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வேணக்கம. 

         'கணியம்' இதழ் மூலம் உங்கைள மீண்டடும் சந்திப்பதில் ெபருமைகிழ்ச்சி

அைடகிோறாம். 

திரு.சந்ோதாஷ் ெதாட்டினங்கல் அவர்கள் உருவாக்கிய 'மீரைா' எனும் புதிய 
கட்டற்ற எழுத்துரு ெகாண்டடு,  இந்த இதைழ வடினவைமைத்துள்ோளாம்.  இது 
ோபால, ோமைலும் பல புதிய கட்டற்ற  unicode எழுத்துருக்கள் தமிழில் ோதைவ.

:// . / /https github com santhoshtr meera-tamil

ெசப்டம்பர் 21 ல், உலெகங்கும் 'ெமைன்ெபாருள் விரடுதைல விரழா' ெகாண்டடாடப்படுகிறது. ெசன்ைனை மைற்றும் 
புதுச்ோசரியில் பல்ோவறு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு ெசய்யப்படுகின்றனை. தகவல்கள் நமைது தளத்தில் விரைரைவிரல் 
ெவளியாகும்.

உங்கள் ஊரிலும் கட்டற்ற ெமைன்ெபாருள் பற்றி நிகழ்ச்சிகள் நடத்த @ .  editor kaniyam com க்கு எழுதவும்.

      கணியம் இதழின் பைடப்புகள் அைனைத்தும், கிரிோயடினவ் காமைன்ஸ் என்ற உரிைமையில் ெவளியிடப்படுகின்றனை. இதன் 
மூலம், நீங்கள் ~o யாருடனும் பகிர்ந்து ெகாள்ளலாம்.  ~ ~ o திருத்தி எழுதி ெவளியிடலாம். ~ ~ o வணிக 
ரீதியிலும்யன்படுத்தலாம். ஆனைால்,  மூல கட்டுைரை, ஆசிரியர் மைற்றும் . .  www kaniyam com பற்றிய விரவரைங்கைள 
ோசர்த்து தரை ோவண்டடும். இோத உரிைமைகைள யாவருக்கும் தரை ோவண்டடும். கிரிோயடினவ் காமைன்ஸ்
என்ற உரிைமையில் ெவளியிட ோவண்டடும்.   

நன்றி.

ஸ்ரீனி  ஆசிரியர்,  கணியம்   @ .editor kaniyam com
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பயன்பாட்டினைனை விரைரைவாக உருவாக்க உதவும் குயிக்லி  Quickly

உபுண்டடு இயக்கமுறைறைமையானைது லினைக்ஸின் மிகமுறக்கிய ைமைல்கல்லாகவும் மிகபிரைபலமைாகவும் 

விரளங்குவதால் பல்ோவறு ெபரிய  நிறுவனைங்களும் சிறுநிறுவனைங்களும் தத்தமைது விரயாபாரை வளர்ச்சிக்காக 

உருவாக்கப்படும்  GUI பயன்பாடுகைள (  GUI ) applications இந்த  உபுண்டடு லினைக்ஸ் இயக்கமுறைறைமை 

தளத்தில் ெசயல்படும்வண்டணம் ோமைம்படுத்திெகாள்ள விரைழகின்றனை. அதற்காக இவர்களுைடய கணினியில் 

இந்த பயன்பாட்டு  ெமைன்ெபாருட்களில் ஏரைாளமைானை வைககளில் கட்டைமைவு ெசய்யபட ோவண்டடினயுள்ளது.

இந்த ெமைன்ெபாருட்கைள லினைக்ஸ் இயக்கமுறைறைமைக்கு ஏதுவாக  ோமைம்படுத்தி கட்டைமைவு ெசய்வதற்கானை 

கருவிரகள் தற்ோபாது ஏரைாளமைானை அளவிரல் இருந்தாலும் அைவகளுள் மிகச்சிறந்தது எதுெவனை ெதரிவுெசய்து

அதைனை ெசயற்படுத்துவதற்கானை வழிமுறைறகைள  கைடபிடினத்து  லினைக்ஸ் இயக்கமுறைறைமை தளத்தில் 

ெசயல்படும்வண்டணம் ோமைம்படுத்திெகாள்வது என்பது மிக சிரைமைமைானை பணியாக விரளங்குகின்றது .  

இந்நிைலயில் Quickly என்பது இவ்வாறானை பணிகைள  மிகச்சுலபமைானைதாக மைாற்றுகின்றது.  இது 

மிகச்ெசந்தரைமைானை அடுக்குகளின் வழிமுறைறயின் மூலம் வழிகாட்டினயானைது ெமைன்ெபாருட்கைள 
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ோமைம்படுத்திடும் படினமுறைறகைள குைறத்து சுலபமைானைதாக ஆக்குகின்றது.  இதில் தயார்நிைலயில் உள்ள 

பயன்பாட்டினன் காலியானை மைாதிரி படினமைங்கைள ( )template  ெகாண்டடு ஒரு புதிய பயன்பாட்டினைனை எவ்வாறு 

உருவாக்குவது, பின்னைர் அதைனை ோமைம்படுத்துவது எவ்வாறு எனை பல்ோவறு படினமுறைறகளின் வாயிலாக  

மிகஎளிதானை விரளக்கம் ெசய்திடும் குறிப்புைரைைய ( )tutorial இது தன்னைகத்ோத ெகாண்டடுள்ளது   

இந்த குயிக்லி எனும் பயன்பாட்டினன் அடுக்குகளில்  ெமைன்ெபாருள் ோமைம்பாட்டாளர்களின் பணிோயாட்டமைானைது

எந்த இைடமைறிப்பிலும் தைடபடாமைல்  ெதாடர்ச்சியாக தானியங்கியாக  ெசயல்படுமைாறு முறன்கூட்டினோய 

திட்டமிடப்பட்டு ஒவ்ெவாரு படினமுறைறக்கும் ெபாருத்தமைானை  , +, , , , Python GTK PyGObject Glade Bazar Windb

என்பனை ோபான்ற கருவிரகைள ெதாகுத்து வரிைசபடுத்தி ைவக்க பட்டுள்ளனை.

ோமைலும் இந்த கருவிரகளில் , +,  Python GTK PyGObject ஆகியைவ  லினைக்ஸ் இயக்கமுறைறைமையில் 

தன்னியல்பாக ெசயல்படும் வண்டணம் இைணக்கப்பட்ோட கிைடக்கின்றனை.

இந்த குயிக்லி எனும் பயன்பாட்டினைனை  :// . . . / /http wwwdeveloper ubuntu com get-started     என்ற இைணய 

தளத்திற்கு ெசன்று   Download quickly என்ற ெபாத்தாைனை ெதரிவுெசய்து ெசாடுக்கி பதிவிரறக்கம் ெசய்து 

ெகாள்க. 

5

http://kaniyam.com/
http://www.developer.ubuntu.com/get-started/


கணியம இதழ் 20 ஆகஸ்ட 2013 http://kaniyam.com

 

 பின்னைர் 

sudo apt-get install quickly quickly-ubuntu-template 

என்ற கட்டைளைய உள்ளீடு ெசய்து உள்ளீட்டு விரைசைய அழுத்துவதன் வாயிலாக ெசயல்படுத்திடுக.

உடன் இந்த குயிக்லி என்ற பயன்பாடு உபுண்டடு லினைக்ஸின் இயக்கமுறைறைமை தளத்தில் நிறுவபட்டுவிரடும் 

அதன்பின்னைர் 

quickly create ubuntu-application myfirstapp 

என்ற   கட்டைளைய உள்ளீடு ெசய்து  ெசயல்படுத்தியவுடன் bazarஎன்ற கருவிரமூலம் புதிய பயன்பாடு ஒன்று 

உருவாக்கபட்டுவிரடுகின்றது.

பின்னைர் அதைனை   Glade ஆகிய கருவிரமூலம் வடினவைமைப்பு ெசய்து திருத்தம் ெசய்திடுவதற்கானை 

சாளரைத்திைனை திறந்து தயாரைாக இருப்பதாக நமைக்கு அறிவிரப்பு ெசய்கின்றது. பிறகு நாமுறம்   cd myfirstapp

என்ற பயன்பாட்டு ோகாப்பகத்திற்கு ெசல்லமுறடினயும்    
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உடன் இந்த கிோளடானைது 

quickly design 

என்ற கட்டைளைய உள்ளீடு ெசய்து உள்ளீட்டு விரைசைய அழுத்துவதன் வாயிலாக ெசயல்படுத்தி.வுடன் 

வடினவைமைப்பு பணிைய ஆரைம்பிக்கின்றது.  மைற்ற ஒருங்கிைணந்த ோமைம்படுத்திடும் சூழல் (  Integrated

  ( ))  Development Environment IDE ோபான்று ஒவ்ெவாரு சாளரைமுறம் எவ்வாறு இருக்கோவண்டடும் 

அதன்வடினவைமைப்பு எவ்வாறு இருக்கோவண்டடும் எனை வாடினக்ைகயாளர் விரரும்புவைத ோபான்று வடினவைமைத்திட

இது அனுமைதிக்கின்றது.  

இவ்வாறு வடினவைமைப்பு ெசய்தபின் ஜிஎடினட்( )gedit  ோபான்ற உைரைெதாகுப்பு கருவிரமூலம் இதற்கானை 

குறிமுறைறகைள வாடினக்ைகயாளர் விரரும்பியவாறு திருத்தியைமைத்திடலாம்.  இதைனை ெசயல்படுத்திட 

quickly edit

என்ற கட்டைளவரி பயன்படுகின்றது. இந்நிைலயில் ஒவ்ெவாரு குழுவானை கட்டைளெதாகுதிையயும் 

ைபத்தான்  எனும் கருவிரைய பயன்படுத்தி குறிமுறைறகைள வாடினக்ைகயாளர் விரரும்பியவண்டணம் மைாறுதல் 

ெசய்து  திருத்தி யைமைத்துெகாள்ளமுறடினயும்.  இவ்வாறு குறிமுறைறகைள மைாற்றியைமைப்பதால் என்னைவைகயானை 

மைாறுதல்கள்அல்லது  விரைளவுகள் ஏற்படும் எனை 

quickly -run 
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என்ற கட்டைளவரிகைள ெசயற்படுத்தி அறிந்து ெகாள்ளலாம்  ோமைலும் ோமைோல கூறியவாறு வடினவைமைப்பு 

ெசய்து மைாறுதல் ெசய்த பயன்பாட்டினன் குறிமுறைறகைளயும் மைாறுதல் ெசய்து திருத்தி அதன்பின் 

ெசயல்படுத்திபார்த்த பின்னைர் திருப்தியாக இருந்தால் மைட்டும் Bazarஎன்ற கருவிரயின் வாயிலாக 

quickly save"commit message" 

என்ற கட்டைளவரிகளின் மூலம் ஒரு இதைனை  ோசமிக்கமுறடினயும்.

இதன் பின்னைர் இந்த புதிய பயன்பாட்டினைனை நைடமுறைறயில் ெசயற்படுத்தினைால்  பிைழோயதும் ஏற்படுமைால், 

அதைனை எவ்வாறு சரிெசய்வது என்ற நிைலயில்  windp என்ற கருவிர ைகெகாடுக்கின்றது இதற்காக 

quickly debug

என்ற கட்டைளைய ெசயற்படுத்தி ஒவ்ெவாரு படினமுறைறயிலும் என்னைவைக பிைழ ஏற்பட்டது அதைனை 

எவ்வாறு சரிெசய்வது எனை வழிகாட்டின தானைாகோவ இது சரிெசய்து ெகாள்கின்றது.

அதுமைட்டுமின்றி 

quickly share , quickly release 

ஆகிய கட்டைளகளின் மூலம் நாம் உருவாக்கும் பயன்பாடுகைள மைற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து ெகாண்டடு 

ோமைம்படுத்தி ெகாள்ளமுறடினயும் இதற்காக நமைக்கு ஒரு ://http l .aunchpad net என்ற கணக்கு நமைக்கு 
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இருக்கோவண்டடும்  

இவ்வாறு உருவாக்கிய புதிய பயன்பாட்டினற்கானை அனுமைதிைய அளிக்கோவண்டடும் அதற்காக 

quickly license 

என்ற கட்டைளவரிபயன்படுகின்றது. ெபாதுவாக குயிக்லி என்ற பயன்பாடானைது தானைாகோவ 

இயல்புநிைலயில் 3GPL  என்றவாோற உருவகபடுத்தி நாம் உருவாக்கிய இந்த பயன்பாட்டினன் 

முறதன்ைமைதிைரையில் தைலப்புவரியாக ோசர்த்து ெகாள்கின்றது  

De , .sktop Setup pyஆகிய இரு ோகாப்புகளின் வாயிலாக இந்த பயன்பாடு எந்த ோநாக்கத்திற்காக 

உருவாக்கபட்டது, உருவாக்கியவரின் ெபயர், ெதாடர்பு முறகவரி, இது எந்த வைகயானைது என்பனை ோபான்ற 

விரவரைங்கைள உள்ளீடு ெசய்திடோவண்டடும்.
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இறுதியாக இந்த பயன்பாட்டினைனை 

quickly package 

என்ற கட்டைள வரிவாயிலாக தயார்நிைல கட்டுகளாக ( ) package உருவாக்கிடமுறடினயும்

ோமைோலகூறியவாறு உபுண்டடு லினைக்ஸ் இயக்கமுறைறைமையில் உள்ள குயிக்லி என்ற பயன்பாட்டினன் வாயிலாக 

லினைக்ஸ் இயக்கமுறைறைமைகளில் ெசயல்படக்கூடினய புதிய பயன்பாடுகைள விரைரைவாக எளிதாக உருவாக்கி 

ோமைம்படுத்தி பயன்ெபறுக.

