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         'கணியம' இதழ் மூலம உங்களளை மீண்டும செந்திப்பதில் ஜபருமெகிழ்ச்சி அளககிகறக்டோம. 

செமீபத்தில், ஜசென்ளனயில் நேளகஜபற்ற விககிபீடியக்டோவின் பத்தக்டோண்டு நிகழ்வுகள் ஜபரும தக்டோககங்களளை ஏற்படுத்தத் ஜதக்டோகங்கியுள்ளைது. 
தமிழகம முழுவேதும விககி அறமுகப்பயிற்சிப் பட்களறகள் நேகந்து வேருகின்றன. 100 ககும கமெற்பட்க புது விககிபீடியரகள் உருவேக்டோகி உள்ளைனர. 
உங்கள் ஊரிலும விககி பயிற்சிப் பட்களற நேகத்த எங்களளை ஜதக்டோகரபு ஜகக்டோள்ளைவும.

தமிழ் விககிப்பீடியக்டோவின் செக்டோரபக்டோக மெயூரநேக்டோதன், சுந்தர, இரவி, ஜசெல்வேக்டோ ஆகிய நேக்டோல்வேரும, தமிழ் இளணயக கல்விககழக இயககுநேர 
கபரக்டோசிரியர ப. அர. நேககீரன் அவேரகளும தமிழ் வேளைரச்சிக கழகத்தின் தளலவேர கபரக்டோசிரியர வேக்டோ. ஜசெ. குழந்ளதசெக்டோமி அவேரகளளை கநேரில் 
செந்தித்து, தமிழ் வேளைரச்சிக கழகம 1954-இல் ஜதக்டோகங்கி, 1968 வேளர ஜவேளியிட்டுள்ளை களலககளைஞ்சியம 10 ஜதக்டோகுதிகளளையும, 1968-இல் 
ஜதக்டோகங்கி 1976-இல் நிளறவு ஜபற்ற குழந்ளதகள் களலககளைஞ்சியம 10 ஜதக்டோகுதிகளளையும உலகப் பயன்பக்டோட்டிற்கக்டோக கிரிகயட்டிவ் கக்டோமென்சு 
பகிரவுரிமெத்தின் கீழ் மெக்டோற்றத்தந்தக்டோல் தமிழ் விககிப்பீடியக்டோவின் உறவுத்திட்கங்களில் ஜவேளியிகலக்டோம, பிறகு அவேற்ளற நேக்டோம பல திட்கங்களில் 
தககவேக்டோறு பயன்ஜகக்டோள்ளைலக்டோம என எடுத்துககூற கவேண்டினர. அதன் பயனக்டோய் இப்ஜபக்டோழுது அகககக்டோபர 23, 2013 அன்று நேகந்த தமிழ் 
வேளைரச்சிக கழகப் ஜபக்டோதுககூட்கத்தில் கவேண்டுககக்டோளளை ஏற்று ஒப்புதல் தந்துள்ளைக்டோரகள். நேம ஜநேஞ்செக்டோரந்த நேன்றளய கபரக்டோசிரியர வேக்டோ. ஜசெ. 
குழந்ளதசெக்டோமி அவேரகளுககும, தமிழ் வேளைரச்சிககழக ஜபக்டோறுப்பக்டோளைரகளுககும ஜதரிவித்துகஜகக்டோள்கிகறக்டோம. தகக முயற்சிகள் எடுத்து 
விககிமூலத்தில் ஏற்ற முற்படுகவேக்டோம. திட்கப் பககம. :// . . / /3https ta wikipedia org s drc

 
      கணியம இதழின் பளகப்புகள் அளனத்தும, கிரிகயடிவ் கக்டோமென்ஸ் என்ற உரிளமெயில் ஜவேளியிகப்படுகின்றன. இதன் மூலம, நீங்கள் 

~o யக்டோருகனும பகிரந்து ஜகக்டோள்ளைலக்டோம.  ~ ~ o திருத்தி எழுதி ஜவேளியிகலக்டோம. ~ ~ o வேணிக  ரீதியிலுமயன்படுத்தலக்டோம. ஆனக்டோல்,  மூல கட்டுளர, 
ஆசிரியர மெற்றும . .  wwwkaniyam com பற்றய விவேரங்களளை கசெரத்து தர கவேண்டும. இகத உரிளமெகளளை யக்டோவேருககும தர கவேண்டும. கிரிகயடிவ்
கக்டோமென்ஸ் என்ற உரிளமெயில் ஜவேளியிக கவேண்டும.   

நேன்ற.

ஸ்ரீனி  ஆசிரியர,  கணியம   @ .editor kaniyam com
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ஜஜென்கின்ஸ் என்ற    Continuous Integration ஜமென்ஜபக்டோருள்
ஜஜென்கின்ஸ் ( ) Jenkins என்பது ஜெக்டோவேக்டோவில் எழுதபட்க திறமூல ஜமென்ஜபக்டோருள் உருவேக்டோககுவேதற்கு ஜதக்டோகரச்சியக்டோக 
(  )Continuous Integration உதவிடும ஒருங்கிளனந்த ஒருகருவியக்டோகும.இது அப்பக்டோச்சி ககக்டோமககட் (  Apache

)  Tomcat கபக்டோன்றஜதக்டோரு கசெளவேயக்டோளைரின் அடிப்பளகயில் இயங்கிடும வேழங்கல்ஜதக்டோகுப்பு தக்டோங்கியக்டோகும.

இது புதியஜதக்டோரு ஜமென்ஜபக்டோருள் உருவேக்டோககிடும ஜசெயல்திட்கத்தில் ஜதக்டோகரச்சியக்டோக அதளன உருவேக்டோககி 
பரிகசெக்டோதித்து செரிபக்டோரத்திடும பணிளய ஜசெய்கின்றது.  அதுமெட்டுமெல்லக்டோது ஏற்கனகவே உருவேக்டோககிய ஜமென்ஜபக்டோருளளை 
பரிகசெக்டோதித்து செரிபக்டோரத்திடும பணிளயயும ஜசெய்கின்றது .

வேக்டோடிகளகயக்டோளைருககு கதளவேயக்டோன கூடுதல் வேசெதிகளுககு ஏற்ப ஜபக்டோருத்தமெக்டோக அளமெந்திடுமெக்டோறு 818 
இளகச்ஜசெருகல்கள் ( ) Plugins இதில் தயக்டோரக்டோக உள்ளைன.  .jenkins war என்ற ககக்டோப்பு அல்லது  வேழங்கல் ஜதக்டோகுப்பு 
தக்டோங்கிளய  மெட்டும இதளன ஜசெயல்படுத்துவேதற்கக்டோக நேமமுளகய கணினியில் நிறுவினக்டோல் கபக்டோதுமெக்டோனது ஆகும.

அதளன ஜதக்டோகரந்து இளணயத்தின் கநேரடி இளணய நேண்பளன கபக்டோன்ற உதவிளய பயன்படுத்தி இதளன மிக 
எளிதக்டோக கட்களமெவு ஜசெய்யலக்டோம. இதற்கக்டோக தனியக்டோனஜதக்டோரு எகஸ்எமஎல் ஐ ளககளைக்டோல் தூண்டிவிடுதல் கபக்டோன்று 
கதளவேயில்ளல.

ஜமென்ஜபக்டோருளளை மெக்டோறுதல் ஜசெய்திடுமகபக்டோது புதிய பதிப்பிற்கக்டோக  துளண பதிப்பு  அல்லது CVS ஐ கட்களமெப்பு  
ஜசெய்திடுமகபக்டோகத அந்த மெக்டோறுதல்களின் பட்டியளல இது தக்டோனக்டோககவே உருவேக்டோககி ஜகக்டோள்கின்றது.  இதனக்டோல் 
மெறுபதிகவேற்றம ஜசெய்திடும பணியக்டோனது மிகத்திறனுகன் அளமெகின்றது  

இது  "/"   latest build latest successful build என்றவேக்டோறு  ஜமென்ஜபக்டோருளின் ஒவ்ஜவேக்டோரு படிமுளறயின் கபக்டோதும 
அல்லது ஒவ்ஜவேக்டோரு பககத்திற்கும அதனுளகய நிரந்தர இளணய இளணப்பு முகவேரிளய தக்டோனக்டோககவே 
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வேழங்குகின்றது. அதனக்டோல் நேமமுளகய ஜமென்ஜபக்டோருளளை எங்கிருந்து கவேண்டுமெக்டோனக்டோலும ஜதக்டோகரபுஜகக்டோண்டு 
கமெலும ஜமெருகூட்டிஜகக்டோள்ளைமுடியும. 

கமெலும ஜமென்ஜபக்டோருள் உருவேக்டோககத்தின் தற்கபக்டோளதய நிளலளய  RSS எனும ஜசெய்திகயக்டோளக அல்லது மின்னஞ்செல் 
ஆகியவேசெதிகளின் மூலம ஜதரிந்து ஜகக்டோள்ளைமுடியும. 

இதன் வேக்டோயிலக்டோக ஒன்றற்கு கமெற்பட்க கணினியிலிருந்து ஒகரசெமெயத்தில் குறப்பிட்க ஜமென்ஜபக்டோருளளை 
உருவேக்டோககிகமுடியும.  நேக்டோம உருவேக்டோககிடும ஜமென்ஜபக்டோருளிற்கு கதளவேயக்டோனக்டோல் இளணயத்தில் கிளகககும 
மூன்றக்டோவேது நேபரின் இளகச்ஜசெருகல்களளையும பயன்படுத்தி ஜகக்டோள்ளைலக்டோம. மிகமுககியமெக்டோக இது ஒரு 
ஜமென்ஜபக்டோருள் உருவேக்டோககிடும பணிமுடிந்த பின்னகர அதற்கக்டோன குறச்ஜசெக்டோற்களளை கசெரகக அனுமெதிககின்றது 

இதளன :// . - . / / / .http mirrors jenkins ci org war latest jenkins war என்ற தளைத்திலிருந்து  இதனுளகய செமீபத்திய 
பதிப்பக்டோன .jenkins war என்ற ககக்டோப்பிளன பதிவிறககம ஜசெய்து,  -  .java jar jenkins war ஜசெயல்படுத்துக  அதன்பின் 

:// :8080/http localhost  என்றவேக்டோறு நேமமுளகய இளணய உலக்டோவியில் முகவேரிளய தட்கச்சு ஜசெய்து  இந்த 
ஜஜென்கின்ளன்ஸை அனுகமுடியும   உகன்  இந்த ஜஜென்கின்ஸினுளகய   Manage Jenkins என்ற முதன்ளமெ பககம 
கதக்டோன்றடும.
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அதில் இதற்கக்டோன மெடிப்பகம அல்லது ககக்டோப்பகத்ளத ஒதுககீடு ஜசெய்க. அதுகவே _JENKINS HOME என்றவேக்டோறு 
நிரல்ஜதக்டோகரகளளை எழுதிடும கபக்டோது உருவேக்டோகும தரவுகளின்  ககக்டோப்புகளளை கசெமிககும இகமெக்டோக அளமெயும.
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இவ்வேக்டோறு ஜவேற்றகரமெக்டோக நிறுவுளக பணிமுடிவேளகந்தவுகன் பகத்திலுள்ளைவேக்டோறு திளரகதக்டோற்றம அளமெயும.  
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 புதியதக்டோக நிறுவேபட்க இந்த கசெளவேளய மெறுஜதக்டோகககம ஜசெய்யவேக்டோ என இந்த திளர ககக்டோரும அதில் yesஎன்ற 
ஜபக்டோத்தக்டோளனஜதரிவுஜசெய்து ஜசெக்டோடுககி ஆகமெக்டோதித்திடுக.

உகன் இந்த கசெளவே மெறுஜதக்டோகககம ஆவேதக்டோகவும அதுவேளரயில் நேமளமெ கக்டோத்திருககுமெக்டோறும ககக்டோரும.

பின்னர இதனுளகய ஜதக்டோகககதிளரயில் உட்புகுமுன் நேமமுளகய கணினி ஒன்றுககு கமெற்பட்க பயனக்டோளைர 
பயன்படுத்துவேதக்டோக இருந்தக்டோல்  செரியக்டோன பக்டோதுகக்டோப்பு வேளளையத்ளத அளமெத்துவிட்கபின் உள்ஜசெல்வேது நேல்லது. 
அதற்கக்டோக இந்த ஜஜென்கின்ஸினுளகய   Manage Jenkins என்ற முதன்ளமெத்திளரயின் இகதுபுறபலகத்தில் உள்ளை 

 Manage Jenkins என்ற இளணப்ளப ஜதரிவுஜசெய்து ஜசெக்டோடுககுக. உகன் Settings  என்ற திளரககு நேமளமெ 
அளழத்து ஜசெல்லும. அதில் அளனத்து வேளகயக்டோன அளமெப்புகளளையும பட்டியலிகப்பட்டிருககும. அளவேகளுள் 

 setup Securityஎன்ற ஜபக்டோத்தக்டோளன ஜதரிவுஜசெய்து ஜசெக்டோடுககுக. அதன்பின் கதக்டோன்றடுமதிளரயில்  Enable
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Security என்ற ஜபக்டோத்தக்டோளன ஜதரிவுஜசெய்து ஜசெக்டோடுககுக. பிறகு கதக்டோன்றடும திளரயில்     Project Based Matrix

 Authorization  என்ற வேக்டோய்ப்பிளன ஜதரிவுஜசெய்து ஜகக்டோள்வேது நேல்லது என பரிந்துளரககபடுகின்றது.  

இப்கபக்டோது நேக்டோம இந்த ஜஜென்கின்ளன்ஸை பயன்படுத்தி ஜகக்டோள்ளை தயக்டோரக்டோகிவிட்ககக்டோம.  அதனக்டோல் இதனுளகய முதன்ளமெ
திளரயின் இகதுபுற பலகத்திலுள்ளை  new job என்ற ஜபக்டோத்தக்டோளன ஜதரிவுஜசெய்து ஜசெக்டோடுககுக.  கதக்டோன்றடும Details
என்ற பககத்தில் ஜபருமபக்டோன்ளமெயக்டோனவேரகள்      Build a free style software projectஎன்பளதகய 
ஜதரிவுஜசெய்திடுவேக்டோரகள். பிறகு விவேர குறப்பு ஜபட்டிககு கீழ்பகுதியில்   உள்ளை வேக்டோய்ப்புகளில் நேக்டோம விருமபுவேதற்கு 
ஏற்றளவேகளளை மெட்டும  ஜதரிவுஜசெய்து ஜகக்டோள்க. பின்னர புதிய பணியின் ஜபயர   உள்ளீடுஜசெய்தல்,அதற்கக்டோன 
ஜபக்டோருத்தமெக்டோன வேக்டோய்ப்புகளளை ஜதரிவுஜசெய்தல் ஆகிய பணிகள் முடிந்தவுகன் கதக்டோன்றடும. அடுத்த பககத்தில் 
கமெலும கதளவேயக்டோன விவேரங்களளை  உள்ளீடு ஜசெய்து ஜகக்டோள்க.

இவ்வேக்டோறு  Details  என்ற பககத்தில் கபக்டோதுமெக்டோன விவேரங்களளை உள்ளீடு ஜசெய்து முடித்தபின்னர கநேரடியக்டோக 
மூலககுறமுளறகளளை உருவேக்டோககிடும ( ) Build பணி ஆரமபித்திடும திளரககு நேமளமெ அளழத்து ஜசென்று பணிளய 
ஜதக்டோகங்கிவிடும. 

அதில் இந்த மூலககுறமுளறகள்    ,   ,       a windows batch a Linux shell an Ant or a Maven script ஆகிய எந்த 
வேளகயக்டோனது எனஜதரிவுஜசெய்து ஜகக்டோள்க  இறுதியக்டோக மின்னஞ்செல் மூலமெக்டோன அறவிப்பு வேருவேதற்கக்டோன  
வேக்டோய்ப்புகளளையும ஜதரிவுஜசெய்து ஜகக்டோண்டு இந்த அளமெவு திளரயின் பணிளய முடிவுககு ஜகக்டோண்டு வேருக.  

உகன்  ஜஜென்கின்ஸ்ஆனது  நேக்டோம உருவேக்டோககிடும பணிளய பற்றய விவேரத்ளத இதனுளகய முதன்ளமெ பககத்தில் 
பட்டியலக்டோக பிரதிபலிககஜசெய்திடும. அதன்பின்   SCM மூலமெக்டோக அவ்வேப்கபக்டோது குறமுளறகள் உருவேக்டோககிவிடும.  
பிறகு  இவ்வேக்டோறு ஜசெய்திடும மெக்டோறுதல்களளை நேமெககு மின்னஞ்செல் மூலமெக்டோக அறவிப்ளப ஜசெய்திடும .

செ.குப்பன் - 641@ .kuppansarkarai gmail com
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/  CD DVD ககளளை வீணக்டோகக கவேண்கக்டோம !   ISO ககக்டோப்புககளளை  
கநேரடியக்டோககவே  பூட் ஜசெய்யலக்டோம

இளணயத்தில் இருந்து தரவிறககம ஜசெய்யப்படும அளனத்து லினகஸ் இயங்குதளைங்களும  ISO

ககக்டோப்புககளைக்டோககவே தரவிறககம ஜசெய்யப்படுகிறது.  லினகளன்ஸைப் ஜபக்டோறுத்த மெட்டிகல ஒரு குறப்பிட்க கக்டோல அளைவில்
புதிய பதிப்பக்டோக ஜவேளியிகப்பட்டு வேருகிறது.  உபுண்டு லினகளன்ஸை ஜபக்டோறுத்த வேளரயில் ஒரு நிரணயிககப்பட்க கக்டோல 
அளைவேக்டோக   6 மெக்டோதங்களுககு ஒரு முளற ஒரு புதிய பதிப்பு என ஜவேளியிகப்படுகிறது.  ஏப்ரல் மெக்டோதம ஒரு பதிப்பு, 
அகககக்டோபர மெக்டோதம ஒரு பதிப்பு என வேருகத்திற்கு இரண்டு புதிய பதிப்புகள்.  

லினகளன்ஸை ளலவ் வேக்டோக பயன்படுத்திப் பக்டோரப்பது என்பது ஒரு வித்தியக்டோசெமெக்டோன அனுபவேம.  எனககு பிடித்தமெக்டோன 
லினகஸ் இயங்குதளைமெக்டோக உபுண்டு லினகஸ் இருந்தக்டோலும மெற்ற லினகஸ் வேழங்கல்களின் ( ,  , Fedora Linux Mint

, , , _ ) Knoppix Xubuntu Lubuntu Cent OS மீது எனககு எப்கபக்டோதும ஒரு தீரக்டோத கக்டோதல் உண்டு.

எந்தஜவேக்டோரு உபுண்டு குடுமப( , , , ) Ubuntu Xubuntu Lubuntu Kubuntu வேழங்கல்களைக்டோக இருந்தக்டோலும  Startup Disk

 Creator எனும  Tool மூலமெக்டோக  ஜபன்டிளரவில் பூட்கபிளைக்டோக ஏற்ற நிகழ்வேக்டோககவேக்டோ(ளலவ்) அல்லது 
நிறுவேலுககக்டோககவேக்டோ ( ) Installation பயன்படுத்திகஜகக்டோள்ளைலக்டோம.

ஒவ்ஜவேக்டோரு பதிப்பு ஜவேளியிடும கபக்டோதும ஜபன்டிளரளவே எடுத்து பூட்கபிளைக்டோக மெக்டோற்ற அதன் பிறகு பூட் ஜசெய்து 
இயங்குதளைத்ளதப் பயன்படுத்திப் பக்டோரகக கவேண்டும அல்லது நிறுவே கவேண்டும. இது ஜகக்டோஞ்செம கநேரத்ளத 
வீணடிப்பகதக்டோடு, ஜமெதுவேக்டோகவும இயங்குகிறது.  வேன்வேட்டிலிருந்து கநேரக்டோக இயககும கபக்டோது மிகவும விளரவேக்டோக 
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ளலவ் கமெக்டோடு நேமெககு கிளகத்து விடுகிறது.

நிறுவுதலுகஜகன்று( ) Installation வேருமகபக்டோது ஜபன்டிளரவ் மூலமெக்டோககவேக்டோ அல்லது  /  CD DVD மூலமெக்டோககவேக்டோ 
நிறுவுதளல கமெற்ஜகக்டோள்வேதுதக்டோகன செரியக்டோன முளற? இப்படி கநேரடியக்டோக வேன்வேட்டிலிருந்கத இயககுவேது 
பக்டோதுகக்டோப்பக்டோன முளறயக்டோ? என நீங்கள் ககட்கலக்டோம நீங்கள் ககட்பதும ஒரு வேளகயில் நியக்டோயமதக்டோன்.  ஆரமப நிளல 
பயனக்டோளைரகள் நேக்டோன் கீகழ ஜசெக்டோல்லககூடிய இந்த முளறயிளன  நிகழ் வேட்கக்டோக(  ) Live OS பயன்படுத்திப் பக்டோரப்பதற்கு 
மெட்டுகமெ பயன்படுத்தவும. நிறுவுதலுககு தவிரத்து விகவும.  ஜகக்டோஞ்செம அனுபவேமிகக பயனக்டோளைரகஜளைன்றக்டோல் 
நிறுவுதலுககும பயன்படுத்திககலக்டோம.

இந்த முளறயிளனப் பயன்படுத்தி  ISO ககக்டோப்பிளன கநேரடியக்டோககவே வேன்வேட்டிலிருந்து இயககலக்டோம.  
/ /  CD DVD PENDRIVE ஆகியளவேகளளை பயன்படுத்த கவேண்டிய அவேசியமில்ளல.

