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1
செ ாகுசு செமன்செ ாருட்கள்!
சில செ ாகுசு 1 திகளுக்கு ழகிவிட்டால் நம்மால் புதிய முயற்சிகணைள செ ய்யமுடியாது.
செ1ளிப் ணைடயாக செ ான்னால் டிவியில் ட்டன்கணைள அழுத்தும் ப ாம் லால் ரிபமாட் உரு1ானது
ரி ான். ஆனால் அந் ரிபமாட்ணைடக் கண்டுபிடிக்கும் அறிப1 ஊனமானால் நம் 1ாழ்வு என்னாகும்?
ஆனால புதிய1ற்ணைற கற்கும் இளணைமயில் செ ாகுணை ப டிய ால் ான நம்மில் லருக்கும் கணினி
புபராகிராம்கணைள சுயமாக எழு முடியாது. க7க்கின் மீது ஆர்1ம் இருந் ால் மட்டுபம கணினி
புபராகிராம்கணைள எழு முடியும் எனும் லாஜிக் உண்ணைம. நம்மில் லருக்கும் அந் ஆர்1ம் கூட
இல்லாமல் இருப் து ற்செ யலான ல்ல. ங்களிக்கும் திறனின்றி யனராகப1 இருப் து மூணைளணையப்
பூட்டும் 1ணிகச் தியன்றி ப1றல்ல.
சு ந்திரமும் கட்டுப் ாடும்!
விண்படாஸ், பமக் ப ான்ற ஓஎஸ்கணைள யன் டுத்தும்ப ாது பிடிக்கிறப ா இல்ணைலபயா சில
புபராகிராம்கணைள யன் டுத் ப1ண்டியிருக்கும். அதில் விரும்பு1து ப ால மாற்றங்கணைள செ ய் ால்
எப் டியிருக்கும்? கட்டற்ற செமன்செ ாருணைள நீங்கள் ழகப1ண்டியது அ ற்குத் ான்.
புபராகிராம்களில் ப ணை1யான மாற்றங்கணைள செ ய்துசெகாள்ளும் டி, பிறருக்கு நி ந் ணைனகளின்றி
கிரும் சு ந்திரத் ன்ணைமயுடனும் உள்ள செமன்செ ாருணைள கட்டற்ற செமன்செ ாருள் என குறிப்பிடலாம்.
விண்படாஸ், பமக் ப ான்ற ஓஎஸ்களில் அ ன் ஆ ார புபராகிராம்கணைள யனர்கள் ார்க்க முடியாது.
ஆனால் லினக்ஸ் ஓஎஸ்ஸில் அ1ற்ணைற ார்க்கலாம்; திறணைமயிருந் ால் பமம் டுத் வும் செ ய்யலாம்.
ணைமக்பரா ாஃப்ட் ஆபீஸ், அபடாப் ப ாட்படாஷாப் ஆகியணை1 னியுரிணைம செ ாருட்கள் என் ால்
இ ன் புபராகிராம்கணைள காசு செகாடுத்து 1ாங்கும் யனர்கள் ார்க்கவும் முடியாது; மாற்றவும்
முடியாது. குறிப்பிட்ட நிறு1ன செ ாழில்நுட் குழு மட்டுபம அ ணைன ார்க்க, மாற்றும் அனுமதி
செ ற்றிருப் ார்கள். இ ற்கான விதிகணைள செமன்செ ாருட்கணைள நிறுவும்ப ாப ஒப் ந் த்தில் கா7லாம்.
ட்டப் டி இ ணைன காசு செகாடுத்து 1ாங்கு 1ர் மட்டுபம யன் டுத் லாம். நண் ருக்கு கிர்ந் ால்
அது குற்றம்.
இ ற்கு மாற்றானது ான் குனு லினக்ஸ். சு ந்திர செமன்செ ாருள் உ ார7ம்: லி ர் ஆபீஸ்.
அடிப் ணைடயில் இது மு லாளித்து1மும் செ ாதுவுணைடணைம த்து1த்தின் எதிசெரதிர்
பமா ல்ப ாலப1 ான். கட்டற்ற செமன்செ ாருள் என்ற அர்த் ம், இணை1 விணைலயின்றி கிணைடக்கும்
என் ாக புரிந்துசெகாள்ளக்கூடாது. நி ந் ணைனகளின்றி செமன்செ ாருட்கணைள யன் டுத் லாம்,
கிரலாம், பமம் டுத் லாம் என் ப .
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கட்டற்ற செமன்செ ாருள் யாருக்கானது?
கட்டற்ற அறிவுக்கான பலாபகாணை1 1டி1ணைமக்க நண் ணைர அணுகியப ாது, கட்டற்ற செமன்செ ாருள்
குறித்து விளக்கிபனன். உடபன அ1ர் பகட்டது, ர்1ருக்கு யன் டுத்து1ார்கபள அது ாபன!
செ ாது1ாக ர்1ருக்கு லினக்ஸ் ஓஎஸ்கணைள யன் டுத்துகிறார்கள் என்றாலும் லினக்ஸ்மின்ட்,
ஃசெ படாரா லினக்ஸ் ப ான்ற ஓஎஸ்கணைள னிப் ட்ட உ பயாகத்திற்கும் நீங்கள் யன் டுத் லாம்.
இதில் சிக்கல், நீங்கள் யன் டுத்தும் பகாப்புகணைள விண்படாசில் யன் டுத் அ ற்செகன சில
மாற்றங்கணைள செ ய்யப1ண்டும் அவ்1ளவு ான்.
விண்படாஸ் அல்லது பமக் உள்ளிட்ட ஓஎஸ்களிலில்லா
இருக்கிறது?

னிச்சிறப்பு ஜிஎன்யு லினக்ஸில் என்ன

கட்டுப் ாடு: லினக்ஸிலுள்ள புபராகிராம்கணைள நீங்கள் செடக் 1ல்லுநராக இருந் ால் மாற்றியணைமத்து
யன் டுத் லாம். இல்ணைலசெயன்றாலும் காப்பிணைரட் செமன்செ ாருள் ப ால அப்படட்ஸ் பகட்டு
செ ய்யும் ணிணையக் செகடுக்காது. செ யல் ாடுகளில நிறு1னத்தில் 1ணைரமுணைறயற்ற கட்டுப் ாடு
இருக்காது.
யிற்சி: ஆ ார புபராகிராம்கணைள எழுதி ழகும் மா71ர்கள், அதிலுள்ள 1றுகணைள எளிதில் திருத்தி
எழுதிப் ழக 1ாய்ப்பு கிணைடக்கிறது. கற்கும் ஆர்1த்துடன் இருப் 1ர்களுக்கு லினக்ஸ் கடல்ப ான்றது.
ாதுகாப்பு: ஆ ார புபராகிராம்கணைள அனுமதியின்றி லரும் மாற்றி திருத்தி 1லுப் டுத்து1 ால் நச்சு
புபராகிராம்களின் ாக்கு ல்கள் பிற ஓஎஸ்கணைள விட ஜிஎன்யு லினக்ஸில் குணைறவு.
நிணைலயானது: சில ஓஎஸ்கணைள குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு நிறு1னத்தினர் ணைகவிட்டுவிடு1ார்கள்.
