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வணக்கம. 

கணியம முதல் இதழுக்கு கிடைடதத ெபரும வரோவற்புக்கு நன்பறி. 
கட்டுைரகள் எழுதியய அைனவருக்கும உங்ககள் பொரொட்டுகைளயும 
நன்பறிகைளயும அர்ப்பணிக்கிடோறன்ப. 
 
தற்ோபொது இைணயததியல், கட்டட்ற ெமென்பெபொருட்கள் பற்றிய பலை 
தகவல்கள் தமிழிபோலைோய கிடைடக்கிடன்பறன. அவற்ைற எழுதும அைனதது 
நணபர்களிக்கும நன்பறிகள். ோமெலும புதியய பலை எழுததொளர்கைள 
உருவொக்கும வைகயிலும, இைணய இைணப்பு இல்லைொதவர்களும 
படக்கும வைகயிலும, கணியம வளர்ந்து வருகிடறது. இந்த பிடஎஃப் 
ோகொப்புகைள உங்ககள் நணபர்கள் அைனவரிடமும பகிடர்ந்து 
ெகொள்ளுங்ககள். 

இமமெொதம, ரிச்செர்ட் ஸ்டொல்மெனின்ப வருைக, தமிழகததியற்கு ெபருைமெ 
ோசெர்க்கிடறது. அவர் உைர ோகட்க, அைனவைரயும அைழக்கிடோறன்ப. 
வவரங்ககள் உள்ோள. 

'கணியம' ெதொடர்ந்து வளர, உங்ககளது உைழப்பும ோதைவ. கட்டுைரகள், 
படங்ககள், ஓவயங்ககள், புததக அறிமுகம, துணுக்குகள், நைகச்சுரைவகள் 
என உங்ககளது பைடப்புகைளயும @ .editor kaniyam com என்பற 
மின்பனஞ்செல் முகவரிக்கு  அனுப்பலைொம. 

 
நன்பறி.

ஸ்ரீனி
ஆசிரியர், 
கணியம

@ .tshrinivasan gmail com
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ஓப்பன்ப ோசெொர்ஸ் – ஓர் எளிய அறிமுகம

மூலைம: :// . . /? =5347http www tamilpaper net p

ெதொைலைக்கொட்சி ோபொலை, கமப்யூட்டரும எல்ோலைொருைடய வீட்டலும இடமெபற ஆரமபிததுவட்டது. 
குழந்ைதகளின்ப படப்புக்கொக, ெவளிநொடுகளில் இருப்பவர்கைளத ெதொடர்பு ெகொணடு ோபசுரவதற்கொக, 
வீட்டலிருந்தபடோய பகுதிய ோநரப் பணிகள் ெசெய்ய, ெபொழுதுோபொக்குக்கொக – இப்பட ஏதொவது ஒரு வதததியல் 
கமப்யூட்டரும ஒரு அததியயொவசியத ோதைவயொக மெொறிவட்டது. செரி, சிலை யதொர்ததமெொன ோகள்வகள்.

@ நம வீடுகளில் இருக்கும கமப்யூட்டர்களில் உள்ள ஆபோரட்டங்க சிஸ்டம என்பனவொக இருக்கும?

# இெதன்பன ோகள்வ, வணோடொஸ்தொன்ப.

@ அைத வொங்கக எவ்வளவு கொசுர ெகொடுததீர்கள்?

# அதற்ெகல்லைொம கொசுர ெகொடுக்க முடயுமெொ என்பன. எல்லைொம ைபோரெடட்தொன்ப.

@ அப்படெயன்பறொல், முைறயொன ைலைெசென்பஸ் இல்லைொமெல்தொன்ப வணோடொஸ் ஆபோரட்டங்க சிஸ்டதைத 
உபோயொகிடதது வருகிடறீர்களொ?

# நொங்ககள்ளொம ோரொட்டுலை வணட ஓட்டுமோபொோத ைலைெசென்பஸ் பததிய கவைலைப்படொதவங்கக. வீட்டுக்குள்ள ஓட்டுற வன்போடொஸைுக்கு ைலைெசென்பஸ் 
வொங்ககணுமனு தைலைெயழுததொ என்பன!

@ செரி, ோவெறன்பன அப்ளிோகஷன்ப எல்லைொம உங்ககள் கமப்யூட்டரில் இடமெபற்றிருக்கிடன்பறன?

# ைமெக்ோரொசெொப்ட் ஆபிஸ், இணடர்ெநட் எக்ஸ்ப்ோளொரர், வணோடொஸ் மீடயொ ப்ோளயர், ோபொட்ோடொஷொப், ஆணட்ட-ைவரஸ், ோகமஸ்… அப்புறம 
நிைறய ெசெொல்லைலைொம.

@ எல்லைொோமெ கொசுர ெகொடுதது வொங்ககிடயதுதொனொ?

# எல்லைொதைதயும ‘க்ரொக்’ பணண முடயுோமெ. அப்புறம கொசுர ெகொடுதது வொங்கக நொன்ப என்பன ைபததியயக்கொரனொ!

@ கொசுர ெகொடுதது வொங்ககிடனொல் நொம உபோயொகிடக்கும அப்ளிோகஷனில் கூடுதல் வசெதியகள் எல்லைொம கிடைடக்குோமெ.

# அப்டததொன்பபொ ெசெொல்லுவொங்கக. நொமெளும கொசுர ெகொடுதது வொங்ககுோவொம. நீ ெகொடுதத கொசுரக்கு இவ்ோளொ வசெதியதொன்ப ெகொடுக்க முடயும. இன்பனும 
இன்பெனன்பன வசெதிய ோவணுமனொ எக்ஸ்ட்ரொ கொசுர ெகொடுன்பனு ோகப்பொங்கக. அப்படோய நிைறய கொசுர ெகொடுதது வொங்ககுனொலும அைத வொழக்ைக 
முழுக்க ெவச்சிருக்க முடயொது. அப்ோடட்டட் ெவர்ஸைனுக்கு மெறுபடயும கொசுர ோகப்பொங்கக. இல்ோலைன்பனொ, ைலைெசென்பஸ் எக்ஸ்பயரி ஆயிருச்சுரன்பனு 
ெசெொல்லி, அப்ளிோகஷைனோய உபோயொகிடக்க வடொமெப் பணணிருவொனுங்கக. இந்தத தைலைவலிெயல்லைொம ோவணொமனுதொன்ப எது ோவணுோமெொ அைத 

http://www.kaniyam.com
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‘க்ரொக்’ பணணிடறது.

@ கொசுர ோவணடொம, ைலைெசென்பஸ் ோவணடொம. எந்தவதமெொன கட்டுப்பொடும கிடைடயொது. முழுக்க முழுக்க இலைவசெமெொகோவ ஆபோரடங்க சிஸ்டம 
முதற்ெகொணடு அைனதது வைக அப்ளிோகஷன்பகளும கிடைடக்கிடன்பறன. அைத ஏன்ப நீங்ககள் உபோயொகிடக்கக் கூடொது?

# ெநஜமெொோவ அப்ட ெகைடக்குதொ என்பன? ஏதொவது டுபொக்கூர் செொஃப்ட்ோவரொ இருக்குமபொ. அெதல்லைொம ோவைலைக்கொவொது. ைவரஸ் வந்துரும,

@ இல்லைோவ இல்ைலை. நீங்ககள் தற்ோபொது உபோயொகிடததுக் ெகொணடருக்கும முன்பனணி நிறுவனங்ககளது அப்ளிோகஷைனக் கொட்டலும மிகவும தரமெொன 
அப்ளிோகஷன்ப. முற்றிலும இலைவசெம. ைவரஸ் பிரச்ைன கிடைடயோவ கிடைடயொது என்பபது கூடுதல் சிறப்பு.

# அப்படெயல்லைொம இருக்குதொ என்பன? எக்ஸ்ட்ரொ டீடெடய்ல்ஸ் ெசெொல்லை முடயுமெொ?

‘ஓப்பன்ப ோசெொர்ஸ்’ என்பபது உலைகிடன்ப பல்ோவறு நொடுகளிலுள்ள ெமென்பெபொருள் தன்பனொர்வலைர்கள் பலைரும இைணந்து, ‘சிறந்த, தரமெொன, இலைவசெ 
ெமென்பெபொருட்கைள’ உருவொக்க நடததும ோபொரொட்டம. ஃப்ரீ செொஃப்ட்ோவர், ஓப்பன்ப ோசெொர்ஸ் ோபொன்பறைவ இயக்கங்ககளொகச் ெசெயல்பட்டு, சிறந்த 
ெமென்பெபொருட்கைள மெக்களுக்குக் ெகொணடு ோசெர்க்கிடன்பறன.

கிடழக்கு ெவளியிட்டுள்ள ‘ஓப்பன்ப ோசெொர்ஸ் : ஒரு ைகோயடு’ என்பற புததகம, ஃப்ரீ செொஃப்ட்ோவர் மெற்றும ஓப்பன்ப ோசெொர்ஸ் இயக்கங்ககளின்ப 
வரலைொற்ைறச் ெசெொல்கிடறது. இந்த இயக்கங்ககளின்ப முக்கிடய பங்ககளிப்பொளர்கைள நமெக்கு அறிமுகப்படுததுகிடறது. ைமெக்ோரொசெொஃப்ட், வணோடொஸ் 
ோபொன்பறவற்றின்ப நன்பைமெ, தீைமெகைளத ெதளிவுபடுததுகிடன்பறது. நொம ஓப்பன்ப ோசெொர்ஸ் செொஃப்ட்ோவர்கைளப் பயன்பபடுததுவதன்ப அவசியம, அைவ 
உருவொகும முைற மெற்றும அைவ தரும நன்பைமெகைள எடுததுைரக்கிடன்பறது. இன்பறு உலைகிடல் பலை நொடுகளில் பிரபலைமெைடந்து வரும ஓப்பன்ப ோசெொர்ஸ் 
ஆப்போரட்டங்க சிஸ்டமெொன உபுணடுைவ ( ), Ubuntu நம கமப்யூட்டரின்ப நிறுவவும ெசெொல்லித தருகிடன்பறது.

ஆன்பட்ரொய்ட் ( ) Android முதல் ஆகொய ஆரொய்ச்சி வைர ஓப்பன்ப ோசெொர்ஸ் இல்லைொத இடங்ககள் இல்ைலை. இன்பைறய உலைகிடல் எல்ோலைொரும எதொவது ஒரு 
வைகயில் ஓப்பன்ப ோசெொர்ஸ் செொஃப்ட்ோவைர பயன்பபடுததுகிடன்போறொம. ஓப்பன்ப ோசெொர்ஸ் என்பறொல் என்பன? இதனொல் எனக்கு என்பன பயன்ப? எனது 
கமப்யூட்டர் ப்ரொெஜக்ட்களுக்கு, ஓப்பன்ப ோசெொர்ஸ் உதவுமெொ? இதுோபொன்பற ோகள்வகளுடன்ப இருக்கும மெொணவர்களுக்கும இந்தப் புததகம 
உபோயொகமெொக அைமெயும. தவர, நமெக்குத ோதைவயொன செகலைவதமெொன ஓப்பன்ப ோசெொர்ஸ் ெமென்பெபொருள்கள் அடங்ககிடய சிடயும இந்தப் புததகததுடன்ப 
இைணப்பொக வழங்ககப்படுகிடறது.

வொனோமெ ‘ஓப்பன்ப’ ஆக இருக்குமோபொது ெவறும ‘வணோடொஸ்’ எதற்கு?

ஓப்பன்ப ோசெொர்ஸ் : ஒரு ைகோயடு
ஆசிரியர் : செ. ெசெந்தியல் குமெரன்ப (ஸ்ைடல்ெசென்ப என்பற ெபயரில் வைலையுலைகிடல் 
பிரபலைமெொனவர்) :// . .http www stylesen org
கிடழக்கு பதியப்பகம 
வைலை : ர. 100

முகிடல்    :// . .http www writermugil com
கிடழக்கு பதியப்பகம - முதன்பைமெத துைண ஆசிரியர்

http://www.kaniyam.com

http://www.writermugil.com/
http://www.writermugil.com/
http://www.stylesen.org/
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ெபொறியியல் மெொணவர்களுக்கொன சிறந்த  FOSS ெமென்பெபொருள்கள் :

வரும கொலைங்ககளில்  FOSS ெமென்பெபொருளின்ப பங்ககளிப்பு ெபொறியியல் துைறயில் அதியகமெொக கொணப்படும. இந்த ெமென்பெபொருட்களின்ப குைறந்த 
ெகொள்ளடக்கம, சீரிய பணியொற்றல் மெற்றும ோவகம ஆகிடயைவ இவற்ைற ெபொறியியல் துைறயில் ஒரு நிரந்தியர இடதைத பிடக்க ைவக்கும.
தற்ோபொது, ஏறக்குைறய அைணதது இயந்தியரப் ெபொறியொளர்களும "  " MATLAB ோபொன்பற உரிைமெெபற்றுள்ள ெமென்பெபொருட்கைளோய பயன்பபடுததிய 
வருகிடன்பறனர். அந்த ெமென்பெபொருள் சுரமெொர் 3  GB அளவு ெகொணடது. ோமெலும அதைன பயன்பபடுதத நீங்ககள்  . 4000Rs  வைர ெசெலைவு ெசெய்ய 
ோநரிடலைொம. ஆனொல் அோத கொரியங்ககைள ெசெய்யகூடய பலை  FOSS ெமென்பெபொருட்கள் இருப்பது நமமுள் பலைருக்கு ெதரியொது.
இோதொ, ெபொறியியல் மெொணவர்களுக்கு உதவும சிலை  FOSS ெமென்பெபொருட்கைள பற்றிய சிறு குறிப்புகள்.

1  .  GNU Octave : நீங்ககள்  MATLAB இல் ெதொடங்ககிடய ஆவணங்ககைளயும இந்த   GNU Octave இல் கொண முடயும.  MATLAB இல் உள்ள 
அைணதது வசெதியகளும இந்த ெமென்பெபொருளில் உள்ளது.  MATLAB ோபொலைோவ வைரபடங்ககைள இந்த ெமென்பெபொருளில் முப்பரிமெொணததியல் 
கொணலைொம. இந்த ெமென்பெபொருள்  MATLAB ஐ கொட்டலும சுரமெொர் மூன்பறு மெடங்ககு கமமியொன இடதைத தொன்ப அைடக்கும (500  MB மெட்டுோமெ).

