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வணக்கம. 

'கணியம' இதழ் மூலம உரங்கைள மீண்டும செந்திப்பதில ெபருமெகிழ்சசி அடைடகிோறொம. 

உரபுண்டு லினக்ஸின்ப அடண்ைமெய பதிப்பொன 13.04(  ) 25-Raring Ringtail ஏப்ரல-2013 அடன்பறு ெவளியிடப்பட்டுள்ளத.

தரவிறக்கம ெசெய்ய: :// . . / /http www ubuntu com download desktop

உரபுண்டு 13.04 பதிப்பில பலவிதமெொன மெொற்றங்கள் ெசெய்த ெவளியிட்டுள்ளனர்.  உரபுண்டு 12.10 பதிப்ைபக் கொட்டலும ோவகமெொக ெசெயலபடும 
விதத்தில மெொற்றங்கள் ெசெய்யப்பட்டுள்ளத.

     :Getting Started With Ubuntu என்பற நூலும ெவளியிடப்பட்டுள்ளத  :// - . /http ubuntu manual org

உரலெகங்கும உரள்ள உரபுண்டு லினக்ஸ் பயனர்கள் இதன்ப ெவளியீட்டு விழைொ ஒன்பைற நடத்தகின்பறனர். இதன்ப மூலம பல புதிய பயனர்கள் லினக்ஸ் 
பற்றி அடறியும வொய்ப்பு ஏற்படுகிறத. உரங்கள் ஊரிலும ஒரு உரபுண்டு லினக்ஸ் ெவளியீட்டு விழைொ நடத்தலொோமெ. உரதவிக்கு எங்கைள அடைழைக்கவும.

தமிழுக்கொன ெசெொற்ோகொைவ  Corpus உரருவொக்கும பணி ெசெவ்வோன ெதொடங்கி உரள்ளத.  Ruby    on Rails ெமெொழியில உரருவொகும இந்த 'ெசெொற்கண்டு' 
ெமென்பெபொருளின்ப வளர்சசிைய இங்ோக கொணலொம  :// . . /http sorkandu herokuapp com

இதற்கொன மெடலொடற்குழு: :// . . / / / - /https lists sourceforge net lists listinfo sorkandu discussions
திட்ட ோமெலொண்ைமெ : :// . / / /https sourceforge net p sorkandu
மூல நிரல: :// . / / _https github com mindaslab tamil corpus

இந்த ெமென்பெபொருைள உரருவொக்கி வரும கொர்த்திக்  [ @ .mindaslab gmail com] அடவர்களுக்கு நன்பறிகள் விைரவில தனி தளத்தில ெசெொற்கண்டு 
உரங்கள் பங்களிப்புகளுக்கு தயொரொகிவிடும.

இந்த இதைழை கிண்டல, ஐபோபட் , ோடப்லட் ோபொன்பற மின்ப புத்தக கருவிகளிலும படக்கும வைகயில 6" ,  ,  pdf epub azw ஆகிய வடவங்களிலும 
அடளிக்கிோறொம. 
 
      கணியம இதழின்ப பைடப்புகள் அடைனத்தம, கிரிோயடவ் கொமென்பஸ் என்பற உரரிைமெயில ெவளியிடப்படுகின்பறன. இதன்ப
மூலம, நீங்கள் ~o யொருடனும பகிர்ந்த ெகொள்ளலொம.  ~ ~ o திருத்தி எழுதி ெவளியிடலொம. ~ ~ o வணிக
ரீதியிலுமயன்பபடுத்தலொம. ஆனொல,  மூல கட்டுைர, ஆசிரியர் மெற்றும . .  www kaniyam com பற்றிய விவரங்கைள ோசெர்த்த தர
ோவண்டும. இோத உரரிைமெகைள யொவருக்கும தர ோவண்டும. கிரிோயடவ் கொமென்பஸ் என்பற உரரிைமெயில ெவளியிட ோவண்டும. 

   

நன்பறி.

ஸ்ரீனி  ஆசிரியர்,  கணியம   @ .editor kaniyam com
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எளிய தமிழில WordPress

அடறிமுறகம

Wordpress  என்பபத உரலெகங்கும பல மிலலியன்ப கணக்கொன மெக்களொல அடழைகு ததமபும வைகயிலும, பொர்த்தவுடோன 

ஈர்க்கத்தக்கதொக வைலத்தளங்கைளயும ( ), Websites வைலப் பூக்கைளயும ( ) Blogs உரருவொக்க உரதவும கட்டற்ற ெமென்பெபொருள் 

அடைமெப்பொகும. இதைன முறழுக்கோவ தீமகைளயும ( ) Themes ெசெருகு நிரலகைளயும ( ) Plugins ெகொண்டு தனிப்பயனொக்க முறடயும 

என்பபதம குறிப்பிடத்தக்கத.

தீமகைள நொம  Wordpress தளத்திோலோய எளிதொக தரவிறக்க இயலும. பல நூற்றுக்கணக்கொன புகழ்ெபற்ற தளங்கள் கூட இத்தைகய 

தீமகைள வழைங்கி வருகின்பறன. அடவற்ைறயும நொம தரவிறக்கி பயன்பபடுத்தலொம. இோதோபொலதொன்ப ெசெருகுநிரலகளும. இதன்ப கொரணமெொக 

நமெத  Wordpress தளத்தின்ப ெசெயலபொடுகைள நீட்டத்தக் ெகொள்ளலொம.

 WordPress தளத்தில இரண்டு அடடப்பைடக் கருத்தருக்கைள நொம அடறிந்தெகொள்ள ோவண்டும. அடைவயொவன முறைறோய,

·         பதிவுகள் ( )Posts

·         பக்கங்கள் ( )Pages

பதிவுகள் என்பபன செொதொரணமெொன வைலப்பூ உரள்ளீடுகள்தொம. அடத எவ்விதமெொன கருத்தக்கைளயும ெகொண்டருக்கலொம. அடைவ 

ெதொடர்களொக, கட்டுைரகளொக, கவிைதகளொக, படங்களொக, இருக்கலொம.

பக்கங்கள் என்பபன நிைலயொன உரள்ளடக்கங்கைளக் (  ) Static Content ெகொண்டருக்க ோவண்டும. உரதொரணமெொக, தளத்தின்ப 

உரரிைமெயொளர் பற்றிய  சுய அடறிமுறகம, மெற்றும நொம நிைலயொக தளத்தில இருக்கோவண்டயதொக எண்ணும தகவலகைளப் பக்கங்களொக 

பதியலொம (உரதொ: ெதொடர்பு முறகவரி.) (பக்கங்களின்ப தகவலகைளயும நொம விருமபும ோநரம மெொற்றியைமெக்க முறடயும. -WordPress ல 

அடதிகபட்செம 10 பக்கங்கள் அடைமெக்க முறடயும.)
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என்பனொல வைலப்பூக்கள் நடத்த முறடயொத. எனக்கு வைலப்பூ நடத்த விருப்பமிலைல என்பெறலலொம நீங்கள் விருமபினொல 

ெசெொந்தமெொக தளங்கள் ( ) Websites கூட  நடத்தலொம. அடதில எந்தமெொதிரியொன வடவிலும கருத்தகைள எழுதி ெவளியிடலொம. அடத உரங்கள்

தனிப்பட்ட தளமெொக  (  ) Personal Website இருக்கலொம அடலலத அடத உரங்கள் நிறுவனத்தின்ப அடதிகொரப்பூர்வ தளமெொகக் ( ) Official கூட 

இருக்கலொம.

தமிழில இயங்கும சில WordPress (கவனிக்க: இைவ   )Powered By WordPress  தளங்கைள இங்கு குறிப்பிடுகிோறன்ப. இைவ 

உரதொரணங்கள் மெட்டுோமெ.

  :// . . /http www kaniyam com

 :// . . /http www writerpayon com

 :// . /http solvanam com

   :// . . /http www writermugil com

2.  உரள்நுழைழைதல        

உரள் நுழைழைதல என்பறொல Login. உரங்கள் தளத்தில ஏோதனும திருத்தங்கள், மெொற்றங்கைளச ெசெய்ய ோவண்டும என விருப்பம 

ெகொண்டொல, நீங்கள் கண்டப்பொக உரள் நுழைழைய ( ) Login ோவண்டும. 

