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GNU/ Linux க்கு உைழைக்கும் அனைனவெருக்கும் இந்தப் பத்தகம் செமரப்பணம்.
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ஏதாவெத பதிதாக ெசெய்ய ேவெண்டம் என்ற எண்ணம் எனக்குள் எப்ேபாதம்
ஓடிக்ெகாண்ேட இருக்கும். அனைத ேநாக்கி நான் ெதாடங்கும் ஒரு சில முயற்சிகைள,
அனன்றாட ேவெைலப்பளவின் காரணமாக பாதியிேலேய விட்டவிடேவென். பிழன்னர
எப்ேபாதம் ேபால் என் வொழ்க்ைக, “ஏதாவெத பதிதாக ெசெய்ய ேவெண்டம்" எனும்
எண்ணத்ைதத் தாங்கிக் ெகாண்ட சொதாரணமாக ெசென்று ெகாண்டிருக்கும்.
அனப்ேபாத தான் எனத பல முயற்சிகளில் ஒன்றாக, MySQL-க்கு தமிழில் ஒரு பத்தகத்ைத
எழுதத் ெதாடங்கிேனன். பிழன்னர, சில மாதங்களக்கு முன்ப "கணியம்" இதழ் மூலம்
அனந்தப் பத்தகம் ெவெளியிடப்பட்டத. அனதற்குக் கிைடத்த மாெபரும் வெரேவெற்ப என்ைன
மிகவும் மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியத. இந்தப் பத்தகத்திற்கு இவ்வெளவு ெபரிய வெரேவெற்பம்,
பாராட்டக்களம் என்ைன வெந்த ேசெரும் என்று நான் செற்றும்
எதிரபாரக்கவில்ைல. உண்ைமயிேலேய நான் ஏேதா உருப்படியாக
ெசெய்திருக்கிேறன் என்று என் ேமல் 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, நான் இந்தப் பத்தகம்
எழுதவெதற்குக் காரணமானவெரகள்.
பாகம் 1 ஐ ெதாடரந்த, இேதா 'எளிய தமிழில் GNU/Linux - பாகம் - 2'
கட்டற்ற கைலக்களஞ்சியமான தமிழ் விக்கிபீடியாவின் பத்தாண்டகள் நிைறவு விழைாவில்,
இந்த நூைல ெவெளியிடவெதில் ெபரும்கிழ்ச்சி ெகாள்கிேறன்.
என்ைன இந்தப் பத்தகம் எழுதவெதற்கு ஊக்கமளித்த அனைனவெருக்கும் நன்றி.
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ெசெப்டம்பர 30, 2013 அனன்று ெசென்ைனயில் தமிழ் விக்கிபீடியாவின் பத்தாண்டகள்
ெகாண்டாட்ட நிகழ்ச்சியில், இந்த நூல் ெவெளியிடப்பட்டத.

முதல் பிழரதிைய ெவெளியிட்டவெர : திரு. சி.இரா.ெசெல்வெகுமார அனவெரகள், ேபராசிரியர,
வொட்டரலூ பல்கைலக்கழைகம், கனடா (வெலத ேகாடி)
ெபறுபவெர : திரு.சுந்தர அனவெரகள், 2004-ஆம் ஆண்ட முதல் ஆங்கிலம், தமிழ்
விக்கிப்பீடியாக்களில் பங்களித்த வெரும் தகவெல்ெபறுநுட்ப வெல்லுனர. (இடத ேகாடி)
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ஊக்கத் ெதாைக
தமிழில் நுட்பங்கைள எழுதி, கிரிேயட்டிவ் காமன்ஸ எனும் கட்டற்ற
உரிமத்தில் ெவெளியிடவெைத பாராட்டி,
ெசெல்வொ-குமரி அனறக்கட்டைளயின் பரிசொக, திரு. சி.இரா.ெசெல்வெகுமார
அனவெரகள் 100 டாலர (6500 ர) அனளித்தார.
இவெர ஏற்ெகனேவெ, "எளிய தமிழில் MySQL" நூலுக்காக 5000 ர
நன்ெகாைட அனளித்தள்ளார.

ஒளிப்படம்: http:// jasanpictures. com
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பகுதி 1

Linux ெகரனலின்-ன் விரிவொன வெரலாறு
ெபாதவொக வெரலாறு என்பத படிப்பதற்குச் செற்று கடினமாக இருந்தாலும், Linux ெகரனலின்
வெரலாறு படிப்பதற்கு மிகவும் சுவொரஸயமாக இருக்கும். பிழன்வெரும் கைதையப் படிப்பதன்
மூலம் நீங்கேள இைத உணரவீரகள்.
Linux ெகரனலின் வெரலாறானத 20-ம் நூற்றாண்டின் 70-களிலிருந்த தவெங்குகிறத.
1969-ம் ஆண்ட அனெமரிக்காவிலுள்ள AT&T நிறுவெனத்தின் subsidiary-ஆன Bell
Laboratories தான் Unix எனும் இயக்குதளத்ைத முதன்முதலாக ெவெளியிட்டத. இந்த
unix-தான் Linux உருவொவெதற்கு அனடிப்பைடக் காரணமாக அனைமந்தத.
Linux ெகரனலின் உருவொக்கத்தில் இரண்ட விஷயங்கள் ெபரும்பங்கு வெகிக்கின்றன.
அனைவெ GNU மற்றும் Minix ஆகும்.
GNU
1983-ம் ஆண்ட Richard M Stallman என்பவெர
GNU எனும் திட்டத்ைதத் தவெக்கினார. இந்தத்
திட்டத்ைத தவெக்கிய காலத்தில் அனவெர
Cambridge-ல் உள்ள Massachusetts Institute
of Technology எனும் நிறுவெனத்தில் Artificial
Intelligence ேசொதைனக்கூடத்தில் பணிபரிந்த
ெகாண்டிருந்தார. அனத்தைகய காலகட்டத்தில்
Stallman தைலசிறந்த விளங்கிய
நிரலாளரகளில் ஒருவெர ஆவொர. ேமலும் அனவெர
பணிபரியும் இடத்தில் இருக்கும் நிரலாளரகள்
அனைனவெரும் அனவெரவெரகளைடய நிரல்கைளயும் அனதன் source code-ஐயும்
ஒருவெருக்ெகாருவெர பரிமாறிக்ெகாண்ட கூட்டாக ேவெைலபாரத்த
முன்ேனறிக்ெகாண்டிருந்தனர. .
அனப்ேபாததான் AT&T நிறுவெனம் unix-க்கான உரிமத்ைத $40,000 டாலரகளக்கு விற்கத்
ெதாடங்கியத. ேமலும்
"இந்த உரிமத்ைத விைலெகாடத்த வொங்காத எந்த நிரலாளருக்கும் இந்த unix-ன் source
code-ஐ அனவெரவெர திட்டங்களக்குப் பயன்படத்த உரிைம இல்ைல"
என்றும் அனறிவித்தத. எனேவெ மிகப்ெபரிய நிறுவெனங்களால் மட்டேம இதைன
விைலெகாடத்த வொங்க முடிந்தத. இத Stallman-க்கு ேபரதிரச்சியாக இருந்தத. ஒரு
திட்டத்திற்குத் ேதைவெயான source code ஏற்கனேவெ இருப்பிழனும் அனதற்கான உரிமத்ைத
ஒரு நிறுவெனம் ெபற்றுக்ெகாண்ட அனதைன மற்றவெரகளக்குத் தர மறுப்பதால் ஏற்கனேவெ
இருக்கும் அனந்த source code -ஐேய மீண்டம் உருவொக்கும் நிைலக்கு நிரலாளரகள்
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தள்ளப்பட்டனர. இத ஓர ஆேராக்கியமான வெளரச்சியாக Stallman-க்குத்
ேதான்றவில்ைல. ஏெனனில் ஒவ்ெவொருவெரும் அனவெரவெரத அனறிவிைனப் பரிமாறிக்
ெகாள்வெதற்குக் கூடப் பணம் ேகட்கத் தவெங்கினர.
இந்த நிைலைய மாற்றுவெதற்காக 1983-ம் ஆண்ட Stallman ெதாடங்கிய திட்டேம GNU
என்பதாகும். இந்தத் திட்டத்தின் ேநாக்கம் முழுக்க முழுக்க இலவெசெமான ஓர
இயக்குதளத்ைத உருவொக்குவெேத ஆகும்.
இதற்காக Stallman அனனுப்பிழய மின்னஞ்செல் பிழன்வெருமாறு:
========
வியாழைக்கிழைைம,ெசெப்டம்பர 27, 1983 12:35:59 EST
நான் GNU (GNU is Not Unix) எனப்படம் Unix compatible software system-ஐ
முழுவெதமாக எழுதி அனதைன அனைனவெரும் பயன்படத்தம் வெைகயில் இலவெசெமாக
அனளிக்கப் ேபாகிேறன். இத்திட்டத்திற்கு விருப்பமுள்ள அனைனவெரும் பணம் வெழைங்கிேயா,
கருவிகள் வெழைங்கிேயா, அனவெரவெரகளைடய நிரல்கைள வெழைங்கிேயா அனல்லத
அனவெரகளைடய ேநரங்கைள எங்களக்காக ெசெலவிட்ேடா எங்களக்கு உதவெலாம்.
இந்த GNU திட்டத்தின் கீழ் kernel மற்றும் C Programs-ஐ எழுதி இயக்குவெதற்குத்
ேதைவெயான அனைனத்த utilities-ம் உருவொக்கப்படம். அனைவெ editor, shell, C Compiler,
linker, assembler மற்றும் இன்னும் சிலவெற்ைற உள்ளடக்கியத. இதன் பிழறகு text editor,
a YACC, an Empire game, spreadsheet ேபான்ற பல வெைகயான applications-ஐயும்
உருவொக்க உள்ேளாம். இத தவிர நாம் உருவொக்கப்ேபாகும் ஒவ்ெவொன்ைறப் பற்றியும்
online மற்றும் hardcopy documentation-ஐயும் தரவிருக்கிேறாம்.
GNU-ஆல் unix நிரல்கைள இயக்க முடியும். ஆனால் இத unix-க்கு ஒத்தவொேற
இருக்காத. ேபாகப்ேபாக ேவெறுசில இயங்குதளங்களிலிருந்த நமக்கு கிைடக்கும்
அனனுபவெத்ைத ைவெத்த பதித பதிதாக ஒவ்ெவொன்ைறயும் நமத இத்திட்டத்தின் கீழ்
உருவொக்குேவொம்.
==========
இவ்வொறாக அனவெர மின்னஞ்செல் அனனுப்பிழனார.
GNU என்பத GNU is Not Unix எனப் ெபாருள்படம். Unix எப்ெபாழுதேம இலவெசெமாக
வெழைங்கப்படாத. அனதாவெத அனதன் மூல நிரல்கைள நாம் பயன்படத்த முடியாமல் நம்ைமத்
தடப்பதன் மூலம் நமத சுதந்திரத்ைதயும் நமத கணிணியின் மீத நமக்கு இருக்கும்
ஆளைமையயும் இழைக்கச் ெசெய்கிறத. இந்த விஷயத்தில் unix-ஐ தற்கால
windows-வுடன் ஒப்பிழடலாம். சில காலங்களக்குப் பிழன்னர, Stallman எழுதிய
பிழரபலமான Manifest GNU என்பேத தற்ேபாத GPL (General Public License)
என்றைழைக்கப்படம் உரிமம் வெருவெதற்கு வித்தாக அனைமந்தத.
GPL-ன் உயரிய குறிக்ேகாள் என்னெவெனில் பயனரகள் பிழன்வெரும் நான்கு உரிைமகைளப்
(சுதந்திரங்கைளப்) ெபற்றிருக்க ேவெண்டம் என்பேத ஆகும்.
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•
ஒரு நிரைல எத்தைகய ேதைவெக்கு ேவெண்டமானாலும் பயன்படத்தம் சுதந்திரம்
(Freedom #0)
•
ஓரு ெமன்ெபாருளின் மூல நிரைல அனணுகி, அனதைன நம்முைடய ேதைவெக்கு
ஏற்றவொறு மாற்றும் சுதந்திரம் (Freedom #1)
•

ஒன்றின் நிரைல மற்றவெரகளடன் பகிரந்த ெகாள்ளம் சுதந்திரம் (Freedom #2)

