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முனனுடர

இந்தக் கட்டுடரகடள தமிழழாக்கம் தசய்து
ததழாகுத்த திரு இரழா. அசசழாகன தசனடன இந்தியே
ததழாழில்நுட்பக் கழகத்தில் இயேந்திரப்
தபழாறியியேல் துடறயில் இளநிடலப் பட்டைமும்

மற்றும் ததழாழில்துடற சமலழாண்டமயில்
முதுநிடலப் பட்டைமும் தபற்றவெர். திறந்த மூல
தமனதபழாருட்களிலும், தகவெல்
ததழாழில்நுட்பத்டதப்பற்றி தமிழில்
எழுதுவெதிலும் நீண்டை கழாலமழாக ஆர்வெம்
தகழாண்டைவெர். 2011 ஆம் ஆண்டில் இவெர் எழுதியே
குனுகழாஷ் (Gnucash) 2.4 சிறு வெணிகக்
கணக்குப்பதிவு: துவெக்க நிடலக் டகசயேடு
பத்தகத்டத பழாக்ட் (Packt) பதிப்பகம்
தவெளியிட்டைது. ததழாடைர்ந்து அசத ஆண்டில்
திறந்த மூல தமனதபழாருள் குனுகழாஷின பயேனர்
இடடைமுகத்டத தமிழழாக்கம் தசய்தழார். பினனர்
இவெர் லிபர்ஆஃபிஸ் (LibreOffice) பயேனர்
இடடைமுகத்தின தமிழழாக்கத்துக்கும்
பங்களித்தழார். 2015 இல், கணியேம் இடணயே
இதழில் தகதவெளிடம (Agile) மற்றும்
தமழாய்திரள் (Scrum) பற்றி ஒரு கட்டுடரத்

ததழாடைடர எழுதினழார். இடவெ பினனர் திரு டி.
சீனிவெழாசன அவெர்களழால் "எளியே தமிழில் Agile /
Scrum - தமனதபழாருள் திட்டை சமலழாண்டம"
எனற தபயேரில் ஒரு மினனூலழாக
தவெளியிடைப்பட்டைது. இவெர் தமிழில்
இயேல்தமழாழி ஆய்வுக்கழான (Natural Language
Processing) நிரல்கள், கருவிகள் மற்றும் தரவுகள்
GitHub களஞ்சியேத்டதப் பரழாமரிக்கிறழார்.

எந்த ஒரு ஆய்வுப் பயேணத்திலும் முதல் அடி
எடுத்து டவெக்கும் தபழாழுது மனதில் தகழாஞ்சம்
பயேம் இருக்கத்தழான தசய்யும். பதியே
இடைர்பழாடுகடள சமழாளிக்க சவெண்டி வெரலழாம்,
முனனழால் கண்டைறியேழாத நிலதவெளிகடளக்
கடைந்து தசல்ல சவெண்டியிருக்கலழாம் மற்றும்
சசருமிடைம் எப்படியிருக்கும் எனபது

மர்மமழாகசவெ இருக்கும். எனினும் இசத
கழாரணங்கள்தழான நெழாம் துணிந்து முற்படை
உற்சழாகமளிக்கும், நெம் முயேற்சிடயேப்
பயேனுடடையேதழாக்கும்.
இத்ததழாடைரில் உள்ள கட்டுடரகள் யேழாடவெயும்
திறந்த மூல தமனதபழாருள் வெழியில் தசல்வெது
பற்றியேடவெ. நீங்கள் மூடியே மூலம் அல்லது
தனியுரிம தமனதபழாருடள (Proprietary Software)
விட்டு விலகிச் தசல்ல வெழி சதடும் தனி நெபரழாக
இருந்தழாலும் சரி அல்லது ததழாழிலில் தவெற்றி
தபற உதவும் தசயேலிகளுக்கு மழாற்றழாக கட்டைற்ற
திறந்த மூல தமனதபழாருட்கள் (Free Open Source
Software FOSS) சதடும் நிறுவெனமழாக இருந்தழாலும்
சரி, இந்தக் கட்டுடரகள் உங்களுக்கு திறந்த மூல
உலகத்தில் கழால் ஊனறுவெது எப்படி எனறு
கழாட்டும். இவெற்றில் பல கட்டுடரகள் எப்படி