செரி வேழிமுளறகளளைப் பக்டோரப்கபக்டோம :
உபுண்டு குடுமபத்ளதச் கசெரந்த  12.04.1  Xubuntu LTS பதிப்ளப இங்கு நேக்டோன் பயன்படுத்தியுள்களைன்.  உபுண்டு 
குடுமபத்தின் எந்த வேழங்கலக்டோக ( , , , ) Ubuntu Xubuntu Lubuntu Kubuntu இருந்தக்டோலும இந்த முளற ஜபக்டோருந்தும.
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1.தரவிறககம ஜசெய்த  ISO ககக்டோப்பின் இகத்ளத குறத்து ளவேத்துகஜகக்டோள்ளைகவேண்டும. நேக்டோன் விண்ககக்டோஸ் 
இயங்குதளைத்தின் படி  : (  ) -D D Colon ல் ளவேத்திருககிகறன்.
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2.   Disk Utility யிளன திறந்து அதன் மூலமெக்டோக இயங்குதளைத்தின்  ISO ககக்டோப்பு  இருககும  Drive வினுளகய 
எண்ளண கண்டுபிடித்தல் (உதக்டோரணம: : = / / 1 :=/ / 2 :=/ / 5).C dev sda D dev sda E dev sda
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3.இறுதியக்டோக / / / .  boot grub grub cfg ககக்டோப்பிளன திறககவும.  அதற்கு முளனயத்தில்   sudo nautilus எனகஜகக்டோடுத்து
இயககவும .  இப்ஜபக்டோழுது     Nautilus File Manager திறககப்படும அதில்   ->  ->  File System boot grub

அளகவிற்கு ஜசென்று .  grub cfg ககக்டோப்பிளனத் திறககவும.
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கீழ்கக்டோணும வேரிகளளை .  grub cfg ககக்டோப்பில் ###  / / . /40_  ### BEGIN etc grub d custom எனும வேரிககு அடுத்து 
கசெரககவும.

 "  12.04.1   - ( :// . . )" {menuentry Xubuntu LTS Live http gnutamil blogspot com

          ="/ -12.04.1- - 386. "set isofle xubuntu desktop i iso

           ( 0,2)$loopback loop hd isofle

          ( )/ /  =  - / =$   linux loop casper vmlinuz boot casper iso scan flename isofle noprompt noeject

          ( )/ / .initrd loop casper initrd lz

 }
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ககக்டோப்பிளனச் கசெமிககவும , அளனத்து  Window ககளளையும  Close ஜசெய்யவும.
கணினியிளன மெறுஜதக்டோகககம( ) Restart ஜசெய்யவும.  இப்ஜபக்டோழுது உங்களுளகய    -GRUB Boot Loader ல்  Xubuntu

12.04.1   LTS Live எனும   Menu கக்டோண்பிககப்படும. அளத கதரவு ஜசெய்து இயககினக்டோல் அதிவிளரவேக்டோக  Xubuntu

  Live Desktop கிளகககும.  என்னுளகய மெடிககணினியில் 42 விநேக்டோடிகளில்(42 ) Seconds கிளகத்தது.
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46  -seconds ல்   Live Desktop கிளகத்தது.

:References

:// . . /2009/03/ - - - - - /http www linuxforu com install linux straight from an iso

--இரக்டோ.கதிரகவேல்--
:// . .http gnutamil blogspot in

ஜபரியக்டோர மெணியமளமெ பல்களலககழகம, வேல்லம, தஞ்செக்டோவூர.
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எளிய தமிழில்  - Wordpress 6
ககந்த மெக்டோதத் ஜதக்டோகரச்சி…  . 

நேமமுளகய பதிவுகளளை எழுதுவேதில் சில வேளரவுகளளையும ( )formats  நேமமெக்டோல் மெக்டோற்றமுடியும. செக்டோதக்டோரணமெக்டோன

 

Ø  Aside  –  தளலப்பில்லக்டோமெல் பதிவுகள் எழுத உதவும வேளரவு இது. ஃகபஸ்புககில் குறப்பு எழுதுவேது கபக்டோன்றது.
Ø  Gallery  – பதிவில் பகங்களளை ககலரி வேடிவில் கக்டோண்பிகக உதவும. 
Ø  Link  – இன்ஜனக்டோரு தளைத்திற்கு இளணப்பு(கள்) ஜகக்டோடுகக உதவும வேளரவு.
Ø  Image  – ஒகர ஒரு பகத்ளத மெட்டும பதிவேக்டோகக உதவும வேளரவு இது. 
Ø  Quote  –  அதிகமெக்டோன ‘கமெற்ககக்டோள்கள்’ பதிவிக உதவும வேளரவு.
Ø  Status  – சின்னச் சின்ன பதிவுகள் இக உதவும வேளரவு இது. ட்விட்கர தளைத்தில் உள்ளை கீச்சுகள் (tweets) 
கபக்டோன்றது. 
Ø  Video  –  ஒகர ஒரு கக்டோஜணக்டோளி மெட்டும பதிவிக
Ø  Audio  – ஒலிப்பதிவுகளளை ஜவேளியிக  Podcast கபக்டோன்று 3 mp ஜவேளியிக உதவும வேளரவு இது.
Ø  Chat  –  ’செக்டோட்’ ஜசெய்வேது கபக்டோன்று பதிவிக உதவும வேளரவு.

 

இது கபக்டோன்ற வேளரவுகள் ( ) formats எல்லக்டோ தீமகளிலும இயங்கக்டோது. சில குறப்பிட்க தீமகளில் மெட்டுகமெ 
அளனத்தும இயங்கும.

பகங்கள் உள்ளிட்க மெற்ற ஊககங்களளை இளணகக:

பதிவுகளில் பகங்கள்,  pdf கள், வீடிகயக்டோககள் உள்ளிட்கவேற்ளற இளணகக   Add Media என்கிற வேசெதிளய 
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உபகயக்டோகப்படுத்தலக்டோம. அது பதிவிடும விண்ககக்டோவின் கமெல்பகுதியில் இருககும ‘ ’ button ஆகும. அளதக 
கிளிககினக்டோல், இந்த விண்ககக்டோ கிளகககும.

  Upload Files எனும பகுதியில்,   select fles எனும வேசெதி மூலம ஊககங்களளை உள்ளிகலக்டோம. பதிகவேற்றயளதக 
கக்டோண   Media Library வேசெதி மூலம கக்டோணலக்டோம.

  Media Library வேசெதியில் பகங்கள், உள்ளிட்க ஊககங்களில் குறப்புகள் கசெரகக இயலும. அதற்குத் கதளவேயக்டோன 
பகத்ளத (அ) ஊககத்ளதத் கதரவு ஜசெய்துவிட்கக்டோல் கபக்டோதும. கீகழ உள்ளை பகத்ளதப் பக்டோருங்கள்.
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பகத்தின்  (title தளலப்பு),  (caption துளணத் தளலப்பு-பதிவில் பகத்தின் கீகழ இகமஜபறும.),   alternative text

(ப்ரவுசெரில் சுட்டியக்டோல் கதரந்ஜதடுகளகயில் மெக்டோற்று தளலப்ளபக கக்டோட்க.),  (description பகம பற்றய குறப்பு) 
ஆகியவேற்ளறக குறப்பிகலக்டோம.

பகத்தின் இளணப்பும உங்களுககு கீகழ ஜகக்டோடுககப்பட்டிருககும. 

பகத்ளத நிரந்தரமெக்டோக நீகக  Delete Permanently கதரளவே பயன்படுத்தலக்டோம. பதிவில் பகத்ளத 
வேலது/இகது/நேடு இளசெவுகள் – ( ) alignments ஜசெய்யலக்டோம. அதற்கக்டோன வேசெதியும அகத பககத்தில் உள்ளைது.

தவிர, பதிஜவேழுதும பகுதியிகலகய இளணககப்பட்க பகத்ளத மெறுமுளற கதரந்ஜதடுப்பதன் மூலமெக்டோகவும 
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கமெற்கண்க அளனத்து வேசெதிகளளையும பயன்படுத்த இயலும. அளதத் தவிரத்த கூடுதல் வேசெதிகளும கிளகககும.

பதிஜவேழுதும செக்டோளைரத்தின் வேலப்பககம கீகழ   set featured image என்ஜறக்டோரு வேசெதி உண்டு. சில தீமகள் 
இவ்வேசெதிளய அளிககின்றன. ஒரு குறப்பிட்க பதிளவேகயக்டோ, பககத்ளதகயக்டோ பிரதிநிதித்துவேப்படுத்த  ஒரு பகத்ளத 
இளணகக இவ்வேசெதிளய பயன்படுத்தலக்டோம.  

  Add Media கதரவில் இருககும இன்னுஜமெக்டோரு வேசெதி  Create Gallery ஆகும. ஒன்றுககு கமெற்பட்க பகங்களளை 
’ஆல்பம’ கபக்டோலக கக்டோட்க இவ்வேசெதி உதவும. அதற்கு ஒன்றற்கு கமெற்பட்க பகங்களளை இளணத்துக ஜகக்டோள்ளை 
கவேண்டும.

ஆடிகயக்டோ, வீடிகயக்டோககளளை இளணப்பதற்கு முன் அவேற்றன் ஜபயளர செரியக்டோக மெக்டோற்றயளமெகக கவேண்டும. 
இளகஜவேளிகள், குறயீடுகள் ($, &, %, ) etc இல்லக்டோத வேளகயில் ஜபயரிக கவேண்டும. இது தவிர அளவே  download

ஆவேதில் சிககல்கள் எழலக்டோம. அளதத் தவிரகக,  embed வேசெதிளய பயன்படுத்தலக்டோம.

சில தளைங்கள்  embed ஜசெய்யப்பட்க ஆடிகயக்டோ, வீடிகயக்டோககளின் இளணப்ளபத் தரும (வீடிகயக்டோககளுககு 
!). youtube அவேற்ளற பதிஜவேழுதும செக்டோளைரத்தில்,  (  /  ) text visual text வேசெதிளய கதரந்ஜதடுத்து 

இளணககலக்டோம. அந்த இளணப்பு  hyperlink ஆகக்டோமெல் இருகக கவேண்டும.
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கீழ்ககக்டோணும தளைங்களில்   embed ஜசெய்வேளத  wordpress வேரகவேற்கிறது!

·         YouTube (   )Only public videos

·         Vimeo
·         DailyMotion
·         .blip tv

·         Flickr
·         Viddler
·         Hulu
·         Qik
·         3Revision

·         Scribd
·         Photobucket
·         Polldaddy
·         .WordPress tv (     )Currently only VideoPress type videos

·         SmugMug
·         .FunnyOrDie com

·         Twitter
·         Instagram
·         SlideShare
·         SoundCloud

 -இன்னும நிளறய படிககலக்டோம….இன்ஜனக்டோரு பதிவில் 

 தமிழ் < @ . >iamthamizh gmail com
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    13.10 Getting Started with Ubuntu - ளககயடு
    13.10Getting Started with Ubuntu  புதிய பயனரகளுககக்டோன, விரிவேக்டோன, 

உபுண்டு இயககுதளைத்ளதப் பற்றய ளககயகக்டோகும. திறவூற்று உரிமெத்தின் 
அடிப்பளகயில் எழுதப்பட்டுள்ளை இளத, நீங்கள் இலவேசெமெக்டோக பதிவிறககம 
ஜசெய்ய, வேக்டோசிகக, மெக்டோற்றங்கள் ஜசெய்ய மெற்றும பகிரந்து ஜகக்டோள்ளை உரிளமெ 
உண்டு.

இந்தக ளககயடு இளணயத்தில் உலக்டோவுவேது, பக்டோகல்கள் ககட்பது மெற்றும 
ஆவேணங்களளை வேருடுவேது கபக்டோன்ற அன்றக்டோக பணிகளளை நீங்கள் 
பழககப்படுத்திக ஜகக்டோள்ளை உதவும. எளிதில் பின்பற்றக கூடிய 
அறவுளரகளளைக ஜகக்டோண்டிருப்பதக்டோல், இது எல்லக்டோ நிளலயில் உள்ளை 
பயனரகளுககும ஏற்றஜதக்டோரு ஏகக்டோகும.

சிறப்பியல்புகள்:

இந்தக ளககயடு படிப்படியக்டோன அறவுளரகளளைக ஜகக்டோண்டிருப்பதக்டோலும, 
குழுஜமெக்டோழிகள்( ) jargon இல்லக்டோததக்டோலும, எளிதில் புரிந்து 

ஜகக்டோள்ளைககூடியது.
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ஒரு பகம ஆயிரம வேக்டோரத்ளதகளுககு செமெம - உங்களைது ஜசெயல்களளை எப்படி ஜசெய்வேது என்று கக்டோட்டுவேதற்கக்டோக 
நிளறய திளரப்பிடிப்புகள் இதில் இளணககப்பட்டுள்ளைன.

எல்லக்டோம ஓரிகத்தில் - உங்களுககு வேசெதியக்டோக எல்லக்டோ ஜசெய்திகளும ஒகர ககக்டோப்பில் இருப்பதக்டோல், உதவிககு 
இளணயத்ளத நேக்டோக கவேண்டிய அவேசியமில்ளல.

படிமுளற கற்றல் வேளளைவு - அடிப்பளககளிலிருந்து ஆரமபித்து, ஒவ்ஜவேக்டோரு அத்தியக்டோயமெக்டோகப் படித்து ஜசெய்து 
பக்டோரத்து, கமெலும கமெலும கற்றுக ஜகக்டோள்ளைலக்டோம.

ஜமெக்டோழிஜபயரப்புகள் - 52-ககும கமெற்பட்க ஜமெக்டோழிகளில், அந்தந்த ஜமெக்டோழித் திளரப்பிடிப்புகளுகன் 
ஜமெக்டோழிஜபயரககப்பட்டிருககிறது.

- -  CC BY SA உரிமெம - பதிவிறககம ஜசெய்ய, மெக்டோற்றங்கள் ஜசெய்ய மெற்றும பகிரந்து ஜகக்டோள்ளை உரிளமெ உண்டு.

இலவேசெம - உபுண்டு குழுமெ உறுப்பினரகளைக்டோல் எழுதப்பட்க இந்தக ளககயடு, முற்றலும இலவேசெம.

அச்சுககுகந்த பதிப்பு - மெரங்களளைக கக்டோகக, அச்சுககக்டோக உகப்பக்டோககப்பட்க பதிப்பு உள்ளைது.

புத்தகத்ளதப் ஜபற:

:// - . /http ubuntu manual org
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ஜஹ.டி.எம.எல்  5 பக விளைககம   சுகந்தி மவங்ககடஷ் @ .vknsvn gmail com

ஒர இளணயப் பககத்தில் பகங்கள் எப்படி இருகக கவேண்டும என்று இதுவேளர பக்டோரத்கதக்டோம. இப்கபக்டோது பகங்களளை 
இளணய பககத்தில் ஒரு பகத்ளத எப்படி  இளணகக கவேண்டும? அளத இளணககும கபக்டோது என்ஜனன்ன 
பணபுகளளை இளணகக கவேண்டும என்றும பக்டோரககலக்டோம. இந்த முளறயில் முககியமெக்டோன  மெக்டோற்றங்கள் எதுவும  
வேரவில்ளல.
 இளணயப் பககத்தில் ஒரு பகத்ளத இளணகக 
 <  =" . " ="img src kaniyam jpg alt கணியத்தின் அளகயக்டோளை முத்திளர,   " ="32" ="32">logo for kaniyam width height  
என்று தக்டோன்  ஜஹச்.டி.எம.எல் 5 லும  எழுத கவேண்டும. இந்த வேக்டோககியத்தில் நேக்டோன்கு பண்புகள் அகங்கி உள்ளைன 
அவேற்ளற ஒன்று ஒன்றக்டோகப் பக்டோரப்கபக்டோம.
  முதலில் பகத்திற்கக்டோன  இளழ  அளத < > img என்று எழுத கவேண்டும. மெற்ற  இளழகளளைப் கபக்டோல் 
இதற்கு,</>என்ற முடிவு ஜகக்டோடுகக கவேண்டியதில்ளல,ஏன் என்றக்டோல் இந்த இளழஜயக்டோடு மெற்றப் பண்புகளளை  
மெட்டும தக்டோன் இளணகக முடியும. < > img இளழககுள் முதலில் வேரும பண்பு  . src எப்கபக்டோதும கபக்டோல  src

பகங்களின் செரியக்டோன ஜபயளரயும அதன் இருப்பிகத்ளதயும குறககிறது. இந்த விவேரத்ளத நேக்டோம கமெற்ககக்டோள்களுககு 
இளகயில் ஜகக்டோடுகக கவேண்டும.
  <  ="/ / . " ="img src images kaniyamgif alt கணியத்தின் அளகயக்டோளை முத்திளர,   " ="33" logo for kaniyam width

="32"> height என்று  எழுதும கபக்டோது    images என்ற ககக்டோப்பில் இருககும பகத்ளதக குறககிறது.
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<  =" :// . . / / . " =" img src http wwwkaniyam com images kaniyam jpg alt கணியம இளணயத் தளைம, . " kaniyam com

="104" ="142"> width height என்று எழுதினக்டோல்   srcஎன்ற பண்பு  கணியம இளணய தளைத்தில் உள்ளை   பகத்ளதக 
குறககும
  இளணயப் பககத்தில் ஒரு பகத்ளத இளணககும கபக்டோது ஜகக்டோடுகக கவேண்டிய முககியமெக்டோன பண்பு . alt இந்தப் 
பண்பு   இளணய உலக்டோவிகள் பக்டோரளவேயற்றவேரகளுககக்டோன   திளரவேக்டோசிப்பக்டோன்கள்(  )screen reader பகத்தின் 
விவேரங்களளைப் பக்டோரளவேயற்றவேரகளுககுப் படித்துக கக்டோட்க உதவுகிறது. இதி ல் தமிழிலும ஆங்கிலத்திலும 
பகத்ளதப் பற்றய விவேரத்ளத கமெற்ககக்டோளுககு இளகயில் இக கவேண்டும.

  

மூன்றக்டோவேதக்டோக பகத்தின் அகலத்ளத இக கவேண்டும. இந்தப் பண்ளப கபக்டோகக்டோவிட்கக்டோலும ,  ,Firefox Google chrome

 Safari ஆகியளவே பகத்ளத செரியக்டோகக கக்டோட்டி  விடும. ஆனக்டோல்   Internet Explorer மெட்டும பகத்தின் அளைவுகள் 
செரியக்டோகக ஜகக்டோடுககப் பகக்டோவிட்கக்டோல் பகத்ளதக கக்டோட்கக்டோது.  பகத்தின் அகலப் பண்ளப அடுத்து அதன் உயரத்ளதயும
கமெற்ககக்டோள்களுககுள் இக  கவேண்டும. 
அடுத்து  svg என்ற பகக ககக்டோப்ளப எப்படி இளணயப் பககத்துகன் இளணப்பது என்று  பக்டோரககலக்டோம.
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'அயலகத் தமிழக்டோசிரியர’ ஓரக்டோண்டுப் பட்கயப் படிப்பு

தமிழன்பருககு வேணககம.

அயல்நேக்டோடுகளில் வேக்டோழும தமிழ்க குழந்ளதகளுககுத் தமிளழக கற்பிககும தமிழக்டோசிரியரகளளை உருவேக்டோககுவேதற்கக்டோக 
‘அயலகத் தமிழக்டோசிரியர’ பட்கயம -      Diploma in Diaspora Tamil Teacher எனும ஓரக்டோண்டுப் பட்கயப் 
படிப்பிளன  SRM பல்களலககழகத் தமிழ்ப்கபரக்டோயம ஜதக்டோகங்கியுள்ளைது.

இளணயவேழி நேகத்தப்படும இந்தப் படிப்பில் கசெர விருமபுகவேக்டோர பின்வேரும இளணயப் பககத்தில் தகவேல்களளைப் 
ஜபறலக்டோம. 

:// . . . / / .http www srmuniv ac in tamilperayam dtt html

இந்தப் பயிற்சிச் படிப்பில் கசெர விருமபுகவேக்டோர பின்வேரும இளணயதளைத்தில் பதிவு ஜசெய்யவும. 
:// . . . / / / .http evarsity srmuniv ac in TamilPeraiyam dtt login jsp

உலக நேக்டோடுகளில் வேக்டோழும தமிழரகள் தங்கள் குழந்ளதகளுககு முளறயக்டோன தமிழ்க கல்வி வேழங்குவேதற்கும 
அயல்நேக்டோடுகளில் உள்ளை தமிழ்ப் பள்ளிகளில் பணிவேக்டோய்ப்பு ஜபறுவேதற்கும இந்தப் படிப்பு ஜபரிதும பயன்படும. 

தமிழகத்தில் உள்களைக்டோரும இந்தியக்டோவின் பிற மெக்டோநிலங்களில் உள்களைக்டோரும இதில் கசெரலக்டோம.
தங்கள் நேண்பரகளுககும உறவினரகளுககும இந்தச் ஜசெய்திளயப் பகிரந்துஜகக்டோள்ளுங்கள்.
நேன்ற.
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பயனர விருமபியவேக்டோறு  உருவேக்டோககளமெயத்ளத கட்களமெவு ஜசெய்தல் - 
 Kernel Recompile

லினகஸின் உருவேக்டோககளமெயமெக்டோனது ( )kernel முதன்முதலில் லினஸ் ககக்டோரவேக்டோல் என்பவேரக்டோல் 1991  ஆம ஆண்டு 
உருவேக்டோககபட்டு கமெமபடுத்தபட்கது. இந்த  உருவேக்டோகக ளமெயமெக்டோனது தற்கபக்டோது ஏறத்தக்டோழ 95 செதவிகிதம சூப்பர 
கணினியிலும, 100 ஆண்ட்ரக்டோய்டு ஜசெல்லிகத்து கபசியின் இயகக முளறளமெயிலும பயன்படுத்தபட்டு வேருகின்றது.  
கமெலும தற்கபக்டோது  இந்த  லினகஸின் உருவேக்டோககளமெயம ( ) kernel ஆனது ஆண்ட்ரக்டோய்டு எனும 
இயககமுளறளமெயக்டோக  தனியக்டோள் கணினியக்டோன மெடிககனினி ,கமெளஜெககனினி, ளகககணினி ஆகியளவேகளிலும 
விண்ககக்டோ இயககமுளறளமெககு  மெக்டோற்றக்டோக  பயன்படுத்தபட்டு வேருகின்றது.   

இந்நிளலயில் இந்த உருவேக்டோகக ளமெயம( ) kernel என்றக்டோல் என்ன?  என்ற ககள்வி இயல்பக்டோக அளனவேரின் 
மெனதிலும எழும. ஜபக்டோதுவேக்டோக கணினியின்  எந்தஜவேக்டோரு இயககமுளறளமெயும அடிப்பளகயில்  கணினியினுகன் 
இளணந்துள்ளை வேன்ஜபக்டோருட்களைக்டோன மின்னனுசெக்டோதனங்களளை  ளகயக்டோளுவேதற்கக்டோன கட்களளைவேரித்ஜதக்டோகரகள் 
ஜகக்டோண்க ளமெயம , பயனக்டோளைருகன் இளகமுகம ஜசெய்வேதற்கக்டோன கட்களளைவேரித்ஜதக்டோகரகளின் ளமெயம  ஆகிய 
இரண்டு ஜமென்ஜபக்டோருட்களின் உறுப்புகளளைகய  உருவேக்டோகக ளமெயம( )  kernel என அளழப்பக்டோரகள். 

