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வணக்கம. 

'கணியம' இதழ் மூலைம உங்கைள மீண்டும சந்ததிப்பதில் ெபருமெகிழ்ச்சி அடைடகிோறொம. 

அடைனவருக்கும புத்தொண்டு வொழ்த்துக்கள்.

2012 ஆண்டில் கட்டற்ற ெமென்பெபொருட்கள் கணிப்ெபொறிைய தொண்டி ெமெொைபல் சொதனங்கைள  ெபரிய அடளவில் 

ெசன்பறைடந்ததன. ஆண்ட்ரொயிடு இயங்குதளம முறன்பனிைலையில் இருந்ததொலும, அடதில் உள்ள ெபருமபொன்பைமெயொன 

ெமென்பெபொருட்கள் தனியுரிமெ ெமென்பெபொருட்கோள. ஆண்ட்ரொயிடு இயங்குதளத்திலும அடதிக அடளவில் கட்டற்ற 

ெமென்பெபொருள்கைள உருவொக்கவும பயன்ப படுத்தவும ோவண்டும.   Firefox OS மெற்றும  ubuntu ோபொன்பறைவ ெமெொைபல் 

சொதனங்களில் முறழுதும கட்டற்ற ெமென்பெபொருள்கைள ெகொண்டு வரும என ெதரிவிக்கின்பறன.

கணியம இதழின்ப பைடப்புகள் அடைனத்தும இைணய தளத்திலும ெவளியிடப்படுகின்பறன. தளத்ைத கண்டு உங்கள் கருத்துகைள 

பகிரவும. ஓபன்ப ோசொரஸ் ெதொடரபொன பணிகளில் ஈடுபடும நிறுவனங்கள் பற்றிய விவரங்கைள ோசகரித்து வருகிோறொம. 

உங்களுக்கு ெதரிந்தத தகவல்கைள விக்கியில் பகிரவும

உங்கள் அடைனவரின்ப ோபரொதரோவொடு கணியம, தனது முறதல் ஆண்ைட ெநருங்க உள்ளது. அடடுத்த ஆண்டில் 

பல்ோவறு புதிய முறயற்சிகளும பைடப்புகளும நிகழ உள்ளன. இதற்கு ோமெலும பலை உதவிக்கரங்கள் ோதைவ. தமிழும கட்டற்ற 

ெமென்பெபொருளிலும ஆரவம உள்ள அடைனவரது உதவியும ோதைவ. வீடிோயொ பொடங்கள், ோகள்வி பதில் தளம, ோநரடி பயிற்சி 

பட்டைறகள், இைணய வழி பயிற்சிகள், அடச்சு ஊடக கட்டுைரகள் என பலை பணிகள் கொத்துள்ளன. வொசகர அடைனவைரயும 

பங்களிக்க அடைழக்கிோறொம. 

      கணியம இதழின்ப பைடப்புகள் அடைனத்தும, கிரிோயடிவ் கொமென்பஸ் என்பற உரிைமெயில் ெவளியிடப்படுகின்பறன. 

இதன்ப மூலைம, நீங்கள் ~o யொருடனும பகிரந்தது ெகொள்ளலைொம.  ~ ~ o திருத்தி எழுதி ெவளியிடலைொம. ~ ~ o வணிக 

ரீதியிலுமயன்பபடுத்தலைொம. ஆனொல்,  மூலை கட்டுைர, ஆசிரியர மெற்றும . .  www kaniyam com பற்றிய விவரங்கைள ோசரத்து தர 

ோவண்டும. இோத உரிைமெகைள யொவருக்கும தர ோவண்டும. கிரிோயடிவ் கொமென்பஸ் என்பற உரிைமெயில் ெவளியிட ோவண்டும. 

 நன்பறி.  

 ஸ்ரீனி  ஆசிரியர,  கணியம   @ .editor kaniyam com
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ஃபயரஃபொக்ஸில் புதிய வசதி!
ஏறக்குைறய இண்டரெநட் எக்ஸ்ப்ோளொரர உலைவி வழக்ெகொழிந்தது ோபொய் வருகிறது. கூகுளின்ப க்ோரொமுறம, ெமெொஸில்லைொவின்ப 

ஃபயரஃபொக்ஸ் உலைவியும அடைனவரின்ப கணினிகைளயும அடலைங்கரித்து வருவது கண்கூடு.

ஆயிரம கொரணம ெசொன்பனொலும, க்ோரொமின்ப 

ோவகத்திற்கு ஃபயரஃபொக்ஸ் ஈடுெகொடுக்க 

முறடியவில்ைலை என்பபதும ஏற்றுக்ெகொள்ளக் கூடியோத! 

சிறிது சிறிதொக ஃபயரஃபொக்ஸ் தனது வசதிகைள 

அடதிகரித்துக் ெகொண்ோட வருகிறது. 

உலைவிகளில்   Private Browsing எனும வசதி 

பற்றி எல்ோலைொரும அடறிந்ததோத. க்ோரொம உலைவிையப் 

ெபொறுத்தவைர சொதொரணமெொகவும, Private 

-Browsing கிலும ஒோர ோநரத்தில் பணியொற்ற வசதி 

உள்ளது.

ஃபயரஃபொக்ஸில்   -Private Browsing Tab ஐ ோதரவு ெசய்தொல் ( + + ) Ctrl Shift P உடனடியொக அடப்ோபொைதய  Session மூடப்பட்டு 

விடும. இதனொல்  இரண்டிலும ஒோர ோநரத்தில் பணியொற்ற இயலைொமெல் ோபொய்விடுகிறது.

 இந்ததக் குைறபொடு தற்ோபொது ஓரளவு தவிரக்கப்பட்டுள்ளது. ஃபயரஃபொக்ஸ் புதிதொக  Nightly என்பகிற ெபயரில் உலைவிைய அடறிமுறகம 

ெசய்துள்ளது. இதில் '   '-New Private Window ஐ ோதரவு ெசய்யும ோபொது,   Private Window மெற்றும சொதொரண   window என இரண்டிலும 

ஒோர ோநரத்தில் பணியொற்ற முறடிகிறது.

இது ஓர ஆரமபமதொன்ப. இன்பனும பலை புதிய மெொற்றங்கள் நிகழும என நமபுோவொம.  Nightly பதிவிறக்க உரலி: 

:// . . /http nightly mozilla org

தமிழ்  நல்லை வொசிப்பொளன்ப. தமிழ் விருமபி. வைலைப்பதிவுகளில் எழுத முறயற்சிக்கிறவன்ப.

எனது தளம: http://thamizhg.wordpress.com/         < @ . >Thamizh G iamthamizh gmail com
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எளிய ெசய்முறைறயில் / ++C C

/ ++ - C C கணிப்ெபொறி ெமெொழி இயல்பிோலைோய மிகவும எளிதொன ஒரு ெமெொழிோய. இந்தத ெதொடரில் நொம எளிய ெசய்முறைறயில் இந்தத 
ெமெொழிைய கற்றுக் ெகொள்ோவொம.

முறதலில் / ++ C C நிரல்கைள( ) Programs இயக்க நமெக்குத் ோதைவயொன ெமென்பெபொருட்கைளப் பொரப்ோபொம.

1. ஒரு இயங்குதளம ( ). OS இங்கு கொணப்படும நிரல்கள் அடைணத்தும ெசன்பட் ஓ.எஸ்-லினக்ஸ் ( - ) CentOS Linux என்பனும 
இயங்குதளத்தில் சரிபொரக்கப்பட்டது.

2. ஒரு ெதொகுப்பி( ) – Compiler நொம  gcc என்பனும ஒரு ெதொகுப்பிைய உபோயொகிப்ோபொம. இது எல்லைொ முறழுைமெயொன இயங்குதள 
நிறுவலிலும கொணப்படும.

 - C நிரலின்ப கட்டைமெப்பு

ஆவணப் பிரிவு (  )Documentation Section
இைணப்புப் பிரிவு(  )Link Section

வைரயைறப் பிரிவு (  )Definition Section
முறழுைமெ அடளொவிய பிரிவு (   )Global Declaration Section

 Main ெசயல்கூறு (  )Main Function

{

    அடறிவிப்புக் கூற்று (  )Declaration Statements
    ெசயல்பொட்டுக் கூற்று (  )Executable Statements
}

துைண நிரல் பிரிவு (  )Function Definitions
    துைண நிரல்1() - 1()Function
    {

    }

    துைண நிரல்2 - 2()Function
    {

    }
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புதிதொக இந்தத ெமெொழிைய கற்பவரகள் இைதப் பொரத்து பயந்தது ோபொக ோவண்டொம. நொம ஒவ்ெவொன்பறொக கற்க கற்க, இது மிகவும 
எளிதொக புரியும.

இந்ததப் பிரிவுகளில் மிக முறக்கியமெொக இருக்க ோவண்டிய இரு பிரிவுகள்

1. இைணப்புப் பிரிவு(  )Link Section

2.  Main ெசயல்கூறு(  )Main Function

இைணப்புப் பிரிவு:

இந்ததப் பிரிவில் இந்தத நிரலியில் இைணக்க ோவண்டிய தைலைப்புக் ோகொப்புகைள (  ) Header Files ோசரக்க ோவண்டும.

எ.கொ.

     # < . > include stdio h
இங்கு .  stdio h என்பபது தைலைப்புக் ோகொப்பு. இந்ததக் ோகொப்பில் நிைலையொன உள்ளீடு, ெவளியீட்டுக்கொன கூற்றுகள் ெசயல்கூறுகளொக 

பதியப்பட்டிருக்கும.

உள்ளீட்டிற்கொன கூற்று:

     scanf

ெவளியீட்டிற்கொன கூற்று:

     printf

முறதல் நிரல்

முறதலில் நமெது ெபயைர எப்படி ெவளியீடொக திைரயில் கொண்பிப்பது என்பபைத பொரப்ோபொம.

(“  ”);printf MY NAME
இங்கு “  ” MY NAME என்பபதில் என்பன உள்ளோதொ அடது அடப்படிோய திைரயில் ெதரியும.

6

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 12 டிசமபர 2012 http://kaniyam.com

முறழுைமெயொன நிரல்

# < . >include stdio h
 ()int main

{
    (“  \ ”);printf MY NAME n
}

இதைன  vi அடல்லைது  emacs ோபொன்பற ஏோதனும ஒரு உைர திருத்தியில் எழுதி,  '. ' c எனும நீட்டிப்பில் ோசமிக்க ோவண்டும(எ.கொ 
. )myname c

நிரைலை ெசயல்படுத்த

1. முறதலில் நிரைலைத் ெதொகுப்பியில் ெகொடுத்து, ெதொகுக்க ோவண்டும

$  .gcc myname c

2.இது .  a out என்பனும ஒரு ோகொப்பு ஒன்பைற புதிதொக நிறுவியிருக்கும.

3.இப்ெபொழுது ./ .  a out என்பனும கட்டைளையக் ெகொடுப்பதன்ப மூலைம உங்களது ெபயைர திைரயில் கொணலைொம.

$ ./ .a out

 MY NAME

$

அடடுத்த பதிப்பில்.....

  \  n என்பபது என்பன?

  உள்ளீடு ( ) scanf வொங்குவது எப்படி?

  ோவறு ஒரு ெபயரில் இயங்கக்கூடிய(      . ) executable in other names than a out ோகொப்ைப நிறுவுவது எப்படி?

இன்பனும சிலை.......

