
அ த்  என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்  ெசால்வதால், ‘ெசய் ெசால் ’ என்  
ெசால்லலாம். ஆனால், அவ்வா  குறிப்பிட்டால், ஒ  வ வில் ெதாிவிப்பதாகக் க தலாம். 
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எனேவ, அ த் ச் ெசய்ய ேவண் யதற்கான குறிப்பிைன அளித்  உத வதால், 
‘குறிப் தவி’ என்  ெசால்லலாம்.  

Prompt - குறிப் தவி 
 
? Raw data  - பச்ைச விவரம் 
பச்ைச என்ப  திய, இளைம, பசுைம, தலான பல ெபா ள்கைளக் குறித்தா ம் இங்கு 
‘ லம்’ என் ம் ெபா ள் ெகாள்வேத சாியாகும். எனேவ, ‘ ல விவரம்’ என்  
ெசால்வேத சாியாகும். 

Raw data  - ல விவரம் 
 
? Scroll - அழிப்பான், திைர உ ளல் 
அழிப்பான் என்  ெசான்னால் eraser என்  தவறாகப் ெபா ள் ெகாள்ளப்ப ம். ேமேல 
சு ட்டப்பட சு ட்டப்பட ேமற்பகுதி மைறந்  கீழ்ப்பகுதி ெதாிவதா ம் கீேழ 
சு ட்டச்சு ட்ட கீழ்ப்பகுதி மைறந்  ேமேல ெதாிவதா ம் மைறந்த பகுதிைய அழிந்த 
பகுதியாக எண்ணிச் ெசால்லாக்கம் ெசய்வ  தவறாகும். திைர உ ளல் என்றால் திைரேய 
உ ண்  ேபாவதாகப் ெபா ளாகிற . திைரயா உ ள்கின்ற ? திைரயில் 
காட்சிப்பகுதிதாேன உ ண்  விாிய ம் சு ங்க ம் ெசய்கிற . இத்தைகய அைமப் ள்ள 
ஓைலச் சு ள் சு ைண எனப்ப ம். அச் ெசால் இதற்கு மிக ம் ஏற்றதாகும். 

Scroll - சு ைண  
 
? Slave application - எ பி  பிரேயாகம், / அ ைம - ஆைணேகள் 
அ ைம என்  ெசான்னால் சிைறப்பி த்தவைர அ ைமப்ப த் ம் அ த்த நிைலேயா 
என்  எண்ணலாம். இவ்வாறாக ேந க்குேநர் ெசால்லாக்கம் ெசய்வ  கூறியெபா ைள 
உணர்த்த உதவா . தாேன இயங்காமல் மற்ெறான்றால் ெசயற்ப த்தப்ப தல் என் ம் 
ெபா ளில் ‘சிேலவ்’(slave) (application) எனப்ப கிற . ‘அப்பிளிேகசன்’ இந்த 
இடத்தில் விண்ணப்பம் என்ற ெபா ளில் வரா . பயன்பா  என்றால் ‘ ’ 
என்றாகும். ெசயற்பா  என்றால் ‘எக்சிகி ட்’ என்றாகும். எனேவ விைன ஆற் வைதக் 
குறிக்கும் வைகயில் ‘விைனப்பா ’ என் ம் திய ெசால்ைல இங்குக் ைகயாளலாம். 
விைனப்பா  தன் ைனப்பில் இல்லாமல் மற்ெறான்றால் ேமற் ெகாள்ளப்ப வதால் - 
மற்ெறான்ைறச் சார்ந்  உள்ளதால் - சார் விைனப்பா  என்  ெசால்லலாம். 

Slave application - சார் விைனப்பா    
 
? Smart peripheral - ெகட் க்கார ெவளிப் றப் பிாி   
   Smart terminal - த்திசா யான கப்                 
   Intelligent terminal - ெகட் க்கார கப்  
கணிணியின் ெவளிப் றத்ேத அைம ம் க விகைள ெவளிப் றப் பிாி  என்  ெசால்வைத 
விடப் ‘ றக் க வி’ என்பேத எளிைமயாக இ க்கும். கப்  ேபால் அைம ம் இக்க வி 
‘ கப்பாகேவ’ குறிப்பிடப்ப கிற . விைனத்திறம் மிக்க க வி என்பதால் smart 
எனப்ப கிற . எனேவ, மனிதர்கைளக் குறிப்ப  ேபால் ‘ெகட் க்கார’ அல்ல  
‘ த்திசா யான’ என்ற அைடெமாழிகள் ெபா ந்தா. எனேவ, உயிரற்ற க வி என்பைத 
உணர்ந்  றத் திறன் க வி என்றாவ  றத் திறன் கப்  என்றாவ  ெசால்வேத 
ெபா த்தமாக இ க்கும். 
 Smart peripheral - றத் திறன் க வி 
 Smart terminal/Intelligent terminal - றத் திறன் கப்  
        
? Tree- மரம் ; Binary tree –  ைபனாி மரம், இ ம மரம் 
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கிைளக் கட்டைமப் ைடய உ  அல்ல  மர அைமப்பிலான உ வப்படம் (tree chart) 
என்ப  ெபா ள். கிைளக் கட்டைமப் ைடய இதைன மரம் என்  ெசால்லாமல் 
‘கிைளப்பி’ என்  ெசால்லலாம்.  

Tree - கிைளப்பி 
Binary tree – இ மக் கிைளப்பி 

 
? Forest - கா  
கா  என்பைத விடக் கிைளப்பிகளின் ெதாகுப்  என் ம் ெபா ளில் ‘கிைளப்பித் திரள்’ 
எனலாம். 

Forest - கிைளப்பித் திரள் 
 
? Virus - ைவரசு, நச்சுயிாி 
ஒற்ைறச் ெசால்லாகக் க தித் தவறாகேவ குறிக்கப்ப ம் மற்ெறா  குறிப்பிடத் தகுந்த 
ெசால் ‘ைவரசு’ (virus) என்பதாகும். இதைன ஒற்ைறச் ெசால்லாகக் க வதால், 
‘நச்சுயிாி’ என் ம் ெபா ளிேலேய பல ம் குறிக்கின்றனர். எனேவ, ‘ஆண்ட்  ைவரசு 
(anti-virus)’  ‘எதிர் நச்சுயிாி’ என் ம் குறிக்கப் ப கிற . உயிாினங்க க்கு ஊ  
ெசய் ம் நச்சுயிாியாகக் ெகாண்  இதன் அ ப்பைடயில் ெதாடர் ைடய ெசாற்கைள 
விளக்குவ  என்ப  அறியாைமக்ேக வழி வகுக்கும். ைவரசு என்ப  vital information 
resource under seize என் ம் ெசால்லப் ப கிற . அவ்வாறாயின் இதன் ெபா ள் 
‘ தன்ைமத் தகவல் ஆதாரத்ைதக் ைகப்பற்றல்’ என்  குறிக்கப்பட ேவண் ம். எனி ம் 
கணிணிப் பதி களில், கட்டைமப்பில் சிைதைவ ஏற்ப த் ம் இதைனச் ‘சிைதப்பி’ என்  
ெசால்லலாம்; இதற்கு எதிர்ப்பான ‘ஆன்ட்  ைவரசு‘ (anti-virus) என்ப  சிைத  
எதிர்ப்பியாகப் பணியாற்றிச் சிைதைவ நீக்குவதால் ‘சிைத  நீக்கி’ எனச் ெசால்லலாம். 

Virus - சிைதப்பி  
Anti-virus - சிைத  நீக்கி 

 

 
இ. ஒ ெபயர்ப் ச் ெசாற்கள் 

 
ேநர் ெபயர்ப் ச் ெசாற்களி ம் சிலர் ஒ ெபயர்ப் ச் ெசாற்கைளக் ைகயாண்  வ வன 
குறித்  ேமேல உள்ள விவரங்கள் விளக்கும். இைவ தவிர லச் ெசாற்களாக ம் 
தைலப்ெப த் ச் ெசாற்களாக ம் சு க்க அைமப் ச் ெசாற்களாக ம் ஆங்கில 
ஒ ெபயர்ப் ச் ெசாற்கைளக் ைகயா ம் ேபாக்கு மிகுதியாக உள்ள . தமிழ்க் 
கைலச்ெசாற்கைள நன்கு பயன்ப த் பவர்கள் கூட, தைலப்ெப த் ச் ெசாற்கைள 
ஆங்கிலத்திேலேய பயன்ப த் கின்றனர். அகராதிகளில் தைலப்ெப த் ச் ெசாற்கைளத் 
தமிழில் தந்தி ந்தா ம் பயன்ப த்தாைமயின் காரணம், உலகளாவியதாக 
ஆங்கிலத்திேலேய இ க்கட் ம் என்ற எண்ணம்தான். ஆனால், தைலப்ெப த் ச் 
ெசாற்க ம் தமிழில் இ ந்தால் கணிணியறிைவ எளிதில் ெபற வாய்ப்பாக அைம ம். 
தமிழில் இ ந்தால் ாியா  என்  ெசால்வெதல்லாம் ேமேலாட்டச் சிந்தைனேய! 
வி தைலப் ேபாராளி ம் சிறந்த அறிஞ மான வ.உ.சிதம்பரனார் அவர்கள், ‘வ.உ.சி.’ 
என் ம் தமிழ்த் ெதன்றல் அவர்கள் ‘தி .வி.க.’ என் ம் பன்னாட்  அைமப்  ‘ஐ.நா.’ 
என் ம் பணித் ைறகள் இ.ஆ.ப., இ.கா.ப., இ.வ.ப என் ம் பல கட்சிகள் தி. .க., 
அ.இ.அ.தி. .க., ம.தி. .க. என்பன ேபான் ம் அைழக்கப்பட்  எளிதில் ாிந்  
ெகாள்ளப்ப வைத ேநாக்கினால், தமிழில் தைலப்ெப த் ச் ெசாற்கைளப் பயன்ப த்த 
இயலா  எனக் க வ  தவேற என்  ாி ம். கணிணியிய ல் தைலப்ெப த் ச் 
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ெசாற்கள் மிகுதியாக உள்ளைமயால், ஒ  சில தைலப்ெப த் ச் ெசாற்கைள ம்  
ெசாற்சு க்கங்கைள ம் ஒ ெபயர்ப் ச் ெசாற்கைள ம் மட் ம் பார்ப்ேபாம். 
 
