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வணக்டகம. 

'கணியம' இதழ் மூலம உங்கைள மீண்டும சந்திப்பதில் ெபருமெகிழ்சசி அைடகிோறொம. 

இந்த மெொத கணியம இதழ் சற்ோற தொமெதமெொகோவ ெவளிவருகிறது. கடும மின்பதைட மெற்றும பல்ோவறு கொரணங்கள் 

இருந்தொலும ெதொடரந்து கட்டுைரகள் எழுதி கணியம இதைழை வளரக்டகும அைனவருக்டகும உளமெொரந்த நன்பறிகள்.

உபுண்டு 12.10 மெற்றும அைத சொரந்த லினக்டஸ் மின்பட் 14 சமீபத்தில் ெவளியிடப்பட்டன.  fedora உம தனது அடுத்த பதிப்ைப 

தயொர ெசய்து வருகிறது. நமெது இயங்கு தளத்ைத ோமெமபடுத்திக்ட ெகொள்வதொல் விைரவு, புதிய மெற்றும ோமெமபடுத்தப்பட்ட 

ெமென்பெபொருட்கள் என பல பயன்பகள் கிைடக்டகும.

கணியம இதழின்ப பைடப்புகள் அைனத்தும இைணய தளத்திலும ெவளியிடப்படுகின்பறன. தளத்ைத கண்டு உங்கள் கருத்துகைள 

பகிரவும. ஓபன்ப ோசொரஸ் ெதொடரபொன பணிகளில் ஈடுபடும நிறுவனங்கள் பற்றிய விவரங்கைள ோசகரித்து வருகிோறொம. 

உங்களுக்டகு ெதரிந்த தகவல்கைள விக்டகியில் பகிரவும

உங்கள் அைனவரின்ப ோபரொதரோவொடு கணியம, தனது முதல் ஆண்ைட ெநருங்க உள்ளது. அடுத்த ஆண்டல் 

பல்ோவறு புதிய முயற்சிகளும பைடப்புகளும நிகழை உள்ளன. இதற்கு ோமெலும பல உதவிக்டகரங்கள் ோதைவ. தமிழும கட்டற்ற 

ெமென்பெபொருளிலும ஆரவம உள்ள அைனவரது உதவியும ோதைவ. வீடோயொ பொடங்கள், ோகள்வி பதில் தளம, ோநரட பயிற்சி 

பட்டைறகள், இைணய வழி பயிற்சிகள், அசசு ஊடக கட்டுைரகள் என பல பணிகள் கொத்துள்ளன. வொசகர அைனவைரயும 

பங்களிக்டக அைழைக்டகிோறொம. 

      கணியம இதழின்ப பைடப்புகள் அைனத்தும, கிரிோயடவ் கொமென்பஸ் என்பற உரிைமெயில் ெவளியிடப்படுகின்பறன. 

இதன்ப மூலம, நீங்கள் ~o யொருடனும பகிரந்து ெகொள்ளலொம.  ~ ~ o திருத்தி எழுதி ெவளியிடலொம. ~ ~ o வணிக 

ரீதியிலுமயன்பபடுத்தலொம. ஆனொல்,  மூல கட்டுைர, ஆசிரியர மெற்றும . .  www kaniyam com பற்றிய விவரங்கைள ோசரத்து தர 

ோவண்டும. இோத உரிைமெகைள யொவருக்டகும தர ோவண்டும. கிரிோயடவ் கொமென்பஸ் என்பற உரிைமெயில் ெவளியிட ோவண்டும. 

 நன்பறி.  

 ஸ்ரீனி

 ஆசிரியர,  கணியம   @ .editor kaniyam com
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தகவல் ெதொழில்நுட்ப சட்ட முரண்கள்
சில கொரப்போரட் முதலொளிகளிடம சிக்டகிக்ட ெகொண்டருக்டகிற ெபருமபொலொன ெதொைலக்டகொட்சி மெற்றும இன்பனபற ெசய்தி 

ஊடகங்களுக்டகு மெத்தியில், நமெது எண்ணங்கைள சக மெனிதரகளுடன்ப ோநரடயொகப் பகிரந்து ெகொள்வதற்கு இன்பைறக்டகு நமெக்டகிருக்டகிற 
ஒோர ஊடகம இைணயம தொன்ப. அசசு ஊடகங்களில் எழுதிட முடயொத ோகொடக்டகணக்டகொன மெக்டகள், தங்களது கருத்துக்டகைள எளிதில் 
எழுதி விடமுடகிறது இைணயத்தில். அசசு ஊடகங்கள் எழுதொமெல் விட்டவற்ைறெயல்லொம பதிவுலகில் பலரும எழுதிவருவைதக்டகொண 
முடகிறது.

1. நமெக்டகு வந்த மின்பனஞ்சல் ஒன்பறு ரசிக்டகுமபடயொக இருக்டகிறெதன்பறொல், நமமுைடய நண்பரகளுக்டகு அனுப்புகிோறொம

2. ஆட்சியொளரகளின்ப நடவடக்டைககள் எரிசசலூட்டனொல், உடோன ஒரு ோபஸ்புக்ட நிைலத்தகவல் ோபொடுகிோறொம.

3. ட்விட்டரில் ஒரு குறிப்பட்ட தைலப்பல் விவொதங்கைள துவக்டகுகிோறொம.

இவற்ைறெயல்லொம எவ்விதக்டகட்டுப்பொடுமின்பறி ெசய்து ெகொண்டருக்டகிற நமைமெ ‘இனி இைவெயல்லொம தணிக்டைகக்டகு 
உட்படும’ என்பறும, நமமுைடய நடவடக்டைககள் அைனத்ைதயும பலரும கண்கொணித்துக்டெகொண்ோட இருப்பொரகெளன்பறும, 
கண்கொணிப்பொளரகளுக்டகு படத்தவற்ைற மெட்டுோமெ நொம ோபச ோவண்டுெமென்பறும ெசொன்பனொல் என்பனவொகும? அதைனத்தொன்ப இந்திய 
அரசு நிகழ்த்தத் துவங்கியிருக்டகிறது.

 கடந்த 2008 ஆம ஆண்டு முதோல கடுைமெயொன சட்டங்கைள இயற்றி தனிமெனித சுதந்திரத்ைதயும கருத்துரிைமெயிைனயும 
ெகொஞ்சம ெகொஞ்சமெொக அழித்து வருகிறது. சரவொதிகொர ஆட்சிகளில் தொன்ப, சுதந்திரமெொக மெக்டகள் தங்களது கருத்துக்டகைள ோபசுவதும 
எழுதுவதும தைட ெசய்யப்படும. ஆனொல் எதிரபொரொதவிதமெொக, இைணயத்ைத தணிக்டைக ெசய்யப் புறப்பட்டருக்டகிற இந்திய அரசு, 
அப்படயொன ஒரு சூழைைலத்தொன்ப உருவொக்டகி வருகிறது.இந்திய அரசியலைமெப்புச சட்டத்தின்ப அைனத்து விதிகைளயும மீறும விதமெொக 
இந்திய அரசு பல சட்டத்திருத்தங்கைள ெகொண்டு வந்திருக்டகிறது.

 தகவல் ெதொழில்நுட்ப சட்டதிருத்தம - பரிவு 69 (ஆண்டு - 2008 )

 இசசட்டப் பரிவின்ப பட, உயர அரசு அதிகொரிகோளொ, கொவல்துைறயினோரொ எவெரொருவரின்ப அனுமெதியுமின்பறி, நமமுைடய 
ெதொைலோபசி அைழைப்புகைள ஒட்டுோகட்கோவொ, நமெக்டகு வருகிற குறுந்தகவல்கைளயும மின்பனஞ்சல்கைளயும படக்டகோவொ, நொம 
பொரைவயிடும இைணயதளங்கைள பட்டயல் எடுக்டகோவொ அனுமெதி வழைங்கப்பட்டருக்டகிறது. அதற்கு எந்த நீதிமென்பறத்திடமிருந்தும, 
நீதிபதிகளிடமிருந்தும அனுமெதி வொங்கத் ோதைவயில்ைல.
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 முரண்:

“முைறயொன சட்ட வழிமுைறகைள பன்பபற்றொமெல், நொட்டன்ப குடமெக்டகளின்ப தனிநபர சுதந்திரத்தில் தைலயிடக்ட கூடொது” என்பகிற 
நமமுைடய அரசியலைமெப்பன்ப “பரிவு 21” ஐ முற்றிலும மீறுவதொக இருக்டகிறது இசசட்டத்திருத்தம.

தகவல் ெதொழில்நுட்ப விதிமுைறகள் - 2011

1.நமமுைடய ோபஸ்புக்ட நிைலத்தகவல்கைள தணிக்டைக ெசய்யவும 2 . நமெது ஸ்ைகப் உைரயொடல்கைள ஒட்டு ோகட்கவும 3. 
ட்விட்டரிலும ப்ளொகிலும நொம எழுதுகிறவற்ைற முழுவதுமெொக கண்கொணிக்டகவும 4 . இைணயத்தில் இருக்டகிற நமமுைடய ோகொப்புகள், 
புைகப்படங்கள் ஆகியவற்ைற பொரைவயிடவும, 5 . நமமுைடய இருப்படத்ைத நமெது அைலோபசியின்ப வொயிலொக கண்கொணிக்டகவும 
இசசட்டம வழிவைக ெசய்கிறது. ெமெொத்தத்தில், இைணயத்தில் நமமுைடய நடவடக்டைககைள ஒட்டு ெமெொத்தமெொக பரதிெயடுத்து 
தனிமெனித சுதந்திரத்ைத, அரசு அதிகொரிகள் ைகயில் ஒப்பைடக்டகிறது இசசட்டம. இைணயத்தில் இருக்டகிற எதைனயும 36 
மெணிோநரத்திற்குள் தணிக்டைக ெசய்து மெக்டகளுக்டகுக்ட கிைடக்டகொமெல் ெசய்துவிடும அதிகொரத்ைத அத்தைகய அதிகொரிகளுக்டகு 
வழைங்குகிறது இசசட்டம.

முரண்:

“ோபசசு மெற்றும கருத்துச சுதந்திரத்திற்கொன உரிைமெ” என்பகிற நமமுைடய அர சியலைமெப்பன்ப “பரிவு 19” ஐ முற்றிலும மீறுவதொக 
இருக்டகிறது இசசட்டத்திருத்தம. அோதொடு மெட்டுமின்பறி, தனிமெனித சுதந்திரத்திற்குள்ளும மூக்டைக நுைழைக்ட கிறது இசசட்டத்திருத்தம.

