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எழுதப் பழகுேவாம்   எச்  டி  எம்  எல்  HTML 
Let's Learn HTML - by Umar 
  
குறிப்பு 1 
இந்த ஆக்கம் முழுக்க முழுக்க ெவகு சாதாரண உபேயாகிப்பாளர்கைள மனதில் 
ைவத்து எழுதப் பட்டது. ெதாழில் ரீதியாக உள்ளவர்களுக்காக அல்ல. ெதாழில் 
ரீதியில் பயிற்றுவிக்கும் முைறயும் பயிலும் முைறயும் ேவறானைவ. 
சாதாரண உபேயாகிப்பாளருக்கு ஓர் ஆர்வத்ைதக் ெகாடுப்பேத என் எண்ணம். 
 
குறிப்பு 2 
HTML படிவங்கள் எழுதுவதற்கு இன்று ஏராளமான ெமன்ெபாருள்கள் 
கிைடக்கின்றன. Composer, Frontpage முதலானைவயிலிருந்து, சிறு, சிறு 
ெமன்ெபாருட்கள்வைர நூற்றுக் கணக்கானைவ உள்ளன. நீங்கள் உண்டாக்கும் 
இைணயப் பக்கங்கள் எப்படி உண்டாகின்றன என்று அறிய அவசியேம 
இல்லாமல் இைவகளில் உருவாக்கப் படுகின்றன. எல்லாவற்ைறயும் ெசவ்வேன 
இைவ ெசய்து தரும்ேபாது ஏன் 'கற்றுக் ெகாள்ள'ேவண்டும் என்ற எண்ணம் 
எழலாம். முதலாவதாக, HTML இல் படிவங்கள் எழுதுவது என்பது பலர் எண்ணிக்
ெகாண்டிருப்பதுேபால் ஒரு "நிரல்" எழுதுவதுேபான்ற அவ்வளவு கடினமான 
ஒன்றல்ல என்று உணர்த்தவும (கடினமான பகுதிகளும் இருக்கின்றன) 
இரண்டாவதாக, நம் ேதாட்டத்து கத்த க்காய் கா க் கிடந்தாலும் நமக்கு 
சுைவப்பதில்ைலயா? நம் ைகயாேல எழுதிப் பார்க்கும்ேபாது அதன் இன்பம் 
தனிதான் என்பதற்காகவும்தான்!  
  

பகுதி 1  பகுதி 2  பகுதி 3    பகுதி 4 பகுதி 5  பகுதி 6  பகுதி 7  
 
  

எச் டி எம் எல் பகுதி 1 அடிப்பைட விடயங்கள் 
 

இன்று HTML(Hyper Text Markup Language) எனப்படும் குறியடீ்டு ெமாழிையப் பற்றி 
ேகள்வியுராதவேர இல்ைல எனலாம். இைணயப் புழக்கத்திற்ெகன்று 
இல்லாமல், தங்களுைடய ஆக்கங்கைள ேசமித்து ைவத்துக் ெகாள்ளவும், 
பிறருடன் பகிர்ந்து ெகாள்ளவும் இது மிகவும் பயன்படுத்தப் படுகிறது. குறிப்பாக 
help files எனப்படும் உதவி ேகாப்புக்கள் இம்முைறயில்தான் இப்ேபாது 
வருகின்றன. ஆக்கங்கைள பகிர்ந்துெகாள்ள "எம்.எஸ் ேவர்டு" ேபான்றவற்ைறப் 
பயன்படுத்துகிேறாம். என் நண்ப டம் "wordperfect" தான் உண்ெடன்றால் அவரால் 
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படிக்க முடியாது (மாற்றித் தரும் வசதிகள் இருந்தாலும் சில சமயங்களில் 
முழுைமயாக நடப்பதில்ைல). இம்முைறயில் எழுதப்படும் ஆக்கங்கைளப் 
படிக்க ஓர் உலவி (Browser) இருந்தால் ேபாதும்;  ேவறு ெமன்ெபாருள் ேதைவ 
இல்ைல. HTML இன் இன்றியைமயாத தன்ைமகளில் ஒன்று, படித்துக் 
ெகாண்டிருக்கும் ஆக்கத்திலிருந்து ேவறு ஆக்கத்திற்ேகா அல்லது 
இைணயத்தின் ேவறு ஒரு பக்கத்திற்ேகா அல்லது அேத ஆக்கத்தின் குறிப்பிட்ட 
பகுதிக்ேகா ெசல்ல முடிவதாகும். 
 
இங்கு நாம் காணப்ேபாவது ெவகு அடிப்பைடயான விடயங்கள் பற்றி மட்டுேம. 
இந்த குறியடீ்டு ெமாழி, ேவறு, ேவறு உருவங்கள் ெபற்று DHTML, XHTML 
என்றாகி, பலவழிகளில் புழக்கத்திலிருக்கின்றன. XML எனப்படும் extensible markup 
language இப்ேபாது வணிகவியலில் தகவல்கைள ப மாறிக் ெகாள்வதில் 
ேவகமாக வளர்ந்து வருகிறது. 
 
முதலில் எந்த ஒரு படிவமும் (உதாரணமாக இந்த ஆக்கம்) எப்படி 
அைமந்திருக்கிறெதன்று பார்ேபாம்:  
 
"எழுதப் பழகுேவாம் எச்  எம் எல்." என்ற ஒரு தைலப்பு இருக்கிறது. அதன் 
கீேழ அடிக்ேகாடு இருக்கிறது. அைதத் ெதாடர்ந்து அேனக "பந்தி"(para)க்கள் 
இருக்கின்றன. இைவகைள நாம் "எம். எஸ் ேவர்டிேலா" அல்லது ஏேதனும் 
ஒரு "ெடக்ஸ்ட் எடிட்ட ேலா" எழுதும்ேபாது ஓவ்ெவாரு வ  முடிவிலும், 
ஒவ்ெவாரு "பந்தி"க்களுக்கு இைடயிலும் கண்ணுக்குத் ெத யாத குறியடீுகள், 
அைவ வ  முடிவு என்றும், "பந்தி" ெதாடக்கம் என்றும் குறிக்க 
அைமந்திருக்கும். இம்மாதி த்தான் HTML படிவம் முழுவதிலும் குறியடீுகைளக் 
ெகாண்டு வ  முடிெவன்றும் அடுத்த "பந்தி" என்றும் குறிக்க ேவண்டும். 
 
எதாவது ஒரு "text editor" இல் சிலவற்ைற எழுதி, html "எக்ஸ்ெடன்ஸன்" உடன் 
ேசமித்துவிட்டால் அைத உலவி பு ந்து ெகாண்டு HTML படிவமாக காட்டும். 
 

ஒரு ேசாதைன ெசய்து பார்ப்ேபாமா? 

இந்த ஆக்கம் முழுவைதயும் பிரதி ெசய்து note pad இல் ஒட்டி (MS Word எம் எஸ் 
ேவர்டிலும் ெசய்யலாம் - ேகாப்பு வைகைய plain text என்று எடுத்துக் 
ெகாள்ளுங்கள்) first_try.html என்று ெபயர் ெகாடுத்து (Sve) ேசமியுங்கள். 
ேசமிக்கும்ேபாது  save as type என்பைத All Files(*.*) ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள். 
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இப்ேபாது ேசமித்த ேகாப்பின் மீது இரட்ைடயாக ெசாடுக்கி (doble click) 
ப்பாருங்கள். உங்கள் உலவியில் இந்த ஆக்கத்ைதக் காணலாம்.  
ஆனால்... குழப்பமாக இருக்கிறேத..... எல்லாம் ஒேர நூலில் ேகார்த்தது 
மாதி ..... ஏன் இப்படி?  இது ஏன் என்று அறியும் முன் இன்ெனாரு ேசாதைன 
ெசய்து பார்ப்ேபாம். ஏற்ெகனேவ ேசமித்து ைவத்திருக்கும் first_try.html ேகாப்ைப 
மீண்டும் text editor (உைர ெதாகுப்பி?) இல் திறவுங்கள். 
 
ேகாப்ைப திறக்க இரண்டு வழிகைளப் பயன் படுத்தலாம். (இரட்ைடச் ெசாடுக்கு 
ெசய்ய ேவண்டாம். உலவிதான் மீண்டும் திறக்கும்): 
 

ஒன்று, text editor (NotePad) ஐ இயக்கி, அதன் மூலம் திறப்பது (File > Open). 
 

இரண்டு, உலவியில் படிவத்ைதக் காணும்ேபாது வலச் ெசாடுக்கல் ெசய்து 
"source code" என்பைதத் தட்டுவது. 
 

கீழ்க் கண்டவாறு <BR> என்பைதயும் <P> என்பைதயும் குறிப்பிட்ட இடங்களில் 
ேசருங்கள்: 
 
 

எழுதப் பழகுேவாம் எச்  எம் எல். (You can Type in English also)<BR> 
===============================<BR> 
<P> 

இன்று HTML (Hyper Text Markup Language) எனப்படும் குறியடீ்டு ெமாழிையப் பற்றி 
ேகள்வியுராதவேர இல்ைல எனலாம். இைணயப் புழக்கத்திற்ெகன்று இல்லாமல், 
தங்களுைடய ஆக்கங்கைள ேசமித்து ைவத்துக் ெகாள்ளவும், பிறருடன் பகிர்ந்து 
ெகாள்ளவும் இது மிகவும் பயன்படுத்தப் படுகிறது. குறிப்பாக help files எனப்படும் 
உதவி ேகாப்புக்கள் இம்முைறயில்தான் இப்ேபாது வருகின்றன.  
 
இப்ேபாது மீண்டும் ேகாப்ைப ேசமித்து உலவியில் காணுங்கள். முன்ைனய 
ேசாதைனக்கும் இதற்கும் வித்தியாசம் ெத கிறதா? தைலப்பிலிருந்து ஒேர வ ைசயாக 
ேகார்க்கப் பட்டிருந்த வ கள் இப்ேபாது தைலப்புத் தனியாகவும், அடிக்ேகாடு 
தனியாகவும் அைதத் ெதாடர்ந்த முதல் பந்தி ஒரு வ  இைடெவளியில் 
அடிக்ேகாட்டிற்கு கீழும் காணுவரீ்கள். அதாவது *கிட்டத்தட்ட* அசலில் இருப்பது 
ேபாலேவ காணுவரீ்கள். என்ன நிகழ்ந்தது இங்ேக? நாம் முன்ேப பார்த்தபடி, படிவத்தின் 
ஓவ்ெவாரு பகுதியும் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும் என்று குறிக்க ேவண்டும் என்று 
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கண்ேடாம் அல்லவா? அைதத்தான் நாம் ெசய்திருக்கிேறாம். 
 

பட்டிகள் (HTML Tags) 

 

எதாவது ஒரு இைணயப்பக்கத்தின் ஆதாரத்ைத (souce) பார்த்தீர்களானால் இரு 
ேகாண அைடப்புக் குறிக்குள் (< >) சில ெசாற்கள் அைமயப் ெபற்றிருக்கும். இந்த 
ேகாண அைடப்புக் குறிக்குள் இருக்கும் அைவகைள குறியடீுகள் (tags) 
என்கிேறாம். அைவதான், குறியடீ்டிற்கு அடுத்து இருக்கும் பகுதிைய எவ்வாறு 
உலவியில் காட்ட ேவண்டும் என்று அறிவப்பதாகும். 
 
நாம் இன்று கண்ட உதாரணத்ைதப் பார்ப்ேபாம். 
 
தைலப்ைப அடுத்து, <BR> என்ற குறியடீ்ைட இட்ேடாம். அதன் ெபாருள், "இந்த 
வ ைய இத்துடன் முறித்து விடு" என்பதாகும் அதாவது break என்பதின் 
சுருக்கமாகும். அேதேபால் <P> என்பது para (பந்தி) என்பதின் சுருக்கமாகும். 
இவ்வாறாக ஒவ்ெவான்றிற்கும் குறியடீுகள் இருக்கின்றன. எளிதாகத் 
ேதான்றவில்ைல? 
 

இவ்வளவுதானா? இன்னும் நிைறய இருக்கின்றன. 
 
குறிப்பு: நான் உதாரணங்களுக்காக தமிைழ உபேயாகிக்கிேறன். சிலர் ெவட்டி 
ஒட்டும்ேபாது தமிெழழுத்ைத காணமுடிவதில்ைல என்று ெத வித்ருக்கின்றனர். 
உங்களுக்கு அதில் சிரமம் உண்ெடன்றால் அதுேபால் உள்ள ஓர் ஆங்கிலப் 
பகுதிைய ைகயாளலாம். 
 
இதுவைர நாம் பார்த்தெதல்லாம் ேசாதைனக்காகத்தான். ஒரு முைறயான 
மீயுைரகுறிெமாழி (HTML) படிவம் என்பது இன்னும் சற்று ெதளிவான படிவ 
அைமப்புக்களுடன் இருக்கும். மிகச் சிறிய, முைறயான அைமப்புக் ெகாண்ட ஒரு 
படிவம் இப்படித்தான் இருக்கும்: 
<HTML> 
<BODY> 

என் முதல் படிவம் (You can Type in English also) 
</BODY> 
</HTML> 
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இதில் <HTML> என்பது, இந்தப் படிவம் ஒரு மீயுைரகுறிெமாழி (HTML) என்பைத 
உணர்த்துகிறது. இறுதியாக இருக்கும் </HTML> என்பது மீ உ கு ெமா -யின் 
முடிவு என்பைதக் காட்டுகிறது. அேத ேபால் <BODY> என்பது உலவியில் படிவம் 
காட்ட ேவண்டிய பகுதிகைளக் ெகாண்டது. </BODY> என்பது "உடல்" பகுதியின் 
முடிைவக் காட்டுகிறது. 
 
இந்த குறியடீ்டுப் பட்டிகைளப் பற்றி ெகாஞ்சம் ெத ந்து ெகாள்ள ேவண்டும். 
இந்தப் பட்டிகள், ஒரு சிலவற்ைறத் தவிர ெபரும்பாலும் ேசாடியாகேவ 

அைமந்திருக்கும். ஒரு ெசயலின் ெதாடக்கத்ைதக் குறித்தால், அதன் 
முடிைவயும் குறிக்க முடிப்புபட்டி (end tag) இட ேவண்டும். அைதத்தான் ேமேல 
காண்கிேறாம். இந்த பட்டிகள்தான் அந்த ெமாழியின் ஆதாரங்கள். இைவகளின் 
விேசடம் என்னெவன்றால், எளிதில் பு ந்து ெகாள்ளும்படியான (ஆங்கில) 
குறியடீாக இருப்பதுதான். இவற்ைற தரப்படுத்துவது யார்? "ைமக்ெராசாப்டா" 
அல்லது "ெநட்ஸ்ேகப்" ஆ? இரண்டும் இல்ைல. World Wide Web Consortium (W3C) 
எனப்படும் தரப்படுத்தும் ஓர் அைமப்புத்தான் இைதச் ெசய்கிறது. 
 
இந்த மீயுைரகுறிெமாழி (HTML) ஆனது ெவகு சாது. நீங்கள் என்ன தவறு 
ெசய்தாலும் கண்டுெகாள்ளாத அப்பிராணி. தனக்கு உடன்பாெடன்றால் 
ெசயல்படுத்தும் இல்ைலெயன்றால் கண்டுெகாள்ளாமல் விட்டுவிடும். அது 
ெசாற்பிைழைய ச  காண்பதில்ைல. ேமலும் அது "a" க்கும் "A"(not case sensitive) 
வித்தியாசம் பாராட்டாது. என்றாலும் பட்டிகளில் (ேமல் எழுத்துக்கேளா அல்லது 
கீழ் எழுத்துக்கேளா) சீராகப் பாவிப்பது நல்லது. 
 
இன்னும் சற்று ேமேல ேபாய் பார்ப்ேபாம்: (தமிழ் அச்சில் சிரமம் காண்பவர்கள் 
ஆங்கில வாக்கியங்கைள உபேயாகிக்கலாம்). முன்பு கண்டது ேபால் ஒரு உைர 
ெதாகுப்பி(note pad, ms word, word pad)யில் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதி, test1.html என்ற ெபய ல் 
ேசமித்துக் ெகாள்ளுங்கள். 
<HTML> 
<BODY> 
<H1> 
முதல் தைலப்பு (You can Type in English also) 
</H1> 

என் முதல் படிவம். (You can Type in English also) 
</BODY> 
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</HTML> 

புதிதாக நீங்கள் இம்மாதி  எழுதி ேசாதித்துப் பார்க்கலாம்.  
 

ேமேல கண்டைத உலவியில் ேசாதித்துப் பார்த்தீர்களா? "முதல் தைலப்பு" 
என்பது உங்கள் ஆக்கத்தின் தைலப்பாகவும், "உடல்" பகுதில் உள்ளைவ உங்கள்
ஆக்கத்தின் உள்ளடீாகவும் காணுவரீ்கள். 
 
இங்கு H என்பது தைலப்ைபக்(Heading) குறிக்கிறது. இதனுடன் "1' ேசர்ந்தது ஏன்? 
 

1 முதல் 6 வைர முன்ேப வைரயறுக்கப் பட்ட அளவில �(ெபருக்கத்தில் 1 - ஆகப் 
ெப து, 6- ஆகச் சிறிது) எழுத்துரு அைமந்திருக்கும். 1 முதல் 6 வைரயான 
எண்கைள(இரு பட்டிகளிலும்) மாற்றி, ேகாப்ைப ேசமித்து உலவியில் பாருங்கள்; 
வித்தியாசத்ைத உணர்வரீ்கள். 
 
ெசன்ற உதாரணங்களில் மூலம் மீயுைரகுறிெமாழி (HTML) பற்றி ெமள்ள ெத ய 
வந்திருக்கும் என்று எண்ணுகிேறன். ேமலும் சில உதாரணங்கைளப் பார்ப்ேபாம்:
 

நாம் முன்பு குறிப்பிட்டபடி test1.html மீண்டும் ஒரு உைர ெதாகுப்பி (note pad, ms 
word, word pad)யில் திறவுங்கள். கீழ்க் கண்டதுேபால் புதிய பட்டிகைள('<CENTER> 
மற்றும்</CENTER>) � ேசருங்கள்: 
 
<HTML> 
<BODY> 
<H1> 

<CENTER>முதல் தைலப்பு (You can Type in English also) </CENTER> 
</H1> 
என் முதல் படிவம். (You can Type in English also) 
</BODY> 
</HTML> 
 
ேமேல ேசர்க்கப்பட்ட பட்டிகள் என்ன விைளைவத் தரும் என்று 
எண்ணுகிறரீ்கள்? ஆமாம்; நீங்கள் ஊகித்தது ச தான். இதுதான் 'மீயுைரகுறிெமாழி
(HTML) யின் எளிைம.  
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இங்கு ஒன்ைற கவனித்திருக்கலாம். முன்பு இட்ட பட்டிகைளத் தனித்தனியாக 
இட்ேடா ம். புதிய பட்டியான "<CENTER>" ஐ தைலப்ேபாடு ேசர்த்து 
இைணத்திருக்கிேறாம்.  
இதனால் என்ன விைளவு? ஒன்றுமில்ைல; இரண்டும் ஒன்றுதான்! நாம்தான் 
கண்ேடாேம, இம்மாதி  விடயங்கைள 'மீயுைரகுறிெமாழி (HTML) 
கண்டுெகாள்ளாது என்று. நமக்கு படிப்பதற்கு எளிதாக இருக்கும் வைகயில் 
எப்படியும் அைமத்துக் ெகாள்ளலாம். 
 
ேமலும் சில பட்டிகள் தருகிேறன் தகுந்த இடத்தில் இைணத்து விைளைவ இனி 
வரும் பகுதியுடன் ஒப்பிட்டுக் ெகாள்ளுங்கள்: 
 

<B> </B> - தடிமன் (Bold) 

<I> </I> - சாய்வு (Italic) 
<U> </U> - அடிக் ேகாடு (Under line) 
 
இதுவைர கண்ட பட்டிகைளக்ெகாண்டு எளிதான ஒரு படிவம் தயா க்கலாம். 
பயிற்சி ெசய்து பாருங்கள். 
 
ேமற்ெகாண்டு சில பட்டிகைளப் பார்க்கும் முன் ேமலும் சில விபரங்கைளக் 
காண்ேபாம். 
 
இந்த மீயுைரகுறிெமாழி ஆனது நிரல் ஒழுக்கத்ைதப் பார்ப்பதில்ைல என்று 
முன்ேப கண்ேடாம். உதாரணமாக கீழுள்ளைதக் காணுங்கள்: 
 
<HTML> 
<BODY> 
<H1> 
<CENTER><U>முதல் தைலப்பு</CENTER> 
</H1></U> 
என் முதல் படிவம். 
</BODY> 
</HTML> 
 
ேமற்கண்டைத ெவட்டி ஒட்டி, உலவியில் ேசாதித்துப் பாருங்கள். பின்னர் கீழ்க் 
கண்டைதயும் ேசாதித்துப் பாருங்கள். 
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<HTML> 
<BODY> 
<H1> 

<CENTER><U>முதல் தைலப்பு</U></CENTER> 
</H1> 
என் முதல் படிவம். 
</BODY> 
</HTML> 
 

ேமற்கண்ட இரண்டு பட்டியல்களுக்கும் (list) என்ன ேவறுபாடு காண்கிறரீ்கள்? 