                                                                
                  

இந்த ெமென்பெபொருைள பதியவறக்கம ெசெய்ய இங்கோக ெசெல்லைவும -

 :// . . / / / .http www gnu org software octave download html

  GNU octave இன்ப முப்பரிமெொன output

2  . OpenSCAD : இன்பைறய தியனததியல்  CAD பயன்பபடுததொத ெபொறியியல் மெொணவர்கைள பொர்ப்பது அரிது. இயந்தியர ெபொறியொளர்கள் மெட்டுமின்பறி 
மின்பனியல் மெற்றும ெதொைலைெதொடர்பு ெபொறியொளர்களுக்கும  CAD ஒரு இன்பறியைமெயொத ெமென்பெபொருளொக மெொறி வட்டது.

http://www.kaniyam.com

http://www.gnu.org/software/octave/download.html
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 OpenSCAD என்பபது  CAD வடவைமெப்ைப துல்லியமெொக, முப்பரிமெொணததியல் ெசெய்ய கூடய ஒரு 
ெமென்பெபொருள். நீங்ககள் அளிக்கும தியட்ட ெசெயலைொக்கதைத (   )  script codes ஐ ைவதது OpenSCAD 
உங்ககளுக்கு முப்பரிமெொன வடவைமெப்ைப தரும. இது  ,  Windows Linux மெற்றும  Mac ஆகிடய 
அைணதது இயக்கு தளங்ககளிலும ெசெயல்படும.

இந்த ெமென்பெபொருைள பதியவறக்கம ெசெய்ய இங்கோக ெசெல்லைவும - :// . . /http www openscad org
 OpenSCAD இன்ப இயந்தியர வடவைமெப்பு

3 .   Genius Maths Tool - கடனமெொன, ெநடய கணக்குகைள தீர்க்க நமமுடய  scientific calculator 
கோள தடுமெொறும. அந்த ோநரததியல் நமெக்கு உதவயொக இருப்பது தொன்ப இந்த    . Genius Maths Tool இது 
"உபுணடு (  )" ubuntu இயக்கு தளததியன்ப "   " software center இல் கிடைடக்கும.  

கடனமெொன  ,  integration differentiation மெட்டுமின்பறி முப்பரிமெொன படங்ககள் மெற்றும statistics 
ஆகிடயவற்ைற இயக்கம தியறைமெ கூட இந்த ெமென்பெபொருளுக்கு உணடு.
                                                    

        

இைத பற்றி ோமெலும அறிந்து ெகொள்ள இங்கோக ெசெல்லைவும - :// . . / .http www jirka org genius html

   Genis Math Tool இன்ப ஒரு function
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ஸ்ரீரொம இளங்கோகொ 

கொைரக்குடயில் பிறந்து, தமிழுடன்ப வளர்ந்து, சிதமபரததியல் வொழந்து ெகொணடருக்கும 19 வயது 
ெபொறியியல் மெொணவன்ப. எனக்கு ெமெொழிபகள் ோமெல் அலைொதிய பிரியம உணடு. ஆங்ககிடலைதைத நொன்ப சுரைவயொன 
ெமெொழிபயொக கருதியனொலும எனக்கு ோபசெ ெசெொல்லி ெகொடுதத தமிைழ ஒரு ோபொதும மெறந்தது இல்ைலை. 

இைணயததியல் என்ப தொய்ெமெொழிப இரணடவது பிறப்ைப செந்தியதது ெகொணடருக்கிடறது. அதியல் ஒரு சிறு 
துருமபொக இருக்க ோவணடும என்பறு எணணி துணிகிடோறன்ப. 

எனது வைலைததளம - . . .www sriramilango co nr

மின்பனஞ்செல்  : .04144@ .sriram gmail com

தட்டச்சுரக்கொன கட்டற்ற ெமென்பெபொருள்

நொம முன்பனொட்களில் தட்டச்சுரக் கைலைைய கற்க, தட்டச்சுர பயிற்றுவக்கும நிறுவனங்ககளில் ோசெர்ந்து பயிலை ோவணடும. ஆனொல் தற்ோபொழுோதொ 
ஒரு கணினியும தட்டசுரக்கொன ெமென்பெபொருளும இருந்தொோலை ோபொதும.  தட்டச்சுர கற்க பலை ெமென்பெபொருட்கள் இருகிடன்பறன. அவற்றுள் ஒன்பறொன 
கட்டற்ற ெமென்பெபொருளொன   Klavaro பற்றி இக்கட்டுைரயில் கொணோபொம.
    
முதலில் Klavaro  நிறுவுதல்

  . உபுணடு செொப்ட்ோவர் ெசென்படைர (   )  Ubuntu Software Center தியறந்து ெகொள்ளுங்ககள் .
  . பிறகு ோமெலை இருக்கும ோதடுெபொறியில்   klavaro என்பறு தட்டச்சுர  ெசெய்து ெசெொடுக்குங்ககள்.
  . வந்தியருக்கும  result இருந்து -Klavaro இ ோதர்வு ெசெயுங்ககள்.
  பிறகு வரும -window வல்    Install now ெபொததைன ெசெொடுக்குங்ககள்.  root கடவுச்ெசெொைலை உள்ளிட்டு ெதொடருங்ககள் .

http://www.kaniyam.com
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  இைணய அைமெப்பின்ப ோவகததியற்கு ஏற்றவொறு சிலை ோநரங்ககளில்   install ஆகிடவடும.    -Klavaro வன்ப  ோதொற்றம

  Klavaro பயன்பபொடு 

  0-  Introduction நிைலையில் எந்தந்த -key களுக்கு எந்த வரைலை பயன்பபடுதத ோவணடும 
என்பபனவற்ைற கற்கலைொம. 
1-   Basic Course யில் குறிப்பிட்ட கீகைளயும அதன்ப அருகிடல் உள்ள கீகைளயும கற்கலைொம. 
2-  Adaptibility நிைலையில் அைனதது கீகளின்ப இடங்ககைளயும    (பொர்க்கொமெல்) 
அறிந்துெகொள்ளலைொம.
3-  – Speed இதியல் ோவகமெொக தட்டச்சுர ெசெய்வதற்கொன பயிற்சி ெகொடுக்கப்படும.
4-  Fluidity இது தட்டச்சில்  நன்பகு ோதர்ச்சி ெபறுவதற்கொன நிைலையொகும. 

பிற வசெதியகள்:
    நொம பயிற்சி ெசெய்யும ெபொழுது நமமுைடய -progress ஐ ெதரிந்துெகொள்ளலைொம.
    இதன்ப நிைனவக  அளவு ( ~ 2.5  ) MB மிகவும குைறவொனோத.     

பிற கட்டற்ற தட்டச்சுர ெமென்பெபொருட்கள் :

. KTouch

.   Tipptrainer Typing Tutor

.  Tux Typing

---
ரொோஜஷ குமெொர் , கணிப்ெபொறி ெபொறியியல் மூன்பறொம ஆணடு மெொணவர்.   University College Of 

,Engineering  வழுப்புரம .

மின்பனஞ்செல்  :  @ .gprkumar gmail com

http://www.kaniyam.com
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 - Stellarium வொனவயல் கற்ோபொம

நம ைபந்தமிழ அறிஞர்கள், கணகைள மூட தியயொனததியல் மூழகிட வொனில் நடக்கும வசிததியரங்ககைள அறிந்து, ெதரிந்து, ெதளிந்து நமெக்கு 
பொடல் வழிபோய கூறிவட்டு ெசென்பறுள்ளனர்.  பின்பனர் அறிவயல் வளர்ந்த கொலைங்ககளில் ெபரிய ெபரிய ெடலிஸ்ோகொப்பின்ப உதவ ெகொணடு வொனியல் 
துைறயில் ெபரும புரட்சி ஏற்படுததியனர்.  சிறுவயதியல் இைதெயல்லைொம நொம புததகம/ெதொைலைகொட்சி மூலைம பொர்க்கும ோபொது நொம ெபரியவரொய் 
ஆனவுடன்ப நமெது வீட்டு ெமெொட்ைட மெொடயில் ெபரிய ெடலைஸ்ோகொப் வொங்ககிட ைவதது தியனமும வொனில் நடக்கும அதியசெயங்ககைள கொண ோவணடும 
என்பற அவொ நம எல்ோலைொருக்கும இருந்தியருக்கும.  ஆனொல் வளர வளர குடுமபம, ோவைலை, குழந்ைதகள் ோபொன்பற சுரகமெொன சுரைமெகளில் சிக்கிட,  நமெது 
சிறு வயது ஆைசெகைள ெபருவயதியலை அடக்கட அைசெோபொடுவோதொடு நின்பறுவடுகிடோறொம.

நொம வொனதைத எப்ோபொது பொர்க்கிடோறொம?  அவ்வப்ோபொது ஏற்படும சூரிய/செந்தியர கிடரகணங்ககளின்ப ோபொதுதொன்ப நமெக்கு வொனம என்பறு ஒன்பறு 
உள்ளோத நிைனவுக்கு வருகிடறது.  அல்லைது  -facebook ல் நமெது  photographer நணபர்கள் சூரியன்ப மெைறந்த வொனம, நிலைொ ஒளி ெவளிச்செததியல் 
வொனம, நட்செததியர கூட்டம ோபொன்பறவற்ைற  photo எடுதது ோபொடும ோபொது அதற்கு  like ெகொடுக்கும ோபொதுதொன்ப நிைனவுக்கு வருகிடறது.  இந்த 
அவசெர இயந்தியர உலைகிடல், இயற்ைக அன்பைனயின்ப பைடப்புகைள நொம மெறக்கப்பட்டுவட்ோடொம.

http://www.kaniyam.com
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சிறு வயதியல் நட்செததியரம, ெபளர்ணமி நிலைொ ோபொன்பறவற்ைறப் 
பொர்தது வட்டு ஏற்படும மெகிடழச்சி வளர வளர அட! இது நொம தியனமும 
பொர்பது தொோன என்பறு அலைட்சியம ஏற்படுகிடறது.  கணசிமிட்டும 
வணமீன்பகைள நொம பொர்க்க மெறந்தொலும அைவ நமைமெப் பொர்ததுக் 
ெகொணடுதொன்ப இருக்கிடறது.  ஆனொல் உங்ககைள நீங்ககோள ோகட்டுக் 
ெகொள்ளுங்ககள்!  எததைன ோபர் நமமில் தியனமும, இல்ைலை 
அடக்கடயொவது வொனதைத நிமிர்ந்து பொர்க்கிடோறொம!  நொம கவஞரொகோவொ 
அல்லைது வொனியல் துைற அறிஞரொகோவொ இருந்தொல் தொன்ப தியனமும 
வொனதைதப் பொர்ப்ோபொம.  கவஞரொக இருந்தொல் கவைத வரவல்ைலை 
எனில்        வொனதைதப் பொர்தது கவைத எழுதியவொர்.  ஏெனனில் வொனம, 
நிலைொ மெற்றும ெபண இல்ைலைெயன்பறொல் கவைத இல்ைலை.  இந்த வொனம 
இல்ைலைெயன்பறொல் எவ்வொறு வொனியல் துைற அறிஞர் ஆவது?  நொம 
தொன்ப கணிப்ெபொறி துைறயில் கொல்தடம பதியதது வட்ோடொோமெ!  நமைமெ 
ோபொன்பற கணிப்ெபொறி வல்லுனர்கள், இரவல் நமெது office-ன்ப 
ோமெற்கூைரையக் கூட பொர்க்க ோநரம இல்லைொமெல் 
கணிப்ெபொறியில்/ெதொைலைோபசியில் தைலைைய வட்டுக்ெகொணடு ோவைலை 

ெசெய்யும ஒரு பரிதொப நிைலை ஏற்பட்டுவட்டது என்பறு என்பைனப்ோபொலை 
புலைமபுபவரொ நீங்ககள்?  

           இந்த நிைலை தற்ோபொது இருக்கும இளம செந்ததியயினருக்கு 
மீணடும நிகழொமெல் இருக்க பலை வழிபகள் வந்து வட்டது.  இதியல் ஒன்பறு 
தொன்ப கணிப்ெபொறியியல் புரட்சி. எனோவ தற்ோபொது ெவறும computer 
மெட்டும இருந்தொல் ோபொதும, வொனில் என்பன நடக்கிடறது, எப்பட 
உள்ளது என்பபைத நொமும பொமெரனும ெதரிந்து ெகொள்ளலைொம. 
நமெக்கொகோவ உருவொக்கப்பட்டதுதொன்ப இந்த 'stellarium' எனும 
ெமென்பெபொருள்.  இது ஒரு free & open source software ஆகும.

http://www.kaniyam.com
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         இதன்ப மூலைம நொம கிடட்டதட்ட 600,000 
நட்செததியரங்ககளின்ப கட்டைமெப்பு/ கூட்டைமெப்புகைளப் 
பொர்க்க முடயும.  நொம stellarium -ததியல் மூழகிட 
வட்ோடொம எனில் நொம இதியலை உள்ள சிறப்பொன 
zoom வசெதிய மூலைம நமெது உலைைக மெறந்து வட்டு, 
பொல்வழிப அணடததியல் மிதப்பது ோபொன்பற உணர்வு 
ஏற்படும.  இந்த பிரபஞ்செோமெ நமெது வீடு என்பற 
ெகொள்ைகயில் நொமும ஒதது ோபொய்வடுோவொம.

           வைலை தளம : :// . .http www stellarium org

 ubuntu ல்  Install ெசெய்ய:

 -   sudo apt get install stellarium

இைத நமெது /   -GNU LINUX OS ல்  install ெசெய்து, 
பிரபஞ்செததியல் மூழகிட எழுந்தியடுோவொம!  மீணடும 
அடுதத மெொதம ோவறு ஒரு சிறப்பொன application 
உடன்ப உங்ககைள செந்தியக்கிடோறன்ப.

 -------

த.சுரோரஷ,   open source ஐ வருமபும ஒரு ெமென்பெபொருள் வல்லுநர்.  SlashProg எனும நிறுவனததியல் பணி புரிகிடறொர்.