ச.குப்பன்  641@ .- kuppansarkarai gmail com
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 ,   Ubuntu touch Firefox OS -ல்  Developers சிறந்த ஆர்வம்

அண்டைமைக் கால கணக்ெகடுப்பின்படின  , Ubuntu touch  Firefox OS   develop ெசய்வதில்    App developers

மிகுந்த ஆர்வம் காட்டின வருகின்றனைர்.

 10 Blackberry மைற்றும்   Intel-backed Tizen- ஐ விரட இது ோபான்ற   app develop ெசய்வதில் 19 % 
'programmer sமிகவும் ஆர்வமைாக இருக்கிறார்கள்.

தரைவு நிறுவனைமைானை ஐடினசி மைற்றும்  app ோமைம்பாட்டு கருவிர , Appcelerator இந்த ஆண்டடு ஏப்ரைல் மைாதத்தில் 
6,000 developer-கள் மீது ஆய்வு நடத்தியது.

  Ubuntu Touch -ன் புள்ளிவிரவரைம் ஜனைவரி மைாதம் 
அறிவிரக்கப்பட்டது. இதில் புதுைமையானை  platform –ல் ஆனை ஒரு 
OS-ஐ ெகாண்டடு ைக அடக்க கணிணியில் இயக்கப்படும் 
என்பது வரைோவற்கப்பட கூடினயதாக உள்ளது.
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 Firefox OS

ஆனைால் ’    Mozilla s Firefox OS -ஆக ஒதுக்கப்பட்டோத சிறந்த ெசய்தி.      Open Platform develop ெசய்வதில் 
25 %  developersஅதிகம் ஆர்வம் காட்டுவதாக ெவளிப்பட்டது.

முறன்கூட்டினோய அெமைரிக்கா மைற்றும் சீனைா ெதாைல ெதாடர்பு நிறுவனைத்திடம், சிப்ெஸெட் உருவாக்குவதற்கு 
 Firefox ஒப்பந்தம் ெசய்தது. இதில்  LG மைற்றும்  Qualcomm உட்பட  OEM மைற்றும் சிப்ெசட் தயாரிப்பாளர்களும் 

அடங்குவார்கள்.

கடந்த வாரைம், மின்னைணு உற்பத்தியாளரைானை  Foxconn ெதாழில்நுட்ப குழு,   Firefox OS இல் ோவைல ெசய்ய 
கூடுதலாக 3,000 ோபர் ோவைலக்கு எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறியது.

பின்னைணியில்

உபுண்டடு மைற்றும் ோமைாசில்லா -க்கு இது நல்ல ெசய்தி, ஆனைால் எப்படின தங்கள் புள்ளிகைள சந்ைதயில் 
நிைலநிறுத்துவது?
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ெகாடுக்கப்பட்ட platform-ல்  develop ெசய்வதில் ஆர்வமைாக உள்ளவர்களின் பட்டினயலில் இருப்பவர்களின்  
% பின்வருமைாறு:

  87% iOS –

  78% Android –

   37% Windows Phone –

   25% Firefox OS -

   19% Ubuntu Touch –

 10  14% Blackberry –

  9% Tizen –

மூலம் : :// . . . /2013/07/19http www omgubuntu co uk -of-app-devs-interested-in-ubuntu-touch===

சண்டமுறக சுந்தரைம், 
 ,   .   .Web Administrator Spoken Tutorial Project IIT Bombay

:// . .http www spoken-tutorial org 

. 2@ .k sanmugam gmail com 

 :// . . /http gowithfosswordpress com  
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விரண்டோடாஸ் ோகாப்பு முறைறைமையிலிருந்து லினைக்ஸ் ோகாப்பு முறைறைமை 
எவ்வாறு ோவறுபடுகிறது?

லினைக்ஸ் ோகாப்பு முறைறைமை(  ) File System விரண்டோடாஸ் ோகாப்பு முறைறைமையிலிருந்து பல விரஷயங்களில் 

ோவறுபடுகிறது.  உதாரைணமைாக, 

லினைக்ஸ் இயங்குதளத்தில் விரண்டோடாஸ் இயங்குதளத்தில் இருப்பைதப் ோபான்ற   Drive Letters மைற்றும்  Back

 Slashes ஆகியைவகள் கிைடயாது.  

லினைக்ஸ் இயங்குதளங்களில் ஒரு ோகாப்பிற்ோகா அல்லது அைடவிரற்ோகா ெபயரிடும் ெபாழுது ஒோரை ெபயரில், 

எழுத்து  விரத்தியாசங்களுடன்(சிறிய எழுத்து,  ெபரிய எழுத்து) ெபயரிட முறடினயும்.   Songs என்பதும்  songs

என்பதும் லினைக்ஸ் இயங்குதளத்ைதப் ெபாறுத்தவைரை ெவவ்ோவறு ெபயர்கள். இந்த ெபயர்கைள 

ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.  ஆனைால் இந்த வசதி விரண்டோடாஸ் இயங்குதளத்தில் கிைடயாது.  
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இந்த கட்டுைரை புதிய லினைக்ஸ் பயனைாளர்களுக்காக,  யாருக்கு லினைக்ஸ் மைற்றும் விரண்டோடாஸ் 

இயங்குதளங்களுக்கிைடயிலுள்ள விரத்தியாசங்கைளப் பற்றி ெதரியாோதா அவர்களுக்காக.

அைடவு அைமைப்பு(  ):Directory Structure

லினைக்ஸ் இயங்குதளத்திற்குள் எங்கு ோதடினப்பார்த்தாலும்,  விரண்டோடாஸ் இயங்குதளத்தில் இருப்பைதப் ோபான்ற

,  ,  Windows Program Files Applications அல்லது  Users ோபான்ற அைடவுகைள கண்டடுபிடினக்க முறடினயாது.  

விரண்டோடாஸ் இயங்குதளத்தில் நிறுவப்பட்டினருக்கும் அைனைத்து  Application களும் :\c Program 

\  Files Application எனும் அைடவுக்குள் நிறுவப்பட்டினருக்கும்.  ஆனைால் லினைக்ஸ் இயங்குதளத்தில் ஒரு 

 Application னினுைடய ோகாப்புகள் ெவவ்ோவறு இடங்களில் பிரித்து நிறுவப்படுகிறது.  ஒரு  Application

னினுைடய  இருமை ோகாப்புகள்( ) / /  Binaries usr bin எனும் அைடவிரலும்,   library files கள் / /  usr lib எனும் 

அைடவிரற்குள்ளும் மைற்றும் அைமைப்பு ோகாப்புக்கள்  (  ) / / configuration files etc எனும் அைடவிரற்குள்ளும் 

இருத்தப்படுகிறது.

15

http://kaniyam.com/
file:///../c:/Program


கணியம இதழ் 20 ஆகஸ்ட 2013 http://kaniyam.com

16

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 20 ஆகஸ்ட 2013 http://kaniyam.com

எழுத்து விரத்தியாசம் (  ):Case Sensitivity

விரண்டோடாஸ் இயங்குதளத்தில் ஒோரை அைடவிரற்குள்  song மைற்றும்  Song எனும் ெபயர்களில் 

ோகாப்புக்கைளோயா அல்லது அைடவுகைளோயா உருவாக்க முறடினயாது.  விரண்டோடாஸ் இயங்குதளம் ஒரு 

case-sensitiveஅல்லாத(Case-ins ) ensitive இயங்குதளம். ஆைகயால் s  ong மைற்றும்  Song ஆகிய 

இரைண்டடும் ெபயர்கைளயுோமை ஒோரை ெபயர்களாகக் கருதித்தான் பாவிரக்கும்.

லினைக்ஸ் இயங்குதளத்தில் நம்மைால் ஒோரை அைடவிரற்குள்  எழுத்து விரத்தியாசங்களுடன் ஒோரை ெபயருைடய 

ோகாப்புக்கைள உருவாக்கிக்ெகாள்ள முறடினயும்.  லினைக்ஸ் இயங்குதளமைானைது எழுத்து விரத்தியாசங்கைளக் 

ெகாண்டடு மிகச்சரியாக  இனைம் கண்டடுக்ெகாள்ளும். ஒோரை அைடவிரற்குள்  s , , , ,  ong Song sOng soNg sonG

எனை ோகாப்புக்களுக்கு ெபயரிட்டாலும் எழுத்து விரத்தியாசத்ைதக் ெகாண்டடு ஒவ்ெவாரு ோகாப்ைபயும் 

தனித்தனி ோகாப்புகளாக லினைக்ஸொல் ைகயாள முறடினயும்.
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முறன்ோனைாக்கிய சாய்வும்(  ), Forward Slash பின்ோனைாக்கிய சாய்வும்(  ):Backward Slash

விரண்டோடாஸ் இயங்குதளம் பின்ோனைாக்கி சாய்விரைனைோய எப்ெபாழுதும் பயன்படுத்துகிறது.   DOS -ல் 

பயன்படுத்தப்படுவைதப் ோபான்று.

லினைக்ஸில் முறன்ோனைாக்கிய சாய்விரைனைோய பயன்படுத்துகிறது. 
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   Drive Letters கிைடயாது  -அைனைத்தும் / ( ) root க்கு கீழ்தான்

விரண்டோடாஸ் இயங்குதளத்ைதப் ெபாறுத்த மைட்டினோல உங்களுைடய கணியில் எத்தைனை வன்வட்டு இருந்தாலும்

எத்தைனை பார்ட்டினசியன்கள் இருதாலும் அைவ அைனைத்தும்   Drive Letter ஐ ைவத்ோத 

அைடயாளப்படுத்தப்படும்.  இது ோபாக   ,  External Hard Drive Pendrive ஆகியவற்ைற இைணக்கும் 

ெபாழுதும் அைவகளும்   Drive Letter ஐ ைவத்ோத அைடயாளம் காண்டபிக்கப்படும்.  ,  A B ஆகிய எழுத்துக்கள் 

  Floppy Drive க்காகவும்,  C யிலிருந்து  Z வைரையிலானை எழுத்துக்கள் வன்வட்டு மைற்றும் மைற்ற   storage drive

களுக்காக பயன்படுத்தப்படும். விரண்டோடாஸ் இயங்குதளத்தில்    GPT disk format -ல் அதிகபட்சமைாக 128 

பார்ட்டினசியன்கள் வைரையிலும் ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்.
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ஆனைால் லினைக்ஸ் இயங்குதளங்கைளப் ெபாறுத்த வைரையில் அைனைத்து ோகாப்புகளும் அைனைத்து 

பார்ட்டினசியன்களும் /( ) root க்கு கீழ்தான் ைவக்கப்படும்.  உதாரைணமைாக நீங்கள் ஒரு ெபன்டினைரைைவ 

இைணத்தீர்கள் என்றால் அது /  media எனும் அைடவிரற்குள் ஏற்றப்படும்.  அதுோபால நீங்கள் எந்தெவாரு 

பார்ட்டினசியைனையும் எந்த இடத்திற்குள்(அைடவிரற்குள்)  ோவண்டடுமைானைாலும்  mount ெசய்து ெகாள்ளலாம்.

21

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 20 ஆகஸ்ட 2013 http://kaniyam.com

எல்லாோமை ோகாப்புகள்தான்:

லினைக்ஸ் இயங்குதளத்தில் எல்லாோமை /( ) root க்கு கீழ்தான்.  கணினியிைடய வன்வட்டு / /  dev sda எனும் 

ோகாப்பாகவும், /  CD DVD கருவிரகள் / /  dev cdrom எனும் ோகாப்பாகவும், சுட்ெடலி( ) / /  Mouse dev mouse எனும் 

ோகாப்பாகவும்தான் இருக்கும்.  இது மைட்டுமைல்ல லினைக்ஸ் இயங்குதளத்திற்குள் அைனைத்து கருவிரகளும் 

ோகாப்பாகத்தான் இருக்கும்.  முறதன்ைமை நிைனைவகள், நுண்டெசயலி உட்பட.

22

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 20 ஆகஸ்ட 2013 http://kaniyam.com

திறந்திருக்கும் ோகாப்புக்கைள நீக்கி ெகாள்ளலாம் அல்லது ெபயர் மைாற்றிக்ெகாள்ளலாம்

உதாரைண்டமைாக, விரண்டோடாஸ் இயங்குதளத்திற்குள்     vlc medi player -ல் ஒரு வீடினோயா ோகாப்ைபத் திறந்து படம்

பார்த்துக்ெகாண்டடினருக்கிறீர்கள் எனை ைவத்துக்ெகாள்ளவும் அவ்வாறு நீங்கள் திறந்த அந்த வீடினோயா 

ோகாப்பிைனை நீக்கோவா ெபயர் மைாற்றம் ெசய்யோவா முறடினயாது.  அவ்வாறு ெசய்ய முறயற்சித்தால் பிைழச்ெசய்தி 

காண்டபிக்கப்படும்.

ஆனைால் லினைக்ஸ் இயங்குதளத்தில் ஒரு ோகாப்பு திறந்திருக்கும் ெபாழுதும் நீங்கள் அந்த  ோகாப்ைப நீக்கலாம்

அல்லது ெபயர் மைாற்றம் ெசய்து ெகாள்ளலாம்.  எந்தெவாரு பிைழ ெசய்திையயும் நீங்கள் ெபறவும் மைாட்டீர்கள்

லினைக்ஸ் இயங்குதளமுறம் காண்டபிக்காது.