விககிபீடியக்டோவேக்டோனது  ஜமென்ஜபக்டோருளின் வேக்டோயிலக்டோக வேரும உள்ளீட்டு ஜவேளியீட்டு ககக்டோரிகளககளளை   ளகயக்டோளும 
கணினியின் கட்களளை வேரித்ஜதக்டோககர உருவேக்டோகக ளமெயம( )  kernel என கூறுகின்றது.  இந்த கட்களளைவேரித் 
ஜதக்டோகரக்டோனது  உள்ளீட்டுஅல்லது ஜவேளியீட்டு ககக்டோரிகளககளளை    ளமெய ஜசெயலகத்திற்கும  
கணினியுகன்இளணந்துள்ளை  மின்னனு செக்டோதனங்களுககும கதளவேயக்டோன இயந்திரஜமெக்டோழி கட்களளைகளைக்டோக 
உருமெக்டோற்றம ஜசெய்து அனுப்புகின்ற  ஒரு அளமெளவேகய உருவேக்டோககளமெயம என அளழககபடுவேதக்டோக கமெலும 
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விளைககம அளிககின்றது.
  
ஜபக்டோதுவேக்டோக கணினியுகன் இளணந்துள்ளை மின்னனுசெக்டோதனங்களளை இயககுவேதற்கக்டோன இயந்திரஜமெக்டோழி 
கட்களளைகளளை நேக்டோம உள்ளீடு ஜசெய்திடும ஜமென்ஜபக்டோருள் கட்களளை வேரித்ஜதக்டோகரிலிருந்து ஜமெக்டோழிமெக்டோற்றம ஜசெய்து 
ளமெயஜசெயலகத்தின் வேக்டோயிலக்டோக கட்டுபடுத்தும அளமெளவேகய உருவேக்டோககளமெயம( )kernels என அளழககபடும.   

இந்த உருவேக்டோகக ளமெயமெக்டோனது அடிப்பளகயில் ஒற்ளறயக்டோன உருவேக்டோககளமெயம(  ) , monolithic kernels குறு 
உருவேக்டோககளமெயம(  )  ,micro kernels கலப்புஉருவேக்டோககளமெயம(  )hybrid kernels என மூன்றுவேளகயக்டோக உள்ளைன.  
இந்த ஒற்ளறயக்டோன உருவேக்டோகக ளமெயவேளகயக்டோனது உருவேக்டோகக ளமெயத்திற்கு ஒதுககீடு ஜசெய்யபட்க நிளனவேகத்தில்  
மெட்டும இயகக முளறளமெயக்டோனது முழுவேதும  ஜசெயல்படுமெக்டோறு அளமெககபட்டுள்ளைது. இந்த குறுஉருவேக்டோகக 
ளமெயவேளகயக்டோனது மின்னனு செக்டோதனங்களளை கட்டுபடுத்தபடும இயந்திரஜமெக்டோழிதவிர மெற்ளறய ஜசெயல்கள் யக்டோவும 
பயனக்டோளைருககக்டோக ஒதுககபட்க கக்டோலிநிளனவேகத்தில் ஜசெயல்படுமெக்டோறு அளமெககபட்டுள்ளைது.  

லினகஸின் உருவேக்டோகக ளமெயமெக்டோனது  ஒற்ளறயக்டோன உருவேக்டோகக ளமெய வேளகளய கசெரந்ததக்டோகும. இந்த 
லினகஸின்பல்கவேறு ஜவேளியீடுகளும அளவேகளுகககயுரிய  தனித்தன்ளமெயக்டோன வேக்டோடிகளகயக்டோளைரகளின் 
கதளவேகளளை நிளறவுஜசெய்கின்ற வேளககளில் ஜவேளியிகபடுகின்றன. கமெலும தற்கபக்டோது ஜவேளியிகப்படும அளனத்து
வேன்ஜபக்டோருட்களும மின்னனு செக்டோதனங்களும லினகஸின் இயககமுளறளமெளய ஆதரித்து ஒத்தியங்குமெக்டோறு 
ஜசெய்யபட்கக ஜவேளியிகபடுகின்றன. கமெலும இவ்வேக்டோறக்டோன மின்னனு செக்டோதனங்களளை ளகயக்டோளும தன்ளமெயுகன் 
மெட்டுகமெ லினகஸின் ஜவேளியீடுகளும அளமெந்துள்ளைன.  
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லினகஸின் உருவேக்டோககளமெயமெக்டோனது 2005 ஆம ஆண்டிலிருந்து ஒவ்ஜவேக்டோரு இரண்டு அல்லது மூன்றுமெக்டோதத்திற்கு 
ஒருமுளற கமெமபடுத்தப்பட்டுஜகக்டோண்கக வேரப்படுகின்றது.  இதற்கக்டோன பதிப்ஜபண்ணக்டோனது மூன்றலககங்களளை 
ஜகக்டோண்கதக்டோகும . இதில்  x எனும முதலிலககமெக்டோனது கபரளைவு மெக்டோறுதல் இருந்தக்டோல் மெட்டும மெக்டோற்றயளமெககபடும.  
லினகஸின் 20 பிறந்த நேக்டோளைக்டோன 2011 ல் இவ்வேக்டோறக்டோன மெக்டோறுதல்களளை ஜகக்டோண்க  ஜவேளியீடு அளமெந்தது.  
இரண்கக்டோவேது  y எனும எண்ணக்டோனது நிளலயக்டோன ளமெயத்திற்கக்டோன இரட்ளகப்பளக எண்ணும கமெமபடுத்தபட்க 
ஜவேளியீடு ஒற்ளறப்பளக எண்ணக்டோகவும குறப்பிடுமெக்டோறு அளமெந்திருககும.  மூன்றக்டோவேது zஎனும எண்ணக்டோனது 
தற்கபக்டோளதய ஜவேளியீட்டு எண்ளண குறப்பதக்டோக ஒவ்ஜவேக்டோரு ஜவேளியீட்டின்கபக்டோதும மெக்டோற்ற யளமெத்து ஜகக்டோண்கக 
யிருககும .

தற்கபக்டோது ஏறத்தக்டோழ 75 செதவிகித ஊழியரகள் இந்த லினகஸ் உருவேக்டோககளமெயத்ளத( ) kernels கமெமபடுத்தும 
ஜசெயலிற்கக்டோக பணிபுரிகின்றனர. இவேரககளைக்டோடு  ஏரக்டோளைமெக்டோன அதக்டோவேது 25 செதவிகிதஅளைவிற்கு  
தன்னக்டோரவேக்டோளைரகளும கசெரந்து  தங்களின் பங்களிப்ளப வேழங்குகின்றனர.  நேகப்பு நிளலயக்டோன ஜவேளியீகக்டோன 
லினகஸ் ஜகரனல்3.10 பற்றய கட்களளைவேரிகளளை ஜமெக்டோழிமெக்டோற்றம ஜசெய்வேளத பற்ற இப்கபக்டோது கக்டோண்கபக்டோம.

படிமுளற 1:இதற்கக்டோக முதலில் லினகஸ் உருவேக்டோககளமெயத்ளத( ) kernels கமெமபடுத்து சூழளல 
ஜகக்டோண்டுவேருவேதற்கு  libncurses libraryஎன்பளத நிறுவிககவேண்டும. இதற்கக்டோக பின்வேரும 
கட்களளைவேரித்ஜதக்டோகளர ஜசெயல்படுத்திடுக

$sudo apt-get install ncurses-bin libncurses5 

//     //      for Ubuntu like systems use yum for fedora like systems
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படிமுளற 2: பிறகு பின்வேரும கட்களளைவேரிகளின் மூலம லினகஸ் உருவேக்டோகக ளமெயத்ளத( )  kernels பதிவிறககம 
ஜசெய்திடுக.
$ cd / usr / src/
$ sudo wget https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.10.10.tar.xz

படிமுளற 3: பின்னர பின்வேரும கட்களளைவேரியின் மூலம லினகஸ் உருவேக்டோகக ளமெயத்தின்( )  kernels

மூலககக்டோப்புகளளை ஜவேளியிஜலடுத்து ( )extract ஜமெக்டோழிமெக்டோற்றம ஜசெய்து கட்களமெவு ஜசெய்திடுக

$ tar –xvjf linux -3.10.10.tar.xz

படிமுளற 4: லினகஸ் உருவேக்டோககளமெயத்தில்( ) 15 kernels மில்லியன் குறமுளறவேரிகளும ,3000 வேக்டோய்ப்புகளளை 
ளகயக்டோளுமெக்டோறும ஆயிரத்திற்கு அதிகமெக்டோன மின்னனுசெக்டோதனங்களளை ஆதரித்து ளகயக்டோளும தன்ளமெயுகனும 
கசெளவேகளளை அளிககும திறனுகனும இருககின்றன. அளனத்து ஜிஎன்யூ அல்லது லினகஸ்  ஜவேளியீடுகளும 
இயல்புநிளலயில் இந்த ஆயிரத்திற்கு அதிகமெக்டோன மின்னனுசெக்டோதனங்களளை ஆதரித்து ளகயக்டோளும தன்ளமெயுகனும 
கசெளவேகளளை அளிககும திறனுகனும இருந்திடுமெக்டோறு ஜவேளியிகபடுகின்றன. ஜபக்டோதுவேக்டோக எந்தஜவேக்டோரு நேபரும 
லினகஸின் உருவேக்டோககளமெயத்தின்( ) kernels இவ்வேக்டோறக்டோன  இயல்புநிளலயில் ஆதரிககும வேக்டோய்ப்ளப  
ஏற்றுஜகக்டோள்ளுதல் அல்லது தக்டோன் விருமபியவேக்டோறு மெக்டோறுதல் ஜசெய்துஜகக்டோள்ளுதல் ஆகிய இரண்டில் ஒன்ளற 
பின்பற்ற ஜகக்டோள்ளைலக்டோம.
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ஜபக்டோதுவேக்டோக நேக்டோம ஜசெய்திடும இந்த மெக்டோறுதல்களைக்டோனது  கணினியின் ஜதக்டோககக இயககத்ளத பக்டோதிககக்டோத முந்ளதய  
லினகஸின் உருவேக்டோககளமெயத்ளத( )  kernels பின்பற்றடுமெக்டோறு ஜசெய்வேக்டோரகள்.  பின்வேரும 
கட்களளைவேரித்ஜதக்டோகரகளைக்டோனது    TUI அடிப்பளகயில் பயனக்டோளைர இளகமுகத்திற்கக்டோன முந்ளதய லினகஸின் 
உருவேக்டோகக ளமெயத்தின்( )  kernels பட்டிளய கட்களமெளவே ஜசெய்கின்றது . அதனக்டோல்  save என்ற வேக்டோய்ப்பிளன 
ஜதரிவுஜசெய்து .   confg என்ற ஜபயருகன் ககக்டோப்பிளன கசெமித்துக ஜகக்டோள்க. கதளவேயக்டோனக்டோல  மெக்டோறுதல்கள் 
ஜசெய்துஜகக்டோள்க. அமமெக்டோறுதல்கள் கணினியின் ஜதக்டோககக இயககத்ளத பக்டோதிககக்டோதவேக்டோறு பக்டோரத்துக ஜகக்டோள்க.

$ cd linux-3.`0.`0
$ sudo make menu config

 படிமுளற 5: பின்வேரும கட்களளை வேரிகளுகன் முககிய உருவேக்டோககளமெயத்ளத ( ) kernel ஜமெக்டோழிமெக்டோற்றம ஜசெய்திடுக.
 
$ make   அல்லது  $ make –j4

 இதில் உள்ளை   j ஆனது இளணயக்டோக நேக்டோன்கு ளமெயங்களளை ஜமெக்டோழிமெக்டோற்றம ஜசெய்கின்றது. இந்த  j மெதிப்பக்டோனது 
எண்களைக்டோல்  குறககப்படும . ஆயினும தயக்டோரநிளலயிலுள்ளை ளமெயங்களின் எண்ணிகளகககு ஏற்ப இருககுமெக்டோறு 
பக்டோரத்து ஜகக்டோள்க.

படிமுளற 6: இந்த படிமுளறயில் நேக்டோம ஜமெக்டோழிமெக்டோற்றம ஜசெய்த உருவேக்டோககளமெய ( )  kernel தகவேளமெளவே( ) modules

நேமமுளகய கணினியில்  நிறுவிக தக்டோயக்டோரக்டோக இருககுமெக்டோறு ஜசெய்கின்றது.

$ make modules_install
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படிமுளற 7: தற்கபக்டோது கணினிளய புதியதக்டோக நிறுவேபட்க உருவேக்டோகக ளமெயத்தின் ( ) kernel வேக்டோயிலக்டோக பின்வேரும 
கட்களளைவேரிகளளை ஜகக்டோண்டு மெறுஜதக்டோகககம ஜசெய்திடுக.  

$ make install 
$ reboot 

கணினிளய மெறுஜதக்டோகககம ஜசெய்தபின்  -  Uname r என்ற கட்களளைவேரிளய ஜகக்டோண்டு இந்த புதிய 
உருவேக்டோககளமெயத்தின் ( ) kernel பதிப்பு எண்ளண கக்டோண்க.
எச்செரிகளக: நேக்டோகமெ புதிய ஒரு உருவேக்டோககளமெயத்திளன ( ) kernel கட்களமெவு ஜசெய்திடுமகபக்டோதும ஜமெக்டோழிமெக்டோற்றம 
ஜசெய்திடுமகபக்டோதும  கண்டிப்பக்டோக செரியக்டோன படிமுளறளய பின்பற்றடுக.

செ. குப்பன் 
641@ .kuppansarkarai gmail com
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11 -X forwarding ஐ துரிதப்படுத்துவேது எப்படி?

- ககன் நேன்னி

நேக்டோம  X ஜசெயலிகளளை -SSH ல் இயககும கபக்டோது, அதன் மெளறயக்டோககம/மெளறநீககம கக்டோரணமெக்டோக, ஜதக்டோளலவில் 
இயங்கிகும  X ஜசெயலிகளின் கவேகம குளறந்து கக்டோணப்படும.
அதற்கும கமெலக்டோக,   SSH session ஐ அகல்பரப்பு வேளலப்பின்னலில் (   )  wide area network துவேககினக்டோல், 

  network latency மெற்றும  throughput கக்டோரணமெக்டோக, 11  X forwarding ஆளமெ நேகரவேது கபக்டோல மிக மிக ஜமெதுவேக்டோக 
இயங்கும.

இந்த கட்டுளரயில்,  SSH ல் 11 -X forwarding ஐ துரிதப்படுத்த சில குறப்புகளளை ஆரக்டோயலக்டோம. அதற்கு 
இரண்டு வேழிமுளறகள் உள்ளைன.

முதலக்டோவேதக்டோக,  OpenSSH வேக்டோங்கியில் ( ) client உள்ளை, இறுககமுளற கதரளவே (  )compression option  
பயன்படுத்தலக்டோம. '- ' C கதரளவே  OpenSSH வேக்டோங்கியில் பயன்படுத்தும கபக்டோது, -SSH ல் பரிமெக்டோறப்படும , ,stdin stdout

, stderr கமெலும 11-X ல்  forward ஜசெய்யப்படும -session கள் உள்பக அளனத்து தரவுகளும இறுககி( ) compress

அனுப்பப்படும.

கமெலும, -SSH ல் உள்ளை  -  less computation heavy ciphers-ளசெயும பயன்படுத்தலக்டோம. இளத 
பயன்படுத்துவேதக்டோல், மெளறயக்டோககம/மெளறநீககத்திற்கக்டோன கநேரம குளறவேக்டோக ஜசெலவிகப்படும. ஏஜனனில், 

-OpenSSH ல் உள்ளை இயல்பிருப்பக்டோன (  )   default option AES cipher கவேகம குளறவேக்டோனதக்டோக ஜசெக்டோல்லப்படுகிறது.
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கீகழ கக்டோட்கப்படுவேது கபக்டோல,  arcfour மெற்றும  -blowfsh cipher கள் -AES ஐ விக கவேகமெக்டோனது என் ஒரு தனி 
ஆய்வு ஜதரிவிககிறது.   SSH man பககத்ளத ஜபக்டோறுத்தவேளரயில்,  blowfsh கவேகமெக்டோன ஜதக்டோகுதி (  ) fast block cipher

ஆகும. அது மிக பக்டோதுகக்டோப்பக்டோனதும கூக. கவேனிககத்தகக வேளகயில்,    arcfour stream cipher மெற்ற ஜபக்டோதுவேக்டோன 
ஜதக்டோகுதி  -cipher களளை விக பக்டோதுகக்டோப்பு குளறவேக்டோனதக்டோகும. அதனக்டோல், -arcfour ஐ பயன்படுத்தும கபக்டோது, 

-caution ளனயும கசெரத்துக ஜகக்டோள்வேது கட்கக்டோயமெக்டோனதக்டோகும.

11 -X forwarding ஐ கமெற்கூறய வேழிமுளறகளில் துரிதப்படுத்த, பின்வேரும கட்களளைகளளை பயன் படுத்தலக்டோம:

$   -  -  - ,  @ _ .ssh XC c blowfsh cbc arcfour xmodulo remote host com
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மெக்டோற்றக்டோக, இந்த கதரவுகளளை நீங்கள்   SSH Confguration ககக்டோப்பிலும ஜதரிவிககலக்டோம:

முழு கணினிககக்டோன   SSH Confguration ககக்டோப்ளப மெக்டோற்றம ஜசெய்ய:

$    / / / _sudo vi etc ssh ssh confg

ஒரு தனி பயனருககக்டோன   SSH Confguration ககக்டோப்ளப மெக்டோற்றம ஜசெய்ய:

$   ~ / . /vi ssh confg

கமெற்கூறய ஏகதனும ஒரு   SSH Confguration ககக்டோபில் கீகழ குறப்பிட்டுள்ளைவேற்ளற கசெரத்து ஜகக்டோள்ளைவும.

 _ .Host remote host com

   Compression yes

  1 1  ForwardX yes

   - ,Ciphers blowfsh cbc arcfour
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இதன் பின்னர, எந்த விதமெக்டோன கட்களளை கதரவுகளும இல்லமெல், -SSH ஐ பின்வேருமெக்டோறு பயன்படுத்தலக்டோம:

$   @ _ .ssh xmodulo remote host com

-SSH ல், ஒரு -cipher ரில் இருந்து மெற்ஜறக்டோரு, -cipher ருககு தவுவேதற்கு சில வேரமபுகள் இருககத்தக்டோன் ஜசெய்கிறது. 
முதலக்டோவேதக்டோக ஒரு -cipher ரின் ஜசெயல்திறன், ஒரு ஜசெயலக கட்டுமெக்டோனத்திலிருந்து (  ) processor architecture

மெற்ஜறக்டோரு ஜசெயலக கட்டுமெக்டோனத்திற்கு மெக்டோறுபடும. எடுத்து கக்டோட்கக்டோக, இன்ஜகலின் புதிய ஜசெயலகங்கள் (இன்ஜகல் 
ஐ 5, ஐ 7, ஃஜசெனக்டோன்) -AES ற்கு தகுந்தக்டோற் கபக்டோல் உருவேக்டோககப் பட்டுள்ளைன (எ.கக்டோ: -AES NI) . இதன் ஜபக்டோருள் 
யக்டோஜதனில், இது கபக்டோன்ற ஜசெயலகங்களில் மெற்ற, -cipher களளை விக  AES துரிதமெக்டோக ஜசெயல்படும என்பதகும.

இரண்கக்டோவேதக, 11  X forwarding ஜசெயல்படுத்த பட்டிருககும வேளலயளமெப்பு மிக மிக மெந்தமெக்டோனதக்டோக இருககும 
பட்செத்தில், 11 -X forwarding ன் கவேகம அந்த வேளலயளமெப்ளப ஜபக்டோறுத்தகத தவிர, கணினி ஜசெயல் 
ளமெயத்ளத( ) CPU ஜபக்டோறுத்தது அன்று. இது கபக்டோன்ற கநேரங்களில் 11 -X forwarding ன் ஜசெயல்திறன் -cipher ஐ 
ஜபக்டோறுத்து மெக்டோறுபகக்டோது.

கசெக்டோபின் பிரக்டோண்செல்    < @ . >jophine pranjal jophinep gmail com
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-Network ன் அடிப்பளககள் 

/ -GNU Linux ஐ  install ஜசெய்வேது என்பது, ஓர புதிய  server அல்லது இளணதளைத்ளத ( ) Website

உருவேக்டோககுவேதற்கக்டோன முதல் படி ஆகும. இவ்வேக்டோறு உருவேககப்பட்க -server ஐ முழுளமெயக்டோகக ளகயக்டோளுவேதற்கு 
-networks ன் அடிப்பளககளளைப் பற்றச் சிறதளைவேக்டோவேது ஜதரிந்து ஜகக்டோள்ளை கவேண்டும. அதக்டோவேது ஒவ்ஜவேக்டோரு 

கணிணியும ஓர -server ஐப் ஜபற்றருககும.  Networks என்பது ஒவ்ஜவேக்டோரு -server ம மெற்ற -server களுகன் 
எவ்வேக்டோறு இளணககப்படுகின்றன என்பளத விளைககுகிறது. இங்கு    OSI Network Model மெற்றும /   TCP IP Network

-Model ஐப் பற்ற விளைககமெக்டோகக கக்டோணலக்டோம. 