 சுய கட்டுப்பொட்டுச சட்டம:

இைணயம தணிக்டைக ெசய்யப்படுகிறது என்பபது நொட்டு மெக்டகளுக்டோக ெதரியொமெல் ெசய்திட ோவண்டும என்பபது தொன்ப இந்திய 
அரசின்ப திட்டமெொக இருக்டகிறது. ஒரு இைணயதளத்ைதோயொ அல்லது இைணயத்தில் இருக்டகிற குறிப்பட்ட தகவல்கைளோயொ, அதைன 
உருவொக்ட கியவருக்டகும ெதரிவிக்டகொமெல், அந்த இைணயதளத்திைன பொரக்டக விருமபுகிற இைணயப் பயனொளரகளுக்டகும ெசொல்லொமெல், 
தணிக்டைக ெசய்துவிடத் துடக்டகிறது இந்திய அரசு. அதற்கொக “சுய கட்டுப்பொட்டு சட்டம” ஒன்பறிைன இயற்றத் துடத்துக்ட 
ெகொண்டருக்டகிறது. முதற்கட்டமெொக இந்தியொ ைடமஸ், ோபஸ்புக்ட, கூகுள், யொஹெூ, ைமெக்டோரொசொப்ட் ோபொன்பற நிறுவ னங்கைளோய 
அவரகளது இைணயதளங்களில் அவரகைளோய தணிக்டைக ெசய்யுமெொறு நிரப்பந்தித்து வருகிறது இந்திய அரசு. அந்தந்த இைணயதள 
நிறுவனங்கோள தணிக்டைகைய ெசய்து விட்டொல், அரசிற்கு ோவைலப்பளு குைறயும என்பபதும தகவல் ெதொழில்நுட்பத்துைற அைமெசசர 
கபல் சிபலின்ப கருத்தொக இருக்டகிறது. குடமெக்டகளின்ப ோபசசுரிைமெக்டகும கருத்துரிைமெக்ட கும தைடவிதிக்டக அரசிற்ோக உரிைமெயில்ைல 
என்பகிறோபொது, சில தனிமுத லொளிகளிடத்தில் ஒப்பைடக்டக நிைனக்டகிறொர கபல்சிபல்.
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புறவொசல் வழியொக ெகொண்டு வரப்படும தணிக்டைகசசட்டம (52(1)உ பரிவு ):

அரசிற்கு படக்டகொதவற்ைறெயல்லொம இைணயத்தில் தணிக்டைக ெசய்யும சட்டத்திைன ோநரடயொக நிைறோவற்றொமெல், 
மெைறமுகமெொக கொப்புரிைமெசசட்டம என்பகிற ெபயரில் மெொநிலங்களைவயில் ெகொண்டு வந்திருக்டகிறொர கபல்சிபல். இசசட்டப் பரிவின்பபட, 
ஒரு இைணய தளத்ைதோயொ அல்லது அதன்ப பகுதிையோயொ நீக்டக ோவண்ட யொோரனும இைணய நிறுவனத்திற்கு விண்ணப்பம 
அனுப்பனொல், அதைன எவ்வித விசொரைணயுமின்பறி, இைணய நிறுவனம அவ்விைணயதளத்திைன இைணயத்திலிருந்ோத நீக்டகலொம. 
தவறுதலொக விண்ணப்பம அனுப்பயவருக்டகு எந்த விதமெொன தண்டைனயும இல்ைல. ஆனொல், இைணய தளத்ைத நீக்டகொவிட்டொல், 
இைணய நிறுவனத்திற்கு தண்டைன உண்டு. இது நிசசயமெொக இைணயத்ைத ஒரு குழைப்பமெொன நிைலக்டகுத் தொன்ப ெகொண்டு ெசல்லும. 
யொர ோவண்டுமெொனொலும இைணயத்தில் இருந்து எதைன ோவண்டுமெொனொலும நீக்டகலொம என்பறொகிவிடும. எவெரொருவரும, ஒரு 
இைணயதளத்தில் இருக்டகும எதைனயும ஆதொரோமெ இல்லொமெல், தனக்டகு ெசொந்தமெொனது என்பறு ோகொரிக்டைக ைவத்து அதைன நீக்டக 
ைவத்து விடமுடயும. இசசட்டத்தின்ப மூலம, ஒட்டுெமெொத்த இைணயோமெ உபோயொகமெற்றதொக மெொறி விடும என்பபது தொன்ப அதிரசசியொன 
தகவல். 

சரி இதனொல எனக்டகு என்பன ? நொன்ப ெபரிய எழுத்தொளர இல்ல. யொைர பத்தியும நொன்ப இழிவொ ோபசமெொட்ோடன்பனு நீங்க 
நிைனக்டகலொம. ஆனொ அப்பட இல்ைலங்க உங்களுக்டகும பரசசன இருக்டகு. உதொரணமெொ ஒரு படம பொக்டகுறிங்க நல்லொ இல்ல. உங்க 
நண்பர எஸ்.எம.எஸ்’ல படத்த பத்தி ோகக்டகுறொரு, நல்லொ இல்லன்பனு நீங்க பதில் அனுப்புறீங்க. இத உங்க நண்பர எல்லொருக்டகும 
அனுப்புகிறொர. இந்த கருத்து என்பன கொயபடுத்திருசசுனு அந்த படத்துல சமபந்தப்பட்ட யொரொவது புகொர குடுத்தொங்கன்பனொ, நீங்க 
அவ்ோளொ தொன்ப. இது தொங்க சுருக்டகமெொ ெசொன்பனொ பரசசன.

மென்பனரொட்சி, கொலனிய ஆட்சி, சரவொதிகொர ஆட்சி என்பறு பல்ோவறு விதமெொன ெகொடுங்ோகொல் ஆட்சிகளுக்டகும எதிரொக பல 
நூற்றொண்டுகளொக ோபொரொடப் ெபற்றதுதொன்ப இன்பைறக்டகு இருக்டகிற ோபசசுரிைமெயும, கருத்துரிைமெயும. அதைன மீண்டும பறிக்டக 
முயல்கிற இசசட்டங் கைள எதிரத்து நொம அைனவரும ஒன்பறு பட்டு குரெலழுப்ப ோவண்டய ோநரமிது.

 

 அருண் பரகொஷ், ெசயற்குழு உறுப்பனர, ப்ரீ சொப்ட்ோவர ெபௌண்ோடஷன்ப தமிழ்நொடு

6



கணியம இதழ் -11 நவமபர 2012 http://kaniyam.com

ப.ட.எஃப் கியூப் (Pdfcube) – முப்பரிமெொண ப.ட.எஃப் ( ) PDF ோதொற்றம

ப.ட.எஃப் கியூப் அற்புதமெொன சிறப்பயல்புகள் ெகொண்ட, ஒரு ோவகமெொன 
மெற்றும குைறந்த ோகொப்பு அளவு உள்ள ப.ட.எஃப் கொண்பப்பொன்ப ஆகும.

முப்பரிமெொண சுழைலும கன சதுர ோதொற்றத்ைத உருவொக்டக இது பொப்ளர 

(Poppler) மெற்றும ஓபன்ப ஜ.எல். (OpenGL) ஐ பயன்பபடுத்துகிறது.

இது பொரப்பதரக்டகு அழைகொன ோதொற்றங்களுடன்ப ப.ட.எஃப் கைள கொண 
உதவுகிறது (சிறப்பொக ோலெடக்டஸ், பீமெர மெற்றும 

போரொஸ்ெபர கொட்சியளிப்பு(presentation)).

முப்பரிமெொண சுழைலும கன சதுர உருவகம ெபரிய திைரயில் மிக அழைகொய் 
ோதொற்றம அளிக்டகும. அடக்டகட கன சதுர உருவகம பயன்ப படுத்தினொல் அது 
பொரப்பதற்கு எருைமெயும கழுைதயும ோஜொட ோசரந்தொர ோபொல் இருக்டகும. ஆனொல், 

கொட்சி ஓட்டத்தின்ப அடுத்த பகுதிக்டகு ெசல்லும ோபொது மெட்டும இைத பயன்பபடுத்தினொல், பொரைவயொளரகளுக்டகு அடுத்த கட்டத்திற்கு 
ெசல்கிோறொம என்பபது எளிதொய் புரியும.

படஎஃப் கியூபன்ப முக்டகிய கவனம, அதன்ப அைசவூட்டம (animation), ோவகம மெற்றும நமபகத்தன்பைமெ ஆகியவற்றில் தொன்ப 

உள்ளது.(  DRI வன்பெபொருள் ெகொடுக்டகப்பட்டருக்டகுோமெயொனொல்).

உபுண்டுவில் நிறுவுதல்:

உபுண்டு முைனயத்தில்,  -    sudo apt get install pdfcube என்பற கட்டைளைய இயக்டகவும.

நொன்ப ோஜொபன்ப பரொஞ்சல் ஆன்பறனி. நொன்ப ஒரு  CollabNet ெமென்பெபொருள் நிறுவனத்தில் ோவைல ெசய்கிோறன்ப. எனது 
ெசொந்த ஊர நொகரோகொவில். கடந்த 2011 -ம ஆண்டு கல்லூரி படப்ைப முடத்ோதன்ப. கணியம மூலமெொக உங்கைள சந்தித்ததில் 
மெகிழ்சசி. இந்த வொய்ப்ைப ெகொடுத்த கணியம ஆசிரியருக்டகு நன்பறி ெதரிவித்து ெகொள்கிோறன்ப.

வைல பதிவு : :// . . /http jophinepranjal blogspot in
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   Pidgin Internet Messenger மூலம முகநூல் அரட்ைட(  )Facebook Chatting

முகநூல்:

முகநூல் என்பபது இன்பறு அைனவரின்ப விருப்பத்திற்குரிய ஒன்பறொகிவிட்டது.  இைணயத்ைதப் பயன்பபடுத்துபவரகள் 

அைனவருோமெ இன்பறு முகநூலில் கணக்டகு துவங்கி தங்களுக்டகுப் படத்த நண்பரகைள முகநூலில்  இைணத்து கருத்துக்டகைள பகிரந்து

 ெகொள்கின்பறனர.  முகநூைலப் பயன்பபடுத்துவதில் இந்தியொ மூன்பறொவது இடத்தில் இருப்பது நம அைனவருக்டகும மெகிழ்சசியளிக்டகக்ட 

கூடய ஒரு விஷயம தொன்ப.  அோத ோநரம நம நொட்டன்ப  இைணய மெக்டகள் முகநூைல எப்பட? எந்த வழியில் பயன்பபடுத்துகின்பறனர? 

என்பபைதயும மிகவும அக்டகைறயுடன்ப கவனிக்டக ோவண்டும.

எந்த ஒரு அறிவியல் ெதொழில்நுட்பத்ைதயும, கண்டுபடப்புகைளயும தன்ப சமுதொயத்தின்ப நலனுக்டகொகவும, நல்ல 

விஷயங்களுக்டகொகவும பயன்பபடுத்திக்ட ெகொண்ட மெக்டகள் இன்பறு உலக அரங்கில் உயரந்து நிற்கின்பறனர.

300  ஆண்டுகள் மெட்டுோமெ வரலொறு ெகொண்ட அெமெரிக்டகொ, இன்பறு உலக வல்லொதிக்டக வல்லரசொகி இருக்டகிறது.  கொரணம 

அறிவியைல கண்டுபடப்புகைள நொட்டன்ப வளரசசிக்டகு பயன்பபடுத்தியது.  ஆனொல் 3000 ஆண்டுகள் வரலொறு ெகொண்ட இந்தியொவின்ப 

நிைலைமெ? ோயொசித்துப் பொரக்டக ோவண்டயிருக்டகிறது.  ஜப்பொன்ப தினம தினம புதிது புதிதொக அறிவியல் கண்டுபடப்புைள 

கண்டுபடத்துக்ட ெகொண்டருக்டகின்பறனர.  நல்ல விஷயங்களுக்டகொக கண்டுபடப்புகைள பயன்பபடுத்திக்ட ெகொண்டருக்டகின்பறனர.

அதுோபொல முகநூைலப் பயன்பபடுத்திதொன்ப எகிப்து மெற்றும லிபயொ ோபொன்பற நொடுகளில் புரட்சியொளரகள் தங்களுக்டகுள்ோள 

ெசய்திகைளப் பரிமெொறிக்டெகொண்டனர.  புரட்சி ெபரிய அளவில் முன்போனறிச ெசல்ல முகநூல் தொன்ப 90 சதவீதம உதவியது.  

அதனொோலோய அரசு முகநூல் பயன்பபடுத்த தைட விதித்த கைதெயல்லொம நடந்தது.  சீனொ 2010 ஆண்டு வொக்டகிோலோய இதற்கு தைட 

விதித்தது.   கொரணம முகநூல் பயன்பபடுத்துபவரின்ப எண்ணிக்டைகயும, அதன்ப சுதந்திரத் தன்பைமெயும.

நொம அைனவரும முகநூைல சமுதொய வளசசிக்டகும, அறிவியல் வளரசசிக்டகும, பயனுள்ள ெசய்திகைளப் பரிமெொறிக்ட 
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ெகொள்வதற்கும பயன்பபடுத்துோவொம.  அறிவுக்டகு ஒவ்வொத கருத்துக்டகைளத் தவிரத்து ஆோரொக்டகியமெொன விவொதத்ைத அைனவரும 

முகநூலில்  ோமெற்ெகொள்ோவொம.

