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நதொப்பழக்கச் தசழுங்கவிததை

அண்டதமெல்லதொம் பற்றுறுதி தகதொண்டு கற்றறிய
தபதொங்குதைமிழ் ததைதொட்தடழுதிப் பதடக்கின்றறன்
புதுவிருந்து யதொன் உற்றறிந்தைததை.

உற்றறிந்தைதில் ஊறு கதொணதொமெல்
சிற்றறிவு றபரறிவு பிணக்கில்லதொமெல்
பற்றிடுவீர தைமிழ் சுதவைஞரகறள!

சுதவைஞரகறள அமிழ்தைஞ்சுதவையறிய
தசப்புங்கள் "தைமிழ் தைமிழ்" என்று
பிதழயறதொது இதடயறதொது.
-

தபங்களூரு. பணியதொ. பிரசன்னதொ

தமிழ் வெழிக் கல்வி கற்றடமையலால், இயன்ற வெடரயில் இனிய தமிழில் எழுத வவெண்டும. அதுவும
தனித்தமிழில் எழுத வவெண்டும என்பது எனக்கு வதலான்று வதலாட்டு இருக்கும வபரவெலா. வவெடலயின்
வபலாருட்டு வவெறூர் வெந்திருந்தலாலும, தமிடழை மைறக்கலாமைல் படடைப்புக்கடளைத் தமிழில் எழுத வவெண்டும
என்ற உள்ளைத்துப் பள்ளைத்தின் உவெடகயலால் பிறந்தடவெகள்தலாம இந்நூலில் வெரும கணினிக்கடதகள்.
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இன்டறய சூழைலில் ஏறத்தலாழை அடனவெருக்குவமை கணினி பற்றித் வதரிகிறது. இருப்பினும,
இன்னும அதனுடடைய விழுக்கலாடு அதிகரிக்கும வபலாருட்டு, கடதகள் மூலமைலாக கணினிச்வசய்திகடளை
வவெளியிட்டைலால் அது அடனவெடரயும வதலாடும என்பது எனது எளிய கருத்து. இவ்வெலாறு வசய்யும
வபலாழுது மைறந்த தமிழ் மீண்டும நம நிடனவில் துளிர்ப்பத்திற்கு மைட்டுமைல்ல, தமிழ் வெழிக்கல்வி
கற்வறலார் அருடமையலாக புதிய நுட்பங்கடளைக் கற்பதற்கும, கற்ற நுட்பத்டத வமைமபடுத்திக்
வகலாள்வெதற்கும ஏதுவெலாகிறது.
நலான் பல கணினிக்கடதகடளை எழுதியிருப்பினும, இதில் பத்துக் கடதகடளை மைட்டும எழுதி
வதலாகுதி ஒன்று என்று வகலாடுத்திருக்கிவறன். இன்னும இது வபலான்று மைற்ற வதலாகுதிகடளைக் வகலாடுக்க
விடழைகிவறன்.
அன்பன்,
தபங்களூரு. பணியதொ. பிரசன்னதொ,
askprasanna@gmail.com .
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அணிந்துதர - 1

தமிழ்நலாட்டில் திண்டுக்கல் மைலாவெட்டைம, நி.பஞ்சமபட்டி ஈன்றளித்த தமிழ் மைகன்
திரு.பணியலா.பிரசன்னலாவின் கவினுறு கன்னி முயற்சியலாக கணினிக்கததைகள் ததைதொகுதி-1 என்ற மின்னூல்
ஒரு நன்னூலலாக இளைம வெளைர் கணினித் தடலமுடறக்கு அடமைந்துள்ளைது மின்னூல் வெரலலாற்றில் ஒரு
மைறுக்க முடியலாத டமைல்கல். கணினிக்கும மைக்களுக்கும இடடைவய உள்ளை இடடைவவெளிடயக் குடறக்க
கனிவெலான கடதகள் மூலம கணினித் வதலாழிற்நுட்ப அறிடவெ எழுத்தலாளைர் பிரசன்னலா ஏற்றமிகு முடறயில்
திக்வகட்டும வகலாண்டு வசர்க்கும தன் முதல் முயற்சியிவலவய முழு வவெற்றி கண்டிருக்கிறலார்.
தமிழ்ப்வபருங்குடியின் தவெப்புதல்வென் என்ற முடறயில் பிரசன்னலாவின் தனித்தமிழ்க்கலாதல்
அவெரது அளைப்பரிய வசலால்லலாட்சியில் வதன்றலலாகத் தவெழ்ந்து வெந்து நம தமிழ் இதயங்கடளை வெருடுகிறது.
நம உள்ளைங்கடளைத் திருடுகிறது. தமிழ்கூறும நல்லுலகிற்கு இப்புதிய வெலுவெலான, ஆழைமைலான தமிழ்ப்பற்று
கண்டு வபருடமையுறுகின்றது. தமிழ் எக்கலாளைம, கணினி அரட்டடை என்ற தடலப்புகளில்
கணினித்வதலாழிற்நுட்பக்கூறுகடளை கடதமைலாந்தர் மூலம சிறுகடத வசலால்லி பிரசன்னலா தமிழ் கமப்யூட்டைர்
இதழில் வவெளியிட்டு இளைம தடலமுடறயினரின் ஒட்டு வமைலாத்த அங்கீகலாரத்டதப் வபற்றவெர் என்பது
குறிப்பிடைத்தக்கது. வபலாற்வகலா - கலாண்பதற்கினியலா, வநடிலன் - நுட்பலா இடளைய இடணையர் மூலம, ஆண்
வபண் வதலாழைடமையின் கட்டுப்பலாடுமிக்க கண்ணியத்டதயும கட்டுப்பலாட்டுணைர்ச்சியுடைன்
கலந்துடரயலாடைச் வசய்திருப்பது தமிழ் நலாகரிகத்தின் நுட்பத்டத கணினி நுட்பத்வதலாடு கலந்து நம
இதயங்களுக்கு இதமைளிக்கிறது. கணினிச் வசலால்லலாடைவலலாடு புதிய கணினிச் வசலாற்கடளை உலவெ
விட்டிருப்பது வசமவமைலாழிக்கு 21 ஆம நூற்றலாண்டில் இவெர் வசய்திருக்கும அரிய பணி. புதிய அறிவியல்

6

தமிழ்ச்வசலால்லகரமுதலிக்கு இவெர் வெழைங்கும புதிய கணினிச்வசலாற்கள் ஆங்கிலத்டதயும விஞ்சும
அளைவிற்கு நம தலாய்த்தமிழ் தரணிவயங்கும வகலாவலலாச்சும என்படத வமைய்ப்பிக்கிறது.
எடுத்துக்கலாட்டைலாக பனிக்கூழ் குவெடளை (ice cream cup), தூக்குக்கூடு (lift) வசயற்டக நுண்ணைறிவு
(Artificial Intelligence), வமைன்வபலாருள் துடற வநருக்கடி (IT recession), தன்மி (selfie), சிரிப்பலான்கள் (smiley)
வகலாப்பு மைலாற்றி முடறடமைகள் (file transfer protocols), தரவுத் துடளைகள் (Data ports), இயங்குதளை நிறுவெல்
(operating system installation), நிகர்நிடல நிடனவெகம (virtual memory), பழுப்பு ஞமைலி வமைமபலாடு (Yellow Dog
updater modified) என்று வசலால்வெளைம வசர்த்து எழுத்தலாளைர் பதிக்கும வவெற்றிமுத்திடர.
திரு.ச.பலால் வஜெயசீலன், திருமைதி.சி.மைரிய மைதவலனலா இடணையரின் மூத்த மைகனலாகப் பிறந்த
பிரசன்னலாவும, அவெரது இடளைய உடைன்பிறப்பு அறிவு ஆவரலாக்கிய ரலாவஜெஷ் ஆகிய இருவெரும
திருச்சிரலாப்பள்ளி தூய வெளைனலார் தன்னலாட்சிக் கல்லூரியில் கணினித்துடறயின் முன்னலாள் மைலாணைக்கர்கள்
என்பது குறிப்பிடைத்தக்கது. இஃது குடுமபத்தலாருக்கும, தலாய்க்கல்லூரிக்கும வபருடமை வசர்க்கிறது.
பிரசன்னலாவின் தனித் தமிழ் நடடையில் வதன்றலின் இனிடமையும, வதனின் சுடவெயும,மைல்லிடகயின்
மைணைக்கும மைணைமும ஒன்றலாகி நமைக்குத் வதவிட்டைலாத கணினித் வதலாழிற்நுட்பங்கடளை வெழைங்குவெது தமிழ்
இலக்கியச் சிறுகடத வெரலலாற்றில் ஒரு வதளிவெலான திருப்பம. தமிழைன்டன 21 ஆம நூற்றலாண்டில் கணினி
உலகின் அரசியலாக ஓர் அரிய முயற்சி. இவெரது படடைப்புகள் தூய வெளைனலானர் கல்லூரியின் வமைதகு
முன்னலாள் குடியரசுத்தடலவெர். முடனவெர்.ஏ.பி.வஜெ.அப்துல் கலலாம அவெர்களைது வெகுப்புத் வதலாழைனலாகப்
பயின்று பின்னர் தமிழ்ப்புதினங்களின் (Novels) முடிசூடைலா மைன்னரலாகத் திகழ்ந்த மைலாவபரும எழுத்தலாளைர்
சுஜெலாதலா வபலால பிரசன்னலாவும கலாலத்தின், ஞலாலத்தின் வதடவெயறிந்து கணினித்தமிழ்ப்பணி வசய்து நீடூழி
வெலாழ்ந்து பல படடைப்புக்கடளை தமிழைன்டனக்கு அணிகலன்களைலாகச் சூட்டி மைகிழை உளைமைலாற
வெலாழ்த்துகிவறன். திக்வகட்டும உமமைலால் தீந்தமிழ் புகழ் ஓங்கட்டும. உமைது கணினிச்சிறுகடதகள்
பட்டைப்படிப்பு மைலாணைவெ மைலாணைவிகளுக்கு தமிழைமுதம வெழைங்கி நுட்பங்கள் வமைல் தணியலாகக் கலாதல்
ஏற்படுத்தி, தமிழ் வெழி கணினி நுட்பங்கள் முன்வனற உதவும என்பதில் எள்ளைளைவும ஐயமில்டல.

-“ஒப்பியல் அறிஞர்”, “தமிழ்ப்பணிச்வசமமைல்” முடனவெர். சலா.பலாப்பு வபஞ்சமின் இளைங்வகலா
முன்னலாள் ஆங்கிலத்துடறத் தடலவெர், மைக்கள் வதலாடைர்பு அலுவெலர்,
தூய வெளைனலார் தன்னலாட்சிக் கல்லூரி,
திருச்சிரலாப்பள்ளி-2.
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அணிந்துதர - 2

அணிந்துடர எழுத அகடவெ இல்டலவயனினும, தந்டத டவெத்த வபயரும, அண்ணைனிடைம
வகட்டைறிந்த வசய்திகளும, துடணைநிற்க அச்சுவறன். கணினிக்கடதகள் பத்து வதலாகுதி-1 மிகவும
நுட்பமைலாக

எடுத்துடரக்கப்பட்டுள்ளைது.

இது

வபலான்ற

முயற்சிகள்

இதற்கு

முன்னதலாகக்

டகயலாளைப்பட்டிருந்தலாலும, இந்த அளைவிற்கு வநர்டமையலாகக் டகயலாளைப்பட்டிருக்குமைலா என்பது ஐயவமை.

கணினிசலார்

வதலாழிற்நுட்பச்

வசய்திகடளைச்

வசலால்லும

முடறயிலும,

வதலாடுவெலானம

வதலாடைலாவெலானம எனும இயற்டக சலார் சிந்தடனகடளைச் வசலால்லும முடறயிலும, திரு. பிரசன்னலா அவெர்கள்
தமிழைன்டனயின் மைடியில் அமைர்ந்து தமிழ் கற்றிருப்பலார் என எண்ணைத் வதலான்றுகிறது.
சமூக வெடலத்தளைங்களும, தன்வனலாளிப்பட்டை வெலாழ்வியல் முடறயும நம வநரத்டத எழுபது
விழுக்கலாடு விரவியிருப்பதலாக ஒரு வசய்தி. இதுவும பகிரியில் (whatsapp sharing) படித்தவத.
இக்கலாலக்கட்டைத்தில் ஒரு தடலவெனும தடலவியும இத்தகு வதலாழிற்நுட்பச் வசய்திகடளைப் பற்றி
உடரயலாடுவெது வியப்வப. அவ்வியப்டப படிப்வபலாருக்கு வகளிக்டகயலாக வெழைங்கியிருப்பது நீரில்
(வதலாழிற்நுட்பம) வதன் (தமிழ்) கலந்து வகலாடுத்தது வபலாலிருக்கிறது.
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இத்தடகய படடைப்புகள் அடனவெரலாலும பலாரலாட்டைப்படும வெண்ணைமைலாக கடைல் கடைந்து வவெளி
நலாடு

வெலாழ்

தமிழைர்களுக்கும

வதலாழிற்நுட்ப

வெளைர்ச்சிடயயும,

தமிழின்

வமைலாழியலாழைத்டதயும

எடுத்துடரக்கப் வபலாகிறது என்பது எனக்கு வபருவெடகயளிக்கிறது.

இவெண்,
பலா.அறிவு ஆவரலாக்கிய இரலாவஜெஷ். எம.எஸ் (கணினி அறிவியல்),
திட்டை ஆவலலாசகர்,
டி.சி.எஸ் கணினி நிறுவெனம,
வபங்களூரு.
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கதொணிக்தக :

இயற்தக எய்தியும் எங்கள் இதையத்தில் எப்தபதொழுதும் வைதொழும் இல்லற ஞதொனி
அன்புத்தைந்ததை ச.பதொல் தஜெயசீலன் அவைரகளுக்கு இம்மின்னூல் கதொணிக்தக.
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1. தைன்னம்பிக்தகயுடன் வைதொழ் ; கூகுள் தசல்லலதொம்

புதிதலாய் வெலாங்கியிருந்த வடைல் மைடிக்கணினியில் கூகுள் transliterate பயன்படுத்தித் தமிழில் தட்டைச்சுச்
வசய்து வகலாண்டிருந்தலான் வபலாற்வகலா தனது தமிழைலாய்வுக்கலான வகலாப்புகடளை. "என்ன வகலா திடீர்ன்னு
தமிழ்ல எறங்கீட்டீங்க?" கலாண்பதற்கினியலா அடறயின் அடமைதிடயக் கடலத்தலாள். "ஆமைலா. கலாண். எனக்கு
தமிழ்ல நல்ல ஈடுபலாடு. அதுக்கலாக எறங்கீட்வடைன். அதுக்கலாக கணினித் துடறய விடை முடியுமைலா?" தனது
கூகுள் வசலாக்கலாயிடனச் சரி வசய்து வகலாண்வடை மைறுவமைலாழி கூறினலான் வபலாற்வகலா.

"அப்றம என்ன நவீனலா கல்யலாணைம பண்ணி பலாஸ்டைன்ல வசட்டிலலாயிட்டைலா. ஆமைலா அவெ கணைவெர் விப்வரலால
இருக்கதலால dependency visa ல வபலாயிருக்கலா.இன்னும மூனு மைலாசத்துல வெந்துருவெலா.”இருவெரும வதலாழி
பற்றி அளைவெளைலாவிக் வகலாண்டைனர்.

"கூகுள் பத்தியலா! இப்வபலா தீயலா இருக்கு. அவதலாடை வதடுதல் முடறடமைகவளைல்லலாம அருடமையலா
இருக்கு. ஒவ்வவெலாரு தளைத்துக்குள்ளையும அது புகுந்து வதடைற விதம இருக்வக. பிச்சு எடுத்துட்டைலாங்க" தனது
கருத்துச் வசய்திகளுக்குத் தலாவினலான் வபலாற்வகலா.

தனது வதலாழைனின் கருத்துக்கடளைக் வகட்க ஆயத்தமைலானலாள் கலாண்பதற்கினியலா தன் கருங்கூந்தலிடன
வெருடியபடி,
"சின்னச்சின்ன நிரல்கள் எழுதப்பட்டு(search robots) அடவெகடளை தளைங்களுக்குள் உலவெ
விடுகிறலார்கள். அடவெகளின் வவெடல வவெவறலான்றுமில்டல.என்வனன்ன வெலார்த்டதகள் இருக்கின்றன என
பலார்த்து அடவெகடளை பிரித்துப் பிரித்து (எடுத்துக்கலாட்ட்டைலாக software engineering எனில் software,
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engineering என தனித்தனியலாக பிரித்து) அடவெகளின் வதலாடைர்புடடைய வதலாடுப்புகடளை கூகுள்
தரவுத்தளைத்திற்கு அனுப்புகின்றன. பின்பு தரவுத்தளைத்தில் அந்தத் வதலாடுப்புகள் தரம பிரிக்கப்பட்டு
தரவெலாரியலாக அடுக்கப்படுகின்றன(page ranking) இதற்கலாக ஆற்றல் வெலாய்ந்த நிரல்கடளை கூகுள் தயலாரித்து
பயன்படுத்துகின்றது. இதனலால் தலான் எடதத் தட்டைச்சு வசய்தலாலும உடைவன விடடை கிடடைக்கிறது. கூகுள்
சலாதலாரணை வபன்டியம 2, 512 எம.பி வரம வகலாண்டை கணினிடயத்தலான் பயன்படுத்துகிறது. ஆனலால் படழைய
யுனிக்ஸ் கிளைஸ்டைர்கள் அல்கலாரிதங்களின் மூலம வதடுதலிடன விடரவெலாக்குகிறது.
உலகிவலவய அதிக எண்ணிக்டகயில் யுனிக்ஸ் கிளைஸ்டைர்கள் டவெத்து பயன்படுத்துவெது
கூகுள்தலான்." ஏவதலா கருத்தரங்கில் வபசுவெது வபலால வபசினலான வபலாற்வகலா.

"சரி.வவெவறன்ன கூகுள்ல தர்றலாங்க வகலா." ஆர்வெ மிகுதியில் வகட்டைலாள் கலாண்பதற்கினியலா.

"என்ன இனி இப்டீ வகட்டுட்டை?" வெடலப்பூக்கள்ல வெர்ற வசய்திகடளை கூகுள் தளைத்துல வகலாண்டுவெர
புதிய (crawl) வெசதிகடளை வகலாண்டுவெந்திருக்கு. இந்த ஊர்வெலாடன நம தளைத்தில் அடமைக்க கூகுள் தளைத்தில்
நம வெடலமைடனடயச் வசர்க்க வவெண்டும. அதுக்கு add my url to google பயன் படுகிறது. இது மூலமைலா ஒரு
ஊர்வெலான் நம தளைத்தில் வமைட்டைலா வடைக் ஆக வசர்க்க வவெண்டும. அவ்வளைலாதலான். அப்றம எல்லலாவமை அந்த
ஊர்வெலான் பலாத்துக்கும. நமமை தளைம வமைமபடை வமைமபடை கூகுளிலும அது வசந்துக்கிட்வடை இருக்கும. இந்த
ஊர்வெலான் இருந்துச்சுன்னலா நமமை பக்கம தலான் வபஜ் வரங்க் வமைலாதல்ல இருக்கும. ஒரு வெடலப்பூல
குடறந்த பட்சம 1000 கட்டுடரகளைலாவெது இருக்கணும. ஒவ்வவெலான்னும 500 வெலார்த்டதகளுக்குள்ளை
இருக்கணும. அப்டீயிருந்தலா அந்த வெடலப்பூ வதடுதல் வெரிடசல வமைலாதல்ல வெரும. நலான் அது மைலாதிரிதலான்
வசத்து வெச்சிருக்வகன். நவீனலா கூடை என்வனலாடை வெடலப்பூ பலார்த்து குறிப்வபல்லலாம
குடுத்திருக்கலா", வபருடமை வபலாங்கச் வசலான்னலான் வபலாற்வகலா.