நொன்ப ெச.ஜொன்ப கிறிஸ்ோடொபர, ஒரு   Software Company யில்   Team Leader ஆக 
ோவைலை ெசய்கிோறன்ப. 

http://tamilanjohn.blogspot.in/ http://ilugdharmapuri.blogspot.in/

sjchristopher@gmail.com
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ைலைஃோபொகிரொஃப் ( ) Lifeograph தனிப்பட்ட மின்பனணு நொட்குறிப்ோபடு

ைலைஃோபொகிரொஃப் என்பபது சுய குறிப்ெபடுக்க உதவும ெசயலி ஆகும. குறிப்ோபடு ெசயலியிடமிருந்தது நொம எதிரபொரக்கும 

அடைனத்ைதயும நமெக்கு இது திருப்திகரமெொக வழங்குவோதொடு, சிலை சிறப்பமசங்கைளயும, குைறந்தத அடளோவ உள்ள நிறுவும ெதொகுப்பொக 

(  ) installable package தருகிறது. 

சிறப்பமசங்கள்:

• மெைறயொக்கம( )encryption  ெசய்த மெற்றும ெசய்யொத நொட்குறிப்ோபடுகளுக்கு ஆதரவு அடளிக்கிறது

• சிறிது ோநரத்திற்கு ோமெல் பயன்பபடுத்தப்படொமெல் இருந்ததொல் தொனொகோவ ெவளிோயற்றி (   ) logs out automatically விடும (ஒரு 

ோவைள நீங்கள் ெவளிோயற மெறந்ததுவிட்டொல், உங்கள் நொட்குறிப்ோபட்ைட பொதுகொக்கோவ இந்தத ஏற்பொடு) (எனினும இது கட்டொய 

ோதரவு இல்ைலை).

• தைலைப்புகள் மெற்றும உட் தைலைப்புகைள தொனொகோவ வடிவைமெக்கும (இந்தத ோயொசைனைய வழங்கியதற்கொக டொமபொய்க்கு தொன்ப 

நன்பறி ெதரிவிக்க ோவண்டும)

• ெபொதுவொன ோதடல் / வடிகட்டி

• வொரப்புருகள் (  )editor themes

• விருமபிய இடுக்ைககள் (  )favorite entries

• குறியிடுதல் (  )entry tagging

• பிைழ சரிபொரத்தல் (  )spell checking

• விக்கி ோபொன்பற ோமெமபட்ட எழுத்து வடிவைமெத்தல் (bold, italic, strikeout, ோமெலும பலை)

• இடுக்ைககளுக்குள் இைணப்பு -  URI ோபொன்பற இைணப்புகள் ( ://, http ://file , ://mailto , ோமெலும பலை)

• தொனியங்கி நகலைொக்கம (  )automatic backup

• தனி இடுக்ைககள் அடல்லைது குறிப்ோபடு முறழுவதும உள்ள இடுக்ைககைள மெொற்றலைொம
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• ஒரு தனிப்பட்ட குறிப்ோபடு அடல்லைது அடைனத்து குறிப்ோபடுகைளயும அடச்சிடலைொம

• ெபொதுவொன புள்ளியியல் அடட்டவைண (  basic

 )statistical chart

பின்பவரும ெவளியீடுகளில் நொம எதிரபொரப்பைவ:

• இடுக்ைககளில் புைகப்பட இைணப்பு

• உட்ெபொருத்திகள் ( - )plug ins

ைலைஃோபொகிரொஃப்-ஐ உபுண்டு 12.04 ல் நிறுவ, 

முறைனயத்தில் பின்பவரும கட்டைளகைள தட்டச்சு 

ெசய்யவும:

 - -  : /sudo add apt repository ppa dmxe ppa

 -  sudo apt get update

 -   sudo apt get install lifeograph

நொன்ப ோஜொபின்ப பிரொஞ்சல் ஆன்பறனி. நொன்ப ஒரு  CollabNet ெமென்பெபொருள் நிறுவனத்தில் ோவைலை 

ெசய்கிோறன்ப. எனது ெசொந்தத ஊர நொகரோகொவில். கடந்தத 2011 -ம ஆண்டு கல்லூரி படிப்ைப முறடித்ோதன்ப. 

கணியம மூலைமெொக உங்கைள சந்ததித்ததில் மெகிழ்ச்சி. இந்தத வொய்ப்ைப ெகொடுத்த கணியம ஆசிரியருக்கு 

நன்பறி ெதரிவித்து ெகொள்கிோறன்ப.

வைலை பதிவு : :// . . /http jophinepranjal blogspot in
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 Wallpaper சுழற்சிகள்

விண்ோடொஸ் பயன்பபடுத்தி விட்டு, லினக்ஸ் பக்கம வந்தத பின்ப, எனக்கு இருந்தத மிகப் ெபரும குைற, -wallpaper ஐ த் 

தொன்போதொன்பறித்தனமெொக( ), random ஒரு குறிப்பிட்ட ோநரத்துக்கு மெொற்றும வசதி இல்ைலை. இதற்குத் தகுந்தத இலைவச லினக்ஸ் ெமென்பெபொருள் 

தொன்ப இந்தத WALLCH. [ :// - . . /]http wall changer sourceforge net

இதைனப் பதிவிறக்க : :// . / / - / / / ? =http sourceforge net projects wall changer files latest download source files

பதிவிறக்கியக் ோகொப்ைப நீங்கள் அடழுத்தும பட்சத்தில், நொம   -Ubunut Software Center க்கு அடைழத்துச் ெசல்லைப்படுோவொம. அடங்கு 

 Install என்பனும பட்டைன அடமுறக்கினொல் ோபொதும.  

இதைன நொம நிறுவிய பின்ப, நமெக்குத் ோதைவயொன  -wallpaper கைள இதனுள் ோசரத்து விட்டு, சுழற்சிக்கொன ோநரத்ைதயும மெொற்றி விட 

ோவண்டும. பின்ப இதைன இயக்கினொல், தொனொக நொம ோசரத்த -wallpaper கெளல்லைொம மெொறி மெொறி வரும.
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சிறப்பமசங்கள் :

• -wallpaper கைள நொம  ஆல்பமெொக ோசமித்து ைவத்துக் ெகொள்ளலைொம. அடதைன நொம எப்ெபொழுது ோவண்டுமெொனொலும இதில் 

பயன்பபடுத்திக் ெகொள்ளலைொம. 

• படக் ோகொப்புகள் உள்ள -folder ஐ ோநரொக ோசரக்கலைொம.

• -wallpaper ஐ வரிைசயொக அடல்லைது மெொற்றி மெொற்றி சுழலை ைவக்கலைொம  

• சுழற்சி ோநரத்ைதயும நொம ோதரவு ெசய்யலைொம, அடல்லைது அடதுோவ மெொற்றி மெொற்றி அடைமெத்துக் ெகொள்ளும.

• இந்தத ெமென்பெபொருள்  மூலைம   web cam அடல்லைது  snapshot எடுத்து,  wallpaper சுழற்சியில் ோசரக்கலைொம 

• வரலைொறு ெரொமப முறக்கியம. இந்தத ெமென்பெபொருள் நொம  -wallpaper கைள மெொற்றி அடைமெக்கும  (ோசரக்கும, நீக்கும) ெபொழுது, 

ோததிையயும ோநரத்ைதயும குறித்து ைவத்துக் ெகொள்கிறது. இதுவைர எவ்வளவு ோநரம இந்தத ெமென்பெபொருள் இயங்கிக் 

ெகொண்டுள்ளது, எத்தைன முறைற -wallpaper ஐ மெொற்றி உள்ளது என்பபைதயும கச்சிதமெொக கணக்கிட்டுச் ெசொல்கிறது.    

•

• எந்தோநரமுறம  இைணய வசதி உள்ளவரகளுக்கு, உலைகத்தின்ப ெசயற்ைகக்ோகொள் படத்ைத அடல்லைது விக்கி பீடியொ '    photo of the

' day படத்ைத,  அடதுவொகோவ எடுத்து -wallpaper ஆக ைவக்கும. நம கணினி இயங்க ஆரமபித்த உடன்ப, இதுவும அடதன்ப 

ோவைலைைய ஆரமபித்து விடும. இதைன நொம கட்டுப்படுத்தலைொம. நொம விருமபினொல், ஒவ்ெவொரு  wallpaper மெொறும ோபொதும 

ஒலிையச் ோசரத்துக் ெகொள்ளலைொம. இைதத் தவிர , இந்தத  WallCh நிறுவனம நமெக்ெகன 1000 -wallpaper கைள இலைவசமெொகத் 

தருகிறது. (ெசொடுக்கவும)  :// - . . / / - .http wall changer sourceforge net downloads desktop wallpapers html 

நீங்களும என்பைனப் ோபொலை ஒரு  wallpaper விருமபியொ? நீங்கள் நிச்சயம பொரத்து பயன்பபடுத்த ோவண்டிய தளம -> .wallbase cc . 

இந்ததத் தளம  -Creatvie Commons ல் உள்ளது! வண்ண வண்ண வொல்ோபப்பரகள், மெொற்றி மெகிழுங்கள் ! 

ெபயர: ஓஜஸ்  @ .aoojass gmail com  ட்விட்டர : @oojass

வைலைப்பூ : நொற்சந்ததி - . .naarchanthi wordpress com

நொன்ப அட.ஓஜஸ். உங்களுள் ஒருவன்ப. உங்கைளப் ோபொல் ஒருவன்ப. உலைகத்ைதயும, இைணயத்ைதயும, படித்து வருகிோறன்ப.  
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உபுண்டு முறைனயச் சிறுகுறிப்பு
கீழ்கண்டவற்ைற உபுண்டு ஜினோனொம முறைனயத்தில் தட்டச்சு ெசய்யுங்கள்:

 -   - -  -sudo apt get install fortunes ubuntu server y

இனி உபோயொகமெொன குறிப்புகள் ெபற, பின்பவரும கட்டைளையப் பலை முறைற பயன்பபடுத்துங்கள்:

- -ubuntu server tip

இோதொ சிலை எடுத்துக்கொட்டுகள்:

lsof பயன்பபடுத்தி எந்தெதந்தத ோகொப்புகளுக்கு ஓப்பன்ப ஹொண்டில் (  ) open handle உள்ளது என்பபைத கண்டுபிடித்து விடலைொம.

'  +  / 'lsof D path  பயன்பபடுத்தி ெகொடுக்கப்பட்டுள்ள தடத்திற்கொன பிரொசஸ்கைள ( ) process கண்டுபிடித்து விடலைொம

நீங்கள் ஏதொவது தவறொன கட்டைள அடல்லைது கடவுச்ெசொல் தட்டச்சு ெசய்துவிட்டொல், பயப்பட ோவண்டொம,  + ctrl u பயன்பபடுத்தி 

முறழு வரிையோயொ,  + ctrl w பயன்பபடுத்தி ஒரு வொரத்ைதையோயொ அடழித்து விடலைொம.

நீங்கள்  PostgreSQL தரவுத்தளம ( ) database பயன்ப படுத்துபவரொக இருந்ததொல்,  ptop பயன்பபடுத்தி நிகழ் ோநர (  ) real time

பயன்பபொட்ைட கண்கொணிக்கலைொம.  அடது ோபொலைோவ // -PostgerSQL லில் இருந்தது ோகொப்பிற்கு ஏற்றுமெதி ெசய்வதும எளிது.

முறைனயக் கட்டைள வரலைொற்ைற +ctrl r பயன்பபடுத்தி எளிைமெயொகத் ோதடலைொம, +  ctrl r பயன்பபடுத்தியபின்ப, கட்டைளயில் இடம 

ெபற்றிருந்ததது என நீங்கள் கருதும சிலை வொரத்ைதகைள பயன்பபடுத்தினொல் உங்களுக்கொன பதில் கிைடத்துவிடும.