முகநூல் அரட்ைட:

முகநூலில் தன்பனுடன்ப இைணந்திருக்டகும நண்பரகளுடன்ப நொம அரட்ைட அடக்டகலொம,  ஜெமெயில் அரட்ைடப் ோபொல.  , Gtalk

  Yahoo Messenger ோபொன்பறு அரட்ைட அடப்பதற்ெகன்பறு முகநூல் நிறுவனம தனியொக ெமென்பெபொருள்கைளெயல்லொம உருவொக்டகி 

இன்பனும ெவளியிட வில்ைல என நொன்ப நிைனக்டகிோறன்ப.  லினக்டைஸைப் ெபொறுத்த வைரயில் அரட்ைட அடப்பெதற்ெகன்பறு ோபர 

வொங்கிய ஒரு பயன்பபொட்டு ெமென்பெபொருள்   .Pidgin Internet Messenger

   Pidgin Internet Messenger மூலம , , , , Gmail Yahoo Facebook Rediff இன்பனும பல..., ஆகியவற்றில் கணக்டகு ைவத்திருக்டகும 

நண்பரகளுடனும உைரயொடலொம.   அதுோபொல முகநூல் அரட்ைடக்டகொன பயன்பபொட்டைன எப்பட  -Pidgin ல் ெகொண்டு வருவது 

என்பபைதத் தொன்ப இப்ெபொழுது இந்தக்ட கட்டுைரயில் பொரக்டகப் ோபொகிோறொம.

ெபொதுவொக விண்ோடொஸ் இயங்குதளத்திற்கு அைனத்து பயன்பபொடுகளும ெமெனக்டெகட்டு உருவொக்டகி உடனுக்டகுடன்ப 

ெவளியிடப்பட்டு விடும. அது எந்த தயொரிப்பொனொலும சரி, அடுத்து ஆப்பள் இயங்குதளத்துக்டகு.  லினக்டஸின்ப நிைலைமெோய ோவறு 

எந்த நிறுவனமும தனியொக ெமெனக்டெகட்ெடல்லொம உருவொக்டகித் தர மெொட்டொரகள், நொோமெ தொன்ப உருவொக்டகிக்ட ெகொள்ள ோவண்டும.

கொரணம, லினக்டஸ் சமுதொயத்தொல் உருவொக்டகப்பட்டது, சமுதொயத்திற்கொனது.  ஆைகயொல் சமுதொயம தொன்ப எைதயும உருவொக்டகிக்ட 

ெகொள்ள ோவண்டும.  இந்த நிைலயில் கூகுள் ோபொன்பற ெபரும நிறுவனங்கள்  லினக்டஸ் மெற்றும ஓப்பன்ப ோசொரஸ், கட்டற்ற 

ெமென்பெபொருள்களுக்டகொக ஆதரவு அளிப்பது, நிதியுதவி ெசய்வது ோபொன்பற ெசயல்கள்  மெகிழ்சசியளிக்டக கூடய ஒன்பறு.

ெசய்முைற:

முதலில் முகநூல் கணக்டகில் உள்நுைழைந்து   Account Settings ெசன்பறு பயனொளர ெபயரிைன அைமெத்துக்டெகொள்ளுங்கள்.   

ஏற்கனோவ அைமெத்திருந்தொல் பரசசைனயில்ைல அைதோய பயன்பபடுத்திக்ட ெகொள்ளலொம.
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படம - 1

அடுத்து    -Pidgin Internet Messenger ைன திறந்துக்டெகொள்ளுங்கள்.   Pidgin நிறுவவில்ைலெயன்பறொல்   Ubuntu Sotware

 -Center க்டகுச ெசன்பறு நிறுவிக்டெகொள்ளுங்கள்.

அடுத்து  - Pidgin னினுைடய   -Menu bar ல் உள்ள  =>   Accounts Manage Accounts ஐ ெசொடுக்டகி( )   Click Manage Accounts

சொளரத்ைத திறங்கள்.

  Add Button ஐ அழுத்துங்கள்.  அடுத்த சொளரம 

கிைடக்டகும.  அதில் கீழோழை ெகொடுக்டகப்பட்டுள்ள தகவைல 

உள்ளிடுங்கள்.
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Protocol : XMPP

Username : உங்கள் முகநூல் கணக்டகில் உள்ளைதக்ட ெகொடுக்டகவும(உதொரணம :// . . /http www facebook com opensource 

என்பறு இருந்தொல்  opensource என்பறு மெட்டும ெகொடுக்டகவும.). பொரக்டக படம -1

Domain : . .chat facebook com

Resource : இதில் ஒன்பறும உள்ளிடத் ோதைவயில்ைல

 Password : உங்கள் முகநூல் கணக்டகின்ப கடவுசெசொல் ெகொடுக்டகவும.

இந்த தகவல்கள் அைனத்ைதயும சரியொக உள்ளிட்டு முடத்த பன்பபு  -Add Button ஐ அழுத்தவும. 

அதன்ப பறகு மெறுபடயும  - Menubar க்டகுச ெசன்பறு  =>   Accounts Enable Accounts ெசன்பறு நீங்கள் 

புதிதொக உருவொக்டகிய கணக்டகிைன ெசொடுக்டகி( ) Click முகநூலில் அரட்ைட அடத்து 

மெகிழுங்கள். பயன்பபடுத்த மிகவும அருைமெயொவும, ஆரவமெொகவும, அற்புதமெொகவும உள்ளது.

 

இரொ.கதிரோவல் - . @ .  linuxkathirvel info gmail com

:// . .  http gnutamil blogspot in
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'    '  -Internal System Error Popup ஐ உபுண்டுவில் விடுவிப்பது எப்பட?

 Apport என்பபது ஒரு பைழைத்திருத்தம ெசய்யும கருவி.  இது தொனொகோவ சிைதவு அறிக்டைககைள (  ) Crash Reports உற்பத்தி 

ெசய்கிறது.   -Apport ஆனது உபுண்டு 12.04 ெவளியீட்டல் முன்பனிருப்பொகோவ ெசயல்படுத்தப்பட்டருப்பதொக ெதரிகிறது. 

உபுண்டு 12.04 பதிப்பைன பயன்பபடுத்திக்ட ெகொண்டருப்பவரகள் ஒரு   முைறயொவது " ,  12.04    Sorry Ubuntu has experienced an

 internal error" இந்த ெசய்தியிைன ெபற்றிருப்பீரகள்.

  -Apport Tool ல் அறிக்டைககைள சமெரப்பக்டக முடயொது.  இது உண்ைமெயொன பைழைகைள சரி ெசய்யொது.  இந்த எரிசசலூட்டும பொப் 

அப்கைள நொம  Disable ெசய்ய முடயும.  

  -Apport Tool ஐ  Disable ெசய்வதற்கு:

  / / /gksu gedit etc default apport

இந்த கட்டைளயிைன முைனயத்தில் ெகொடுத்து  ெசயல்படுத்தினொல்   gedit உைரதிருத்தியில்  apport ோகொப்பு திறக்டகப்படும. அதில் 

 -enabled ன்ப மெதிப்பைன '1' லிருந்து '0' என மெொற்றம ெசய்து ோகொப்பைன ோசமித்து விட்டு  மூட விடவும.
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இந்த படகைள நொம ெசய்து முடத்து விட்டொல்   -apport ன்ப ெதொல்ைல நமெக்டகு இனிோமெல் இருக்டகொது.

தற்கொலிகமெொக இயக்டக:

    _ =1sudo service apport start force start

கட்டைளயிைன முைனயத்தில் ெகொடுக்டகவும.

  -Apport Tool ைன -  Re Enable ெசய்ய:

   Apport Tool ோதைவப்பட்டொல்   / / /  gksu gedit etc default apport

கட்டைளயிைன முைனயத்தில்  ெகொடுத்து  =1 enabled என மெொற்றம ெசய்து ோகொப்பைன  ோசமிக்டகவும.  ோசமித்த பறகு   Apport Tool முன்பபு 

ோபொல ோவைலெசய்யும.

:// . 8. /2012/06/ - - - - - - - .http www webupd org how to get rid of internal system error html

இரொ.கதிரோவல் 

:// . .http gnutamil blogspot in
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 : BKchem ோவதியியல் மூலக்டகூறு வைரபடங்கைள எளிதொக்டகும ஒரு கட்டற்ற ெமென்பெபொருள்

ோவதியியல், இயற்பயல், ெபொருளறிவியல் (  ), Material Science மீநுண்ணறிவியல் ( ), Nanoscience ோவதி தகவல் நுட்பம 

( ), Cheminformatics உயிரி தகவல் நுட்பம ( ) Bioinformatics இதுோபொன்பற ோவதியியல் சமபந்தப்பட்ட துைறகளில் ஆரொய்சசிகைள 

ோமெற்ெகொள்ளும ோபரொசிரியரகளும, மெொணவரகளும ெபருமபொலும தங்களுைடய ஆரொய்சசிக்ட கட்டுைரகள், திட்ட விளக்டகங்கள் 

ோபொன்பறவற்றிற்கு ோதைவப்படும ோவதியியல் மூலக்டகூறு வைரபடங்கைள   (Perkin Elmer பல ஆரொய்சசிக்ட கருவிகைள தயொரித்து 

வழைங்கும ெபரிய நிறுவனம) -ன்ப தயொரிப்பொன  ChemDraw என்பற வரத்தக ெமென்பெபொருைளக்ட  (  ) Cracked version ெகொண்ோட 

உருவொக்டகி வருகின்பறனர. 

லினக்டஸ் இயங்குதளத்திலும ோவதியியல் ெதொடரபொன பணிகளுக்டகு பல கட்டற்ற ெமென்பெபொருள்கள் (  ) Chemistry Packages

கிைடக்டகின்பறன. , , , , ,  BKchem gchempaint easychem bist chemtool xdrawchem என பல வைகயொன ெமென்பெபொருள்கள் 

இருந்தொலும,  python மூலம எழுதப்பட்ட  BKchem மெட்டுோமெ மூலக்டகூறு வைரபடங்கைள சிறப்பொக உருவொக்டக உதவும ஒரு 

முழுைமெயொன மெற்றும சுலபமெொன தீரவொகும.  BKchem ெமென்பெபொருளொனது   Beda Kosata என்பபவரொல் எழுதப்பட்டு, 10 

வருடத்திற்கும ோமெலொக ோமெமபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதைன

-    apt get install bkchem அல்லது

-   - - -2apt get install debichem view edit d

என்பற கட்டைளைய முைனயத்தில் அடப்பதன்ப மூலம நிறுவலொம. 
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 -BKchem ன்ப சிறப்புகள் :

 அளவற்ற  undo மெற்றும redo

 , , ,  SVG EPS PDF PNG ோகொப்பு ஆதரவு

  (    - CML Chemical Markup Language

பல ோவதியியல் ெமென்பெபொருள்களில் 

பரவலொக பயன்பபடுத்தப்படும ஒரு ோகொப்பு 

அைமெப்பு)      ோகொப்பைன ஏற்றுமெதி மெற்றும 

இறக்டகுமெதி ெசய்யும வசதி.

 வைரபடத்ைத 3  -D க்டகு சுழைற்றுதல்

 ெபொதுவொக பயன்பபடுத்தப்படும 

வைரபடங்களுக்டகு வொரப்புருக்டகள் 

( ) (templates ெபன்பசின்ப வைளயம, ோமெலும 

பல)

  –  libreoffice Draw விற்கு ஏற்றுமெதி ெசய்யும வசதி

வரத்தக ெமென்பெபொருளொன  -ChemDraw விற்கு நிகரொன ோமெலும பல வசதிகள்  -BKchem ல் உள்ளன.  –ChemDraw ைவ 

பயன்பபடுத்தும உங்கள் நண்பரகளுக்டகும  BKchem கட்டற்ற ெமென்பெபொருைள பரிந்துைர ெசய்யலொம.