லினக்ஸில் அப் டி ஒரு பிரச்ணைன கிணைடயாது. எனப1 நீண்டகால திட்டங்களுக்கு லினக்ணைŽ லரும்
ப ர்ந்செ டுத்து யன் டுத்துகின்றனர்.
கட்டற்றசெமன்செ ாருள்(CC BY NC) 2018 ஓ ன் ப ார்ஸ்) என் ன் அர்த் ம், சு ந்திரம். அ ணைன விணைலயின்றி
இணை7யத்திலிருந்து ரவிறக்கம் செ ய்யமுடியும் என் ல்ல. கட்டற்ற செமன்செ ாருட்கணைள
1ாங்கும்ப ாது ஆ ார புபராகிராம் 1ரிகள் செ ாது உரிணைமயில் உடன் 1ழங்கப் டும். கட்டற்ற
செமன்செ ாருள் என் தும் திறமூல செமன்செ ாருளும் ப1று டும் இடம் இதுப1. கட்டற்ற
செமன்செ ாருளான லினக்ணைŽ கணினியில் நிறுவு1 ற்கு, பிரச்ணைனகணைள ரிசெ ய்1 ற்கு கட்ட7ங்கணைள
நிபு7ர்கள் 1சூலிக்கிறார்கள். சில கட்டற்ற செமன்செ ாருட்கள் இல1 மாக யனர்களுக்கு
1ழங்கப் டு1தும் உண்ணைமபய.
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கட்டற்ற செமன்செ ாருள் உ யம்!
அசெமரிக்காவின் நியூயார்க்கில் பிறந் ஆர்எம்எஸ் என அணைழக்கப் டும் ரிச் ர்ட் ஸ்டால்மன், கட்டற்ற
செமன்செ ாருளின் ந்ணை . யூனிக்ஸ் ஓஎஸ்Žூக்கு மாற்றாக உரு1ாக்கிய ஜிஎன்யு, ஃப்ரீ ாஃப்ட்ப1ர்
வுண்படஷன்(CC BY NC) 2018 1985), காப்பிசெலஃப்ட் செ யல் ாடு இ1ரது முக்கிய உரு1ாக்கம். ஹார்1ர்ட் மற்றும்
எம்ஐடியில் செ யல் ட்ட ரிச் ர்ட் ஸ்டால்மன், ற்ப ாது ஃப்ரீ ாஃப்ட்ப1ர் வுண்படஷனின்
ணைல1ராக உள்ளார்.
நாயகன் உரு1ாகிறார்!
ந்ணை படனியல் அச் கத்செ ாழிலும், ாய் அணைலஸ் லிப்மன் ஆசிரியராகவும் இருந் னர். படனியலின்
குடிபநாயும், 1ணை களும் அணைலஸ் லிப்மணைன 1ணை க்க, ஸ்டால்மனின் சிறு1யது 1ாழ்வு கண்ணீரும்
ப1 ணைனயுமாக இருந் து. ப1 ணைனகணைள மறக்க உ வியணை1 கணி ஈடு ாடும், அ ன் விணைள1ாக
1சீகரித் கணினி புபராகிராம்களும் ான். அசெமரிக்காவில் நடந் உள்நாட்டுப்ப ார் காட்சிகணைள ன்
த்து 1யதில் பநரடியாக ார்த் 1ர் இ1ர்.
மிரட்டும் கணி ன்!
ள்ளியில் டிக்கும்ப ாப பகாணைடக்கால விடுமுணைறயில் புபராகிராம்கணைள எழு கற்றார். “அப்ப ாது
அங்கிருந் 1 தியில் புபராகிராம்கணைள பநாட்டில் எழுதிப் ார்த்துக் செகாண்டிருந்ப ன்.
கம்ப்யூட்டர்கணைள யன் டுத்து1ணை நிணைனத்ப ார்க்க முடியாது” என்கிறார் ஸ்டால்மன்.
அந்நாட்கணைள அணை ப ாட்ட டி ஐபிஎம்மின் 7094 கணினியின் யன் ாட்டு ணைகபயட்ணைட டித்து
அ ணைன யன் டுத் முயற்சித் மூணைள ஸ்டால்மனுணைடயது. உயிரியல், இயற்பியல் என கலந்துகட்டி
ஆர்1ம் காட்டிய1ர், PDP-11 எனும் சிறிய கணினியில் புபராகிராம்கணைள ஆசிரியர் ஒரு1ரின்
1ழிகாட்டலில் எழு செ ாடங்கினார். ஹார்1ர்டு ல்கணைலணைய ன் வீடுப ால கருதி புபராகிராம்கணைள
எழுதிய1ர் இயற்பியணைலயும் அப யளவு பநசித்து 1974 ஆம் ஆண்டு இயற்பியல் ட்ட ாரியானார்.
ஆனால் அதில் முணைன1ர் டிப்பில் இணை7ந் ாலும் ஆராய்ச்சிகளில் விரக்தியாகி செ1ளிபயறினார்.
அப்ப ாப பஹக்கர் 1ட்டாரங்களில் ஆர்எம்எஸ் என்றால் செ ம பிர லம்.
1970 ஆம் ஆண்டு நியூயார்க்கிலுள்ள ஐபிஎம் அறிவியல் ணைமயத்தில் கணினிகணைள இயக்கிப் ார்த் ார்.
பமல்நிணைலக்கல்வி யிலும்ப ாது ஃப ார்டிரான் செமாழியில் கணினி புபராகிராணைம மூணைளயில்
வியர்ணை1 சுரக்க அரும் ாடு ட்டு எழுதிக்செகாண்டிருந் ார். எப் டிபயா செ1ற்றிகரமாக எழுதினாலும்
பின்னாளில் “ஃப ார்டிரான் ப ான்ற செமாழியில் இனி எப்ப ாதும் புபராகிராம்கணைள எழு மாட்படன்”
என செநாந்துப ாய் கூறுமளவு அம்செமாழிணைய யன் டுத்தியிருந் ார் ஸ்டால்மன். எம்ஐடி ஆய்1கத்தில்
செ யற்ணைக நுண்7றிவு குறித்து ப1ணைல செ ய்துசெகாண்டிருந் 1ர், ப ராசிரியர் செGர்ரி சுஸ்மனுடன்
இணை7ந்து இமாக்ஸ், இன்செடலிசெGன்ட் ப க்ட்ராக்கிங் உள்ளிட்ட செமன்செ ாருள் திட்டம்,
கருத் ாக்கங்களில் ங்களித் ார்.
1ாழ்க்ணைகணைய மாற்றிய ம் 1ம்!
செமன்செ ாருளில் கட்டுப் ாடு, கடவுச்செ ால் என் செ ல்லாம் ஸ்டால்மனுக்கு ஆகப1 ஆகா
விஷயங்கள். இணை1 மனி பநயத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள் என ப ட்டியில்(CC BY NC) 2018 2008) கூறுமளவு தீவிரமாக
அ1ற்ணைற எதிர்த் 1ர் ஸ்டால்மன்.
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பமஜிக் மனி ர் ஸ்டால்மன்!
