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வணக்கம. 

'கணியம' இதழ் மூலம உங்ககைள மீணடும சந்தியப்பதியல் ெபருமெகிழ்ச்சி 
அைடகிேறொம. 

உபணடு 12.04 ன்ப உலகேமெ வியந்து ெகொணடொடிய வருகிறது. 5 
ஆணடுகள் ஆதரவு என்பபது வணிக நிறுவனேங்ககளின்ப கவனேதைத 
ெபரிதும ஈர்க்கிறது.

இந்த மெொத இறுதியயில், ஃபெபெடொரொ 17 ம பதியப்பம ெவளிவருகிறது. 
க்ன/லினேக்ஸ் பயன்பபொட்டியைனே மிகவும எளிைமெயொக்கும ஃபெபெடொரொ 
மெற்றும உபணடு ெவளியீடுகள் பற்றிய விவரங்ககைள நணபர் 
அைனேவரிடமும பகிர்ந்து ெகொள்ளுங்ககள்.

மிகச் சிறந்த பட ெமென்பெபொருளொனே  GIMP தனேது 2.8 ம பதியப்ைப 
கணடுள்ளது. வணிக ெமென்பெபொருட்கைள பல விதங்ககளில் மிஞ்சும 

 GIMP ெபரும பரபரப்ைப ஏற்படுததிய வருகிறது.

தரமெொனே ெமென்பெபொருட்கைள அைனேதது உரிைமெகளுடன்ப உலகிற்கு 
ெதொடர்ந்து அளிதது வரும அைனேவருக்கும நமெது நன்பறிகள்.

கணியம இதழ் ெவளியீடு எனம ெதொடர்ந்து நடததிய வரும 
எழுததொளர்களுக்கும, உற்சொகப்படுததிய வரும வொசகர்கள் 
அைனேவருக்கும நன்பறிகள்.

'கணியம' ெதொடர்ந்து வளர, கட்டுைரகள், படங்ககள், ஓவியங்ககள், பததக 
அறிமுகம, துணுக்குகள், நைகச்சுைவகள் எனே உங்ககளது 
பைடப்பகைளயும @ .editor kaniyam com என்பற மின்பனேஞ்சல் 
முகவரிக்கு  அனப்பலொம. 
       
 நன்பறி.

 
      ஸ்ரீன
    ஆசிரியர், 
         கணியம

       tshrinivasan@gmail.com
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உபணடு 12.04 (  )- Precise Pangolin என்பனே பதுசு? வொங்கக.. பொர்க்கலொம!
உபணடு 12.04 இேதொ ெவளிவந்து விட்டது. வழைக்கமெொக ெவளிவரும வழு நீக்கல்கள் (  ) Bug Fixes மெற்றும ேமெமபடுததப்பட்ட ெமென்பெபொருட்கள் 
தவிர, உபணடுவில் ேவறு என்பனே மெொற்றங்ககள் ? இங்ககு பொர்ப்ேபொம.

உபணடுவின்ப யூனட்டிய பணிேமெைட சூழைல் (   ) Unity Desktop Environment
நன்பகு ெமெருகூட்டப்பட்டியருக்கிறது. அதியல் பல பதியய அமசங்ககளும, அைமெப்ப 
வடியவைமெப்பகளும ( ) Configurations இடம ெபற்றுள்ளனே. 

உபணடுவின்ப பதியய பதியப்பொனே   Precise Pangolin மெொெபரும அதியரடிய மெொற்றங்ககள் 
எதைனேயும ெகொணடு வரவில்ைல. ஆனேொல், யூனட்டியயில் உள்ள குைறகைள 
நிவர்ததிய ெசய்வதுடன்ப நல்ல ெமெருேகறிய மெற்றும தியருததமெொனே ஒரு 
இைடமுகதைத நமெக்கு வழைங்ககுகிறது.

நீணட கொல ேசைவயொக (   - ) Long Term Service LTS ெவளிவந்துள்ள இந்த 
பதியப்பிற்கு ெபொது கணிணிகளில் ( ) Desktop மூன்பறு ஆணடுகளுக்கும, வழைங்ககி 
வைக கணிணிகளில் ( ) Server ஐந்து ஆணடுகளுக்கும ஆதரவு வழைங்ககப்படும.
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வொன்பகல கருவிப்பலைக கொட்சியைமெவு [ ]HUD

உபணடுவின்ப பதியய வொன்பகல கருவிப்பலைக 
கொட்சியைமெவு ( -  ) Heads Up Display தொன்ப Precise 

 Pangolin பதியப்பில் நமெது கவனேதைத ஈர்க்கும பதியய 
அமசம ஆகும. யூனட்டிய என்பனம தியைகப்ப பதியைர 
(  ) Jigsaw Puzzle முடியக்க  மிகதேதைவயொனே துணடு 
இதுேவ! உபணடுவின்ப உலகளொவிய பட்டியப் 
பலைகயிைனேயும (   ), Global menu bar தொேனே 
மெைறயும பட்டியகைளயும பயன்பபடுதத இப்ேபொது தொன்ப 
ஒரு அர்ததம கிைடததுள்ளது. 

 HUD எனேப்படுவது உபணடுவின்ப பல நொள் 
ேநொக்கமெொனே  "ெசொல் தள  இைடமுகம" ( -text based 

) interface ஆகும. இது வழைக்கமெொனே வைரபட ெமெனப் 
பட்டியக்கு மெொற்றொனே ஒரு முயற்சி. 

அப்படியெயன்பறொல், வழைக்கமெொனே ெமெனப்பட்டிய என்பனே 
ஆகும? யொரும பயப்பட ேவணடொம !! - 
ெமெனப்பட்டிய எப்ேபொதும அங்கேகேய இருக்கும. 

உபணடுவின்ப உலகளொவிய பட்டியப் பலைகயிைனே ஆதரிக்கும எல்லொ பயன்பபொடுகளும  HUD ஐ ஆதரிக்கும. 

 HUD ஐச் ெசயல்படுதத எந்த பயன்பபொட்டியலும,  Alt விைசயிைனே அழுததவும. அழுததியய பின்ப, நீங்ககள் தட்டச்சு ெசய்ய ெசய்ய அதனடன்ப ஒததுப் 
ேபொகும பட்டிய ெபொருட்கைளக் (  ) menu items கொணலொம. இந்த வசதியயிைனேப் பணிேமெைடயிலும ெபறலொம. 

ெமென ெபொருைளச் சுட்டிய மூலமெொகவும, நிைலக்கொட்டிய விைசகள் மெற்றும  Enter விைச மூலமெொகவும ேதர்ந்ெதடுப்பதியற்கும,  HUD மூலம 
ேதர்ந்ெதடுப்பதியற்கும எந்த ேவறுபொடும இல்ைல. ஆனேொல், குறிப்பிட்ட வசதிய எந்த பட்டியயில் உள்ளது என்பறு ெதரியொமெல் ேதடும ெதொல்ைலைய 

 HUD ேபொக்குகிறது. 

http://www.kaniyam.com
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தனயுரிைமெ 

உபணடு 11.04 பதியப்பில் இருந்து  Zeitgeist ெபொறி 
(  ) Zeitgeist engine உபணடுவின்ப அங்ககமெொக 
ஒருங்ககிைணக்கப்பட்டது.  Zeitgeist ெபொறியிைனே ஒரு 
ெசயல் பதியேவடு (  ) Activity Log என்பறும ெசொல்லலொம. நொன்ப 
கணிணியில் ெசய்யும எல்லொ ெசயல்கைளயும - தியறக்கும 
ேகொப்பகள், பொர்க்கும வைலததளங்ககள், இைணயததியல் 
ேபசும மெக்கள், ேமெலும பல- ஒரு பதியவில் ேசமிதது 
ைவக்கிறது. பதியவுகள் கணிணியிேலேய ேசமிக்கப்பட்டு, 
நமெது விருப்பததியற்ேகற்ற சூழைைல அளிப்பதற்கொக, பிற 
பணிேமெைட பயன்பபொடுகளுக்கு வழைங்ககப்படுகிறது. 

இதனேொல் நமெது தனயுரிைமெ பொதியக்கப்படும அபொயம 
இருக்கிறது அல்லவொ!! பலரது தனயுரிைமெ கவைலகைளக் 
கவனேததியல் ெகொணட உபணடு, தற்ேபொது இைதக் ைகயொள 
பதியதொய் "தனயுரிைமெ பலகம" (  ) Privacy Panel ஒன்பைற 
உருவொக்கியுள்ளது. உபணடு கணிணி அைமெப்பகள் 
பக்கததியல் (  --> ) System Settings Privacy இதைனே நீங்ககள் 
கொணலொம. 

தனயுரிைமெ பலகததியல் இதற்கொக சில ெதரிவுகள் ( ) Options
உள்ளனே. நமெது ெசயல்கள் பதியவைத முழுதும தைட 
ெசய்வதற்கு மெட்டுமென்பறி குறிப்பிட்ட வைக ேகொப்ப, 
அைடவுகள் அல்லது பயன்பபொடுகளுக்கும பதியவு தைட வசதிய 
உள்ளது. ேமெலும, ெசயல் வரலொற்றிைனே முழுதொகேவொ, 
குறிப்பிட்ட கொல அளவிற்ேகொ அழிதது விடவும வழி வைக 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

http://www.kaniyam.com
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   யூனட்டிய ேதொற்ற அைமெப்பகள்

          உபணடுவில் ஒரு வழியொக யூனட்டிய சூழைலுக்கொனே சில 
அைமெப்ப வடியவைமெப்பகள் கிைடக்கிறனே. இந்த 
ெதரிவுகைளக் கணிணி அைமெப்பகள் பக்கததியல் உள்ள 
'ேதொற்றம' பலகததியல் (   --> )System Settings Appearance  
கொணலொம. [பணிேமெைடயில் -  Right Click ெசய்தும 
ெபறலொம]

' ' Look தததலின்ப மூலம யூனட்டிய ஏவுதளததியல் (  ) Unity Launcher
இடமெபற்றுள்ள பயன்பபொட்டு குறிப்படங்ககளின்ப ( ) icon அளவிைனே 
மெொற்றலொம- அவற்ைற உங்ககள் விருப்பபடிய ெபரிதொக்கேவொ, 
சிறிதொகேவொ ஆக்கலொம.

" ' Behaviour தததலின்ப மூலம ஏவுதளததியன்ப மெைறவியல்பத 

தன்பைமெைய மெொற்றலொம. தற்ேபொதய பதியப்பில் உள்ள ஏவுதளம இயல்பொக தொனேொக 
மெைறயும வைகயில் அைமெக்கப்படவில்ைல. அதன்ப மெைறவியல்பத தன்பைமெைய 
' - ' auto hide அமசதைதச் ெசயல்படுததுவதன்ப மூலம உயிரூட்டலொம. ேமெலும, 
அதன்ப உணர்தியறைனேயும விருப்பப்படிய மெொற்றலொம. தற்ேபொது சில ெதரிவுகேள 
யூனட்டியயில் கொணக் கிைடக்கிறனே. பின்பனேொட்களில் ேமெலும சில வசதியகள் 
கிைடக்கும என்பறு நமபேவொம!

விைரவுப் பட்டியயல்கள் ( )Quicklists

யூனட்டியயின்ப விைரவுப் பட்டியயல் அமசதைதத தற்ேபொது பல பயன்பபொடுகள் 
ஆதரிக்கிறனே. அவற்றுள் நொட்டியலஸ் ேகொப்ப ேமெலொளரும (  Nautilus file 

), manager ரிதமபொக்ஸ் இைசப்பொனம (   ) Rhythmbox music player அடக்கம. 
யூனட்டிய ஏவுதளததியல் உள்ள பயன்பபொட்டியைனே -  Right click ெசய்தொல், அதியல் 

http://www.kaniyam.com
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அதியகம பயன்பபடும ெதரிவுகளுக்கொனே குறுக்கு இைணப்பகள் இருக்கும. 

உதொரணமெொக,  Nautilus பக்மெொர்க் ெசய்யப்பட்ட இடங்ககைளயும, 
Rythmbox  மீட்ெபொலிக்கும ெதரிவுகைளயும (  ) playback options
கொட்டும.

கொெணொளி வில்ைல (  )Video Lens

 (Lens வில்ைலகள்) மூலம பலவைகப்பட்ட ேதடல்கைளயும   Unity Dash
தியைரயிேலேய ெசய்யலொம.   Precise Pangolin கொெணொளி ேதடலிற்கொக 
பதியய வில்ைல ஒன்பைற உருவொக்கியுள்ளது. 

  Unity Dash தியைரயில்கீழேழை உள்ள கொெணொளி குறிப்படதைதத ெசொடுக்கிய 
பின்ப ேதடியனேொல், கணிணியில் ேசமிக்கப்பட்ட கொெணொளிகள் மெட்டும 
அல்லொது, இைணயததியல் ( , ,  ) YouTube Vimeo TED Talks உள்ள 
கொெணொளிகைளயும கொணலொம. வடியப்பொன்பகளின்ப துைண ெகொணடு 
குறிப்பிட்ட இடததியல் உள்ள கொெணொளிகைள மெட்டும ெபறலொம.

ெமென்பெபொருள் பரிந்துைரகள் (  )Software Recommendations

உபணடு தற்ேபொது தனததுவமெொனே ெமென்பெபொருள் பரிந்துைரகைள அளிக்கிறது. இந்த வசதியயிைனேப் ெபற நீங்ககள் உங்ககள் உபணடு ெமென்பெபொருள் 
ைமெயததியன்ப கணக்கின்ப      Ubuntu Software Center account மூலம பதியவு ெசய்தியருக்க ேவணடும. இதற்ெகனே தனேய ஒரு கணக்குத துவங்ககத 
ேதைவயில்ைல. உங்ககள்   Ubuntu One கணக்கு அல்லது  Launchpad கணக்கு ேபொதும. உபணடு ெமென்பெபொருள் ைமெயததியன்ப கீழேழை உள்ள "   Turn On

” Recommendations ெபொததொன்ப மூலம இந்த வசதியயிைனேப் ெபறலொம. 

பரிந்துைரகைளச் ெசயல்படுததியனேொல், நீங்ககள் நிறுவியுள்ள ெமென்பெபொருட்களின்ப பட்டியயல் குறிப்பிட்ட கொலததியற்கு ஒரு முைற கேனேொனக்கல் 
வழைங்ககிகளுக்கு ( ’  ) Canonical s servers அனப்பப்படும. பரிந்துைரகள் உபணடு ெமென்பெபொருள் ைமெயததியல் ேதொன்பறும. 

http://www.kaniyam.com
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இயல்ப நிறுவல்களில் இனயும  Mono பயன்பபொடு கிைடயொது (No 
  )Mono By Default

உபணடு 12.04 பொன்பஷீ (  ) Banshee இைசப்பொைனேத தனேது இயல்ப 
நிறுவல்களில் இருந்து நீக்கிவிட்டது. மீணடும ரிதம பொக்ஸ் 
( ) Rhythmbox உபணடுவின்ப இைசப்பொன்ப ஆனேது. உபணடுவின்ப 
இயல்பிருப்பில் இருந்த மெற்ெறொரு  Mono பயன்பபொடொனே டொமபொயும 
( ) Tomboy இயல்ப நிறுவல்களில் இருந்து நீக்கப்பட்டது. இதன்ப மூலம, 
உபணடுவின்ப இயல்ப நிறுவல்களில் இனயும  Mono பயன்பபொடுகளுக்கு 
இடம இல்ைல.

எனனம, ேமெற்கூறிய இரணடு பயன்பபொடுகளும உபணடு ெமென்பெபொருள் 
ைமெயததியல் இடமெபற்றுள்ளனே. ேதைவெயனல், நிறுவிக்ெகொள்ளலொம. 
உபணடு ெமென்பெபொருள் ைமெயததியல் ெபேடொரொ ( ) Fedora
இயங்ககுதளததியன்ப இயல்ப நிறுவலும, டொமபொயின்ப ++ C வழியுமெொனே 

 Gnote பயன்பபொடும இடமெபற்றுள்ளது.

 உபணடு ஒன்ப மெறுவடியவைமெப்ப (   )Ubuntu One Redesign

உபணடுவின்ப ேமெகச் ேசமிப்ப [  ] Cloud Storage ேசைவயொனே  Ubuntu
, One தனேது   Precise Pangolin பதியப்பிற்கொனே இைடமுகதைத 

மெறுவடியவைமெப்ப ெசய்துள்ளது. பலைரயும ஈர்க்கும விதமெொக, பதியய 
இைடமுகம அைமெந்துள்ளது. பதியய இைடமுகம + GTK கருவிதெதொகுதியயிைனேக் ( + ) GTK toolkit ெகொணட பைழைய இைடமுகததியற்கு மெொற்றொக 
அைமெக்கப்பட்டுள்ளது. 

http://www.kaniyam.com
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பதியய இைடமுகம  KDE சூழைல்களில் பயன்பபடுததப்படும  QT கருவிதெதொகுதிய (  ) QT toolkit மூலம இயங்ககுகிறது. உபணடுவின்ப எல்லொ பணிேமெைட 
சூழைல்களிலும ( ,  GNOME Unity உட்பட) பதியய இைடமுகம இடமெபற்றுள்ளது. 

