அலைப்பேசிகளிலும் லகக்கணினிகளிலும் குறுஞ்சசயலிகளுக்கான இலணயத் ச ாழில்
நுட்ே நியமனங்கள்
சுகந் ி நாடார்
உைகத்ல உள்ளங்லகயிபைபய வைம் வரும் ிறலன ஒவ்பவாரு மனி னுக்கும் இன்லறய
சாமார்த் ிய அலைபேசிகள் சகாடுத்துள்ளன. இலணயத்ல உைவுவது ம் மின்ன்ஞ்சல் ோர்க்க
ோடல் பகட்க, புலகப்ேடம் ேிடிக்க விலளயாட என்று சிை விஷயங்களுக்காக மு லில்
ேயன்ேடுத் ப்ேட்டு வந் நிலையில் சாமர்த் ிய அலைபேசிகளும் லகக் கணினிகளும், மின்
வாசிப்ப்ோன்களும் குறுஞ்சசயலிகலள ற்போது அறிமுகப் ேடுத் ி ஒரு பமலசக் கணினியின்
பவலைலயச் சசய்ய இன்று முலனகின்றன. இந் த் ச ாழில்நுட்ேம். எ ிர்காைத் ில் இன்னும்
பவகமாக வளரும். வியாோர பநாக்கத்துடன் ோர்த் ாலும் மிழ் சமாழியின் வளர்ச்சி என்ற
ோிணாமத் ின் இன்பனாரு முகமாக இல எடுத்துக் சகாண்டாலும் ச ாழில்நுட்ேத் ின் ச ாடக்க
நிலைலயபைபய இல

கணினித் மிழும் ேயன்ேடுத் ிக் சகாள்வது மிக அவசியம்.

நிலைலயபைபய இல க் கணினித் மிழும் ேயன்ேடுத் ிக் சகாள்வது மிக அவசியம்.
ேல்பவறு லகயடக்கச் சா னங்களும் சாமர்த் ிய அலைபேசிகளும் ஒவ்பவாரு னிமனி னின்
ப லவலயப் பூர்த் ிச் சசய்யும் வலகயில் இன்று சந்ல யில் கிலடக்கின்றன,அலவ ஒவ்சவான்றுக்கும்
னித் னி நடமாடும் இயங்கு ளங்கள் உள்ளன. Android, iOS, Symbian, RIM's BlackBerry OS,
Samsung's Bada, Microsoft's Windows Phone, webOS, Maemo MeeGo. ஆகிய இயங்கு ளங்கள் விர
Mozilla's Firefox OS, Canonical Ltd.'s Ubuntu Phone ஆகிய பு ிய நடமாடும் இயங்கு ளங்களும்
சந்ல யில் விலரவில் வர உள்ளன. இப்போது சந்ல யில் உள்ள மின் வாசிப்ோன்களும் ஒரு லகயடக்கக்
கணினிகளாகச் சசயல் ேட ஆரம்ேித்துள்ளன. இந் க் கருவிகள் சாதுர்யமாகச் சசயல்ேட இந் க்
குறுஞ்சசயலிகள் சசயல் ேடுகின்றன.
குறுஞ்சசயலிகள் என்றால் என்ன? என்று பயாசித் ால் இலவ பமலைக் கணினிகளில் சசயல்ேடும்
சமன்சோருட்கலள ஒத் லவ. குறுஞ்சசயலிகள் என்று சசால்லும் போது கவல் ருேலவயாகவும்,
பவலை சசய்ய உ வுவ ாகவும் இரு ேிாிவாகப் ேிாிக்கைாம். சாமர்த் ிய அலைபேசிகள் உருவான
ச ாடக்கத் ில் ஒவ்பவாரு இயங்கு ளத் ிற்கும் னித் னியாகக் குறுஞ்சசயலிகள்
உருவாக்கப்ேட்டன.இ னால் மூை னம், பநரம், மனி ஆற்றல் ஆகியலவ வீணடிக்கப்ேட்டது.
இயங்கு ளம்(platform)

சமன்சோருள் உருவாக்க சூழ்நிலை

கணினி சமாழி

இந் நிலையில் இலணயத் ச ாழில்நுட்ேங்களான செச் டி எம் எல் 5 சி.எஸ்.எஸ்3
ைாவாஸ்கிாிப்ட் ஆகிய ச ாழில் நுட்ேங்கள் லகயடக்கக் குறுஞ்சசயலிகள் அலமப்ே ில் மிக முக்கியப்
ேங்கு வகிக்கின்றன.லள ேயன்ேடுத் ி இலணயத் ளங்கபள ஒரு குறுஞ்சசயலிகளாகச் சசயல் ேட
ஆரம்ேித் ன.

