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வணக்கம. அைனவருக்கும இனய 
புத்தொண்டு நல்வொழத்துக்கள்.  புத்தொண்டு பிறக்கும 
இவ்வோவைளயில் கணிணித் ெதொழில்நுட்பத்ைத 
உலெகங்கிலும உள்ள தமிழ மெக்களுக்கு அறிமுகம 
ெசெய்யும கணியம என்பற புதியய மெொத மின்பனதைழ 
வழங்குகிோறொம.  கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்களொன Free 

   Open source software பற்றிய கட்டுைரேகள் இதியல் 
இடம ெபறும.  

கணிணி கற்க ஆங்கிலம தைடயொக இருந்த 
கொலம மெொறி ெதொழில் நுட்பங்கள் யொவும தமிழில் 
ெபருகும இந்த கொலத்தியல் ெமென்பெபொருள் பற்றிய 
நுட்பங்கைளத் தமிழில் வழங்குவதியல் ெபருைமெ 
ெகொள்கிோறொம.

ஊர் கூடி ோதர் இழுக்கும இச்ோசெைவயில் 
உங்கைளயும பங்ோகற்க அைழக்கிோறொம.  உங்கள் 
பைடப்புகைளயும, கருத்துகைளயும 

@ .editer kaniyam com என்பற மின்பனஞ்செல் 
முகவரிக்கு அனுப்பவும.  

நன்பறி !

ஸ்ரீன
@ .editer kaniyam com
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கட்டற்ற ெமென்பெபொருள் (    )Free Open Source Software

கட்டற்ற ெமென்பெபொருள்    [ ] Free Open Source Software FOSS என்பபது என்பன? 

இன்பறு நொம ஏன்ப அைதப்பற்றி ோபசெோவண்டும?

கட்டற்ற ெமென்பெபொருள்    open source software என்பபது இலவசெமெொக கிைடக்கும ஓர் ெமென்பெபொருள். FOSS 
என்பபது விைலயில் மெட்டும இலவசெம என்பறு கருத்தியல் ெகொள்ளக்கூடொது. “சுரதந்தியரேம” என்பபது மெட்டுோமெ 
சுரதந்தியரேங்கைள தருகிறது. அைவயொவன

0  – எவ்வவித தைடயும இன்பறி, எந்த ஒரு ெமென்பெபொருைளயும எங்கு ோவண்டுமெொனொலும உபோயொகிக்க 
சுரதந்தியரேம.

1  – ெமென்பெபொருள் எப்படி ோவைல ெசெய்கிறது மெற்றும ெதரிந்தைத மெொற்றி உபோயொகிக்க சுரதந்தியரேம.

2  – மெொற்றி அைமெத்த ெமென்பெபொருைள யொருக்கு ோவண்டுமெொனொலும விநிோயொகிக்க சுரதந்தியரேம.

3  – ெமென்பெபொருைள வளர்க்கவும, வளர்த்தைத ெபொதுமெக்களிடம வழங்கவும ‘சுரதந்தியரேம‘.

இதன்ப  மூலம  FOSS என்பபதைன விைலயில் மெட்டுமெல்ல, நமெக்கு கிைடக்கக்கூடிய அைனத்து 
சுரதந்தியரேங்கைளயும தரேம ஒரு சிறப்பொன அைமெப்பொகும.

 

-Microsoft ம ஏகொதியபத்தியயமும:- 

இதுவைரே  உலகின்ப முதல் ( . 1) No பணக்கொரேரேொக விளங்கும பில்ோகட்ஸ் ெதொடங்கிய நிறுவனம தொன்ப ‘ ’ Microsoft இவரின்ப இந்த அதீத வளர்ச்சி 
மெற்றும முன்போனற்றத்தியன்ப பிண்ணனகைள நீங்கள் ோகட்டொல் அது உங்கைள நிைலகுைலயச் ெசெய்யும. அது மிகவும மெனத ோநயமெற்ற ெசெயல் மெற்றும 
அநீதிய ஆகும.

நொம  இப்ோபொது ஒரு கனணி வொங்க  ோவண்டுெமெனல் அதற்கு ஆகும  ெசெலவு ரூபொய். 30,000/- தொன்ப ஆனொல் ெவறும கனணிைய ைவத்துக் 
ெகொண்டு நமமெொல் எதுவும ெசெய்ய இயலொது. அது இயங்க இயங்குதளம(  ) Operating System என்பறு அைழக்கப்படும ‘ ’ OS ோதைவ. உதொரேணமெொக 

’   ‘ ’ Microsoft s Windows OS நமெக்கு ோதைவெயனல் அைத விைல ெகொடுத்து வொங்க ோவண்டும. அதன்ப விைல 7,500/- ரூபொய் ஆனொல் ெவறும 
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‘ ’ OS ைவத்துக்ெகொண்டும நமமெொல் ஏதும ெசெய்ய இயலொது.  ‘  ’ Home Edition எனப்படம வீட்டில் மெட்டும உபோயகிக்கக்கூடிய ‘ ’ OS என்பறொலும 
அைத இயக்கக் ோதைவயொன அடிப்பைடயொன ெமென்பெபொைளயும நொம விைல ெகொடுத்து தொன்ப வொங்க ோவண்டும. அதுவும சில வருட 
உபோயகத்தியற்கு மெட்டுோமெ, மெற்றும அப்படி விைலக் ெகொடுத்து வொங்கிய ெமென்பெபொருள்கைள ஒோரேெயொரு கனணிக்கு மெட்டுோமெ நிறுவ ோவண்டும 
என்பற விதிய உள்ளது ோமெலும அைத நொம யொருக்கும இலவசெமெொகோவொ பணத்தியற்ோகொ விநிோயொகிக்கக் கூடொது, அண்ணன்ப தங்ைகயொக இருந்தொலும 
கூடோவ கூட!!!!!!!!!!!!!

ெமென்பெபொருள்களின்ப விைல:-

  –Microsoft Office  15,000/-   –Photoshop  50,000/-   –Multimedia Editors  50,000/-   –Antiviruses  1,500 

 –Games  3,000 இது ோபொன்பற அடிப்பைட ெமென்பெபொருள்களின்ப குைறந்தபட்செ ோதொரேொயமெொன விைல ஒரு லட்செம. இது நமெது கனணி இயந்தியரேத்தியன்ப 
விைலைய விட மூன்பறு மெடங்கு அதியகம. இது ெவறும  Home Edition  என்பறு கூறப்படும வீட்டு உபோயொகத்தியற்கு மெட்டும ஆகும ெசெலவு.

இதுோவ ‘  ’ Enterprise Edition எனல் ஒரு கனணிக்கு ோதைவயொன ‘ ’ -OS க்கு ஆகும ெசெலவு ோதொரேயமெொக ரூபொய்20,000/-  மெற்றும அடிப்பைட 
ெமென்பெபொருள்களுக்கும ஆகும ெசெலவு ோதொரேயமெொக ரூபொய் 1,50,000/- நமெது நொட்டில் பல தகவல் ெதொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் உள்ளன. அதியல் 

, ,  TCS CTS INFOSYS ோபொன்பற நிறுவனங்களில் ஒவ்வெவொன்பறிலும குைறந்தது 50,000 கனணிக்கள் உள்ளன(இருக்கலொம) எனோவ ஒரு நிறுவனம சில 
குறிப்பிட்ட வருடங்களுக்கு ெசெய்யும ெசெலவு ரூபொய் 75,00,000,000/- இது ஒரு நிறுவனத்தியற்கு ஆகும ெசெலவு எனல் நமெது நொட்டில் ோதொரேொயமெொக 
240000 தகவல் ெதொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் உள்ளன என்பபது உங்களுக்கு ெதரியும!! 240000 75,00,000,000 x என்பறு நீங்கோள  கணக்கு ோபொட்டு 
பொருங்கள். 1800000000000000! என்பன தைல சுரற்றுகிறதொ?! இவ்வவளவு ெபருந்ெதொைக   Microsoft ோபொன்பற ெபரிய நிறுவனங்களுக்கு மெட்டுோமெ 
ெசெல்கிறது. இப்ோபொது ெசெொல்லுங்கள் நமெது நொடு “ஏைழ நொடொ…”? நமெக்கு பின்ப சுரதந்தியரேம வொங்கிய சிங்கப்பூர், மெோலசியொ ோபொன்பற நொடுகளில் 
ெபருமபொலும ‘ ’ FOSS எனப்படும கட்டற்ற ெமென்பெபொருள் உபோயொகிக்கின்பறன. இந்நொடுகளின்ப வளர்ச்சி நமெக்கு கண்கூடொகத் ெதரியும.

இவ்வவளவு விவரேங்கள் அறிந்தும நமமெக்கள்  பலர் கட்டற்ற ெமென்பெபொருக்கு மெொறொததன்ப கொரேணம அவர்கள்  Window எனும மெொையக்கு 
அடிைமெயொனததுதொன்ப நமமெக்களுள் பலர்  Pirate எனப்படும தியருட்டுத்தனமெொன ெமென்பெபொருைள மெட்டுோமெ உபோயொகம ெசெய்கின்பறனர். இவர்கள் 
எவ்வவளவு நல்லவர்களொக இருந்தொலும -Microsoft ன்ப விதியயின்பபடி முதல் குற்றப்பத்தியரிக்ைக அறிக்ைக( ) FIR ோபொடக்கூடிய அளவுக்கு தியருட்டு 
ெசெயல் ஆகும. நொம ஏன்ப இன்பனும தியருடர்களொகோவ இருக்க ோவண்டும.

ோதைவ மெொற்றம மெட்டுோமெ:-

கட்டற்ற ெமென்பெபொருளின்ப நொன்பகு விதியகளின்ப  படி நீங்கள் இயங்குதளம மெற்றும ெமென்பெபொருள்கைள /  -CD DVD ல் ோபொட்டு 
இலவசெமெொகோவொ/பணத்தியற்ோகொ விநிோயொகம ெசெய்யலொம.  LINUX என்பபது கட்டற்ற ெமென்பெபொருளின்ப ஒரு முக்கியமெொன ‘ ’ OS ஆகும.  LINUX ன்ப 
ெபரிய பலம என்பனெவனல் அதைன   VIRUS Attack ெசெய்யொது.  Windows வொடிக்ைகயொளர்கள் ெபரிதும பயப்படுவது ‘ ’ Virus களுக்கு மெட்டுோமெ. 
ஆனொல் ‘ ’ -LINUX ல் இந்த வொர்த்ைதக்கு இடோமெ இல்ைல.
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ோமெலும  -Microsoft ன்ப எந்தெவொரு ெதொழிற்நுட்பத்தியன்ப உட்தகவலும (  )Source code   நமெக்கு கிைடப்பதியல்ைல. இயந்தியரேங்களுக்கு மெட்டும புரியும 
“  ” BINARY CODE களொக தரேப்படுகிறது. ஆனொல் ‘ ’ LINUX ல் “  ” Source Code நமெக்கு தரேப்பட்டு, நமெது விருப்பத்தியற்கு ஏற்றவொறு மெொற்றியைமெக்க 
உரிமெம தரேப்படுகிறது.

நமமெக்கள் ெபருமபொலும முயற்சி ெசெய்வோத இல்ைல ‘ ’ LINUX என்பற உடோன அதுவொ? அைத இயக்க மிகவும கடினம என்பற எண்ணத்துடோமெ 
உள்ளனர். ஆனொல் தற்ோபொது மிகப்ெபரிய மெொற்றங்களும நைடெபற்று ெகொண்டிருக்கின்பறன.

 -LINUX க்கு நீங்கள் புதியயவரேொ? உங்களுக்கு உதவ இந்த ஒரு உலகோமெ கொத்துெகொண்டிருக்கிறது. அது ‘ ’ LUG எனப்படும “  LINUX USER 
”.GROUP இந்தியயொவில் தற்ோபொது எண்ணற்ற ‘ ’ LUG உருவொகிக் ெகொண்டு வருகிறது. இங்கு நமெது ெசென்பைனயில் ‘ ’ ILUGC என்பறு அைழக்க படுகிற 

“     ” Indian Linux user group chennai எனும குழுமெம சிறப்பொக ெசெயல் பட்டுக் ெகொண்டு இருகிறது. :// .http ilugc in  இங்கு ெசென்பறு ஒரு 
மின்பனஞ்செல் ெசெய்தொல் ோபொதும உங்களுைடய  LINUX ோதைவகள்/ோகள்விகள் பூர்த்திய ெசெய்யக் கொத்துக்ெகொண்டிருக்கிறது.

“அருைமெ உைடத்ெதன்பறு அசெொவொைமெ ோவண்டும 
ெபருைமெ முயற்சி தரும.”

-எனும வள்ளுவனன்ப வொக்கிற்கு இணங்க ஒரு முைற முயற்சி ெசெய்துதொன்ப பொருங்கோளன்ப.

-த. சுரோரேஷ.

சுரோரேஷ,   open source ஐ விருமபும ஒரு ெமென்பெபொருள் வல்லுநர்.  SlashProg எனும நிறுவனத்தியல் பணி 
புரிகிறொர்.

மின்பனஞ்செல் : @ .  jemenisuresh gmail com
வைல : :// 2 .http root linux com
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லினக்ஸ் பயனர் குழு - ஓர் அறிமுகம

லினக்ஸ். இது மெக்களொல், மெக்களுக்கொக உருவொக்கப்பட்ட ஒரு மெொெபரும இயங்குதளம.