நன்பறி:   How to Geek, தமிழ் விக்சனேரி (கைலச்ெசொற்கள்)

    தமிழ் கற்க ஆைசப்பட்டு வழியின்பறி ெபொறியியல் கற்றவன்ப.. அதனேொல், அறிவியைலயும தமிைழையும இைணக்கும      
பொலமெொக விளங்கக ஆைசப்படுபவன்ப. 

    கணிணிையயும தமிழ் ேபச ைவப்பவன்ப!!  ெசந்தமிழ் ெமெொழியினேன்ப - பொரத நொட்டியனேன்ப.
  ஆளுங்கக என்பகிற அருண  வைல : :// . .http www aalunga in மின்பனேஞ்சல் : . @ .arunpalaniappan mek gmail com

http://www.kaniyam.com

mailto:arunpalaniappan.mek@gmail.com
http://www.aalunga.in/
http://ta.wiktionary.org/
http://www.howtogeek.com/112409/8-new-features-in-ubuntu-12.04-precise-pangolin/


கணியம பக்கம | 11 

-GIMP ல் இடமெபறும 284 எஃபெபக்ட்ஸ் மெற்றும இேமெஜ் ஃபபில்டர் [  &  ]Effects Filters

’  G MIC ஆனேது  GIMP உடன்ப வரும நீட்சி( ) Plugin ஆகும. தற்ேபொதுள்ள ’  1.5.0.8 G MIC ஆனேது இேமெஜ் ஃபபில்டர், 284-ம ேமெற்பட்ட 
உருமெொற்றங்ககைளக் ெகொணடது. ேமெலும 1/2/3 பரிமெொண படங்ககைள ேவறு வைகயொய் மெொற்ற, தியறைமெயொக ைகயொள, வடியகட்ட, பல்நிறமெொைலயொய் 
கொண (    ) 15 Multi Spectral Visualizing வைககைள ெகொணடது.

எப்படிய நிறுவுவது:

:// . / / / /http sourceforge net projects gmic files  என்பற இைணப்பில் ’  1.5.0.8.  G MIC deb ெதொகுப்ைப பதியவிறக்கலொம.

  -  -1.5.0.8.    :// . / / / / _1.5.0.8_ 386. /wget O gmic deb http sourceforge net projects gmic files gmic i deb download
    -   -1.5.0.8.sudo dpkg i gmic deb

இதைனே  PPA அல்லது    (Personal Package Archive ெமென்பெபொருள் நிறுவ பயன்பபடும ெமென்பெபொருள் ெபட்டகம) மூலமெொகவும நிறுவலொம 
அதற்கு,

http://www.kaniyam.com

http://sourceforge.net/projects/gmic/files/
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: /ppa ferramroberto gimp

என்பபைத உபணடுவில் ேசர்க்கவும.

 - -  : /sudo add apt repository ppa ferramroberto gimp
 -  sudo apt get update
 -    -sudo apt get install gmic gimp gmic

பயன்பபடுததும முைற:
நிறுவிய பின்ப ஏேதனம ஒரு படதைத -GIMP ல் நிறுவவும. பின்பப

 >> ’ -Filter G MIC ஐ ேதர்ந்ெதடுததொல்   dialog box ஒன்பறு தியறக்கும. அதியல் உங்ககளுக்கு விருப்பமெொனே  effects ேதர்ந்ெதடுதது பயனேொக்கம 
ெசய்யலொம. ஒவ்வெவொரு உருமெொற்றமும மெொறுதல் ெசய்யப்படக் கூடியயது, அந்த மெொற்றங்ககைள ’  G MIC சொளரததியல் ேநரடியயொக கொணலொம.

நொன்ப ேஜொபின்ப பிரொஞ்சல் ஆன்பறன. நொன்ப ஒரு  CollabNet ெமென்பெபொருள் 
நிறுவனேததியல் ேவைல ெசய்கிேறன்ப. எனேது ெசொந்த ஊர் நொகர்ேகொவில். கடந்த 
2011 -ம ஆணடு கல்லூரி படியப்ைப முடியதேதன்ப. கணியம மூலமெொக உங்ககைள 
சந்தியதததியல் மெகிழ்ச்சி.

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

மின்பனேஞ்சல் : @ .jophinep gmail com

http://www.kaniyam.com

mailto:jophinep@gmail.com
http://jophinepranjal.blogspot.in/
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-GIMP ல்    (False Depth of Field மெொய மெணடலவொழைம) ஒரு விளக்கம

   
இப்பகுதியயில் —GIMP ல்    Depth Of Field உருவொக்கம பற்றி அறியலொம. பிமபங்ககைள மெங்ககலொக்கி ஒரு குறிப்பிட்ட பிமபதைத 

முன்பநிறுததும முைறையத தொன்ப —photography ல்   ( ) Depth Of Field DOF அல்லது மெணடலவொழைம என்பேபொம.

 DOF விளக்கம: 
ஆங்ககில விக்கிபீடியயொவிலிருந்து, “ஒளியியலில், சிறப்பொக தியைரப்படம மெற்றும பைகப்படததுைற சொர்ந்தவற்றில்,  DOF என்பபது, ஒரு 

கொட்சியில், மிக அருகில் ேதொன்பறும உருவததியன்ப ஏற்றுக்ெகொள்ளததக்க ெதளிவொனே இைடெவளி ஆகும. ஒரு ெலன்பசில் துல்லியமெொக ஒேர ஒரு 
தூரதைத தொன்ப கவனக்க முடியயும என்பறொலும கூட, கவனக்கும தூரததியன்ப எல்லொ தியைசகளிலிருந்தும  sharpness படியப்படியயொக குைறந்துெகொணடு 
வரும. இதனேொல் இயல்ப நிைலயில் -DOF ன்ப உள்  unsharpness பலப்படொது.”

-DOF ஐ விவரிக்க நொம இரு வைகயொனே பைகப்படங்ககைள பயன்பபடுததலொம. ஒன்பறு நிலெவளி பைகப்படம மெற்ெறொன்பறு உள்ளைற 
பைகப்படம. நிலெவளிைய எடுததுக் ெகொணடொல், படததியல் உள்ள அைனேததும ெதளிவொய் ெதரிய ேவணடும. இதற்கு அதியக  DOF ேதைவப்படும. 
உள்ளைற பைகப்படததியேலொ, ஒரு குறிப்பிட்ட ெபொருளின்ப மீது மெட்டும கவனேம இருக்குமெொறு, பின்பனேணியில் உள்ள மெற்றைவ மெங்ககித ெதரிய 
ேவணடும. இதற்கு குைறந்த  DOF இருந்தொல் ேபொதுமெொனேது.

பைகப்படக் கருவியில் -f எணைண அதியகரிததொல் (ெலன்பஸ் துவொரததியன்ப விட்டதைதக் குைறததல்)  DOF அதியகரிக்கும. இந்த துவொரததியன்ப 
அளைவ கட்டுப்படுததுவது தொன்ப பலரும அறியொத கைல (சில கருவிகளில் இது சொததியயேமெ இல்ைல). இதற்கு இரு வழிகள் உள்ளனே. ஒன்பறு தள்ளி 
நின்பறு ெபரிதொக்கம ெசய்வது( ) , zoom மெற்ெறொன்பறு  GIMP உபேயொகிப்பது!
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துவக்கப் பொடம:

ஒரு பைகப்படதைத ேதர்வு ெசய்து ெகொள்ளுங்ககள். கீழேழை உள்ள படததியல் இடம ெபற்றுள்ளைவ அலொஸ்கொவில் பூததுக் குலுங்ககும ெடய்சி 
மெலர்கள் ஆகும. நொம அதியல் ஒன்பைற மெட்டும கவனேம ெசலுததிய -DOF ஐ அறியலொம. இதற்கு பின்பனேணியில் இருக்கும பூக்கள் ேமெலும பின்பனேொல் 
தள்ளி இருப்பது ேபொல் ெதரிய ேவணடும. நொன்ப ெபொதுவொக அசல் -file லுக்கு ஒன்பறு அல்லது இரணடு நகல்கள் எடுப்பது வழைக்கம. இந்த 
எடுததுக் கொட்டியற்கு குைறந்த பட்சம ஒரு நகல் ேதைவ.

 Layer சொரளததியல் உள்ள    Copy Layer ஐக்கொைனே அழுததவும.

இப்ேபொது   Free Select கருவிைய பயன்பபடுதத ேவணடும. ெசொடுக்கியொல் பூைவ 
ேதர்ந்ெதடுக்கவும.

நல்ல நிைல மெொற்றதைத ெபற  -Feather Edge ஐ ேதர்ந்ெதடுக்கவும.
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பூைவ ேதர்ந்ெதடுததவுடன்ப  Layers சொரளததியன்ப 
 -Paths Tab ல் உள்ள  -Path Tool ஐ ேதர்ந்ெதடுக்கவும. 

ேதர்ந்ெதடுதத பூவுக்கொனே ேதர்ைவ (அல்லது ெவறு எந்த 
ேதர்ைவயும) ேசமிததல் நல்ல பழைக்கம ஆகும.

ேமெல் -Layer ல் வலது கிளிக் ெசய்து  Color To 
-Alpha ைவ ேதர்ந்ெதடுக்கவும. இது படததியன்ப 

பின்பனேணிைய நீக்குமெொறு பரிந்துைரக்கும.

  Invert Selection ேதர்ந்ெதடுததொல் பூைவததவிர 
மெற்றைனேதைதயும நீக்கிவிடலொம. இதற்கு -Delete ஐ கிளிக் 
ெசய்யவும.   இப்ேபொது பின்பனேணி நீக்கப்பட்டியருக்கும. 
அந்த ேலயரில் உள்ள   Eye Icon கிளிக் ெசய்தொல் பூ 
மெைறந்துவிடும. பிறகு கீழழ் -Layer ஐ ேதர்ந்ெதடுக்கவும. 
இப்ேபொது மீணடும   Invert Selection ேதர்ந்ெதடுததொல் 
அந்த பூ மெட்டும ேதர்வொகும.

->  Select Grow வில் பிக்சல் அளைவ 15-ஆக 
மெொற்றவும.
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 Resynthesis பயன்பபடுததிய பூைவ நீக்கிவிடவும.

நம ேதர்ைவ நீக்குவதற்கு  Resynthesis ஒரு நல்ல முைற. அது பூைவ முழுவதுமெொக 
நீக்கினேொலும ஐயம இல்ைல, நமெக்கு ேதைவ அந்த  selection மெட்டுேமெ.

->   Filter Gaussian Blur
உபேயொகிதது பின்பனேணிைய 
உங்ககள் விருப்பம ேபொல மெங்ககச் 
ெசய்யவும. நொன்ப 100-200 

  Gaussian Blur
பயன்பபடுததியேனேன்ப. அதன்ப 
ேதொற்றம இப்படிய இருந்தொல் 
ேபொதுமெொனேது.
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  இப்ேபொது ேமெல் -Layer ல் உள்ள -Eye ஐ கிளிக் ெசய்யவும. பூ மீணடும ேதொன்பறும.

அவ்வவளவு தன்ப. ேவணடுமெொனேொல் சில  Tweak மெற்றும -Level கைள மெொற்றிக் ெகொள்ளலொம. இரணடு -Layer களிலும தனத தனயொக மெொற்றம ெசய்ய 
முடியவதொல், இது நல்ல முைறயில் பயனேளிக்கும.
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இறுதியயொக பின்பனேணியில் சிறிது  darkness ேசர்தத பிறகு.

    

முன்பப பின்பப

ெபருமபொலொனே பைகப்படங்ககளுக்கு இது ேபொதுமெொனேது. பல அடுக்குகளொக பிமபங்ககள் ெதரியும ேபொது சிறிது ேமெமபட்ட ேவைலப்பொடுகள் 
ேதைவப்படும.

ேமெமபட்ட பொடம:
கீழேழை உள்ள படததியல் கவனக்க ேவணடியயைவ.

• இந்த படததியல்  Geek ேகொப்ைப தொன்ப முன்பனற்க ேவணடியய பிமபம.
• மூன்பறு அடுக்குகள் பின்பனேணியில் உள்ளனே.  Geek ேகொப்ைப கமபீரமெொக முன்பனற்க, இமமூன்பறு அடுக்குகளும மெங்ககலொக ெதரிய ேவணடும.
• இரணடியற்கும நடுவில் ஒரு ேகொப்ைப உள்ளது (இைடநிைல). இதுவும மெங்ககித ெதரிய ேவணடும. ஆனேொல் பின்பனேணியில் உள்ள அடுக்குகள் 

அளவிற்கு அல்ல. ஏெனேனல், அது ெவகு ெதொைலவில் இல்ைல. அதனேொல், அைத பிரிததுக் கொட்ட ேவணடியய அவசியம உள்ளது.
• இதியல் ஒரு ேமெைடயும இடமெபற்றுள்ளது. இமேமெைடயின்ப ஒரு பகுதிய மெங்ககலொகவும, மெற்ெறொரு பகுதிய மிகத ெதளிவொகவும ெதரிய 

ேவணடும. இதற்கு   Gradient Blur ேதைவப்படும.
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நொம பயன்பபடுததப் ேபொகும பைகப்படததியற்கு நொன்பைகந்து நகல்கள் 
எடுததுக் ெகொள்ளவும.

படததியல் உள்ள ஒவ்வெவொரு ேகொப்ைபையயும ேதர்ந்ெதடுக்கவும. ேதர்ைவ  Path ஆக ேசமிக்கவும (இது பின்பனேொல் ேதைவப்படும).
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  ேமெல் -Layer ல் இரணடு ேகொப்ைபகைளயும ேதர்வு ெசய்து  -Resynthesize Plugin ஐ பயன்பபடுததவும.

 Resynthesize ேகொப்ைபகைள முழுவதுமெொக நீக்கியிருக்கொது. பரவொயில்ைல.
இந்த -Layer ஐ இறுதிய -Layer ஆக மெொற்றவும. இந்த இறுதிய -Layer ருக்கு கீழழைொக 

பைகப்படததியன்ப ஒரு நகைல -Layer ஆக ேசர்க்கவும. மெற்ற -Layer களுக்கு ெசன்பறு 
ேகொப்ைபகளின்ப பின்பனேணிைய அகற்றவும (முன்பப -Path ஆக ேசமிததைத நிைனேவில் 
ெகொள்க. அைத இப்ேபொது பயன்பபடுததலொம).

நீக்கும முன்பப -Layer கைள   -Color To Alpha வொக மெொற்றி   Invert Selection
பயன்பபடுதத மெறக்க ேவணடொம.

இப்ேபொது முன்பனேணியில் உள்ள ேகொப்ைப, நடுநிைலயில் உள்ள ேகொப்ைப 
மெற்றும ேகொப்ைபகள் அற்ற பின்பனேணி மெொததியரம மீதம இருக்கும (கீழேழை உள்ள 
படதைதப் பொர்க்க).

“  ” -Background Only Layer ஐ ேதர்வு ெசய்து   Gaussian Blur ெசய்யவும.
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நடுனைலயில் உள்ள ேகொப்ைபைய  Blur ெசய்ய ேவணடும. பின்பனேணியில் ெசய்தைதப் ேபொல பொதியயளவு  Blur ெசய்யவும.
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பொர்ப்பதற்கு ஓரளவு பரவொயில்ைல. ஆனேொல் படததியல் உள்ள ேமெைச பொர்ப்பதற்கு சரியொக இல்ைல.

  -Background Only Layer ஐ வலது கிளிக் ெசய்து  -Layer Mask ஐ ேசர்க்கவும.

ேதைவயொனே மெொற்றங்ககள் ெசய்யவும.

 -Blend Tool ஐ பயன்பபடுததவும.

-Gradient ஐ ேமெைசயின்ப பின்பபக்கததியலிருந்து முன்பபக்கமெொக நகர்ததவும.
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இப்ேபொது பொர்ப்பதற்கு சொதொரணமெொக இருக்கிறது. ேமெலும ேமெமபடுதத விருமபினேொல், 
முன்பனேணியில் உள்ள ேகொப்ைபைய நகெலடுதது  Mask ேசர்க்கவும. இது ேகொப்ைபயின்ப 
வடியவததியற்கு மெங்ககல் தன்பைமெைய ேசர்க்கும.

