
கணியம இதழ் 23 நவமபர் 2013      :// .http kaniyam com

1

கணியம
கட்டற்ற மமெனமனன்பொருள் னற்றிய மென்பொத மின இதழ்  
  
அககடன்பொனர   31   2013 - இதழ் 22

http://www.kaniyam.com

கணியம
கட்டற்ற மமெனமனன்பொருள் னற்றிய மென்பொத மின இதழ்    
நவமனர 2013   - இதழ் 23    http://www.kaniyam.com

http://kaniyam.com/
http://www.kaniyam.com/
http://www.kaniyam.com/


கணியம இதழ் 23 நவமபர் 2013      :// .http kaniyam com

2

மனன்பொருளடககம

ஹஹெச.ட.எம.எல-5: ஊடகங்கள-ககாஹணகாளி    4  

எளிய தமிழில  - 7   Wordpress 6 

கணினியய திட்டமிட்டு பணிநிறுத்தம ஹசெய்யும   QShutDown 8 

விக்கிபீடயகா புயகப்படப் பபகாட்ட: 12 

ஒலிஒளி படத்தியனை யகயகாளஉதவிடும fDiaporama 13 

5 HTML ல வியளயகாட்டுகள 15 

 Bitcoin எனும திறமூல மயறக்குறியீட்டு பணம 17 

 - Eucalyptus திறமூல பமகக்கணினி 19 

ஹஜென்கின்ஸின் கூடுதல இயணப்புகள 21 

சிக்கலகானை பககாட்டு செமன்பகாடுகள தீர்வுஹசெய்ய பயன்படும  Octave 22 

இருபரிமகானைஅயசெவூட்டு படக்கயதகயள நகாபம உருவகாக்கிட உதவும ஸ்கிரகாச 26 

யபதகான் - நிரல அயமப்புப் பியழைகளும இயக்க பநரப் பியழைகளும 28 

எழில நிரலகாக்க ஹமகாழி 35 

துருவங்கள - 5 46

ஓபன் பசெகார்ஸ் ஹதகாடர்பகானை பணிகளில ஈடுபடும நிறுவனைங்கள 52 

எழுதிபயகார்

செ.குப்பன்

சுகந்தி ஹவங்கபடஷ் 

தமிழ் 

பிரவீன் 

ஸ்ரீனி 

கீரன் 

வடவயமப்பு: ஸ்ரீனிவகாசென்

பியழை திருத்தம: ஸ்ரீனிவகாசென்

வயலத்தள பணிகள : ஓஜெஸ் 

நன்றி:

ஆமகாசசு - வயல தளம

ஊக்கம:

 இந்திய லினைக்ஸ் பயனைர் குழு,
 ஹசென்யனை .ilugc in

 ககாஞ்சி லினைக்ஸ் பயனைர் குழு 
 . .kanchilugwordpress com

அட்யடப் படம :
:// . . / _http wwwhdwallpapers in peace of

_ - .mind wallpapers html

http://kaniyam.com/
http://www.hdwallpapers.in/peace_of


கணியம இதழ் 23 நவமபர் 2013      :// .http kaniyam com

வணககம. 

         'கணியம' இதழ் மூலம உங்கயள மீண்டும செந்திப்பதில ஹபருமகிழ்சசி அயடகிபறகாம. 

இமமகாத இதழ் செறபற ககால தகாமதமகாக ஹவளிவருகிறது. மன்னிக்கவும. 

ஹசென்ற வகாரம, செகான்பிரகான்சிஸ்பககா நகரில, எழில  [ :// .http ezhillang org ] எனும தமிழ் நிரல
ஹமகாழியய உருவகாக்கிய, முத்து அவர்கயள செந்தித்பதன். தமிழுக்ககாய் பல ஹசெயலகயள
ஆர்வமுடன் ஹசெய்யும இயளஞர். கலலூரிக் கலவி கணிணித்துயறயகாய் இலலகாத பபகாதிலும, 
தகாபனை பலபவறு நுட்பங்கயளக் கறறு, தமிழிபலபய நிரல எழுதும வயகயில, எழில என்ற புதிய
நிரல ஹமகாழியய தனி ஒருவரகாய் எழுதி, கட்டறற ஹமன்ஹபகாருளகாக ஹவளியிட்டுளளகார். கணியம
இதழின் ஹதகாடர்ந்த ஹவளியீடுகயளப் பகாரகாட்ட, பங்களிப்பகாளர்கள அயனைவருக்கும நன்றி
ஹதரிவித்தகார். 

இவர் பபகால பலரும, தமிழில, தகாம அறிந்த கருத்துகயளயும, புது நுட்பங்கயளயும கட்டறற
வயகயில ஹவளியிட்டகால, தமிழ் தகாபனை இன்னும பல தயலமுயறகள தகாண்டத் தயழைக்கும. 

கட்டுயரகள குயறந்த பபகாது, புயல பபகால பல கட்டுயரகள எழுதி அளித்து, இந்த இதழ் ஹவளிவர உதவிய செ.குப்பன் அவர்களுக்கு நன்றிகள. 

      கணியம இதழின் பயடப்புகள அயனைத்தும, கிரிபயடவ் ககாமன்ஸ் என்ற உரியமயில ஹவளியிடப்படுகின்றனை. இதன் மூலம, நீங்கள 
~o யகாருடனும பகிர்ந்து ஹககாளளலகாம.  ~ ~ o திருத்தி எழுதி ஹவளியிடலகாம. ~ ~ o வணிக  ரீதியிலுமயன்படுத்தலகாம. ஆனைகால,  மூல கட்டுயர, 

ஆசிரியர் மறறும . .  www kaniyam com பறறிய விவரங்கயள பசெர்த்து தர பவண்டும. இபத உரியமகயள யகாவருக்கும தர பவண்டும. கிரிபயடவ்
ககாமன்ஸ் என்ற உரியமயில ஹவளியிட பவண்டும.   

நன்றி.

ஸ்ரீனி  ஆசிரியர்,  கணியம   @ .editor kaniyam com
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ஹஹெச.ட.எம.எல-5: ஊடகங்கள-ககாஹணகாளி 

இயணயப் பக்கங்கள முதன் முதலில உயரகயள மட்டுபம ககாட்ட வந்தனை. ஆனைகால தறபபகாது உளள இயணய 
உலகாவிகள பலதரப்பட்ட ஊடகங்கயளக் ககாட்டுகின்றனை. இயணயத்தில ஊடகங்கள என்று ஹசெகாலலும பபகாது 
படங்கள, ககாபணகாளிகள ஒலி, அயசெவூட்டங்கள ( ) animations எனை பலவிதங்கள உளபள அடங்கி விடும. 
ஊடகங்களின் வடவூட்டங்கள பலதிறப்பட்டயவ. ( ) format அயவ எலலகாவறயறயும இயணயப் பக்கத்தில ககாட்ட 
முடயகாது.  ஒரு ஊடகம  இயணயத்தில செரியகாக பவயல ஹசெய்யுமகா என்பயதத் ஹதளிவகாக அறிந்து ஹககாளள 
அவறறின்  பககாப்பு நீட்சியய(  ) fle extenstion நகாம உன்னிப்பகாகப் பகார்க்க பவண்டும. 
இயணய ஊடகங்களில ஒலி, ககாபணகாளிகளின் வடவூட்டத்யதப் பறறி இங்கு ககாணலகாம. 

ககாஹணகாளிகளின் முக்கிய பககாப்பு நீட்சிகள: 
(. - ) avi AVI யமக்பரகாசெகாப்ஃட் உருவகாக்கிய ஒலி வடவம இயவ எலலகா இயணய உலகாவிகளிலும பவயல ஹசெய்யும 
என்றகாலும அயவ விண்படகாஸ் கணினிகள அலலகாத மறற கணினிகளில செரியகாக பவயல ஹசெய்வது இலயல. 

( - ) wmv WMV இதுவும யமக்பரகாசெகாஃப்ட் நிறுவனைம உருவகாக்கியது தகான். அதனைகால விண்படகாஸ் கணினிகள தவிர
மறற கணினிகளில பவலஈ ஹசெய்ய ஹசெருகிகள ( )plugins பதயவப் படுகின்றனை. 

(. - )mov QuickTime இது ஆப்பிள நிறுவனைத்தகால உருவகாக்கப் பட்ட ககாஹணகாளி வடவம. இயவ விண்படகாஸ் 
கணினியில பவயல ஹசெய்ய பவண்டுமகானைகால அதறஹகன்று ஒரு ஹசெருகிகள ( ) plugins பதயவப்ப்படும. இந்த 
மூன்று வடவூட்டங்கள தவிர 
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(. ,.  - ) (. ,. - )rm ram RealVideo swf fv Flash ஆகிய வடவுட்டங்களும இயணயத்தில உலகா வருகின்றனை. இதில 
 RealVideo குயறந்த bandwidthல ககாஹணகாளிகயளக் ககாட்டுவதகால அவர்றறின் தரம மிகக் குயறவகாக இருக்கும.

எலலகா இயணய உலகாவிகள எலலகாவறறுடன் ஏறகனைபவ ஈயனைந்து வரும ஹசெருகி . Flash இதன் மூலம 
ககாஹணகாளிகள மட்டுமலலகாது மறற அயசெவூட்டங்கள, பயனைகாளிகள வியளயகாடும வியளயகாட்டுகளகாகியவறயறக்
ககாட்ட உதவுகின்றனை. 

(. , . , . -  ) ogx spx opus Ogg ஒரு திறவூறறு ககாஹணகாளி வடவூட்டம. 

இந்த வடவூட்டங்கயள பயன் படுத்துவதில இருக்கும பிரசசெயனையகால ஹஹெச.ட.எம. எல 5  வருவதறகு  ஒபர 
பககாப்யப நகான்கு தனித்தனி வடவூட்டங்களில உருவகாக்கி  object என்ற முயறயில இயணயப் பக்கத்தில பசெர்க்க 
பவண்ட இருந்தது. 

இயதத் தவிர்க்க இப்பபகாது(. 4- 4) mp mpeg என்ற வடவூட்டம அறிமுகமகாகியுளளது. 
<  ="320" ="240"  > video width height controls autoplay

  <  =" . 4" =" / 4"> source src kaniyammp type video mp

  <  =" . " =" / "> source src kaniyamogg type video ogg

</ > video

என்று எழுதினைகாபல பபகாதும. இயணய உலகாவிகளிப்பபகாது ககாஹணகாளிகயளச செரியகாக ககாட்டவிடும. 

சுகந்தி ஹவங்கபடஷ் < @ . >vknsvn gmail com
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எளிய தமிழில  - Wordpress 7
கடந்த மகாதத் ஹதகாடர்சசி…  . 

 HTML இயணப்புகள ( ) links ஹககாடுக்க:

பதிஹவழுதும பக்கத்தில உளள /Insert edit   link button எனும பட்டயனை அழுத்தினைகால கீழ்ககாணுமகாறு விண்படகா 
கியடக்கும. அதில பதயவயகானை இயணப்யபக் ஹககாடுக்கலகாம. அயத மறஹறகாரு -tab ல திறப்பதறககானை பதர்வும 
அதிபலபய இருக்கிறது. இயணப்பிறகு அருபக சுட்டயயக் ஹககாண்டு ஹசென்றகால, அதில ஏதும தயலப்பு வருமகாறும
ஹசெய்யலகாம.

ஏன் இயணப்பு ஹககாடுக்க பவண்டும?

நீங்கள படத்த, அறிந்த தகவலகள பவஹறகாரு தளத்தில இருக்கலகாம. அது ஒரு பதிவிறக்கக்கூடய  pdf பககாப்பகாக 
இருக்கலகாம. அயதஹயலலகாம நம தளத்தில ஹககாடுக்க அவறறின் இயணப்புகயள பயன்படுத்தலகாம.

ஏறகனைபவ ஹககாடுத்த இயணப்புகயள எப்பபகாது பவண்டுமகானைகாலும திருத்தலகாம. அபதபபகால ஹககாடுத்த 
இயணப்புகயள எப்பபகாது பவண்டுமகானைகாலும நீக்கலகாம. அதறகு அருகில உளள  unlink பட்டயனை அழுத்தி 
நீக்கலகாம.

 

ஏறகனைபவ உளள பதியவ திருத்துவது: (   )Editing existing content   

உங்கள படஷ் பபகார்டல (Dashboard) ஏறகனைபவ ஹவளியகானை பதிவுகளும, ஹவளியகாககாமல -draft ஆக உளள 
பதிவுகளும இருக்கும. அவறயற எப்பபகாது பவண்டுமகானைகாலும நீங்கள திருத்த முடயும. திருத்த விருமபும பதிவின்
அருபக சுட்டயயக் ஹககாண்டு ஹசென்றகால உங்களுக்ககானை பதர்வுகள வரும. அதில ‘ ’edit  பதர்யவ 
பதர்ந்ஹதடுப்பதன் மூலம உங்கள பதிவுகயள எப்பபகாது பவண்டுமகானைகாலும ஹதகாகுக்கலகாம. திருத்தலகாம.
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அழிக்க:

பதிவுகயள அழிப்பதறகு அபத வழிமுயறயில -Dashboard ல சுட்டயய அருகில ஹககாண்டு ஹசென்றகால, வரும 
பதர்வுகளில ‘ ’trash  எனும பதர்யவ பதர்ந்ஹதடுப்பதன் மூலம பதிவுகயள அழிக்கலகாம. அயவ நிரந்தரமகாக 
முதல முயறயிபலபய அழியகாது. அயவ யகாவும  trash எனும பக்கத்தில இருக்கும. அவறயற அப்பக்கத்திறகு 
ஹசென்று ’  ’delete permanently  எனும பதர்யவ பதர்ந்ஹதடுத்து நீக்கலகாம. இலயலஹயனில ’ ’ Restore  எனும வசெதி 
மூலம பதியவ அழியகாமல மீட்ஹடடுக்கலகாம.