ஒரு குறுஞ்சசயலி இலணயத்ச ாழில்நுட்ேங்கலளக் சகாண்டு சிறப்ோக சசயல்ேட
பவண்டும் என்றாை அ ற்கு என்சனன்ன ப லவ என்ேல கீபழ உள்ள ேடம் காட்டுகிறது.

ேயனாளிகள் ோர்க்க பவண்டிய ேடங்கள் , உலரகள் மற்றும் ேை ஊடகங்கள் ச ாியும்
வி ம், . ேயனாளிகள் உள்ளிடும் விவரங்களும் விண்ணப்ே ேடிவங்களும் அலமயும் வி ம்
லகயடக்க கணினியின் புலகப்ேடக்கருவி,ஒலி உள்வாங்கி,புவி இருப்ேிடக் குறிப்புக்குறி
(geolocation) ஆகியவற்றிலிருந்து விவரங்கலள சேறும் வலக, ேயனாளிகளின் சசாந்
விவரங்கலள அறிந்து அவற்லற பசமித்து லவக்கும் முலற கணினி கட்டலமப்பு, ச ாலைத்
ச ாடர்பு, லகயடக்க கருவியின் சசயல் ிறன், அல பமம்ேடுத்தும் வலக என்று ேை
ோிணாமங்கலள இந் இலணய ச ாழில் நுட்ேங்கள் சசய்ய உ வுகின்றச ன்று உைக இலணய
ளங்களின் கூட்டலமப்பு கூறுகிறது. பமக கணினி ேயன்ோட்டிலும் குறுஞ்சசயலிகலளப் ேயன்
ேடுத் இலணயத் ச ாழில் நுட்ேங்கள் உ வுகின்றன.
செச் டி எம் எல் 5 இன்று உைக இலணய ளங்களின் கூட்டலமப்ேினால்
ோிந்துலரக்கப்ேடும் ஒரு முக்கியமான இலணயப் ேக்க ச ாழில் நுட்ேமாகும். இது ேைவலககளில்
குறுஞ்சசயலிகள் அலமப்ே ில் உ வுகிறது.இலணய நியமன்ங்களுக்கு ஏற்ற வலகயில்
குறுனிசசயலிகலள அலமக்கும் போது அது மக்கலள அலடய எளி ாகிறது.இ னால் எல்ைாக்
லகயடக்க கருவிகளிலும் ேயனாளிகள் ஒபர மா ிாியான அனுேவத்ல ப் சேற முடிகிறது.
ஒவ்சவாரு லகக்கணின்கள், சாமர்த் ிய அலை பேசிகளுக்கு இலடயில் உள்ள பவறு ோட்லட
விலரவாகவும் பவகமாகவும் கர்த்ச றிய செச் டி எம் எல் 5 உ வுகிறது.<!doctype html> என்ற
எளி ான அறிவிப்பு எல்ைா லகயடக்க உைாவிகளிலும் குறிஞ்சசயலிகள் ேிரச்சலனயின்றி
பவலை சசய்ய உ வுகிறது எந் எழுத்துருவின் உ வியில்ைாமல் ஒருங்குறிலய எழுத்து என்ற
குறிப்பு மட்டும் ஒன்லறக் சகாண்டு மிழில் எளி ாக எழு ைாம்..<audio><video> என்ற இரு
இலழகளும் ஒலி காசணாளி ஊடகங்கலள எல்ைாக் கருவிகளிலும் எந்
லடயின்றி காட்ட
உ வுகிறது. லகயடக்க்க் கருவிகளில் உள்ள ஊடகங்கலளப் ே ிவு சசய்யும் வச ிகளான
புலகப்ேடம் ேிடித் ல் ஒலி ஒளிலய ே ிவு சசய் ல் ஆகியவற்லற லகயடக்க உைாவிகளில்