•
ஒரு Program-ஐ ேமம்படத்தவும், அனவ்வொறு ேமம்படத்தப்பட்ட programs-ஐ
அனதன் மூல நிரல்களடன் ேசெரத்த ெவெளியிடம் சுதந்திரம் (Freedom #3).
இதில் கைடசி சுதந்திரத்ைத நாம் நன்றாகப் பரிந்த ெகாள்ள ேவெண்டம். நிரலாளரகள்
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கைள ேமம்படத்தி வெரத்தக ரீதியிலும் பயன்படத்தலாம். ஆனால்
அனவ்வொறு ேமம்படத்தப்பட்ட ெமன்ெபாருட்கைள மீண்டம் GPL உரிமத்தின் கீழ் தான்
ெவெளியிட ேவெண்டம். அனதாவெத கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கைள பயன்படத்தி ெமன்ெபாருள்
நிறுவெனங்கள் உருவொக்கிய ெமன்ெபாருட்கைள விற்கும்ேபாத, பயனரகளக்கு அனதன் மூல
நிரல்கைளயும் ேசெரத்ேத ெகாடக்க ேவெண்டம்.
1990-களில் GNU திட்டத்தின் கீழ் கட்டற்ற இயக்குதளத்தின் இயக்கத்திற்குத்
ேதைவெப்படம் ெபரும்பான்ைமயான components உருவொக்கப்பட்ட விட்டன. Emacs
text editor, Compiler gcc, GNU C Compiler மற்றும் debugger gdb ேபான்றவெற்ைற
stallman ஒருவெேர உருவொக்கினார. இவெர ஒரு மிகச் சிறந்த நிரலாளர என்பதால் அனவெர
உருவொக்கிய compiler மிகப் ெபரிய நிறுவெனங்களில் பல நிரலாளரகள் ேசெரந்த
உருவொக்கியவெற்ைற விட மிகவும் சிறப்ப வொய்ந்ததாகவும், தரமாகவும் அனைமந்தத.
பிழன்னர இந்த compilers, பல்ேவெறு கணினி ெமாழிகளான C++, Pascal மற்றும் Fortran
ஆகியவெற்றுக்கும் உருவொக்கப்பட்டத. இப்ேபாத GCC என்பத GNU Compiler
Collection எனப் ெபாருள்படம்.
Richard Stallman-ஐப் ெபாறுத்தவெைர 1990-ல் GNU System-ஆனத முழுைமெபறும்
தருவொயில் இருந்தத. ஆனால் ஓர அனடிப்பைட component-ஆன kernel மட்டம்
உருவொக்கப்படவில்ைல. இந்த kernel-ஆனத (GNU Hurd என்று அனைழைக்கப்பட்டத)
Mach-ல் இயங்கும் ஒரு set of server process-ஆக implement ெசெய்யப்படம் என்று
எதிரபாரக்கப்பட்டத. Mach என்பத Carnegie Mellon பல்கைலக்கழைகம் மற்றும் Utah
பல்கைலக்கழைகத்தால் உருவொக்கப்பட்ட ஒரு micro kernel ஆகும்.
ஆனால் இதன் உருவொக்கத்திற்கு மிகவும் காலதாமதம் ஆன நிைலயில் kernel மட்டம்
கிைடக்கப்ெபறாமல் இருந்தத.
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Minix:
1990-களில் கணினியானத Intel Microprocessor-ஐயும், Microsoft-ன்
இயக்குதளத்ைதயும் அனடிப்பைடயாகக் ெகாண்ேட இருந்தத. Microsoft நிறுவெனமானத
desktop செந்ைதயிலும், server செந்ைதயிலும் ஆளைம ெபற்று விளங்கியத. Intel மற்றும்
Intel compatible processors-ஐக் ெகாண்ட கணினியின் இயக்கும் திறனானத, unix-ஐக்
ெகாண்ட இயங்கும் workstations-ன் திறைன எட்டியத. ஆனால் வெரத்தக ரீதியில்
பயன்படத்தப்படம் ெபரும்பான்ைமயான unix based system-ன் versions,
Intel-வென்ெபாருளில் இயங்கமுடியாதைவெ.
Unix-ஐ உருவொக்குபவெரகள் ஒரு சில குறிப்பிழட்ட processors-ஐ (eg: SGI & MIPS)
உருவொக்குபவெரகளடன் மட்டேம இைணந்த ெசெயல்பட்டனர. எனேவெ Unix-க்கு மாற்றாக
Intel Processor-ல் இயங்க வெல்ல ஒரு OS ேதைவெப்பட்டத. அனதற்காக 1987-ம் ஆண்ட
Andrew Tanenbaum என்பவெர Minix எனப்படம் ஒரு OS-ஐ
உருவொக்கினார. இவெர Netherlands-ன் , Amsterdam நகரில்
உள்ள Vrije University-ல் கணினித்தைறயின் ேபராசிரியாராகப்
பணிபரிகிறார. இவெர உருவொக்கிய Minix-ஆனத
மாணவெரகளக்கு ஒரு OS-ன் உள் அனைமப்பகைளப்பற்றி
விரிவொகக் கற்பிழக்கப் பயன்பட்டத.
இந்த OS முழுைமயாக வெடிவெைமக்கப்படாவிட்டாலும் இதனிடம்
ஒரு சிறப்ப அனம்செம் இருந்தத. C மற்றும் Assembly language-ல்
எழுதப்பட்ட 12,000 வெரிகள் ெகாண்ட இதன் மூல நிரல்
ெவெளிப்பைடயாகக் ெகாடக்கப்பட்டிருக்கும். அனதாவெத
Tanenbaum-ஆல் எழுதப்பட்ட "Operating Systems: Design and Implementation"
எனும் பத்தகத்ைதப் படிக்கும் ஒவ்ெவொருவெரும் Minix இயக்குதளத்தின் மூல நிரைல
முழுைமயாகப் படித்தப் பரிந்த ெகாள்ள முடியும். இவ்வொறாக Linus Torvalds இந்த
Minix-ன் மூல நிரலில் ஒருசில ேமம்பாடகைளச் ெசெய்த Linux-ஐ உருவொக்கினார.
Linux:
1991-ம் ஆண்ட Linus Benedict Torvalds எனும் Finland மாணவெர, Intel
Processor-ஐக் ெகாண்ட அனவெரத கணினியில் Unix இயக்குதளத்தில் ெபாருந்தமாறு ஓர
kernel-ஐ எழுதவெதில் ஆரவெம் காட்டினார. இதற்கு Minix எனும் இயக்குதளத்ைத அனவெர
prototype-ஆக எடத்தக் ெகாண்டார.
அனவெர வீட்டில் ஏற்கனேவெ பயன்படத்திக் ெகாண்டிருந்த Minix-ல் ஒருசில
ேமம்பாடகைளச் ெசெய்த ஒரு பதிய kernel-ஐ உருவொக்கி அனதைன GPL உரிமத்தின் கீழ்
ெவெளியிட்டார. இவ்வொறாக Linus Torvalds உருவொக்கிய பதிய kernel-க்கு அனவெர
ெபயேர சூட்டப்பட்ட Linux என்றைழைக்கப்பட்டத.
1991-ம் வெருடம் August 25-ம் நாள், Minix news group-க்குப் பிழன்வெருமாறு ஒரு ெசெய்தி
Torvalds-ஆல் அனனுப்பப்பட்டத. அனவெர அனனுப்பிழய ெசெய்தி இங்கு தமிழில் ெமாழிமாற்றிக்
ெகாடக்கப்பட்டள்ளத.
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அனவெர அனனுப்பிழய மின்னஞ்செல் பிழன்வெருமாறு:
Minix பயன்படத்திக் ெகாண்டிருக்கும் அனைனவெருக்கும் என்
அனன்பாரந்த வெணக்கங்கள்!!!
நான் கடந்த மாதத்தில் இருந்த இலவெசெ இயக்குதளம்
உருவொக்கும் முயற்சியில் உள்ேளன். அனதற்கான ேவெைலகளம்
ஆரம்பிழக்கப்பட்ட விட்டன. ஆனால் இத GNU ேபான்று ஒரு
ெபரிய திட்டம் கிைடயாத. ெபாழுதேபாக்காக இைத நான்
ெசெய்யத் ெதாடங்கிேனன். நான் உருவொக்கிக் ெகாண்டிருக்கும்
இயக்குதளம் Minix-ன் வெடிவெைமப்ைபேய ெபற்றிருக்கும்.
எனேவெ Minix-ல் நீங்கள் என்ெனன்ன மாற்றங்கைளப் ெபற
விரும்பகிறீரகேளா அனைத எனக்குத் ெதரியப்படத்தவும்.
அனதைன நான் உருவொக்கிக் ெகாண்டிருக்கும் இந்தப் பதிய
இயக்குதளத்தில் ெசெயல்படத்த முயல்கிேறன். ஆனால்
உறுதியாக உங்களத விருப்பங்கள் இந்தப் பதிய இயக்குதளத்தில் இடம் ெபறும் என்று கூற
முடியாத.
தற்ேபாத வெைர bash(1.08) மற்றும் gcc(1.40)-ஐ port ெசெய்த விட்ேடன். அனைவெ நன்றாக
ெசெயல்பட்டக் ெகாண்டிருக்கின்றன. உங்களத விருப்பங்கள் அனைனத்ைதயும் எனக்கு
torvalds@kruuna.helsinki.fi எனும் முகவெரியில் ெதரியப்படத்தவும்.
================
இவ்வொறாக அனவெர மின்னஞ்செல் அனனுப்பிழனார.
முதன்முதலில் Torvalds இந்தப் பதிய இயக்குதளத்ைத Freax என்ேற அனைழைத்தார இந்தப்
ெபயர kernel/makefile 0.11-லும் மற்றும் சில programs-ன் நிரலிலும் காணப்பட்டத.
ஆனால் Ari lemmke என்பவெர FTP site-ல் இந்தப் பதிய system-ஐ load ெசெய்வெதற்கான
directory-ஐ pub/OS/Linux என்றைழைத்தார. இவ்வொறாக Linux என்ற ெபயேர இந்தப்
பதிய OS-க்குப் ெபாருந்தி விட்டத.
1991-ல் Torvalds அனவெர உருவொக்கிய ெகரனல்-க்கான மூல நிரைல வெைலதளத்தில் பதிவு
ெசெய்தார. வெைலத்தளம் மிகவும் பிழரபலமைடந்த காணப்படாத அனந்த காலகட்டத்திேலேய
Torvalds-ன் பதிய இயக்குதளத்திற்கு மாெபரும் வெரேவெற்ப்ப கிைடத்தத.
பிழன்னர 1992-ல் யாெரல்லாம் Linux ெகரனல்-ஐப் பயன்படத்தி, பரிேசொதைன ெசெய்த
பாரத்தள்ளீரகேளா அனவெரகள் அனைதப்பற்றிய கருத்தக்கைள எனக்குக் கடிதம் மூலம்
ெதரியப்படத்தவும் என்று ெசெய்தி விடத்தார.
உலகத்தின் ெபரும்பான்ைமயான பகுதிகளிலிருந்த Torvalds-க்கு கடிதங்கள் வெந்த
குவிந்தன. இதேவெ Torvalds மிகவும் பிழரபலமைடந்தவிட்டார என்பைதத் ெதரிவித்தத.
பிழன்னர ஆயிரக்கணக்கில் தன்னாரவெலரகள் Linux- ெகரனல்க்கு வெந்த குவிந்தனர. Linux
ெகரனலும் நன்றாக வெளரந்த ெகாண்டிருந்தத. Linux ெகரனல்-ஆனத GPL உரிமத்தின் கீழ்
ெவெளியிடப்பட்டதால் அனதன் மூல நிரைல தன்னாரவெலரகள் படித்த, அனதன் மூல நிரலில்
செற்று மாற்றம் ெசெய்த Linux ெகரனலின் பதப்பத versions-ஐ ெவெளியிட்டக்
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ெகாண்டிருந்தனர.
பிழன்னர சீக்கிரமாகேவெ ெமன்ெபாருள் நிறுவெனங்கள் Linux ெகரனலின் பக்கம் திரும்பிழனர.
பல்ேவெறு ெமன்ெபாருட்கள் ஒன்றாக compile ெசெய்யப்பட்ட distribution format-ல்
பயனரகளக்கு விற்பதன் மூலம் வெணிகரகள் அனதைன வெரத்தக ரீதியில் பயன்படத்தினர.
Linux ெகரனலும் GNU ெமன்ெபாருட்களம் GNU/Linux Distribution என்று
அனைழைக்கப்படகிறத.
Red Hat, Caldera ேபான்ற நிறுவெனங்கள் இைத ைவெத்த உலகெமங்கும் வியாபாரம்
ெசெய்த பயனரகைளப் ெபருக்கினர. Debian என்பத தன்னாரவெத் ெதாண்டரகளால்
உருவொக்கப்பட்ட ஒரு distribution ஆகும். நாளைடவில் X-windows system, KDE,
GNOME ேபான்றைவெ GUI-ஐப் ெபற்றிருக்கும் distributions-ஆக மிகவும்
பிழரபலமைடந்த வெந்தத.
ஆரம்ப காலகட்டத்தில் Torvalds அனவெரத பைடப்பகைள விற்பதற்க்கு ஆரவெம்
காட்டவில்ைல. இத அனவெரத முதல் version 0.01-ன் acknowledgement மற்றும்
copyrights-ல் ெதளிவொகக் குறிப்பிழடப்பட்டள்ளத. ெசொல்லப்ேபானால், அனவெர GNU
license-ன் விதிமுைறகைளக் காட்டிலும் செற்று கடினமான விதிமுைறகைள விதித்தார.
அனதாவெத Linux-ஐப் பயன்படத்தவெதற்ேகா மற்றவெரகளடன் பகிருவெதற்ேகா பணம்
வொங்கக் கூடாத எனும் கடம் விதிமுைறைய விதித்தார.
ஆனால் 1992-ம் ஆண்ட February மாதம் சிலர GNU/Linux distributions-ஐ floppy
disk-ல் பதிவுெசெய்த மற்றவெரகளக்குக் ெகாடக்கும்ேபாத அனதற்காக நாம் ெசெலவிடம்
ேநரத்தக்கும், floppy disk-க்கு ஆகும் ெசெலவுக்கு மட்டமாவெத பணம்
ெபற்றுக்ெகாள்ளலாேம என்று அனவெரகளத விருப்பங்கைளத் ெதரிவித்தனர.
ேமலும் linux ெகரனல் மட்டம் பயனரகளக்குத் தனியாக வெழைங்கப்படப்ேபாவெதில்ைல.
வெைலதளத்தில் GNU திட்டத்தின் கீழ் ஆயிரக்கணக்கில் ெகாட்டிக்கிடக்கும்
ெமன்ெபாருட்களடன் ேசெரத்ேத GNU/Linux-ஆக பயனரகளக்கு வெழைங்கப்படகிறத.
GCC Compiler-தான் linux ெகரனலின் ெசெயல்பாட்டிற்கு மிகவும் முக்கியமானத. ஆனால்
இத GPL உரிமத்தின் கீழ் வெரக்கூடிய ஒன்றாகும். எனேவெ Torvalds தனத அனடத்த version
0.12-ஐ GPL உரிமத்தின் கீழ் ெவெளியிட்டார.
இவ்வொறாக GNU/Linux ஆனத படிப்படியாக வெளரச்சியைடந்த இன்று உலகம்
முழுவெதம் ேகாடிக்கணக்கான தன்னாரவெலரகள் GNU/Linux-ன் வெளரச்சிக்காக உைழைத்தக்
ெகாண்ேட இருக்கின்றனர. GNU/Linux என்பத மனித செக்தியின் ஒரு மாெபரும் கூட்ட
முயற்சிேய ஆகும்.
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பகுதி 2