இைணயதளம :

:// . .http bkchem zirael org

கொைரக்டகுடயில் இருந்து ெலனின்ப.  : guruleninn@gmail.com 
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ெஹெச.ட.எம . எல் 5  ஒரு பட விளக்டகம -2
சுகந்தி ெவங்கோடஷ்

ெஹெ.ட.எம.எல் 5 வருவதற்கு முன்ப இந்த விஷயங்கைள கொட்டுவதில் ஒவ்ோவொர உலொவியும  ஒவ்ெவொரு விதமெொகச 

ெசயல்பட்டன. அது மெட்டுமெல்ல  பயனொளிகள்  எந்த உலொவிகள் பயன்ப படுத்துகிறொரகள் என்பறு இைணயப் பக்டகம தயொரிப்பவரகளுக்டகுத் 

ெதரிய வொய்ப்பல்ைல. ஒரு சில விஷயங்கைள பயனொளிகள் பொரக்டக, சில ெசருகிகள் [ ] plugins ோதைவப்பட்டன. அவற்ைற பயனொளிகள் 

தரமிறக்டகொவிட்டொல் இைணயப் பக்டகங்கள் சரியொக ோவைல ெசய்ய வொய்ப்பு இல்ைல. இைணய தளங்களின்ப வழியொக பலர தங்கள் 

கருத்துக்டகைள ெவளியிடுகின்பறனர. அவரகளின்ப கருத்துக்டகள்  அசசுப் பரதிகளுக்டகு இைணயொக இருக்டக  மெனம ெகொண்டனர. 

எல்லொவற்ைறயும விட முக்டகியமெொனது இன்பைறய கணினிகளின்ப வளரசசி. ோமெைசக்ட கணினிகள், ைகக்ட கணிணிகள், ைக ோபசிகள் எனப் பல 

விதங்களில் மெக்டகள் கணிணிையப் பயன்பபடுத்துகின்பறனர.  விண்ோடொஸ் ,ஆப்பள் ோபொன்பற கணினி இயங்கு தளங்கைளத் தவிர திறவூற்று 

இயங்கு தளங்களும இன்பறு பயன்பபொட்டல் வளரந்து வருகின்பறன. இன்பறு இைணய உலொவிகளின்ப பட்டயலும நீண்டு உள்ளது . அதனொல் ஒோர 

இைணயப்பக்டகம அைனத்துக்ட கணினிகளிலும, பயன்ப பட ோவண்டும; எல்லொ உலொவிகளிலும ஒோர மெொதிரியொக இருக்டக ோவண்டும என்பற இரு 

ோநொக்டகங்களுடன்ப ெஹெச.ட.எம . எல் 5  அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

  

இைணயப்பக்டகம அடப்பைடயில் ஓர உைர ஆவணோமெ. உங்களொல் உைர ஆவணத்ைத உருவொக்டக முடயுமெொனொல் உங்களொல் 

ஓர இைணயப்பக்டகத்ைத உருவொக்டக முடயும  ெவறும உைரயொகச ோசமிக்டகப் பட்ட ஆவணத்தின்ப படத்தில் எழுத்துக்டகள் கரும நிறத்தில் 

உள்ளன. 
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இைணயப் பக்டகமெொகச ோசமிக்டகப் பட்டதில் எழுத்துக்டகள்  இைழைகளொக நிறம ெகொண்டு இருப்பைத கவனிக்டக 
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  உைரப்பொன்ப [  ] text editor ஆவணத்ைத  இைணயப் பக்டகமெொக ோசமித்தொல்  அது ஒர இைணயப் பக்டகமெொக மெொறிவிடுகிறது. இைத 

உலொவிகளொல் திறக்டக முடயும. நீங்கோள ெசய்து பொருங்கள்.

  இத்துடன்ப  ெவறும உைரப்பொன்ப ஆவணத்தின்ப படத்ைதயும அைதோய இைணயப் பக்டகமெொக ோசமித்தும கொட்டயுள்ோளன்ப. நொன்ப  

உைரப்பொனில் எழுதிய கைத ஒன்பறு, வினொட ோநரத்தில் இைணயப் பக்டகமெொக மெொறி விட்டது. 

19
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  ஒர உைரப்பொன்ப ஆவணத்திற்கும இைணயப் பக்டகத்திற்கும உள்ள ோவறுபொடு இைணயப் பக்டத்தில் இருக்டகும இைழைகள் தொன்ப. 

இைணயப் பக்டகங்கைளத் திறக்டக இைணய உலொவிகைள நொம பயன்ப படுத்துகிோறொம.உலொவிகளொல் திறக்டகப்படும பக்டகங்கள்  ஒழுங்கு 

முைறயொக கட்டைமெக்டகப் பட நொம கற்றுக்ட ெகொள்ளப் ோபொகும இைழைகள் உதவுகின்பறன. 

< ></ > html html என்பற இைழைகள் ஒர இைணயப்பக்டகத்தின்ப  ெதொடக்டகத்ைதயும முடைவயும குறிக்டகின்பறன. கீழோழை உள்ள படங்கள் 

கணியம இைணயப்பக்டகத்தின்ப ெதொடக்டகத்ைதயும முடைவயும கொட்டுகின்பறன.   அதொவது புத்தகத்தின்ப அட்ைடகளொக < ></ > html html

இைழைகள் இைணயப் பக்டகத்திற்கு ெசயல்படுகின்பறன. 
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ோமெோல வரும படத்தில் கணியம இைணயப் பக்டகத்தின்ப ஆதொரத்ைத படம படத்துக்ட கொட்டயுள்ோளன்ப < > html என்பற ெதொடக்டக 
இைழைக்டகும </ >html என்பற  இறுதி இைழைக்டகும இைடயில் உள்ள உள்ளடக்டகத்ைதப் பொருங்கள். 

 

அடுத்து வருவது < ></ > head head இைழை.  இைதப் பற்றி தொன்ப கடந்த இதழில் பொரத்ோதொம. 

இந்த இதழில் < > </ > body body என்பற இைழைையப் பற்றியும அதற்குள் வரும மெற்ற இைழைகள் பற்றியும பொரப்ோபொம. 
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 இந்த இைழைக்டகுள் இடும எந்த ஒரு விஷயமும ஒரு பயனொளியொல் பொரக்டக முடயும.  வொசகங்கள் ( ), text இைணயசசுட்டகள் 

( ), hyperlinks படங்கள் ( ), images அட்டவைணகள் ( ), tables பட்டயல் ( ),lists கொெணொளிகள் ( ) videos ஆகியைவ  < > </ > body body

இைழைக்டகுள் அடங்கும. 

 < ></ > < > </ > < ></ > html html body body head head என்பற மூன்பறு இைழைகளிலும எந்த மெொற்றமும இல்ைல. அைனத்து 

ெஹெ.ட.எம.எல் ஆவணங்களிலும இவற்றின்ப ோவைல ஒன்போற.  < ></ >html html என்பற இைழை இைணயப் பக்டகத்தின்ப ஆரமபத்ைதயும 

முடைவயும குறிக்டகிறது. < > </ > body body என்பற இைழை இைணயப் பக்டகத்தின்ப உட்ெபொருள்கைளத் தொங்கி நிற்கிறது. < ></ > head head

என்பற இைழை இைணய உலொவிகளுக்டகுத் ோதைவயொனக்ட கட்டைளகைளத் தொங்கி நிற்கிறது. 

 அடுத்த இதழில் < > </ > body body இைழைக்டகுள் வரும உட்ெபொருள்கைள விவரமெொகப் பொரக்டகலொம 

- ெதொடரும  
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லின்பக்ட ெசக்டகர (  ) – Link Checker பழுதைடந்த இைணப்புக்டகொன ோதடல்

லின்பக்ட ெசக்டகர, வைலப்பக்டகத்ைத சரிபொரப்பதற்கொன ஜ.ப.எல்.( ) GPL உரிமெம ெகொண்ட ஒரு கட்டற்ற ெமென்பெபொருள் ஆகும.

சிறப்புகள்:

 சுழைல்நிைல( ) Recursive மெற்றும பல்புரி( ) multithreaded ஆய்வு

 வண்ணமெயமெொன அல்லது சொதொரணமெொன எழுத்துகளில் , , , -HTML SQL CVS XML களில் வைலப்பக்டக உலொவுதலின்ப ெவளியீடு(   site crawling
)output

 /1.1, , , :, :, :,  HTTP HTTPS FTP mailto news nntp Telnet ஆகிய வடவங்களில் வைலப்பக்டக வைரபடம(  )sitemap graph

   local file இைணப்பற்கொன ஆதரவு

 இைணய தள முகவரிகைள வடகட்டுவதற்கொன ஒழுங்கு ெவளிப்பொட்டுடன்ப (  ) regular expression கூடய இைணப்பு சரிபொரத்தல்(  link
)checking

 பதிலி( ) proxy ஆதரவு

 ,  HTTP FTP மெற்றும -Telnet க்டகொன பயனர ெபயர மெற்றும கடவுசெசொல்லுடன்ப கூடய சொன்பறளிப்பு( )authorization

 .  robots txt தவிரப்பு ெநறிமுைற(  ) exclusion protocol ஆதரவு

 நிைனவி( ) cookie ஆதரவு

 5 HTML ஆதரவு

  HTML மெற்றும -CSS க்டகொன வழிமுைற ெதொடரைமெப்பு சரிபொரத்தல்(  )syntax check

 நசசுநிரல்( ) antivirus ஆய்வு

 ோமெலும பல் இைடமுகப்புகள்: கட்டைள வரி(  ), command line வைரபட பயனர இைடமுகப்பு( ) GUI மெற்றும இைணய இைடமுகப்பு(  web
)interface
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லின்பக்ட ெசக்டைக உபுண்டுவில் நிறுவுதல்:

- . -Linkchecker gui deb ஐ முதலில் இங்கிருந்து  http://ftp.debian.org/debian/pool/main/l/linkchecker/ பதிவிறக்டக ோவண்டும. பன்பனர இைத 
இரட்ைட ெசொடுக்டகில் நிறுவலொம.

திைரப்படப்பு:

                                                                  

ோஜொபன்ப பரொஞ்சல் ஆன்பறனி
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ைபதொன்ப - 4.கன்பட்ோரொல் ஃபோளொ (  Control Flow)

முன்பபு கண்ட  while மெட்டுமின்பறி, ைபதொனில், பற ெமெொழிகளில் இருப்பது ோபொலோவ. பல   Control Flow கருவிகள் உள்ளன. 

அைவ சற்ோற மெொறுபட்டு, புதிய தன்பைமெகளுடன்ப உள்ளன.

          4.1  :If statement  

. If இது மிகவும பரபலமெொன ஒரு   .Control Flow statement

>>> x = int(raw_input("Please enter an integer: "))
Please enter an integer: 42
>>> if x < 0:
...      x = 0
...      print 'Negative changed to zero'
... elif x == 0:
...      print 'Zero'
... elif x == 1:
...      print 'Single'
... else:
...      print 'More'
...
More

 elif பகுதிகள் எத்தைன ோவண்டுமெொனொலும இருக்டகலொம. அல்லது இல்லொமெோல கூட ோபொகலொம.  else கூட நமெது விருப்ப ோதரவு 
தொன்ப.  elif என்பபது   else if என்பபதன்ப சுருக்டக வடவம.

பற ெமெொழிகளில் உள்ளது ோபொல   switch case ைபதொனில் இல்ைல. அதற்கு பதிலொக … …  if elif elif எனும ெதொடோர பயன்பபடுத்தப்படுகிறது.
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4.2  :For Statements

 C ெமெொழியில் உள்ள  -for loop ஐ விட ைபதொன்ப ெமெொழியின்ப   for loop சற்ோற வித்தியொசமெொனது. -C ல்  iteration மெற்றும  halt

 condition ஐ நொோமெ தரோவண்டும. ைபதொனில்  loop ஆனது தரப்பட்ட  sequence ல் உள்ள எல்லொ  item களுக்டகும இயங்குகிறது. அது  list

ஆகோவொ  string கூட இருக்டகலொம.

>>> # Measure some strings:
... words = ['cat', 'window', 'defenestrate']
>>> for w in words:
...     print w, len(w)
...
cat 3
window 6
defenestrate 12

இவ்வொறு  தரப்படும -sequence ன்ப மெதிப்புகைள மெொற்றக்ட கூடொது ( -list ல் மெட்டுோமெ இது சொத்தியம). அப்பட மெொற்ற 

ோவண்டுெமெனில்,  list ஐ ஒரு  copy எடுத்துக்ட ெகொண்டு பன்ப மெொற்ற ோவண்டும.

