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வணக்கம. 

'கணியம' இதழ் மூலம உங்ககைள மீணடும சந்தியப்பதியல் ெபருமெகிழ்ச்சி 
அைடகிோறொம. 

வொசகர்களின்ப விருப்பததியன்ப படி, . .www kaniyam com தளததல் 
கட்டுைரகைள ெவளியிடத ெதொடங்ககி விட்ோடொம.
வைலதளதைத ோமெலும ெசழுைமெப்படுதத உங்ககள் கருததகைள 
வரோவற்கிோறொம.  Wordpress ல் இயங்ககும நமெத தளததியற்கு 
ோதைவயொனே , ,  plugin theme widget பற்றிய உங்ககள் கருததகைள 

@ .editor kaniyam com க்கு அனப்புங்ககள். 

கட்டுைரகைள எழுதம நணபர்களுக்கு நன்பறிகள். உங்ககள் அைனேவரின்ப 
உைழைப்ோப 'கணியம' இதைழை வளரச் ெசய்கிறத. ெதொடர்க உங்ககள் 
ோசைவ.

வொசகர்கள் அைனேவருக்கும ஒரு ோவணடுோகொள். 'கணியம'  PDF
இதழ்கைள தரவிறக்கி உங்ககள் நணபர் அைனேவரிடமும பகிர்ந்த 
ெகொள்ளுங்ககள். தமிழ் அறிந்த அைனேவைரயும கட்டற்ற 
ெமென்பெபொருட்கள் ெசன்பறைடய உங்ககள் ோசைவயும ோதைவ.

'கணியம' ெதொடர்ந்த வளர, கட்டுைரகள், படங்ககள், ஓவியங்ககள், புததக 
அறிமுகம, தணுக்குகள், நைகச்சுரைவகள் எனே உங்ககளத 
பைடப்புகைளயும @ .editor kaniyam com என்பற மின்பனேஞ்சல் 
முகவரிக்கு  அனப்பலொம. 

         நன்பறி.

      ஸ்ரீன
      ஆசிரியர், 
         கணியம

       @ .tshrinivasan gmail com
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 – Calibre மின்ப புததக நிர்வொகம

 -   , Calibre E book Management உங்ககள் மின்ப புததங்ககங்ககைள( - ) e book நிர்வொகம ெசய்ய 
சிறந்த "நூலக -ெமென்பெபொருள்' இத. என்ப பொர்ைவயில், சிறந்த மெற்றும எளிதொக ோமெலொணைமெ 
ெசய்ய உதவும ெமென்பெபொருள். இத கிட்டததட்ட எந்த வடிவம ெகொணட புததகங்ககைளயும 
வொசிக்கும தியறன்ப பைடததத.  ஓர் நல்ல விஷயம என்பனேெவன்பறொல் இந்த சொப்ட்ோவர் உடன்ப 
ஒரு ெவப்சர்வர்( )webserver  உள்ளத, இதமூலம நீங்ககள் உங்ககள் நூலகதைத மெற்றவருக்கு 
ெநட்ெவொர்க்கில்( )network  உங்ககள் ோசகரிப்ைப பகிர்ந்த ெகொள்ள அனமெதியக்கிறத.

 –Calibre  இைணய புததக  நிர்வொகம ெமென்பெபொருைள நிறுவ(  )to Install , பின்பவரும 
கட்டைளைய பின்பபற்றவும.

  -  "  2; sudo python c import urllib
 2. (' :// . - . / _ '). (); ()"exec urllib urlopen http status calibre ebook com linux installer read main

உபுணடு/ெடபியொன்ப - இல் 
 -   sudo apt get install calibre

ஃபெபோடொரொ - இல்,
yum install calibre

OS பயன்பபொடுகள் ெமெனவிலிருந்த(  )start menu  அல்லத ரன்ப-கட்டைள( ) run உைரயொடல் ெபட்டியிலிருந்த  calibre  என்பறு type ெசய்த 
ெமென்பெபொருைள தவங்ககலொம. 

http://www.kaniyam.com
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Calibre முக்கிய சொளரததியல் உள்ள அைமெப்புகள்,
1) முதன்பைமெ கருவிப்பட்ைட பகுதிய –  Main Menu

http://www.kaniyam.com



கணியம பக்கம | 6 

2) இடத பக்கம உள்ள பிரிவு பகுப்பு பகுதிய –    left catagory panel

3) ைமெயததியல் புததகததியன்ப வொசிப்பு பகுதிய –   book list panel

4) வலத பக்கம உள்ள புததகததியன்ப அட்ைட முன்போனேொட்ட பகுதிய – 
 preview panel

அைனேதத முதன்பைமெ ெசயல்பொடுகள் என்பபத  இ-புக் 
ோசர்ப்பதற்கு( ), addiing  இ-புக் தகவல்கைள தியருதத(  ), meta edit
மெற்றும இ-புக் மெொற்றம ெசய்ய( ) convert உதவும. நீங்ககள் புததகததியல் 
ோடக்( )tag  மெற்றும உங்ககள் தைலப்பு( ), titile பிற விவரங்ககைள 
ோசர்க்கலொம. ோமெலும நீங்ககள் ோதட( )search  மெற்றும 
வரிைசப்படுததவதன்ப( ) short மூலம இதைனே எளிைமெயொக 
ைகயொளலொம.

உள்ளடக்க சர்வர்:
நொம எந்த கணின அல்லத ஐோபொன்ப, Android  ெமெொைபல் ோபொன்பற 
சொதனேங்ககளிலும புததகங்ககைள படிக்க முடியும, எனேோவ நீங்ககள் உங்ககள் 
ெநட்ெவொர்க்கில் உங்ககள் நூலகதைத பகிர்ந்த(  ) network sharing
ெகொள்ள ோவணடும. அதற்கு 

1) முக்கிய கருவிப்பட்டியில், "பகிர்ந்த / இைண" (  / ) connet share
என்பற ெபொததொைனே அழுததவும.

http://www.kaniyam.com
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2) "உள்ளடக்கம ோசைவயகதைத தவக்க" (   ) start content server
ோதர்ந்ெதடுக்கவும.     

ஒரு சில நிமிடங்ககள் கொததியருக்கவும, மெற்றும பட்டனன்ப ோமெல் மூன்பறு நீல 
நிற பல்பு பச்ைச நிறமெொக மெொறிவிடும, இந்த வழியொக உங்ககள் சர்வர் 

இயங்ககும.  

நொம இப்ோபொத URL ://< >:8080/http hostname  வழியொக நூலகதைத 
அணுக முடியும.நொன்ப கூட இப்ெபொத என்ப ஐோபொன்ப மூலம என்ப 
நூலகதைத அணுகவும முடியும. 

http://www.kaniyam.com
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இப்ோபொத நீங்ககள் ெநட்ெவொர்க்கில் உங்ககள் முழு நூலகம அணுக 
முடியும! இத சூப்பர் இல்ைல?

ோமெலும, இத, பிற மின்பனூல் வடிவங்ககளொனே, ,  mobi ebub க்கு மெொற்ற 
உதவுகிறத.

 

லட்சுரமிசந்தியரகொந்த, கடந்த 6 ஆணடுகளொக    -linux admin ஆக 
பணியொற்றி வருகிோறன்ப. இப்ோபொத , Autodesk Singapore  -ல் 
பணியொற்றி ெகொணடும மெற்றும நணபர்களுடன்ப ோசர்ந்த ெசன்பைனேயில் 

   , . SystimaNX IT Solutions Pvt Ltd என்பற நிறுவனேததியன்ப தைலைமெ 
நிர்வொகியொகவும  உள்ோளன்ப. 2003 -ம ஆணடு முதல் லினேக்ஸ்,  FOSS
மீத ெகொணட அன்பபொல் ஒரு கணின நிறுவனேம அைமெதத, விருமபுமபடி 
ோவைல ெசய்யோவணடும என்பற கனேைவ கடந்த 4 ஆணடுகளொக 
நிஜமெொக்கி உைழைததக்ெகொணடு உள்ோளன்ப. ஓய்வுோநரங்ககளில்  தகவல் 
ெதொழில்நுட்பம, தமிழ் புததகம, புைகப்படம எடுததல், சுரைவயொக 
சைமெப்பத,  கொல்பந்த  பொர்ப்பத , வைல பதியவுகள் என்பறு ெபொழுத 
ோபொக்கிெகொணடு உள்ோளன்ப.

வைல பதியவு  : http://opennetguru.com 
மின்பஅஞ்சல்  : malan.in@gmail.com

http://www.kaniyam.com
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ெபெடொரொ 16-ல்  தமிழில் எவ்வொறு  சுரலபமெொக  
 typing ெசய்வத?

நமமில் ெபருமபொலொனே மெக்கள் தமிழில் குன/லினேக்ஸ் பற்றி  tutorial
கட்டுைரகள் எழுத ஆர்வம இருந்தம, தமிழ்  typing ெதரியொத 
கொரணததியனேொல், எழுதொமெல் விட்டு விடுகின்பறனேர். ஏெனேனல் இன்பைறய 
இயந்தியர கொல கட்டததியல், தியனேமும 1 மெணி ோநரம ெசலவிட்டு,  class
ெசன்பறு  தமிழ்  typing கற்றுக் ெகொள்வத என்பபத அைனேவரொலும 
இயலொத ஒன்பறு. வீட்டில் இருந்ோத கணிப்ெபொறி மூலம  typing கற்றுக் 
ெகொள்வதற்க்கு - Windows பல  applications உள்ளத. நமெத 
குன/லினேக்ஸிலும சில  application உள்ளனே. ஆனேொல் அத 
ோபொதமெொனேதொக இருக்குமெொ என்பறு ெதரிய வில்ைல. எனேோவ தொன்ப 
ெபருமபொலொனே மெக்கள் குன/லினேக்ஸில் "   " Input Select Method என்பற 
ஒரு -application ஐ ோதர்வு ெசய்கின்பறனேர். இதன்ப மூலம நொம தமிழில் 
மிக மிக  சுரலபமெொக  typing ெசய்யலொம. இந்த -application ல் 

99, , , ,  Tamil itrans phonetic inscript typewriter ோபொன்பற தமிழ் -layout
கள் உள்ள. இதன்ப மூலம நொம, நமெக்கு ோதைவயொனே   -key board layout
ஐ ோதர்ந்ெதடுததக் ெகொள்ளலொம.

இந்த -application ஐ  install ெசய்ய -Terminal லில் " " root பயனேொரொக 
உள்நுைழைந்த பின்ப வரும கட்டைளைய  ெசயல் படுததவும.

$   -   -  -yum install ibus pinyin ibus ibus gtk ibus qt

 " "-ibus ைய  install ெசய்த பின்ப, நொம   -input method selector ைய 
நமெக்கு ோதைவயொனே படி  config ெசய்ய ோவணடும.
பின்ப, ஒரு முைற      log out and log in ெசய்ய ோவணடும. 

   config ெசய்தல்: 

 --> -Appication Others க்கு ெசன்பறொல் நீங்ககள் "   Input Selector
"-Method ஐ பொர்க்கலொம. அைத  select ெசய்யவும. இப்ெபொத "  Input
 ” Selector Method என்பற -  pop up தியைர ோதொன்பறும. அதியல் உள்ள “  Use

( )Ibus recommended க்கு  ோநரொக உள்ள  -Preference ஐக் கிளிக் 
ெசய்யவும.
பின்ப  -Ibus Preference ல்   -Input method tab ல் உள்ள "   Show All

"-Methods ஐ 
க்ளிக் ெசய்யவும. 

http://www.kaniyam.com
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இப்ோபொத அங்ககு நீங்ககள் பல ெமெொழிகளின்ப  -Input method ஐ 
கொணலொம. 
அதியல் இருந்த " "-Tamil ஐ  ோதர்வு ெசய்ய ோவணடும. 

http://www.kaniyam.com
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அதியல் நீங்ககள் 7 விதமெொனே "தமிழ்   -keyboard input layout யிைனேக் 
கொணலொம. உதொரணமெொக  நொம இதியல் ோதர்வு ெசய்ய 
ோபொவத," " phonetoc என்பறு ைவததக் ெகொள்ோவொம.

பின்ப " " Add பட்டைனே அழுததவும.

இப்ோபொத நொம தமிழ்   -key board layout ஐ ோசர்தத விட்ோடொம. வலத 
ோமெற்பக்க மூைலயில், தற்ோபொத  நொம எந்த  -keyboard layout ல் 
இருக்கிோறொம என்பபதைனே பொர்க்க இயலும.
 

 -Ibus Preferance ல்  -General tab ல்   -Key board shortcuts யிைனே 
பொர்க்கலொம. இதியல் " , ,   -Toggle next privious input method களுக்கொனே 

'  -short cut யிைனே நம விருப்பப் படி ோதர்வு ெசய்த ெகொள்ளலொம". 

உதொரணமெொக, “ ”-phonetic ல் நொம நமெக்கு ெதரிந்த ஆங்ககில தமிழைொனே 
" " ammaa என்பறு ைடப் ெசய்தொல் அத "அமமெொ" என்பறும, " " sureesh
என்பறு ைடப் ெசய்தொல் அத "சுரோரஷ்" என்பறும மெொறி விடும. 

-phonetic  ல் சில எழுததக்களின்ப உதொரணங்ககள்  :  

அ -- a
ஆ --  ( ) aa or A
ன்ப --n
ண -- N
ம -- m
மெ --  ma
மெொ --  (maa அ) mA
ந் -- w

http://www.kaniyam.com
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சில வொர்தைதகளின்ப உதொரணங்ககள்  :  

அமமெொ -- ammaa
ோஜொல்னேொ ைப --  joolnaa pai
கணியம -- kaNiyam
லினேக்ஸ் --  linakS
அைத -- athai
அந்த --  awtha

இந்த முைறயில் நொம கவனக்க ோவணடிய ஒன்பறு நொம கொக்கொ என்பறு 
அைழைக்கும "ந"-ற்க்கு மெட்டும " " w என்பற எழுதத  match ெசய்யப் 
பட்டு இருக்கும. " , , , " b f g x என்பற  எழுததக்கு மெட்டும எதவும 
இல்ைல. மெற்ற படி அைனேததம, தமிழுக்கு உணடொனே ஆங்ககில 
ஏழுததக்கோள ஆகும. 

மெற்ற  -keyboard layout களின்ப அைமெப்புகள்:

:typewriter

இந்த    keyboard layout ஆனேத    -normal type writing machine லில் 
எவ்வொறு  type ெசய்வோதொ, அோத ோபொன்பறத ஆகும. இதன்ப மெொதியரி 
வடிவம கீழ் கொட்ட பட்டுள்ளத.

99:Tamil

 தமிழ்99-ல்  இலக்கண அடிப்பைடயில் தொன்ப  typing ெசய்ய ோவணடும. 

தமிங்ககிலததியல் த என்பறு எழுத  tha என்பறு மூன்பறு விைசகைள அழுதத 
ோவணடும. தமிழ்99 த என்பறு ஒரு விைச அழுததியனேொல் ோபொதம.

தமிழில் அ, க, ச, ப, வ என்பறு அகரங்ககள் அடிக்கடிப் பயன்பபடுவத 
வொடிக்ைக. தமிழ்99 ல் இவற்ைற ஒோர விைசயில் அழுததிய விடலொம. 
அடுதத அதியகம பயன்பபடும ெநடில் ஒலிகைளயும ஒோர விைசயில் 
அழுததலொம. தமிங்ககிலததியல் “ோதொ” என்பறு எழுத  “ ” thoo அல்லத “  th

 ” shift o என்பறு நொன்பகு விைசகள் ோதைவ. தமிழ்99 ல் த ஓ இரணடு 
விைசகளில் எழுதிய விட முடியும. எல்லொ ெநடில்களுக்கும இப்படிோய.

(உ-ம):
 த+உ =த 

க+அ=க, 
க+ஆ=கொ,
 க+இ=கி

http://www.kaniyam.com
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க+ஈம=கீ,
க+எ=ெெக, 
க+ஏ=ோெக, 
க+ஐ=ைெக, 
க+ஒ=ெெகொ,
 க+ஓ=ோெகொ, 
க+ஔ=ெெகௗ

ோமெலும தகவலுக்கு: 

:// 99. /http tamil org

:// . . /% 0% %8 % 0%http blog ravidreams net E AE F E AE
% 9% 0% %8 -% 0% % 4% 0% % % 0% % % 0%A E AF D E AE A E AE AE E AE BF E AE
% 4% 0% %8 99-% 0% % 5% 0% % % 0% %9B E AF D E AE B E AE BF E AE A
% 0% %88% 0% % % 0% %8 % 0% % % 0%E AF E AE AA E AF D E AE AA E AE
% 2% 0% %95% 0% %88% 0% %95% 0% %8 % 0%B E AE E AF E AE E AF D E AE
%95/

:// . . / 99/http blog ravidreams net tamil

:Inscript
இதன்ப மெொதியரி வடிவம கீழ் கொட்ட பட்டுள்ளத ோபொன்பறு இருக்கும.