பசர்க்கும் ஆராய்ச்சிகள் உைக இலணய ளங்களின் கூட்டலமப்ேினால் நடத் ப்ேட்டு
வருகின்றன. அது மட்டுமல்ை லகயடக்க கருவிகளின் நுண்ணிய விவரங்களின் களஞ்சியத்ல
ேற்றிய ஆராய்ச்சியும் நடந்து வருகிறது.
<canvas> என்ற இலழ லகயடக்க்க் கருவிகலளப் ேயன் ேடுத் ி ேடங்கலள வலரயவும்
புலகப்ேடங்கலள மாற்றி அலமக்கவும் உ வுகிறது. இது குழந்ல விலளயாட்டுக்கள்
யாாிக்கவும் ேயன் ேடுத் ப் ேடுகிறது.<svg> என்ற இலழ சகாண்டு ேயன்ேடுத் ப்ேடும் ஆய
கணி முலறயில் வலரந் ேடங்கள் லகயடக்க கருவிகளின் ிலர அளவிற்கு ஏற்றேடி சாியாக
மாறிக் சகாள்கிறது.
லகயடக்க கருவிகளின் மிக முக்கியமான ப லவ ேயனாளர்களிடமிருந்து விவரங்கலள
பசகாிக்கும் விண்ணப்ே ேடிவங்கள் ஆகும் பமசக் கணினிகளில் விண்ணப்ேட ேடிவம்
சசம்லமயாக சசயல் ேடுவ ற்கு இலணய ோிமாற்றகத் ிற்கு விவரங்கள் சசல்ை பவண்டிய
அவசியம் இருந்த்து

ற்போது செச் டி எம் எல் 5 விண்ணப்ே வடிவ இலழகள் எளி ாக

லகயடக்க கருவிகபள மு ல் கட்ட பசா லனலயச்சசய்து முடிக்க உ வுகின்றன. <input> required
என்ற ேண்பு எந் வி மான அ ிகப் ேடியான வி ிகள் இல்ைாமல் ேயனாளிகள் ங்கள்
விவரங்கலள சகாடுத்துள்ளனரா என்று ோிபசா ித்து ச ாிவித்து விடுகிறது. <input type="email"
pattern="[^ @]*@[^ @]*" value=""> என்ற சிறு குறிப்பு ேயனாளிகள் மின்ன்ஞ்சலை சாியாக இட்டு
இருக்கின்றனரா என்று சாி ோர்க்கிறது. Place holder என்ற ேண்பு என்ன மா ிாி விவரம்
எ ிர்ோர்க்கப் ேடுகிறது என்ற விவரத்ல சுருக்கமாகத் ச ாிவிக்க உ வுகிறது.செச் டி எம் எல் 5
ச ாழில் நுட்ேத்ல ேயன் ேடுத் ி எழுதும் போது குறுஞ்சசயலிகள் ேயனாளிகளின் பவகத் ிற்கும்
அவசரத் ிற்கும் ஏற்றேடி சசயல் ேடும்.

சி.எஸ்.எஸ் 3 இன்னுசமாரு முக்கியமான இலணய ச ாழில் நுட்ேம் லகயடக்க
கணினிகளில் குறுஞ்சசயலிகள் உருவாக்க உ வுகிறது சி.எஸ்.எஸ் 3 சகாண்டு
குறிஞ்சசயலிகலள லகயடக்க கருவிகளுக்சகன்று ேிரத்ஹ்டிபயகமாக உருவாக்கப்
ேட்டலவகளாக அைங்காித்துக் சகாள்ளைாம்.மிக முக்கியமாக சி.எஸ்.எஸ் 3ல் உள்ள ஊடகத்ல