Users- ஐ ைகயாளதல்
இந்தப் பகுதியில் நாம் user management-க்கு உதவும் ஒருசில commands-ஐப் பற்றி
விரிவொகக் காண்ேபாம்.
root என்றால் என்ன?
Ubuntu-ைவெ install ெசெய்யும்ேபாத அனைனத்த வெைகயான சிறப்ப அனனுமதிகைளயும்
ெபற்றிருக்கும் root account-ஆனத உருவொக்கப்படம். ேமலும் இந்த root-ஆனத
தானாகேவெ disable ெசெய்யப்பட்ட நிைலயில் இருக்குமாறு ubuntu developers அனதைன
உருவொக்கி உள்ளனர. எனேவெ சொதாரண பயனரகளால் root-ஐப் பயன்படத்த முடியாத.
ேவெண்டமானால் sudo எனும் tool-ன் உதவியுடன் இதைன நாம் பயன்படத்தலாம்.
sudo-ஆனத ஒரு சொதாரண பயனருக்கு root-க்கான அனனுமதிகைள வெழைங்கப்
பயன்படகிறத.
Ubuntu-ைவெ install ெசெய்பவெரால் உருவொக்கப்படம் முதல் பயனர /etc/sudoers எனும்
file-ல் தானாகேவெ இைணக்கப்பட்ட விடவொர. ேவெறு ஏதாவெத ஒரு பயனருக்கு sudo
அனனுமதிகைள வெழைங்க விரும்பிழனால் அனவெைரயும் இந்த admin group-ல் இைணத்த
விட்டால் ேபாதமானத.

sudo command
sudo-ஆனத நம்ைம root user-ஐப் ேபான்று ெசெயல்பட ைவெக்கும் ஒரு command
ஆகும்.
இதற்கு முதலில் root-ஆனத நமக்கு sudo-ைவெ பயன்படத்தவெதற்கான அனனுமதிகைள
வெழைங்கியிருக்க ேவெண்டம். அனதன் பிழன்னர தான் நாம் sudo-ைவெ ைவெத்த, root user
ெசெய்யும் ேவெைலகைள ெசெய்ய முடியும்.
உதாரணத்தக்கு root-க்குத் தான் நமத கணினியில் ஒரு பதிய பயனைர உருவொக்கும்
அனதிகாரம் உள்ளத. ஆனால் நாம் இந்த sudo-ன் தைண ெகாண்ட ஒரு பதிய பயனைர
உருவொக்க முடியும். இதைன நாம் பிழன்வெரும் adduser command-ல் பாரக்கலாம்.
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adduser command
sudo மூலம் இந்த adduser command-ஐ நாம் இயக்கும்ேபாத நமத கணினியில் ஒரு
பதிய user-ஐ நாம் உருவொக்க முடியும். இத பிழன்வெருமாறு.
$ adduser harini
இதன் ெதாடரச்சியாக ேகட்கப்படம் ேகள்விகளக்கு நாம் செரியான விவெரங்கைள அனளித்த
பிழன்னர, harini எனும் ெபயரில் ஒரு பதிய user உருவொக்கப்படம்.

ெபாதவொக ஒரு கணினியில் உள்ள users பற்றிய விவெரங்கள் அனைனத்தம் /etc/passwd
எனும் பகுதியில் ேசெமிக்கப்படம். எனேவெ இந்தப் பகுதியில் நாம் உருவொக்கிய harini
எனும் user இைணக்கப்பட்டவிட்டதா என்பைதப் பிழன்வெருமாறு செரிபாரக்கலாம்.
$ cat /etc/passwd

இங்கு password எனுமிடத்தில் ெவெறும் x உள்ளைதக் காணலாம். /etc/shadow எனும்
இடத்தில் மட்டேம அனைனத்த users-ன் encrypt ெசெய்யப்பட்ட password-ம்
காணப்படம். இத பிழன்வெருமாறு.
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$ sudo cat /etc/shadow

su command
su ஆனத switch user எனப் ெபாருள்படம். su மூலம் ஒரு பயனர நமத கணிணியில்
ஒரு பயனர கணக்கில் இருந்த ேவெறு ஒரு பயனரின் கணக்கிற்கு எளிதில் மாற முடியும்.
இத நாம் logout ெசெய்த பிழன்னர மற்ெறாருவெர login ெசெய்வெைதக் காட்டிலும் சுலபமானத.
$ su harini

ஒரு சொதாரண user- க்கு sudo அனனுமதிகைள வெழைங்குதல்
root user அனல்லத sudo அனனுமதிகைளப் ெபற்ற ஒரு user, ஒரு சொதாரண user--க்கு
sudo அனனுமதிகைள வெழைங்க முடியும். உதாரணத்தக்கு harini-க்கு நாம் sudo
அனனுமதிகைள விரும்பிழனால், /etc/group-க்குள் harini-ைய நாம் இைணக்க ேவெண்டம்.
இத பிழன்வெருமாறு.
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இங்கு nano என்பத vi-ஐப் ேபான்று ெசெயல்படம் ஒரு editor ஆகும். எனேவெ nano-ைவெ
ெகாண்ட ஒரு file-ஐ open ெசெய்யும்ேபாத பிழன்வெருமாறு ஒரு திைர ெவெளிப்படம்.

இதில் arrow mark key-ஐப் பயன்படத்தி sudo-க்கான entry வெரும்வெைர
நகரந்தெகாண்ேட ெசெல்லவும். sudo-க்கான entry வெந்தவுடன் அனந்த வெரியின் இறுதியில்
ெசென்று comma-ைவெ இைணத்த 'harini' என type ெசெய்தவிட்ட ctrl+O ைவெ
அனழுத்தவும். இத நாம் ெசெய்த மாற்றங்கைள file-ல் overwrite ெசெய்யப் பயன்படம்.
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இப்ேபாத harini-க்கு sudo அனனுமதிகள் வெழைங்கப்பட்டவிட்டத

chown command
chown command-ஆனத ஒரு file-ன் owner-ஐ மாற்றி அனைமக்க உதவும்.
உதாரணத்தக்கு LKG file-ன் user, ‘Nithya’ ஆவொர. இதைன ‘Harini’ என்று மாற்றி
அனைமக்க விரும்பிழனால், command-ஐ பிழன்வெருமாறு அனைமக்கவும்.
$ chown harini LKG
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chgrp command
chgrp command-ஆனத ஒரு file-ன் group-ஐ மாற்றி அனைமக்க உதவும்.
உதாரணத்தக்கு LKG file-ன் group, ‘Nithya’ ஆகும். இதைன ‘Harini’ என்று மாற்றி
அனைமக்க விரும்பிழனால், command-ஐ பிழன்வெருமாறு அனைமக்கவும்.
$ chgrp harini LKG

ஒேர ேநரத்தில் owner மற்றும் group- ஐ மாற்றுதல்
chmod command மூலம் நாம் ஒேர ேநரத்தில் owner மற்றும் group-ஐ எவ்வொறு
மாற்றுவெத என்று பிழன்வெருமாறு பாரக்கலாம்.
$ chmod nithya:shrini LKG
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இத owner-ஐ nithya-ஆகவும், group-ஐ shrini-ஆகவும் மாற்றுகிறத. இங்கு நாம்
இைடயில் colon-ஐப் பயன்படத்தவெதற்கு பதிலாக dot-ஐக் கூடப் பயன்படத்தலாம்.

userdel Command
userdel command-ஆனத ஒரு user-ஐ கணிணியில் இருந்த நீக்கப் பயன்படகிறத.
$ userdel harini

Password Policy:
ஒரு password எவ்வொறு அனைமய ேவெண்டம் என்பதற்கு ஒரு சில விதிமுைறகள் உள்ளன.
அனவெற்ைறப்பற்றி இந்தப் பகுதியில் காணலாம். ஒரு password ஆனத குைறந்தபட்செம் 4
எழுத்தக்கைளக் ெகாண்டதாகவும், ஒருசில அனடிப்பைட entropy checks-ஐப் ெபற்றும்
அனைமயும்.
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அனதாவெத இந்த விவெரங்கள் அனைனத்தம் /etc/pam.d/common-password எனும் file-ல்
பிழன்வெருமாறு காணப்படம்.

password ெசெயலிழைக்கும் தருணம்:
ஒரு user-ஐ நாம் உருவொக்கும் ெபாழுேத, அனவெரின் password-க்கான வொழ்நாளின்
குைறந்தபட்செ மற்றும் அனதிகபட்செ கால அனளவு நிரணயிக்கப்படகிறத. இந்தக் கால
அனளவிற்குள் அனவெர தனத password-ஐ மாற்றி அனைமக்க ேவெண்டம்.
ஒரு பயனருைடய password-ன் வொழ்நாைளப் பற்றித் ெதரந்த ெகாள்ள பிழன்வெரும்
command பயன்படகிறத.
$ sudo chage -l shrini
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ேமலும் இவெற்ைற மாற்ற command-ஐ பிழன்வெருமாறு அனைமக்கவும்.
$ sudo chage shrini
பிழன்னர இதன் ெதாடரச்சியாக ேகட்கப்படம் ேகள்விகளக்குப் பதிலளிப்பதன் மூலம்
நமக்குத் ேதைவெயான வெைகயில் password-ன் வொழ்நாைள மாற்றி விடலாம். பிழன்னர
sudo chage -l shrini எனக் ெகாடப்பதன் மூலம் நாம் மாற்றியைத செரிபாரத்தக்
ெகாள்ளலாம்.

Groups
நமத கணிணியில் உள்ள அனைனத்த groups-ஐயும் பட்டியலிட பிழன்வெரும் command
பயன்படகிறத. இத நமத கணிணி பயன்படத்தம் groups உட்பட அனைனத்த
groups-ஐயும் பட்டியலிடம்.
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$ cat /etc/group

ஒரு பயனர எந்ெதந்த groups-ல் உள்ளார என்பைதக் கண்டறிய பிழன்வெரும் command
பயன்படகிறத.
$ groups shrini

ஒரு group-ஐ உருவொக்குவெதற்கும் அனழிப்பதற்கும் பிழன்வெரும் commands பயன்படகிறத.
$ sudo addgroup clg
$ sudo delgroup clg
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இங்கு clg எனும் group உருவொக்கப்பட்டிருப்பைதயும், அனழிக்கப்பட்டிருப்பைதயும்
காணலாம்.
காலியாக இருந்தால் மட்டேம group-ஐ நீக்க:
$ sudo delgroup --only-if-empty group

ஒரு user-ஐ ஒரு group-ல் ேசெரத்தல்:
$ sudo usermod -G group -a user

User ஐ நீக்குதல்:
நீக்கும் முன் user-ன் தகவெல்கைள backup ெசெய்தல்.
$ sudo deluser --backup-to /location/to/put/backup/user
--remove-home user

User-ஐ நீக்குதல்
user-ஐயும் home directory ஐயும் ேசெரத்த அனழித்தல்
$ sudo deluser --remove-home user
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user, home directory மற்றும் user-க்கு ownership உள்ள எல்லா file-கைளயும்
அனழித்தல்
$ sudo deluser --remove-all-files user

Group-ஐ கண்டறிதல்
இத ஒரு user-ன் Group-கைளப் பற்றி அனறிய உதவுகிறத.
$ id user

/ etc/ passwd file
எல்லா பயனரகளின் தகவெல்களம் /etc/passwd என்ற text file ல் ேசெமிக்கப்படகின்றன.
இந்த file-ஐ அனைனவெரும் படிக்கலாம். ஆனால் root மட்டேம எழுத முடியும். இதில்
system user மற்றும் human user என எல்லா பயனரின் தகவெல்களம் இருக்கும்.