மின்பனஞ்செல் : @ .  jemenisuresh gmail com
 வைலை : :// 2 .http root linux com
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ெமெொழிபெபயர்ப்ோபொம, வொருங்ககள் 

.Translatewiki net என்பபது ெமெொழிபெபயர்ப்புச் செமூகங்ககள், ெமெொழிபச் செமூகங்ககள், கட்டற்ற தியறமூலைத தியட்டங்ககள் 
ஆகிடவற்ைற ஒருங்ககிடைணக்கும நடுவம ஆகும. ெமெொழிபெபயர்ப்புச் செமூகங்ககள் (  ) translation communities என்பபைவ ஒரு 
குறிப்பிட்ட ெமெொழிபயில் ெமென்பெபொருள்கைள ெமெொழிபெபயர்க்கும தன்பனொர்வலைர்கைளக் ெகொணட குழுக்கைளக் குறிக்கும. 
எடுததுக்கொட்டொக ெமென்பெபொருள்கைளத தமிழிபல் ெமெொழிபெபயர்ப்பதற்ெகன்பறு ஒரு செமூகம இருக்கும. அதுோபொலைோவ, 
ஒவ்ெவொரு ெமெொழிபக்கும ஒரு செமூகம இருக்கும. 

முதன்பமுதலில் இந்தத தளம முதன்பமுதலில் பீட்டொவக்கிட என்பற ெபயரில் வக்கிடப்பீடயொ ோபொன்பற வக்கிடத ெதொழிபல்நுட்பததியன்ப அடப்பைடயில் 
இயங்ககும தளங்ககைள இயக்கும மீடயொவக்கிட எனும ெமென்பெபொருைள ெமெொழிபெபயர்ப்பதற்ெகன்பறு 2006 ஆம ஆணடு ஒரு ோசெொதைன வக்கிடயொகத 
(  ) test wiki ெதொடங்ககப்பட்டது. 2007 ஆம ஆணடு 70 ெமெொழிபகளுக்கு ஆதரவளிதது வந்த இததளம 2010 ஆம ஆணடு 329 ெமெொழிபகளொக 
வரிவைடந்தது. நவமபர் 2007 இலிருந்து ெநட்கப் நிறுவனம இததளதைத வழங்ககிடவருகிடறது.  இததளம வக்கிடமீடயொ நிறுவனததியன்ப தியட்டங்ககளுள் 
(வக்கிடப்பீடயொ, வக்செனரி முதலியன) ஒன்பறன்பறு! இது எந்த ஒரு தனி அைமெப்புக்கொகோவொ எந்த ஒரு தனி ெமென்பெபொருளுக்கொகோவொ 
ெசெயல்படவல்ைலை. ைநக், ைசெப்ரொணட் என்பற இருவரொோலைோய இததியட்டம முன்பெனடுததுச் ெசெல்லைப்பட்டுவருகிடறது. இவர்கள் இருவருோமெ 
இததியட்டதைத முதன்பைமெயொக ோமெமபடுததியயவர்களொவர்.

ெமெொழிபெபயர்ப்புச் ெசெயலைொக்கங்ககள் மீடயொவக்கிட நீட்சியொன டரொன்பஸ்ோலைட் ( ) translate என்பபதன்ப மூலைம வழங்ககப்படுகிடறது. 2010 இல் 
இதன்பமூலைம ெமெொழிபெபயர்ப்பு ெசெய்துெகொள்ளததக்க வசெதியகைளக் ெகொணட ெமென்பெபொருள்களின்ப எணணிக்ைக 16 ஐ எட்டயது. இதியல் ஃப்ரீகொல் 
(நகரமெொக்கல் வைளயொட்டு), ஓபன்ப ஸ்ட்ரீட் ோமெப் தளம ( ), OSM ஸ்ோடட்டஸ்ெநட் (டுவட்டர் ோபொன்பற வசெதிய ெகொணட ஒரு தியறமூலை இைடமுகம), 
வக்கிடயொ ோபொன்பற பலை ெபரிய தியட்டங்ககள் இதியல் இைணந்து தங்ககளது ெமென்பெபொருள்கைளயும இைணயதளங்ககைளயும (  & )softwares websites  
உலைகமெயமெொக்கிடவருகிடன்பறன. ( )internationalization

இது ோபொன்பற ஓர் ஒருங்ககிடைணக்கப்பட்ட தளததியன்ப மூலைம ெமெொழிபெபயர்ப்பு ெசெய்வது ெமெொழிபெபயர்ப்புகைள எளிதொக பலை வைககளில் 
ோவணடய தியட்டங்ககளில் நிகழநிைலையிோலைோய ( ) online பயன்பபடுதத வைகெசெய்கிடறது. ோமெலும, ெமெொழிபெபயர்ப்புகைள கவனிக்கவும ( ) track இைவ 
ெபரிதும உதவுகிடன்பறன. இததியட்டததியன்ப மூலைம செரங்ககைள ( ) strings எளிதொக ெமெொழிபெபயர்க்கும வணணம ஓர் இைடமுகப்பு 
உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. இதியல், இயந்தியர ெமெொழிபெபயர்ப்பு (  ) machine translation வசெதியயும இைணக்கப்பட்டுள்ளதொல் ஒரு சிலை 
ெபயர்ச்ெசெொற்களுக்கு மிகச்செரியொன முடவுகைளயும சிலைோவைளகளில் ெபறமுடயும. ோமெலும, ெபொருளுணர் வைலை (  ) semantic web வசெதியயும 
தற்ோபொது இதததியட்டததியல் ோமெமபடுததப்பட்டுவருகிடறது. எனோவ, இதுோபொன்பற பலை ெதொழிபல்நுட்பங்ககள் நிைறந்த ஓரிடததியல் ெமெொழிபெபயர்ப்பு 
ெசெய்வெதன்பபது குறிப்பிட்ட தியட்டங்ககள் என்பறன்பறி பலை தியறமூலை ெமென்பெபொருள்களுக்கும வரிவைடயும. எனோவ, தியறமூலைத தியட்டங்ககளில் நிரல்கள் 
மூலைம பங்ககளிக்க இயலைொோதொர் கூட இதுோபொன்பற ஒரு வசெதிய மூலைம தங்ககள் பங்ககளிப்ைப கட்டற்ற தியறமூலைத தியட்டங்ககளுக்கு ( ) FOSS வழங்ககலைொம. 

http://www.kaniyam.com
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ோமெலும இததளததியல் அவ்வப்ோபொது ெமெொழிபெபயர்ப்பு பந்தயங்ககள் (  ) translation rally ைவக்கப்பட்டு சிறப்பொக ெமெொழிபெபயர்க்கும 
பங்ககளிப்பொளர்களுக்கு பணப்பரிசுரகளும வழங்ககப்பட்டு வருகிடன்பறன. இதியல், ெவகு எளிதொக புகுபதியைக ெசெய்து பங்ககளிக்கத ெதொடரலைொம. 
புதியயதொக கணக்கு ெதொடங்ககிட குைறந்தது 3 நொட்கள் (சிலை ோவைளகளில் ஒரு வொரம) கழிபதது நீங்ககள் ெமெொழிபெபயர்க்க அனுமெதியக்கப்படுவீர்கள். 
உங்ககள் ெமெொழிபெபயர்ப்புகள் ெமெொழிபெபயர்ப்புச் செமூகததியல் உள்ள பிற உறுப்பினர்களொல் உறுதியெசெய்யப்படலைொம. நீங்ககளும பிறரது 
ெமெொழிபெபயர்ப்புகைளச் செரிபொர்தது அவற்ைறச் செரிெயன்பறு குறிக்கோவொ தவெறன்பறொல் தியருததோவொ முடயும. இததளததியற்கொன உரலி : 

:// .http translatewiki net

என்பைனப் பற்றி

ெபயர் : செ.அ.சூர்ய பிரகொஷ. ( $  U    ) ¥ ∩ அணணொ பல்கைலைக்கழகததியன்ப துைறகளுள் ஒன்பறொன கிடணட 
ெபொறியியல் கல்லூரியில் இயந்தியரவயல் ெபொறியியல் (தமிழ வழிப) படதது வருகிடோறன்ப. தனியொர் ெமென்பெபொருள் 
நிறுவனததியல் இளநிைலை நிரெலைழுதியயொகவும (  ) Junior Programmer ோதடுெபொறிஉகப்பொக்குனரொகவும (SEO 

) analyst ோவைலை பொர்தததுணடு. கட்டற்ற அறிவு, கட்டற்ற ெமென்பெபொருள்கள் (பரி ெமெ.ெபொ.) ோபொன்பறவற்றில் 
ஆர்வமுணடு.

தமிழ வக்கிடப்பீடயொவல் நிர்வொகிடயொக உள்ோளன்ப. ோமெலும வக்கிடயன்பபு, வக்செனரி பொர்  !  , ெதொடுப்பிைணப்பி ஆகிடய 
கருவகைளத வடவைமெததுள்ோளன்ப.[1]  [2]  [3]   தமிழ வக்கிடப்பீடயொவன்ப இலைச்சிைன மெொற்ற ஒருங்ககிடைணப்பொளரொகச் 
ெசெயல்பட்ோடன்ப.[4]. ோமெலும, முதற்பக்க வடவைமெப்பு மெொற்றங்ககள் சிலைவும ெசெய்துவருகிடோறன்ப. முதற்பக்கப் 
பகுதியகளுள் ஒன்பறொன சிறப்புப் படக் கவனிப்பொளர். வக்கிடப்பீடயொைவப் பரப்பும ோநொக்கிடல், 4 பட்டைறகளில் 
ோபசியுள்ோளன்ப.[5]  [6]  [7]  [8]   ோமெல்-வக்கிடயில் தியட்டப்பணி ெமெொழிபெபயர்ப்ைபயும :// .http Translatewiki net -இல் 
தியறமூலை ெமென்பெபொருள் ெமெொழிபெபயர்ப்புப் பணியிைனயும ெசெய்து வருகிடோறன்ப.[9]

மின்பனஞ்செல் : 2010suryasalem .gmail com
வைலைப்ப : :// . .http firefoxsurya blogspot com
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 -    – CAD Computer Aided Drawing வைரகைலை பயன்பபொடுகள்

 CAD  அல்லைது    Computer Aided Drawing இப்ோபொது வடவைமெப்பு மெொடலிங்க அல்லைது வைரகைலை கட்டடக்கைலை சிததரிப்புகள் 
மெொதியரிகளுக்குப் பரவலைொக பயன்பபடுததப்படுகிடன்பறன. இது அைனததுவத ெதொழிபல்துைறயிலும ஒரு முக்கிடய செக்தியயொக உள்ளது. இங்கோக Ubuntu 

 -Linux ல் கிடைடக்கக்கூடய மிகவும பிரபலைமெொன ஒரு சிலை   CAD பயன்பபொடுகள் பட்டயல் உள்ளது.

வொகன உற்பததிய, உள்நொட்டு கட்டுமெொன மெொடலிங்க மெற்றும  மின்பனணு சுரற்று உற்பததிய 
ெதொழிபல்கள் வைரயிலும இதன்ப பயன்பபொடு பரவயுள்ளது.  பட்டயலில் கிடட்டததட்ட 
முடவல்லைொமெல் உள்ளது.  இன்பறு ோகட் ெமென்பெபொருள் ெதொகுப்புகைள கிடட்டததட்ட எந்த 
இயக்கததளததியற்கும மெற்றும லினக்ஸ்  -distros க்கும கிடைடக்கிடன்பறது  இதியல் எந்த வதியவலைக்கும 
இல்ைலை. லினக்ஸ் இயங்ககுதளததியற்குப் பயன்பபடக்கூடய பலை இலைவசெ மெற்றும பிரீமியம ோகட் 
பயன்பபொடுகள் உள்ளன. எனோவ நொம உபுணடு ோபொன்பற லினக்ஸ் அடப்பைடயிலைொன இயக்க 
கருவகளில் பயன்பபடுததக்கூடய சிறந்த மெற்றும மிகவும தியறைமெயொன ோகட் பயன்பபொடுகைளப் 
பொர்க்க ெகொஞ்செம ோநரம ெகொடுக்கலைொம.

கணினி ஆட்ோடொெமெொைபல் மெற்றும கட்டுமெொனம ோபொன்பற பல்ோவறு ோகொளங்ககள் 
வடவைமெப்பு மெற்றும மெொடலிங்க துைறயில் நுைழந்த தியனததியலிருந்து, உணைமெயொன ெபொருைள 
ஒரு முன்பனுைரயில் ைவக்க வடவைமெப்பொளர்கள் மெற்றும ெபொறியொளர்கள் உருவொக்கும 
கருததுக்கள் மெற்றும மெொதியரிகள் வழிபயில் வயக்கததக்க முன்போனற்றங்ககள் ஏற்பட்டுள்ளன.  ோபனொ 
மெற்றும கொகிடதம பயன்பபடுததிய ெசெய்ய முடயொத துல்லியம மெற்றும வடவைமெப்பொளர்களுக்கு 
ஒழுங்ககைமெவுக்கு உதவும வைரகைலையொனது கட்டடக்கைலை மெற்றும மெற்ற வடவங்ககைள உருவொக்க 
உதவன. இது மெனிதனுக்கு துோரொகம ெசெய்யும முயற்சி என ெசெொல்லைக்கூடொது.  இதனொல் ோநரம 
மெற்றும ஒரு கணிசெமெொன  ெதொைகைய ோசெமிக்க முடயும.  ோகட் பயன்பபொடுகள் வடவைமெப்பு 
ெசெயல்முைற ஒரு ஒருங்ககிடைணந்த பகுதியயொக இருந்தன ோமெலும கிடட்டததட்ட அைனதது நவீன 
கட்டைமெப்பு மெற்றும வடவைமெப்பு நைடமுைறகள் ோகட் பயன்பபொடுகைள பயன்பபடுததுகிடன்பறன.

லினக்ஸ் உடன்ப ோகட் ஆதரவு உள்ள ஏரொளமெொன பயன்பபொடுகள் கிடைடக்கிடன்பறன.  அங்ககு சிலை   distros ோபொன்பற இலைவசெ ெமென்பெபொருள்கள் 
உள்ளன .  அோதசெமெயம நீங்ககள் பிரீமியம ெபொதியகைளயும ெபறலைொம.   -Linux ன்ப ோமெல், ோகட் பயன்பபொடுகளின்ப ோமெல் இந்த பரந்த உலைகிடன்ப மூைலைகள் 
முழுவதும லினக்ஸ் ஆர்வலைர்கள் மெததியயில் ெசெல்வொக்கு அதியகமெொக உள்ளது.

http://www.kaniyam.com
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ப்ரிஸ்ோகட் ( :Bricscad )

 Bricscad ஒரு வணிக வைரகைலை ெதொகுப்பு.  இது ஆட்ோடொோகடன்ப கிடட்டததட்ட 
அைனதது முக்கிடய ெசெயல்பொடுகைள வழங்ககுகிடறது மெற்றும லினக்ஸ் தளங்ககளில் 
வரிவொன ஆதரவும ெகொணடுள்ளது.  இது  Bricsys முலைம வளர்க்கப்பட்டு 
வடவைமெக்கப்பட்டது மெற்றும அதன்ப ோவர்கள்  IntelliCAD இயந்தியரததியலிருந்து 
கட்டப்பட்டது.

