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வணக்கம. 

'கணியம' இதழ் மூலம உங்கைள மீண்டும செந்திப்பதில் ெபருமகிழ்சசி அைடகிேறொம. 

மின்ப புத்தகங்கள் , அவற்ைற வொசிக்கும கருவிகள் ( கிண்டல், நூக் , ஐபேபட், ேடபிேலட்) ேபொன்பறைவ நமது வொசிக்கும பழைக்கத்ைதயும 
ஆர்வத்ைதயும அதிகரிக்கின்பறன. ெசென்பற இதைழை பல்ேவறு வடவங்களில் மின்ப புத்தகங்களொக ெவளியிட்ேடொம. இேத ேபொல இன்பனும பல 
துைறகளில் மின்பனூல்கள் ெவளி வர ேவண்டும. 

இதற்கொன நமது அடுத்த முறயற்சி :// .http freetamilebooks com 

இந்த திட்டத்தில், கிரியட்டவ் கொமன்பஸ உரிைமயில் ெவளியிடப்படும வைல பதிவுகள், வைல தளங்கள், இலக்கிய இதழ்கள், 
ெசெய்தி தளங்கள் ேபொன்பறவற்ைற கண்டறிய ேவண்டும. பின்ப அவற்றில் இருந்து கட்டுைரகைள ெதரிவு ெசெய்து  ,LibreOffice

  Calibre ேபொன்பற ெமன்பெபொருட்கள் மூலம, மின்ப புத்தகங்கள் தயொர் ெசெய்யலொம.

இந்த மின்ப புத்தகங்கைள யொவரும படத்து பகிரும வைகயில் கிரிேயட்டவ் கொமன்பஸ உரிைமயில் ெவளியிடலொம.
இந்த திட்டத்தில் பங்களிக்க @ .freetamilebooksteam gmail com க்கு எழுதவும.

முறழு விவரங்கள் இங்ேக:

:// . . /2013/05/28/ - - - - - - - /https onroads wordpress com freetamilebooks com let us free the tamil ebooks  

: Facebook :// . . /https www facebook com FreeTamilEbooks 

 : Google Plus :// . . / /108817760492177970948https plus google com communities  

இந்த இதைழை கிண்டல், ஐபேபட் , ேடப்லட் ேபொன்பற மின்ப புத்தக கருவிகளிலும படக்கும வைகயில் 6" ,  ,  pdf epub azw ஆகிய வடவங்களிலும 
அளிக்கிேறொம. 
 
      கணியம இதழின்ப பைடப்புகள் அைனத்தும, கிரிேயடவ் கொமன்பஸ என்பற உரிைமயில் ெவளியிடப்படுகின்பறன. இதன்ப மூலம, நீங்கள் 

~o யொருடனும பகிர்ந்து ெகொள்ளலொம.  ~ ~ o திருத்தி எழுதி ெவளியிடலொம. ~ ~ o வணிக ரீதியிலுமயன்பபடுத்தலொம. ஆனொல்,  மூல கட்டுைர, 
ஆசிரியர் மற்றும . .  www kaniyam com பற்றிய விவரங்கைள ேசெர்த்து தர ேவண்டும. இேத உரிைமகைள யொவருக்கும தர ேவண்டும. கிரிேயடவ் 
கொமன்பஸ என்பற உரிைமயில் ெவளியிட ேவண்டும. 

   

நன்பறி.

ஸ்ரீனிய  ஆசிரியர்,  கணியம   @ .editor kaniyam com
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எளிய தமிழில்  WordPress -2

கடந்த பதிவின்ப இறுதியில் -Menu கைளப் பற்றி விரிவொக அடுத்த பதிவில் கொணலொம என குறிப்பிட்டருந்ேதன்ப ஆகேவ அதன்ப 

ெதொடர்சசி இங்ேக. -Menu கைளப் பற்றி  இந்த பதிவில் ெகொஞ்செம ெதரிந்து ெகொள்ளலொம. அது ேமலும பதிவுகைள இடுவதில் 

உள்ள குழைப்பங்கைள நீக்கும.

·  (Home இல்லம அல்லது முறகப்பு)

                             முறகப்பு குறித்த அதிகபட்செ விளக்கங்கள் ேதைவப்படொது. 

அைனத்துவிதமொன வழிகொட்டுதல்களும நிலைறந்த உங்கள் வைலதளத்திற்கொன

கட்டுப்பொட்டு பகுதிதொன்ப . ( )Home Dashboard

·  (Store விற்பைன நிலைலயம)

                         இந்த ெமனு உங்கள் தளத்தின்ப உரிைம, வடவைமப்பு உள்ளிட்டவற்ைற கட்டணம ெசெலுத்தி 

மொற்றியைமக்க வழி ெசெய்யும. தீமகள் ( ), Themes எழுத்துரு ( ), fonts வடவைமப்பு ( ) Design எல்லொேம இதில் 

அடங்கும. அைனத்து  Upgraded மற்றும கட்டண வசெதிகைள உள்ளடக்கிய ெமனு.

 

·  (Posts பதிவுகள்)

               இந்த ெமனு உங்கள் பதிைவ ( ) Post தளத்தில் இைணக்க உதவும. புதிதொக எழுத, எழுதியவற்ைற திருத்த, 
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(நீங்கள் தளத்தில் எழுதிய) அைனத்து பதிவுகைளயும கொணவும இந்த ெமனு வழிெசெய்யும.

·  (Media ஊடகம)

              நீங்கள் தளத்தில் பதிேவற்றிய ( ) Upload படங்கள், ேகொப்புகள், ஆவணங்கைள இந்த ெமனுவில் கொணலொம. 

அவற்ைற பொர்ைவயிடவும, மொற்றங்கள் ெசெய்யவும இந்த ெமனு உதவும.

  

·  (Links இைணப்புகள்) 

உங்கள் தளத்தில் ெகொடுக்கப்பட்ட உள்/ெவளி இைணப்புகைள பொர்ைவயிட, மொற்றியைமக்க இந்த ெமனு உதவும.

 

·  (Pages பக்கங்கள்)

உங்கள் தளத்தின்ப (பதிவுகள் அல்லொத) தனியப்பட்ட பக்கங்கைள பொர்ைவயிட, ேசெர்க்க, மொற்றியைமக்க, நீக்க இந்த ெமனு

உதவும. 

  

·  (Comments கருத்துகள்)

                    இந்த ெமனுவில் உங்கள் கருத்துகள், மறுெமொழிகள், பிறர் கூறிய கருத்துகள், எரிதங்கள் ( ) Spams

உள்ளிட்டைவ இருக்கும. அவற்ைற மொற்றியைமக்கேவொ, (ஆம. உங்களொல் பிறரின்ப கருத்துகைள மொற்றியைமக்க 

முறடயும!) நீக்கேவொ, இயலும.
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·  (Feedbacks பின்பனூட்டங்கள்)

                          பிறரிடம கருத்துகள், வொக்ெகடுப்புகள் ( ), polls மதிப்பீடுகள் ( ) Ratings ெபற இந்த ெமனு உதவும. 

  

·  (Appearance தளத்தின்ப ேதொற்றம)

தளத்தின்ப முறழுைமயொன வடவைமப்ைபயும மொற்ற இந்த ெமனு உதவும. இது பற்றி ேமலும விரிவொக இன்பெனொரு 

பதிவில் கொணலொம.

·  (Users பயனர்கள்)

               தளத்ைத நிலர்வகிப்பவர்கள் ( ) (Admin ஒன்பறுக்கு ேமற்பட்டவர்கள் கூட்டொக இைணந்து நடத்த முறடயும. 

பங்களிக்க முறடயும. இது குறித்தும இனியவரும பகுதிகளில் விரிவொக பொர்ப்ேபொம.), பங்களிப்பவர்கள் ( ), Contributors

ெதொடர்பவர்கள் ( ) Followers குறித்து இந்த ெமனுவின்ப மூலம அறிய முறடயும.         

 

·  (Tools கருவிகள்)

               சில கருவிகள் இந்த ெமனுவில் கிைடக்கும. அைதயும விரிவொக பொர்க்கலொம. அேதொடு இந்த ெமனுைவ 

பயன்பபடுத்தி உங்கைள தளத்ைத நிலரந்தரமொக நீக்க முறடயும என்பபதும அறிந்து ெகொள்ளேவண்டய ஒன்பறு.    
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·  (Settings அைமப்புகள்)

                   ேமேல குறிப்பிட்ட வசெதிகள் நீங்கலொன, பிற வசெதிகள் அைனத்ைதயும

உள்ளடக்கிய ெமனு இதுதொன்ப. இதுேவ உங்கள் -Dashboard ன்ப கைடசி ெமனு. 

இைதயும விரிவொகதொன்ப பொர்க்க ேவண்டயிருக்கிறது.

 

அடுத்த பதிவில் இங்ேக விரிவொக பொர்க்க ேவண்டய சில ெமனுக்கைள அறிந்துவிட்டு ேமலும

சில அடப்பைடகைளக் கற்ேபொம.

