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வணக்கம. 

'கணியம' இதைழை படிததம, பொரொட்டியும வரும அைனதத அன்பபு உரள்ளங்ககளுக்கும நன்பறிகள். 

கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்கள் பற்றிய அறிைவ உரலைெகங்ககும வொழும தமிழைர்கள் அைனவைரயும ெசன்பறைடயும முயற்சியில் பங்ககுெபறும அைனதத 
கட்டுரைர ஆசிரியர்களுக்கும உரலைகததமிழைர் அைனவர் சொர்பிலும பொரொட்டுரகிோறன்ப.

கணிணியில் தட்டச்சுர பயிற்சியின்பறி தமிழ எழுதவத, மிகவும கடினமெொனத. பல்ோவறு கருவிகைள பயன்பபடுரததிய, பலை மெணிோநரங்ககைள ஒதக்கி, 
அவர்கள் எழுதம இந்த பணி, தமிைழை ெதொழல்நுட்ப ோதரிோலைற்றி, அடுரதத தைலைமுைறக்கு தயொர்படுரததகிறத.

விக்கிபீடியொ ஊடகப் ோபொட்டி, பிப்ரவரி 29 ம நொள் நிைறவு ெபற்றத. 100 பங்கோகற்பொளர்களும 3000 பைடப்புகளும எதியர்பொர்க்கப்பட்டத. 
ஆனொல், 300 க்கும ோமெற்பட்ட பங்கோகற்பொளர்களும, 15217 பைடப்புகளும தரப்பட்டன. இத தமிழ விக்கிபீடியொவிற்கு கிைடதத மெொெபரும ெவற்றி. 
கலைந்த ெகொண்மட அைனவருக்கும நன்பறிகள். ோபொட்டி முடிவுகள் மெொர்ச் 25 ல் ெவளியிடப்படுரம. ோபொட்டியில் கலைந்தெகொண்மட பைடப்புகைள கொண 

:// . . / / : _ _http commons wikimedia org wiki Category TamilWiki Media Contest

கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்கைள, தமிழல் வீடிோயொ வடிவிலும கற்றுக்ெகொள்ளலைொம. விவரங்ககள் உரள்ோள.

வொசகர்களின்ப ோவண்மடுரோகொளுக்கிணங்கக, கணியம இதழ, விைரவில்  HTML வடிவிலும இைணய தளததியல் ெவளியிடப்படுரம.

'கணியம' ெதொடர்ந்த வளர, உரங்ககளத உரைழைப்பும ோதைவ. கட்டுரைரகள், படங்ககள், ஓவியங்ககள், புததக அறிமுகம, தணுக்குகள், நைகச்சுரைவகள் 
என உரங்ககளத பைடப்புகைளயும @ .editor kaniyam com என்பற மின்பனஞ்சல் முகவரிக்கு  அனப்பலைொம. 

 
நன்பறி.

ஸ்ரீன
ஆசிரியர், 
கணியம

@ .tshrinivasan gmail com

http://www.kaniyam.com

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:TamilWiki_Media_Contest
mailto:tshrinivasan@gmail.com
mailto:editor@kaniyam.com


கணியம பக்கம | 4 

நீங்ககள் கட்டொயமெொக ைவததியருக்க ோவண்மடிய 5 கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்கள்
கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்களின்ப ோதைவ நொளுக்கு நொள் அதியகரிததக் ெகொண்மடிருக்கிறத. நம மெக்கள் ெமென்பெபொருட்கைள உரைடதத ( )crack  

ெசய்த பயன்பபடுரததவதொல் வரும ோகடுரகைளப் பற்றித ெதளிவு ெபற்று வருகின்பறனர் என்போற ெசொல்லை ோவண்மடுரம. ஆைகயொல் நம அன்பறொட 
வொழக்ைகக்கு ோதைவப்படுரம கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்கைள பற்றி நொம ெதரிந்த ெகொள்ள ோவண்மடுரம.

           இந்த பட்டியலில் நொம ஏற்கனோவ அறிந்த விஎல்சி, ஃபயர்ஃபொக்ஸ் ோபொன்பற ெமென்பெபொருட்கள் ோசர்க்கப்படவில்ைலை.

1 . பப்பி லினக்ஸ் (  Puppy )Linux
இத மிகவும பைழைய கணினகளில் உரள்ள தகவல்கைள கொப்புப்படி ( ) backup ெசய்ய 

உரதவும நிகழ இயங்ககுதளம (  ). live OS இதைன இயக்க ெவறும 128  MB ோநரடி அணுகல் 
நிைனவகக் ( ) RAM ெகொள்ளளவு இருந்தொோலை ோபொதம. அவசரமெொக இைணயதைத அணுக 
ோவண்மடுரம என்பறொல் பப்பி லினக்ைசப் பயன்பபடுரததிய ெவறும ஐந்ோத நிமிடங்ககளில் 
அணுகலைொம. அோத ோபொன்பறு விண்மோடொஸ்  இயங்ககுதளச் (  ) Windows OS ெசயல்பொட்ைட 
இழைந்த விட்டொல் பப்பி லினக்ைச நிறுவித தகவல்கைள எளிதொகத தியருமபப் ெபற்று 
விடலைொம.                                                       

                 
விண்மோடொஸ் இயங்ககுதளததியற்குக் கடவுச்ெசொல் ெகொடுரததியருந்தொலும  அதியல் உரள்ள 
தகவல்கைள இத எளிதொக  அணுகி மெொற்றம ெசய்த விடுரம.

பதியவிறக்க இங்கோக ெசல்லைவும - :// . / / %20http puppylinux org main Download Latest
%20 .Release htm

2 . டொரிக்'ஸ் பூட் அண்மட் நியூக் ( '    )Darik s Boot and Nuke

இந்த ெமென்பெபொருள் ஒரு கணின வன்பவட்ைட (  )Hard disc  முழுவதமெொக அழதத விடுரம. இந்த ெமென்பெபொருைள நொம ெதொடக்குவட்டொகப் 
(   ) BOOT CD பயன்பபடுரதத ோவண்மடுரம.

http://www.kaniyam.com

                 பப்பி லினக்சின்ப ோதொற்றம

http://puppylinux.org/main/Download%20Latest%20Release.htm
http://puppylinux.org/main/Download%20Latest%20Release.htm
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வன்பவட்ைட உரடனடியொக அழக்க ோவண்மடிய சூழநிைலை 
வந்தொல் இந்த DBAN ெபரும உரதவியொக இருக்கும. தகவல்கைள 
அழதோதொம என்பறொல் அதைன சிலை மீட்டைமெ ெமென்பெபொருட்கைள 
(  ) recovery software பயன்பபடுரததியத தியருமபப் ெபற்று விடலைொம. 
ஆனொல்,  DBAN ோதைவயற்ற ெதொடர்பில்லைொத புத தகவல்கைள 
வன்பவட்டில் பதியந்த விடுரம. இதன்ப மூலைம பைழைய தகவல்கள் 
முற்றிலுமெொக அழந்த விடுரகின்பறன.

கீழோழை இருக்கும  இைணப்பில் உரள்ள ோகொப்பிைனப் 
பதியவிறக்கம ெசய்த, ஒரு குறுந்தகடில் பதியந்த ெகொண்மடுர, 
ெதொடக்கு வட்டொக (   ) BOOT CD இயக்கவும.

பதியவிறக்க இங்கோக ெசல்லைவும -

:// . / / / / / -2.2.6/ -2.2.6_ 586. /http sourceforge net projects dban files dban dban dban i iso download

3 . ட்ரூக்ரிப்ட் ( )TrueCrypt

ஒரு ோகொப்பிைன மெைறக்குறியீடொக்கம ( ) encrypt ெசய்ய உரதவும ெமென்பெபொருள். ஒரு தன ோகொப்பொக இருந்தொலும முழு உரைறயொக ( )folder  
இருந்தொலும இமெமென்பெபொருள் சிறப்பொக ெசயல்படுரம. ஒரு ோகொப்பிைன மெைறக்குறியீடொக்கம ெசய்தபின்ப அதைன மெறுபடியும பொர்க்க இோத 
ெமென்பெபொருைள பயன்பபடுரததலைொம. அோத ோகொப்ைப மெைறவிலைக்கம ( ) decrypt ெசய்ய ஒரு கடவுச்ெசொல்ைலை ெகொடுரக்க ோவண்மடுரம.

இந்த ெமென்பெபொருைள ோபனொ இயக்கியிோலைொ புற வன்பவட்டிோலைொ ( -     ) pen drive or external hard disc உரள்ள ோகொப்புகைள மெைறக்குறியீடொக்கம 
ெசய்யவும பயன்பபடுரததலைொம.

பதியவிறக்க இங்கோக ெசல்லைவும  - :// . . /http www truecrypt org downloads

http://www.kaniyam.com

 DBAN ெசயல்பொடுர

http://www.truecrypt.org/downloads
http://sourceforge.net/projects/dban/files/dban/dban-2.2.6/dban-2.2.6_i586.iso/download
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                                                   மெைறக்குறியீடொக்கம ெசய்யும TrueCrypt      
                              

4 . குோனொம - டுர (  – )Gnome Do

உரபுண்மடுர  பயனர்கள் கண்மடிப்பொக பயன்பபடுரதத ோவண்மடிய ஒரு ெமென்பெபொருள். பலைர் விண்மோடொைசப் ோபொன்பறு உரபுண்மடுர அழைகொனத இல்ைலை 
என்பறு வதந்தியையப் பரப்பிக் ெகொண்மடுர இருகின்பறனர். ஆனொல், ெமெய்யொகோவ ோமெக்கிற்கு ( ) Mac அடுரதத அழைகொன இயங்ககுதளம உரபுண்மடுர தொன்ப.
                                      

             

http://www.kaniyam.com
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 -  Gnome Do ைவப் ோபொன்பற சரியொன ெமென்பெபொருட்கைள பயன்பபடுரததியனொல் 
உரபுண்மடுரவின்ப அழைகு மெட்டுரமென்பறிப் பயன்பபொடுரம பலை மெடங்ககு அதியகரிதத விடுரம. 

 -  Gnome Do வில் ஏகப்பட்ட  ோதர்வுகள் உரள்ளன. அவற்ைறப் பற்றி ெதரிந்த 
ெகொள்ள இந்த யூடியூப் கொெணொளிையப் பொர்க்கவும - 

:// . . / ? = 4 35 0http www youtube com watch v fI d MbpA

பதியவிறக்க இங்கோக ெசல்லைவும - :// . . /http do davebsd com

5 . பிளீச்பிட் ( )Bleachbit

விண்மோடொசில் எவ்வொறு தற்கொலிகக் ோகொப்புகள் (  ) temporary files ோசர்ந்த ெகொண்மடுர  கணினயின்ப ோவகதைதக் குைறகின்பறனோவொ அோத 
ோபொன்பற நிகழவு உரபுண்மடுர இன்பன பிற லினக்ஸ் வழைங்ககல்களிலும நடக்கும. 
                                                       
          

விண்மோடொசில் இந்த ெதொல்ைலைைய தீர்க்க  CCleaner ோபொன்பற 
ெமென்பெபொருட்கள் உரள்ளன. அதற்கொன கட்டற்ற வைக பதியலீடுர தொன்ப இந்த 

 . Bleachbit உரலைவிகள், ெமென்பெபொருட்கள், நிறுவிகள் ( )installers  
ோபொன்பறைவ ோசமிக்கும அைனததத தற்கொலிகக் ோகொப்புகைளயும 
இமெமென்பெபொருள் உரருதெதரியொமெல் அழததவிடுரம.

பதியவிறக்க இங்கோக ெசல்லைவும - :// . . /http bleachbit sourceforge net

http://www.kaniyam.com

தற்கொலிகக் ோகொப்புகைள அழக்கும பிளீச்பிட்

-  Gnome Do வின்ப அழைகிய பணிப்பட்ைட

http://bleachbit.sourceforge.net/
http://do.davebsd.com/
http://www.youtube.com/watch?v=fI4d35MbpA0


கணியம பக்கம | 8 

ஸ்ரீரொம இளங்கோகொ 

கொைரக்குடியில் பிறந்த, தமிழுடன்ப வளர்ந்த, சிதமபரததியல் வொழந்த ெகொண்மடிருக்கும 19 வயத ெபொறியியல் 
மெொணவன்ப. எனக்கு ெமெொழகள் ோமெல் அலைொதிய பிரியம உரண்மடுர. ஆங்ககிலைதைத நொன்ப சுரைவயொன ெமெொழயொக 
கருதியனொலும எனக்கு ோபச ெசொல்லி ெகொடுரதத தமிைழை ஒரு ோபொதம மெறந்தத இல்ைலை. 

இைணயததியல் என்ப தொய்ெமெொழ இரண்மடவத பிறப்ைப சந்தியதத ெகொண்மடிருக்கிறத. அதியல் ஒரு சிறு தருமபொக 
இருக்க ோவண்மடுரம என்பறு எண்மணி தணிகிோறன்ப. 

எனத வைலைததளம - . . .www sriramilango co nr

மின்பனஞ்சல்  : .04144@ .sriram gmail com

 – Arduino ஓர் அறிமுகம

வணக்கம. இந்த உரலைகம நமெக்கு ெமென்பெபொருள்கைள தியறவு மூலைததியல் (  )open source   வழைங்ககுவத ோபொலை, வன்பெபொருள்கைளயும தியறமூலைமெொக 
வழைங்ககுகிறத. அட ! அத எப்படி வன்பெபொருள்களுக்குத தியறவு மூலைம ெகொடுரக்க முடியும என்பறு ோகட்கிறீர்களொ ! ஆம, முடியும என்பபோத உரண்மைமெ.

நுண்மகட்டுரப்படுரததிய (  ) Micro Controller முதல் கணின வைர, தொனயங்ககிக் கொசொளம ( ) ATM முதல் தணிதைவக்கும இயந்தியரம (Washing 
) Machine வைர வன்பெபொருள்கள் முக்கிய பங்ககு வகிக்கிறத. அதியல் சுரற்றுப் பலைைக (  ) circuit board தொன்ப மெற்ற எல்லைொவற்ைறயும கட்டுரப்படுரததகிறத. 

நமெத கணினயில் உரள்ள  வன்பெபொருள்களுக்ெகல்லைொம தொயொக இருப்பத தொய்ப்பலைைக (  ) Mother Board தொன்ப. இந்த தொய்ப்பலைைகயில் எல்லைொ 
விதமெொன உரள்ளீடுர/ெவளியீடுர கருவிகளும இைணக்கப்பட்டிருக்கும. இன்பனம ெதளிவொகச் ெசொன்பனொல் சமிக்ைஞைகைள (ைசைக; )signal  

http://www.kaniyam.com

mailto:sriram.04144@gmail.com
http://www.sriramilango.co.nr/
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ஓரிடததலிருந்த மெற்ோறொர் இடததியற்குக் கடததவும அவற்ைற இருமெமெொக மெொற்றவும தொய்ப்பலைைகயில் இைணக்கப்பட்டுரள்ள சின்பன சின்பன 
சில்லுகளும ( ) chips கட்டுரப்படுரததியகளுோமெ  ( ) controller முக்கிய பங்ககு வகிக்கிறத. 

இப்படிப்பட்ட  நுண்மகட்டுரப்படுரததியப் பலைைககள் (   ) micro controller board நமெக்குத தியறமூலைமெொகக் 
கிைடததொல் நொம என்பனெவல்லைொம ெசய்யலைொம. சொதொரண மின்பதூக்கி முதல் பறக்கும ோரொோபொ வைர 
உரருவொக்க முடியும அல்லைவொ! 

அப்படிப்பட்ட தியறமூலை வன்பெபொருள்தொன்ப அர்டுரயிோனொ பலைைக (  ) Arduino Board ஆகும.
 
