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GNU/Linux க்கு உைழைக்கும் அனைனவெருக்கும் இந்தப் பத்தகம் சேமர்ப்பணம்.
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ஏதாவெத பதிதாக ெசேய்ய ேவெண்டம் என்ற எண்ணம் எனக்குள் எப்ேபாதம்
ஓடிக்ெகாண்ெட இருக்கும். அனைத ேநாக்கி நான் ெதாடங்கும் ஒருசில முயற்சிகைள,
அனன்றாட ேவெைலப்பளவின் காரணமாக பாதியிேலேய விட்டவிடேவென். பிழன்னர்
எப்ேபாதம் ேபால் என் வொழ்க்ைக, “ஏதாவெத பதிதாக ெசேய்ய ேவெண்டம்" எனும்
எண்ணத்ைத தாங்கிக் ெகாண்ட சோதாரணமாக ெசேன்று ெகாண்டிருக்கும்.
அனப்ேபாத தான் எனத பல முயற்சிகளில் ஒன்றாக, MySQL-க்கு தமிழில் ஒர் பத்தகத்ைத
எழுதத் ெதாடங்கிேனன். அனவ்வொறு எழுதம் ேபாத, இந்த முயற்சிையயும், நான்
பாதியிேலெய விட்டவிடேவெனா அனல்லத முழுதாக ெசேய்த முடிப்ேபனா என்று எனக்குத்
ெதரியாத. எப்படிேயா ஒரு வெழியாக அனைத ெசேய்த முடித்த விட்ேடன்.
பிழன்னர், சில மாதங்களக்கு முன்ப "கணியம்" இதழ் மூலம் அனந்தப் பத்தகம்
ெவெளியிடப்பட்டத. அனதற்குக் கிைடத்த மாெபரும் வெரேவெற்ப்ப என்ைன மிகவும்
மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியத. இந்தப் பத்தகத்திற்கு இவ்வெளவு ெபரிய வெரேவெற்பம்,
பாரட்டக்களம் என்ைன வெந்த ேசேரும் என்று நான் சேற்றும் எதிர்பார்க்கவில்ைல.
உண்ைமயிேலேய நான் ஏேதா உருப்படியாக ெசேய்திருக்கிேறன் என்று என்ேமல் எனக்ேக
மதிப்ப வெரத் ெதாடங்கியத.
இவ்வொறு நான் அனைடந்த மகிழ்ச்சிேய, என்ைன மீண்டம் GNU/Linux-க்குத் தமிழில் ஒரு
பத்தகம் எழுதவெதற்குத் தூண்டியத. எனத முயற்சிகளக்கு ஊக்கமளிக்கும் வெைகயில்,
என்ைனப் பாராட்டிவெரும் ஒவ்ெவொருவெரும் தான், நாம் இந்தப் பத்தகம் எழுதவெதற்குக்
காரணமானவெர்கள். உங்கள் அனைனவெருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகைளத் ெதரிவித்தக்
ெகாண்ட இந்த அனடத்தப் பத்தகத்ைத சேமர்ப்பிழக்கிேறன்.
என்ைன இந்தப் பத்தகம் எழுதவெதற்கு ஊக்கமளித்த அனைனவெருக்கும் நன்றி.

த. நித்யா
கிழைக்கு தாம்பரம்,
ெசேன்ைன
13 ஜூலைல 2013

மின்னஞ்சேல்: nithyadurai87@gmail.com
வெைல பதிவு: http://nithyashrinivasan.wordpress.com
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பகுதி 1

GNU/ Linux - ஓர் அனறிமுகம்
நம்முைடய சேமுதாயத்தின் அனைனத்த இடங்களிலும் தற்ேபாத கணிப்ெபாறிகள்
பயன்படத்தப்பட்ட வெருகின்றன. எனேவெ அனத்தைகய கணிப்ெபாறிகைள இயக்குவெதற்குத்
ேதைவெயான இயங்கு தளத்ைதப் பற்றியும் (Operating System) ெமாழிகைளப் பற்றியும்
(Programming Languages) மற்றும் Software Packages-ஐப் பற்றியும்
ெதரிந்தெகாள்ள ேவெண்டியத இன்றியைமயாததாகிறத.
இந்தப் பத்தகத்தில் நாம் 'GNU/Linux' என்னும் ெபயர் ெகாண்ட இயங்குதளத்ைதப் பற்றி
விரிவொகக் கற்க உள்ேளாம். இைதப்பற்றிக் கற்பதற்கு முன்னால் நாம் முதலில்
இயங்குதளத்ைதப் பற்றி விளக்கமாகத் ெதரிந்த ெகாள்ள ேவெண்டம். இைதப்பற்றிய
அனறிமுகம் பிழன்வெருமாறு.

இயங்குதளம் ( Operating System) ஓர் அனறிமுகம்
இயங்குதளம் என்பத கணிப்ெபாறியின் மிக முக்கியமான பகுதியாகும். இத ஒரு
சோதாரண Software Program தான். ஆனால் இததான் நமக்கும் கணிணிக்கும் நடேவெ
நின்று தகவெல் பரிமாற்றங்கைளச் ெசேய்ய உதவும் ஓர் Interface ேபான்று ெசேயல்படம்.
ேமலும் கணினியுடன் இைணக்கப்பட்டள்ள அனைனத்த Hardwares-ஐயும், ேவெறுசில
System Resources-ஐயும் சிறப்பாக நிர்வொகம் ெசேய்கிறத.
இந்த OS-ன் ெசேயல்பாடகைளப் பிழன்வெருமாறு காணலாம்.

Command Interpreter
பயனர்களால் அனளிக்கப்படம் Commands-ஐ கணினி பரிந்தெகாள்ளம் வெைகயில்
Machine Language-க்கு மாற்றி கணினிக்கு வெழைங்குவெதம், அனவ்வொேற கணினி
ெகாடக்கும் தகவெல்கைள நாம் பரிந்தெகாள்ளம் வெைகயில் நம்முைடய ெமாழிக்கு
மாற்றுவெதேம Command Interpreter எனப்படம்.

Peripherals Manager
கணிப்ெபாறியுடன் இைணக்கப்பட்டள்ள அனைனத்த devices-ஐயும் சிறப்பாக நிர்வொகம்
ெசேய்வெதால் இதைன Peripherals Manager என்கிேறாம். அனதாவெத Keyboard மூலம்
ெசேலுத்தப்படவெைத Commands-ஆக கணினிக்கு வெழைங்குதல் மற்றும் கணினி ெகாடக்கும்
தகவெல்கைள Printer அனல்லத Monitor-க்கு அனனுப்பதல் ேபான்ற ேவெைலகைள சிறப்பாகச்
ெசேய்கிறத.
www.kaniyam.com

10

Memory Manager
நமத கணினியில் இயங்கும் பல்ேவெறு Process-க்குத் ேதைவெயான Memory-ைய
CPU-விலிருந்த பகிர்ந்தளிக்கும் ேவெைலையச் ெசேய்வெதால் இதைன Memory Manager
என்கிேறாம்.

Process Manager
நமத கணினியில் இயங்கும் பல்ேவெறு Process-க்குத் ேதைவெயான ேநரத்ைத
CPU-விலிருந்த பகிர்ந்தளிக்கும் ேவெைலையச் ெசேய்வெதால் இதைன Process Manager
என்கிேறாம்.

இயங்குதளத்தின் ( Operating System) வெைககள்
இயங்குதளத்ைத பல்ேவெறு வெைககளாகப் பிழன்வெருமாறு பிழரிக்கலாம்.

1. Single User Operating System என்பத ஒரு பயனர் அனவெரத PC-யில்
பயன்படத்தக்கூடிய இயங்குதளம் ஆகும். உதாரணம்: DOS

2. Multi User Operating System என்பத ஒேர ேநரத்தில் பல்ேவெறு பயனர்கைளயும்,
பல்ேவெறு Peripherals-ஐயும் ைகயாளம் வெைகயில் உள்ள OS ஆகும். உதாரணம்:
GNU/Linux

3. Network Server என்பத சிறிய எண்ணிக்ைகயிலான resources-ஐ பகிர்ந்த

ெகாள்வெதற்காகேவொ அனல்லத data-ைவெ பகிர்ந்த ெகாள்வெதற்காகேவொ, ஓர்
network அனைமப்பிழல் இைணக்கப்படம் பல்ேவெறு systems ஆகும். உதாரணம்:
LAN.
இதவும் GNU/Linux-ஐப் ேபான்ேற ஒரு multi-user environment தான். ஆனால்
இரண்டேம ஒன்று கிைடயாத. இரண்டிற்கும் அனவெற்றுக்ெகன்ேற ஒருசில
தனித்தியல்பகள் உள்ளன.

GNU/ Linux-ன் வெளர்ச்சி நிைலகள்
கணிப்ெபாறிகளானத சேமுதாயத்தின் அனைனத்த இடங்களிலும் உருெவெடக்கத்
ெதாடங்கியவுடன், பல்ேவெறு வெைகயான கணினி ெமாழிகளம், இயங்குதளங்களம்
சேந்ைதயில் ேபாட்டியிட ஆரம்பிழத்தவிட்டன. ஆனால் ஒருசிலவெற்றாேலேய அனந்தப்
ேபாட்டிகளில் ெஜயிக்க முடிந்தத. GNU/Linux-ம் அனவ்வொறு ெஜயித்த இன்றுவெைர
பயன்பாட்டில் உள்ள ஒரு OS ஆகும். இத அனேத காலகட்டத்தில் ேதான்றிய ேவெறுசில
OS-ஐப் ேபான்று அனழிந்தவிடாமல், எவ்வொறு மிகவும் சிறப்பாக தற்ேபாைதய
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காலகட்டத்ைத எட்டியுள்ளத என்பைதப் பற்றி இங்கு விரிவொகக் காணலாம்.
GNU/Linux-ன் வெளர்ச்சி நிைலகைளப் பிழன்வெருமாறு பிழரிக்கலாம்.

நிைல I
1969-க்கு முன்னால் இருந்த OS-ல், கணினி ெசேய்யும் ஒவ்ெவொரு ேவெைலக்குமான
காத்திருப்ப ேநரம் (Waiting Time) என்பத மிகவும் அனதிகமாக இருந்தத. இத அனந்தக்
கணினியின் ேவெகத்ைதயும், ேவெைல ெசேய்யும் திறைனயும் குைறத்தக் ெகாண்டிருந்தத.

நிைல II
1969-ல் Bell Laboratories-ல் உள்ள கணிப்ெபாறி அனறிவியல் ஆராய்ச்சித் தைறயானத,
General Electric's Mainframe 645 என்பைத OS-வுடன் இைணத்த "Multics" என்ற
ெபயரில் பயன்படத்தியத. ஆனால் இதில் உள்ள குைற என்னெவெனில், அனதற்கு முந்ைதய
OS-ன் Batch Code-ஐத் தாங்கிேய இத இருந்தத. எனேவெ இேத ஆண்டில், Ken
Thomson என்பவெர் ஓர் OS-ன் எளிய version-ஐ உருவொக்கினார். இவ்வொறாக
Unix-ஆனத படிப்படியாக வெளர்ச்சி அனைடந்த ெகாண்டிருந்தத.

நிைல III
இததான் Unix-ன் வெளர்ச்சி நிைலகளில் திருப்பத்ைத ஏற்படத்தம் ஓர் மிக முக்கிய
நிைலயாகும். Ken Thomson என்பவெர் "Space Travel” எனப்படம் ஓர் ேசோதைனைய
உருவொக்கினார். இந்த ேசோதைனயானத சூரிய குடம்பத்தில் உள்ள celestical bodies-ன்
இயக்கம் பற்றிய ஓர் ேசோதைன ஆகும். இந்தச் ேசோதைனைய அனவெரால் அனப்ேபாதிருந்த OS
ெகாண்ட ெசேய்ய இயலவில்ைல. எனேவெ அனவெர், “Unix" எனப்படம் ஓர் OS-ஐ Assembly
Language-ல் எழுதினார்.
இந்த ெமாழியில் எழுதப்பட்டேத இதற்க்கு மீண்டம் ஒரு பிழரச்சேைன ஆகிவிட்டத.
ஏெனனில் இத Assembly Language-ல் எழுதப்பட்ட விட்டதால், இதைன எளிதில் ஒரு
கணினியில் இருந்த மற்ெறாரு கணினிக்கு இடமாற்றம் ெசேய்ய முடியவில்ைல. ஏெனனில்
ஒவ்ெவொரு கணினியும் அனதற்ெகன்ேற ஓர் Assembly Language-ஐக் ெகாண்டிருக்கும்.
எனேவெ Ken Thomson இத்தைகய Portability தன்ைமக்காக "B" எனப்படம் ஒரு கணினி
ெமாழிைய உருவொக்கினார். இதேவெ பிழன்னாட்களில் Dennis Ritchie என்பவெரால் "C"
என்று ெபயர்மாற்றம் ெசேய்யப்பட்டத.

நிைல IV
1976-க்கும் 1983-க்கும் இைடயில் Unix-ஆனத பல்ேவெறு வெைகயான மாற்றங்களக்கும்
வெளர்ச்சிகளக்கும் உள்ளானத. 1980-ல் unix-ஆனத முழுவெதமாக "C" ெமாழியில்
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மீண்டம் எழுதப்பட்டத. இந்தக் காலகட்டத்தில் unix-ன் பல்ேவெறு version-கள்
ெவெளிவெரத் ெதாடங்கின. அனைவெ Berkeley கணிப்ெபாறி அனறிவியல் தைறயால்
ெவெளியிடப்பட்ட BSD version 4.2, AT&T Corporation-ஆல் ெவெளியிடப்பட்ட unix-ன்
பல்ேவெறு versions மற்றும் Microsoft corporation-ஆல் ெவெளியிடப்பட்ட XENIX
ேபான்றைவெ ஆகும்.

GNU/ Linux-ன் வெடிவெைமப்ப
GNU/Linux-ன் சிறப்பிழயல்பகளில் மிக முக்கியமான ஒன்று அனதன் வெடிவெைமப்ப. இத
Kernel, Shell மற்றும் Tools and Applications எனும் 3 சிறப்ப அனங்கங்கைள
உள்ளடக்கியத.

Kernel
இததான் ெமாத்த GNU/Linux-லும் மிக முக்கியமான அனங்கமாகும். இதேவெ
Hardware-வுடன் ெதாடர்ப ெகாள்கிறத . ேமலும் இந்த Kernel நமத கணினியானத Boot
ெசேய்யப்படம்ேபாத Memory-ையச் ெசேன்றைடந்த பிழன்வெரும் ேவெைலகைளப் பரிகிறத.
•
•
•

பல்ேவெறு வெைகயான Users-க்கும் Process-க்கும் ேதைவெயான ேநரத்திைன ஒதக்கி
அனளித்தல்
எந்த Process-க்கு முன்னுரிைம அனளிக்க ேவெண்டம் என்பைதத் தீர்மானித்த,
அனதைன முதலில் இயக்குதல்
பல்ேவெறு System Resource-ஐ நிர்வொகம் ெசேய்தல்

இந்த Kernel-ஆனத User Programs-யிடம் இருந்த விலகி இருப்பதால் இத பல்ேவெறு
Systems-ல் இயங்கவெல்லத. இந்த Kernel ேநரடியாக நம்மிடம் எந்தத் ெதாடர்பம்
ெகாள்ளாத. Shell எனும் ஒரு தனி Program மூலம் மட்டேம நம்ைம ெதாடர்ப
ெகாள்ளம்.

Shell
GNU/Linux-ன் இந்த shell நமக்கும், கணினிக்கும் இைடயில் ஒரு ெதாடர்ைப
ஏற்படத்தம். இதன் ெசேயல்பாடகைளப் பிழன்வெருமாறு காணலாம்.
Interactive Processing: நமக்கும் கணினிக்கும் இைடேயயான ெதாடர்ப ேநரடியாக
வொர்த்ைதகள் மூலம் shell environment-ல் நைடெபறுவெேத Interactive Processing
எனப்படம்.
Background Processing: சில processes ேநரடியாக வொர்த்ைதகள் மூலம் நைடெபற
முடியாத வெைகயிேலா அனல்லத மிகுந்த ேநரம் பிழடிக்கக்கூடியதாகேவொ இருக்கும். எனேவெ
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இவ்வெைகயான process, background-ல் இயக்கப்படவெதன் மூலம் நாம் ெதாடர்ச்சியாக
அனடத்தடத்த ேவெைலகைள front-ல் ெசேய்யலாம். இவ்வொறாக background-ல் process
இயக்கப்படவெேத background processing எனப்படம்.
Input/Output Redirection: ஒரு Program-க்கு Input-ஆனத Keyboard வெழியாக
அனல்லாமல் ஒரு file மூலம் ெசேலுத்தப்படவெதம், அனவ்வொேற அனதன் output, monitor-க்கு
ெசேலுத்தப்படாமல் ஒரு file-க்குள் ெசேலுத்தப்படவெதேம Input/Output Redirection
எனப்படம்.
Pipes: பல எளிதான programs-ஐ நாம் pipes மூலம் ஒன்றாக ேசேர்த்த, கடினமான
ேவெைலகைளயும் சுலபமாகச் ெசேய்த முடிக்கலாம். எந்த ஒரு கடினமான programs-ஐயும்
இதற்ெகன்று நாம் தனியாக எழுதத்ேதைவெயில்ைல. இதேவெ pipes-ன் மிகச்சிறந்த
பயன்பாட ஆகும்.
Wild Card Patterns: இத ஒேர மாதிரியான Pattern-ல் இருக்கும் Text-ஐக் கண்டபிழடித்த
அனதன்மீத அனடத்தடத்த ேவெைலகைளச் ெசேய்யத் தவெங்குகிறத.
Shell scripts: இத பல commands-ஐ உள்ளடக்கிய ஒரு file ஆகும். இதற்கு ஒரு
filename இருக்கும். நாம் இந்த filename-ஐ execute ெசேய்வெதன் மூலம், அனதனுள் உள்ள
commands அனைனத்ைதயும் execute ெசேய்யலாம். ஒரு சில data-ஆனத variable-ல்
ேசேமிக்கப்படவெதன் மூலம் நாம் shell-ன் ெசேயல்முைறகைளக் கட்டப்படத்தலாம்.
இவ்வொறு data-ைவெத் தாங்கியிருக்கும் variable “shell variable” எனப்படம்.
Programming Language Constructs: Shell-ம் ஒருசில programming language-ஐப்
ேபான்ேற இயங்குவெதற்கான பண்பகைளக் ெகாண்டள்ளத. எனேவெ நாம் கடினமான
programs-ஐக் கூட இத்தைகய பண்பகைளக் ெகாண்ட எளிதில் எழுதி விட முடியும்.
Shell-ன் வெைககள்: Shell-ல் பல வெைககள் உள்ளன. அனைவெ Bourne shell, C shell,
Korne shell & Restricted shell. ெபாதவொக Bourne shell-ஆனத GNU/Linux
systems-வுடேனேய வெரும் ஒரு shell ஆகும். இத ெபாதவொக அனைனவெராலும்
பயன்படத்தப்பட்ட வெருகிறத.