வழக்கத்தியல் உள்ள பிற இயங்குதளங்களொன விண்ோடொஸ், யுனக்ஸ், ெமெக்கின்போடொஷ ோபொல அல்ல இது. எந்த 
நிறுவனத்தியன்ப ஆதரேவும இன்பறி, உலெகங்கும உள்ள கணிப்ெபொறி அறிஞர்களொல் சிறிது சிறிதொக உருவொக்கப்பட்டு, 
ெதொடர்ந்து ோமெமபடுத்தப்பட்டு வருகிறது.

லினக்ஸ், அதன்ப, தனச்சிறப்பு வொய்ந்த பண்புகளுக்கொக, உலெகங்கும உள்ள மெக்களொல், பயன்பபடுத்தப்படுகிறது.

 எளிைமெயொன இைடமுகப்பு 
 நிைலயொன இயக்கம 
 ைவரேஸில் இருந்து விடுதைல 
 அைனவருக்கும பகிர்ந்து ெகொள்ளும உரிைமெ 
 பல்லொயிரேம ெமென்பெபொருட்கள் 
 ெதொடர்ந்த ோமெமபொடுகள் 

இைவ ோபொன்பற சிறப்புகள் ோவறு எந்த இயங்குதளத்தியற்கும இல்ைல. இதனொல் லினக்ைஸ பலரும விருமபி பயன்பபடுத்துகின்பறனர்.

விைலமெதியப்பற்ற பல ெமென்பெபொருட்களின்ப ெதொகுப்பொன லினக்ஸ் என்பன விைலக்கு விற்க்கப் படுகிறது? யொர் விற்கிறொர்கள்? நொன்ப எங்ோக ோபொய் 
வொங்குவது? என்ப ஊரில் கிைடக்குமெொ?

லினக்ஸ் பற்றி ோகள்விப்படும எல்ோலொர் மெனதியலும எழும ோகள்விகள் இைவ. ஏன்ப என்பறொல், எல்லொ வணிக ெமென்பெபொருட்களும தமெது 
விளமபரேங்கைள ஊடகங்களில் ெவளியிடுகின்பறன. விற்பைன ைமெயங்கைள நொெடங்கும அைமெக்கின்பறன. விற்பைன பிரேதியநிதியகள் எல்லொ அரேசுர 
மெற்றும தனயொர் நிறுவனங்கைள அணுகி தமெது ெமென்பெபொருட்கைள விற்கின்பறனர். 

லினக்ஸ் எந்த நிறுவனத்தியன்ப தயொரிப்பு? வொெனொலியிோலொ, ெதொைலக்கொட்சியிோலொ, ெசெய்தியதொளிோலொ எந்த விளமபரேமும வருவதியல்ைலோய!

ஆம. லினக்ஸ், எந்த ஒரு தனப்பட்ட நிறுவனத்தியன்ப தயொரிப்பும அல்ல. உலெகங்கும உள்ள ெபொது மெக்களின்ப ஒட்டு ெமெொத்த தயொரிப்பு. வணிக 
ோநொக்கம ஏதும இன்பறி, மெக்களின்ப பயன்ப மெட்டுோமெ கருதிய உருவொக்கப் படுவதொல், இதற்கு வணிக விளமபரேங்கள் ஏதும வருவதியல்ைல.

http://www.kaniyam.com
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பிறகு எப்படி லினக்ஸ் மெக்கைள ெசென்பறு அைடகிறது? வொய் ெமெொழியொகத்தொன்ப. லினக்ைஸ பயன்பபடுத்தியய மெக்கள், அதன்ப சிறப்புகைள 
விைரேவிோலோய அறிந்து ெகொள்கின்பறனர்.

இது ோபொல லினக்ைஸ ெபற்று, நிறுவி, பயன்பபடுத்தும மெக்கள் தனத்து ெசெயல்படொமெல் ஒரு குழுவொக ெசெயல்படுகின்பறனர். இதற்கு 'லினக்ஸ் பயனர் 
குழு' Linux User Group - LUG என்பறு ெபயர்.

உலெகங்கும இது ோபொன்பற லினக்ஸ் பயனர் குழுக்கள் உள்ளன. ஒவ்வெவொரு ெபரிய நொடு, நகரேம, ஊரிலும இதைன கொணலொம. இந்தியயொ, ஜப்பொன்ப, 
அெமெரிக்கொ, சீனொ என ெபரிய நொடுகளிலும, நமெது ெபரு மெற்றும சிறு நகரேங்களொன ெடல்லி, முமபொய், ெபங்களூர், ெசென்பைன, மெதுைரே, ோகொைவ, 
தியருச்சி, ோசெலம என எல்லொ இடங்களிலும இந்த லினக்ஸ் பயனர் குழுக்கள் இயங்கி வருகின்பறன. 

என்பன ெசெய்கிறொர்கள் இவர்கள்? இவர்களின்ப பணி, 

 லினக்ஸ் பற்றி மெக்களிடம விளக்குதல் 
 லினக்ஸ் சிடி,டிவிடிக்கைள வழங்குதல் 
 லினக்ஸ் ெதொடர்பொன வினொக்களுக்கு விைடயளித்தல் 
 பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு ெசென்பறு மெொணவருக்கும ஆசிரியருக்கும லினக்ஸ் பற்றி கூறுதல் 

இவர்கைள எப்படி ெதொடர்பு ெகொள்வது? இது ோபொல யொைரேயும பொர்த்தது இல்ைலோய. என்ப ஊரில், இவர்களது அலுவலகம எங்கு உள்ளது?
அலுவலகமெொ? அப்படி ஏதும இல்ைல. 'லினக்ஸ் பயனர் குழு' என்பபது லொப ோநொக்கற்ற தன்பனொர்வ ெதொண்டர் குழு. இவர்கைள இைணப்பது 
'இைணயம ( )Internet மெட்டுோமெ. 

இவர்களின்ப முதன்பைமெ ெசெயல், ஒரு மின்பனஞ்செல் குழு நடத்துவது. ,yahoo  google அல்லது freelist ோபொன்பற ஒன்பறில் ஒரு குழு உருவொக்கி அதியல் 
தமெது அருகில் உள்ள லினக்ஸ் பயனர்கைள இைணத்துக் ெகொள்வர். இந்த மின்பனஞ்செல் குழுவிற்கு ஒரு அஞ்செல் அனுப்பினொல், அதன்ப 
உறுப்பினர்கள் அைனவைரேயும ெசென்பறைடயும. யொர் ோவண்டுமெொனொலும பதியல் தரேலொம.

இந்த குழுக்களில் சுரைவயொன விவொதங்கள் பல நடக்கும. யொரேொவது ோகள்வி ோகட்டொல் பலரும பதியல் தருவர். எல்லொ ோகள்வி பதியல்களும லினக்ஸ் 
மெற்றும பிற தியறந்த ெமென்பெபொருட்கள் பற்றிோய இருக்கும.

உங்கள் பகுதியயில் உள்ள 'லினக்ஸ் பயனர் குழு' பற்றி அறிய இைணயத்ைத நொடுங்கள். கூகுள் ஆண்டவரிடம ோகளுங்கள். ோகட்டதும 
ெகொடுக்கப்படும.

http://www.kaniyam.com
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உங்கள் ஊர் லினக்ஸ் பயனர் குழுவின்ப அஞ்செல் குழுவில் ோசெர்ந்து லினக்ஸ் பற்றி ோமெலும அறிந்து ெகொள்ளுங்கள். 

ோவறு என்பன ெசெய்கிறொர்கள்? 

 மெொத செந்தியப்பு மெொதம ஒரு முைற ஏதொவது ஒரு ெபொது இடத்தியல் செந்தியக்கின்பறனர். யொர் ோவண்டுமெொனொலும பங்கு ெபறலொம லினக்ஸ் பற்றிய 
ெபொதுவொன விவொதங்கள் நைடெபறும. ோமெலும இங்கு இலவசெ வகுப்புகள் நைடெபறும. லினக்ஸ், அதன்ப பயன்பகள், நிறுவுதல், பழுது 
பொர்த்தல் என யொரேொவது ஒருவர் வகுப்புகள் நடத்துவர். தமெக்கு ெதரிந்தைத பிறரிடம பகிர்ந்து ெகொள்ளும நல்ல ோநொக்கம ெகொண்ட எவரும 
இங்கு பங்கு ெபற்று வகுப்புகள் நடத்தலொம. 

 சிடி/டிவிடி பகிர்தல் லினக்ஸ் சிடி/டிவிடிகைள எல்ோலொருோமெ பகிர்ந்து ெகொள்ளலொம. தைட ஏதும இல்ைல. இந்த லினக்ஸ் பயனர் குழு 
உறுப்பினர்கள் தமமிடம உள்ள சிடிக்கைள பிறருக்கு தருவதியல் ெபரு மெகிழச்சி ெகொள்வர். மின்பனஞ்செல் குழுவிற்கு ஒரு அஞ்செல் அனுப்பி 
நமெக்கு ோதைவயொன சிடி பற்றி ோகட்டொல், அைத ைவத்தியருப்பவர் தமெது முகவரி தந்து வரேச் ெசெொல்வொர். ோபொய் ெபற்றுக் ெகொள்ளலொம. 

 லினக்ஸ் அறிமுக வகுப்புகள் தமெது பகுதியயில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரி, அரேசுர/தனயொர் அலுவலகங்கள் மெற்றும ெபொது இடங்களில் லினக்ஸ் 
பற்றிய அறிமுக வகுப்புகள் நடத்துவர். இந்த வகுப்புகளில் லினக்ஸ் நிறுவுதல், பயன்ப படுத்துதல், ெபொதுவொன பயன்பபொடுகள் பற்றிய 
அறிமுகம ெசெயல் விளக்கத்துடன்ப தரேப்படும. 

ெசென்பைன லினக்ஸ் பயனர் குழு

ெசென்பைனயில், லினக்ஸ் பயனர் குழு, கடந்த 10 ஆண்டுகளொக சிறப்பொக ெசெயல்பட்டு வருகிறது. இதியல் ஆயிரேத்தியற்கும ோமெற்பட்ட உறுப்பினர்கள் 
உள்ளனர். இந்த குழுவின்ப வைலதளம :// .http ilugc in

மின்பனஞ்செல் குழுவில் ோசெரே- :// . . . . / / /http www ae iitm ac in mailman listinfo ilugc

இதியல் வல்லுனர்கள், புதியயவர்கள், ஆசிரியர்கள், மெொணவர்கள் என பலதரேப்பட்ோடொர் உறுப்பினரேொக உள்ளனர். ஒவ்வெவொரு மெொதமும 
இரேண்டொவது செனக்கிழைமெ மெொைல 3 முதல் 6 வைரே செந்தியத்து ோபசுரகின்பறனர்.

மெொத செந்தியப்பு நைடெபறும இடம. 
Classroom No 3,
Areo Space ,Engineering
Near Gajendra ,Circle
IIT .Madras

.Chennai

http://www.kaniyam.com

http://www.ae.iitm.ac.in/mailman/listinfo/ilugc
http://ilugc.in/
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Link for the :Map  :// . / -http bit ly iit aero

இன்போற 'ெசென்பைன லினக்ஸ் பயனர் குழு' வில் ோசெர்ந்து பயன்ப ெபறுவீர்.

ஸ்ரீன,  CollabNet எனும நிறுவனத்தியல் பணி புரிகிறொர். இந்தியய லினக்ஸ் பயனர் குழுவின்ப தற்ோபொைதய 
தைலவர்.

மின்பனஞ்செல் : @ .tshrinivasan gmail com
வைல : :// . .http goinggnu wordpress com

உபுண்டு நிறுவுதல்
    
    உபுண்டு : 
                -Debian ஐ அடிப்பைடயொகக் ெகொண்ட /GNU Linux வழங்கல்களில் இதுவும ஒன்பறொகும. இங்கு Debian என்பபது Linux -kernel வுடன்ப 
கூடிய GNU இயங்குதளத்ைத அடிப்பைடயொகக் ெகொண்ட மெற்ெறொரு வழங்கலொகும. இது Canonical -Ltd ன்ப product ஆகும. 
                 
    குைறந்தபட்செ கணிணி ோதைவகள் : 
    
        உபுண்டு நிறுவுவதற்கு கீழகண்ட வன்பெபொருள் அைமெப்புடன்ப கூடிய ோதைவகள் கணிணியொக இருக்க ோவண்டுெமென்பறு சிபொரிசுர 
ெசெய்யப்படுகிறது. 
        

http://www.kaniyam.com

http://goinggnu.wordpress.com/
http://bit.ly/iit-aero
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        1.4Ghz Processor 4Pentium  
        512 MB RAM 
        5GB Hard Disk Drive 
        Sound Card 
        Graphics Card 
        இைணயத் ெதொடர்பு 
        
    இப்ோபொது உபுண்டு நிறுவுதைல  பொர்ப்ோபொம. 
    
    படி 1 : 
        :// . . / / /http www ubuntu com download ubuntu download என்பற இைணப்பிலிருந்து ISO -file ஐ இறக்கம ெசெய்த பிறகு அைத / -CD DVD ல் 
எழுதவும. இந்த வழிகொட்டி புதியய  /GNU Linux பயனருக்கு உதவும வைகயில் எழுதப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் ஏற்கனோவ விண்ோடொஸ் பயன்பபடுத்தியக் 
ெகொண்டிருந்தொல் அதைன பொதியக்கொமெல் 
        ோதைவயொன நிைனவகத்ைத (குைறந்தபட்செம 4.4) விண்ோடொசில் ஒதுக்கிக் ெகொள்ளவும. 
        