சரி! நமெக்கு தியறமூலை வன்பெபொருள்   கிைடததவிட்டத. நொம எப்படி மெற்ற கட்டுரப்படுரததியகள் ( ),controller  
உரணரிகள்  ( ), sensors இயக்கிகளுடன்ப ( ) motors இைணதத ஓர் இயந்தியரதைத உரருவொக்குவத எப்படி?
அதற்கு கட்டைளகள் ( ) Instructions ோதைவயல்லைவொ! நொம அர்டுரயிோனொவுக்கு எப்படி கட்டைள 
ெகொடுரப்பத ?

இதற்கு அர்டுரயிோனொோவ பதியைலைத தருகிறத. அர்டுரயிோனொவுக்கு குழு நமெக்கு  arduino IDEஎன்பற ெமென்பெபொருைளத தருகிறத. இந்த 
ெமென்பெபொருைளப் பதியவிறக்கம ெசய்த நமெத கணிணியில் நிறுவி, அதியல் நிரல்கள் எழுதலைொம. அப்படி எழுதியய கட்டைளகைள  arduino பலைைகக்குள் 
ெசலுததிய அைத தனதோத இயங்ககும ோரொோபொவொக மெொற்ற இயலும.

சரி, அறிமுகம ோபொதம ! ெகொஞ்சம உரட்ெசன்பறு -arduino ைவ எப்படிப் பயன்பபடுரததவத என்பறு விரிவொகப் பொர்ோபொமெொ?!!

“  ” Hello World நிரல் Arduino 

நொம எந்த ஒரு நிரல் ெமெொழ கற்றுக்ெகொள்வதொனொலும முதலில் நொம கற்பத '  ' Hello World ஐக் கணின தியைரயில் எப்படி  print ெசய்வத 
என்பபத தொன்ப. அத ோபொலை   ( ) arduino board hardware ல் எப்படி   hello world என்பறு அச்சிடுரவத? இத அப்படி இல்ைலை. இைதப் ெபொறுததவைர ஒளி 
உரமிழ இருமுைனயதைத ( ) LED ஒளிர ைவப்போத  arduino வின்ப   hello world ஆகும. 

என்பன,  arduino வின்ப   hello world கற்றுக் ெகொள்ள நீங்ககள் தயொரொ ?

http://www.kaniyam.com
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ோதைவயொன வன்பெபொருள்கள்

1.   Arduino Board 2. LED

ோதைவயொன ெமென்பெபொருள்கள்

•  Arduino Software

நீங்ககள் எந்த விதமெொன இயங்ககு தளம ோவண்மடுரமெொனொலும உரபோயொகிக்கலைொம. 
எல்லைொ வைகயொன ( , , )  Linux Mac Windows OS க்கும, தனததனயொன arduino 
ெமென்பெபொருள்கைள :// . /http arduino cc  என்பற தளததியலிருந்தப் பதியவிறக்கம ெசய்த, 
நிறுவிக் ெகொள்ளலைொம. இோதொ கீழோழை உரள்ள படி தொன்ப   arduino software இருக்கும.

உரபுண்மடுரவில் நிறுவ, $  -    sudo apt get install arduino

ெசய்முைற:

  Arduino board ல் 13 வத   pin connector ல் 220 ஓம ( ) ohm மின்பதைடைய ( )resister  
இைணக்கவும.
               பிறகு  LED யின்ப   (positive leg ெகொஞ்சம நீண்மடுர இருக்கும கமபி) ஐ  resister 
உரடன்ப இைணக்கவும.  LED யின்ப   (negative leg சிறிய கமபி) ஐ   arduino board யின்ப ground 
( )  GND connector உரடன்ப இைணக்கவும. 

இப்ோபொத இந்த    arduino board kit ஐ கணிணியுடன்ப இைணக்கவும. எப்படி ?
  Serial port மூலைமெொகோவொ (அ)    USB port மூலைமெொகோவொ இைணக்கலைொம.

[குறிப்பு :   arduino board வொங்ககும ோபொத,   USB port இருக்குமெொறு பொர்தத வொங்ககினொல், ெபருமெளவு உரதவியொய் இருக்கும.]

இப்ோபொத கணிணியில்   arduino software ஐ இயக்கி, அதியல் பின்பவரும  program ஐ  type ெசய்யவும.

http://www.kaniyam.com

http://arduino.cc/
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//    LED Blink Program Begins
/*
  Blink
         ,     , .Turns on an LED on for one second then off for one second repeatedly
 */
void setup() {                
  //       .initialize the digital pin as an output
  //  13        :Pin has an LED connected on most Arduino boards
  pinMode(13, OUTPUT);     
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   //    set the LED on
  delay(1000);                     //    wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);   //    set the LED off
  delay(1000);                     //    wait for a second
}
//    LED Blink Program Ends

இந்த நிரைலை பொர்க்கும ோபொோத ெதரிகிறத, இத   C program ெமெொழயில் எழுதப்பட்டத.

http://www.kaniyam.com
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Code விளக்கம :

(13, ); pinMode OUTPUT என்பற கட்டைளயில் 13 வத  pin ஐ   output pin ஆக  initiate ெசய்கிோறொம.

(13, ); digitalWrite HIGH என்பற கட்டைளயில் 5  volt ஐ 13 வத  pin க்கு அனப்புகிறத. இதனொல்  LED யின்ப முைனகளுக்கு இைடோய voltage 
 difference உரண்மடொவதொல்  LED ஆனத ஒளிர்கிறத.

(13, ); digitalWrite LOW என்பற கட்டைளயில் 0  volt ஐ 13 வத  pin க்கு அனப்பவதொல்,  LED ஒளிர்வத நிறததப்படுரகிறத.

நமமுைடய கண்மகளொல் இதன்ப அதியோவகதைத (  / ) LED On Off உரணரமுடியொத.
அதனொல், () delay கட்டைளைய பயன்பபடுரதத கிோறொம. இங்ககு 1000  (millisecond ஒரு வினொடி) இைடெவளிைய ெகொடுரததள்ோளொம.

 ()  void setup function ல்  initialization கட்டைளகைளயும,  ()      void loop function ல் ெதொடர்ந்த நடக்க ோவண்மடிய ெசயலுக்கொன 
கட்டைளகைளயும தர ோவண்மடுரம.

இப்ோபொத இந்த  code ஐ   arduino software ல் உரள்ள   verify button ஐ இயக்கி  compile ெசய்யலைொம. ஏதொவத  error இருந்தொல், 
அங்ககுள்ள  window வில் கொட்டப்படுரம.  Error எதம இல்லைொவிட்டொல்,   upload button ஐ இயக்கி  byte களொக மெொற்றப்பட்ட கட்டைளகள்  arduino வில் 
உரள்ள    EEPROM memory chip ல் ோசமிக்கப்படுரகிறத.

  Arduino Kit ல்   power supply இைணக்கப்பட்டிருததல் அவசியம. (   USB Port உரபோயொகிததொல்,   power supply அவசியமில்லைொதத.)
         கட்டைளகைள  upload ெசய்த பிறகு,   arduino board ல் உரள்ள   RESET button ஐ அழுததியனொல்,  LED விட்டுர விட்டுர ஒளிர்வைத பொர்க்களொம. 
இப்ோபொத நீங்ககள் கணிணியுடன்ப ெதொடர்புள்ள   /   serial port usb port இைணப்ைப தண்மடிதத விடலைொம.   Arduino kit தனதோத இயங்ககுவைத 
கொணலைொம (   power supply அவசியம).

எவ்வளவு சுரலைபமெொக இருக்கிறத,  arduino ஐ உரபோயொகிப்பத ! ! !

    :Multi Programming Language Support

 Arduino வில் , ++, , ,  C C Java Python Ruby ஆகிய உரயர்மெட்ட  program ெமெொழகளின்ப மூலைமும உரங்ககளத கட்டைளகைள எழுதலைொம. இதியல் 
   ( ) Ruby Arduino Development RAD ஐ உரபோயொகிப்பத மிகவும சுரலைபம.

  :Project Ideas

சரி, நொம என்பனெவல்லைொம    Projects Arduino Kit மூலைம ெசய்யலைொம ?

http://www.kaniyam.com
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✔    Stepper motors ஐ / /    Wifi Bluetooth IR controller board உரடன்ப இைணதத,   / /   Remote Control Car Helicopter Boat Robot ஐ உரருவொக்க முடியும. 

✔    Heat Sensors உரடன்ப இைணதத,  analog ெவப்பதைத  digital ெவப்ப குறியீட்டொக ( ) Celsius மெொற்ற முடியும. 

✔  ,  IR sensors Speakers உரடன்ப இைணதத வீட்டின்ப கதவிற்கு ோமெலும பொதகொப்பு தரலைொம.
  

✔    GPS Receiver Device உரடன்ப இைணதத நொம இருக்கும இடததியன்ப ,  latitude longitude ஐ  digital ஆக ெபற முடியும.
   

✔   Ethernet cable உரடன்ப இைணதத  data ஐ எங்கோகொ இருக்கும  server க்கு அனப்பலைொம.

உரருப்படியொக/ படிப்படியொக  Arduino வில்  projects ெசய்ய ோவண்மடுரமெொனொல் இந்த லிங்கக்கிற்கு :// . / / /http arduino cc playground Projects Ideas 
ெசல்லைவும. 

எங்கோக வொங்ககுவத ?

நமெத இந்தியயொவில் :// . . /http www bhashatech com    website ல்  order ெகொடுரதத ெபற்றக் ெகொள்ளலைொம. 
அல்லைத நீங்ககோள   arduino board ஐ உரருவொக்கலைொம. அதற்கொன   Circuit Diagram ஐ :// . /http arduino cc  கண்மடறியலைொம.

மெடல் குழு :

   ,     Arduino developer mailing list Arduino users mailing list என்பறு தனததனயொக உரள்ளத. நீங்ககள் அதியல் 
இைணந்த உரங்ககள் சந்ோதகங்ககைள ோகட்களொம.

:// . / / / _ .http arduino cc mailman listinfo developers arduino cc

த. அருளொளன்ப 

நொன்ப ஐ.ஐ.டி. ெடல்லியில்   Python Programmer ஆக பணியொற்றி வருகிோறன்ப.

வைலை பதியவு : :// . .http tuxcoder wordpress com   மின்பனஞ்சல் : @ .arulalant gmail com

http://www.kaniyam.com
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ைடம ட்ைரவ் - கொலை எந்தியரம

ைடம ட்ைரவ் (  ) Time Drive நமெத எந்தெவொரு ோகொப்ைபயும ( ) [file அத இைச, கொெணொளி 

( ), video படங்ககள், ஆவணம ( ) document அல்லைத ோவெறதவொகவும இருக்கலைொம] எளிய 

முைறயில் கொப்புநகல் (  ) back up எடுரக்க, பயன்பபடுரதத எளிைமெயொன பயனைமெப்பு ( ).utility  

இதைனப் பயன்பபடுரததிய நமமெொல் எததைன ோகொப்புகைளயும எததைன ோகொப்புைறகைளயும 

( ) folder கொப்புநகெலைடுரதத, மீண்மடுரம ஒற்ைறச் ெசொடுரக்கில் (  single ) click மீள்விக்க ( )restore  

முடியும. இத அதியகரிப்புக் கொப்புநகல் (  ) (incremental backup தரவுகைளப் 

பலை நகல்கள் எடுரக்கொமெல் அவற்றின்ப ோவறுபொடுரகைள மெட்டுரம ோசமிக்கும ஒரு முைற) முைறையப் 

பின்பபற்றுவத தனச்சிறப்பு.

நீங்ககள் உரங்ககளுக்குப் பயன்பபடுரம ோகொப்புகைள நீக்கொமெல் ( ) delete இருந்தொல், ைடம ட்ைரவ் மூலைம அவற்ைற விைரவொக உரலைொவோவொ 

( )browse  ோதடோவொ முடியும. பலை ோகொப்புகைள மீள்விக்க ( ) restore ோவண்மடுரமெொனொல், அவற்ைற ஒன்பறன்ப பின்ப ஒன்பறொக வரிைசயில் ோசர்ததவிட்டுர 

பிறகு ஒரு ெசொடுரக்கில் மீள்விக்கலைொம.

ைடம ட்ைரவ் ஆனத  Python மெற்றும  PyQt ெகொண்மடுர உரருவொக்கி, ோமெமபடுரததப்பட்டுரள்ளத.  இத லினக்ஸ் (உரபுண்மடுர, ஓப்பன்பசூெயஸ்), ோமெக் ஓஎஸ் 

எக்ஸ் மெற்றும விண்மோடொஸ் ( /  / 7) XP Vista ோபொன்பற இயக்க அைமெப்புகளில்  (  ) operating system இயங்ககக் கூடியத. அத மெட்டுரமெல்லை, எந்த 

தளங்ககளிெலைல்லைொம ( ) platform ோபொலிததன்பைமெைய ( ) (duplicity தகவல்கைள மெைறயொக்கம ( ) encrypt ெசய்த கொப்புநகல் எடுரக்கும ெமென்பெபொருள்) 

நிறுவ ( ) install முடிோமெொ அவற்றிெலைல்லைொம இதைன இயக்க முடியும.

http://www.kaniyam.com
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ைடம ட்ைரவிைன  (11.10/12.04) Ubuntu மெற்றும   -Linux Mint ல் நிறுவும முைற:

உரபுண்மடுரவில் (11.10/12.04) ைடம 

ட்ைரைவ நிறுவ, முதலில் அதன்ப சொர்புகைள 

( ) dependencies நிறுவ ோவண்மடுரம. இதற்கு 

உரபுண்மடுர முைனயததியல் ( )terminal

 -   -   -sudo apt get install python boto ncftp python

4 qt sshfs

என்பற கட்டைளையப் ( ) command பயன்பபடுரதத 

ோவண்மடுரம. ைடம ட்ைரைவப் பதியவிறக்கம ெசய்த 

நிறுவ,

 -  - _0.4-1_ .wget O time drive all deb 

:// . /http goo gl auWnk

  -  - _0.4-1_ .sudo dpkg i time drive all deb

நீங்ககள் இன்பனம உரபுண்மடுர ( ,  Jaunty Karmic மெற்றும ) Lucid பயன்பபடுரததபவரொக இருந்தொல்  PPA ைடம ட்ைரைவ உரங்ககள் கணினயில் 

ோசர்ததக்ெகொள்ளலைொம.

 - -  : - - /sudo apt add repository ppa time drive devel stable

 -  sudo apt get update

 -   -sudo apt get install time drive

http://www.kaniyam.com
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ைடம ட்ைரவிைன   ( ) Unity Dash Unity அல்லைத  (  ) -Overlay gnome shell இல் ெதொடக்கவும. ( )start

குறிப்பு:

ோமெலும பலை தகவல்களுக்கு (ஆங்ககிலைததியல்)

  :// . - . / / . / - - / -http www oak tree us blog index php science and technology time drive   என்பற இைணப்ைபப் பொர்க்கவும.

நொன்ப ோஜொபின்ப பிரொஞ்சல் ஆன்பறன. நொன்ப ஒரு  CollabNet ெமென்பெபொருள் நிறுவனததியல் ோவைலை ெசய்கிோறன்ப. எனத 
ெசொந்த ஊர் நொகர்ோகொவில். கடந்த 2011 -ம ஆண்மடுர கல்லூரி படிப்ைப முடிதோதன்ப. கணியம மூலைமெொக உரங்ககைள 
சந்தியதததியல் மெகிழச்சி. இந்த வொய்ப்ைப ெகொடுரதத கணியம ஆசிரியருக்கு நன்பறி ெதரிவிதத ெகொள்கிோறன்ப.

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

மின்பனஞ்சல் : @ .jophinep gmail com

http://www.kaniyam.com
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ஈமோமெக்ஸ் உரைரதியருததிய – ஓர் அறிமுகம
ஈமோமெக்ஸ் ( ) – emacs இைத என்பனெவன்பறு அறிமுகம ெசய்வத? ெவறும உரைரதியருததிய (  ) text editor என்பறு கூறிவிட முடியொத; அைதயும 

தொண்மடிப் பலைவற்ைறச் ெசய்யவல்லைத. கிட்டததட்ட ஓர் இயங்ககுதளததியற்கு இைணயொன ெமென்பெபொருள். ஆம, எழுததக் ோகொப்புகள் (text 
) documents ெதொடங்ககி, ,  JPEG PNG ோபொன்பற படக்ோகொப்புகள்,  PDF ஆவணங்ககள் எனப் பலை வைகயொன ோகொப்புகைளக் ைகயொள வல்லைத.