  : OSI Network Model

   Open System Interconnection என்பகத  OSI என்றளழககப்படுகிறது. இந்த -model ஆனது  International

   Organization for Standardization எனும அளமெப்பினக்டோல் உருவேக்டோககப்பட்கது. இது பல்கவேறு வேளகயக்டோன 
ஜமென்ஜபக்டோருள் அல்லது வேன்ஜபக்டோருட்கள் எவ்வேக்டோறு தகவேல்களளைப் பரிமெக்டோறகஜகக்டோள்கின்றன என்பளதத் ஜதளிவேக்டோக
விளைககுகிறது. இவ்வேக்டோறு தகவேல்களின் பரிமெக்டோற்றமெக்டோனது 7  layers மூலம நேளகஜபறுகிறது. தகவேல் 
பரிமெக்டோற்றத்தின்கபக்டோது ஒவ்ஜவேக்டோரு -layer ம தகவேலின் தளலப்புச் ஜசெய்திளய (  ) header information உள்வேக்டோங்கி 
அடுத்த -layer ககுச் ஜசெல்ல கவேண்டிய ஜசெய்திககு மெட்டும அனுமெதியளிககிறது. இவ்வேக்டோறக்டோக தகவேல்களைக்டோனது இந்த 
7  layers மூலம முளறயக்டோன வேளகயில் அது ஜசெல்ல கவேண்டிய இகத்ளதச் ஜசென்று அளககிறது. 
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உதக்டோரணத்துககு   pen drive ஜவேவ்கவேறு வேடிவில் ஜவேவ்கவேறு நிறத்தில் இருந்தக்டோலும, அது கணிணியுகன் 
இளணககப்படும இகமெக்டோனது ஒகர மெக்டோதிரியக்டோகத் தக்டோன் இருககும. அழகுககக்டோக கவேண்டுமெக்டோனக்டோல்,  -pen drive ன் 
இகப்புறம ஜவேவ்கவேறு விதங்களில் கக்டோணப்பகலக்டோம. ஆனக்டோல் அது கணிணியுகன் ஜசெருகப்படும இகம 
இவ்வேக்டோறுதக்டோன் இருகக கவேண்டும என்பது கபக்டோன்ற விதிகளளை   OSI Model விளைககுகிறது. 

இப்கபக்டோது  -OSI Model ல் உள்ளை ஒவ்ஜவேக்டோரு -layer ன் ஜபயர மெற்றும ஜசெயல்பக்டோட்டிளனயும விளைககமெக்டோகக 
கக்டோணலக்டோம. 

 :Physical layer  இது முதலக்டோவேதக்டோக உள்ளை  layer ஆகும. இது வேன்ஜபக்டோருட்களின் இளணப்பிற்கக்டோகப் பயன்படும 
 electrical மெற்றும  -physical wire களின் இளணப்பு விவேரங்களளை வேளரயறுககிறது. (உ.ம: )Ethernet

  :Link layer  இது இரண்கக்டோவேதக்டோக உள்ளை  layer ஆகும. இது கநேரடியக்டோக இளணககப்பட்டுள்ளை இரண்டு 
-devices ககு இளகயில் தகவேல் பரிமெக்டோற்றத்தின்கபக்டோது ஏற்படும பிளழகளளைத் திருத்தப் பயன்படுகிறது. இந்த 

இளணப்பின் மூலம ககத்தப்படும தகவேல்கள்  frames என்றளழககப்படும. இந்த -frames ஆனது 
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்க முளறயில் தகவேல்களளை அடுத்தடுத்த -layer ககு ககத்திகஜகக்டோண்டு ஜசெல்லும. (உ.ம: 

, )Ethernet ARP

 :Network layer  இது மூன்றக்டோவேதக்டோக உள்ளை  layer ஆகும. இது கநேரடியக்டோக இளணககப்பகக்டோத 
ஜதக்டோகரபுகளுககிளகயில்( ) links தகவேல்களளைக ஜகக்டோண்டு ஜசெல்லப் பயன்படுகிறது. இளவே அடுத்த -layer ககு 
வேழங்கும தகவேல்கள்  packets என்றளழககப்படுகின்றன. (உ.ம:  )IP ARP

 :Transport layer  இது நேக்டோன்கக்டோவேதக்டோக உள்ளை  layer ஆகும. இது ஓர இளணப்பிளன உருவேக்டோககுதல் மெற்றும 
நீககுதல் கபக்டோன்ற கவேளலகளளைச் ஜசெய்கிறது. கமெலும  acknowledge ஜசெய்யப்பகக்டோத -data ளவே திருப்பி 
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அனுப்புகிறது. தவேறக்டோன வேரிளசெயில் வேருகின்ற ஒருசில -packets ஐ முளறப்படுத்தி அனுப்பும கவேளலளயயும 
ஜசெய்கிறது. இளதப்பற்ற விரிவேக்டோக /  -TCP IP Protocol ஐப் பற்றய பகுதியில் கக்டோணலக்டோம. இளவே அடுத்த -layer ககு 
வேழங்கும தகவேல்கள்  segments என்றளழககப்படுகின்றன. 

 : Session layer இது ஐந்தக்டோவேதக்டோக உள்ளை  layer ஆகும. இது பல்கவேறு இளணப்புகளின் இருபககத்திலும உள்ளை 
-applications ன்  requests மெற்றும -responses ஐ நிரவேக்டோகம ஜசெய்கிறது. 

 :Presentation layer  இது ஆறக்டோவேதக்டோக உள்ளை  layer ஆகும. இது ஒரு வேடிவில் உள்ளை -data ளவே மெற்ஜறக்டோரு 
வேடிவேத்திற்கு மெக்டோற்றுகிறது. உதக்டோரணத்துககு -outlook ல் இருந்து நேக்டோம அனுப்பும மின்னஞ்செலில் உள்ளை 
எழுத்துககளின் வேடிவேமெக்டோனது, -webmail ல்  open ஜசெய்யப்படுமகபக்டோது    -SMTP mail formatted data ஆக 
மெக்டோறயிருககும. (உ.ம: )sendmail

 :Application layer  இது களகசியக்டோக ஏழக்டோவேதக்டோக உள்ளை  layer ஆகும. இது ஓர -application ககு உருவேக்டோககப்படும 
 -user interface ஐ கவேனித்துக ஜகக்டோள்கிறது. (உ.ம: , ).telnet FTP

/   : TCP IP Networking Model

/  TCP IP என்பது -network ல் இளணந்த கருவிகளுககிளகயில் ஒர ஜதக்டோகரபிளன ஏற்படுத்த உதவும  protocols

ஆகும. இது மிகப்ஜபரிய  -OSI Model ன் ஓர பகுதி ஆகும. இது தகவேல் ஜதக்டோகரபிற்கக்டோன கவேளலகளளைச் சிறப்பக்டோக 
நேகத்தி வேருகிறது. 

:IP    ( ) Internet Protocol IP என்பது / -TCP IP ன் ஓர பகுதி ஆகும. இந்த -IP ஆனது இரண்டு    
முகவேரிகளுககிளகயில் தகவேல்கள் அளனத்தும எந்தஜவேக்டோரு கசெதக்டோரமும இல்லக்டோமெல் ஜசென்றளகயுமெக்டோறு ஜசெய்கிறது. 
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தகவேல்களைக்டோனது சிறுசிறு துண்டுகளைக்டோக  packet வேடிவில் ஜதக்டோளலவில் உள்ளை கணிணிககு அனுப்பப்படும. 
-Packet ன் தளலப்பில் அதற்ஜகன உருவேக்டோககப்பட்க    error detection bytes மெற்றும எந்த வேளகயக்டோன 

  transportation mechanism பயன்படுத்தப்பக கவேண்டும எனும விவேரங்கள் இருககும. ஜபக்டோதுவேக்டோக  TCP மெற்றும 
 UDP எனும இரண்டு வேளகயக்டோன   transportation mechanism கக்டோணப்படும. இதில் ஏகதனும ஒரு 

-mechanism ஆனது -packet ன் தளலப்பில்  port எண் மூலம குறப்பிகப்படும. இளத ளவேத்துத்தக்டோன் 
தகவேல்களளைப் ஜபற்றுக ஜகக்டோள்ளும கணிணியக்டோனது, அதில் ஜசெயல்படும எந்த  -network application ககு இந்தத் 
தகவேல்கள் கதளவேப்படுகின்றன என்பளதக கண்டுபிடிககும. 

:TCP   TCP என்பது    connection oriented Protocol ஆகும. இது ஜவேவ்கவேறு கணிணிகளில் இயங்கிக 
ஜகக்டோண்டிருககும  server மெற்றும -client ககிளகயில் ஒர  virtual இளணப்ளப ஏற்படுத்துகிறது. 

-TCP ஆனது இளணப்பில் ஜசெலுத்தப்படும -packet களுககு முளறயக்டோன வேரிளசெ எண்களளைக ஜகக்டோடுககிறது. 
கமெலும  packets ஒழுங்கக்டோக ஜசென்றளகந்து விட்கனவேக்டோ என்பளத உறுதிஜசெய்துஜகக்டோள்ளும வேளகயில் ஒவ்ஜவேக்டோரு 

-packet வுகனும ஒர -acknowledgement ஐயும கசெரத்து அனுப்புகிறது. மெறுபககத்தில் உள்ளை கணிணியக்டோனது 
-packets ஐப் ஜபற்றுக ஜகக்டோண்டுவிட்க பின்னர அதனுகன் அனுப்பப்பட்க -acknowledgement ஐத் திருப்பி 

அனுப்புவேதன் மூலம  packets ஒழுங்கக்டோக வேந்து கசெரந்தளத உறுதியளிககிறது. இது பின்வேருமெக்டோறு.

 ->   1443 >  [hostA hostB TCP http SYN] =9766 =0 =5840 =0Seq Ack Win Len

 ->    > 1443 [hostB hostA TCP http SYN, ACK] =8404 =9767 =5792 =0Seq Ack Win Len

 ->   1443 >  [hostA hostB TCP http ACK] =9767 =8405 =5840 =0Seq Ack Win Len

இங்கு முதன்முதலில் இளணப்ளப ஏற்படுத்த விருமபும  hostA எனும -server ஆனது -TCP ன் தளலப்பில்  SYN
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எனும -bit ஐ ளவேத்து அனுப்புகிறது. இந்த இளணப்பிற்கு அனுமெதியளிககும வேளகயில்  hostB எனும 
-client ஆனது -  SYN ACK எனும -bits ஐ அனுப்புகிறது. களகசியக்டோக -server ஆனது  ACK எனும -bit ஐ 

அனுப்புவேதன் மூலம இளணப்பக்டோனது ஜவேற்றகரமெக்டோக உருவேக்டோககப்படுகிறது. இவ்வேக்டோறக்டோக , - ,  SYN SYN ACK ACK

எனும  mechanism மூலம இளணப்பு உருவேக்டோககப்படும விதத்திற்கு -   Three way handshake என்று ஜபயர. 

இவ்வேக்டோறக்டோக இளணப்பு உருவேக்டோககப்பட்டு விட்க பின்னர தகவேல்கள் அளனத்தும  -ACK bit வுகன் கசெரத்து 
பரிமெக்டோறப்படும. இது பின்வேருமெக்டோறு. 

 ->   / /1.1hostA hostB HTTP HEAD HTTP

 ->    > 1443 [hostB hostA TCP http ACK] =8405 =9985 =54 =0Seq Ack Win Len

 ->   /1.1 200 hostB hostA HTTP HTTP OK

 ->   1443 >  [hostA hostB TCP http ACK] =9985 =8672 =6432 =0Seq Ack Win Len

களகசியக்டோக இளணப்ளப நிறுத்த விருமபும -server ஆனது, மெறுபககம உள்ளை -server ககு -  -FIN ACK bit ஐ 
அனுப்பும. அவ்வேக்டோகற மெறுபககம உள்ளை -server ம இளணப்ளப நிறுத்த விருமபினக்டோல், மீண்டும அகத -  FIN ACK

-bit ஐகய அனுப்பும. களகசியக்டோக  -ACK bit ஐ அனுப்புவேதன் மூலம இளணப்ளப நிறுத்த விருமபிய -server ஆனது 
ஜவேற்றகரமெக்டோக இளணப்ளப நிறுத்திவிடும. இது பின்வேருமெக்டோறு. 

 ->    > 1443 [hostB hostA TCP http FIN, ACK] =8672 =9985 =54 =0Seq Ack Win Len

 ->   1443 >  [hostA hostB TCP http FIN, ACK] =9985 =8673 =6432 =0Seq Ack Win Len

 ->    > 1443 [hostB hostA TCP http ACK] =8673 =9986 =54Seq Ack Win
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உதக்டோரணத்துககு ஜதக்டோளலகபசியில் இருவேர கபசிகஜகக்டோள்வேளத நேக்டோம  TCP இளணப்பக்டோகக கணககில் ஜகக்டோள்ளைலக்டோம.
இதில் ஒருவேர ஜசெக்டோல்லிய ஜசெய்தி மெறுபககம உள்ளைவேளரச் ஜசென்றளகந்தவுகன், அவேர அளதப் 
ஜபற்றுகஜகக்டோண்கதற்கக்டோன உறுதிளய அளிககிறக்டோர. இவ்வேக்டோறக்டோக இருவேரும ஒருவேருகஜகக்டோருவேர ஜசெய்திளய 
பரிமெக்டோறகஜகக்டோண்களத உறுதிபடுத்திகஜகக்டோண்டு ஜதக்டோளலகபசி இளணப்ளப துண்டிககிறக்டோரகள். இதுகவே  TCP

இளணப்பிற்கு சிறந்த உதக்டோரணம ஆகும.

:UDP   UDP என்பது   connectionless Protocol ஆகும. இதில் தகவேல்கள் அளனத்தும "  ”-best efort ன் 
அடிப்பளகயில் ஜசெலுத்தப்படுகின்றன. அதக்டோவேது மெறுபககத்தில் உள்ளை கணிணிககு தகவேல்கள் 
ஜசென்றுவிட்கதற்கக்டோன எந்தஒரு உறுதியும இதில் கக்டோணப்பகக்டோது. எனகவே கடினமெக்டோக இல்லக்டோத தகவேல்களளை 
அனுப்புவேதற்கு  UDP பயன்படுத்தப்படும. கமெலும -local ஆக இளணககப்பட்டுள்ளை -network ல்லிருககும 

-server கள் அளனத்திலும தகவேல்களளை ஒளிபரப்புவேதற்கும பயன்படும. இதுகபக்டோன்ற இகங்களில் -UDP ஐப் 
பயன்படுத்துவேதன் மூலம  TCP இளணப்புகளின் எண்ணிகளகளய கணிசெமெக்டோகக குளறககலக்டோம. 

அதக்டோவேது -FM ல் ஒளிபரப்பப்படும ஜசெய்திகளளை நேக்டோம  UDP இளணப்பிற்கு உதக்டோரணமெக்டோகக ஜகக்டோள்ளைலக்டோம. -FM ல் 
ஒளிபரப்பப்படும ஜசெய்திகள் ஜபருமபக்டோன்ளமெயக்டோன மெககளளைச் ஜசென்றளககிறது. ஆனக்டோல் ஜசெய்திகள் ஜசென்றளகந்து
விட்கதற்கக்டோன உறுதிளய -FM ஆனது ஒவ்ஜவேக்டோரு மெககளிகமிருந்தும ஜபற முடியக்டோது. இவ்வேக்டோறக  UDP இளணப்பின் 
ஜசெயல்பக்டோடு அளமெயும. 

 TCP மெற்றும  :UDP Ports  இளணப்பில் ஜசெலுத்தப்படும ஒவ்ஜவேக்டோரு -packet ம  TCP அல்லது  -UDP segments ஐக 
ஜகக்டோண்டிருககும என்பது நேக்டோம அறந்தகத. இதில் -TCP ன் தளலப்பில் வேரிளசெ எண்கள் கக்டோணப்படும. இதுகபக்டோன்ற 
வேரிளசெ எண்கள் -UDP ன் தளலப்பில் கக்டோணப்பகக்டோது. ஆனக்டோல்  TCP மெற்றும  UDP இளவே இரண்டின் தளலப்பிலும 
எந்த  port பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளைது எனும விவேரம கக்டோணப்படும. 
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ஒருசில  ports ஒருசில -programs ஐக குறககுமெக்டோறு உலகளைவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இளவே பின்வேருமெக்டோறு.

 80 - Port இது   -http web trafc ஐக குறககப் பயன்படுகிறது. 
 25 - Port இது  -SMTP email ஐக குறககப் பயன்படுகிறது. 
 < 1024 - Port இளவே   -privileged system functions ஐக குறககப் பயன்படுகின்றன. 
 > 1024 - Port இளவே     -non system third party applications ஐக குறககப் பயன்படுகின்றன.

ஓர -client ஆனது, -server இகமிருந்து தகவேல்களளைப் ஜபற விருமபினக்டோல், அது பின்வேருமெக்டோறு அளமெயும. 

•  client ஒருசில தகவேல்களளைக ககட்டு -server ககு  request அனுப்ப விருமபினக்டோல், 1024-ககு கமெல் இருககும 
ஏகதனும ஒரு -port ஐப் பயன்படுத்தும. கமெலும -server ஆனது ஓர  -http application ஆக இருககும பட்செத்தில் 

 80-port ககு ஜசெய்திளய அனுப்பும.   
• -Server ஆனது  80-port ககு வேந்து கசெரந்துள்ளை  -http request ககு கவேண்டிய தகவேல்களளை  TCP மூலம  client

-port ககு அனுப்பி ளவேககிறது. 
• இறுதியக்டோக  client தக்டோன் அனுப்பி ளவேத்த -request ககு, தனது -port ல்  response வேந்திருப்பளத அறந்து 
தகவேல்களளைப் ஜபற்றுக ஜகக்டோள்கிறது.

  :Time To Live  இளணப்பில் ஜசெலுத்தப்படும ஒவ்ஜவேக்டோரு -packet லும  (   ) TTL Time to Live எனும பகுதி இருககும. 
இதில்தக்டோன் எத்தளன இளணயதளைக கருவிகள் வேழியக்டோக இந்த  packet அதன் -destination ஐ ஜசென்றளகய 
உள்ளைது எனும விவேரம இருககும. 

அதக்டோவேது முதன்முதலில் இந்த  packet அனுப்பப்படும கபக்டோது, இதன்  TTL பகுதியில் ஓர எண் மெதிப்பு 
ஜகக்டோடுககப்படும. பின்னர இந்த  packet ஒவ்ஜவேக்டோரு இளணயதளைக கருவியின் வேழியக்டோகச் ஜசெல்லுமகபக்டோதும அந்த 
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எண்மெதிப்பு ஒவ்ஜவேக்டோன்றக்டோகக குளறககப்படும. இறுதியில் எப்ஜபக்டோழுது -TTL ன் எண் மெதிப்பு 0 என வேருகிறகதக்டோ, 
அப்ஜபக்டோழுதுதக்டோன் அந்த  packet பிரிககப்படும. 

இவ்வேளகயக்டோன வேழிமுளறளயப் பின்பற்றுவேதன் மூலம இளணயதளை ஜநேரிசெலில் ஏகதனும ஓர இகத்தில் நேமெது 
 packet சிககிகஜகக்டோண்டு, சுழன்றுஜகக்டோண்கக இருப்பளதத் தடுகக முடியும. 

வேளலதளைத்தில் -IP ன் பங்கு:

 (  ) IP Internet Protocol என்பது வேளலதளைத்தில் நேக்டோம விருமபும இகத்திற்கு நேமளமெ அளழத்துச்ஜசெல்ல உதவும 
முகவேரிளயப் கபக்டோன்றது. எனகவேதக்டோன் இதளன   IP Address என்று அளழககிகறக்டோம. 

வேளலதளைத்தில் இளணககப்பட்டுள்ளை ஒவ்ஜவேக்டோரு இளணயதளை அதிபரும    ( ) Internet Service Providers ISPs

என்று அளழககப்படுவேர.     ( ) Internet Assigned Numbers Authority IANA எனும நிறுவேனமெக்டோனது எந்த  service

-provider ககு எந்த முகவேரி வேழங்க கவேண்டும எனும விஷயத்ளத தீரமெக்டோனிககிறது. அதக்டோவேது  public

-networks ககு ஒரு வேளகயக்டோன  IP முகவேரிகளளையும,  -private networks ககு கவேஜறக்டோரு வேளகயக்டோன  IP
முகவேரிகளளையும வேழங்குகிறது. 

ஜபக்டோதுவேக்டோக  IP முகவேரி என்பது 32 -bits ஐ உள்ளைகககியது. இந்த 32 -bits ம தனித்தனி 8 -bits ஆக இளகயில் ஓர 
புள்ளியின் மூலம பிரிககப்படும. இவ்வேக்டோறு பிரிககப்பட்க நேக்டோன்கு தனித்தனி 8 -bits ம 0 முதல் 255 வேளரயிலக்டோன 
எண்களளைக ஜகக்டோண்டிருககும. 

உதக்டோரணத்துககு 97.65.25.12 என்பது ஓர முளறயக்டோன  IP முகவேரி ஆகும. கமெலும ஒருசில வேளரயறுககப்பட்க  IP
முகவேரிகளளைப் பற்ற இங்கு விளைககமெக்டோகக கக்டோணலக்டோம. 
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பின்வேரும எல்ளலககுள் அளமெந்த  IP முகவேரிகள் தனியக்டோர வேளலதளைங்களுககக்டோக ஒதுககப்பட்களவே. இளவே 
   private IP addresses ஆகும. 

10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0  192.168.255.255–

உதக்டோரணத்துககு "ழ ஜமென்னகம" எனும தனியக்டோர ஜமென்ஜபக்டோருள் நிறுவேனத்தில் 50 கணிணிகள் உள்ளைஜதனில், 
அவேற்றுககக்டோன  IP முகவேரிகள் 192.168.1.1 முதல் 192.168.1.50 வேளர அளமெயும. 

கமெலும இவ்வேக்டோறு அளமெந்துள்ளை தனியக்டோர  IP முகவேரிகளளை நேக்டோம ஜபக்டோது வேளலதளைங்களிலும பயன்படுத்தலக்டோம. 
ஆனக்டோல் இவ்வேக்டோறு ஜசெய்வேது செட்கப்படி குற்றமெக்டோகும. எனகவே இதுகபக்டோன்ற பிரச்செளனகளளை எவ்வேக்டோறு 
ளகயக்டோளுவேது என்பளத    ( ) Network Address Translation NAT எனும பகுதியில் கக்டோணலக்டோம. 
அடுத்ததக்டோக 127.0.0.1 எனும  IP முகவேரி  localhost என்று அளழககப்படும. 

நித்யன்பொ – 87@ .nithyadurai gmail com
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துருவேங்கள் - 4                                                                     

                                             

கக்டோட்சி 4

வேழககமகபக்டோல் கவேளலயில் மூழ்கியிருந்த மெதனுககு அவேன் அமமெக்டோ ஜசெக்டோன்னது நிளனவு வேந்தது.

