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வணைக்கம. 

'கணியம' இதழ் மூலம உரங்ககைள மீண்டம சந்திப்பதில் ெபருமெகிழ்ச்சி அைடகிோறொம. 

கணியம வொசகர் அைனவருக்கும ஒரு மெகிழ்ச்சியொன ெசய்தி.

இலங்கைகயில் கணியம அச்சு வடிவில் ெவளியிடப்படகிறது. "கமப்யூட்டர் டோட" இதழின அனுரொஜ் சிவரஜொ அவர்களின முறயற்சியில் 
மெொதமிருமுறைற இதழைொக ெவளிவருகிறது.

கணியம இதழக்கு கட்டைரகள் எழதும நெண்பர்கள் அைனவருக்கும இந்த இனிய ெசய்தியின மூலம நெனறிகைள ெதரிவிக்கிோறன.

கணியம இதழக்கு இனனும பல எழத்தொளர்கள் ோதைவ. புது எழத்தொளர்கைள உரருவொக்க உரங்ககள் உரதவிகள் ோதைவ 
கணினி நுட்ப கட்டைரகைள எழத ஒருநெொள் பயிற்சி முறகொம நெடத்தலொமெொ? ஆர்வம உரள்ோளொர் எனக்கு எழதவும. 

தமிழில் வீடிோயொ பொடங்ககள் தயொரிக்கும திட்டமுறம உரள்ளது. ஒரு பத்து ோபர் வொரம ஒரு வீடிோயொ என தயொரித்தொலும ஓர் ஆண்டில் லினக்ஸில் 
உரள்ள ெபருமபொனைமெயொன ெமெனெபொருட்களுக்கு வீடிோயொ பொடங்ககள்  தயொரித்து விட முறடியும. ஆர்வம உரள்ோளொர் எனக்கு எழதவும. 

இந்த இதைழை கிண்டில், ஐபோபட் , ோடப்லட் ோபொனற மின புத்தக கருவிகளிலும படிக்கும வைகயில் 6" ,  ,  pdf epub azw ஆகிய வடிவங்ககளிலும 
அளிக்கிோறொம. 
 
      கணியம இதழின பைடப்புகள் அைனத்தும, கிரிோயடிவ் கொமெனஸ் எனற உரரிைமெயில் ெவளியிடப்படகினறன. இதன மூலம, நீங்ககள் 

~o யொருடனும பகிர்ந்து ெகொள்ளலொம.  ~ ~ o திருத்தி எழதி ெவளியிடலொம. ~ ~ o வணிக ரீதியிலுமயனபடத்தலொம. ஆனொல்,  மூல கட்டைர, 
ஆசிரியர் மெற்றும . .  www kaniyam com பற்றிய விவரங்ககைள ோசர்த்து தர ோவண்டம. இோத உரரிைமெகைள யொவருக்கும தர ோவண்டம. கிரிோயடிவ் 
கொமெனஸ் எனற உரரிைமெயில் ெவளியிட ோவண்டம. 

   

நெனறி.

ஸ்ரீனி  ஆசிரியர்,  கணியம   @ .editor kaniyam com
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இலங்கைகயில் கணியம - அச்சு வடிவில்

கணியம இதழ் இப்ெபொழது விற்பைனயில்! யொழ்ப்பொணைம - 021 567 6700 ெகொழமபு - 077 514 3907

கணியம இதழ் 1 அச்சுப்பிரதியின முறதல் பிரதிைய யொழ்ப்பொணைத்தில் அைமெந்துள்ள கணியம அலுவலகத்தில் அனுரொஜ் 

சிவரஜொ ெவளியிட  திரு மெ அருள்குமெரன  அவர்கள் ெபற்றுக்ெகொள்கிறொர்.

ஆக்கங்ககள், வர்த்தக விளமபரங்ககள் வரோவற்கப்படகினறன. ெதொடர்புகளுக்கு: @ . , 021 567 7600KniyamLK gmail com
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ெகொலொப்ெநெட் சப்ெவர்சன எட்ஜ்  - நிறுவுதல்:

ெமெனெபொருள் உரருவொக்கும நிறுவனங்ககளில், பலோபர் ோசர்ந்து எழதும மூல நிரைல (  ) source code சரியொக 

நிர்வொகம ெசய்ய ோவண்டம. இதற்கு  subversion எனற   version control ெமெனெபொருள் ெபரிதும பயனபடகிறது. 

இந்த  subversion ெமெனெபொருைள ஒரு லினக்ஸ் கணிணியில் நிறுவுதல் எனபது பல்ோவறு ெசயல்கைள 

ெகொண்டது.  SVN, , -Apache mod svn, , _ , -viewvc mod idap mod ssl ோபொனற பல சிறு ெமெனெபொருட்கைள 

நிறுவி, அவற்ைற தனித்தனிோய configureெசய்ய ோவண்டம. 

6
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இந்த ெசயைலயும எளிதொக்க  CollabNet எனற நிறுவனம,   Subversion Edge எனற ெமெனெபொருள் ெதொகுப்ைப 

ெவளியிட்ட உரள்ளது. இதன மூலம   Admin access இல்லொமெல் கூட யொர் ோவண்டமெொனொலும எளிதொக,  Browser

மூலமெொகோவ ஒரு  Subversion அைமெப்ைப நிறுவிடலொம. 

7
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   - CollabNet Subversion Edge சிறப்புகள்:

• கட்டற்ற ெமெனெபொருள்  3AGPL V

• SVN, , Apache Viewv  c  என பல்ோவறு ெமெனெபொருட்கைள ெகொண்ட ஒரு ெதொகுப்பு.

• மிக எளிதொன நிறுவும முறைற

•  Browser மூலமெொகோவ ெமெொத்த பணிகைளயும ெசய்யலொம.

•  SSI மூலம பொதுகொப்பு

•  LDAP மூலம  User Login

• பல ,  User Role கைள உரருவக்கலொம.

•    Path based permission தரலொம 

தரவிறக்கம  download ெசய்தல்: 

       -CollabNet SubversionEdge ஐப தரவிறக்கம ெசய்ய :// . . -http open collab net ல் ஒரு புதிய கணைக்கு 

உரருவொக்கி,  login ெசய்ய ோவண்டம.

பின :// . . / /http www collab net downloads subversion இந்த இைணைப்பில், பதிவிறக்கம ெசய்யலொம. 

லினக்ஸ், ோசொலொரிஸ், விண்ோடொஸ் ஆகிய ஆப்போரடிங்க சிஸ்டங்ககளுக்கொன ெபொதிகள் இருக்கும. லினக்ைஸை 

ோதர்ந்ெதடத்து  download ெசய்யவும. 
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நிறுவுதல்:

 -Subversion edge ன .  -tar gz file ஐப எங்ககு ோவண்டமெொனொலும  extract ெசய்து ெகொள்ளலொம. இைத நிறுவ  root

 user ோதைவயில்ைல. சொதொரணை   user account ோபொதுமெொனது.  Apache சர்வைர 80 அல்லது 443  port களில் 

இயக்க மெட்டோமெ -root ன அனுமெதி ோதைவ.  Edge ஆனது ெபொதுவொக 18080 -port ல் இயங்ககுகிறது. 

ோதைவயொன ெமெனெபொருட்கள்:

1. ஏோதனும ஒரு லினக்ஸ் கணிணி, எந்த  distribution ஆனொலும சரி.

2. ஜொவொ 6

   /   6  Sun oracle Java JRE எனற ெமெனெபொருள் நிறுவப்பட்டிருக்க ோவண்டம.

3. _  JAVA HOME எனற   -environment variable JRE ன  PATH ஐப கொட்ட ோவண்டம. 

உரதொரணைம:

 _  = / / / / -1.6.0.export JAVA HOME usr lib jum java sun

இந்த -line ஐப / /  etc profile அல்லது ~/. -bashrt ன அடியில் ோசர்க்கவும.  logout ெசய்து  login ெசய்யவும. 

4. ெபொதுவொக அைனத்து லினக்ஸ் கணிணியிலும pythonஏற்கனோவ நிறுவப்பட்ட இருக்கும.

9
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  CollabNet Subversion edgeநிறுவுதல் :

பினவரும -command கைள சொதொரணை  user ஆக இயக்கவும.  Root ஆக அல்ல.

1.  Install directoryஐப தயொர் ெசய்தல்

உரங்ககள்  -home directory ல் sv  -n edge ஐப நிறுவலொம.  அல்லது உரங்ககளுக்கு  write permissionஉரள்ள எந்த ஒரு 

-directory யிலும நிறுவலொம. 

உரதொரணைம: / /home shrini

2.  Download ெசய்தல் 

ஏற்ெகனோவ . .  open collab net தளத்தில் இருந்து  download ெசய்து விட்ோடொம.

3.  Extract ெசய்தல்:

 -tar xvz  -3.2.2_ - 86_64. .f CollabNetSubversionEdge linux x tar gz

இந்த கட்டைள,  csvn எனற -directory ஐப தருகிறது. இதில்தொன ஒட்டெமெொத்த   subversion edge உரள்ளது.

 -Subversion edge ஐப இயக்குதல்:

 cd csvn

 /  bin cdvn start

10
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இந்த கட்டைளகள் sv  -n edge ஐப இயக்குகினறன. சிறிது ோநெரத்தில் இந்த விவரங்ககைள திைரயில் கொணைலொம.

:// :3343/http localhost csvn

இந்த முறகவரிைய -browser ல் இயக்கவும. உரங்ககளுக்கொக   subversion edge தயொர் நிைலயில் உரள்ளது.

 : Username admin

 : password admin

உரள்ோள ெசனறு பொர்க்கலொோமெ.

ஏோதனும பிைழைகள் இருப்பின பினவரும கட்டைளகள் மூலம அறியலொம.

/  bin csvn console

/  bin csvn status

_   JAVA HOME Variable இல்ைலெயனறொலும -edge ஐப இயக்க முறடியொது.

/  bin csvn stop

இந்த கட்டைள மூலம -edge ஐப நிறுத்தலொம.

 edge ஐப -boot ன ோபொோத இயக்குதல்:

 cd csvn

11
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 -  /  sudo E bin csvn install

இந்த கட்டைளகள் மூலம sv  -n edge ஐப  boot ெசய்யும ோபொோத இயக்கலொம.

:Support

இந்த   -Collabnet Subversion Edge ன இயக்கங்ககளில் ஏோதனும ோகள்விகள் இருப்பின பினவரும வழிகளில் 

 support கிைடக்கும.

இலவச  :Community Support

:// . . . / / / / / . /https ctf open collab net sf discussion do listForums projects svnedge discussion

கட்டணை :  Support :// . . / / - #http www collab net support support programs svn

: WIKI :// . . . / / / / / . / /https ctf open collab net sf wiki do viewPage projects svnedge wiki HomePage

ஸ்ரீனி

 CollabNet எனும நிறுவனத்தில் பணி புரிகிறொர். இந்திய லினக்ஸ் பயனர் குழ –

ெசனைன – :// .http ilugc in இன தற்ோபொைதய தைலவர்.

மினனஞ்சல் :   .tshrinivasan AT gmail com

வைல : :// . .http goinggnu wordpress com
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Bluefishஎனும திறமூல உரைரபதிப்பு பயனபொட
  

Bluefishஎனும திறமூல உரைரபதிப்பு பயனபொடொனது வொடிக்ைகயொளர் விருமபியவொறு ெசயல்பட 

அனுமெதிக்கினறது. .இது ெசயல்கைள கட்டபடத்துவதற்கொன கட்டைள வரித்ெதொடர்கைளயும(  Programming

) , language வைலப்பதிைவ உரருவொக்கிட உரதவிடம  உரைரநிரல் ெமெொழிையயும(  ) , Scripting language

கொட்சிபடத்திட உரதவும குறியீட்ட ெமெொழிையயும(  ) Markup Language ஆதரிக்கினறது.   இது 

வடிகட்டி( ) ,filter சிறுசிறு குறிமுறைறகள் (   ) snippets of code ஆகியவற்றிற்கொன  கட்டைள வரிகைள 

ெவளிப்புறத்திலிருந்துோசர்த்திட உரதவிடம விரிவொக்க ெசயைல அனுமெதிக்கினறது. ோமெலும புதிய ெமெொழிகைளயும

,புதியவசதிவொய்ப்புகைளயும ோசர்த்து ெகொள்ள இது அனுமெதிக்கினறது .தற்ோபொது 2.2.4 Bluefish எனும 

இதனுைடய புதிய பதிப்பு விண்ோடொவில் ெசயல்படமெொறு ெவளியிடபட்டள்ளது
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 இது விண்ோடொ,ோமெக்,லினக்ஸ்  ோபொனற எந்தெவொரு இயக்க முறைறைமெகளிலும ெசயல்படமெொறும, ஒோர 

உரைரபதிப்பொனொனது குறியீட்ட ெமெொழி (  )Markup Language ோபொனற பல்ோவறு ெமெொழிகளிலும ெசயல்படம 

வண்ணைம மிகத்திறனவொய்ந்ததொக வடிவைமெக்கப்பட்ட ெவளியிடபட்டள்ளது.