>>> for w in words[:]:  # Loop over a slice copy of the entire list.
...     if len(w) > 6:
...         words.insert(0, w)
...
>>> words
['defenestrate', 'cat', 'window', 'defenestrate']
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4.3 () range என்பற :function

ெதொடரசசியொன சில எண்களுக்டகு இைடோய  loop ெசய்ய ோவண்டுமெொனொல், () range என்பற  function உதவுகிறது. இது 

ெதொடரசசியொன எண்கள் ெகொண்ட ஒரு -list ஐத் தருகிறது.

>>> range(10)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

தரப்பட்ட எண் எப்ோபொதும விைடயொக இருக்டகும -list ல் இடம ெபறொது. (10) range ஆனது 0 முதல் 9 வைரயொன எண்கைளத் 

தருகிறது. இந்த ()-range ல், ெதொடங்கும எண், முடயும எண், அதிகரிக்டகும மெதிப்பு (  ) incremental value ஆகியவற்ைற கூட தரலொம.

>>> range(5, 10)
[5, 6, 7, 8, 9]
>>> range(0, 10, 3)
[0, 3, 6, 9]
>>> range(-10, -100, -30)
[-10, -40, -70]

ஒரு -sequence ன்ப  index எண்கைள  iterate ெசய்ய ோவண்டுெமெனில் () range மெற்றும () len என்பற -function கைள 

இைணத்துப் பயன்பபடுத்த ோவண்டும.

>>> a = ['Mary', 'had', 'a', 'little', 'lamb']
>>> for i in range(len(a)):
...     print i, a[i]
...
0 Mary
1 had
2 a
3 little
4 lamb
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4.4 ,  break continue மெற்றும :else

 C ெமெொழிையப் ோபொலோவ  break ஆனது தனக்டகு ோமெோல உள்ள  for அல்லது   while loop ஐ விட்டு ெவளிோய வரச ெசய்கிறது.

 continue ஆனது, அடுத்த -loop க்டகு தொவச ெசய்கிறது.

 -loop statement களில் -else ஐக்ட கூட பயன்பபடுத்தலொம.  -For loop ல்  sequence முடந்த பன்பபும.  -while loop ல் தரப்பட்ட 

 condition ஆனது  false ஆகும ோபொதும,  else அைழைக்டகப் படுகிறது. ஆனொல்  break பயன்பபடுத்தினொல் மெட்டும  else பயன்பபடொது.

இதைன பகொ எண்கைள (  ) prime number ோதடும ஒரு  program மூலம விளக்டகலொம.

>>> for n in range(2, 10):
...     for x in range(2, n):
...         if n % x == 0:
...             print n, 'equals', x, '*', n/x
...             break
...     else:
...         # loop fell through without finding a factor
...         print n, 'is a prime number'
...
2 is a prime number
3 is a prime number
4 equals 2 * 2
5 is a prime number
6 equals 2 * 3
7 is a prime number
8 equals 2 * 4
9 equals 3 * 3
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' '-continue க்டகொன உதொரணம

>>> for num in range(2, 10):
...     if num % 2 == 0:
...         print("Found an even number", num)
...         continue
...     print("Found a number", num)
Found an even number 2
Found a number 3
Found an even number 4
Found a number 5
Found an even number 6
Found a number 7
Found an even number 8
Found a number 9

4.5  :pass statement

-pass ஆனது எதுவுோமெ ெசய்வதில்ைல, நிஜமெொகத்தொன்ப. இைத ஒரு  syntax ோதைவக்டகொக மெட்டும பயன்பபடுத்தலொம.  Runtime மெற்றும 
 syntax பைழைகைளத் தவிரக்டக இைதப் பயன்பபடுத்தலொம.

உதொரணத்திற்கு:-

>>> while True:
...     pass  # Busy-wait for keyboard interrupt (Ctrl+C)
…
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ெபொதுவொக இது  -minimal classes ஐ உருவொக்டகப் பயன்பபடுகிறது:

>>> class MyEmptyClass:
...     pass
...

இன்பெனொரு விதமெொக -pass ஐ,  function அல்லது  -conditional body க்டகு -placeholder ஆக புதிதொக நிரல் எழுதும ோபொது 

பயன்பபடுத்தி, கருவிலிருந்து நம கவனம சிதறொமெல் பொரத்துக்ட ெகொள்ளலொம. ' ' pass அைமெதியொக தவிரக்டகப்படுகிறது.

>>> def initlog(*args):
...     pass   # Remember to implement this!
...

4.6  – function அறிமுகம:

முதலில் ஒரு  –function ஐ எழுதிவிட்டு அைதப் பற்றி விரிவொக கொண்ோபொம. தரப்பட்ட எண்களுக்டகுள் இருக்டகும  Fibonacci

-series ஐ ெகொடுக்டகும ஒரு  function இோதொ.

>>> def fib(n):    # write Fibonacci series up to n
...     """Print a Fibonacci series up to n."""
...     a, b = 0, 1
...     while a < n:
...         print a,
...         a, b = b, a+b
...
>>> # Now call the function we just defined:
... fib(2000)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597

இதில் உள்ள  def என்பற -keyword ஆனது ஒரு -function ஐ  define ெசய்கிறது.  def க்டகு பறகு அந்த  function ெபயரும 

-argument களும தரப்பட ோவண்டும. ஒரு   : semi colan மூலம முதல் வரிைய முடக்டக ோவண்டும. அடுத்த வரியிலிருந்து  body

ெதொடங்குகிறது. இது கண்டப்பொக  indent ெசய்திருக்டகப்பட ோவண்டும. ஒரு -function ன்ப முதல் வரி ெவறும  string ஆக கூட 
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இருக்டகலொம. “““ எனத் ெதொடங்கும இந்த வரி   documentation string அதொவது   doc string எனப்படும. அந்த -function ஐ பற்றிய 

விளக்டகத்ைத  இந்த வரியில் ெசொல்லலொம.

இவ்வொறு -function கைள விளக்டகும  -doc string கைள தொனொகக்ட கண்டுபடத்து. படப்பதற்கு. எளிய வைகயிலும,  source

-code ஐ  browse ெசய்யும வைகயிலும  -online documentation ஐ தயொர ெசய்யும பல ெமென்பெபொருட்கள் கிைடக்டகின்பறன. 

இைவ புதிதொக ெமென்பெபொருைள  கற்பவரகளுக்டகு மிகவும உதவியொக இருக்டகும. எனோவ எல்லொ  function களுக்டகும அவற்றின்ப 

ெசயைல விவரிக்டகும  -doc string ஐத் தருவது நல்லது.

ஒரு -function க்டகுள் பயன்பபடுத்தப்படும -variable கள்  -local variable கள் எனப்படுகின்பறன. அைவ   -local symbol table ல் 

ோசமிக்டகப் படுகின்பறன. ைபதொன்ப ெமெொழி ஒரு ெபயைர ோதடும ோபொது முதலில்   -local symbol table லிலும, பறகு   global symbol

-table லிலும கைடசியொக   -build in table லிலும ோதடுகிறது. எனோவ ஒரு   global variable ஐ ஒரு function க்டகுள் ோநரடயொக 

பயன்பபடுத்தக்ட கூடொது. (  global என்பற அைடெமெொழிைய பயன்பபடுத்தி ஒரு  -global variable ஐ அப்படோய பயன்பபடுத்தலொம)

ஒரு -function ஐ  define ெசய்யும ோபொது. அதன்ப ெபயர ைபதொனின்ப  symbol table ல் ோசரக்டகப் படுகிறது. அதன்ப மெதிப்பு ‘  user

 ’ defined function ஆக இருக்டகும. இைத மெற்ெறொரு ெபயருக்டகு  assign ெசய்யலொம. அந்த ெபயர கூட அோத  function ோபொல 

ெசயல்படும.

>>> fib
<function fib at 10042ed0>
>>> f = fib
>>> f(100)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89

 fib என்பற  function எந்த -value ஐயும  return ெசய்வதில்ைல. ஆனொல்  NONE என்பபைத  return ெசய்வதொல் அது 
மெைறக்டகப்படுகிறது. ோவண்டுமெொனொல் அைதயும பொரக்டகலொம.

>>> fib(0)
>>> print fib(0)
None
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விைடைய  print ெசய்வதற்கு பதிலொக அவற்ைற  return கூட ெசய்யலொம.  fibonacci எண்கைள  print ெசய்யொமெல்  return

ெசய்யும  function இோதொ.

>>> def fib2(n): # return Fibonacci series up to n
...     """Return a list containing the Fibonacci series up to n."""
...     result = []
...     a, b = 0, 1
...     while a < n:
...         result.append(a)    # see below
...         a, b = b, a+b
...     return result
...
>>> f100 = fib2(100)    # call it
>>> f100                # write the result
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]

ோமெற்கண்ட உதொரணத்தில்,  return என்பற  statement ஆனது  function உைடய மெதிப்ைப  return ெசய்கிறது. மெதிப்பு எதுவும இல்ைல 

எனில் -NONE ஐ  return ெசய்கிறது.

 . ( ) result append b என்பபைத கவனிக்டகவும. இதில்  result என்பபது ஒரு  . () list object append என்பபது  -list object ஐச சொரந்த ஒரு 

 method ஆகும. ஒரு  method என்பபது ஒரு -object ஐச சொரந்த ஒரு  function ஆகும. . _  object method name என்பறு இைவ 

பயன்பபடுத்தப்படுகின்பறன.  Method ஆனது பல்ோவறு   object type க்டகு ஏற்ப மெொறுபடுகிறது. ஒோர   method name ஆனது ெவவ்ோவறு 

  object type களுக்டகு ெவவ்ோவறு வைகயில் பயன்பபடலொம (நொோமெ கூட ெசொந்தமெொக   object type மெற்றும -method கைள உருவொக்டகலொம. 

இவற்ைறப் பற்றி -class ல் விரிவொக கொணலொம). () append என்பற ,  method result என்பற  -list object க்டகு பயன்பபடுகிறது. -list ன்ப 

இறுதியில் ஒரு புதிய -item ஐச ோசரக்டகிறது. இது  =  + [ ] result result b என்பபதற்கு சமெமெொனது. … ெதொடரும

 ஸ்ரீனி,  CollabNet எனும நிறுவனத்தில் பணி புரிகிறொர. இந்திய லினக்டஸ் பயனர குழுவின்ப 
தற்ோபொைதய தைலவர.


 மின்பனஞ்சல் : @ .tshrinivasan gmail com

வைல : :// . .http goinggnu wordpress com
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- MySQL பொகம: 3 - தகவல்கைள ோசமித்தல்

இந்தப் பொகத்தில் அடப்பைட  SQL மெற்றும   -MySQL commands ஐப் பயன்பபடுத்தி எவ்வொறு -data ைவ  -table க்டகுள் 

ெசலுத்துவது என்பறு பொரக்டகலொம. ஆனொல்  programs வழியொக -data ைவ -table க்டகுள் ெசலுத்துவது பற்றி இப்ோபொது அறிந்து 

ெகொள்ளத் ோதைவயில்ைல. அைதப் பற்றி பன்பனர பொரக்டகலொம. 

-Data ைவ -table க்டகுள் ெசலுத்துதல்:-

INSERT table_name (list, of, columns)
VALUES (list, of, values);

INSERT book (title, author, cond)
VALUES ('Where the Wild Things Are','Maurice Sendak','fine');

  Insert command மூலமெொக -table க்டகுள் ஒன்பறு அல்லது அதற்கு ோமெற்பட்ட -rows ஐ நுைழைக்டகலொம. இந்த -command ன்ப  syntax

பன்பவருமெொறு விளக்டகப்படுகிறது. 

  - Insert இதுதொன்ப -command ன்ப ெதொடக்டகம.

 _  - table name நொம -data ைவ எந்த -table க்டகுள் நுைழைக்டகோவண்டுோமெொ அந்த -table ன்ப ெபயர.