</U> என்ற முடிப்புப் பட்டி இடம் மாறியிருக்கக் காண்கிறரீ்கள் அல்லவா? 
ஆனால் உலவியில் காணும்ேபாது எந்த வித்தியாசத்ைதயும் காட்டாது. 
 
என்றாலும் இந்த ெமாழியின் வளர்ச்சி பல்ேவறு கிைளகளாக முன்ேனறி 
வருவதால் ஒரு ஒழுங்ைகக் கைடப்பிடிப்பது அவசியமாகிறது. குறிப்பாக நீள்தகு 
குறி ெமாழி(XML) இப்ெபாது ஆட்ெகாள்ள ஆரம்பித்துவிட்டதால் அதன் ஒழுங்ைக
பின்பற்ற ேவண்டியது அவசியமாகிறது. நாம் பழகும்ேபாேத இந்த ஒழுங்ைகப் 
பின் பற்றினால் வரும் காலங்களில் பயனளிக்கும். இந்தக் கட்டுைரயின் 
ேநாக்கம் நீள்தகு குறி ெமாழி(XML) பற்றியது அல்ல என்றாலும், ஒழுங்ைகப் 
பின்பற்ற ேவண்டிய அவசியத்ைத அறிந்துெகாள்ளேவண்டும். 
 

பள்ளியில் கணிதப் பாடத்தில் "அல்ஜபீ்ரா" கற்றிருப்பரீ்கள் அல்லவா? அேத 
ஒழுங்ைகத்தான் இங்கு நாம் பின்பற்ற ேவண்டும். அதாவது உள்ளிருக்கும் 
அைடப்புக் குறிக்குள்ளிருந்து ெவளிேய வரேவண்டும் என்று நாம் அறிேவாம். 
ெதாடக்கப் பட்டி, முடிப்புப் பட்டி ேசாடிகளும் அவ்வாேற அைமந்திருக்க 
ேவண்டும். அதன்படி பார்த்தால் முதல் பட்டியலில் </U> என்ற முடிப்புப் பட்டி 
இருக்குமிடம் தவறானதாகும். இரண்டாவது பட்டியலில் ச யான இடத்தில் 
இருக்கிறது. 
 
இனி ேமலும் ஒரு முக்கியமான பட்டிையப் பார்ப்ேபாம்: 
 
படிவங்களில் மிகத் ேதைவயான ஒன்று எழுத்துருைவ மாற்றுவது. 
இதன் பட்டிகள் <FONT> </FONT> ஆகும். இைவகைள ெவறுமேன 
பயன்படுத்துவதில் நாம் ஏதும் ெபறப் ேபாவதில்ைல. எழுத்துரு எப்படி 
ேவண்டும் என்றும் ெசால்ல ேவண்டும்.  
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உதாரணமாக,  
<FONT color="red">இந்த வ  சிவப்பு வண்ணத்தால் ஆனது</FONT> 
 

இந்தப் பட்டி, ேமற்கண்ட வ ைய சிவப்பு வண்ணத்தில் தரும். அதாவது அந்த 
பட்டிகளுக்கிைடயில் இருக்கும் எழுத்துக்கைள சிவப்பில் தர ேவண்டும் என்று 
கட்டைள இடுகிேறாம். இேதேபால் எழுத்துருவின் தடிமைனயும் எழுத்துருவின் 
முகங்கைளயும �(font face - Arial, Times, InaimathiTSC, AParanarTSC etc.) மாற்றலாம். 
 
<FONT face="Comic Sans MS">Something</FONT> 
 
<FONT size="+3">Something</FONT> 
 
இைவ மூன்ைரயும் ஒேர வ யில் இப்படியும் ெகாடுக்கலாம்: 
 
<FONT face="Comic Sans MS" size="+3" color="red">Something</FONT> 
 
நம் படிவத்ைத ெமருகூட்ட ேமற்ெகாண்டு சில பட்டிகைளப் பார்ப்ேபாம். 
சில ேநரங்களில் சில விடயங்கைளப் பட்டியலிட ேந டலாம். 
 

பட்டியல் List 

உதாரணமாக, கீழ்க் கண்ட புத்தகங்கைள பட்டியலிட விரும்புகின்றரீ்கள் என்று 
ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்: 
ஒற்றுைம 
கணினி கற்றுக் ெகாள்ளுங்கள் 
ேநாயற்ற வாழ்வு 
புைக, மனிதனுக்குப் பைக 
 

அது முைறப் படுத்திய பட்டியலாகேவா அதாவது 1,2,3... என வ ைசப் 
படுத்திேயா அல்லது முைறப் படுத்தா பட்டியலாகேவா(எந்த வ ைச முைறயும் 
இல்லாமேலா) இருக்கலாம். இைத நம் படிவத்தில் ேசர்ப்பைதப் பற்றிப் 
பார்ப்ேபாம். 
<OL> </OL> - O(rdered) L(ist) - முைற படுத்திய பட்டியல் 
<UL> </UL> - U(nordered) L(ist) - முைறப் படுத்தா பட்டியல் 
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இத்ேதாடு, பட்டியலின் உறுப்ைபக் குறிக்க <LI> - L(ist) I(tem) என்ற பட்டிையயும் 
ேசர்க்க ேவண்டும். 
 
 
ஒரு முைற படுத்திய பட்டியைலப் பார்ப்ேபாம். 
 
<HTML> 
<BODY> 
<H1> 

<CENTER><U>முதல் தைலப்பு</U></CENTER> 
</H1> 
நான் வாங்கி வந்த புத்தகங்கள்: 
<OL> 
<LI>ஒற்றுைம 
<LI>கணினி கற்றுக் ெகாள்ளுங்கள் 
<LI>ேநாயற்ற வாழ்வு 

<LI>புைக, மனிதனுக்குப் பைக 
</OL> 
</BODY> 
</HTML> 
 

ேமலுள்ளைத உங்கள் உலவியில் கண்டீர்களானால், புத்தகங்கள் 1 முதல் 4 
வைர வ ைசப் படுத்தப் பட்டிருக்கும். ேவறு விதமான வ ைசகைளயும் ெபற 
முடியுமா? முடியும். 
 
a,b,c,d... 
A,B,C,D... 
i,ii,iii,iv... 
I,II,II,IV... 
 
ேமற்கண்ட வ ைச முைறப்படியும் ைகயாள முடியும். 
 
<OL> என்ற ெதாடக்கப் பட்டியினுள் என்ன மாதி  வ ைச ேவண்டும் என்று 
குறிப்பிட ேவண்டும். உதாரணமாக, a,b,c,d என்ற வ ைசயில் ேவண்டுமானால் 
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அது இப்படி இருக்கேவண்டும்: 
 
<OL type="a"> 
 
 

முைறப் படுத்தாத பட்டியலில் வட்டமான, சதுரமான புள்ளிகைளப் ெபறலாம். 
 

<UL type="disc"> - வட்டு 
<UL type="square"> - சதுரம் 
<UL type="circle"> - வட்டம் 
 
முைறப் படுத்தப் பட்ட மற்றும் முைறப் படுத்தப் படாத பட்டியைல உங்கள் 
படிவத்தில் புகுத்தி பயிற்சி ெசய்து பாருங்கள்.  

 
இதுவைர கண்ட பட்டிகள் அைனத்ைதயும் ைகயாண்டு ஒரு முழுைமயான 
படிவத்ைதக் காணும் முன் ேமலும் ஒரு உபேயாகமான பட்டிையப் பார்ப்ேபாம். 
சில ேநரங்களில் படிவத்தின் குறுக்ேக கிைடக் ேகாடு இட ேவண்டிய ேதைவ 
ஏற்படலாம். அதற்கு <HR> அதாவது (H)orizontal (R)ule என்ற பட்டிைய உபேயாகப் 
படுத்தேவண்டும். இந்த <HR> பட்டிைய உபேயாகித்தால் திைரயின் இரு புறத்திலும் 
ெதாடும்படியாக ஒரு கிைடக் ேகாடு அைமயும். ேதைவயானால் இதன் அகலத்ைத 
இப்படி குைறத்துக் ெகாள்ளலாம்: 
வழி 1: முழு ேகாட்டின் அகலத்தில் இத்தைன சதவதீம் என்று ெசால்லுதல் 
<HR width="40%"> 

வழி 2: நமக்கு ேவண்டிய ேகாடு, எத்தைன புள்ளிகளால்(pixel) ஆனதாக இருக்க 
ேவண்டும் என்று ெசால்லுதல். ேமல் உள்ளைதப் ேபாலேவ, % குறி இல்லாமல் எழுத 
ேவண்டும் 
<HR width="40"> 
இதுவைர நாம் கற்றுக் ெகாண்ட பட்டிகள்: 
<HTML> 
<BODY> 
<H1>,<H2>....<H6> 
<B> 
<P> 
<BR> 
<CENTER> 



யுனிேகாட் தமிழில் கம்ப்யூட்டர் 

120 / 180 

<FONT> 
<OL> 
<UL> 
<LI> 
<HR> 
 
இைவைகைளக் ெகாண்டு உருவாக்கிய மாதி  படிவத்ைதக் கீேழ தந்திருக்கிேறன். 
ெவட்டி, ஒட்டி உலவியில் பாருங்கள் இம்மாதி  ஒரு முழுைமயான படிவத்ைத 
எழுதிப் பாருங்கள். 
 

இது மிக, மிக அடிப்பைடயான ஒரு படிவம். இன்னும் நிரம்ப இருக்கிறது. 
 
<HTML> 
<BODY> 

<H2><CENTER><U>நான் படித்த புத்தகங்கள்</U></CENTER></H2> 
<P>ெசன்ற வாரம் சில புத்தகங்கள் வாங்கி வந்ேதன். ஓய்வு கிட்டிய ேநரங்களில் 
ஒவ்ெவான்றாய் படித்ேதன் எல்லாம் பயனுள்ள புத்தகங்கள். கீழ் காணுபைவதான் 
நான் வாங்கிவந்த புத்தகங்கள்:</P> 
<OL><B><I> 

<LI><A HREF="#ஒற்றுைம">ஒற்றுைம</A> 
<LI><A HREF="#கணினி">கணினி கற்றுக் ெகாள்ளுங்கள்</A> 

<LI><A HREF="#ேநாயற்ற வாழ்வு">ேநாயற்ற வாழ்வு</A> 
<LI><A HREF="#பைக">புைக, மனிதனுக்குப் பைக</A> 
</I></B></OL> 
அந்தப் புத்தகங்களிலிருந்து ஒரு சில வ கைள இங்ேக காண்ேபாம். 
<UL><B> 

<LI><A NAME="ஒற்றுைம"></A>ஒற்றுைம 
</B></UL> 
ஒற்றுைம என்பது இன்ைறய உலகத்தில் அருகி வரும் ஒன்றாகிவிட்டது. ஒேர 
ேநாக்கத்திற்காகச் ெசயல்படும் இயக்கங்கள் அல்லது தனி மனிதர்கள் கூட 
தம்மிைடேய ஒற்றுைம காண மறுக்கின்றனர். இதன் பிரதான காரணம் தன்ைன 
முன்னிறுத்த ேவண்டும் என்ற எண்ணேம. 
<UL><B> 

<LI><A NAME="கணினி"></A>கணினி கற்றுக் ெகாள்ளுங்கள் 
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</B></UL> 
இன்ைறய கால கட்டத்தில் கணினிக் கல்வி என்பது இன்றியைமயாத 
ஒன்றாகிவிட்டது. அதிலும் தாய் ெமாழியில் கற்பிப்பெதன்பது ேதைவ என்று 
ஆகிவிட்டது. ஒரு பைடப்பாளன் என்ற முைறயில் தான் சிரமப் பட்டு வடித்த தன் 
கருத்துக்கள் சிைதயாமல் அைனவருக்கும் பு யும் வண்ணமும், அேத ேநரத்தில் புது 
தமிழ்ச் ெசாற்கைள படிப்பவர் மனதில் பதியுமாறு ெசய்வதும் அவனுைடய 
கடைமயாகிறது. 
<UL><B> 

<LI><A NAME="ேநாயற்ற வாழ்வு">ேநாயற்ற வாழ்வு</A> 
</B></UL> 
'ேநாயற்ற வாழ்ேவ குைறவற்ற ெசல்வம்' என்பது பழெமாழி.<BR> 
அந்த ெசல்வத்ைத சிலர் இயற்ைகயிேலேய இழந்திருந்தாலும் இன்ைறய மருத்துவ 
முன்ேனற்றத்தில் அைவகைள திரும்பப் ெபறுவெதன்பது சாத்தியமான ஒன்றாகி 
வருகிறது. இன்று நிறமிகைளப் பற்றிய ஆய்வு அதன் உச்சத்ைதேய 
எட்டியிருக்கிறது. 
<UL><B> 

<LI><A NAME="பைக"></A>புைக, மனிதனுக்குப் பைக 
</B></UL> 
புைகப்பதால் உண்டாகும் தீைமகைள புைகப்பவர்கேள அறிந்திருந்தும் அவர்கள் 
சிந்திப்பதில்ைல. 'என் உடல் ெகட்டால் உனக்ெகன்ென?' என்பது அவர்கள் எண்ணம். 
அவர் உடம்பு, அவர் நிைனத்துக் ெகாள்ளட்டும். <I>ஆனால் நான் நான் 
சுவாசிக்கும்படியாக அவர் ஊதித் தள்ளுவது எந்த விதத்தில் நியாயம்?</I> 
<HR> 

<FONT face = "InaimathiTSC" color="MidnightBlue" size="-2">குறிப்பு:<BR> 
ேமற்கண்ண்டைவ அைனத்தும் கற்பைனேய.<BR> 
இந்த ஆக்கத்திற்கான மாதி யாக எழுதப் பட்டது.<BR>  

-உமர்</FONT> 
</BODY> 
</HTML> 
 
இந்த ெமாழியின் சிறப்பு அம்சம் என்ன என்றால் ஓ டத்திலிருந்து படிவத்தின் ேவறு 
பகுதிக்ேகா அல்லது ேவறு பக்கத்திற்ேகா தாவ வைக ெசய்வது. இைத hyper linlk 
என்கிேறாம். ேபாக ேவண்டிய இலக்ைக, சுட்டி நிற்கும் ெசாற்களுடேனா அல்லது 
படத்துடேனா ஒட்ட ைவக்கும் பட்டிதான் <A> என்பது. இந்த <A> பட்டியின் உள்ேள 
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எந்த மாதி யான ெதாடர்பு, எந்த இலக்கு என்று குறிக்க ேவண்டும். இங்கு, இந்த 
பட்டிைய உபேயாகித்து எவ்வாறு படிவத்தின் ேவறுபட்ட பகுதிகளுக்குத் தாவாலாம் 
என்று காண்ேபாம். 
 
ஓ டத்திலிருந்து மற்ற இடத்திற்குத் தாவ ேவண்டுமானால் இரண்டு விடயங்கைளத் 
தீர்மானம் ெசய்ய ேவண்டும். ஒன்று சுட்டி; இரண்டாவது சுட்டப்படும் இடம். 
முதலில் சுட்டப்படும் இடத்ைத குறியடீு ெசய்ய ேவண்டும். அதாவது அந்த 
இடத்திற்கு ஒரு ெபயர் தர ேவண்டும். நாம் முன்பு கண்ட படிவத்தில் நான்கு 
புத்தகத் தைலப்புக்கைளத் தந்து, அவற்றிலிருந்து சில வ கைளயும் கண்ேடா ம். 
நீங்கள் ேநராக "கணினி கற்றுக் ெகாள்ளுங்கள்" பகுதிக்குத் தாவ ேவண்டும் என்று 
ைவத்துக் ெகாள்ளுங்கள். முதலில் அந்தப் பகுதிக்கு ஒரு ெபயர் தர ேவண்டும். 
அந்தப் ெபயர் எதுவாகவும் இருக்கலாம். உதாரணமாக, "கணினி" என்று ெபய ட 
ேவண்டுமானால் அந்தப் பகுதியின் ெதாடக்கத்தில் கீழ்க் கண்டவாறு பட்டிைய 
இைணக்க ேவண்டும். 
 

<A NAME="கணினி"></A> 
 
பின்னர், சுட்டிையக் (Hyper Link) குறிக்க ேவண்டும். நாம் நான்கு புத்தகங்கைளயும் 
வ ைசப் படுத்தி பட்டியலிட்ேடா மல்லவா? அைவகைள சுட்டியாக மாற்றிக் 
ெகாள்ளலாம். "கணினி கற்றுக் ெகாள்ளுங்கள்" என்பதற்கு முன்னால்  
<A HREF="#கணினி"> என்று குறிக்க ேவண்டும். இப்படிச் ெசய்வதன் மூலம் "கணினி" 
என்ற ெபய டப்பட்ட இடத்திற்குத் தாவ ேவண்டும் குறிக்கிேறாம். அது இப்படி 
இருக்கும்: 
 
<A HREF="#கணினி">கணினி கற்றுக் ெகாள்ளுங்கள்</A> 
(# என்ற குறிைய "கணினி" க்கு முன்னால் இடுவது அவசியம்) 
 
இந்தப் பட்டிகள் இைணக்கப்பட்ட படிவம் கீேழ தந்திருக்கிேறன். ஒரு முைற சறு 
ேநாட்டமிட்டுவிட்டு, ஏதாவது ஒரு ெபய ல்(உதா: myhtml.html) ேசமித்து உலவியில் 
ேசாதித்துப் பாருங்கள். 
<HTML> 
<BODY> 

<H2><CENTER><U>நான் படித்த புத்தகங்கள்</U></CENTER></H2> 
<P>ெசன்ற வாரம் சில புத்தகங்கள் வாங்கி வந்ேதன். ஓய்வு கிட்டிய ேநரங்களில் 
ஒவ்ெவான்றாய் படித்ேதன் எல்லாம் பயனுள்ள புத்தகங்கள். கீழ் காணுபைவதான் 
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நான் வாங்கிவந்த புத்தகங்கள்:</P> 
<OL><B><I> 
<LI><A HREF="#ஒற்றுைம">ஒற்றுைம</A> 
<LI><A HREF="#கணினி">கணினி கற்றுக் ெகாள்ளுங்கள்</A> 

<LI><A HREF="#ேநாயற்ற வாழ்வு">ேநாயற்ற வாழ்வு</A> 
<LI><A HREF="#பைக">புைக, மனிதனுக்குப் பைக</A> 
</I></B></OL> 
அந்தப் புத்தகங்களிலிருந்து ஒரு சில வ கைள இங்ேக காண்ேபாம். 
<UL><B> 
<LI><A NAME="ஒற்றுைம"></A>ஒற்றுைம 
</B></UL> 
ஒற்றுைம என்பது இன்ைறய உலகத்தில் அருகி வரும் ஒன்றாகிவிட்டது. ஒேர 
ேநாக்கத்திற்காகச் ெசயல்படும் இயக்கங்கள் அல்லது தனி மனிதர்கள் கூட 
தம்மிைடேய ஒற்றுைம காண மறுக்கின்றனர். இதன் பிரதான காரணம் தன்ைன 
முன்னிறுத்த ேவண்டும் என்ற எண்ணேம. 
<UL><B> 

<LI><A NAME="கணினி"></A>கணினி கற்றுக் ெகாள்ளுங்கள் 
</B></UL> 
இன்ைறய கால கட்டத்தில் கணினிக் கல்வி என்பது இன்றியைமயாத 
ஒன்றாகிவிட்டது. அதிலும் தாய் ெமாழியில் கற்பிப்பெதன்பது ேதைவ என்று 
ஆகிவிட்டது. ஒரு பைடப்பாளன் என்ற முைறயில் தான் சிரமப் பட்டு வடித்த தன் 
கருத்துக்கள் சிைதயாமல் அைனவருக்கும் பு யும் வண்ணமும், அேத ேநரத்தில் புது 
தமிழ்ச் ெசாற்கைள படிப்பவர் மனதில் பதியுமாறு ெசய்வதும் அவனுைடய 
கடைமயாகிறது. 
<UL><B> 
<LI><A NAME="ேநாயற்ற வாழ்வு">ேநாயற்ற வாழ்வு</A> 
</B></UL> 

'ேநாயற்ற வாழ்ேவ குைறவற்ற ெசல்வம்' என்பது பழெமாழி.<BR> 
அந்த ெசல்வத்ைத சிலர் இயற்ைகயிேலேய இழந்திருந்தாலும் இன்ைறய மருத்துவ 
முன்ேனற்றத்தில் அைவகைள திரும்பப் ெபறுவெதன்பது சாத்தியமான ஒன்றாகி 
வருகிறது. இன்று நிறமிகைளப் பற்றிய ஆய்வு அதன் உச்சத்ைதேய 
எட்டியிருக்கிறது. 
<UL><B> 
<LI><A NAME="பைக"></A>புைக, மனிதனுக்குப் பைக 
</B></UL> 
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புைகப்பதால் உண்டாகும் தீைமகைள புைகப்பவர்கேள அறிந்திருந்தும் அவர்கள் 
சிந்திப்பதில்ைல. 'என் உடல் ெகட்டால் உனக்ெகன்ென?' என்பது அவர்கள் எண்ணம். 
அவர் உடம்பு, அவர் நிைனத்துக் ெகாள்ளட்டும். <I>ஆனால் நான் நான் 
சுவாசிக்கும்படியாக அவர் ஊதித் தள்ளுவது எந்த விதத்தில் நியாயம்?</I> 
<HR> 
<FONT face = "InaimathiTSC" color="silver" size="-2">குறிப்பு:<BR> 

ேமற்கண்ண்டைவ அைனத்தும் கற்பைனேய.<BR> 
இந்த ஆக்கத்திற்கான மாதி யாக எழுதப் பட்டது.<BR>  
-உமர்</FONT> 
</BODY> 
</HTML> 
 

படிவத்ைத அலங்காரப் படுத்துவது 
 
ேமற்ெகாண்டு, படிவத்ைத அலங்காரப் படுத்துவைதப் பற்றி இனி பார்ப்ேபாம். 
 