மிகப்ெபரிய ோகொப்புகைளயும, ஒோர சமெயத்தில் ஏரொளமெொன அளவிலொன ோகொப்புகைள  திறந்து ைகயொளும 

வண்ணைம வடிவைமெக்கபட்ட ெவளியிடபட்டிருந்தொலும இதனுைடய ோகொப்பின அளவு 4.2 எமபி ஆகும.

இது மிகப்பிரபலமெொன கட்டைளவரித்ெதொடர் ெமெொழிகளொன(  ) Programming language சி ,சி++ ஜொவொ, 

ோபொனறைவகைளயும, குறியீட்ட ெமெொழிகளொன (Mark  ) up Language ெஹெச்டிஎமஎல்5, ோகொல்ட பியூஷன 

மெொர்க்அப் லொங்ககுோவஜ் ஆகியைவகைளயும, உரைரநிரல் ெமெொழிகளொன(  )Scripting language பிெயர்ல், ைபதொன
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,ரூபி ,விபி ஸ்கிரிப்பட், ஜொவொ ஸ்கிரிப்ட்  ோபொனற ெமெொழிகைளயும ஆதரிக்கினறது. அதுமெட்டமெல்லொது தமிழ், சீன, 

ஜப்பொனிய ெமெொழி   ோபொனற பதிோனழ ெமெொழிகளுக்குள் ெமெொழிமெொற்றம ெசய்திடம திறனமிகுந்தது   ஆகும இது 

இைணைய பக்கங்ககைள உரருவொக்குவதிலும ஒதுக்கீட ெசய்வதிலும ோசைவயொளர் பணியிலும மிகசிறப்பொக 

ெசயல்படகினறது 

 இதில் வழைக்கமெொன உரைரபதிபபொனகளில் உரள்ளவறு கட்டைளபட்ைட, கருவிகளின பட்ைட, குறிப்பிட்ட  

ெசயலுக்கு உரடன தொவிெசல்வதற்கொன தொவிபட்ைட, ோகொப்பிைன ோதடிபிடிப்பதொற்கொன ோதடெபொறி , உரைரகைள 

திருத்திட உரதவிடம பதிப்புதிைர என பல்ோவறு உரள்ளடக்கங்ககைள ெகொண்டள்ளது .திைரயின கீழ்பகுதியிலும 

வழைக்கமெொன நிைலபட்ைட,  கட்டைளவரிகளின ெவளியீட்ட பகுதி ஆகியைவ உரள்ளன.  இதன 

திைரவடிவைமெப்பொனது வொடிக்ைகயொளர் விருமபியவொறு குறிப்பிட்ட பகுதி அல்லது பலகம திைரயில் 

ோதொனறோவண்டெமெனில் ோதொனறெசய்யவும குறிப்பிட்ட பகுதி மெைறயெசய்யோவண்டெமெனில் அவ்வொோற 

மெைறயெசய்யவும அனுமெதிக்கினறது 

 

நெமமெொல் அடிக்கடி பயனபடத்தபடம கட்டைளகைள விைரவொக அணகுவதற்ோகற்ப அைவகைள 

முறதனைமெயொன இடத்தில் ைவத்து ெகொள்ளுமெொறு அனுமெதிக்கினறது.  இதனுைடய திைரயின இடதுபுற பலகத்தில்  

ோகொப்பிைன ோதடிபிடிப்பதொற்கொன (  )file browser எனறவசதி,   சிறுசிறு குறிமுறைறகள் (   ) snippets of code

ோசர்ப்பதற்கொன வசதி,பக்க அைடயொளக் குறியிடம ( )bookmark வசதி ,எழத்து அைமெவு பட(  Character

)map வசதி ஆகியைவ இதில் கிைடக்கினறன 
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திைரயின இடதுபுற பலகத்தில் உரள்ள ோகொப்பிைன ோதடிபிடிப்பதற்கொன (  )file browser வசதியினமூலம 

ோகொப்பிைன புதியதொக உரருவொக்குதல், ஏற்கனோவ உரள்ள ோகொப்பிைன ெபயர்மெொற்றம ெசய்தல், நிரந்தரமெொக நீக்கம 

ெசய்திடதல் எனபனோபொனற பல்ோவறு பணிகைள வழைக்கமெொன உரைரபதிப்பொனில் ெசய்வைதோபொனறு 

ெசயல்படத்தலொம  ஒருகுறிப்பிட்ட ெசயல்திட்ட பணிக்கொக பல்ோவறு குறிமுறைறகைளஅல்லது குறிப்பிட்ட 

குறிமுறைறைய அடிப்பைடயொக ெகொண்ட தனித்தனி ோகொப்புகைள  ஒருங்ககிைணைத்து ஒரு குழவொக அல்லது 

ெதொகுதியொக உரருவொக்கிட இது அனுமெதிக்கினறது  வடிகட்டதல்,கொலியொன வரிகைள நீக்கம ெசய்தல் ,டொஸ் 

கட்டைள வரிகைள யுனிக்ஸ் கட்டைள வரியொக உரருமெொற்றம ெசய்தல், திருமப திருமபவரும வரிகைள நீக்கம 

ெசய்தல், குறிமுறைறகைள வொடிக்ைகயொளர் விருமபவண்ணைம வடிவைமெப்ைப அழைகுபடத்தி ெசமைமெபடத்துதல், 

ோகொப்பிைன பதிப்பித்தலுக்கொன கட்டைள வரிகைள ோசர்த்தல் எனபன ோபொனற வழைக்கமெொன பல்ோவறு உரைரபதிப்பு 

ெசயல்கைள இதில் ெசய்திடமுறடியும. 

பல்ோவறு ோகொப்புகைள ஒோரசமெயத்தில் திறந்து பணிபுரியும ோபொது ஒரு குழவொன குறிமுறைறகள்  மெற்ற 

ோகொப்புகளிலும உரைரத்ெதொகுதி ஒத்தியங்ககுமெொறு ெசய்யும(    ) Synchronize Text Block வசதி இதில் உரள்ளது    இந்த

உரைரத்ெதொகுதி ஒத்தியங்ககுமெொறு ெசய்யும(    ) Synchronize Text Block வசதியினமூலம குறிப்பிட்ட 

உரைரத்ெதொகுப்பின ெதொடக்கத்திலும முறடிவிலும  இந்த உரைரபதிப்பொன ஆனது அைடயொளக் குறியீட ( )bookmark

ெசய்து ெகொள்ள அனுமெதிக்கினறது  இைணைய பக்கங்ககைள உரருவொக்கிடம ோபொது எழதப்படம ஏரொளமெொன 

கட்டைள வரிகளில் உரள்ள  ெசயல் தட்டங்ககளில எழத்துபிைழைகைள சரிெசய்யஉரதவும    Spell check எனும வசதி 

இதில் உரள்ளது .

ஜொவொ, ெஹெச்டிஎமஎல்5 ,விபி ஸ்கிரிப்ட் ோபொனற ெமெொழிகளின கட்டைள வரிகைள சிறுசிறு குறிமுறைறகளொக 

(   ) snippets of code தனித்தனி ெதொகுதியொக பிரித்து ைவத்துெகொள்ளும வசதி இதில் உரள்ளதொல் குறிப்பிட்ட 
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குறிமுறைறகளின வரியொனது எந்த ெமெொழியில் எழதபட்டள்ளது என குழைமபி தவிக்கொமெல் ெதளிவுபடத்த இது 

உரதவுகினறது 

மிகப்ெபரிய ெசயற்திட்டங்ககளில் பல்ோவறுோகொப்புகைள உரருவொக்கோவண்டிய ோநெரங்ககளில் ஒவ்ெவொரு 

வைகயொன ோகொப்புகைளயும ோதடிபிடித்து திறப்பதற்கு மிகச்சிரமெமெொக உரள்ள நிைலயில்  இடதுபுறபலகத்தில் உரள்ள 

குறிப்பிட்ட ோகொப்பகத்ைத ெதரிவுெசய்து சுட்டியின வலதுபுற ெபொத்தொைன ெதரிவுெசய்து ெசொடக்குக 

உரடனவிரியும குறுக்குவழி பட்டியில்   Open Advanced எனற வொய்ப்பிைன ெதரிவுெசய்தவுடன ோகொப்புகள் 

அைமெப்பின வைகவொரியொக (. , . , . )css java html திைரயில் ோதொனறும அவற்றுள் ோதைவயொன வைகயில் உரள்ள 

ோகொப்புகளில் நெொமவிருமபுமோகொப்பிைன திறந்து ெகொள்ளமுறடியும  இோத வழிமுறைறயில் துைனோகொப்பகத்தில் 

உரள்ள ோகொப்புகைளயும ோதடிபிடித்து திறந்து ெகொள்ளமுறடியும  

 குறிப்பிட்ட தவறொன ெசொல்ைல அல்லது ெசொற்ெறொடைர திருத்தம ெசய்து சரியொன ெசொல்ைல அல்லது 

ெசொற்ெறொடைர  மெொற்றியைமெப்பதற்கொன   find and replaceஎனும வசதி இதில் உரள்ளது 

 இலக்கணை பிைழைகைளயும, எழத்துபிைழைகளயும சுட்டிகொட்டிடம வசதி  ெசொல்ைல அல்லது ெசொற்ெறொடைர 

தட்டச்சு ெசய்திடமோபொது மிகுதி எழத்துகைள தொனொகோவ நிரப்பி ெகொள்ளும வசதி ,உரைரயொடல்  ெபட்டி 

வழிகொட்டி உரைரயொடல் ெபட்டி ோபொனறைவகைள  ோதொனறெசய்தல் எனபனோபொனற வழைக்கமெொன 

உரைரபதிப்பொனின  அைனத்து ெசயல்கைளயும ெசய்யும திறன ெகொண்டதொகும  இதைனபற்றி ோமெலும அறிந்து 

ெகொள்ள :// . . / .http bluefish openoffice nl index html  எனற இைணைய தளத்திற்கு ெசல்க

 

ச.குப்பன                  மினனஞ்சல் 641@ .kuppansarkarai gmail com 
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எளிய ெசய்முறைறயில்  – C பொகம 7

துைணை நிரல்( ):Functions

துைணை நிரல்( ) Functions எனபது -program ல் சில பகுதிகைள மெட்டம பிரித்து அதற்கு எனறு ஒரு ெபயைர 

ைவத்து அதைன திருமப  call பண்ணவதற்கு உரபோயொகபடத்த படகினறது.

துைணை நிரலின பகுதிகள்

 :Prototype

<  >  (  ).Return Type FunctionName Argument List

·         இங்ககு <  > Return Type எனபது இந்த துைணை நிரலில் இருந்து எந்த வைகயொன தரவொனது திருமப 

அனுப்பபடகிறது எனபைத குறிக்கிறது.

·          FunctionName எனபது இந்த துைணை நிரலின ெபயர் ஆகும.

·           Argument List எனபது இந்த துைணை நிரலுக்கு நெொம அனுப்பும மெொறிகைள குறிக்கிறது.