முறன்பனதொக உரங்களுக்கொன கணக்ைக .wordpress com –ல ெதொடங்கிக் ெகொள்ளுங்கள். இப்ோபொத உரள்-நுழைழைதைலப் பற்றி 

பொர்க்கலொம.

உரங்கள் தள முறகவரிோயொடு -  wp admin ஐப இைணத்த  -;Address bar ல தட்டசசு ெசெய்யலொம.
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- - . / -your wordpress site com wp admin

அடலலத ோநரடயொக

.  Wordpress com

-ோலோய  login ெசெய்யும வசெதியும உரண்டு. அடதில செரியொன பயனர் ெபயைரயும (  ) User name கடவுசெசெொலைலயும ( ) Password

ெகொடுத்தொல எளிதொக உரள்நுழைழையலொம.

இப்ோபொத சில வடவைமெப்புகள் மெொற்றப்பட்டருப்பதொல, நீங்கள் உரங்கள் -DashBoard க்கு ோநரடயொக ெசெலல இயலொத. எனோவ

 - - . / -your wordpress site com wp admin வடவத்தில முறகவரிைய ெகொடுத்தொல நீங்கள் உரங்கள் தளத்தின்ப -Dashboard ஐப அடைடயலொம.
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 Dashboard என்பபத உரங்கள் தளத்ைத நிர்வகிக்க உரதவும பக்கமெொகும. அடதில உரங்கள் தளத்தின்ப ெபயர், பயனர் ெபயர், 

புதப்பிக்கப்பட்ட அடறிவிப்புகள், ெவளிோயறுவதற்கொன வசெதி ( ) Logout உரள்ளிட்ட தகவலகள், வசெதிகள் அடதில ோமெலபுறத்தில இருக்கும.

அடடப்பைடயொன தகவலகள் மெட்டுமெலலொமெல, இதவைர நீங்கள் எழுதிய பதிவுகள், பக்கங்கள், உரங்களுக்கு வந்தள்ள கருத்தகள், 

பதிவுகளின்ப பகுப்புகள் ( ), categories தளத்தின்ப பொர்ைவகள் (  ) Site Stats என செகலத்ைதயும உரங்கள் கணினிக்குள் ெகொண்டு வந்த 

தருவோத  Dashboard ஆகும.
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-Dashboard ன்ப உரதவிோயொடுதொன்ப நொம நமெத முறதல பதிைவ எழுதியொக ோவண்டும. அடதற்கொக -Dashboard ன்ப ெசெயலபொடுகள் 

வசெதிகைள அடறிந்த ெகொள்வதம அடவசியமெொனோத.

-Dashboard ன்ப மூலம நொம என்பெனன்பன ெசெய்யோவண்டும என விருமபுோவொோமெொ, அடைவயைனத்தம இடப்பக்கம  Menu வடவில 

இருக்கும. இங்ோக அடவற்ைற முறதலில வரிைசெப்படுத்தி விடுகிோறன்ப.

·          (Home இலலம அடலலத முறகப்பு)

·          (Store விற்பைன நிைலயம)

·          (Posts பதிவுகள்)

·          (Media ஊடகம)

·          (Links இைணப்புகள்) 

·          (Pages பக்கங்கள்)

·          (Comments கருத்தகள்)

·          (Feedbacks பின்பனூட்டங்கள்)

·          (Appearance தளத்தின்ப ோதொற்றம)

·          (Users பயனர்கள்)

·          (Tools கருவிகள்)

·          (Settings அடைமெப்புகள்)

இந்த -Menu கைளப் பற்றி விரிவொக அடடுத்த பதிவில கொணலொம.

தமிழ் 
 < @ . > iamthamizh gmail com
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எளிய ெசெய்முறைறயில  – C பொகம 5

வரிைசெ (அட) அடணி ( ) : Array

ெசென்பற இதழில  Array பற்றிய ெபொதவொன தகவலகைள பொர்த்ோதொம. இப்ோபொத அடவற்றின்ப வைககைள பொர்ப்ோபொம.

வரிைசெயின்ப (அட) அடணியின்ப வைககள் (   )Types of Arrays :

வரிைசெகள் 3 வைகப்படும. அடைவ

1.  ஒற்ைற பரிமெொண அடணி (   )one dimensional array

2.  இரு பரிமெொண அடணி (   )two dimensional array

3.  பல பரிமெொண அடணி (   )multi dimensional array

1.  ஒற்ைற பரிமெொண அடணி (   )one dimensional array

இந்த ஒற்ைற பரிமெொண அடணி (   ) one dimensional array யில  variables ஒோர பரிமெொணத்தில இருக்கும. நமெத முறந்ைதய  program இந்த 

வைகைய செொர்ந்தத.

எ.கொ.  [10];int age

2.  இரு பரிமெொண அடணி (   )two dimensional array

இந்த இரு பரிமெொண அடணி (   ) two dimensional array யில  variables இரண்டு பரிமெொணத்தில இருக்கும. எடுத்தக்கொட்டொக 

அடணி( ), Matrix அடட்டவைண ( ) Tables இைவ இரு பரிமெொண அடணியில வரும.

எ.கொ.  [3][3]; int matrix
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3.  பல பரிமெொண அடணி (   )multi dimensional array

இரண்டுக்கு ோமெலொன பரிமெொணத்ைத உரைடய அடணிகள் இந்த வைகைய செொர்ந்தத.

எ.கொ.  [10][10][10];int array

ெசென்பற இதழில ஒற்ைற பரிமெொண அடணி (   ) one dimensional array பற்றி கண்ோடொம. இரு

மெற்றும பல பரிமெொண அடணி என்பபத ஒன்பறுக்கு ோமெற்பட்ட பரிமெொணங்கைள ெகொண்டத. 

நமெக்கு அடணி(Matrix) பற்றி ெதரிந்திருக்கும. இதன்ப  Transpose என்பபத நிரைல நிைறயொக

மெொற்றுவத. (    ).Row in to Columns

எடுத்தக்கொட்டொக .

இந்த படம  Transpose என்பபதின்ப அடர்த்தத்ைத விளக்குகிறத.

இதற்கொன  :C Program

#  < . >include stdio h

 ()int main

{

  [3][3] = { {1,2,3},int matrix

10
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 {4,5,6},

 {7,8,9}

 };

  =0, =0;int i j

 ("   :\ ");printf Original Matrix n

 ( =0; <3; ++)for i i i

 {

( =0; <3; ++)for j j j

 ("%  ", [ ][ ]);printf d matrix i j

 ("\ ");printf n

 }

 ("\   :\ ");printf nTranspose Matrix n

 ( =0; <3; ++)for i i i

 {

    ( =0; <3; ++)for j j j

 ("%  ", [ ][ ]);printf d matrix j i

    ("\ ");printf n

 }

  0;return

}

இங்கு  matrix எனபத ஒரு இரு பரிமெொண அடணி ஆகும. முறதலில பிரிண்ட் ெசெய்யும ோபொத [ ][ ] matrix i j என்பறும, இரண்டொவத பிரிண்ட் 

ெசெய்யும ோபொத [ ][ ] matrix j i என்பறும ெசெய்திருப்ோபொம. அடதொவத  – ROW ஐப  COLUMN என்பறும  – Column ஐப  Row என்பறும பிரிண்ட் 

ெசெய்திருப்ோபொம.

11
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 :OUTPUT

$ ./ .a out

  :Original Matrix

1 2 3

4 5 6

7 8 9

  :Transpose Matrix

1 4 7

2 5 8

3 6 9

பல பரிமெொண அடணிைய பற்றி அடடுத்த இதழில கொண்ோபொம.

நொன்ப ெசெ.ஜொன்ப கிறிஸ்ோடொபர், ஒரு   Software Company யில   Team Leader ஆக ோவைல ெசெய்கிோறன்ப. 