பொஷ்( ) bash நிரல் ெதொடரியில் ( ) syntax வட்டமெடித்தைலை ( ) loop உருவொக்க: 

“    *;   $ ; ”for i in do echo i done

தடத்ைத இருமுறைற தட்டச்சு ெசய்யொமெல் நகலைொக்கம ெசய்ய:

“  / / / / / {,. }”cp long path to file name orig  இது .  suffix orig உடன்ப ஒரு நகைலை ஏற்படுத்தும.  ோஜொபின்ப பிரொஞ்சல் ஆன்பறனி
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 CSS கற்றுக் ெகொள்ளுங்கள்!
சுகந்ததி ெவங்கோடஷ்

இைணய வடிவைமெப்பொளர ஒவ்ெவொருவரும  ோகள்விப்பட்டிருக்கும ஒரு ெசொல் . CSS அடப்படி என்பறொல் என்பன?  CSS எப்படி 

ெசயல்படுகின்பறது என்பறு பலைருக்கு எவ்வளவு ஆழமெொகத் ெதரியும, என்பபது எனக்குத் ெதரியவில்ைலை. ஆனொல் தமிழில் அடதற்கொன 

வழிகொட்டி இல்ைலை என்பபதொல் இைத எழுதுகிோறன்ப.

இைணய தளத்ைத வடிவைமெக்கப் பயன்பபடுத்தப்படும ெமெொழி  HTML என்பறு அடைழக்கப்படுகிறது. அடதில் ெசயல்படுத்தப்படும 

இைழகைள உலைொவிகள் எவ்வொறு அடைமெக்க ோவண்டும என்பறு இைணய வடிவைமெப்பொளர எழுதிக் ெகொடுக்கும ெமெொழிோய . CSS

ஆங்கிலைத்தில் அடது    Cascading Style Sheets என்பறு அடைழக்கப்படுகிறது. தமிழில் ‘விழுெதொடர வடிவ அடறிக்ைக’ என்பறு 

அடறியப்படுகிறது.   -Cascading Style Sheets ல் எழுதப்படும குறியீடுகைள ெசயல்படுத்தும உலைொவிகள் முறதலில் எழுதப்பட்ட வரிைய 

ெசயல்படுத்தி ஒன்பறன்ப பின்ப ஒன்பறொக, அடடுத்தடுத்து வரும வரிகைள ெசயல்படுத்தத் ெதொடங்குவதொல் இக்குறியீடுகள் விழுெதொடர 

( ) Cascading என்பற ெபயைரப் ெபறுகின்பறன.

:// 3 .  http w schools com என்பற இைணய தளத்தில் ெசொல்லைப்படுவதொவது   HTML இைழகள் ஒரு இைணயப் பக்கத்தின்ப 

உள்ளடக்கம( ) content என்பனவொக இருக்க ோவண்டும என்பறு ெசொல்கிறோத தவிர, அடைவ எப்படி அடைமெய ோவண்டும என்பறு 

ெசொல்வதில்ைலை. உள்ளடக்கங்கள் எவ்வொறு அடைமெய ோவண்டும என்பறு  ெசொல்லும ோவைலைைய விழுெதொடர வடிவ அடறிக்ைக(  Cascading

 ) Style Sheets ெசய்கிறது.

 விழுெதொடர வடிவ அடறிக்ைக எப்படி ெசயல்படுகிறது என்பறு பொரப்ோபொம.

 இைத எழுதுவதற்கு இலைவச உைரப்பொன்ப ++ notepad ோபொதுமெொனது. குறிப்புகள் எழுத எழுத, அடைவ வண்ணங்கள் மூலைம நமெக்குப் 

பிரித்துக் கொட்டப்படும ஆவணத்ைதச் ோசமிக்கும ோபொது  css என்பற ஆவணமெொக ோசமித்தொல் ோபொதுமெொனது.

உலைொவிகள் புரிந்தது ெகொள்ளும படி விழுெதொடர வடிவ அடறிக்ைகைய எப்படி எழுதுவது என்பறு பொரப்ோபொம.

 கீோழ உள்ள படத்ைதப் பொருங்கள்.
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இதில் ெசொல்லியிருப்பது -HTML ல் < 1> h என்பறு வரும  தைலைப்பின்ப வண்ணம நீலைம; எழுத்துருவின்ப அடளவு 12 .px

 இந்தத அடறிவிப்ைபக் கண்டதும, உலைொவி இைணயப் பக்கத்தில்  தைலைப்பு < 1> h எனக் குறிக்கப்பட்டிருக்கும எல்லைொ இைழகளுக்கும 

முறதலில் நீலை வண்ணம இடும. அடதன்ப பின்ப அடவற்றின்ப எழுத்துருவின்ப அடளைவ 12  px ஆக மெொற்றும. அடதொவது ோதரந்தெதடுக்கப்பட்ட ஒரு 

இைணய இைழயின்ப பண்புத் தன்பைமெைய விவரிப்பது தொன்ப விழுெதொடர வடிவ அடறிக்ைக (   )Cascading Style Sheets யின்ப ோவைலை.

இந்ததப் படத்ைதோய இன்பனும ஆழமெொகப் பொரத்தொல் விழுெதொடர வடிவ அடறிக்ைக அடைமெப்பு எப்படி இருக்க ோவண்டும என்பறு 

புரியும. ஒவ்ெவொரு விழுெதொடர வடிவ அடறிக்ைகயும இரண்டு பொகங்கைளக் ெகொண்டது. முறதல் பகுதி ோதரவி( ), selector இரண்டொவது 

பகுதி பிரகடனம( ). declaration எடுத்துக் ெகொண்ட < 1> h தொன்ப இங்கு ோதரவி. அடதன்ப பண்புகளொன எழுத்தின்ப வண்ணமுறம, அடதன்ப 

அடளவும அடடுத்தடுத்து ‘பிரகடனம’ பகுதியில் அடறிவிக்கப்படுகின்பறன. 

1 {h

: ;color blue

:12 ;font px

}
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என்பற அடறிவிப்ைப எடுத்துக் ெகொண்டொல் 1 h என்பற ோதரவிையயும, அடதற்குரிய பிரகடனத்ைதயும பிரிப்பது { }சுருண்ட 

அடைடகுறிகள்.

அடைடகுறிகளுக்கு உள்ோள வருவது தொன்ப இைழயின்ப பண்புத் தன்பைமெைய அடறிவிக்கும பிரகடனம. இைவ இரண்டு பிரிவுகளொக 

வருகின்பறன. ஒரு பிரகடனத்தின்ப முறதல் பகுதி இைழயின்ப பண்புத் தன்பைமெ. அடடுத்து வருவது அடதன்ப மெதிப்பு இரண்ைடயும பிரிப்பது  

முறக்கொற் புள்ளி :

ஒரு ோதரவிையக் குறிக்கும ோபொது, அடதன்ப பலை பண்புத் தன்பைமெகைள நொம அடறிவிக்க ோநரிடலைொம. ஒரு பண்புத் தன்பைமெையயும, 

அடடுத்த பண்புத்  தன்பைமெையயும பிரித்து எழுத ோவண்டும. அடப்படி எழுதவில்ைலை என்பறொல்  உலைொவிகளொல் புரிந்தது ெகொள்ள முறடியொது. 

பண்புத் தன்பைமெகைளப் பிரிக்க உதவுவது ; (அடைரப்புள்ளி).
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இது வைர உலைொவிகளுக்குப் புரியும படி எப்படி ஒரு விழுெதொடர அடறிக்ைக இருக்க ோவண்டும என்பறு பொரத்ோதொம. அடப்படியொனொல் 

மெனிதரகள் தங்களுக்குத் ோதைவயொன குறிப்ைப எழுத முறடியொதொ? என்பற சந்தோதகம எழலைொம.

  /* */ என்பற அடைடப்புக்குள் நொம எழுதும குறிப்புக்கைள உலைொவிகள் உதொசீனப்படுத்தி விடும. அடவற்ைற இைணய 

வடிவைமெப்பொளர தன்ப குறிப்புகளுக்கொக பயன்பபடுத்திக் ெகொள்ளலைொம.

  விழுெதொடர வடிவ அடறிக்ைகைய எப்படி எழுதுவது என்பறு கண்டு ெகொண்ோடொம. அடைத இைணயப் பக்கத்ோதொடு இைணத்தொல் 

தொன்ப அடது ோவைலை ெசய்யும. 

   அடடுத்த இதழில், எப்படி ஒரு விழுெதொடர வடிவ அடறிக்ைகைய, ஓர இைணயப் பக்கத்ோதொடு இைணப்பது என்பறு பொரப்ோபொம.
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ைபதொன்ப - 5

(ெசன்பற வொர ெதொடரச்சி...)

4.7 function – Arguments:

function-கைள define ெசய்யும ோபொது பல்ோவறு argument-கைளயும பயன்பபடுத்தலைொம. அடைத மூன்பறு விதமெொக ெசய்யலைொம. அடைவ:

4.7.1 Default Argument Values:

ஒன்பறு அடல்லைது அடதற்கு ோமெற்பட்ட argument-களுக்கு, நொமெொக, default value-ஐ தருவது இந்தத முறைற. இதனல், அடந்தத function-ஐ பயன்ப 

படுத்தும ோபொது குைறவொன argument-களுக்கு மெட்டுோமெ, value தந்ததொல் ோபொதுமெொனது.

def ask_ok(prompt, retries=4, complaint='Yes or no, please!'):
    while True:
        ok = raw_input(prompt)
        if ok in ('y', 'ye', 'yes'):
            return True
        if ok in ('n', 'no', 'nop', 'nope'):
            return False
        retries = retries - 1
        if retries < 0:
            raise IOError('refusenik user')
        print complaint

இந்தத function ஐ கீழ்கண்டவொறு பயன்பபடுத்தலைொம. ask_ok('Do you really want to quit'?) அடல்லைது ask_ok('Delete file', 2)

இந்தத உதொரணம in என்பற keyword ஐ அடறிமுறகம ெசய்கிறது. இது தரப்பட்ட ஒரு sequence ல் ஒரு குறிப்பிட்ட value இருக்கிறதொ? 

இல்ைலையொ? என்பபைத ெசொல்கிறது.

Default value கள் ஒரு function அடைழக்கும ோபொது மெதிப்பு ெபற்று இயக்கப் படுகின்பறன. இைத விளக்கும உதொரணம இோதொ:
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i = 5

def f(arg=i):
    print arg

i = 6
f()

கவனிக்க: default value ஆனது ஒோர ஒரு முறைற மெட்டுோமெ மெதிப்பிடப் படுகிறது. இது மெொறும தன்பைமெ ெகொண்ட list , dictionary, class 

களின்ப instance ோபொன்பறவற்றில் பயன்பபடுகிறது. உதொரண்மெொக, கீழ்வரும உதொரணம, தரப்படும argument கைள, அடடுத்தடுத்த call களின்ப 

ோபொது, அடவற்ைற ஒோர list ல் இடுகிறது.

def f(a, L=[]):
    L.append(a)
    return L

print f(1)
print f(2)
print f(3)

இதன்ப output

[1]
[1, 2]
[1, 2, 3]

default value ஆனது அடடுத்தடுத்த call களில் பயன்பபட ோவண்டொம என்பறொல், பின்பவருமெொறு எழுதவும
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def f(a, L=None):
    if L is None:
        L = []
    L.append(a)
    return L

4.7.2 Keyword Arguments:

keyword=value என்பற முறைறயொல், குறிப்பிட்ட keyword க்கொன value ஐ default ஆக function  argument ல் தரலைொம. கீழ்வரும 

உதொரணத்ைத கொண்க.

def parrot(voltage, state='a stiff', action='voom', type='Norwegian Blue'):
    print "-- This parrot wouldn't", action,
    print "if you put", voltage, "volts through it."
    print "-- Lovely plumage, the", type
    print "-- It's", state, "!"