/ etc/ passwd- ன் அனைமப்ப:

இதில் ஒவ்ெவொரு பயனருக்கும் ஒரு வெரி தரப்படகிறத. ஒவ்ெவொரு file-ம் : மூலம்
பிழரிக்கப்படகிறத. ெமாத்தம் 7 பகுதிகள் உள்ளன. இதன் அனைமப்ப
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1. username : பயனர ெபயர
2. password : கடவுச்ெசொல். இத x மூலம் குறிப்பிழடப்படகிறத. /etc/shadow என்ற
file-ல் கடவுச்ெசொல் ேசெமிக்கப்படகிறத.
3. User id (UID) : ஒவ்ெவொரு பயனருக்கும் ஒரு user id (பயனர எண்) தரப்படம். 0
என்பத root-க்கு ஒதக்கப்பட்டள்ளத. 1-999 வெைர system user-க்கும்
அனதற்குேமல் human user-க்கும் தரப்படகிறத.
4. Group id (GID) : குழு எண், முதன்ைமக் குழு எண் (Primary group id
/etc/group ) -ல் இருக்கும்.
5. User Id info: பயனர விவெரங்கள். இதில் பயனரின் சுய விவெரங்கைள தரலாம்.
முகவெரி, ெதாைலேபசி எண், மின்னஞ்செல் ேபான்றவெற்ைற தரலாம். finger எனும்
ெமன்ெபாருள் மூலம் இந்த விவெரங்கைள ெபறலாம்.
6. home directory: பயனரின் home directory (இல்லம்). இதில் தான் பயனர தமத
ேகாப்பகைள ேசெமிக்க முடியும்.
7. command / shell: login ெசெய்தவுடன் இயக்கப்பட ேவெண்டிய command அனல்லத
shell ெபாதவொக /bin/bash. இதற்கு பதில் ேவெறு command கூட தரலாம்.
எல்லா பயனைரயும் பாரக்க
$ less /etc/passwd
ஒரு பயனைர மட்டம் பாரக்க
$ grep nithya /etc/passwd

/ etc/ shadow file:
/etc/passwd-ல் நமத கடவுச் ெசொல் ேசெமிக்கப்படவெதில்ைல. மாறாக /etc/shadow
எனும் file-ல் ேசெமிக்கப்படகிறத.
இதில் கடவுச் ெசொல் encryption ெசெய்யப்பட்ட ேசெமிக்கப்படகிறத. ேமலும் root
பயனரால் மட்டேம இைதப் படிக்க முடியும். இதிலும் கூறுகள் : மூலேம
பிழரிக்கப்படகின்றன.
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1. Username : பயனர ெபயர
2. Password

: கடவுச் ெசொல் ( encryption வெடிவில்)

3. last password change : Jan 1, 1970 ல் இருந்த கைடசியாக கடவுச் ெசொல்
மாற்றப்பட்ட நாட்கள்
4. Minimum
: கடவுச் ெசொல் மாற்றுவெதற்கான குைறந்த பட்செ நாட்கள்.
இதற்குள் மாற்றிவிட்டால் நல்லத.
5. Maximum
: கடவுச் ெசொல்ைல மாற்ற அனதிகபட்செ நாட்கள். இதற்குப் பிழன்
கண்டிப்பாக மாற்றிேய ஆக ேவெண்டம்.
6. Warn

: கடவுச்ெசொல் மாற்ற எச்செரிக்ைக தரும் நாட்கள்

7. Inactive
நாட்கள்

: கடவுச்ெசொல்ைல மாற்றாவிட்டால், கணக்ைக முடக்கும்

8. expire

: கணக்கு முழுதம் முடங்கும் நாள்

இதில் கடவுச் ெசொல் md5 என்ற algorithm முைறயில் encryption ெசெய்யப்பட்ட
ேசெமிக்கப்படகிறத.
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பகுதி 3
Disk Management
Hard disk ஆனத லினக்சில் பிழன்வெருமாறு கருதப்படகிறத.
/dev/sda
/dev/sdb
/dev/sdc
/dev/sdd

:
:
:
:

Primary Master
Primary slave
Secondary Master
Secondary slave

இயல்பாக உள்ள hard disk-ஆனத /dev/sda ஆகும்.
இதில் பல partition கைள உருவொக்கலாம்.
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4
...
ெபாதவொக 4 primary partition மட்டேம உருவொக்க முடியும். இதில் 4 வெைத extended
ஆக மாற்றி, அனதில் பல logical partition-கைள உருவொக்கலாம்.
fdisk எனும் ெமன்ெபாருள் மூலம், இந்த partition-கைள உருவொக்குதல் மற்றும் நீக்கல்
ேபான்ற ெசெயல்கைள ெசெய்யலாம்.
எச்செரிக்ைக : கீழ் வெருபைவெ உதாரணங்கள் மட்டேம. root பயனரால் மட்டேம
இயக்கப்பட ேவெண்டம். நன்கு பரிந்த ெகாண்ட பிழன்ேப, ேதைவெயான ேபாத மட்டேம
இயக்கவும். தவெறாகிப் ேபானால், தகவெல் இழைப்ப ஏற்படம். தகவெைல திருப்பிழ மீட்க
முடியாத.

Partition- கைள பாரத்தல்:
ஏற்ெகனேவெ உள்ள partition-கைள பாரைவெயிட
$ sudo fdisk-l
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1. ஏேதனும் ஒரு disk-ல் உள்ள partition-கைள மட்டம் பாரைவெயிட
$ sudo fdisk -l /dev/sda

fdisk- ன் உள்ேள:
இத பல்ேவெறு, partition ெதாடரபான கட்டைளகைள இயக்க உதவுகிறத.
அனைனத்த கட்டைளகைளயும் பாரக்க. m
# fdisk

/dev/sda

The number of cylinders for this disk is set to 9729.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): m
Command action
a
toggle a bootable flag
b
edit bsd disklabel
c
toggle the dos compatibility flag
d
delete a partition
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l
m
n
o
p
q
s
t
u
v
w
x

list known partition types
print this menu
add a new partition
create a new empty DOS partition table
print the partition table
quit without saving changes
create a new empty Sun disklabel
change a partition's system id
change display/entry units
verify the partition table
write table to disk and exit
extra functionality (experts only)

2. ஒரு partition-ஐ நீக்குதல்
# fdisk /dev/sda
The number of cylinders for this disk is set to 9729.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xf6edf6ed
Device Boot
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4
/dev/sda5
*
/dev/sda6
/dev/sda7
/dev/sda8
/dev/sda9

Start
1
1960
5284
6529
1960
2662
2905
3148
3265

End
1959
5283
6528
9729
2661
2904
3147
3264
5283

Blocks
15735636
26700030
10000462+
25712032+
5638752
1951866
1951866
939771
16217586

Command (m for help): d
Partition number (1-9): 8
Command (m for help): d
Partition number (1-8): 7
Command (m for help): d
Partition number (1-7): 6
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.

Id
c
f
7
c
83
83
83
82
b

System
W95 FAT32 (LBA)
W95 Ext'd (LBA)
HPFS/NTFS
W95 FAT32 (LBA)
Linux
Linux
Linux
Linux swap / Solaris
W95 FAT32
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WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource
busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.

3. பத partition-ஐ உருவொக்குதல்
இதன் மூலம் பத partition-கைள ேதைவெயான, ெதாடக்க cylinder எண்,
partition-ன் அனளவு (அன) கைடசி cylinder எண் தந்த உருவொக்கலாம்.
உருவொக்கிய பிழறகு p, தந்த print ெசெய்யலாம்.

# fdisk

/dev/sda

The number of cylinders for this disk is set to 9729.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): n
First cylinder (2662-5283, default 2662):
Using default value 2662
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (2662-3264, default 3264):
Using default value 3264

கைடசியாக w தந்த மாற்றங்கைள ேசெமிக்க ேவெண்டம்.

Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource
busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.

பிழறகு mkfs மூலம் format ெசெய்யலாம்.
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# mkfs.ext3 /dev/sda7

4. boot flag-ஐ மாற்றுதல்
ஒரு partition-ன் boot தன்ைமைய a இதன் மூலம் மாற்றலாம். ெதரியாமல் இைத
மாற்றி விட ேவெண்டாம்.

# fdisk /dev/sda
The number of cylinders for this disk is set to 9729.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xf6edf6ed
Device Boot
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4
/dev/sda5
*
/dev/sda6
/dev/sda7

Start
1
1960
5284
6529
1960
3265
2662

End
1959
5283
6528
9729
2661
5283
3264

Blocks
15735636
26700030
10000462+
25712032+
5638752
16217586
4843566

Id
c
f
7
c
83
b
83

System
W95 FAT32 (LBA)
W95 Ext'd (LBA)
HPFS/NTFS
W95 FAT32 (LBA)
Linux
W95 FAT32
Linux

Id
c
f
7
c
83
b
83

System
W95 FAT32 (LBA)
W95 Ext'd (LBA)
HPFS/NTFS
W95 FAT32 (LBA)
Linux
W95 FAT32
Linux

Partition table entries are not in disk order
Command (m for help): a
Partition number (1-7): 5
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xf6edf6ed
Device Boot
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4
/dev/sda5
/dev/sda6
/dev/sda7

Start
1
1960
5284
6529
1960
3265
2662

End
1959
5283
6528
9729
2661
5283
3264

Blocks
15735636
26700030
10000462+
25712032+
5638752
16217586
4843566
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Partition table entries are not in disk order
Command (m for help):

5. partition order-ஐ செரி ெசெய்தல்
ஒரு சில logical partition-கைள நீக்கி விட்ட, மீண்டம் பதிதாய் உருவொக்கும்
ேபாத, பிழன்வெரும் பிழைழை ஏற்படலாம். Partition out of order. Partition table
entries are not in disk order.
Sda6, sda7, sda8 ஐ நீக்குவெதாய் ெகாள்ேவொம். இப்ேபாத பதிதாய் உருவொக்கும்ேபாத
sda6 என ெபயரிடாமல், sda7 என ெபயரிடப்படம். sda9 ஏற்கனேவெ இருந்தால், அனத
sda6 ஆகி விடம். இந்த பிழைழைைய செரி ெசெய்ய f பயன்படகிறத. இனி இந்த பிழைழைச் ெசெய்தி
வெராத.

$ fdisk

/dev/sda

The number of cylinders for this disk is set to 9729.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xf6edf6ed
Device Boot
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4
/dev/sda5
*
/dev/sda6
/dev/sda7

Start
1
1960
5284
6529
1960
3265
2662

End
1959
5283
6528
9729
2661
5283
3264

Blocks
15735636
26700030
10000462+
25712032+
5638752
16217586
4843566

Partition table entries are not in disk order
Command (m for help): x
Expert command (m for help): f
Done.
Expert command (m for help): w
The partition table has been altered!

Id
c
f
7
c
83
b
83

System
W95 FAT32 (LBA)
W95 Ext'd (LBA)
HPFS/NTFS
W95 FAT32 (LBA)
Linux
W95 FAT32
Linux
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Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource
busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.
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பகுதி 4
Mount மற்றும் Unmount
Partition-ஐ உருவொக்குதல் என்பத ஒரு வீட்டில் ஒரு அனைறைய உருவொக்குதல் ேபால.
அனைத பயன்படத்த ஏேதனும் ஒரு file system ஐ உருவொக்க ேவெண்டம். ext3, ext4,
ReiserFS, Btrfs ேபான்றைவெ குன/லினக்சில் ெபாதவொக பயன்படம் filesystems.
இைவெ Journalins Filesystem என்றும் அனைழைக்கப்படகின்றன. ஒரு பத்திரிைகயில் உள்ள
கட்டைரகளக்கு index பக்கங்கள் உள்ளத ேபால், இவெற்றில் ேசெமிக்கப்படம் file களக்கு
ஒரு index உருவொக்கப்படகிறத. இதனால் ேவெகமும், நிைலப்பத் தன்ைமயும், hard
disk-ன் ஆயுளம் அனதிகரிக்கின்றன.
mkfs எனும் கட்டைள மூலம் file system உருவெக்கலாம்.
sudo mkfs.ext4 /dev/sda5
sudo mkfs.reiserf5 /dev/sda6
இவ்வொறு உருவொக்கிய file system கைள பயன்படத்த அனவெற்ைற mount ெசெய்ய
ேவெண்டம்.
mount என்பத raw-ஆக உள்ள device/partition ஐ அனைனவெரும் பயன்படத்தம்
வெைகயில் / க்கு அனடியில் ஒரு folder உடன் இைணக்கும் ெசெயல் ஆகும்.
Mount மூலம் disk partition, Linux network share, windows network share, iso file
மற்றும் cd/dvd ேபான்றவெற்ைற சொதாரண folder ேபாலேவெ பயன்படத்த முடியும்.

Mount- ஐ பயன்படத்ததல்:
இைத root பயனர மட்டேம ெசெய்ய முடியும் அனல்லத sudo அனனுமதி ெபற்ற பயனரும்
ெசெய்யலாம்.

உதாரணம் 1:
sudo mount /dev/sda5 /songs
இதில் /dev/sda5 ஆனத /songs-ல் mount ெசெய்யப் படகிறத. ls /songs அனல்லத
cd /songs மூலமாக /dev/sda5 ல் உள்ள file-கைள அனணுகலாம்.
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உதாரணம் 2:
sudo mount -t iso9660 movie.iso /media/movie
இதில் movie.iso என்ற ISO file-ஐ /media/movie என்ற folder-ல் mount ெசெய்கிேறாம்.
எந்த ஒரு folder-லிலும் mount ெசெய்யலாம். இத mount point எனப்படம்.
இதவெைர mount ஆகி உள்ள அனைனத்த filesystem-கைளயும் காண, ெவெறும் mount
என்ற கட்டைள உதவுகிறத.

