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வணக்கம. 

'கணியம' இதழ் மூலம உங்கைள மீண்மடும செந்திப்பதில்ல ெபருமகிழ்சசி அைடகிோறாம. 

கணிணி துைறயும தமிம ஒன்பைறெயான்பறு சொர்ந்து வளர, ெமாழியியல்ல துைற சொர்ந்த கட்டற்ற ெமன்பெபாருட்கள் பல ோதைவ. தமிழ் 

எழுத்துக்கைள திைரயில்ல காட்டுவது மட்டுமல்லல தமிழின்போதைவ. கட்டற்ற ெமன்பெபாருட்களாக பின்பவரும தமிழ் சொர்ந்த ெமன்பெபாருட்கள் ோதைவ.

எழுத்து பிைழதிருத்தி, இலக்கணப் பிைழ திருத்தி, எழுத்ைத ஒளியாக மாற்றுதல்ல , ஒளிைய எழுத்தாக மாற்றுதல்ல 

பல்லோவறு -encoding ஐ -unicode ஆக மாற்றுதல்ல , ோவர்செசொல்ல காணல்ல, பகுபத உறுப்பிலக்கணம காணல்ல 

இலக்கிய ோதடுெபாறி.  இவற்ைற பல்லோவறு பல்லகைலக்கழகங்களும தனியார் அைமப்புகளும பலோகாட ெசெலவு ெசெய்து ெசெய்திருந்தாலும, அைவ 

ெபாதுமக்களுக்கு கட்டற்ற ெமன்பெபாருளாக ெவளிவராமல்ல, கிடங்குகளில்ல உறங்குகின்பறன. இவற்ைற ஒவ்வெவான்பறாக கட்டற்ற முறைறயில்ல ெசெய்து, 

புதுயுகத்தில்ல தமிழ் வளர்க்க கணியமகுழு முறழு முறயற்சியில்ல இறங்கியுள்ளது.

 Corpus மற்றும இலக்கிய ோதடுெபாறி இவற்ைற ெசெய்ய, ஆர்வமுறள்ள பலர், எமது ோகாரிமக்ைகைய ஏற்று,மின்பனஞ்செல்ல அனுப்பியுள்ளனர். 

அதன்ப திட்டங்கள் தயாரிமக்கப்பட்டுள்ளன.இந்தமாதம பணிகள் துவங்க உள்ளன. இதில்ல ஆர்வம உள்ோளார் @ . -editor kaniyam com க்கு 

மின்பனஞ்செல்ல அனுப்பவும. 

      கணியம இதழின்ப பைடப்புகள் அைனத்தும, கிரிமோயடவ்வ காமன்பஸ் என்பற உரிமைமயில்ல ெவளியிடப்படுகின்பறன. இதன்ப மூலம, நீங்கள் 

~o யாருடனும பகிர்ந்து ெகாள்ளலாம.  ~ ~ o திருத்தி எழுதி ெவளியிடலாம. ~ ~ o வணிக ரீதியிலுமயன்பபடுத்தலாம. ஆனால்ல,  மூல கட்டுைர, 

ஆசிரிமயர் மற்றும . .  www kaniyam com பற்றிய விவரங்கைள ோசெர்த்து தர ோவண்மடும. இோத உரிமைமகைள யாவருக்கும தர ோவண்மடும. கிரிமோயடவ்வ 

காமன்பஸ் என்பற உரிமைமயில்ல ெவளியிட ோவண்மடும. 

 

நன்பறி.  

ஸ்ரீனி  ஆசிரிமயர்,  கணியம   

@ .editor kaniyam com
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எல்லோலாரும இந்நாட்டு மன்பனர்     பாகம  -2

    -    Free For All by Peter Wayner புத்தகத்தின்ப ெமாழிெபயர்ப்பு 

க்னு/லினக்ஸன்ப கைத வித்தியாசெமானது. உலெகங்கும உள்ள ெமன்பெபாருள் வல்லலுனர்கள், தங்கள் இருட்டு 

அைறயில்ல அமர்ந்து தங்கள் ோநரங்கைள ெசெலவிட்டு இைத உருவாக்கினர். ஆனாலும க்னு/லினக்ஸ் பயன்பபடுத்த 

எளிதானதாக இல்லைல. நிறுவுதலும மிகவும கடனம. ெதளிவான உதவிக் குறிப்புகளும ஆவணங்களும இல்லைல. 

க்னு/லினக்ஸ் ெபருமபாலும ஒரு -hobby யாக ஒரு ெபாழுதுோபாக்காகமட்டுோம இருக்கிறது. சொதாரண பயனர்கள் 

யாருக்கும க்னு/லினக்ஸ் கடனமாகோவ இருந்தது.

ஆனாலும க்னு/லினக்ஸன்ப பின்ப உள்ள பல ோகாட நிரலர்கள் அதைன ெதாடர்ந்து ோமமபடுத்தி வருகின்பறனர். 

நிரல்லகைள பகிர்ந்து வாழ்வோத தம வாழ்வு ெநறி என வாழ்கின்பறனர். இவர்களின்ப சிறப்பும தியாகமுறம அறியாத 

பிற நிறுவனங்களும, வணிக அைமப்புகளும இவர்கைள எள்ளி நைகயாடனாலும 'கருமோம கண்மணாக' தமது 

பணிகைள ெதாடர்ந்து ெசெய்கின்பறனர். 

இைதோய  schmalensee தனக்கு சொதகமான விவாதங்களாக நீதிமன்பறத்தில்ல ைவக்கிறார். க்னு/லினக்ஸ் கணிப்ெபாறி 

உலகில்ல -windows க்கு ஒரு சிறந்த மாற்றாக உள்ளது. ெபரும ோபாட்டயாய் உருவாக்கி விட்டது. எந்த ோநரமுறம 

ெபாது மக்களும, நிறுவனங்களும ைமக்ோராசொப்ைட விட்டுவிட்டு /gnu -linux க்கு மாறி விடலாம. இந்த ோபாட்ட 

ைமக்ோராசொப்ைட ெபருமளவில்ல பயமுறறுத்துகிறது!
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இவ்வவாறு பலவைகயிலும அவர் ைமக்ோராசொப்டன்ப பரிமதாப நிைலைய விவரிமக்கிறார். ஆனால்ல ெதாடர்ந்த 

விசொரைணயில்ல அவர் ஒப்புக்ெகாண்மட சில உண்மைமகள். 

"இந்த ,  , MAC Be OS /GNU  Linux ோபான்பறைவ ெபரும ோபாட்டகள் அல்லல. செந்ைதயின்ப 50% கூட அைவ ெபற 

வில்லைல. அைவ இன்பனும வளரோவ இல்லைல. ஆனாலும அைவ ெபரும ோபாட்டகோள. இவற்ைற எதிர்ெகாள்ளும 

ைமக்ோராசொப்ட் ஒரு செர்வாதிகாரிம அல்லல. ஒரு சொதாரண ோபாட்டயாளர் மட்டுோம. ைமக்ோராசொப்ட் ோபாட்டகைள 

அழிப்பதில்லைல. ஆனால்ல ெவற்றி ெபற ோமலும முறயன்பறு வருகிறது.” 

இவ்வவாறு நடந்த விவாதங்கள் மூலம மக்கள் பல உண்மைமகைள ெதரிமந்து ெகாண்மடனர். -Macintosh ன்ப முறடவுகளும 

ெகாள்ைககளும அதற்கு ெவற்றிைய தரப் ோபாவதில்லைல. ஆனாலும அது செந்ைதயில்ல ெதாடர்ந்து இருக்கும.

இது என்பன?  , Be OS GNU ழ ? Linux இதுவைர யாருோம ோகள்விப்படோவ இல்லைல. ஆனால்ல ைமக்ோராசொப்ோடா 

ெபரும ோபாட்டயாளர் என வர்ணிக்கிறது. யார் அதன்ப உரிமைமயாளர்கள்? இந்த நிறுவனங்கள் எங்ோக 

இருக்குகின்பறன? நாம அைத பார்க்க ோவண்மடுோம? எங்ோக வாங்கலாம இவற்ைற? ஆப்பிள், ைமக்ோராசொப்ட்க்கு 

விளமபரங்கள் வருகின்பறன. ெதாைலக்காட்சி, வணிக பத்திரிமைககளில்ல இவற்றின்ப விளமபரங்கைள பார்க்கலாம. 

ஆங்காங்ோக வியாபார நிைலகைள காணலாம விற்பைன முறகவர்கைள பார்க்கலாம.

 -Be OS இன்ப முறதல்லவோரா ெபரும புகழ் ெபற்றவர். அவரால்ல  -Be OS ஐ அறியலாம. க்னு/லினக்ஸ்? யாருைடயது 

அது? இதுவைர யாரும க்னு/லினக்ஸ் பற்றி அறிந்தோத இல்லைல. யாரும விளமபரம ெசெய்ய வில்லைல. பணம 

இல்லலாமல்ல எப்பட ஒரு நிறுவனம வளர முறடயும? இலவசெமாக வழங்கப்படும ஓர் ெமன்பெபாருள் எப்பட ஒரு 
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ெமன்பெபாருள் நிறுவனத்ைத எதிர்க்க முறடகிறது?

இதனிைடோய ைமக்ோராசொப்ட் தனது ெமன்பெபாருட்கள் சிலவற்ைற இலவசெமாக தர முறன்பவந்தது. உலகோம 

வியந்து ைகெகாட்ட சிரிமத்தது. உலகின்ப ஒரு சில மனிதர்கள் ெசெய்யும நிரல்லகள், ெபரிமய நிறுவனமான 

ைமக்ோராசொப்ைடோய அதிர ைவத்துள்ளன. இலவசெமாய் தந்துவிட்டால்ல அவர்கள் அைனவைரயும அடக்கி விட 

முறடயுமா? 

ைமக்ோராசொப்ட் ஏன்ப இலவசெமாய் ெமன்பெபாருட்கைள தர ோவண்மடும? பயம வந்து விட்டோதா? எங்ோகா 

ஓரிமடத்தில்ல பட்டாமபூசசிகள் ஒன்பறாய் பறப்பதால்ல அெமரிமக்காவில்ல புயல்ல ஏற்படுமா என்பன? ஆனால்ல வீட்டல்ல 

இருந்ோத மக்கள் சிலர் எழுதும நிரல்லகள் ைமக்ோராசொப்ைடோய ஆட்டம காண ைவத்துவிட்டன. 

அைனவரும க்னு/லினக்ஸ் பற்றி ஆராயத் ெதாடங்கினர். உலகின்ப சில பகுதிகளில்ல இது பரவத் ெதாடங்கி 

விட்டது. பல  -web server கள் க்னு/லினக்ஸ் அல்லலது அோத ோபான்பற  Free BSD ெகாண்மடு இயங்குகின்பறன.  Apache

என்பற ெவப் செர்வர், 50%-க்கும ோமலான செர்வர்களில்ல இயங்குகிறது. க்னு/லினக்ஸ் அல்லலது   Free BSD ெகாண்மடு 

இயங்கும  Apache இலவசெமாகோவ வழங்கப்படுகிறது. பல்லலாயிரம டாலர் தந்து வாங்க ோவண்மடய ைமக்ோராசொப்டன்ப 

 -web server ஐ விட மிகசசிறப்பாக இயங்குவதால்ல பலரும  Apache ெவப் செர்வைரோய நாடனர்.

ோமலும பல்லதுைற வல்லலுனர்களும தங்கள் பணிகளுக்கு /gnu -linux ஐோய ோதர்ந்ெதடுத்தனர். இயற்பியல்ல , 

உயிரிமயல்ல, ோவதியியல்ல, கணித வல்லலுனர்கள், ராணுவம மற்றும ஆயுத தயாரிமப்பாளர்கள் என அைனவரும தமது 

பணிகைள க்னு/லினக்ஸ் ெகாண்மோட ெசெய்கின்பறனர். நாட்டன்ப பல ஆய்வகங்கள், பல மலிவான கணிப்ெபாறிகைள 

க்னு/லினக்ஸ் மூலம ஒன்பறாக இைணத்து   super computer எனப்படும மிக சிறந்த, மிக ோவகமான 
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கணிப்ெபாறிகைள அைமத்தனர். சில நிறுவனங்கள் ெவறும 3000 டாலருக்கு  -super computer ஐ வழங்கத் 

ெதாடங்கின. இது மிகவும குைறந்த விைலயாகும. இைவ அைனத்தும க்னு/லினக்ஸ் ெகாண்மோட இயங்கி 

வருகின்பறன.

க்னு/லினக்ஸ் ோமலும பல ெபருைமகைளயும ெகாண்மடது. க்னு/லினக்ஸ் கணிப்ெபாறிகள் மிக அரிமதாகோவ 

பழுதைடந்தன. ஆண்மடுக்கணக்கில்ல, தமது க்னு/லினக்ஸ் கணிப்ெபாறிகள் பழுதின்பறி இயங்குவதாக பலரும 

மகிழ்வுடன்ப ெசொல்லகின்பறனர். மாறாக, விண்மோடாஸ் மற்றும ஆப்பிள் கணிப்ெபாறிகள் அடக்கட பழுதந்தன. 

விண்மோடாசின்ப பழுது மற்றும பிைழ ெசெய்திைய கூறும 'நீலத்திைர' (    ) Blue screen of death உலெகங்கும ெபரும 

ோகலிச சிரிமப்ைப ஏற்படுத்தியது.