 "ஏன்கக்டோ மெதன் உன் ஆபீஸ்ல எந்த பிள்ளளைளயயும பக்டோரகக மெக்டோட்டியக்டோ? உன் அப்பக்டோ எவ்வேளைவு கஷகப்பட்ரக்டோரு?", 
என்று ககட்க அமமெக்டோவிற்கு, "மெக்டோ!! நீகூக கலக்டோய்கிற பக்டோரத்தியக்டோ?" என்று கூறயிருந்தக்டோன். ஆனக்டோல் அவேன் அமமெக்டோ 
ககட்ககதக்டோ உண்ளமெயக்டோன ஆதங்கத்தில் என்று இவேனுககு நேன்றக்டோக ஜதரியும. சிந்தளனயில் இருந்தவேன் "என்ன 
ப்ரதர ஜரக்டோமப தீவிரமெக்டோ கயக்டோசிச்சிட்டிருககீங்க கபக்டோல?" என்ற குரளலகககட்டு தளலளய உயரத்திப் பக்டோரகக அவேன் 
முன் கக்டோரத்திகக்டோ நின்றருந்தக்டோள். அவேளிகம "ஆயுசு 100 ன்னு எப்ப ஜசெக்டோல்வேக்டோங்க ஜதரியுமெக்டோ உங்களுககு?",என்று 
திடீஜரன ஒரு ககள்விளய ககட்கக்டோன். பதறயவேள் "நேமமெ யக்டோளரயக்டோச்சும நிளனச்சிட்டு இருககுமகபது அவேங்க 
கநேரல வேந்து நின்னக்டோ ஜசெக்டோல்ரதுதக்டோகன?" என்று ககட்கக்டோள். "இல்ல, யக்டோருககக்டோவேது ஆயுள் தண்களன 
ஜகக்டோடுககனுமனக்டோ ஜசெக்டோல்றது", என்று கடித்தக்டோன். "வேந்தவுககனவேக்டோ!!! அறுவே தக்டோங்கல!!" என்று மூகளக அறுத்தக்டோள்.

"அதவிடுங்க, வேந்த கவேளலய பக்டோரப்கபக்டோம. ஆமெக்டோ, நீங்க வீட்ல  XP தக்டோகன வேச்சிருககீங்க?" என்று ககட்கக்டோன், "இல்ல
7 வேன்" என்று சிறது தயககத்துகன் ஜசெக்டோன்னக்டோள். ஏஜனன்றக்டோல், அவேளுககு நேன்றக்டோக ஜதரியும லகன்ஸைரகள் 
லினகளன்ஸை மிக தீவிரமெக்டோக கநேசிப்பவேரகள் என்று. "இருககட்டும, ப்ரச்சென இல்ல, 8 ட் இருந்தக்டோத்தக்டோன் ஜகக்டோஞ்செம 
டிங்கரிங் கவேல பக்டோககனும 7 வேன் இருந்தக்டோ டூயல் பூட் ஈஸியக்டோ பன்னலக்டோம. நேக்டோன் உங்களுககு கலட்கஸ்ட்  Linux Mint

ளலவ் சீடி ஜகக்டோடுகககறன், வீட்டுககு கபக்டோய் நீங்ககளை இன்ஸ்கக்டோல் பன்னுங்க. ஓககவேக்டோ?" என்றக்டோன். அதற்கு 
"நேக்டோனக்டோ? இன்ஸ்கக்டோகலக்ஷனக்டோ?" என்று தயங்கினக்டோள். "பயப்பகக்டோதிங்க, ஜமெக்டோதல்ல உங்ககிட்க இருககுர பக்டோட்டுங்க, 
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பகங்க, ககமஸ் ஜசெட்கப் ளபல்க அப்புறம ன்ஸைக்டோப்ட்கவேரஸ் ஜசெட்கப் ளபல்க எல்லக்டோத்ளதயும கபககப் 
எடுத்துகககக்டோங்க, அப்புறம மின்ட் இன்ஸ்கக்டோல் பன்னுங்க, அப்படிகய நீங்க விண்ககக்டோன்ஸை தூககிட்கக்டோலும, என்கிட்க 
விண்ககக்டோஸ் 7 வேன் டிவிடி இருககு ரீஇன்ஸ்கக்டோல் பண்ணிககலக்டோம" என்றக்டோன். "ஓககக, நேக்டோன் ட்ளர பன்கரன்" 
என்றக்டோள் செற்று ளதரியமெக்டோக. உககன "நீங்க விண்ககக்டோஸ் 7 வேன் யூஸ் பன்றீங்களைக்டோ?" என்று ஆரவேத்துகன் 
ககட்கக்டோள் கக்டோரத்திகக்டோ, அதற்கு "எஸ், ஆனக்டோ  qemu ஜகஸ்ட்கக்டோ.." என்று பதில் அளித்தக்டோன், "அப்படின்னக்டோ" 
என்றவேளளை பக்டோரத்து, "அது  vmware மெக்டோதிரி" என்றக்டோன். இப்ஜபக்டோழுதுதக்டோன் கக்டோரத்திகக்டோவிற்கு புரிந்தது மெதன் 
விண்ககக்டோஸ் 7 வேஐ விரச்சுவேளலகசெக்ஷன் மூலம லினகஸில் இயககுகிறக்டோன் என்று.

"செரி,  shell பத்தி உங்களுககு என்ன ஜதரியும" என்றக்டோன், "shellனக்டோ அது ஒரு ப்கரக்டோகரக்டோம, அது மூலமெக்டோ பல 
ப்கரக்டோகரக்டோமகல ஸ்கக்டோரட் பன்ன முடியும. அதக்டோகன?", என்றக்டோள். "எகன்ஸைகடிலி, அதுமெட்டுமில்லக்டோமெ அதுல ஒரு 
ப்கரக்டோகரக்டோமிங் லக்டோங்கவேஜ்ல இருககுற எல்லக்டோ பரப்பரடிசும இருககு, அதனக்டோலத்தக்டோன் நேமமெக்டோல   shell scripts எழுத 
முடியுது. இன்ளனககு லினகஸ் யூசெரஸ் பல வேளகயக்டோன shellகல யூஸ் பன்றக்டோங்க, ஆனக்டோ ஜபல் கலப்ஸ் 
ஜவேளியிட்க 7 v யூனிகஸ்ல இருந்த shellககு கபரு , sh இத எழுதினவேரு கபரு  , stephen bourne இதுதக்டோன் 
பின்னக்டோல வேந்த பல shellகலுககு அடித்தளைமெக்டோ அளமெஞ்செது. அப்புறம வேந்த  bsd யூனிகஸ்ல இருந்த shellககு 
கபரு , csh அப்புறம வேந்த  /sun os solarisல இருககுற shellககு கபரு , ksh அப்புறம வேந்த லினகஸ்லயும 
ஓஎஸ்எகஸ்லயும இருககுற shellககு கபரு , bash அப்புறம , , , ,  tcsh pdksh dash ash zsh ன்னு பல  shells

இருககு." என்றக்டோன். "இத்தளனயும நேக்டோன் ஜதரிஞ்சிககனுமெக்டோ??" கவேளலப்பட்கக்டோள். "இத்தளனயும 
ஜதரிஞ்சிகககவேணக்டோம,  sh முதல்ல கத்துககங்க. அது மெத்த எல்லக்டோத்ளதயும ஈஸியக்டோ கத்துகக வேழி கக்டோட்டும" 
என்றக்டோன்.

"shellஓக ப்ளரமெரி ஒரக ஒரு commandஐ எகஸிகயூட் பன்றதுதக்டோன், ஒவ்ஜவேக்டோரு commandககும அத எப்படி 
எகஸிகயூட் பன்னனுமனு ஒரு  syntax இருககும. ஒரு commandககக்டோக  syntax ஜதரிஞ்சிகக இருககுற முதல் வேழி,
அகதக்டோக  manual pageஐ படிககிறதுதக்டோன்" என்றக்டோன். "   manual page படிகக  man கமெக்டோண்ட் யூஸ் பண்ணனும 

50

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 22 அகககக்டோபர 2013      :// .http kaniyam com

களரககக்டோ?" என்றக்டோள். "பரவேக்டோல்ல, ஜதரிஞ்சு வேச்சிருககீங்க.. " என்றக்டோன். "ப்ரக்டோஜெகட்ல அதத்தக்டோன் முதல்ல 
ஜசெக்டோல்லிகஜகக்டோடுத்தக்டோங்க" என்றக்டோள். "அப்ப உங்களுககு syntaxநேக்டோ என்னனு புரியும?" இது மெதன். "புரியும, 
இருந்தக்டோலும ஒருமுற ஜசெக்டோல்லுங்க" இது கக்டோரத்திகக்டோ. "ஓகக, ஒரு சின்ன எகன்ஸைக்டோமபில்"

$ mycommand [-abcd] [--all|--big|--cracking|--doors] arg1 [arg2]..

"கமெல இருககுறது  mycommand அப்படிங்கற ஒரு commandஜகக்டோக . syntax இதுல [- ] abcd ங்கறது 
mycommandககக்டோக  . short options இங்க முககியமெக்டோ கவேனிகககவேண்டியது [] ஸ்ஜகக்டோயர ப்ரக்டோககட்ஸ். இந்த 
ப்ரக்டோககட்ஸ் என்ன ஜசெக்டோல்லுதுன்னக்டோ, mycommandககு - , - , - , -  a b c d இதுல எதக்டோச்சும ஒன்ன ஜகக்டோடுககலக்டோம. 
அடுத்து இருககுறது [-- |-- |-- |-- ], all big cracking doors இது mycommandககக்டோக  . long options முதல்ல பக்டோரத்த 

 short optionsகளுககு ஈகவேலக்டோனளவே, -  a பக்டோர -- , -  all b பக்டோர -- , -  big c பக்டோர -- , -  cracking d பக்டோர -- ", doors மெதன் 
ஜதக்டோகருமகபது, "அப்ப -  e பக்டோர?" கக்டோரத்திகக்டோ கடித்தக்டோள், "இங்க என்ன  LKG கலக்டோன்ஸைக்டோ எடுகககறன்? கவேனிங்க 
ஸிஸ்கர" மெதன் ஜதக்டோகரந்தக்டோன். "இந்த  long optionகளும ஸ்ஜகக்டோயர ப்ரக்டோககட்டுககுள்ளை இருககு, அதனக்டோல 
ஜகக்டோடுககுறது, ஜகக்டோடுககக்டோதது, நேமமெ இஷகம. அடுத்து இருககுறது 1, arg இது mycommandககக்டோக  .frst argument

அடுத்து இருககுறது [ 2], arg இது mycommandககக்டோக  , second argument இங்க 2 arg ஸ்ஜகக்டோயர ப்ரக்டோககட்கக்டோல 
முகப்பட்டிருககு, அதுககு அரத்தம mycommandடுககு 2arg வே ஜகக்டோடுககலக்டோம, ஜகக்டோடுககக்டோட்டி விட்டுகலக்டோம, 
ஆனக்டோ, 1 arg கண்டிப்பக்டோ ஜகக்டோடுத்கத ஆகனும." மெதன் முடித்தக்டோன்.

"ஓகக, அப்ப [] உள்ளை எது இருந்தக்டோலும அது ஆப்ஷனல், நேக்டோமெ ஜகக்டோடுககலக்டோம, இல்லக்டோடி விட்டுகலக்டோம, [] இல்லக்டோமெ
இருந்தக்டோ, கண்டிப்பக்டோ ஜகக்டோடுத்கத ஆகனும, ஸிங்கல் '-' இருந்தக்டோ அதுககு கபரு  , short options அதுகவே '--' 
இருந்தக்டோ, அதுககு கபரு  . long options புரிஞ்செது, ஆனக்டோ ஓரு கவுட், களகசியில '..' இருககக ஆதுககு என்ன 
அரதம?" என்றக்டோள் கக்டோரத்திகக்டோ, "அப்படின்னக்டோ,  [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] arg arg arg arg arg இப்படி எவ்வேளைவு  argument

கவேனுமனக்டோலும நேக்டோமெ ஜகக்டோடுககலக்டோம", மெதன் விலககினக்டோன்.
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"இப்ப ஒரு ரியல் யுனிகஸ் கமெக்டோண்ட் பக்டோரகபக்டோம.."

$ man ls

"இந்த கமெனுவேல நேல்லக்டோ கவேனிச்சிங்கன்னக்டோ.. கக்டோப் ஜலப்ட் கக்டோரனரல (1)LS னு இருககும. யுனிகஸ்ல இருகக எல்லக்டோ 
கமெனுவேல்களளையும 7 பகுதிகளைக்டோ பிரிச்சிருககக்டோங்க,

1)   (General Commands ஜபக்டோதுவேக்டோன கமெக்டோண்ட்கள்)
2)   (System Calls கரனல் பங்ஷன்கள்,  C languageல் பயன்படுத்தலக்டோம)
3)   (Library Functions கரனல் அல்லக்டோத மெற்ற நிரலக பங்ஷன்கள்)
4)   (Special Files சிறப்பு ககக்டோப்புகள்)
5)     (File formats and Conversions ககக்டோப்பு வேளககள்)
6)  (Games மின்விளளையக்டோட்டுகள்)
7)  (Miscellaneous மெற்றளவே)
8)    (System Administration Commands அட்மின் கமெக்டோண்ட்கள்)

கசெக்டோ, (1) LS அப்படின்னக்டோ,  , ls command பகுதி 1, அதக்டோவேது,   General Commands வேளகயக்டோனதுன்னு அரத்தம. 
இதுகவே  useradd கமெக்டோண்ககக்டோக கமெனுவேல் கபஜ் பக்டோரத்தக்டோ அதுல (8) USERADD அப்படின்னு இருககும,ஏன்னக்டோ, 
அது அட்மின் கமெக்டோண்ட் ஜசெகக்ஷன்ல இருககும, இந்த வேளகயக்டோன அட்மின் கமெக்டோண்களளை  root யூன்ஸைரக்டோல 
மெட்டுமதக்டோன் எகஸீகயூட் பன்ன முடியும",  மெதனின் விளைககம செற்று நின்றது.

"செரி, (1)section ல இருககுற அத்தளன கமெக்டோன்டுகளளையும பக்டோரககனுமனக்டோ என்ன பன்னனும?", என்று ககட்கக்டோள் 
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கக்டோரத்திகக்டோ, மெதன் அதற்கு,

$ man -k '(1)'

"manககு -  k அப்ஷன் ஜகக்டோடுத்து argumentகக்டோ நேமெககு கதளவேயக்டோன ஸ்ட்ரிங்ளக ஜகக்டோடுத்தக்டோ, அது எல்லக்டோ 
கமெனுவேல் கபகஜெக்டோக ஜஹட்டிங்க கமகபர பன்னி கமெட்ச் ஆர கமெனுவேல்ககளைக்டோக ஜஹட்களர டிஸ்ப்கல பண்ணும", 
என்று விலககினக்டோன்.

"அப்ப  -   man k ls கமெக்டோண்ட்  ls இருககுற அத்தன கமெக்டோண்ளகயும கக்டோட்டும, களரகட்கக்டோ?" என்றக்டோல் கக்டோரத்திகக்டோ, 
அதற்ககு மெதன் "எகன்ஸைக்டோகட்லி.. செரி, இப்ப  ls கமென் கபஜெ பக்டோரப்கபக்டோம, எந்த ஒரு ப்ரக்டோப்பர கமென் கபஜ்லயும கீழ 
இருககுற  sections கண்டிப்பக்டோ இருககும,

1)  (NAME கமெக்டோண்ககக்டோக கபர)
2)  (SYNOPSIS கமெக்டோண்ககக்டோக )syntex

3)  (DESCRIPTION கமெக்டோண்ட் பத்தின விரிவேக்டோன விளைககம)
4)   (RETURN VALUE கமெக்டோண்ககக்டோக ரிட்கரன் கவேல்யு)
5)  (AUTHOR கமெக்டோண்க எழுதினவேரு கபர)
6)   (SEE ALSO கமெக்டோண்ட் செமபந்தப்பட்க மெத்த கமெக்டோண்டுகள்)

 SYNPOSIS ஜசெகக்ஷன்ல கமெக்டோண்ககக்டோக  syntax ஜகக்டோடுத்திருப்பக்டோங்க, அந்த syntaxல இருககுற  &  long short

optionsகல  DESCRIPTION sectionல விளைககியிருப்பக்டோங்க,   RETURN VALUE ஜசெகக்ஷன்ல அந்த கமெக்டோண்ட் 
shellககு என்ன ரிட்கரன் கவேல்யூ அனுப்புதுன்னு ஜசெக்டோல்லி இருப்பக்டோங்க,  AUTHOR ஜசெகக்ஷன்ல அந்த கமெக்டோண்க 
யக்டோர எழுதினக்டோங்கன்னு ஜசெக்டோல்லியிருப்பக்டோங்க", என்று மெதன் கமெலும விளைககினக்டோன். "புரிஞ்செது,   SEE ALSO
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ஜசெகக்ஷன் பத்தி ஜசெக்டோல்லல?", கக்டோரத்திகக்டோ ககட்கக்டோள், "அதுககுதக்டோன் வேகறன். அது ஜரக்டோமப முககியமெக்டோன ஜசெகக்ஷன், 
அதுல அந்த கமெக்டோண்ட் செமபந்தப்பட்க மெத்த கமெக்டோன்ட்கல ஜகக்டோடுத்திருப்பக்டோங்க" என்றக்டோன் மெதன்.

"  man கபஜ்ல இவ்வேளைவு இருககக்டோ?" வியந்தக்டோள் கக்டோரத்திகக்டோ, "இதுககக அலுத்துககிட்கக்டோ எப்படி, இன்னும நேக்டோன் ஒரு 
கமெக்டோண்ட் கூக ஜசெக்டோல்லி தரல" என்றக்டோன் மெதன். "அதக்டோன் முககியமெக்டோன கமெக்டோண்க ஜசெக்டோல்லி ஜகக்டோடுத்துட்டீங்ககளை.. 

.." man என்றக்டோள் கக்டோரத்திகக்டோ. "நேககளு!!?" இது மெதன், "சீரியசெக்டோ!!  man கமெக்டோண்ட் நேல்லக்டோ புரிஞ்செது, என்ன ஒன்னு, 
இந்த  man கமெக்டோண்க எழுதினவேரு ஏன் அதுககு  manual அப்படின்று கபர ளவேககக்டோமெ,  man அப்படின்னு கபரு 
ஜவேச்செக்டோரு?? உங்க ஆளுங்க ஏன் எல்லக்டோரும -anti feministகலக்டோகவே இருககக்டோங்க?? ஜபக்டோண்ணுங்களுககு மூளளை 
இருகககவே இருககக்டோதுன்னு ஏன் முடிவு பண்றீங்க??" சிறது கடுளமெயக்டோக ககட்கக்டோள் கக்டோரத்திகக்டோ. "தக்டோகய பத்ரகக்டோளி, 
அந்த கக்டோலத்துல இருந்த ஜகலிப்கபக்டோன் ஜநேட்வேரகல ககட்கக்டோ ட்ரக்டோன்ஸ்பர ஜமெதுவேக்டோ நேகககும. அப்ப யூனிகன்ஸை 
ஆகன்ஸைஸ் பன்னவேங்க ஜரக்டோமப தூரத்ல இருககுர செரவேர ஜகரமினல் மூலமெக்டோ ஆகன்ஸைஸ் பண்னக்டோங்க, கமெக்டோண்டுங்க 
சின்னதக்டோ இருந்தக்டோ சீககிறமெக்டோ ட்ரக்டோன்ஸ்பர நேகககுமனு எல்லக்டோ  unix கமெக்டோண்ட்களுககும சின்னதக்டோ கபர ஜவேச்செக்டோங்க",
விளைககியவேன், "அது ஏன் feministங்க செக்டோதக்டோரண கமெட்கரகூக ஜபக்டோண்ணுங்களுககு ஆப்கபக்டோசிட்கக்டோ இருககுறதக்டோ 
ஜநேனச்சுககறீங்க?? அரஜகக்டோறயக்டோ  திரிவீங்க. அத ககட்கக்டோ அவேன் , misogynist அப்டித்தக்டோகன??" மெதனும செற்று 
சூகக்டோககவே ககட்கக்டோன்.

"அரஜகக்டோறயக்டோ ஆடுறது தப்புத்தக்டோன். ஆனக்டோ இன்னும யூனிகஸ் கமயுனிட்டில ஜபக்டோண்ணுங்களை  மெட்கமெக்டோத்தக்டோகன 
பக்டோரகரீங்க? நீங்க எப்படியும  [    ,  ] ilugc Indian Linux Users Group Chennai ல ஜமெமபரக்டோ இருப்பீங்க. அங்க 

 monthly மீட்டிங்குககு எத்தன ஜபக்டோண்னுங்க வேருவேக்டோங்க?? என் கணககுப்படி ஒருத்தர கூக வேரமெக்டோட்கக்டோங்க. 
அப்படிகய வேந்தக்டோலும உங்க ஆளுங்க அவேங்கல மெதிகக மெக்டோட்கக்டோங்க", என்று வேக்டோதக்டோடினக்டோள், "அப்படித்தக்டோன் 
ஜபக்டோண்ணுங்க நீங்ககளை முடிவு பண்ணிககறீங்க, எங்க ஆளுகளுககு எடுத்தவுககன ஜபக்டோண்னுங்களை  பக்டோரத்து 
வேழியிற பழககமில்ல, அதனக்டோல அவேங்க ஜபக்டோண்னுங்ககிட்க கபசெ ஜகக்டோஞ்செம கூச்செப்படுவேக்டோங்க. அதுககக்டோக அவேங்க
ஜபக்டோண்ணுங்களை  மெதிககறதில்லன்னு ஜசெக்டோல்றது டூடூடூமெச்ச்ச்ச்!! எந்த ஜபக்டோண்ணு +2 ல புரிஞ்சி படிச்சி physicsல 
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ஜசென்கம வேக்டோங்குதுங்க, எல்லக்டோம எகன்ஸைக்டோம ஆல்ல படிச்செத வேக்டோந்திஎடுககுறவேளுங்கதக்டோகன. அதுமெக்டோதிரி 
இருககுறவேங்களுககு யூனிகஸ் முதல்ல ஜகக்டோஞ்செம கஷகமெக்டோத்தக்டோன் இருககும. அதனக்டோலத்தக்டோன் ஜபக்டோண்ணுங்க 
யூனிகஸ் பககம வேரறதில்ல, இது ஜபக்டோண்ணுங்களுககு மெட்டுமில்ல. மெககப் அடிச்சி மெக்டோரக வேக்டோங்குற எல்லக்டோருககும 
ஜபக்டோருந்தும" என்று விளைககினக்டோன். "உங்ககிட்க கபசி ஜஜெயிகக முடியக்டோதுன்னு எனககு நேல்லக்டோ ஜதரியும" என்றக்டோள், 
"உண்ளமெய ஜசெக்டோன்னக்டோ கசெககத்தக்டோங்க ஜசெய்யும" என்றக்டோன் மெதன்.