க்யூோகட் ( :Qcad )

இது ஒரு 2  D வடவைமெப்பு, மெொடலிங்க மெற்றும வைரவு ெமென்பெபொருள் ெதொகுப்பு 
ெகொணட  கட்டற்ற மெற்றும தியறந்த மூலைம உள்ள ெமென்பெபொருள். எனினும இலைவசெ பதியப்பில் 
சிலை வரமபுகள் உள்ளன.  ஆனொல் முழு  Qcad நிபுணததுவ பதியப்பு ஒரு வைரயறுக்கப்பட்ட 
இலைவசெ ோசெொதைன கொலைததுடன்ப  ஒரு மெலிவு வைலையில் கிடைடக்கிடறது. இந்த ெமென்பெபொருள் 
லினக்ஸ் கருவகைள ஆதரிக்கிடறது மெற்றும 2  D வைரதல் மெற்றும வைரகைலை பயன்பபொடுகளில் 
இருக்கிடறது.

http://www.kaniyam.com
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ப்ரீோகட் (FreeCAD)

, FreeCAD இது ஒரு சிறந்த தியறந்த மூலை 3  D வைரகைலை எடட்டர். இது ைபததொன்ப 
ெமெொழிபைய முதன்பைமெயொக ெகொணடு எழுதப்பட்டது ோமெலும  OpenCascade மெற்றும 
( )QT க்யூட அடப்பைடயொக ெகொணடது. இந்த ெமென்பெபொருள் செக்தியவொய்ந்தது ோமெலும 
ோமெக்ோரொ பதியவு, , workbenches செர்வர் முைறைமெ மெற்றும  -dynamic கொக 
uploadெசெய்யக்கூடய   application extention ோபொன்பற அமசெங்ககள் நிைறய ெகொணடுள்ளன. 
இது வணோடொஸ், ோமெக் மெற்றும லினக்ஸ் அடப்பைடயிலைொன இயங்ககுதளங்ககளில் 
ஒததியைசெவு பதியப்புகள் ெகொணடருக்கிடறது.

ோவரிோகட்(VariCAD)

இது ஒரு செக்தியவொய்ந்த 2  D மெற்றும 3   D CAD ெமென்பெபொருள் அடப்பைடயில் இது 
இயந்தியர ெபொறியியல் வடவைமெப்பு மெற்றும மெொடலிங்கக்கு ஆதரவு வழங்கக 
வடவைமெக்கப்பட்டுள்ளது.  இது முக்கிடயமெொன அளவுருக்களுடன்ப வடவயல் தைடகளுக்கு 
தனிப்பட்ட ஆதரைவ வழங்ககுகிடறது. ோமெலும குணடுகள், குழொய்கள், உோலைொக வைளயொத 
தொள், ோசெொதைனகளில் ஏற்படும வபததுகள மெற்றும செைப ஆதரவு mechanical 
கருவகளுக்கு வழங்ககுகிடறது. ோமெலும ஒரு    -rich symbol library ஐ ெகொணடுள்ளது. இது 
பில்கள் கணக்கீடு, ெபொருள் ெசெலைவுகள் ோபொன்பறவற்ைறக் கணக்கிடடுதல் ஆகிடய 
ெசெயல்பொடுகைளக் கவனிததுக்ெகொள்கிடறது.  இது ஒரு பிரீமியம பதியப்பு.  இது வணோடொஸ் 
மெற்றும லினக்ஸ் தளங்ககளிலும கிடைடக்கிடறன.

http://www.kaniyam.com

http://www.varicad.com/en/home/online-store/
http://sourceforge.net/projects/free-cad/


கணியம பக்கம | 18 

தியறந்த ோகஸ்ோகட் ெதொழிபல்நுட்பம (   Open CASCADE Technology)

இது ஒரு 3  D ோமெற்பரப்பு மெற்றும தியட மெொடலிங்க ெமென்பெபொருள் ெதொகுப்பு. 
இது வரிவொன   data exchange மெற்றும வைரவொன பயன்பபொட்டு வளர்ச்சி 
தியறன்பகைள க் ெகொணடுள்ளது.  இது முற்றிலும இலைவசெ மெற்றும லினக்ஸ் தளங்ககளில் 
ஆதரவு ெகொணட ஒரு தியறந்த மூலை ெமென்பெபொருள் ஆகும.

    

   

  பிரியொ, கொஞ்சிபுரம, பச்ைசெயப்பன்ப கைலை அறிவயல் கல்லூரியில் கணினி அறிவயல் படக்கிடறொர்.

  மின்பனஞ்செல் : @ .priyacst gmail com

   வைலை :  :// . .http sweettux wordpress com

http://www.kaniyam.com

http://sweettux.wordpress.com/
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 - Scribus ஒரு  DTP ெமென்பெபொருள் - பொகம - 2

        ெசென்பற மெொதம, நொம ஒரு புதியய ஆவணதைத உருவொக்குவது, உைர நிரப்பி ோசெர்ப்பது, பிறகு ெநடுவரிைசெகைள ோசெர்தது, நமமுைடய உைரைய 
ஒரு ெநடுவரிைசெயிலிருந்து அடுதததற்கு தொனொக ஓடச்ெசெய்ய, எல்லைொ ெநடுவரிைசெகைளயும ஒன்பறிைணதது ெதொடர்புபடுததியோனொம. இந்த மெொதம, 
நமமுைடய ஆவணததியற்கு உருவப்படதைத ோசெர்ப்பது எப்பட என்பறு பொர்ப்ோபொம. 

        முதலில் ஒரு  technical துணுக்கு :  JPG உருவங்ககள் ோகொப்பின்ப அளைவ சிறியதொக ைவப்பதற்கு -compression ஐ பயன்பபடுததுகிடறது. முதலில் 
இது ஒரு நல்லை கருததொக ோதொன்பறினொலும, இது ோவைலையின்ப அளைவ அதியகமெொக்குகிடறது. உங்ககள் உருவப்படங்ககள் " " artifacts ோபொலை 
கொட்சியளிக்கும.  Artifacts என்பபது நீங்ககள் சிலை செமெயங்ககளில் உருவப்படங்ககளில் பொர்க்கிடற சிறிய செதுரங்ககளொகும -- முக்கிடயமெொக அதியகமெொக 
ெநருக்கப்பட்ட உருவப்படங்ககைள(   ) highly compressed image அடக்கட பயன்பபடுததுகிடற வைலைப்பக்கங்ககளில் கொணலைொம - மெற்றும இது 
வைலைப்பக்கததியல் நன்பறொக ோதொன்பறினொலும, ஒரு ஆவணததியல் இது ோமெொசெமெொனதொக கொட்சியளிக்கும, குறிப்பொக ெதொழிபல் முைறயில் 
அச்சிடக்கூடயதொக இருந்தெதனில். மெற்ெறொரு முைறயில்,  GIF உருவப்படங்ககள் அளவொன நிறப்ெபட்டகதைத(   )limited color palette  
ெபற்றிருக்கிடன்பறன. 
        
        இது இருநிறமுைடய குழுமெததியன உருவப்படததியற்கு( ) logo நன்பறொக இருந்தொலும, முழுநிற உருவப்படதைத 256 நிறங்ககளுக்கு மெொற்றிவடும 
ோபொது இது அவ்வளவு நன்பறொனதொக இருக்கொது. ஆதலைொல்,  PNG உருவப்படதைத பயன்பபடுதது நன்பறொக இருக்கும. தரம குைறந்த / -JPG GIF ஐ -PNG
க்கு மெொற்றும ோவைலையில் இறங்ககிடவடொதீர்கள்; இந்த முைறயில் மெொற்றப்பட்ட உருவபடதைத செரிெசெய்ய இது உதவொது. 

        நீங்ககள் எப்ெபொழுதும கணடறிகிடன்பற சிறந்த தரம வொய்ந்த உருவப்படததுடன்ப ெதொடங்ககுங்ககள். 
        
        இப்ோபொது ெசென்பற மெொதததியலிருந்த நமமுைடய உைர ஆவணதைத 
எடுப்ோபொம. உருவப்படதைத ஆவணததியற்குள் ெகொணடுவர,    

      Insert Image Frame ெபொததொைன ெசெொடுக்கவும : மெற்றும ஏற்கனோவ 
உைரப்ெபட்டைய வைரந்தது ோபொலை ஒரு ெபட்டைய வைரயவும. 

        உருவப்படதைத ோதர்வு ெசெய்ய, உருவப்பட செட்டததியன்ப மீது வலைதுபக்கம 
ெசெொடுக்கிட(  )   right click Get Image வருப்பததியைன ோதர்வு ெசெய்யவும. 
        

http://www.kaniyam.com
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இப்ோபொது ோகொப்பிற்கொன உைரயொடல் ெபட்ட ோதொன்பறும. அதியலிருந்து 
உங்ககளுக்கு ோவணடய உருவப்படதைத செட்டததியனுள் நுைழக்க அதைன 
ோதர்ந்ெதடுதது  Open ெபொததொைன ெசெொடுக்கவும. 
        

 செரி, இப்ோபொது ஒரு பிரச்சிைன இருக்கிடறது.  உருவப்படததியன்ப ஒரு 
 சிறிய பகுதியைய பொர்க்க  முடகிடற அளவற்கு உருவப்பட செட்டததியனுள்  
 ோமெொசெமெொக ெவட்டப்பட்டருப்பைத ோமெோலை உள்ள தியைரயில்  கொணலைொம.

நொம இங்ககு ஒரு தீர்மெொனதைத எடுக்க ோவணடும : அதொவது 
உணைமெயொன உருவப்படததியன்ப அளவற்கு உருவப்படததியன்ப செட்டதைத 
மெொற்ற ோவணடுமெொ? அல்லைது உருவப்படததியன்ப செட்டததியற்கு, 
உருவப்படததியன்ப அளைவ மெொற்ற ோவணடுமெொ? என்பறு.

        
முதலில், உணைமெயொன உருவப்படததியன்ப அளவற்கு 

உருவப்படததியன்ப செட்டதைத மெொற்ற, நொம செட்டததியன்ப ஒரு மூைலைைய 
இழுதது அளவைன ெபரிதுபடுததலைொம. இன்பனும எளிதொக, உருவப்பட 
செட்டததியன்ப மீது வலைது ெசெொடுக்கு ெசெய்து    Adjust Frame to Image 
வருப்பததியைன ோதர்வு ெசெய்யவும. 

http://www.kaniyam.com
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ஆனொல், இப்ோபொது  உருவப்படம ெபரிதொக 
 இருக்கிடறது. அைத குைறப்ோபொம.   Properties சென்பனல் தியைரயில் 
  Image தட்ைடைய( )  tab ெசெொடுக்கவும. இது உருவததியன்ப 
 நிைலைைமெயிடம ( )  position மெற்றும அளைவ கொட்டுகிடறது, 
 ஆனொல் அளவைன மெொற்றம ெசெய்யும வருப்பததியைன 
 இதியல் ெகொடுக்கவல்ைலை. அதனொல், ஆவணததியோலைோய 
 அளவைன மெொற்றம ெசெய்ோவொம. 
     Scale to Frame Size வருப்பததியைன ோதர்வு ெசெய்யவும. இது உருவப்பட 
செட்டததியன்ப அளைவ மெொற்றுவதுடன்ப  உருவப்படததியன்ப அளைவயும மெொற்றம 
ெசெய்கிடறது. 

        வகிடத அளவற்கு ெவளிோய உருவப்படதைத நீட்டப்பதியலிருந்து நமைமெ தடுதது 
நிறுததுகிடற  Proportional வருப்பதோதர்வைன குறியிடப்பட்டு( ) tick இருக்கிடறதொ 
என்பபைத உறுதிய ெசெய்துெகொள்ளவும. 

        இப்ோபொது உருவப்பட செட்டததியைன ெசெொடுக்கிட அதன்ப அளைவ மெொற்றவும. 
நீங்ககள் ோவணடுகிடற நிைலைைமெயிடததியற்கு உருவப்படததியன்ப செட்டததியைன 
நகர்ததியக்ெகொள்ளலைொம. இப்ோபொது நமெக்குள்ள ஒோர பிரச்சிைன, உருவப்படம அதற்கு 
பின்பனொல் உள்ள உைரக்கு இைடஞ்செலைொக இருக்கிடறது. தீர்வு : உருவப்படதைதச் சுரற்றி 
உைர ஓட்டதைதப் ெபறுவது. 

        
        

இைத ெசெய்வதற்கு, உருவப்பட செட்டததியைன ோதர்ந்ெதடுதது  Properties சென்பனல் 
தியைரயில்  Shape தட்ைடைய( ) tab ோதர்ந்ெதடுக்கவும.  Shape தட்ைட நமெக்கு புதியது. ஆனொல் நொம இப்ோபொது ெசெய்ய ோவணடயது  Text Flow 

  Around Frame வருப்பப் பிரிவன கீழ ெகொடுக்கப்பட்டுள்ள வருப்பததியல்    Use Contour Line என்பற வருப்பதைத ோதர்ந்ெதடுப்பது. இதைனச் 
ெசெய்தொல் உருவப்படம அதன்ப வளிமைபச் சுரற்றியுள்ள உைரைய நகர்ததிய ைவக்கிடறது. உருவப்பட செட்டதைத நகர்ததியனொல் உைரயும தொனொக 
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நகர்வைத நீங்ககள் பொர்க்கலைொம. நமெக்கு இருக்கிடற ஒோர பிரச்சிைன உைரயொனது உருவப்படததியன்ப வலைதுபுறததியற்கு மிக ெநருக்கமெொக இருப்பதொகும. 
 

அடுதது  -Edit Shape ஐ ெசெொடுக்கிடனொல் ஒரு புதியய 
 சென்பனல் தியைர ோதொன்பறும. கவனிக்கவும : 
 உருவப்படச்செட்டம இப்ோபொது நீலைநிற 
 ெவளிப்புறக்ோகொட்டைன ெபற்றிருக்கும. இப்புதியய 
சென்பனல்  
 தியைரயில்,    Edit Contour Line வருப்பததியைன 
 ோதர்ந்ெதடுக்கவும. உருவப்பட செட்டததியன்ப ஒவ்ெவொரு 
 மூைலையிலும தடதத நீலைநிறப்புள்ளிகைளக் கொணலைொம. 
 இதைனத ோதைவயொனபட இழுததொல் இைணக்கப்பட்ட 
 வரிகள் நகர்வோதொடு, அதோனொடு ோசெர்ந்து உைரயும  
 நகர்வைதப் பொர்க்கலைொம. இதன்பமூலைம உைரயின்ப 
ஓட்டதைத 
 உங்ககளுக்கு ோதைவயொனபட மெொற்றிக்ெகொள்ளலைொம. 
        

