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வணக்கம. 

அைனவருக்கும புத்தொண்டு வொழ்த்துக்கள். 

 

இந்தத இதழுடன்ப கணியம, தனது இரண்டொவது ஆண்டில் அடிெயடுத்து ைவக்கிறது. தமிழில் 

கட்டற்ற கணிநுட்பம செொர்ந்தத கட்டுைரகள் ெவளியிடும அருமபணியில் பங்களிக்கும 

அைனத்து எழுத்தொளர்களுக்கும நென்பறிகள். 

இந்தத மெொதம நெொம ெவளியிட்ட மின்பபுத்தகம "எளிய தமிழில் " MySQL மிகுந்தத வரேவற்ைபப் 

ெபற்றுள்ளது. உலெகங்கும இருந்தது வொழ்த்துகளும பொரொட்டுகளும குவிகின்பறன. இேத ேபொல் 

விைரவில் , ,  Python PHP HTML ேபொன்பற நூல்கைளயும ெவளியிடலொம. 

ெதொடர்ந்தது ஊக்கம அளிக்கும வொசெகர்கள் அைனவருக்கும நென்பறிகள். 'கணியம' பற்றிய 

ெசெய்திகைள உங்கள் நெண்பர் அைனவருக்கும ெதரவித்து ேமெலும பலருக்கு அறிமுறகம 

ெசெய்யுங்கள்.

      கணியம இதழின்ப பைடப்புகள் அைனத்தும, கிரேயடிவ் கொமென்பஸ் என்பற உரைமெயில் ெவளியிடப்படுகின்பறன. 

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

ரீதியிலுமயன்பபடுத்தலொம. ஆனொல்,  மூல கட்டுைர, ஆசிரயர் மெற்றும . .  www kaniyam com பற்றிய விவரங்கைள ேசெர்த்து தர 

ேவண்டும. இேத உரைமெகைள யொவருக்கும தர ேவண்டும. கிரேயடிவ் கொமென்பஸ் என்பற உரைமெயில் ெவளியிட ேவண்டும. 

 நென்பறி.  

 ஸ்ரீனி  ஆசிரயர்,  கணியம   @ .editor kaniyam com
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உபுண்டு ைகேபசி இயங்குதளம – மெக்கைளக் கவருமெொ ?
2012-இல் கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்களின்ப தொக்கம அதிகமெொகேவ இருந்ததது என்பறுதொன்ப கூற ேவண்டும. செரொசெர மெனிதனும உபுண்டு, ெபேடொரொ ேபொன்பற 

இயங்குதளங்கைள இன்பறு பயன்பபடுத்தத் ெதொடங்கியுள்ளொன்ப. இப்ேபொது. ைகேபசிக்ெகன்பேற தனியொக உருவொக்கப்பட்ட உபுண்டு இயங்குதளம 

ெவளிவரப்ேபொகிறது என்பற ெசெய்தி வந்ததுள்ளது.                                         

ஏற்ெகனேவ  ஆண்டிரொய்டு  இயங்குதளத்துடன்ப  இைணந்தது  ெசெயல்படும  உபுண்டு  ெவளியிடப்பட்டுள்ளது.  ஆனொல்  இப்ேபொது  வந்ததுள்ள  ெசெய்தி, 

ஆண்டிரொய்டுக்குச் செவொல் விடும ெசெய்தியொகேவ கருதப்படுகிறது. விண்ேடொஸ், சிமபியன்ப ேபொன்பறு இல்லொமெல் ஆண்டிரொய்டு, உபுண்டுவிற்கு ஒரு கடும ேபொட்டி 

ெகொடுக்கும என்பறும எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது.  ஆனொலும தினமுறம ேகொடிக்கணக்கில் வளர்ந்தது வரும ஆண்டிரொய்டின்ப புழைக்கத்ைத உபுண்டு செமெொளிக்குமெொ என்பபது 

தொன்ப எல்ேலொரது மெனதிலும இருக்கும ேகள்வி! 

உபுண்டுவின்ப  இயல்புநிைல  இைடமுறகமெொகிய  யுனிட்டி  ( ),  unity ெதொடுதிைரயில் 

எடுபடுமெொ என்பபது முறதல் ேகள்வி.  என்பைனப் ெபொறுத்தவைரயில் யுனிட்டி,  ெதொடுதிைரயில் 

அருைமெயொகச் ெசெயல்படும என்பேற கூறுேவன்ப.  யுனிட்டி முறதலில் தயொரக்கப்படும ேபொேத 

ெதொடுதிைரைய  மெனதில்  ைவத்துக்ெகொண்டு  தயொரக்கப்பட்டது.  எனேவ  அதைனக் 

ைகேபசிகளில்  பயன்பபடுத்துவது  கடினமெொகேவொ  அல்லது  அெசெௌகரயமெொகேவொ  இருக்கொது 

என்பேற ெசெொல்லுேவன்ப. 

இருந்ததொலும,  ெடக்-கிரஞ்ச்( )  TechCrunch தைலவர்  அெலக்ஸ்  வில்லியமஸ் 

ேபொன்பறவர்கள்  உபுண்டு  ஒரு  செரொசெரக்  கணிப்ெபொறியில்   உள்ளைதப்  ேபொன்பேற தொன்ப 

ைகேபசியிலும உள்ளது. அதனொல் அது ெவற்றி ெபறுவது கடினம என்பறு கூறுகின்பறனர்.

இது உண்ைமெ என்பற ேபொதிலும, யொர் ஒருவர் தங்கள் ைகேபசியில் தங்களின்ப அைனத்து ேவைலகைளயும ெசெய்ய நிைனக்கின்பறொேரொ, அவருக்கு உபுண்டு 

ஒரு வரப்பிரசெொதமெகேவ இருக்கும. ஆண்டிரொய்டு ேபொன்பறு இல்லொமெல், உபுண்டு அைனத்துக் ைகேபசிகளிலும ஒரு நிைலயொன பதிப்ைபப் பயன்பபடுத்தும என்பறும 

எதிர்பொக்கப்படுகிறது. ஜிஞ்செர்பிரட், ெஜல்லிபீன்ப என்பறு ஏங்கித் தவிக்கும வழைக்கத்ைதயும நெொம விட்டுவிடலொம! 

இைவ  அைனத்ைதயுமவிட  ஒரு  முறக்கியமெொன  நென்பைமெ  என்பனெவன்பறொல்,  நெொம  கணிப்ெபொறியில்  பயன்பபடுத்தும  அைனத்து  உபுண்டு 

ெமென்பெபொருட்கைளயும உபுண்டு ைகேபசியிலும பயன்பபடுத்த முறடியும என்பற அறிவிப்புதொன்ப. நிைனத்துப் பொருங்கேளன்ப, லிபேரஆபீஸ்,  VLC என்பறு எண்ணற்ற, 
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சிறந்தத ெமென்பெபொருட்கள் உங்கள் செட்ைடப் பொெகட்டிற்குள்!

ேவறு எந்ததக் ைகேபசி இயங்குதளங்கைளப் ேபொன்பறும இல்லொமெல், உபுண்டு அைனவைரயும கவர ஒரு திட்டத்ைத ைவத்துள்ளது. அதன்பபடி, ஏற்ெகனேவ 

புழைக்கத்தில் இருக்கும கருவிகளுக்கொகப் பளு அதிகம இல்லொத ஒரு பதிப்பு,  இனி வரப்ேபொகும கருவிகளுக்ெகனத் தனியொன ஓர் அதிேவகப் பதிப்பு என 

இரண்டு ெவவ்ேவறு பதிப்புகள் வரப் ேபொவதொகவும ெசெய்திகள் வந்தது ெகொண்டு இருக்கின்பறன. 

செொன்ப டுப்ரேவக் என்பற ஒரு மூத்த ஆரொய்ச்சியொளர் ஒரு திடுக்கிடும தகவைல ெவளியிட்டுள்ளொர்.  அதன்பபடி,  நெொம நெமெது ைகேபசியில் ெசெலவிடும  65 

விழுக்கொட்டு ேநெரம,  மெற்றவர்களிடம ேபசுவதற்கொக அல்ல!  எனேவ,  ைகேபசிைய நெொம ேபசுவதற்கொக மெட்டும பயன்பபடுத்தி வந்தத கொலம முறடிவுக்கு வரத்தொன்ப 

ேபொகிறது.  அப்ேபொது,  உபுண்டு,  ைகேபசிகளில் ஓர் இன்பறியைமெயொத இடத்ைதப் பிடிக்கும என்பபது மெறுக்க முறடியொத உண்ைமெ.  அந்தத நெொள் எப்ேபொது வரும 

என்பபதுதொன்ப ேகள்வி. 2013 ம ஆண்டு நெமெக்கு விைடையத் தரும என்பறு நெமபலொம. 

செற்று ேநெரம இருந்ததொல் உபுண்டு ைகேபசிகளில் இயங்குதளம எப்படி இருக்கும என்பபதற்கு இந்தத வீடிேயொைவப் பொருங்கள். 

:// . . / ? = 7 8http www youtube com watch v kXWnMTm We  

ஸ்ரீரொம  இளங்ேகொ  கொைரக்குடியில்  பிறந்தது,  தமிழுடன்ப  வளர்ந்தது, 
சிதமபரத்தில் வொழ்ந்தது ெகொண்டிருக்கும  19  வயது ெபொறியியல் மெொணவன்ப.  எனக்கு ெமெொழிகள் 
ேமெல் அலொதி பிரயம உண்டு.  ஆங்கிலத்ைத நெொன்ப சுைவயொன ெமெொழியொக கருதினொலும எனக்கு 
ேபசெ ெசெொல்லி ெகொடுத்த தமிைழை ஒரு ேபொதும மெறந்ததது இல்ைல.இைணயத்தில் என்ப தொய்ெமெொழி 
இரண்டவது பிறப்ைப செந்ததித்து ெகொண்டிருக்கிறது.  அதில் ஒரு சிறு துருமபொக இருக்க ேவண்டும 
என்பறு எண்ணி துணிகிேறன்ப.

எனது வைலத்தளம - www.sriramilango.co.nr
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எளிய ெசெய்முறைறயில்  – C பொகம 2

ெசென்பற இதழில்  printfமூலமெொக எப்படி ெபயைரத் திைரயில் கொண்பிப்பது என்பபைதப் பொர்த்ேதொம. இப்ெபொழுது "விடுபடு 

ெதொடர்” (  ) Escape Sequence என்பறொல் என்பன, அைத எப்படி உபேயொகிப்பது என்பபைதப் பொர்ப்ேபொம.

 "விடுபடு ெதொடர்” (  )Escape Sequence

\  – a மெணி ( )Bell \  b பின்ப நெகர்வு ( )BackSpace

\  - f படிவ ஊட்டல்(  )Form Feed \  – n புதிய வரைசெ(  )New Line

\  r ஏந்ததி மீளல்(  )Carriage Return \  t கிைட ஏந்ததி மீளல் (   )Horizontal Carriage Return

\  v தத்தல் (  )Vertical Tab \'  தனி ேமெற்ேகொள் (  )Single Quote

\” இரட்ைட ேமெற்ேகொள் (  ) Double Quote \\ பின்பசெொய்ேகொடு( )Backslash

\? ேகள்விக்குறி(  )Question Mark \  o எண்மெம  Octal Representation

\  x hh - பதின்ப அறுமெஎண்(  )Hexa decimal \   –  x hhhh Unicode Chracter

இங்கு கொணப்படும விடுபடு ெதொடர்கைள,  printf ெசெயலொற்றியில் ( ) function உபேயொகிப்பதன்ப மூலம அதன்ப பயன்பகைள 

ெபறலொம.

(“\ \ \ \ ”); - printf a a a a இது கணினியில் 4 முறைற மெணி ( ) Beep ஒலி எழுப்பும.
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எடுத்துக்கொட்டொக உங்கள் ெபயரல் ஒரு   single quote வரேவண்டும என்பறு விருமபுகிறீர்கள்.

  ’  This is John s Bike

இதைன - printf ல் 

(“   ’  ”); printf This is John s Bike என்பறு ேபொடொமெல்

(“   \’  ”); printf This is John s Bike என்பறு ேபொடேவண்டும.

இரண்டு வரகளில் வருவதற்கு “\ ”n

(“   \’  .\     .”);printf This is John s Bike n He owns YAMAHA FZS

இது கீழ்கண்டவொறு திைரயில் ெதரயும

  ’  .This is John s Bike

   He owns YAMAHA FZS

உள்ளீடு

உள்ளீடு வொங்க நெொம  scanf என்பற ெசெயலொற்றிைய உபேயொகிப்ேபொம.

அைமெப்பு :

(“  ”,  )Scanf formatting string argument list

இங்கு “  ” formatting string என்பபதில் எவ்வைகயொன உள்ளீடு வொங்குகிேறொம என்பபைதத் ெதரவிக்க ேவண்டும. “  argument

” list என்பபதில் மெொறிகளின்ப (  ) variable list வரைசெையத் ெதரவிக்க ேவண்டும.

மெொறிகைளப் பற்றி நெொம அடுத்த இதழில் கொண்ேபொம. இப்ேபொது உங்கள் வயைத உள்ளீடொக வொங்க, ஒரு முறழு எண்( ) integer

ேவண்டும. இப்ேபொைதக்கு ஒரு முறழு எண் மெொறிைய (  ) integer variable ெகொடுக்க, நெொம  ;int age  என்பறு ெகொடுப்ேபொம. இங்கு  age

என்பபது ஒரு மெொறியொகும.
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# < . >include stdio h

 ()int main

{

   ;int age

  (“    ”);printf Enter your age

  (“% ”,& );scanf d age

  (“    : % \ ”, );printf Your age is d n age

}

கவனிக்க : மெொறிக்கு முறன்பபொக & இருப்பைத பொர்க்கவும. இது மிகவும முறக்கியமெொனது.  – Scanf ல் மெொறிக்கு முறன்பபொக கண்டிப்பொக 

& இருக்க ேவண்டும

இதைன  VIஅல்லது  emacs ேபொன்பற ஏேதனும ஒரு -editor ல் பதித்து, ேகொப்ைப  C எனும நீட்டிப்பில் ேசெமிக்க ேவண்டும(எ.கொ 

. )printAge c

நிரைலச் ெசெயல்படுத்த

1. முறதலில் நிரைலத் ெதொகுப்பியில் ெகொடுத்துத் ெதொகுக்க ேவண்டும

$  .  -  gcc printAge c o printAge

2.இது  printAge என்பனும ேகொப்பு ஒன்பைற புதிதொக நிறுவியிருக்கும. –  o என்பபது எந்தத ெபயரல் ேகொப்பு ேவண்டும என்பபைதக் 

ெகொடுக்க. 