உபுணடுவில்    install  ெசய்ய  :  

 -   - 17sudo apt get install ibus m n

இந்த   Ibus application மூலம நொம, நமெக்கு “தமிழ் ” typing
ெதரியவில்ைலோய என்பற ஏக்கதைத  நிவர்ததிய ெசய்த 
ெகொள்ளலொம.இைத பயன்பபடுததிய, குன/லினேக்ஸ் tutorial கைள தமிழில் 
எழுதிய அைனேதத மெக்களுக்கும பயன்பபடும படியொனே சூழ்நிைலைய 
எற்படுததிய ெகொடுக்குமெொறு அன்பபுடன்ப ோகட்டுக் ெகொள்கிோறன்ப. அடுதத 
மெொதம ோவறு ஒரு சிறப்பொனே  application உடன்ப உங்ககைள 
சந்தியக்கிோறன்ப.
                                                                                

த.சுரோரஷ்,   open source ஐ விருமபும ஒரு ெமென்பெபொருள் 
வல்லுநர். ஆமெொச்சுர இன்பபிரொசொப்ட் சர்வீஸஸ் எனம நிறுவனேததியல் 
பணி புரிகிறொர்.

மின்பனேஞ்சல் : 
@ .  jemenisuresh gmail com

வைல : :// 2 .http root linux com  

http://www.kaniyam.com

http://root2linux.com/
http://amachu.com/
http://blog.ravidreams.net/tamil99/
http://blog.ravidreams.net/%E0%AE%8F%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D99-%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95/
http://blog.ravidreams.net/%E0%AE%8F%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D99-%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95/
http://blog.ravidreams.net/%E0%AE%8F%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D99-%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95/
http://blog.ravidreams.net/%E0%AE%8F%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D99-%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95/
http://tamil99.org/
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 – Scribus பகுதிய 4

-Scribus ன்ப இந்த மெொத இதழில், ெவவ்ோவறொனே உைர, 
உருவப்படம மெற்றும வடிவங்ககளுக்கு  'நிறம ோசர்ததல்' எப்படி என்பபத 
பற்றி பொர்ப்ோபொம. 

ெசன்பற மெொத இதழில், பததியகைள அழைகுபடுதததல் அதொவத 
ெபொததொனன்ப ெசொடுக்கில் நீங்ககள் ஒோர விதமெொனே உரு( ), font நிறம 
மெற்றும அைமெப்புகள்( ) settings ெசய்தல் ோபொன்பறவற்ைற ஒவ்ெவொரு 
முைறயும குைறந்த ோவைலயில் ெசய்யலொம என்பறு பொர்தோதொம. இந்த 
மெொதம நிறங்ககைளப் பற்றி பொர்ப்ோபொம. இந்த ெமெனவும பததியகைள 
அழைகுபடுதததல் ோபொன்போற, ஆனேொல் இதைனே ெபட்டிகள்( ), boxes
வரிகள் மெற்றும பலவற்றுடன்ப பயன்பபடுததியப் பொர்ப்ோபொம. 

இததொன்ப கடந்த மெொத இதழில் பொர்தத 'பததியகைள அழைகுபடுதததல்'. 

இைத கற்பைனே ெசய்தெகொள்ளுங்ககள் : நீங்ககள் உங்ககள் பதியப்பின்ப 

50 வத பக்கததியல் இருக்கிறீர்கள். முதல் பக்கததியல் உள்ள ஒரு 
உருவப்படததியன்ப அோத நிறம மெற்றும அழைகிைனே ெகொணட அோத 
உருவப்படம உங்ககளுக்குத ோதைவ. உங்ககளொல் எளிதொக முதல் 
பக்கததியற்கு தொவ( ) jump முடியும. ஆனேொல், ஒரு 
நிறப்ெபட்டகதைத(  ) color palette ெபறுதல் அவ்வளவு எளிதல்ல. 
இதைனே -Scribus ன்ப நிறங்ககைள அைமெததல்(  )-Color Settings ல் நீங்ககள் 
ெசய்ய முடியும. 

முதலில் ெபயரிடப்பட்ட 
நிறததியைனே உருவொக்குோவொம. 

 ->  Edit Colors ெமென 
ோதர்விைனே ெசொடுக்கவும. 

  Scribus உருவொக்கியிருக்கிற 
அைனேதத  ஆவணததியற்கும 
ோதைவயொனே நிறங்ககளின்ப 
பட்டியைல இந்த உைரயொடல் 
ெபட்டியில் கொணலொம. 
உங்ககளுக்கு ோதைவெயனல் 
அைவயைனேதைதயும ைவததக் 
ெகொள்ளலொம. 

இதியல் எந்த நிறதைத 
பயன்பபடுததவத என்பபத 
 குழைப்பமெொக இருந்தொல், 
அைவயைனேதைதயும 
 நீக்கிக்ெகொள்ளலொம. ஆனேொல், 
தைலப்பு மெற்றும 
 உைரயில் அந்த நிறதைத 
பயன்பபடுததியயிருந்தொல் 
 என்பனேவொகும?. இைத 
நடக்கொமெல் தடுப்பதற்கு, 
   Remove Unused ெபொததொைனே ெசொடுக்கவும. 
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இப்ோபொத நமமுைடய ெபட்டகததியல் ஒரு புதியய நிறதைத 
உருவொக்குோவொம. இப்ோபொத ோதொன்பறும உைரயொடல் ெபட்டியில், 
உங்ககளுக்கு விருப்பமுைடய ெபயைர நிறததியற்கு ெகொடுக்கவும. இங்ககு 
நொம '  ' Photo Border என்பறு ெபயரிடுோவொம. அதன்ப கீழ்உள்ள ' ' CMYK
என்பபதைனே  RGB அல்லத   -Web Safe RGB க்கு மெொற்றவும. 
உங்ககளின்ப ஆவணதைத  -professional printer ல் 
பயன்பபடுததப்ோபொகிறீர்கள் எனல், (CMYK உருவப்படததியற்கும கூட) - 
ஐப் பயன்பபடுததங்ககள். 

இந்த ஆவணதைத -PDF ஆக பயன்பபடுததவதொல் -RGB ையத 
ோதர்வுெசய்த ெகொள்ோவொம. உச்சியின்ப வலதபக்கததியல் உள்ள 
 கீழிறங்ககு ெமெனவில் ஏற்கனேோவ உருவொக்கப்பட்ட ெபட்டகங்ககளின்ப 
 பட்டியைலப் பயன்பபடுததியக் ெகொள்ளலொம. இங்ககு நொம 
தனப்பட்ட( ) custom ெபட்டகதைதப் பயன்பபடுததோவொம. 

தியைரயின்ப  வலதபுறததியல் வொனேவில் 
 ோதொற்றம ெகொணடுள்ள ெபட்டியிலிருந்த ஒரு 
 நிறதைத ோதர்வுெசய்த -OK ஐ ெசொடுக்கவும. 
 இப்ோபொத நமமுைடய தனப்பட்ட நிறதைத 
 பட்டியலில் கொணலொம. ஆவணப்பதியப்பிற்கு 
 தியருமபிச்ெசல்ல -OK ஐ ெசொடுக்கவும. நிைனேவில் 
 ெகொள்க, பததியகைள அழைகுபடுதததல் ோபொல: நொம 
 ஒரு நிறதைத மெொற்றினேொல், நம ஆவணததியல் 
 பயன்பபடுததியயுள்ள அைனேததம இந்த புதியய 
 மெதியப்பிற்கு மெொறிவிடும. உருவப்படதைதச் சுரற்றி 
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 ஒரு எல்ைலக்ோகொடு வைரய, உருவப்படதைதத 
 ோதர்ந்ெதடுதத  Properties தியைரயில் உள்ள 
  Colors என்பற தட்ைடைய பொர்க்கவும. 

இதியல் இரு பணிக்குறிகைளக் கொணலொம. இதன்ப வலதபுறததியல் உள்ளத 
' ' Fill ெபொததொனேொகும. இததொன்ப வடிவங்ககளுக்கு நிறமிட ோதைவயொனே 
ஒன்பறொகும. இத உருவப்படதைதத தவிர்தத மெற்ற வடிவங்ககளினள் 
(ெசவ்வகம, வட்டம ோபொன்பறைவகளுக்கு) நிறோமெற்ற உதவுகிறத. அதன்ப 
கீோழை நிறததியன்ப பட்டியலும மெற்றும அத எந்த விதததியல் நிறமிடப்பட 
ோவணடும என்பபத கீழைறங்ககு பட்டியலில்( ) Dropdownlist கொணலொம. 

இடத பணிக்குறி வரிகைள நிறமிட(  ) Line Colors பயன்பபடுகிறத. 
இப்ோபொத   Photo Border நிறதைத ோதர்ந்ெதடுததொல் அத 
உருவப்படததியல் பிரதியபலிக்கும. இதன்ப எல்ைலக்ோகொட்டின்ப தடிமெைனே 
அதியகரிக்க  Line தட்ைடைய( ) tab ோதர்ந்ெதடுதத, அதியல் வரியின்ப 
வைக(   ), Type of Line அகலம(  ) Line Width ோபொன்பறவற்ைற 
அைமெக்கலொம. வரியின்ப அகலதைத மெொற்றினேொல் அதன்ப தடிமெைனே 
அதியகரிக்கச்ெசய்யலொம. அோதோபொல் வரியின்ப  Edges மெற்றும  Endings
அைமெப்பிைனே மெொற்றியைமெக்கலொம. 

அடுதத, வடிவங்ககைளக் ெகொணடு சில மெொற்றங்ககைள 
ோமெற்ெகொள்ளலொம. இதற்கு  ->   ->  Inert Insert Shape Default Shapes 
ெமெனவில் ோதைவயொனே வடிவதைத ோதர்ந்ெதடுக்கலொம. இதியல் ெசவ்வக 
வடிவதைத ோதர்ந்ெதடுததொல், அத எளிைமெயொக கொட்சியளிக்கும. 
இதற்கு நிறமெளிக்க அதைனே ோதர்ந்ெதடுதத  Properties தியைரயில் உள்ள 

 Colors தட்ைடையத ோதர்ந்ெதடுக்கவும. வடிவங்ககளுக்கும   Fill Color
மெற்றும  - Line Color ஐ அைமெதத அதைனே அழைகுபடுததலொம. 
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உருவப்படததியற்கு ெசய்ததோபொல வடிவததியன்ப தடிமெைனே  Line
தட்ைடயில் ெசன்பறு மெொற்றியைமெக்கலொம. 

குறிப்பு : உைரகைள உள்ளிடவும, -Banner களுக்கும 
வடிவங்ககைளப் பயன்பபடுததலொம. -Color ைனே  None என்பறு அைமெதத 
வடிவததியன்ப உள்பக்கததியைனே -transparent ஆக மெொற்ற முடியும. 

வடிவங்ககள்( ), Shapes எல்ைலக்ோகொடுகள்( ) Borders மெற்றும 
நிறங்ககளுடன்ப ( ) Colors உங்ககள் ஆவணதைதப் பயன்பபடுததிய அதன்ப 
அனபவதைத ெபறுங்ககள். 

ெசல்வணி சமபத, இைணய தள வல்லுநர், 
கொஞ்சி லினேக்ஸ் பயனேர் குழுவின்ப உறுப்பினேர். 
மின்பனேஞ்சல் : . @ .selva infobees gmail com 
வைல : :// . .http infobees wordpress com 

             ஏப்ரலில்- FOSS

1987-களி $69-க்கு(மினக்ஸ் புததகததடன்ப), சில  Contract ைலெசன்பஸ் 
உடன்ப விற்க்கப்பட்ட மினக்ஸ் , 90OS களில் லினேக்ஸ்-ன்ப வளர்சிக்குப் 
பின்பபு, 2000-ஆம வருடம, ஏப்ரல் மெொதம   Tanenbaum மினக்ஸ்-ஐ 

 BSD ைலெசன்பஸில் ெவளியிட்டொர்.

புகழ் ெபற்ற " . .comp os linux“ எனம    1992-Linux newsgroup ஆம 
வருடம ஏப்ரல் மெொதததியல் “  Ari Lemmke" என்பபவரொல் ெதொடங்ககப் 
பட்டத.

ஏப்ரல் 2006-ல் ெவளியிட ோவன்படிய, உபுணடு-வின்ப முதல்  LTS ஆனே 
உபுணடு 6.06    Development முடியொத கொரணததியனேொல், 2006 ஜூன்ப 
முதல் ோததியயில்  Mark Shuttleworth-யின்ப அனமெதியயுடன்ப  உபுணடு 
6.06(  Dapper Drake), என்பற ெபயரில் ெவளியடப் பட்டத. 

உபுணடு 8.04-ன்ப -server களுக்கொனே  support அடுதத வருடம ஏப்ரல் 
மெொதததடன்ப முடிவைடகிறத.

உபுணடு 10.04 -LTS ன்ப -desktop களுக்கொனே   2013-support ஆம 
வருட ஏப்ரல் மெொதததடனம, -server களுக்கொனே   2015-support ஆம 
வருட ஏப்ரல் மெொதததடன முடிவைடகிறத. -KDE யின்ப மூலம 
உருவொக்கப் பட்ட -Kubuntu விற்க்கும இத ெபொருந்தம.

உபுணடு 10.10 (  )-  2012 Maverick Meerkat support ஏப்ரல் வைர 
ெதொடரும.

இமமுைற உபுணடு 12.04 -LTS ல்   -Desktop ன்ப  support எப்ோபொதம 
ோபொல்  3 வருடங்ககள் இல்லொமெல் 5 வருடங்ககள்  support தரப்படும எனே 
கூறப்பட்டு உள்ளத. 

   6.0 Red Hat Linux ஏப்ரல் 26 ம ோததிய 1999-ல் ெவளியிடப்பட்டத.

த.சுரோரஷ்
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மிகச் சுரலபமெொக ரூபி கற்க: ோஹேக்கட்டி ோஹேக்

ோஹேக்கட்டி ோஹேக்(  ) Hackety Hack ஒரு கட்டற்ற ெமென்பெபொருள் 
மெற்றும தியறவூற்றொகும(  ). open source இைத பயன்பபடுததிய ரூபி 
நிரலொக்க ெமெொழி(   ) Ruby Programming language மூலம  GUI

(     application Graphical User Interface application நல்ல தமிழில் 
ெசொல்ல ோவணடுமெொனேொல், "வைரபட பயனேர் இைடமுகப்பு") 
உருவொக்கும முைறைய பயிலலொம. ோமெலும இத ஒரு -IDE
ஐ(    Integrated Development Environment அதொவத ஒருங்ககிைண 
விருததியச் சூழைல்) விரிவொனே பொடத ெதொகுப்புடன்ப ோசர்ப்பதொல் கற்றைல 
மிக மிக எளியதொகவும, விைளயொட்டொகவும ஆக்குகிறத.

ோஹேக்கட்டி ோஹேக்ைக லினேக்ஸ், விணோடொஸ் மெற்றும ோமெக் ஓெயஸ் 
எக்ஸ் ோபொன்பற இயங்ககுக் தளங்ககளில் (  ) operating systems
பயன்பபடுததலொம. நிரலொக்கர்கள்( ) programmers தங்ககள் 
அனபவங்ககைள பகிர, ோகள்விகள் ோகட்க, விமெர்சனேங்ககைள ெதரிவிக்க 
வைக ெசய்யும வணணம இத வைலததளததடன்ப இைணக்கப் 
பட்டுள்ளத.

ோஹேக்கட்டி ோஹேக்ைக ெகொணடு ரூபி ெமெொழியின்ப அடிப்பைடகைள 
கற்று எளிய ெசயலிகைள( ) apps விைரவொக உருவொக்க முடியும. இத 
எளிய ெசயலிகள் உருவொக்க மெட்டுமெல்ல, ோஹேக்கட்டி ோஹேக் மூலம 

நீங்ககள் அடிப்பைடைய கற்றுவிட்டொல், ோஹேக்கட்டி ோஹேக்ைக ோபொலோவ 
மிகப் ெபரிய மெற்றும சிக்கலொனே ெசயலிகைள உருவொக்கத தவங்ககலொம.

நீங்ககள் நிரலொக்கததியல் ஈமடுபடவும, பல் தளங்ககளில் இயங்ககும 
ெசயலிகள்(   ) cross platform apps உருவொக்கவும விைழைபவரொனேொல், 
ோஹேக்கட்டி ோஹேக் ஒரு நல்ல தவக்கதைத தரும.

ோஹேக்கட்டி ோஹேக்ைக உபுணடு/லினேக்ஸ் மின்பட்ல் தரவிறக்கி 
நிறுவ:

இதைனே அதியகொரபூர்வ வைலப்பக்கததியலிருந்த(  ) official website
தரவிறக்கலொம.

" :// . / / /http hackety com downloads latest linux”

இத ஒரு இருைமெ ோகொப்ைப(  ) binary file தரவிறக்கும. நிறுவும 
முன்ப அதற்கு இயக்க அனமெதிய(  ) executable permission வழைங்கக 
ோவணடும. இதற்கு, முைனேயததியல்( ),terminal

  +  -1.0.1.sudo chmod x hacketyhack run என்பறும, நிறுவ 
./ -1.0.1.hacketyhack run என்பறும கட்டைளகைள 
பயன்பபடுததோவணடும.