Unmount ெசெய்தல்:
ஏற்ெகனேவெ mount ெசெய்யப்பட்ட ஒரு filesystem ஐ விடவிக்கும் ெசெயல் unmount
எனப்படம்.
இதற்கும் root- ன் அனனுமதி ேதைவெ. ஏற்ெகனேவெ mount ெசெய்யப்பட்ட file அனல்லத
folder ேவெறு எங்காவெத பயனில் இருந்தாேலா, திறந்த இருந்தாேலா unmount ெசெய்ய
முடியும்.
sudo umount

/media/movie

/ etc/ fstab
ஒரு கணிணி boot ஆகும்ேபாேத பல filesystem-கள் தமத mountpoint-ல் mount
ஆகி விடகின்றன. இைவெ /etc/fstab எனும் file மூலம் குறிப்பிழடப்படகின்றன.
இதில் 6 column களம் பல வெரிகளம் உள்ளன. ஒவ்ெவொரு வெரியும் ஒரு
filesystem க்கானத.
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Filesystem வெைக:
இதில் பயன்படம் ெபாதவொன filesystem வெைககள்:
ext3/ext4
iso9660
proc
vfat
auto
nts
smbfs

: குன / லினக்சின் ெபாதவொன file system
: iso file
: proc எனும் ெகரனலுக்கு பயன்படம் virtual file system
: fat 16, fat 32 file system
: filesystem வெைகைய தானாக கண்டறிதல்
: லினக்ஸ network file system
: விண்ேடாஸ network file system

Mount Options:
Mount கட்டைளயுடன் -o ேசெரத்த , உடன் பயன்படத்தலாம்.
/etc/fstab-லும் குறிப்பிழடலாம்.
noauto
: தானாகேவெ boot ஆகும் ேபாத mount ஆவெைத தவிரக்கிறத.
cd/dvd ேபான்றவெற்றுக்கு பயன்படம்.
ro
: Read-Only ஆக mount ெசெய்தல்
users : root அனல்லாத சொதாரண பயனரகளம் mount (அன) unmount
ெசெய்யலாம்.
user
: சொதாரண பயனர, தாேன mount ெசெய்தவெற்ைற மட்டேம unmount
ெசெய்தல்
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/etc/fstab-ல் உள்ள 5 வெத column, dump எனப்படம்.
இத dump, restore ேபான்ற backup ெசெயல்களக்கு பயன்படம். சொதாரண filesystem
களக்கு 1 எனவும், cd/dvd/usb ேபான்ற removable media-க்கு 0 எனவும் தரவும்.
6 வெத column-ஆனத pass-no எனப்படம். boot ஆகும் ேபாத file system check
நைடெபற ேவெண்டமா என்பைத குறிக்கிறத.
root / க்கு 1
boot-ன் ேபாத mount ஆகாத file system-களக்கு 0
பிழற file system-களக்கு 2

ஒரு file- ஐ mount ெசெய்தல்:
iso file ேபான்ற file-கைள ஒரு device ேபாலேவெ mount ெசெய்யலாம்.
1.44 MB உள்ள ஒரு file ஐ உருவொக்குேவொம்.
dd if=/dev/zero of=disk.img bs=1024 count=1400
dd = disk dump
if = input file
of = output file
bs = block size
count = count of dump operation
இதன் மூலம் ெபரிய அனளவிலான file-கைள மிக எளிதாக உருவொக்கலாம்.
file system கைள back level ல் copy ெசெய்யவும் இத பயன்படம்.
dd if=/dev/sdb1 of=usb.img
mount -o loop usb.img /mnt/disk
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ேமலும் சில disk ெதாடரபான கட்டைளகள்:
disk space பயன்பாட:
df

இத disk space-ன் அனளவு, பயன்பாட மீதம் உள்ளத. Mount point இவெற்ைற தரும்.
df -h

-h ஆனத human readable மனிதருக்கு பரியும் வெைகயில் MB, GB ல் தரும்.

folder-ன் அனளவு:
du <foldername>
ஒரு folder-ன் அனளைவெ தருகிறத.
du -h
du -sh
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file system- ஐ repair ெசெய்தல்:
ெதாடரந்த இயக்கம், அனடிக்கடி திடீரெரன இயக்கம் நிறுத்ததல், மின்தைட ேபான்ற
காரணங்களால், நமத filesystem பழுதைடயலாம்.
Hardware - வென்ெபாருள் பழுதாகாமல் இருக்கும் வெைரயில் இைத செரிெசெய்ய வொய்ப்ப
உள்ளத. சில ேநரங்களில் தகவெல் இழைப்பம் ஏற்படலாம்.
fsck <option> <device>
sudo fsck /dev/sda5

ஏேதனும் பிழைழை செரிெசெய்யப்படம் எனில் உங்களிடம் அனனுமதி ேகட்கப்படம்.
sudo fsck -y -f /dev/sda5
-y = yes for questions
-f = force
fdisk இயக்கும் முன் file system ஐ unmount ெசெய்ய ேவெண்டம்.
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பகுதி 5
Process Management
நமத கணினியில் இயங்கிக் ெகாண்டிருக்கும் ஒவ்ெவொரு சின்னச் சின்ன விஷயமும் ஒரு
process எனப்படம். இத parent process மற்றும் child process என இரு வெைகப்படம்.
இைவெ அனைனத்திற்கும் ஆதிமூலமாக init எனும் process அனைமயும். ஒவ்ெவொரு
process-ம் ஒரு pid மூலம் refer ெசெய்யப்படம்.

ps command
இந்த ps command-ஆனத தற்செமயம் நமத கணினியில் ஓடிக்ெகாண்டிருக்கும் அனைனத்த
process-ஐயும் ெவெளிப்படத்த உதவும்.
ps

ps ax, ps -aux, ps -ef, ps -l
ேபான்றைவெ இன்னும் விரிவொன தகவெல்கைள தருகின்றன.

pstree command
pstree command- ஆனத நமத கணினியில் இயங்கிக் ெகாண்டிருக்கும் அனைனத்த
process-ஐயும், parent process மற்றும் child process- ஐ அனடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட
tree வெடிவில் அனைமத்த ெவெளிப்படத்தம்.
pstree
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top command
top command- ஆனத ஒரு process எடத்தக்ெகாள்ளம் ேநரத்தின் அனடிப்பைடயில்
அனைனத்த process-ஐயும் இறங்கு வெரிைசெயில் ெவெளிப்படத்தம். இதன் output-ஆனத
real time monitoring மூலம் மாறிக்ெகாண்ேட இருப்பைத நாம் ேநரடியாகக் காணலாம்.
$ top

44

Kill command
இத ஓர இயங்கிக் ெகாண்டிருக்கும் process-ஐ நிறுத்தப் பயன்படம். அனத
மட்டமல்லாமல் ஒரு process-க்கு பல்ேவெறு வெைகயான signal-கைள அனனுப்பவும்
பயன்படகிறத
$ kill 2180
பிழன்வெரும் screenshot-ல் நமத கணிணியில் இருக்கும் terminal-ன் pid 2180 என்பைதக்
காணலாம். எனேவெ kill 2180 எனக் ெகாடக்கும் ேபாத, நமத terminal நிறுத்தப்பட்ட
மூடப்படவெைதக் காணலாம்.

killall <program name>
என இயக்கி, ஒரு program ன் ெபயைரக் ெகாண்ட, அனைத kill ெசெய்யலாம்.
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பகுதி 6

உபண்ட லினக்சில் ெமன்ெபாருட்கைள நிறுவுதல்:
ெமன்ெபாருட்கைள நிறுவெ synaptic, software center ேபான்ற GUI ெமன்ெபாருட்கள்
இருந்தாலும், அனவெற்றுக்கான command-கைள அனறிவெத முக்கியம்.

Apt
ெபாதவொக, லினக்சில் எல்லா ெமன்ெபாருட்களம், பல்ேவெறு தனித்தனி கூறுகளாகேவெ
உருவொக்கப்படகின்றன. அனைவெ user interface, module, library, translation என பல
பகுதிகளாகேவெ நிறுவெப்படகின்றன. இந்த பல்ேவெறு பகுதிகளம் ஒன்ைறெயான்று
சொரந்தைவெ. இைத dependancy என்பர.
Package management system என்பத ெமன்ெபாருட்கைள அனவெற்றின் சொரப
ெமன்ெபாருட்கேளாட நிறுவுதல், ேமம்படத்ததல், நீக்குதல் ேபான்றவெற்ைற ெசெய்கின்றத.
Redhat சொரந்த distribution-களில் yum என்பதம், debian, ubuntu களில் APT, Arch
linux-ல் pacman ஆகியைவெ இந்த ேவெைலகைள ெசெய்கின்றன.

ெமன்ெபாருட்கைள ேதடதல்:
sudo apt-cache search [search term 1] [search term 2] … [search
term n]
ஏேதனும் ஒரு ெமன்ெபாருைள ேதட

repositories:
debian, ubuntu, centos, suse ேபான்ற distribution களில் எல்லா ெமன்ெபாருட்களம்
இைணயத்தில் அனவெற்றில் செரவெரகளில் package ெசெய்யப்பட்ட ைவெக்கப்படகின்றன. இத
repository எனப்படம்.
repository-ல் இருந்த எளிதாக ெமன்ெபாருட்கைள ேதடி நிறுவெலாம். பதிய பதிப்பகள்
வெரும்ேபாத, எளிதாக ேமம்படத்தலாம்.
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debian, ubuntu-ல் /etc/apt/sources.list ல் இந்த repository கைள ேசெரக்கலாம்.

பதிதாக ஒரு repo- ஐ ேசெரத்தல்
sudo add-apt-repository [repository name here]
sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa

Source- ஐ ேமம்படத்ததல்:
பத repo-ஐ ேசெரத்த பிழன் repo தகவெல்கைள ேமம்படத்த ேவெண்டம்.
sudo apt-get update

நிறுவுதல்:
பத ெமன்ெபாருைள நிறுவுதல்:
sudo apt-get install [package name 1] [package name 2] … [package
name n]
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இத தரப்பட்ட ெமன்ெபாருைளயும், அனதற்கு தைணயான பிழற ெமன்ெபாருட்கள்
அனைனத்ைதயும் repository-ல் இருந்த தரவிறக்கம் ெசெய்த நிறுவுகிறத.

ெமன்ெபாருைள நீக்குதல்:
ஏேதனும் ஒரு ெமன்ெபாருைளயும் அனதன் சொரப ெமன்ெபாருட்கைளயும் நீக்க
sudo apt-get remove [package name 1] [package name 2] … [package
name n]
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ெமன்ெபாருட்களின் configuration file மற்றும் அனவெற்றின் directory கைளயும் நீக்க
–purge பயன்படத்தலாம்.
sudo apt-get remove –purge <name1> <name2>

ேமம்பாட - upgrade:
ஏேதனும் ஒரு ெமன்ெபாருைள மட்டம் ேமம்படத்த
sudo apt-get upgrade <name1> <name2> ... <name n>
எல்லா ெமன்ெபாருட்கைளயும் upgrade ெசெய்ய
sudo apt-get upgrade
இத ேமம்பாட ெசெய்யும் ெமன்ெபாருட்கள் காட்டி, அனனுமதி ெபற்று, பிழன் ேமம்பாட
ெசெய்யும்.
sudo apt-get -s upgrade
இத ேமம்பாட ெசெய்யும் ெசெயைல நடத்தாமல், simulate மட்டம் ெசெய்யும்.

சுத்தம் ெசெய்தல்:
repo-லிருந்த பதிவிறக்கம் ெசெய்த பைழைய deb file-கள் இடத்ைத அனைடத்தக் ெகாண்ட
இருக்கும். அனவெற்ைற நீக்க
sudo apt-get clean

நிறுவெப்பட்ட ெமன்ெபாருள் பட்டியல்:
sudo dpkg –list
இைவெ நிறுவெப்பட்ட ெமன்ெபாருட்கள் பட்டியைலயும், குறிப்பிழட்ட ெமன்ெபாருைள
ேதடவும் பயன்படகின்றன.

Deb file ஐ நிறுவுதல்:
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debian/ubuntu ெமன்ெபாருட்கள் packages deb என்ற அனைமப்பிழல் இருக்கும். இைவெ
தனியாக கிைடத்தால் அனல்லத நாேம உருவெக்கினால், பிழன்வெரும் கட்டைள மூலம்
நிறுவெலாம்.

sudo dpkg -i <software.deb>
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பகுதி 7
Shell Programming பற்றிய அனறிமுகம்
இந்தப் பகுதியில் நாம், shell-ன் மூலம் வெழைங்கப்படகின்ற ஒருசில அனம்செங்கைளப்
பயன்படத்தி, எவ்வொறு ஒரு program-ஐ எழுதி இயக்குவெத என்று காணலாம்.
ேமலும் shell-ம் ஒரு programming language-ஐப் ேபாலேவெ ெசெயல்படவெதற்கான
அனைனத்தத் தகுதிகைளயும் ெகாண்டள்ளத. அனதாவெத programming language-ல் உள்ள
programming constructs, logical மற்றும் conditional operators, command
substitution, escape mechanisms, positional parameters என்பத ேபான்ற
அனைனத்த வெைகயான சிறப்ப அனம்செங்கைளயும் shell-ஆனத உள்ளடக்கியுள்ளத.

Shell Script- க்கான விளக்கம்
இதவெைர நாம் unix-ல் உள்ள பல்ேவெறு வெைகயான commands-ஐப் பற்றிப்
பாரத்தள்ேளாம். இத்தைகய commands சிலவெற்ைற நம் ேதைவெக்கு ஏற்றவொறு ஒன்றாகத்
ெதாகுத்த அனந்தத் ெதாகுப்பக்கு ஒரு ெபாதவொன ெபயர ைவெத்தால் அனதேவெ "shell script"
எனப்படம்.
உதாரணத்தக்கு date, ls, uname, echo எனும் நான்கு தனித்தனி unix commands-ஐ
'example1' எனும் file-க்குள் ேபாடவும். இத பிழன்வெருமாறு.

இங்கு example1 எனும் ஓர பதிய shell script உருவொக்கப்பட்டள்ளத. அனடத்ததாக இந்த
script-ஐ எவ்வொறு இயக்கி, அனதன் output-ஐப் ெபறுவெத என்று பாரக்கலாம்.
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Shell Script- ஐ இயக்குதல்
ஒரு shell script-ஐ நாம் பிழன்வெரும் இரண்ட வெழிகளில் இயக்கலாம்.
வெழி 1: sh எனும் unix command-க்கு தமத script file-ஐ argument-ஆகக்
ெகாடப்பதன் மூலம் ஒரு shell script-ஐ இயக்கலாம். இத பிழன்வெருமாறு.

இங்கு example1 எனும் shell script-ஆனத அனதனுள் அனடங்கியிருக்கும் பல்ேவெறு
தனித்தனி unix commands-ன் output-ஐ ஒன்றாக ெவெளிப்படத்தவெைதக் காணலாம்.
வெழி 2: அனடத்ததாக chmod எனும் unix command மூலம் ஒரு file இயக்கப்படவெதற்குத்
ேதைவெயான execute permission-ஐ அனளித்தபிழன்னர அனந்த script file-ஐ ேநரடியாகேவெ
நாம் execute ெசெய்யலாம். இத பிழன்வெருமாறு.

Variables
Unix-ல், நாம் பயன்படத்தம் variables-ஐ, local variables மற்றும் global variable
என்று இரண்ட வெைகயாகப் பிழரிக்கலாம். அனவெற்ைறப் பற்றி இங்கு விளக்கமாகக்
காண்ேபாம்.