அவ்வவளவு தொன்ப. ேதைவயொனே மெொற்றங்ககள் மெனேம விருமபியவொறு ெசய்யவும.
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முன்பப பின்பப

நொன்ப ேஜொபின்ப பிரொஞ்சல் ஆன்பறன. நொன்ப ஒரு  CollabNet ெமென்பெபொருள் 
நிறுவனேததியல் ேவைல ெசய்கிேறன்ப. எனேது ெசொந்த ஊர் நொகர்ேகொவில். கடந்த 
2011 -ம ஆணடு கல்லூரி படியப்ைப முடியதேதன்ப. கணியம மூலமெொக உங்ககைள 
சந்தியதததியல் மெகிழ்ச்சி.

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

மின்பனேஞ்சல் : @ .jophinep gmail com
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 Fedora என்பறொல் என்பனே?
ஃபெபேடொரொ என்பபது ஒரு லினேக்ஸ் சொர்ந்த 
இயங்ககுதளம (உங்ககள் கணினைய இயக்கத 
ேதைவயொனே ெமென்பெபொருட்களின்ப 
ெதொகுப்பதொன்ப இயங்ககுதளம). ைமெக்ேரொசொஃபப்ட் 
விணேடொஸ்™, ேமெக் ஓஎஸ்    (   )X Mac OS X™   
ேபொன்பற பிற இயங்ககுதளங்ககளுடன்ப ேசர்தேதொ 
அல்லது அவற்றிற்கு மெொற்றொகேவொ 
ஃபெபேடொரொைவப் பயன்பபடுததலொம. இதைனேப் 
பயன்பபடுததவும பிறரிடம பகிர்ந்துெகொள்ளவும 
முற்றிலும இலவசமெொகேவ கிைடக்கிறது.

ஃபெபேடொரொ ப்ரொெஜக்ட் என்பபது கட்டற்ற 
ெமென்பெபொருள் ஆர்வலர்களும அவற்ைறப் 
பயன்பபடுததுேவொரும, அவற்ைற 
உருவொக்குேவொரும இைணந்த ஓர் உலகளொவிய 
சமூகம. ஒரு சமூகமெொய் ேவைல ெசய்து, 
கட்டற்ற நிரல்கைள உருவொக்குவதியலும 
அவற்ைறப் பரப்பவதியலும முன்பேனேொடியயொய்த 
தியகழ்வேத எங்ககள் குறிக்ேகொள். உலகின்ப மிக 
நமபகமெொனே தியறமூல ெமென்பெபொருள் 
ெதொழில்நுட்பங்ககைள வழைங்ககும நிறுவனேமெொனே 
ெரட் ேஹேட்   (  )Red Hat   ஃபெபேடொரொவிற்கு 
நிதியயுதவி வழைங்ககி வருகிறது. கூட்டொக 
இைணந்து உைழைப்பைத ஊக்குவிக்கவும 
பதுைமெயொனே கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்கள் 
உருவொக வழிெசய்யவுேமெ ெரட் ேஹேட் 
நிறுவனேம ஃபெபேடொரொவிற்கு நிதியயுவி 
ெசய்கிறது.

ஃபெபேடொரொைவ எது 
தனததுவப்படுததுகிறது?
கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்களின்ப மெதியப்ைப நமபம 
நொங்ககள், எல்ேலொரும பயன்பபடுததவும 
பகிர்ந்துெகொள்ளவும வல்ல தீர்வுகைளப் 
பொதுகொக்கவும ேமெமபடுததவும ேபொரொடிய 
வருகிேறொம. ஃபெபேடொரொ இயங்ககுதளம 
கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்கள் ெகொணடு 
உருவொக்கப்பட்டது மெட்டுமெல்ல, அதைனே 
உங்ககளுக்கு வழைங்ககுவதியலும முழுக்க முழுக்க 
கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்கேள 
பயன்பபடுததப்படுகின்பறனே. லட்சக்கணக்கொனே 
மெக்களுக்கு ேசைவ ெசய்து வரும இந்த 
இைணயதளம கூட கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்கள் 
ெகொணடு உருவொக்கப்பட்டதுதொன்ப.

ேமெலும, கூட்டு உைழைப்பின்ப ஆற்றைல நொங்ககள் 
நமபகிேறொம. எங்ககள் வல்லுநர்கள் 
உலெகங்ககிலும உள்ள கட்டற்ற ெமென்பெபொருள் 
பணிததியட்டக் குழுக்களுடன்ப இைணந்து 
பணிபரிகிறொர்கள். இக்குழுக்கள் "அப்ஸ்ட்ரீம" 
( ) upstream என்பறு அைழைக்கப்படுகின்பறனே. 
இவர்கள்தொன்ப ஃபெபேடொரொவில் கொணப்படும 
ெபருமபொலொனே ெமென்பெபொருட்கைள 

உருவொக்குகின்பறனேர். எங்ககள் பணியிலிருந்து 
எல்ேலொரும பலன்பெபறவும, ஏற்படும 
ேமெமபொடுகள் எல்ேலொருக்கும மிக விைரவொய்க் 
கிைடக்கும வணணம அைமெயவும நொங்ககள் 
இவர்கேளொடு ெநருங்ககிப் பணியொற்றுகிேறொம. 
இந்தக் குழுக்கள் ெசல்லும அேத தியைசயில் 
நொங்ககளும பணியொற்றுவதன்ப மூலம, கட்டற்ற 
ெமென்பெபொருட்கள் ஒன்பேறொடு ஒன்பறு 
இைணந்தும நன்பறொகச் ெசயல்படுவைதயும, 
பயனேருக்கு மிகச்சிறந்த அனபவதைதத 
தருவைதயும உறுதிய ெசய்கிேறொம. ேமெலும 
பயனேர்களுக்கு மெட்டுமின்பறி அப்ஸ்ட்ரீம-க்கும 
உதவக்கூடியய ேமெமபொடுகைளயும நொங்ககள் 
விைரவொய் ெகொணடுவர முடியயும.

கட்டற்ற இயங்ககுதளம பற்றிய தங்ககள் 
பொர்ைவைய ஒவ்வெவொருவரும தங்ககள் 
விருப்பப்படிய ெசயல்படுதத அதியகொரம 
அளிக்கேவணடும என்பறு நமபகிேறொம. 
ஃபெபேடொரொைவ யொர் ேவணடுமெொனேொலும 
மெொற்றியைமெதது பதியய ெபயரில் கூட 
ெவளியிடலொம. அதற்கொனே ெமென்பெபொருட்கைள 
நொங்ககள் ஃபெபேடொரொவிேலேய வழைங்ககுகிேறொம. 
ெசொல்லப்ேபொனேொல், ெரட்ேஹேட் எணடர்ப்ைரஸ் 
லினேக்ஸ்  ( )RHEL  , ஒரு குழைந்ைதக்கு ஒரு 
மெடியக்கணினத தியட்டததியன்ப  XO கணின, 
க்ரிேயட்டியவ்வ கொமென்பஸ்-ன்ப   Live Content
DVD      கள்   எனேப்பல வழிப்ெபொருட்கள் ேதொன்பற 
அடியததளம அைமெததுக் ெகொடுததது 
ஃபெபேடொரொ.
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ஃபெபேடொரொவின்ப ைமெய விழுமெங்ககள் 
என்பனே?
சுதந்தியரம, நணபர்கள், அமசங்ககள், முதன்பைமெ 
என்பனம நொன்பகும ஃபெபேடொரொவின்ப ைமெய 
விழுமெங்ககள் ஆகும. அைவ கீழேழை 
விளக்கபட்டுள்ளனே. 
 
சுதந்தியரம
கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்கைள முன்பேனேற்றும 
குறிக்ேகொைள நிைறேவற்ற, நொங்ககள் 
வினேயொகிக்கும ெமென்பெபொருட்கைளப் 
பயன்பபடுததியக்ெகொள்ள ேவணடும என்பபது 
எங்ககள் நமபிக்ைக. ஃபெபேடொரொைவ முற்றிலும 
கட்டற்றதொகவும எல்ேலொரும பகிர்ந்துெகொள்ளத 
தக்கதொகவும ஆக்க, தனயுரிமெ 
ெமென்பெபொருட்களுக்கு இைணயொனே கட்டற்ற 
ெமென்பெபொருள்கைள வழைங்ககுகிேறொம. ஆகேவ, 
நொங்ககள் உருவொக்கியைத யொர் 
ேவணடுமெொனேொலும தங்ககள் ெசொந்தத 
ேதைவகளுக்கு எந்தெவொரு சட்டச் சிக்கலும 
இல்லொமெல் பயன்பபடுததலொம; கட்டற்ற 
ெமென்பெபொருட்கைள ேமெலும பரப்பலொம.
 
நணபர்கள்
உலெகங்ககிலும உள்ள மெக்கள் ஓர் உறுதியயொனே 
சமூகமெொய் இைணந்து உைழைக்குமேபொது ெவற்றி 
கிட்டும என்பபது எங்ககள் நமபிக்ைக. எங்ககள் 
விழுமெங்ககளுக்கு மெதியப்பளிதது உதவ விைழையும 
யொர்க்கும ஃபெபேடொரொவில் இடமுணடு. 
பிறருடன்ப ெவளிப்பைடயொக இைணந்து 
பணியொற்றுவேதொடு, எங்ககளுக்கு நிதியயதவி 
ெசய்ேவொருடன்ப உள்ள தியடமெொனே கூட்டணியின்ப 
மூலமும பல உயரங்ககைள நமமெொல் எட்ட 

முடியயும.
 
அமசங்ககள்
பதியய அமசங்ககைள உருவொக்குவதற்கொனே கடியனே 
உைழைப்ப கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்கைள ேமெலும 
ஆற்றல்மிக்கதொகவும, ெநகிழ்தன்பைமெ 
ெகொணடதொகவும, பல லட்சம மெக்களுக்குப் 
பயனள்ளதொகவும ஆக்குகிறெதன்பறு 
நமபகிேறொம. கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்கைள 
இன்பனம முன்பேனேொக்கி எடுததுச் ெசல்வதொனேொல், 
அதற்கொக எங்ககள் நிைலப்பொடுகைள 
மெொற்றிக்ெகொள்ள நொங்ககள் தயங்ககுவதியல்ைல. பல 
ெமென்பெபொருள் சமூகங்ககேளொடு ேநரடியயொக 
இைணந்து பணியொற்றி, அவர்கள் 
உருவொக்கியைத ஃபெபேடொரொவின்ப மூலம 
எல்ேலொர்க்கும கிைடக்கச் ெசய்கிேறொம. 
இப்படியயொக, ஃபெபேடொரொைவப் 
பயன்பபடுததேவொர், அல்லொேதொர் எனே 
அைனேவரும பலனேைடகிறொர்கள்.
 
முதன்பைமெ
பதுைமெயொனே எணணங்ககளின்ப ஆற்றைல நமபம 
நொங்ககள், அவற்ைற எங்ககளது ஒவ்வெவொரு 
ெவளியீட்டியலும ெவளிப்படுததிய வருகிேறொம. 
எங்ககள் ெவளியீடுகள் வருடம இருமுைற 
வருவதொல், பதியய ெமென்பெபொருட்கைளப் 
பயன்பபடுதத நீணட கொலம கொததியருக்கத 
ேதைவயில்ைல. அேத சமெயம, 
ஃபெபேடொரொவிலிருந்து உருவொக்கப்பட்ட சில 
லினேக்ஸ் இயங்ககுதளங்ககள் நீணடநொள் 
உறுதியப்பொட்டியற்கு உகந்தைவ. ஆனேொல், 
எப்ேபொதும எதியர்கொலதைத நீங்ககள் முதலில் 
பொர்க்கும வணணம, ஃபெபேடொரொைவ நொங்ககள் 

பதுப்பிததுக்ெகொணேட இருப்ேபொம.

ேமெலும அறிய ேவணடுமெொ?
ஃபெபேடொரொ என்பபது ஒரு சிறப்பொனே 
இயங்ககுதளம மெட்டுமெல்ல; கட்டற்ற 
ெமென்பெபொருட்கைள ேமெமபடுததப் பொடுபடும 
மெக்களின்ப ஓர் அற்பதமெொனே சமூகமும ஆகும. 
நீங்ககளும உதவ விருமபினேொல் அதற்கும 
வழிகள் உள்ளனே. ேமெலும அறிந்துெகொள்ள 
கீழழ்க்கொணும சுட்டியகைளப் பொருங்ககள், 
ஃபெபேடொரொ இயங்ககுதளம பற்றியும, 
ஃபெபேடொரொ பணிததியட்டம பற்றியும, அதைனேச் 
சொததியயமெொக்கும மெனதர்கைளப் பற்றியும 
தகவல்கள் நிைறந்தது.

• Fedora      ைவ எப்ேபொேத பதியவிறக்கு  !   
•       Read an overview of the Fedora  
Project 

• எங்ககளின்ப ைமெய விழுமெங்ககைள பற்றி   
படியயுங்ககள் 

•      Read documentation for using and  
  contributing to Fedora 

• Fedora      வின்ப வொரொந்தியர ெசய்தியகைள   
படியயுங்ககள் 

•       See common Fedora issues and how  
  to handle them 

•        Report a new bug or request a  
change 
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விக்ேனேஷ் நந்த குமெொர் ஓர் இைணய 
வடியவைமெப்பொளர் (  ), web designer கட்டற்ற 
ெமென்பெபொருள் ேகொட்பொட்டியன்ப ேமெல் அைசயொத 
நமபிக்ைக ெகொணடவர். கட்டற்ற இைணய 
வடியவைமெப்பத ெதொழில்நுட்பங்ககளொனே , HTML

,  CSS Javascript ஆகியவற்றுடன்ப 
விைளயொடுவதியல் தீவிர ஆர்வம ெகொணடவர். 
வைலப்பதியவுகள் எழுதுதல், பைகப்படம 
எடுததல், வைல உலொவல் ஆகியனே இவரது 
ஓய்வுேநரச் ெசயல்கள்.

மின்பனேஞ்சல்: .     viky nandha AT gmail DOTcom

வைலததளம: 
:// .http vigneshnandhakumar in

http://www.kaniyam.com
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அப்டொனேொ ஸ்டூடியேயொஸ் 3

சுகந்திய ெவங்ககேடஷ்

அேடொபி டீரீமவீவர் என்பற ெபயைரக் ேகட்டொேல அலர்ஜியொ உங்ககளுக்கு,
 அதன்ப விைலையக் ேகட்டவுடன்ப மெயக்கம ேபொட்டு விடுபவரொ நீங்ககள்? 
ைமெக்ேரொசொப்ட் நிறுவனேம என்பறொேல கொத தூரம ஓடுவீர்களொ?
  உங்ககளுக்கொகேவ  கொததியருக்கிறது அப்டொனேொ ஸ்டூடியேயொஸ் 3. இைணய 
தளங்ககள், தயொரிக்க உதவும ஒரு இலவச ெமென்பெபொருள் இது. இைத க் ெகொணடு 
எச்.டிய.எம.எல்,( ) HTML சி.எஸ்,எச்,( ), CSS ஜொவொஸ்கிரிப்ட்( ), JavaScript
ரூபிெரய்ல்ஸ்(   ) , Ruby on Rails பி,எச்.பி,( ) , PHP ைபதொன்ப( ) Python இவற்ைறப் 
பயன்ப படுததிய நமெக்குத ேதைவயொனேைத உருவொக்கலொம.இைணய தள 
ெசயலிகைள உருவொக்குவதற்கும,அைத சீரொக ேசொதைனே ெசய்வதற்க்கும, இந்த 
இலவச ெமென்பெபொருள் மிகவும உதவியொக உள்ளது.

  எச்.டிய.எம.எல் 5,(  5), HTML சி.எஸ்.எஸ், ( ) CSS ஜொவொஸ்ரிப்ட் இவற்றின்ப 
குறியீடுகைள எழுதும ேபொது அேடொபி ட்ரீமவீவைரப் ேபொல   நமெக்குத ேதைவயொனேக் கட்டைளகைளக் கொட்டிய உதவி பரிகிறது. முக்கியமெொக 
எச்.டிய.எம.எல்  5  பற்றிய விதியமுைறகைளயும நமெக்குக் கொட்டுகிறது. எந்ெதந்த விதியமுைறகள் வழைக்கததியல் அதியகமெொக உள்ளனே. எைவ இன்பனம 
பிரேயொகததியற்கு வரவில்ைல என்பறு மிகத துல்லியமெொகக் கொட்டுகிறது. எஃபப்.டிய.பி,( ) ,FTP எஸ்.எஃபப்.டிய.பி ( ), SFTP ேபொன்பற ேகொப்பப் பரிமெொற்று 
வைரமுைறகைள( )protocols நன்பறொக ெசயலொற்ற முடியகிறது. ரூபி ெரய்ல்ஸ்சில் உருவொக்கப்படும இைணய ஒருங்ககுகைள( )applications எளிதொக 
வைலேயற்றம ெசய்ய முடியகிறது. இைணய தளங்ககைள உருவொக்குவதற்கும, இைணய ஒருங்ககுகைள ஒருங்ககுகைள உருவொக்குவதற்கும பயன்ப 
படுவேதொடு ேசொதைனே ெசய்யவும பிைழைகைள கணடுபிடியதது நீக்கவும அப்டொனேொ உதவி ெசய்கிறது. தியட்டப் பணிகைள கிட் ஹேஃபபில்( ) GitHub
ேநரடியயொக ஏற்றி அணியினேருடன்ப ேசர்ந்து பணியொற்ற உதவி ெசய்கிறது. கணின முைறயியக்கிகளின்ப முைனேயதைத( -  ) Built in Terminal பயன்ப 
படுததியக் கணின ெமெொழிகளில்கணினக் குறியீடுகைள எழுத முடியகிறது.