? Baud - ேபா(ஓ)ட் / பா  (ஓர் அலகு) / பாட் / விள்ளல் / ண்டம்  
விவரங்கள் பாிமாற்றப்ப ம் விைரைவக் குறிக்கிற . கு என்றா ம் விைர  
என் தான் ெபா ள். எனேவ, பாிமாற்ற கிைனக் குறிக்கும் அலைக குமானம் 
என்  ெசால்வ  சாியாக இ க்கும். இங்கு மானம் என்ப  (ேதய்மானம், குைறமானம், 
வ மானம் என்பன ேபால்) அளைவக் குறிக்கும் ஒ  பின்ெனாட் ச் ெசால். 

Baud - குமானம் 
 
? Biquinary- பி க் கு ன ாி  
Biquinary code என்பதற்கு ‘இ மக்குறி ைற’ என்  ெசால்வதன் லம் biquinary 
என்பைத ‘இ மம்’ என்கிற  வளர்தமிழ் மன்றத்தின் கணிப்ெபாறிக் கைலச்ெசால் 
அகராதி. இவ்வா  குறிப்பிட்டால் ‘ைபனாிக்கும்’ ‘பிக்குனாிக்கும்’ ேவ பா  ெதாியா . 
எனேவ, இ பகுதிகளாக அைமந்த பதின்ம எண் ைறையக் குறிப்பதால் - ஈைரந்  
பகுதிகைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டதால் - ‘பிக்குனாி’என்பைத ‘ஈைரமம்’ என்ப  
மிகமிகப் ெபா த்தமாக,  லச் ெசால் க்கு ஏற்றதாக  அைம ம். 

Biquinary  - ஈைரமம் 
 
?  Capstan – ேகப்சுடன்  
காந்தஇைழையச் சுழல ைவக்கும் இக்க விையச் ‘சுழற்றி’ என்  ெசால்லலாம். 

Capstan - சுழற்றி 
 
? Cartridge - கார் ாிட்சு  
கணிணி ெதாடர்பான ெபா ள்கைளப் ெபாதிந்  ைவத் ள்ள கலன் அல்ல  
ெபட் உைறயான இதைனப் ‘ெபாதி ைற’ எனப் ெபா வான ெசால்லால் குறிக்கலாம். 
ைமப்ெபாதி ைறைய ைமக்குழல் எனச் சு க்கமாகக் கூ வ  சிறப்பாக இ க்கும். 

Cartridge - ெபாதி ைற 
 
? Diode - ைடேயா  
ஒேர திைசயில் மட் ேம - ஒ  கமாகேவ - மின்குறிபா கைளச் (சிக்னல்கைளச்) 
ெச த் ம் ஏதி(சாதனம்) என்பதால் ஒ கி என்  ெசால்லலாம். க விக்கு ஏதி என் ம் 
நிகண் கள் குறிப்பி கின்றன. instrument என்பதில் இ ந்  ேவ ப த் வதற்காகச் 
ெசயல்பாட் ற்கு ஏ வாய் அைம ம் சி  க வியான device என்ப  ஏதி எனப்ப தல் 
ெபா த்தமாக இ க்கும். 

Diode - ஒ கி 
Device - ஏதி 

 
? Do-loop -  ப் 
இந்நிகழி ஆைணயால் நிகழியின் குறிப்பிட்ட ஒ  பகுதி மீண் ம் மீண் ம் ெசயல்பட்  
அதன் மதிப் கள் மாற்றப்பட்  ஒ  குறிப்பிட்ட நிைல வ ம் வைர ெதாட வைதக் 
குறிப்பதால் ‘மா நிைலத் ெதாடாி’ என்  ெசால்லலாம்.  

Do-loop   - மா நிைலத் ெதாடாி 
 
? Dongle – டாங்கிள் 
கணிநிகழ் கள் தி டப்ப வைதத் தவிர்க்க உத தால் ‘தவிாி’ என்  ெசால்லலாம். 

த ல் தனியாக அறி கப்ப த்தப்பட்ட இக் கணியம், இப்ெபா  பலக் 
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கணியங்க ட ம் இைணந்  வழங்கப்ப கிற . எனேவ, அந்தந்தப் ெபயர்க டன் தவிாி 
என்  ேசர்த் ப் ெபா ச் ெசால்லாகக் ைகயாளலாம் 

Dongle - தவிாி 
 
? ESC Key / Escape key - எஸ்க் கீ 
வி விப்பதற்குப் பயன்ப த் ம் விைச என்பதால் ‘வி விைச’ என்ேற தமிழில் 
குறிக்கலாம்.  

ESC Key - வி விைச 
 
? Fetch –  ெபட்ச், விவரங்கைளக் ெகாண்  வா 
இவ்வா  ேநர் ஒ  ெபயர்ப்பாக அல்ல  நீளமாகச் ெசால்வைத விடக் ‘ெகாணர் ’ 
என்  சு க்கமாகச் ெசான்னால்தான் உள்ளத்தில் பதி ம்.  

Fetch - ெகாணர்  
 
I/O Input / Output - இன் ட்/அ ட் ட் 
Input/Output என்பன ைறேய உள்ளீ , ெவளியீ , என் ம் உள்ளீட் த் தர , 
ெவளியீட் த் தர  என் ம் உள்பதி , ெவளிப்பதி  என் ம் குறிக்கப்ப கின்றன. 
இவற்றின் ைறயில் உள்ளீட்  ைற/ெவளியீட்  ைற அல்ல  இ ( ைற)ைம 
அல்ல  வ ( ைற)ைம என்றால் ெபா ந் மா எனத் ேதான்றிய . அகத் தர , றத் 
தர  என்  ெசான்னால் நன்றாக இ க்கும் ேபா ம் ேதான்றிய . ஆனால், ஒற்ைறச் 
ெசால்லாக இ ப்பேத சிறப் . எனேவ, கணிணிக்குத் தரப்ப வ  தர ; ெபறப்ப வ  
ெபற  என்பேத சு க்கமாக ம் ெபா த்தமாக ம் இ க்கும். 

I/O Input / Output    - த/ெப; தர /ெபற  
 
? Paddle   - பா ல் 
‘மத் ’ எனக் குறிக்கிற  வளர்தமிழ் மன்றத்தின் கணிப்ெபாறிக் கைலச் ெசால் அகராதி. 
கணிவைரகைல, கணியாட்டம் த யவற்றில் ‘நகாி’ைய ேம ம் கீ ம் இட ம் வல ம் 
தி ப்ப உத ம் இ , படைக அைனத் ப் ற ம் தி ப்ப ம் இயக்க ம் உத ம் ப்  
ேபால் ெசயல்ப வதால் ‘ ப்பம்’ என்  ெசால்லலாம்.  

Paddle   -  ப்பம் 
 
? ABEND - அெபன்ட்  
இயல்  அல்லா ைவக் (ABnormalEND)  குறிப்பதால் ‘அல் யல் ’ என்  
ெசால்லலாம். சு க்கமாக ‘ அ. .’எனலாம். 

ABEND - அல் யல் ; அ. . 
 