Tools & Applications
வெர்த்தக ரீதியாக பயன்படத்தப்படம் word processors,electronic spreadsheets, data
bases ேபான்ற பல applications-கைளயும் GNU/Linux அனனுமதிக்கிறத. எனேவெ
இதனால் பல்ேவெறு வெர்த்தக நிைலயங்களிலும், அனலுவெலகங்களிலும் சிறப்பாகப்
பயன்படத்தப்பட்ட வெருகிறத.
ேமலும் இதில் , விைளயாட்டகள், கல்வி ெமன்ெபாருட்கள் மல்டிமீடியா, அனறிவியல்,
கணிதம், மருத்தவெம், ேபான்ற அனைனத்த தைற சோர்ந்த ெமன்ெபாருட்கள் , Networking
Servers, Databases, Programming Languages என பல்லாயிரம் ெமன்ெபாருட்கள்
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கட்டற்ற முைறயில் கிைடக்கின்றன.

Login ெசேய்யும் முைற
GNU/Linux System-க்குள் உள்நுழைழைவெைதேய நாம் login என்கிேறாம். இைதேய
sign-in, log-on என்றும் கூறலாம். அனேதேபால் GNU/Linux system-ல் இருந்த
ெவெளிவெருவெத log off, sign-off அனல்லத log-out எனப்படம்.
இப்ேபாத நாம் login ெசேய்ய user-id மற்றும் password ேதைவெ. ெதாடக்கத்தில் இந்த
இரண்ட விவெரங்கைளயும் நமக்கு System Administrator என்பவெர் அனளிப்பார்.
பிழன்னர் நாம் 'passwd' எனும் command-ஐப் பயன்படத்தி, நமக்கு அனளிக்கப்பட
password-ஐ மாற்றி, நமக்கு மட்டேம ெதரியுமாறு ஒரு பதிய password-ஐ
அனைமத்தக்ெகாள்ளலாம். இதன் மூலம் நாம் நம்முைடய files-ஐ யாரும் தவெறுதலாகக்
கூடப் படிக்க முடியாதவொறு பாதகாப்பாக ைவெத்தக்ெகாள்ள முடியும்.
ேமலும் GNU/Linux, case-sensitive என்பதால், நாம் அனளிக்கும் password, lowercase,
uppercase, special charecter, number-கலந்த
இருக்க ேவெண்டம் என்பைத நிைனவில் ெகாள்ளவும்.

Commands- ஐ இயக்குதல்
GNU/Linux commands அனைனத்தம் shell prompt-ல் இயக்கப்படம். இந்த shell
prompt-ஆனத ெபாதவொக dollar ($) symbol மூலம் ெவெளிப்படம். இைதத் தான்
command line என்கிேறாம்.
எனேவெ $ ெவெளிப்பட்டபிழன், அனதைனத் ெதாடர்ந்த நாம் command-ஐ அனடிக்க ேவெண்டம்.
பிழன்னர் enter-ஐ அனழுத்தவெதன் மூலம் அனந்த command-ஆனத execute ெசேய்யப்படம்.
நாம் ஒன்றுக்கும் ேமற்பட்ட commands-இ ஒேர ேநரத்தில் இயக்க முடியாத. ஒன்றன்பிழன்
ஒன்றாகத் தான் இயக்க முடியும்.
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பகுதி 2
உபண்ட நிறுவுதல்
உபண்ட :
Debian-ஐ அனடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட GNU/Linux வெழைங்கல்களில் இதவும்
ஒன்றாகும். இங்கு Debian என்பத Linux kernel-வுடன் கூடிய GNU இயங்குதளத்ைத
அனடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட மற்ெறாரு வெழைங்கலாகும். இத Canonical Ltd-ன் product
ஆகும்.
குைறந்தபட்சே கணிணி ேதைவெகள் :
உபண்ட நிறுவுவெதற்கு கீழ்கண்ட வென்ெபாருள் அனைமப்படன் கூடிய ேதைவெகள்
கணிணியாக இருக்க ேவெண்டெமன்று சிபாரிசு ெசேய்யப்படகிறத.
1.4Ghz Processor Pentium4
512 MB RAM
5GB Hard Disk Drive
Sound Card
Graphics Card
இைணயத் ெதாடர்ப
இப்ேபாத உபண்ட நிறுவுதைல பார்ப்ேபாம்.
படி 1 :
http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download என்ற
இைணப்பிழலிருந்த ISO file-ஐ இறக்கம் ெசேய்த பிழறகு அனைத CD/DVD-ல் எழுதவும். இந்த
வெழிகாட்டி பதிய GNU/Linux பயனருக்கு உதவும் வெைகயில் எழுதப்பட்டள்ளத. நீங்கள்
ஏற்கனேவெ விண்ேடாஸ பயன்படத்திக் ெகாண்டிருந்தால் அனதைன பாதிக்காமல்
ேதைவெயான நிைனவெகத்ைத (குைறந்தபட்சேம் 4.4) விண்ேடாசில் ஒதக்கிக்
ெகாள்ளவும்.
படி 2 :
பதிய உபண்ட Live CD-ஐ உள்ளிடவும்.
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குறிப்ப : CD இயங்குவெதற்கு, BIOS அனைமப்பிழல் CD-ஐ முதன்ைமக் கருவியாகவும்,
HDD-ஐ இரண்டாம்நிைலக் கருவியாகவும் மாற்றி அனைமக்கப்பட்டிருக்க ேவெண்டம்.
சிறித ேநரத்த்திற்குப் பிழறகு நீங்கள் கீழ்க்கண்ட திைரயிைன காணலாம்.
இதில் Try Ubuntu மற்றும் Install Ubuntu என்ற இரு விருப்பத்ேதர்வுகைள
காணலாம். Try Ubuntu-ஐ ேதர்வு ெசேய்தவெதன் மூலமாக Ubuntu-ஐ கணிணியில்
நிறுவொமல் அனதில் ேவெைல ெசேய்யலாம். Ubuntu-ைவெ நிறுவுவெதற்கு,
முகப்பத்திைர(Desktop)யில் உள்ள Install பணிக்குறியின்(Icon) மூலமாகேவொ அனல்லத
திைரயில் உள்ள Install Ubuntu வெழியாகேவொ ெசேல்லலாம்.
படி 3 :
அனடத்த வெரும் திைரயில் ெமாழிையத் ேதர்வு ெசேய்த Continue ெபாத்தாைன
அனழுத்தவும்.
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படி 4 :
இப்ேபாத ேதான்றும் திைரயில், கணிணி சேம்பந்தப்பட்ட சில தகவெல்கைள Ubuntu
ேசோதித்த அனதைன ெவெளியிடம். இத்தகவெல்களடன் ேதைவெயான ெமன்ெபாருைள
ேமம்படத்தவெதற்கான விருப்பத்ேதர்வு மற்றும் third-party ெமன்ெபாருைள
நிறுவுவெதற்கான விருப்பத்ேதர்விைனயும் ெகாண்டிருக்கும். இந்த விருப்பங்கைளத் ேதர்வு
ெசேய்ய கணிணி இைணயத்தடன் இைணக்கப்பட்டிருக்க ேவெண்டம்.
படி 5 :
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வென்வெட்ட பயன்பாட்டின் அனடிப்ைபயில் நீங்கள் கீழ்க்கண்ட இரு திைரயில் ஒன்ைறக்
காணலாம்.

உங்கள் கணிணியில் எந்த இயங்குதளத்ைதயும் Ubuntu கண்டறியவில்ைலெயனில் முதல்
திைரயானத ேதான்றும். மாறாக, அனடத்த திைரயானத உபேயாகத்தில் உள்ள
இயங்குதளத்தடன் எவ்வொறு Ubuntu-ஐ நிறுவெ முடியும் ேபான்ற விருப்பத்தடன் கூடதல்
விருப்பத்ேதர்வுகள் ெகாடக்கப்பட்டிருக்கும். இைவெயிரண்டிலும், கைடசி
விருப்பத்ேதர்வின் மூலமாக பயனரின் ேதைவெக்ேகற்ப வென்வெட்டின் அனளவிைன
நிர்ணயிக்காலம்.

www.kaniyam.com

19
படி 6 :
கைடசி விருப்பத்தின் வெழியாக வெந்தால் கீழ்க்கண்ட திைரயிைன காணலாம்.
இதில் பயனர், ேதைவெயான வென்வெட்டப் பிழரிவிைன(Partition)த் ேதர்வு ெசேய்த
Delete ெசேய்யவும். பிழறகு, ேதைவெயான பிழரிவின் அனளைவெ நிர்ணயிக்க Add ெபாத்தாைன
அனழுத்தவும்.
படி 7 :
a.
i) இங்ேக வென்வெட்டிைன இரு வெைககளில் பிழரிக்கலாம். ஒன்று Primary, மற்ெறான்று
Logical வெைகயாகும். இதில் Primary வெைகயில் பிழரிக்கும்ேபாத, வென்வெட்டிைன 4-க்கு
ேமல் பிழரிக்க முடியாத. மீதமுள்ள நிைனவெகத்ைத பயன்படத்த முடியாத. பயனர் 4-க்கு
ேமல் பிழரிக்க ேவெண்டெமனில் Logical வெைகயிைன ேதர்வு ெசேய்த ெகாள்ளலாம்.
ii) அனடத்த நிைனவெக அனளவிைன ெகாடத்த, அனத வென்வெட்டின் முதலிலிருந்த
ெதாடங்கேவெண்டமா (அன) இறுதியிலிருந்த எடத்தக் ெகாள்ளேவெண்டமா என்பைத
ேதர்வு ெசேய்யவும்.
iii) windows-ன் ntfs-ஐப் ேபால, Ubuntu ‘ext4 journaling filesystem’ மற்றும்
பல வெைகயான filesystem-ஐ பயன்படத்தகிறத.
iv) Mount point என்பத Ubuntu-ஐ எங்கு நிறுவெ ேவெண்டம் என்ற இடத்ைதக்
குறிக்கின்றத. இத எப்ேபாதம் ‘ / ‘ ஆகும்.
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b.

பிழறகு நீங்கள் swap அனளவிைன வென்வெட்டில் அனைமக்கலாம். அனதாவெத, உங்கள்
வென்வெட்டில், ஒரு குறிப்பிழட்ட நிைனவெக அனளைவெ RAM-ஆக பயன்படத்த முடியும்.
இதைன Virtual RAM என்றும் கூறலாம். ெபாதவொக உங்கள் RAM-ன் அனளவிைன (அன)
அனதிகபட்சேமாக RAM-ன் இருமடங்கு அனளவிைன swap-ஆக அனைமக்க
அனறிவுறுத்தப்படகிறத. இந்த swap-ன் மூலமாக உங்கள் processor-ன் ெசேயல்திறைன
சீராக பார்த்தக்ெகாள்ளமுடியும்.
இப்ேபாத Install Now ெபாத்தாைன அனழுத்தவும்.
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படி 8 :
இப்ேபாத Ubuntu நிறுவெ ெதாடங்கிவிடம். அனேத சேமயத்தில் Ubuntu-க்குத்
ேதவெயான ேமலும் சில அனைமப்பகைள ேமற்ெகாள்ள ேவெண்டம். அனதாவெத, உங்களின்
அனைமவிடம் (Kolkatta), Keyboard Layout- க்கான ெமாழி ( Englis( US)) மற்றும்
பயனரின் ெபயர் மற்றும் கடவுச்ெசோல் ( Password) ஆகியவெற்ைற ெகாடக்க
ேவெண்டம். அனவ்வெளவுதான்.
Ubuntu நிறுவிய பிழறகு,சிறிய தகவெல் ெபட்டி ஒன்று ேதான்றி கணிணிைய
மறுபடியும் ெதாடங்குமாறு ேகட்கும். Restart Now ெபாத்தாைன அனழுத்தியதம், உங்கள்
கணிணி மீண்டம் தவெக்கப்படம். இப்ேபாத ஒன்றுக்கு ேமற்ப்பட்ட இயங்குதளம்
இருந்தால், அனதன் பட்டியல் காட்டப்படம். அனதில் Ubuntu-ஐ ேதர்வு ெசேய்தால், கீழ்க்கண்ட
நுழைழைவுத்திைரையக் காணலாம். இங்கு உங்களின் கடவுச்ெசோல்லிைனக் ெகாடத்த
Ubuntu-வினுள் ெசேல்லலாம்.
இப்ேபாத Ubuntu-ஐப் பயன்படத்தி, அனதனுைடய அனனுபவெத்ைதப் ெபறுங்கள்.
நன்றி
ெசேல்வெமணி சேம்பத்
http://www.kaniyam.com/install-ubuntu/
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பகுதி 3
எளிய GNU/ Linux commands
இந்தப் பாகத்தில் நாம் ஒருசில எளிய GNU/Linux commands-ஐப் பற்றியும், அனதன்
பயன்பாட்டிைனப் பற்றியும் பிழன்வெருமாறு காணலாம்.
ஒரு சில commands, arguments-ஐ எடத்தக்ெகாள்கின்றன. உதாரணத்தக்கு man,
echo ேபான்றைவெ arguments-ஐ ெகாடத்தால் மட்டேம ெசேயல்படக் கூடியைவெ.
ஒரு சில commands-க்கு arguments ேதைவெயில்ைல. date, who, ifconfig ேபான்றைவெ
arguments இல்லாமேலேய ெசேயல்படகின்றன.
Arguments என்பத ஒரு command-ன் ெசேயல்பாட்டிற்காக நாம் வெழைங்கும் மதிப்பகள்
ஆகும். இதைன parameters என்றும் கூறலாம்.
ேமலும் GNU/Linux commands அனைனத்தம் case sensitive ஆனைவெ. ெபாதவொக
அனைவெ lower case-ல் அனைமயும். upper case-ல் ெகாடத்தப்பார்த்தீர்களானால் அனைவெ
எதவும் ெசேயல்படாத.

date
இத தற்ேபாைதய ேததி மற்றும் ேநரத்திைன ெவெளிப்படத்தகிறத.
$ date

who
இத தற்ேபாத நமத system-ல் யாெரல்லாம் login ெசேய்தள்ளார்கள் எனும் விவெரங்கைள
அனளிக்கிறத.
$ who
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whoami
இத நாம் எந்த user-ஆக login ெசேய்தள்ேளாம் எனும் விவெரத்ைத அனளிக்கிறத.
$ whoami

who am i
இந்த command-ஐ நாம் இவ்வொறு இைடெவெளி விட்ட அனளிக்கும் ேபாத இத இன்னும்
ெகாஞ்சேம் விவெரங்கைளயும் ேசேர்த்த அனளிப்பைதக் காணலாம்.
$ who am i

ifconfig
இத நமத system-ன் network configurations-ஐப் பற்றித் ெதரிந்த ெகாள்ளப்
பயன்படகிறத. உதாரணத்தக்கு ip address, mac address, broadcast address மற்றும்
netmask address ேபான்ற விவெரங்கைள ெவெளிப்படத்தகிறத.
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$ ifconfig

uname
இத நமத கணினியில் உள்ள OS-ன் ெபயைர ெவெளிப்படத்தகிறத.
$ uname
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$ uname -a

இவ்வொறு '-a' எனும் option-வுடன் ேசேர்த்த command-ஐ அனளிக்கும்ேபாத, நமத
OS-ஐப் பற்றிய கூடதல் விவெரங்கைளயும் ேசேர்த்த அனளிக்கிறத.

man
man என்பத manual என்பதன் சுருக்கேம ஆகும். உதாரணத்தக்கு uname எனும்
command-ன் பயன்பாடபற்றி நமக்கு சேரியாகத் ெதரியவில்ைலெயனில், man எனும்
command-ன் தைணெகாண்ட அனதன் manual-ஐப் படித்த நாம் முழுைமயாகத்
ெதரிந்தெகாள்ளலாம்.
$ man uname
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பிழன்னர் 'q' எனும் எழுத்தானத இந்த manual-ஐ quit ெசேய்த அனதிலிருந்த ெவெளிேயறப்
பயன்படகிறத.

echo
நாம் திைரயில் ெவெளிப்படத்த விரும்பவெைத இந்த echo command ெவெளிப்படத்தம்.
உதாரணத்தக்கு "I Love India" என்று நாம் திைரயில் ெவெளிப்படத்த விரும்பிழனால் இந்த
வொசேகத்ைத echo-ன் argument-ஆக ெகாடக்க ேவெண்டம். இத பிழன்வெருமாறு.
$ echo “I Love India”
ெவெறும் ஒேர ஒரு வொர்த்ைதைய நாம் ெவெளிப்படத்த விரும்பிழனால் double quotes (" ")
ெகாடக்கத் ேதைவெயில்ைல. இத பிழன்வெருமாறு.
$ echo Nithya

exit
இத shell prompt-ல் இருந்த ெவெளிேயறப் பயன்படம். ctrl+ d -ம் இேத ேவெைலையச்
ெசேய்கிறத.
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பகுதி 4
Directory commands- ன் ெசேயல்பாடகள்
pwd
தற்ேபாத நாம் எந்த directory-ல் ேவெைல ெசேய்த ெகாண்டிருக்கிேறாம் என்பைத
ெவெளிப்படத்தம். இதற்கு எந்தஒரு option-ம் கிைடயாத. ெபாதவொக login ெசேய்தவுடன்,
நாம் நமத home directory-ல் விடப்படேவொம்.
இங்கு நாம் login ெசேய்தவுடன், pwd எனும் command-ஐ ெகாடத்திருப்பதால், இத நமத
home directory-ஆன /home/nithya என்பைத ெவெளிப்படத்தியுள்ளத.
$pwd

ls
இத, நாம் தற்ேபாத ேவெைல ெசேய்த ெகாண்டிருக்கும் directory-ல் உள்ள அனைனத்த files
மற்றும் folders-ஐயும் பட்டியலிடம்.
$ ls
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mkdir
ஒரு பதிய directory-ஐ உருவொக்கப் பயன்படகிறத.
$ mkdir school
என்று ெகாடக்கும் ேபாத, "school" எனும் ெபயரில் ஒரு பதிய directory
உருவொக்கப்பட்டவிடம். இதைன ls மூலம் நாம் உறுதிபடத்திக் ெகாள்ளலாம்.