 ( , , ….) - list of columns எந்ெதந்த -column ல்  data ைவ ெசலுத்த ோவண்டுோமெொ அந்த -columns ஐ ஒன்பறன்ப பன்ப ஒன்பறொக 

-parenthesis க்டகுள் ெகொடுக்டக ோவண்டும. இதற்குள் ெகொடுக்டகப்படொத  columns ஒரு  row உருவொக்டகப்படும ோபொது  default மெதிப்புகைளப் 

ெபற்றுவிடும.

  - values இந்த  command மூலம  MySQL இதன்ப ெதொடரசசியொக ஒரு சில மெதிப்புகள் வரப் ோபொகின்பறன என்பறு ெதரிந்து ெகொள்ளும.

 ( , , ,….) - list of values எந்ெதந்த மெதிப்புகள் -column ல் ெகொடுக்டகப்பட ோவண்டுோமெொ, அந்த மெதிப்புகைள ஒன்பறன்ப பன்ப ஒன்பறொக ஒரு 

 -parenthesis க்டகுள் ெகொடுக்டக ோவண்டும.
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ஒோர -query ல் பல -rows ஐ நுைழைத்தல்:-

INSERT book (author, title, cond)
VALUES
('Maurice Sendak','In the Night Kitchen','mint'),
('Caroll Spinney','How to Be a Grouch','poor'),
('Dr. Seuss', 'Green Eggs and Ham', 'good');

ஒவ்ெவொரு   row insert ெசய்யப்படுமோபொதும, ஒரு தனி  query எழுதுவதற்கு பதிலொக, எத்தைன   rows insert ெசய்யப்பட 

ோவண்டுோமெொ, அதைன  -rows ஐயும ஒரு தனித்தனி -parenthesis க்டகுள் எழுதி, அந்த -parenthesis ஐ -comma ஆல் ோவறுபடுத்திக்ட 

கொட்டுவதன்ப மூலம ஒோர -query ல் பல -rows ஐ  insert ெசய்யலொம. 

-  Auto increment மூலம தனித்தனி  row எண்கைள உருவொக்டகல் :-

CREATE TABLE table (
column INT AUTO_INCREMENT,
...
);

-  Auto increment என்பறு அைமெக்டகப்படும  -column ஆனது, அந்த -table ல் ஒவ்ெவொரு முைற   rows insert ெசய்யப்படுமோபொதும, 

அதற்கொன வரிைச எண்கைள அந்த -column ல் தொனொகோவ  உருவொக்டகும. 

நீங்கள் ஒரு  -row ைவ  insert ெசய்யும ோபொது, -  auto increment என்பறு இருக்டகும   -column க்டகு ஏோதனும ஒரு மெதிப்பைனக்ட 

ெகொடுத்தீரகளொனொல், அந்த  column அந்த மெதிப்பைனப் ெபற்றுவிடும. அப்பட இல்ைலெயனில், அந்த  column தொனொகோவ ஒன்பறன்பபன்ப 

ஒன்பறொக இருக்டகும ெதொடரசசியொன எண்களொல் நிரப்பப்படும. 

ஒரு  -row ஆனது  insert ெசய்யப்படுமோபொது, -  -auto increment column க்டகு எந்த ஒரு மெதிப்பும ெகொடுக்டகொவிட்டொலும அல்லது 

 NULL எனும மெதிப்பைனக்ட ெகொடுத்தொலும அது ஒன்பறொகோவ கருதும. இைதப் பன்பவரும எடுத்துக்டகொட்டல் கொணலொம.

34



கணியம இதழ் -11 நவமபர 2012 http://kaniyam.com

CREATE TEMPORARY TABLE demo (
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY (id)
);
INSERT demo () VALUES ();
SELECT id FROM demo; # id contains 1
INSERT demo (id) VALUES (NULL);
SELECT id FROM demo; # id contains 1 and 2
INSERT demo (id) VALUES (4);
SELECT id FROM demo; # id contains 1, 2 and 4
INSERT demo (id) VALUES (NULL);
SELECT id FROM demo; # id contains 1, 2, 4
and 5

ஒரு -table ல் ஒோர ஒரு -   AUTO INCREMENTcolumn தொன்ப  இருக்டகும மெற்றும அது  -primary key ன்ப ஓர அங்கமெொகவும இருக்டகும 

என்பபைத நிைனவில் ெகொள்க. 

ஒரு -row ைவ நொம  delete ெசய்யுமோபொது -  -auto increment column ல் இருக்டகும ெதொடரசசியொன எண்களுக்டகு இைடயில் ஓர 

இைடெவளி ஏற்படும. இந்த இைடெவளி பொரப்பதற்கு வித்தியொசமெொக இருந்தொலும, ெதொடரசசியொன எண்கைள அடுத்தடுத்த     -rows க்டகு 

பயன்பபடுத்தொமெல் இருப்பது, அந்த -data வின்ப நிைலப்புத்தன்பைமெைய உறுதிபடுத்தும.

  -MySQL function ஐப் பயன்பபடுத்தி தற்ோபொைதய  Date மெற்றும  -Time ஐ  insert ெசய்தல்:-

INSERT some_table (some_column) VALUES (NOW ()); 

ோமெோல இருக்டகும -SQL ல் பயன்பபடுத்தப்பட்டுள்ள  ()-Now எனும  function தற்ோபொைதய  date மெற்றும -time ஐ ெகொடுக்டகப்பட்டுள்ள 

-column ல் insert ெசய்யப்பயன்பபடும. 
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() Now எனும ,  function call ெசய்யப்படுமோபொது அதன்ப   MySQL server எந்த -machine ல் ஓடக்டெகொண்டருக்டகிறோதொ, அந்த 

-machine ன்ப date மெற்றும -time ஐ  return ெசய்யும. ெபொதுவொக இந்த   function return ெசய்யும -text ஆனது ோதைவயொன இைடெவளி 

மெற்றும -punctuation ஐப் ெபற்று நொம சுலபமெொக படக்டகும வைகயில் அைமெயும.

ஒரு -file ல் இருந்து  -SQL commands ஐ  load ெசய்தல்:-

shell> mysql -u username -p db_name < file_name.sql
mysql> \. file_name.sql

நொம பொரத்த ெபருமபொலொன   SQL commands ோநரடயொக    -MySQL command line ல்  run ெசய்யப்பட்டைவ. இப்ோபொது இந்த 

-commands ஐ எல்லொம ஒரு புதிய  -text file ல் ோசமித்து ைவத்துக்ட ெகொண்டு, அதைன எவ்வொறு  (MySQL அல்லது ோவறு ஏதொவது 

) client மூலமெொக  run ெசய்யலொம என்பறு பொரக்டகலொம. 

ோமெோல ெகொடுக்டகப்பட்டுள்ள முதல் உதொரணத்தில்,   -command line ல் -MySQL ஆனது  -batch mode ல்  run ெசய்யப்படுகிறது. 

  Batch mode எனில் இந்த  MySQL ஒன்பறு அல்லது அதற்கு ோமெற்பட்ட  -commands ஐ  run ெசய்து, அதற்குரிய -output ஐ ெகொடுத்து 

ெவளிோயறிவிடும. இதைன விளக்டகமெொக பன்பவருமெொறு கொணலொம. 

1. >  -shell prompt ல்  -MySQL server ஐ ெகொடுக்டகப்பட்டுள்ள -username ஐ ைவத்து  connect ெசய்யவும. 

2. பன்ப அதனுடன்ப  authenticate ெசய்வதற்கொன  -password prompt ஐ அைமெக்டகவும. 

3. _  db name என்பபது   default database அைமெக்டகப்படுவைதக்ட கொட்டுகிறது

4. பன்ப  commands அடங்கியுள்ள _ .  file name sql எனும -file ஐ -server க்டகு அனுப்பவும. 

5. அடுத்தபடயொக, இந்த   commands execute ெசய்யப்பட்டு அதன்ப  results ெதரிவிக்டகப்படும. 

6. கைடசியொக  exit ெசய்யப்படும. 

அடுத்ததொக ெகொடுக்டகப்பட்டருக்டகும உதொரணத்தில்,    MySQL command line ஏற்கனோவ பயன்பபொட்டல் உள்ளைதக்ட கொணலொம. 

எனோவ ெகொடுக்டகப்பட்டுள்ள _ .  file name sql எனும  -file client ஆல்  read ெசய்யப்பட்டு -server க்டகு அனுப்பப்படும. 
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ஒரு -table ல் மெற்ெறொரு -table ல் இருந்து எடுக்டகும -data ைவ  insert ெசய்தல்:-

INSERT table_one (list, of, columns) SELECT ...;

 -Insert command ஆனது  -select command வுடன்ப ஒன்பறொக இைணந்து ஒரு 
-table ல் இருந்து  copy ெசய்யப்படும -rows ஐ மெற்ெறொரு -table க்டகுள்  insert ெசய்யப் பயன்பபடுகிறது. 

இந்த ----  -INSERT SELECTcommand க்டகொன  syntax மிகவும சுலபமெொனது.  -Insert command ன்ப முதல் பகுதிைய (   VALUES clause
வைர)  -Select command வுடன்ப இைணக்டக ோவண்டும 

இதில்  -Insert command ல் இருக்டகும ஒவ்ெவொரு -column க்டகும,  -select statement ல் இருந்து ஒரு ,  column return
ெசய்யப்படுகிறதொ என்பபைத உறுதி ெசய்து ெகொள்ளவும. 

 -Text files லிருந்து தகவல்கைள  import ெசய்தல்:-

LOAD DATA INFILE 'some_file.txt'
INTO TABLE 'some_table' (list, of, columns, ...);

-Data ைவ பற -applications லிருந்து -MySQL க்டகு  import ெசய்யுமோபொது, முதலில் அந்த -data ைவ ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட  text

 format ஆக மெொற்றி ( : -  ) Eg tab separated values அதன்பபன்ப -MySQL ல்  import ெசய்ய ோவண்டும. 

இவ்வொறு அல்லொமெல் அந்த -data ைவ ஒரு    -set of SQL queries ஆக மெொற்றி அதன்ப பன்பனரும  import ெசய்யலொம. ஆனொல் 

இவ்வொறு ெசய்வது, அதிக ோநரம படக்டகக்டகூடயதொகவும, மிகுதியொன தவறுகளுக்டகு நமைமெ உட்படுத்தக்டகூடயதொகவும இருக்டகும. 

எனோவ    LOAD DATA INFILE எனும ,  -command text files ல் இருக்டகும வடவைமெக்டகப்பட்ட -data ைவ -MySQL க்டகுள் ெசலுத்தப் 

பயன்பபடும ஒரு எளிைமெயொன வழியொகும.

இந்த  -text file க்டகுள் இருக்டகும -data வின்ப ஒவ்ெவொரு -field ம ஒரு -tab ஆலும, ஒவ்ெவொரு -row ம ஒரு புதிய -line ஆலும 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டருக்டகும. இந்த    LOAD DATA INFILE எனும  command இத்தைகய ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட -file ஐ எவ்வொறு import 
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ெசய்வது என்பபைத தொனொகோவ புரிந்துெகொள்ளும வைகயில் இருக்டகும. -file ல் இருக்டகும ஒவ்ெவொரு -row ம இந்த -command ஆல் 

 read ெசய்யப்பட்டு பன்பனர அதற்குரிய -table ல்  -column mapping ஐ பயன்பபடுத்தி அந்த  row ெசலுத்தப்படும. 

உதொரணத்துக்டகு / / /home nithya _ _ .  books and authors txt எனும இடத்தில் ோசமித்துைவக்டகப்பட்டுள்ள பன்பவரும சொரத்ைத 

உள்ளடக்டகிய இந்த  file எவ்வொறு  book எனும -table க்டகு மெொற்றப்படுகிறது என்பறு பொரக்டகலொம. 

Where the Wild Things Are Maurice Sendak fine
Cigars of the Pharoah Herge good
... ... ...

இதைன  upload ெசய்வதற்கொன  command பன்பவருமெொறு அைமெயும. 