ோகொப்புகைளப் பொர்ப்பதம தியருததவதம ெவறும சிறு பகுதியதொன்ப. இைதக்ெகொண்மடுர மின்பனஞ்சல் அனப்பலைொம, கிட் ( ) git ோபொன்பற  version control 
system கைளக் ைகயொளலைொம, முைனயதைதப் ( ) terminal பயன்பபடுரததலைொம. ோமெலும நொள்கொட்டி, கணிப்பொன்ப( ), calculator விைளயொட்டுரகள் எனப் 
பலை வசதியகைள உரள்ளடக்கியத. அதைனக் கிட்டததட்ட ஓர் இயங்ககுதளததியற்கு இைணயொெதன நொன்ப கூறியதன்ப கொரணம இப்ோபொத புரியும என்பறு 
நிைனக்கிோறன்ப 

இதற்கு இன்பெனொரு சிறப்பமசமும உரண்மடுர. கட்டற்ற ெமென்பெபொருள் ோகொட்பொட்டின்ப தந்ைதெயன அைழைக்கப்படுரம ரிச்சர்ட் ஸ்டொல்மென்ப 
அவர்களொல் உரருவொக்கப்பட்டுர,  GPL உரரிமெததடன்ப (இதவும அவர் வடிவைமெததோத) ெவளியடப்பட்ட முதல் ெமென்பெபொருள் ஈமோமெக்ஸ்.

இததைகய சிறப்பொன ஒரு ெமென்பெபொருைளக் கற்றுக்ெகொள்ள இன்பனம ஏன்ப தொமெதியக்க ோவண்மடுரம? வொருங்ககள் ஈமோமெக்ஸ் உரலைகததியற்குள் புகுோவொம.

நிறுவுதல்

பலை குன/லினக்ஸ் இயங்ககுதளங்ககளில் ெதொகுபதியவகததியோலைோய ( ) repository ஈமோமெக்ஸ் கிைடக்கும. அந்தந்த இயங்ககுதளததியன்ப ெபொதிய ோமெலைொண்மைமெ 
ெமென்பெபொருள் வொயிலைொகோவ நிறுவிக்ெகொள்ள முடியும. உரபுண்மடுர இயங்ககுதளததியல் நிறுவ, முைனயததியல் கீழழக்கொணும கட்டைளைய இடவும:

 -   23sudo apt get install emacs

ஈமோமெக்ஸ் கட்டைளகள்

ஈமோமெக்ஸ் கட்டைளகைளப் பொர்க்கும முன்பபு, இரு குறியீடுரகைள அறிந்த ெகொள்வத பயனள்ளதொய் இருக்கும.

குறியீடுர ெபொருள்
-C x  Ctrl விைசயுடன்ப ோசர்தத  x விைசைய அழுததவும

-M x
 ( ) Meta Alt விைசயுடன்ப ோசர்தத  x விைசைய 

அழுததவும

ோகொப்ைபத தியறததல்

-C x அழுததியயதம நிைலைகொட்டி ( ) cursor சொளரததியன்ப கீழழப்குதியயில் வந்த நிற்கும. அங்கோக தியறக்கோவண்மடிய ோகொப்பிற்கொன ெபயைர இடவும.

http://www.kaniyam.com
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ோகொப்ைபத தியறததல்

 ோகொப்ைப ோசமிததல்

ோகொப்பில் மெொற்றங்ககள் ெசய்தபின்ப அதைன ோசமிக்க, C-x C-s ( -C x அழுததியயபின்ப -C s அழுததவும).

ோகொப்ைப மூடுரதல்

ோசமிதத ோகொப்ைப மூட C-x C-k Enter

ஈமோமெக்ைஸை விட்டுர ெவளிோயற C-x C-c

உரைர தியருதததல்

உரைரயின்ப ஒரு பகுதியைய  select ெசய்ய, எப்ோபொதம ோபொலை -Shift ஐ அழுததியக்ெகொண்மடுர அமபுக்குறிகைளப் (  ) arrow keys பயன்பபடுரததலைொம. 
அல்லைத, அப்பகுதியயின்ப ெதொடக்கததியல் நிைலைகொட்டிைய ைவதத C-<space> அழுததியவிட்டுர, பின்பனர் அமபுக்குறிகைளக் ெகொண்மடுர ோதர்வு 
ெசய்யலைொம.

ோதர்வு ெசய்த பகுதியைய நகெலைடுரக்க M- , w ோதர்வு ெசய்த பகுதியைய அழக்க C-w. மெற்ற உரைரதியருததியகளில் இருப்பத ோபொல் அல்லைொமெல், cut 
ெசய்வதம delete ெசய்வதம ஈமோமெக்ைஸைப் ெபொறுததவைரயில் ஒன்போற. அதொவத delete ெசய்யப்படுரம எந்த ஓர் உரைரயும clipboard-ல் இருக்கும. 

http://www.kaniyam.com
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ஏற்கனோவ ெவட்டப்பட்ட அல்லைத நகெலைடுரக்கப்பட்ட உரைரைய paste ெசய்ய C-y (y = yank)

உரலைொவுதல் ( )navigation

ெபொதவொகப் பயன்பபடுரததப்படுரம அமபுக்குறிகள், ,  Home End ஆகிய விைசகள் அல்லைொமெல்  ஈமோமெக்ஸிற்ெகன்போற உரரிததொன சிலை விைசகள் உரள்ளன. 
அவற்றுள் சிலை:

ஓெரழுததப் பின்பனொல் ெசல்லை -C b

ஓெரழுதத முன்பனொல் ெசல்லை -C f

முந்ைதய வரிக்குச் ெசல்லை -C p

அடுரதத வரிக்குச் ெசல்லை -C n

வரியின்ப ெதொடக்கததியற்குச் ெசல்லை -C a

வரியின்ப இறுதியக்குச் ெசல்லை -C e

இைவ முதலில் சற்றுக் கடினமெொகத ோதொன்பறினொலும, பழைகிக்ெகொண்மடொல் விைரவொகத தட்டச்சுர ெசய்ய முடியும (விைசப்பலைைகயில் அமபுக்குறிகள் 
இருக்கும ஓரமெொகக் ைகைய நகர்தத ோவண்மடியதியல்ைலை).

விக்ோனஷ் நந்த குமெொர் ஓர் இைணய வடிவைமெப்பொளர் (  ), web designer கட்டற்ற 
ெமென்பெபொருள் ோகொட்பொட்டின்ப ோமெல் அைசயொத நமபிக்ைக ெகொண்மடவர். கட்டற்ற இைணய வடிவைமெப்புத 
ெதொழல்நுட்பங்ககளொன , ,  HTML CSS Javascript ஆகியவற்றுடன்ப விைளயொடுரவதியல் தீவிர ஆர்வம 
ெகொண்மடவர். வைலைப்பதியவுகள் எழுததல், புைகப்படம எடுரததல், வைலை உரலைொவல் ஆகியன இவரத 
ஓய்வுோநரச் ெசயல்கள்.

மின்பனஞ்சல்: .     viky nandha AT gmail DOTcom

வைலைததளம: :// .http vigneshnandhakumar in

http://www.kaniyam.com
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க்ன/லினக்ஸ் கற்ோபொம

மெொணவர்கைள க்ன/லினக்ஸ் இயங்ககுதளததியன்ப சிறப்ைபக் ோகட்டொல், நமெக்கு கிைடக்கும தீர்மெொனமெொன பதியல் "இத இலைவசம". கணின 
அறிவியல் ( ) CS படிக்கும மெணவர்களுக்கு இைதவிட முக்கியமெொன பலை அமசங்ககள் குறிதத ெதரிந்தியருப்பத அவசியம. பலை ஆண்மடுரகளுக்கு 
முன்பனொல் யுனக்ஸ், முக்கியமெொக யுனக்ஸ்-இண்மடர்னல்
ெதரியொத  அைமெப்புசொர் ெமென்பெபொருள் ெபொறியியொளர்கள்  (   ) System software engineers இருக்க மெொட்டொர்கள். யுனக்ஸ்-ோமெதொவிகள் என்பறு பைற 
சொற்றிக்ெகொண்மட சிலை பயிற்சி நிறுவனங்ககைள அணுகிக் கற்றுக் ெகொள்ளவும ெதொடங்ககினர்.

இவர்கள் கொலைம கொலைமெொக பயிற்சி அளிப்பதியல் ஒரு குறிப்பிட்ட முைறையக் கைடபிடிதத வருகிறொர்கள். முதல் வகுப்பில், யுனக்ஸ் ஐந்த 
பொகங்ககைளக் ெகொண்மடத என்பறு  பலைைகயில் எழுதவொர்கள்.

1. ோகொப்பு அைமெப்பு  (  )File system
2. ெசயலைொக்க ோமெலைொண்மைமெ (  )Process management
3. நிைனவக ோமெலைொண்மைமெ (  )Memory management
4. உரள்ளீட்டுர ெவளியீட்டுர ோமெலைொண்மைமெ ( /  )I O management
5. வைலையைமெப்பு ோமெலைொண்மைமெ (  )Network management

அடுரதததொக ோகொப்பு அைமெப்பு பற்றி விளக்குவொர்கள். 
ஐோநொடுர ோடபிள், அதியல் 13 வரிகள் உரண்மடுர. 10 ோநரடிக் குறிப்பு, மீதிய மூன்பறு மெைறமுகக் குறிப்பு அடுரதத ோகொப்பைமெப்பு நொன்பகு பொகமெொக 
பிரிக்கப்பட்டுரள்ளத. அைவ:

1. ெதொடக்கத ெதொகுதிய  (  )Boot block
2. வரிைசப்படுரததத ெதொகுதிய (  =  )Index nodes inode block
3. தரவுத ெதொகுதிய  (  )Data block
4. முதன்பைமெத ெதொகுதிய  (  )Super block

ஒரு வன்பவட்டில் (  ) hard disc பலை ோகொப்பைமெப்புகைளப் (  ) file systems ோபொட்டுரக்ெகொள்ளலைொம. ஆனொல், ஒன்பறில் மெட்டுரம ெதொடக்கத ெதொகுதியயில் 
இயங்ககுதளதைத  ( ) OS நிைனவகததியல் ஏற்றி (   ) loading in memory அதைனச் ெசயல்படுரததவதற்கொன ெமென்பெபொருள் இருக்கும. மெற்றைவ கொலியொக 
இருக்கும. இவற்ைற ைவததக்ெகொள்ளும இடோமெ ெதொடக்கத ெதொகுதிய. அடுரதததொக ஐோநொடுர ெதொகுதிய குறிததச் ெசொல்லிக் ெகொண்மடிருக்குமோபொோத 
நமெக்குத தூக்கம வந்தவிடுரம.

http://www.kaniyam.com
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அடுரதததொக ஐோநொடுர ெதொகுதிய 13 வரி எழுதலைொம, அதியல் 10 ோநரடிக் குறிப்பு மெற்றத மெைறமுகம. மெைறமுகததியல் மூன்பறு வைக:
சொதொரண ( ) single மெைறமுகம, இரட்டிப்பு மெைறமுகம, மூன்பறுபங்ககு மெைறமுகம.

பின்பனர் வொததியயொரொக வந்த மெொணவன்ப ஏோதோதொ ெசொன்பனதொக பக்கதத இருக்ைகயிலிருப்பவர் கூறுவொர். பின்பனர் அவரும தூங்ககிவிடுரவொர். தியடீரெரன 
எல்ோலைொரும இருைகயிோலைருந்த எழுந்தவிடுரகிறொர்கள்.

ோதநீர் இைடோவைள என்பறு அைறவிட்டுர நகர்ந்தொர்கள்.

இதியலிருந்த வொததியயொருக்கு "நடததமோபொத எல்லைொரும தூங்ககிட்டொங்கக" என்பற விவரம ெதரியவருகிறத.

இப்ோபொ, நொமெ இப்படி யுனக்ஸ், க்ன/லினக்ஸ் படிச்சொ இறுதியவைர புரியொத. அடுரதத இதழ ெதொடங்ககி நொம கைத கைதயொ படிப்ோபொம.

இைதப் படிக்கிறவங்கக எனக்கு ஒரு உரதவி ெசய்வீங்ககளொ? சிலை வினொக்கள் வருத. அதக்கு விைட ோதடி மின்பனஞ்சல் அனப்புங்கக.
அைதயும இந்த பொடததியோலை ோசர்ததவிடுரோவொம..

(1) யுனக்ஸ்- ஒரு பல்பயனர் பல்பணி இயங்ககுதளம ( -  -  ) multi user multi tasking OS பலைோபர் ெசொல்லி, படிதத ோகட்டத.

வினொக்கள்:
1. பல்பயனர் ( - ) multi user என்பறொல் என்பன?
2. பல்பணி ( - ) multi tasking என்பறொல் என்பன?
3. ஒற்ைறக்கூறு ( ), monolithic நுண்ம கருன (  ) micro kernel என்பறு இயங்ககுதளததியல் ோவறு பொடுரண்மடுர, ஒன்பெறொன்பறின்ப சிறப்பு அமசங்ககைளயும, 

உரதொரணங்ககைளயும ோமெற்ோகொள் கொட்ட முடியுமெொ?
     4.  லினக்ஸ் உரபோயொகிக்குமோபொத நச்சுர நிரல்கள் ( )VIRUS பரவுவதியல்ைலைோய, ஏன்ப? 
          எம எஸ் விண்மோடொஸ் நச்சுர நிரல் பரப்புவதன்ப கொரணம என்பன?
     5. இயங்ககுதளங்ககளின்ப புதியய பதியப்புகளுக்கு முந்ைதய பதியப்புகைள விட அதியக ோசமிப்பிடமும நிைனவகமும ோதைவப்படுரம. ஆனொல், 
இருக்கும இடததியோலைோய புதியய லினக்ஸ் பதியப்புகைள ஏற்ற முடியும.

இதன்ப கொரணங்ககைள மெொணவர்கள் ோதடிக் கண்மடுரபிடிதத எனக்கு எழுதங்ககள்.

நடரொஜன்ப இவர் ஒரு மின்பனணுவியல் அறிஞைர். அரசுர, தனயொர், கல்வி தைறகளில் ெபரும அனபவம ெகொண்மடவர்.  ,  ,Scientist Systems Engineer  
 , ,  , ,  Development engineer Manager General Manager CEO Consultant ோபொன்பற பலை பதவிகைள வகிததவர். தனத வைலை பதியவுகள் மூலைம தன்ப 

கல்வி பணிகைள ெதொடர்கிறொர்.

http://www.kaniyam.com
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மின்பனஞ்சல் : . @ .natarajan naga gmail com

வைலை 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

குோரொமியம & க்ோரொம   Chromium vs Chrome

குோரொமியம browser என்பபத Open source ஆகும.  ஆனொல் க்ோரொம என்பபத குோரொமியம project எனம 
opensource project -ஐ அடிப்பைடயொக ெகொண்மடுர google – ஆல் தயொரிக்கப்பட்ட ஒரு closed source, 
commercial product ஆகும. இரண்மடுரம 99.99% ஒோர மெொதியரிதொன்ப இருக்கும. 

க்ோரொம நமெத ubuntu repositeries -ல் கிைடக்கொத.  ஏெனனல் இத open souce கிைடயொத.  எனனம 
இைத third party repositoriy -யில் கிைடக்க google வழ ெசய்கிறத.