"ளபதகவே, நேக்டோன் ஓன்னும  feminist இல்ல" என்றக்டோள் கக்டோரத்திகக்டோ. "ஜதரியுங்க, feministகக்டோ என்கிட்க 
கபசியிருந்தீங்கன்னக்டோ, நேக்டோன் இன்னும ககவேலமெக்டோ ககட்டிருப்கபன், ட்ரஸ்கசெக்டோக விட்டிருககமெக்டோட்ககன்" என்றக்டோன் 
மெதன். "செரிங்க , misogynist இன்ளனககு இந்த செண்ளக கபக்டோதும. கலட் ஆகுது நேக்டோன் ஜகளைமபகரன்!", என்றக்டோள், 
"செரிங்க , feminist அடுத்து எப்ப??", என்றக்டோன். "வேழககமகபக்டோலத்தக்டோன், நேக்டோகன வேரகறன், கமெக்டோகினி பிசெக்டோசுங்கல 
ககட்கதக்டோ ஜசெக்டோல்லுங்க" என்று ஜசெக்டோல்லிவிட்டு ஜசெக்டோன்றக்டோள் கக்டோரத்திகக்டோ.

"மெவேகன.. இவேல கல்யக்டோணம பன்ன.. ஜசெத்தடீ.." மெதனின் மெனசெக்டோட்சி எச்செரித்தது, "மூட்றக்டோ வேக்டோய, அந்த புள்ளை 
எவ்வேளைவு ளதரியமெக்டோ கபசெரக்டோ.. பக்டோரக்டோட்றக்டோ!!" மெதன் முடித்தக்டோன்.

ஜதக்டோகரும..

கீரன < . @ .n keeran yahoo in>
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விககிப்பீடியக்டோ:தமிழ் விககிப்பீடியக்டோ 
பத்தக்டோண்டுகள்/கூகல்கள்/ஜசென்ளன/கருத்துகள்

கட்கற்ற களலககளைஞ்சியமெக்டோன விககிப்பீடியக்டோவில் இருந்து.

:// . . / /39https ta wikipedia org s hl

பயனர:Pavalarvadi

29 ஜசெப்கமபர 2013, ஜசென்ளன. தமிழ் விககிபீடியக்டோவின் பத்து ஆண்டு நிளறவு விழக்டோளவே ஜகக்டோண்கக்டோ டும விதமெக்டோக 
பலநேக்டோடுகளளை கசெரந்த பங்களிப்பக்டோளைரகள் கநேற்று ஜசென்ளன அண்ணக்டோபல்களலகழகத்தில் ஒன்று கூடினர. 
கநேற்ளறககு முந்ளதய நேக்டோள் பங்களிப்பக்டோளைரகள் ஒன்று கசெரந்து கபருந்து மூலம பல்கவேறு இகங்களுககு ஜசென்று 
இதன் முககியத்துவேத்ளத விளைககியுள்ளைனர. கமெலும இதுபற்ற பங்களிப்பக்டோளைர ரவிசெங்கர கூறுமகபக்டோது. இதில் 935 
பங்களிப்பக்டோளைரகள் எட்டியுள்ளை தமிழ் விககிபீடியக்டோவில் ஏறத்தக்டோழ இரண்டு ககக்டோடி ஜசெக்டோற்களளை ஜகக்டோண்க 
55,475 கட்டுளரகள் பதிகவேற்றம ஜசெய்துள்களைக்டோம என்றும, பலநேக்டோடுகளளை கசெரந்த 11 வேயது முதல் 77 வேயது 
வேளரயிலக்டோன பங்களிப்பக்டோளைரகள் எழுதிவேருவேதக்டோக கூறனக்டோர. நேக்டோஜளைக்டோன்றுககு 1,75,00 முளறகளுககு கமெல் தமிழ் 
விககிப் பீடியக்டோ படிககப்படுகிறது. தமிழ் விககிபீடியக்டோளவே ஜசெறவேக்டோககுவேதற்கு கட்டுளர ஆககுநேரகள் தவிர 
வேளரகளலயக்டோளைரகள், ஒளிப்பகககக்டோரரகள், ஜமெக்டோழிப்ஜபயரப்பக்டோளைரகள் பல்கவேறு பிண்ணனியில் உள்ளைவேரகளின் 
பங்களிப்பு கதளவேப்படுகிறது. முதன்ளமெயக்டோன ககக்டோரிகளகயக்டோக தமிழ் விககிபீடியக்டோ அறமுகத்ளத பள்ளி 
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பக்டோகத்திட்கத்தில் கசெரப்பதன் மூலம மெக்டோணவேரகளுககு பயனக்டோக இருககும என்றும கூறனக்டோர. கமெலும இந்திய 
விககிப்பீடியக்டோ கிளளை கமெலக்டோளைக்டோர திருமூரத்தி, கனகக்டோ வேக்டோட்கரலு பல்களலககழகத்ளத கசெரந்த கபரக்டோசிரியர 
ஜசெல்வேககுமெக்டோர, ஜமெக்டோழி ஜபயரப்பு குறத்து ஆழிப்பதிப்பகத்தின் கசெ.செ.ஜசெந்தில்நேக்டோதன், ஒளிப்பகககளலக குறத்து 
ஹரிபிரசெக்டோத், கட்கற்ற ஜமென்ஜபக்டோருள் இயககம குறத்து அருண்குமெக்டோர ஆகிகயக்டோர கபசினர. தமிழ் விககிபீடியக்டோவின்
நிளறவுவிழக்டோ ஜகக்டோண்கக்டோட்கங்களின் ஒரு பகுதியக்டோக கட்டுளர கபக்டோட்டி நேகத்தப்பட்டு பரிசு ர30000 வேழங்கப்பட்கது.

பயனர: சுந்தர 

ஜகக்டோண்கக்டோட்கம

ஜகக்டோண்கக்டோட்கம இனிகத நிகழ்ந்தது. முதல் முளறயக்டோக இத்தளன பயனரகள் ஒன்றுகூக முடிந்தகத ஜபரிய ஜவேற்ற. 
நேல்ளகத் ஜதக்டோளகயும கிளகத்ததக்டோல் எவேருககும ஜசெலவு ஜபரிய சிககலக்டோக இல்ளல. கநேரம வேக்டோய்ககக்டோததக்டோல் 
நேற்கீரன், கக்டோரத்திகபக்டோலக்டோ, சிவேககுமெக்டோர கபக்டோன்ற சில பயனரகளைக்டோல் கலந்துஜகக்டோள்ளை முடியவில்ளல. 
கசெக்டோகக்டோபக்டோட்டிலும, பூவும இரண்கக்டோவேது நேக்டோள் மெட்டும வேரமுடிந்தது. ஒரு அரங்குககுள்களைகய இரு நேக்டோட்கள் 
இருப்பளதக கக்டோட்டிலும மெக்டோமெல்லபுரம ஜசென்றுவேந்தது ஒரு நேல்ல மெக்டோறுதல், நேட்புறவுகளளைப் கபண வேக்டோய்ப்பு. பல 
சுளவேயக்டோன தகவேல்கள் ஜதரிய வேந்தன. கபிலன் கூறுளகயில் அவேரது மெக்டோணவேர ஒருவேர வீட்டுப்பக்டோகத்ளத 
விககியிலிருந்து எடுத்துப் பயன்படுத்தியிருந்தக்டோர என்றும அதில் [ஜதக்டோகு] என ஒவ்ஜவேக்டோரு பத்திககு அருகிலும 
இருப்பளதக ஜகக்டோண்கக அவேர தமிழ் விககிப்பீடியக்டோளவேக கண்டுபிடித்தக்டோர என்றும ஜசெக்டோன்னக்டோர. :) கபருந்தில் 
வேட்கமெக்டோக அமெரந்து கபசெ வேக்டோய்ப்பில்லக்டோததக்டோல் ககற்களரயில் இதற்ஜகன கநேரம ஒதுககியிருந்தக்டோல் நேன்றக்டோக 
இருந்திருககும. தங்குமிகமும நேல்ல வேசெதியக்டோக அளமெந்தது. நிகழ்ச்சி நேகந்த இகமும ஜசென்ளனயில் எளிதில் 
அணுகககூடிய இகம. கட்டுளரப்கபக்டோட்டியும ஒரு நேல்ல ஜதக்டோகரமுயற்சி. செட்ளககள் வேடிவேளமெப்பு நேன்றக்டோக இருந்தது.
நேமபிகளக அடிப்பளகயில் ளகஜயழுத்து எதுவும வேக்டோங்கக்டோமெல் செட்ளககளளைக ஜகக்டோடுத்தபடியக்டோல் விககிப்பீடியர 
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அல்லக்டோத சிலர எடுத்திருககும வேக்டோய்ப்பும, சிலருககுக கிளகககக்டோமெல் கபக்டோன வேக்டோய்ப்பும ஏற்பட்கது. யக்டோரக்டோவேது ஒருவேர
அந்தப் ஜபக்டோறுப்ளபத் தக்டோமெக்டோக முன்வேந்து ஏற்றருககலக்டோம. மெதியத்துககுப்பிறகு செட்ளககள் அங்ககதக்டோன் இருந்தன. 
மெயூரநேக்டோதன் தக்டோனக்டோக அளனவேருககும செக்டோவிகஜகக்டோத்து ஒன்ளற வேழங்கியது நேல்ல நிளனவுப்பரிசு.

    
தமிழ் விககி வேருங்கக்டோலத் திட்கமிகலுககக்டோன வேக்டோய்ப்பு 

நிகழ்வு முடிந்தபின் விககிப்பீடியரகள் கூடியகபக்டோது அளத வேருங்கக்டோலத் திட்கமிகலுககுப் பயன்படுத்தியிருககலக்டோம.

செனிககிழளமெ இரவு தற்ஜசெயலக்டோக விசுணுவேரதன் (  2 ), CIS A K ஜசெசௌமியன் (விககிமீடியக்டோ இந்தியக்டோ) கபக்டோன்கறக்டோருகன் 
ஒரு சில பங்களிப்பக்டோளைரகள் செந்தித்துப் கபசெ முடிந்தது. இவேரகள் இருநேக்டோட்களிலும கமெலும பல 
விககிப்பீடியரகளளைச் செந்தித்துப் கபசியுள்ளைக்டோரகள். இது இருவேழியுறளவே கமெமபடுத்தும. ஜதலுகு விககிப்பீடியர 
இரஃகீம கூககவே தங்கியிருந்து நிளறய தகவேல்களளைப் பகிரந்தக்டோர. கமெளகயிலும சிறது கபசினக்டோர. நிகழ்வு 
முடிந்தபிறகு நேமெககு ஓர அறய வேக்டோய்ப்பு கிளகத்தது. அந்த உளரயக்டோகளல ஜநேறப்படுத்தி முதலில் ஜதக்டோளலகநேக்டோககுத்
திட்கங்களளைப் பற்றப் கபசியிருகக கவேண்டும. ஜமெக்டோழிநேளக பற்றய சிககல்களளைப் பற்றய கபச்சு நீண்டுவிட்கதக்டோல் 
அந்த வேக்டோய்ப்பில்லக்டோமெல் கபக்டோனது சிறு குளற. வேருங்கக்டோலத்தில் இளதக கருத்தில் ஜகக்டோள்ளை கவேண்டும.

பிற நிறுவேன உறவு

இந்திய விககிமீடியக்டோ கமெலக்டோளைர ஜசெசௌமியன், இரக்டோமெ.கி. ஐயக்டோ, உத்தமெத்தின் தளலவேர மெணி. மு. மெணிவேண்ணன், 
தமிழ் இளணயக கல்விககழகத்தின் இயககுனர முளன.ப.அர.நேககீரன், தமிழி நிறுவேனத்தின் நேக்டோக.இளைங்ககக்டோவேன்
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விககிமீடியக்டோ நிறுவேனத்திகம முன்ளவேத்த பரிந்துளர மிகச் சிறப்பக்டோக இருந்தது. இருந்தக்டோலும கக்டோலம குளறவேக்டோக 
இருந்ததக்டோல் பணம ளகககு வேருமவேளர ஈடுகட்க இரவி செற்று சிரமெப்பக கவேண்டியதக்டோயிற்று. ஜதலுங்கு 
விககிப்பீடியக்டோ,  2 , CIS A K விககிமீடியக்டோ இந்தியக்டோ தவிர ஜசெல்வேக்டோவின் நேண்பரும, தமிழ் விககிப்பீடியக்டோவின் 
நேலமவிருமபியுமெக்டோன முளன.ப.அர.நேககீரனுகன் (தமிழ் இளணயக கல்விககழக இயககுனர) நிகழ்வுககு முன்னக்டோல் 
நிளறய கபசெ முடிந்தது. மெயூரநேக்டோதனும ஜசெல்வேக்டோவும இரவியும நேக்டோனும ஓரிரு நேக்டோட்கள் முன்கூட்டிகய வேந்தபடியக்டோல் 
இதுகபக்டோன்ற பணிகளளைச் ஜசெய்ய முடிந்தது. அதன்வேழியக்டோக சில முன்ஜனடுப்புகள் ஜதக்டோகங்கப்பட்டுள்ளைன. அவேகர 
தக்டோனக்டோக முன்வேந்து த.இ.கழகத்தில் விககிப்பீடியக்டோவில் பங்களிகக உதவும கணி வேசெதிளயச் ஜசெய்து தருவேதக்டோகச் 
ஜசெக்டோல்லியுள்ளைக்டோர. ஜசெல்வேக்டோவின் முன்ஜனடுப்பில் முளன.நேககீரனின் துளணயுகன் கபரக்டோ.வேக்டோ. ஜசெ. கு. அவேரகளளைச் 
செந்தித்துப் கபசி தமிழ் வேளைரச்சிக கழகக களலககளைஞ்சியத் ஜதக்டோகுப்ளப ஜகக்டோளகயக்டோகப் ஜபரும வேக்டோய்ப்பு 
கிளகத்துள்ளைது. இது எத்தளகய ஜபரிய விளளைவு என்பது கூடிய விளரவில் ஜதரிய வேரும. உத்தமெம அளமெப்பின் 
செக்டோரபில் ஜசெவ்வேக்டோய்ககிழளமெ ஒரு கூட்கம நேகத்தி அதில் ஜசெல்வேக்டோ உளரயக்டோற்றனக்டோர. ஜதக்டோகரந்து நேகந்த 
உளரயக்டோகலில் பலரும மிகமிக ஆரவேத்துகன் கலந்து ஜகக்டோண்டுள்ளைனர. நேமமுகன் ஒத்த கநேக்டோககுளகய இலினகசு 
மெற்றும கட்கற்ற ஜமென்ஜபக்டோருள் அளமெப்பினருகன் நேல்ல உறவு கமெமபட்டுள்ளைது. சீனிவேக்டோசென் நிளறய உளழத்தக்டோர, 
நேக்டோமும கலந்துளரயக்டோகலின்கபக்டோது அவேரகளுளகய கருத்துககளளைப் ஜபற்கறக்டோம.

பரவேலக்டோன அறமுகம 

இந்து நேக்டோளிதழின் கக்டோரத்திக சுப்பிரமெணியன் முளனவேர நேககீரனுகனும விககிப்பீடியரகளுகனும உளரயக்டோடுகிறக்டோர. 
இது கபக்டோல ஆங்கக்டோங்கக பலளரயும நிருபரகள் செந்தித்தனர.

புதன்கிழளமெ நேகந்த ஊககச் செந்திப்ளபயடுத்து மிகப்பல ஜசெய்திககட்டுளரகள் ஜவேளிவேந்துள்ளைன. பி.பி.சி. 
தமிகழக்டோளசெயிலுங்கூக ஜசெவ்வி வேந்திருந்தது. இன்னும வேந்து ஜகக்டோண்டிருககின்றன. நிகழ்ச்சியன்றும பல 
ஊககங்களில் இருந்து வேந்திருந்தனர. விககி முளறப்படி அவேரவேர அங்கிருந்த விககிப்பீடியரகளிகம கபசினர. 
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அதனக்டோல் பல்கவேறு விககிப்பீடியரகளளை அவேரகள் செந்தித்துள்ளைனர. இருப்பினும ஊககங்கள் சில சுளவேயக்டோன 
அல்லது ஊககககவேரச்சியக்டோன களதகளளைச் ஜசெக்டோல்லகவே விருமபுவேதக்டோல் நேமமெக்டோல் ஜவேளியக்டோகும ஜசெய்திளயக 
கட்டுப்படுத்தியிருகக முடியக்டோது. ஊகக அறகளகயின் அச்செடித்த தக்டோள்களளை ஞக்டோயிறன்றும ஜகக்டோடுத்திருககலக்டோம, 
அடுத்தமுளற கவேனமெக்டோக இருகக கவேண்டும. ஊககத் ஜதக்டோகரபுகளளைத் தந்த விசுணுவேரதன், கசெசென் ஏழுமெளல 
(ஜசெல்வேக்டோவின் நேண்பர) ஆகிகயக்டோருககும மெற்றவேரகளுககும நேன்றகள்.

எவ்வித சிறப்பு அளழப்பும இல்லக்டோமெல் முககிய வேளலப்பதிவேரகள், முககிய நிறுவேனங்களின் தளலவேரகள், 
கபரக்டோசிரியரகள் எனப்பலர வேந்திருந்தது என்ளனப் ஜபக்டோருத்தவேளர ஜபருஞ்சிறப்பு. வேழககமெக்டோன சிறப்பு 
அளழப்பக்டோளைர என்ற ஜமெனகஜககல், பரிசு ஜகக்டோடுத்தல், ஜபக்டோன்னக்டோளக கபக்டோரத்தல் என எதுவும இல்லக்டோமெல் 
தக்டோமெக்டோக அககளறயுகனும அன்புகனும நேம கநேக்டோககத்ளதப் புரிந்து ஜகக்டோண்டு அவேரகள் வேந்தது ஒரு புதிய கபக்டோகளக
நிறுவும என்ற நேமபிகளக பிறந்துள்ளைது. வேந்தவேரகளில் நேக்டோம கண்டு கபசியிருகககவேக்டோ, கமெளகயில் கபசெ 
அளழகககவேக்டோ கவேண்டியவேரகள் (எ.கக்டோ. திரு.வி. சுந்தகரசுவேரன்) இருந்தது ஜதரிந்த விககிப்பீடியரகள் அவேரகளைக்டோக
முன்கன வேந்து அவேரகளளை அறவிப்பக்டோளைரிகம அறமுகப்படுத்தும முளறளய வேருங்கக்டோல நிகழ்வுகளில் ளகயக்டோளை 
கவேண்டும.

ஞக்டோயிற்றுககிழளமெ நிகழ்ச்சி நிரல் 

ஆழி பதிப்பகத்தின் ஜசெந்தில்நேக்டோதன் உளர சிறப்பக்டோக அளமெந்தது.

முதலில் நிகழ்வு ஜதக்டோகங்குமகபக்டோது தமிழ் விககிப்பீடியரகள் பலரும இல்லக்டோதது ஒரு குளற. அதனக்டோல் சில 
பணிகளுககு ஆளில்லக்டோமெல் இருந்ததும வேருந்தத் தககது. அதற்கு என்ன ஜசெய்யலக்டோம என்பளதக கீகழ தனியக்டோகச் 
ஜசெக்டோல்கிகறன். முதலில் சிவேககக்டோசெரனும சூரியக்டோவும தந்த பட்களற நேன்று. ஆழிப் பதிப்பகத்தின் ஜசெந்தில்நேக்டோதன் 
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உளர மிகமிகப் ஜபக்டோருத்தமெக்டோன ஒன்று. ஜமெக்டோழிஜபயரப்பு பற்றய துளறயறளவேயும பட்கறளவேயும பகிரந்தது 
பயனுள்ளைது. முதல்முளறயக்டோக விககிககு ஜவேளிகய ஒரு குரல் நேமெது நேளகத் கதரளவேயும ஜசெக்டோல்லக்டோட்சிக 
ஜகக்டோள்ளகளயயும ஏற்றது மெகிழ்ச்சி. பிறகு தனியக்டோகப் கபசுமகபக்டோது அவேருககு இருககும வேணிகக கட்கக்டோயம நேமெககு 
இல்லக்டோததக்டோல் நேக்டோம இளதத் ஜதக்டோகர கவேண்டும எனத் கதக்டோன்றயது. பரப்புளர பற்றய பல பக்டோரளவேகள் நேமெது ஒத்த 
அளமெப்புகளிகம இருந்து வேந்தது சிறப்பு. அது கலந்துளரயக்டோகலக்டோக அளமெயக்டோவிட்கக்டோலும பல கருத்துகள் 
ஜவேளிவேந்தன. சீனிவேக்டோசென், சிபி, அருண் ஆகிகயக்டோரின் கபச்சிலிருந்து மெக்டோணவேரகளளை அணுகுவேளதப் பற்ற 
நிளறய ஜதரிந்து ஜகக்டோண்ககக்டோம. இரண்கக்டோவேதக்டோக நேகந்த கூட்டுளரயில் முளன.நேககீரன் பல சிறப்பக்டோன 
அறவிப்புககளளை ஜவேளியிட்கக்டோர. (அதில் பல நேக்டோமகூக ககட்டிரக்டோதது, உணவு இளககவேளளையின்கபக்டோது 
அவேரக்டோககவே இது இருந்தக்டோல் உங்களுககுப் பயனக்டோக இருககுமெல்லவேக்டோ எனக ககட்டுக ஜகக்டோண்கக்டோர!) வேக்டோழ்த்திப் 
கபசிய மெணி மெணிவேண்ணன் (உத்தமெத்தின் தளலவேர), நேக்டோக.இளைங்ககக்டோவேன் கபக்டோன்கறக்டோர சிறப்பக்டோன 
கருத்துககளளை முன்ளவேத்தனர. இரக்டோமெ.கி. ஐயக்டோ தனது ஆதங்கத்ளதக கக்டோட்டினக்டோர, அதற்கக்டோன விளைககத்ளத 
கமெளகககு ஜவேளிகய ஜசெல்வேக்டோ தந்தபடியக்டோல் அவேரும ஜதளிவுஜபற்றக்டோர. 