USE library;
LOAD DATA INFILE '/home/nithya/books_and_authors.txt'
INTO TABLE book (title, author, cond);

இந்த ,  command run ெசய்யப்பட்ட பன்பனர,  book எனும -table ல் பன்பவருமெொறு  rows இைணக்டகப்பட்டருக்டகும. 

+---------+---------------+----------------+------+
| book_id | title         | author         | cond |
+---------+---------------+----------------+------+
| 5       | Cigars of ... | Herge          | good |
| 6       | Where the ... | Maurice Sendak | fine |
| 7       | ...           | ...            | ...  |
+---------+---------------+----------------+------+

   LOAD DATA INFILE எனும -command ல் பன்பவருவனவற்ைற கவனிக்டகவும. 

   MySQL server இயங்கும அோத -machine ல்  datafile இருக்டக ோவண்டும.

   Data load ெசய்யப்படோவண்டய -file ஐ குறிப்படுமோபொது அதன்ப ெபயைர மெட்டும குறிப்படொமெல் அதன்ப முழு -path ஐயும 

குறிப்பட ோவண்டும. இல்ைலெயனில், இந்த   MySQL server குறிப்பட்ட -path ல் ோதடொமெல், ோவறு எங்கொவது அதன்ப  data

-directory ல் ோதடக்டெகொண்டருக்டகும 
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  -Windows systems ல் கூட நீங்கள் -backslash க்டகு பதிலொக  -forward slash ஐ பயன்பபடுத்தி -path ஐ குறிப்படலொம. 

உதொரணத்துக்டகு -   ('/unix style path /home nithya/ _ _ . ') books and authors txt என்பறு குறிப்படப்படுகிறது என்பறொல், அது 

-windows ல் ' :/ / _ _ . ' C Desktop book and authors txt என்பறு குறிப்படப்படும. இங்கு நீங்கள் -backslash ஐ பயன்பபடுத்தினொல் 

அது   -character escape sequences ஆக  interpret ெசய்யப்படும. 

ோமெலும பன்பவரும குறிப்புகள், இந்த    -load data infile ன்ப பயன்பபொட்ைட இன்பனும சுலபமெொக அைமெக்டகும. 

இந்த -command ன்ப  output ஒரு  warning அல்லது -error வுடன்ப வருகிறது எனில்( :  , 3  , 1  eg Query OK rows affected warning

(0.01 )),   sec SHOW WARNINGS அல்லது   SHOW ERRORS எனும -command ஐப் பயன்பபடுத்தி அது எவ்வைகயொன 

பரசசைனகைளக்ட ெகொண்டுள்ளது என்பறு பொரக்டகலொம. 

நீங்கள் அைமெத்துள்ள    LOAD DATA INFILE சரியொக இயங்குகிறதொ என்பபைத சரிபொரக்டக, உண்ைமெயொன -table ஐப் ோபொலோவ ஒரு 

 -temporary table ஐ தற்கொலிகமெொக உருவொக்டகி, அதில் சிறிதளவு -data ைவ  load ெசய்து பொரக்டகலொம. இது பன்பவருமெொறு 

அைமெயும. 

USE library;

# Create a temp table like your real table
CREATE TEMPORARY TABLE book_temp LIKE book;

# load in part of your data
LOAD DATA INFILE
'/home/nithya/books_and_authors.txt'
INTO TABLE book_temp (title, author, cond)
IGNORE 195 LINES;

# ignore the first 195 lines
SELECT * FROM book_temp;

# see if things look ok
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இந்த   command நீங்கள் எவ்வொறு -data ைவ  import ெசய்ய ோவண்டும, எந்த -format ல் அது இருக்டக ோவண்டும மெற்றும 
எவ்வளவு  rows ெசலுத்தப்பட ோவண்டும என்பபைத விளக்டகும வைகயில் பல -options கைளப் ெபற்றிருக்டகும. 

விைரவொக தகவல்கைள  insert ெசய்தல்:-

நீங்கள் ஒரு -table ல் ெதொடரந்து பலமுைற -data ைவ  insert ெசய்யுமோபொது ஏற்படும  performance பரசசைனகைளத் தீரக்டக 

பன்பவரும வழிவைககைளக்ட ைகயொளலொம. 

முதலில் அைனத்து  -rows ம ஒோர முைறயில்  insert ெசய்யப்பட ோவண்டுமெொ அல்லது ஒவ்ெவொன்பறொக  insert ெசய்யப்பட 

ோவண்டுமெொ என்பபைதப் ெபொருத்து ெவவ்ோவறு முைறகள் பன்பபற்றப்படுகின்பறன. 

1. ஒோர முைறயில் பல  -rows ஐ நுைழைத்தல் :-

முதலொவதொக ஒோர முைறயில், நிைறய ,  rows insert ெசய்யப்படுவதற்கொன வழிவைககைளப் பன்பவருமெொறு கொணலொம. 

    Load data infile ஐப் பயன்பபடுத்தலொம. இதன்ப மூலம  client மெற்றும server ஆனது      -table ல்  insert ெசய்யப்படோவண்டய 

-data ைவ உருவொக்டகுவதற்கொக எடுத்துக்டெகொள்ளப்படும ோநரம குைறக்டகப்பட்டு அதன்ப  performance அதிகரிக்டகப்படுகிறது. 

   -Alter table command ஐப் பயன்பபடுத்தி,  index உருவொதைல தற்கொலிகமெொக  disable ெசய்து ைவக்டகலொம. இது  data

அைனத்தும  insert ெசய்யப்பட்ட பன்பனர ஒோர ஒரு படயில்   -table indexes ஐ உருவொக்டகுவதற்கு வழிவைக ெசய்யும. 

எடுத்துக்டகொட்டு:

ALTER TABLE table_name DISABLE KEYS;
# Many INSERT statements here
ALTER TABLE table_name ENABLE KEYS;

  -MyISAM tables ல்   data insert ெசய்யப்படுமோபொது  -table ஐ  lock ெசய்து விடவும. இது அந்த  data அோத ோநரத்தில்  table

-லிலிருந்து  read ெசய்யப்படுவைதத் தவிரத்து அதனொல் ஏற்படும  performance இழைப்ைபக்ட குைறக்டகிறது. இதற்கொன  code

பன்பவருமெொறு அைமெயும
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LOCK TABLES table_name WRITE;
# Many INSERT statements here
UNLOCK TABLES;

  -InnoDB tables ல் நமெது அைனத்து   -Insert statement ஐயும ஒரு    -transaction க்டகுள் அைமெத்து, அைதப்  பன்பவருமெொறு  run
ெசய்யலொம. 

BEGIN;
# Many INSERT statements here
COMMIT;

  -Mutivalue Insert ஐப் பயன்பபடுத்தலொம. இதன்ப மூலம  client மெற்றும , -server table ல் ,  data insert ெசய்யப்படுவதற்கு 

முன்பனர -query ைய  process ெசய்வதற்கு ெசய்யும ோவைலையக்ட குைறக்டகப் பயன்பபடுகிறது. இைதப்பற்றி ஏற்கனோவ"ஒோர 

-query ல் பல -rows ஐ  insert ெசய்தல்" எனும தைலப்பல் பொரத்துள்ோளொம.

2. பல  reads மூலம பல  -rows ஐ  insert ெசய்வதற்கொன வழிவைககைளப் பன்பவருமெொறு கொணலொம. 

  -MyISAM tables ல் _ _   -Delay Key Write option ஐ  enable ெசய்யவும. இது   -tables ன்ப -index ல் புதிய  entries

உருவொக்டகப்படுமோபொது,  MySQL ஏற்படுத்த ோவண்டய  -disk writes ஐ குைறக்டகப் பயன்பபடுகிறது. இதைன நீங்கள்   Alter table

-command ஐப் பயன்பபடுத்தி பன்பவருமெொறு ெசய்யலொம.

ALTER TABLE table_name DELAY_KEY_WRITE = 1;

  -InnoDB tables ஐப் பயன்பபடுத்தவும. இது ஒோர ோநரத்தில் பலவைகயொன  reads மெற்றும -writes ஐ 

 -MyISAM tables ஐ விட திறைமெயொகக்ட ைகயொளும.  Read ெசய்யும -table லிோலோய  write ெசய்ய 

ோவண்டொம. மெொறொக -writes ஐ ைகயொளுவதற்கு ஒரு -table ஐ உருவொக்டகி பன்பனர  -write table ல் 

இருக்டகும      -rows ஐ   -read table க்டகு ஒரு குறிப்பட்ட இைடெவளியில்  merge ெசய்யவும. இதில் 

-performance ஐ அதிகரிக்டக, முன்பனர குறிப்பட்ட   -bulk insert tips ஐப் பயன்பபடுத்தலொம. ----------------

 நித்யொ இவர  cognizant நிறுவனத்தில்   -Data Warehouse Testing ல் பணியொற்றி வருகிறொர. 

 மின்பனஞ்சல் :  87@ .nithyadurai gmail com வைல : :// . .http nithyashrinivasan wordpress com
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ெநட்ெவொரக்ட  card பரசசைனயும தீரவும 
         நொன்ப என்பனுைடய கணினியில்     5.0 Oracle Enterprise Linux நிறுவியிருக்டகிோறன்ப. இதனுடன்ப இன்பெனொரு  

 Realtek ெநட்ெவொரக்ட  card இைணத்ோதன்ப. ஆனொல் இந்த  card கண்டறியப்படவில்ைல. இைத சரி ெசய்ய  dmesg
கட்டைள மூலம பன்பவரும பகுதிைய ெவளிக்டெகொணர முடந்தது. 

8139too: Unknown parameter 'irq' 

8139cp: 10/100 PCI Ethernet Driver v1.2 

8139cp 0000:01:05:0 This (id 10ec:8139 rev 10) is ot an 8139C+ compatible chip 

8139cp 0000:01:05.0: Try the "8139too" driver instead 

8139too: Unknown parameter 'irq' 

இைதப் பயன்பபடுத்தி, இந்த பரசசைன  ‘ ’ irq சமபந்தமெொனது என முடவு ெசய்ோதன்ப. பறகு கீழோழை கொணப்படும வரிைய  
“/ / . ”  etc modprobe conf இருந்து நீக்டகிோனன்ப. 

 8139  =3 options too irq

பன்ப கணினிைய மெறுதுவக்டகம ெசய்ோதன்ப. பரசசைன தீரக்டகப்பட்டது.  J

சதீஷ்

@ .  masatheesh gmail com
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ஓபன்ப ோசொரஸ் ெதொடரபொன பணிகளில் ஈடுபடும நிறுவனங்கள்

ஓபன்ப ோசொரஸ் ெதொடரபொன பணிகளில் ஈடுபடும நிறுவனங்கள் பற்றிய விவரங்கைள ோசகரித்து வருகிோறொம. உங்களுக்டகு ெதரிந்த தகவல்கைள 
விக்டகியில் பகிரவும.