 -இன்னும நியறய படக்கலகாம….இன்ஹனைகாரு பதிவில 

 தமிழ் < @ . >iamthamizh gmail com
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கணினியய திட்டமிட்டு பணிநிறுத்தம ஹசெய்யும QShutDown  

“ ” Qshutdown இது திறந்தமூல ஹமன்ஹபகாருளகாகும. இந்த ஹமன்ஹபகாருளகானைது லினைக்ஸ் கணினியய 
திட்டமிட்டு( ) Schedule குறிப்பிட பநரத்தில பணிநிறுத்தம( ) Shutdown ஹசெய்யபவகா, Restartஹசெய்யபவகா, 
இயடநிறுத்தம( ) Suspension அலலது உறங்க( ) Hibernation ஹசெய்யபவகா உதவுகின்றது.

இது ஒரு நகாளில கணினியய திட்டமிட்டு பணிநிறுத்தம ஹசெய்வது மட்டுமலலகாமல ஒரு நகாளககாட்டயின் உதவியுடன் 
குறிப்பிட்ட பததி மறறும குறிப்பிட்ட பநரத்தில கணினியய பணிநிறுத்தம ஹசெய்யவும இந்த ஹமன்ஹபகாருள 
விருப்பத்யத வழைங்குகிறது.

தகானியக்கமுயறயில குறிப்பிட்ட பநரத்தில கணினியய பணிநிறுத்தம ஹசெய்ய விருமபும பயனைர்களுக்கு இந்த 
ஹமன்ஹபகாருளகானைது மிகவும உதவியகாக இருக்கும, மறறும மின்செகாரத்யதயும பசெமிக்க உதவும.

“ ” Qshutdown ஆனைது EasyShutdown என்ற ஹமன்ஹபகாருபளகாடு ஒத்த ஹசெயலபகாடு ஹககாண்டதகாக உளளது. 
இருப்பினும இந்த ஹமன்ஹபகாருளகானைது தனிப்பயன் பததி பதர்வு(   ), Custom Date Selection பபகான்ற பமமபட்ட 
விருப்பங்கயளயும வழைங்குகிறது.

இந்த ஹமன்ஹபகாருளகானைது உபுண்டு செகார்ந்த இயங்குதளங்களகானை Kubuntuமறறும Xubuntuபபகான்ற 
இயங்குதளங்களில இயங்குகின்றது.
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இந்த ஹமன்ஹபகாருயள உருவகாக்கியவரின் கணக்குப்பட இது  UNIX மறறும  FreeBSD பபகான்ற 
இயங்குதளங்களிலும பவயல ஹசெய்யலகாம, ஆனைகால இதுவயர பசெகாதயனை ஹசெய்யப்படவிலயல.

நீங்கள பின்வரும  PPA பயன்படுத்தி qshutdownநிறுவ முடயும:

 - -  : /sudo add apt repository ppa hakaishi qshutdown

 -  sudo apt get update

 -   sudo apt get install qshutdown

இந்த ஹமன்ஹபகாருயள நிறுவிய உடன் 'qshutdownஐ
துவக்கவும. துவக்கிய பின்பு எந்த ஹசெயயல ஹசெய்ய பவண்டும
என்று பதர்வுஹசெய்யவும  (பணிநிறுத்தம,  இயடநிறுத்தம
அலலது உறக்கம). ஹசெயயல பதர்ந்ஹதடுத்தபின்பு
ககாலபநரத்யத பதர்வுஹசெய்ய பவண்டும. (எடுத்துக்ககாட்டகாக:
3 நிமிடம). Coundownஹதகாடங்க OKஹபகாத்தகாயனை
ஹசெகாடுக்கவும. அலலது ஹசெயயல உடனைடயகாக இயக்க  Now

ஹபகாத்தகாயனை ஹசெகாடுக்கவும.

ஒருபவயள நீங்கள பநரத்யத மகாறறியயமக்க விருமபினைகால
எப்பபகாது பவண்டுமகானைகாலும -  app indicator பட்டயில
இருந்து ஹமன்ஹபகாருயள ஹதகாடங்கி ஹமன்ஹபகாருளில
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ஹசெயலபகாட்யட மகாறறி அயமக்க முடயும.
நீங்கள உங்களுக்கு பவண்டய ஹசெயலபகாட்யட பின்னைர் மகாறறியயமக்க பவண்டய சூழ்நியல ஏறபடும என்று 
நியனைத்தகால இந்தஹமன்ஹபகாருயள நீங்கள சிறிதகாக்கி -  app indicator பட்டயிலும யவத்துக் ஹககாளளலகாம.

விருப்பம ( ) preferences ஹமனுவிலிருந்து நீங்கள எழுத்துருஅளவு, அதிகபட்செபககாப்பு அளவு, 
தன்னியக்கஹதகாடக்கம ( ), Autostart எசசெரிக்யககயள ஹசெயலபடுத்துதல பபகான்ற ஹசெயலகயள மகாறறியயமக்க 
முடயும.
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நீங்கள உங்கள உபுண்டுபதிப்பிறககானை qshutdownஹமன்ஹபகாருயள  Launchpad லஇருந்துமபதிவிறக்கமுடயும.
Download qs  hutdown

:// . /~ /+ /https launchpad net hakaishi archive qshutdown

மூலம http://www.addictivetips.com/ubuntu-linux-tips/schedule-system-shutdown-reboot-hibernate-in-ubuntu-with-qsh  utdown/

பிரவீன்    < 9482@ . >praveen s praveen gmail com
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விக்கிபீடயகா புயகப்படப் பபகாட்ட:

விக்கிபீடயகா நடத்திய  புயகப்படப் பபகாட்டயில  ’செகாஸ்த்ரகா’ பலகயலகழைகத்தில, எம.ஹடக்., ஹமடக்கல நகாபனைகா 
ஹடக்னைகாலஜி இறுதியகாண்டு மகாணவர் ககார்முகிலவண்ணன் முதல பரிசு ஹவன்றகார்.

இப்பபகாட்டக்கு 11,786 புயகப்படங்கள ஹசென்றனை. பதர்ந்ஹதடுக்கப்படும புயகப்படங்களின் தரம, தனிப்பட்ட 
பநகாக்கம, படஹமடுக்கப்பட்ட இடத்தின் முக்கியத்துவத்யதப் பிரதிபலித்தல  பபகான்ற  அமசெங்கயளப் ஹபகாருத்து 
பரிசுக்குரிய புயகப்படங்கள பதர்வு ஹசெய்யப்பட்டதகாக நடுவர்கள ஹதரிவித்துளளனைர்.

ககார்முகிலவண்ணன் எடுத்த புயகப்படம, தஞ்யசெ ஹபருவுயடயகார் (ஹபரிய பககாயில) பககாயிலின்
 முழுத்பதகாறறத்யதயும எழிலஹககாஞ்சும வயகயில ககாட்டயுளளது. இதில பல நகாடுகளிலும 
ஹவறறிஹபறறவர்களுக்கு, லண்டனில ஆகஸ்ட் 2014-ல நயடஹபறும விக்கிமீடயன் மகாநகாட்டல கலந்துஹககாளளும 

வகாய்ப்பும கியடக்கும.

இப்பபகாட்டயய உலகின் மிகப்ஹபரிய 
புயகப்பட பபகாட்டயகாக கின்னைஸ் 
நிறுவனைம அங்கீகரித்துளளது.

  < @ . >Thamizh G iamthamizh gmail com
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ஒலிஒளி படத்தியனை யகயகாளஉதவிடும  fDiaporama எனும 
திறமூல ஹமன்ஹபகாருள

நமமில ஹபருமபகாலகாபனைகார் நியனைவுபடங்கயளயும ஒலிஒளிபடங்கயளயும  திருத்தம ஹசெய்திடவும 
பமமபடுத்திடவும  அதன்பின் அதயனை பலலூடகத்தின் மூலம பகார்யவயிடவும விருமபும நியலயில அதயனை 
ஹசெயறபடுத்திடும நிறுவனைத்திடம அலலது  கயடகளிலும அலலது அதறககானை வலலுனைரிடமும ஹககாடுத்து 
செரிஹசெய்து ஹபறறு தியரயிட்டு பகார்த்து மகிழ்ந்திடுபவகாம.  துரதிஷ்டவசெமகாக அபத ஹசெயலகயள ஹசெய்கின்ற 
fDiaporama எனும திறமூல ஹமன்ஹபகாருள இருப்பது நமமில ஹபருமபகாபலகானுருக்கும ஹதரியகாத ஹசெய்தியகாகும.  
இதயனை இயக்கி ஹசெயலபடுத்திடுவதறககாக ஒலிஒளிபடங்கயள யகயகாளும திறன்ஹககாண்ட வலலுனைர் பபகான்ற 
நிபுனைத்துவ  அறிபவகா திறயமபயகா பதயவயிலயல .அதறகு பதிலகாக பகாமரனும மிகசுலபமகாக இதயனை 
பயன்படுத்தி ஹககாளளும வயகயில இது உளளது    இது , ,     Windows Linux Mac OS X Solaris பபகான்ற அயனைத்து 
இயக்கமுயறயமகளிலும  ஹசெயலபடும திறன் வகாய்ந்ததகாகும. இது நிழைறபடங்கயளயும உருவபடங்கயளயும 
ஒலிஒளிபடங்கயளயும ஒலிஒளிபடங்களகாக உருமகாறறிடும திறன்மிக்கது.பமலும  எந்த வயகயகானை படப்பிடப்பு 
செகாதனைங்களின் மூலம  எடுக்கபடும படங்கயளயும    ,   , home cinema systems smart phones tablets 
ஆகியவறறில ககாணும வயகயில இது உருமகாறறிடும திறன்வகாய்ந்தது.  
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 அதுமட்டுமின்றி இது ஏறத்தகாழை    Windows Live Movie Maker என்பது பபகான்பற  ஹசெயலபடுகின்றது . இதிலுளள 
Project  என்ற தகாவியின் தியரயிலுளள  . ,  ,   add fles projects titles edit ஆகிய வகாய்ப்புகளின் வகாயிலகாக ஒரு 
ஒலிஒளிபடத்யத ககாட்சியய நகாம விருமபியவகாறு மகாறுதல ஹசெய்து பதிப்பித்தல ஹசெய்யலகாம.  அதன்பின்  Render

Video என்ற தகாவியின் தியரயிலுளள   (  , ,  ,smart phones Smart Phone Apple Nokia பபகான்ற யகயடக்க 
செகாதனைங்கள),  (  , Web HTML SWFஆகியவடவயமப்பில ,அலலது    ,  DailyMotion YouTube ஆகிய 
இயணயதளங்களில ),   ,   ,   ,   Multimedia Systems gaming consoles ADSL Box media players ஆகிய 
வகாய்ப்புகளின் மூலம நகாம விருமபும வடவயமப்பில இதன் ஹவளியீடு அயமயுமகாறு ஹசெய்யமுடயும. இந்த திறமூல 
ஹமன்ஹபகாருள பறறி பமலும விவரம அறிந்துஹககாளளவும இதயனை பதிவிறக்கம ஹசெய்து ஹககாளளவும 

:// . . /? _ =178http fdiaporama tuxfamily org page id  என்ற இயணய பக்கத்திறகு ஹசெலக.. 

செ.குப்பன் 641@ .kuppansarkarai gmail com

. . .www skopenofc blogspot in, . . .wwwvikupfcwawordpress com ஆகிய வயலபூக்களுக்கு ஹசென்று தங்களின் 
பமலகானை கருத்துகயள வழைங்கிடுக.
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5 HTML ல வியளயகாட்டுகள

கடந்த பத்தகாண்டுகளகாக கணினியில இயணயத்தின்மூலமகானை பநரடவியளயகாட்டு என்பது பலலகாயிரகணக்ககானை
மக்களின் பபரகாதரவுடன்  அகலகறயறயின் வளர்சசியினைகால வளர்ந்து வருகின்றது.  தறபபகாது ஏரகாளமகானைவர்கள
இந்த கணினியின்  வியளயகாட்டுகளில  தங்களின் ஓய்வு பநரத்யத ஹசெலவிடுகின்றனைர்.அதிலும 
இயணயத்தின்மூலம பநரடயகாக வியளயகாட்டு என்பது மிகமுக்கிய இடத்தியனை வகிக்கின்றது ஏஹனைனில 
இயணயத்தின்மூலம பநரடயகானைகணினியின் வியளயகாட்டறககாக குறிப்பிட்ட இடத்திலதகான் அலலது 
இயக்கமுயறயமயிலதகான் ஹசெயலபடும என்ற நிபந்தயனைஹயதுவுமின்றி இதயனை பயன்படுத்தி ஹககாளளலகாம 
பமலும இதறககாக தனியகானை முதலீபடகா ,வன்ஹபகாருட்கபளகா அலலது ஹமன்ஹபகாருட்கபளகா பதயவயிலயல. 
முன்ஹபலலகாம கணினியில வியளயகாட்டு ஹமன்ஹபகாருயள உருவகாக்குவதறககாக  இதறஹகனை தனியகானை 
ஹதகாழிலநுட்ப வலலுனைர்கள குழுவகாக அமர்ந்து அதிக பநரம உயழைத்து  அதிக ஹபகாருட்ஹசெலவில 
உருவகாக்கபவண்டய நியல இருந்துவந்தது. தறபபகாது தனிஹயகாரு நபபர மிக்குயறந்த பநரத்தில 
ஹசெலபவஇலலகாமல மிகஎளிதகாக இந்த கணினியின் வியளயகாட்யட உருவகாக்கமுடயும என்ற நியலக்கு 
வளர்ந்துவிட்டது. 