அதற்கு முன் வண்ணங்கைளப் பயன்படுத்துவது பற்றி அறிந்து ெகாள்ேவாம். நாம் 
கண்ட மாதி ப் படிவத்தில், வண்ணங்கைளப் ெபறுவதற்காக "red", "blue" என்று 
ெசாற்கைளப் பயன்படுத்திேனாம். குறிப்பிட்ட வண்ணங்களுக்கு மட்டுேம 
ெசாற்கைளப் பயன்படுத்தமுடியும். படிவங்களில் பயன்படுத்த இைவ ேபாதும் 
என்றாலும், ெதாழில் முைறயில் இைணயப் பக்கங்கைள இயற்றும்ேபாது ேவறு 
முைறையக் ைகயாளுகிேறாம். இம்முைற மூலம் விரும்பிய வண்ணக் 
கலைவகைலப் ெபற முடியும். சிவப்பு, பச்ைச, நீலம் ஆகியவற்றின் ேவறுபட்ட 
அளவுகைள 'பதினாறு எண்ணிய' முைறயில்(hexadecimal: hexa-ஆறு, decimal-பத்து) 
குறிக்க ேவண்டும். இந்த 'பதினாறு எண்ணிய' முைற என்றால் என்ன? நாம் 
சாதாரணமாக எண்ணும்ேபாது 0 இல் ெதாடங்கி 9 வைர பத்து ெகாண்ட 
ெதாகுதியாக எண்ணுேவாம். 'பதினாறு' வைக எண்ணிக்ைகயில் பத்துக்கு ேமல் 
எப்படிப் ெபறுவது? 
 
முடிந்த வைரயில் எளிய முைறயில் தருகிேறன். பு ந்துெகாள்ள முயலுங்கள். 
இல்ைலெயன்றாலும் பாதமில்ைல; விட்டுவிடுங்கள். 
இேதா வழி: 
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9 க்குப் பின் A, B, C, D, E, F என்ற 6 எழுத்துக்கைளயும் ேசர்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். 
 
அது இப்படி அைமயும்: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, C, D, E, F 
 

சாதாரண எண் முைறயில் 9 க்குப் பின் இடது புறம் 1 இட்டு அடுத்த ெதாகுதியின் 
ெதாடக்கமாக வலப்புறம் 0 இடுகிேறாேமா(10 என்பதாக), அேத மாதி , 'பதினாறு 
வைக' எண்ணிக்ைகயில் 15 முடிந்தவுடன் (அதாவது F முைடந்த பின்னர்) ஒரு 
ெதாகுதி முடிந்ததின் அைடயாளமாக இடப்புறம் 1 ம் அடுத்த ெதாகுதியின் 
ெதாடக்கமாக வலப் புறம் 0 உம் இட ேவண்டும்.  
அதாவது இந்த முைறயில் 16 ஐக் குறிக்க ேவண்டுமானால் 10 என்று எழுத 

ேவண்டும். ச  சாதாரண எண் வ ைசயிலும் 10 உண்டு 'பதினாறு வைக'யிலும் 10 
உண்டு. இைத எவ்வாறு பி த்தறிவது? இதற்கு 'பதினாறு வைக' எண் வ ைச 
என்பைத உணர்த்த HEX (hexadecimal) என்பைதச் ேசற்க ேவண்டும். அதாவது 
'பதினாறு வைக' எண்ணிக்ைகயில் 16 ஐக் குறிக்க 10HEX என்று எழுத ேவண்டும். 
 
இனி, இந்த எண் முைறையக் ெகாண்டு எவ்வாறு வண்ணங்கைளக் குறிக்கலாம் 
என்று பார்ப்ேபாம். நான் ஏற்ெகனேவ எழுதிய புைகப்படக் கைல மற்றும் வண்ணக் 
கலைவ பற்றிய ஆக்கங்கைள நிைனவு கூறுங்கள். 
 

அடிப்பைட வண்ணங்களான சிவப்பு, பச்ைச, நீலம் ஆகியவற்றிலிருந்ேத பிற 
வண்ணங்கைள ெபறுகிேறாம் என்பைத நாம் அறிேவாம். மஞ்சள் வண்ணத்ைதப் 
ெபற, சிவப்ைபயும் பச்ைசையயும் கலக்க ேவண்டுெமன்றும்; ெசந்நீலத்ைதப்(megenta) 
ெபற, சிவப்ைபயும் நீலத்ைதயும் கலக்க ேவண்டுெமன்றும்; நீலப்பச்ைசையப்(cyan) 

ெபற, நீலத்ைதயும் பச்ைசையயும் கலக்க ேவண்டுெமன்றும் அறிந்திருக்கிேறாம். 
மற்ற வண்ணங்களும் அடிப்பைட வண்ணங்களின் ேவறுபட்ட விகிதக் கலைவகேள 
என்றும் அறிேவாம். பட்டியில் இந்த எண்கைள உபேயாகிக்கும்ேபாது சிவப்பு, பச்ைச, 
நீலம்(RGB) என்ற வ ைச முைறையக் ைகயாள ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு 
வண்ணமும் 0 லிருந்து 256 அலவுகளால் அதாவது HEX இல் 00 இலிருந்து FF 
வைரயான அளவுகளாக இருக்க ேவண்டும். 
 

ஓவ்ெவான்றிற்கும் இரண்டிரண்டாக 6 இலக்கம் அல்லது எழுத்துக்கைளக் 
ெகாண்டதாக இருக்கும். உதாரணமாக மஞ்சளுக்கு FFFF00 ஆக இருக்கும். இதில் 
முதல் FF சிவப்ைபயும், இரண்டாவது FF பச்ைசையயும் 00 நீலத்ைதயும் குறிக்கும். 
இங்கு நீலம் 00 என்றிருப்பதால், நீலத்தின் பங்கு ஏதுமில்ைல என்று ெத கிறது. 
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இவ்வாறு இலக்கங்கைள மாற்றி எண்ணற்ற வண்ணங்கைள ெபறலாம்.  
இனி பட்டியில் எவ்வாறு ைகயாளலாம் என்று பார்ப்ேபாம். உதாரணமாக நம் 
மாதி ப் படிவத்தின் பின்னரங்கின்(background) வண்ணத்ைத மஞ்சளாக மாற்ற 
எண்ணுகிறரீ்கள் என்று ைவத்துக் ெகாள்ளுேவாம். கீழ்க் கண்டவாறு <BODY> 
பட்டியில் திருத்தம் ெசய்யவும்: 
<HTML> 
<BODY bgcolor="#FFFF00"> 

இதில் கவனிக்க ேவண்டியது, FFFF00 என்ற அலகுகளுக்கு முன் # இட ேவண்டியது. 
படிவத்தில் மாற்றம் ெசய்து ேசாதிதுப் பாருங்கள். ெவவ்ேவறு அளவுகள் (எழுத்து F 
ஐத் தாண்டக் கூடாது) இட்டும் ேசாதிதுப் பாருங்கள். 
 
குறிப்பு: இத்துடன் இைணக்கப் பட்டிருக்கும் சிறிய jpg ேகாப்ைப (அல்லது உங்கள் 
கம்பியூட்ட ல் உள்ள) ஏேதனும் ஒரு jpg ேகாப்ைப நாம் ேசாதிதுக் ெகாண்டிருக்கும் 
படிவம் இருக்கும் அேத directory இல் ேசமித்துக் ெகாள்ளவும். 
 

படிவத்தின் பின்னரங்கின் வண்ணத்ைத மாற்ற <BODY> பட்டியில் bgcolor(BackGround 
color) என்பைதச் ேசற்க ேவண்டும் என்று கண்ேடா ம். இவ்வாேற 
வார்ப்பின்(எழுத்துரு - font) வண்ணத்ைத மாற்ற HEX எண் முைறையப் பயன் 

படுத்தலாம். வண்ணப் ெபயர்களும் அைவகளுக்கான HEX மதிப்புக்களும் இந்த 
படிவத்தின் இறுதியில் தரப் பட்டிருக்கின்றன. ெபயர்கைளேயா அல்லது அதன் 
மதிப்புக்கைளேயா பட்டிகளில் பாவிக்கலாம். 
 
படிவத்ைத ெமருகூட்டும் சில விடயங்கைளப் பார்த்துக் ெகாண்டிருகிேறாம். இனி 
பின்னரங்கில் நீங்கள் விரும்பும் ஒரு படத்ைத எவ்விதம் அைமக்கலாம் என்று 
பார்ப்ேபாம். நாம் வண்ணம் தருவதற்குச் ெசய்தது ேபாலேவ <BODY> பட்டியில் கீழ்க் 
கண்டவாறு ேசர்க்க ேவண்டும்: 
 
<BODY background=bg.jpg> 
 
படிவத்ைத ேசமித்து உலவியில் பாருங்கள். உங்கள் படிவம் ேமலும் ெமருகூட்டப் 
பட்டதாக இருக்கும். நாம் இங்கு பார்த்து வருவது, ஒருபடிவத்ைத(document) 
மீயுைரகுறிெமாழியில் (HTML) எவ்வாறு எழுதலாம் என்பைதப் பற்றியும் அைத எப்படி 
ெமருகூட்டலாம் என்பது பற்றியும்தான். 
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இப்ேபாது நீங்கள் உங்கள் வரவு ெசலவு கணக்கு (இதற்கும் HTML-ஆ என்று 
ேகட்காதீர்கள்!) அல்லது ஒரு கவிைத எழுதுவதாக ைவத்துக் ெகாள்ளுங்கள். 
கவிைதயின் வ கள் சற்று முன்னும் பின்னுமாக அைமய ேவண்டி வரலாம். 
ஆனால் நம் மீயுைரகுறிெமாழி, ெவள்ைள இைடெவளிகைள ெவட்டித் தள்ளிவிடும் 

என்று அறிேவாம். உங்களுக்கு, நீங்கள் மூலத்தில் எவ்வைகயில் எழுதுகிறரீ்கேளா, 
அம்மதி ேய உலவியிலும் காணேவண்டும். என்ன ெசய்யலாம்? இதற்கும் 
வழிதருகிறது ஒரு பட்டி. அதுதான் <PRE> எனப்படும் (Predefined) பட்டி.  
<PRE> </PRE> இைவகளுக்கு இைடயில் எம்மாதி  எழுதப் படுகின்றனேவா, 
உலவியிலும் அம்மாத ேய ேதான்றும்.  
 
 
 
 

கீேழ காணும் பகுதிைய ெவட்டி ஒரு உைர ெதாகுப்பியில் (text editor) pre.html என்ற 
ெபய ல்(அல்லது ஏேதனும் ஒரு ெபய ல்) ேசமித்து உலவியில் ேசாதிதுப் 
பாருங்கள்: 
<HTML> 
<BODY> 

<H2> <B><CENTER>இந்த பகுதி பட்டி இடப்படாத பகுதி</CENTER><B></H2> 
கண்ணிருந்தும் கல்லாதார் வாழ்க்ைக என்றும் 
கா ருளில் நடக்கின்ற ெசெயேல யாகும் 
மண்ணுக்குள் மைறந்திருக்கும் நீைரப் ேபால 
மாந்தருக்குள் ஒளிந்திருக்கும் திறைனக் காண 
நுண்ணறிைவ ெவளிப்படுத்தும் கல்வி ேதைவ 
நுைரக்குமிழி ேபாலதுவும் ெபாங்கு தற்கும் 
எண்ணத்ைத எடுத்தியம்பும் ஆற்ற லுக்கும் 
எழுத்தறிேவ ஒளிவிளக்காய் மிளிர்ந்து நிற்கும். 
 
-கவிக் ெகாண்டல் மா. ெசங்குட்டுவன்  
 
<HR> 
<H2> <B><CENTER>இந்த பகுதி பட்டி இடப்பட்ட பகுதி</CENTER><B></H2> 
<PRE> 
கண்ணிருந்தும் கல்லாதார் வாழ்க்ைக என்றும் 
கா ருளில் நடக்கின்ற ெசெயேல யாகும் 
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மண்ணுக்குள் மைறந்திருக்கும் நீைரப் ேபால 
மாந்தருக்குள் ஒளிந்திருக்கும் திறைனக் காண 
நுண்ணறிைவ ெவளிப்படுத்தும் கல்வி ேதைவ 
நுைரக்குமிழி ேபாலதுவும் ெபாங்கு தற்கும் 
எண்ணத்ைத எடுத்தியம்பும் ஆற்ற லுக்கும் 
எழுத்தறிேவ ஒளிவிளக்காய் மிளிர்ந்து நிற்கும். 
-கவிக் ெகாண்டல் மா. ெசங்குட்டுவன்  
 
</PRE> 
</BODY> 
</HTML> 
 
இந்த மூன்றாவது பகுதியில் நாம் காணப் ேபாவது, ஒரு வைலப் பக்கத்திற்ெகன 
நீங்கள் படிவம் எழுதப் ேபாவதாக இருந்தால் குைறந்த அளவு அறிந்திருக்க 
ேவண்டிய விடயங்கைளப் பற்றிது. 
 

ஒரு வைலப் பக்கம் என்பது, நாம் இதுவைர கண்ட படிவத்திற்கு ேமம்பட்டது. 
எதாவெதாரு வைலப்பக்கத்தின் மூலத்ைத (source) பார்த்தீர்களானால் 
ஏராளமான பட்டிகைளப் காணலாம். அவற்றில் பல, வைலப் பக்கத்திற்கு 
ேநரடியான ெதாடர்புள்ளைவயும் (நாம் முன்பு கண்டதுேபால்) சில ேநரடியான 
ெதாடர்பு இல்லாதைவயுமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட பட்டிகைளப்ையப் பற்றி 
பார்க்கப் ேபாகிேறாம். 
 
எந்த ஒரு வைலப் பக்கத்ைத எடுத்தாலும் <HTML> பட்டிக்கும் <BODY> பட்டிக்கும் 

இைடேய <HEAD> பட்டிையக் காணலாம். இந்த <HEAD> </HEAD> 
பட்டிகளுக்கிைடயில் சில ேதைவயான தகவல்கள் சில விேசட பட்டிகளில் தரப் 
படுகின்றன. இவற்றுள் ெவகு சாதாரணமாகக் காணக் கூடியது <TITLE> 
பட்டியாகும். இதில் தரப்படும் வ கள், தைலப்பாக அந்த பக்கத்தில் (title 
bar) ெத யும். 
 

உங்கள் பக்கத்திற்கு தைலப்பு My page என்று ைவத்தீர்களானால் அது இவ்வாறு 
குறிக்கப் படேவண்டும். 
 
<HEAD> 
                <TITLE>My page</TITLE> 
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                </HEAD> 
 
அைத அன்றி, <META>, <LINK>, <SCRIPT>, <STYLE>, <LINK> 
ேபான்ற ேவறு சில தகவல் பட்டிகளும் இந்த <HEAD> </HEAD> 
பட்டிகளுக்கிைடேய குறிக்கப் படுகின்றன. 
 
 
 
 
 
 
தைலப்பு மற்றும் ெமடா <HEAD>, <TITLE>, <META> 

 <META> பட்டியானது, உங்கள் பக்கத்ைதப் பற்றிய தகவல்கைளக் 
ெகாண்டிருக்கும்.  இந்த பட்டியில் தரப்படும் தகவல்கள் சில, ேதடு 
ெசயலிகளால் (search engines) ைகயாளப் படுகின்றன. 
 
 

கீழ்க் காண்பைவ ெபாதுவாக பாவிக்கப்படும் சில <META> பட்டிகளாகும். 
 
 META HTTP-EQUIV="Content-Type"  என்பது உங்கள் பக்கத்தில் எந்த எழுத்துரு (charecter 

set) அைமப்பு உபேயாகப் படுத்தப் பட்டிருக்கிறது என்பைத குறிக்கிறது: 
 
META NAME="generator" என்பது அந்தப் பக்கம் எந்த ெமன்ெபாருளால் 
உண்டாக்கப் பட்டது என்று குறிக்கிறது. 
 
META NAME="author" என்பது யார் எழுதியது என்பைதயும், 

META NAME="description" என்பது அந்த பக்கம் பற்றிய சிறு குறிப்ைபயும், 
 
META NAME="keywords" என்பது எந்ெதந்த ெசாற்கள் மூலம் அந்தப் பக்கத்ைத 
ெசயலிகள் மூலம் ேதடலாம் என்பைதயும் குறிக்கிறது. 
 

கீேழ தரப்பட்டிருக்கும் உதாரணத்தில் <META> பட்டிகள் எவ்வாறு உபேயாகப் 
படுத்தப் பட்டிருக்கின்றன என்று பாருங்கள்: 
<HTML> 
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<HEAD> 
  <TITLE>Head and Meta tags</TITLE> 
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; 
charset=user-defined"> 
  <META NAME="generator" CONTENT="Note Pad"> 
  <META NAME="author" CONTENT="Umar"> 
  <META NAME="description" CONTENT="This page explains 
about META tags"> 
  <META NAME="keywords" CONTENT="Tamil, HTML, Head, 
Meta, "> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
............................. 
.................... 
</BODY> 
</HTML> 
 

இங்கு META HTTP-EQUIV="Content-Type" என்பதில் user-defined 
 என்பதாக எழுத்துருவும், 

META NAME="generator" என்பதில்  Note Pad இந்தப் பக்கம் உருவாக்குவதற்கு 
பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கிறது என்பைதயும், 
META NAME="author" என்பது இது யாரால் எழுதப்பட்டது என்பைதயும், 
META NAME="description" என்பதில் இந்த பக்கத்ைதப் பற்றிய சிறு குறிப்பும், 

META NAME="keywords" என்பதில் இந்த பக்கத்ைத எந்த ெசாற்களால் 
ேதடலாம் என்பைதயும் குறிப்பிடுகின்றன. 
 
இைவயன்றி, 
<META HTTP-EQUIV="expires"  என்பதில், இந்தப் பக்கம் எந்த நாளில் காலாவதியாகிறது 
என்பைதயும் குறிக்கும். 
 
சில சமயங்களில் நீங்கள் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கும் சில பக்கங்கள் தானாகேவ 
தன்ைன புதுப்பித்துக்(refresh) ெகாள்ளும்.  "கி ெகட் ஸ்ேகார்" பார்த்துக் 
ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ஒரு குறிப்பிட்ட இைடெவளியில் தானாகேவ புதிய 
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எண்ணிக்ைககள் ெத வைத அவதானித்திருக்கலாம். அதன் சூட்சுமத்ைதக் 
ெகாண்டிருப்பது இந்த <META> பட்டிதான்: 
<META HTTP-EQUIV="refresh" NAME="robots" CONTENT="10"> 
 
இதில் 10 என்ற எண் ெநாடிையக் குறிக்கிறது. ேதைவயான் ேநரத்ைத இங்கு 
எண்ணால் குறிக்கலாம். 
  
இைத ேசாதைன ெசய்து பார்ப்ேபாம். கீழ்க் கண்ட HTML ஐ ெவட்டி ஒரு 
உைரெதாகுப்பியில்(text editor) ஒட்டி, refresh.html என்று ெபய ட்டு ேசமித்து உங்கள் 
உலவியில் பாருங்கள். ஒவ்ெவாரு 10 ெநாடிக்கும் தன்ைன புதுப்பித்துக்ெகாண்டு 
புதிய தகவைலத் தரும். இந்த பட்டியலில் உள்ளைவகள் உங்களுக்கு ப ச்சயம் 
இல்லாதிருக்கலாம். அைதப் பற்றி கவைல ேவண்டாம்.  
 
 
உங்களுக்கு ஒரு "refresh" தரேவ இந்த ேசாதைன.  