தமிழ் 
 < @ . > iamthamizh gmail com
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எளிய ெசெய்முறைறயில்  – C பொகம 6

வரிைசெ (அ) அணி ( ) : Array

ெசென்பற இதழில்  Array பற்றிய ெபொதுவொன தகவல்கைள பொர்த்ேதொம. அவற்றில் பல பரிமொண அணிைய பற்றி 
இந்த இதழில் கொண்ேபொம.

பல பரிமொண அணி (   )multi dimensional array

இரண்டுக்கு ேமலொன பரிமொணத்ைத உைடய அணிகள் இந்த வைகைய செொர்ந்தது.

எ.கொ.  [10][10][10];int array

எடுத்துக்கொட்டொக -  :C Program

# < . >include stdio h

 ()int main

{

  [2][2][2];int elements

  , , ;int i j k

 ( =0; <2; ++)for i i i

   ( =0; <2; ++)for j j j

     ( =0; <2; ++)for k k k

    {

      ("   (% )(% )(% ): ", , , );printf Enter Element d d d i j k

8
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      ("% ",& [ ][ ][ ]);scanf d elements i j k

    }

 ("    \ \ ");printf The Elements Are n n

 ( =0; <2; ++)for i i i

   ( =0; <2; ++)for j j j

     ( =0; <2; ++)for k k k

    {

        ("  (% )(% )(% ): % \ "printf Element d d d d n   , , , , [ ][ ][ ]);i j k elements i j k

    }

  0;return

}

இங்கு  element எனபது ஒரு பல பரிமொண அணி ஆகும.இதில் நொம , ,  I j k என்பற மூன்பறு பரிமொணத்தில் எண்கைள

 element இல் ைவத்து இருப்பைத பொர்க்கலொம.

 :OUTPUT

$  .gcc multi c

$ ./ .a out

  (0)(0)(0): 1Enter Element

  (0)(0)(1): 2Enter Element

  (0)(1)(0): 3Enter Element

  (0)(1)(1): 4Enter Element

  (1)(0)(0): 5Enter Element

9
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  (1)(0)(1): 6Enter Element

  (1)(1)(0): 7Enter Element

  (1)(1)(1): 8Enter Element

  The Elements Are

 (0)(0)(0): 1Element

 (0)(0)(1): 2Element

 (0)(1)(0): 3Element

 (0)(1)(1): 4Element

 (1)(0)(0): 5Element

 (1)(0)(1): 6Element

 (1)(1)(0): 7Element

 (1)(1)(1): 8Element

 துைண நிலரல்( ) :Functions

 துைண நிலரல்( ) Functions என்பபது -program ல் சில பகுதிகைள மட்டும பிரித்து அதற்கு என்பறு ஒரு ெபயைர 

ைவத்து அதைன திருமப  call பண்ணுவதற்கு உபேயொகப்படுத்த படுகின்பறது.

இந்த இதழில் ஒரு   sample program மட்டும பொர்ப்ேபொம. அைத பற்றிய விரிவொன விளக்கங்கள் அடுத்த 

இதழில்.......

10

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 17 ேம 2013 http://kaniyam.com

/* . */sampleFunctions c

# < . >include stdio h

 (  )void printAge int age

{

 ("\   : % \ ", );printf nYour Age d n age

}

 ()int main

{

  ;int myage

 ("    : ");printf Enter Your Age

 ("% ", & );scanf d myage

 ( );printAge myage

}

$  .gcc sampleFunctions c

$ ./ .a out

   : Enter Your Age 25

  : Your Age 25

$

நொன்ப ெசெ.ஜொன்ப கிறிஸேடொபர், ஒரு   Software Company யில்   Team Leader ஆக ேவைல ெசெய்கிேறன்ப. 

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

@ .sjchristopher gmail com
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   கட்டற்ற ெமன்பெபொருளும அறிவியலும-  பகுதி II

   லினக்ஸல் கட்ட வைரபடங்கள் (Graph Plotting Tools in Linux)

Graph என்பறு ெசெொல்லப்படும வைரபடங்கைள பள்ளி வகுப்புகளிலிருந்து அைனவரும அறிந்திருப்பர். 

ெபறப்பட்ட தரவுகைள (Data) வைரபடத்திற்கு மொற்றுவதன்ப மூலம எளிதொக தரவுகைள ஆரொயவும ேமலும பல 

தகவல்கைளயும ெபறவும முறடயும. இது புள்ளியியல் (Statistics) துைறயிலிருந்து அறிவியல் செொர்ந்த பல துைறகள் 

வைர பயன்பபடுகிறது. மிக அதிகப்படயொன தரவுகைள (Very large data analysis) வைரபடத்திற்கு மொற்றவும, ஒப்பு 

ெசெயலொக்கத்திற்கும (Simulation) மீகணினியகள் (Super Computer) பயன்பபடுத்தப்படுகின்பறன. இது ேபொன்பறு 

வைரபடங்கள் வைரவதற்கு Origin வர்த்தக ெமன்பெபொருைளேய ெபருமபொலும பயன்பபடுத்தி வருகின்பறனர். 

ெபொறியியல் மொணவர்கள் Matlab ைய பயன்பபடுத்தி வருகின்பறனர்.

லினக்ஸல் பல கட்டற்ற ெமன்பெபொருள்கள் Origin மற்றும Matlab க்கு மொற்றொக உள்ளன. லினக்ஸல் 

கிைடக்கும libreoffice calc, gnumeric  ேபொன்பறவற்றின்ப மூலம வைரபடங்கைள உருவொக்க இயலும. இைவ தவிர 

வைரபடத்திற்ெகன்பேற பல ெமன்பெபொருள்கள் கிைடக்கின்பறன.
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GNUplot

இது கட்டைள வரி இைடமுறகப்பு (CLI) ெகொண்ட பரவலொக பயன்பபடுத்தப்படும ஒரு கட்டற்ற 

ெமன்பெபொருளொகும. இதில் 2D, 3D வைரபடங்கைள உருவொக்க இயலும. 

இதைன   உபுண்டு லினக்சில் நிலறுவ முறைனயத்தில்

sudo apt-get install gnuplot 

என்பறு ெசெயல்படுத்துவதன்ப மூலம நிலறுவலொம.  முறைனயத்தில்(terminal)  gnuplot என்பறு உள்ளீடு ெசெய்வதன்ப மூலம 

இயக்கலொம. 

எ.கொ.    plot sin(x)/x

என்பறு உள்ளீடு ெசெய்தொல் ேதொன்பறும திைரயில் sin function plot ெசெய்யப்படும.

இதைன பட ேகொப்பொக ேசெமித்துக் ெகொள்ளலொம.

ேமலும அறிய : http://www.gnuplot.info/
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GNU octave

GNU octave ஒரு கட்டைள வரி இைடமுறகப்பு ெகொண்ட கட்டற்ற ெமன்பெபொருள். இது எண்செொர் கணிப்பு 

என்பறைழைக்கப்படும numerical computations செொர்ந்த பணிகளுக்குெகன்பறு உருவொக்கப்பட்டது. இது ேமைசெக் 

கணினியகள் மட்டுமின்பறி மீகணினியகளிலும (Supercomputer) இயங்க வல்லது.

ேமலும அறிய : http://www.gnu.org/software/octave/
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Matplotlib

இது ஒரு   python library ஆகும. இதுவும கட்டைள வரி இைட முறகப்பு ெகொண்டது. இதில்  GNUplot

ேபொலேவ 2 , 3  D D வைரபடங்கைள உருவொக்க இயலும. இைவ தவிர அைசெந்தொடும வைரபடங்கைளயும 

(  ) animated graphs உருவொக்கலொம. வர்த்தக ெமன்பெபொருளொன , Matlab  Mathematicaேபொன்பறு 

இயங்கக்கூடயது. இதில் வைரபடத்ைத உருவொக்க ேதைவயொன தரவுகைள ஒரு எழுத்து ேகொப்பில் *.p    y

நீட்சியுடன்ப ேசெமித்து (  ), text file அதைன  python நிலரலொக்க ெமொழியின்ப மூலம வைரபடத்ைத உருவொக்கலொம. 

 Matplotlib க்கொன நிலரலொக்க அைமப்ைப (  )programing structure  :// . /http matplotlib org  இைணயதளத்திலும

ேமலும பல இைணயதளங்களின்ப மூலமுறம அறியலொம.

Scidavis

கட்டற்ற ெமன்பெபொருளொன scidavis, origin ெமன்பெபொருைளப் ேபொன்பறு வைரகைல இைடமுறகப்பு (GUI) 

ெகொண்டது. எனேவ அைனவரொலும எளிதொக பயன்பபடுத்த ஏதுவொனது. இதன்ப மூலம 2D, 3D வைரபடங்கைள 

உருவக்கலொம.  ேமலும வைரபடத்ைத ஆரொய உதவும பல வைக வைளவைர ெபொருத்துதலுக்கு (Curve fitting) 

ஆதரவு தருகிறது.   ASCII ேகொப்புகளிலிருந்து தரவுகைள இறக்குமதி ெசெய்யும வசெதியும உள்ளது. உதொரணத்திற்கு 

plain text file, excel file.  இதைன எளிதொக apt-get install scidavis மூலம நிலறுவலொம. உருவொக்கப்படும வைரபடத்ைத

பல ேகொப்பு வைககளில் ேசெமிக்கலொம (jpg, png, tiff, eps, pdf, svg ேமலும பல ). 