  குோரொமியம browser ubuntu developer -களொல்  maintain ெசய்யப்பட்டுர stable release update – process கைளயும ெசய்யப்படுரகிறத.  ஆனொல் இத 
stable chrome browser -ஐ மெொதியரியொ ைவதத ெகொண்மடுர chrominum -ஐ ோமெமபடுரததிய release ெசய்கின்பறனர்.

http://www.kaniyam.com
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குோரமியததியன்ப souce code -ஐ எடுரததக் ெகொண்மடுர 
ோமெலும சில் feature கைள ோசர்தத google -ஆல் re-
branding ெசய்யப்பட்டோத 'க்ோரொம' ஆகும.

google ெசய்த மெொற்றங்ககள் :
– flash player -ஐ integrated ெசய்தத.
– Sand boxed pdf viewer built-in ெசய்தத.
– Google name or logo
– auto – update முைறைய ோசர்ததத.
– Usage statistics or trash reporting -ஐ google 

ெதரிவிக்கும வண்மணம புதியய option -ஐ 
ோசர்ததத.

க்ோரொமில் உரள்ளத ோபொல் features ubuntu 
குோரொமியமில் ோவண்மடுரம எனல் கீழழகண்மட codecs ஐ 
install ெசய்ய ோவண்மடுரம.

– chromium_codecs_ffmpeg
– chromium_codecs_ffmpeg_extra
– flashplugin_installer

இத உரங்ககளத ோதைவகைள ெபொறுததத.  உரங்ககளத கணிணிைய google, break ெசய்யொத என்பறு நீங்ககள் நமபினொல் க்ோரொம -ஐ use ெசய்யுங்ககள் 
அல்லைத ubuntu developer -களில் test ெசய்த ெவளியிடப்படுரம opensource chromium ோவண்மடுரம எனல் chromium -ஐ உரபோயொகப்படுரததங்ககள்.  ோமெலும 
இதியல் third party source ோதைவ இருக்கொத.

க்ோரொமில் default-aga adobe flash player install ெசய்யப்பட்டுர வரும. குோரொமியததியல் அப்படி install ெசய்த ெவளியிட முடியொத.  ஏெனனல் 
flash player open source கிைடயொத.  ஆனொல் நொம குோரொமியதைத install ெசய்தவிட்டுர பின்பனர் adobe flash player -ஐ சுரலைபமெொக install ெசய்த ெகொள்ள 
முடியும.  க்ோரொமில் auto – update ெசய்த ெகொள்ளும வசதிய உரள்ளத.  ஆனொல் ubuntu -ல் உரள்ள auto – update வசதிய மூலைம குோரொமியைமெ update ெசய்த 
ெகொள்ள முடியும.
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கைடசியொக, க்ோரொம என்பபத google -லின்ப ஒரு 
brand.  குோரொமியம அப்படி இல்ைலை.  Usage-traking 
மெற்றும சிலை Licence களுக்கு நீங்ககள் அடிபணிந்தொல் 
நீங்ககள் க்ோரொைமெ உரபோயொகப்படுரததியக் ெகொள்ளலைொம. :)

க்ோரொமில் புதியதொன ஏோதனம ோசர்க்க விருமபினொல் 
google அைத குோரொமியததியலை ோசர்தத test ெசய்தவிட்டுர 
பின்ப க்ோரொம stable release -ல் அைத ோசர்தத ெவளியிடுரம.

குோரொமியம என்பபத 100% open source ஆகும.  இைத யொர் 
ோவண்மடுரமெொனொலும download ெசய்த ெகொள்ளலைொம.  (code, 
test, ideas, bugs ோபொன்பறைவக்கு யொர் ோவண்மடுரமெொனொலும 
contribute ெசய்யலைொம)

த.சுரோரஷ்,   open source ஐ விருமபும ஒரு ெமென்பெபொருள் வல்லுநர்.  SlashProg எனம நிறுவனததியல் பணி புரிகிறொர்.

மின்பனஞ்சல் : @ .  jemenisuresh gmail com
 வைலை : :// 2 .http root linux com
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 shutter ஒரு வரப்பிரசொதம

“ஒரு படம ஆயிரம வொர்தைதக்கு சமெம" என்பற பழைெமெொழக்கு ஏற்ப, ஆயிரம வொர்தைதகைள ெகொண்மடுர ஒரு விஷயதைத ஒருவருக்கு 
புரியைவப்பைத விட ஒரு புைகப்படம ெகொண்மடுர ெவகு சுரலைபமெொக புரிய ைவக்கலைொம.  எழுதத ோபச முடியொட பலை இடங்ககளில் படம மிக சுரலைபமெொக 
ோபசி விடுரம. உரதொரணமெொக  நொம  blog ெசய்யும ோபொோத எவ்வளவு தொன்ப பக்கம பக்கமெொக எழுதியனொலும, அதியல் ஒரு சிறிய புைகப்படம ோசர்தத 
எழுதம ோபொத தொன்ப மெற்றவர்களுக்கு சுரலைபமெொக புரிய ைவக்க முடியும. 

நொம நமெத  -ubuntu ல் ெபொதவொக ' ' screenshot எடுரக்க ோவண்மடுரம எனல் அதியல்  -default ஆக வரும '  ' take screenshot எனம application 
ைவதோத எடுரப்ோபொம.  நொம இைத முதன்பமுதல் பொர்தத/ோகள்வி பட்டோபொோத 
ஆச்சர்யம, மெகிழச்சி அைடந்த இருப்ோபொம.

ஆனொல் ஒோர ஒரு  application மூலைம,

• நொம முழு window
• குறிப்பிட்ட பகுதிய
• முழு தியைர
• முழு   web page ோபொன்பறவற்ைற புைகப்படம எடுரக்க
• எடுரதத புைகப்படங்ககைள  edit ெசய்ய
•  email ெசய்ய
•  FTP வழயொக  upload ெசய்ய
• நமெக்கு ோதைவயொன படி   profile preferences ெசய்த ெகொள்ளும வசதிய
• புைகப்படதைத  compression ெசய்ய
•  format மெொற்றி அைமெக்க
• குறிப்பிட்ட ோநரம கழதத புைகப்படம எடுரக்க
• எடுரதத புைகப்படததியல்   water mark ோபொட

என பலைவித வசதியகளும ெசய்ய முடியுமெொ??????
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அட இத அைனததம ஒோர  application மூலைமெொகவொ?!  ஆம முடியும.  அததொன்ப நமெத " ” .  shutter application இத ஒரு “  feature rich 
 ”  screenshot program என  shutter இைணயதளம குறிப்பிடுரகிறத.

நீங்ககள்  -blogging ஐ வழைக்கமெொக ெகொண்மடிருப்பவரொ? (அ) -  how to பற்றி எழுதபவரொ? நமெக்ெகல்லைொம இந்த " ” shutter ஒரு வரப்பிரசொதம ஆகும.

நீங்ககள் அைனததம  -terminal ோலைோய ெசய்ய பிரியம உரைடயவரொ? அதற்கும   shutter வழவைக ெசய்கிறத.   “  – ”,Shutter selection  
“  – ”, “  – ”  “  – ”  shutter section shutter full and shutter window ோபொன்பற கட்டைளகைளக் ெகொண்மடுரம,  terminal வழயொக நொம நமெக்கு ோதைவயொன படி 

 screenshot எடுரதத ெகொள்ளலைொம என்பபத கூடுரதல் சிறப்பு.

நொம ஒரு இைணய தள பக்கதைத  screenshot எடுரக்க சிலைர்   -browser ல் சிலை -  -add Ons கைள  Install ெசய்த எடுரப்பர்.  ஆனொல்  -browser ன்ப 
  version update ெசய்யும ோபொோதொ (அ) -   add ons update ெசய்யும ோபொோதொ பலை பிரச்சைனகைள சந்தியக்க ோநரிடுரம.

ஆனொல்  shutter மூலைம சிலை ெசொற்ப ெநொடிகளில் நொம எந்த இைணயதள பக்கதைதயும சுரலைபமெொக   screenshot எடுரக்க முடியும.  ோமெலும நொம 
எடுரக்கும -screenshot ஐ நமெத விருப்பபடி ோதைவயொன  -folder ல்  save ெசய்த ெகொள்ள முடியும.  சில்  -  special wild cards மூலைம  ோசமிக்கும -file
களின்ப ெபயர்கைள  set ெசய்த ெகொள்ள முடியும. 
 எடுரக்கும  -screenshot ன்ப  -thumnails ஐ  generate ெசய்வத, எடுரதத  screenshot கைள  edit ெசய்வத என்பபெதல்லைொம  -shutter ன்ப கூடுரதல் சிறப்பு 
ஆகும.

 ->  -Edit preference க்கு ெசன்பறு நமெக்கு ோதைவயொனபடி   shutter preference ஐ  set ெசய்த ெகொள்ளலைொம.  இங்ககு நொம  ,reduce colors  
 ,  -thumnail size keyboard ன்ப  , ,   ,   default print button FTP server connection plugins tab ோபொன்பற முக்கிய  settings ஐ கொணலைொம.

 -Shutter ல்  default ஆக பலை   plugins install ெசய்யப்பட்ோட வருகிறத.  3  , 3  , , , ,  D reflection D rotate Nesate Sepia Graphscale Jigsaw piece 
ோபொன்பற  plugins மிகச்சிறந்த உரதொரணம ஆகும.

ோமெலும அதியல் உரள்ள   watermark plugin மூலைம நொம எடுரக்கும புைகப்படததியல்  watermark ோபொட முடியும.  இத ோபொன்பற பலை வசதியக்ள 
அைனதைதயும  shutter ஒன்போற தருகிறத.

 Ubuntu ல்  Install ெசய்ய:
$  -   sudo apt get install shutter

இைணயதள முகவரி:
:// - .http shutter project org த.சுரோரஷ்
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170 க்கும ோமெற்பட்ட கல்லூரிகளில்   FOSS LAB நிறுவும பொஸ்கர்

“இந்தியயொவின்ப ோகொடிக்கணக்கொன மெக்கள் பயனறும வைகயில்   Open Source ெமென்பெபொருள்கள் பயன்பபொடுர அைமெயும” என அப்தல் கலைொம ஒரு 
முைற ெசொல்லி இருந்தொர். அவரத வொர்தைதகள் ெமெய்யொவத கல்வி நிறுவனங்ககள்     Free and Open Source ெமென்பெபொருள்கைள பயன்பபடுரதத 
தவங்ககுவதியல் தொன்ப உரள்ளத என பொஸ்கர் ெசல்வரொஜ கருதகிறொர், இந்த எண்மணோமெ அவரின்ப  LinuXpert நிறுவனம தவங்கக அடிப்பைட 
கொரணமெொக அைமெந்தத. பொஸ்கர் ெசல்வரொஜின்ப நிறுவனம கல்விச் சொைலைகளில் மெொணொக்கர்கள், மெற்றும ஆசிரியர்களுக்கு  Open source 
ெமென்பெபொருள்கைள குறிதத பயிற்றுவிக்கிறத.  இைளஞைர்கள் இைடோய  Linux பயன்பபொட்ைட ஊக்குவிப்பத இதன்ப ோநொக்கம. அவருடனொன ஒரு 
ோபட்டியின்ப தமிழைொக்கம இங்கோக.

எப்ோபொதியலிருந்த கட்டற்ற ெமென்பெபொருள்கைள பயன்பபடுரததகிறீர்கள்?

எனக்கு கட்டற்ற இயங்ககு தளம லினக்சின்ப அறிமுகம ோமெ 1998 ல் கிைடததத.  ஒரு கணின ெதொழல்நுட்ப 
மெொதொந்தியரி உரடன்ப இலைவசமெொக வழைங்ககப்பட்ட    5.0 Red Hat Linux தொன்ப முதல் அறிமுகம.

இந்த அறிமுகம எப்படி தீவிர ஆர்வமெொகவும, உரங்ககள் ெதொழலைொகவுோமெ மெொறியத?

முதலில் நொன்ப   system administrator என்பற ெபொறுப்பில் இருந்ோதன்ப. அதியல் எனத பணி இயங்ககு தளங்ககைள 
நிர்வகிப்பதம அதியல் ஏற்படுரம சிக்கல்கைள சரி ெசய்வதம தொன்ப. கட்டண இயங்ககு தளங்ககளில் உரண்மடொன 
சிக்கல்கள், இலைவச கட்டற்ற இயங்ககு தளங்ககளில் இல்லைொதியருப்பைத கண்மோடன்ப, ெபரு வியப்புக்கு உரள்ளொோனன்ப. 
ெதொடர்ந்த ெமென்போமெலும கற்றுக் ெகொண்மோடன்ப. இப்ோபொத லினக்ஸ் தவிர முன்பபு பயன்பபடுரததியய எந்த 
இயங்ககுதளங்ககைளயும பயன்பபடுரததவோத இல்ைலை. இயங்ககு தளங்ககளுடனொன எனத எட்டுர வருட பணி 
அனபவமும, கட்டற்ற இயங்ககு தளங்ககளில் இருந்த அறிதலும, ஆர்வமும பணியொற்றிய நிறுவனததியலிருந்த ெவளிோயறி  LinuXpert நிறுவனதைத 
தவங்ககிடுரம ைதரியதைத தந்தத. 
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உரங்ககளின்ப ஆரமப கொலை பணிகள் எப்படி இருந்தத?

2003 ல் நிறுவனம தவங்ககிய புதியதியல், என்பனடம  project ெசய்வதற்கொக வந்த கல்லூரி மெொணவர்களிடம  FOSS பற்றி அறிமுகப் படுரததியோனன்ப. 
அவர்களின்ப கல்லூரியில்  FOSS பற்றி விளக்க வகுப்புகள் நடததம வொய்ப்புகைள ோகட்டுர ெபற்ோறன்ப.

எப்ோபொதியலிருந்த தமிழைக கல்லூரிகளில்   FOSS வகுப்புகைள நடதத தவங்ககினர்கள்?

முன்ப நடததியய பயிற்று வகுப்புகளுக்கு நல்லை வரோவற்பு, ஆர்வம இருந்ததொல் பல்ோவறு கல்லூரிகளில் இருந்தம எனக்கு அைழைப்புகள் ோதடி வந்தத. 
எங்ககள் நிறுவனததியன்ப ெபயரும வளர்ந்தத. எங்ககளத ோசொதைன சொைலைகளில் பங்கோகற்கும மெொணவர்களுக்கு  FOSS ெமென்பெபொருள்கைள பயன்பபடுரததிய 
அவர்கைள பழைகச் ெசய்வைத முக்கிய ெசயலைொக ெகொண்மோடொம. கடந்த வருடததியல் மெட்டுரம 170 ெதொழல்நுட்பக் கல்லூரிகளில் இத குறிதத பயிற்சி 
வகுப்புகைள நடததியயுள்ோளொம. இதன்ப மூலைம 6500 கணினகளில்  FOSS இயங்ககு தளம, ெமென்பெபொருள்கைள நிறுவியுள்ோளொம. அயல் நொட்டுர 
மெொணவர்கள்  FOSS ெமென்பெபொருள்கைள உரருவொக்கி பங்ககளிதத வருைகயில் நம மெொணவர்கள் அைவ குறிதத அறிமுகோமெ இன்பறி இருப்பத 
வருந்ததக்கத.

தவக்கததியல் ஆதரவு எப்படி இருந்தத? என்பெனன்பன ோசொதைனகைள சந்தியததீர்கள்? எப்படி அவற்ைற சமெொளிததீர்கள்?

இப்ோபொத உரள்ளத ோபொல் தவக்கததியல் ஆதரவு இல்ைலை. ஆசிரியர்கைள உரடன்பபட ெசய்வத ெபறும சவொலைொக இருந்தத. ோமெலும 2003 ஆம 
ஆண்மடில் இருந்த  FOSS ெமென்பெபொருள்கள் கல்விச் சொைலைகளின்ப ோதைவகைள பூர்ததிய ெசய்யக் கூடியதொக இருக்கவில்ைலை. ோதைவகள் தொோன 
ோதடல்கள். ெதொடர்ந்த  FOSS கருவிகள் ோமெமபொடுர அைடந்த வண்மணம உரள்ளன. இப்ோபொைதய கணின ோதைவகள் அைனதைதயும பூர்ததிய ெசய்யக் 
கூடியதொக உரள்ளன. சிலை சமெயங்ககளில் ஆசிரியர்கைள பலை முைற சந்தியதத ோபச ோவண்மடியத இருக்கும.  FOSS களின்ப பயன்பகைள விளக்கி, 
அவர்களின்ப ஐயங்ககைள ெதளிவுபடுரததிய அதற்கொன விளக்கங்ககைள ோதடி என அதியக ோநரம ெசலைவிட்ோடன்ப.  AICTE பரிந்தைரதத ெமென்பெபொருள்களின்ப 
பட்டியல்  [PDF]. பயனள்ளதொய் இருந்தத.