இங்கு மற்ற directory-களடன் ேசேர்த்த, நாம் பதிதாக உருவொக்கிய 'school' எனும்
directory-ம் பட்டியலிடப்பட்டவெைத கவெனிக்கவும்.

cd
ஒரு directory-ல் இருந்த மற்ெறாரு directory-க்கு இடம்ெபயர உதவுகிறத.
$ cd school
என்று ெகாடக்கும்ேபாத நாம் 'school' எனும் directory-க்குள் ெகாண்ட
ெசேல்லப்படேவொம். பிழன்னர்,
$ pwd
என்று ெகாடப்பதன் மூலம் நாம் school எனும் directory-க்குள் உள்ளைத உறுதி ெசேய்த
ெகாள்ளலாம்.
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இங்கு நாம் /home/nithya எனும் directory-ல் இருந்த /home/nithya/school எனும்
directory-க்கு மாற்றப்படள்ளைதக் காணலாம்.

Dot directories
single dot-ஐ . command-ல் குறிப்பிழடம் ேபாத, அனத தற்ேபாைதய directory-ஐக்
குறிக்க உதவுகிறத.
double dots-ஐ .. command-ல் குறிப்பிழடம் ேபாத, அனத தற்ேபாைதய directory-ன்
parent directory-ஐக் குறிக்கிறத. அனதாவெத ஒரு directory பிழன்ேனாக்கிக் குறிப்பிழடம்.
இங்கு cd .. எனக் ெகாடக்கும் ேபாத தற்ேபாைதய directory-ஆன 'school'-ல் இருந்த,
அனதன் முந்ைதய directory-ஆன 'nithya'-க்குச் ெசேல்வெைதக் காணலாம்.
$ cd ..

ஒருேவெைள 2 directory பிழன்ேனாக்கிச் ெசேல்ல விரும்பிழனால் அனதற்கு ../.. எனக்
குறிப்பிழடலாம். இத பிழன்வெருமாறு.
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rmdir
ஒரு காலி directory-ஐ அனழிக்கப் பயன்படகிறத.
$ rmdir school
என்று ெகாடக்கும் ேபாத, "school" எனும் ெபயரில் இருக்கும் காலி directory-ஆனத
நீக்கப்படம். இதைன ls மூலம் நாம் உறுதிபடத்திக் ெகாள்ளலாம்.

Home Directory- க்குச் ெசேல்லுதல்
நாம் பிழன்வெரும் 3 வெழிகளில் எங்கிருந்தாலும், நமத home directory-ஐ ேநரடியாகச்
ெசேன்றைடய முடியும்.
$ cd

www.kaniyam.com

32

$ cd ~

$ cd /home/<username>
உதாரணம்
$ cd /home/nithya
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பகுதி 5
GNU/ Linux-ன் File System
இந்தப் பகுதியில் நாம் GNU/Linux-ன் மிக முக்கிய அனங்கமான File System-ஐப் பற்றிப்
பார்க்கலாம். GNU/Linux-ஐப் ெபாருத்தவெைர எல்லா வெைகயான தகவெல்களேம ஒரு
file-ஆகேவெ கருதப்படம்.
ஒரு file என்பத binary data-ைவெக் ெகாண்டதாகேவொ, machine language-ல்
எழுதப்பட்ட data-ைவெக் ெகாண்டதாகேவொ அனல்லத எளிய text file-ஆகேவொ
இருக்கலாம். இத்தைகய files-ஐக் ைகயாள உதவும் GNU/Linux commands-ஐப் பற்றி
இங்கு கற்கலாம்.
ேமலும் GNU/Linux என்பத பல்ேவெறு பயனர்கள் பயன்படத்தக் கூடிய இயங்குதளமாக
உள்ளதால், ஒரு user-ன் files-ஐ மற்ெறாரு user பயன்படத்தாத வெைகயில் பாதகாக்க
ேவெண்டியத இன்றியைமயாததாகிறத. இதற்காக GNU/Linux-ல் பயன்படத்தப்படம் மிக
முக்கிய பாகமான file system-ஐப் பற்றி முதலில் பார்க்கலாம்.

File System- க்கான விளக்கம்
ஏற்கனேவெ கூறியதேபால GNU/Linux-ஐப் ெபாருத்தவெைர அனதனுடன் சேம்பந்தப்பட்ட
அனைனத்தம் ஒவ்ெவொரு file-ஆகேவெ கருதப்படவெதால், இந்த file system-ஐப் பற்றி நாம்
ெதளிவொகப் பரிந்த ெகாள்வெத இன்றியைமயாததாகிறத.
GNU/Linux file system-ல் உள்ள directory structure பிழன்வெருமாறு அனைமயும்.
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ேமற்கண்ட படத்தில் உள்ள ஒவ்ெவொரு ெபட்டியும் ஒரு directory-ையக் குறிக்கிறத. இந்த
ஒவ்ெவொரு directory-ையப் பற்றியும் பிழன்வெருமாறு காணலாம்.

/
இத root என அனைழைக்கப்படம். இதேவெ அனைனத்த directories-க்கும் ஆதிமூலமான
directory ஆகும். எனேவெ நாம் எந்த directory-ையக் குறிப்பிழட்டாலும் / (root)-லிருந்த
தவெங்கி அனந்த directory-ஐக் குறிப்பிழடவெத நல்ல வெழைக்கமாக அனைமயும்.
இந்த / எனும் directory, நமத கணினிைய நாம் தவெக்கும்ேபாத அனதனுள் உள்ள linux
எனப்படம் ஒரு kernel file-ஐ /boot எனும் மற்ெறாரு folder மூலமாக, disk-லிருந்த
memory-க்கு மாற்றுகிறத. இந்த ெசேயலுக்குப் பிழன்னர்தான் GNU/Linux நமத
கணினியில் OS-ஆக load ெசேய்யப்படகிறத.

/bin
இந்த directory-ல் ெபரும்பாலான GNU/Linux commands-க்கான executable
files காணப்படம். ெபாதவொக GNU/Linux commands என்பத நமத ேவெண்டதலின்
ெபயரில் ஒருசில ேவெைலகைளச் ெசேய்யக்கூடிய 'C' programs-ஆகேவொ அனல்லத shell
scripts-ஆகேவொ இருக்கும். இதற்கான executable files தான் இங்கு காணப்படம்.

/etc
நமத கணிணிைய நிர்வொகம் ெசேய்த ஒழுங்குமுைறப்படத்தவெதற்கான Configuration
Files இந்த directory-ல் காணப்படம். ேமலும் server adminisration சேம்பந்தப்பட்ட
பல்ேவெறு files-ம் இதில் காணப்படம். அனதாவெத நமத கணினிையப் பயன்படத்தம்
பயனர்கள்(users) பற்றிய files மற்றும் நமத கணிணியுடன் இைணக்கப்பட்டள்ள
கருவிகள்(devices) பற்றிய files அனைனத்தம் இங்கு காணப்படம்.

/lib
Programmers-க்காக GNU/Linux வெழைங்கும் பல்ேவெறு library functions அனைனத்தம்
இங்கு காணப்படம். system calls-ஐ உருவொக்கி இத்தைகய functions-ஐ நாம், நமத
programs-ல் பயன்படத்திக் ெகாள்ளலாம்.

/dev
உள்ளீட மற்றும் ெவெளியீட(Input & Output) ெசேய்வெதற்காக நாம் பயன்படத்தம்
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கருவிகள்(devices), storage devices பற்றிய files அனைனத்தம் இங்கு காணப்படம்.

/home
இத நமத கணினிையப் பயன்படத்தம் ஒவ்ெவொரு பயனருக்கும் உருவொக்கப்படம் ஒரு
home directory ஆகும். இந்த directory எவ்வொறு ேவெண்டமானாலும்
ெபயரிடப்படலாம். இங்கு தான் ஒரு பயனருைடய private files அனைனத்தம்
ேசேமிக்கப்படகின்றன.
இங்கு ேசேமிக்கப்படம் ஒரு பயனருைடய files ேவெறு எந்த பயனராலும் பயன்படத்த
முடியாத வெைகயில் அனவெருக்ெகன்ேற உரித்தான ஒரு தனிப்பட்ட இடத்தில்
ேசேமிக்கப்படகின்றன.

/usr
ேமலும் இந்த directory-க்குள் இருக்கும் bin எனும் மற்ெறாரு directory-ல் அனதாவெத
/usr/bin எனும் இடத்தில் கூடதலாக இன்னும் சில GNU/Linux commands-ம்
காணப்படம்.

/tmp
இந்த இடத்தில் temporary files அனைனத்தம் ேசேமிக்கப்படம். நமத கணிணியானத
ஒவ்ெவொருமுைற restart ெசேய்யப்படம்ேபாதம், இங்கு ேசேமிக்கப்பட்டள்ள temporary
files அனைனத்தம் அனழிக்கப்பட்டவிடம். எனேவெ மற்ற directory-களடன் இதைன
ஒப்பிழடம்ேபாத, இத அனந்த அனளவு அனதிக முக்கியத்தவெம் ெபறாத.

Files- ஐக் குறிக்கும் முைற
GNU/Linux Commands-ல் files-ஐக் குறிப்பிழடம் ேபாத, அனந்த file இருக்கும் இடத்ைத
absolute path மற்றும் reference path எனும் இரு வெைககளில் குறிப்பிழடலாம்.
இவெற்ைறப் பற்றி இங்கு விளக்கமாகக் காண்ேபாம்.

Absolute path
ஒரு file இருக்கும் இடத்ைத ஆதியிலிருந்த அனதாவெத root(/) directory-ல் இருந்த,
ஒவ்ெவொரு directory-ஆக இறங்கி வெந்த குறிப்பிழட்டக் கூறுவெத absolute path
எனப்படம்.
உதாரணத்தக்கு LKG எனும் file-ஐ copy ெசேய்த, UKG எனும் file-ல் ேசேமிக்க,
$ cp LKG UKG
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எனக் குறிப்பிழடாமல்,
$ cp /home/nithya/school/LKG /home/nithya/school/sub/UKG
என்று குறிப்பிழடவெத absolute path எனப்படம்.

ெபாதவொக shell script-ல் file-கைளக் குறிப்பிழடம்ேபாத, இவ்வெைகயான absolute
path முைறையக் ைகயாளவெத சிறந்தத.

Reference path
ஒரு file எந்த directory-ல் உள்ளேதா, அனந்த directory-க்குள் ெசேன்று, command-ல்
file-ஐ ேநரடியாகக் குறிப்பிழடவெத reference path எனப்படம். இதைன relative path
என்றும் கூறலாம்.
அனதாவெத LKG எனும் file, school directory-க்குள் உள்ளதால், அனந்த directory-க்குள்
ெசேன்று, copy ெசேய்வெத reference path எனப்படம்.
$ cp LKG UKG
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பகுதி 6
Files- ன் உருவொக்கமும் பயன்பாடம்
touch
நாம் தற்ேபாத ேவெைல ெசேய்த ெகாண்டிருக்கும் directory-ல் ஒரு பதிய empty file-ஐ
உருவொக்கப் பயன்படம்.
$ touch LKG
இத 'LKG' எனும் ெபயரில் ஒரு பதிய file-ஐ உருவொக்கும்.

இந்த file உருவொக்கப்பட்டவிட்டைத ls command மூலம் உறுதிபடத்திக்ெகாள்ளலாம்.
இேத ேபான்று touch command-ஐத் ெதாடர்ந்த, ெதாடர்ச்சியாக பல்ேவெறு ெபயர்கைளக்
ெகாடத்த ஒன்றுக்கும் ேமற்பட்ட files-ஐ ஒேர ேநரத்தில் உருவொக்க முடியும். இத
பிழன்வெருமாறு.
$ touch tamil english maths
என்று ெகாடக்கும்ேபாத tamil, english & maths எனும் 3 files உருவொக்கப்படம்.
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Hidden Files
அனடத்ததாக, touch command-ஐத் ெதாடர்ந்த ஒரு பள்ளி ைவெத்த filename-ஐக்
குறிப்பிழடம்ேபாத அனத hidden file-ஆக உருவொக்கப்படம். அனதாவெத,
$ touch .UKG
என்று ெகாடத்ேதாமானால், 'UKG' எனும் ெபயரில் ஒரு பதிய hidden file
உருவொக்கப்படம். இத ேபான்ற files நமத கண்களக்குத் ெதரியாத. ls command-வுடன்
-a எனும் option-ஐ ேசேர்த்த execute ெசேய்யும்ேபாத மட்டேம இதேபான்ற files-ஐ நாம்
பார்க்க முடியும். இத பிழன்வெருமாறு.

cat
ஒரு file-க்குள் ேசேமிக்கப்பட்டிருக்கும் தகவெல்கைள ெவெளிப்படத்த உதவும். ேமலும் ஒரு
file-ஐ உருவொக்கி, அனதற்குள் ஒருசில விவெரங்கைள ேசேமிக்கவும் பயன்படகிறத.

உதாரணத்தக்கு 'Names' எனும் file-ஐ உருவொக்கி, அனதற்குள் ஒருசில ெபயர்கைள
ேசேமிப்பதற்கான cat command பிழன்வெருமாறு அனைமயும்.
$ cat > Names
Nithya
Akila
Sharmila
Pavithra
(press ctrl+d)
இதில் ctrl+d என்பத file நிைறவுற்றைதக் குறிக்கிறத.
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இங்கு ‘Names’ எனும் file உருவொக்கப்பட்டிருப்பைதக் காணலாம்.
அனடத்ததாக 'Names' எனும் file-க்குள் ேசேமிக்கப்பட்டிருக்கும் தகவெல்கைள
ெவெளிப்படத்தவெதற்கு cat command-ஐ பிழன்வெருமாறு அனைமத்தால் ேபாதமானத.
$ cat Names

இங்கு ‘Names’ file-க்குள் ேசேமிக்கப்பட்டிருக்கும் ெபயர்கள் அனைனத்தம்
ெவெளிப்படத்தப்பட்டள்ளத.

tac
இதவும் cat command-ஐப் ேபாலேவெ ெசேயல்படம். ஆனால் reverse order-ல்
ெசேயல்படம். அனதாவெத output-ஐ கீழிருந்த ேமலாக ெவெளிப்படத்தம். இத பிழன்வெருமாறு.
$ tac Names
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rev
இத ஒரு file-ல் உள்ள அனைனத்த எழுத்தக்கைளயும் இடமிருந்த வெலமாக, அனதாவெத
reverse order-ல் ெவெளிப்படத்தம்.
$ rev Names
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Append ெசேய்தல்
ஏற்கனேவெ இருக்கும் file-ல் ஒருசில கூடதல் தகவெல்கைள இைணக்க(append)
விரும்பிழனால் >> எனும் குறிையப் பயன்படத்தலாம்.
$ echo 'Lavanya' >> Names

ெவெறும் ஒேர ஒரு முைற மட்டம் இந்த குறிையப் > பயன்படத்தினால் file-ல் உள்ள
பைழைய தகவெல்கள் அனைனத்தம் அனழிக்கப்பட்ட நாம் ெகாடக்கும் பதிய தகவெல்கள்
மட்டேம ேசேமிக்கப்படம். எனேவெ தவெறாமல் இைத இரண்ட முைற >> பயன்படத்த
ேவெண்டம் என்பைத நிைனவில் ெகாள்ளவும்.