க்னு/லினக்ஸன்ப CLI இைடமுறகப்பும, -GUI ம மிக சிறப்பு வாய்ந்தது. சில ஆண்மடுகள் முறன்பபு வைரயிலும, 

க்னு/லினக்ஸ் கற்றவர்களால்ல மட்டுோம பயன்பபடுத்த முறடந்தது. ஆனால்ல இன்பறு, மிக எளிதாய் மாறிவிட்டது. 

கண்மணுக்கு இனிய  GNOME மற்றும  KDE இைடமுறகப்புகள், /gnu -linux ஐ ெபாது மக்களிைடோய ெகாண்மடு ெசென்பறன. 

குழந்ைதகள், முறதிோயார், மகளிர், இைளஞர் என அைனவரும பயன்பபடுத்தும வைகயில்ல க்னு/லினக்ஸ் அழகிய 

ோதாற்றம ெகாண்மடது. ெபாதுவாக கணிப்ெபாறி கற்ற எவரும க்னு/லினக்ைஸை எளிதாக பயன்பபடுத்த முறடயும.

 -Super computer ம  web செர்வரும எளிதானைவ அல்லல. விைளயாட்டு சொதனங்களும அல்லல. ெபருமளவு 

பண முறதலீடும, வியாபார வளர்சசி  ோநாக்கமுறம ெகாண்மடைவ. இவற்றில்ல க்னு/லினக்ஸன்ப பரவுதல்ல கண்மடு 

ைமக்ோராசொப்டன்ப அசசெம உண்மைமயானது. 
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இோத ோபால, ஒருோவைள க்னு/லினக்ஸ் வீடு மற்றும அலுவலக கணிப்ெபாறிகளிலும நுழைழந்துவிட்டால்ல, 

ைமக்ோராசொப்டன்ப கதி? இது ஒரு ெபரும ோபாட்ட அல்லலவா? இனி ைமக்ோராசொப்ட் என்பன ெசெய்யப் ோபாகிறது?

ஆலன்ப காக்ஸ் 

ோவல்லஸ் நகரிமன்ப ெதற்கு கடற்க்கைர நகரம. இங்கு ஒரு அைமதியான வீட்டல்ல   Alon cox வசிக்கிறார். இரவுக் 

ோகாழியான இவர் பகல்ல 2 மணி வைர உறங்குபவர். ைமக்ோராசொப்ைட மிரட்டும திறந்த மூல நிரல்லகள் எழுதுபவர்.

பழுப்பு நிற குறுந்தாட ெகாண்மடவர். ஆழமாக ோயாசெைன ெசெய்பவர். உறுதியான மனநிைல ெகாண்மடவர். ைகயில்ல 

எடுத்த ெசெயல்லகள் அைனத்ைதயும மிகவும சிறப்பாக ெசெய்து முறடப்பவர். விைளயாட்டுகளிலும வீட்டு 

ோவைலகளிலும, தனது ோசொதைன, ஆய்வுகளிலும தனது முறழு கவனத்ைதயும ெசெலுத்தி அதில்ல சிறப்பான திறைம 

ெபறுவார். தன்ப மைனவி -Telsa க்காக, -  coffee maker இயந்திரத்ைத கணிப்ெபாறியுடன்ப இைணத்து, அைதக் 

கட்டுப்படுத்தும முறயற்சில்ல இருந்தார்.
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அவர் லினக்ஸ் ெகர்ெனல்ல எனப்படும ெமன்பெபாருைள ோமமபடுத்தும குழுவில்ல முறதன்பைமயானவர். லினக்ஸ் 

வளர்சசிைய வழி நடத்தி ெசெல்லபவர். ைமக்ோராசொப்டால்ல முறதன்பைமயான எதிரிமயாக கருதப்படுபவர். லினக்ஸன்ப 

தந்ைதயான லினக்ஸ் ோடார்வால்லட்ஸ், இவைர மிகவும நமபுகிறார். முறக்கியமான முறடவுகைள இவரது 

ஆோலாசெைனக்குப் பின்போப எடுக்கிறார். பல்லோவறு மக்கள் அளிக்கும புதுப்புது ோயாசெைனகளுக்கு ெசெயல்லவடவம 

தருபவர். பலர் அளிக்கும நிரல்லகைள, ஒன்பறு ோசெர்த்து, குைறகள் கண்மடறிந்து, குைறகைள நீக்கி, எல்லலா நிரல்லகளும 

சிறப்பான முறைறயில்ல இயங்குவைத இவோர உறுதி ெசெய்கிறார். இவரது ோசொதைனக்குப் பின்போப லினக்ஸ் ெகர்னலின்ப 

நிரல்லகள் உலகிற்கு ெவளியிடப்படுகின்பறன ஆலனுக்கும ோடார்வால்லட்ஸ்க்கும அடக்கட கருது ோவறுபாடுகள் 

ஏற்படும. எைதயும மிகவும சிறப்பாக மட்டுோம ெசெய்யும ஆலன்ப காக்ஸ், தன்ப கருத்துகைள ஆணித்தரமாக 

ெவளியிட்டு, மிகவும தரமான நிரல்லகைள மட்டுோம அங்கீகாரம ெசெய்வார்.

 

1980-களில்ல எல்லலா ெமன்பெபாருள் நிறுவனங்களும, நிரல்லகைள தமமுறடன்ப மட்டுோம ைவத்துக்ெகாண்மடன. 

வாடக்ைகயாளர்களுக்கு ெவறும பயன்பபாடுகைள மட்டுோம அளித்தன. மூல நிரல்லகைள அளித்தால்ல, ோபாட்ட 

நிறுவனங்கள் தமைம அழித்துவிடும என அைவ நமபின.  இதனால்ல வாடக்ைகயாளர்கள் அந்த நிறுவனங்களுக்கு 

அடைம ோபால்ல ஆயினர். தமது ெமன்பெபாருட்களில்ல ோதைவயான மாற்றங்கைள ஏற்படுத்த, அந்த ெபரும 

நிறுவனங்கைளோய நாட ோவண்மடயிருந்தது. ெபரும ெதாைக தரப்பட ோவண்மடும என்பற நிர்பந்தம இருந்தது. 

ஆனால்ல , 1996 ல்ல லினக்ஸ் ோடார்வால்லட்ஸ் தனது ெமன்பெபாருைள இலவசெமாகோவ அளிக்க முறன்பவந்தார். அவர்

முறழு மூல நிரல்லகைளயும உலகிற்கு அளித்தார். பிற நிரல்லகள் மூல நிரல்லகைள இலவசெமாகப் ெபறலாம; அவற்ைற 

ஆராயலாம; விவாதிக்கலாம; குைறகள் கண்மடால்ல, அவற்ைற திருத்தலாம. தமக்ோகற்றபட மாற்றியும ெகாள்ளலாம; 

பிறருக்கும ெகாடுக்கலாம. இவரது இந்த முறடவு உலகில்ல ெபரிமய மாற்றங்கைள ெகாண்மடுவந்தது. ஒரு ஏைழ 
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சிறுவனின்ப தாராள மனம அளித்த ெகாைடயான இந்த நிரல்லகள் உலெகங்கும பரவத் ெதாடங்கின. இன்படர்ெநட்டல்ல 

இருந்து பலரும இவற்ைற பதிவிறக்கம ெசெய்தனர்.

ெமன்பெபாருட்கைள பகிர்ந்து ெகாள்வது என்பபது அப்ோபாது ஏற்கனோவ பிரபலம ஆகத் ெதாடங்கி இருந்தது. 

இக்கருத்ைத வலியுறுத்துபவர் -MIT ன்ப சிறந்த நிரலரான  . Richard Stallman இவரது கருத்துப்பட மூல நிரல்லகைள 

மைறப்பது என்பபது ஒரு பாவம. மனித இனத்தின்ப முறன்போனற்றத்திற்கு எதிரான ஒரு ெசெயல்ல. மூல நிரல்லகைள 

பகிர்பவர்கள், பிறரிமன்ப வளர்சசிக்கு உதவுகிறார்கள். 

   Closed source software எனப்படும மூடய நிரல்ல ெமன்பெபாருட்களால்ல யாரும எைதயும 

கற்றுக்ெகாள்ளமுறடயாது. அறிவு வளர்சசி ஏற்படாது.

1984-ல்ல -MIT ல்ல இருந்து ெவளிோயறிய ரிமசசெர்ட் ஸ்டால்லமன்ப,   Free Software Foundation என்பற அைமப்ைப 

ோதாற்றுவித்தார். இந்த அைமப்பு அவரது  GNU திட்டத்திற்கு ெபரும ஆதரவு அளித்தது. 1980-ல்ல ஸ்டால்லமன்ப  Emacs

என்பற உைர எழுதும   text editor ெமன்பெபாருைள  GPL உரிமமத்துடன்ப அளித்தார். -Emacs ன்ப மூலம மக்கள் தமக்கு 

ோதைவயான ஆவணங்கைள தயாரிமத்து அசசிட்டுக் ெகாள்ளலாம. நிரல்லகள் எழுதலாம. -Emac ன்ப துைண ெகாண்மடு 

பலவைகயான ெமன்பெபாருட்கள் எழுதப்பட்டன. விைளயாட்டுகள், -driver கள், கணித , வானவியல்ல, ராணுவ, 

உயிர்நுழட்ப, இயற்பியல்ல ெமன்பெபாருட்கள் என அைனத்து  துைறசொர் ெமன்பெபாருட்கள் எழுதப்பட்டன. இைவ 

அைனத்துோம  GPL உரிமமத்துடன்ப இலவசெமாக மட்டுோம வழங்கப்பட்டன. 
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இோத  Emacs ெகாண்மடுதான்ப நமது லினஸ் ோடார்வால்லட்ஸ்,   linux kernel நிரல்லகைள எழுதினார் அவரும தனது 

ெமன்ப ெபாருட்கைள  GPL உரிமமத்துடன்ப இலவசெமாகோவ வழங்கினார். ோடார்வால்லட்சின்ப பைடப்புகள் உலகின்ப 

கவனத்ைத ெபரிமதும ஈர்த்தன. இலவசெம என்பபதால்ல அவற்ைற எல்லோலாரும ெபற்றனர். பணம, கடன்ப அட்ைட, வங்கி 

கணக்கு எண்ம ,  , purchase order ோமலாளர்களின்ப ஒப்புதல்ல( )  approval இைவ ஏதும இன்பறி எல்லோலாரும 

ெமன்பெபாருட்கைள ெபற முறடந்தது. 

ஆலன்ப காகஸ் ோபான்பற பலரும ோடார்வால்லட்சின்ப நிரல்லகைள கண்மடனர். ெபரிமதும ஆர்வம ெகாண்மடனர். மூல 

நிரல்லகோள இலவசெமாய் கிைடப்பதால்ல அைனவரும இைணயத்திலிருந்து பதிவிறக்கம ெசெய்தனர். நிரல்லகைள 

ஆராய்ந்தனர். அவர்களது அறிவுப்பசிக்கு இந்த நிரல்லகள் சிறந்த தீனியாக இருந்தன. இரவு, பகல்ல பாரது பலரும 

நிரல்லகைள ோசொதைன ெசெய்ததால்ல அதில்ல உள்ள பிைழகளும குைறகளும கண்மடறியப்பட்டு திருத்தப்பட்டன. இதனால்ல

நிரல்லகளின்ப தரம உயர்ந்தது. 

  தமிழாக்கம  - ஸ்ரீனி  
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எளிய ெசெய்முறைறயில்ல  – C பாகம 4

வரிமைசெ (அ) அணி ( ) : Array

 Array எனபது ஒோர வைகயான பல -variables ஐ உள்ளடக்கிய ஒரு தனி  variable ஆகும.

அதாவது, நமக்கு ஒருவரிமன்ப வயைத ோசெமிக்க “ ” age என்பற ஒரு “ ”  integer variable ோதைவ படும. அதுோவ 3 ோபரிமன்ப வயதுகைள 

 store ெசெய்ய 3  variables ோதைவ இல்லைல. அதற்கு பதிலாக ஒோர ஒரு   array variable பயன்ப படுத்தலாம.

எடுத்துக்காட்டாக 

 [3];int age

இந்த வரிம( ) statement ஆனது 3 வயதுகைள ோசெமிக்க ோபாதுமானதாக இருக்கும. இதைன கீழ் வருமாறு பிரிமக்கலாம

1. [0]age

2. [1]age

3. [2]age

இங்ோக முறதல்ல  0 variable விலிருந்து ஆரமபிப்பைத கவனிக்க. நாம [3] age என்பறு ெசொல்லலும ோபாது அது 0 விலிருந்து 2 வைர 

 variables ஐ ெகாடுக்கும.

இங்ோக மூன்பறு நபர்களின்ப வயைத வாங்கி அதற்கு செராசெரிம ( ) average கண்மடு பிடக்க சிறிய  program ஒன்பைற காண்மோபாம.

12
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 Sample Program

 ()int main

{

   [int age 3], ;average

  ("       : ");printf Please enter age of first person

  ("% ",& [scanf d age 0]);

  ("       : ");printf Please enter age of second person

  ("% ",& [scanf d age 1]);

  ("       : ");printf Please enter age of third person

  ("% ",& [scanf d age 2]);

   = ( [average age 0] + [age 1] + [age 2] ) / 3;

  ("\     printf nAverage age of these 3   : %  \ ", );persons is d n average

   return 0;

}

:Output

$  .gcc array c

$ ./ .a out

      : 28Please enter age of first person

      : 30Please enter age of second person

      : 38Please enter age of third person

    3   : 32Average age of these persons is

13
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வரிமைசெயின்ப (அ) அணியின்ப வைககள் (   )Types of Arrays :

வரிமைசெகள் 3 வைகப்படும. அைவ

1. ஒற்ைற பரிமமாண அணி (   )one dimensional array

2. இரு பரிமமாண அணி (   )two dimensional array

3. பல பரிமமாண அணி (   )multi dimensional array

1. ஒற்ைற பரிமமாண அணி (   )one dimensional array

இந்த ஒற்ைற பரிமமாண அணி (   ) one dimensional array யில்ல  variables ஒோர பரிமமாணத்தில்ல இருக்கும. நமது முறந்ைதய  program

இந்த வைகைய சொர்ந்தது.

