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வேணக்டகம. 

'கணியம' இதழ் மூலைம உங்கைள மீண்டும சந்திப்பதில் ெபருமெகிழ்ச்சி அைடகிோறோம. 

உலைெகங்கும ெமென்பெபோருள் விடுதைலை விழோ ெசன்பற மெோதம ெகோண்டோடப்பட்டது. தமிழ்நோட்டில் மெதுைர, பதுைவே 

மெற்றும ெசன்பைனயில் சிறந்த முறைறயில் பல்ோவேறு நிகழ்ச்சிகள் நைடெபற்றன. மிகுந்த ஈடுபோட்டுடன்ப உைழத்த தன்பனோர்வே 

ெதோண்டர்கள் அைனவேருக்டகும நன்பறிகள்.

தமிழகம முறழுவேதும பல்ோவேறு ஊர்களில் தமிழக அரசின்ப இலைவேச மெடிக்டகணினியகள் வேழங்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளி, 

கல்லூரி மெோணவேர்களுக்டகு கட்டற்ற ெமென்பெபோருட்கள் பற்றி அறிமுறகம ெசய்து ைவேக்டக இதுோவே தக்டக தருணம. எல்லைோ 

ஊர்களிலும மெோணவேர்களுக்டகு கட்டற்ற ெமென்பெபோருட்கள் பற்றி விளக்டக,அதிக அளவில் தன்பனோர்வே ெதோண்டர்கள் ோதைவே. 

ோதைவேயோன பயிற்சிகைளயும, உதவிகைளயும தர ஆர்வேமுறடன்ப கோத்திருக்டகிோறோம. உங்கள் பகுதியில் கட்டற்ற 

ெமென்பெபோருள்கள் பற்றிய விளக்டக உைரகளுக்டகும பயிற்சிகளுக்டகும எங்கைள அணுகவும. @ .  editor kaniyam com க்டகு 

மின்பனஞ்சல் அனுப்பலைோம. 

உங்கள் அைனவேரின்ப ோபரோதரோவேோடு கணியம, தனது முறதல் ஆண்ைட ெநருங்க உள்ளது. அடுத்த ஆண்டில் 

பல்ோவேறு பதிய முறயற்சிகளும பைடப்பகளும நிகழ உள்ளன. இதற்கு ோமெலும பலை உதவிக்டகரங்கள் ோதைவே. தமிழும கட்டற்ற 

ெமென்பெபோருளிலும ஆர்வேம உள்ள அைனவேரது உதவியும ோதைவே. வீடிோயோ போடங்கள், ோகள்வி பதில் தளம, ோநரடி பயிற்சி 

பட்டைறகள், இைணய வேழி பயிற்சிகள், அச்சு ஊடக கட்டுைரகள் என பலை பணிகள் கோத்துள்ளன. வேோசகர் அைனவேைரயும 

பங்களிக்டக அைழக்டகிோறோம. 

      கணியம இதழின்ப பைடப்பகள் அைனத்தும, கிரிோயடிவ் கோமென்பஸ் என்பற உரிைமெயில் ெவேளியிடப்படுகின்பறன. 

இதன்ப மூலைம, நீங்கள் ~o யோருடனும பகிர்ந்து ெகோள்ளலைோம.  ~ ~ o திருத்தி எழுதி ெவேளியிடலைோம. ~ ~ o வேணிக 

ரீதியிலுமயன்பபடுத்தலைோம. ஆனோல்,  மூலை கட்டுைர, ஆசிரியர் மெற்றும . .  www kaniyam com பற்றிய விவேரங்கைள ோசர்த்து தர 

ோவேண்டும. இோத உரிைமெகைள யோவேருக்டகும தர ோவேண்டும. கிரிோயடிவ் கோமென்பஸ் என்பற உரிைமெயில் ெவேளியிட ோவேண்டும. 

 நன்பறி.  

 ஸ்ரீனிய

 ஆசிரியர்,  கணியம   @ .tshrinivasan gmail com
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ெமென்பெபோருள் விடுதைலை நோள் 2012 – நிகழ்ச்சி அறிக்டைக

உலைகம முறழுவேதும கட்டற்ற ெமென்பெபோருள்கள் மெற்றும குனு/லினக்டஸ் பற்றி விழிப்பணர்ைவே  ஏற்படுத்த ெமென்பெபோருள் 

விடுதைலை நோள் ெகோண்டோடப்படுகிறது. ஒவ்ெவேோரு வேருடமுறம ெசப்டமபர் மெோதம மூன்பறோவேது சனியக்டகிழைமெ இது 

ெகோண்டோடப்படுகிறது.

இந்தியன்ப லினக்டஸ் பயனர் குழு - ெசன்பைன [ :// .http ilugc in ] மெற்றும     [Free Software Foundation TamilNadu  

:// .http fsftn org ] இைணந்து  ெமென்பெபோருள் விடுதைலை நோள் விழோைவே ெசப்டமபர் 15, 2012 அன்பறு டி.ஜ.ைவேஷ்ணவ் கல்லூரி, 

அருமபோக்டகம, ெசன்பைனயில் கோைலை 9:30 மெணியில் இருந்து மெோைலை 5:30 மெணி வேைர நடத்தின. 

கல்லூரி தோளோளர் திரு. .P ஹரிதோஸ் கல்வித் துைறயில் கட்டற்ற ெமென்பெபோருளின்ப பயன்பபோட்டின்ப அவேசியத்ைத எடுத்துைரத்தோர். 

கல்லூரி முறதல்வேர் . .Dr S நரசிமமென்ப மெோணவேர்களும, விரிவுைரயோளர்களும தங்களது தினசரி ோவேைலைகளுக்டகும, கல்வித் ோதைவேகளுக்டகும 

கட்டற்ற ெமென்பெபோருள்கைள கற்று, உபோயோகப்படுத்த ோவேண்டுெமெனக்ட கூறினோர். ோமெலும கட்டற்ற ெமென்பெபோருள் குழுமெத்திற்கு 

மெோணவேர்கள் பங்களிக்டக ோவேண்டும என்பறும வேலியுறுத்தினோர்.

இந்த நிகழ்ச்சிைய சிறப்போக நடத்த கணிணித் துைறத் தைலைவேர் . .Dr T சந்தோனம உறுதுைணயோக இருந்தோர். ஏற்கனோவே அவேரது 

துைறயில் குனு/லினக்டைஸை அவேர்கள் உபோயோகப்படுத்துவேதோகவும, மெோணவேர்கள் குனு/லினக்டஸ், ைபதோன்ப,  Latex மெற்றும /  PHP MySQL

ஆகியவேற்றில் ோதர்ச்சி ெபற்றிருக்டகின்பறோர்கள் எனவும கூறினோர். மெோணவேர்கள் பயனைடவேதற்கோக ெதோடர்ந்து இது ோபோன்பற 

நிகழ்ச்சிகைளயும, பயிற்சி பட்டைறகைளயும அவேரது கல்லூரியில் நடத்த ோவேண்டுெமெனக்ட ோகட்டுக்ட ெகோண்டோர்.

30-க்டகும ோமெற்பட்ட தைலைப்பகளில் இந்நிகழ்ச்சியில் கட்டற்ற ெமென்பெபோருள்களின்ப கண்கோட்சி அைமெக்டகப்பட்டிருந்தது. பல்ோவேறு 

கல்லூரிகளில் இருந்து, 1200-க்டகும ோமெற்பட்ட மெோணவேர்கள் இந்த கண்கோட்சியில் கலைந்துெகோண்டோர்கள். டி.ஜ.ைவேஷ்ணவ் கல்லூரியின்ப 

பிற துைறையச் ோசர்ந்த விரிவுைரயோளர்களும, அண்ணோ ஆதர்ஷ்,  SDNB ைவேஷ்ணவ் கல்லூரி ோபோன்பற கல்லூரிகளிலிருந்து 

விரிவுைரயோளர்களும கண்கோட்சிக்டகு வேருைக தந்திருந்தனர்.

பின்பவேரும கட்டற்ற ெமென்பெபோருள்கள் பற்றிய கண்கோட்சிகள் இடமெபற்றன.
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1. Screencasting

2.   Android Application Development

3.    Mozilla Suites and development

4.    Open source telephony applications

5.  Geany IDE

6.     Open source VS Properietory Software

7.    Open Source Security Tools

8.  –     GIMP Open Source Raster Image Editor

9.  –     Inkscape Open Source Vector Image Editor

10.   Bluefish IDE

11.  Ubuntu Linux

12.  Desktop Enviromnents

13.    – /Open Source Databases MySQL PostgreSQL

14.     Open Source Virualization Tools

15.  OOAD tools

16. /QT PyQT

17.  Mysql Bench

18.  –    Webmin Web Based System administration

19.  –   Jmeter Performance Testing Software

20.   –   Subversion Edge Version Control System

21.   LinuxMint Linux Distribution

22. ILUGC

23. Kaniyam

24. wikipedia

25.   WebOS operating System

26.  –  MongoDB NoSQL Database

27.  –  Ruby Programming Language

28.    –   Ruby on Rails Web programming framework

29.  –  Python Progrmaming Language

30.  10   Top Open Source Software

கீழ்கண்ட கல்லூரிகளில் இருந்து மெோணவேர்கள் இதில் கலைந்து ெகோண்டோர்கள்.

  Jaya Engineering College

   Madras Institute of technology

  DG Vaishnav College

 Vivekanda College

KanchiLUG

நிறுவேனங்கள்:
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   CollabNet Software Provate Ltd

OpenNovus

   Whitestreet IT P Ltd

டி.ஜ.ைவேஷ்ணவ் கல்லூரி, பிற ெபோறியியல் கல்லூரி மெற்றும  கைலைக்ட கல்லூரிகளில் இருந்தும  பல்ோவேறு துைறகளில் பயிலும 

மெோணவேர்களும, ெபோது மெக்டகளும இந் நிகழ்ச்சியில் கலைந்து ெகோண்டோர்கள்.

இைணயோக ரோமென்ப, ெவேல்கின்ப, ோயோோகஷ், அதுல் ஜோ, கிங்ஸ்லி, போலைசந்தர் மெற்றும சுப்ரமெணி ஆகிோயோர் கட்டற்ற 

ெமென்பெபோருள்கைளப் பற்றி உைரயோற்றினோர்கள்.

போர்ைவேயோளர்களுக்டகு ஸ்டிக்டகர்களும, ைகோயடுகளும இலைவேசமெோக வேழங்கப்பட்டன.

இந்நிகழ்ச்சி குனு/லினக்டஸ் மெற்றும கட்டற்ற ெமென்பெபோருட்கைள போர்ைவேயோளர்களுக்டகு அறிமுறகப்படுத்தியது.

ஒோர இடத்தில் பலை கட்டற்ற ெமென்பெபோருட்கைளப் பற்றித் ெதரிந்து ெகோண்ட போர்ைவேயோளர்கள், இோத ோபோன்பற நிகழ்ச்சிகைள 

ெதோடர்ந்து பல்ோவேறு இடங்களில் நடத்த ோவேண்டும எனக்ட  ோகட்டுக்ட ெகோண்டனர்.

நிகழ்ச்சிைய சிறப்போக நடத்த ஒத்துைழப்ப நல்கிய கல்லூரி தோளோளர், கல்லூரி முறதல்வேர், கணிணித் துைறயின்ப தைலைவேர், 

விரிவுைரயோளர்கள் மெற்றும மெோணவேர்களுக்டகும  இத்தைகயெதோரு நல்வேோய்ப்ைப வேழங்கியதற்கு நன்பறிகைளத் ெதரிவித்துக்ட 

ெகோள்கிோறோம.

இந்தியன்ப லினக்டஸ் பயனர் குழு, ெசன்பைனயோல் நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளிோலைோய சிறந்தது இதுவேோகும. டி.ஜ.ைவேஷ்ணவ் 

கல்லூரியில் ெதோடர்ந்து இது ோபோன்பற நிகழ்ச்சிகைள நடத்த கணிணி துைறத்தைலைவேர் விருப்பம ெதரிவித்துள்ளோர். கட்டற்ற 

ெமென்பெபோருள்கைளப் பற்றி விழிப்பணர்ைவே உருவேோக்டகும இது ோபோன்பற நிகழ்ச்சிகைள பல்ோவேறு கல்லூரிகளில்  நடத்துவேதில் நோங்கள் 

மெகிழ்ச்சியைடகிோறோம. 
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டி.ஜ.ைவேஷ்ணவ் கல்லூரியில் ெதோடர்ந்து இது ோபோன்பற நிகழ்ச்சிகளும, பயிற்சிப் பட்டைறகளும நைடெபறவிருக்டகின்பறன.

உங்கள் கல்லூரியிலும இது ோபோன்பற நிகழ்ச்சிகள் நடத்த எங்கைள ெதோடர்ப ெகோள்ளவும:

.  T Shrinivasan @ .tshrinivasan gmail com 9841795468  :// .http ilugc in

  - Welkin @ .alagunambiwelkin fsftn org – 9962240050 :// .http fsftn org

ோமெலும படங்கள் :

:// . . /102002010785949271518/ 2012https picasaweb google com SoftwareFreedomDay  #  

           ஸ்ரீனிய

–  CollabNet எனும நிறுவேனத்தில் பணி பரிகிறோர். இந்திய லினக்டஸ் பயனர் குழு – ெசன்பைன – 

:// .http ilugc in இன்ப தற்ோபோைதய தைலைவேர்.

மின்பனஞ்சல் :   .tshrinivasan AT gmail com

    வேைலை : :// . .http goinggnu wordpress com
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படங்கைள ஒப்பிடுதல் –  Geeqie

~அன்பனபூரணி

இரண்டு படங்கைள சோதரணமெோன I  -mage viewers ஐக்ட ெகோண்டு ஒப்பிடுவேது சுலைபம அல்லை. முறதலில் ஒரு I  (  mage viewer Eye

 , ) of Gnome Ristretto கருவிைய இரு சோளரமெோகத் திறந்து அதில் இரண்டு படங்கைள ஏற்றி, அவ்விரு சோளரங்கைளயும ோதைவேயோன 

அளவிற்கு ைவேத்த பின்பனோர ஒப்பிட இயலும. இவ்வேோறு ஒப்பிட்டோல் படத்தில்  உரு அளவு ெபரிதோக்டகு(  ), zoom in உரு அளவு 

சிறிதோக்டகு(  ) zoom out ோபோன்பற  ெசயல்கைள இரு சோளரங்களிலும தனியத்தனியயோக ெசய்ய ோவேண்டும. ோமெலும இந்த அைமெப்ைப 

ோசமிக்டகோவிட்டோல் மீண்டும ஒப்பிடும ோபோது ோமெல் ெசோன்பன அைனத்ைதயும மெறுபடியும ெசய்ய ோவேண்டும.

குனு/லினக்டஸ் இயக்டகுதளங்கைள உபோயோகிப்ோபோர் 'Geeqie  'image viewer  என்பனும கருவிையக்ட ெகோண்டு படங்கைள 

சுலைபமெோக ஒப்பிடலைோம.

உபோயோகப்படுத்தும     முறைற  :  

1. ஒரு சோளரத்தில் ' '  Geeqie கருவிையத்  திறந்து 

ெகோள்ளவும.

2. திறக்டகப்பட்ட சோளரம மூன்பறு பகுதிகளோக 

பிரிக்டகப்பட்டிருக்டகும.  அதில் படம இருக்டகும ோகோப்பகத்தின்ப 

வேடிவே அைமெப்ப இடது பக்டகத்தின்ப ோமெற்பறமுறம, 

அக்டோகோப்பகத்தில் இருக்டகும  ோகோப்பகைள இடது பக்டகத்தின்ப 

கீழ் பறமுறம,  திறக்டகப்பட்ட படம வேலைது பக்டகமெோகவும 

அைமெந்திருக்டகும.

3. ோகோப்பக பிரிவின்ப மூலைம படங்கள் இருக்டகும 

ோகோப்பகத்திற்கு ெசல்லைவும,  அக்டோகோப்பகத்தில் அைமெந்துள்ள 

ோகோப்பகள் வேரிைசயோக கோண்பிக்டகப்படும.  அவ்வேரிைசயில் 

இருந்து ஒப்பிட ோவேண்டிய படங்கைளத் ோதர்ந்ெதடுக்டகவும.

(ஒரு படத்ைதத்   ோதர்ந்ெதடுத்த  பின்ப மெற்ெறோன்பைற ோதர்வு 

ெசய்ய “ ” ctrl விைசைய அழுத்தி ோதர்ந்ெதடுக்டகவும).

4. இரண்டு படங்களும திறக்டகப்பட்ட பின்ப “ ”view  

பட்டியிலிருந்து “ ”  split என்பனும உருப்படிைய 

ோதர்ந்ெதடுக்டகவும,  இதில் நிைறய விருப்பங்கள் 

கோண்பிக்டகப்படும.  அதில் ோமெலும-கீழும ,  வேலைது-இடது 

பக்டகம( - -   - - )top and bottom or side by side  ஆகிய 
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விருப்பங்கள் படங்கைள ோமெலும கீழுமெோகவும அல்லை வேடது 

இடது பறமெோகவும கோட்ட உதவும .  ோதர்ந்ெதடுக்டகப்பட்ட 

விருப்பத்திற்கு ஏற்ப இரு படங்களும கோண்பிக்டகப்படும.  ‘ ’e  

என்பனும விைசைய அழுத்தினோல் குறுக்டகு வேழியில் இரு 

படங்கைளயும ோமெலும கீழுமெோக திறக்டகலைோம.

“ ”  view பட்டியிலிருந்து “ ”  split என்பனும உருப்படியில் 

உள்ள “ ”  quad என்பனும விருப்பத்தின்ப மூலைம நோன்பகு 

படங்கைள  ஒப்பிடலைோம.

இடது பக்டகத்தில் உள்ள பிரிவிைன மெைறக்டக அல்லை 

கோண்பிக்டக(  )  “ + ”  to toggle ctrl h விைசகைள ோசர்த்து 

அழுத்தவும.  இதன்ப மூலைம படத்ைத முறழு சோரளம அளவிற்கு 

போர்க்டகலைோம.

ோகோடிட்டு கோட்டப்பட்டுள்ள பகுதி ெசயற்படு 

படம(  ).  active image ோகோடிட்டு கோட்டப்பட்டுள்ள படத்தின்ப 

உரு அளைவே ெபரிதோக்டக “=”  விைசையயும ,  உரு அளைவே 

சிறிதோக்டக “-“ விைசையயும உபோயோகப்படுத்தலைோம.

இரண்டு படங்கைளயும ஒோர ோநரத்தில் உரு அளைவேப் 

ெபரிதோக்டக(  )  zoom in “+”  விைசையயும,  உரு அளைவே 

சிறிதோக்டக(  )zoom out “-“விைசையயும உபோயோகப்படுத்தலைோம.

படங்கைள தனியத்தனியயோக நகர்த்த  அமபகுறி 

விைசகைள(  )  arrow keys உபோயோகப்படுத்தலைோம.  இரண்டு 

படங்கைளயும ோசர்த்தது ோபோல் நகர்த்த “ ”  shift மெற்றும 

அமபகுறி விைசைய  ஒோர ோநரத்தில் அழுத்தவும.

இக்டகருவியில் பலை  சிறப்பியல்பகள் உள்ளன.  உரு 

அளவு ெபரிதோக்டகு(  ),  zoom in உரு அளவு சிறிதோக்டகு(zoom 

)  out ஆகிய ெசயல்கைள சுட்டி மூலைமெோகவும ெசய்யலைோம. 

ோமெலும உபோயோகப்படுத்த சுலைபமெோகவும,   இயக்டகுதளத்தில் 

கனமெற்றதோகவும இக்டகருவி ெசயல்படும.

ஆங்கிலை மூலைம ; 

:// . . / / _http www freesoftwaremagazine com articles compare tw

_ _ _o images easily geeqie
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     LibreOffice Formula Vs Microsoft Equation Editor

இன்பைறய  கணினிய  உலைகில்   Microsoft Office என்பற  வேோர்த்ைதைய  அறியோதவேர்கள்  இருக்டக  முறடியோது.  பள்ளிக்ட 

குழந்ைதகள்  முறதல்  கல்லூரி  மெோணவேர்கள்  வேைர  பலைரோலும    Microsoft Office பயன்பபடுத்தப்படுகிறது.  ோமெலும  பலை  பள்ளிகளில் 

மெோணவேர்கள்   -Microsoft Office ஐ  ஒரு  போடமெோகோவே  பயில்கின்பறனர்.   -MS Office க்டகோன  பயிற்சி  பத்தகங்கள்  மெற்றும  ைகோயடுகள், 

பள்ளிகளிலும கணினிய பயிற்சி ைமெயங்களிலும வேழங்கப்படுவேைத பரவேலைோக கோணமுறடிகிறது.  இதனோல்    MS Office பலைரது அன்பறோட 

பணிகளின்ப ஒரு அங்கமெோகோவே மெோறிவிட்டது.  இருப்பினும,

ψnlm(r ,θ ,ϕ)=√( 2
na0

)
3 (n−l−1)!