ேமலும அறிய : http://scidavis.sourceforge.net/
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labplot

இதுவும scidavis ேபொலேவ origin ெமன்பெபொருளுக்கு மொற்றொக KDE சூழைலில் கிைடக்கும ஒரு கட்டற்ற 

ெமன்பெபொருளொகும. இதில் origin ேகொப்புகைள இறக்குமதி ெசெய்யும வசெதி உள்ளது.

ேமலும அறிய : http://labplot.sourceforge.net/

இைவ தவிர வைரபடங்கைள வைரவதற்கு maxima, plplot, qtiplot, scilab ேபொன்பற பல கட்டற்ற ெமன்பெபொருள்கள் 

கிைடகின்பறன. பொர்க்கவும http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_graphing_software. இதில் பல ெமன்பெபொருள்கள் 

விண்ேடொஸலும இயங்கக் கூடயது. 

ெலனியன்ப குருசெொமி  guruleninn@gmail.com
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 எச.ட.எம.எல் 5 பட விளக்கம(6)
சுகந்தி ெவங்கேடஷ்

இதுவைர ஒரு  இைணயப்பக்கத்தின்ப கட்டைமப்பு எப்பட இருக்க ேவண்டும என்பறு பொர்த்ேதொம. இனிய ஒரு 

இைணயப் பக்கத்தின்ப உட்ெபொருள்கைள எப்பட அைமக்க ேவண்டும என்பறு பொர்ப்ேபொம.

 ஒரு இைணயப்பக்கம என்பறு ெசெொல்லும ேபொது  அதன்ப உள்ளடக்கங்கைள மூன்பறு வைகயொகப் பிரிக்கலொம  

அைவ உைரகள்,( ) texts ஊடகங்கள்( ) media ஊடொடும முறைறகள்( ).Interactive என்பறு பிரிக்கப்படுகிறது.

 

உைரகள் என்பறு பிரிக்கும ேபொது தைலப்புகள், பத்திகள், இைணயச சுட்டகள், பட்டயல்கள் ேமற்ேகொள்கள், 

முறகவரிகள்,தனியத்தன்பைம ( ) entities கருத்துகள் ,இைணகூற்றுகள்( ) caption ேததிகள், ஆகியவற்ைற 

முறக்கியமொகப் பொர்க்கலொம ஊடகங்கள் என்பறு பொர்க்கும ேபொது நொம அட்டவைணகள், படங்கள், கொெணொளிகள், 

ேகட்ெபொலிகள்,(அைசெபடங்கள் ( )animation என்பறு பிரிக்கலொம.  5HTML ல் மிக முறக்கியமொன மொற்றங்கள் ஒரு 

இைணயப் பக்கம பயனொளிகளுடன்ப எப்பட ஊடொடுகிறது என்பபைத மொற்றி அைமப்பதில் அைமந்துள்ளன. 

அவற்ைற ஊடொடுதல் பிரிவில் விளக்கமொக பொர்க்கலொம

இந்தப் பகுதியில் இைணயப்பக்கத்தில் வரும உைரகள் பற்றி பொர்க்கலொம. நொம தைலப்புகைள முறதலிேலேய 

பொர்த்துவிட்ேடொம. இப்ேபொது  மற்றவற்ைறப் பொர்க்கலொம.

  பத்திகள் இைவ ெஹச.ட.எம.எலில் முறதலில் இருந்ேத இருக்கின்பறன. அவற்றில் எந்த மொற்றமுறம 

ஏற்படவில்ைல. < > </ > p p என்பறு பத்திகளுக்கொன இைழை இருக்க ேவண்டும

 (எ.கொ) < > p பத்திகளுக்கொன இைழைக்குள் விளக்கங்கைள எழுத ேவண்டும</ >p
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அடுத்து வருவது இைணயசசுட்டகள்.  இைவ  ஒரு இைணயத் தளத்ைத மற்ெறொரு இைணயத் தளத்ேதொடு  

இைணக்கவும, ஒேர இைணயத் தளத்தில் உள்ள பல பக்கங்கைள இைணக்கவும பயன்ப படுகின்பறன. அது 

மட்டுமல்லொமல் ஒரு இைணயத் தளத்திலிருந்து தரவிறக்கம ெசெய்ய ேவண்டய  ேகொப்புகளுக்கும இந்தச 

சுட்டகைளப் பயன்ப படுத்தலொம, எடுத்துக்கொட்டொக <  =" . ">a href index html இல்லம</ >  a என்பறு எழுதினொல்  

இல்லம என்பற ெசெொல் இைணயத் தளத்தில் முறகப்ைபச சுட்டக்கொட்டும. இந்த வரிகளில் < > a என்பபதுஇைழைகளின்ப 

ெதொடக்கத்ைதயும</ >a என்பபது இைழையின்ப முறடைவயும குறிக்கும.  href என்பபது எைத அைழைக்கிேறொம என்பறு 

சுட்ட கொட்டுகிறது. ேமற்ேகொள்களுக்கு இைடயில் இைணயப் பக்கத்தின்ப ெபயைரக் குறித்தொல் அது அந்த 

இைணயத் தளத்தின்ப மற்றப் பக்கங்களுக்குச ெசெல்லும.
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< ></ > a a என்பற இைழைகளுக்கு அைடயொளம இட்டொல்  அவற்ைற ஒேர இைணயப் பக்கத்துள் அைமயும 

சுட்டகளுக்குச செொன்பறொகக் ெகொள்ளலொம.

<  =“a id விளக்கங்கள்"></ >  a என்பறு எழுதி அைடயொளமிட ேவண்டும. இந்த அைடயொளம உலொவிகளுக்கு 

மட்டுேம புரியும. பயனொளிகளின்ப கண்ணுக்குத் ெதரியொது. அதொவது நொம சுட்டகளின்ப இைழைக்கு விளக்கங்கள் 

என்பறு ெபயர் ைவத்து உள்ேளொம. இனிய இந்த இைழைைய சுட்டுகள்  ெகொண்டு அைழைக்கலொம

இைத அைழைக்கும ேபொது <  ="# a href விளக்கங்கள் ">ேமலும விளக்கங்கள் அறிய</ >  a என்பறு எழுத 

ேவண்டும இதில் ேமலும விளக்கங்கள் என்பற ெசெொற்கைள பயனொளிகள் அழுத்தும ேபொது அது விளக்கங்கள் 

என்பறு நொம  குறிப்பிட்டுள்ள பகுதிகளுக்கு பயனொளிகைள அைழைத்துச ெசெல்லும.  Href என்பற குறிப்ைப 

சுட்டகளின்ப இைழைக்குக்  கொட்டனொல் தொன்ப  இைழைச சுட்டகள் செரியொக ேவைலச ெசெய்யும.

<  =" :// . . /">a href http www kaniyam com கணியம</ > a என்பறு எழுதினொல் அது அடுத்த இைணயப் 

பக்கங்களுக்கு எடுத்துச ெசெல்லும.  href குறிக்கும இடத்ைதப் பொருங்கள் அதில்  கணியத்தின்பமுறழு இைணயப் 

பக்க முறகவரியும ெகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதனொல் பயனொளிகள் கணியம என்பற ெசெொல்ைலத் தட்டனொல் அது 

கணியத்தின்ப இைணயத் தளத்திற்கு அது எடுத்துச ெசெல்லும

அடுத்த  இதழில்   ெஹச.ட.எம.எல்.5 ல்< ></ > a a இைழையில் ஏற்பட்டுள்ள  வரேவற்கத் தக்க மொற்றங்கைளயும 

பொர்க்கலொம
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ைபதொன்ப - 10 ஸ்ரீனிய 

6.4 Package

ைபதொன்ப மொடயூல்களில் பலரும பங்களிக்கும ேபொது ஒேர  variable அல்லது  function ெபயைர பலரும 

உருவொக்கும நிலைல ேநரிடலொம. அப்ேபொது ஏற்படும ெபரும குழைப்பத்ைத தவிர்க்க packageஎன்பற முறைற 

பயன்பபடுகிறது.

'   ' dotted module name அதொவது 'ெபயர்கைள புள்ளி மூலம பிரித்தல்' என்பற முறைறயொல், பல்ேவறு ெபயர்கைள

எளிதொக ைகயொள முறடயும. உதொரணமொக .A Bஎன்பபது Aஎன்பற -package ல் உள்ள  B என்பற மொடயூைல 

குறிக்கிறது. இவ்வொறு பல மொடயூல்கைள ஒேர -package ல் ேசெர்க்க முறடயும. இதனொல்   global variable

nameஅல்லது பிறர் பயன்பபடுத்தும  name பற்றி கவைல இல்லொமல், நமக்கு ேதைவயொன ெபயர்கைள நமது 

-package க்குள் பயன்பபடுத்தலொம.

,   Numpy python Imaging Libraryேபொன்பறைவ பல்ேவறு மொடயூல்கைள ெகொண்ட . packages இவற்ைற 

-package ஆக பயன்பபடுத்துவதொல், ெபயர் குழைப்பம அறேவ தவிர்க்கப்படுகிறது.