நாம் ோமைற்கண்டட அைனைத்து தகவல்களும் யுனிக்ஸ் ோபான்ற இயங்குதளத்திற்கும் ெபாருந்தும்.  ஒரு சில 

விரஷயங்களில் ெகாஞ்சம் விரத்தியாசப்படலாம் அவ்வளவுதான்.

==நன்றி==
இரைா.கதிர்ோவல்
ெபரியார் மைணியம்ைமை பல்கைலக்கழகம், வல்லம்-தஞ்சாவூர்

:// . . .http wwwgnutamil blogspot in

. @ .linuxkathirvel info gmail com
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எளிய தமிழில்   Wordpress - 4
பதிவுகள்

பதிவுகள் எழுதத்தாோனை தளங்கைளத் ெதாடங்குகிோறாம். ெவளிப்புற வடினவைமைப்புகைளப் பற்றி கடந்த 

மைாதங்களில் பார்த்ோதாம். அதன் ெதாடர்ச்சியாக, இப்ோபாது பதிவுகள் எழுதுவது.

பதிவுகள் எழுதுவதில்  Content உங்கள் விரருப்பம். அது என்னைவாக ோவண்டடுமைானைாலும் இருக்கலாம். அந்த 

 Content எப்படின தளத்தில் உள்ளிடப்பட ோவண்டடும் என்பைத இங்ோக சற்று விரரிவாகப் பார்க்கலாம்.

உங்கள் Dashboard-ல்  Posts எனும் இைணப்ைபக் கிளிக்கினைால் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது ோபால ஒரு 

 Window வரும்.
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உங்கள் பதிவுகைள திருத்திய வரிைசப்படின காட்டும் பகுதிோய இது. இதில் பதிவிரன் தைலப்பு ( ), Title எழுதியவர் 

( ), Author வைககள் ( ), Categories வைகச்ெசாற்கள் ( ), Tags பதிவிரல் இடம்ெபற்ற மைறுெமைாழிகளின் எண்டணிக்ைக 

( .  ), No of comments பதிவிரன் தற்ோபாைதய நிைல ( ), Status திருத்தியைமைக்கப்பட்ட ோததி ( ) Date ஆகியைவ 

அட்டவைண வடினவிரல் ெகாடுக்கப்பட்டினருக்கும்.

பதிவிரன் தற்ோபாைதய நிைல என்பதில் ெவளியிடப்பட்டைவ ( ), Published அட்டவைணப்படுத்தப்பட்டைவ 

( ), Scheduled ெவளியிடப்படாதைவ ( )Drafts  என்ற பிரிவுகளும் அடக்கம்.

அட்டவைண வடினவிரல் அைமைந்த பட்டினயலில் ஒவ்ெவாரு பதிவிரன் கீழும் கீழ்கண்டட ோதர்வுகள் ( ) Options இருக்கும்.

அது குறித்து விரரிவாக…
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• ெதாகு ( ) : Edit முறழுைமையாக (அல்லது வசதியாக) ெதாகுக்க உதவும் ோதர்வு இது

• விரைரைவாக ெதாகு (  )Quick edit  : சில குறிப்பிட்ட விரடயங்கைள மைட்டும் ( , , ,  ) Date Title Author etc

ெதாகுக்க உதவும் ோதர்வு இது.

• குப்ைப ( ) : Trash வழக்கமைாகப் பயன்படுத்தும் நீக்குதலுக்கானை ( ) Delete ோதர்வு இது. (முறழுப் பதிைவயுோமை 

நீக்கிவிரட முறடினயும்!)

• பார் ( ) : view மைாற்றங்கள் முறடினந்த பின்னைோரைா, பதிவிரடும் முறன்னைோரைா, பதிவிரட்ட பின்னைோரைா பதிைவப் 

பார்ைவயிட உதவும் ோதர்வு இது.

 -இன்னும் நிைறய படினக்கலாம்….இன்ெனைாரு பதிவிரல் 

 தமிழ் < @ . >iamthamizh gmail com
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கட்டற்ற ெமைன்ெபாருளும் அறிவிரயலும்  - பகுதி  - IV
  Ninithi – நாோனைா ெதாழில்நுட்பத்திற்கானை கட்டற்ற ெமைன்ெபாருள்

 CNTஅறிமுறகம்

  (Carbon Nanotube மீநுண்ட கரிக்குழல்) என்பதன் சுருக்கோமை .  CNT குழல் ோபான்ற அைமைப்ைபக் ெகாண்டட  CNT

கார்பனைால் ஆனைதும், ஏறக்குைறய 3 10  - nm விரட்டமுறம், சில நூறு ைமைக்ோரைா மீட்டர்கள் வைரை நீளமுறம் ெகாண்டடது. 

(நாோனைாமீட்டர்  10- 9 - அதாவது ஒரு ெசன்டினமீட்டைரை ஒரு ோகாடின கூறுகளில் ஒரு பங்கு. நம் தைலமுறடினயின் தடினமைன் 

100 ைமைக்ோரைாமீட்டர், இது நாோனைா மீட்டரில் 100000 .nm ) இது எதற்கு பயன்படும்? இைத ைவத்து என்னை 

ெசய்யலாம்? சில வருடங்களாக , CNT ஆரைாய்ச்சியில் முறக்கிய பங்கு  வகிக்கிறது. ஏெனைனில்  CNT யின் சிறந்த 

தன்ைமை, சிறிய அளவு ோபான்றவற்ைற ைவத்து மின்சாதனைங்கள், உணர்விரகள் ( ) Sensor ோபான்ற கருவிரகைள 

இன்னும் சிறியதாகவும், அதிக துல்லியதாகவும் வடினவைமைக்கலாம்.

உதாரைணத்திற்கு ைமைக்ோரைா பிரைாசசர்களில் ( )Microprocessor  உள்ள டினரைான்ஸ்சிஸ்டர்கைள ( )Transistor  ெசய்ய 

தற்ோபாது சிலிகான் மூலப்ெபாருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.  80286 (Intel 1,34,000),  Intel 80386 (2,75,000), 

 80486 (11,80,235)Intel     Pentium II (75,00,000) எனை ெதாடர்ந்து தற்ோபாது பயன்பாட்டினல் இருக்கும் 3, 5, 7 i i i
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(2,270,000,000) வைரை பிரைாஸெசர்களில் உள்ள டினரைான்சிஸ்டர்களின் எண்டணிக்ைக படினப்படினயாக அதிகரிக்கப்பட்டு 

வருகிறது. அதிகமைானை எண்டணிக்ைகயிலானை டினரைான்சிஸ்டர்கோள பிரைாஸெசர்களின் திறைனை நிர்ணயிக்கிறது. 

சிலிகாவிரனைால் ெசய்யப்பட்ட டினரைான்சிஸ்டர்கைள விரட  CNT மூலம் ெசய்யப்பட்ட டினரைான்சிஸ்டர்கள் அதிக இடத்ைத 

ோசமிப்பதுடன், அதன் திறன் பல மைடங்கு அதிகரிக்கிறது. (  CNT அதிக கடத்தும் திறன் ெகாண்டடது.) இம்முறயற்சியில் 

ஆய்வாளர்கள் ஆய்வகத்தில் ெவற்றியும் கண்டடுள்ளனைர். இதைனை ைவத்து உருவாக்க அதிக ெசலவாகும் 

என்பதால் பயன்பாட்டினற்கு வரை சில வருடங்கள் ஆகலாம்.  CNT பற்றி ோமைலும் அறிய 

( :// . . / / _http enwikipedia org wiki Carbon nanotube)

Ninithi

இலங்ைக ெமைன்ெபாருள் அறக்கட்டைள ( :// . . /http www opensource lk ) துைணயுடன் உருவாக்கப்பட்ட 

இம்ெமைன்ெபாருள் ஜாவா நிரைலாக்க ெமைாழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இது லினைக்ஸ் மைற்றும் விரண்டோடாஸ் 

இயங்குதளங்களில் ோவைல ெசய்யுமைாறு ெவளியிடப்பட்டுள்ளது. இதைனை :// .http ninithi lk என்ற முறகவரியில் 

பதிவிரறக்கம் ெசய்து லினைக்ஸ் இயங்குதளத்தில் ோநரைடினயாக இயங்கும்.
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இயற்பியல், ோவதியியல், ெபாருளறிவிரயல் (  ), Material Science மின்னைனுவிரயல் ( ), Electronics நாோனைா 

ெதாழில்நுட்பம் ோபான்ற துைறகளில் பயிலும் முறதுகைல மைாணவர்கள்  CNT பற்றி ெபரும்பாலும் அறிந்திருப்பர். 

புதிய மைாணவர்கள்  CNT யின் அைமைப்ைப  Ninithi மூலம் மிக எளிதாக புரிந்து ெகாள்ளலாம். இம்ெமைன்ெபாருளில்

3  D அைமைப்ைப பார்ப்பதுடன், அதன் விரட்டம், நீளத்ைதப் ெபாறுத்து அதன் மின்னியல் அைமைப்ைப வைரைபடம் 

மூலம் காணலாம்.

சிறப்பம்சங்கள்

• எளிதானை இைடமுறகப்பு

•  CNT தவிரரை மைற்ற கார்பன் ஆோலாட்ோரைாப்களானை (  ) Carbon allotrobes கிரைாபீன்( ), Graphene நாோனைரிப்பன் 

( ), Nanoribbon ஃபுல்லிரின் ( ) Fullerene ோபான்ற மூலக்கூறுகைளயும் ஆரைாயலாம்.

• மின்னியல் அைமைப்பிைனை (  )Electronic Structure  பார்க்கலாம். 

• உருவாக்கப்பட்ட முறப்பரிமைாண அைமைப்பிைனை படக்ோகாப்புக்கு ஏற்றுமைதி ெசய்யும் வசதி.
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CNT

கிரைாபீன்
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ஃபலலிரின்ப

ெலனின் குருசாமி
< @ .guruleninn gmail com>
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ெஹ.டின.எம்.எல்  5 பட விரளக்கம்   சுகந்திய ெவேங்கோடஷ @ .vknsvn gmail com

ஊடகங்கள் ஒரு இைணயப் பக்கத்திற்குச் சுைவையக்  ெகாடுப்பனை. ெவறும் உைரையாக மைட்டுோமை  தகவைலப் 

பகிர்ந்து ெகாள்ளாமைல் , படங்கள் இைச  காெணாளி அைசவூட்டம் என்று பல வைககளில் ஒரு ெசய்திையப் 

பயனைாளிகளுக்குத் ெதரிவிரக்க  ஊடகங்கள் பயன் படுத்த படுகின்றனை. ஒரு இைணயப் பக்கத்தில் இந்த ஊடகங்கள்

வரை ோவண்டடும் என்றால் அைவ  ஒரு குறிப்பிட்ட வடினவூட்டத்ைதப் ெபற்று இருக்க ோவண்டடும்.முறதலில் அைவ 

ெஹச்.டின.எம்.எல் 5 வருவதற்கு முறன்னைால் எப்படின இருந்தது என்று பார்க்க ோவண்டடும் அப்ோபாது தான்  

வந்திருக்கும் புதிய மைாற்றங்கள் எவ்வளவு எளிது என்று புரியும்.  இைணயத்தில் வரை ோவண்டடினய பல வைக 

ஊடகங்களில் பல வைக  ஊடகங்களில் முறக்கிய இடத்ைதப் ெபற்றிருப்பது படங்கள். மிகுதியாகப் பயன் படுத்த 

படுபைவயும் படங்கள் தான்.

படங்கைளப் பற்றி ஆழமைாக ஆரைாய்வதற்கு முறன்னைால் அைவ எங்ோக காட்டப்படுகின்றனை  எப்படினக் 

காட்டப்படுகின்றனை என்ற அடினப்பைடையப் புரிந்து ெகாள்ளுதல் நலம்.
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இைணயத்தில் படங்கள் ஒரு மின் திைரையில் காட்டப் படுகின்றனை.  ஒரு அச்சுப்பிரைதியில் வரும் படத்திற்கும்  ஒரு 

மின் திைரையில் வரும் படத்திற்கும் நிைறய ோவறுபாடுகள் உண்டடு. அச்சுப் பிரைதியில்  எவ்வளவு ெபரிய 

படங்கைளயும் வண்டணம் மைாறாமைல் காட்டலாம். ஆனைால் ஒரு மின்திைரையில் அவ்வாறு காட்ட முறடினயாது காரைணம் 

மின் திைரையில் அதன் பிறிதிறைனைப் ெபாறுத்ோத (resolution) படத்தின் வண்டணங்கள் ஒழுங்காகத் ெதரியும். 

பக்கங்களின் அளவும் மிகப் ெபரியதாக இருந்தால் பயனைாளிகளின்  கணினியில் ஏற்றுவது ோநரைமைாகும் அதனைால் 

படத்தின் அளைவ நாம் மைனைதில் ெகாள்ள ோவண்டடும் . ெபாதுவாக  அதிகப் பட்சம் 800 படவைரைபுள்ளிகள்( ) pixel

வைரை ஒரு  இைணயப் பக்கத்தில் இைணக்கலாம். ஆனைால் அைதத் தரைமிறக்குவது அதிக ோநரைமைாகும் என்பைத 

மைனைதில் ெகாள்ள ோவண்டடும்.