ோஹேக்கற்றி ோஹேக்கொல் உருவொக்கப்பட்ட ஒரு எளிய 
ெசயலியின்ப( ) app தியைரப்பிடிப்பு(  ) screen shot இோதொ:
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அடிக்கடி ோகட்கப்படும ோகள்விகளுக்கு: 
:// . /http hakety com faq

நிரலொக்கம() ெதொடர்பொனே ெபொதக் ோகள்விகளுக்கு:
:// . /http hakety com questions

நொன்ப ோஜொபின்ப பிரொஞ்சல் ஆன்பறன. நொன்ப ஒரு  CollabNet
ெமென்பெபொருள் நிறுவனேததியல் ோவைல ெசய்கிோறன்ப. எனேத ெசொந்த 
ஊர் நொகர்ோகொவில். கடந்த 2011 -ம ஆணடு கல்லூரி படிப்ைப 
முடிதோதன்ப. கணியம மூலமெொக உங்ககைள சந்தியதததியல் மெகிழ்ச்சி.

வைல பதியவு : :// . . /http jophinepranjal blogspot in

மின்பனேஞ்சல் : @ .jophinep gmail com
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லினேக்ஸ் நிர்வொகியொகும ோபொத ெதரிந்த 
ெகொள்ள ோவணடிய பதத விஷயங்ககள்

1.) சந்ோதகம ஏற்படும ோபொெதல்லொம பதியவுகைள( ) logs
ஆரொயுங்ககள். லினேக்ஸில் எல்லொ விதமெொனே நிகழ்வுகளும பதியவு 
ெசய்யப்படுகின்பறனே. உங்ககள் பணிைய ஏோதனம ஒரு பிரச்சைனே தைட 
ெசய்தொல் முதலில் நீங்ககள் பதியவுகைள ஆரொய ோவணடும. 
ெபருமபொலொனே அைமெப்புகளில், இைவ '/ / /' var log அைடவுக்குள் 
கொணப்படும. '/ / / ' var log syslog ோகொப்பில் ெபொதவொனே பிைழை 
ெசய்தியகள் (  ) error messages உட்பட எல்லொ அைமெப்பு( ) system
ெசய்தியகளும இருக்கும. பதியவுகளிலிருக்கும பிைழை ெசய்தியகள் மூலம 
தைடகைளக் கைளய பழைக்கப்படுததியக்ெகொள்வத நல்லத.

2.) ' ' tail என்பற கட்டைள ஒரு ோகொப்பிலுள்ள கைடசி பதத 
வரிகைளப் பொர்க்க பயன்பபடுகிறத. இதனடன்ப '- ' f ெகொடிையப் 
பயன்பபடுததம ோபொத சமீபததியல் ஒரு ோகொப்பில் ோசர்ந்த/ோசரும 
வரிகைளக் கணகொணிததக் ெகொள்ளலொம. பிைழை ெசய்தியகைளக் 
கணகொணிக்க இந்த கட்டைள ோபருதவியொக இருக்கும. இோத ோபொல 
' ' head என்பற கட்டைள குறிப்பிட்ட ோகொப்பிலுள்ள முதல் பதத 
வரிகைளப் பொர்க்க பயன்பபடுகிறத.

3.) உங்ககள் ோசைவயக( ) server வளங்ககைள கணகொணியுங்ககள். 
உங்ககளத வட்டு( ) disk மெற்றும பிரிவிைனேகளின்ப ( ) partition
அளவுகளுக்கு ஏற்ப, சில ோநரங்ககளில் உங்ககளுக்கு ோபொதமெொனே அளவு 
இடம வட்டில் இல்லொமெல் ோபொகலொம, அல்லத உங்ககளத பதியவு 
ோகொப்புகள் உங்ககள்  root பிரிவிைனேயின்ப ெபருமபகுதியைய எடுததக் 
ெகொள்ளலொம. பிரிவிைனேகளின்ப பயன்பபொட்டு அளைவ ' ' df என்பற 
கட்டைள மூலம நீங்ககள் கணகொணிக்கலொம. இந்த கட்டைளைய 
உபோயொகப்படுததம ோபொத நீங்ககள் ெதரிந்த ெகொள்ள ோவணடிய 
இரணடு ெகொடிகள் '- ' h மெற்றும '- '. '- ' m h ெகொடி 5 , 24 , 95  G M K எனே 
மெனதர்கள் எளிதியல் புரிந்த ெகொள்ளுமபடியொக பயன்பபொட்டு அளைவத 
ெதரிவிக்கிறத. '- ' m ெகொடி பயன்பபொட்டு அளைவ ெமெகொைபட்டுகளில் 
மெட்டும ெதரிவிக்கிறத.

4.) ' '  root பயனேைர பயன்பபடுததவைதத தவிர்ப்பீர். 
ெபருமபொலொனே ோஹேக்குகள் தைற வருடிகள்(  ) port scanners மெற்றும 
தற்ோபொக்கு கடவுச்ெசொல்லொக்கிகைளக்(   random password

) generators ெகொணடு உங்ககள் அைமெப்புக்குள் ' ' root பயனேரொக 
நுைழைவதன்ப மூலம நடததப்படுகின்பறனே. எனேோவ முதலில் நீங்ககள் ' ' root
பயனேைர உங்ககள் அைமெப்பிற்கு முடக்க( ) disable ோவணடும. இைத 
நீங்ககள் '/ / ' etc ssh அைடவுக்குள் ெசன்பறு, ' _ ' sshd config ோகொப்ைப 
தியருததவதன்ப மூலம ெசய்யலொம. '  ' PermitRootLogin yes வரிைய 
'  ' PermitRoolLogin no எனே மெொற்றி விட்டு,  ssh ோசைவைய மெறு 
ெதொடக்கம ெசய்யவும (/ / . /  ).etc init d ssh restart

5.) நீங்ககள் ஒரு வைலததளம தவங்ககப் ோபொகிறீர்கள் என்பறொல், ' 'chown  
 ' ' and chmod கட்டைளகைளப் பற்றி ெதரிந்த ெகொள்ளுங்ககள். 

அணுகு அனமெதிய கொப்பும(  ), permissions security
ோகொப்புரிைமெயும(  ) file ownership மிக முக்கியமெொனேைவ. தவறொனே 
அணுகு அனமெதியயுைடய ோகொப்புகளொல், உங்ககள் நிரல் ோஹேக் 
ெசய்யப்படுவதற்கொனே வொய்ப்புகள் உள்ளனே.

6.) ' '-FTP க்கு பதியலொக ' '-SFTP ஐ பயன்பபடுததங்ககள்.  SFTP
கடவுச்ெசொற்கைள சுரரங்கக வழியில் மெறு குறியீடொக்கம( ) encrypt ெசய்த 
அனப்புகின்பறனே. மெொறொக தைற( ) 21  port FTP கடவுச்ெசொல் ெதொடர்பொனே 
ெசய்தியகைள இயல் உைரயில்(  ) plain text அனப்புகின்பறனே. இதனேொல் 
தைற 21-ஐ பயன்பபடுததம ோபொத, ோஹேக்கர்கள் உங்ககள் 
கடவுச்ெசொற்கைளத ெதரிந்த ெகொள்ள முடியும.

7.) '  - ' ls al கட்டைள அைடவுக்குள் இருக்கும ோகொப்புகைளப் 
பட்டியலிட உதவுகிறத. '- ' a ெகொடி, '.' (புள்ளி)-ல் ஆரமபிக்கும 
ோகொப்புகள் உட்பட எல்லொ ோகொப்புகைளயும பட்டியிலிடுகிறத. '- 'l   
ெகொடி ோகொப்புகைளப் பட்டியலிடுவதடன்ப, அைவ 
மெொற்றியைமெக்கப்பட்ட ோநரதைதயும கொட்டுகிறத. அைடவுக்குள் 
இருக்கும ோகொப்புகைள பொர்ப்பதற்கு எப்ோபொதம இந்த இரணடு 
ெகொடிகைளயும(  - ) ls al உபோயொகிப்பத நல்லத.

http://www.kaniyam.com
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8.) ' ' top கட்டைள உங்ககள் அைமெப்பில் ெசயலகதைத அதியகமெொக 
உபோயொகப்படுததம ெசயல்கைளக்( ) process கொட்டுகிறத. இதனேொல் 
உங்ககள் ெசயலகம குறிப்பிட்ட அளைவத தொணடி 
உபோயொகப்படுததப்படும ோபொத, எந்த ெசயல் அதியகமெொக 
ெசயலகதைதப் பயன்பபடுததகிறத என்பறு கணடறிந்த சிக்கல்கைளக் 
கைளய முடியும.

9.) குறிப்பிட்ட வொர்தைத/ோகொைவகைளக்( ) expression
ோகொப்புகளில் ோதட ' ' grep உதவுகிறத. ' ' grep மிக விரிவொனேெதொரு 
கருவி. இதனேொல் தொன்ப ோகொப்புகைளத ோதட உதவும சிறந்த கருவிகளில் 
ஒன்பறொக ' ' grep விளங்கககிறத. எடுததக்கொட்டொக, '  -  .  grep r star m
/ /*', '/ ' etc etc அைடவு மெற்றும அதற்குள் இருக்கும அைடவுகளில் 
' . ' start m என்பற வொர்தைதைய மெறுசுரழைற்சி( ) recursive முைறயில் 
ோதடுகின்பறத.

10.) இப்ோபொத ' ' grep மூலம ோதடிக் கிைடதத முடிவுகைள ஒரு 
ோகொப்பிற்குள் அனப்புோவொம. இத மிகவும எளித. ோமெற்கூறிய 
' ' grep கட்டைள மூலம ோதடிக் கிைடதத முடிவுகைள கூட்டில் ( ) shell
படிப்பதற்குப் பதியலொக, அைத அப்படிோய ஒரு ோகொப்பில் எழுதிய 
விடுோவொம. 
      ) '  -  .  / /* > . 'i grep r star m etc test txt   - ' ' grep கட்டைளயின்ப 
முடிவுகைள ஒரு புதியய ோகொப்பில்( . ) test txt எழுதிய விடுகிறத. 
ஏற்கனேோவ அந்த ோகொப்பு இருப்பின்ப, அதியல் எழுதப்பட்டிருந்தைவ 
அழிக்கப்பட்டு, ' ' grep கட்டைளயின்ப முடிவுகள் அதியல் எழுதப்படும.
     ) '  -  .  / /* >> . ' - ' ' ii grep r star m etc test txt grep கட்டைளயின்ப 
முடிவுகள், ஏற்கனேோவ உள்ள ோகொப்பின்ப இறுதியயில் ோசர்க்கப்படும. அந்த 
ோகொப்பு இல்லொமெல் ோபொனேொல், புதியதொக ஒரு ோகொப்பு உருவொக்கப்பட்டு 
அதியல் ' ' grep கட்டைளயின்ப முடிவுகள் எழுதப்படும.

ஆங்ககில மூலம :- :// . . /2012/02/24/ - -http tuts pinehead tv ten things
- - - - - - - -i wish i knew when becomming a linux admin/

இரொ.சுரப்ரமெணி. மூதத ெமென்பெபொருள் வல்லுனேரொக  ASM Technologies 
நிறுவனேததியல் பணி புரிந்த வருகிோறன்ப.  மெதைர க்ன/லினேக்ஸ் பயனேர் 
குழுவின்ப உறுப்பினேர். [ :// - .http glug madurai org ]

கணியம ோமென்போமெலும வளர வொழ்ததகள்.
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ஐந்த சிறந்த லினேக்ஸ் இயக்குதளங்ககள்

உபுணடு, உபுணடு என்பறு எங்ககு பொர்ததொலும உபுணடு மெட்டும தொன்ப 
லினேக்ஸ் ஐ அடிப்பைடயொக ெகொணட இயக்குதளம என்பபைத ோபொல 
அைனேவரும ோபசி ெகொணடிருகின்பறனேர். அத உணைமெயொ? நிச்சயமெொக 
இல்ைல. உபுணடு லினேக்ஸ் ஐ அடிப்பைடயொக ெகொணட ஒரு சிறந்த 
இயக்குதளம என்பபதியல் சந்ோதகம ஒன்பறும இல்ைல. ஆனேொல் உபுணடு 
ைவ ோபொல், அதைனே விட சிறப்பொனே பல இயக்குதளங்ககள் 
இைணயததியல் உள்ளனே என்பபத மெறுக்க முடியொத உணைமெ. 
அப்பிடிப்பட்ட ஐந்த இயக்குதளங்ககைள பற்றி நொம இப்ோபொத 
பொப்ோபொம.

5 . ோஜொலி  (   )OS Joli OS
ோநட்புக் என்பறு அைழைக்கப்படும சிறிய மெடி கணினக்கு ஏற்ற 
இயக்குதளம இந்த ோஜொலி. 5 HTML ஐ அடிப்பைடயொக ெகொணட 
பயன்பபொடுகள் தொன்ப இதன்ப சிறப்பமசம. இந்த இயக்குதளததியல் இருக்கும 
பல்ோவறு பயன்பபொடுகள் Cloud   Computing ஐ ோமெமபடுதத 
முயற்சிப்பைவ. ஆைகயொல் உங்ககளின்ப ோஜொலி OS  இல் உள்ள 
பயன்பபொடுகைள எங்ககிருந்த ோவணடுமெொனேொலும நீங்ககள் இயக்கலொம. 

இத ஒரு புத வைகயொனே இைடமுகப்ைப ெகொணடுள்ளதொல் இதைனே 
பயன்பபடுததவத சற்று புதியதொக இருக்கலொம. இதைனே பதியவிறக்கம 
ெசய்ய இங்கோக ெசல்லவும  .      [ :// . .http www jolicloud com ]

4 . ஜூரின்ப (   )Zorin OS
விணோடொஸ் இல் இருந்த லினேக்ஸ் இற்கு மெொறும பலரிடம ஒரு பயம 
இருக்கும. அதைனே ோபொக்க தயொரிக்கப்பட்ட இயக்குதளம தொன்ப இந்த 
ஜூரின்ப. இதியல் உள்ள ஒரு பயன்பபொட்டின்ப மூலம உங்ககள் முகப்ைப 
விணோடொஸ், ோமெக் ( ) Mac ோபொன்பற மெொறி மெொற்றி ெகொள்ளலொம. 

இதன்ப முழு பதியப்ைப ெபற நீங்ககள் உங்ககளொல் முடிந்த சிறு ெதொைகைய 
அளிக்க ோவணடும. இல்ைல என்பறொல் சில பயன்பபொடுகள் இல்லொத 
இலவச பதியப்ைபயும ெபறலொம  .      [ :// - .http zorin os com ]

3 . ஓபன்ப சுரோச( )OpenSUSE

 KDE ெடஸ்க்டொப் அைமெப்ைப உள்ளிருப்பொல் ெகொணட ஒோர 
இயக்குதளம இந்த ஓபன்ப சுரோச தொன்ப. அந்த கொரணததியனேொல் பல்ோவறு 
சிறந்த அலுவல் ெதொடர்பொனே பயன்பபொடுகள் இதியல் உள்ளனே. 
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உபுணடு வில் விணோடொஸ் ோபொன்பற ஒரு சிறு அைமெப்பு கூட இருக்கொத. 
ஆனேொல் விணோடொஸ் உபோயொகிபவர்கைள மெகிழ்விக்கும வணணம 
ஓபன்ப சுரோச வில் சில அமசங்ககள் உள்ளனே. உபுணடு ைவ ோபொல இதியலும 

 LibreOffice உபோயொகிக்கப்பட்டுள்ளத.
குோனேொம இல் வரும வசதியகைள கொட்டிலும  KDE இல் வருபைவ 
சிறப்பொகோவ உள்ளனே என்பபத குறிப்பிடததக்கத. ஓபன்ப சுரோச ைவ 
பதியவிறக்க இங்கோக ெசல்லவும
   [   http://software.opensuse.org/121/en     

2 . ெபோடொரொ (  )Fedora
உபுணடு விற்கு அடுதத பிரபலமெொனே லினேக்ஸ் பதியப்பு ெபோடொரொ தொன்ப. 
ெபோடொரொ அழைகொனே வடிவைமெப்பு, சிறந்த வன்பெபொருள் இைணப்புகள் 
எனே பல்ோவறு சிறப்பமசங்ககைள ெகொணடத. 

தற்ோபொத ெவளிவந்தள்ள ெபோடொரொ 16 பதியப்பு மிக சிறப்பொனே 
குோனேொம ெஷல் (   ) Gnome Shell சூழைலில் அைமெக்கப்பட்டுள்ளத. 
அைசவூட்டம ெபற்ற அைமெப்பு, எளிதொனே இயக்கு முைற எனே பல 
அமெமசங்ககைள ெகொணட ெபோடொரொ ைவ பதியவிறக்கம ெசய்ய இங்கோக 
ெசல்லவும. :// . / -http fedoraproject org get fedora 

1 . மின்பட் லினேக்ஸ் (   )Mint Linux
லினேக்ஸ் ஐ அடிப்பைடயொக ெகொணட இயக்குதளங்ககளில் உபுணடு 
விற்கு அடுதத இடம நிச்சயமெொக இந்த மின்பட் லினேக்ஸ் இற்கு தொன்ப 
ோபொய் ோசரும. இதன்ப எளிைமெயொனே இயக்குமுைற அைனேவரின்ப 
கவனேதைதயும ெபற்றுள்ளத. 
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ோமெலும, இதியல் அைனேதத வசதியகள், பயன்பபொடுகள் எனே ஒவ்ெவொன்பறும 
மிக சிறப்பொக ோதர்ந்த எடுக்கப்பட்டுள்ளனே. இதியல் அைனேதத 
டிைரவர்களும ோதைவயொனே இதர அமசங்ககளும உள்ளிருப்பொக பதியக்க 
பட்டுள்ளனே. மெக்களின்ப ோதைவைய உணர்தத ெசயல்படுவத தொன்ப மின்பட் 
லினேக்ஸ் இன்ப முக்கியமெொனே சிறப்பமசம. இதைனே ெபற இங்கோக 
ெசொடுக்கவும  .    :// . .http www linuxmint com 

ஸ்ரீரொம இளங்கோகொ 

கொைரக்குடியில் பிறந்த, தமிழுடன்ப வளர்ந்த, சிதமபரததியல் 
வொழ்ந்த ெகொணடிருக்கும 19 வயத ெபொறியியல் மெொணவன்ப. எனேக்கு 
ெமெொழிகள் ோமெல் அலொதிய பிரியம உணடு. ஆங்ககிலதைத நொன்ப சுரைவயொனே 
ெமெொழியொக கருதியனேொலும எனேக்கு ோபச ெசொல்லி ெகொடுதத தமிைழை ஒரு 
ோபொதம மெறந்தத இல்ைல. 