ஒரு உதொரணத்ைத பொர்ப்ேபொம. இப்ேபொது நீங்கள்   sound file மற்றும  sound dataபற்றிய ஒரு ெமன்பெபொருைள

எழுதுகிறீர்கள். இதில் . , . , . , . 3 wov aiff au mp ேபொன்பற பல வைகயொன  -sound file கைள பயன்பபடுத்தலொம. 

, , ,   Mixing echo equlizer stereo effect என பலவைக -effect கைளயும ேசெர்க்கலொம. ஒரு வைக -file ல் இருந்து 
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ேவறு வைக -file ஆகவும மொற்றலொம. 

இதற்கு ஒவ்ெவொரு ெசெயலுக்கும ஒரு மொடயூல் எழுதுேவொம. அைவ அைனத்ைதயும  sound என்பற ஒரு 

-package ஆக அைமக்கலொம.

sound/                          Top-level package

      __init__.py               Initialize the sound package
      formats/                  Subpackage for file format conversions
              __init__.py
              wavread.py
              wavwrite.py
              aiffread.py
              aiffwrite.py
              auread.py
              auwrite.py
              ...
      effects/                  Subpackage for sound effects
              __init__.py
              echo.py
              surround.py
              reverse.py
              ...
      filters/                  Subpackage for filters
              __init__.py
              equalizer.py
              vocoder.py
              karaoke.py
              ...
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-Package ஐப  import ெசெய்யுமேபொது, . -sys path ல் உள்ள  directory மற்றும அவற்றின்ப -subdirectory களிலும 

ேதடுகிறது.

ஒரு -directory ஐப ஒரு -package ஆக கருத – --.init pyஎன்பற  file பயன்பபடுகிறது. ெபொதுவொன வொர்த்ைதகளொன 

stringஎன்பறு ஒரு -file ன்ப ெபயர் இருந்தொல், -- --.init pyஆனது, இதனொல் ஏற்படும குழைப்பத்ைத தவிர்க்கிறது. 

இது கொலியொன  -empty file ஆக கூட இருக்கலொம; அல்லது -package க்கு ேதைவயொன ஆரமப நிலரலொக 

இருக்கலொம; அல்லது -- --all என்பற -variable ஐப பற்றி கூறலொம. 

ஒரு -package ல் இருந்து மொடயூல்கைள நமது ேதைவக்ேகற்றபட தனியயொக கூட  import ெசெய்யலொம. உதொரணம.

import sound.effects.echo

இது . .  sound effects echo என்பற துைண மொடயூைல (  ) sub module மட்டும  import ெசெய்கிறது. அதன்ப 

முறழுப்ெபயைர ைவத்து மட்டுேம பயன்பபடுத்த ேவண்டும.

sound.effects.echo.echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)
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இன்பெனொரு வழியிலும இைத  import ெசெய்யலொம.

from sound.effects import echo

இதுவும  echo என்பற  -sub module ஐப  import ெசெய்கிறது. ஆனொல் -package ன்ப  prefix இல்லொமல், தனியயொகேவ 

பயன்பபடுத்தலொம.

echo.echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)

இைவ மட்டுமின்பறி, நமக்கு ேதைவயொன -function ஐப மட்டும கூட தனியயொக ெசெய்து ெகொள்ளலொம.

from sound.effects.echo import echofilter

இது  echo என்பற  -sub module ஐப  import ெசெய்கிறது. ஆனொல் () echofilter என்பற -function ஐப ேநரடயொக 

பயன்பபடுத்த முறடயும. 

echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)
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   . from package import item இைத பயன்பபடுத்துமேபொது,  item என்பபது  ,  , sub module sub package

,  function class அல்லது variableஎன இருக்கலொம.

 import ஆனது , ite defineெசெய்யப்பட்டுள்ளதொ என ஆரொய்கிறது; இல்ைலெயனியல் அது ஒரு  module எனக் 

கருதி  load ெசெய்ய முறயல்கிறது. ெசெய்ய முறடயவில்ைல என்பறொல்   import exception என்பற பிைழைச ெசெய்தி 

கிைடக்கிறது.

ேமலும  . .import item subitem subsubitemஎன பயன்பபடுத்துமேபொது, கைடசி  item தவிர மற்றது எல்லொம ஒரு

-package ஆக மட்டுேம இருக்க ேவண்டும. கைடசி -item ஆனது ஒரு  package அல்லது -module ஆக 

இருக்கலொம. ஆனொல்  class அல்லது functionஅல்லது -variable ஆக இருக்கக் கூடொது.
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.htaccess    ேகொப்பும நொன்பகு நல்லSEO பயன்பபொடுகளும

.  , .htaccess htpasswd  ேபொன்பற ேகொப்புகள் சில முறக்கியமொன பண்புகைள Apache  இைணய வழைங்கிக்கு 

(  )Web Server   ெதரிவிக்கப் பயன்பபடுகின்பறன. இந்தக் ேகொப்புகைள உங்களொல் உலவி வழியொகத் திறக்க இயலொது.
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1.  HTML இறுதிப் ெபயர் ெகொண்ட ேகொப்புகைள  PHP ேபொல பொவிக்க

 / - -  .AddType application x httpd php html

    - -  .AddHandler x httpd php html

அல்லது

 / - -  .AddType application x httpd php html

       / - -  .  .AddHandler application x httpd php html htm

இப்ேபொது நீங்கள் உங்களின்ப ேகொப்புகைள

:// . / .http mywebsite com list html

எனும ெபயரிேலய ைவக்கலொம ஆனொல் அதனுள்  PHP நிலரல்கைளயும எழுதிக் ெகொள்ளலொம. ஏன்ப இறுதிப் 

ெபயர்கைள :// . / .http techcybers com about Anushanth ,  .  company Anushanth   என்பறு கூட நீங்கள் 

ைவக்கலொம.

2. 404   Not Found பக்கங்கைள பயனுள்ள வைகயில் மொற்ற.

உங்களின்ப தளத்தில் இல்லொத ஒரு பக்கத்ைத ஒருவர் பொர்க்க முறயற்சித்தொல் 404   Not Found என மூன்பறு 

வரிகளில் வரும பிைழைச ெசெய்திைய உங்களின்ப தளத்தின்ப ேதொற்றம ேபொன்பேற வடவொைமத்து கொட்டனொல் அது 

சிறப்பொக இருக்கும.
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உதொரணம : :// . . / - - - - .http www techcybers com Anushanth is a active guy html

:// . / .http hyperbig com thisisnothere html

#   custom error documents

 401 / /401.ErrorDocument error php

 403 / /403.ErrorDocument error php

 404 / /404.ErrorDocument error php

 500 / /500.ErrorDocument error php

# என ஒரு ெகொப்பில் நீங்கள் ஆரமபித்தொல் அந்த வரி ஒரு நிலரல் வரி அல்ல (  )Comment line

நீங்கள்  error எனும  directory இல் 401.  php எனும ேகொப்ைப வடவொைமத்து ைவயுங்கள்.

3. முறக்கியமொன ேகொப்புகைள உலவி வழியொக எவரும பொர்க்கொமல் தடுக்க.

சில ேநரங்களில் நமது ேகொப்புகள் பிறருக்கு ெதரியக்க் கூடொது. *.  LOG ேகொப்புகள் மற்றும *.SQL  ேகொப்புகள். 

அதற்கு .htaccess  இல் பின்ப வரும வரிகைளப் பயன்பபடுத்த ேவண்டும. இது , , Log LOG log  என எப்பட 

இருந்தொலும (  ) Any Case தடுக்கப் படும.
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4. 301 திருப்பி அனுப்பும முறைற

SEO  ெசெய்பவர்களுக்கு மிகவும முறக்கியமொக ெதரிந்து இருக்க ேவண்டய விசெயங்களில் ஒன்பறு 301 திருப்பி 

அனுப்புதல்.

உபேயொகிக்கும கொரணம 1:

உங்களின்ப தளத்தில் உள்ள பக்கங்கள் அைனத்ைதயும புதிய ெமன்பெபொருள் ( , , )Joomla WordPress PHPBB   

மூலமொக புதிபிக்க விருமபுகிறீர்கள் எனக் ெகொள்ேவொம.

:// . / .http mywebsite com computertricks html

இப்ேபொது இது.,

:// . / / -http mywebsite com category computer tricks

அதொவது நீங்கள் உங்களின்ப பக்கங்கைள  wordpress ெமன்பெபொருளில் ேசெமித்து ைவத்துள்ளீர்கள். ஆனொல் 

/  Google Bing ேபொன்பற ேதடு ெபொறிகள் இன்பனமுறம உங்களின்ப .computertricks html  எனும பக்கத்ைத தொன்ப 

மக்களுக்கு கொட்ட வருகிறது எனியல் உங்களின்ப புதிய வொசெகர் அைனவரும ஒரு 404 பக்கம அல்லது பழைய 
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பக்கத்ைதத்தொன்ப பொர்ப்பொர்கள்.

மற்றும.. ஒருேவைள அந்தப் பக்கத்திற்கு    Google Page rank இருந்திருந்தொல் அைத நீங்கள் கண்டப்பொக 

உங்களின்ப புதிய பக்கத்திற்கு மொற்ற ேவண்டும.