இைத கீழ்வரும பல்ோவறு முறைறகளில் பயன்பபடுத்தலைொம.

parrot(1000)                                          # 1 positional argument
parrot(voltage=1000)                                  # 1 keyword argument
parrot(voltage=1000000, action='VOOOOOM')             # 2 keyword arguments
parrot(action='VOOOOOM', voltage=1000000)             # 2 keyword arguments
parrot('a million', 'bereft of life', 'jump')         # 3 positional arguments
parrot('a thousand', state='pushing up the daisies')  # 1 positional, 1 keyword

ஆனொல், கீழ்வரும முறைறகளில் பயன்ப படுத்த முறடியொது.

parrot()                     # required argument missing
parrot(voltage=5.0, 'dead')  # non-keyword argument after a keyword argument
parrot(110, voltage=220)     # duplicate value for the same argument
parrot(actor='John Cleese')  # unknown keyword argument
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keyword மெற்றும value கைள எந்தத வரிைசயில் ோவண்டுமெொனொலும தரலைொம. function ஐ define ெசய்த அடோத வரிைசயில் தொல் தர 

ோவண்டும என்பபதில்ைலை.

ஒோர argument க்கு பலை முறைற value தர முறடியொது. ஒோர ஒரு முறைற மெட்டும தர முறடியும. சொதொரண parameter ன்ப ெபயைரோய positional 

parameter ஆகவும பயன்ப படுத்த முறடியது. இப்படி ெசய்தொல் பின்பவருமெொறு பிைழ ஏற்படும.

>>> def function(a):
...     pass
...
>>> function(0, a=0)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: function() got multiple values for keyword argument 'a'

**name என்பற முறைறயில் parameter கைள ெபறும ோபொது. **name ஐ தவிர, பிற keyword argument ஒரு dictionay ஆக ெபறப் 

படுகின்பறன.

*name என்பறு பயன்பபடுத்தும ோபொது, positional arguments ஒரு tuple ஆக ெபறப் படுகின்பறன . *name ஆனது **name க்கு முறன்பபொக 

வரோவண்டும.

பின்ப வரும function ஐ பொக்கவும.

def cheeseshop(kind, *arguments, **keywords):
    print "-- Do you have any", kind, "?"
    print "-- I'm sorry, we're all out of", kind
    for arg in arguments:
        print arg
    print "-" * 40
    keys = sorted(keywords.keys())
    for kw in keys:
        print kw, ":", keywords[kw]

20

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 12 டிசமபர 2012 http://kaniyam.com

இைத பின்பவருமெொறு பயன்பபடுத்தலைொம

cheeseshop("Limburger", "It's very runny, sir.",
           "It's really very, VERY runny, sir.",
           shopkeeper='Michael Palin',
           client="John Cleese",
           sketch="Cheese Shop Sketch")

இதன்ப output

-- Do you have any Limburger ?
-- I'm sorry, we're all out of Limburger
It's very runny, sir.
It's really very, VERY runny, sir.
----------------------------------------
client : John Cleese
shopkeeper : Michael Palin
sketch : Cheese Shop Sketch

keyword argument ன்ப ெபயரகைள sort() மூலைம ஒழுங்கு படுத்தியைத கவனிக்கவும. இது keyword dictionay ஐ print ெசய்வதற்கு 

முறன்போப sort ெசய்கிறது. இப்படி ெசய்யவில்ைலை என்பறொல், argument கைள print ெசய்யும order ஐ வைரயறுக்க முறடியொது.

4.7.3 எண்ணற்ற argument கள்:

சிலை ோநரங்களில் function களுக்கு எண்ணற்ற argument கைள தர ோநரிடலைொம. runtime ல் இந்தத argument கைள ெபறலைொம. இைவ ஒரு 

type ஆக ெபறப்படும. இோத functional ல் சொதொரண argument ஐ கூட பயன்பபடுத்தலைொம.

def write_multiple_items(file, separator, *args):
    file.write(separator.join(args))
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4.7.4 Argument List ஐ பிரித்தல்:

சிலை ோநரங்களில் ோமெோலை ெசொன்பனதற்கு எதிரொன நிைலையும ஏற்படலைொம. அடதொவது argument கள் ஒரு tuple ஆகோவொ list ஆகோவொ 

இருக்கலைொம. அடவற்ைற unpack ெசய்து ஒரு function க்கு தரலைொம. உதொரணமெொக range() என்பற inbuilt function க்கு start மெற்றும stop என்பற 

argument கைள தரோவண்டும. அடவற்ைற தனித்தனியொக தரவில்ைலை என்பறொல், அடந்தத function ஐ * என்பற operator உடன்ப தந்தது. argument கைள 

list அடல்லைது tuple ல் இருந்தது பிரித்ெதடுக்கலைொம.

>>> range(3, 6)             # normal call with separate arguments
[3, 4, 5]
>>> args = [3, 6]
>>> range(*args)            # call with arguments unpacked from a list
[3, 4, 5]

இோத ோபொலை, dictionary ல் இருந்தது keyword argument கைள பிரித்து எடுக்க '**' என்பற operator ஐ பயன்பபடுத்தவும.

>>> def parrot(voltage, state='a stiff', action='voom'):
...     print "-- This parrot wouldn't", action,
...     print "if you put", voltage, "volts through it.",
...     print "E's", state, "!"
...
>>> d = {"voltage": "four million", "state": "bleedin' demised", "action": "VOOM"}
>>> parrot(**d)
-- This parrot wouldn't VOOM if you put four million volts through it. E's bleedin' demised !

4.7.5 lambda அடைமெப்பு:

functional programming என்பற ஒரு முறைற Lisp ோபொன்பற ெமெொழிகளில் மிகவும பிரபலைம அடடந்தது வருகிறது. அடதன்ப பயன்பகள் 

கொரணமெொக ைபதொன்ப ெமெொழியிலும functional programming தன்பைமெகைள இைணத்துள்ளனர. lanbda என்பற keyword மூலைம சிறிய 

ெபயரில்லைொத function கைள உருவொக்க முறடியும. இரு argument களின்ப கூட்டுத் ெதொைகைய return ெசய்யும ஒரு function இோதொ.
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'lambda a, b : a+b'

function object கள் ோதைவப்படும இடங்களில் இந்தத lanbda function கைள பயன்பபடுத்தலைொம. syntax ன்ப படி அடைவ ஒோர ஒரு 

expression மெட்டுோமெ. ஆனொல், சொதொரண பிற function கள் ோபொலைோவ ெசயல் படுகின்பறன. Nested function ோபொலைோவ lambda function களும 

தமெது scope க்கு உட்பட்ட variable கைள பயன்பபடுத்துகின்பறன.

>>> def make_incrementor(n):
...     return lambda x: x + n
...
>>> f = make_incrementor(42)
>>> f(0)
42
>>> f(1)
43

4.7.6 Documentation Strings:

Function மெற்றும class எழுதும ோபொது. அடதன்ப பண்பு மெற்றும பயன்பகைள விவரிப்பது அடவசியம. இது பிறர படிப்பதற்கும, சிறிது 

கொலைம கழித்து நொோமெ படித்து புரிந்தது ெகொள்வதற்கும மிகவும உதவும.

சொதொரணமெொக comment ோபொலை இல்லைொமெல், இந்தத document களுக்கு தனியொக formatitng முறைறகள் உள்ளன.

முறதல் வரி சுருகமெொக இருக்க ோவண்டும. அடந்தத function அடல்லைது object ன்ப பயைன ெசொல்லை ோவண்டும. ெபயர மெற்றும type ஐ 

ெசொல்லை ோதைவயில்ைலை. முறதல் எழுத்து capital letter ஆக இருக்க ோவண்டும. கைடசியில் முறற்றுப்புள்ளி ைவக்க ோவண்டும.

இதில் பலை வரிகள் இருக்கும என்பறொல் இரண்டொவது வரி ெவற்று வரியொக, கொலியொக இருக்க ோவண்டும. சுருக்கமெொன வரிையயும 

விளக்க உைரையயும பிரித்து கொட்ட  ோவண்டும. விளக்க உைரயில் விரிவொக object ன்ப பயன்பகள், பயன்பபடுத்தும முறைறகள் பற்றி பலை 

பத்திகளில் எழுதலைொம.

multiline doc string க்கு ஒரு உதொரணம கீோழ தரப்பட்டுள்ளது.
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>>> def my_function():
...     """Do nothing, but document it.
...
...     No, really, it doesn't do anything.
...     """
...     pass
...
>>> print my_function.__doc__
Do nothing, but document it.

    No, really, it doesn't do anything.

ெதொடரும...
(அடடுத்த இதழில் ோடட்டொ ஸ்ட்ரக்சர)

2012 : லினக்ஸுக்கு என்போன ஒரு வருடம!

2012 ஆம ஆண்டில் லினக்ஸின்ப சொதைனகைள விளக்கும கொெணொளி ஒன்பைற, லினக்ஸ் நிறுவனம (   ) The Linux Foundation

இைணயத்தில் ெவளியிட்டுள்ளது. 2:38 நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய இந்ததக் கொெணொளி, கடந்தத 12 மெொதங்களில் லினக்ஸ் கடந்தது வந்தத 

ைமெல்கற்கைளயும, முறக்கிய நிகழ்வுகைளயும நம பொரைவக்குக் ெகொண்டு வருகிறது. அடவற்றில் சிலை:-

•   ஆனடராயடன் அபரிதமான வளரசசி

•      ககள் அறிமகம் ெசயத லினகஸ் மடககணினி 'Chromebook'

•    லினகஸ் நிறவனததில் சாமசங் (Samsung)   மறறம் HP உறபபினரகளானத

  காெணாளிையக் காண:- http://www.youtube.com/watch?v=Unfx2qCj6Ao

 இரா .சபபிரமணி  subramani95@gmail.co  m   
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- MySQL பொகம: 4 - தகவல்கைள ோசமித்தல்

 Library எனும மெொதிரி -Databases ல் -data ைவ ெசலுத்துதல் 

 book எனும -table ல் -data ைவ ெசலுத்துதல்:-

ஒரு -table ல் -data ைவ ெசலுத்துவதற்கு பல்ோவறு வழிமுறைறகள் இருந்ததொலும, ெபொதுவொக   insert statement மூலைம ெசலுத்துவது 

நைடமுறைறயில் அடதிகமெொகப் பயன்பபடுத்தப்படுகிறது. இதற்கொன  syntax பின்பவருமெொறு.

 [ ] [ _ .] _INSERT INTO db name table name

( , , , ...)list of columns

 ( , , , ...)VALUES list of values

இந்தத   insert statement ஆனது -table ன்ப இறுதியில் ஒரு -row ைவ  insert ெசய்யும. அடதன்ப பின்பனர ெகொடுக்கப்படும மெதிப்புகைள அடந்தத 

-row வில் ெசலுத்திவிடும. 

 book எனும -table ல் ஒரு  row எவ்வொறு ெசலுத்தப்படுகிறது என்பபைத பின்பவரும உதொரணத்தின்ப மூலைம கொணலைொம. 

  ( , , )INSERT book author title cond

VALUES ('  . Stephen R Covey',

'  7      The Habits Of Highly Effective People ',

' ');good

25

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 12 டிசமபர 2012 http://kaniyam.com

இதில்  Insert எனும -keyword ஐத் ெதொடரந்தது ோநரடியொக “ ” book எனும  tablename ெகொடுக்கப்பட்டுவிட்டது. இைடயில் இருக்கும 

 INTO எனும   optional keyword நீக்கப்பட்டிருப்பைதக் கொணலைொம. அடடுத்ததொக  book எனும -tablename ஐத் ெதொடரந்தது, எந்தெதந்தத 

-column ல் மெதிப்புகள் ெசலுத்தப்பட ோவண்டும எனும   column list ெகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு -row ஆனது  insert ெசய்யப்படுமோபொது 

இந்தத -list க்குள் இல்லைொத -columns க்கு  default மெதிப்புகள்  insert ெசய்யப்படும. 