ேற்றிய விவரங்கள் (CSS Media Queries) லகயடக்க கணினியின் வடிவலமப்ேின் அளவுக்கு ஏற்ற
ேடி குறுஞ்சசயலியின் அளலவ மாற்றிப் ேயனாளிகளுக்குக் காட்டும். சி.எஸ்.எஸ் 3ல் அளவு
முலறகலள ச விகி மாகபவா em என்று அலழக்கப் ேடும் எழுத்துருக்களின் அளலவக்
சகாண்படா அலமக்கும் போது எல்ைா லகயடக்க கருவிகளிலும் சாமர்த் ிய அலைபேசிகளிலும்
ேக்கங்களூம் ேடங்களும் எழுத்துருக்களும் ானாகபவ மாறிக் சகாள்ளும் சி.எஸ்.எஸ் 3ன் நிலை
மாற்றும் ன்லம((Transitions)உருமாறும் ன்லம(transform) மூைமாக சிறு சிறு
அலசவுகலள(animation) குறுஞ்சசயலிகளுக்குள் உருவாக்கைாம். இருோிமாண முப்ோிமாண(2D
and 3D) அலசவுகளும் இ ில் அடங்கும். ற்போது நாம் ேயன் ேடுத் ி வரும் True Type , Open
Type இலணய எழுத்துருக்கள் என்னும் WOFF என்ற எழுத்துரு பகாப்பு வடிவமாக எளி ில்
மாற்றி நாம் மிழ் சமாழியில் ற்போது உள்ள அச்சுப்ேிர ி எழுத்துருக்கலள இலணய
எழுத்துருக்களாக மாற்றி இலணயத் ில் ேயன் ேடுத் ைாம். @font-face என்ற அறிவிப்லேப்
ேயன் ேடுத் ி நம்முலடய எழுத்துருக்கலள எளி ாக லகயடக்க கருவிகளில் இலணக்க இயலும்.
ைாவாஸ்கிாிப்ட் என்னும் நிரைர் சமாழி மூைம் ேயனாளீகளிம் லகயடக்க கணினிலயயும்
எளி ாகப் பேச லவக்க முடியும் இவ்வாறு பேச லவக்கும் சமன் ஒருங்கு இயக்கத் ிட்டச்
சசயைாக்க இலடமுகப்புக்க்கள் (application programming interface )அலனத்தும் இந் த்
ச ாழில்நுட்ேத்ல ச் சார்ந்து உள்ளன
முக்கியமாக ேைவி மான விவரங்கலள பசமித்து லவப்ே ில் ைாவாஸ்கிாிப்ட் முக்கியப்
ேங்கு வகிக்கிறது. லகயடக்க கருவிகள் ங்களுக்குள்பளபசமிக்கும் விவரங்களாகட்டும், கணினி
ோிமாற்றகத் ில் பசமிக்கபவண்டிய விவரங்களாகட்டும் அலனத்தும் எளிலமயான
ைாவாஸ்கிாிப்ட் சகாண்டு அலமக்க முடியும். அடுத்த் ாக இலணயத் ச ாடர்பு இல்ைா
நிலையிலும் இலணய உைாவிகள் சாியாக பவலை சசய்ய பவண்டிய விவரங்கலளச் பசமிப்ேதும்
ைாவாஸ்கிாிப்ட்டின் பவலை ான்.
குறுஞ்சசயலிகளில் முக்கியமான இட த்ல ப் ேிடித் ிருப்ேது விலளயாட்டுக்கள். அவற்லற
செ.டி.எம்.எல் 5 இன்<canvas> இலழலயப் ேயன் ேடுத் ி ேை வலரயும் சமன் ஒருங்கு இயக்கத்
ிட்டச் சசயைாக்க இலடமுகப்புக்க்கலள ைாவஸ்கிாிப்ட் மூைம் எளி ாகவும் விலரவாகவும்
அலமக்க முடியும். ைாவாஸ்கிாிப்ட் அலடப்ேலடயில் எழு ப்ேடும் சமன் ஒருங்கு இயக்கத் ிட்டச்
சசயைாக்க இலடமுகப்புக்க்கலளப் ேயன் ேடுத்துவ ால் ேயனாளிகள் சசருகிகலள ளவிறக்கம்
சசய்ய பவண்டிய ப லவ இல்லை. உடன்நிகழ் ிட்டச் சசயைாக்க முலறகலளகலளயும் (Multithreaded or concurrent programming) ைாவாஸ்கிாிப்ட் மூைம் அலடய முடியும். அ னால்
லககணினிகள் பவகமாக பவலை சசய்ய முடியும். பகாப்புக்கலளப் ேடிப்ே ற்கும் பகாப்புக்கலள
எழுதுவ ற்கும் அவற்லற ேிாித்து வலரமுலற ேடுத்துவ ற்கும் ைாவாஸ்கிாிப்ட் சகாண்டு
யாாிக்கப்ேடும் சமன் ஒருங்கு இயக்கத் ிட்டச் சசயைாக்க இலடமுகப்புக்க்கலள உருவாக
முடியும்.
ேயனாளிகள் ேயன் ேடுத்தும் நாள் காட்டி விைாசப்புத் கம் ஆகியவற்றில் உள்ள
விவரங்கலள குறுஞ்சசயலிகள் சேறுவ ற்கும் ைாவாஸ்கிாிப்ட் வழி சசய்கிறது. புவி இருப்ேிடக்