3.இப்ெபொழுது ./  printAge என்பனும கட்டைளையக் ெகொடுப்பதன்ப மூலம இந்தத நிரைலத் திைரயில் இயக்கலொம.

$ ./printAge

   30Enter your age
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   : 30Your age is

$

அடுத்த இதழில் : மெொறிகள், அதைன உபேயொகிப்பது எப்படி 

 மெற்றும பிற..........

நெொன்ப ெசெ.ஜொன்ப கிறிஸ்ேடொபர், ஒரு   Software Companyயில்   Team Leader

ஆக ேவைல ெசெய்கிேறன்ப. 

:// . . /http tamilanjohn blogspot in  :// . . /http ilugdharmapuri blogspot in

@ .sjchristopher gmail com
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பொர்ட்டிசியன்ப உருவொக்குதலும ேகொப்பு முறைறைமெயும

அறிமுறகம:

விண்ேடொஸ் இயங்குதளங்கைள மெட்டுேமெ இயங்குதளம என நிைனத்து பயன்பபடுத்தி வந்ததவர்களிடம,  லினக்ஸ் 

இயங்குதளத்ைத அவர்களினுைடய கணினியில் நிறுவிக் ெகொடுத்த பிறகு அைதேயத்  ெதொடர்ந்தது பயன்பபடுத்த விருமபுகின்பறனர். 

'மீைனக் ெகொடுப்பைத விட,  மீைனப் பிடிக்க கற்றுக் ெகொடு'  என்பற பழைெமெொழிக்கு ஏற்ப லினக்ைஸ யொருைடய கணினியில் நிறுவிக் 

ெகொடுத்தொலும அவர்கள் மெொணவர்களொக அல்லது கணினித்துைற ெதொடர்பொனவர்களொக  இருக்கும பட்செத்தில் லினக்ைஸ எப்படி 

நிறுவுவது? எனக் கற்றுக் ெகொடுப்பது செொலச் சிறந்ததது.  அவர்களுைடய நெண்பர்களிடம லினக்ைஸ பயன்பபடுத்தச் ெசெொல்லி அவர்கள் 

பரந்ததுைர ெசெய்வதற்கு இது ேபருதவியொக அைமெயும.
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விண்ேடொஸ் இயங்குதளத்ைத விட மிகவும எளிைமெயொக லினக்ஸ் இயங்குதளத்ைத கணினியில் நிறுவி விடலொம. 

லினக்ஸ் இயங்குதளத்ைத அடிப்பைடயிலிருந்தேத புரந்தது ெகொள்வதற்கும, லினக்ஸ் நிறுவுதைல முறழுைமெயொக புரந்தது ெகொள்வதற்கும 

'பொர்ட்டிசியன்பகைளயும, ேகொப்பு முறைறைமெகைளயும' பற்றித் ெதரந்தது ெகொள்வது அவசியம.

கருத்தொக்கம:

கணினியில் மெற்ற எல்லொவற்ைறயும விட வன்பவட்டில் (  )  Hard Disk இருக்கும தகவல்  தொன்ப விைல மெதிப்பில்லொதது. 

வன்பவட்டொனது தகவல்கைள ேசெமித்து ைவக்கக் கூடிய ஒரு ெபரய கிடங்கு.  ஒரு கணினி ஏேதொ ஒரு கொரணத்தினொல் 

இயங்கவில்ைலெயன்பறு நெமெக்கு கவைல  வருகின்பறெதன்பறொல் அது வன்பவட்டில் உள்ள ேகொப்புகைளப் பொர்க்க முறடியவில்ைலேய 

என்பபைத நிைனத்துத் தொேன தவிர  ேவறு எதற்கொகவும அல்ல.  வன்பவட்டொனது வழைக்கமெொக பொர்ட்டிசியன்பகளொக ( )Partitions  

பிரக்கப்படுகிறது.   பொர்ட்டிசியன்பகைளப் பற்றிய தகவல்கள் அைனத்தும பொர்ட்டிசியன்ப அட்டவைணயில் (  )Partition Table  

ேசெமிக்கப்படுகின்பறன.   லினக்ஸ் இயங்குதளங்கள் இயல்பொகேவ  -partition table கைள விண்ேடொஸ் இயங்குதளங்கள் 

பயன்பபடுத்திக் ெகொள்வதற்கு ஏற்பேவ கட்டைமெத்து உருவொக்குகிறது.  விண்ேடொஸ் இயங்குதளத்தில் அதிகபட்செமெொக நெொம நெொன்பகு 

  -Primary Partition கைள உருவொக்கிக் ெகொள்ள முறடியும.   அதற்கொகேவ லினக்ஸும நெொன்பகு  -Primary Partition கைள 

அனுமெதிக்கிறது.

அதற்கு ேமெல்  -Extended Partition களொக உருவொக்கி அைத சிறிய சிறிய  -Logical Partition களொக 

உருவொக்கிக் ெகொள்ளலொம.   -Logical Partition களுைடயத் தகவல்கைளச் ேசெமிப்பதற்கொக   Extended Partition தனியொக 

ஒரு  -Partition Table ஐ ைவத்திருக்கிறது.

இந்தத  Partition மெற்றும -Format கைளப் பற்றி எளிதொக புரயும படி ெசெொல்ல ேவண்டுமெொனொல்,  நெொம ஒரு 

வீட்ைடக் கட்டி அைத பயன்பபொடுகளுக்கு ஏற்ப தனித்தனி அைறகளொக பிரக்கிேறொமெல்லவொ அதுதொன்ப  Partition பிரப்பது.  அந்தத 

அைறகைளப் பயன்பபொட்டிற்கு ஏற்ப அைறக்குள் இருக்கும ெபொருட்கைள வரைசெப்படுத்தி கட்டைமெக்கிேறொமெல்லவொ, அதுதொன்ப 
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 Format ெசெய்வெதன்பபது.   ஒரு வன்பவட்டிைன (  )  Hard Disk அடிக்கடி  Partition பிரத்தல் கூடொது,  அது வன்பவட்டின்ப 

ஆயுளுக்கு ஏற்றதல்ல என்பறு ெபொதுவொக ெசெொல்வொர்கள்.  இது வீட்டினுைடய அைறகைள அடிக்கடி இடித்துவிட்டு கட்டுவது ேபொல 

ஆகும.

வட்டிற்கு ெபயரடுதல் (  ):Disk Naming

  -IDE Hard Disk க்குக்கொன ேகொப்பு ெபயர்கள் முறைறேய / /  dev hda விலிருந்தது / /  dev hdd வைரக் 

ெகொடுக்கப்படுகிறது.

 Primary Master - / /dev hda

 Primary Slave - / /dev hdb

 Secondary Master - / /dev hdc

 Secondary Slave - / /dev hdd

ெபொதுவொக ஒரு   -IDE Connector ல் இரண்டு  Devices இைணக்கலொம. முறதலில் இருப்பது ' ',  Master இரண்டொவதொக 

இருப்பது ' '.  Slave இப்ெபொழுது வரக்கூடியைவகள் அைனத்தும   SATA வைகயிைனச் ேசெர்ந்ததது.

--ெதொடரும--

இரொ.கதிர்ேவல்

ெபரயொர் மெணியமைமெ பல்கைலக்கழைகம

:// . .http gnutamil blogspot in

அடுத்த கட்டுைரயில் நிைறவு ெசெய்யப்படும.
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 PHP கற்கலொம வொங்க - பொகம 1  

 PHP ஓர் அறிமுறகம 

    -PHP ன்ப உருவொக்கம :

        -PHP ன்ப முறதல் பதிப்பு( ) version  Rasmus Lerdof என்பபவரொல் 1995-ம ஆண்டு முறதன்ப முறதலில் ெவளியொனது.  Rasmus

!-Yahoo ல் ஒரு ெபொறியொளர். அவருைடய இைணய தளத்தில் ெபொருளடக்கங்கைள எளிைமெயொக உருவொக்க -HTML லில் கிைடப்பைத 

விட அதிகமெொன ஆற்றலும, ெநெளிவுத்தன்பைமெயும ேசெர்ந்தத -HTML வுடன்ப இைணந்தது ெசெயல்பட ஏேதொ ஒன்பறு அவருக்கு ேதைவப்பட்டது. 

குறிப்பொக,  -web server ல் ெபொருளடக்கத்ைத உருவொக்குவதற்கும, வைல உலவியிலிருந்தது -server க்கு அனுப்பப்படும தரவுகைள 

ைகயொளுவதற்கும எளிய  script ஒன்பறு ேதைவப்பட்டது. 

 Perl ெமெொழிையப் பயன்பபடுத்தி, அவருக்குத் ேதைவப்பட்ட அந்தத ெதொழில்நுட்பத்ைத உருவொக்கி அதற்கு "    Personal Home

/  " Page Form Interpreter என்பறு ெபயரட்டொர். இது வைலப்படிவங்கைள(  ) web forms ெசெயல்படுத்தவும, அதன்ப ெபொருளடக்கங்கைள 

உருவொக்கவும எளிைமெயொன வழிைய வழைங்கியது. 

        

        "   /  " Personal Home Page Form Interpreter என்பற ெபயர் பிறகு /  PHP FI என்பறு சுருக்கப்பட்டும, அதன்பபிறகு " : PHP

 Hypertext Preprocessor"(இது ஒவ்ெவொரு வொர்த்ைதயின்ப முறதெலழுத்து மெற்றும ஒரு மெறுசுழைல் ெபயர் ஆகும) என்பறும 

மெொற்றியைமெக்கப்பட்டது. /  PHP FI பதிப்பு 1.0 -Rasmus ன்ப இைணய தளத்தில் மெட்டுேமெ பயன்பபடுத்தப்பட்டது. 1997-ம ஆண்டு 

ெவளிவந்தத /  PHP FI பதிப்பு 2.0-லிருந்தது இது மெொறத்ெதொடங்கியது.  
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 #1  /   Example Example PHP FI Code

<!--include /text/header.html--> 

<!--getenv HTTP_USER_AGENT--> 

<!--ifsubstr $exec_result Mozilla--> 

  Hey, you are using Firefox!<p> 

<!--endif--> 

<!--sql database select * from table where user='$username'--> 

<!--ifless $numentries 1--> 

  Sorry, that record does not exist<p> 

<!--endif exit--> 

  Welcome <!--$user-->!<p> 

  You have <!--$index:0--> credits left in your account.<p> 

<!--include /text/footer.html--> 

    3 - PHP ஒரு விடியல் : 

            1997-ன்ப ேபொது, இைணயதளத்தில் வந்ததிருந்தத வைலதளத்தின்ப எண்ணிக்ைக ெவகுவிைரவொக வளர்ந்ததிருந்ததது மெற்றும 

ெபருமபொலொன வைலதளங்கள்   -Apache web server ஐப் பயன்பபடுத்தி உருவொக்கப்பட்டுக் ெகொண்டிருந்ததன. இது -PHP ஐ அடுத்த 

கட்டத்திற்கு எடுத்துச் ெசெல்ல,   Andy Gutmans மெற்றும   Zeev Suraski என்பபவர்களொல் வடிவைமெக்கப்பட்ட 3 PHP ெவளிவந்தத ேநெரம. 

3-PHP ன்ப குறிப்பிடத்தக்க செொதைனகளில் ஒன்பறு, வலிைமெமிக்க ஒரு  -Apache Module ஆக அது உருவொக்கப்பட்டு இருந்ததது. 

     

ேமெலும, இது கூறுபொடு முறைறையப்(  ) Modular Approach பயன்பபடுத்தி உருவொக்கப்பட்டிருந்தததொல், அதன்ப 
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ெசெயல்கூறுகைள( ) functionality நீட்டிக்க மெற்றவர்களுக்கு எளிதொனதொக இருந்ததது. கூடேவ, அடுத்தடுத்த பதிப்புகளில் 

ெதொடர்வதற்கொக - -Object Orientation ன்ப அடிப்பைடக் கூறுகளும அறிமுறகப்படுத்தப்பட்டன. சூன்ப 1998-ல் ெவளியொன இதைன 

70,000 பயனொளர்கள் அவர்களின்ப வைலப்பக்கங்கைள மிகுதிப்படுத்த( ) enhance பயன்பபடுத்திக் ெகொண்டிருந்ததனர் என புள்ளியியல் 

கணக்ெகடுக்கும நிறுவனமெொன -Netcraft ன்ப ஆய்வில் ெவளிவந்ததது. 

     

 4 - PHP உகப்பொக்கம( ), Optimization அளவிடும தன்பைமெ( ) Scalability மெற்றும பல 

          Andi Gutmans மெற்றும   -Zeev Suraski PHP ன்ப அடித்தளத்திலிருந்தது மெறுவடிவைமெப்ைப( - ) re architect ேமெற்ெகொண்டனர். 

இதன்ப ஒரு பகுதிேய  (Zend Engine அவர்களின்ப முறதற்ெபயரன்ப இைணப்பு,  Zeev மெற்றும ) Andi உருவொக்கம.  -Zend Engine னின்ப 

உருவொக்கம -PHP யில் பல முறக்கிய முறன்பேனற்றங்கைளக் ெகொண்டுவந்ததது :

        

• மெற்ற  -Web server களுக்கு ஆதரவு ( -Microsoft ன்ப   ( )) Internet Information Server IIS

• நிைனவகம கசிவைதத் தவிர்க்க, ேமெமபடுத்தப்பட்ட "நிைனவகம ைகயொளுதல்"(   ) Improved Memory Handling

• ேமெமபடுத்தபட்ட ெசெயல்திறன்ப( ) Efficiency மெற்றும ெசெயல்பொடு( ). Performance இதனொல் மிகப்ெபரய அளவிலொன(  large

), scale சிக்கலொன( ), complex குறிக்ேகொள் மெொறுநிைல வணிக பயன்பபொடுகைள(    )  mission critical enterprise applications PHP

ஆதரக்கிறது. 