  தியறவூற்று ெமென்பெபொருட்களின்ப  அடுததக் கட்ட  வளர்ச்சியொக அப்டனேொ  வளர்ந்து வருகிறது.ேமெலும விவரங்ககளுக்கு 
:// . . / / /https wiki appcelerator org display tis Home என்பற இைணயப் பக்கதைதப் பொர்க்கவும. :// . / / 3http aptana com products studio  என்பற 

இைணய தளததியலிருந்து தரவிறக்கம ெசய்து ெகொள்ளலொம.

சுகந்திய ெவங்ககேடஷ்  மின்பனேஞ்சல் : @ .vknsvn gmail com 

வைல : :// .http tamilunltd com
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http://tamilunltd.com/
mailto:vknsvn@gmail.com
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https://wiki.appcelerator.org/display/tis/Home
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உபணடுவில் ஆரக்கிள் ஜொவொ ெடெவெலப்ெமென்பட் கிட் 7-ஐ (  7) jdk நிறுவுவது எப்படிய?

                     

    7Oracle Java Development Kit  ( 7)jdk : உபணடுவின்ப அதியகொரபூர்வமெொனே களஞ்சியததியல்(   )  7  Official ubuntu Repositories JDK
இனயும இடம ெபற ேபொவதியல்ைல. ஏெனேனல் பதியய ஜொவொ வின்ப உரிமெததியல் அது அனமெதியக்கபடவில்ைல.இதன்ப கொரணமெொக தொன்ப 
அதியகொரபூர்வமெொனே உபணடுவின்ப களஞ்சியததியல் இருந்து /  JDK JVM அகற்றபட்டுள்ளது.

நீங்ககள் ஆரக்கிள் ஜொவொ ெடெவெலப்ெமென்பட் கிட் 7-ஐ (  7)   jdk PPA வழியொக நிறுவினேொல். அதியகொரபூர்வமெொனே இைணயயததியல் இருந்து 
தொனேொக பதியவிறங்ககி, நிறுவிவிடும. பின்பப -  flashplugin installer ெதொகுப்ைப ேபொலேவ உங்ககள் உபணடு கணினயில் இைத நிறுவிக் ெகொள்ளலொம.

உபணடுவில் ஆரக்கிள் ஜொவொ ெடெவெலப்ெமென்பட் கிட் 7-ஐ (  7)   jdk ppa வழியொகநிறுவுவது எப்படிய?

இந்த ெதொகுப்ப ஆரக்கிள் ஜொவொ ெடெவெலப்ெமென்பட் கிட் 7-ஐ வழைங்ககும.(இதியல்  JRE மெற்றும ஜொவொ   browser plugin அடக்கம)  PPA
வழியொக நிறுவும ெபொது மெட்டுேமெ முழுைமெயொனே  7 Oracle JDK ெதொகுப்ப கிைடக்கிறது.இதனேொல் ெவறும ஆரக்கிள் - JRE ஐ மெட்டும தனேய நிறுவ 
முடியயொது.

http://www.kaniyam.com
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கீழேழை உள்ள கட்டைளகைள முைனேயததியல் இயக்கவும

 - -  : 8 /sudo add apt repository ppa webupd team java

 -  sudo apt get update

  -  / / / /  #   ,           sudo mkdir p usr lib mozilla plugins just in case this will be added to the package in the next version

 -   - 7-sudo apt get install oracle jdk installer 

ஆரக்கிள் ஜொவொ ைவ உங்ககள் உபணடு கணினயில் இருந்து நீக்க

 -   - 7-sudo apt get remove oracle jdk installer

வணக்கம என்ப ெபயர் சதியஷ் குமெொர். நொன்ப  Collabnet என்பனம ெமென்பெபொருள் நிறுவனேததியல் ேவைல ெசய்து வருகிேறன்ப. என்ப எழுததுக்கைள 
இங்கேக பதியவு ெசய்த ஆசிரியருக்கு நன்பறி.

“தமிழைன்ப என்பற கர்வம ெகொள்ேவொம”

மின்பனேஞ்சல் : _ 14@ .sa sathish yahoo in

வைலப்பதியவு: :// 5. . /http sathish blogspot in
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 - Ubuntu Builder உங்ககள் வினேயொகதைத( ) Distribution பில்ட் ெசய்யும எளிய கருவி
உங்ககள் வினேயொகதைத பில்ட் ெசய்யும ஒரு எளிய கருவி தொன்ப உபணடு பில்டர். இது பதியவிறக்கவும, ேகொப்பகைள பிரிதெதடுக்கவும, பல 

வழிகளில் விருப்பைமெவு ெசய்யவும( ) customize உபணடு இேமெஜ்கைள ரீபில்ட் ெசய்யவும அனமெதியக்கிறது. 386 i மெற்றும 64 amd இேமெஜ்கைள 
நமமெொல் விருப்பைமெவு ெசய்ய முடியயும.

உபணடு  பில்ைர  நிறுவ. 
.  deb ெதொகுப்பகைள இந்த இைணப்பிலிருந்து பதியவிறக்கம ெசய்யலொம( :// . . / / - / /http code google com p ubuntu builder downloads list) 

பிறகு  இதைனே டபிள் கிளிக் ெசய்யவும.

தியைரப்பிடியப்ப( )screenshot

- சதியஷ் குமெொர்

http://www.kaniyam.com
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க்ன/லினேக்ஸ் கற்ேபொம - 3

யுனக்ஸிலேல பயன்ப படுததுர பதியய ெசொற்கைள 
இப்ேபொ அறிமுகம ெசஞ்சுடுேவொம.

யுனக்சொ இருக்கட்டும, ேவற எந்த விஞ்ஞொனே 
விளக்கக்களிேல பல பதியய ெசொற்கைளப் பயன்ப 
படுததுவொங்கக. ெமெொதல்ேல ேகக்கரப்ேபொ பயமெொ 
கூட இருக்கும. அது என்பனே ெசய்யுதுன்பன 
பரிஞ்சுக்கிட்டொ, அேட, இைதயொ 
பதியசொ ேபெரல்லொம வச்சு நமமெைள 
 பயமுறுததுரொங்ககன்பன ேதொணும.

ெமெொத ெமெொதல்ேல, அதியகமெொனே பயன்பபடுததர 

வொர்தைதகைளப் பொர்ப்ேபொம.

ஃபைபல் ( ) File   எல்லொ ஆபீசுேலயும ைபலிேல 
முக்கிய ெசய்தியகைள  கொகிதங்ககளில் எழுதிய , 
அந்தக் கொய்தங்ககைள வைகப் படுததிய, 
ஒவ்வெவொரு வைகையயும ஒரு ேகொப்பொக , 
ேகொர்ைவயொக  ேசமிச்சு வச்சுடுவொங்கக. 
ஆங்ககிலததியேல அைத ஃபைபல் என்பறு 
ெசொல்லுவொங்கக. நொமெ கூட படியச்ச வொங்ககினே 
பட்டங்ககள், சர்டியபிேகட், ேவைலக்கொனே உததரவு, 
பேரொேமெொஷன்ப ெலட்டர் எல்லொதைதயும , 
ஒணணொ ஒரு ஃபைபலிேல ேபொட்டு 
ைவக்கிெறொம. வீடு பததியரம , பொங்ககுக் கணக்கு 
எல்லொததுக்கும தனயொ ஒரு ஃபைபல் ேபொட்டு
ைவப்ேபொம. ஒவ்வெவொரு ஃபைபல் அட்ைடயில் 
ஒரு ேபரு எழுதியைவப்ேபொம. அப்பதொன்ப, 

ேதடொமெ விைரவொ கணடுபிடியக்க 
முடியயும.

கமப்யூட்டர்ேல உள்ள ஃபைபல் கூட 
அப்படியததொன்ப. எல்லொ ஃபைபலுக்கும 
தனயொனே ஒரு ேபரு ெகொடுப்ேபொம. 
இந்த ஃபைபல் எல்லொதைதயும 
ஆபீசுேல ஒரு அலமெொரிேல 
வச்சுடுவொங்கக. ஒரு விதததியேல, 
அலமெொரி கூட ஒரு ஃபைபல் தொன்ப.  சில 
ெபரிய ஆபீசுகளிேல ெபரிய ெபரிய 
அைறகளுக்குள்ேள பல அலமெொரிகள் 
இருக்கும. இைத ெரக்கொர்டு ரூம 
என்பறு ெசொல்லுவொங்கக.

அைதயும நொமெ ஒரு மிகப் ெபரிய 
ஃப ைபலொ மெனேசு ேல நிைனேச்சுப் 

பொர்க்கலொம.

யுனக்ஸ் மெட்டுமில்லொமெ எல்லொ ஆபேரட்டியங்க 
சிஸ்டமேலயும அலமெொரி, ெரக்கொர்டு ரூம 

எல்லொதைதயும ெபொதுவொ ஒரு  ஃபேபொல்டர்
( ). Folder ஃபேபொல்டருக்குள், ஃபேபொல்டர் 
இருக்கலொம. ஃபைபலும இருக்கலொம, இல்ைல 
இரணடுேமெ இருக்கலொம.

கமப்யூட்டர் ஃபைபல் ெபொதுவொ இரணடு 
வைகயொ பிரிக்கலொம. ஒணணு  பேரொகிரொம 
 ( ) Program ஃபைபல், இரணடொவது  ேடட்டொ 
( ) Data  ஃபைபல். 

ப்ெரொக்ரொம ஃபைபல் ( )Executable  
 கமப்யூட்டர்ேல ஓடும. ேடட்டொ ஃபைபல் ஓடொது. 
அைத ஓட்ட ேவற ஓடுற பேரொகிரொம 
(  ) application program ேவணும. ேடட்டொ 
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ஃபைபல்ேல பல வைககள் இருக்கு,  அது 
பொட்டுக்கொனே ( ) music ேடட்டொவொ? 
படததுக்கொனே  ( ) picture ேடட்டொவொ? இல்ைல 
சினமெொமெொதியரி ( ) video ஓடர வைகயொ, 
டொக்குெமெணட் ( ) Document  வைகயொ?

இைத எப்படிய கணடு பிடியக்கறது. ஃபைபல் 
ஒவ்வெவொணணுக்கும ேபரு வச்ேசொமில்ைலயொ? 
அந்த ேபைர வச்ேச கணடு பிடியக்கணும.

ேபரும ேபொட்டுவிடுவொர்கள், பெரொபசேரொட 
மெனேசுேல மெணியடியச்சுது.  நொமெளும ஃபைபல் 
ேபேறொட அது என்பனே ெதொழில் ெசய்யுதுன்பன 
ெசொல்லிடலொம என்பறு ஃபைபல் எக்ஸ்ெடன்பஷன்ப 
என்பறு மூணு  இல்ேல   நொலு எழுதது 
 ெகொடுததொக்க.

, , ,   sh py rb bin என்பற ஃபைபல் ேபரு பின்பனேொடிய 
இருந்தொ, அது ஒரு ஓடர வைக - பேரொகிரொம 
ஃபைபல் என்பறு ெதரிஞ்சு ேபொயிடும, 
இல்ைலயினேொ,  doc   pdf   jpg   wav  .  html tiff 
 என்பற ேபெரல்லொம இருக்கும. இெதல்லொம 
ேடட்டொ ஃபைபல் 

அடுதததொ ஃபைபல் சிஸ்டம என்பறொல் என்பனே 
என்பறு பொர்க்கலொம.

இங்கேக கவனக்க ேவணடியய ஒன்பறு:

 நமமெ ஊருேல  எணைணய்  லிட்டர் அளவுேல 
தரொங்கக, பளி ெவல்லொம எல்லொம கிேலொடவிேல 
தரொங்கக. துணிைய மீட்டர் கணக்கிேல தரொங்கக 

இல்லியொ.  யுனக்ஸ்ேல ஒரு நல்ல வழைக்கம . 
இங்கேக ேபசரது எல்லொேமெ ஃபைபல் தொன்ப. 
ெகொடுக்கறது ஒரு ஃபைபல்ேல, வொங்ககரதும ஒரு 
ஃபைபல்.  கப்யூட்டர்ேல பல (  /  ) . I O devices
விதமெொனே பிரிணடர், டியஸ்க் டியைரவ்வ , சீடிய ேரொம 
டியைரவ்வ ேமெொடம எல்லொம 
இைணச்சிருக்கொங்ககள்ேள இைத 
எல்லொதைதயுேமெ ஃபைபல்களொ பொக்குது.

அப்படியன்பனேொ என்பனே?

ஒரு ஃபைபல்ேல என்பனே எல்லொம ெசய்யலொம?

எந்த ஃபைபலொ இருந்தொலும  ஒரு ஐந்து 
 கட்டைளக்குள்ேள அடங்ககிடும. ெபொதுவொ 
கவர்ெமெணட் ஆபீசுேல ஃபைபைல வச்சு என்பனே 
ெசய்ேவொம?

 ஃபைபல் உள்ேள எதொவது எழுதணும  இல்ைல 
படியக்கணும  .படியக்கும / எழுதும முன்பனேொடிய 
ஃபைபைலத தியறக்கனம, ேவைல முடியஞ்சப்பரம 
ஃபைபைல மூடியடணும. ஆக 4 கட்டைளகள் 
ேபொதும. ஐந்தொவதொ ஒரு கட்டைள - 
கணட்ேரொல்.

குறிப்பிட்ட ஃபைபேல தியறக்கனம. அதுக்கப்பரம 
படியக்கலொம இல்ைலயினேொ எழுதலொம. 
எழுதியனேப்பரம என்பனே ெசய்யனம. ஃபைபைல 
மூடனம..  
 சில சமெயம படியக்கறது எழுதரது  இந்த 
 இரணடும இல்லொேமெ சில ேவைலகள் 
 ெசய்யலொம,  ஒரு ேபப்பைர கிழிக்கலொமெொ, 

இல்ைல கிழிஞ்சைத ஒட்டலொமெொ ... இப்படிய 
ஏதொவது ஒணணு. அதுக்கு ஒரு உபரியொக ஒரு 
கமெொணட் அல்லது கட்டைள.

பிரொசஸ்:  இைத அடுதததொ ெசொல்லப் 
ேபொகிேறன்ப. 

இப்ேபொ வொசகர்களுக்கு ஒரு சின்பனே ேவைல :

எததைனேேயொ வைகயொனே ஃபைபல் சிஸ்டம 
பழைக்கததியேல இருக்கு. அைத எல்லொம கூகுள் 
பணணிதேதடிய ஒவ்வெவொணைணப்பததியயும 
மூணு நொலு வரிகள் விளக்கம தரணும.

பிரொசஸ் என்பகிற ேபருேல  யுனக்ஸ்  உள்ேள 
எததைனேேயொ இருக்கு.    நீங்ககளொ 
என்பனேெவல்லொம  ேதடியக் கணடுபிடியச்சு   ஒரு 
பட்டியயல் தயொர் ெசஞ்சு தரணும..

அடுததமெொதம பொக்கலொமெொ?
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நடரொஜன்ப இவர் ஒரு மின்பனேணுவியல் அறிஞர். அரசு, தனயொர், கல்வி துைறகளில் ெபரும அனபவம ெகொணடவர்.  ,  Scientist Systems
,  , ,  , ,  Engineer Development engineer Manager General Manager CEO Consultant ேபொன்பற பல 

பதவிகைள வகிததவர். தனேது வைலபதியவுகள் மூலம தன்ப கல்வி பணிகைள ெதொடர்கிறொர்.

மின்பனேஞ்சல் : . @ .natarajan naga gmail com

வைல பதியவு : :// - - - . .http science of good living blogspot com

:// - - . .http education a pain blogspot com
:// - - . .http science of spirituality blogspot com
:// - - . .http sprituality is knowledge blogspot com

நீங்ககள் ஏன்ப விணேடொஸ் ஐ 
விட்டு மெொற ேவணடும?

நொம அைனேவரும நல்லவர்களொ? நீங்ககள் 
ஒருவரது பணதைத, ெசல்வதைத அவருக்கு 
ெதரியொமெல் ெசலவழிததொல், பயன்பபடுததியனேொல் 
நீங்ககள் நல்லவரொ? இல்ைல. நிச்சயமெொக 
இல்ைல. நீங்ககள் உங்ககளது விணேடொஸ் 7  ஐ 
சுமெொர் ரூபொய் 5500 ெகொடுதது வொங்ககொமெல் ேவறு 
எந்த வழியில் பயன்பபடுததிய ெகொணடு 
இருந்தொலும, நீங்ககள் நல்லவர் இல்ைல. 
ஏெனேனல் நீங்ககள் மெற்றவரது ெபொருைள 
அவர்களுக்கு ெதரியொமெல், தவறொனே வழியில் 
பயன்பபடுததிய வருகின்பறீர்கள். 