எ.கா.  [10];int age

2. இரு பரிமமாண அணி (   )two dimensional array

இந்த இரு பரிமமாண அணி (   ) two dimensional array யில்ல  variables இரண்மடு பரிமமாணத்தில்ல இருக்கும. எடுத்துக்காட்டாக 

அணி( ), Matrix அட்டவைண ( ) Tables இைவ இரு பரிமமாண அணியில்ல வரும.

எ.கா.  [3][3]; int matrix
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3. பல பரிமமாண அணி (   )multi dimensional array

இரண்மடுக்கு ோமலான பரிமமாணத்ைத உைடய அணிகள் இந்த வைகைய சொர்ந்தது.

எ.கா.  [10][10][10];int array

இவற்ைற பற்றிய ோமலான தகவல்லகைள அடுத்த இதழில்ல காண்மோபாம.

நான்ப ெசெ.ஜான்ப கிறிஸ்ோடாபர், ஒரு   Software Company யில்ல   Team Leader ஆக ோவைல ெசெய்கிோறன்ப. 

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

@ .sjchristopher gmail com
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லினக்சில்ல பூட் ோலாடார்கள் (  ) – (1) Boot Loader

லினக்சில்ல ெபாதுவாக இரண்மடு   - boot loader கள் பயன்பபடுத்தப்படுகின்பறன . அைவ 

 ->   LILO LInux LOder

 ->    GRUB GRand Unified Bootloader

இதில்ல   GRUB பூட்ோலாடைர ெகாண்மடுதான்ப ெபருமபான்பைமயான லினக்ஸ் இயங்குதளங்கள் ெவளியிடப்படுகின்பறன.ஏெனன்பறால்ல

 LILO ோலாடருக்கும ,  GRUB பூட் ோலாடருக்கும நிைறய வித்தியாசெங்கள் உள்ளன. அைவ

 LILO ோலாடரானது 16 வித்தியாசெமான  booting ோதர்விைன மட்டுோம ஆதரிமக்கும.ஆனால்ல  GRUB பூட் ோலாடரானது அளவில்லலாத 

பூட்டங் ோதர்விைன ஆதரிமக்கும. 

 LILO பூட் ோலாடாரால்ல  -network ல்ல இருந்து பூட் ெசெய்ய முறடயாது.  GRUB பூட் ோலாடாரால்ல  -network ல்ல இருந்து பூட் ெசெய்ய முறடயும. 
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நீங்கள்  விண்மோடாஸ்  மற்றும  லினக்ஸ்  இயங்குதளங்கைள  இரட்ைட  நிறுவலாக  நிருவியிருந்தீர்கள்  என்பறால்ல,  கணினியிைன

ெதாடங்கியவுடன்ப விண்மோடாஸ் இயங்குதளத்திற்குள் ெசெல்லலவா அல்லலது லினக்ஸ் இயங்கு தளத்திற்குள் ெசெல்லலவா என்பறு உங்களினுைடய

ோதர்விற்காக ஒரு திைர காண்மபிக்கப்படுகிறது அல்லலவா அதுதான்ப   GRUB பூட் ோலாடாரிமனுைடய திைர. 

 GRUB பூட் ோலாடார் எப்பட ோவைல ெசெய்கிறது?

 GRUB பூட் ோலாடார் எப்பட ோவைல ெசெய்கிறது என்பறு பார்ப்பதற்கு முறன்பபு பூட் ோலாடார் நிரல்லகள் எப்பட ோவைல ெசெய்கிறது என்பறு

பார்ப்ோபாம.  நீங்கள் கணினியிைன ON ெசெய்து பூட் ஆகியவுடன்ப  BIOS ஆனது கணிணியினுைடய கட்டுப்பாட்டைன முறதல்ல பூட் device

ற்கு ெகாடுத்து விடும.முறதல்ல பூட்  device ஆனது வன்பவட்டு,குறுவட்டு,பிளாப்பி ோபான்பறு எது ோவண்மடுமானாலும இருக்கலாம.
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நாம இங்கு வன்பவட்டைனோய கவனத்தில்ல எடுத்துக்ெகாள்ோவாம.வன்ப வட்டனுைடய முறதல்ல ெசெக்டர் ஆனது   Master Boot Record

( ) MBR என்பறு அைழக்கப்படும.இந்த முறதல்ல ெசெக்டர் ஆனது 512  bytes அளவு மட்டுோம இருக்கும.அதில்ல 446  bytes ஆனது  boot loder

-க்கும 64  bytes ஆனது   -partition table க்கும , 2  bytes ஆனது  Signature க்காகவும ஒதுக்கப்பட்டருக்கும.அந்த 512  bytes அளவில்ல

தான்ப  GRUB பூட் ோலாடாரானது பதியப்படும.

 GRUB பூட் ோலாடாரானது மூன்பறு நிைலகளில்ல ெசெயல்லபடுகிறது அைவ: 

 1 stage

 2 stage

 1.5 stage

 1 : stage

இது பூட் ோலாடாரிமனுைடய  code ஐ இயக்க ெதாடங்கும.  பூட் ோலாடாரானது அடுத்த நிைலக்கு ெசெல்லலும(நிைலயின்ப முறகவரிமக்கு

தாவிவிடும)(ெசெக்டர்  எண்ம)).  இந்த  ெசெக்டர்  எண்மைண   GRUB ஆனது  குறிப்பிட்ட  முறகவரிமயில்ல   GRUB ஐ  நிறுவும  ோபாோத  பதிந்து

ைவத்திருக்கும.வழக்கமாக  1.5 stage யிைன குறிப்பிட்டு இருக்கும. 

 1.5: stage

இந்த நிைலயில்ல வன்பவட்டல்ல ஒரு   cylinder க்கு எத்தைன ெசெக்டர்கள் பிரிமக்கப்பட்டு இருக்கிறது ோபான்பற தகவல்லகைள ெதரிமந்து

ெகாள்ளும.அதிகபட்செமாக  ஒரு   cylinder க்கு  63  ெசெக்டர்கள்  இருக்கும(பார்க்க  படம-இரண்மடு).    ( )Master Boot Record MBR

நிறுவியபிறகு  62  ெசெக்டர்கள்   free ஆக இருக்கும.இந்த   free ஆக இருக்கும இடத்தில்ல ஒவ்வெவாரு   partition னும என்பன  FileSystem

கைள ெகாண்மடு உள்ளன என்பற தகவல்ல இருக்கும.  2 stage விைன  execute ெசெய்யும. 
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 2: stage

இந்த நிைலயில்ல  GRUB னுைடய  configuration ோகாப்புகள்  point ெசெய்யப்படும.ஒரு சில படகைள கடந்த பிறகு பயனாளருக்கு

இயங்கு தளங்கைள ோதர்வு ெசெய்யும திைர காண்மபிக்கப்படும. இறுதியாக நீங்கள் ோதர்வு ெசெய்த இயங்குதளத்திற்கு ெசெல்லலும. இைத பற்றி

இன்பனும அதிகமாக ெதரிமந்து ெகாள்ள கீழ்க்கண்மட முறகவரிமகளுக்கு ெசெல்லலவும:

http://www.dedoimedo.com/computers/grub.html#mozTocId616834

http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_GRUB

இரா.கதிர்ோவல்ல http://gnutamil.blogspot.in ெபரிமயார் மணியமைம பல்லகைலக்கழகம, வல்லலம, தஞ்சொவூர்.
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 PHP கற்கலாம வாங்க - பாகம 3

தரவுவைககள்( ) : DataTypes

    தரவுவைக என்பபது தரவின்ப சில பண்மபுநலன்பகைளக் குறிக்கின்பற ஒரு ெபாதுவான ெபயராகும.  PHP மிக அதிகப்படயான 

தரவுவைககைளத் தருகிறது. இதைன இரு பிரிமவுகளாக வைகப்படுத்தலாம. அைவ  Scalar DataTypes மற்றும  Compound DataTypes 

ஆகும. 

    

  :Scalar DataTypes  

    

        ஒோர ஒரு மதிப்பிைனக் குறிப்பிடுவைத   Scalar DataTypes என்பகிோறாம. இதில்ல பல்லோவறு தரவுவைககள் அடங்குகின்பறன. 

அைவ , , ,   Boolean Integer Float and String ோபான்பறைவகளாகும. 

        

    : Boolean Type

          George Boole என்பற கணிதோமைதயால்ல கண்மடுபிடக்கப்பட்ட இதற்கு  Boolean என்பறு ெபயரிமடப்பட்டது. இது இரு 

மதிப்புகைளக் ெகாண்மடுள்ளது : TRUE அல்லலது FALSE. FALSE-ஐக் குறிப்பிடுவதற்கு 0-ைவயும, TRUE-ஐக் குறிப்பிடுவதற்கு பூஜ்ஜியத்ைதத் 

தவிர எந்த ஒரு எண்மைணயும பயன்பபடுத்தலாம. 

        

        $ _  = ;   //$ _    bool val TRUE bool val is true
        $ _  = -1;     //$ _    bool val bool val is true
        $ _  = 0;      //$ _    bool val bool val is false
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      :Integer Type  

            எந்த ஒரு முறழுெவண்மைணயும  Integer என்பறு கூறலாம. -PHP யானது , ,  decimal octal hexadecimal ோபான்பறைவ 

எண்மகைள முறழுெவண்மகளாக கருதுகிறது. 

            

          31          //  decimal
        -62334      //  decimal
        0716        //  octal
        0 3        //  xD F hexadecimal

      : Float Type

        இந்த மிதைவ எண்மகள் , , floats double அல்லலது   real numbers ோபான்பறைவகைளயும குறிக்கின்பறது. -PHP யில்ல இதைன 

கீழ்கண்மட ெவவ்வோவறு வழிகளில்ல குறிப்பிடலாம. 

    

    1.234 
    5.0 
    2.7 4 e
    1.43 +15 E

      :String Type

        String என்பபது எழுத்துருக்களின்ப ெதாகுப்பாகும(   ). group of characters இதைன  single அல்லலது   double quotes

குறியீட்டைனப் பயன்பபடுத்தி குறிப்பிடப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 

        

        "     " PHP is a popular language
        '*9 ' mystring
        "592$%^324" 

    String-ல்ல உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்துருவிைன பிரிமத்ெதடுக்க  array வைகயிைனப்(அடுத்த பகுதியில்ல விளக்கப்பட்டுள்ளது) 

பயன்பபடுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 
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        $  = " "; language PHP
        $       = $ [0]; parser language //  ' '  $  Assigns P to parser
    

  : Compound DataTypes

    

        ோவவ்வோவறு வைகயிலான மதிப்புகைள ஒோர வைகயினுள் ெகாண்மடுவருவதற்கு  Compound DataTypes 

பயன்பபடுத்தப்படுகிறது. array மற்றும object -ஆனது இதில்ல அடங்கும. 

        

         : Array Type

            இதில்ல பல்லோவறு வைகயான மதிப்புகைள( , , ,  boolean float integer string மற்றும ) array ஒோர ெதாகுப்பாக 

பயன்பபடுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 

            

        $ [0] = ; dataCollection true
        $ [1] = 123.454; dataCollection
        $ [2] = 10; dataCollection
        $ [3] = " "; dataCollection PHP
        
        -Array ஐப்பற்றி வருகின்பற கட்டுைரகளில்ல விரிமவாகக் காணாலாம. 

        

        : Object Type

            இதைன -   object oriented programming பகுதிகளில்ல பயன்பபடுத்தப்படுகிறது. இது மற்ற தரவுகைளப் ோபால்ல அல்லலாமல்ல 

ஒரு தனசசிறப்பு வாய்ந்ததாகும. ஒரு ெபாதுவான உதாரணத்ைத இங்கு காண்மோபாம : 
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          { class A

             $_ ; private b
             ($ ) { function setValue val
                $ ->_  = $ ; this b val
            } 
        } 
            ... 
        $  =  ;   //   obj new A object created
 

    இந்த $ -obj ன்ப மூலமாக  -class A லுள்ள அைனத்ைதயும ைகயாளலாம. இதைனப் பற்றி வருகின்பற கட்டுைரகளில்ல விரிமவாகக் 

காணாலாம. 

அடுத்த இதழில்ல -PHP யின்ப தரவுைவ மாற்றங்கள் மற்றும 

ெவவ்வோவறான மாறிகளின்ப பயன்பபாடுைகளப் பார்ப்ோபாம.