இந்த  ReturnType மெற்றும  ArgumentList ஐப ெபொறுத்து துைணை நிரல்கைள கீழ்க்கண்டவொறு வைகயருக்கலொம.
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௧.  ReturnType மெற்றும  ArgumentList இல்லொத துைணை நிரல்கள்

௨. ஏோதனும ஒனறு மெட்டம உரள்ள துைணை நிரல்கள்

௩. இரண்டம உரள்ள துைணை நிரல்கள்

ெசனற மெொதம  நெொம பொர்த்த   sample program ஆனது இரண்டொம வைகைய சொர்ந்தது. இந்த   sample program

மெற்றும அைத பற்றிய விரிவொன விளக்கங்ககள் ......

/*sampleFunctions.c*/

#include<stdio.h>

void printAge(int age)

{

 printf("\nYour Age : %d\n", age);

}

int main()

{

 int myage;

 printf("Enter Your Age : ");

 scanf("%d", &myage);

 printAge(myage);

}
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$gcc sampleFunctions.c

$ ./a.out

Enter Your Age : 25

Your Age : 25

$

இங்ககு துைணைநிரல் எனபது 

 (  )void printAge int age

இங்ககு  printAge எனபது துைனனிரலின ெபயர் ஆகும.  Age எனபது ஒரு  argument ஆகும. இங்ககு நெொம ஒோர ஒரு

 argument மெொத்திரோமெ பயனபடத்துகிோறொம.  Void எனறு நெொம குறிப்பிட்ட இந்த துைணை நிரல் எைதயும திருமப 

அனுப்புவதில்ைல எனறு ெதரிவிக்கிோறொம. இந்த முறழ கூற்ைறயும நெொம   function declaration எனறு அறிகிோறொம.

இதற்கு அடத்து வந்துள்ள  {}   block function definition /  body என கூறலொம. இங்ககு இந்த துைணை நிரல்லொனது 

தனனிடம உரள்ள  argument ஐப எடத்து அதைன ெவளியீடொக திைரயில் கொட்டகிறது.

 Main நிரலில் உரள்ள “ ( );” printAge myage எனபைத   function call என கூறலொம. இந்த கூற்றொனது நெமெது துைணை 

நிரைல கூப்பிடகிறது. இதன மூலம இதன உரள்ோள உரள்ள  myage எனற மெொறியில் உரள்ள மெதிப்ைப  function

 definition இல் உரள்ள  age எனற மெொரிக்கு மெொற்றி, அந்த  definition இல் உரள்ள  body ைய கூப்பிடகிறது. அதனொல் 

நெமெக்கு  age ஆனது திைரயில் கொட்டபடகிறது.
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இங்ககு  myage எனபது   actual argument எனறு அைழைக்கப்படம. ஏெனனறொல் இந்த மெொறிோய அசலொன மெொறி 

ஆகும. “  ” int age எனறு இருக்கும “  ” argument list ஒரு   formal argument எனறு அைழைக்கபடம. 

இவ்வைகயொன அைழைப்புகளில் இந்த   formal argument எனற மெொறியில்   actual argument இல் உரள்ள 

மெதிப்பொனது தனியொக நெகெலடக்க படகிறது. இதன மூலம இவ்விரண்ட  arguments ம ெவோவறு மெொறி யொக 

மெொறுகிறது.

இந்த   formal argument ஐப மெொற்றும ோபொது   actual argument இல் உரள்ள மெதிப்பொனது மெொறொது. நெொம  pointers

எனபைத பொர்க்கும ோபொது எப்பப்   formal argument இல் உரள்ள மெதிப்ைப

மெொற்றும ெபொது   actual argument மெதிப்ைபயும மெொற்றுவது எனபைத பொப்ோபொம.

மெற்ற வைககள் அடத்த இதழில்...

நெொன ெச.ஜொன கிறிஸ்ோடொபர், ஒரு   Software Company யில்   Team Leader ஆக ோவைல ெசய்கிோறன. 

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

@ .sjchristopher gmail com
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லினக்ஸ் பகிர்ந்தளிப்பு(  )Linux Distribution
லினக்ஸ் பகிர்ந்தளிப்பு(  ) Linux Distribution எனறொல் எனன?

இந்த ோகள்விக்கு பதில் அளிக்கும முறனபு, லினக்ஸ் எனறொல் எனன எனற சொதொரணை ோகள்விக்கு பதில் ெசொல்ல 

பிரியப்படகிோறன. இதற்க்கு இரண்ட பதில்கள் இருக்கினறன. எனைன ோபொனற கற்றுக்குட்டிகைள ோகட்டொல், இது 

ஒரு ைமெய கரு ெமெனெபொருள் (   )core kernel software . இது கணிெபொறியின வனெபொருள் ( ) hardware மெற்றும 

பயனொளர்களின நிரல்களுக்கு ( ) programs இைடயில் ெசயல்படம. இது லினஸ் ோடொர்ோவொல்ட்ஸ் (  Linus

) Torvolds எனற ஒருவரொல் கண்டபிடிக்கப்பட்ட, ெபயர் கொரணைமெொக லினக்ஸ் ( ) linux எனறு ெபயர் ெபற்றது எனறு 

பதில் அளிப்ோபொம.

இந்த லினக்ஸ் எனபதில் ஒரு கரு ( ) kernel மெற்றும பல நிரல்கள் ோசர்ந்து ஒரு கணினிைய ெசயல்படத்த ோவண்டிய 

நிரல்கள் இருக்கும. லினக்ஸ் கும மெற்ற வியொபொர ,இயக்க அைமெப்புகளுக்கும (  ) operating system இருக்கும 

முறக்கிய ோவறுபொட எனனெவனறொல், இது ஒரு திறந்த மூல ெமெனெபொருள்(   ) Open source software ஆகும. 

இதனுைடய மூல நிரல்கள் (  ) source code இலவசமெொக கிைடக்கினறன.

மூல நிரல்கள் எனறொல் எனன ?

மூல நிரல்கள் எனபது ெமெனெபொருள்கைள உரருவொக்க பயனபடம குறிமெொனம. இது மெற்ற நிரலர்களொல் 

( ) programmers புரிந்துெகொள்ளவும மெொற்றவும முறடியும. இந்த மூல நிரல்கைள சுலபமெொக அணகுவதன மூலம 

அவற்ைற எளிதொக மெொற்றவும மெற்ற நிரலர்களொல் முறடியும. இந்த மூல நிரல்கைள இயக்க இதைன கணிப்ெபொறிகள் 

புரிந்துெகொள்ளகூடிய ெசயல்பொட்ட ோகொப்பொக ெதொகுப்பி ( ) compiler மூலமெொக மெொற்றோவண்டம. ைமெக்ோரொசொப்ட் 
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மெற்றும ஒரக்கிள் ோபொனற நிறுவனங்ககள் ெசயல்பொட்ட ோகொப்பு ( ) executables மெட்டோமெ ெகொடத்து வந்தனர். 

இதனொல் நிரலர்களொல் அந்த ோகொப்புகளில் மெொற்றம ெசய்ய முறடியொமெல் இருந்தது.

திறந்த மூல ெமெனெபொருள் (   ) Open Source Software எனறொல் எனன ?

இந்த வைக ெமெனெபொருள்களுக்கு அதனுைடய மூல நிரல்கள் எளிதில் அைனவருக்கும கிைடக்கும. “O   pen  

S   ource  I  nitiative  ” எனற நிறுவனம இதற்கொன பிரமெொணைங்ககைள ெசொல்லயுள்ளது. ெபொதுவொக இந்த வைக 

ெமெனெபொருட்களின உரரிமெத்ைத ெபொறுத்து உரபோயொகிப்ோபொர் அவர்களுக்கு ோதைவயொன வைகயில் மெொற்றம ெசய்து

ெகொள்ள முறடியும.

திறந்த மூல ெமெனெபொருள் உரரிமெங்ககள் எனபது வைலபதிவில் தனியொன தைலப்பில் எழத கூடியது. சுருங்கக 

ெசொல்வெதனறொல் “   ( )” Gnu Public License GPL எனற உரரிமெத்ைத ெகொடப்பதன மூலம யொெரல்லொம இதனுைடய 

ெசயல்பொட ோகொப்ைப ( ) executables ெவளியிடகினறனோரொ அவர்கள் இதனுைடய மூலங்ககைளயும ( ) source

ெவளியிட ோவண்டம எனபைத உரறுதி ெசய்ய முறடியும.     ( ) Berkley Software Distribution license BSD எனற 

உரரிமெத்ைத ெகொடப்பதன மூலம அந்த ெசயல்பொட ோகொப்ைப ெகொடக்கும ோபொது இதற்கொன கொப்புரிைமெையயும 

இந்த வைகயொன நிரல்கைள பயனபடத்தும ோபொது இைணைக்க ோவண்டம. எந்த உரரிைமெயும பயனொளர்கள் இதன 

மூலம விற்பைதோயொ இலொபம அைடவைதோயொ தடப்பதில்ைல.
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இைத பொர்க்கும ோபொது நிரலர்கள் இலவசமெொக எந்த இலொபமுறம இனறி ோவைல ெசய்வது ோபொல இருக்கிறது. 

எதற்கொக இைத ெசய்ய ோவண்டம?

பணைம மெட்டம அல்ல மெற்ற கொரனங்ககளுக்க்கொகவும இந்த வைகயொன ெமெனெபொருட்களில் நிரலர்கள் ோவைல 

ெசய்வைத கொணைமுறடியும. எடத்துக்கொட்டொக ஒரு ோகளிக்ைககொகோவொ, தங்ககள் நெமபகதனைமெக்க்கொகோவொ, 

மெற்றவர்களுக்கு தங்ககள் ஆற்றைல ெதரிவிக்கோவொ இவ்வைக ோவைலகைள ெசய்கினறனர். ஆனொல் நிைறய திற 

மூல ெமெனெபொருட்கள் ஊதியம ெபரும நிரலர்கலொோலோய ெசய்யபடகிறது. நிறுவனங்ககள் அதனுைடய கூட்ட 

நெனைமெக்கொக இவ்வொறு ெசய்கினறன.

பல ெபரிய வைலப்பூக்கோள இவ்வைகயொன விரிவொக்க பணிகளில் பயன அைடகினறன, அனொல் தனியொக 

ெசயல்பட ோதைவயொன மூல ெபொருட்கைள ைவத்திருப்பதில்ைல. அதற்க்கு பதிலொக அவர்கள் சிலவைகயொன 

ோவைலகைள திரமூலமெொக்கி மெற்ற நிரலர்கள், நிறுவனங்ககளின மூலமெொக ெசய்துெகொள்கினறன.டொங்ககொ( ) Danga

மெற்றும ைலவ்ெஜர்னல்( ) LiveJournal இந்த வைகயொன நெைடமுறைறயிோலோய அவர்களின வொணிபத்ைத ெசய்து 

வருகினறன. இங்ககு ெமெனெபொருளொனது வொணிபமெொக இல்லொமெல் அதனுைடய ோசைவ வொணிகமெொகிறது.

நிரலர்கள் நிரல்கைள இலவசமெொக இைணைய தளத்தில் ெவளியிடருந்தொல் எதற்கொக ெரட்ஹெட்(REDHAT) – ஐப 

வொங்கக ோவண்டம? அந்த ெமெனெபொருைள நெொோன பதிவிறக்கம ெசய்துெகொள்ளலொோமெ.

நீங்ககள் ெரட்ஹெட் எனறு ெசொல்லுமோபொது மெட்டற்ற லினக்ஸ் விற்பனனர்கைளயும குறிப்பிடகிறீர்கள் என 

ெகொள்கிோறன.இப்ோபொர்த்து நெொன முறதல் ோகள்வியொன லினக்ஸ் டிஸ்டரிபியுசன (  ) Linux Distribution எனறொல் 

எனன எனற ோகள்விக்கு பதில் அளிக்கலொம. நெொன முறனபு ெசொனனது ோபொல “கணிெபொறியின வனெபொருள் 

( ) hardware மெற்றும நிரல்களுக்கு ( ) programs இைடயில் ெசயல்படம ஒரு ைமெய கரு ெமெனெபொருள்” ஆகும. 
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இந்த முறழ ெமெனெபொருளொனது ஆயிரக்கணைக்கொன சிறு ெமெனெபொருட்கைள உரள்ளடக்கியது. முறனகொலங்ககளில் 

ஒவ்ெவொரு ெமெனெபொருட்களின மூலங்ககைளயும பதிவிறக்கம ெசய்து அதைன ெசயல்பொட்டக்கு ெகொண்டவருவது 

மிக ெபரிய ோவைலயொக இருந்தது.இந்த ோவைல ஒரு வொரத்திற்கும அதிகமெொக ோநெரம எடப்பதொக இருந்தது. 