படங்கைளப் ெபாறுத்த வைரை நாம்  மிக முறக்கியமைாக கவனிக்க ோவண்டடினயவது படத்தின் முறைற (  )    file mode

படங்கள் இரைண்டடு விரதமைாக  உள்ளனை . முறதலாவது , ,   CMYK-cyan magenta yellow and black ( மைநீ  - கசி-மை 

க-மையில் நீலம் கருஞ்சிவப்பு மைஞ்சள் கருப்பு)  இரைண்டடாவது    RGB- Red Green Blue(சிபநீ சிவப்பு பச்ைச நீலம்)
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முறதலாவது பட வைக அச்சு பிரைதிகளுக்ெகன்று அைமைக்கப் பட்டது. இரைண்டடாவது வைக மின்னைணு 

சாதனைங்களுக்காக அைமைக்கப் பட்டது.  எனைோவ இைணயத்திற்காகப்  பயன்படுத்தப் படும் படங்கள் எப்ோபாதும்  

   (RGB- Red Green Blue சிபநீ சிவப்பு பச்ைச நீலம்) விரதத்தில் அைமைந்தால் மைட்டுோமை சரியானைது. அடுத்ததாகப் 

படங்களில் கவனிக்கப்பட ோவண்டடினயது  ஒரு பட ஆவணத்தின் பிரிதிறனும் அதன் அளவும். ஒரு இைணயப் 

பக்கப் படத்தின் பிறிதிறனை 72 படவைரைபுள்ளிகள்( ) pixel தான் இருக்க ோவண்டடும். அச்சுப்பிரைதிகளில் பிறிதிறன்  

300 படவைரைபுள்ளிகள்( )pixel ஆக இருக்கும். அதனைால் அச்சுப்பிரைதிகளுக்கு நாம் பயன் படுத்தும் 

புைகப்படங்கைள இைணயத்திற்ோகா அல்லது இைணயத்திலிருந்து எடுக்கப் பட்ட படங்கைள அச்சுப்பிரைதியிோலா 

பயன்படுத்துவது தவறு.  ெபரும்பாலானை அைல ோபசிகளில் எடுக்கப்படும் படங்கள் 72 படவைரைபுள்ளிகள்( ) pixel

ெகாண்டடைவ. படங்களின் அளவு இைணயத்ைதப் ெபாறுத்த வைரை  அதிகபட்சம் 100   60  K - K வைரையிலும் குைறந்த

பட்சம் 30  K அல்லது அதற்குக் கீழாகவும் இருக்க ோவண்டடும். 

பட ஆவண வைககள் என்று பார்க்கும் ோபாது நாம் படங்கைள எதற்காக உபோயாகிக்கிோறாம் என்பைதயும் 

மைனைதில் ெகாள்ள ோவண்டடும். ெபாதுவாக இைணயப் படங்கள் .  .  .   jpg GIF png என்ற மூன்று பட வைககைளயும் 

இைணய முறகவரியிற்கு அருகில் வரும்   favicon என்று அைழக்கப் படும் அைடயாளப் படத்திற்கு .  ico என்ற 
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ஆவண வைகயும் பயன் படுத்தலாம்.

 .  jpg வைககளில் வண்டணங்கள் ஒன்ோனைாற் ஒன்று இைழந்து கலந்து  ெசம்ைமையாக இருக்கும் இைத  lossy என்று 

ெசால்வார்கள்.  Lossless என்று ெசால்லும் ோபாது ஒரு கட்டத்துக்குள்  ஒரு வண்டணம் என்று  

படவைரைபுள்ளிகள்( ) pixel ெகாண்டடு கணக்கிட்டு அைமைக்கப்ப்படும். .  .  GIF png என்ற இரைண்டடு ஆவண 

வைககளும்  இந்த முறைறையச் சார்ந்தைவ. இத்தைகய படங்கள்  ெபரிய அளவிரல் பார்க்கும் ோபாது ஒழுங்காகத் 

ெதரியாது. .  GIF சிறுசிறு அைசவூட்டங்கைளக் காட்ட உதவுகிறது. .   png ஒரு ெபாதுவுரிமை படவைக. ோமைலும் 

தூடுருவல் ( ) transparent படங்களாகத் ெதரியும் அதனைால் அைவ அழகிற்காகவும் இைணயப் பக்கங்கங்களின் 

பின்னைணி படங்களாவும் பயன் படுத்தப் படுகின்றனை.

நிைனைவிரல் ைவத்துக் ெகாள்ள ோவண்டடினய  பட அளவுகள்;

   favicon என்று அைழக்கப் படும் அைடயாளப் படம்: 16*16

   icon என்று அைழக்கப்படும் சின்னைங்கள்: 57*57

     Tiney badge என்று அைழக்கப்படும் சிறு அைடயாளப்படம் 80   15w x h

   badge என்று அைழக்கப்படும் அைடயாளப் படம் 88   31w x h

36

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 20 ஆகஸ்ட 2013 http://kaniyam.com

ோமைாக்கா  - தற்ோபாைதய மிக அழகிய குறியுருவத் ெதாகுப்பு (  )icon set  

ஆசிரியர்: ோசாய்-எலிசா சிெனைட்டன் (  )JOEY-ELIJAH SNEDDON

சமீபத்திய குறியுருவ ெதாகுப்புகள் தவிரரை, சில ஆண்டடுகளாக உபுண்டடுவிரல் ெசால்லும்படினயானை 

குறியுருவத் ெதாகுப்புகள் ஏதும் இடம் ெபறவிரல்ைல. 

இது குைறகாணுதல் அன்று: உபுண்டடுவிரன்  stock ோதாற்றம் நல்ல பயனுள்ளது தான். 

ஆனைால் பயனுள்ளது எதுவும் அழகானைது என்று ெசால்லிவிரட முறடினயாது; கணினி மிக இனிைமையானைதாக 

ோதான்ற, முறப்பரிமைாண ோகளிக்ைக ோதாற்றங்கள் ோதைவ. 

ோமைாக்கா குறியுருவத் ோதாற்றம்: 
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ோமைாக்கா (தனிப்பட்ட காரைணம் எதும் இல்லமைல், ோமைாக்கா குளம்பி பாைனையின் (   ) moka coffee pot ெபயரைால் 

வழங்கப்படுவது) தான் தற்ோபாது எனைக்கு விரருப்பமைானை உபுண்டடுவிரன் மைற்ெறாரு குறியுருவத் ெதாகுப்பு. 

இது ஃபெயன்சா ( )Faenza  மைற்றும் உபுண்டடு ெதாடுதிைரை ைகோபசியின் (ஓரைளவு)சிறந்த குறியுருவங்கைள 

7/  iOS Windows நவீனை ோதாற்றத்துடன் ோசர்த்து வழங்குகிறது. 

மைற்ெறாரு ோதாற்றமைானை பிளாட்டினயு( )Plateau  கண்டகளுக்கு குளுைமையூட்டக் கூடினய, தட்ைடயானை ோகாண 

விரளிம்புகளுடன் (  ) angular edges இருபரிமைாண ோதாற்றமைாக விரளங்குகிறது. ோமைாக்கா அப்படின அன்று. 

மைாறாக அது உருண்டட, ெமைன்ைமையான் உருவங்கைள இளநிற விரகிதங்களாகவும் (  ) light gradients சில 

இடங்களில் அடர் நிற விரகிதங்களாகவும் காண்டபிக்கிறது. 

முறடினவு என்னைெவன்றால், வரைோவற்கத்தக்க சாந்தமைானை குறியுருவத் ெதாகுப்புதான். 
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முறழுைமை: 

இதனைால் தான் எனைக்கு ோமைாக்காைவ மிகவும் பிடினக்கும், உங்களுக்கும் பிடினக்கும் எனை எண்டணுகிோறன். 

ஆனைால் இது பயனுள்ளதா? அல்லது இைத பயன்படுத்துவதால், உங்கள் கணினிக்கு பகட்டானை ோதாற்றம் 

ஏற்படுமைா? 
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நல்ல ோவைளயாக,  அப்படின இல்லாமைல் அது முறன்ைபவிரட எளிைமையாகவும், அழகாகவும் ோதான்றும். 

குறியுருவங்களின் ெதாகுப்ைப ெபாறுத்தவைரையில், ோமைாக்கா இன்னும் முறழுைமை ெபறவிரல்ைல. நீங்கள் அைத 

பயன்படுத்தினைால், ,  system device மைற்றும்  mime ோபான்றவற்றின் குறியுருவங்கள் இல்லாதிருப்பைத 

காணலாம், அதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். உபுண்டடுவிரன் சில எதார்த்த ெசயலிகளுக்கும் ோமைாக்காவிரன் 

தனித்த குறியுருவங்கள் இல்ைல, உதாரைணமைாக பலரும் அறிந்த தண்டடர்ோபர்டு ( ). Thunderbird

ஆனைால், ெபரும்பாலானைவற்றுக்கு, இது எந்த இைடயூறும் இல்லாமை தனைது தனித்த ோதாற்றத்ைத வழங்க 

வல்லது. ோமைலும் ெமைன்ெபாருள் ெபாறியாளரைானை சாம் ஃெகவிரட் (  ) Sam Hewitt பல குறியுருவங்கைள ோசர்க்க 

முறயன்று வருகிறார். எனைோவ முறக்கியமைானை, குறியுருவம் எதாவது இடம்ெபறவிரல்ைல எனில் அவருக்கு 

ெதரியப்படுத்துங்கள்! 
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உபுண்டடுவிரற்கானை ோமைாக்கா குறியுருவ ோதாற்றத்ைத பதிவிரறக்குங்கள்: 

"ெவட்டினப்ோபச்சு பிறகு, அைத எப்படின பதிவிரறக்குவது என்று ெசால்லுங்கள்!" 

சரி, சரி. ோமைாக்காைவ பதிவிரறக்குவது மிக எளிைமையானைது  - உங்களுக்கு ோதைவயானைைவ அனைத்தும் 

://http  .GNOME-Look org     யில் இடம் ெபற்றுள்ளனை. அதில் பதிவிரறக்க இைணப்புகளும், எளிய முறைறயில் 

புதுப்பித்தலுக்கு பிபிஏ ( )PPA -வும் உள்ளனை. 
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அதில் நன்ெகாைட ( ) donate ெபாத்தைனையும் காணலாம். உங்களுக்கு ோமைாக்கா உண்டைமையாக 

பிடினத்திருக்கிறது என்றால், அைத உருவாக்கியவருக்கு சிறிது நன்ெகாைட அளிப்பதில் தவோறதும் 

இல்ைலோய!! இது ோபான்ற நன்ெகாைடகளால் அவர் வசதியாக வாழ ோபாகிறார் என்றில்ைல. ஆனைால், 

இரைவு பகலாக ோமைாக்காவிரற்கு புதிய குறியுருவஙள் ோசர்க்கப்படுவதற்கு நீங்கள் துைணபுரிந்தது ோபாலாகும் 

அல்லவா!!

:// . / / . / + + ? =160164http gnome-look org content show php Moka Icon Theme content

ஆங்கில மூலம்: :// . . . /2013/08/http www omgubuntu co uk moka

ோசொபின்ப பிரொண்சல  - @ .jophinep gmail com
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Linux-ன்  விரரிவானை வரைலாறு

ெபாதுவாக வரைலாறு என்பது படினப்பதற்குச் சற்று கடினனைமைாக இருந்தாலும், Linux-ன் வரைலாறு என்பது 

படினப்பதற்கு மிகவும் சுவாரைஸ்யமைாக இருக்கும். பின்வரும் கைதையப் படினப்பதன் மூலம் நீங்கோள இைத 

உணர்வீர்கள்.

Linux-ன் வரைலாறானைது 20-ம் நூற்றாண்டடினன் 70-களிலிருந்து துவங்குகிறது. 1969-ம் ஆண்டடு 

அெமைரிக்காவிரலுள்ள &  AT T நிறுவனைத்தின் subsidiary-ஆனை   Bell Laboratories தான்  Unix எனும் 

இயக்குதளத்ைத முறதன்முறதலாக ெவளியிட்டது. இந்த unix-தான்  Linux உருவாவதற்கு அடினப்பைடக் 

காரைணமைாக அைமைந்தது.

Linux-ன் உருவாக்கத்தில் இரைண்டடு விரஷயங்கள் ெபரும்பங்கு வகிக்கின்றனை. அைவ  GNU மைற்றும் Minix 

ஆகும். 
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GNU

1983-ம் ஆண்டடு   Richard M Stallman என்பவர் GNUஎனும் திட்டத்ைதத் துவக்கினைார். இந்தத் திட்டத்ைத 

துவக்கிய காலத்தில் அவர் Cambridge-ல் உள்ள    Massachusetts Institute of Technology எனும் 

நிறுவனைத்தில் Artificial  Intelligence ோசாதைனைக்கூடத்தில் பணிபுரிந்து ெகாண்டடினருந்தார். அத்தைகய 

காலகட்டத்தில்   Stallman தைலசிறந்து விரளங்கிய நிரைலாளர்களில் ஒருவர் ஆவார். ோமைலும் அவர் 

பணிபுரியும் இடத்தில் இருக்கும் நிரைலாளர்கள் அைனைவரும் அவரைவர்களுைடய நிரைல்கைளயும் அதன் source

code-ஐயும் ஒருவருக்ெகாருவர் பரிமைாறிக்ெகாண்டடு கூட்டாக ோவைலபார்த்து முறன்ோனைறிக்ெகாண்டடினருந்தனைர். .