    படி 2 : 
       புதியய உபுண்டு Live -CD ஐ உள்ளிடவும. 
       

       குறிப்பு : CD இயங்குவதற்கு, BIOS அைமெப்பில் -CD ஐ முதன்பைமெக் கருவியொகவும, 
-HDD ஐ இரேண்டொமநிைலக் கருவியொகவும மெொற்றி அைமெக்கப்பட்டிருக்க ோவண்டும. 

       
       சிறிது ோநரேத்த்தியற்குப் பிறகு நீங்கள் கீழக்கண்ட தியைரேயிைன கொணலொம.

 

இதியல் Try Ubuntu மெற்றும Install Ubuntu என்பற இரு விருப்பத்ோதர்வுகைள 
கொணலொம. Try -Ubuntu ஐ ோதர்வு ெசெய்தவதன்ப மூலமெொக -Ubuntu ஐ கணிணியில் 
நிறுவொமெல் அதியல் ோவைல ெசெய்யலொம. -Ubuntu ைவ நிறுவுவதற்கு, 
முகப்புத்தியைரே( )Desktop யில் உள்ள Installபணிக்குறியின்ப( )Icon  மூலமெொகோவொ அல்லது 
தியைரேயில் உள்ள Install Ubuntu வழியொகோவொ ெசெல்லலொம. 

        

http://www.kaniyam.com

http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download
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    படி 3 : 
      அடுத்து வரும தியைரேயில் ெமெொழிையத் ோதர்வு ெசெய்து Continue ெபொத்தொைன அழுத்தவும. 

  
    

படி 4 : 
        இப்ோபொது ோதொன்பறும தியைரேயில், கணிணி செமபந்தப்பட்ட சில தகவல்கைள Ubuntu ோசெொதியத்து அதைன ெவளியிடும. இத்தகவல்களுடன்ப 
ோதைவயொன ெமென்பெபொருைள 
     ோமெமபடுத்துவதற்கொன விருப்பத்ோதர்வு மெற்றும -third party ெமென்பெபொருைள நிறுவுவதற்கொன விருப்பத்ோதர்விைனயும ெகொண்டிருக்கும. இந்த 
விருப்பங்கைளத் ோதர்வு ெசெய்ய கணிணி இைணயத்துடன்ப இைணக்கப்பட்டிருக்க ோவண்டும. 
  
     படி 5 : 
        வன்பவட்டு பயன்பபொட்டின்ப அடிப்ைபயில் நீங்கள் கீழக்கண்ட  இரு தியைரேயில் ஒன்பைறக் கொணலொம. 

http://www.kaniyam.com
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உங்கள் கணிணியில் எந்த இயங்குதளத்ைதயும Ubuntu கண்டறியவில்ைலெயனல் முதல் தியைரேயொனது ோதொன்பறும. மெொறொக, அடுத்த தியைரேயொனது 
உபோயொகத்தியல் உள்ள இயங்குதளத்துடன்ப எவ்வவொறு -Ubuntu ஐ நிறுவ முடியும ோபொன்பற விருப்பத்துடன்ப கூடுதல் விருப்பத்ோதர்வுகள் 
ெகொடுக்கப்பட்டிருக்கும. இைவயிரேண்டிலும, கைடசி விருப்பத்ோதர்வின்ப மூலமெொக பயனரின்ப ோதைவக்ோகற்ப வன்பவட்டின்ப அளவிைன 
நிர்ணயிக்கொலம. 
       
   படி 6 : 
     கைடசி விருப்பத்தியன்ப வழியொக வந்தொல் கீழக்கண்ட தியைரேயிைன கொணலொம.

http://www.kaniyam.com
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இதியல் பயனர், ோதைவயொன வன்பவட்டுப் பிரிவிைன( )Partition த் ோதர்வு ெசெய்து Delete ெசெய்யவும. பிறகு, ோதைவயொன பிரிவின்ப அளைவ 
நிர்ணயிக்க Add ெபொத்தொைன அழுத்தவும. 
      
படி 7 : 

    .a  
        )i  இங்ோக வன்பவட்டிைன இரு வைககளில் பிரிக்கலொம. ஒன்பறு 

,Primary  மெற்ெறொன்பறு Logical வைகயொகும. இதியல் Primary வைகயில் 
பிரிக்குமோபொது, வன்பவட்டிைன 4-க்கு ோமெல் பிரிக்க முடியொது. மீதமுள்ள 
நிைனவகத்ைத பயன்பபடுத்த முடியொது. பயனர் 4-க்கு ோமெல் பிரிக்க 
ோவண்டுெமெனல் Logical வைகயிைன ோதர்வு ெசெய்து ெகொள்ளலொம. 
            )ii  அடுத்து நிைனவக அளவிைன ெகொடுத்து, அது வன்பவட்டின்ப 
முதலிலிருந்து ெதொடங்கோவண்டுமெொ  (அ) இறுதியயிலிருந்து எடுத்துக் 
ெகொள்ளோவண்டுமெொ என்பபைத ோதர்வு ெசெய்யவும. 
            )iii  -windows ன்ப -ntfs ஐப் ோபொல, Ubuntu ' 4ext  journaling 

'filesystem  மெற்றும பல வைகயொன -filesystem ஐ பயன்பபடுத்துகிறது. 
            )iv  Mount point என்பபது -Ubuntu ஐ எங்கு நிறுவ ோவண்டும என்பற 
இடத்ைதக் குறிக்கின்பறது. இது எப்ோபொதும ' / ' ஆகும. 

            
.b

பிறகு நீங்கள் swap அளவிைன வன்பவட்டில் அைமெக்கலொம. அதொவது, உங்கள் 
வன்பவட்டில், ஒரு குறிப்பிட்ட நிைனவக அளைவ -RAM ஆக பயன்பபடுத்த முடியும. 
இதைன  Virtual RAM என்பறும கூறலொம. ெபொதுவொக உங்கள் -RAM ன்ப அளவிைன 
(அ) அதியகபட்செமெொக -RAM ன்ப இருமெடங்கு அளவிைன -swap ஆக அைமெக்க 
அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இந்த -swap ன்ப மூலமெொக உங்கள் -processor ன்ப 
ெசெயல்தியறைன சீரேொக பொர்த்துக்ெகொள்ளமுடியும. 

           இப்ோபொது Install Now ெபொத்தொைன அழுத்தவும. 

http://www.kaniyam.com
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படி 8 : 
        இப்ோபொது Ubuntu நிறுவ ெதொடங்கிவிடும. அோத செமெயத்தியல் -Ubuntu க்குத் ோதவயொன ோமெலும சில அைமெப்புகைள ோமெற்ெகொள்ள ோவண்டும. 
அதொவது, உங்களின்ப அைமெவிடம ( ),Kolkatta  Keyboard -Layout க்கொன ெமெொழி ( ( ))Englis US  மெற்றும பயனரின்ப ெபயர் மெற்றும 
கடவுச்ெசெொல் ( )Password  ஆகியவற்ைற ெகொடுக்க ோவண்டும. அவ்வவளவுதொன்ப. 
        
        Ubuntu நிறுவிய பிறகு,சிறிய தகவல் ெபட்டி ஒன்பறு ோதொன்பறி கணிணிைய மெறுபடியும ெதொடங்குமெொறு ோகட்கும. Restart Now ெபொத்தொைன 
அழுத்தியயதும, உங்கள் கணிணி மீண்டும துவக்கப்படும. இப்ோபொது ஒன்பறுக்கு ோமெற்ப்பட்ட இயங்குதளம இருந்தொல், அதன்ப பட்டியல் கொட்டப்படும. 
அதியல் -Ubuntu ஐ ோதர்வு ெசெய்தொல், கீழக்கண்ட நுைழவுத்தியைரேையக் கொணலொம. இங்கு உங்களின்ப கடவுச்ெசெொல்லிைனக் ெகொடுத்து -Ubuntu வினுள் 
ெசெல்லலொம. 
         
         இப்ோபொது -Ubuntu ஐப் பயன்பபடுத்திய, அதனுைடய அனுபவத்ைதப் ெபறுங்கள்.

    
ெசெல்வமெணி செமபத், இைணய தள வல்லுநர், கொஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழுவின்ப உறுப்பினர். 

    மின்பனஞ்செல் :    . @ .  selva infobees gmail com
    வைல :  :// . .http infobees wordpress com

http://www.kaniyam.com
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உபுண்டு ெமென்பெபொருள் ைமெயம

    இந்த, கட்டுைரேயில், உபுண்டு ெமென்பெபொருள் ைமெயம(Ubuntu Software )Center  ெசெய்ய முடியும விஷயங்கள் என்பன என்பபைத பொர்ப்ோபொம. 
உபுண்டு பயன்பபடுத்திய  இருந்தொல், உபுண்டு ெமென்பெபொருள் ைமெயம பற்றி ெதரிந்தியருக்கும. நீங்கள் பயன்பபொடுகைள( )Applications  ோசெர்க்க அல்லது 
நீக்க இது பயன்பபடுகிறது. உங்கள் உபுண்டு ல் நிறுவப்பட்ட ெமென்பெபொருள்கைளப் பொர்த்தல் மெற்றும மெொற்றுதல், ோமெமபடுத்துதல், நீக்குதல் மெற்றும 
அைனத்ைதயும பற்றி வரேலொற்றில் ெபற முடியும. 

உபுண்டு ெமென்பெபொருள் ைமெயம தியறக்க: 

Go to >Applications Ubuntu Software Center இது தியறக்க சிறிது ோநரேம பிடிக்கும. 

உபுண்டு ெமென்பெபொருள் ைமெயம இவ்வவொறு கொட்சியளிக்கும.

ெமென்பெபொருள்கைள  நிறுவ: 

உங்கள் முகப்புத்தியைரேயில் உபுண்டு window தியறந்தவுடன்ப 
Get Software பிரிவில் ெமென்பெபொருட்கள் 
வைகப்படுத்தப்பட்டு இருக்கும. ோமெலும புதியய 
ெமென்பெபொருட்கைளயும, அதன்ப சிறப்புகைளயும மெற்றும 
ோமெலும சில  ஸ்ைலடுகைள கொட்டுவைதயும பொர்க்க முடியும. 
குறிப்பிட்ட பிரிவுகள் மீது க்ளிக் ெசெய்தவுடன்ப 
அப்பிரிவிலுள்ள ெமென்பெபொருள்கைள ஆரேொய்ந்து 
பட்டியலிடும. 

ோமெலும, நீங்கள் வலது புறம ோதடல் ெபட்டியில் 
ெமென்பெபொருளின்ப ெபயைரே பயன்பபடுத்திய ோதடலொம. நீங்கள் 
கிளிக் ெசெய்த பிறகு, உங்கள் விருப்பத்தியற்ோகற்ப 
ெமென்பெபொருட்கைளப் பற்றி நிைறய தகவல்கைள பொர்க்க 
மெற்றும நிறுவ முடியும. ோமெலும தகவல் தியைரேக்கொட்சிகளுடன்ப 

உட்பட ெமென்பெபொருள் பற்றிய விவரேங்கைள அளிக்கிறது. பிறகு, நீங்கள் ெமென்பெபொருள் நிறுவ தயொரேொனவுடன்ப, install என்பபைத கிளிக் ெசெய்யவும, 
நீங்கள் உங்கள் கடவுச்ெசெொல்லிைன அளித்து அங்கீகரிக்க ோவண்டும பிறகு ெமென்பெபொருள் உங்கள் உபுண்டு கணிணியில் நிறுவப்படும. 
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ெமென்பெபொருள் பொர்ைவயிட மெற்றும அைத நீக்க : 

 நீங்கள் நிறுவிய ெமென்பெபொருட்கைள பொர்ப்பதற்கு Installed Softwares என்பபைத கிளிக் ெசெய்யவும. பிறகு நீங்கள் Linux கணிணியில் 
நிறுவப்பட்ட ெமென்பெபொருள் பொர்க்க முடியும. 
 ோமெலும நீங்கள் ெமென்பெபொருள் பற்றிய தகவல்கைள பொர்க்க முடியும, ோமெலும அதைன நீக்குவதற்கொன ெபொத்தொன்ப இருக்கும. அதைன கிளிக் ெசெய்து 
ெமென்பெபொருைள நீக்க முடியும. 

நீங்கள் வரேலொறு அல்லது ெமென்பெபொருள் மெொற்றங்கைள செரிபொர்க்க இயலும. நீங்கள் ெமென்பெபொருள் நிறுவிய, நீக்கிய, மெற்றும புதுப்பிக்கப்பட்ட 
ோததியயிைனயும கொண இயலும. Edit ெமெனுவின்ப கீழ ெமென்போபொருள் மூலங்கைள(Software )Sources  விருப்பத்ோதர்விைனக் கொண முடியும.

செரேவணன்ப, கொஞ்சிபுரேம பச்ைசெயப்பன்ப கைல அறிவியல் கல்லூரியில் .    B Sc Computer Science இறுதிய ஆண்டு படிக்கிறொர்.
மின்பனஞ்செல்  :   7@ .seesaravana gmail com

ோகொப்புகளின்ப வடிவைமெப்பு

    உபுண்டு பயன்பபடுத்த ஆரேமபிக்கும ஒவ்வெவொரு புதியய பயனருக்கும ஆரேமபத்தியல் உபுண்டுவின்ப ஆவணங்கள் எங்கு ைவக்கப்பட்டிருக்கின்பறன 
என்பற செந்ோதகங்களும, குழப்பங்களும ஏற்பட்டிருக்கும. 
     -Linux ன்ப ஆவண வடிவைமெப்பு முதலில், குறிப்பொக விண்ோடொஸ் பயனருக்கு, கடினமெொக இருக்கும. 
     