"ஆகலா..!" வியப்பலான வசய்தி. "அப்றம.." வமைலும வகட்டைது அணைங்கு.

"கூகுள்ல அன்றலாடைம இரண்டு மைணிவநரம ஓய்வெலா இருக்கலலாம. அப்வபலா தன்னலால அவெங்களுக்கு
வதடவெயலானச் வசய்ய கூகுள் வெசதி தர்றது. ஒருத்தர் அப்வபலா படழைய நண்பர்கள் பத்தி வதடை என்ன
வசய்யறதுன்னு சிந்திச்சலார். அவெர் வவெற யலாருமில்ல. நமமை ஆர்குட்தலான். அதுல வெந்ததுதலான்
ஆர்குட். நண்பர்கடளைத் வதடித் தர்றதுல ஆர்குட் தலான் முதலிடைம. அவதலாடை பின்வசல்பவெர்கள்
தலாம bigadda.com, wayn.com இவெர்கள்." என தளைங்கள் வபயர் வசலான்னலான் வபலாற்வகலா.
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"இது மைலாதிரி பல வெந்தும ஆர்குட் ஆர்குட்தலான். எல்லலாம அது தரும விடரவெலான வசடவெதலான். சுமமைலா
இருக்கும இரண்டு மைணிவநரத்தில் ஒருத்தர் வதலாடலக்கலாட்சி பலார்ப்பலாரலாம. அதுதலான் இப்வபலா யூட்யூப் (youtube.com) ஆக வெந்திருக்கு. ஒருத்தருக்கு வவெதியியல் வமைல வகலாள்டளை ஆடச. எனவவெ Google
Gadgets Periodic Table தயலாரிச்சலார். இப்படி எல்லலாவமை பணிபுரிவவெலார் எண்ணைத்திற்கு
விட்டுவிடுவெதலால், திடரப்படை சுடவெஞர்கவளை (fans, audience) திடரப்படைம எடுத்தலால்
எப்படியிருக்கும !! அவத மைலாதிரி எல்வலலாருக்கும நிடறவெலா எல்லலாவமை வெர்றது. (It's really rocking.) "
கூகுடளைப் புகழ்ந்தலான் வபலாற்வகலா.

"வமைலலாண்டமை குறித்துப் பலார்த்தலால் இது வின் வின் (win-win model) மைலாதிரியிடனப்
பயன்படுத்துகிறது. வவெற்றி வபறுவெது இருமுடறகள். ஒன்று, மைற்றவெடரத் வதலாற்க டவெத்து இவெர்
வவெற்றியடடைவெது. மைற்வறலான்று, மைற்றவெடர வவெற்றி வபற டவெத்து இவெர் அதன் மூலம வபரும
வவெற்றியடடைவெது. கூகுள் பயன்படுத்தறது இரண்டைலாம முடற.அதன் மூலம வெந்ததுதலான் எல்லலாவமை.
google ad-sense, adwords, labs, transliteration, internationalization, news, shopping, calculator, picasa, google gadgets,
android எல்லலாவமை." மூச்சு விடைலாமைல் வசலால்லியடைங்கினலான் வபலாற்வகலா.

"அப்பப்பலா!! வகக்கற எனக்வக கூகுள்ல வவெல பண்ணைனும வபலாலருக்கு வகலா." தடலடய ஆட்டி விழிகள்
விரியப் வபசினலாள் கலாண்பதற்கியலா.

"நீ இப்டி வசலால்றீல்ல, அதுதலான் அவெங்கவளைலாடை வவெற்றி புரியுதலா கலாண். வகலாஞ்சமைலா பணியலாளைர்கடளை
வெச்சுக்கிட்டு (10,000)உலகத்டதவய கலக்கறது இவெங்கதலான். அதுனலாலத்தலான் எல்லலா பணியலாளைர்கடளையும
நிடறவு (satisfy)வசய்ய முடியறது. ஏற்கனவவெ பல நிறுவெனங்கள் இதனலால ஆட்டைம
கண்டிருக்கறது.இப்படிவய வபலானலால் வவெவறந்த நிறுவெனமும வநருங்க முடியலாத அளைவுக்கு இது வசன்று
விடும. பீட்டைலா டபட் சர்வெர் இவெர்களைது. கூகுள் வெடரபடைங் வகலாண்டு earth, mars, moon என எல்லலா
பக்கமும வதடைலலாம. என்வனலாடை கனவவெ இங்க வவெடல பலாக்கணுங்கறதுதலான் இனி." சற்வற உணைர்ச்சி
வபலாங்கக்கூறினலான் வபலாற்வகலா. "சரி. நமமை வரண்டு வபருமைலா வசந்து அந்த வவெலயத்
வதடைலலாம." கலாண்பதற்கினியலா தன்னமபிக்டகயுடைன் வபசினலாள் வபலாற்வகலாவின் கரம
பற்றி."வபங்களூர்ல இந்த அலுவெலக ஏவதலா ஒரு சின்ன நிறுவெனம வபலால உண்டு. நலான் இந்த
பணியலாட்கள் கிட்டை வபசிருக்வகன் இனி. 'பலாத்தலா சின்ன நிறுவெனம வபலாலத்தலான் இருக்கும. ஆனலா நீங்க
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கூகுள்ல வவெல பண்ணிக்கிட்டிருப்பீங்க.' அப்டீன்னு வசலால்வெலாங்க." தலான் வகட்டைடதச் வசலான்னலான்
வமைன் வபலாறிஞன் வபலாற்வகலா.

"ஆனலா இங்க வவெலக்குச் வசர்றது சலாதலாரணைமில்ல. வமைலாதல்ல இந்த நிறுவெனத்துல வசர்றது பத்து கலாரணைம
வகப்பலாங்க. அத சரியலா வசலான்னலா வபலாதும. நமமை தகுதிகலாண் படிவெம வதடவெ. வவெற
சமையம, இனம, எல்லலாம வதவெயில்ல. லினக்ஸ் வமைலலாண்டமை(Linux Administration) நல்லலா
வதரியணும. ஸ்கிரிப்ட்ங் எல்லலாம அத்துப்படியலா இருக்கணும. அப்பத்தலான் இங்க வநலாழைய
முடியும. வநலாழையற வெடரக்குந்தலான் வதலால்ல, அதுக்கப்பறம எல்லலாரும நல்லலா நட்பலா
இருப்பலாங்க. நலாமைளும பிச்சு எடுக்கலலாம." அடுத்து வபலானலா கூகுள் தலான் என்கிற சமிக்டஞயில்
வபசினலான் வபலாற்வகலா.

"என்ன வசய்யறது வகலா? எனக்கு ஸ்கிரிப்டிங் நிரவலல்லலாம வதரியலாது." கவெடலயுடைன் பலார்த்தலாள்
கலாண்பதற்கினியலா.

"நலா வசலால்லித்தர்வறன் இனி.." என்றவென்"தன்னமபிக்டகயுடைன் வெலாழ்; கூகுள்
வசல்லலலாம. தன்னமபிக்டகயுடைன் வெலாழ்; கூகுள் வசல்லலலாம." என்று தலானலாகவவெ இட்டுக்கட்டிய
வமைட்டில் பலாடினலான் தனது இலச்சிடனப் புன்னடகயுடைன் (branded smile).
"இப்படிவய வபலாய்க்கிட்டிருந்துச்சுன்னலா வெரலலாறு, புவியியல் வபலான்று கூகுள் என்று பள்ளியில்
வதலாடைக்க கல்வியிவலவய ஒரு பலாடைம டவெக்க வவெண்டியதுதலான்."ஏவதலா கல்வியடமைச்சர் வபலால் மைனதில்
நிடனத்தலாள் கலாண்பதற்கினியலா. நிடனத்தவெள் அருகிலிருந்த கற்டறயில் ஒரு தலாளிடன
உருவினலாள். இலினக்சு (Linux shell scripts) குறு நிரல்கடளைப் படிக்க.

"இப்வபலா நமமை ஒரு சின்ன கலால்குவலட்டைருக்கலான நிரடலப் பலாக்கலலாம." கற்டறத்தலாடளை வெலாங்கி
கடைகடைவவென எழுதத் வதலாடைங்கினலான் வபலாற்வகலா.
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#!/bin/bash
# Shell Program to simulate a simple calculator
# ------------------------------------------------------------------------a=$1
op="$2"
b=$3
if [ $# -lt 3 ]
then
echo "$0 num1 opr num2"
echo "opr can be +, -, / , x"
exit 1
fi
case "$op" in
+) echo $(( $a + $b ));;
-) echo $(( $a - $b ));;
/) echo $(( $a / $b ));;
x) echo $(( $a * $b ));;
*) echo "Error ";;
esac

"இந்த நிரல் எளிடமையலா எல்லலாருக்கும புரியுமபடி அடமைஞ்சிருக்கு. இதுல இரண்டு எண்களை உள்ளீடு
வசஞ்சு அதுக்வகத்த மைலாதிரி வவெளியீடுகளைப் வபறலலாம. இதில் வெரும ஆப்பவரட்டைர் மைட்டும ஸ்ட்ரிங்கலா
நமமை ரீட் பண்வறலாம. அதுக்கலாகத்தலான் இதுல ("op") அப்டீன்னு டிக்வளைர் பண்ணியிருக்வகலாம. இது ஒரு
சின்ன ஸ்கிரிப்ட்தலான். இது மைலாதிரி வநறய ஸ்கிரிப்ட்டுக்கள் இருக்கு. அவதல்லலாம படிச்சலா ஒடைவன
கூகுள்ல வவெடலக்குப் வபலாகலலாம. என்ன?" அறிவெலாய்ப் வபசினலான் வபலாற்வகலா.
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http://www.freeos.com/guides/lsst/
http://www.hsrl.rutgers.edu/ug/shell_help.html
http://linuxcommand.gds.tuwien.ac.at/writing_shell_scripts.php
http://www.cit.gu.edu.au/~anthony/info/shell/

"தளைங்கள்ல எப்டீ வஷெல் ஸ்கிரிப்ட் எழுதறதுன்னு விளைக்கவமைல்லலாம இருக்கு கலாண்.“
"தன்னமபிக்டகயுடைன் வெலாழ்; கூகுள் வசல்லலலாம..." இப்வபலாது கலாண்பதற்கினியலா பலாடினலாள்.
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2. பத்துக்றகள்விகளும், பளிச்தசன கிதடத்தை கூகுள் றவைதலயும்

வபலாற்வகலா கணினிக் கடதயில் வெந்து நிடறய நலாளைலாகிவிட்டைபடியலால் அவெடனப்பற்றி ஒரு சிறு
முன்னுடர. வபலாற்வகலா எம.பி.ஏ பட்டைதலாரி. கூகுளில் வமைன்வபலாருள் வமைலலாளைர் வவெடல (Software
Manager). ஆறுஇலக்கத்தின் குடறவெலான எண்ணில் மைலாத ஊதியம. அவெனது வதலாழி கலாண்பதற்கினியலா
மைற்வறலாரு வமைன்வபலாருள் நிறுவெனத்தில் குழுத்தடலவி(Team Leader). இனி கடதக்கு வெருவவெலாம.

பன்முகத்திறடமை வகலாண்டை வபலாற்வகலா தன் வதலாழி கலாண்பதற்கினியலாவுடைன் கடதக்கத் வதலாடைங்கினலான்
ஒரு வபலான்மைலாடலப் வபலாழுதில்.

"ம.. எப்படிவயலா கூகுள்ல வவெடலக்குச் வசந்துட்டீங்க. அதப்பத்தி வகலாஞ்சம வசலால்லுங்க வகலா." மைலாடல
வநரத்து அடமைதிடயக் கடலத்தலாள் கலாண்பதற்கினியலா.

"எம.பி.ஏ படிச்சு முடிச்வசன். பத்து ஆண்டு பட்டைறிவு உள்ளை தகுதிகலாண் படிவெம (curriculam vitea)
ஆயத்தப் படுத்திவனன். அதனலால வவெல எளிடமையலா வகடைச்சுச்சு." மைறுவமைலாழி தந்தலான் அந்த
வமைன்வபலாருள் வமைலலாளைன்.
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"என்வனன்ன வகள்வி வகட்டைலாங்க. அதப்பத்தி வசலால்லுங்க வகலா.” இது கலாண்பதற்கினியலா.

"வநறய வகள்வி வகட்டைலாங்க. எனக்கு ஞலாபகம இருக்கறதச் வசலால்வறன். சரியலா இனி. வசலால்றப்ப,
வதலாழிற்நுட்பக் வகள்வியும, வமைலலாண்டமைக் வகள்வியும மைலாறி மைலாறி கலந்து வெரும." இது வபலாற்வகலா.

"வகள்வி 1: வபலார்ட் எண் அப்டீன்னலா என்ன?”

"விடடை: ஒரு கணினியில பல வசடவெகள் (services) இருக்கு. ஒவ்வவெலாரு வசடவெடயயும அணுகறத்துக்கு
அதுக்குன்னு தனிப்பட்டை வமைலாடறல (unique identification no.) எண் இருக்கு. அதுக்குப்வபர்தலான் வபலார்ட்
எண்.” முதல் வகள்வியிடன விடடையுடைன் பகன்றலான் வபலாற்வகலா.

"இது எனக்கு ஏற்கனவவெ வதரியும வகலா.” சற்வற வசருக்குடைன் வசப்பினலாள் கலாண்பதற்கினியலா.

"வகள்வி 2: வகலாப்பு மைலாற்றி முடறடமைக்கலான (File Transfer Protocol) வபலார்ட் எண் என்ன?” வபலாற்வகலா
அடுத்த வகள்விடய அந்தக் குழுத்தடலவியிடைம வகட்டைலான்.

"எண் இருபத்து ஒன்று.” அதுக்கலாகவவெ கலாத்திருந்தவெள் வபலால விடடைபகர்ந்தலாள் குழுத்தடலவி
கலாண்பதற்கினியலா.

"அதுமைட்டுமில்ல இனி. வகலாப்பு மைலாற்றி முடறடமைல (File Transfer Protocol) வரண்டு வபலார்ட் எண் இருக்கு.
ஒன்னு தரவு வபலார்ட் (Data Port). இன்வனலான்னு கட்டுப்பலாட்டு வபலார்ட்.(Control Port) தரவு வபலார்ட் 20.
கட்டுப்பலாட்டு வபலார்ட் 21. வரண்டடையும வசலான்னலாத்தலான் சரி வதரியுமைலா?” இயமபினலான் அந்த கூகுள்
கடலஞன்.

"அடுத்த வகள்வி என்னன்னு வசலால்லுங்க வகலா.” ஆர்வெமுடைன் வகட்டைலாள் அந்த அணைங்கு.

"அடுத்தது வகள்வி மூனு: எதுக்கலாக கூகுள்ல வவெடலக்குச் வசர்ரீங்க?" அடுத்த வகள்விக்குத் தலாவினலான்
வபலாற்வகலா.

18

"என்ன விடடை வசலான்னீங்க வகலா." அந்தக் வகள்விக்குரிய விடடை வதரியலாததலால் மிகவும ஆவெலுடைன்
வகட்டைலாள் கலாண்பதற்கினியலா.
"கூகுள் தலான் இந்நலாடளைய இடணைய உலலாவிக்கருவி. புதுப்புது வதலாழிற்நுட்பங்களை ஒடைனுக்வகலாடைவன
தர்ற நிறுவெனம. கூகுள் தலான் சிறந்த வதடுவபலாறி. ஜிவமையில்தலான் சிறந்த மின்னஞ்சல் வசடவெ. கூகுள்
குவரலாமதலான் சிறந்த இடணைய உலலாவி. யூடிப்தலான் சிறந்த கலாவணைலாளி அடமைவு. இப்டி வசலால்லிக்கிட்வடை
வபலாகலலாம. அது மைட்டுமில்லலாமை கூகுள் தன்வனலாடை வவெடலயலாட்களுக்கு வதலாழில் நிடறவு (Employee
Satisfacation) குடுக்கறதுல முதன்டமை நிறுவெனம.” வநர்கலாணைலில் வசப்பியவெலாவற திருமபவும
வசப்பினலான் வபலாற்வகலா.

"இப்ப வகள்வி 4: எதுக்கலாக நலாங்க ஒங்களுக்கு இந்த வவெடலயத் தரணும?” வதலாடைர்ந்தலான் வபலாற்வகலா.

"அதுக்கு என்ன வசலால்லணும வகலா? எனக்குத் வதரியலாவத." குழுத்தடலவி குரலுயர்த்தினலாள்.

"இது மிகவும தடலடமையலான வகள்வி. நமமைளைப் பத்தி அதிக உயர்வெலாகவும இருக்கக்கூடைலாது. நிறுவெனம
பத்தி அதிக தலாழ்வெலாகவும இருக்கக்கூடைலாது. இந்த வவெடல எனக்குக் வகடைச்சுன்னலா, அது என்வனலாடை
தகுதிக்கும பட்டைறிவுக்கு வபலாருத்தமைலானதலாக இருக்கும. நலான் நல்ல வவெடல வசய்யறதலால நிறுவெனம
வமைலும வமைருகடடையும. அப்டீன்னு வசலால்லணும. நலானும அப்டீத்தலான் வசலான்வனன்.” எளிடமையலாய்ச்
வசலான்னலான் வபலாற்வகலா.

"அடுத்த வகள்வி பத்தி சீக்கரம வசலால்லுங்க வகலா." ஆர்வெமிகுதியில் வகட்டைலாள் கலாண்பதற்கினியலா.

“அடுத்தது அஞ்சலாவெது வகள்வி: ஒங்கவளைலாடை நிடற குடற பத்தி வசலால்லுங்க.”

"நிடற: நலான் எடதயுவமை வநர்மைடறயலாகத்தலான் (positive) எடுத்துக்குவவென். எல்லலார்கிட்வடையும (extrovert)
இயல்பலா வபசிப் பழைகுவவென். எந்த வவெலய எடுத்துக்கிட்டைலாலும கடினமைலா ஒழைச்சு (hard working nature) அத
முடிக்க என்னலாலலான எல்லலா முயற்சியும வசய்வவென். அப்றம... மைனவெளைக்கடலப் பயிற்சி (yoga)
வசஞ்சுகிட்வடை வெர்வறன். அதனலால அவ்வெளைவு சீக்கிரமைலா யலார் வமைலயும வகலாபப்படைமைலாட்வடைன்.
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என்வனலாடை குழு உறுப்பினர்களைத் தட்டிக் குடுத்து வவெல வெலாங்கறது எனக்குத் வதரியும.” வதலாடைர்ந்தலான்
அந்த வமைலலாளைன்.

"குடறன்னு பலாத்தலா நலான் முன்னலாடி எல்லலா வவெலகளையும இழுத்துப் வபலாட்டுச் வசஞ்சு எல்லலாவமை
வகலாறயலா இருக்கும. ஆனலா இப்ப அதுக்குத் தனியலா ஒரு வசய்முடற படிவெம (to-do list) வசஞ்சு
பயன்படுத்தவறன். அதனலால எல்லலா வவெடலடயயுவமை சரியலான வநரத்துக்குச் வசய்ய முடியுது.”
விளைக்கினலான் வபலாற்வகலா.

