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வணக்னகம். 

'கணியம்' இதழ் மூலம் உங்ககைள மீண்டும் சந்தியப்பதியல் ௌபருமகிழ்ச்சி அைடகிோறோம். 

அடுத்த மோதம் நடக்னக இருக்னகும் ௌமனௌபோருள் விடுதைல விழோ(   ) Software Freedom Day க்னகோன ோவைலகைள 

ௌதோடங்ககி விட்ோடோம்.  15 September அனறு ௌமனௌபோருள் கண்கோட்சிக்னகு ஏற்போடு ௌசய்துள்ோளோம். ஒரு நிரல் 

தியருவிழோ( ), Hackathon விக்னகி பீடியோவிற்கோன பைகப்படப் ோபோட்டி,   IRC Training என பல்ோவறு நிகழ்ச்சிகள் நைடௌபற 

உள்ளன. .  Ilugc in மற்றும் .   kaniyam com தளங்ககளில் அறவிப்பகள் விைரவில் ௌவளியோகும்.

தியரு.ௌகனனத் அவரகளின மைறவ இந்தியய சுதந்தியர ௌமனௌபோருள் விரும்பிகள் அைனவருக்னகும் ௌபரும் 

வருத்தம் தருகிறது. அவர ஆற்றய அரும்பணிகைள நோமுறம் ௌதோடரந்து நடத்த ோவண்டும்.

இந்த இதைழ சிறப்போக வடிவைமத்து தந்த தியரு இனியன அவரகளுக்னகு நனறகள். கணியம் இதழ் ௌவளியீைட 

ௌதோடரந்து நடத்திய வரும் எழுத்தோளரகளுக்னகும், உற்சோகப்படுத்திய வரும் வோசகரகள் அைனவருக்னகும் நனறகள். 

கணியம் இதழின பைடப்பகள் அைனத்தும், கிரிோயடிவ் கோமனஸ் எனற உரிைமயில் ௌவளியிடப்படுகினறன. 

இதன மூலம், நீங்ககள் 

~ ~o யோருடனும் பகிரந்து ௌகோள்ளலோம்.  ~ ~ o தியருத்திய எழுதிய ௌவளியிடலோம். ~ ~ o வணிக ரீதியயிலும் 

பயனபடுத்தலோம். 

ஆனோல்,  மூல கட்டுைர, ஆசிரியர மற்றும் . .  www kaniyam com பற்றய விவரங்ககைள ோசரத்து தர ோவண்டும். 

இோத உரிைமகைள யோவருக்னகும் தர ோவண்டும். கிரிோயடிவ் கோமனஸ் எனற உரிைமயில் ௌவளியிட ோவண்டும். 

'கணியம்' ௌதோடரந்து வளர, கட்டுைரகள், படங்ககள், ஓவியங்ககள், பத்தக அறமுறகம், துணுக்னகுகள், நைகச்சுைவகள் 

என உங்ககளது பைடப்பகைளயும் @ .  editor kaniyam com எனற மினனஞ்சல் முறகவரிக்னகு  அனுப்பலோம். 

      

 நனற.  

 ஸ்ரீனி

 ஆசிரியர,  கணியம்   @ .tshrinivasan gmail com
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ஒரு கட்டற்ற ௌமனௌபோருள் ோமைதயின மைறவ ...

ௌகனனத் கோனஸல்ோவஸ் - கட்டற்ற 

ௌமனௌபோருள் மடலோடற்குழுக்னகளில் சிறதளோவனும் 

பங்ககுௌகோண்ோடோருக்னகு இந்தப் ௌபயர நிச்சயம் ௌதரிந்தியருக்னகும். 

ௌசனைன லினக்னஸ் பயனர குழு உள்பட பல குழுக்னகளுக்னகு இவர 

ஆற்றய பங்ககு மகத்தோனது. இத்தைகய மோமனிதர இப்ௌபோழுது 

நம்மிைடோய இல்ைல. அவரது மைறவ கட்டற்ற ௌமனம உலகில் 

பலருக்னகு ஈடு ௌசய்யமுறடியோப் ோபரிழப்ப. கணியம் குழு ஆழ்ந்த 

இரங்ககல் ௌதரிவித்துக்ன ௌகோள்வோதோடு, அவரது மகத்தோன 

பங்ககளிப்பகைளயும் இங்கோக நிைனவகூரகிறது.

ௌகனனத் கோனஸல்ோவஸ் உதைகயில் பிறந்த ஒரு கட்டற்ற ௌமனம ஆரவலர, பயிற்சியோளர, எழுத்தோளர, 

வழக்னகறஞர, ோகோல்ஃப் விைளயோட்டு வீரர எனறு பனமுறகத் தியறைமயோளர. இந்தியயன ைபத்தன சோப்ட்ோவர 

ௌசோைசட்டியின (Indian Python Software Society) நிறுவனத் தைலவரோன இவர ோகோயம்பத்தூர லினக்னஸ் பயனர குழு, 

ௌசனைன ைபத்தன பயனர குழு உள்ளிட்ட பல்ோவறு கட்டற்ற ௌமனௌபோருள் குழுமங்ககைள நிறுவியுள்ளோர. NRCFOSS-ன 

AU-KBC ஆரோய்ச்சி ைமயத்தியல் பணியோற்றய இவர, பினனர ஊட்டியில் ைபத்தன-ஜோங்கோகோ (django) பயிற்சி ைமயம் 

ஒனைற நடத்தியவந்தோர. 2003 முறதல் இந்தியய ோகோல்ஃப் ஒனறயத்தியன நடுவர குழுவில் உறுப்பினரோகவம் இருந்துள்ளோர.

சுயசரிைத

இது ௌகனனத் அவரகள் தனைனப் பற்றத் தோோன எழுதியயது
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தகவல்  ௌதோழில்நுட்பத்துைறயில்  முறைறயோன  பயிற்சி  இல்லோவிட்டோலும்  1986  முறதல்  நிரல்கள்  எழுதிய 

வருகிறோர. டரோபோ போஸ்கல்-இல் ௌதோடங்ககி, பினனர ௌபரல் கற்று, இறுதியயோக 2003-ல் ைபத்தனுக்னகு மோறயவர. அதுமுறதல் 

ைபத்தோனில்  -  குறப்போக  ஜோங்கோகோவில்  -  கவனம்  ௌசலுத்திய  வருகிறோர.  1995-ல்  ஓப்பன  ோசோரஸ்-க்னகு 

அறமுறகப்படுத்தப்பட்டது முறதல் அதுபற்றத் ௌதோடரந்துப் ோபசியும் எழுதியயும் வருகிறோர.  ைபத்தன மற்றும் ஜோங்கோகோ 

பற்ற  50-க்னகும் ோமற்பட்ட கருத்தரங்ககங்ககைளயும் பயிற்சிப் பட்டைறகைளயும் நடத்தியயிருக்னகிறோர.    இந்தியயன ைபத்தன 

சோப்ட்ோவர ௌசோைசட்டியின நிறுவனத் தைலவரோகவம் 2009 முறதல் 2011 வைர பல ைபத்தன மோநோடுகைள ௌவற்றகரமோக 

நடத்தியய  குழுவில்  உறுப்பினரோகவம்  இருந்தியருக்னகிறோர.  இப்ோபோது  ஊட்டியில்  வசிக்னகிறோர,  ஓப்பன  ோசோரஸ்  பற்ற 

எழுதியயும் ஆோலோசைனகள் வழங்ககியும் வருகிறோர. ைபத்தோன மற்றும் ஜோங்கோகோவில் பணிசோரந்த வகுப்பகைளயும் நடத்திய 

வருகிறோர.  இவரது  மற்ௌறோரு  முறக்னகியமோன  ஆரவம்  ோகோல்ஃப்  விைளயோட்டு.  ோகோல்ஃப்  நடுவருக்னகோன  சரவோதசச் 

சோனறதழ் ௌபற்றுள்ள இவர பல ோதசிய அளவிலோன ோகோல்ஃப் ோபோட்டிகளுக்னகு நடுவரோக இருந்துள்ளோர. லினக்னஸ் ஃபோர 

ய மோத  இதழில்  "Foss  is  fun”  எனற  தைலப்பில்  ௌதோடரந்து கட்டுைரகள் எழுதிய வருகிறோர.  இவரது ௌபரும்போலோன 

நிரலோக்னகப் பங்ககளிப்பகள் http://bitbucket.org/lawgon/ இங்ககு இருக்னகினறன.

கல்வி  :  ௌகனனத்  அவரகள்  ௌசனைன  லோயோலோ  கல்லூரியில்  ோவதியயியல்  இளங்ககைலப்  பட்டம்  (1968-1971) 

ௌபற்றுள்ளோர. 

FOSS-ற்கு பங்ககளிப்ப

கட்டற்ற/தியறமூல  ௌமனௌபோருட்கைளப்  பயனபடுத்துவோத அவற்றற்கோன  பங்ககளிப்பதோன  எனபது  ௌகனனத் 

அவரகளின  கருத்து.  அவரும்  அவரது  குடும்பத்தியனரும்  அனறோடக்ன  கணினித்  ோதைவகளுக்னகு  லினக்னஸ் 

இயங்ககுதளத்ைதோய  பயனபடுத்துகினறனர.  ோமலும்  ௌகனனத்  அவரகள்  பல  கட்டற்ற  ௌமனௌபோருள்  பணித் 

தியட்டங்ககளுக்னகுப்  பங்ககளித்துள்ளோர.  Openstreetmap-ற்கு  அவரது  பங்ககளிப்ப  குறப்பிடத்தக்னகது.  தோன  ௌசல்லும் 

இடங்ககளுக்னௌகல்லோம்  ஒரு  GPS  கருவிையக்ன  ௌகோண்டு  ௌசனறு  அவ்விடங்ககைள  ோமப்பில்  ோசரத்துள்ளோர.  எம்  .  ஐ  .  டி   

கல்லூரியின வைரபடம் இதற்ௌகோரு நல்ல உதோரணம். அந்த வளோகத்தியல் மூனறோண்டுகளுக்னகு ோமல் பணியோற்றய அவர 
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அவ்வளோகத்தியன முறழு அைமப்ைபயும் வைரபடத்தியல் ோமப்பிங்க ௌசய்துள்ளோர.

இந்தியயன ைபத்தோன சோப்ட்ோவர ௌசோைசட்டிைய நிறுவியதியல் முறக்னகியப் பங்ககோற்றயவர அவர. இந்த 

அைமப்ைப பதியவ ௌசய்து நடத்துவதற்கோன சட்டரீதியயோன வழிமுறைறகள் அைனத்ைதயும் ோமற்ௌகோண்டோர. 

இவ்வைமப்பின உறுப்பினர பட்டியைலக்ன ைகயோளுவதற்கோக ஒரு ௌமனௌபோருைளயும், 2009-ல் நைடௌபற்ற முறதல் 

இந்தியய ைபத்தன மோநோட்டிற்கோன ௌமனௌபோருைளயும் (ௌசனைனயில் FOSSCONF-ற்கோக இவர உருவோக்னகிய 

ௌமனௌபோருைள அடிப்பைடயோக்ன ௌகோண்டு) உருவோக்னகினோர.

NRCFOSS-ன AU-KBC வளோகத்தியல் பணியோற்றயோபோது ௌபோறயியல் போடத்தியட்டங்ககளில் கட்டற்ற/தியறமூல 

ௌமனௌபோருட்கைளப் பற்றயபோடங்ககைளச் ோசரத்ததியல் முறக்னகியப் பங்ககு வகித்துள்ளோர. முறம்ைபயில் NRCFOSS 

ௌதோடங்ககவம் இவர உைழத்துள்ளோர.

பைடப்பகள்

➔பிட்பக்னௌகட் ௌதோகுபதியவகம் - https://bitbucket.org/lawgon

➔ௌபரல் ௌதோகுதியகள் - http://search.cpan.org/~lawgon/

➔"லினக்னஸ் ஃபோர ய”விற்கு எழுதியய கட்டுைரகள் - http://www.linuxforu.com/author/kenneth-gonsalves/

➔வைலப்பதியவ - http://lawgon.livejournal.com/

ோபரிழப்ப

இத்தைகய மோமனிதரின மைறவ சமுறதோயத்தியற்குப் ோபரிழப்ப. அவர பங்கோகற்ற அைனத்து 

மடலோடற்குழுக்னகளும் இனி அவரில்லோமல் சற்று ௌவறச்ோசோடித்தோன ோபோகும். கட்டற்ற ௌமனௌபோருட்களுக்னகு நம்மோல் 

இயனற பங்ககளிப்ைபச் ௌசய்து அனனோரிற்கு நமக்னகு நனறைய ௌவளிப்படுத்துோவோமோக!
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இைணயப் பூங்ககோவில் உபண்டு (    ) - Ubuntu in Internet Centre அசத்தும் பதுச்ோசரி லினக்னஸ் குழு

கட்டற்ற லினக்னஸ்  இயங்ககுதளங்ககைளப் பரப்பவது 

எப்படி எனபதற்கு பிரசனன ௌவங்ககோடஷ் அவரகளும், பதுைவ 

லினக்னஸ் பயனோளர குழுவம் (PuduvaiLUG) சிறந்த 

உதோரணமோகத் தியகழ்கிறனர.

உலௌகங்ககும் பரவியுள்ள பிற லினக்னஸ் பயனோளரகள் 

குழுக்னகைளப் ோபோலோவ, தங்ககள் ஊரோன பதுச்ோசரிையச் சுற்ற 

க்னன/ லினக்னஸ் ( / ) GNU Linux குறத்த விழிப்பணரைவ 

ஏற்படுத்துவது குறத்து பல வைகயில் தங்ககள் ௌபோனனோன 

ோநரத்ைதச் ௌசலவிட்டு சிந்தியத்தனர.

லினக்னஸ் பற்ற பலரும் அறந்து ௌகோள்ள ைவக்னக எனன ௌசய்ய ோவண்டும் எனபதியல் ௌதளிவைடந்தனர:

• லினக்னஸ் மூலம் ஏோதனும் ஒரு உள்ளூர ௌதோழிலில் பலன/ லோபம் கிட்ட ோவண்டும்

• அதன மூலம் பல மக்னகளும் முறதனமுறதலில் லினக்னஸ் இயங்ககுதளத்ைதப் பயனபடுத்திய அறய ோவண்டும்.

இவற்ைறக்ன கருத்தியல் ௌகோண்டு ஒரு  உள்ளூர இைணய பூங்ககோ (  ) Internet Centre ைவத்தியருப்பவைர 

அணுகினர. லினக்னஸ் தளங்ககளுக்னகு மோறுவதன மூலம் கணிணிகளுக்னகு நல்ல ஏற்பத்தனைம மிக்னக, அதியக சுைம தரோத ஒரு 

இயங்ககுதளத்ைத அவரகளுக்னகு வழங்ககும். அத்துடன, கணிணிகளுக்னகும் அதைனப் பயனபடுத்துபவரகளுக்னகும் 

நல்லௌதோரு போதுகோப்ைபயும் வழங்ககும்.

ோதைவயோன ௌமனௌபோருட்கைளயும் எளிதோக நிறுவிக்ன ௌகோள்ளலோம். ோமலும், கணிணிகளில் ைவரஸ் 

ௌதோல்ைல இல்ைல எனபதோல், அடிக்னகடி  Format ௌசய்ய ோவண்டியதியல்ைல. ைவரஸ் மற்றும் பிற போதுகோப்ப 
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கோரணங்ககளுக்னகோக, அதியக விைல ௌகோடுத்து எந்த ௌமனௌபோருளும் வோங்கக ோவண்டிய அவசியம் இல்ைல. இவற்ைறப் 

பற்றக்ன ோகள்விப்பட்ட அந்த பூங்ககோ அதியபர, லினக்னஸ் தளங்ககளுக்னகு மோறுவதற்கு ஆரவம் கோட்டினோர. உபண்டு லினக்னைச 

நிறுவவது எனற முறடிவம் எடுத்தனர.

இனப அதியரச்சி!

லினக்னஸ் பற்றய நல்ல அபிப்ரோயத்ைத பூங்ககோ அதியபரிடம் ௌகோண்டு வர  PuduvaiLUG அவருக்னகு இனனும் 

சில இனப அதியரச்சிகைள அளித்தனர.  ! !OMG Ubuntu  ோலோோகோ ௌகோண்ட ஒரு ஓவியமுறம் (உபயம்: பிரகோஷ்) அதியல் 

அடக்னகம்! இதன மூலம் அந்த இைணயப்பூங்ககோ உபண்டுவிைன மட்டுமனற, ! !OMG Ubuntu   அனைபயும் ௌபற்றது. 

இது மிகவம் சிறப்ப வோய்ந்த ௌசய்திய.

அைத விட மிகவம் சிறப்ப ௌபற்ற ௌசய்திய ஒனறு உண்டு. நம் நண்பரகளின ௌசயலோல்,  நிைறய 

பதியயவரகளுக்னகு உபண்டு அறமுறகம் ஆகிறது.  அவரகளின சிந்தைன ௌவற்ற ௌபற வோழ்த்துோவோம்!!