 செமுதகாய இயணயபக்கங்களுடன் ஒருங்கியணந்து ஹசெயலபடுதல,இயசெ , ஒலிஒளிபடங்கள, வியரவகானை 
அயசெவூட்டங்கள எனை மிக முன்பனைறிய நியலயில இந்த கணினியின் இயணயத்தின்மூலமகானை 
பநரடவியளயகாட்டுகளில உளளனை. இந்த கணினியின் இயணயத்தின்மூலமகானை பநரடவியளயகாட்டுகயள 
பமமபடுத்துதலும செந்யதபடுத்துதலும மிகஎளிதகானை ஹசெயலகாகிவிட்டது பமலும இதறஹகனை தனியகானை வன்ஹபகாருள
எதுவும பதயவயிலலகாததகாகிவிட்டது. 
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அதுமட்டுமின்றி பலபவறுகருவிகள,ஹதகாழிலநுட்பங்கள,தளங்கள,பபகான்றயவ இந்த இயணயத்தின்மூலமகானை 
பநரட கணினியின் வியளயகாட்டுகயள உருவகாக்குவதறககாக பதயவப்படுகின்றனை. ஆயினும இயவயயனைத்தும 
பின்புலத்தில இருந்துஹககாண்டு ஒரு பகாமரன்கூட மிகஎளிதகாக இதயனை உருவகாக்கிடுவதறகு அனுமதிக்கின்றது 

   பமலும புதியபுதிய தளங்கள ,கருவிகள அவ்வப்பபகாது அறிமுகமகாகிக்ஹககாண்பட உளளனை. தனியகானைஹதகாரு 
ஹமன்ஹபகாருளில உருவகாக்கிடும இந்த இயணயத்தின்மூலமகானை பநரட கணினியின் வியளயகாட்டுகளகானைது 
அயனைத்து பயன்பகாட்டுஹமன்ஹபகாருட்களுடனும ஒத்தியங்கிடுமகாறு ஹசெய்திடபவண்டும  இயணயத்தின்மூலமகானை 
பநரட கணினியின் வியளயகாட்டுகயள உருவகாக்குவதறககாகனை ஹசெலவகானைது மிகஅதிகமகாகும ஆனைகால இதயனை 
செந்யதபடுத்திடுமபபகாது அதனுயடய விறபயனைவியலயகானைது மிக்குயறவகாக இருந்திடபவண்டும  
இயணயத்தின்மூலமகானை பநரட கணினியின் வியளயகாட்டுகயள உருவகாக்கும வழிமுயறகளும அவ்வப்பபகாது 
மகாறிஹககாண்பட இருக்கின்றனை. அயனைத்து பயன்பகாடுகளுடனும ஹமன்ஹபகாருட்களுடனும ஒத்தியங்கஹசெய்தல 
இயணயபக்கத்தில இதயனைபமபலறறிடும பநரஅளயவ மிக்குயறவகாக இருக்குமகாறு ஹசெய்தல என்பனைபபகான்ற 
ஏரகாளமகானை ககாரணிகள இந்த இயணயத்தின்மூலமகானை பநரட கணினியின் வியளயகாட்டுகயள உருவகாக்குவயத 
தீர்மகாணிக்கின்றனை.

பமறகூறிய அயனைத்து ககாரணங்கள ,ககாரணிகள ஆகியவறயற ஹவறறிஹககாண்டு     இயணயத்தின் மூலம 
கணினியின் வியளயகாட்டுகயள உருவகாக்கிடும  மிகசசிறந்த திறமூல ஹமன்ஹபகாருள கருவியகாக  5 HTML என்பது 
விளங்குகின்றது. இது தனியுடயம ஹமன்ஹபகாருயளவிட மிகசிறந்ததகாக  விளங்குகின்றது. இது   , 3 java scrips CSS

 Scripts ஆகிய இயணயஉலகாவியினுயடய ஹமன்ஹபகாருட்களின் அடப்பயடயில உருவகாக்கபட்டுளளது அதிக 
ஹசெயலதிறனும ஹசெயலியயயும ஹககாண்டதகாகவும ஹவளியிலிருந்து பவறு ஹமன்ஹபகாருட்களஎயதயும 
செகாரகாமலும, , ,  Flash Silverlight Flex பபகான்றபயன்பகாடுகளுடன் ஒருங்கியணந்து ஹசெயலபடுமகாறும இந்த  5 HTML

என்பது உளளது. இது எந்த தளத்திலும ஹசெயலபடும திறன்ஹபறறது, அதிகஇயடமுகமும மிகஎளிதகாக பயன்படுத்த

16

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 23 நவமபர் 2013      :// .http kaniyam com

தக்கவயகயிலும உளளது. மூன்றகாவது நபரின் ஹமன்ஹபகாருள எதயனையும இது செகாரகாமல ஹசெயலபடும 
திறன்ஹககாண்டது யகயடக்கமகானைது, இருபரிமகானை முப்பரிமகானை வயரகயளயுடன் ஹசெயலபடுமதிறன் மிக்கது. 
குயறந்த அயலகறயறயய ஹககாண்டு மிகக்குயறந்த ககாலஅவககாசெத்தில இயணயபக்கத்தில பமபலறறிடும 
திறனுளளது அயனைத்து இயக்கமுயறயமகளிலும ஹசெயலபடுமவலலயம ஹககாண்டது. இயக்கபநரத்தில பநரடயகாக 
ஹதகாடர்புஹககாளள அனுமதிக்கின்றது இதயனை பறறி பமலும அறிந்த ஹககாளள 

:// 5 . /http html games com

:// . . /2013/10/30- - - 5- /http wwwwebdesignerdepot com incredibly addictive html games

   என்ற இயணயதள பக்கத்திறகு ஹசெலக

செ.குப்பன் kuppansarkarai641@gmail.com

 Bitcoin எனும திறமூல மயறக்குறியீட்டு பணம 
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  Bitcoin என்பது திறமூல மயறக்குறியீட்டு ஹமய்நிகர் பணம ஆகும தறபபகாது நமமுயடய உலகில உளள 
ஒவ்ஹவகாருநகாடும ஒவ்ஹவகாரு வயகயகானை பணத்யத யகயகாளுகின்றனை அதனைகால  இருநகாடுகளுக்கியடபயயகானை 
பணபரிவர்த்தயனை யின்பபகாது எந்த அளவுபககாலின்பட தமக்கியடபய ஹககாடுக்கல வகாங்கயல 
செரிஹசெய்துஹககாளவது என்பதுதகான் மிகப்ஹபரிய தயலவலி உருவகாக்கிடும பிரசசியனையகாகும அதனைகால தறபபகாது 
ஹபருமபகாலகானை நகாடுகள ஐக்கிய அஹமரிக்கநகாட்டன் டகாலயர அடப்பயடயகாக யவத்து  பணபரிவர்த்தயனை 
ஹசெயயல கயடபிடக்கின்றனைர் அதயனைஹதகாடர்ந்து இன்று ஒரு டகாலருக்கு நிகரகானை ரூபகாயின் மதிப்பகானைது 
அதளபகாதளத்தில விழுகின்ற அளவிறகு குயறந்து விட்டது என்பது அயனைவருக்கும ஹதரிந்த ஹசெய்திபய  
இந்நியலயில  உலகஹமலகாம ஒபர மகாதிரியகானை பணத்தியனை தங்களுயடய பணபரிவர்த்தயனைக்கு பயன்படுத்தி 
ஹககாளள உதவுவதுதகான் இந்த  Bitcoin எனும திறமூல மயறக்குறியீட்டு ஹமய்நிகர் பணம ஆகும  இது 
யகபபசிமுதல கணினிவயர அயனைத்து செகாதனைங்களிலும  ஆண்ட்ரகாய்டு, விண்படகா ,லினைக்ஸ் பபகான்ற அயனைத்து
இயக்கமுயறயமகளிலும  ஹசெயலபடும திறன் வகாய்ந்ததகாகும. இதறககாக  Bitcoin வகாடக்யகயகாளயர நமமுயடய 
செகாதனைத்தில நிறுவியவுடன் படத்திலுளளவகாறு  தனியகானைஹதகாரு முகவரியுடன் கூடய பணப்யப ஒன்று 
உருவகாகிவிடும இதன்மூலம நகாம மறறவர்களுக்கு பணத்தியனை அனுப்பவும மறறவர்கள நமக்கு அனுப்பும 
பணத்தியனை ஹபறவும முடயும. இருநபர்களியடபய ஏதனுஹமகாரு பணபரிவர்த்தயனை ஹசெயலநயடஹபறபவண்டும 
எனை குறிப்பிட்டவுடன் வயலபின்னைலில உளள அயனைத்து நபர்களுக்கும அதுபறறிய ஹசெய்தியகானைது உடன் 
ஒலிபரப்பபடுகின்றது உடன் இந்த பணநடவடக்யக செரிபகார்க்கபட்டு ஏறபுயக ஹசெய்யபட்டவுடன் ஹதகாயகயகானைது 
குறிப்பிட்டநபர்கணக்கில ஹசென்றுபசெருகின்றது அதயனை ஹதகாடர்ந்து அதறககானை -  block chain எனும  பபரட்டு 
உளளீட்டு ஹசெயலும அதபனைகாடு நயடஹபறுகின்றது ஹவளிநகாடுகளில தறபபகாது இந்த பிட்ககாயின் வகாயிலகாக 
பணபரிவர்த்தயனை  அனுமதிக்கபட்டு  மிகசிறப்பகாக இந்த பணப்பரிமகாறறபணி நயடஹபறறு வருகின்றது.   
இதயனை பறறி பமலும அறிந்து ஹககாளள :/ . / . /http bitcoin org bitcoin pdf   என்ற தளத்திறகு ஹசெலக.

செ  .  குப்பன்   641@ .kuppansarkarai gmail com
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 - Eucalyptus திறமூல பமகக்கணினி

  நடப்பிலுளள ஹமய்நிகர் கணினியின் சூழைலில உளள தரவுகளின் யமயத்திலிருந்து  EUCALYPTUS என்ற திறமூல 
பமககணினி தளத்தின் துயனையுடன் நமமுயடய ஹசெகாந்த தனிப்பட்ட   பமகக்ணினிதளத்தியனை உருவகாக்கிடமுடயும 
இந்த   EUCALYPTUS என்ற திறமூல பமககணினி தளமகானைது  Cloud

( ), , ( ),  ( ) , ( ) Controller CLC Walrus ClusterController CC Storage Controller SC NodeController NC ஆகிய  ஐந்து 
முக்கிய உறுப்புகயள ஹககாண்டது இதிலுளள  ( ) Cloud Controller CLC என்பது EUCALYPTUSஇறகும 
ஹவளியுலகத்திறகுமகானை இயணயவழி ஹதகாடர்பகாளரகாக பணியகாறறுகின்றது. பமலும இது பமககணினியின் 
நிருவகாகியகாகவும ஒருங்கியணப்பகாளரகாகவும, அனுமதியளிப்பவரகாகவும ஹசெயலபடு கின்றது. அடுத்ததகாகவுளள 
Walrusஎன்பது   EUCALYPTUS என்ற  பமககணினி தளத்திறகு நியலயகானை  பதக்கியவக்கும திறயனை 
அளிக்கின்றது மூன்றகாவதகாகவுளள ( ) ClusterController CC ஆனைது ஹதகாகுதியகானை  ( )NodeController NC ஐ 
கட்டுபடுத்திட ஹசெய்கின்றது. நகான்ககாவதகாகவுளள  ( )Storage Controller SC என்பது  பககாப்பயமவு, , ,  NFS SAN iSCSI

ஆகியயவஹககாண்ட குறுமநியல  பதக்கியவக்கும திறயனை வழைங்குகின்றது இறுதியகாகவுளள 
( )NodeController NC என்பது    ,    VMware ESXi hypervisor VMware broker பபகான்ற ஹமய்நிகர் முயனைமங்களகாக 
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 EUCALYPTUS என்ற  பமககணினி தளத்தியனை ஹசெயலபட அனுமதிக்கின்றது பமலும இது இயக்கபநரத்திலும 
ஏறற இறக்கத்திறகு ஏறபு தகானியங்கி அளயவயகாளரகாக   ஹசெயலபடுகின்றது  அதுமட்டுமின்றி நீட்சி தன்யமயய 
செரிஹசெய்து  நியலயகானைதகாக யவத்திருக்கின்றது  கூடுதலகாக பமககணினியின் சூழைலில உளள ஹமய்நிகர் 
கணினிகளின் ஹசெயலகயள கண்ககானிக்கின்றது. 

மிகமுக்கியமகாக பமக்கணினிகளின் வளங்கயள மிகசெரியகாக ஒதுக்கீடு ஹசெய்து  கட்டுபடுத்தி ஹசெயலபட ஹசெய்கின்றது
இந்த  EUCALYPTUS என்ற  பமககணினி தளத்தின் ஹசெயயல நிறுத்தம ஹசெய்யகாமபலபய இந்த தளத்தின் பரகாமரிப்பு 
பணியய இந்த பயன்பகாடு பகார்த்து ஹககாளகின்றது இதயனை நயடமுயறயில ஹசெயலபடுத்தி பகார்த்திட நமமிடம இரு 
கணினிகள மட்டும இருந்தகால பபகாதும ஒன்யற  ( ), ,  ( ), Cloud Controller CLC Walrus Cluster Controller CC

 ( )  Storage Controller SC ஆகிய பணிகளுக்ககானை நிருவகாக பசெயவயகாளரகாகவும மறஹறகான்யற முயனைம 
கட்டுபகாட்டகாளரகாகவும ஹசெய்துஹககாளளமுடயும  இதயனை பறறி பமலும அறிந்து ஹககாளள 

:// . / / /3.3/ / . /http eucalyptus com docs eucalyptus userguide toc html   தளத்திறகு ஹசெலக.