இைணயததியல் என்ப தொய்ெமெொழி இரணடவத பிறப்ைப சந்தியதத 
ெகொணடிருக்கிறத. அதியல் ஒரு சிறு தருமபொக இருக்க ோவணடும என்பறு 
எணணி தணிகிோறன்ப. 

எனேத வைலததளம - . . .www sriramilango co nr

மின்பனேஞ்சல்  : .04144@ .sriram gmail com
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உபுணடுவில் கட்டொயமெொக இடமெபற ோவணடிய 
10 கணின விைளயொட்டுகள்

உபுணடு இயங்ககுதளம(  ) operating system என்பனே பல 
மெொயங்ககள்ெசய்தொலும, இறுதியயொக அத தன்ப பங்ககொளிகளொனே 
விணோடொஸ் மெற்றும ோமெக் ஓெயஸுடன்ப ோபொட்டியிட்டொக ோவணடும. 
அதனேொல் அத எததியைசயிலும வலிைமெயொனேதொகவும 
ெமெருோகற்றப்பட்டதொகவும இருக்க ோவணடும.கணின 
விைளயொட்டுகள்(  )computer games  தொன்ப உலெகங்ககிலும உள்ள 
இன்பறய இைளய தைலமுைறயின்ப ஊனம உணடியுமெொக இருந்த 
வருகின்பறனே. இவ்வைக விைளயொட்டுகளின்ப பிரியர்கள், அைவ 
இயங்ககுதள(  ) operating system ோவறுபொடின்பறி அைனேததியலும 
ெமெய்நிகரொக( ) virtually இயங்ககக் கூடியதொக இருக்க ோவணடும என்பறு 

நொவில் எச்சில் ஊறும வணணம விைளயொட்டு அனபவங்ககள் 
வழைங்ககுவதியல் உபுணடு எந்த வைகயிலும விணோடொஸ் மெற்றும ோமெக் 
ஓெயஸிற்கு குைறந்தத அல்ல. சில முற்றிலும சுரவொரசியமெொனே 
விைளயொட்டுகளும உபுணடுவில் இயங்ககக்கூடியைவயொக உள்ளனே. 
அவற்றில் சில புகழ்வொய்ந்த விைளயொட்டுகைளப் பொர்ப்ோபொம.

எந்த வைக விைளயொட்டொக இருந்தொலும அத 
உற்சொகமூட்டுவதொகவும உதோவகமூட்டுவதொகவும(அட்ரினேலின்ப சுரரப்பி 
தன்பைனே மெறந்த அளவுக்கதியகமெொக சுரரக்கும அளவிற்கு) எப்ோபொதம 
இருந்த வருகின்பறனே. கணின விைளயொட்டுகள் உருவொனே 
கொலகட்டததியலிருந்ோத உலகளவில் பல லட்சம மெக்களின்ப உள்ளங்ககைள 
அைவ ெகொள்ைள ெகொணடுள்ளனே. மெொரிோயொ( ) Mario மெற்றும ோடவ்( )Dave  
ோபொன்பற விைளயொட்டுகைள மெக்கள் விருமபததவங்ககியத தொன்ப, 
முற்றிலும ெசொகுசொனே வைரகைல( )Graphics  நிைறந்த இன்பறய 

விைளயொட்டுகள் உருவொவதற்கு வழி வகுததனே. கணின விைளயொட்டில் 
பல்ோவறு வைககள் உள்ளனே:

➢ சணைட ோபொட்டிகள்

➢ ோவகப் பந்தயங்ககள்

➢ ோகளிக்ைக விைளயொட்டுகள்

➢ மெர்மெ  விைளயொட்டுகள்

➢ சிறு புதியர்கள்

➢ விடுகைதகள்

ோமெல் குறிப்பிட்ட பட்டியல் அததடன்ப நிைறவுெபறவில்ைல, 
நீணடுெகொணோட ோபொகும. மெைலயளவு வைரகைல ( ) graphics

நிைறந்த விைளயொட்டுகள் கூட உள்ளனே.

நீங்ககளும இவ்வைக விைளயொட்டுகளின்ப விருமபி என்பறொல், இந்த 
ெசொற்ப கொரணததியற்கொக உபுணடுவிலிருந்த விணோடொஸுக்கு நீங்ககள் 
தொவிச் ெசல்ல ோவணடும என்பறு எந்த கட்டொயமும இல்ைல. இன்பறு பல 
வைரகைல( )graphics  மெைழையில் மூழ்கிய விைளயொட்டுகள் உபுணடுவில் 
இயங்ககுவதொகவும உள்ளனே. அவற்றில் ெபொறுக்கி எடுக்கப்பட்ட 
சிறந்தவற்ைற கீோழை குறிப்பிட்டுள்ோளொம.
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அமனீசியொ: ெத டொர்க் ெடெசணட் ( :   Amnesia The Dark
)Descent

இத மெர்மெததியன்ப சொயல் ெகொணடத. இதியல் விைளயொடுபவர் 
ோடனயல் என்பற சிறுவனேொக பொவிக்கப்படுவொர். இந்த விைளயொட்டின்பபடி 
அந்த சிறுவனக்கு தன்ப ெபயைர தவிர ோவறு எதவும ெதரியொத. அவன்ப 
தன்ப வொழ்வின்ப உணைமெகைள எவ்வொறு ெதரிந்த ெகொள்கிறொன்ப என்பபோத 
இந்த விைளயொட்டின்ப ோபொக்கொக அைமெந்தள்ளத. அந்த உணைமெகைள 
நமெக்கு ெகொடுக்கப்பட்டுள்ள சிறு தடயங்ககள் மூலமெொக கணடுபிடிக்க 
ோவணடும. அதோபொலோவ சிறப்பொக உள்ளத அதன்ப விைளயொட்டு 
முைறயும. இைத இலவசமெொக பயன்பபடுதத முடியொத என்பறொலும, 
ோசொதைனேப் பதியப்ைப(  ) demo version பயன்பபடுததலொம.

பதியவிறக்கம ெசய்ய:  :// . . /#http www amnesiagame com demo

ட்ெரமுலஸ் ( )Tremulous

இத தியட்டமிடும விைளயொட்டு. எதியரிகள் தொக்குதலில் உயிர் 
பிைழைப்பதம, தம தொக்கு களதைத பொதகொப்பதோமெ இதன்ப ோநொக்கம 
ஆகும. தன்ப ஆற்றல்கைள வீரர் இழைந்த நிற்கும நிைலயில் அதைனே 
உயிர்ப்பிக்கும விைதகள் இதியல் முக்கிய பங்ககு வகிப்பைவ. 
வைரகைல( )graphics  அருைமெயொக இருந்தொலும இதன்ப ஒலியைமெப்பு 
சிறந்ததொக இல்ைல.

பதியவிறக்கம ெசய்ய: :// . / /http tremulous net files
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ஸ்லொம ஸொக்கர்(  )Slam Soccer

இத கொல்பந்த அரங்ககில் விைளயொடும ோகளிக்ைக விைளயொட்டு. 
இதியல் எதியரணியினேைர உடலொல் தொக்க முடியும. வைரகைல( )graphics  
குைறந்த அளோவ இடம ெபற்றொலும இத சுரவொரசியம நிைறந்தத.

பதியவிறக்கம ெசய்ய: 
:// . 2006. / / .http www bolzplatz de en downloads php

அர்பன்ப ெடரர்(  )Urban Terror

உததியெகொணடு ஆடும ஆட்டம இத. இதியல் வீரர்கள் 
ெதொடர்ச்சியொனே தொக்குதல்கைள ெதொடுதத மெரணம உணடொக்கும 
தீவிரவொதியகைள உயிரிழைக்கச் ெசய்ய ோவணடும. அதற்ோகற்றொர் ோபொல் 
இதன்ப வைரகைலயும( )graphics  ஒலியைமெப்பும சிறப்பொக 
அைமெந்தியருக்கின்பறனே. இத எதியரிகைள சுரட்டு வீழ்ததம விைளயொட்டு.

பதியவிறக்கம ெசய்ய: :// . . / /110-/http www urbanterror info support

http://www.kaniyam.com

http://www.urbanterror.info/support/110-/
http://www.bolzplatz2006.de/en/downloads.php
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சொோவஜ் 2(  2)Savage

இத பல பொததியரங்ககைள உள்ளடக்கிய விைளயொட்டு. விைளயொடுபவர் 
பல்ோவறு பொததியரங்ககளில் அதற்ோகற்ற ெசயல்கள் ெசய்த இறுதியயொய் 
ெவற்றிைய சுரைவக்க ோவணடும.

பதியவிறக்கம ெசய்ய: :// . 2. / / .http www savage com en download php

எக்ஸ் ோமெொோடொ(  )X Moto

இத இருசக்கர வொகனேப் பந்தயம. வைரகைல( ) graphics
தியறமபட இல்லொவிட்டொலும, இத பசுரமெரததொணி ோபொல உங்ககள் 
உள்ளததியல் பதியயக் கூடியத.

பதியவிறக்கம ெசய்ய: :// . . /http xmoto tuxfamily org

http://www.kaniyam.com

http://xmoto.tuxfamily.org/
http://www.savage2.com/en/download.php
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ப்ைலட் கியர்(  )Flight Gear

இத தியறைமெக்கு ோசொதைனே. விைளயொடுபவர் தம தியறைமெகைள 
பயன்பபடுததிய விமெொனேம தைர இறங்ககவும, பறந்த ெசல்லவும வழிகொட்ட 
ோவணடும. இதன்ப அதியனேவீனே வைரகைல( ) graphics மெற்றும 
முப்பரிமெொண(3 )D  அைமெப்பு ோநொக்கததக்கத.

பதியவிறக்கம ெசய்ய: :// . . / / -http www flightgear org download main
/#program linux

வொர்ோசொன்ப 2100(  2100)Warzone

இத உததிய மெற்றும தியட்டமிடுதலின்ப கலைவ நிைறந்தத. 
விைளயொட ஆர்வதைதத தூணடும. வைரகைல( ) graphics
சிறுபிள்ைளததனேமெொனேதொக இருந்தொலும இத மிகக் கடினேமெொனே 
விைளயொட்டொகும.

பதியவிறக்கம ெசய்ய: :// 2100. /http wz net download

http://www.kaniyam.com

http://wz2100.net/download
http://www.flightgear.org/download/main-program/#linux
http://www.flightgear.org/download/main-program/#linux
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ெமெகொக்ெலஸ்ட்( )Megaglest

இத இயல்பு வொழ்க்ைக வியூகம வகுக்கும விைளயொட்டு. 
விைளயொடுோவொர் பல பொததியரங்ககளில் தியட்டமிட்டு ெசயல்பட 
ோவணடும.

பதியவிறக்கம ெசய்ய: :// . / / /http sourceforge net projects megaglest

ெநக்ஸுய்ஸ்( )Nexuiz

இத உைறயைவக்கும கொட்சி அைமெப்புகள்( )visuals  ெகொணட 
முப்பரிமெொண(3 )D  தியறன்ப ெபற்ற தப்பொக்கி சுரடும விைளயொட்டு. இத 
ெதொடற்சியொனே உயிர் கொக்கும ோபொரொட்டதைத உள்ளடக்கியத. எதியரில் 
வரும பைகவர்களின்ப ஆயுதக் கிடங்ககுகைளத தொக்கி அழிக்க ோவணடும

பதியவிறக்கம ெசய்ய: :// . . / /http www alientrap org games nexuiz

ெஜொபின்ப பிரொஞ்சல் ஆன்பறன

மின்பனேஞ்சல்: @ .jophinep gmail com 

வைலததளம: . .jophinepranjal blogspot in

http://www.kaniyam.com

mailto:jophinep@gmail.com
http://www.alientrap.org/games/nexuiz
http://sourceforge.net/projects/megaglest/
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உபுணடு நிறுவிய கைத
கணியம இதைழை வொசிக்கத தவங்ககினே பின்ப மெனேதியல் ஒரு குறுகுறுப்பு!

 2000, , , 7 Windows XP Vista என்பறு பல இயங்ககு தளங்ககைளப் 
பயன்பபடுததிய இருந்தொலும அைவ அைனேததம பணம ெசலுததிய 
ெபறப்பட்டைவ எனே உறுதியயில்ைல. விணோடொசுரக்கொனே 
ெமென்பெபொருள்களும கொசுர ெசலுததவில்ைல. லினேக்ஸ் இயங்ககு தளங்ககள் 
இலவசமெொக, முழு சுரதந்தியரததடொன்ப கிைடக்கும ோபொத இன்பனம 
விணோடொைச பயன்பபடுததவதியல் நியொயமில்ைல. ஆதலொல் லினேக்சுர 
இயங்ககு தளதைத பயன்பபடுததவத என்பறு உறுதிய ெகொணடு அதற்கொனே 
ோதடைலத தவங்ககிோனேன்ப. லினேக்சுர இயங்ககு தளங்ககளில் ஏகப்பட்ட 
வைககள் இருக்கின்பறனே எைத ோதர்வு ெசய்வத?

விணோடொஸ் ோபொன்பற பயனேர் இைடமுகப்ைப நொன்ப எதியர்பொர்தோதன்ப. 
   Text User Interface இல் எைதயும ெசய்ய விருமபவில்ைல. எனேக்கு 

லினேக்ஸ் மின்பட் பரிந்தைர ெசய்யப்பட்டத. அதன்ப படிோய லினேக்ஸ் 
மின்பட் தளததியல் இருந்த விணோடொஸ்க்கொனே   Installer ISO தைனே 
பதியவிறக்கி குறுவட்டில் எழுதியக் ெகொணோடன்ப. விணோடொஸ் மெட்டுோமெ 
பொவிதத வந்தைமெயொல் எனேத கணினயில் நிைனேவொக பிரிப்பு எைதயும 
ெசய்த இருக்கவில்ைல. முழுைமெயொக விணோடொஸ் தைனே நீக்கும 
எணணததியல் : C தனோல நிறுவிோனேன்ப. அதனேொல் ‘  ’ BootMGR missing
என்பற பிைழைச் ெசய்திய வந்த ெகொணோட இருந்தத. என்பனேொல் விணோடொஸ் 
இயங்ககு தளததியலும நுைழைய இயலவில்ைல. இதற்கு முன்ப நொன்ப  Dual

 Boot ெசய்தத இல்ைல.

முன்பனேோமெ நொன்ப   Puppy Linux பற்றி அறிந்தியருந்ோதன்ப. எனேத கணின 
 crash ஆகும சமெயெமெல்லொம அைதப் பயன்பபடுததிய தகவல்கைள 

பிரதியஎடுததக் ெகொள்ோவன்ப. எனேத  Lenovo மெடிக்கணினயில் 12 F தைனே 
அழுததிய /   cd dvd drive வழியொக   Puppy Linux தைனே இயக்கி 
தகவல்கள் ஏதம அழியவில்ைல எனே உறுதிய படுததியக் ெகொணோடன்ப. 
இப்ோபொத விணோடொஸ் தைனே மீணடும நிறுவுவதியலும சிரமெம 

ஏற்பட்டத. விணோடொஸ் குறுவட்ைட உட்ெசலுததிய 8 F தைனே ெதொடர்ந்த 
அழுததவதியன்ப மூலம இந்த சிக்கலுக்கு தீர்வு கிைடததத. இமமுைற 
நிைனேவகதைதப் பிரிதத புதியய  Partition ஒன்பைற நிறுவிக் ெகொணோடன்ப. 
குறுவட்டின்ப வழியொக லினேக்ைச நிறுவ இயலொத ோபொத,    USB pen drive
வழியொக நிறுவ  UnetBootin தைனே அறிந்த பதியவிறக்கி, அதன்ப மூலம 

   Inside Windows எனே ோதர்வு ெசய்த : D தனல் லினேக்ஸ் மின்பட் தைனே 
நிறுவிோனேன்ப.
இப்ோபொத கணினைய  ReBoot ெசய்த உடன்ப விணோடொஸ்7,  Linux

 Mint எனே இரு ோதர்வுகைள தந்தத. ஆனேொலும  LinuxMint தனல் 
நுைழைய இயலவில்ைல.