இதனொோலோய பகிர்ந்தளிப்பு( ) Distribution எனற ஒனறு ோதொனறியது. அவர்கள் கீழ் கண்ட ோசைவகைள 

வழைங்ககுகினறனர்.

௧. இைணையத்தில் இருந்து ோதைவயொன எல்லொ நிரல்கைளயும எடப்பது.

௨. இந்த நிரல்கைள ோகொப்பொக மெொற்றுவது.

௩. எல்லொ ோகொப்புகைளயும ஒோர ெதொகுப்பொக மெொற்றுவது.

௪. இைணைப்பிைய ெகொடத்தல்.( )Installer

௫. இைவ அைனத்தும ஒனறுடன ஒனறு சரியொக ோவைல ெசய்கிறதொ என கண்கொணிப்பது.

௬. தவறுகைள திருத்தி எல்லொ ெமெனெபொருட்கைளயும ோமெமபடதுவது.

இறுதியொக லினக்ஸ் பகிர்ந்தளிப்பு, ெரட்ஹெட் ோபொனற நிறுவனங்ககள் தருவது ஒரு வருடத்திற்கொன உரரிமெத்திற்கொன 

கட்டணைம மெட்டோமெ. இது மெட்டமெல்லொது அந்த விற்பனனர்கள் அவர்களது ெமெனெபொருைளயும (இைணைப்பி, 

ோமெலொண்ைமெ ெமெனெபொருள் மெற்றும சில) ோசர்த்து தருகினறனர். அந்த ெமெனெபொருட்களும திற மூல நிரலொக 

வைலத்தளத்தில் கிைடகினறன. இறுதியொக அவர்களது தனி ெபயர்கள் மெற்றும ோலொோகொைவ ெகொண்ட தனியொக 

வர்த்தககுறி இடகினறனர். நெொன பிறகு இதற்கொன முறக்கியத்துவம மெற்றும கொரணைத்ைத ெசொல்கிோறன.
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சரி, ெரட்ஹெட் இைணையத்திலிருந்து ெமெனெபொருட்கைள எடத்து சில இலவச ெமெனெபொருட்கைள ோசர்த்து 

விற்கினறதொ?

ஒோர வொர்த்ைதயில் ெசொல்வெதனறொல் “ஆமெொம”. ஆனொல் அவர்களது உரண்ைமெயொன வர்த்தகம அவர்களது 

ோசைவோய. இந்த ஆயிரகணைக்கொன ெமெனெபொருட்களில் ஏோதனும ஒனறு சரியொக ோவைல ெசய்யவில்ைல 

எனறொலும பயனொளர் இந்த வர்த்தக நிறுவனங்ககைள பழது நீக்க ோகட்கமுறடியும.

இது ஒரு நெல்ல மெொதிரியொன வர்த்தகம தொன. ஆனொல் இந்த ெமெனெபொருட்கள் இலவசமெொக கிைடபதொல் மெற்ற 

நிறுவனங்ககள் இதைன பதிவிறக்கம ெசய்து அவர்கள் தனியொக ோசைவ ெகொடக்க முறடியொதொ?

இது ஒரு நெல்ல ோகள்வி. இங்ககுதொன வர்த்தக குறிகள் அதனுைடய ோவைலைய ெசய்கினறன. நெொன ெரட்ஹெட்-ன 

ெமெனெபொருைள அப்படிோய எடத்து விற்பைன ெசய்ய முறடியொது. அதனுைடய வர்த்தக குறிகள் நெொன அப்படி 

ெசய்வைத தடக்கினறது.

ஆனொல், உரங்ககளொல் அந்த குறிகைள நீக்கி அவற்றிக்கு பதிலொக உரங்ககள் வர்த்தக குறிகைள ோபொட்ட 

விற்பைன ெசய்ய முறடியொதொ ?

அது ஒரு அச்சுறுத்தும   Third Reich வைளயம ோபொனறது, ஆனொல் நீங்ககள் உரண்ைமெயில் முறக்கிய பிரச்சிைனைய 

கண்டபிடித்து விட்டீர்கள். ஆம நெொன அைத ெசய்ய முறடியும. உரண்ைமெைய ெசொல்வதொனொல் இைத தொன 

ெசனட்ஒஎஸ் (CentOS) ெசய்கிறது. அவர்கள் ெரட்ஹெட் லினக்ஸ் –ல் இருந்து எல்லொ விற்பைன வர்த்தக 

குறிகைளயும நீக்கிவிட்ட ெசனட்ஒஎஸ் எனற ஒரு தளத்ைத தருகினறனர். எந்த ெமெனெபொருள் ெரட்ஹெட் ல் சரியொக 

ோவைல ெசய்தொலும அது இந்த ெசனட்ஒஎஸ் லும நெனறொக ோவைல ெசய்யும. எல்லொ நெைடமுறைற ோநெொக்கதிற்கும 
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இைவ இரண்டம ஒோர ோபொல தன ோவைல ெசய்யும.

சில வருடங்ககள் முறனபு வைர (90 ) s ெரட்ஹெொட் அதன ெமெனெபொருட்கைள விற்பைன ெசய்ய எந்த ஒரு தைடயும 

ைவக்கவில்ைல. நீங்ககள் .  cheapbytes com எனற வைலத்தளத்தில் ெரட்ஹெொட் லினக்ஸ் ஐப 2.99$ எனற 

விைலயிோலோய வொங்கக முறடியும. ஒோர வித்தியொசம எனனெவனறொல், ெரட்ஹெொட்டின ோசைவைய ெபற முறடியொது. 

உரங்ககளுக்கு அந்த ோசைவ ோவண்டம எனறொல் நீங்ககள் தனியொக அதைன வொங்ககோவண்டம. இது பிறகு ெரட்ஹெொட் 

எண்டர்பிைரஸ் வந்த பிறகு மெொற்றப்பட்டது. அதன பிறகு ோவறு யொரும ெரட்ஹெொட் எனற ெபயைர பயனபடத்த 

முறடியொதபடி மெொற்றிோபொட்டது. அதனொோலோய ெசனட்ஒஎஸ் உரருவொக்கப்பட்டது.

ஆரக்க்ோல கூட இந்த வைக மெொதிரிையோய அதன லினக்ஸ் வைககளுக்கு பினபற்றியது. அவர்கள் ெரட்ஹெொட் ஐப 

எடத்து அதன வர்த்தக குறிகைள நீக்கிவிட்ட அவர்களது ோசைவயின கீோழை வழைங்ககுகிறது.

லொரி எல்லிசன(  )( -   ) Larry Ellison co founder of Oracle இப்படி திருட்டத்தனமெொக ெரட்ஹெொட் ன 

குறிமுறைறகைள எடப்பது ஒரு குற்றமில்ைலயொ ?

லொரி சொதரணைமெொகோவ ஒரு நெல்ல மெனிதரொக கொணைப்படவில்ைல, ஆனொல் ெரட்ஹெொட் இதன மூலமெொகவும அதன 

வியொபொரத்ைத ெபருக்கிெகொள்கிறது. இதுோவ பங்ககுதொரர்கைள அவர்களின நிறுவனதில் முறதலீட ெசய்ய 

ைவக்கிறது. லொரி இைத அடத்த கட்டத்திற்கு ெகொண்டெசொல்கிறொர். அவருக்கு இந்த லினக்ஸ் ஐப முறழவதுமெொக 

முறதலில் இருந்து ெகொண்டவர விருப்பம இல்ைல. முறடிந்தொல் இைத அவர் தவிர்த்து விட விருமபினொர். அவரது 

முறதனைமெ பணி ோசைவ அளிபதிோலோய இருந்தது. ஏெனனறொல் அதற்கு மெொத்திரோமெ பயனொளர்கள் பணைத்ைத 

ெசலுத்தினர். ோசைவ எனபோத பல திற மூல மெொதிரிக்கு அடித்தளமெொக இருக்கிறது. இதனொல் மெற்ற வர்த்தகர்கள் 

ைகயொளும மெொதிரிைய பினபற்றுவதொல் லொரி மீது நெொம குற்றம கொண்பது எனபது கூடொது.
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எந்த லினக்ஸ் டிஸ்டரிபியுசன ஐப நெொன உரபோயொகபடத்தலொம ?

இது ஒரு கடினமெொன ோகள்வி ஆகும. நெொன ெரட்ஹெொட் மெற்றும அதனில் இருந்து வரும மெட்டற்ற டிஸ்டரிபியுசன 

கைள மெொத்திரம கவனம ெசலுத்தி வருகிோறன, ஆனொல் இனனும பல வைகயொன லினக்ஸ் உரங்ககளுக்கு இருக்கிறது. 

உரங்ககளொல் தனியொக உரங்ககளது ோதைவகைள சந்திக்க முறடியும எனறொல் நெொன ெசனட்ஒஎஸ்( )CENTOS ஐப உரங்ககளுக்கு 

பரிந்துைரக்கிோறன. உரங்ககளுக்கு ெடஷ்க்டொப் ஒஎஸ் (  ) Desktop OSோவண்டம எனறொல் உரபுந்து(ub ) unthu சரியொக 

இருக்கும. உரங்ககளுக்கு ெவளியிலிருந்து இதற்கொன ோசைவ ெபற விருப்பம எனறொல் ெரட்ஹெொட் ஐப நெொன இதற்க்கு 

சரியொக இருக்கும. நீங்ககள் ஓரக்கல் பயனொளி எனறொல் ஓரக்கல் இதற்கொன பதிைல ைகயில் ைவத்திருக்கிறது.

 : Source :// . / - - - - /http baus net what is a linux distribution

ெச.ஜொன கிறிஸ்ோடொபர்
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ைபதொன - 11 ஸ்ரீனி 

6.4.1    *From package import

from sound.effects import * என எழதுமோபொது எனன நெடக்கிறது?

 -File system க்குள் ெசனறு, அந்த -package ல் உரள்ள -submodules ஐப படித்து அைவ அைனத்ைதயும  import

ெசய்கிறது. 

மிக எளிதொக ோதொனறும இந்த வழி  mac மெற்றும  windows ஆப்போரடிங்க சிஸ்டங்ககளில் சரியொக இயங்ககுவதில்ைல. 

இவற்றில் -filename ஆனது ஒோர மெொதிரியொக இல்ைல. .  ECHO PY எனற -file ஐப  import ெசய்யுமோபொது , echo

, Echo ECHOஎனற எந்த ெபயரில் importெசய்வது எனறு குழைப்பம ஏற்படகிறது. உரதொரணைமெொக  95-windows ல் 

எல்லொ  -file name ம முறதல் எழத்து -capital ஆக இருக்கும. -DOS ல் 8+3 எனற அளவில் மெட்டோமெ   file name

இருக்கலொம. 

இதற்கு எனன தீர்வு?

* எனபதில் எைதெயல்லொம  import ெசய்யலொம நெொோமெ ஒரு -file ல் எழதிவிட ோவண்டம. __ __.init pyஎனற 
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-list ல் எல்லொ மெொடியூல் ெபயர்கைளயும எழத ோவண்டம. from package import * என பயனபடத்துமோபொது, 

இந்த  list படிக்கப்பட்ட அதில் உரள்ளைவ எல்லொம  import ெசய்யப்படகினறன .

புது -package ஐப ெவளியிடமோபொது __ __ all எனற -list ஐபயும புதுப்பிக்க ோவண்டம.

உரதொரணைம / /__ __.  sound effects init py ல் பினவருமெொறு எழதுோவொம.

__all__ = ["echo", "surround", "reverse"]

இது * எனபது ோமெற்கண்ட மூனறு  -sub module கைள மெட்டம குறிப்பிட்ட  import ெசய்ய பயனபடகிறது.

ெபொதுவொக *எனறு  import ெசய்வது தவிர்க்கப்படகிறது. இது நெமெது விருப்பம மெட்டோமெ. * என  import

ெசய்வதில் சில ோநெரங்ககளில் ைடப் ெசய்வது எளிது. ஆனொல் பினனொட்களில் -code ஐப படிக்குமோபொது, சற்ோற 

புரியொமெல் ோபொகலொம.ெபயர்தந்து  import ெசய்யுமோபொது எப்ோபொது யொர் படித்தொலும புரியும.