5000 ருபொய் ெகொடுதது ஒரு ெமென்பெபொருைள 
வொங்கக நொன்ப என்பனே டொட்டொ வொ பிர்லொ வொ 

என்பறு விதணடொவொதம ேபசொமெல், நீங்ககள் 
நல்லவரொக மெொற என்பனே ெசய்யலொம என்பபைத 
பற்றி ேயொசியுங்ககள். 

விணேடொஸ் மெட்டும தொன்ப இயங்ககுதளமெொ? 
இல்ைலேய. விணேடொஸ் அல்லொத பல 
இயங்ககுதளங்ககைள பற்றி நொன்ப கணியததியல் 
ஏற்கனேேவ பொர்தது உள்ேளொம. ஆனேொல் ஏன்ப 
நீங்ககள் அவற்றுக்கு மெொற ேவணடும என்பபைத 
பற்றி இப்ேபொது பொப்ேபொம. 

விணேடொஸ் ைவரஸ்களுக்கொனே வொழ்விடம 

விணேடொஸ் இயங்ககுதளததியற்கொக 
கணடுபிடியக்கப்பட்ட ைவரஸ்களின்ப எணணிக்ைக 
சுமெொர் 230 ேகொடிய என்பறு ெசொல்லுகிறது ஒரு 
கருததுகணிப்ப. இந்த ைவரஸ்கள் நம 

வொழ்க்ைகைய மிகவும கஷ்டபடுததும. நீங்ககள் 
ஒரு படம பொர்க்க நிைனேததொல் அதைனே ெசய்ய 
இயலொது. ஏன்ப, உங்ககள் கணிப்ெபொறிைய 
துவக்கேவ பல நிமிடங்ககள் ஆகலொம. இைவ 
அைனேததும நமெக்கு தைல வலிைய தொன்ப தரும. 
லினேக்ஸ் மெற்றும மெொக் ேபொன்பறு இயக்குதளங்ககள் 
மிகவும அதியேவகமெொனேைவ, அவற்றுள் 
ைவரஸ்களுக்கொனே ேபச்சிற்ேக இடம இல்ைல. 
இன்பனம ஏன்ப தயக்கம? உடேனே உபணடு ைவ 
பதியவிறக்கம ெசய்யுங்ககள். 

ெமென்பெபொருட்களும இலவசம தொன்ப

விணேடொஸ் ஐ நிறுவிய பின்ப நொன்ப பல்ேவறு 
ெமென்பெபொருட்கைள நிறுவ ேவணடியயுள்ளது. MS 
ஆபீஸ், ஆணடிய-ைவரஸ் எனே பல்ேவறு 
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ெமென்பெபொருட்கைள நொம பணம ெகொடுதேதொ 
அல்லது சட்ட விேரொதமெொனே வழியிேலொ நிறுவ 
ேவணடியயுள்ளது. ஆனேொல் நீங்ககள் லினேக்ஸ் ஐ 
நிறுவினேொல், அதன்ப கூடேவ  LibreOffice
ேபொன்பற பல்ேவறு ெமென்பெபொருட்கள் 
இலவசமெொக வழைங்ககப்படும. அது 
மெட்டுமெல்லொமெல், நீங்ககள் ேமெலும பல பதியய 
ெமென்பெபொருட்கைள இலவசமெொக பதியவிறக்கமும 
ெசய்துெகொள்ளலொம.

லினேக்ஸ் இல் வன்பெபொருள் முக்கியததுவம 
இல்ைல.

விணேடொஸ் 7 பைழைய, வயதொனே கணினகளில் 
ஓடொது. ஏன்ப பதியய கணினகளில் ஓடேவ அது 
தயங்ககும. ஆனேொல் லினேக்ஸ் அப்படிய இல்ைல. 
மெடியக்கணினயொக இருந்தொலும சரி ெபரிய 
வன்பெபொருட்கைள ெகொணட கணினயொக 
இருந்தொலும சரி, லினேக்ஸ் இன்ப பயன்பபொடு 
ஏறக்குைறய ஒேர மெொதியரி தொன்ப இருக்கும. அது 
அைனேதது தளங்ககளிலும ஒேர மெொதியரி தொன்ப 
ெசயல் படும. எனேேவ, இன நீங்ககள் பைழைய 
கணினயில் ஆைமெ ேவகததியல் ெசயல்படும 
விணேடொஸ் ஐ ைவதது ெகொணடு மெொரடியக்க 

ேதைவயில்ைல.  

லினேக்ஸ் நமமுைடயது 

விணேடொஸ் என்பபது மூன்பறொவது மெனதைனே 
ேபொல. நீங்ககள் என்பனே ெசய்தொலும அதற்கு 
பணம ெகொடுததொக ேவணடும. ஆனேொல் 
லினேக்ஸ் அப்படியயில்ைல. அது நமமுைடயது. 
நொம உருவொக்கியது. நமைமெ ேபொன்பறு பல்ேவறு 
கணின பயன்பபொட்டொர்களும, வல்லுனேர்களும 
ேசர்ந்து உருவொக்கிய ஒரு ெபொக்கிஷம தொன்ப 
லினேக்ஸ். அதைனே பயன்ப படுததேவணடியயது 
நமமுைடய கடைமெ. 

ஸ்ரீரொம இளங்கேகொ 

கொைரக்குடியயில் பிறந்து, தமிழுடன்ப வளர்ந்து, சிதமபரததியல் வொழ்ந்து ெகொணடியருக்கும 19 
வயது ெபொறியியல் மெொணவன்ப. எனேக்கு ெமெொழிகள் ேமெல் அலொதிய பிரியம உணடு. ஆங்ககிலதைத நொன்ப 
சுைவயொனே ெமெொழியொக கருதியனேொலும எனேக்கு ேபச ெசொல்லி ெகொடுதத தமிைழை ஒரு ேபொதும மெறந்தது 
இல்ைல. 

இைணயததியல் என்ப தொய்ெமெொழி இரணடவது பிறப்ைப சந்தியதது ெகொணடியருக்கிறது. அதியல் ஒரு 
சிறு துருமபொக இருக்க ேவணடும என்பறு எணணி துணிகிேறன்ப. 

எனேது வைலததளம - . . .www sriramilango co nr

மின்பனேஞ்சல்  : .04144@ .sriram gmail com
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 Zimbra desktop 

இைணய வசதிய இல்லொத சந்தப்பங்ககளிேலொ அல்லது ேவறு ேதைவகளுக்கொகேவொ இைணயததியலிருந்து ேசமிதத மின்பனேஞ்சல்கைள படியக்க 
ெபொதுவொக    offline mail client ேதைவ. லினேக்ஸ் உடன்ப பல ெமென்பெபொருள் இருந்தொலும, சில ெமென்பெபொருள் சிறப்ப. இங்ககு   Zimbra Desktop
பற்றி பொர்ேபொம.

ெமென்பெபொருைள  Download ெசய்து நிறுவிக்ெகொள்வதன்ப மூலம உங்ககள் கணினயில் இைணயம 
இல்லொதேபொதும கூட நீங்ககள் முதலில் இைணயததியலிருந்து ேசமிதத மின்பனேஞ்சல்கைள படியக்கலொம. 
இப்ெபொது எப்படிய என்பபைத பொர்ேபொம,

பதியவிறக்கம மெற்றும நிறுவ 

 -  :// 2. . / / /7.1.2/ 10978/ _7_1_2_ _ 10978_ _ 686.  wget N http files zimbra com downloads zdesktop b zdesktop ga b linux i tgz

 -  _7_1_2_ _ 10978_ _ 686.tar xvf zdesktop ga b linux i tgz 

 _7_1_2_ _ 10978_ _ 686/cd zdesktop ga b linux i

 ./ .sudo install pl
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முக்கிய மின்பனேஞ்சல்கைள  Backup ஆக ேசமிததுக்ெகொள்ளலொம. 

ேமெலும ெதரிந்துெகொள்ள: :// . . / ? = 8 0http www youtube com watch v Fs NzcBAId

லட்சுமிசந்தியரகொந்த, கடந்த 6 ஆணடுகளொக    -linux admin ஆக பணியொற்றி வருகிேறன்ப. இப்ேபொது ,Autodesk  
Singapore  -ல் பணியொற்றி ெகொணடும மெற்றும நணபர்களுடன்ப ேசர்ந்து ெசன்பைனேயில்    SystimaNX IT Solutions

, . Pvt Ltd என்பற நிறுவனேததியன்ப தைலைமெ நிர்வொகியொகவும  உள்ேளன்ப. 2003 -ம ஆணடு முதல் லினேக்ஸ்,  FOSS
மீது ெகொணட அன்பபொல் ஒரு கணின நிறுவனேம அைமெதது, விருமபமபடிய ேவைல ெசய்யேவணடும என்பற கனேைவ 
கடந்த 4 ஆணடுகளொக நிஜமெொக்கி உைழைததுக்ெகொணடு உள்ேளன்ப. ஓய்வுேநரங்ககளில்  தகவல் ெதொழில்நுட்பம, 
தமிழ் பததகம, பைகப்படம எடுததல், சுைவயொக சைமெப்பது,  கொல்பந்து  பொர்ப்பது , வைல பதியவுகள் என்பறு 
ெபொழுது ேபொக்கிெகொணடு உள்ேளன்ப.

வைல பதியவு  : :// .http opennetguru com 
மின்பஅஞ்சல்  : . @ .malan in gmail com

http://www.kaniyam.com
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நிரலொக்கததியல் அதியேமெதொவியொக 
இல்லொமெல் தியறவூற்றுக்கு 
பங்ககளிக்க 14 வழிகள் 

தியறவூற்றுக்கு பலர் தங்ககளது பங்ககளிப்ைப 
அளிக்க விருமபகிறொர்கள். ஆனேொல் 
அவர்களுக்கு எங்கேக ஆரமபிப்பது என்பறு 
ெதரியவில்ைல. உங்ககளது ெதொழில்நுட்ப 
அறிவில் உங்ககளுக்கு நமபிக்ைக இல்லொ 
விட்டொலும, எப்படியெயல்லொம தியறவூற்றுக்கு 
உதவலொம என்பறு நொம இப்ேபொது பொர்ப்ேபொம. 

கணிைமெையயும, உலைகயும தியறவூற்று 
ெமென்பெபொருள்கள் மெொற்றி இருக்கின்பறனே. 
உங்ககளில் பலரும பங்ககளிக்க 
விருமபகின்பறீர்கள். ஆனேொல் ஒரு 
தியட்டப்பணியில் நுைழைய பல தைடகள் 
இருப்பதொக, நீங்ககள் நிைனேததுக் ெகொணடு 
துரதியர்ஷடவசமெொக உங்ககளது ஊக்கதைத இழைந்து 
விடுகின்பறீர்கள். ெபருமபொலும பங்ககளிக்க 
விருமபேவொர், தொங்ககள் பங்ககளிக்க 
முடியயொததற்கு பின்பவரும மூன்பறு கொரணங்ககைளச் 
ெசொல்கின்பறனேர்: 

1. நொன்ப ஒரு சிறந்த நிரலொளர் அல்ல 
2. எனேக்கு ேபொதுமெொனே அளவு ேநரம 

கிைடப்பதியல்ைல 
3. எந்த தியட்டப்பணியில் ேவைல 

ெசய்வது என்பறு ெதரியவில்ைல 

நீங்ககள் பங்ககளிக்க வொய்ப்பகைளத ேதடும 
ேபொது, பின்பவரும மூன்பறு முக்கிய விதியகைள 
நிைனேவில் ெகொள்க. 

1. தியட்டப்பணிகளுக்கு பங்ககளிப்பகள் 
பல்ேவறு 
தியறனைடயவர்களிடமிருந்தும, 
பல்ேவறு துைறகளில் ெவவ்வேவறு 
நிைலகளில் 
உள்ளவர்களிடமிருந்தும 
ேதைவப்படுகின்பறனே. 

2. மிகச் சிறிய பங்ககளிப்ப கூட 
ஒன்பறுேமெ ெசய்யொமெல் இருப்பைத 
விடப் ெபரியது. 

3. நீங்ககள் உபேயொகப்படுததியக் 
ெகொணடியருக்கும ஒரு 
ெமென்பெபொருேள, உங்ககள் 
பங்ககளிப்ைபத ெதொடங்கக மிகச் 
சிறந்த தியட்டப்பணி 

தியறவூற்றுக்கு பங்ககளிக்க நிரலொக்கததியல் 
அதியேமெதொவியொக இருக்க ேவணடும என்பற 
கருதது பதியயவர்களிைடேய பரவலொக இருந்து 
வருகின்பறது. அது உணைமெ அல்ல. தியறவூற்று 
உலகில் ெகொடிய கட்டியப் பறக்கும சிலர், 
நிரலொக்கததியல் அதியேமெதொவிகேள. என்பறொலும 
நமைமெப் ேபொல ெபருமபொலொேனேொர் அவ்வவொறு 
இல்ைல. நொெமெல்லொம பல்ேவறு வைகயொனே 
கொரியங்ககைள முடியக்கும சொதொரணமெொனேவர்கள். 
சில சமெயங்ககளில் அைவ சிறியதொக இருக்கும, 
சில சமெயங்ககளில் அைவ ெபரிய கொரியங்ககளொக 

இருக்கும. சில சமெயங்ககளில் அைவ 
நிரலொக்கமெொக இருக்கலொம, சில சமெயங்ககளில் 
அைவ நிரலொக்கமெல்லொத பிற கொரியங்ககளொகவும 
இருக்கலொம. 

உணைமெயொனே ேவைலயும, தியட்டப்பணி 
விஷயங்ககளுக்கொக ெசலவிடப்படும ேநரமுேமெ 
தியறவூற்றுகைள உருவொக்குகின்பறனே. இவற்றில் 
ெபருமபொலொனே விஷயங்ககளுக்கு சிந்தைனேேயொ, 
லொரி வொல் ( -Perl ஐ உருவொக்கியவர்) அல்லது 
ேடவிட் ஹீன்பமீர் ேஹேன்பசனன்ப( -Rails ஐ 
உருவொக்கியவர்) ெதொைலேநொக்குப் 
பொர்ைவேயொ ேதைவயில்ைல. ஒரு பதியய 
நிரலொக்க ெமெொழி அல்லது ஒரு இைணய 
கட்டைமெப்ைப(  ) web framework வடியவைமெக்க 
அகததூணடுதேல ேபொதுமெொனேதொக இருந்தொலும, 
அவற்ைற ெசயல்படுததிய ெவற்றிப்பொைதக்கு 
அைழைததுச் ெசல்பைவ 
பங்ககளிப்பேள(எடுததுக்கொட்டொக  Perl மெற்றும 

 Rails ேபொன்பற தியட்டப்பணிகள்). இந்த 
மெொதியரியொனே பங்ககளிப்பகள் உங்ககைள 
உடனேடியயொக பகழின்ப உச்சிக்கு ெகொணடு 
ெசல்வதியல்ைல; ஆனேொல் நொட்கள் ெசல்ல ெசல்ல 
உங்ககளது பங்ககளிப்பகள் கவனக்கப்படும. 

கவனததல்  
தியறவூற்றில் எல்லொ விஷயங்ககளும 
மெற்றவர்கைளயும உள்ளடக்கியது. நீங்ககள் ஒரு 
அணியில் ேசர ேவணடுெமென்பறொல், அதன்ப 
குழுமெதைதப் பற்றி அறிந்தும, அது எவ்வவொறு 
ேவைல ெசய்கிறது என்பறு ெதரிந்தும இருக்க 
ேவணடும. ஒரு தியட்டப்பணிக்குள் நுைழைந்து, 
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'ஹேேலொ! இந்தத தியட்டப் பணிைய இப்படியத தொன்ப 
ெசய்ய ேவணடும என்பறு நொன்ப நிைனேக்கிேறன்ப' 
என்பறு ெசொல்வது ெபொதுவொக நல்லதல்ல. சில 
தியட்டப்பணிகளில் இந்த வைகயொனே 
அணுகுமுைற ஏற்றுக் ெகொள்ளப்படலொம. 
ஆனேொல் பல வருடங்ககளொக ெசயல்பட்டு வரும 
ஒரு தியட்டப்பணியில் இந்த மெொதியரியொனே 
கருததுகைள ஏற்றுக் ெகொள்ளும வொய்ப்பகள் 
குைறேவ. ஒரு தியட்டப்பணிக்குத 
ேதைவயொனேவற்ைறத ெதரிந்து ெகொள்ள மிகச் 
சிறந்த வழி 'கவனப்பது' ஆகும, 

1) மெடலொடற் குழுவில் ேசருங்ககள்: 
ெபருமபொலொனே தியட்டப்பணிகளில், தியட்டப்பணி 
உருவொக்கம ெதொடர்பொக கருததுகைளப் 
பரிமெொறிக் ெகொள்ள மெடலொற்குழுேவ 
பயன்பபடுததப்படுகிறது. ெபரிய 
தியட்டப்பணிகளில், பல மெடலொடற் 
குழுக்களிலிருந்து ஏதொவது ஒன்பைற நொம 
ேதர்ந்ெதடுக்க ேவணடிய வரலொம. 
எடுததுக்கொட்டொக,  PostgreSQL
தியட்டப்பணியில் 12 பயனேர் மெடலொடற் 
குழுக்களும, 6 உருவொக்குபவர் குழுக்களும 
அதன்ப மெடலொடற் குழு பக்கததியல் 
ெகொடுக்கப்பட்டுள்ளனே. அவற்றில் முக்கிய 
பயனேர் குழுவிலும, உருவொக்குபவர் குழுவிலும 
இைணந்து, தியட்டப்பணிையக் கவனக்கத 
ெதொடங்ககுங்ககள். 