"அடுத்தது வதலாழிற்நுட்பக் வகள்வி, (வகள்வி6) லினக்ஸிலருந்து வெந்தது. Swap space அப்டீன்னலா என்ன?
அத எதுக்கு பயன்படுத்தறலாங்க? எவ்வெளைவு பயன்படுத்தறலாங்க? அதுக்கலான விடடை: swap space
அப்டீன்னலா (virtual memory) நிகர்நிடல நிடனவெகம. ஒர் இயங்குதளைம இயங்கறப்ப அதவனலாடு அடனத்து
வசயல்பலாடுகளுவமை முதன்டமை நிடனவெகத்துலதலான் (Primary Memory or RAM – Random Access Memory)
இருக்கும. அதுனலாலத்தலான் RAM அதிகமைலா இருந்தலா வசயல்பலாடு விடரவெலா இருக்கும. இது ஒரு
கண்கூடைலான வசய்தி. வபலாதுவெலா, RAM வபலால இரண்டுமைடைங்கு நிகர்நிடல நிடனவெகமைலான Swap space
வகலாடுக்கறது வெழைக்கம. அத இயங்குதளை நிறுவெலின் (Operating system installation) வபலாதும வசய்யலலாம.
அதுக்கப்பறமும வசய்யலலாம. எடுத்துக்கலாட்டு: 1 GB RAM க்கு 2 GB Swap குடுக்கணும. முதன்டமை
நிடனவெகம (Primary Memory - RAM) முழுசலா இயங்குதளைத்தலால (operating system) பயன்படுத்தப் பட்டைலால்,
இயங்குதளைம சரியலாக இயங்கவெரலாது மைறுக்கும. அந்வநரத்துல இயங்குதளைக் கட்டுப்பலாடு(OS control),
நிகர்நிடல நிடனவெத்துக்குச் (virtual memory - space) வசல்லும. அப்வபலா, நிகர்நிடல நிடனவெகம முதன்டமை
நிடனவெகம வபலால இயங்கி இயங்குதளைத்த நல்லலா இயங்க டவெக்கும. இதுவபலால, நிகர்நிடல
நிடனவெகத்த தனி வெட்டைடமைவெலாகக் (disk partition) குடுக்க Windows இயங்குதளைத்துல வெழி வகடடையலாது.
ஆன லினக்சுல வெழி இருக்கு. இதுக்கு விதிவிலக்கும உண்டு. எடுத்துக்கலாட்டைலா, நலாமை 64 GB RAM
பயன்படுத்தினலால் அது வபலாதுவெலான நிரல்களுக்கு நிடறயவவெ நிடறயலாது. எனவவெ அப்வபலாழுது
நிகர்நிடல நிடனவெகம(virtual memory) என்று எடதயும வகலாடுக்கத் வதடவெயில்டல.” வநர்கலாணைலின்
வபலாது வசலான்னடதப் வபலான்றலா பிறழைலாது வசப்பினலான் வபலாற்வகலா.

வசப்பியவென் வதலாடைர்ந்தலான். "அடுத்தது KVM அப்டீன்னலா என்ன? (வகள்வி 7)
Kernel Virtualization Machine என்பதன் சுருக்கவமை KVM. இது புதுசலா வரட் ஹலாட் என்டைர்பிடரஸ் லினக்ஸ்6 ல
(RHEL6) வெந்திருக்கு. ஏற்கனவவெ வரட் ஹலாட் என்டைர்பிடரஸ் லினக்ஸ்5 ல (RHEL5) இந்த அடமைவு இல்ல.
Xen kernel, Xen virtualization ஆகிய முடறகளை RHEL5 ல பயன்படுத்தி வெந்தலாங்க. அதிலிருந்த வகலாறகளை
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கடளைஞ்சு இப்ப புதுசலா KVM வெந்திருக்கு. இது 32 பிட் இயங்குதளைங்கள்ல இயங்கலாது. அதுக்கலாக நமமை
கணிப்வபலாறிய 64 பிட்டுக்கு மைலாத்தி வமைமபடுத்தணும.”

அவென் வசலால்வெடதக் வகட்டு தன் கலாதுகவளைல்லலாம கமைகமைத்தது வபலான்று வியப்பின் மிகுதியில் தன்டன
மைறந்து வகட்டுக்வகலாண்டிருந்தலாள் கலாண்பதற்கினியலா.

"அடுத்தது எட்டைலாவெது வகள்வி: Kickstart என்றலால் என்ன? விடடை: எடுத்துக்கலாட்டைலாக நமைக்கு 100
வபலாறிகள் (systems) வகலாடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதில் இயங்குதளைம நிறுவிப் பயன்படுத்தப்படை வவெண்டும.
அப்வபலாழுது நலாம குறுவெட்டடைத் (CD/DVD) வதடி 100 வபலாறிகளுக்கும தனித்தனியலாக இயங்குதளைம
(operating system or platform) நிறுவினலால் தலாவு தீர்ந்துவிடும. அதுக்கலாக ஒரு விடடைக் வகலாப்பிடன (answer
file) உருவெலாக்கி அடத வெடலய நிறுவுதல் முடறயில் (PXE Installation or Network Installation) நிறுவுவெவத
kickstart எனப்படும. இடத Windows ல Unattended Installation அப்டீன்னும Solaris ல Jumpstart Installation
அப்டீன்னும வசலால்றலாங்க. வபலாதுவெலாக இரண்டு அல்லது அதற்கு வமைற்பட்டை வபலாறிகள்
பயன்படுத்தப்படும இடைங்களில் இந்த வமைலாறயின பயன்படுத்தற்து நல்லது;எளிடமையலானது.” வதளிவெலாக
உடரத்தலான் வமைலலாளைன் வபலாற்வகலா.

"வகள்வி எண் ஒன்பது: எம சர்வெர் (YUM Server – Yellow Dog Updater Modified) அப்டீங்கறது என்ன? நலாமை
வபலாதுவெலா, exe வகலாப்புக்களை Windows ல பயன்படுத்துவவெலாம. ஆனலா இலினக்சுல rpm பயன்படுத்த
வவெண்டும. குறிப்பலா ஒரு ஆர்.பி.எம (RPM – Redhat Package Management or RPM Package Manager) நிறுவெலின்
வபலாது அதவனலாடு வதலாடைர்புடடைய (dependency or supportive) மைற்ற ஆர்.பி.எம களும நிறுவெப்படை
வவெண்டும. ஆனலா எல்லலா வநரத்திலயும நலாமை எந்வதந்த வதலாடைர்புடடைய ஆர்.பி.எம நிறுவெணுங்கறத
ஞலாபகத்தில வெச்சிருக்க முடியலாது. அதுக்கலாக நலாமை எம சர்வெர் பயன்படுத்தவறலாம. எம சர்வெர்
பயன்படுத்தினலா தலானலாகவவெ வதலாடைர்புடடைய ஆர்.பி.எமகள் நிறுவெப்பட்டு விடும. நலாமும எளிடமையலாக
rpm வகலாப்புக்கடளைக் டகயலாளைலலாம. இடதத் தமிழ்ல பழுப்பு ஞமைலி வமைமபலாட்டு (Yellow Dog Updater
Modified) வசடவெ என அடழைக்கலலாம.” சின்னக் குழைந்டதக்குச் வசலால்லிக் வகலாடுப்பது வபலாலச்
வசலால்லிக்வகலாடுத்தலான் வபலாற்வகலா.

“அப்பப்பலா... என்னமைலா வசலால்றீங்க வகலா. அருடமை!” வியந்தலாள் கலாண்பதற்கினியலா.
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“இது கடடைசிக் வகள்வி: சலாமபலா சர்வெங்கறது என்ன?

சலாமபலா சர்வெர் அப்டீங்கறது ஒரு cross platform சர்வெர். சர்வெர்ல இலினக்சும, கிடளைன்ட்ல விண்வடைலாசும
இருக்கும வபலாது அல்லது அதுக்கு வநர் மைலாறலா இருக்கும வபலாதும இந்த சர்வெர் ஒதவெறது. இது வபலாதுவெலா
வகலாப்புப் பகிர்வெ (file sharing) டமையமைலா வெச்சு அடமையறது. இது எல்லலா இயங்குதளைங்களுக்கும (all
operating systems) ஆதரவு (support) தர்றது. ஆப்பிவளைலாடை வமைக்கின்வடைலாஷ் இயங்குதளைத்து கூடைவும இது
ஆதரவு தர்றது கூடுதல் சிறப்பு. அப்றம. இது நமமை விண்வடைலாஸ் ADS (Active Directory Service) கூடைவும
இடணைந்து இயங்கறது. இவதலாடை வபலார்ட் எண்: 137,138,139. swat (Samba Web Administration Tool) வபலார்ட்
எண்: 901" வமைலாழிந்தலான் வபலாற்வகலா.

"சரி வபலாற்வகலா. நலானும இந்தக் வகள்விக்வகல்லலாம சரியலான விடை வசலான்னலா எனக்கும கூகுள்ல வவெல
வகடடைக்கும தலாவன?” விழிகள் விரிய வினவினலாள் கலாண்பதற்கினியலா.

"எந்தக் வகள்வி வகட்டைலாலும இனி!, தன்னமபிக்டகவயலாடை விடை வசலான்னலா கண்டிப்பலா வவெல
வகடடைக்கும. வநர்கலாணைல் நல்லலா பண்ணை என்வனலாடை வெலாழ்த்துக்கள்.” வெலாழ்த்தினலான் அந்த
வமைன்வபலாருள் வவெந்தன்.
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3. மெணிப்புறதொவும் தமென்தபதொருளும்
பல நலாட்களுக்குப் பின் தன் பள்ளித் வதலாழைன் வபலாற்வகலாடவெச் சந்திக்க வெந்திருந்தலாள் கலாண்பதற்கினியலா.

“அத்த, வகலா எங்க?” வபலாற்வகலாவின் அமமைலா குமுதினியிடைம வகட்டைலாள் இனியலா.

“அவென் மைலாடில புறலா வெளைக்கிறலாமமைலா. அதப் பலாக்கத்தலான் வபலாயிருக்கலான். வமைல வபலாயிப் பலாரு.”
வெரவவெற்பு முறுவெலுடைன்வசலான்னலாள் குமுதினி.

“சரிங்கத்த...” குமுதினி வகலாடுத்த வதநீடரப் வபற்றுக் வகலாண்டு வமைவல வசன்றலாள் கலாண்பதற்கினியலா.

தலான் ஆடசயலாடசயலாய் வெளைர்த்து வெரும மைணிப்புறலாவிடன எடுத்து அன்புருகத் தடைவிக்
வகலாடுத்துக்கண்டிருந்தலான்வபலாற்வகலா.

“என்ன வகலா திடீர்னு புறலாவவெல்லலாம வெளைக்கறீங்க.” வதநீடர உறிஞ்சியபடி வகட்டைலாள் இனியலா.

“எப்பப் பலாத்தலாலும, கணினிச்வசய்திகள், நிரல்கள் எல்லலாம தடலக்குள்ளை இருக்குதலா.. அதனலால ஒரு
சின்ன மைலாற்றமவதவெப்பட்டுச்சு, அதனலாலதலான் புறலா வெளைக்கத் வதலாடைங்கிட்வடைன்.” தடைவிக்வகலாண்டிருந்த
புறலாடவெ வமைல்லப் பறக்க விட்டைலான் வபலாற்வகலா.

“புறலாவெ நலா.. பலாக்கலலாமைலா..?” தலான் குடித்து முடித்த வதநீர் குவெடளைடய டவெத்து விட்டுக் வகட்டைலாள் அந்த
வமைன்வபலாருள்மைங்டக.

“நிச்சயமைலா..” கூண்டிலிருந்த மைற்வறலாரு மைணிப்புறலாடவெ எடுத்துத் தன் வதலாழிக்குக் வகலாடுத்தலான்
வபலாற்வகலா.

"வகலாத்துமைலா..?" ஐயத்துடைன் வினவினலாள் அந்த அணைங்கு.
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“அடமைதிக்கலான தூதுதலான் புறலா. அது வகலாத்துமைலா என்ன?” சிரித்துக் வகலாண்வடை அவெளின் தடலயில்
வமைல்லத் தட்டினலான் வபலாற்வகலா.

“எனக்கு வதலாழில் நுட்பச் வசய்தி வசலால்லுங்க வகலா. இப்ப டகவபசில எல்லலாம வபச்சுமூலவமை
கட்டைடளைகள் வகலாடுக்கவறலாம. அது மைலாதிரி கணினில வசய்ய வமைன்வபலாருள் இருக்கலா..?” அவென்
வகலாடுத்த புறலாவிடனத் தடைவிக்வகலாண்வடை வகட்டைலாள் இனியலா.

“நீ சலாமசங் டகவபசி வெச்சிருக்க.. நலா.. ஆப்பிள் டகவபசி வெச்சிருக்வகன். இதுல ஏற்கனவவெ குரல் அறியும
வமைன்வபலாருள்இருக்கறது. ஆனலா விண்வடைலாஸ் 7 பதிப்புல அதுக்கலான வமைன்வபலாருள் உள்ளிருப்பலா
(Default) இல்ல. அத நலாமை தனியலா நிறுவெணும. அத என்வனலாடை மைடிக்கணினியில பலாக்கலலாம.” என்றவென்
அவெடளைத் தன் மைடிக்கணினி அடறக்கு அடழைத்து வெந்தலான்.

“அப்பலா. அருடமையலா அடறய வெச்சிருக்கிங்க..” புறலாடவெக் டகயில் டவெத்த படிவய வபசினலாள் இனியலா.
“இவதல்லலாம ஒங்க அத்ததலான் பலாத்துக்கறலாங்க. நலா..இல்ல.” சிரித்தபடிவய தன் எச்.பி மைடிக்கணினிடய
உயிர்ப்பித்தலான்வபலாற்வகலா.

கூகுள் குவரலாடமைச் வசலாடுக்கி, http://www.e-speaking.com/index.htm என்று தட்டைச்சு வசய்தலான் அந்தமைடிக்கணி
னி மைன்னன். வதலாடைர்ந்து Download வதலாடுப்டபச் வசலாடுக்கி பின்கண்டை வமைன்வபலாருடளைப்
பதிவிறக்கினலான்.

அதன் பிறகு, சில கட்டைடளைகடளை தன் சிறிய ஒலிவெலாங்கி (microphone) மூலம வசப்பிச் வசலாதடன வசய்து
வகலாண்டைலான்.
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அருவக இருந்த சிறிய சலாளைரம வெழிவய மைணிப்புறலாவிடனப் பறக்க விட்டுவிட்டு, அவென்
வமைன்வபலாருடளைக் டகயலாளும அழைடகப் பருகிக்வகலாண்டிருந்தலாள் கலாண்பதற்கினியலா.

“இனி, இது ஒரு குரலறிவெலான் வமைன்வபலாருள் (voice recognition software).
30 நலாளுக்கு இலவெசமைலா பயன்படுத்தலலாம. அதுக்கப்பறம பதினலாலு டைலாலர் வகலாடுத்து வசயற்படுத்தணும
(activation). இதுல நூறு கட்டைடளைகளை ஏற்கனவவெ உள்ளீடு (100 built-in commands) வசய்யப்பட்டிருக்கு.
விண்வடைலாஸ் எக்ஸ்பி, விஸ்டைலா, எழு பதிப்புகள்ல வசயல்படுது. Speech Application Programming Interface
(SAPI) மூலமைலா வசயல்படைறது.
.NET க்கு ஆதரவெளிக்கக்கூடியது. ஆன்டலன்லவய இதுக்குரிய ஆதரவும(online
support) குடுக்கப்பட்டிருக்கு.” தலான் இடணையத்தில் பலார்த்தவெற்டற எளிடமையலாக விளைக்கினலான் அந்த
வமைன்வபலாருள் தடலவென்.

“easy youtube log on and off and easy upload videos using e speaking voice recognition system”

“அப்டீன்னு தட்டைச்சுச் வசஞ்சு யூடியுப்லயும பலாக்கலலாம. இது சீனம, வஜெர்மைன், ஸ்வபனிஷ்
வமைலாழிகள்லயும சிறப்பலாகச் வசயல்படைறது.” வதலாடைர்ந்து வசலான்னலான் வபலாற்வகலா. அவென் வசலால்வெடத
ஏவதலா கலாவணைலாளி கலாண்பது வபலால் கண்டுகளித்துக் வகலாண்டிருந்தலாள் கலாண்பதற்கினியலா.

“இதுல எதலாவெது ஐயம இருந்துச்சுன்னலா support@e-Speaking.com க்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பித்
வதரிஞ்சுக்கலலாம.” கூடுதல்வசய்தி தந்தலான் வபலாற்வகலா.
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Open Word

Start Word

Open Excel

Start Excel

Open Email

Start Email

Open Powerpoint

Start Powerpoint

Open Internet

Start Internet

Open Notepad

Start Notepad

வமைலும எந்வதந்தக் கட்டைடளைகள் வகலாடுத்தலால் என்வனன்ன நிகழும என்படதயும தனது
மைடிக்கணினியில் வசய்து கலாண்பித்தலான்வபலாற்வகலா.

“நலான் இப்வபல்லலாம எந்த book க்குவமை படிக்கறதில்ல. எல்லலாவமை online தலான். சீக்கிரவமை கண்ணைலாடி
வபலாட்டுருவவென்னு வநனக்கிவறன்.” தடலப்பிடன மைலாற்றினலாள் கலாண்பதற்கினியலா.

“ஒன்ன மைலாதிரி ஆளுக்வகல்லலாம ஒரு புதிய வசய்தியக் வகலாடுத்துருக்கலாங்க
ஸ்டைலான்வபலார்ட் பல்கடலக்கழைகத்டதச் வசர்ந்தவெங்க..”மைலாற்றிய தடலப்புக்கு விடடை பகன்றலான்
வபலாற்வகலா.

“அது என்ன வசதி?” வியப்புற்றலாள் இனியலா.

“நியுவரலாபயலலாஜிஸ்ட்கள் பலர் வெலாசிப்புத் திறன் உள்ளைவெங்களை ஆரலாய்ச்சி வசஞ்சலாங்க. அந்த ஆரலாய்ச்சில
மூடளைக்குச் வசல்லும blood அளைவுக்கும, வெலாசிப்புத்திறனுக்கும வதலாடைர்பு இருக்குதலான்னு பலாத்தலாங்க.
ஆய்வுல இருந்த வநறயப்வபர் வஜென் ஆஸ்டினின்வமைன்ஸ்ஃபீல்ட் பலார்க் அப்டீங்கற book ஐ
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வெலாசிச்சலாங்க. அவெர்கள் வெலாசிக்கும வபலாது அவெங்க MRI (Magnetic Resonance Imaging) வபலாறிக்குள்ளை
டவெக்கப்பட்டு இருந்தலாங்க. ஆய்வின் முடிவுல எல்லலாருக்கும குருதி ஓட்டைம (Blood circulation) மூடளைல
அதிகமைலா இருந்தது வதரிஞ்சது. அதனலால வெலாசிக்கற பழைக்கத்த நலாமை விட்றவவெ
கூடைலாது.” தலான் படித்த நலாவளைட்டுச் வசய்திடய ( http://news.stanford.edu/news/2012/september/austenreading-fmri-090712.html ) வெளைமுடைன் வசலான்னலான்வபலாற்வகலா.

Researcher Natalie Phillips positions an eye-tracking device on Matt Langione.

“ம.. சரிதலான். தமிழ் கமப்யூட்டைர படுத்துக்கிட்டுப் படிக்க முடியும. ஆனலா. இடணையத்த படுத்துக்கிட்டு
படிக்க முடியுமைலா? எப்படியிருந்தலாலும இனிவமை books வெலாசிக்கறத அதிகப்படுத்திகவறன்.” ஒரு
முடிவுடைன் வசலான்னலான் கலாண்பதற்கினியலா.

“ஒங்க கூகுள் பத்தி எதலாவெது புது வசதி வசலால்லுங்க. வகலா.” இயல்பலாகக் வகட்டைலாள் இனியலா.

“இதுவெடரக்கும நிலப்பரப்பில் வெடரபடைங்கடளைப் (maps) புகுத்தின கூகுள், இனி கடைல் பரப்பிலும தனது
Street View புகுத்தியிருக்கு. அடதப்பலாக்க, http://maps.google.com/help/maps/streetview/gallery.html#!/ocean
வசல்லலலாம. கடைல் ஆடமைகள், மீன்கள் இப்டி எல்லலாத்வதலாடை நலாமும நீந்திச் வசல்ல முடியும.” கூகுள்
வெடரபடைங்கள் ட்வீட்டைரில் வவெளியிட்டை வசதியிடனச் சுட்டிக்கலாட்டினலான் வபலாற்வகலா.