   86-64 ,    386   This kernel needs i cpu but only have i cpu என்பற 
பிைழைச் ெசய்திய ெதொடர்ந்த வந்தத. இத குறிதத விணோடொசின்ப  forums
களில்   Virtualization Enable ெசய்ய ோவணடுெமெனே கூறியிருந்தனேர். 
இத வைர  VMware ோபொன்பற  Virtualization ெமென்பெபொருள்கைள 
பயன்பபடுததியயதம இல்ைல.   BIOS Settings தனல்  Para Virtualization 
தைனே  Deselect ெசய்யக் கூறி இருந்தொர்கள்.  BIOS இல் நுைழைவத, 
மெொற்றுவத பற்றி ெதரிந்த ெகொணோடன்ப.       List of keys to access BIOS

   : for various systems
:// . . / - - - - -http www mydigitallife info comprehensive list of how key

- - - - - - - - - -to press to access bios for various oem and computer
/systems . 

ோமெலும ெதொடர்ந்த லினேக்ஸ் பயனேர் குழுக்களின்ப  forum களில் 
ோதடிோனேன்ப. அப்ோபொத தொன்ப 86-64 i என்பபைவ 64  bit கணினகைள 
குறிக்கும எனே ெதரிந்த ெகொணோடன்ப. சரி, என்ப மெடிக்கணின என்பனே 
வைக? அதற்கும ஒரு ோதடல். கூகுளொணடவர் வசம எல்லொ 
ோகள்விகளுக்கும பதியல் கிைடததத.  ,  , 7 XP VISTA WIN
ஒவ்ெவொன்பறிலும ஒவ்ெவொரு விதமெொக ெதரிந்த ெகொள்ளும வழிகள். 

- : .  Start Run winmsd exe அல்லத .  sysdm cpl அல்லத 32. . msinfo exe
-  Start Run ெசன்பறு  System எனே தட்டச்சி  SystemType என்பபைத ோதர்வு 

ெசய்ோதன்ப. 86 / 86 ia x என்பபத எனேத கணின 32  bit என்பபைதக் 

http://www.kaniyam.com

http://google.com/gwt/n?u=http%3A%2F%2Ft.co%2FznfjTFcF
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கொட்டியத. இந்த சிறு தகவல் ெதரியொததொல், இரணடு நொட்களொக 
மெணைடையப் பிய்ததக் ெகொணடு, 64    bit Linux Mint தைனே பதியவிறக்கி 
ோநரதைத வீணடிததள்ோளன்ப!! ;(

பின்பனேர் நணபர்களின்ப அறிவுைரயின்ப ோபரில்  10.4  Ubuntu LTS தைனே 
தரவிறக்கிோனேன்ப. அதைனே  UnetBootin மூலம நிறுவ இயலவில்ைல. 

 USB களில் இடம ோபொதவில்ைல என்பற பிைழை வந்தத. பின்பனேர் 8  GB
 USB ஒன்பறில் பதியந்த  Boot ெசய்த பொர்தோதன்ப.     Prefix Not Set Error

என்பற பிைழை ெசய்திய வந்தத.  Forums களில் கொததியருக்குமபடி 
கூறியிருந்தொர்கள். ெநடு ோநரம ஆகியும  Ubuntu நிருவதர்கொனே முகப்பு 
வரோவ இல்ைல. பின்பனேர்  DVD தனல் எழுதியோனேன்ப. அதியலும ெசய்த 
தவறு  Nero ெகொணடு ோவகமெொக எழுதியயத. என்பனேெவன்பறு அறிோயன்ப 
முதலில் பதியந்த  DVD வொசிக்கப்படவில்ைல. பின்பனேர் மெற்றுெமெொரு 
வட்டில் பதியந்த நிறுவி விட்ோடன்ப.

ெகொஞ்சம ோதடல் இருந்தொல் எல்லொ சிக்கல்களுக்கும தீர்வு கிைடதத 
விடுகிறத. நமெக்கொனே சரியொன்ப  Linux பதியப்பிைனே ோதர்வு ெசய்வதம 
அவசியம.  Ubuntu தைனே பயன்பபடுதத தவங்ககி விட்ோடன்ப. 
அனபவங்ககைள ெதொடர்ந்த எழுதகிோறன்ப.

மீரொன்ப. த. ெச
சுரற்றுச் சூழைல் ஆர்வலன்ப.
ட்விட்டர் வழி இைணய தமிழைர் ஒன்பறிைணப்புக்கொனே .twitamils com 

தள நிறுவனேர்.

மின்பனேஞ்சல் :  
@ .karaiyaan gmail com

  Command Line அற்புதங்ககள் 

எவ்வளவு ோநரம உங்ககளத கணிப்ெபொறி ெசயல்பட்டு 
ெகொணடிருகிறத என்பபைத அறிய :

$ uptime

uptime என்பபத ஓர் சுரலபமெொனே மெற்றும சிறிய கட்டைள ஆகும.  
இத பின்பவரும தகவல்கைள நமெக்கு தரும.

– தற்ோபொைதய ோநரம
– எவ்வளவு ோநரம கணிப்ெபொறி ஓடிக்ெகொணடிருக்கிறத.
– தற்ோபொத எததைனே user login ெசய்த உள்ளனேர்
– system load avg கைடசி 1, 5, or 15 நிமிடங்ககளில்

[suresh@mercury-]$uptime
13:12:56 up 1:54 2 user load average 0.65 1.18 1.22

இோத தகவல்கள் w மெற்றும top கட்டைளகளின்ப மூலமும கொணலொம.

சுரலபமெொனே   encryption கட்டைள:

gpg என்பபத ஒரு file -ஐ மெற்றவர்கள் சொதொரணமெொக பொர்க்க இயலொதவொறு 
encrypt ெசய்யப் பயன்பபடும ஒரு கட்டைள ஆகும.  

இதன்ப மூலம நொம ஓர் file -க்கு password ோபொட்டு ைவததக் 
ெகொள்ள முடியும.

   $ gpg -c filename
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குறிப்பு :- '-c' என்பபத symmetric cipher -ஐ குறிக்கிறத.  நீங்ககள் உங்ககளத 
password -ஐ மெறந்தவிட்டொல் அந்த data-ைவ recover ெசய்ய இயலொத.  
ஏெனேனல் இத very strong encryption ஆகும.

உதொரணம:

To encrypt:-

[suresh@mercury Desktop]$ gpg -c test.rb
Enter passphrase:
Repeat passphrase

To decrypt:-

நொம ஒரு file -ஐ encrypt ெசய்யும ோபொத அத .gpg எனம ஓர் 
enrypted file -ஐ உருவொக்கும.  இந்த file -ஐ decrypt ெசய்யும ோபொத 
நமெக்கு பைழைய மூல file கிைடததவிடும.

$gpg filename.gpg எனம கட்டைள மூலம நொம நமெத encrypted file 
-ஐ decrypt ெசய்த ெகொள்ள முடியும.

Ex:

[suresh@mercury Desktop]$ gpg test.rb.gpg
gpg: CAST5 encrypted data
Enter passphrase:

aliases ெசய்யப்பட்ட கட்டைளயிலிருந்த தப்பிக்க :

Aliases என்பபத ஒரு கட்டைளயின்ப ோவைலைய ோவறு ஒரு 

ெபயரில் ெசய்வத ஆகும.

ls என்பபத list ெசய்யபயன்பபடும கட்டைள ஆகும.  இதியல '-l' என்பற 
option -ஐ ோசர்க்கும ோபொத அத Long list formate -ல் கொணபிக்கும.

உதொரணமெொக 'ls' command -ஐ 'pwd என்பறு aliase ெசய்த 
ைவததியருந்தொல் நொம 'ls' என்பறு கட்டைள இட்டொலும அத 'pwd' -க்கொனே 
o/p -ோய கொட்டும.  இைத நொம தவிர்க்க '/ls' என்பறு கட்டைள இட்டொல் '/' 
ஆனேத 'ls' -ன்ப aliase -ஐ தவிர்தத விட்டு சொதொரண 'ls' -ன்ப o/p -ோய தரும.

Ex:

arul@shrinivasan:~$ alias ls="pwd"

arul@shrinivasan:~$ ls 
/home/arul 

arul@shrinivasan:~$ \ls 
Desktop    Downloads      Music     Public   Videos 
Documents  examples.desktop  Pictures  Templates 

தியனேம ஒரு கட்டைள

$ ls /usr/bin/shuf -n 3

இந்த கட்டைள /usr/bin -ல் உள்ள கட்டைளகளில் உள்ள ஏோதனம 
3 கட்டைளகைள கொட்டும.  இந்த கட்டைளைய உங்ககளத .bashrc file-ல் 
ோசர்தத விட்டொல் நீங்ககள் எப்ோபொெதல்லொம terminal -ஐ தியறக்கிறீர்கோளொ 
அப்ோபொெதல்லொம ெவவ்ோவறு 3 கட்டைளகைள கொணபிக்கும.   அதன்ப 
மூலம தியனேமும நொம பலவிதமெொனே கட்டைளகள் இருப்பைத ெதரிந்தக் 
ெகொள்ள முடியும.
த.சுரோரஷ்
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கணிச்ெசொற் விளக்கம

நிரல்

குறிப்பிட்ட பணியிைனே ெசய்தியடும ெபொருட்டு கணினக்கு இடப்பட 
ோவணடிய ஏவற்களின்ப ெதொகுப்ைப நிரல் என்பகிோறொம. இதைனே 
ெசய்நிரல் எனேவும வழைங்ககுவர். நிரல் எழுதவைத ெதொழிலொக 
ெகொணடவர் நிரலொளர் ஆவொர். இங்கஙனேம நிரலொக்குதற்கு பல்ோவறு 
நிரலொக்க ெமெொழிகள் தைண புரிகின்பறனே. சி, சி++, ைபதொன்ப, ஜொவொ, 
ோபர்ல், ரூபி, பிஎச்பி இவற்றுள் குறிப்பிடத தக்கைவ. 

ெமென்பெபொருள்

குறிப்பிட்ட பயைனேக் கருததியற் ெகொணடு இயற்றப்படும நிரட் 
ோகொப்புகளின்ப ஆவணமெொக்கதோதொடு கூடிய முைறயொனேத ெதொகுப்பு 
ெமென்பெபொருள் ஆகும. ெமென்பெபொருட்கள் மூல வடிவிலும முைறயொக 
ஒடுக்கப்பட்ட இருமெ வடிவிலும கிைடக்கும. 

நிரலகம

ெமென்பெபொருள் உருவொக்கததியன்போபொத குறிப்பிட்ட பணிகைள ெசய்ய 
வல்ல நிரட் தணடுகைள பல இடங்ககளிலும பயன்பபடுதத ோநரிடும. 
அங்கஙனேம பல இடங்ககளிலும மீணடும மீணடும இததைகய நிரட் 
தணடுகைளப் பயன்பபடுததொத அவற்ைற ைமெயப்படுததிய ஒரு இடததியல் 
கொதத பின்பனேர் ோவணடிய விடததியல் அவற்ைற அைழைதத பயன்பபடுததியக் 
ெகொள்வத வழைக்கம. இங்கஙனேம ெமென்பெபொருள் உருவொக்கப் 
பயன்பபடுததப்படும நிரட் தணடுகள் கொக்கப்படும இடததியற்கு நிரலகம 
என்பறு ெபயர். உதொரணததியற்கு குன/ லினேக்ஸ் இயங்ககு தளங்ககளில் 
இன்பறு பரவலொக பயன்பபடுததப் படும குோநொம பணிச்சூழைல் ஜிடிோக 
எனேப்படும நிரலகததியைனேக் ெகொணடு உருவொக்கப்படுகிறத.

பயன்பபொடு

கணினயிைனே பயன்பபடுததோவொருக்குத ோதைவயொனேப் பணிகைளக் 
கருததியற் ெகொணடு உருவொக்கப்படும ெமென்பெபொருட்களுக்கு 
பயன்பபொடுகள் என்பறு ெபயர். ெசயலிகள் எனேவும இைவ வழைங்ககப் 
ெபறுகின்பறனே. இைணயம ெநடுோக பயணிக்க உதவும பயர்பொக்ஸ 
உலொவி, உைரயொக்கததியற்கு பயன்பபடும ஓபன்பஆபீஸ் முதலொனேைவ 
பரவலொக பயன்பபடுததப் படும பயன்பபொடுகளுள் குறிப்பிடததக்கைவ.

ெபொதிய

குன லினேக்ஸ் இயங்ககு தளங்ககளில் ெமென்பெபொருட்கைள எளிதியல் 
நிறுவிடும ெபொருட்டு முன்பனேோர அவற்ைற முைறயொக நிறுவததக்க ஒரு 
ோகொப்பொக ெதொகுதத தருவத வழைைமெ. நிறுவத தயொரொனே நிைலயிற் 
கிைடக்கும இததைகய ெமென்பெபொருட் ோகொப்புகள் ெபொதியகள் எனே 
வழைங்ககப்ெபறுகின்பறனே.

கட்டற்ற ெமென்பெபொருள்

ஒரு ெமென்பெபொருளொனேத அதைனேப் பயன்பபடுததோவொருக்கு, அதைனே 
உருவொக்கியவைரகச் சொரொமெல், எப்ெபொருட்டும பயன்பபடுதத, கற்க, 
மெொற்ற, மெறுவிநிோயொகம ெசய்ய அனமெதியக்குமெொனேொல் அத கட்டற்ற 
ெமென்பெபொருள் ஆகும. ெபருமபொலும இலவசமெொக இைணயததியலிருந்த 
பதியவிறக்கக் கிைடக்கும இவற்ைற வணிக ரீதியயொகவும பயன்பபடுததியக் 
ெகொள்ளலொம. உதொரணம: குோநொம பணிச்சூழைல்.

தியறந்த மூல ெமென்பெபொருள்

கட்டற்ற ெமென்பெபொருளுக்கும தியறந்த மூல ெமென்பெபொருக்கும இைடோய 
அதன்ப ஆதரவொளர்களிள் நைடமுைற அணுகுமுைறையத தவிர்தத 
ோவெறதவும விததியயொசம இல்ைல. தியறந்த மூல ஆதரவொளர்கள் 
தற்சமெயம மெொற்றில்லொத தனயுரிமெ ெமென்பெபொருட்கோளொடு கூட்டொக 
ெசயல்படுவைத ெபொதவொக ஏற்பர். கட்டற்ற ெமென்பெபொருள் ஆதரவொளர் 
அதற்கு மெொற்றொனே கட்டற்ற ெமென்பெபொருைள உருவொக்குவோத தீர்ெவனம 
நிைலப்பொடு ெகொள்வர்.
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ெபொதவுைடைமெ ெமென்பெபொருள்

பதியப்புரிைமெ ெபறொத ெமென்பெபொருட்கைள ெபொதவுைடைமெ 
ெமென்பெபொருளொக ெகொள்ளலொம. இைவ கட்டற்ற ெமென்பெபொருளொக 
இருக்க வொய்ப்பு உள்ளத. அப்படி இல்லொமெலும இருக்கலொம. கட்டற்று 
இருக்கும ெபொதவுைடைமெ ெமென்பெபொருெளொன்பைறப் ெபறும ஒருவர் 
அதைனே மீணடும விநிோயொகிக்கும ெபொழுத எப்படி ோவணடுமெொனேொலும 
மெொற்றி விநிோயொகிக்க இயலும. அைவ கட்டற்றுதொன்ப இருக்க ோவணடும 
எனம கட்டொயம இல்ைல. ோமெலும ெபொதவுைடைமெ என்பபத சட்ட 
ரீதியயொக கொபிைரட் இல்லொதைத குறிக்க பயன்பபடுததப்படுவதொல் 
இப்பதப் பிரோயொகதைத குறிக்க இச்ெசொல்ைல தவிர்ப்பத நல்லத.

இலவச ெமென்பெபொருள்

ெபருமபொலும பயன்பபடுதததற்கு மெட்டும இலவசமெொக கிைடக்கும 
ெமென்பெபொருட்கள் இைவ. கட்டற்ற ெமென்பெபொருளின்ப இலக்கணங்ககைள 
ஏற்ெறொழுகொத. இலவச ெமென்பெபொருள் என்பபைத கட்டற்ற 
ெமென்பெபொருோளொடு ெதொடர்பு படுததவத ோவறு ோவணடொத 
ெபொருட்களுக்கு இட்டுச்ெசல்லுமெொைகயொல் உகந்தத அல்ல.

தனயொர் ெமென்பெபொருள்

ஒரு நிறுவனேோமெொ அல்லத தனநபோரொ தமெத தனப்பட்ட ோதைவகைளப் 
பூர்ததிய ெகொள்ளும ெபொருட்டு தனப்பட்ட நிலரொளைரோயொ நிரலொக்கும 
நிறுவனேதைதோயொ அணுகி ெசய்தக் ெகொள்ளும ெமென்பெபொருைள 
இவ்வொறு அைழைப்பத வழைக்கம.

  ஆமெொச்சுர

கட்டற்ற ெமென்பெபொருள் தைழைதோதொங்கக உைழைப்பவன்ப –
 ஆமெொச்சுர இன்பபிரொசொப்ட் சர்வீசஸ் மூலம கட்டற்ற ெமென்பமெக் கட்டைமெப்பு 
பணிகள் ோமெற்ெகொள்கிோறன்ப – கட்டற்ற முைறயில் தமிழ்க் கணிைமெ 
வளர நொட்டம ெகொணடு இயற்றல், ெமெொழிெபயர்ததல், பயிற்றுவிததல், 
நிரலொக்குதல், ஊக்குவிததல் உள்ளிட்ட பணிகைள ோமெற்ெகொள்கிோறன்ப. 