 

<HTML> 
<HEAD> 
<META HTTP-EQUIV="refresh" NAME="robots" CONTENT="10"> 
<TITLE>Refresh Test</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H1>Test Auto refresh</H1> 
<HR> 
<script language="javascript"> 
<!-- 
for (var knum = 0; knum <=10; knum++) 
{ 
 var r= Math.random() 
var s= Math.round(r*5)+1 
document.write(s," X ",knum, " = ",s*knum,"<br>"); 
} 
--> 
</script> 
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<HR> 
When it is auto refreshed, a random number is 
generated. 
</BODY> 
</HTML>  

 

இனி இைணயப் பக்கங்களில் சாதாரணமாகக் காணப்படும் பட்டிகள் சிலவற்ைறப் 
பார்ப்ேபாம். 
 

 

சுட்டிகள் (Hyper link) 

சுட்டிகள் (Hyper link), இைணயப் பக்கங்களில் ெவகுவாகக் காணப்படும் ஒன்றாகும். 
நாம் இைவகைளப் பற்றி முந்தய பகுதிெயான்றில் கண்டிருக்கிேறாம். இந்த 
சுட்டிகைள ஏதுவாக்கித் தருவது <A>  என்ற (Anchor) பட்டியாகும்.  

இந்த பட்டியில் காணப்படும் ஒரு பண்பு(Attribute), இதற்கு துைண ெசய்கிறது. 
HREF (Hyper link reference) எனப்படும் இந்தப் பண்பிற்கு நாம் எந்த இைணயத் 
தலத்திற்குச் ெசல்ல ேவண்டுேமா அதன் இைணப்பு முகவ ையக் 
ெகாடுத்துவிட்டால் ேபாதும். ேமலும் அந்த முகவ ையப் பற்றிய இலகுவான 
ெசாற்ெறாடர்கைளயும் அைமத்துக் ெகாள்ளலாம். 
 
உதாரணமாக, 
 

<A HREF="http://www.cnn.com"> ஒரு அெம க்க ெசய்தி 
நிறுவனம்</A> 
 
இதில் A என்பது பட்டி. அைத அடுத்து வரும் "http://www.cnn.com" ஐ, 
இந்த பட்டியின் HREF பண்பாகக் ெகாடுத்திருக்கிேறாம். அந்த பட்டியின் 

பின், ஒரு வசதியான ஒரு ெசாற்ெறாடைர ெகாடுத்துக் ெகாள்ளாம். (இங்கு ' 
ஒரு அெம க்க ெசய்தி நிறுவனம்' என்று தந்திருக்கிேறாம்.) 
 
மின்னஞ்சல் முகவ ைய உங்கள் இைணயப் பக்கத்தில் இைணப்புச் சுட்டியாகத் 
தரலாம். 
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அது கீழ்க் கண்டவாறு அைமயும். 
 
<A HREF="mailto:csd_one@yahoo.com">உம ன் மின்னஞ்சல்</A> 
 
இங்கும் உங்களுக்கு வசதியானெதாரு ெசாற்ெறாடைர தரலாம். 
 
கணினியில் உள்ள ஒரு ேகாப்ைப(file) சுட்டவும் கீழ்க்கண்டவாறு பயன்படுத்தலாம்: 
 
<A 
HREF="file:///c:/windows/desktop/XSL_umar.html">test</A> 
 
(கவனிக்க: " file: " அடுத்து மூன்று சாய்ேகாடுகள்(///) இருக்கின்றன) 
இந்த HREF பண்ைப அன்றி ேவறு சில பண்புகளும் இந்த <A> பட்டியில் 
இருக்கின்றன. அைவகைள ேதைவயான தருணத்தில் பார்க்கலாம். 
 
இன்றும் ெவகுவாகக் காணக் கூடிய பட்டிெயான்ைறப் பற்றி காணப்ேபாகிேறாம். 
 
பக்கங்களுக்கு அழகூட்டுவது மற்றுமன்றி விளக்கப் கட்டுைரகள், விளம்பரங்கள் 
ஆகியைவகைளக் ெகாண்ட பக்கங்களில் படங்கைள ேசர்ப்பது ேதைவயான 
ஒன்றாகும். இதற்கு <IMG> என்ற (Image) பட்டிைய உபேயாகிக்கிேறாம். 
 

இந்த <IMG> என்ற பட்டியானது, 
SRC, WIDTH, HEIGHT, BORDER, ALIGN, HSPACE, VSPACE, ALT 
முதாலான பண்புகைளக்(properties) ெகாண்டது. இதில் SRC என்ற பண்பு 
ேதைவயான(mandatory) ஒரு பண்பாகும். இந்த பண்புதான் படத்தின் 
இருப்பிடத்ைதக்(source) குறிப்பதாகும். குைறந்த அளவு, இந்தப் பண்பாவது 

<IMG> பட்டியில் குறிப்பிடப் பட்டிருக்க ேவண்டும். 
 

 நீங்கள் உபேயாகப் படுத்தப் படும் படம் C:/winter.jpg வாக இருந்தால் 
இப்படிக் குறிக்க ேவண்டும்: 
 
<IMG src="file:///f:/winter.jpg"> 
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படத்தின் இருப்பிடம் உங்கள் கணினியாகேவா அல்லது ைணயத் தலமாகேவா 
இருக்கலாம். இனிெயாரு ேசாதைன ெசய்து பார்க்கலாம். உங்கள் கணினியில் 
உள்ள ஏதாவது ஒரு gif அல்லது jpg படத்ைத ேதர்ந்ெதடுத்து அதன் 
இருப்பிடத்ைத குறித்துக் ெகாள்ளுங்கள். இப்ேபாது கீழ்க் காணுவதுேபால் ஒரு 
உைர ெதாகுப்பியில்(text editor - eg: Note pad) தட்டச்சு 
ெசய்யுங்கள்: 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>My picture</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<P><CENTER><H3><B>I like this 
Picture</B></H3></CENTER></P> 
<IMG SRC="file:///f:/tamil-asp/stage.gif"> 
</BODY> 
</HTML> 
 

குறிப்பு: ேமற்கண்டதில் "file:///f:/tamil-asp/stage.gif" 
என்பைத உங்கள் படத்தின் இருப்பிடத்திற்கு தக்கவாறு மாற்றிக் ெகாள்ளுங்கள். 
 

 இதில் ேகாப்பின் இருப்பிடமான f:/tamil-asp/stage.gif என்பதற்கு 
முன் file:/// என்பைதச் ேசர்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்(காரணத்ைத ெசன்றமுைற 
விளக்கியிருக்கிேறாம்). stage.gif என்ற ேகாப்பு உங்கள் வைலப் 

பக்கத்தின் அேத directory இல் இருந்தால் IMG SRC="stage.gif" 
என்று ேகாப்பின் ெபயைர மட்டும் தந்தால் ேபாதுமானது. இவ்வாேற அந்தப் படம் 
ேவறு ஒரு வைலப் பக்கத்தில் இருந்தாலும் குறிக்கலாம். 
 

கீேழ காணும் பட்டியைல yahoomail.html என்ற ெபய ல் ேசமித்து உங்கள் 
உலவியில் ேசாதித்துப் பாருங்கள். Yahoo Mail இன் படத்ைத அதன் வைலப் 
பக்கத்திலிருந்ேத உபேயாகித்துக் ெகாள்கிேறாம். இவ்வாறு ேதைவப் பட்டால் 
ெவவ்ேவறு இைணயத்தலங்களிலிருந்து படங்கைள உபேயாகித்துக் ெகாள்ளலாம். 
 

குறிப்பு: இைத ேசாதிக்கும்ேபாது இைணயத் ெதாடர்பு (internet 
connection) இருக்கேவண்டும் 
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<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>My picture</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<P><CENTER><H3><B>Yahoo Mail 
logo</B></H3></CENTER></P> 
<IMG 
SRC="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/pim/mail3.gif"> 
</BODY> 
</HTML> 
  

WIDTH, HEIGHT என்ற பண்புகைளக் ெகாண்டு படத்தின் அகல உயரங்கைள 
மாற்றிக் ெகாள்ளல்லாம். அளவுகள் படத்தின் தனிமப் புள்ளிகளில் (pixel). 
உம்: WIDTH="100" , HEIGHT="75" 
 

இனி BORDER என்ற பண்ைபயும் ேசர்த்து அது எவ்வாறு உலவியில் 
ேதாற்றமளிக்கிறது என்று பார்க்கலாம். ேமற்கண்ட உதாரணத்தில் மாறுதல் 
ெசய்யுங்கள்: 
 
<IMG SRC="IMG 
SRC="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/pim/mail3.gif"> 
என்ற வ யில் BORDER="2" என்பைதச் ேசருங்கள். அது இவ்வாறு அைமயும்: 
 
<IMG SRC="C:/windows/desktop/button/tamil-thedu.gif" 
BORDER="2"> 
 
உங்கள் படத்ைதச் சுற்றி ேகாடு இடப் பட்டிருக்கும். இது எத்தைன படத் 
தனிமங்களால் (picture element - pixel) ஆனது என்று குறிக்க ேவண்டும் 

இங்கு 2 என்பது இரண்டு புள்ளிகள் தடிமன் என்று ெபாருள். 
 

ALT என்கிற பண்பு மூலம் படத்திற்கு ஒரு மாற்றாக (alternate) சிறு 

குறிப்புத் தரலாம். படத்தின்ேமல் 'எலி' நகரும்ேபாதும், ஏேதா ஒரு 
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காரணத்தால் திைரயில் படம் ெத யாத ேபாதும் இந்த குறிப்பு ேதான்றும். 
 

ALIGN என்பது படத்ைத அைதச் சுற்றி இருக்கும் எழுத்துக்களுக்ேகா (அல்லது 
படத்திற்ேகா) எப்படி அைமயேவண்டும் என்பைதக் குறிக்கும். 
ALIGN="bottom" 
ALIGN="middle" 
ALIGN="left" 
ALIGN="right" 
ALIGN="top" 
ஆகியைவகைள இதில் குறிக்கலாம். 
 

 HSPACE, VSPACE என்பைவ இந்தப் படத்திற்கு பக்கவாட்டிேலா அல்லது 
ேமலும் கீழுேமா எவ்வளவு இைடெவளி இருக்கேவண்டும் என்று குறிக்கலாம். 
அளவு  பட தனிமத்தில் (pixel). 
 
நீங்கள் தட்டச்சு ெசய்தைவகைள mypic.html என்ற ெபய ல் ேசமித்து 
உலவியில் ேசாதித்துப் பாருங்கள். 
 
 
பல ேநரங்களில் ஒரு படத்தில் ெசாடுக்குவதன் மூலம் ேவறு பக்கத்திற்ேகா 
அல்லது பக்கத்தின் ேவறு பகுதிக்ேகா ெசல்ல முடிவைதப் பார்த்திருப்பரீ்கள். 
இன்று, அது எப்படி என்பைதப் பார்ப்ேபாம். 
 
படத்ைதப் ெபறுவதில் இதுவைரகண்ட எல்லா பண்புகைளயும் இதில் 
உபேயாகித்தும், அந்தப் படத்ைத சுட்டாகவும் (link) ஆகவும் பயன்படுத்தி ஒரு 
படிவத்ைதப் பார்ப்ேபாம். முதலில் இந்த பகுதிைய வழக்கம்ேபால் ஒரு உைர 
ெதாகுப்பியில் ெவட்டி, ஒட்டி mylink.html என்ற ெபய ல் ேசமித்துக் ெகாண்டு, உலவில் 
பாருங்கள். கீழ்க் காணும் பண்புகள் உபேயாகப் படுத்தப் பட்டிருகின்றன. 
அைவகைள நீங்கள் எவ்வாறு காண்கிறரீ்கள் என்பைத ேசாதிக்கலாம். 
 
WIDTH="80" 
HEIGHT="80" 
BORDER="5" 
ALIGN="left" 
HSPACE="20" 
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VSPACE="5" 
ALT="Science Tamil Search"> 
 

முதலில் இைணய இைணப்பு (internet connection) ஏதுமில்லாமல் 
ேசாதித்துப் பாருங்கள். அப்ேபாது படம் கிைடக்காது. காரணம் அந்தப் படம் 
ஒரு இைணயப் பக்கத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் அது இருக்க ேவண்டிய இடத்தில் 
Science Tamil Search என்ற வாசகம் இருக்கும். இதுதான் ALT 
(alternate) என்ற பண்பில் நாம் குறிப்பிட்டிருப்பதாகும். பின்னர் இைணய 
இைணப்புடன் அந்த படத்தில் ெசாடுக்கிப் பாருங்கள் இந்தப் படத்ேதாடு 
இைணக்கப்பட்டிருக்கும் வைலப் பக்கத்திற்குத் தாவிச் ெசல்லலாம். இந்தப் 
படத்தின் உண்ைமயான அளவு 36X36 pixel ஆகும். இங்கு நாம் 80X80 
அளவுக்குப் ெப தாக்கி இருக்கிேறாம். இவ்வாேற ெப ய படங்கைளயும் 
இடத்திற்குத் தக்கவாறு குறுக்கிக் ெகாள்லலாம். 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>My picture</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<P><CENTER><H3><B>Testing hyper 
link</B></H3></CENTER></P> 
<A 
href="http://www24.brinkster.com/umarthambi/tamil/etamil_search.htm"><IMG 
SRC="http://www.geocities.com/csd_one/HomeP23.jpg" 
WIDTH="80" HEIGHT="80" BORDER="5" ALIGN="left" 
HSPACE="20" VSPACE="5" ALT="Science Tamil Search"></A>The HTML comments in this page 
contain the configuration in formation that allows users to edit pages in your web using the Microsoft 
Web Publishing Wizard or programs which use the Microsoft Web Publishing Wizard such as FrontPad 
using the same username and password they would use if they were authoring with Microsoft 
FrontPage. Please refer to the Microsoft's Internet SDK for more information on the Web Publishing 
Wizard APIs. 
</BODY> 
</HTML> 
 
பண்புகைள மாற்றி ேசாதைன ெசய்து பாருங்கள். 
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அட்டவைண (Table) 
 
இனி ஒரு மிகத் ேதைவயான ஒரு பட்டிையப் பார்ப்ேபாம். ெபரும்பாலும் 
அட்டவைண (Table) இல்லாத இைணயப் பக்கங்கேள இல்ைல எனலாம். 
ெத யும்படிேயா அல்லது மைறமுகமாகேவா அது இருக்கலாம். எப்படி என்பைத 
இதன் இறுதியில் ெத ந்து ெகாள்வரீ்கள். 
 
அட்டவைண எழுதும்ேபாது சில ேநரம் குழப்பம் ேநருவது ேபாலிருக்கலாம் சற்று 
கவனித்தீர்களானால் எளிதாகச் ெசய்துவிடலாம். 
 
<TABLE> </TABLE> என்பைவ இதன் ெதாடக்க, முடிவு பட்டிகளாக இருக்கும். 
 

ஒரு அட்டவைண என்றால் என்ெனன்ன இருக்கும்? ேமலிருந்து கீழாக வ ைச (row) 
இருக்கும். ஒவ்ெவாரு வ ைசயிலும் குறுக்காக பல பத்திகள் (column) இருக்கும். 
(ஒரு excel worksheet ஐ நிைனவு கூறுங்கள்). முதல் வ ைசயில் இடமிருந்து வலமாக 
ஒவ்ெவாரு பத்திக்குமான தைலப்பு இருக்கும். இதுதான் சாதாரணமாக எந்த 
அட்டவைனயாக இருந்தாலும் நாம் காண்பது.  
 

இைத எப்படி இந்த ெமாழியில் குறிப்பது? 
 

வ ைச என்பது TR (Table Row) என்பதாகவும்  

(excel இல் 1, 2, 3 என்று ேமலிருந்து கீழாக இருப்பதுேபால்),  
 

பத்தி என்பது TD (Table Data) என்பதாகவும்  

(excel இல் A B C D என்று இடமிருந்து வலமாக இருப்பதுேபால்) அைமந்திருக்கும். 
 

முதலில் ஒரு வ ைய எடுத்துக் ெகாண்டு, அதிலுள்ள பத்திகைள இடமிருந்து 
வலமாக எழுத ேவண்டும். இவ்வாறாக ஒவ்ெவாரு வ யிலுள்ள பத்திகைளயும் 
எழுதி முடிக்க ேவண்டும். 
 
ஒரு வ  ெகாண்ட ஒரு அட்டவைணையப் எளிதான பார்ேபாம். 
 
<TABLE border="2"> 
  <TR> 
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    <TD> 
    Orange 
    </TD> 
    <TD> 
    Apple 
    </TD> 
    <TD> 
    Banana 
    </TD> 
  </TR> 
</TABLE> 
ேமற்கண்ட அட்டடவைண TABLE என்ற பட்டிேயாடு துவங்குகிறது. border="2" 
என்ற பண்பு 2 பட தனிமம் அளவிற்கு அதன் ஓரம் அைமந்திருக்க ேவண்டும் என்று 
காட்டுகிறது. அதன் கீேழ <TR> என்பது ஒரு வ யின்(row) துவக்கம் என்று 
காட்டுகிறது. அதன் கீேழ இருக்கும் <TD> என்பது(Table Data ) பத்தியின் ெதாடக்கப் 
பட்டியாக அைமயும். Orange என்பது அந்த பத்தியில் எழுதப் படும் தரவு(data) ஆகும். 
ெதாடர்ந்து </TD> என்பது அந்த தரவு முடிகிறது என்று காட்டுகிரது. இவ்வண்ணேம, 

Apple, Banana என்ற தரவுகளும் ஒவ்ெவாரு <TD> </TD> ேசாடிகளுக்கு இைடயில் 
அைமயும். 
 
ேமலுள்ள பட்டியைல உலவியில் பார்தீர்களானால் பு யும். 
 

இது அட்டவைணயின் துவக்கம்தான். ேமலும் பலவற்ைற ெதாடர்ந்து காணலாம்.  
 
குறிப்பு: இந்த ஆக்கத்தில் வரும் எடுத்துக் காட்டுக்கைள உடனடியாக ேசாதிக்க 
கீழ்க்கண்ட வைலத் தலத்திற்குச் ெசல்லுங்கள்: 
http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html 

இதில் எடுத்துக் காட்டுக்கைள ஒட்டி உடனடடியாக விைளைவ (result) காண 
முடியும். ேமலும், நீங்கள் விரும்பிய மாறுதல்கைளச் ெசய்து ேசாதிக்கலாம். 
ஒவ்ெவாரு தடைவயும் ேகாப்பாகச் ேசமிக்க ேவண்டிய ேதைவயில்ைல. 
 
அவ்வப்ேபாது வரும் எடுத்துக் காட்டுக்கைளச் ேசாதித்துக் காண ேவண்டுகிேறன். 
இது ேமற்ெகாண்டு வரும் பகுதிகைள எளிதாக பு ந்து ெகாள்ள உதவும் 
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நாம் ஒரு வ ைய (row) எடுத்துக் ெகாண்டு (TR) அதில் எத்தைன 

பத்திகள் (column) ேவண்டும் (TD) குறிப்பிட ேவண்டும். 
 
<HTML> 
<TABLE border="1"> 
    <TR> 
        <TD> 
        One 
        </TD> 
    </TR> 
</TABLE> 
<HTML> 
 
ேமற்கண்ட எடுத்துக் காட்டில் ெமாத்தம் எத்ைன சதுரங்கள் வரும் என்று 
எண்ணுகிறரீ்கள்? நீங்கள் எண்ணுவது ச தான். ஒன்ேற ஒன்றுதான்! அதாவது ஒரு 

அைற (cell) ெகாண்ட 'அட்டவைண'. காரணம் <TR> </TR> பட்டிகளுக்கு 
இைடேய ஒரு <TD> </TD> ேசாடிதான் உள்ளது. One என்ற வ , <TD> 
</TD> பட்டிகளுக்கு இைடயில் இருப்பதால் அது அந்த அைறயில்(cell) 

அைமந்திருக்கும். ேமற்கண்டைத ெவட்டி, ஒட்டி விைளைவப் பாருங்கள்.  
 
ேமலும் ஒரு <TD> </TD> பட்டிையச் ேசர்த்து, அவற்றிற்கிைடயில் எதாவது ஒரு 
ெசால்ைல இட்டு ேசாதித்துப் பாருங்கள். (குறிப்பு: <TD> </TD> பட்டிகளுக்கு இைடயில் 
ஏதாவது எழுத ேவண்டும். இல்ைலெயன்றால் இரண்டாவது அைற இருப்பேத 
ெத யாது.) 
 

இனி அட்டவைணயிலுள்ள தரவுகளுக்கு (data) எவ்வாறு தைலப்பிடுவது என்று 
பார்ப்ேபாம். 
 