செ  .  குப்பன்   641@ .kuppansarkarai gmail com
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ஹஜென்கின்ஸின் கூடுதல இயணப்புகள

  இந்த ஹஜென்கின்ஸ் எனும திறமூல பயன்பகாடுகளில கூடுதலகானை பணிகயள ஹசெய்திட அதறககானை கூடுதல 
இயணப்புகயள( ) plugin நிறுவிஹககாண்டு பயன்படுத்திஹககாளளமுடயும  ஆண்ட்ரகாய்டனுயடய ஹமய்நிகர் சூழையல 
ஆண்ட்ரகாய்டு ஏப்பிபக பககாப்பியனை கட்டயமவுஹசெய்து இயக்கி பயன்படுத்திஹககாளளமுடயும இதறககாக 
எஸ்டபகயவ நிறுவுதல,கட்டயமக்கபட்ட பககாப்பியனை உருவகாக்குதல பின்ஹதகாடர்பவயர உருவகாக்குதலும 
நிறுவுதலும ஏப்பிபகயவ நிறுவுதல அலலது நிறுவுதயல நீக்குதல,மங்கியயபரிபசெகாதித்தலும ஆய்வுஹசெய்தலும 
ஆகிய ஆண்ட்ரகாய்டறககானை அயனைத்து பணிகயளயும  இந்த ஹஜென்கின்ஸின்  கூடுதல இயணப்புகயள 
ஹககாண்டு தகானியங்கியகாக ஹசெயலபடுமகாறு ஹசெய்யலகாம  இந்த ஹஜென்கின்ஸின் தியரயின் இடதுபுறபகுதியிலுளள  

   manage Jenkins link என்பயத ஹதரிவுஹசெய்து ஹசெகாடுக்குக.அதயனை ஹதகாடர்ந்து  manage pluginஎன்பயத 
ஹதரிவுஹசெய்து ஹசெகாடுக்குக பதகான்றிடும தியரயில  available என்ற தகாவியின் தியரயய பதகான்ற ஹசெய்க அதில 
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  android emulator pluginஎங்குளளது எனை பதடபிடத்து  அதனுயடய பதர்வுஹசெய்ஹபட்டயய ஹதரிவுஹசெய்து 
ஹககாண்டு நிறுவுயகக்ககானை ஹபகாத்தகாயனை ஹதரிவுஹசெய்து ஹசெகாடுக்குக.   உடன் இந்த ஹஜென்கின்ஸினுயடய கூடுதல 
இயணப்பு பதிவிறக்கமஆகி இந்த பயன்பகாட்டுடன் இயணந்து ஹககாளளும பிறகு  =>  manage Jenkins confgure

=> sytem என்றவகாறு கட்டயளகயள ஹதரிவுஹசெய்து ஹசெகாடுக்கி  கட்டயமவு செரியகாக 
மகாறறியயமக்கபட்டுளளதகாஹவனை செரிபகார்த்து ஹககாளக. இபதபபகான்று பதயவஹயனில    ,  add build setup jcloud

பபகான்ற கூடுதல இயணப்புகயளயும  பதிவிறக்கமஹசெய்து நிறுவிஹககாளக.

செ.குப்பன் 641@ .kuppansarkarai gmail com

சிக்கலகானை பககாட்டு செமன்பகாடுகள தீர்வுஹசெய்ய பயன்படும   Octave

எனும திறமூலஹமகாழி
அறிவியல ஆய்வுகளிலும கணிதஆய்வுகளிலும சிக்கலகானை பககாட்டு செமன்பகாடுகள  செகாதகாரண செமன்பகாடுகயள 
தீர்வுஹசெய்யபவண்டய நியலஉளளது அவ்வகாறகானை சிக்கலகானை கணக்குகயள மிகஎளிதகாக தீர்வுஹசெய்திட   Octave

எனும திறமூலஹமகாழி உதவுகின்றது  இந்த   Octave எனும பமமபட்ட ஹமகாழியகானைது திறமூல குழுவின்மூலம 
கட்டயளவரிகளின் வகாயிலகாக சிக்கலகானை பககாட்டு செமன்பகாடுகள  செகாதகாரண செமன்பகாடுகயள தீர்வுஹசெய்வதறககானை
வழிமுயறகள ககாணப்படுகின்றனை   Matlab ஐ பறறி  அறிந்தவர்கள மிகசுலபமகாக அதன் ஹதகாடர்சசியகானை இந்த 

 Octave எனும திறமூலஹமகாழியய ஹதரிந்துஹககாளளமுடயும மிகஅனுபவம வகாய்ந்த கணிதஅறிஞர்களகூட 
தீர்வுககாண அவதிபடும  சிக்கலகானை பககாட்டு செமன்பகாடுகயள  மிகஎளிதகாக தீர்வுஹசெய்வதறககானை பலஅரிய 
கருவிகயள இது தன்னைகத்பத  ஹககாண்டுளளது அடுக்குக்பககாயவகள ,ஒருங்கயமவு செமன்பகாடுகள பவறுபகாட்டு 
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செமன்பகாடுகள,ஹவவ்பவறு இயறகணித செமன்பகாடுகள பபகான்ற மிக சிக்கலகானை செமன்பகாடுகயள இதிலுளள 
ஹசெயலிகளின் வகாயிலகாக மிகசசுலபமகாக தீர்வுககாணமுடயும பமலும இது சி ,சி++, பபகார்ட்ரகான் பபகான்ற 
ஹமகாழிகளில எழுதபட்ட தகவயமவுகபளகாடு ஒருங்கியணந்து ஹசெயலபடும திறன்வகாய்ந்ததகாகவுளளது. இது 
மிகபமமபட்ட கணித தீர்வுககாணும ஹமகாழிஎன்பதகால   Matlab or Fortran பபகான்றவறயற நன்கு அறிந்தவர்கள 
இந்த    Octave எனும திறமூலஹமகாழியய பயன்படுத்திடுமகாறு பகட்டுஹககாளளபடுகின்றது ஏஹனைனில 
மிகசசிக்கலகானை  கணித செமன்பகாடுகயள இதன்மூலம தீர்வுஹசெய்வதறககாக மணிகணக்கில  முயன்றகாலும 
புதியவர்களுக்கு பசெகார்வும ஹவறுப்பும ஏறபட்டுவிடும என்ற அறிவயரயய மனைதில ஹககாளக இதனுயடய 
வயரகயலயய பயன்படுத்தி தரவுகயள வயரபடமகாகவும அதயனைஹதகாடர்ந்து இயடமதிப்புகள குறிப்பிட்ட மதிப்பு 
எவ்வகாறுஇருக்கும எனை யூகித்து கண்டுபிடக்கவும முடயும இது ஹபகாது அனுமதிபயன்பகாடகாக (   GNU General

 Public License)யகயடக்கநியலயில கியடக்கின்றது.
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செ.குப்பன் 641@ .kuppansarkarai gmail com
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இருபரிமகானைஅயசெவூட்டு படக்கயதகயள நகாபம உருவகாக்கிட 
உதவும ஸ்கிரகாச எனும திறமூல பயன்பகாடு

ஸ்கிரகாச என்பது  இருபரிமகானை அயசெவூட்டு படங்கயளயும வியளயகாட்டுகயளயும படக்கயதகயளயும 
ஹதகாடக்கநியலயகார்களும உருவகாக்கிட உதவிடும  நிரலஹதகாடர் எழுதவதறககானைசூழையல ஹககாண்ட ஹதகாரு திறமூல
ஹமகாழியகாகும.இதயனை :// . . /http scratchmit edu  என்ற தளத்திலிருந்து இதனுயடய செமீபத்திய பதிப்யப பதிவிறக்கம
ஹசெய்துஹககாளக இதயனை நிறுவி பயன்படுத்திட   800  480  X துலலியம ஹககாண்ட 16 பிட்டறகு பமறபட்ட தியர, 
விண்படகா 2000 இறகு பிந்யதய பதிப்புயடய இயக்கமுயறயம, 120 ஹமககாயபட் ககாலி நியனைவகம, ஒலி,ஒளிஒலி  
அயமப்பு ஆகியயவ பதயவயகானையவயகாகும  இந்த  ஸ்கிரகாசசின் ஒரு ஹசெயலதிட்டத்யத  sprites எனை 
அயழைப்பகார்கள. இதில பயன்படுத்திடும கட்டயளகள     scripts எனை அயழைப்பகார்கள.   Sprites என்பது வயரபட 
பதிப்பகானைகால(  ) paint editor உருவகாக்கபட்ட அலலது நியனைவகத்திலிருந்து பதிவிறக்கம ஹசெய்யபட்ட  ஒருகுழுவகானை
உருவபடங்களின் ஹதகாகுப்பகாகும  இந்த ஹதகாகுதியின் ஒவ்ஹவகாருஉருவப் படமும ஒரு  costume எனை 
அயழைக்கபடும. இந்த  ஸ்கிரகாசசினுயடய முதன்யம பக்கத்தியரயகானைது   ,  ,  block palette scripts area stage
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ஆகிய மூன்று முக்கிய பகுதிகயள ஹககாண்டதகாகும . 

ஸ்கிரகாசசினுயடய முதன்யம பக்கத்தியரயின்   block palette ஆனைது , , , , , Movement Looks Sound Pen Control

, ,  Sensing Operators Variables ஆகிய எட்டு துயனைப்பகுதிகயள ஹககாண்டது. அதறகடுத்தகாகவுளள   scripts

 area ஆனைது   ஸ்கிரகாசசின் கட்டயள ஹதகாகுதிகயள அவ்வப்பபகாது இயந்திர ஹமகாழிக்கு ஹமகாழிமகாறறும பணியய 
ஹசெய்கின்றது.   block palette இலிருந்து   scripts area இக்கு கட்டயளகளகானைது ஹககாண்டுவரபட்டு விட்டவுடன்  
வரியசெகிரமமகாக தருக்கமுயறயில ஹசெயலபடஹசெய்கின்றது இந்த spritesஐ ஹதரிவுஹசெய்து ஹசெகாடுக்கியவுடன் 
பமலிருந்து கீழைகாக ஹசெயலபடுத்துகின்றது மூன்றகாவதகாகவுளள stageஎன்பது இறுதிய நியலயகாகும  அயசெவூட்டு 
படங்கயள உருவகாக்கிய பின் அதயனை இயந்திர ஹமகாழியகாக மகாறறி ஹசெயலபடுத்திட கட்டயள ஹபகாத்தகாயனை 
ஹதரிவுஹசெய்து ஹசெகாடுக்குக உடன் நகாம உருவகாக்கிய அயசெவூட்டு படங்கள இயந்திரஹமகாழிக்கு குறிமுயறகளகாக 
ஹமகாழிமகாறறிடும  ஹசெயல ஆரமபித்து ஹவளியீடு  stageஎன்ற பகுதிக்கு வந்து பசெர்ந்து தியரயில பிரதிபலிக்க 
ஹசெய்கின்றது.

செ.குப்பன் 641@ .kuppansarkarai gmail com
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யபதகான் - நிரல அயமப்புப் பியழைகளும இயக்க பநரப் பியழைகளும 

   Errors and Exceptions

இதுவயர நகாம ஹசெய்த நிரலகளில சில பநரம பியழைகள ஏறபடலகாம. அயவ பறறி இங்கு விரிவகாகக் ககாணலகாம. 

8.1   Syntax Errors

ஒரு நிரயல தவறகாக, எழுத்துப் பியழை அலலது அயமப்புப் பியழையுடன் இயக்கும பபகாது ஏறபடுகிறது. பியழைக்ககானை
ககாரணமும ககாட்டப்படுகிறது. 
உதகாரணம 

>>> while True print 'Hello world' 
  File "<stdin>", line 1, in ? 
    while True print 'Hello world' 
                   ^ 
SyntaxError: invalid syntax 

யபதகான்  intrepreter நிரயல ஒவ்ஹவகாரு வரியகாகப் படத்து அயத இயக்குகிறது. ஏபதனும ஒரு வரியில பியழை 
இருக்கும பபகாது, ஹமகாத்த இயக்கமும நிறுத்தப் படுகிறது. பமறகண்டவகாறு பியழைசஹசெய்தி ககாட்டப்படுகிறது. 
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>>> என்ற அமபுக்குறியிட்டு பியழை உளள வரி ககாட்டப் படுகிறது. அந்த வரியில பியழை உளள முதல வகார்த்யத ^ 
என்ற அமபுக்குறி மூலம ககாட்டப் படுகிறது. 

பமறகண்ட உதகாரணத்தில  print ஆனைது பியழை உளள வகார்த்யதயகாகக் ககாட்டப் படுகிறது. ஏஹனைனில அதறகு 
முன் : இருக்க பவண்டும. (  while உளளதகால) 

  File Name மறறும   Line Number ம ககாட்டப் படுகிறது. இதன் மூலம பியழை உளள இடத்யத எளிதகாகக் கண்டு 
பிடக்கலகாம. திருத்தலகாம. 

இவ்வகாறு நிரல வரி மறறும அயமப்பில உளள பியழை  Syntax Errorஅலலது   Parsing Error எனைப்படும. 

8.2 இயக்க பநரப் பியழைகள 

சில பநரங்களில நிரல வரிகள செரியகானை அயமப்புடன் இருந்தகாலும, இயக்குமபபகாது எதிர்பகாரகாத பியழைகள 
ஏறபடலகாம. இயவ இயக்க பநரப் பியழைகள எனைப்படுகின்றனை. உதகாரணமகாக 0 ஆல வகுத்தயலக் கூறலகாம. 
இரண்டு எண்கயள பயனைரிடம இருந்து ஹபறறு வகுத்தல ஹசெய்வதகாகக் கருதுபவகாம. 
பயனைர் முழு எண்களகாகத் தருமபபகாது, நிரல நன்கு இயங்கும. அவர் இரண்டகாவது எண்யண 0 எனைத் தந்தகால, 
நிரல பகாதியிபலயய நின்று விடும. பின்வரும பியழைசஹசெய்தி தரப்படும. 
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>>> 10 * (1/0) 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in ? 
ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero 

பமலும சில உதகாரணங்கள. 