உங்களின்ப பைழைய பக்கத்திற்கு பல தளங்களில் ெதொடுப்புகள் ெகொடுக்கப்பட்டருக்கலொம அைவகளும வீணொகப் 

ேபொய்விடும.

ஆதலொல் நீங்கள் கண்டப்பொக 301 நிலரந்தர திருப்பி அனுப்பும நிலரல் பயன்பபடுத்த ேவண்டும.

 +Options FollowSymlinks

 RewriteEngine on

 ^ .  RewriteRule computertricks html :// . / / - /http mywebsite com category computer tricks  [ =301, ]r nc

உபேயொகிக்கும கொரணம 2

பயனொளர்க்கு எளிதில் புரியும படயும, ேதடு ெபொறிகளுக்கு புரியும வைகயிலும நமது தள முறகவரிகள் இருப்பது 

மிகவும அவசியம.

:// . / . ? =10http techcybers com category php catid

என இருப்பதற்கும

:// . / / -http techcybers com category php tutorials  என இருப்பதற்கும ெபரிய வித்தியொசெம உள்ளது 

அல்லவொ?
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 +Options FollowSymlinks

 RewriteEngine on

 ^ /(.+)$ RewriteRule category :// . / . ? =$1http techcybers com category php catname  [ =301, ]r nc

எனக் ெகொடுக்கும ேபொது… எப்ேபொெதல்லொம உலவியில் தள முறகவரி 

:// . / /http techcybers com category something  என வருகிறேதொ அப்ேபொெதல்லொம    Apache web server இந்த 

நிலரைல இயக்க ேவண்டும எனத் ெதரிந்து ெகொள்ளும.

:// . / . ? =http techcybers com category php catname something

நீங்கள் உங்களின்ப .  category php நீரலில் $_GET  முறைறயில்  catname எனும ெபயரில் எந்த மதிப்பு வந்தொலும 

அைத உங்களின்ப   mysql table இல் இருக்கிறதொ என ேதட அது செமபந்தமொன விசெயங்கைள பிரிண்ட் ெசெய்யுங்கள்.

  :Your Table columns     { , , , , }categories id name slug description image

  .Code in category php

<?php

(‘ . ’);include config php

$  = $_ [' '];catname GET catname

$  = _ (“  *    ` `=’$ ’”);sql mysql query select from categories where catname catname

( _ _ ($ ))if mysql num rows sql
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{

$  = _ _ ($ );catrow mysql fetch array sql

 “< 2>”.$ [' '].”</ 2>”;echo h catrow name h

 “< >”.$ [' '].”</ >”;echo p catrow description p

}

else

 “   ”;echo Category NOT found

?>

 

உங்களுக்கு இப்ேபொது .  htaccess பற்றிய சில பயன்பபொடுகள் ெதரிந்திருக்கும என நமபுகிேறன்ப...

                     ஆக்கம : பொ.அனுஷொந்

                                  யொழ் இந்துக் கல்லூரி

                                        யொழ்ப்பொணம

                                          இலங்ைக

28@ .banush gmail com
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  எங்கும லினக்சு -   லினக்செொல் இயங்கும 12  சிறந்த கருவிகள்
- கிமன்பசு( )Himanshu

நமக்கு நன்பகு அறிந்த, கூகுளின்ப ஆண்ட்ரொய்டு, அேமசெொனியன்ப கிண்டல் முறதலியன  தவிர  லினக்சு உலைகச 

சுற்றிலும, விண்ெவளியிலும பல சிறந்த கருவிகைள இயக்குகிறது. அவற்றில் 12 கருவிகைள கீழேழை 

குறிப்பிட்டுள்ேளன்ப.

1. லினக்செொல் இயங்கும துப்பொக்கி:

இது ஆசுடன்ப ெதொடங்கைல [  ] (Austin startup டரொக்கிங் பொயின்ப) தழுவி உருவொக்கப் பட்டது. இது  Auto

 ALM சிறப்பமசெம ெகொண்ட, 

லினக்செொல் இயங்கும துப்பொக்கி. 

இதன்ப மதிப்பு $17000. இது 

குறித்து ேமலும தகவல்களுக்கு 

இங்ேக பொர்க்கவும.

படத்திற்கு நன்பறி :  Ars Technica
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2. லினக்செொல் இயங்கும இருசெக்கர 

வண்ட:

$41000 மதிப்புள்ள ேமவனியன்ப 

ட.ட.எக்சு.02 மற்ற வண்டகைள 

ேபொன்பறது அன்பறு. இது லினக்சு 

இயங்கு தளம,  USB ஐப தழுவிய 

 ,  system bus WIFI இைணப்பு 

மற்றும வைல வழைங்கி (  web

) server ேபொன்பறவற்ைற ெகொண்டது. இது குறித்து ேமலும தகவல்களுக்கு இங்ேக பொர்க்கவும.

படத்திற்கு நன்பறி: Engadget

3. ெபரிய கொட்ரன்ப ேமொதுகலம (   )Large Hadron Collider

மனியத குலத்தின்ப தைலசிறந்த ெபொறியியல் கண்டுபிடப்புகளுள் ஒன்பறொக கருதப்படும ெபரிய கொட்ரன்ப 

ேமொதுகலன்ப, உலகின்ப மிகப் ெபரிய மற்றும அதிக செக்திவொந்த துகள் முறடுக்கி (  ) particle accelerator ஆகும. இது

துகள் இயற்பியல் (  ), particle physics உயர் ஆற்றல் இயற்பியல் (   ), high energy physics மற்றும முறக்கியமொக 

கிக்சு ேபொசெொன்ப (  ) Higgs Boson ேபொன்பற ேதற்றங்கைள நிலரூபிக்க,     European Organization for Nuclear

 Research ஆல் உருவொக்கப் பட்டது. இது பற்றி ேமலும தகவல்களுக்கு இங்ேக பொர்க்கவும.
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படத்திற்கு நன்பறி: NASA
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4. லினக்செொல் இயங்கும திறன்ப குளிர்பதனிய (  ):smart fridge

லினக்ைசெ ைமயமொக ெகொண்டு இயங்கும திறன்ப குளிர்பதனிய வந்துவிட்டன. இனிய, குளிர்பதனியயில் உள்ள 

ெபொருட்களின்ப முறழு இருப்பு பட்டயல், கொலவதி ஆகும நொள், அதிகபட்செ அளைவ ெநருங்கும ெபொருட்கள், 

அவற்றொல் ெசெய்யக் கூடய உணவு வைககள் ேபொன்பறவற்ைற அதன்ப முறன்ப உள்ள திைரயில் ெதரிந்து ெகொள்ளலொம.

இது குறித்து ேமலும தகவல்களுக்கு இங்ேக பொர்க்கவும.

படத்திற்கு நன்பறி:

SmartApplianceNews
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5. லினக்செொல் இயங்கும விழிப்பு மணி (  ):alarm clock

$199 மதிப்புள்ள லினக்செல் இயங்கும விழிப்பு மணி; இைணய ெசெய்திகள், இைசெ, கொெணொளி 

ேபொன்பறைவகைள தன்ப  WIFI உள்ளைமப்பொல் வழைங்குகிறது. இது குறித்து ேமலும தகவல்களுக்கு இங்ேக 

பொர்க்கவும.

படத்திற்கு நன்பறி: DigitalTrends
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6. லினக்செொல் இயங்கும புவிநிலைல கொட்ட ( ):GPS

டொம டொம என்பனும டச நிலறுவனம, தனது கடற்பயண கருவிகளுக்கு, லினக்சு இயங்குதளத்தில் இயங்கும 

புவிநிலைல கொட்டைய பயன்பபடுத்துகிறது. இது குறித்து ேமலும தகவல்களுக்கு இங்ேக பொர்க்கவும.

படத்திற்கு நன்பறி: Mashable

37

http://kaniyam.com/
http://mashable.com/2011/09/17/happy-20th-birthday-linux/
https://en.wikipedia.org/wiki/TomTom


கணியம இதழ் 17 ேம 2013 http://kaniyam.com

7. லினக்செொல் இயங்கும தொனியயங்கி வண்டகள் (  ):Autonomous Vehicles

லினக்செொல் இயங்கும, தொனியயங்கி நொற்செக்கர வண்டகள் இப்ேபொது வந்துவிட்டன. இது குறித்து ேமலும 

தகவல்களுக்கு இங்ேக பொர்க்கவும.

படத்திற்கு நன்பறி: PaintsTheFuture
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8. லினக்செொல் இயங்கும இல்லக் ேகளிக்ைக ெபொருட்கள் (  ):Home Entertainment

 TiVo வொல் அளிக்கப்படும,  (   ) DVR Digital Video Recorder லினக்செொல் இயங்குவதொகும. இது குறித்து 

ேமலும தகவல்களுக்கு இங்ேக பொர்க்கவும.