நனற: ! !OMG UBUNTU  ,   Puduvai LUG

துணுக்னகுச் ௌசய்தியகள்

• ௌசனைன  அண்ணோ  பல்கைலக்னகழக  தமிழ்க்ன  கணிைம  ஆய்வகமுறம்  உத்தமம்  அைமப்பம்  இைணந்து  வரும் 

ௌசப்டம்பர  7, 8  ோததியகளில் தமிழ்க்ன கணிைமயும் கட்டற்ற ௌமனமமுறம் எனற தைலப்பில் பயிற்சி பட்டைறைய 

நடத்தவிருக்னகினறன. விவரங்ககள்: :// . . / / _ .http www annauniv edu pdf tamil dcse pdf

• கட்டற்ற  ௌமனம  ோகோட்போடுகள்  ௌதோழில்நுடபங்ககள்  ௌதோடரபோன  ஐயங்ககைள  தோங்ககள் 

. @ .kelvi pathil kaniyam com முறகவரிக்னகு எழுதியக்ன ோகட்கலோம். பதியல்கள் அடுத்த கணியத்தியல் ௌவளிவரும்.

8

http://kaniyam.com/
mailto:kelvi.pathil@kaniyam.com
http://www.annauniv.edu/pdf/tamil_dcse.pdf
http://puduvailug.wordpress.com/2012/06/22/thanks-to-omg-ubuntu/
http://www.omgubuntu.co.uk/2012/06/puducherry-linux-group-bring-ubuntu-to-internet-center


கணியம் இதழ் 8 | ஆகஸ்ட்டு 2012 http://kaniyam.com

 2.8 -  GIMP Scripts FU ௌபட்டகத்ைத பதியவிறக்னகிக்ன ௌகோள்ளுங்ககள் (100 க்னகும் ோமற்பட்ட scriptsமற்றும் )filters

 2.8 GIMP -  100-Script FU க்னகும் ோமற்பட்ட -script கைள உள்ளடக்னகியது. இைவ 

முறதலில்  2.4-GIMP கிற்கோக உருவோக்னகப்பட்டைவ. பினப  2.8-GIMP கு ஏற்றவோறு மோற்றங்ககள் ௌசய்யப்பட்டது. 

பில்டரகள், எௌபக்னட்கள் மட்டும் அல்லோது, இதியல் உள்ள சில -script கள், நோள்கோட்டி உருவோக்னகுதல், குறுந்தகடு ோமல் 

உைற வடிவைமப்பிற்கும்,  watermark ௌசய்வதற்கும் பயனபடும்.

பதியய  2.8 - -GIMP Script FU வில் இடம் ௌபற்றுள்ள -Script கள்:

• :Artist   -Angled stroke கள்,  , Color Pencil

-  , , , ,Conte charcoal crayon Crosshatched Cutout Inkpen  

 ,  , , Note Paper Paletter Knife Pastel WaterColor

• :Color  , ,   Invert Saturation BW from

,  ,  ,  ,  Graphic Color Temp Funky Color Grey Point Split

  ,  Tone With ED Tone Mapping

• :Contrast   ,  Shadow Recovery Auto

,  ,  ,   Contrast Change Contrast High Pass ISO Noise

Reduction

•  :Create new   ,  , CD label GlassEffect Text

 ,   ,  , Glossy Orb Letter Drop Animation Scribbled Text Text 

,  Balloon Text Circle

• :Disorts   , ,  Circle Maker Photocopy Wrap

Effect

• :Edges   ,  , Fade Outline Fuzzy Border

 ,  ,  ,  Jagged Border Translucent Border Add Matte Art

,   Border strait corners உடன,  Frame ோபோனற  , poster

  round corners உடன,  Frame ோபோனற ,  slide Bevel உடன 

,   Frame hover effect மற்றும்   round corners உடன ,Frame  

  ,  ,  Photo Border Fancy Photo Frame Tasty Frame

• :Effects   2,  , Cartoon Blackboard Effect

 ,  ,  , Cartoon Quick Chrome Image Cross Light Landscape 

, , ,  Illustrator Lomo Reflection Sepoina Grafix

•  :Effects Selection   , Bevel Selection

  ,  ,  Chisel Or Carve Glass Selection Glow Selection

• :Photo    ,  , Picture to graphic Copyright text

   ,  ,  , , EZ Red Skin Fix Film Grain Fix Overblown Halftone

    ,  ,  Highlight to Sky and Clouds Infrared Simulation Red

   ,   ,  Eye by Selected Area Red Eye Desaturate Vintage

,   Photo Web Photo Editor

• :Shapes   ,  ,  ,CD Mask Circle Draw Old Paper  

Stampify

9

http://kaniyam.com/


கணியம் இதழ் 8 | ஆகஸ்ட்டு 2012 http://kaniyam.com

• :Sharpness  -  , -High Passs Sharpen BSSS

, - ,  ,  Sharpen Midtone Sharp Smart Sharpening Wisest

,  - ,  ,  Sharpen Blur Non Edges Make wonderful Orton

,  ,  ,  ,  effect Pixel Gradient Sharp Blur Soft Focus Soft

 ,  Focus Simple Wrap Sharp

• :Sketch   , ,  quick sketch Drawing Line

,  ,  ,  ,  Sketch Pastel Sketch Pencil Sketch Pen Drawn Roy

,  ,   Lichtenstein Synthetic Edges Toned Line Art

• :Texture  ,  , Patchwork Stained Glass

Texturizer

• :Misc  ,  ,  Arrow Calendar Month Calendar

,   ,  ,  year Prepare for Colorize Remove Paths Remove

,  ,  , Settings Step Resize Stoked text Watermark

ௌவளியீட்டுத் தகவலினபடி இந்த -script கள்  2.6-GIMP ல் ோவைல ௌசய்யோது. எனோவ இவற்ைற 2.8 GIMP

அல்லது  2.7-GIMP ளுடன பயனபடுத்தவம். இந்த -script கைள நிறுவ, அதன -archive ஐ தரவிறக்னகி, அைத மீட்டு 

பினவரும் இடங்ககளில் ோசமிக்னகவம்.

நிறுவம் முறைற:

உங்ககள் பயனருக்னகு மட்டும் : ~/. -2.8/   gimp scripts அல்லது  

அைனத்து பயனோளோரகளுக்னகும் : / / / /2.0/usr share gimp scripts

ோமலும் பல -effect களுக்னகும் -filter களுக்னகும், இந்த இைணப்ைப போரக்னக. ://http  . /bit ly kanigimp  

நோன ோஜோபின பிரோஞ்சல் ஆனறனி. நோன ஒரு  CollabNet ௌமனௌபோருள் நிறுவனத்தியல் ோவைல ௌசய்கிோறன. 
எனது ௌசோந்த ஊர நோகரோகோவில். கடந்த 2011 -ம் ஆண்டு கல்லூரி படிப்ைப முறடித்ோதன. கணியம் மூலமோக உங்ககைள 
சந்தியத்ததியல் மகிழ்ச்சி. இந்த வோய்ப்ைப ௌகோடுத்த கணியம் ஆசிரியருக்னகு நனற ௌதரிவித்து ௌகோள்கிோறன.

வைல பதியவ : :// . . /http jophinepranjal blogspot in
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ைபதோன   -   அடிப்பைட கருத்துகள்   -03  

பின வரும் உதோரணங்ககள் ைபதோன -interpreter ல் இயக்னகப் படுகினறன.  -Input statement கள் >>> 

மற்றும் ...  எனறு ௌதோடங்ககுகினறன.

-Output களுக்னகு முறனனோல் எதுவம் இருக்னகோது. இந்த உதோரணங்ககைள நீங்ககள் அப்படிோய ைபதோன 

-interpreter ல் ைடப் ௌசய்து ோவண்டும்.

-comment கள் # எனறு ௌதோடங்ககும். இைவ -statement களின இறுதியயில் அவற்ைற விளக்னகுவதற்கோக 

தரப்பட்டுள்ளன.

உதோரணம்:

#     this is the first comment

 = 1                 #      SPAM and this is the second comment

                         # ...    !and now a third

 = "#     ."STRING This is not a comment

3.1   ைபதோன ஒரு தியறைமயோன கோல்குோலட்டர  :  

இப்ோபோது ைபதோன ௌமோழியின எளிய சில  -command கைள கோண்ோபோம். ைபதோன -interpreter ஐ 

இயக்னகி >>> எனற  prompt வரும் வைர கோத்தியருக்னகவம்.

3.1.1      எண்கள்  :  

ைபதோன  interpreter சிறந்த ஒரு கோல்குோலட்டர ஆகும். ஒரு கணித -expression ஐ தந்தோல், அதன 

விைடைய தரும். -expression ன  syntax ோநரிைடயோனது. +, -, *, / ோபோனற க ணித குறயீடுகள், மற்ற ௌமோழிகளில் 

இருப்பைதப் ோபோலோவ ைபதோன ௌமோழியிலும்  உள்ளன. ஒனறுக்னகும் ோமற்பட்ட கணித ௌசயல்போடுகைள ஒனறைணக்னக 

( ) பயனபடுகிறது.
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>>> 2+2

4

>>> #    This is a comment

... 2+2

4

>>> 2+2  #         and a comment on the same line as code

4

>>> (50-5*6)/4

5

>>> #     :Integer division returns the floor

... 7/3

2

>>> 7/-3

-3

ஒரு -variable க்னகு ஏோதனும் ஒரு -value ஐ தருவதற்கு = எனும் குறயீடு பயனபடுகிறது.

>>>  = 20width

>>>  = 5*9height

>>>  * width height

900

பல -variable களுக்னகு ஒோர மதியப்ைப ஒோர சமயத்தியலும் தரலோம்.
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>>>  =  =  = 0  #  ,   x y z Zero x y and z

>>> x

0

>>> y

0

>>> z

0

தசம எண்கைளயும்[   ] floating point numbers பயனபடுத்தலோம். சோதோரண எண்கைளயும், தசம 

எண்கைளயும் ோசரத்து பயனபடுத்தும் ோபோது, சோதோரண எண்கள் முறதலில் தசம எண்களோக மோற்றப் படுகினறன. பினப 

அைவ பயனபடுத்த்ப் படுகினறன.

>>> 3 * 3.75 / 1.5

7.5

>>> 7.0 / 2

3.5

 -complex number கைள கூட ைகயோளும் வசதிய உள்ளது. கற்பைன எண்கள்  j அல்லது  J எனற எழுத்ோதோடு 

ோசரத்து பயனபடுத்தப் படுகினறன.   Real Number உடன ோசரும் ோபோது (  +  ) real imag j எனறு             

ௌசோல்ல ோவண்டும். இவற்ைற உருவோக்னக ( , ) complex real imag எனற ஃபங்கஷனைனயும் பயனபடுத்தலோம்.

>>> 1  * 1j J

(-1+0 )j

>>> 1  * (0,1)j complex
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(-1+0 )j

>>> 3+1 *3j

(3+3 )j

>>> (3+1 )*3j

(9+3 )j

>>> (1+2 )/(1+1 )j j

(1.5+0.5 )j

 -complex number களில்  real எண்ணும் கற்பைன எண்ணூம் தசம எண்களோகோவ பயனபடுத்தப் 

படுகினறன.  z எனற ஒரு  -complex number ல் இருந்து  Real மற்றும் கற்பைன எண்கைள ௌபற, .  z real மற்றும் .  z imag

எனபைவ உதவகினறன.

>>> =1.5+0.5a j

>>> .a real

1.5

>>> .a imag

0.5

சோதோரண மற்றும் தசம எண்கைள மோற்ற உதவம் -function களோன (), () int float மற்றும் () long

ோபோனறைவ,  -complex number கைள மோற்றுவதியல்ைல. ஒரு  complex எண்ைண சோதோரண எண்ணோக மோற்றுவதற்கு 

வழி எதுவம் இல்ைல. ( ) abs z மற்றும் .  z real ோபோனறவற்ைற மட்டுோம பயனபடுத்தலோம். ( ) abs z எனபது -z ன 

-magnitude ஐ ௌபற உதவகிறது.
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>>> =3.0+4.0a j

>>> ( )float a

 (    ):Traceback most recent call last

   "< >",  1,  ?File stdin line in

: '     ;  ( )TypeError can t convert complex to float use abs z

>>> .a real

3.0

>>> .a imag

4.0

>>> ( )  # ( . **2 + . **2)abs a sqrt a real a imag

5.0

ைபதோன  -interactive mode ல் கணக்னகீடுகள் ௌசய்யும் ோபோது, கைடசியோக கிைடக்னகும் விைட [_] எனற 

சிறப்ப -variable ல் ோசமிக்னகப் படுகிறது. இது ௌதோடரச்சியோக பல கணக்னகீடுகள் ௌசய்யும் பணிைய சுலபமோக்னகுகிறது.

>>>  = 12.5 / 100tax

>>>  = 100.50price

>>>  * price tax

12.5625

>>>  + _price

113.0625

>>> (_, 2)round

113.06
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 _ எனற -variable ஐ   read only ஆக படிப்பதற்கு மட்டுோம பயனபடுத்த ோவண்டும். நோமோக அதற்கு எந்த 

ஒரு -value ஐயும்  assign ௌசய்யக்ன கூடோது. அப்படி ௌசய்தோல், -  -bulid in variable ஆன _ன ௌபயரிோலோய ஒரு  local

 variable உருவோக்னகி குழப்பத்ைத தந்துவிடும்.

3.1.2      ௌசோற்கள்   ( ):strings  

எண்கைள ைகயோள்வது ோபோலோவ, ைபதோன ௌமோழி ௌசோற்கைளயும் சிறப்போக ைகயோள்கிறது. -Strings ஐ 

  single quote அல்லது   double quote மூலம் வைரயறுக்னகலோம்.

>>> '  'spam eggs

'  'spam eggs

>>> ' \' 'doesn t

" ' "doesn t

>>> " ' "doesn t

" ' "doesn t

>>> '" ,"  .'Yes he said

'" ,"  .'Yes he said

>>> "\" ,\"  ."Yes he said

'" ,"  .'Yes he said

>>> '" \' ,"  .'Isn t she said

'" \' ,"  .'Isn t she said

சில ோநரங்ககளில் ௌசோற்கைள பல வரிகளில் ௌசோல்லக்ன கூடும். அப்ோபோது, அைவ அைனத்ைதயும் ஒோர 

-variable ல் கூற, ஒவ்ௌவோரு வரி இறுதியயிலும் ,  backslash அதோவது \ ஐ ோசரக்னக ோவண்டும்.
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 = "       \ \hello This is a rather long string containing n

          .\ \several lines of text just as you would do in C n

             \Note that whitespace at the beginning of the line is

 ."significant

 print hello

ோமற்கண்ட உதோரணத்தியல் பதியய வரி உருவோக்னக \  n ம், அோத வரியில் ௌசோற்கைள ோசரக்னக, \ ம் பயன 

படுகிறது. இதன  output பினவருமோறு இருக்னகும்.

      This is a rather long string containing

          .several lines of text just as you would do in C

              .Note that whitespace at the beginning of the line is significant

சில ோநரங்ககளில் \  n மற்றும் \ ோபோனற  -special character கைளோய நமது வரிகளின -content ஆக 

பயனபடுத்த ோநரிடும். அப்ோபோது ஏற்படும் குழப்பத்ைத தவிரக்னக, நோம் நமது வரிகைள  -raw string ஆக குறப்பிட 

ோவண்டும். இதற்கு  r எனற எழுத்ைத ௌசோற்கழுக்னகு முறன இட ோவண்டும். இதியல் \  n மற்றும் \ ோபோனறைவ அப்படிோய, 

எந்த வித மதியப்பம் இனற, பயனபடுத்தப் படுகினறன.

 = "       \ \hello r This is a rather long string containing n

          ."several lines of text much as you would do in C

 print hello
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ோமற்கண்ட உதோரணத்தியன , output இோதோ:

      \ \This is a rather long string containing n

          .several lines of text much as you would do in C

-string கைள பயனபடுத்த   tripple quote அதோவது “““ அல்லது '''-யும் பயனபடுத்தலோம்.

 """print

:  [ ]Usage thingy OPTIONS

     -                            h Display this usage message

     -                    H hostname Hostname to connect to

"""

இதன :output

:  [ ]Usage thingy OPTIONS

     -                            h Display this usage message

     -                    H hostname Hostname to connect to

எப்படி  input தரப்படுகிறோதோ அோத ோபோல  output ம் கிைடக்னகிறது. (...ௌதோடரும்)

 CollabNet எனும் நிறுவனத்தியல் பணி பரிகிறோர. இந்தியய லினக்னஸ் பயனர குழு – ௌசனைன – :// .http ilugc in 
இன தற்ோபோைதய தைலவர.

மினனஞ்சல் :   .tshrinivasan AT gmail com
    வைல : :// . .http goinggnu wordpress com
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இந்தியயோவில் உபண்டு பயணர எண்ணிக்னைக 160% உயரவ 

இந்தியயோவில் உபண்டு பயணரகளின  வளரச்சிவிகிதம் கடந்த ஆண்டு 160% உயரந்தியருப்பதோக 

கோனோனிக்னகல் முறதனைம ௌசயல் அதியகோரி ஜோன  சில்பர கூறுகிறோர.   , ,   Securiy updates Downloads Preloade Devices

 Sold இதுோபோனற தகவல்கைள கோனோனிகல் நிறுவனம் அந்தரங்ககமோகோவ ைவத்தியருக்னகிறது.  இந்த தகவல்களின 

பள்ளியியல் அடிப்பைடயில் இைத ஜோன சில்பர கூறுகிறோர. 