    முக்கிய ோகொப்புகளின்ப பட்டியலுடன்ப, அைவகள் என்பெனன்பன என்பபைதயும சுரருக்கமெொக இங்ோக கூறப்பட்டுள்ளன. 
    
    /   -   (Forward )Slash  இது உபுண்டு இயங்குதளத்தியன்ப முதல் மெற்றும அடிப்பைடயில் வரும மெற்ற ஆவண ோகொப்புகள் அைனத்தும இதனுள் 
ைவக்கப்பட்டிருக்கினறன. 
    
    /root   -   இங்கு root என்பபது உபுண்டு இயங்குதளத்ைத நிர்வகிப்பதற்கு உபுண்டுவொல் உருவொக்கப்பட்ட ஒரு பயனர்(Administrative )User  
ஆகும. root user என்பபது உங்கள் கணிணியின்ப கடவுள் ஆகும. ஏெனனல் -root ஆனது உங்களின்ப முழு -filesystem ஐ நீக்குதல் ோபொன்பறு எது 
ோவண்டுமெொனொலும ெசெய்ய முடியும. ஆதலொல் root -user ஆக ெசெயல்படுமோபொது கவனமெொக இருக்க ோவண்டும. 
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    /bin    -   -Linux ன்ப அைனத்து -program களும இங்கு இருக்கும. இைவயைனத்தும binary வடிவிலொன -file ஆக இருக்கும. அதொவது 
கணிணியொல் மெட்டுோமெ read ெசெய்யக்கூடிய -file ஆக இருக்கும. இதியலுள்ள -file கைளப் பற்றி அறிய ோவண்டுெமெனல் Applications -> 
Accessories -> Terminal ெசென்பறு $ man < _ >binay filename  என்பபைத ெகொடுத்தொல் அைத பயன்பபடுத்தும வழிமுைறகைளக் கொணலொம. 
        
    /etc    -   இங்கு -linux ன்ப நிர்வொக பயன்பபொடுகள் மெற்றும configuration -file கள் ைவக்கப்பட்டிருக்கின்பறன. உதொரேணத்தியற்குஇ நீங்கள் 

2apache  ெமென்பெபொருைள நிறுவியிருந்தொல், அதன்ப configuration -file கைள / / 2etc apache  என்பற இடத்தியல் 
                
    /dev    -   இங்கு கணிணியின்ப கருவிகைள கட்டுப்படுத்தகூடிய -file கள் ைவக்கப்பட்டிருக்கின்பறன. இங்குதொன்ப உபுண்டுவொனது மெற்ற 
கருவிகளின்ப இைணப்பிைண பற்றி ெகொடுக்கப்பட்டிருக்கின்பறன. 
    
    /home   -   இங்கு root -user ஐ தவிரே, மெற்ற பயனரின்ப தரேவுகள் அைனத்தும ோதக்கிைவக்கப்பட்டிருக்கின்பறன. அதொவது பயனரின்ப ெபயரில் 
தனத்தன ோகொப்புகள் உருவொக்கப்பட்டு, அதனுள் அந்தந்த பயனருக்கொன Config -file கள் மெற்றும Desktop ோகொப்புகள் ைவக்கப்பட்டிருக்கும. 
                                
    /tmp    -   இது தற்கொலிக தரேவுகளின்ப ோகொப்பு ஆகும. அதொவது ஒன்பறு (அ) இருமுைற பயன்பபடுத்தியய பிறகு, -program களுக்கு 
ோதைவப்படொத -file கள் இங்ோக ைவக்கப்பட்டிருக்கின்பறன. பல்ோவறு linux -system களொனது குறிப்பிட்ட இைடெவளியில் /tmp ோகொப்பில் 
உள்ளவற்ைற தொனொகோவ அழித்து விடுகிறது. 

    /opt    -   இங்கு உங்கள் விருப்பத்தியற்ோகற்ற -program கள் ைவக்கப்பட்டிருக்கின்பறன. நீங்கள் ஏதொவது புதியய ெமென்பெபொருைள நிறுவி, 
அதைன மெறுபடியும நீக்கினொல் -system ல் உள்ள மெற்ற எந்த ெமென்பெபொருைளயும பொதியக்கொது.அதொவது, ஒரு / -program application ன்ப அைனத்து 
தரேவுகள் மெற்றும -library கள் இந்த ஒோரே இடத்தியோலோய ைவக்கப்படுகின்பறன. 

    /   -   media சில வழங்கல்கள்  USB வட்டுகள், / -cd dvd கள் மெற்றும ோவறுவைகயொன -filesystem கைள இந்த ோகொப்பில் mount 
ெசெய்யப்படுகின்பறன. 
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/usr    -   /bin (அ) /etc ோகொப்பில் ைவக்க முடியொத ,games  printer ெமென்பெபொருள் ோபொன்பற கூடுதல் பயன்பபொடுகைள நீங்கள் இங்ோக 
ைவக்கப்பட்டிருக்கின்பறன. / -usr ஐ அதன்ப ோதைவையப் ெபொறுத்து சில பிரிவுகளொக்கப்பட்டுள்ளன. அதொவது, -program களுக்கொக / /usr bin 
என்பறும, sound -file கள் (அ) பணிக்குறிகள் ோபொன்பற பங்கிடப்பட்ட தரேவுகளுக்கொக / /usr share என்பறும, ோநரேடியொக இயக்கமுடியொத -library கள், 
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ஆனொல் மெற்ற -program கைள இயக்க அவசியமெொன -library கைள / /usr lib என்பறும பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. package manager (Ubuntu Software 
)Center ஆனது / -usr ல் உள்ள தரேவுகைள கவனத்துக்ெகொள்ளும. 

                
    ோமெலும மெற்ற சில ஆவண ோகொப்புகள் இருக்கின்பறன. அவற்றில் சில 
                    
    / / /usr local       -   நீங்கள் உங்கள் Ubuntu Software -Center ஐ பயன்பபடுத்தொமெல், தனயொக நிறுவிய ெமென்பெபொருள்கள் அைனத்தும 
இங்ோக ெசென்பறு உட்கொருகின்பறன. இது /usr ோபொன்பறு அோத வடிவைமெப்ைப ெபற்றிருக்கின்பறன. ெபொதுவொக / / -usr local ல் இருப்பைவகள் 
முக்கியமெொக கருதப்படொததொல் உங்களின்ப தனத்த -file கள் மெற்றும -script கைள இங்ோக ைவக்க முடியும. 
                

    
            இப்ோபொது நீங்கள் அனுபவம ெபற்ற linux பயனைரேப் ோபொன்பறு உங்கைளக் கருதியக்ெகொள்ளலொம. இந்த ோகொப்பு வடிவைமெப்பு முதலில் 
குழப்பமெொக இருந்தொலும, சிறிய பயன்பபொட்டிற்கு பிறகு இயல்பொனதொக மெொறிவிடும. 

            
    ெசெல்வமெணி செமபத், இைணய தள வல்லுநர், கொஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழுவின்ப உறுப்பினர். 

    மின்பனஞ்செல் :    . @ .  selva infobees gmail com
    வைல :  :// . .http infobees wordpress com
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-Panel ன்ப அைமெப்புகள்

“Add to ”Panel  Options :

      Ubuntu வில் நுைழந்த பிறகு முகப்புத்தியைரேயில் ோமெற்புறம மெற்றும கீழபுறம ெகொடுக்கப்படிருப்பைத panel என்பறைழக்கப்படுகிறது. இதைன 
-mouse ஆல் Right click ெசெய்தவுடன்ப       Add To Panel என்பபைத ோதர்வு ெசெய்வதொல், கீழகொணும விருப்பத்ோதர்வுகைளப் ெபறலொம. ோதர்வு 

ெசெய்த பிறகு விருப்பத்ோதர்வொனது -panel ல் கொட்டப்படும. 
       இதைன நீக்க வலது க்ளிக் ெசெய்து Remove from panel என்பபைத ோதர்வு ெசெய்யவும. 
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1 )Brightness Applet 
     இதைன click ெசெய்து Add என்பற ெபொத்தொைன க்ளிக் 
ெசெய்தவுடன்ப -panel லில் star ோபொன்பற option கிைடக்கும. 
இதைன -mouse னொல் கிளிக் ெசெய்து , ோமெலும - கீழும 
நகர்த்தியனொல், உங்கள் computer ன்ப  monitor பளிச்ெசென 
மெொறும.இதனொல் உங்களுக்கு ோதைவயொன monitor 
ெவளிச்செத்ைத ோதர்வு ெசெய்து ெகொள்ளலொம. 

2)Clock 
இதைன click ெசெய்து  Add என்பற ெபொத்தொைன க்ளிக் 

ெசெய்தவுடன்ப -panel லில், sat Dec 17, 8:29 என்பற 
மெொதியரியில் கிழைமெ , மெொதம , ோததிய மெற்றும ோநரேத்ைத 
உங்கள் -Panel லில்  ெபறலொம. 

3)CPU Frequency scaling Monitor 
இதன்ப மூலம உங்களுைடய processor இன்ப Frequnecy  ோவகத்ைத கொணலொம. உதொரேணம : 800MHz 
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4)Disk Monitor 
    இதன்ப மூலம உங்களுைடய 
partition கள்,Pendrive கள் 
மெற்றும External Harddisk 
கொட்டப்படும. இதன்ப மூலம 
சுரலபமெொக உங்களுைடய 

-partition கள், -Pendrive கள் 
மெற்றும External -Harddisk
கைள ோதர்வு ெசெய்து தியறக்க  முடியும. 

5)Eyes 
   இதைன ோதர்வு ெசெய்வதன்ப மூலம , இரேண்டு கண்கள் ோபொல -panel
லில் கொட்டப்படும. நீங்கள் mouse curser ைய ோமெலும - கீழும , 
வலதும-இடதும நகர்த்தும ெபொழுது கண்களும அதற்கு ஏற்றொற்ோபொல 
நகரும. 

6)Fish 
    இதன்ப மூலம உங்களுைடய -panel லில் அைசெயும மீன்ப  ோபொன்பற 
படத்ைத வரேவைழக்கலொம. 

7)Lock Screen 
    இதைன click ெசெய்வதன்ப  மூலம, உங்களுைடய monitor ஆனது 
lock ெசெய்யப்படும. இதனொல் உங்களுைடய அனுமெதிய இல்லொமெல் , 
உங்கள் கணிணியில் நுைழய முடியொது. 

8)Log out 
    ஒரு user -Account இல் இருந்து ெவளிோயறி, மெற்ெறொரு  user -Account க்கு  ெசெல்வதியற்கு. இந்த shortcut உபோயொகமெொகிறது. 

9)shut Down 
    உங்கள் கணிணிைய அைணக்கச்ெசெய்ய இது உபோயொகமெொகிறது.. 
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10)Search For Files 
    உங்கள் கணிணியில் உள்ள , உங்களுக்கு ோதைவயொன -file கைள கண்டுபிடிக்க, இந்த ோதடல் ோதர்வு  உபோயொகமெொகிறது. 

11)Trash 
    அழிக்கப்பட்ட (அ) நீக்கப்பட்ட -file கள் மெற்றும ோகொப்புகள் ,இந்த இடத்தியல் ோசெகரிக்கப்படும. இைவ சிறிய வொலி வடிவத்தியல் -Panel லில் 
கொட்டப்படும. 

12)Workspace Switcher 
    ெபொதுவொக நொன்பகு workspace கள் கீழ -panel ன்ப வலது ஓரேத்தியல் கொட்டப்படும. இதன்ப மூலம நொன்பகு விதமெொன desktop கைள 
உபோயொகிக்கலொம.

   நொகரேொஜன்ப, ஆண்டொள் அழகர் ெபொறியியல் கல்லூரியில் .    B E Computer Science இறுதிய ஆண்டு படிக்கிறொர்.

   மின்பனஞ்செல் :   @ .  knagarajanbtech gmail com
   வைல    :   :// . . /http knagarajanbtech blogspot com
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 - Scribus ஒரு  DTP ெமென்பெபொருள்  

    Scribus கற்றலின்ப இந்த ெதொடரின்ப இறுதியயில், ஒரு முழு அலங்கரிக்கப்பட்ட பதியப்பிைன உங்களொல் உருவொக்க முடியும. நிறங்களுடன்ப கூடிய 
புத்தகோமெொ (அ) கருப்பு ெவள்ைள நிற ெசெய்தியக்கடிதோமெொ, இதியல் உள்ள அடிப்பைடகள் அைனத்தும ஒன்போற. ஆதலொல் நொம முதலில் 
அடிப்பைடகைளக் கற்றுக்ெகொள்ோவொம. இதற்கொக நொம -scribus ng என்பற ெமென்பெபொருைள இங்ோக பயன்பபடுத்தியயுள்ோளொம. 
 
    இங்ோக நொம புதியய document (அ) ஏற்கனோவ உள்ள ஒன்பைற தியறக்கும ோபொது ோதொன்பறும உைரேயொடல்ெபட்டியில் உள்ள அைமெப்புகைள 
அப்படிோய விட்டுவிட்டு -Ok ஐ அழுத்தவும. 