ெசெல்லவமணி செமபத், இைணய தள வல்லலலுநர், 
காஞ்சி ைலனக்ஸ் பயனர் குழுவின்ப உறுப்பினர், 
மின்பனஞ்செல்ல : . @ .  selva infobees gmail com
வைல         : :// . .  http infobees wordpress com
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        -aaphoto வுடன்ப நிழற்படங்கைள மாயமாய் ோமமபடுத்துங்கள்

- டமித்ரிம ெபாோபாவ்வ

ெபருமபாலான புைகப்படம எடுப்பவர்கள், 'நிழற்படம எடுத்தபின்ப ெசெய்யும ோவைலபாடுகள், பைடப்புத்திறனில்ல 

முறக்கியமானைவ' எனக் கருதுவர். சில ோநரங்களில்ல ெபரிமய ெசெய்முறைறகள் ஏதும இல்லலாமல்ல புைகப்படத்தின்ப தரத்ைத மட்டும ோமமபடுத்த

ோவண்மட உள்ளது. இங்குத் தான்ப, aaphoto உங்களுக்குக் ைக ெகாடுக்கும. இந்த எளிய பயனுள்ள ெசெயலி, ஒரு கட்டைளைய மட்டும 

பயன்பபடுத்துவதன்ப மூலம உங்கள் நிழற்படத்தின்ப தரத்ைத ோமமபடுத்தி விடுகிறது.

பல பிரபலமான லினக்ஸ் பகிர்வுகளின்ப களஞ்சியங்களில்ல ( )  repositories aaphoto இடம ெபற்றுள்ளது. இதனால்ல உங்களது 

'   distro s packet manager-ஐ பயன்பபடுத்தி இதைன நீங்கள் நிறுவிக் ெகாள்ளலாம. ெடபியன்ப மற்றும உபுண்மடுவில்ல

“ -   ”apt get install aaphoto“ -   ”apt get install aaphoto

என்பனும கட்டைளைய  root பயனராக இயக்கலாம. இதற்கு மாறாக ஒரு ெமாழி மாற்றப்பட்ட இருமத்ைத (  compiled binary) 

ெசெயல்லதிட்ட வைலதளத்திலிருந்து ( '  project s website) நீங்கள் ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம. அல்லலது, -aaphoto ைவ -source லிருந்து 

இருமமாக்கலாம (compile).

, aaphoto histogram-கைள ஆராய்ந்தும, c ,  , ontrast color balance saturation மற்றும gamma level கள் ோபான்பற 

முறக்கிய அைமப்புகைளப் படத்திற்ோகற்றாற்ோபால செரிமெசெய்தும புைகப்படங்களின்ப தரத்ைத ோமமபடுத்த முறயல்லகிறது. சில செமயங்களில்ல 

ோமமபடுத்துதலில்ல பிைழ ஏற்பட்டாலும, ெபருமபாலான ோநரங்களில்ல  aaphoto சிறப்பாகோவ ெசெயல்லபடுகிறது. -aaphoto ைவ 

பயன்பபடுத்துதல்ல, இப்ோபாது இருப்பைத விட எளிைமயானதாக ஆக்க இயலாத ஒன்பறு:
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“  . ”aaphoto foo jpg“  . ”aaphoto foo jpg

என்பற கட்டைளைய ( .  foo jpg என்பபைத நீக்கிவிட்டு தங்கள் புைகப்பட ோகாப்பின்ப ெபயைர) பயன்பபடுத்தவும. இதனால்ல  aaphoto

தானாக ோமமபடுத்தப்பட்ட புைகப்படத்தின்ப பதிப்ைபத் ( ) version தருகிறது. 

-aaphoto வால்ல ,  2000JPEG JPEG  மற்றும PNG ோபான்பற பல்லவைக படங்கைளக் ைகயாள முறடயும. -aaphoto ைவப் 

பயன்பபடுத்த  aaphoto கட்டைளயும, புைகப்படத்தின்ப ெபயரும ோபாது என்பறாலும, அது பல ெதரிமவுகைளயும ( ) options கூட 

வழங்குகிறது.

--jpg, --png ஆகியன படத்தின்ப வைகையத் ெதரிமவிக்கின்பறன

--resize என்பபது படத்ைதக் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மாற்றுகிறது

--quality ஆனது இறுதியாய் ெவளிவரும படத்தின்ப தரத்ைத மாற்ற பயன்பபடுகிறது

அளிக்கப்பட்டுள்ள அைனத்து ெதரிமவுகைளயும ( ) options காண

"  – ”aaphoto help"  – ”aaphoto help

என்பற கட்டைளையப் பயன்பபடுத்துங்கள்.

 aaphoto ஆனது மற்ற புைகப்படம மாற்றம ெசெய்யும ெசெயலிகளுக்கு (   photo editing applications) மாற்று அல்லல 

என்பறாலும, சிறு சிறு மாற்றங்கள் அதிக கடனம இல்லலாமல்ல, எளிதில்ல ெசெய்ய இது ஒரு நல்லல கருவி.

 *aaphoto

என்பற கட்டைள ஒரு folder ல்ல உள்ள அைனத்து படங்கைளயும ோமலான முறைறயில்ல ோமமபடுத்துகிறது. 

ோஜாபின்ப பிராஞ்செல்ல ஆன்பறனி.
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ைபதான்ப - 8 ஸ்ரீனி 
மாடயூல்ல - :Module

ைபதான்ப - interpreter ல்ல சிறிது ோநரம ோவைல ெசெய்கிறீர்கள். பல variable மற்றும function கைள உருவாக்கி 

பயன்பபடுத்துகிறீர்கள். பின்ப -interpreter ஐ விட்டு ெவளிோயறுகிறீகள். சிறிது ோநரம கழித்து மீண்மடும  python

-interpreter ஐ இயக்குகிறீர்கள். இதில்ல செற்று ோநரத்திற்கு முறன்ப உருவாக்கிய  variable மற்றும  functions

கிைடப்பதில்லைல. அவற்ைற பயன்பபடுத்த, மீண்மடும உருவாக்க ோவண்மடும. இதற்கு ஒோர மாற்று வழி, நாம எழுதும 

 program வரிமகைள ஒரு  -text file ல்ல ோசெமித்து, ைபதான்ப மூலம அந்த -file ஐ இயக்க ோவண்மடும. இந்த   text file ஒரு 

  python script எனப்படும. 

இவ்வவாறு நாம எழுதும   python script ெபரிமதாக வளரும ோபாது, அைத சிறு சிறு -script களாக பிரிமத்து, பல 

தனித்தனி -file களில்ல ோசெமிக்க ோவண்மடும. சில ோநரங்களில்ல ஒரு -function ஐ பல -script களில்ல பயன்பபடுத்த 

ஒவ்வெவாரு -file லும அோத -function ஐ எழுத ோநரிமடும. 

இதற்கு பயன்பபடும ஒரு எளிய வழிோய . module இதில்ல நமக்கு ோதைவயான, அடக்கட பயன்பபடும -functions ஐ ஒரு

-file ல்ல ோசெமித்து, அைத எளிதில்ல பிற -script களில்ல பயன்பபடுத்திக் ெகாள்ளலாம. பிற -module களிலும 

பயன்பபடுத்தலாம.

ஒரு ைபதான்ப -module ஆனது ைபதான்ப definitions மற்றும -statements ஐ ெகாண்மடருக்கும. அதன்ப -filename ஐ 

'  . ' module name py எனத் தர ோவண்மடும. -- -- name என்பற  global variable அந்த -module ன்ப ெபயைர தருகிறது. 
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இப்ோபாது  fibo என்பற -module ஐ உருவாக்குோவாம.  -Text editor ல்ல பின்பவரும -program ஐ எழுதி .  fibo py என்பற 

ெபயரிமல்ல ோசெமிக்கவும. 

# Fibonacci numbers module
def fib(n):    # write Fibonacci series up to n
    a, b = 0, 1
    while b < n:
        print(b, end=' ')
        a, b = b, a+b
    print()

def fib2(n): # return Fibonacci series up to n
    result = []
    a, b = 0, 1
    while b < n:
        result.append(b)
        a, b = b, a+b
    return result

இப்ோபாது அோத -folder க்கு -terminal ல்ல ெசென்பறு  -python interpreter ஐ இயக்கவும.  -fibo module ஐ பயன்பபடுத்த 

அைத  import ெசெய்ய ோவண்மடும. 

 >>> import fibo  

இது ைபதானில்ல  -symbol table ல்ல -fibo ஐ ோசெமிக்கிறது. நாம  fibo மாடயூலில்ல எழுதிய -functions ஐ பயன்பபடுத்த fibo

என்பற  -module name ஐ உடன்ப ோசெர்த்து பயன்பபடுத்த ோவண்மடும. 
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>>> fibo.fib(1000)

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
>>> fibo.fib2(100)
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
>>> fibo.__name__
'fibo'

 
இந்த -functions ஐ  -local name க்கு  assign ெசெய்தும பயன்பபடுத்தலாம. 

>>> fib = fibo.fib
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

ோமலும சில தகவல்லகள் 

ஒரு -module ல்ல  statements மற்றும  functions இருக்கலாம. இந்த  statements மாடயூைல முறதல்லமுறைற 

 import ெசெய்யுமோபாது இயக்கப்படுகின்பறன.

ஒவ்வெவாரு மாடயூலுக்கும தனித்தனியான   sumbol table உருவாகிறது. இதில்ல அந்த மாடயூலில்ல பயன்பபடும 

 variable மற்றும -functions ன்ப ெபயர்கள் ோசெமிக்கப்படுகின்பறன. இதனால்ல -python ன்ப   global symbol மற்றும 

-module ன்ப   private symbol இைடோய ஏற்படும குழப்பம தவிர்க்கப்படுகிறது. .  Modulename itemname என்போற 

பயன்பபடுத்த ோவண்மடும. 

ஒரு மாடயூல்ல ோவறு பல மாடயூல்லகைள கூட import ெசெய்யலாம. இந்த -import ஐ -script ல்ல ஆரமபத்தில்ல 

மட்டுமின்பறி, எங்கு ோவண்மடுமானாலும  import ெசெய்து ெகாள்ளலாம.
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 import ெசெய்யுமோபாது ெமாத்த மாடயூைல மட்டுமின்பறி, நமக்கு ோதைவயான -functions ஐ மட்டும கூட 

import ெசெய்யாலாம.

>>> from fibo import fib, fib2

>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

 
ோமலும அைனத்து -functions கைளயும கீழ்க்கண்மடவாறும import ெசெய்யலாம.

>>> from fibo import *
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

இது _ ( )-underscore ல்ல ெதாடங்குவன தவிர்த்து பிற அைனத்ைதயும  import ெசெய்கிறது.

6.1.1  Module path

நாம  spam எனும மாடயூைல  import ெசெய்யுமோபாது , ைபதான்ப interpreter ஆனது .  spam py என்பற -file ஐ 

தற்ோபாைதய  -current directory ல்ல ோதடுகிறது. அங்கு இல்லைலெயன்பறால்ல  PYTHONPATH என்பற  environment

-variable ல்ல குறிப்பிட்ட -directory களில்ல ோதடுகிறது. இது  shell variable ஆன PATH ோபான்பறோத.  -PYTHONPATH

ோலா அல்லலது  -current directory யிோலா மாடயூல்ல காணப்படாத ோபாது, -python ன்ப  -installation directory ல்ல 

ோதடப்படுகிறது. உதாரணம / / / /  . . usr local lib python sys path என்பற -variable ல்ல இந்த -directory கள் 

ெபறப்படுகின்பறன. இந்த  -search path ல்ல  -current directory யும இடம ெபறுவதால்ல, நாம  standard module களின்ப

ெபயைர  file name ஆக பயன்பபடுத்தக் கூடாது.
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6.1.2  Compile ெசெய்யப்பட்ட ைபதான்ப File

ஒவ்வெவாரு முறைறயும ஒரு ைபதான்ப புோராகிராைம  execute ெசெய்யுமோபாதும ஏற்படும காைல விரயத்ைத 

தவிர்க்க,அந்த ைபதான்ப புோராகிராம  compile ெசெய்யப்பட்டு   binary file ெபறப்படுகிறது. இந்த   binary file இயங்கும

ோவகம மிக அதிகம ஆகும. .  spam py என்பற ,  file compile ெசெய்யப்படுமோபாது .  spam pyc என்பற  file கிைடக்கிறது.

இரண்மடன்ப மாறுபட்டு ோநரம (  )-modified time ஐ ெபாறுத்து, மிக செமீபத்திய  file இயக்கப்படுகிறது.

இந்த .  pyc file கள் தானகோவ உருவாக்கப்படுகின்பறன. இைவ   -platform independent file கள். இவற்ைற எந்த 

 -operating system லும இயக்கலாம. 

கவனிக்க:

* ைபதான்ப -interpreter ஐ _@ என்பற -flag உடன்ப இயக்குமோபாது .  உருவாகும. .pyo என்பற  binary file ஆனது 
நன்பகு  optimize ெசெய்யப்படுகிறது.  Py file ஆனது  compile ெசெய்யப்படுமோபாது    optimized byte code
தரப்படுகிறது.

* இரண்மடு _0 அதாவது _00 என்பற -flag ஐ கூட பயன்பபடுத்தலாம. இது ோமலும அதிக அளவில்ல  optimize
ெசெய்கிறது. ஆனால்ல இது சில ோநரங்களில்ல பிைழகைள தந்துவிடும.

*  pyc மற்றும   pyo file கள் ோவகமாக இயங்குபைவ அல்லல.   Py file இயங்கும அோத ோவகத்தில்ல தான்ப இைவயும 
இயங்கும. ஆனால்ல இைவ -memory ல்ல ோவகமாக  load ெசெய்யப்படுகின்பறன.

* நாம ஒரு ெபரிமய ைபதான்ப புோராகிராைம எழுதுவதற்கு பதிலாக, அைத ஒரு -module ஆக எழுதி  import
ெசெய்தால்ல,  pyc மற்றும   pyo file கள் உருவாகி, விைரவாக  load ெசெய்யப்படுகின்பறன.