TAB key- ன் சிறப்ப பயன்பாட
சில சேமயங்களில், நம்முைடய file-ன் ெபயர் மிகவும் நீளமானதாக இருப்பிழன், அனந்த முழு
ெபயைரயும் type ெசேய்யத் ேதைவெயில்ைல. அனந்தப் ெபயரின் ெதாடக்க எழுத்தக்கைள
மட்டம் அனடித்த TAB key-ைய அனழுத்தினால் ேபாதமானத. அனதேவெ மீதி எழுத்தக்கைள
நிரப்பிழக் ெகாள்ளம்.
$ cat Na(press TAB)
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pushd மற்றும் popd commands
நாம் ஏேதனும் ஒரு குறிப்பிழட்ட பகுதியில் உள்ள directory-க்குள் ேவெைல ெசேய்த
ெகாண்டிருக்கும்ேபாத, திடீரெரன்று மற்ெறாரு பகுதியில் உள்ள directory-க்குள் ெசேல்ல
விரும்பிழனால் இந்த pushd-ஐப் பயன்படத்தலாம்.
இவ்வொறு pushd மூலம், நாம் ேவெெறாரு directory-ஐச் ெசேன்றைடயும்ேபாத, அனந்தப்
பகுதியில் நமக்குத் ேதைவெயான ேவெைலகைளச் ெசேய்த முடித்தபிழன் ெவெறும் popd என்று
ெகாடத்தால் ேபாதமானத. நாம் மீண்டம் நமத பைழைய directory-க்ேக வெந்த
விடேவொம்.
பிழன்வெரும் உதாரணத்தில், தற்ேபாத நாம் /home/nithya/school/sub எனும்
directory-க்குள் உள்ேளாம்.

இங்கு pushd என்று ெகாடத்த ~ (home directory)-ஐக் குறிப்பிழடம்ேபாத, நாம்
/home/nithya -க்குள் விடப்பட்டள்ளைதக் காணலாம். இங்கு ls command-ஐ execute
ெசேய்தபிழன், popd எனக் ெகாடக்கும்ேபாத மீண்டம் நாம் /home/nithya/school/sub
-க்குள்ேளேய விடப்பட்டவெைதக் காணலாம்.
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file
ஒரு file-ஆனத பல்ேவெறு வெைககளில் இருக்கும். உதாரணத்தக்கு text files, executable
files மற்றும் directory files ேபான்றவொறு இருக்கும்.
எனேவெ இந்த file command-ஆனத, ஒரு file எந்த வெைகையச் ேசேர்ந்தத என்பைதக்
கண்டபிழடிக்கப் பயன்படகிறத.
$ file <filename>

Timestamp- ஐ மாற்றுதல்
நாம்
touch -t <filename>
எனக் ெகாடத்த ஒரு file-ன் timestamp-ஐ மாற்றலாம்.
பிழன்வெரும் உதாரணத்தில், 'animals' எனும் file, ஏப்ரல் மாதம் 7-ஆம் ேததி, 8 மணி 17
நிமிடங்களில் உருவொக்கப்பட்டள்ளைதக் காணலாம்.
இதைன நாம் 1987-ஆம் வெருடம், august மாதம் 4-ஆம் ேததி, 9 மணி 15 நிமிடங்களில்
உருவொக்கப்பட்டள்ளதாக மாற்ற விரும்பிழனால், tocuh command-ஐ பிழன்வெருமாறு
அனைமக்கவும்.
$ touch -t 198708040915 animals
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History- ல் உள்ள commands- ஐ பயன்படத்ததல்
சில சேமயங்களில் நாம் முன்னர் execute ெசேய்த command-ஐேய மீண்டம் execute
ெசேய்ய விரும்பேவொம். அனப்ேபாத நாம் அனேத command-ஐ திரும்பவும் command
line-ல் type ெசேய்யத் ேதைவெயில்ைல. ெவெறும் UP arrow-ஐ அனழுத்தினால் ேபாதமானத.
நாம் கைடசியாக என்ன command-ஐ execute ெசேய்ேதாேமா அனேத command-ஆனத
command line-ல் வெந்த விடம். மீண்டம் UP arrow-ஐ அனழுத்தினால், அனதற்கும்
முன்னதாக execute ெசேய்யப்பட்ட command வெந்த நிற்கும்.
இவ்வொறாக UP மற்றும் DOWN arrow marks key-ஐப் பயன்படத்தி இதவெைர நாம்
execute ெசேய்த commands-ஐ ஒவ்ெவொன்றாக command line-ல் வெரவெைழைப்பேத
command line history எனப்படம்.
ேமலும் LEFT மற்றும் RIGHT arrow marks keys-ஆனத command-ல் ேதைவெயான
திருத்தங்கைளச் ெசேய்யப் பயன்படகிறத.

History- ல் உள்ள commands- ஐ argument- ஆக பயன்படத்ததல்
History-ல் இருக்கும் command-ஐ, நாம் இயக்க இருக்கும் command-க்கு
argument-ஆக அனைமக்க !! குறிையப் பயன்படத்தலாம்.
அனதாவெத history-ல் உள்ள 'cat animals' எனும் command- ஐ, !! மூலம் தற்ேபாைதய
command-க்கு argument-ஆக பிழன்வெருமாறு அனைமக்கலாம்.
$ echo !!
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History- ல் உள்ள command- ன் argument- ஐ மட்டம்
பயன்படத்ததல்:
History-ல் உள்ள command-ன் argument-ஐ மட்டம், தற்ேபாைதய command-க்கு
argument-ஆக அனைமக்க !$ எனும் குறிையப் பயன்படத்தலாம்.
அனதாவெத history-ல் உள்ள cat command-ன் argument-ஐ ls-க்கு argument-ஆக
அனைமக்க விரும்பிழனால் !$ குறி மூலம் பிழன்வெருமாறு அனைமக்கலாம்.
$ ls !$

ls command- வுடன் வெரும் options- ன் பயன்பாடகள்
ls - l command
இத long format-ல் ஒரு file அனல்லத folder பற்றிய விவெரங்கைளத் தருகிறத.
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$ ls –l

ேமற்கண்ட உதாரணத்தில், school எனும் directory-க்குள் section எனும் sub-directory
உள்ளைதக் காணலாம்.
இதன் output-ல் முதலில் உள்ள hyphen(-) எனும் குறியீட file-ஐயும், d எனும் எழுத்த
directory-ஐயும் குறிக்கிறத.
அனடத்த உள்ள 9 எழுத்தக்களம் அனந்த file-க்கு உரிய அனனுமதிகைளக் குறிக்கிறத. இதில்
rwx என்பத read, write மற்றும் execute எனும் 3 வெைகயான அனனுமதிகைளக்
குறிக்கிறத.
முதலில் உள்ள 3 எழுத்தக்களம் அனந்த file owner-க்கு உரிய அனனுமதிகைளயும், அனடத்த
உள்ள 3-ம் group-க்கான அனனுமதிகைளயும், கைடசி 3 எழுத்தக்களம் மற்றவெர்களக்கான
(others-க்கான) அனனுமதிகைளயும் குறிக்கிறத.
அனடத்த உள்ள எண் அனந்த file-க்கு உரிய reference-ன் எண்ணிக்ைகையக் குறிக்கிறத.
அனடத்த உள்ளத அனந்த user-ன் ெபயர். அனதைனத் ெதாடர்ந்த உள்ளத அனந்த user
group-ன் ெபயர் ஆகும்.
பிழன்னர் ெகாடக்கப்பட்டள்ள விவெரங்கெளல்லாம் அனந்த file அனல்லத folder
உருவொக்கப்பட்டள்ள ேததி மற்றும் ேநரத்திைனக் காட்டகிறத.
கைடசியாக அனந்த file-ன் ெபயர் ெகாடக்கப்பட்டள்ளத.

ls - la command
இதவும் ls -l ஐப் ேபாலேவெ ெசேயல்படம். ஆனால் மைறக்கப்பட்ட ேகாப்பகைளப்
(hidden files-ஐப் ) பற்றிய விவெரங்கைளயும் ேசேர்த்தத் தரும்.
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$ ls -la

ls - lt command
இதவும் ls -l ஐப் ேபாலேவெ ெசேயல்படம். ஆனால் ஒரு file ேசேமிக்கப்பட்ட ேததி மற்றும்
ேநரத்தின் அனடிப்பைடயில், இத files-ஐ இறங்குவெரிைசேயில் ஒழுங்குபடத்தி
ெவெளிப்படத்தம். அனதாவெத சேமீபத்திய files பற்றிய விவெரங்கள் முதலில்
ெவெளிப்படத்தப்பட்டிருக்கும்.

ls - lat command
இத hidden files-ஐயும் கணக்கில் ெகாண்ட ஒரு file உருவொக்கப்பட்ட ேததி மற்றும்
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ேநரத்தின் அனடிப்பைடயில், files-ஐ இறங்குவெரிைசேயில் ெவெளிப்படத்தம்.
$ ls -lat

ls - ltr command
இத ls -lt command-ன் output-ஐ reverse order-ல் காண்பிழக்கும். அனதாவெத files
அனைனத்தம் அனைவெ உருவொக்கப்பட்ட ேததி மற்றும் ேநரத்தின் அனடிப்பைடயில்,
ஏறுவெரிைசேயில் ெவெளிப்படத்தப்படம்.
$ ls -ltr
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ls - latr command
இத hidden files-ஐயும் கணக்கில் ெகாண்ட ேததி மற்றும் ேநரத்தின் அனடிப்பைடயில்,
files-ஐ ஏறுவெரிைசேயில் ெவெளிப்படத்தம்.
$ ls -latr

ls - i command
இத ஒரு file-க்கான inode எண்ைண ெவெளிப்படத்தகிறத. ெபாதவொக ஒவ்ெவொரு file-ம்
ஒரு inode table-ஐக் ெகாண்டிருக்கும். அனந்த table-ல் தான் அனந்த file பற்றிய அனைனத்த
விவெரங்களம் ேசேமிக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த command அனத்தைகய inode table-க்கான
எண்ைண ெவெளிப்படத்தகிறத.
$ ls

-i
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ls – R command
இத நாம் தற்ேபாத ேவெைலெசேய்தெகாண்டிருக்கும் path-ல் உள்ள files மற்றும்
folders-ஐ ெவெளிப்படத்தவெேதாட அனல்லாமல், ெவெளிப்படத்தப்படம் folder-க்குள்
இருக்கும் files மற்றும் folders-ஐயும் சுழைற்சியாக(recursive- ஆக) ெவெளிப்படத்த
உதவுகிறத.
$ ls -R

ேமற்கண்ட உதாரணத்தில், school எனும் folder-க்குள் section எனும் subfolder
உள்ளைதக் காணலாம். இங்கு ls -R என்று ெகாடக்கும்ேபாத, school folder-ல் இருக்கும்
files பட்டியலிடப்படவெேதாட மட்டம் அனல்லாமல், section எனும் subfolder-க்குள்
இருக்கும் files-ம் பட்டியலிடப்படவெைதக் காணலாம்.

ls – F command
இத ls -l command மூலம் பட்டியலிடப்படபைவெகளில் files எத? , folders எத? என்று
ேவெறுபடத்திக் காட்ட உதவுகிறத.
ெவெளிப்படத்தப்படம் வெரியின் இறுதியில் / காணப்பட்டால், அனத directory பற்றிய
விவெரங்கைளக் ெகாண்டள்ளத என்று அனர்த்தம். அனவ்வொேற ஒரு வெரியின் இறுதியில் *
காணப்பட்டால், அனத executable files பற்றிய விவெரங்கைளக் ெகாண்டள்ளத. மீதமுள்ள
அனைனத்தம் சோதாரண files பற்றிய விவெரங்கள் என்று கணக்கில் ெகாள்ளலாம்.
$ ls -F
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இங்கு section என்பத folder என்பதால், அனதன் இறுதியில் / உள்ளைதக் காணலாம்.

cp command
ஒரு file-ஐ பிழரதிெயடத்த(copy) ேவெெறாரு ெபயரில் ேசேமிக்க உதவுகிறத.
$ cp tamil language1

இங்கு tamil எனும் file பிழரதிெயடக்கப்பட்ட language1 எனும் பதிய ெபயரில்
ேசேமிக்கப்படகிறத.

mv command
ஒரு file-ஐ ஓரிடத்தில் இருந்த மற்ெறாரு இடத்திற்கு மாற்ற உதவுகிறத.
$ mv english section
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இங்கு english எனும் file அனதன் தற்ேபாைதய directory-ல் இருந்த section எனும்
மற்ெறாரு directory-க்குள் இடம்ெபயர்ந்தள்ளத.

rm command
இத ஒரு file-ஐ நீக்கப் பயன்படகிறத.
$ rm maths

இங்கு maths எனும் file அனழிக்கப்பட்டள்ளைதக் காணலாம்.
ேமலும்,
$ rm -r section
என ஒரு folder-ன் மீத இந்த rm command-ஐ ெகாடக்கும்ேபாத, அனந்த folder, அனதனுள்
இருக்கும் files-வுடன் ேசேர்த்த அனழிக்கப்படகிறத. இத பிழன்வெருமாறு.

www.kaniyam.com

55

locate command
ஒரு குறிப்பிழட்ட வொர்த்ைதயில் ெதாடங்கும் files அனைனத்தம் சேரியாக எங்ேக
ேசேமிக்கப்பட்டள்ளத என்று ெதரியவில்ைலெயனில், இந்த locate command-ன்
தைணெகாண்ட அனதைன நாம் ெதரிந்த ெகாள்ளலாம்.
$ locate Maths

ஒன்றுக்கும் ேமற்பட்ட parameters- ஐ ெகாடத்தல்
சில சேமயங்களில் நாம் ஒேர command-ல் ஒன்றுக்கும் ேமற்பட்ட parameters-ஐக்
ெகாடத்த நமத ேவெைலைய சுலபமாக ெசேய்த முடிக்கலாம்..
உதாரணத்தக்கு Accounts, Reports, Finance எனும் 3 directory-கைள உருவொக்க, நாம்
ஒேர முைறயில் mkdir command-க்கு இைவெ அனைனத்ைதயும் parameters-ஆக
ெகாடப்பதன் மூலம் ெசேய்த முடிக்கலாம்.
$ mkdir Accounts Reports Finance

www.kaniyam.com

56

இவ்வொேற rm, cat, touch ேபான்ற commands-ம் ஒன்றுக்கும் ேமற்பட்ட
parameters-ஐ எடத்தக் ெகாண்ட ெசேயல்பட வெல்லைவெ.

Braces- ன் பயன்பாட
நாம் braces-ன் தைணெகாண்ட அனடக்கடக்காக directories-ஐப் பிழன்வெருமாறு
உருவொக்கலாம்.
$ mkdir -p accounts/20{11,12}/{0{1,2,3,4,5,6,7,8,9},1{0,1,2}}

இங்கு –p என்பத ‘account’ எனும் ெபயரில் ஒரு parent directory-ஐ உருவொக்கும்.
இதன் பிழன்னர் /-ஐத் ெதாடர்ந்த 20{11,12} எனக் ெகாடக்கப்பட்டள்ளதால் 2011 , 2012
எனும் ெபயரில் இரண்ட sub-directories உருவொக்கப்படம்.
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இதற்கு அனடத்தபடியாக மீண்டம் /-ஐத் ெதாடர்ந்த, ஒரு set-க்குள்
0{1,2,3,4,5,6,7,8,9},1{0,1,2} எனக் ெகாடக்கப்பட்டள்ளதால், 2011 மற்றும் 2012
directory-க்குள் 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 எனும் ெபயரில் sub directories
உருவொக்கப்படம்.
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பகுதி 7
உள்ளீட மற்றும் ெவெளியீட்டின் திைசேமாற்றம் (Input/ Output
Redirection)
Input மற்றும் Output-ஐ திைசேமாற்றம் ெசேய்வெத பற்றி கற்பதற்கு முன்னால் முதலில் நாம்
Standard Input, Standard Output மற்றும் Standard Error என்றால் என்ன என்பைதப்
பற்றித் ெதரிந்த ெகாள்ள ேவெண்டம்.
GNU/Linux -ஆனத Keyboard-ஐ Standard Input ஆகவும், VDU (Visual Display
Unit)-ஐ Standard Output மற்றும் Standard Error ஆகவும் கருதகிறத.
இைவெ 0,1 மற்றும் 2 எனும் எண்களால் பிழன்வெருமாறு குறிப்பிழடப்படகின்றன
Standard Input = 0
Standard Output = 1
Standard Error = 2
இதில் Keyboard வெழியாக அனல்லாமல் ேவெறு ஏதாவெத மூலத்தின் வெழியாக Input
வெருவெேதா, அனேதேபால் Monitor(VDU)-க்கு அனல்லாமல் ேவெறு ஏதாவெத மூலத்தக்கு
Output ெசேலுத்தப்படவெேதாதான் Input/Output Redirection எனப்படம்.