2n [(n+ l)! ]3 e−r /na0( 2r
na0

)
l

Ln−l−1
2l+ 1 ( 2r

na0
) .Y l

m(θ ,ϕ)

இது ோபோன்பற எளிய அல்லைது இைத விட கடினமெோன சூத்திரங்கைள  -MS Office ல் எத்தைன ோபருக்டகு உள்ளீடு ெசய்யத் 

ெதரியும ?

கணிதத்துைற  மெோணவேர்கள்  ெபருமபோலும 

தங்களுைடய  பணிகளுக்டகு  -LaTeX ஐ(ஒரு  கட்டற்ற 

ெமென்பெபோருள்) பயன்பபடுத்துகின்பறனர். -LaTeX ஐக்ட  ெகோண்டு 

எவ்வேளவு கடினமெோன வேடிவேைமெப்பிைனயும உருவேோக்டகலைோம. 

ஆனோல்  -LaTeX ஐப்  பயன்பபடுத்துவேதற்கு,  அதைனப்  பற்றி 

ஓரளவிற்கு ெதரிந்து ெகோண்டோல் தோன்ப பயன்பபடுத்த இயலும.

என்பைனப் ோபோன்பற கற்றுக்டகுட்டிகள் -LaTeX ஐப் 

பயன்பபடுத்துவேது சற்று கடினம தோன்ப. ஆனோலும -LibreOffice

ல்,  LaTeXஅளவிற்கு இல்லைோவிட்டோலும, சிறப்போக 
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கடினமெோன சூத்திரங்கைள விைரவேோகவும, சுலைபமெோகவும 

உள்ளீடு ெசய்யலைோம.   ,   2003 MS Office XP MS Office ோபோன்பறவேற்றில் உள்ள    3.0 Microsoft Equation Editor ைவே ைவேத்து எதுவும 

ெசய்ய முறடியோது. சற்று கடினமெோன சூத்திரங்கைள உள்ளூடு ெசய்யும ெபோழுது குழப்பத்தினோல் சிலை சமெயம உள்ளீடு ெசய்யப்ோபோகும 

சூத்திரத்ைதோய மெறக்டக ோநரிடலைோம. இதற்கு பதிலைோக  Mathtype என்பற வேர்த்தக ெமென்பெபோருைள பயன்பபடுத்தலைோம. ஆனோல் இதைன 

ோதோரோயமெோக $50 க்டகு  ெபறலைோம அல்லைது திருட்டுத்தனமெோக ( ) Pirated பயன்பபடுத்தலைோம.   2007 -Microsoft Office ல்   Equation Editor

சற்று ோமெமபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும   LibreOffice Formula வுடன்ப ோபோட்டி ோபோட இயலைோது. 

 -LibreOffice Writer ல்  >  >  Insert Object Formula ெசல்வேதன்ப மூலைம சூத்திரங்கைள உள்ளீடு ெசய்யலைோம. இதன்ப சிறப்பமசம 

என்பனெவேன்பறோல்   Formula Command Box மூலைம எளிதோகவும விைரவேோகவும உள்ளீடு ெசய்யலைோம.
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எ.டு. (   -LibreOffice Writer ல் பயன்பபடுத்தப்படும சிலை சூத்திர சுருக்டகங்கள் )

. Eg Command  Formula Output

_1x x1

^2x x 2

   x over y x
y

%alpha α

 {0} {1} int from to x ∫
0

1

x

{ }sqrt x √ x
  { }{ }    left lbrace binom a b right rbrace

{ab}
12
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ோமெலும விபரங்களுக்டகு,

:// . . / / / /0700 33- 3.3.http wiki documentfoundation org images a ae MG MathGuide pdf 

(   )Creative Commons License

இந்த 26 பக்டக ோகோப்பில்  -LibreOffice Formula ைவேப் பயன்பபடுத்துவேதற்கோன அடிப்பைட தகவேல்கள் உள்ளன.

 -Microsoft Office ஐ விட   LibreOffice Office பலை வேைககளிலும சிறந்தது. இதுவேைரக்டகும 3 முறதுகைலை கணித 

ஆய்வேறிக்டைககைள  -LibreOffice Formula ன்ப உதவியுடன்ப சிறப்போக முறடித்துள்ோளன்ப.  நீங்களும   LibreOffice Formula ைவே 

பயன்பபடுத்திக்ட ெகோள்ளுங்கள்.

படம உதவி :

பிரவீணோ, . (M SC கணிதம) 2010-2012, அழகப்போ பல்கைலைகழகம, கோைரக்டகுடி 

இது கோைரக்டகுடியில் இருந்து ெலைனியன்ப. .  M Sc முறடித்து விட்டு தற்ெபோழுது  Sun

 -     ( ,     ) Creations Powered by Open Source Printing Designing and Cyber Cafe centre

ைமெயத்ைத இயக்டகி வேருகிோறன்ப. கடந்த 4 வேருடங்களோக உபண்டு லினக்டைஸை பயன்பபடுத்தி 

வேருகிோறன்ப. வேோய்ப்பளித்த கணியம இதழிற்கு நன்பறி. 

-  : e mail guruleninn@gmail.com 
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5 - HTML ஒரு பட விளக்டகம  

~சுகந்தி ெவேங்கோடஷ்

அறிமுறகம

பைழயன  கழிதலும  பதியன  பகுவேதும  கணினியத்  துைறயில்  அன்பறோடம  நடப்பது.  அப்படிப்பட்ட  மெோற்றங்களில்  அடிக்டகடி 

ோபசப்படுவேது 5. HTML இைணய தள வேடிவேைமெப்பிற்கு ஒரு பது உருவேம ெகோடுப்பது  தோன்ப 5. HTML ைகோபசி, அைலைோபசிகளிலிருந்து, 

ைகப்பலைைக  கணினியகள்  வேைர  பலைவித கருவிகள் ெகோண்டு நோம இைணயத்ைத வேலைம வேருகிோறோம.  எனோவே ஓர் இைணயத் தள 

பக்டகத்ைத வேடிவேைமெக்டகும ோபோோத இன்பைறய கணினியக்ட கருவிகள் அைனத்திலும  சரியோக ோவேைலை ெசய்யுமெோ என்பறு நோம பரிோசோதைன 

ெசய்ய  ோவேண்டிய  தைலைவேலி  எல்லைோ  இைணய  தள  வேடிவேைமெப்போளருக்டகும  உண்டு.  நமமுறைடய  தைலைவேலிையக்ட  குைறக்டகும,  ஒரு 

வேழிமுறைறோய 5. HTML அைத எளிதோகப் பரிந்து ெகோண்டு ெசயல்படுத்தும வேழி முறைறகள் தமிழில் அதிகம இருப்பதோகத் ெதரியவில்ைலை. 

இோதோ ஒரு சிறு விளக்டகம.

• 5  HTML இைணயப்  பக்டகத்ைத  ++,  ,  ,   notepad gedit vim Kate ோபோன்பற  உைரத்  திருத்திகள்  மூலைம  மிக  எளிதோக 

உருவேோக்டகலைோம. ஆவேணத்ைதச் ோசமிக்டகும ோபோது இைணயப் பக்டகமெோகச் ோசமித்து விட்டோல் ோபோதும. 

• இைணயப் பக்டகத்ைத எழுதத் ெதோடங்கும ோபோது, அது எப்படிப்பட்ட ஆவேணம எழுத ோவேண்டும என்பறு 5HTML க்டகு முறன்ப, 

<!    "-// 3 //   1.0 // " "DOCTYPE html PUBLIC W C DTD XHTML Strict EN :// . 3. / / 1/ / 1- .http www w org TR xhtml DTD xhtml strict dtd">

என்பறு ஒரு சிறிய குறிப்ைபக்ட ெகோடுக்டக ோவேண்டும. ஆனோல் 5-HTML ல் <!  >DOCTYPE html  என்பற அறிவிப்ப மெட்டுோமெ  ோபோதுமெோனது. 

ோவேறு எந்த விவேரங்களும  ோதைவேயில்ைலை. 5-HTML ல் எழுதப்படும இைணய பக்டகங்கள் பைழய இைணய உலைோவிகளிலும ோவேைலை 

ெசய்யும. அதனோல் '5' என்பற எண்ைணக்ட கூட ோசர்க்டகத் ோதைவேயில்ைலை. 
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• இைழகைள எழுதும ோபோது கவேனமெோக இருக்டக ோவேண்டும.  இைழகளின்ப ெதோடக்டகத்ைத  <>  என்பற குறியும  இைழகளின்ப 

முறடிைவே  </>  என்பற குறியும கோட்டும.  இந்த இரண்டு குறிகளுக்டகுள்ோளோய நோம ெகோடுக்டக ோவேண்டிய விவேரங்கள் இருக்டக ோவேண்டும. 

இைழகைள சரியோக அைமெக்டகோவிட்டோல், உலைோவிகளில் ோகோப்ப சரியோக ோவேைலை ெசய்யோது. ++-notepad ல்  இைழகளின்ப ெதோடக்டகமுறம 

முறடிவும நீலை நிறத்தோல் அைடயோளம கோட்டப்படும. இைழயின்ப ெதோடக்டகத்ைத அழுத்தினோல் அந்த இைழயின்ப ஆரமபமுறம,முறடிவும ஊதோ 

வேண்ணத்தில் அடிக்ட ோகோடிட்டுக்ட கோட்டப்படும.

•  HTML ஆவேணம  தைலைப்ப  (< ></ >)  head head மெற்றும  உடல்(<< ></ >  body body என்பறு  இரண்டோகப் 

பிரிக்டகப்பட்டிருக்டகிறது.  தைலைப்பில்  வேரும  இைழகள்  உலைோவிகள்  இயங்குவேதற்கோன  குறிப்பகைளக்ட  ெகோண்டிருக்டகும.  ஆவேணத்தின்ப 

உடற்பகுதியில் மெற்ற எல்லைோ விவேரங்களும இருக்டகும.  இைழகளின்ப ெதோடக்டகத்ைத<>  என்பற குறியும இைழகளின்ப முறடிைவே  </>  என்பற 

குறியும கோட்டும.  meta மெற்றும  title என்பறு இரு முறக்டகியமெோன இைழகள்  தைலைப்பப் பகுதியில் வேரும. இைவே இைணய உலைோவிகளுக்டகோக 
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எழுதப் பட்டைவே.  meta என்பனும ெசோல், ஓர் ஆவேணத்ைதப் பற்றிய விவேரங்கைளக்ட குறிக்டகும இைழயோகும. <  =" -8"meta charset UTF  

=" ">  lang ta என்பற  வேரியில்   =" -8"charset UTF  என்பபது  ஒருங்குறி  எழுத்துருக்டகைளக்ட  ெகோண்டு  இருக்டக  ோவேண்டும  என்பறு 

வேலியுறுத்துகிறது.  =" "lang ta  இைணயப்  பக்டகம  தமிழ்  ெமெோழியில்  இருக்டகிறது என்பபைதக்ட  குறிக்டகிறது.  <  =" "meta name discription  

="content கணியம"> என்பபது இைணய தளத்ைதப் பற்றிய விவேரங்கைள குறிக்டகிறது.  <  =" "  ="meta name author content கணியம"> 

என்பபது  இைணய தளத்தின்ப  உரிைமெயோளர்  பற்றிய  விவேரங்கைள குறிக்டகிறது.   இைதயடுத்து  வேருவேது இைணய தளத்தின்ப  தைலைப்ப. 

< >title கணியம</ >  title என்பபது  தைலைப்ப  இைழையக்ட  குறிக்டகும.    title என்பற  தைலைப்ப  இைழைய  மெட்டுோமெ   கணினியைய 

உபோயோகப்படுத்துபவேர்கள் கோண இயலும.  meta இைழ போர்ப்பவேர்கள் கண்களுக்டகுத் ெதரியோது.  உலைோவிகளும ோதடுெபோறிகளுகளும 

இைணயப் பக்டகத்ைத அைடயோளம கண்டு ெகோள்ள அைவே பயன்ப படுகின்பறன. 

• சோதோரணமெோக 4-HTML ல்   இைணயப் பக்டகத்தின்ப உடலுக்டகோன இைழ(< > body

</ >) body மெட்டும தோன்ப இருக்டகும. ஆனோல் 5-HTML ல் ஒரு இைணயப் பக்டகத்தின்ப உட்ெபோருைள நோம உருவேோக்டகும ோபோது, அதில் பலை 

பது இைழகள் இருக்டகின்பறன.  அைவே கட்டைமெப்ப இைழகள்(  )  structural tags மெற்றும உட்ெபோருள் இைழகள்(  )  content tags என 

இரண்டு  வேைகப்படும.  கட்டைமெப்ப  இைழகள்,  இைணயப்  பக்டகத்தில்  உள்ள  சோரத்ைத  வேைகப்படுத்தி   கட்டைமெக்டக   உதவுகிறது. 

கட்டைமெப்ப சரியோக அைமெயும ோபோது  CSS ெகோண்டு இைணயப் பக்டகத்ைத அலைங்கரிக்டக முறடியும. உட்ெபோருள் இைழகள், சோரத்ைத தரம 

பிரிக்டக உதவுகின்பறன. 4-HTML ல் உள்ள  எல்லைோ இைழகளுடன்ப,  இன்பனும சிலை பது இைழகளும  5-HTML ல் ோசர்க்டகப்பட்டுள்ளன.  நோம 

பதியதோய் ோசர்க்டகப்பட்டுள்ள இைழகைள மெட்டும போர்ப்ோபோம.

<ெதோடரும>

 

"777" எண்ைணக்ட கண்டோல் குனு/லினக்டஸ் பயன்பபடுத்தும நிைறய ோபருக்டகு அலைர்ஜ. இது ஆபத்தின்ப அறிகுறி ;-)

ஆனோல் குனு/லினக்டஸ் பயன்பபடுத்தும, நிைறய ோபர் சர்வே சோதோரணமெோய் ெசய்யும / ெகோண்டிருக்டகும ெகட்ட பழக்டகம இது.

உபண்டுவில் "  -   " sudo apt get install acl கட்டைளைய முறைனயத்தில் ெகோடுங்க. அது ெகோடுக்டகும  getfacl மெற்றும  setfacl

ஆைணகைளக்ட ெகோண்டு இந்த ெகட்ட பழக்டகம உைடயவேரோக  நீங்களும இருந்தோல், விைரந்து மெோற்றிக்டெகோள்ளுங்கள். 

~ஆமெோச்சு
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ோவேர்ட்பிரஸ் சுழியத்திலிருந்து -03 

~தமிழினியயன்ப

இந்தக்ட  கட்டுைரயில்  ோவேர்ட்பிரைச  நிறுவும  வேழிமுறைறகள்,  ோவேர்ட்பிரைச  நிறுவிய  பிறகு,  வேோர்ப்பருக்டகள் 

மெற்றும நீட்சிகைள நிறுவும வேழிமுறைறகைளப் போர்ப்ோபோம. 

முறதலில்  ோவேர்ட்பிரைச  உங்கள் வேழங்கியில்  நிறுவே குைறந்தபட்சமெோக  சிலை  கட்டோயத் ோதைவேகள் இருக்டக  ோவேண்டும. 

அைவே

✔  5.2.4 PHP அல்லைது அதற்கு ோமெமபட்ட பதிப்ப 

✔  5.0 MySQL அல்லைது அதற்கு ோமெமபட்ட பதிப்ப

 உங்கள் வேழங்கியில் இந்த குறிப்பிட்ட பதிப்பகள் 

இல்லைோவிட்டோல், ோவேர்ட்பிரசு 3.2 க்டகு ோமெலைோனவேற்ைற 

நிறுவே முறடியோது.   

*  4.3      *  4.1.2 PHP MySQL

இைவே  இருந்தோல்  நீங்கள்  ோவேர்ட்பிரசு3.1 

நிறுவிக்டெகோள்ளலைோம.  இப்ோபோதிருக்டகும  ோவேர்ட்பிரசின்ப  பதிய 

பதிப்ப 3.4. இன்பனும சிலை மெோதங்களில் (இந்த வேருட இறுதிக்டகுள்) 

ோவேர்ட்பிரசின்ப  பதிய  பதிப்ப  3.5  வேரப்ோபோகிறது.  இதுவும  இல்ைலைெயன்பறோல்  நீங்கள்  ோவேறு  வேழங்கிக்டகு  மெோறிக்டெகோள்வேோத 

சிறந்தது.  ோவேர்ட்பிரசு  +  +  PHP MySQL இந்த மூன்பறுக்டகும உள்ள ெதோடர்ைப நீங்கள் பரிந்து ெகோள்ள,  ோமெோலை உள்ள படம 

உதவும.
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ோவேர்ட்பிரைச  நிறுவுவேதற்கு  எக்டகச்சக்டக  வேழிமுறைறகள்  இருக்டகின்பறன.  ோவேர்ட்பிரசு  ெமென்பெபோருைள 

:// . / /http wordpress org download  இங்கிருந்து தரவிறக்டகி,  உங்கள் வேழங்கியில் நிறுவும முறைறயும,  ,   fantastico one click 

,   install quick install ோபோன்பற முறைறகளும பகழ் ெபற்றைவே. 

சிோபணல்  ( )  Cpanel ோசைவேைய  வேழங்கிச் 

ோசைவேயோளர்கள் உங்களுக்டகு வேழங்கியிருந்தோல், நீங்கள் 

-> /  cpanel fantastico quick install

இவேற்றில் எதோவேது ஒன்பைறப் பயன்பபடுத்தி இலைகுவேோக 

ோவேர்ட்பிரைச  நிறுவிக்டெகோள்ளலைோம.  தரவுத்தளம  ( )Database  

உருவேோக்டகுதல்,  - .  wp config php ோபோன்பற  ோகோப்பகைள  திருத்த 

ோவேண்டிய ோவேைலைெயல்லைோம உங்களுக்டகு இல்ைலை. துவேக்டக நிைலை 

பயனோளர்களுக்டகு இது ஆகச்சிறந்த வேழிமுறைற. 
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[பின்பவேரும முறைற துவேக்டக நிைலைப் பயனோளர்களுக்டகு உகந்தது அல்லை,  உங்கள் வேழங்கிச்ோசைவேயில் ோமெற்கூறிய நிறுவேல்  

கருவிகள்  இல்லைோதபட்சத்தில் இமமுறைறைய உபோயோகித்துப் போருங்கள்.

இமமுறைறயிோலைோய  உங்கள்  கணினியயில்  நீங்கள்  ோலைோக்டகலைோகவும  ோவேர்ட்பிரைச  நிறுவே  இவ்வேழிமுறைறகைளப்  

பின்பபற்றலைோம. ]

ஐந்து  நிமிட  நிறுவேல்  முறைற:  (ஆமெோம,  நன்பகு  பழக்டகப்பட்ட  ஒருவேருக்டகு  இந்தமுறைறயில்  ோவேர்ட்பிரைச  நிறுவே  ஐந்து 

நிமிடங்களுக்டகுள்தோன்ப ஆகும)

➔ முறதலில் இங்கிருந்து பதிய ோமெமபடுத்தப்பட்ட  :// . / /http wordpress org download  ோவேர்ட்பிரைசத் தரவிறக்டகிக்டெகோள்ளுங்கள். 

நீங்கள் முறழுக்டக முறழுக்டக தமிழ் இைடமுறகப்ைபக்ட ெகோண்ட ோவேர்ட்பிரைச இங்கிருந்து தரவிறக்டகிக்டெகோள்ளலைோம :// - . . /http ta lk wordpress org  

➔ அடுத்ததோக   MySQL தரவுத்தளத்ைத உருவேோக்டகிக்டெகோள்ளுங்கள்.  இந்தத் தரவுத்தளத்தின்ப ெபயர்,  இந்தத் தரவுத்தளத்திற்கோன பயனர்  

ெபயர், கடவுச்ெசோல் ஆகியவேற்ைற குறித்து ைவேத்திருங்கள், அடுத்தது உங்களுக்டகு இது ோதைவேப்படும.