இந்தியயோவில் மிகப்ௌபரிய வோய்ப்ப

"உபண்டுைவ பயனபடுத்துவதியல் இந்தியயோவில் நோங்ககள் குறப்பிடத்தக்னக வளச்சியிைன கோண்கிோறோம்.  அது 

கடந்த ஆண்டில்  160%  ஆக வளரச்சியைடந்தியருக்னகிறது."  என சில்பர ோமலும் கூறுகிறோர. "இந்த எண்ணிக்னைகயிலோன 

வளச்சியிைன நீங்ககள் போரக்னகும் ோபோது,  எதியரகோலத்தியல் இதன ோபோக்னகு மற்றும் ௌதோடரபைடய  வளரச்சியிைன நீங்ககள் 

ௌபறமுறடியும் , இந்த எண்ணிக்னைக இந்தவைகயிோலோய முறைறயில் ௌபறப்பட்டது" 

இந்தியயோவில் உபண்டுவினுைடய இந்த 'மிகப்ௌபரிய வோய்ப்ப மற்றும் வளரச்சி' க்னகு கோரணம் கோனோனிகல் 

நிறுவனத்தியனுைடய விற்பைனைய ௌடல் நிறுவனத்துடன ஏற்படுத்தியக்னௌகோண்டோத  என சில்பர சுட்டிக்னகோட்டுகிறோர. ௌடல் 

நிறுவனத்தியனுைடய மடிக்னகணினிகளில் உபண்டு முறனனிருப்போகோவ நிறுவப்பட்டு பயனோளரகளுக்னகு வழங்ககப்படுகிறது 

எனபது இங்ககு குறப்பிடத்தக்னகது. இந்தியயோவில் ௌடல் நிறுவனத்தியற்கு 850 விற்பைனக்ன கைடகள் உள்ளது.  இந்த ௌடல் 

நிறுவனத்தியன  'உபண்டு முறனனிருப்போகோவ நிறுவிக்னௌகோடுத்தல்' மூலம் அடுத்த ஆண்டில் இந்த வளரச்சி ோமலும் 

உயருவைத நோம் போரக்னகலோம்.  மூலம் : bit.ly/160ubuntu

இரோ.கதியரோவல் 

ௌபரியோர மணியம்ைம பல்கைலக்னகழகம், வல்லம், தஞ்சோவூர. லினக்னஸ் ஆரவலன, லினக்னைஸ 

கற்றுக்னௌகோண்டிருக்னகும் மோணவன. 

வைல : :// . .http gnutamil blogspot com 
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தியறவூற்று இைணய தள வடிவைமப்பக்னகள்
~சுகந்திய

ௌவள்ளத் தைனய மலரநீட்ட மோந்தரதம்

உள்ளத் தைனய உயரவ 

எனறு ஒருவரின ௌவற்றக்னகும் ௌசயல் தியறனுக்னகும் ஊக்னகத்ைத அளவ ோகோலோக ைவக்னகிறோர வள்ளுவர. 

கணினித் துைறயும் கட்டற்ற ௌதோழில் நுட்பமுறம் இனறு இந்த அளவ வளரந்து வருகிறது எனறோல் அதற்குக்ன கோரணம்  

அத்துைறயில் ஈடுபட்டுள்ள ஒவ்ோவோருவரின தனி ஈடுபோடும் ஊக்னகமுறம் ஒரு முறக்னகியமோனக்ன கோரணம். ஒரு கணினிப் 

பயனீட்டோளருக்னகு ஒரு ௌமனௌபோருோளோ  ஒரு ோசைவோயோ இலவசமோகக்ன கிைடக்னகிறது எனறோல் அதன பினனோல் பலரின 

சுயநலமற்ற உைழப்ப ஒளிந்து இருக்னகிறது.எனோவ இங்ககு பகிரந்து ௌகோள்ளப்படும் ஒவ்ௌவோரு விஷனயமுறம் நம் 

அைனவருக்னகும் உபோயோகமோக இருப்போதோடு  ஊக்னகம் அளிப்பதோகவம் அைமந்து விடுகிறது.அப்படிப்பட்ட ஒரு 

முறயற்சி தோன :// . .http www oswd org எனற இைணய தளம். 

 இந்த இைணய தளம் தியறவூற்று இைணய தள   வடிவைமப்ப வோரப்பருக்னகைள( ) template

இலவசமோகவம் ஒரு சில   வடிவைமப்ப வோரப்பருக்னகைள(விைலக்னகும்  அளிக்னகிறது .இைணய தளங்ககைள அழகோக 

வண்ணமயமோக கைல நயத்ோதோடு வடிவைமப்பது எனபது எல்ோலோருக்னகும் எளிதோக வருவதியல்ைல. எனோவ இைணய 

தளங்ககள் தயோரிக்னக உதவம் பல் ௌமௌபோருட்கள்கள் பயனீட்டோளரகைள ஊக்னகுவிக்னகும் வைகயில் முறனமோதியரியோக 

வடிவைமத்த வோரப்பருக்னகைள ௌகோடுத்து உதவகினறன. இைவ தவிர பல இைணய தளங்ககள் மோதியரி இைணயப் 

பக்னகங்ககங்ககைல வடிவைமத்து விைலக்னகு விற்கினறன. இோத ோவைலைய . :// . .  http www oswd org எனற இைணய 

தளத்ைதச் ஒரு ோசைவயோக  ௌசய்கிறோர, ஒரு மோணவர. அவர தோன ஃப்ரனஸிஸ்.ௌஜ.ச்ௌடட்டீனோனோ.

 அௌமரிக்னக நோட்டில், ௌபனசில்ோவனியோ மோகோணத்தியலிருக்னகும் ட்ௌரக்னௌஸல் பல்கைலக்ன கழகத்தியல் கணினித் 

துௌறௌம் மனிதவள ோமம்போடும் பற்றப் படிக்னகும் இந்த மோணவர கடந்த பனனிௌரண்டு வருடங்ககளோக இந்த இைணய 
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தளத்ைத நடத்திய வருகிறோர. இவருடன இைணந்து பல இைணய தள வடிவைமப்போளரகள் தங்ககளுைடய கைல 

ஆரவத்ைத தணிக்னகும் விதமோக இதியல் பங்ககு ௌகோண்டு பணி யோற்ற வருகிறோரகள். கிட்டத்தட்ட இரண்டோயிரத்தியற்கும் 

ோமற்பட்ட .  XHTML CSS லிருந்து 5, 3 HTML CSS வைர பல தரமோன அழகோக வடிவைமக்னகப்பட்ட இைணயப் பக்னக 

வடிவைமப்பக்னகள் இலவசமோகக்ன கிைடக்னகினறன.அைவ அைனத்ைதயும் கிரிோயட்டிவ் கோமண்ச் ைலசனஸ் முறைறயில் 

ௌபோது மக்னகள் இலவசமோக தரவிறக்னகம் ௌசய்யலோம்.தரவிறக்னகம் ௌசய்து எப்படி ோவண்டுமோனோலும் மோற்றக்ன 

ௌகோள்ளலோம். எதற்கு ோவண்டுமோனோலும் பயன படுத்தியக்ன ௌகோள்ளலோம்.ஆனோல் இைணய தள வடிவைமப்பின 

கோப்பரிைம வடிவைமத்தவரகளுக்னோக ௌசோந்தம் எனற அறவிப்ப மட்டும் இருக்னக ோவண்டும் எனறு ோகட்டுக்ன 

ௌகோள்கிறோரகள் வடிவைமப்போளரகள்.

இந்த இைணய தளத்தியல் பலநோடுகளிலிருந்தும் தள வடிவைமப்போளரகள்  பங்ககு ௌகோள்கிறோரகள்.  இந்த 

இைணய தளத்ைத நடத்துவதற்கோன ௌபோருைள ஈட்டுவதற்கோக இைணய தளத்தியல் விளம்பரங்ககள் கோணப்படுகிண்றன. 

பல நூறு தள வடிவைமப்பக்னகள்  விைலக்னகும் விற்கப்படுகிண்றன இவ்வளவ முறயற்சி எடுத்து தனனலம் இல்லோமல் 

ோசைவ ௌசய்யும் இந்த மோணவர தனைனப் பற்றச் ௌசோல்லிக்ன ௌகோள்வது மிகவம் சில வரிகோள!மற்றவரகளுக்னகுப் பயன 

படும் வைகயில் விடோ முறயற்சிோயோடு ஊக்னகத்துடன ௌசயல் படும் ஒருவரின ௌசயல் அவைர மட்டுமல்லோமல் 

மற்றவரகைளயும் உயரத்தியல் ௌகோண்டு ோபோய் ைவக்னகிறது எனபதற்கு இந்த இைணயதளம் ஒரு உதோரணம். உங்ககளின 

ோதைவக்ன ோகற்ப இந்த இைணய தளத்ைதப் பயன படுத்தியக்ன ௌகோள்ளலோம் எனபோதோடு நம் தியறைமகைள வளரத்துக்ன 

ௌகோள்ள, ௌவளிக்னகோட்ட ஒரு இடமோகவம் நோம் இைத எடுத்துக்ன ௌகோள்ளலோம். 

 நோன இந்த இைணயதளத்ைதப் பற்றயும் இந்த மோணவைரப் பற்றயும் கணியத்தியல் எழுதுவதற்குக்ன 

கோரணம், கணியமுறம் இது ோபோல ஒரு சிலரோல்  ௌதோடங்ககப்பட்டு  இப்ோபோது தோன தவழத் ௌதோடங்ககியிருக்னகிறது. தமிழ் 

ௌமோழியில் இப்படிப்பட்ட ஒரு முறயற்சி வரோவற்கப்பட ோவண்டியது மட்டுமல்லோமல் ஊக்னகமளிக்னக ோவண்டியதும் கூட. 