Global Variables
Global Variables என்பத நாம் இயங்கிக்ெகாண்டிருக்கும் unix இயங்குதளத்தில் எங்கு
பயன்படத்தினாலும், அனதற்ெகன்று வெைரயறுக்கப்பட்ட மதிப்பிழைன மட்டம்
ெவெளிப்படத்தம். எனேவெ இைவெ environment variables எனவும் அனைழைக்கப்படம்.
உதாரணத்தக்கு PATH எனும் variable-ல் ஒருசில directory-களின் விவெரங்கள்
ேசெமித்தைவெக்கப்பட்டள்ளன. அனவ்வொேற PS1 எனும் variable-ல் shell prompt-ன்
விவெரங்களம், HOME எனும் variable-ல் நாம் பயன்படத்தம் home directory-ன்
விவெரங்களம் ேசெமித்த ைவெக்கப்பட்டள்ளன.
$ (dollar) எனும் குறியுடன் ேசெரத்த இத்தைகய variables-ஐ நாம் அனணுகும்ேபாத,
அனைவெ அனவெற்றின் மதிப்பிழைன ெவெளிப்படத்தவெைதக் காணலாம்.
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$ $PATH
$ $PS1
$ $HOME

Local Variables
ஒரு shell environment-ல் வெைரயறுக்கப்படம் variable-ஆனத local variable
எனப்படம். இைவெ shell environment-ஐத் தவிர ேவெறு எங்கு பயன்படத்தினாலும்,
அனதற்குரிய மதிப்பிழைனத் தராத. எனேவெ இைவெ 'shell variables' எனவும்
அனைழைக்கப்படம்.

ஒரு local variable - ஐ உருவொக்குதல்:
உதாரணத்தக்கு a,b எனும் 2 variable-ன் மதிப்ைப shell environment-ல் பிழன்வெருமாறு
வெைரயறுக்கவும்.

பிழன்ப இந்த variables-ஐ echo ெசெய்த பாரக்கவும். இைவெ அனதனதன் மதிப்பகைள
ெவெளிப்படத்தவெைதக் காணலாம்.
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அனடத்தபடியாக இந்த variables-ஐ உள்ளடக்கிய shell script-ஐ உருவொக்கி, அனதைன
இயக்கிப் பாரக்கவும்.

இப்ேபாத அனந்த variables ெசெயல்படாத. ஏெனனில் அனைவெ local variables அனதாவெத
shell environment-ல் மட்டேம இயங்கக்கூடிய shell variables.
இவெற்ைற நாம் global variables-ஆக மாற்றினால் மட்டேம, இதைன நாம் எங்கு
ேவெண்டமானாலும் பயன்படத்த முடியும்.
ேமலும் நமத environment-ல் என்ெனன்ன shell variables உள்ளன என்பைதத்
ெதரிந்தெகாள்ள set எனும் command-ஐப் பயன்படத்தலாம்.
$ set

Local variables- ஐ Global variables- ஆக மாற்றுதல்
ஒரு local variable-ஐ global variable-ஆக மாற்றுவெதற்கு export command
பயன்படம்.
உதாரணத்தக்கு நாம் உருவொக்கிய a,b எனும் 2 local variable-ஐ global variable-ஆக
மாற்றுவெதற்கு, shell environment-ல் பிழன்வெருமாறு export command-ஐ அனைமக்கவும்.
$ export a
$ export b
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பிழன்னர இந்த variables-ஐ உள்ளடக்கிய shell script-ஐ இயக்கிப் பாரக்கவும். இைவெ
அனதனதன் மதிப்பகைள ெவெளிப்படத்தவெைதக் காணலாம்.

Special Variables
Local variable மற்றும் global variable அனல்லாத unix-ல் பயன்படத்தப்படம் ஒருசில
சிறப்பவெைக variable-ஐப் பற்றி இங்கு காணலாம்.
$# இத எத்தைன positional parameters உள்ளத எனும் எண்ணிக்ைகையக்
ெகாடக்கும்.
$- இத shell options-ஐக் குறிக்கும்,
$? கைடசியாக execute ெசெய்யப்பட்ட command-ன் exit நிைலையக் காட்டம்.
$$ தற்ேபாதள்ள shell-ன் process எண்ைணக் காட்டம்.
$! கைடசி background command-ன் process எண்ைணக் காட்டம்.
$0 தற்ேபாத execute ெசெய்தெகாண்டிருக்கும் command-ன் ெபயைரக் குறிக்கும்.
$* Positional parameters-ன் பட்டியைலக் காட்டம்.
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பகுதி 8
Shell Script- 2

Hash # குறியின் பயன்பாட
ஒரு வெரியின் ெதாடக்கத்தில் # எனும் குறிைய முதலில் type ெசெய்தவிட்ட, அனைதத்
ெதாடரந்த நாம் எைத type ெசெய்தாலும், அனந்த வெரி execution ேநரத்தில் கணக்கில்
எடத்தக் ெகாள்ளப்படாத.
உதாரணத்தக்கு நாம் எழுதியுள்ள shell script என்ன ெசெய்கிறத என்பைத ஒரு சில
வெரிகளால் நாம் விளக்க விரும்பிழனால், இந்த # குறிையப் பயன்படத்தி, அனந்த வெரிகைள
shell script-ேலேய எழுதிவிடலாம்.
உதாரணத்தக்கு ec.sh எனும் file-ல் பிழன்வெருமாரு ஒரு comment-ஐ அனடித்தவிட்ட,
அனதைன run ெசெய்த பாரக்கவும்.

இத ெவெளிப்படத்தியுள்ள output-ல் நாம் comment-ஆக ெகாடத்த வெரி ெவெளிப்படாமல்
இருப்பைத கவெனிக்கவும்.

Escape Mechanism
இைத நீங்கள் பிழன்வெரும் உதாரணத்தின் மூலம் ெதளிவொகப் பரிந்த ெகாள்ளலாம். *
(Asterisk symbol) என்பைத echo ெசெய்த பாரக்கவும்.
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இங்கு echo command-ஆல் *-ஐ அனப்படிேய ெவெளிப்படத்த முடியவில்ைல. ஏெனனில்
* என்பத unix-ஐப் ெபாருத்தவெைர ஒரு special character.
அனதாவெத * எனக் குறிப்பிழட்டால் என்ன ெசெய்ய ேவெண்டேமா, அனைதத்தான் Unix
ெசெய்யும். இைதயும் ஒரு சொதாரண character-ஆக எண்ணி அனப்படிேய ெவெளிப்படத்த
unix-க்குத் ெதரியாத.
எனேவெ இதேபான்ற special characters-ஐ சொதாரண character-ஆகக் கருதமாறு
unix-க்கு நீங்கள் ெசொல்ல விரும்பிழனால், இத்தைகய character-க்கு முன்னால் backslash
(\)குறிைய இட ேவெண்டம்.

இப்ேபாத * எனும் குறி அனப்படிேய ெவெளிப்படத்தப்பட்டிருப்பைதக் காணலாம். இதேவெ
escape mechanism எனப்படம்.

Command substitution
இைதயும் நீங்கள் பிழன்வெரும் உதாரணத்தின் மூலம் ெதளிவொகப் பரிந்த
ெகாள்ளலாம்.முதலில் ஏதாவெெதாரு unix command-ஐ echo ெசெய்த பாரக்கவும்.
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இங்கு ls எனும் வொரத்ைத அனப்படிேய ெவெளிப்படதப்படவெைதக் காணலாம்.
அனடத்ததாக இந்த ls command-ன் இருபறங்களிலும் backticks-ஐ இைணத்த echo
ெசெய்த பாரக்கவும்.

இப்ேபாத ls என்பத ஒரு command-ஆகக் கருதப்பட்ட அனதன் output-ஆனத echo
ெசெய்யப்படவெைதக் காணலாம். இதேவெ command substitution எனப்படம்.

Positional Parameters
Shell script-ஆனத command line-ல் இருந்த arguments-ஐ ேநரடியாகவும்
ெபற்றுக்ெகாள்ளம். அனப்ேபாத shell script-க்குள் ெகாடக்கப்படம் $1 என்பத முதல்
argument-ஐயும், $2 என்பத இரண்டாவெத argument-ஐயும், $3 என்பத மூன்றாவெத
argument-ஐயும் குறிக்கும்.
ேமலும் $0 என்பத shell script-ன் ெபயைரயும், அனவ்வொேற $* என்பத command
line-ல் ெகாடக்கப்பட்டள்ள ெமாத்த arguments-ன் எண்ணிக்ைகையயும் குறிக்கும்.
இவ்வொறாக $1,$2,$3 என்பெதல்லாம், arguments-ன் position-ஐப் ெபாறுத்த
மதிப்பகைள ஏற்றுக்ெகாள்வெதால், இைவெ positional parameters எனப்படகின்றன.
உதாரணத்தக்கு arguments.sh எனும் shell script-க்குள் பிழன்வெருமாறு அனடிக்கவும்.
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பிழன்னர arguments.sh-ஐ command line-ேலேய arguments-ஐக் ெகாடத்த
பிழன்வெருமாறு இயக்கவும்.

இங்கு நாம் ெகாடத்த arguments அனைனத்தம், shell script-க்குள் உள்ள positional
parameters-ஐப் ெபாறுத்த output-ஆக ெவெளிப்படவெைதக் காணலாம்.

File descriptors
File descriptors எனப்படம் 0,1 மற்றும் 2 எனும் எண்கள் முைறேய standard input,
standard output மற்றும் standard error-ஐக் குறிக்கின்றன.
ஒரு shell script-ஆனத இயக்கப்படம்ேபாத, இைடயில் ஒருசில commands செரிவெர
இயங்காமல், error messages திைரயில் ெவெளிப்படத்தப்பட்ட, பாதியிேலேய அனந்த
program தைடபட வொய்ப்ப உள்ளத.
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இதேபான்ற descriptors-ஐப் பயன்படத்தவெதன் மூலம், நாம் error messages
அனைனத்ைதயும் திைரயில் ெவெளிப்படத்த விடாமல், ஒரு file-க்குள் ெசெலுத்தி, அனந்த
program பாதியிேலேய தைடபடவெதிலிருந்த காக்கலாம்.
உதாரணத்தக்கு பிழன்வெரும் man xyz எனும் command கண்டிப்பாக திைரயில் error-ஐ
ெவெளிப்படத்தம். இதைன error descriptor-க்கான எண் 2-ன் மூலம் பிழன்வெருமாறு ஒரு
file-க்குள் ெசெலுத்தலாம்.
$ man xyz 2> file2

அனேத ேபான்று man ls xyz எனும் command, ls-க்கு output-ஐயும் , xyz-க்கு
error-ஐயும் ெவெளிப்படத்தம். இதேபான்ற செமயங்களில், output-ஐ ஒரு file-லிலும்,
error-ஐ மற்ெறாரு file-லிலும் பிழன்வெருமாறு ேசெமிக்கலாம்.
$ man ls xyz 1> opfile 2> errfile
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அனடத்ததாக output மற்றும் error இரண்ைடயும் ஒேர file-ல் ேசெமிக்க command-ஐ
பிழன்வெருமாறு அனைமக்கவும்.
$ man ls xyz > operrfile 2>&1
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Shift Command
ஒரு shell script-க்குள் நாம் அனதிகபட்செம் $1 லிருந்த $9 வெைர positional
parameters-ஐப் பயன்படத்தலாம். இதற்கு ேமலும் நாம் பயன்படத்த விரும்பிழனால்,
shift command-ன் உதவிைய நாட ேவெண்டம்.

exit Command
exit command-ஆனத ஓர இயங்கிக் ெகாண்டிருக்கும் shell script-ஐ நிறுத்த உதவும்.
அனந்த shell script-ஆனத ெவெற்றிகரமாக இயங்கி முடித்த பிழன்னர நிறுத்தப்பட்டெதனில்
0-வும், இல்ைலெயனில் 1-ம் ெவெளிப்படம்.

Numerical Comparisons
ஒரு shell script-க்குள் இரண்ட எண்கைள எவ்வொறு ஒப்பீட ெசெய்வெத என்று இங்கு
பாரக்கலாம். உதாரணத்தக்கு, 3 மற்றும் 5 எனும் எண்கள் எவ்வொெறல்லாம் ஒப்பீட
ெசெய்யப்படலாம் என்பத பிழன்வெருமாறு ெகாடக்கப்பட்டள்ளத.
3 -eq 5 (3 மற்றும் 5 செமமாக (equals) உள்ளதா என்பைத செரிபாரக்கும்)
3 -ne 5 (3 மற்றும் 5 செமமாக இல்ைலயா (not equals) என்பைத செரிபாரக்கும்)
3 -gt 5 (3-ஆனத 5-ஐ விடப் ெபரியதா (greater than) என்பைத செரிபாரக்கும்)
3 -lt 5 (3-ஆனத 5-ஐ விடச் சிறியதா (greater than) என்பைத செரிபாரக்கும்)
3 -ge 5 (3-ஆனத 5-க்குச் செமமாகேவொ அனல்லத அனைத விடப் ெபறிய எண்ணாகேவொ
(greater than or equal to) உள்ளதா என்பைத செரிபாரக்கும்)
3 -le 5 (3-ஆனத 5-க்குச் செமமாகேவொ அனல்லத அனைத விடச் சிறிய எண்ணாகேவொ
(greater than or equal to) உள்ளதா என்பைத செரிபாரக்கும்)
இைதத் தற்செமயம் command line-ல் ேநரடியாகச் ெசெய்த பாரக்கலாம்.
$
$
$
$

[
[
[
[

3
3
3
3

-eq
-eq
-lt
-lt

3
5
5
2

]
]
]
]

&&
&&
&&
&&

echo
echo
echo
echo

true
true
true
true
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இங்கு முதல் command-ஆன 3 -eq 3 என்பத செரி என்பதால் true என்பைத
ெவெளிப்படத்தகிறத. அனடத்ததாக 3 -eq 5 என்பத தவெறு என்பதால் true என்பத
ெவெளிப்படவில்ைல. அனவ்வொேற அனடத்தடத்த commands-ம் ெசெயல்பட்டள்ளைத
கவெனிக்கவும்.