➔ நீங்கள் தரவிறக்டகிய ோவேர்ட்பிரசின்ப ோகோப்பில் உள்ள  - - .  Wp config sample php என்பற ோகோப்பின்ப ெபயைர  - .  wp config php என்பறு 

ெபயர் மெோற்றம ெசய்துவிட்டு, அந்த ோகோப்ைப சோதோரண உைரத் திருத்திையக்ட ெகோண்டு திறந்து ெகோள்ளுங்கள், அந்தக்ட ோகோப்பினுள் பின்பவேருமெோறு 

இருக்டகும இடத்தில் தரவுத் தளத்தின்ப ெபயர், பயனர் ெபயர், கடவுச்ெசோல் ஆகியவேற்ைற பின்பவேருமெோறு உள்ளிட்டு ோசமிக்டகவும.

     // **   -          ** // MySQL settings You can get this info from your web host

/**        */ The name of the database for WordPress (' _ ', 'define DB NAME உங்கள் தரவுத்தளத்தின்ப ெபயர்'); 

/**    */ MySQL database username (' _ ', 'define DB USER தரவுத்தளத்திற்கோன பயனர் ெபயர்'); 

/**    */ MySQL database password (' _ ', 'define DB PASSWORD கடவுச்ெசோல்'); 
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➔ ோசமித்த இந்த ோகோப்பிைனக்டெகோண்ட ோவேர்ட்பிரசின்ப ெமெோத்த 

அைடவுகைளயும,  உங்கள்  வேழங்கியில்,  எங்கு  ோவேர்ட்பிரைச  நிறுவே 

ோவேண்டுோமெோ அங்கு ோசர்த்து விடுங்கள்.

➔  நீங்கள்  ோவேர்ட்பிரசின்ப  அைடவுகைள  / _public html 

அைடவினுள்  ோசர்த்திருந்தோல்,  உங்கள்  உலைோவியில் 

http://yourdomainname.com/wp-admin/install.php 

இந்த இடத்திற்குச் ெசல்லுங்கள்.

➔ பக்டகத்தில் உள்ள படத்தில் உள்ளது ோபோன்பற இைணய பக்டகம 

உங்களுக்டகு  கிைடக்டகும,  அதில்  உங்கள்  தளத்தின்ப  ெபயர்,  உங்கள் 

தளத்திற்கோன  பயனர்  ெபயர்,  கடவுச்ெசோல்  ஆகியவேற்ைற உள்ளிடுங்கள். 

ெபோதுவேோக  பயனர்  ெபயைர  admin  என்பறு  ைவேக்டகோமெல்,  உங்கள் 

விருப்பப்படி  அைமெக்டகவும.  பயனர்  ெபயைர  அட்மின்ப  என்பறு  ைவேக்டகும 

ோபோது  hacker களுக்டகு  நீங்கள்  அவேர்களின்ப  ோவேைலையில்  போதிைய 

மிச்சப்படுத்துகிறீர்கள் என்பறு ெபோருள்.

➔ இந்த  நிைலைையக்ட  கடந்த  பிறகு  நீங்கள்  ோவேர்ட்பிரைச 

பயன்பபடுத்துவேதற்கு இன்பனும ஒோர நிைலைதோன்ப மிச்சமுறள்ளது.  அது உங்கள் 

நிர்வேோகக்ட கட்டுப்போட்டுக்டகுள் நுழைழவேதற்கு பகுபதிைக ெசய்யோவேண்டியது 
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மெட்டுோமெ.

இனிய வேோர்ப்பருக்டகள் மெற்றும நீட்சிகைள நிறுவுதைலைப் போர்ப்ோபோம. 

➔ ோவேர்ட்பிரசின்ப  இலைவேச  வேோர்ப்பருக்டகள்  :// . / /http wordpress com extend themes இந்த  இடத்தில்  பட்டியலிடப் 

பட்டிருக்டகின்பறன. 

➔ இதுோபோக நீங்கள் உங்கள் கட்டுப்போட்டகத்திலிருந்து  ( )  Dashboard  Appearance  →  themes → Install 

themes  ெசன்பறு, உங்களுக்டகுத் ோதைவேயோன வேோர்ப்பருைவேத் ோதடி நிறுவிக்டெகோள்ளலைோம. 

➔ கட்டண வேோர்ப்பருக்டகள் அல்லைது நீங்கோள உருவேோக்டகிய வேோர்ப்பருக்டகள் அல்லைது அங்கு பட்டியலிடப்படோத பிற 

வேோர்ப்பருக்டகைள   Appearance  →  themes →  Install themes  →  upload ெசன்பறு நீங்கள் நிறுவிக்டெகோள்ளலைோம.

➔ அல்லைது  ftp வேழியோகச் ெசன்பறு ____/ - /   wp content themes இந்த அைடவினுள் வேோர்ப்பரு ோகோப்பிைன விரித்து 

இட்ட பிறகு.    Appearance → themes ெசன்பறு உங்களுைடய வேோர்ப்பருைவே ெசயற்படுத்த ோவேண்டும. 

➔ நீட்சிகைளயும  ோமெற்கூறிய  வேழிமுறைறயிோலை  நிறுவிக்டெகோள்ளலைோம.  இலைவேச  நீட்சிகள் 

:// . / /http wordpress com extend plugins இங்கு பட்டியிலைடப்பட்டிருக்டகின்பறன.  அல்லைது உங்கள் கட்டுப்போட்டகத்திலிருந்ோத 

 Plugins என்பற பக்டகப்பட்டிைய ெசோடுக்டகி, விருப்பப்பட்ட நீட்சிையத் ோதடி நிறுவிக்டெகோள்ளலைோம. அல்லைது, இந்த இடத்திலிருந்ோத 

நீட்சிகைளயும தரோவேற்றம ெசய்து ெகோள்ளலைோம. 

➔  ftp வேழியோகச் ெசன்பறு  ____/ - /  wp content plugins என்பற அைடவினுள் வேோர்ப்பரு ோகோப்பிைன விரித்து இட்ட 

பிறகு. உங்களுைடய கட்டுப்போட்டகத்திலிருந்து நீட்சிைய ெசயற்படுத்த ோவேண்டும. 

ெதோடரும--->
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 MySQL போகம: இரண்டு

,  Databases Tables  மெற்றும   -Indexes  ன்ப உருவேோக்டகம மெற்றும நிர்வேோக     முறைறகள்  

இந்த போகத்தில் நோம -MySQL ல் -structures ஐ உருவேோக்டகுவேது பற்றியும மெற்றும அதைன நிர்வேோகம ெசய்வேது பற்றியும 

கோண்ோபோம. இது  -MySQL Server இல் தரவுகள் எவ்வேோறு ோசமிக்டகப்பட்டு மெற்றும ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது என்பபது பற்றிய   logical

-View ஐக்ட ெகோடுக்டகும.

முறதலில் நோம , ,  databases tables columns மெற்றும  indexes பற்றிய ஒரு சிலை அடிப்பைட விஷயங்கைளப் பற்றி ெதரிந்து 

ெகோள்ோவேோம.

ஒரு சிறிய முறன்பனுைர: , ,  Databases Tables Columns மெற்றும Indexes

அடிப்பைட  -MySQL Model ல்  data ோசமிக்டகப்பட்டு ஒழுங்குபடுத்தப்படுவேது பற்றித் ெதரிந்து ெகோள்வேது மிகச் சுலைபம. முறதலில் 

இந்த அடிப்பைட  -MySQL Model ஐப் பற்றி ெதரிந்து ெகோள்ளலைோம.

1.  -MySQL Server ல் ஒன்பறு அல்லைது அதற்கு ோமெற்பட்ட  databases இருக்டகும.

2. ஒவ்ெவேோரு -database ம ஒரு  name மெற்றும ஒன்பறு அல்லைது அதற்கு ோமெற்பட்ட  -tables ஐ ெகோண்டிருக்டகும.

3. ஒவ்ெவேோரு  -tables இம ஒரு ,   name table definition மெற்றும ஒன்பறு அல்லைது அதற்கு ோமெற்பட்ட -rows ஐ ெகோண்டிருக்டகும.

4.   Table definition என்பபது ஒன்பறு அல்லைது அதற்கு ோமெற்பட்ட  -columns ஐயும மெற்றும 0 அல்லைது அதற்கு ோமெற்பட்ட 

 -Indexes ஐயும குறிப்பிடும.

5. ஒவ்ெவேோரு  -column இம ஒரு  name மெற்றும   -column type ஐக்ட ெகோண்டிருக்டகும.

6. இந்த  , -column types MySQL ல் முறன்பனோர வேைரயறுக்டகப்பட்டதோக இருக்டகும. ஒவ்ெவேோரு -type ம ஒரு  name மெற்றும 

அந்த  -column ஆல் ஏற்றுக்டெகோள்ளப்படும ஒரு வேைரயறுக்டகப்பட்ட மெதிப்பகைளக்ட குறிக்டகும.

7. -Table ல் இருக்டகும ஒவ்ெவேோரு -row வும,  -table definition ல் இருக்டகும ஒவ்ெவேோரு -column இக்டகும ஒரு மெதிப்பிைனக்ட 

ெகோண்டிருக்டகும.

8.  Indexes என்பபது -table இல் ஒரு குறிப்பிட்ட மெதிப்ைபோயோ அல்லைது  -column ஐோயோ ோதடுவேதற்கு   MySQL Server

எடுத்துக்டெகோள்ளும சிரமெத்ைதக்ட குைறக்டகப் பயன்பபடும.
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 Table  உருவேோன விதம  :  

நோம நமெக்டகு முறக்டகியமெோன ஒரு சிலைருைடய தகவேல்கைள ஒரு சிறிய  Address பத்தகத்தில் ோசமித்து ைவேத்துக்ட ெகோள்ளும பழக்டகம 

எல்ோலைோருக்டகும இருக்டகும. இந்த  Address பத்தகமுறம, ஒருவேருைடய ெபயர், ெதோைலைோபசி எண் மெற்றும முறகவேரிைய எழுதி ைவேத்துக்ட 

ெகோள்ளும வேைகயில் அச்சிடப்பட்டிருக்டகும. ோமெலும அந்தப் பத்தகத்தின்ப ஒவ்ெவேோரு பக்டகத்திலும இருக்டகும  , index tab அந்தப் 

பக்டகத்தில் எந்த எழுத்தில் ெதோடங்கும ெபயர்கள் ோசமித்து ைவேக்டகப்பட்டுள்ளன என்பபைத விளக்டகும வேைகயில் அைமெயும. 

உதோரணத்திற்கு அது ோபோன்பற  பத்தகத்தின்ப பக்டகங்கள் பின்பவேருமெோறு இருக்டகும. 

இவ்வேைகயோன தகவேல்கோள ஒரு  -table ஐ உருவேோக்டகுவேதற்கு அடிப்பைடயோக அைமெந்தது. அந்தப் பத்தகத்தில் இருக்டகும அச்சிடப்பட்ட 

விஷயங்கைள (நோம பூர்த்தி ெசய்ய ோவேண்டிய விவேரங்கள்)  columns ஆகவும, நோம எழுதி ைவேக்டகும விஷயங்கைள (நோம பூர்த்தி ெசய்த 

விவேரங்கள்)  rows ஆகவும மெோற்றி ஒரு  -table ஐ பின்பவேருமெோறு உருவேோக்டகலைோம.
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அோதோபோல் அந்தப் பத்தகத்தில் இருக்டகும  -index tab க்டகு ஈடோக, இந்த -table லிலும ஒரு -column க்டகு -index ஐ அைமெத்து அதிலுள்ள 

மெதிப்பகைள வேரிைசப்படுத்தி ைவேத்துக்ட ெகோள்ளலைோம. இது பின்பவேருமெோறு அைமெயும. 

-Databases  இன்ப உருவேோக்டகம மெற்றும நிர்வேோகம  :  

-Databases ஐ உருவேோக்டகி, நிர்வேோகம ெசய்வேது என்பபது மிக எளிைமெயோன ோவேைலை. அைவேகள் ஒரு சிலை பண்பகளுடன்ப கூடிய ஒரு 

எளிய  containers ஆகோவே கருதப்படுகின்பறன. ஆகோவே ஒரு -database ஐ உருவேோக்டகி, நிர்வேோகம ெசய்து கைடசியில் அைத அழிப்பதற்கு 

என்பெனன்பன ோதைவே என்பபைத பின்பவேரும -phrases ஐ கற்பதன்ப மூலைம அறியலைோம. 
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அைனத்து   -databases  ஐயும பட்டியலிடல்  :-  

 ;SHOW DATABASES

இந்த  command நீங்கள்  connect ெசய்துள்ள   -MySQL Server இல் இருக்டகும அைனத்து  -databases இன்ப ெபயர்கைளயும 

பட்டியலிடப் பயன்பபடும. நீங்கள் பதிதோக  -MySQL ஐ  install ெசய்யுமோபோது, இந்த  command பின்பவேரும  -result ஐக்ட ெகோடுக்டகும. 

+----------+

|  |Database

+----------+

|     |mysql

|      |test

+----------+

2    (0.00 )rows in set sec

ோதைவேயோன   -databases  ஐ மெட்டும பட்டியலிடல்  :-  

   ' %';SHOW DATABASES LIKE my

ஒரு -word இல் உள்ள ஒரு பகுதிோயோ அல்லைது அந்த  word முறழுவேதுமெோகோவேோ ெபோருந்தும  -databases இன்ப ெபயர்கைளப் பட்டியலிட 

இந்த   -Like operator ஐப் பயன்பபடுத்தலைோம. 

இதில்   -Like Operator இக்டகு அடுத்து நோம குறிப்பிடும ெசோல் ஒரு சோதோரண ெசோல். இந்த (%) Percent அல்லைது (_) Underscore குறிகள் 

தோன்ப இந்த ெசோல்லுக்டகு ஓர் அர்த்தத்ைதக்ட ெகோடுக்டகப் ோபோகிறது. 
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ஒரு ெசோல்லுடன்ப (_) -underscore ஐ ோசர்க்டகுமோபோது, இந்த   Like Command அந்த  -Underscore ஐ ஏோதனும ஒோர ஒரு 

எழுத்தோல் மெட்டுோமெ  replace ெசய்து, அது ோபோன்பற ெசோல்ைலை ோதட ஆரமபிக்டகும. 

ஒரு ெசோல்லுடன்ப (%) -Percentage ஐ ோசர்க்டகுமோபோது, இந்த   Like Command அந்த  -Percent ஐ 0 அல்லைது அதன்ப 

ெதோடர்ச்சியோக எத்தைன  எழுத்துக்டகள் ோவேண்டுமெோனோலும இைணத்து அது ோபோன்பற ெசோல்ைலை ோதட ஆரமபிக்டகும.

இந்த  -command ஐ நீங்கள் பதிதோக  install ெசய்யப்பட்டுள்ள  -database இல்  run ெசய்தோல் அது பின்பவேரும   -result ஐக்ட 

ெகோடுக்டகும.

+----------+

|  |Database

+----------+

|     |mysql

+----------+

1    (0.00 )rows in set sec

  –Default database  ஐ     அைமெத்தல்  :  

 ;USE test

  MySQL install ெசய்யப்பட்ட பின்பப, அது பற்பலை  -databases ஐ உள்ளடக்டகியிருக்டகும. எனோவே நோம  run ெசய்யும  query எந்த 

 -database இல்  run ெசய்யப்பட ோவேண்டும என்பபைத ெவேளிப்பைடயோக அந்த  -query இல் குறிப்பிடலைோம. இது பின்பவேருமெோறு,

   . ;SELECT title FROM library book

மெோறோக   -use command ஐ பின்பவேருமெோறு பயன்பபடுத்தலைோம. 
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 ;USE library

இந்த   -use command ஐ பயன்பபடுத்துவேதன்ப மூலைம நோம  -database இன்ப ெபயைர ெவேளிப்பைடயோக  -query இல் குறிப்பிடத் 

ோதைவேயில்ைலை.   -use command இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  database தோனோகோவே அதன்ப பின்பவேரும  -query களுக்டகுப் 

பயன்பபடுத்தப்படும. இது பின்பவேருமெோறு. 

   . ;SELECT title FROM library book

 ;USE library

   ;SELECT title FROM book

 -Database  ஐ உருவேோக்டகுதல்  :  

  ;CREATE DATABASE library

இந்த ,  command library எனும ெபயர் ெகோண்ட ஒரு பதிய  -database ைய உருவேோக்டகும. ஆனோல் இந்த  database மெட்டுோமெ 

பயனுள்ளதோக இருக்டகோது. எப்ோபோது இந்த  - database இக்டகுள்  tables உருவேோக்டகப்படுகிறோதோ அப்ோபோதுதோன்ப இது பயனுள்ளதோக 

அைமெயும.  Tables உருவேோக்டகுவேைதப்பற்றி “    ” Creating and Managing Tables எனும பகுதியில் கோணலைோம. 

 -Database  ஐ அழித்தல்  :  

  ;DROP DATABASE library

இந்த   , drop DB Command ஒரு  -database ஐ அதற்குள் இருக்டகும அைனத்து  -table களுடனும ோசர்த்து அழிப்பதற்குப் பயன்பபடுகிறது. 

இந்த  -command ஐ பயன்பபடுத்தும ோபோது மிகவும எச்சரிக்டைகயோக இருக்டக ோவேண்டும ஏெனனியல் ஒரு முறைற இைதப் பயன்பபடுத்திய 

பின்ப, அழிக்டகப்பட்ட  -tables ஐோயோ அல்லைது  -databases ஐோயோ திருமபிக்ட ெகோண்டு வேருவேதற்கு வேழிோய இல்ைலை.
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 -Database  இக்டகு ெபயர் மெோற்றம ெசய்தல்  :-  

 Databases ெபோதுவேோக ெபயர் மெோற்றம ெசய்யப்படுவேதில்ைலை.  -MySQL இல் இதற்கோக தனிய ஒரு   -SQL command ம இல்ைலை. 

 -MySQL இன்ப பைழய -version களில் ெபயர் மெோற்றம என்பபது பின்பவேரும படிகளில் ெசய்யப்படுகிறது. 

1.  -MySQL server ஐ நிறுத்துதல். 

2. -Database ஐ குறிக்டகும -directory ஐ ெபயர் மெோற்றம ெசய்தல்

3.  -Server ஐ மீண்டும ெதோடங்குதல். 

ோமெற்கூறிய , -process MySQL இன்ப தற்ோபோைதய  -version களில் பயன்பபடுத்தப்படுமோபோது,  server ஆல்  -database இல் இருக்டகும 

சிலை வேைக  -tables ஐ அைடயோளம கண்டுபிடிக்டக இயலைவில்ைலை. எனோவே சோதகமெோக  rename ெசய்ய பின்பவேரும  process

பயன்பபடுத்தப்படுகிறது. 

1. முறதலில் -database இக்டகுள் இருக்டகும எந்த ஒரு  -table இம பயன்பபடுத்தப்படவில்ைலை என்பபைத உறுதி ெசய்ய ோவேண்டும இதற்கோக 

   -MySQL Administrator tool ஐப் பயன்பபடுத்தி  -database ஐப் பயன்பபடுத்துவேதற்கோன அைனத்து உரிைமெகைளயும நீக்டகிவிட 

ோவேண்டும இைத எவ்வேோறு ெசய்வேது என்பறு பின்பனர் கோணலைோம. 

2. பின்ப ஒரு பதிய  -database ைய உருவேோக்டகி, பைழய  -database இக்டகு மெற்றம ெசய்யப்பட ோவேண்டிய ெபயைர இந்த பதிய 

 -database இக்டகு ெகோடுக்டக ோவேண்டும. 

3. பின்ப பைழய  -database இல் இருக்டகும ஒவ்ெவேோரு  -table இக்டகும   SHOW TABLES மெற்றும    RENAME TABLE command

-ஐப் பயன்பபடுத்தி, அைத பதிய  -database இக்டகு மெோற்றம ெசய்ய ோவேண்டும. 
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4. பைழய  -database இன்ப அைனத்து  -users இக்டகும, அோத வேைகயோன  -permissions ஐ பதிய  -database இல் ெகோடுக்டக ோவேண்டும. 