அப்ோபாதுதான் &AT Tநிறுவனைம் unix-க்கானை உரிமைத்ைத $40,000 டாலர்களுக்கு விரற்கத் ெதாடங்கியது. 

ோமைலும் "இந்த உரிமைத்ைத விரைலெகாடுத்து வாங்காத எந்த நிரைலாளருக்கும் இந்த unix-ன்  source code-ஐ 

அவரைவர் திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்த உரிைமை இல்ைல" என்றும் அறிவிரத்தது. எனைோவ மிகப்ெபரிய 

நிறுவனைங்களால் மைட்டுோமை இதைனை விரைலெகாடுத்து வாங்க முறடினந்தது. இது Stallman-க்கு ோபரைதிர்ச்சியாக 

இருந்தது. ஒரு திட்டத்திற்குத் ோதைவயானை   source code ஏற்கனைோவ இருப்பினும் அதற்கானை உரிமைத்ைத ஒரு 

நிறுவனைம் ெபற்றுக்ெகாண்டடு அதைனை மைற்றவர்களுக்குத் தரை மைறுப்பதால் ஏற்கனைோவ இருக்கும் அந்த  source
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 code -ஐோய மீண்டடும் உருவாக்கும் நிைலக்கு நிரைலாளர்கள் தள்ளப்பட்டனைர். இது ஓர் ஆோரைாக்கியமைானை 

வளர்ச்சியாக Stallman-க்குத் ோதான்றவிரல்ைல. ஏெனைனில் ஒவ்ெவாருவரும் அவரைவரைது அறிவிரைனைப் 

பரிமைாறிக் ெகாள்வதற்குக் கூடப் பணம் ோகட்கத் துவங்கினைர்.

இந்த நிைலைய மைாற்றுவதற்காக 1983-ம் ஆண்டடு  Stallman ெதாடங்கிய திட்டோமை  GNU என்பதாகும். இந்தத் 

திட்டத்தின் ோநாக்கம் முறழுக்க முறழுக்க இலவசமைானை ஓர் இயக்குதளத்ைத உருவாக்குவோத ஆகும்.

இதற்காக  Stallman அனுப்பிய மின்னைஞ்சல் பின்வருமைாறு:

========

விரயாழக்கிழைமை,ெசப்டம்பர் 27, 1983 12:35:59 EST

நான்  (    ) GNU GNU is Not Unix எனைப்படும்    Unix compatible software system-ஐ முறழுவதுமைாக எழுதி 

அதைனை அைனைவரும் பயன்படுத்தும் வைகயில் இலவசமைாக அளிக்கப் ோபாகிோறன். இத்திட்டத்திற்கு 

விரருப்பமுறள்ள அைனைவரும் பணம் வழங்கிோயா, கருவிரகள் வழங்கிோயா, அவரைவர்களுைடய நிரைல்கைள 

வழங்கிோயா அல்லது அவர்களுைடய ோநரைங்கைள எங்களுக்காக  ெசலவிரட்ோடா எங்களுக்கு உதவலாம். 
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இந்த  GNU திட்டத்தின் கீழ்  kernel மைற்றும்  C Programs-ஐ எழுதி இயக்குவதற்குத் ோதைவயானை அைனைத்து 

utilities-ம் உருவாக்கப்படும். அைவ , ,  , ,  editor shell C Compiler linker assembler மைற்றும் இன்னும் 

சிலவற்ைற உள்ளடக்கியது. இதன் பிறகு  ,  ,   ,  text editor a YACC an Empire game spreadsheet ோபான்ற பல 

வைகயானை applications-ஐயும் உருவாக்க உள்ோளாம். இது தவிரரை நாம் உருவாக்கப்ோபாகும் ஒவ்ெவான்ைறப் 

பற்றியும்  online மைற்றும்  hardcopy documentation-ஐயும் தரைவிரருக்கிோறாம். 

GNU-ஆல்  unix நிரைல்கைள இயக்க முறடினயும். ஆனைால் இது unix-க்கு ஒத்தவாோற இருக்காது. ோபாகப்ோபாக 

ோவறுசில இயங்குதளங்களிலிருந்து நமைக்கு கிைடக்கும் அனுபவத்ைத ைவத்து புதிது புதிதாக 

ஒவ்ெவான்ைறயும் நமைது இத்திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்குோவாம். 

==========

இவ்வாறாக அவர் மின்னைஞல் அனுப்பினைார்.

 GNU என்பது    GNU is Not Unixஎனைப் ெபாருள்படும்.  Unix எப்ெபாழுதுோமை இலவசமைாக வழங்கப்படாது. 
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அதாவது அதன் மூல நிரைல்கைள நாம் பயன்படுத்த முறடினயாமைல் நம்ைமைத் தடுப்பதன் மூலம் நமைது 

சுதந்திரைத்ைதயும் நமைது கணிணியின் மீது நமைக்கு இருக்கும் ஆளுைமைையயும் இழக்கச் ெசய்கிறது. இந்த 

விரஷயத்தில் unix-ஐ தற்கால windows-வுடன் ஒப்பிடலாம். சில காலங்களுக்குப் பின்னைர்,  Stallman எழுதிய 

பிரைபலமைானை   Manifest GNU என்போத தற்ோபாது  (   GPL General Public License) என்றைழக்கப்படும் உரிமைம் 

வருவதற்கு விரத்தாக அைமைந்தது.

GPL-ன் உயரிய குறிக்ோகாள் என்னைெவனில் பயனைர்கள் பின்வரும் நான்கு உரிைமைகைளப் (சுதந்திரைங்கைளப்) 

ெபற்றிருக்க ோவண்டடும் என்போத ஆகும். 

• ஒரு நிரைைல எத்தைகய ோதைவக்கு ோவண்டடுமைானைாலும் பயன்படுத்தும் சுதந்திரைம் (  #0)Freedom

• ஓரு ெமைன்ெபாருளின் மூல நிரைைல அணுகி, அதைனை நம்முறைடய ோதைவக்கு ஏற்றவாறு மைாற்றும் 

சுதந்திரைம் (  #1)Freedom

• ஒன்றின் நிரைைல மைற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து ெகாள்ளும் சுதந்திரைம் (  #2)Freedom

• ஒரு Program-ஐ ோமைம்படுத்தவும், அவ்வாறு ோமைம்படுத்தப்பட்ட programs-ஐ அதன் மூல நிரைல்களுடன் 

ோசர்த்து ெவளியிடும் சுதந்திரைம் (  #3).Freedom  

47

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 20 ஆகஸ்ட 2013 http://kaniyam.com

இதில் கைடசி சுதந்திரைத்ைத நாம் நன்றாகப் புரிந்து ெகாள்ள ோவண்டடும். நிரைலாளர்கள் கட்டற்ற 

ெமைன்ெபாருட்கைள ோமைம்படுத்தி வர்த்தக ரீதியிலும் பயன்படுத்தலாம். ஆனைால் அவ்வாறு ோமைம்படுத்தப்பட்ட 

ெமைன்ெபாருட்கைள மீண்டடும்  GPL உரிமைத்தின் கீழ் தான் ெவளியிட ோவண்டடும். அதாவது கட்டற்ற 

ெமைன்ெபாருட்கைள பயன்படுத்தி ெமைன்ெபாருள் நிறுவனைங்கள் உருவாக்கிய ெமைன்ெபாருட்கைள 

விரற்கும்ோபாது, பயனைர்களுக்கு அதன் மூல நிரைல்கைளயும் ோசர்த்ோத ெகாடுக்க ோவண்டடும். 

1990-களில்  GNU திட்டத்தின் கீழ் கட்டற்ற இயக்குதளத்தின் இயக்கத்திற்குத் ோதைவப்படும் 

ெபரும்பான்ைமையானை  components உருவாக்கப்பட்டு விரட்டனை.   ,  ,   Emacs text editor Compiler gcc GNU C

 Compiler மைற்றும்   debugger gdb ோபான்றவற்ைற  stallman ஒருவோரை உருவாக்கினைார். இவர் ஒரு மிகச் 

சிறந்த நிரைலாளர் என்பதால் அவர் உருவாக்கிய   compiler மிகப் ெபரிய நிறுவனைங்களில் பல நிரைலாளர்கள் 

ோசர்ந்து உருவாக்கியவற்ைற விரட மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகவும், தரைமைாகவும் அைமைந்தது. பின்னைர் இந்த 

, compilers பல்ோவறு கணினி ெமைாழிகளானை ++,  C Pascal மைற்றும்  Fortran ஆகியவற்றுக்கும் 

உருவாக்கப்பட்டது. இப்ோபாது  GCC என்பது    GNU Compiler Collection எனைப் ெபாருள்படும். 
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 Richard Stallman-ஐப் ெபாறுத்தவைரை 1990-ல்  GNU System-ஆனைது முறழுைமைெபறும் தருவாயில் இருந்தது. 

ஆனைால் ஓர் அடினப்பைட component-ஆனை  kernel மைட்டும் உருவாக்கப்படவிரல்ைல. இந்த kernel-ஆனைது 

(   GNU Hurd என்று அைழக்கப்பட்டது) Mach-ல் இயங்கும் ஒரு    set of server process-ஆக  implement

ெசய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.   Mach என்பது   Carnegie Mellon பல்கைலக்கழகம் மைற்றும்   Utah

பல்கைலக்கழகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு   micro kernel ஆகும். 

ஆனைால் இதன் உருவாக்கத்திற்கு மிகவும் காலதாமைதம் ஆனை நிைலயில்  kernel மைட்டும் கிைடக்கப்ெபறாமைல் 

இருந்தது. 
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:Minix

1990-களில் கணினியானைது  Intel Microprocessor-ஐயும், Microsoft-ன் இயக்குதளத்ைதயும் அடினப்பைடயாகக் 

ெகாண்டோட இருந்தது.  Microsoft நிறுவனைமைானைது  desktop சந்ைதயிலும்,  server சந்ைதயிலும் ஆளுைமை 

ெபற்று விரளங்கியது.  Intel மைற்றும்   Intel compatible processors-ஐக் ெகாண்டட கணினியின் இயக்கும் 

திறனைானைது, unix-ஐக் ெகாண்டடு இயங்கும் workstations-ன் திறைனை எட்டினயது. ஆனைால் வர்த்தக ரீதியில் 

பயன்படுத்தப்படும் ெபரும்பான்ைமையானை   unix based system-ன் , versions Intel-வன்ெபாருளில் 

இயங்கமுறடினயாதைவ. 

Unix-ஐ உருவாக்குபவர்கள் ஒரு சில குறிப்பிட்ட processors-ஐ ( :  & ) eg SGI MIPS உருவாக்குபவர்களுடன் 

மைட்டுோமை இைணந்து ெசயல்பட்டனைர். எனைோவ Unix-க்கு மைாற்றாக  Intel Processor-ல் இயங்க வல்ல ஒரு  OS

ோதைவப்பட்டது. அதற்காக 1987-ம் ஆண்டடு  Andrew Tanenbaum என்பவர்  Minix எனைப்படும் ஒரு OS-ஐ 
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உருவாக்கினைார். இவர் Netherlands-ன் ,  Amsterdam நகரில் உள்ள  Vrije University-ல் கணினித்துைறயின் 

ோபரைாசிரியாரைாகப் பணிபுரிகிறார். இவர் உருவாக்கிய Minix-ஆனைது மைாணவர்களுக்கு ஒரு OS-ன் உள் 

அைமைப்புகைளப்பற்றி விரரிவாகக் கற்பிக்கப் பயன்பட்டது.

இந்த  OS முறழுைமையாக வடினவைமைக்கப்படாவிரட்டாலும் இதனிடம் ஒரு சிறப்பு அம்சம் இருந்தது.  C மைற்றும் 

 Assembly language-ல் எழுதப்பட்ட 12,000 வரிகள் ெகாண்டட இதன் மூல நிரைல் ெவளிப்பைடயாகக் 

ெகாடுக்கப்பட்டினருக்கும். அதாவது Tanenbaum-ஆல் எழுதப்பட்ட "  :   Operating Systems Design and

" Implementation எனும் புத்தகத்ைதப் படினக்கும் ஒவ்ெவாருவரும்  Minix இயக்குதளத்தின் மூல நிரைைல 

முறழுைமையாகப் படினத்துப் புரிந்து ெகாள்ள முறடினயும். இவ்வாறாக   Linus Torvalds இந்த Minix-ன் மூல நிரைலில் 

ஒருசில ோமைம்பாடுகைளச் ெசய்து Linux-ஐ உருவாக்கினைார். 

:Linux

1991-ம் ஆண்டடு    Linus Benedict Torvalds எனும் Finlandமைாணவர்,  Intel Processor-ஐக் ெகாண்டட அவரைது 

கணினியில்  Unix இயக்குதளத்தில் ெபாருந்துமைாறு ஓர் kernel-ஐ எழுதுவதில் ஆர்வம் காட்டினனைார். இதற்கு 
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Minixஎனும் இயக்குதளத்ைத அவர் prototype-ஆக எடுத்துக் ெகாண்டடார். 

அவர் வீட்டினல் ஏற்கனைோவ பயன்படுத்திக் ெகாண்டடினருந்த Minix-ல் ஒருசில ோமைம்பாடுகைளச் ெசய்து ஒரு புதிய 

kernel-ஐ உருவாக்கி அதைனை  GPL உரிமைத்தின் கீழ் ெவளியிட்டார்.  இவ்வாறாக   Linus Torvalds உருவாக்கிய 

புதிய kernel-க்கு அவர் ெபயோரை சூட்டப்பட்டு  Linux என்றைழக்கப்பட்டது. 