6.4.2 -  Intra package Reference

இந்த  -sub module கள் சில ோநெரங்ககளில் ஒனைற ஒனறு பயனபடத்தலொம.  surround எனற மெொடியூல்  echo எனற 

மெொடியூைல பயனபடத்தலொம. importஆனது  -current package ல் ோதடிய பினோப -path ல் ோதடகிறது. இதனொல் 

 -surround package ல் ெவறுமெோன   import echo அல்லது    from echo import echofilterஎன எழதலொம. 
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 -current package ல் இல்ைல எனறொல், அதற்கு முறன உரள்ளதில் ோதடப்படகிறது. 

-package ஆனது பல  -sub package கைள ெகொண்டிருப்பதொல், முறழப் ெபயைரயும எழத ோவண்டம. 

உரதொரணைமெொக,  . -sound filters vocoder ல்  -sound effects ல் உரள்ள echoோதைவப்பட்டொல்  from

. .   sound effects import echo எனோற எழத ோவண்டம.

 2.5-Python ல் இருந்து  -relative import ஐப பயனபடத்தலொம. முறழ ெபயைரயும ெசொல்லொமெல் புள்ளி மூலம 

ெசொல்லலொம. கீழ்கண்ட உரதொரணைத்ைதப் பொர்க்கவும.

from . import echo

from .. import formats
from ..filters import equalizer

ைபதொனில் __ __ main எனற மெொடியூோல முறதனைமெயொனது. இைதப் பயனபடத்துமோபொது மெட்டம முறழ  import

-path ஐபயும தரோவண்டம.

6.4.3 பல -directory களில் -package கள்

__ __.init pyல் __ __ path எனற -list ஐப எழதலொம. இதுவும ஒரு . list இதில் தரப்படம -directory களில் கூட 

நெொம  submodule மெற்றும -subpackage கைள ைவத்துக் ெகொள்ளலொம. 

ெதொடரும
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 FreeBSD - ஒரு அறிமுறகம

திறந்த மூலநிரல் இயக்கு தளமெொன  FreeBSD சமீபத்தில் தனது இருபதொவது வயைத கடந்தது.

 FreeBSD தனது அதிோவக வளர்ச்சியினொல் கணினி துைறயில் பட்ெடொளி வீசி தனனிகரில்லொத இடத்திைன 

பிடித்தது. ோமெலும அது தனது ோசைவைய பல்ோவறு லினக்ஸ் கருவொகவும, லினக்ஸ் வழைங்ககள்களொகவும 

விரிவைடந்தது. ஜுன 19 ஆம ோததி தனது 20 வது வயைத கடந்த ோபொதிலும முறக்கிய பிைணைய உரள்கட்டைமெப்பு 

ோசைவகளில் ெதொடர்ந்து பயனபடத்தப்பட்ட வருகிறது.

FreeBSDயின பல பதிய பரிமெொணைங்ககைளயும, யுக்திகைளயும பல்ோவறு லினக்ஸ் கருக்கள் பயனபடத்தி 

வருகினறன. குறிப்பொக "FreeBSDயின  " Ports collection எனப்படம FreeBSDயின ெதொகுப்பு ோமெலொண்ைமெ 

அைமெப்பு இருைமெகைள( )binary  பயனபடத்துவைத கொட்டிலும மூல குறியீடகளிலிருந்து (  ) source code

ெமெனெபொருைள உரருவொக்குகிறது. இதைன "Gentooவின  " (portage system Gentooவின ெதொகுப்பு 

ோமெலொண்ைமெ அைமெப்பு) அப்படிோய பயனபடத்தி வருகிறது.

 FreeBSD தனது வலுவொன இைணைய வைலப்பினனல் அடக்குகளுக்கும ெபயர் ோபொனைவ. இதைன 

ஆரொய்ச்சியொளர்களும, உரற்பத்தி அைமெப்புகளும தங்ககளது உரருவகப்படத்தல் மெற்றும பயனபொட்டிற்கு அடிப்பைட 

கட்டைமெப்பொக பயனபடத்துகினறனர்.  Monowall மெற்றும  Pfsense ஆகியைவ FreeBSDையச் சொர்ந்த முறக்கியமெொன

லினக்ஸ் வழைங்ககல்களொகும. இைவ தீயரண்,( )Firewall  ெமெய்நிகர் தனியொர் வைலயைமெப்பு (   Virtual Private
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)Network  ோபொனற இைணைய ெமெனெபொருள்கைளயும,  ADSL பிைணைப்பு ோபொனற பிைணைய உரபகரணைங்ககைள 

சுலபமெொக பயனபடத்தவும உரதவுகினறன.

  BSD Unix மூனறு முறக்கிய மெொறுபொடகைள இலவசமெொக விநிோயொகித்து வருகிறது. அவற்றுள்  OpenBSD மிகவும 

பொதுகொப்பொன இயக்க அைமெப்பொகவும,  NetBSD நுண் ெசயலியின பயனபொட்டொல் எைதயும இயக்கும வல்லைமெ 

ெகொண்டதொகவும,  FreeBSD ெபொது பயனபொட்டிற்கொன இயக்க அைமெப்பொகவும உரள்ளன.

 FreeBSD வைலப்பினனல் மெற்றும கணினி நிரல்களுக்கொன இயக்க அைமெப்பொக மெட்டம இல்லொமெல், தற்கொல 

பயனபொட்டிற்குத் ோதைவயொன ோமெைச கணினிகைல இயக்க   BSD Unix வழைங்ககல்களொகவும உரருெபற்றுள்ளது. 

இவ்வைக வழைங்ககல்களில் - , PC BSD மிகவும பிரபலமெொனது.

FreeBSDயின ெசயல் திறன மெற்றும அதன உரரிமெக்ோகொட்பொடகளினொல் வணிக நிறுவனங்ககளொன ,  Citrix Netapp

மெற்றும , Juniper இதைனப் பயனபடத்தி வருகினறன.

சமீபத்திய ஆண்டகளில் கூட லினக்ஸ் சமூகம FreeBSDயின பல்ோவறு பகுதிகைள மெொற்றவும, புதுப்பிக்கவும 

ெதொடங்ககியுள்ளன.  Debian தனது பல்ோவறு வழைங்ககல்களில் ஒனறு FreeBSDயின கருைவ பயனபடத்தி 

வருகினறது. தற்ோபொது நிலவி வரும பல்ோவறு கட்டற்ற ெமெனெபொருட்களில்  ஒனறொன BSDயின ெதொழில் நுட்பம, 

அது ெதொழில் நிறுவனங்ககளுக்கு ெகொடத்துவந்த கட்டைமெப்பு கொரணைமெொக, அது இனனும பல ஆண்டகளுக்கு 

சிறப்பொன ோசைவைய வழைங்ககும எனபதில் சிறு துளியும ஐபயமில்ைல.

ெசந்தில் குமெொர்  _ @ .msk thenmathi yahoo com
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மெக்கைள லினக்ஸ் ோநெொக்கி கவரும முறனிச் நெகர குழ 

முறனிச் நெகர குழ , எப்ரலில் அதிகொரபூர்வமெொக சப்ோபொர்ட் முறடிவைடயும ைமெக்ோரொசொப்ட்  xp க்கு மெொற்றொக 

உரபுண்டைவ பிரபலபடத்த முறடிவு ெசய்துள்ளது.  xp பயனபடத்தப்பட்ட சிலகணினிகள் விண்ோடொஸ் 7 அல்லது 8 

பயனபடத்த தகுதியொக இருக்கொது, ஆனொல் இவற்றில் ோவறு இயங்ககுதளம நிறுவி பயனபடத்த முறடியும. 

ோதொரொயமெொக 20 லட்சம மெக்கள் இனனும விண்ோடொஸ்  xp பயனபடத்துவதொக எண்ணைப்படகிறது. இமமெொதிரியொன 

கணினிகள் நிரொகரிக்கப்பட்ட அதன மூலம மின சொதன கழிவு அதிகமெொக உரருவொகுவைத தடக்கோவ இந்த 

திட்டமெசயல்படதப்பட உரள்ளது.

நெகர குழவின முறனெமெொழிவு, கருத்தின அடிப்பைடயில் ஏற்கப்பட்டள்ளது. இதன முறலம 2000  lubuntu வட்டகள் 

பல்ோவறு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளில் வழைங்ககுவதற்கு ஏற்பொட ெசய்யப்படம. இந்த நிகழ்ச்சிகளில்  xp

பயனபடத்துோவொர்களுக்கு அதன சப்ோபொர்ட் முறடிந்த பின மெொற்று இங்ககுதளங்ககைள பற்றிய விழிப்புணைர்வு 

உரண்டொக்கப்படம. இதில் தங்ககளின கணினிகைள அதிகம ெசலவழித்து மெொற்ற விருப்பம இல்லொதவர்களுக்கு 

நெமபகத்தனைமெ மெற்றும சுதந்திரத்தினுடன கூடிய லினக்ஸ் இயங்ககுதளங்ககைள பற்றி எடத்துைரக்கப்படம.

உரபுண்ட இயங்ககுதளங்ககளில் ஒனறொன  lubuntu இரு கொரணைங்ககளுக்கொக ோதர்ந்ெதடக்கப்பட்டள்ளது.

முறதலொவதொக  lubuntu வின முறகப்பு வடிவைமெப்பு  xp ோபொனோற வடிவைமெக்கப்பட்டள்ளது. புதிதொக லினக்ஸ் 

பயனபடத்துோவொருக்கு இது எளிைமெயொக இருக்கும. 
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இரண்டொவதொக மெற்ற உரபுண்ட இயங்ககுதளங்ககளில் ோதைவயொன வனெபொருட்களின திறனகைள விட இதற்கு 

குைறவொன திறோன ோபொதுமெொனது. உரதொரணைமெொக lubuntuவிற்கு 256  MB திறன உரள்ள  ram நிைனவகம 

ோபொதுமெொனது. 

முறனிச் நெகர குழ முறற்ோபொக்கொன தகவல் ெதொழில்நுட்ப எண்ணைங்ககளுக்கு புதியது இல்ைல. 2003 ல் கிட்டத்தட்ட 

நெகரத்தின 13000 அரசொங்கக கணினிகள் மெற்றும மெடிக்கணினிகளில்  xp ல் இருந்து 1  limux எனப்படம தனித்து 

உரருவொக்கப்பட்ட லினக்ஸ் இயங்ககுதளத்திற்கு மெொற முறடிெவடக்கப்பட்டது .  limux ன சமீபத்திய ெவளியீட 

உரபுண்ட 12.04 ன அடிப்பைடயில் அைமெந்தது எனபது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த திட்டத்ைத ெசயல்படத்த  lubuntu வட்டகைள உரருவொக்கவும, மெற்றும பயனபடத்துோவொருக்கொன 

குறிப்புகைள உரருவொக்க ோதைவயொன €4000 திரட்டவோத நெகர குழ மெற்றும அதன தைலவரின முறன இருக்கும 

ோதைவயொகும.

நெனறி: . .omgubuntu co uk

1limux :// . . / /http en wikipedia org wiki Limux

 சுதன 83 @ .sutha gmail com
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3  K b - உரபுண்ட லினக்ஸில் /  CD DVD யில் எழதும ெமெனெபொருள் 

'    KDE Burn Baby Burn' எனபதன சுருக்கோமெ 3  K b எனபதொகும.  விண்ோடொஸ் இயங்ககுதளங்ககளில் /  CD DVD யில் 

தகவல்கைள எழதுவதற்கு அல்லது பதிவதற்கு  Nero ெமெனெபொருள் ெபருமபொலும பயனபடத்தப்பட்ட வருகிறது. 

அதுோபொல லினக்ஸ் இயங்ககுதளங்ககளில் 3  K b ெமெனெபொருள் பயனபடத்தப்படகிறது.  விண்ோடொஸ் 

இயங்ககுதளங்ககளில் பயனபடத்தப்படம  Nero ஒரு வணிக ெமெனெபொருள் ஆகும.  ஆனொல் 3  K b ஒரு ஓப்பன 

ோசொர்ஸ்(அகம திறந்த) ெமெனெபொருள் ஆகும.  3  K b யொனது வைரகைல இைடமுறகப்புடன மிகவும அழைகொக 

உரருவொக்கப்பட்டள்ளது.