படத்திற்கு நன்பறி: Hexus
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9. லினக்செொல் இயங்கும பொல் கறைவ இயந்திரம:

இந்த பொல் கறைவ இயந்திரம, லினக்ைசெ அடப்பைடயொக ெகொண்டது. லினக்சு வொர இதழிலிருந்து, “122 

ஆண்டுகள் பழைைம வொய்ந்த பொல்பண்ைண ெபொருட்கள் தயொரிக்கும நிலறுவனம, எமபெடட் லினக்செொல் இயங்கும,

இயந்திர பொல் கறைவ கருவிைய அண்ைமயில் பயன்பபடுத்தியது. (    – ) Volentary Milking System VMS

இக்கருவி, எப்ேபொது பொல் கறக்கப்பட ேவண்டும, என்ப பசுக்கேள முறடெவடுக்குமொறு வடவைமக்கப் பட்டுள்ளது. 

இது பண்ைண 

உரிைமயொளர்களுக்கும, 

விவசெொயிகளுக்கும சுலபமொன 

வொழ்க்ைக முறைறையயும, தினசெரி 

கறைவகளிலிருந்து விடுப்ைபயும 

வழைங்கும, என அந்த  நிலறுவனம 

ெதரிவிக்கிறது"

படத்திற்கு நன்பறி:

ComputerWorldUK
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10. லினக்செொல் இயங்கும அணு ஆற்றல் நீர் மூழ்கி கப்பல்கள் (  ):Nuclear Submarines

2004-ம ஆண்டு, லொக்கீழட் மொர்டன்ப அவர்கள்,    Red Hat Linux ஆல் இயங்கும, உயர் ெசெயல்திறன்ப மிக்க 

கணக்கீழட்டு தீர்ைவ (     ) High Performance Computing System அெமரிக்க ஐபக்கிய நொடுகளின்ப கடற்பைடக்கு 

(  ) US Navy வழைங்கினொர். இதுகுறித்து ேமலும தகவல்களுக்கு இங்ேக பொர்க்கவும.

படத்திற்கு நன்பறி: WikiMedia
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11. லினக்செொல் இயங்கும நிலயூேயொர்க் பங்குசசெந்ைத     ( ):New York Stock Exchange NYSE

நிலயூேயொர்க் பங்குசசெந்ைத, தனது வர்த்தக கருவிகைள,   Red Hat லினக்சில் இயக்குகிறது. ேமலும 

தகவல்களுக்கு இங்ேக பொர்க்கவும.

படத்திற்கு நன்பறி: WikiMedia
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12. அைனத்துலக விண்ெவளி நிலைலயம:

பூமிைய ஆக்கிரமித்தபின்ப, லினக்சு விண்ெவளி ேநொக்கி இப்ேபொது ெசெல்லத் துவங்கி விட்டது. அைனத்துலக 

விண்ெவளி நிலைலயத்தில், விண்ேடொசு  XP ஆல் இயங்கி வந்த அைனத்து மடக்கணினியகளும, லினக்சில் 

இயங்குமொறு மொற்றம ெசெய்யப்பட்டுள்ளன. ேமலும தகவல்களுக்கு இங்ேக பொர்க்கவும.

படத்திற்கு நன்பறி: WikiMedia

    நொன்ப ேஜொபின்ப பிரொஞ்செல் ஆன்பறனிய. நொன்ப ஒரு  CollabNet ெமன்பெபொருள் நிலறுவனத்தில் ேவைல ெசெய்கிேறன்ப.

எனது ெசெொந்த ஊர் நொகர்ேகொவில். கடந்த 2011 -ம ஆண்டு கல்லூரி படப்ைப முறடத்ேதன்ப. 

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

@ .jophinep gmail com
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வின்பஎஸ,ஸ,  பி (WinSCP )     என்பற திறமூலபயன்பபொட்டைன எவ்வொறு

பயன்பபடுத்துவது?
 .இன்பறு நொம அைனவரும அவரவர் விருமபும இயக்கமுறைறைமைய தத்தமது கணினியயில் நிலறுவி அவரவர்களின்ப

அன்பறொட பணிகைள ெசெய்துவருகின்பேறொம.இந்நிலைலயில் ஒருவர் தொம பயன்பபடுத்திடும ேகொப்பிைன மற்ெறொரு 

நண்பருக்கு வழைங்கவிருமபினொல் இருவரும ெவவ்ேவறு வைகயொன இயக்கமுறைறைமைய பயன்பபடுத்தி  

ெகொண்டருக்குமேபொது அவ்விருவருைடய ேகொப்பு அைமப்புகளும இருேவறுவிதமொக இருக்கும அந்நிலைலயில் 

எவ்வொறு அவ்விருவரும பொதுகொப்பொக ேகொப்பிைன ஒருவருக்ெகொருவர்  பரிமொறிெகொள்வது என்பற சிக்கல் 

எழுகின்பறது இந்த சிக்கைல தீர்வுெசெய்ய  வின்பஎஸ,ஸ,பி (WinSCP )எனும திறமூல பொதுகொப்பொன ேகொப்பு 

பரிமொற்ற பயன்பபொடு உதவுகின்பறது. விண்ேடொவில் பொதுகொப்பொக ேகொப்புகைள நகெலடுத்து ஒட்டுதல்(Win  dows

S  ecure CoP )  y என்பபைதேய ஆங்கிலத்தில் சுருக்கமொக வின்பஎஸ,ஸ,பி (WinSCP )என அைழைக்கின்பறனர். 

இருேவறு கணினியகளுக்கிைடேய ேகொப்புகைள பொதுகொப்பொக பரிமொறிெகொள்ள உதவுவதுதொன்ப இதன்பமுறக்கிய 

பணியொகும  இந்த பயன்பபொடு 2000 ஆவது ஆண்டல் உருவொக்கபட்டொலும 2003 இலிருந்துதொன்ப 

ெபொதுஅனுமதிெபற்ற பயன்பபொடொக .SourceForge net என்பற தளத்தின்ப மூலம அைனவருக்கும கிைடக்குமொறு 

ெவளியிடபட்டது 

இதில்   Secure Shell என்பற ெநறிமுறைறைய  PuTTY என்பபதிலிருந்தும  FTP என்பற ெநறிமுறைறைய 

FileZillaஎன்பபதிலிருந்தும நைடமுறைறபடுத்தபடுகின்பறது  இந்த பயன்பபொடொனது மைறகுறியீடொக்குதல் 

(  )cryptographical என்பற வழிமுறைறயில்  ெசெயல்படுத்தபடுகின்பறது .கடவுசெசெொற்கைள அபகரித்திடொமலும 

தீயநசசுநிலரலில் இருந்து ேகொப்பு பரிமொற்றத்ைத பொதுகொத்தல் ெசெய்வதுேம இதன்ப அடப்பைட பணியொகும  

44

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 17 ேம 2013 http://kaniyam.com

முறதலில்இதைன :// . / / .http winscp net eng download php என்பற இைணய முறகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம 

ெசெய்து ெகொள்க. 

பின்பனர் இதைன நிலறுவுவதற்கொக ெசெயல்படுத்திடுமேபொது  Setup WindSCPஎன்பற திைரயில்  -Norton

Commander  , interface  -Windows Explorer like .interface ஆகிய இருவொய்ப்புகள் ேதொன்பறிடும 

அவற்றுள் முறதல்வொய்ப்பிைன ெதரிவுெசெய்துெகொண்டு nextஎன்பற ெபொத்தொைன ெதரிவுெசெய்து ெசெொடுக்குக   

பின்பனர் நொம இந்த பயன்பபொட்டைன நிலறுவிடும கணினியயொனது   SiteGround client ஆக உள்ளதொெவன 

உறுதிபடுத்திெகொள்க  அதன்பபின்பனர் ேதொன்பறிடும திைரகளில் ,  next next என்பறெபொத்தொைன மட்டும பலமுறைற 

ெதரிவுெசெய்து ெசெொடுக்கினொல் ேபொதும இந்த பயன்பபொடொனது தொனொகேவ நமமுறைடய கணினியயில் 

நிலறுவபட்டுவிடும

பின்பனர்   WinSCP client என்பபைத இயக்கி   WinSCP Login என்பற திைரமூலம உள்நுழைழைவுெசெய்து Session என்பற 

பகுதிைய ேதடபிடத்திடுக
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அதில்  Host name,   Port number  ஆகியவற்றில் ேதைவயொன விவரங்கைள மிகசசெரியொக  

உள்ளீடுெசெய்திடுக. நமமுறைடய கணினியயொனது   SiteGround client ஆக இருப்பதொல்  User Name , Password 

ஆகியபகுதிகைள கொலியொக விட்டடுக    File protocol என்பபதிலுள்ள கீழழிறங்கு பட்டயிலிருந்து SFTP (  Secure

), FTP SCP (  )  Secure Copy and FTP. ஆகிய வொய்ப்புகளில் ஒன்பைற ெதரிவுெசெய்துெகொள்க

இைணப்பு ஏற்படுத்திடுமேபொது    ssh keys pair என்பபது உருவொகும அப்ேபொது ேகட்கப்படும விரங்கைள 

உள்ளீடு ெசெய்து ெகொள்க   இந்த இைணப்பு விவர தகவல்கைள   Stored Sessions என்பற துைனப்பகுதியில் 

ேசெமித்துைவத்திடுக  இந்த திைரயில் நடப்பு அமர்வுேநரெசெயல்( )Session , புதியஅமர்வுேநர ெசெயல் ,அமர்வுேநர 

