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அச்சு ஊடகம் ஒ யாகிப் ன்னர் காட்சி ஊடகமாகப் ப ணாமமைடந்  இன்ைறக்கு பல் 
ஊடகமாக வளர்ச்சியைடந் ள்ள . இ  வளர்ச்சி ன் ஊடாக ெமா ைய ெசம்ைமப்ப த்த 
ேவண் ய ம், பயன்பாட் ற்ேகற்ற வண்ணம் ெச ைமப்ப த்த ேவண் ய ம் காலத் ன் 
கட்டாயமாகி இ க்கிற . உலெகங்கும் பர க்கும் த ழர்க்கும், த ைழ ேநசிக்கும் 
அன்பர்க க்கும், த ழ் ெமா ையக் கற் க்க பல்ேவ  உத் கைள ைகக்ெகாள்ள ேவண் ய 
ழல் உ வாகி ள்ள . ெதா ல் ட்பம் அபார வளர்ச்சிைய எட் ள்ள ைல ல் த ழ்க் 

கற் த்த ன் ேதைவ பன்மடங்கு ெப கி ள்ள . மரபார்ந்த ைற லான த ழ்க்கற் த்தல் 
ெப ம் மாந்த உைழப்ைப ம் ெபா யல் வளத் ைன ம் சார்ந்த ஒன்றாக உள்ள . எனேவ 
க ப்ெபா  வளர்ச்சிையக் க த் ல் ெகாண்  த ழ்க் கற் த்த க்கு இைணயத்ைத ம், பல் 
ஊடகங்கைள ம் பயன்ப த்த ேவண் ய ைல உ வாகி ள்ள . மர  சார்ந்த ஊடகங்க ன் 
உள்ளடக்கங்கள் எல்ைல கடந்  வைடய இைணயத் ன் உத  ேதைவப்ப கிற . எனேவ 
இைணயத் ல் த ழ் ெமா ன் பயன்பாட் ைன அ க க்க ேவண் ய ேதைவ ம், 

ேசைவைய ேமம்ப த்த ேவண் ய ர்பந்த ம் ஏற்பட் ள்ள . த ன் இலக்கண, இலக்கிய, 

அ யல் ெதா ல் ட்ப ல்கள்  அச்சிதழ் என் ம் வ வத்ைதக்கடந் , உலைக வலம் வர 
க ப்ெபா க ன் இயங்குதளம், எ த் க்கள், ைசப்பலைக ன் அைமப் , ஒ ங்கு ன் 
பயன்பா  ஆகியவற் ன் ஒத் ைச  க ம் அ ப்பைடயான ஒன்றாகும். அச்சிதழ்க ம், 

ல்க ம் இைணயத் ல் ன் லாக ெவ வ வ ல், தகு ஆவண வ வ மாற் கள், க  
இயங்குதளம் மற் ம் டாட் ெநட் ஆகியவற் ன் ஒத் ைச  அ ப்பைடயான ஒன்றாக உள்ள . 
 
 இைணயம் என் ம் ஊடக வ வம் எண்ணற்ற சிறப் கைளத் தன் அகத்ேத ெகாண் ள்ள . 
அச்சிறப் கைள ஒ ங்கிைணத்  த ழ் ெமா ையப் பரவலாக ெகாண்  ேசர்ப்பதற்கான வ  
வைககைள கண்ட ய ேவண் ய  இன்ைறயத் ேதைவயாகும். த ழ் ெமா ையப் 

பரவலாக்கும் வைக ல் பல் ஊடகங்க ன் பயன்பாட்ைடச் சாத் யமாக்கும் வச கள் த ல் 
இல்லாைம, பல் ஊடகம் வா லாக த ழ்க் கற் த்த க்கான தைடகளாக உள்ளன.  இன்ைறய 



ழ ல் இ  ப மாண மற் ம் ப்ப மாண காட்சிப்படங்கள், காெணா கள், 

ஒ க்ேகாப் கள், சித் ரப்படங்கள், சித் ரத் ண் கள் மற் ம் சலனப்படங்கள் வா லாக 
த ழ்க்கற் த்தைல எ தாக்க இய ம். 
 
இைணயத் ல் பல் ஊடகங்க ன் பயன்பாட்ைடச் சாத் யமாக்கும் றந்த ல 
ெமன்ெபா ட்கள் மற் ம் இயங்குதளங்களான உ ண்  (த ழ் னக்ஸ்), ைமக்ேரா சாஃப்ட் 
இயங்குதளம், ைமக்ேரா சாஃப்ட் த ழ் ஆ ஸ், சுரதா ஒ ங்கு  எ  மற் ம் ஒ ங்கு  
மாற் , என்.எச்.எம் ஒ ங்கு  எ  மற் ம் ஒ ங்கு  மாற் , த ழா ெமன்ெபா ட்கள், 