        

இதைனச் ெசெய்த பிறகு   -Edit Contour Line ஐ மெறுபடயும ெசெொடுக்கிட அைத நிறுததவும. 
மெற்றும இந்த சென்பனல் தியைரயிைன மூட   End Editing ெபொததொைன 
 ெசெொடுக்கவும. 

        இதுோவ உருவப்படததியைனப் பற்றி ெதரிந்துெகொள்வதற்கு 
ோபொதுமெொனதொகும! 
---
        
ெசெல்வமெணி செமபத, இைணய தள வல்லுநர், கொஞ்சி லினக்ஸ் 
பயனர் குழுவன்ப உறுப்பினர். 

    மின்பனஞ்செல் :    . @ .  selva infobees gmail com
    வைலை :  :// . .http infobees wordpress com
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வணோடொஸ் இயங்ககுதளதைத நிறுவய பிறகு ஏற்கனோவ நிறுவயிருந்த உபுணடு லினக்ைஸை 
தியருமபக்ெகொணடு வருவது எப்பட?

மூலைம http://gnutamil.blogspot.in/2011/10/blog-post.html

படம-1
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படம-2
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படம - 3

என்பனுைடய மெடக்கணினியில் வணோடொஸ் எக்ஸ்.பி இயங்ககுதளதைதயும, உபுணடு லினக்ஸ் 10.10 இயங்ககுதளதைதயும இரட்ைட நிறுவலைொக 
நிறுவ ைவததியருந்ோதன்ப. வணோடொஸ் இயங்ககுதளதைத நிறுவ இரணடு வருடமெொகிடவட்டது, வணோடொஸ் இயங்ககுதளதைத அவ்வளவொக 
பயன்பபடுததுவதியல்ைலை, அவ்வப்ோபொது ஏதொவது தவர்க்க முடயொத கொரணததியற்கொக பயன்பபடுததுோவன்ப. ஒரு ெபொறியியல் படக்கும மெொணவன்ப என்பற 
முைறயில் உபுணடு லினக்ஸ் இயங்ககுதளம எனக்கு ோபொதுமெொனதொக இருக்கிடறது.
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வணோடொஸ் இயங்ககுதளதைத மூன்பறு மெொதததியற்கு ஒரு முைற மெொற்றுங்ககள் என ைமெக்ோரொசெொப்ட் நிறுவனோமெ பயனொளர்களுக்கு பரிந்துைரக்கிடறது. 
அப்பட இருக்ைகயில் நொன்ப வணோடொஸ் இயங்ககுதளதைத இரணடு வருடம வைர மெொற்றொமெல் ைவததியருந்தெதல்லைொம , வணோடொஸ் 
இயங்ககுதளததியற்கு தர்மெ செங்ககடதைத உணடு பணணியிருக்க ோவணடும.

என்பனதொன்ப ஆன்படைவரஸ் ெமென்பெபொருள்கள்கைள நொம நிறுவ ைவததியருந்தொலும, ைவரஸ் ெதொல்ைலை என்பபது வணோடொஸிற்கு உடன்பபிறப்பொகோவ 
ஆகிடவட்டது. உருவததுடன்ப வரும நிழல் ோபொலை.

அததுடன்ப நீலைததியைர மெரணம என்பபது வணோடொஸில் இயல்பொனது. என்பனுைடய மெடக்கணினியில் இருந்த வணோடொஸிற்கு இந்த மெரணம 
வந்துவட்டது. ஆைகயொல் வணோடொஸ் இயங்ககுதளதைத பயன்பபடுதத முடயவல்ைலை.

எனோவ வணோடொஸ் இயங்ககுதளதைத மீணடும நிறுவலைொம என முடவு ெசெய்ோதன்ப. ஆனொல் இதியல் ஒரு பிரச்செைன இருக்கிடறது. வணோடொஸ் 
இயங்ககுதளைத நிறுவனொல் ஏற்கனோவ நிறுவயுள்ள உபுணடு லினக்ஸ் இயங்ககுதளம கொணொமெல் ோபொய்வடும.

வணோடொஸ் இயங்ககுதளததுடன்ப லினக்ைஸை நிறுவும ெபொழுது, கணினியில் உள்ள வணோடொஸ் இயங்ககுதைளதைத லினக்ஸ் கணடறிந்து, தன்பனுடன்ப 
ோசெர்ததுக்ெகொணடு பயனொளருக்கு இரணடு இயங்ககுதளதைதயும கொட்டும. அதியல் பயனொளருக்கு ோதைவயொன இயங்ககுதளதைத ோதர்வு ெசெய்து 
பயன்பபடுததியக் ெகொள்ளலைொம.

ஆனொல் இந்த வணோடொஸ் இயங்ககுதளம மெட்டும கணினியில் உள்ள எந்த இயங்ககுதளதைதயும கணடுெகொள்ளொது அது மெட்டும வன்பவட்டல் 
இருந்து ெகொள்ளும. (என்பன ெகொடுைமெ செொர் இது. இப்படயும ஒரு இயங்ககுதளமெொ!!!)

மெறுபடயும உபுணடு லினக்ைஸை நிறுவ , இைணயதைத இைணதது நமமுைடய பயன்பபொட்டற்குணடொன ெமென்பெபொருள்கைள நிறுவ பயன்பபொட்டற்கு 
ெகொணடு வருவதற்குள் நமமுைடய நிைறய ோநரம வைரயொமெொகிடயிருக்கும.

வணோடொஸ் இயங்ககுதளதைத நிறுவய பிறகு, உபுணடு லினக்ைஸை மீணடும புதியதொக நிறுவொமெல் ஏற்கனோவ நிறுவ ைவததியருப்பைதோய ெகொணடு 
வந்துவட்டொல் நன்பறொக இருக்குோமெ என ோயொசிதோதன்ப.

இது ெதொடர்பொக ஏற்கனோவ ோதொழர் மு.மெயூரன்ப அவர்கள் "  வன்போடொசின்ப    format  செடங்ககும    GRUB  இைன மீள நிறுவுதலும  "   என்பனும 
தைலைப்பில் ஒரு பதியவு எழுதியயிருந்தொர். இந்த பதியவு ஓரளவு அடப்பைடயிைன புரிந்து ெகொள்ள உதவயது.

http://www.kaniyam.com

http://tamilgnu.blogspot.com/2007/03/format-grub.html
http://tamilgnu.blogspot.com/2007/03/format-grub.html
http://tamilgnu.blogspot.com/2007/03/format-grub.html
http://tamilgnu.blogspot.com/2007/03/format-grub.html
http://tamilgnu.blogspot.com/2007/03/format-grub.html
http://tamilgnu.blogspot.com/2007/03/format-grub.html
http://tamilgnu.blogspot.com/2007/03/format-grub.html


கணியம பக்கம | 27 

படம-4

ோதொழர் மெயூரன்ப எழுதியயிருக்கும வழிபமுைறகள் உபுணடு 9.04 வைரயிலும ெசெல்லுபடயொகும. உபுணடு 9.10 லிருந்து, உபுணடு வனுைடய GRUB 
   Boot Loader Upgrade ெசெய்யப்பட்டுள்ளது.

நொன்ப நிறுவயுள்ளது உபுணடு 10.10. ஆைகயொல் மெயூரன்ப எழுதியயிருந்த வழிபமுைறகள் ோவைலை ெசெய்யவல்ைலை. அப்புறம என்பன இருக்கோவ 
இருக்கிடறொர் கூகுளொர், அவரிடோமெ ோகட்ோடன்ப ெகொடுததொர் வழிபமுைறகைள.
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வணோடொஸ் இயங்ககுதளதைத நிறுவய பிறகு ஏற்கனோவ நிறுவயிருக்கும உபுணடுவைன ெகொணடு வருவது மிக மிக எளிைமெயொன ஒன்பறு. எனோவ 
நொம உபுணடு ோபொய்வடுோமெொ, மெறுபடயும நிறுவ ோவணட வருோமெொ என பயப்பட ோவணடய அவசியோமெ இல்ைலை.

இதற்கு ோதைவயொனைவ:

வணோடொஸ் இயங்ககுதளதைத நிறுவய பிறகுதொன்ப, நொம உபுணடுைவ தியருமபப் ெபறும ோவைலைைய ஆரமபிக்க ோபொகிடோறொம.

உபுணடு 9.10 அல்லைது அதற்கு பிறகு ெவளிவந்த உபுணடு வல் ஏதொவது ஒரு உபுணடு வட்டு (  ). Ubuntu CD இது மிகவும முக்கிடயம.

உபுணடுவைன நிறுவயிருக்கும  Partition னினுைடய  . Partition Number இைத நீங்ககள் உபுணடுவல்  =>  => System Administration Disk  
 Utility ெசென்பறு ெதரிந்து ெகொள்ளலைொம. அல்லைது   Gpartition Editor மூலைமெொகவும ெதரிந்துக் ெகொள்ளலைொம.

   Root Mount Point னுைடய  Number ைன மெட்டும குறிததுக்ெகொணடொல் ோபொதுமெொனது.

   Boot Mount Point யிைன தனியொக பிரிதது இருந்தொல் /  boot னுைடய   Partition Number ஐயும குறிததுக்ெகொள்ளுங்ககள் (கணடப்பொக).

அவ்வளவுதொன்ப முதற்கட்ட ோவைலைகள் முடந்தது.

இப்ெபொழுது உபுணடு வட்டைன  (9.04  க்கு பிறகு ெவளியிடப்பட்ட பதியப்பு)  சி.ட டைரவனுள் நிைழதது சி.ட யிலிருந்து கணினியிைன  Boot 
ெசெய்யுங்ககள். நிகழ வட்டொக பட் ெசெய்ய ோவணடும. அதொவது   Live CD யொக.

சி.ட யிலிருந்து கணினி  Live ஆக  Boot ஆகிடய பிறகு. உபுணடு வனுைடய  Desktop உங்ககளுக்கு கிடைடக்கும, கிடைடதத பிறகு 

 =>   =>   Applications Accessories Terminal ெசென்பறு   Terminal ஐ தியறந்துக்ெகொள்ளுங்ககள்.  முைனயம தியறந்த வுடன்ப கீழகணட கட்டைளகைள 
ெகொடுங்ககள்.

  / /  /sudo mount dev sdaX mnt

இங்ககு  / /  dev sdaX என்பபதியல்   X என்பனுமிடததியல் நீங்ககள் ஏற்கனோவ உபுணடு நிறுவயிருக்கும    root Partition னினுைடய எணணிைன குறிதது 
ைவததியருப்பீர்கள் இல்ைலையொ அைத ெகொடுக்கவும.

உதொரணமெொக என்பனுைடய வன்பவட்டல்   root partition னுைடய எண / / 9 dev sda ஆைகயொல், நொன்ப / / 9 dev sda என ெகொடுததியருக்கிடோறன்ப. ( ,sudo  
, / / , /  mount dev sdaX mnt இவற்றுக்கு இைடயில்   single space கட்டொயொம இருக்க ோவணடும.)
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நீங்ககள் /  boot ற்ெகன தனியொக ஒரு  partition உருவொக்கிடயிருந்தொல் கீோழ உள்ள கட்டைளயிைன ெகொடுங்ககள், இல்ைலைெயன்பறொல் ோவணடொம.

  / /  / /sudo mount dev sdaY mnt boot

இங்ககு  / /  dev sdaY என்பபதியல்   Y என்பனுமிடததியல் நீங்ககள் ஏற்கனோவ உபுணடு நிறுவயிருக்கும    boot Partition னினுைடய எணணிைன குறிதது 
ைவததியருப்பீர்கள் இல்ைலையொ அைத ெகொடுக்கவும.

உதொரணமெொக என்பனுைடய வன்பவட்டல்    boot partition னுைடய எண  / / 10  dev sda ஆைகயொல்,  நொன்ப  / / 10  dev sda என ெகொடுததியருக்கிடோறன்ப. 
( , , / / , / /  sudo mount dev sdaY mnt boot இவற்றுக்கு இைடயில்   single space கட்டொயொம இருக்க ோவணடும.)

ோமெோலை உள்ள கட்டைளகைளக் ெகொடுதத பிறகு இறுதியயொக இந்த கட்டைளயிைனக் ெகொடுக்கவும.

 -  -- - =/ / / /sudo grub install root directory mnt dev sda

இந்த கட்டைளயிைனக் ெகொடுதது முடததவுடன்ப.  .   . Installation Finished No error reported என ஒரு ெவளியீட்டு ெசெய்திய கிடைடக்கும. 
அவ்வளவுதொன்ப முைனயதைத மூட வட்டு, கணினியிைன  Restart ெசெய்யவும.

 Restart ெசெய்து கணினியிைன ஆரமபிததவுடன்ப உங்ககளுக்கு ஏற்கனோவ நிறுவயிருந்த உபுணடுவனுைடய    GRUB Boot Loader கிடைடக்கும.

நொன்ப ோமெோலை ெகொடுததுள்ள படம -4 ைன ெபரிதுப்படுததிய பொர்ததுக்ெகொள்ளுங்ககள். உங்ககளுக்கு எளிைமெயொக இருக்கும.

உங்ககளுக்கு ோதைவயொன இயங்ககுதளதைத ோதர்வு ெசெய்து பயன்பபடுதத ஆரமபிக்க ோவணடயதுதொன்ப. உபுணடு ோவணடுெமென்பறொல் உபுணடு , 
வணோடொஸ் ோவணடுெமென்பறொல் வணோடொஸ்.

குறிப்பு:

இங்ககு / /  dev sda என குறிப்பிட்டுள்ளது   Serial ATA ெதொழிபல்நுட்பம ெகொணட வன்பவட்டற்குணடொனது. இன்பைறக்கு ெபருமபொலும இந்த 
ெதொழிபல்நுட்பம ெகொணட வன்பவட்டுதொன்ப பயன்பபொட்டல் உள்ளது. ஒரு ோவைள உங்ககளுைடய வன்பவட்டு  IDE ெதொழிபல்நுட்பம ெகொணடதொக 
இருந்தொல் / /  dev hda என வரும.
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    இரொ.கதியர்ோவல் ெபரியொர் மெணியமைமெ பல்கைலைக்கழகம, வல்லைம, தஞ்செொவூர். லினக்ஸ் ஆர்வலைன்ப, 
லினக்ைஸை கற்றுக்ெகொணடருக்கும மெொணவன்ப.