5. அைனத்தும ஒழுங்கோக இயங்குகிறதோ என  test ெசய்து போர்க்டகவும.

6. பதிய  -database இல் அைனத்தும நோம எதிர்போர்த்தவேோறு இயங்குகிறது என உறுதி ெசய்யப்பட்டவுடன்ப பைழய  -database ஐ 

அழித்து விடவும.

 Books எனும  -database லிருந்து  library எனும  -database இக்டகு ,  &  book borrower loan எனும 3  -tables ஐ இடமெோற்றம 

ெசய்வேதற்கோன  code பின்பவேருமெோறு அைமெயும.

--   Temporarily disable permissions

  ;CREATE DATABASE library

  .   . ;RENAME TABLE books book TO library book

  .   . ;RENAME TABLE books borrower TO library borrower

  .   . ;RENAME TABLE books loan TO library loan

--  Migrate permissions

-- -  Re enable permissions

 -Tables  இன்ப உருவேோக்டகம மெற்றும நிர்வேோகம  :  

 -Table ஐ உருவேோக்டகி, நிர்வேோகம ெசய்வேது என்பபது  -database ஐ உருவேோக்டகி நிர்வேோகம ெசய்வேைதவிட ெகோஞ்சம சிரமெமெோன 

ோவேைலை. 

 -Table ஐ உருவேோக்டகுமோபோது, ஒரு சிலை சிரமெமெோன ோவேைலைகைளத் திட்டமிட ( . : E g ஒரு

 -column இக்டகு   default collation அைமெத்தல், ஒரு  -table இல் எவ்வேளவு    terabytes of data ோசமித்து ைவேக்டகலைோம என்பபைத 

குறிப்பிடல் ோபோன்பறைவே) நூற்றுக்டகணக்டகோன  options இருக்டகின்பறன. எனோவே நோம  -Tables ஐ உருவேோக்டகி, அைதப் பயன்பபடுத்துவேதற்கோன 

ஒரு சிலை அடிப்பைட  -phrases ஐப் பற்றி இந்தப் பகுதியில் கோணலைோம. 
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 -Tables  ஐ பட்டியலிடல்  :-  

 ;SHOW TABLES

   _ ;SHOW TABLES IN database name

   ' %';SHOW TABLES LIKE word

   _   ' %';SHOW TABLES IN database name LIKE word

முறதலில் இங்கு ெகோடுக்டகப்பட்டிருக்டகும   ,   -SHOW TABLES command default database இல் உள்ள அைனத்து  -tables ஐயும 

பட்டியலிடும. 

அடுத்த  -command இல் எந்த  -database ையப் பயன்பபடுத்த ோவேண்டும என்பபைத நோம குறிப்பிட்டிருப்பதோல், அந்த  database

-இல் இருக்டகும அைனத்து  -tables ஐயும பட்டியலிடும. 3 வேது மெற்றும 4 வேது  command ஆனது,   -Like operator இல் நோம 

குறிப்பிட்டிருக்டகும  -condition ஐப் ெபோறுத்து  -tables ஐ பட்டியலிடும. 

 -Tables  ஐ உருவேோக்டகுதல்  :-  

   (CREATE TABLE book

   _   ,id SMALLINT UNSIGNED AUTO INCREMENT NOT NULL

 (255)  ,title VARCHAR NOT NULL

 (255)  ,author VARCHAR NOT NULL

 (' ',' ',' ',' ')  ,cond ENUM poor good fine mint NOT NULL

  ( _ ),PRIMARY KEY book id

);
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 -Tables ஐ உருவேோக்டகுவேது ஒரு கடினமெோன விஷயம என்பறு 2 கோரணங்களுக்டகோக ெசோல்லைலைோம. முறதலில்  -tables ஐ 

உருவேோக்டகுவேதற்கோன  syntax சற்று கடினமெோகவும மெற்றும பலை -elements ஐ ெகோண்டதோகவும இருக்டகும. பிறகு எவ்வேோறு  -tables ஐ 

உருவேோக்டக ோவேண்டும என்பபைத விளக்டகும  process அதனியனும கடினமெோக இருக்டகும. 

எனோவே இந்த அைனத்து விஷயங்கைளயும பயன்பபடுத்தி ஒரு  -table ஐ உருவேோக்டகுவேதற்கோன  code ோமெோலை ெகோடுக்டகப்பட்டுள்ளது. இந்த 

 -code ஐப் பற்றி ோமெலும ெதரிந்து ெகோள்ள வேைலை தளத்தின்ப உதவிைய நோடவும. 

 -Tables  இக்டகு ெபயர் மெோற்றம ெசய்தல்  :-  

  _   _ ;RENAME TABLE old name TO new name

இந்த  syntax ஒரு  -table இக்டகு சுலைபமெோகவும ோநரடியோகவும ெபயர்மெோற்றம ெசய்கிறது. 

 -Tables  ஐ நீக்டகுதல்  :-  

  _ ;DROP TABLE table name

இந்த  syntax ஒரு -table ஐ  -database லிருந்து நீக்டகுவேதற்கோகப் பயன்பபடும. 

 -Tables  ஐ பிரதிெயடுத்தல்   (  Copy  ெசய்தல்  ):-  

  _   _ ;CREATE TABLE new table LIKE old table

 _   *  _ ;INSERT new table SELECT FROM old table

ோமெோலை ெகோடுக்டகபட்டிருக்டகும  -phrase இல் உள்ள அந்த இரண்டு  -queries இம ஒன்பறோக இைணந்து, ஒரு  -table இன்ப முறழு 

அைமெப்ைபயும (அதன்ப  indexes மெற்றும   table options ோபோன்பறைவேகளுடன்ப ோசர்த்து)  copy ெசய்கிறது. 
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 -Columns  இன்ப உருவேோக்டகம மெற்றும நிர்வேோகம  :  

 -Table ஐ உருவேோக்டகும ெபோழுோத  -Columns ம உருவேோக்டகப்படுகின்பறன. எனோவே நோம  -column ல் ெசய்யும ஒரு சிறிய மெோற்றம கூட 

 -table ஐ மீண்டும மெறு உருவேோக்டகம ெசய்வேதற்கு வித்திடும. ஆகோவே எப்ெபோழுதும நோம  -column ஐ மெோற்றம ெசய்வேதற்கு முறன்பப, 

 -tables ஐ ஒரு -  back up எடுத்து ைவேத்துக்டெகோள்வேது நல்லைது. 

 -Columns  ஐ கூட்டுதல்  :-  

  _ALTER TABLE table name

  [ _ ];ADD COLUMN column definition

  ALTER TABLE book

   (10)  ;ADD COLUMN ISBN VARCHAR NOT NULL

ஏற்கனோவே உள்ள  -table இல் மெற்றுெமெோரு -Column ஐ இைணப்பது என்பபது மிகவும சுலைபமெோன ோவேைலை.

  . -Create table stmt இக்டகு ெபோருந்தும ஒரு   -Column definition ஐ எடுத்துக்டெகோண்டு, அதன்ப முறன்ப   _  Alter table table name column 

என்பறு இைணத்தோல் ோபோதுமெோனது. 

இங்கு ெகோடுக்டகப்பட்டிருக்டகும முறதல் ,  -query syntax ஐயும, இரண்டோவேது  -query இல் எவ்வேோறு  ISBN எனும ,  Column book எனும 

-table வுடன்ப இைணக்டகப்படுகிறது என்பபைதயும குறிக்டகிறது. 
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 -Column  க்டகு ெபயர்மெோற்றம ெசய்தல்  :-  

  _ALTER TABLE table name

  _  [ _ ];CHANGE COLUMN column name column definition

  ALTER TABLE book

    (10)  ;CHANGE COLUMN ISBN isbn VARCHAR NOT NULL

ஒரு  -table இல்   -column definition ஐ மெோற்றுவேது என்பபது, ஒரு பதிய -column ஐ இைணப்பதற்கு நிகரோன  process ஆகும. ஆனோல் 

இவ்விரண்டுக்டகும உள்ள ஒோர ஒரு வித்தியோசம என்பனெவேனியல்,   -----   Alter table add column என்பபதற்கு பதிலைோக   ----- Alter table

  change column என்பறு ெகோடுக்டக ோவேண்டும.   column definition என்பபது அதன்ப  type மெற்றும  -attributes இக்டகு முறன்பனர்  column

 -name ஐக்ட ெகோண்டிருக்டகும. எனோவே நீங்கள்   -column name ஐ அல்லைோமெல்   -column definition ஐ மெட்டும மெோற்றும ோபோது அந்த 

 –statement இல்,   column name இரண்டு முறைற கோணப்படும. 

இங்கு ெகோடுக்டகப்பட்டிருக்டகும முறதல் ,  -query syntax ஐயும, இரண்டோவேது  query எவ்வேோறு  book எனும  -table இல் இருக்டகும  ISBN

எனும -column ன்ப -name ம -width ம மெோற்றப்படுகிறது என்பபைதக்ட குறிக்டகிறது. 

-Column  ஐ நீக்டகுதல்  :-  

  _    _ ;ALTER TABLE table name DROP COLUMN column name

இது மிகவும சுலைபமெோன ோவேைலை. ஆனோல்  -column ஐ ஒருமுறைற நீக்டகிய பின்பப, அதைன மீண்டும ெகோண்டு வேர முறடியோது என்பபைத 

நிைனவில் ெகோள்ளவும. 
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 -Identifiers  இன்ப உருவேோக்டகம மெற்றும நிர்வேோகம  :  

 Database மெற்றும   column names ோபோன்பற   MySQL identifiers ெபருமபோலைோன தருணங்களில்   case sensitive ஆகும. எனோவே 

எப்ோபோதும -identifier க்டகு    -lower case letters ஐ பயன்பபடுத்துவேோத நல்லைது.  MySQL அைனத்து  -platform களிலும ஒோர மெோதிரியோக 

நடந்துெகோள்ள _ _ _  lower case table names எனும   –configuration variable ஐ 1 என அைமெக்டகவும. இது அைனத்து   case sensitive

 -identifiers ஐயும -lowercase ஆக நடத்த உதவும. 

இந்த   -Identifier names ஐப் பற்றி ோமெலும விவேரங்கைளத் ெதரிந்து ெகோள்ள பின்பவேரும வேைலை தளத்தின்ப உதவிைய நோடவும. 

 -Indexes  இன்ப உருவேோக்டகம மெற்றும நிர்வேோகம  :  

மிகப்ெபரிய அளவிலைோன  -tables லிருந்து எந்த அளவுக்டகு விைரவேோக தரவுகைள எடுக்டக முறடியும அல்லைது முறடியோது என்பபைத 

நிர்ணயிப்பது  indexes ஆகும. 

ஒரு   -table  வுடன்ப    -index  ஐ இைணத்தல்  :-  

  _CREATE INDEX index name

 _  ( _ , ...);ON table name column name

     ( );CREATE INDEX author ON book author

     ( (16));CREATE INDEX author ON book author

  _    ( , );CREATE INDEX title author ON book title author

  Create index எனும  -command ஐப் பயன்பபடுத்தி ஏற்கனோவே இருக்டகும -table ல் உள்ள ஒருசிலை -columns க்டகு  -index ஐ 

அைமெக்டகலைோம. 
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இந்த  -command ஐ குறிப்பிடுமெபோழுது, எந்த -table ல்  -index ஐ உருவேோக்டக ோவேண்டும, அந்த பதிய -index ன்ப ெபயர் மெற்றும எந்த 

-column ல் அதைன உருவேோக்டக ோவேண்டும ோபோன்பற தகவேல்கைள குறிப்பிட ோவேண்டும. 

ோமெற்கூறிய -query ல் இத்தைகய தகவேல்கைள குறிப்பிட்டு ஒரு  index எவ்வேோறு உருவேோக்டகப்பட்டிருக்டகிறது என்பபைதக்ட கோணலைோம. 

 -Index  க்டகு ெபயர் மெோற்றம ெசய்தல்  :-  

 -Index க்டகு ெபயர் மெோற்றம ெசய்வேது என்பபது அரிதோக நடக்டகும ஒரு ெசயல் ஆகும. ெபோதுவேோக ஒரு  index அழிக்டகப்படும அல்லைது 

அதன்ப  definition மெோற்றப்படும. எனோவே ஒரு  -index க்டகு ெபயர் மெோற்றம ெசய்யோவேண்டுெமெனியல், பைழய  -index ஐ அழித்து மீண்டும 

பதிய ெபயருடன்ப ஒரு  -index ஐ உருவேோக்டகுவேோத சிறந்தது. 

 -Index  ஐ அழித்தல்  :-  

  _   _ ;DROP INDEX index name ON table name

    ;DROP INDEX author ON book

 -Index ஐ அழிப்பதற்கோன  syntax மிகவும சுலைபம. நோம எந்த  -table லிலிருந்து எந்த  -syntax ஐ நீக்டக ோவேண்டும என்பறு குறிப்பிட்டோல் 

ோபோதுமெோனது. 

நித்யோ 

இவேர்  cognizant நிறுவேனத்தில்   -Data Warehouse Testing ல் பணியோற்றி வேருகிறோர். 

மின்பனஞ்சல் :  87@ .nithyadurai gmail com

வேைலை : :// . .http nithyashrinivasan wordpress com
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தமிழ்க்ட கணிைமெயும கட்டற்ற ெமென்பெபோருளும

~விக்டோனஷ் நந்த குமெோர்

கணினியயில்  தமிழ்  என்பபது  மிக  ெமெதுவேோய்  வேளர்ந்து  வேரும  ஒரு  துைற.  தமிழ்  எழுத்துக்டகளுக்டகோன  ஒருங்குறிக்ட 

குறியீடுகள்,  எழுத்துருக்டகள் ோபோன்பறைவே ஓரளவு முறதிர்ச்சி அைடந்திருந்தோலும அைவே ோபோதிய அளவில் இல்ைலை என்பபோத உண்ைமெ. 

எடுத்துக்டகோட்டோக, ஒரு நல்லை ெசோல்திருத்தி (  ) spell checker தமிழுக்டகு இதுவேைரயிலும இல்ைலை. இத்துைறகளில் ஆரோய்ச்சிகள் உள்பட 

பலை முறயற்சிகள் நடந்து வேந்தோலும ெபருமபோலைோனைவே கட்டற்ற ெமென்பெபோருட்களோக இல்ைலை.

இதுகுறித்து  இந்திய  லினக்டஸ்  பயனர்  குழு  - 

ெசன்பைன ஒருங்கிைணப்போளர்  [ :// .http ilugc in ] ஸ்ரீநிவேோசன்ப 

கூறியதோவேது:  “சிலை  வேோரங்களுக்டகு  முறன்பப  அண்ணோ 

பல்கைலைக்டகழகத்தில்  நடந்த  தமிழ்க்ட  கணிைமெக்ட  கருத்தரங்கில் 

கலைந்து  ெகோண்ோடன்ப.  அைனவேரும  தமிழ்க்ட  கணிைமெயில் 

தோங்கள்  ெசய்த  பணிகைள  விளமபரம  ெசய்தனோர  தவிர, 

யோரும  அவேற்ைறக்ட  கட்டற்று  ெவேளியிடத்  தயோரோக  இல்ைலை. 

இத்தைகோயோரின்ப  பிடியிலிருந்து  தமிழ்க்ட  கணிைமெைய 

மீட்ெடடுக்டகும  வேண்ணம,  இதுோபோன்பற  பைடப்பகைளக்ட 

கட்டற்ற  ெமென்பெபோருட்களோகப்  பைடக்டகத்  திட்டமிட்டு 

வேருகிோறன்ப”.

ெமெோழி  சோர்ந்த  கட்டற்ற  ெமென்பெபோருட்கள்  தமிழுக்டகு 

அதிகமெோக  ோதைவே.  ,   ,  Corpus Spell Checker Grammar 

,   ,  Checker Morphological Analyze Lexican 

Analyzer ோபோன்பறைவே தமிழில் ோதைவே. இவேற்ைற நோம 

உருவேோக்டகி,  கட்டற்ற  ெமென்பெபோருட்களோக  ெவேளியிட 

ோவேண்டும.

இந்த கருத்தரங்கில் ோபசிய பலைரும ெமெோழியியல் துைற 

சோர்ந்த  ெமென்பெபோருட்கள்  பற்றி  ோபசினர்.  ஆங்கிலைத்தில் 

பல்ோவேறு கட்டற்ற ெமென்பெபோருட்கள் கிைடக்டகின்பறன.  ஆனோல் 

தமிழில் உள்ள ெபருமபோலைோன ெமெோழியியல் ெமென்பெபோருட்கள் 

ெபோது  மெக்டகளுக்டகு  முறழு  உரிைமெகளுடன்ப  கிைடப்பதில்ைலை. 

அவேற்ைற  விற்பைன  ெசய்யும  பல்ோவேறு  தமிழ்  அறிஞர்கள், 

அந்த  ெமென்பெபோருட்களின்ப   source code ஐ  ெவேளியிட 

மெறுப்பதோல்,  ெமெோழியியல்  அடிப்பைட  அறிவு  ெபறுவேதில் 

ெபரும தடங்கலும சிக்டகலும உள்ளன.

ெமென்பெபோருள்  உருவேோக்டக  பலைரும  முறயற்சி 

ெசய்வேதில்ைலை.  தமெது  ெமென்ப  ெபோருட்கைள  விளக்டகிய 
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அறிஞர்கள்  -Source code ஐ தர மெறுக்டகும  நிைலை உள்ளவேைர, 

தமிழ்  சோர்ந்த  ெமென்பெபோருட்களின்ப  வேளர்ச்சி  என்பபது  மிகவும 

கடினம.

அண்ணோ  பல்கைலைக்டகழகத்தில்  தமிழ்  ெசோல்  திருத்தி, 

அகரோதி  ோபோன்பறைவே  உருவேோக்டகப்பட்டுள்ளன.  ஆனோல் 

அவேற்றின்ப  மூலை  நிரல்  தரப்படுவேதில்ைலை.  இதனோல்  ஆர்வேம 

உள்ள எவேரும தமிழுக்டகோக ெமென்பெபோருள் உருவேோக்டக மீண்டும 

மீண்டும  ஏற்கனோவே  ெசய்த  முறயற்சிகைளோய  ஆரமபத்தில் 

இருந்து ெசய்யும நிைலை ஏற்படுகிறது.

இந்த  நிைலை  தமிழுக்டகு  மெட்டுமெல்லைோது,  அைனத்து 

இந்திய ெமெோழிகளுக்டகும நிலைவுவேதோக, இந்திய லினக்டஸ் பயனர் 

குழு  -  ெசன்பைன  மெடலைோடற்குழுவில்  

சங்கர்ஷன்ப அவேர்கள் குறிப்பிட்டோர்.

“தமிழ்  விர்ச்சுவேல்  யுனியவேர்சிடி  ோபோன்பற 

அைமெப்பகளிடம  நிதியுதவி  ெபறும  தமிழ்க்ட  கணிைமெ 

ெதோடர்போன  பணித்திட்டங்களும  கட்டற்று  இல்ைலை”  என்பற 

ஸ்ரீனியவேோசனியன்ப  கூற்றுக்டகு  பதிலைளித்த  யோவேருக்டகும 

அறக்டகட்டைள ஆமெோச்சு,  அவ்வேைமெப்ப 

விண்ணப்பிப்பவேர்களுக்டகு  நிதியளிப்பதோகத்  ெதரிவித்தோர். 

ோமெலும,  கட்டற்ற  பணித்திட்டங்களுக்டகு  நிதியுதவி  ெபற 

யோவேர்க்டகும  அறக்டகட்டைள  சோர்பில்  அதுோபோன்பற 

அைமெப்பகளுக்டகும  அரசு  திட்டங்களுக்டகும  விண்ணப்பித்து 

ெபோறுப்ப வேகிக்டக ஆர்வேலைர்கள் ோதைவே எனவும அைறகூவேல் 

விடுத்தோர்.

 FreeTamilComputing மெடலைோடற்குழுவில்  முறகுந்த் 

கூறுைகயில்,  “மெக்டகள்  வேரிப்பணத்ைதக்ட  ெகோண்டு 

ெமென்பெபோருட்கள் பைடக்டகும பல்கைலைக்டகழகங்கள் அவேற்ைறக்ட 

கட்டற்ற  ெமென்பெபோருளோக  ெவேளியிடோமெல்,  ஒவ்ெவேோரு 

பல்கைலைக்டகழகமுறம  ஏற்கனோவே  மெற்ெறோரு  பல்கைலைக்டகழகம 

ெசய்துவிட்டைத  மீண்டும  ெசய்வேது  ெகோடுைமெயிலும 

ெகோடுைமெ.  அதனோல்  நிரெலைழுதுவேதில்  இறங்குோவேோம” 

என்பறோர்.