? Abnormal termination  - தி ர் நி த்தம்  
அேத ேபால் இயல்  அல்லாத ப்  என்பதால் ‘அல்நிைல த்தம்’ > ‘அன்னிைல 

த்தம்’ என் ம் சு க்கமாக ‘அத்தம்’ என் ம் ெசால்லலாம். (அத்தம் என்றா ம்  
எனப் ெபா ள் உள ) 

Abnormal termination - அல் யல் நி த்தம்; அத்தம் 
 
? ADONIS – அேடானிசு 
கணிணி இயக்க இைணப்பில் இ க்கும் ெபா  தகவல் ைறயில் கட் ைர 
வழங்கைலக் (Article  Delivery over Online Information System) குறிக்கிற . எனேவ, 
இைணவழித் தகவல் ைற கட் ைர வழங்கல்; இ.த. .க.; இைணதக  

Adonis - இ.த. .க.; இைணதக  
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? ADP - ஏ பி  
இதன் விாி  Automated Data Processing என்பதாகும். ‘தன்னியக்கத் தர ச் 
ெசயலாக்கம்’ என வளர்தமிழ் மன்ற அகராதி குறிப்பிட் ள்ள . எனி ம், data என்ப  
விவரைண யாகும். processing  என்ப  வைனவம் ஆகும். ‘தன்னியக்க விவரைண 
வைனவம்’ என்  ெசால்வ  ெபா த்தமாக இ க்கும். இதன் சு க்கம்:’த.வி.வ.’ 
தன்வைன  

ADP - த.வி.வ.; தன்வைன  
 
? ALGOL /ALGORrithmic Language - அல்காாிதம் 
அல்காாிதத்ைதச் ‘ெசய் ைறப்பா ’ என்கிறார் ேபராசிாியர் அ.கி. ர்த்தி. 
’கணிப்ெபாறியில் வான ெசயல் ைறகளில் ஒ  சிக்கைலத் தீர்த்  ைவப்பதற்கான 
ெசாற்ெறாடர்களின் வாிைச என்  விளக்குகிறார் தி  இராம்குமார். ‘அல்காாிதம்’ 
என்பைத ‘ெநறி ைற’ என் ம் ‘அல்காாித்மிக்’ என்பைத ‘ெநறிப்பாட் ’ என் ம் 
வளர்தமிழ் மன்றத்தின் கணிப்ெபாறிக் கைலச் ெசால் அகராதி குறிக்கிற . ெசய் ைற ம் 
ெநறி ைற ம் சிக்கைலத் தீர்த்  ைவப்பதற்காகத் - தீர்  காண்பதற்காகத்தாேன 
உ வாக்கப்பட் ள்ளன. எனேவ, ெபா வாகக் குறிப்பைத விடத் தீர் ைற > தீர் ைற 
என்ப  ெதளிவாகக் குறிப்பதாக அைம ம். எனேவ, 

Algorithm - தீர் ைற    
ALGORrithmic Language - தீர் ைற விளம்பி; 
ALGOL - தீ.வி./தீர்விளம்பி எனலாம். 

 
? APL - ஏபிஎல்  
இ  கணிதம் சார்ந்த ெசயல் ைற விளம்பி (A Programming Language) என்பதால் 
கணிதச் ெசயன் ைற விளம்பி; க.ெச.வி./கணிவிளம்பி எனலாம்.  

APL -  க.ெச.வி./கணிவிளம்பி; கணிவி 
 

? ASCII - American National Standard Code for Information Interchange - அசுகி 
‘தகவல் பாிமாற்றத்திற்கான அெமாிக்கத் ேதசியத் தரக் குறியீ ’ எனப்ப ம் இதைனச் 
சு க்கமாகப் ‘பாியீ ’ எனலாம். அப்ப யாயின் ‘அசுகி கீ ேபார் ’ (ASCII keyboard), 
’பாியீட்  விைசப்பலைக’ என்றாகும். 

ASCII - பாியீ ;  
ASCII keyboard - பாியீட்  விைசப்பலைக 

 
? Basic Language / Beginners All Purpose Symbolic Instruciton Codes - ேபசிக் 
ெமாழி 
ெதாடக்க நிைலயில் உள்ளவர்க க்கான பலேநாக்குக் குறியீ கள் அறி ைறத் ெதாகுதி 
என்ப  இதன் விாி ப் ெபா ளாய் அைம ம். ஆனால், கைலச் ெசால்லாய் அைமயா . 
ெதாடக்கத்தில் கட்டாயமாகத் ெதாிந்  ெகாள்ள ேவண் ய அறி ைறகைளத் ெதாிந்  
ெகாள்வதால் அறி ைற விளம்பி எனலாம். 

Basic Language - அறி ைற விளம்பி 
 
? BBC MICRO - பிபிசி ைமக்ேரா, பிபிசி ண்கணிப்ெபாறி 
இதன் விாி  A Home Computer Developed by British Broadcasting Corporation 
என்பதால் பிாிட்டன் ஒ பரப் க் கழக ண்கணிணி / பி.ஒ.க .க./ பிாி.ஒ .கணி 
எனலாம். (corporation  என்பதற்கு இலங்ைகயில் கூட் த் தாபனம் என்  
ெசால்கின்றனர். தாபனம் தமிழ்ச் ெசால்லன் .) 
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 BBC MICRO - பிாி.ஒ .கணி  
 
? BCD - பிசி  : 
இ மக் குறியீட் ப் பதின்மம் (Binary Coded Decimal) என்பதன் தைலப்ெப த் க் 
குறியீ . எனேவ, இகுமம் எனலாம். 
 BCD – இகுமம் (இ மக் குறியீட் ப் பதின்மம்) 
 
? BCPL  - பிசிபிஎல் 
ஒ  ைறைம வைனம விளம்பியின் ெபயர்; .வ.வி.; வைனவி 

BCPL  - வைனவி 
 
BIOS - பயாசு 
Basic Input/Output System எனப்ப ம் இதைன ‘அ ப்பைட தர /ெபற  ைற’ என்  
ெசால்லலாம். 

BIOS  - அ.த.ெப. . 
 
? CAD – ேகட் 
Computer-Aided Design என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ . எனேவ, கணி தவி 
வைரயம்; க.உ.வ./கணி வைர எனலாம். 

CAD – க.உ.வ./கணி வைர 
 
? CAI – ேகய்  
Computer-Aided Instruction என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ . எனேவ, கணி தவி 
அறி ைற எனலாம். 

CAI –  க.உ.அ./கணி ைற 
 
?CAM – ேகம்   
Computer-Aided Manufacturing என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ . எனேவ, 
கணி தவி உற்பத்தி எனலாம். 

CAM – க.உ.உ.; கணித்தி 
 
? CBX  - சி.பி.எக்சு  
Computer Controlled Branch Exchange என்பதன் சு க்கக் குறியீ . கணிக் 
கட் ப்பாட் க் கிைள நிைலயம் எனலாம். 

CBX  - க.க.கி.நி./ கணிக்கிைளயம் 
 
? C-DAC  - சி-ேடக் 
Centre for Development of Advanced Computing என்பதன் சு க்கக் குறியீ . சிறப் க் 
கணிணி ேமம்பாட்  ைமயம் > சி.க.ேம.ைம > கணிேமலம் எனலாம். (ைமயம், மத்தியம் 
ஆகியவற்ைறத் தமிழ்ச் ெசாற்கள் அல்லெவனச் சிலர் க கின்றனர். இைவ 
அறிவியல்அ ப்பைடயிலான தமிழ்ச் ெசாற்கேள.) 

C-DAC  - கணிேமலம் 
 
? CIM - சி.ஐ.எம்.  
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கணிணித் தர  ண்படம் (Computer Input Microfilm) என்பதன் 
தைலப்ெப த் க் குறியீ . எனேவ,‘க.த. .’ எனச் சு க்கமாகக் குறிப்பிடலாம்.  

CIM - கத . 
 
? COBOL - ேகாபால் 
Common Business Oriented Language என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ . ெபா  
வணிக க விளம்பி; வணிவி.   

COBOL - வணிவி 
 
? CPL  - சிபிஎல் 

Combined Programming Language என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ . ெதாகுப்  
நிகழி விளம்பி ; ெதாநிவி 
 
? CPL  - சிபிஎல் 
Character Per Line என்பதற்கும் தைலப்ெப த் க் குறியீ . வாி ஒன்றிற்கு எ த்  
எத்தைன எனக் குறிக்கும். வ.எ.எ. எனலாம். 

CPL  - வ.எ.எ. 
 
? CPM - சிபிஎம் 
Control Program – Microprocessor என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ . கட் ப்பாட்  
நிகழி - ண்வைனமம்; க.நி. .வைன. எனலாம். 

CPM - கநி வைன. 
 
? CPU  - சிபி  
Central Processing Unit என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ . ைமய வைனம அலகு 
எனலாம். ைம.வ.அ.; ைமவைன 

CPU  - ைமவைன 
 
? DBMS– பிஎம்எசு 
Data Base Management System என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ . விவரைணத் தள 
ேமலாண் ைற எனலாம். வி.த.ேம. .; விவேமல் 

DBMS– விவேமல் 
 
? DCE - சிஇ 

Data Communications Equipment என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ .  விவரைணத் 
ெதாகுப் க் க வி எனலாம். வி.ெதா.க.; விவத்ெதாகி 

DCE - விவத்ெதாகி 
 
? EBCDIC  - ஈபிசி ஐசி  
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code  என்பதன் தைலப்ெப த் க் 
குறியீ .  நீட்சி ஓர்மிக் குறியீட்  பதின்மப் பாிமாற்றக் குறியீ  எனலாம். 
நீ.ஓ.கு.ப.ப.கு. ; எளிைம க தி ‘நீட் ’ எனலாம்.   

EBCDIC - நீட்     
 
? EDP  - ஈ பி  
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Electronic Data Processing  என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ . மின்ன  விவரைண 
வைனமம் > மிவிவைன எனலாம். 

EDP  -  மிவிவைன    
 
? ENIAC - ஈனியாக் 

Electronic Numerical Integrator And Calculator என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ . 
மின்ன  எண் ஒ ங்கிக் கணக்கி; மிஎஒக; எளிைம க தி, ‘ஒ க்கி’ எனலாம். 

ENI AC - ஒ க்கி 
 
? EOF - இஒஎஃப்  

End Of File  என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ . ேகாப்   ; ேகா. . 
EOF - ேகா.     

 
? EOM  – இஓஎம்   
End OfMessage  என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ .  ெசய்தி ; ெச. . EOM  
– ெச. .    
 