*   compile all என்பற மாடயூல்ல ஆனது,  -current directory ல்ல உள்ள எல்லலா ைபதான்ப மாடயூல்லகளுக்கும .   pyc file
கைள உருவாக்கும. -0 பயன்பபடுத்துமோபாது .   pyo file கைள உருவாக்கும.
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கட்டற்ற ெமன்பெபாருளும – அறிவியலும பகுதி –  I
(கல்லவி மற்றும அறிவியலுக்கான லினக்ஸ் வழங்கல்லகள்)

லினக்ஸ் ஒரு கட்டற்ற ெமன்பெபாருள் என்பபதாலும, ெநகிழ்வுத் தன்பைம ெகாண்மடதாலும உலகம முறழுவதும பல நூறு லினக்ஸ் 

வழங்கல்லகள் பலராலும உருவாக்கப்பட்டு தங்களுைடய ோதைவகளுக்ோகற்ப மாற்றியைமத்தும, ோமமபடுத்தியும ெவளியிடப்பட்டு 

வருகிறது. சில லினக்ஸ் வழங்கல்லகள் சில குறிப்பிட்ட பணிகளுக்ெகன்போற சிறப்பாக உருவாக்கப்பட்டு ெவளியிடப்படுகின்பறன. 

உதாரணத்திற்கு  , , Free NAS NetBSD   , System Rescue CD  IP Cop ோபான்பறவற்ைறக் கூறலாம.

இோத ோபான்பறு குழந்ைதகள், பள்ளி மாணவர்கள், கல்லலூரிம மாணவர்களுக்குத் ோதைவப்படும பல லினக்ஸ் வழங்கல்லகள் உள்ளன.

அவற்றில்ல சிலவற்ைறப் பற்றிப் பார்ப்ோபாம.

 4 Qimo Kids

இது உபுண்மடுைவ அடப்பைடயாகக் ெகாண்மடு பள்ளிக் குழந்ைதகளுக்காக வடவைமப்பட்டது.  இதில்ல  ,  ,Tux paint etoys

,   Gcompris Tuxmath ோபான்பற குழந்ைதகளுக்குத் ோதைவப்படும ெமன்பெபாருள்கள் உள்ளன.  இது வீடுகளில்ல உள்ள ோமைசெக்

கணினிகளில்ல பயன்பபடுத்த ஏதுவானது.
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Edubuntu

இது பரவலாகப் பயன்பபடுத்தப்படும உபுண்மடு லினக்ஸைால்ல ெவளியிடப்படும பள்ளி குழந்ைதகள்,  மாணவர்களுக்கான ஒரு

லினக்ஸ் ஆகும.  இதுவும  4   –Qimo Kids ல்ல உள்ள அைனத்து ெமன்பெபாருள்கைளக் ெகாண்மடது.  ோமலும இது வகுப்பைறகளில்ல

பயன்பபடுத்த ஏதுவாக  (    ) LTSP Linux Terminal Server Client ெகாண்மடது.

Eduboss

இது ெசென்பைனயில்ல அைமந்துள்ள -  (       C DAC Centre for Development of Advanced Computing -  ,  Super computer cloud

, computer ெமாழி சொர்ந்த ெமன்பெபாருள்கள், எழுத்துருக்கள் ோபான்பறவற்றில்ல ஆராய்சசிகைள ோமற்ெகாள்ளும ைமயம) அரசு 

நிறுவனத்தால்ல ெவளியிடப்படும ஒரு லினக்ஸ் வழங்கல்ல. இது தமிழகத்தில்ல வழங்கப்படும இலவசெ மடக்கணினியில்ல நிறுவப்பட்டுள்ள 

 -BOSS ன்ப கல்லவி பதிப்பு.  இதில்ல ஓபன்ப ஆபீஸன்ப மாற்றியைமக்கப்பட்ட (   ) Bharateeya Open Office பதிப்பு உள்ளது. இந்த ஆபீஸ் 

ெசெயலி இந்திய ெமாழிகள் பலவற்ைற ஆதரவு தரும வைகயில்ல வடவைகப்பட்டுள்ளது.  Eduboss -ல்ல உள்ள -   E learing editor மூலம 

ஆசிரிமயர்கள் இைணய வழி கற்றல்ல, வினாட வினா, ோசொதைனகள், சுய மதிப்பீட்டு ெசெயல்லமுறைறகள் ோபான்பறவற்ைற மாணவர்களுக்காக 

உருவாக்க இயலும.

 Scientific Linux

இது உலகில்ல மிகப்ெபரிமய இயற்பியல்ல ஆய்வுக் கூடமான CERN (செமீபத்தில்ல கிக்ஸ் ோபாஸைான்ப ஆய்விைன ெவளியிட்ட ஆய்வுக் 

கூடம) மற்றும  Fermilab ஆகியவற்றால்ல இலவசெமாக ெவளியிடப்படும ஒரு அறிவியல்ல வழங்கல்ல ஆகும. இது    Red Hat லினக்ைஸை 

அடப்பைடயாகக் ெகாண்மடது.  இதில்ல   ,  (KDE Edu Suite R புள்ளியியல்ல கணிப்பான்ப),    (Scipy and Numpy அறிவியல்ல மற்றும 

கணிதத்திற்கான  ) python library ோபான்பற ெமன்பெபாருள்கைளயும, ஆய்வுக் கூடங்களில்ல பல கணினிகளில்ல பயன்பபடுத்த   cluster suite

ம உள்ளது.  
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 12.1   OpenSUSE Edu Life (   )Linux for Education  

 Opensuse மாணவர்களுக்காக ெவளியிடப்படும ஒரு கல்லவியியல்ல வழங்கல்ல ஆகும. இந்த வழங்களில்ல ஏறக்குைறய கல்லவி சொர்ந்த 

இயற்பியல்ல, ோவதியியல்ல ெதாடர்பான அைனத்து ெமன்பெபாருள்களும இதில்ல உள்ளன. இவற்றில்ல   , Fedena School Managment Moodle

 , -  Course Management KIWI LTSP ோபான்பறைவ குறிப்பிடத்தக்கதாகும. இைவ தவிர புோராகிராமிங்கிற்கு ோதைவப்படும கருவிகளும 

இதில்ல உள்ளன.

 Fedora  Scientific Spin

இதில்ல  ,   Scientific KDE Electronic Lab ோபான்பற வழங்கல்லகள் உள்ளன.   – Scientific KDE ல்ல   , , GNU scientific library scipy

,  , , , ,  , , , ,  numpy GNU Octave Kile Inkscape Mayavi GNU fortran Matplotlib Root R spyder என அறிவியல்ல கணினிக்கு 
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ோதைவப்படும அைனத்து ெமன்பெபாருள்களும உள்ளன.    Fedora Electronic Lab மின்பனியலுக்குத் ோதைவப்படும ெமன்பெபாருள்கைள 

ெகாண்மடது.  ,      VLSI design Circuit Design and simulation ோபான்பறவற்றிற்கு பயன்பபடுத்தலாம. 

Biolinux

இது NEB  C (     - NERC Environmental Bioinformatics Centre :// . . . / http nebc nerc ac uk ) உயிர் தகவலியல்ல ைமயத்தால்ல 

ெவளியிடப்படும லினக்ஸ் வழங்கல்ல. உபுண்மடுைவ அடப்பைடயாகக் ெகாண்மடது. இது உயிரிமதகவலியலில்ல ( ) Bioinformatics

ஆராய்சசிகைள ோமற்ெகாள்ளும மாணவர்களுக்கும, ஆசிரிமயர்களுக்கும ஏற்றது. இந்த வழங்கைல  ,  Workstation Cluster களில்ல 

பயன்பபடுத்தலாம. 
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 CAE Linux

இது உபுண்மடுைவ அடப்பைடயாக ெகாண்மட ெபாறியியல்ல மாணவர்களுக்குப் பயன்பபடும ஒரு லினக்ஸ் வழங்கல்ல.  CAD என்பறு 

ெசொல்லலப்படும பல ெமன்பெபாருள்கைளக் ெகாண்மடது. இது ெமக்கானிக்கல்ல மாணவர்களுக்குப் ெபரிமதும உதவும. விண்மோடாஸல்ல 

பயன்பபடுத்தப்படும பல வர்த்தக ெமன்பெபாருளுக்கு மாற்றாக இந்த வழங்கைலப் பயன்பபடுத்திக் ெகாள்ளலாம.

ெலனின்ப குருசொமி guruleninn@gmail.com
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எச.ட.எம.எல்ல 5 பட விளக்கம(4)
சுகந்தி ெவங்கோடஷ்

< > </ >body body இைழக்குள் வர ோவண்மடய இைழகைள இந்த இதழில்ல பார்ப்ோபாம

< > </ >body body இைழக்குள் இருக்கும உட்ெபாருட்கைளத் தான்ப பயனாளர்களால்ல பார்க்க முறடயும என்பறு 

நிைனவு படுத்திக் ெகாள்ளுங்கள்

அதனால்ல நாம பயனாளிகளாய் பார்க்கும பகுதிகைள ோதடு ெபாறிகள் கண்மடுபிடக்கும விதமாகவும எல்லலாவித 

இைணய உலாவிகளும புரிமந்து ெகாண்மடு செரிமயான முறைறயில்ல நாம குறியீடுகைள அைமக்க ோவண்மடும.  5HTML க்கு  

முறன்பனால இைணயத்தின்ப எல்லலா உட்ெபாருட்களும  தைலப்புக்களின்ப இைழ பத்தி இைழ, சுட்டகளின்ப இைழ, 

படங்களின்ப இைழ ஊடகங்களின்ப இைழ என்பபைவக்குள் அடங்கி விடும. ஆனால்ல  5 < > </ > HTML body body

இைழக்குள் வரும உட்ெபாருட்கைள  அைவ  வரும இடத்ைதப் ெபாறுத்தும அவற்றின்ப ெபாருைளக் ெகாண்மடும  

வைகப் படுத்தும படயான இைழகைளக் ெகாடுத்துள்ளது.

நமமுறைடய இைணய தளம, ஒரு ெசெய்தித் தாள் என்பறு கற்பைன ெசெய்து ெகாள்ோவாம. ெசெய்தித் தாளின்ப ெபயரும

அதன்ப அைடயாளச சின்பனமுறம இருக்கும. ெசெய்தித்தாள் ெவளிவந்த ோததி யும இடமுறம இருக்குமஅதன்ப கீோழ 

முறக்கியச ெசெய்தி ெகாட்ைட எழுத்துக்களும ெசெய்தி விவரங்களும  எழுதியவரிமன்ப ெபயர் அல்லலது நிகழ்சசி நடந்த 

இடம ோததி ஆகியைவ குறிப்பிட்டு  இருக்கும,  அோத  ோபால ோவ நாம இைணய தளங்கைள அைமக்க உதவுதான்ப 

 5HTML

 கீோழ உள்ள படத்தில்ல உள்ளடக்கங்கள் எப்பட பிரிமக்கப் படலாம என்பறு விளக்கம தரப்பட்டுள்ளது.
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 இது உள்ளடக்கங்கைள எப்பட பிரிமக்கலாம என்பபதன்ப விளக்கப் படோம தவிர இைணயப்பக்கம எப்பட அைமய 

ோவண்மடும என்பபதன்ப விளக்கம அல்லல என்பபைதக் குறித்துக் ெகாள்ளவும. உள்ளடக்கங்கைள எப்பட எழுதுவது என்பபது

தான்ப  5HTML ன்ப குறிக்ோகாள். 

 ஒவ்வோவாரு இைழையயும  விவரமாக இனி  பார்க்கலாம. 

முறதலில்ல வருவது.< ></ >header header

 இந்த இைழ  5HTML ல்ல  தான்ப முறதலில்ல எழுதப்பட்டருக்கிறது..இதற்கு முறன்பனால்ல இந்த இைழ இல்லைல.

 இந்த இைழ ஒரு ஆவணத்தின்ப தைலப்பாக அைமகிறது.  நாம ெசெய்தித் தாைள எடுத்துக்ெகாண்மடால்ல அதன்ப 

ெபயர் அைடயாளசசின்பனம ஆகியைவ இந்த இைழக்குள் அடங்கலாம. அைவ மட்டுமல்லலாமல்ல  ஒரு 

இைணயப்பக்கத்தில்ல எங்ெகல்லலாம முறக்கியமான தைலப்புக்கள் ோதைவப்படுகிறோதா அங்ெகல்லலாம இந்த இைழைய 

பயன்பபடுத்தலாம. எடுத்துக்காட்டாக இைணயப் பக்கத்தின்ப ெபயைர இப்பட எழுதலாம.

 < >header

< 1>h கணியம</ 1>h

<  =" _ . " =" ">img src kaNiyam logo jpg alt kaniyamLogo

< 6>h கணியம ஒரு  தமிழ் திறவூற்று கணினி இதழ்.</ 6>h

</ >header
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இப்பட எழுதிய குறிகள் இைணய உலாவியால்ல இப்பட மாற்றிக் காட்டப்படும.

 அடுத்ததாக வருவது தைலப்புக்கள். 

 < 1></ 1>h h

 < 2></ 2>h h

 < 3></ 3>h h

 < 4></ 4>h h

 < 5></ 5>h h

 < 6></ 6> h h ஆகிய ஆறு இைழகளும தைலப்புக்கைள  காட்ட  5 HTML விற்கு முறன்பனாலிருந்ோத பயன்ப 

படுத்தப்பட்டன.