2) வைலப்பதியைவப் பின்பெதொடருங்ககள்:  
உருவொக்குபவர்களொல் நிர்வகிக்கப்படும 
வைலப்பதியவுகளில், வரும ெவளியீடுகளில் 
என்பெனேன்பனே ெவளிவருகின்பறனே மெற்றும 

அதற்கொக என்பெனேன்பனே முயற்சிகள் 
எடுக்கப்பட்டு வருகின்பறனே ேபொன்பற ெசய்தியகைள 
அறியலொம. ேகொள் தளம (  ) Planet Site ஒரு 
தியட்டப் பணி ெதொடர்பொனே ெசய்தியகைளயும, 
வைலப் பதியவுகைளயும பல மூலங்ககளிலிருந்து 
தியரட்டுகின்பறது. :// . .  http planet gnome org
அல்லது :// . .  http planet mysql com ேபொல 
ேகொள் தளமிருந்தொல் அங்ககிருந்ேத 
ஆரமபிக்கலொம. கூகுளில் '  planet
தியட்டப்பணியின்ப ெபயர்' என்பறு ேதடியப் 
பொருங்ககள். 

3) இைணயத ெதொடர் அரட்ைடத 
தடததியல்(  ) IRC Channel ேசருங்ககள்: 
ெபருமபொலொனே தியறவூற்று ெமென்பெபொருள் 
தியட்டப்பணிகள், உருவொக்குபவர்களும 
பயனேர்களும பிரச்சிைனேகள் மெற்றும 
உருவொக்கதைதப் பற்றி விவொதியப்பதற்கொக,  
இைணயத ெதொடர் அரட்ைடத தடங்ககைள 
அர்ப்பணிததியருக்கின்பறனே. தடம என்பனேெவன்பறு 
அைழைக்கப்படுகிறது மெற்றும எந்த இைணயத 
ெதொடர் அரட்ைட வைலயைமெப்பில் 
இடமெபற்றிருக்கிறது என்பறு தியட்டப்பணியின்ப 
இைணய தளததியலிருந்து ெதரிந்து 
ெகொள்ளுங்ககள். 

வழு பின்பெதொடரும 
அைமெப்பில்(   Trouble Ticket

) System பணியொற்றுதல்  
எந்த ஒரு தியறவூற்றுத தியட்டப்பணிக்கும நிரேல, 
இதயம ேபொன்பறது. ஆனேொல் நிரல் எழுதுவது 
ஒன்பேற பங்ககளிக்க ஒேர வழி என்பறு நிைனேதது 

விடொதீர்கள். பது பணபக்கூறுகைள உருவொக்கும 
ேபொதும, வழுக்கைள சரி ெசய்யும ேபொதும 
சமெயங்ககளில் நிரல் மெற்றும அைதச் சுற்றியுள்ள 
அைமெப்பகைளப் ேபணுதல் கவனக்கொது 
விடப்படுகின்பறனே. தியட்டப்பணியில் உங்ககள் 
கொல்கைளப் பதியக்க, இந்த பகுதியகேள எளிய 
வழிகளொகும. 
 
தியட்டப்பணியின்ப இைணயதள முகப்பப் 
பக்கததுடன்ப இைணக்கப்பட்டியருக்கும மெற்றும 
ஆவணமெொக்கம( ) Documentation
உள்ளடக்கியிருக்கும ெவளிப்பைடயொனே வழு 
பின்பெதொடரும அைமெப்ைப ெபருமபொலொனே 
தியட்டப்பணிகள் ெகொணடியருக்கும. இதுேவ 
பயனேர்களுக்கும, உருவொக்குபவர்களுக்கும 
இைடேய முதன்பைமெயொனே தகவல் ெதொடர்ப 
தடமெொக விளங்ககுகிறது. இைத இற்ைற ெசய்வது, 
தியட்டப்பணிக்கு உதவிட சிறந்த வழியொகும. 
பின்பெதொடரும அைமெப்பில் உள்ள சீட்டுகைள 
சரி ெசய்ய உதவுகிேறன்ப என்பறு ெசொன்பனேொல், 
தியட்டப்பணி தைலவர்கள் பின்பெதொடரும 
அைமெப்பில் உங்ககளுக்குத ேதைவயொனே சிறப்ப 
அணுகு அனமெதியைய வழைங்கக முன்ப வருவொர்கள். 

4) வழுக்கைளக் கணடறியுங்ககள்: வழுக்கள் 
சில சமெயங்ககளில் சரியொக 
எடுததுைரக்கப்படுவதியல்ைல. வழுக்கைளக் 
கணடறிவதும, அதற்கொனே கொரணங்ககைளக் 
அதியல் குறிப்பிடுவதும உருவொக்குபவர்கள் 
பிரச்சைனேகைள ஆரொய ெசலவிடும ேநரதைத 
மிச்சப்படுததும. 'நொன்ப -X ஐ ெசய்யும ேபொது 
ெமென்பெபொருள் ேவைல ெசய்யவில்ைல'. 
ெகொஞ்ச ேநரதைத ெசலவு ெசய்து எதனேொல் 

http://www.kaniyam.com
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அந்த பிரச்சைனே வருகிறது என்பறு 
கணடுபிடியயுங்ககள். தியருமபத தியருமப அந்த 
பிரச்சைனே வருகிறதொ? அந்த பிரச்சைனேையத 
தியருமபக் ெகொணடு வர வழிமுைறகள் 
இருக்கிறதொ? இந்த உலொவியில் அல்லது இந்த 
டியஸ்ட்ேரொவில் மெட்டுேமெ இந்தப் பிரச்சைனே 
என்பறு வைகப்படுததுவது, வழுக்கைள 
விைரவில் சரி ெசய்ய உதவியொக இருக்கும. 
வழு ெதொடர்பொக என்பெனேன்பனே 
கணடுபிடியக்கிறீர்கேளொ அைதெயல்லொம வழு 
பின்பெதொடரும அைமெப்பில் ெகொடுதது 
விடுங்ககள். உங்ககளொல் பிரச்சைனேக்கொனே 
கொரணதைத கணடுபிடியக்க முடியயொவிட்டொலும, 
அதற்கொக நீங்ககள் முயற்சிதத ேபொது கிைடதத 
தகவல்கள் பிறருக்கு அைத எளிதியல் சரி ெசய்ய 
உதவும. 

5) சரி ெசய்யப்பட்ட வழுக்கைள 
மூடியவிடுங்ககள்: சமெயங்ககளில் சரி ெசய்யப்பட்ட 
வழுக்கள், வழு பின்பெதொடரும அைமெப்பில் 
இற்ைற ெசய்யப்படொமெலிருக்கும. இவ்வவொறொனே 
வழுக்கைள இற்ைற ெசய்வதற்கு சிறிது ேநரம 
எடுததுக்ெகொணடொலும, இந்தப் பணி, 
தியட்டப்பணியின்ப மெதியப்ைப உயர்ததுவதொக 
அைமெயும. ஒரு வருடததியற்கு பிந்ைதய 
வழுக்கைள, வினேவல் மூலம வழு 
பின்பெதொடரும அைமெப்பிலிருந்து எடுதது, 
அைவ இன்பனம இருக்கின்பறனேவொ என்பறு 
பொருங்ககள். தியட்டப்பணியின்ப 
மெொற்றப்பதியவுகளில்( ) ChangeLog சரி 
ெசய்யப்பட்டுள்ள வழுக்களில் இைவ 
இடமெபற்றிருந்தொல், அவற்ைற மூடிய விடலொம.  
அந்த ெமென்பெபொருளின்ப சமீபததியய பதியப்பில் 

அந்த வழு இருக்கிறதொ என்பறு ேசொதைனே 
ெசய்யுங்ககள். இருந்தொல் இந்தப் பதியப்பிலும 
பிரச்சைனே இருக்கிறது என்பறு அந்த வழுவில் 
பதியவு ெசய்து விடுங்ககள். இல்லொவிட்டொல் 
இந்தப் பதியப்பில் பிரச்சைனே இல்ைல என்பறு 
அந்த வழுைவ மூடிய விடுங்ககள். 

நிரலொக்கததியல் ஈடுபடுவது  
பல்ேவறு அனபவ நிைலகளில் உள்ள 
நிரலொளர்கள், தியட்டப்பணியின்ப நிரலொக்கததியற்கு 
உதவ முடியயும. உங்ககளுக்கு பிடியததமெொனே 
தியட்டப்பணிக்குப் பங்ககளிக்க நீங்ககள் 
நிரலொக்கததியல் அதியேமெதொவியொக இருக்க 
ேவணடும என்பறு நிைனேக்க ேவணடொம. 
உங்ககளது ேவைல நிரலில் மெொற்றங்ககள் 
ெசய்வதொக இருந்தொல், தியட்டப்பணி எந்த 
முைறயில் பங்ககளிப்பொளர்களிடமிருந்து 
நிரைலப் ெபறுகிறது என்பறு ஆரொயுங்ககள். 
ஒவ்வெவொரு தியட்டப்பணியும ஒவ்வெவொரு 
வைரமுைறகைள உைடயதொக இருப்பதொல், 
உங்ககளது நிரைல அளிப்பதற்கு முன்ப அைத 
எப்படிய ெசய்ய ேவணடும என்பறு ெதரிந்து 
ெகொள்ளுங்ககள். 

எடுததுக்கொட்டொக  PostgreSQL தியட்டப்பணி 
மிகக் கடுைமெயொனே ெசயல்முைறையக் 
ெகொணடுள்ளது. மெடலொடற் குழுவிற்கு 
அனப்பப்பட்ட ஒட்டு( ) Patch வடியவிலொனே நிரல் 
மெொற்றங்ககள், முக்கிய உருவொக்குபவர்களொல் 
ஒவ்வெவொன்பறொக பரிேசொதியக்கப்படும. மெொறொக 

 Parrot ேபொன்பற தியட்டப்பணிகளில் நிரைல 
ஒப்பைடக்கத( ) commit ேதைவயொனே 
சிறப்பரிைமெகேள( ) privilege எளிதியல் கிைடதது 

விடும. தியட்டப்பணி -GitHub ஐ 
பயன்பபடுததியனேொல், அதியலுள்ள இழுக்க 
அனமெதிய(  ) pull request பணபக்கூைற 
ெசயல்முைறகளில் ஒன்பறொகக் ெகொள்ளலொம. 

நிரைல மெொற்றும ேபொது ெபொறுப்பள்ள குழுமெ 
உறுப்பினேரொக நடந்து ெகொள்ள ேவணடும. 
உங்ககளது நிரல் பொணி( ) style மெற்ற 
நிரல்களுடன்ப ஒததியருக்கும படிய ைவததுக் 
ெகொள்ளுங்ககள். நீங்ககள் ேசர்க்கும அல்லது 
மெொற்றிய நிரல் மெற்றைவகைளப் ேபொலேவ 
இருததல் அவசியம.   bracing style அல்லது 
இைடெவளிகைளக் ைகயொலும விதம 
உங்ககளுக்குப் பிடியக்கொமெல் இருக்கலொம, ஆனேொல் 
மெற்ற நிரலொக்கத தரங்ககளுடன்ப ஒததுப் ேபொகொத 
நிரைல ஒப்பைடப்பது ெபரிய தவறொகும. 
அவ்வவொறு ெசய்வது 'எனேக்கு உங்ககளது பொணி 
பிடியக்கவில்ைல. எனேது பொணிேய சிறந்தது என்பறு 
நொன்ப நிைனேக்கிேறன்ப. நீங்ககளும எனேது 
பொணிையேய பின்பபற்ற ேவணடும' என்பறு 
ெசொல்வதற்கு ஒப்பொகும. 

6)   Release candidate அல்லது  Beta
பதியப்ைப ேசொதியயுங்ககள்: பல 
பணிததளங்ககளில்( ) platform இயங்ககுமெொறு 
வடியவைமெக்கப்பட்ட எந்தெவொரு 
தியட்டப்பணியும பல்ேவறு வைகயொனே 
ெபயர்வுததியறன்ப( ) portability பிரச்சைனேகைளக் 
ெகொணடியருக்கும. ெவளியீடு ெநருங்ககும 
ேவைளயில்,  beta அல்லது  release candidate 
பதியப்ப ெவளியிடப்பட்டியருக்கும ேபொது அது 
பலரொல் பல பணிததளங்ககளில் ேசொதைனே 
ெசய்யப்படும என்பறு தியட்டப்பணித தைலவர் 
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நமபிக் ெகொணடியருப்பொர். நீங்ககளும அவர்களில் 
ஒருவரொகலொம, அது உங்ககளுைடய 
பணிததளததியல் ஒழுங்ககொக ேவைல ெசய்கிறதொ 
என்பறு ேசொதியப்பதியன்ப மூலம. 

ெபொதுவொக அந்த ெமென்பெபொருைள பதியவிறக்கி, 
உருவொக்கி( ), build ேசொதியக்கும படியயொக 
இருக்கும. நீங்ககள் வழைக்கததியற்கு மெொறொனே 

 distribution அல்லது வன்பெபொருளில் 
ேசொதியக்கும ேபொது தியட்டப்பணியின்ப மெதியப்ைப 
அது அதியகரிக்கும. இந்த பதியப்பில், இது சரியொக 
ேவைல ெசய்கிறது என்பறு அறிக்ைகைய 
சமெர்ப்பிப்பது, நிலுைவயிலுள்ள பதியப்ப 
நமபததகுந்தது என்பறு தியட்டப்பணித 
தைலவர்கள் ெதரிந்து ெகொள்ள உதவும. 

7) வழுைவ சரி ெசய்யுங்ககள்: ெபொதுவொக 
பங்ககளிப்பொளர்கள் நிரலில் ேவைலைய 
ஆரமபிப்பதற்கு முன்ப இைதேய ெசய்வொர்கள். 
ஆர்வதைதத தூணடும வழுைவ பின்பெதொடரும 
அைமெப்பிலிருந்து ேதர்ந்ெதடுதது, அைத சரி 
ெசய்ய முயலுங்ககள். ேதைவெயனல் சரி ெசய்த 
பின்ப நிரலிேலேய அைத ஆவணப்படுததுங்ககள். 

 -Test Suite ல் ஒரு ேசொதைனேைய நீங்ககள் நிரைல 
சரி ெசய்த இடததியற்கொக ேசர்ப்பது சிறந்த 
ேயொசைனே; சில தியட்டப்பணிகளில் வழுக்கள் 
கைளயப்படும ேபொது அதனடன்ப அதற்கொனே 
ேசொதைனேகளும ேசர்க்கப்பட ேவணடும. 
உங்ககளுக்கு பரீட்சயமில்லொத நிரலுக்குள் 
நுைழைந்து சரி ெசய்ய முயலும ேபொது 
குறிப்ெபடுதது ைவததுக் ெகொள்ளுங்ககள். 
உங்ககளொல் சரி ெசய்ய இயலொமெல் ேபொனேொலும, 

சரி ெசய்யும முயற்சியில் நீங்ககள் 
கணடறிந்தவற்ைற ஆவணப்படுததுங்ககள். 
அைவ உங்ககளுக்கு பின்பனேொல் வருபவர்களுக்கு 
உதவிகரமெொக இருக்கும. 

8) ேசொதைனேைய எழுதுங்ககள்: 
ெபருமபொலொனே தியட்டப்பணிகளில் நிரைல 
ேசொதியக்க   test suite இருக்கும. பதியதொக 
ேசொதைனேகைள ேசர்க்கத ேதைவயில்லொமெல் 
இருக்கும   test suite கற்பைனே ெசய்ய முடியயொத 
ஒன்பறு. -C க்கு  gcov அல்லது -Perl க்கு 

::  Devel Cover ேபொன்பற   test coverage
கருவிகைளப் பயன்பபடுததிய, மூல நிரலில்  test

-suite ஆல் ேசொதியக்கப்படொத இடங்ககைளக் 
கணடுபிடியதது, அதற்கொனே ேசொதைனேைய  test

-suite ல் ேசர்க்க ேவணடும. 