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

@ .sjchristopher gmail com
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. . . .  (  S M A R T Self Monito ,    ring Analysis and Reporting
)Technology

. . . .  S M A R T ெதொழிலநுழட்பம என்பறொல என்பன?

. . . (      )  S M R T Self Monitoring Analyzing and Reporting Technology ெதொழிலநுழட்பம  இன்பைறக்கு  செந்ைதயில  கிைடக்கும

அடைனத்த  வன்பவட்டுகளிலும  (  )   Hard Disk இைணக்கப்பட்ோட  ெவளிவருகிறத.   . . . .  S M A R T வசெதியிைன  நொம   -BIOS ல  Enable

ெசெய்திருந்தொல,  வன்பவட்டனுைடய   ,  Healthy Status வன்பவட்டனுைடய  ெவப்பநிைல,  வட்டுகளின்ப  சுற்று  ோவகம,  Performance

ஆகியைவகைள  நமமெொல  ெதரிந்த  ெகொள்ள  முறடயும.    -BIOS Settings ல  கண்டப்பொக    SMART Enable ெசெய்யப்பட்டருக்க

ோவண்டும.
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. . . .  S M A R T ெதொழிலநுழட்பம ஒரு வன்பவட்டற்கு அடவசியம ோதைவயொ?

ஆமெொம,  அடவசியம  ோதைவ.   கொரணம  நொம  எவ்வளவுதொன்ப  விைல  ெகொடுத்த  கணினி  வொங்கியிருந்தொலும  வன்பவட்டல

இருக்கக்கூடய தகவலகளுக்கு மெதிப்ோப கிைடயொத. 30,000 ரூபொய் மெடக்கணினியினுைடய வன்பவட்டல இருக்கும தகவலகள் 5,00,000

ரூபொய் மெதிப்புைடயதொக இருக்கலொம.  ஆைகயொல கணினியினுைடய முறக்கியமெொன பொகமெொன வன்பவட்டன்ப நிைலயிைன நொம அடறிந்த

ெகொள்ள, ெதரிந்த ெகொண்டு நடவடக்ைக எடுக்க . . . .  S M A R T ெதொழிலநுழட்பம கண்டப்பொக ோதைவ.

. . . .  S M A R T ெதொழிலநுழட்பம எப்பட ோவைல ெசெய்கிறத?

வன்பவட்டைன தயொரிக்கக் கூடய நிறுவனங்கள்( ,  , , ) Samsung Western Digital Hitachi Segate இதற்ெகன ஒரு சிறப்பொன நிரைல

வன்பவட்டனுள்  பதிந்த  ைவத்திருப்பொர்கள்.   அடந்த  நிரல  வன்பவட்டனுைடய  ோவகம,  ெவப்பநிைல,  வன்பவட்டன்ப  உரள்ளிருக்கும

வட்டனுைடய நிைல, மின்பனணு கருவிகளின்ப நிைல ோபொன்பறைவகைள ெதொடர்ந்த கண்கொணித்தக் ெகொண்டருக்கும.  சுருக்கமெொக ெசெொலல

ோவண்டுமெொனொல  இன்பைறய  . . . .  S M A R T ெதொழிலநுழட்பத்ைதப்  பயன்பபடுத்தி  வன்பவட்டனுைடய  30%  பிரசசெைனகைள  கண்டுபிடத்த

விடலொம.  ஒரு சில சிறப்பொன ெமென்பெபொருள்கள் இதற்ெகன உரள்ளத.
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வன்பவட்டைன பற்றி . . . .  S M A R T ெதொழிலநுழட்பம ெகொடுக்கும தகவலகைள எப்பட அடறிந்த ெகொள்வத?

. . . .  S M A R T -ைன நொம   -BIOS ல   Enable ெசெய்திருந்தொலும,  வன்பவட்டைனப் பற்றிய தகவலகைள ெதரிந்த ெகொள்ள இதற்ெகன

உரள்ள   -Application கைள  நிறுவித்தொன்ப  ெதரிந்த  ெகொள்ள  ோவண்டும.   விண்ோடொஸ்  இயங்குதளத்திற்ெகன்பறு  20-க்கு  ோமெற்பட்ட

 -Application கள் உரள்ளத.  இந்த முறகவரியில தரவிறக்கம ெசெய்த ெகொள்ளலொம.

:// . . / / .http smartlinux sourceforge net smart dload php

அடத விடுங்க நமமெ லினக்ஸுக்கு . . . .  S M A R T  Application இருக்கிறதொ? இலைல தனியொக எதவும நிறுவ ோவண்டுமெொ?

என்பனங்க  இப்பட  ோகட்டுப்புட்டீங்க   நமமெ  லினக்ஸில  இலலொததொ?   தனியொக  எந்த  ெமென்பெபொருைளயும  நிறுவ  ோவண்டய

அடவசியெமெலலொம  இலைலங்க.  ெபருமபொன்பைமெயொன  லினக்ஸ்  இயங்குதளத்ோதொட  இருப்பியலபொகோவ  இைணந்த  வருகிறத.

அடட்டகொசெமெொக.
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எப்பட ெதரிந்த ெகொள்ளவத வழிய ெசெொலலுங்க?

  Disk Utility எனும  Application திறந்த ெகொள்ளுங்கள்.  அடதில இடத புறமெொக இருக்கும வன்பவட்டைன (வன்பவட்டன்ப அடளவுடன்ப

கொண்பிக்கும)  ெசெொடுக்கி வலத புறமெொக இருக்கும.   . . . .  S M A R T Data என்பபைத ெசெொடுக்கினொல வன்பவட்டைனப் பற்றிய அடத்தைன

தகவலகளும அடருவி மெொதிரி ெகொட்ோடொ ெகொட்ெடன்பறு ெகொட்ட விடும.
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என்போனொட வன்பவட்டு நலல உரடல நிைலோயொட ஆோரொக்கியமெொக இருக்கிறொதொனு எப்பட ெதரிந்த ெகொள்வத?

   SMART Data என்பபைத ெசெொடுக்கிய பிறகு அடதில வலத புறமெொக   Overall Assessment என்பறு இருக்கும அடதில பசைசெ நிறத்தடன்ப

   Disk is healthy என்பறு இருந்தொல உரங்கள் வன்பவட்டு பூரண ஆோரொக்கியமெொக இருக்கிறத என்பறு அடர்த்தம.  இலைலெயன்பறொல ஏோதொ

ோநொய்வொய்ப்பட்டுள்ளத  என்பறு  அடர்த்தம.  பிரசசெைனயின்ப  விபரம  கீழோழை   Attributes என்பபதன்ப  கீழழ்  ெதளிவொக  அடறிக்ைகயொக

ெகொடுக்கப்பட்டருக்கும.

முறடவுைர:

எந்த  கணினியொக  இருந்தொலும  உரபுண்டுைவ  ைலவ்வொக  பயன்பபடுத்தி       Disk Utility → SMART Data மூலம

வன்பவட்டனுைடய  முறழு  நிைலைமெயும  அடறிந்த  ெகொள்ளலொம.   ோவண்டுமெொனொல  தகவலகைளயும  ோபக்கப்  எடுத்தக்  ெகொள்ளலொம.

விண்ோடொஸ் மெட்டுமதொன்ப கணினி என்பறு நிைனத்த கவைலப்படோவண்டொம.

லினக்ஸ் இருக்க பயோமென்ப!

லினக்ைஸ நமபிோனொர் ைகவிடப்பட மெொட்டொர்!

--இரொ.கதிர்ோவல :// . .http gnutamil blogspot in ெபரியொர் மெணியமைமெ பலகைலக்கழைகம, வலலம, தஞ்செொவூர்
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   –  Vim File Editor Vim உரைர திருத்தி 

‘  Vi iMproved என்பபதன்ப குறுகிய பதோமெ  vim என்பபதொகும. இத ஒரு -file ஐப உரருவொக்கி அடதற்குள் தகவலகைள ோசெமிப்பதற்கும, 

ஏற்கனோவ இருக்கும -file ல  நமெக்கு ோவண்டய திருத்தங்கைள ெசெய்வதற்கும பயனர்கைள அடனுமெதிக்கிறத.

 vim மூலம ஒரு புதிய -file ஐப உரருவொக்குதல

பின்பவரும -command ஆனத  vi மூலம ஒரு புதிய -file ஐப உரருவொக்குகிறத.