Input Redirection
இங்கு wc command-க்கு Argument-ஆனத Input Redirection வெழியாக குறிப்பிழடப்
பட்டள்ளைதக் காணலாம்.
$ wc < animals
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Output Redirection
அனவ்வொேற இங்கு ெகாடக்கப்பட்டள்ள echo command-ஆனத Rhymes-எனும்
ெசோல்ைல திைரயில் ெசேலுத்தாமல், LKG எனும் file-க்குள் ெசேலுத்தவெைத Output
Redirection எனலாம்.
$ echo Rhymes > LKG

இங்கு cat command மூலம் LKG file-க்குள் Rhymes உள்ளதா என்பத
சேரிபார்க்கப்பட்டள்ளத.

tr command
tr என்பத translate எனப் ெபாருள்படம். ஒரு file-ல் உள்ள எழுத்தக்கள்
அனைனத்ைதயும் lower case-ஆகேவொ அனல்லத upper case எழுத்தக்களாக
மாற்றுவெதற்கு இத பயன்படம்.
$ tr a-z A-Z < animals
$ tr A-Z a-z < animals
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அனவ்வொேற tr -d என்பத ஒரு குறிப்பிழட்ட எழுத்ைத நீக்குவெதற்கும், tr -s என்பத
ெதாடர்ச்சியாக இருக்கும் ஒேர எழுத்தக்கைள ஒரு முைற மட்டம் ைவெத்தவிட்ட
மற்றவெற்ைற நீக்கவும் பயன்படகிறத.
$ tr -d C < animals
$ tr -s a < animals
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பகுதி 8
Text Handling
sed Command
sed-ஆனத ஒரு file-ல் உள்ள ஒவ்ெவொரு வெரிையயும் process ெசேய்யும்.
sed-ஐத் ெதாடர்ந்த ஒரு தனி command-ஐக் ெகாடக்கப் ேபாகிேறாம் என்றால் -e
option-ஐயும் அனல்லத ஒரு script file-ஐக் ெகாடக்கப் ேபாகிேறாம் என்றால் -f
option-ஐயும் பயன்படத்த ேவெண்டம்.
உதாரணத்தக்கு ஒரு file-ல் உள்ள 'luv' எனும் வொர்த்ைதைய 'love' எனும் வொர்த்ைதயால்
மாற்றம் ெசேய்ய sed-ஐப் பிழன்வெருமாறு பயன்படத்தலாம்.
$ sed -e 's/luv/love/g' lesson1

இந்த command-ல் g எனும் எழுத்த global occurrence என்பைதக் குறிக்கும். இத
ெகாடக்கப்படவில்ைல எனில், ஒேர ஒரு முைற மட்டம் இந்த substitution நைடெபறும்.

paste Command
paste-ஆனத இரண்ட ெவெவ்ேவெறு file-ல் இருக்கும் ஒவ்ெவொரு வெரிையயும் எடத்த,
நாம் ெகாடக்கும் delimiter-ஐ இைடயில் ைவெத்த அனதைன ஒேர வெரியாக
ெவெளிப்படத்தகிறத.
ேமலும் -d எனும் option எந்த delimiter-ஐ இைடயில் ைவெக்க ேவெண்டம் என்பைதக்
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குறிப்பிழட உதவுகிறத. இத பிழன்வெருமாறு.
$ paste -d: animals lesson1

join Command
ஒரு database-ல் இரண்ட tables இைணக்கப்படவெத ேபாலேவெ, இரண்ட files-க்கு
இைடயில் ஒரு inner join-ஐ ஏற்படத்த இந்த join command பயன்படம். இத
பிழன்வெருமாறு.
$ join suppliers products
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split Command
Split-ஆனத ஒரு மிகப்ெபரிய file-ஐ சிறு சிறு பகுதிகளாகப் பிழரிக்க உதவும்.
split -l என்பத ஒரு file-ல் உள்ள வெரிகளின் எண்ணிக்ைகயின் அனடிப்பைடயில் அனைத சிறு
சிறு பகுதிகளாகவும்,
split -b என்பத அனந்த file-ன் அனளவிைன அனடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட, அனதைன சிறு சிறு
bytes ெகாண்ட file-ஆகவும் பிழரிக்க உதவும்.
பிழன்வெரும் உதாரணத்தில், 5 வெரிகைள உள்ளடக்கிய lesson1 எனும் file-ஆனத
இரண்டிரண்ட வெரிகைள உள்ளடக்கிய சிறு சிறு file-களாக பிழரிக்கப்படவெைதக் காணலாம்.
இத பிழன்வெருமாறு.
$ split -l 2 lesson1 lsn_
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இங்கு split -l என்பத வெரிகைள ைமயமாகக் ெகாண்ட பிழரிக்க ேவெண்டம் என்பைதயும், 2
என்பத அனந்த வெரிகள் 2 தான் இருக்க ேவெண்டம் என்பைதயும், பிழன்னர் எந்த file
பிழரிக்கப்பட ேவெண்டம் என்பைதயும், கைடசியாக அனவ்வொறு பிழரிக்கப்படம் file-ன்
ெதாடக்கம் எவ்வொறு அனைமய ேவெண்டம் என்பைதயும் குறிக்கிறத.
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பகுதி 9
Link files பற்றிய விளக்கம்

Link file என்பத மற்ெறாரு file-ஐ குறிப்பிழட்ட அனதிலிருந்த தகவெல்கைளப் ெபற உதவும்
ஒரு சிறப்பவெைக file ஆகும். ln command-ஆனத ஒரு link file-ஐ உருவொக்கப்
பயன்படம். இத hard link மற்றும் soft link என இரு வெைகப்படம்.

Soft Link
Soft link என்பத மற்ெறாரு file-ன் ெபயைரக் குறிப்பிழடவெதன் மூலம் அனந்த file-வுடன் ஓர்
இைணப்ைப ஏற்படத்தகிறத. எனேவெ soft link-மூலம் ஓர் இைணப்ப
உருவொக்கப்படம்ேபாத அனதன் original file நீக்கப்பட்டவிட்டெதனில், இந்த link file-ம்
ெசேயலிழைந்தவிடம். இதைன symbolic link எனவும் கூறலாம்.
$ ln –s Names abc

இங்கு Names-எனும் file-க்கு abc எனும் ெபயர்ெகாண்ட ஓர் soft
link-உருவொக்கப்பட்டள்ளத. எனேவெ cat abc என ெகாடக்கும்ேபாத, அனத Names
file-ன் content-ஐ ெவெளிப்படத்தவெைதக் காணலாம்.
ேமலும் Names எனும் original file-ஐ நீக்கியபிழன்னர், இந்த abc எனும் link file-ம்
www.kaniyam.com

66
ெசேயலிழைந்திருப்பைதக் காணலாம்.

Hard Link
Hard link என்பத ஒரு file-ன் inode எண்ைண பகிர்ந்தெகாள்வெதன் மூலம், அனந்த
file-வுடன் இைணப்ைப ஏற்படத்தகிறத. எனேவெ original file நீக்கப்பட்டவிட்டாலும்,
இந்த link file நிைலெபற்றிருக்கும்.
$ ln LKG xyz

இங்கு LKG-எனும் file-க்கு xyz எனும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு hard link
உருவொக்கப்பட்டள்ளத. இந்த LKG எனும் file நீக்கப்பட்ட விட்ட பிழன்னரும் கூட xyz
எனும் hardlink file நிைலெபற்றிருப்பைதக் காணலாம்.
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Symbolic link files- ஐக் கண்டபிழடித்தல்
ஒரு file-க்கு உரிய symbolic links அனைனத்ைதயும் கண்டபிழடிக்க find -lname எனும்
command பயன்படம்.
$ find -lname ’BE’

இங்கு find command-ஆனத BE எனும் file-க்கு உரிய BE1, BE2, BE3 எனும் 3
symbolic links-ஐயும் கண்டபிழடித்த ெவெளிப்படத்தியுள்ளத.
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Hard link files- ஐக் கண்டபிழடித்தல்
ஒரு file-க்கு உரிய hard links அனைனத்ைதயும் கண்டபிழடிக்க find -inum எனும்
command பயன்படம். இங்கு file-ன் ெபயைரக் குறிப்பிழடவெதற்கு பதிலாக, அனதன் inode
எண்ைணக் குறிப்பிழட ேவெண்டம். ஏெனனில், hard link-ல் உள்ள அனைனத்த file-களம்
ஒேர inode எண்ைணப் பகிர்ந்த ெகாள்வெதால், இதைனக் குறிப்பிழட்டால் மட்டம்
ேபாதமானத.

$ find -inum 1577115

இங்கு find command-ஆனத MBA எனும் file-க்கு உரிய MBA1, MBA2, MBA3 எனும் 3
hard links-ஐயும் கண்டபிழடித்த ெவெளிப்படத்தியுள்ளத.
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பகுதி 10
vim editor

‘Vi iMproved என்பதன் குறுகிய பதேம vim என்பதாகும். இத ஒரு file-ஐ உருவொக்கி
அனதற்குள் தகவெல்கைள ேசேமிப்பதற்கும், ஏற்கனேவெ இருக்கும் file-ல் நமக்கு ேவெண்டிய
திருத்தங்கைள ெசேய்வெதற்கும் பயனர்கைள அனனுமதிக்கிறத.

vim மூலம் ஒரு பதிய file- ஐ உருவொக்குதல்
பிழன்வெரும் command-ஆனத vi மூலம் ஒரு பதிய file-ஐ உருவொக்குகிறத.
$ vim animals
(press) i
"Baa, Baa," says
"Bow, Wow," says
"Mew, Mew," says
"Caw, Caw," says
(press) Esc:wq
(press) Enter

The
The
The
The

Sheep.
Dog.
Cat.
Crow.

இங்கு vim animals என்று ெகாடக்கும்ேபாத ‘animals’ எனும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு file
உருவொக்கப்படம். பிழன்னர் i எனும் எழுத்ைத keyboard-ல் அனழுத்தம் ேபாத இந்த
file-ஆனத insert mode-க்கு மாற்றப்படம். இைதத்ெதாடர்ந்த ெகாடக்கப்பட்டள்ள
அனடத்தடத்த 4 வெரிகள் அனைனத்தம் இந்த file-ன் content-ஆக ெசேலுத்தப்படம்.
கைடசியாக நாம் ‘Esc’ button ஐ keyboard-ல் அனழுத்திய பிழன்னர் :wq என்று
ெகாடக்கும்ேபாத, w என்பத ‘write’ எனவும், q என்பத ‘quite’ எனவும்
ெபாருள்ெகாள்ளப்படவெதன் மூலம் இந்த file ேசேமிக்கப்படம். கைடசியாக enter-ஐ
அனழுத்தம்ேபாத இந்த முடிவெைடயும்.
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vim மூலம் ஒரு file- ஐ modify ெசேய்தல்
தற்ேபாத நாம் உருவொக்கியுள்ள animals எனும் file-ல் 4 வெரிகள் உள்ளன. இப்ேபாத
நாம் ஐந்தாவெதாக ஒரு வெரிைய இந்த file-ல் ேசேர்க்க விரும்பிழனால், அனதற்கான command
பிழன்வெருமாறு அனைமயும்.
$ vim animals
(press) i
"Quack, Quack," says The Duck.
(press) Esc
(press) Esc:wq
இங்கு animals எனும் file ஆனத vim மூலம் open ெசேய்யப்படம்ேபாத, அனத
command mode-ல் open ெசேய்யப்படம் . இங்கு நாம் எைதயும் பதிதாக ேசேர்க்க
முடியாத. எனேவெ open ெசேய்யப்படம் file-ஐ edit mode-க்கு மாற்றுவெதற்காக i எனும்
எழுத்த அனழுத்தப்படகிறத. பிழன்னர் நமக்கு ேவெண்டிய இடத்தில் பதிய வெரியானத
இைணக்கப்படகிறத. அனடத்ததாக ESC என்று அனழுத்தம்ேபாத file-ஆனத மீண்டம்
command mode-க்ேக ெசேல்லுகிறத.
கைடசியாக இந்த file-ஐ அனதில் ெசேய்யப்பட்டள்ள மாற்றங்களடன் ேசேர்த்த
ேசேமிப்பதற்காக ESC:wq என்பத அனழுத்தப்படகிறத.

இந்த file-ல் நீங்கள் ெசேய்த மாற்றங்கள் ேசேமிக்கப்பட ேவெண்டாம் என்று விரும்பிழனால்
ESC:q! என்பைத அனழுத்தவும். இத நாம் ெசேய்த பதிய மாற்றங்கைள நீக்கிவிட்ட file-ஐ
பைழையபடிேய ேசேமிக்க உதவுகிறத.

vim- ல் cursor- ன் இடப்ெபயர்ச்சி
ஒரு file ஆனத vim மூலம் open ெசேய்யப்படம்ேபாத, அனத command mode-ல் தான்
open ஆகும். இவ்வொறு ஒரு file-ஆனத command mode-ல் இருக்கும்ேபாத நாம் 1G
என்று keyboard-ல் அனழுத்தினால், அனத file-ன் முதல் வெரிக்குச் ெசேல்லும். 5G என்று
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அனழுத்தினால், அனத file-ன் 5 வெத வெரிக்குச் ெசேல்லும். ெவெறும் G என்று அனழுத்தினால், அனத
file-ன் இறுதி வெரிக்குச் ெசேல்லும். ேமலும் $ எனும் குறிைய keyboard-ல் அனழுத்தினால்
cursor எந்த வெரியில் உள்ளேதா அனந்த வெரியின் இறுதிக்குச் ெசேல்லும். அனவ்வொேற ^ எனும்
குறிைய அனழுத்தினால் cursor எந்த வெரியில் உள்ளேதா அனந்த வெரியின் ெதாடக்கத்தக்குச்
ெசேல்லும். இத பிழன்வெருமாறு.
$ vim lines.txt
(press) 1G
(press) 5G
(press) G
(press) ^
(press) $
(press) Esc:q
இங்கு கைடசியாக ‘Esc’ button ஐ keyboard-ல் அனழுத்திய பிழன்னர் :q எனக்ெகாடத்த
file-ஐ close ெசேய்திருப்பைதக் காணலாம். ெவெறும் command mode-ல் ேவெைல ெசேய்த
விட்ட file-ஐ நாம் close ெசேய்யும்ேபாத ESC:q எனக்ெகாடத்தால் ேபாதமானத. இங்கு
ESC:wq எனேவொ அனல்லத ESC:q! எனேவொ ெகாடக்கத் ேதைவெயில்ைல என்பைத
நிைனவில் ெகாள்ளவும்.

vim மூலம் file- ல் உள்ள வெரிகளக்கு எண்ணிடல்
ஒரு file-ல் உள்ள வெரிகள் அனைனத்தக்கும் ெதாடர்ச்சியான எண்களால் எண்ணிட
விரும்பிழனால் file-ஆனத command mode-ல் இருக்கும்ேபாத :set nu என type
ெசேய்தவிட்ட enter-ஐ அனழுத்தவும். இத file-ல் உள்ள வெரிகள் அனைனத்ைதயும்
ெதாடர்ச்சியான எண்களால் எண்ணிட்ட ெவெளிப்படத்தம்.
இவ்வொறு ெவெளிப்படத்தப்பட்ட எண்கைள மீண்டம் file-லிலிருந்த நீக்க விரும்பிழனால்
:set nonu எனக் ெகாடத்த enter-ஐ அனழுத்தினால் ேபாதமானத.
இத பிழன்வெருமாறு.
$ vim lines.txt
:set nu (press enter)
:set nonu (press enter)
(press) Esc:q
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vim- ல் Cut, Copy, Paste ெசேய்ய உதவுபைவெ
ஒரு file-ஐ vim ெகாண்ட open ெசேய்தபிழன்னர் எந்த வெரிைய copy ெசேய்ய ேவெண்டேமா
அனந்த வெரி மீத cursor-ஐ ைவெத்தவிட்ட, yy என்று அனழுத்தவும். இத அனந்த வெரிைய copy
ெசேய்ய உதவும். நீங்கள் அனந்த வெரிைய cut ெசேய்ய விரும்பிழனால் dd என்று அனழுத்தவும்.
பிழன்ப எங்கு நீங்கள் அனந்த வெரிைய paste ெசேய்ய விரும்பகிறீர்கேளா, அனங்கு cursor-ஐ
ெகாண்ட ெசேன்று p என்று அனழுத்தவும். இத அனந்த வெரிைய paste ெசேய்தவிடம்.