இதற்கு  பதிலைளித்த  ஆமெோச்சு,  அதுோபோன்பற 

பல்கைலைக்டகழகங்களில்  தோன்ப  ோபசிய  சிலைரோவேது  மூலை  நிரைலை 

ெவேளியிடத்  தயோரோக  இருப்பதோகத்  ெதரிவித்தோர்.  கல்வி 

நிறுவேனங்களிடம  ெதோடர்பிலிருந்து  இத்தைகய  பணிகைள 

ோமெற்ெகோள்ள யோவேர்க்டகும  அறக்டகட்டைளக்டகுப் ெபோறுப்போளர் 

ோதைவே  எனவும  குறிப்பிட்டோர்.  ஆர்வேமிருப்ோபோர் 

@ .ramadasan amachu net என்பற முறகவேரிக்டகு எழுதவும.

இந்த  நிைலைைய  மெோற்றும  முறயற்சியோக  கட்டற்ற 

ெமென்பெபோருட்களோக  தமிழுக்டகு  ோதைவேயோன  கருவிகைள 

உருவேோக்டக திட்டமிட்டுள்ோளோம. முறதற்படியோக  hunspell மூலைம 

ெசோல்  திருத்தி  உருவேோக்டகுவேதற்கோன  முறயற்சிகள் 

ோமெற்ெகோள்ளப்பட்டுள்ளன.  ஏற்கனோவே  Firefox நீட்சியோக இது 

கிைடக்டகப்படுகிறது.  அதன்ப மூலை நிரல் கிைட ப்பதோல்,  ோமெலும 

இைத  திறமமிக்டகதோக  மெோற்றுவேது  எளிது.  இதற்கு 

பங்களிப்பதற்கோன அைழப்பகள் விைரவில் ெவேளியோகும.
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மெோணவேர்     இைணைவே     இந்திய     கல்வி     முறைற     கற்பிக்டகிறதோ  ?  

கல்வி,  உள்கட்டுமெோனம மெற்றும ஊடக சுதந்திரம ஆகிய மூன்பறு பிரிவுகைள தோன்ப சமுறதோய முறன்போனற்றம சோர்ந்துள்ளது. 

குறிப்போக அெமெரிக்டகோ மெற்றும ோமெற்கத்திய நோடுகளில்,  சமூக வேளர்ச்சி என்பபது கல்வித்துைறயில் அதிகப்படியோன முறதலீடுகள் ெசய்த 

பிறோக ோதோன்பறியது. அதன்ப விைளவேோக பதுைமெயோன கல்வி முறைற ோதோன்பறி சமூகம சோர்ந்த ஆய்வுகள் மெற்றும ோமெமபோடுகள் உருவேோயின. 

அந்த பது கல்வி முறைறயில்,  ஹோோவேர்ட் பல்கைலைக்டகழகம (  )Harvard University  மெற்றும எம.ஐ.டி.( )MIT  ோபோன்பற 

பல்கைலைக்டகழகங்கள், ோதசிய அளவிலைோன்ப கட்டைமெப்ைப உருவேோக்டகின, அதன்ப ோமெல் தோன்ப கல்வி ோகோட்போடுகள் மெற்றும பது சிந்தைனகள் 

அைமெக்டகப் பட்டுள்ளன.  அதற்கும ோமெலைோக,  பலை ெதோழில்துைற நிறுவேனங்கள்,  பல்கைலைக்டகழக ஆரோச்சி நிறுவேனங்கைளோய மூலைமெோக 

ெகோண்டுள்ளன.

இது ோபோன்பற ஒரு பரட்சி தோன்ப (சிறு 

அளவேோனதோகவும,  குைறந்த ோவேகமுறைடயதோகவும 

இருந்தோலும) இந்தியோவில் உருெவேடுத்துள்ளது.  இந்தியன்ப 

இன்பஸ்டிடியூட் ஆப் ெடக்டனோலைஜ (   Indian Insttitute of 

)Technology  மெோற்றும இந்தியன்ப ஸ்கூல் ஆப் பிஸினஸ் 

(    )Indian School of Business  ோபோன்பற கல்விக்ட 

குழுமெங்கள் உலைகத் தரம வேோய்ந்ததோக உள்ளன.  அங்கு கல்வி 

பயின்பற மெோணவேர்கைள உலைகின்ப பல்ோவேறு நிறுவேனங்களில், 

உலைகளவில் உயர் பதவிகளில் கோணலைோம.  இன்பறு 

இந்தியோவிலிருந்து தோன்ப அதிக அளவிலைோன ெமென்போபோருள் 

ெதோழில்நுழட்பங்கள் மெற்றும ெமென்பெபோருள் வேல்லுனர்கள் 

ஏற்றுமெதி ஆகின்பறனர். ஆனோல் இதன்ப ெபருமபோலைோன ெவேற்றி, 

இந்திய தகவேல் மெற்றும ெதோைலைத்ெதோடர்ப பயிற்சியில் 

அழுத்தம ெகோடுக்டகின்பறன.  எனியனும இது சிறு அளவிலைோன 

வேளர்ச்சிையோய ெகோடுக்டகிறது.

உலைகம ோவேகமெோக மெோறிக்டோகோண்டு ெசல்லைச் 
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ெசல்லை,  குறிப்போக பன்பநோட்டு ெதோழில் நிறுவேனங்கைள 

சோர்ந்தவேர்கள்,  தங்கள் நிறுவேனங்கைள நடத்திச் ெசல்வேதற்கோன 

வேழிமுறைறகைள மெறு ஆய்வு ெசய்து வேருகின்பறனர். 

ெபருமபோலும ோபோட்டி சோர்ந்த முறைறைய ைகவிட்டு, கூட்டுறவு 

சோர்ந்த முறைறகைளோய முறடிவுகள் எடுக்டக பின்பபற்றுகின்பறனர். 

இது பணியோளர்கைள அனத்து நிைலைகளிலும ஈடுபட 

ஊக்டகுவிக்டகிறது.

இது ோபோன்பற அதிக அளவிலைோன முறயற்சிகள், 

கல்வித்துைற சோர்ந்தவேற்றில் ெபருகி வேருவேைத நோன்ப சமீப 

கோலைமெோக போர்த்திருக்டகிோறன்ப.  எடுத்துக்ட கோட்டோக,  ஹோோவேர்ட் 

பல்கைலைக்டகழகம மெற்றும எம.ஐ.டி.  கோன கூட்டு முறயற்சியோன 

(  )joint venture  ஆன edX. ட்வீபர்( )Dweeber  மெற்றும 

ஈபோல்ஸ்( )ePals  ோபோன்பற மெற்றைவே பதுைமெயோக 

துவேங்கப்பட்ட, கூட்டு முறைறக்டகோன நிறுவேனங்களோகும. ெபரிய 

நிறுவேனமெோன ெஹச்.சி.எல்.  ெடக்டனோெலைோஜீஸ் (HCL 

)Technologies  ோபோன்பறைவே, தங்கள் ோமெலைோண்ைமெைய பற்றி 

மெறு பரிசீலைைன ெசய்து வேருகின்பறன.  ெதோழிலைோக இருந்தோலும 

சரி, கல்வி துைறயோக இருந்தோலும சரி மெோற்றம தோன்ப ெபரிதோக 

ோதைவேப்படுகிறது.  இது நம கல்வி முறைறயில் ெபரிய 

தோக்டகத்ைதயும, சோர்ப நிைலைையயும ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இப்ோபோதிருக்டகும இந்திய கல்வி முறைற,  உலைக 

மெற்றங்களுக்டகு ஏற்ற வேைகயில்,  தன்ப மெக்டகைள 

பங்களிப்போளர்களோக உருவேோக்டகுகிறதோ?  நம  கல்வி  முறைற 

அைனத்ைதயும  உள்ளடக்டகுவேதோய்  உள்ளதோ?  மெோணவேர்கைள 

ெபோறுப்பள்ள உலைக குடிமெக்டகளோக மெோற்றுகிறதோ? இந்திய கல்வி 

முறைற,  உலைக ெதோழில் நிறுவேனங்களுக்டகு ஏற்றோர் ோபோல் 

தன்பைன மெோற்றிக்ட ெகோள்கிறதோ? பள்ளி, கல்லூரி கல்வி பயிற்சி 

முறைறயில்  மெோற்றம  ஏற்பட்டோல்,  அது  உலைைக  வேோழ  தகுந்த 

இடமெோக  ஆக்டகுமெோ?  நைடமுறைறக்டகு  ஏற்றவேோறு  சிந்தித்தோல், 

இறுதி  ோகள்வி  நீங்கலைோக  மெற்ற  அைனத்திற்கும  எனது  பதில் 

“இல்ைலை”  என்பபது  தோன்ப.  நமபிக்டைக  உைடயவேனோக 

சிந்தித்தோல்,  அைனத்து  ோகள்விகளுக்டகும  என்ப  பதில்  “ஆம” 

என்பபதோகும.

மெோற்றங்கைள ஏற்படுத்த,  பின்பவேரும வேழிமுறைறகைள 

கைட பிடிக்டகலைோம:

1) தினமுறம வேகுப்பில் கலைந்துைரயோடவும.

ெபருமபோலைோன பள்ளிகள்,  மெோணவேர்கைள 

கடுைமெயோன்ப ோபோட்டி உலைகிற்ோக தயோர் ெசய்கின்பறன.  இந்த 

வேளரும பிள்ைளகளில் நோம கலைந்துைரயோடும சிந்தைனைய 

தூண்ட ோவேண்டும.  இந்த ெசயல் அவேர்கைள சிறந்த 

ெதோழில்துைற வேல்லுனர்களோக மெட்டும அல்லைோது,  சமூகத்தில் 

நல்லை ெசயல்கள் ெசய்யவும தூண்டும.  “கற்றும பகிர்ந்தும 

வேளர்தல்"  தனிய மெற்றும உலைகளோவிய துைறக்டகு ஒரு நல்லை 

ோகோட்போடு ஆகும.

2) கட்டோயமெோக கட்டற்ற ெமென்பெபோருள் 

துைறயில் ஈடுபடவும.
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கட்டற்ற ெமென்பெபோருள் துைறயில் 

ஈடுபடுதல் ஒரு கூடுதல் சிறப்ைப தரும.  இப்படியோய் பட்ட 

ெசயல் போடுகள்,  தன்பைன ோபோன்பற ஈடுபோடு ெகோண்ட மெற்ற 

மெோணவேர்கோளோடு பழக ஒரு நல்லை வேோய்ப்போக மெட்டும 

அல்லைோது அவேர்களது தற்குறிப்பிற்கு  ( )resume  நல்லை 

மெதிப்ைப தரும.  மெோணவேர்கள் மெற்றவேர்களுடன்ப எப்படி பழக 

ோவேண்டும,  சிறு குழுக்டகளோக இைணந்து எவ்வேோறு பணியோற்ற 

ோவேண்டும,  கூட்டோக இைணயும உலைகத்ைத எவ்வேோறு பரிந்து 

ெகோண்டு ெசயலைோற்ற ோவேண்டும என்ப பலைவேற்ைற கற்றுக்ட 

ெகோள்வேோர்கள்.

:// . / /12/7/ -http opensource com education does

- - - - - -indian education system teach students how

collaborate

 நோன்ப  ோஜோபின்ப  பிரோஞ்சல்  ஆன்பறனிய. CollabNet 

ெமென்பெபோருள்  நிறுவேனத்தில் 

ோவேைலை  ெசய்கிோறன்ப.  எனது 

ெசோந்த  ஊர் நோகர்ோகோவில். 

கடந்த  2011  -ம  ஆண்டு 

கல்லூரி  படிப்ைப 

முறடித்ோதன்ப. 

வேைலை  பதிவு  : 

:// . . /http jophinepranjal blogspot in

பிரோன்பஸ்  அரசு  தன்ப  அைனத்து  அரசோங்க 

அலுவேலைகங்களிலும    Libre Office எனப்படும  MS 

-Office க்டகு  இைணயோன  கட்டற்ற 

ெமென்பெபோருைளயும,    Postgre SQL எனப்படும 

தரவுத்தள  ெமென்பெபோருைளயும  (Database 

) Software பயன்பபடுத்த உத்தரவிட்டுள்ளது.

மெக்டகளின்ப  பயன்பபோடு  அதிகரித்தோல்  உலைகம 

முறழுவேதும  இது  நிச்சயம  நடக்டகும.  இந்தியோவில் 

ஏற்கனோவே  கட்டற்ற  ெமென்பெபோருட்கைளப் 

பயன்பபடுத்த  உத்தரவு  வேந்துவிட்டது.  நோம  தோன்ப 

அதைன ெகோண்டு ோசர்க்டக ோவேண்டும.

:// . . / / -http www computerworlduk com news open

/3400404/ - - - -source french govt use postgresql

- - - - - /libreoficce in free software adoption push

பிரசன்பன ெவேங்கோடஷ், பதுைவே 
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 -Open Source னு  ோகள்விபட்டிருக்டோகன்ப,  நிைறய  ோபரு  இத  பத்தி  ெசோல்றோங்க,  ஆனோ  அப்டினோ  என்பன?  அத  நோன்ப  ஏன்ப 

ெதரிஞ்சுக்டகணும?

1. இப்ோபோ நோமெ ஒரு -Software ஐ -internet ோலைந்து  Download ெசய்து  use பண்ோறோம.  நோமெ  Download ெசய்யுறது ஒரு Binary 

 file அதோவேது  அந்த   Software பயன்பபோட்டுக்டகு  ெரடியோன  ஒரு  -format னு  ெசோல்லுவேோங்க  (உதோரணத்துக்டகு  வின்போடோஸ்  operating 

-System ல் இயங்கக்ட கூடிய  ,  /  /   -exe files Debian Mint Ubuntu Operating System ல் இயங்கக்ட கூடிய  ,  /  /deb files Redhat Fedora  

  -CentOS Operating system ல் இயங்கக்ட கூடிய   ).rpm files

2. இந்த   exe file எப்படி பிறந்துச்சுனு போத்தீங்கனோ...  / ++ /  /  /  /  / C C Java Python Ruby Haskell இப்படி பலை programming 

 languages இருக்டகு. இந்த மெோதிரி இருக்டகுற ஏோதோ ஒரு  -Programming language லை தோன்ப இந்த -Software க்டகோன  Code எழுதிருக்டகோங்க. 

இப்படி எழுதின  -code ஐ,   Compile பண்ணோ நமெக்டகு    (Binary File அதோவேது பயன்பபோட்டுக்டகு தயோரோன  -Format லை   File கிைடக்டகும). 

 -Programming language லை எழுதின -  "   " code a Source Code அல்லைது "  "-Source னு ெசோல்லுவேோங்க.

3.  இப்ோபோ உங்களுக்டகு  -  Light a பரிஞ்சுருக்டகும-னு நிைனக்டகிோறன்ப.   Open Source அப்டினோ,  ஒரு  -Software ஐ உருவேோக்டகுபவேர், 

அோதோட    Binary Format உடன்ப ோசர்த்து அதைன உருவேோக்டகப் பயன்பபடுத்தப்பட்ட  -code ஐயும அைத பயன்பபடுத்தும நமமிடம நமெக்டகு 

ோதைவேப்பட்டோல் ெகோடுக்டக ோவேண்டும.

4. அப்படி ெகோடுக்டகப்பட்ட -Code ஐ நோமெ படிச்சு பரிஞ்சுக்டக, நமெக்டகு ஏத்த மெோதிரி மெோத்திக்டக, நோமெ மெோத்துனத மெத்தவேங்களுக்டகு பகிர்ந்து 

ெகோள்ள,  இல்லை  மெோத்தோமெ அப்படிோய பகிர்ந்து ெகோள்ள சுதந்திரம  ெகோடுத்தோ  அதுக்டகு ோபரு தோன்ப  "  கட்டற்ற  ெமென்பெபோருள்  "  (Free 

).Software

 -Free Software ம, -Freeware ம ஒன்பறில்ைலை.

பிரசன்பன ெவேங்கோடஷ், பதுைவே 
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மெோர்க்ட ஷட்டில்ெவேோர்த்துடன்ப(  ) Mark Shuttleworth ஒரு ோநர்கோணல்

~ோஜோபின்ப பிரோஞ்சல் ஆன்பறனிய

மெோர்க்ட ஷட்டில்ெவேோர்த், தோவ்ட்( ), Thawte என்பற நிறுவேனத்ைத ோதோற்றுவித்தவேர் ஆவேோர். இந்த நிறுவேனம தோன்ப முறதன்ப முறதலைோக ெபோது 

 SSL சோன்பறிதழ் விற்பைன ெசய்த   Certificate Authority ஆகும. தோவ்ைட ெவேரிைசனியற்கு ( ) Verisign விற்ற பிறகு, மெோர்க்ட விண்ெவேளியில் பறக்டக, 

விண்ெவேளி வீரரோக ரஷ்யோவில் பயிற்சி எடுத்துக்டெகோண்டோர். அவேர் திருமபி வேந்த பிறகு, உபண்டுைவே ஏற்படுத்தினோர். அதன்ப விைளவேோக 

ஜ.என்ப.யு/லினக்டஸ் ( / )  GNU Linux பகிர்வு உண்டோனது. பின்பப ஃபிரீ சோப்ட்ோவேர் இதழுடன்ப (   ) FREE SOFTWARE MAGAZINE ஒரு ோநர்கோணலுக்டகு 

ஒப்பக்டெகோண்டோர்.

ோநர்கோணல்:

மெோர்க்ட,  உங்கள் ஆரமப கோலைம பற்றி கூறுங்கள். 

தோவ்ட் நிறுவேனத்ைத ஆரமபித்தீர்கள்,  அது மிகவும 

பிரபலைம ஆகி பின்ப ெவேரிைசனோல் வேோங்கப்பட்டது. 

தோவ்ட்கோன -program கள் இயற்றும ோபோது உங்களுக்டகு 

மிகவும சுவேோரசியமெோனதோக ோதோன்பறிய நிகழ்வு எது?

அதிகோைலை இரண்டு மெணி இருக்டகும, என்பனுைடய 

ைபதோன்ப  RSA நிரல்  ( )  program ஒரு இலைக்டகமுறைற 

குறிெயோப்பத்ைத  (  digital signature) உருவேோக்டகியது.  அைத 

 (OpenSSL அப்ோபோது )  SSLeay பின்பப சரிபோர்க்டகும.  அந்த 

நிகழ்வு மிகவும சுவேோரசியமெோனது.

தோவ்ட்ைட விற்ற பிறகு,  ெசல்வேச் ெசழிப்போய் 

வேோழ்வேதற்கு உங்களுக்டகு ஒரு வேோய்ப்ப இருந்தது என 

எண்ணுகிோறன்ப.  அைத ெகோண்டு நீங்கள் ெசல்வேங்கைள 

ெபருக்டகியிருக்டகலைோம.  மெோறோக பத்து மெோதம ரஷ்ய 

விண்ெவேளி ஆய்வேகத்தில்,  பயிற்சி ோமெற்ெகோண்டு, 

விண்ெவேளி ெசன்பற முறதல் ெதன்ப ஆப்ரிக்டக குடிமெகன்ப 

ஆனீர்கள்.  நோன்ப இைத சிலை கோலைங்களுக்டகு முறன்ப,  ஒரு 

இதழில் படித்து ெதரிந்துெகோண்டு,  கடவுோள இதற்கு 

அதிகமெோன உைழப்ப ோதைவேப்படும என எண்ணிக்ட 

ெகோண்ோடன்ப.  அதன்ப பிறகு,  சிறந்த /  GNU Linux பகிர்வு 

ஏற்படுத்த நிைனத்து ெவேற்றியும ெபற்றீர்கள்.  இத்தைகய 

சவேோல்களுக்டகு உங்கைள இட்டுச் ெசல்வேது எது?