        ேமெலும மிக முறக்கிய சிறப்பமசெங்கைள இங்ேக கொணலொம :

        

• ேமெமபடுத்தப்பட்ட அளவிடும தன்பைமெ(  ) Improved Scalability

•   Object Orientedஆதரவு( ) support

•  -  Native session handlingஆதரவு 

• மெைறக்குறியீடொக்கம( ) Encryption

• (   ) ISAPI Internet Server API ஆதரவு 
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•  /  Native COM DCOMஆதரவு (குறிப்பொக  Windows பயனருக்கு) 

•   Native Javaஆதரவு 

•    ( ) Perl Compatible Regular Expression PCRE நூலகம( ) library

        

        இது ேபொன்பற சிறப்பமசெங்களொல்,  2000-May ல் ெவளிவந்தத 4-PHP ஆனது, மிகவும பிரபலமெொகி ஏறத்தொழை 3.6 மில்லியன்ப 

தளங்களில்( ) domains நிறுவப்பட்டிருந்ததது. 

        

 5 -  ,  ,  PHP Object Orientation Error Handling மெற்றும  XML

        

        ஜூலைல 2004-ல் ெவளிவந்தத  5 PHP பதிப்பொனது ஏற்கனேவ இருக்கின்பற ெசெயல்கூறுகளின்ப ேமெமபொடுகைளயும, பல 

சிறப்பமசெங்கைளயும ெகொண்டிருந்ததது : 

        

• மிகப்ெபரய அளவில் ேமெமபடுத்தப்பட்ட - -Object oriented ன்ப வல்லைமெ( ) capability

• /  -Try Catch Exception கைள ைகயொளுதல் 

• ேமெமபடுத்தப்பட்ட  XML மெற்றும வைல ேசெைவகள்(  ) Web Services ஆதரவு.

• -SQLite க்கொன ெசெொந்தத ஆதரவு(  ) - native support இதற்கு (   ) PDO PHP Data Objects பயன்பபடுத்தப்படுகிறது

        

        இது ேபொன்பற சிறப்பமசெங்களொல், தற்ேபொைதய ெதொழில்நுட்ப ( - ) cutting edge வைல வைரச்செட்டங்கள்(  Web

) Frameworks உருவொக்கப்பட்டு மிகவும பிரபலமெொகி 20 மில்லியன்ப தளங்களில் நிறுவப்பட்டு வரலொற்றுச் செொதைன பைடத்தது. 

        

        இதுவைர  PHP எப்படி உருவொனது, எப்படி வளர்ந்ததது என்பறு பொர்த்ேதொம. அடுத்த பகுதியில் -PHP யின்ப அடிப்பைடகைளப் 

பொர்ப்ேபொம. ெசெல்வணி செமபத், மின்பனஞ்செல் : . @ .selva infobees gmail com           வைல     :   :// . .http infobees wordpress com  
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பள்ளிக் கல்வியும மெற்றும ேமெலொண்ைமெயும ஓபன்ப ேசெொர்ஸ் - ம

இன்பறளவும,  பல பள்ளி மெற்றும கல்லூரகளில் பயன்பபடுத்தப்பட்டு வரும ெமென்பெபொருட்கள் மெற்றும இயங்குதளங்கள் 

கொப்புரைமெ ெபற்ற விண்ேடொஸ் ேபொன்பற   Closed Source எனப்படும கட்டுருக்கேள ஆகும.  இதனொல் மெொணவர்கள் 

இயங்குதளங்கைளேயொ,  ெமென்பெபொருட்கைளேயொ இயக்க கற்றுக் ெகொள்கிறொர்கள்.  எப்படி இயக்குவது,  அல்லது பயன்பபடுத்துவது 

என்பபதில் ைகேதர்ந்ததவர்களொக்கப்படுகிறொர்கள்.  ஆனொல் அைவ எப்படி இயங்குகிறது அல்லது நெமெக்கு ேதைவயொன படி இதன்ப 

இயக்கங்கைள எவ்வொறு  அைமெப்பது முறதலியைவ ெவளி ெகொடுக்கப்படொமெல் மெைறத்து ைவக்கப்பட்ேட உள்ளது. இதனொல் 

மெொணவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்திற்குள் அைடக்கப்பட்டு விடுகிறொர்கள்.  இதனொல் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கொன வொய்ப்புகள் 

கைளயப்பட்டு ெதொழில்நுட்பத்தில் அடிைமெகளொக்கப்பட்டொர்கள்.

ஆனொல் ஓபன்ப ேசெொர்ஸ் எனப்படும கட்டற்ற இயங்குதளம மெற்றும ெமென்பெபொருட்கைள பயன்பபடுத்துவதில் இைவ அைனத்தும 

கைளயப்பட்டு, அதன்ப நென்பைமெகள் பரவி வருவதில் மிகவும மெகிழ்ச்சி. இவற்ைற கருத்தில்  ெகொண்டு, இந்ததிய அரசும   Bharath OS என்பற 

ெபயரல் லினக்ஸ் இயங்கு தளத்ைத ெவளியிட்டுள்ளது.  அதுவும குறிப்பொக பள்ளிக்குழைந்தைதகளுக்கொக பொஸ் லினக்ைசெ 

அடிப்பைடயொகெகொண்டு எடுபொஸ்( ) EduBOSS எனும ெபயருைடய மெற்ெறொரு லினக்சு வழைங்கலும உருவொக்கப்பட்டுள்ளது.

பொஸ் லினக்சு ெடபியன்ப லினக்ஸிலிருந்தது தருவிக்கப்பட்ட ஒரு லினக்சு வழைங்கலொகும.  பொஸ் ( )  BOSS எனும ெபயரொனது 

"இந்ததிய இயங்குதளத் தீர்வுகள்"  என்பறு ெபொருள்படும ஆங்கில வொக்கியமெொன "    "  Bharat Operating System Solutions என்பபதன்ப 

அஃபகுப்ெபயர் ( ).  acronym இந்ததியச்சூழைலுக்கு ஏற்ற வைகயில் உருவொக்கப்பட்டுள்ள இந்தத லினக்ஸ் வழைங்கல் 18-க்கும ேமெற்பட்ட 

இந்ததிய ெமெொழிகளில் இயங்கும சிறப்பிைனக் ெகொண்டுள்ளது.

இந்ததியொவில் பயன்பபடுத்தப்படும இடங்கள்

ேகரளொ -  பள்ளிக்கொன தகவல் ெதொழில்நுட்பம(   )  IT for School என்பற திட்டத்தின்ப கீழ் பல்ேவறு பள்ளிகளில் 

எடுபொஸ்( ) EduBOSS பயன்பபடுத்தப்படுகிறது.
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ேகரளொ -  பொலக்கொடு உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் உள்ள நெகரொட்சி அலுவகம ேபொன்பற அலுவலகங்களில் 

பயன்பபடுத்தப்படுகிறது.

தமிழ்நெொடு -  தமிழ்நெொடு அரசு அறிவித்துள்ள பள்ளி மெொணவர்களுக்கொன மெடிக்கணினிகளில் (சுமெொர் 9,00,000 

மெடிக்கணினிகளில்) பொஸ் லினக்ஸ் நிறுவப்பட்டு பயன்பபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

உத்திரபிரேதசெம - அரசு அலுவலகங்களில் பயன்பபடுத்தப்படுகிறது.

ஹரயொனொ -  சுமெொர் 2,600-க்கும ேமெற்பட்ட பள்ளிகளில் உள்ள 52,000-க்கும ேமெற்பட்ட கணினிகளில் நிறுவப்பட்டு 

ெவற்றிகரமெொக பயன்பபடுத்தப்பட்டுவருகிறது.

தமிழைக அரசு நெவமபர் 9,  2011 அன்பறு ெவளியிட்டுள்ள அரசெொைணயின்பபடி,  தமிழைக அரசின்ப தைலைமெச் ெசெயலகத்தில் 

உள்ள தகவல்ெதொழில்நுட்பதுைற மெற்றும பிற துைறகளிலும பொஸ் லினக்சு நிறுவப்பட்டு பயன்பபடுத்தப்பட உள்ளது.

இவ்வொறொக ேமெமபட்டு வரும கட்டற்ற கணினி ெதொழில்நுட்பங்கைள பயன்பபடுத்தி,  பள்ளிகள்,  கல்லூரகள், 

பல்கைலக்கழைகங்கள் என அைனத்து கல்வி நிறுவனங்கைளயும திறமபட நிர்வகிக்க முறடியும.  இவ்வைகயில் கீழ்கண்ட 

ெமென்பெபொருட்கள் மெொணவர்களுக்கும ஆசிரயர்களுக்கும மிகவும பயனுள்ளதொக அைமெயும என நெமபுகிேறன்ப.

    * OpenSIS

    * Fedena

:OpenSIS

கட்டற்ற மெொணவர் தகவல் முறைற (     )  Open Source Student Information System எனப்படும இந்தத   OpenSIS ெமென்பெபொருள், 

பள்ளிகளின்ப நிர்வொகத்திற்கொகேவ பிரத்ேயகமெொக வடிவைமெக்கப்பட்டது.  இந்தத ெமென்பெபொருைள பயன்பபடுத்துவதன்ப மூலம,  வணிக 

ரீதியொன ெமென்பெபொருள் பயன்பபடுத்துவதினொல் ஆகும ெசெலவில் 75%  குைறக்கப்படுகிறது.  இதன்ப மூலம மெொணவர்களின்ப வருைக 

பதிவுகள்,  மெதிப்ெபண் பட்டியல்,  முறகவரகள் முறதலிய மெொணவர்களின்ப அைனத்து தகவல்கைளயும ஒேர இடத்தில் ேசெமித்து ைவத்துக் 

ெகொள்ள உதவுகிறது.  அது மெட்டுமெல்லொமெல்,  நெமெக்குத் ேதைவயொன தகவல்களுக்கு ஏற்ப நெொம இந்தத ெமென்பெபொருளின்ப ேசெைவையத் 

தனிைமெப்படுத்திப் ( ) customize பயன்பபடுத்தலொம.
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Fedena:

மெொணவர் தகவல் பரொமெரப்பு மெட்டுமெல்லொது,  பலவிதமெொன கூடுதல் அமசெங்கள் ெகொண்ட இந்தத ெமென்பெபொருள் கட்டற்ற 

ெமென்பெபொருள் என்பபது இதன்ப கூடுதல் சிறப்பு.  - Fedena ைவ மெொணவர்கள், ஆசிரயர்கள், படிப்புகள், ஊழியர்கள் ேமெலொண்ைமெ மெற்றும 

உங்கள் நிறுவனம ெதொடர்பொன கணினி &  ெசெயல்முறைற உள்ளிட்ட அைனத்து ெசெயல்பொடுகளுக்கும பயன்பபடுத்தலொம.உங்கள் 

நிறுவனத்தின்ப தரவு தளத்ைத நீங்கள் எப்படி நிர்வகிக்க விருமபுகிறீர்கேளொ அவ்வொேற நிர்வகித்துக் ெகொள்ள,   Fedena உங்களுக்கு 

முறழுைமெயொன உரைமெையயும,  கட்டுப்பொட்ைடயும ெகொடுக்கிறது.  இைதச் ெசெய்ய பல இைணப்பு கருவிகைளயும ( )  tools தருகிறது. 

நீங்கள் ஒரு ெமெொைபல் ஃபேபொைனப் பயன்பபடுத்தி கூட  - fedena ைய இயக்க முறடியும என்பபது இதன்ப கூடுதல் சிறப்பு.
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ேகரள அரசின்ப கல்வித் துைற,  அமமெொநிலத்தில் 15,000  க்கும ேமெற்பட்ட பள்ளிகளின்ப ெசெயல்பொடுகைள கணினி மூலம 

தொனியங்க ெசெய்ய,  Fedenaைய  Sampoorna எனப் ெபயரட்டு பயன்பபடுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

இவ்வொறொக கல்வி மெட்டுமில்லொமெல் அைனத்துத் துைறகளிலும கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்களின்ப பயன்பபொடுகளும ஆதிக்கமுறம 

ெபருகி வரும இந்தத கொலகட்டத்தில் பள்ளிகளிலிருந்தேத நெொம இவற்ைற நெம வொழ்வின்ப அங்கமெொக்கினொல் வரும கொலம வசெந்தத கொலமெொக 

மெட்டுமில்லொமெல், ெதொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் கைர கடந்ததவர்களொகத் திகழ்ேவொம.

ஆனந்ததரொஜ - @ .anandharaj zilogic com
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ஜீவெவன்பவியு ( ) Gwenview படக் கொட்டியின்ப நீங்கள் அறியொ திறன்பகள்

ஜீவெவன்பவியு தொன்ப ேக.டி.இ.  ேமெைசெத்தளத்திற்கொன (  )  KDE Desktop இயல்பொன படக் கொட்டி (  )  image viewer ஆகும. 
ேமெேலொட்டமெொகப் பொர்த்தொல், இது ேமெொசெமெொனதல்ல, ஆனொல் ஃபேபொனொன்ப, உட்ெபொருத்தி என்பபன தவிர ேவேறதும தனிச் 
சிறப்புகைளக் ெகொண்டிரொதது. இவ்விரண்டு சிறப்புகளும ேசெர்ந்தேத ஜீவெவன்பவியுைவப் பயனுள்ளதொக மெொற்றுகின்பறன. 
அவற்றின்ப ெசெயல்கைள இப்ேபொது கொணலொம.

ஃபேபொனொன்ப:
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ஃபேபொனொன்ப ஒரு ேக.டி.இ ெதொழில்நுட்பம.  இஃபது ஒலி ஒளி ெசெயலிகள் பயன்பபொட்டிற்கொக ஒரு நிைலயொன ஏ.பி.ஐ.  ( )  API ைய வழைங்குகிறது. 
இதனொல் தொன்ப,  ஜீவெவன்பவியு தரம வொய்ந்தததொக மெொறி உள்ளது.  ஜீவெவன்பவியுைவத் துவக்கி,  பின்ப கொெணொளி( )  video ேசெமிக்கப்பட்ட ஒரு 
ேகொப்புைறக்குச் ( )  folder ெசெல்லுங்கள்.  இப்ேபொது ஏேதனும ஒரு கொெணொளிையச் ெசெொடுக்கினொேல ேபொதும,  ஜீவெவன்பவியு அைத இயக்க 
ஆரமபித்து விடும. இஃபது அவ்வளவு எளிைமெயொனது. என்ப மீது நெமபிக்ைக இல்ைல எனில், இேதொ ேஜமஸ் ெடய்லருைடய இைசெ நிகழ்ச்சி, இந்தத 
எமபி4 ( 4) mp ேகொப்ைப ஜீவெவன்பவியு தங்குதைட இல்லொமெல் இயக்குவைதக் கீழுள்ள திைரப் பிடிப்பில் (  ) screen shot கொணலொம. 