சுட்டியவென் வதலாடைர்ந்தலான்,
“அடுத்து வெலியில்லலா ஊசி பத்தினது. இது வமைன்வபலாருள் வதலாடைர்புடடையது இல்டலன்னலாலும, இதுவும
ஒருஅறிவியல் வசதிதலான். இத வதன்வகலாரிய ஆரலாய்ச்சியலாளைர்கள் கண்டுபிடிச்சுருக்கலாங்க. வதலால்
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சிகிச்டசக்கு பயன்படுத்தற வலசர் கற்டறயலால இடதச் வசய்யலலாம. இது சவ்வூடு பரவெல் (Osmosis)
எனப்படும அறிவியல் முடற மூலமைலா நடைக்கறது. இத நமமை சந்டதக்கு ஏத்தலா மைலாதிரி தயலார்ப்பண்ணை ஒரு
பன்னலாட்டு நிறுவெனத்வதலாடை வபச்சு வெலார்த்த நடைந்து வெர்றது. (http://www.indianexpress.com/news/now-alaserpowered-needle-to-give-painfree-injections/1002599/0) தலான் பதிவிறக்கிய ஆங்கில நலாவளைட்டுச் வசதியிடன
தன் வதலாழியிடைம கலாண்பித்தலான் வபலாற்வகலா.”

"வரண்டு வபரும வபசினலா வநரம வபலாறவத வதரியவத. வநரமைலாச்சு. வெலாங்கப்பலா சலாப்டைலலாம..."
சடமையலடறயிலிருந்து குமுதினியின் குரல்ஒலித்தது.

“அத்த டகயலால சலாப்ட்டு வநறய நலாளைலாகுது. இன்டனக்கு கண்டிப்பலா ஒரு புடி புடிக்கணும.” வசவிக்குக்
கிடடைத்த உணைவு வெயிற்றுக்குமகிடடைக்க வவெண்டுன்று விடரந்தலாள் இனியலா.
மைடிக்கணினியிடன மைடித்து விட்டு அவெடளைத் வதலாடைர்ந்தலான் வபலாற்வகலா.
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4. தநடிலனும் நுட்பதொவும்

தமிழ் கமப்யூட்டைரில் இந்த இதழில் (பிப்ரவெரி 16-28, 2014 பக்கம 36) எனது படடைப்பு வவெளியலாகியுள்ளைது.

கற்வபலாம.கலாம மூலம கற்றறிந்த youtube ன் பலாமபு விடளையலாட்டடை விடளையலாடிக் வகலாண்டிருந்தலாள்
நுட்பலா தனது கவெடலடயப் வபலாக்க. கவெடலக்குக் கலாரணைம அவெள் பதிவவெற்றியிருந்த யூட்யூப்
கலாவணைலாளிடய யூட்யூப் நீக்கியவதலாடு மைட்டுமைல்லலாமைல் மீண்டும அவத யூட்யூப் கணைக்கிற்கு
வெரவவெண்டுவமைனில் குறிப்பிட்டை கலாவணைலாளிடயக் கண்டு வகள்விகளுக்கு விடடையளிக்க வவெண்டும
என்று கூறியவத.

ஆடகயலால், அவெள் வவெவறலாரு யூட்யூப் கணைக்கிடனத் வதலாடைங்கி விட்டைலாள். மைலாத இறுதியலாதலலால்,
அடனத்துப் பதிவிறக்கங்களும தீர்ந்து இடணைய இடணைப்பு வமைதுவெலாய்ப் வபலானது. வமைதுவெலான இடணைய
இடணைப்பில் கலாவணைலாளி வதலான்றுவெதற்கு முன் வெரும ஏற்று (loading) வெட்டைத்தில் அமபுக்குறி
விடசகடளைத் தட்டை வெரும பலாமபு விடளையலாட்டுத்தலான் அது.

அமபுக்குறி விடசகடளைத் தட்டிக் வகலாண்வடை, தனது வதலாழைன் வநடிலனுக்கு டகவபசி
அடழைப்புவிடுத்தலாள் அந்த யூட்யூப் நங்டக.

"வசலால்லு நுட்பலா..." சரியலாக பதிவனலாரு வநலாடிகளில் வபசிடய எடுத்தலான் வநடிலன்.

“வநடில். என்வனலாடை யூட்யூப் கணைக்கு முடைங்கிப் வபலாச்சு. எதலாவெது வசஞ்சு சரி பண்ணிக் குடுங்க.” அச்சம
கலந்த வகஞ்சலில் வகட்டைலாள் நுட்பலா.

“ஏன் என்னலாச்சு...?” இது வநடிலன்.

“என்னன்னு வதரியல.. நீங்கதலான் கண்டுபிடிக்கணும.” மீண்டும வகஞ்சினலாள்.
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“சரியலா.. மைலாடல அஞ்சு மைணிக்கு ஒங்க வீட்டுக்கு வெர்வறன். அப்வபலா சரி பண்ணிடைலலாம.” அலுவெலகத்தில்
தனது வவெடலடயப் பலார்த்துக் வகலாண்வடை டகவபசினலான் அந்த வமைன்வபலாருளைன்.
மைலாடல அஞ்சு மைணி.
நுட்பலாவின் வீட்டிற்குள் தனது வவெஸ்பலாடவெ முடுக்கி நுடழைந்தலான் வநடிலன்.

“வெலாங்க வநடில்…”அவெனது கரம பற்றிக் கூட்டிச் வசன்றலாள் நுட்பலா.

"இத வமைலாதல்ல பலாருங்க.." தனது ஆப்பிள் மைடிக்கணினிடயக் வகலாடுத்து விட்டு கட்டைடளையிட்டைலாள்
நுட்பலா தன்சிறுமுறுவெவலலாடு.

"வய.. என்ன.. வெந்தவெங்களுக்கு வதநீர் ஏதும குடுக்கலாமை.. ஒடைவன வவெல பலாக்கச் வசலால்றீங்கவளைப்பலா?"
தனது முழுக்டகச் சட்டடைடய மைடைக்கி விட்டுக்வகலாண்வடை அவெளைது ஆப்பிடளை வெலாங்கினலான்வநடிலன்.

"இவதலா...வதநீர் சூடைலா வகலாண்டு வெர்வறன். என்வனலாடை யூட்யூப் கணைக்கு திருமப வெரணும அவ்வளைலாதலான்."
அவெனது மைறுவமைலாழிக்குக் கலாத்திரலாமைல், வதநீர் வசய்யச் வசன்றலாள் நுட்பலா.

சிரித்துக் வகலாண்வடை, அவெனுக்குத் வதரிந்த அவெளைது கடைவுச்வசலால் வகலாடுத்து யூட்யூப் கணைக்கினுள்
நுடழைத்தலான் வநடிலன். அவெள் வசலான்னது வபலாலவவெ வெந்த கலாவணைலாளிடயப் பலார்த்து வகள்விகளுக்கு
விடடையளித்தலான்.

ஐந்து மைணித்துளிகளில் வதநீர் வகலாணைர்ந்தலாள் அந்தக் வகஞ்சலழைகி.
வதநீரும, ஆப்பிள் கணினியும டககள் மைலாறின.

"அபலாரம... என்வனலாடை யூட்யூப் கணைக்கு திருமப வெந்திருச்வச..." மைகிழ்ச்சியில் வகலாஞ்சினலாள் வகஞ்சலழைகி.

மீண்டும சிரித்துக் வகலாண்வடை, தனது மீடசயில் படைலாமைல் வதநீர் அருந்தத் வதலாடைங்கினலான் வநடிலன்.

"என்ன பண்ணிங்க வநடில், மம... வசலால்லுங்க." மீண்டும வகஞ்சல் வசய்தலாள் நுட்பலா.
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“யூட்யூப்ல கலாவணைலாளி பதிவவெத்தம வசய்யணுமனலா அதுக்கு சில விதிமுடறகள் உண்டு.” வதநீர்
உறிஞ்சியபடிவய வபசினலான் வநடிலன்.

“என்வனன்ன?” ஆர்வெமுடைன் வகட்டைலாள் நுட்பலா.

“நீ பதிவவெத்தினது ஒரு திடரப்படைம; அது தனியலார் வதலாடலக்கலாவணைலாளிவயலாடை கலாப்புரிடமைச்
சட்டைத்துக்குக் கீழ்ப்பட்டைது. அத அந்த கலாவணைலாளிவயலாடை water mark logo வெச்சு தலானலாகவவெ யூட்யூப்
கண்டுபிடிச்சுடும.சில கலாப்புரிடமைச் சட்டைங்கள் வநகிழ்தன்டமைவயலாடை(flexibility) இருக்கும. அப்டி
இருந்துச்சுன்னலா நமமை மின்னஞ்சலுக்கு ஒரு வசய்தி வெரும. அவ்வெளைவவெ. அந்த கலாவணைலாளி நமமை
கணைக்குலர்ந்து நீக்கப்படைலாது.” வதநீர்க் குவெடளைடய முன்னலால் இருந்த கண்ணைலாடி வமைடசயில்
டவெத்தவெலாவற வசப்பினலான்.

“ஆனலா ஒங்கணைக்குல இருந்தது கலாப்புரிடமைய மீறின வசயல். அதுமில்லலாமை மூனு கலாவணைலாளியும ஒவர
தனியலார் அடலவெரிசவயலாடைது. அதுனலால கலாவணைலாளி நீக்கப்பட்டை ஒடைவன நீ சரியலா யூட்யூப் கலாப்புரிடமைச்
சட்டைத்த வதரிஞ்சுக்கிட்டியலான்னு பலாக்கறதுக்கு ஒரு கலாவணைலாளியப்பலாத்து அதுக்குக் கீழை அவெங்க வகக்கற
வகள்விக்வகல்லலாம விடை வசலால்லணும. நீ 80 விழுக்கலாடு மைதிப்வபண் எடுத்தலாத்தலான் ஒன்வனலாடை யூட்யூப்
கணைக்கு திருமபக் வகடடைக்கும. இது யூட்யூபின் விதி. நீ தப்புத்தப்பலா விடை வசலான்னலா, அது மைறுபடியும
மைறுபடியும வகள்வி வகக்கும. இதுதலான் ஒங்கணைக்குல நடைந்தது.” புருவெமுயர்த்திப் வபசினலான் அந்த
யூட்யூப் மைன்னன்.

“"ம..." தனது உதடுகடளைக் கீவழையிறக்கி வியப்பிலலாழ்ந்தலாள் நுட்பலா.

“இன்வனலாரு முக்கியமைலான வசதி. கணைக்கு திருமப வெந்துட்டைதுன்னு மைறுபடியும எதலாவெது நமைது
கலாப்புரிடமை இல்லலாத கலாவணைலாளிய ஏத்துனலா, நமமை கணைக்டகவய யூட்யூப் நீக்கிடும.” அவெளுக்கு வெந்த
மின்னஞ்சடலக் கலாட்டி விளைக்கினலான் வநடிலன்.

"இப்ப என்னலாச்சு?" நுட்பலா டமையமைலாக விழித்தபடி வகட்டைலாள்.
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“ஒன்னுமில்ல. அந்த குறிப்பிட்டை கலாவணைலாளி மைட்டும ஒங்கணைக்கிலருந்து யூட்யூப் நீக்கிடுச்சு. அப்பறம.
ஒன்ன எச்சரிக்க பண்ணியிருக்கு.” விடடை பகன்றலான் வதநீர் அருந்தியவென்.

“அப்ப எதத்தலான் நலா பதிவவெத்தறது. ஏற்கனவவெ என்வனலாடை 1 டிபி வென்வெட்டு தீரப்வபலாகுது.” அடுத்த
வகள்வி வகட்டைலாள்.
“ஒன்வனலாடை வசலாந்த கலாவணைலாளிவயல்லலாம பதிவவெத்தம வசஞ்சு டவெக்கறதுக்கு, நீ எதலாவெது cloud service
பயன்படுத்தலலாம. 4shared.com, skydrive அந்த மைலாதிரி. அடவெ ஒரு தனி ஆளின் வசலாந்தத் தரவுகளின்
கலாப்புரிடமைய வபறல.” விளைக்கினலான் வநடிலன்.

“அப்ப நலா.. யூட்யூப்ல எதுவுவமை பதிவவெத்தம வசய்ய முடியலாதலா?” தனது ஆப்பிள் கணினிடயப்
பலார்த்தவெலாவற வகட்டைலாள் நுட்பலா.

ம.. சிரித்துக் வகலாண்வடை வதலாடைர்ந்தலான் வநடிலன். “யூட்யூப் கலாவணைலாளிகள் தனித்தன்டமை வெலாய்ந்ததலா
இருக்கணும. கலாப்புரிடமை இல்லலாத படழைய கலாவணைலாளிகளைலா இருக்கலலாம. கலாப்புரிடமை வபற்ற புதிய
கலாவணைலாளிகளைலா இருக்கலலாம. பயனவரலாடை வசலாந்தச் சரக்கலாகவும இருக்கலலாம. இங்க வசலாந்தச்
சரக்குங்கறது நமவமைலாடை வென்வெட்ல இருக்கறது இல்ல. நலாமைவளை தயலாரிச்ச கலாவணைலாளி.
http://www.youtube.com/t/community_guidelines தளைத்தில் வெந்த வசய்திகடளைத் வதலாகுத்து விளைக்கினலான் தன்
வதலாழியிடைம.

“அப்பலாடைலா.. என்வனலாடை கணைக்டக எப்படிவயலா திருப்பிக் குடுத்துட்டிங்க. நன்றி வநடில்..”
“நமமைவளைலாடை வசலாந்தச் சரக்குக்கும எதலாவெது கலாப்புரிடமை இருக்கலா?” நன்றி வசலான்னவெள் திருமபக்
வகட்டைலாள்.
“ஆமைலா. நமமைவளைலாடை கலாவணைலாளி தனிப்பயனலாக (private viewing) இருந்தலால் அடத யலாரும சுட்டுவிடை (copy)
முடியலாது. வபலாதுப்பயனலாக இருந்துச்சுன்னலா (public viewing),அடத வவெறுயலாரவெது பயன்படுத்தினலால் அது
கலாப்புரிடமைச் சட்டைப்படி குற்றம. சில கலாவணைலாளி வசலாந்தக்கலாரர்கள் கலாப்புரிடமை பற்றி கவெடலப்படுவெது
வகடையலாது. அதனலால அவெங்க கலாவணைலாளிய நலாமை வெணிக வநலாக்கில்லலாமை பதிவிறக்கிப் பயன்படுத்தலலாம.
வபலாதுவெலா, கலாவணைலாளி சுட்டு (copy) பதிவவெத்தறது தப்பு.” தன் பட்டைறிவிலிருந்து வசலான்னலான் அந்த
யூட்யூப் வவெந்தன்.
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“இன்னும வசதி வவெணுமனலா. இடதயும பலாரு.. http://www.youtube.com/t/terms,
http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/en-GB/ ”, http://money.howstuffworks.com/youtube6.htm வமைலும சில
தளைங்கடளை பரிந்துடரத்தலான். “ஒனக்கு இவதல்லலாம, நல்லலாப் புரிஞ்சிருச்சுன்னலா, நீயுமகூடை யூட்யூப்க்கு
வவெடலக்குப் வபலாகலலாம.” http://www.youtube.com/yt/jobs/teams-roles.html தளைம கலாட்டிச் வசப்பினலான்.
யூட்யூப் பற்றி புதுப்புது வசய்திகடளை அறிந்தும, தனது யூட்யூப் கணைக்கிடனத் திருமபப் வபற்றும,
வபருமைகிழ்ச்சி வகலாண்டை நுட்பலா தனது வதலாழைன் வநடிலனுக்கு விடடை வகலாடுத்தலாள்.
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5. அதிகம் படித்தைதலவிட ஆழப்படித்தைறல சிறந்தைது
(Linux boot process)

தசன்ற தைமிழ் கம்ப்யூட்டர இதைழில் (மெதொரச் 16-31,2014, பக்கம் 44) தவைளியதொன எனது கணினிக்கததை.

“எங்வக வபலாகுவதலா வெலானம, அங்வக வபலாகிவறலாம நலாமும…” யுட்யூபில் வவெளியலாகியிருந்த அதி உயர்
வதலாழிற்நுட்பத்தில் (motion capturing) இருந்த வகலாச்சடடையலான் கணினி வெடரகடலப்பலாடைடல தனது தந்த
நிற (ivory colour) XUV500 வில் ஒலிக்கவிட்டு இடளைப்பலாறிக் வகலாண்டிருந்தலான் வநடிலன். வெண்டியில்
இடசயின் ஒலியளைவு அதிகம இருந்ததலால் அவெனது வதலாழி நுட்பலாவின் டகவபசி அடழைப்பு அவெனுக்கு
வகட்கவில்டல. பலாடைல் முடிந்தவுடைன் இருந்திருந்தலாற்வபலான்று அவெனது கண்கள் டகவபசியின் பக்கம
திருமபியது. அனிச்டசயலாக டகவபசிடயப் பலார்த்தவெனுக்கு ஐந்து ஏற்கலா அடழைப்புகள் (missed calls)
இருந்தது அதிர்ச்சியளித்தது.

ஐந்தும நுட்பலாவினுடடையதுதலான். “மைறுபடியும கூப்டைலா நல்லலா திட்டைப்வபலாறலா..” நிடனத்துக் வகலாண்வடை
டகவபசிடயத் தடைவி அடழைப்புச் வசய்தலான் அந்த உயர் வமைன்வபலாறிஞன்.

டகவபசி அடழைப்பு எடுக்கப்பட்டைபின் 15 வநலாடிகள் மைறுமுடனயில் அடமைதி.

"நுட்பலா.." வமைமௌனத்டத உடடைத்தலான் வநடிலன்.

"வசலால்லுங்க.. வநடில்.." இது நுட்பலா.

“இல்ல. நீ தலான் கூப்டிருந்த...” இழுத்தலான் அந்த இளைவமைன்வபலாறிஞன்.

“எனக்கு நலாடளைக்கு பன்னலாட்டு வமைன்வபலாருள் நிறுவெனத்துல வநர்கலாணைல் இருக்கு.
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“நீங்க. வநர்ல வெந்தலா வநறய ஐயங்கள் வகக்கணும. அதலான்...” திட்டைலாமைல் அடமைதியலாகப் வபசினலாள்
நுட்பலா.

“அதுக்வகன்ன பத்து மைணித்துளிகள்ல வெர்வறன்.” பளிச்வசன்று வபசினலான்.

வபசியவென், வசலான்ன வசலால் கலாப்பலாற்றி பத்வத மைணித்துளிகளில் நுட்பலாவின் புத்தில்லமைலான
வபலாற்குடிலுக்கு வெந்தலான். தனது நலான்கு சக்கர ஊர்திடய அதற்குரிய இடைத்தில் இட்டுவிட்டு சிரித்தபடி
வபலாற்குடிலுக்குள் நடைந்தலான்.
"டகவபசிய எடுக்கலாமை என்ன பண்ணிங்க?" வெந்தவுடைன் வசல்லமைலாகக் வகலாபித்துக் வகலாண்டைலாள் நுட்பலா.

“XUV500 ல அடைர்குறுவெட்டு இயக்கில (DVD player) பலாட்டுக் வகட்டுக்கிட்டிருந்வதன்.” உண்டமைடய
உளைறியபடி, “அதலான் வெந்துட்டைவன, ஒன்வனலாடை வகள்விவயல்லலாம வதலாடைங்கு...” நிடலடமைடயச்
சமைலாளித்தலான் வநடிலன்.

“உயர் வமைன்வபலாறி நிடறஞர் (Senior System Admin) பதவிக்கு ஐபிஎமல நலாடளைக்கு வநர்கலாணைல்.
லினக்ஸ்தலான் முக்கியமைலா வகக்கறலாங்க. நலா..சலாமபலா சர்வெர், அப்பலாச்சி சர்வெர், PXE சர்வெர், DHCP சர்வெர்
எல்லலாம படிச்சுட்வடைன். நீங்க எதலாவெது உதவித்துளிகள் (tips) குடுத்தலா பரவெலாயில்டல.”