நோன்ப ஒவ்ெவேோரு முறைறயும ஓட்டப் பயிற்சி ெசய்யும 

ோபோது,  மூச்சு வேோங்கி நிற்ைகயில் நிைனப்பதுண்டு,  “நோன்ப 

மெோட்டும உடல் வேலுோவேறியவேனோக இருந்தோல்,  இந்த பயிற்சி 

எவ்வேளவு எளிைமெயோக இருந்திருக்டகும!”,  என்பறு.  ஆனோல், 
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உண்ைமெயில் நோன்ப உடல் வேலுோவேறியவேனோக 

இருந்திருந்தோலும,  ோமெலும சிறிது தூரம அல்லைது விைரவேோக 

ஓடி மூச்சு வேோங்கி நின்பறிருப்ோபன்ப. :-)

நோம எல்ோலைோரும எதோவேது ஒரு வேைகயில் ஒரு 

சுவேோரசியமெோன ோயோசைன அல்லைது ெசயல்போட்ைட ோவேகமெோக 

ஆரோய உந்தப்பட்டு வேருகிோறோம,  என நோன்ப நிைனக்டகிோறன்ப. 

இப்படியோய்பட்ட ஒவ்ோவேோன்பறிலும, நோன்ப நிைனப்பது அடுத்து 

என்பன ெசய்யலைோம என்பபதுதோன்ப. 

நோன்ப உடல் வேலுோவேறியவேனோக இருந்திருந்தோலும, 

ோமெலும சிறிது தூரம அல்லைது விைரவேோக ஓடி மூச்சு 

வேோங்கி நின்பறிருப்ோபன்ப. :-)

உபண்டுைவே ெபோறுத்த வேைரயில்,  நோம ெவேற்றி 

ெபற்று விட்ோடோம என இப்ோபோதும கூற முறடியோது.  என்ப சுய 

இலைக்டகு,  நிைலையோன ெதோகுப்பகள் (  )distro sustainable  

ஏற்படுத்துவேது தோன்ப.  அதன்ப பிறகு,  ஒரு குழு அதன்ப 

விருப்பத்திற்கு ஏற்ப,  அதன்ப ோவேைலையில் கவேனம ெசலுத்தி, 

எனது குறுக்டகீடு இல்லைோமெல் உலைகிற்கு ஒரு சிறந்த கட்டற்ற 

ெமென்பெபோருைள தர முறடியும.

தோவ்ட்,  விண்ெவேளிப் பயணம அல்லைது 

உபண்டு...  இவேற்றில் நீங்கள் எைதயோவேது 

வித்தியோசமெோக ெசய்திருக்டகலைோம என நிைனக்டகிறீற்களோ?

கண்டிப்போக,  அனுபவேம எனக்டகு நிைறய 

கற்றுக்டெகோடுத்துள்ளது.  ஆனோல் நோன்ப ெசய்த பிைழகளுக்டகு, 

மெோற்று விருப்பங்கள் எைதயும நோன்ப சிந்திக்டகப் 

ோபோவேதில்ைலை. :-)

சிந்தித்து போருங்கள், பலை முறைற நடக்டக விருப்பது 

ெதரியும என நோம நிைனப்பதுண்டு.  ஆனோல்,  நடப்பது 

முறற்றிலும ோவேெறோன்பறோக இருக்டகும.  ஒருோவேைள,  நம இறந்த 

கோலைத்திற்கு திருமப ெசன்பறு,  நடந்தவேற்ைற மெோற்ற முறடியும 

என்பறோல்.  இது கோலை விைரயத்ைத குைறக்டகும என நோம 
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நிைனக்டகலைோம.  ஆனோல் உண்ைமெயில்,  அது நமைமெ முறற்றிலும 

ோவேெறங்ோகோ எடுத்துச் ெசல்லைலைோம.  அது எந்த இடமெோக 

இருக்டகும என நிைனத்துப் போர்ப்பது சோத்தியோமெ இல்ைலை.

உபண்டு நன்பறோய் வேளர்ந்து விட்டது, அது 

தன்பைன தோோன போர்த்துக்ட ெகோள்ளும என்பறு நோன்ப 

திருப்தி அைடவேதற்கு, நோம இன்பனும ெநடுந்தூரம 

ெசல்லை ோவேண்டும. அதுவேைர, நோன்ப அதனுடன்ப இருந்து, 

அைத ோமெமபடுத்துவேதில், என்பனோல் இயன்பற அளவு 

முறயற்சிப்ோபன்ப.

இதனோல்,  நோன்ப இந்நிைலைைய அைடந்திருப்பது, 

அதிஷ்டதோோலை என்பறு நிைனத்துக்ட ெகோள்வேதும இல்ைலை. இன்பறு 

எந்த திைசயில் ெசலை ோவேண்டும என்பபதிோலைோய நோன்ப மிகுந்த 

கவேனம ெசலுத்துகிோறன்ப.

என்ப கருத்தின்பபடி,  ைமெகிோரோசோப்ைட( )Microsoft  

முறடிவுக்டகு ெகோண்டுவேரும ஒரு பகிர்வுதோன்ப உபண்டு. 

உபண்டுவிற்கோன உங்கள், இறுதி இலைக்டகு என்பன?

நீங்கள் கனியவேோய் ெசோல்கிறீர்கள்,  ஆனோல் நோம 

எதிர்கோலைத்திற்குரிய சோத்தியக்ட கூறுகள் பற்றியும,  இப்ோபோது 

என்பன குைறகிறது எனவும சிந்திக ோவேண்டும.  உபண்டு 

நன்பறோய் வேளர்ந்து விட்டது,  அது தன்பைன தோோன போர்த்துக்ட 

ெகோள்ளும என்பறு நோன்ப திருப்தி அைடவேதற்கு,  நோம இன்பனும 

ெநடுந்தூரம ெசல்லை ோவேண்டும.  அதுவேைர,  நோன்ப அதனுடன்ப 

இருந்து,  அைத ோமெமபடுத்துவேதில்,  என்பனோல் இயன்பற அளவு 

முறயற்சிப்ோபன்ப. அது நிைறோவேறிய பின்ப, ைமெக்டகிோரோசோப்ட் கூட 

தங்கள் அடுத்த திட்டம பற்றி சிந்திக்டக ோவேண்டும என 

நிைனக்டகிோறன்ப.  பரந்த கிைடப்பத் தன்பைமெ உைடய, 

இலைவேசமெோன, கட்டற்ற, நமபத்தகுந்த, தன்பைனத்தோோன போர்த்திக்ட 

ெகோள்ளக்ட கூடிய,  உயர் தர ெதோகுப்பகள் நிைறந்த (  distro of 

 )  high quality ெமென்பெபோருதோன்ப உலைகத்திோலைோய சிறந்ததோக 

இருக்டக முறடியும.

நீங்கள் இப்ோபோது இங்கிலைோந்தில் தங்கி 

இருக்டகிறீற்கள்.  ெதன்ப ஆப்பிரிக்டகோவில் இப்ோபோது உள்ள 

உங்கள் நண்பர்கள் அல்லைது உறவினர்கள் யோைரோயனும 

இழந்ததோக எண்ணுகிறீர்களோ?  அல்லைது அங்கு நீங்கள் 

அடிக்டகடி ெசல்வேதுண்டோ?

கண்டிப்போக,  ஆப்பிரிக்டகோைவே உங்கள் 

இரத்தத்திலிருந்து உங்களோல் எடுத்துவிட முறடியோது. 

ஒவ்ெவேோரு முறைறயும நீங்கள் அங்கு ெசல்லும ோபோதும, மெனம 

ோலைசோகிறது.  நோன்ப மீண்டும என்பறோவேது ஒரு நோள் ோகப் 

ெடௌனியல் குடி ெபயர வேோய்ப்பகள் உள்ளன. அல்லைது, அப்படி 

நினக்டகவேோவேது விருமபகிோறன்ப.

ஆம,  நோன்ப பலைமுறைற சிந்தித்ததுண்டு,  கோற்று எப்படி 

பலைதிைசகளில் மெோறி மெோறி உலைகில் சுற்றுகிறது,  அவேற்ைற 

எப்படி நோம நிைனத்தோற் ோபோல் சுற்ற ைவேப்பது. அது மெனைத 

ஒரு நிைலைப்படுத்துவேதற்கு மிக மிக ெநருக்டகமெோனதோக 

இருக்டகும. :-)
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நோன்ப  ஒரு   ,  computer user எனக்டகு   ,  -coding programming லைோம  ெதரியோது.  அப்படி  இருக்டகும  ோபோது, 

நோன்ப   Open Source இல்லை    Free Software use பண்றதுனோலை என்பன பயன்ப ? "

என்பன ெபோருத்த வேைரக்டகும இது ஒரு முறக்டகியமெோன ோகள்வி.

சரி இதுக்டகு பதில் பலை விதங்களில் ெசோல்லைோம. அதில் ஒன்பைற மெட்டும நோன்ப இங்கு ெசோல்கிோறன்ப. ஏெனன்பறோல் அதுதோன்ப 

அடிப்பைடயோன ஒன்பறு.

1.   - Public Collaboration அதோவேது, இன்பைறக்டகு இருக்டகும   Open Source இல்லை  -Free Software கள் பலைவும, ஒருவேரோல் 

உருவேோக்டகப்படவில்ைலை.  அோதோட  -code ஐ  அைனவேரும  போர்க்டகலைோம,  மெோற்றலைோம,   share பண்ணலைோம.  நோமெ  எல்லைோரும 

வேோழ்ந்துட்டு இருக்டகிறது ஒரு  Community ஆக அதோவேது, சமூகமெோக. -Bus ல் ோபோய்க்ட ெகோண்டிருக்டகிோறோம, நம சீட்டில் பக்டகத்தில் 

உட்கோர்ந்து வேருபவேருக்டகு திடீரெரன்பறு வேலிப்ப, உடோன சோவிக்டெகோத்து, ஆமபலைன்பஸ்-னு உதவி ெசய்யத் தோோன ெசய்ோறோம. நோன்ப 

மெட்டும வேளர்ந்து,  என்ப தினசரி வேோழ்க்டைக தரம மெட்டும உயர்ந்தோல் பத்தோது,  நோன்ப வேளர்ந்த,  நோன்ப வேோழ இடம ெகோடுத்த இந்த 

சமுறதோயமுறம என்போனோடு ோசர்ந்து வேளர ோவேண்டும என்பற அடிப்பைடோயோடு உருவேோன மெோற்றம தோன்ப இந்த   & Open Source Free 

. Software அைனவேருக்டகும கிைடக்டக ோவேண்டும என்பற அடிப்பைட ோநோக்டகம ெகோண்டது.

நமெக்டகு ,  coding Programming ெதரியவில்ைலை என்பறோலும    -open Source software கைள நோம பலைரும பயன்பபடுத்தும 

ோபோது  அந்த  -Software ல்  ஏோதனும  குைற  இருக்டகலைோம  (நிச்சயம  இருக்டகும),  எடுத்துக்டகோட்டோக,    Mozilla Firefox use 

பண்ணுமோபோது, திடீரெரன்பறு அதில் ஏோதோ பிரச்சைன. இந்த பிரச்ச்ைன ெதோடர்ந்து ெகோண்ோட இருந்தோல் நோம -google ல் இதற்கு 

தீர்வு ோதடுோவேோம.  தீர்வும கிைடக்டகும,  சரி,  இந்த தீர்ைவே ெசோல்லியது யோர் என்பறு போர்த்தோல் அவேருக்டகும இந்த பிரச்சைன வேந்து 

அவேோர சரி ெசய்து இருக்டக ோவேண்டும இல்ைலை ோவேறு யோரிடமுறம ோகட்டிருக்டக ோவேண்டும.  மீண்டும இந்த பிரச்சைன வேரோமெல் 

இருக்டக  -Firefox இன்ப  அடுத்த  பதிப்ப  ெவேளியிடும  ோபோது  இந்த  தீர்வு  அதில்  ோசர்க்டகப்பட்டிருக்டக  ோவேண்டும.  எனோவே  நோம, 

அைனவேருக்டகும  ெசன்பறைடய  ோவேண்டும  என்பற  ோநோக்டகத்துடன்ப  ெசயல்பட்டுக்ட  ெகோண்டிருக்டகும     Free and Open Source 

-Software இன்ப தரத்ைத அதில் இருக்டகும சிலை குைறகைள சுட்டிக்டகோட்டி அந்த  -software ஆனது இன்பனும ோமென்பைமெ ெபற வேழி 
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வேகுக்டகிோறோம.      .So Everyone gets a Quality Software

இைவே யோவும ஏோதோ ஒரு  -Company க்டகு மெட்டும ெசோந்தம அல்லை,  இைத ோமென்பைமெ படுத்துபவேர்கள் பலைரும நமமில் 

ஒருவேர் தோன்ப.

இன்பறு உலைெகங்கும அைனவேரும பயன்பபடுத்தும  ,   , Mozilla Firefox VLC Media Player ோபோன்பற    Free and Open Source 

 Software களுக்டகு  நீங்கள்  என்பறோவேது  பணம  ெகோடுத்திருக்டகீறர்களோ?  இல்ைலை  ஏெனன்பறோல்  அவேர்கள்  ஒரு  இலைோப  ோநோக்டகம 

இல்லைோது  பதிய  உருவேோக்டகம,    Quality Software அைனவேைரயும  ெசன்பறு  ோசர  ோவேண்டும  என்பற  ோநோக்டகத்துடன்ப 

ெசயல்படுகின்பறனர். நீங்களும இவேற்றில் ஏோதனும குைற இருக்டகிறது, அல்லைது இைத ோமென்பைமெ படுத்தலைோம என்பறு ைவேத்திருந்தோல் 

அதில் பங்ெகடுத்துக்டெகோள்ளலைோோமெ !!!

 :- Firefox Forum :// . . / - / /https support mozilla org en US questions new

 :- Firefox Bugreport :// . . /https bugzilla mozilla org

  :- VLC Support Center :// . . / /http www videolan org support

  :- VLC Bug report :// . . / _http wiki videolan org Report bugs

~பிரசன்பன ெவேங்கோடஷ்
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ைபதோன்ப அடிப்பைட கருத்துகள் - 4
3.1.4 List
ைபதோன்ப பல்ோவேறு  data type கைள ெகோண்டுள்ளது. அைவே பலை data கைள ஒன்பறோக பயன்பபடுத்த உதவுகின்பறன.
இதில் முறதன்பைமெயோனது . list இது ஒரு   square bracket அதோவேது []-க்டகுள்  (,) comma மூலைம பலை தகவேல்கைள தர ோவேண்டும.
ஒரு -list ல் உள்ள தகவேல்கள், ஒோர   data type ஆக இருக்டக ோவேண்டிய அவேசியம இல்ைலை.

>>>  = [' ', ' ', 100, 1234]a spam eggs
>>> a
[' ', ' ', 100, 1234]spam eggs

-String ல் உள்ள  index எண் ோபோலைோவே -list ன்ப -index ம 0-ல் ெதோடங்குகிறது. ஒரு -list ஐ பலை போகங்களோக பிரிக்டகலைோம. பலை 
துண்டுகைள இைணத்து ஒரு  list ெசய்யலைோம.

>>> [0]a
' 'spam
>>> [3]a
1234
>>> [-2]a
100
>>> [1:-1]a
[' ', 100]eggs
>>> [:2] + [' ', 2*2]a bacon
[' ', ' ', ' ', 4]spam eggs bacon
>>> 3* [:3] + [' !']a Boo
[' ', ' ', 100, ' ', ' ', 100, ' ', ' ', 100, ' !']spam eggs spam eggs spam eggs Boo

>>> [:]a
[' ', ' ', 100, 1234]spam eggs

string கைள நம வேசதிப்படி மெோற்ற முறடியோது. அைவே  immutable தன்பைமெ ெகோண்டைவே. ஆனோல் list கைள நம வேசதிப்படி 
மெோற்றிக்ட ெகோள்ளலைோம.

>>> a
[' ', ' ', 100, 1234]spam eggs
>>> [2] = [2] + 23a a
>>> a
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[' ', ' ', 123, 1234]spam eggs

-  list n துண்டுகளுக்டகு ,  value assign ெசய்யலைோம. இவ்வேோறு ெசய்வேது -list ன்ப -size ஐ கூட மெோற்றலைோம. அல்லைது -list ஐ கோலி கூட 
ெசய்து விடலைோம.

>>> #   :Replace some items
... [0:2] = [1, 12]a
>>> a
[1, 12, 123, 1234]
>>> #  :Remove some
... [0:2] = []a
>>> a
[123, 1234]
>>> #  :Insert some
... [1:1] = [' ', ' ']a bletch xyzzy
>>> a
[123, ' ', ' ', 1234]bletch xyzzy
>>> #  (   )    Insert a copy of itself at the beginning
>>> [:0] = a a
>>> a
[123, ' ', ' ', 1234, 123, ' ', ' ', 1234]bletch xyzzy bletch xyzzy
>>> #   :       Clear the list replace all items with an empty list
>>> [:] = []a
>>> a
[]

() len என்பற  function ஒரு -list ன்ப -size ஐ தருகிறது.

>>>  = [' ', ' ', ' ', ' ']a a b c d
>>> ( )len a
4

ஒரு -list க்டகுள் மெற்ெறோரு  list அதோவேது   nested list கூட சோத்தியோமெ.
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>>>  = [2, 3]q
>>>  = [1, , 4]p q
>>> ( )len p
3
>>> [1]p
[2, 3]
>>> [1][0]p
2
>>> [1]. (' ')     #   5.1p append xtra See section
>>> p
[1, [2, 3, ' '], 4]xtra
>>> q
[2, 3, ' ']xtra

இதில் [1]-p ம -q ம ஒோர  –object ஐோய குறிப்பைத கோணலைோம. -Object கைள பற்றி பிறகு விரிவேோக கோணலைோம.
3.2 -Programming  ல்     குதிப்ோபோம  :  
சோதோரண, 2-ஐயும 4-ஐயும கூட்டுவேது ோபோன்பற எளிய கணக்டகுகள் மெட்டுமின்பறி, ைபதோனியல் ெபரிய ெபரிய -program கைள கூட 

ெசய்யலைோம. ஒரு  -Fibbonacci series க்டகோன போரோகிரோைமெ இங்கு கோணலைோம.

>>> #  :Fibonacci series
... #        the sum of two elements defines the next
... ,  = 0, 1a b
>>>   < 10:while b
...      print b
...     ,  = , +a b b a b
...
1
1
2
3
5
8

இந்த உதோரணம நமெக்டகு பலை பதிய கருத்துகைள தருகிறது.

2) முறதல் வேரியில்   multiple assignment உள்ளது.  a மெற்றூம  b என்பற -variable கள் ஒோர ோநரத்தில் 0 மெற்றும 1 என்பற 
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மெதிப்பகைள ெபறுகின்பறன. கைடசி வேரியிலும இோத முறைற பயன்ப படுத்தப் படுகிறது. வேலைது பறம உள்ள கணக்டகீடுகள் முறடிந்த பின்பப 
அவேற்றின்ப மெதிப்ப, இடது பறம உள்ள variable க்டகு  assign ெசய்ய படுகிறது.

3)   While loop ஆனது தரப்பட்ட , condition அதோவேது ( <100)  b true ஆக இருக்டகும வேைர இயக்டகப் படுகிறது. -C ஐ 
ோபோலைோவே, ைபதோனியலும 0 அல்லைோத எந்த ஒரு எண்ணும -true ஆக மெதிக்டகப்படும. 0-ன்ப மெதிப்ப . false இதில்  condition என்பபது  string
ஆகோவேோ  list ஆகோவேோ கூட இருக்டகலைோம. 0 அல்லைோத எதுவுோமெ  true ஆகும. கோலி  sequence என்பபது . false

இந்த உதோரணத்தில் உள்ள , condition சோதோரண ஒப்பீடு( ) comparison ஆகும. இதில் பின்பவேரும  -comparison operator கைள 
பயன்பபடுத்தலைோம. < (  ), > (  ), == (  ), <= (     ), >= (     ), != less than greater than equal to less than or equal to greater than or equal to
(   ).not equal to

4) இந்த -loop ன்ப  body ஆனது  indent ெசய்யப் பட்டுள்ளது. சற்ோற உள்ளடங்கி உள்ளது. இதுோவே ைபதோனியன்ப இயல்ப 
ஆகும. பலை statement கைள ஒரு -group ஆக ெசயல்பட ைவேக்டக, இவ்வேோறு ெசய்ய ோவேண்டும. ஒரு  tab அல்லைது  space மூலைம வேரிகள் 

 indent ெசய்ய ோவேண்டும. பிற ெமெோழிகளில் உள்ளது ோபோல் { } என்பற  bracket ைபதோனியல் பயன்பபடுவேது இல்ைலை. அதற்கு பதிலைோகோவே 
இந்த  index பயன்பபடுகிறது.