ெபயர் மொற்றம ெசெய்தல் ,அமர்வுேநரத்ைதமொற்றியைமத்தல் ஆகிய அமர்வுேநர ெசெயல்கைள இந்த திைரயில்  

, ,New Rename Editஆகிய ெபொத்தொன்பகைள அழுத்துவதன்ப மூலம ெசெய்யமுறடயும
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  Shell icon என்பற ெபொத்தொைன ெதரிவுெசெய்து ெசெொடுக்கு வதன்பவொயிலொக கணினியயின்ப திைரயில்  இந்த 

அமர்வுேநரெசெயலிற்கொக குறுக்கவழி உருவ ெபொத்தொைன உருவொக்கி ெகொள்க 

 Tools என்பற ெபொத்தொைன ெதரிவுெசெய்து ெசெொடுக்குவதன்பவொயிலொக    Putty SSH client இலிருந்து  ேதைவயொன 

அமர்வுேநரெசெயல்கைள பதிவிறக்கம ெசெய்து ெகொள்க

 இடதுபுறமுறள்ள Environment என்பற பகுதிைய ெதரிவுெசெய்தவுடன்ப விரியும வலதுபுற  பலகத்தில்   server

 environment பகுதியில் ேதைவயொனவொறு அைமவுெசெய்திடுக
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இேத  Environment என்பற பகுதியின்ப Directory என்பற துைன பகுதியில்இயல்பு நிலைலயில்  remote

,    directory local directory ஆகியவற்ைற அைமத்திட அனுமதிக்கின்பறது
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SSH  என்பற பகுதியில் ேதைவயொன     SSH protocol version ஐப ெதரிவுெசெய்து அைமத்திடுக  அவ்வொேற 

    encryption cypher selection policy ஐபயும அைமத்திடுக 

இந்த  SSH என்பற பகுதியின்ப   Preferences என்பற துைனபகுதியில்    , -  Norton Commander Explorer like

ஆகிய இரண்டு வொய்ப்புகளில் முறதல் வொய்ப்பிைன மட்டும ெதரிவு ெசெய்து ெகொள்க. இரண்டொவது வொய்ப்பு  

ேகொப்பிைன இழுத்து ெசென்பறு விடுவதன்ப வொயிலொக பரிமொற்றம ெசெய்திடஉதவுகின்பறது 
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 இந்த திைரயில்  preferences என்பற ெபொத்தொைன அழுத்தியவுடன்ப ேதொன்பறிடும திைரயின்பமூலம ஏரொளமொன 

 confirmation வொய்ப்புகள்,  notificationsவொய்ப்புகள் , ேகொப்பிைன மொறுதல் ெசெய்வதற்கொன  preferred

 , editors ேகொப்பிைன பரிமொறிெகொள்வதற்கொன     transfer actions ேபொன்பற பல்ேவறுெசெயல்கைள 

ெசெய்துெகொள்க. இந்த வொய்ப்புகைள ெதரிவுெசெய்து ெசெயல்படுத்தி முறடந்தவுடன்ப அவ்வப்ேபொது Saveஎன்பற 

ெபொத்தொைன அழுத்தி ேசெமித்துெகொள்கபின்பனர் இறுதியொக   ok என்பற ெபொத்தொைன ெதரிவுெசெய்து ெசெொடுக்குக 

இதன்பபின்பனர்  இருேவறு கணினியகளுக்கிைடேய ேகொப்புகைள பொதுகொப்பொகவும எளிதொகவும 

பரிமொறிெகொள்ளமுறடயும

ஒேரகணினியயில் ெமய்நிலகர் கணினிய ( ) VMware என்பற அடப்பைடயில் விண்ேடொ 7 உம, லினக்ஸும 

இயங்குவதொக ெகொள்ேவொம அந்நிலைலயில்  ெமய்நிலகர் கணினியைய ( ) VMware திைரயில் ேதொன்பறெசெய்க. அதில் 

ஈதர்ெநட் அைமைவ customஎன்பற அைமத்துெகொண்டு 8( ) VMnet NAT என்பபைத ெதரிவுெசெய்துெகொள்க 
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  பின்பனர் ஐப,பி முறகவரிைய 192.168.0.1 என்பறவொறு அைமத்துெகொள்க

இப்ேபொது விண்ேடொ இயக்கமுறைறைம கணினியக்கு மொறிெகொண்டு அதில்     network and sharing center

என்பபைத திறந்து அந்த திைரயில்    change adaptor settings என்பபைத ெதரிவுெசெய்துெகொள்க உடன்ப விரியும 

ஏரொளமொன  adaptors களின்ப வைககளில் 8 Vmnet என்பபைத ெதரிவுெசெய்து ெகொள்க இதுவளொக பிைணய 

இைணப்பொகும (    3) Local Area Connection இதைன ெதரிவுெசெய்து சுட்டயின்ப வலதுபுறெபொத்தொைன 

ெதரிவுெசெய்து இருமுறைற ெசெொடுக்குக உடன்பவிரியும குறுக்கு வழிபட்டயில்   properties என்பற வொய்ப்ைப 

ெதரிவுெசெய்து ெசெொடுக்குக பின்பனர்விரியும பண்பியல்பு உைரயொடல் ெபட்டயில்   4 Internet Protocol version

( / 4) TCP Ipv என்பபைத ெதரிவுெசெய்து ெகொண்டு மீண்டும  properties என்பபைத  ெதரிவுெசெய்து ேதொன்பறெசெய்து 

நமமுறைடய லினக்ஸ ெமய்நிலகர்கணினியயின்ப முறகவரிைய 192.168.0.2 என்பறவொறு உள்ளீடு ெசெய்திடுக . இந்த ஐபபி 

முறகவரிைய பிங்க் வொயிலொக லினக்ஸ கணினியயில் ifconfigஎன்பறகட்டைளமூலமுறம விண்ேடொ கணினியயில் 

ipconfigஎன்பறகட்டைளமூலமுறம இதைன உறுதிபடுத்தி ெகொள்க  

பிறகு    WinSCP client என்பபைத இயக்கி   WinSCP Login என்பறமுறதல் திைரமூலம  host

, ,  name username password ஆகிய விவரங்கைள உள்ளீடு ெசெய்து உள்நுழைழைவுெசெய்க  உடன்ப இரு 

கணினியகளுக்கிைடேய முறதல்முறைறயொக இைணப்பு ஏற்படுவதொல்  எசசெரிக்ைக ெசெய்திெபட்ட ஒன்பறு ேதொன்பறிடும 

அதில்   yes என்பற ெபொத்தொைன ெதரிவுெசெய்து ெசெொடுக்குக இதன்பபின்ப இரு கணினியகளின்ப திைரயும அருகருேக இரு

பலகம ேபொன்பறு இருேவறு  செொளரங்களில் ேதொன்பறிடும ேதைவயொன ேகொப்பகைள இழுத்துெசென்பறு விடுவதன்ப 

வொயிலொக பரிமொறிெகொள்க . 

செ. குப்பன்ப  641@ .kuppansarkarai gmail com 
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 ஹொங் கொங்   விமொன நிலைலயத்தில் லினக்ஸ 

ஹொங் கொங் விமொன நிலைலயத்தில் லினக்ஸ  பயன்பபடுத்தப் படுகிறது 

மூலம : :// . . / . ?https www facebook com photo php

=10152978098760413& = .347894785412.346224.657065412& =1& =fbid set a type ref nf
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விக்கிப்பீடயொ:2013    ெதொடர் கட்டுைரப் ேபொட்ட
http://ta.wikipedia.org/s/2zg3

2013 ெதொடர் கட்டுைரப் ேபொட்ட, சூன்ப 2013 முறதல் ேம 2014 வைரயொன 12 மொதங்கள் நைடெபறுகிறது.

     தமிழ் விக்கிப்பீடயொவில் உள்ள முறக்கிய கட்டுைரகைள விரிவொக்கி,    தமிழ் விக்கிப்பீடயொவின்ப தரத்ைத உயர்த்துவதும,   ஏற்கனேவ பங்களித்து

           வருேவொர் உற்செொகத்துடன்ப நலமொன ேபொட்ட ஒன்பறில் ஈடுபட்டு தத்தம பங்களிப்புகைளக் கூட்டுவதுேம இப்ேபொட்டயின்ப முறதன்பைம ேநொக்கம.

ேபொட்ட விதிகள் 

•  இந்தப் பட்டயலில்     உள்ள குறுங்கட்டுைரகைள 15360     ைபட் அளைவத் தொண்ட விரிவொக்க ேவண்டும. 

• 15360          ஆவது ைபட்ைடச ேசெர்க்கும விக்கிப்பீடயர் அந்தக் கட்டுைரையத் தன்ப கணக்கில் ேசெர்த்துக் ெகொள்ளலொம. 

• 15360     ஆவது ைபட்ைடச ேசெர்த்த பிறேக உசெொத்துைணகள், ெவளியிைணப்புகள்,       நூல் பட்டயல் ேபொன்பறு எளிதில் ெவட்ட ஒட்டக்கூடய

  பகுதிகைளச ேசெர்க்க ேவண்டும.       அதற்கு முறன்பபு ேசெர்ப்பது யொவும உைரப்பகுதியொக இருக்க ேவண்டும. 