ெபொதுவொக நெொம /  CD DVD யில் எந்ெதந்த பயனபொட்டக்கைள ோமெற்ெகொள்ளோவொோமெொ அத்தைன வைகயொன 

பயனபொடகளும 3  K b யில் கிைடக்கிறது. ோமெலும   Disc Cloning எனறு ெசொல்லக்கூடிய      Disc to Disc Copying

ோவைலையயும 3  K b யில் நெொம ோமெற்ெகொள்ள முறடியும.

சொதரணைமெொக விண்ோடொஸ் பயனொளர்கள்   Nero வில் ோமெற்ெகொள்ளக்கூடிய 

•  /  Data CD DVD உரருவொக்குதல்

•  /  Audio CD DVD உரருவொக்குதல்

•  /  Video CD DVD உரருவொக்குதல்

•   ISO Image கைள எழதுதல்

• /   (CD DVD Copying பிரதிெயடத்தல்)
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ோபொனற அைனத்து வைகயொன அடிப்பைட பயனபொட்ைடயும நெொம 3  K b யில் ோமெற்ெகொள்ளலொம.

3  K b யின முறக்கிய அமசங்ககள்:

1.    Audio CD burning

2.  /   Data Cd DVD burning

3.    CD Text support

4. -  [9]/ - / + / - / +   Blu ray DVD R DVD R DVD RW DVD RW support

5. - / -   CD R CD RW support

6.    (      ) Mixed Mode CD Audio and Data on one disk

7.   Multisession CD

8.  /    Video CD Video DVD authoring

9.  /   eMovix CD eMovix DVD

10. - -      Disk to disk CD and DVD copying

11.  - / - / +  Erasing CD RW DVD RW DVD RW

12.   ISO image support

உரபுண்ட 12.04/12.10/13/04 பதிப்புகளில் 3  K b ெமெனெபொருைள நிறுவுதல்:

படி 1:

முறைனயத்ைத( ) Terminal திறந்து கீழ்கொணம கட்டைளகைள ஒனறன பின ஒனறொக வரிைசயொக ெகொடக்கவும
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 -  sudo apt get update

 -   3sudo apt get install k b

(இந்த கட்டைளகைள இயக்கும ோபொது கடவுச்ெசொல் ோகட்கும அப்ோபொது தங்ககளுைடய கடவுச்ெசொல்ைல 

ெகொடக்கவும)

படி 2:

3  K b ைய ெவற்றிகரமெொக நிறுவிய பின   Dash Home க்குச் ெசனறு 3  K b என தட்டச்சு ெசய்தொல் உரங்ககளுக்கு 3  K b

கிைடக்கும.(படத்ைதப் பொர்க்கவும)
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--இரொ.கதிர்ோவல்--

ெபரியொர் மெணியமைமெ பல்கைலக்கழைகம, வல்லம, தஞ்சொவூர்

:// . .http gnutamil blogspot in
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உரபுண்டைவ நிறுவியபின ெசய்ய ோவண்டிய 10 விஷயங்ககள் 

உரபுண்டவின 13.04,  அதனின முறந்தய பதிப்புகைளப் ோபொனறு அதிக அமசங்ககைள நெமெக்கு 

அறிமுறகப்படத்தவில்ைல எனறொலும, இது நிச்சயமெொகோவ பொர்ப்பதற்கு மிக அழைகொகவும, பயனபடத்துவதற்கு மிக 

எளிதொகவும உரள்ளது எனபைத  மெறுக்க முறடியொது

அதைன நிறுவிய பின நெொம ெசய்யோவண்டிய 10 விஷயங்ககைளப் பற்றி நெொம இப்ோபொது பொர்க்கப் ோபொகிோறொம.

இதில் பல விஷயங்ககள் உரங்ககளுக்குத் ெதரிந்தைவ. சில இருட்டடிப்பொனைவ.ஆகெமெொத்தத்தில் இைவ அைனத்தும 

உரபுண்டைவச் சிறப்பொக இயக்குவதற்கு உரங்ககளுக்குக் ைகெகொடக்கும. 

1 – ஒரு ோநெொட்டம விடங்ககள்

உரங்ககளில் பலர் ஏற்கனோவ உரபுண்டைவ இயக்கி இருக்கலொம. சிலர் முறதல் முறைறயொக இயக்க முறயற்சிக்கலொம. 

எனோவ எைதயும ெசய்யும முறன உரபுண்ட 13.04 பதிப்பின அமசங்ககைள ஒரு ோநெொட்டம விடங்ககள். அதன 

இைடமுறகத்தின ( )GUI  அமசங்ககைள உரபோயொகித்துப் பொருங்ககள்.

உரபுண்டவின மெற்ற பதிப்புகைளப் ோபொனறு 13.04 ல் அதிக புதிய அமசங்ககள் இல்ைல எனறொலும, இந்தப் பதிப்பு, 

பொர்ப்பதற்கு அழைகொகவும பயனபடத்துவதற்கு எளிதொகவும உரள்ளது எனறுதொன ெசொல்ல ோவண்டம.
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இதன மெற்ற அமசங்ககைளப் பற்றி அறிய இந்த யூடூப் ஒளிக்கொட்சிையப் பொருங்ககள் - 

:// . . / ? = 2 _ & = _http www youtube com watch v fH VHiIW dE feature player embedded

2. இயக்கு நிரல்கைள நிறுவுங்ககள்

உரபுண்ட பல இயக்குநிரல்கள்( ) Drivers இல்லொமெோல இயங்ககும எனபது உரண்ைமெதொன.  ஆனொல் வைலயைமெப்பு 

( ) Network ோபொனற சில வனெபொருள்களுக்கு  இயக்குநிரல்கைள நீங்ககள் நிறுவி ஆகத்தொன ோவண்டம. 

சிஸ்டம ெசட்டிங்கக்ஸ் (  ) System Settings பட்டிக்குள் ெசனறு, சொப்ட்ோவர் ோசொர்சஸ் (  ) Software Sources எனற 

ெமெனெபொருைள இயக்குனீர்கள் எனறொல் உரங்ககள் கணிப்ெபொறிக்குத் ோதைவயொன அைனத்து இயக்குநிரல்கைளயும

நீங்ககள் பொர்த்துவிடலொம. அதற்க்குப் பின உரங்ககளுக்குத் ோதைவயொனவற்ைற நிறுவலொம. 

3. ஒலி – ஒளிவடிவங்ககைள வரைவப்பது

உரபுண்ட சிலஒலி –ஒளி வடிவங்ககைள இயக்க மெறுக்கும. நீங்ககள் உரபுண்டைவ நிறுவுமோபொது "   Enable Restricted

" Formats எனற ெபட்டிையத் ோதர்வுெசய்திருக்க ோவண்டம. உரபுண்டைவ நிறுவும ோபொது அவ்வொறு 

ெசய்யொவிட்டொல், உரபுண்டைவ நிறுவியபின இந்த 

( :// . . / / / - - /) https apps ubuntu com cat applications ubuntu restricted extras ெமெனெபொருள் ெசருகிைய 

(  ) Codec Addon நிறுவ ோவண்டம. 

இந்த இரண்ட விஷயங்ககளில் ஏோதனும ஒனைறச் ெசய்தொல் நீங்ககள் அைனத்து ஒலி – ஒளி 
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கொட்சிகைளயும உரபுண்டவில் கண்ட ரசிக்கலொம 

4. உரங்ககளது இைணையக் கணைக்குகைளச் ோசருங்ககள்

இைணையக் கணைக்குகைளச் ோசர்க்கும இடம 

உரங்ககளது முறகப்புத்தகக் கணைக்கு, மின அஞ்சல் கணைக்கு, ட்விட்டர் கணைக்கு என அைனத்து இைணையக் 

கணைக்குகைளயும உரபுண்ட 13.04 மூலம ஒோர இடத்தில் இருந்து ைகயொளலொம.   Online Accounts எனற 

இடத்திற்குச் ெசனறு அைனத்துக் கணைக்குகைளயும நீங்ககள் உரபுண்டவுடன இைணைத்துக்ெகொள்ளலொம

அதன பிறகு அந்தந்தக் கணைக்குகளுடன இைணைக்கப்பட்டள்ள மெற்ற அமசங்ககைளயும ெமெனெபொருள்கைளயும 

நீங்ககள் மெொற்றிக் ெகொள்ளலொம. 
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5. ோதைவயொன ெமெனெபொருள்கைள நிறுவுங்ககள்

இது நெம அைனவருக்கும பிடித்த விஷயம. இனறு உரபுண்டவில் லட்சக்கணைக்கொன இலவச, கட்டற்ற 

ெமெனெபொருள்கள் உரள்ளன அவற்றுள் உரங்ககளுக்குப் பிடித்தவற்ைறத் ோதர்வுெசய்து நிறுவுங்ககள். நெொன எனறுோமெ 

பினவரும ெமெனெபொருள்கைளத் தவறொமெல் நிறுவி விடோவன.

பயனபொடகைள நிறுவ பயனபடம   Ubuntu Software Center

1. குோரொமியம -   Google Chrome ோபொனற ஒரு இைணைய உரலொவி.

2.  - VLC ஒலி – ஒளி ெமெனெபொருள்.

3.  – Hotot ட்விட்டர் இைணையத்தளத்திற்கொன ெமெனெபொருள்.

4.  - Skype ஒலி – ஒளி உரைரயொடல் ெசய்யப் பயனபடம ெமெனெபொருள். 
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6. ோதைவயொன அைமெப்புகைள மெொற்றி அைமெயுங்ககள்

உரபுண்ட, நீங்ககள் ெசய்யும ோவைலகைளப் பற்றியும  உரபோயொகத்தில் இருக்கும ோகொப்புகைளப் பற்றியும ஒரு 

பதிைவச் ோசமித்துக்ெகொண்ோட இருக்கும. 

இது சிலருக்கு உரபோயொகமெொக இருந்தொலும சிலருக்குப் பயனில்லொமெல் உரள்ளது. 

எனோவ இைவ உரங்ககளுக்கு ோவண்டொம எனறு நிைனத்தீர்கள் எனறொல் , நீங்ககள்   System Settings க்குச் ெசனறு, 

 Privacy ையத் ோதர்ந்து எடத்து உரங்ககளுக்குத் ோதைவயொனவொறு அைமெப்புகைள மெொற்றி அைமெத்துக்ெகொள்ளலொம. 

7. இைணையப் பயனபொடகைள உரபோயொகியுங்ககள்

-  G Mail இைணையத்தளத்திற்கொன பயனபொட
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உரபுண்டவில் 30 க்கும அதிகமெொன இைணையப் பயனபொடகள் உரள்ளன. அவற்றுள் சிலதொன ,  Gmail YouTube

ோபொனற இைணையத்தளங்ககளுக்கொகச் ெசய்யப்பட்ட பயனபொடகள் ( ).Apps

இவற்ைற நிறுவியபின, நீங்ககள் அந்தந்த இைணையத்தளங்ககளுக்குச் ெசல்லொமெோலோய அவற்றின 

ோசைவைய ோநெரடியொகப் ெபறமுறடியும.

8.  Amazon பரிந்துைரகைள நீக்குங்ககள்

ஒவ்ெவொரு முறைற நீங்ககள் உரபுண்ட 13.04 பயனபடத்தி ஒரு விஷயத்ைதத் ோதடமோபொதும,  Amazon

இைணையத்தளத்தின பரிந்துைரகள் உரங்ககளுக்குக் ெகொடக்கப்படகினறன. இது சிலருக்குப் பிடிக்கொமெல் ோபொகலொம 

எனோவ, இவற்ைற நீக்க நீங்ககள்

 -   - -sudo apt get remove unity lens shopping

எனற கட்டைளையப் பயனபடத்தலொம. இைத உரபுண்ட முறைனயத்தில் பயனபடத்தியபின நீங்ககள்  Amazon

பரிந்துைரகைளப் பொர்க்கமெொட்டீர்கள். 
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9. உரபுண்ட ஒன - ஐப அைமெயுங்ககள்

உரபுண்ட ஒன ோசைவ

உரபுண்ட ஒன எனபது உரங்ககளுக்கொக இைணையத்தில் 5  GB இலவசக் ோகொப்பு ோதக்க இடத்ைதத் தரும ஒரு ோசைவ. 