    

    இது நமமுைடய பதியப்புகைள ெசெய்யக்கூடிய கொலியொன பக்கமெொகும. சிவப்பு நிற 
ெவளிப்புறக்ோகொடொனது பக்கத்தியன்ப விளிமபுப்பகுதிய ஆகும. நீலநிறக்ோகொடொனது 
நமமுைடய தரேவுகைள ைவப்பதற்கொன இடத்தியைனக் குறிக்கின்பறது. இந்த 
நீலநிறக்ோகொட்டிற்கு ெவளிோய எழதப்படும தரேவுகைள அச்சிடப்பட முடியொது. இது 4A  
கொகிதத்தியன்ப அளவிைன குறிக்கின்பறது. 
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இப்ோபொது நொம பயன்பபடுத்தத் ெதொடங்குோவொம. 

முதலில் ஒரு தைலப்பு உைரேையச் ோசெர்க்க, கருவிப்பட்ைட( )Toolbar யில் உள்ள Insert Text Frame பணிக்குறிைய ோதர்ந்ெதடுக்கவும. 
இப்ோபொது -mouse ன்ப ெபொத்தொைன அழுத்திய ோவண்டிய இடத்தியல் 
வைரேயவும.

இதியல் உைரேைய ோசெர்ப்பதற்கு/பதியப்பதற்கு, -mouse ன்ப இடது 
ெபொத்தொைன இரு க்ளிக் ெசெய்யவும. உைரேப்பதியப்ைப நிறுத்த 
உைரேப்ெபட்டியின்ப ெவளிப்புறத்தியல் க்ளிக் ெசெய்யவும. 

உைரேைய ோதைவயொன இடத்தியல் நகர்த்த, அதன்ப மீது அழுத்திய 
நகர்த்தலொம. இப்ோபொது உைரேப்ெபட்டியின்ப -property கைள Window 
-> Properties - ைன ோதர்வு ெசெய்யவும. பின்ப உைரேப்ெபட்டிைய 
ோதர்ந்ெதடுத்து அதன்ப -Properties கைள மெொற்றி அைமெக்கலொம. 
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Text -tab ஐ கிளிக் ெசெய்து, ெபட்டியிலுள்ள உைரேயின்ப எழுத்துருக்களின்ப அளவு, நிறம ோபொன்பற பல்ோவறு -Properties கைள அைமெக்கலொம. 
இதியல் உைரேைய ைமெயப்படுத்த, Align Text Center ெபொத்தொைன கிளிக் ெசெய்யவும. 

இன்பனும பொர்க்க ெகொஞ்செம செொதொரேணமெொக இருப்பதொல், நொம அங்கு ஒரு நிறத்ைத தீட்டி பொர்ப்ோபொம. Color & Effects -tab ஐ க்ளிக் ெசெய்து 
அருகில் உள்ள வண்ணப்பூச்சுர ெபொத்தொைன கிளிக் ெசெய்து, ோதைவயொன நிறத்ைத ோதர்ந்ெதடுக்கவும. இப்ோபொது நமெக்கு ஒரு தைலப்பு 
கிைடத்துவிட்டது.

நமெக்கு இப்ோபொது உண்ைமெயொன ெபொருளடக்கம ெகொண்ட உைரே ோவண்டும. 
    

'எனோவ மெற்ெறொரு உைரேப்ெபட்டிைய ோசெர்க்கவும,  ஆனொல் இந்த முைற பக்கத்தியல் பொதிய அகலம மெற்றும அதியக உயரேமெொக ைவக்கவும. உைரே 
ெபட்டிைய நிரேப்புவதியல் ோநரேம கழிப்பைதக் கொட்டிலும, நொம ோதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட உைரேப்ெபட்டியில்  நமெக்கொக Scribus உைரேைய பூர்த்திய ெசெய்யும. 
இதற்கு Insert  -> Sample -Text ஐ கிளிக் ெசெய்யவும.
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இங்ோக நொம நமெது நிரேப்பி உைரேக்கு ோதைவயொன பத்தியகள்  மெற்றும பல ெமெொழிைய ோதர்ந்ெதடுக்க 
முடியும. நொன்ப இங்கு நிைலயொன ஆங்கிலம மெற்றும பத்து பத்தியகள் ோதர்ந்ெதடுத்து உள்ோளன்ப 

கொத்தியருக்க! ஆனொல் அந்த பத்து பத்தியகள் உைரேப்ெபட்டியில் இல்ைல. ஏன்ப கட்டைள புறக்கணிக்கப்பட்டது? 
உைரேப்ெபட்டியின்ப அடிப்பகுதியக்கு ெவளிோய ஓடும. 

நீங்கள் வலது அடிப்பகுதியக்கு மிக அருகில் பொர்த்தொல், நீங்கள் அதியல் ஒரு ' '-X வுடன்ப கூடிய ஒரு 
சிறிய ெபட்டிைய பொர்ப்பீர்கள். 

இந்த குறியீடு ெபட்டியில் அைனத்து உைரேையயும  ோசெர்க்க ோபொதுமெொன இடம இல்ைல என்பறு 
ெசெொல்கிறது.   நொம அைத ெபரிதொக்கோவொ அல்லது மெற்ெறொரு  ெபட்டியில் ெதொடங்கோவொ ோவண்டுமெ. 
இல்ைலெயன்பறொல், அைத பொர்க்க முடியொது. 

பக்கத்தியன்ப வலது பொதியயில் மீண்டும ஒரு புதியய உைரேப்ெபட்டிைய 
இழுத்து, அைத உயரேமெொக ைவக்கவும. 

இங்குதொன்ப மெொயங்கள் நிகழகின்பறன . உைரேயின்ப ஓட்டம  ெதொடங்கியிருக்கிற இடது ெநடுவரிைசெப் ெபட்டியில் ஒருமுைற க்ளிக் ெசெய்த பிறகு, 
கருவிப்ெபட்டியில் உள்ள Link Text Frames ெபொத்தொைன ோதர்ந்ெதடுத்து, வலது ெநடுவரிைசெப் ெபட்டியில் க்ளிக் ெசெய்யவும. இப்ோபொது 
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தொனொகோவ உைரேகள் அதியல் ோதொன்பறும.

கவனக்கவும! மீண்டும Link Text Frames ெபொத்தொைன க்ளிக் ெசெய்ய மெறந்துவிடொதீர்கள். இல்ைலெயன்பறொல், நீங்கள் 
உைரேப்ெபட்டிகைள ெதொடர்ந்து இைணக்கப் ோபொகிறீர்கள் என்பறு Scribus நிைனத்துக்ெகொள்ளும. 

    உைரேப்ெபட்டிகளின்ப அளைவ மெொற்றுவதன்ப மூலமெொக, உைரேகள் தொனொக இடம மெொறுவைத கொணலொம. செரி, இப்ோபொது ெசெய்த ோவைலகைள 
ஓரிடத்தியல் ோசெமிப்ோபொம. ->File  Save As ெகொடுத்து -file ன்ப ெபயைரே ெகொடுக்கவும. பிறகு, 

(PDF Portable Document )-Format ஆக மெொற்ற File -> Export -> Save as PDF ெகொடுத்தொல், 
Preflight Verifier Window ோதொன்பறும.

-PDF ஆக மெொற்றுவதற்கு முன்பபு, ஆவணத்தியல் ஏதொவது பிைழ ஏற்படுவதற்கொன செொத்தியயங்கள் 
இருக்கிறதொ என்பறு Scribus ோசெொதியக்கும. 
    

இந்த ஆவணத்தியல், நொம 
ெகொடுத்த உைரேயொனது முதல் 
பக்கத்தியல் உள்ள இரு 
ெபட்டியினுள் அடங்கொததொல், 
Text overflow என்பற பிைழைய 
Scribus கூறுகிறது. இதன்ப 
மூலமெொக, புத்தகத்ைத 
அச்சிடப்படும ோபொது ஏற்படும 
பிைழகைள இங்ோகோய 

தவிர்க்கலொம. இங்ோக நொம Ignore Errors ெபொத்தொைன அழுத்திய ெதொடர்ோவொம. 
    

Save as PDF -window ஆனது, PDF file எப்படி கொட்சியளிக்க ோவண்டும, 
அதியல் 
என்பெனன்பன அடங்கியிருக்க ோவண்டும ோபொன்பற பல விருப்பத்ோதர்வுகைளக் 
ெகொண்டிருக்கும. இப்ோபொது -file ன்ப ெபயைரேக் ெகொடுத்து ோசெமிக்கவும.
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இனவரும ெதொடர்களில் இன்பனும பல விஷயங்கைள நொம கற்றுக்ெகொள்ோவொம. 
    இந்த கட்டுைரே உங்களுக்கு தகவல் நிைறந்ததொக இருந்தியருக்கும என்ப நமபுகிோறொம.

   ெசெல்வமெணி செமபத், இைணய தள வல்லுநர், கொஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழுவின்ப உறுப்பினர். 

    மின்பனஞ்செல் :    . @ .  selva infobees gmail com
    வைல :  :// . .http infobees wordpress com 

http://www.kaniyam.com
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 - Gedit உைரே பதியப்பொன்ப

 Gedit என்பபது ஒரு உைரே பதியப்பொன்ப (  ). text editor ெபொதுவொக உைரே பதியப்பொன்ப மூலம,உைரேைய மெட்டுோமெ  type ெசெய்ய 
முடியும.உதரேொணமெொக ஓர் எழுத்து ஒன்பைற   type ெசெய்யலொம. 

ஆனொல்  Gedit உைரே பதியப்பொன்ப மெற்ற பதியப்பொன்பகைள விட அதியக சிறப்பு அமசெங்கைள  ெபற்றுள்ளன. 
 
        Gedit னுள்  நுைழந்ததும   ->    ->    edit Preferences plugins என்பற  -option க்கு  ெசெல்லவும 

   :Change Case  இது ஒரு -textcase ஐ மெொற்ற உதவும  plugin ஆகும.  

( ) i உங்கள்   text editor ல்   plugins option ல்   change case என்பற   check box ஐ ோதர்ந்ெதடுக்கவும, பின்பனர்  -edit menu ல்  change case 
என்பற -option ஐ கொண்பீர்கள். இப்ெபொழுது உங்கள் உைரே பதியப்பொனல் ஏோதனும  ஒரு உைரேைய  type ெசெய்யவும. பின்பனர் அதைன  +  ctrl A என்பற 
கீயின்ப மூலம ோதர்வு ெசெய்யவும. இப்ெபொழுது    edit menu ெசென்பறு    change case என்பபைத  ோதர்வு ெசெய்யவும . இைவ நொன்பகு -option கைள 
கொண்பிக்கும. 

*    --> All Upper case இைவ நீங்கள் ோதர்வு ெசெய்த உைரேைய ெபரிய எழுத்தொக மெொற்றும. 
*    --> All Lower case இைவ  நீங்கள்  ோதர்வு ெசெய்த  உைரேைய சிறிய எழுத்தொக மெொற்றும. 
*        --> Invert case இைவ நீங்கள் ோதர்வு ெசெய்த உைரேைய சிறிய எழுத்தியல் இருந்து அைத ெபரிதொகவும, ெபரிய எழுத்தியல் இருந்தொல் அைத  

      சிறியதொகவும மெொற்றும. 
*            -->  Tile case உங்களுைடய உைரேயொனது அைனத்தும சிறிய எழுத்தியல் இருந்தொல், அதன்ப முதல் எழுத்ைத மெட்டும ெபரிய எழுத்தொக 

     மெொற்றும (அல்லது) உங்களுைடய உைரேயொனது அைனத்தும ெபரிய எழுத்தியல் இருந்தொல், அதன்ப முதல் எழுத்து மெட்டும  
     சிறிய எழுத்தொக மெொற்றும. 

  :Document Statistics
இந்த   , document statistics tool உங்களுைடய   text file ஆனது  save ெசெய்யப்பட்டதொ (அல்லது) இல்ைலயொ, எந்த ெபயரில்  text file 

 save ெசெய்யப்பட்டது, எத்தைன வரிகள்( ) Lines உள்ளன, எத்தைன வொர்த்ைதகள்( ) words உள்ளன எத்தைன எழுத்துக்கள்( ) characters உள்ளன, 
எத்தைன   bytes எடுத்துக்ெகொண்டன என்பபைத அறிந்து ெகொள்ளலொம. ஒரு   -Text file ல்    I LOVE LINUX என்பற  text உள்ளது என 
ைவத்துக்ெகொள்ோவொம. இந்த   -document statistics ஆனது 
வரிகள்( )--1, Lines வொர்த்ைதகள்( )--3, words எழுத்துக்கள்(   )--12, characters with spaces எழுத்துக்கள்(   )--10,  --characters no spaces bytes
12. 
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  : External Tools
இந்த  -check box ஐ ோதர்வு ெசெய்து, "  " Configure Plugin என்பற -option ஐ ோதர்வு  ெசெய்யவும, இதன்ப மூலம உங்களுக்கு விருப்பமெொன shell 
 script எழுதிய அதைன  உபோயொகிக்கலொம. 

   :File Browser Pane
    " "  plugin option க்கு ெசென்பறு "   " File Browser Pane என்பற  -check box ஐ ோதர்வு ெசெய்து  "  " Configure Plugin என்பபைத ோதர்வு ெசெய்யவும, 
இதனொல் -geditor ன்ப இடதுபுறம  open ெசெய்யப்பட்ட  -text file கள் கொட்டப்படும. இதனொல் சுரலபமெொக உங்கள் -file கைள ோதர்வு  ெசெய்யலொம . 