$   vim animals

( ) press i

" , ,"   .Baa Baa says The Sheep

" , ,"   .Bow Wow says The Dog

" , ,"   .Mew Mew says The Cat

" , ,"   .Caw Caw says The Crow

( ) :  press Esc wq

( ) press Enter

இங்கு   vim animals என்பறு ெகொடுக்குமோபொத ‘ ’ animals எனும ெபயர்ெகொண்ட ஒரு  file உரருவொக்கப்படும. பின்பனர்  i எனும 

எழுத்ைத -keyboard ல அடழுத்தம ோபொத இந்த -file ஆனத  -insert mode க்கு மெொற்றப்படும. இைதத்ெதொடர்ந்த ெகொடுக்கப்பட்டுள்ள 

அடடுத்தடுத்த 4 வரிகள் அடைனத்தம இந்த -file ன்ப -content ஆக ெசெலுத்தப்படும. கைடசியொக நொம ‘ ’  Esc button ஐப -keyboard ல 
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அடழுத்திய பின்பனர் :  wq என்பறு ெகொடுக்குமோபொத,  w என்பபத ‘ ’ write எனவும,  q என்பபத ‘ ’ quite எனவும ெபொருள்ெகொள்ளப்படுவதன்ப 

மூலம இந்த  file ோசெமிக்கப்படும. கைடசியொக -enter ஐப அடழுத்தமோபொத இந்த முறடவைடயும.  

 vim மூலம ஒரு -file ஐப modifyெசெய்தல

தற்ோபொத நொம உரருவொக்கியுள்ள  animals எனும -file ல 4 வரிகள் உரள்ளன. இப்ோபொத நொம ஐபந்தொவதொக ஒரு வரிைய இந்த -file ல 
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ோசெர்க்க விருமபினொல, அடதற்கொன  command பின்பவருமெொறு அடைமெயும.

$   vim animals

( )  press i

" , ,"   . Quack Quack says The Duck

( )  press Esc

( ) :  press Esc wq

இங்கு  animals எனும  file ஆனத  vim மூலம  open ெசெய்யப்படுமோபொத, அடத  -command mode ல  open ெசெய்யப்படும . இங்கு 

நொம எைதயும புதிதொக ோசெர்க்க முறடயொத. எனோவ  open ெசெய்யப்படும -file ஐப  -edit mode க்கு மெொற்றுவதற்கொக  i எனும எழுத்த 

அடழுத்தப்படுகிறத. பின்பனர் நமெக்கு ோவண்டய இடத்தில புதிய வரியொனத இைணக்கப்படுகிறத. அடடுத்ததொக   ESC என்பறு 

அடழுத்தமோபொத -file ஆனத மீண்டும  -command mode க்ோக ெசெலலுகிறத. 

கைடசியொக இந்த -file ஐப அடதில ெசெய்யப்பட்டுள்ள மெொற்றங்களுடன்ப ோசெர்த்த ோசெமிப்பதற்கொக :  ESC wq என்பபத அடழுத்தப்படுகிறத. 
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இந்த -file ல நீங்கள் ெசெய்த மெொற்றங்கள் ோசெமிக்கப்பட ோவண்டொம என்பறு விருமபினொல : ! ESC q என்பபைத அடழுத்தவும. இத நொம 

ெசெய்த புதிய மெொற்றங்கைள நீக்கிவிட்டு -file ஐப பைழையபடோய ோசெமிக்க உரதவுகிறத.

-vim ல -cursor ன்ப இடப்ெபயர்சசி

ஒரு  file ஆனத  vim மூலம  open ெசெய்யப்படுமோபொத, அடத  -command mode ல தொன்ப  open ஆகும. இவ்வொறு ஒரு -file ஆனத 

 -command mode ல இருக்குமோபொத நொம 1  G என்பறு -keyboard ல அடழுத்தினொல, அடத -file ன்ப முறதல வரிக்குச ெசெலலும. 5  G என்பறு 

அடழுத்தினொல, அடத -file ன்ப 5 வத  வரிக்குச ெசெலலும. ெவறும  G என்பறு அடழுத்தினொல, அடத -file ன்ப இறுதி வரிக்குச ெசெலலும. ோமெலும  $  

எனும குறிைய -keyboard ல அடழுத்தினொல  cursor எந்த வரியில உரள்ளோதொ அடந்த வரியின்ப இறுதிக்குச ெசெலலும. அடவ்வொோற ^ எனும 

குறிைய அடழுத்தினொல  cursor எந்த வரியில உரள்ளோதொ அடந்த வரியின்ப ெதொடக்கத்தக்குச ெசெலலும. இத பின்பவருமெொறு.

$  .  vim lines txt

( ) 1   press G

( ) 5   press G

( )  press G

( ) ^ press

( ) $ press

( ) :  press Esc q

இங்கு கைடசியொக ‘ ’  Esc button ஐப -keyboard ல அடழுத்திய பின்பனர் :  q எனக்ெகொடுத்த -file ஐப  close ெசெய்திருப்பைதக் கொணலொம. 

ெவறும  -command mode ல ோவைல ெசெய்த விட்டு -file ஐப நொம  close ெசெய்யுமோபொத :  ESC q எனக்ெகொடுத்தொல ோபொதமெொனத. இங்கு 

:  ESC wq எனோவொ அடலலத : ! ESC q எனோவொ ெகொடுக்கத் ோதைவயிலைல என்பபைத நிைனவில ெகொள்ளவும.
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 vim மூலம -file ல உரள்ள வரிகளுக்கு எண்ணிடல

ஒரு -file ல உரள்ள வரிகள் அடைனத்தக்கும ெதொடர்சசியொன எண்களொல எண்ணிட விருமபினொல -file ஆனத  -command mode ல 

இருக்குமோபொத :  set nu என  type ெசெய்தவிட்டு -enter ஐப அடழுத்தவும. இத -file ல உரள்ள வரிகள் அடைனத்ைதயும ெதொடர்சசியொன 

எண்களொல எண்ணிட்டு ெவளிப்படுத்தம. 

இவ்வொறு ெவளிப்படுத்தப்பட்ட எண்கைள மீண்டும -file லிலிருந்த நீக்க விருமபினொல :   set nonu எனக் ெகொடுத்த -enter ஐப 

அடழுத்தினொல ோபொதமெொனத. 

இத பின்பவருமெொறு.

$  .  vim lines txt

:   (  ) set nu press enter

:   (  ) set nonu press enter

( ) :  press Esc q
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-vim ல , ,  Cut Copy Paste ெசெய்ய உரதவுபைவ

ஒரு -file ஐப  vim ெகொண்டு  open ெசெய்தபின்பனர் எந்த வரிைய  copy ெசெய்ய ோவண்டுோமெொ அடந்த வரி மீத -cursor ஐப ைவத்தவிட்டு, 

 yy என்பறு அடழுத்தவும. இத அடந்த வரிைய  copy ெசெய்ய உரதவும. நீங்கள் அடந்த வரிைய  cut ெசெய்ய விருமபினொல  dd என்பறு அடழுத்தவும. 

பின்பபு எங்கு நீங்கள் அடந்த வரிைய  paste ெசெய்ய விருமபுகிறீர்கோளொ, அடங்கு -cursor ஐப ெகொண்டு ெசென்பறு  p என்பறு அடழுத்தவும. இத அடந்த

வரிைய  paste ெசெய்தவிடும. 
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$   vim animals

( )  press yy

( )  press p

( )  press dd

( )  press p

( ) :press Esc wq

இங்கு நொம -file ல புதிதொக ஒருசில வரிகைள இைணத்தள்ளதொல :  ESC wq என்பபைத அடழுத்தவும. இத நமெத -file ஐப நொம ெசெய்த 

மெொற்றங்களுடன்ப ோசெர்த்த ோசெமிக்க உரதவும.