:// . - . / / %20 .http www aicte india org downloads Commercial Software pdf
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உரங்ககளின்ப முன்பமுயற்சி ெவற்றி ெபறும என எப்படி எதனொல் நமபினர்கள்?

கல்விச்சொைலைகளில் இருந்த பரவலைொன ஆதரவு கிட்டியதம எம முயற்சி ெவற்றி ெபறும , மெொற்றதைத உரருவொக்கும என்பற நமபிக்ைக தளிர்ததத. 
கல்வியொளர்கள் மெொணவர்கள் உரடன்ப அதியக ோநரம ெசலைவிடலைொோனன்ப. இந்தியய அளவில் பரவலைொக்கும நமபிக்ைக இருக்கிறத.

மெொணவர்கைளயும கல்வி நிறுவனங்ககைளயும  FOSS பயன்பபடுரதத எப்படி ஊக்குவிப்பீர்கள்?

புதியய விசயங்ககைள கற்றுக் ெகொள்வதியல் மெொணவர்களுக்கு எப்ோபொதோமெ ஆர்வம உரண்மடுர. .எப்ோபொத கல்வி நிைலையங்ககளுக்கு ெசன்பறொலும 
ைகோயொடுர லினக்ஸ் /  CD DVD கள், மெற்றும  FOSS ெமென்பெபொருள்கைள ெகொண்மடுர ெசல்ோவன்ப. ஒரு மெொணவைர ோதர்வு ெசய்த அவர் மூலைம அங்ககுள்ள 
ஏோதனம ஒரு கணினயில் நிறுவ ெசொல்லித தந்த மெற்ற மெொணவர்கைள ஊக்கப்படுரததோவன்ப.  FOSS மூலைம முந்ைதய கல்வி நிைலையங்ககள் அைடந்த 
நன்பைமெகைள விளக்கி அைத நீங்ககளும ெபற ோவண்மடுரம என ஆர்வமூட்டுரோவன்ப,  FOSS ல் தியறைமெகைள வளர்ததக் ெகொள்வத பற்றியும, ோவைலை 
வொய்ப்புகைள குறிததம தகவல்கள் பகர்ோவன்ப. நல்லை மெொற்றங்ககைள கொண்மகிோறன்ப.

  FOSS lab நடததவதற்கு என்பன ெமென்ப/வன்ப ெபொருள்கள் ோதைவ? எவ்வளவு ெசலைவொகும?

குறிப்பிட்ட ோதைவகள் என்பறு எதவும இல்ைலை. இப்ோபொத உரள்ள Configuration கள் ோபொதமெொனைவோய.   Fedora repository இல் இருந்த 6400 
ெமென்பெபொருள்கள் பதியவிறக்கவும, ெதொைலைவிலிருந்த நிறுவவும இயலும. ஒரு ோவைலை பைழைய கணினகள் எனல்  (   LTSP Linux Terminal Server 

) Project நிறுவலைொம. கட்டண ெமென்பெபொருள்களுக்கு  , , ,  , ,  ,office multimedia Internet development tools databases programming languages  
    scientific and engineering software இைணயொன, கல்விதோதைவகளுக்குரிய அததைன ெமென்பெபொருள்கைளயும  FOSS மெொற்று ெமென்பெபொருள்கள் 

ெகொண்மடுர பூர்ததிய ெசய்ய இயலும. முழு கல்லூரிக்குமெொன ோதைவக்கு   FOSS server தைன அனமெதிய ெபற்று நிறுவிக் ெகொள்ளலைொம.

இந்த  FOSS களொல் மெொணவர்களுக்கும, கல்விசொைலைகளுக்கும என்பன நன்பைமெகள்?

எல்லைொ ோதைவகளும, ஐயங்ககளுக்கொன தீர்வுகளும இைணயம வழ எளிதொக ெபறலைொம. அதற்கொன அணுகுமுைறகள் மிக எளிதொனைவ.
 FOSS இயங்ககு தளததியல் தீங்ககு தரும  virus கள் பற்றிய கவைலை ோவண்மடோவ ோவண்மடொம. 
   FOSS lab server இயல்பொகோவ , , ,  ,    ,  ,    , DHCP DNS LDAP Web server QMail for Intranet mail Samba server DSpace with video streaming என 

 Network வசதியகள் அைனததம உரள்ளிடப் ெபற்றத. 
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உரங்ககளத அனபவததியல் யொோரனம மீண்மடுரம கட்டற்ற இயங்ககு தளததியலிருந்த கட்டண ெமென்பெபொருள்களுக்கு மெொறி உரள்ளொர்களொ ?

ெசொற்பததியலும ெசொற்பமெொக.

மெற்ற மெொநிலைங்ககளுக்கும உரங்ககள் பணிைய விரிவுபடுரததவீர்களொ?

நிச்சயமெொக. உரள்ளூர் லினக்ஸ் பயனர் குழுக்களின்ப உரதவியுடன்ப மெற்ற மெொநிலைங்ககளிலும நடததம எண்மணம உரள்ளத. தமிழைகததியோலைோய 50 
பல்கைலைகழைகங்ககள், 500 ெபொறியியல் கல்லூரிகள், 300 க்கும ோமெற்பட்ட பொலிெடக்னக்கள், 650 க்கும ோமெற்பட்ட கைள அறிவியல் கல்லூரிகள் 
உரள்ளன. அடுரதத மூன்பறு வருடததியல் 500   FOSS labs கைள நடததவத என்பற இலைக்கு ைவததள்ோளொம. லினக்ஸ் பயனர் குழுக்களின்ப பங்ககளிப்பு 
அதியகரிக்கும ோபொத எங்ககளின்ப முன்பமுயற்சி நொடுர தழுவிய அளவில் ெவற்றி ெபறும என நமபுகிோறொம.

அரசுர, அரசுர நிறுவனங்ககளின்ப ஆதரவு உரள்ளதொ?

இல்ைலை. ஆனொல் அண்மணொ பல்கைலை தன்ப பொடததியட்டததியல்  FOSS தைன ோசர்ததள்ளதொல் அதன்ப ஆதரோவொடுர 200 க்கும ோமெற்பட்ட கல்லூரிகளில் 
எங்ககள் வகுப்புகைள நடததியோனொம.

இளம வயதியல்,  FOSS பற்றி அறிவதொல், மெொணவர்களுக்கு என்பன பயன்பகள் கிைடக்கும ?

நிைறய இருக்கிறத. என்பனைடய மெொணவர் ஒருவர் ெபொறியியல் முதலைொம ஆண்மடுர படிக்கும ோபொத /  ,   GNU Linux FOSS tools பற்றி கற்றிட 
ஆரமபிததொர். இரண்மடொம ஆண்மடில் பலை ெமென்பெபொருள்கைள வடிவைமெதத இருந்தொர். அைத இப்ோபொத நொங்ககள் எங்ககள்    FOSS lab server களில் 
பயன்பபடுரததியக் ெகொண்மடிருக்கிோறொம.   Fedora project இலும பலை பங்ககளிப்புகள் ெசய்தள்ளொர். இப்ோபொத தனோய ஒரு நிறுவனதைத தவங்ககி FOSS 
பற்றிய ஆோலைொசைனகள் வழைங்ககி வருகிறொர். நொங்ககளும அவரின்ப வொடிக்ைகயொளர்களில் ஒருவர்.   job seeker என்பபதியலிருந்த  entrepreneur என்பற 
நிைலைக்கு  FOSS மெொற்றி விடுரகிறத.
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-  ILUG C இல் தீவிர உரறுப்பினரொக உரங்ககளின்ப பங்ககளிப்பு என்பன?

எங்ககளத நிறுவனம 2005 லிருந்த -   ILUG C :// .http ilugc in இல் இைணந்தள்ளத. எங்ககளத முயற்சியில் மெொணவர்கள் ஆசிரியர்கள் பலைர் -ILUG C 
மின்பனஞ்சல் குழுமெததியல் இைணந்தள்ளொர்கள்,  FOSS சமூகததியன்ப தீவிர உரறுப்பினர்களொகவும உரள்ளொர்கள். -  ILUG C உரதவி இல்லைொமெல் எங்ககளத 
முயற்சி இததகு ெவற்றி ெபற்றிருக்க இயலைொத. 2000 வருடததியலிருந்ோத -  ILUG C தங்ககளின்ப உரறுப்பினர்கள் மூலைமெொக கல்விச்சொைலைகளில்  FOSS தைன 
பரவலைொக்கும முயற்சிைய ெசய்த வருகிறத.

என்பனைடய பொர்ைவயில்,  FOSS ஆனத நமெத கணினைய பயன்பபடுரததவதற்கொன சுரதந்தியரதைத தருகிறத. எைத, எப்படி பயன்பபடுரதத ோவண்மடுரம 
என்பற சுரதந்தியரம  FOSS இல் உரள்ளத. கட்டண ெமென்பெபொருள்களில் இந்த அறிவுசொர் சுரதந்தியரம இல்ைலை. ஆனொல்  FOSS பயன்பபடுரததம சுரதந்தியரம 
முதலில்  மெொணவர்களுக்கு கிைடக்கப் ெபற ோவண்மடுரம.

ெதொடர்புக்கு : @ .  baskar linuxpert in

ஆங்ககிலை மூலைம: :// . . /2011/09/ - - - - - -170- - - /http www linuxforu com baskar selvaraj interview foss power in tamil college labs

தூததகுடியில் வொழும மீரொன்ப. டுரவிட்டரில் @  karaiyaan என ெசயல்படுரம பிரபலை டுரவிட்டர். தமிழ 
டுரவிட்டர்கைள ஒன்பறிைணக்கும :// .  http twitamils com எனற தளதைத நடததபவர்.

மின்பனஞ்சல் :  @ .karaiyaan gmail com
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 – Scribus பகுதிய 3

-Scibus ன்ப இந்த மூன்பறொவத கட்டுரைரயில், "  "-paragraph styles ஐ உரருவொக்குதல் மெற்றும உரைரைய சீரைரைமெததல்(  ) formatting text பற்றி 
பொர்ப்ோபொம. 

        உரைரயின்ப சிறுசிறு பகுதியகைள ோதர்வுெசய்தல், தடிமெைன( ) bold பயன்பபடுரதததல், கீழழப்பகுதியக்குச் ெசல்லுதல்(  ), scrolling down அதியகமெொன 
உரைரைய ோதர்ந்ெதடுரததல், எழுததருவின்ப வடிவம(  ), font type அளவு( ) size மெற்றும பலைவற்றிைன மெொற்றுதல்,  ோபொன்பற ோவைலைகைளச் ெசய்ய 
எவ்வளவு ோநரம எடுரததக்ெகொள்ளும என்பறு -OpenOffice ஐ பயன்பபடுரததிய இருக்கின்பற  எவருக்கும இத ெதரியும. -Scribus னள் உரைரகளுக்கொன 
பததியகைள அழைகுபடுரதததல்(  ) Paragraph styles என்பபத உரங்ககளுக்குத ோதைவயொன ெபருமபொலைொன ோவைலைகைளச் ெசய்யும குறுக்குவழயொக 
நிைனததக்ெகொள்ளலைொம. 

இப்ோபொத நமமுைடய ஆவணதைத தியறந்தெகொள்ோவொம.

ஒரு பததிய அழைகுபடுரதததைலை உரருவொக்குோவொம. இப்ோபொத  Scribus ெமெனவிற்குச் ெசன்பறு,  -> -Edit Styles ஐத ோதர்ந்ெதடுரக்கவும. இந்த தியைரயின்ப 
மூலைமெொக நொம பயன்பபடுரததம  ஆவணததியல் பததிய அழைகுபடுரதததைலை (  ) paragraph style உரருவொக்க முடியும.
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இப்ோபொத இடதபுறததியல்   -Paragraph Styles ன்ப கீழழுள்ள    -Default Paragraph Style ஐ 
இரு கிளிக் ெசய்தொல் வலைதபுறததியல் அதற்கொன ,   Properties Character Style மெற்றும 

 Short ோபொன்பற 
 தட்ைடகைள( ) tab கொணலைொம. இதியல் நமெக்குத ோதைவயொன அைமெப்புகைள அைமெதத 

 Apply ெசய்வதன்ப மூலைமெொக நொம பயன்பபடுரததம பததியயின்ப உரைரைய அழைகுபடுரதத 
முடியும. 

அல்லைத தியைரயின்ப 
கீழழப்புறததியலுள்ள New 
ெபொததொைன அழுததியனொல் 
வரும பட்டியலில் 

 -Paragraph Style ஐ 
ோதர்ந்ெதடுரததொல்  New Style 
என்பற ெபயருடன்ப ஒரு புதியய 

 Style உரருவொகும. இதியல் 
நமமுைடய ோதைவக்ோகற்ற   Paragraph Style அைமெப்புகைளச் ெசய்தபின்ப இந்த -Style
க்கொன ெபயைரக்ெகொடுரதத  Apply மெற்றும <<  Done ெபொததொைன அழுததவும. 
இதன்பபிறகு நீங்ககள் ோதைவயொனோபொத இந்த -Style ஐ எங்ககு ோவண்மடுரமெொனொலும 
பயன்பபடுரததியக்ெகொள்ளலைொம. 
        

இந்த புதியய -Style ஐ பயன்பபடுரதத, பததிய  இடமெபற்றுள்ள 
ெநடுரவரிைசப்ெபட்டிையத 
 ோதர்ந்ெதடுரதத  ->  (Window Properties அ) 2 - F கிளிக் ெசய்யவும. இந்த Properties 
தியைரயில்,  Text தட்ைடைய கிளிக் ெசய்த அதனள்   Style Settings ெபொததொைன கிளிக் ெசய்யவும. இதியல் நொம உரருவொக்கிய  -Paragraph Style ஆனத 
கீழழறங்ககு பட்டியலில்(  ) Dropdown list
 ெகொடுரக்கப்பட்டிருக்கும. இைதத ெதர்வு ெசய்தொல் அதற்கொன அைமெப்புகள் உரங்ககள் பததியயில் 
 பிரதியபலிப்பைதப் பொர்க்கலைொம. 
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இதியல் உரள்ள ஒரு நல்லை 
விஷயம, இதன்பபிறகு நொம 
மெொற்றுகிற  Style அைமெப்புகள் 
அைனததம அதற்கொன பததியயில் 
பிரதியபலிப்பைத கொண முடியும. 
இப்ோபொத ஒரு -Style ன்ப 
அைமெப்புகைள மெொற்ற  ->Edit  

 (Styles அ) 3 F ெகொடுரதத 
ோதொன்பறும  Style Manager 
தியைரயில் <<  Edit ெபொததொைன 
அழுததிய ோதைவயொன 
மெொற்றங்ககைளச் ெசய்யலைொம. 
    
    நிைறய பதியப்பகங்ககள் ஒவ்ெவொரு வரியின்ப கீழழ இைடெவளியிைன உரருவொக்கி 

படிப்பதற்ோகற்ப பததியயின்ப ோதொற்றததியைன மெொற்றியைமெக்கின்பறன. ெபொதவொக கூறோவண்மடுரெமெனல்  -Paragraph Style ஆனத நம ோநரதைத ோசமிக்க 
உரதவுகிற மிகப்ெபரிய கருவியொக ெசயல்படுரகிறத. 
    