இந்த ஒரு சிலருைடய முறயற்சிகள் தங்ககு தைடகைளத் தோண்டி  வளரோவண்டும்.

~~~~~~~~ ~~~~~~~~ooo
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அதியகம் பயனபடும் 10 ௌமனௌபோருட்கள்
~  ஸ்ரீரோம் இளங்கோகோ

நோம் லினக்னஸ் அடிப்பைடயில் உருவோன உபண்டு, லினக்னஸ் 

மினட் (   ) linux Mint ோபோனற இயக்னகு தளங்ககைள நிறுவிய பின லிபோர 

ஆபீஸ் (   ),  Libre Office VLC ஆகிய ோதைவயோன ௌமனௌபோருட்கைள 

நிறுவவது உண்டு. ஆனோலும் விண்ோடோஸ் இயக்னகு தளங்ககைள 

பயனபடுத்தியயவரகளுக்னகு லினக்னஸ் ஒரு மூனறோவது நபைர ோபோனோற 

கோட்சியளிக்னகும். அந்த சங்ககடத்ைத ோபோக்னக நீங்ககள் பினவரும் 10 

பயனபோட்டு ௌமனௌபோருட்கைள நிறுவி பயனபடுத்தலோம்.

பிௌதோஸ் ( )Pithos

நீங்ககள் நிைறய போடல்கைள இைணயத்தியன மூலமோக 

ோகட்பவர எனறோல் நீங்ககள் விண்ோடோசில் Pandora ைவ 

அதியகம் பயனபடுத்திய இருக்னகலோம். உண்ைமைய ௌசோல்ல 

ோபோனோல்  Pandora ோபோனற ஒரு சிறப்போன ௌமனௌபோருள் 

லினக்னசில் இல்ைல. இருந்தோலும்,  Pandora ோபோனற 

ௌமனௌபோருட்களில் உள்ள அைணத்து சிறப்பம்சங்ககளும் 

இதியல் உண்டு.

ோகட் ( )Kate

 HTML ோபோனற கணினி ௌமோழிகைள ௌதோகுக்னகும் ௌபோது 

ௌபோதுவோன  Word ௌமனௌபோருட்கள் சிறப்போக ௌசயல்படோது. 

அனோல் இந்த  Kate எடிட்டர  HTML ோபோனற ௌமோழிகைளயும் 

எளிதோக ௌதோகுக்னக வழி ௌசய்யும். இதியல் பல்ோவறு 

அம்சங்ககளும் உண்டு.

சிம்பிள் ஸ்ோகன (  )Simple Scan

ஒரு  Scanner ஐ உங்ககளது கம்ப்யட்டர இல் இைணத்த பின, 

இந்த ௌமனௌபோருைள நிறுவினோல் ஒரு படத்ைத ஸ்ோகன 

ௌசய்வது இவ்வளவ சுலபமோ எனறு நீங்ககோள ோயோசிப்பீரகள். 

விண்ோடோைஸப் ோபோனறு சலசல எனற option கள் இதியல் 

இல்ைல.
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போஸ்ௌகட் ோநோட்ஸ் (  )Basket Notes

நமக்னகு ோதோனறும் ஒவ்ௌவோரு ோயோசைனகைளயும், நம் 

ோவைலக்னகு ோதைவப்படும் விசயங்ககளும் பகுதியவோரியோக 

தனித்தனிோய பிரித்து ைவத்து அடுக்னகி ௌகோண்டோல் எவ்வளவ 

சுலபமோக இருக்னகும்? இைவ அைனத்ைதயும் ௌசய்ய 

உங்ககளுக்னகு உதவம் ௌமனௌபோருள் தோன போஸ்ௌகட் ோநோட்ஸ்.

ப்ரௌசோரோ ( )Brasero

லினக்னஸ் ௌமனௌபோருள் பயனபடுத்தும் ஒவ்ௌவோருவரது 

வோழ்ைகயிலும்  ISO ோகோப்பகைள  CD களோக மோற்றுவது ஒரு 

அனறோட நிகழ்வ. இந்த கோரியத்ைத ௌசய்ய ப்ரௌசோரோ ைவ 

விட சிறந்த ௌமனௌபோருள் ோவறு எதுவம் கிைடயோது.

க்னவிப்பர( )Gwibber

நோம் அைனவரும் ட்விட்டர தளத்ைத 

பயனபடுத்துகிோறோம். ஒரு ௌநோடியில் ட்விட்டரில் 

ஆயிரகணக்னகோன ட்விட்டுகள் தட்டச்சு ௌசய்யபடுகினறன. 

இைவ அைனத்ைதயும் ட்விட்டர தளத்தியல் போரப்பது ஒரு 

கடினமோன கோரியம். ட்வீட்டுகைள முறைறபடுத்திய, 

ஒருங்ககிைணத்து இதியல் போரத்து ௌகோள்ளலோம்.

லக்னகி ோபக்னகப் (  )Lucky Backup

இனைறய சூழ்நிைலயில் நமது ோகோப்பகைள  ,  CD DVD

களில் பரோமரித்து ோபக்னகப் ௌசய்வது எனபது ஒரு முறடியோத 

கோரியம். எனோவ, நமது ோகோப்பகைள நமது 

வனதட்டிோலோயோ(  ) Hard Disk அல்லது இைணயதியோலோ 

ோபக்னகப் ௌசய்யும் வழிமுறைறகைள பற்ற நோம் ௌதரிந்து ௌகோள்ள 

ோவண்டும். உங்ககளுக்னகு ோதைவயோன, முறக்னகியமோன 

ோகோப்பகைள எளிதோக, ோவகமோக பரோமரிக்னக பயனபடும் பல 

ௌமனௌபோருட்களில் இது தைல சிறந்தது.

கிளிப் கிரோப் (  )Clip Grab

இந்த ௌமனௌபோருைள பற்ற ஏற்கனோவ கணியத்தியல் 

ஒரு ௌசய்திய குறப்ப வந்துள்ளது. இருந்தோலும் இைத மறுமுறைற 

ௌசோல்வதியல் எந்த தவறும் இல்ைல.  YouTube ோபோனற பல 

இைணயதளங்ககளில் இருந்து வீடிோயோ ோகோப்பகைள எங்ககளோல் 

பதியவிறக்னகம் ௌசய்ய முறடிவதியல்ைல எனபது பல லினக்னஸ் 

பயனபோட்டளரகளின ோகள்வி. அதற்க்னகு விைட அளிக்னக 

உருவோக்னக பட்டது தோன இந்த கிளிப் கிரோப். 

ஷனட்ௌடர (  )Shutter

நோம் அைனவருக்னகும் எனறோவது ஒரு நோள் நம் 

கணினியின  screenshot ோதைவப்படும். விண்ோடோஸ் இல் 

இைத ௌசய்ய  printscreen ௌபோத்தோைன அழுத்திய 

ௌபயிண்டிற்க்னகுச் ௌசனறு  paste ௌசய்ய ோவண்டும். ஆனோல் 

லினக்னஸ் இல் இந்த ஷனட்ௌடைர இனஸ்டோல் ௌசய்தோல் ஒோர 

ஒரு ௌபோத்தோைன அழுத்திய உங்ககளுக்னகு ோதைவயோன 

 screenshot ஐ ௌபறலோம்.
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பதுப்பது ௌடரமினல்கள்

எனனதோன இனறு  GUI பயனபோட்டு முறைற 

ோகோோலோச்சினோலும், நம் ோவைலகைள ௌடரமினல் மூலமோக 

ௌசய்வதியல் உள்ள ோவகம் அதியல் வரோது. லினக்னஸ் இயக்னகு 

தளங்ககளில் இருக்னகும் ௌடரமினல் சிறப்போனதோக இருந்தோலும், 

அதியல் உள்ள பயனபோடுகள் குறுகியைவ. அனோல் நீங்ககள் 

இைணயத்தியல் பதுப்பது ௌடரமினல் கைள போரக்னகலோம். 

அவற்றுள் சில - , & .Gnome Terminal Konsole Eterm

இைவ தவிரத்து ோமலும் பல்ோவறு சிறு சிறு லினக்னஸ் 

பயனபோடு ௌமனௌபோருட்களும் இைணயத்தியல் உள்ளன. 

அவற்ைற பற்ற உங்ககளுக்னகு ௌதரிந்து இருந்தோல் எங்ககளுடன 

பகிரந்து ௌகோள்ளலோோம!

ஸ்ரீரோம் இளங்கோகோ 

கோைரக்னகுடியில் பிறந்து, தமிழுடன வளரந்து, சிதம்பரத்தியல் வோழ்ந்து ௌகோண்டிருக்னகும் 19 வயது 

ௌபோறயியல் மோணவன. எனக்னகு ௌமோழிகள் ோமல் அலோதிய பிரியம் உண்டு. ஆங்ககிலத்ைத நோன சுைவயோன 

ௌமோழியோக கருதியனோலும் எனக்னகு ோபச ௌசோல்லி ௌகோடுத்த தமிைழ ஒரு ோபோதும் மறந்தது இல்ைல.  

இைணயத்தியல் என தோய்ௌமோழி இரண்டவது பிறப்ைப சந்தியத்து ௌகோண்டிருக்னகிறது. அதியல் ஒரு சிறு துரும்போக 

இருக்னக ோவண்டும் எனறு எண்ணி துணிகிோறன. 

எனது வைலத்தளம் - www.sriramilango.co.nr மினனஞ்சல் : .04144@ .sriram gmail com
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 /  Locale CLDR எனறோல் எனன?

~ஸ்ரீகோந்த் லக்ஷ்மணன

• கணினியில்  Locale எனறோல் எனன?

-  en US விைசப்பலைக எனபைத அடிக்னகடி போரத்தியருப்பீரகள். 

ௌமோழி, இடம் சோரந்து நம் பயனப்டுத்தும் சில வோழ்வியல் 

சோரந்த விஷனயங்ககள் மோறும். உதோரணமோக ௌமோழியின வழக்னகு 

இடம் சோரந்து மோறும். இந்தியயத் தமிழ், இலங்கைகத் தமிழ் 

எனபது ோபோல். ோநரம், நோணயம் ோபோனற இனன பிற 

விஷனயங்ககள் இடம் / ௌமோழி சோரந்து மோறும். இது ோபோல் 

உள்ளவற்ைற கணினியில் பயனபடுத்தோவ  Locale எனப்படும் 

வட்டோரத் தகவல்கள் இருக்னகினறன.

* வட்டோரத் தகவல்கள்(  ) Locale Information

எைதௌயல்லோம் அடக்னகும்?

அைனத்து ௌமோழியின ௌபயரகள்-  Kannada எனபைத தமிழில் 

கனனடம் எனறும் ஹிந்தியயில் கனனட்( ) Kannad என 

மோறுவதோல் அைனத்து ௌமோழிகளிலும் அைனத்து ௌமோழிகளின 

ௌபயரகள் வித்தியயோசமோனைவ, ோதைவ. அோத ோபோல, 

அைனத்து நோடுகளின ௌபயர, அைனத்து வட்டோரத்தியன 

நோணயத்தியன ௌபயரகள், மோதங்ககள், ோததிய, எண் முறைறகள் 

(இலட்சம்/ோகோடி | மில்லியன/பில்லியன), ோநரவலயம் 

( ), timezone நோள்கோட்டிச் சுருக்னகங்ககள் (ஜன, பிப் ... / திய, ௌச, ப, 

வி, ௌவ, ச, ஞோ முறதலியைவ)

*  CLDR எனறோல் எனன?

: (    ) en CLDR Common Locale Data Repositary எனபது 

ஒருங்ககுற ஆைணயத்தியன ௌபோதுவோன வட்டோர ௌமோழித் 

தரவதளம். அைனத்து ௌமோழிகளிலும் உலகிலுள்ள அைனத்து

வட்டோரத் தகவல்கள் ௌகோண்டுள்ள தகவல் தளம்.

* இது எதுக்னகு பயனபடும்?

பல ௌமோழிகளுக்னகும் ௌமனௌபோருட்கைள உலகமயமோக்னகுோவோர 

இதைன பயனபடுத்துவதன மூலம் எளிதோக அைனத்து 

ௌமோழிகளிலும் வட்டோரம் சோரந்த தகவல்கைள எளிதோகப்

ௌபற முறடியும். இதைன முறனனணி கணினி நிறுவனங்ககள் 

பயனபடுத்துவதோக ஒருங்ககுற தளம் அறவிக்னகினறது.

* தமிழுக்னகு இருக்னகோ?

ஆம்! இருக்னகு, ஆனோல் சில பிைழகளுடன இருக்னகு. 

ோமம்படுத்த நீங்ககளும் உதவலோம்! 

ோமலும் அறய http://cldr.unicode.org/

25

http://kaniyam.com/
http://cldr.unicode.org/


கணியம் இதழ் 8 | ஆகஸ்ட்டு 2012 http://kaniyam.com

ோவரட்பிரசு - சுழியத்தியலிருந்து...

கடந்த 2003  ஆம் ஆண்டு ோமட் முறல்லனௌவக்ன, (  )  Matt Mullenweg மற்றும் ைமக்ன லிட்டில்  (  )Mike Little  

ோவரட்பிரசு ( ) WordPress எனற கட்டற்ற ௌமனௌபோருைள வைலப்பதியவகைள நிரவகிப்பதற்கோக உருவோக்னகிய ோபோது அைத 

சீந்துோவோர  யோருமில்ைல,  உருவோக்னகியவரகோளோடு  ோசரத்து  பயனபடுத்தியயவரகளின  எண்ணிக்னைக  பத்ைதக்ன  கூடத் 

தோண்டவில்ைல.  அதற்கு  முறனப  ௌவளிவந்த  2   b cafelog எனற  வைலப்பதியவ  ௌமனௌபோருளின  ௌதோடரச்சியோகத்தோன 

ோவரட்பிரைச  ோமட்டும்,  ைமக்ன  லிட்டிலும்  உருவோக்னகினோரகள்.  அது  ௌவறும்  வைலப்பதியவகைள  உருவோக்னகுவதற்கோன 

கருவியோகத்தோன இருந்தது. ஆனோல், இனறு ோவரட்பிரசு ௌவறும் வைல பதியவதற்கோன கருவி மட்டுமல்ல, பல நோளிதழ்கள், 

தனியோர  மற்றும்  அரசோங்கக  நிறுவனங்ககள்,  இைணயதள  உள்ளடங்ககைள  நிரவகிக்னகும்  கருவியோக  (  Web Content 

 ) Management Service ோவரட்பிரைச இனறு பயனபடுத்திய வருகிறோரகள். 

“ஒரு ௌமனௌபோருளின முறதல் பதியப்ைப உடோன ௌவளியிட்டு விடுங்ககள், அது ௌசோதப்பினோலும் பரவோயில்ைல" 

இது ோமட் உதியரத்த ஒரு ோமற்ோகோள்.  இப்படித்தோன முறதல் பதியப்பில் சில ோபர மட்டும் பயனபடுத்தியய ோவரட்பிரசு 

இனறு  சில  ோகோடி  பயனரகைளக்ன  ௌகோண்டுள்ளது.  இந்த  வளரச்சியின  பினனோல்  இருக்னகும்  பல்ோவறு  கோரணிகைளயும், 

ோவரட்பிரைச  முறழுைமயோகவம்  தியறம்படவம்  ைகயோள  உதவக்னகூடிய  பல்ோவறு  சோத்தியயங்ககைளயும்  வழிமுறைறகைளயும் 

விளக்னகுவோத  இத்ௌதோடரின  ோநோக்னகம்.  மிகவம்  துவக்னகநிைலயில்  இருந்து  சிறந்த  பயனபோட்டோளரோக,  உருவோக்னகுநரோக 

( ) Developer உருப்ௌபறுவது வைரயிலோன பல நிைலகைள இக்னகட்டுைரகள் ௌகோண்டிருக்னகும். 

சமூக வைலத்தளங்ககள் இனறு ோகோோலோச்சுவைதப் ோபோல,  அந்த கோலகட்டத்தியல் வைலப்பதியவகள் தோன உச்சோணிக்ன 

ௌகோம்பில்  உட்கோரந்தியருந்த  ோவதோளம்.  ஒவ்ௌவோருவரும்  அைதத்  தங்ககள்  முறதுகுகளில்  ஏற்றக்னௌகோள்ளத்  துடித்துக்ன 

ௌகோண்டிருந்தோரகள்.  கூகிளும்  தனனுைடய  blogspot ஐ  ௌவளியிட்டது.  அோத  சமயத்தியல்  ோவரட்பிரசும்  தனனுைடய 

வழங்ககியில் இலவசமோக ோவரட்பிரைச பயனரகளுக்னகு வழங்ககும் ோசைவைய வழங்ககி வந்தது.  இனறும் இந்தத் துைறயில் 

பலர ோபோட்டியில் இருந்தோலும் இவரகள் இருவர தோன உச்சியில் நிற்கும் சோகச வீரரகள். 
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ௌமல்ல  ௌமல்ல  அடுத்தடுத்த  பதியப்பகளில்  ோசைவகைளக்ன  கூட்டி  வந்தோரகள்.  நீட்சிகைள  ( )Plugins  

அறமுறகப்படுத்தும் வசதியைய  2004 ஆம் ஆண்டு ௌகோண்டுவந்தோரகள்.  அதற்கு அடுத்த ஆனடு நிைலயோன பக்னகங்ககைள 

( ) Pages உருவோக்னகிக்ன ௌகோள்ளும் வசதியயும் வழங்ககப்பட்டது. (blogspot இல் இந்த வசதிய மிகச் சமீபத்தியல் 2009 ஆண்டுதோன 

வழக்னகத்தியற்கு வந்தது. அதுவம் 10 பக்னகங்ககைள மட்டுோம உருவோக்னக முறடியும் எனற வரனமுறைறோயோடு). இோத ஆண்டுதோன 

வோரப்பருக்னகைள( )  Themes பயனபடுத்தியக்னௌகோள்ளும்  வோய்ப்ைப  வழங்ககினோரகள்.   நிரலோக்னகம்  ( )  coding ௌதரியோத 

சோதோரன பயனரகளும் ோவரட்பிரைச பயனபடுத்த வழி ஏற்பட்டது இந்த ௌவளியீட்டுக்னகுப் பிறகுதோன. 

ோவரட்பிரைச  ௌபோறுத்தவைர,  இரு  வைகயோன  ோசைவ  வழங்ககப்படுகிறது.  ஒனறு,  அவரகளுைடய  வழங்ககியில் 

( )  Server பயனடுத்தியக்னௌகோள்வது.  இங்ககு  தளத்தியன  ௌபயர  துைணத்  தளப்  ௌபயரகளோக  (  )  Sub domains இருக்னகும். 

உதோரணமோக  :// . .  http kaniyam wordpress com எனற ௌபயரில் இயங்ககும்.  நோம் விரும்பினோல்,  நம்முறைடய ௌபயைரப் 

பதியவ  ௌசய்து  அவரகளுைடய  வழங்ககிையோய  பயனபடுத்தியக்ன  ௌகோள்ளலோம்.  இதியல்  எக்னகச்சக்னக  கட்டுப்போடுகள்  உண்டு, 

(இந்த இடத்தியல் கட்டற்ற, சுதந்தியரம் ோபோனற பல ோகோட்போடுகள் ௌசயலிழந்து ோபோகினறன.) நோம் பயனபடுத்தும் 

வோரப்பருவில்  எத்தைகய  மோற்றங்ககைளயும்  ௌசய்ய  முறடியோது.  (மிகச்சமீபத்தியல்  தோன  வோரப்பருக்னகைள  நமக்னோகற்றபடி 

தியருத்தம் ௌசய்து ௌகோள்ளும் வோய்ப்ைப வழங்ககியிருக்னகிறோரகள்,  அதுவம் கட்டணம் ௌசலுத்திய மட்டுோம ௌபற முறடியும்.) 

அோத ோபோல, நோம் விரும்பம் நீட்சிகைளயும் நிறுவி பயனபடுத்த முறடியோது.  

இரண்டோவது  வைக,  ோவரட்பிரைசத்  தரவிறக்னகி  நம்முறைடய  வழங்ககியில்  நிறுவி  நிரவகித்துக்ன  ௌகோள்ளுதல். 

வழங்ககிையப்  பயனபடுத்தியக்ன  ௌகோள்வதற்கோன  சந்தோத்  ௌதோைக,  நம்  தளப்  ௌபயருக்னகோன  சந்தோத்  ௌதோைக  ஆகியைவ 

மட்டுோம ௌசலவ. மற்றபடி ோவரட்பிரசு ௌமனௌபோருைளப் பயனபடுத்தியக்ன ௌகோள்வதற்கோக நோம் எந்த கட்டணமுறம் ௌசலுத்தத் 

ோதைவயில்ைல.  நோன கட்டற்ற ௌமனௌபோருட்கள்,  கட்டற்ற சுதந்தியரம் ோபோனறைவௌயற்றலோம் முறழுதோக பயனபடுத்தியயது 

ோவரட்பிரசில் தோன. (பிற கட்டற்ற ௌமனௌபோருட்களில் நோன பயணர மட்டுோம)

இதனபிறகு  கூடிவந்த  பயனர  எண்ணிக்னைக  மைலக்னக  ைவக்னகும்  அளவக்னகு  இருந்ததோல்  ோவரட்பிரசு 

ௌதோழில்நுட்பத்தியல்  ஆரவம்  ௌகோண்ட  பலரும்  அதற்கோன  வோரப்பருக்னகள்( )  Themes மற்றும்  நீட்சிகைள( )Plugins  

உருவோக்னகத் ௌதோடங்ககினோரகள். பயனரகளின எண்ணிக்னைகோயோடு, உருவோக்னகுநரகளுைடய ( ) Developers எண்ணிக்னைகயும் 

உயரந்தது. 
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சந்ைதயின  வளரச்சி,  கட்டண  வோரப்பரு  மற்றும்  நீட்சிகளின  (  )  Premium Extensions உருவோக்னகத்தியல்  பல 

நிறுவணங்ககள் உருவோக கோரணமோக அைமந்தது.  உதோரணமோக,  ,   ,   ,  ,StudioPress Woo themes DIY themes iThemes  

,   Thematic Pagelines ோபோனற  பல  நிறுவனங்ககள்  இனறு  ஆதியக்னகம்  ௌசலுத்திய  வருகினறன.  இவற்றல்  ௌபரும்போலோன 

நிறுவனங்ககள்,  தங்ககளுக்னௌகன ஒரு முறதனைம வோரப்பருைவ  (  /  )  Parent theme Frame work உருவோக்னகி ைவத்துள்ளன. 

இந்த முறதனைம வோரப்பருைவ ஒட்டி பல ோசய் வோரப்பருக்னகைள (  ) Child themes உருவோக்னகி வருகினறன.  ,Theme forest  

 ,    Elegant themes Mojo themes ோபோனற  நிறுவனங்ககள்  இந்த  முறதனைம  வோரப்பருக்னகைளச்  சோரோத  பல  தனித்த 

வோரப்பருக்னகைளயும் விற்பைன ௌசய்கினறனர.

இோதோபோல,  நீட்சிகளிலும்  சில  நிறுவனங்ககள்  ஆதியக்னகம்  ௌசலுத்திய  வருகினறன.  பல  நீட்சிகள்,  ோவரட்பிரசின 

கட்டைமப்பக்னகு உட்பட்டு பல பதியய சோத்தியயங்ககைள உருவோக்னகியிருக்னகினறன.  உதோரணமோக    Woo themes நிறுவனம் 

  WOO COMMERCE எனற  நீட்சிைய  ௌவளியிட்டதோனது  ோவரட்பிரசின  முறகத்ைதோய  மோற்றயைமத்து  விட்டது  என 

ௌசோல்லலோம்.  இதன மூலம்,  இைணயம் வழியோன வணிகம் சோரந்த தளங்ககைள  ( -  )  e commerce websites ோவரட்பிரைச 

ௌகோணட உருவோக்னகுவதற்கோன சோத்தியயங்ககள் அதியகரித்தியருக்னகிறது.

இப்படி, வோரப்பருக்னகளின வளரச்சி ோவரட்பிரசு தளங்ககைள அழகோக்னகியதியல் முறக்னகிய பங்ககு வகித்தன, அோத ோபோல 

நீட்சிகளின வளரச்சி ோவரட்பிரசு தளங்ககைள பல்ோவறு  வைகப்பட்ட தளங்ககைள உருவோக்னக கோரணமோக அைமந்தன.

இௌதல்லோம் சரி, நோன ஏன ோவரட்பிரைச பயனபடுத்த ோவண்டும்?

➢ முறதலோவது இது ஒரு கட்டற்ற ௌமனௌபோருள்.

➢ கடந்த  ஆனடு  (2011)  நடத்தப்பட்ட  பள்ளிவிவரத்தியல்  ோவரட்பிரசு  பயனரகளில்  ௌபரும்போலோோனோர,  நீங்ககள் 

ோவரட்பிரைச பயனபடுத்த கோரணம் எனன எனக்னோகட்டோபோது கூறயது “   ”EASE OF USE  . இதன பயணர இைடமுறகப்பம், 

ௌசயல்போடுகளும் சோதோரணமோகோவ பரிந்து ௌகோள்ளக்ன கூடியது. ோவரட்பிரசு ௌமனருைள நீங்ககள் பயண்படுத்த ௌதோடங்ககிய 

சில தியனங்ககளிோலோய இதியல் நீங்ககள் தியறைம ௌபற்றுவிடக்னகூடிய அளவக்னகு மிகவம் சுலபமோனது.

➢ ோவரட்பிரசு,  நிறுவம்  வழிமுறைறயில்  மிக  சுலபமோனது.  ௌபரும்போலும்  எல்லோ  வழங்ககி  ோசைவகளிலும் 

நிறுவிக்னௌகோள்ள முறடியும்.  ோவரட்பிரசுக்னகு மட்டுோம தனியோன ோசைவைய வழங்ககும் பல நிறுவனங்ககளும் இருக்னகினறன. 
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  ,  One click install fantastico ோபோனற கருவிகளின மூலம் எளிதோக நிறுவிக்னௌகோள்ள முறடியும்.  இந்த கருவிகள் இல்லோத 

வழங்ககிச் ோசைவகளிலும், “ஐந்து நிமிட நிறுவல் முறைற" என அைழக்னகப்படும் முறைறயில் எளிதோக நிறுவிக்னௌகோள்ளலோம். 

➢ சில  ஆயிரக்ன  கணக்னகில்  வோரப்பருக்னகளும்,  நீட்சிகளும்  உள்ளன.  எந்தவிதத்  தியருத்தங்ககளும்  இனறோய  இந்த 

வோரப்பருக்னகைள  நீங்ககள்  பயண்படுத்தியக்னௌகோள்ளலோம்.  அப்படித்  தியருத்தங்ககள்  ௌசய்ய  ோவண்டும்  எனறோலும்  அைதச் 

ௌசய்வதும் சுலபோம. 

 வடிவைமப்பில் தியருத்தங்ககைள ோமற்ௌகோள்ள சிறதளவ  CSS பற்றய பரிதல் இருந்தோோல ோபோதும்.

 கூடுதல் ௌசயல்தியறைன உருவோக்னகோவோ, ௌசயல்போடுகைள மோற்றுவதற்ோகோ சிறதளவ  PHP பற்றய ௌதரிதோல ோபோதும். 

இந்தப்  பரிதைல  ஏற்படுத்தியக்ன  ௌகோள்வதற்கோக  ோவரட்பிரசின   [ :// . . ]  codex http codex wordpress org எனனும்  பகுதிய 

உள்ளது. 

➢  ,  Community Support ஆதரவ எனற விதத்தியல் ோவரட்பிரசு பயணரகைள அடித்துக்னௌகோள்ள முறடியோது. ோவரட்பிரசு 

மனறங்ககளின  ( )  Forums எண்ணிக்னைக  மட்டுோம  எக்னகச்சக்னகமோக  இருக்னகிறது.  அோதோபோல  கட்டண  வோரப்பரு  மற்றும் 

நீட்சிகைள வழங்ககும் நிறுவனங்ககள் மனறங்ககைள நிரவகிக்னகினறன. 

➢ நீங்ககள் மட்டுோம படிக்னகக்னகூடிய,  ரகசியமோக பத்தக அலமோரியில் ஒளித்து ைவக்னகப்பட்டிருக்னகும் ஒரு நோட்குறப்போக 

உங்ககள் தளத்ைத நீங்ககள் பயனபடுத்தோத வைர, ோதடு இயந்தியரங்ககளுக்னகு ஏற்றபடி உங்ககள் தளத்ைத அைமக்னக ோவண்டியது 

இனைறய சூழ்நிைலயில் மிக முறக்னகியமோனது.  "ோதடு ௌபோறகளுக்னகு ஏற்றபடி"  தளத்ைத அைமக்னகக்ன கூடிய வைகயில் மற்ற 

எல்லோ  இைணய  உள்ளடக்னக  நிரவோக  கருவிகைளயும்  விட  ோவரட்பிரசு  பல  படிகள்  முறனோன  நிற்கிறது. உதோரணமோக, 