அடடுத்ததொக ஒன்பறுக்கும ோமெற்பட்ட வரிகைள நொம ஒோர ோநரத்தில  copy ெசெய்ய விருமபினொல, -file ஐப -vim ல  open ெசெய்தபின்பனர், :

1,4yஎன  type ெசெய்யவும. இத முறதல 4 வரிகைள  copy ெசெய்ய உரதவும. இோத ோபொன்போற நீங்கள் முறதல 4 வரிகைள  cut ெசெய்ய 

விருமபினொல :1,4  d எனக் ெகொடுக்கவும. இத முறதல 4 வரிகைள  cut ெசெய்ய உரதவும. அடடுத்ததொக ‘ ’ -ESC button ஐப -keyboard ல 

அடழுத்தவும. இத -file ஐப மீண்டும  -command mode க்கு ெகொண்டு ெசெலலும. பின்பபு எங்கு நீங்கள் அடந்த வரிைய  paste ெசெய்ய 

விருமபுகிறீர்கோளொ, அடங்கு -cursor ஐப ெகொண்டு ெசென்பறு  p என அடழுத்தவும. இத அடந்த வரிைய  paste ெசெய்தவிடும.

$   vim animals

:1,4  y

( )  press Esc

( )  press p

:1,4  d

( )  press Esc

( )  press p
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( ) :  press Esc wq

-vim ல    Find and Replace ெசெய்தல

   Find and Replace பற்றி சுலபமெொக அடறிந்த ெகொள்ள பின்பவருமெொறு ஒரு -file ஐப உரருவொக்குக.

$  vim Introduction

( )  press i

   . His Name is Nithya

   .This is his dress

      .I just want to be his friend

( ) :  press Esc wq

இந்த -file ல நித்யொ எனும ஒரு ெபண்ைணப் பற்றிக் குறிப்பிடுமோபொெதலலொம  her என்பறு குறிப்பிடொமெல  his என்பறு தவறுதலொகக் 

குறிப்பிட்டுள்ோளொம. எனோவ இந்த  his எனும பதத்ைத  her எனும பதமெொல மெொற்றுவதற்கு -file ஐப  vim மூலம  open ெசெய்க. பின்பனர் -his ஐப 

-her ஆல  substitute ெசெய்க எனக் குறிப்பிடும வைகயில :% / /  s his her என  type ெசெய்யவும. இதில %  s என்பபத  substitute எனவும, 
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அடைதத்ெதொடர்ந்த வரும வொர்த்ைத  replace ெசெய்யப்பட ோவண்டய வொர்த்ைதயொகவும, அடைதத் ெதொடர்வத  replace ெசெய்யும 

வொர்த்ைதயொகவும ெபொருள் ெகொள்ளப்படும. இத பின்பவருமெொறு.

$   vim Introduction

:% / /  s his her

( ) press Enter

( ) :press wq

இவ்வொறு நொம ெசெய்யுமோபொத, -file ன்ப கைடசி வரியில இருக்கும  his எனும வொர்த்ைத மெட்டும  her எனும வொர்த்ைதயொல திருத்தி 

அடைமெக்கப்பட்டருப்பைதக் கொணலொம. 

இந்தத் திருத்தம  file முறழுவதம நிகழை ோவண்டுெமெனில, /  g எனும எழுத்ைத அடந்த -command வுடன்ப இைணத்தக் ெகொடுக்கவும. 

இங்கு  g என்பபத   global occurrence எனப்  ெபொருள்படும. இத பின்பவருமெொறு.
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$    vim Introduction

:% / / /  s his her g

( ) press Enter

( ) : !press wq

நித்யொ  87@ .nithyadurai gmail com
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உரபுண்டு லினக்ஸ் ஏன்ப பொடுவதிலைல?

ோகள்வி: 

 Ubuntu ஆப்போரட்டங் சிஸ்டத்த்தில ஏன்ப  Default ஆக,   Multimedia Codecs எனப்படும  library கள் தரப்படுவதிலைல ? புதிதொக 

  Ubuntu install ெசெய்த பிறகு, என்பனொல பொடலகள் மெற்றும வீடோயொக்கைள  play ெசெய்ய முறடயவிலைல.

பதில:

3, , , , -4, .263 MP AAC WMA WMV MPEG H மெற்றும பல  format கைள   multimedia formats என ெசெொலகிோறொம. இத ோபொன்பற -format

கள் தொன்ப நம கமபூட்டரில பொடல மெற்றும வீடோயொக்கைள டஜிட்டல முறைறயில பயன்பபடுத்த உரதவுகிறத.

 Ubuntu ஒரு ஒப்பன்ப ோசெொர்ஸ் ஆப்போரட்டங் சிஸ்டம என்பபத உரங்களில பலருக்கு ெதரிந்திருக்கும.  Ubuntu தனக்ெகன்பறு ஒரு 

ெகொள்ைகைய (அடதொவத ) Policy ெகொண்டுள்ளத. அடத என்பனெவன்பறொல  FOSS எனப்படும  &    Free Open Source Software கைள 

மெட்டும தொன்ப தங்கள் ஆப்போரட்டங் சிஸ்டத்தடன்ப  Default ஆக வழைங்குவொர்கள என்பபத. இவ்வொறொக ubuntuவில  default ஆக வரும 

அடைனத்த விதமெொன  Software களின்ப   source code ஐப பயன்பபடுத்த மெட்டுமின்பறி, பொர்க்க், படக்க, மெொற்றியைமெக்க, பிற்ருக்கு பகிர்ந்த 

ெகொடுக்கும உரரிைமெ உரள்ளத.

இப்ோபொத உரங்களுக்கு புரிந்திருக்கும, 3, , , 4, , mp aac wma mp avi ோபொன்பற  -multimedia format கைள இயக்க அடவற்றினுைடய 

 codecs ோதைவ என்பபத. இந்த வைக  codecs மெற்றும  format கள்   Proprietary Softwares வைகைய ோசெர்ந்தத. இதற்கு என்பன அடர்த்தம 

என்பறொல, இந்த format கள் ஏோதொ ஒரு நிறுவனத்தொல அடலலத குழுக்களொல உரரிைமெ ெகொண்டொடப்படுகிறத. அடவர்கள் அடைத பிறருக்கு 

பயன்பபடுத்த மெட்டும உரரிைமெ தந்தள்ளத.
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ோமெோல குறிப்பிட்ட கொரணத்ோதொடு மெற்ெறொன்பறும உரள்ளத. பல நொடுகளில 3 mp ோபொன்பற codecsஐப  default ஆக அடமெர்த்தவதில 

செட்டரீதியொன தைட அடமெலில உரள்ளத.

இெதலலொம செரி, ஆனொல நொன்ப இப்ோபொத எப்பட இந்த  format கைள  Ubuntu வில பயன்பபடுத்தி, பொடல மெற்றும படங்கைள பொர்ப்பத ? 

இதற்கு நீங்கள் ெசெய்ய ோவண்டயத, அடந்த -codecs ஐப  install ெசெய்வதன்ப மூலம தொன்ப. அடைத அடறிந்த ெகொள்ள, இந்த -link ல உரள்ள 

பக்கத்தின்ப 3-ஆம பத்திக்கும ெசெலலுங்கள்.

:// . . . /2012/04/10- - - - - - -12-04http www omgubuntu co uk things to do after installing ubuntu

பின்ப குறிப்பு:-     Open Source multimedia format களும உரள்ளன.  - ogg பொடலகளுக்கும,  - ogv வீடோயொ படங்களுக்கும 

உரபோயொகப்படும. இைவ  Ubuntu வில  default ஆக பயன்பபடுத்தலொம.  webM எனப்படுவத Googleலொல உரருவொக்கப்ெபற்ற ஒரு open

  .  source video format Youtube மெற்றும  Wikipedia இன்பறு இவற்ைற ெபரியளவில பயன்பபடுத்த ெதொடங்கியுள்ளன என்பபத நற்ெசெய்தி.

படத்தைமெக்கு நன்பறி, இோத ோகள்விைய யொோரனும உரங்களிடம ோகட்டொல, இந்த பதிைல பகிரவும.