Arithmetic Operators & Expressions
கூட்டல், கழித்தல், ெபருக்கல், வெகுத்தல் என்பதற்குப் பயன்படம் +, -, *, / ஆகிய
நான்கும் arithmetic operators எனப்படம். இத்தைகய கணிதக் குறியீடகைள நாம்
எழுதம் shell script-ல் பயன்படத்தி ஒரு சில எளிய கணக்குகைளப் ேபாடலாம். இத
பிழன்வெருமாறு.
$
$
$
$

expr
expr
expr
expr

6
6
6
6

+ 4
- 4
\* 4
/ 4

இங்கு ெபருக்கைலக் குறிக்க * operators-ஐப் பயன்படத்தம் ேபாத, மறக்காமல் \
எனும் escape operator-ஐப் பயன்படத்தவும்.
அனேதேபால், / operator-ஐப் பயன்படத்தி வெகுத்தல் கணக்ைகப் ேபாடம்ேபாத, அனதன்
விைட தசெம எண்ணாக ெவெளிப்படாமல், அனதற்கு செற்று நிகரான முழு எண்ணாக
ெவெளிப்பட்டிருப்பைதக் கவெனிக்கவும்.
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Conditional Operators
சில செமயம் நாம் ஒரு சில commands-ன் successful execution-ஐப் ெபாறுத்ேதா
அனல்லத failed execution-ஐப் ெபாறுத்ேதா ேவெெறாருசில commands-ஐ execute
ெசெய்ய ேநரிடம். எனேவெ இதற்குப் பயன்படம் && மற்றும் || ஆகியைவெ conditional
execution operators எனப்படம்.
&& எனும் operator-ஆனத successful execution-ஐப் ெபாறுத்தம்,
|| எனும் operator-ஆனத failed execution-ஐப் ெபாறுத்தம் ேவெெறாரு சில
commands-ஐ execute ெசெய்யும்.
$ grep Apple fruits && echo “found” || echo “Not found”
$ grep Mango fruits && echo “found” || echo “Not found”
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பகுதி 9
Shell Scripting – 3
Programming language Constructs
Shell-ம் மற்ற programming language-ஐப் ேபாலேவெ looping & branching,
operations on variables, file creation மற்றும் argument passing ேபான்ற பல்ேவெறு
வெைகயான சிறப்ப அனம்செங்கைள உள்ளடக்கியத. எனேவெதான் shell-ஆனத, DOS-ன்
batch files-ஐ விட வெலிைம வொய்ந்ததாக கருதப்படகிறத.

If Statement
If Construct-ஆனத ஒரு condition-ன் அனடிப்பைடயில் ஒருசில set of commands-ஐ
execute ெசெய்ய உதவும்.

syntax:
if (condition)
then
commands
else
commands
fi

உதாரணம்:
example2.sh எனும் file-ல் பிழன்வெருமாரு ஒரு if statement-ஐ அனடித்தவிட்ட, அனதைன
run ெசெய்த பாரக்கவும்.
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இங்கு fruits எனும் file-க்குள் Apple எனும் வொரத்ைத இருப்பிழன் ஒரு வெரிையயும்
இல்ைலெயனில் மற்ெறாரு வெரிையயும் ெவெளிப்படத்தமாறு if command
அனைமக்கப்பட்டள்ளத.
ேமலும் fruits எனும் file-ஐக் குறிப்பிழடம்ேபாத absolute path முைறையக்
ைகயாண்டிருப்பைதக் கவெனிக்கவும். shell script-க்குள் எப்ெபாழுதம் absolute path
முைறயில் files-ஐக் குறிப்பிழடவெேத சிறந்தத.

case Statement
Case statement ஆனத நாம் ேதரந்ெதடக்கும் option-ன் அனடிப்பைடயில்,
ஒருசில commands-ஐ execute ெசெய்ய உதவும்.

syntax:
case value in
choice1) commands; ;
choice2) commands; ;
. . .
esac

உதாரணம்:
example3.sh எனும் file-ல் பிழன்வெருமாரு ஒரு case statement-ஐ அனடித்தவிட்ட,
அனதைன run ெசெய்த பாரக்கவும்.
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இங்கு முதலில் எந்ெதந்த options எதற்கு எனும் விவெரம் echo statement மூலம்
திைரயில் ெவெளிப்படத்தப்பட்டள்ளத. பிழன்னர read function மூலம் நம்மிடமிருந்த
input ெபற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட, அனத choice எனும் variable-ல் ேசெமித்த
ைவெக்கப்படகிறத.
பிழன்னர case statement மூலம் choice variable-ல் 1 என இருப்பிழன் pwd
command-ஐயும், 2 இருப்பிழன் date-ஐயும், 3 இருப்பிழன் who command-ஐயும்
execute ெசெய்யுமாறு ெகாடக்கப்பட்டள்ளத. கைடசியாக * என்பத இந்த 1,2,3 எனும்
மூன்று எண்கள் தவிர ேவெறு ஏதாவெத இருப்பிழன், “தயவுெசெய்த மூன்று எண்ணுக்குள் ஒரு
எண்ைண அனழுத்தவும்" எனும் message திைரயில் ெவெளிப்படமாறு ஒரு echo
statement ெகாடக்கப்பட்டள்ளத.
எனேவெ நாம் ெகாடக்கும் எண்ைண input-ஆகக் ெகாண்ட, இதன் output பிழன்வெருமாறு
அனைமயும்.
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for Loop
இத ஒேர வெைகயான ெசெயல்கைள ஒரு list-க்குள் உள்ள ஒவ்ெவொரு மதிப்பிழன் மீதம்
திரும்பத் திரும்பச் ெசெய்த ெவெவ்ேவெறு வெைகயான output-ஐ ெவெளிப்படத்தம்.

syntax:
for <variable> in
do
Commands
done

<looping condition>

உதாரணம்:
example4.sh எனும் file-ல் பிழன்வெருமாரு ஒரு for loop-ஐ அனடித்தவிட்ட, அனதைன run
ெசெய்த பாரக்கவும்.

68

இங்கு seq-க்கான argument 1 10 என இருப்பதால் இந்த command, 1 முதல் 10
வெைரயிலான எண்கைள ெவெளிப்படத்தம்.
இந்த command-ன் இருபறங்களிலும் backticks பயன்படத்தப்பட்ட இதன்
output-ஆனத for loop-க்கு condition-ஆக ெகாடக்கப்பட்டள்ளத.
எனேவெ 1 முதல் 10 வெைரயிலான ஒவ்ெவொரு எண்ணுக்கும் loop-க்குள் உள்ள statement
execute ெசெய்யப்பட்ட, இதன் output பிழன்வெருமாறு அனைமயும்.
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இதற்கான மற்றுேமார உதாரணம் பிழன்வெருமாறு.

while Loop
while loop-ஆனத ஒரு condition செரியாக இருக்கும் பட்செத்தில் loop-க்குள் உள்ள
commands-ஐ execute ெசெய்யும்.

syntax:
while <looping condition>
do
Commands
done

70

உதாரணம்:
example5.sh எனும் file-ல் பிழன்வெருமாறு ஒரு while loop-ஐ அனடித்தவிட்ட, அனதைன
run ெசெய்த பாரக்கவும்.

இங்கு முதலில் i எனும் variable-க்கு 1 எனும் எண் assign ெசெய்யப்பட்டள்ளத. பிழன்னர
while loop-க்குள் ெகாடக்கப்பட்டள்ள condition என்னெவெனில், இந்த i எனும் variable,
5 க்கு கீழைாக இருக்கும் மட்டம் loop-க்குள் உள்ளைவெ execute ெசெய்யப்பட ேவெண்டம்
என்பதாகும்.
அனடத்ததாக loop-க்குள் இந்த i எனும் variable ஒவ்ெவொன்றாக அனதிகரிக்கப்படவெைதக்
காணலாம். எனேவெ எப்ெபாழுத i-ன் மதிப்ப 5-க்கு இைணயாக வெருகிறேதா அனப்ெபாழுத
இந்த loop முடிக்கப்பட்ட இதன் output பிழன்வெருமாரு அனைமயும்.

until Loop
until loop-ம் while loop-ஐப் ேபாலேவெ. ஒேர ஒரு வித்தியாசெம் என்னெவெனில் until
loop-ஆனத ஒரு condition தவெறாக மாறும் பட்செத்தில் loop-க்குள் உள்ள commands-ஐ
execute ெசெய்யாத.
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syntax:
until <looping condition>
do
Commands
done

உதாரணம்:
example6.sh எனும் file-ல் பிழன்வெருமாரு ஒரு until loop-ஐ அனடித்தவிட்ட, அனதைன run
ெசெய்த பாரக்கவும்.

இதன் output பிழன்வெருமாறு.
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Functions
ஒரு shell script-க்குள் உள்ள function என்பத ஒரு சிறு பகுதி ேவெைலைய ெசெய்த
முடிக்க வெல்லத. ஒரு ெபரிய ேவெைலைய ெசெய்த முடிக்க ெதாடரச்சியாக commands-ஐ
அனடித்தக்ெகாண்ேட ெசெல்லாமல், அனவெற்ைற சிறு சிறு logical பகுதிகளாகப் பிழரித்த
தனித்தனி function-ஆக எழுதி ைவெத்த விடலாம்.
பிழன்னர இத்தைகய functions-ஐ நமக்குத் ேதைவெப்படம் இடங்களில் அனைழைத்த நமத
ேவெைலைய சுலபமாக முடித்த விடலாம்.
ஒரு சில function இயங்குவெதற்கு எேதனும் input ேதைவெெயனில், அனத parameter
மூலமாக ெகாடக்கப்படகிறத.

Syntax:
function_name () {
commands
}

உதாரணம்:
functions.sh எனும் file-ல் பிழன்வெருமாரு ஒரு function-ஐ அனடித்தவிட்ட, அனதைன run
ெசெய்த பாரக்கவும்.
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இங்கு முதலில் value1 , value 2 எனும் 2 variables-ஆனத read function மூலம்
நம்மிடமிருந்த 2 எண்கைள ெபற்றுக்ெகாள்கிறத. பிழன்னர அனந்த 2 எண்களின் கூட்டலுக்கு
add(), கழித்தலுக்கு sub(), ெபருக்கலுக்கு mul(), வெகுத்தலுக்கு div() எனும் 4 functions
வெைரயறுக்கப்பட்டள்ளத.
கைடசியாக இந்த functions-ன் இயக்கத்திற்குத் ேதைவெயான 2 எண்கைளத்
தாங்கியிருக்கும் value1 மற்றும் value2 எனும் 2 variables ஒவ்ெவொரு function-க்கும்
parameter-ஆக ெகாடக்கப்பட்ட அனைவெ தூண்டப்படகின்றன.
இதன் output பிழன்வெருமாறு அனைமயும்.
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பகுதி 10
Job Scheduling
Shell-ல் ஒருசில jobs-ஐ schedule ெசெய்வெதற்காக at மற்றும் crontab எனும் 2
commands பயன்படம். இைதப்பற்றி பிழன்வெருமாறு காணலாம்.

at command
ஒரு command/shell script ஒரு நாளில் செரியாக எத்தைன மணியளவில் execute
ெசெய்யப்பட ேவெண்டம் என்பைத முன்கூட்டிேய தீரமானித்த அனதைன schedule ெசெய்ய
இந்த at command பயன்படகிறத.
$ touch india | at 16.39
இங்கு உள்ள touch எனும் command செரியாக 4:39 PM-க்கு இயங்கி india எனும் file-ஐ
உருவொக்கும்.

crontab
Crontab-ஐப் பயன்படத்தி ஓர command/shell script-ஆனத, குறிப்பாக எந்த
ேநரத்தில் execute ெசெய்யப்பட ேவெண்டம் என்பைதத் தல்லியமாகத் தர முடியும்.
crontab-என்பத ஒரு file ஆகும். crontab -e எனக் ெகாடப்பதன் மூலம் அனந்த
file-ஆனத open ெசெய்யப்படம். பிழன்னர அனதற்குள் ெகாடக்கப்படம் விவெரங்கள்
முைறேய பிழன்வெரும் வெரிைசெயில் அனைமய ேவெண்டம்.
•
•
•
•
•

minute - நிமிடம் (0 முதல் 59 வெைர)
hour - மணி (0 முதல் 23 வெைர)
day of month - ேததி (1 முதல் 31 வெைர)
month - மாதம் (1 முதல் 12 வெைர)
day of week - கிழைைம (0 முதல் 6 வெைர) (0=Sunday)
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உதாரணத்தக்கு touch எனும் command ஒவ்ெவொருமாதமும் 25-ம் ேததி மாைல 4. 40
மணிக்கு இயக்கப்பட ேவெண்டம் என்று crontab-க்குள் ெகாடக்க ேவெண்டெமனில்
அனதற்கான command பிழன்வெருமாறு அனைமயும்.
$ crontab -e
40 16 25 * * touch trade
(press)Esc:wq
(press)Enter

இங்கு முதலில் உள்ள 40 என்பத நிமிடத்ைதயும், அனடத்த உள்ள 16 மணிையயும்,
பிழன்னர உள்ள 25 ேததிையயும் குறிக்கிறத. அனடத்ததாக உள்ள * என்பத அனைனத்த
மாதத்ைதயும், கைடசியாக உள்ள * என்பத அனைனத்தக் கிழைைமகைளயும் குறிக்கிறத.
crontab-ல் இதவெைர schedule ெசெய்யப்பட்டள்ள commands அனைனத்ைதயும்
பட்டியலிட –l எனும் option-ஐப் பயன்படத்தவும். இத பிழன்வெருமாறு.