ெசல்வணி சமபத, இைணய தள வல்லுநர், 
கொஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழுவின்ப உரறுப்பினர். 
மின்பனஞ்சல் : . @ .selva infobees gmail com 
வைலை : :// . .http infobees wordpress com 
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சூப்பர் ோமென்ப - ஜொவொஸ்கிரிப்ட்

ஜொவொஸ்கிரிப்ட் எனம கணின ெமெொழ (அதவும ஒரு கணின ெமெொழதொங்கக .. அட...நமபுங்கக...). ெபயைரக் ோகட்டவுடன்ப பலைர் அத ஒரு கணின 
ெமெொழோய இல்ைலை என்பறு கூறுவர். ஜொவொஸ்கிரிப்ட் ெமெொழ ெபருமபொலும சின்பன சின்பன ோவலிோடசன்ப (validation)க்கும மெற்றும பயன்பபடுரததிய வந்த 
கொலைம ோபொய் இன்பறு பலைம வொய்ந்த அப்லிோகசன்பகள்(applications) எழுத வும பயன்பபடுரததலைொம என்பற கொலைம வந்த 
விட்டத.

1995 ஆம ஆண்மடுரவொக்கில் ப்ரண்மடன்ப எய்க்(Brendan Eich) என்பபவரொல் பதோத நொட்களில் உரருவொக்கப் பட்ட 
ெமெொழதொன்ப ஜொவொஸ்கிரிப்ட்.  இந்த ெமெொழ நிறுவப்படொத கணினோய உரலைகில் கிைடயொத என்பறு கூறலைொம. ஆம, 
இைணய உரலைொவிகள்(interner browsers) நிறுவப்பட்டுரள்ள அைனதத கணினகளிலும இந்த ெமெொழைய இயக்க முடியும.

ஜொவொஸ்கிரிப்ட் ெமெொழயினைடய பலைம மெற்றும பலைவீனோமெ அத மிகச்சிறியத என்பபததொன்ப. இந்த ெமெொழைய நொம 
மிகக் குறுகிய நொட்களில் கற்றுக்ெகொள்ள முடியும. ஓரிரு வொரங்ககளிோலைோய நொம இதன்ப ெமெொழ அறிவில் குறிப்பிடததக்க 
அளவிற்குத ோதறி விடலைொம.  மிக அற்புதமெொன, மிக ோவகமெொக இயங்ககக்கூடிய லைொஜிக்குகைள(logic) சர்வ சொதொரமெொக 
எழுதியவிடலைொம இதியல் எழுதிய விடலைொம. இந்த ெமெொழோய ஒரு ட்ரிக்கி (tricky) ெமெொழ.

மிக ோவகமெொக வளர்ந்த வருகிற இைணயமும, இைணயம சொர்ந்த ெதொழல்நுட்பங்ககளும, ஜொவொஸ்க்ரிப்டின்ப ோவகமெொன 
வளர்ச்சிக்கு ஆதொரமெொய் இருக்கின்பறன. நிரலைர்களில், எண்மணிக்ைகயில் அதியகமெொக உரள்ளவர்கள் இைணயதள நிரலைர்கள்தொன்ப. அவர்கள் 
எல்ோலைொருக்கும இந்த ெமெொழ நல்லை பரிச்சயம. இவர்கள்தொன்ப இன்பைறய கணினத தைறயில் பலை புரட்சிகைள ஏற்படுரததியக் ெகொண்மடிருக்கிறொர்கள். 
இவர்களுக்குப் பின்பனொல் தொன்ப இைணயோமெ ஓடிக்ெகொண்மடிருக்கிறத என்பறு ெசொல்லைலைொம. இப்ோபர்பட்டவர்கைள ெடஸ்க்டொப்(desktop) மெற்றும 
ெமெொைபல்(mobile) அப்ளிோகஸைன்பகள் பக்கம தியருப்ப  ஜொவொஸ்கிரிப்டினொல் முடிந்தத. அத எப்படி என்பறு ெதரிந்த ெகொள்வதற்கு நொம 
ஜொவொஸ்கிரிப்ட் இன்பஜின்பகள் பற்றி ெதரிந்த ெகொள்ள ோவண்மடுரம.

நொம எழுதகிற ஜொவொஸ்கிரிப்ட் நிரல்கள் இைணய உரலைொவிகளில் இந்த இன்பஜின்பகளிோலைோய ோவைலைெசய்கிறத. இதைன நொம 
இன்படர்ப்ரட்டர்(interpretter) என்பறும கூறலைொம. ஒவ்ெவொரு இைணய உரலைொவியிலும ஒவ்ெவொரு வைகயொன இன்பஜின்பகள் உரண்மடுர. க்ோரொம உரலைொவியில் 
வி8(V8) , ஃபயர்பொக்ஸ் உரலைொவியில் ஸ்ைபடர் மென்பகி(spider monkey)  ஆகியைவ உரள்ளன. இைவ எல்லைொோமெ தியறவூற்று ெமென்பெபொருட்கள். நமமெ 
தியறவூற்று மெக்கள் சுரமமெொ இருப்பொங்ககளொ? உரலைொவியின்ப ஒரு பகுதியயொக இருக்கக் கூடிய ஜொவொஸ்கிரிப்ட் இன்பஜிைன த தனயொகக் கழைற்றி உரலைொவி 
இல்லைொமெோலைோய ஜொவொஸ்கிரிப்ட்ைட பயன்பபடுரததம படியொகச் ெசய்தொர்கள். இதோவ பலை லைட்சக்கனக்கொன இைணய வல்லுனர்கள் 
ஜொவொஸ்கிரிப்ட்ைடப் பயன்பபடுரததிய மிக அற்புதமெொன அப்ளிோகசன்பகள் உரருவொக்கதெதொடங்ககுவதற்கு முதல் படி.
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நமெக்ெகல்லைொம ஆச்சரியம தரக்கூடிய விசயம என்பனெவன்பறொல் உரலைகில் பலை ோகொடி மெக்களொல் ோநசிக்கப்பட்டுரம பயன்பபடுரததப்பட்டுரம வருகின்பற 
இைணய உரலைொவி ஃபயர்பொக்ஸ் ெபருமபொலும ஜொவொஸ்கிரிப்டினொல் எழுதப்பட்டத. அடுரததத க்ோனொம 3 ெஷல் முழுவதம ஜொவொஸ்கிரிப்ட்தொன்ப. 

ோமெலும சிலை பொப்புலைர் ஜொவொஸ்கிரிப்ட்ைட தழுவிய அப்ளிோகசன்பகள் மெற்றும ெதொழல்நுட்பங்ககள்,

1.   Qt Quick மெற்றும  Qt Script
2. Pencil
3.  Yoono Desktop
4.  Phone Gap
5. GlueScript
6.  Titanium Appcelerator
7.  Node Js
8. GJs
9.  Adobe AIR
10.  Wunder List
11.    GNOME Seed மெற்றும பலை.,

இன்பைறய தியனம ஜொவொஸ்கிரிப்ட் என்பபத நிரலைர்களின்ப சூப்பர் ோமென்ப.

மெொணிக் - இைணய நிரலைரொகப் பணி. தியறவூற்று ெமென்பெபொருட்களிள் மிகுந்த ஆர்வம உரைடயவர். தமிழைொ 
குழுமெததியல் இைணந்த தியறவூற்று ெமென்பெபொருட்கைள உரருவொக்கி வருகின்பறொர்.

தளங்ககள் - :// .  http manikk in மெற்றும :// . .http midaru blogspot com
ெதொடர்பு - 9841955720

மின்பனஞ்சல் : . @ .manikk h gmail com

http://www.kaniyam.com
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அண்மணொ பல்கைலைக்கழைகததியன்ப அதியரடி ோகொர்ஸ் - மெொணிக்

1983-ம  ஆண்மடுர  வொக்கில்  ரிச்சர்டுர  ஸ்டொல்மெனொல்  பிள்ைளயொர்  சுரழ  ோபொட்டுர  ஆரமபிதத  ைவக்கப்பட்ட  கட்டற்ற  ெமென்பெபொருள் 
இயக்கமும  கட்டற்ற  ெமென்பெபொருட்களும  பின்பவந்த  கொலைங்ககளில்  மெகொசுரர  ெவற்றி  ெபறத  ெதொடங்ககின.  இவற்றின்ப  வளர்ச்சிையப்  பொர்தத 
ெமென்பெபொருள்  தைறயில்  கொோலைொச்சியிருந்த  ஜொமபவொன்பகள்  எல்லைொம  பயந்த  நடுரங்ககினர்.  கட்டற்ற  ெமென்பெபொருட்கள்  உரலைகம  முழுவதியலும 
ஆங்ககொங்கோக  அைமெந்தியருந்த  சின்பனச்  சின்பன  வல்லுனர்  குழுக்களொல்  ெபரிய  நிறுவனங்ககளின்ப  எந்தவிதப்  ெபரிய  உரதவிகளும  இல்லைொமெல் 
தன்பனச்ைசயொக வளர்தெதடுரக்கப் பட்டன.

அவற்றினைடய இன்பைறய நிைலை என்பன ெதரியுமெொ? கிட்டததட்ட அறுபத சதவிகித இைணயதளங்ககள் இந்த ெமென்பெபொருட்களினொல் 
இயங்ககுகின்பறன. மிகப் ெபருமபொன்பைமெயொன நிறுவனங்ககள் தங்ககள் ெமென்பெபொருள் தீர்வுச் ோசைவக்கொன தளமெொக இவற்ைறத ோதர்வு ெசய்த 
வருகின்பறன. இதன்ப ெபொருள் என்பன? கட்டற்ற மெற்றும தியறவூற்று ெமென்பெபொருட்கைளக் ( /    - ) Free Open Source Software FOSS கற்றுத 
ோதர்ந்தவர்களுக்கொன ோவைலைவொய்ப்புகள் அதியகரிததக் ெகொண்மடிருக்கிறத.

இோத சமெயம நமெத கல்லூரிகளில் உரள்ள பொடததியட்டங்ககளில் இன்பனம கூடக் கட்டற்ற மெற்றும தியறவூற்று ெமென்பெபொருட்கள் பற்றிய 
பொடங்ககள் இல்ைலை; இந்தியய அளவிோலைோய கிைடயொத என்பறு ெசொல்லைலைொம. தற்ோபொைதய ோவைலைவொய்ப்புச் சந்ைதயில் விைலைோபொகக் 
கூடியவர்களொக ெவளிவரக் கூடிய மெொணவர்கள் இல்ைலை.

இந்தச் சூழைலில்தொன்ப தமிழைகததியன்ப அண்மணொ பல்கைலைக் கழைகததியல் இருந்த ஓர் அதியரடியொன ோகொர்ஸ் அறிமுகம ெசய்யப்பட்டிருக்கிறத. 
அத .  . M Sc FOSS கணின அறிவியல் தைறயில் முதகைலைப் பட்டப்படிப்பொன இத கட்டற்ற மெற்றும தியறவூற்று ெமென்பெபொருட்கைளப் பற்றிய 
பொடங்ககைளக் கற்றுத தருகிறத. இந்தப் படிப்பு ஒரு ெதொைலைநிைலைப் படிப்பொகும. இந்தப் படிப்பில்  FOSS பற்றி உரச்சி முதல் உரள்ளங்ககொல் வைர 
கற்றுததருகிறொர்கள். -FOSS ன்ப ஆணிோவரொக இருக்கக்கூடிய தததவப் பின்பபுலைததியலிருந்த அதியநவீனத ெதொழல்நுட்பங்ககள் வைர இந்தப் படிப்பில் 
பயிற்றுவிக்கப் படுரம.

மெொணவர்கள் இந்தப் படிப்பில் ோசர்ந்த படிக்குமோபொோத தமிழைக அளவில் உரள்ள வல்லுனர்கள் மெற்றும இதர  FOSS குழுக்களுடன்ப 
ெதொடர்புகளும அதன்பமூலைமெொக அதியநவீனத ெதொழல்நுட்பங்ககைள -practical ஆக அறிந்த ெகொள்ளவும, ஏன்ப உரடனடி ோவைலையுமகூடக் 
கிைடக்கலைொம. இந்தப் படிப்பு பற்றி நண்மபர்களுடனம உரறவினர்களுடனம ோபசுரங்ககள். ோபொதியய மெொணவர்கள் இல்லைொவிட்டொல் அண்மணொ பல்கைலை 
இந்தக் ோகொர்ைஸைக் ைகவிடுரம என்பறும கூடோவ அறிவிததியருக்கிறொர்கள். -FOSS ஐ ைமெயமெொகக் ெகொண்மடுர இயங்ககுகின்பற நிறுவனங்ககள் இந்தக் ோகொர்ஸ் 
படிக்க விருப்பமுள்ளவர்களுக்கு -scholarship ஓ -sponsorship ஓ கடோனொ ெகொடுரதத உரதவ முன்பவரலைொம

அண்மணொ பல்கைலைக்கழைகததியன்ப இந்த அதியரடி சரெவடியொக மெொறோவண்மடுரம. ோமெலும விவரங்ககளுக்கு  :// . . / /http cde annauniv edu MSCFOSS
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கிட் -     Distributed Revision Control System

கிட் என்பபத ஒரு தியருததக் கட்டுரப்பொடுர அல்லைத பதியப்புக் கட்டுரப்பொடுர ெமென்பெபொருள் [    ] Version Control System . இத பரவிலைொன தியருததக் 
கட்டுரபொடுர ஒருங்ககியதைதக் ெகொண்மடத, அதொவத    . Distributed Revision Control System இைத பலை கட்டற்ற ெமென்பெபொருள்களின்ப மூலைங்ககைள 
பரொமெரிக்க பயன்பபடுரகிறத. கிட்டில் உரள்ள முக்கியமெொன அடிப்பைட கெமெண்மடுரகள் மெற்றும அதன்ப பயன்பபொடுரகள் இக்கட்டுரைரயில் 
இடமெபற்றுள்ளன.

கிட் நிறுவதல்

கிட்ைட உரபண்மடுர கணினயில் நிறுவ, கெமென்பட் ைலைன்ப தியறந்த 

 -   -sudo apt get install git core  என ைடப் ெசய்யவும. 

விண்மோடொசில் பயன்பபடுரதத அதற்க்கொன ோகொப்ைப :// . . / / / /http code google com p msysgit downloads list எனம வைலைபக்கததியல் இருந்த பதியவிறக்கி 
நிறுவவும.

புத கிட் ப்ரொஜக்ட்ைட தவங்ககுதல்

தவங்ககப்படுரம புத ப்ரொஜக்ட்ைட ஒரு கிட் ப்ெரொெஜக்ட்டொக தவங்ககலைொம அல்லைத ஏற்கனோவ இருக்கும ஒரு ப்ரொஜக்ட்ைட கிட் ப்ரொெஜக்ட் 
ஆக்கலைொம. அதற்க்கு  உரங்ககள் ப்ரொெஜக்டின்ப மூலைம, , source முழுவதம ஒோர ைடரக்டரியில் இருக்க ோவண்மடுரம. 

குறிப்பு: ெகொடுரக்கபட்டுரள்ள கோமெண்மடுரகள் அைனததம " "Terminal இல் அடிக்க ோவண்மடியைவ. விண்மோடொஸ் பயனொளர்கள் கிட்டுரடன்ப வரும கிட் 
ோபஸ் (  ) git bash

புத ப்ரொெஜக்ட் எனல் அதற்கொன ைடரக்டரிைய முதலில் உரருவொக்கவும. எற்கனோவ இருக்கும ப்ரொஜக்ட் எனல் இத ோதைவயில்ைலை.
 mkdir project

உரங்ககள் ப்ரொஜக்ட் ைடரக்டரிக்குள் நுைழையுங்ககள்
 cd project
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http://code.google.com/p/msysgit/downloads/list


கணியம பக்கம | 39 

அந்த ப்ரொெஜக்ட்ைட ஒரு கிட் ெரப்ோபொவொக மெொற்ற 
 git init

என ைடப் ெசய்யுங்ககள். அதற்கு
     / / / /. /Initialized empty Git repository in home user project git

என பதியல் வரும. இப்ெபொழுத உரங்ககள் ப்ரொெஜக்ட் ஒரு கிட் ெரப்ோபொவொக(   ) repo or repository நிறுவப்பட்டுரவிட்டத. ". " git எனம ைடரக்டரி 
உரங்ககள்  project ைடரக்டரியில் உரருவொக்கப்பட்டுர அதனள் எல்லைொ கிட் சொர்பொன விசயங்ககளும ோசமிக்கப்படுரம. எப்ெபொழுதொவத கிட் 
ோதைவயில்ைலை எனல் ". " git ைடரக்டரிைய மெட்டுரம உரங்ககள்  project ைடரக்டரியிலிருந்த நீக்கினொல் மெட்டுரம ோபொதம.

  git init மூலைமெொக எந்த ஒரு ைடரக்ட்டரிையயும ஒரு கிட் ெரப்ோபொவொக மெொற்றி அதனள் உரள்ள ோகொப்புகைள பதியப்புக்கட்டுரப்பொட்டுரக்குள் (version 
) control ெகொண்மடுர வரலைொம. ஒரு நண்மபர் தொன்ப எழுதம கவிைததெதொகுப்புகைள கிட் பயன்பபடுரததிய பரொமெரிதத வருகிறொர்.