இவற்ைற அைடயும ெபொருட்டு உற்ோறொருடன்ப யொவர்க்குமெொனே 
ெமென்பெபொருள் அறக்கட்டைளையத :// .http yavarkkum org 
ோதொற்றுவிததியருக்கிோறன்ப.
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ஈமோமெக்ஸ் உைரதியருததிய – பொகம 2

ஈமோமெக்ஸ் என்பனம சூப்பர்ோமென்ப பற்றிய அறிமுகதைதயும சில 
கட்டைளகைளயும கடந்த கட்டுைரயில் பொர்தோதொம. ோமெலும 
கட்டைளகைளப் பயிலும முன்பபு, ஈமோமெக்ஸின்ப ோமெஜிக் ோஷொ  

ஒரு நிரலின்ப ( ) program தரதைத அளவிடப் பயன்பபடுததப்படும முதல் 
அளவுோகொல் வொசிக்குந்தன்பைமெ ( ).  readability Indentation சரியொக 
இல்லொத நிரல் நிரலொக ஏற்றுக்ெகொள்ளப்பட மெொட்டொத. அததைகய ஒரு 
நிரைல ஒோர ெநொடியில் அழைகொனே நிரலொக மெொற்றிக் கொட்டும ஈமோமெக்ஸ்.

1.  Indentation அறோவ இல்லொத ஒரு நிரைல ஈமோமெக்ஸில் 
தியறக்கவும. 

2. C-x அழுததியயபின்ப h அழுததவும. 
3. C-M-\ அழுததவும. 

உங்ககள் நிரல் எவ்வளவு ோநர்ததியயொக சீரைமெக்கபட்டுவிட்டத! ஆம 
இெதல்லொம ஈமோமெக்ஸ்கு ஜுஜூபி  சரி வொருங்ககள் ோமெலும சில 
கட்டைளகள் பயில்ோவொம.

பல ோகொப்புகைளக் ைகயொளுதல்

பல ோகொப்புகைள ஒோர ோநரததியல் ைகயொளுவத பல சமெயங்ககளில் 
பயனள்ளதொக இருக்கும. எடுததக்கொட்டொக, ஒரு ோகொப்பிலிருந்த 
உைரைய நகெலடுதத இன்பெனேொரு ோகொப்பில் இடலொம. வைல 
உலொவிகளில் பல -tab கைளப் பயன்பபடுததவத ோபொலததொன்ப. vi 
பயன்பபடுததியப் பழைகிோயொருக்கு இத புதைமெயொக இருக்கலொம.  

முதல் ோகொப்ைபத ( 1 sample என்பறு ைவததக் ெகொள்ோவொம) தியறந்தபின்ப 
இன்பெனேொரு ோகொப்ைபயும ( 2 sample என்பறு ைவததக் ெகொள்ோவொம) 
அோதோபொலத (C-x C-f) தியறக்கவும. இப்ோபொத 1 2-sample sample ன்ப 
வலப்பக்கததியல் இருப்பதொய் எணணிக் ெகொள்ளுங்ககள். அதொவத 

தியறக்கப்படும ஒவ்ெவொரு புதியய ோகொப்பும தற்ோபொைதய ோகொப்பின்ப 
இடப்பக்கததியல் தியறப்பதோபொல் ைவததக்ெகொள்ளலொம. இப்ோபொத 

1-sample ற்குச் ெசல்ல C-x அழுததிய வலத அமபுக்குறிைய அழுததவும. 
அோதோபொல் மீணடும 2-sample ற்குச் ெசல்ல C-x <இடத அமபுக்குறி>.

இப்படிப் புதியய ோகொப்புகைளத தியறந்தெகொணோட ோபொனேொல் ஒரு 
கட்டததியல் ோதைவயொனே ோகொப்பிற்குச் ெசல்வத தைலவலியொகிவிடும. 
கவைலப்பட ோவணடொம. நூறு ோகொப்புகைளத தியறந்தொலும ோதைவயொனே 
ோகொப்பிற்குச் ெசல்ல எளிைமெயொனே வழி உள்ளத. C-x அழுததிய b 
அழுததவும. இப்ோபொத நிைலகொட்டி ( ) cursor சொளரததியன்ப 
கீழ்ப்பகுதியயில் வந்த நிற்கும (இைத -  mini buffer எள்று 
ெசொல்வதணடு). அங்கோக ோதைவயனே ோகொப்பின்ப ெபயைர இட்டு Enter 
அழுததவும.

தியறக்கப்படிருக்கும அைனேததக் ோகொப்புகளின்ப ெபயர்கைளயும 
பட்டியலிட C-x C-b.

மீளைமெததல் ( )undo

உைரதியருததம ோபொத மீளைமெததல் என்பபத பலருக்கு முக்கியமெொனே 
ோதைவ. இதற்கு C-x  u பயன்பபடுததலொம. C-_ என்பபதம இோத 
ோவைலையச் ெசய்யும.

ோதடுதலும மெொற்றுதலும (   )Search and replace

குறிப்பிட்ட ெசொல்ைல அல்லத ெசொற்ெறொடைரத ோதட C-s அல்லதிய C-r 
பயன்பபடுததலொம. C-s நிைலகொட்டி இருக்கும இடததியல் ெதொடங்ககி முன்ப 
ோநொக்கித ோதடும, C-x பின்ப ோநொக்கித ோதடும.

  Regular expressions ெகொணடும ோதடலொம. முன்போநொக்கித ோதட C-M-
s, பின்போநொக்கித ோதட C-M-r.

அோதோபொல் ஒரு ெசொற்ெறொடைரத ோதடி அதற்குப் பதியலொய் ோவெறொரு 
ெசொற்ெறொடைர இட, C-% அழுததவும. -Minibuffer ல் ோதடோவணடிய 
ெசொற்ெறொடைர இட்டு < > Enter அழுததவும. பின்பனேர் புதியய 
ெசொற்ெறொடைர இடவும. இோதோபொல்   regular expression ெகொணடு 
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 replace ெசய்ய C-M-% பயன்பபடுததலொம.

இப்ோபொத எங்கெகல்லொம  replace ெசய்ய ோவணடும என்பபைதயும 
குறிப்பிடலொம.

குறியீடு ெபொருள்
! அைனேதத இடங்ககளிலும மெொற்ற
, தற்ோபொத கொட்டப்படும இடததியல் மெட்டும மெொற்ற

y
தற்ோபொத கொட்டப்படும இடததியல் மெொற்றி அடுதத 
இடததியற்குச் ெசல்ல

n அடுதத இடததியற்குச் ெசல்ல
q எைதயும மெொற்றொமெல் விட

ஈமோமெக்ஸில் பட்ைடையக் கிளப்ப வொழ்ததகள் :)

விக்ோனேஷ் நந்த குமெொர் ஓர் இைணய வடிவைமெப்பொளர் 
(  ), web designer கட்டற்ற ெமென்பெபொருள் ோகொட்பொட்டின்ப ோமெல் 
அைசயொத நமபிக்ைக ெகொணடவர். கட்டற்ற இைணய வடிவைமெப்புத 
ெதொழில்நுட்பங்ககளொனே , ,  HTML CSS Javascript ஆகியவற்றுடன்ப 
விைளயொடுவதியல் தீவிர ஆர்வம ெகொணடவர். வைலப்பதியவுகள் 
எழுததல், புைகப்படம எடுததல், வைல 
உலொவல் ஆகியனே இவரத ஓய்வுோநரச் 
ெசயல்கள்.

மின்பனேஞ்சல்: .    viky nandha AT gmail DOT 
com

வைலததளம: 
:// .http vigneshnandhakumar in

எச்.டி.எம.எல் 5 /  5HTML

 இன்பைறய இைணய வளர்ச்சிையப் பிரதியபலிக்கும விதமெொக 
வந்தியருப்பத தொன்ப எச்.டி.எம. எல் 5. நொைளய இைணயத தளங்ககைள 
உருவொக்கும புதியய விதியகைள  இன்பைறயக் கணின பயன்ப பொடுகைள 
மெனேதியல் ெகொணடு   3W Cயும WHATWGயும மெொற்றி வருகின்பறனே. 
தற்ோபொத இந்த விதிய முைறகள் வைரமுைறயில் மெட்டும தொன்ப 
இருகின்பறனே,.இன்பனம எச்.டி.எம.எல் 5 அதியகொரபூர்வமெொனே 
விதியமுைறகளொக அறிவிக்கப்படவில்ைல. இைணய உலொவிகளிலும 
எச்.டி.எம.எல் 5 ஆவணங்ககைளச் சரியொனே முைறயில் முழுைமெயொகச் 
ெசயல் படுதத முடிவதியல்ைல. ஆனேொலும இந்த மெொற்றங்ககள்  
வரோவற்கப்பட ோவணடியைவோய. 

இன்பறு ோமெைசக் கணிணிகள், மெடிக்கணினகள், சொமெர்ததியய 
அைலோபசிகள், ைகக்கணினகள் என்பறு பலவிதமெொனே சொதனேங்ககைளப் 
பயன்ப படுததிய இைணயதைத உலொ வருகிோறொம. .எச்.டி.எம.எல் 5 
விதியமுைறகைளப் பின்ப பற்றினேொல் எல்லொ விதக் கணினகளுக்கும ஏற்ற 
முைறயில் ெபொதவொனே இைணயப் பக்கங்ககைள  எளிதொக உருவொக்க 
முடியும. அைனேததக் கணின இயக்கு தளங்ககளிலும இந்த இைணயப் 
பக்கங்ககள் பிரச்சைனேயில்லொமெல் இயங்ககும. எச்.டி.எம.எல் 5  
விதியமுைறகைளப் பயன்ப படுததியனேொல்   Flash QuickTime ோபொன்பற இதரச் 
ெசருகிகள் இல்லொமெோல ஒளிக்கொட்சிகைள இைணயததியல் எளிதொகக் 
கொட்டலொம. இைணய பக்கங்ககங்ககளுக்குத ோதைவயொனே கட்டைளகைள  
அைனேவருக்கும புரியும  எளிய ெமெொழியில் எழுத முடியும.

இைணயதைதப் பயன்ப படுததபவர்கள் தங்ககள் உலொவிகைள  
அடிக்கடி  மெொற்றிக் ெகொணடிருக்கோவொ, ோமெமபடுததியக் 
ெகொணடிருக்கோவொ ோதைவயில்ைல. முக்கியமெொக எச்.டி.எம.எல் 
இைணய பக்கங்ககள் யூனோகொடில் மெட்டுோமெ எழுதப் பட்டிருக்க 
ோவணடும என்பபதொல் தமிழ் இைணயப்  பக்கங்ககைளப் பொர்ப்பதற்கும 
படிப்பதற்கும  தனயொக எழுததருக்கைள இைணயததியலிருந்த  
இறக்குமெதிய ெசய்யத ோதைவயிருக்கொத. 
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எச்.டி.எம.எல் 5 ல் புதியதொக ெகொணடு வந்தியருக்கும மெொற்றங்ககள் 
இைணய தளங்ககளின்ப  ோவைலைய மிக  எளிதொக்குகிறத. 

< > canvas என்பற  புத இைழைையப் பயன்ப படுததிய படங்ககள் வைரயலொம. 
< > < > audio video ஆகிய இைழைகைளப் பயன்பபடுததிய 
ஒலி,ஒளிகொட்சிகைள சிரமெமில்லொமெல் இைணயத தளங்ககளில் 
கொட்டலொம. < >, < >, < >,< >, < > article footer header nav section
ஆகிய இைழைகள் இைணயப் பக்கங்ககைள அழைகொனே முைறயில் 
வடிவைமெக்கவும .இைணயப் பக்கங்ககைள  அச்சடிக்கும 
பததியரிக்ைககளுக்கு நிகரொக அலங்ககரிக்கவும உதவுகின்பறனே. இைணயத 
ோதடுெபொறிகள்  எளிதொக இைணயப் பக்கங்ககைள கணடுபிடிக்கவும 
இந்த இைழைகள் உதவுகின்பறனே.  

, , , , ,  calendar date time email url search என்பற இைழைகள் 
ெகொணடு உருப்படிவங்ககைள  உருவொக்குவதம எளிதொகிறத.  Drag and 

 drop என்பற ெசயைலப் பயன்பபடுததிய இைணயததியல் 
விைளயொட்டுக்கைள உருவொக்குவதம மிக எளிதொகிறத. 

() getCurrentPosition என்பற ெசயைலப் பயன்ப படுததிய ஒருவரின்ப 
இருப்பிடதைத கணடு பிடிதத விடலொம. ோதைவயற்ற ெசருகிகைள 
ஒருவர் கணினகளில் நிறுவத ோதைவயில்ைல என்பபதொல்  பொதகொப்பும 
அதியகமெொகிறத. 

எச்.டி.எம.எல் 5 இன்பனம விதியமுைறகள் இன்பனம 
அதியகொரபூர்வமெொக அறிவிக்கப்படவில்ைல என்பறொலும எல்லொ இைணய 
உலொவிகளும இந்த விதிய முைறகைளப் பயன்பபடுதத முயற்சிகள் 
எடுததக் ெகொணடுள்ளனே. எச்.டி.எம.எல் 5, சி.எஸ்.எஸ் 3 5/ 3HTML CSS 
இைவ இரணைடயும கற்றுக் ெகொணடொல் இன்பைறயப் புதக் 
ைகோபசிகளுக்கும ைக கணினகளுக்கும ஏற்ற வைகயில் நமமெொல் 
இைணய தளங்ககைளயும, எளிதொக உருவொக்க முடியும.  
ைககணினகளுக்கு  ஏற்ற வைகயில் விைளயொட்டுகைளயும உருவொக்க 
முடியும .

இன்பைறய கணினகளின்ப வளர்ச்சியினேொல் இைணய தளங்ககளில் 
இந்த மெொற்றங்ககள் முக்கியமெொகிறத. எச்.டி.எம.எல் 5 என்பற உததியக்கைளக் 
ைகயொணடு நமமுைடய தியறைமெகைள ோமெமபடுததியக் ெகொள்வத 
மெட்டுமெல்லொமெல் இைணயம வழியொகத தமிழ் வளரவும இன்பனம ஒரு 
வழிக் கிைடததியருகிறத.

ைகோபசிகள், ைகக்கணினகள் ஆகியவற்றிற்கொனே 
விைளயொட்டுக்கள் விைரவில் தமிழில் வரலொம என்பறு எதியர் பொர்க்கலொம. 
இத பற்றித ெதரிந்த ெகொள்ள விருமபுவர்கள் . 3 .www w schools com  
என்பற இைணய தளதைதப் பொர்க்கலொம.எச்.டி.எம. எல் 5 ஐ தியறவூற்று 
பயனேொட்டொளர்களுக்கு ஒரு ெபரிய வரப்பிரொசதம என்போற ெசொல்ல 
ோவணடும. 

சுரகந்திய ெவங்ககோடஷ்  மின்பனேஞ்சல் : @ .vknsvn gmail com 

வைல : :// .http tamilunltd com

http://www.kaniyam.com

http://tamilunltd.com/
mailto:vknsvn@gmail.com
http://www.w3schools.com/
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கூகுளின்ப2012 ஆம ஆணடு ோகொைடக் கொல 
கணினக் குறியீட்டு கருததரங்ககு  (Google 
Summer of Code ) 

கூகுளின்ப2012 ஆம ஆணடு ோகொைடக் கொல கணினக் குறியீட்டு 
கருததரங்ககு( )GSoC ஒரு சர்வோதச நிகழ்ச்சி. 2005 ஆம ஆணடிலிருந்த 
ஒவ்ோவொரு ோகொைட விடுமுைறயிலும இந்த நிகழ்ச்சி நடததப்படுகிறத. 

ஒவ்ோவொரு ஆணடும நடக்கும இந்த நிகழ்ச்சியில் கணினக் 
குறியீடுகைள எழுதம மெொணவர்கைளயும அவர்களுக்கு வழிகொட்டக் 
கூடிய ஆோலொசகைரயும இைணதத ைவக்கும பொலமெொக இந்த நிகழ்ச்சி  
ெசயல் பட்டு வருகிறத. இதியல் பங்ககு ெபறும மெொணவர்கள் தியறவூற்று 
தியட்டங்ககளுக்கொக கணினக் குறியீடுகள் எழுதிய உதவி 
ெசய்கின்பறனேர்.இதற்கொக மெொணவர்க்ளுக்கு உதவித ெதொைகயும அளிக்கப் 
படுகிறத.தியறவூற்று  சமூதொயதோதொடு ோசர்ந்த கூகுள் இந்தத தியட்டதைத 
நைட முைற படுததகிறத. 