“சர்வெவரல்லலாம படிச்சுட்டை சரி, Linux boot process வதரியுமைலா? வபலார்ட் நமபவரல்லலாம வதரியுமைலா?”
விடடையலாக வவெவறலாரு வகள்வி வகட்டைலான் வநடிலன்.

“அவதல்லலாமைலா வகப்பலாங்க. இது உயர் வமைன்வபலாறிஞர் பதவிதலான…வரலாமப நிடறய வெழைங்கிகள் (servers)
பத்தித்தலான வகப்பலாங்க..” மைறுவமைலாழிந்தலாள் நுட்பலா.

“இந்த வநனப்புத்தலான் தப்பு. எப்பவுவமை வநர்கலாணைல்ல, அடிப்படடையலான வகள்விதலான் (fundamental
questions) வமைலாதல்ல வகப்பலாங்க. அது சரியலா இருந்தலா, நமமை வமைல அவெங்களுக்கு ஒரு நல்ல கருத்து
(opinion) ஏற்படும. அதனலால வமைல வபலாகப் வபலாக நலாமை தப்பலா வசலான்னலாலும, அத விட்டுட்டு வவெற
வகள்வி வகப்பலாங்க. வநர் சிந்தடனவயலாடை இருப்பலாங்க. அடிப்படடைலவய தப்பு பண்ணைலா, வமைல வகள்வி
எதும வகக்கமைலாட்டைலாங்க. எதிர் சிந்தடன வெந்துடும. இதுதலான் அடிப்படடை மைனித விதி(basic human
psycology).” நீட்டினலான் வநடிலன்.
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“ஐவயலா! நலா.. எனக்கு, linux boot process மைறந்து வபலாச்வச!. அதுபத்தி வசலால்லுங்க வநடில்.” வமைல்லிய
பதற்றத்துடைன் வநடிலனின் நீள் வநற்றி வநலாக்கினலாள் நுட்பலா.

“வபலாதுவெலாக வதலாடைக்க இயங்குதளை ஏற்றிடனவய பூட் பிரலாசஸ் அப்டீன்னு வசலால்வறலாம. Linux boot process,
வபலாறுத்தவெடரயில் நலான்கு நிடலகள் உண்டு.
1.BIOS – Basic Input Output System
இதுல எதன் மூலம லினக்ஸலானது வபலாறிக்குள் வெரவவெண்டும என்பது குறிப்பிடைப்படும.
அதலாவெது first boot device,
1.boot from harddisk
2.boot from DVD Live
3.boot from network

நலாமை ஏற்கனவவெ வபலாறியில இருக்கற லினக்ஸ் பத்தி வபசறதலால, boot from harddisk ஐ எடுத்துக்கலலாம.
அதுக்கடுத்து,

2. GRUB (Grand Unified Boot Loader version 0.97) க்கு வபலாறியலானது வெரும. நீ வரட் ஹலாட் லினக்ஸ்
படிச்சிருக்கறதலால, இந்தப் பதிப்பு பத்திப் வபசினலாப் வபலாதும. உபுண்டுன்னலா, GRUB2.0 பதிப்பு வெரும.
அதப்படிச்சு இப்ப வகலாழைப்பிக்க வவெணைலாம. இந்த பூட் வலலாடைர், /boot/grub/grub.conf வகலாப்புல இருக்கும.
கூடிய மைட்டும அந்தக் வகலாப்புல (/boot/vmlinuz kernel file) இருக்கற வசதிகளை மைனப்பலாடைம வசஞ்சுக்க
முயற்சி பண்ணைணும. வமைலாதல்ல, விஎமலினக்ஸ் வகலாப்பலானது ஏற்றப்படைணும. இதுதலான் கர்னல்
வகலாப்பு. இந்தக்வகலாப்பு அழிஞ்சலா அவ்வெளைவுதலான் இயங்குதளைம எற்றப்படுவெது நிறுத்தப்பட்டும.

3. மூனலாவெது, இனிஷியல் ரலாம டிஸ்க் வகலாப்பலாகும. (/boot/initrd.img) இந்தக்வகலாப்பு அழிக்கப்பட்டு
இருந்தலா, நலாமை mkinitrd கட்டைளை மூலமைலா அத regenerate பண்ணை முடியும. இது வரண்டும நல்லலா வலலாட்
ஆயிடுச்சுன்னலா, அடுத்தது
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4. runlevel வலலாட் ஆகணும.
லினக்ஸ்ல ஏழு run levels உண்டு.” ஆங்கிலத்தில் வதலாடைர்ந்தலான் வநடிலன்.
init 0 halt / shutdown
init 1 single user mode
init 2 multi user mode without network
init 3 multi user mode with network
init 4 unused kept for future enhancement purpose
init 5 XII / GUI (Graphical User Interface)
init 6 reboot

“இந்த runlevels எல்லலாம மைறந்து வபலானலா, நலாமை, gedit /etc/inittab கட்டைளை குடுத்து எளிடமையலாப் பலாக்கலலாம.”
முடனப்புடைன் வபசினலான் வநடிலன்.

அவென் வபசும அழைடகச் சுடவெத்துக் வகலாண்வடை, “இப்ப எனக்கு நல்லலா ஞலாபகம வெந்துடுச்சு”,
வசலான்னலாள் நுட்பலா.

தனது டகவபசியில், கூகுளில் வதடி, /boot/grub/grub.conf வகலாப்பின் மைலாதிரிடய எடுத்து (கீவழை
வகலாடுக்கப்பட்டுள்ளை கட்டைடளை வெரிகள்) விளைக்கத் வதலாடைங்கினலான் வநடிலன் சரளைமைலான ஆங்கிலத்தில்.
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,5)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Red Hat Enterprise Linux (2.6.32-71.el6.i686)
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-71.el6.i686 ro root=UUID=261182d6-76bb-46cc-a095-83d55a180724 rd_NO_LUKS
rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us nomodeset crashkernel=auto rhgb quiet
initrd /boot/initramfs-2.6.32-71.el6.i686.img
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title Other
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1

இதுல default=0 ங்கறது முதல் இயங்குதளைத்த வலலாட் வசய்ய உதவுது. timeout=5 அப்டீங்கறது, பயனருக்கு
வகலாடுக்கற அவெகலாசம. இங்க 5 வநலாடிகள் இருக்கு. splashimage என்பது பூட் திடரக்கு பின்னலால வெர்ற,
படைம. hiddenmenu இந்த வதடவெயில்லலாத வெரிகளை பயனருக்குத் வதரியலாமை மைடறக்கறதுக்கு. titile
பயனருக்கு எந்த இயங்குதளைமன்னு வசலால்றதுக்கு. இந்த GRUB ல வரண்டு OS இருக்கு. title Other ங்கறது
விண்வடைலாஸ் இயங்குதளைம.” விறுவிறு வவென விளைக்கி முடிதலான் வநடிலன்.

“இப்வபலா வபலார்ட் நமபர் பத்தி பலாக்கலலாம. வமைலாத்தம 65535 வபலார்ட் நமபர்கள் இருக்கு. எல்லலாவமை logical
port numbers தலான். well-known port numbers 0-1023. Registered port numbers 1024-49151 dynamic or private port
numbers 49152-65535. வபலார்ட் நமபர்ஸ் வபலாதுமைலா?” வகள்வியுடைன் முடித்தலான் அந்த வமைன்வபலாருள்
வெல்லுநன்.

“சரி வநடில், வபலார்ட் நமபவரல்லலாம மைறந்துடுத்துன்னலா என்ன பண்றது?” நுட்பலா நுணுக்கமைலாகக்
வகட்டைலாள்.

“வரண்டு வெடகயலாக நமமை இந்த வபலார்டை நமபர்களைப் பலாக்கலலாம. OS ல இருந்துக்கிட்வடை பலாக்கணுமனலா,
Linux file for port numbers gedit /etc/services.
Windows file for port numbers C:\Windows\System32\Drivers\etc\services இடணையத்துல பலாக்கணுமனலா,
http://pnaplinux.blogspot.in/search/label/Misc வதலாடுப்டபப் பலாக்கலலாம தனது டகவபசியில் மைலாதிரி
வவெளியீட்டிடனக் கலாட்டிக் வகலாண்வடை ஆங்கிலத்தில் அளைந்தலான் வநடிலன்.

“நன்றி வநடில். நீங்க வசலான்னது எனக்கு நலாடளைக்கு வநர்கலாணைலுக்கு கண்டிப்பலா உதவும. வமைத்த
மைகிழ்ச்சி.” அவெனது அறிவிடன வியந்த வெண்ணைம நவின்றலாள் நுட்பலா.

“வநர்கலாணைலில் வவெற்றி வபற வெலாழ்த்துக்கள் நுட்பலா.” வவெகு இயல்பலாகச் வசலான்னலான் வநடிலன்.
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“ஆமைலா, நலான் 5 தடைவெ டகவபசிவனன் நீங்கதலான் எடுக்கவவெயில்ல. ஏன்?” வவெண்டுவமைன்வற மீண்டும
வகட்டைலாள் நுட்பலா.

“அப்பலா...மைறுபடியும வமைலாதல்லர்ந்தலா?” வமைல்லச் சிரித்த வநடிலன், “எங்வக வபலாகுவதலா வெலானம, அங்வக
வபலாகிவறலாம நலாமும…” மைகிழ்ச்சியுடைன் முணுமுணுத்தலான்.
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6. றவைதலதய றநசியுங்கள்; நிறுவைனத்ததை அல்ல
தமிழ் கமப்யூட்டைர் ஏப்ரல் 16 - 30,2014 இதழில் வவெளியலான
கணினிக்கடத - பக்கம 44

அலுவெலகத்திலிருந்து ஒரு நலாள் உல்லலாசப்பயணைம வசன்றிருந்தலான் வநடிலன். உடைன் யலாடர
வவெண்டுமைலானலாலும அடழைத்துச் வசல்லலலாம என்று நிறுவெனம வசலால்லியிருந்ததலால் தனது கல்லூரித்
வதலாழி நுட்பலாடவெயும அடழைத்துச் வசன்றிருந்தலான். "என்வன இனிது இந்த இயற்டக" என மைனதில்
கவிடத வபசியபடி, நீச்சல் குளைத்தின் கடரயிலிருந்து வதலாடுவெலானத்டத சுடவெத்துக் வகலாண்டிருந்தலான்
வநடிலன். "கண்டணை விடை அருடமையலான ஒளிக்கருவி இன்னும கண்டைறியப்படைவில்டல” வநடிலன்
மைனதில் கவிடத வதலாடைர்ந்தது. ஐயம வகட்பதற்வகன்ற அவெனது அருகில் வதலாழி நுட்பலா.

"வநடில் இத ஏன் வதலாடுவெலானமன்னு வசலால்றலாங்க?" தனது முதல் இயற்டக ஐயத்டதக் வகட்டைலாள்
நுட்பலா.

"வதலாடலவிலிருந்து பலார்த்தலால் வெலானமும டவெயமும வதலாட்டுக்வகலாண்டிருப்பது வபலாலத் வதரியும.
ஆனலா பக்கத்துல வபலானலா இரண்டும தனித்தனி என்பது புரியும.” எளிடமையலாய் விளைக்கினலான் வநடிலன்.

"அப்ப அதை ததைதொடதொவைதொனம்ன்னுதைதொன தசதொல்லணும். ஏன் ததைதொடு வைதொனம்ன்னு தசதொல்றதொன்ங்க?" வகள்வி
வகட்பது நுட்பலா என்று கலாட்டை க்ளுக் வகன சிரித்தலாள் வநடிலனிடைம.

"இரு..என்வனலாடை முடற (my turn) வெரும.” என்று மைனதில் நிடனத்துக் வகலாண்வடை முறுவெலித்தலான்
வநடிலன்.

"வெலாங்க.." அருகிலிருந்த மைர ஊஞ்சலுக்கு அடழைத்துச் வசன்றலாள்.

"ஐபிஎம இப்பத்தலான் தன்வனலாடை நூறலாவெது (Thomas Watson 1914) ஆண்டைக் வகலாண்டைலாடிக்கிட்டு இருந்துச்சு.
திடீர்ன்னு 15000 ஊழியர்களை வவெடலய விட்டு நிறுத்திடுச்சு. சிஸ்வகலா உலகம முழுக்க இருக்கற 4000
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ஊழியர்களை, வவெடலயவிட்டு நீக்கிடுச்சு. எல்லலாவமை தீடீர்ன்னு நடைந்துச்சுன்னலா, நலாமை என்ன பண்ணைறது
வநடில்.” தனது வநரிய ஐயத்டத சீரிய முடறயில் வினவினலாள் நுட்பலா.

“ஓர் உலகப் வபலாதுமைடறயலான வெலாக்கியம வசலால்வறன் வகட்டுக்க. ‘றவைதலதய றநசி; நிறுவைனத்ததை
அல்ல.’ நலா..கூகுள்ல வவெல பலாக்கவறன். இன்னும டமைக்வரலாசலாஃப்ட்ல இல்லலாட்டி ஃவபஸ்புக்ல வவெல
பலாத்தலாலும சரி இது வபலாதுவெலான வெலாக்கியமதலான்.” வதளிவெலாகச் வசலான்னலான் வநடிலன்.

வசலான்னவென் வதலாடைர்ந்தலான். "ஆனலா எல்லலாருவமை, நிறுவெனத்துல வகடைக்கற PF, Insurance வெசதிகடளையும,
நிறுவென அடமைப்பிடனயும (company infrastructure), இலவெச ஊர்தி (cab facilities) வெசதிகடளையும மைட்டுவமை
வநசிக்கிவறலாம. இடதவயல்லலாம நமைக்கு வகலாடுக்கறவத, நமடமை அடிடமை வபலால வவெல வெலாங்கத்தலான்
அப்டீங்கறடத நலாமை மைறந்துடுவறலாம. பள்ளியிலர்ந்து நமமைளை பயிற்றுவிக்கறது அப்டித்தலான். நீ நல்லலாப்
படிச்சு சிஸ்வகலாவுக்கு வபலாகணும, ஐபிஎமக்குப் வபலாகணும அப்டீன்னு. அதனலாலவய நமைக்கு
நமமைவளைலாடை நிறுவெனத்து வமைல ஆடச அதிகமைலாகி நமமை வசய்ய வவெண்டிய வவெல வமைல ஆடச
வகலாறஞ்சுடுது. நமமை நிறுவெனத்வதலாடை வபரு வவெளில வசலால்றப்ப வபரிசலா இருக்கணுமன்னு நலாமை
வநனக்கறதுதலான் இதுக்கு கலாரணைம. நிறுவெனம முக்கியமதலான். ஆனலா அதவிடை நலாமை நமமை வவெடலய
முழுசலா வநசிக்கணும.”

"பணி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு, மைலாத ஊக்கத்வதலாடக அப்டின்னு எல்லலாவமை நமடமைத் வதலாடைர்ந்து
அடிடமைகளைலாக வெச்சுக்கற திட்டைமதலான். 'என்னிடம் ஒருவைர றமெலதொண்தமெ இயக்குநரதொக (Managing Director)
றவைதல பதொரக்கிறதொர. நதொன் நதொள்றதைதொறும் அவைருக்கு என் எட்டுமெணி றநரத்ததை ஊதியமெதொகத் தைருகிறறன்.'
இந்த மைனப்பலான்டமைவயலாடைதலான் நலாமை இருக்கணும." அண்டமையில் முகநூல் வசயலியில் (Facebook)
கண்டை வமைற்வகலாடளையும தன் உடரயலாட்டில் இடணைத்துக் வகலாண்டைலான் அந்த வதலாடுவெலானத் தடலவென்.
"முன்வனல்லலாம நமைது வவெடல முடறடமை (poor performance) சரியில்டல அப்டின்னலாத்தலான் நமமைளை
வவெடலயிலர்ந்து எடுப்பலாங்க. இல்ல நமமை குழுவுல நமமைளை யலாருக்குவமை புடிக்கல, (failure of team playing)
இல்லலாட்டி நமமை வமைலலாலவரலாடை சண்டை (miscommunications with superior), ஆனலா இப்ப நிலடமை வவெற
மைலாதிரி இருக்வக.” தனது வகள்வியின் ஆழைத்டத விளைக்கினலாள் நுட்பலா மைர ஊஞ்சல் சங்கிலிடயத்
தடைவியபடி.

"நீ வசலால்றது சரிதலான். முன்டனக்கு இப்ப நிலடமை மைலாறியிருக்கு. எல்லலாவமை நலாமை வமைடல நலாடுகளைப்
பலாத்துப்பலாத்து கத்துக்கறதுதலான். இப்பல்லலாம பயன்பலாட்டு வெலாழ்க்டகதலான் எல்லலா நிறுவெனங்களும
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டகயலாளுது. நமைக்குத்தலான் உடைல் உயிர் எல்லலாவமை. வவெடல எனப்படும பிசினஸீக்கு அவதல்லலாம
வதரியலாது. எப்படி நீர்க்குவெடளைய நீர் குடிச்சுட்டு குப்டபத் வதலாட்டில தூக்கி வீசுறவமைலா, (use & throw or
Hire & Fire) அது வபலாலத்தலான் வதலாழிற்நுட்ப நிறுவெனங்கள் அவதலாடை ஊழியர்களை வெச்சுருக்கறது. இது
நல்ல நீர்க்குவெடளை, அவதலாடை உறுதி நல்லலாயிருக்கு, அப்டீன்வனல்லலாம யலாருவமை நிடனக்கறதில்ல.
தண்ணி குடிச்சலாச்சு. தூக்கி வபலாடை வவெண்டியதுதலான். வவெல முடிச்சலாஞ்சு. வவெலய விட்டுத் தூக்கிடை
வவெண்டியதுதலான். ஏன்னலா வவெளில வதலாழிற்நுட்பக் கனவவெலாடு ஆயிரம அடிடமைகள் குடறந்த விடலக்கு
வகடடைப்பலாங்க.” நிறுவெனங்களின் நிடலடமைடயத் திறமபடை அந்த ஊஞ்சலழைகியிடைம விளைக்கினலான்
வநடிலன்.

“சிஸ்வகலா, ஐபிஎம வரண்டு நிறுவெனமுவமை Device based நிறுவெனங்கள் தலான, அவெங்கவளை வவெடலய விட்டு
நிறுத்தினலா என்ன வசய்யறது?” அடுத்த வகள்வி வகட்டைலாள் நுட்பலா.

“நீ வசலால்றது சரிதலான். ஒரு கருவியிடன (server or router) வித்தலா ஏழு முதல் எட்டு இலகரங்கள்
வகடடைக்குமகறது உண்டமைதலான். அப்டீத்தலான் இத்தன நலாளைலாப் வபலாழைப்ப ஓட்டிக்கிட்டுருந்தது இந்த
இரு நிறுவெனங்களும. சிஸ்வகலா வரமௌட்டைர் இல்லலாத இடைவமை கிடடையலாது. சந்டதயில் ஐபிஎம
வெழைங்கிகள்தலாம (IBM servers) எப்பவுவமை முதலிடைம.” ஊஞ்சலலாடிக்வகலாண்வடை வபசினலான் வநடிலன்.

"அப்றம என்னலாச்சு." வியப்பில் விழிகள் விரியக் வகட்டைலாள் நுட்பலா.”