1991-ம் வருடம்  25August -ம் நாள்,   Minix news group-க்குப் பின்வருமைாறு ஒரு ெசய்தி Torvalds-ஆல் 

அனுப்பப்பட்டது. அவர் அனுப்பிய ெசய்தி இங்கு தமிழில் ெமைாழிமைாற்றிக் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அவர் அனுப்பிய மின்னைஞல் பின்வருமைாறு:

===========

 Minix பயன்படுத்திக் ெகாண்டடினருக்கும் அைனைவருக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள்!!!

நான் கடந்த மைாதத்தில் இருந்து இலவச இயக்குதளம் உருவாக்கும் முறயற்சியில் உள்ோளன். அதற்கானை 

ோவைலகளும் ஆரைம்பிக்கப்பட்டு விரட்டனை. ஆனைால் இது  GNU ோபான்று ஒரு ெபரிய திட்டம் கிைடயாது. 
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ெபாழுதுோபாக்காக இைத நான் ெசய்யத் ெதாடங்கிோனைன். நான் உருவாக்கிக் ெகாண்டடினருக்கும் இயக்குதளம் 

Minix-ன் வடினவைமைப்ைபோய ெபற்றிருக்கும். எனைோவ Minix-ல் நீங்கள் என்ெனைன்னை மைாற்றங்கைளப் ெபற  

விரரும்புகிறீர்கோளா அைத எனைக்குத் ெதரியப்படுத்தவும். அதைனை நான் உருவாக்கிக் ெகாண்டடினருக்கும் இந்தப்

புதிய இயக்குதளத்தில் ெசயல்படுத்த முறயல்கிோறன். ஆனைால் உறுதியாக உங்களது விரருப்பங்கள் இந்தப் புதிய 

இயக்குதளத்தில் இடம் ெபறும் என்று கூற முறடினயாது.

தற்ோபாது வைரை (1.08) bash மைற்றும் (1.40)gcc -ஐ por  t ெசய்து விரட்ோடன். அைவ நன்றாக ெசயல்பட்டுக் 

ெகாண்டடினருக்கின்றனை. உங்களது விரருப்பங்கள் அைனைத்ைதயும் எனைக்கு @ . .  torvalds kruuna helsinki fi எனும் 

முறகவரியில் ெதரியப்படுத்தவும். 

================

இவ்வாறாக அவர் மின்னைஞ்சல் அனுப்பினைார்.

முறதன்முறதலில்  Torvalds இந்தப் புதிய இயக்குதளத்ைத  Freax என்ோற அைழத்தார் இந்தப் ெபயர் 

/  0.11kernel makefile -லும் மைற்றும் சில programs-ன் நிரைலிலும் காணப்பட்டது. ஆனைால்  Ari lemmke 
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என்பவர்  FTP site-ல் இந்தப் புதிய system-ஐ  load ெசய்வதற்கானை directory-ஐ / /  pub OS Linux

என்றைழத்தார். இவ்வாறாக  Linux என்ற ெபயோரை இந்தப் புதிய OS-க்குப் ெபாருந்தி விரட்டது.

1991-ல்  Torvalds அவர் உருவாக்கிய OS-க்கானை மூல நிரைைல வைலதளத்தில் பதிவு ெசய்தார். வைலத்தளம் 

மிகவும் பிரைபலமைைடந்து காணப்படாத அந்த காலகட்டத்திோலோய Torvalds-ன் புதிய இயக்குதளத்திற்கு 

மைாெபரும் வரைோவற்ப்பு கிைடத்தது. 

பின்னைர் 1992-ல் யாெரைல்லாம் Linux-ஐப் பயன்படுத்தி, பரிோசாதைனை ெசய்து பார்த்துள்ளீர்கோளா அவர்கள் 

அைதப்பற்றிய கருத்துக்கைள எனைக்குக் கடினதம் மூலம் ெதரியப்படுத்தவும் என்று ெசய்தி விரடுத்தார்.

உலகத்தின் ெபரும்பான்ைமையானை பகுதிகளிலிருந்து Torvalds-க்கு கடினதங்கள் வந்து குவிரந்தனை. இதுோவ 

 Torvalds மிகவும் பிரைபலமைைடந்துவிரட்டார் என்பைதத் ெதரிவிரத்தது. பின்னைர் ஆயிரைக்கணக்கில் 

தன்னைார்வலர்கள் Linux-க்கு வந்து குவிரந்தனைர். Linux-ம் நன்றாக வளர்ந்து ெகாண்டடினருந்தது. Linux-ஆனைது 

 GPL உரிமைத்தின் கீழ் ெவளியிடப்பட்டதால் அதன் மூல நிரைைல தன்னைார்வலர்கள் படினத்து, அதன் மூல நிரைலில்

சற்று மைாற்றம் ெசய்து Linux-ன் புதுப்புது versions-ஐ ெவளியிட்டுக் ெகாண்டடினருந்தனைர். 
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பின்னைர் சீக்கிரைமைாகோவ ெமைன்ெபாருள் நிறுவனைங்கள் Linux-ன் பக்கம் திரும்பினைர். பல்ோவறு ெமைன்ெபாருட்கள்

ஒன்றாக  compile ெசய்யப்பட்டு  distribution format-ல் பயனைர்களுக்கு விரற்பதன் மூலம் வணிகர்கள் 

அதைனை வர்த்தக ரீதியில் பயன்படுத்தினைர்.  ,  Red Hat Caldera ோபான்ற நிறுவனைங்கள் இைத ைவத்து 

உலகெமைங்கும் விரயாபாரைம் ெசய்து பயனைர்கைளப் ெபருக்கினைர்.  Debian என்பது தன்னைார்வத் 

ெதாண்டடர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு  distribution ஆகும். நாளைடவிரல்  , , X-windows system KDE

 GNOME ோபான்றைவ GUI-ஐப் ெபற்றிருக்கும் distributions-ஆக மிகவும் பிரைபலமைைடந்து வந்தது.

ஆரைம்ப காலகட்டத்தில்  Torvalds அவரைது பைடப்புகைள விரற்பதற்க்கு ஆர்வம் காட்டவிரல்ைல. இது அவரைது 

முறதல்  0.01version -ன்  acknowledgement மைற்றும் copyrights-ல் ெதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

ெசால்லப்ோபானைால், அவர்  GNU license-ன் விரதிமுறைறகைளக் காட்டினலும் சற்று கடினனைமைானை விரதிமுறைறகைள 

விரதித்தார். அதாவது Linux-ஐப் பயன்படுத்துவதற்ோகா மைற்றவர்களுடன் பகிருவதற்ோகா பணம் வாங்கக் 

கூடாது எனும் கடும் விரதிமுறைறைய விரதித்தார். 

ஆனைால் 1992-ம் ஆண்டடு  February மைாதம் சிலர்  linux distributions-ஐ  floppy disk-ல் பதிவுெசய்து 
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மைற்றவர்களுக்குக் ெகாடுக்கும்ோபாது அதற்காக நாம் ெசலவிரடும் ோநரைத்துக்கும்,  floppy disk-க்கு ஆகும் 

ெசலவுக்கு மைட்டுமைாவது பணம் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாோமை என்று அவர்களது விரருப்பங்கைளத் ெதரிவிரத்தனைர். 

ோமைலும்  linux மைட்டும் பயனைர்களுக்குத் தனியாக வழங்கப்படப்ோபாவதில்ைல. வைலதளத்தில்  GNU திட்டத்தின்

கீழ் ஆயிரைக்கணக்கில் ெகாட்டினக்கிடக்கும் ெமைன்ெபாருட்களுடன் ோசர்த்ோத  Linux-ஆனைது பயனைர்களுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது.  GCC Compiler-தான் linux-ன் ெசயல்பாட்டினற்கு மிகவும் முறக்கியமைானைது. ஆனைால் இது GPL

உரிமைத்தின் கீழ் வரைக்கூடினய ஒன்றாகும். எனைோவ  Torvalds தனைது அடுத்த  0.12version -ஐ  GPL உரிமைத்தின் கீழ் 

ெவளியிட்டார்.

இவ்வாறாக  Linux ஆனைது படினப்படினயாக வளர்ச்சியைடந்து இன்று உலகம் முறழுவதும் ோகாடினக்கணக்கானை 

தன்னைார்வலர்கள் /GNU Linux-ன் வளர்ச்சிக்காக உைழத்துக் ெகாண்டோட இருக்கின்றனைர். /  GNU Linux

என்பது ஒரு மைாெபரும் மைனித சக்தியின் கூட்டு முறயற்சிோய ஆகும்.

நித்யொ – 87@ .nithyadurai gmail com
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துருவங்கள்  2-                                                                      

                                             

காட்சி 2

காைல 8:30 , "IST என் ைலவ்ப்ல மைருபடினயும் ஒரு பிகரைா.. அதுவும் இவ்வளவு நாள் கழிச்சு..", மைதன் 

பல்துலக்கும்ோபாது கண்டணாடின முறன்னின்று அவன் பிம்பத்ைத பார்த்து ோகட்டான். "ெரைாம்ப கற்பனை 

பன்னைாதடா, அவ ோபரை பார்தல்ல, . . , karthik a prasanth இதுல  prasanth அவ அப்பனைா இல்லாமை அஸ்பன்டா

இருந்தா? அப்படினோய அது அவ அப்பனைா இருந்தாலும் அவ உன்னைவிரட ெபரியவளா இருந்தா?", இது அவன் 

பிம்பம், "உன் வாயில நல்ல வார்த்ைதோய வரைாதாடா? சனியோனை..", மைதன் அவன் பிம்பத்ைத திட்டினனைான். 

"என்னை எவ்வளவு ோவன்னைாலும் திட்டு, எனைக்கு பழகிருச்சு, ஆனைா நான் ோகட்ட ோகள்விரக்கு ெமைாதல்ல பதில 

ெசால்லிட்டு திட்ரைா..", இது அவன் பிம்பம், "நீ ெசால்றதும் ைரைட்டுதான்.. நடக்கறது நடக்கட்டும் 

என்னைாகுதுன்னு பார்ோபாம்", அவைனை ெதளிவுபடுத்திக்ோகாண்டடு ஆபீஸிற்கு கிளம்பினைான்.

காைல 9:30 , IST அபீஸிர்குள் நுைழந்தவனுக்கு அதிர்ச்சி, "அடப்பாவிரகளா, நான்தான் 9:30 க்கு 

வர்ரைதில்லனைா, முறக்காவாசி ோபரு என்னைமைாதிரிதானைா?", முறனுமுறனுத்துக்ெகாண்டோட ோவார்க்ஸ்ோடக்ஷனில் 
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அமைர்ந்தான். "என்னைசார் இன்ைனைக்கு சீக்கிரைம்?", என்ற ஆபீஸ் ெசக்யூரிட்டினயிடம், "சும்மைாதாங்க, ஒரு சின்னை 

அர்ஜன்ட் ெவார்க்கு.. அதான்.." என்று சமைாளித்தான். "ோட!! ஆச்சர்யமைா இருக்கு, எனைக்கு முறன்னைாடின நீயா?? 

அப்படின அர்ஜன்டனை டாஸ்க்கு கூட ஒன்னும் இல்ைலோய?? என்னைாச்சு??" உதய் ோநான்ட அரைம்பித்தார். 

"ஒன்னும் இல்லனைா, தூக்கம் வரைல, அதான்.." என்ற மைதைனை பார்த்து, "ஓோக.. ஓோக.." என்று சந்ோதகத்துடன் 

ோவைலைய பார்க்க ஆரைம்பித்தார் உதய்.

வழக்கம்ோபால் ோவைலகளுள் மூழ்கியவனுக்கு திடீெரைன்று ோநரைம் பார்க்க ோதான்றியது, அப்ெபாழுது மைாைல 

5:40 , IST Chat விரண்டோடாைவப் பார்த்தான், கார்த்திகா Available என்று இருந்தது, ஆனைாலும் பிங் பன்னை 

மைதன் தயங்கினைான். இப்படினோய சிறிது நாட்கள் ஓடினயது. ஆரைம்பத்தில் மைாைல 5:30 மைணிவாக்கில் ச்ோசட் 

விரண்டோடாைவப் பார்த்தவன் நாட்கள் ெசல்ல ெசல்ல அைத மைறந்து தன் பைழய ோரைாட்டீனிற்கு திரும்பினைான்.

திடீெரைன்று ஒருநாள், அோத மைாைல 5:45 , IST மைதனின் ச்ோசட் விரண்டோடா மினுங்கியது, அதில்,

கார்த்திகா: இருக்கீங்களா?

மைதன்: இல்ைலன்னு ெசான்னைா என்னை பன்னுவீங்க?
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கார்த்திகா: ெடன்ஷனைா இருக்கீங்க ோபால?

மைதன்: என்னைங்க பன்றது எல்லாைரையும் ோபால எனைக்கும் ஒருசில விரஷயங்கல கத்துக்கனும், அதான் 

இன்ெனைாருத்தர்ட கத்துக்கிட்டு இருக்ோகன்.

கார்த்திகா: என்னை கலாய்க்றதா ெநனைப்ோபா?