1980 ஆம் ஆண்டு XGP 1ணைகயிலான பல ர் பிரிண்டணைர ஆ ார நிரல்கணைள மாற்றி யன் டுத்தி
ஆச் ரியப் டுத்தினார். பிரிண்டிங் நிணைற1ணைடந் ால் அல்லது ப ப் ர் Gாம் ஆனால் உடபன
ம் ந் ப் ட்ட1ரின் கணினிக்கு செ ய்தி 1ரும் டி செ ட்டிங் அணைமத்து அ த்தினார். ஆனால் புதி ாக
மாற்றிய XEROX 9700 ஆ ார நிரல்கணைள இப் டி மாற்ற முடியா சிக்கல் அ1ர்கணைள கட்டற்ற
செமன்செ ாருள் செ யல் ாடுகணைள தூண்டியது.
1984 ஆம் ஆண்டு பிப்ர1ரி மா ம் எம்ஐடி ப1ணைலணைய விட்டு விலகி ஜிஎன்யு திட்டத்தில் மூழ்கினார்
ஸ்டால்மன். 1983 ஆம் ஆண்டு செ ப்டம் ரில் ஜிஎன்யு திட்டத்ணை அறிவித் 1ர், 1985 ஆம் ஆண்டு
இ ற்கான அறிக்ணைகணைய யாரித்து செ1ளியிட்டார். “புபராகிராம்கணைள நம் விருப் டி மாற்றி இயங்க
செ ய்1ணை உலகம் செகாள்ணைளயர் என்ற அர்த் த்தில் புரிந்துசெகாண்டது. ஆனால் புபராகிராம்களின்
செ யல் ாட்டு எல்ணைலணைய கர்ப் து என நான் நம்பிபனன்” என்கிறார் ஸ்டால்மன்(CC BY NC) 2018 Free Software Free
Society).).
இந் பநரத்தில் நாம் அறிவு ார் செ ாத்துரிணைமணைய ற்றி ப சு1து ரியாக இருக்கும். செ ாருட்களுக்கு
புவி ார் குறியீடு ப ாலிகணைள விர்க்கிறது அல்ல1ா? காப்பிணைரட் ஒரு செ ாருணைள கண்டுபிடித் 1ருக்கு
அ ற்கான யன்கணைள கிணைடக்க ணை1க்கிறது. ஆனால் புபராகிராம் விஷயத்தில் இது சீரழி1ாக
மாறுகிறது. புபராகிராம் ஒன்ணைற கண்டுபிடிப் 1ர், ான் மட்டுபம அ ற்கு உரிணைமயாளர்(CC BY NC) 2018 Copy).right) என
செ ாந் ம் செகாண்டாடி விற் ணைன செ ய்து அ ணைன ஒரு யனர் 2 ஆண்டுகளுக்கு மட்டுபம
யன் டுத் லாம் என ரூல்ஸ் ப ாடும்ப ாது அறிணை1க் கட்டுப் டுத் க்கூடிய ாக மாறுகிறது. 1977 ஆம்
ஆண்டு செ1ளியான VAX -11 கணினி மூடிய புபராகிராம்கணைள செகாண்டிருந் து. 1970 ஆம் ஆண்டிபலபய
ஸ்டால்மன் யூனிக்ஸ் ப ான்ற ஓஎஸ்ணைŽ அன்ணைறக்கிருந் அசெ ம்ளர், இன்டர்பிசெரட்டர் ஆகிய
அம் ங்களுடன் உரு1ாக்க நிணைனத் ார். ஜிஎன்யூ(CC BY NC) 2018 GNU NOT UNIX) என அணைனத்தும் செரடி. இங்கு குறுக்பக
நின்றது இ ணைன எப் டி குறிப்பிடு1து என்ற பிரச்ணைன ான். சு ந்திரமான செமன்செ ாருள் என் ணை
கட்டற்ற என்று குறிக்கலாம். எளிணைமயாக குறிக்க யன் டும் ஃப்ரீ(CC BY NC) 2018 Free) என்ற செ ால் 1றான
செ ாருணைள மக்களுக்கு உ7ர்த்தும்.
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லினக்ஸில் கட்டற்ற செமன்செ ாருட்கணைள இன்ஸ்டால் செ ய்து 1ரு1து, அதில் 1ரும் பிரச்ணைனகணைள
தீர்ப் து ஆகிய1ற்றுக்கு கட்ட7ம் 1சூலிப் து அந் செமன்செ ாருள் குழுக்களுக்கு முக்கியமான
1ரு1ாய் 1ழி. இல1 செமன்செ ாருள் என்ற 1ார்த்ணை அ ணைன உ7ர்த் வில்ணைல. எனப1 கட்டற்ற
செ ாருத் மான 1ார்த்ணை யாக மாறியது.
1984 ஆம் ஆண்டு ஸ்டால்மன் எம்ஐடியிலிருந்து விலகு1 ற்கான கார7ம்? “நான் அங்கிருந்து ப்ரீ
செமன்செ ாருட்கணைள கண்டுபிடித் ாலும் அ ணைன அந்நிறு1னம் ன்னுணைடயது என கட்டுப் டுத்
முயற்சிக்கும் என் ால் வி விலகிபனன்” என ன் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஸ்டால்மன்.
கட்டற்ற செமன்செ ாருள் 1ழங்கு1தில் முக்கியமான செ ால் காப்புரிணைம. செ ாது1ாக காப்புரிணைம
ஒரு1ரின் யாரிப்ணை , கண்டுபிடிப்ணை அனுமதியின்றி/கட்ட7மின்றி பிறர் யன் டுத்து1ணை ணைட
செ ய்கிறது. இச் ட்டத்தின் முக்கிய யன், 1ணிகம்.
மருந்து1த்துணைறயில் அத்தியா1சிய புற்றுபநாய் மருந்துகணைள ஆராய்ச்சி செ ய்து கண்டுபிடிக்கும் மருந்து
நிறு1னங்கள் அ ணைன குறிப்பிட்ட காலம் 1ணைர மட்டுபம விற்கமுடியும். அ ன்பின்னர் அ ணைன
உலகிலுள்ள எந் நிறு1னங்களும் யாரித்து மக்களுக்கு விற்கலாம் எனும் டி காப்புரிணைம மாறிவிடும்.
மக்களின் உயிர்காப் ற்காக எடுக்கப் ட்ட முடிவு இது. செமன்செ ாருள் துணைறயில் அப் டியல்ல;
மக்களுக்கு மிக அத்தியா1சியமான செமன்செ ாருள் என்றாலும் அ ணைன காசு செகாடுத்து 1ாங்கி
யன் டுத் ப1ண்டும் என் து ணைமக்பரா ாஃப்ட், ஆப்பிள் உள்ளிட்ட நிறு1னங்களின் எண்7ம்.
அரசுகளின் காப்பிணைரட் ட்டங்களும் இ ணைன 1ழிசெமாழிகின்றன.
இன்று அணைனத்து கணினிகளும் இணை7ய இணை7ப்பு இன்றி கணினியில் ஓஎஸ்ணைŽ இன்ஸ்டால் செ ய்ய
முடியாது. இ ன்மூலம் திருட்டு திப்புகணைள விர்க்கலாம் என் து செமன்செ ாருள் நிறு1னங்களின்
கணிப்பு. இ ற்கும் படக்கா செகாடுப் து செடக் மூணைளகளின் திறணைம. காசு செகாடுத்து 1ாங்கிய ஓஎஸ்
அல்லது பிற செமன்செ ாருட்கணைள உங்கள் நண் ருக்கு 1ழங்கினால் காப்புரிணைம ட்டப் டி உங்கணைள
ணைகது செ ய்து சிணைறயில் அணைடக்கமுடியும் என்றால் நம்புவீர்களா?