$ vim animals
(press) yy
(press) p
(press) dd
(press) p
(press) Esc:wq
இங்கு நாம் file-ல் பதிதாக ஒருசில வெரிகைள இைணத்தள்ளதால் ESC:wq என்பைத
அனழுத்தவும். இத நமத file-ஐ நாம் ெசேய்த மாற்றங்களடன் ேசேர்த்த ேசேமிக்க உதவும்.
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அனடத்ததாக ஒன்றுக்கும் ேமற்பட்ட வெரிகைள நாம் ஒேர ேநரத்தில் copy ெசேய்ய
விரும்பிழனால், file-ஐ vim-ல் open ெசேய்தபிழன்னர், :1,4y என type ெசேய்யவும். இத முதல்
4 வெரிகைள copy ெசேய்ய உதவும். இேத ேபான்ேற நீங்கள் முதல் 4 வெரிகைள cut ெசேய்ய
விரும்பிழனால் :1,4d எனக் ெகாடக்கவும். இத முதல் 4 வெரிகைள cut ெசேய்ய உதவும்.
அனடத்ததாக ‘ESC’ button-ஐ keyboard-ல் அனழுத்தவும். இத file-ஐ மீண்டம் command
mode-க்கு ெகாண்ட ெசேல்லும். பிழன்ப எங்கு நீங்கள் அனந்த வெரிைய paste ெசேய்ய
விரும்பகிறீர்கேளா, அனங்கு cursor-ஐ ெகாண்ட ெசேன்று p என அனழுத்தவும். இத அனந்த
வெரிைய paste ெசேய்தவிடம்.
$ vim animals
:1,4 y
(press) Esc
(press) p
:1,4 d
(press) Esc
(press) p
(press) Esc:wq

vim- ல் Find and Replace ெசேய்தல்
Find and Replace பற்றி சுலபமாக அனறிந்த ெகாள்ள பிழன்வெருமாறு ஒரு file-ஐ
உருவொக்குக.
$ vim Introduction
(press) i
His Name is Nithya.
This is his dress.
I just want to be his friend.
(press) Esc:wq

இந்த file-ல் நித்யா எனும் ஒரு ெபண்ைணப் பற்றிக் குறிப்பிழடம்ேபாெதல்லாம் her என்று
குறிப்பிழடாமல் his என்று தவெறுதலாகக் குறிப்பிழட்டள்ேளாம். எனேவெ இந்த his எனும்
பதத்ைத her எனும் பதமால் மாற்றுவெதற்கு file-ஐ vim மூலம் open ெசேய்க. பிழன்னர் his-ஐ
her-ஆல் substitute ெசேய்க எனக் குறிப்பிழடம் வெைகயில் :%s/his/her என type
ெசேய்யவும். இதில் %s என்பத substitute எனவும், அனைதத்ெதாடர்ந்த வெரும் வொர்த்ைத
replace ெசேய்யப்பட ேவெண்டிய வொர்த்ைதயாகவும், அனைதத் ெதாடர்வெத replace ெசேய்யும்
வொர்த்ைதயாகவும் ெபாருள் ெகாள்ளப்படம். இத பிழன்வெருமாறு.
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$ vim Introduction
:%s/his/her
(press) Enter
(press) :wq

இவ்வொறு நாம் ெசேய்யும்ேபாத, file-ன் கைடசி வெரியில் இருக்கும் his எனும் வொர்த்ைத
மட்டம் her எனும் வொர்த்ைதயால் திருத்தி அனைமக்கப்பட்டிருப்பைதக் காணலாம்.

இந்தத் திருத்தம் file முழுவெதம் நிகழை ேவெண்டெமனில், /g எனும் எழுத்ைத அனந்த
command-வுடன் இைணத்தக் ெகாடக்கவும். இங்கு g என்பத global occurrence எனப்
ெபாருள்படம். இத பிழன்வெருமாறு.
$ vim Introduction
:%s/his/her/g
(press) Enter
(press) :wq!
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பகுதி 11
Pipes and Filters
wc command
wc எனும் command-க்கு argument-ஆக ஒரு file-ஐக் ெகாடக்கும்ேபாத, அனத அனந்த
file-ல் உள்ள ெசோற்கள், வெரிகள் மற்றும் எழுத்தக்களின் எண்ணிக்ைகைய
ெவெளிப்படத்தம். இேத ேபான்று
wc –l என்பத ெவெறும் வெரிகளின் எண்ணிக்ைகையயும்,
wc –w என்பத ெவெறும் ெசோற்களின் எண்ணிக்ைகையயும்,
wc –c என்பத ெவெறும் எழுத்தக்களின் எண்ணிக்ைகையயும்
தனித்தனிேய ெவெளிப்படத்தகின்றன. இத பிழன்வெருமாறு.
$
$
$
$

wc
wc
wc
wc

lines.txt
-l lines.txt
-w lines.txt
-c lines.txt

head & tail command
இயல்பாகேவெ head எனும் command-க்கு argument-ஆக ஒரு file-ஐக்
ெகாடக்கும்ேபாத, அனத அனந்த file-ல் இருந்த முதல் 10 வெரிகைள ெவெளிப்படத்தம்.
அனவ்வொேற tail command-ம் கைடசி 10 வெரிகைள ெவெளிப்படத்த உதவும்.
இதில் நாம் குறிப்பிழட்ட எண்ணிக்ைகயிலான வெரிகைள இந்த command ெவெளிப்படத்த
ேவெண்டம் என்று விரும்பிழனால், அனந்த எண்ணிக்ைகைய இந்த command-ன் option-ஆக
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அனைமத்தக் ெகாடக்க ேவெண்டம். அனதாவெத head -5 என்பத முதல் 5 வெரிகைளயும்,
head -8 என்று command-ஐ அனைமக்கும் ேபாத அனத முதல் 8 வெரிகைளயும்
ெவெளிப்படத்தம். இேத முைற tail command-க்கும் ெபாருந்தம். இத பிழன்வெருமாறு.

$ head alphabets
$ tail alphabets
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$ head -3 alphabets
$ tail -5 alphabets
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pipe command
ஒரு command-ன் output-ஐ மற்ெறாரு command-க்கு input-ஆக ெசேலுத்த, இந்த pipe
command பயன்படகிறத. இதைன | எனும் குறியால் குறிக்கலாம். உதாரணத்தக்கு
alphabets எனும் file-ன் output-ஐ head -7 எனும் command-க்கு input-ஆக
ெசேலுத்தவெதன் மூலம் முதல் 7 வெரிகள் ெவெளிப்படவெைதக் காணலாம்.
$ cat alphabets | head -7

அனடத்ததாக இவ்வொறு ெவெளிப்பட்ட முதல் 7 வெரிகள் மீண்டம் input-ஆக tail -3
command-க்கு input-ஆக ெசேலுத்தப்படவெதால் அனந்த முதல் 7 வெரிகளில் கைடசி 3 வெரி
மட்டம் ெவெளிப்படவெைதக் காணலாம்.
$ cat alphabets | head -7 | tail -3
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grep command
grep command-ஆனத ஒேர மாதிரியான pattern-ல் இருக்கும் வெரிகைள ஒரு
file-லிலிருந்த கண்டபிழடித்த ெவெளிப்படத்த உதவுகிறத. உதாரணத்தக்கு apple எனும்
வொர்த்ைதைய ெவெவ்ேவெறு pattern-ல் பிழன்வெருமாறு ஒரு file-ல் ேசேமிக்கவும்.
$ vim fruits
(press) i
apple
APPLE
Apple
I like apple
I am here
Apple for me
(press)Esc:wq
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இப்ேபாத நீங்கள் apple எனும் வொர்த்ைதையப் ெபற்றிருக்கும் வெரிகைள மட்டம்
பார்க்கவிரும்பிழனால் grep apple எனக் ெகாடக்கவும். இத capital letters ல் இருக்கும்
Apple-ஐ ெவெளிப்படத்தாத. அனப்படி நீங்கள் capital letters-ல் இருக்கும்
வொர்த்ைதையயும் ேசேர்த்த இந்த grep command ெவெளிப்படத்த ேவெண்டம் என்று
விரும்பிழனால் grep –i apple எனக் ெகாடக்க ேவெண்டம். இத பிழன்வெருமாறு.
$ cat fruits | grep apple
$ cat fruits | grep -i apple

அனடத்ததாக இந்த apple எனும் வொர்த்ைதைய ெபற்றிருக்கும் வெரிகைளத் தவிர மற்ற
வெரிகைள நீங்கள் பார்க்க விரும்பிழனால் grep –v apple எனக் ெகாடக்கவும். ஆனால் இத
capital letters-ல் இருக்கும் வொர்த்ைதைய ெவெளிப்படத்தம். இைதயும் ேசேர்த்த நீங்கள்
தவிர்க்க விரும்பிழனால் grep –iv apple எனக் ெகாடக்கவும். இத பிழன்வெருமாறு.
$ cat fruits.txt | grep -v apple
$ cat fruits.txt | grep -iv apple

இப்ெபாழுத எந்ெதந்த வெரிகெளல்லாம் apple எனும் வொர்த்ைதயில் தவெங்குகின்றனேவொ,
அனந்த வெரிகைள மட்டம் ெவெளிப்படத்தக என்று கூறுவெதற்கு
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grep –i ^apple
எனவும், அனேதேபான்று apple எனும் வொர்த்ைதயில் முடியும் வெரிகைள
ெவெளிப்படத்தவெதற்கு
grep –i apple$
எனவும் command-ஐ அனைமக்கலாம். ேமலும் ெவெறும் apple-ஐ மட்டம் ெகாண்டிருக்கும்
வெரிைய ெவெளிப்படத்தவெதற்கு
grep –i ^apple$
என அனைமக்கலாம். இத பிழன்வெருமாறு.
$ cat fruits.txt | grep -i ^apple
$ cat fruits.txt | grep -i apple$
$ cat fruits.txt | grep -i ^apple$

ஒரு directory-ல் உள்ள அனைனத்த file களிலும் உள்ேள ெசேன்று apple எனும் வொர்த்ைத
உள்ளதா எனத் ேதடவெதற்கான command பிழன்வெருமாறு அனைமயும்.
$ grep -r apple *
இங்கு –r என்பத recursive என்பைதக் குறிக்கும். அனதாவெத அனந்த directory-ன்
sub-directory-களிலும் ேசேர்த்த apple எனும் வொர்த்ைதையத் ேதடம்.
இந்த ^,$,*,? குறியீடகள் regular expressions குறிகள் ஆகும்.

www.kaniyam.com

83

cut Command
Cut command-ஆனத ஒரு file-ல் உள்ள வெரிகைள ஏேதனும் ஒரு delimiter-ஐ
கணக்கில் ெகாண்ட தனித்தனி fields-ஆகப் பிழரித்த ெவெளிப்படத்த உதவுகிறத.
உதாரணத்தக்கு பிழன்வெருமாறு ஒரு file-ஐ உருவொக்கவும்.
$ vim Companies
(press) i
Cognizant Technology Solutions
Tata Consultancy Services
Infosys Technologies Limited
(press)Esc:wq

இப்ேபாத நீங்கள் ெவெறும் Cognizant, Tata, Infosys என்பத ேபான்ற முதல்
வொர்த்ைதைய மட்டம் ெபற விரும்பிழனால் இந்த cut command-ஐப் பயன்படத்தலாம்.
அனதாவெத இைடெவெளிகைள ைமயமாகக் ெகாண்ட வொர்த்ைதகைளப் பிழரிப்பதற்கு cut –d “
“ எனக் ெகாடக்கேவெண்டம். இங்கு –d என்பத delimiter-ஆகவும் double quotes “ “
-க்குள் ஒன்றுேம ெகாடக்காமல் இருப்பதால் அனத இைடெவெளியாகவும் கணக்கில்
ெகாள்ளப்பட்ட வொர்த்ைதகள் பிழரிக்கப்படம்.
பிழன்னர் –f1,1 எனும்ேபாத முதல்வெரியின் முதல் வொர்த்ைதயும், -f2,2 இரண்டாவெத
வெரியின் இரண்டாவெத வொர்த்ைதயும் குறிப்பிழடப்படகிறத. இத பிழன்வெருமாறு.
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$ cat Companies | cut -d “ “ -f1,1
$ cat Companies | cut -d “ “ –f2,2
$ cat Companies | cut -d “ “ –f3,3

Wild card patterns
இத ஒேர மாதிரியான pattern-ல் இருக்கும் files-ஐக் கண்டபிழடிக்க உதவுகிறத.
Asterisk(*) மற்றும் Question mark (?) எனும் 2 வெைகயான wildcard characters-ஐ
நமத ேதைவெக்ேகற்ப நாம் பயன்படத்தலாம்.
உதாரணத்தக்கு KG எனும் எழுத்தில் முடியும் அனைனத்த file-கைளயும் பட்டியலிட *
character-ஐப் பயன்படத்தலாம்.
$ ls *KG

அனடத்தபடியாக ஒேர ஒரு எழுத்தில் ெதாடங்கி KG எனும் எழுத்தில் முடியும் file-கைள
மட்டம் பட்டியலிட ? character-ஐப் பயன்படத்தலாம்.
$ ls ?KG
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ேமலும் 2 முைற ? ஐப் பயன்படத்தினால், அனைவெ 2 எழுத்தக்கைள மட்டம் replace
ெசேய்வெைதக் காணலாம்.
$ ls ??KG

கைடசியாக ஒரு வெரிைசேக்குள் ெபாருந்தம் file-கைள மட்டம் பட்டியலிட set []-ஐப்
பயன்படத்தலாம். ேமலும் இந்த set-க்குள் அனைமயாத file-கைள மட்டம் பட்டியலிட ^
குறியானத பயன்படத்தப்படகிறத.
$ ls [0-5]*
இத 0,1,2,3,4,5 ல் ெதாடங்கும் file கைள தருகிறத.

$ ls [^0-5]*
இத 0,1,2,3,4,5 தவிர பிழற எழுத்தகளில் ெதாடங்கும் file கைள தருகிறத.
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Less Command
ஒரு சில ெபரிய அனளவிலான files-ஐ terminal-ல் முழுவெதமாக பார்க்க முடியாத.
எனேவெ அனவெற்ைற சிறு சிறு பகுதிகளாக பிழரித்தப் பார்ப்பதற்கு less command
பயன்படம்.
$ man ls | less

பிழன்னர் down arrow mark-ஐ அனழுத்தவெதன் மூலம் அனதன் அனடத்தடத்த வெரிகளக்குச்
ெசேல்லலாம்.
கைடசியாக q எனும் எழுத்ைத அனழுத்தி, இதைன close ெசேய்யலாம்.
இத file கைள படிப்பதற்கும் உதவுகிறத.
less <filename>
என தந்த ெபரிய file கைள எளிதில் படிக்கலாம்.
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Sort Command
ஒரு file-ல் உள்ளவெற்ைற alphabetical முைறப்படி வெரிைசேப்படத்தி ெவெளிப்படத்த இந்த
sort command பயன்படகிறத.
உதாரணத்தக்கு பிழன்வெருமாறு 'lesson' எனும் ஒரு file-ஐ உருவொக்கவும்.

பிழன்னர் அனைத sort command ெகாண்ட execute ெசேய்யும் ேபாத, அனந்த file-ல் உள்ள
வெரிகள் அனைனத்தம் முைறப்படத்தப் பட்டிருப்பைதக் காணலாம்.
$ sort lesson
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Uniq command
ஒரு file-ல் ஒருசில வெரிகள் ஒன்றுக்கும் ேமற்பட்ட இடத்தில் இடம்ெபற்றிறுப்பிழன்,
அனவெற்ைறக் கண்டபிழடிக்க இந்த uniq command பயன்படகிறத.
ேமலும்
uniq –u என்பத ஒருமுைற மட்டேம இடம்ெபற்ற (uniq) வெரிகைளயும், uniq -d என்பத
பலமுைற இடம்ெபற்ற (duplicates) வெரிகைளயும் ெவெளிப்படத்தகிறத.

அனவ்வொேற uniq –c என்பத ஒவ்ெவொரு வொர்த்ைதயும் எத்தைன முைற இடம்ெபற்றுள்ளத
எனும் விவெரத்ைத அனளிக்கிறத.
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expand command
ெபாதவொக நாம் file-ல் tab key-ஐ அனழுத்தம்ேபாத ெதாடர்ச்சியாக 8 இைடெவெளிகள்
விடப்படம். இவ்வொறாக tab key-ஆல் விடப்படம் இைடெவெளிகளின் எண்ணிக்ைகைய
கூட்டேவொ குைறக்கேவொ இந்த expand command பயன்படம்.
உதாரணத்தக்கு நாம் உருவொக்கிய lesson எனும் file-ல், ஒவ்ெவொரு வெரியின்
ெதாடக்கத்திலும் tab key-ஐ அனழுத்தி பிழன்வெருமாறு மாற்றி அனைமக்கவும்.

பிழன்னர் expand command-ஐப் பயன்படத்தி, அனந்த tab space-ன் அனளவிைன 3-ஆக
மாற்றலாம்.
$ expand -3 lesson
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fmt command
இத ஒரு file-ஐ ஒழுங்காக வெடிவெைமக்கப் பயன்படகிறத.
உதாரணத்தக்கு
fmt -u என ஒரு file-ன் மீத ெகாடக்கும்ேபாத, அனத file-ல் உள்ள வொர்த்ைதகளக்கு
நடேவெ சீரான இைடெவெளிையக் ெகாடக்கிறத.
இங்கு u என்பத uniform spacing எனப் ெபாருள்படம். அனதாவெத வொர்த்ைதகளக்கு
நடேவெ 1 இைடெவெளிையயும், வெரிகளக்கு நடேவெ 2 இைடெவெளிகைளயும் அனைமக்கிறத.
$ fmt -u lesson
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ெபாதவொக ஒரு file-ல் உள்ள ஒவ்ெவொரு வெரியும், 75 எழுத்தக்கள் நீளம் வெைர தாங்கும்
அனளவுக்கு அனைமக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த width-ஐ நீங்கள் 50 எழுத்தக்கள் நீளம்
ெகாண்டதாக மாற்ற விரும்பிழனால், fmt -w எனக் ெகாடத்த மாற்றலாம். இங்கு w என்பத
width எனப் ெபாருள்படம். பிழன்வெரும் 2 command-ம் ஒேர ெபாருள் தரும்.
$ fmt -w 50 lesson
$ fmt -50 lesson

GUI- லிருந்த CLI- க்கு ெதாடர்ப ெகாள்ளல்
Ctrl+Alt+F1 என அனழுத்தவெதன் மூலம் நாம் GUI (Graphical User Interface) -லிருந்த
CLI (Command LIne Interface)-க்கு ெதாடர்ப ெகாள்ளலாம்.
அனவ்வொேற முைறேய Ctrl+Alt+F2, Ctrl+Alt+F3 ….. Ctrl+Alt+F6 வெைர அனழுத்தவெதன்
மூலம் நாம் ெவெவ்ேவெறு 6 virtual terminals-ஐ உருவொக்க முடியும்.
கைடசியாக Ctrl+Alt+F7 என்பதானத நம்ைம மீண்டம் GUI-க்ேக ெகாண்ட ெசேல்லும்.