இந்த 5  GB இடத்தல் உரங்ககளுக்குப் பிடித்த படங்ககைள, பொடல்கைள, ோகொப்புகைள என எைத 

ோவண்டமெொனொலும ோசமித்துக்ெகொள்ளலொம. இந்தக் ோகொப்புகைள நீங்ககள் விண்ோடொஸ், அண்ட்ரொய்ட் ோபொனற எந்த 

இயக்குத்தளங்ககள் மூலமெொக ோவண்டமெொனொலும அணகலொம.
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இந்த உரபுண்ட ஒன ோசைவைய, உரபுண்டவில் உரள்ள தனிப்பட்ட உரபுண்ட ஒன பயனபொட்டில் பதிவுெசய்து 

இலவசமெொகப் ெபறலொம.

10. ெசய்திையப் பரப்புங்ககள்!

உரபுண்ட 13.04 உரைடய ஆக்கத் திறைனப் பற்றியும ோசைவகைளப் பற்றியும இப்ோபொது நீங்ககள் அறிந்து 

இருப்பீர்கள். இைத முறகப்புத்தகம மூலமெொகவும, ட்விட்டர் மூலமெொகவும மெற்றவர்களுக்குச் ெசொல்லுங்ககள். 

இதன மூலம நீங்ககள் மெற்றவர்களுக்கு மெட்டம உரதவி ெசய்யவில்ைல, உரபுண்டவிற்கும உரதவி 

ெசய்கிறீர்கள் எனபைத மெனதில் ெகொள்ளுங்ககள்! 

ஸ்ரீரொம இளங்கோகொ .04144@ .sriram gmail com
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 விண்ைணைத் தொண்டிய லினக்ஸ்

“       ,     ”In a world without walls and fences who needs Windows and Gates

நெமமில் பலருக்கும வொழ்க்ைகயில் ஒரு முறைறோயனும விண்ெவளிக்குச் ெசனறு வர

ஆைச  இருக்கும.  நெமெது  ெசல்ல   Tux சர்வோதச  விண்ெவளி  நிைலயத்தில்

(   - )  International Space Station ISS இருக்கும   -Windows ஐப உரைடத்து உரள்ோள

ெசனறு விட்டது. 

 

கடந்த மெொதம  (ோமெ  2013),   ISS கணிணிகைள நிர்வகித்து வரும    United Space

 Alliance ஒரு அறிவிப்ைப ெவளியிட்டது. சர்வோதச விண்ெவளி நிைலயத்தில்

இருக்கும  12  கணிணிகைள ெடபியன  லினக்ஸ்  இயங்ககு  தளத்திற்கு  மெொறப்

ோபொகிறன.  

 இதில் எனன சிறப்பு எனறு ோகட்கிறீர்களொ?

 

இந்த  மெொற்றத்தின  மூலம  விண்ெவளி  நிைலயத்தில்  இருக்கும  அைனத்து

கணிணிகளும லினக்ஸ்ைமெயமெொகி விடம!! 
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  Windows XP இல்  இயங்ககிக்  ெகொண்டிருக்கும  இந்த  12  கணிணிகள்  தவிர  பிற  கணிணிகள்  அைனத்தும

படிப்படியொக  லினக்ஸ் இயங்ககுதளத்திற்கு மெொற்றப்பட்ட விட்டது. 

 ISS இல் இருக்கும உரலகின முறதல் மெனித வைக இயந்திர மெனிதன  (  )  Humanoid Robot  2  Robonaut லினக்ஸ்

மூலம தொன இயங்ககுகிறது.

 

இந்த மெொற்றத்திற்கு எனன கொரணைம?

• லினக்ஸ்  இயங்ககுதளங்ககள்  திறமூல  ெமெனெபொருட்கள்  (  ).Open Source

எனோவ,  ைமெக்ோரொசொப்ட் ோபொல அல்லொமெல்,  இவற்றின மூல நிரல்  (  )Source Code

கிைடக்கப் ெபறுகிறது.

• மூல நிரல் கிைடப்பதொல், மெொற்றங்ககைள எளிதில் ெசய்யலொம. ோமெமபொட்டிற்கொக

( ) Updates கொத்திருக்கத் ோதைவயில்ைல!

• இணைக்கமுறள்ள  ெமெனெபொருட்கோள  ஆரொய்ச்சிகளுக்கு  மிகவும  ோதைவ

( ). Flexibility லினக்ஸ் பற்றி ெசொல்லித் ெதரிய ோவண்டியதில்ைல!!

• மெொற்றத்தின  மூலம  அதிக  பொதுகொப்பு  மிக்க,  நிைலத்தனைமெ  மிக்க,  நெமபகமெொன  ஒரு  சூழைல்  கிைடக்கிறது

( ,  & )Security Stability Reliability

 முறனனணி விஞ்ஞொன நிறுவனங்ககள் ( , ,  ,CERN NASA Space X  )  DNA பல ஏற்கனோவ லினக்ஸ் மெற்றும பிற

திறமூல ெமெனெபொருட்கள் பயனபடத்துவது குறிப்பிடத்தக்கது.
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 2007  ஆம  ஆண்ட  விண்ணக்கு  ெசனற  ஒரு  ரஷ்ய  விண்ெவளி  வீரரின  மெடிக்கணிணியில்

32. .  W Gammima AG எனற  நெச்சுநிரல்  (  )  Virus Worm இருந்தது.  அதன மூலம   ISS முறழதும உரள்ள அைனத்து

கணிணிகளும பொதிக்கப்பட்டன. அந்த நெச்ைச ஒழிப்பதற்கு நெொசொ படொதபொட பட்டது. 

  அைதப் ோபொனற தைலவலி, நிச்சயமெொக நெொசொவிற்கு மீண்டம ஏற்படொது!

நெனறி:

•        ,   International Space Station switches from Windows to Linux for improved reliability  

•         NASA to migrate ISS computers from Windows to Linux  

•        [ ]International Space Station incorporating more Linux computers Updated  

•       Computer viruses make it to orbit  

ஆளுங்கக அருண் . @ .arunpalaniappan mek gmail com
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எளிய /  GNU Linux commands

இந்தப் பொகத்தில் நெொம ஒருசில எளிய /  -GNU Linux commands ஐபப் பற்றியும, அதன பயனபொட்டிைனப் பற்றியும 

கொணைலொம.

ஒரு சில , -commands arguments ஐப எடத்துக்ெகொள்கினறன. உரதொரணைத்துக்கு ,  man echo ோபொனறைவ 

-arguments ஐப ெகொடத்தொல் மெட்டோமெ ெசயல்படக் கூடியைவ.

ஒரு சில -commands க்கு  arguments ோதைவயில்ைல. , ,  date who ifconfig ோபொனறைவ  arguments

இல்லொமெோலோய ெசயல்படகினறன.

 Arguments எனபது ஒரு -command ன ெசயல்பொட்டிற்கொக நெொம வழைங்ககும மெதிப்புகள் ஆகும. இதைன 

 parameters எனறும கூறலொம.

ோமெலும /GNU Linux  commands அைனத்தும   case sensitive ஆனைவ. ெபொதுவொக அைவ  -lower case ல் 

அைமெயும.  -upper case ல் ெகொடத்துப்பொர்த்தீர்களொனொல் அைவ எதுவும ெசயல்படொது. 
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date

இது தற்ோபொைதய ோததி மெற்றும ோநெரத்திைன ெவளிப்படத்துகிறது.

$ date

who 

இது தற்ோபொது நெமெது -system ல் யொெரல்லொம  login ெசய்துள்ளொர்கள் எனும விவரங்ககைள அளிக்கிறது.

$ who
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whoami 

இது நெொம எந்த -user ஆக  login ெசய்துள்ோளொம எனும விவரத்ைத அளிக்கிறது.

$ whoami

who  am i 

இந்த -command ஐப நெொம இவ்வொறு இைடெவளி விட்ட அளிக்கும ோபொது இது இனனும ெகொஞ்சம 

விவரங்ககைளயும ோசர்த்து அளிப்பைதக் கொணைலொம. 

$   who am i
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ifconfig 

இது நெமெது -system ன  -network configurations ஐபப் பற்றித்  ெதரிந்து ெகொள்ளப் பயனபடகிறது. உரதொரணைத்துக்கு 

 ,  ,   ip address mac address broadcast address மெற்றும   netmask address ோபொனற விவரங்ககைள 

ெவளிப்படத்துகிறது. 

$ ifconfig
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uname 

இது நெமெது கணினியில் உரள்ள -OS ன ெபயைர ெவளிப்படத்துகிறது. 

$ uname

$  -uname a

இவ்வொறு '- ' a எனும -option வுடன ோசர்த்து -command ஐப அளிக்குமோபொது, நெமெது -OS ஐபப் பற்றிய கூடதல் 

விவரங்ககைளயும ோசர்த்து அளிக்கிறது. 
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man 

 man எனபது  manual எனபதன சுருக்கோமெ ஆகும. உரதொரணைத்துக்கு  uname எனும -command ன பயனபொடபற்றி 

நெமெக்கு சரியொகத் ெதரியவில்ைலெயனில்,  man எனும -command ன துைணைெகொண்ட அதன -manual ஐபப் படித்து 

நெொம முறழைமெயொகத் ெதரிந்துெகொள்ளலொம. 

$  man uname

பினனர் ' ' q எனும எழத்தொனது இந்த -manual ஐப  quit ெசய்து அதிலிருந்து ெவளிோயறப் பயனபடகிறது.
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echo 

நெொம திைரயில் ெவளிப்படத்த விருமபுவைத இந்த   echo command ெவளிப்படத்தும. உரதொரணைத்துக்கு "    I Love

" India எனறு நெொம திைரயில் ெவளிப்படத்த விருமபினொல் இந்த வொசகத்ைத -echo ன -argument ஆக ெகொடக்க 

ோவண்டம. இது பினவருமெொறு. 

$  “   ”echo I Love India

ெவறும ஒோர ஒரு வொர்த்ைதைய நெொம ெவளிப்படத்த விருமபினொல்    (" ") double quotes ெகொடக்கத் 

ோதைவயில்ைல. இது பினவருமெொறு. 

$  echo Nithya
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exit 

இது  -shell prompt ல் இருந்து ெவளிோயறப் பயனபடம. +ctrl d -ம இோத ோவைலையச் ெசய்கிறது. 

 -Directory commands ன ெசயல்பொடகள்

pwd 

தற்ோபொது நெொம எந்த -directory ல் ோவைல ெசய்து ெகொண்டிருக்கிோறொம எனபைத ெவளிப்படத்தும. இதற்கு 

எந்தஒரு -option ம கிைடயொது. ெபொதுவொக  login ெசய்தவுடன, நெொம நெமெது  -home directory ல் விடப்படோவொம. 

இங்ககு நெொம  login ெசய்தவுடன,  pwd எனும -command ஐப ெகொடத்திருப்பதொல், இது நெமெது  -home directory ஆன

/ /  home nithya எனபைத ெவளிப்படத்தியுள்ளது.
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ls

இது, நெொம தற்ோபொது ோவைல ெசய்து ெகொண்டிருக்கும -directory ல் உரள்ள அைனத்து  files மெற்றும -folders ஐபயும 

பட்டியலிடம. 

mkdir 

ஒரு புதிய -directory ஐப உரருவொக்கப் பயனபடகிறது. 

$  mkdir school

எனறு ெகொடக்கும ோபொது, " " school எனும ெபயரில் ஒரு புதிய  directory உரருவொக்கப்பட்டவிடம. இதைன  ls

மூலம நெொம உரறுதிபடத்திக் ெகொள்ளலொம. 
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இங்ககு மெற்ற -directory களுடன ோசர்த்து, நெொம புதிதொக உரருவொக்கிய ' ' school எனும -directory ம 

பட்டியலிடப்பட்டவைத கவனிக்கவும. 

cd

ஒரு -directory ல் இருந்து மெற்ெறொரு -directory க்கு இடமெபயர உரதவுகிறது. 