9) ெதொகுப்ப எச்சரிக்ைககைள மெைறதது 
விடுங்ககள்:  C அடியப்பைடயிலொனே சில 
தியட்டப்பணிகள், உருவொக்கததியன்ப ேபொது 
சமெயங்ககளில் விந்ைதயொனே ெதொகுப்ப எச்சரிக்ைக 
ெசய்தியகைள தியைரயில் உமிழும. இந்த 
எச்சரிக்ைககள் ெபருமபொலும பிரச்சைனேகைள 
சுட்டியக்கொட்டுவது இல்ைல. ஆனேொல் 
பிரச்சைனேகைளப் ேபொன்பறு ேதொற்றமெளிக்கும. 
அதியகப்படியயொனே எச்சரிக்ைககள் ெதொகுப்பிைய 
ஓலமிடும ஓநொையப் ேபொல் ஆக்கி விடும. 
உணைமெயிேலேய இந்த எச்சரிக்ைககள் வழு 
ஏதொவது மெைறந்தியருப்பைதக் கொட்டுகிறதொ என்பறு 
ஆரொயுங்ககள். இல்ைலெயனல் நிரலில் 
மெொற்றங்ககள் ெசய்து, அவற்ைற மெைறதது 
விடுவது தவறொனே சந்ேதகங்ககைளத தவிர்க்க 
உதவும. 

10) குறிப்பைரைய ேசருங்ககள்: நீங்ககள் 
நிரைலப் படியக்கும ேபொது, சில இடங்ககள் 
குழைப்பமெொனேைவகளொக உங்ககளுக்குத 
ேதொன்பறலொம. மெற்றவர்களும அேத இடங்ககளில் 
குழைப்பமெைடய வொய்ப்பகள் உணடு. எனேேவ 
நிரலில் குறிப்பைரகைள ேசர்தது, அவற்ைற 
ஆவணப்படுததிய ஒரு -patch ஐ 
ஒப்பைடயுங்ககள். 

ஆவணப்படுததுதல்  
ஆவணப்படுததுதேல ஒரு தியட்டப்பணியில் 
விைரந்து முடியக்கப்படும ேவைலயொகும. 
பயனேர்கைளக் கருததியல் ெகொள்ளொது, 
தியட்டப்பணிைய நன்பகு அறிந்தவர்களின்ப 
பொர்ைவயிலிருந்து ஆவணப்படுததுவதொல், சில 
சமெயங்ககளில் ஆவணங்ககைளப் படியக்கும ேபொது, 
பயனேர் 'இந்த ஆவணததியன்ப படிய, இைதப் 
படியப்பதற்கு முன்பனேர் எனேக்கு அந்த ெபொதியைய 
எப்படிய பயன்பபடுதத ேவணடும என்பறு 
ெதரிந்தியருக்க ேவணடும' என்பறு நிைனேக்கக் 
கூடும. சில ேநரங்ககளில் பதியயவர்கள் 
ஆவணங்ககளில் உள்ள, தியட்டப்பணிகளில் 
ேவைல ெசய்பவர்களொல் கணடுபிடியக்க முடியயொத 
குைறகைளக் கூட எளிதியல் கணடறிந்து 
விடுவொர்கள், 

11) எடுததுக்கொட்ைட உருவொக்குங்ககள்: 
எந்தெவொரு தியட்டப்பணியும அதியகப்படியயொனே 
'எப்படிய-பயன்பபடுதத-ேவணடும' 
எடுததுக்கொட்டுகைளக் ெகொணடியருப்பதியல்ைல. 
இைணய பயன்பபொட்டு நிரலொக்க 
இைடமுகப்ேபொ(  ), Web API நிரல் நூலகேமெொ 
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அல்லது கட்டைளேயொ, அைத எப்படிய 
பயன்பபடுததுவது என்பறு எடுததுைரக்கும சிறந்த 
எடுததுக்கொட்டு, பல பக்கங்ககைளக் ெகொணட 
ஆவணங்ககைளக் கொட்டியலும அவற்றின்ப 
பயன்பபொட்ைட விைரவொகவும, ெதளிவொகவும 
ெதரிந்து ெகொள்ள உதவும. 

பயன்பபொட்டு நிரலொக்க இைடமுகப்ப அல்லது 
நூலகததியற்கு, அைதப் பயன்பபடுததிய ஒரு 
எடுததுக்கொட்டு நிரைல உருவொக்குங்ககள். அந்த 
எடுததுக்கொட்ைட மூல நிரலிலிருந்ேத 
பிரிதெதடுக்கும படியயொக, அதனடன்ப இைணதது 
விடுங்ககள். ஒரு கருவியொக இருப்பின்ப, அைத 
எப்படிய நைடமுைறயில் பயன்பபடுததலொம என்பறு 
எடுததுக் கொட்ட ேவணடும. பயன்பபொடுகைள 
நிறுவுதல் ேபொன்பற முக்கியமெொனே ெசயல்களுக்கு 
தியைரப்பிடியப்பகைள(  ) screen shot உருவொக்கிக் 
ெகொடுப்பதும நன்பறு. 

குழுமெததியல் ெசயல்படுதல்  
தியறவூற்றின்ப ஒரு பகுதியேய நிரல் 
சமபந்தப்பட்டது. மெற்றபடிய அதன்ப 
உருவொக்கததியல் ெபருமபங்ககு வகிப்பது, 
குழுமெேமெ. இேதொ அதன்ப ேமெமபொட்டியற்கு உதவ 
சில வழிகள். 

12) ேகள்விக்கு பதியலளியுங்ககள்: குழுமெ 
உருவொக்கததியற்கு உதவ சிறந்த வழி, பிறருக்கு 
உதவுவது. ேகள்விகளுக்கு பதியலளிப்பது, 
அதுவும பதியய பயனேர்களின்ப ேகள்விகளுக்கு 
பதியலளிப்பது தியட்டப்பணியின்ப வளர்ச்சிக்கு 
ெசய்யும ேபருதவியொகும, ஆவணங்ககைளப் 
படியததுத ெதரிந்து ெகொள் என்பறு ெசொல்லொமெல், 

ஒரு பதியயவரின்ப ேகள்விக்கு பதியலளிக்க நீங்ககள் 
ஒதுக்கும ேநரம, பின்ப வரும நொட்களில் 
குழுமெததியற்கு ஒரு துடியப்பொனே உறுப்பினேர் 
கிைடக்க வழி வகுக்கும. 

13) வைலப்பதியவு எழுதுங்ககள்: 
உங்ககளுக்ெகன்பறு ஒரு வைலப்பதியவு இருப்பின்ப, 
அதியல் நீங்ககள் பயன்பபடுததும 
தியட்டப்பணியுடனேொனே உங்ககள் அனபவங்ககைள 
எழுதுங்ககள். ஒரு ெமென்பெபொருைள 
பயன்பபடுததும ேபொது உங்ககளுக்கு ஏற்பட்ட 
பிரச்சைனே, அைத நீங்ககள் எப்படிய சரி ெசய்தீர்கள் 
என்பறு ெசொல்லுங்ககள். தியட்டப்பணிைய 
உங்ககைளச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு 
நிைனேவுபடுததியக் ெகொணடியருப்பது மெற்றும 
எதியர்கொலததியல் இேத பிரச்சைனேைய சந்தியதது, 
அைத சரி ெசய்ய இைணயததியல் 
ேதடுபவருக்கொக பதியவு ெசய்வது எனே இரணடு 
வழிகளில் இது உதவிகரமெொக இருக்கும. 
(உங்ககளது ெதொழில்நுட்ப அனபவங்ககள் 
நிைறந்த வைலப்பதியவொனேது, ேவைல ேதடும 
ேவைளயில் குறிப்பிட்ட அந்த ெமென்பெபொருளில் 
உங்ககளுக்கு உள்ள அனபவங்ககைளத ெதரிவிக்க 
சிறந்தெதொரு வழியொகும.) 

14) இைணயதளதைத ேமெமபடுததுங்ககள்: 
ெபருமபொலொனே நிரலொளர்கள் வைரபட 
வடியவைமெப்பில் சிறந்தவர்கள் அல்ல. நீங்ககள் 
இைணய வடியவைமெப்பில் தியறைமெயொனேவரொக 
இருந்தொல் தியட்டப்பணியின்ப இைணய தளதைத 
ேமெமபடுதத உதவுவதியன்ப மூலம மெக்களுக்கு 
தியட்டப்பணியின்ப மீதொனே படியமெதைத ேமெமபடுதத 
உதவலொம. 

தியறவூற்றுக்குப் பங்ககளிக்க பல வழிகள் 
இருக்கின்பறனே. எனேேவ தியறவூற்ைறப் 
பயன்பபடுததும ஒவ்வெவொருவரும அவரவர் 
தியறைமெக்ேகற்ப தங்ககளொல் இயன்பறைத 
குழுமெததியற்கு பங்ககளிதது, கணிைமெயின்ப 
இன்பறியைமெயொதெதொரு பகுதியயொனே தியறவூற்றுக்கு 
உதவ முன்ப வர ேவணடும. 

ஆங்ககில மூலம :- 
:// . .http www softwarequalityconnection co

/2012/03/14- - - - -m ways to contribute to
- - - - -open source without being a

- - - - - / programming genius or a rock star

இரொ.சுப்ரமெணி. 
மூதத ெமென்பெபொருள் 
வல்லுனேரொக ASM 

 Technologies
நிறுவனேததியல் பணி 
பரிந்து வருகிேறன்ப.  
மெதுைர க்ன/லினேக்ஸ் 
பயனேர் குழுவின்ப 
உறுப்பினேர். [ 

:// -http glug
.madurai org ]

கணியம ேமென்பேமெலும வளர வொழ்ததுகள்.

மின்பனேஞ்சல் : 95@ .subramani gmail com
வைலப்பதியவு : 

:// . .http rsubramani wordpress com

http://www.kaniyam.com

http://rsubramani.wordpress.com/
mailto:subramani95@gmail.com
http://glug-madurai.org/
http://glug-madurai.org/
http://glug-madurai.org/
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கணிச்ெசொற் விளக்கம
இயங்ககு தளம -  Operating System
தங்ககளின்ப கணினைய இயக்கத ேதைவயொனே 
அடியப்பைட நிரல்கைளயும பயன்பபொடுகைளயும 
ெகொணடது இயங்ககு தளமெொகும. பிரபலமெொகக் 
கிைடக்கப் ெபறும கட்டற்ற இயங்ககு தளங்ககள் 
லினேக்ஸ் கருவிைனேப் பயன்பபடுததுகின்பறனே. 

கரு - Kernel
இயங்ககு தளங்ககளின்ப பிரதொனே பகுதிய கருெவன்பறு 
அைழைக்கப்படும. கணினயின்ப வளங்ககைள 
பரொமெரிப்பது கருவின்ப முக்கியப் பணிகளுள் 
ஒன்பறு. எளிைமெயொக வன்பெபொருள் மெற்றும 
ெமென்பெபொருட்களுக்கிைடேயயொனே தகவல் 
பரிமெொற்றங்ககைள நிர்வகிக்கும ெபொறுப்ப 
கருவினைடயது எனேலொம.

ேமெேலொடு - Shell
இடப்படும ஆைணகைள இயக்க உதவுவது 
ேமெேலொடு-ெஷல் எனேப்படுகிறது. ஆைணகைள 
இனேங்ககணடு ெகொள்ள பயன்பபடும ெஷல் ஒரு 
நிரலொக்க ெமெொழியும ஆகும. ஒரு 
வரிெயொடுக்கியொக ( ) interpreter ெஷல் 
பல்ேவறு ஆைணகளுக்கொனே இைடமுகப்பொக 
தியகழ்கிறது. இததைகய பயன்பபொடுகைள ஒருேசர 
இயக்க உதவும வொய்ப்ைபயும தருவதொல் ஒரு 
நிரலொக்க ெமெொழியொகவும கருதப்படுகிறது. 
உடனைரயொடும ( ) interactive விதமெொவும 
அது இல்லொத பிற வழிகளிலும 
ேமெேலொடுதைனேப் பயன்பபடுததலொம. 
உடனைரயொடும விதமெொகப் பயன்பபடுததியடும 
ேபொது ஆைணகைள விைசப்பலைகயினன்பறும 

அதல்லலொத நிைலயில் ேகொப்ெபொன்பறிலிருந்தும 
ஆைணகைள ெபற்று ேமெேலொடு இயக்கும. 

 bash குன லினேக்ஸ் இயங்ககு தளங்ககளில் 
பரவலொகக் கிைடக்கப் ெபறும ேமெேலொட்டியன்ப 
ெபயரொகும.

வழைங்ககி - Server
ேகொருேவொருக்கு குறிப்பிட்ட ேசைவகைள 
வழைங்ககுவதொல் வழைங்ககிெயன்பறு அைழைக்கலொம. 
தரப் படும ேசைவகள் பல விதமெொக 
இருக்கலொம. உதொரணததியற்கு இைணய வழைங்ககி. 
இைணயச் ேசைவகைள வழைங்ககுதற்கு இது 
பயன்பபடுகிறது. அபொச்சி இன்பறு உலகம 
ெநடுகிலும பரவலொகப் பயன்பபடுததப் படும 
இைணய வழைங்ககியொகும.

வொங்ககி - Client
ேசைவகைள வழைங்ககுவது வழைங்ககி எனேக் 
ெகொணடொல் அதைனேப் ெபற்றுக் ெகொள்ளும 
கருவிகைள வொங்ககி எனே அைழைக்கலொம. 
மெடல்கைள பரிமெொறிக் ெகொடுக்கும ைமெயமெொக 
ஒரு இடததியல் மெடல் வழைங்ககியிைனே நிறுவிக் 
ெகொள்ளலொம. மெடல்கைள நமமிடததியலிருந்து 
அனப்ப ெபற்றுத தர மெடல் வொங்ககிையப் 
பயன்பபடுததியக் ெகொள்ளலொம. இைவ 
வழைங்ககியின்ப மூலமெொக பரிமெொறப்படும.

உலொவி - Browser
அகில உலக இைணயததியேலொ உட் 
பிைணயெமெொன்பறிேலொ இருக்கக் கூடியய 
இைணய தளெமெொன்பறின்ப இைணயப் பக்கததியல் 
கிைடக்ெப ெபறும உைரகள், படங்ககள், 
பதியெவொளிகள் (வீடியேயொ), இைச ேபொன்பற 

பலவைகப்பட்ட தரவுகைளயும அணுகி 
பொர்ைவயிட்டு அவற்றுடன்ப தகவல்கைளப் 
பரிமெொறிக் ெகொள்ள உதவும பயன்பபொடொக 
உலொவிதைனே விவரிக்கலொம. பயர்பொக்ஸ், 
கொன்பெகொயரர், எபிபன ேபொன்பறைவ கட்டற்று 
கிைடக்கும பிரபல உலொவிகளொகும. இதைனே 
ஆங்ககிலததியல் பிரவுஸர் எனே வழைங்ககுவர்.

இைணயரங்ககம -   Internet Relay
Channel
இைணயததியன்ப மூலம பலரும 
உடனைரயொடுதற்கொனே ஒரு ஏற்பொடு 
இைணயரங்ககம ஆகும. இதைனே ஆங்ககிலததியல் 
இன்படர்ெநட் ரிேல சொனேல் எனே வழைங்ககுவர். 
இைணய வழைங்ககிெயொன்பறில் பல 
இைணயரங்ககுகள் இருக்கும. தங்ககளுக்கு 
உகந்ததொக ஒருவர் ேதர்வு ெசய்யும 
அரங்ககெமெொன்பறினள் நுைழைந்து யொர் 
ேவணடுமெொனேொலும அவ்வவரங்ககினள் இருக்கும 
பிற எவருடனம உைரயொட இயலும. 
பிரபலமெொகப் பயன்பபடுததப் படும 
இைணயரங்கக வழைங்ககியொக 

:// . .http irc freenode net தைனே கருதலொம.

அளிக்ைக - Presentation
ஆங்ககிலததியல் பிரஷன்பேடஷன்ப எனே ெசொல்வைத 
நொம அளிக்ைக எனேச் ெசொல்கிேறொம. எடுததுக் 
ெகொணட ெபொருைள முன்பேனே 
அமெர்ந்தியருப்ேபொருக்கு நல்ல முைறயில் 
அளிததியட உறுதுைணயொக இருப்பதொல் 
அளிக்ைக எனே ெகொள்ளப்பட்டது.

http://www.kaniyam.com

http://irc.freenode.net/
http://www.kanimozhi.kaniyam.com/01/03/kanichor-vilakkam.html
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ெமென்பகளஞ்சியம -  Software Repository
பிரபலமெொக வழைங்ககப்ெபறும குன/ லினேக்ஸ் 
இயங்ககு தளங்ககள் கிைடக்கப்ெபறும 
ெமென்பெபொருட்கைள பல்வைகப் படுததிய கொதது 
ைவக்கும இைணய இடங்ககளுக்கு ெமென்ப 
களஞ்சியங்ககள் எனேப் ெபயர். இைணயததியல் 
இருந்த வொேற ெபொதியகைள நிறுவிட, 
பதியவிறக்கிட இைவப் பயன்பபடுததப் 
படுகின்பறனே.