சிலை  text editor களில்   auto indent வேசதி உள்ளது.  Manual ஆக ெசய்வேதும எளிோத. ஒரு -block ல் உள்ள எல்லைோ வேரிகளும ஒோர 
அளவு  indent ெசய்திருத்தல் ோவேண்டும.

5)  print என்பற கட்டைள தரப்பட்ட expression களின்ப மெதிப்ைபோய  print ெசய்கிறது. ஒோர ோநரத்தில் பலை , expression மெற்றும 
string கைளயும  print ெசய்கிறது. String கள்  quote இல்லைமெல் தரப்படுகின்பறன.  Space தருவேதன்ப மூலைம output கைள நன்பகு சீரோக தர 
முறடிகிறது.

>>>  = 256*256i
>>>  '     ', print The value of i is i

     65536The value of i is

6) output க்டகு பிறகு பதிய வேரி வேருவேைத ஒரு  (,) comma தடுக்டகிறது.
>>> ,  = 0, 1a b
>>>   < 1000:while b
...      ,print b
...     ,  = , +a b b a b
...
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987

ெதோடரும…
(அடுத்த இதழில்   Control Flow பற்றி போர்க்டகலைோம)
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அண்ணோமெைலைப் பல்கைலைக்டகழகத்தில் தமிழ் இைணய மெோநோடு- 2012

உலைகத் தமிழ்த் தகவேல் ெதோழில் நுழட்ப மென்பறம (உத்தமெம) அைமெப்பின்ப சோர்பில் சிதமபரம அண்ணோமெைலைப் பல்கைலைக்ட கழகத்தின்ப 
ெமெோழியியல் உயரோய்வு ைமெயத்தில் பதிெனோன்பறோவேது உலைகத் தமிழ் இைணய மெோநோடு 2012 திசமபர் மெோதம 28 முறதல் 30 வேைர மூன்பறு 
நோள் நைடெபற உள்ளது. 

உத்தமெ நிறுவேனம அெமெரிக்டகோவின்ப கலிஃோபோர்னியயோ மெோநிலைத்தில் தன்பனோர்வேத் ெதோண்டு நிறுவேனமெோகப் பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ள 
ஒரு பன்பனோட்டு அைமெப்ப ஆகும.

கணினிய, இைணயம ஆகியன ெதோடர்போகத் தமிழின்ப பயன்பபோடுகள் பற்றிய ஆய்வுகள் உலைெகங்கிலும தமிழர்களிைடோய பரவும 
வேைகயில்  உலைகத்  தமிழ்  இைணய  மெோநோடுகைளக்ட  கடந்த  பத்தோண்டுகளுக்டகும  ோமெலைோக  உத்தமெ  நிறுவேனம  நடத்திவேருகிறது.  உத்தமெ 
நிறுவேனம உலைகத் தமிழர்கைளக்ட கணினிய வேோயிலைோக இைணப்பதில் முறைனப்படன்ப ெசயல்பட்டு வேருகிறது.

இது  வேைர  ஏழு  மெோநோடுகைள  அெமெரிக்டகோ,  சிங்கப்பூர்,  மெோலைசியோ,  ெஜர்மெனிய,  ஆகிய  நோடுகளில்  முறன்பனணிப்  பல்கைலைக்ட 
கழகங்கோளோடு  இைணந்தும,  தமிழகத்தில்  மூன்பறு  மெோநோடுகைளத்  தமிழக  அரசின்ப  முறழு  ஆதரோவேோடும  உத்தமெ  நிறுவேனம 
நடந்தியிருக்டகிறது என்பபது குறிப்பிடத்தக்டகது.

தமிழ்த்  ெதோடர்போன  கணினிய  சோர்  ெமெோழியியல்  துைறயில்  குறிப்பிடத்தக்டக  ஆரோய்ச்சிகைள  ோமெற்ெகோண்டு  வேரும  சிதமபரம 
அண்ணோமெைலைப் பல்கைலைக்ட கழகத்தின்ப ெமெோழியியல் உயரோய்வு ைமெயத்தில் வேரும திசமபர் 28 முறதல் 30 வேைர “உலைகத் தமிழ் இைணய 
மெோநோடு 2012” ஐ நடத்த உத்தமெத்தின்ப ெசயற்குழு முறடிெவேடுத்துள்ளது.  

அண்ணோமெைலைப் பல்கைலைக்ட கழக ெமெோழியியல் துைறப் ோபரோசிரியர் மெோ. கோணசன்ப அவேர்கள், மெோநோட்டின்ப உள்ளூர்க்ட குழுவுக்டகுத் 
தைலைைமெ தோங்கவிருக்டகிறோர்.  உத்தமெம அைமெப்பின்ப துைணத்தைலைவேர் திரு. இளந்தமிழ்(மெோலைசியோ) அவேர்கள் மெோநோட்டின்ப பன்பனோட்டுக்ட 
குழுவின்ப தைலைவேரோகப் ெபோறுப்ோபற்றுள்ளோர். 

முறந்ைதய  இைணய  மெோநோடுகைளப்  ோபோலைோவே  வேரும  2012  மெோநோடும  கருத்தரங்கு,  கண்கோட்சி,  மெக்டகள்  கூடம  என்பறு  மூன்பறு 
முறைனகளில் ெசயல்படும. ஆய்வுக்ட கருத்தரங்கு நிகழ்வுகள் திசமபர் 28,29 ஆகிய இரண்டு நோட்களில் நடக்டகவிருக்டகிறது.  

கண்கோட்சியும  மெக்டகள் கூடமுறம திசமபர் 28, 29, 30 ஆகிய மூன்பறு நோள்களில் நடக்டகும. மெோநோட்டுக்டகுப் பதிவு ெசய்த ோபரோளர்கள் 
மெட்டுோமெ  கருத்தரங்கு  மெற்றும  பயிலைரங்கில்  கலைந்து  ெகோள்ள இயலும.  கண்கோட்சியிலும,  சமூகக்ட  கூடத்திலும  ெபோதுமெக்டகள் 
போர்ைவேயோளர்களோகப் பங்ோகற்கலைோம. 

கருத்தரங்குகளில் பல்ோவேறு ஆய்வேோளர்கள் கணினியத்தமிழ் குறித்த தங்களின்ப ஆய்வுகைள ஏைனய ஆய்வேோளர்களுடன்ப பகிர்ந்து 
ெகோள்வேோர்கள் என்பபது குறிப்பிடத்தக்டக ஒன்பறு.  

மெோநோட்டின்ப கருத்தரங்கக்ட குழுவுக்டகு முறைனவேர் பத்ரி ோசஷோத்ரி அவேர்கள் தைலைைமெப் ெபோறுப்ப ஏற்றுள்ளோர்.  கருத்தரங்குக்ட குழு 
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மெோநோட்டுக்டகோன ஆய்வுக்ட கட்டுைரகைளத் ோதர்வு ெசய்வேதுடன்ப, கருத்தரங்குகைளச் ெசவ்வேோன நடத்தும ெபோறுப்ைபயும வேகிக்டகும.

 இவ்வேோண்டின்ப கருத்தரங்குக்டகுச் “ெசல்ோபசி மெற்றும  பலைைகக்ட  கணினியகளில்  தமிழ்க்ட  கணிைமெ”  என்பற  தைலைைமெக்ட கருத்ைத 
ஒட்டிய ஆய்வுக்ட கட்டுைரகள்  வேரோவேற்கப்படுகின்பறன.  இது தவிர,  கணினிய சோர்  ெமெோழியியல்,  திறவூற்று ெமென்பெபோருள் ஆய்வுகள், 
மின்பவேணிக முறைறகள், கணினிய வேழி தமிழ் கற்றல் மெற்றும கற்பித்தல் ோபோன்பற கணித்தமிழ் வேளர்ச்சிக்டகுப் பயன்ப தரும பல்ோவேறு ஆய்வுத் 
துைறகளிலும கட்டுைரகைள  அனுப்பலைோம. 

இைணய  மெோநோடுகள்  ஆய்வேோளர்களின்ப  கருத்துப்  பரிமெோற்றத்துக்டகு  வேழிவேகுப்பது  மெட்டுமெல்லைோமெல்,  மெக்டகள்  கூடத்தின்ப  மூலைம 
கணித்தமிழ்  நுழட்பங்கைளப் பரப்பதல்,  கணித்தமிழ் ெமென்பெபோருட்கள் மெற்றும  கருவிகைளக்ட கண்கோட்சிகள் மூலைம ெபோதுமெக்டகளுக்டகு 
அறிமுறகம  ெசய்தல்  ோபோன்பற  பல்ோவேறு  ெசயல்போடுகளிலும  ஈடுபட்டு  வேந்திருக்டகின்பறன  என்பபது  குறிப்பிடத்தக்டகது.  சிதமபரத்தில் 
இமமெோநோட்ைட  நடத்துவேதோல்  கண்கோட்சி,  மெற்றும  மெக்டகள்  கூடம  மூலைம  கணித்தமிழ்  வேளர்ச்சி  பற்றிய  ெசய்திகைள  ஊர்ப்பற 
மெக்டகளிைடோய எடுத்துச்ெசல்லை இது ஒரு சிறந்த வேோய்ப்போக அைமெயும.

தமிழ்நோெடங்கும  கண்கோட்சிகள்  நடத்திக்ட  கணித்தமிழ்  ெமென்பெபோருள்கைளப்  பற்றிய  ெசய்திகைளப்  பரப்பி  வேந்திருக்டகும 
கணித்தமிழ்ச்  சங்கம  இமமெோநோட்டின்ப  கண்கோட்சி  அரங்ைகப்  ெபோறுப்ோபற்று  நடத்தவிருக்டகிறது.  கண்கோட்சி  அரங்குக்ட  குழுவுக்டகுக்ட 
கணித்தமிழ்ச் சங்கத்தின்ப தைலைவேர் திரு. வேள்ளி ஆனந்தன்ப அவேர்கள் தைலைைமெப் ெபோறுப்ோபற்று நடத்தவிருக்டகிறோர்.  

இவ்வேோண்டு  மெோநோட்டின்ப  மெக்டகள்  கூடம  மூலைம  கணித்தமிழ்  நுழட்பங்கைள  இத்துைறயின்ப  வேல்லுநர்கள்  மெோணவேர்களிைடோய 
பரப்பதல், பயிலைரங்குகள் நடத்திக்ட கணித்தமிழின்ப நுழட்பங்கைளப் பயிற்றுவித்தல், கணினிய வேழியோகக்ட கற்கும மெற்றும கற்பிக்டகும பல்ோவேறு 
முறைறகைள ஆசிரியர்களிடம பரப்பதல் ோபோன்பற முறயற்சிகைளச் ெசய்ய உள்ளனர். 

கணித்தமிழ்ப் பயிலைரங்குகைளத் தமிழ்நோடு மெட்டுமெல்லைோமெல், மெோலைசியோவிலும சிங்கப்பூரிலும நடத்தி வேந்திருக்டகும முறைனவேர் முற. 
இளங்ோகோவேன்ப அவேர்கள் மெக்டகள்கூடக்ட குழுவின்ப தைலைவேரோகப் ெபோறுப்ோபற்கிறோர்.

தமிழ்  இைணய  மெோநோட்டுக்டகு  உரிய  ஆய்வுச்  சுருக்டகங்கைள  அனுப்போவேண்டிய  கைடசி  நோள்  20  அக்டோடோபர்  2012  ஆகும. 
மெோநோட்டுக்ட  குழு  ஆய்வுச்  சுருக்டகங்கைளப்  பரிசீலித்து  மெோநோட்டில்  சமெர்ப்பிக்டகப்படும  கட்டுைரகைளத்  ோதர்ந்ெதடுக்டகும. 
ோதர்ந்ெதடுக்டகப்பட்ட கட்டுைரயோளர்களுக்டகு 10 நவேமபர் 2012-நோளுக்டகுள் தகவேல் ெதரிவிக்டகப்படும.

கீழ்க்டகண்ட தைலைப்பகளில் மெோநோட்டின்ப அரங்குகள் நைடெபற உள்ளது:

ெசல்ோபசிகள்  மெற்றும  பலைைகக்ட  கணினியகளில்,  முறக்டகியமெோக  ஐ.ஓ.எஸ்,  ஆண்டிரோய்டு  தளங்களில்  தமிைழப்  படித்தல்,  தமிழில் 
எழுதுதல்.

மின்ப பத்தகங்கள், மின்ப இதழ்கள் ஆகியவேற்ைறக்ட ைகக்ட கருவிகளில் ெகோண்டுவேர உதவும ெசயலிகள் மெற்றும ெதோழில்நுழட்பம.

திறவூற்றுத் தமிழ் ெமென்பெபோருள்கள், தன்பெமெோழியோக்டகல்.
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இயன்பெமெோழிப் பகுப்போய்வு:  பிைழதிருத்தி,  தமிழ் எழுத்துரு பகுப்பி,  ஒலி உணர்தல்,  ோதடுெபோறிகள்,  இயந்திர ெமெோழிமெோற்றம, 
தகவேல் அகழ்தல் ோபோன்பறைவே.

தமிழ் இைணயத்தின்ப தற்ோபோைதய நிைலை: வேைலைப்பதிவு, சமூக வேைலைத்தளங்கள், விக்டகிப்பீடியோ, குரல் வேைலை ோபோன்பறைவே.

தமிழ் தரவுத்தளங்கள்.

கணினிய வேழி தமிழ் கற்றல் மெற்றும கற்பித்தல் குறித்தோன ஆய்வுகள்
தமிழ்க்ட கணினிய ெசோல்லைோக்டக ஆய்வுகள்

கணினிய வேழி தமிழ்ெமெோழி பகுப்போய்தல் மெற்றும கணினியக்டகு தமிழ் ெமெோழியறிவு ஊட்டல் பற்றிய ஆய்வுகள்.

கட்டுைரகைள மின்பனஞ்சல் மூலைமெோக மெட்டுோமெ அனுப்போவேண்டும.  ஆய்வுச் சுருக்டகங்களும இறுதிக்ட கட்டுைரயும திருத்தக்டகூடிய 
வேடிவேத்தில் மெட்டுோமெ அனுப்பப்படோவேண்டும. இைவே உைரக்ட ோகோப்பகளோக, எச்.டி.எம.எல் வேடிவில், ைமெக்டோரோசோஃப்டு ோவேர்டு அல்லைது 
ஓப்பன்ப ஆஃபீஸ் ோகோப்பகளோக இருக்டகலைோம.  பி.டி.எஃப் ோபோன்பற திருத்தமுறடியோத வேடிவேங்கள் ஏற்றுக்டெகோள்ள இயலைோது.  கட்டுைரகள் 
ஆங்கிலைத்திோலைோ தமிழிோலைோ அல்லைது இரு ெமெோழிகளும கலைந்த வேைகயிோலைோ இருக்டகலைோம. தமிழில் அல்லைது இருெமெோழியில் இருந்தோல், 
யூனியோகோட்  குறியீட்டில்  மெட்டுோமெ  இருக்டகோவேண்டும.  பிற  குறியீடுகைளக்ட  ெகோண்டு  அனுப்பப்படும  கட்டுைரகள் 
ஏற்றுக்டெகோள்ளப்படமெோட்டோது.

மெோநோட்டு  மெலைர்  அச்சு வேடிவிலும மின்ப வேடிவிலும ெவேளியிடப்படும.  ஏற்றுக்டெகோள்ளப்பட்டு,  மெோநோட்டில் ோநரோகப் படிக்டகப்படும 
ஆய்வுக்ட கட்டுைரகள் மெட்டுோமெ மெோநோட்டு  மெலைரில்  ோசர்த்துக்டெகோள்ளப்படும.  கட்டுைரகைள அனுப்போவேோர் ோநரோக மெோநோட்டுக்டகு வேந்து 
தங்களின்ப கட்டுைரகைளப் படிக்டகோவேண்டும. மெோநோட்டுக்டகு வேர இயலைோோதோரின்ப கட்டுைரகைள மெோநோட்டுக்டகுழு ஏற்றுக்டெகோள்ளோது.

(ஏ 4  அளவில்)  இரு பக்டகங்களுக்டகு மிகோது கட்டுைரச் சுருக்டகங்கைள மெோநோட்டு நிகழ்ச்சிகள் குழுவுக்டகு  2012- @ .ti cpc infitt org 
என்பற மின்பனஞ்சல் முறகவேரிக்டகு அனுப்பிைவேக்டகலைோம. கட்டுைர வேந்து ோசர்ந்தது குறித்து உடனடியோகக்ட கட்டுைரயோளர்களுக்டகு மின்பனஞ்சல் 
வேோயிலைோகத் தகவேல் ெதரிவிக்டகப்படும.

மெோநோடு குறித்த கூடுதல் விவேரங்களுக்டகுக்ட கீழ்க்டகோணும மின்பமுறகவேரிகளில் மெோநோட்டுக்ட குழுவினருடன்ப ெதோடர்ப ெகோள்ளலைோம.

2012@ .ti infitt org @ .ed infitt org @ .  chair infitt org

:// . .http www infitt org என்பற  உத்தமெ  நிறுவேனத்தின்ப  இைணயப்பக்டகத்தில்  இமமெோநோடு  குறித்தோன  ெசய்திகைள  அவ்வேப்ோபோது 
ெவேளியிட உள்ளனர்.  மெோநோட்டில் கலைந்துெகோள்ள விருமபோவேோர் தங்கள்  வேருைகைய உத்தமெம அைமெப்பின்ப இைணயதளத்தில்  பதிவு 
ெசய்துெகோள்ளுமபடி உத்தமெ நிறுவேனத்தின்ப தைலைவேர்  மெணி முற. மெணிவேண்ணன்ப ெதரிவித்துள்ளோர்.

முறைனவேர் முற.இளங்ோகோவேன்ப 
:// . . /2012/09/2012.http muelangovan blogspot in html
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எங்கிருந்தும உங்கள் கணினியைய இயக்டகலைோம

அலுவேலைகங்களில் உள்ள உங்களது கணினியைய உங்கள் வீட்டிலிருந்து இயக்டக வேழியும, வேசதியும கிைடத்தோல் எவ்வேளவு 
வேசதியோய் ோபோய்விடும என்பறு எண்ணி, இயங்கு தளம மெோறுபடுகிறது என்பற கோரணத்தோல் விட்டுவிட்டீரர்களோ? வீட்டில் குனு/லினக்டஸ்-ம 
அலுவேலைகத்தில் விண்ோடோஸ் இயங்குதங்களும பயன்பபடுத்துகிறீரோ? குழப்பம ோதைவேயில்ைலை. உங்களுக்டகோன வேழி இோதோ! விண்ோடோஸ் 
இயங்கு தளங்களில் உள்ள மிக முறக்டகியமெோன மெற்றும மிகவும பயனுள்ள வேசதிகளில் ஒன்பறோன இந்த ரிோமெோட் ெடஸ்க்டடோப் லைோகின்ப 
எனப்படும ெதோைலைதூரத்திலிருந்து இைணய வேசதியுடன்ப உங்கள் கணினியைய இயக்டகும வேசதிைய எந்த ஒரு லினக்டஸ் 
விநிோயோகஸ்தர்களும வேழங்கவில்ைலை. ஆனோல் இவ்வேசதிைய ெவேளியிலிருந்து கிைடக்டகும பலைவேைக ெமென்பெபோருட்களின்ப துைண 
ெகோண்டு ெபற முறடியும. அந்த வேைகயில்    Remmina Remote Desktop எனப்படும ஓபன்ப ோசோர்ஸ் ெமென்பெபோருள் பயன்பபடுத்த 
எளிைமெயோகவும, இலைவேசமெோகவும நமெக்டகு கிைடக்டகிறது. இந்த ெமென்பெபோருைள எவ்வேோறு தரவிறக்டகி நிறுவுதல் மெற்றும பயன்பபடுத்தல் 
பற்றி இந்த கட்டுைரயில் கோணலைோம.

படி 1:

உங்கள் விண்ோடோஸ் கணினியைய ரிோமெோட் ஆக இயக்டக அல்லைது மெற்ற கணினியகைள இைணக்டக, அது உங்களுக்டகு அனுமெதி அளிக்டக 
ோவேண்டும. அந்த அனுமெதிையப் ெபற நீங்கள் கணினியயிலுள்ள இதற்கோன ெசயல்போடுகைள  enable ெசய்ய ோவேண்டும.