“இப்பப் வபலாதுவெலா யலாருவமை அதிகமைலா இயல்புநிடல வெழைங்கிகடளைப் (Physical server boxes)
பயன்படுத்தறது இல்டல. எல்லலாருவமை வமைய்நிகர் நிடல வெழைங்கிகடளைப் (Virtual Server boxes using VM)
பயன்படுத்தி வெருகிறலார்கள். அப்றம, ஏற்கனவவெ இருந்த வெழைங்கிகடளையும, வமைய்நிகர் நிடல
வெழைங்கிகளைலாக உருமைலாற்றம (Physical to Virtual migration) வசய்து விட்டைலார்கள். இதுக்கு எளிடமையலான Virtual
Machine Converter Standalone பயன்படுத்துகிறலார்கள். இல்டலவயனில் VSpere, VMotion பயன்படுத்துறலாங்க.
ஒரு 2000 X 2000 அளைவுல இருக்கக் கூடிய வபரிய ஆய்வெகத்டத சில வடைட்டைலா வசன்டைர்கள்ல நிடறச்சுப்
பயன்படுத்தறலாங்க. அதுனலால இப்ப விஎமவவெர் நிறுவெனமதலான் சந்டதயில முன்னணியில் இருக்கறது.”
அலுவெலகத்தில் தலான் அன்றலாடைம வசய்யும நிகழ்வுகளிலிருந்து வபசினலான் வநடிலன்.

“அப்ப சிஸ்வகலா வரமௌட்டைர் என்னலாச்சு?" அடுத்த வினலா எழுப்பினலாள் ஊஞ்சலழைகி.
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“அதுவும வமைய்நிகர் வரமௌட்டைர்கள் (virtual routers) என்று வெந்து விட்டைது. கூகுள் வதடுவபலாறியில்
வமைய்நிகர் வரமௌட்டைர் என்று தட்டிப்பலார். நிடறய விடடைகள் கிடடைக்கும. Virtual Router, Connectify என்று
வமைன்வபலாருட்கள் வகலாட்டிக் கிடைக்கும. எல்லலாம இலவெசவமை. முன்வபல்லலாம, வசலாதடன ஓட்டைத்துக்கு
இயல்புநிடலக் கருவிகடளைவய (Physical boxes) பயன்படுத்தி வெந்தனர். ஆனலால் இப்வபலாழுது அதற்கும
கூடை மைலாதிரி வமைன்வபலாருட்கள் வெந்து விட்டைன. Packet tracer, GNS3, VIRL (Virtual Internet Routing Lab) என்று
வமைன்வபலாருட்கள் அதிக அளைவில் கிடைக்கின்றன. அதனலால சிஸ்வகலாவவெலாடை வரமௌட்டைர் கருவிகளும கூடை
சரிவெர சந்டதயில் விற்படனயலாவெதில்டல. அதனலால் சிஸ்வகலாவும வமைன்வபலாருள் முன்வனற்றத்தில்
(Software development) இறங்கிவிட்டைது. ஆனலால் அடதயும முடிந்த வெண்ணைம வசய்ய முடியவில்டல.
ஏவனனில் வமைன்வபலாருள் முன்வனற்றத்திற்வகன்று பல நிறுவெனங்கள் சந்டதயில் வபலாட்டி வபலாட்டுக்
வகலாண்டிருக்கின்றன. அதனலால ஏவதலா ஒரு கலாரணைத்த வசலால்லி 4000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம வசய்தது
சிஸ்வகலா. பணிநீக்கம வசய்யப்பட்டைவெர்களில் கலான்ட்ரலாக்ட் எனப்படும தற்கலாலிக ஊழியர்கள்தலாம
அதிகம. அறிவவெகுரு (AriveGuru.com) வபலான்ற சிறிய கலான்ட்ரலாக்ட் நிறுவெனங்கடளை நீக்கிவிட்டைது. TCS,
Accentrue, Mafoi, Addecco வபலான்ற வபரிய கலான்ட்ரலாக்ட் நிறுவெங்கடளை மைட்டுவமை தன்னகத்வத டவெத்துக்
வகலாண்டைது சிஸ்வகலா.” வமைன்வபலாருள் துடற நிடலடமைடய விளைக்கினலான் வநடிலன்.

“சரி ஆன்டலன் சலான்றிதழ்கவளைலாடை (online certification) வநலமை எப்படி இருக்கு?” ஆர்வெமைலாய்க் வகட்டைலாள்
வமைன்வபலாருள் அணைங்கு.

“எல்லலாத் துடறய்லயும சலான்றிதழ்களுக்கு மைதிப்பு இருக்கு. அதுலயும வமைமபடுத்தப்பட்டை சலான்றிதழ்கள்
(updated certifications) இருந்தலா, அதத்தலான் எல்லலாரும மைதிக்கறலாங்க. முன்ன மைலாதிரி இல்ல. இப்ப
எல்லலாத்துடறய்லயும, நிடறய வபர் சலான்றிதழ் வெச்சுருக்கலாங்க. லினக்ஸ் சலான்றிதழ்களுக்கு (RHCE-Red Hat
Certified Engineer) எல்லலாத்டதயும விடை கூடை மைதிப்பு இருக்கு. சிஸ்வகலா வபலாறுத்த அளைவுல, சிசிஐஇ (CCIE)
சலான்றிதழ்தலான் மைதிக்கறலாங்க. CCNA, CCNP எல்லலாவமை வதலாடைக்க நிடல சலான்றிதழ்களைலா மைலாறிடுச்சு. அத
முடிச்சவெங்களும நிடறயப்வபர் களைத்துல (field) இருக்கலாங்க. சிசிஐஇ கூடை இன்னும அஞ்சு
ஆண்டுக்குத்தலான் தலாக்குப் புடிக்குமன்னு வசலால்றலாங்க. ஏன்னலா ஆய்வெகங்கவளைல்லலாம வடைட்டைலா
வசன்டைருக்கு மைலாறிடும. அதனலால எல்லலாரும வமைன்வபலாருள் முன்வனற்ற வவெடலக்கு (Software
development) மைலாறிடுவெலாங்க.” தலான் இடணையத்தில் படித்தடத அளைந்தலான் வநடிலன்.
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“அப்ப நலாமைளும அதுக்கு மைலாறிட்டைலா?” அதற்வகனவவெ கலாத்திருந்தலாற் வபலான்று விடரவெலாகக் வகட்டைலாள்
நுட்பலா.

“இப்ப இருக்கற நிரல் எழுதும முடறகளும இன்னும பதிடனஞ்சு ஆண்டுகள்ல மைலாறிடும. அப்டீன்னு
வமைன்வபலாருள் வெல்லுநர்கள் வசலால்றலாங்க. நலான் ‘வெல்லுநர்கள்’ ன்னு வசலால்றது நமமை நலாட்ல
இருந்துகிட்வடை அவமைரிக்கலாவுக்கு வவெல பலாக்கறவெங்களைப் பத்தித்தலான். ஏற்கனவவெ கூகுள் நிறுவெனம
தன்வனலாடை வசய்தி வெடலத்தளைம (http://google.com/news) உள்ளிடை அடனத்து தளைங்களுக்கும தலானியங்கி
நிரல் (automatic program / automatic script) வசய்து வெச்சிருக்கு. இப்வபலாழுவத ஏறக்குடறய அடனத்து
வமைன்வபலாருள் நிறுவெனங்களும நிரலலாக்க நிரல் (Programmable Programs) பற்றி வபரலாரலாய்ச்சி
பண்ணிக்கிட்டிருக்கலாங்க. இது வசயற்டக நுண்ணைறிவுடைன் (Artificial Intelligence) இடணைந்த
வசய்தியலாதலலால், அவதலாடை விடரவுத்தன்டமை குடறவெலாகவவெ இருக்கு. கூகுவளைலாடை தலானியங்கி ஊர்தித்
திட்டைம (Google’s automatic car project) வபலால. எப்படியிருந்தலாலும வமைன்வபலாருள் துடறவயலாடை நிடலடமை
முன்ன மைலாதிரியில்ல. இப்ப எல்லலாம வமைன்வபலாருள் துடற வநருக்கடின்னு (IT recession) வசலால்றது ஒரு
Style ஆக மைலாறிப்வபலாச்சு. மைறுபடியும வநருக்கடியிலர்ந்து மீண்டு வெந்தலாலும, அதப்பத்தி நிறுவெனங்கள்
வெலாவய திறக்கறதில்ல. எது எப்டியிருந்தலாலும, லினக்ஸ் அப்றம டபத்தலான் வமைலாழி வதரிஞ்சுக்கிட்டைலா
நமைக்கு ஒரு நல்ல ஊதியத்வதலாடை ஒரு வவெடல வகடடைக்கும. நலாமை நமமைளைத் வதலாடைர்ந்து
வமைமபடுத்திக்கணும (self-equipment).” தனக்குத் வதரிந்தடதவயல்லலாம இனிடமையலாய்ப் வபசினலான்
வநடிலன்.

"நீங்க ஒங்க நிறுவெனத்துல பணி உயர்வு (promotion) வகடைச்சு முகில் கணினி நிர்வெலாகி (Cloud admin)
ஆகிட்டிங்க. எங்க நிறுவெனத்துல எனக்கு என்ன நிடலடமைவயலா வதரியல?” வவெடல பறிவபலாய் விடுவமைலா
என்ற அச்சுத்துடைன் வபசினலாள் ஊஞ்சலழைகி.

"நீ தலான் நல்லலா வவெல வசய்யுறீவய..அப்டி எதலாவெதுன்னலா, ஒன்னும கவெலப்படைலாத... நலான் என்
நிறுவெனத்துல ஒனக்கு வவெடலக்கு ஏற்பலாடு பண்வறன்.”அவெடளைத் வதற்றினலான் வநடிலன்.

"வதலாழிற்நுட்பச் வசதிகவளைல்லலாம வதரிஞ்சலாச்சு. வெலாங்க அந்தத் வதலாப்புல வகலாய்யலாப்பழைம சலாப்டைலலாம.”
வசலான்னவதலாடு மைட்டுமின்றி இரண்டு வகலாய்யலாப்பழைங்கடளைப் பறித்து வநடிலனுக்குக் வகலாடுத்தலாள்
நுட்பலா.

44

"இது மெரத்திலிருந்து தகதொய்தை பழம் தைதொறன, இதைப் றபதொயி ஏன் 'தகதொய்யதொப் பழம்' ன்னு தசதொல்றதொங்க. இது
என்வனலாடை முடற (this is my turn)” தமிழைன் என்ற வபருடமைவயலாடு சிரித்தலான் தன் வவெடலடய மைட்டுவமை
வநசிக்கும வதலாழிற்நுட்ப வநடிலன்.
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7. உபுன்டு உலகம்

(தமிழ் கமப்யூட்டைர் வமை 16-31, 2014, பக்கம-22 இதழில் வவெளியலான எனது படடைப்பு)

வெலார இறுதியலாதலலால் (weekend) நுட்பலா, வநடிலன் இருவெரும வபரங்கலாடிக்குச் (shopping mall) வசன்று
பனிக்கூழ் (ice-cream) பருகிக்வகலாண்வடை வபசிக்வகலாண்டிருந்தலார்கள். தலான் புதிதலாய் வெலாங்கியிருந்த
மைஞ்சள் நிற வநவனலா பற்றிப் வபருடமையலாய்ப் வபசிக் வகலாண்டிருந்தலாள் நுட்பலா தன் கணினித் வதலாழைன்
வநடிலனிடைம. ஒரு சின்ன ஊர்திடயப் பற்றி இப்படி அளைந்து வகலாண்டிருக்கிறலாவளை என்று நிடனத்துக்
வகலாண்வடை அவெள் வபசும அழைடக யும பனிக்கூடழையும சுடவெத்துக் வகலாண்டிருந்தலான் வநடிலன்.

“அப்றம என்ன புதுத் வதலாழிற்நுட்பச் வசய்தி வசலால்லுங்க வநடில்?” முதல் வகள்வி வகட்டைலாள் பனிக்கூழ்
பதுடமை நுட்பலா.

“வமைலாதல்ல புதுசலா வெந்திருக்கற வதலாழிற்நுட்பக் கருவிகளைக் வகட்டுக்க. எல்லலாவமை பலடகக்
கணினிகள்தலாம. இடதச் சுருக்கமைலாக பலனி அப்டீன்னு வசலால்றலாங்க. சலாமசங் வகலக்ஸி வநலாட் 10.1 (2014
ஆண்டுப்பதிப்பு) வெந்திருக்கு. இதுல 3 ஜி ஆதரவு இருக்கு. கணினி வெடரகடலயலாளைர்களுக்கும (artists),
வெடிவெடமைப்பலாளைர்களுக்கும(designers) உகந்ததலாக இருக்குமன்னு சந்டதயில வபச்சு இருக்கறது. வவெல
49,470/-. இதுல Scribble notes, polaris office 5, பதிப்பு இருக்கு. முழுக்க உயர் அடைர் வதலாழிற்நுட்ப திடர (Full
HD screen) உண்டு. Autodesk Sketchbook வெடிவெடமைப்பலாளைர்களுக்கலாகவவெ சிறப்பலா அடமைக்கப்பட்டிருக்கு.
குரல் அடிப்படடை ஏவெலனும உண்டு (Voice based assistant) எஸ் வமைலாழிவபயர்ப்பலான்(S translator), நலாக்ஸ்
தரவுப் பலாதுகலாப்பலானும(knox datasecurity) உண்டு.” ஒரு நலாளிதழில் பலார்த்தடத ஒப்பித்தலான் வநடிலன்.
ஒப்பித்தவென், பனிக்கூடழைச் சுடவெத்துக் வகலாண்வடை அடுத்த வசய்திக்குத் தலாவினலான். “அடுத்து,
வலவனலாவெலா ஐடியலாவபட் A10, இது தட்டைச்சுப்பலடகயுடைன் கூடிய ஒரு பலடகக்கணினி ஆண்ட்ரலாய்டு
வஜெல்லிபீன், டவெஃடப, 1 ஜிபி நிடனவெகம, 16 ஜிபி உள்ளிடணைந்த வென்வெட்டு. 10.1 அங்குலத்திடர.
தட்டைச்சுப்பலடக கண்டிப்பலாக வவெணுங்கறவெங்களுக்கு இது ஏத்தது. வவெல 19,990/-.”
பனிக்கூழ்க் குவெடளைடய கீவழை டவெத்துவிட்டு அவென் வபசும அழைடகப் பருகினலாள் நுட்பலா.
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“என்ன நுட்பலா இன்வனலாரு பனிக்கூழ் பருகலலாமைலா?” அவெளைது குவெடளை கலாலியலானதலால் வகட்டைலான்
வநடிலன்.

“ம.. எனக்கு இன்வனலாரு வவெனிலலா வசலால்லுங்க. அவதலாடு வசத்து ஆப்பிள் வசதி ஏதலாவெது இருந்தலா
வசலால்லுங்க.” உரிடமையுடைன் வகட்டைலாள் நுட்பலா.

“ஆப்பிளும ஐவபட் ஏர் வவெளியிட்டிருக்கு. வவெல 35,900 க்கும வமைல. 9.7 அங்குலத்திடர ஐஓஎஸ் ஏழு
இயங்குதளை பதிப்புல இருக்கு. ஆப்பிள் மீது கிறுக்குப்பிடித்த (apple crazy people) வமைல்தட்டு மைக்களுக்கு
ஏத்தது. எனக்வகலாரு சலாக்வலட் பனிக்கூழ் வசலால்லிக்கவறன்.” அவெளைது மைறுவமைலாழிக்குக் கலாத்திரலாமைல்
விடரவெலாய்ப் வபசினலான் வநடிலன்.

“ம..லினக்ஸ் வசதி?” பனிக்கூடழை விழுங்கியும விழுங்கலாமைலும வகட்டைலாள் நுட்பலா.

“ஆமைலா. லினக்ஸ் பயனலாளைர்கள் ஆவெவலலாடு எதிர்பலார்த்திருந்த உபுன்டு 14.04 LTS 17 ம வததி
வவெளியலாகியிருக்கு. Trusty Tahr அப்டீன்னு வபர் வெச்சிருக்கலாங்க. 2019 ஏப்ரல் வெடரக்கும இதுக்கு ஆதரவு
தர்றலாங்க. 64 பிட்டை பயன்படுத்த உபுன்டு தளைம வகட்டுக்கறது. 2GB க்கு வகலாறச்சலலா இருக்கற
வபலாறிகளுக்கு 32 பிட் பரிந்துடரக்கப்படைறது. வமைக்(mac) கணினிகளுக்குத் தனியலாக ஒரு புதிய
பதிப்டபயும வவெளியிட்டிருக்கு. வெழைங்கிகளுக்கு 64 பிட் மைட்டும தலான் பரிந்துடரக்கப்படைறது. ஏற்கனவவெ
உபுன்டு 12.04 எல்டிஎஸ் பயன்படுத்தறவெங்க அடதவய வதலாடைர்ந்து பயன்படுத்திக்கலலாம. இத
வமைமபடுத்தணுமன்னு வதவெ இல்டல. புதுசலா எதலாவெது வசலாதன பண்ணிப்பலாக்கணுமன்னு
வநடனக்கறவெங்க மைட்டும இத பயன்படுத்திக்கலலாம. இதுக்கு முன்னலாடி பதிப்புல எல்லலாம குடுத்த
மைலாதிரி இதுலயும உலலாவிவெர இடணையத்துல அருடமையலான Tour குடுத்துருக்கலாங்க.” இடணையத்தில் தலான்
பலார்த்த வசய்தியிடன பனிக்கூடழைப்வபலால் பகிர்ந்து வகலாண்டைலான் வநடிலன்.

பகிர்ந்தவென் வதலாடைர்ந்தலான், “இப்ப எல்லலாரும வமைதுவெலா, வரட் ஹலாட்டிலர்ந்து உபுன்டுவுக்கு
மைலாறிக்கிட்டிருக்கலாங்க. ஏன்னலா, அது இலவெசம, எல்டிஎஸ்க்கு அஞ்சு ஆண்டுவெடரக்கும ஆதரவு
தர்றலாங்க. அடமைவுகடளை (configurations) இலவெசமைலாவவெ இடணையத்தில படிச்சு பயன்படுத்தலலாம.
வபருமபலாலும எல்லலா வெடகயலான கருவிகளுக்கு ஆதரவு இருக்கு. இவத வரட் ஹலாட் ஆக இருந்தலா வநறய
அடமைவுகளை நலாமைவளை அடமைக்கணும. இல்லலாட்டி கர்னல மைலாத்தி அடமைக்கணும. இப்ப வெந்திருக்கற
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உபுன்டு High resolution displays க்வகல்லலாம ஆதர்வு தர்றது. பலடகக் கணினிக்கும, டகவபசிகளுக்கும
வதலாடலக்கலாட்சிக்கும ஆதரவு வகடடைக்கறது. ”

“உபுன்டு புதுப்பதிப்பு வெந்திருக்கு சரி. அவதலாடை வெசதிகளைப் பத்தி வசலால்லுங்க வநடில்." வவெனிலலாடவெச்
சுடவெத்தபடி வகட்டைலாள் நுட்பலா.

“ஏழு முதன்டமையலான வெசதிகளை இந்த உபுன்டு தர்றதுன்னு இடணையம பட்டியலிடுது. ஒவ்வவெலான்னலா
இப்பப் பலாக்கலலாம.

சிறிய யூனிட்டி லலான்சர் (Small Unity Launcher)
இதனலால சுட்டிக்கு ஏத்த மைலாதிரி சின்னதலா சின்னங்களை வெச்சுக்க முடியும.

வரண்டைலாவெது உபுன்டுல நலாமை ஒலியளைவெ 100 விழுக்கலாட்டுக்கும வமைல வெச்சுக்கலலாம. மைறுபடியும
100 விழுக்கலாடு

மைட்டுவமை வபலாதும அப்டீன்னு விருமபினலா அதுக்கும ஒற்டறச் வசலாடுக்கில் வெழி

வெகுத்து இருக்கு. (Raise Volume Past 100%)
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முன்னலால பட்டடைகள் (menu bars) வமைலாத்தமைலா வமைல இருக்கறதுல ஒருங்கிடணைக்கப் பட்டிருக்கும.
இப்ப தனித்தனியலான
சலாளைரத்துல (windows)
இடணைக்கப்பட்டிருக்கு.
(Locally Integrated Menus)

நன்றலாக அடடையலாளைங் கலாணைப்படைக்கூடிய முழு பட்டடைகள் (Full menus) இருக்கு.