2011 ல் ெமெொததம நூற்று எழுபதத ஐந்த நிறுவனேங்ககள் இந்த 
நிகழ்ச்சியில் பங்ககு ெகொணடனே. நடக்கும ஆணடுக்குத ோதைவயொனேத 
தியட்டங்ககள் பற்றியும அதற்கொனே நிதியத ோதைவகளும அைடயொளம 
கொட்டப்பட்ட பின்ப இந்த ஆணடு,பிப்பிரவரி மெொதம நொன்பகொம ோததிய இந்த 
நிகழ்ச்சிையப் பற்றி அறிவிக்கப்பட்டத. பிப்பிரவரி இருபததிய ஏழைொம 
ோததிய முதல் மெொர்ச் ஒன்பபதொம ோததிய வைர பங்கோகற்க விருமபிய 
நிறுவனேங்ககளிலிருந்த  விணணப்பங்ககள் ஏற்றுக் ெகொள்ளப்பட்டனே. 
மெொர்ச் மெொதம பதியனேொறொம ோததிய பங்கோகற்கும நிறுவனேங்ககளின்ப பட்டியல் 
ெவளியிடப்பட்டத. விணணப்பிதத நொனூற்று ஆறு நிறுவனேங்ககளில் 
நூற்றி எட்டு நிறுவனேங்ககள் ோதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டுள்ளனே. நொற்பதத ஒரு 
நிறுவனேங்ககள் புதியயதொகச் ோசர்க்கப்பட்டுள்ளனே.  ,  Ankur India Blender

, , , , , ,  Foundation Drupal Evergreen GNOME Inkscape Joomla Libre
officeஆகியைவ ோதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட நிறுவனேங்ககளில் ஒரு சில. 

மெொணவர்கள் விணணப்பிக்க ோவணடிய நொள்  மெொர்ச் மெொதம 
இருபதத ஆறொம ோததிய. விணணப்பிக்க ோவணடிய கைடசி நொள் ஏப்ரல் 
மெொதம ஆறொம ோததிய. மெொணவர்கள் நிறுவனேங்ககளின்ப உள்ோநொக்கதைத 
நன்பகு புரிந்த ெகொணடு, தங்ககளின்ப பரிந்தைரகளுடன்ப விணணப்பிக்க 
ஊக்கிவிக்கப்படுகிறொர்கள். , ++, , ,  , C C Java JavaScript HTML XML

, , ,CSS Phython PERL ோபொன்பற கணினக் குறியீட்டு ெமெொழிகள் 
ெதரிந்தியருக்க ோவணடும. 

ோதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மெொணவர்களின்ப பட்டியல் ஏப்ரல் இருபதொம 
ோததிய ெவளியிடப் படும. ஏப்ரல் இருபதத மூன்பறொம ோததிய 
ோதர்ந்ெதடுக்கப்பட மெொணவர்களின்ப பரிந்தைரகள் பிரசுரரிக்கப்படும. ோமெ 
மெொதம 21 ம ோததிய முதல் ஆகஸ்ட்31 ம ோததியவைர இந்த நிகழ்ச்சி நைட 
ெபறும என்பறு ெதரிகிறத. 

 ோமெலும விவரங்ககளுக்கு :// . -http www google
. / / / / 2012melange com gsoc homepage google gsoc    என்பற 

சுரட்டிையப் பொர்க்கவும. 

சுரகந்திய ெவங்ககோடஷ்

கூகிளின்ப நிரற்ெதொடர் ோகொைட 2012  தவக்கம

 கூகிளின்ப      நிரற்ெதொடர் ோகொைட   2012      (       Google Summer of Code  
2012) நிகழ்ச்சியிைனேப் பற்றிய அறிவிப்பு இன்பறு கொைல ( பிப்ரவரி 4, 
2012)  இலவச மெற்றும தியறமூல ெமென்பெபொருட்கள் உருவொக்குநர்களின்ப 
ஐோரொப்பிய சந்தியப்பின்ப (      Free and Open source Software

'   - Developers European Meeting      FOSDEM  ) ோபொத 
அறிவிக்கப்பட்டத.

http://www.kaniyam.com

http://fosdem.org/2012/
http://fosdem.org/2012/
http://code.google.com/soc/
http://code.google.com/soc/
http://code.google.com/soc/
http://code.google.com/soc/
http://www.google-melange.com/gsoc/homepage/google/gsoc2012
http://www.google-melange.com/gsoc/homepage/google/gsoc2012
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        இத கூகிளின்ப  நிரற்ெதொடர் ோகொைட நிகழ்ச்சியின்ப எட்டொம ஆணடு 
ஆகும. இந்த புதைமெயொனே நிகழ்ச்சியின்ப ோநொக்கம  உலெகங்ககிலும 
உள்ள கல்லூரிகள் மெற்றும பல்கைலக்கழைகங்ககளில் உள்ள 
மெொணவர்களுக்கு தியறமூல ெமென்பெபொருட்களின்ப உருவொக்கதைத 
அறிமுகப்படுததவோத! 

       இதன்ப மூலம, மெொணவ உருவொக்குநர்கள் பல்ோவறு தியறமூல 
தியட்டங்ககளுக்குத ோதைவயொனே நிரல்ெதொடர்கைள ( ) Code எழுதலொம. 
அதற்குரிய கல்வி உதவித ெதொைகயும  ( ) stipend அவர்களுக்குக் 
கிைடக்கும. மெொணவர்களுக்கு வழிகொட்டவும கற்றுத தரவும 
உலெகங்ககிலும உள்ள பல அைமெப்புகள் தயொரொக உள்ளனே. 
         கடந்த ஏழு ஆணடுகளில், கூகிளின்ப  நிரற்ெதொடர் ோகொைட 
நிகழ்ச்சியிைனே  90 நொடுகைளச் ோசர்ந்த 6000 மெொணவர்கள் 
முடிததள்ளனேர். இந்த நிகழ்ச்சியின்ப மூலம மெொணவர்கள் தியற மூல 
நிரல்கைள உருவொக்கி ெவளியிடுகிறொர்கள். அதன்ப மூலம  ோகொைட 
விடுமுைறயிோலோய தங்ககள் கல்விக்குத ோதைவயொனேவற்ைற அைடந்த 
விடுகிறொர்கள்.எனேோவ, மெொணவர்கள் மெட்டுமென்பறி அைனேவரும 
(ெமென்பெபொருளொல்) பயன்பெபறுகிறொர்கள். இந்த நிகழ்ச்சியின்ப 
குறிக்ோகொள் அத தொன்ப.  

          இந்த ெசய்தியயிைனே உங்ககள் நணபர்களுக்குத ெதரிவியுங்ககள். தியற 
மூல தியட்டங்ககளில் ஆர்வமுள்ள ஏோதனம மெொணவைனேோயொ, கற்க உதவி 
புரியும அைமெப்ைபோயொ  நீங்ககள் அறிந்தியருந்தொல்,  தயவு ெசய்த எங்ககள் 

   Google Summer of Code     2012   தளததியைனே அவர்களுக்கு அறிமுகம 
ெசய்யுங்ககள். அங்ககு அவர்கள் எங்ககளத கொலவரிைச (timeline) மெற்றும 
பதியல்கைளக் ( )FAQ   கொணலொம. ோமென்போமெலும தகவல்கைளப் ெபற 
ெதொடர்ந்த இைணந்தியருங்ககள்.

-  கொரல் ஸ்மித (  ), Carol Smith தியற மூல அணி 

:// - . . /2012/02/ -http google opensource blogspot in google
- - -2012- - .summer of code is on html

தமிழ் கற்க ஆைசப்பட்டு வழியின்பறி ெபொறியியல் கற்றவன்ப.. அதனேொல், 
அறிவியைலயும தமிைழையும இைணக்கும பொலமெொக விளங்கக 
ஆைசப்படுபவன்ப. 

கணிணிையயும தமிழ் ோபச ைவப்பவன்ப!!

ெசந்தமிழ் ெமெொழியினேன்ப - பொரத நொட்டினேன்ப.

ஆளுங்கக என்பகிற அருண

:// . .http www aalunga in
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க்ன/லினேக்ஸ் கற்ோபொம - 2

யுனக்ஸ் எப்படிப்பட்ட கொல கட்டததியோல யொரொோல உருவொக்கப்பட்டத 
என்பறு நீங்கக கூகுள் ெசய்த பொர்தத படிச்சுர எனேக்கு எழுங்கக
மெததவங்கக அைத படிப்பொங்கக. 

சுரருக்கமெொ இப்ோபொ ெசொல்லப் ோபொரத இத தொன்ப.

(1)  கமப்யூட்டர் ஹேொர்ட் ோவர் ோகொடிக்கணக்கொனே ரூபொ விைல. அதனேொல 
எல்ோலொரும வொங்ககி பயன்ப படுதத முடியொத.

சின்பனே ஊர்ோல ெதரு மிைனேயிோல மெொவு மிஷின்ப இருக்கு, அங்கோக 
ஒவ்ெவொருததரும மெொவு ெமெொளகொ மெல்லி எல்லொம அைரக்கிரததக்கு 
 வரிோசோல கொததியருப்பொங்கக இல்ைலயொ?   batch processing operating 

 system என்பறு ெசொன்பனேொ, மெொவு அைரக்கிர மிஷின்ப தொன்ப நிைனேவுக்கு 
வரணும. அதமெட்டுமில்ோல, ோரஷன்ப கைடயிோல வரிைச, பஸ் 
ஸ்டொப்புோல வரிைச, பொங்ககு கொைச ோபொட இல்ைலயினேொ எடுக்க வரிைச. 
ஆஸ்பததியரிோல டொக்டைரப் பொக்க வரிைச, மெருந்த வொங்கக வரிைச 
 அப்படின்பன வரிைச இல்லொத வொழ்க்ைக ஒருகொலததோல கிைடயொத. 

அப்படிததொன்ப, கமப்யூட்டர் புெரொகிரொமெர்கள் மெற்றும தயொரொனே 
புோரொகிரொைமெ அப்பப்ப புத ோடடடொ ெகொடுதத ஓட்டுவொங்கக.
அப்ப கமப்யூட்டர்னேொ, ோடட்டொ பிரொசசிங்கதொன்ப. அப்ப் எல்லொம, 
கிரொபிக்ஸ், பொட்டு, படம, சினமெொ ோபொன்பற எதவும கமப்யூட்டர்ோல 
வரொத. மெொசொன்பதியரம  சமபளம ோபொடரத ோபொன்பற ோவைலக்குததொன்ப 
பயன்பபொடு இருக்கும.

கமப்யூட்டைர ஓட்ட தனயொ ஆப்போரட்டர் பயிற்சி இருக்கும. 
அதியல்லொமெ ோவற யொைரயும ெதொட விடரதியல்ைல. பொக்கி எல்லொரும 
கணணொடி வழியொ கமப்யூட்டைர பொக்கலொம. அப்ோபொஅைத   Batch

 processing என்பகிற ரீதியயிோல தயொர் ெசய்த ஆப்போரட்டிங்க சிஸ்டம 
வச்சிருப்பொங்கக.

இப்படி வரிைசயிோல ெசய்யர ோவைல கமப்யூட்டைர அதியக தியறோனேொட 
பயன்ப படுததல்ோல. அைத பொததணும.
ெவயிட் பணறைதப்ோபொல கஷ்டமெொனே கொரியம எதவும இல்ோல, 
உணைமெதொோனே?

அதக்கு என்பனே ெசய்யலொமெமுன்பன பொததொங்கக. யுனக்ஸ் வந்த பல 
வரிைசைய கொணொமெ பணணிடிச்சுர. எப்படி?

ோவயிட் பணணொோமெ எல்லொர் ோவைலையயும ஒோரடியொ ெசய்ய 
அததைனே கமப்யூட்டர் இல்ோலன்பனேொ சி பி யூ ோவணும.
அைதயும ெசஞ்சுர பொதத   அதக்கு ோபரு மெல்டிக்ஸ் MULTICS 
 அப்படின்பன ோபரு கூட வச்சொங்ககளொம. அத எதியர்பொததைதப்ோபொல
ோவைல பணணல்ோல.
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பந்தியயிோல சொப்பொடு.

அப்ப பொதத,  விஞ்ஞொனகள் நமமெ ஊர்ோல யொோரொட கல்யொணததக்கு 
வந்தட்டு பந்தியயிோல சொப்பிட்டுவிட்டு ோபொயிட்டொங்ககோளொ? 
அதோலருந்த ஒரு நல்ல ஐடியொ புடிச்சொங்கக. ஒோர ஒரு ஆளு பல 
ோபருக்கு ஒணணொ சொப்பொடு ோபொடரொரு இல்ைல. 
அப்படி ஒோர சி பி யூ ைவ வச்சுரக்கிட்டு எல்லொருைடய ோவைலையயும 
ெசய்யரமெொதியரி டிைசன்ப பணணிடொங்கக.

இப்ப ஒரு ஐடியொ கிைடச்சுரதொ? இப்ப விரிவொ பொக்கலொம.

ஓவ்ெவொரு யூசர் ப்ெரொகிரொைமெயும ஒரு வரிைசயிோல 
வச்சிச்சுரடுவொங்கக..இைத வட்ட வடிவமெொன்ப வரிைசயின்பன ெசொல்லணும.. 
பல யூசர் ெபொெரொகிரொம எல்லொோமெ ெமெயின்ப ெமெெமெொரிோல ோசந்தடும, 
 அத எப்படி வரிசயிோல ோசக்கரத அெதல்லொம அப்புரம பொக்கலொம.

இப்படி பந்தியயிோல பரிமெொருகிறமெொதியரி எல்லொ யூசருக்கும (ஒோர 
சமெயததோல ஒோர ஆைளவச்சுர  சொப்பொடு பரிமெொருகிர மெொதியரி) , 
கமபுஊட்டர்ோல ோவைல பணறதக்கு ஒரு சொப்ட்ோவர் எழுதியட்டொங்கக. 
அதக்குப்ோபரு ெஷட்யூலர்.

அங்கோக ஒரு அலொரம கிளொக் மெொதியரி ஒரு விஷயம. அதக்கு ைடமெர் - 
 - Timer  அைத 200 இல்ைலயினேொ 300 மில்லி ெசகணடுன்பன ெசட 

பணணிருவொரு சிஸ்டம அட்மினஸ்ட்ோரட்டர், இந்த ோநரதைத ைடம 
ஸ்ைலஸ்   Time Slice  என்பபொர்கள். ஒரு புெரொகிறொைமெ ஒோரடியொ 
பணணிடொத.
ஆமெொ,  ஒோர பிோரொகிரொைமெ பல பீசொ பணணி பல இன்பஸ்டொல் 
ெமெணட்ோல ெசஞ்சொ, தப்புவரொதொ?

வரும.
ஆனேொ தப்புவரொமெ பணண யுனவர்சிடி வொததியயொருங்கக ஹேொலிவுட்ோல 
சினமெொ படம பிடிக்கிறைத பொதடொங்ககளொன்பன ெதரியல்ோல.
அத ோலருந்த ஒரு ெடக்னக்ைக புடிச்சுர யுனக்ஸ் புெரொகிரொமிோல 

ோபொட்டு அந்த பிரச்சைனேைய  நல்லொோவ சமெொளிச்சுரட்டொங்கக.
அத எப்படின்பன பொததருோவொம.

சினமெொ ஷூட்டிங்க

இப்ோபொ சினமெொ ஷூட்டிங்கக்குோலருந்த யுனக்ஸ் பிடிச்சிட்ட ஒரு 
அமெக்களமெொனே பயன்பபொடு என்பனே என்பறு பொர்க்கலொம.
சினமெொ, சீய்ரியல் எடுக்கரொங்ககோள அதெல தக்கமெொனே ஒரு விஷயம 

என்பனேெவன்பறொல். சினமெொ சீரியல் எல்லொததியலும ஆட்ெடொ, உணவு 
உபசரிப்பு என்பறு எல்லொர் ோபைரயும ோபொட்டுருவொங்கக. அதியெல 
கணடினயுடி டிபொர்ெமெணடுோல ோவைல பொக்குறவன்ப ோபறு 
ோபொடரதியல்ைல.

கணடினட்டி  ெரொமெப முக்கியம. ஏன்ப ெதரியுமெொ? 
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ஒரு சினமெொ ஷூட்டிங்க ஒோர நொளில் எடுதத முடிஞ்சொ பிரச்சைனே 
இல்ைல. ஒோர சீைனே எடுக்க பல நொள் ஆகும. ஒோர ஷூட்டிங்க நடததர 
இடததியோல பல சினமெொ ஷூட்டிங்கக் நடக்கும.
ஒவ்ெவொருனேொைளக்கும ஷூட்டிங்கக் ஆரமபிக்கிறதக்கு முன்பனேொோல 
 நடந்த முடிஞ்சப்ோபொ  குறிச்சுர வச்சிருக்கிறதோலருந்த, படிச்சுர ெசட் அப் 
ெசய்யணும.  சில சினமெொ கொட்சியிோல ஹீரோரொ சட்ைடக் கலர் தியடீருன்பன 
 மெொறிடும. கொயம வலத கன்பனேததியோலரருந்த 
இடத கன்பனேததக்கு தொவிடும.  இெதல்லொம வரொமெல் சீன்ப ெசட்பணரத 
கணடினயுட்டி டிபொர்ட்ெமெணட் ோவைல.