படம 1: ஜீவெவன்பவியுவில் கொெணொளி, ஃபேபொனொனிற்கு நென்பறி

கிபி உட்ெபொருத்தி (  ):KIPI Plugin

பயனுள்ள கொரயங்கள் ெசெய்ய ேவண்டுமெொனொல்,  நெமெக்குக் கண்டிப்பொக உட்ெபொருத்திகள் ேதைவப்படும.  அதிலும குறிப்பொக,  கிபி(  –KIPI  
   ) KDE Image Plugin Interface உட்ெபொருத்தி. உபுண்டு பயனர்கள் எளிதொக,

 -   sudo apt get install kipi

என தட்டச்சு ெசெய்து இதைனப் ெபறலொம.  ஜீவெவன்பவியு ஏற்கனேவ இயங்கிக் ெகொண்டிருக்குேமெயொனொல்,  உட்ெபொருத்திையச் ெசெயல்பொட்டிற்குக் 
ெகொண்டு வர,  அைத நீங்கள் மெறுதுவக்கம ெசெய்ய ேவண்டி இருக்கும.  இனி,  டூல்ஸ் பட்டியலில் (  )  Tools Menu உள்ள ெதரவுகைளச் ( )options  
ேசெொதித்துப் பொருங்கள்.
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கிபி உண்ைமெயொகேவ ஜீவெவன்பவியுைவ விரவொக்குகிறது
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படம 3: கிபி உண்ைமெயொகேவ ஜீவெவன்பவியுைவ விரவொக்குகிறது 2
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படம 4: கிபி உண்ைமெயொகேவ ஜீவெவன்பவியுைவ விரவொக்குகிறது 3

ெபருமபொலொனைவ எல்ேலொருக்கும ெதரந்தததொக இருக்கும. ஆனொல், எனக்குப் புதிதொகத் ேதொன்பறுவது, ஈெமெயிலிங் ( ) emailing தொன்ப. நெொம, 
மின்பனஞ்செல் ெசெய்ய நிைனக்கும படங்கைள இதில் இரு வைகயொக ஒருங்கிைணக்கலொம. ஒன்பறு, கன்பட்ேரொள் ( )  Ctrl அழுத்தி, இடெசெொடுக்கம (left 

) click ெசெய்து, ேசெர் விைசெையத் (  ) share button ேதர்வு ெசெய்வது. மெற்ெறொன்பறு, ஈெமெயில் இேமெஜைஸத் (  ) Email Images ேதர்வு ெசெய்யும முறைற.
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படம 5: ேசெர் பட்டியலிலிருந்தது, ஈெமெயில் இேமெஜஸ்

இனி ஓேக ( ) OK அழுத்தினொல், ஜீவெவன்பவியு அனத்ைதயும ெசெயலொக்கம ெசெய்து, மின்பனஞ்செல் தட்டச்சு ெசெய்யும செொளரத்ைதத் (   compose email
) window ேதொற்றுவிக்கும.
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படம 6: அைனத்துப் படங்களும ெவற்றிகரமெொக இைணக்கப்பட்டன

நீங்கள் விருமபினொல், ஓேக அழுத்தும முறன்ப, ெமெயில் குறியுருவத்ைத (  ) Mail icon அழுத்துங்கள், மின்பனஞ்செல் வொங்கி (  ),  email client ேகொப்பின்ப 
அளவு மெற்றும ேகொப்பின்ப வைக ஆகியனவற்ைறத் ேதர்வு ெசெய்ய இஃபது உதவும.

படம 7: மின்பனஞ்செல் ெசெய்யும முறன்ப ஏேதனும மெொற்றங்கள் ேதைவப்பட்டொல் ெசெய்யவும

நெொன்ப ேஜொபின்ப பிரொஞ்செல் ஆன்பறனி. நெொன்ப ஒரு  CollabNet ெமென்பெபொருள் நிறுவனத்தில் ேவைல 

ெசெய்கிேறன்ப. எனது ெசெொந்தத ஊர் நெொகர்ேகொவில். கடந்தத 2011 -ம ஆண்டு கல்லூர படிப்ைப முறடித்ேதன்ப. 

கணியம மூலமெொக உங்கைள செந்ததித்ததில் மெகிழ்ச்சி. இந்தத வொய்ப்ைப ெகொடுத்த கணியம ஆசிரயருக்கு 

நென்பறி ெதரவித்து ெகொள்கிேறன்ப.

வைல பதிவு : :// . . /http jophinepranjal blogspot in
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ேதவொலயமுறம செந்தைதயும - 2

எரக் எஸ் ேரமெண்ட் 

Home page of Eric S Raymond     

Original version of     "  The cathedral and the bazaar     "     

தமிழில் : தியொகரொஜன்ப செண்முறகம  @ .citizenofgnu gmail com

3. "ஏதொவது ஒன்பைறத் துறக்க முறடிெவடுங்கள்; எப்படியும அது நெடந்தேத தீரும." (ஃபப்ெரட் புரூக்ஸின்ப புத்தகத்தில் இருந்தது).

ஒரு கொரயத்ைத ெசெய்ய ேவண்டுெமென்பறொல் முறதலில் அக்கொரயத்ைதத் துவங்க ேவண்டும. அப்ேபொது தொன்ப அக்கொரயத்தில் உள்ள 

கடினத்தன்பைமெைய அறிந்தது, அதில் உள்ள குைறகைளக்  கைளந்தது, மெறுபடியும அக்கொரயத்ைத ெவற்றிகரமெொக ெசெய்து முறடிக்க முறடியும. 

ஆக ஒரு கொரயத்ைதச்  ெசெவ்வேன ெசெய்ய ஒரு முறைறக்கு இரு முறைறயொவது அக்கொரயத்ைத ெசெய்வது அவசியம ஆகிறது. இதனொல் 

ஃபெபச்பொப்ைப நெொன்ப துறந்தேதன்ப. கொர்லின்ப பைடப்பொன பொப்கிைளண்ட்ைட நெொன்ப மெொற்றி அைமெத்து, அைத 25 ஆம ேததி ஜூலன்ப மெொதம 

1996 ஆம ஆண்டில் கொர்ல் ஹொரஸ்க்கு அனுப்பி ைவத்ேதன்ப. ஆனொல் கொர்லுக்கு பொப் கிைளண்ைட வடிவைமெப்பதில் நெொட்டம 

குைறந்தது இருந்ததது. பொப் கிைளண்டில் பல மெொற்றங்கள் ெசெய்ய ேவண்டியிருந்ததது. அதனொல் பொப்கிைளண்ட்ைட கொர்ல் ஹொரஸிடம 

இருந்தது நெொன்ப தத்ெதடுத்ேதன்ப. எனக்கும ெதரயொமெல், இந்தத ெமென்பெபொருள் வடிவைமெக்கும முறயற்சி விசெொலமெொக விரந்ததது. குைறந்தத 

மெொற்றங்கைள ெசெய்ய ேவண்டும என்பறு நிைனத்தது, என்ப ஆர்வமிகுதியொல் ெபரய மெொற்றங்கைள பொப் கிைளண்டில் ெசெய்யப் 

ேபொகிேறன்ப என்பறு உணர்ந்தேதன்ப. திறமூல ெமென்பெபொருள் கலொசெொரத்தில் ெமென்பெபொருளின்ப நிரைலப் பரமெொறிக் ெகொள்வதொல், 

ெமென்பெபொருைள ேமெலும சிறப்பொக வடிவைமெக்க முறடியும என்பபைத நெொன்ப உணர்ந்தேதன்ப.
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4. சிந்ததைனகேள ெசெயல்களின்ப வித்துகள். செரயொன சிந்ததைனகள் இருந்ததொல், சுைவயொன செவொல்கள் நெமைமெத் ேதடிவரும. 

கொர்ல் ஹொரஸின்ப பங்கு மிகவும முறக்கியத்துவம வொய்ந்ததது. 

5. உங்களுக்கு ஒரு கொரயத்ைதச் ெசெய்வதில் நெொட்டம குைறந்தது விட்டொல், அைதச் ெசெவ்வேன ெசெய்யக் கூடிய மெனிதரடம 

அக்கொரயத்ைத ஒப்பைடயுங்கள். 

கொர்லுக்கும எனக்கும இருந்தத ஒருமித்த கருத்து, இமெமென்பெபொருைள ேமெமபடுத்துவைதப் பற்றியது. என்ப கரங்கள் பொதுகொப்பொனைவ 

என்பறு கொர்ல் அறிந்ததவுடன்ப , பொப்கிைளண்ைட என்பனிடம ஒப்பைடத்தொர். நெொனும இப்பணியில் நெொட்டம குைறயும கொலத்தில் இந்தத 

ெமென்பெபொருைள ேமெமபடுத்த வரும அடுத்த கரங்களிடம இமெமென்பெபொருைள ஒப்பைடப்ேபன்ப. 

பயனர்களின்ப முறக்கியத்துவமுறம, அவர்களின்ப பங்களிப்பும

நெொன்ப கொர்ல் ஹொரஸின்ப பொப் கிைளண்ட் ெமென்பெபொருைள சுவீகொரம எடுத்துக் ெகொண்ேடன்ப. பொப் கிைளண்ட் ெமென்பெபொருள் 

மெட்டுமெல்லொமெல், அமெமென்பெபொருளின்ப பயனர்களும எனக்குக் கிைடத்தனர். பயனர்களின்ப ேதைவைய மெட்டும பூர்த்தி ெசெய்வேதொடு 

நில்லொமெல்,  அவர்கைள செரயொக வழி நெடத்தினொல் என்ப ெமென்பெபொருள் பைடப்பில் அவர்கள் இைண பைடப்பொளிகளொக பங்கு 

அளிப்பொர்கள்  என்பறு நெொன்ப உணர்ந்தேதன்ப. யுனிக்ஸ் இயங்குதளத்தின்ப பொரமபரயத்தியலும, லினக்ஸ் உலகிலும உள்ள பயனர்கள் 

ேஹக்கர்களொக விளங்கினர். திறமூல நிைலயொல் ெமென்பெபொருட்களின்ப நிரல்கள் கிைடக்கப் ெபற்றதினொலும,  பயனர்கள் 

ெமென்பெபொருளில் உள்ள பிைழைையத் ேதடி நீக்குவதில் ெபரும பங்கொற்றினர். பயனர்கைள செற்று உற்செொகப்படுத்தினொல், அவர்கேள 

பிைழைையத் ேதடிக் கண்டறிந்தது, அைத நீக்கும வழிையயும கண்டறிவொர்கள். இது நெொம மெட்டுேமெ ெமென்பெபொருளின்ப பிைழைைய நீக்கும 

முறயற்சிைய விட, ேமெமபட்ட பிைழை நீக்கும வழியொகும. 
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6.பயனர்கைள இைண பைடப்பொளிகளொக ஏற்றுக் ெகொண்டொல், குைறந்தத ேநெரத்தில் ெமென்பெபொருைள உருவொக்குவதுடன்ப, அதன்ப 

பிைழைையயும எளிதில் நீக்கலொம. 

பயனர்களின்ப ேசெைவைய திறமூல பைடப்பொளிகள் யொரும உபேயொகித்துக் ெகொள்ளவில்ைல. இந்தநிைலயில் லினஸ் ேடொர்வொல்ட்ஸ், 

பயனர்களின்ப பங்களிப்ைப தன்ப பைடப்பொன லினக்ஸ் மூலம ெவளிக்ெகொணர்ந்ததொர். லினஸ் ேடொர்வொல்ட்ஸ் மிகச் சிறந்தத அறிவொளி. 

ஏெனனில் அவர் லினக்ஸின்ப ெகர்னைல மெட்டும உருவொக்கொமெல், லினக்ஸ் இயங்குதளம எப்படி உருவொக்கப்பட்டது என்பற 

முறைறையயும கண்டறிந்தது ெவளியிட்டொர். இைத ஒரு முறைற அவர் முறன்பனிைலயில் நெொன்ப கூற, அவர் ஒரு ெமெல்லிய புன்பனைகயுடன்ப 

கூறியதொவது "நெொன்ப ேசெொமபலுக்கு ஆட்பட்டவன்ப , பலரன்ப கூட்டு முறயற்சிக்கும உைழைப்புக்கும நெொன்ப பொரொட்ைட ெபறுகிேறன்ப" 

என்பறொர். செற்று பின்பேனொக்கிப் பொர்த்தொல், லினக்ஸின்ப ெவற்றி அதன்ப பயனர்களின்ப பங்களிப்பில் அைமெந்தது இருப்பைத உணரலொம. 

குனு இேமெக்ஸ், லிஸ்ப் ைலப்ரர, லிஸ்ப் நிரல்கள் பல ெவளியீடுகைளத் தொங்கி (  - Archives ஆர்கிவ்ஸ்) நிற்பது இதற்குச்  செொன்பறு. 

ேதவொலய முறைறயில் உருவொக்கப்பட்ட இேமெக்ஸ் ேகொர் சி ெமென்பெபொருைளயும, செந்தைத முறைறயில் உருவொக்கப்பட்ட லிஸ்ப் 

ைலப்ரரையயும ஒப்பிட்டுப் பொர்த்தொல் இது புரயும. லிஸ்ப் நிரல் செந்தைத முறைறயில் உருவொக்கப்பட்டதினொல், பலரது கூட்டு 

முறயற்சியின்ப கொரணமெொகவும, அவர்களின்ப யுக்திகளினொலும இேமெக்ஸ் லிஸ்ப் ைலப்ரர முறழுைமெ ெபறுவதற்கு முறன்பனேர, மூன்பறில் 

இருந்தது நெொன்பகு முறைற மெொற்றி எழுதப்பட்டது. இந்தத ெமென்பெபொருள் வளர்ச்சிெயல்லொம இைணயத்தின்ப வொயிலொகேவ செொத்தியம 

ஆனது. நெொன்ப ஃபெபச்ெமெயில் உருவொக்குவதற்கு முறன்பனொல் இேமெக்ஸ் வி. சி (  -  ) Emacs VC Version Control என்பனும 

ெமென்பெபொருளின்ப, பல செமெ கொல ெவளியீடுகைள ஒருங்ேக தொங்கிய ஒரு ெமென்பெபொருள் வங்கிைய உருவொக்குவதில் ஈடுபட்டிருந்தேதன்ப. 