? EOT  - இஓ    

End Of Transmission  என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ . மாற்றீட்  ; மா. . 
EOT  - மா. . 

 
? EPROM / Erasable Programmable Read-Only Memory - ஈப்ராம் 
‘ ேராகிராம்’ என்பைத மாற்றக்கூ ய என்பைதவிட நிகழ்ைவ மாற்றி யைமக்கக்கூ ய 
என் ம் ெபா ளில், வகுக்கக்கூ ய எனக் குறிப்ப  ஏற்றதாக இ க்கும். எனேவ, 
அழிக்க ம் ப க்க ம் வகுக்க ம் கூ ய ஏற்றம்; அழிவகு ப  ஏற்றம்; அவபஏ; அழிஏற்  
என்  குறிக்கலாம். 

EPROM – அழிஏற்  (அழிேயற் ) 
 
? Fortan  / Formula Translation   -   ேபார்ட்ரான் 
பார் லா சூத்திரம், ரான்சுேலசன் ெமாழி மாற்றம் என்ேற பல ம் ெபா ள் விளக்கம் 
த கின்றனர். பார் லா என்பைத வாய்ப்பாடாகக் க தாமல் ‘கட்டைள விதி’ எனப் 
ெபா ள் ெகாள்ள ேவண் ம். அ ேபால் ெமாழி மாற்றம் என்பைத விட நிைலமாற்றம் 
என்ப  ஏற் ைடத்தாய் இ க்கும். இவற்றின் அ ப்பைடயில், 

Fortan - விதி மாற்றம்; (விதி மாற்றீ )  
Fortan Language - விதி மாற்ற விளம்பி (விதி மாற்றீட்  விளம்பி) எனலாம். 

 
? HLL  - எச்எல்எல்     
HIgh Level Language என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ . உயர்நிைல விளம்பி; உ.நி.வி   

HLL  - உ.நி.வி   
 
? IC  – ஐசி   
Integral Circuit என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ . ஒ ங்கிைணந்த மின் சுற்  ; 
ஒ மின் 

IC  – ஒ மின் 
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IBM-PC (Personal Computer promoted by IBM) – ஐபிஎம் பிசி 
பன்னாட்  நி வனங்களின் ெபயர்கைளத் தமிழில் எவ்வா  குறிக்க ேவண் ம் எனத் 
தமிழக அரசு சார்பில் பாிந் ைரத்  அதைனேய அவர்க ம் குறிக்குமா  ெசய்ய 
ேவண் ம். இல்ைலேயல் ஒவ்ெவா வர் ஒவ்ெவா  வைகயாகக் குறிப்பிட, ஒவ்ெவான் ம் 
ெவவ்ேவ  அைமப்ேபா என் ம் ஐயத்ைத ஏற்ப த் ம். அந்த வைகயில் ஐபிஎம் 
என்பைதப் பின்வ மா  குறிப்பிடப் பாிந் ைரக்கலாம். 
பன்னாட்  வணிகப் ெபாறியத்(தால் உ வாக்கப்ப ம்) தனியர் கணிணி/  

IBM-PC – பவெபா தகணி 
 
? INFLIBENT– இன்பி ெபண்ட் 
இந்திய லகங்கைள ம் ற்தகவல்ைமயங்கைள ம் இைணக்கும் கணிணித் தகவல் 
வைலயைமப் . ற் தக வைல 

INFLIBENT - ற் தக வைல 
   
? IOCS  - ஐஓசிஎசு   

Input Output Control System  என்பதன் தைலப்ெப த் க் குறியீ . தர  ெபற  
கட் ப்பாட்  ைறைம ; த.ெப.க.    

IOCS  -  த.ெப.க.  
 
? ISD   - ஐஎசு   
International Subscriber Dialling  என்பதைன ேநர யாக ெமாழி ெபயர்ப்பைத விட, 
ேநர யாக இைணப்  வழங்கப்ப வைத ‘ேநாி’ எனச் சு க்கமாகக் குறிப்பிட் ,  

S T D - ற ேநாி 
ISD - அயல் ேநாி 

என்  ெசால்லலாம். 
 
? ISO -  INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION - ஐஎசுஓ 
ஆனால் INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDIZATION 
என்ப தான் சாி.எனேவ, தரப்ப த் ப் பன்னாட்  அைமப் ; த.ப.அ. 
 ISO - த.ப.அ.  
 
? LASER/ Light Amplification bythe Stimuated Emission of Radiation - ேலசர் 
வளர்தமிழ் மன்றத்தின் கணிப்ெபாறிக் கைலச்ெசால் அகராதி ‘ேலசர்’ என்ேற 
குறிப்பிட் ந்தா ம் ‘கதிர் ச்சு ண் உமிழ் ஒளிப் ெப க்கம்’ என்கிறார் ேபராசிாியர் 
அ.கி. ர்த்தி. (அறிவியல் அகராதி: மணிவாசகர் பதிப்பகம்) ‘ ண் ய கதிர் ச்சு 
உமிழ்த ன் லம் ஒளி ெபாிதாக்கல்’   என்கிறார் தி  இராம்குமார் (கணிப்ெபாறி 
அகராதி: ைசவச் சித்தாந்த ற்பதிப் க் கழக ெவளியீ ). இவ்வா  ெபா ள் விளக்கம் 
ெகா த்தி ந்தா ம் ‘ேலசர்’ என்ேற குறிப்பதால் சு ங்கிய ெசால் ன்றிப் பயன்பாட் ல் 
இடர்ப்பா  ஏற்ப கின்ற . ‘ஒளிமிகி’ என்றா ம் ஒளிைய மிகுவிப்ப  என்ற அளவில் 
ஓரள  ெபா த்தமாகேவ இ க்கிற . ஆனால் இரண்  ெசாற்களாகின்ற . ‘கதிர்’ 
என்றால் கதிர் ச்சு, ஒளி, ஒளிப் ெப க்கம், ெவளிப்ப தல் எனப் ெபா ள்கள் உள்ளன. 
ெபா வான ெசால் ன் அ ப்பைடயில் ‘கதிைர’ என்  ெசால்லலாம். ‘ேலசர்’ என்றாேல 
ஒளிேயா  ெதாடர் ள்ள  எனப் பதிவ  ேபால் ‘ஒளி’ என்ற ெசால்ேல ேநர யாக 
இ ந்தால் நன்  என்  எண்ணத் ேதான் ம். கதிர், கதிரவன், கதிெராளி எனக் கதி ம், 
‘ஒளி’ என் ம் ெபா ள் விளக்கமாய் அைமவைத ம் ‘கதிர் ச்சுப் படம்’ என் ம் 
ெபா  கதிர் ச்சிைனப் ாிந்  ெகாள்வைத ம் ‘கதிர்த்தல்’ என் ம்ெபா  ஒளி 
வி தைல ம், ஒளி ெப குதைல ம் குறிப்பைத ம் ேநாக்கும் ெபா  ‘கதிர்( ச்சுத் 
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ண் தல்) லம் (ஒளிக்)கதிைரக் கதிர்த்தலால்(ெப க்குவதால்) கதிைர’ எனப்ப வதாகக் 
ெகாள்ளலாம். இவ்வா  ஒற்ைறச் ெசால்லான ‘கதிைர’ என்ப  ‘ேலசர்’ என்பதற்குப் 
ெபா த்தமாக உள்ளைதப் ாிந்  ெகாள்ளலாம்.ஆனால் ‘ெசந்தமி ம் நாப்பழக்கம்’. 
இப்ப ப்பட்ட ெசாற்கைளக் ‘கதிைரப் பண் வம் (laser treatment) ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ’ 
என்  ெசால்வ  ேபால் உாிய இடங்களில் பயன்ப த்திப் பழக்கப்ப த்தினால்தான் 
எளிதாகப் ாி ம். சு ங்கிய ெசால்தான் ஆங்கிலச் ெசாற்கைள அகற்ற உத ம். 

LASER - கதிைர 
 
? LISP  – ஸ்ப்  
List Processing என்பதன் சு க்கம், எண் அல்லாத விவரங்கைளப் பயன்ப த் வதற்கான 
வைனவைமப் ;  எனேவ, அல்ெலண் விவர வைன  > விவைன எனலாம். 

LISP -  விவைன 
 
? Memory  -  நிைன , நிைனவகம். 
உயிாினங்க க்குத் தனிச் சிறப்பாக உள்ள நிைனவாற்றைல உயிரற்ற ெபாறிக்குக் 
கூ தல் ெபா த்தமாக இல்ைல. மீள அறிவதற்காக உள்ளத்தில் க த்திைன ஏற் வதால் 
‘ஏற்றம்’ என் ம் நிைன  குறிக்கப் ெப ம். இங்கு பதி கைள மீள் பார்ைவக்காக 
ஏற் வதால் ‘ஏற்றம்’ என்  ெசால்வ  மிகச் சாியாக இ க்கும். ஆத ன் 

Memory  - ஏற்றம் என்  ைகயாண்டால் பழகப் பழக இச் ெசால் ஏற்றதாகேவ 
விளங்கும் 

எனேவ, இதன் அ ப்பைடயில்,  
RAM/Random Access Memory - (ராம்) - ேநஅஏ / ேநர் அ கு ஏற்றம் 
RO/Read only – (ஆர்.ஓ.) பம / ப க்க மட் ம் 
ROM/Read only memory  - (ேராம்) பமஏ / ப க்க மட் மான ஏற்றம் 
PROM/Programmable Read Only Memory - ︵ப்ேராம்) நி.ப.ம.ஏ./  

நிகேழற்  ப க்க மட் மான ஏற்றம் 
Memory Address  - ஏற்ற கவாி 
Memory Allocation  -  ஏற்ற ஒ க்கீ  
Memory Capacity  - ஏற்றத் திறன்   
Memory Chip - ஏற்றச் சிமிழ் 
Memory Map  - ஏற்ற வைரவி   

என்  ெசால்வ  சாியாக இ க்கும். 
 