பகுதி 12
File Permissions
chmod Command
chmod Command-ஆனத ஒரு file-ன் மீத ஒருவெருக்கு இருக்கும் அனனுமதிகைள மாற்றி
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அனைமக்கப் பயன்படகிறத.
ெபாதவொக ஒரு file-ஐ நாம் படிக்கலாம்(read), அனதில் ஏேதனும் எழுதலாம்(write)
மற்றும் அனத ஒர் script file-ஆக இருப்பிழன், அனதைன execute ெசேய்யலாம்.
எனேவெ இத்தைகய read,write மற்றும் execute என்பைவெேய, ஒரு file-ன் மீத ஒரு
நபருக்கு வெழைங்கப்படம் 3 வெைகயான அனனுமதிகள். ேமலும், இத்தைகய 3 வெைகயான
அனனுமதிகளம், அனைனவெருக்கும் ஒேர மாதிரியாக இருப்பத இல்ைல.
உதாரணத்தக்கு, Companies எனும் file-ன் மீத யார் யாருக்கு என்ெனன்ன அனனுமதிகள்
உள்ளன என்பைதத் ெதரிந்த ெகாள்ள,
$ ls -lt Companies

எனக் ெகாடக்கவும்.

இதன் output-ல் முதலில் உள்ள hyphen(-) எனும் குறியீட இத ஒரு file என்பைதக்
குறிக்கிறத. -d என இருந்தால் அனத directory ஆகும்.
இைதத் ெதாடர்ந்த வெரும் முதல் 3 எழுத்தக்கள் (rw-) user-க்கு உரிய அனனுமதிகைளக்
குறிக்கிறத. அனதாவெத இந்த file-ஐ உருவொக்கும் நபர், user-ன் கீழ் வெருவொர்.
அனடத்த உள்ள 3-ம் (rw-) group-க்கான அனனுமதிகைளக் குறிக்கிறத. அனதாவெத இந்த
file-ஐ உருவொக்கியவெர், யார் யாெரல்லாம் இந்த file-ஐ அனணுகலாம் எனும் ஒரு group
பட்டியைல உருவொக்குவொர். இந்தப் பட்டியலில் இடம்ெபரும் அனைனவெரும் group-ன் கீழ்
வெருவொர்.
கைடசி 3 எழுத்தக்களம் (r--) others-க்கான அனனுமதிகைளக் குறிக்கிறத. இைவெ எதிலும்
இடம் ெபறாத மற்றவெர்கள் அனைனவெரும் others-ன் கீழ் வெருவொர்.
எனேவெ இப்ேபாத group-ல் உள்ள அனைனவெருக்கும், execute permission-ஐ அனளிக்க
விரும்பிழனால்,
$ chmod g+x Companies
எனக் ெகாடக்கவும்.
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அனவ்வொேற o+x என்பத others-க்கும், u+x என்பத user-க்கும் execute permission-ஐ
அனளிக்கும். இத பிழன்வெருமாறு.

அனடத்ததாக அனைனவெருக்கும் read மற்றும் write permission-ஐக் ெகாடக்க
விரும்பிழனால்,
$ chmod a+rw Companies
எனக் ெகாடக்கவும். இங்கு a என்பத all என்பைதக் குறிக்கும்.

இவ்வொறு யார் யாருக்கு என்ெனன்ன permissions வெழைங்கலாம் என்பைத இந்த chmod
command மூலம் முடிவு ெசேய்யலாம்.
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[to check – add numerical details here ]
Preserving permissions
ெபாதவொக ஒரு file-ஆனத copy ெசேய்யப்படம்ேபாத, அனந்த file-க்குரிய permissions
அனைனத்தம் copy ெசேய்யப்படாத. அனவ்வொறு நீங்கள் copy ெசேய்ய விரும்பிழனால், -p
எனும் option-ஐ copy command-வுடன் பயன்படத்தவும். இதேவெ preserving
permissions எனப்படம்.
$ cp -p Companies
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Sticky Permission( chmod +t)
Sticky என்பத ஒரு directory-க்கு வெழைங்கப்படம் சிறப்ப வெைக அனனுமதி ஆகும்.
இத்தைகய அனனுமதி ெபற்ற ஒரு directory-ல், files-ஐ ேபாடவெதற்கு எல்ேலாருக்கும்
அனனுமதி இருக்கும். ஆனால் files-ஐ நீக்குவெதற்கு அனதன் owner-க்கு மட்டேம அனனுமதி
இருக்கும்.
உதாரணத்தக்கு tmp எனும் directory-க்கு sticky permission-ஐ ெகாடக்க பிழன்வெரும்
command பயன்படம்.
$ chmod +t /tmp

ேமலும் இந்த directory-க்கு, sticky permission ெகாடக்கப்பட்டவிட்டதா
என்பைத பிழன்வெருமாறு ெதரிந்த ெகாள்ளலாம்.
$ ls –l /tmp

இதன் output-ன் முதல் வெரியின் ெதாடக்கத்தில் d rwx rwx rwt என்று உள்ளத. அனதாவெத
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others-க்கான permissions இருக்கும் இடத்தில் rwt என்று இருப்பைத கவெனிக்கவும்.
இங்கு t எனும் எழுத்த sticky permission இருப்பைதக் குறிக்கிறத.

Setuid Permission( chmod u+ s)
setuid (set user-id) என்பத ஒரு command/file-க்கு வெழைங்கப்படம் சிறப்ப வெைக
அனனுமதி ஆகும். இத்தைகய அனனுமதி ெபற்ற ஒரு command/file-ஐ எந்த user
இயக்கினாலும் அனவெர் root user-ஆகக் கருதப்படவொர்.
உதாரணத்தக்கு passwd எனும் command-ஐ பயன்படத்தி ஒரு user அனவெருைடய
password-ஐ மாற்றுேபாத, அனத /etc/shadow எனும் file-ல் எழுதப்படம். ஆனால்,
இந்த shadow file-ல் எழுதவெதற்கு root user-க்கு மட்டேம அனனுமதி இருக்கும்.
மற்றவெர்களக்கு அனனுமதி கிைடயாத.
எனேவெ இந்த passwd command-ஐ இயக்கும் ஒவ்ெவொரு user-ம் root user-ஆகக்
கருதப்பட, அனந்த command-க்கு setuid எனும் சிறப்பவெைக permission ெகாடக்க
ேவெண்டம், இத பிழன்வெருமாறு.
$ chmod u+s /usr/bin/passwd

ேமலும் இந்த command-க்கு, setuid permission ெகாடக்கப்பட்டவிட்டதா
என்பைத பிழன்வெருமாறு ெதரிந்த ெகாள்ளலாம்.
$ ls –l /usr/bin/passwd

இதன் output-ல் - rws r-x r-t என்று உள்ளத. அனதாவெத users-க்கான permissions
இருக்கும் இடத்தில் rws என்று இருப்பைத கவெனிக்கவும். இங்கு s எனும் எழுத்த setuid
permission இருப்பைதக் குறிக்கிறத.
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Setgid Permission( chmod g+ s)
setgid (set group-id) என்பத setuid- ஐப் ேபான்ேற ெசேயல்பட வெல்லத. ஆனால்
user-க்கு பதிலாக group-க்கு அனவ்வெைக சிறப்ப permission-கைள அனளிக்கும்.
உதாரணத்தக்கு projects எனும் directory-க்கு, setgid permission- ஐக் ெகாடக்க,
command-ஐ பிழன்வெருமாறு அனைமக்கவும்.
$ chmod g+s ~/school/sub
ேமலும் இந்த directory-க்கு, setgid permission ெகாடக்கப்பட்டவிட்டதா
என்பைத பிழன்வெருமாறு ெதரிந்த ெகாள்ளலாம்.
$ ls –l ~/school | grep sub

இதன் output-ல் d rwx rws r-x என்று உள்ளத. அனதாவெத group-க்கான permissions
இருக்கும் இடத்தில் rws என்று இருப்பைத கவெனிக்கவும். இங்கு s எனும் எழுத்த setgid
permission இருப்பைதக் குறிக்கிறத.
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பகுதி 13
ேமலும் சில commands
mailx command
ஒருவெருக்கு மின்னஞ்சேல் அனனுப்ப இந்த mailx command பயன்படகிறத.
உதாரணத்தக்கு பிழன்வெரும் முதல் command-ஆனத Companies எனும் file-ஐ
nithyadurai87@gmail.com எனும் மின்னஞ்சேல் முகவெரிக்கு அனனுப்பகிறத.
அனடத்ததாக உள்ள command, Test mail எனும் subject-வுடன் ேசேர்த்த மின்னஞ்சேல்
ெசேய்கிறத.
கைடசியாக உள்ள command-ஆனத CC-யில் tshrinivasan@gmail.com எனும் நபைர
ைவெத்த மின்னஞ்சேல் ெசேய்கிறத.
$ cat Companies | mailx

nithya.duraisamy@cognizant.com

$ cat longfile.txt | mailx -s “Test mail”
nithya.duraisamy@cognizant.com
$ cat longfile.txt | mailx -s “Test mail”
nithya.duraisamy@cognizant.com -c tshrinivasan.gmail.com

find command
இத ஒரு file-ஐேயா அனல்லத directory-ஐேயா ஒரு குறிப்பிழட்ட பகுதியில் ேதடப்
பயன்படகிறத. உதாரணத்தக்கு பிழன்வெரும் முதல் command-ஆனத introduction எனும்
file-ஐ /home/nithya/school எனும் பகுதியில் ேதடகிறத.
அனடத்ததாக உள்ள command-ஆனத –type f என்பதன் மூலம் ேதடப்படவெத ஒரு file
எனும் கூடதல் விவெரத்ைத அனளிக்கிறத.
அனவ்வொேற கைடசியாக உள்ள command-ல் –type d என்பத ேதடப்படவெத ஒரு
directory என்பைதக் குறிக்கிறத.
$ find /home/nithya/school -name
$ find /home/nithya/school -name
$ find /home/nithya/school -name
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xargs command
xargs-ஆனத ெபாதவொக find command-வுடன் pipe ெசேய்யப்பட்ட
பயன்படத்தப்படம். இவ்வொறு pipe -ஐத் ெதாடர்ந்த வெரும் xargs-ஆனத,
ெவெளிப்படத்தப்பட்ட output files-ஐ ைவெத்த அனடத்தபடியாக என்ன ேவெைல ெசேய்ய
ேவெண்டம் என்பைதக் குறிக்கிறத.
உதாரணத்தக்கு பிழன்வெரும் command-ல் xargs-ஆனத find மூலம்
ெவெளிப்படத்தப்பட்ட files அனைனத்ைதயும் அனழிக்கும் ேவெைலையச் ெசேய்கிறத.
$ find /home/nithya/school/ -name *.txt | xargs rm
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tee command
tee -ஆனத ஒரு command-ன் output-ஐ திைரயில் ெவெளிப்படத்தி, அனேத சேமயம் ஒரு
file-க்குள்ளம் ெசேலுத்த உதவுகிறத. இத பிழன்வெருமாறு.
$ echo “I Love Kanchipuram” | tee places

tar command
இத ஒன்றுக்கும் ேமற்பட்ட file-கைள ஒன்றாக இைணத்த ஒரு பதிய package-ஐ
உருவொக்கப் பயன்படகிறத. உதாரணத்தக்கு animals, language1, tamil எனும் 3
files-ஐ ஒன்றாக இைணத்த பிழன்வெருமாறு backup எனும் ஒரு tar file-ஐ உருவொக்கலாம்.
இங்கு –cvf என்பத compress verify files என்பைதக் குறிக்கும்.
$ tar -cvf backup.tar animals language1 tamil
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பிழன்னர் இந்த tar file-ஐ பிழரித்த file-கைளத் தனித்தனிேய எடக்க ேவெண்டம் என்றால்,
அனேத tar command-ஐ –xvf எனும் option-வுடன் ேசேர்த்தப் பயன்படத்தலாம். இங்கு
xvf என்பத extract verify file என்பைதக் குறிக்கும்.
$ tar -xvf backup.tar

gzip & gunzip command
gzip command-ஆனத ஒரு tar file-ஐ zip file-ஆக மாற்றப் பயன்படகிறத. இவ்வொறு
ெசேய்வெதன் மூலம் tar file-ன் அனளவு(size) குைறக்கப்படகிறத. அனவ்வொேற zip
ெசேய்யப்பட்ட ஒரு tar file-ஐ மீண்டம் unzip ெசேய்வெதற்கு gunzip எனும் command
பயன்படகிறத. இத பிழன்வெருமாறு.
$ gzip backup.tar
$ gunzip backup.tar
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பகுதி 14
Jobs Control
Command line-ல் execute ெசேய்யப்படம் ஒவ்ெவொரு command-ம் ஒரு job-ஆகக்
கருதப்படம். இத்தைகய jobs-ஐ நாம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி ைவெக்கேவொ (suspend)
அனல்லத சிறித ேநரம் background-ல் ஓட விட்ட மீண்டம் அனதைன foreground-க்கு
ெகாண்ட வெரேவொ முடியும். இத பிழன்வெருமாறு.

jobs command
Jobs எனும் command தற்காலிகமாக நிறுத்தி ைவெக்கப்பட்ட jobs-ஐயும், background-ல்
ஓடிக்ெகாண்டிருக்கும் jobs-ஐயும் பட்டியலிடம் எனேவெ,
$ jobs
என command line-ல் type ெசேய்த ஏேதனும் jobs, ‘suspend’ ெசேய்யப்பட்ட
நிைலயிேலா அனல்லத background-ேலா ஓடிக்ெகாண்ேடா இருக்கிறதா எனப் பார்க்கவும்.
இத எதவும் பட்டியலிடவில்ைல எனில், எந்த ஒரு job-ம் அனத்தைகய நிைலயில் இல்ைல
என்று அனர்த்தம்.

Suspending Jobs
ஒரு job-ஐ தற்காலிகமாக நிறுத்தி ைவெப்பேத suspend எனப்படம். Ctrl+z என்பத ஒரு
job-ஐ suspend ெசேய்ய உதவும். எனேவெ
$ man sed
$ (press) Ctrl+z
என command line-ல் type ெசேய்யவும். இத man sed எனும் command- ஐ
தற்காலிகமாக நிறுத்தி ைவெக்கும். இப்ேபாத மீண்டம் jobs என type ெசேய்த
பார்த்தீர்களானால், அனத தற்ேபாத suspend ெசேய்யப்பட்ட command-ஐப் பட்டியலிடம்.
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Background Processing
ஒரு command-ன் இறுதியில் & எனக் குறிப்பிழடம்ேபாத அனந்த command--ஆனத
background-ல் run ெசேய்யப்படம். எனேவெ
$ xclock &
என command line-ல் type ெசேய்யவும். இப்ேபாத மீண்டம் Jobs என type ெசேய்த,
suspend ெசேய்யப்பட்ட job எண்ைணயும், background-ல் run ெசேய்த ெகாண்டிருக்கும்
job-ன் எண்ைணயும் குறித்தக்ெகாள்ளவும்.

Foreground Processing
இப்ேபாத எந்த job-ஐ நீங்கள் மீண்டம் foreground-க்கு ெகாண்டவெர
விரும்பகிறீர்கேளா, அனந்த job-ன் எண்ைண –fg % ஐத் ெதாடர்ந்த ெகாடக்கவும். அனதாவெத
$ fg %2
எனக் ெகாடக்கும்ேபாத இரண்டாவெதாக suspend ெசேய்யப்பட job, foreground-க்கு
வெந்தவிடம். கைடசியாக இதைன ctrl+c எனக்ெகாடத்த close ெசேய்த விடலாம்.
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இேதேபான்று foreground-க்கு ஒவ்ெவொரு job-ஆக ெகாண்ட வெந்த ெசேய்த முடிக்கலாம்.
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எளிய தமிழில் GNU/ Linux
விைரவில்

Process Management
File System Management
Users Management
Shell Scripting
Installing applications
Basic Network Settings
Printing
ேமலும் பல.
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Free Tamil Ebooks - எங்களளைப் பற்ற
மின்புத்தகங்களளைப் படிக்க உதவும் கருவிகள:
மின்புத்தகங்களளைப் படிப்பதற்றகன்னன்றே ளகயினலேனயே ளவைத்துக் றககொளளைக்கூடியே பலே
கருவிகள தற்னபகொது சநளதயில் வைநதுவிட்டன. Kindle, Nook, Android Tablets
னபகொன்ன்றேளவை இவைற்றல் றபரும்பங்கு வைகிக்கின்ன்றேன. இத்தளகயே கருவிகளின் மதிப்பு
தற்னபகொது 4000 முதல் 6000 ரூபகொய் வைளரை குளன்றேநதுளளைன. எனனவை
றபரும்பகொன்ளமயேகொன மக்கள தற்னபகொது இதளன வைகொங்கி வைருகின்ன்றேனர.

ஆங்கிலேத்திலுளளை மின்புத்தகங்கள:
ஆங்கிலேத்தில் லேட்சக்கணக்ககொன மின்புத்தகங்கள தற்னபகொது கிளடக்கப் றபறுகின்ன்றேன.
அளவை PDF, EPUB, MOBI, AZW3. னபகொன்ன்றே வைடிவைங்களில் இருப்பதகொல், அவைற்ளன்றே
னமற்கூறயே கருவிகளளைக் றககொண்டு நகொம் படித்துவிடலேகொம்.