இமமுறயற்சியும லினக்ஸ் உருவொக்கிய முறைறயிேலேய அைமெந்ததது. நெொனும மெற்ற மூவரும இைணயத்தின்ப வொயிலொக ேசெர்ந்தது 

இமெமென்பெபொருைள உருவொக்கிேனொம. இமமூவரல் ரச்செர்ட் ஸ்டொல்ேமெைன(இவர் எப்.எஸ்.எப் [ ]FSF -ஐ உருவொக்கியவர்). தவிர 

மெற்றவர்கைள இது வைர நெொன்ப ேநெரடியொக பொர்த்ததில்ைல. இேமெக்ஸ்-ஐப் ேபொலேவ இேமெக்ஸ் லிஸ்ப்பும உருவொக்கல்/ேசெொதித்து 

பொர்த்தல்/ேமெமபடுத்துதல் என்பற மூன்பறு நிைலகைளக் ெகொண்டது. இேமெக்ஸ் ேபொன்பேற ேமெட்லொப் என்பனும ெமென்பெபொருளும , 

ேதவொலய முறைறயில் உருவொக்கப்பட்ட ெமென்பெபொருளின்ப கருப்பகுதிையயும, செந்தைத முறைறயில் உருவொக்கப்பட்ட ெமென்பெபொருளின்ப 

புற பகுதிையயும ஒருங்ேக ெகொண்டதொகும. இப்புற ெமென்பெபொருள் பகுதியில் தொன்ப பயனர்களின்ப பங்களிப்பில் ஆரொய்ச்சியும 

கண்டறிதலும அைமெகின்பறது என்பறு நெொம அறிகிேறொம. 
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ெவளியீடுகைள ஆரமப நிைலயிலும, அடிக்கடியும ெவளியிடுதல்

ஆரமப நிைலயிலும, அவ்வப்ேபொதும ெமென்பெபொருள் வடிவைமெத்த நிைலயில் ெவளியிடுதல் லினக்ஸ் உருவொக்க முறைறயில் ஒரு 

செர்ச்ைசெக்குரய விஷயமெொக இருந்ததது. என்பைனயும ேசெர்த்து பல ெமென்பெபொருள் பைடப்பொளிகள் இவ்வண்ணம ெவளியிடும ேபொது 

பிரச்செைன இருக்கும என நெமபிேனொம. ஆரமப நிைலயில் இருக்கும ெமென்பெபொருட்கள் பல பிைழைகைளக் ெகொண்டதொக இருக்கும. 

அதனொல் பயனரன்ப ேநெரத்ைதயும, ெபொறுைமெையயும ேசெொதிப்பது ேபொன்பறு அைமெந்ததுவிடும என கருதிேனொம. இந்தத நெமபிக்ைகயில் 

நெொம பிரயொணித்ேதொம என்பறொல் அது ேதவொலய முறைறயில் ெமென்பெபொருள் வடிவைமெப்பதற்கு ஒப்பொகி விடும. பயனர்களுக்கு பிைழை 

இல்லொத ெமென்பெபொருைள உருவொக்கித் தருவது என்பறொல் அது ஒவ்ெவொரு ெவளியீட்டிற்கும ஆறு மெொதம பிடிக்கும. இக்கொலத்தில் ஒரு 

ெவளியீட்டிற்கும அடுத்த ெவளியீட்டிற்கும இைடேய கடுைமெயொக உைழைத்து பிைழை நீக்கும பணி அைமெய ேவண்டும. இவ்வண்ணம 

இேமெக்ஸ் ேகொர் சி பகுதி ேதவலொய உருவொக்க முறைறயில் உருவொக்கப்பட்டது. ஆனொல் இேமெக்ஸ் லிஸ்ப் ைலப்ரர, எப்.எஸ்.எப்.

(  -   ) FSF Free Software Foundation கட்டுப்பொட்டில் இல்லொமெல் செந்தைத முறைறயில் இைணயத்தின்ப வொயிலொக 

வளர்க்கப்பட்டது. இன்பறு உள்ள லினக்ஸ் ெமென்பெபொருள் கிடங்கில்(  ) Linux Archives உள்ள சிறப்பமசெங்கைள அன்பேற 

ெகொண்டதொக ஒஹியேயொ மெொகொண லிஸ்ப் ெமென்பெபொருள் கிடங்கு(  ) Lisp Archives விளங்கியது. நெொங்கள் இந்தத லிஸ்ப் 

ைலப்ரரைய பற்றி சிந்ததித்த ேவைளயில், இதன்ப சிறப்பமசெங்கைளப் பொர்த்து ேதவொலய முறைறயில் உருவொக்கப்பட்ட இேமெக்ஸ் ேகொர் 

சி ெமென்பெபொருள் உருவொக்க முறைறயில் உள்ள இடர்பொடுகைளக் கண்டு அறிந்தேதொம. நெொன்ப இந்தத லிஸ்ப் ைலப்ரரைய 1992 ஆம 

ஆண்டு எப்.எஸ்.எப் பின்ப அங்கீகரக்கப்பட்ட ெமென்பெபொருள் கட்டுப்பொட்டின்ப கீழ் இைணக்க ேமெற் ெகொண்ட முறயற்சி, அலுவலக 

அரசியலின்ப கொரணமெொக படு ேதொல்வியில் முறடிந்ததது. ஓர் ஆண்டிற்குப் பின்ப லினக்ஸ் பிரபலமெொக உபேயொகிக்கப்பட்ட ேவைளயில், 

ஓர் ஆேரொக்கியமெொன சூழ்நிைல உருவொனது. லினஸ் ேடொர்வொல்ட்ஸின்ப ெமென்பெபொருள் திறந்தத வடிவைமெக்கும ெகொள்ைக, ேதவொலய 

முறைறயில் உருவொக்கப்படும வடிவைமெக்கும முறைற , ெகொள்ைகயில் ேநெர் எதிரொக விளங்கியது. லினக்ஸ் இைணயத்தில் 

ெமென்பெபொருள் கிடங்கு மெலரத் துவங்கியது. பிரபலம இல்லொத லினக்ஸின்ப கருப்பகுதியின்ப பல ெவளியீடுகள் புழைக்கத்தில் இருந்ததன. 
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லினஸ் ேடொர்வொல்ட்ஸ் தன்ப ெமென்பெபொருளின்ப பயனர்கைள இைண பைடப்பொளிகளொகக் கருதினொர். அவர்கைளச் ெசெவ்வேன 

பணியில் ஈடுபடுத்தினொர். 

7. ெவளியீடுகைள ஆரமப நிைலயிலும, அடிக்கடியும ெவளியிடுதல். பயனர்களின்ப கருத்துகைளக் ேகட்டு, அதற்ேகற்ப 

ெவளியீடுகளில் திருத்தம ெசெய்ய ேவண்டும. 

லினஸ் ேடொர்வொல்ட்ஸின்ப முறயற்சி, பயனர்களின்ப கருத்ைதக் ேகட்டு உடனடியொக அவற்ைற ெசெயலொக்கதில் ெகொண்டு வருவதொக 

அைமெயவில்ைல. மெொறொக பயனர்களின்ப கருத்துகள் வொயிலொக ெவளியீடுகளில் உள்ள சிக்கலின்ப தன்பைமெ அறிந்தது அவற்றிற்கு விைட 

கொண்பதில் அைமெந்ததது. 1991 ஆம வருடத்தில் ெகர்னைல மெொற்றி தினமுறம ஒரு ெவளியீைட ெவளியிடும முறைற லினஸ் 

ேடொர்வொல்ட்ஸுக்கு ெதரந்தது இருக்கவில்ைல. சிக்கலுக்கு விைட கொண,  அவரது இைண பைடப்பொளிகைள 

பக்குவப்படுத்தியிருந்ததொர். இைணயத்தின்ப வொயிலொக இக்கூட்டு முறயற்சிைய அவர் சிறப்பொன முறைறயில் வழி நெடத்தினொர். 

இமமுறயற்சி ெவற்றி கண்டது. இமமுறயற்சி எப்படி ெவற்றி கண்டது? இைத நெொன்ப பின்பபற்றினொல் ெவற்றியின்ப பொைத எனக்கு 

ெதரயுமெொ? அல்லது லினஸ் ேடொர்வொல்ட்ஸின்ப தனித்துவமெொன மெதி நுட்பத்தினொல் இந்தத ெவற்றி அைமெந்தததொ? லினஸ் ேடொர்வொல்ட்ஸ் 

ஒரு மிகச் சிறந்தத ேஹக்கர். நெமமில் எத்தைன ேபர் ஓர் இயங்குதளத்ைத அரச்சுவடியில் இருந்தது உருவொக்க முறடியும. ஆனொல் லினக்ஸ் 

எந்தத ஒரு தடொலடியொன சித்தொதங்கைளயும ெகொண்டு இருக்கவில்ைல. ரச்செர்டு ஸ்டொல்ேமென்ப அல்லது ேஜமஸ் ேகொலிங்ைகப் (இவர் 

நியுஸ் மெற்றும ஜொவொ செமூகத்ைதச் ேசெர்ந்ததவர்) ேபொல் லினஸ் ேடொர்வொல்ட்ஸ்  ஒரு வடிவொக்க ேமெைதயில்ைல. ஆனொல் லினஸ் 

ேடொர்வொல்ட்ஸ்  ஒரு ெபொறியியல் மெற்றும ெசெயலொக்க ேமெைதயொக விளங்கினொர். லினஸ் ேடொர்வொல்ட்ஸின்ப முறயற்சி பகுத்து ஆரொய்ந்தது 

பிைழைகளுக்கும, முறட்டுக் கட்ைடயொன சிக்கல்களுக்கும மிகக் குைறந்தத உைழைப்ைபக் ெகொண்டு விைட கொண்பதில் அைமெந்ததது. 

லினக்ஸ் இயங்குதளத்தின்ப சிறப்பில்,  இவரன்ப மெதி நுட்பமுறம எளிைமெயொன வடிவைமெக்கும திறனும ெவளிப்படுகின்பறது. அடிக்கடி 

ெவளியீடுகைள ெவளியிடுதல், இைணயத்தின்ப வொயிலொக ெமென்பெபொருள் பைடக்கும முறைற, குைறந்தத உைழைப்ைபக் ெகொண்டு 
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சிக்கலுக்கு தீர்வு கொண்பது - இைவெயல்லொம லினஸின்ப மெதி நுட்பமெொக இருந்ததொல், அவர் தம உைழைப்பின்ப ெபரும பகுதிைய என்பன 

ெசெய்தொர்? லினஸ் தம இைண பைடப்பொளிகைள உற்செொகப்படுத்துவதிலும, அவர்களின்ப பணியில் உதவுவதுமெொக தினமுறம 

அவர்களுக்கு பக்க பலமெொக நின்பறொர். இைவேய அவரன்ப உைழைப்பின்ப ெபருமபங்கொக இருந்ததது. லினஸ், ெமென்பெபொருளின்ப 

பிைழைைய நீக்குவதிலும அைத உருவொக்குவதிலும, அவரன்ப இைணப்பைடப்பொளிகைளயும அவர்களின்ப ேநெரத்ைதயும அதிகபடுத்த 

முறயற்சித்தொர். 

8. ெபரய அளவிலொன பீட்டொ ேசெொதைனயொளர்கைளயும, இைண பைடப்பொளிகைளயும ெகொண்டு, எந்தத பிைழையொனொலும செர, 

அதற்கொனத்  தீர்ைவ எளிதில் கண்டறியலொம. 

சுருக்கமெொக, "பல விழித்திைரகளுக்கு முறன்பனொல் எவ்வளவு  ெபரய பிைழையும சிறியது தொன்ப". இைதேய லினஸின்ப செட்டமெொக நெொன்ப 

கருதிேனன்ப. இந்தத ேசெொதைனயொளர் மெற்றும இைண பைடப்பொளிகளில் எவேரனும ஒருவர் பிைழைையக் கண்டறிந்தது, அதற்கு தீர்வு 

கொண்பர் என்பறு நிைனத்த ேவைளயில், லினஸின்ப முறயற்சியில் பிைழைையக் கொண்பது ஒருவரொகவும அதற்கு தீர்வு கொண்பது 

மெற்ெறொருவரொகவும இருப்பைத உணர்ந்தேதன்ப. பிைழைைய இனம கொண்பது ஒரு மிகப் ெபரய செொவலொக இருந்ததொல், அதற்கு தீர்வு 

கொண்பதுவும முறக்கியமெொனேத. அடுத்த பகுதியில் இவற்ைற பற்றி முறழுைமெயொக விவரக்கிேறன்ப. பிைழை கண்டறிதலும , அைதக் 

கைளவதும ேவகமெொக நெடக்க ேவண்டும.. லினஸ் செட்டத்தின்ப மூலமெொக ேதவொலய முறைற மெற்றும செந்தைத முறைற உருவொக்க 

முறைறகைளயும, அவற்றிற்கிைடேயயொன ேவறுபொடுகைளயும நெமமெொல் அறியமுறடியும. 

- ெதொடரும. . . . . . 
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ெநெட்ெவொர்க் ெதொழில்நுட்பம - புத்தகம 

கமப்யூட்டர் பயிலும கல்லூர மெொணவர்க்கும, கமப்யூட்டர் ெநெட்ெவொர்க் பற்றி அறிய விருமபும அைனவருக்கும பயன்பபடும அரய நூல் எளிய 
தமிழில்!

 

பக்கங்கள்: 960    விைல: ரூ. 550/-
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சிதமபரம, அண்ணொமெைலப் பல்கைலக்கழைகத்தில் 2012 டிசெமபர் 28-30 ேததிகளில் நெைடெபற்ற,
11-வது உலகத் தமிழ் இைணய மெொநெொட்டில், இந்தத நூல் ெவளியிடப்பட்டது.