இந்தத -list க்குள் “ _ ” book id எனும   -primary key column ஐக் ெகொடுக்கத்ோதைவயில்ைலை. ஏெனனில் ஒவ்ெவொரு ,  row insert

ெசய்யப்படுமோபொதும இந்தத -column ஆனது -  auto increment மூலைம மெதிப்புகைளப் ெபற்றுவிடும எனோவ இந்தத -column ஐ 

ெவளிப்பைடயொக -list க்குள் ெகொடுக்கத் ோதைவயில்ைலை. 

இந்தத -list ம -optional ஆகோவ பயன்பபடுத்தப்படுகிறது. இந்தத  list ெகொடுக்கப்படவில்ைலை என்பறொலும, மெதிப்புகள் அடைனத்தும -table ல் 

இருக்கும -columns ல் ெதொடரச்சியொக ெசலுத்தப்பட்டுவிடும. அடனொல் எந்தத மெதிப்புகள் எந்தத -column ல் ெசலுத்தப்படுகின்பறன எனும 

விஷயத்தில் ெபரும குழப்பம ஏற்பட ோநரிடும. எனோவ இதைனத் தவிரப்பதற்கொக  இவ்வொறு ெவளிப்பைடயொக ெகொடுத்து விடுவது 

நல்லைது. 

கைடசியொக  VALUES எனும -keyword ஐத் ெதொடரந்தது எந்தெதந்தத மெதிப்புகள் -table ல் ெசலுத்தப்பட ோவண்டுோமெொ அடந்தத மெதிப்புகள் 

அடைனத்தும ஒரு -parenthesis க்குள்  ெகொடுக்கப்படும. இந்தத -parenthesis க்குள்  இருக்கும ஒவ்ெவொரு மெதிப்பும ஒரு -comma ஆல்  

ோவறுபடுத்தப்பட்டிருக்கும. ோமெலும இந்தத மெதிப்புகள் எழுத்துக்களொக இருந்ததொல் அடதைன -quotes க்குள்  ெகொடுக்க ோவண்டும. எண்களொக 

இருந்ததொல் அடது ோதைவயில்ைலை. 

அடடுத்ததொக ஒன்பறுக்கும ோமெற்பட்ட -rows ஐ -table ல் ெசலுத்துவதற்கு, மெதிப்புகைளக் ெகொண்டுள்ள -parenthesis ஐ ெதொடரச்சியொக 

-comma ஆல்  இைணத்துக் ெகொண்ோட ெசல்லைலைொம. இறுதியொக உள்ள -parenthesis ன்ப முறடிவில் (;) -semicolon ஐ அடைமெப்பதன்ப மூலைம 

நொம கைடசியொக  insert ெசய்யப்படும -row ைவ சுட்டிக்கொட்ட முறடியும. 
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பின்பவரும உதொரணத்தில்  book எனும -table ல் எவ்வொறு 3  rows ெசலுத்தப்படுகின்பறன என்பபைதக் கொணலைொம. 

  ( , , )INSERT book author title cond

 ('VALUES  . Stephen R Covey',

'  7     The Habits Of Highly Effective People',

' '),mint

('  Amish Tripathi',

'     The Immortals of Meluha ',

' '),poor

('  Mitch Albom', '   Tuesdays with Morrie', ' ');good

தனித்தனியொக ஒவ்ெவொரு  query எழுதுவதற்கு பதிலைொக ோமெற்கூறிய முறைற மூலைம நொம ஒோர -query ல் திறைமெயொக பலை -rows ஐ  insert

ெசய்யலைொம.

 Person எனும -table ல் -data ைவ ெசலுத்துதல்:-

அடடுத்ததொக  person எனும -table ல் புத்தகங்கைளப் ெபறவிருமபும நபரகளின்ப விவரங்கைளப் பின்பவருமெொறு  insert ெசய்யலைொம. 

  ( , )INSERT person name email

 ('VALUES Nithya', 'nithya@ . ');example com

 loan எனும -table ல் -data ைவ  insert ெசய்தல்:-

இதில் -data ைவ  insert ெசய்வதற்கு நமெக்கு  book மெற்றும  person எனும இரண்டு -table ன்ப உதவியும ோதைவ. அடதொவது "நித்யொ" எனும 

நபர "   Tuesdays with Morrie" எனும புத்தகத்ைதப் ெபற விருமபுகிறொர எனில் முறதலில் இந்தத நபர மெற்றும புத்தகத்தின்ப  -primary key ைய 
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நொம ெதரிந்தது ெகொள்ள ோவண்டும.  அடதன்ப பின்பனர தொன்ப இந்தத  -primary key ையப் பயன்பபடுத்தி மெதிப்புகைள  loan எனும -table ல் 

ெசலுத்த ோவண்டும. 

இது பின்பவருமெொறு.

நித்யொ எனும நபரின்ப  -primary key ையத் ெதரிந்தது ெகொள்ள, -query ையப் பின்பவருமெொறு அடைமெக்கவும.

 _      = 'SELECT person id FROM person WHERE name Nithya';

இதன்ப  output பின்பவருமெொறு அடைமெயும. 

+-----------+

| _  |person id

+-----------+

| 1         |

+-----------+

1    (0.07 )row in set sec

அடடுத்ததொக "   Tuesdays with Morrie"  எனும புத்தகத்தின்ப  -primary key ையத் ெதரிந்தது ெகொள்ள, -query ையப் பின்பவருமெொறு 

அடைமெக்கவும.

 _   SELECT book id FROM book

  = 'WHERE title   Tuesdays with Morrie';
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இதன்ப  output பின்பவருமெொறு அடைமெயும.

+-----------+

| _  |book id

+-----------+

| 2         |

+-----------+

1    (0.07 )row in set sec

இப்ோபொது இந்தத இரண்டு மெதிப்புகைளயும ைவத்துக்ெகொண்டு நித்யொ எந்ததத் ோததியில் "   Tuesdays with Morrie" எனும புத்தகத்ைதப் 

ெபற்றுள்ளொர எனும விவரத்ைத  loan எனும -table ல் பின்பவருமெொறு ெசலுத்தலைொம. 

  ( _ , _ , _ )INSERT loan book id person id date lent

 (2, 1, '2005-07-25');VALUES

இவ்வொறு மெதிப்புகைள ோநரடியொக -table ல் ெசலுத்தொமெல் அடதைன ஓர  -user variable க்கு  assign ெசய்துவிட்டு, அடந்தத  -user variable ஐ 

நொம -query ல் பயன்பபடுத்தலைொம. 

ஒரு  -user variable க்கொன , @  format name என்பறு இருக்கும. இந்தத  name எனும இடத்தில்  நொம -  A Z வைரயிலைொன எழுத்துக்கைளோயொ, 

0-9 முறடிய இருக்கும எண்கைளோயொ அடல்லைது $,-ோபொன்பற குறிகைளோயொ பயன்பபடுத்தி ஓர  -user variable ஐ உருவொக்கலைொம. 

இவ்வொறு உருவொக்கப்பட்ட ஓர -variable க்கு := எனும -operator ஐப் பயன்பபடுத்தி மெதிப்புகைள  assign ெசய்யலைொம. உதொரணம: 
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 @SELECT bookname := '   Tuesdays with Morrie';

இதில்   Tuesdays with Morrie எனும மெதிப்ைப உள்ளடக்கிய ஓர @bookname எனும   user variable உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்ோபொது பின்பவரும -query ஐ அடைமெத்து,  run ெசய்தொல் அடந்தத  variable அடதன்ப மெதிப்பிைன ெவளிப்படுத்தும.

 @SELECT bookname;

இவ்வொறொக நொம  loan எனும -table ல்  -user variable ஐப் பயன்பபடுத்தி , மெதிப்புகைள பின்பவருமெொறு ெசலுத்தலைொம. 

 @ _  := _   SELECT person id person id FROM person

  = 'WHERE name 'Nithya ;

 @ _  := _   SELECT book id book id FROM book

  = 'WHERE title   Tuesdays with Morrie';

 @  := '2005-07-25';SELECT date

  ( _ , _ , _ )INSERT loan book id person id date lent

 (@ _ , @ _ , @ );VALUES book id person id date

இவ்வொறு   user variable மூலைம -data ஆனது -table க்கு ெசலுத்தப்படுமோபொது, ெதரியொமெல் ஏற்படும தவறுகள் தவிரக்கப்படுகின்பறன. 

ோமெலும இங்கு தனித்தனியொன  -select statement ஐப் பயன்பபடுத்தி   user variable உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. இதைன ஒோர  select

-statement ஐப் பயன்பபடுத்தியும நொம பின்பவருமெொறு உருவொக்கி அடதைன -table ல்  insert ெசய்யலைொம. 

 @ _  := _ ,SELECT book id book id

@ _  := _ ,person id person id

@  := '2005-07-25'date
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 , FROM book person

 .  = 'WHERE book title   Tuesdays with Morrie'

 .  = 'AND person name Nithya';

  ( _ , _ , _ )INSERT loan book id person id date lent

 (@ _ , @ _ , @ );VALUES book id person id date

இந்தத இரண்டு -queries ஐயுமகூட நொம   user variables ஏதும இல்லைொமெல் ஒோர -query யொக மெொற்றி இன்பனும  optimize ெசய்யலைொம. இது 

பின்பவருமெொறு. 

  ( _ , _ , _ )INSERT loan book id person id date lent

 _ , _ , '2005-07-25'SELECT book id person id

 , FROM book person

 .  = 'WHERE book title   Tuesdays with Morrie'

 .  = 'AND person name Nithya';

இவ்வொறொக நொம ஒரு விஷயத்ைதோய பல்ோவறு வழிவைககளில் ெவவ்ோவறொகச்  ெசய்யலைொம என இப்ோபொது கற்றுக் ெகொண்ோடொம. 

ோமெலும ஒரு ெபரிய -query யொனது பல்ோவறு எளிய -queries ஐக் ெகொண்ோட உருவொக்கப்படுகிறது எனவும ெதரிந்தது ெகொண்ோடொம. 

• நித்யொ இவர  cognizant நிறுவனத்தில்   -Data Warehouse Testing ல் பணியொற்றி வருகிறொர. 

• மின்பனஞ்சல் :  87@ .nithyadurai gmail com வைலை : :// . .http nithyashrinivasan wordpress com
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ோதவொலையமுறம சந்தைதயும

எரிக் எஸ் ோரமெண்ட் 

     Home page of Eric S Raymond     

  Original version of     "      The cathedral and the bazaar     "     

தமிழில் : தியொகரொஜன்ப சண்முறகம  @ .citizenofgnu gmail com

முறகவுைர     

லினக்ஸ், ஒ௫ புரட்சிகரமெொன பைடப்பு. இைணயத்தின்ப வொயிலைொக புவியின்ப பல்ோவறு பகுதியில் இருந்தது ெமென்பெபொருள் பைடப்பொளிகள் 

உருவொக்கிய ஓர இயங்குதளம (  ). Operating system லினக்ஸுக்கு 1993 ஆம வருடம நொன்ப அடறிமுறகமெொோனன்ப. இதற்கு முறன்பபு பத்து 

வருடங்களொக நொன்ப யுனிக்ஸ் மெற்றும திறமூலை ெமென்பெபொருள் (   ) Open Source Software வளரச்சியில் என்பைன அடரப்பணித்துக் 

ெகொண்டிருந்தோதன்ப. திறமூலை ெமென்பெபொருட்களின்ப வளரச்சி பொைதயில் 1980 ஆம ஆண்டில் இருந்தத பைடப்புகளில் எனக்கும பங்கு 

உண்டு. இைணயத்தின்ப வொயிலைொக ெநட் ோஹக்( )nethack , விசி( '  )Emacs s VC , குட் ோமெொட்(  )GUD modes ,எக்ஸ்-ைலைப்( )xlife  மெற்றும 

ோவறு சிலை ெமென்பெபொருட்களில் நொன்ப பைடப்பொளியொகவும, இைண பைடப்பொளியொகவும பணியொற்றியுள்ோளன்ப. இதன்ப கொரணமெொக இந்தத 