மைதன்: அய்யய்ோயா! உங்கள ோபாய் கலாய்க முறடினயுமைா.. ெபரிய ஆளு, வயசுல மூத்தவங்க, நாலு பிள்ைளகள 

ெபத்தவங்க..

கார்த்திகா: ோசாோசா... ஸ்மைார்ட்.. ோநரைா விரஷயதுக்கு வரிங்க?

மைதன்: ெதரியாமை மைண்டைடய பிச்சுக்க ோவனைாம் பாருங்க.. அதான்..

கார்த்திகா: ஆல்ைரைட், ஐயாம் 32 நவ், ஆவ் 2 ைசல்ட்ஸ், உங்களுக்கு?

"உனைக்கு வாந்திோபதி வரை.. காமைால ெகாண்டடுட்டு ோபாக.. என்னைன்னைோமைா ெநனைச்சுபுட்டோனைடின, அப்ப prasanth

உன் புருஷன்தானைா?" மைதனின் மைனைசாட்சி ெகாந்தளித்தது, ஆனைால் மைதோனைா அைத 

ெவளிக்காட்டினக்ெகால்லாமைல் ெதாடர்ந்தான்,

மைதன்: ரைன்னிங் 25, ஸ்டினல் தனிக்கட்ைட
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கார்த்திகா: தம்பி, ஒலர்னியா, அெதப்படின? ஒரு ெபாண்டணுகிட்ட வயச ோகட்டவுடோனை உண்டைமைய 

ெசால்லிடுவாளா? உன் ோடட் அப் பர்த் ெதரிஞ்சிருச்சில்ல, என்ோனைாட ஒரிஜ்னைல் ஏஜ் 27, உன்னைவிரட 2 

யியர்ஸ் மூத்தவ. ஸ்டினல் ோபச்சிலரிட்டின.

மைதன்: நீங்க ப்ரில்லியன்ட் கா, பசங்க மைட்டும் வயச ோகட்டவுடோனை உண்டைமைய ெசால்லிடுவாங்கன்னு ெதரிஞ்சு 

வச்சிருக்கீங்க.. பட் ஐயாம் ஆன் 28, ெசக் பன்னைனும்னைா, என்ோனைாட ஐடின  தோரைன் எச்ஆர் எவளாச்சும் 

உங்களுக்கு ப்ெரைண்டடா இருப்பால்ல, அவகிட்ட ெகாடுத்து ெவரிைப பன்னிக்ோகாங்க.

கார்த்திகா: ம்ம்.. நான்தான் அவுட்டா?

மைதன்: சரி விரடுங்க, ஆமைா, எதுக்கு பிங் பன்னீங்க?

கார்த்திகா: என்னைங்க புதுசா ோகட்கறிங்க,   shell scripting கத்துக்ெகாடுங்க.. அக்ஷுவலி நான் உங்க 

ெடஸ்க்குக்ோக வந்திருப்ோபன்..

மைதன்: ஏங்க சமைாளிக்கறீங்க, "நானைாவது ோநர்ல ோபாரைதாவது, ோவனும்னைா இங்க வரைவச்சுக்கலாம்" இந்த 

ெநனைப்புதாோனை? வுமைன்ஸ் ஈோகா?
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அதன் பிறகு கார்த்திகா ைடப் ெசய்யவிரல்ைல. "ெமைாக்க.. ெசாதப்பிட்டினோயா.." மைதன் உள்ளுக்குள் 

ோபசிக்ெகண்டடான், மைறுபடினயும் அவன் ோவைலயில் மூழ்கினைான், சிரிது ோநரைம் கழித்து யாோரைா ெடஸ்க்ைக 

தட்டுவது ோகட்டு ோமைோல பார்த்தவனுக்கு அதிர்ச்சி, "என்னை ப்ரைதர், ெடஸ்க்கிற்கு வந்தாச்சு, ோபாதுமைா? 

இப்பவாச்சும் ெசால்லிக்ெகாடுப்பீங்களா?" என்றாள் கார்த்திகா ோநரில்.

"ஆதிவாசிக்கு ஆவிரன் பாலா.. வாழ்வுதான்டா உனைக்கு.. அயிட்டு அோரைபியா ஓட்டக கணக்கா இருக்ோக, நம்மை 

பயபுள்ைளயும் அயிட்டுதான்.. "  மைனைசாட்சி கணக்கு ோபாட ஆரைம்பித்தது

"வாங்க சிஸ்டர், உட்காருங்க, என்னை சாப்பிட்றீங்க  coffee ஆர் " tea என்று ோபசிக்ெகாண்டோட உதய் 

இருக்குமிடத்ைத பார்த்தான் மைதன், அவர் முறகத்ைத காட்டவிரல்ைல ஆனைால் அவர் உள்ளுக்குள் 

சிரித்துக்ெகாண்டடினருப்பைத மைதனைால் நன்றாக உனைரை முறடினந்தது. "இருக்கட்டும் ப்ரைதர், பரைவாயில்ைல" என்றாள் 

கார்த்திகா. "லிப்ட்ல வரைைலயா, மூச்சு வாங்குது, எந்த ப்ோளார்ல இருந்து நடந்து வந்தீங்க?" இது மைதன், "அத 

ெதரிஞ்சு என்னை பன்னை ோபாறீங்க, எனைக்குதான் உங்க இடம் ெதரிஞ்சிருச்சில்ல ோதைவப்படும்ெபாது நாோனை 

வர்ோறன், மைறுபடினயும் உங்ககிட்ட ஏமைாற மைாட்ோடன்", இது கார்த்திகா, "பார்ப்ோபாம்", என்றான் மைதன், 
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சிரித்துக்ெகாண்டோட.

"சரிடா ெமைாக்க.. நான் ெகளம்போறன், ஏற்கனைோவ எம்ெபாண்டடாட்டின ெரைண்டடுமுறற கால் பண்டனிட்டா, 

ோநரைத்துக்கு ோபாகைலன்னைா ெவளியில நிக்க வச்சிருவா" என்றார் உதய். "னைா, இது கார்த்திகா, அன்னிக்கு 

புரைடக்ஷன்ல ப்ரைச்சனை வந்தப்ெபா நீங்கதாோனை இவங்கல ோஹல்புக்கு கூப்பிட்டீங்க..", மைதன் 

அறிமுறகப்படுத்தினைான். "அது கார்த்திக் இல்ல?" என்றவரிடம், "இல்லங்க, அது . , karthik a கார்த்திகா, 

நான்தான், ஜாயின் பன்னும்ோபாது நடந்த மிஸ்ோடக்" என்று அறிமுறகப்படுத்திக்ெகாண்டடாள், "ஓ..!! ஓோக..!! நீங்க

கன்டினனியுவ் பன்னுங்க, நான் ெகளம்போறன்!!", என்று  ெசால்லி விரைடெபற்றார் உதய்.

"..ம்ம்.. ெமைாக்க.. நிக்ோனைமைா?.. ெபான்னுங்க கூட அதிகம் ோபசுவீங்கோளா? நிைறய ோகர்ள்ப்ரைன்ஸ்ோசா?", 

என்றவளிடம், "அத ெதரிஞ்சுகிட்டு நீங்க என்னை பன்னை ோபாறீங்க, ெமைாக்க நிக்ோனைமிர்கு அர்த்தம் ெகாஞ்ச 

நாள் கழிச்சு நீங்கோள ெதரிஞ்சுக்குவீங்க,  வந்த ோவைலய ஆரைம்பிக்கலாமைா?", என்றான் மைதன்.

கார்த்திகா: ஆமைா?   shell scripting கத்துக்க எத்தனை நாள் ஆகும்? ஒரு நாைளக்கு எவ்வளவு ோநரைம் 

ெசலவாகும்?
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மைதன்: என்னைது? எத்தனை நாள்? எவ்வளவு ோநரைமைா?... ஒோரை நாள்... ஐஞ்ோச நிமிஷம், உங்க லினைக்ஸ் ஸெர்வர்ல 

ோபாய், '  'man bashன்னு அடினங்க, ஒரு ோமைனுவல் வரும், அத ஒரு எழுத்து விரடாமை மைனைப்பாடம் பன்னுங்க, 

எவன்னைா,   shell scripting பத்தி ோகட்டான்னைா, நீங்க படினச்சத அப்டினோய வாந்தி எடுங்க அது ோபாதும்

கார்த்திகா: என்னை கிண்டடலா?

மைதன்: சீரியஸ்சாங்க, நீங்க '  'man bashல இருக்குரை அத்தனை விரஷயத்ைதயும் ெதரிஞ்சுக்கிட்டா   shell scripting

ெதரிஞ்சாமைாதிரி.

கார்த்திகா: ம்ம்.. ஆனைா நீங்க ோவற எைதோயா பத்தி ோமைாதல்ல ெசல்ல வந்தீங்கன்னு நிைனைக்கோறன்?

மைதன்: உங்களுக்கு   shell scripting பத்தி மைட்டும் தாோனை ெதரிஞ்சிக்கனும், அதுக்கு அந்த ோமைனுவோல 

ோபாதும்.

கார்த்திகா: இல்ல.. இல்ல.. நிைறய ெதரிஞ்சிக்கனும்,  .. shell scripting லினைக்ஸ்..

மைதன்: ஆமைா.. லினைக்ஸ்னைா என்னைன்னு ெநனைச்சிட்டு இருக்கீங்க..?

கார்த்திகா: லினைக்ஸ்னைா விரண்டோடாஸ் மைாதிரி ஒரு , OS ஸெர்வரைா நிைறய இடத்துல யூஸ் பன்றாங்க, ைவரைஸ் 

வரைாது.. அதாோனை?

மைதன்: லினைக்ஸ் ெவரும்  OS இல்லீங்க, அதுக்குப்பின்னைாடின ஒரு சரித்திரைோமை இருக்கு.

கார்த்திகா: சரித்திரைமைா.. ? என்னைங்க ஹிஸ்ட்ரி வாத்தியார் மைாதிரி ஆரைம்பிச்சுடீங்க..? சரி ெசால்லுங்க 
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ோகட்ோபாம்..

மைதன்: அதுக்கு நாமை  1950 ஸ்கு ோபாகனும் ெகாஞ்சம் ெபரிய கைத, இப்போவ நியர் 09:00 , IST என்னை ைநட் 

ஸ்ோடயா?

கார்த்திகா: ோநாோவ, பட் கண்டடினப்பா நீங்க இந்த கைதய ெசால்றீங்க, சரி நான் ெகளம்போரைன், சீயு பாய்!!

மைதன்: அடுத்து எப்ப?

கார்த்திகா: ெதரியாது, நாோனை வர்ோரைன். பாய்!!

மைதன்: ோடக் ோகர், பாய்!!

"அவகிட்ட ஏன்டா ைடமை ெசான்னை ோகனைக்.. "  சரைமைாரியாக திட்டினயது மைனைசாட்சி, அதற்கு மைதன், "அவ இப்ப 

ெகளம்பலன்னைா, நான் முறழுசா கைத ெசால்லி முறடினக்கிறவைரை இங்ோகோய இருந்திருப்பாடா மைானைங்ோகட்ட 

மைனைசாட்சி" என்றான்.

அதன் பிறகு அவனுக்கு ோவைல ஓடவிரல்ைல.. ோபன்ட்ரிக்கும் ெடஸ்க்கிற்கும் அல்லாடினக்ெகாண்டடினருந்தான். 

காபி ெபாடும் ெமைக்ஷீன் காறி துப்பாத குைற. "என்டா சூனியம் ெவச்சாமைாதிரி சுத்தரை.." மைனைசாட்சி ோகட்டது. 

"எனைக்கு என்னை ஆனைா உனைக்கு என்னைடா", இது மைதன். "ோடய், ோதவயில்லாமை கற்பைனைய வளத்துக்காத, 
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அந்த ெபாண்டனை பாத்தா ெபரிய வீட்டு ெபாண்டணா ெதரியுது, படத்துல வரை ரிச்சுோகர்ல்ஸ்ல ஒருத்தி மைாதிரி 

இருக்கா, எப்படினயும் பத்துோபர் அவோளாட ெவயிட்டினங் லிஸ்ட்ல இருப்பானுங்க, நீயும் பத்ோதாட பதிெனைான்னைா 

ோபாயிடாத, நமைக்கு ோவற ெபாழப்பிருக்கு" என்றது மைனைசாட்சி, "ெகாஞ்ச ோநரைத்துக்கு முறன்னைாடின அப்டின திட்னை.. 

இப்ப அட்ைவஸ் பன்ற.. ஏன்டா ெகாழப்ரை...", இது மைதன், "அதான்டா என் ோவைலோய, நீதான் 

ெதளிவாகிகனும்", இது மைனைசாட்சி, "கைரைக்ட்ரைா, நமைக்கு ோவ ற ெபாழப்பிருக்கு.." ெதளிவானைான் மைதன்.

மைறுநாள்..