மின்பனஞ்செல் : . @ .linuxkathirvel info gmail com

வைலை : :// . .http gnutamil blogspot com

தமிழிபல் லினக்ஸ் வைலைதளங்ககள்  

http://gnutamil.blogspot.com

http://tamilgnu.blogspot.com

http://kumarlinux.blogspot.com

http://ubuntuintamil.blogspot.com

http://ubuntu5.blogspot.com

http://fedoraintamil.blogspot.com

http://suthanthira-menporul.com

http://mauran.blogspot.com

http://gnometamil.blogspot.in

http://tamilcpu.blogspot.in

http://fosstamil.blogspot.in

http://kaniniariviyal.blogspot.in

இந்த வைலைப்பதியவுகளின்ப ஆசிரியர்கள் அைனவைரயும 'கணியம' இதழ 
வொழததுகிடறது.
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ோவணடுோகொள்: ஜிகொமபிரிஸ் - செததம ெமெொழிபெபயர்ப்பு

வணக்கம,

நொன்ப தற்ோபொது, பள்ளிகளில் பயன்பபடுதத தகுந்த ஒரு ெபோடொரொ ரீமிைஸை தொயொரிதது 
வருகிடோறன்ப. ஜிகொமபிரிஸ் :// . /- - -http gcompris net About GCompris  எனப்படும 
ெமென்பெபொருைள இந்த ரீமிஸ்ஸில் ோசெர்தது இருக்கிடோறன்ப. ஆனொல் ஜிகொமபிரிஸ் 
ெமென்பெபொருளில் உள்ள செததங்ககள் , இன்பனும தமிழிபல் ெமெொழிபமெொற்றம ெசெய்ய 
படவல்ைலை. ஆர்வமுைடோயொர் தயவுெசெய்து தமிழிபல் ெமெொழிபமெொற்றம ெசெய்ய 
உதவெசெய்யவும. :// . / / _http gcompris net wiki Voices translation

அருண  . .S A G

வைலை : :// 0 00 .http zer c l in

மின்பனஞ்செல் : @ .sagarun gmail com
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  Command Line அற்புதங்ககள்

உங்ககளது ெடர்மினல் ' ' sudo கடவுச் ெசெொல்ைலை உடனடயொக 
மெறக்க ோவணடுமெொ ???

உங்ககளது ெடர்மினல் ' ' sudo கடவுச் ெசெொல்ைலை  உடனடயொக மெறக்க 
ோவணடுமெொ ??? 
நொம ெடர்மினலில் கடவுச் ெசெொல்ைலை ெகொடுததப் பின்பபும, ெபொதுவொக 
நிமிடங்ககள்
நிைனவல் ைவததுக்  ெகொள்ளும
சிலை இக்கட்டொன நிைலைகளில் நொம அைத மெறக்கச் ெசெய்ய 
ோவணடுெமெனில், கீழகணட
அதற்க்கு கட்டைள உதவும.

$  -sudo k

ெடர்மினலில் அலைொரம ோதைவயொ???

நமமில் சிலைர் ெடர்மினலில் உட்கொர்ந்து ோவைலை ெசெய்ய ஆரமபிததொல் 
ோநரம
ெசெல்வோத ெதரியொமெல் ோவைலை ெசெய்கிடன்போறொம."ோநரம ெசென்பறு 
ெகொணோட  இருக்கிடன்பறது
கிடளமபுகள்" என்பறு அறிவுறுதத  யொரும  இல்ைலையொ??
கவைலை  ோவணடொம.நமெக்கொகோவ உள்ளது  " " leave எனும கட்டைள. ;)

$  +15leave

:Ex

@ - :~$  +5shrini arul desktop leave
@ - :~$      30 14:09. (shrini arul desktop Alarm set for Thu Sep pid 

3092)
  !Time to leave

   !Just one more minute

  !Time to leave

  !Time to leave

  !Time to leave

     '   . That was the last time I ll tell you  .Bye

  !Time to leave

  !Time to leave

லினக்ஸ் ப்ோரொக்ரொோமெர்ஸ் ைகோயடு

லினக்ஸ் ப்ோரொக்ரொோமெர்ஸ் ைகோயடு

 $  man hier

இது ைபல் சிஸ்டம-ன்ப அைமெப்ைப பற்றி வளக்குகிடறது.
/ , / / , bin usr bin மெற்றும / / /  usr local bin ோபொன்பறவறிக்குள்ள 
வததியயொசெங்ககைள
கணடறியவும ,
/  -sbin dir னுள் என்பன உள்ளது?? ோபொன்பறைவகைள  இந்த 
கட்டைளயின்ப மூலைம கொணலைொம.
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 history கட்டைளக்கு -timestamp ஐ ோசெர்க்க

 history எனும கட்டைள ெபொதுவொக நொம ெசெயல்படுததியய 
கட்டைளகளின்ப வரிைசெ
எணைணயும  கட்டைளகைளயும மெட்டுோமெ கொணபிக்கும.

பின்பவரும கட்டைளைய ெடர்மினைலை தியறந்து ெசெயல்படுததியனொல், அது 
history
ோகொப்பில் நொம எந்த ோநரததியல்( ) timestamp கட்டைளகைள 
ெசெயல்படுததியோனொம
என்பபைதயும  ோசெர்தது கொணபிக்கும.

$  ="%  %  "export HISTTIMEFORMAT F T

உதொரணம :

 759  2010-08-24 21:42:14  -  /  |  -1 |  '{  $6, $7,ls lct etc tail awk print  
$8}'
 760  2010-08-24 23:11:25 history
 761  2010-08-24 23:11:29  ="%  %  "export HISTTIMEFORMAT F T
 762  2010-08-24 23:11:32 history

குறிப்பு: இந்த கட்டைள தற்கொலிகமெொக மெட்டுோமெ ெசெயல்படும. 
நிரந்தரமெொக இைத
ெசெயல்படுதத ெசெய்ய ோவணடும எனில் .  -bashrc ல் இந்த கட்டைளைய 
ோசெமிக்க
ோவணடும.

வம-ல் ஒரு ோகொப்ைப உருவொகும ோபொது கடவு ெசெொல்ைலை 
ோசெர்க்க ோவணடுமெொ ?

வம-ல் ஒரு ோகொப்ைப உருவொகும ோபொது கடவு ெசெொல்ைலை ோசெர்க்க 
ோவணடுமெொ ??

இதற்க்கு  என்பறு தனி ெமென்பெபொருளின்ப ோதைவோயொ அல்லைது மிகுதியயொன 
ோவைலை பளுோவொ இருக்கொது.

ெடர்மினலில் கிடழகணடவொறு தியறக்கவும

$  -  < >vim x FILENAME

இப்ோபொது உங்ககள் ோகொப்பு மெைறக்குறியீடொக்கம ெசெய்யப் பட்டு 
இருக்கும. 

-த. சுரோரஷ
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வொசெகர் கருததுகள் 

மின்ப புததகம நன்பறொக இருக்கிடறது. அைனவரும பயன்பெபறக்கூடய 
ஒன்பறு. மிக அருைமெயொன முயற்சி. ோமென்போமெலும வளர வொழததுக்கள். - 
Vivek

நல்லை முயற்சி. இததுடன்ப நின்பறுவடொது ெதொடர்ந்து ெவளிவர 
வொழததுகிடோறன்ப. - சிவகுமெொர்

நன்பறி…………நன்பறி……….. தங்ககளுைடய முயற்சிைய வொழததிய முடந்த 
ஒததுைழப்ைப அளிப்ோபொம ோமென்போமெலும வளர ……ananth

ோநர்ததியயொன வடவைமெப்பு, அறிவொர்ந்த கட்டுைரகள் என முதல் இதழ 
மிளிர்கிடறது. மெகிடழச்சியொய் இருக்கிடறது. நன்பறி. -ந.ர.ெசெ. ரொஜகுமெொர்

ெதளிவொன எணணததுடன்ப அருைமெயொன ெபொருளடக்கம -கணியம 
ோமென்போமெலும சிறக்க எனது அன்பபு வொழததுக்கள் -கதியர் ஆக்ஸ்ோபொர்ட் 

புததொணடல் நல்லைெதொரு முயற்சி. ெதொடர்க.கணியம பற்றி முழுைமெயொக 
அறிய என்போபொன்போறொர்க்கு அரிய வொய்ப்பு. கணியம பற்றி அைரகுைற 
அறிவுைடோயொர்க்கு பயனுள்ள இைணய தளம. வொழததுகளும 
பொரொட்டுகளும. என்ப இனிய புததொணடு வொழததுகள். - வடோவல் 
கன்பனியப்பன்ப

கணியம ெவற்றி ெபற எனது பங்ககு நிச்சியம உணடு .இது ஒரு முயற்சி 
அல்லை ஒரு வைத இது வருட்செம மெொக மெொறி பலை இன்பப கனிகைள 
வைரவல் ெகொடுக்கும என்பறு நொன்ப நமபுகிடோறன்ப .எனது பொரொட்டுகள் 
.எனது மெொணவர்களிடம இைத பகிடரிந்து ெகொள்ள வைழகிடோறன்ப . - 

. D PRABHU

ெபருமபொலைொன தமிழ கணினி ெமெொழிப ெபயர்பளர்கள் ெசெய்யும தவைற 
நீங்ககளும ெசெயதியர்கள். தமிழர்கள் தமிழ வழிபயொக தொன்ப கற்க ோவணடும 
என்பறு நிைனகிடரர்கோலை தவர முழு கைலை ெசெொற்களும தமிழிபல் இருக்க 
ோவணடும என நிைனப்பது இல்ைலை.  file என்பற வொர்தைதைய ோகொப்பு 
என ெமெொழிப ெபயர்க்கொமெல் ைபல் என்பறொய் பயன்பபடுததுங்ககள். ோகொப்பு 
என படததல் ெமென்பெபொருளில் ோவைலை ெசெய்வது கடனமெொகிடறது . - 
balaji

உங்ககளுைடய செமுக அக்கைற ெமென்போமெலும ெவற்றிெபற வொழததுகள்! - 
ெசெந்தியல் குமெொர் ெஜ

எமெது நிறுவனததியன்ப செொர்பில், ெவளிவந்துள்ள கட்டுைரகளுள் சிறப்பொன 
கட்டுைர ஒன்பைற ோதர்வு ெசெய்து மெொதந்ோதொறும ர 500/- வழங்ககுவதொக 
அறிவக்கிடன்போறன்ப. எளிய நைட, தமிழச் ெசெொல்லைொக்கம ோபொன்பற 
கொரணிகைள அடப்பைடயொக ெகொணடு இது தீர்மெொனிக்கப்படும. பலைரும 
முன்பவந்து எழுத சிறியோதொர் ஊக்கமெொய் இது அைமெயட்டும. 
வருங்ககொலைங்ககளில் ஆய்வுக்கட்டுைரகைள வழங்ககும தளமெொகவும இது 
வடெவடுக்க உைழப்ோபொம. - ஆமெொச்சுர 

வொழததுக்கள். மிக நல்லை முயற்சி. என்பனொல் முடந்த அளவு பங்கோகற்க 
முயல்கிடோறன்ப. நொன்ப ோவைலை பொர்க்கும கல்லூரியில் ஒரு பிரதியைய 
மெொணவர்கள் பயன்பபொட்டுக்கு அச்சுர எடுதது தரலைொம என்ப முடவு 
ெசெய்துள்ோளன்ப. ோமெலும எங்ககள் துைற நூலைகததியல் ஒரு 
ெமென்பதட்டல் அைணதது இதழகைளயும ோசெகரிதது பிற்கொலை 
மெொணவர்களுக்கு பயன்ப படுமெொறு ெசெய்ய உதோதசிததுள்ோளன்ப. - சுரதன்ப 

மிக்க மெகிடழச்சி. அருைமெயொன ோசெைவ. ஒரு மெொணவன்ப என்பற முைறயில் 
என்பனுைடய செக ோதொழர்களிடமும பகிடர்ந்துெகொள்கிடோறன்ப. - 
இரொ.கதியர்ோவல்

http://www.kaniyam.com

http://www.datatycoon.blogspot.com/
http://tamilcpu.blogspot.com/
http://www.aravindhsystems.com/
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  ++  Note pad இலைவசெ உைரப்பொன்ப

இது ஒரு வணோடொசில் ெசெயல்படும இலைவசெ உைரப்பொன்ப. இைணய பக்கங்ககள்  உருவொக்கவும,  CSS ஆவணங்ககள் 
உருவொக்கவும பயன்ப படுததலைொம. பலை கணனி ெமெொழிபக்களுக்குத ோதைவயொன ஆவணங்ககளொகவும இந்த 
உைரப்பொைனக் ெகொணடு ோசெமிக்கலைொம. 

கட்டைளகள் பலை வணணங்ககளில்த ோதொன்பறுவதொல் நமெது தவறுகைளச் செரி ெசெய்துக் ெகொள்ள வசெதியயொக 
இருக்கும. இந்த உைரப்பொனின்ப கட்டைளகள் தமிழிபல்  அைமெக்க முடயும. தமிழிபல் தட்டச்சுரச் ெசெய்வதும எளிது. 

:// - - .http notepad plus plus org  என்பற இைணய தளததியற்கு ெசென்பறு இந்த இலைவசெ உைரப்பொைன 
பதியவறக்கம ெசெய்து ெகொள்ளலைொம. 

இந்த ெமென்பெபொருைள   உங்ககளுக்குத தகுந்த முைறயில் பதியவறக்கிடக் ெகொள்ளவும. 

முதலில் வரும செொரளததியல் ஆங்ககிடலைதைதக் கணினி ெமெொழிபயொகத ோதர்வு ெசெய்யவும. 

http://www.kaniyam.com

http://notepad-plus-plus.org/
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இரணடொவது செொளரததியல்  Localization என்பறத ோதர்வல் இருக்கும கூட்டக்க் 
குறிையஅழுததியனொல்  நமெக்குத ோதைவயொன ெமெொழிபயில் உைரப்பொன்ப ெசெயல் படும 

பலை ெமெொழிபகளின்ப வரிைசெயில்  தமிழும இருக்கிடறது. இைத நொம ோதர்வு ெசெய்தொல் இந்த 
உைரப்பொன்ப தமிழிபல் ெசெயல் படும. 