எஸ்ஆர்எம பல்கைலக்கழைகத் துைணேவந்ததர் முறைனவர் முற. ெபொன்பனைவக்ேகொ அவர்கள் ெவளியிட,
அண்ணொமெைலப் பல்கைலக்கழைகப் பதிவொளர் ேபரொசிரயர் ஆர். மீனொட்சிசுந்ததரம அவர்கள் ெபற்றுக் ெகொண்டொர்.

இந்தத நூல், கமப்யூட்டர் ெநெட்ெவொர்க் ெதொழில்நுட்பம பற்றி, எவரும எளிதொகப் புரந்தது ெகொள்ளும வைகயில், எளிய தமிழில் 

எழுதப்பட்ட ஒரு முறழுைமெயொன நூல்.  தமிழ்நெொட்டின்ப கிரொமெப்புற மெொணவர்கள்,  நெவீனக் கமப்யூட்டர் ெதொழில்நுட்பத்ைதக் கற்றுத் 

ேதறுவதற்கு,  ஆங்கிலம ஒரு தைடக்கல்லொக அைமெந்ததுவிடக் கூடொது என்பகிற ேநெொக்கில்,  தமிழில் எழுதப்பட்டுள்ள தரமெொன நூல். 

எந்ததேவொர் ஆங்கில நூலிலும இல்லொத அளவுக்கு விரவொகவும,  விளக்கமெொகவும,  எளிைமெயொகவும,  முறழுைமெயொகவும,  உலகத் 

தரத்துடன்ப எழுதப்பட்டுள்ள உயர்கல்விப் பொடநூல்.  அதுமெட்டுமின்பறி,  எத்தைகய கடினமெொன அறிவியல் ெதொழில்நுட்பக் 

கருத்தொக்கங்கைளயும,  ஆங்கிலத்ைதக் கொட்டிலும தமிழில்,  எளிைமெயொகப் புரயும வண்ணம எடுத்துக்கூற முறடியும என்பபைத 

நிரூபித்துக் கொட்டும நூல்.

இந்தத நூல்,  அப்ளிேகஷன்ப ேலயர்,  டிரொன்பஸ்ேபொர்ட் ேலயர்,  ெநெட்ெவொர்க் ேலயர்,  ேடட்டொ-லிங்க் ேலயர்,  ஃபபிசிக்கல் ேலயர் 

ஆகியவற்றின்ப ெசெயல்பொடுகள் பற்றியும அவற்றில் ெசெயல்படும புெரொட்டக்கொல்கள் பற்றியும விரவொக எடுத்துைரக்கிறது.  டீசிபீ/ஐபீ 

பற்றி ேவெறந்தத நூல்களிலும இல்லொத அளவுக்கு விளக்கமெொன பொடங்கள் உள்ளன. சிசிஎன்பஏ ேதர்வுக்குத் ேதைவப்படும அளவுக்கு, 
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ஐபீ-வி4,  ஐபீ-வி6  புெரொட்டக்கொல்கள்,  அவற்றின்ப முறகவர அைமெப்புகள் பற்றிய விவரங்கைளத் தருகிறது.  வயர்ெலஸ் 

ெநெட்ெவொர்க்குகள், புளூடூத், ைவஃபபி, ைவமெொக்ஸ், வயர்ெலஸ் பிரொட்ேபண்ட், வர்ச்சுவல் ேலன்ப ஆகிய ெதொழில்நுட்பங்கைள விரவொக 

விளக்குகிறது.  2-ஜி,  3-ஜி,  4-ஜி ெமெொைபல் தகவல்ெதொடர்புத் ெதொழில்நுட்பங்கள்,  ெமெொைபல் ஐபீ பற்றிய பொடங்கைளயும 

ெகொண்டுள்ளது.  மெல்ட்டிமீடியொ ெநெட்ெவொர்க்குகள் பற்றித் தனியொக ஓர் அத்தியொயத்தில் ஏழு பொடங்கள் அைமெந்ததுள்ளன. 

கிரப்ேடொகிரொஃபபி,  டிஜிட்டல் சிக்ேனச்செர்,  ஆதன்படிேகஷன்ப புெரொட்டக்கொல்கள்,  ஐபீ-ெசெக்,  எஸ்எஸ்எல்,  ஃபபயர்வொல் இைவேபொன்பற 

ெநெட்ெவொர்க் பொதுகொப்பு பற்றிய அைனத்து நுட்பங்கைளயும ெதளிவொக எடுத்துைரக்கிறது.  ெநெட்ெவொர்க் ேமெலொண்ைமெ பற்றிய 

பொடங்கைளயும உள்ளடக்கியுள்ளது.

இந்தத நூல்,  பி.இ.  கணிப்ெபொறியியல் அல்லது பி.ெடக்.  தகவல் ெதொழில்நுட்பம பயிலும மெொணவர்களுக்கு,  அண்ணொ 

பல்கைலக்கழைகம வகுத்துள்ள பொடத்திட்டத்தின்பபடி,  கமப்யூட்டர் ெநெட்ெவொர்க் தொளுக்குரய அைனத்துப் பொடங்கைளயும 

முறழுைமெயொகக் ெகொண்டுள்ளது. கிரப்ேடொகிரொஃபபியும ெநெட்ெவொர்க் பொதுகொப்பும, ெமெொைபல் தகவல்ெதொடர்பு ஆகிய தொள்களுக்குரய 

ெபருமபொலொன பொடங்கைளயும இந்தத நூல் உள்ளடக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதுமெட்டுமின்பறி,  எஃபப்டீபீ,  எஸ்எமடீபீ,  டிஎன்பஎஸ்,  ெஹச்டீடீபீ,  டீசிபீ/ஐபீ ஆகிய புெரொட்டக்கொல்கைளப் பயன்பபடுத்திப் 

பல்ேவறு ெநெட்ெவொர்க் அப்ளிேகஷன்பகைள உருவொக்கி,  நெைடமுறைறயில் ெசெயல்படுத்தி வருகின்பற,  ெநெட்ெவொர்க் 

புெரொக்கிரொமெர்களுக்குப் பயன்பபடும கட்டைளகளும,  பதிலுைரகளும,  பிைழைசுட்டும குறிமுறைறகளும விரவொக இந்தத நூலில் 

தரப்பட்டுள்ளன.  ஆங்கில ெமெொழியில் ெவளிவந்ததுள்ள ெபொதுவொன ெநெட்ெவொர்க் பொட நூல்களில் இத்தைகய தகவல்கைளக் கொண 

முறடியொது.   

இந்தத நூல்,  பல்கைலக்கழைகங்களில்,  கல்லூரகளில்,  பயிற்சியகங்களில் கமப்யூட்டர் ெநெட்ெவொர்க் பயிலும மெொணவர்களுக்குப் 

பொட நூலொகவும (  ),  Text Book கற்றுத்தரும ஆசிரயர்களுக்குக் குறிப்பு நூலொகவும (  )  Reference Book பயன்பபடும.  ஆசிரயர், 

மெொணவர்கள் மெட்டுமின்பறி,  ஆர்வமுறள்ள எவரும இந்தத நூைலப் படித்து,  கமப்யூட்டர் ெநெட்ெவொர்க் ெதொழில்நுட்பத்ைத எளிதொகப் 

புரந்தது ெகொள்ள முறடியும என்பபதில் ஐயமில்ைல.

*****     *****     *****
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இந்தத நூைலப் பற்றிக் கல்வியொளர்களின்ப கருத்து:

மெொணவர்களுக்கு மெட்டுமெல்லொது,  பொமெரனுக்கும புரயும வண்ணம பல எடுத்துக்கொட்டுகளுடன்ப எழுதியிருப்பதும இந்தநூலின்ப 

சிறப்பொகும.      A Complete Reference on Computer Networks என்பறு தைலப்பில் கூறியிருப்பைத இந்தநூல் ெமெய்ப்பித்திருக்கிறது.

திரு. முற. சிவலிங்கம அவர்கள், கணினிக் கைலச்ெசெொல் அகரொதி உருவொக்கியதில் முறக்கியப் பணியொற்றியவர். தமிழ் இைணயக் 

கல்விக் கழைகத்திற்கொக,  கணினி பற்றிய பொடங்கைள எழுதியவர்.  கணினி ெதொடர்பொன பருவ இதழ்களில் பல்லொண்டுகளொக எழுதித் 

தமிழ்நெொெடங்கும அறிமுறகமெொனவர்.  பலரன்ப பொரொட்ைடயும பரைசெயும ெபற்றவர்.  அத்தைகய சிறப்புகளும,  வல்லைமெயும ெபற்ற 

ஒருவர் இத்தைகய அரயெதொரு நூைல எழுதியிருப்பது ேபொற்றத் தகுந்தத ஒரு ெசெயலொகும.  அதற்கொக அவைர வொழ்த்தி 

வணங்குகிேறன்ப. 

இந்தநூல் தமிழ்நெொட்டில் உள்ள அைனத்து மெொணவர்களுக்கும ெபொதுமெக்களுக்கும மிகுந்தத பயனுள்ளதொக அைமெந்தது, அவர்களின்ப 

அறிவுத் ேதடலுக்குத் துைணயொக இருக்கும என்பபது திண்ணம.

முறைனவர் ப. அர. நெக்கீரன்ப, 

இயக்குநெர், தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழைகம. 

(முறன்பனொள் ேபரொசிரயர், அண்ணொ பல்கைலக்கழைகம) 

இந்தத நூல் மிகவும எளிய தமிழ் நெைடயில் எவரும படித்துப் புரந்தது ெகொள்ளும வண்ணம அைமெந்ததுள்ளது. பிைணயம - ஒரு 

முறன்பேனொட்டம என்பனும முறதல் அத்தியொயத்தில்,  ெநெட்ெவொர்க் பற்றிய ெபொதுவொன விவரங்கள் அைனத்ைதயும ெதொகுத்து 

வழைங்கியுள்ளொர்.  ெநெட்ெவொர்க் ேலயர்கைளயும,  அவற்றில் ெசெயல்படும புெரொட்டக்கொல்கைளயும ஆழைமெொகத் ெதளிவொக 

எழுதியுள்ளொர்.  டீசிபீ/ஐபீ,  ஐபீ-வி6  பற்றிய பொடங்கைளக் குறிப்பிட்டுச் ெசெொல்ல ேவண்டும.  கமப்யூட்டர் ெநெட்ெவொர்க்கில் நெவீனத் 

ெதொழில்நுட்பங்களொன புளூடூத்,  வயர்ெலஸ் பிரொட்ேபண்ட்,  வர்ச்சுவல் ேலன்ப,  ெசெல்ேபசித் ெதொழில்நுட்பங்கள் பற்றி விரவொக 

எழுதியுள்ளொர். மெல்ட்டிமீடியொ ெநெட்ெவொர்க்குகள் பற்றித் தனியொக ஓர் அத்தியொயத்தில் விளக்கியுள்ளொர். கிரப்ேடொகிரொஃபபி, டிஜிட்டல் 

ைகெயொப்பங்கள்,  ஐபீ-ெசெக்,  ஃபபயர்வொல் ேபொன்பற ெநெட்ெவொர்க் பொதுகொப்புத் ெதொழில்நுட்பங்கைளப் ேபொதுமெொன அளவுக்கு 

விளக்கமெொக எழுதியுள்ளொர்.  கைடசி அத்தியொயம ெநெட்ெவொர்க் ேமெலொண்ைமெ பற்றிச் சுருக்கமெொக எடுத்துைரக்கிறது.  ஆக,  இந்தநூல் 
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ெநெட்ெவொர்க் ெதொழில்நுட்பம பற்றிய ஒரு முறழுைமெயொன நூலொக விளங்குகிறது என்பபதில் ஐயமில்ைல. 

கல்லூர, பல்கைலக்கழைகங்களில் கமப்யூட்டர் ெதொழில்நுட்பம பயிலும மெொணவர்கள், பயிற்றுவிக்கும ஆசிரயர்கள் மெட்டுமின்பறி, 

ெநெட்ெவொர்க் ெதொழில்நுட்பம பற்றித் ெதரந்தது ெகொள்ள விருமபும எவரும படித்து எளிதொகப் புரந்தது ெகொள்ளும வண்ணம, 

நூலொசிரயர் திரு.  முற.சிவலிங்கம இந்தத அரய நூைலப் பைடத்துள்ளொர்.  அைனவரும படித்துப் பயன்பெபற ேவண்டும என்பபேத என்ப 

அவொ. அவரன்ப பணிெதொடர வொழ்த்துகள்!

முறைனவர் ெவ. செங்கர நெொரொயணன்ப, 

துைணேவந்ததர் (ெபொறுப்பு), 

பி.எஸ்.அப்துர் ரஹ்மெொன்ப பல்கைலக்கழைகம, ெசென்பைன.

(முறன்பனொள் கணிப்ெபொறித் துைறத்தைலவர், அண்ணொ பல்கைலக்கழைகம, 

முறன்பனொள் இயக்குநெர், தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழைகம)

 நூைலப் பற்றி ஒரு வொசெகரன்ப கருத்து:

திரு. முற.சிவலிங்கம அவர்கள் சிேனகலதொ என்பற புைனப்ெபயரல், தமிழ்க் கமப்யூட்டர் இதழில், டி’ேபஸ் வழியொக சி-ெமெொழி, 

சி-ெமெொழியின்ப சிறப்புத் தன்பைமெகள்,  ெமெொழிகளின்ப அரசி சி++,  வருங்கொல ெமெொழி சி#,  ெநெட்ெவொர்க் ெதொழில்நுட்பம ஆகிய 

தைலப்புகளில்,  ஆழைமெொன கருத்துருக்கைள ( )Concepts  எவரும எளிதில் புரந்தது ெகொள்ளும வண்ணம,  மிக எளிய தமிழ்நெைடயில், 

நெைடமுறைற வொழ்க்ைகயின்ப எடுத்துக்கொட்டுகளுடன்ப,  ேவெறந்தத ஆங்கிலெமெொழிப் புத்தகங்களில்கூட இல்லொத அளவுக்கு 

எழுதியுள்ளொர்.  அவற்ைறப் படித்து,  சிக்கலொன கருத்துருக்கைளயும மிக எளிதில் புரந்தது ெகொண்டு,  பல மெொணவர்களும,  என்பனுடன்ப 

பணிபுரந்தத சில செக ேபரொசிரயர்களும,  முறன்பனணிப் பன்பனொட்டு நிறுவனங்கள் நெடத்திய எழுத்துத் ேதர்வு,  ேநெர்முறகத் ேதர்வுகளில் 

ெவற்றியைடந்தது, ேவைலவொய்ப்புப் ெபற்று, இன்பைறக்கு ெவளிநெொடுகளில் பணிபுரந்தது வருகின்பறனர்.