கூகிளோனது,  தள முறகவரியில் அதியகமோன குறகள் இடம் ௌபறுவைதத் தவிரக்னக வலியுறுத்துகிறது.  இைத நீங்ககள் ௌசய்து 

முறடிக்னக  பிற  ௌமனௌபோருட்களில்  அதியகம்  சிரமப்பட  ோவண்டியிருக்னகும்  (துவக்னக  நிைல  பயனரகளுக்னகு).  ஆனோல், 

ோவரட்பிரைச ௌபோறுத்தவைர, இைத நீங்ககள் சுலபமோக ௌசய்து முறடிக்னக முறடியும். 

➢ பல  ோவரட்பிரசு  உருவோக்னகுநரகளும்,  ோவரட்பிரசு  பற்றய  வைலப்பதியவகைளயும்,  உதவிகைளயும்  வழங்ககி 

வருகினறனர. தடுக்னகிவிழுந்தோல் எதோவௌதோரு ோவரட்பிரசு உதவிப் பக்னகம் உங்ககள் கண்களில் படும் வோய்ப்ப அதியகம், மற்ற 

உள்ளடக்னக நிரவோக ௌமனௌபோருட்கைள விட ஆதரவ இங்ககு அதியகம். 

➢ ோவரட்பிரசில் போதுகோப்ப இல்ைல, அடிக்னகடி தோக்னகுதலுக்னகு உள்ளோகும் எனற கருத்து சில பல நூற்றோண்டுகளோகோவ 
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நிலவி  வருகிறது.  சமீபகோலத்தியய  ோவரட்பிரசின  ோமம்படுத்தல்களில்  போதுகோப்ப  குறத்த  கவனம்  அதியகரித்து  வருகிறது. 

போதுகோப்பக்னகு எனறும் சில நீட்சிகள் அறமுறகப்படுத்தப் பட்டு உள்ளன.

 அது தவிர நம்முறைடய தரவத்தளத்ைத அடிக்னகடி நோம் நகௌலடுத்து ைவக்னகும் பழக்னகம் எந்த தோக்னகுதல்களிலிருந்தும் 

நம் தளத்ைத உடணடியோக மீட்டுக்னௌகோண்டு வர வழி வகுக்னகும்.   ,  , WordPress database backup backup buddy backup 

 ... to dropbox ோபோனற பல நீட்சிகள் இந்த ோவைலைய நமக்னகோக ௌசய்கினறன.   Backup buddy எனற நீட்சி நம் தரவத்தளம் 

மட்டுமல்லோது, ஒட்டு ௌமோத்த தளத்ைதயும் நகௌலடுக்னகிறது, இதன மூலம் சில வினோடிகளில் தளத்ைத மீண்டும் ௌகோனடு வர 

முறடியும். 

 ௌபரும்போலும்  தோக்னகுதலுக்னகு  உள்ளோகும்  தளங்ககள்  பல  ோமம்படுத்தல்கைள  ( )  Updates ௌசயற்படுத்தோமல் 

இருப்பைவயோக  இருக்னகும்.  இைவ  தவிர  வோரப்பருக்னகைள,  நீட்சிகைள  ோமம்படுத்தோமல்  இருப்பதும்  இத்தைகயத் 

தோக்னகுதல்களுக்னகு வழிவகுக்னகும். ோவரட்பிரசு தனனுைடய நீட்சிகளுக்னகோன ௌபட்டகத்தியோலோய இப்ோபோது அதியக நோட்களோக 

(இரண்டு ஆண்டுகளுக்னகும் ோமலோக)  ோமம்படுத்தோத நீட்சிகளின தைலக்னகு ோமோலோய,  இந்த நீட்சி இத்தைன நோட்களோக 

ோமம்போடு எதுவம் ௌசய்யப்படோமல் இருக்னகிறது, எனற அறவிப்ைபத் ௌதோங்ககவிட்டிருக்னகிறது. இத்தைகய வழிமுறைறகைள 

நோம் ௌசயல்படுத்தும் ோபோது நம் தளத்ைத பல்ோவறு தோக்னகுதல்களிலிருந்தும் தவிரக்னக முறடியும். 

நம் தளத்தியன போதுகோப்ப நம்முறைடய ைககளிோலோய இருக்னகிறது.  

(ௌதோடரும்...)

சுப. தமிழினியன 

   கணினிகைள இயக்னகக்ன கற்ற பிறகு,       வினோடோசின கட்டுப்போடுகள் நமக்னகு ஒத்துவரோது எனறு மனதுக்னகுத்

       ோதோனறய நோள் முறதல் தியறந்த உலகத்ைத நோடி வந்ோதன.      கட்டற்ற ௌமனௌபோருட்கள் எல்லோவற்ைறயும் ஆரோய்ந்து

 போரக்னக  இடம் ௌகோடுத்தது. கட்டற்ற ௌமனௌபோருட்கள் தந்த சுதந்தரத்தோல் வரலோற்றுத் துைறயிலிருந்து ௌவளிவந்து 

இைணயதள வடிவைமப்போளரோக பணிபரிந்து ௌகோண்டிருக்னகிோறன. 

மினனஞ்சல் : thamiz@iniyan.in | http://iniyan.in | http://thamiziniyan.com 
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ஆனட்ரியோஸ் ோகலன (ஆரோய்ச்சி இயக்னகுநர, ோமோசில்லோ) உடனோன 2Boot Gecko பற்றய ோநரகோணல்

2  B G தியட்டம் எதைன ௌகோண்டு வர முறயற்சிக்னகிறது ? இத்தியட்டம் ௌமோைபல் சோதனங்ககளில் 

தியறந்த வைல தரத்ைத ௌகோண்டு வரும் முறயற்சி எனபது எங்ககளுக்னகு ௌதரியும். இருப்பினும் , நீங்ககள் சிறது 

விரிவபடுத்த முறடியுமோ?

2  BOOT GECKO எனபது ஒரு முறழுைமயோன , தனிோய இயங்ககும் தியறந்த வைலக்னகோன இயக்னகு 

தளத்ைத உருவோக்னகுவதும் மற்றும் இனைறய நவீன ௌமோைபல்களின இயக்னக முறைறைமகளின 

அணுகுமுறைறயோன "வோல் கோரடைன" கணக்னகில் ௌகோண்டு இதைன வடிவைமப்பதுோம ஆகும். வைல 

பயனபோடுகளுக்னகோன அடுத்த எல்ைலக்னோகோடோக முறழு சோதன ஒருங்ககிைணப்ப எனறு ோமோசில்லோ நம்பகிறது. 

அதனோல் , இயக்னகு தளம் சோரந்த அடுக்னகுகள் உருவோக்னகுபவரின அோத தியறைன இைணய உருவோக்னகிகளும் 

ௌகோண்டு இருப்பர...! இத்தியட்டத்தியற்கு பரிந்துைரக்னகப்பட்ட கட்டைமப்ப, வைல உருவோக்னகிகளுக்னகு 5-HTML

ஐ ோநரடியோக இைணயத்தியல் பயனபடுத்துவதற்கோன அனுமதியைய வழங்ககுகிறது. அதனோல் , மூடிய 

விற்பைனயோளரகளின தளங்ககளில் உருவோக்னக இயலோத ஆச்சரியமோன பயனர அனுபவங்ககள் மற்றும் 

பயனபோடுகைள இைணய இயக்னகுனரகளோல் உருவோக்னக முறடியும்.

 GECKO தோன ைபயரபோக்னஸ்-க்னகு சக்னதிய ௌகோடுக்னகிறது . ௌமோைபல் சோதனங்ககளிலும் இந்த 

-GECKO ைவ பயனபடுத்த இதியல் எனன சிறப்பம்சம் உள்ளது ?

 GECKO  ௌமோசில்லோ மற்றும் ைபயரபோக்னஸ் உலவிக்னகு இதயமோக அைமந்துள்ளது. சிறய 

இலகுரக மற்றும் மூல தியறந்த பண்பகைள ௌகோண்டுள்ளதோல் ௌமோைபல் சோதனத்தியல் தியறந்த வைலைய சக்னதிய 

ஊட்ட இயற்ைகயோன ோதரவோகும்.
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அண்ட்ரோய்டு பலரோல் தியறந்த மூலமோக கருதப்படுகிறது. அப்படி இருக்னைகயில் அதற்க்னகு 

பங்ககளிக்னகோமல் , எதற்கோக பதியய தியட்டம் ௌதோடங்கக ோவண்டும் ? இதைன நீங்ககள் மறுத்தோல் அதற்க்னகோன 

கோரணம் எனன ?

சில அண்ட்ரோய்டு மூல குறயீடுகள் மட்டுோம கிைடக்னகிறது. அண்ட்ரோய்டு கூகிலின தனியுரிைம 

ௌதோழில்நுட்பம் ஆகும். தியட்டத்தியன அைனத்து முறடிவகைளயும் கூகிள் மட்டுோம இரகசியமோக எடுக்னகிறது. 

ஆனோல் , 2  BOOT GECKO முறழுைமயோக தியறந்த முறைறயிோலோய உருவோக்னகப்படுகிறது . ோமலும் , இதன 

அைனத்து மூல குறயீடுகளும் ஆனைலனில் மிக எளிதோக கிைடக்னகும்.ௌமோசில்லோ மட்டுோம குறயீடுகைள 

உருவோக்னகுவதற்கு பதியலோக இயக்னகுபவரகள் மற்றும்  OEM கள் சுறுசுறுப்போக மற்றும் ௌவளிப்பைடயோக 

குறயீடுகளுக்னகு பங்ககளிக்னக முறடியும்.

2  B G ௌதோைலோபசிைய முறற்றலும் வைல சோரந்ததோக மோற்ற விடுமோ ? அடிப்பைட 

ௌதோைலோபசி சோரபகைள எப்படி ௌபறுவது ?

2  BOOT GECKO அடிப்பைட ௌதோைலோபசி ௌசயல்போடுகைள இைணயத்ைத பயனபடுத்தியோய 

அமல்படுத்துகினறது . நோம் வழக்னகமோன ௌதோைலோபசி அைழப்பகைள ோமற்ௌகோள்ளலோம்.ஆனோல், 

அதற்கோக ஒரு 5HTML  பயனர முறகப்ைப (UI) பயனபடுத்த ோவண்டும்.

எந்த ௌமோைபல் ௌதோழில்நுட்பங்ககைள ௌதோைலோபசியில் உள்ளடக்னக ௌமோசில்லோ 

தியட்டமிட்டுள்ளது ? இந்த ௌதோைலோபசி 3 /4  G G ௌநட்ௌவோரக்னகுகள் ஆதரவ அளிக்னகுமோ ?

நோங்ககள் ஒரு ௌதோைலோபசி உருவோக்னக  OEM களுடன இைணந்து பணிபரிகிோறோம். ோமலும் , 

மற்றும் ௌதோைலோபசியின சரியோன விவரக்னகுறப்ப எங்ககள் OEM பங்ககுதோரரகோள தீரமோனிப்பர.

32

http://kaniyam.com/


கணியம் இதழ் 8 | ஆகஸ்ட்டு 2012 http://kaniyam.com

ைகய (  ) Gaia தியட்டம் எனறோல் எனன ? அது எவ்வைகயில் 2  B G தியட்டத்தியல் இருந்து 

மோறுபடுகிறது ?

ைகய ( ) Gaia தியட்டமோனது 2 -B G ன ோதோழைம தியட்டமோகும். அதுோவ , வைல சோரந்த ௌமோைபல் 

பயனர அனுபவத்ைத அமல்படுத்துவதோகும். ைகய ஒரு வைல பயனபோடுகளின ௌதோகுப்போகும். இைவோய , 

2  BOOT GECKO தியட்டதியன பயனர இைடமுறகத்ைத உருவோக்னகுகினறது. 2B G இயங்ககுதளம் மற்றும் 

பினதளங்ககளில் கவனம் ௌசலுத்துகிறது.

ஒரு ௌபரும் கூட்டத்தியற்கு தியறந்த வைலைய ௌகோண்டு ௌசல்ல ோவண்டும் எனற ோகோட்போடு 

மதியக்னகத்தக்னகதோக உள்ளது. ஆனோல் , ௌமோசில்லவோல் IOS மற்றும் ஆண்ட்ரோய்ட் பயனபோட்ைட 

குைறக்னகமுறடியும் எனறு நீங்ககள் நிைனக்னகிறீரகளோ ?

எங்ககளுைடய ோநோக்னகம் மற்ற தளங்ககளின பயனபோட்ைட குைறப்பதியல்ைல .மோறோக 

வடிவைமப்போளரகள் மற்றும் நுகரோவோரக்னகு ஒரு மோற்று தளத்ைத வழங்ககுவோதயோகும். 2  B G தியட்டத்ைத 

ௌகோண்டு இைணயத்தியன சக்னதியைய ௌமோைபலில் வழங்ககுவைதோய நோங்ககள் ௌசய்ய விரும்பவதோகும். 

போரம்பரியமோன தனியுரிம தளங்ககள் பயனரகைள அவரகளின ௌசோந்த சூழலிோலோய எப்ோபோதும் 

இருக்னகுமோறு மைறமுறகமோக நிரபந்தியக்னகிறது.அதோவது , ஒருமுறைற ௌதோைலோபசிோயோ அல்லது 

பயனபோடுகைள வோங்ககும்ோபோது அோத தளத்தியல் எப்ோபோதும் இருக்னக ோவண்டியுள்ளது. இதனகோரணமோக , 

ௌடவலப்பரகைள பயனபோடுகைள பல தளங்ககளுக்னகு ஏற்றவோறு உருவோக்னக கட்டோயப்படுத்தப்படுகினறனர. 

2  BOOT GECKO மூலமோக , ௌடவலப்பரகளுக்னகு ஒரு ஒற்ைற, எங்ககும் இயங்ககும் இயக்னகுதளம் கிைடப்பது 

மட்டுமினற முறனனர இருந்த தனனிச்ைசயோன விதியகள் மற்றும் கட்டுப்போடுகள் இனி இல்ைல. பயனரகளின 

போரைவயில் 2  , B G எந்ௌதோரு சோதனமனறலும் , அது எந்த இயக்னகு தளத்ைத ௌபற்று இருந்தோலும் அவற்றல் 

தங்ககள் பயனபோடுகைள எளிதோக பயனபடுத்த உதவிௌசய்வோத 2  B G தியட்டமோகும். 2  B G தியட்டத்தியன 

ௌதோழில்நுட்பம் அைனத்து ௌமோைபல் உலவிகளில் பயனபடுத்தப்பட்டோல் , ோமம்படுத்தப்பட்ட இைணய 

பயனபோடுகைள நம்மோல் எந்த ஒரு சோதனத்தியலும் ௌபற முறடியும்.
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2  B G தியட்டம் ௌவற்ற ௌபற்றோல் , இத்தியட்டம் 2  B G சோரந்த பதியய ௌதோைலோபசி இயக்னக 

முறைறைமகளின பதியப்பகளுக்னகு வழிவகுக்னகுமோ ? நீங்ககள் அதன தோக்னகங்ககள் எனறு எதைன 

நிைனக்னகினறீரகள் ?

 2  BOOT GECKO தியட்டமோனது இைணயத்தியன ௌவற்றைய ோமலும் ோமம்படுத்த 

வடிவைமக்னகப்பட்டதோகும் மற்றும் தியட்ட ஆரம்ப நிைலைய ைவத்துப் போரத்தோல் , இது பயனரகளிடம் பல 

வடிவங்ககளிலும் ௌசனறைடய முறடியும் என ோதோனறுகிறது. எங்ககளது முறதனைம ோநோக்னகம் பயனரகள் மற்றும் 

ௌடவலப்பரகளுக்னகு தனியுரிம ஸ்டோக்னகுகளுக்னகு மோற்றோக ௌவளிப்பைடயோன ஒனைற வழங்ககுவோதயோகும்.

ஏன சோதனத்தியற்கு குவோல்கம்( )Qualcomm  சோரந்த வனௌபோருைள ோதரவ ௌசய்தீரகள்? அதன 

பண்பகள் சிறந்தைவயோ ?

ோமோசில்லோ முறதல் சோதனங்ககைள வழங்கக குவோல்கம் நிறுவனத்துடன கூட்டுோசரந்து உள்ளது 

மற்றும் தியட்டம் வளர வளர நோங்ககள் மற்ற நிறுவனங்ககளுடன ஒப்பந்தம் ௌசய்து ௌகோள்ள 

தியட்டமிடப்பட்டுள்ளது. குவோல்கம் தற்ோபோது ௌபரிய ௌதோகுதிய சிப்ௌசட்கைள ஆண்ட்ரோய்டு-

அடிப்பைடயிலோன ஸ்மோரட்ோபோனகள் வழங்ககுகிறது , அதுோவ சோதனத்தியன  – DNA வோக உள்ளது.  –OEM

க்னகு குவல்கமுறடன ஒருங்ககிைணவது ஒரு மிக எளிதோன மற்றும் தியறைமயோன அனுபவம் தோன.

Interviewer : Dwaraka Nath

Translated By : Gautham Raj Elango
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கட்டற்ற ஆய்வ ோமற்ௌகோள்ள 5 ஒழுங்ககு முறைறகள்

~ோஜோபின பிரோஞ்சல் ஆனறனி

UNICEF-ல் உள்ள சிலர, -Mel லிடம், கட்டற்ற ஆய்வ 

எவ்வோறு ோமற்ௌகோள்ள ோவண்டும், எனபது பற்ற விரிவோக ஒரு 

கட்டுைர எழுதுமோறு ோகட்டுக்ன ௌகோண்டனர. அவர, அவரகளுக்னகு 

அளித்த பதியல் பினவருமோறு.

ஒரு ஆய்வோளர, கட்டற்ற ஆய்வ ோமற்ௌகோள்ள சில 

அடிப்பைட கோரியங்ககள் உள்ளன. அவற்றுள் சில பினவருமோறு.

1. (   ) Radical Real time transparency  உண்ைம நிைல ௌதளிவ  :  

நம் அைனத்து ோவைலபோடுகைளயும், அது இயற்றப்பட்ட உடன, தியருத்தப்படக்ன கூடிய வடிவில்  creative

  common license ஆக ௌவளியிட ோவண்டும். நோன அவற்ைற சற்று விைரவோக குறப்பிடுகிோறன.

1.  அ  )   அைனத்து ோவைலபோடுகைளயும் ௌவளியிடுக  :  

இது முறழுைமயோக முறடிக்னகப்பட்டு, ௌமருோகற்றப்பட்ட -program கைள மட்டும் குறப்பிடுவது அல்ல. 

ஆய்வில் ஈடுபடும் ோபோது நோம் ௌசய்த சிறு கிறுக்னகல்கள், குறப்பகள் உள்ளிட்ட அைனத்ைதயும் ோசரத்ோத உைரப்பதோகும். 

இவற்ைற ௌவளியிடும் ோபோது, “இைவ ஆய்வில் பினபற்றப்பட்ட வழிமுறைறகள்" என ோமோல ௌதரியப்படுத்தலோம். இந்த 

சிறு குறப்பகைள ௌவளியிடும் ோபோது, பிறருக்னகு ௌதரிவிக்னக ோவண்டுயது இல்ைல. ஆனோல், இச்சிறு குறப்பகள், உங்ககள் 

பைடப்ைப மற்றவர ஆழ்ந்து அறந்து ௌகோள்ள உதவம்.
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1.  ஆ  )   தியருத்தத்தக்னக வடிவ  :  

-PDF கள் ோவண்டோம். விக்னகி பக்னகங்ககள்,  -version control ளுடன கூடிய  ,  plain text word ோகோப்பகள் 

முறதலியைவ  சற்ோற ஏற்கத்தக்னகைவ. ஆனோல், பிறர நம் பைடப்பகள் தியருத்துவதற்கு மட்டுமல்லோது, தியருத்தப்பட்ட 

தியருத்தங்ககளிலும் தியருத்தம் ௌசய்ய ஏதுவோக இருந்தோல் சிறப்போய் இருக்னகும்.

1.  இ  ) -  Creative Commons  உரிமம்  :  

இறுதியத் தோளில் பயனபடுத்தியய உரிமத்ைதோய மீண்டும் பயனபடுத்தவம்.  UNICEF குழுவினோர, சிறந்ததோன 

- -  CC BY SA உரிமத்ைத ோதரந்ௌதடுங்ககள். நம் முறக்னகிய ோநோக்னகம் வியோபோரத்தனைம அற்றைதயும், '  '-no derivetives ஐயும் 

பறந்தள்ளுவோத ஆகும். இைவ - -  non open creative உரிமங்ககளின ோவறு வடிவங்ககளோகும். அைனத்தியற்கும் 

 remixability பயனபடுத்துவது தீங்ககோனது.

1.  ஈ  )   இயற்றப்பட்ட உடோன  :  

ஒரு ோவைல முறடிந்தவடன, அைத ௌவளியிட்டோக ோவண்டும். பிறகு முறடிவ ௌபற்ற தோளுடன ோசரத்து 

ௌவளியிடலோம் எனபௌதல்லோம் ோவைலக்னகு ஆகோது. பிறர உங்ககளுக்னகு ஆய்வில் உதவ ோவண்டும் என நீங்ககள் 

கருதியனோல், உங்ககள் தற்ோபோைதய நிைல எனன எனபதியல் நீங்ககள் ௌதளிவோய் இருக்னக ோவண்டும்.

2.   உங்ககள் ஆய்வ எளிதியல் கண்டுௌகோள்ளப்படும் படியோக இருக்னக ோவண்டும்  :  

உங்ககள் பைடப்பகைள மக்னகள் எளிதியல் கண்டு, ஒனறு அல்லது அதற்கு குைறவோன நிமிடங்ககளில் 

வோசிக்னகும்படி நடுநிைலயோன இடம் ஒனறு ோதைவ. அப்ோபோது தோன நீங்ககள் ஆய்வில் உருவோக்னகிய பைடப்பகைள 

அவரகள் கோண ஏதுவோக இருக்னகும். ஒரு குறப்பிட்ட வடிைவ பினபற்றுவைத கோட்டிலும், ௌதளிவோன வடிைவ பினபற்ற, 

பைடப்ைப துவங்ககுவது தோன சிறந்தது. அப்படி ஒரு வடிைவ ோதரவ ௌசய்து அைத பினபற்ற வோருங்ககள்.
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3.   பங்கோகற்பக்னகு சிறு ௌதைடகோள நனறு  :  

முறடிந்தவைர,  login மற்றும் உறுப்பினர ஆக்னக பரிந்துைரக்னகும் வோய்ப்பகைள வழங்ககோதீரகள். அப்படி 

ஏோதனும் இடங்ககளில்  authentication ோதைவப்பட்டோல், மக்னகள் ௌபோதுவோக பயனபடுத்துவதோக்ன நீங்ககள் நினக்னகும் 

வைலத்தளங்ககளின -account ஐ  collaborate ௌசய்து ௌகோள்ளுங்ககள்.( ? / . ? ? facebook twitter identi ca wikipedia

?) github அது ோபோலோவ மக்னகளுக்னகு பழக்னகப்பட்ட தளம் எதுௌவன ோதரந்து ௌகோள்ளுங்ககள் (  ?  version control word

? ?) processing english பிறர எளிதோக உங்ககள் ஆய்வில் பங்ககு ௌபற, சில கிளிக்னகுகளில் அதற்கு வழி ௌசய்யுங்ககள்.

4.   சீரோன இைடௌவளியில் ோமம்படுத்தவம்  :  

ௌபோதுவோக வோரம் ஒரு முறைற ோமம்படுத்துதல் நனறு. எனினும் சில ஆய்வகளுக்னகு இது மோறுபடலோம். 

குறப்போக ௌசோல்ல ோவண்டுமோனோல், ஒரு ஆய்வின முறடிவிற்குள் ஏற குைறய ஐந்து முறைற ோமம்படுத்த ோவண்டும். 

அப்படிௌயனில், இரண்டு மோத கோல ஆய்விற்கு, வோரம் ஒரு முறைறயும், இருவோர ஆய்விற்கு தியனசரியும், ஒரு நோள் 

ஆய்விற்கு, ஒரு மணி ோநரத்தியற்கு ஒரு முறைறயும், ஓர ஆண்டு நீண்ட ஆய்விற்கு இரண்டு மோதத்தியற்கு ஒரு முறைறயும் 

ோமம்போடுகள் ௌசய்யலோம்.(எனினும் வோரோவோரம் ோமம்போடுகள் ௌசய்யப்பட்டோல், அது பலரது பங்ககளிப்ைப ஈரக்னகும்) 

இவற்றல் ஒனைற ோதரவ ௌசய்து, அைத சரியோக பினபற்ற வோருங்ககள். இந்த வழிமுறைறைய உங்ககள் பங்ககளிப்பின 

முறகப்ப பக்னகத்தியல் ௌதளிவோய் ௌசோல்லி விடுங்ககள். அது அடுத்த ோமம்பட்ட ஆய்வ எனறு ௌவளியோகும் என பிறருக்னகு 

உைரத்துவிடும்.

5.   மக்னகைள உங்ககள் அருகில் வரச்ௌசய்ய  ,   நீங்ககள் அவரகள் அருகில் ௌசல்லுங்ககள்  :  

மினனஞ்சல், , tweet வைலப்பூ, ோபோனறவற்றன மூலமுறம், வணிக வளோகங்ககள், உணவகங்ககள் ோபோனற 

இடங்ககளில் மக்னகைள சந்தியத்து, அவரகள் உங்ககளிடம் வர பழகும் வைர கலந்துைரயோடுங்ககள். தனி உைரயோடல்கள் மிக 

முறக்னகியமோனைவ. ஆனோல் அைவ இறுதியக்ன கட்டங்ககளில் தோன ோதைவப்படும். இது பதியதோக ஒரு ௌபோது இடத்ைத, 

கலந்துைரயோடலுக்னகோக ோதரவ ௌசய்வைதப் ோபோனறது. பிறர உங்ககள் இடத்தியற்கு வரோவண்டும் என நீங்ககள் விைழவதோல், 

அவரகள் இடத்தியற்கு நீங்ககள் ௌசனறு கலந்துைரயோடல் ௌசய்து, அவரகைள உங்ககள் இடத்தியற்கு வர வழி ௌசய்கிறீரகள்.
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பிடிஃஎப் ோகோப்பகளிருந்து படங்ககைள பிரித்து எடுக்னக 
~அனனபூரணி

 Linux இயக்னகுத்தளங்ககளில் இைத ௌசயற்படுத்த,  Ubuntu விற்கு

 -   -sudo apt get install poppler utils

Fedora விற்கு

   -sudo yum install poppler utils

மற்ற  இயங்ககுதளங்ககள்   பயனபடுத்துோவோர   package manager மூலமோக  ோதடி நிறுவிக்னௌகோள்ளலோம்.

 -  .  ~/ / pdfimages j pdffile pdf pdfimages

இக்னகட்டைளையக்ன  ௌகோண்டு பிடிஃப் ோகோப்பகளிருந்து  படங்ககைள  மட்டும் எடுத்துக்னௌகோள்ளலோம். 

இதியல் .  pdffile pdf எனபது பிடிஃப் ோகோப்பின  ௌபயர. பிரிக்னகப்பட்ட படங்ககள் 

/ / /   home username pdfimages எனனும் ோகோப்பகத்தியல் ோசமிக்னகப்படும். 

 JPEG வடிவ  ோகோப்பகளுக்னகு – . j அவசியம் இல்லோவிட்டோல்  PPM வடிவ  ோகோப்போக பிரிக்னகப்படும்.  PDF

 images எனனும்   கருவி   மூலம்   பிடிஃப் ோகோப்பகளிருந்து   படங்ககைள   சுலபமோன   வழியில்   அழகோகவம்   

துல்லியமோகவம்   பிரிக்னகலோம். 

 .    Pdftotext pdffile pdf

இக்னகட்டைள  மூலம்  பிடிஃப் ோகோப்பில் இருக்னகும் எழுத்து உள்ளடக்னகத்ைத தனியோக பிரித்து எழுத்து வடிவ  

ோகோப்போக (.  )  txt file அோத ௌபயரில் ோசமிக்னகலோம். இக்னகட்டைள  மூலம்  எழுத்துக்னகைள மட்டும் தோன பிரிக்னக இயலும் 

படங்ககளில் உள்ள  எழுத்துக்னகைள  பிரிக்னக இயலோது. அவ்வோறு பிரிக்னக இந்த இைணயத்தளத்ைத போரக்னகவம்.