39

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 15 மார்ச 2013 http://kaniyam.com

< 1></ 1> h h என்பபது அதி முறக்கியமான தைலப்ைபயும < 6></ 6>  h h முறக்கியத்துவத்தில்ல  கைடசி இடத்ைதப் 

பிடத்த தைலப்ைபயும குறிக்கும.

எப்பட எழுதுவது என்பறு  காட்டப்பட்டுள்ளது

< 1>h கணியம</ 1>h

< 2>h கணியம ஒரு  தமிழ் திறவூற்று கணினி இதழ்.</ 2>h

< 3>h கணியம ஒரு இைணய இதழ்.</ 3>h

< 4>h இந்த இதழ் தமிழ் தன்பனார்வலார்களால்ல நடத்தப்படுகிறது.</ 4>h

< 5>h அலுவலகம: ெசென்பைன</ 5>h

< 6>h நீங்களும பங்குெகாள்ளலாோம</ 6>h
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படத்தில்ல பார்த்தால்ல  தைலப்பு இைழகளுக்கு இைடயில்ல  நாம ஒரு படத்ைதயும அைடயாளசசின்பனமாக  

ெசெருகியுள்ோளாம.

ஆனால்ல  5HTML ல்ல ஒரு ஒழுங்குமுறைற ோவண்மடும என்பபதற்காக< > </ > hgroup hgroup என்பற இைழைய 

அறிமுறகப்படுத்தியுள்ளனர். இது  ஒோர இடத்தில்ல வர ோவண்மடய தைலப்புகைளத் ெதாகுத்து அளிக்கிறது.

< >hgroup

< 1>h கணியம</ 1>h

< 2>h கணியம ஒரு  தமிழ் திறவூற்று கணினி இதழ்.</ 2>h
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< 3>h கணியம ஒரு இைணய இதழ்.</ 3>h

< 4>h இந்த இதழ் தமிழ் தன்பனார்வலார்களால்ல நடத்தப்படுகிறது.</ 4>h

< 5>h அலுவலகம: ெசென்பைன</ 5>h

< 6>h நீங்களும பங்குெகாள்ளலாோம</ 6>h

</ >hgroup

<  =" _ . " =" ">img src kaNiyam logo jpg alt kaniyamLogo

என்பறு தைலப்புக்கைளத் ெதாகுதிப் படுத்தி அதற்கு ெவளிோய மற்ற இைழகைள இட ோவண்மடும. நாம இங்ோக 

அைடயாளச சின்பன பட இைழைய  தைலப்புக்களின்ப ெதாகுதிக்கு ெவளிோய எழுதியுள்ோளாம.
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ஒரு தைலப்புத் ெதாகுதியில்ல எல்லலா தைலப்பு இைழகளும வர ோவண்மடும என்பபது இல்லைல. நமக்குத் 

ோதைவயான  இைழகைள மட்டும பயன்பபடுத்தலாம.

 இந்த இதழில்ல < ></ >< ></ > header header hgroup hgroup என்பற இரு புதிய இைழகைளப் பற்றி ெதரிமந்து 

ெகாண்மோடாம. அடுத்த இதழில்ல மற்ற எல்லலா புதிய இைழகைளயும பார்க்கலாம.
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மின்ப உரிமைம ோமலாண்மைம / எண்மமுறைற உரிமைமகள் முறகாைமத்துவம

மின்ப உரிமைம ோமலாண்மைம என்பபது ஆங்கிலத்தில்ல டஜிட்டல்ல ைரட்ஸ் ோமோனஜ்ெமன்பட் அல்லலது தி.ஆர்.எம என அைழக்கப்படுகிறது.

இைத  இவ்வவாறு  அைழப்பைத  விட  டஜிட்டல்ல  ெரஸ்ட்ரிமக்சென்ப  ோமோனஜ்ெமன்பட்  அதாவது  மின்ப  கட்டுப்பாடு  ோமலாண்மைம  என்பறு

அைழக்கலாம என ரிமசசெர்ட் ஸ்டால்லெமன்ப கூறுகிறார். செரிம இந்த மின்ப உரிமைம ோமலாண்மைம என்பறால்ல என்பன ? 

“எண்மமுறைற  உரிமைமகள்  முறகாைமத்துவம  (   / )Digital Rights Management DRM  என்பபது,  ெமன்பெபாருள்,  வன்பெபாருள்

மற்றும எண்மமுறைற வடவங்களில்ல கிைடக்கும இைசெ, ஒளிப்படம, தகவல்லகள் ோபான்பறவற்ைற பயன்பபடுத்துவைத, பயன்பபடுத்துவதற்கான

அனுமதிகைள  ஒழுங்குபடுத்துகின்பற/கட்டுப்படுத்துகின்பற ெகாள்ைககைளயும,  உரிமம  ஒப்பந்தங்கைளயும நைடமுறைறப்படுத்துவதற்கு

பயன்பபடுத்தப்படும எந்தெவாரு ெதாழிநுழட்பத்ைதயும குறிக்கும ெபாதுசெசொல்லலாகும” இவ்வவாறு விக்கிபீடயா குறிப்பிடுகிறது.

செரிம ஏோதா ஒழுங்குபடுத்துோறன்பனு ெசொல்லறாங்க,  பண்மணிட்டுப் ோபாறாங்கோள அத ஏன்ப நாம இங்க ோபசெணும ?  அதுக்கு காரணம

இருக்குங்க.  ஒழுங்குபடுத்துறாங்க செரிம அதுக்கு அப்புறம பாருங்க “கட்டுப்படுத்துகின்பற ெகாள்ைக” “உரிமம ஒப்பந்தங்கள்”  இங்க தாங்க

பிரசசெைனோய. இந்த ெரண்மடு விசெயத்துல தான்ப விஷமோம இருக்கு.

நமக்கு  புரிமயுற  மாதிரிமோய  ோபசெலாம.  இங்க  ெநைறய  ோபர்  புத்தகம  படக்குற  பழக்கம  இருக்கும.  இல்லைலன்பனு  சில  ோபரு

ெசொல்லலுவாங்க, எப்படயும பள்ளிகூடத்துக்கு ோபாகுமோபாது படசசுரிமப்பிங்க. அது அசசு புத்தகமனு ெசொல்லலலாம. அந்த அசசு புத்தகத்த

பத்தி நமக்கு ோதைவயானத மட்டும பாப்ோபாம, 

·         அத காசு ெகாடுத்து எங்ைகயாவது அல்லலது யார்ட்ைடயாவது ெசொல்லலிவிட்டு வாங்கலாம

·         வாங்குன பின்பனாட நீங்க அோதாட முறதலாளி

·         வாங்கிற கைடல பில்லலு ெகாடுத்தா வாங்கலாம அல்லலது வந்துரலாம.  அந்த பில்லலுல நீங்க எதுவும ைகெயழுத்து அல்லலது

உறுதி பிரமாணம எடுக்க ோதைவயில்லைல.

·         அத என்பன முறைறல தயாருசசொங்கனு நமக்கு ெதரிமயும, அதாவது ோபப்ோபர்ல அசசெடக்கறது. அது மாதிரிம அத படக்க எந்த ஒரு

தனியுைடைம  தந்திரமுறம  ோதைவயில்லைல.  அத  படக்க  ோதைவயான  ெமாழிய  ஒன்பனாங்கலாசு  மல்லலிகா  டீசசெர்  ெசொல்லலி  ெகாடுத்தது

அதுக்கு ெதால்லகாப்பியர்லாம காப்புரிமைம வசசுருக்கமாட்டாங்க.
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·         நீங்க அந்த புத்தகத்த யாருக்காவது சுமமா குடுக்கலாம,  இரவலா குடுக்கலாம அல்லலது ஒரு பைழய புத்தக கைடயா பாத்து

நல்லல ோபரம ோபசி தள்ளிவிட்டுரலாம. 

·         அந்த புத்தகத்த ெஜராக்ஸ் எடுக்கலாம, காப்புரிமைம செட்டப்பட சில செைமயம அது அனுமதிக்கப்படுகிறது.

·         அந்த  புத்தகத்த  யாரும  அழிக்க  முறடயாது.  அப்டோய  அழிசசொலும  உங்க  ெசொத்த  ோசெதபடுத்தித்ததா  ோபாலீஸ்ல  புகார்

ெகாடுக்கலாம. என்பன அதுல உங்க ெசொத்ோத அழிஞ்சு ோபாய்டும, இருந்தாலும அந்த வாய்ப்பு இருக்கு.

செரிம  இதுலாம  நமம  அசசு  புத்தகம  பத்தினது.  இனி  நமம  கதாநாயகன  பத்தி  பாப்ோபாம.  ஒரு  புரிமதலுக்காக  இதற்கு  ஒரு

எடுத்துக்காட்டான அோமசொன்ப மின்ப புத்தகங்கைள பத்தி பாப்ோபாம,

 அோமசொன்பல நீங்க புத்தகம வாங்கணுமனா உங்க அைடயாளத்ைத ெசொல்லலனும,  அதான்ப நீங்க யாரு,  உங்க ோபரு என்பன,  எங்க

இருந்து வர்ரிமங்க,  உங்களுக்கு கல்லயாணம ஆயிடுசசொ,  உங்க நாய் குட்ட ோபரு என்பன (உங்க கடவுசெசொல்ல மறந்துருசசுனா இந்த ரகசிய

ோகள்விய ோகட்பாங்கலாம) இப்பட இன்பனும உங்க ஜாதகத்த கூட அதுக்கு ோபரு ோஜாடயாக். எங்க இருந்து வர்ரிமங்கனு ெபாய் ெசொல்லல

முறடயாது  அது  ஏற்கனோவ  ஐ.பிைய  வசசு  நாட்ட  கண்மடுபுடுசசு  வசசுருப்பான்ப,  உங்க  மனசு  கஷ்ட்டப்பட  கூடாோதன்பனு  உங்க  ெதரு

விலாசெத்ைத மட்டும ோகப்பான்ப.

நீங்கதான்ப  காசு  குடுக்குரிமங்கோள  எல்லலா  புத்தகத்ைதயும  குடுப்பானா ?  அதுவும  இல்லல  சில  புத்தகத்ைத  உங்க  நாட்டுக்கு  இது

ெகைடயாதுன்பனு ெசொல்லலி முறடுசசுருவாங்க.

அோமசொன்ப ஒரு கட்டுபாடான ஒப்பந்தத்த நீட்டுவான்ப அத நீங்க ஒத்துக்கணும. அதான்ப ஐ அக்ெசெப்ட்னு குடுப்போம அது தான்ப.

அந்த  ோகாப்பு  முறைறயும  ரகசியமானது,  தனியுரிமம  வன்பெபாருளில்ல  தான்ப  படக்கமுறடயும.  நமம  லிப்ோர  ஆபீஸ்ைலலாம

படக்கமுறடயாது.

ெசெல புத்தகத்த மட்டும ெகாஞ்செ நாைளக்கு உங்க நண்மபருக்கு இரவலா ெகாடுக்கலாம ஆனா நிரந்தரமா ெகாடுக்க முறடயாது அது

மாதிரிம விக்கவும முறடயாது.

செரிம புத்தகத்த பத்தரமா ஒரு நகல்ல வசசுக்கலாமனு குறுந்தட்டல்ல எல்லலாம ோசெமிக்க முறடயாது. ஏன்பனா நகல்ல எடுப்பது மின்ப கட்டுபாட்டு

ோமலாண்மைமக்கு புறமபானது அது காப்புரிமைம செட்டத்ைத விட கடுைமயானது.

அோமசொன்ப நீங்க வாங்குன புத்தகத்த பின்ப வாசெல்ல வழியா அழிசசுடலாம.  அதான்ப ஐ அக்ெசெப்ட் குடுத்தாசோசெ.  அெதல்லலாம ெசெய்ய
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மாட்டாமப்பா அெவன்ப கமெபனி ோபரு ெகட்டுோபாய்டாதா ?  இப்பட தான்ப நானும ெநனசோசென்ப,  ஆனா  2009  ஆம ஆண்மடு ஜார்ஜ்

ஓர்ெவல்ல என்பனும எழுத்தாளோராட 1984 என்பனும புத்தகத்ோதாட ஆயிர கணக்கான பிரதிகைள அழிசசுபுட்டாங்க[1]. 

இதுல உள்ள எல்லலாோம மின்ப புத்தகத்ைத அசசு புத்தகத்ைத காட்டலும பின்பனுக்கு ெகாண்மடு ெசெல்லகிறது.  ோமலும இது தனி மனித

சுதந்திரத்ைத நசுக்குகிறது.

இதுலாம ஏன்பனு ோகட்டா எழுத்தாளர்களுக்கு நல்லல சென்பமானம குடுக்கன்பனு ெசொல்லறாங்க,  செரிம அதுவாவது நடந்துசசொ ?  அதுவும

இல்லல.  இது  எல்லலாோம  அந்த  நிறுவனத்திற்கு  லாபம  ஏற்றும  ஒரு தந்திரம  தான்ப.  இந்த  ெதாழில்லநுழட்பம  இல்லலாமலும  எழுத்தாளைர

மனநிைறவைடய ெசெய்யலாம[2]. 