? Modem (Modulation/Demodulation) - ேமாடம் 
தரைவ மாற்றித் த ம் க வி; கணிணியில் இ ந்  ெதாைலேபசிக் கம்பிகள் வழியாக 
அ ப் வதற்காக அல்ல  ெதாைலேபசிக் கம்பியில் இ ந்  கணிணிக்கு 
வந் ேச வதற்காகத் தரவிைன மாற்றித் த ம் க வி; ‘த வி’ 

Modem - த வி 
 
? MPU- Micro Processor Unit – எம்.பி.  
Process  என்பதற்குச் ெசயல், ெசயல் ைற, ெசயலாக்கம், ப ைற, வளர்ச்சி ைற 
எனப் பலவைகயாகக் கூ கின்றனர். ெசால்ைல விளக்குவதற்கு இைவ உதவினா ம், 
ெசாற்ெபா ைள ைமயாக விளக்கும் கைலச்ெசால்லாக எ ம் இல்ைல. மண்பாைன 

தலான மண்பாண்டங்கள் ெசய்வைதப் பார்க்கிேறாம். ப ப்ப யாக உ வாக்கம் 
நைடெப கிற . ஒ  நிைலயில் இ ந்  இைடெவளிவிட்  ேவெறா  நிைலக்கும் ெசல்ல 

யா . இைத ‘வைனதல்’  என்பர். வைனதல் என்றால உ வாக்கம், அழகூட்  
அணிெசய்தல் என்ெறல்லாம் ெபா ள் உண் . இத்தைகய ப ப்ப யான 
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ெசயற்பாட்ைடத்தான் Process என்ப  குறிக்கிற . எனேவ, வைனதல் அ ப்பைடயில் 
‘வைனமம்’  என்  குறிப்ப  ெபா த்தமாக இ க்கும். பழஞ்ெசாற்கள் அ ைம 
ெதாியாமல்தான் நாம் ச் ெசாற்கள் உ வாக்கத்தில் த மாறிக் ெகாண் க்கின்ேறாம். 
பழஞ்ெசல்வங்கைள மீட் வாக்கம் ெசய்தாேல நாம் எண்ணற்ற கைலச் ெசால் 
ெசல்வங்கைளக் காண இய ம். இந்த இடத்தில் ‘வைனமம்’ என்  ெகாண்டால் 
‘ ண்வைனம அலகு’ என்ப  சாியாக இ க்கும். 

Process - வைனமம் 
MPU- Micro Processor Unit -  ண் வைனம அலகு/ .வ.அ. 

 
? On-line  - ஆன்ைலன்; ? Off-line - ஆப்ைலன் 
இவற்ைற ைறேய ேநர் கம், அைண கம் என்கிறார் தி  இராம்குமார் (கணிப்ெபாறி 
அகராதி: ைசவச் சித்தாந்த ற்பதிப் க் கழக ெவளியீ ) இயக்கம் இைணப்பில் உள்ள 
நிைலையக் குறிப்ப  online - இைணநிைல என் ம், இைணப்  அைணந்  உள்ள 
நிைலையக் குறிப்ப  offline -அைணநிைல என் ம் ெசால்லப்ப வேத ஏற்றதாக 
இ க்கும்.   

Online -இைணநிைல  
Offline - அைணநிைல 

 
? Pixel / Picture Element - பிக்ெசல் 
ஆங்கிலச் ெசால்ைலேய பயன்ப த் வைதவிடக் கூ ப த்திப் படங்கைளத் த வதால் 
‘படக்கூ ’ என்  ெசால்லலாம். 
Pixel–படக்கூ  
 
? PL/1 - Programming Language-1 - பி.எல்.1/கட்டைளயிடல் ெமாழி-1 / நிரல் ெமாழி 
language என்பைத விளம்பி என்  ன்னேர கண் ள்ேளாம். Program என்ப  நிகழி. 
இவற்றின் அ ப்பைடயில் நிகழி விளம்பி-1 
என்பேத சாியாகும். 
 
? Program - அறி த்தல், ஆைணத் ெதாகுப் , கட்டைள, ெசயல் திட்டம்,வழியைமப் , 
வழி ைற, நிகழ்வைர, கட்டைள, ஆைண 
இவ்வா  இச்ெசால் பலவைகயாகக் குறிக்கப்ப கின்ற .என்ன நிகழ்த்த ேவண் ம் எனக் 
கணிணிக்குத் தரப்ப ம் அறி த்தம். கணிணியில் ெசயல்பாட்ைட நிகழச் ெசய்வதால் 
நிகழி என்  ெசால்லலாம். இயல்பாக,  program அல்ல   programme  என்றால் நிகழ்ச்சி 
நிரல் என்ேற அறியப்ப வதால் அதன் அ ப்பைடயில் நிகழி என்  ெசால்வ  எளிதில் 
பதி ம். 

Program - நிகழி 
Program Compatibility -நிகழி ஏற்பம் 
Program Chaining -நிகழித் ெதாடாி 
Program Library – நிகழியகம் ︵Library - லகம் என்ப  இங்கு 
ெபா ந்தா . ல்கள் ெதாகுத்  ைவக்கப்ப ம் இடமன் . நிகழிகைள ஒ ங்கு 

ைறயில் ேசர்த்  ைவக்கும் ெதாகுப் ; எனேவ, நிகழியகம் என்பேத சாியாக 
இ க்கும்.) 
Programmer - நிகழ்த் நர் 

 
? RPG  Report Program Generation Language  -  ஆர்.பி.ஜி / அறிக்ைக கட்டைள 
உற்பத்தி ெமாழி   
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‘Generation' என்பதற்கு உற்பத்தி என்  ெசால்வைத விட உ வாக்கம் என்ப  
ெபா த்தமாக இ க்கும். எனேவ, 

RPG - அறிக்ைக நிகழி உ வாக்க விளம்பி; அ.நி.உ.வி.; அறிநிவி 
 
? SBC– எஸ்பிசி   

தனி அட்ைடக் கணிப்ெபாறி (Single Board Computer) என்பதன் 

தைலப்ெப த் க் குறியீ . எனேவ, ‘த.அ.க’. எனச் சு க்கமாகக் குறிப்பிடலாம்.  
SBC–த.அ.க. ︵தனி அட்ைடக் கணிப்ெபாறி) 

 
? SEA-ME-WE:  இவ்வாேற குறிப்பிடப்ப கிற . 

South East Asia Middle - East Western Europe என்பதன் சு க்கம். ெதன்கிழக்கு 
ஆசிய, மத்தியக் கிழக்கு ேமற்கு ஐேராப்பா எனலாம்.  ‘ெத.கி.ஆ-ம.கி.ேம.ஐ.’ எனச் 
சு க்கமாகக் குறிப்பிடலாம். 

SEA-ME-WE - ெத.கி.ஆ-ம.கி.ேம.ஐ. 
 
? WORM/ write once read many times – ேவார்ம் 
ஒ ைற எ  பன் ைற ப /ஒஎபப; எ ப  என்  காரணக் குறியீட் ச் சு க்கமாக ம் 
ெகாள்ளலாம்.   

Worm - ஒஎபப; எ ப  
 
? WYSIWYG - What You See Is What You Get - விசுவிக் 
இஃ  அச்சில் வ வைதச் சாியாகப் பார்ப்பதற்குப் பயன்ப கிற . எனேவ, அச்சுக் காட்சி 
எனலாம். அப்ப ேயதான் ெசால்ல ேவண் ம் என வி ம்பினால் என்ன காண்கிறாேயா 
அ ேவ கிைடக்கும் (எகாஅகி) என்  ெசால்லாமல் காண்பேத கிைடக்கும் - கா.கி. 
எனலாம். 

WYSIWYG - கா.கி. 
 