வெல்லுநெர்கள் திறந்த மூல தமனதபழாருட்கள்
பற்றி துவெக்கத்தில் கண்டைறிந்தழார்கள் மற்றும்
அதன பினனர் தம் சவெடலவெழாழ்க்டகயில்
தசழிப்பழாக உள்ளனர் எனபது பற்றி. மற்றடவெ
ஒரு குறிப்பிட்டை சவெடலக்குத் தகுந்த திறந்த மூல
தமனதபழாருள் சதர்வு தசய்வெது பற்றியும், ஒரு
திறந்த மூலச்தசயேலிடயே பயேனபடுத்துவெது
எப்படி எனபது பற்றியும் மற்றும் உங்களுடடையே
வெட்டைழாரத்துக்சகழா அல்லது ஊருக்சகழா திறந்த
மூல தமனதபழாருளின திறடன
அறிமுகப்படுத்தவும் சதடவெயேழான டகசயேடுகள்.
எடதயும் பதிதழாகத் ததழாடைங்குவெது எளிதல்ல
எனபது ஞழாபகம் இருக்கட்டும். ஆனழால் ஒரு
பத்த மதப் பழதமழாழியில் கூறியேது சபழால,
“சபழாய்ச் சசர்வெடத விடை நெனறழாகப் பயேணம்
தசய்வெசத முக்கியேம்”. நீங்கள் நெனறழாகத் திறந்த

மூல வெழியில் பயேணிக்கவும், மற்றும் வெரும் பல
ஆண்டுகளில் ததழாடைர்ந்து பயேணம் தசய்யேவும்
இந்தக் கட்டுடரகள் உதவும் எனறு நெழாம்
நெம்பகிசறழாம்.

1. திறந்த மூலம் எனறழால் எனன?
எந்த ஒரு ஆய்வுப் பயேணத்திலும் முதல் அடி
எடுத்து டவெக்கும் தபழாழுது மனதில் தகழாஞ்சம்
பயேம் இருக்கத்தழான தசய்யும். பதியே
இடைர்பழாடுகடள சமழாளிக்க சவெண்டி வெரலழாம்,
முனனழால் கண்டைறியேழாத நிலதவெளிகடளக்
கடைந்து தசல்ல சவெண்டியிருக்கலழாம் மற்றும்
சசருமிடைம் எப்படியிருக்கும் எனபது
மர்மமழாகசவெ இருக்கும். எனினும் இசத
கழாரணங்கள்தழான நெழாம் துணிந்து முற்படை
உற்சழாகமளிக்கும், நெம் முயேற்சிடயேப்
பயேனுடடையேதழாக்கும்.
இத்ததழாடைரில் உள்ள கட்டுடரகள் யேழாடவெயும்
திறந்த மூல தமனதபழாருள் வெழியில் தசல்வெது
பற்றியேடவெ. நீங்கள் மூடியே மூலம் அல்லது

தனியுரிம தமனதபழாருடள (Proprietary Software)
விட்டு விலகிச் தசல்ல வெழி சதடும் தனி நெபரழாக
இருந்தழாலும் சரி அல்லது ததழாழிலில் தவெற்றி
தபற உதவும் தசயேலிகளுக்கு மழாற்றழாக கட்டைற்ற
திறந்த மூல தமனதபழாருட்கள் (Free Open Source
Software FOSS) சதடும் நிறுவெனமழாக இருந்தழாலும்
சரி, இந்தக் கட்டுடரகள் உங்களுக்கு திறந்த மூல
உலகத்தில் கழால் ஊனறுவெது எப்படி எனறு
கழாட்டும். இவெற்றில் பல கட்டுடரகள் எப்படி
வெல்லுநெர்கள் திறந்த மூல தமனதபழாருட்கள்
பற்றி துவெக்கத்தில் கண்டைறிந்தழார்கள் மற்றும்
அதன பினனர் தம் சவெடலவெழாழ்க்டகயில்
தசழிப்பழாக உள்ளனர் எனபது பற்றி. மற்றடவெ
ஒரு குறிப்பிட்டை சவெடலக்குத் தகுந்த திறந்த மூல
தமனதபழாருள் சதர்வு தசய்வெது பற்றியும், ஒரு
திறந்த மூலச்தசயேலிடயே பயேனபடுத்துவெது
எப்படி எனபது பற்றியும் மற்றும் உங்களுடடையே