>>> 4 + spam*3 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in ? 
NameError: name 'spam' is not defined 

>>> '2' + 2 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in ? 
TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects 

என்னை மகாதிரியகானை பியழை ஏறபட்டுளளது என்று கயடசி வரியில ககாட்டப் படுகிறது. பியழையின் வயகயும ஹசெகாலலப் 
படுகிறது. 

,  ZeroDivisionError NameError மறறும  TypeError பபகான்றயவ பியழை வயக ஆகும. 

  Stack Traceback எனைப்படும விரிவகானை அலசெலும ககாட்டப் படுகிறது. பியழை ஏறபட்ட வரி எண் மறறும பியழையின் 
இடமும சுட்டக் ககாட்டப் படுகிறது. 
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இது பபகான்ற விரிவகானை பியழைச ஹசெய்தியகால, நமமகால செரியகானை இடத்யதக் கண்டுபிடத்து, அயத செரி ஹசெய்ய 
முடகிறது. 

8.3 இயக்க பநரப் பியழைகயள யகயகாளுதல. 

இயக்க பநரப் பியழைகள, நிரலின் முழு இயக்கத்யதயும பகாதியிபலபய நிறுத்தி விடுகின்றனை. அவறயற நகாபம 
திறயமயகாக யகயகாளலகாம. ஏறபடக்கூடய தவறுகயள முன்பப யூகம ஹசெய்து அவறறுக்ககானை ஏறபகாடுகயள ஹசெய்து
விடலகாம. 

பின்வரும உதகாரணத்யதக் ககாண்பபகாம.  ஒரு முழு எண் ( ) Integer ஐ செரியகாகப் ஹபறும நிரல இது. முழு எண் 
தவிர பவறு ஏபதனும தந்தகால, நிரல பகாதியிபலபய நிறுத்தப் படுவதிலயல.  ValueError என்ற பியழைச ஹசெய்தி 
மட்டுபம ககாட்டப் படுகிறது. மீண்டும எண் பகட்கும ஹசெய்தி ககாட்டப் படுகிறது. முழு எண்யணத் தரும வயரயில 
இது ஹதகாடர்கிறது. 

 +  Ctrl c மூலம இதன் இயக்கத்யத பகாதியில நிறுத்த முடயும.  அப்பபகாது  KeyboardInterupt என்ற  Exception

ஹசெயலபடுத்தப் படுகிறது 

>>> while True: 
...     try: 
...         x = int(raw_input("Please enter a number: ")) 
...         break 
...     except ValueError: 
...         print "Oops!  That was no valid number.  Try again..." 
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இதன் இயக்கத்யத விரிவகாகப் பகார்ப்பபகாம. 

* முதலில   [  try clause try மறறும  except க்கு இயடயில உளளயவ. ] இயக்கப் படுகிறது. 

* இயக்க பநரப் பியழை  Exception ஏதும இலயலஹயனில   except clause தவிர்க்கப் படுகிறது.  Try ன் இயக்கம 
நியறவு  ஹபறுகிறது. 

*  Try ல ஏபதனும இயக்கப் பியழை ஏறபட்டகால, அதன் இயக்கம நிறுத்தப் படுகிறது.  Except என்ற  Keyword க்கு 
பக்கத்தில உளள இயக்கபநரப் பியழையகாக இருப்பின், அந்த   Except clause இயக்கப் படுகிறது. பின்  Try க்குப் பின் 
உளளயவ இயக்கப் படுகின்றனை. 

*   Except Keyword ல உளளயவ தவிர பவறு ஏபதனும புதிய பியழை ஏறபடும பபகாது, இயக்கமகானைது,  Try க்கு 
ஹவளியில உளள பகுதிக்கு மகாறறப் படுகிறது. அங்கும அயவ யூகம ஹசெய்யப் படவிலயல என்றகால,  Unhandled

 Exception என்று விரிவகானை பியழைசஹசெய்தி ககாட்டப்பட்டு, நிரலின் இயக்கம பகாதியிபலபய நிறுத்தப் படுகிறது. 

ஒரு   Try Statement ல ஒன்றுக்கு பமறபட்ட   Except clause கூட இருக்கலகாம. ஒவ்ஹவகாரு வயகயகானை இயக்க 
பநரப் பியழைக்கும, ஒரு   Except clause எழுதலகாம. எத்தயனை இருந்தகாலும ஏபதனும ஒன்று மட்டுபம இயக்கப் 
படும. 

பின் வருவது பபகால ஒபர   Except clause ல, பல பியழை வயககயளயும கூட தரலகாம. 
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... except (RuntimeError, TypeError, NameError): 

...     pass 

கயடசியகாக நகாம தரும   except clause க்கு ஹபயர் எதுவும தரத்பதயவயிலயல. நகாம யூகம ஹசெய்யகாத பியழை ஏதும 
ஏறபட்டகால, இது இயங்கும. இயத எழுதும பபகாது மிகவும கவனைமகாக இருக்க பவண்டும. நிஜெமகாகபவ நிரலில 
உளள பியழைகளகால கூட இது இயக்கப் பட்டு விடும. 

import sys 

try: 
    f = open('myfile.txt') 
    s = f.readline() 
    i = int(s.strip()) 
except IOError as e: 
    print "I/O error({0}): {1}".format(e.errno, e.strerror) 
except ValueError: 
    print "Could not convert data to an integer." 
except: 
    print "Unexpected error:", sys.exc_info()[0] 
    raise 

இந்த ....   Try Except clause ல, நகாம   Else clause ஐக் கூட பசெர்க்கலகாம. இயத பயன்படுத்தும பபகாது, எலலகா 
  Except clause உடனும பயன்படுத்த பவண்டும.   Try clause ஆனைது,  Exception ஏதும இலலகாமல, இயக்கப் 

பட்டுவிட்டகால, பிறகு   Else clause இயக்கப் படுகிறது. 
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for arg in sys.argv[1:]: 
    try: 
        f = open(arg, 'r') 
    except IOError: 
        print 'cannot open', arg 
    else: 
        print arg, 'has', len(f.readlines()), 'lines' 
        f.close() 

இயக்கபநரப் பியழைகள  Try clauseல மட்டுமின்றி, ஏபதனும ஒரு  function ஐ அயழைக்கும பபகாது கூட பநரிடலகாம.
அவறயறக்கூட பமறகண்டவகாறு எளிதில யகயகாளலகாம. 

>>> def this_fails(): 
...     x = 1/0 
... 
>>> try: 
...     this_fails() 
... except ZeroDivisionError as detail: 
...     print 'Handling run-time error:', detail 
... 
Handling run-time error: integer division or modulo by zero 

ஸ்ரீனி   @ .tshrinivasan gmail com

ஹதகாடரும
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   எழில நிரலகாக்க ஹமகாழி
:// . . / /27http ta wikipedia org s xm

கட்டறற கயலக்களஞ்சியமகானை விக்கிப்பீடயகாவில இருந்து.

எழில ( ), Ezhil தமிழில எழுதுமவயகயில உருவகாக்கப்பட்டுளள நிரலகாக்க ஹமகாழியகாகும.. இதில தமிழ் கயலச 
ஹசெகாறகயளக் ஹககாண்பட நிரலகள எழுத முடயும. இது இலவசெமகாகக் கியடக்கக்கூடய ஒரு நிரல ஹமகாழியகாகும. 
இமஹமகாழி இன்பனைகார் பிரபல ஹமகாழியகாகிய யபத்தகானு( )Python டன் ஒத்து இயங்குமபட உருவகாக்கப்பட்டுளளது. 
யபத்தகானின் நிரலகங்கயளப் பயன்படுத்தி இயங்கும இந்த ஹமகாழியில, ஆங்கிலத்திலும நிரலகயள எழுதமுடயும.

      தறசெமயம பசெகாதயனை அடப்பயடயில ஹவளியிடப்பட்டுளள இந்த ஹமகாழி, வியரவில முழுச ஹசெயலபகாட்டுக்கு 
      வரும எனை எதிர்பகார்க்கப்படுகிறது.

உருவகாக்கக் ககாரணம
ஹபருமபகாலகானை கணினி நிரல ஹமகாழிகயள எழுத விருமபுபவகார், ஆங்கிலம அறிந்திருக்கபவண்டும. ககாரணம 
அமஹமகாழிகளுக்குரிய குறிசஹசெகாறகள அயனைத்தும ஆங்கிலத்தில அயமந்துளளனை. இதனைகால, ஆங்கிலம 
அறியகாபதகார் அலலது ஓரளவுமட்டும அறிந்பதகார் நிரலகாக்கத்துயறயில சிறந்த நிபுணர்களகாகமுடயகாதபட 
சிரமப்படுகிறகார்கள.

இந்நியலயய மகாறறுவதறககாக, ஆங்கிலம அறியகாதவர்களும தங்கள தகாய்ஹமகாழியில எளிதகாக நிரலகயள 
எழுதும வசெதியயக் ஹககாண்டுவருவதறககாகப் பலர் முயன்று வருகிறகார்கள.

இவ்வயகயில பிஹரஞ்சு, அரபி, உருசியம, யப்பகானியம உளளிட்ட பல ஹமகாழிகளில கணினி நிரலகாக்க ஹமகாழிகள 
உருவகாக்கப்பட்டுளளனை. அந்த வரியசெயில, எழில தமிழ் ஹமகாழிக்குரிய நிரலகாக்க ஹமகாழியகாக உருவகாகியுளளது.
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குறிக்பககாளகள

• கலவி: பளளி, கலலூரிகளில தமிழில கணினியியல கறகும மகாணவர்கள தங்கள தகாய்ஹமகாழியிபலபய கறக 
உதவியகாக இருத்தல 

• இயலபு: எழில நிரலகாக்க ஹமகாழியின் கட்டயமப்பு தமிழ் இலக்கணத்யத ஒத்திருத்தல 

வசெதிகள

• கணித, தர்க்கச ( ) logical ஹசெயலபகாடுகள 
• முந்நூறயறமபதுக்கும பமறபட்ட உளகட்டயமப்புகள, இவறறில ஹபருமபகாலகானையவ யபத்தகான் 

ஹமகாழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டயவ 
• ஹசெயலமுயற நிரலகாக்க, மறுநிகழ்வு அயழைப்பு ( ) recursion மூலம ஹசெயலபகாடுகயளப் பயன்படுத்தி நிரலகயள

எழுத முடயும. (    ,  ,  - - ) Procedural programming using functions supporting recursion and call by value

• எழில ஹவறும பமக்பரகா ஹசெயலி ( - ) macro processor அலல; அது ஒரு முழுயமயகானை நிரலகாக்க ஹமகாழி, 
முழுயமயகானை ஹதகாகுப்பு முகப்பும( - - )Compiler Front End கூட 

•   - [Internet based இயணயதளத்தில] எழில நிரலகயள எழுதலகாம 
• ++ Notepad மறறும  Emacs ஹசெயலிகயளப் பயன்படுத்தி எழில நிரலகயள எழுதலகாம 
• தமிழில ஏறஹகனைபவ ஸ்வரம என்ற ஹபயரில ஒரு நிரலகாக்க ஹமகாழி உருவகாக்கப்பட்டது. ஆனைகால, பின்னைர் 

அது யகவிடப்பட்டுவிட்டது. எழில ஹமகாழியின் இலக்கணம அதிலிருந்து கணிசெமகாக பவறுபட்டு 
அயமந்துளளயதக் ககாணலகாம 

சிறப்பு ஹசெகாறகள ( )Keywords

எழில ஹமகாழிக்குரிய சிறப்புச ஹசெகாறகள ( ) keywords வகாக்கியங்கள ( ) statements அயனைத்தும தமிழ் ஹமகாழி 
இலக்கணத்தின் அபத பகாணியய பின்பறறுமவயகயில பதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டுளளனை. எழில நிரலகள  LISP

பபகான்றயவ : ஹவளிப்பகாட்யட( )expression த் ஹதகாடர்ந்து பயனியல( ) predicate அயமயும. இது தமிழ் ஹமகாழியில 
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உளள சிந்தயனை மறறும பகுத்தறிவு இயறயக வழியகாகும. இபதபபகால, நிபந்தயனை வகாக்கியங்கள ' , , ' IF ELSEIF Else

வகாக்கியத்யத மகாதிரியகாகக் ஹககாண்டயவ. வயர-  loop ஹபறப்படும -  while loop கட்டுப்பகாட்டு வகாக்கியத்யத 
மகாதிரியகாகக் ஹககாண்டது. எழில ஹமகாழியின் முக்கியமகானை வகாக்கியங்கள இங்பக தரப்பட்டுளளனை:

1.- :  "பதிப்பி" வகாக்கியம  ( )PRINT

2.- : "நிறுத்து" வகாக்கியம ( )BREAK

3.- : "ஹதகாடர்" வகாக்கியம ( )CONTINUE

4.- : "பின்ஹககாடு" வகாக்கியம ( )RETURN

5.- : "ஆனைகால", "இலயலஆனைகால", "இலயல"  வகாக்கியம ( - - )IF ELSEIF ELSE

6.- : "முட"  வகாக்கியம ( )END

7.- : "நிரலபகாகம" வகாக்கியம ( )FUNCTION

8.- : "வயர" வகாக்கியம ( )WHILE

9.- : "ஆக","முடபயனில" வகாக்கியம ( - )DO WHILE

10.- : "பதர்ந்ஹதடு" வகாக்கியம ( )SELECT

11.- : "பதர்வு" வகாக்கியம ( ) CASE

12.- : "ஒவ்ஹவகான்றகாக" வகாக்கியம ( - )FOR EACH

தரவு வயக அயமப்பு (   )Data Type system

எழில எண்கள( ), Numbers எழுத்துச செரங்கள ( ), Strings தர்க்கம ( ) Logical மறறும பட்டயலகள ( ) List என்ற 
நகான்கு அடப்பயட வயககயளக் ஹககாண்டுளளது. இயவதவிர பவறு புதிய வயககயள நிரல எழுதுபவகார் 
உருவகாக்க இயலகாது.
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எழில ஹமகாழி இலக்கணம - கட்டுப்பகாடு அயமப்புகள மறறும இயக்கிகள

எழில ஹமகாழி இலக்கணம கட்டுப்பகாடு அயமப்புகள மறறும இயக்கிகள கீபழை ககாண்க.