பக்டோரவேதி, அபிரக்டோமி, நேந்தினி ஆகிகயக்டோர கமெளகககுக கீகழ இருந்து உதவினர. பங்களிப்பக்டோளைர அறமுகம சிறப்பு. 
அளத முன்கூட்டிகய திட்கமிட்டு நிளறவேக்டோகவும வேந்திருந்தவேரகளளை கமெளகககு அளழத்தும ஜசெய்ய 
முடிந்திருந்தக்டோல் நேன்றக்டோக இருந்திருககும. அதற்கு இனிகமெல் பல வேக்டோய்ப்புகள் வேரும என நேமபுகிகறன். 
மெயூரநேக்டோதனின் ஜதக்டோளலகநேக்டோககு உளர மிக மிக நேன்று. செக்டோலப் ஜபக்டோருத்தம. நிகழ்ச்சியில் கபசெ விருமபும 
விககிப்பீடியரகள் ஒரு விககிப் பககத்தில் விருப்பத்ளத இடும முளறளயக ளகயக்டோளைலக்டோம. இதற்ஜகன திறமூல 
வேளலஜமென்ஜபக்டோருளும உள்ளைது. விககிகமெனியக்டோவில் பயன்படுத்தக கண்டிருககிகறன். இருந்தக்டோலும 
நிகழ்வின்கபக்டோது திட்கமிகக்டோமெல் கபசெ கவேண்டியது இருககும. நேக்டோன் பரப்புளர பற்றய கலந்தக்டோய்வில் 
விடுபட்கவேற்ளறக கூற கவேண்டும என்கறன், இரவி கபசுங்கள் என்றக்டோர. பக்டோரவேதி ஒரு தளலப்பில் கபசெ 
விருமபினக்டோர, அவேரும கபசினக்டோர. அப்படி நிகழ்வேது விககி முளறதக்டோன். நிளறய பயனரகள் கபசெ விருமெபினக்டோல் 
பக்டோரககமபு, விககிகமெனியக்டோ கபக்டோல பல அரங்குகளில் ஒகர கநேரத்தில் நிகழ்ளவே நேகத்தலக்டோம. பக்டோரளவேயக்டோளைரகளும 
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விருமபும கபச்ளசெக ககட்கலக்டோம.

பகங்கள்

ஊககப்கபக்டோட்டியில் ஜவேன்றவேரின் நிழற்பக நிறுவேனத்ளதப் பணியமெரத்தியது சிறப்பு. பகங்கள் சிறப்பக்டோக 
வேந்திருககுஜமென நேமபுகிகறன்.

ஒருங்கிளணப்பு

ஒருங்கிளணப்பில் இரவிககு சில கநேரங்களில் சுளமெ மிகவும கூடுதலக்டோக இருந்தது. சீனிவேக்டோசெனும மெற்ஜறக்டோரு ஜபயர 
குறப்பிக விருமபக்டோதவேரும மிகவும உதவியதக்டோல் இது செற்று குளறந்தது. இது நேம நிகழ்வு தக்டோகன? திருமெண நிகழ்வு 
கபக்டோல அல்லக்டோமெல் ஊரத்திருவிழக்டோ கபக்டோலவும கல்லூரி விழக்டோ கபக்டோலவும தக்டோன் இளத அணுக கவேண்டும. நேடுவில் 
ஒருவேகரக்டோ ஒரு குழுகவேக்டோ ஜநேறப்படுத்தி கட்டுப்பக்டோட்டு அளற ளவேத்துச் ஜசெய்யும முளற நேமெககு ஒவ்வேக்டோது. மெக்டோறக்டோக, 
இனி வேரும  unconference கூட்கங்களில் ஒரு சிறு பங்களிப்பக்டோளைர அளறயும ஜவேள்ளளைப்பலளக ஒன்ளறயும 
கபக்டோட்டு ஒரு நிகழ்வேக்டோழ்வு விககி கபக்டோலச் ஜசெய்யலக்டோம. ஒருவேர உள்களை வேந்து பலளகயில் எழுதிவிட்டு, 
செட்ளககளளை நேக்டோன் அரங்ககுககுக ஜகக்டோண்டு ஜசெல்கிகறன் எனலக்டோம. கவேஜறக்டோருவேர நேக்டோன் தண்ணீருககு ஏற்பக்டோடு 
ஜசெய்கிகறன் என்று எழுதலக்டோம. ஒருவேர அறகளகயின் பிரதிகள் உள்ளைனவேக்டோ? எனக ககள்விளய எழுதி 
ளவேககலக்டோம. இவ்வேக்டோறு நேகந்தக்டோல் ஒருங்கிளணப்பக்டோளைரின் பணிச்சுளமெ குளறயும, அளனவேரக்டோலும பங்கக்டோற்ற 
முடியும. இருந்தக்டோலும நிகழ்ச்சிககுச் சில நேக்டோட்கள் முன்னகமெ கூக உள்ளூரில் கபக்டோதிய பணிககுழு வேலு இல்லக்டோமெல் 
இருந்துள்ளைது ஜதரிகிறது. சில பணிகளளை விககியில் இட்டிருந்தக்டோலும பலருககு ஏற்றுச்ஜசெய்யவியலக்டோமெல் 
கபக்டோய்விட்கது. (அவேரவேர சூழலின் கக்டோரணமெக்டோகத்தக்டோன்.) இனி வேரும கக்டோலத்தில் நேமெது பங்களிப்பக்டோளைர எண்ணிகளக
கூடும என்பதக்டோல் இது செரியக்டோகும. இயன்றவேளர பணிகளளை முன்கூட்டிகய விககியில் பகிரந்து ஜகக்டோள்ளை முடியுமெக்டோ 
பக்டோரகக கவேண்டும. அவ்வேளகயில் நேற்கீரன், அன்ரன், பக்டோரவேதி, மெணியன் கபக்டோன்கறக்டோரும (இன்னும பலர 
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உதவியிருப்பக்டோரகள், எடுத்துககக்டோட்டுககு மெட்டுகமெ.)

திகனஷகுமெக்டோர ஜபக்டோன்னுசெக்டோமி

தமிழ் விககியின் பத்தக்டோண்டு ஜகக்டோண்கக்டோட்கத்தில் கலந்து ஜகக்டோண்கது ஜபருமெகிழ்ச்சிளய அளிககிறது. 
செனிககிழளமெயன்று கதரவு இருந்ததக்டோல், ஞக்டோயிறன்று மெட்டும கலந்துஜகக்டோண்ககன். நேக்டோன் பங்குஜபறும விககி 
செக்டோரந்த முதல் கூகல் இதுகவே. ஆரமபத்தில் செற்று தயககத்துகன் ஓரிரு விககிப்பீடியரகளிகம கபசெத்துவேங்கிகனன். 
முதல்முளற தன்னலமெற்ற, கட்கற்ற களலககளைஞ்சியத்திற்கக்டோக பங்களிககும பல பயனரகளளை ஓரிகத்தில் 
கண்கதில் மெற்றற்ற மெகிழ்ச்சி. இன்னும ஒரு நேக்டோள் முன்னகர வேந்து அளனவேரிகமும கபசியிருககலக்டோம என்கற 
எண்ணிகனன். மெயூரநேக்டோதன், ஜசெல்வேக்டோ, நேககீரன் (தமிழ் இளணயப் பல்களலககழகம), பூங்ககக்டோளத, 
அவேரகளுளகய மெகன் கசெக்டோகக்டோபக்டோட்டில் (: ), D நீச்செல்கக்டோரன்,செண்முகம, தகவேலுழவேன், பக்டோரவேதிஸ்ரீ, அபிரக்டோமி, நேந்தினி,
துளர மெணிகண்கன், மெணி. மெணிவேண்ணன், ஜஜெகதீஸ்வேரன், சூரயபிரகக்டோஷ, ஜதன்கக்டோசி சுப்ரமெணியன், கதனி எம. 
சுப்ரமெணி, கபக்டோன்கறக்டோரிகம செற்று அதிக கநேரமும, இரவி, சுந்தர, சிவேககக்டோசெரன், யுவேரக்டோஜ் பக்டோண்டியன், 
கிருஷணபிரசெக்டோத், . .v bமெணிகன்கன், ஸ்ரீதர, விஷனுவேரதன், ஜசெசௌமியன், ரகீம (ஜதலுங்கில் : ), D செஞ்சீவி சிவேகுமெக்டோர 
ஆகிகயக்டோரிகம செற்று குளறவேக்டோன நிமிகங்களும, புருகணக்டோவிகம என்ளன அறமுகம ஜசெய்துஜகக்டோள்ளைவும 
நேல்லஜதக்டோரு வேக்டோய்ப்பக்டோக அளமெந்தது. குளறகஜளைன்று எதுவும எனககு ஜதரியவில்ளல.. நிளறகளளை செரியக்டோக 
பயன்படுத்திகஜகக்டோள்ளை முடியவில்ளல என்ற ஆதங்ககமெ உள்ளைது. அடுத்த முளற நேளகஜபறும கூகலில் இரண்டு 
அல்லது மூன்று நேக்டோட்களும கலந்து ஜகக்டோள்ளை கவேண்டும. இவ்விழக்டோவிளன சிறப்பக்டோக நேகத்திய, நேளகஜபற 
கநேரடியக்டோக, மெளறமுகமெக்டோக, உதவிய அளனத்து நேண்பரகளுககும என் நேன்ற. எனககுத் ஜதரிந்து, தமிளழ 
ளமெயமெக்டோகக ஜகக்டோண்டு இளணயத்தில் பங்குஜபறும அளனவேரும கூடிய மிகப்ஜபரிய நிகழ்வு இதுகவே..! வேக்டோழ்க 
தமிழ்! வேளைரக விககிப்பீடியக்டோ! 
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அருணன் கபிலன்
அன்பிற்கினிய அளனவேருககும கபிலனின் வேணககம. ஜசென்ளனயிலிருந்து திருமபிய நேக்டோளிலிருந்து ஓய்வு 
ஒழிவில்லக்டோத பணிச்சுளமெயக்டோல் திரிந்த எனககு அந்தப் பசுளமெயக்டோன இருநேக்டோட்களின் வேளைத்ளத எழுத்தில் 
ஜகக்டோணரவேதற்கு கநேரம கபக்டோதவில்ளல. ஏகதக்டோ எழுதிவிகக கூகக்டோது என்று மிகவும சிரமெப்பட்டு என்ளனக 
கட்டுப்படுத்திக ஜகக்டோண்டு அந்த அருளமெயக்டோன நிகழ்ளவே எனது மெனதுககுள் சுமெந்து ஜகக்டோண்டிருந்கதன். பல்கவேறு 
பிரிவுகளைக்டோலும சிதறுண்டு கிகககும தமிழ்த் கதசெத்தில் தமிழின் ஜபயரக்டோல் ஒன்று கூடிய அந்த இனிய 
உள்ளைங்களில் ஜபக்டோங்கிய கபரன்ளப என்னஜவேன்று ஜசெக்டோல்ல? இதுவேளர விககியர யக்டோளரயும நேக்டோன் கநேரில் 
பக்டோரத்தது இல்ளல. குரல் ககட்கதுமில்ளல. ஆனக்டோல் அதுமெக்டோதிரி எந்தவிதமெக்டோன செங்ககக்டோஜெமும இல்லக்டோமெல் 
ஒருவேகரக்டோடு ஒருவேர பழகுவேதற்கு இந்தப் பத்தக்டோம ஆண்டு விழக்டோ செரியக்டோன பக்டோலமெக்டோக அளமெந்தது. முதல்முதலில் 
நேக்டோன் ககட்க விககியரின் குரல் திரு.இரவி அவேரகளுளகயது. இந்தக ஜகக்டோண்கக்டோட்கத்தில் நீங்கள் கலந்து ஜகக்டோள்ளை 
கவேண்டும என்று அன்புக கட்களளை இட்கவேர. செனிககிழளமெ மெதியத்தில் வேரலக்டோற்றுச் சிறப்பு மிகக பல்லவேரகளின் 
களலநேகரமெக்டோன மெக்டோமெல்ளலயில் அந்த விககிபீடியரகளின் கூட்கத்தில் நேக்டோனும இளணந்தகபக்டோது எனககு 
என்ஜனன்னகவேக்டோ கக்டோலப்பதிவுகள் கதக்டோன்ற மெளறந்தன. அதுவேளரயில் இளணயத்தில் புளகப்பகங்களில் பக்டோரத்த 
முகங்கள் தங்களுளகய இனிய குரகலக்டோடும, இனித்த உள்ளைத்கதக்டோடும எனககு வேக்டோழ்த்ஜதக்டோலிகள் வேழங்கியகபக்டோது 
உண்ளமெயில் தக்டோய்வேழி உறவுகளளைக கண்க குழந்ளதயக்டோய் நேக்டோன் துள்ளிகனன்.

ஒரு பீஷமெளரப் கபக்டோலப் புல்தளரயில் மெல்லக்டோந்து படுத்திருந்தக்டோர நேக்டோன் ஜவேகுநேக்டோட்களைக்டோகக கக்டோணகவேண்டும என்று 
ஏங்கிக ஜகக்டோண்டிருந்த ஜசெங்ளகப் ஜபக்டோதுவேன் ஐயக்டோ. அககக்டோ என்ன தமிழுள்ளைம? ஜபக்டோங்கிப் ஜபருகும அவேரதம 
அறவேக்டோற்றளல விககிப்பீடியக்டோ இன்னும ஆழமெக்டோய்ப் பயன்படுத்திக ஜகக்டோள்ளை கவேண்டும. கபச்சில், கருத்தில் என்ன 
இனிளமெயும வேளைளமெயும? இளணயக்டோய் வேந்த துளணயும உகனிருகக என்ளன அவேர வேக்டோழ்த்தியது விககி தந்த 
ஜபருமகபறு.
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எல்லக்டோர கரங்களிலும கக்டோமிரக்டோககள். அளைவேளைக்டோவிக ஜகக்டோள்வேதும அன்பு பரிமெக்டோறக ஜகக்டோள்வேதும ஏகதக்டோ திருமெண 
விருந்துக ஜகக்டோண்கக்டோட்கமெக்டோய் இருந்தது. ஜபயளர விகவும தன்னுளகய அன்பினக்டோல் என்ளனக கவேரந்தவேரகள் 
நிளறயகவே உளைர. மெறகக முடியக்டோத அந்த மெணல்ஜவேளிக ககற்களரயில் ஒளிஜவேள்ளைம பக்டோய்ச்சி ஒவ்ஜவேக்டோருவேரும 
மெற்ஜறக்டோருவேரின் உளைம ஆய்ந்த உளரயக்டோகல் தந்த சுகத்ளத என்ஜனன்பது?

விககிபீடியக்டோவுககுத் தக்டோங்கள் அறமுகம ஆனவிதம, விககிபீடியக்டோவில் தங்களுளகய பணிகள், தங்களுளகய 
எதிரகக்டோல கநேக்டோககங்கள் என்று வேரிளசெயக்டோகத் தங்களின் அனுபவேங்களளைக கூறளவேத்துப் பகஜமெடுத்துக 
ஜகக்டோண்கக்டோரகள். எல்கலக்டோருககுள்ளுமதக்டோன் எத்தளன வேண்ண வேண்ணக கனவுகள்? எழுப்பித் தந்தது யக்டோர? 
விககிதக்டோகன...

ஜபண்களுககும குளறவில்ளல. குழந்ளதயக்டோன என்கனக்டோடு இன்ஜனக்டோரு குழந்ளதயக்டோய் ஒட்டிக ஜகக்டோண்கவேர 
திருபுவேனத்திலிருந்து வேந்திருந்த ஹிபக்டோயத்துல்லக்டோவின் புதல்வேர. அவேகரக்டோடு கசெரந்து ளகப்பந்து விளளையக்டோகவும 
வேக்டோய்ப்புக கிளகத்தகத. இரவுப் கபருந்தில் திருமபுமகபக்டோது ஜபருமபக்டோலும எனககு நேல்ல நேண்பரகள் பலர கிளகத்து
விட்கக்டோரகள். பக்டோரவேதிஸ்ரீ ஏகதக்டோ கூகப்பிறந்த செககக்டோதரி வேக்டோஞ்ளசெகயக்டோடு என்கனக்டோடு கபசினக்டோர. பக்டோரக்டோட்டினக்டோர. 
தமிழ்ப்பரிதிளய நேக்டோன் கூகுள்+ மூலமெக்டோக ஏற்கனகவே அறகவேன் என்றக்டோலும கநேரில் செந்தித்தது அன்றுதக்டோன். அவேர 
எத்தளன அருளமெயக்டோன புளகப்பகக களலஞர? ஒரு கிரக்டோமெத்து ஜநேசெவேக்டோளிளயப் கபக்டோலகவே பட்டுக குறத்த 
தகவேல்களளை மிக அழகக்டோக எடுத்து ளவேத்து பட்ஜகன எல்லக்டோர ஜநேஞ்ளசெயும ஜகக்டோள்ளளை ஜகக்டோண்க ஸ்ரீதர, 
கரகரத்த குரலில் கற்கண்டுச் ஜசெக்டோற்களைக்டோல் ஜகசௌவிகஜகக்டோண்க சுந்தர அககயப்பக்டோ எனககு எத்தளன ஜபரிய 
விககிப்பீடியச் ஜசெக்டோந்தங்கள். நேக்டோன் பதிப்பக்டோளைன் என்று ஜதரிந்தவுகன் எனது அனுபவேங்களளைக ககட்டு எனககு 
அறவுளரகள் பல வேழங்கிய மெயூரநேக்டோதன், எப்கபக்டோதும தகவேல்களளை அள்ளி வேழங்கிக ஜகக்டோண்டிருந்த அந்த 
இளளைஞர ஜசெல்வேக்டோ இன்னும எத்தளன எத்தளனகயக்டோ ஞக்டோனவேக்டோன்கள்.
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எம.எஸ்.சுவேக்டோமிநேக்டோதன் ஆய்வுளமெயத்தில் தங்கியிருந்த அந்தப் பனி இரவு இனிய நேண்பரககளைக்டோடு கழிந்தது. 
மெறுநேக்டோள் அண்ணக்டோ பல்களலககழகத்தில் நுளழந்கதக்டோம. விககியின் 10 ஆண்டுக ஜகக்டோண்கக்டோட்கக கக்டோளலப் 
ஜபக்டோழுது. இனிப்பிருககும இகந்கதடிச் ஜசெல்லும எறுமபுகள் கபக்டோல் விககியரகள் வேந்து ஜகக்டோண்டிருந்தனர. 
ஜமெல்லக களளை கட்டியது. ஒவ்ஜவேக்டோரு ஜநேக்டோடிப்ஜபக்டோழுளதயும வீணக்டோககி விகக்டோமெல் எனது ககமிரக்டோவினக்டோல் 
பகஜமெடுத்துக ஜகக்டோண்ககன். நிகழ்வுகள் ஜதக்டோகரந்து ஜகக்டோண்டிருந்தன. கருத்துகளும விவேக்டோதங்களும நிளறந்தன. 
மூச்சுத் திணறும அளைவுககு விககிபீடியக்டோவின் பயன்பக்டோடுகள் முன்ஜமெக்டோழியப்பட்கன. வியந்கதன்.

தமிழிகலகய ஜபக்டோறயியல் பயின்று தற்கபக்டோது பணிவேக்டோய்ப்பும ஜபற்றருககிற அண்ணக்டோ பல்களலககழகத் கதக்டோழர 
தன்னுளகய அனுபவேங்களளைப் பகிரந்து ஜகக்டோண்ககபக்டோது என்னுளகய மெக்டோணவேரகளுககுத் தமிளழத் கதக்டோள்தட்டிப் 
பயிற்றுவிகக நேல்லகதக்டோர செக்டோட்சி கிளகத்தக்டோய் மெகிழ்ந்து கபக்டோகனன். பிரிளவேத் தரும அந்தக ஜகக்டோடிய மெக்டோளலப் 
ஜபக்டோழுதும வேந்தது.

செக்டோன்றதழும செட்ளகயும மெட்டுமெல்லக்டோது ஜநேஞ்செம முழுகக ஜபக்டோங்கிப் ஜபருகும எண்ண அளலககளைக்டோடு நேக்டோன் 
புதுளவேககுத் திருமப கநேரந்தது. இகதக்டோ இப்கபக்டோது தட்கச்சுச் ஜசெய்து ஜகக்டோண்டு இருககுமவேளர மெட்டுமெல்ல 
என்னுளகய உயிரின் களகசி இயககம வேளரககும அந்தப் பசுளமெயின் வேண்ணம கதய்ந்து கபக்டோய்விகக்டோது என்னும 
அளைவுககு அந்தப் பதிவுள் என்னுள் பதியமிட்டிருககிறது.

இதுவேளரயில் ஜசெக்டோன்னஜதல்லக்டோம ஜவேறும வேருணளன என்று ஜகக்டோண்கக்டோல், எல்லக்டோருககும ஒன்ளற உரககச் 
ஜசெக்டோல்கிகறன் விககித் கதக்டோழரககளை.