செமன்செ ாருள் துணைறயில் காப்பிணைரட் என் ற்கு மாற்றாக காப்பிசெலஃப்ட் என்ற 1ார்த்ணை ணைய
ஸ்டால்மன் யன் டுத்துகிறார். இ1ர் எழுதும் செமன்செ ாருட்கணைள GPL உரிமத்தின் கீழ் ஃப்ரீ
ாஃப்ட்ப1ர் வுண்படஷன் மூலம் செ1ளியிட்டு னது முயற்சிக்கு நிதி ப கரிக்கிறார்.
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சு ந்திரத்திற்கான விணைல?
புபராகிராம்கணைள யன் டுத்து 1ர்கள் ம் ப ணை1க்பகற் திருத்தி செ1ளியிடும் சு ந்திரத்துடன்
செமன்செ ாருட்கணைள ஸ்டால்மன் செ1ளியிட்டார். இ ணைன பிறருக்கு நீங்கள் பிரதி எடுத்து இல1 மாக
அல்லது கட்ட7த்திற்பகா 1ழங்கலாம். இ ற்கு காப்பிசெலஃப்ட் என்று செ யர். இணை1 ஜிஎன்யு
திட்டத்தின் கீழ் ட்டரீதியில் காப்புரிணைமயுடன் 1ழங்கப் ட்டாலும், புபராகிராம்கணைள மாற்றிப்
யன் டுத்தும் சு ந்திரம் யனர்களுக்கு உண்டு. அந் வித்தியா த்ணை குறிக்கப1 காப்பிணைரட் என்ற
செ ால் காப்பிசெலஃப்ட் என்று மாற்றி 1ழங்கப் டுகிறது.
உலகில் கணினி யன் டுத்தும் ஒவ்செ1ாரு1ரும் னக்செகன னி செமன்செ ாருள் 1ாங்கு1 ற்கு
லா செ1றி நிறு1னங்கள் மணைறமுகமாக 1ற்புறுத்தி 1ருகின்றன. அப்படட் செ ய்யுங்கள்,
ஓஎஸ்ஸிற்கான ாதுகாப்பு பகாப்புகள் செ1ளியீடு நிறுத் ம் என் செ ல்லாம் இணை செயாட்டி
1ரு1து ான்.
செமன்செ ாருள் உரிணைம!
ப ட்டன் கத் நா1ல்களின் ரா ரி விணைல ரூ.176. ஆனால் அ1ரின் புத் கத்ணை கிராஸ்ப1ர்டு,
ஹிக்கின் ா ம்ஸ் கணைடகளில் 1ாங்கினால் ான் இந் பரட். தி.நகரிலுள்ள பிளாட் ார்ம்களில் ப ட்டன்
கத்ணை எழு து ரூ ாய்க்கு 1ாங்கிவிடலாம். எப் டி? அ லின் நகல் ான் இது.
செமன்செ ாருட்களில் இது செ ல்லு டியாகாது. விண்படாஸ், பமக் உள்ளிட்ட செமன்செ ாருட்கணைள
ப ா ணைன திப்ணை இல1 மாக இயக்கி ார்த் ாலும் முழுணைமயாக இயங்கும் திப்புக்கு காசு
செகாடுத்ப ஆகப1ண்டும். காப்பி திப்பில் இயங்கினாலும் இணை7யத்தில் கணினிணைய இணை7த் ால்
உடபன செமன்செ ாருள் பூட்டப் ட்டு விடும். எப் டி? செமன்செ ாருளின் செ ட்டிங் அப் டி.

9

7
அசெமரிக்காவின் காப்பிணைரட் ட்டப் டி, செமன்செ ாருள் திப் ாளர் ங்கம் ங்களுணைடய
செமன்செ ாருணைள நகசெலடுத்து யன் டுத்தும் நிறு1னங்கணைள ப ா ணைனயிட உரிணைம உண்டு. ப ாவியத்
யூனியனில் செGராக்ஸ் செமஷினுக்கு க1ல்கணைள ரிமாறிவிடு1ார்கள் என ப ாலீஸ் கா1ல்
ப ாடப் ட்ட ாக கூறு1ார்கள். ரஷ்யாவில் அரசியல் என்றால் அசெமரிக்காவில் செமன்செ ாருட்கணைள
பிரதிசெயடுக்க டுப் ற்கு கார7ம் இ ன் மூலம் செகாட்டும் காசு.
கட்டற்ற செமன்செ ாருட்கள் உரிமங்கணைள ஜிபிஎன், ஜிபிஎல் என்ற செ யரில் காப்புரிணைம ட்டப் டி
அளித் ாலும் நன்செகாணைட, செமன்செ ாருள் யிற்சி உள்ளிட்ட முணைறகள் மூலம் ங்களுக்கு ப ணை1யான
செ ாணைகணைய செ றுகின்றனர்.
காப்புரிணைம செகாண்ட னிந ர் யன் டுத்தும் செமன்செ ாருள்கள், காசு செகாடுக்கும் ந பர
விரும்பினாலும் ஆ ார புபராகிராம்கணைள ார்க்கப1ா, அ ணைன மாற்றி பமம் டுத் முடியாது. அ ன்
அப்படட்ணைட யாரிப்பு நிறு1னம் 1ழங்கும் 1ணைரயில் காத்திருந்ப யாக ப1ண்டும். செரட்பஹட்
லினக்ஸ், னியார் நிறு1னங்களுக்கு ஓஎஸ்ணைŽ இன்ஸ்டால் செ ய்து அ ற்கு குறிப்பிட்ட செ ாணைகணைய
கட்ட7மாக செ றுகின்றன. இதில் ர்வீஸ் செ ாணைகக்கான ஒப் ந் செ ாணைக னி. லினக்ஸ் செ ாறியாளர்
இ ணைன பமற்செகாள்ளும்ப ாதும் கட்ட7 நணைடமுணைற இப ான்.
காப்புரிணைம செமன்செ ாருட்களில் பிரச்ணைன என்றால் உடபன ர்வீஸ் செ ன்டர்களில் ரி
செ ய்துசெகாள்ளலாம். கட்டற்ற செமன்செ ாருளான லினக்ஸில் கம்யூன் முணைறயில் பிரச்ணைனகணைள ப சி
நாபம ரிசெ ய்து செகாள்ளலாம் என்றாலும் இது கணினி இயங்கு1ணை ாம ப் டுத்துகிறது.
மூகத்திற்கு நன்ணைம ரும் செமன்செ ாருட்கணைள கட்டற்ற உரிமத்தின் கீழ் 1ழங்கு1து உலகிலுள்ள
லருக்கும் உ வும். என்னுணைடய அறிணை1ப் யன் டுத்தி உரு1ாக்கியணை எ ற்கு இல1 மாக
ரப1ண்டும்? என பகள்வி எழலாம். த்து செமன்செ ாருட்கணைள ந்ணை யில் விற்றால் அதில் மக்களுக்கு
யன் டும் ஒன்ணைற இல1 மாக ரு1தில் லா ம் எள்ளளவும் குணைறயாது. பமலும் கட்டற்ற
செமன்செ ாருளாக அ ன் ஆ ார புபராகிராம்கணைள செ1ளியிட்டால் லரும் அ ணைன பமம் டுத்
யன் டுத் உ வும்.