ஆனைகால-இலயல-முட வகாக்கியம ( -  )If Else statement

   @(  ) CONDITION ஆனைகால
      #  True branch

   இலயல
      #  False branch

  முட

வயர-முட வகாக்கியம (  )Loop statement

   @(  ) CONDITION வயர
       #  LOOP BODY

  முட

கணித மறறும தர்க்க ஆபபரட்டர்கள ( )Operators

• கணித இயக்கிகள : +, -, *, / 
• கணித சிறப்பு இயக்கிகள : %(மட்டு), ^(பட) 
• தர்க்க இயக்கிகள : செமம (==), செமமின்யம (!=),!,&&,|| 
• கணித ஒப்பீட்டு இயக்கிகள : >=, <=, >, < 

குறிப்புகள ( )Comments

'#' என்ற எழுத்தில ஹதகாடங்கி எழுதப்படும நிரல வரிகள, ஹவறும குறிப்புகளகாகக் கருதப்படும, அயவ 
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இயக்கப்படகாது, வகாசிப்பபகாரின் கவனைத்துக்குமட்டும

நிரலபகாகம ஹசெயலபகாடு(  )Function declaration

நிரலபகாகம [ _ ] (  )FUNCTION NAME ARGLIST

  [  ]FUNCTION BODY

முட

ஹபயர் ஹதரிவுநியல (  , )Name Scoping Visibility

எழில நிரலபகாகங்கயள மறற நிரல பகுதிகள அயழைக்குமபபகாது, உரிய மதிப்புடன் அயழைக்கபவண்டும 
( - - ), call by value ஒவ்ஹவகாரு நிரலபகாகத்தினுளளும மகாறிகயளக் குறிப்பிட்டுப் பயன்படுத்தபவண்டும.

எழில நயடமுயறப்படுத்தல

தறபபகாயதய எழில நயடமுயறப்படுத்தல  readline பபகான்ற ஹமன்ஹபகாருயள அடப்பயடயகாகக் ஹககாண்டது , 
இதில தகானைகாக நிரலகயள எழுதி இயக்க முடயும. இங்பக தமிழில எழுத -8 UTF தரத்யதப் பயன்படுத்தபவண்டும.

எடுத்துக்ககாட்டு நிரலகள

அகிலத்துக்கு வணக்கம (  )Hello world

நீங்கள எழில தமிழ் நிரலகாக்க ஹமகாழிமூலம எளியமயகானை நிரலகயள எழுதமுடயும:

# எழில தமிழ் நிரலகாக்க ஹமகாழி உதகாரணம
 
பதிப்பி "அகிலத்துக்கு வணக்கம!"
பதிப்பி "******* வருயகக்கு நன்றி! *******"
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ஊகிக்கும வியளயகாட்டு (  )Guessing game

இந்த வியளயகாட்டல உங்களுக்குப் பத்து வகாய்ப்புகள தரப்படும. அதறகுள, ஒன்றிலிருந்து நூறுக்குள உளள ஓர் 
எண்யண நீங்கள செரியகாக ஊகித்து ஹவறறி அயடயகாலகாம!

எண் = (1,100)randint

வகாய்ப்பு = 0
 @(வகாய்ப்பு < 10 ) வயர
 
   ஊகித்தஎண் = உளளீடு ("ஒன்றிலிருந்து நூறுக்குள உளள ஏபதகா ஓர் எண்யண நகான் மனைத்தில 
நியனைத்துளபளன். அது என்னை என்று உங்களகால ஊகிக்கமுடயுமகா? ")
 
  வகாய்ப்பு = வகாய்ப்பு + 1
 
   @( எண் == ஊகித்தஎண் ) ஆனைகால
      பதிப்பி "வகாழ்த்துக்கள! செரியகானை பதில!"
      (0)exit

   முட
 
   @( எண் < ஊகித்தஎண் ) ஆனைகால
      பதிப்பி "நீங்கள ஹசெகாலலும எண் தவறு, நகான் நியனைத்த எண்யணவிட அது ஹபரியது!"
   இலயல
      பதிப்பி "நீங்கள ஹசெகாலலும எண் தவறு, நகான் நியனைத்த எண்யணவிட அது சிறியது"
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  முட
 
  பதிப்பி "கவயல பவண்டகாம, இன்னும ", (10 - வகாய்ப்பு), " வகாய்ப்புகள உளளனை. நீங்கள நிசசெயம ஹவலலலகாம, 
மீண்டும முயறசி ஹசெய்யுங்கள!"
 
முட
 
பதிப்பி "மன்னிக்கவும, நீங்கள பத்து வகாய்ப்புகளுக்குள செரியகானை எண்யணக் கண்டுபிடக்கவிலயல!"

பககாப்பு உளளீடு மறறும ஹவளியீடு (  / )File I O

# முதலில, நகாம ஒரு பககாப்யபத் திறந்துஹககாளளபவண்டும
பககாப்பு = பககாப்யப_திற( " . "," ")names txt w

 
# நகாம ஒரு பட்டயலில இருந்து வகார்த்யதகயளப் பயன்படுத்தமுடயும
 
எ = ["இந்த","ஹமகாழி","எழில","நியறந்தது"]
இ = 0
@( இ < நீளம(எ) ) வயர
  #வகார்த்யதகயள அவறறுக்குரிய எண்களுடன் ஒவ்ஹவகான்றகாகக் பககாப்பில எழுதுபவகாம
  வரி = (str இ) +" = "+ எடு( எ, இ ) + " \ "n
  பதிப்பி வரி
  பககாப்யப_எழுது( பககாப்பு,வரி )
  இ = இ + 1
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முட
 
# இப்பபகாது, பககாப்யபச பசெமித்து மூட
பககாப்யப_மூடு( பககாப்பு )
 
# மூடய பககாப்யப மீண்டும திறப்பபகாம
பககாப்பு = பககாப்யப_திற( " . ")names txt

 
# அதனுள எழுதப்பட்டுளள விஷயங்கயளப் படப்பபகாம
வரிகள = பககாப்யப_பட(பககாப்பு)
 
# அதயனைப் பயனைருக்குக் ககாண்பிப்பபகாம
பதிப்பி வரிகள
 
# பயழையபட பககாப்யப மூடவிடுபவகாம
பககாப்யப_மூடு( பககாப்பு )

ஆயம வயரவியல (  )Turtle graphics

ஆயம வயரவியல எனும   Turtle graphics பயன்படுத்தி, எழில ஹமகாழியில சீனை யின் யகாங் குறியீட்யட 
வயரயலகாம.

42

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 23 நவமபர் 2013      :// .http kaniyam com

 

ஆயம வயரவியல எனும   Turtle graphics பயன்படுத்தி, எழில ஹமகாழியில சீனை யின் யகாங் குறியீடு 
வயரயப்பட்டுளளது

நிரலபகாகம ( , 1, 2)yin radius color color

    # _ (3)turtle width

    _ (" ")turtle color black

    _ ( )turtle fll True

    _ ( /2., 180)turtle circle radius

    _ ( , 180)turtle circle radius

    _ (180)turtle left

    _ ( -1* /2.0 , 180 )turtle circle radius

    _ ( 1)turtle color color

    _ ( )turtle fll True

    _ ( 2)turtle color color

    _ (90)turtle left

    _ ()turtle up
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    _ ( *0.375)turtle forward radius

    _ (90)turtle right

    _ ()turtle down

    _ ( *0.125)turtle circle radius

    _ (90)turtle left

    _ ( )turtle fll False

    _ ()turtle up

    _ ( *0.375)turtle backward radius

    _ ()turtle down

    _ (90)turtle left

முட
 
நிரலபகாகம ()main

    # _ ()turtle reset

    (200, " ", " ")yin white black

    (200, " ", " ")yin black white

    _ ()turtle ht

    ( " !    ", 5)pause Done Hit enter to quit

முட
 

()main

44

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 23 நவமபர் 2013      :// .http kaniyam com

எழில நிரலகாக்க ஹமகாழியின் அயடயகாளச சின்னைம

எழில நிரலகாக்க ஹமகாழியின் அயடயகாளச சின்னைம

• எழில நிரலகாக்க ஹமகாழியின் அயடயகாளச சின்னைம, தமிழ் ஹமகாழியில “எழில ஹமகாழி” எனைக் குறிப்பிடுகிறது. 

பயன்பகாடுகள

இந்த ஹமகாழியய மகாணவர்கள நிரல எழுதப் பயன்படுத்தலகாம, ஆய்வு பநகாக்கங்கள, கலவி பநகாக்கங்கள, தமிழ் 
ஹமகாழி வளர்சசிக்கும பயன்படுத்தலகாம.

ஹவளி இயணப்புகள

• எழில     :   முதறபக்கம  :// .http ezhillang org  
• எழில ஹமகாழியியனைத் தரவிறக்க   GitHub  

:// . / / - / / .https github com arcturusannamalai Ezhil Lang archive master zip

• எழில     : Twitter  :// . /https twitter com ezhillang

• எழில     : + Google Communities  :// . . / /103299049995094273538https plus google com communities
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துருவங்கள - 5                                                     

வகாசெகர் குறிப்பு: இந்த எப்பிபசெகாடல லினைக்ஸ் பறறி எயதயும நகான் குறிப்பிடவிலயல, ஆனைகால ஹதகாடர்கயதயின் 
முக்கிய நிகழ்வு இதில குறிப்பிடப்பட்டுளளது. கயதயின் சுவகாரஸ்யத்திறககாக இத்தவயற ஹதறிந்பத ஹசெய்கிபறன். 
என்யனை மன்னியுங்கள. 

ககாட்சி 5 

"எங்கடகா அவ.. ஆனுவல ககான்ப்ரன்ஸ்ல கண்டப்பகா இருப்பகான்னு ஹசெகான்னைகாங்க?? சிக்கமகாட்டன்றகா!!", மதனின் 
நன்பன் சுபரஷின் புலமபயல பகட்டு மதன், "கஞ்செகாகுடுக்கிதகாபனை!! அதகான் பபகான் நமபர் இருக்குலல. 
கூப்பிடு??!" என்றகான். "படய் நலலவபனை.. பபகானை பபகாட்டு வரஹவசசுடபபகாற.. அவ்வளவுதகான்.. யசெட்டடக்க 
வந்தியகானு பநத்து பகாத்த புரூஷ்லி படத்பதகாட க்யளபமக்செ ஹநனைசசு ஹநனைசசு அடப்பகா.. நமம கமபனில 
ப்ரஷ்ஷர்ஸ் பசெர்ந்து இருக்ககாங்களகாம, அதுல ஓரு குருவி ஹவயிட்டகா இருகுன்னு ரகு ஹசெகான்னைகான், அதகான் 
பதடட்டு இருக்பகன்", என்று முடத்தகான் சுபரஷ். "எரும மகாடு கூட நகாலு அடக்கு பமல விழுந்தகா எழுந்து ஓடும, நீ 
மட்டும எப்டடகா உன் வருங்ககால ஹபகாண்டகாட்டகிட்ட அவ்வளவு வகாங்கியும அப்படபய இருக்க??", மதன் 
வகாரினைகான், அதறகு சுபரஷ், "எங்கள பத்தி கவலப் படகாதடகா, நகாங்க அடசசிப்பபகாம அப்புறம அனைசசிப்பபகாம. 
என்னை மகாதிரி சின்னை ஹபகான்னுங்கள பகாக்றத விட்டுட்டு, ஆன்டய கரக்ட் பன்னிட்டருக்கிபயடகா", சுபரஷ் மறுபடயும
உலர ஆறமபித்தகான். 

"பங்ககாளி, பவணகாம. இபதகாட நிறுத்திப்பபகாம", மதன் விலக, "நிலறகா, எங்க நழுவுற, என்னைபமகா பசெகாசியலிசெமலகாம
பபசெரிங்களகாம?? ஹபமின்ஸ்டு.. மிபசெகாஜெனிட்டுன்னு வகார்யதங்க வருதகாம? எந்த லினைக்ஸ்லடகா இந்த கமகாண்டுங்க 
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இருக்கு?", சுபரஷ் மடக்கினைகான், "என் ஹடஸ்க்ல எங்கடகா யமக் ஹசெட் பண்னி ஹவசசிருக்க.. தப்பகா ஹநனைக்ககாதடகா.. 
லினைக்ஸ் செமபந்தமகாத்தகான்டகா பபசிட்ருந்பதகாம", மதன் விளக்கினைகான். "நீங்க பபசுனைது அக்ககா தமபி செண்ட 
பபகாட்டது மகாதிரிபய இலலியகாபம.. பவற மகாதிரி இருந்ததுன்ல ஹசெகாலறகாங்க??", சுபரஷ் இருக்கினைகான். "வகாய 
கழுவுடகா.. நலல ஹபகாண்ணுடகா அவ..", மதன் மகாட்டக்ஹககாண்டகான். 