பிரசென்பன ெவங்கோடஷ் , புதைவ 
@ .prasmailme gmail com
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எச.ட.எம.எல 5 பட விளக்கம(5)
சுகந்தி ெவங்கோடஷ்

  ஒரு இைணயப் பக்கத்தின்ப தைலப்புப் பகுதியில என்பெனன்பன வர ோவண்டும என்பறு பொர்த்ோதொம.அடைத அடடுத்த வர ோவண்டயத  

ஒரு இைணய தளத்தின்ப முறக்கியமெொனஅடங்கம அடந்த  இைணயதின்ப வழிகொணுதவி( ). navigation இத குறிப்பிட்ட இைணய தளத்தின்ப மெற்ற 

பக்கங்கைள அடைடய உரதவுகிறத. இைணய சுட்டகளின்ப ெதொகுப்ைப யும நொம அடந்த  இைணயத்தின்ப வழி கொணுதவி என்பறும ெசெொலலலொம.

ெஹ.ட.எம. எல  5 வருவதற்கு முறன்பனொல < > div என்பற இைழை பயன்ப படுத்தப்பட்டத. இப்ோபொத < ></ >nav nav  என்பற இைழை 

அடறிமுறகப்பட்டுள்ளத. இத இைணய  உரலொவிகளும  ோதடுெபொறிகளும எளிதொக சுட்டகைள அடைடயொளம கண்டு ெகொள்ள உரதவுகிறத.

  < >nav

<  ="#"> a href முறதல பக்கம</ >a

<  ="#"> a href இரண்டொவத பக்கம</ >a

<  ="#"> a href மூன்பறொம பக்கம</ >a

<  ="#"> a href நொன்பகொம பக்கம</ >a

</ >nav

  என்பறு எழுதப்பட ோவண்டும. 

  அடடுத்த இைழை < ><section / >section

  இந்த இைழை இைணயப் பக்கத்தின்ப பிரிவுகைள அடைடயொளம கொட்டுகிறத. ெசெய்தித் தொளின்ப எடுத்தக்கொட்ைட எடுத்தக் ெகொண்டொல

அடரசியல, விைளயொட்டு,திைரப்படம ோவைல வொய்ப்பு என்பறு பிரிவுகைள  இந்த இைழைகைளக் ெகொண்டு பிரிக்கலொம. இந்த இைழைகைளக் 

ெகொண்டு பிரிப்பதொல அடந்தந்த இைழைகளுக்கு ஏற்றபட தைலப்பு இைழைகைளோயொ  வழிகொணுதவி இைழைகைளோயொ நொம இைணத்தக் 

ெகொள்ளலொம.

 இைத எப்பட பயன்ப படுத்தலொம என்பறு கீழோழை ெகொடுக்கப்பட்டுள்ளத.
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 < >section

< 4>h தன்பனொர்வர்லர்கள் பக்கம</ 4>h

< > p இத தன்பனொலர்வர்கைளப் பற்றிய பக்கம . இதில கணியத்தின்ப பங்கு ெகொள்ளும தன்பனொலவர்களின்ப பற்றிய விவரம 

அடவர்களுைடய மெற்ற திட்டங்கைளப் பற்றிய விவரம ஆகியைவ ெகொடுக்கலொம.</ >p

</ >section

< ><article / >article  என்பற இைழை அடடுத்த முறக்கியத்தவம ெபறுகிறத. 

< ><article / >article இந்த இைழை < ><section / > < ></ >< ></ > section header header footer footer ஆகிய இைழைகளுக்குள் வர 

ோவண்டும

இந்த இைழை முறக்கியமெொக வைலப் பூக்களுக்குள் வர ோவண்டய விஷயங்கைளயும இடுைககைளயும கருத்தக்கைளயும 

உரள்ளடக்கும. ஒரு இைணயத் தளத்தின்ப ோதைவையப் ெபொறுத்த ெசெய்திக் குறிப்புகள், முறன்பகுறிப்புக்களும இதில அடடங்கும.< > article

</ > article என்பற இைழைக்குள் இடும விஷயங்களுக்குத் தைலப்பு இருக்க ோவண்டயத அடவசியம மிகவும ோதைவ என்பறொல  இைத 

இைழைகளுக்கு இைடயிலும இடலொம.

< >article

< 5>h உரட்கருத்தின்ப தைலப்பு</ 5>h

 

< >p தமிழில உரட்கருத்தின்ப  விவரங்கைள இங்கு எழுத ோவண்டும</ >p

</ >article

 என்பறு குறியீடுகைள எழுத ோவண்டும. 

 

< > </ >  aside aside என்பற இைழை  தன்பைனச சுற்றியுள்ள கருத்தக்களுக்குப் ெபொருத்தமெொன வைகயில  இருக்க ோவண்டும இரண்டொம

பட்செ முறக்கிய  கருத்தக்கள் இதில இடம ெபறலொம.இந்த இைழைைய  மெற்ற இைழைக்கு உரள்ோளயும பயன்ப படுத்தலொம. ெவளிோய 
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சுயமெொகவும பயன்ப படுத்தலொம.இைழைக்கு உரள்ோள பயன்ப படுத்தம ோபொத அடத இைழையில வரும உரட்கருத்தக்குத் ெதொடர்புைடயதொக 

இருக்க ோவண்டயத அடவசியம. இைழைக்கு ெவளிோய பயன்ப படுத்தம ோபொத இைணயப் பக்கத்தின்ப இரண்டொம பட்செ முறக்கியத்தவம 

ெபற்ற விஷயங்களொக இருக்க ோவண்டும. இைணய பக்கத்தின்ப பக்கவொட்டுச ெசெய்திகைளயும   இைழையில இடலொம. இந்த இைழையின்ப 

உரள்ோள இடப்படும உரட்கருத்தக்களின்ப தைலப்பின்ப முறக்கியத்தவமுறம குைறந்த இருக்க ோவண்டும. 

< >aside

< 3>h பக்கவொட்டுச ெசெய்தியின்ப தைலப்பு< 3>h

 

< >p பக்கவொட்டுச ெசெய்திகளின்ப விவரம</ >p

 </ >aside

இந்த மெொதம ஒரு இைணயப் பக்கத்தின்ப  கட்டைமெப்பிற்குத் ோதைவயொன புதிய இைழைகைளப் பொர்த்ோதொம. அடடுத்த மெொதம   

உரட்கருத்தக்கைள எழுத ோவண்டய இைழைகைளப் பற்றிப் பொர்ப்ோபொம.

 

:source

<!  >doctype html

<!--எச.ட.எம.எல 5 ல <!  > DOCTYPE html என்பற அடறிவிப்பு மெட்டுோமெ  ோபொதமெொனத -->

< >html

< >head

<  =" -8" =" ">meta charset UTF lang ta

<!-- -8 UTF என்பபத ஒருங்குறி எழுத்தக்கைளக் குறிக்கிறத--->

<!--" " ta தமிழ் ெமெொழிையக் குறிக்கிறத-->

<  =" " ="meta name description content கணியம">

<!--இைணய தளத்ைதப் பற்றிய விவரங்கைள இங்ோக ெகொடுக்க ோவண்டும-->

<  =" " ="meta name author content கணியம">
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<!--இைணய தளத்தின்ப உரரிைமெயொளர் பற்றிய விவரங்கைள இங்கு தர ோவண்டும--->

< >title கணியம</ >title

<!-- இைணய பக்ககத்தின்ப தைலப்ைப இங்ோக இட ோவண்டும-->

</ >head

< >body

<!-- பயனொளிகள் படக்க, பொர்க்க ோவண்டய எலலொ விஷயங்களும இதற்குள் அடடங்க ோவண்டும.-->

< ><!--header இைழையின்ப ெதொடக்கம-->

< >hgroup

< 1>h கணியம</ 1><!--h இன்பறியைமெயொத தைலப்பு-->

< 2>h கணியம ஒரு  தமிழ் திறவூற்று கணினி இதழ்.</ 2><!--h இரண்டொவதொக முறக்கியத்தவம ெபற்ற தைலப்பு-->