கட்டற்ற செமன்செ ாருணைள ஒரு1ணைகயில் மக்களுக்காக மக்களால் என்பற குறிப்பிடலாம். சி
லாங்குப1ஜ் கம்ணை லணைரயும்(CC BY NC) 2018 GNU), அடா கம்ணை லணைரயும் இயக்க அசெமரிக்க விமானப் ணைட
உள்ளிட்ட ல்ப1று நிறு1னங்கள் நிதியளித்து உ வின. கட்டற்ற செமன்செ ாருள்கணைள ப ர்ந்செ டுத்து
யன் டுத்தினால் எளி ாக நண் ர்கள் கிர்ந்து செகாண்டு ணியாற்று1ப ாடு ஒவ்செ1ாரு1ருக்குமான
செமன்செ ாருள் 1ாங்கும் செ லவும் குணைறந் ால் நமக்கு லா ம் ாபன! ஆண்ட்ராய்ட் கூகுள் 1 ம்
செ ன்றபின் அ ணைன கட்டற்ற செமன்செ ாருளாக கூறமுடியாது. Tizen, Librem, Lineage ஆகியணை1
ஆண்ட்ராய்ட் ஓஎஸ்களாக செ யல் ட்டு 1ருகின்றன்.
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செ யர் முக்கியம்!
பராGாணை1 எந் செ யர் செ ால்லி அணைழத் ால் என்ன? பராGாவுக்செகன னி 1ா ம், உரு1ம் உண்டு.
ஆனால் அ ணைன ப னா என்று செ ாருந் ா செ யணைரச் செ ான்னால் என்னாகும்? குழப் ம் ஏற் டும்
அல்ல1ா? அ னால் ான் செ1றும் லினக்ஸ் என்று என்றில்லாமல் GNU/LINUX என்று கட்டற்ற
செமன்செ ாருணைள குறிப்பிடுகின்றனர்.
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ஆனால் இது முழுணைமயாக ஜிஎன்யுணை1 குறிக்காது என்றாலும் இது ஓரளவுக்கு கட்டற்ற செமன்செ ாருள்
கருத்ணை மக்களுக்கு நிணைனவுக்கு செகாண்டு 1ருகிறது. சு ந்திரமா, இல1 மாக என்று 1ந் ப ாது
லினக்ஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ல்ப1று மாறு ட்ட கருத்துக்கணைள செகாண்டிருந் ார்கள்.
செமன்செ ாருட்கணைள காசுசெகாடுத்து 1ாங்கு1ணை விட அது யனருக்கு அளிக்கும் சு ந்திரத்ணை
ஸ்டால்மன் முக்கியமாக கருதினார்.
லினக்ஸின் செ ாடக்கம்
ற்ப ாது யன் டும் லினக்ஸின் செ ாடக்கம் 1969 ஆம் ஆண்டு ஏடி&டி நிறு1னத் ால்
செ1ளியிடப் ட்ட யூனிக்ஸ் ஓஎஸ் மூலம் செ ாடங்குகிறது. கட்ட7த்திற்கு செ1ளியிடப் ட்ட இந்
ஓஎஸ்ஸில் ல செ1ணைரட்டிகள் அன்று செ1ளியாயின. இன்றும் ல்ப1று செடக் நிறு1னங்களில் யூனிக்ஸ்
ஓஎஸ் யன் ாட்டில் உள்ளது. இதில் பிர லமானணை1, ன்ணைமக்பரா சிஸ்டம்(CC BY NC) 2018  ற்ப ாது ஆரக்கிள்)
ப ாலாரிஸ், செஹச்பி(CC BY NC) 2018 யூஎக்ஸ்), செ ர்க்கிலி ப்ரீபிஎஸ்டி ஆகியணை1.
1984 ஆம் ஆண்டு ஹியூசெலட் செ க்கார்ட் நிறு1னத்தில் செ1ளியான யூனிக்ஸ் திப்பு. இன்று1ணைரயும்
யன் ாட்டிலுள்ளது.
1993 ஆம் ஆண்டு செ1ளியான ப ாலாரிஸ் யூனிக்ஸ் 1ணிகரீதியில் செமகா ஹிட். இல1 மாக
1ழங்கப் ட்டிருக்செகாண்டிருந் லினக்Žூக்கு இணை7யாக 1ளர்ந் யூனிக்ஸ் திப்பு இது.
இன்று பமக் ஓஎஸ் செ ர்க்கிலி பிஎஸ்டிணைய அடிப் ணைடயாக செகாண்டு உரு1ானது. எப் டி? யூனிக்ஸ்
ஹிட் அடிக்க முக்கியக்கார7ம், குணைற1ான விணைல, ல்ப1று விஷயங்கணைள அதில் செ ய்ய
முடிந் து ான். சி செமாழி, இன்டர்செநட் ஆகிய1ற்ணைற அறிமுகப் டுத்தியப யூனிக்ஸ் ான். இ ன்
அப்படட் ஓஎஸ் ான் லினக்ஸ். ஆனால் யூனிக்ஸ் ஏன் ர1லாகவில்ணைல? யூனிக்ஸில் ஏராளமான
கமாண்ட்டிங் 1ரிகணைள யன் டுத்தும் நிர் ந் ம் இருந் தும், யூனிக்ணைŽ 1ணிகரீதியில்
யன் டுத்து1திலிருந் காப்புரிணைம சிக்கல்களும் அ ன் ர1ணைல டுத் ன.
அப்ப ாது கணினி யனர்களுக்கு நம்பிக்ணைக ரும் வி மாக 1980 ஆம் ஆண்டு ஆப்பிளின் எக்ஸ்
விண்படாஸ் எனும் கிராபிகல் இன்டர்ஃப ஸ் 1 திசெகாண்ட புரட்சிகரமான ஓஎஸ் கண்டறியப் ட்டது.
கணினியின் 1ண்7ம், 1டி1ணைமப்பு, ஒலி என அணைனத்தும் ார்த்து ார்த்து செ ய்யப் ட்ட கணினி
இது. இ ற்கடுத் ஆண்டு ணைமக்பரா ாஃப்டின் எம்எஸ்-டாஸ்(CC BY NC) 2018 செ1ர்ஷன் 3) ஓஎஸ் செ1ளியிடப் ட்டது.
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16 பிட் திறனில் இது முழுக்க கட்டணைளகணைள எழுதிபய அணைனத்து செ யல் ாடுகணைளயும்
பமற்செகாள்ளும் கறார் செகாண்டது. இ ற்கடுத்து செ1ளியான விண்படாஸ் என்டி(CC BY NC) 2018 1993),95(CC BY NC) 2018 1995),
ஆகியணை1 மக்களின் விருப் த்திற்குரியணை1யாக மாறியது உலகறியும்.
நாம் அறியப1ண்டியது அப்ப ாது யூனிக்ஸ் 32 பிட், 62 பிட் திறனில் ல்ப1று யனர்கள் இணை7ந்து
ணிபுரியும் டிபய இருந் து என் ணை த் ான்.
நான் யார்?