ெமென்பெபொருட்கள் எப்படி உருவொக்கப்பட்டன என்பறு எனக்கு நன்பறொகத் ெதரியும. யுனிக்ஸ் மெற்றும அடதன்ப சொரந்தத சிறு ெமென்பெபொருள் 

உபகரணங்கள் உருவொக்கும முறைறைய நொன்ப பைறசொற்றிக் ெகொண்டிருந்தத ோவைளயில் லினக்ஸ் உருவொக்கும முறைற என்ப சித்தொந்ததங்கைள 

மெொற்றி அடைமெத்தது. இயங்குதளங்கள் மெற்றும இோமெக்ஸ் ோபொன்பற ெமென்பெபொருட்கள் உருவொக்கும முறைறயும, அடைவகள் ஒருங்கிைணந்தத 

ெமென்பெபொருள் வடிவைமெக்கும முறைறயும (   ), Integrated Software Development ெமென்பெபொருட்கள் முறழுைமெயொக வடிவைமெக்கும 

வைர அடதன்ப பிரதிகள் ெவளியிடொமெல் அடைவ முறழுைமெயைடந்தத பின்ப அடதைன ெவளியிடுதல். இவ்வண்ணம ெமென்பெபொருள் உருவொக்கும 

முறைறகள் என்ப சித்தொந்ததங்களொக இருந்ததன . இைவகைள லினக்ஸ் உருவொக்கும முறைற மெொற்றி அடைமெத்தது. 
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ஒரு ோதவொலையம கட்டி முறடிக்கும வைர அடதன்ப உள்ோள யொரும பிரோவசிக்க அடனுமெதி இல்ைலை. அடது ோபொன்பறு ெமென்பெபொருள் உருவொக்கி 

முறடியும வைர, அடதன்ப பிரதிகளொன பீட்டொ கொப்பிைய ெவளியிடுவதில்ைலை. இந்தத நிைலைைய லினஸ் ோடொரவொல்ட்ஸ் மெொற்றி அடைமெத்தொர. 

அடவ்வப்ோபொது உருவொக்கப்படும பகுதி ெமென்பெபொருட்கைள ெவளியிடுதல், இைணயத்தின்ப வொயிலைொக யொவரிடமிருந்ததும, அடவரகள் 

உருவொக்கிய பகுதி ெமென்பெபொருட்கைள வரோவற்று, அடைவகைள ஒன்பறுபடுத்தி நிைலையொனெதொரு ெமென்பெபொருைள வடிவைமெப்பது. இது 

சந்தைதயில் நமெக்குத் ோதைவயொன ெபொருட்கைள பலை கைடகளில் இருந்தது வொங்குவைதப் ோபொன்பறெதொரு ோதொற்றம அடளித்தது. இந்தத 

முறைறயில் லினக்ஸ் குழப்பமின்பறி வளரந்ததது. இது ோதவொலைய முறைறயில் உருவொக்கப்படும ெமென்பெபொருட்களுக்கும, அடைவகளின்ப 

பைடப்பொளிகளுக்கும ெபரும சவொலைொகவும, அடதிரச்சியொகவும இருந்ததது.

1996 ஆம வருடத்தின்ப மெத்தியில் இந்தத ெமென்ப ெபொருட்கள் உருவொக்கும சித்தொந்ததங்கைள ோசொதித்துப் பொரக்க எனக்கு ஒரு வொய்ப்பு 

கிைடத்தது, நொன்ப ஒரு திறமூலை ெமென்பெபொருைள உருவொக்கக் கிைடத்த சந்ததரப்பம அடது. லினக்ஸ் உருவொக்கிய வழியில் என்ப 

ெமென்பெபொருைள உருவொக்கிோனன்ப. இவ்வழியில் எனக்கு ெபரும ெவற்றி கிைடத்தது. திறமூலை ெமென்பெபொருளில் 'ஃெபச்ெமெயில்' 

( )fetchmail  என்பனும எனது பைடப்ைப ெவற்றிகரமெொக ெவளியிட்ோடன்ப. ெமென்பெபொருள் ெபொறியியலில் லினக்ஸின்ப உருவொக்கத்தில் 

அடறிவுறுத்தப்பட்ட வழிமுறைறயில் எனது பைடப்பு அடைமெந்ததது. ெமென்பெபொருள் ெபொறியியல் வளரச்சிக் ோகொட்பொட்டின்ப இரு 

துருவங்களொன ோதவொலைய உருவொக்க முறைற, சந்தைதயில் ோதைவக்கு ஏற்ப ெகொள்முறதல் ெசய்யும முறைற மெற்றும இைவகளின்ப 

ோவறுபொடுகைள இங்கு விளக்க முறயற்சிக்கிோறன்ப. லினக்ஸ் உருவொக்கத்தின்ப ோகொட்பொடொன பிைழையத் ோதடி நீக்குதல், ோதவொலைய 

முறைறயில் உருவொக்கப்படும ெமென்பெபொருளின்ப பிைழ நீக்கும இடரபொடுகள் மெற்றும எதிரகொலைத்தின்ப ெமென்பெபொருள் உருவொக்கும 

முறைறையயும இங்கு குறிப்பிடுகிோறன்ப. 'ஃெபச்ெமெயில்' எனும எனது பைடப்ைப உருவொக்கிய முறைறைய இங்கு விளக்குகிோறன்ப. ோமெலும 

திறமூலை ெமென்பெபொருட்களின்ப சீரொன வளரச்சியில் என்ப கருத்ைத முறன்ப ைவக்கிோறன்ப. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளைவ எல்லைொம எனக்கு 

ஃெபச்ெமெயில் வடிவைமெப்பதற்கு முறன்ப ெதரிந்ததைவகள் அடல்லை. லினக்ஸ் உலைகின்ப வளரச்சியின்ப தனித்தன்பைமெைய இங்கு விளக்குகிோறன்ப. 

ோமெலும லினக்ஸ் எப்படி பலை ெமென்பெபொருட்கைளக் ெகொண்ட ஓர ஊற்றொக விளங்குகிறது என்பபைத நமமெொல் உணர முறடியும. 

இக்கருத்துகள் உங்களுக்கு மிகவும பயனுள்ளதொக  இருக்கும என நமபுகிோறன்ப. 
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தைடகைளத்     தொண்டி மின்பனஞ்சல்     ெசல்லை     வழியுண்டொ  ?     

1993 ஆம ஆண்டு வொக்கில், ெபன்பசில்ோவனியொவில் உள்ள ோமெற்கு ெசஸ்டரில் உள்ள ெசஸ்டர ெகௌண்டி இன்படர லிங்க் (  Chester

  - ),  County InterLink CCIL சுருக்கமெொக சி.சி.ஐ.எல் என்பனும இலைவச இைணய வசதி ோசைவ நிறுவனத்திற்கு நொன்ப பணியொற்றிோனன்ப. 

சி.சி.ஐ.எல்-ஐ உருவொக்கியதில் இைண பைடப்பொளியொக, என்ப பங்களிப்ைபத் தந்ததுள்ோளன்ப. சி.சி.ஐ.எல்-ல் உள்ள பலை பயனரகளின்ப 

தகவல் பரிமெொற்ற ோசைவயொன பி.பி.எஸ் (    - )Bulletin Board Service BBS -ஐ நொன்ப வடிவைமெத்துள்ோளன்ப. நீங்கள் . .  locke ccil org

என்பனும தளத்திற்கு ெடல்ெநட்( ) telnet ெசய்வதன்ப மூலைம, இந்தத ோசைவையப் பொரக்கலைொம. இன்பறு சுமெொர மூவொயிரம பயனரகளுக்கு 

முறப்பது ெதொைலைோபசியின்ப வொயிலைொக,  பி.பி.எஸ் இைணய ோசைவைய அடளிக்கிறது. இைணயத்தின்ப வொயிலைொக மின்பனஞ்சல் ெபறுவது 

எனக்குப் பழக்கமெொன ஒன்பறு. ஆனொல் என்ப கணினியிலிருந்தது (ஸ்நொரக்-என்ப கணினியின்ப ெபயர) ஒவ்ெவொரு முறைறயும நொன்ப ெடல்ெநட் 

முறைறயில் என்ப மின்பனஞ்சைலைப் பொரக்க ோவண்டியிருந்ததது . இதற்கு ஒரு ெமென்பெபொருள் ோதைவப்பட்டது. அடந்தத ெமென்பெபொருள் 

குறிப்பிட்ட கொலை இைடெவளியில் அடவ்வப்ோபொது சி.சி.ஐ.எல் ெநட்ெவொரக்கின்ப . .  locke ccil org தளத்ைதத் ெதொடரபு ெகொண்டு, 

எனக்குரிய மின்பனஞ்சைலை எடுத்து, அடைத என்ப கணினியில் (ஸ்நொரக்கில்) ோசரக்க ோவண்டும. 

இைணயத்தில் எஸ்.எம.டி.பி ப்ோரொோடொகொல் வழியொக என்ப மின்பனஞ்சைலை எடுக்க இயலைொது. ஏெனன்பறொல்  முறழு ோநர இைணய வசதி 

இருந்ததொல் தொன்ப, எஸ்.எம.டி.பி ப்ோரொோடொகொல்  சிறப்பொக ெசயல்படும. என்ப கணினிக்கு முறழு ோநர இைணயத் ெதொடரபு வசதிோயொ,   

நிைலையொன ஐபி முறகவரிோயொ கிைடயொது. எனோவ எனக்குத் ோதைவயொனெதல்லைொம, அடவ்வப்ோபொது சி.சி.ஐ.எல் ெநட்ெவொரக்ைகத் 

ெதொடரபு ெகொண்டு, என்ப மின்பனஞ்சைலை எடுத்து, என்ப கணினியில் ோசரக்க,  ஒரு ெமென்பெபொருள். இத்தைகய வசதி ெகொண்ட ெமென்பெபொருள் 

உண்டு என்பறு எனக்கு ெதரியும. இத்தைகய ெமென்பெபொருளின்ப தகவல் பரிமெொற்றத்துக்குப் பயன்பபடுத்தப்படும சங்ோகத ெமெொழிைய ோபொஸ்ட் 

ஆபிஸ் ப்ோரொோடொகொல் (பொப் கிைளண்ட் -  )POP CLIENT என்பறு அடைழப்பர . இன்பறு பொப் கிைளண்ட் மின்பனஞ்சைலைக் ைகயொளும 

ெமென்பெபொருட்களில் பிரபலைமெொக உபோயொகிக்கப்படுகின்பறது. ஆனொல் அடக்கொலை கட்டத்தில் என்ப மின்பனஞ்சைலைக் ைகயொளும 

ெமென்பெபொருளில், பொப் கிைளண்ட் ெதொழிற்நுட்பம இல்ைலை. உடனடியொக எனக்குத் ோதைவயொன ெமென்பெபொருைள இைணயத்தில் ோதட 

ஆரமபித்ோதன்ப. மூன்பறு அடல்லைது நொன்பகு பொப் கிைளண்ட் ெதொழிற்நுட்பத்ைத ெகொண்ட ெமென்பெபொருைளக் கண்டு அடறிந்தோதன்ப . ஆனொல் 

ஒன்பறு கூட என்ப ோதைவைய சரியொகப் பூரத்தி ெசய்யவில்ைலை. நொன்ப இைணயத்தில் கண்டறிந்தத பொப் கிைளண்டில் சிக்கல் இருந்ததது. 