$ crontab -l
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பகுதி 11

Rsync மூலம் backup ெசெய்தல்
நமத கணிணியில் உள்ள ேகாப்பகைள தூரத்தில் உள்ள ேவெறு ஒரு கணிணியிலும்
ேசெமித்த ைவெப்பத நல்லத. நமத கண்ணியில் ஏேதனும் பாதகம் ஏற்பட்டாலும்,
ேகாப்பகள் பத்திரமாக இருக்கும்.
rsync எனும் ெமன்ெபாருள், இவ்வொறு ேகாப்பகைள ஒேர கணிணியிேலா அனல்லத ேவெறு
ஒரு கணிணியிேலா, எளிய, சிறந்த முைறயில் ேசெமிக்க உதவுகிறத.

முக்கிய பண்பகள்;
ேவெகம்:
முதல்முைற இயங்கும் ேபாத source ல் உள்ள அனைனத்த file மற்றும் directory கைள
destination க்கு நகல் எடக்கிறத. அனதற்கு அனடத்த இயக்கங்களில், Source ல் மாறுதல்
ெசெய்யப்பட்ட file மற்றும் directory கைள மட்டேம நகல் ெசெய்கிறத. இதனால் backup
ஆனத, மிக விைரவொக நைடெபறுகிறத.
பாதகாப்ப:
ேவெறு ஒரு கணிணிக்கு நகல் ெசெய்யும்ேபாத, ssh என்ற ெமன்ெபாருள் வெழியாக தகவெல்
encryption - மைறயாக்கம் - ெசெய்யப்பட்ட, பாதகாக்கப்படகிறத.
குைறந்ந bandwidth:
ேகாப்பகைள ேவெறு கணிணிக்கு அனனுப்பம் முன், அனைவெ சுருக்கப்படகின்றன.
(compress). அனந்ந கணிணியில் ெபற்றுக்ெகாண்ட பிழன், அனைவெ விரிக்கப்படகின்றன.
(extract). இதனால் மிகவும் குைறந்ந bandwidth பயன்படகிறத.
அனனுமதிகள்:
எல்லா பயனரும் இைத பயன்படத்தலாம். root க்கான அனனுமதிகள் எதவும்
ேதைவெயில்ைல.

Syntax:
rsync <options> <source> <destination>
source மற்றும் destination என்பைவெ, ஒேர கணிணி அனல்லத network ல் உள்ள ேவெறு
ஒரு கணிணிைய குறிக்கும். ேவெறு கணிணிைய குறிக்கும்ேபாத, அனதன் பயனர ெபயர, IP
முகவெரி அனல்லத hostname மற்றும் destination full path ேபான்றைவெ தரப்பட
ேவெண்டம்.
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உதாரணம் - 1;
இரு directory கைள ஒேர கணிணியில் sync ெசெய்தல்.
இதற்கு -zvr options கைள பயன்படத்தலாம்.

$ rsync -zvr /var/opt/installation/inventory/ /root/temp
building file list ... done
sva.xml
svB.xml
.
sent 26385 bytes received 1098 bytes 54966.00 bytes/sec
total size is 44867 speedup is 1.63
$

இதில்,
-z = compress - சுருக்கு
-v = verbose - விரிவொன தகவெல்
-r = recusrsive - எல்லா ேகாப்பகள்.
இரு இடங்களிலும் உள்ள ேகாப்பகளின் timestamp பாரப்ேபாம்.
$ ls -l /var/opt/installation/inventory/sva.xml /root/temp/sva.xml
-r--r--r-- 1 bin bin 949 Jun 18 2009 /var/opt/installation/inventory/sva.xml
-r--r--r-- 1 root bin 949 Sep 2 2009 /root/temp/sva.xml

இைவெ ஒன்றாக இல்ைல. ெவெவ்ேவெறாகேவெ உள்ளன.

உதாரணம்2: metadata ஐயும் ேசெரத்த sync ெசெய்தல்.
Rsync உடன் -a என்ற option ஐ ேசெரக்கும் ேபாத பிழன்வெரும் சிறப்ப பண்பகைளயும்
ேசெரத்த sync ெசெய்கிறத.
-a = archive mode
symbolic link
permissions
timestamp
owner, group
ேமற்கண்ட உதாரணத்தில் -a ேசெரத்த இயக்குேவொம்.
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$ rsync -azv /var/opt/installation/inventory/ /root/temp/
building file list ... done
./
sva.xml
svB.xml
.
sent 26499 bytes received 1104 bytes 55206.00 bytes/sec
total size is 44867 speedup is 1.63
$

இப்ேபாத timestamp ம் ேசெரத்த sync ஆகி இருப்பைத காணலாம்.
$ ls -l /var/opt/installation/inventory/sva.xml /root/temp/sva.xml
-r--r--r-- 1 root bin 949 Jun 18 2009 /var/opt/installation/inventory/sva.xml
-r--r--r-- 1 root bin 949 Jun 18 2009 /root/temp/sva.xml

உதாரணம் 3: ஒேர ஒரு file-ஐ மட்டம் rsync ெசெய்தல்
$ rsync -v /var/lib/rpm/Pubkeys /root/temp/
Pubkeys
sent 42 bytes received 12380 bytes 3549.14 bytes/sec
total size is 12288 speedup is 0.99

உதாரணம் 4: local கணிணியில் இருந்த remote கணிணிக்கு sync ெசெய்தல்
remote கணிணிைய குறிப்பிழடம்ேபாத, பயனர ெபயர, IP முகவெரி (அன) hostname,
destination directory path ஐ தரேவெண்டம். இதன் அனைமப்ப
username@hostname: /full/path/to/destination.
இப்ேபாத remote கணிணிக்கான password (கடவுச் ெசொல்) ேகட்கப்படம் தந்தபிழன்
rsync நைடெபறும்.
'Passwordless ssh' என்ற அனைமப்ைப ெசெய்தால், password ேகட்காமேலேய, remote
கணிணிக்கு rsync ெசெய்ய முடியும்.

$ rsync -avz /root/temp/ shrini@192.168.200.10:/home/shrini/temp/
Password:
building file list ... done
./
rpm/
rpm/Basenames
rpm/Conflictname
sent 15810261 bytes received 412 bytes
total size is 45305958 speedup is 2.87

2432411.23 bytes/sec
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உதாரணம்5: remote கணிணியில் இருந்த local கணிணிக்கு rsync ெசெய்தல்.
இதற்கு,
source = remote கணிணி
destination = local கணிணி
என்று தர ேவெண்டம்.
$ rsync -avz shrini@192.168.200.10:/var/lib/rpm /root/temp
Password:
receiving file list ... done
rpm/
rpm/Basenames
.
sent 406 bytes received 15810230 bytes 2432405.54 bytes/sec
total size is 45305958 speedup is 2.87

உதாரணம் 6: remote shell
-e எனும் option மூலம் remote கணிணியில் உள்ல ஒரு shell ஐ நாம் பயன்படத்தலாம்.
-e ssh மூலம் பாதகாப்பான encryption முைறயில் rsync நடக்கிறத.
$ rsync -avz -e ssh shrini@192.168.200.10:/var/lib/rpm /root/temp
Password:
receiving file list ... done
rpm/
rpm/Basenames
sent 406 bytes received 15810230 bytes
total size is 45305958 speedup is 2.87

2432405.54 bytes/sec

உதாரணம் 7: Destination-ல் மாறுதல் இருந்தால், overwrite ெசெய்தைல
தடத்தல்.
சில ேநரங்களில் destination-ல் உள்ள File ஐ நாம் மாற்றி இருப்ேபாம். அனைவெ rsync
மூலமாக source-ல் இருந்த மாற்றப்படக் கூடாத. இதற்கு -u என்ற option
பயன்படகிறத.
$ ls -l /root/temp/Basenames
total 39088
-rwxr-xr-x 1 root root

4096 Sep

2 11:35 Basenames

$ rsync -avzu shrini@192.168.200.10:/var/lib/rpm /root/temp
Password:
receiving file list ... done
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rpm/
sent 122 bytes received 505 bytes 114.00 bytes/sec
total size is 45305958 speedup is 72258.31
$ ls -lrt
total 39088
-rwxr-xr-x 1 root root

4096 Sep

2 11:35 Basenames

உதாரணம் 8: ெவெறும் directory structure-ஐ மட்டம் rsync ெசெய்தல்
ெவெறும் Directory Tree ஐ மட்டம் (File கைள அனல்ல) rsync ெசெய்ய -d பயன்படகிறத.
$ rsync -v -d shrini@192.168.200.10:/var/lib/ .
Password:
receiving file list ... done
logrotate.status
CAM/
YaST2/
acpi/
sent 240 bytes received 1830 bytes
total size is 956 speedup is 0.46

318.46 bytes/sec

உதாரணம் 9: Progress ஐ காட்டதல்
அனதிகமான file-ஐ rsync ெசெய்யும்ேபாத, அனதன் நிகழ்ைவெ பாரக்க விரும்பேவொம்.
எத்தைன ேகாப்பகள் rsync ஆகி உள்ளன. எத்தைன மீதம் உள்ளன என அனறிய
--progress பயன்படகிறத.
இதற்கு rsnapshot என்ற ெமன்ெபாருைளயும் பயன்படத்தலாம்.
$ rsync -avz --progress shrini@192.168.200.10:/var/lib/rpm/ /root/temp/
Password:
receiving file list ...
19 files to consider
./
Basenames
5357568 100%
14.98MB/s
0:00:00 (xfer#1, to-check=17/19)
Conflictname
12288 100%
35.09kB/s
0:00:00 (xfer#2, to-check=16/19)
.
.
.
sent 406 bytes received 15810211 bytes 2108082.27 bytes/sec
total size is 45305958 speedup is 2.87
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உதாரணம் 10: Destination-ல் delete ெசெய்தல்
source-ல் ஒரு file ஐ delete ெசெய்தால், அனத ஏற்கனேவெ target-ல் இருந்தாலும் அனத
delete ெசெய்யப்படவெதில்ைல. அனத அனங்ேகேய ைவெக்கப்படகிறத.
அனைதயும் delete ெசெய்ய --delete பயன்படகிறத.

# Source and target are in sync. Now creating new file at the target.
$ > new-file.txt
$ rsync -avz --delete shrini@192.168.200.10:/var/lib/rpm/ .
Password:
receiving file list ... done
deleting new-file.txt
./
sent 26 bytes received 390 bytes 48.94 bytes/sec
total size is 45305958 speedup is 108908.55

உதாரணம் 11: ஏற்ெகனேவெ உள்ளவெற்ைற மட்டம் rsync ெசெய்தல்
source ல் பதிய file கள் இருந்தாலும், அனவெற்ைற விட்டவிட்ட target ல் ஏற்ெகனேவெ
உள்ள file கைள மட்டம் rsync ெசெய்யலாம். இதற்கு --existing பயன்படகிறத.
[/var/lib/rpm ]$ > new-file.txt
$ rsync -avz --existing root@192.168.1.2:/var/lib/rpm/ .
root@192.168.1.2's password:
receiving file list ... done
./
sent 26 bytes received 419 bytes 46.84 bytes/sec
total size is 88551424 speedup is 198991.96

உதாரணம் 12: source/destination வித்தியாசெத்ைத பாரத்தல்
இதற்கு -i பயன்படகிறத.

Source:
$ ls -l /var/lib/rpm
-rw-r--r-- 1 root root
-rw-r--r-- 1 root root
-rw-r--r-- 1 root root

5357568 2010-06-24 08:57 Basenames
12288 2008-05-28 22:03 Conflictname
1179648 2010-06-24 08:57 Dirnames
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Destination:
$ ls -l /root/temp
-rw-r--r-- 1 root root
-rw-r--r-- 1 bin bin
-rw-r--r-- 1 root root

12288 May 28 2008 Conflictname
1179648 Jun 24 05:27 Dirnames
0 Sep 3 06:39 Basenames

$ rsync -avzi shrini@192.168.200.10:/var/lib/rpm/ /root/temp/
Password:
receiving file list ... done
>f.st.... Basenames
.f....og. Dirnames
sent 48 bytes received 2182544 bytes 291012.27 bytes/sec
total size is 45305958 speedup is 20.76

உதாரணம் 13: ேசெரத்தலும் நீக்கலும்
ஒருசில ேகாப்பகைள rsync-ல் ேசெரக்கவும், ேவெறு சிலவெற்ைற நீக்கவும்
ெசெய்யலாம்.
$ rsync -avz --include 'P*' --exclude '*' shrini@192.168.200.10:/var/lib/rpm/
/root/temp/
Password:
receiving file list ... done
./
Packages
Providename
Provideversion
Pubkeys
sent 129 bytes received 10286798 bytes
total size is 32768000 speedup is 3.19

2285983.78 bytes/sec

உதாரணம் 14: file size limit
--max-size எனும் option மூலம் இதற்கும் ெபரிய file-ஐ rsync ெசெய்வெைத தடக்கலாம்.

$ rsync -avz --max-size='100K' shrini@192.168.200.10:/var/lib/rpm/ /root/temp/
Password:
receiving file list ... done
./
Conflictname
Group
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Installtid
Name
Sha1header
Sigmd5
Triggername
sent 252 bytes received 123081 bytes 18974.31 bytes/sec
total size is 45305958 speedup is 367.35

உதாரணம் 15: எல்லா file-கைளயும் sync ெசெய்தல்
source, target ல் ேவெறுபட்ட file கைள மட்டேம rsync ெசெய்யாமல் எல்லா file
கைளயும் முழுதாக rsync ெசெய்ய -w பயன்படகிறத.
இதற்கு network bandwidth அனதிகம் ேதைவெ. ஆனால் checksum ேசொதைன
தவிரக்கப்படவெதால், செற்று விைரவொக நடக்கும்.
# rsync -avzW shrini@192.168.200.10:/var/lib/rpm/ /root/temp
Password:
receiving file list ... done
./
Basenames
Conflictname
Dirnames
Filemd5s
Group
Installtid
Name
sent 406 bytes received 15810211 bytes
total size is 45305958 speedup is 2.87

2874657.64 bytes/sec
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