    ஜமெக்டோழி மெனித குலத்தின் ஆணிகவேர. ஒவ்ஜவேக்டோருவேருககும அவேரவேர தக்டோய்ஜமெக்டோழிதக்டோன் உயரவு. அவ்வேக்டோறுதக்டோன் 
கருதகவேண்டும. உயரந்த ஜமெக்டோழிகள் மெட்டுமதக்டோன் தன்கனக்டோடு கசெரத்து எல்லக்டோ ஜமெக்டோழிகளளையும அரவேளணத்துச் 
ஜசெல்லும பக்டோங்குளகயளவே. அப்படிப்பட்க உயரஜமெக்டோழியில் ஒன்றுதக்டோன் தமிழ்.
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    தமிழ் தக்டோன் கதக்டோன்றய கக்டோலத்திகலகய அத்தளகய நிளலத்த புகளழப் ஜபற்று விட்கது. ஜமெல்லத் தமிழினிச் 
செக்டோகும என்னும கபதளமெ உளரகள் செங்க இலககிய கக்டோலத்திகலகய கதக்டோன்ற விட்கன என்பதன் அளகயக்டோளைமதக்டோன்
செங்கத்தின் கதக்டோற்றகமெ.. கதமெதுரத் தமிகழக்டோளசெ உலகஜமெலக்டோம பரவுமவேளக ஜசெய்தல் கவேண்டும என்னும உயரந்த 
கநேக்டோககத்தினக்டோல்தக்டோன் செங்கம ளவேத்துப் புலவேரகள் கூடி, ஆய்ந்தக்டோய்ந்து தமிழில் கதக்டோய்ந்து கதக்டோய்ந்து இலககியம 
பரப்பினக்டோரகள். களல வேளைரத்தக்டோரகள். வித்தகம பயிற்றுவித்தக்டோரகள்.

    கக்டோலஜவேள்ளைத்தின் எந்தச் சுழியிலும மூழ்கிப்கபக்டோய்விகக்டோத ஜபருமபுளணயக்டோய்த் தமிழ் நின்று நேமளமெயும 
நிளலநிறுத்தி வேந்திருககிறது. கதக்டோழரககளை அந்தச் செங்கத்தின் எந்தத் தகுதிககும குளறவுபகக்டோத நிளலயில் 
நேமமுளகய விககிபீடியக்டோ இன்ளறககுத் திகழ்ந்து வேருகிறது. பளனகயக்டோளலகளில் எழுதப்பட்டுப் பக்டோதுகக்டோககப்பட்க 
செங்க இலககியங்களளைப் கபக்டோல, இலககணங்களளைப் கபக்டோல, விககிபீடியக்டோ இன்னும பத்தக்டோண்டுகள் கழித்து ஒரு 
ஜபக்டோககிஷமெக்டோகப் கபக்டோற்றப்பகப்கபக்டோகும கக்டோலம வேரத்தக்டோன் கபக்டோகிறது.

    களைப்பிரர கக்டோலமும, கிரந்தக கலப்புகளும, வேகஜமெக்டோழித் தக்டோககங்களும, ஆங்கிலகமெக்டோகமும ககந்து வேந்த தமிழ் 
கணினி யுகத்தினில் கக்டோணக்டோமெல் கபக்டோய்விடும என்றுதக்டோன் நேக்டோங்கள் தமிழ் பயின்ற கக்டோலத்தில் ஏளைனப்படுத்தப்பட்கது.
ஆனக்டோல், அகத கணினியில் அகத இளணயத்தில் தண்ணக்டோர தமிளழ தளலநிமிரச் ஜசெய்தது ஒரு குழு என்றக்டோல் 
அது விககிதக்டோகன... கதக்டோழரககளை தன் ஜபயளரத் தவிர கவேறு ஓர அளகயக்டோளைத்ளதயும விட்டுச் ஜசெல்லக்டோத 
திருவேள்ளுவேளரயும, கபரிலககியங்களளைப் பளகத்துத் தன் ஜபயரகூக அறய முடியக்டோத அளைவுககுத் தன்ளன 
மெளறத்துக ஜகக்டோண்டு ஓகரருழவேரக்டோய், விட்ககுதிளரயக்டோரக்டோய், மீஜனற தூண்டிலக்டோரக்டோய் இன்றும வேக்டோழ்ந்து 
ஜகக்டோண்டிருப்பவேரகள் எத்தளன கவிஞரகள்?
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    உலகத்ளதகய தன்பக்டோல் ஜமெக்டோழியக்டோய் நின்று அகககியக்டோண்டிருககிற தமிளழப் கபக்டோலகவே உலகத்தமிழரகளளை 
ஒருங்கிளணககச் ஜசெய்து உலக ஜமெக்டோழிகளுககு இளணயக்டோகத் தமிளழயும உயரத்திப் பிடித்திருககிற பக்டோலமெக்டோய் 
இயங்கிக ஜகக்டோண்டிருககும விககியின் பின்னக்டோல் ஒவ்ஜவேக்டோருவேருளகய உளழப்பும கபக்டோற்றுதற்குரியது. கக்டோலத்திற்கும 
தமிழினம தன் தளலதக்டோழ்ந்து வேணங்கி வேக்டோழ்த்தும.

    விககிபீடியக்டோ குழந்ளதகளின் அரிச்சுவேடி, அறஞரகளுககு ஆய்கவேடு என்று என்ளன கநேரகண்ககபக்டோது நேக்டோன் 
ஜசெக்டோன்ன அந்த வேக்டோககியத்ளத மெறுபடியும இங்கு பதிவு ஜசெய்ய விருமபுகிகறன். விககி தற்கபக்டோது பத்துவேயதுக 
குழந்ளததக்டோன். அதனுளகய இளைளமெப்பருவேத்தில் அது உலகத்ளதகய ஆளைப் கபக்டோகிறது. கக்டோலமகக்டோலமெக்டோய் நேக்டோம 
கண்டு, ககட்டு, ஜகக்டோண்டு, ஜகக்டோடுப்பித்து வேந்த அரிய ஜபக்டோககிஷங்கள் உலகத்தவேரின் பக்டோரளவேயில் ஜவேளிச்செப்பகப் 
கபக்டோவேது விககியினக்டோல்தக்டோன்.

    ஜபக்டோருப்பிகல பிறந்து ஜதன்னன் புகழிகல கிகந்து செங்கத்
    திருப்பிகல இருந்து ளவேளக ஏட்டிகல தவேழ்ந்தகபளத
    ஜநேருப்பிகல நின்று கற்கறக்டோர நிளனவிகல கிகந்கதக்டோஜரன
    மெருப்பிகல பயின்ற பக்டோளவே

இன்று மெடிககணினியிலும, ஜதக்டோடுதிளரக கணிகயட்டிலும, அணுகியிலும துள்ளி விளளையக்டோடுகின்றக்டோகளை இந்தக 
கக்டோலம தமிழின் ஜபக்டோற்கக்டோலம ஆகக்டோதக்டோ?

    மெளறவேக்டோக நேமெககுள்களை பழங்களதகள் கபசுவேதில் பயஜனக்டோன்றுமில்ளல கதக்டோழரககளை... பணிஜசெய்ய கவேண்டும...
அளைப்பரிய பணிஜசெய்ய கவேண்டும. என்ஜபயர, உன்ஜபயர, அவேன் ஜபயர, இவேன்ஜபயர எல்லக்டோப் ஜபயரும 
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தமிழுககுள்களைதக்டோன்... கதக்டோழரககளை ஜபயரில் என்ன இருககிறது. ஜபருளமெகய முன்னின்று நேமளமெச் ஜசெலுத்தும. 
திருககுறளளை மெறுபடியும ஞக்டோபகத்திற்குக ஜகக்டோண்டு வேர விருமபுகிகறன். ஜசென்ற இகத்தக்டோல் ஜசெலவிகக்டோது தீஜதக்டோரீஇ 
நேன்றன்பக்டோல் உய்ப்பது அறவு மெட்டுமெல்ல.. நேமெது தமிழ் மெரபும கூக...

    கதக்டோழரககளை... மெற்ஜறக்டோன்ளறயும இங்கு குறப்பிக விருமபுகிகறன். நேக்டோன் முன்பு கூறயளதப் கபக்டோல, தமிகழ 
பலகூறக்டோய்ச் சிளதந்திருககிற கவேளளையிது. இப்படிப்பட்க இககட்கக்டோன தருணத்தில் தமிழின் ஜபயரக்டோல் தமிழ் 
வேளைரச்சியின் ஜபக்டோருட்கக்டோக ஒன்றக்டோகக கூடியிருககிற நேக்டோம நேமளமெச் சிளதத்துக ஜகக்டோண்டு சிறுளமெப்பட்டு விடுவேது 
தகக்டோது.

    திட்கங்களும, பயிற்சிகளும அதிகமெக்டோய் கவேண்டும. அதளன விகக கடின உளழப்பு கவேண்டும. நேக்டோளளைய 
செமுதக்டோயத்ளத நேமபககம தமிழின் பககம திருப்ப கவேண்டுஜமென்றக்டோல் நேமமுளகய வேக்டோழ்களகளயத் தியக்டோகம 
ஜசெய்துதக்டோன் ஆககவேண்டும. வீரியத்ளத விகவும கக்டோரியம ஜபரிதக்டோக கவேண்டும. ஜபரிகயக்டோளரப் புகழ்தலும 
சிறகயக்டோளர இகழ்தலும இல்லக்டோத நேடுவுநிளலப் பண்பு நேன்று பக்டோரக்டோட்டும பண்பு கவேண்டும.

    வேக்டோழ்வு கவேறு, எழுத்துகவேறு என்று இருந்தக்டோல் நேக்டோம வேக்டோழ்வேதிகலகய புண்ணியமில்ளல. அப்புறம எழுதுவேதக்டோல் 
என்ன பயன் வேந்துவிகப் கபக்டோகிறது. நேமமுளகய எழுத்கத நேம வேக்டோழ்வேக்டோக இருகக கவேண்டும. அப்படியிருந்தக்டோல் 
நேமமுளகய வேக்டோழ்ளவேப் பின்வேரும செந்ததியினர எழுத்தக்டோககுவேக்டோரகள். அழியக்டோத எழுத்தக்டோககுவேக்டோரகள். இது செத்தியம.

    பளனகயக்டோளலயில் கிறுககி, மெணலில் பதிந்து, பலப்பத்தில் கீற, மெசியினில் ஊற, அச்சில் பயணித்து அழிந்து 
கபக்டோய்விடுகமெக்டோ என்று அச்செம ஜகக்டோண்டிருந்த கவேளளையிகல தமிழ் ஆலக்டோய் வேளைரந்து அருகக்டோய் கவேகரக்டோடி 
மூங்கிலக்டோய்க கிளளைத்து விககியக்டோய் நிளலத்திருககிறது. கதக்டோழரககளை உங்கள் பக்டோதங்கள் ஜதக்டோட்டு கவேண்டுகிகறன். 
ஒன்றுபடுங்கள். ஒன்றுபட்கக்டோல் உண்டு வேக்டோழ்வு. நேமமில் ஒற்றுளமெ நீங்கிய தக்டோழ்வு எப்கபக்டோதும கவேண்கக்டோம.
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னடங்கள்

ஜசென்ளனயில் நேகந்த விககிப்பீடியர கூகலில் எடுககப்பட்க பகங்களும மெக்டோமெல்லபுரப் பண்பக்டோட்டுச் சுற்றுலக்டோ 
பகங்களும இங்கு கக்டோணககிளகககின்றன: தமிழ் விககிப்பீடியக்டோ   10   ஆண்டுக ஜகக்டோண்கக்டோட்கங்கள்

:// . . / / : _ _10_ _https commons wikimedia org wiki Category Tamil wikipedia years celebrations

வீடிகயன்பொ

:// . . / / : _ _10_ _ _https commons wikimedia org wiki File Tamil Wikipedia years celebrations promo

_ .video webm

1. அபிரக்டோமியின் கபச்சு 

2. அருணன் கபிலன் கபச்சு 

3. அசுவின் கபச்சு 
4. கசெக்டோகக்டோபக்டோட்டிலின் கபச்சு 
5. புருகனக்டோவின் கபச்சு   (  தமிழில்  ) 
6. புருகனக்டோவின் கபச்சு  (  ஆங்கிலத்தில்  ) 
7. தகவேல் உழவேனின் கபச்சு 
8. தமிழ் விககிப்பீடியக்டோ ஆவேணப்பகம   (  ஆங்கிலத்தில்  ) 
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ஓனன கசன்பொரஸ் மதன்பொடரனன்பொன னணிகளில் ஈடுனடும நிறுவனங்கள்
ஓபன் கசெக்டோரஸ் ஜதக்டோகரபக்டோன பணிகளில் ஈடுபடும நிறுவேனங்கள் பற்றய விவேரங்களளை கசெகரித்து வேருகிகறக்டோம. உங்களுககு ஜதரிந்த தகவேல்களளை
விககியில் பகிரவும.

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

நிறுவேனம கசெளவே ஊர முகவேரி வேளலத்தளைம  

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 foor

 , . , 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 India Phone

4220-3700, : +91 44 Fax

4220-3900,

. .  www collab net

 LinuXpert

Systems 

  /    All Popular GNU Linux Distributions with

 ,   complete repository Linux Administration

,   ,   Training FOSS Lab Setup LTSP based

,    , Thinclient DSpace based Digital Repository

    BigBlueButton based Web Conferencing

 Chennai

. . ,  .1, Mr S Baskar New No

  , Vembuliamman Koil St

, Pazhavanthangal

 -- 600 114. : Chennai Phone

98841-65649, 
@ .baskar linuxpert in

. .  www linuxpert in

 HexSource

Technologies 
       We are providing Training and Services in Linux

 , , , , Device Driver GCC Python Arduino
 Chennai

 31/7, 1   No st foor

 , . ,Duraisamy Road T Nagar
. .wwwhexsource com 
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 ,  ,  , Embedded Systems Shell Scripting Zen Cart

, , , ,  PhpBB SVN Git Tcl Wordpress

 600017. : Chennai Phone

08525085655/044 
43066505 

opennovus 
, ,       moodle fedena italc and all open source lms

   customization and training
 chennai

#3,   ,ramamoorthy avenue

 ,  sakthi Nagar porur

,  , chennai India

:04443806139 Phone

. .  wwwopennovus in

 ?Got Love  - 
   Marry for Love

       & We do all our development using FoSS

     helping village schools with FoSS
 Chennai

, , ECR Vennangupattu

 . ,  Kottaikadu PO Cheyyur

,  , , , Tk Kanchi Dt TN India

:044-27506020 Phone

. .wwwgotlove in 

 Blue Light 
-   /    Non proft providing Linux FOSS support and

    consulting to Auroville community

, Auroville

 Pondicherry

, , , Saracon Auroville TN

, :0413-2622500India Phone

:// .http bluelightav org 
facebook 

 Magendhiran

 Consultancy

Services 
 &   GIS Remote Sensing Kanchipuram

05, #  ,  rd Street Gandhi

,  - Nagar Kanchipuram

631501, , :India Phone

+919047134181 

. .wwwmcsmapping 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 Coch

  in And

 Pondicerry

.   NMAHESH Kumar

,#3. . .  ,  . .  B K R Nagar Opp K PN
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, ,Road Gandhipuram Coimb
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 - 643 001, ootacamund

@restarttechnologies gma

. , 98434 59995 il com

 Career Gear 

   ;  Industry Driven Talent Factory Super

     afordable 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 Confguration Management

/ ,  : Git SVN AWS tools

2/ 3/ / /ec s AutoScaling CloudFormation CloudFront

/ 53/ / / / , Route RDS VPC ElastiCache Beantalk

   : Virtualization and Private Cloud

/ / / / ,OpenVZ Xen Eucalyptus OpenStack OpenQRM

: DBs

/ / / /MySQL PostgreSQL MongoDB Cassandra NoSQ

, : L Monitoring

/ / / , : Nagios Zenoss Zabbix Groundwork Network

/  : Pfsense OpenVPN Web

, , , , , 2 ,LAMP RoR Joomla Drupal Wordpress Web py Tur

/Chennai Pun

 e

206,  , 6/12 Sai Niketan Lock

.  , St Kottur Gardens

. : 9962232328 Chennai Ph

:// . .http www initcron co

m, 
:// . .http www initcron org
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, , , ,  .bogears 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 AnnaiVelankanniNag
, - , ,ar Phase II Mugalivakkam

-600116Chennai

. . .  &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 Chennai

600 001. 

: 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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நீங்களும ஜமெக்டோழிஜபயரககலக்டோகமெ

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

கமெற்கண்க சுட்டியில் கக்டோணும கட்டுளரகளளை ஜமெக்டோழிஜபயரககலக்டோகமெ!

கணியம பற்ற... 
இலககுகள்

• கட்கற்ற கணிநுட்பத்தின் எளிய விஷயங்கள் ஜதக்டோகங்கி அதிநுட்பமெக்டோன அமசெங்கள் வேளர அறந்திக 

விளழயும எவேருககும கதளவேயக்டோன தகவேல்களளை ஜதக்டோகரச்சியக்டோகத் தரும தளைமெக்டோய் உருஜபறுவேது. 

• உளர, ஒலி, ஒளி என பல்லூகக வேளககளிலும விவேரங்களளை தருவேது. 

• இத்துளறயின் நிகழ்வுகளளை எடுத்துளரப்பது. 

• எவேரும பங்களிகக ஏதுவேக்டோய் யக்டோவேருககுமெக்டோன ஜநேறயில் விவேரங்களளை வேழங்குவேது. 

• அச்சு வேடிவிலும, புத்தகங்களைக்டோகவும, வேட்டுககளைக்டோகவும விவேரங்களளை ஜவேளியிடுவேது. 

பங்களிகக

• விருப்பமுள்ளை எவேரும பங்களிககலக்டோம. 

• கட்கற்ற கணிநுட்பம செக்டோரந்த விஷயமெக்டோக இருத்தல் கவேண்டும. 
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• பகிரவேளத கட்டுப்படுத்தக்டோத வேண்ணம பளகப்புகள் இருத்தல் அவேசியம. உதக்டோரணத்திற்கு கக்டோபிஜலப்ட்  &

கிரிகயடிவ் கக்டோமென்ஸ். 

• தக்டோங்கள் பங்களிகக விருமபும ஒரு பகுதியில் கவேஜறக்டோருவேர ஏற்கனகவே பங்களித்து வேருகிறக்டோர எனின் 

அவேருகன் இளணந்து பணியக்டோற்ற முளனயவும. 

• கட்டுளரகள் ஜமெக்டோழிஜபயரப்புகளைக்டோகவும, விஷயமெறந்த ஒருவேர ஜசெக்டோல்லக ககட்டு கற்று 

இயற்றப்பட்களவேயக்டோகவும இருககலக்டோம. 

• பளகப்புகள் ஜதக்டோகரகளைக்டோகவும இருககலக்டோம. 

• ஜதக்டோழில் நுட்பம, ஜகக்டோள்ளக விளைககம, பிரச்செக்டோரம, களத, ககலிச்சித்திரம, ளநேயக்டோண்டி எனப் 

பலசுளவேகளிலும இத்துளறககு ஜபக்டோருந்துமபடியக்டோன ஆககங்களைக்டோக இருககலக்டோம. 

• தங்களுககு இயல்பக்டோன எந்தஜவேக்டோரு நேளகயிலும எழுதலக்டோம. 

• தங்களைது பளகப்புகளளை எளியஜதக்டோரு உளர ஆவேணமெக்டோக @ .  editor kaniyam com

முகவேரிககுஅனுப்பிளவேககவும. 

• தளை பரக்டோமெரிப்பு, ஆதரவேளித்தல் உள்ளிட்க ஏளனய விதங்களிலும பங்களிககலக்டோம. 

• ஐயங்களிருப்பின் @ .  editor kaniyam com மெகலியற்றவும. 

விண்ணப்பங்கள்

• கணித் ஜதக்டோழில்நுட்பத்ளத அறய விளழயும மெககளுககக்டோக கமெற்ஜகக்டோள்ளைப்படும முயற்சியக்டோகும இது. 

• இதில பங்களிகக தக்டோங்கள் அதிநுட்ப ஆற்றல் வேக்டோய்ந்தவேரக்டோக இருகக கவேண்டும என்ற கட்கக்டோயமில்ளல. 

• தங்களுககு ஜதரிந்த விஷயத்ளத இயன்ற எளிய முளறயில் எடுத்துளரகக ஆரவேம இருந்தக்டோல் கபக்டோதும. 
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• இதன் வேளைரச்சி நேம ஒவ்ஜவேக்டோருவேரின் ளகயிலுகமெ உள்ளைது. குளறகளிலிருப்பின் முளறயக்டோக 

ஜதரியப்படுத்தி முன்கனற்றத்திற்கு வேழி வேகுககவும. 

துளற செக்டோர - இகம செக்டோர ஜபக்டோறுப்பக்டோளைரகள் - மெக்டோணவே மென்றங்கள்

• தமிழகந்கதக்டோறும கட்கற்ற ஜமென்மெம ஜதக்டோகரபக்டோக கமெற்ஜகக்டோள்ளைப்படும பணிகளளை ஜவேளிகஜகக்டோணர கவேண்டி முதற்கட்கமெக்டோக

மெக்டோவேட்கந்கதக்டோறும கணியத்திற்கு தன்னக்டோரவேலப் ஜபக்டோறுப்பக்டோளைரகள் கதளவேப்படுகிறக்டோரகள்.

• கணியம மெக்டோணவே மென்றம ஒன்ளற அளமெககவும திட்கமிகப்பட்டுள்ளைது. 

• கணியத்திற்கு  துளற  செக்டோரந்த  நுண்ணிய  பளகப்புககளளை  ஜகக்டோண்டு  வேரககூடிய  துளறப்  ஜபக்டோறுப்பக்டோளைரகளும

கதளவேப்படுகிறக்டோரகள். தக்டோங்கள் கட்கற்ற கணிநுட்பம செக்டோரந்த் ஓர துளறயில் நிபுணரக்டோக இருந்தக்டோல் அத்த்துளற ஜதக்டோகரபக்டோன

ஜசெய்திகளளை  கணியத்திற்கு  பளகத்துத்  தருவேதில்  ஜபக்டோறுப்பு  வேகிககலக்டோம.  உதக்டோரணத்திற்கு  லினகஸ்  கரு  உருவேக்டோககம,

ஜகபியன் இயககுதளைம.

• தமிழகத்திற்கு  முககியத்துவேம  அளிககும  அகத  கவேளல  -  கணியத்திற்கு  பல்கவேறு  மெக்டோநிலங்களிலிருந்தும

கதசெங்களிலிருந்தும முககியச் ஜசெய்திகளளை தமிழில் வேடித்துத் தர ஆரவேமிருப்கபக்டோரும கவேண்டும. 

• விருப்பமுளககயக்டோர உங்களளைப்பற்றய விவேரங்களுகன் nirvagi@ .kaniyam com என்ற முகவேரியில் ஜதக்டோகரபு ஜகக்டோள்ளைவும.
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