த ழ் அகர த கள், கூகுள் த ழ் ேத ெபா  மற் ம் கு ஜி ேத ெபா  ேபான்றைவ த ழ் 
பல் ஊடகப் பயன்பாட் ைனச் ெச ைம ெசய்கின்றன. இ  ப மாண, ப்ப மாண, 

காெணா  மற் ம் ஒ க்ேகாப்  ெமன்ெபா ட்களான ேபாட்ேடாஷாப், ேகாரல் ரா, 

ேமக்ேரா யா ளாஷ், ம் வர், அடாசிட் , ேரா, ண்ேடாஸ்  ேமக்கர் 
ேபான்றைவ த ழ்க் கற் த்த க்கான தர கைள உ வாக்குவ ல் உ ைணயாக 
உள்ளன.இவற்ைறப் பயன்ப த்  த ழ் ெமா ையப் பரவலாக இைணயத் ல் ெகாண்  
ேசர்ப்ப ல் உள்ள சிக்கல்கைள ஆய் க்குட்ப த்த ேவண்  உள்ள . 
 
த ழ்க்கற் த்த ல் த ல் எ த எ தாக உள்ள எ த் க்கைளத் ைர ல் காட்  றகு 
அதன் எ ம் ைறகைள அம் க்கு ட் க்காட் , அந்தக்கு ப் ட்ட ஒ ைன 
ஒ க்கெசய்  அந்த எ த் ற்கு ய இ ப மாண அல்ல  ப்ப மாணப்படத் ைன அல்ல  
சலனப்படத் ைன ெவ ப்ப த் வ  த ழ்க் கற்ேபா ைடேய ெப ம் தாக்கத் ைன 
உ வாக்கும்.த ழ் இலக்கண, இலக்கியங்கைள ஒ க் ேகாப்பாக ம், காெணா க் 
ேகாப்பாக ம், சித் ரப் படங்களாக ம், சித் ரத் ண் களா ம், தகு ஆவணவ வக் 
ேகாப்பாக ம் பகிர்வ   த ழ்க்கற்ற ல் கப்ெப ய தாக்கத் ைன ஏற்ப த் ம்.த ைழ 
க ல் ஓர் அ ப்பைட எ த் வாக ம், பல்ேவ  ப்பங்கள் மற் ம் 
ேதர் க ட ம், ஒ ங்கு  எ  மற் ம் மாற் க ட ம், தகு ஆவண மாற் ட ம் 
அைனத்  இ  ப மாண மற் ம் ப்ப மான ெமன்ெபா ட்க டன் ஒத் ைசைவக்ெகாண்ட 
வைக ல் உ வாக்குவ  த ழ்க்கற் த்த ல் பல சாதைனகைள கழ்த் ம்.  
 
இச் ழ ல், பல் ஊடகப் பயன்பாட் ைன உள்ளடக்கி ள்ள ஐம்ப க்கும் ேமற்பட்ட றந்த 
ைல ெமன்ெபா ட்கள் மற் ம் இயங்குதளங்கள் அைடயாளம் காணப்பட்  அவற்ைறக் 

ெகாண்  எங்ஙனம் த ழ் ெமா ைய ெசம்ைமயாகக் கற் க்க இய ம் அல்ல  அதன் 



சிறப்பம்சங்கைள ெகாண்  ேசர்க்க இய ம் என்ப  கு த்த வான ஆய் ைன ம் 
ஆேலாசைனகைள ம் இக் கட் ைர ன் ைவக்க யல்கிற .  
 
றந்த ல ெமன்ெபா ட்களாக கிைடக்கும் இ  ப மாண ெமன்ெபா ட்களான inside point, 

art rage உள் ட்ட பத் க்கும் ேமற்பட்ட ெமன்ெபா ட்கைளக் ெகாண் ம், ப்ப மாண 
ெமன்ெபா ட்களான motion builders, Bryce5.5 உள் ட்ட பத் க்கும் ேமற்பட்ட 
ெமன்ெபா ட்கைளப் பயன்ப த் ம் ச தாய இயங்குதளங்களான Back flip, blog marks. 

Dig, stumble upon உள் ட்ட இைணயங்க ன் ைணேயா ம், அ ேமசன் 
ெமன்ெபா ட்கைள ெகாண் ம்   த ழ்க் கற்கும், கற் க்கும் வாய்ப் கள் கு த்த வான 
சிந்தைனைய இக் கட் ைர ன் ைவக்க ள்ள . 
 
ேமற்கு ப் ட்ட றந்த ல ெமன்ெபா ட்கள் மற் ம் இயங்குதளங்கைள ம், இ  ப மாண, 

ப்ப மாண ெமன்ெபா ட்கள்ைள ம்  பயன்ப த்  த ழ்க்கல்  ெதாடர் ைடய 
உள்ளடக்கங்கைள  ஒ க்ேகாப் கள், ஒ ப்படங்கள், காெணா க் ஆகிய வ வங்க ல் 
எங்ஙனம் பகிரலாம் என்ப  கு த்த வான ஆேலாசைனகைள இக் கட் ைர ன் ைவக்க 
உள்ள .  
 