பிரச்சைன என்பனெவன்பறொல், ோஜொ என்பபவர . .  locke ccil org என்பனும ெநட்ெவொரக்கிலிருந்தது எனக்கு அடனுப்பிய மின்பனஞ்சலுக்கு நொன்ப 
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பதில் எழுதி அடனுப்பினொல், அடது . .  locke ccil org ெநட்ெவொரக்கில் உள்ள ோஜொவிற்கு ோபொகொமெல், என்ப கணினியில் ோஜொ என்பனும 

இல்லைொத நபருக்கு பதில் மின்பனஞ்சைலை அடனுப்பியது. இதனொல் நொன்ப அடனுப்பும மின்பனஞ்சலுக்கு, அடதன்ப முறகவரியில் பயனர ெபயருடன்ப 

மின்பனஞ்சலின்ப ெநட்ெவொரக் ெபயரும கட்டொயமெொனது ( @ . ). joe ccil org இவ்வண்ணம நொன்ப எழுதும ஒவ்ெவொரு பதில் 

மின்பனஞ்சலுக்கும அடதன்ப முறகவரியில் ெநட்ெவொரக்கின்ப ெபயைரச் ோசரத்து, ைகயொல் ைடப் ெசய்வது கடினமெொன ோவைலையொக இருந்ததது. 

இந்தநிைலையில் இைணயத்தில் எனக்கு கிைடக்கப் ெபற்ற ெமென்பெபொருட்கள் எல்லைொம, என்ப ோதைவக்கு ோநரடி தீரவொக அடைமெயவில்ைலை. 

இைவகள் நமெக்கு சிலை படிப்பிைனையத் தந்ததன. 

1. ெமென்பெபொருளின்ப சிறப்பமசங்கள், அடைவகளின்ப பைடப்பொளிகளின்ப தனிப்பட்டத் ோதைவையப் ெபொறுத்ோத அடைமெகின்பறன.  

"ோதைவோய, கண்டறிதலின்ப தொய்" என்பனும முறதுெமெொழிக்ோகற்ப, பைடப்பொளியின்ப ோதைவையப் ெபொறுத்ோத அடந்தத ெமென்பெபொருளின்ப 

ெசயல்தன்பைமெ அடைமெகிறது. ெபொதுவொக சமபளத்திற்கொகோவொ, பண ஆதொயத்திற்கொகோவொ ெசய்யப்படும ெமென்பெபொருட்கள் அடதன்ப 

பைடப்பொளியின்ப பண ஆதொயத்திற்கொக அடைமெகிறோத தவிர, அடவற்றில் பைடப்பொளியின்ப ோதைவோயொ, கொதோலைொ ெவளிப்படுவதில்ைலை. 

ஆனொல் லினக்ஸ் உலைகில் எழுதப்படும ெமென்பெபொருட்கள் பைடப்பொளியின்ப ோதைவையயும, கொதைலையும ெபொறுத்து அடைமெகின்பறன. 

இதனொல் லினக்ஸ் உலைகில் ெசய்யப்படும ெமென்பெபொருட்கள் உயர தரத்தில் விளங்குகின்பறன. என்ப ோதைவையப் பூரத்தி ெசய்ய நொன்ப ஒரு 

பொப் கிைளண்ைட புதியதொக உருவொக்க முறயற்சி எடுக்க ோவண்டுமெொ, என்பறு நிைனத்த ோவைளயில், இைணயத்தின்ப வொயிலைொக கிைடக்கப் 

ெபற்ற பொப்கிைளண்ட் ெமென்பெபொருட்களின்ப நிரல்கைள அடலைசிோனன்ப. எந்தத ெமென்பெபொருளின்ப நிரல் என்ப ோதைவையப் பூரத்தி ெசய்வதில் 

ஒத்து இருந்ததது என்பறு ஆரொய்ந்தோதன்ப. 

2. தன்ப ோதைவக்ோகற்ப எப்படி ெமென்பெபொருைள வடிவைமெப்பது என்பறு அடறிந்ததவர, நல்லை நிரலைொளர( ). Programmer ஏற்கனோவ 

உள்ள ெமென்பெபொருள் நிரல்கைள எப்படி மெொற்றியைமெத்து உபோயொகிப்பது என்பறு அடறிந்ததவர, சிறந்தத நிரலைொளர.. 

நொன்ப சிறந்தத நிரலைொளர என்பறு இங்கு கூற வரவில்ைலை. ஆனொல் சிறந்தத நிரலைொளரொக என்பைன இங்கு புைனந்தது ெகொள்கின்போறன்ப. 

ெமென்பெபொருளின்ப ெவற்றி,  ோதைவைய அடது பூரத்தி ெசய்வதில் இருக்கிறோத தவிர, அடதற்கொன நம முறயற்சியில் இல்ைலை. புதியதொக ஒரு 

ெமென்பெபொருைள உருவொக்கும முறயற்சிையத் தவிரத்து, ோதைவையப் பூரத்தி ெசய்வதில் ஒத்திருக்கும ெமென்பெபொருைளத் ோதைவையப் 
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ெபொறுத்து மெொற்றி அடைமெப்பதில் தொன்ப ெவற்றி அடைமெகிறது. லினஸ் ோடொரவொல்ட்ஸ் லினக்ைஸ அடரிச்சுவடியில் இருந்தது 

உருவொக்கவில்ைலை. மெொறொக மினிக்ஸ் என்பனும இயங்குதளத்ைத மெொற்றி அடைமெத்து, அடவற்றின்ப சிறப்பமசங்கைள உள்வொங்கி லினக்ஸ் 

என்பனும இயங்குதளத்ைத உருவொக்கினொர. லினக்ஸ், மினிக்ைஸ உள்வொங்கி பின்பபு லினக்ஸ் முறழுைமெயொக மெொற்றி வடிவைமெக்கப்பட்டது. 

லினக்ஸ் வடிவைமெத்த முறைறைய முறன்ப மெொதிரியொக ைவத்து,என்பனிடத்தில் இருந்தத ெமென்பெபொருைள என்ப ோதைவையப் பூரத்தி ெசய்வதில் 

ஒத்திருந்தத ெமென்பெபொருைள, என்ப ோதைவக்கொக மெொற்றி அடைமெக்க முறற்பட்ோடன்ப. ெமென்பெபொருள் திறமூலை நிைலையினொல் அடவற்றின்ப 

நிரல்கைள மெொற்றி அடைமெப்பது சுலைபமெொக இருந்ததது. இதனொல் தொன்ப குனு( )GNU  உலைகம ெவற்றியைடந்தது. லினக்ஸின்ப திறமூலை 

வடிவைமெப்பு , பலை ெடரொ ைபட் அடளவிலைொன நிரல்கைள நமெக்கு உண்டொன ோதைவையப் பூரத்தி ெசய்வதில்  மெற்றும மெொற்றி அடைமெப்பதில் 

உற்ற துைணயொக இருக்கிறது. இந்தத அடமசம ோவறு எங்கும இருப்பதில்ைலை. 

என்பனுைடய இரண்டொவது ோதடல் மூலைம இைணயத்தில் இருந்தது ஒன்பபது திறமூலை ெமென்ப ெபொருட்கைள கண்டு அடறிந்தோதன்ப. அடைவகள் 

ஃெபச்பொப்( )fetchpop , பொப் டொரட்( )PopTart , ெகட்-ெமெயில்( - )get mail , ஜின டபள்ய பொப்( )gwpop , பிமப்( )pimp , 

பொப்-ோபரல்( - )pop perl , பொப் சி( )popc , பொப் ெமெயில்( )popmail  மெற்றும ய பொப்( )upop . ஃெபச்பொப்-ஐ எழுதியவர சியொங் ஹொங் ஒ. 

ஃெபச்பொப், என்ப ோதைவையப் பூரத்தி ெசய்வதில் ெநருங்கி இருந்ததது. இதைன என்ப ோதைவக்ோகற்ப மெொற்றி அடைமெத்ோதன்ப. இைத இதன்ப 

ஆசிரியர சியொங் ஹொங் தன்பனுைடய 1.9 ெவளியீட்டில் ஏற்றுக்ெகொண்டொர. சிலை வொரங்கள் கழிந்தத பின்ப, ஃெபச்பொப் ெமென்பெபொருளில் சிலை 

குளறுபடிகைளக் கண்டறிந்தோதன்ப. ஃெபச்பொப், பொப்3( 3) pop ப்ோரொோடொகொைலை மெட்டுோமெ ைகயொளக் கூடியதொக இருந்ததது. ோமெலும 

ஃெபச்பொப்-ன்ப நிரல் மிகவும அடனுபவம இல்லைொத நபர எழுதியது ோபொல் இருந்ததது. சியொங் ஹொங் மெதிநுட்பம ெகொண்டவரொகவும, 

அடனுபவம இல்லைொதவரொகவும இருந்ததொர. அடவருைடய பைடப்பின்ப மூலைம நொன்ப இைத உணரந்தோதன்ப. கொரல் ஹொரிஸின்ப பைடப்பொன 

பொப்கிைளண்ைட நொன்ப கண்டறிந்தோதன்ப. கொரலின்ப பைடப்பு மிகவும ோநரத்தியொக வடிவைமெக்கப்பட்டு இருந்ததது. ஆனொல் ஃெபச்பொப்பில் 

உள்ள அடமசங்கள் கொரலின்ப பைடப்பொன பொப்கிைளண்டில் இல்ைலை. ஃெபச்பொப்புடன்ப இருப்பதொ? அடல்லைது அடைத துறப்பதொ? துறந்ததொல், 

ஃெபச்பொப்பில் நொன்ப எழுதிய நிரல்கைள இழக்க ோவண்டும. ஒரு நல்லை ெமென்பெபொருைள உருவொக்க, துறப்பது சரியொ? ஃெபச்பொப்ைப 

துறப்பதற்கு சிலை முறக்கிய கொரணங்கள் இருந்ததது. அடது பலை ப்ோரொோடொகொல்கைள அடந்தத ெமென்பெபொருளொல் ைகயொள முறடியும. 

ஃெபச்பொப்பில் பொப்2, ஆர பொப் மெற்றும ஏ பொப் ோபொன்பற ப்ோரொோடொகொல்களுக்கு வசதியில்ைலை. ஐ ோமெப் ( -   IMAP Internet Message

 )Access Protocol -ஐப் பற்றி எனக்கு சுமெொரொக தகவல் ெதரிந்தது இருந்ததது. ஆரவமிகுதியொல் என்ப ெமென்பெபொருளில் இந்தத வசதிையச்  

ோசரக்க நிைனத்ோதன்ப. நல்லை ெமென்பெபொருைள உருவொக்க என்ப முறயற்சியில் சிலைவற்ைறத் துறப்பதில் எனக்கு உடன்பபொடு இருந்ததது. இது 

லினக்ைஸ தழுவுவதற்கு முறன்ப நொன்ப கற்றறிந்ததது.   - ெதொடரும...... 
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ஓபன்ப ோசொரஸ் ெதொடரபொன பணிகளில் ஈடுபடும நிறுவனங்கள்

ஓபன்ப ோசொரஸ் ெதொடரபொன பணிகளில் ஈடுபடும நிறுவனங்கள் பற்றிய விவரங்கைள ோசகரித்து வருகிோறொம. உங்களுக்கு ெதரிந்தத தகவல்கைள 
விக்கியில் பகிரவும.