வழைங்ககல் - Distribution
குன/ லினேக்ஸிலைனே அடியப்பைடயொகக் ெகொணடு 
கிைடக்கப்ெபறும இயங்ககு தளங்ககைள 
ெபொதுவொக வழைங்ககல் எனேக் கருதுகிேறொம. 
ெடபியன்ப லினேக்ஸ் வழைங்ககல், ெரட்ஹேொட் 
லினேக்ஸ் வழைங்ககல் எனே குன/ லினேக்ஸ் 
வழைங்ககல்கள் அைழைக்கப்படுவதுணடு.

 

ஆமெொச்சு

கட்டற்ற ெமென்பெபொருள் தைழைதேதொங்கக 
உைழைப்பவன்ப –
 ஆமெொச்சு இன்பபிரொசொப்ட் சர்வீசஸ் மூலம 
கட்டற்ற ெமென்பமெக் கட்டைமெப்ப பணிகள் 
ேமெற்ெகொள்கிேறன்ப – கட்டற்ற முைறயில் தமிழ்க் 
கணிைமெ வளர நொட்டம ெகொணடு இயற்றல், 
ெமெொழிெபயர்ததல், பயிற்றுவிததல், 
நிரலொக்குதல், ஊக்குவிததல் உள்ளிட்ட 
பணிகைள ேமெற்ெகொள்கிேறன்ப. 

இவற்ைற அைடயும ெபொருட்டு உற்ேறொருடன்ப 
யொவர்க்குமெொனே ெமென்பெபொருள் 
அறக்கட்டைளையத :// .http yavarkkum org 
ேதொற்றுவிததியருக்கிேறன்ப.

http://www.kaniyam.com

http://yavarkkum.org/
http://yavarkkum.org/
http://yavarkkum.org/
http://amachu.com/
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ta.html
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கிரீன்ப ப்யூச்சர் வழைங்ககும ேவைல வொய்ப்ைபத தரக்கூடியய ஓபன்ப ேசொர்ஸ் படியப்பகள்

க்ரீன்ப ப்யூச்சர் நிறுவனேம வரும ஜூன்ப மெொதம ெதொடங்ககி சன-ஞொயிற்றுக் கிழைைமெகளில் ேவைல வொய்ப்பிைனே வழைங்ககக் கூடியய ைபதொன்ப 
பிேரொகிரொமமிங்க மெற்றும லினேக்ஸ் சிஸ்டம அட்மினஸ்ேடஷன்ப ேகொர்ஸ் வழைங்ககுகிறொர்கள்.

Certified Python Application Developer - Level I

Course Contents

Python essentials
Interpreter, Data Structures, Operators, Control Flow, Modules, Input and 

Output, Errors and Exceptions, Classes, Functions, Introduction to Standard 
Library, WSGI Utilities

PostgreSQL essentials
Fundamentals – Installation, Configuration & Architecture, Database creation 

& access, SQL Introduction – Tables, Joins, Aggregate, Updates, Deletions
Other Technologies & 

their essentials
HTML, Javascript, CSS – Overview

Developing 
Applications with 

Python – Web

Model View Controller Introduction, Application development with Django – 
its concepts with examples, assignments & exercises, Code walk through of 

sample apps developed with Django. Standards, Tips & Tricks, Introduction to 
IDE.

Project Management 
techniques

Version Control System – Git, Introduction to Sphinx documentation, Project 
management tool – Redmine

ேகொர்ஸ் கட்டணம: ரூ 12,000/-

http://www.kaniyam.com
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Certified Ubuntu & Redhat System and Network Administrator - Level 1 

Course Contents
Introduction to Linux 

Operating Systems
Overview of events related to GNU, Linux, Redhat, Debian, Fedora, 

Ubuntu
Redhat & Ubuntu 

introduction
Their origins & structure

Installation With CD/ DVD, Live medium, Network, USB
Desktop GNOME introduction, Desktop settings, Nautilus 

System Settings & 
Accessories configuration

Languages, Printers, Date & Time, Music & Video

Understanding the Release 
cycle

LTS & six month cycle with regard to Ubuntu & Release schedules for 
Redhat with little backdrop on Fedora 

Shell Introduction Bash & basics

Basics commands
cd, ls, grep, echo, uname, cat, less, more, rm, mkdir, touch, cp, mv, 
nano, man, sudo

Shell scripting Sample shell scripts with examples

Installing Applications
different modes - from the repository, from the binary, from the source, 
tools: apt, yum, graphical utilities

Network configuration ip, ifconfig, nameservers, route
Network testing tools like ping, dig, host, nslookup

Network manager Configuring LAN, WLAN

Storage
File Systems, Storage device naming conventions, Filesystem 
Hierarchy, mounting & unmounting, fstab, symbolic links, Logical 
Volume Managment.

User management Adding, Deleting, Modifying users & groups
Permissions File System permission with chmod, chown, chgrp

Remote desktop access & 
administration

rsync, ssh, vnc

http://www.kaniyam.com
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Boot process Runlevels & GRUB management
Services Management chkconfig, rc.d

Security Introduction to iptables, ufw, apparmor, selinux
Package Management Introduction to rpm & deb

Introduction to Services Setting up of LAMP, FTP, Samba, DHCP, DNS, LTSP
Process info top, ps

Process management kill, nice, renice
Process scheduling at, cron

File access information lsof
Introduction to 
Virtualization

kvm, hosts, guests, installing & adding guests & monitoring

ேகொர்ஸ் கட்டணம: ரூ 12,000/-. 

தியறமபட பயில்ேவொரது ேவைல வொய்ப்பிற்கு வழிகொட்டப்படும.

பதியவு ெசய்ய: 37 அசீஸ்முல்க் இரணடொம ெதரு, ஆயிரம விளக்கு, ெசன்பைனே - 600 006

  ெதொடர்ப ெகொள்ள: 044-28292390, 28293230 - : E mail @ .contact gfuture in

http://www.kaniyam.com

mailto:contact@gfuture.in
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நிகழ்வுகள்

இந்தியய லினேக்ஸ் பயனேர் குழு - ெசன்பைனே  - 
மெொர்ச் மெொத சந்தியப்ப

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

.Chennai

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

நொள் : ேமெ 12, 2012
ேநரம: 3.00  – 5.30 pm pm

:// .http ilugc in

ெதொடர்ப :  @ .tshrinivasan gmail com / 9841795468

பயிற்சிப்பட்டைற -    Advanced Linux Shell Scripting

Shell Scripting : May 12th and May 13th (16 hours)

ெதொடர்ப: register@ignitemindz.com /9841902066

:// . . /http www ignitemindz com

இடம; IgniteMindZ
 2, 2  ,  ,No nd Floor Saradambal St

. ,T Nagar
.  Chennai

 :    Nearest Place Vidyodaya School Valluvar Kottam

http://www.kaniyam.com

mailto:register@ignitemindz.com
mailto:tshrinivasan@gmail.com
http://bit.ly/iit-aero
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உரிைமெகள்: 
கணியம இதழின்ப மூல ஆவணங்ககள் அைனேததும 

:// . . / / /http dev amachu com projects kaniyam files ல் 
ேசமிக்கப்படுகின்பறனே. அவற்ைற பயன்பபடுததிய, இதழின்ப கட்டுைரகைள 
நீங்ககள் மெறு பிரசுரம ெசய்து ெகொள்ளலொம.  

கணியம இதழின்ப பைடப்பகள் அைனேததும, கிரிேயடியவ்வ கொமென்பஸ் 
என்பற உரிைமெயில் ெவளியிடப்படுகின்பறனே. இதன்ப மூலம, நீங்ககள் 

• யொருடனம பகிர்ந்து ெகொள்ளொலொம. 
• தியருததிய எழுதிய ெவளியிடலொம. 
• வணிக ரீதியயிலும பயன்பபடுததலொம. 

ஆனேொல், 

• மூல கட்டுைர மெற்றும ஆசிரியர் பற்றிய விவரங்ககைள ேசர்தது தர 
ேவணடும. 

• இேத உரிைமெகைள யொவருக்கும தர ேவணடும.
ேமெலும அறிய
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

அட்ைடப்படம
:// - . / -http wide wallpapers net macro

// /1152 720hummingbird download x

பிற படங்ககள்: விக்கிபீடியயொ மெற்றும ஆசிரியர்கள்

இதழ் ஆக்க ெமென்பெபொருட்கள்:
  3.5.2.2LibreOffice Writer

  12.04 Ubuntu Linux

கணியம - இது வைர

இதுவைர ெவளியொனே கணியம இதழ்கள்

:// . . / / -01.http www kaniyam com download kaniyam pdf
:// . . / / -02.http www kaniyam com download kaniyam pdf
:// . . / / -03.http www kaniyam com download kaniyam pdf
:// . . / / -04.http www kaniyam com download kaniyam pdf 
:// . . / / -05.http www kaniyam com download kaniyam pdf 

பதியவிறக்கி பகிருங்ககள்.

நீங்ககளும ெமெொழிெபயர்க்கலொேமெ

:// . . / / / / _http dev amachu com projects kaniyam wiki Translation Rec
ommendations

ேமெற்கணட சுட்டியயில் கொணும கட்டுைரகைள ெமெொழிெபயர்க்கலொேமெ!

http://www.kaniyam.com

http://www.kaniyam.com/download/kaniyam-05.pdf
http://dev.amachu.com/projects/kaniyam/wiki/Translation_Recommendations
http://dev.amachu.com/projects/kaniyam/wiki/Translation_Recommendations
http://www.kaniyam.com/download/kaniyam-04.pdf
http://www.kaniyam.com/download/kaniyam-03.pdf
http://www.kaniyam.com/download/kaniyam-02.pdf
http://www.kaniyam.com/download/kaniyam-01.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://dev.amachu.com/projects/kaniyam/files
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கணியம பற்றி 
இலக்குகள்

• கட்டற்ற கணிநுட்பததியன்ப எளிய விஷயங்ககள் ெதொடங்ககி 
அதியநுட்பமெொனே அமசங்ககள் வைர அறிந்தியட விைழையும 
எவருக்கும ேதைவயொனே தகவல்கைள ெதொடர்ச்சியொகத தரும 
தளமெொய் உருெபறுவது. 

• உைர, ஒலி, ஒளி எனே பல்லூடக வைககளிலும விவரங்ககைள 
தருவது. 

• இததுைறயின்ப நிகழ்வுகைள எடுததுைரப்பது. 
• எவரும பங்ககளிக்க ஏதுவொய் யொவருக்குமெொனே ெநறியில் 

விவரங்ககைள வழைங்ககுவது. 
• அச்சு வடியவிலும, பததகங்ககளொகவும, வட்டுக்களொகவும 

விவரங்ககைள ெவளியிடுவது. 

பங்ககளிக்க
• விருப்பமுள்ள எவரும பங்ககளிக்கலொம. 
• கட்டற்ற கணிநுட்பம சொர்ந்த விஷயமெொக இருததல் ேவணடும. 
• பகிர்வைத கட்டுப்படுததொத வணணம பைடப்பகள் இருததல் 

அவசியம. உதொரணததியற்கு கொபிெலப்ட்  & கிரிேயடியவ்வ கொமென்பஸ். 
• தொங்ககள் பங்ககளிக்க விருமபம ஒரு பகுதியயில் ேவெறொருவர் 

ஏற்கனேேவ பங்ககளிதது வருகிறொர் எனன்ப அவருடன்ப இைணந்து 
பணியொற்ற முைனேயவும. 

• கட்டுைரகள் ெமெொழிெபயர்ப்பகளொகவும, விஷயமெறிந்த ஒருவர் 
ெசொல்லக் ேகட்டு கற்று இயற்றப்பட்டைவயொகவும இருக்கலொம. 

• பைடப்பகள் ெதொடர்களொகவும இருக்கலொம. 
• ெதொழில் நுட்பம, ெகொள்ைக விளக்கம, பிரச்சொரம, கைத, 

ேகலிச்சிததியரம, ைநயொணடிய எனேப் பலசுைவகளிலும இததுைறக்கு 
ெபொருந்துமபடியயொனே ஆக்கங்ககளொக இருக்கலொம. 

• தங்ககளுக்கு இயல்பொனே எந்தெவொரு நைடயிலும எழுதலொம. 
• தங்ககளது பைடப்பகைள எளியெதொரு உைர ஆவணமெொக 

@ .  editor kaniyam com முகவரிக்குஅனப்பிைவக்கவும. 
• தள பரொமெரிப்ப, ஆதரவளிததல் உள்ளிட்ட ஏைனேய விதங்ககளிலும 

பங்ககளிக்கலொம. 
• ஐயங்ககளிருப்பின்ப @ .  editor kaniyam com மெடலியற்றவும.

 
விணணப்பங்ககள்

• கணித ெதொழில்நுட்பதைத அறிய விைழையும மெக்களுக்கொக 
ேமெற்ெகொள்ளப்படும முயற்சியொகும இது. 

• இதியல பங்ககளிக்க தொங்ககள் அதியநுட்ப ஆற்றல் வொய்ந்தவரொக 
இருக்க ேவணடும என்பற கட்டொயமில்ைல. 

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

• இதன்ப வளர்ச்சி நம ஒவ்வெவொருவரின்ப ைகயிலுேமெ உள்ளது. 
• குைறகளிலிருப்பின்ப முைறயொக ெதரியப்படுததிய 

முன்பேனேற்றததியற்கு வழி வகுக்கவும. 

ெவளியீட்டு விவரம
ெபொறுப்ப: சீனவொசன்ப. ஆதரவு: ஆமெொச்சு இன்பபிரொசொப்ட் சர்வீஸஸ்.

கணியததியல் ெவளியிடப்படும கருததுக்கள் குறிப்பிட்டு 
குறிப்பிடப்படொத வைரயில் அதைனே பைடததவருக்ேக உரிததொகும. – 
ஆசிரியர் குழு. 

http://www.kaniyam.com
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	உபுண்டு 12.04 (Precise Pangolin)- என்ன புதுசு? வாங்க.. பார்க்கலாம்!
	உபுண்டுவில் ஒரு வழியாக யூனிட்டி சூழலுக்கான சில அமைப்பு வடிவமைப்புகள் கிடைக்கிறன. இந்த தெரிவுகளைக் கணிணி அமைப்புகள் பக்கத்தில் உள்ள 'தோற்றம்' பலகத்தில் (System Settings --> Appearance) காணலாம். [பணிமேடையில் Right-Click செய்தும் பெறலாம்]
	உபுண்டு ஒன் மறுவடிவமைப்பு (Ubuntu One Redesign)

	தமிழ் கற்க ஆசைப்பட்டு வழியின்றி பொறியியல் கற்றவன்.. அதனால், அறிவியலையும் தமிழையும் இணைக்கும் பாலமாக விளங்க ஆசைப்படுபவன். கணிணியையும் தமிழ் பேச வைப்பவன்!! செந்தமிழ் மொழியினன் - பாரத நாட்டினன்.
	ஆளுங்க என்கிற அருண் வலை : http://www.aalunga.in மின்னஞ்சல் : arunpalaniappan.mek@gmail.com
	GIMP-ல் இடம்பெறும் 284 எஃபெக்ட்ஸ் மற்றும் இமேஜ் ஃபில்டர் [ Effects & Filters ]
	GIMP-ல் False Depth of Field(மாய மண்டலவாழம்) ஒரு விளக்கம்
	
	ஒரு புகைப்படத்தை தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள். கீழே உள்ள படத்தில் இடம் பெற்றுள்ளவை அலாஸ்காவில் பூத்துக் குலுங்கும் டெய்சி மலர்கள் ஆகும். நாம் அதில் ஒன்றை மட்டும் கவனம் செலுத்தி DOF-ஐ அறியலாம். இதற்கு பின்னணியில் இருக்கும் பூக்கள் மேலும் பின்னால் தள்ளி இருப்பது போல் தெரிய வேண்டும். நான் பொதுவாக அசல் file-லுக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு நகல்கள் எடுப்பது வழக்கம். இந்த எடுத்துக் காட்டிற்கு குறைந்த பட்சம் ஒரு நகல் தேவை.
	
	Fedora என்றால் என்ன?
	அப்டானா ஸ்டூடியோஸ் 3

	உபுண்டுவில் ஆரக்கிள் ஜாவா டெவெலெப்மென்ட் கிட் 7-ஐ (jdk 7) நிறுவுவது எப்படி?
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