$   cd school

எனறு ெகொடக்குமோபொது நெொம ' ' school எனும -directory க்குள் ெகொண்ட ெசல்லப்படோவொம. பினனர்,

$  pwd

எனறு ெகொடப்பதன மூலம நெொம  school எனும -directory க்குள் உரள்ளைத உரறுதி ெசய்து ெகொள்ளலொம.
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இங்ககு நெொம / /  home nithya எனும -directory ல் இருந்து / / /  home nithya school எனும -directory க்கு 

மெொற்றப்படள்ளைதக் கொணைலொம. 

 Dot directories 

 -single dot ஐப . -command ல் குறிப்பிடம ோபொது, அது தற்ோபொைதய -directory ஐபக் குறிக்க உரதவுகிறது. 

 -double dots ஐப .. -command ல் குறிப்பிடம ோபொது, அது தற்ோபொைதய -directory ன  -parent directory ஐபக் 

குறிக்கிறது. அதொவது ஒரு  directory பினோனொக்கிக் குறிப்பிடம.

இங்ககு  .. cd எனக் ெகொடக்கும ோபொது தற்ோபொைதய -directory ஆன ' '-school ல் இருந்து, அதன முறந்ைதய 

-directory ஆன ' '-nithya க்குச் ெசல்வைதக் கொணைலொம.

$  ..cd
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ஒருோவைள 2  directory பினோனொக்கிச் ெசல்ல விருமபினொல் அதற்கு ../.. எனக் குறிப்பிடலொம. இது பினவருமெொறு.
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rmdir

ஒரு கொலி -directory ஐப அழிக்கப் பயனபடகிறது.

$  rmdir school

எனறு ெகொடக்கும ோபொது, " " school எனும ெபயரில் இருக்கும கொலி -directory ஆனது நீக்கப்படம. இதைன  ls

மூலம நெொம உரறுதிபடத்திக் ெகொள்ளலொம. 

 -Home Directory க்குச் ெசல்லுதல் 

நெொம பினவரும 3 வழிகளில் எங்ககிருந்தொலும, நெமெது  -home directory ஐப ோநெரடியொகச் ெசனறைடய முறடியும. 

$ cd
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$  ~cd

$  / /< >cd home username

உரதொரணைம 

$  / /cd home nithya

நித்யொ
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நீங்ககளும பங்ககளிக்கலொோமெ

Magento எனற    Open Source Ecommerce    ெமெனெபொருளுக்கு இைடமுறகப்பு தமிழைொக்கம ோதைவ.

:// . .http www magentocommerce com

:// . . / / / - -17/https www transifex com projects p magento ce  

எனற தளத்தில் ெமெொழியொக்கம நெைடெபறுகிறது.

தளத்தில் இைணைந்து :// . . / / / - -17/ / _ /https www transifex com projects p magento ce language ta IN  

இந்த இைணைப்பில் தமிழைொக்கம ெசய்யொலொம.

உரதவி ஆவணைம :

:// . . / / / /972120- - - - -http support transifex com customer portal articles introduction to the web editor 

ஏோதனும சந்ோதகங்ககளுக்கு எனக்கு எழதவும     tshrinivasan AT gmail DOT com
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நெொன   / Apache OpenOffice Libreoffice ெமெனெபொருைளத் தமிழில் ெகொண்டவர முறயற்சி ெசய்து 

ெகொண்டிருக்கிோநென. எனக்கு இனனும பல ெதொண்டூழியர்கள் ோதைவப்படகிறொர்கள். ோமெலும தகவல்களுக்கு 

@ .  vkadal apache org எனற மினனஞ்சலுக்குத் ெதொடர்பு ெகொள்ளவும

  <Kadal Amutham @ .vkadal gmail com>

----------------- 

'தமிழைொ பயற்சி பொசைற ' எனனும முறயற்சி கண் வைல தள ஒருவொக்கும அடிப்பைட வகுப்பைறகள் நெடத்த

எண்ணைம உரள்ளது.  இந்த வகுப்பின மூலம ஒரு  வைலத்தளம எப்படி உரருவொக்குவது , வைலதளத்தின பொதுகொப்பு, 

பயனபொட்டில் உரள்ள இைடயுறுகள் , வைல தளத்ைத  ோபணவது பற்றி வகுப்புகள் நெடத்த எண்ணைம உரள்ளது.   

வகுப்புகள் நெடத்த இடம , கண்ணினி , மின ஓடம , இைணைய வசதி  இைவ பற்றி  சிந்தித்து

வருகிோறன. தங்ககளொல் இயனற சிந்தைன ,ெசயல் உரதவிகள் இருப்பின எமெக்கு

உரதவுமெொறு ோவண்டகிோறன .

தியொகு . @ .citizenofgnu gmail com
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ஓபன ோசொர்ஸ் ெதொடர்பொன பணிகளில் ஈடபடம நிறுவனங்ககள்
ஓபன ோசொர்ஸ் ெதொடர்பொன பணிகளில் ஈடபடம நிறுவனங்ககள் பற்றிய விவரங்ககைள ோசகரித்து வருகிோறொம. உரங்ககளுக்கு ெதரிந்த தகவல்கைள 
விக்கியில் பகிரவும.

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

நிறுவனம ோசைவ 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 India Phone

4220-3700, : +91 44 Fax
4220-3900,

. .  www collab net

 LinuXpert
Systems 

  /    All Popular GNU Linux Distributions with
 ,   complete repository Linux Administration

,   ,   Training FOSS Lab Setup LTSP based
,    , Thinclient DSpace based Digital Repository

    BigBlueButton based Web Conferencing

 Chennai

. . ,  .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
, India

:0413-2622500 Phone

:// .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, -924batore Phone
4432444

. .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 AnnaiVelankanniNag

, - ,ar Phase II Mugalivakkam
, -600116Chennai

. . .  &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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இதுவைர ெவளியொன கணியம இதழ்கள் : :// . . / - /http www kaniyam com all releases

பதிவிறக்கி பகிருங்ககள்.கணியம இதழின மூல ஆவணைங்ககள் அைனத்தும :// . . / / /   http dev kaniyam com projects kaniyam files ல் 
ோசமிக்கப்படகினறன. அவற்ைற பயனபடத்தி, இதழின கட்டைரகைள நீங்ககள் மெறு பிரசுரம ெசய்து ெகொள்ளலொம.

நீங்ககளும ெமெொழிெபயர்க்கலொோமெ

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

ோமெற்கண்ட சுட்டியில் கொணம கட்டைரகைள ெமெொழிெபயர்க்கலொோமெ!
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கணியம பற்றி... 
இலக்குகள்

• கட்டற்ற கணிநுட்பத்தின எளிய விஷயங்ககள் ெதொடங்ககி அதிநுட்பமெொன அமசங்ககள் வைர அறிந்திட 

விைழையும எவருக்கும ோதைவயொன தகவல்கைள ெதொடர்ச்சியொகத் தரும தளமெொய் உரருெபறுவது. 

• உரைர, ஒலி, ஒளி என பல்லூடக வைககளிலும விவரங்ககைள தருவது. 

• இத்துைறயின நிகழ்வுகைள எடத்துைரப்பது. 

• எவரும பங்ககளிக்க ஏதுவொய் யொவருக்குமெொன ெநெறியில் விவரங்ககைள வழைங்ககுவது. 

• அச்சு வடிவிலும, புத்தகங்ககளொகவும, வட்டக்களொகவும விவரங்ககைள ெவளியிடவது. 

பங்ககளிக்க

• விருப்பமுறள்ள எவரும பங்ககளிக்கலொம. 

• கட்டற்ற கணிநுட்பம சொர்ந்த விஷயமெொக இருத்தல் ோவண்டம. 

• பகிர்வைத கட்டப்படத்தொத வண்ணைம பைடப்புகள் இருத்தல் அவசியம. உரதொரணைத்திற்கு கொபிெலப்ட்  & 

கிரிோயடிவ் கொமெனஸ். 

• தொங்ககள் பங்ககளிக்க விருமபும ஒரு பகுதியில் ோவெறொருவர் ஏற்கனோவ பங்ககளித்து வருகிறொர் எனின 

அவருடன இைணைந்து பணியொற்ற முறைனயவும. 

• கட்டைரகள் ெமெொழிெபயர்ப்புகளொகவும, விஷயமெறிந்த ஒருவர் ெசொல்லக் ோகட்ட கற்று 

இயற்றப்பட்டைவயொகவும இருக்கலொம. 

• பைடப்புகள் ெதொடர்களொகவும இருக்கலொம. 

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

பலசுைவகளிலும இத்துைறக்கு ெபொருந்துமபடியொன ஆக்கங்ககளொக இருக்கலொம. 

• தங்ககளுக்கு இயல்பொன எந்தெவொரு நெைடயிலும எழதலொம. 
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• தங்ககளது பைடப்புகைள எளியெதொரு உரைர ஆவணைமெொக @ .  editor kaniyam com

முறகவரிக்குஅனுப்பிைவக்கவும. 

• தள பரொமெரிப்பு, ஆதரவளித்தல் உரள்ளிட்ட ஏைனய விதங்ககளிலும பங்ககளிக்கலொம. 

• ஐபயங்ககளிருப்பின @ .  editor kaniyam com மெடலியற்றவும. 

விண்ணைப்பங்ககள்

• கணித் ெதொழில்நுட்பத்ைத அறிய விைழையும மெக்களுக்கொக ோமெற்ெகொள்ளப்படம முறயற்சியொகும இது. 

• இதில பங்ககளிக்க தொங்ககள் அதிநுட்ப ஆற்றல் வொய்ந்தவரொக இருக்க ோவண்டம எனற கட்டொயமில்ைல. 

• தங்ககளுக்கு ெதரிந்த விஷயத்ைத இயனற எளிய முறைறயில் எடத்துைரக்க ஆர்வம இருந்தொல் ோபொதும. 

• இதன வளர்ச்சி நெம ஒவ்ெவொருவரின ைகயிலுோமெ உரள்ளது. குைறகளிலிருப்பின முறைறயொக ெதரியப்படத்தி

முறனோனற்றத்திற்கு வழி வகுக்கவும. 

துைற சொர் - இடம சொர் ெபொறுப்பொளர்கள் - மெொணைவ மெனறங்ககள்

• தமிழைகந்ோதொறும  கட்டற்ற  ெமெனமெம ெதொடர்பொக  ோமெற்ெகொள்ளப்படம  பணிகைள ெவளிக்ெகொணைர ோவண்டி முறதற்கட்டமெொக

மெொவட்டந்ோதொறும கணியத்திற்கு தனனொர்வலப் ெபொறுப்பொளர்கள் ோதைவப்படகிறொர்கள்.

• கணியம மெொணைவ மெனறம ஒனைற அைமெக்கவும திட்டமிடப்பட்டள்ளது. 

• கணியத்திற்கு  துைற  சொர்ந்த  நுண்ணிய  பைடப்புக்கைள  ெகொண்ட  வரக்கூடிய  துைறப்  ெபொறுப்பொளர்களும

ோதைவப்படகிறொர்கள்.  தொங்ககள் கட்டற்ற கணிநுட்பம சொர்ந்த்  ஓர்  துைறயில் நிபுணைரொக இருந்தொல் அத்த்துைற ெதொடர்பொன

ெசய்திகைள கணியத்திற்கு பைடத்துத் தருவதில் ெபொறுப்பு வகிக்கலொம. உரதொரணைத்திற்கு லினக்ஸ் கரு உரருவொக்கம, ெடபியன

இயக்குதளம.

• தமிழைகத்திற்கு முறக்கியத்துவம அளிக்கும அோத ோவைல -  கணியத்திற்கு பல்ோவறு மெொநிலங்ககளிலிருந்தும ோதசங்ககளிலிருந்தும

முறக்கியச் ெசய்திகைள தமிழில் வடித்துத் தர ஆர்வமிருப்ோபொரும ோவண்டம. 

• விருப்பமுறைடோயொர் உரங்ககைளப்பற்றிய விவரங்ககளுடன nirvagi@ .kaniyam com எனற முறகவரியில் ெதொடர்பு ெகொள்ளவும.
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