< 3>h கணியம ஒரு இைணய இதழ்.</ 3><!--h மூன்பறொவதொக முறக்கியத்தவம ெபற்ற தைலப்பு-->

< 4>h இந்த இதழ் தமிழ் தன்பனொர்வலொர்களொல நடத்தப்படுகிறத.</ 4><!--h நொன்பகொவதொக முறக்கியத்தவம ெபற்ற தைலப்பு-->

< 5>h அடலுவலகம: ெசென்பைன</ 5><!--h ஐபந்தொவதொக முறக்கியத்தவம ெபற்ற தைலப்பு-->

< 6>h நீங்களும பங்குெகொள்ளலொோமெ</ 6><!--h இறுதியொக முறக்கியத்தவம ெபற்ற தைலப்பு-->

</ >hgroup

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

</ ><!--header இைழையின்ப முறடவு-->

< >nav

<  ="a href #"> முறதல பக்கம</ >a

<  ="a href #"> இரண்டொவத பக்கம</ >a

<  ="a href #"> மூன்பறொம பக்கம</ >a

<  ="a href #"> நொன்பகொம பக்கம</ >a
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</ >nav

< >section

< 4>h தன்பனொர்வர்லர்கள் பக்கம</ 4>h

< > p இத தன்பனொலர்வர்கைளப் பற்றிய பக்கம . இதில கணியத்தின்ப பங்கு ெகொள்ளும தன்பனொலவர்களின்ப பற்றிய விவரம 

அடவர்களுைடய மெற்ற திட்டங்கைளப் பற்றிய விவரம ஆகியைவ ெகொடுக்கலொம.</ >p

< >article

< 5>h உரட்கருத்தின்ப தைலப்பு</ 5>h

 

< >p தமிழில உரட்கருத்தின்ப  விவரங்கைள இங்கு எழுத ோவண்டும</ >p

</ >article

</ >section

< >aside

< 3>h பக்கவொட்டுச ெசெய்தியின்ப தைலப்பு< 3>h

 

< >p பக்கவொட்டுச ெசெய்திகளின்ப விவரம</ >p

 </ >aside

</ >body

</ >html

34

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 16 ஏப்ரல  2013 http://kaniyam.com

35

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 16 ஏப்ரல  2013 http://kaniyam.com

36

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 16 ஏப்ரல  2013 http://kaniyam.com

ைபதொன்ப - 9 ஸ்ரீனி 

6.2 ெபொதவொன  standard mod  ule கள்

-python ல ெவகுவொக பயன்பபடும -module கள் அடைனத்தம   standard modules என ோசெர்க்கப்பட்டுள்ளன. இைவ 

 -python interpreter வுடன்ப ோசெர்ந்ோத வருகின்பறன.  Python ெமெொழியின்ப இயலபுகைளயும பண்புகைளயும விரிவொக்க 

இைவ பயன்பபடுகின்பறன. 

இைவ பலோவறு வைகயொன சிறப்பு பயன்பகைள தருகின்பறன. சில ோநரங்களில இைவ பயன்பபடுத்தப்படும 

ஆப்போரடங் சிஸ்டத்ைத செொர்ந்த மெொறுபடுகின்பறன. 

உரதொரணமெொக  posix என்பற மெொடயூல  unix செொர்ந்த ஆப்போரடங் சிஸ்டங்களில மெட்டும பயன்பபடுகிறத.  Sys என்பற 

மெொடயூல உரள்ளத. இத ஆப்போரடங் சிஸ்டத்தின்ப மீத ெசெய்யப்படும  internal ோவைலகைள ைபதொன்ப மூலம ெசெய்ய 

உரதவுகிறத. . 1 sys ps மெற்றும . 2 sys ps என்பற -variable கள் primaryமெற்றும  -secondary prompt ஐப குறிக்கின்பறன.

>>> import sys

>>> sys.ps1
'>>> '
>>> sys.ps2
'... '
>>> sys.ps1 = 'C> '
C> print('Yuck!')
Yuck!
C>
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இத -python ன்ப  -interactive mode ல மெட்டுோமெ பயன்பபடும.

.sys pathஎன்பற  variable ஆனத . python தனத மெொடயூலகைள ோதடும -path ஐப குறிக்கிறத.  PYTHONPATH என்பற 

 -environment variable ல இருந்த, அடலலத -python ன்ப  -default path ல இருந்த இத ெபறப்படுகிறத.

ெபொதவொன   list operations மூலம இைத எளிதொக மெொற்றலொம.

>>> import sys

>>> sys.path.append('/ufs/guido/lib/python')

6.3 () dir என்பற function

() dir என்பற -  -built in function ஆனத ஒரு மெொடயூலில  define ெசெய்யப்படும உரறுப்பினர்கைள தருகிறத. ஒரு 

வரிைசெப் படுத்தப்பட்ட -list ஆக தருகிறத.

>>>  , import fibo sys

>>> dir(fibo)
['__name__', 'fib', 'fib2']
>>> dir(sys)  
['__displayhook__', '__doc__', '__egginsert', '__excepthook__',
 '__loader__', '__name__', '__package__', '__plen', '__stderr__',
 '__stdin__', '__stdout__', '_clear_type_cache', '_current_frames',
 '_debugmallocstats', '_getframe', '_home', '_mercurial', '_xoptions',
 'abiflags', 'api_version', 'argv', 'base_exec_prefix', 'base_prefix',
 'builtin_module_names', 'byteorder', 'call_tracing', 'callstats',
 'copyright', 'displayhook', 'dont_write_bytecode', 'exc_info',
 'excepthook', 'exec_prefix', 'executable', 'exit', 'flags', 'float_info',
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 'float_repr_style', 'getcheckinterval', 'getdefaultencoding',
 'getdlopenflags', 'getfilesystemencoding', 'getobjects', 'getprofile',
 'getrecursionlimit', 'getrefcount', 'getsizeof', 'getswitchinterval',
 'gettotalrefcount', 'gettrace', 'hash_info', 'hexversion',
 'implementation', 'int_info', 'intern', 'maxsize', 'maxunicode',
 'meta_path', 'modules', 'path', 'path_hooks', 'path_importer_cache',
 'platform', 'prefix', 'ps1', 'setcheckinterval', 'setdlopenflags',
 'setprofile', 'setrecursionlimit', 'setswitchinterval', 'settrace',
 'stderr', 'stdin', 'stdout', 'thread_info', 'version', 'version_info',
 'warnoptions']

 Argument ஏதம தரவிலைல என்பறொல () dir ஆனத தற்ோபொத பயன்பபொட்டல உரள்ள ெபயர்கைள தருகிறத.

>>> a = [1, 2, 3, 4, 5]

>>> import fibo
>>> fib = fibo.fib
>>> dir()
['__builtins__', '__name__', 'a', 'fib', 'fibo', 'sys']

இத , ,  variable module function என தற்ோபொத பயன்பபொட்டல உரள்ள எலலொ ெபயர்கைளயும தருகிறத.

() dir ஆனத ெபொதவொக,    built in function மெற்றும  variable கைள தரொத. அடைவ -- -- builtin என்பற மெொடயூலில 

கிைடக்கின்பறன.
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>>>  import builtins