முதலில் தியறக்கும உைரப்பொனின்ப செொளரததியன்ப  அைமெப்பு ஆங்ககிடலைததியல் 
இருக்கும.   Settingsல் உள்ள   Preference என்பற கட்டைளைய 
ோதர்ந்ெதடுததொல் நம தொய் ெமெொழிபக்கு மெொற்றிக் ெகொள்ளக் கூடய செொளரம வரும. 

அடுதததொகத தியறக்கும செொளரததியல் 

 General பகுதியயில் ெமெொழிபைய மெொற்ற ோதர்வு ெசெய்யலைொம. 

நொம தமிைழத ோதர்ந்ெதடுதத தும கணனியின்ப பலை கட்டைளகள் தமிழுக்கு 
மெொறுவைதக் கொணலைொம. 

      New Document Default Directory ல் -8  UTF என்பறு ோதர்வு ெசெய்ய ோவணடயது முக்கிடயம. அப்ோபொது தொன்ப நமமெொல்  தமிழிபல் தட்டச்சுரச் ெசெய்ய 
முடயும. நமெது ஆவணதைத  நொம ோசெமிக்க முயலும ோபொது   பலை வைகயொன ஆவணங்ககளொக ோசெமிக்க முடயும. 

சுரகந்திய ெவங்ககோடஷ  மின்பனஞ்செல் : @ .vknsvn gmail com வைலை : http://tamilunltd.com/

http://www.kaniyam.com
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  jQuery வீடோயொ வகுப்புகள்

 (jQuery http://jquery.com/) தற்ோபொது மிக முக்கிடயமெொன வைலைத (தியறவூற்று) ெதொழிபல்நுட்பமெொக மெொறிவட்டது.  ஆன்பரொய்டு , ஐோபொன்ப ோபொன்பற 
ைகோபசிகளில் இயங்ககக்கூடய ெசெயலிகைளத தயொரிக்க   (jQuery mobile http://jquerymobile.com/) பயன்பபடுததலைொம.

 jQuery ஐ கற்றுக் ெகொள்ள வருமபுோவொர் இந்த இலைவசெ 30 நொள் வகுப்பில் ோசெரலைொம.
ோமெல் வபரங்ககள் இங்கோக:  http://net.tutsplus.com/articles/news/learn-jquery-in-30-days/

முகுந்தரொஜ  மின்பனஞ்செல் :mugunth@gmail.com

பிப்ரவரியில்  FOSS உலைகம 

• 1992-ஆம ஆணடு பிப்ரவரியில் லினஸ் ோடொர்வொல் தனது லினக்ஸ் ோகர்னல்  0.12-version ஐ முதன்ப முதலைொக -GPL ல் ெவளியிட்டொர்.

•  6, 2010-Debian ஆம ஆணடு பிப்ரவரியில் ெவளியிடப்பட்டது. ோமெலும  5-Debian ன்ப   Security Support இமமெொதம 6-ஆம ோததியயுடன்ப 
முடவைடகிடறது.

•  RMS நமெது ெசென்பைனயில் உள்ள -IIT யில் பிப்ரவரி 6-ஆம ோததிய  ,  & Free Software Freedom Educationபற்றி உைரயொற்ற இருக்கிடறொர்.

• ெசெப்டமபர் 1983-ல்   GNU Project துவக்கப்பட்டது, -MIT யில் ோவைலை ெசெய்து ெகொணட இருந்த நமெது  RMS தனது ோவைலைைய 1984-ஆம 
ஆணடு பிப்ரவரியில் துறந்து வட்டு, அது முதல்  -GNU Project கொக தனது முழு ோநரதைதயும ெசெலைவட்டு வருகிடறொர்.

-த. சுரோரஷ.

http://www.kaniyam.com

mailto:mugunth@gmail.com
http://net.tutsplus.com/articles/news/learn-jquery-in-30-days/
http://jquerymobile.com/
http://jquery.com/
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ரிச்செர்டு ஸ்டொல்மென்ப

இலைவசெ ெமென்பெபொருள் எனும கருதது 1980 ம ஆணடு கணினி ஆரொய்ச்சியொளரொன ரிச்செர்டு எம. 
ஸ்டொல்ெமென்ப என்பபவரொல் ெதொடங்ககப்பட்ட குனூ GNU எனும தியட்டததியன்ப வைளவொகும. குனூ 
என்பபது மெற்ற வணிகம செொர்ந்த ெமென்பெபொருட்களுக்கு ஒரு மெொற்றொக இருந்தது. குனு என்பபது 
"    " GNU is Not Unix என்பபதியன்ப வரிவுச்ெசெொல்லைொகும. இது ஒரு முற்றிலும இலைவசெமெொன இயங்ககு 
தளதைத உருவொக்குவதற்கொக ோதொன்பறிய ஒரு ோயொசெைன.
இங்ககு இலைவசெம எனும வொர்தைத கவணிக்கததக்கது. இலைவசெம எனும ெசெொல் ெமெொன்பெபொருளின்ப 
வைலைைய குறிப்பது அல்லை. இலைவசெம எனும ெசெொல் அைதயும தொணட அதன்ப சுரதந்தியரததன்பைமெைய 
குறிக்கிடறது. அதன்ப சுரதந்தியரததன்பைமெ பின்பவரும பொங்ககிடல் ெபொருந்துகிடறது.

• பயனர் ெமென்பெபொருைள எந்த உபோயொகததியற்கும பயன்பபடுததும சுரதந்தியரம.
• பயனர் தன்ப ோதைவக்கு ஏற்றொர் ோபொலை ெமென்பெபொருைள மெொற்றிக்ெகொள்வதற்கொன சுரதந்தியரம.
• பயனர் ெமென்பெபொருைள மெற்றவர்களுடன்ப பகிடர்ந்து ெகொள்ளுவதற்கொன

சுரதந்தியரம.(இலைவசெமெொகோவொ அல்லைது சிறு ெதொைகக்கொகோவொ) 
• பயனர் தொன்ப மெொற்றி அைமெதத ெமென்பெபொருைள மெற்றவர்களுடன்ப பகிடர முழு சுரதந்தியரம.

இதனொல் அதன்ப குழுமெதைத செொர்ந்ததவர்கள் அதைன ோமெலும ோமெமபடுததிய பயன்ப ெபற முடயும. கடந்த 
20 ஆணடுகளொக இந்த இலைவசெ ெமென்பெபொருளொனது மெற்ற வணிக ரீதியயொன ெமென்பெபொருட்களுக்கு ஒரு 
செக்தியவொய்ந்த ஒரு மெொற்றொக உள்ளது. இது பயனரின்ப உரிைமெைய மெதியக்கிடறது.

ரிச்செர்டு ஸ்டொல்மென்ப குனூ எனும குழுமெததியன்ப தந்ைத ஆவொர். முழுவதும வணிக ரீதியயொன ெமென்பெபொருட்களற்ற 
ெதொழிபல்நுட்பம ெகொணட ஒரு உலைைக பைடப்பதியல் ஆவல் ெகொணட முன்போனொர் ஆவர். அவருைடய '  'copy left  
எனும ோயொசெைன ஒரு புரட்சிைய ஏற்படுததியயது எனலைொம.
டொக்டர் ஸ்டொல்மென்ப இலைவசெ ெமென்பெபொருள் வழங்ககும தன்ப ோசெைவயில் இவ்வுலிகிடைன சுரற்றி வந்து பலை உைரகைள 
ஆற்றிவருகிடறொர். ெசென்பைனயில் அவர் 'இலைவசெ ெமென்பெபொருள், சுரதந்தியரம மெற்றும கல்வ' பற்றி 
பிப்ரவரி 6 ம ோததிய   IITM ல் உைரயொற்ற உள்ளொர்.

:// . .http www gnu org
:// . . / / _http en wikipedia org wiki Richard Stallman
:// .http stallman org
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சுரதந்தியர ெமென்பெபொருள் குழுமெம, தமிழ நொடு (   ,  )Free Software Foundation Tamil Nadu

இந்த குழுமெம ஆனது      ( )Free Software Movement of India FSMI ன்ப ஒரு பகுதியயொகும. இது சுரதந்தியர ெமென்பெபொருட்கள் பற்றிய 
வழிபப்புணர்ைவயும, அவற்றின்ப ோதைவையயும பற்றி மெக்களிைடய பரப்பி வருகிடறது.

மெொநிலைததியன்ப பல்ோவறு கல்லூரிகளில் workshop கைள ோமெற்ெகொள்வது, ( /  ' )GLUGS Gnu Linux Users Group எனும குனு/லினக்ஸ் பயனொளர் 
குழுமெம ஏற்படுததுதல் மெற்றும அதைன வழிப நடததுதல், ோமெலும மெொணவர்களிைடய கணினி பற்றிய அடப்பைட அறிைவ குழுமெங்ககள் மூலைம 
வளர்ததல் ோபொன்பற பலை ோசெைவகைள ெசெய்து வருகிடறது.

நொன்ப எவ்வொறு பங்ககளிப்பது?

1) நீங்ககள் வொர இறுதியகளில் சிறுவர்களுக்கு இதைன பற்றி கற்றுதருவதற்கொன பங்ககளிக்கலைொம.
2) நீங்ககள் ெதொழிபல் நுட்ப வல்லுனர் என்பறொல் பல்ோவறு கல்லூரிகளில் நடக்கும கருததரங்ககுகளில் பங்ககளிகலைொம.
3) ோமெலும நீங்ககோள உங்ககள் கல்லூரியில்  GLUG அல்லைது ெதொழிபல்நுட்ப கருததரங்ககுகைள ெபொருப்ோபற்று நடததலைொம.

ெதொடர்புெகொள்ள: @ .ask fsftn org

:// .http fsftn org

மெணிமெொறன்ப. கொஞ்சிபுரதைத ோசெர்ந்த செங்ககரொ கைலை அறிவயல் கல்லூரி, கணிப்ெபொறி அறிவயல் மெொணவர்.
மின்பனஞ்செல் :  990@ .  manimaran gmail com
வைலை :   :// - . .http mani g blogspot com
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நிகழவுகள் 

ரிச்செர்ட் ஸ்டொல்மென்ப - ெசென்பைன உைர  

தைலைப்பு : இலைவசெ ெமென்பெபொருள், சுரதந்தியரம மெற்றும கல்வ

நொள் : பிப்ரவரி 6, 2012

ோநரம : 1.00  - 4.00 pm pm

இடம :   Student Activity 
,  ,Center IIT Madras  

Chennai

ெதொடர்பு: @ .ask fsftn org / 
99622 40050 

http://www.kaniyam.com

mailto:ask@fsftn.org
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ரிச்செர்ட் ஸ்டொல்மென்ப -  தியருச்ெசெங்கோகொடு உைர  

தைலைப்பு : சுரதந்தியர மின்ப செமுதொயம & 
இலைவசெ ெமென்பெபொருள் இயக்கம & 

/GNU Linux

நொள் : பிப்ரவரி 7, 2012

ோநரம : 10.00  - 1.30 am pm

இடம :    , Silver Jubliee Hall KS 
  &  ,Rangasamy Arts Science College  

Tiruchengode

ெதொடர்பு: ksrcasmaths@gmail.com / 
9894104549

http://www.kaniyam.com
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வக்கிடபீடயொ - பயிற்சி பட்டைற

இடம : ெஜயொ ெபொறியியல் கல்லூரி, தியருநின்பறவூர், ெசென்பைன 

நொள் : பிப்ரவரி 4, 2012

ோநரம: 10.30  – 12.00  am am

ெதொடர்பு :  777@ .aaravindh gmail com

இந்தியய லினக்ஸ் பயனர் குழு - ெசென்பைன  - 
பிப்ரவரி மெொத செந்தியப்பு

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

.Chennai

:Map  :// . / -http bit ly iit aero

நொள் : பிப்ரவரி 11, 2012
ோநரம: 3.00  – 5.30 pm pm

ெதொடர்பு :  tshrinivasan@gmail.com / 9841795468

உரிைமெகள்: 

கணியம இதழிபன்ப பைடப்புகள் அைனததும, கிடரிோயடவ் கொமென்பஸ் என்பற 
உரிைமெயில் ெவளியிடப்படுகிடன்பறன. இதன்ப மூலைம, நீங்ககள் 

• யொருடனும பகிடர்ந்து ெகொள்ளொலைொம. 
• தியருததிய எழுதிய ெவளியிடலைொம. 
• வணிக ரீதியயிலும பயன்பபடுததலைொம. 

ஆனொல், 

• மூலை கட்டுைர மெற்றும ஆசிரியர் பற்றிய வவரங்ககைள ோசெர்தது தர 
ோவணடும. 

• இோத உரிைமெகைள யொவருக்கும தர ோவணடும.

ோமெலும அறிய
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

அட்ைடப்படம
http://www.flickr.com/photos/nicolasrolland/3063000765/sizes/l/in/set-
72157610216885293/

பிற படங்ககள்: வக்கிடபீடயொ மெற்றும ஆசிரியர்கள்

இதழ ஆக்க ெமென்பெபொருட்கள்:

  3.4.4LibreOffice Writer
  11.10Ubuntu Linux

http://www.kaniyam.com

http://www.flickr.com/photos/nicolasrolland/3063000765/sizes/l/in/set-72157610216885293/
http://www.flickr.com/photos/nicolasrolland/3063000765/sizes/l/in/set-72157610216885293/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
mailto:tshrinivasan@gmail.com
http://bit.ly/iit-aero
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கணியம பற்றி 
இலைக்குகள்

• கட்டற்ற கணிநுட்பததியன்ப எளிய வஷயங்ககள் ெதொடங்ககிட 
அதியநுட்பமெொன அமசெங்ககள் வைர அறிந்தியட வைழயும 
எவருக்கும ோதைவயொன தகவல்கைள ெதொடர்ச்சியொகத தரும 
தளமெொய் உருெபறுவது. 

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

• இததுைறயின்ப நிகழவுகைள எடுததுைரப்பது. 
• எவரும பங்ககளிக்க ஏதுவொய் யொவருக்குமெொன ெநறியில் 

வவரங்ககைள வழங்ககுவது. 
• அச்சுர வடவலும, புததகங்ககளொகவும, வட்டுக்களொகவும 

வவரங்ககைள ெவளியிடுவது. 