வெட்டைழாரத்துக்சகழா அல்லது ஊருக்சகழா திறந்த
மூல தமனதபழாருளின திறடன
அறிமுகப்படுத்தவும் சதடவெயேழான டகசயேடுகள்.
எடதயும் பதிதழாகத் ததழாடைங்குவெது எளிதல்ல
எனபது ஞழாபகம் இருக்கட்டும். ஆனழால் ஒரு
பத்த மதப் பழதமழாழியில் கூறியேது சபழால,
“சபழாய்ச் சசர்வெடத விடை நெனறழாகப் பயேணம்
தசய்வெசத முக்கியேம்”. நீங்கள் நெனறழாகத் திறந்த
மூல வெழியில் பயேணிக்கவும், மற்றும் வெரும் பல
ஆண்டுகளில் ததழாடைர்ந்து பயேணம் தசய்யேவும்
இந்தக் கட்டுடரகள் உதவும் எனறு நெழாம்
நெம்பகிசறழாம்.

திறந்த மூலம் எனறழால் எனன?
“திறந்த மூலம்” எனறழால் அதன வெடிவெடமப்ப
தவெளிப்படடையேழாக உள்ளது. அடத யேழாவெரும்
மழாற்றவும் மற்றும் பகிர்ந்து தகழாள்ளவும்
முடியும்.
இந்த தசழாற்தறழாடைர் கணினி நிரல்கடள
உருவெழாக்கும் ஒரு குறிப்பிட்டை
அணுகுமுடறயிலிருந்து சதழானறியேது. ஆனழால்
இனறு, “திறந்த மூலம்” எனறு நெழாம் தசழால்வெது
ஒரு பரந்த வெழிமுடறடயே விவெரிக்கிறது. இடத
“திறந்த மூல வெழிமுடற” எனறு கூறுகிசறழாம்.
ஆக திறந்த மூல திட்டைங்கள் திறந்த பரிமழாற்றம்,
கூட்டு முயேற்சியேழாக பங்களிப்பது, விடரவெழாக
முனமழாதிரி தசய்தல், தவெளிப்படடைத்தனடம,
தகுதிக்கு மதிப்ப, மற்றும் சமூகம் சழார்ந்த
தமனதபழாருள் உருவெழாக்கத்டதத் தழுவுகினறன.

திறந்த மூல தமனதபழாருள் எனறழால் எனன?
திறந்த மூல தமனதபழாருள் எனறழால் அதன
மூலக் குறியீட்டடை யேழாவெரும் ஆய்வு தசய்யேலழாம்,
மழாற்றலழாம் மற்றும் சமம்படுத்தலழாம்.
“மூலக் குறியீடு” எனபது தபரும்பழாலழான
கணினி பயேனர்கள் ஒருசபழாதும் பழார்க்கழாத
தமனதபழாருள் பகுதி. இக்குறியீட்டடை அணுக
வெழியிருந்தழால் கணினி நிரலழாளர்கள் இடத
மழாற்றுவெதன மூலம் தசயேலி சவெடல தசய்யும்
முடறடயே சமம்படுத்த முடியும் அல்லது சரியேழாக
சவெடல தசய்யேழாத இடைங்கடளத் திருத்தியேடமக்க
முடியும்.