திரு.  முற.சிவலிங்கம அவர்கள் தொன்ப கற்றுத் ேதர்ந்தத நெவீனக் கமப்யூட்டர் ெதொழில்நுட்பங்கைளத் தன்ப வளர்ச்சிக்கு மெட்டும 

பயன்பபடுத்திக் ெகொள்ளொமெல்,  தொன்ப பிறந்தத தமிழ்மெண்ணின்ப மெக்கள் அைனவருக்கும பயன்பபடும வைகயில்,  எந்தத முறைறயில் 

எடுத்துைரத்தொல் அவர்களுக்குப் புரயும என்பறு சிந்ததித்து,   தமிழ் மெக்களுக்குத் தமிழில் அறிமுறகப்படுத்தியவர்.  இந்தத நூைல 
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முறழுைமெயொன ஒரு பொடப் புத்தகம (  )Text Book  ேபொலவும,  நெல்லெதொரு குறிப்புப் புத்தகமெொகவும (  )Reference Book  ஆங்கில 

நூல்கைளயும விஞ்சும அளவுக்கு மிகவும சிறப்பொகப் பைடத்துள்ளொர்.  திரு.  முற.சிவலிங்கம அவர்கள் எழுதியுள்ள இந்தத நூல், 

தமிழ்ேபசும மெக்கள் செமுறதொயம முறழுைமெக்கும பயன்பபடும என்பனும கருத்ைத,  அவரன்ப எழுத்துகளொல் பயனைடந்தத வொசெகன்ப என்பற 

முறைறயில் இங்குப் பதிவு ெசெய்ய விைழைகின்பேறன்ப.

எஸ். தினகரன்ப, 

ெமென்பெபொருள் ெபொறியொளர், 

இந்ததியத் தகவலியல் ைமெயம.

 978-81-922330-7-9ISBN

நூல் கிைடக்குமிடம:

ெபரகொம 
37, அஜீவஸ் முறல்க் இரண்டொம ெதரு 
ஆயிரம விளக்கு, ெசென்பைன - 600006.
ெதொைலேபசி: 044-28292390, 28293230.

பொரதி புத்தகொலயம
எண்-7, இளங்ேகொ செொைல
ேதனொமேபட்ைட
ெசென்பைன – 600018.

கரகொலன்ப அச்செகம
10, வைளயல்கொரத் ெதரு
திருச்சி - 620008. 
ெதொைலேபசி: 0431-2708110.

பொரதி பகத் பதிப்பகம
ேக-2, இரொேஜந்ததிரொ குடியிருப்பு
11, பொபு இரொேஜந்ததிரப் பிரசெொத் முறதல்ெதரு, 
ேமெற்கு மெொமபலம, ெசென்பைன - 600033. 
ெதொைலேபசி: 044-23713344.

ஈஸ்வர் புக்ஸ்
அர்ச்செனொ ஆர்க்ேகட்
எண்-27, நெேடசென்ப ெதரு, தி.நெகர்
ெசென்பைன – 600017, ெதொைலேபசி: 9884668667.

கரசெல் மீடியொ
37/22, பஜைன ேகொவில் முறதல்ெதரு
வடபழைனி, ெசென்பைன – 600026.
ெதொைலேபசி: 9941910500

டிஸ்கவர புக் ேபலஸ் (பி) லிட்.
எண்-6, மெகொவீர் கொமப்ளக்ஸ் முறதல்தளம
முறனுசெொமி செொைல, ேமெற்கு ேக.ேக.நெகர்
ெசென்பைன – 600078. ெதொைலேபசி: 044-65157525

பொலொஜி கணினி வைரகைலப் பயிலகம
167, ேபொலீஸ் கந்ததசெொமி வீதி, ஒலமபஸ்
கேணசெபுரம, இரொமெநெொதபுரம, 
ேகொயமபுத்தூர் – 641045.
ெதொைலேபசி: 0422-2323228, 9842213782.
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ைபதொன்ப - 6 ஸனி 
ேடடொ ஸ்ட்ரச்செர்

  Data Structure என்பபது பல்ேவறு வைகப்பட்ட தகவல்கைள ஒன்பறு படுத்தி திறைமெயொக பல வைககளில் ைகயொளும முறைற 

ஆகும. ஏற்ெகனேவ இதன்ப சில வடிவங்கைள பொர்த்துள்ேளொம. இப்ேபொது அவற்ைற ஆழ்ந்தது படிக்கலொம.

 List ன்ப சில பயன்பகள்:

 List என்பற  datatype க்கு பல  methods உள்ளன. அைவ,

.  ( ):list append x

ஒரு  list ன்ப கைடசியில்  x என்பற ஒரு  item ஐ ேசெர்க்கிறது. [ ( )] = [ ] a len a x என்பபது செமெமெொனது.

.list  ( )extend L :

ஏற்ெகனேவ உள்ள  List ஐ புதிதொக தரப்படும  List ல் உள்ள  items ஐ ெகொண்டு நீட்சி ெசெய்கிறது [ ( );] =  a len a L க்கு செமெமெொனது.

.  ( , ):list insert i x

ஒரு  item ஐ தரப்பதும இடத்தில் ெசெொருகுகிறது. எந்தத இடத்தில் ெசெொருக ேவண்டும என்பபைத முறதல்  argumentஆன  index

எண் தீர்மெொனிக்கிறது. . (0, ) a insert x என்பபது,  list ன்ப முறதல் இடத்தில்  x ஐ ெசெொருகுகிறது. . ( ( ), ) a insert len a x என்பபது . ( ) a append x க்கு 

செமெமெொனது.

. ( ):list remove x

ஒரு  list ல்  x என்பற  item பல்ேவறு இடங்களில் இருந்ததொல், ( ) remove x ஆனது,  list ல் உள்ள முறதல்  x ஐ நீக்குகிறது.
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. ([ ]):list pop i

தரப்பட்ட இடத்தில் இருந்தது ஒரு  item ஐ  நீக்கி, அைத  outputஆக தருகிறது.

argument ஏதும இல்ைலெயனில் கைடசி  item ஐ நீக்குகிறது.

. ( ):list index x

தரப்பட்ட  item க்கொன  index எண்ைன தருகிறது.

.list count(x)

தரப்பட்ட  x என்பற எண் எத்தைன முறைற உள்ளது என்பபைத தருகிறது.

.list sort()

  alphabetical order ல் வரைசெயொக அடுக்க உதவுகிறது 

.list reverse()
பின்ப வரைசெயொக அடுக்க உதவுகிறது 

உதொரணம 

>>> a = [66.25, 333, 333, 1, 1234.5]
>>> print a.count(333), a.count(66.25), a.count('x')
2 1 0
>>> a.insert(2, -1)
>>> a.append(333)
>>> a
[66.25, 333, -1, 333, 1, 1234.5, 333]
>>> a.index(333)
1
>>> a.remove(333)
>>> a
[66.25, -1, 333, 1, 1234.5, 333]
>>> a.reverse()
>>> a
[333, 1234.5, 1, 333, -1, 66.25]
>>> a.sort()

41

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 13 ஜனவர  2013 http://kaniyam.com

>>> a
[-1, 1, 66.25, 333, 333, 1234.5]

5.1 List

5.1.1 -List ஐ  Stack ேபொல பயன்பபடுத்துதல்:

 Stack என்பபது - , -  last in first out என்பற முறைறயில் ெசெயல்படும ஒரு அைமெப்பு ஆகும. இதுவும ஒரு வரைசெ 

அல்லது அடுக்கு ேபொன்பற அைமெப்பு ஆகும.

இதில் கைடசியொக ேசெர்க்கப்படும  itemமுறதலொவதொக ெவளிேயற்றப்படுகிறது. உதொரணமெொக, நெொம பல ேதொைசெகள் 

சுட்டு ஒரு பொத்திரத்தில் அடுக்குவதொகக் ெகொள்ேவொம. கைடசியொக சுடப்பட்டு பொத்திரத்தில் ேபொடப்படும, சூடொன 

ேதொைசெைய நெொம முறதலில் எடுத்து செொப்பிட்டு விடுேவொம. முறதல் முறதலொய் சுட்ட ேதொைசெ, அடியில் தங்கி 

விடுவதொல், கைடசியொய் அைத எடுப்ேபொம. இதுேவ - , -  ( ) last in first out LIFO எனப்படும.

ைபதொனின்ப -list க்கொன சில  methodsஅைத ஒரு  stack ேபொல ெசெயல்பட ைவக்கின்பறன. () Append என்பற ஒரு 

, method இந்தத -list ல் ஒரு புதிய -item ஐ -stack ல் ேசெர்க்க உதவுகிறது. () Pop என்பற  methodஆனது, -stack ல் 

கைடசியொக ேசெர்த்த -item ஐ ெவளிேயற்ற உதவுகிறது.

உதொரணம.
>>>  = [3, 4, 5]stack
>>> stack.append(6)
>>> stack.append(7)
>>> stack
[3, 4, 5, 6, 7]
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>>> stack.pop()
7
>>> stack
[3, 4, 5, 6]
>>> stack.pop()
6
>>> stack.pop()
5
>>> stack
[3, 4]

5.1.2 -List ஐ  queue ேபொல பயன்பபடுத்துதல்:

 Queue என்பபது - , -  first in first out என்பற முறைறயில் ெசெயல்படும ஒரு அைமெப்பு ஆகும. இது நெமெக்கு ெதரந்தத 

செொதொரண வரைசெேய .

இதில் முறதலில் ேசெர்க்கப்படும , item முறதலொவதொக ெவளிேயற்றப்படுகிறது. உதொரணமெொக, நெொம வரைசெயொக நிற்கும 

இடங்களொன ேரஷன்ப கைட, டிெரய்ன்ப டிக்கட் வொங்கும இடம, திேயட்டர் டிக்கட் வொங்கும இடம. இந்தத வரைசெயில், 

முறதலொவதொக நிற்பவேர, முறதலில் ெவளிேயறுகிறொர். கைடசியொக வரைசெயில் ேசெர்பவர், கைடசியொக 

ெவளிேயறுகிறொர்.இதுேவ - , -  first in first out எனப்படும.

() append என்பற  methodஆனது, இந்தத -list ன்ப இறுதியில் ஒரு -item ஐ ேசெர்க்கிறது. () Pop என்பற  method

ஆனது, இந்தத -list ன்ப முறதல் -item ஐ தருகிறது. இந்தத 0 என்பபது ஒரு  . index number இது -list ன்ப முறதல் 

உறுப்பினைர குறிக்கிறது. 

உதொரணம.
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>>> from collections import deque
>>> queue = deque(["Eric", "John", "Michael"])
>>> queue.append("Terry")           # Terry arrives
>>> queue.append("Graham")          # Graham arrives
>>> queue.popleft()                 # The first to arrive now leaves
'Eric'
>>> queue.popleft()                 # The second to arrive now leaves
'John'
>>> queue                           # Remaining queue in order of arrival
deque(['Michael', 'Terry', 'Graham'])

ஃபெபேடொரொ 18
அைனவரொலும மிகவும ஆவலுடன்ப எதிர்பொர்க்கப்பட்ட ஃபெபேடொரொ 18, 15-01-2013 அன்பறு ெவளியிடப்பட்டது. இந்தத 

ெவளியீடு '  Spherical Cow' என்பறு ெபயரடப்பட்டுள்ளது. 

ஃபெபேடொரொ 18-ன்ப குறிப்பிடத்தகுந்தத அமசெங்களில் சில கீேழை ெகொடுக்கப்பட்டுள்ளன:-

• புதிய நிறுவி( ) installer பயனர் இைடமுறகப்பு
• குேனொம 3.6
• Clojure
• DragonEgg
• ேக டீ ஈ பிளொஸ்மெொ பணியிடங்கள்( )Workspaces   4.9 
• MATE ேமெைசெத்தளம( )Desktop
• செமபொ 4
•  Secure Boot
• புதிய பதிப்புகளுக்கு இற்ைறப்படுத்தப்பட்ட நிரலொக்க ெமெொழிகள்: ெபர்ள் 5.16, ைபதொன்ப 3.3,  3.2Rails

ஃபெபேடொரொ 18 ெவளியீட்டுக் குறிப்புகைள வொசிக்க இங்ேக ெசெொடுக்கவும.
:// . / / / - / - /http fedorapeople org groups docs release notes en US  

அைனவருக்கும ஃபெபேடொரொ ெபொங்கல் வொழ்த்துகள்!

இரொ.சுப்ரமெணி
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எளிய தமிழில்  – MySQL மின்பபுத்தகம

 MySQL பரவலொக பயன்பபடுத்தப்படும ஒரு கட்டற்ற ெமென்பெபொருள் (     ) Free Open Source Software வைகயிலொன  Database

. System இைத, இந்தத நூல் எளிைமெயொக அறிமுறகம ெசெய்கிறது.

தமிழில் கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்கள் பற்றிய தகவல்கைள “கணியம” மின்ப மெொத இதழ், 2012 முறதல் ெவளியிட்டு வருகிறது.

இதில் ெவளியொன  MySQL பற்றிய கட்டுைரகளுடன்ப, ேமெலும புதிய பகுதிகைள இைணத்து ஒரு முறழு புத்தகமெொக ெவளியிடுவதில் 

ெபரு மெகிழ்ச்சி ெகொள்கிேறொம.

உங்கள் கருத்துகைளயும, பிைழை திருத்தங்கைளயும @ .  editor kaniyam com க்கு மின்பனஞ்செல் அனுப்பலொம.

:// . / - - -  http kaniyam com mysql book in tamil என்பற முறகவரயில் இருந்தது இந்தத நூைல பதிவிறக்கம ெசெய்யலொம.

உங்கள் கருத்துகைளயும இங்ேக பகிரலொம.

  Ubuntu Software Centerலும இைத பதிவிறக்கம ெசெய்யலொம.

படித்து பயன்ப ெபறவும, பிறருடன்ப பகிர்ந்தது மெகிழைவும ேவண்டுகிேறொம.