~~~~~~~~ ~~~~~~~~ooo
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உங்ககள் கணினித் தியைரைய ஒலியுடன பதியவ ௌசய்ய
~இரோ.கதியரோவல்

 Eidete - தியைரயிைனப்  படம் பிடிக்னகும் ஒரு எளிைமயோன  ௌமனௌபோருள்.

உபண்டுவில்   கணினியினுைடய  தியைரயிைன  படம்  பிடிக்னக   ,   Desktop Recorder Istanbul Desktop 

  Session Recorder ோபோனற   -Application கள் இருப்பது நோம் அைனவரும் அறந்தோத.

அது ோபோல   -Eidete ம் ஒரு தியைரயிைன படம்பிடிக்னகும் ௌமனௌபோருள்.  இதன தற்ோபோைதய அம்சங்ககள்:

  → webm ோகோப்ப வடிவத்தியற்கு ோசமித்துக்னௌகோள்ளலோம்

 → தியைரயில் ஒரு குறப்பிட்ட பகுதியயிைன ோதரவ ௌசய்து அந்தப் பகுதியயிைன மட்டும் பதியவ ௌசய்தல்

 → அழுத்தப்பட்ட ௌபோத்தோைனக்ன கோண்பித்தல், மற்றும் பதியவ ௌசய்தல் 

 → ஒலிோயோடு பதியவ ௌசய்தல் அதோவது தியைரோயோடு ோசரத்து ஒலியிைனயும் பதியவ ௌசய்யும் வசதிய.