 /  : Insert Date Time
இந்த -option ஐ ோதர்வு ெசெய்வதன்ப மூலம உங்களுைடய  -text editor ல்  ோததிய/ோநரேம ( / )  date time print ஆகிவிடும. பல்ோவறு " / "date time  

மெொதியரிகைள உபோயொகிக்க "    " Use the Selected Format என்பற -option ஐ ோதர்வு ெசெய்வதன்ப மூலம  ெபறலொம. இதைன ோதர்வு ெசெய்ய  ->Edit  
 /  Insert Date Time என்பற -option க்கு  ெசெல்லவும. 

  : Spell Checker
இதைன ோதர்வு ெசெய்வதன்ப மூலம, நீங்கள்  type ெசெய்த ெசெொற்களில் ஏோதனும தவறு உள்ளதொ என கண்டுபிடிக்க உதவுகிறது. ஏோதனும தவறு 

இருந்தொல், அதைன அடிக்ோகொடிட்டு கொட்டும.இதைன  ->   (Tools Check Spelling அல்லது) + 7 shift F என்பற -key யின்ப மூலம ெபறலொம. 

 நொகரேொஜன்ப, ஆண்டொள் அழகர் ெபொறியியல் கல்லூரியில் .    B E Computer Science இறுதிய ஆண்டு படிக்கிறொர்.

   மின்பனஞ்செல் :   @ .  knagarajanbtech gmail com
   வைல    :   :// . . /http knagarajanbtech blogspot com
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தமிழும விக்கியும

விக்கிப்பீடியொைவப் பற்றி நொன்ப உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த ோவண்டியதியல்ைல. இைணயத்தியல் 
நுைழந்துள்ள மிக மிகப் ெபருமபொலொோனொர் விக்கிப்பீடியொைவ ஒரு முைறோயனும பயன்பபடுத்தியயிருப்பர். 
கல்லூரியிலும பள்ளியிலும தரேப்படும வீட்டுப்பொடங்கைள முடிக்கவும நண்பர்களிைடோய ஏற்படும 
விவொதங்கைள ெவல்லவும, எங்ோகொ ோகள்விப்பட்ட விசெயத்ைதப் பற்றி ோமெலும அறியவும நமமில் பலரும 
கண்டிப்பொக விக்கிப்பீடியொைவப் பயன்பபடுத்தியயிருப்ோபொம. ஏோதொ ஒன்பைறத் ோதடிப் ோபொய் ோநரேம ோபொவது 
ெதரியொமெல் மெணிக்கணக்கில் விக்கியில் ஆழந்தியருப்ோபொம.

ஆம ஆங்கில விக்கிப்பீடியொ பற்றி நொன்ப உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த ோவண்டியதியல்ைல. ஆனொல் 
தமிழிலும விக்கிப்பீடியொ இருப்பைத நமமில் பலர் அறிந்தியருப்பதியல்ைல. தமிழிலும விக்கி உள்ளது, 
விக்கியர்கள் உள்ளனர், தியனமும பல பத்து கட்டுைரேகள் உருவொகி வளருகின்பறன. சுரமெொர் 35 லட்செம 
கட்டுைரேகளும 40000 பயனர்களும ெகொண்ட ஆங்கில விக்கி ஒரு மெதங்ெகொண்ட யொைனெயன்பறொல் 
43000 கட்டுைரேகளும 100 பயனர்களும ெகொண்ட தமிழ விக்கி குரேங்குப் ெபடல் ோபொடும ஒரு சிறுவன்ப. 
2001 இல் ஆங்கில விக்கிப்பீடியொ ெதொடங்கப்பட்டது. இரு ஆண்டுகள் கழித்து தமிழில் விக்கிப்பீடியொ 
ெதொடங்கும முயற்சிகள் ஆரேமபமெொகின. ெசெப்டமபர் 2003 முதல் பதியெனட்டு மெொதங்களில்  மீடியொவிக்கி 
ெமென்பெபொருளின்ப இைடமுகம முழுைமெயொகத் தமிழொக்கம ெசெய்யப்பட்டது. ஒரு சில பயனர்கோள தமிழ 
விக்கியிலிருந்த அக்கொலத்தியல் தமிழ விக்கியின்ப மூத்த முன்போனொடியொகக் கருதப்படும மெயூரேநொதன்ப ரேத்னோவலுப்பிள்ைளயின்ப முயற்சியில் தமிழ 
விக்கி தவழத் ெதொடங்கியது.  2005 முதல் கட்டுைரேகளும பயனர் எண்ணிைகயும செற்று அதியக அளவில் கூடத் ெதொடங்கின.  தியட்டங்கள் 
வகுக்கப்பட்டு, விதியமுைறகள் உருவொக்கப்பட்டன. பிற விக்கித் தியட்டங்களொன விக்செனரி (விக்கி +டிக்செனரி),  விக்கி ெசெய்தியகள், விக்கிமூலம 
ோபொன்பறைவயும ெசெயல்படத் ெதொடங்கின. 2005-2010 ஐ தமிழ விக்கித் தியட்டங்களின்ப முதற்கட்ட வளர்ச்சிக்கொலம எனலொம. ஒரு ஆோரேொக்கியமெொன 
தன்பனொர்வலத் தியட்டத்துக்குத் ோதைவயொன விதியமுைற மெற்றும ெசெயல்பொட்டுச் செட்டகங்கள் உருவொகியது இக்கொலகட்டத்தியல் தொன்ப.

ஜூன்ப 2010 இல் ோகொைவயில் நைடெபற்ற தமிழச்  ெசெமெமெொழி மெொநொடு தமிழ விக்கியின்ப வரேலொற்றில் ஒரு தியருப்புமுைனயொக அைமெந்தது. அதன்ப 
பகுதியயொக தமிழநொடு அரேசின்ப உதவியுடன்ப ஒரு கட்டுைரேப் ோபொட்டி ஒன்பைற நடத்தியயது தமிழ விக்கிப்பீடியொ. அதன்ப மூலம தமிழ விக்கி பரேவலொக 
அறியப்படலொயிற்று. இதனுடன்ப தமிழ இைணயக் கல்விக்கழகத்தியனர் தங்களது கைலச் ெசெொல் பட்டியைல தமிழ விக்செனரிக்குக் ெகொைடயொக 
வழங்கினர். ஜூன்ப 2010 முதல் நடப்பு வைரேயொன கொலத்ைத தமிழ விக்கியின்ப இரேண்டொவது வளர்ச்சிக் கொலகட்டம எனலொம. கட்டுைரே 
எண்ணிக்ைகயும, பயனர் எண்ணிக்ைகயும முன்பைபவிட முமமெடங்கு அதியகரித்துள்ளது. தன்பனொர்வலத்தியட்டங்களின்ப மிகப்ெபரும சிக்கலொன 
தன்பனொர்வலத் ெதொய்ைவ செமெொளித்து, புதியய வருைககள் எண்ணிக்ைக  பங்களித்து ஓய்ந்த பைழய பயனர்களின்ப எண்ணிக்ைகைய விட அதியகரித்து 
விட்டது.
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தமிழ விக்கியின்ப மிகப்ெபரிய பலம அதன்ப பயனர்களின்ப பலதரேப்பட்ட பின்பபுலோமெ. ெமெொத்த தமிழ மெக்கட்ெதொைகயில் 20% கூட இல்லொத 
ஈழத்தமிழர்களும புலமெபயர்ந்த தமிழர்களும  தமிழ விக்கிப் பயனர்களில் கிட்டத்தட்ட பொதிய உள்ளனர். தமிழநொடு, இலங்ைக, மெோலசியொ, 
வைளகுடொ நொடுகள், கனடொ, ஐோரேொப்பொ, ஆஸ்தியோரேலியொ என உலகின்ப பல மூைலகளில் இருந்தும தமிழப் பயனர்கள் பங்கொற்றுவதொல், தமிழ 
விக்கியின்ப உள்ளடக்கங்கள் பல்ோவறு விசெயங்களில் பரேந்துள்ளன.  ெபொதுவொக கட்டற்ற தன்பனொர்வலத் தியட்டங்களில் ெதொழில்நுட்பத் துைற 
இைளஞர்களும, கல்லூரி மெொணவர்களும அதியக அளவில் கொணப்படுவொர்கள். ஆனொல் விக்கியில் இவர்கைளத் தவிரே ோபரேொசிரியர்கள், பள்ளி 
ஆசிரியர்கள், ஆரேொய்ச்சியொளர்கள், ஓய்வு ெபற்றவர்கள், இதழொளர்கள், கணக்கியல், உயிரியல், மெருத்துவம படித்தவர்கள் என பலதரேப்பட்ட 
பயனர்கள் உள்ளனர்.  84 வயது முதியயவர்கள் முதல் பதியன்பமெ வயது மெொணவர்கள் வைரே பலதரேப்பட்டவர்களொலும விக்கிக்கட்டுைரேகள் 
எழுதப்படுகின்பறன. தமிெழன்பறொல் இலக்கியம, இலக்கணம, தியைரேப்படம, அரேசியல், செைமெயல்குறிப்புகள், ோசெொதியடம என்பற சுரருங்கிய வட்டத்தியல் 
தொன்ப இருக்கும என்பற மெொயப்பிமபம தமிழ விக்கியொல் உைடக்கப்படுகிறது. அறிவியல், ெதொழில்நுட்பம, உலக வரேலொறு, விைளயொட்டு, மெருத்துவம, 
இைறயியல், ெமெய்யியல், கட்டிடக்கைல என அைனத்து துைறகளிலும கட்டுைரேகள் எழுதப்படுகின்பறன.  தமிழில் ோவெறங்கும கொணக்கிைடக்கொத 
அறிவு வளங்கள் விக்கியில் கிைடக்கின்பறன என்பறு உறுதியயொகச் ெசெொல்கிோறன்ப.

கணினயில் தமிழ வரேொது என்பறு பூச்சி கொட்டி, கணினயில், இைணயத்தியல் தமிெழதற்கு என்பறு ஒரு கொலத்தியல் பரேப்புைரே ெசெய்யப்பட்டது. அதைன 
முறியடித்து இன்பறு செமூக வைல முதல் கட்டற்ற ெமென்பெபொருள் வைரே தமிழ வந்து விட்டது. இதற்கு கொரேணம தமிழ இலக்கிய/தியைரேப்பட 
வட்டத்துக்குள் சுரருங்கக் கூடொெதன்பறு முைனப்பொக இருந்த உங்கைளப் ோபொன்பற ெதொழில்நுட்ப ஆர்வலர்கோள. இன்பறு இைணயத்தியல் எங்கும தமிழ 
என்பபது ஓரேளவு நிைறோவறி விட்டது. தமிைழ அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துச் ெசெல்வதற்கு இைணயத்தியல் தமிழில் ஏரேொளமெொன உள்ளடக்கம 
ோதைவப்படுகிறது.  ஒரு புது விசெயத்ைத ஆங்கிலத்தியல் ோதடி தொன்ப படிக்க ோவண்டும என்பற நிைலைய உைடக்க ோவண்டும. அறிைவ வளர்க்க 
ஆங்கிலத்ைத நொடத் ோதைவயில்ைல தமிோழ ோபொதும என்பற நிைலைய உருவொக்க நமமிடம உள்ள முதன்பைமெயொன ஆயுதம விக்கிப்பீடியொ. கட்டுைரே 
எழுதுவது மெட்டும தொன்ப விக்கிப்பங்களிப்பல்ல, புைகப்படம எடுத்தலும, நிரேலொக்கமும கூட விக்கிப்பங்களிப்புகோள. விக்கி இயங்கும மீடியொவிக்கி 
ெமென்பெபொருளில் தமிழுக்கும பிற இந்தியய ெமெொழிகளுக்கும ோதைவயொன கருவிகளும நீட்சிகளும நிைறயத் ோதைவப்படுகின்பறன. உங்கைளப் 
ோபொன்பற கட்டற்ற ெமென்பெபொருள் ஆர்வலர்களின்ப வருைக தமிழுக்கும விக்கிக்கும ெபரும பலம ோசெர்க்கும. வொருங்கள் தமிழ விக்கிக்குப் 
பங்களியுங்கள், புதியயெதொரு தமிழுலகத்ைத உருவொக்கும முயற்சியில் இைணயுங்கள். 

தமிழ விக்கிப்பீடியொ ெதொடுப்பு - :// . .http ta wikipedia org

--
ோகொைவையச் ோசெர்ந்த ோசெொடொபொட்டில் (பொல ெஜயரேொமென்ப ) தமிழ விக்கிப்பீடியொ நிருவொகிகளில் ஒருவர். இரேண்டு ஆண்டுகளொக ஆங்கில மெற்றும 
தமிழ விக்கித் தியட்டங்களில் பங்களித்து வருகிறொர். தமிழ விக்கிப்பீடியொவில் அவரேது பயனர் பக்கம - :// . / /1http tawp in r nkh
மின்பனஞ்செல் : @ .sodabottle gmail com
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தமிழ விக்கிப்பீடியொ  ஊடகப் ோபொட்டி

தமிழ விக்கிப்பீடியொ ஒரு ஊடகப் ோபொட்டி ஒன்பைற நடத்துகிறது. இதியல் கலந்து ெகொண்டு தமிழ மெற்றும தமிழர் பற்றியொன உங்கள் புைகப்படங்கள், 
ஒலி மெற்றும ஒளிக் ோகொப்புகள், வைரேபடங்கள், நிலப்படங்கள் ஆகியவற்ைறப் பதியோவற்றுங்கள்; பரிசுரகைள ெவல்லுங்கள்

தமிழ – தமிழர் பற்றிய உயர்தரே ஊடகக் ோகொப்புகளின்ப எண்ணிக்ைகையக் கூட்டுவதற்கொகவும, புைகப்படக் கைலஞர்கள், ஓவியர்கள், அைசெப்பட 
ஆர்வலர்கள், நிலப்பட ஆர்வலர்கள் ோபொன்பறவர்கைளயும விக்கிக்கு பங்களிப்பு ெசெய்யத் தூண்டுவதற்குமெொக இந்தப் ோபொட்டி நடத்தப்படுகின்பறது.