இந்தத நூல் கிரேயடிவ் கொமென்பஸ் என்பற உரைமெயில் 

ெவளியிடப்படுகிறது . இதன்ப மூலம, நீங்கள்

யொருடனும பகிர்ந்தது ெகொள்ளலொம.

திருத்தி எழுதி ெவளியிடலொம.

வணிக ரீதியிலுமயன்பபடுத்தலொம.

ஆனொல்,  மூலப் புத்தகம, ஆசிரயர் மெற்றும . .  www kaniyam com பற்றிய 

விவரங்கைள ேசெர்த்து தர ேவண்டும.

இேத உரைமெகைள யொவருக்கும தர ேவண்டும. கிரேயடிவ் கொமென்பஸ் என்பற உரைமெயில் ெவளியிட ேவண்டும.

கணியம இதைழை ெதொடர்ந்தது வளர்க்கும அைனத்து அன்பபர்களுக்கும எமெது நென்பறிகள்.
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ஓபன்ப ேசெொர்ஸ் ெதொடர்பொன பணிகளில் ஈடுபடும நிறுவனங்கள்
ஓபன்ப ேசெொர்ஸ் ெதொடர்பொன பணிகளில் ஈடுபடும நிறுவனங்கள் பற்றிய விவரங்கைள ேசெகரத்து வருகிேறொம. உங்களுக்கு ெதரந்தத தகவல்கைள 
விக்கியில் பகிரவும.

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

நிறுவனம ேசெைவ ஊர் முறகவர வைலத்தளம  

IgniteMindZ 

,      , Training ITservices and Products in Perl
,    ,  Python Advaned Linux Shell Scripting JBoss

 ,   , , with clustering Ruby on Rails Android
 ,  , Embedded Systems Linux Administration

 Chennai

 2/8, 2   No nd floor
 , . , Saradambal St T Nagar

 600017. : Chennai Phone
9092774587

. .www ignitemindz com 

CollabNet    Support for Subversion  Chennai

 ,  ,5  The Lords Block II th
 #1,2,  Floor North

 Extension
, , Area Ekkatuthangal

, -600032, Guindy Chennai
, : +91 44 4220-India Phone

3700, : +91 44 4220-Fax
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

. . ,  .1, Mr S Baskar New No
  , Vembuliamman Koil St

, Pazhavanthangal
 -- 600 114. Chennai

: 98841-65649, Phone
@ .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

 31/7, 1   No st floor
 , . ,Duraisamy Road T Nagar  

 600017. : Chennai Phone
08525085655/044 
43066505 

. .www hexsource com 

opennovus 
, ,       moodle fedena italc and all open source lms

   customization and training
 chennai

#3,  ramamoorthy
 ,  avenue sakthi

,  ,  Nagar porur chennai
, :04443806139India Phone  

. .  www opennovus in

 ?Got Love  -        & We do all our development using FoSS  Chennai , , ECR Vennangupattu . .www gotlove in 
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   Marry for Love      helping village schools with FoSS
 . ,  Kottaikadu P O Cheyyur

,  , , , Tk Kanchi Dt TN India
:044-27506020 Phone

 Blue Light 
-   /    Non profit providing Linux FOSS support and

    consulting to Auroville community
, Auroville

 Pondicherry

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

2622500 

:// .http bluelightav org 
facebook 

 Magendhiran
 Consultancy

Services 
 &   GIS Remote Sensing Kanchipuram 

05, #  ,  rd Street Gandhi
,  - Nagar Kanchipuram

631501, , :India Phone
+919047134181 

. .www mcsmapping co
 m

 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 Trich

, ,y Salem Coc
  hin And

 Pondicerry

.   N MAHESH Kumar
,#3. . .  ,  B K R Nagar Opp

. .   ,K P N Parcel Service Sathy 
, ,Road Gandhipuram Coim

-641012, -batore Phone
9244432444

. .WWW REDSUPPORT IN 

 Restart
Technologies 

   ,   Training on Linux Administration Support for
  Linux Servers

 Ooty

. , 1  Mr Raghavendra st
,   floor UMC market

,  - building ootacamund
643 001, 

@restarttechnologies gma
. , 98434 59995 il com

 Career Gear 

   ;  Industry Driven Talent Factory Super
     affordable cloud computing training and

     guaranteed placement at emerging Indian
   cloud based businesses

 Trichy

75 /1, 2, 2  , K B nd Floor
 ,  Shifana Complex Salai

,  , Road Thillai Nagar Trichy 
- 620018,   mail AT

  , careergear DOTcom
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

/Chennai Pun
 e

206,  , 6/12 Sai Niketan
 .  , Lock St Kottur Gardens

. : 9962232328 Chennai Ph

:// . .http www initcron co
m, 

:// . .http www initcron or
g 
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2/ 3/ / /ec s AutoScaling CloudFormation CloudFro
/ 53/ / / / , nt Route RDS VPC ElastiCache Beantalk

   : Virtualization and Private Cloud
/ / / /OpenVZ Xen Eucalyptus OpenStack OpenQR

, : M DBs
/ / / /MySQL PostgreSQL MongoDB Cassandra NoS

, : QL Monitoring
/ / / , : Nagios Zenoss Zabbix Groundwork Network
/  : Pfsense OpenVPN Web

, , , , , 2 ,LAMP RoR Joomla Drupal Wordpress Web py Tu
, , , ,  rbogears 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

 2  . and J EE Solutions

 Chennai

1/601,   Mugappair west
(  . . ), Near D R Furnitures

-600037,  Chennai reachus
   , ATsamgha DOTcom

9790902787 

. .  www samgha org

 GVSolutions
  Pvt Ltd

     Supporting Opensource products and Linux
servers

Chennai

28-
, ,B AnnaiVelankanniNagar

-Phase
, , -II Mugalivakkam Chennai

600116

. . .  P V S Giridhar
&  Sai

 Advocates
 &  Legal Allied

 Services
.lawgonindia co

m 

      legal assistance to the open source
     community in compliance and infringement

  and related issues
Chennai

.319(  .155), No Old No
   (  Linghi Chetty Street III

),  , Floor George Town
 600 001. Chennai

: 91-44- 2524 3949/Phone  
4216 3949 || : Email

@ .giridhar lawgonindia co
 / @ .m 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

. : 65636224Guindy Phone
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கணியம ெவளியீட்டு விவரம
பதிப்புரமெம  © 2012 கணியம.

கணியத்தில் ெவளியிடப்படும கட்டுைரகள் :// . / / - /3.0/http creativecommons org licenses by sa  பக்கத்தில் உள்ள கிரேயடிவ் 
கொமென்பஸ் ெநெறிகைளெயொத்து வழைங்கப்படுகின்பறன.

இதன்பபடி,
கணியத்தில் ெவளிவரும கட்டுைரகைள  கணியத்திற்கும பைடத்த எழுத்தொளருக்கும உரய செொன்பறளித்து, நெகெலடுக்க, 

விநிேயொகிக்க, பைறசெொற்ற, ஏற்றபடி அைமெத்துக் ெகொள்ள, ெதொழில் ேநெொக்கில் பயன்பபடுத்த அனுமெதி வழைங்கப்படுகிறது. கிரேயடிவ் 
கொமென்பஸ் ஒத்த ெநெறிகளில் ெவளியிட ேவண்டும.

ஆசிரயர்: த. ஸ்ரீநிவொஸன்ப - @ .editor kaniyam com

ெவளியீட்டொளர்: மெ. ஸ்ரீ ரொமெதொஸ், 1 அக்ரஹொரம, துகிலி, தஞ்செொவூர் மெொவட்டம - 609804 ெதொ. ேப: +91 94455 54009 – 
@ .amachu kaniyam com

இதழ் ஆக்க ெமென்பெபொருட்கள்:

  3.6.2.2LibreOffice Writer |   12.10Ubuntu Linux |  2.8Gimp

இதுவைர ெவளியொன கணியம இதழ்கள் : :// . . / - /http www kaniyam com all releases

பதிவிறக்கி பகிருங்கள்.கணியம இதழின்ப மூல ஆவணங்கள் அைனத்தும :// . . / / /   http dev kaniyam com projects kaniyam files ல் 
ேசெமிக்கப்படுகின்பறன. அவற்ைற பயன்பபடுத்தி, இதழின்ப கட்டுைரகைள நீங்கள் மெறு பிரசுரம ெசெய்து ெகொள்ளலொம.

நீங்களும ெமெொழிெபயர்க்கலொேமெ

:// . . / / / / _http dev kaniyam com projects kaniyam wiki Translation Recommendations

ேமெற்கண்ட சுட்டியில் கொணும கட்டுைரகைள ெமெொழிெபயர்க்கலொேமெ!
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கணியம பற்றி... 
இலக்குகள்

• கட்டற்ற கணிநுட்பத்தின்ப எளிய விஷயங்கள் ெதொடங்கி அதிநுட்பமெொன அமசெங்கள் வைர அறிந்ததிட 

விைழையும எவருக்கும ேதைவயொன தகவல்கைள ெதொடர்ச்சியொகத் தரும தளமெொய் உருெபறுவது. 

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

• இத்துைறயின்ப நிகழ்வுகைள எடுத்துைரப்பது. 

• எவரும பங்களிக்க ஏதுவொய் யொவருக்குமெொன ெநெறியில் விவரங்கைள வழைங்குவது. 

• அச்சு வடிவிலும, புத்தகங்களொகவும, வட்டுக்களொகவும விவரங்கைள ெவளியிடுவது. 

பங்களிக்க

• விருப்பமுறள்ள எவரும பங்களிக்கலொம. 

• கட்டற்ற கணிநுட்பம செொர்ந்தத விஷயமெொக இருத்தல் ேவண்டும. 

• பகிர்வைத கட்டுப்படுத்தொத வண்ணம பைடப்புகள் இருத்தல் அவசியம. உதொரணத்திற்கு கொபிெலப்ட்  & 

கிரேயடிவ் கொமென்பஸ். 

• தொங்கள் பங்களிக்க விருமபும ஒரு பகுதியில் ேவெறொருவர் ஏற்கனேவ பங்களித்து வருகிறொர் எனின்ப 

அவருடன்ப இைணந்தது பணியொற்ற முறைனயவும. 

• கட்டுைரகள் ெமெொழிெபயர்ப்புகளொகவும, விஷயமெறிந்தத ஒருவர் ெசெொல்லக் ேகட்டு கற்று 

இயற்றப்பட்டைவயொகவும இருக்கலொம. 

• பைடப்புகள் ெதொடர்களொகவும இருக்கலொம. 

• ெதொழில் நுட்பம, ெகொள்ைக விளக்கம, பிரச்செொரம, கைத, ேகலிச்சித்திரம, ைநெயொண்டி எனப் 

பலசுைவகளிலும இத்துைறக்கு ெபொருந்ததுமபடியொன ஆக்கங்களொக இருக்கலொம. 

• தங்களுக்கு இயல்பொன எந்ததெவொரு நெைடயிலும எழுதலொம. 
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• தங்களது பைடப்புகைள எளியெதொரு உைர ஆவணமெொக @ .  editor kaniyam com

முறகவரக்குஅனுப்பிைவக்கவும. 

• தள பரொமெரப்பு, ஆதரவளித்தல் உள்ளிட்ட ஏைனய விதங்களிலும பங்களிக்கலொம. 

• ஐயங்களிருப்பின்ப @ .  editor kaniyam com மெடலியற்றவும. 

விண்ணப்பங்கள்

• கணித் ெதொழில்நுட்பத்ைத அறிய விைழையும மெக்களுக்கொக ேமெற்ெகொள்ளப்படும முறயற்சியொகும இது. 

• இதில பங்களிக்க தொங்கள் அதிநுட்ப ஆற்றல் வொய்ந்ததவரொக இருக்க ேவண்டும என்பற கட்டொயமில்ைல. 

• தங்களுக்கு ெதரந்தத விஷயத்ைத இயன்பற எளிய முறைறயில் எடுத்துைரக்க ஆர்வம இருந்ததொல் ேபொதும. 

• இதன்ப வளர்ச்சி நெம ஒவ்ெவொருவரன்ப ைகயிலுேமெ உள்ளது. குைறகளிலிருப்பின்ப முறைறயொக ெதரயப்படுத்தி 

முறன்பேனற்றத்திற்கு வழி வகுக்கவும. 

துைற செொர் - இடம செொர் ெபொறுப்பொளர்கள் - மெொணவ மென்பறங்கள்

• தமிழைகந்தேதொறும  கட்டற்ற  ெமென்பமெம ெதொடர்பொக  ேமெற்ெகொள்ளப்படும  பணிகைள ெவளிக்ெகொணர ேவண்டி முறதற்கட்டமெொக 

மெொவட்டந்தேதொறும கணியத்திற்கு தன்பனொர்வலப் ெபொறுப்பொளர்கள் ேதைவப்படுகிறொர்கள்.

• கணியம மெொணவ மென்பறம ஒன்பைற அைமெக்கவும திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• கணியத்திற்கு  துைற  செொர்ந்தத  நுண்ணிய  பைடப்புக்கைள  ெகொண்டு  வரக்கூடிய  துைறப்  ெபொறுப்பொளர்களும 

ேதைவப்படுகிறொர்கள்.  தொங்கள் கட்டற்ற கணிநுட்பம செொர்ந்தத்  ஓர்  துைறயில் நிபுணரொக இருந்ததொல் அத்த்துைற ெதொடர்பொன 

ெசெய்திகைள கணியத்திற்கு பைடத்துத் தருவதில் ெபொறுப்பு வகிக்கலொம. உதொரணத்திற்கு லினக்ஸ் கரு உருவொக்கம, ெடபியன்ப 

இயக்குதளம.

• தமிழைகத்திற்கு முறக்கியத்துவம அளிக்கும அேத ேவைல -  கணியத்திற்கு பல்ேவறு மெொநிலங்களிலிருந்ததும ேதசெங்களிலிருந்ததும 

முறக்கியச் ெசெய்திகைள தமிழில் வடித்துத் தர ஆர்வமிருப்ேபொரும ேவண்டும. 

• விருப்பமுறைடேயொர் உங்கைளப்பற்றிய விவரங்களுடன்ப nirvagi@ .kaniyam com என்பற முறகவரயில் ெதொடர்பு ெகொள்ளவும.
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