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

நிறுவனம ோசைவ ஊர முறகவரி வைலைத்தளம  

IgniteMindZ 

Training, IT services and Products in Perl, Python, 
Advaned Linux Shell Scripting, JBoss with clustering, 
Ruby on Rails, Android, Embedded Systems, Linux 
Administration, 

Chennai 
No 2/8, 2nd floor Saradambal 
St, T.Nagar, Chennai 600017. 
Phone: 9092774587

www.ignitemindz.com 

CollabNet Support for Subversion Chennai 

The Lords, Block II,5th Floor 
#1,2,North Extension 
Area,Ekkatuthangal, 
Guindy,Chennai-600032, 
India,Phone: +91 44 
4220-3700,Fax: +91 44 
4220-3900,

www.collab.net 

LinuXpert Systems 

All Popular GNU/Linux Distributions with complete 
repository, Linux Administration Training, FOSS Lab 
Setup, LTSP based Thinclient, DSpace based Digital 
Repository, BigBlueButton based Web Conferencing 

Chennai 

Mr.S. Baskar, New No.1, 
Vembuliamman Koil St, 
Pazhavanthangal, Chennai -- 
600 114. Phone: 98841-65649, 
baskar@linuxpert.in

www.linuxpert.in 

HexSource 
Technologies 

We are providing Training and Services in Linux Device 
Driver, GCC, Python, Arduino, Embedded Systems, Shell 
Scripting, Zen Cart, PhpBB, SVN, Git, Tcl, Wordpress 

Chennai 

No 31/7, 1st floor Duraisamy 
Road, T.Nagar, Chennai 
600017. Phone: 
08525085655/044 43066505 

www.hexsource.com 
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opennovus 
moodle,fedena,italc and all open source lms customization 
and training 

chennai 
#3,ramamoorthy avenue , sakthi 
Nagar,porur ,chennai India, 
Phone:04443806139 

www.opennovus.in 

Got Love? - Marry 
for Love 

We do all our development using FoSS & helping village 
schools with FoSS 

Chennai 

ECR, Vennangupattu, 
Kottaikadu P.O, Cheyyur Tk, 
Kanchi Dt, TN, India, 
Phone:044-27506020 

www.gotlove.in 

Blue Light 
Non-profit providing Linux/FOSS support and consulting 
to Auroville community 

Auroville, 
Pondicherry 

Saracon, Auroville, TN, India, 
Phone:0413-2622500 

http://bluelightav.org 
facebook 

Magendhiran 
Consultancy 
Services 

GIS & Remote Sensing Kanchipuram 
05, #rd Street, Gandhi Nagar, 
Kanchipuram - 631501, India, 
Phone:+919047134181 

www.mcsmapping.com 

RedSupport 
Services Pvt LTD 

Installation,Training In Linux For New 
Users,Implementation Of Ippbx,Call Center,Firewall,Crm 
And More From Open Source Commerically With 
Support 

Coimbatore, 
Chennai,Trichy,
Salem,Cochin 
And Pondicerry 

N.MAHESH Kumar ,#3.B.K.R 
Nagar,Opp K.P.N Parcel 
Service,Sathy 
Road,Gandhipuram,Coimbatore
-641012,Phone-9244432444

WWW.REDSUPPORT.IN 

Restart Technologies 
Training on Linux Administration, Support for Linux 
Servers 

Ooty 

Mr. Raghavendra, 1st floor, 
UMC market building, 
ootacamund - 643 001, 
restarttechnologies@gmail.com, 
98434 59995 

Career Gear 
Industry Driven Talent Factory; Super affordable cloud 
computing training and guaranteed placement at emerging 
Indian cloud based businesses 

Trichy 

75K/1, B2, 2nd Floor, Shifana 
Complex, Salai Road, Thillai 
Nagar, Trichy - 620018, mail AT 
careergear DOT com, 96299 
21512 

www.careergear.in 

Initcron 

Design, Implementation, Automation, Monitoring and 
Support for Libre/Open Source Technologies including 
but not limited to Cloud Computing, DevOps, Big Data : 
Hadoop/Hbase/Pig/Zookeeper/Hive/Oozie, Chef/Puppet 
Configuration Management, Git/SVN, AWS tools: 
ec2/s3/AutoScaling/CloudFormation/CloudFront/Route53/
RDS/VPC/ElastiCache/Beantalk, Virtualization and 
Private Cloud: 
OpenVZ/Xen/Eucalyptus/OpenStack/OpenQRM, DBs: 

Chennai/Pune 
206, Sai Niketan, 6/12 Lock St. 
Kottur Gardens, Chennai. Ph: 
9962232328 

http://www.initcron.com, 
http://www.initcron.org 
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MySQL/PostgreSQL/MongoDB/Cassandra/NoSQL, 
Monitoring: Nagios/Zenoss/Zabbix/Groundwork, 
Network: Pfsense/OpenVPN Web: 
LAMP,RoR,Joomla,Drupal,Wordpress,Web2py,Turbogear
s,Pylons,Django,PHPMotion,Magento etc. 

Samgha IT Services 
Private Limited 

Develop Cross Platform Mobile Application and 
Specialize in Android Platform. Works in Open Source 
CMS, which includes Wordpress and Joomla. Also 
Provides advanced Ruby On Rails and J2EE Solutions. 

Chennai 

1/601, Mugappair west (Near 
D.R.Furnitures), 
Chennai-600037, reachus AT 
samgha DOT com, 9790902787 

www.samgha.org 

GVSolutions Pvt Ltd Supporting Opensource products and Linux servers Chennai
28-B,AnnaiVelankanniNagar,Ph
ase-II,Mugalivakkam,Chennai-6
00116

P.V.S.Giridhar & Sai 
Advocates Legal & 
Allied Services 
lawgonindia.com 

legal assistance to the open source community in 
compliance and infringement and related issues

Chennai

No.319(Old No.155), Linghi 
Chetty Street (III Floor), George 
Town, Chennai 600 001. 

Phone: 91-44- 2524 3949/ 4216 
3949 || Email: 
giridhar@lawgonindia.com / 
sai@lawgonindia.com 

Chrisranjana 
Php, Mysql Programming. Payment gateways api. 
Opencart, Moodle, Drupal Customizations. Can provide 
basic training in Php. 

Chennai 
32/94 Velachery Road, Guindy. 
Phone: 65636224
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பதிவிறக்கி பகிருங்கள்.கணியம இதழின்ப மூலை ஆவணங்கள் அடைனத்தும :// . . / / /  http dev kaniyam com projects kaniyam files ல் 
ோசமிக்கப்படுகின்பறன. அடவற்ைற பயன்பபடுத்தி, இதழின்ப கட்டுைரகைள நீங்கள் மெறு பிரசுரம ெசய்து ெகொள்ளலைொம.

நீங்களும ெமெொழிெபயரக்கலைொோமெ

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

ோமெற்கண்ட சுட்டியில் கொணும கட்டுைரகைள ெமெொழிெபயரக்கலைொோமெ!
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கணியம பற்றி... 
இலைக்குகள்

• கட்டற்ற கணிநுட்பத்தின்ப எளிய விஷயங்கள் ெதொடங்கி அடதிநுட்பமெொன அடமசங்கள் வைர அடறிந்ததிட 

விைழயும எவருக்கும ோதைவயொன தகவல்கைள ெதொடரச்சியொகத் தரும தளமெொய் உருெபறுவது. 

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

• இத்துைறயின்ப நிகழ்வுகைள எடுத்துைரப்பது. 

• எவரும பங்களிக்க ஏதுவொய் யொவருக்குமெொன ெநறியில் விவரங்கைள வழங்குவது. 

• அடச்சு வடிவிலும, புத்தகங்களொகவும, வட்டுக்களொகவும விவரங்கைள ெவளியிடுவது. 

பங்களிக்க

• விருப்பமுறள்ள எவரும பங்களிக்கலைொம. 

• கட்டற்ற கணிநுட்பம சொரந்தத விஷயமெொக இருத்தல் ோவண்டும. 

• பகிரவைத கட்டுப்படுத்தொத வண்ணம பைடப்புகள் இருத்தல் அடவசியம. உதொரணத்திற்கு கொபிெலைப்ட்  & 

கிரிோயடிவ் கொமென்பஸ். 

• தொங்கள் பங்களிக்க விருமபும ஒரு பகுதியில் ோவெறொருவர ஏற்கனோவ பங்களித்து வருகிறொர எனின்ப 

அடவருடன்ப இைணந்தது பணியொற்ற முறைனயவும. 

• கட்டுைரகள் ெமெொழிெபயரப்புகளொகவும, விஷயமெறிந்தத ஒருவர ெசொல்லைக் ோகட்டு கற்று 

இயற்றப்பட்டைவயொகவும இருக்கலைொம. 

• பைடப்புகள் ெதொடரகளொகவும இருக்கலைொம. 

• ெதொழில் நுட்பம, ெகொள்ைக விளக்கம, பிரச்சொரம, கைத, ோகலிச்சித்திரம, ைநயொண்டி எனப் 

பலைசுைவகளிலும இத்துைறக்கு ெபொருந்ததுமபடியொன ஆக்கங்களொக இருக்கலைொம. 

• தங்களுக்கு இயல்பொன எந்ததெவொரு நைடயிலும எழுதலைொம. 

41

http://kaniyam.com/
http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.ta.html


கணியம இதழ் 12 டிசமபர 2012 http://kaniyam.com

• தங்களது பைடப்புகைள எளியெதொரு உைர ஆவணமெொக @ .  editor kaniyam com

முறகவரிக்குஅடனுப்பிைவக்கவும. 

• தள பரொமெரிப்பு, ஆதரவளித்தல் உள்ளிட்ட ஏைனய விதங்களிலும பங்களிக்கலைொம. 

• ஐயங்களிருப்பின்ப @ .  editor kaniyam com மெடலியற்றவும. 

விண்ணப்பங்கள்

• கணித் ெதொழில்நுட்பத்ைத அடறிய விைழயும மெக்களுக்கொக ோமெற்ெகொள்ளப்படும முறயற்சியொகும இது. 

• இதிலை பங்களிக்க தொங்கள் அடதிநுட்ப ஆற்றல் வொய்ந்ததவரொக இருக்க ோவண்டும என்பற கட்டொயமில்ைலை. 

• தங்களுக்கு ெதரிந்தத விஷயத்ைத இயன்பற எளிய முறைறயில் எடுத்துைரக்க ஆரவம இருந்ததொல் ோபொதும. 

• இதன்ப வளரச்சி நம ஒவ்ெவொருவரின்ப ைகயிலுோமெ உள்ளது. குைறகளிலிருப்பின்ப முறைறயொக ெதரியப்படுத்தி 

முறன்போனற்றத்திற்கு வழி வகுக்கவும. 

துைற சொர - இடம சொர ெபொறுப்பொளரகள் - மெொணவ மென்பறங்கள்

• தமிழகந்தோதொறும  கட்டற்ற  ெமென்பமெம ெதொடரபொக  ோமெற்ெகொள்ளப்படும  பணிகைள ெவளிக்ெகொணர ோவண்டி முறதற்கட்டமெொக 

மெொவட்டந்தோதொறும கணியத்திற்கு தன்பனொரவலைப் ெபொறுப்பொளரகள் ோதைவப்படுகிறொரகள்.

• கணியம மெொணவ மென்பறம ஒன்பைற அடைமெக்கவும திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• கணியத்திற்கு  துைற  சொரந்தத  நுண்ணிய  பைடப்புக்கைள  ெகொண்டு  வரக்கூடிய  துைறப்  ெபொறுப்பொளரகளும 

ோதைவப்படுகிறொரகள்.  தொங்கள் கட்டற்ற கணிநுட்பம சொரந்தத்  ஓர  துைறயில் நிபுணரொக  இருந்ததொல் அடத்த்துைற ெதொடரபொன 

ெசய்திகைள கணியத்திற்கு பைடத்துத் தருவதில் ெபொறுப்பு வகிக்கலைொம.  உதொரணத்திற்கு லினக்ஸ் கரு உருவொக்கம,  ெடபியன்ப 

இயக்குதளம.

• தமிழகத்திற்கு முறக்கியத்துவம அடளிக்கும அடோத ோவைலை  -  கணியத்திற்கு பல்ோவறு மெொநிலைங்களிலிருந்ததும ோதசங்களிலிருந்ததும 

முறக்கியச் ெசய்திகைள தமிழில் வடித்துத் தர ஆரவமிருப்ோபொரும ோவண்டும. 

• விருப்பமுறைடோயொர உங்கைளப்பற்றிய விவரங்களுடன்ப nirvagi@ .kaniyam com என்பற முறகவரியில் ெதொடரபு ெகொள்ளவும.
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