Microsecond - ைமக்ேரா ெநா , ண் ெநா  
Millisecond - மில்  ெநா    
Nanosecond - நாேனா ெநா   
Picosecond - பீக்ேகா ெநா  
Kilobyte - கிேலா ைபட் 
Megabyte - மகா ைபட் 
Gigabyte - கிகா ைபட் 
ைமக்ேரா, மில் , நாேனா, பீக்ேகா, கிேலா, ெமகா, கிகா தலான அளைவகெளல்லாம் 
கணிணியிய க்கு மட் ேம உாியன அல்ல. கணக்கறிவிய ல் இ ந்  பயன்ப த்தப்ப ம் 
ெபா வான ெசாற்கேள. இைவ ம் எல்லா இடங்களி ம் தமிழிேலேய குறிக்கப்பட 
ேவண் ம். ேவ  ேவைல இல்ைலயா? உலகளாவிய கணக்குச் ெசாற்கைளப் பயன்ப த்த 
ேவண் ய தாேன! என்பர் சிலர். உண்ைமயில் பழந்தமிழ்நாட் ேலேய ேவ  
எவ்வினத்தி ம் இல்லாத அள  மிகமிகக் கூ தல் மதிப்பி ம் மிகமிகக் குைறந்த 
மதிப்பி ம் எண்கைளப் பயன்ப த்தி வந்த  தமிழினேம! இன் ம் பல ெமாழியினர் 
தத்தம் ெமாழியிேலேய எண்கைளக் குறிப்பிட்  வ கின்றனர். அவ்வாறி க்க நாம் நாம் 
பழஞ் ெசல்வத்ைதக் குப்ைபயில் ேபாடாமல் ேபணிக் காத் ப் பயன்ப த் வேத 
சாியானதாகும். ஒன் , பத் , , ஆயிரம், பத்தாயிரம், றாயிரம்/இலக்கம், 
பதின் றாயிரம்/பத்  இலக்கம், ேகா , பத்  ேகா , ஆயிரம் ேகா , றாயிரம் ேகா , 
பதின் றாயிரம் ேகா , மகா ேகா  என்ற ைறகளில் எண்கைள மதிப்ைபக் குறிப்பிட்  
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வந் , பின்னர், சங்கு, விந்தம் தலான குறியீட் ப் ெபயர்கைளப் பயன்ப த்தி 
வந் ள்ளனர். (இவ்வா  பயன்ப த்தியதற்கும் ஏேதா காரணம் இ ந்தி க்க ேவண் ம்) 
அைவ வ மா : 

ேகா  ேகா  = மகா ேகா  1014 

மகா ேகா  ேகா  = சங்கு( சங்கம்) 1021 

சங்கு ேகா  = மகா சங்கு ( மகா சங்கம்) 1028 

மகா சங்கு ேகா  = விந்தம் 1035 

விந்தம் ேகா  = மகா விந்தம் 1042 

மகாவிந்தம் ேகா  = ப மம் 1049 

ப மம் ேகா  = மகாப மம் 1056 

மகா ப மம் ேகா  = கு தம் 1063 

கு தம் ேகா  = மகா கு தம் / சிந்  1070 

சிந்  ேகா  = மகாசிந்  1077 

மகா சிந்  ேகா  = ெவள்ளம் 1084 

ெவள்ளம் ேகா  = மகா ெவள்ளம் 1091 

மகா ெவள்ளம் ேகா  = பிரளயம் 1098 

மகா பிரளயம் ேகா  = சஞ்சலம் 10105 

சஞ்சலம் ேகா = மகா சஞ்சலம் 10112 

மகாசஞ்சலம் ேகா = வலம் ாி10119 

வலம் ாி ேகா  = மகாவலம் ாி 10126 

மகாவலம் ாி ேகா  தன்பைன 10133 

தண்பைன ேகா  = மகா தண்பைன 10140 

மகாதண்பைண ேகா = கண்வைள 10147 

கண்வைள ேகா = மகாகண்வைள 10154 

மகாகண்வைள ேகா  = அற் தம் 10161 
அற் தம் ேகா  = மகா அற் தம் 10168 

மகா அற் தம் ேகா  = உற்பதம் 10175 

உற்பதம் ேகா  = மகா உற்பதம் 10182 

மகா உற்பதம் ேகா  = அனந்தம் 10189 

 
(இவற்றில் சில பாட ேவ பா கள் உள்ளன. ாி தலான பல்ேவ  எண்க ம் 
குறிப்பிடப்ப கின்றன. எனி ம், எண்களில் இன்ைறக்கும் பயன்ப த்தப்படாத மிகஉயர் 
மதிப் கைளப் பழந்தமிழ் மக்கள் பயன்ப த்தி ள்ளனர் என்ப  மட் ம் ம க்க யாத 
விந்ைதயான உண்ைமயாகும்.) இவ்வா  உயர்மதிப்  எண் பயன்பா கைள ம் 
குைறமதிப்  எண் பயன்பா கைள ம் ெகாண் ந்த நாம், இப்ெபா  வறியவர் ேபால் 
அ த்தவர் ெசல்வத்ைத இரவல் வாங்க ேவண் ய ேதைவயில்ைல. எனேவ, கணிணியில் 
குறிப்பிடப்ப ம் எண்மதிப் கைள ம் பின்வ மா  தமிழிேலேய குறிப்பிடலாம். 
 
4 இ மம் (4 Bits)     1 நான்மம்          (1 Nibble) 
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8 இ மம் (8 Bits)     1 எண்மம்            (1 Byte) 
1024 எண்மம் (1024 Bytes)    1 அயிைர எண்மம்  

(1 Kilo Byte) 
1024 அயிைர எண்மம் (1024 K.B)   1 மா அயிைர எண்மம் (1  
    Mega       Byte)   
1024 மா அயிைர எண்மம் (1024 MB)  1 ேபரயிைர எண்மம்  

(1 Giga Byte) 
1024 ேபரயிைர எண்மம் (1024 GB)      1 மாப்ேபரயிைர எண்மம் 

   (1 Tera Byte) 
1024 மாப்ேபரயிைர எண்மம் (1024 TB)  1சீரயிைர எண்மம்  

(1 Petta Byte) 
1024 சீரயிைர எண்மம் (1024 PB)   1 மாச்சீரயிைர எண்மம்  

(1Exa Byte)  
1024 மாச்சீரயிைர எண்மம் (1024 EB) 1ெசவ்வயிைர எண்மம்  

(1  Zeetta Byte) 
1024 ெசவ்வயிைர எண்மம் (1024 ZB) 1 மாச் ெசவ்வயிைர எண்மம்    

(1Yotta Byte)     
 
கீழ் வாய் எண்கைள ம் பழந்தமிழ் ைறயில் பின்வ மா  குறிக்கலாம். 
 
deci- 10-1 கீழ்ப் பதின் 
centi- 10-2 கீழ் றன்   
milli- 10-3 கீழ் அயிைர 

micro- 10-6 கீழ் மீ அயிைர 

nano- 10-9 கீழ்ச் சிற்றயிைர 

pico- 10-12 கீழ் மீச் சிற்றயிைர 

femto- 10-15 கீழ்ச் சீரயிைர 

atto- 10-18 கீழ் மீச் சீரயிைர 

               
எனேவ, ைமக்ேராெசகண்ட் என்பைத கீழ்மீஅயிைர என் ம் மில் ெசகண்ட் என்பைத 
கீழயிைர ெநா  என் ம் நாேனாெசகண்ட் என்பைத கீழ்ச் சிற்றயிைர ெநா  என் ம் 
பிக்ேகா ெசகண்ட் என்பைத கீழ் மீச்சிற்றயிைர ெநா  என் ம் அழகுபடச் ெசால்லலாம். 
சு க்கமான கைலச் ெசாற்கைள வ த் ைகயில் இங்கு மாறாகச் சற்  நீளத் 
ெதாடைரக் கூ வாேனன் என்  எண்ணலாம். எண்கணக்கில் சு க்கமாகச் ெசால்வைத 
விட உள்ளவாேற ெசால்வ  எண்கைள எளிதில் ாிந்  ெகாள்ள வாய்ப்பாக அைம ம். 
 

ண்மணல் என் ம் ெபா ள் த ம் அயிர் என் ம் ெசால் ல் இ ந் தான் ஆயிரம் 
உ வாகிய  என்  தமிழறிஞர்கள் ெதளிவாக்கி ள்ளனர். அயிர் என் ம் ெசால்ைல 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  அயிைர என இங்கு குறிப்பிடப்ப கிற . மா என்றால் ெபாிய 
என்  ெபா ள்; மீ என்றால் மிக ம் என்  ெபா ள்; பின்ன இலக்கங்கள் கீழ்வாய் 
இலக்கம் எனப்ப ம். இவற்றின் அ ப்பைடயில் சுழிக்குக் கீழான எண்கள் கீழ் என்  
ேசர்த் க் கூறப்பட் ள்ளன. கீழ் மீ அயிைர என்ப  மீ கீழ் அயிைர எனப் ெபா ள் 
ெகாள்ள ேவண் ம் (இல்வாய், வாயில் என்றாவ  ேபால்). 
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தமிழில் எண்ணித் தமிழிேலேய எ தத் ெதாடங்கினால் அாிய கைலச் ெசாறகைளக் கூட 
அழகு தமிழில் அ ைமயாகக் கூற இய ம். கணிணியிய க்கான இதழ்கள் சில 
வந்தா ம் தினத்தந்தி, தினமலர் தலான பல்ேவ  நாளிதழ்களில் வாரந்ேதா ம் 
கணிணியறிைவ வளர்க்கெவன்ேற பைடப் கள் வந் ெகாண் க்கின்றன. 
பாட ல்களாக ம் கணிணிப் பயிற்சி ைமயங்கள் ெவளியி ம் பயிற்சி ல்களாக ம் 
ெபா வாக ம் பல்ேவ  ல்கள் வந்  ெகாண் க்கின்றன. எனி ம் 
ெப ம்பான்ைம ம் ஒ  ெபயர்ப் ச் ெசாற்கைளேய ைகயாண் ள்ளன. 
அைவயைனத்ைத ம் விாிப்பின் லாகப் ெப கும். எனேவ, இக்கட் ைரயில் குறிப்பிட 
இயலவில்ைல. ேம ம், பல ம் ஒேர வைகயாகக் ைகயாண் ள்ள சூழல்களில் சிலர  
ெபயர்கைள அல்ல  எ க்கப்பட்ட இதழ்கள் அல்ல  ல்கள் ெபயர்கைளக் குறிப்பி ன் 
ஆர்வலர்கைளக் குற்றம் சுமத் வ ேபால் க தப்ப ம் என்பதால் அவ்விவரங்க ம் 
அளிக்க வில்ைல. அத்தைகய ெசாற்ககளில் அகராதிகளி ம் தமிழ்க் கைலச்ெசாற்கள் 
இடம்ெபறாத ேநர் கள் சில மட் ேம இங்கு எ த்தாளப்பட் ள்ளன. (அறிவியல் 
தமிழறிஞாின் அகராதி நல்ல ெதாகுப்  லாக இ ப்பி ம் த்தாக்கச் ெசாற்கள் 
இன்ைமயின் இங்கு எ த்தாளப்படவில்ைல.) கணிணியறிைவத் தமிழ்வழி வழங்க 
விைழ ம் ஆர்வலர்கள் இனியாவ  தமிழ்ச் ெசாற்கைளேய ைகயாள ன்வ வார்களாக! 
 