1991 ஆம் ஆண்டு. ஃபின்லாந்தின் செஹலின்ஸ்கி ல்கணைலயில் கணினி புபராகிராம்
டித்துக்செகாண்டிருந் லினஸ் படார்1ால்சுக்கு ன் கணினியின் எம்எஸ்-டாஸ் ப ாரடிக்க ாபன
புபராகிராம் எழுதி செகர்னல் ஒன்ணைற உரு1ாக்கினார். காசு ார்க்க நிணைனக்காமல் ஹாபியாக
உரு1ாக்கிய1ர், அ ணைன எப் டியிருக்கிறது என்று ார்க்க ன் ப ாஸ்துகள், உறவுகள், உறவுகளின்
செ ாடர்புகள் என உலகினருக்கு விணைலயில்லா திப் ாக்கினார். அது முழுணைமயான திப் ல்ல;
ஏசெனனில் இதில் இயங்கும் டி எந் செமன்செ ாருட்கணைளயும் படார்1ால்ஸ் குறிப்பிடவில்ணைல.
அப்ப ாது இந் அணைமப்பிற்கான செமன்செ ாருட்கள் உ விக்கு நம் கட்டற்ற செமன்செ ாருள் நாயகன்
ஸ்டால்மன் உ விக்கு 1ருகிறார். அப்ப ாது ப்ரீ ாஃப்ட்ப1ர் வுண்படஷணைன செ ாடங்கி னது
செமன்செ ாருள் 1ட்டாரம் மூலம் கட்டற்ற காப்புரிணைமயற்ற செமன்செ ாருட்கணைள
உரு1ாக்கிக்செகாண்டிருந் ார் ஸ்டால்மன். ஜிபிஎல்(CC BY NC) 2018 General public License) செ1ளியிடப் ட்ட இந்
செமன்செ ாருட்கணைள ன் செகர்னலுக்கு ஏற்ற டி மாற்றி யன் டுத்திக் செகாண்ட லினஸ் படார்1ால்ஸ்
இந் ஓஎஸ்சுக்கு லினக்ஸ் (CC BY NC) 2018 Lih –nucks) என செ யரிட்டார்.
அணைன1ருக்கும் செ ாந் ம்!
லினக்ஸ் கட்டற்ற செமன்செ ாருணைள விரும்பும் அணைன1ருக்குமானது. அ ணைன இணை7யத்திலிருந்து
ரவிறக்கிக் செகாள்ளலாம். ஆனால் செ ாழில்நுட் ஆ ரவு ப ணை1செயன்றால் நீங்கள் செரட்பஹட்,
ஃசெ படாரா, கபனானிகல், பநா1ா 2, மாண்ட்ரி1ா
ப ான்ற நிறு1னங்களிடமிருந்து லினக்ணைŽ கட்ட7ம் செ லுத்திப் செ றலாம்.
ஐபிஎம், செஹச்பி, ஆரக்கிள், இன்செடல் உள்ளிட்ட முன்னணி செடக் நிறு1னங்கள் இன்றும் லினக்ணைŽ
யன் டுத்தி 1ருகின்றன. முக்கியமான செமன்செ ாருட்கள் என ஜிம்ப், இங்க்ஸ்பகப், விஎல்சி, லிப்பர
ஆபீஸ் ஆகிய1ற்ணைற இதில் குறிப்பிடலாம்.
கூகுள், அபமŽான் ஆகிய நிறு1னங்கள் லினக்ஸ் பகாடிங்குகணைள ப டு லுக்கும் இணை7ய
விற் ணைனத் ளங்களிலும் யன் டுத்தி செ1ற்றி கண்டுள்ளன. ல்ப1று லினக்ஸ் ஓஎஸ்கணைள ர்1ரில்
யன் டுத் முடியும் என் ால், லினக்ஸ் ர்1ர்களில் யன் ாட்டுக்கு 1ந் து.
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இன்செடல் புதிய சிப்களின் செ யல் ாட்டிற்கான ப ா ணைனணைய லினக்ஸில் பநரடியாக ப ாதித்து
பமம் டுத் உ வு1து லினக்ஸின் ன்னிகரற்ற ா ணைன.
லினக்ணைŽ இன்ஸ்டால் செ ய்யும்ப ாது அதில் செகர்னல், ஜிஎன்யு செமன்செ ாருட்கள், செ ாது1ான
ப1ர்ட்ப ட் ப ான்றணை1, நிறு1னத்தின் ஆ ரவு, அப்படட் உள்ள ா என க1னிப் து அ1சியம்.
விண்படாஸ் மற்றும ்¹பமக் சிஸ்டங்களில் னியாக செமன்செ ாருட்கணைள இன்ஸ்டால் செ ய்யும் அ1தி
உண்டு. லினக்ஸில் அணைனத்தும் காம்ப ா ான். இன்ஸ்டால் செ ய்யும்ப ாப ப ணை1யான
செமன்செ ாருட்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள் 1ந்துவிடும்.
ஐபிஎம் அண்ணைமயில் செரட்பஹட் நிறு1னத்ணை 34 பில்லியன் டாலர்களுக்கு 1ாங்கியுள்ளது. ஐபிஎம்
செ ாடங்கியதிலிருந்ப லினக்ணைŽ ஆ ரித்து 1ந் கணினி நிறு1னம். பமலும் ணைமக்பரா ாஃப்ட்
ன்னுணைடய அŽூர் எனும் பமக கணிய கட்டணைமப்புக்கு லினக்ணைŽபய யன் டுத்தியுள்ளது
நம்பிக்ணைக ருகிற முயற்சி.
செரட்பஹட் நிறு1னத்திற்கு இந்தியாவில் ரூ.444 பகாடி(CC BY NC) 2018 2017) 1ருமானம் கிணைடக்கிறது.
இந்தியாவிலுள்ள பிஎஸ்இ, என்எஸ்இ, 1ருமான1ரித்துணைற, ஓய்வூதியத்துணைற, இந்தியரயில்ப1 ஆகிய
அரசு துணைறகள் செரட்பஹட் லின்க்ஸ் ஓஎஸ்ணைŽ யன் டுத்தி 1ருகின்றன. உலகளவில் இந்தியாவில்
கிணைடக்கும் 1ருமானம் என் து 3 விகி ம் ான்.
பிற ஓஎஸ்கணைள யன் டுத்து1ணை விட 80% கணினிக்கான செ லவுகள் குணைறந்துள்ளது லினக்ணைŽ அரசு
அணைமப்புகள் யன் டுத்து1 ற்கான முக்கியமான கார7ம். 2016 ஆம் ஆண்டு பிஎஸ்இயில் லினக்ஸ்
யன் டுத் செ ாடங்கியப ாது செரஸ் ான்ஸ்ணைடம் த்து மில்லி செ கண்டிலிருந்து 6 மில்லி
செ கண்டாக குணைறந்து முன்ணை விட ஆயிரம் மடங்கு ப1கமாகியிருக்கிறது நிதிச் ந்ணை . இந்
நிறு1னத்தில் மட்டும் 66% ராமரிப்பு செ லவுகள் மிச் மாகியுள்ளன.
Ubuntu Linux/linux Mint
எளி ாக இன்ஸ்டால் செ ய்யும் லினக்ஸ் ஓஎஸ். இணை7யத்தில் இல1 மாக கிணைடக்கும் என்றாலும்
டிவிடி செமன்செ ாருணைள னியாக ரவிறக்கித் ான் இதில் இணை7க்கமுடியும். லினக்ஸ் மின்ட் மற்றும்
உபுண்டுணை1 செ ாடக்க நிணைலயில் உள்ள1ர்கள் மு ல் பகாடிங் எழுது 1ர்கள், ர்1ர் 1ணைர
யன் டுத் லாம்.