GTK3 க்கு ஆதரவெளிக்கக்கூடிய CSS themed decorated windows அடமைஞ்சிருக்கு.
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விடரவெலாக இயங்குதளைத்டதப் பூட்டைக்கூடிய குறுக்குவிடச அடமைஞ்சிருக்கு. (Faster Lock
Screen Shortcut) அதலாவெது முன்பு ஆல்ட்+கன்ட்வரலால் எல் (alt+ctrl+L) விடசயிடன இயக்கி பூட்டைப்பட்டை
இயங்குதளைம, இப்வபலாது விண்வடைலாஸ்+எல் (win+L) விடசகடளை இயக்கிவய பூட்டைப்படுவெது வபலால்
வசய்யப்பட்டிருக்கு.

ஒரு சலாளைரத்தில் உள்ளிட்டுக் வகலாண்டிருக்கும வபலாவத டலவ் ரீடசஸ் (Live window resize)
உத்தி பயன்படுத்தி, விடரவெலாக சலாளைரத்டத நீட்டை குடறக்க முடிகிறது.”

தலான் இடணையத்தில் கண்டை வசதியிடன, எளிடமையலாகத் தமிங்கிலத்தில் விளைக்கினலான் வநடிலன்.

"நலான் வநத்துத்தலான் புதுப்பதிப்ப பதவிறக்கம வசஞ்சு பயன்படுத்தத் வதலாடைங்கிவனன். ஒனக்கும
தர்வறன்”, தனது வமைல்லிய மீடசயிடன வெருடியபடி வபசினலான் அந்த உபுன்டு தடலவென்.

“ம.. ஒங்களுக்கு எல்லலாம வதரியறதுல ஒன்னும வியப்பில்ல. நலான் வியக்கற மைலாதிரி எதலாவெது
வசலால்லுங்க.” பனிக்கூழ் இன்னும தீரலாததலால் மைறுவகள்வி வகட்டைலாள் நுட்பலா.
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“அலுவெலகத்துல எல்லலாரும முகநூல் வசயலி (Face book) பயன்படுத்தறது இப்ப வபலாதுவெலான
வசய்திதலான். நலாமை முகநூல்லதலான் விடளையலாடிகிட்டு இருக்கவறலாமன்னு யலாரலாவெது வதலாடலவிலர்ந்து
பலாத்தலாக்கூடை வதரியும. அப்டி வதரியலாமை நலாமை எக்வசல்ல பலாத்துக்கிட்டு இருக்கற மைலாதிரி வதரியணுமனலா,
இந்தத் வதலாடுப்புல ( http://hardlywork.in ) பயனர் வபயர், கடைவுச்வசலால் குடுத்து நுடழையணும. இது, நமமை
முகநூல் கணைக்கவய ஒரு அழைகலான எக்வசல் திடர வபலால கலாட்டும. நமமைளைத் தவிர வவெற யலாருக்கும, நலாமை
முகநூல்ல இருக்கறது வதரியலாது. யலாரலாவெது பக்கத்துல வெந்தலா, நலாமை ஸ்வபஸ்பலாரத் தட்டினலா வபலாறும.
எக்வஸல் திடர வவெறும எண்களைலாக கலாட்சியளிக்கும. இதுல மூனு வெடகயலான தீமகள் இருக்கறது. இதுல
ட்விட்டைர் அப்டீங்கற கீச்சு புகுபதிவிடனயும (twitter handler) உள்ளிட்டுப் பயன்படுத்தலலாம.” ஓய்வு
வநரத்துல வபலான்மைலர் ( http://ponmalars.blogspot.com/2014/03/hardlywork-app-use-facebook-in-excel-sheet.html )
பக்கத்துல படித்த வசய்தியிடனப் வபசினலான் வநடிலன்.

"சரி. நீங்க வசலான்னவதல்லலாம நலா, வசலாதிச்சுப்பலாத்துட்டு வெர்வறன். பனிக்கூழ் நல்லலாயிருந்துச்சு. அப்பறம
பலாக்கலலாம." அழைகலான வமைன்முறுவெலுடைன் வபசி தனது புதிய வநவனலாவில் ஏறி விடடைவபற்றலாள் நுட்பலா.
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8. என்றும் இனியது எங்கள் எக்ஸ்பி

(தமிழ் கமப்யூட்டைர் சூடல 16-31, 2014, இதழில் வவெளியலான எனது படடைப்பு பக்கம 18)

வகலானகம அடுக்குமைலாடிக்குடியிருப்பின் பன்னிவரண்டைலாவெது தளைத்தின் உப்பரிடகயில் (balcony) நின்று
வகலாண்டு எலுமிச்டச வதநீர் அருந்திக் வகலாண்டிருந்தலான் வநடிலன். முன்னிரு நலாட்களில் வபய்திருந்த
வகலாடடை மைடழையில் நடனந்திருந்த வநடுஞ்சலாடலயின் ஓரத்திலிருந்த உப்பினிவிளைக்கின் (halogen lamp)
ஒளி சீரலாக ஊர்திகளில் விழுவெடத, தனது உப்பரிடகத் வதநீவரலாடு வசர்த்து உறிஞ்சினலான்.

வதலாடலவிலிருந்து தனக்குத் வதரிந்த ஓர் ஊர்தி வெருவெடத உணைர்ந்தவென், தனது பலார்டவெடயக் கூரலாக்கி,
வதலாடல ஊர்திடய உற்று வநலாக்கினலான் வதநீர் வகலாப்டபடய டகமைலாற்றியபடி. “இது நுட்பலாவவெலாடை
ஊர்தியலாச்வச” மைனதில் நிடனத்தபடி வதநீரில் அடுத்த மிடைறு விழுங்கினலான்.

அவென் நிடனத்தவெலாவற நுட்பலா தனது ஊர்திடய ஓரங்கட்டிவிட்டு தூக்குக்கூட்டில் (lift) ஏறினலாள்.
ஏறியவெள் எண் பன்னிவரண்டிடன அழுத்தி விட்டு, தன்டனத்தலாவன அடமைதிப்படுத்திக் வகலாண்டைலாள்.
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"என்ன நுட்பலா, படைபடைப்பலாய் இருக்கற, எலுமிச்டச வதநீர் குடி, அடமைதியலா என்ன வசதின்னு வசலால்லு."
அவெளுக்குத் வதநீர் தந்து வதற்றினலான் வநடிலன்.

"படழைய கல்லூரியிலர்ந்து கூப்ட்ருக்கலாங்க. ஒரு கருத்தரங்கு நடைத்தணுமைலாம. என்ன வசய்றதுன்வன
வதரியல?” வதநீடர வெலாங்கியும வெலாங்கலாமைலும வபசினலாள் நுட்பலா.

"தடலப்பு என்ன?" இது வநடிலன்.

"என்றும இனியது எங்கள் எக்ஸ்பி" இது நுட்பலா.

"இது வரலாமப எளிடமையலான தடலப்பு. டமைக்வரலாசலாஃப்ட் நிறுவெனம எக்ஸ்பிவயலாடை வமைமபடுத்துதல்
களை நிறுத்திட்டைலாலும, ஏற்கனவவெ அத உரிடமைவயலாடை வெலாங்கனவெங்க அத பயன்படுத்தறத தடுக்கப்வபலாற
தில்டல. இன்னும எத்தடனவயலா இடணைய டமையங்கள் எக்ஸ்பிடயப் பயன்படுத்திக்கிட்டுத்தலான்
இருக்கறலாங்க.” வநர்த்தியலாப் வபசினலான் வநடிலன்.

வகலாஞ்சம நிமமைதியுடைன் அவென் வபசுவெடதக் வகட்டைலாள் நுட்பலா.

"எக்ஸ்பிடய நலாமை கலாசு வகலாடுத்து வெலாங்கினதலா வெச்சுக்கிட்டு, நமமை இத்தத் தடலப்புல கல்லூரி
கருத்தரங்க நடைத்தலலாம. ஏறத்தலாழை முப்பது வெடகயலான வமைன்வபலாருட்களை வபலார்ட்டைபிளைலாக நிறுவிப்
பயன்படுத்தலலாம. அதுக்கு இந்த http://portableapps.com/apps தளைம வெழிவெகுக்கறது.”வதநீர்க் வகலாப்டபடய
டவெத்துவிட்டு தனது புருவெமுயர்த்திப் வபசினலான் வநடிலன்.

"நலாமை ஏற்கனவவெ வெலாங்கியிருக்கற எக்ஸ்பிடய நிறுவின பிறகு, வமைலாதல்ல விண்வடைலாஸ் அப்வடைட்
அப்டீங்கற வமைமபடுத்துதல் வசடவெய நிறுத்தணும. அதுக்கப்பறமைலா, நச்சுநிரல் எதிர்ப்பு வமைன்வபலாருளை
(anti-virus software) நிறுவெணும. டமைக்வரலாசலாஃப்ட் நிறுவெனத்வதலாடை நச்சுநிரல் எதிர்ப்பு வமைன்வபலாருள்
நலாமை நிறுவெப்வபலாறதில்ல. அதுக்கு ஏற்கனவவெ இருக்கற எக்ஸ்பியின் எச்சரிக்டக வசய்திகளை நலாமை
அடமைதிப்படுத்தணும. அதனலால இந்த சலாளைரத்துல இருக்கறத வதர்ந்வதடுக்கணும.” வசலான்னவதலாடு
மைட்டுமின்றி தனது மைடிக்கணினியில் இருந்து தலான் வமைய்நிகர் (virtual box) நிடலயில் நிறுவியிருந்த
எக்ஸ்பியில் கலாட்டைத் வதலாடைங்கினலான் வநடிலன்.
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"சரி வசய்தலாய்ச்சு. அப்றம என்ன பண்றது?" ஆர்வெமிகுதியில் வகட்டைலாள் நுட்பலா.
“Portableapps.com/apps ல இருந்து Mcafee Stinger Portable Antivirus பதிவிறக்கம வசஞ்சு நிறுவெணும. நிறு
வெறவதலாடை நிறுத்தலாமை ஒரு வமைலாற முழுக்க கணினியச் வசலாதன வசஞ்சுக்கணும.

இப்வபலா நலாம வவெற நச்சுநிரல் எதிர்ப்பு வமைன்வபலாருள் நிறுவிட்டைதலால, விண்வடைலாஸ் எந்தவவெலாரு
பிடழைச் வசய்திடயயும கலாட்டைலாது.”தனது மைடிக்கணினிடயச் சுட்டிக்கலாட்டித் வதலாடைர்ந்தலான் வநடிலன்.

"எக்ஸ்பிடய வமைமபடுத்த (update)முயற்சிக்கக் கூடைலாது.”

"சரி நல்ல உபலாயம (suggestion) வசலான்னிங்க வநடில். அடுத்த கட்டைம என்ன?"

"வவெற என்ன? நமைக்கு என்வனன்ன வமைன்வபலாருட்கள் வதடவெவயலா,
எல்லலாத்டதயும வபலார்ட்டைபிளைலாகவவெ நிறுவிக்கலலாம.” அடுத்த கட்டைத்டத விளைக்கினலான் வநடிலன்.

"வபலார்ட்டைபிள் வமைன்வபலாருள்ன்னலா என்ன? கருத்தரங்குக்கு ஏத்த மைலாதிரி விளைக்கமைலாச் வசலால்லுங்க.”
தனது வகள்வியில் முடனப்பலாய் இருந்தலாள் நுட்பலா.

“Install it once, use it anywhere அப்டீங்கறதுதலான் வபலார்ட்வடைபிள் வமைன்வபலாருட்கவளைலாடை தத்துவெம. ஒரு
வமைலாற நிறுவிட்டைலா, அதுக்குத் வதடவெயலான அடனத்து வகலாப்புக்கடளையும (dll files), ஒவர அடடைவுக்குள்ளை
(folder) வகலாண்டுவெந்துடும. அதுக்குப்பிறகு, நலாமை எங்க வவெணுமனலாலும, எந்த கணினிக்கு வவெணுமினலா
லும அந்தக் குறிப்பிட்டை வபலார்ட்டைபிள் வகலாப்புக்களைப் படிவயடுத்தலாவல வபலாதும. அந்த வமைன்வபலாருள்
தங்குதடடையில்லலாமை இயங்கத் வதலாடைங்கும.” portableapps.com தளைம ஆங்கிலத்தில் கூறியடத தமிழில்
விளைக்கினலான் வநடிலன். நலா ஏறத்தலாழை இருப்பதிவயழு வமைன்வபலாருட்கள் வபலார்ட்டைபிளைலா நிறுவித்தலான்
பயன்படுத்திக்கிட்டிருக்வகன்.” தனது மைடிக்கணினி குறித்து விளைக்கம வகலாடுத்தலான் அந்த எக்ஸ்பி
தடலவென்.

"என்ன நீங்க இன்னும எக்ஸ்பி பயன்படுத்துறீங்களைலா?" அடுத்த வகள்வி வகட்டைலாள் அணைங்கு.
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“எக்ஸ்பியும பயன்படுத்தவறன்.” எளிடமையலாய்ச் வசலான்னலான் வநடிலன்.

"என்வனன்ன வமைன்வபலாருள் நிறுவியிருக்கீங்க. அவதல்லலாம வமைமபடுத்த முடியுமைலா?” கருத்தரங்கிற்கலான
தயலாரிப்பில் வகட்டைலாள் நுட்பலா.

"கண்டிப்பலா வபருமபலாலலான வபலார்ட்வடைபிள் வமைன்வபலாருட்களை வமைமபடுத்த முடியும. சில வமைமபடுத்த
முடியலாத வமைன்வபலாருட்களை திருமபவும இலவெசமைலாவவெ நிறுவிப் பயன்படுத்தலலாம. இது எல்லலாத்துக்கு
வமை நலாமை வசலால்ற படழைய எக்ஸ்பி ஆதரவு வகலாடுக்கறது. இதப்பத்தி டமைக்வரலாசலாஃப்ட்டும ஒன்னும
வசலால்லலாது. நலாமை நமமைவளைலாடை எளிடமையலான அன்றலாடைத் வதடவெயலான வமைன்வபலாருட்களை அருடமையலாப்
பயன்படுத்தலலாம.” விளைக்கமைலாய்ப் வபசினலான் வநடிலன்.

வபசியவென் வதலாடைர்ந்தலான். “நலாமை கண்டிப்பலா டமைக்வரலாசலாப்வடைலாடை எந்த வமைன்வபலாருடளையும இதுல
புதுசலா நிறுவிப் பயன்படுத்தக்கூடைலாது. ஃப்யர்ஃபலாக்ஸ்(firefox30), குவரலாம(chrome35) உலவிகளை
இன்டைர்வநட் எக்ஸ்ப்வளைலாரர்க்கு மைலாற்றலாகப் பயன்படுத்தலலாம. ஃப்யர்ஃபலாக்ஸ எளிடமையலா
வமைமபடுத்திக்கலலாம. குவரலாமிற்கு இயக்கமுடற வமைமபடுத்துதல் இன்னும இதுல வசக்கப்படைல.
எல்லலாவெடகயலான நீட்சிகடளையும (extensions, add-ons)நிறுவிக்கலலாம. கண்டிப்பலா எமஎஸ்ஆபிஸ்
வதலாகுப்டப நிறுவெக்கூடைலாது. அது முடறயலானது அல்ல. கலாப்புரிடமைச் சட்டைத்துக்கு எதிரலானது. அதுக்கு
மைலாற்றலா லிவபர் ஆபிஸ் வபலார்ட்டைபிள் நிறுவெலலாம, வமைமபடுத்தலலாம. எல்லலாவெடகயலான ஆபிஸ் வகலாப்புக்
கடளையும அணுகலலாம. ம. அப்றமைலா, வின்சிப்புக்கு மைலாற்றலா 7 சிப் நிறுவிப் பயன்படுத்தலலாம. இது எல்லலா
வெடகயலான சுருக்கப்பட்டை வகலாப்புக்கடளையும திறக்கும ஆற்றல் வகலாண்டைது. வின்வரர், டைலார், வபலான்ற
இலினக்சு வகலாப்புக்கடளையும எளிடமையலாகக் டகயலாள்கிறது. அடுத்து,அர்த்தலா வபலார்ட்வடைபிள் என்பது
ஒரு எளியவெடக ஆஃப்டலன் அகரமுதலியலாகும. அதுவும எளிடமையலா இயங்கறது.” நலாற்கலாலியின்
நுனியில் வமைல்லத் தலாளைமிட்டைவெலாவற வபசினலான் வநடிலன்.

"வவெவறன்ன வமைன்வபலாருவளைல்லலாம நலாமை கருத்தரங்கில வசலால்லலலாம?”மைனதில் கருத்தரங்கிற்கலான
எண்ணைத்துடைன் அடுத்த வகள்வி வகட்டைலாள் நுட்பலா.
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“ஆடிவயலா வதலாகுப்பிற்கு ஆடைலாசிட்டி இருக்கு, முப்பரிமைலாணை படைங்களை வெடரஞ்சு பலாக்கறதுக்கு ப்ளைண்டைர்
3 டி இருக்கு, நலாமை கணினியில வசய்யறவதல்லலாம படைமைலா எடுக்கறதுக்கு பயன்படைற் வகம ஸ்டூடிவயலா
இருக்கு, பிடிஎஃப் வகலாப்புக்களை அணுகறதுக்கு ஃபலாக்ஸ் இட் ரீடைர் இருக்கு, வவெவறன்ன வவெணும, ப்ரி
டைவுண்வலலாட் வமைவனஜெர், யுவடைலாரண்ட் எல்லலாவமை வபலார்ட்வடைபிளைலாவவெ இருக்கு.” இவதல்லலாம நலாமை
சலாதலாரணைமைலா பயன்படுத்தற வமைன்வபலாருட்கள்.

“இன்னும சிறப்பலான வமைன்வபலாருட்களைலான, PDFTKBuilder – pdf editor, Teamviewer, Wise Data Recovery, Gimp,
WinSCP, Portable putty, FileZilla அப்டீன்ற வமைன்வபலாருட்களும இருக்கு. எம எஸ் ஆபிஸ் நிறுவெலாததலால,
நமைக்கு அவுட்லுக்கிற்கு மைலாற்றலா, தண்டைர் வபர்ட்டு நிறுவிக்கலலாம. வவெவறன்ன வவெணும வசலால்லு?”
விடடை வசலால்லியவென் வகள்வி வகட்டைலான்.

"வவெற எதலாவெது சிறப்பலான வமைன்வபலாருட்கள் இருக்கறதலா வநடில்?” வவெண்டுவமைன்வற வகட்டைலாள்
நுட்பலா.

“Balabolka word to mp3, வவெர்டிலிருந்து எமபி3 ஆக மைலாற்றும வமைன்வபலாருள், Brutal Chess உள்ளிட்டை
மிகுதியலான விடளையலாட்டுக்கள், KeePass எனப்படும Password Protector, Teracopy என்னும விடரவு
படிவயடுப்பலான், Mp3 split என்னும பலாடைடல வவெட்டி ஒட்டும வமைன்வபலாருள், Type faster–typing test
தட்டைச்சுப் பயிலும வமைன்வபலாருள், World clock, Zint barcode studio வமைலும அன்றலாடைம நலாம பயன்படுத்தற
Notepad+, VLC Player எல்லலாவமை இலவெசமைலாக் வகடடைக்கறது. இவதல்லலாம நலாமை வபலார்ட்டைபிளைலா
நிறுவெறதலால டிஎல் எல் வகலாப்புக்கவளைல்லலாம தனித்தனியலா நிறுவெப்பட்டு இயங்குதளைத்டத சலாதலாரணைமைலா
கவவெ இயங்க டவெக்கறது. வீணைலாக இயங்குதளைம (Hang)வதலாங்குவெதில்டல. வீணைலாக . வநட்பிவரமவவெலார்க்
வபலான்றடவெகள் நிறுவெப்படைலாததலால் இயங்குதளைம இயல்பலாகவவெ இருக்கிறது. அவ்வெப்வபலாது நலாம
நிறுவிய நச்சுநிரல் எதிர்ப்பு வமைன்வபலாருடளை மைட்டும வமைமபடுத்தி வெந்தலால் அருடமையலாக அடனவெரும
எக்ஸ்பிடயப் பயன்படுத்தி இன்புறலலாம. எல்லலாவதலாடை முக்கியமைலானது. இப்டீ நலாமை பயன்படுத்தற
எக்ஸ்பிடய டமைக்வரலாசலாஃப்ட் கண்டுக்கலாது.”
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“ம.. அப்பலா. நலாவன கருத்தரங்கு நடைத்தி முடிச்சுட்வடைன்.” வநடிலன் வபசினலான்.