உபண்டு 11.10/12.04 -ல்  Eidete ைன நிறுவவது எப்படி:

கீழ்கோணும் கட்டைளகைள முறைனயத்தியல் ௌகோடுக்னகவம் (கணினி இைணய இைணப்பில் இருக்னக 

ோவண்டியது அவசியம்)

 - -  : / -sudo add apt repository ppa shnatsel eidete daily

 -  sudo apt get update

 -   sudo apt get install eidete

மூலம் : :// . /http bit ly kaniscrncast

~~~~~~~~ ~~~~~~~~ooo
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குறத்த ோநரத்தியல் கணினிைய விழிக்னக ைவக்னக!! 

~ஜ.பி.ஆர.குமோர

எப்படி Terminal லிருந்து  தோனோகோவ நமது கணினிைய ஒரு குறபிட்ட ோநரத்தியல் ஆன ௌசய்வது ?  rtcwake 

எனனும் utility ைய பயனபடுத்திய  /  turn off suspend ௌசய்யலோம். ோமலும் குறத்த ோநரத்தியல்   turn on னும் ௌசய்யலோம். 

 rtcwake கட்டைளயின மோதியரி: 

  -  [   ] -  [   ] sudo rtcwake m type of suspend s number of seconds

உதோரணமோக 60 ௌநோடிகளுக்னகு பிறகு கணினி on ஆக ோவண்டுௌமனில் 

  -   -  60 sudo rtcwake m disk s

எனறு ௌசோடுக்னகுங்ககள். 

இதியல்  [   ] type of suspend

•  - standby சிறதளவ மின சிக்னகனம். ஆனோல் உடோன தியரும்ப வந்துவிடுோவன. 

•  - mem RAM ற்கு  suspend ௌசய்யும் 

•  -  disk disk கிற்கு  suspend ௌசய்யும்.ஆகோவ கணினி  off ௌசய்யப்படும். 

•  –  no கணினி மீண்டும் விழிக்னக ோவண்டிய ோநரத்ைத குறப்பிடவம் 

( இதியல் மட்டும் பயனோளி தோன கணினிைய  sleep நிைலக்னகு ௌசலுத்த ோவண்டும். மற்றைவகளில் தோனோகோவ 

 sleep நிைலக்னகு வந்து விடும்) . 

ோநரத்ைத எவ்வோறு ௌகோடுக்னகலோம் !  [   ] number of seconds

-    t தட்டச்சி ௌசய்த ௌநோடிகளுக்னகு பின கணினி எழும். 

-    l கணினி எழ ோவண்டிய ோநரத்ைத   local time இல் குறக்னகலோம். 

-   u கணினி எழ ோவண்டிய ோநரத்ைத    UTC time இல் குறக்னகலோம். 

மூலம்: ://http  . /bit ly autohiber  

~~~~~~~~ ~~~~~~~~ooo
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   -  05unix without tears Part  
~நடரோஜன 

யுனிக்னஸ், அதோவது லினக்னஸில் பிரோசஸ் எனறோல்  எனனௌவனறுப்  போரத்ோதோம்? ஓரு பயனோளிக்னகு (யசர ) 

 தனது ோதைவைய நிைறோவற்ற உயர மட்ட  கம்ப்யட்டர ௌமோழியில்  எழுதிய, கம்ைபல் ௌசய்து, ோநரடியோக பிரோசசர 

பரிந்து ௌகோள்கிறமோதியரி ௌசய்து   இருக்னகிற இரும நிரல் உள்ள ஒரு ோகோப்ப. இது உங்ககளுக்னகு இப்ோபோ 

நல்லோோவ ௌதரியும். 

அது வட்டிோல (  ) Hard Disk இருக்னகுற வைர அதற்குப்  ௌபயர ஒரு எக்னஸிக்னயட்டபிள் ைபல். அைத பிரோசர இயக்னக 

தயோர ௌசய்த பின அதற்குப் ௌபயர, பிரோசஸ் எனறு போரத்ோதோம். அல்லவோ. 

இைத முறதல் பிரோசஸ் எனறு நோம் ௌசோல்லிக்னௌகோள்ோவோம். அடுத்து  ோவறு பல பிரோசஸ்கைள இப்ௌபோழுது  

போரக்னகப் ோபோகிோறோம். 

முறதலில் பிரச்சிைனையச்  ௌசோல்லுோவோம். 

ஒரு கணினியிோலோய பத்து  பயனோளர நிரல் இயங்ககிௌகோண்டிருந்தோல், ஒவ்ௌவோனறுக்னகும்    சுமோர 200 மில்லி 

ௌசகண்ட் ோநரம் தோன கிைடக்னகும். ஓவ்ௌவோரு நிரலுக்னகும்   சுமோர 1 மணி ோநரம் எடுத்துக்னௌகோள்வதோ 

ைவத்துக்னௌகோள்ோவோம்.  எல்லோ நிரல்ளும்  முறடிய சுமோர பத்து மணி ோநரம் ஆகும்.  சரிதோனோனனு  ௌகோஞ்சம் ோயோசித்துப் 

போருங்கக.

இப்ௌபோழுது  ஒோர ஒரு நிரைல மட்டும் இனனும் குைறந்த  ோநரத்ைத எடுத்துக்னௌகோண்டு  முறடிக்னக முறடியுமோ? 

முறடியும். எப்படி? 

சோதோரணமோக  நிரல் எழுதும் ௌபோழுது  படிப்படியோக ஒனறன பின ஒனறோக ஒோர சங்ககிலித் ௌதோடரோக 

எழுதுோவோம்.  இைத ௌதோடர நிரல் வைக எனோபோம். இனௌனோனறு  ோபரலல் நிரல். 

இைத பரிந்துக்னௌகோள்ள  நமது  உதவிோபரோசிரியர  ரோமசோமி  (அவரும் ௌபரகலி யுனிவரசிட்டி ஆசோமிதோன) 

 வீட்டில்  தியருமணம்  நடந்தது  அங்கோக, எனன ஆகியது எனறுப் போரக்னகலோம். 

ரோமசோமிோயோட தங்கைகக்னகு தியருமண ோவைல ௌதோடங்ககி இருக்னகிறோரகள். அவரகளின அப்போதோன எல்லோ 

ோவைலையயும் போரப்போர. 
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கைடயிோல பலசரக்னகு ஆரடர. எல்லோோம ஒோர கைடயிோல கிைடக்னகுதோ எனன? பல பலசரக்னகு வோங்கக பல 

கைடயிோலயல்லவோ ஏற இறங்ககணும். அதனபிறகு  நைகக்னகைட, ௌதரிவ ௌசய்ய ோவண்டும் , ஆரடர ௌகோடுத்து பினப 

பணத்ைத வங்ககியிலிருந்து எடுத்து நைகைய வோங்ககி வங்ககிப்ௌபட்டகத்தியோல ோபோட ோவண்டும்.  

தியருமண அரங்ககம் ோகட்டு பதியவ ௌசய்ய ோவண்டும், நோதஸ்வர வித்வோனகள் அைனவரும்  கம்யட்டர படிக்னகோபோய் 

எண்ணிக்னைகயில் குைறந்துவிட்டோரகள். அவரகளிடம் ோததிய  கிைடப்பது  சுலபம் இல்ோல. பல தடைவ நடந்து ோபரம் 

ோபசி, முறனபணம்  ௌகோடுக்னக ோவண்டும், கைடசி  நோளிோல, மோைல, பழங்ககள், கோய்கற வோங்ககுவது. 

இனனும் கல்யோணத்துக்னகு ஒரு மோதம் கூட இல்ைல. ரோமசோமி கலிோபோரனியோயுோல உக்னகோந்து ஒரு கணக்னகு 

ோபோட்டோரு. அப்போ மட்டும் ஒத்த ஆளோ இைதௌயல்லோம ௌசய்து முறடிப்பதற்கு  ஆறுமோதம் ோபோதோது, 

இது சரியோ வரோதுனனு பட்டுனு லீவ ோகட்டோரு. ௌபரிய பௌரோபசரிடம் ோலவ ோகட்டோரோ. அவருக்னகு ஒோரோ ோகோபம் 

. யுனிக்னஸ் இனனும் தயோரோகல்ோல லீவ ோபோட்டுட்டு ோபோனோ எப்படினனுட்டோரு. 

ரோமசோமி ௌசோனனோரு இப்ோபோ எங்கக வீட்டுோல ஒரு ோசோதைன ௌசய்ய்யப்ோபோோறன. அது சக்னசஸ் ஆயிட்டோ, 

தியரும்பி வரும்ோபோது யுனிக்னஸ். இயங்ககுதளத்தியோல ஒரு பரட்சிையோய ௌசய்ோவோம் எனறோரு. 

அப்படினனோ நோனும் உனோனோட வோரனனு இரண்டு ோபருமோ சோன பிரோனசிஸ்ௌகோோல பிைளட் பிடிச்சு கும்மிடி 

பூண்டி வந்தியறங்ககிட்டோங்கக. அதுதோன நம்ம ரோமசோமிசோர ஊரு. 

அப்போைவ கூப்பிட்டு ரோமசோமி ௌசோல்லிட்டோரு. "நீங்கக தோன எல்லோம் ௌதரிஞ்ச வங்கக, ௌபரியவங்கக. உங்கக 

தைலைமயிோலோய எல்லோம் நடக்னகும். ஆனோ நோன, தம்பி, எனோனோட பசங்கக எல்ோலோரும் தியருமண ோவைலயிோல 

பங்கௌகடுத்துக்னௌகோள்வோரகள்" எனகிறோர. 

அப்போவக்னகு யோைரயும் நம்பி எந்த ோவைலயும் ௌகோடுத்து பழக்னகம் இல்ோல. இௌதல்லோம் ோவைலக்னகு உதோவதுனனு 

மறுத்துப் போரத்தோரு. 

ௌபரிய பௌரோபசர இைத எல்லோம் போத்தோரு, ோகட்டோரு.  ௌசோல்றது சரிதோோன எனகிறோர. ரோமசோமி ௌசோல்றோரு, நோம 

நடத்துற ோசோதைனோய இதுதோன எனகிறோரு. தியட்டப்படி,  

அப்போ அவரு ஒரு ோவைலைய எடுத்துப்போரு. மளிைக, கோய்கற,. நைக,  இதர  கல்யோண நோள் ோதைவ, இடம் 

ஏற்போடு, மற்ற சில்லைற ோவைலகள் எனறு டிபோரட்ௌமபண்டு வோரியோ பிரிச்சுடுவோறு  அைத தன பிள்ைள ௌபண்களுக்னகு 

பிரிச்சுக்ன ௌகோடுப்போரு. 
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நோங்கக ஒவ்ௌவோருவரும் அவங்கக அவஙக  பிள்ைளகோளோட ஒரு டிபோரட்ௌமண்டு ோவைலைய எடுத்துப்ோபோம். 

ஏல்ோலோரும் ஒோர சமயத்துோல ஒரு அஞ்சு இல்ைல ஆறு ோவைலோயோட ௌபோறுப்ைப எடுத்துப்ோபோம். ௌவளியிோல 

இறங்ககி ோவைலைய ஆரம்பிப்ோபோம். 

எங்ககளுக்னகு எங்கக பிள்ைளகள் உதவவோரகள்.எங்கக ோவைலைய தரம் போரத்து எங்கக பிள்ைளகளுக்னகு பிரிச்சுக்ன 

ௌகோடுப்ோபோம். நோங்கக எங்கக்னபிள்ைளகளுக்னகு ௌகோடுத்த ோவைலைய கவனித்து அவங்கக ோவைலையயும் பத்தியரமோ ோசகரிச்சு 

எங்கக அப்போ ைகயிோல ௌகோடுக்னகணும்.அது எங்கக ௌபோறுப்ப. 

எங்கக அப்போவின பிள்ைள ௌபண்கள் எல்ோலோருக்னகும்  (அவங்கக அவங்கக பிள்ைளகளுக்னகு பிரிச்சுக்ன ௌகோடுத்த 

 ோவைலைய கவனித்து சரியோ  முறடிச்சவடோன  ஒண்ணு ோசரத்து  ஒட்டு ௌமோத்தமோ) எங்கக அப்போ கிட்ோட சுத்தமோ 

ோசரப்பிக்னகிறது   முறக்னகிய ௌபோறுப்ப. 

அப்போ முறக்னகியமோன ோவைலைய ைகயில்  எடுத்துக்னகிட்டு பிள்ைளகளுக்னகு ௌபோறுப்ைப பிரிச்சுக்னௌகோடுத்து, ோவைல 

முறடிந்த உடோன ஒண்ணு ோசரத்து கல்யோணத்ைத ோகோலோகலமோக நடத்துவதுதோன அவோரோட ௌபோறுப்ப. 

ஓடுற ோவைல, அைலயுற ோவைல, சுமக்னகிற ோவைல எல்லோம் சிறுசுகளோன நோங்கக சுறு சுறுனனு முறடிச்சுடுோவோம். 

அப்போ ௌமோரண்டு பிடிச்சோரு. ௌபரிய பௌரோபசுருக்னகு ரோமசோமி தியட்டம் பிடிச்சுது. அவரும் ோசரந்து ரோமசோமிோயோட 

அப்போைவ ஒப்பக்னக வச்சிட்டோங்கக. ௌவள்ளக்னகோரன ௌசோனனோ சரியோதோன இருக்னகும்னு ரோமசோமியின அப்போ ௌபரிய 

சோமிக்னகு ௌபரிய நம்பிக்னைக. அதுனோோல ஒத்துக்னகிட்டோரு. 

ரோமசோமி தன பிள்ைளகோளோட மளிகக்னகைட ோபோனோரு, அங்கோக இல்லோத ஐட்டங்ககளுக்னகு ஒரு பட்டியல்  தயோர 

பண்ணி. அவோனோட ௌபரிய  ைபயனிடம்  ௌகோடுத்தோரு. அந்த கைடயிோல இருக்னகிற சோமோனகளுக்னகு  கோசு ௌகோடுத்து, 

வோங்ககி வண்டியிோல ஏத்தியட்டோரு. 

அதுக்னகுள்ோள ஒரு மகன ோவற ஒரு  கைடக்னகுப் ோபோனோன. அங்கோக பத்து ௌபோருள் இருந்தியச்சு, இரண்டு இல்ோல. 

கூட வந்த அவன தம்பி, இல்லோத இரண்டு ௌபோருைள ோவற கைடயிோல வோங்ககிட்டோன. ரோம சோமி வண்டியிோல அவரு 

வோங்ககி வந்து. அவர மகனகள் வோங்ககினது எல்லோோம ஏறடுச்சு. மளிைக ோவைல முறழுவதும் முறடிஞ்சுது. 

அப்படித்தோன ஒவ்ௌவோரு மகன மகளும் தன பிள்ைள குட்டிகோளோோட ோபோயி அோத ோநரத்துோல துணிகள். ஆபரணங்ககள், 

எனறு எல்லோ ோமஜர அயிடங்ககைளயும் இரண்ோட நோளில் முறடிசோங்கக, மூணோவது நோைளக்னகு  ஒரு ோவைலயும் போக்னகி 

இல்ோல. பௌரோபசருக்னகு ௌரோம்ப சந்ோதோஷனம் . ரோமசோமிைய போரோட்டி குடும்ப நபரகளுக்னகு அமக்னகளமோ ஒரு விருந்து 
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ௌகோடுத்துட்டு அௌமரிக்னகோ தியரும்பிட்டோரு. 

ரோமசோமி கல்யோணம் நல்ல விதமோ முறடிஞ்சு அௌமரிக்னக தியரும்பினோரு. 

அப்ோபோ, ௌபரிய பௌரோபசர யுனிக்னசிோல ஒரு பதியய பரட்சி ௌசய்தைத விளக்னகி மத்தவங்ககளுக்னகு 

விவரிச்சுகிட்டுருக்னகிறோரு. 

அதற்கு மூல கோரணமோ இருந்த ரோமசோமிக்னகு போரோட்டுதல்கைள அள்ளி அள்ளி வீசினோரு. அது எனனனனு இப்ோபோ 

போக்னகலோமோ? அவரு விளக்னகமோ  ௌசோனனது இதுதோன. 

ஒரு நிரல்  எழுதும்ௌபோழுது அடுத்தடுத்து முறதலிலிருந்து ஆரம்பித்து  ஒோர நிரலோக    எழுதலோம் - ரோமசோமி 

அப்போ ோபோல. 

இல்ைலௌயனறோல், அைதோய உைடத்து  பல ௌதோடரபள்ள போகங்ககளோ பிரித்து  தனித்தனி நிரல்ளோக ௌசய்து , ஒோர 

நிரலுக்னகுள்ோள ஓட்ட வச்சி எழுதலோம். 

ஒோர போரோகிரோமுறக்னகுள்ோள , ஒரு ோபரண்ட் பிரோசஸ் இருக்னகும்  அது  ோதைவக்னகு ஏத்தமோதியரி  ஒண்ோணோ 

இரண்ௌடோ, பத்ௌதோ ைசல்டு பிரோசஸ் உண்டோக்னகிடும். அந்த ைசல்டு பிரோசஸுக்னகுள்ோள இனனும் பல ைசல்டு பிரோசஸ் 

உண்டோக்னகி போரோகிரோம் எழுதலோம். . 

இப்ோபோ எனனோகும், ௌமயின பிரோசஸ் ஓடரப்ோபோ, பிள்ைள பிரோசஸ், பிள்ைள தன பிள்ைளோயோட பிரோசஸ் எனறு 

எழுதியக்னகலோம்.  பிரோசஸ், ைசல்டு பிரோசஸ் , ைசல்ோடோட ைசல்டு  பிரோசஸ்கள் ஒோர ோநரத்துோல ஏகப்பட்டது ஓடும். இந்த 

எல்லோத்துக்னகுோம தனித்தனியோ 200 மில்லி ௌசகண்ட் கிைடக்னகும். 

போக்னகி இப்படி பத்தியசோலித்தனமோ எழுதோத போரோகிரோமுறக்னகு ஒரு சுத்தியோல 200 மில்லி ௌசௌகோண்ட் கிைடச்சோ, இந்த 

ஓடச்சு ஓட்டவச்ச போரோகிறோமுறக்னகுள்ோள எத்தைன ோபரண்ட் ைசல்டு பிரோசஸ் இருக்னோகோ அத்தைன 200 மில்லி 

ௌசௌகோண்ட் கிைடக்னகும். இப்ோபோௌசோல்லுங்கக்னக இதுனோோல ோவகமோ ோவைல முறடியுமோ, முறடியோதோனனு. 

இதுவைர எனன எனன பிரோசஸ் போத்தியருக்னோகோம். 

• பிரோசஸ். 