தமிழ்ப்பைடப் களில் அயற் ெசாற்க ம் கிரந்த எ த்  தலான அயல் எ த் க ம் 
பயன்ப த்தக்கூடா; இக்கட் ைரயில் எ த் க் காட்  வதற்காக ம் பிறர் ைகயாண்டைத 
ேமற்ேகாளாகக் காட்ட ம் அத்தைகய ேநர்  நிகழ்ந் ள்ள . ஆனால், இதைன 

ன்மாதிாியாகக் க தக் கூடா , இலங்ைகயி ம் ஈழத்தி ம் கிரந்த எ த் கைளப் 
பயன்ப த்தாமல் நல்ல கைலச் ெசாற்கைளப் பயன்ப த் ைகயில் தாய்த் தமிழகத்தால் 
ஏன் யா ? என்ற எண்ணம் வரேவண் ம். உலகத் தமிழர்கள் ஒன்றிைணந்  
அைனத் த் ைறகளி ம் தமிழில் எண் வதற்கு வழி வகுக்கும் வைகயில் எளிய இனிய 
ெசவ்விய தமிழில் எ த ேவண் ம். அதற்கு கணிணியைமப் க ம் அறிவியல் ைற 
யைமப் க ம் உதவ ன்வரேவண் ம். 
   

பல்ேவ  கைல, அறிவியல் ைறகள் இன் ம் தமிழில் அறி கமாகா நிைலயில் 
உள்ளன. ஆனால், இவற்ைற ெமாழிமாற்றம் ெசய்ைகயில் உதவ ேவண் ய 
கைலச் ெசால் க லம் ெவ ைமயாய்க் காட்சி தந்  நம் வ ைமையப் 

லப்ப த் கின்ற . கைலச்ெசால் க லத்ைத நிைலத்த நிைற டன் 
காணவிைழேவார், ெசால்லாக்க யற்சிகளில் ஈ பட்  வ கின்றனர். இ ப்பி ம் 
ேநாக்கத்தில் ஒன் ப ேவார் வழி ைறகளில் மா பட்  வளங்கா ம் 
வைகயின்றி உள்ளனர்.9  

 
ஆத ன் கைலயியல் ஆர்வலர்கள், தமிழ்ப் லைமயர், ெசால்லாக்கெநறி ஆட்சியர் 
ஆகிேயார் ஒன்றிைணந்  த்தம் க் கைலச் ெசாற்கைள உடேன உ வாக்கும் 

யற்சியில் ஈ பட ேவண் ம். பழந்தமிழ்ச் ெசால் வளத்ைத ணாக்காமல் 
இம் யற்சிக்குப் பயன்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம். கணிணியியல் கட் ைரயாளர்கள், 

லாசிாியர்கள், இதழாளர்கள், உைரயாளர்கள் ஆகிேயா க்குச் ெசால்லாக்கப் பயிற்சிகள் 
அளிக்க ேவண் ம். தமிழ்க்கைலச் ெசாற்கைளப் பயன்ப த் ம் ல்கைள மட் ேம பாட 

ல்களாக ைவக்க ேவண் ம்; கலப்  நைடையக் ைகவிட்  நல்ல தமிழில் எ தப்ப ம் 
ல்க க்கு மட் ேம பாிசுகள் வழங்க ேவண் ம். ‘இத்தைகய விதி ெசய்ேவாம்! அைத 

எந்த நா ம் காப்ேபாம்!’ என் ம் உ தி எ த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். யன்றால் 
யாத  என எ ம் உண்ேடா? எனேவ, கணிணிச் ெசல்வத்ைதத் தங்குதைடயின்றித் 

தமி லகிற்கு அளிப்ேபாம்! ெசாற்கள் தியன ைனேவாம்! ல்கள் தியன 
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பைடப்ேபாம்! "தமிழில் ஆங்கிலம் கலந்  தமிழேன தமிைழ அழிக்கும் காலம். ‘என்ைனக் 
காப்பாற் வார் யார்?’ என்  லம் ம் அன்ைனத் தமிழின் அ குரல் எவன் காதி ம் 
விழவில்ைல. ெந ப்பாய் எாிகிற  ெநஞ்சம். ஆங்கிேலயன் ஆட்சிக் காலத்தில் 
அவ ைடய அடக்கு ைறயின் கீழ் தமிழ்-ஆங்கிலக் கலப்  நிகழ்ந்தால் ஆங்கிலம் 
‘திணிக்கப்ப கிற ’ என்றாவ  ெசால்லலாம். தமிழ் மண்ைண விட்  ஆங்கிேலயன் 
ெவளிேயறி ஐம்ப  ஆண் கைளத் தாண் யாயிற் . எதற்காகத் தமிழன் ஆங்கிலத்ைதப் 
பி த் க் ெகாண்  ெதாங்குகிறான் என்ப தான் ாியவில்ைல." என் ம் உணர்ச்சிக் 
கவிஞர் காசி ஆனந்தன் அவர்களின் வினா (தமிழனா..தமிங்கிலனா?: பக்.9) நம்மா ம் 
எ ப்பப்பட்  அன்ைனத் தமிழ் ேநாக்கி நம் ைறயறி ப் பயணம் இ க்க ேவண் ம். 
இந்த வைகயில் நா ம் வளர்ந் வ ம் கணிணியிய ம் நற்றமிழ் ைமயாய் ஆட்சி 
ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத வ த்தேவ இக்கட் ைர. தவறான ெசால்லாக்கம் என்ப  
தமிழின் பிைழயன் ; தமிழனின் பிைழேய என்பைத உணர்த்தித் தி த்தேவ இக்கட் ைர. 
      
பிற அறிவியல் ைறகளில் நிக ம் ெசால்லாக்கத் தவ கள்தாம் கணிணியிய ம் 
நைடெப கின்றன. ஆனால், பிற ைறக டன் ஒப்பிட யாத அள  
கணிணியிய ல்தான் ஆங்கில ஒ  ெபயர்ப் ச் ெசாற்கள் மிகுதியாகக் 
ைகயாளப்ப கின்றன. இைவ ற்றி ம் உடன யாகக் கைளயப்பட 
ேவண் ம்."அயல்நாட் க் கப்பல் கட ேலேய நிற்க ேவண் ம். அதி ள்ள 
ெபா ள்கள்தாம் நாட் ற்குள் வரேவண் ம், அயல்நாட்  ெமாழி ம் ெவளிேயேய நிற்க 
ேவண் ம். அம் ெமாழியி ள்ள வளம் மட் ம் நம் ெமாழிக்கு வரேவண் ம்" என் ம் 
ெபா ள்பட வங்கக் கவிஞர் இர ந்திரநாத் தாகூர் கூறிய ெபான்ெமாழி என்ெறன்ைறக்கும் 
எம் ெமாழியின க்கும் ெபா ந்தக் கூ யேத. எனேவ, கைரதட் ம் அவலம் ஏற்படாமல் 
இ க்க, கணிணிச் ெசல்வத்ைத மட் ம் நாம் ெகாணர்ந் , அதன் அ ப்பைடயில் ச் 
ெசல்வ வளத்ைதப் ெப க்க ேவண் ம். கணிணியிய ம் தமிழி ம் லைம மிகுந்ேதார் 
இைணந்  ஆங்கிலம் அறியாத ஒ வன் எளிதில் ாிந்  ெகாள் ம் வைகயில் தமிழில் 
கணிணியறிைவ வழங்குதல் ேவண் ம். இங்கு எ த் க்காட்டாகச் சிலேவ 
கூறப்பட் ள்ளன; ஆனால், உண்ைமயில், ெப ம்பான்ைம தமிழ்ஒட் ச் ெசாற்கள் 
இைணந்த ஆங்கிலமாகேவ கணிணியியல் விளங்குவைதப் ாிந்  ெகாண்  வளர்ந்  
வ ம் கணிணியிய ல் தமிைழ வளர்த் ப் ேபாற்றிப் ேபண ேவண் ம். அயற்ெசால்ைலக் 
ைகயா வதற்கு ெவட்கித் தைலகுனி ம் நிைல ஏற்பட்  அன்ைனத் தமிேழ ஆட்சி 
ெசய் ம் நிைல வரேவண் ம். தமிழ் வழி அறி  ேதைவயில்ைல என்பவர்க ம் தமிழால் 
இயலா  என்பவர்க ம் விலகிக் ெகாள்ளட் ம்! அல்ல  விலக்கப்படட் ம்! 
தைடக்கற்கைளப் ப க்கற்களாக்கும் தடந்ேதாள் ெகாண்டவர்கள் - அன்ைனத் தமிைழப் 
ேபாற் ம் அன் ம் ஆற்ற ம் ெகாண்ட ஆர்வலர்கள் - இைணயட் ம்! 
 " ெசன்றி ர் எட் த் திக்கும்! - கைலச் 
     ெசல்வங்கள் யா ம் ெகாணர்ந் இங்கு ேசர்ப்பீர்!" 
என் ம் ைபந்தமிழ்ச் சாரதி பாரதியின் கட்டைளைய நிைறேவற்றி அறிவியல் 
ெசல்வத்ைதச் ேசர்ப்ேபாம்! தமிைழச் ெசழிப்பாக்குேவாம்! நா ம் ெசழிப்பாேவாம்! 
    வாழ்க தமிழாக! வளர்க நலமாக! 