குறிப்புக்குறிகளின் சமன் ஒருங்கு இயக்கத் ிட்டச் சசயைாக்க இலடமுகப்புக்க்கௐ லகயடக்க
கணினிகளின் இருப்ேிட த்ல த் துல்லியமாக அறிந்து ேயனாளிகளின் ப லவலய இட்த் ிற்கு
ஏற்றேடி பூர்த் ி சசய்ய உ வுகிறது.லகயடக்க கணினிகள் முக்கியமாகப் ேயன் ேடுத் ப்ேடுவது
ச ாடபு சகாள்வ ற்காகத் ான். ேயனாளிகள் ஒருவலர ஒருவர் குறுஞ்சசய் ிகள் ஊடகச்
சசய் ிகள் மூைம் ச ாடர்பு சகாள்கின்றனர். அ ற்கு உ வுவது செச்.டி.எல்ல்லின் இலணய
சசய் ி முலறகள். CreateJS Suite ஒரு செ.டிஎசமல் அடிப்ேலடயில் அலமந் ஊடாடும்
ிறவூற்று ைாவாஸ்கிாிப்ட் கட்டலமப்பு. இ னுளிருக்கும் EaselJS ேைவி மான ேடங்கள்
வலரயும் வலக எளி ாகப்ப்ட்டுள்ளது<canvas> இலழயின் அடிப்ேலடயில் அலமந்து
இருந் ாலும் flash ச ாழில் நுட்ேத்ல ப் போை அலமந்து நிரைர்களுக்கு உ வியாக
இருக்கிறது.இ ில் இருக்கும் TweenJS EaselJSஓடு இலணந்து அலசவூட்டங்கலள அலமக்க
உ வுகிறது. செ.டிஎம் எல் 5ல் உள்ள ஒலிக்கான<audio> இலழ விலளயாட்டுக்களுக்பகா
ேயனாளிகளுடன் ஊடாடுவ ற்பகா சாியாக உ வுவ ில்லை. இந் க் குலறலயப் போக்க
நிரைர்கள் SoundJS என்ற கட்டலமப்லேப் ேயன் ேடுத்துகின்றனர். PreloadJS ேடங்கள் ஒலிகள்
ஆகியலவ லகயடக்க கணிகளில் ஏற்ற உ வுகிறது.
ைாவாஸ்கிாிப்ட் விர அசைக்ஸ் லம ான் எக்ஸ்.எம்.எல் ஆகிய ச ாழில் நுட்ேங்களும்
குறுஞ்சசயலிகள் அலமக்க உ வியாய் அலமகின்றன.
குறுஞ்சசயலிகலின் விநிபயாகம் என்ேது குறுன்சசயலிகள் எழுதுபவாாின்
ஒவ்பவாருவாின்கவனமும் இருக்க பவண்டும், ஒவ்சவாரு இயங்கு ளத் ிற்கும் ஏற்றேடி அந் ந்
நிறுவன்ங்களில் நிரைர்கள் ே ிவு சசய்ய பவண்டும். அந் ந் லகயடக்க கணினிகளுக்கு ஏற்றார்
ப்சோல் குறுஞ்சசயலிகலள அலமக்க உ வுவது Jquerry Mobile என்ற ைாவாஸ்கிாிப்ட்
கட்டலமம்ப்பு. phone gap என்ற ைாவாஸ்கிாிப்ட் கட்டலமப்பு இலணயத் ச ாழில்
நுட்ேங்கங்கலளக் சகாண்டு அலமந் ஒரு குண்ஜ்சசயலிலய ஆப்ேிள் ஆண்ட்ராய்டு விண்படாஸ்
ேிளாக்சேர்ாி இயங்க ளத் ிற்காக விலரவாக மாற்றி விடுகிறது. பமபை சசான்ன இரு
கட்டலமம்ப்பும் ஒரு ிறவூற்றுக் கட்டலமம்ப்பு என்ேது முக்கியம்

முடிவுலரயாக சசால்ை பவண்டியது லகயடக்க கருவிகள் இன்று மனி னுக்கு ஒரு
இன்றியலமயாத்து. இலணயத் ின் வளர்ச்சியால் இலணய உைாவிகபள சமன்சோருட்களாக
ேயன் ேடுத் ப்ேடுகின்றன. இந் நிலையில் இலணயத் ச ாழில் நுட்ேங்கபள இன்லறய
சூழ்நிலையில் குறுஞ்சசயலிகள் யாாிக்க ஏதுவானது. ேல்பவறு லகயடக்க கணினிகளில் உள்ள
பவறுப்ோலட இலவ எளி ில் ாண்ட உத்வுகின்றன என்ே ால் இலவபய ஒரு சோது
நியமனமாக எ ிர்காைத் ில் அலமயும் இலணயத் ச ாழில் நுட்ேங்கலளப் ேற்றிய அறிவு மட்டும்
இருந் ால் போது, அவற்றிர்கு என்றுத் னியாை விலையுயர்ந் சமன்சோருட்கலள வாங்க
பவண்டிய ில்லை. இ னால் இந் வளரும் ச ாழில் நுட்ேங்கள் மிழில் குறுஞ்சசயலிகலள
சிக்கனமாக அலமத்து வியாோர அளவில் மிழால் சவற்றி அலடயைாம்.