திறந்த மூல தமனதபழாருட்களுக்கும் மற்ற
வெடகயேழான தமனதபழாருட்களுக்கும்
சவெறுபழாடு எனன?
சில தமனதபழாருட்கடள அடத உருவெழாக்கி
மற்றும் தனிப்பட்டை முடறயில் கட்டுப்படுத்தும்
நெபர், குழு, அல்லது நிறுவெனம் மட்டுசம மழாற்ற
முடியும். இவெற்டற “தனியுரிம” அல்லது
“மூடியே மூல” தமனதபழாருள் எனறு
கூறுகிசறழாம்.

தனியுரிம தமனதபழாருடள அடத எழுதி
தவெளியிட்டை நிறுவெனத்தழார் மட்டுசம
சட்டைபூர்வெமழாக நெகதலடுக்கலழாம், ஆய்வு
தசய்யேலழாம், மற்றும் மழாற்றலழாம். கணினி
பயேனர்கள் தனியுரிம தமனதபழாருடள

பயேனபடுத்துமுன அடத எழுதி தவெளியிட்டை
நிறுவெனத்தழார் தவெளிப்படடையேழாக அனுமதிக்கழாத
எடதயும் தசய்வெதில்டல எனறு ஒப்பக்தகழாள்ள
சவெண்டும். தபழாதுவெழாக இந்த தமனதபழாருடள
நிறுவி முதல் முடறயேழாக இயேக்க முயேலும்சபழாது
இந்த உரிமம் கழாட்டைப்படும். டமக்சரழாசழாப்ட்
ஓபிஸ் (Microsoft Office) மற்றும் அசடைழாபி
ஃசபழாட்சடைழாஷழாப் (Adobe PhotoShop) தனியுரிம
தமனதபழாருள் எடுத்துக்கழாட்டைழாகும்.

திறந்த மூல தமனதபழாருள் வித்தியேழாசமழாக
இருக்கிறது. அதன நிரலழாளர்கள் அதன மூலக்
குறியீட்டடை முழுடமயேழாக தவெளியிடுகிறழார்கள்.
அந்தக் குறியீட்டடை யேழாவெரும் பழார்டவெயிடை, நெகல்
தசய்யே, அடதக் கற்க, அதில் மழாற்றம் தசய்யே,
பகிர்ந்து தகழாள்ள அனுமதி உண்டு. லிப்தரஓபிஸ்
(LibreOffice) மற்றும் ஜிம்ப் (GIMP) திறந்த மூல
தமனதபழாருள் எடுத்துக்கழாட்டைழாகும்.

கணினி பயேனர்கள் தனியுரிம தமனதபழாருள்
சபழாலசவெ திறந்த மூல தமனதபழாருடளப்
பயேனபடுத்துமுன உரிமம் ஏற்க சவெண்டும்.
ஆனழால் திறந்த மூல தமனதபழாருட்களுக்கழான
சட்டை விதிமுடறகள் மிகப் தபருமளவில்
சவெறுபடுகினறன.

தபழாதுவெழாக திறந்த மூல தமனதபழாருள்
உரிமங்கள் கணினி பயேனர்களுக்கு அவெர்கள்
விரும்பியே எந்த சநெழாக்கத்திற்கும் பயேனபடுத்த
அனுமதியேளிக்கினறன. சில திறந்த மூல
தமனதபழாருள் உரிமங்கள் (copyleft) மூலக்
குறியீட்டடை மழாற்றம் தசய்து தவெளியிடும்
எவெரும் அத்துடைன மூலக் குறியீட்டடையும்
தவெளியிடை சவெண்டும் எனறு நிர்ணயிக்கினறன.
மற்ற சில திறந்த மூல தமனதபழாருள் உரிமங்கள்

மூலக் குறியீட்டடை மழாற்றம் தசய்து தவெளியிடும்
எவெரும் அத்துடைன உரிம கட்டைணம்
வெசூலிக்கழாமல் மூலக் குறியீட்டடையும் தவெளியிடை
சவெண்டும் எனறு நிர்ணயிக்கினறன.