இதோவ ோவறு ஒருவர் ஒரு கிட் ெரப்ோபொ ைவதியருக்கிறொர், அத உரங்ககளுக்கு ோவண்மடுரம என்பறொல், அதற்கு   git clone என்பற கோமெண்மட் உரதவும.
  / / /git clone path to repo

இதியல் / / /  path to repo என்பபத கணினயில் உரள்ள ஒரு கிட் ைடரக்டரியொகோவொ அல்லைத இைணயததியன்ப மூலைம தரவிறக்கம ெசய்ய கிட் சுரட்டியொக 
இருக்கலைொம. இத மெற்றவர்களின்ப ப்ரொெஜக்ட்டுரகளில் இைணந்த ெசயல்பட உரதவும ஒரு கோமெண்மட் ஆகும.

அடிப்பைட பதியப்புசொர் கோமெண்மடுரகள்

இப்ெபொழுத நமெத  project எனம புத ப்ரொெஜக்ட்டில் .  main cpp மெற்றும .  functions cpp என இரண்மடுர ோகொப்புகள் மெட்டுரம இருக்கிறத என 
ைவததக்ெகொள்ோவொம. .  `#  < . >` main cpp include stdio h எனம வரிையயும  .  `# < >` functions cpp include iostream என்பற வரிையயும மெட்டுரம 
ெகொண்மடுரள்ள ோகொப்புகள். இைவகைள கிட்டின்ப பொர்ைவக்குக்கீழழ ெகொண்மடுர ெசன்பறொல்தொன்ப பதியப்புக்கட்டுரபொடுர ெசய்யமுடியும. 

நமெத ெரப்ோபொவின்ப நிைலைைமெயரிய   git status கோமெண்மடுர பயன்பபடுரததலைொம.   -  git status s என இப்ெபொழுத கோமெண்மடுர ெகொடுரததொல்
?? .functions cpp
?? .main cpp
என பதியல் வரும, இதற்கு ெரப்ோபொவில் உரள்ள ோகொப்புகள்  functions இரண்மடுரம இன்பனம கிட்டின்ப பொர்ைவக்குக்கீழழ அல்லைத கண்மகொணிப்பில் 
இல்ைலை என அர்ததம. நமெத ப்ரொஜக்ட் ைடரக்டரியில் உரள்ள ோகொப்ைப கிட்டின்ப பொர்ைவக்குக்கீழழ ைவக்க   git add எனம கோமெண்மைட 
பயண்மபடுரததலைொம.

  .git add
என்பறு ெகொடுரததொல் அதற்க்கு இந்த ைடரக்டரியில் உரள்ளொ எல்லை ோகொப்புகைளயும கிட்டின்ப பொர்ைவக்குகீழழ ைவப்பதொக ெபொருள். அல்லைத ஒரு 
குறிப்பிட்ட ோகொப்ைப மெட்டுரம கிட்டின்ப பொர்ைவயில் ைவக்க,    git add filename உரபோயொகிக்கலைொம. இங்ககு  filename எனம இடததியல் உரங்ககளுக்கு 
ோதைவயொன ோகொப்புகளின்ப ெபயர்கைள ெகொடுரக்கவும.
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  . git add பின்பபு நமெத ெரப்ோபொவின்ப நிைலைைமெைய பொர்ப்ோபொம. மெறுமுைற   -  git status s எனம கோமெண்மட் ெகொடுரததொல்
A  .functions cpp
A  .main cpp
என பதியல் வருகிறத. அப்படிெயனல் .  functions cpp மெற்றும .  main cpp ஆகிய இரண்மடுர ோகொப்புகளும  கிட்டின்ப பொர்ைவயில் புதியதொக 
ோசர்க்கப்பட்டுரள்ளத என அர்ததம. இைத ஒரு பதியப்பொக ோசமிக்க   git commit கோமெண்மட் பயன்பபடுரததலைொம. 

  -  -  "  "git commit a m first commit
எனம கோமெண்மடிற்கு
[  ( - ) 872195]  master root commit f first commit
 2  , 4 (+), 0 (-)files changed insertions deletions
   100644 .create mode functions cpp
   100644 .create mode main cpp

என்பறு பதியல் வரும. இப்ெபொழுத நமெத ோகொப்புகள் .  main cpp மெற்றும .  functions cpp ஆகிய இரண்மடுரம பதியப்பு ோசமிக்கப்பட்டுரள்ளன. இந்த 
கோமெண்மடில் "  " git commit எனம பொகம ஒரு கிட் கோமெண்மட். "- " a எனம , parameter புதியதொக இந்த commitடில் ோகொப்புகள் ோசர்க்கப்படுரகின்பறன என 
ெசொல்கிறத."- " m எனம  parameter அடுரதத வருவத இந்த commitடிற்கொன ெமெோசஜ என ெசொல்கிறத. "  " first commit எனம பொகமதொன்ப -m 
குறிபிட்ட அந்த  . commit message இரண்மடுர parameter கைளயும இைனதத -  am எனவும குறிப்பிடலைொம. "  " first commit என்பபதற்கு பதியல் என்பன 
ெமெோசஜ ோவன்படுரமெொனொலும ெகொடுரக்கலைொம. அத உரங்ககைள ெபொருததத.

இப்ெபொழுத   -  git status s ெகொடுரததொல் எந்த பதியலும வரொத. அப்படிெயனல் நமெத ெரப்ோபொ சுரததமெொக உரள்ளத, அதொவத எல்லைொ  ோகொப்புகளும 
அதியல் உரள்ளைவகளும பதியப்பு ெபற்று ோசமிக்கப்பட்டுரள்ளன என அர்ததம.

இப்ெபொழுத நமெத .  main cpp எனம ோகொப்பில் சிறித மெொற்றம ெசய்தவிட்ோடொம என ைவததக்ெகொள்ோவொம. அதியல் உரள்ள `#  < . >`include stdio h  
என்பபைத எடுரததவிட்டுர, அதற்கு பதியலைொக `#  < . >` include math h என ெகொடுரததவிட்ோடொம. அதொவத நமெத ப்ெரொெஜக்ட்டில் மெொற்றங்ககள் 
ெசய்தவிட்ோடொம.

இப்ெபொழுத   -  git status s எனக்ெகொடுரததொல்
  .M main cpp
எனக்கொட்டுரம, இதற்கு .  main cpp எனம ோகொப்பு மெொற்றம அைடந்தள்ளத ஆனொல் அந்த மெொற்றம இன்பனம பதியக்கப்படவில்ைலை அல்லைத பதியப்பொக 
ோசமிக்கப்படவில்ைலை என அர்ததம. 

நொம என்பன மெொற்றம ெசய்தள்ோளொம  என அறிய   git diff கோமெண்மட்ைட பயன்பபடுரததலைொம.   git diff எனக்ெகொடுரததொல்
 --  / .  / .diff git a main cpp b main cpp
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 10 222 ..0472  100644index b c ffd
--- / .a main cpp
+++ / .b main cpp
@@ -1,2 +1,2 @@
-#  < . >include stdio h
+#  < . >include math h

என ெசொல்கிறத. அதொவத ,  a b என இரண்மடுர ோகொப்புகளுக்கும இைடயிலைொன விததியயொசதைத கொண்மபிக்கிறத. அதியல் aவொக நொம ஏற்க்கனோவ பதியதத 
ைவததியருக்கும .main cppையயும bயொக இப்ெபொழுத நொம மெொற்றம ெசய்த ைவததியருக்கும .main cpp ையயும கிட் எடுரததக்ெகொண்மடுர அைவகளுக்கு 
இைடயிலைொன விததியயொசதைத கொண்மபிக்கிறத.  a ோகொப்பில் #  < . > include stdio h நீக்கபட்டைத கழததல் குறியுடனம,  b ோகொப்பில் #include 
< . > math h ோசர்க்கப்பட்டைத கூட்டல் குறியுடனம ெசொல்கிறத.

இந்த மெொற்றங்ககைள  commit ெசய்தவிட்டுர கொததியருங்ககள், அடுரதத மெொதம எப்படி கிட் ெகொண்மடுர ப்ெரொெஜக்டுரகைள இைணயததியல் ோபொட்டுர ைவப்பத, 
மெற்றவருகளுடன்ப பகிர்ந்த ெகொள்வத, மெற்றும மெற்றவருகளுடன்ப இைனந்த ெசயல்படுரவத எனப்பொர்ோபொம.

ோமெலும அறிய :// .http gitref org என்பற இைணயதளம ெசல்லைலைொம.

கணியம ஆசிரியருக்கொன பின்பகுறிப்பு: முடியலைடொ சொமி.. என்பன சொர் ோகொவம எங்கக ோமெலை? 4 1/2 மெணி 
ோநரமெொ மூச்சுர ெதனற ெதணற அடிச்ோசன்ப.. உரசுரரு ோபொய் உரசுரரு வந்தியரிச்சுர ... உரஸ் யப்பொ.... 

அருண்மெமெொழ, ெசன்பைன அண்மணொ பல்கைலைகழைகததியல் ெதொைலைஉரணர்வு (   ) Remote Sensing முதகைலை 
பயிலும மெொணவர். கட்டற்ற ெமென்பெபொருள் சமெொச்சொரங்ககளில் ஆர்வம ெகொண்மடவர். 

மின்பனஞ்சல் :  @ .aruntheguy gmail com

வைலை  : :// . . /http www arunmozhi in
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ோவைலை வொய்ப்புகள்:

பணி : Programmer
இடம :  டில்லி
அனபவம : 0 அல்லைத 1 ஆண்மடுரகள்
தியறைமெகள் :  ,  PERL MySQL
ெதொடர்பு: . 123@ .vivek linux gmail com

பணி : /   GNU Linux Admin
இடம :  ெசன்பைன
அனபவம : 2+ ஆண்மடுரகள்
தியறைமெகள் :  /  GNU Linux Administration
ெதொடர்பு: vijaykumar [at] zilogic [dot] com.

பணி :  Web developer
இடம :  ெசன்பைன
அனபவம :  0 அல்லைத 1 ஆண்மடுரகள்
தியறைமெகள் :  ,   , , , , PHP Ruby on Rails JavaScript HTML CSS MySQL
ெதொடர்பு:  @ .ranjithtenz gmail com

பணி :  Web developer
இடம :  ெசன்பைன
அனபவம :  0 அல்லைத 1 ஆண்மடுரகள்
தியறைமெகள் :  , Wordpress Joomla
ெதொடர்பு:   @ .mail techfeat com

பணி :  Web developer
இடம :  ெசன்பைன
அனபவம :  0 அல்லைத 1 ஆண்மடுரகள்
தியறைமெகள் :  , , , ,   PHP HTML CSS JQuery any PHP framework
ெதொடர்பு:    .  ( ) manikk h at .gmail com

பணி :   Senior Perl Engineer
இடம :  , CollabNet ெசன்பைன
அனபவம :  5+ ஆண்மடுரகள்
தியறைமெகள் :  , / ,Perl Gnu Linux Javascript / Ajax, MySQL
ெதொடர்பு:    @ .shrinivasan collab net

பணி : System Administrator 
இடம :  , CollabNet ெசன்பைன
அனபவம :  4+ ஆண்மடுரகள்
தியறைமெகள் :  /  Gnu Linux administration
ெதொடர்பு:    @ .shrinivasan collab net

பணி :   Web UI Engineer
இடம :  , CollabNet ெசன்பைன
அனபவம :  4+ ஆண்மடுரகள்
தியறைமெகள் :  , , , HTML CSS JavaScipt JQuery
ெதொடர்பு:    @ .shrinivasan collab net
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தமிழல் வீடிோயொ பொடங்ககள்

சதீஷ் என்பபவர், தமிழல் பலை வீடிோயொ பொடங்ககைள உரருவொக்கி 
இலைவசமெொக அளிதத வருகிறொர்.

HTML
Firebug
Javascript
CSS

 Ubuntu Basics
VIM
Git

ோபொன்பறவற்ைற ெசொல்லி தருகிறொர்

அவற்ைற கொண இங்கோக ெசல்லைவும.
:// . . / / /http www youtube com user sathishmanohar videos

உரங்ககள் ெதொண்மடுரக்கு மிக்க நன்பறி சதீஷ். உரங்ககள் வொழததகைளயும 
ெதரிவியுங்ககோளன்ப.

அவரத மின்பனஞ்சல் . @ .design sathish gmail com

“  ” Free Software உரள்ள “ ” Free பற்றிய விளக்கம

"  " Free Software மெற்றும "   "'Free Software Movement இல் குறிப்பிடுரம 
" " Free என்பற வொர்தைதக்கு இலைவசம என்பறு கடந்த மெொத  ெவளியிட்டில் 
ெமெொழ ெபயர்க்கப்பட்டுர இருந்தத, ஆனொல் இவ்விடததியல் அதன்ப 
ெமெொழமெொற்றம "சுரதந்தியரம" என்பபதொகும.

"Free  " Software என்பனம ெசொல்ைலை ெபொதவொக இலைவசம என்பறு 
பலைரும ெமெொழெபயர்தத  வருகின்பறனர். இத மிகவும 
வருந்தததக்கதொகும. இவ்வரதைதைய  ெமெொழப்ெபயர்க்கும ோபொத 
"கட்டற்ற ெமென்பெபொருள்" என்பறு ெமெொழெபயர்ப்பத உரசிதம.  இத 
பலைருக்கு எளிதியல் புரியொத  என்பபதொல் "சுரதந்தியர ெமென்பெபொருள்" என்பறு 
பயன்பபடுரததபட்டுர வருகிறத. ஆனொல்  இைத ெபொருள் ோவறுப்படுரமபடி 
"இலைவச ெமென்பெபொருள்" என ெமெொழெபயர்ப்பத பிைழையொக  
கருதப்படுரம.

ெபொதவொக " " Free என்பனம வொர்தைதைய "இலைவச ெதொைலைக்கொட்சி" 
என்பபத ோபொலை புரிந்தெகொள்ளப்பட்டுர வருகிறத. ஆனொல் இத உரரிைமெ 
பற்றி குறிக்கும "சுரதந்தியரம" என்பனம ெபொருள்படுரம.