விக்கிப்பீடியொவில் கட்டுைரே எழுதுவது அைனவரேொலும முடிவதியல்ைல. கிைடக்கும ோநரேம அரிதொக இருப்பதும, கட்டுைரே எழுதுவதியல் 
ஆர்வமின்பைமெயும கொரேணங்களொக இருக்கலொம. ஆனொல் படம எடுப்பது சிலருக்கு எழுதுவதியலும பொர்க்க எளிய விசெயமெொக இருக்கலொம. ோமெலும 
நீங்கள் ஏற்கனோவ எடுத்த தரேமெொன படங்கள், ஒலிக் ோகொப்புகள், ஒளிக் ோகொப்புகள் உங்களிடம இருக்கலொம. தற்ோபொது தரேோவற்ற முைறயும மிகவும 
எளிதொகி இருக்கின்பறது. எனோவ நீங்களும இலகுவொக இந்தப் ோபொட்டியில் பங்ோகற்க முடியும. அதன்பமூலம தமிழ விக்கித் தியட்டங்களில் உங்கள் 
பங்களிப்பும இடமெபறும.

விக்கிப்பீடியொவின்ப செோகொதரேத் தியட்டமெொன விக்கிமீடியொ கொமென்பசில் ோகொப்புகைளப் பதியோவற்றுவதன்ப மூலம, தமிழ விக்கிப்பீடியொ மெட்டுமென்பறி பிற 
ெமெொழி விக்கிப்பீடியொக்களிலும, விக்செனரி, விக்கிநூல்கள், விக்கிெசெய்தியகள் ோபொன்பற பிற விக்கித் தியட்டங்களிலும இக்ோகொப்புகைளப் 
பயன்பபடுத்தலொம.

ெமெொத்தப் பரிசுரத் ெதொைக 850 அெமெரிக்க டொலர்கள்

- -  I II III பரிசுரகள் – 200-100-50
ஆறுதல் பரிசுரகள் – 2  25 $X
ெதொடர் பங்களிப்பு பரிசுரகள் – 3  100 $x
சிறப்புப் பரிசுர – 150

http://www.kaniyam.com

http://ta.wikipedia.org/
http://ta.wikipedia.org/


கணியம பக்கம | 36 

ோததிய: நவமபர் 15, 2011 - ெபப்ரேவரி 29, 2012 

செமூகவைல: ஃபோபஸ்புக் – டுவிட்டரில்   #twmc   – வைலப்பதியவு 

மின்பனஞ்செல்: . @ .  tamil wikipedia gmail com

ஏற்றப்பட்ட படங்கள்: தமிழ விக்கி ஊடகப் ோபொட்டிப் பகுப்பு

பரிசுரகள் : 

 முதல்-இரேண்டொம-மூன்பறொம பரிசுரகள்: 200-100-50 $ 
 2 ஆறுதல் பரிசுரகள்: தலொ 25 $ 
 3 ெதொடர் பங்கொளிப்பொளர் பரிசுரகள்: தலொ 100 $ 
 சிறப்புப் பரிசுர: 150 $ 



தைலப்புகள்: 
தமிழ-தமிழர் குறித்த புைகப்படங்கள், அைசெப்படங்கள், நிலப்படங்கள், வைரேபடங்கள், 
ஒலிக்ோகொப்புகள், நிகழபட/கொெணொளிகள், 

தரேோவற்றம : 
விக்கிமீடியொ கொமென்பஸ் தளத்தியல் (கொமென்பஸ் தளத்தியல் நீங்கள் புகுபதியைக ( ) login ெசெய்து இருக்க ோவண்டும.). ஏற்கனோவ ஏற்றப்பட்டவற்ைறப் 
பொர்க்க:  தமிழ விக்கி ஊடகப் ோபொட்டிப் பகுப்பு.

ோபொட்டி வைலவொசெல்:
:// . . / /http ta wikipedia org wiki contest
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http://ta.wikipedia.org/wiki/contest
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:TamilWiki_Media_Contest
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=twmc&uselang=ta
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D:%E0%AE%8A%E0%AE%9F%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF/%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1_%E0%AE%89%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%BF
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விக்கிபீடியொவிற்கு உதவுங்கள் - நிறுவனர் ஜிமமி ோவல்ஸ்

கூகுள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன்ப வழங்கிகைள ைவத்தியருக்கலொம. யொகூ ஏறக்குைறய 13,000 
பணியொளர்கைள ைவத்தியருக்கின்பறது. எங்களிடம 679 வழங்கிகளும 95 பணியொளர்களும 
உள்ளனர். 

உலகளொவிய இைணயதளங்களில், விக்கிபீடியொ 5 ஆம இடத்தியல் உள்ள ஒரு தளமெொகும. இது 
மெொதம ோதொறும சுரமெொர் 45 ோகொடி மெக்களுக்கு, பல பில்லியன்ப இைணய பக்கங்கைள பொர்ைவயிட 
ோசெைவ அளித்து வருகிறது. 

வியொபொரேம நல்லது தொன்ப; அதியல் விளமபரேம என்பபதும ஒரு குற்றமெல்ல. ஆனொல், அவற்றுக்கு 
விக்கிப்பீடியொவில் இடம இல்ைல. 

விக்கிப்பீடியொ அதியக சிறப்பு வொய்ந்த ஒன்பறொகும. இது அைனவருக்கும உரித்தொன நூலகம, 
அழகிய பூங்கொ ோபொன்பறு தியகழவது. அறிவுத்தியருக்ோகொவில் ோபொன்பறது. நொம சிந்தியக்கவும, கற்கவும, நமெது அறிைவ பிறருடன்ப பகிர்ந்து ெகொள்ளவும 
ெசெல்லக்கூடிய ஒரு இடம இது. 

நொன்ப விக்கிப்பீடியொைவ நிறுவிய ோபொது இதைன லொப ோநொக்கு நிறுவனமெொக மெொற்றி விளமபரேப் பதொைககைள தளத்தியல் ோபொட்டு இருக்கலொம. 
ஆனொல் நொன்ப வித்தியயொசெமெொன ஒன்பைறச் ெசெய்ய விருமபிோனன்ப. நொங்கள் பல வருடங்களொக இைத ோநரேடியொகவும ெநருக்கமெொகவும ோபணி 
வருகிோறொம. நொங்கள் எங்கள் குறிக்ோகொள்கைள நிைறோவற்றுகிோறொம. விரேயமெொக்குதல் பிறரேது ெதொழில் - எங்கள் வழக்கமெல்ல. 

இைதப் படிப்பவர்கள் அைனவரும இந்தியய ரூபொய் 250 ெகொைடயளித்தொோல, நொங்கள் வருடத்துக்கு ஒரு நொள் மெட்டும நன்பெகொைட ோவண்டினொல் 
ோபொதுமெொனதொக இருக்கும. ஆனொல், அைனவருக்கும அது செொத்தியயம அல்ல. ஒவ்வெவொரு வருடமும எங்கள் ோதைவகைளப் பூர்த்திய ெசெய்யும 
அளவுக்ோக நன்பெகொைடகள் கிைடக்கின்பறன. 

வரும ஓர் ஆண்டு விக்கிப்பீடியொைவ பொதுகொக்கவும, ெதொடர்ந்து தொங்கவும இந்தியய ரூபொய் 250/-, 500/-, 1000/- அல்லது உங்களொல் இயன்பற 
அளவு எதுவொயினும ெகொைடயளித்து உதவிட பரிசீலியுங்கள். 

நன்பறி, 

ஜிமமி ோவல்ஸ் 
விக்கிப்பீடியொ நிறுவனர்

http://www.kaniyam.com
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உங்கள் நன்பெகொைடகள் எங்கு ெசெல்கின்பறன

ெதொழில்நுட்பம: வழங்கிகள், பட்ைடயகலம, பரேொமெரிப்பு, ோமெமபொடு. விக்கிப்பீடியொ உலகின்ப #5 ஆவது ெபரிய இைணயதளம ஆகும. இதைன 
நடத்த ஆகும ெசெலவு உலகின்ப பிற முதன்பைமெ இைணயதளங்கைள நடத்த ஆகும ெசெலோவொடு ஒப்பிடுைகயில் மிக மிகக் குைறவு. 

ஊழியர்கள்: பிற முதல் 10 இைணயதளங்கள் ஆயிரேக்கணக்கொன ஊழியர்கைளக் ெகொண்டுள்ளன. எங்களிடம 100 க்கும குைறவொனவர்கோள 
உள்ளனர். இதனொல் நீங்கள் அளிக்கும நன்பெகொைட எங்கள் ெசெயல்தியறன்ப மிக்க இலொப ோநொக்கற்ற அைமெப்பில் ெசெய்யும ெபரும முதலீடொக 
அைமெகிறது. 

:// . . / / : ? =https donate wikimedia org wiki Special FundraiserLandingPage uselang ta

விக்கிபீடியொவிற்கு உதவுங்கள் - பங்களிப்பொளர் முைனவர். ெசெங்ைகப் 
ெபொதுவன்ப

நொன்ப 1936 ஆம ஆண்டு இந்தியயொவின்ப ஒரு சிற்றூரில் ஏைழ விவசெொயியொகப் பிறந்ோதன்ப. இன்பறு நொன்ப விக்கிப்பீடியொவில் பங்களிப்போதொடு அதைனச் 
செொர்ந்தும இருக்கிோறன்ப. 

நம அைனவரின்ப வருங்கொல தைலமுைறயினருக்கொக விக்கிப்பீடியொ இருக்க ோவண்டும என விருமபுகிோறன்ப. இது 
விக்கிப்பீடியொைவ இைணயத்தியல் இலவசெமெொனதொகவும விளமபரேமெற்றதொகவும ைவத்தியருக்கவும அதன்ப 
வழங்கிகளுக்கொகவும ோவைல பொர்க்கும சிறிய எண்ணிக்ைகயிலொன ஊழியர்களுக்கொகவும ோமெலதியகக் கட்டைமெப்பு 
வசெதியக்களுக்கொகவும ோவண்டப்படும வருடொந்தியரே நன்பெகொைடோவண்டல். இந்தியய ரூபொய் 100, 200, 500 அல்லது 
உங்களொல் முடிந்த அளவு ெதொைகைய நன்பெகொைடயொக அளியுங்கள். 

நீங்கள் என்ப வயைத அைடயுமோபொது உங்களது அனுபவத்ைதயும அறிைவயும உலகத்ோதொடுப் பகிர்ந்துெகொள்ள 
விருமபுவீர்கள். எனக்கு ஐந்து மெகள்களுக்கும ஒரு மெகனுக்கும உள்ளனர். என்ப வொழநொளில் நொன்ப ஓர் ஆசிரியரேொக 
இருந்தியருக்கிோறன்ப; முைனவர் பட்டம ெபற்று ஒரு அரேசுர இதழில் 14 ஆண்டுகள் பதியப்பொசிரியரேொக ோவைல 
பொர்த்துள்ோளன்ப. இருந்தோபொதும நொன்ப என்பைன ஒரு ஒோரேர் உழவனொகோவ கருதுகிோறன்ப. 

நொன்ப எனது முைனவர் பட்ட ஆய்ைவ இந்தியயொவின்ப தமிழநொட்டு மெொநிலத்தியல் ோதொன்பறிய விைளயொட்டுகள் என்பற தைலப்பில் எழுதியோனன்ப. நீங்கள் 
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எனது எந்த கட்டுைரேையயும பொர்த்தியரேொமெல் இருக்கக்கூடும. ஆனொல் ஆயிரேக்கொணவர்கள் அவற்ைறப் படிக்கிறொர்கள் என்பபது மெனநிைறைவ 
அளிக்கிறது. நீங்கள் எந்த தைலப்பு குறித்து படிக்க விருமபினொலும அதுகுறித்த கட்டுைரே விக்கிப்பீடியொவில் இருக்கும எனப் ெபருைமெயொகக் கூறிக் 
ெகொள்கிோறன்ப. 

நொன்ப எனது முதல் கணினைய 2005 இல் வொங்கியோபொது எனது ைகத்தள்ளொட்டத்தொல் சுரட்டிைய நகர்த்துவோத எனக்குக் கடினமெொன ஒன்பறொக 
இருந்தது. 2009 வொக்கில் விக்கிப்பீடியொைவக் கண்டறிந்ோதன்ப. ஒரு நொள் நொன்ப செங்க கொலப் புலவர்கள் குறித்த கட்டுைரே ஒன்பைறத் ெதொகுக்கத் 
ெதொடங்கிோனன்ப. புலவர்கள் 30 ோபரின்ப ெபயர்கைளச் ோசெர்த்துவிட்டு நொன்ப தூங்கச் ெசென்பறுவிட்ோடன்ப. அடுத்தநொள் கொைலயில், அப்பக்கத்தியல் 473 
ெபயர்கள் ோசெர்க்கப்பட்டிருப்பது கண்ோடன்ப. இநதக் கூட்டுமுயற்சிோய விக்கிப்பீடியொைவ இயங்க ைவக்கிறது! 