மைதனின் க்யூப்பிக்கல்லில் ஓரு ெபரிய விரசாரைைணக் கமிஷன் குழு மைதனுக்காக காத்திருந்தது, விரசாரைைண 

கமிஷனில் இருப்பவர்கள் எல்ோலாரும் மைதனின் நண்டபர்கள், மைதனுடன் ஒோரை ப்ோளாரில் ோவைல 

பார்ப்பவர்கள், ஆனைால் மைதனின் ப்ரைாஜக்ட் அல்ல, மைதனின் ப்ரைாஜக்டினல் அவனும், உதயும் மைட்டுோமை அடக்கம்,

இவர்கள் இருவருக்கும் ோமைோனைஜர் லலித் பூனோனைவிரல் இருக்கிறார். உள்ோள வரும்ோபாோத கூட்டத்ைத பார்த்து 

அவர்கள் எதற்காக கூடினயிருக்கிறார்கள் என்று யூகித்துக்ெகாண்டடான் மைதன். "என்னை எல்லாரும் ெமைாறச்சு 

பாக்ரீங்க.." சந்ோதகத்துடன் மைதன், "நடினக்காதடா.. இந்த பூனைனையும் பால் குடினக்குமைான்னு பார்த்தா.. ோநத்து 

ஈவிரனிங் நாங்க ோபாயிடப்புறம் பீோரை அடினச்சிருக்கு?", ஆரைம்பித்தான் மைதனின் உற்ற நன்பன் சுோரைஷ். 
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"ோட.. இல்லடா.. உதய்னைா.. நீங்க ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரைா பிட்ட ோசத்துட்டீங்களா..", இது மைதன், "தம்பி, நானைா வாய 

ெதாறக்கல.. இவனுங்களா வந்து ோகட்டானுங்க.. நான் ோநத்து இருந்தவரை நடந்தத ெசால்லியிருக்ோகன்.. மீதிய 

நீோய பார்த்துக்ோகா.." தப்பித்துக்ெகாண்டடார் உதய்.

"இல்லடா.. அவங்களுக்கு லினைக்ஸ் கத்துக்கனுமைாம் அதான் வந்திருந்தாங்க.." மைதன் சமைாளித்தான். 

"கதவிரடாதடா.. லினைக்ஸ் அட்மிோனை லினைக்ஸ்ச வந்து உன்கிட்ட கத்துக்கோபாறாங்களா.. உண்டைமைய ெசால்லு.. 

ோநத்து ஈவிரன்ங் அட்மின் எதுக்காக வந்தாங்க.. ப்ரைதர்னு கூப்டாங்கலாோமை.. உனைக்கு ஊர்ல இருக்கர்ோதா 

ஒோரைஒரு தங்கச்சி.. அவைளயும் கட்டினக்ெகாடுத்துட்ட.. இது யார்ரைா புது தங்கச்சி.. அட்மின் தங்கச்சியாத்தான் 

இருக்காங்களா.. இல்ல அடுத்த ஸ்ோடஜனை.. ப்ரைன்டுக்கு வந்துட்டாங்களா..", மைடக்கினைான் சுோரைஷ், "ோடய் 

பண்டணாட.. ெவறுப்ோபத்தாதடா, நாோனை கடுப்புல இருக்ோகன், அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ெரைண்டடு 

பசங்க இருக்காங்க. அவங்க முறதல்ல ஒரு விரண்டோடாஸ் அட்மின், லினைக்ஸ் அட்மின் டீமுறக்கு வந்ததுக்கப்புறம் 

சரியா ோவல ெசய்ய முறடினயைலயாம், கூட இருக்கரைவங்க இவங்களுக்கு லினைக்ஸ் சரியா ெதரியலன்னு மைட்டம் 

தட்ரைாங்களாம், அதான் என்கிட்ட ெஹல்ப் ோகட்டாங்க.. ோவரை ஒரு மைண்டணாங்கட்டினயும் இல்ல.. ோபாதுமைா?", 

சமைாளித்தான் மைதன். "ஆன்டினயா, பார்த்தா அப்டின ெதரியைலோய", மீண்டடும் சுோரைஷ், "ோவனும்னைா அவங்க 
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குடும்பத்த கூட்டினட்டு வரை ெசால்லட்டுமைா.. ெகாஞ்சம் ரிச் டா.. அப்பர் மிடினல் க்லாஸ். உனைக்குத்தான் பப்பு ( ) pub

பிகர்கல பத்தி நல்லா ெதரியுோமை.. எப்டின இருக்கா.. உன் அருைமை ோதாழி கஞ்சாகுடுக்கி.. பப்லதானை பாத்த..", 

எதிர் ஏவுகைனைைய எய்தான் மைதன். "சரி சரி விரடு.. நம்பிட்ோடன். சாரிடா மைச்சி ஏோதா இன்ட்ரைஸ்டினங்கா உன் 

ைலவ்ப்ல நடக்குோதன்னு ோகட்ோடாம். ோவற ஒன்னும் இல்ல", முறடினத்தான் சுோரைஷ். "ெதரியும்டா உங்களப்பத்தி.. 

ோபாய் உருப்புட்ற.. ோவைலய பாருங்க.." என்றான் மைதன். விரசாரைைணக்குழு கைலந்து ோசல்லும்ோபாது, "ச்ோச.. 

சப்புன்னு ோபயிடுச்ோச.." என்று ெநாந்துக்ெகாண்டடான் சுோரைஷ்.

ஒருவழியாக ச்ோசரில் உட்கார்ந்தான் மைதன், உடோனை ெடஸ்க் ோபான் ரிங் அடினத்தது, மைறுபுறத்தில் மைதனின் 

ோமைோனைஜர் லலித், எடுத்துப்ோபசினைான், "ெசால்லுங்க லலித்..", இது மைதன், "ெமைாக்க.. யாற்றா அந்த அட்மின் 

ெபாண்டணு.. எனைக்கு ெதரியாமை..", லலித் விரனைவிரனைார், "நீங்களுமைா.. உங்கவரை பரைப்பிட்டாங்களா.. மைறுபடினயும் 

எக்ஸ்ப்ெலய்ன் பன்னைனுமைா.. ஆளவிரடுங்க.. நான் இன்ைனைக்கு மைவுனை விரரைதம்", தப்பித்தான் நம்மை ஹீரோரைா.

ெதாடரும்...

கீரன்ப < . @ . >n keeran yahoo in
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நீங்களும பங்களிக்கலெொோமெ

Magento என்ற    Open Source Ecommerce    ெமைன்ெபாருளுக்கு இைடமுறகப்பு தமிழாக்கம் ோதைவ.

:// . .http wwwmagentocommerce com

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

என்ற தளத்தில் ெமைாழியாக்கம் நைடெபறுகிறது.

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

இந்த இைணப்பில் தமிழாக்கம் ெசய்யாலாம்.

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

ஏோதனும் சந்ோதகங்களுக்கு எனைக்கு எழுதவும்     tshrinivasan AT gmail DOT com

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

நான்   / Apache OpenOffice Libreoffice ெமைன்ெபாருைளத் தமிழில் ெகாண்டடுவரை முறயற்சி ெசய்து 

ெகாண்டடினருக்கிோநன். எனைக்கு இன்னும் பல ெதாண்டடூழியர்கள் ோதைவப்படுகிறார்கள். ோமைலும் தகவல்களுக்கு 

@ .  vkadal apache org என்ற மின்னைஞ்சலுக்குத் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்

  <Kadal Amutham @ .vkadal gmail com>

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

69

http://kaniyam.com/
mailto:vkadal@gmail.com
http://support.transifex.com/customer/portal/articles/972120-introduction-to-the-web-editor


கணியம இதழ் 20 ஆகஸ்ட 2013 http://kaniyam.com

ஓபன்ப ோசொரஸ் ெதொடரபொன பணிகளில ஈடபடம நிறுவேனங்கள்
ஓபன்ப ோசொரஸ் ெதொடரபொன பணிகளில ஈடபடம நிறுவேனங்கள் பற்றிய விவேரங்கைள ோசகரித்து வேருகிறோறொம. உங்களுக்கு ெதரிந்த தகவேலகைள 
விக்கிறயில பகிறரவும.

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

நிறுவேனம ோசைவே ஊர முகவேரி வேைலெத்தளம  

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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கணியம பற்றி... 
இலெக்குகள்

• கட்டற்ற கணிநுட்பத்தியன்ப எளிய விஷயங்கள் ெதொடங்கிற அமதியநுட்பமெொன அமமசங்கள் வேைர அமறிந்தியட 

விைழையும எவேருக்கும ோதைவேயொன தகவேலகைள ெதொடரச்சியொகத் தரும தளமெொய் உருெபறுவேது. 

• உைர, ஒலி, ஒளி என பலலூடக வேைககளிலும விவேரங்கைள தருவேது. 

• இத்துைறயின்ப நிகழ்வுகைள எடத்துைரப்பது. 

• எவேரும பங்களிக்க ஏதுவேொய் யொவேருக்குமெொன ெநறியில விவேரங்கைள வேழைங்குவேது. 

• அமச்சு வேடிவிலும, பத்தகங்களொகவும, வேட்டக்களொகவும விவேரங்கைள ெவேளியிடவேது. 

பங்களிக்க

• விருப்பமுள்ள எவேரும பங்களிக்கலெொம. 

• கட்டற்ற கணிநுட்பம சொரந்த விஷயமெொக இருத்தல ோவேண்டம. 

• பகிறரவேைத கட்டப்படத்தொத வேண்ணம பைடப்பகள் இருத்தல அமவேசியம. உதொரணத்தியற்கு கொபிெலெப்ட்  & 

கிறரிோயடிவ் கொமென்பஸ். 

• தொங்கள் பங்களிக்க விருமபம ஒரு பகுதியயில ோவேெறொருவேர ஏற்கனோவே பங்களித்து வேருகிறறொர எனின்ப 

அமவேருடன்ப இைணந்து பணியொற்ற முைனயவும. 

• கட்டைரகள் ெமெொழிெபயரப்பகளொகவும, விஷயமெறிந்த ஒருவேர ெசொலலெக் ோகட்ட கற்று 

இயற்றப்பட்டைவேயொகவும இருக்கலெொம. 

• பைடப்பகள் ெதொடரகளொகவும இருக்கலெொம. 

• ெதொழில நுட்பம, ெகொள்ைக விளக்கம, பிரச்சொரம, கைத, ோகலிச்சித்தியரம, ைநயொண்டி எனப் 

பலெசுைவேகளிலும இத்துைறக்கு ெபொருந்துமபடியொன ஆக்கங்களொக இருக்கலெொம. 

• தங்களுக்கு இயலபொன எந்தெவேொரு நைடயிலும எழுதலெொம. 
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• தங்களது பைடப்பகைள எளியெதொரு உைர ஆவேணமெொக @ .  editor kaniyam com

முகவேரிக்குஅமனுப்பிைவேக்கவும. 

• தள பரொமெரிப்ப, ஆதரவேளித்தல உள்ளிட்ட ஏைனய விதங்களிலும பங்களிக்கலெொம. 

• ஐயங்களிருப்பின்ப @ .  editor kaniyam com மெடலியற்றவும. 

விண்ணப்பங்கள்

• கணித் ெதொழிலநுட்பத்ைத அமறிய விைழையும மெக்களுக்கொக ோமெற்ெகொள்ளப்படம முயற்சியொகும இது. 

• இதியலெ பங்களிக்க தொங்கள் அமதியநுட்ப ஆற்றல வேொய்ந்தவேரொக இருக்க ோவேண்டம என்பற கட்டொயமிலைலெ. 

• தங்களுக்கு ெதரிந்த விஷயத்ைத இயன்பற எளிய முைறயில எடத்துைரக்க ஆரவேம இருந்தொல ோபொதும. 

• இதன்ப வேளரச்சி நம ஒவ்ெவேொருவேரின்ப ைகயிலுோமெ உள்ளது. குைறகளிலிருப்பின்ப முைறயொக ெதரியப்படத்திய

முன்போனற்றத்தியற்கு வேழி வேகுக்கவும. 

துைற சொர - இடம சொர ெபொறுப்பொளரகள் - மெொணவே மென்பறங்கள்

• தமிழைகந்ோதொறும  கட்டற்ற  ெமென்பமெம ெதொடரபொக  ோமெற்ெகொள்ளப்படம  பணிகைள ெவேளிக்ெகொணர ோவேண்டி முதற்கட்டமெொக

மெொவேட்டந்ோதொறும கணியத்தியற்கு தன்பனொரவேலெப் ெபொறுப்பொளரகள் ோதைவேப்படகிறறொரகள்.

• கணியம மெொணவே மென்பறம ஒன்பைற அமைமெக்கவும தியட்டமிடப்பட்டள்ளது. 

• கணியத்தியற்கு  துைற  சொரந்த  நுண்ணிய  பைடப்பக்கைள  ெகொண்ட  வேரக்கூடிய  துைறப்  ெபொறுப்பொளரகளும

ோதைவேப்படகிறறொரகள்.  தொங்கள் கட்டற்ற கணிநுட்பம சொரந்த்  ஓர  துைறயில நிபணரொக இருந்தொல அமத்த்துைற ெதொடரபொன

ெசய்தியகைள கணியத்தியற்கு பைடத்துத் தருவேதியல ெபொறுப்ப வேகிறக்கலெொம. உதொரணத்தியற்கு லினக்ஸ் கரு உருவேொக்கம, ெடபியன்ப

இயக்குதளம.

• தமிழைகத்தியற்கு முக்கிறயத்துவேம அமளிக்கும அமோத ோவேைலெ -  கணியத்தியற்கு பலோவேறு மெொநிலெங்களிலிருந்தும ோதசங்களிலிருந்தும

முக்கிறயச் ெசய்தியகைள தமிழில வேடித்துத் தர ஆரவேமிருப்ோபொரும ோவேண்டம. 

• விருப்பமுைடோயொர உங்கைளப்பற்றிய விவேரங்களுடன்ப nirvagi@ .kaniyam com என்பற முகவேரியில ெதொடரப ெகொள்ளவும.
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