“நிரமப நன்றி வநடில். பல வகலாழைப்பத்வதலாடை வெந்த என்ன வதளிவெலாக மைலாத்திட்டீங்க. நலான் இனிவமை
அருடமையலா கருத்தரங்கிற்கு வபலாயி கல்லூரிடயவய கலக்குவவென்."மைகிழ்ச்சியுடைன் வபசினலாள் நுட்பலா.

“கலக்குறப்ப என்டனயும மைறந்துடைலாத நுட்பலா..." கண்களைலால் சிரித்தலான் வநடிலன்.

"என்றும இனியது எங்கள் எக்ஸ்பி.” மைறுவமைலாழியலாகச் சிரித்தலாள் நுட்பலா.
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9. தைன்மி புள்ள நுட்பதொ நுட்பதொ

தன்மி அனுப்பி, வதலாடல அணுகல்
திண்ணைமைலாய்க் கற்றுத் வதரிந்து வகலாண்டைனள்
நுணுக்கக் கடலஞன் வநடிலனின் வதலாழியலாம
நுட்பலா என்னும நங்டக யினலாவளை.
- கடதப்பலா.

"நலமைலா வநடிலன்?" தலான் புதிதலாய் வெலாங்கியிருந்த ஆண்ட்ரலாய்டு லலாலிபலாப் டகவபசியில் சிரித்த
முகமைலாய்த் தன்மி (selfie) எடுத்து அனுப்பினலாள் நுட்பலா.
'ழை' என்னும மைலாதிரியிடனத் (pattern) தடைவிச் சிணுங்கிய டகவபசிடயத் திறந்தலான் வநடிலன் தனது
தடலடயக் வகலாதியபடி.
"நலம." ஒன்டறச் வசலால்லில் சிரிப்பலான்கள் (smileys) ஏதுமில்லலாமைல் சரியலாகப் பதிவனலாரு வநலாடிகளில்
மைறுவமைலாழி வெந்தது.
மைறுவமைலாழிக்கலாகக் கலாத்திருந்தவெள், வவெவ்வவெறு நிடலகளில் (different poses) வதலாடைர்ந்து தன்மிகடளை
அனுப்பினலாள்.

"என்ன வவெணும நுட்பலா?" ஒற்டறச் வசலால் மூன்று வசலாற்களைலாய் வெளைர்ந்தது இரண்டு சிரிப்பலான்களுடைன்.

"ஒரு சின்ன ஐயம. வீட்டுக்கு வெந்து விளைக்க முடியுமைலா வநடில்?" தன்மிகள் ஏதுமில்லலாமைல் வசய்தி மைட்டும
அனுப்பினலாள் நுட்பலா.

"சலாப்டைப்வபலாவறன். ஒடைவன வெரணுமைலா?" இமமுடற மைறுவமைலாழி ஒன்பது வநலாடிகளில் வெந்தது.

"வீட்டுக்கு வெந்து சலாப்டுங்க வநடில்." விடைலாமைல் வதலாடைர்ந்தலாள் நுட்பலா.
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கட்டடை விரல் உயர்த்திய சிரிப்பலாடன மைறுவமைலாழியலாக அனுப்பி விட்டு நுட்பலாவின் வீட்டிற்கு
விடரந்தலான் வநடிலன் தனது மைகிழ்வுந்தில்.
ஐந்து மைணித்துளிகளில் வீட்டிற்கு வெந்தவெடன வெரவவெற்று சலாப்பிடைச் வசலான்னலாள் நுட்பலா.

“முதல்ல ஐயத்டதத் தீர்ப்வபலாம. பிறகு சலாப்பலாடு.” அன்புக்கட்டைடளையிட்டைலான் வநடிலன்.

“இது என்வனலாடை Crome Book. புதுசலா அலுவெலகத்துல குடுத்துருக்கலாங்க. வதலாடல அணுகல் மூலமைலா
அலுவெலகக் கணினியில் வவெடல வசய்யணும. Configure பண்ணைத் வதரியல. அதலான் கூப்வடைன்.”
வமைலிதலான அச்சத்துடைன் வகட்டைலாள் நுட்பலா.

“இது வரலாமபச் சின்ன வவெடல.” நுட்பலாவின் Crome Book ஐ டகயில் வெலாங்கியவெலாவற
வபசினலான் வநடிலன்.

“வமைலாதல்ல, Chrome Remote Desktop வசயலிடய Crome Book ல பயனர் வபரு வகலாடுத்து நிறுவெணும.”

“ஏற்கனவவெ நிறுவியலாச்சு.” சற்வற குரல் உயர்த்திப் வபசினலாள் நுட்பலா.

"அது மைட்டும வபலாறலாது…" வநடிலன் வபசியடதக் வகட்டைவுடைன், நலாக்டகப் பற்களைலால் கடித்துச் சிரித்தலாள்.

“இந்த Screen ல வமைலாதல்ல Enable remote connections வபலாத்தலான வசலாடுக்கணும. அதுக்கப்பறமைலா, ஒரு
வகலாப்பிடன கூகுவளை நமமைவளைலாடை system த்துல பதிவிறக்கி நிறுவும. இது ஒவ்வவெலாரு system வபலாறுத்து
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மைலாறுபடும. இத நீ ஒன்வனலாடை அலுவெலக கணினில ஏற்கனவவெ வசஞ்சிருந்தலாத்தலான், இப்ப இங்க
ஒன்வனலாடை கணினிய அணுக முடியும. அத நீ வசய்யல. அதனலாலதலான் இந்தச் சிக்கல்.” அவெள் தவெடறப்
புட்டு டவெத்தலான் வநடிலன்.
"இப்ப என்ன வசய்யறது?" மீண்டும அச்சமுற்றலாள் நுட்பலா.

“நீங்க, குழுவவெலாடை கடைவுச்வசலால்தலான (team common password) பயன்படுத்தறீங்க, ஒங்க குழுவுல இப்ப
யலாரு அலுவெலகத்துலஇருக்கலாங்கவளைலா, அவெங்களை இந்த வவெலடயச் வசய்யச் வசலால்லு.” திண்ணைமைலாய்ச்
வசலான்னலான் வநடிலன்.

வநலாடிகளில் தனது குழுத்வதலாழிக்கு குறுஞ்வசய்தி அனுப்பினலாள் நுட்பலா.

“வபலாதுவெலான PIN எண் வகலாடுக்கச் வசலால்லு நுட்பலா. எடுத்துக்கலாட்டைலா, ஒன்வனலாடை டகவபசி எண், அலுவெ
லக எண் எதலாவெது வபலாதுவெலா இருக்கட்டும. அப்பத்தலான் ஒன்வனலாடை குழுவுல எல்லலாரும அணுக
முடியும. நீ மைட்டும அணுகணுமனலா, ஒனக்கு மைட்டும வதரிஞ்ச எண்ணைக் குடுக்கலலாம.” வநடிலன் தன்
வநற்றிடயத் தடைவியவெலாறு வபசினலான்.

“ம.. இப்ப சரியலா வெந்துடுச்சு பலாரு..”
நுட்பலாவின் மைடிக்கணினியில் மீண்டும குறிப்பிட்டை வசயலிடய இயக்கியவென் வியப்புடைன் வபசினலான்.
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வியந்தவென் வதலாடைர்ந்தலான்.
“இதுவபலால எத்தன கணினிய வவெணுமனலாலும, நலாமை வதலாடலவிலிருந்வத அணுகலலாம. இவத மைலாதிரி,
வதலாடல நிடல உதவியும(remote assistance) கூடை இருக்கு. இது எல்லலாவமை கூகுள் இலவெசமைலாவவெ தர்றது.”
வதலாடல அணுகல் அருடமையலாய் வெர இருவெரும வசர்ந்து சிரித்தவெலாவற குழுமி (groupie) எடுத்துக்
வகலாண்டைலார்கள்.

"இந்தப் வபட்டியத் (Crome Book) வதலாறந்தலா வநரம வபலாறவத வதரியலாவத. சீக்கிரமைலாச் சலாப்டை
வெலாங்கப்பலா. " சடமையலடறயிலிருந்துநுட்பலாவின் அமமைலா குழைலரசி குரல் வகலாடுத்தலாள்.

"தன்மி புள்ளை நுட்பலா நுட்பலா" அவெள் எடுத்து அனுப்பிய ஒளிப்படைங்கடளைப் பலார்த்து வநடிலன் கிண்டைலலா
ய்ப் பலாடைத் வதலாடைங் கினலான்.

கதலச்தசதொற்கள்:
தன்மி (தனக்குத் தலாவன எடுத்துக் வகலாள்ளும ஒளிப்படைம) – selfie.
மைலாதிரி – pattern
சிரிப்பலான்கள் – smileys
கட்டடை விரல் உயர்த்திய சிரிப்பலான் – thumbs up smiley
வதலாடல அணுகல் – remote access
வதலாடல நிடல உதவி – remote assistance
குழுமி (ஒன்றுக்கு வமைற்பட்வடைலார் வசர்ந்து தங்கடளைத் தலாங்கவளை எடுத்துக் வகலாள்ளும
ஒளிப்படைம) – groupie
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10.லினக் ஸ் அரட்தட
"சரியலான ஆளு நீங்க அமமு வெந்தப்பறம எங்கிட்டை வபசறதவய வகலாறச்சுட்டீங்கவளை?" பிலுபிலுவவென
வசல்லசண்டடை பிடித்தலால் நவீனலா.

"அப்டீ இல்ல நவீ. வகலாஞ்சம பிசி. " குடழைந்தலான் வபலாற்வகலா.

" லினக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்வரட்டைர் ஆயலாச்சு. ட்ரீட் குடுக்கவவெயில்ல. " உரிடமையுடைன் வகட்டைலாள் வதலாழி.

" சரி. இப்பப் வபலாகலலாம. " நகரத்தின் மிக உயர்ந்த உணைவெகத்திற்கு அந்தக் குழுத்தடலவிடய (team leader)
அடழைத்துச் வசன்றலான் வபலாற்வகலா.

" இது புதுசலா வெந்துருக்கற ஓட்டைல். இங்கல்லலாம SAP வபக்வகஜிலதலான் பில்வல வபலாடுவெலாங்க. வவெட்
(மைதிப்புக்கூட்டு வெரி) தனியலாக உண்டு. " தனது தகவெல் மைந்திரத்டதத் வதலாடைங்கினலான் வபலாற்வகலா.

அதுவெடர விழிகள் விரியக் வகட்டுக்வகலாண்டிருந்தவெள், "எனக்கு ஒரு தட்டு வநய்ச்வசலாறு (Ghee Rice)
வவெணும வகலா." அனிச்டசயலாய்ப் வபசத்வதலாடைங்கினலாள்.

அவெளுக்கு ஒரு தட்டு வநய்ச்வசலாறும, அவெனுக்குத் வதடவெயலானதும வசலால்லிவிட்டு தகவெலுக்குத்
தலாவினலான் வபலாற்வகலா.
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"இப்ப கடைவுச்வசலால் பத்தி பலாக்கலலாம. வபலாதுவெலா கடைவுச்வசலால்ல அடமைக்கறதுக்கு ஏழு professional
முடறகள் இருக்கு. அத ஒவ்வவெலான்னலா வசலால்றமமைலா." வபலாற்வகலா தனது லினக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்வரட்டைர்
தனத்டதக் கலாட்டினலான்.

படிநிடல 1:
குடறந்தபட்சம 8 எழுத்துக்களில் இருந்து 12 எழுத்துக்கள் வெடர எத்தடன நிடனவில் டவெத்துக்வகலாள்ளை
முடியுவமைலா அவ்வெளைவு மைட்டும குடுக்கணும. வபலாதுவெலா 256 எழுத்துக்கடளை கடைவுச்வசலால்லலா
டவெத்துக்வகலாள்ளைலலாம.

படிநிடல 2:
அகரமுதலியில் ஏற்கனவவெ இருக்கும வெலார்த்டதகடளை வகலாடுக்கக் கூடைலாது. எ.கலா : redhat

படிநிடல 3:
கீழ்கலாண்பனவெற்றில் ஏவதனும இரண்டு அல்லது மூன்றின் கலடவெயலாக அடமைக்க வவெண்டும.
அ) ஆங்கிலத்தில் சிறிய எழுத்துக்கள் (lower case)
ஆ) ஆங்கிலத்தில் வபரிய எழுத்துக்கள் (upper case)
இ) எண்கள் (numbers)
ஈ) சிறப்புக் குறியீடுகள் (special characters)

படிநிடல 4:
உண்டமையலான வபயர்கள் அல்லது வபயர்கள் வதலாடைர்புடடைய எழுத்துக்கடளை டவெக்கக்கூடைலாது. எ.கலா with
a login name of Sally, a poor password would be s@lly.
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படிநிடல 5:
எளிடமையலாக யூகிக்கக்கூடிய உனது பிறந்த நலாள் இன்ன பிற தகவெல்கடளைச் வசர்க்கக்கூடைலாது.

படிநிடல 6:
சூத்திரங்கடளைத் தவிர்க்க வவெண்டும.
எ.கலா 1+1=2

படிநிடல 7:
அடிக்கடி பயன்படுத்தும வநலாட்வபட் அல்லது மைலானிட்டைர் நிறுவெனப் வபயடர கடைவுச்வசலால்லலாக்கக்
கூடைலாது.

“passwd கட்டைடளை தலான் கடைவுச்வசலால்ல மைலாத்தறதுக்கு ஒதவுறது. "

" Rediff ஐத் வதலாடைர்ந்து யலாகூவும unlimited inbox space வகலாடுக்கறது. கூகுளும அவத மைலாதிரி அடுத்த வெருஷெம
தரமனு வசலால்றலாங்க. யலாகூல இப்ப ஹிந்தில மின்னஞ்சல் அனுப்பலலாம. " தன் பங்குக்கு நவீனலாவும
வநய்ச்வசலாறு தின்றுவகலாண்வடை வபசினலாள்.

" அடுத்த டைவுட் வகலா, ரமபலா சர்வெர்ன்னலா என்ன? " ஆர்வெவகலாளைலாரில் வகட்டைலாள் நவீனலா.
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"அது ரமபலா சர்வெர் இல்ல நவீ, சமபலா சர்வெர்."
சிரித்துக்வகலாண்வடை வசப்பினலான் வபலாற்வகலா.
சிரித்தவென் வதலாடைர்ந்தலான், "வபலாதுவெலா வகலாப்புபகிர்வுங்கறது
இயங்குதளைத்துக்கு இயங்குதளைம மைலாறுபடும. இயங்குதளைமும
file system - மும இடயந்து வசயல்பட்றதலால இது மைலாறுபடைறது.
அதுக்கலாக நலாமை gfs (global file system) பயன்படுத்தி வகலாப்புகளை
பகிர்வு வசய்வறலாம. அதுக்கு வெர்ற சர்வெர் தலான் சமபலா சர்வெர்.
இது லினக்ஸிலிருந்து விண்வடைலாஸஸுக்கும, லினக்ஸிலிருந்து
இன்னபிற இயங்குதளைங்களுக்கும (macintosh, solaris)
வகலாப்புகடளைப் பகிரலலாம." ஒவர மூச்சில் வசலால்லி முடித்தலான்
வபலாற்வகலா.

"வநலாட்வபடை diary வபலால பயன்படுத்தறது எப்படி?" அடுத்த வகள்வி வகட்டைலாள் வநய்ச்வசலாறு நங்டக.
"அத நலா English - லவய வசலால்வறன் நவீ Note பண்ணிக்வகலா.

1. Open a blank Notepad file.
2. Type .LOG as the first line of the file, followed by an Enter.
Save the file and close it.
3. Double - click the file to open it and notice that Notepad
appends the current date and time to the end of the file and
places the cursor on the line after.
4. Type your notes and then save and close the file.
5. Each time you open the file, Notepad repeats the process,
appending the time and date to the end of the file and placing
the cursor below it."

அதற்கலாகவவெ கலாத்திருந்தவென் வபலால் வபசினலான்
வபலாற்வகலா.
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"லினக்ஸஸுல Manual page பலாக்கறதுக்கு என்ன command குடுக்கணும?" அடுத்த ஐயம எழுப்பியது
அணைங்கு.

" man command உண்டு. இது எட்டு வெடகயலான விபரங்கடளை தருகிறது. அடவெ,

1. user commands (பயனர் கட்டைடளைகள்)
2. system calls (வபலாறி அடழைப்புகள்)
3. library files (உள் அடழைப்புகள்)
4. special files (சிறப்புக் வகலாப்புகள்)
5. file formats (வகலாப்பு அடமைவுகள்)
6. games (விடளையலாட்டுகள்)
7. miscellaneous (இன்னபிற)
8. administrative commands (வமைலலாண்டமை கட்டைடளைகள்)
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ஆகும. இது மூலமைலா எல்லலா விவெரத்டதயும புரிஞ்சுக்கலலாம." வசவிக்கும வெயிற்றுக்கும ஈய்யப்பட்டைதில்
மைகிழ்ச்சி வதரிவித்தலாள் நவீனலா.
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நூல் ஆசிரியர :

நலான்... வபங்களூரு. பணியலா. பிரசன்னலா எம.எஸ்.சி. எம.பில்.

திண்டுக்கல் மைலாவெட்டைத்திவல பிறந்து வெளைர்ந்து, பள்ளிப்படிப்டப திண்டுக்கல் தூய மைரியன்டனப்
பள்ளியில் முடித்து, திருச்சி தூய வெளைனலார் கல்லூரியில் கணினி அறிவியலில் முதுகடலப் பட்டைம படித்து
முடித்துள்வளைன். மைதுடர கலாமைரலாசர் பல்கடலக்கழைகத்தில் எம.பில் வதலாடைர்ந்துள்வளைன். இன்று
வபங்களூரில் ஓர் வமைன்வபலாருள் நிறுவெனத்தில் தடலடமை வபலாறிநிடறஞர் ஆகவவெடல
பலார்த்துக்வகலாண்டிருக்கிவறன். விர்ஜின் பிரசன்னலாடவெ 2008 இல் திருமைணைம முடித்தவென், இன்று
வஹமில்டைன், வஹரிங்டைன் ஆகிய இரு ஆண் மைகவுகளின் தந்டத. வநரம கிடடைக்கும வபலாழுவதல்லலாம,
வபலாழுதலாக்கமைலாக கணினிக்கடதகள், கட்டுடரகள் எழுதுவெது, கணினித் வதலாடைர் எழுதுவெது
ஆகியவெற்டறச் வசய்து இன்புறுகிவறன். http://pnaptamil.blogspot.com என்ற வதலாடுப்பில் தமிழ்
எக்கலாளைம என்ற தளைத்தில் எழுதிய கணினிக்கடதகள், கணினி அரட்டடை ஆகியவெற்றில் 10 கடதகடளைத்
வதலாகுத்து "கணினிக்கததைகள் 10 ததைதொகுதி - 1” என்ற தடலப்பில் இந்நூடலத்
வதலாகுத்தளித்துள்வளைன்.

* பலால் வஜெயசீலன் நிர்மைல் ஆவரலாக்கியப் பிரசன்னலா என்ற இயற்வபயர் கல்விக்கலாக
பலா.நி.ஆ.பிரசன்னலா என்றலாகி, இன்று பலா.நி.ஆ சுருங்கி பணியலா. பிரசன்னலா என்றலாகிவிட்டைது.
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நன்றி...
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