Redhat/Cent os/Fedora
இந் மூன்றிலும் செரட்பஹட் 1ழங்கும் லினக்ஸ் சிறப் ான ஒன்று. செ ன்ட் மற்றும் ஃசெ படாரா
செரட்செஹட் இன்ஸ்டாலணைர ார்ந்து நிற்கும் பிரச்ணைன உண்டு. செரட்பஹட்டில் லினக்ணைŽ கட்ட7ம்
செ லுத்தி 1ாங்கினால் உங்களுக்கு நிணைறய லுணைககள் உண்டு.
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Suse Linux
செGர்மனிணையச் ப ர்ந் நிறு1னத்தின் லினக்ஸ் யாரிப்பு. ப ணை1, செமன்செ ாருள் என அணைனத்தும்
பநர்த்தி.
Slackware/archi linux
செ ரும் ாலும் ர்1ருக்கு யன் டுத்தும் லினக்ஸ் ஓஎஸ் இது. நாசெ1ல், விஎம்ப1ர் என ணைகமாறி ரம்
குணைறயாமல் செ1ளியாகும் லினக்ஸ் இது. செரட்பஹட் இன்ஸ்டாலணைர நம்பியுள்ளது ணைமனஸ்.
Debian
உபுண்டு/ லினக்ஸ் மின்ட் ப ான்ற லினக்ஸ் ப ான்ற எளிய லினக்ஸ் ான் இதுவும்.
லினக்ஸ் செ1ளியீடு அப்படட் என் ணை எண்கணைள ணை1த்து தீர்மானிக்கும் 1ணைற லரும்
செ ய்கிறார்கள். ஸ்பலக்ப1ரின் எடிஷன் 10 என் தும் செடபியனின் 4.1 என் தும் ரத்திலும்
அப்படட்டிலும் இணை7யானது.
லினக்ணைŽ நிறுவு1தில் செடபியன்(CC BY NC) 2018 .DEB), ஆர்பிஎம்(CC BY NC) 2018 .RPM) எனும் ப க்பகஜ்முணைறகள் உண்டு. ணை னரி
ப க்பகஜ், ப ார்ஸ் ப க்பகஜ் என இருமுணைறகளில் இன்ஸ்டால் செ ய்1து 1ழக்கம். செ ரும் ாலும்
யனர்கள் யன் டுத்து1து ப ார்ஸ் ப க்பகஜ் முணைறணையபய. இன்ஸ்டால் செ ய்1 ற்கான
செமன்செ ாருட்கணைள Freecode.com இணை7ய ளத்தில் ரவிறக்கம் செ ய்துசெகாள்ளலாம்.
லினக்ஸ் இன்செடல் G3,G5, ஏஎம்டி சிப்செ ட்டிலும், ஸ் ார்க், அடாரி, அமிகா, ஏஆர்எம் முணைறயில்
அணைமந் கணினிகளிலும் லினக்ஸ் சிறப் ாக இயங்கும். கிராபிக் செ யல் ாடுகணைள செ ய்யா ப ாது ஒரு
ஜிபி ராம் திறன் லினக்ஸில் ப ாதுமானது. லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆ1 ற்கு எடுத்துக்செகாள்1தும்
குணைற1ான ப மித்திறபன. கிராபிக் செ யல் ாடுகணைள செ ய்ய இரண்டு ஜி.பி ராம் இருந் ால்
ப ாதுமானது. ர்1ர் ார்ந் செ யல் ாடுகணைள செ ய்ய 4 ஜிபி –- எட்டு ஜிபி ப ாதுமானது.
ஹார்ட்டிஸ்கில் லினக்ஸ் எடுத்துக்செகாள்ளும் இடம் 20 ஜிபி மட்டுபம. செ ாது1ாக லினக்ணைŽ நிறு1 2
ஜிபி ராம், ஹார்ட்டிஸ்கில் 40 ஜிபி இடம் ப ணை1. யுஎஸ்பியில் நிறு1 2 Gபி ாண்டிய நிணைன1கத்திறன்
ப ணை1.
லினக்ணைŽ எப் டி நிறு1து என் ணை மிக எளிணைமயாக விளக்கும் யூட்யூப் வீடிபயாக்கள் உண்டு. அதில்
நிறுவு1 ற்கான செமன்செ ாருட்கணைள .DEB, .RPM 1டிவில் செ றலாம். விண்படாஸில் உள்ள
செமன்செ ாருட்கள் .exe 1டிவில் இருக்கும். .tar.gz என்ற 1டிவிலும் செமன்செ ாருட்ணைள இணை7யத்தில்
ரவிறக்கி யன் டுத் லாம். இது ஸிப் 1டிவிலுள்ள பகாப்புகணைள ப ாலத் ான். இதில்
ப ார்ஸ்பகாடும் இணை7ந்து1ரும்.
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கட்டற்ற செமன்செ ாருளுக்கு விணைல உண்டா?
லினக்ணைŽ செ ாறுத் 1ணைர மு லில் பிஸினஸ் ார்ந் ஆட்களுக்கு செ ாருத் மாக உரு1ாகவில்ணைல.
செ ாண்ணூறுகளில் சு ாரித் செமன்செ ாருள் 1ல்லுநர்கள் உரு1ாக்கத்தில் ஓப் ன் ஆபீஸ், பக ஆபீஸ்,
அபி ப1ர்டு, மிஸ்டர் புராசெGக்ட் ஆகியணை1 லினக்ஸில் இணை7ந்து நிம்மதி ந் ன. விண்படாஸில்
யன் டுத்தும் ப ாட்படாஷாப், விண்படாஸ் ஆபீஸ் உள்ளிட்ட1ற்ணைற லினக்ஸிலும் நிறுவி
யன் டுத் முடியும். லினக்ஸில் இ ற்கு மாற்றான செ ாருட்கள் இருப் ால் இ1ற்ணைற
நிறு1ப1ண்டும் என்ற அ1சியமில்ணைல அவ்1ளப1.
டம் 1ணைரய இங்க்ஸ்பகப், டங்கணைள எடிட் செ ய்ய ஜிம்ப், ாடல்கணைளக் பகட்க டங்கணைளப் ார்க்க
ான்சி, ரி ம் ாக்ஸ் ஆகிய செமன்செ ாருட்கள் உ வும். ஆடிபயா ஃணை ல்கணைள எடிட் செ ய்ய ஆர்டுர்,
அடாசிட்டி, பராஸ்கார்டன் ஆகிய செமன்செ ாருட்கள் உ வும். வீடிபயாக்கணைளப் ார்க்க விஎல்சி,
அ ணைன எடிட் செ ய்ய சினசெரல்லா, ஓ ன்ஷாட், கிபனா கணினியில் டிவி ார்க்க மித் டிவி ஆகிய
செமன்செ ாருட்கள் உ வும்.