 
இலக்குவனார் தி வள் வன் 
ILAKKUVANAR THIRUVALLUVAN 
7/1, மா  ஆைல தல் ெத  
மயிலாப் ர், ெசன்ைன 600 004 
ேபசி: 98844 81652 / 044 6499 3317 
thiru2050@gmail.com 
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எண் குறிப் கள்: 
 
1.  (கட் ைரயாளாின்) இன்ைறய ேதைவ கு ஞ்ெசாற்கேள - தஞ்சா ர்:  உலகத் 
தமிழ் மாநாட் க் கட் ைர 
2. ேமேல உள்ளப  
3. ேமேல உள்ளப  
4. ேமேல உள்ளப  
5. (கட் ைரயாளாின்) அன்றாட நைட ைறயில் ெசால்லாக்கம் 
6. (கட் ைரயாளாின்) ஒ  ெசால் - பல ெபா ள் : கைலச் ெசால்லாக்க வளர்ச்சியின் 

ட் க்கட்ைட  - மேலசியா: உலகத் தமிழ் மாநாட் க் கட் ைர  
7. (கட் ைரயாளாின்) இதழியல் ெசால்லாக்கம் - திறனாய் ம் ெநறி ைற ம்; மேலசியா: 
உலகத் தமிழ் மாநாட் க் கட் ைர 
8. (கட் ைரயாளாின்) கணிணிக் கைலச் ெசாற்கள்: ம ைர காமராசர் பல்கைலக் கழக 
வியாழன் வட்டக் கட் ைர 
9. (கட் ைரயாளாின்) இதழியல் ெசால்லாக்கம் - திறனாய் ம் ெநறி ைற ம்; மேலசியா: 
உலகத் தமிழ் மாநாட் க் கட் ைர 

 
ைண ற் பட்  

  
1. Computer Dictionary (English - Tamil) -  இராம்குமார்; 

தி.ெத.ைச.சி. ற்பதிப் க்கழகம்  
2. The Illustrated Computer Dictionary ︵Third Edition ︶: Donald D.Spencer ; Universal 

Book Stall 
3. கணிப்ெபாறிக் கைலச் ெசால் அகராதி : வளர்தமிழ் மன்றம், அண்ணா 

பல்கைலக்கழகம் 
4. ‘தமிழ் கம்ப் ட்டர்’ இதழ்கள்  
5. ‘கம்ப் ட்டர் உலகம்’ இதழ்கள் 
6. manim@popd.ix.netcom.com என் ம் மின்வாிக்காக அச்சிடப்பட்ட  எனக் 

கிைடத்த கணிணிக் கைலச் ெசாற்கள். (  விவரம் ெதாியவில்ைல) 
7. அறிவியல் அகராதி: ேபராசிாியர் அ.கி. ர்த்தி : மணிவாசகர் பதிப்பகம் 
8. கணிப்ெபாறி ஒ ங்கும் ேபசிக் ெமாழி ம்: கா.ெச.ெசல்ல த் : : தமிழ்ப்பல்கைலக் கழகம் 
9. கணிப்பான் ெசயல்திட்ட ம் பயன்பா க ம்: எசு.ெசயபாரதி 
10 .  கணிப்ெபாறியியல் :ேமனிைலவகுப் ப் பாட ல்கள் :  தமிழ்நாட் ப் பாட ல் 

நி வனம் 
11. தமிழ் நிகண் கள் (இ  ெதாகுதிகள்): பதிப்பாசிாியர்: ைனவர் ச.ேவ.சுப்பிரமணியன்: 

ெமய்யப்பன் பதிப்பகம் 
 
 
 
 
 
 

ெசாற்பட் யல் (எண்கள் பக்கங்கைளக் குறிக்கும்)  
 

A 
ABEND 19 

Abnormaltermination 19  
ADONIS 19 

ADP 19 
ALGOL 20 
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Algolirithm  20 
ALGORrithmicLanguage 20 
AND gate  13 
Anti-virus 16 
APL   20 
ASCII  20 
ASCII key board 20 
atto-   30 

B 
Bar Code 2 
Basic Language 20 
Baud 17 
BBC MICRO  20 
BCD  21 
BCPL   21 
Binary digit 9 
Binary tree 16 
BIOS 21 
Biquinary  17  
Biquinary code  17 
BIT  9 
BIT density  10 
BIT mapping  10 
BIT parallel  10 
BIT pattern  11 
BIT rate    11 
BIT serial  11 
BIT stream 11 
BIT string  11 
BITS 29 
Blessed Folder  12 
Bomb  10 
Bootstrap Input Program 2 
Brush  10 
Bug 10 
Byte 10, 29 
Byte mode 11 

C 
C DAC 21 
Cache 11 
CAD 21 
CAI 21 
CAM 21 
Capstan  17,18 
Cartridge 18 
CBX 21 
Cell  14 
centi-  30   
Chain  11 
Check BIT  11 
Chip 11 
CIM  22 
Clock  11  
 Clock Counter  11  
 Clock Pulses 11 

COBOL  22 
CPL  22 
CPL 22 
CPM 22 
CPU 22 
CPU Handshaking 11 
Curser 7, 8 

D 
DBMS 22 
DCE  22 
Debugging 10 
Debugging Aids 2 
deci-  30 
Device 18 
Diode 18 
DO - LOOP 18 
DONGLE  18 
Drill And Practice 12 
Dumb 12 

E 
EB 30 
EBCDIC  22 
EDP 22, 23 
ENIAC 23  
EOF 23 
EOM 23   
EOT 23 
EPROM 23  
Eraser 15 
Error Message 12 
ESC Key 18 
Exa Bytes 30 

F 
Face 12 
femto- 30 
Fetch 18 
Folder 12 
Forest 16 
FORTAN  23   
Forth  13 

G 
Garbage  13 
Gate  13 
GB 30  
Giga Bytes 30 

H 
Hard copy  5  
Hardware  5 
HLL  23 
Home  2 
                 I 
I/O 19 
IBMPC  24 
IC 24 
Icon  2 

INFLIBENT  24 
Input  2,19, 22, 24 
Instrument 18 
intelligent  terminal  17 
IOCS    24 
ISD 24 
ISO 24 

J 
Joy Stick 13 

K 
KB 30 
Kilo Byte  28, 30 

L 
Language 13, 
LASER 24 
Library  27 
Lifeware  14 
LISP 24 
Logo 2 

M 
MB 30 
Mega Byte  28   
Memory  25 
Memory Address 26 
Memory Allocation  26 
Memory Capacity  26 
Memory Chip 26 
Memory Map   26 
Menu  14 
Menu Driven Program  14 
micro-   30 
micro second 28    
milli-     30 
milli second 28   
MODEM  26 
Motion Capture  14  
Mouse 2, 7, 8 
MPU 26 

N 
nano- 30 
NANO SECOND 28     
Nibble  10,29 
Noise  14 
NOTgate 13  

O 
Offline  26 
Online   2 
OPEN SYSTEMS 15 
OR gate 13  
 
Output 2,19, 22, 24 

P 
Paddle   19  
PB 30  
Petta Byte 30 
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pico-  30 
pico second 28  
PIXEL 26, 27 
PL/1. 27 
Pointer  7,8  
Process 26  
Processor 26  
Program 27 
Program Chaninng 27 
Program Compatibility 27  
Program Library 27 
Programmer 15, 27 
Programming  20, 22, 27 
Programming Language 27 
PROM 25 
PROMPT  15  

Q 
Query language 14 

 
R 

RAM  25 
Raw Data   15 
RO 25 
ROM  25 
RPG  27 

S 
SBC  227 
Scroll 15 
SEA-ME-WE 27 
Semantic error 1 
Signals  11 
Single 4, 27 
Slave application  12 
Smart peripheral 16 
Smart Terminal  16 
Soft copy 5 
Software 5 

 
 
STD 24 
Symbol 2 
Syntax error 1 

T 
TB 30 
Tera Byte 30 
Tree 17 

V 
Virus 16 

W 
WHSIWYG  28 
WORM 28 

Y 
Yotta Byte 30 

Z 
ZB 30   
Zeetta Byte 30 