"என்னைது நலல... ஹபகாண்ணகா?? என்யனைக்குடகா அட்மின் ஆன்டல இருந்து அழைகி ஆனைகாங்க?? என்னைடகா 
நடக்குது இங்க.. உண்யமய ஹசெகாலலு அட்மினுக்கு கலயகாணம அயிடுசசெகா, இலலயகா?", சுபரஷின் ஆவல அவன் 
யகயய எடுத்து மதனின் கழுத்தில யவத்தது. "அட்மின் சின்னை ஹபகாண்ணுதகாணுடகா. இன்னும பமபரஜ் அகல, 
ஆனைகா நீ ஹநனைக்றமகாதிரி ஹவயிட்டங்ல இலல. ஆலஹரட ஆன் எ ட்ரகாக்", மதன் உண்யமயய ஹசெகான்னைகான். "யகாரு 
நீயகா?", சுபரஷ் பகட்க, "இலல, அனைகா ஆள இருக்குன்னு மட்டும ஹதரியும, அத பத்தி பமல விசெகாரிக்கல, எனைக்கு 
அதுக்கு அவசியமும இலல", மதனின் முகம மகாறியிருந்தயத சுபரஷ் பகார்த்தகான். "பதவ இலலகாம உளள புகுந்து, 
நலலகா பபகாயிட்ருக்க அவ யலப்ப ஹகடுக்ககாதடகா", மதன் பவண்டுபககாள விடுத்தகான், அதறகு சுபரஷ், "மசசி, 
அட்மின் மகாதிரி ஆளுங்க எனைக்கு ஹசெட் ஆக மகாட்டகாங்கடகா, எயதயும பகசுவலகா எடுத்துக்கறவங்கதகான் எனைக்கு 
லகாயக்கு, என்யனைக்கு இருந்தகாலும, என் கஞ்செகாகுடுக்கி என் கஞ்செகாகுடுக்கிதகான்டகா, பட்.. ", சுபரஷ் வருத்தப்பட 
ஆரமபிக்க, "மசசி, உண்யமய ஹசெகாலலட்டுமகா.. நீங்க ஹரண்டுபபரும ஹசெம யடப்டகா", மதன் மனைதகார 
பகாரகாட்டனைகான். 

"எங்கள விட்றகா.. எனைக்ஹகண்ணபமகா நீங்க ஹரண்டு பபரும...", சுபரஷ் ஹசெகாலலிக்ஹககாண்டருக்க, "பபகாதுமடகா.. 
நமக்கு இலலன்னு ஹதரிஞ்சிடுசசுன்னைகா விலகிக்கனும, அத விட்டுட்டு யடட்டகானிக் படம பகாத்து ஏமகாறதுக்கு நகான் 
ஆள இலல", மதனின் வர்த்யதகள ஹதளிவகாக வந்தனை."நீ செகாமியகாரகாத்தகான்டகா பபகாக பபகாற.." சுபரஷ் செபித்தகான். 
"ககாலல விழுடகா, இப்பபவ ஆசிர்வகாதம பன்பரன். அப்புறம க்யூல நிக்கனும", மதன் புன்னையகத்தகான். 

ஆனுவல ககான்ப்ரன்ஸ் ஹதகாடங்கியது, ஆனைகால மதனின் கண்கள யகாயரபயகா பதடக்ஹககாண்டருந்தது, திடஹரன்று,
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"என்னைங்க மிஸ்டர் மிபசெகாஐனிஸ்ட், யகாயரபயகா பதட்ரிங்க பபகால, உங்க பகல ப்ரண்யடயகா?", ககார்த்திககா முகம 
பளிசசிட்டது ஏஹனைன்றகால அவளும ஆர்கயனைபசெஷ்ஷன் டீமில ஓருத்தி, அதனைகால கண்டப்பகாக ஆழைககாக 
ஹதரியபவண்டும."ஆமகாங்க, இங்கதகான் இருந்தகா, இப்பதகான் ஆவ ப்ரண்டுங்க எங்கபயகா கூட்டட்டு பபகானைகாங்க", 
மதன் செமகாளித்தகான். "ஏங்க கத விட்ரீங்க? உங்களுக்கு பகலப்ரண்ட் இருக்ககான்னு ஹசெகான்னைகா கண்டப்பகா யகாரும 
நமப மகாட்டகாங்க, ஆதுமட்டும இலலகாம, உங்க ப்ரண்ட் சுபரஷ் இப்பத்தகான் வந்து உங்களப்பத்தி ஹசெகான்னைகாரு, 
கனைவுல உங்க அமமகா வருவகாங்கலகாபம?? வந்து ஆப்பிஸ்ல ஹபகாண்ணு பகாக்க ஹசெகாலவகாங்கலகாபம?? 
உண்யமயகாவகா??", ககார்த்திககா முகம பமலும ஹமருபகறியிருந்தது. 'டகாய்,மறுபடயும இங்க வகாடகா.. பகாத்துக்கபறன்..", 
தூரத்தில சிரித்துக்ஹககாண்டருந்த சுபரயஷ பகார்த்து மதன் திட்டனைகான். 

"அபலகா, அவர என் திட்ரீங்க, எனைக்கு பதில ஹசெகாலலுங்க", ககார்த்திககா பகட்க, "நீங்க நடுவுல ஹககாஞ்செம பக்கத்த 
ககாபணகாம படம பகார்திங்களகா", என்று மடக்கினைகான் மதன். "ஹதரியும. என் பமக்கப் பத்தி கிண்டல பண்ண 
பபகாறிங்க அதகாபனை??", ககார்த்திககா செமகாளித்தகாள, "இலயலங்க, அதுல ஹீபரகாக்கு நட்டு கழைண்டு பபகாயிடும. 
அதுமகாதிரி என் ப்ரண்டுக்கும நடந்திருக்கு. அதனைகால அவன் ஹசெகாலறத நமபகாதிங்க", மதன் விலக்கினைகான். "பசெகா 
ஸ்மகார்ட், நீங்க ஹசெகாலலபவண்டயத நகாபனை ஹசெகாலலிட்படன்னு கயதய மகாத்திட்டீங்க, எனிபவ எனைக்கு ஹககாஞ்செம 
பவல இருக்கு அப்புறம மீட் பண்பறன்", ஹசெகாலலிக்ஹககாண்பட இடத்யத விட்டு நகர்ந்தகாள ககார்த்திககா. 

"அண்ணகா நீங்களகா... ஓரு ஹபகாண்ணு கிட்ட பபசெரீங்களகா? யகாருண்ணகா அவங்க? க்யூட்டகா இருக்ககாங்க?", இது 
சுபரஷின் ககாதலி செகாதனைகா என்கின்ற கஞ்செகாகுடுக்கி. "மகா, சுபரஷ்ஷ தகாபனை பதடட்டு இருக்க.. அங்க பகாரு, புதுசெகா 
வந்திருக்குற ஹபகாண்ணுக்கல பகாத்து வழிஞ்சிட்டருககான்.. பபகாயி நகாலு செகாத்து செகாத்து..பபகா..", மதன் கயதயய மகாறறி
செகாதனைகாயவ சுபரயஷ பநகாக்கி நகர ஹசெய்தகான். 

மீட்டங் முடந்து டன்னைர் நடந்துஹககாண்டருந்தது, மதனும அவன் நண்பர்களும செகாப்பிட்டுவிட்டு தம அடக்க 
இருட்டகானை ஓரு இடத்யத பநகாக்கி ந்டந்தனைர். அப்பபகாது ஒரு மயறவகானை பகுதியில ககார்த்திககா யகாருடபனைகா 
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சீரியசெகாக ஹமகாயபலில பபசிக்பககாண்டருந்தகாள. "என்னைடகா பகாக்ர? யகாரு யகாபரகாட பபசிட்டருந்தகா உனைக்ஹகன்னை.. 
பவயலய பகார்றகா", மதனின் மனைசெகாட்சி திட்டயது. மதனும தனைக்ஹகண்னை என்று நடந்தகான். சிறிது பநரத்திறகு 
பிறகு, "யகார்ரகா அந்த ஹபகாண்ணு இருட்ல உட்ககாந்துகிட்டு அழுதுக்கிட்டு இருக்கு?", பபசியவகாபற சுபரஷ் வந்தகான். 
"படய், என்னைடகா பன்னை?.. ஆப்பிஸ் பகமபஸ்டகா..", மதன் சுபரயஷ பநகாக்கி பககாபத்துடன் நடந்தகான். "மசசி, நகான் 
ஒன்னும பன்லடகா.. அவளகா அழுதுகிட்டருக்ககா.. நகான் அவ உருவத்த கூட பகாக்கல", சுபரஷ் விளக்கினைகான். 
மதனுக்கு அந்த ஹபண் ககார்த்திககாதகான் என்று ஹதரியும, மறற நண்பர்கயள உளபள அனுப்ப "மகாப்பு, செகாதனைகா 
ககால பன்னியிருந்தகாடகா.. நீ எங்கன்னு பகட்டகா, உன் ஹமகாயபல ரீசசெபிலகா இலலயகாம, அவளும அவ 
ப்ரண்ஸ்களும வீட்டுக்கு பபகாக ஆப்பிஸ் பகப்புக்கு ஹரகாமப பநரமகா ஹவயிட் பண்றகாங்கலகாம, சீக்கிரம பபகா..", 
என்று சுபரயஷ கிளப்பினைகான். "செகாதனைகாவின் ப்ரண்டுகயள ட்ரகாப் பன்னை மதனின் ப்ரண்டுகளும இடத்யத விட்டு 
நகர்ந்தனைர். "ஆமகா, அவ அழுதகா நகா ஏன் ப்ரண்ஸ்கல கழைட்டவிட்படன்?", மதன் தனைக்குதகாபனை 
பகட்டுக்ஹககாண்டகான், "தனியகா நீயும அழுவுறதுக்கு!! பபகாயி என்னைகாசசின்னு பகளறகா!!", மதனின் மனைசெகாட்சி 
விரட்டயது. 

"ஹசெடங்களுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கிட்டருக்கீங்கன்னு பகளவிப்பட்படன்.. ", மதன் ககார்த்திககா அருகில அமர்ந்தகான். 
"மிஸ்டர் மதன், என்னை ஹககாஞ்செம தனியகா அழை விடுங்க, உங்க ஹமகாக்க பஜெகாக்குங்கல ரசிக்கிற நிலயமயில நகான் 
இப்ப இலல", ககார்த்திககா கணத்த குரலில பபசினைகாள. "நகான் என்னைபமகா உங்க ஆழுயகய நிப்பகாட்ட வந்பதன்னு 
நினைசசீங்களகா.. செத்தியமகா இலல, எனைக்கு ஹதரிஞ்செ ஹபகாண்ணு இருட்டுல தனியகா அழுதுகிட்டு இருக்பக. எந்த 
பபமகானி வந்து ஆறுதல ஹசெகாலறகாப்ல மறுபடயும உங்கள எமகாத்துறதுக்கு ஹககாக்கி பபகாட பபகாரகான்னு பகாத்துட்டு 
பபகாக வந்பதன்", மதனின் கின்டல ககார்த்திககாயவ பமலும ஹவறுப்பபத்தியது. 

"உங்களுக்கு ஹபகாண்ணுங்கன்னைகா அவ்வலவு பகவலமகா பபகாயிட்படகாமல.. நலலகா ஹககாஞ்சுவீங்க. அப்புறம வீட்ல 
வசெதியகானை ஹபகாண்ணகா பகாத்து ஹவசசெகாங்கன்னைகா பயழைய லவ்வுக்கு டகாடகா ககாட்டடுவீங்க!! பகட்டகா அப்பன் 
இன்டஸ்ரியல பமக்னைட், என் பமபரஜ்னைகால பல பககாட ப்ரகாபிட் வரும, அது இதுன்னு செமகாளிப்பீங்க, மிருகத்துல  

49

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 23 நவமபர் 2013      :// .http kaniyam com

இருந்து வந்ததுங்கன்றத நிருபிக்கறீங்க இலல??", ககார்த்திககாவின் பககாபம உசசெத்துக்கு வந்தது. "இயதஹயலலகாம 
உங்ககிட்ட ஹசெகாலபறமபகாரு. நகான் ஓரு யபத்தியக்ககாரி!! பபகானைகாபனை அவன் ஒரு மிருகமனைகா, நீங்க இன்ஹனைகாரு 
வயகயகானை மிருகம, உணர்சசிபய இலலகாத மிருகம!! உயிபர இலலகாத பலப்டகாப்ப கட்டக்கிட்டு அழைற மிருகம!!" 