 ெபாதுவாக அட்டவைணயின் முதல் வ ேய (முதல் <TR> </TR>) தைலப்பாக 
அைமயும். இதில் <TD> </TD> பட்டிகளுக்கு பதிலாக <TH> </TH> 
பட்டிகைள இடேவண்டும். TH ஆனது Table Head என்பைதக் குறிக்கும். கீேழ 
உள்ள எடுத்துக் காட்ைடப் பாருங்கள்: 
 
<HTML> 
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<TABLE border="1"> 
    <TR> 
        <TH> 
        This is Heading 
        </TH> 
    </TR> 
    
    <TR> 
<TD> 
        This cell contains Data 
        </TD> 
    </TR> 
</TABLE> 
<HTML> 

தைலப்பானது, தடித்த (bold) எழுத்துருக்களுடன் அைறச் சதுரத்தில் ைமயப் 
படுத்தப் பட்டிருக்கும். தனியாக <B>, <CENTER> பட்டிகைளக் ைகயாளத் 
ேதைவ இல்ைல. அடுத்த பக்கத்தில் கீழ்க் கண்டைத ெவட்டி 
http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html என்ற தலத்திற்குச் ெசன்று ஒட்டி 
விைளைவப் பாருங்கள். ேதைவ இருந்தால் மாற்றம் ெசய்து ேசாதித்துப் பாருங்கள். 
<HTML> 

<TABLE BORDER="1"> 
  <TR> 
    <TH> 
    Date 
    </TH> 
    <TH> 
    Time 
    </TH> 
    <TH> 
    Language 
    </TH> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD> 
    24-12-2001 
    </TD> 
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    <TD> 
    8:00 
    </TD> 
    <TD> 
    English 
    </TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD> 
    25-12-2001 
    <TD> 
    10:30 
    </TD> 
    <TD> 
    Tamil 
    </TD> 
  </TR> 
</TABLE> 

</HTML> 
 
அட்டவைணயில் என்ெனன்ன பண்புகைளக் ைகயாளலாம் என்று பார்ப்ேபாம். 
 
அட்டவைண பண்புகள்: 
 
WIDTH 
ALIGN 
BGCOLOR 
BORDER 
CELLSPACING 
CELLPADDING 
 

WIDTH - அட்டவைண எவ்வளவு அகலத்தில் இருக்க ேவண்டும் என்று குறிப்பது. 
இைத, சதவதீத்திேலா அல்லது படத்தனிம அளவிேலா குறிக்கலாம் 
 

ALIGN - (left, center, right) அட்டவைண படிவத்தில் எப்படி அைமய 
ேவண்டும் என்று குறிப்பது. 
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BGCOLOR - அட்டவைணயின் பின்னரங்க வண்ணத்ைத மாற்ற. 
 
BORDER - அட்டவைணையச் சுற்றியிருக்கும் ேகாட்டின் தடிமன் எவ்வளவு இருக்க 
ேவண்டும் என்று குறிப்பது. 
 
CELLSPACING - ஒவ்ெவாரு அைறக்கும் (cell) இைடெவளி எவ்வளவு இருக்க 
ேவண்டும் என்று குறிப்பது. 
 

CELLPADDING -  அைறயில் (cell) எழுதப் படும் எழுத்துக்கள் (data) 
அைறச் சுவற்றிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்க ேவண்டும் என்று குறிப்பது. 
 
 இந்தப் <TABLE> பட்டிையப் பற்றி ெசால்ல ஆரம்பிக்கும்ேபாது அட்டவைணைய 

ஏறத்தாழ எல்லா பக்கங்களிலும், ெத யும் படிேயா அல்லது ெத யாதவாேறா 
பயன் படுத்துகிறார்கள் என்று ெசான்ேனன். ஒரு பக்கத்தில் உள்ள படங்கைள, 
எழுத்துக்கைள, பத்திகைள ஒழுங்கில் ைவக்க அட்டவைண பட்டிையப் பயன் 
படுத்துகிறார்கள். BORDER என்ற பண்பில் "0" என்று ெகாடுத்துவிட்டால் 
அட்டவைணையச் சுற்றி இருக்கும் ேகாடு மைறந்துவிடும்.  
 

எனேவ அது ஒரு அட்டவைண ேபால் ெத யாது. Yahoo, Hotmail ேபான்ற ஏதாவது 
ஒரு பக்கத்தின் மூலக் குறியடீுகைள (HTML source) ஊன்றிப் பார்த்தீர்களானால் 
ெத யும். 
 
கீழ் உள்ளைத ெவட்டி, http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html 
இதில் ஒட்டி விைளைவப் பாருங்கள். 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html"> 
<title>Table without border</title> 
</head> 
<body> 
 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" 
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width="100%"> 
  <tr> 
    <td width="33%">To further enable you to locate 
the problem, you may start 
    the Java console (under MSIE or NS). If you're 
using Netscape, you'll find 
    it under the Communicator item in the Netscape 
menu (Java Console). Using 
    MSIE, you'll find it under View (Java Console) in 
the MSIE menu. The Java 
    Console will give you more details than the status 
bar, and may help you 
    find out why the applet will not run. Often, it 
will show you that the 
    applet depends on more than one class file, and 
you'll need to upload that 
    class file to your server as well. 
    <p>The applet may be written for a newer JDK than 
you have on your system. 
    Most applets will work with MSIE4, and Netscape4 
as well, provided you have 
    applied the latest JDK 1.1 patch from </p> 
</td> 
    <td width="33%"> 
    <p align="center"><font size="7">An Example of 
using table to align contents 
    of a page </font></td> 
    <td width="34%"> 
    <ol> 
      <li>First, select the Java applet you would like 
to add to your site. Many 
      of the applets are free with some requiring only 
a link back to the 
      author's site. Others have a link to the 



யுனிேகாட் தமிழில் கம்ப்யூட்டர் 

145 / 180 

author's site written in them 
      which can be removed by paying a registration 
fee. Still others require a 
      fee before they can be used. 
      <p></li> 
      <li>Download the zip file to a directory on your 
computer (make sure you 
      remember the directory where you downloaded it). 
The zip file contains the 
      necessary files to run the Java applet. 
      <p>In a few cases, you must download the jar or 
class files individually. 
      Note that in Netscape Communicator, you must 
hold down the shift key and 
      then click the link to download the files. </li> 
    </ol> 
    </td> 
  </tr> 
  </table> 
</body> 
</html> 
 
ஒவ்ெவாரு அைறயிலுள்ள தரவுகைள தனித்தனியாக இடப் பக்கேமா, வலப்பக்கேமா 
அல்லது நடுவிேலா ஒழுங்கு (ALIGN) படுத்தலாம். left, right, center, justify முதலான 
பண்புகைள பயன்படுத்தலாம். ேமல் கீழாக(VALIGN) baseline, bottom, middle, top 
முதலான பண்புகைள பயன்படுத்தலாம். 
ேமலும் சில ேநரம் ஒேர தைலப்பின் கீழ் இரண்டு மூன்று தரவுகள் வரலாம். 
எடுத்துக் காட்டாக, Time என்ற தைலபின் கீழ் AM PM என்ற இரு தரவுகைள இட 
ேந டலாம். இதற்காக இரண்டு அைறகைள ஒன்றாக்க ேவண்டும். (Excel இல் cell 

merging ெசய்வது ேபால்) இடமிருந்து வலமாகேவா அல்லது ேமலிருந்து கீேழா 
அைறகைள இைணக்கலாம். இைதச் ெசய்வதற்கு COLSPAN, ROWSPAN ஆகிய 
பண்புகைள பயன்படுத்த ேவண்டும். 
 
கீழுள்ள எடுத்துக் காட்ைட 
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http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html 
பக்கத்தில் ஒட்டி எப்படி ேதான்ருகிறது என்று பாருங்கள். 
 
<HTML> 
<BODY> 
<TABLE ALIGN="center" BORDER="1" CELLSPACING="1" 
CELLPADDING="0" WIDTH="40%"> 
  <TR> 
    <TH COLSPAN="3" BGCOLOR="#F0F8FF"> 
    Time Table 
    </TH> 
  </TR> 
  <TR> 
   <TD ALIGN="center" VALIGN="middle" rowspan="5" 
BGCOLOR="#F5F5DC"> 
   Tution Timings 
   <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"> 
    AM 
    </TD> 
    <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"> 
    PM 
    </TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"> 
    8:00 
    </TD> 
    <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"> 
    4:30 
    </TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"> 
    11:00 



யுனிேகாட் தமிழில் கம்ப்யூட்டர் 

147 / 180 

    </TD> 
    <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"> 
    7:00 
    </TD> 
<TR> 
    <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"> 
    10:00 
    </TD> 
    <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"> 
    5:30 
    </TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"> 
    10:00 
    </TD> 
    <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"> 
    8:30 
    </TD> 
  </TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
 
ேமற்கண்ட எடுத்துக்காட்டில் "Time Table" என்ற தைலப்புக்காக 3 அைறகைள 

இடமிருந்து வலமாக ேசர்த்திருக்கிேறாம். அைத COLSPAN="3" என்பதாக 
குறித்திருக்கிேறாம். "Tution Timings" என்ற பகுதிக்காக 5 அைறகைள ேமலிருந்து 
கீழாக ேசர்த்திருக்கிேறாம். 
 
ஒவ்ெவாரு அைறயிலும் பின்னரங்கு வண்ணத்ைதச் ேசர்பதற்கு நாம் முன்ேப 
பார்த்தது ேபால் BGCOLOR என்ற பண்ைப பயன்படுத்த ேவண்டும். 
 
இைவயன்றி அட்டவைணகும் தைலப்புத் தரலாம். இதற்கு <CAPTION> என்ற 
பட்டிையப் பயன்படுத்த ேவண்டும். ALIGN என்ற பண்பில் left, right, top, bottom என 
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ேதைவயான இடத்தில் தைலப்ைபப் ெபறலாம். இந்தப் பட்டிைய அட்டவைண பட்டி 
(<TABLE>) யினுள் எந்த இடத்திலும் பயன் படுத்தலாம் என்றாலும் <TABLE> பட்டிகு 
அடுத்து பயன் படுத்தினால் குழப்பம் இருக்காது. 
 
ேமலுள்ள அட்டவைணயில் இந்தப் பட்டி ேசர்க்கப் படவில்ைல. நீங்களாகேவ 
கீழுள்ள வ ையச் ேசர்த்து http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html 
வைலப் பக்கத்தில் ஒட்டி ேசாதியுங்கள். 
 
<CAPTION ALIGN="middle">My Table</CAPTION> 
 

விேசட எழுத்துருக்கள் 

 
இனி சில விேசட எழுத்துருக்கைளப் பார்ப்ேபாம். 
 
நாம் இந்தத் ெதாட ன் ெதாடக்கத்தில் மீயுைரகுறிெமாழியின் பண்புகள் பற்றிப் 
ேபசும்ேபாது சில விடயங்கைளப் பற்றிப் ேபசிேனாம். அதில் ஒன்று, இைடெவளி 
பற்றியது. இரு ெசாற்களுக் கிைடயில் எத்தைன இைடெவளி(spaces) தந்தாலும் அது 
ஒன்றாகேவ கணக்கில் ெகாள்ளப்படும். 
 
 
 
 
 
கீழ்க் கண்டைத http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html 
பக்கத்தில் ஒட்டி எப்படித் ேதான்றுகிறது என்று பாருங்கள். 
<HTML> 
<BODY> 
I      have   enough    'spaces'           but no  
room for      them    in the    browser! 
</BODY> 
</HTML> 
 
ஒவ்ெவாரு ெசால்லுக்கும் ஒரு இைடெவளிையத் தவிர மற்றைவெயல்லம் 
மைறந்து ேபாயிருக்கும். அப்படியானால், கூடுதல் இைடெவளிைய எப்படிப் 
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ெபறுவது? 

அைதயும் குறியடீு மூலம்தான் ெபற ேவண்டும். அைதக் குறிக்க &nbsp; என்று 
இடேவண்டும். அைவகைள 'non breaking space" என்கிேறாம். அதாவது வ ைய 
முறிக்காமல் இைடெவளி ெபறுவது. இந்த குறியடீ்டில் முதலில் வரும் "&" உம் 
இறுதியில் வரும் ";" (அைரப் புள்ளி) ேதைவயான ஒன்றாகும். கீழ்க் கண்டைத 
மீண்டும் ேசாதித்துப் பாருங்கள். 
 
<HTML> 
<BODY> 
I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;have&nbsp;&nbsp;&nbsp;enough&nbsp;&nbsp;but 
no&nbsp;&nbsp;&nbsp;room 
for&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;them&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in 
the&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;browser! 
</BODY> 
</HTML> 
 
ேமற்கண்டதில் &nbsp; என்பைத ேதைவயான இைடெவளிகைளப் ெபறுவதற்காக 
பயன் படுத்தியிருக்கிேறாம். 
 

அேதேபால் < > களுக்கு இைடயில் எழுதப் படும் எழுத்துக்கள் உலவியில் 
ேதான்றாது. அப்படிெயாரு நிைல ஏற்பட்டால் &lt; (lt - lesser than) &gt; (greater than) 
என்பைவகைள பயன்படுத்த ேவண்டும். கீழ்க் கண்டைவகைள ேசாதித்துப் 
பாருங்கள்: 
 
<HTML> 
<BODY> 
<This line is invisible> 
&lt; This is visible &gt; 
</HTML> 
</BODY> 
 
 

இவ்வாேற, "Copy Right" சின்னத்ைதப் ெபறுவதற்கு &Copy; என்பைதயும், 
"Ampersand" எழுத்துருைவப் ெபற &amp; என்பைதயும், 
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"Registration"  சின்னத்ைதப் ெபற &reg; என்பைதயும் இடேவண்டும். 
 
குறிப்பு: "Registration"  சின்னத்தின் எழுத்துரு எண்(174) தமிழ் "ஈ" க்காகப் பாவிக்கப் 
பட்டிருப்பதால் தமிழில் எழுதும்ேபாது "ஈ" தான் கிட்டும். அைதப் ேபாலேவ, &trade; 

(trade mark) எழுத்துருவுக்கு(153) "ஙு" கிட்டும். 
 
 
நாம் இதுவைர கற்றுக் ெகாண்டது ஒரு அடிப்பைடயான இைணயப்பக்கம் எழுதும் 
அளவுக்கு ேபாதுமானது என்றாலும் இத்துைறயின் ஒரு விளிம்ைபத்தான் 
ெதாட்டிருக்கிேறாம். இந்த மீயுைரகுறிெமாழியின் வளர்ச்சி ேமெலாங்கிப் 
ேபாய் பல கிைளகளாக வளர்ந்திருக்கிறது. 
 
இனி சில சிறிய விடயங்கைளப் பார்ப்ேபாம்: 
 
நீங்கள் பக்கங்கைள எழுதும்ேபாது சிறியகுறிப்புக்கைளயும்(comments) உங்கள் 
வசதிக்காக கூடேவ எழுத விரும்பலாம்.ஆனால் அைவ உலவியில் ெத யாமல் 
இருக்க ேவண்டுமல்லவா? அதற்கு கீழ்க்கண்டவாறு குறிக்க ேவண்டும்: 
<!-- (உங்கள் குறிப்புக்கள் - your comments) --> என்று எழுதேவண்டும். 
<!--, --> இவற்றிற்கிைடேய எது எழுதப் பட்டாலும் உலவி புறக்கணித்துவிடும். 
 
எழுத்துக்கள் இடமிருந்து வலமாகேவா அல்லது வலமிருந்து இடமாகேவா 
ஊர்ந்த்து ெசல்வைதப் பார்த்திருப்பரீ்கள். இைத IE பயனர் மட்டும் கண்டிருக்க 

முடியும், காரணம் Netscape இந்த வசதிையத் தருவதில்ைல. 
இதன் பண்புகள்: 
ALIGN= (LEFT, MIDDLE, BOTTOM) 
BEHAVIOUR=(SCROLL,SLIDE,ALTERNATE) 
BGCOLOR=(#000000 TO #FFFFFF) 
DIRECTION=(LEFT,RIGHT) 
HEIGHT=(PIXEL VALUE, %) 
VSAPACE=(NUMBER) 
LOOP=(NUMBER,INFINITE) 
SCROLLAMOUNT=(NUMBER) 
SCROLLDELAY(NUMBER) 
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கீழ்க் கண்டைத http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html 

என்ற பக்கத்தில் ஒட்டி ேசாதித்துப் பாருங்கள்(IE பயனர் அதிட்டசாலிகள்!) 
 
<HTML> 
<BODY> 
<Font size="+2"> 
<MARQUEE behavior="slide" direction="right" 
bgcolor="#FF88FF"></font> 
This Text is sliding to right once 
</MARQUEE><p> 
<MARQUEE behavior="scroll"> 
This Text is scrolling 
</MARQUEE><p> 
<MARQUEE behavior="alternate"bgcolor="#c0c0c0" > 
This Text is Alternating 
</MARQUEE><p> 
<MARQUEE behavior="scroll" scrolldelay="300" 
bgcolor="#ffff00"> 
This Text is scrolling slowly 
</MARQUEE> 
</HTML> 
</BODY> 
 

Netscape பயனர்களும் ஒரு அதிட்டத்ைதப் ெபற்றிருந்தனர் 
(Ver 4.7 இல் இருந்தது. புதிய Ver6 இல் அது இல்ைல). "சிமிட்டல்"தான் அது. 
IE இல் அது கிைடயாது. 
 
இைத ேசாதித்துப் பாருங்கள்: 
 
<HTML> 
<BODY> 
<BLINK> 
<font color="#FF0000" size ="+3"> 
I am Blinking! 
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</font> 
</BLINK> 
</BODY> 
</HTML> 
 

ஒரு ெகாசுரு: சில ேநரங்களில் ேவறு பக்கத்திற்கு ய இைணப்ைப(link to other page) 

தட்டும்ேபாது புதிய சாளரத்தில்(window) அைதக் காண ேவண்டிய ேதைவ 
ஏற்படலாம். அதற்கு இரண்டு வழிகள் இருக்கின்றன. ஒன்று, அந்த இைணப்பின் 
வலச் ெசாடுக்குச் ெசய்து, கிைடக்கும் பட்டியலில் "open in new window" என்பத் 

ேதர்ந்ெதடுக்கலாம். இரண்டாவது அைதவிட எளிதானது. Shift ஐ அழுத்திக் 
ெகாண்டு அந்த இைணப்பின் ேமல் ெசாடுக்கினால் புதிய சாளரத்தில் அந்த 
பக்கம் திறக்கும். 
 
குறிப்பு: இந்த ஆக்கத்தில் ைகயாளப் படும் அறிவியல்/கணினி தமிழ்ச் ெசாற்களுக்கு 
ஆங்கிலப் பதம் ேவண்டுேவார் கீழ்க் கண்ட தரவுத் தளத்தில் ெபற்றுக் 
ெகாள்லலாம்: http://www24.brinkster.com/umarthambi/tamil/etamil_search.asp 
 
இந்த மூன்றாவது பகுதியில் ேமலும் ேமம்பட்ட சில பட்டிகைளயும் 
கட்டைளகைளயும் பார்ப்ேபாம். இைவ உங்கள் பக்கத்ைத ேமலும் ெமருகூட்ட 
உதவும். 
 
பல வைலத்தளங்கைள காணும்ேபாது படங்களின் மீது ெசாடுக்கினால் ேவறு 
பக்கங்களுக்கு அைவ எடுத்துச் ெசல்வைதக் கண்டிருப்பரீ்கள். இைத நாம் முன்பு வந்த 
பகுதியில் பார்த்திருக்கிேராம். ேமலும் ஒேர படத்தின் ெவவ்ேவறு பகுதிகளில் 
ெசாடுக்கினால் ெவவ்ேவறு பக்கங்களுக்குச் ெசல்வைதயும் சில வைலத் 
தளங்களில் அவதானித்திருப்பரீ்கள். அது எப்படி முடிகிறது? இன்று அைதப் 
பார்ப்ேபாம். 
 

இந்த விைளைவப் ெபறுவதற்கு நாம் முன்ேப கண்ட <IMG> பட்டியுடன் ேமலும் சில 
புதிய பட்டிகைளக் ைகயாள ேவண்டும். அைவயாவன: 
 
<MAP> 
<AREA> 
 
முதலில் நாம் ைகயாளப் ேபாகும் படத்திற்கு <MAP> பட்டியில் ஒரு ெபயர் 
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தரேவண்டும். நீங்கள் விரும்பிய ெபயைரத் தரலாம். எடுத்துக் காட்டாக அது 
இவ்வாறு இருக்கலாம்: <MAP name= "camera">. 
 
இனி, <IMG> பட்டியில் usemap பண்பு மூலம் அதன் மீது இைணப்பு 
இடங்கைள(area for hyper links) வைரயறுக்கப் பயன்படுத்தப் ேபாகிேறாம் என்பைதக் 
குறிக்க, usemap="#camera" என்பைதத் தரேவண்டும் (கவனிக்க:# அைடயாளம் 

ேதைவயான ஒன்று). பின்னர் <AREA> என்பதில் நீங்கள் வைரயறுக்கப் ேபாகும் 
வடிவம் எத்தைகயது என்றும் அவற்றின் 
coordinates (தமிழாக்கம் ேதைவ) எைவ என்பைதயும் குறிக்க ேவண்டும். 
 