:// . . / . ? = _ _ _ _http wiki ilugc in index php title Foss based solutions providing Organizations

நிறுவனம ோசைவ ஊர முகவரி வைலத்தளம  

IgniteMindZ 

Training, IT services and Products in Perl, Python, 
Advaned Linux Shell Scripting, JBoss with clustering, 
Ruby on Rails, Android, Embedded Systems, Linux 
Administration, 

Chennai 
No 2/8, 2nd floor Saradambal 
St, T.Nagar, Chennai 600017. 
Phone: 9092774587

www.ignitemindz.com 

CollabNet Support for Subversion Chennai 

The Lords, Block II,5th Floor 
#1,2,North Extension 
Area,Ekkatuthangal, 
Guindy,Chennai-600032, 
India,Phone: +91 44 
4220-3700,Fax: +91 44 
4220-3900,

www.collab.net 

LinuXpert Systems 

All Popular GNU/Linux Distributions with complete 
repository, Linux Administration Training, FOSS Lab 
Setup, LTSP based Thinclient, DSpace based Digital 
Repository, BigBlueButton based Web Conferencing 

Chennai 

Mr.S. Baskar, New No.1, 
Vembuliamman Koil St, 
Pazhavanthangal, Chennai -- 
600 114. Phone: 98841-65649, 
baskar@linuxpert.in

www.linuxpert.in 

HexSource 
Technologies 

We are providing Training and Services in Linux Device 
Driver, GCC, Python, Arduino, Embedded Systems, Shell 
Scripting, Zen Cart, PhpBB, SVN, Git, Tcl, Wordpress 

Chennai 

No 31/7, 1st floor Duraisamy 
Road, T.Nagar, Chennai 
600017. Phone: 
08525085655/044 43066505 

www.hexsource.com 
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opennovus 
moodle,fedena,italc and all open source lms customization 
and training 

chennai 
#3,ramamoorthy avenue , sakthi 
Nagar,porur ,chennai India, 
Phone:04443806139 

www.opennovus.in 

Got Love? - Marry 
for Love 

We do all our development using FoSS & helping village 
schools with FoSS 

Chennai 

ECR, Vennangupattu, 
Kottaikadu P.O, Cheyyur Tk, 
Kanchi Dt, TN, India, 
Phone:044-27506020 

www.gotlove.in 

Blue Light 
Non-profit providing Linux/FOSS support and consulting 
to Auroville community 

Auroville, 
Pondicherry 

Saracon, Auroville, TN, India, 
Phone:0413-2622500 

http://bluelightav.org 
facebook 

Magendhiran 
Consultancy 
Services 

GIS & Remote Sensing Kanchipuram 
05, #rd Street, Gandhi Nagar, 
Kanchipuram - 631501, India, 
Phone:+919047134181 

www.mcsmapping.com 

RedSupport 
Services Pvt LTD 

Installation,Training In Linux For New 
Users,Implementation Of Ippbx,Call Center,Firewall,Crm 
And More From Open Source Commerically With 
Support 

Coimbatore, 
Chennai,Trichy,
Salem,Cochin 
And Pondicerry 

N.MAHESH Kumar ,#3.B.K.R 
Nagar,Opp K.P.N Parcel 
Service,Sathy 
Road,Gandhipuram,Coimbatore
-641012,Phone-9244432444

WWW.REDSUPPORT.IN 

Restart Technologies 
Training on Linux Administration, Support for Linux 
Servers 

Ooty 

Mr. Raghavendra, 1st floor, 
UMC market building, 
ootacamund - 643 001, 
restarttechnologies@gmail.com, 
98434 59995 

Career Gear 
Industry Driven Talent Factory; Super affordable cloud 
computing training and guaranteed placement at emerging 
Indian cloud based businesses 

Trichy 

75K/1, B2, 2nd Floor, Shifana 
Complex, Salai Road, Thillai 
Nagar, Trichy - 620018, mail AT 
careergear DOT com, 96299 
21512 

www.careergear.in 

Initcron Design, Implementation, Automation, Monitoring and 
Support for Libre/Open Source Technologies including 
but not limited to Cloud Computing, DevOps, Big Data : 
Hadoop/Hbase/Pig/Zookeeper/Hive/Oozie, Chef/Puppet 
Configuration Management, Git/SVN, AWS tools: 
ec2/s3/AutoScaling/CloudFormation/CloudFront/Route53/
RDS/VPC/ElastiCache/Beantalk, Virtualization and 
Private Cloud: 
OpenVZ/Xen/Eucalyptus/OpenStack/OpenQRM, DBs: 

Chennai/Pune 206, Sai Niketan, 6/12 Lock St. 
Kottur Gardens, Chennai. Ph: 
9962232328 

http://www.initcron.com, 
http://www.initcron.org 
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MySQL/PostgreSQL/MongoDB/Cassandra/NoSQL, 
Monitoring: Nagios/Zenoss/Zabbix/Groundwork, 
Network: Pfsense/OpenVPN Web: 
LAMP,RoR,Joomla,Drupal,Wordpress,Web2py,Turbogear
s,Pylons,Django,PHPMotion,Magento etc. 

Samgha IT Services 
Private Limited 

Develop Cross Platform Mobile Application and 
Specialize in Android Platform. Works in Open Source 
CMS, which includes Wordpress and Joomla. Also 
Provides advanced Ruby On Rails and J2EE Solutions. 

Chennai 

1/601, Mugappair west (Near 
D.R.Furnitures), 
Chennai-600037, reachus AT 
samgha DOT com, 9790902787 

www.samgha.org 

GVSolutions Pvt Ltd Supporting Opensource products and Linux servers Chennai
28-B,AnnaiVelankanniNagar,Ph
ase-II,Mugalivakkam,Chennai-6
00116

P.V.S.Giridhar & Sai 
Advocates Legal & 
Allied Services 
lawgonindia.com 

legal assistance to the open source community in 
compliance and infringement and related issues

Chennai

No.319(Old No.155), Linghi 
Chetty Street (III Floor), George 
Town, Chennai 600 001. 

Phone: 91-44- 2524 3949/ 4216 
3949 || Email: 
giridhar@lawgonindia.com / 
sai@lawgonindia.com 

Chrisranjana 
Php, Mysql Programming. Payment gateways api. 
Opencart, Moodle, Drupal Customizations. Can provide 
basic training in Php. 

Chennai 
32/94 Velachery Road, Guindy. 
Phone: 65636224
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:// . . / / / / _http dev kaniyam com projects kaniyam wiki Translation Recommendations

ோமெற்கண்ட சுட்டயில் கொணும கட்டுைரகைள ெமெொழிெபயரக்டகலொோமெ!
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கணியம பற்றி... 
இலக்டகுகள்

• கட்டற்ற கணிநுட்பத்தின்ப எளிய விஷயங்கள் ெதொடங்கி அதிநுட்பமெொன அமசங்கள் வைர அறிந்திட 

விைழையும எவருக்டகும ோதைவயொன தகவல்கைள ெதொடரசசியொகத் தரும தளமெொய் உருெபறுவது. 

• உைர, ஒலி, ஒளி என பல்லூடக வைககளிலும விவரங்கைள தருவது. 

• இத்துைறயின்ப நிகழ்வுகைள எடுத்துைரப்பது. 

• எவரும பங்களிக்டக ஏதுவொய் யொவருக்டகுமெொன ெநறியில் விவரங்கைள வழைங்குவது. 

• அசசு வடவிலும, புத்தகங்களொகவும, வட்டுக்டகளொகவும விவரங்கைள ெவளியிடுவது. 

பங்களிக்டக

• விருப்பமுள்ள எவரும பங்களிக்டகலொம. 

• கட்டற்ற கணிநுட்பம சொரந்த விஷயமெொக இருத்தல் ோவண்டும. 

• பகிரவைத கட்டுப்படுத்தொத வண்ணம பைடப்புகள் இருத்தல் அவசியம. உதொரணத்திற்கு கொபெலப்ட்  & 

கிரிோயடவ் கொமென்பஸ். 

• தொங்கள் பங்களிக்டக விருமபும ஒரு பகுதியில் ோவெறொருவர ஏற்கனோவ பங்களித்து வருகிறொர எனின்ப 

அவருடன்ப இைணந்து பணியொற்ற முைனயவும. 

• கட்டுைரகள் ெமெொழிெபயரப்புகளொகவும, விஷயமெறிந்த ஒருவர ெசொல்லக்ட ோகட்டு கற்று 

இயற்றப்பட்டைவயொகவும இருக்டகலொம. 

• பைடப்புகள் ெதொடரகளொகவும இருக்டகலொம. 

• ெதொழில் நுட்பம, ெகொள்ைக விளக்டகம, பரசசொரம, கைத, ோகலிசசித்திரம, ைநயொண்ட எனப் 

பலசுைவகளிலும இத்துைறக்டகு ெபொருந்துமபடயொன ஆக்டகங்களொக இருக்டகலொம. 

• தங்களுக்டகு இயல்பொன எந்தெவொரு நைடயிலும எழுதலொம. 
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• தங்களது பைடப்புகைள எளியெதொரு உைர ஆவணமெொக @ .  editor kaniyam com

முகவரிக்டகுஅனுப்பைவக்டகவும. 

• தள பரொமெரிப்பு, ஆதரவளித்தல் உள்ளிட்ட ஏைனய விதங்களிலும பங்களிக்டகலொம. 

• ஐயங்களிருப்பன்ப @ .  editor kaniyam com மெடலியற்றவும. 

விண்ணப்பங்கள்

• கணித் ெதொழில்நுட்பத்ைத அறிய விைழையும மெக்டகளுக்டகொக ோமெற்ெகொள்ளப்படும முயற்சியொகும இது. 

• இதில பங்களிக்டக தொங்கள் அதிநுட்ப ஆற்றல் வொய்ந்தவரொக இருக்டக ோவண்டும என்பற கட்டொயமில்ைல. 

• தங்களுக்டகு ெதரிந்த விஷயத்ைத இயன்பற எளிய முைறயில் எடுத்துைரக்டக ஆரவம இருந்தொல் ோபொதும. 

• இதன்ப வளரசசி நம ஒவ்ெவொருவரின்ப ைகயிலுோமெ உள்ளது. குைறகளிலிருப்பன்ப முைறயொக ெதரியப்படுத்தி 

முன்போனற்றத்திற்கு வழி வகுக்டகவும. 

துைற சொர - இடம சொர ெபொறுப்பொளரகள் - மெொணவ மென்பறங்கள்

• தமிழைகந்ோதொறும  கட்டற்ற ெமென்பமெம  ெதொடரபொக  ோமெற்ெகொள்ளப்படும பணிகைள ெவளிக்டெகொணர ோவண்ட  முதற்கட்டமெொக 

மெொவட்டந்ோதொறும கணியத்திற்கு தன்பனொரவலப் ெபொறுப்பொளரகள் ோதைவப்படுகிறொரகள்.

• கணியம மெொணவ மென்பறம ஒன்பைற அைமெக்டகவும திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• கணியத்திற்கு  துைற  சொரந்த  நுண்ணிய  பைடப்புக்டகைள  ெகொண்டு  வரக்டகூடய  துைறப்  ெபொறுப்பொளரகளும 

ோதைவப்படுகிறொரகள்.  தொங்கள் கட்டற்ற கணிநுட்பம சொரந்த்  ஓர  துைறயில் நிபுணரொக  இருந்தொல் அத்த்துைற ெதொடரபொன 

ெசய்திகைள கணியத்திற்கு பைடத்துத் தருவதில் ெபொறுப்பு வகிக்டகலொம.  உதொரணத்திற்கு லினக்டஸ் கரு உருவொக்டகம,  ெடபயன்ப 

இயக்டகுதளம.

• தமிழைகத்திற்கு முக்டகியத்துவம அளிக்டகும அோத ோவைல -  கணியத்திற்கு பல்ோவறு மெொநிலங்களிலிருந்தும ோதசங்களிலிருந்தும 

முக்டகியச ெசய்திகைள தமிழில் வடத்துத் தர ஆரவமிருப்ோபொரும ோவண்டும. 

• விருப்பமுைடோயொர உங்கைளப்பற்றிய விவரங்களுடன்ப nirvagi@ .kaniyam com என்பற முகவரியில் ெதொடரபு ெகொள்ளவும.

48

mailto:editor@kaniyam.com

	தகவல் தொழில்நுட்ப சட்ட முரண்கள் 4
	ஆசிரியர், கணியம் editor@kaniyam.com
	தகவல் தொழில்நுட்ப சட்ட முரண்கள்
	பி.டி.எஃப் கியூப் (Pdfcube) – முப்பரிமாண பி.டி.எஃப் (PDF) தோற்றம்
	Pidgin Internet Messenger மூலம் முகநூல் அரட்டை(Facebook Chatting)
	'Internal System Error ' Popup -ஐ உபுண்டுவில் விடுவிப்பது எப்படி?
	BKchem : வேதியியல் மூலக்கூறு வரைபடங்களை எளிதாக்கும் ஒரு கட்டற்ற மென்பொருள்
	ஹெச்.டி.எம் . எல் 5 ஒரு பட விளக்கம் -2
	லின்க் செக்கர் (Link Checker) – பழுதடைந்த இணைப்புக்கான தேடல்
	பைதான் - 4.கன்ட்ரோல் ஃபிளோ (Control Flow)
	MySQL- பாகம்: 3 - தகவல்களை சேமித்தல்
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