• ோபௌரண்ட் பிரோசஸ்

• ைசல்டு பிரோசஸ். 
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இனிோம , அடுத்ததோ நோம போக்னகப் ோபோறது ௌடௌமோன பிரோசஸ். இோதோ அௌமரிக்னகோோல போடல்ணு. 

குஜரோத்தியக்னகோரங்கக நிைறய ோபரு  ோமோட்டல் (ோஹோட்டோலோோட ோவோற ஒரு ோபரு) வச்சு நடத்தரைதப் போத்துட்டு பீட்டர 

எனகிற ஒரு லோப் அஸிட்டண்ட் ஐடியோ ௌகோடுத்ததோ ௌசோல்லிக்னகிறோங்கக. உண்ைமயோ இல்ைலயோனனு ௌதரியோது. ஆனோ, 

இந்த ோடமன பிரோசஸ் எனனோனனு சுத்தமோ ௌதரிஞ்சுக்னக ௌரோம்ப உதவியோ இருந்தியச்சு. 

அடுத்தோப்பல இனஸ்டனஸ் ஒஃப் பிரோசஸ் எனறு ஒண்ைணயும் போக்னகலோம். இனமுறம் ௌநைறய  இருக்னகு. 

இதுவைரக்னகும் எதோவது சந்ோதகம் வந்தோ எனக்னகு ௌமயில் ோபோடுங்கக வோசகரகோள. விஷனயத்ைத பரிஞ்சிக்னகிடுங்கக 

ரோமசோமி ௌபரிய சோமி விஷனயத்ைத எல்லோம் யோருக்னகிட்ோடயும் ௌசோல்லிடோதீங்கக.வீணோ விஷனயம் ௌதரிஞ்சோ , ௌபரகலி 

யுனிவனரசிடி, எம்ோமோல ோகசு ோபோட்டுடுவோங்கக. 

(இனனும் நீளும்) 

நடரோஜன 

       இவர ஒரு மினனணுவியல் அறஞர. அரசு, தனியோர, கல்வி துைறகளில் ௌபரும் அனுபவம் ௌகோண்டவர. ,Scientist  
 ,  , ,  , ,  Systems Engineer Development engineer Manager General Manager CEO Consultant ோபோனற பல 

பதவிகைள வகித்தவர. தனது வைலபதியவகள் மூலம் தன கல்வி பணிகைள ௌதோடரகிறோர.

வைலப்பதியவ : :// - - - . .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

கணியம் ோகள்வி பதியல்

கட்டற்ற ௌமனௌபோருள் ௌதோடரபோன ௌதோழில்நுட்பம் ோகோட்போடுகள் ஆகியைவ பற்றய ஐயங்ககைள ோபோக்னகும் வண்ணம் அடுத்த இதழ் 

ௌதோடங்ககி கணியத்தியல் ோகள்வி - பதியல் பகுதிய ௌவளிவர ஏற்போடு ௌசய்யப்பட்டுள்ளது.

ஐயங்ககைள ோகட்க . @ .kelvi padhil kaniyam com எனற முறகவரிக்னகு தங்ககள் மடல்கைள அனுப்பலோம்.
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வோசகர மடல்...

வணக்னகம்...

என ௌபயர ௌலனின. எனது ௌசோந்த ஊர கோைரக்னகுடி. .   M Sc Nanoscience படித்து உள்ோளன. இைணய 

உலோவலின ோபோது தங்ககளின கணியம் இதைழ கோண ோநரந்தது. மிக்னக மகிழ்ச்சி. நோன கடந்த 5 வருடங்ககளோக உபண்டு 

லினக்னைஸ பயனபடுத்திய வருகிோறன. ஓப்பன ோசோரசின அருைம ௌபருைமகைள ௌதரிந்து ௌகோண்டதலிருந்து

லினக்னஸின தீவிர ரசிகனோகி விட்ோடன. கடந்த 2 வருடங்ககளோக லினக்னைஸ மட்டுோம முறழுவதுமோக பயனபடுத்திய 

வருகிோறன. எனனோல் இயனற வைரயிலும் எனது நண்பரகளுக்னகும், நோன பயினற துைறயிலும் லினக்னைஸ பற்ற 

எடுத்துக்ன கூறயும், அைத சில கணிப்ௌபோறயில் நிறுவியும் உள்ோளன.

 நோன தற்ௌபோழுது   SUN CREATIONS எனற , ,  xerox DTP internet ைமயத்ைத நடத்திய வருகிோறன. இதியல் 

முறழுவதுமோக எங்ககளது பணிகளுக்னகு ,  , , , ,  , linux libre office scribus GIMP inkscape i bus ோபோனறவற்ைறோய 

பயனபடுத்திய வருகிோறோம். ோமலும் நோன -     ( e journal of life science :// - .http e journal in ) -ல்  technical editor

( :// - . / / .http e journal in ejfp board php) ஆக உள்ோளன. இதியல் ௌவளியோகும் ஆரோய்ச்சி கட்டுைரகள் 

-scribus ல் வடிவைமக்னகப்பட்டு உள்ளது. 

உங்ககள் இதழில் வரும் தகவல்கள் பதியயவரகளுக்னகு பயன உள்ளதோக அைமயும். உங்ககளின இந்த பணி சிறக்னக 

வோழ்த்துக்னகள்.

Regards

. Guru Lenin
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ௌமனவிடுதைல நோள் 2012 தைன முறனனிட்டு
கணியம் நடத்தும்

கட்டற்ற கணிநுட்ப ஆய்வக்ன கட்டுைர ோபோட்டி

ோநோக்னகம்

• தமிழில் கட்டற்ற கணிநுட்பம் ௌதோடரபோன கருத்தோழம் மிக்னக பைடப்பகைள ௌகோண்டு வருதல்

• கட்டற்ற கணிநுட்பம் ௌதோடரபோன ோகோட்போடுகள் பரவிட வைக ௌசய்தல் 

தகுதிய

• கணிநுட்பத்தியல் ஆரவமுறைடய எவருக்னகும் வோய்ப்ப

கட்டுைரயின அைமப்ப

• கட்டற்ற கணிநுட்பங்ககைள, தகுதரங்ககைள அடிப்பைடயோகக்ன ௌகோண்டு அைமந்தியருக்னக ோவண்டும்

◦ இருக்னகும் நுட்பங்ககளின அடுத்த பரிணோமமோய் அைமந்தியருக்னகலோம் 

◦ பதியயோதோர கருத்தோக்னகமோய் அைமயலோம்

எதியரபோரப்பகள்

• அனுப்பப்படும் பைடப்பகளின பதியப்பரிமம் கணியத்தியற்கு வழங்ககப்பட்டிருக்னக ோவண்டும். (கணியமோனது 
:// . / / - /3.0/ http creativecommons org licenses by sa உரிமத்தியன கீழ் ௌவளியிடும்.)

• கட்டுைரயின ஒரு பகுதியயோக,

◦ பதியப்பரிமம் அளிப்ப எனற தைலப்பிட்டு கீழ்கண்ட உறுௌமோழிகள் அளிக்னகப்பட ோவண்டும.
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▪ கட்டுைர கணியத்தியற்கோக முறதன முறதலில் பைடக்னகப்பட்டது எனறு உறுதியயளிக்னகிோறன

▪ கட்டுைரைய பைடத்ததன மூலம் எழும் பதியப்பரிமங்ககைள கணியத்தியற்கு வழங்ககுகிோறன

ௌநறகள்

• கட்டுைர 20 பக்னகங்ககளுக்னகு ( 4) A மிகோமல் .  odt முறைறயில் அளிக்னகப்படோவண்டும்.

• மினௌனழுத்தியன அளவ 12 பயனபடுத்தப்பட்டிருத்தல் ோவண்டும்.

• கட்டுைரகள் வந்து ோசர ோவண்டிய கைடசி நோள்: 15/08/2012 

• அனுப்பப்படோவண்டிய முறகவரி: @ .editor kaniyam com

ௌகௌரவம்

• சிறப்போன மூனறு கட்டுைரகள் ோதரவ ௌசய்யப்பட்டு அக்னகட்டுைரயோளருக்னகு ௌமனவிடுதைல நோளனறு (15/09/2012) கணியன எனற 
சிறப்பப் பட்டயமுறம் பரிசிலும் வழங்ககப்படும்.  

• ோமற்ௌகோண்டு ஆரோய்ச்சிகள் ோமற்ௌகோள்ள வசதியயோய் ோதரவ ௌசய்யப்படும் ஏைனய கட்டுைரகளைனத்தும் கணியத்தியல் ௌவளியிடப்பட்டு 
பரோமரிக்னகப்படும். 

ஆதரவோளரகள்

• இப்ோபோட்டிைய ௌவற்றகரமோய் நடத்தியட ோநரமுறம் ௌபோருளும் ஏைனய வசதியகளும் ௌசய்து தர வல்ல ஆதரவோளரகள் ோதைவப் படுகிறோரகள். 

• ஆரவமிருக்னகும் தனிநபரகள் நிறுவனங்ககள் @ .  nirvagi kaniyam com எனற முறகவரியில் ௌதோடரப ௌகோள்ளவம்.
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கணியம் ௌவளியீட்டு விவரம்
பதியப்பரிமம் © 2012 கணியம்.

கணியத்தியல் ௌவளியிடப்படும் கட்டுைரகள் :// . / / - /3.0/http creativecommons org licenses by sa  பக்னகத்தியல் 
உள்ள கிரிோயடிவ் கோமனஸ் ௌநறகைளௌயோத்து வழங்ககப்படுகினறன.

இதனபடி,
கணியத்தியல் ௌவளிவரும் கட்டுைரகைள  கணியத்தியற்கும் பைடத்த எழுத்தோளருக்னகும் உரிய சோனறளித்து, 

நகௌலடுக்னக, விநிோயோகிக்னக, பைறசோற்ற, ஏற்றபடி அைமத்துக்ன ௌகோள்ள, ௌதோழில் ோநோக்னகில் பயனபடுத்த அனுமதிய 
வழங்ககப்படுகிறது. கிரிோயடிவ் கோமனஸ் ஒத்த ௌநறகளில் ௌவளியிட ோவண்டும்.

ஆசிரியர: த. ஸ்ரீநிவோஸன - @ .editor kaniyam com

ௌவளியீட்டோளர: ம. ஸ்ரீ ரோமதோஸ், 13 - 11 வது ௌதரு, நந்தனம் விரிவோக்னகம், ௌசனைன - 600035 
ௌதோ. ோப: +91 94455 75322 – @ .amachu kaniyam com

இதழ் ஆக்னக ௌமனௌபோருட்கள்:

  3.5.3.2LibreOffice Writer |   12.04Ubuntu Linux |  2.8Gimp

இதுவைர ௌவளியோன கணியம் இதழ்கள் : :// . . / - /http www kaniyam com all releases

பதியவிறக்னகி  பகிருங்ககள்.  கணியம் இதழின  மூல  ஆவணங்ககள்  அைனத்தும் 
:// . . / / /  http dev kaniyam com projects kaniyam files ல்  ோசமிக்னகப்படுகினறன.  அவற்ைற  பயனபடுத்திய,  இதழின 

கட்டுைரகைள நீங்ககள் மறு பிரசுரம் ௌசய்து ௌகோள்ளலோம்.

நீங்ககளும் ௌமோழிௌபயரக்னகலோோம

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

ோமற்கண்ட சுட்டியில் கோணும் கட்டுைரகைள ௌமோழிௌபயரக்னகலோோம!

49

http://kaniyam.com/
http://dev.amachu.com/projects/kaniyam/wiki/Translation_Recommendations
mailto:amachu@kaniyam.com
mailto:editor@kaniyam.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


கணியம் இதழ் 8 | ஆகஸ்ட்டு 2012 http://kaniyam.com

கணியம் பற்ற... 
இலக்னகுகள்

• கட்டற்ற கணிநுட்பத்தியன எளிய விஷனயங்ககள் ௌதோடங்ககி அதியநுட்பமோன அம்சங்ககள் வைர அறந்தியட 

விைழயும் எவருக்னகும் ோதைவயோன தகவல்கைள ௌதோடரச்சியோகத் தரும் தளமோய் உருௌபறுவது. 

• உைர, ஒலி, ஒளி என பல்லூடக வைககளிலும் விவரங்ககைள தருவது. 

• இத்துைறயின நிகழ்வகைள எடுத்துைரப்பது. 

• எவரும் பங்ககளிக்னக ஏதுவோய் யோவருக்னகுமோன ௌநறயில் விவரங்ககைள வழங்ககுவது. 

• அச்சு வடிவிலும், பத்தகங்ககளோகவம், வட்டுக்னகளோகவம் விவரங்ககைள ௌவளியிடுவது. 

பங்ககளிக்னக

• விருப்பமுறள்ள எவரும் பங்ககளிக்னகலோம். 

• கட்டற்ற கணிநுட்பம் சோரந்த விஷனயமோக இருத்தல் ோவண்டும். 

• பகிரவைத கட்டுப்படுத்தோத வண்ணம் பைடப்பகள் இருத்தல் அவசியம். உதோரணத்தியற்கு கோபிௌலப்ட்  & 

கிரிோயடிவ் கோமனஸ். 

• தோங்ககள் பங்ககளிக்னக விரும்பம் ஒரு பகுதியயில் ோவௌறோருவர ஏற்கனோவ பங்ககளித்து வருகிறோர எனின 

அவருடன இைணந்து பணியோற்ற முறைனயவம். 

• கட்டுைரகள் ௌமோழிௌபயரப்பகளோகவம், விஷனயமறந்த ஒருவர ௌசோல்லக்ன ோகட்டு கற்று 

இயற்றப்பட்டைவயோகவம் இருக்னகலோம். 

• பைடப்பகள் ௌதோடரகளோகவம் இருக்னகலோம். 

• ௌதோழில் நுட்பம், ௌகோள்ைக விளக்னகம், பிரச்சோரம், கைத, ோகலிச்சித்தியரம், ைநயோண்டி எனப் 

பலசுைவகளிலும் இத்துைறக்னகு ௌபோருந்தும்படியோன ஆக்னகங்ககளோக இருக்னகலோம். 

• தங்ககளுக்னகு இயல்போன எந்தௌவோரு நைடயிலும் எழுதலோம். 
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• தங்ககளது பைடப்பகைள எளியௌதோரு உைர ஆவணமோக @ .  editor kaniyam com

முறகவரிக்னகுஅனுப்பிைவக்னகவம். 

• தள பரோமரிப்ப, ஆதரவளித்தல் உள்ளிட்ட ஏைனய விதங்ககளிலும் பங்ககளிக்னகலோம். 

• ஐயங்ககளிருப்பின @ .  editor kaniyam com மடலியற்றவம். 

விண்ணப்பங்ககள்

• கணித் ௌதோழில்நுட்பத்ைத அறய விைழயும் மக்னகளுக்னகோக ோமற்ௌகோள்ளப்படும் முறயற்சியோகும் இது. 

• இதியல பங்ககளிக்னக தோங்ககள் அதியநுட்ப ஆற்றல் வோய்ந்தவரோக இருக்னக ோவண்டும் எனற கட்டோயமில்ைல. 

• தங்ககளுக்னகு ௌதரிந்த விஷனயத்ைத இயனற எளிய முறைறயில் எடுத்துைரக்னக ஆரவம் இருந்தோல் ோபோதும். 

• இதன வளரச்சி நம் ஒவ்ௌவோருவரின ைகயிலுோம உள்ளது. குைறகளிலிருப்பின முறைறயோக ௌதரியப்படுத்திய 

முறனோனற்றத்தியற்கு வழி வகுக்னகவம். 

துைற சோர - இடம் சோர ௌபோறுப்போளரகள் - மோணவ மனறங்ககள்

• தமிழகந்ோதோறும்  கட்டற்ற ௌமனமம்  ௌதோடரபோக  ோமற்ௌகோள்ளப்படும் பணிகைள ௌவளிக்னௌகோணர ோவண்டி  முறதற்கட்டமோக 

மோவட்டந்ோதோறும் கணியத்தியற்கு தனனோரவலப் ௌபோறுப்போளரகள் ோதைவப்படுகிறோரகள்.

• கணியம் மோணவ மனறம் ஒனைற அைமக்னகவம் தியட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• கணியத்தியற்கு  துைற  சோரந்த  நுண்ணிய  பைடப்பக்னகைள  ௌகோண்டு  வரக்னகூடிய  துைறப்  ௌபோறுப்போளரகளும் 

ோதைவப்படுகிறோரகள்.  தோங்ககள் கட்டற்ற கணிநுட்பம் சோரந்த்  ஓர  துைறயில் நிபணரோக  இருந்தோல் அத்த்துைற ௌதோடரபோன 

ௌசய்தியகைள கணியத்தியற்கு பைடத்துத் தருவதியல் ௌபோறுப்ப வகிக்னகலோம்.  உதோரணத்தியற்கு லினக்னஸ் கரு உருவோக்னகம்,  ௌடபியன 

இயக்னகுதளம்.

• தமிழகத்தியற்கு முறக்னகியத்துவம் அளிக்னகும் அோத ோவைல -  கணியத்தியற்கு பல்ோவறு மோநிலங்ககளிலிருந்தும் ோதசங்ககளிலிருந்தும் 

முறக்னகியச் ௌசய்தியகைள தமிழில் வடித்துத் தர ஆரவமிருப்ோபோரும் ோவண்டும். 

• விருப்பமுறைடோயோர உங்ககைளப்பற்றய விவரங்ககளுடன nirvagi@ .kaniyam com எனற முறகவரியில் ௌதோடரப ௌகோள்ளவம்.
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