நம் வாழ்வவ மாற்றி அவமத்து வரும்
தகவல்ததாடர்புச் சாதனங்கள்
கண்ணிமைக்கும் நேரத்திற்குள் நேகைாக ைாறி ேரும் இவ்வுலகம் விஞ்ஞான
முன்நனற்றங்கமைக் காண்கிறது. நைலும் புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளும் ந ான்றுகின்றன.
இவ்ோறு விஞ்ஞான ேைர்ச்சியின் மூலம் விரிந்து ேரும் உலமக ஒருங்கிமைப்பது கேல்
த ாடர்புச் சா னங்கநையாகும். இவ்ோறு ைனி ோழ்க்மகயில் ஆதிக்கம் தபற்ற கேல்
த ாடர்பு
சா னங்கள்
ேைது
ைாைேர்களுமடய
ோழ்க்மகயிலும்
ஆதிக்கம்
தசலுத்துகின்றன என்று கூறினால் அது மிமகயாகாது.
கேல் த ாடர்பு சா னங்கைாக கணினி, ோதனாலி, த ாமலக்காட்சி,
மகத ாமலநபசி நபான்றேற்மறச் சில உ ாரைங்கைாக எடுத்துக் கூறலாம். இது
நபான்ற சா னங்கள் இன்மறய ைாைேர்களின் ோழ்க்மகயில் முக்கியப் பங்கு ேகிக்கின்றன.
உ ாரைத்திற்கு, இன்மறய ைாைேர்களிடம் அதிக பிரபலம் அமடந்துேரும் ஒரு கேல்
த ாடர்பு சா னம் எது என்று நகட்டால், அது மகத ாமலநபசிநய ஆகும். எங்குத்
திரும்பினாலும் த ாமலநபசியும் மகயுைாகத் ான் ைாைேர்கள் காட்சியளிக்கின்றனர். அது
ைட்டுைல்லாைல், மகயடக்கத் த ாமலநபசிகளின் ேழிநய குறிப்பிட்ட இமையப்
பக்கங்களுக்கும் தசன்று ந மேயான கேல்கமைச் நசரித்துக் தகாள்கின்றனர்.
அது ைட்டுமில்லாைல், ோதனாலி, த ாமலக்காட்சி நபான்ற
கேல் த ாடர்பு
சா னங்களும் ைாைேர்கள் ோழ்க்மகயில் ஆதிக்கம் தசலுத்துகின்றன. இன்மறய ைாைேத்
மலமுமறயினர்,
த ாமலக்காட்சி,
ோதனாலி
ஆகியேற்மற
அதிகம்
பயன்படுத்துகிறார்கள். அேற்றின் மூலம் சுற்றுப் புறத்திலும் உலகில் ேடப்பமே பற்றியும்
அறிய ஆேல் உள்ைேர்கைாக இருக்கிறார்கள். நைலும் ைாைேர்கள் கணினிகமையும்
அதிகம் ேம்பியுள்ைனர். ைாைேர்களுக்கு நேண்டிய பல கேல்கமை இமையத் ைங்கள்
ேல்குகின்றன. நைலும் இமைய ேசதியின் மூலம் ைாைேர்கள் ேண்பர்கள் ைற்றும்
உறவினர்களுடன் உமரயாடுகின்றனர்; மின்னஞ்சல்களும் அனுப்புகின்றனர்.
இவ்ோறு மிகப் தபரிய அைவில்
கேல் த ாடர்புச் சா னங்கள் ைாைேர்கள்
ோழ்க்மகயில் ஆதிக்கம் தசலுத்துே ற்குச் சில காரைங்கள் உண்டு. இவ்ோதிக்கத்திற்கு
மு ல் காரைம்,
கேல் த ாடர்புச் சா னங்கள் அழிவில்லாச் தசல்ேைான கல்விக்கு
உ வுகின்றன. அமே இன்மறய ேவீன உலகில், ோழ்க்மகயின் தபரும்பாலான பகுதிகமை
விட்டு
மேக்கவில்மல.
இன்மறய
ைாைேர்கள்
ங்கைது
பாடங்களுக்காகவும்
ஒப்பமடப்புகளுக்காகவும்
கேல் நசகரிக்க,
கேல் த ாடர்பு சா னங்கமை ோட
நேண்டியுள்ைது. உ ாரைத்திற்கு இமையத் ைங்களில்
கேல்கள் ோடி, கணினியின்
உ விநயாடு பாடங்கமைச் தசய்கின்றனர்.
தபாழுதுநபாக்கிற்கும்
ைாைேர்கள்
கேல்
த ாடர்பு
சா னங்கமைப்
பயன்படுத்துகிறார்கள். மூன்றாே ாக, ைாைேர்கள் ங்களுமடய சுய ேைர்ச்சிக்காகவும்
கேல் த ாடர்புச் சா னங்கமை ோடுகிறார்கள். த ாமலக்காட்சிப் பார்க்கும் ைாைேர்கள்

அவ்ேப்நபாதுள்ை உலக ேடப்புகமை அறிகின்றனர். இ ன் மூலம் அேர்களின் தபாது அறிவு
ேைர்கிறது. ாங்கள் ோழ்வில் முன்நனறுே ற்குப் பயன் ரக்கூடிய பல்நேறு
கேல்கமைப்
தபறுே ற்கும் ைாைேர்கள் கேல் த ாடர்புச் சா னங்கமை ோடுகின்றார்கள்.
இறுதியாக, காலத்திற்கு ஏற்ப ைாறவும் ைாைேர்கள் அதிகைாக கேல் த ாடர்பு
சா னங்கமைப் பயன்படுத்துகின்றனர். அவ்ோறு, அறிமே ேைர்த்துக் தகாள்ைாைல்,
காலத்திற்கு ஏற்ப ைாறாவிட்டால், பின் ங்கிவிடுே ற்கு ோய்ப்புகள் அதிகம் உள்ைன.
ஆகநே,
முன்நனற்றத்தின்
அமடயாைைாகத்
கேல்
த ாடர்பு
சா னங்கள்
விைங்குகின்றன.
நைற்கூறிய காரைங்கைாநலநய
கேல் த ாடர்பு சா னங்கள் ைாைேர்கள்
ோழ்க்மகயில் ஆதிக்கம் தசலுத்துகின்றன என்று கூறுேது மிமகயாகாது. நைலும்,
காலத்திற்கு ஏற்ப ைாறி, அறிவுள்ை ைக்கைாகத் திகழ்ேது முக்கியம் என்ப ற்கு இன்மறய
ைாைேர்கநை ேல்ல உ ாரைம்.
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