தமிழிலுளளை மின்புத்தகங்கள:
தமிழில் சமீபத்தியே புத்தகங்கறளைல்லேகொம் நமக்கு மின்புத்தகங்களைகொக
கிளடக்கப்றபறுவைதில்ளலே. ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில் மின்புத்தகங்களளை
றவைளியிடுவைதற்ககொன ஒர உன்னத னசளவையில் ஈடுபட்டுளளைது. இநதக் குழு இதுவைளரை
வைழங்கியுளளை தமிழ் மின்புத்தகங்கள அளனத்தும் PublicDomain-ல் உளளைன. ஆனகொல்
இளவை மிகவும் பளழயே புத்தகங்கள.
சமீபத்தியே புத்தகங்கள ஏதும் இங்கு கிளடக்கப்றபறுவைதில்ளலே.
எனனவை ஒரு தமிழ் வைகொசகர னமற்கூறயே “மின்புத்தகங்களளைப் படிக்க உதவும்
கருவிகளளை” வைகொங்கும்னபகொது, அவைரைகொல் எநத ஒரு தமிழ் புத்தகத்ளதயும் இலேவைசமகொகப்
றபன்றே முடியேகொது.

சமீபத்தியே புத்தகங்களளை தமிழில் றபறுவைது எப்படி?
சமீபககொலேமகொக பல்னவைறு எழுத்தகொளைரகளும், பதிவைரகளும், சமீபத்தியே நிகழ்வுகளளைப்
பற்றயே விவைரைங்களளைத் தமிழில் எழுதத் றதகொடங்கியுளளைனர. அளவை இலேக்கியேம்,
விளளையேகொட்டு, கலேகொச்சகொரைம், உணவு, சினிமகொ, அரைசியேல், புளகப்படக்களலே, வைணிகம்
மற்றும் தகவைல் றதகொழில்நுட்பம் னபகொன்ன்றே பல்னவைறு தளலேப்புகளின் கீழ் அளமகின்ன்றேன.

நகொம் அவைற்ளன்றேறயேல்லேகொம் ஒன்ன்றேகொகச் னசரத்து தமிழ் மின்புத்தகங்களளை உருவைகொக்க
உளனளைகொம்.
அவ்வைகொறு உருவைகொக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள Creative Commons எனும் உரிமத்தின்
கீழ் றவைளியிடப்படும். இவ்வைகொறு றவைளியிடுவைதன் மூலேம் அநதப் புத்தகத்ளத எழுதியே
மூலே ஆசிரியேருக்ககொன உரிளமகள சட்டரீதியேகொகப் பகொதுககொக்கப்படுகின்ன்றேன. அனத
னநரைத்தில் அநத மின்புத்தகங்களளை யேகொர னவைண்டுமகொனகொலும், யேகொருக்கு
னவைண்டுமகொனகொலும், இலேவைசமகொக வைழங்கலேகொம்.
எனனவை தமிழ் படிக்கும் வைகொசகரகள ஆயிரைக்கணக்கில் சமீபத்தியே தமிழ்
மின்புத்தகங்களளை இலேவைசமகொகனவை றபற்றுக் றககொளளை முடியும்.

தமிழிலிருக்கும் எநத வைளலேப்பதிவிலிருநது னவைண்டுமகொனகொலும் பதிவுகளளை
எடுக்கலேகொமகொ?
கூடகொது.
ஒவ்றவைகொரு வைளலேப்பதிவும் அதற்றகன்னன்றே ஒருசிலே அனுமதிகளளைப் றபற்றருக்கும். ஒரு
வைளலேப்பதிவின் ஆசிரியேர அவைரைது பதிப்புகளளை “யேகொர னவைண்டுமகொனகொலும்
பயேன்படுத்தலேகொம்” என்று குறப்பிட்டிருநதகொல் மட்டுனம அதளன நகொம் பயேன்படுத்த
முடியும்.
அதகொவைது “Creative Commons” எனும் உரிமத்தின் கீழ் வைரும் பதிப்புகளளை மட்டுனம
நகொம் பயேன்படுத்த முடியும்.
அப்படி இல்லேகொமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்தின் கீழ் இருக்கும்
பதிப்புகளளை நம்மகொல் பயேன்படுத்த முடியேகொது.
னவைண்டுமகொனகொல் “All Rights Reserved” என்று விளைங்கும் வைளலேப்பதிவுகளளைக்
றககொண்டிருக்கும் ஆசிரியேருக்கு அவைரைது பதிப்புகளளை “Creative Commons” உரிமத்தின்
கீழ் றவைளியிடக்னககொரி நகொம் நமது னவைண்டுனககொளளைத் றதரிவிக்கலேகொம். னமலும் அவைரைது
பளடப்புகள அளனத்தும் அவைருளடயே றபயேரின் கீனழ தகொன் றவைளியிடப்படும் எனும்
உறுதிளயேயும் நகொம் அளிக்க னவைண்டும்.
றபகொதுவைகொக புதுப்புது பதிவுகளளை உருவைகொக்குனவைகொருக்கு அவைரகளைது பதிவுகள நிளன்றேயே
வைகொசகரகளளைச் றசன்ன்றேளடயே னவைண்டும் என்ன்றே எண்ணம் இருக்கும். நகொம் அவைரகளைது
பளடப்புகளளை எடுத்து இலேவைச மின்புத்தகங்களைகொக வைழங்குவைதற்கு நமக்கு
அவைரகள அனுமதியேளித்தகொல், உண்ளமயேகொகனவை அவைரகளைது பளடப்புகள
றபரும்பகொன்ளமயேகொன மக்களளைச் றசன்ன்றேளடயும். வைகொசகரகளுக்கும் நிளன்றேயே புத்தகங்கள
படிப்பதற்குக் கிளடக்கும்
வைகொசகரகள ஆசிரியேரகளின் வைளலேப்பதிவு முகவைரிகளில் கூட அவைரகளுளடயே

பளடப்புகளளை னதடிக் கண்டுபிடித்து படிக்கலேகொம். ஆனகொல் நகொங்கள வைகொசகரகளின்
சிரைமத்ளதக் குளன்றேக்கும் வைண்ணம் ஆசிரியேரகளின் சிதறயே வைளலேப்பதிவுகளளை ஒன்ன்றேகொக
இளணத்து ஒரு முழு மின்புத்தகங்களைகொக உருவைகொக்கும் னவைளலேளயேச் றசய்கினன்றேகொம்.
னமலும் அவ்வைகொறு உருவைகொக்கப்பட்ட புத்தகங்களளை “மின்புத்தகங்களளைப் படிக்க உதவும்
கருவிகள”-க்கு ஏற்ன்றே வைண்ணம் வைடிவைளமக்கும் னவைளலேளயேயும் றசய்கினன்றேகொம்.

FreeTamilEbooks. com
இநத வைளலேத்தளைத்தில்தகொன் பின்வைரும் வைடிவைளமப்பில் மின்புத்தகங்கள ககொணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இநத வைளலேதளைத்திலிருநது யேகொர னவைண்டுமகொனகொலும் மின்புத்தகங்களளை இலேவைசமகொகப்
பதிவின்றேக்கம்(download) றசய்து றககொளளைலேகொம்.
அவ்வைகொறு பதிவின்றேக்கம்(download) றசய்யேப்பட்ட புத்தகங்களளை யேகொருக்கு
னவைண்டுமகொனகொலும் இலேவைசமகொக வைழங்கலேகொம்.

இதில் நீங்கள பங்களிக்க விரும்புகிறீரகளைகொ?
நீங்கள றசய்யேனவைண்டியேறதல்லேகொம் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும்
வைளலேப்பதிவுகளிலிருநது பதிவுகளளை
எடுத்து, அவைற்ளன்றே LibreOfce/MS Ofce னபகொன்ன்றே wordprocessor-ல் னபகொட்டு ஓர
எளியே மின்புத்தகமகொக மகொற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வைளைவுதகொன்!
னமலும் சிலே பங்களிப்புகள பின்வைருமகொறு:
1. ஒருசிலே பதிவைரகள/எழுத்தகொளைரகளுக்கு அவைரகளைது பளடப்புகளளை “Creative
Commons” உரிமத்தின்கீழ் றவைளியிடக்னககொரி மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
2. தன்னகொரவைலேரகளைகொல் அனுப்பப்பட்ட மின்புத்தகங்களின் உரிளமகளளையும்
தரைத்ளதயும் பரினசகொதித்தல்
3. னசகொதளனகள முடிநது அனுமதி வைழங்கப்பட்ட தரைமகொன மின்புத்தகங்களளை நமது
வைளலேதளைத்தில் பதினவைற்ன்றேம் றசய்தல்
விருப்பமுளளைவைரகள freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவைரிக்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

இநதத் திட்டத்தின் மூலேம் பணம் சம்பகொதிப்பவைரகள யேகொர?
யேகொருமில்ளலே.
இநத வைளலேத்தளைம் முழுக்க முழுக்க தன்னகொரவைலேரகளைகொல் றசயேல்படுகின்ன்றே ஒரு
வைளலேத்தளைம் ஆகும். இதன் ஒனரை னநகொக்கம் என்னறவைனில் தமிழில் நிளன்றேயே
மின்புத்தகங்களளை உருவைகொக்குவைதும், அவைற்ளன்றே இலேவைசமகொக பயேனரகளுக்கு
வைழங்குவைதுனம ஆகும்.
னமலும் இவ்வைகொறு உருவைகொக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள, ebook reader ஏற்றுக்றககொளளும்
வைடிவைளமப்பில் அளமயும்.

இத்திட்டத்தகொல் பதிப்புகளளை எழுதிக்றககொடுக்கும் ஆசிரியேர/பதிவைருக்கு என்ன
லேகொபம்?
ஆசிரியேர/பதிவைரகள இத்திட்டத்தின் மூலேம் எநதவிதமகொன றதகொளகயும்
றபன்றேப்னபகொவைதில்ளலே. ஏறனனில், அவைரகள புதிதகொக இதற்றகன்று எநதஒரு பதிளவையும்
எழுதித்தரைப்னபகொவைதில்ளலே.
ஏற்கனனவை அவைரகள எழுதி றவைளியிட்டிருக்கும் பதிவுகளளை எடுத்துத்தகொன் நகொம்
மின்புத்தகமகொக றவைளியிடப்னபகொகினன்றேகொம்.
அதகொவைது அவைரைவைரகளின் வைளலேதளைத்தில் இநதப் பதிவுகள அளனத்தும்
இலேவைசமகொகனவை கிளடக்கப்றபற்ன்றேகொலும், அவைற்ளன்றேறயேல்லேகொம் ஒன்ன்றேகொகத் றதகொகுத்து
ebook reader னபகொன்ன்றே கருவிகளில் படிக்கும் விதத்தில் மகொற்றத் தரும் னவைளலேளயே
இநதத் திட்டம் றசய்கின்றேது.
தற்னபகொது மக்கள றபரியே அளைவில் tablets மற்றும் ebook readers னபகொன்ன்றே கருவிகளளை
நகொடிச் றசல்வைதகொல் அவைரகளளை றநருங்குவைதற்கு இது ஒரு நல்லே வைகொய்ப்பகொக அளமயும்.

நகல் எடுப்பளத அனுமதிக்கும் வைளலேதளைங்கள ஏனதனும் தமிழில் உளளைதகொ?
உளளைது.
பின்வைரும் தமிழில் உளளை வைளலேதளைங்கள நகல் எடுப்பதிளன அனுமதிக்கின்ன்றேன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net

எவ்வைகொறு ஒர எழுத்தகொளைரிடம் Creative Commons உரிமத்தின் கீழ் அவைரைது
பளடப்புகளளை றவைளியிடுமகொறு கூறுவைது?
இதற்கு பின்வைருமகொறு ஒரு மின்னஞ்சளலே அனுப்ப னவைண்டும்.
<துவைக்கம்>
உங்களைது வைளலேத்தளைம் அருளம [வைளலேதளைத்தின் றபயேர].
தற்னபகொது படிப்பதற்கு உபனயேகொகப்படும் கருவிகளைகொக Mobiles மற்றும் பல்னவைறு
ளகயிருப்புக் கருவிகளின் எண்ணிக்ளக அதிகரித்து வைநதுளளைது.
இநநிளலேயில் நகொங்கள http://www.FreeTamilEbooks.com எனும் வைளலேதளைத்தில்,
பல்னவைறு தமிழ் மின்புத்தகங்களளை றவைவ்னவைறு துளன்றேகளின் கீழ் னசகரிப்பதற்ககொன ஒரு
புதியே திட்டத்தில் ஈடுபட்டுளனளைகொம்.
இங்கு னசகரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள பல்னவைறு கணிணிக் கருவிகளைகொன
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
னபகொன்ன்றேவைற்றல் படிக்கும் வைண்ணம் அளமயும். அதகொவைது இத்தளகயே கருவிகள
support றசய்யும் odt, pdf, ebub, azw னபகொன்ன்றே வைடிவைளமப்பில் புத்தகங்கள அளமயும்.
இதற்ககொக நகொங்கள உங்களைது வைளலேதளைத்திலிருநது பதிவுகளளை
றபன்றே விரும்புகினன்றேகொம். இதன் மூலேம் உங்களைது பதிவுகள
உலேகளைவில் இருக்கும் வைகொசகரகளின் கருவிகளளை னநரைடியேகொகச் றசன்ன்றேளடயும்.
எனனவை உங்களைது வைளலேதளைத்திலிருநது பதிவுகளளை பிரைதிறயேடுப்பதற்கும் அவைற்ளன்றே
மின்புத்தகங்களைகொக மகொற்றுவைதற்கும் உங்களைது அனுமதிளயே னவைண்டுகினன்றேகொம்.
இவ்வைகொறு உருவைகொக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பகொக ஆசிரியேரைகொக உங்களின்
றபயேரும் மற்றும் உங்களைது வைளலேதளை முகவைரியும் இடம்றபறும். னமலும் இளவை
“Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்டும்தகொன் றவைளியிடப்படும் எனும்
உறுதிளயேயும் அளிக்கினன்றேகொம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள எங்களளை பின்வைரும் முகவைரிகளில் றதகொடரபு றககொளளைலேகொம்.
e-mail : freetamilebooksteam@ gmail. com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற.
</முடிவு>

னமற்கூறயேவைகொறு ஒரு மின்னஞ்சளலே உங்களுக்குத் றதரிநத அளனத்து
எழுத்தகொளைரகளுக்கும் அனுப்பி அவைரகளிடமிருநது அனுமதிளயேப் றபறுங்கள.
முடிநதகொல் அவைரகளளையும் “Creative Commons License”-ஐ அவைரகளுளடயே
வைளலேதளைத்தில் பயேன்படுத்தச் றசகொல்லுங்கள.
களடசியேகொக அவைரகள உங்களுக்கு அனுமதி அளித்து அனுப்பியிருக்கும்
மின்னஞ்சளலேfreetamilebooksteam@ gmail. com எனும் முகவைரிக்கு அனுப்பி
ளவையுங்கள.

ஓர எழுத்தகொளைர உங்களைது உங்களைது னவைண்டுனககொளளை மறுக்கும் பட்சத்தில் என்ன
றசய்வைது?
அவைரகளளையும் அவைரகளைது பளடப்புகளளையும் அப்படினயே விட்டுவிட னவைண்டும்.
ஒருசிலேருக்கு அவைரகளுளடயே றசகொநத முயேற்சியில் மின்புத்தகம் தயேகொரிக்கும்
எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகனவை அவைரகளளை நகொம் மீண்டும் மீண்டும் றதகொநதரைவு
றசய்யேக் கூடகொது.
அவைரகளளை அப்படினயே விட்டுவிட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்தகொளைரகளளை னநகொக்கி நமது
முயேற்சிளயேத் றதகொடரை னவைண்டும்.

மின்புத்தகங்கள எவ்வைகொறு அளமயே னவைண்டும்?
ஒவ்றவைகொருவைரைது வைளலேத்தளைத்திலும் குளன்றேநதபட்சம் நூற்றுக்கணக்கில் பதிவுகள
ககொணப்படும். அளவை வைளகப்படுத்தப்பட்னடகொ அல்லேது வைளகப்படுத்தப் படகொமனலேகொ
இருக்கும்.
நகொம் அவைற்ளன்றேறயேல்லேகொம் ஒன்ன்றேகொகத் திரைட்டி ஒரு றபகொதுவைகொன தளலேப்பின்கீழ்
வைளகப்படுத்தி மின்புத்தகங்களைகொகத் தயேகொரிக்கலேகொம். அவ்வைகொறு வைளகப்படுத்தப்படும்
மின்புத்தகங்களளை பகுதி-I பகுதி-II என்றும் கூட தனித்தனினயே பிரித்துக் றககொடுக்கலேகொம்.

தவிரக்க னவைண்டியேளவைகள யேகொளவை?
இனம், பகொலியேல் மற்றும் வைன்முளன்றே னபகொன்ன்றேவைற்ளன்றேத் தூண்டும் வைளகயேகொன பதிவுகள
தவிரக்கப்பட னவைண்டும்.

எங்களளைத் றதகொடரபு றககொளவைது எப்படி?
நீங்கள பின்வைரும் முகவைரிகளில் எங்களளைத் றதகொடரபு றககொளளைலேகொம்.

• email : freetamilebooksteam@ gmail. com
• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டுளளைவைரகள யேகொர?
• Shrinivasan tshrinivasan@ gmail. com
• Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
• Arun arun@fsftn.org
•

இரைவி

Supported by
• Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
• Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/