•     கட்டுைர உள்ளடக்கத்தின்ப தரம வழைைமயொன   தமிழ் விக்கிப்பீடயொ நைடமுறைறகளுக்கு   உட்பட்டு இருக்க ேவண்டும. 

தைலப்புகள் 

•    விரிவொக்க ேவண்டய குறுங்கட்டுைரகள் பட்டயல்   (   இப்பட்டயல் ெதொடர்ந்து இற்ைறப்படுத்தப்படும). 

•        நீங்கள் விரிவொக்க விருமபும தைலப்புகைள முறன்பகூட்டேய பதிவு ெசெய்ய இங்கு ெசெல்லுங்கள்.       பல பயனர்கள் ஒேர ேநரத்தில் ஒரு கட்டுைர

        குறித்து இரட்டப்பு ேவைல ெசெய்ய ேவண்டொம என்பபதற்கொக மட்டுேம இந்த ஏற்பொடு.    எந்த விக்கிப்பீடயரும எந்தக்கட்டுைரையயும
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     ெதொகுக்கலொம என்பற வழைைமயொன நைடமுறைறைய இது தடுக்கொது. 

முறடவுகள் 

•       ேபொட்டக்குத் தகுதியொனவொறு நீங்கள் விரிவொக்கும கட்டுைரகளின்ப பட்டயைலஇங்கு இடுங்கள்.    முறடவுகள் தொேன ெதரிய வரும :) 

 பரிசு

•    ஒவ்ெவொரு மொதமுறம ஒரு ெவற்றியொளர்.     பரிசுத் ெதொைக இந்திய ரூபொய்1000/-     அல்லது அதற்கு ஈடொன புத்தகங்கள் /  மின்ப புத்தகங்கள். 

• 12       மொதங்கைளயும ேசெர்த்து மிகுதியொன முறைற ெவல்பவருக்கு வொைகயர் பட்டம.     பரிசுத் ெதொைக இந்திய ரூபொய்3000/-   அல்லது அதற்கு

  ஈடொன புத்தகங்கள் /  மின்ப புத்தகங்கள். 

•         ஒவ்ெவொரு மொதமுறம பரிசு ெவல்லும விக்கிப்பீடயைரப் பற்றிய அறிமுறகம முறதற்பக்கத்தில் இடமெபறும. 

     கணினியைய Router   ஆக்க சிறு குறிப்பு
ஒரு கணினியைய மிகவும எளிதொக  Router ஆக மொற்ற முறடயும. பின்பவரும வழிமுறைறைய பின்பபற்றவும,

1.  CentOS நிலறுவவும. இங்கு 0 eth என்பபது  modem டனும, 1 eth என்பபது   network switch டனும இைணக்கப்பட்டுள்ளது.

2./ / .  - etc sysctl conf இந்த  file ல் . 4. _ =0 net ipv ip forward என்பறு குறிக்கபட்டு இருக்கும. இதில் 0 க்கு பதில் 1 என 

மொற்றம ெசெய்யவும.

3.  -   -   -  0 -   iptables t nat A POSTROUTING o eth j MASQUERADE என்பற  command ஐப  execute ெசெய்யவும. 

இப்ெபொழுது உங்களுைடய கணினிய  Router ஆக மொற்றம ெபற்று விட்டது.

செதீஷ்  @ .masatheesh gmail com
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ஓபன்ப ேசெொர்ஸ ெதொடர்பொன பணிகளில் ஈடுபடும நிலறுவனங்கள்
ஓபன்ப ேசெொர்ஸ ெதொடர்பொன பணிகளில் ஈடுபடும நிலறுவனங்கள் பற்றிய விவரங்கைள ேசெகரித்து வருகிேறொம. உங்களுக்கு ெதரிந்த தகவல்கைள 
விக்கியில் பகிரவும.

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

நிலறுவனம ேசெைவ ஊர் முறகவரி 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

 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
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 ?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
:044-27506020 Phone

. .www gotlove in 

 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 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

/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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/ ,  : Git SVN AWS tools
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
   , AT samgha DOT com

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
 Chennai

32/94  , Velachery Road
. : 65636224Guindy Phone
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கணியம பற்றி... 
இலக்குகள்

• கட்டற்ற கணிநுழட்பத்தின்ப எளிய விஷயங்கள் ெதொடங்கி அதிநுழட்பமொன அமசெங்கள் வைர அறிந்திட 

விைழையும எவருக்கும ேதைவயொன தகவல்கைள ெதொடர்சசியொகத் தரும தளமொய் உருெபறுவது. 

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

• இத்துைறயின்ப நிலகழ்வுகைள எடுத்துைரப்பது. 

• எவரும பங்களிக்க ஏதுவொய் யொவருக்குமொன ெநறியில் விவரங்கைள வழைங்குவது. 

• அசசு வடவிலும, புத்தகங்களொகவும, வட்டுக்களொகவும விவரங்கைள ெவளியிடுவது. 

பங்களிக்க

• விருப்பமுறள்ள எவரும பங்களிக்கலொம. 

• கட்டற்ற கணிநுழட்பம செொர்ந்த விஷயமொக இருத்தல் ேவண்டும. 

• பகிர்வைத கட்டுப்படுத்தொத வண்ணம பைடப்புகள் இருத்தல் அவசியம. உதொரணத்திற்கு கொபிெலப்ட்  & 

கிரிேயடவ் கொமன்பஸ. 

• தொங்கள் பங்களிக்க விருமபும ஒரு பகுதியில் ேவெறொருவர் ஏற்கனேவ பங்களித்து வருகிறொர் எனியன்ப 

அவருடன்ப இைணந்து பணியொற்ற முறைனயவும. 

• கட்டுைரகள் ெமொழிெபயர்ப்புகளொகவும, விஷயமறிந்த ஒருவர் ெசெொல்லக் ேகட்டு கற்று 

இயற்றப்பட்டைவயொகவும இருக்கலொம. 

• பைடப்புகள் ெதொடர்களொகவும இருக்கலொம. 

• ெதொழில் நுழட்பம, ெகொள்ைக விளக்கம, பிரசசெொரம, கைத, ேகலிசசித்திரம, ைநயொண்ட எனப் 

பலசுைவகளிலும இத்துைறக்கு ெபொருந்துமபடயொன ஆக்கங்களொக இருக்கலொம. 

• தங்களுக்கு இயல்பொன எந்தெவொரு நைடயிலும எழுதலொம. 
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• தங்களது பைடப்புகைள எளியெதொரு உைர ஆவணமொக @ .  editor kaniyam com

முறகவரிக்குஅனுப்பிைவக்கவும. 

• தள பரொமரிப்பு, ஆதரவளித்தல் உள்ளிட்ட ஏைனய விதங்களிலும பங்களிக்கலொம. 

• ஐபயங்களிருப்பின்ப @ .  editor kaniyam com மடலியற்றவும. 

விண்ணப்பங்கள்

• கணித் ெதொழில்நுழட்பத்ைத அறிய விைழையும மக்களுக்கொக ேமற்ெகொள்ளப்படும முறயற்சியொகும இது. 

• இதில பங்களிக்க தொங்கள் அதிநுழட்ப ஆற்றல் வொய்ந்தவரொக இருக்க ேவண்டும என்பற கட்டொயமில்ைல. 

• தங்களுக்கு ெதரிந்த விஷயத்ைத இயன்பற எளிய முறைறயில் எடுத்துைரக்க ஆர்வம இருந்தொல் ேபொதும. 

• இதன்ப வளர்சசி நம ஒவ்ெவொருவரின்ப ைகயிலுேம உள்ளது. குைறகளிலிருப்பின்ப முறைறயொக ெதரியப்படுத்தி

முறன்பேனற்றத்திற்கு வழி வகுக்கவும. 

துைற செொர் - இடம செொர் ெபொறுப்பொளர்கள் - மொணவ மன்பறங்கள்

• தமிழைகந்ேதொறும  கட்டற்ற  ெமன்பமம  ெதொடர்பொக  ேமற்ெகொள்ளப்படும  பணிகைள ெவளிக்ெகொணர  ேவண்ட  முறதற்கட்டமொக

மொவட்டந்ேதொறும கணியத்திற்கு தன்பனொர்வலப் ெபொறுப்பொளர்கள் ேதைவப்படுகிறொர்கள்.

• கணியம மொணவ மன்பறம ஒன்பைற அைமக்கவும திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• கணியத்திற்கு  துைற  செொர்ந்த  நுழண்ணிய  பைடப்புக்கைள  ெகொண்டு  வரக்கூடய  துைறப்  ெபொறுப்பொளர்களும

ேதைவப்படுகிறொர்கள்.  தொங்கள் கட்டற்ற கணிநுழட்பம செொர்ந்த்  ஓர்  துைறயில் நிலபுணரொக  இருந்தொல் அத்த்துைற ெதொடர்பொன

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

இயக்குதளம.

• தமிழைகத்திற்கு முறக்கியத்துவம அளிக்கும அேத ேவைல -  கணியத்திற்கு பல்ேவறு மொநிலலங்களிலிருந்தும ேதசெங்களிலிருந்தும

முறக்கியச ெசெய்திகைள தமிழில் வடத்துத் தர ஆர்வமிருப்ேபொரும ேவண்டும. 

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