லினக்ஸில் விணைளயாட்டுகள் குணைறவு என் ால் கிராஸ் ஓ1ர் செமன்செ ாருட்கணைள யன் டுத்தி
விண்படாஸ் விணைளயாட்டு செமன்செ ாருட்கணைள லினக்ஸில் நிறுவி செகாண்டாடலாம். பிற
விஷயங்கணைள நீங்கள் ஆழமாக கற் தும் அறி1தும் எளிப . இ ற்கு இணை7யத்தில் ல்ப1று இல1
பீடிஎஃப் நூல்கள் உண்டு. அ ணைனப் டித்து லினக்ணைŽ அறியமுடியும். ந்ப கம் ஏற் ட்டால் இ ற்கான
செமன்செ ாருள் குழுக்களிடம் தில்கணைளப் செ றமுடியும்.
ஞ் லி துறவிபய பிஸினஸ் செ ாடங்கி தூள் கிளப்பும்ப ாது கட்டற்ற செமன்செ ாருட்கணைள
கண்டுபிடிப் 1ர்கள், அ ணைன எப் டி இல1 மாக 1ழங்கமுடியும்? ாத்தியபம கிணைடயாது. கட்டற்ற
என் ன் அர்த் ம் எந் வி கட்டுப் ாடுகளற்ற என் ப அர்த் ம் என் ணை மீண்டும்
நிணைனவு டுத்துகிபறன்.
லினக்ஸ் திப்புகணைள உங்களுக்கு கணியம் இணை7ய ள நிறு1னர் சீனி1ா பன இல1 மாக ரவிறக்கி
திவு செ ய்துசெகாடுக்கிறார் என ணை1த்துக்செகாள்ப1ாம். அ ன் அப்படட் உள்ளிட்ட ப ணை1களுக்கு
கட்ட7ம் 1ாங்கு1து ான் செ ாழில் ர்மம். லினக்ஸ் யிற்சிக்கு அ1ர் குறிப்பிட்ட செ ாணைக கட்டி ான்
யிற்சி செ ற்றிருப் ார் அல்ல1ா? விண்படாஸ், பமக் ப ான்ற ஓஎஸ்கணைள அதிக 7ம் கட்டி
1ாங்கினாலும் அ ணைன யனர்கள் எந் வி த்திலும் பமம் டுத் முடியா டி செ ட்டிங்க்ஸ்
அணைமத்திருப் ார்கள். கட்டற்ற செமன்செ ாருட்களில் அப்பிரச்ணைன கிணைடயாது.
உரிணைம யாருக்கு உண்டு?
கட்டற்ற செமன்செ ாருணைள ஜிஎன்யு – ஜிபிஎல் உரிமம் மூலம் விற் து பிணைழயல்ல. அதில் மாறு ல்கணைள
செ ய்1தும் யனருணைடய சு ந்திரம். ஆனால் கட்டற்ற செமன்செ ாருணைள யனருக்கு 1ழங்கும்ப ாது
அ ற்கான ணைகபயட்ணைட ரியான முணைறயில் யாரிப் து அ1சியம். ணைகபயடு இல்லாமல்
செமன்செ ாருணைள யன் டுத்து1து ரியான அணுகுமுணைற அல்ல.
காப்புரிணைம என் து 1ாசிக்கும் நூல்கள், சிடிடிவிடிகள், சினிமா, செ1ப்சீரிஸ், அனிபமஷன் என
அணைனத்துக்கும் உண்டு. இந்தியாவில் இணை1 மிக கறாராக ட்டத்தில் எழுதி ணை1த் டி
கணைடபிடிப் தில்ணைல. ஆனால் அசெமரிக்காவில் காப்புரிணைம ட்டப் டி 1ழக்குப்ப ாடு1து ா ார7
நிகழ்ச்சி. அரசு, காப்புரிணைம ட்டத்தின் 1ழியாக னியார் நிறு1னத்ணை மக்களின் 1ரிப் 7த்ணை
செ லவிட்டு 1ளர்ப் ப ாடு அ1ர்களின் சு ந்திர உரிணைமகணைளயும் றிக்க உ வுகிறது என் ப உண்ணைம.
கட்டற்ற செமன்செ ாருட்கள் என் து னிப் ட்ட ஒரு1ர், அ1ரின் நிறு1னம் 1ளரு1து என நிற்காமல்
முழு மு ாயம் அறிவு ார்ந் 1ளர்ச்சிணைய செ றுகிறது என்று புரிந்துசெகாள்ளலாம். அரசு 7த்தில்
அணைமக்கப் டும் செநடுஞ் ாணைலகளில் படால் பகட் அணைமத்து ஒவ்செ1ாருமுணைறயும் 7ம்
பிடுங்குகிறார்கபள அதுவும் கட்டுப் ாடுகணைள விதித்து செமன்செ ாருட்கணைள யன் டுத்
1ழங்கு 1ர்களும் ஒபர ரகம். ராமரிப்பு என்று செ ால்லி சுங்கச் ா1டி அணைமப் ணை அரசு
நியாயப் டுத்தினாலும் அது லா ம் ம் ாதிப் ற்கான நிரந் ர 1ழி. மூகத்திற்கு உ வும்
செமன்செ ாருட்கணைள யாரித்து மக்கள் அ ணைனப் செ ற முடியாமல் டுப் து 1றானது அல்ல1ா?
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செமன்செ ாருட்களின் 1ளர்ச்சிணைய பிறருக்கு கிரா ப ாது அது விணைரவில் 1ளர்ச்சி செ றமுடியாமல்
ப ங்கு1ணை விர்க்க முடியாது. பமலும் லா த்திற்கான ஆ ார செமன்செ ாருள்கணைள யனருக்கு கூட
மணைறத்து ணை1ப் ால் அ ணைன யன் டுத்து1து ாண்டி ஒரு1ர் ப1செறதும் கற்க முடியாது. நீங்கள்
உரு1ாக்கும் செமன்செ ாருட்கணைள குறிப்பிட்ட செ ாணைக விதித்து விற் தும் 1ரப1ற்கத் க்கப . கட்டற்ற
செமன்செ ாருட்கள் என் து னிப் ட்ட ஒரு1ணைர கடந்து முழு மக்களின் அறிவு 1ளர்ச்சிக்கானது.
இதிலுள்ள ணைலசெ ன்ஸ் 1ணைககணைள ார்ப்ப ாம்…
GNU GPL
செ ரும் ாலான ஜிஎன்யு செமன்செ ாருட்கள் இந் ணைலசெ ன்ஸில் ான் செ1ளியாகின்றன. செஹச்டிஎம்எல்,
ஓடிஎஃப், எழுத்து 1ணைககளில் கிணைடக்கிறது. செ1ர்ஷன் 3 ற்ப ாது புழங்கி1ருகிறது.
GNU LGPL
ஜிஎன்யு ணைலப்ரரிகளுக்கு யன் டும் ணைலசெ ன்ஸ் இது.
GNU AGPL
செநட்செ1ார்க்கிலுள்ள செமன்செ ாருட்கபளாடு செ யல் ட உ வும் ணைலசெ ன்ஸ் இது.
GNU FDL
செமன்செ ாருட்கள், புத் கம் அணைனத்ணை யும் இல1 மாக மக்களுக்கு செகாடுக்க உ வும் ணைலசெ ன்ஸ்
இது. .
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நன்றி:
பக.என்.சி1ராமன், குங்குமம்(CC BY NC) 2018 மு ன்ணைம ஆசிரியர்)
செமய்யருள்
கணியம் சீனி1ா ன்,
பிரதிலிபி திலீப்
மிழ்நாடு கட்டற்ற செமன்செ ாருள் அணைமப்பினர்.
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