எடுத்துக் காட்டாக ஒரு படத்தின் அளவு 270X200 படத்தனிமம் (pixel) 
என்றிருந்தால், அந்தப் பரப்பிலிருந்து எம்மாதி யான வடிவத்தில் எந்த 
இடத்திலிருந்து வைரயறுக்கப் ேபாகிறரீ்கள் என்று குறிக்க ேவண்டும். வடிவங்கள் 
மூன்று வைகயாக குறிக்கப் படுகின்றன. ெசவ்வகம் (rect), வட்டம்(circle), 

பலேகாணம்(polygon) ஆகியனவாகும். 
 
எடுத்துக் காட்டாக, ஒரு ெசவ்வகம் என்றால் அதன் படத் தனிம இருப்பிடங்கள் 
நாம் பயன்படுத்தும் படத்தில் எங்ெகங்கு அைமந்திருக்கின்றன என்று இப்படி 
குறிக்க ேவண்டும்:  
coords="112, 37, 158, 60" 
 
இதில் 112 என்பது அந்த வடிவம் (எடுத்துக் காட்டு: ெசவ்வகம்) படத்தின் இடப் 

புறத்திலிருந்து (x-axis) 112 வது தனிமப் புள்ளியில் ெதாடங்குகிறது 

என்பைதயும் 37 என்பது ேமலிருந்து கீழ் (y-axis) புள்ளியில் ெதாடங்குகிறது 
என்பைதயும், 158 என்பது இடப் புறத்திலிருந்து (x-axis) 158 புள்ளியில் முடிகிறது 
என்பைதயும், 60 என்பது மலிருந்து கீழ் (y-axis) 60 புள்ளியில் முடிகிறது என்பைதயும். 
குறிக்கிறது. அதாவது, 112, 37 என்பது, start x,y உம் 158, 60 என்பது end x,y உம் ஆகும். 
 

ேமலும், அந்த வடிவத்தில் ெசாடுக்கினால் எந்த இைணயப் பக்கத்ைதத் திறக்க 
ேவண்டும் என்பைதயும் குறிக்க ேவண்டும். ஆக, <AREA> பட்டியினுள் shape, 
coords, href என்ற மூன்று பண்புகைளயும் தர ேவண்டும். அது இப்படி அைமயும்: 
<AREA shape="rect" coords="112, 37, 158, 60" 
href="flash.html"> 
 



யுனிேகாட் தமிழில் கம்ப்யூட்டர் 

154 / 180 

வட்ட வடிவமாக இருந்தால் அதன் நடுப் புள்ளியின் படத்தனிம இடத்ைதயும் (x,y 

coordinates), ஆரத்தின் (radius) அளைவயும் தரேவண்டும். அது இப்படி அைமயும்: 
<area shape="circle" coords="206, 109, 44 
href="lens.html""> இதில் 206, 109 என்பது x, y ஆகவும் 44 
என்பது ஆரமாகவும் அைமயும். 
 
பல ேகாண வடிவமாக இருந்தால் இது இப்படி அைமயும்: 
<area shape="polygon" coords="87, 25, 114, 106, 116, 
171, 50, 177, 44, 106, 53, 45 href="grip.html""> 

இதில் ஒவ்ெவாரு ேசாடிகளும்(87,25 / 114,106 / ....) ேகாணங்களின் 
முைனப் புள்ளிகளாக அைமயும். 
 
கீேழ காணும் எடுத்துக் காட்ைட ஒரு HTML ேகாப்பாக ேசமித்ேதா அல்லது 
http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html 
என்ற தளத்தில் ஒட்டிேயா அதன் விைளைவப் பாருங்கள். ஐயம் இருப்பின் அறியத் 
தாருங்கள். 
 
 
<html> 
<head> 
<title>Maping image</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Camera Parts</h1> 
Move your mouse on the picture. You will see "hand 
pointer" where the corresponding pages are linked. 
<p><MAP name="camera"> 
<img border="0" 
src="http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/camera.jpg" 
usemap="#camera" width="270" height="200"> 
<area shape="rect" coords="112, 37, 158, 60" 
href="http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/flash.html" 
alt="Flash page"> 
<area shape="circle" coords="206, 109, 44" 
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href="http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/lens.html" 
alt="Lense page"> 
<area shape="polygon" coords="87, 25, 114, 106, 116, 
171, 50, 177, 44, 106, 53, 45" 
href="http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/grip.html" 
alt="Grip page"> 
<area shape="polygon" coords="168, 32, 250, 42, 252, 
62, 208, 51, 174, 58, 165, 57" 
href="http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/vfinder.html" 
alt="View finder page"> 
</body> 
</html> 
 
 

உள்ளிடு படிவம்(Form) 

 
இைணயப் பக்கங்கள் எழுதுவதில் அறிந்திருக்க ேவண்டியைவகளில் ஒன்று 
"படிவம்"(form) எழுதுதல். இைணயத் தளங்களுச் ெசல்லும்ேபாது உங்கள் 
மின்னஞ்சைலயும் உங்கைளப் பற்றிய சிறு குறிப்புக்கைளயும் உள்ளிடுமாறு 
அைமந்திருக்கும் அேனக உள்ளடீு படிவங்கைளப் பார்த்திருப்பரீ்கள். இதன் 
பயன்பாடு ெதாழில் முைறயில் அதிகம் என்றாலும் ஒரு சராச  மீயுைர 
குறிெமாழி எழுதுபவருக்கு ஒரு சில ேநரங்களில் மட்டும் பயன் தரும். இன்று 
அப்படிெயாரு படிவத்ைதத் தயா ப்பது எவ்வாெறன்று காணலாம். 
 
பயனர் ெபயர், கடவுச் ெசால் உள்ளிடும் சிறு படிவம் முதல் பயனர்களிடமிருந்து 
உள்ளடீுகைளப் ெபற்று அவற்றிற்ேகற்ப தகவல்கைளத் தர உதவும் சிக்கலான வைக 
வைர பல உண்டு. முதலில் எளிைமயான ஒன்றிலிருந்து துவங்குேவாம். 
 
 
உள்ளிடும் படிவத் ெதாடக்கம் என்பைத குறியிட <FORM> என்ற பட்டிையத் 

தரேவண்டும். இதில் ACTION, METHOD, TARGET என்ற பண்புகள் 
குறிபிடத்தக்கைவ. இந்த படிவத்தில் உள்ளடீு ெசய்வதற்ெகன ைகயாளப்படும் 
<INPUT> பட்டியில் கீழ்க்கண்ட ெவவ்ேவறான பண்புகள் ெகாண்ட உறுப்புக்கள் 
அைமந்துள்ளன.  
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இைவகளில் குறிப்பிடத்தக்கைவ: 
 
TEXT 
PASSWORD 
CHECKBOX 
RADIO 
SUBMIT 
RESET 
BUTTON 
இைவயன்றி, பட்டியலிடப் பட்டைவயிலிருந்து ேதர்வு ெசய்யும்படியான(drop 

down list)அைமப்புக் ெகாண்ட <SELECT> பட்டியும், பல வ ச் ெசய்திகைள உள்ளிட 
<TEXTAREA> என்ற பட்டியும் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. 
முதலில் மிக எளிைமயான ஒரு உள்ளிடும் படிவத்ைதக் காண்ேபாம்: 
 
HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>My form</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
 
<FORM 
ACTION="http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/my_form.asp" 
METHOD="post"> 
Enter your name here: 
<INPUT TYPE="Text" NAME="mytext" size="20"> 
<INPUT TYPE="Submit" VALUE="Send Form"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 

ேமற்கண்ட<FORM> பட்டியினுள் காணப் படும் ACTION என்ற பண்பு, இந்த 
படிவத்ைத புரவலருக்கு(server) அனுப்பும்ேபாது என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று 
அறிவிப்பது. METHOD என்பது உள்ளடீுகைள புரவலருக்கு அளிக்கும்ேபாது எந்த 
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விதத்தில் அளிக்கிறது என்பைதக் குறிப்பதாகும். 
 

அடுத்து காணப்படும் உள்ளிட உதவும் <INPUT> பட்டியில், நாம் பயன்படுத்தப் 
ேபாவது 'உைர'(text) வைகையச் சார்ந்தது என்பைதயும் அதற்கு "mytext" 
என்ற ெபயைரயும் இட்டிருக்கிேறாம். அடுத்து வரும் உள்ளிடும் வைக "Submit" 
எனப்படும் ெபாத்தானாகும். அந்த ெபாத்தான் மீது என்ன எழுதப் பட ேவண்டும் 
என்பைத VALUE பண்புமூலம் ெகாடுக்கிேறாம். இங்கு "Send Form" என்று 
ெகாடுத்திருக்கிேறாம். உங்களுக்கு உகந்தநைதக் ெகாடுக்கலாம். ேமற்கண்ட 
பகுதிைய ெவட்டி, http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html 
என்ற பக்கத்தில் ஒட்டி, உள்ளிடும் இடத்தில் ெபயைர இட்டு படிவத்ைட அனுப்பி 
விைளைவப் பாருங்கள். 
 
ஒன்ைற நீங்கள் அவதானித்திருக்கலாம். படிவத்ைத அனுப்பப் பயன்படும் 
ெபாத்தான் வைரவடிவமாக(graphical) உலவியில் ேதான்றினாலும் 

<INPUT> பட்டியில் அப்படிெயாரு ஆைண இல்ைல. ஆனால் TYPE="Submit" 
என்பைத உலவி பு ந்து ெகாண்டு ஒரு ெபாத்தாைன திைரயில் தருகிறது. அது 
மட்டுமல்ல, அது ெசாடுக்கப் படும்ேபாது ஆைணையயும் புரவலருக்கு அனுப்புகிறது. 
இவ்வண்னேம படிவத்தின் ஓவ்ெவாரு உறுப்பும் வைர வடிவமாகத் ேதான்றினாலும் 
அைவ எல்லாேம பட்டிகளின் துைணயால் உருவாக்கப் படுகின்றன. இவற்றில் காணும் 
மற்ெறாரு ெபாத்தான் வைக "Reset" எனப்படுவது. இது, படிவத்ைத மீள் நிைலக்கு 
(உள்ளடீுகைள அைவ அனுப்பப் படும் முன் அழித்து) ெகாண்டுவர உதவுகிறது. "Submit" 

ெபாத்தான் வ க்குக் கீேழ இந்த "Reset" ெபாத்தான் வ ையச் ேசர்த்து ேசாதிதுப் பாருங்கள்: 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>My form</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<FORM 
ACTION="http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/my_form.asp" 
METHOD="post"> 
Enter your name here: 
<INPUT TYPE="Text" NAME="mytext" size="20"> 
<INPUT TYPE="Submit" VALUE="Send Form"> 
<INPUT TYPE="Reset" VALUE="Reset Form"> 
</FORM> 
</BODY> 
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</HTML> 
 
இனி, ேவெறாரு உள்ளிடு வைகயான வட்டமாக நடுவில் ஒரு புள்ளியுடன் 
காணப்படும் "ேரடிேயா" ெபாத்தான் பற்றிப் பார்ப்ேபாம். (இதற்கு ேரடிேயா 
ெபாத்தான் என்று ெபயர் வரக் காரணம், இதன் அைமப்பு, பழங்கால 
வாெனாலிகளில் காணப்பட்ட ஒலிக் கட்டுபாட்டு குமிழின் வடிைவ 
ஒத்திருப்பதாலாகும்). இந்த உள்ளிடுவைகயில் பல உறுப்பினர் இருந்தால் 
ஏதாவது ஒன்ைறத்தான் ேதர்வு ெசய்ய இயலும். கீழ்க் கண்ட எடுத்துக் காட்ைடப் 
பாருங்கள்: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>My form</TITLE> 
</HEAD><BODY> 
 
<FORM 
ACTION="http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/my_form.asp" 
Enter your name here: 
<INPUT TYPE="Text" NAME="mytext" size="20"><p> 
Select Colour to diplay:<br> 
�<INPUT TYPE="Radio" NAME= "color" VALUE="r">Red<br> 
<INPUT TYPE="Radio" NAME="color" 
VALUE="b">Blue<br></p> 
 
<INPUT TYPE="Submit" VALUE="Send Form"> 
<INPUT TYPE="Reset" VALUE="Reset Form"> 
<BR> 
</FORM> 
 
</BODY> 
</HTML> 
 
ேமற்கண்ட எடுத்துக் காட்டில் உள்ளிடு வைக "Radio" என்பதாகவும், அதன் 

ெபயர் "color" என்ப்தாகவும் ெகாடுத்திருக்கிேறாம். அவதானிக்க: இங்கு 
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இரண்டு "ேரடிேயா" ெபாத்தான்களுக்ெகன இரண்டு வ கள் இருகின்றன. 
இரண்டிலும் ெபயர்(NAME) "color" என்ேற ெகாடுத்திருக்கிேறாம்.  
காரணம் இரண்டும் வண்ணங்கைள ேதர்வு ெசய்ய பயன்படும் ஒேர குழுைவச்(group) 

ேசர்ந்தைவயாகும். ஆனால் இரண்டின் மதிப்புக்களும் r , b என ெவவ்ேவறாகக் 
ெகாடுக்கப் பட்டுள்ளன. எனேவ ஏதாவது ஒன்ைறத்தான் ேதர்வு ெசய்ய இயலும். 
ேமலும் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்று ெதாடக்கத்திேலேய ேதர்வு ெசய்யப் பட்டிருக்க 
ேவண்டுமானால் checked என்ற பண்ைபயும் அந்த பட்டியினுள் ேசர்த்து விட்டால் 
ேபாதும். 
 
ேமற்கண்ட பகுதிைய 
http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html 
என்ற தலத்தில் ஒட்டி விைளைவப் பாருங்கள். ேதைவயானால் மாற்றங்கள் ெசய்து 
ேசாதித்துப் பாருங்கள். 
 
ெசன்ற முைற நிகழ்ந்த தவைறக் கண்டுபிடித்துவிட்டீர்களா? 
<FORM> பட்டியின் முடிவு அைடப்புக் குறி (>) விடுபட்டுப் ேபாய்விட்டது. 
ேமலும் METHOD பண்பும் குறிக்கப் படவில்ைல. 
 

Ckeck Box எனப்படும் சிறு சதுரப் ெபட்டியிைன சில படிவங்களில் 

கண்டிருப்பரீ்கள். இது, ஒன்று ஆம் அல்லது இல்ைல என்பைதக் குறிக்கப் பயன் 
படுகிறது. எடுத்துக் காட்டாக, ேதனரீ் ேவண்டுெமன்றால் அது இனிப்புடனா 
என்பைதக் குறிக்க அச்சதுரப் ெபட்டியில் குறியிட்டும், இனிப்பு இல்லாமல் 
என்றால் குறியிடாமலும் இருக்கலாம். கீழ்க் கண்டைதப் பாருங்கள்: 
 
<INPUT TYPE="checkbox" name="chkbox">With sugar 
 

இதில் உள்ளிடு வைக "checkbox" என்று குறிப்பிட்டிருக்கிேறாம். 
"chkbox" என்று ெபயருமிட்டிருக்கிேறாம். With sugar என்று எழுதப் 

பட்டிருப்பது, சதுரப் ெபட்டி குறியிடப் பட்டிருந்தால் "இனிப்பு ேவண்டும்" 
என்பைதக் குறிப்பதற்காக. புரவலர் இந்தக் குறியடீ்ைட அறிந்து ெகாண்டு 
ேதைவயான ெசயைல ஆற்றும். 
பல ேநரங்களில் பயனர் ெபயைரம் கடவுச் ெசால்ைலயும் உள்ளிடுமாறு ேகட்கும் 
படிவங்கைளக் கண்டிருப்பரீ்கள். கடவுச் ெசால் உள்ளிடு புலம் (Password Input Field)  

உைரப் புலம்(Text field) ேபாெலன்றாலும், பாதுகாப்புக் கருதி உள்ளிடப்படும் கடவுச் 
ெசால்ைல பிறர் காணாமலிருக்க திைரயில் ஒவ்ெவாரு எழுத்தும் ஒரு குறியடீாகக் காட்டப் 
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படும். இவ்விரண்டும் எவ்வாறு ெசயல்படுகிறெதன்று அறிய கீேழ காணும் பட்டியைல 
http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html ல் ேசாதிதுப் பாருங்கள்: 
 
HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>My form</TITLE> 
</HEAD><BODY> 
 
<FORM 
ACTION="http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/my_form1.asp" 
METHOD="post"> 
<pre> 
Enter your name:<INPUT TYPE="Text" NAME="mytext" 
size="20"><br> 
Enter your password:<INPUT TYPE="password" 
NAME="pword" size="20"> 
</pre> 
<p><INPUT TYPE="checkbox" name="chkbox" 
Value="Yes">Display Password> 
</p> 
 
<INPUT TYPE="Submit" VALUE="Send Form"> 
<INPUT TYPE="Reset" VALUE="Reset Form"> 
<BR> 
</FORM> 
 
</BODY> 
</HTML> 
 
ேதர்வு ெசய்ய ேவண்டியவற்றில் ஒன்ைற மட்டும் ேதர்வு ெசய்ய ேரடிேயா 
ெபாத்தான் உதவினாலும் பட்டியல் நீளமாக இருந்தால் அது பயன் தராது. எனேவ 
"drop down" எனப்படும் 'ெதாங்கு பட்டியைல' பயன்படுத்த ேந டும். 
இதில் ஒரு முதன்ைம பட்டியும் ஒரு உறுப்புப் பட்டியும் உண்டு. இந்த உள்ளிடு 
வைக ெகாடுக்கப் பட்ட பட்டியலிலிருந்து ேதர்வு ெசய்யப் படும் வைக என்பைதக் 
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குறிக்க <SELECT> என்ற பட்டிையப் ப்யன் படுத்த ேவண்டும். NAME என்ற 

பண்பில் நீங்கள் விரும்பிய ெபயைரத் தரலாம். <SELECT> </SELECT> 
ேசாடிகளுக்கிைடயில் வருவது பட்டியலில் வரும் உருப்படிகளாகும். ஒவ்ெவாரு 
உருப்படிகைளயும் குறிக்க <OPTION> என்ற பட்டிையப் பயன்படுத்த ேவண்டும். 
நான் Apple, Orange, Banana என்பைவகைளப் பட்டியலிட ேவண்டுமானால் 
அைத இவ்வாறு தரலாம்: 
 
<SELECT NAME="Fruit"> 
<OPTION>Apple</OPTION> 
<OPTION>Orange</OPTION> 
<OPTION>Banana</OPTION> 
</SELECT> 
 

படிவத்தில் ைகயாளப் படும் இன்ெனாரு உள்ளிடு வைக, TEXTAREA எனப்படும் 
உைர உள்ளிடு வைக. நாம் முன்பு கண்ட Text Box என்பதற்கும் இதற்கும் உள்ள 

ேவறுபாடு, முந்தயது ெபயர், காவுச் ெசால் ேபான்ற ஒற்ைற வ  உள்ளடீுகைள 
தருவதற்கு உகந்ததாகும். இந்த இரண்டாம் வைக, உைர நைட எழுதுவதுேபால் பல 
வ கைள எழுதலாம். பயனர்களிடமிருந்து கருத்துைரகள் ேபான்ற நீண்ட 
உள்ளடீுகைளப் ெபற இது உதவும். 
 

இதில், 
 
NAME 
ROWS 
COLS 
WRAP - (off, virtual, physical) 
READONLY 
என்ற பண்புகள் அடக்கம். எடுத்துக்காட்டாக, 30 எழுத்துக்கள் அகலமும் 
மூன்றுவ களும் ெகாண்ட உைர வைக உள்ளடீு இப்படி அைமயலாம்: 
<TEXTAREA NAME="comment" ROWS="3" COLS="30" 
WRAP="virtual"> 
</TEXTAREA> 
ெதாழில் முைற வைலத் தலங்கள் ெகாண்ேடா ருக்குத்தான் படிவங்கள் மிகுந்த 
பயனளிப்பைவயாக இருக்கும் என்று கண்ேடா ம் என்றாலும் ெசாந்த வைலப் பக்கம் 
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ெகாண்ேடாருக்கு ஒரு சில ேநரங்களில் ப்யனளிக்கலாம். அவற்றில் ஒன்று, பிறைர 
படிவத்ைத நிரப்பச் ெசய்து மின்னஞ்சல் ெபறுவது. ஒரு எடுத்துக்காட்ைடப் 
பார்ப்ேபாம். இன்று நாம் கண்ட இரு உள்ளிடு வைககைளயும் இதில் 
இைணத்திருக்கிேறன். கீழ்க் கண்ட பகுதிைய 
http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html 
என்ற பக்கத்தில் ஒட்டி நீங்கள் விரும்பிய ேதர்விைனச் ெசய்து, உங்கள் குறிப்புக்கைளயும் 
இட்டு அனுப்பிப் பாருங்கள். csd_one@yahoo.com என்ற முகவ க்கு பதிலாக உங்கள் 
முகவ ைய இட்டு உங்களுக்கு வருகிறதா என்று ேசாதிதுப் பாருங்கள். 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>My form</TITLE> 
</HEAD><BODY> 
<FORM ACTION="mailto:csd_one@yahoo.com" METHOD="post" 
enctype="text/plain"> 
Enter your name:<INPUT TYPE="Text" NAME="Name" 
size="20"><p> 
Favorite game: 
<SELECT NAME="Interest"> 
<OPTION>Food ball</OPTION> 
<OPTION>Cricket</OPTION> 
<OPTION>Hocky</OPTION> 
</SELECT> 
<p> 
Enter your notes here:<br> 
<TEXTAREA NAME="Message" ROWS="5" COLS="40" 
WRAP="virtual"> 
</TEXTAREA> 
<p> 
<INPUT TYPE="Submit" VALUE="Send Form"> 
<INPUT TYPE="Reset" VALUE="Reset Form"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
இந்தப் பாகத்தில் இறுதியாக நாம் காணப் ேபாவது சட்டம்(frame) 
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பற்றியதாகும். இப்ேபாெதல்லாம் ெபரும்பான்ைமயான வைலத் தளங்களில் 
இடப்புறத்தில் ேமலிருந்து கீழாக சுட்டிகள் ெகாண்ட ஒரு பட்டியலும் 
வலப்புறத்தில் அச்சுட்டிகளின் பக்கங்களுக்கான பிரதான பகுதியும் 
அைமந்திருப்பைதக் காணலாம். 
 