>>> dir(builtins)  
['ArithmeticError', 'AssertionError', 'AttributeError', 'BaseException',
 'BlockingIOError', 'BrokenPipeError', 'BufferError', 'BytesWarning',
 'ChildProcessError', 'ConnectionAbortedError', 'ConnectionError',
 'ConnectionRefusedError', 'ConnectionResetError', 'DeprecationWarning',
 'EOFError', 'Ellipsis', 'EnvironmentError', 'Exception', 'False',
 'FileExistsError', 'FileNotFoundError', 'FloatingPointError',
 'FutureWarning', 'GeneratorExit', 'IOError', 'ImportError',
 'ImportWarning', 'IndentationError', 'IndexError', 'InterruptedError',
 'IsADirectoryError', 'KeyError', 'KeyboardInterrupt', 'LookupError',
 'MemoryError', 'NameError', 'None', 'NotADirectoryError', 'NotImplemented',
 'NotImplementedError', 'OSError', 'OverflowError',
 'PendingDeprecationWarning', 'PermissionError', 'ProcessLookupError',
 'ReferenceError', 'ResourceWarning', 'RuntimeError', 'RuntimeWarning',
 'StopIteration', 'SyntaxError', 'SyntaxWarning', 'SystemError',
 'SystemExit', 'TabError', 'TimeoutError', 'True', 'TypeError',
 'UnboundLocalError', 'UnicodeDecodeError', 'UnicodeEncodeError',
 'UnicodeError', 'UnicodeTranslateError', 'UnicodeWarning', 'UserWarning',
 'ValueError', 'Warning', 'ZeroDivisionError', '_', '__build_class__',
 '__debug__', '__doc__', '__import__', '__name__', '__package__', 'abs',
 'all', 'any', 'ascii', 'bin', 'bool', 'bytearray', 'bytes', 'callable',
 'chr', 'classmethod', 'compile', 'complex', 'copyright', 'credits',
 'delattr', 'dict', 'dir', 'divmod', 'enumerate', 'eval', 'exec', 'exit',
 'filter', 'float', 'format', 'frozenset', 'getattr', 'globals', 'hasattr',
 'hash', 'help', 'hex', 'id', 'input', 'int', 'isinstance', 'issubclass',
 'iter', 'len', 'license', 'list', 'locals', 'map', 'max', 'memoryview',
 'min', 'next', 'object', 'oct', 'open', 'ord', 'pow', 'print', 'property',
 'quit', 'range', 'repr', 'reversed', 'round', 'set', 'setattr', 'slice',
 'sorted', 'staticmethod', 'str', 'sum', 'super', 'tuple', 'type', 'vars',
 'zip']
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ஓபன்ப ோசெொர்ஸ் ெதொடர்பொன பணிகளில ஈடுபடும நிறுவனங்கள்
ஓபன்ப ோசெொர்ஸ் ெதொடர்பொன பணிகளில ஈடுபடும நிறுவனங்கள் பற்றிய விவரங்கைள ோசெகரித்த வருகிோறொம. உரங்களுக்கு ெதரிந்த தகவலகைள 
விக்கியில பகிரவும.

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

நிறுவனம ோசெைவ ஊர் முறகவரி 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
 Chennai

32/94  , Velachery Road
. : 65636224Guindy Phone
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கணியம பற்றி... 
இலக்குகள்

• கட்டற்ற கணிநுழட்பத்தின்ப எளிய விஷயங்கள் ெதொடங்கி அடதிநுழட்பமெொன அடமசெங்கள் வைர அடறிந்திட 

விைழையும எவருக்கும ோதைவயொன தகவலகைள ெதொடர்சசியொகத் தரும தளமெொய் உரருெபறுவத. 

• உரைர, ஒலி, ஒளி என பலலூடக வைககளிலும விவரங்கைள தருவத. 

• இத்தைறயின்ப நிகழ்வுகைள எடுத்தைரப்பத. 

• எவரும பங்களிக்க ஏதவொய் யொவருக்குமெொன ெநறியில விவரங்கைள வழைங்குவத. 

• அடசசு வடவிலும, புத்தகங்களொகவும, வட்டுக்களொகவும விவரங்கைள ெவளியிடுவத. 

பங்களிக்க

• விருப்பமுறள்ள எவரும பங்களிக்கலொம. 

• கட்டற்ற கணிநுழட்பம செொர்ந்த விஷயமெொக இருத்தல ோவண்டும. 

• பகிர்வைத கட்டுப்படுத்தொத வண்ணம பைடப்புகள் இருத்தல அடவசியம. உரதொரணத்திற்கு கொபிெலப்ட்  & 

கிரிோயடவ் கொமென்பஸ். 

• தொங்கள் பங்களிக்க விருமபும ஒரு பகுதியில ோவெறொருவர் ஏற்கனோவ பங்களித்த வருகிறொர் எனின்ப 

அடவருடன்ப இைணந்த பணியொற்ற முறைனயவும. 

• கட்டுைரகள் ெமெொழிெபயர்ப்புகளொகவும, விஷயமெறிந்த ஒருவர் ெசெொலலக் ோகட்டு கற்று 

இயற்றப்பட்டைவயொகவும இருக்கலொம. 

• பைடப்புகள் ெதொடர்களொகவும இருக்கலொம. 

• ெதொழில நுழட்பம, ெகொள்ைக விளக்கம, பிரசசெொரம, கைத, ோகலிசசித்திரம, ைநயொண்ட எனப் 

பலசுைவகளிலும இத்தைறக்கு ெபொருந்தமபடயொன ஆக்கங்களொக இருக்கலொம. 

• தங்களுக்கு இயலபொன எந்தெவொரு நைடயிலும எழுதலொம. 
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• தங்களத பைடப்புகைள எளியெதொரு உரைர ஆவணமெொக @ .  editor kaniyam com

முறகவரிக்குஅடனுப்பிைவக்கவும. 

• தள பரொமெரிப்பு, ஆதரவளித்தல உரள்ளிட்ட ஏைனய விதங்களிலும பங்களிக்கலொம. 

• ஐபயங்களிருப்பின்ப @ .  editor kaniyam com மெடலியற்றவும. 

விண்ணப்பங்கள்

• கணித் ெதொழிலநுழட்பத்ைத அடறிய விைழையும மெக்களுக்கொக ோமெற்ெகொள்ளப்படும முறயற்சியொகும இத. 

• இதில பங்களிக்க தொங்கள் அடதிநுழட்ப ஆற்றல வொய்ந்தவரொக இருக்க ோவண்டும என்பற கட்டொயமிலைல. 

• தங்களுக்கு ெதரிந்த விஷயத்ைத இயன்பற எளிய முறைறயில எடுத்தைரக்க ஆர்வம இருந்தொல ோபொதம. 

• இதன்ப வளர்சசி நம ஒவ்ெவொருவரின்ப ைகயிலுோமெ உரள்ளத. குைறகளிலிருப்பின்ப முறைறயொக ெதரியப்படுத்தி

முறன்போனற்றத்திற்கு வழி வகுக்கவும. 

தைற செொர் - இடம செொர் ெபொறுப்பொளர்கள் - மெொணவ மென்பறங்கள்

• தமிழைகந்ோதொறும  கட்டற்ற  ெமென்பமெம  ெதொடர்பொக  ோமெற்ெகொள்ளப்படும  பணிகைள ெவளிக்ெகொணர  ோவண்ட  முறதற்கட்டமெொக

மெொவட்டந்ோதொறும கணியத்திற்கு தன்பனொர்வலப் ெபொறுப்பொளர்கள் ோதைவப்படுகிறொர்கள்.

• கணியம மெொணவ மென்பறம ஒன்பைற அடைமெக்கவும திட்டமிடப்பட்டுள்ளத. 

• கணியத்திற்கு  தைற  செொர்ந்த  நுழண்ணிய  பைடப்புக்கைள  ெகொண்டு  வரக்கூடய  தைறப்  ெபொறுப்பொளர்களும

ோதைவப்படுகிறொர்கள்.  தொங்கள் கட்டற்ற கணிநுழட்பம செொர்ந்த்  ஓர்  தைறயில நிபுணரொக  இருந்தொல அடத்த்தைற ெதொடர்பொன

ெசெய்திகைள கணியத்திற்கு பைடத்தத் தருவதில ெபொறுப்பு வகிக்கலொம. உரதொரணத்திற்கு லினக்ஸ் கரு உரருவொக்கம, ெடபியன்ப

இயக்குதளம.

• தமிழைகத்திற்கு முறக்கியத்தவம அடளிக்கும அடோத ோவைல -  கணியத்திற்கு பலோவறு மெொநிலங்களிலிருந்தம ோதசெங்களிலிருந்தம

முறக்கியச ெசெய்திகைள தமிழில வடத்தத் தர ஆர்வமிருப்ோபொரும ோவண்டும. 

• விருப்பமுறைடோயொர் உரங்கைளப்பற்றிய விவரங்களுடன்ப nirvagi@ .kaniyam com என்பற முறகவரியில ெதொடர்பு ெகொள்ளவும.
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