பங்ககளிக்க
• வருப்பமுள்ள எவரும பங்ககளிக்கலைொம. 
• கட்டற்ற கணிநுட்பம செொர்ந்த வஷயமெொக இருததல் ோவணடும. 
• பகிடர்வைத கட்டுப்படுததொத வணணம பைடப்புகள் இருததல் 

அவசியம. உதொரணததியற்கு கொபிெலைப்ட்  & கிடரிோயடவ் கொமென்பஸ். 
• தொங்ககள் பங்ககளிக்க வருமபும ஒரு பகுதியயில் ோவெறொருவர் 

ஏற்கனோவ பங்ககளிதது வருகிடறொர் எனின்ப அவருடன்ப இைணந்து 
பணியொற்ற முைனயவும. 

• கட்டுைரகள் ெமெொழிபெபயர்ப்புகளொகவும, வஷயமெறிந்த ஒருவர் 
ெசெொல்லைக் ோகட்டு கற்று இயற்றப்பட்டைவயொகவும இருக்கலைொம. 

• பைடப்புகள் ெதொடர்களொகவும இருக்கலைொம. 
• ெதொழிபல் நுட்பம, ெகொள்ைக வளக்கம, பிரச்செொரம, கைத, 

ோகலிச்சிததியரம, ைநயொணட எனப் பலைசுரைவகளிலும இததுைறக்கு 
ெபொருந்துமபடயொன ஆக்கங்ககளொக இருக்கலைொம. 

• தங்ககளுக்கு இயல்பொன எந்தெவொரு நைடயிலும எழுதலைொம. 
• தங்ககளது பைடப்புகைள எளியெதொரு உைர ஆவணமெொக 

@ .  editor kaniyam com முகவரிக்குஅனுப்பிைவக்கவும. 
• தள பரொமெரிப்பு, ஆதரவளிததல் உள்ளிட்ட ஏைனய வதங்ககளிலும 

பங்ககளிக்கலைொம. 
• ஐயங்ககளிருப்பின்ப @ .  editor kaniyam com மெடலியற்றவும.

 
வணணப்பங்ககள்

• கணித ெதொழிபல்நுட்பதைத அறிய வைழயும மெக்களுக்கொக 
ோமெற்ெகொள்ளப்படும முயற்சியொகும இது. 

• இதியலை பங்ககளிக்க தொங்ககள் அதியநுட்ப ஆற்றல் வொய்ந்தவரொக 
இருக்க ோவணடும என்பற கட்டொயமில்ைலை. 

• தங்ககளுக்கு ெதரிந்த வஷயதைத இயன்பற எளிய முைறயில் 
எடுததுைரக்க ஆர்வம இருந்தொல் ோபொதும. 

• இதன்ப வளர்ச்சி நம ஒவ்ெவொருவரின்ப ைகயிலுோமெ உள்ளது. 
• குைறகளிலிருப்பின்ப முைறயொக ெதரியப்படுததிய 

முன்போனற்றததியற்கு வழிப வகுக்கவும. 

ெவளியீட்டு வவரம
ெபொறுப்பு: சீனிவொசென்ப. ஆதரவு: ஆமெொச்சுர இன்பபிரொசெொப்ட் செர்வீஸைஸ்.

கணியததியல் ெவளியிடப்படும கருததுக்கள் குறிப்பிட்டு 
குறிப்பிடப்படொத வைரயில் அதைன பைடததவருக்ோக உரிததொகும. – 
ஆசிரியர் குழு. 

http://www.kaniyam.com
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	கிழக்கு பதிப்பகம் - முதன்மைத் துணை ஆசிரியர்
	பொறியியல் மாணவர்களுக்கான சிறந்த FOSS மென்பொருள்கள் :
	தட்டச்சுக்கான கட்டற்ற மென்பொருள்
	Stellarium - வானவியல் கற்போம்
	இதை நமது GNU/LINUX OS -ல் install செய்து, பிரபஞ்சத்தில் மூழ்கி எழுந்திடுவோம்! மீண்டும் அடுத்த மாதம் வேறு ஒரு சிறப்பான application உடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். -------
	
	மின்னஞ்சல் : jemenisuresh@gmail.com வலை : http://root2linux.com
	மொழிபெயர்ப்போம், வாருங்கள் 
	CAD - Computer Aided Drawing – வரைகலை பயன்பாடுகள்
	Scribus - ஒரு DTP மென்பொருள் - பாகம் - 2
	விண்டோஸ் இயங்குதளத்தை நிறுவிய பிறகு ஏற்கனவே நிறுவியிருந்த உபுண்டு லினக்ஸை திரும்பக்கொண்டு வருவது எப்படி?
	தமிழில் லினக்ஸ் வலைதளங்கள்
	வேண்டுகோள்: ஜிகாம்பிரிஸ் - சத்தம் மொழிபெயர்ப்பு
	வணக்கம், நான் தற்போது, பள்ளிகளில் பயன்படுத்த தகுந்த ஒரு பெடோரா ரீமிஸை தாயாரித்து வருகிறேன். ஜிகாம்பிரிஸ் http://gcompris.net/-About-GCompris- எனப்படும் மென்பொருளை இந்த ரீமிஸ்ஸில் சேர்த்து இருக்கிறேன். ஆனால் ஜிகாம்பிரிஸ் மென்பொருளில் உள்ள சத்தங்கள் , இன்னும் தமிழில் மொழிமாற்றம் செய்ய படவில்லை. ஆர்வமுடையோர் தயவுசெய்து தமிழில் மொழிமாற்றம் செய்ய உதவிசெய்யவும். http://gcompris.net/wiki/Voices_translation
	அருண்  S.A.G
	வலை : http://zer0c00l.in
	மின்னஞ்சல் : sagarun@gmail.com
	Command Line அற்புதங்கள்
	உங்களது டெர்மினல் 'sudo' கடவுச் சொல்லை உடனடியாக மறக்க வேண்டுமா ???
	உங்களது டெர்மினல் 'sudo' கடவுச் சொல்லை  உடனடியாக மறக்க வேண்டுமா ??? நாம் டெர்மினலில் கடவுச் சொல்லை கொடுத்தப் பின்பும், பொதுவாக நிமிடங்கள் நினைவில் வைத்துக்  கொள்ளும் சில இக்கட்டான நிலைகளில் நாம் அதை மறக்கச் செய்ய வேண்டுமெனில், கீழ்கண்ட அதற்க்கு கட்டளை உதவும். $ sudo -k
	டெர்மினலில் அலாரம் தேவையா???
	நம்மில் சிலர் டெர்மினலில் உட்கார்ந்து வேலை செய்ய ஆரம்பித்தால் நேரம் செல்வதே தெரியாமல் வேலை செய்கின்றோம்."நேரம் சென்று கொண்டே  இருக்கின்றது
கிளம்புகள்" என்று அறிவுறுத்த  யாரும்  இல்லையா?? கவலை  வேண்டாம்.நமக்காகவே உள்ளது  "leave" எனும் கட்டளை. ;) $ leave +15
	Ex: shrini@arul-desktop:~$ leave +5 shrini@arul-desktop:~$ Alarm set for Thu Sep 30 14:09. (pid 3092) Time to leave! Just one more minute! Time to leave! Time to leave! Time to leave! That was the last time I'll tell you.  Bye.

Time to leave!

Time to leave!
	லினக்ஸ் ப்ரோக்ராமேர்ஸ் கையேடு
	லினக்ஸ் ப்ரோக்ராமேர்ஸ் கையேடு  $ man hier இது பைல் சிஸ்டம்-ன் அமைப்பை பற்றி விளக்குகிறது. /bin, /usr/bin, மற்றும் /usr/local/bin போன்றவறிக்குள்ள வித்தியாசங்களை கண்டறியவும் , /sbin dir-னுள் என்ன உள்ளது?? போன்றவைகளை  இந்த கட்டளையின் மூலம் காணலாம்.
	history கட்டளைக்கு timestamp-ஐ சேர்க்க
	history எனும் கட்டளை பொதுவாக நாம் செயல்படுத்திய கட்டளைகளின் வரிசை எண்ணையும்  கட்டளைகளையும் மட்டுமே காண்பிக்கும். பின்வரும் கட்டளையை டெர்மினலை திறந்து செயல்படுத்தினால், அது history கோப்பில் நாம் எந்த நேரத்தில்(timestamp) கட்டளைகளை செயல்படுத்தினோம் என்பதையும்  சேர்த்து காண்பிக்கும். $ export HISTTIMEFORMAT="%F %T " உதாரணம் :  759  2010-08-24 21:42:14 ls -lct /etc | tail -1 | awk '{print $6, $7, $8}'  760  2010-08-24 23:11:25 history  761  2010-08-24 23:11:29 export HISTTIMEFORMAT="%F %T "  762  2010-08-24 23:11:32 history குறிப்பு: இந்த கட்டளை தற்காலிகமாக மட்டுமே செயல்படும். நிரந்தரமாக இதை செயல்படுத்த செய்ய வேண்டும் எனில் .bashrc -ல் இந்த கட்டளையை சேமிக்க வேண்டும்.
	விம்-ல் ஒரு கோப்பை உருவாகும் போது கடவு சொல்லை சேர்க்க வேண்டுமா ?
	விம்-ல் ஒரு கோப்பை உருவாகும் போது கடவு சொல்லை சேர்க்க வேண்டுமா ?? இதற்க்கு  என்று தனி மென்பொருளின் தேவையோ அல்லது மிகுதியான வேலை பளுவோ இருக்காது. டெர்மினலில் கிழ்கண்டவாறு திறக்கவும் $ vim -x <FILENAME> இப்போது உங்கள் கோப்பு மறைக்குறியீடாக்கம் செய்யப் பட்டு இருக்கும்.
	-த. சுரேஷ்
	வாசகர் கருத்துகள் 
	மின் புத்தகம் நன்றாக இருக்கிறது. அனைவரும் பயன்பெறக்கூடிய ஒன்று. மிக அருமையான முயற்சி. மேன்மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள். - Vivek
	நல்ல முயற்சி. இத்துடன் நின்றுவிடாது தொடர்ந்து வெளிவர வாழ்த்துகிறேன். - சிவகுமார்
	நன்றி…………நன்றி……….. தங்களுடைய முயற்சியை வாழ்த்தி முடிந்த ஒத்துழைப்பை அளிப்போம் மேன்மேலும் வளர ……ananth
	நேர்த்தியான வடிவமைப்பு, அறிவார்ந்த கட்டுரைகள் என முதல் இதழ் மிளிர்கிறது. மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறது. நன்றி. -ந.ர.செ. ராஜ்குமார்
	தெளிவான எண்ணத்துடன் அருமையான பொருளடக்கம் -கணியம் மேன்மேலும் சிறக்க எனது அன்பு வாழ்த்துக்கள் -கதிர் ஆக்ஸ்போர்ட்
	புத்தாண்டில் நல்லதொரு முயற்சி. தொடர்க.கணியம் பற்றி முழுமையாக அறிய என்போன்றோர்க்கு அரிய வாய்ப்பு. கணியம் பற்றி அரைகுறை அறிவுடையோர்க்கு பயனுள்ள இணைய தளம். வாழ்த்துகளும் பாராட்டுகளும். என் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள். - வடிவேல் கன்னியப்பன்
	கணியம் வெற்றி பெற எனது பங்கு நிச்சியம் உண்டு .இது ஒரு முயற்சி அல்ல ஒரு விதை இது விருட்சம் மாக மாறி பல இன்ப கனிகளை விரைவில் கொடுக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் .எனது பாராட்டுகள் .எனது மாணவர்களிடம் இதை பகிரிந்து கொள்ள விழைகிறேன் . - D. PRABHU
	பெரும்பாலான தமிழ் கணினி மொழி பெயர்பளர்கள் செய்யும் தவறை நீங்களும் செயதிர்கள். தமிழர்கள் தமிழ் வழியாக தான் கற்க வேண்டும் என்று நினைகிரர்கலே தவிர முழு கலை சொற்களும் தமிழில் இருக்க வேண்டும் என நினைப்பது இல்லை. file என்ற வார்த்தையை கோப்பு என மொழி பெயர்க்காமல் பைல் என்றாய் பயன்படுத்துங்கள். கோப்பு என படித்தல் மென்பொருளில் வேலை செய்வது கடினமாகிறது . - balaji
	உங்களுடைய சமுக அக்கறை மென்மேலும் வெற்றிபெற வாழ்த்துகள்! - செந்தில் குமார் ஜெ
	எமது நிறுவனத்தின் சார்பில், வெளிவந்துள்ள கட்டுரைகளுள் சிறப்பான கட்டுரை ஒன்றை தேர்வு செய்து மாதந்தோறும் ரூ 500/- வழங்குவதாக அறிவிக்கின்றேன். எளிய நடை, தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் போன்ற காரணிகளை அடிப்படையாக கொண்டு இது தீர்மானிக்கப்படும். பலரும் முன்வந்து எழுத சிறியதோர் ஊக்கமாய் இது அமையட்டும். வருங்காலங்களில் ஆய்வுக்கட்டுரைகளை வழங்கும் தளமாகவும் இது வடிவெடுக்க உழைப்போம். - ஆமாச்சு
	வாழ்த்துக்கள். மிக நல்ல முயற்சி. என்னால் முடிந்த அளவு பங்கேற்க முயல்கிறேன். நான் வேலை பார்க்கும் கல்லூரியில் ஒரு பிரதியை மாணவர்கள் பயன்பாட்டுக்கு அச்சு எடுத்து தரலாம் என் முடிவு செய்துள்ளேன். மேலும் எங்கள் துறை நூலகத்தில் ஒரு மென்தட்டில் அணைத்து இதழ்களையும் சேகரித்து பிற்கால மாணவர்களுக்கு பயன் படுமாறு செய்ய உத்தேசித்துள்ளேன். - சுதன்
	மிக்க மகிழ்ச்சி. அருமையான சேவை. ஒரு மாணவன் என்ற முறையில் என்னுடைய சக தோழர்களிடமும் பகிர்ந்துகொள்கிறேன். - இரா.கதிர்வேல்
	Note pad ++ இலவச உரைப்பான்
	jQuery வீடியோ வகுப்புகள்
	பிப்ரவரியில் FOSS உலகம்
	ரிச்சர்டு ஸ்டால்மன்
	சுதந்திர மென்பொருள் குழுமம், தமிழ் நாடு (Free Software Foundation, Tamil Nadu)
	http://fsftn.org
	நிகழ்வுகள்
	ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மன் - சென்னை உரை
	ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மன் - திருச்செங்கோடு உரை
	விக்கிபீடியா - பயிற்சி பட்டறை
	இந்திய லினக்ஸ் பயனர் குழு - சென்னை - பிப்ரவரி மாத சந்திப்பு
	உரிமைகள்:
	கணியம் பற்றி