எடுத்துக் காட்டு: யாஹூ மின்னஞ்சல் பக்கம். 
 

இம்மாதி யான அைமப்பு இரண்டு சட்டங்கைளக்(frames) ெகாண்ட பக்கமாக 
அைமக்கப் பட்டிருக்கின்றன. இரண்டு சட்டங்களும் ஒேர பக்கத்தில் 
அைமந்திருந்தாலும் உண்ைமயில் இரண்டு பகுதிகளும் தனித்தனியான பக்கங்கேள! 
இந்த பக்கங்கைள ஒேர இடத்தில் ேதான்ற ைவக்க உதவுவது <FRAMESET>, 

<FRAME> ஆஇய பட்டிகளின் ேவைலயாகும். 
 

<FRAMESET> என்ற பட்டி, அந்தச் சட்டங்கள் திைரயில் எப்படித் ேதான்ற 
ேவண்டும் என்பைதயும், <FRAME> என்ற துைணப் பட்டி அச்சட்டங்களில் என்ன 
ேதான்ற ேவண்டும் என்பைதயும் குறிக்கும். 
 

<FRAMESET> என்ற பட்டியில் கீழ்க் கண்ட பண்புகள் குறிக்கபடும்: 
சட்டங்கள் இட, வலமாக இருக்க ேவண்டுமானால் COLS (column) 
என்பதாகவும், ேமல் கீழாக இருக்க ேவண்டுமானால் ROWS என்பதாகவும் குறிக்க 
ேவண்டும். ேமலும் ஒவ்ெவாரு சட்டமும் எவ்வளவு படத் தனிமம்(pixel) அல்லது 
திைரயின் அளவில் எத்தைன வதீம் (%) இருக்க ேவண்டும் என்பைதயும் 
குறிக்கேவண்டும். இவ்விரண்டில் திைரயின் வதீத்தில் குறிப்பேத பாதுகாப்பான 
வழியாகும். நீங்கள் எண்ணிய விைளைவ ஒேரமாதி யாக எல்லக் கணிகளிலும் 
உருவாக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் உண்டாக்கும் சட்டப் பக்கம் திைரயில் 
ச  பாதியாகத் ெத ய ேவண்டும் என்று எண்ணினால் இப்படித் தரலாம்: 
 

<FRAMESET COLS="50%,50%"> (இட, வலம்) 
<FRAMESET ROWS="50%,50%"> (ேமல், கீழ்) 
இம்மாதி  எத்தைன பகுதிகளாகவும் பி த்துக் ெகாள்ளலாம். ேமலும், ஒரு 

பகுதிைய குறித்து விட்டு மீதிைய அடுத்த சட்டத்திற்காக எனும் வைகயில் ' * ' குறியிட்டு 
விடலாம். 
 
அடுத்து அந்த்தச் சட்டங்ககளில் என்ன ேதான்ற ேவண்டும் என்பைதக் குறிக்க 
ேவண்டும். <FRAME> என்ற பட்டியில் கீழ்காண்ட பண்புகைளக் குறிக்கலாம்: 
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NAME (சட்டத்தின் ெபயர்) 
FRAMEBORDER (0-இல்ைல, 1-உண்டு) 
SCROLLING (yes, no auto) 

NORESIZE(சட்டத்தின் அைமப்ைப மாற்ற முடியாைம) 
 
எடுத்துக் காட்டு: 
<FRAME NAME="frame1" FRAMEBORDER="1" SCROLLING="auto"> 

இதில் NORESIZE என்று இட்டால் சட்டதின் அைமப்ைப மாற்ற இயலாது. 
NORESIZE இடாவிட்டால் அடிப்பைடயில் பயனர், சட்டத்தின் அைமப்ைப 
மாற்றும் வண்ணேம இருக்கும். 
 
கீழ்க் காணும் பட்டியல் ஒரு சட்டப் பக்கத்ைத உருவாக்கும் மீயுைரெமாழி 
குறியடீுகளாகும். இதில் "mnulist" என்ற சிறிய சட்டமும் "instruct" 
என்ற ெப ய சட்டமும் இருக்கின்றன. இவற்றில் முைறேய "Menu.htm", 
"Instruct.htm" ஆகிய பக்கங்கள் இைணக்கப் பட்டிருக்கின்றன. 
 
Framepage.htm 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252"> 
<title>FrameDemo</title> 
</head> 
<frameset cols="20%,*"> 
<frame src="Menu.htm" scrolling="no" name="mnulist" 
noresize target="_self"> 
<frame src="Instruct.htm" name="instruct" 
scrolling="auto"> 
</frameset> 
</html> 
 

கீழ்க்காணும் இரண்டு பட்டியல்களும் சட்டப் பக்கத்தில் முைறேய, இடது, வலது 



யுனிேகாட் தமிழில் கம்ப்யூட்டர் 

165 / 180 

புறங்களில் காணப் படுபைவயாகும். இம்மூன்ைறயும் தனித் தனிேய ெகாடுக்கப் 
பட்டிருக்கும் ெபய ல் ேசமித்துக் ெகாள்ளவும். இம்மூன்றும் ஒேர இடத்தில் 
(directory) ேசமிக்கப் பட்டிருக்க ேவண்டும். உலவியில் 
framepage.htm என்பைதத் திறந்து பாருங்கள். இைணய இைணப்பு(internet 

connection) இருக்கும்ேபாது இடது புறம் இருக்கும் "Menu" ைவச் 
ெசாடுக்கிப் பாருங்கள். மூன்ைறயும் HTML ேகாப்புக்களாகச் ேசமிப்பதில் 
சிரமம் ஏற்பட்டால், இங்ேக தட்டவும்: 
http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/framepage.htm 
 
menu.htm 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252"> 
<title>Menu</title> 
</head> 
<body text="#000000" bgcolor="#FFFF00"> 
<p> 
<a target="instruct" 
href="http://www24.brinkster.com/umarthambi/tamil/ETamil_search.asp"> 
1. Tamil Database</a></p> 
<p><a target="instruct" 
href="http://www.pathcom.com/~mahend">2. Mahen's Ezil 
Nila</a></p> 
<p><a target="instruct" 
href="http://www.kalanjyam.5u.com/">3. Manju's 
Kalanjyam</a></p> 
</body> 
</html> 
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instruct.htm 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252"> 
<title>Click on the Menu Item</title> 
</head> 
<body> 
<div align="center"> 
<center> 
<table border="50" cellpadding="0" cellspacing="0" 
width="365" height="289" id="AutoNumber1" 
style="border-collapse: collapse"> 
<tr> 
<td width="365" height="289" bgcolor="#C8C8C8"> 
<p align="center"><font size="6" 
face="Verdana">Click on the Menu Item(left) to display 
respective web pages</font></td> 
</tr> 
</table> 
</center> 
</div> 
</body> 
</html> 
 
குறிப்பு: ேவைலப் பலுவின் காரணமாக ஒரு சிறு இைடெவளிக்குப் பின் இத்ெதாடர் 
ெதாடர்கிறது. இந்தப் பகுதியில் இடம் ெபற்றிருக்கும் எடுத்துகாட்டுக்கள் IE4 அல்லது அதற்கு 
ேமலுள்ள உலவியில் ெசயல்படும். Netscape 4.7 இல் styles ெசயல்படுவதில்ைல. Ver6 
பயன்படுத்துபவர்கள் இதன் ெசயல்பாடுகைளக் காண முடியும். 
 

இதுவைர, நாம் பார்த்து வந்த பகுதிகளில் உங்களது "இல்லப் பக்கம்" 
எழுதுவதற்ேகனும் உதவும் அடிப்பைடயான மீயுைரகுறிெமாழி பட்டிகைளக் 
கண்ேடா ம். என்றாலும் அதற்கு ேமலும் பக்கங்களுக்கு "துடிப்பூட்ட" பல வழிகள் 
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ைகயாளப் படுகின்றன. இவற்றிற்கு "script" எனப்படும் ஆைணத்ெதாகுப்புக்கள் 
ெப தும் உதவுகின்றன. HTML இல் ேமம்பாடு ெசய்யப்பட்டதாக 
Dynamic Hyper Text Markup Language எனப்படும் DHTML 
உருெவடுத்தது. 'script' களில் காணப்படும் சில ெசயல்பாடுகைள தன்னகத்ேத 
ெகாண்டும் சில ெமருகூட்டும் விைளவுகைளத் தரும்படியாகவும் ெசய்யபட்டுள்ளது. 
இந்த இறுதிப் பகுதியின் ேநாக்கம், DHML பற்றியும் Script முழுைமயாக 
கற்றுத் த்ருவதல்ல என்றாலும் அவ்வாறான சிலவற்ைறக் காண்பதும் மற்றும் 
உங்கள் பக்கங்கள் சிறக்க உதவும் ேவறு சில விடயங்கைளத் தருவதுமாகும். 
 
HTML படிவத்தில் உள்ள பல்ேவறு அங்கங்கைள தனித்தனிேய அணுகி, அவற்றின் 
பண்புகைள மாற்ற உதவும் DOM (document object model) எனப்படும் ஓர் 
அைமப்பும் CSS(cascade style sheet) எனப்படும் ஓரைமப்பும் DHTML 
இன் முக்கியமான அங்கங்களாகும். 
 

DHTML இன் இயக்கத்ைத அறிய கீேழ காணும் ஓர் எளிய எடுத்துக் காட்ைட 
http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html 
பக்கதில் ஒட்டி ேசாதிதுப் பாருங்கள்: 
 
<html> 
<body> 
 
<H2 onmouseover="style.color='magenta'" 
onmouseout="style.color='blue'"> 
Roll mouse over this text</H2> 
This is an example for DHTML effect 
</body> 
</html> 

இதில் onmouseover, onmouseout என்ற இரு நிகழ்வுகள்(events) 
இருக்கின்றன. H2 என்ற அங்கத்தின் எழுத்துக்கைள முைறேய ெசந்நீல 

வண்ணத்திலும், நீல வண்ணத்திலும் அைமயுமாறு இவ்விரு நிகழ்வுகளும் தரும். 
'எலி' ைய (Mouse) ெசாற்ெறாடர் மீது ைவக்கும்ேபாது "style.color='magenta'" என்ற 
ஆைண, அச்ெசாற்ெறாடைர ெசந்நீல வண்ணத்திற்கு மாற்றவும், 'எலி' ைய 
ெசாற்ெறாடைர விட்டு விலக்கும்ேபாது "style.color='blue" என்ற ஆைண 
ெசாற்ெறாடைர நீல வண்ணத்திற்கு மாற்றவும் உதவுகிறது. கவனத்தில் 
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ெகாள்ளுங்கள்: ேமற்கண்ட ஆைணகள் <H2> என்ற அங்கத்திற்கு மட்டுேம 
ெபாருந்துமாறு அந்த பட்டியினுள்ேளேய இடம்ெபறிருக்கிறது. 
 
கீழ்க்கண்ட ெவவ்ேவறான நிகழ்வுகைள தகுந்த இடங்களில் ைகயாண்டு 
ேதைவயான விைளவுகைளப் ெபறலாம். 
 
இடப்புறத்தில் நிகழ்வின் குறியடீும் வலப் புறத்தில் அைவ எப்ேபாது நிகழும் 
என்பைதயும் காணலாம்: 
onabort - User aborted page loading 
onblur - User left the object 
onchange - User changed the value of an object 
onclick - User clicked on an object 
ondblclick - User double clicked an object 
onfocus - User made an object active 
onkeydown - When a keyboard key is on its way down 
onkeypress - When a keyboard key is pressed 
onkeyup - When a keyboard key is released 
onload - Page finished loading 
onmousedown - User pressed a mouse-button 
onmousemove - Cursor moving on an object 
onmouseover - Cursor moved over an object 
onmouseout - Cursor moved off an object 
onmouseup - User released a pressed mouse-button 
onreset User resets a form 
onselect - User selected content of a page 
onsubmit - User submitted a form 
 

STYLE ஐ பயன்படுத்துவதன் மூலம் எவ்வாறு எளிதாக ஒரு பத்தியின் அல்லது 
எழுத்துருவின் சிறப்புத் தன்ைமைய மாற்றலாம் என்று காண்ேபாம். 
 
ஒரு நீண்ட பக்கத்தில் விதவிதமான எழுத்து அலங்காரங்கைளக் ைகயாளும்ேபாது 
ஒவ்ெவாரு இடத்திலும் எழுத்துருவின் பண்புகைளத் தர ேவண்டியதிருக்கும். 
எடுத்துக் காட்டாக, தடித்த (bold) எழுத்துருக்கள் வரும் இடங்களிைள ஒரு குறிப்பிட்ட 
வண்ணத்தில் காட்ட ேவண்டுமானால் <B> என்ற பட்டிைய ஒவ்ேவார் இடத்திலும் 
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பயன்படுத்தி, எழுத்துருவின் வண்ணத்ைதயும் குறிக்க ேவண்டும் என்று நாம் 
பார்த்திருக்கிேறாம். style ஐ பாவித்தால் ஒரு வ ைய மாற்றுவதன் மூலம் எளிதாகச் 
ெசய்துவிடலாம். 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<STYLE type="text/css"> 
B {color:red} 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
In this example, <b>bold</b> letters are seen in red. 
<b>Style sheets</b> are very useful where you want do 
<b>changes</b> in your pages frequently. 
</BODY> 
<HTML> 
 

ேமற்கண்ட பகுதிைய http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html 
இல் ஒட்டி ேசாதைன ெசய்து பாருங்கள். எல்லா தடித்த(bold) எழுத்துக்களும் 
சிவப்பு வண்ணத்தில் காணப் படும். அவற்ைற நீல நிறத்தில் மாற்ற 
ேவண்டுமானால் B {color:red} என்பதில் red க்கு மாற்றாக blue ஐ 
ேபாட்டுவிட்டால் ேபாதும் எல்லா எழுத்துக்களும் நீல வண்ணத்தில் மாறிவிடும். 
இம்மாதி ேய எழுத்துரு வைகையயும்(font family) மாற்றிக் ெகாள்ளலாம். 
பத்திகளின் பின்னரங்ைக மாற்றுவது, சுற்றுக்ேகாடிடுவது என்பைவயும் சாத்தியம். 
 
 

கீழ்க் கண்ட எடுத்துக் காட்டில் எவ்வாெறல்லம் இந்த style ஐக் ைகயாளலாம் 
என்று பார்க்கலாம். இதில் ேவவ்ேவறான style பண்புகைள மாற்றி 
ேசாதித்துப் பாருங்கள்: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<STYLE type="text/css"> 
H2{text-align:center;border: medium double purple;} 
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B {color:red} 
P {background-color: lime} 
HR {color:magenta} 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H2>Example</h2> 
In this example, <b>bold</b> letters are seen in red. 
<b>Style sheets</b> are very useful where you want do 
<b>changes</b> in your pages frequently. 
<hr> 
<P> This paragraph has yellow<br> 
Background.</P> 
</BODY> 
<HTML> 
 

STYLE கைள மூன்று விதமாக பயன்படுத்தலாம். ஒன்று, எந்த இடத்தில் 
ேதைவயான மாற்றங்கள் ேவண்டுேமா அவ்விடத்திேலேய style பண்ைபப் 

பாவிப்பது. இரண்டு, ஆவணத்தின் தைலப் பகுதியில் <STYLE> 
பட்டிகளுக்கிைடேய குறிப்பது. மூன்று, style கைள தனி ேகாப்பில் 
ைகயாளுவது. 
 
முதலிரண்டு வைககைளக் கண்ேடாம். இனி, தனி ேகாப்பில் எவ்வாறு ைகயாளுவது 
என்பைதயும் அதன் பயன்பாடுகைளயும் அடுத்த பகுதியில் காண்ேபாம். 
 

STYLE (பாணி?) ஐ மூன்று விதமாக ைகயாளலாம் என்று பார்த்ேதாம். இதில் 
மூன்றாவது, style sheet ஐ தனி ேகாப்பில் எழுதி, மீயுைர படிவத்தில் 
அைதப் பயன்படுத்திக் ெகாள்ளுமாறு ெசய்வதாகும். நாம் முன்னேம கண்ட அேத 
எடுத்துக் காட்ைட மீண்டும் காண்ேபாம். அதில் <STYLE> பட்டிகளுக்கிைடயில் 
காணப்படும் குறியடீுகள், எந்ெதந்தப் பகுதி எம்மாதி யாக உலவியில் 
காட்சி தர ேவண்டும் என்று குறிக்கப் பட்டிருக்கப் பட்டிருகின்றன அல்லாவா? 

அைவகைளத் தனியாக ஒரு ேகாப்பில் எழுதி styles1.css என்பதாகச் 
ேசமித்துக் ெகாண்டு மீயுைர படிவத்தில் ப்யன்படுத்திக் ெகாள்ளலாம். மீயுைர 
படிவத்தில் கீழ்க் கண்டவாறு அைதக் குறிக்க ேவண்டும்: 
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<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" 
HREF="styles1.css"> 
 
Styles ஏதுமில்லாத கீழ்க் காணும் மீயுைர குறியடீ்ைட மட்டும் ெகாண்ட 
பகுதிைய http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html 
பக்கத்தில் ஒட்டி எப்படி இருக்கிறெதன்று பாருங்கள். 
 
<HTML> 
<HEAD> 
 
</HEAD> 
<BODY> 
<H2>Example</h2> 
In this example, <b>bold</b> letters are seen in red. 
<b>Style sheets</b> are very useful where you want to 
do <b>changes</b> in your pages frequently. 
<hr> 
<P> This paragraph has yellow<br> 
Background.</P> 
</BODY> 
</HTML> 
 
பின்னா, <HEAD> </HEAD> இவற்றிக் கிைடேய காணும் இைடெவளியில் 
கீழ்க்கண்ட வ ையப் புகுத்தி மீண்டும் ேசாதித்துப் பாருங்கள். இந்த 
வ யில்தான் style கைள எந்த முகவ யில் ெபற ேவண்டும் என்ற கட்டைள 
இருக்கிறது. இப்ேபாது அழகாக்கப் பட்ட மீயுைர படிவத்ைதக் காணலாம். 
 
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" 
HREF="http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/styles1.css"> 
 
இதனால் என்ன நன்ைம? 
முதலாவதாக, உங்கள் பக்கத்தின் HTML ேகாப்பின் அளவு குைறயும்; உங்கள் 

பக்கம் ேவகமாக திைரேயறும். நீங்கள் ஒவ்ெவாரு இடத்திலும் எழுத்துரு, 
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பத்தி, அட்டவைண முதலியவற்ைற ேதைவக்ேகற்ப ஒழுங்கு (format) ெசய்ய 

ேவண்டிய ேதைவ இல்ைல. ஒருமுைற style sheet இல் ெகாடுத்துவிட்டால் 
ேபாதும். இரண்டாவதாக, உங்கள் பக்கத்தின் ேதாற்றத்ைத எளிதாக 
மாற்றலாம். முதன்ைமப் படிவமான HTML படிவத்தில் மாற்றம் ெசய்யாமேல 
style sheet ஐ மாற்றுவதன் மூலம் எளிதாக நிைறேவற்றலாம். 
 
எடுத்துக் காட்டுக்களுக்காக எளிய பகுதிகைள எடுத்துக் ெகாண்ேடாம். இன்னும் 
சாதாரண மீயுைரயில் ெசய்ய இயலாத, படங்கைளயும் எழுத்துக் கைளயும் ஒன்றின் 
ேமல் ஒன்று ஏற்றுதல், படங்கைள அல்லது எழுத்துப் பகுதிகைள நகரச் ெசய்தல் 
முதலியைவயும் இதில் சாத்தியம். 

குறிப்பு: இந்தப் பகுதியில் javascript இடம் ெபற்றிருக்கிறது. javascript ஐக் 
கற்றுத் தருவது ேநாக்கமல்ல. உங்கள் பக்கங்கைள சிறப்புறச் ெசய்யும் ஒரு 
சிலவற்ைற அறிமுகம் ெசய்வேத இதன் ேநாக்கம். 
 