இதோலருந்த யுனக்ஸ் சொப்ட்ோவ எழுதியனேவங்கக  புடிச்சுரக்கிடொங்கைகயொ 
ஒரு முக்கியமெொனே ோவைல,

ஒவ்ெவொரு தடைவயயும  மெணியடிக்கிறப்ோபொ, கொட்சி 
மெொறிடும.ெசஞ்சிட்டிடிருக்கிற ோவைலைய நிருததியட்டு. எங்கோக 
நிருததியோனேொம, அப்ப சீன்போல என்பனேொ இருந்ததன்பன சுரததமெொ குறிச்சுர 
வச்சுரடும ஒரு சொப்ட்ோவர்,

ஒரு புோரொகைமெ ஒரு ைடம ஸ்ைலசுரோல சி பியு ோல ோசர்தத  வைல 
ெசய்ய ைவக்கிறத, ஒரு சினமெொோல ஒரு கொட்சிோயொட ஒரு பகுதியைய 
 ஷூட்டிங்க பணறமெொதியரி. - இங்கோக சி பி யு தொன்ப  ஷூட்டிங்க நடக்கிற 
இடம. 

அப்பப்ோபொ ஷூட்டிங்க சீன்ப மெொறுதியல்ோல, அைத  கொணெடக்ஸ் சுரவிட்ச் 
என்பறு ெசொல்லுவொர்கள். 
ஷூட்டிங்க  நடக்குதியல்ோல, அைத கொணெடஃபஸ்ட்  என்பபொர்கள்.

-- ெதொடரும

நடரொஜன்ப இவர் ஒரு மின்பனேணுவியல் அறிஞர். அரசுர, தனயொர், கல்வி 
தைறகளில் ெபரும அனபவம ெகொணடவர்.  ,  Scientist Systems

,  , ,  , Engineer Development engineer Manager General Manager
,  CEO Consultant ோபொன்பற பல பதவிகைள வகிததவர். தனேத வைல 

பதியவுகள் மூலம தன்ப கல்வி பணிகைள ெதொடர்கிறொர்.

மின்பனேஞ்சல் : . @ .natarajan naga gmail comவைல பதியவு 
: :// - - - . . /http science of good living blogspot com

:// - - . . /http education a pain blogspot com
:// - - . . /http science of spirituality blogspot com
:// - - . . /http sprituality is knowledge blogspot com
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ோவைல வொய்ப்புகள்:

பணி :  ெமெொழி ெபயர்ப்பொளர்
இடம :  உங்ககள் வீடு
அனபவம : 0 அல்லத 1 ஆணடுகள்
தியறைமெகள் :  ஆங்ககிலம மெற்றும உங்ககள் தொய்ெமெொழி
ெதொடர்பு: @ .programs icfoss in

:// . / .http icfoss org translators html

பணி :     Linux Device Driver Developer
இடம :  ெசன்பைனே
அனபவம : 2+ ஆணடுகள்
தியறைமெகள் :   drivers for   –   WLAN cards PCI and SDIO
ெதொடர்பு: @ .careers zilogic com

பணி :  PHP Developer
இடம :  ோசலம
அனபவம :  0 அல்லத 1 ஆணடுகள்
தியறைமெகள் :  , , , , PHP JavaScript HTML CSS MySQL
ெதொடர்பு:  :// . . / - _ - -http www babajob com Job PHP Developer for

_ _ - - - -Sainn Info Vision in Salem near Dasanaickenpatti
%28636201%29- -7000-2147216191Rs

பணி : &  R D Head
இடம :  ெசன்பைனே
அனபவம :  8 - 15 ஆணடுகள்
தியறைமெகள் :    open source technologies
ெதொடர்பு:   2 @ .glad work xerago com

:// . / / - - - -http fossjobs in jobs opening for rd head chennai

பணி :    – Linux System Administrator Trainee
இடம :  ெபங்ககளூர்
அனபவம :  0 அல்லத 1 ஆணடுகள்
தியறைமெகள் :   Linux Administration
ெதொடர்பு:    @ - .jobs penguin infotech com

பணி :  Programmer
இடம :   - 
அனபவம :  2+ ஆணடுகள்
தியறைமெகள் :  , / ,Perl Gnu Linux  / , , , Javascript Ajax MySQL python
PHP
ெதொடர்பு:    @ .jobs bookconnect in

பணி :    Test Automation Engineer
இடம :  ெசன்பைனே
அனபவம :  1+ ஆணடுகள்
தியறைமெகள் :  /  , , , Gnu Linux Basics perl python tcl
ெதொடர்பு:    - @ .hr team zilogic com

பணி :   Drupal Developer
இடம :  புதச்ோசரி
அனபவம :  0-10 ஆணடுகள்
தியறைமெகள் :  , , , , , HTML CSS JavaScipt JQuery php Drupal
ெதொடர்பு:    @ . .jobs qbase co in

http://www.kaniyam.com
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நிகழ்வுகள்

இந்தியய லினேக்ஸ் பயனேர் குழு - ெசன்பைனே  - 
மெொர்ச் மெொத சந்தியப்பு

இடம. 
Classroom No 3,
Areo Space ,Engineering
Near Gajendra ,Circle
IIT .Madras

.Chennai

:Map  :// . / -http bit ly iit aero

நொள் : ஏப்ரல் 14, 2012
ோநரம: 3.00  – 5.30 pm pm

:// .http ilugc in

ெதொடர்பு :  @ .tshrinivasan gmail com / 9841795468

பயிற்சிப்பட்டைற   AWK and SED

இடம ; 3Edge Solutions,
1, Whites Road, Royapettah,
Chennai- 600 014
Phone: +9144 4208 3333
Web: http://www.3edge.in

நொள் ; 21st and 22nd of April 2012   - 9:30 AM to 5:30 PM

ெதொடர்பு ; http://ravijaya.info/blog/?page_id=10

பயிற்சிப்பட்டைற - Shell scripting, Perl and JBoss

Shell Scripting : April 7,8
Jboss: April 14, 15
Perl : April 21,22

ெதொடர்பு: @ .register ignitemindz com /9841902066

:// . . /http www ignitemindz com

இடம; IgniteMindZ
 2, 2  ,  ,No nd Floor Saradambal St

. ,T Nagar
.   :    Chennai Nearest Place Vidyodaya School Valluvar Kottam

http://www.kaniyam.com
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உரிைமெகள்: 
கணியம இதழின்ப மூல ஆவணங்ககள் அைனேததம 

:// . . / / /http dev amachu com projects kaniyam files ல் 
ோசமிக்கப்படுகின்பறனே. அவற்ைற பயன்பபடுததிய, இதழின்ப கட்டுைரகைள 
நீங்ககள் மெறு பிரசுரரம ெசய்த ெகொள்ளலொம.  

கணியம இதழின்ப பைடப்புகள் அைனேததம, கிரிோயடிவ் கொமென்பஸ் 
என்பற உரிைமெயில் ெவளியிடப்படுகின்பறனே. இதன்ப மூலம, நீங்ககள் 

• யொருடனம பகிர்ந்த ெகொள்ளொலொம. 
• தியருததிய எழுதிய ெவளியிடலொம. 
• வணிக ரீதியயிலும பயன்பபடுததலொம. 

ஆனேொல், 

• மூல கட்டுைர மெற்றும ஆசிரியர் பற்றிய விவரங்ககைள ோசர்தத தர 
ோவணடும. 

• இோத உரிைமெகைள யொவருக்கும தர ோவணடும.
ோமெலும அறிய
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

அட்ைடப்படம
http://i1-news.softpedia-
static.com/images/extra/LINUX/large/ubuntu1204ltswallpapers-large_007.jpg

பிற படங்ககள்: விக்கிபீடியொ மெற்றும ஆசிரியர்கள்

இதழ் ஆக்க ெமென்பெபொருட்கள்:
  3.5.1.2LibreOffice Writer

  12.04 Ubuntu Linux beta

கணியம - இத வைர

இதவைர ெவளியொனே கணியம இதழ்கள்

:// . . / / -01.http www kaniyam com download kaniyam pdf
:// . . / / -02.http www kaniyam com download kaniyam pdf
:// . . / / -03.http www kaniyam com download kaniyam pdf
:// . . / / -04.http www kaniyam com download kaniyam pdf 

பதியவிறக்கி பகிருங்ககள்.

நீங்ககளும ெமெொழிெபயர்க்கலொோமெ

:// . . / / / / _http dev amachu com projects kaniyam wiki Translation Rec
ommendations

ோமெற்கணட சுரட்டியில் கொணும கட்டுைரகைள ெமெொழிெபயர்க்கலொோமெ!

http://www.kaniyam.com

http://dev.amachu.com/projects/kaniyam/wiki/Translation_Recommendations
http://dev.amachu.com/projects/kaniyam/wiki/Translation_Recommendations
http://www.kaniyam.com/download/kaniyam-04.pdf
http://www.kaniyam.com/download/kaniyam-03.pdf
http://www.kaniyam.com/download/kaniyam-02.pdf
http://www.kaniyam.com/download/kaniyam-01.pdf
http://dev.amachu.com/projects/kaniyam/files
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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கணியம பற்றி 
இலக்குகள்

• கட்டற்ற கணிநுட்பததியன்ப எளிய விஷயங்ககள் ெதொடங்ககி 
அதியநுட்பமெொனே அமசங்ககள் வைர அறிந்தியட விைழையும 
எவருக்கும ோதைவயொனே தகவல்கைள ெதொடர்ச்சியொகத தரும 
தளமெொய் உருெபறுவத. 

• உைர, ஒலி, ஒளி எனே பல்லூடக வைககளிலும விவரங்ககைள 
தருவத. 

• இததைறயின்ப நிகழ்வுகைள எடுததைரப்பத. 
• எவரும பங்ககளிக்க ஏதவொய் யொவருக்குமெொனே ெநறியில் 

விவரங்ககைள வழைங்ககுவத. 
• அச்சுர வடிவிலும, புததகங்ககளொகவும, வட்டுக்களொகவும 

விவரங்ககைள ெவளியிடுவத. 

பங்ககளிக்க
• விருப்பமுள்ள எவரும பங்ககளிக்கலொம. 
• கட்டற்ற கணிநுட்பம சொர்ந்த விஷயமெொக இருததல் ோவணடும. 
• பகிர்வைத கட்டுப்படுததொத வணணம பைடப்புகள் இருததல் 

அவசியம. உதொரணததியற்கு கொபிெலப்ட்  & கிரிோயடிவ் கொமென்பஸ். 
• தொங்ககள் பங்ககளிக்க விருமபும ஒரு பகுதியயில் ோவெறொருவர் 

ஏற்கனேோவ பங்ககளிதத வருகிறொர் எனன்ப அவருடன்ப இைணந்த 
பணியொற்ற முைனேயவும. 

• கட்டுைரகள் ெமெொழிெபயர்ப்புகளொகவும, விஷயமெறிந்த ஒருவர் 
ெசொல்லக் ோகட்டு கற்று இயற்றப்பட்டைவயொகவும இருக்கலொம. 

• பைடப்புகள் ெதொடர்களொகவும இருக்கலொம. 
• ெதொழில் நுட்பம, ெகொள்ைக விளக்கம, பிரச்சொரம, கைத, 

ோகலிச்சிததியரம, ைநயொணடி எனேப் பலசுரைவகளிலும இததைறக்கு 
ெபொருந்தமபடியொனே ஆக்கங்ககளொக இருக்கலொம. 

• தங்ககளுக்கு இயல்பொனே எந்தெவொரு நைடயிலும எழுதலொம. 

• தங்ககளத பைடப்புகைள எளியெதொரு உைர ஆவணமெொக 
@ .  editor kaniyam com முகவரிக்குஅனப்பிைவக்கவும. 

• தள பரொமெரிப்பு, ஆதரவளிததல் உள்ளிட்ட ஏைனேய விதங்ககளிலும 
பங்ககளிக்கலொம. 

• ஐயங்ககளிருப்பின்ப @ .  editor kaniyam com மெடலியற்றவும.
 

விணணப்பங்ககள்
• கணித ெதொழில்நுட்பதைத அறிய விைழையும மெக்களுக்கொக 

ோமெற்ெகொள்ளப்படும முயற்சியொகும இத. 
• இதியல பங்ககளிக்க தொங்ககள் அதியநுட்ப ஆற்றல் வொய்ந்தவரொக 

இருக்க ோவணடும என்பற கட்டொயமில்ைல. 
• தங்ககளுக்கு ெதரிந்த விஷயதைத இயன்பற எளிய முைறயில் 

எடுததைரக்க ஆர்வம இருந்தொல் ோபொதம. 
• இதன்ப வளர்ச்சி நம ஒவ்ெவொருவரின்ப ைகயிலுோமெ உள்ளத. 
• குைறகளிலிருப்பின்ப முைறயொக ெதரியப்படுததிய 

முன்போனேற்றததியற்கு வழி வகுக்கவும. 

ெவளியீட்டு விவரம
ெபொறுப்பு: சீனவொசன்ப. ஆதரவு: ஆமெொச்சுர இன்பபிரொசொப்ட் சர்வீஸஸ்.

கணியததியல் ெவளியிடப்படும கருததக்கள் குறிப்பிட்டு 
குறிப்பிடப்படொத வைரயில் அதைனே பைடததவருக்ோக உரிததொகும. – 
ஆசிரியர் குழு. 
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	கூகுளின்2012ஆம் ஆண்டு கோடைக் கால கணினிக் குறியீட்டு கருத்தரங்கு(GSoC)ஒரு சர்வதேச நிகழ்ச்சி. 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வோரு கோடை விடுமுறையிலும் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது.
	
	ஒவ்வோரு ஆண்டும் நடக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கணினிக் குறியீடுகளை எழுதும் மாணவர்களையும் அவர்களுக்கு வழிகாட்டக் கூடிய ஆலோசகரையும் இணைத்து வைக்கும் பாலமாக இந்த நிகழ்ச்சி செயல் பட்டு வருகிறது. இதில் பங்கு பெறும் மாணவர்கள் திறவூற்று திட்டங்களுக்காக கணினிக் குறியீடுகள் எழுதி உதவி செய்கின்றனர்.இதற்காக மாணவர்க்ளுக்கு உதவித் தொகையும் அளிக்கப் படுகிறது.திறவூற்று சமூதாயத்தோடு சேர்ந்து கூகுள் இந்தத் திட்டத்தை நடை முறை படுத்துகிறது.
	2011ல் மொத்தம் நூற்று எழுபத்து ஐந்து நிறுவனங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்டன. நடக்கும் ஆண்டுக்குத் தேவையானத் திட்டங்கள் பற்றியும் அதற்கான நிதித் தேவைகளும் அடையாளம் காட்டப்பட்ட பின் இந்த ஆண்டு,பிப்பிரவரி மாதம் நான்காம் தேதி இந்த நிகழ்ச்சியைப் பற்றி அறிவிக்கப்பட்டது. பிப்பிரவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி வரை பங்கேற்க விரும்பிய நிறுவனங்களிலிருந்து விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டன. மார்ச் மாதம் பதினாறாம் தேதி பங்கேற்கும் நிறுவனங்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. விண்ணப்பித்த நானூற்று ஆறு நிறுவனங்களில் நூற்றி எட்டு நிறுவனங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. நாற்பத்து ஒரு நிறுவனங்கள் புதியதாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. Ankur India, Blender Foundation, Drupal, Evergreen,GNOME, Inkscape,Joomla, Libre officeஆகியவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிறுவனங்களில் ஒரு சில.
	மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நாள் மார்ச் மாதம் இருபத்து ஆறாம் தேதி. விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள் ஏப்ரல் மாதம் ஆறாம் தேதி. மாணவர்கள் நிறுவனங்களின் உள்நோக்கத்தை நன்கு புரிந்து கொண்டு, தங்களின் பரிந்துரைகளுடன் விண்ணப்பிக்க ஊக்கிவிக்கப்படுகிறார்கள். C, C++, Java, JavaScript, HTML XML, CSS, Phython, PERL,போன்ற கணினிக் குறியீட்டு மொழிகள் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்களின் பட்டியல் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி வெளியிடப் படும். ஏப்ரல் இருபத்து மூன்றாம் தேதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட மாணவர்களின் பரிந்துரைகள் பிரசுரிக்கப்படும். மே மாதம் 21ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட்31ம் தேதிவரை இந்த நிகழ்ச்சி நடை பெறும் என்று தெரிகிறது.
	மேலும் விவரங்களுக்கு http://www.google-melange.com/gsoc/homepage/google/gsoc2012 என்ற சுட்டியைப் பார்க்கவும்.
	சுகந்தி வெங்கடேஷ்
	கூகிளின் நிரற்தொடர் கோடை 2012  துவக்கம்
	 கூகிளின்  நிரற்தொடர் கோடை 2012  ( Google Summer of Code 2012) நிகழ்ச்சியினைப் பற்றிய அறிவிப்பு இன்று காலை ( பிப்ரவரி 4, 2012)  இலவச மற்றும் திறமூல மென்பொருட்கள் உருவாக்குநர்களின் ஐரோப்பிய சந்திப்பின் (Free and Open source Software Developers' European Meeting -  FOSDEM ) போது அறிவிக்கப்பட்டது.
	தமிழ் கற்க ஆசைப்பட்டு வழியின்றி பொறியியல் கற்றவன்.. அதனால், அறிவியலையும் தமிழையும் இணைக்கும் பாலமாக விளங்க ஆசைப்படுபவன். கணிணியையும் தமிழ் பேச வைப்பவன்!! செந்தமிழ் மொழியினன் - பாரத நாட்டினன்.
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