"நிறுத்துட.. என்னைபமகா ஹபகாண்னுங்கலலகாம ஹஹெவன்லருந்து ஹஹெலிககாப்டர்ல பூமிக்கு வந்தகாப்ல பபசெர.. 
எப்பத்துல இருந்து அவனை ஹதரியும, ககாபலஜ்ஹமட்டகா??", மதனின் இந்த முகத்யத ககார்த்திககா பகார்த்ததிலயல. 
"ஆமகாம, அதுக்கு என்னை இப்பபகா?", ககார்த்திககாவும ஹககாந்தளித்தகாள, "இத்தனை நகாளகா எத்தயனைபயகா முயற 
உனைக்கு பபகான் பன்னி ஹககாஞ்சியிருப்பகான், பதிலுக்கு நீ எத்தனை முயற அவனை ஹககாஞ்சியிருப்ப? அட்லீஸ்ட் 
செகாப்டயகான்னு பகட்டருப்ப?", மதனின் பகார்யவ கூர்யமயகாக இருந்து. "இஹதலலகாம பன்னைகாத்தகான் லவ்வகா?", இது 
ககார்த்திககா, "இயதஹயலலகாம பன்னியிருந்தியனைகா, பககாட பககாடயகா ஹககாட்டயிருந்தகாலும எப்டயகாபட்ட ஆளும 
உன்னை விட்டு பபகாயிருக்கமகாட்டகான். உனைக்ஹககான்னைன்னைகா அவன்தகாபனை ஹமகாதலல லவ் பன்னைகான். நகாம என்னை 
ஹசெகான்னைகாலும பகட்பகான்னு ஹநகானைப்பு, அவனும நலலகாபவ தயலயகாட்டயிருப்பகான், கலயகாணப் பபசசு வர்றப்ப 
அப்பகா, அமமகா செமமதத்பதகாடதகான் பமபரஜ்னு கன்டீஷன் பபகாட்டருப்ப, உன் அப்ப ஆத்தகாகிட்ட மலலு கட்ட 
உன்னை கட்றதவிட அவன் அப்ப ஆத்தகா பகாத்து வசசிருக்குறத கட்றது எவ்வளபவகா பமலனு ஜெககா 
வகாங்கியிருப்பகான், நீயும நகாலு நகாள பசெகாகமகா இருக்கறதகா ஊருக்ஹகலலகாம ஹசெகாலலிகிட்டு திரிவ, அதுல எவன்னைகா 
ஒருத்தன் அட்யவஸ் பன்றன்னு அடுத்த எப்பிபசெகாட ஆரமிப்பகான், கயடசியில எங்க ககாதல ஹதய்வீகமகானைதுன்னு 
ஊருக்பக ஹதறியறகாப்ல ஈஸியகார்ல டபுலஸ் அடப்பீங்க, இந்த மகானைங்ஹகட்ட ஹபகாழைப்புக்கு எதுக்குட இந்த நடப்பு?", 
இதுவயர மதன் யகாரிடமும இப்பட பபசியதிலயல. 

"எவ்வலவு பகவலமகானை புத்தி உனைக்கு? ஹஜென்டலபமன்னு ஹநனைசசெபனை? சசி..", ககார்த்திககா ஹவறுப்பில 
வகார்த்யதகயள ஹககாட்டனைகாள. "பலட் பிக்கப்மகா நீ.. இப்பத்தகான் ஹதரியுதகா நகான் ஒரு ஹபகாறமபபகாக்குன்னு.. அது 
இருக்கட்டும, நகாம பவனுமனைகா ஒரு பசெலஞ்ச ஹவசசிப்பபகாம, அடுத்த ஹரண்டு நகாளல நகான் ஹசெகான்னைகாமகாதிரி உன்
லவ் ஹபயிலியர் ஊருக்பக ஹதரிஞ்சு உன்னை ஒருத்தன் அப்பரகாச பன்னைகான்னைகா.. அவனை அடசசி விட்டட்டு 
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மூனைகாவது நகாள இந்த ககாதலன்ற கருமகாந்தறத்த ஹககாஞ்செ நகாயளக்கு ஓம கட்டட்டு ஹஷலஸ்க்ரிப்ட் படக்க வகா!!!! 
அப்பட இலலகாம அடுத்த ஹரண்டு நகாள எலலகாரயும பபகால நீயும செகஜெமகா இருந்து யகார்கிட்டயும உன் லவ் 
ஹபயிலியற ஒலறகாம இருந்தியகானைகா, மூனைகாவது நகாள பநரகா என் ஹடஸ்க்குக்கு வந்து என் முஞ்சுல துப்பிட்டுபபகா!! 
ஓக்பகவகா???!!!", இது மதன். "ஹரடயகா இரு", இது ககார்த்திககா. "பகாப்பபகாம", என்று ஹசெகாலலிவிட்டு மதன் ஹசென்றகான். 

"இவன் நமமல திட்நகானைகா? இலல அட்யவஸ் பண்னைகானைகா?", ககார்த்திககா அவளிடபம பகட்டகாள, "உனைக்குளள 
இருந்த ஹபமினிஸ்ட வசசி உன் அழுயகய நிறுத்துனைகான்!! பபகாய் இருக்குற பவயலய பகார்ரி !! லவ் பண்றகாலகாம 
லவ்வு", முதன் முதலகாக ககார்திககாவின் மனைது அவளிடம பபசியது. 

ஹதகாடரும...                      

ஹதகாடரும..

கீரன < . @ .n keeran yahoo in>
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ஓனன கசன்பொரஸ் மதன்பொடரனன்பொன னணிகளில் ஈடுனடும நிறுவனங்கள்
ஓபன் பசெகார்ஸ் ஹதகாடர்பகானை பணிகளில ஈடுபடும நிறுவனைங்கள பறறிய விவரங்கயள பசெகரித்து வருகிபறகாம. உங்களுக்கு ஹதரிந்த தகவலகயள
விக்கியில பகிரவும.

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

நிறுவனைம பசெயவ ஊர் முகவரி வயலத்தளம  

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 foor

 , . , 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 Phone

98841-65649, 
@ .baskar linuxpert in

. .  www linuxpert in

 HexSource

Technologies 
       We are providing Training and Services in Linux

 , , , , Device Driver GCC Python Arduino
 Chennai

 31/7, 1   No st foor

 , . ,Duraisamy Road T Nagar
. .wwwhexsource com 
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 ,  ,  , Embedded Systems Shell Scripting Zen Cart

, , , ,  PhpBB SVN Git Tcl Wordpress

 600017. : Chennai Phone

08525085655/044 
43066505 

opennovus 
, ,       moodle fedena italc and all open source lms

   customization and training
 chennai

#3,   ,ramamoorthy avenue

 ,  sakthi Nagar porur

,  , chennai India

:04443806139 Phone

. .  www opennovus in

 ?Got Love  - 
   Marry for Love

       & We do all our development using FoSS
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 Chennai

, , ECR Vennangupattu

 . ,  Kottaikadu PO Cheyyur

,  , , , Tk Kanchi Dt TN India

:044-27506020 Phone

. .wwwgotlove in 

 Blue Light 
-   /    Non proft providing Linux FOSS support and

    consulting to Auroville community

, Auroville

 Pondicherry

, , , Saracon Auroville TN

, :0413-2622500India Phone

:// .http bluelightav org 
facebook 

 Magendhiran

 Consultancy

Services 
 &   GIS Remote Sensing Kanchipuram

05, #  ,  rd Street Gandhi

,  - Nagar Kanchipuram

631501, , :India Phone

+919047134181 

. .wwwmcsmapping 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 Coch

  in And

 Pondicerry

.   NMAHESH Kumar

,#3. . .  ,  . .  B K R Nagar Opp K PN

 ,  Parcel Service Sathy

, ,Road Gandhipuram Coimb

-641012, -92444atore Phone

32444

. .WWWREDSUPPORT IN

 Restart

Technologies 
   ,   Training on Linux Administration Support for

  Linux Servers
 Ooty

. , 1  ,Mr Raghavendra st foor

  , UMC market building

53

http://kaniyam.com/
http://goo.gl/VA2GC
http://bluelightav.org/
http://bluelightav.org/
http://www.gotlove.in/
http://www.gotlove.in/


கணியம இதழ் 23 நவமபர் 2013      :// .http kaniyam com

 - 643 001, ootacamund

@restarttechnologies gma

. , 98434 59995 il com

 Career Gear 

   ;  Industry Driven Talent Factory Super

     afordable 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 Confguration Management

/ ,  : Git SVN AWS tools

2/ 3/ / /ec s AutoScaling CloudFormation CloudFront

/ 53/ / / / , Route RDS VPC ElastiCache Beantalk

   : Virtualization and Private Cloud

/ / / / ,OpenVZ Xen Eucalyptus OpenStack OpenQRM

: DBs

/ / / /MySQL PostgreSQL MongoDB Cassandra NoSQ

, : L Monitoring

/ / / , : Nagios Zenoss Zabbix Groundwork Network

/  : Pfsense OpenVPN Web

, , , , , 2 ,LAMP RoR Joomla Drupal Wordpress Web py Tur

/Chennai Pun

 e

206,  , 6/12 Sai Niketan Lock

.  , St Kottur Gardens

. : 9962232328 Chennai Ph

:// . .http www initcron co

m, 
:// . .http www initcron org
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, , , ,  .bogears 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 Chennai

600 001. 

: 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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நீங்களும ஹமகாழிஹபயர்க்கலகாபம

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

பமறகண்ட சுட்டயில ககாணும கட்டுயரகயள ஹமகாழிஹபயர்க்கலகாபம!

கணியம பறறி... 
இலக்குகள

• கட்டறற கணிநுட்பத்தின் எளிய விஷயங்கள ஹதகாடங்கி அதிநுட்பமகானை அமசெங்கள வயர அறிந்திட 

வியழையும எவருக்கும பதயவயகானை தகவலகயள ஹதகாடர்சசியகாகத் தரும தளமகாய் உருஹபறுவது. 

• உயர, ஒலி, ஒளி எனை பலலூடக வயககளிலும விவரங்கயள தருவது. 

• இத்துயறயின் நிகழ்வுகயள எடுத்துயரப்பது. 

• எவரும பங்களிக்க ஏதுவகாய் யகாவருக்குமகானை ஹநறியில விவரங்கயள வழைங்குவது. 

• அசசு வடவிலும, புத்தகங்களகாகவும, வட்டுக்களகாகவும விவரங்கயள ஹவளியிடுவது. 

பங்களிக்க

• விருப்பமுளள எவரும பங்களிக்கலகாம. 

• கட்டறற கணிநுட்பம செகார்ந்த விஷயமகாக இருத்தல பவண்டும. 
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• பகிர்வயத கட்டுப்படுத்தகாத வண்ணம பயடப்புகள இருத்தல அவசியம. உதகாரணத்திறகு ககாபிஹலப்ட்  &

கிரிபயடவ் ககாமன்ஸ். 

• தகாங்கள பங்களிக்க விருமபும ஒரு பகுதியில பவஹறகாருவர் ஏறகனைபவ பங்களித்து வருகிறகார் எனின் 

அவருடன் இயணந்து பணியகாறற முயனையவும. 

• கட்டுயரகள ஹமகாழிஹபயர்ப்புகளகாகவும, விஷயமறிந்த ஒருவர் ஹசெகாலலக் பகட்டு கறறு 

இயறறப்பட்டயவயகாகவும இருக்கலகாம. 

• பயடப்புகள ஹதகாடர்களகாகவும இருக்கலகாம. 

• ஹதகாழில நுட்பம, ஹககாளயக விளக்கம, பிரசசெகாரம, கயத, பகலிசசித்திரம, யநயகாண்ட எனைப் 

பலசுயவகளிலும இத்துயறக்கு ஹபகாருந்துமபடயகானை ஆக்கங்களகாக இருக்கலகாம. 

• தங்களுக்கு இயலபகானை எந்தஹவகாரு நயடயிலும எழுதலகாம. 

• தங்களது பயடப்புகயள எளியஹதகாரு உயர ஆவணமகாக @ .  editor kaniyam com

முகவரிக்குஅனுப்பியவக்கவும. 

• தள பரகாமரிப்பு, ஆதரவளித்தல உளளிட்ட ஏயனைய விதங்களிலும பங்களிக்கலகாம. 

• ஐயங்களிருப்பின் @ .  editor kaniyam com மடலியறறவும. 

விண்ணப்பங்கள

• கணித் ஹதகாழிலநுட்பத்யத அறிய வியழையும மக்களுக்ககாக பமறஹககாளளப்படும முயறசியகாகும இது. 

• இதில பங்களிக்க தகாங்கள அதிநுட்ப ஆறறல வகாய்ந்தவரகாக இருக்க பவண்டும என்ற கட்டகாயமிலயல. 

• தங்களுக்கு ஹதரிந்த விஷயத்யத இயன்ற எளிய முயறயில எடுத்துயரக்க ஆர்வம இருந்தகால பபகாதும. 
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• இதன் வளர்சசி நம ஒவ்ஹவகாருவரின் யகயிலுபம உளளது. குயறகளிலிருப்பின் முயறயகாக 

ஹதரியப்படுத்தி முன்பனைறறத்திறகு வழி வகுக்கவும. 

துயற செகார் - இடம செகார் ஹபகாறுப்பகாளர்கள - மகாணவ மன்றங்கள

• தமிழைகந்பதகாறும கட்டறற ஹமன்மம ஹதகாடர்பகாக பமறஹககாளளப்படும பணிகயள ஹவளிக்ஹககாணர பவண்ட முதறகட்டமகாக

மகாவட்டந்பதகாறும கணியத்திறகு தன்னைகார்வலப் ஹபகாறுப்பகாளர்கள பதயவப்படுகிறகார்கள.

• கணியம மகாணவ மன்றம ஒன்யற அயமக்கவும திட்டமிடப்பட்டுளளது. 

• கணியத்திறகு  துயற  செகார்ந்த  நுண்ணிய  பயடப்புக்கயள  ஹககாண்டு  வரக்கூடய  துயறப்  ஹபகாறுப்பகாளர்களும

பதயவப்படுகிறகார்கள. தகாங்கள கட்டறற கணிநுட்பம செகார்ந்த் ஓர் துயறயில நிபுணரகாக இருந்தகால அத்த்துயற ஹதகாடர்பகானை

ஹசெய்திகயள  கணியத்திறகு  பயடத்துத்  தருவதில  ஹபகாறுப்பு  வகிக்கலகாம.  உதகாரணத்திறகு  லினைக்ஸ்  கரு  உருவகாக்கம,

ஹடபியன் இயக்குதளம.

• தமிழைகத்திறகு  முக்கியத்துவம  அளிக்கும  அபத  பவயல  -  கணியத்திறகு  பலபவறு  மகாநிலங்களிலிருந்தும

பதசெங்களிலிருந்தும முக்கியச ஹசெய்திகயள தமிழில வடத்துத் தர ஆர்வமிருப்பபகாரும பவண்டும. 

• விருப்பமுயடபயகார் உங்கயளப்பறறிய விவரங்களுடன் editor@ .kaniyam com என்ற முகவரியில ஹதகாடர்பு ஹககாளளவும.
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