சில ேநரங்களில் இைணயப் பக்கங்களில் காணும் இைணப்புக்கைள (links)ச் 

ெசாடுக்கும்ேபாது நாம் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கும் அேத சாளரத்திேலேய (window) 
இைணப்பச் ெசாடுக்கப்பட்ட பக்கமும் திைரேயறுவைத(loading)க் கண்டிருகிேறாம். 
முந்தய பக்கத்ைதக் காண ேவண்டுமானால் "back" ெபாத்தாைனேயா அல்லது 
Alt+இடது அம்புக் குறிையேயா இயக்கேவண்டியிருக்கும். இம்மாதி  ேநரங்களில் 
தற்ேபாைதய, முந்தய பக்கங்களில் உள்ளவற்ைற ஒேர ேநரத்தில் ச  பார்க்க 
ேதைவ ஏற்பட்டால் இயலாமல் ேபாய்விடும். இதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது. 
ெகாடுக்கபட்டிருக்கும் இைணப்பு இணயத் தள முகவ யின் மீது வலச் ெசாடுக்குச் 
ெசாடுக்கி, "open in new window" என்பைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தால் புதிய 
சாளரத்தில் பக்கம் திைரேயறும். இது பயனா ைகயாளும் முைற. 
 

 ஆனால் நம் பக்கத்ைத மற்றவர் வலம் வந்து ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ஓர் 
இைணப்ைபச் ெசாடுக்கினால் ஒரு சிறு சாளரத்ைத எவ்வாறு ேதான்றச் ெசய்வது? 
எடுத்துக் காட்டாக உங்கள் இைணயப் பக்கதில் சில தகவல்கைளத் தருகிறகீள். 
ஏதாவெதாரு இைணப்ைபச் ெசாடுக்கும்ேபாது ேமற்ெகாண்டு சில தகவல்கைள 
உதவியாக(help) அல்லது அறிவிப்பாக ஒரு சிறிய சாளரத்தில் தர 
எண்ணலாம். இைதச் ெசய்வெதப்படி என்பைத இன்று காண்ேபாம். 
 

Java script மூலம் ஒரு சாளரத்ைத கீழ்க் கண்ட முைறயில் திறக்கலாம்: 
window.open("page URL","name","parameters") 
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இதில் page URL என்பது புதிய சாளரத்தில் எந்த மீயுைர பக்கம் 

காண்பிக்கப் படேவண்டும் என்பைதயும், name என்பது அந்த சாளரத்தின் 
ெபயைரயும், parameters என்பது அந்தச் சாளரம் எந்ெதந்தப் பண்புகைளக் 
ெகாண்டிருக்க ேவண்டும் என்பைதயும் குறிக்கும். 
 
ஒரு "உந்தி வரும்"(pop-up) சிறிய சாளரத்தில் கீழ்க் காணும் விடயங்கள் 
ேதைவப் படாது: 
 
Menu bar 
Tool bar 

Location (இைணய முகவ  தரப்படுமிடம்) 
Directory (இைணய முகவ ப் பட்டியல்) 
Title bar 
Status bar (சாளரத்தின் கீழ்ப் புறத்தில் காணப்படுவது) 
Scroll bars 

Resize (நீள அகலத்ைத இழுத்து மாற்றுவது) 
 
இைவயன்றி, சாளரத்தின் ேதைவயான நீள அகலத்ைத, படத்தனிம(pixel) 
அளவில் தரலாம். 
ஆக, 200 நீள 200 அகல படத்தனிம அளவு ெகாண்ட ஓர் உந்தி வரும் சிறு 
சாளரத்ைதப் ெபற உதவும் பண்புகள் இப்படி அைமயும். இைவகள் control என்ற 
'மாறி'யில்(variable) வைரயறுக்கப் பட்டுள்ளன. 
 
var control 
 
control="toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar= 
no,scrollbars=no,resizable=no,copyhistory=no,titlebar=no,width= 
200,height=200" 
இனி, இந்த javascript ஐக் ெகாண்ட முழுைமயான HTML படிவத்ைதக் காண்ேபாம்: 
<HTML> 
<HEAD> 
<script type="text/javascript"> 
function openwindow() 
{ 
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var control 
control="toolbar=no,location=no,directories=no,status=no, 
menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,copyhistory=no,titlebar=no,width= 
200,height=200" 
window.open("page URL","popup",control) 
} 
</script> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H2> Opening a small pop-up window</H2> 
<a href="javascript:openwindow()">Click here to open a 
small window</a> 
 
</BODY> 
</HTML> 
 
ேமற்கண்டைத இங்கு ஒட்டி ேசாதைன ெசய்து பார்க்கலாம்: 
http://www24.brinkster.com/umarthambi/html_try/view_result.html 
 
 

ெசன்ற முைற "உந்தி வரும்"(pop up) சிறு சாளரத்ைத உருவாக்குவெதப்படி 
என்று கண்ேடா ம். ஓர் அன்பர், அது தாேன மைறயுமாறு ெசய்ய இயலுமா 
என்று ேகட்டிருந்தார். அது எவ்வாெறன்று இன்று காண்ேபாம். 
 
சில வைலத் தளங்கைள பார்ைவயிடும்ேபாது அறிவிப்பாகேவா அல்லது 
விளம்பரமாகேவா சிறு சாளரம் ேதான்றுவைதக் காண்கிேறாம். சிலவற்றின் 
மீது ெசாடுக்கினால் அைவ தாம் மைறந்து, ேவறு வைலத் தளங்களுக்கு எடுத்துச் 
ெசல்பைவயாக இருக்கும். கீேழ நாம் காணப் ேபாவது 5 ெநாடிகளில் தாேன 
மைறந்து விடும் ஒரு சாளரமாகும். ெசன்ற முைற கண்ட அேத பட்டியலில் சிறு 
மாற்றத்துடன் ஓ ரு வ களும் ேசர்ந்திருக்கின்றன. 
<HTML> 
<HEAD> 
<script type="text/javascript"> 
function openwindow() 
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{ 
var control 
 
control="toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar 

=no,scrollbars=no,resizable=no,copyhistory=no,titlebar=no,width= 
200,height=200" 
 
smallwind=window.open("page URL","popup",control) 
 
setTimeout('closeWin(smallwind)', 5000); 
} 
function closeWin(smallwind) 
{ 
smallwind.close() 
} 
</script> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H2> Opening a small pop-up window</H2> 
<p>Closes automatically after 5 seconds</p> 
<a href="javascript:openwindow()">Click here to open a 
small window</a> 
</BODY> 
</HTML> 
 

இதில் "setTimeout" என்பது ேநரத்ைத குறிக்க உதவும் ஆைணயாகும். 5000 

என்பது 5000 'மில்லி ெநாடி' என்பதாகும். அதாவது 5 ெநாடி. 

இதுவைர ஓர் அடிப்பைடயான HTML படிவம் எழுத உதவும் மீயுைர பட்டிகைள 
எவ்வாறு ைகயாள்வது என்று கண்ேடாம். இந்தத் ெதாட ன் இறுதிப் பகுதியாகிய 
இப்பகுதியில் ஒரு வைலப் பக்கம் எழுதும்ேபாது அவதானிக்கப் படேவண்டிய சில 
விடயங்கைளப் பார்ப்ேபாம். 
 

இன்று HTML பக்கங்கள் எழுத பல வைகயான ெமன் ெபாருட்கள் கிைடக்கின்றன. 
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மீயுைர பட்டிகள் பற்றி அறிய ேவண்டிய ேதைவயில்லாமேலேய எளிதாக வைலப் 
பக்கங்கள் எழுதி விடலாம். ேமலும் "காண்பைதப் ெபறு" என்பதான WYSIWYG (What 
You See Is What You Get) தன்ைம ெகாண்ட Microsoft இன் Front Page ேபான்ற 
ெமன்ெபாருட்கள், வைலப் பக்கத்ைத தயா க்கும்ேபாேத அது எப்படி அைமயும் 
என்பைத உணர்த்தும் வைகயாக அைமந்திருக்கின்றன. 
இம்மாதி யான ெமன்ெபாருட்கள் ெதாழில் ரீதியான, சிக்கலான பக்கங்கைள 
இயற்ற உதவுகின்றன என்றாலும் ெபாதுவாகக் கைடபிடிக்க ேவண்டிய சில 
நியதிகள் உள்ளன. அைவ உங்கள் பக்கங்கள் விைரவாக திைரேயற உதவும். 
 
முதலில் நீங்கள் எவ்வளவு வைர படங்கைள(graphics) உபேயாகிக்கப் 
ேபாகிறரீ்கள் என்பைத தீ�ப்�னித்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். படங்கள் மிகுந்து 
இருந்தால் பக்கங்கைள இறக்க ேநரம் பிடிக்கும். இது கவனிக்கப் படேவண்டிய 
மிகத் ேதைவயான ஒன்றாகும். உங்களது பக்கங்கள் எவ்வளவு நல்ல 
விடயங்கைளக் 
ெகாண்டிருந்தாலும் விைரவாக திைரேயராவிட்டால் பயனார் சலித்து, உங்கள் 
பக்கத்ைத விட்டு விட்டுச் ெசன்று விடுவார். எனக்குத் ெத ந்த நிறுவனம் 
ஒன்றின் மதிப்பு மிக்க தகவல்கைளக் ெகாண்ட வைலப் பக்கத்திற்கு இந்த 
கதிதான் ேநர்ந்தது. பின்னர் மாற்றி அைமத்ததின் பின் நல்ல பலன் 
கிட்டியது. மிகப் ெபயர் ெபற்ற ெப ய வணிக வைலத் தலங்கள் 
எளிைமயாகேவ அைமந்திருக்கக் காண்கிேறாம் (எடுத்துக் காட்டு: Yahoo). 
 
மிகத் ேதைவயான இடங்களில் மட்டுேம வைர படங்கைள உபேயாகியுங்கள். 
படங்கைளத் தயா க்கும்ேபாது சில முைறகைள ைகயாண்டால் படத்தின் 
அளைவக்(kilo bytes) குைறக்கலாம். படங்கைள ெதாகுக்க அல்லது 

மாற்றியமக்க உதவும் ெமன்ெபாருட்கள் (photoshop ேபான்றைவ) இவற்றிற்கு 
உதவுகின்றன. படங்கைள ேசமிக்கும்ேபாது "வைலத்தளதிற்காக" ேசமிக்கும் 
வைகைய ேதார்வு ெசய்து ெகாண்டால் படத்தின் உண்ைமயான அளவில்(size in 
KB) இரண்டு அல்லது மூன்று பகுதியாகக் கூட குைறத்துவிடலாம். படத்தின் 

நுண்ைம(resolution) எவ்வள்வுதான் இருந்தாலும் அது உலவியில் 
ேதாற்றுவிக்கப் படும்ேபாது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு ேமல் கிட்டுவதில்ைல. 
எனேவ உலவியில் ேதான்றுமளவிற்கு அதன் நுண்ைம இருந்தால் ேபாதுமானது. 
ேமலும் படத்தின் வண்ணக் கலைவயும் அவ்வாேற. வண்ணக் கலைவ எவ்வளவாக 
இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு ேமல் ெத வதில்ைல. எனேவ 256 
வண்ணங்கள் ெகாண்டைவயாகேவ இருப்பது நல்லது. இதனாலும் படத்தின் 
அளவுெவகுவாகக் குைறயும். கருப்பு வஎள்ைளப் படங்களாக இருந்தால்  
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படத்ைதச்ேசமிக்கும்ேபாது கருப்பு ெவள்ைளயாகேவ ேசமிக்கலாம். படத்தின் 
அளவில் கிட்டத்தட்ட பத்தில் ஒரு பங்காகக் குைறத்துவிடலாம். 
 
வைலப் பக்கத்தில் படம் ெத ய ேவண்டிய பகுதியில் இைடெவளி அதிகம் 
இருந்தால் அைத நிரப்ப படத்ைத ெப தாக இட ேவண்டியதில்ைல. அதற்குப் 
பதிலாக <img> பட்டியில் திைரயில் படம் ெதான்ற ேவண்டிய நீள அகலத்ைதத் 
தரலாம் (இவ்வாறு ெசய்யும் ேபாது படத்தின் தரம் குைறயா வண்ணம் 
பார்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்). இதனால் படத்தின் kb அளவு கூடாது. 
 

உங்கள் பக்கத்திற்கு பின்னரங்கம்(background) தர எண்ணினால் ெப ய அளவு 
படத்ைதத் தராதீர்கள். சிறிய படத்ைத பாவித்து "tile"  ெசய்து திைரைய நிரப்பிக் 
ெகாள்ளலாம். 
 
வண்ணங்கைளப் பாவிக்கும்ேபாது கவனமாகத் ேதர்ந்ெதடுங்கள். நாம் ேமேல 
ெசான்னபடி எல்லா வண்ணங்களும் திைரயில் ேதான்றுவதில்ைல. மீயுைரயில் 
வண்ணங்களின் ெபயர்கைள பாவிக்கலாம். இைவ web safe வண்ணங்கள் 
என்றைழக்கப் படுகின்றன. இம்மாதி யான வண்ணங்கைளப் பாவிப்பதால் நீங்கள் 
உங்கள் திைரயில் எப்படிக் காண்கிறரீ்கேளா அவ்வாேற உங்கள் பயனரும் 
காண்பார். 
 

பக்கங்களில் இடம்ெபரும் படங்கள், மற்றும் எழுத்துக்கள் ேபான்றவற்ைற ஒழுங்கு 
படுத்த அட்டவைணைய(table) ைகயாளுங்கள். அைவ எளிதாக ஒழுங்கு  

படுத்தவும் மாற்றங்கள் ெசய்யவும் உதவும். வைரபடங்கள், புைகப்படங்கள் 
ஆகியவற்ைற உங்கள் வைலத் தளத்தில் உபேயாகித்தால் அைவகைள தனியான 
folder இல் தாருங்கள். பக்கங்கைள திருத்தும்ேபாது எளிதாக இருக்கும்.  
 

தமிழ்ப் பக்கங்கள் எழுதும்ேபாது <HEAD> பகுதியில் 
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; 
charset=x-user-defined"> 

 என்ற வ ையச் ேசர்க்க மறக்காதீர்கள். இது தானாகேவ உலவியில் 

charset ஐ user-defined க்கு மாற்றிடும். பயனார் ஒவ்ெவாரு முைறயும் 
அவர் உலவியில் மாற்றம் ெசய்யத் ேதைவயிருக்காது. 
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இங்கு ெதாகுத்து வழங்கப்பட்டிருக்கும் இக்கட்டுைரகள் யாவும் தமிழ் 
அன்பர்களால் வைரயப்பட்டைவ. இக்கட்டுைரகளில் அேனக பயனுள்ள பல 
தகவல்கள் அடங்கியுள்ளன.  
  

• ெதான்ைமயில் இல்ைல, ெதாடர்ச்சியில் - அ.முத்துலிங்கம்  

• இைணயத்தில் கடன் அட்ைடத்திருட்டு - குயின்ரஸ் துைரசிங்கம்  

• தமிழ் இலக்கியத் ேதாட்டம் (மிஸ்டர் ஐயர்) -கவிஞர் புகா   

• மரணம், மறுவாழ்வின் ஆரம்பம்! - க.நவம்  

• இன்ரெநற் ெபருந்ெதருவில் ேபய்பிசாசு உலாவுது! -க. நவம்-  

• கனடா பற்றிய ஒரு கட்டுைர  

• ெமாழி நைட - இராம்கி  

• நயாகரா ெசால்லும் சாரல் வாழ்த்து - கவிஞர் புகா   

• மதம் என்ற ஒன்று ேதைவதானா? சுவாமி சுகேபாதானந்தா  

• குற்றம் கண்டுபிடிக்கும் குணம் சுவாமி சுகேபாதானந்தா  

• ெசன்றிடுவரீ் எட்டுத்திக்கும் க.முருகசிம்மன்  

• அடுத்த நூற்றாண்டில் தமிழ் அழிந்துவிடும் - ஆய்வுக்கட்டுைர  

• கனடாவில் கடன் - அ.முத்துலிங்கம்  

• தமிழின் ெதான்ைமச் சிறப்பு - படித்ததில் பிடித்தது  

• விைடெபறும் ேநரம் - ஒரு ஈழப்ேபாராளியின் கடிதம்  

• இனமும் இைணயமும் - இைணயம் பற்றிய கட்டுைர  

• தமிழழீம் அது தனியழீம் சிறப்புக் கட்டுைர - நாக.இளங்ேகாவன்  

• சி ப்பு ஒரு மாமருந்து - சிங்ைக கிருஷ்ணன்  

• உறவுகைள முறிக்கிறதா இன்டர்ெநட்? ஆய்வுக்கட்டுைர  

• மல ன் மகிைம - சிங்ைக கிருஷ்ணன்  

• வன்முைற மறுப்ேபாம் - அன்பு காட்டுேவாம் 
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தமிழ் வைலப்பகுதிகள் 
Tamil Portal Sites  (some of the link are under construction / not working) 

• ambalam- Tamil E-Zine with Min-Idazh and Min-edu 
• INTAMM, International tamils power base(based on webtamil font) 
• Tamilnation.org 
• Pioneer WWW Tamil Web/Archive (National Univ. Singapore, Singapore) 
• Inst. for Indology and Tamil studies (Univ. of Cologne, Germany) 
• Dept. of Tamil Studies, Univ. California, Berkeley,USA  
• Tamil Nadu Home Page (Dr. S. Ramachandramurthi, Tennesse, USA) 
• Madras Homepage (S. Rajagopal, Florida, USA) 
• OUSIA:A Collection of Web pointers for Indologists  
• SARAI: south asia resources access on the internet (Columbia Univ., NY )  
• Tamilnadu Online  
• Thamizh Nilaiyam (from Luxmi) 
• Tamil Info Online  
• InfoTamil  
• Tamil.net  
• Tamilnet.com  
• Tamil 2000 
• Tamil Ossai  
• Tamil World /Thamizh Ulagam 
• Tamil Pages  
• Tamil Board /thamizh palakai  
• Thamizhar maththiyil  
• Tamil Forum  
• Thamizh Canadian Website  
• thamizh european.com 
• Inaiyam - gateway for all Tamil sites 
• Thamizhar.com  
• tamil kudil - kaNini vAnoli 
• tamil meganet 
• Tamilnadu Online (based on Indoweb tamil font) 
• Info. on Tamil Nadu (from Incore) 
• Info. on Tamil Nadu (from Iceonline)  
• Info. on Tamil Nadu (Districts, Universites and Tourist Spots) 
• Images of Tamilnadu  
• A collection of pointers to tamil web pages ( Balasubramanian of Canada )  
• Thamizh koorum nallulagam (a listing of tamil web sites by Aravindan)  
• Tamil Web sites collection (K. Mahendran)  
• Tamils' Page (incl. Tamil Matrimonial)  
• Tamil Links (a listing of tamil sites by Saravanan) 
• World Tamil Web or at its mirror  
• Tamil Language Resources on the Web (TIFR, Bombay) 
• FAQ - soc.culture.tamil (SCT) newsgroup (Prakash, Los Angeles, USA)  
• Bangalore online  
• Information about Thamizh  
• TamilWeb International  
• Oosai, Tamils' Web (Ontario,Canada)  
• Ethanologue database info. on Tamil  
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Government Departments of Tamilnadu  

• Tamilnadu Govt official website 
• Tourism in Tamilnadu  
• Tamilnadu Page at the Govt. of India Webserver  
• Tamilnadu Postal Circle  
• Tamilnadu chamber of commerce and industry 
• Tamilnadu Telecom Circle  
• Tamilnadu Tourism Dev. Corporation, Chennai  
• Tamilnadu Industrial Guidance and Export Promotion Bureau 
• Electronic Corporation of Tamilnadu 
• Tamilnadu Industrial Dev. Corp.  
• Tamilnadu Water Supply and Drainage Board  
• Tamilnadu Industries Dept  
• Tamilnadu Electricity Board  
• Tamilnadu Corp. for Development of Women  
• Tamilnadu Small Scale Industries Dev. Corp.  
• Tamilnadu Public Service Commission  
• Tamilnadu Medical Service Commission  
• Tamilnadu Forest Plantation Corporation  
• Tamilnadu Commercial Taxes Dept  
• Tamilnadu Industrial Investment Corportion  
• Namakku Name thittam (Rural Development Directorate) 
• Various Ministries, Govt of India  
• VSNL, Govt of India Internet service provider 
• Madras Export Processing Zone 
• Email directory for Tamilnadu Govt. Depts 

City Corporation and Municipalties of Tamilnadu  

• Chennai Corporation official website 
• Chennai Metropolitan Development Authority 
• Chennai VSNL website 
• Chennai Traffic Police website 
• Chennai Telephones website  
• Chennai Metro Water supply 
• Madurai Municipal Corporation 
• madurai tiny and small scale industries corp 
• Coimbatore City Municipal Corp  

 
 