எழுதபவர் :
அருண்ம பிரகொஷ்,
ெதொண்மடர்,
ப்ரீ சொப்ட்ோவர் ெபௌண்மோடஷன்ப, தமிழநொடுர 

:// . .http www fsftn org

@ .arun fsftn org
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வொசகர் கருததகள் 

இந்நூல் மிகவும நன்பறொக உரள்ளத. ோமெலும விருததியயைடய எனத 
வொழததக்கள் - நந்தியன சிவோசொதிய

எங்ககள் மெனதைத கவர்ந்தத. நன்பறி. -  Rajkumar Ravi

மிக சிறப்பொய் இருந்தத உரங்ககள் மின்பனூல் . உரங்ககள் பணி சிறக்கவும , 
ெதொய்வின்பறி ெதொடரவும என்ப ெநஞ்சொர்ந்த நல் வொழததகள் .
என்பெறன்பறும நீங்ககள் ஒவ்ெவொரு நொளும ெபொன்ப நொளொக இருக்கட்டுரம .- 
கிரி குமெொர்

ஆங்ககிலைததியல் வருவதோபொல் கட்டற்ற கணின ெமென்பெபொருள் பற்றித 
தமிழல் அறிந்தெகொள்ள அதியக வொய்ப்பில்ைலை என்பற குைறையக் 
கணியம இதழ நிவர்ததிய ெசய்கிறத. புததொண்மடுர ெதொடக்கம புதியய 
கணினத ெதொழல் நுட்பங்ககைள கணியம வழ கொணும ோபொத 
ோபருவைக அைடகிோறொம. புததொக்கச் சிந்தைனகைளத தமிழுலைகம 
என்பறும வரோவற்கும. -சிங்ககப்பூர் சர்மெொ

மின்பபுததகம பயனள்ளதொக எளிைமெயொக உரள்ளத. இமமுயற்சி ெதொடர 
வொழததக்கள். மின்பபுததகம எல்ோலைொருக்கும பயன்பபடுரம. மிக்க நன்பறி. - 

 Thomas Ruban

தங்ககளின்ப மின்ப இதைழை பிடிஎஃப் ோகொப்பொக மெட்டுரமெல்லைொமெல் 
எச்டிஎமஎல் உரைரயொகவும ெவளியிட்டொல் ைகோபசியில் 
இைணயதைதப் பயன்பபடுரததபவர்களுக்குப் பயனள்ளதொக இருக்கும. 
நன்பறி. - மெோகந்தியரன்ப.சுர

பக்க வடிவைமெப்புக்கும சிறித கவனம ெசலுததலைொம. புததக 
வடிவைமெப்பு ெமென்பெபொருட்கள் (கட்டற்ற) ஏோதனம இருப்பின்ப 
உரபோயொகப்படுரததலைொம. ோதைவயொன இடங்ககளில் ஸ்க்ரீன்ப சொட்கள், 

புைகப்படங்ககைள அழைகொன முைறயில் அமெர்ததிய ோதைவப்பட்டொல் 
இரண்மடுர அல்லைத அதற்கு ோமெலும  columns உரருவொக்கி இன்பனம 
சிறப்பொக ெசய்யலைொம. தைலைப்புகளுமமு  colour background 
ெகொடுரக்கலைொம. 

தமிழ நொட்டில் மெட்டுரோமெ 7 ோகொடிோபர். நமைமெ ஆண்மட 
இங்ககிலைொந்தகொரர்கைள விட அதியகமெொன மெக்கள் ெதொைக. ஆனொல் 
ெதொழல்நுட்பததியல் ெவளிவரும வொர, மெொத பததியரிைககள் தமிழ ோபசுரம 
நல்லுலைகுக்கு தற்ோபொத மிக மிக ெசொற்பம.

உரங்ககள் முயற்சி சிறப்பொன ெதொடக்கம.. எஸ்ஸைொர்

இலைங்கைக யொழப்பொணததியல் இருந்த ெவளிவரும கணினச் 
சஞ்சிைகயொன ‘கமப்யூட்டர் ருோட’ சஞ்சிைகயில் இருந்த இந்த 
மெடலிைன வைரகிோறன்ப.

தங்ககளத கணியம மின்பசஞ்சிைக பொர்தோதன்ப. மிக சிறப்பொக உரள்ளத. 
வொழததக்கள்!

இலைங்கைகயில் இருந்த தமிழல் ெவளிவரும ஒெரஒரு கணினச் சஞ்சிைக 
என்பறவைகயில் இங்ககுள்ள தமிழைர்களின்ப தகவல் ெதொழல்நுட்ப 
விளிப்புணர்விற்கு ெபருமபங்ககொற்றிவருகிோறொம.

அததைகய எமெத சஞ்சிைகயில் சிறப்புமிக்க உரங்ககளின்ப சிலை ஆக்கங்ககள் 
ெவளிவருவத இங்ககுள்ள தமிழ வொசகர்களுக்கு பயனள்ளதொய் 
அைமெயும என நமபுகிோறன்ப.

எனோவ, உரங்ககளின்ப ‘கணியம’ மின்பசஞ்சிைகயில் ெவளிவந்த 
ஆக்கங்ககளில் பயனள்ளைத எமெத சஞ்சிைகயில் பிரசுரரிக்கலைொமெொ?
- அனரொஜ 

http://www.kaniyam.com

http://tamilcpu.blogspot.com/
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நிகழவுகள்

இந்தியய லினக்ஸ் பயனர் குழு - ெசன்பைன  - 
மெொர்ச் மெொத சந்தியப்பு

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

.Chennai

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

நொள் : மெொர்ச் 10, 2012
ோநரம: 3.00  – 5.30 pm pm

:// .http ilugc in

ெதொடர்பு :  @ .tshrinivasan gmail com / 9841795468

Carte Blanche 

ஒவ்ெவொரு ஆண்மடுரம,    , Madras Institute of Technology ெசன்பைனயின்ப 
  Carte Blanche என்பற ெதொழல் நுட்ப விழைொைவ ெகொண்மடொடி வருகிறத. 

இத முழுதம   Free Software அடிப்பைடயொக ெகொண்மடத. ெபொத 
மெக்களுக்கும, பள்ளி, கல்லூரி மெொணவர்களுக்கும கட்டற்ற 
ெமென்பெபொருள் பற்றிய விழப்புணர்ைவ அதியகரிக்கும முயற்சி இத. 
இதியல் பல்ோவறு கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்கள் பற்றிய விளக்க உரைரகள் 
இடமெபறும. நீங்ககளும உரங்ககளுக்கு ெதரிந்த கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்கள் 
பற்றி ோபசலைொம.

இடம: , , MIT Chrompet Chennai
நொள்: மெொர்ச் 24, 25 2012
ெதொடர்பு: விமெோலைஷ், 96263 43271, @ .vimalrkambat gmail com

http://www.kaniyam.com

mailto:vimalrkambat@gmail.com
mailto:tshrinivasan@gmail.com
http://bit.ly/iit-aero
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விக்கிபீடியொ நிரல் தியருவிழைொ

விக்கிபீடியொ தரும எண்மணற்ற தகவல்கைள ெகொண்மடுர நொம பலை 
பயனள்ள ெமென்பெபொருட்கைள தயொரிக்க முடியும. ெமென்பெபொருள் 
வல்லுனர்கள் ஓர் இடததியல் ஒன்பறொக இைணந்த ஒரு நொள் முழுதம 
விக்கிபீடியொ சொர்ந்த ெமென்பெபொருட்கைள உரருவொக்கும தியருவிழைொ இத. 
நீங்ககளும இவ்விழைொவில் இைணயலைொோமெ.

நொள் : மெொர்ச் 17, 2012 சன

இடம: , ThoughtWorks தரமெணி, ெசன்பைன

ெதொடர்பு: @ .yuvipanda wikimedia org

ோமெலும தகவல்களுக்கு
:// . . / / _ _ _2012http www mediawiki org wiki Chennai Hackathon March

உரரிைமெகள்: 
கணியம இதழன்ப மூலை ஆவணங்ககள் அைனததம 

:// . . / / / /http code google com p kaniyam downloads list  ல் 
ோசமிக்கப்படுரகின்பறன. அவற்ைற பயன்பபடுரததிய, இதழன்ப கட்டுரைரகைள 
நீங்ககள் மெறு பிரசுரரம ெசய்த ெகொள்ளலைொம.  

கணியம இதழன்ப பைடப்புகள் அைனததம, கிரிோயடிவ் கொமென்பஸ் 
என்பற உரரிைமெயில் ெவளியிடப்படுரகின்பறன. இதன்ப மூலைம, நீங்ககள் 

• யொருடனம பகிர்ந்த ெகொள்ளொலைொம. 
• தியருததிய எழுதிய ெவளியிடலைொம. 
• வணிக ரீதியயிலும பயன்பபடுரததலைொம. 

ஆனொல், 

• மூலை கட்டுரைர மெற்றும ஆசிரியர் பற்றிய விவரங்ககைள ோசர்தத தர 
ோவண்மடுரம. 

• இோத உரரிைமெகைள யொவருக்கும தர ோவண்மடுரம.

ோமெலும அறிய
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

அட்ைடப்படம
http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/05/stripes.jpg

பிற படங்ககள்: விக்கிபீடியொ மெற்றும ஆசிரியர்கள்

இதழ ஆக்க ெமென்பெபொருட்கள்:

  3.4.4LibreOffice Writer
  11.10Ubuntu Linux

http://www.kaniyam.com

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://code.google.com/p/kaniyam/downloads/list
http://www.mediawiki.org/wiki/Chennai_Hackathon_March_2012
mailto:yuvipanda@wikimedia.org
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ெசன்பைனயில் ஸ்டொல்ோமென்ப
ஸ்டொல்ோமென்ப, ெசன்பைனயில் பிப்ரவரி 6 ம நொள் "  " Free Software பற்றி 
உரைரயொற்றினொர். 3500 க்கும ோமெற்பட்ட மெொணவர்களும, ெபொத 
மெக்களும கலைந்த ெகொண்மடுர அவர் உரைரைய ோகட்டனர். பலை 
ெதொைலைக்கொட்சி நிறுவனங்ககளும ெசய்திய நிறுவனங்ககளும அவருடன்ப 
உரைரயொடி, அவரத ெசய்தியகைள ெவளியிட்டன.

ெசய்திய குறிப்புகள்:
:// . . / /20120309290411100.http www frontlineonnet com stories htm

:// . . / - / / 2886514.http www thehindu com sci tech technology article ece

:// . . / / %20http timesofindia indiatimes com topic Richard Stallman

:// . . / / / -http economictimes indiatimes com opinion interviews facebook
- - - - - - - - - -is a surveillance engine not friend richard stallman free software

/ /11786007.foundation articleshow cms

:// . . . /2012-02-http articles timesofindia indiatimes com
06/ /31030021_1_ - - - - - -chennai richard stallman gnu linux free software
foundation

:// . / / - - - -http fsftn org content report richard stallmans visit chennai

:// . / / - -6 -http fsftn org content talk rms th feb

:// . / /2012/02/07/ - - - -http atuljha com blog richard stallman free software
- -freedom and

/education

http://www.kaniyam.com

http://atuljha.com/blog/2012/02/07/richard-stallman-free-software-freedom-and-education/
http://atuljha.com/blog/2012/02/07/richard-stallman-free-software-freedom-and-education/
http://atuljha.com/blog/2012/02/07/richard-stallman-free-software-freedom-and-education/
http://atuljha.com/blog/2012/02/07/richard-stallman-free-software-freedom-and-education/
http://atuljha.com/blog/2012/02/07/richard-stallman-free-software-freedom-and-education/
http://atuljha.com/blog/2012/02/07/richard-stallman-free-software-freedom-and-education/
http://fsftn.org/content/talk-rms-6th-feb
http://fsftn.org/content/report-richard-stallmans-visit-chennai
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-02-06/chennai/31030021_1_richard-stallman-gnu-linux-free-software-foundation
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-02-06/chennai/31030021_1_richard-stallman-gnu-linux-free-software-foundation
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-02-06/chennai/31030021_1_richard-stallman-gnu-linux-free-software-foundation
http://economictimes.indiatimes.com/opinion/interviews/facebook-is-a-surveillance-engine-not-friend-richard-stallman-free-software-foundation/articleshow/11786007.cms
http://economictimes.indiatimes.com/opinion/interviews/facebook-is-a-surveillance-engine-not-friend-richard-stallman-free-software-foundation/articleshow/11786007.cms
http://economictimes.indiatimes.com/opinion/interviews/facebook-is-a-surveillance-engine-not-friend-richard-stallman-free-software-foundation/articleshow/11786007.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/topic/Richard%20Stallman
http://www.thehindu.com/sci-tech/technology/article2886514.ece
http://www.frontlineonnet.com/stories/20120309290411100.htm
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கணியம பற்றி 
இலைக்குகள்

• கட்டற்ற கணிநுட்பததியன்ப எளிய விஷயங்ககள் ெதொடங்ககி 
அதியநுட்பமெொன அமசங்ககள் வைர அறிந்தியட விைழையும 
எவருக்கும ோதைவயொன தகவல்கைள ெதொடர்ச்சியொகத தரும 
தளமெொய் உரருெபறுவத. 

• உரைர, ஒலி, ஒளி என பல்லூடக வைககளிலும விவரங்ககைள 
தருவத. 

• இததைறயின்ப நிகழவுகைள எடுரததைரப்பத. 
• எவரும பங்ககளிக்க ஏதவொய் யொவருக்குமெொன ெநறியில் 

விவரங்ககைள வழைங்ககுவத. 
• அச்சுர வடிவிலும, புததகங்ககளொகவும, வட்டுரக்களொகவும 

விவரங்ககைள ெவளியிடுரவத. 

பங்ககளிக்க
• விருப்பமுள்ள எவரும பங்ககளிக்கலைொம. 
• கட்டற்ற கணிநுட்பம சொர்ந்த விஷயமெொக இருததல் ோவண்மடுரம. 
• பகிர்வைத கட்டுரப்படுரததொத வண்மணம பைடப்புகள் இருததல் 

அவசியம. உரதொரணததியற்கு கொபிெலைப்ட்  & கிரிோயடிவ் கொமென்பஸ். 
• தொங்ககள் பங்ககளிக்க விருமபும ஒரு பகுதியயில் ோவெறொருவர் 

ஏற்கனோவ பங்ககளிதத வருகிறொர் எனன்ப அவருடன்ப இைணந்த 
பணியொற்ற முைனயவும. 

• கட்டுரைரகள் ெமெொழெபயர்ப்புகளொகவும, விஷயமெறிந்த ஒருவர் 
ெசொல்லைக் ோகட்டுர கற்று இயற்றப்பட்டைவயொகவும இருக்கலைொம. 

• பைடப்புகள் ெதொடர்களொகவும இருக்கலைொம. 
• ெதொழல் நுட்பம, ெகொள்ைக விளக்கம, பிரச்சொரம, கைத, 

ோகலிச்சிததியரம, ைநயொண்மடி எனப் பலைசுரைவகளிலும இததைறக்கு 
ெபொருந்தமபடியொன ஆக்கங்ககளொக இருக்கலைொம. 

• தங்ககளுக்கு இயல்பொன எந்தெவொரு நைடயிலும எழுதலைொம. 

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

• தள பரொமெரிப்பு, ஆதரவளிததல் உரள்ளிட்ட ஏைனய விதங்ககளிலும 
பங்ககளிக்கலைொம. 

• ஐயங்ககளிருப்பின்ப @ .  editor kaniyam com மெடலியற்றவும.
 

விண்மணப்பங்ககள்
• கணித ெதொழல்நுட்பதைத அறிய விைழையும மெக்களுக்கொக 

ோமெற்ெகொள்ளப்படுரம முயற்சியொகும இத. 
• இதியலை பங்ககளிக்க தொங்ககள் அதியநுட்ப ஆற்றல் வொய்ந்தவரொக 

இருக்க ோவண்மடுரம என்பற கட்டொயமில்ைலை. 
• தங்ககளுக்கு ெதரிந்த விஷயதைத இயன்பற எளிய முைறயில் 

எடுரததைரக்க ஆர்வம இருந்தொல் ோபொதம. 
• இதன்ப வளர்ச்சி நம ஒவ்ெவொருவரின்ப ைகயிலுோமெ உரள்ளத. 
• குைறகளிலிருப்பின்ப முைறயொக ெதரியப்படுரததிய 

முன்போனற்றததியற்கு வழ வகுக்கவும. 

ெவளியீட்டுர விவரம
ெபொறுப்பு: சீரனவொசன்ப. ஆதரவு: ஆமெொச்சுர இன்பபிரொசொப்ட் சர்வீஸைஸ்.

கணியததியல் ெவளியிடப்படுரம கருததக்கள் குறிப்பிட்டுர 
குறிப்பிடப்படொத வைரயில் அதைன பைடததவருக்ோக உரரிததொகும. – 
ஆசிரியர் குழு. 

http://www.kaniyam.com

http://www.amachu.com/
http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.ta.html
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