செரிம இதுக்கு ோவற வழிோய இல்லைலயா ? மின்ப புத்தகோம இருக்க கூடாதா ? இந்த ோகள்விக்கு பதில்ல இருக்கலாம, அது சுதத்திரத்ைத

நசுக்குவதாக  இருக்ககூடாது.  இதற்கு  எடுத்துக்காட்டாக  குோடன்பபார்க்  திட்டத்ைத[3] கூறலாம,  அட  தமிழ்ல  ெசொல்லலுப்பான்பனு

ெசொல்லறிங்களா ? இங்கயும மதுைர திட்டம[4] இருக்ோக. 

இதலாம ஏமப்பா இப்ப ோபசிட்டு இருக்க 1998 ைலோய டஜிட்டல்ல மில்லலினியம காப்பிைரட் அக்ட் அப்டன்பனு ோபாட்டு இத செட்டம

ஆக்கிடாங்கோள இனி என்பன ெசெய்ய முறடயும ? இத இப்ோபா ெசொல்லல ஒரு காரணம இருக்கு. தமிழ்ல இருக்குற ஒரு முறன்பனணி பதிப்பாளர்

ஒருத்தர்  இந்த  மாதிரிம  ஒரு  விசெயத்ைத  ெகாண்மடு  வர  ோபாறாரு.  அட  ஏற்கனோவ  ஆப்பிள்  ஐ  ஒ.ஸ்  க்கு  வந்தாசசு,  வைரவில்ல

அண்மட்ராய்டுக்கும வருதாம. 

இதற்கு எதிராக உங்கள் குரலும ஒலிக்க ோவண்மடுமா ? இைணந்திடுங்கள் :// . / .http DefectiveByDesign org ebooks html     

அட கைடசியா அந்த பதிப்பகத்து ெபற மட்டும ெசொல்லலிருனு ெசொல்லறிங்களா?  அட ஏங்க அப்புறம யாரு மனசொவது புண்மபடும

அதுக்கு நான்ப காரணமா இருந்ோதன்பனு தகவல்ல ெதாழில்லநுழட்ப செட்டம[5] பயன்பபடுத்தி என்பைனய உள்ள வசசுருவாங்க !
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குறிப்புகள்

1.    :// . . / / _ - # _http en wikipedia org wiki Nineteen Eighty Four Copyright status

2.    :// . / / - - . .http stallman org articles internet sharing license en html

3.    :// . . /http www gutenberg org

4.    :// . . /http www projectmadurai org

5.    :// . / 1hhttp goo gl QAnO

முறதன்பைம மூலம : ://http stallman  . / /org articles  ebooks  .pdf  

ோமலும இது பற்றி அறிய :// . . / / - - .http www gnu org philosophy copyright and globalization html

நன்பறி,

அருண்ம பிரகாஷ்  . @ .arunprakash pts gmail com

ெசெயற்குழு உறுப்பினர்,

கட்டற்ற ெமன்பெபாருள் அறக்கட்டைள தமிழ் நாடு
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உபுண்மடுவில்ல ஓபன்ப  DNS அைமத்தல்ல

(   ) DNS Domain Name System என்பறால்ல என்பன?

ip முறகவரிமகள் மூலம தான்ப ெநட்வர்க்கில்ல உள்ள கணினிகள் மற்றைத ோதட அதைன ெதாடர்பு ெகாள்கின்பறன. ஆனால்ல நமமால்ல பல 

ip முறகவரிமகைள நிைனவில்ல ைவத்துக்ெகாள்வது கடனம. உதரணாமாக  dns இல்லைல என்பறால்ல நீங்கள் கூகிைல அைடய ஒவ்வெவாரு 

முறைறயும  74.125.135.105 என்பற  ip ெகாடுக்க ோவண்மடும.  dns இந்த ோவைலைய சுலபமாக்குகிறது. ஒவ்வெவாரு முறைறயும இந்த  ip

முறகவரிமஐ ெகாடுப்பதற்கு பதில்ல அதன்ப  domain name ஐ ெகாடுத்தால்ல  dns அதற்கு இைணயான ip ைய கண்மடுபிடத்து அதனுடன்ப 

இைணக்கிறது.

( ) rDNS reverseDNS ip ஐ ெடாைமன்ப name ஆக மாற்றித்தருகிறது. 

எதற்காக ?openDNS

நம  ISP தரும  dns ஐதான்ப ெபருமபாலும பயன்பபடுத்துோவாம. நமது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப இதைன மாற்றிக்ெகாள்ள முறடயும. 

ஓபன்ப  dns என்பபது இலவசெமாக கிைடக்கும ஒரு ோசெைவ.

இது நமது ஐ எஸ்பி தரும dns விட பல விதங்களில்ல நமக்கு பயன்ப அளிக்கும.

உதாரணமாக ஐ எஸ் பி dns விட ோவகமாக 

தளங்கைள இைணக்கும, தவறாக 

அடக்கும( ) typos தளங்கைள திருத்தும, 

ோதைவயற்ற அபாயகரமான 

தளங்கைள( ,  ) phishing adult sites தடுக்கும,
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இைதைன அைமப்பதற்கு எந்த ெமன்பெபாருளும நாம தரவிறக்க ோதைவயில்லைல. இைத அைமப்பது மிக சுலபம. 

உபுண்மடுவில்ல இதைன அைமப்பதற்கு

-  network manager ெசென்பறு அதில்ல உள்ள   edit connection என்பபைத ெகாடுக்கவும.

அதைன ோதர்வு ெசெய்து பிறகு எடட் என்பபைத அழுத்தவும.

அதில்ல வரும மூன்பறாவது ோடபிைன அழுத்தவும. method ல்ல உள்ள ( )   Automatic DHCP address only ோதர்வு ெசெய்யவும. 
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பிறகு  : 208.67.220.220, 208.67.222.222 DNS servers என்பபைத தரவும. அவ்வவளவு தான்ப.

இது செரிமயாக ோவைல ெசெய்கிறதா என்பறு காண

. .welcome opendns com ெசெல்லலவும. 

இதற்கு பதில்ல 8.8.8.8, 8.8.4.4 என்பற கூகுளின்ப பப்ளிக்  dns ஐயும தரலாம. ஆனால்ல ஒபன்ப  dns தரும ெசெைவகைள விட குைறவுதான்ப.

மணி மாறன்ப < 990@ .manimaran gmail com>
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ெவர்சென்ப கன்பட்ோரால்ல சிஸ்டம - ஓர் அறிமுறகம ஸ்ரீனி

பதிப்பு கட்டுப்பாட்டு அைமப்பு(   )  Version Control System என்பபது ெமன்பெபாருள் உருவாக்கும 

வல்லலுனர்களுக்கு ஒரு வரப் பிரசொதம.

'அப்படயா? நான்ப அைதப்பற்றி ோகள்விப்போத இல்லைலோய!' என்பகிறீர்களா? உங்களுக்கு அறியாமோலோய இைத 

பயன்பபடுத்தி வருகிறீர்கள்.

ெபாதுவாக ஒரு ெமன்பெபாருைள குழுவில்ல ஒன்பறு முறதல்ல பத்து வைர (சிறிய ெமன்பெபாருளுக்கு) அல்லலது 

நூற்றுக்கணக்கான (ெபரிமய, சிக்கலான ெமன்பெபாருளுக்கு) வல்லலுனர்கள் இருப்பார்.

குழுவில்ல அைனவருக்கும உரிமத்தான பணிகள் பகிரப்படும.ெமன்பெபாருள் நூற்றுக்கணக்கான சிறு சிறு துண்மடு 

ோவைலகளாக பிரிமக்கப்படும.

நீங்கள் தான்ப முறதலில்ல -Program ஐ எழுதுபவர். உங்கள் இஷ்ட ெதய்வதத்ைதயும, இஷ்ட காதலன்ப / காதலி / மைனவி

/ கணவர் / சினிமா நாயகி / நாயகன்ப என அைனவைரயும வணங்கி, பிள்ைளயார் சுழி, முறருகன்ப துைண இவற்றுக்கு 

ஈடான முறதல்ல வரிமைய ைடப் ெசெய்கிறீர்கள்.
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#! / / /usr bin python

இோதா இரண்மடாவது வரிம,

#! / / /usr bin python

 “  ”print hello world

இந்த நிரைல .  hello py என்பறு ெபயர் தந்து ோசெமிக்கிறீர்கள்.

பக்கத்தில்ல இருப்பவரிமடம கட்டுகிறீர்கள். அவர் சிரிமக்கிறார்.

'என்பன இது! எத்தைன காலம தான்ப  -hello world ஐோய முறதலில்ல எழுதுவது? ஏதாவது புதிதாய் ோயாசிங்க!' இது அவர்.

'ம... அதுவும செரிமதான்ப இோதா மாற்றி விடுகிோறன்ப!' இது நீங்கள்.

முறதன்ப முறதலில்ல எழுதிய  program இது. ஞாபகார்த்தமாய் ஒரு  backup எடுத்து ைவத்துக் ெகாள்ோவாம. 

 .  - .cp hello py hello first py

இப்ோபாது .hello py ஐ பின்பவருமாறு மாற்றுகிறீர்கள்.
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#! / / /usr bin python

 “  ”print Nameethave Thunai

'அடக்கடவுோள! உன்ப பக்தி வாழ்க! அதற்காக இப்படயா? உன்ப முறதல்ல -program ஐ ெதாடங்குவது? இது நண்மபர் 

சிரிமத்துக்ெகாண்மோட. (என்பன அங்ோக செத்தம? என்பறு கரகாட்டக்காரன்ப செரளா குரலில்ல ோகட்கிறாள் பக்கத்து சீட் ெபண்ம 

ஒருத்தி)

'செரிம. இப்ோபாது பார்'

 .  - .cp hello py hello namitha py

#! / / /usr bin python

 “   ”print Vanakkam Kaniyam readers

"மிகப்பிரமாதம! சீக்கிரம இோத -program ல்ல உனக்கு தரப்பட்ட பணிகைள எழுது. நான்ப எனது -program ஐ 

எழுதுகிோறன்ப. இன்பறு மாைல நமது இருவரிமன்ப பணிகைளயும இைணக்க ோவண்மடும" என்பறு கூறிய நண்மபர் தனது 

ோலப்டாப்பில்ல மூழ்குகிறார்.
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இப்ோபாது உங்களிடம மூன்பறு  files உள்ளன. உங்கள் பணிகளுக்கு ோதைவப்படும வைகயில்ல ோமலும 10 புதிய -file

கைள உருவாக்கி அவற்றில்ல பல்லோவறு நிரல்லகைள எழுதுகிறீர்கள்.

ஒவ்வெவாரு -file லிலும சிறுசிறு மாற்றங்கள் ெசெய்யும முறன்ப அந்த -file ஐ ோவறு ஒரு புதிய ெபயரிமல்ல  backup எடுத்து 

ைவக்கிறீர்கள்.

மாைலயில்ல, செரிமயாக இயங்கும 10 -file களும -backup ஆக ஒரு 25 -file களும உங்களிடம உள்ளன. அைவ 

அைனத்ைதயும, இன்பைறய ோததியில்ல ஒரு -folder ல்ல உருவாக்கி அதில்ல ோசெமிக்கிறீர்கள். பின்ப அந்த -folder ஐ 

நண்மபருக்கு அனுப்பி, ோதைவயான , file backup பற்றிய விவரங்கைளத் தருகிறீர்கள்.

இவ்வவாறு உங்கள்  project நாெளாரு ோமனியும ெபாழுெதாரு வண்மணமுறமாக வளர்கிறது. ஒரு மாத இறுதியில்ல 

உங்களிடம 20 -folder கள், அவற்றில்ல செரிமயான -file கள் ெகாஞ்செமுறம  -backup file கள் அதிகமுறம உள்ளன.

மூன்பறு மாத இறுதியில்ல உங்களிடம, பல்லலாயிரம -file கள். -File களுக்கு ெபயர் ைவப்பதில்ல பல்லோவறு முறைறகள். 

சிலவற்றில்ல 1, 2, 3.....  backup backup backup சிலவற்றில்ல 1, 2, 3..... change change change ோமலும செந்ோதாஷமான 

தருனங்களில்ல , ,  Hansika Trisha Amala என்பறும ெபயர் ைவக்கிரீர்கள் என ைவத்துக்ெகாள்ோவாம. 
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திடீெரன ஒருநாள், உங்கள் குழுவில்ல புதிதாய் ோசெர்ந்த ஒருவர், "ோபான வாரம திங்கள் கிழைம நீங்கள் ஒரு 

ோபாட்ோடாைவ . .  - commons mediawiki org க்கு  upload ெசெய்யும நிரைல எழுதினீர்களாோம. அைத தர முறடயுமா?" 

என்பறு ோகட்கிறார்.

'ஓ! தாராளமாக இோதா ோதடத் தருகிோறன்ப!' என்பறு கூறிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் கணிணியில்ல ோதடுகிறீர்கள். 

.  Mediawiki uploader என்பறு ஒரு folder உள்ளது. அதில்ல பல்லோவறு -file கள்.

- .upload namitha py

- 22.upload backup py

- .upload full py

- .upload working py

- 3.upload finished py

என பல்லோவறு ெபயர்களில்ல -file கள் சிரிமக்கின்பறன. எது செரிமயாக ோவைல ெசெய்யும? ஒவ்வெவாரு -file ம பல்லோவறு 

நிைலகளில்ல உள்ளன.

ஒவ்வெவான்பறாக இயக்கி பார்த்து, பிைழவரும -file கைள ோவறு -folder ல்ல மாற்றி ஒரு மணி ோநர ோதடலில்ல செரிமயான 

-file ஐ கண்மடு பிடக்கிறீர்கள்.
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இோத நிைலயில்ல குழுவில்ல உள்ள அைனவரும இருக்கலாம. எல்லோலாரிமடமுறம தினம ஒரு   backup folder என 

பலநூறு -folder கள், அவற்றுள் பல்லலாயிரம ெபயர்களில்ல -file கள்.