அருள்கூர்ந்து எங்களது இந்த முயற்சியில் ெதொகுத்தல் மூலோமெொ நன்பெகொைட அளித்து விக்கிப்பீடியொைவ இலவசெமெொக ைவப்பதன்ப மூலோமெொ 
எங்கோளொடு இைணவைதப் பற்றி எண்ணிப் பொர்க்கவும. 

நன்பறி, 

முைனவர். ெசெங்ைகப் ெபொதுவன்ப 

விக்கிப்பீடியொ பங்களிப்பொளர்
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கொர் ஓட்டலொம வொங்க Torcs

        ஒரு பரேபரேப்பொன பந்ைதய விைளயொட்ைட ோதடுகிறீர்களொ? இோதொ TORCS (The Open Racing Car ).Simulator  இது 1997 ஆம ஆண்டின்ப 
2 டி பந்ைதய விைளயொட்டொன soapbox derby simulator என்பபதியலிருந்து ஒரு செக்திய வொய்ந்த 3D பந்ைதய விைளயொட்டொக உருெவடுத்துள்ளது. 
இதியல் பல championship ோபொட்டிகள், நூற்றுக்கணக்கொன ஓடுகளங்கள் ( ),Tracks  மெற்றும ஆயிரேக்கணக்கில் தரேவிறக்ககூடிய பிற ,Tracks  மெற்றும 
கொர்கள் ோபொன்பற பல  வசெதியகள் உள்ளது. ோமெலும ஆன்பைலனல் பிறோரேொடு விைளயொடக்கூடிய இரு championship ோபொட்டிகளும உள்ளன. அதியல் 
ஒன்பறு TORCS Driving ,Championship  மெற்ெறொன்பறு The TORCS Racing .Board  
 
இதைன -Ubuntu வில் நிறுவுவதற்கு உங்களுக்கு விருப்பமெொன ோபக்ோகஜ ோமெோனஜரில் (Ubunut Software ,Center  ,apt  ,aptitude  ,synaptic  
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,adept  )etc  ' 'torcs  என்பபைத ோதடி நிறுவவும அல்லது கீோழ உள்ளைத நகல் ெசெய்து -Terminal ல் ோபொடவும. 

$ sudo -apt get install torcs 

இதைன பற்றி ோமெலும அறிய :// . . /http torcs sourceforge net  இைணயதளத்தியற்குச் ெசெல்லவும.    

 

மெணிமெொறன்ப. கொஞ்சிபுரேத்ைத ோசெர்ந்த ஒரு கல்லூரி மெொணவர்.
மின்பனஞ்செல் :  990@ .  manimaran gmail com
வைல :   :// - . .http mani g blogspot com
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4  - MP TOOLS மெல்டி மீடியொ மெொற்றி 
    
இது  AAC audio மெற்றும /AVI MPG -video ைவ ,PSP  iPod மெற்றும -Symbian இைவகளில் பயன்பபடுத்தப்படும -format க்கு மெொற்றும தியறைமெ 
ெகொண்டுள்ளது. 

இதைன நிறுவ உங்கள் Ubuntu -Menu வில் Applications -> Ubuntu Software -Centre ஐ ோதர்வு ெசெய்யவும. 
 
இதியல் Edit -> Software Sources -> Other -softwares க்கு ெசெல்லவும. 

கீழக்கண்ட இரேண்டு -Repository கைள ோசெர்க்கவும. 

"deb :// . . / /http ppa launchpad net teknoraver ubuntu hardy "main  
" -deb src :// . . / /http ppa launchpad net teknoraver ubuntu hardy "main  

இப்ெபொழுது கீழக்கண்ட கட்டைள( )command ையப் பயன்பபடுத்திய -apt get -list ஐ reload ெசெய்யவும. 
        $ sudo -apt get update 
இப்ெபொழுது நீங்கள் 4 -MP TOOL ஐ நிறுவ தயொரேொகிவிட்டீர்கள். 

பின்பவரும -command ஐ பயன்பபடுத்திய 4 -MP TOOL ஐ install ெசெய்யவும. 
    $ sudo -apt get install 4mp tools 
    
நமெக்கு ோதைவயொன கட்டைளகளின்ப பட்டியலில் கீோழ ெகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

3mk gp   :   இந்த கட்டைள செொதொரேண 3gp -file ஆக மெொற்ற பயன்பபடுகிறது. 

60mks    :   இந்த கட்டைள High Quality 3gp -file ஆக மெொற்ற பயன்பபடுகிறது. ஆனொல் இது சில -phone களில் play ஆகொது. 

mkamr   :   இந்த கட்டைள செொதொரேண AMR -file ஆக மெொற்ற பயன்பபடுகிறது. 

4mkmp    :   இந்த கட்டைள செொதொரேண .264H  4MP  -file ஆக மெொற்ற பயன்பபடுகிறது. 
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mkipod  :   இந்த கட்டைள Apple -iPod க்கு ோதைவயொனப்படி ஒரு படத்ைத( )Movie  மெொற்றி அைமெக்க உதவுகிறது. 

mkpsp   :   இந்த கட்டைள Sony -PSP க்கு ோதைவயொனப்படி ஒரு படத்ைத( )Movie  மெொற்றி அைமெக்க உதவுகிறது. 

23dvd gp :   இந்த கட்டைள -DVD ஐ செொதொரேண 3gp -file க்கு மெொற்றுகிறது. 

2 60dvd s  :   இந்த கட்டைள -DVD ஐ High Quality 3gp -file க்கு மெொற்றுகிறது. 

2dvd psp :   இந்த கட்டைள -DVD ஐ Sony -PSP க்கு ோதைவயொனப்படி படத்ைத( )Movie  மெொற்றி அைமெக்க உதவுகிறது. 

2dvd ipod    :   இந்த கட்டைள -DVD ஐ -iPod க்கு ோதைவயொனப்படி படத்ைத( )Movie  மெொற்றி அைமெக்க உதவுகிறது. 

எந்த ஒரு -video ைவயும உங்களுக்கு ோதைவயொன -format ல் மெொற்றுவதற்க்கு file -path ைன ோமெோல பட்டியலிடப்பட்ட கட்டைளகளுடன்ப ோசெர்த்து 
பயன்பபடுத்தியக்ெகொள்ளவும. 
உதொரேணத்தியற்கு பின்பவரும -command ஐ கவனக்கவும. 

" 3mk gp / / . "path to videofile avi  

இது .Videofile avi என்பற -file ஐ 3GP -file ஆக மெொற்றியிருக்கும. 
இப்ெபொழுது இந்த 3GP -file ஆனது பல்ோவறு -Mobile களில் பொர்ப்பதற்கு தயொரேொக உள்ளது.

பிரேவீன்ப குமெொர் . கொஞ்சிபுரேத்ைத ோசெர்ந்த பச்ைசெயப்பன்ப கைல அறிவியல் கல்லூரி மெொணவர்.

மின்பனஞ்செல்  : 9482@ .  praveen gmail com
வைல    : :// . .http praveenlearner wordpress com
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அறிவிப்புகள்  

தமிழ கணின ஆய்வு பயிலரேங்கம  

அன்பபுைடயீர் வணக்கம

SRM பல்கைலக்கழகத் தமிழப்ோபரேொயமும இந்தியய ெமெொழிகள் நடுவண் நிறுவன ெமெொழித் தரேவுத்ெதொகுப்புச் ோசெர்த்தியயமும இைணந்து  தமிழக் 
கணினெமெொழியியல் (Tamil Computational )Linguistics  துைறயில் ஆர்வமுைடய கல்லூரி, பல்கைலக்கழக ஆசிரியர்களுக்கும, 
முைனவர் பட்ட ஆய்வொளர்களுக்கும பயிற்சியளிக்க, சிறப்புப் பயிலரேங்கத்ைத ஏற்பொடு ெசெய்கிறது. 

 

அறிவிப்பு மெடல், விண்ணப்பம பொடத்தியட்டம இைணக்கப்பட்டுள்ளது.

 

பயிலரேங்கில் தமிழியல், பிற ெமெொழிகள், ெமெொழியியல், கணினயியல் துைறகைளச் ோசெர்ந்தவர்கோள பங்ோகற்கமுடியும.

ெமெொழித் ெதொழில்நுட்பம (Language ),Technology  ோபச்சுரத் ெதொழில்நுட்பம (Speech )Technology  ஆகிய துைறகைளச் செொர்ந்த 
ோபரேொசிரியர்களும பிற வல்லுநர்களும பயிற்சியளிப்பொர்கள்.

பயிலரேங்கம 20.01.2012 முதல் 30.01.2012 வைரே 11 நொட்கள் ெசென்பைன SRM பல்கைலக்கழகத்தியல் நைடெபறவுள்ளது.

பதியவுக் கட்டணங்கள் ஏதும இல்ைல. பயிற்சியில் பங்ோகற்க விருமபுபவர்கள் 06.01.2012-க்குள் விண்ணப்பிக்குமெொறு 
ோகட்டுக்ெகொள்ளப்படுகிறொர்கள்.

இள. சுரந்தரேம  @ .ilasundaram gmail com

:// . . . / _ . ? =http www srmuniv ac in tamil perayam php page happenings
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கணியம பற்றி 
இலக்குகள்

 கட்டற்ற கணிநுட்பத்தியன்ப எளிய விஷயங்கள் ெதொடங்கி 
அதியநுட்பமெொன அமசெங்கள் வைரே அறிந்தியட விைழயும 
எவருக்கும ோதைவயொன தகவல்கைள ெதொடர்ச்சியொகத் தரும 
தளமெொய் உருெபறுவது. 

 உைரே, ஒலி, ஒளி என பல்லூடக வைககளிலும விவரேங்கைள 
தருவது. 

 இத்துைறயின்ப நிகழவுகைள எடுத்துைரேப்பது. 
 எவரும பங்களிக்க ஏதுவொய் யொவருக்குமெொன ெநறியில் 

விவரேங்கைள வழங்குவது. 
 அச்சுர வடிவிலும, புத்தகங்களொகவும, வட்டுக்களொகவும 

விவரேங்கைள ெவளியிடுவது. 

பங்களிக்க
 விருப்பமுள்ள எவரும பங்களிக்கலொம. 
 கட்டற்ற கணிநுட்பம செொர்ந்த விஷயமெொக இருத்தல் ோவண்டும. 
 பகிர்வைத கட்டுப்படுத்தொத வண்ணம பைடப்புகள் இருத்தல் 

அவசியம. உதொரேணத்தியற்கு கொபிெலப்ட்  & கிரிோயடிவ்வ கொமென்பஸ். 
 தொங்கள் பங்களிக்க விருமபும ஒரு பகுதியயில் ோவெறொருவர் 

ஏற்கனோவ பங்களித்து வருகிறொர் எனன்ப அவருடன்ப இைணந்து 
பணியொற்ற முைனயவும. 

 கட்டுைரேகள் ெமெொழிெபயர்ப்புகளொகவும, விஷயமெறிந்த ஒருவர் 
ெசெொல்லக் ோகட்டு கற்று இயற்றப்பட்டைவயொகவும இருக்கலொம. 

 பைடப்புகள் ெதொடர்களொகவும இருக்கலொம. 
 ெதொழில் நுட்பம, ெகொள்ைக விளக்கம, பிரேச்செொரேம, கைத, 

ோகலிச்சித்தியரேம, ைநயொண்டி எனப் பலசுரைவகளிலும இத்துைறக்கு 
ெபொருந்துமபடியொன ஆக்கங்களொக இருக்கலொம. 

 தங்களுக்கு இயல்பொன எந்தெவொரு நைடயிலும எழுதலொம. 
 தங்களது பைடப்புகைள எளியெதொரு உைரே ஆவணமெொக 

@ .  editor kaniyam com முகவரிக்குஅனுப்பிைவக்கவும. 
 தள பரேொமெரிப்பு, ஆதரேவளித்தல் உள்ளிட்ட ஏைனய விதங்களிலும 

பங்களிக்கலொம. 
 ஐயங்களிருப்பின்ப @ .  editor kaniyam com மெடலியற்றவும.

 
விண்ணப்பங்கள்

 கணித் ெதொழில்நுட்பத்ைத அறிய விைழயும மெக்களுக்கொக 
ோமெற்ெகொள்ளப்படும முயற்சியொகும இது. 

 இதியல பங்களிக்க தொங்கள் அதியநுட்ப ஆற்றல் வொய்ந்தவரேொக 
இருக்க ோவண்டும என்பற கட்டொயமில்ைல. 

 தங்களுக்கு ெதரிந்த விஷயத்ைத இயன்பற எளிய முைறயில் 
எடுத்துைரேக்க ஆர்வம இருந்தொல் ோபொதும. 

 இதன்ப வளர்ச்சி நம ஒவ்வெவொருவரின்ப ைகயிலுோமெ உள்ளது. 
 குைறகளிலிருப்பின்ப முைறயொக ெதரியப்படுத்திய 

முன்போனற்றத்தியற்கு வழி வகுக்கவும. 

ெவளியீட்டு விவரேம
ெபொறுப்பு: சீனவொசென்ப. ஆதரேவு: ஆமெொச்சுர இன்பபிரேொசெொப்ட் செர்வீஸஸ்.

கணியத்தியல் ெவளியிடப்படும கருத்துக்கள் குறிப்பிட்டு 
குறிப்பிடப்படொத வைரேயில் அதைன பைடத்தவருக்ோக உரித்தொகும. – 
ஆசிரியர் குழு. 
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