படி 2: பதித்தல்

உபண்டு இயங்கு தளமெோனது, விண்ோடோஸ் 
இயங்கு தளங்கள் பயன்பபடுத்தும  RDP எனப்படும 

   - Remote Desktop Protocol ைய இயக்டகும 
ெமென்பெபோருட்கைளக்ட ெகோண்டு வேருவேதில்ைலை. நோம 
தோன்ப நம ோதைவேக்டகோக உபண்டு ெமென்பெபோருள் 
தளத்திலிருந்து தரவிறக்டகி நிறுவிக்டெகோள்ள ோவேண்டும.
இைத ெசய்ய,  -   Applications Ubuntu Software

 Center வேழியோக ெசல்லைலைோம. அங்ோக   Get Software
என்பபைத ெதரிவு ெசய்து, அதில்   Remote Desktop என 
ோதடவும. ோதடலுக்டகு விைடயோக, பலை 
ெமென்பெபோருட்களின்ப ெபயர்கள் 
வேரிைசபடுத்தப்பட்டிருக்டகும. நோம இங்கு, 
பயன்பபடுத்துோவேோர் மெத்தியில் மிகவும பகழப்பட்டு 
வேரும    - Remmina Remote Desktop ைய 
ோதர்ந்ெதடுத்துக்ட ெகோள்ளலைோம.
இந்த வேரிைசயிலிருந்து    - Remmina Remote Desktop
ைய ோதர்ந்ெதடுத்து  Install ெசய்துெகோள்ளவும.
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படி 3: கட்டைமெத்தல்:

 -  Applications Internet என்பற வேழியில் ெரமமமினோைவே திறந்து ெகோள்ளலைோம. அதில்   New Connection என்பற பட்டன்ப ைய 
ோதர்ந்ெதடுக்டகவும. இது உங்கள்     Remote Desktop Preference window ையத் தரும. இங்கு தோன்ப நோம நமமுறைடய இைணப்பகைள 
கட்டைமெத்துக்ட ெகோள்ளப்ோபோகிோறோம.

அதில் உள்ள  profile பகுதியில், உங்களுக்டகு விருப்பமெோன ெபயைர நீங்கள் ஏற்படுத்தப் ோபோகும இைணப்பின்ப ெபயரோக 
ெகோடுக்டகவும. அதன்ப பின்ப அதில் உள்ள   - Basic Tab ல் உள்ள   - server field ல் உங்கள் விண்ோடோஸ் கணினியயின்ப   IP Address ையயும, 
பயனர் கணக்டகு விபரங்கைளயும உள்ளிடவும. அது மெட்டுமெல்லைோமெல் உங்களுக்டகு ோதைவேயோன கலைர் தீர்மெோனத்ைதயும 
ெசய்துெகோள்ளலைோம.

உங்கள் உபண்டு தளத்திலுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட அைடைவே விண்ோடோஸ் உடன்ப பகிர்ந்து ெகோள்ள விருமபினோல் அோத 
திைரயிலுள்ள   Share folder என்பபதைன கிளிக்ட ெசய்யவும. அதன்ப பின்ப நீங்கள் பகிர விருமபம அைடைவேத் ோதர்ந்ெதடுத்துக்ட 
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ெகோள்ளலைோம.

        இது தவிர, அதிகப்படியோன கட்டைமெப்பகளுக்டகு,   Advanced Tab ைய அழுத்தவும.இவ்வேோறோக அைனத்து விதமெோன கட்டுமெோன 
அைமெப்பகைளயும ெசய்து முறடித்த பின்ப,  connect ெபோத்தோைன அழுத்தவும. இப்ோபோது உங்கள் விண்ோடோஸ் கணினிய  on
ெசய்யப்பட்டிருந்தோல், உங்கள் கணினியயுடன்ப இைணக்டகப்பட்டிருக்டகும.

நம அைனத்து ோவேைலைகைளயும ெசய்து முறடித்தபின்ப, இைணப்ைப மூடும ோபோது,  Remmina தோமெோகோவே அந்த இைணப்ப 
விவேரங்கைள ோசமித்து ைவேத்துக்ட ெகோள்கிறது. ோதைவேப்படும சமெயத்தில் திருமப நோம இைணத்துக்ட ெகோள்ளலைோம. 

:Source

• :// .7 . / - - - -http www tutorials com connecting windows remote desktop ubuntu   

ஆக்டகம:
ஆனந்தரோஜ்

@ .anandsnan gmail com
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லினக்டஸ் இயங்குதளங்களில் தமிழில் எழுதுவேது எப்படி?
~'ஆளுங்க' அருண்

கட்டற்ற லினக்டஸ் இயங்குதளங்கைளப் பயன்பபடுத்த விருமபம தமிழ் ஆர்வேலைர்கள் பலைருக்டகும இருக்டகும ஐயோமெ அவேற்றில் 
தமிழில் எழுதும வேழி தோன்ப.  விண்ோடோஸ் இயங்கு தளத்தில் தமிழில் எழுத அழகி, முறரசு, அஞ்சல் ோபோன்பற ெமென்பெபோருட்கள் உள்ளன.  

லினக்டஸில் தமிழில் எழுத பலை வேழிகள் இருந்தோலும,   ibus முறைறோய மிக எளிதோனது.  அைமெப்பகளில் ( ) Settings சிலை சிறு 
மெோற்றங்கள் ெசய்தோல், எளிதோய் ெமெோழி மெோற்றி எழுதலைோம. 

முறதல் படி - நிறுவுதல் ( ):Installation

         ெபருமபோலைோன அன்பபர்களுக்டகு  ibus ஏற்கனோவே நிறுவேப்பட்டிருக்டகும. (சின்பனம ' ' i வேடிவில் இருக்டகும). அப்படி  இருப்பின்ப, 
ோநரோக இரண்டோம படிக்டகுச் ெசல்லுங்கள். இல்லைோத பட்சத்தில், கீழ்கோணும வேழிமுறைறகைளப் பின்பபற்றி நிறுவுங்கள்:

• எளிதோய் நிறுவுவேதற்கு, உங்கள் இயங்குதளத்தில் உள்ள   Package Manager மூலைம  ibus
என்பறு ோதடி நிறுவிக்டெகோள்ளவும.  (உ.தோ: உபண்டுவில்    \  Ubuntu Software Centre Synaptic

  ) Package Manager
• முறைனயத்தின்ப ( ) Terminal மூலைம நிறுவும வேழிமுறைறகளுக்டகு: -  iBus Read Me

இரண்டோம படி - ோதர்வு ெசய்தல் ( ):Customization

1.  (ibus அல்லைது)    ibus → Preferences ஐத் ோதர்வு ெசய்யவும.  
2. அங்கு உள்ள   Input Method என்பகிற  -Tab க்டகுப் ோபோகவும. 
3. அதில் உள்ள '    '  Customize active input methods என்பபைதத் ோதர்வில் ைவேக்டகவும 

( ) Tick
4. '   ' Select Input Method என்பகிற கீழ்விடு பட்டியலில் (  ) 'Dropdown list தமிழ்' என்பபைதத் 

ோதர்வு ெசய்யவும. 
5. அதிலும, ோதைவேயோன  ( , Method Phonetic தமிழ்99, , , ,) typewriter itrans inscript ஐத் 

ோதர்வு ெசய்து ோசர்க்டகவும. 
6. ோதர்வு ெசய்த முறைறையச் ோசர்க்டகவும.  (  Add ெசய்ய ோவேண்டும)
  Phonetic என்பபது ஒலிெபயர்ப்ப ( ) Transliteration முறைற ஆகும. {  Google

 , Transliteration IME அழகி ோபோன்பறது}
  தமிழ் 99 என்பபது மிக எளிதோக இருக்டகும மெற்ெறோரு முறைற. (விக்டகிபீடியோவில் உள்ள 

தமிழ் கட்டுைரகள் இந்த முறைறயின்ப மூலைோமெ எழுதப்படுகிறன)
  Typewriter என்பபது தமிழ்த் தட்டச்சு ெதரிந்தவேர்களுக்டகோன முறைற.
  Itrans இந்திய ெமெோழிகளுக்டகோன   ASCII Transliteration முறைற
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  Inscript இந்திய விைசப் பலைைக அைமெப்பிற்கோனது.
7.அடுத்து, ' '  -Advanced Tab க்டகுப் ோபோகவும.
8.அங்குள்ள '        ' Share the same input method along all applications என்பபைதத் ோதர்வு 

நிைலையில் ( ) Tick ைவேக்டகவும. 

மூன்பறோம படி - இயக்டகுதல்:

1.        System Settings → Language என்பபதற்குச் ெசல்லைவும.
2.அதில்    Keyboard input Method என்பபதில்  ibus என்பபைதத் ோதர்வு ெசய்யவும 

நோன்பகோம படி - துவேக்டக பயன்பபோடுகளில் ோசர்த்தல்:

1.         System Tools → Startup applications என்பபதற்குச் ெசல்லைவும.
3.அதில்  Add ெபோத்தோைனச் ெசோடுக்டகவும.
4.திறக்டகும உைரயோடல் ெபட்டியில், கீழ்கோணும படத்திம உள்ளைத உள்ளிடவும:

உள்ளிட்ட பின்ப ' " Add ஐச் ெசோடுக்டகி ோசமிக்டகவும. 
அவ்வேளவு தோன்ப...
இனிய , நீங்களும  எளிதோக தமிழில் எழுதலைோம.

உள்ளீடு முறைற ெசயல்போட்டில் இருக்டகும ோபோது, தகவேல் பலைகத்தில் 
( ) Notification அதன்ப சின்பனம ெதரியும.

நோம ெசய்த வேழிமுறைறகளோல், கணிணி துவேங்கிய உடோனோய தமிழில் எழுத இயலும. 

முறன்பனியருப்ப விைசகள் (  ):Default Keys
• தமிழ் உள்ளீட்ைடத் துவேக்டக \ நிறுத்த \ ெமெோழிகளுக்டகு இைடோய மெோறுவேதற்கு ( , English
) +  Tamil Control Space அழுத்தவும.  உள்ளீடு முறைறகளுக்டகு இைடோய மெோறுவேதற்கு, 

       + +  Control Alt space அழுத்தவும

       ோதைவேெயனியல்,    ibus → Preferences ெசன்பறு இவேற்ைற மெோற்றிக்ட ெகோள்ளலைோம.

குறிப்ப: இதன்ப மூலைம தமிழ் மெட்டுமென்பறி பலை ெமெோழிகைள எழுதலைோம.
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லினக்டஸில் '  ' Deja Dup உதவியுடன்ப தரவுகைளக்ட கோப்ெபடுத்தல்

~ஆனந்தரோஜ்

இயக்டகுதல்:

நீங்கள் உபண்டு 11 .10 அல்லைது அதற்கு ோமெல் உள்ள இயங்குதளங்கைள இயக்டகுபவேரோனோல், நீங்கள் இந்த '  '-Deja Dup ஐ 
தனியயோக நிறுவே ோதைவேயில்ைலை. நீங்கள் '  '-Deja Dup ஐ முறதன்ப முறதலைோக பயன்பபடுத்தத் ெதோடங்கும ோபோது, படத்தில் கோட்டியுள்ள படி, 
இரு ெபோத்தோன்பகைளக்ட ெகோண்ட திைர ோதோன்பறும. இதன்ப ெபோதுவேோன அைமெப்பகளின்ப படி, இந்த ெமென்பெபோருளோனது  Trash மெற்றும 

 Download அைடவுகைளக்ட கோப்ெபடுக்டக எடுத்துக்ட ெகோள்ளோது. அது தவிர கைடசியில் நோம ோதர்ந்ெதடுக்டக ோவேண்டியெதல்லைோம எந்த 
ஊடகம வேழிோய கோப்ெபடுத்தல் நடக்டக ோவேண்டும என்பபைதத் தோன்ப.

'  '-Deja Dup ஆனது , , ,   FTP SSH WebdAV Windows Share மெற்றும   Ubuntu One ோபோன்பறைவேகளுக்டகு ஆதரவேளிக்டகின்பறது. 
இவ்வேோறு அைனத்து அைமெப்பகளும சரிெயன கண்டபின்ப, '  ' Backup now எனும ெபோத்தோைன அழுத்தினோல், ோவேைலை ெதோடங்கி விடும.
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 :Periodic Backups

குறிப்பிட்ட இைடெவேளியில் மெறுபடியும, மெறுபடியும தோனோகோவே கோப்ெபடுக்டகும வேசதியிைன நோம ஏற்படுத்திக்ட ெகோள்ளலைோம. 
திைரயில் ோதோன்பறும  Schedule பட்டைன அழுத்துவேதன்ப மூலைம எப்ெபோழுது தங்களுக்டகு அடுத்த கோப்ெபடுத்தல் நடக்டக ோவேண்டும 
என்பபதைன நிர்ணயித்துக்ட ெகோள்ளலைோம.

மீட்ெடடுத்தல் ( )Restore

அைனத்து “   ” Backup and Restore ெமென்பெபோருட்கைளப் ோபோலைோவே  -Deja Dup ம தரவுகைள மீட்ெடடுக்டகும வேசதியிைனக்ட 
ெகோண்டுள்ளது. ஆனோல் இதன்ப கடந்த கோலை கோப்பகளிலிருந்து மீட்ெடடுக்டகும வேசதி, இந்த ெமென்பெபோருைளப் பயன்பபடுத்த ோவேறு எந்த 
கோரணமுறம ோதைவேயில்ைலை எனும அளவிற்கு சிறப்பமசமெோகக்ட கருதப்படுகிறது.
இைதச் ெசய்வேதற்கு, ோதைவேயோன ோகோப்பின்ப ோமெல் ைரட் கிளிக்ட ெசய்து '    ' Restore from previous version என்பபதைன ோதர்ந்ெதடுத்தோல் 
ோபோதும.
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போதுகோப்போனதோ?

'  ' Deja Dup உங்கள் தரவுகைள மெைற குறியீடோக ( ) Encrypt மெோற்றித்தோன்ப அனுப்பகிறது. அதனோல் நீங்கள் உங்களது கடவுச் 
ெசோல்ைலை ( ) Password நிைனவில் ைவேத்திருக்டகும வேைர உங்கள் தரவுகள் போதுகோப்போனோத!

ஆங்கிலை மூலைம: :// . . / / _ _ _ _http www freesoftwaremagazine com articles backup your data linux dejadup 
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கணியம பற்றி... 
இலைக்டகுகள்

• கட்டற்ற கணிநுழட்பத்தின்ப எளிய விஷயங்கள் ெதோடங்கி அதிநுழட்பமெோன அமசங்கள் வேைர அறிந்திட 

விைழயும எவேருக்டகும ோதைவேயோன தகவேல்கைள ெதோடர்ச்சியோகத் தரும தளமெோய் உருெபறுவேது. 

• உைர, ஒலி, ஒளி என பல்லூடக வேைககளிலும விவேரங்கைள தருவேது. 

• இத்துைறயின்ப நிகழ்வுகைள எடுத்துைரப்பது. 

• எவேரும பங்களிக்டக ஏதுவேோய் யோவேருக்டகுமெோன ெநறியில் விவேரங்கைள வேழங்குவேது. 

• அச்சு வேடிவிலும, பத்தகங்களோகவும, வேட்டுக்டகளோகவும விவேரங்கைள ெவேளியிடுவேது. 

பங்களிக்டக

• விருப்பமுறள்ள எவேரும பங்களிக்டகலைோம. 

• கட்டற்ற கணிநுழட்பம சோர்ந்த விஷயமெோக இருத்தல் ோவேண்டும. 

• பகிர்வேைத கட்டுப்படுத்தோத வேண்ணம பைடப்பகள் இருத்தல் அவேசியம. உதோரணத்திற்கு கோபிெலைப்ட்  & 

கிரிோயடிவ் கோமென்பஸ். 

• தோங்கள் பங்களிக்டக விருமபம ஒரு பகுதியில் ோவேெறோருவேர் ஏற்கனோவே பங்களித்து வேருகிறோர் எனியன்ப 

அவேருடன்ப இைணந்து பணியோற்ற முறைனயவும. 

• கட்டுைரகள் ெமெோழிெபயர்ப்பகளோகவும, விஷயமெறிந்த ஒருவேர் ெசோல்லைக்ட ோகட்டு கற்று 

இயற்றப்பட்டைவேயோகவும இருக்டகலைோம. 

• பைடப்பகள் ெதோடர்களோகவும இருக்டகலைோம. 

• ெதோழில் நுழட்பம, ெகோள்ைக விளக்டகம, பிரச்சோரம, கைத, ோகலிச்சித்திரம, ைநயோண்டி எனப் 

பலைசுைவேகளிலும இத்துைறக்டகு ெபோருந்துமபடியோன ஆக்டகங்களோக இருக்டகலைோம. 

• தங்களுக்டகு இயல்போன எந்தெவேோரு நைடயிலும எழுதலைோம. 
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• தங்களது பைடப்பகைள எளியெதோரு உைர ஆவேணமெோக @ .  editor kaniyam com

முறகவேரிக்டகுஅனுப்பிைவேக்டகவும. 

• தள பரோமெரிப்ப, ஆதரவேளித்தல் உள்ளிட்ட ஏைனய விதங்களிலும பங்களிக்டகலைோம. 

• ஐயங்களிருப்பின்ப @ .  editor kaniyam com மெடலியற்றவும. 

விண்ணப்பங்கள்

• கணித் ெதோழில்நுழட்பத்ைத அறிய விைழயும மெக்டகளுக்டகோக ோமெற்ெகோள்ளப்படும முறயற்சியோகும இது. 

• இதிலை பங்களிக்டக தோங்கள் அதிநுழட்ப ஆற்றல் வேோய்ந்தவேரோக இருக்டக ோவேண்டும என்பற கட்டோயமில்ைலை. 

• தங்களுக்டகு ெதரிந்த விஷயத்ைத இயன்பற எளிய முறைறயில் எடுத்துைரக்டக ஆர்வேம இருந்தோல் ோபோதும. 

• இதன்ப வேளர்ச்சி நம ஒவ்ெவேோருவேரின்ப ைகயிலுோமெ உள்ளது. குைறகளிலிருப்பின்ப முறைறயோக ெதரியப்படுத்தி 

முறன்போனற்றத்திற்கு வேழி வேகுக்டகவும. 

துைற சோர் - இடம சோர் ெபோறுப்போளர்கள் - மெோணவே மென்பறங்கள்

• தமிழகந்ோதோறும  கட்டற்ற ெமென்பமெம  ெதோடர்போக  ோமெற்ெகோள்ளப்படும பணிகைள ெவேளிக்டெகோணர ோவேண்டி  முறதற்கட்டமெோக 

மெோவேட்டந்ோதோறும கணியத்திற்கு தன்பனோர்வேலைப் ெபோறுப்போளர்கள் ோதைவேப்படுகிறோர்கள்.

• கணியம மெோணவே மென்பறம ஒன்பைற அைமெக்டகவும திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• கணியத்திற்கு  துைற  சோர்ந்த  நுழண்ணிய  பைடப்பக்டகைள  ெகோண்டு  வேரக்டகூடிய  துைறப்  ெபோறுப்போளர்களும 

ோதைவேப்படுகிறோர்கள்.  தோங்கள் கட்டற்ற கணிநுழட்பம சோர்ந்த்  ஓர்  துைறயில் நிபணரோக  இருந்தோல் அத்த்துைற ெதோடர்போன 

ெசய்திகைள கணியத்திற்கு பைடத்துத் தருவேதில் ெபோறுப்ப வேகிக்டகலைோம.  உதோரணத்திற்கு லினக்டஸ் கரு உருவேோக்டகம,  ெடபியன்ப 

இயக்டகுதளம.

• தமிழகத்திற்கு முறக்டகியத்துவேம அளிக்டகும அோத ோவேைலை -  கணியத்திற்கு பல்ோவேறு மெோநிலைங்களிலிருந்தும ோதசங்களிலிருந்தும 

முறக்டகியச் ெசய்திகைள தமிழில் வேடித்துத் தர ஆர்வேமிருப்ோபோரும ோவேண்டும. 

• விருப்பமுறைடோயோர் உங்கைளப்பற்றிய விவேரங்களுடன்ப nirvagi@ .kaniyam com என்பற முறகவேரியில் ெதோடர்ப ெகோள்ளவும.
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