10 ோபர் ெகாண்மட குழுவிடம ஒரு ஆண்மடு முறடவில்ல, ோதாராயமாக 220*10=2200 -folder கள். அவற்றும 

பல்லலாயிரம -file கள்.

ஒரு  -project ஐ குறிப்பிட்ட படகளில்ல  release ெசெய்ய அைனவரிமடமிருந்து மிகச செரிமயாக ோவைல ெசெய்யும -file

கைள மட்டும ோதர்ந்ெதடுத்து, அைவ அைனத்ைதயும ஒருங்கிைணக்க ோவண்மடும.

கடலில்ல ெதாைலத்த ஊசிய ோதடும பணி இது.

இந்த சிக்கைல தீர்ப்போத   . Version Control System இதில்ல ,  centralized distributed என இரு பிரிமவுகள் உண்மடு.

   -Centralized Version Control System ல்ல அலுவலகத்தில்ல அைனவருக்கும ெபாதுவாக ஒரு  server இருக்கும. 

அைனவரும தமது  -program file கைள ோசெமித்து ைவப்பார். ோசெமிக்கும முறன்ப தமது ோவைல , -file கள்,  அவற்றின்ப 

மாற்றங்கள் பற்றி குறிப்புகள் தர ோவண்மடும.
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ெபாதுவான செர்வரிமல்ல இருப்பதால்ல நமது கணினியில்ல தினம ஒரு   backup folder ோதைவ இல்லைல. இந்த  server ஒரு 

கால எந்திரம ோபால. எந்த ஒரு ோததிையயும தந்து, அந்த நாளில்ல நாம ோசெமித்த -file கைள ெபற முறடயும. இதன்ப மூலம

பல்லலாயிரம ோபர் உருவாக்கும -file கைளயும ஒோர -server ல்ல திறமபட ைகயாள முறடயும.

ஒோர -file ஐ எந்த மாற்றமுறம இன்பறி இரண்மடாவது முறைற ோசெமித்தாலும, அது இரு மடங்கு   disk space எடுக்காது. 

தனக்குள் ஒரு  link மட்டுோம ெசெய்து ெகாள்ளும. 

ஒோர 10  -MB file ஐ ஒரு நூறு -folder களில்ல  copy ெசெய்து ோசெமித்தாலும, அது 10  MB இடத்ைத மட்டுோம பிடக்கும. 10

* 100 = 1000  MB என இருக்காது.

இந்த  centralised வைகயில்ல  CVS எனும    Concurrent Version System இருந்தது. இதன்ப குைறகைள கைளந்து  SUN

எனப்படும  Subversion உருவாக்கப்பட்டது.

 Distributed வைகயில்ல ஒவ்வெவாருவரும நம கணினியில்ல ஒரு -server ஐ இயக்கலாம. -Server ம நாோம, -Client ம 

நாோம. பற்பல செர்வர்கைள எளிதாக ஒருங்கிைணக்கலாம. இந்த வைகயில்ல ,  SIT Mercurial ோபான்பறைவ உள்ளன. 

ெதாடரும...
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ஓபன்ப ோசொர்ஸ் ெதாடர்பான பணிகளில்ல ஈடுபடும நிறுவனங்கள்
ஓபன்ப ோசொர்ஸ் ெதாடர்பான பணிகளில்ல ஈடுபடும நிறுவனங்கள் பற்றிய விவரங்கைள ோசெகரிமத்து வருகிோறாம. உங்களுக்கு ெதரிமந்த தகவல்லகைள 
விக்கியில்ல பகிரவும.

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

நிறுவனம ோசெைவ ஊர் முறகவரிம வைலத்தளம  

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

 2/8, 2   No nd floor
 , . , Saradambal St T Nagar

 600017. : Chennai Phone
9092774587

. .www ignitemindz com 

CollabNet    Support for Subversion  Chennai

 ,  ,5  The Lords Block II th
 #1,2,  Floor North

 Extension
, , Area Ekkatuthangal

, -600032, Guindy Chennai
, : +91 44 4220-India Phone

3700, : +91 44 4220-Fax
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

. . ,  .1, Mr S Baskar New No
  , Vembuliamman Koil St

, Pazhavanthangal
 -- 600 114. Chennai

: 98841-65649, Phone
@ .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

 31/7, 1   No st floor
 , . ,Duraisamy Road T Nagar

 600017. : Chennai Phone
08525085655/044 
43066505 

. .www hexsource com 

opennovus 
, ,       moodle fedena italc and all open source lms

   customization and training
 chennai

#3,  ramamoorthy
 ,  avenue sakthi

,  ,  Nagar porur chennai
, :04443806139India Phone

. .  www opennovus in
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 ?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
:044-27506020 Phone

. .www gotlove in 

 Blue Light 
-   /    Non profit providing Linux FOSS support and

    consulting to Auroville community
, Auroville

 Pondicherry

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

2622500 

:// .http bluelightav org 
facebook 

 Magendhiran
 Consultancy

Services 
 &   GIS Remote Sensing Kanchipuram

05, #  ,  rd Street Gandhi
,  - Nagar Kanchipuram

631501, , :India Phone
+919047134181 

. .www mcsmapping co
 m

 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 Trich

, ,y Salem Coc
  hin And

 Pondicerry

.   N MAHESH Kumar
,#3. . .  ,  B K R Nagar Opp

. .   ,K P N Parcel Service Sathy
, ,Road Gandhipuram Coim

-641012, -batore Phone
9244432444

. .WWW REDSUPPORT IN

 Restart
Technologies 

   ,   Training on Linux Administration Support for
  Linux Servers

 Ooty

. , 1  Mr Raghavendra st
,   floor UMC market

,  - building ootacamund
643 001, 

@restarttechnologies gma
. , 98434 59995 il com

 Career Gear 

   ;  Industry Driven Talent Factory Super
     affordable cloud computing training and

     guaranteed placement at emerging Indian
   cloud based businesses

 Trichy

75 /1, 2, 2  , K B nd 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

/Chennai Pun
 e

206,  , 6/12 Sai Niketan
 .  , Lock St Kottur Gardens

. : 9962232328 Chennai Ph

:// . .http www initcron co
m, 

:// . .http www initcron or
g 
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/ ,  : Git SVN AWS tools
2/ 3/ / /ec s AutoScaling CloudFormation CloudFro
/ 53/ / / / , nt Route RDS VPC ElastiCache Beantalk

   : Virtualization and Private Cloud
/ / / /OpenVZ Xen Eucalyptus OpenStack OpenQR

, : M DBs
/ / / /MySQL PostgreSQL MongoDB Cassandra NoS

, : QL Monitoring
/ / / , : Nagios Zenoss Zabbix Groundwork Network
/  : Pfsense OpenVPN Web

, , , , , 2 ,LAMP RoR Joomla Drupal Wordpress Web py Tu
, , , ,  rbogears 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

 2  . and J EE Solutions

 Chennai

1/601,   Mugappair west
(  . . ), Near D R Furnitures

-600037,  Chennai reachus
   , AT samgha DOT com

9790902787 

. .  www samgha org

 GVSolutions
  Pvt Ltd

     Supporting Opensource products and Linux
servers

Chennai

28-
, ,B AnnaiVelankanniNagar

-Phase
, , -II Mugalivakkam Chennai

600116

. . .  &P V S Giridhar
  Sai Advocates

 &  Legal Allied
 Services

.lawgonindia co
m 

      legal assistance to the open source
     community in compliance and infringement

  and related issues
Chennai

.319(  .155), No Old No
   (  Linghi Chetty Street III

),  , Floor George Town
 600 001. Chennai

: 91-44- 2524 3949/Phone
4216 3949 || : Email

@ .giridhar lawgonindia co
 / @ .m 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

. : 65636224Guindy Phone
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கணியம பற்றி... 
இலக்குகள்

• கட்டற்ற கணிநுழட்பத்தின்ப எளிய விஷயங்கள் ெதாடங்கி அதிநுழட்பமான அமசெங்கள் வைர அறிந்திட 

விைழயும எவருக்கும ோதைவயான தகவல்லகைள ெதாடர்சசியாகத் தரும தளமாய் உருெபறுவது. 

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

• இத்துைறயின்ப நிகழ்வுகைள எடுத்துைரப்பது. 

• எவரும பங்களிக்க ஏதுவாய் யாவருக்குமான ெநறியில்ல விவரங்கைள வழங்குவது. 

• அசசு வடவிலும, புத்தகங்களாகவும, வட்டுக்களாகவும விவரங்கைள ெவளியிடுவது. 

பங்களிக்க

• விருப்பமுறள்ள எவரும பங்களிக்கலாம. 

• கட்டற்ற கணிநுழட்பம சொர்ந்த விஷயமாக இருத்தல்ல ோவண்மடும. 

• பகிர்வைத கட்டுப்படுத்தாத வண்மணம பைடப்புகள் இருத்தல்ல அவசியம. உதாரணத்திற்கு காபிெலப்ட்  & 

கிரிமோயடவ்வ காமன்பஸ். 

• தாங்கள் பங்களிக்க விருமபும ஒரு பகுதியில்ல ோவெறாருவர் ஏற்கனோவ பங்களித்து வருகிறார் எனின்ப 

அவருடன்ப இைணந்து பணியாற்ற முறைனயவும. 

• கட்டுைரகள் ெமாழிெபயர்ப்புகளாகவும, விஷயமறிந்த ஒருவர் ெசொல்லலக் ோகட்டு கற்று 

இயற்றப்பட்டைவயாகவும இருக்கலாம. 

• பைடப்புகள் ெதாடர்களாகவும இருக்கலாம. 

• ெதாழில்ல நுழட்பம, ெகாள்ைக விளக்கம, பிரசசொரம, கைத, ோகலிசசித்திரம, ைநயாண்மட எனப் 

பலசுைவகளிலும இத்துைறக்கு ெபாருந்துமபடயான ஆக்கங்களாக இருக்கலாம. 

• தங்களுக்கு இயல்லபான எந்தெவாரு நைடயிலும எழுதலாம. 
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• தங்களது பைடப்புகைள எளியெதாரு உைர ஆவணமாக @ .  editor kaniyam com

முறகவரிமக்குஅனுப்பிைவக்கவும. 

• தள பராமரிமப்பு, ஆதரவளித்தல்ல உள்ளிட்ட ஏைனய விதங்களிலும பங்களிக்கலாம. 

• ஐயங்களிருப்பின்ப @ .  editor kaniyam com மடலியற்றவும. 

விண்மணப்பங்கள்

• கணித் ெதாழில்லநுழட்பத்ைத அறிய விைழயும மக்களுக்காக ோமற்ெகாள்ளப்படும முறயற்சியாகும இது. 

• இதில பங்களிக்க தாங்கள் அதிநுழட்ப ஆற்றல்ல வாய்ந்தவராக இருக்க ோவண்மடும என்பற கட்டாயமில்லைல. 

• தங்களுக்கு ெதரிமந்த விஷயத்ைத இயன்பற எளிய முறைறயில்ல எடுத்துைரக்க ஆர்வம இருந்தால்ல ோபாதும. 

• இதன்ப வளர்சசி நம ஒவ்வெவாருவரிமன்ப ைகயிலுோம உள்ளது. குைறகளிலிருப்பின்ப முறைறயாக ெதரிமயப்படுத்தி

முறன்போனற்றத்திற்கு வழி வகுக்கவும. 

துைற சொர் - இடம சொர் ெபாறுப்பாளர்கள் - மாணவ மன்பறங்கள்

• தமிழகந்ோதாறும  கட்டற்ற  ெமன்பமம ெதாடர்பாக  ோமற்ெகாள்ளப்படும  பணிகைள ெவளிக்ெகாணர ோவண்மட முறதற்கட்டமாக

மாவட்டந்ோதாறும கணியத்திற்கு தன்பனார்வலப் ெபாறுப்பாளர்கள் ோதைவப்படுகிறார்கள்.

• கணியம மாணவ மன்பறம ஒன்பைற அைமக்கவும திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• கணியத்திற்கு  துைற  சொர்ந்த  நுழண்மணிய  பைடப்புக்கைள  ெகாண்மடு  வரக்கூடய  துைறப்  ெபாறுப்பாளர்களும

ோதைவப்படுகிறார்கள்.  தாங்கள் கட்டற்ற கணிநுழட்பம சொர்ந்த்  ஓர்  துைறயில்ல நிபுணராக இருந்தால்ல அத்த்துைற ெதாடர்பான

ெசெய்திகைள கணியத்திற்கு பைடத்துத் தருவதில்ல ெபாறுப்பு வகிக்கலாம. உதாரணத்திற்கு லினக்ஸ் கரு உருவாக்கம, ெடபியன்ப

இயக்குதளம.

• தமிழகத்திற்கு முறக்கியத்துவம அளிக்கும அோத ோவைல -  கணியத்திற்கு பல்லோவறு மாநிலங்களிலிருந்தும ோதசெங்களிலிருந்தும

முறக்கியச ெசெய்திகைள தமிழில்ல வடத்துத் தர ஆர்வமிருப்ோபாரும ோவண்மடும. 

• விருப்பமுறைடோயார் உங்கைளப்பற்றிய விவரங்களுடன்ப nirvagi@ .kaniyam com என்பற முறகவரிமயில்ல ெதாடர்பு ெகாள்ளவும.
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