ஒருவெருக்தகழாருவெர் ஒத்துடழப்படதயும் மற்றும்
பகிர்ந்து தகழாள்வெடதயும் ஊக்குவிப்பசத திறந்த
மூல தமனதபழாருள் உரிமங்களின சநெழாக்கம்.
ஏதனனறழால் அடவெ மற்றவெர்கள் மழாற்றம்
தசய்யேவும் அந்த மழாற்றங்கடள தங்கள்
திட்டைத்தில் சசர்த்துக்தகழாள்ளவும்
அனுமதிக்கினறன. அடவெ திறந்த மூல
தமனதபழாருட்கடள விரும்பியேசபழாது
அணுகவும், பழார்க்கவும், மழாற்றம் தசய்யேவும்
நிரலழாளர்கடள ஊக்குவிக்கினறன. அசத
சநெரத்தில் அவெர்களும் தழாங்கள் அதில் மழாற்றியே

நிரல்கடள அம்மழாதிரிசயே மற்றவெர்களுடைன
பகிர்ந்து தகழாள்ள சவெண்டும்.

நிரலழாளர்களுக்கு மட்டும்தழான திறந்த மூல
தமனதபழாருள் முக்கியேமழா?
இல்டல. திறந்த மூல ததழாழில்நுட்பம் மற்றும்
திறந்த மூல சிந்தடன நிரலழாளர்களுக்கு
மட்டுமல்லழாது ஏடனயே பயேனர்களுக்கும்
நெனடம பயேக்கினறது.
ஆரம்ப கண்டுபிடிப்பழாளர்கள் லினக்ஸ் இயேக்க
அடமப்ப (Linux Operating System) மற்றும் அபழாச்சி
இடணயே வெழங்கி (Apache Web Server) சபழானற
திறந்த மூல ததழாழில்நுட்பங்கடள டவெத்சத
இடணயேத்டதக் கட்டினர். இனறும்

இடணயேத்டதப் பயேனபடுத்தும் யேழாவெருக்கும்
இது நெனடமயேழாகசவெ உள்ளது.
கணினி பயேனர்கள் ஒவ்தவெழாரு முடறயும் வெடல
பக்கங்கடள கழாணும்சபழாதும், மினனஞ்சல்
படிக்கும்சபழாதும், பழாடைல்கள் சகட்கும்சபழாதும்,
அல்லது நிகழ்படை ஆட்டைம்
விடளயேழாடும்சபழாதும், தங்கள் கணினிகள்,
அடலப்சபசிகள், அல்லது விடளயேழாட்டு
முடனயேங்கள் உலகளழாவியே பிடணயேத்துக்கு
தரவுகடள அனுப்பவும் வெழாங்கவும் திறந்த மூல
தமனதபழாருள் பயேனபடுத்தும் கணினிகள் வெழி
தசய்கினறன. தபரும்பழாலும் இக்கணினிகள்
பயேனர்கள் பழார்க்கவும் அணுகவும் இயேலழாத
ததழாடல தூரங்களில் இருப்படவெ. ஆகசவெ
இவெற்டற சிலர் “ததழாடலக் கணினிகள் (Remote
Computers)” எனறு கூறுகிறழார்கள்.

வெரவெர பயேனர்கள் தங்களிடைமுள்ள சழாதனங்களில்
தசய்யே சவெண்டியே பணிகடள தசய்துமுடிக்க
ததழாடலக் கணினிகடள சழார்ந்துள்ளனர்.
எடுத்துக்கழாட்டைழாக தங்கள் கணினியில்
தமனதபழாருள் நிறுவி தசழால் தசயேலழாக்கம்,
மினனஞ்சல் சமலழாண்டம மற்றும்
வெடரபடைத்ததழாகுப்ப தசய்துதகழாள்ள
சவெண்டியிருந்தது. இப்தபழாழுது அதற்குப்
பதிலழாக அவெர்கள் ஒரு இடணயே உலழாவி
அல்லது அடலப்சபசி தசயேலிடயேப்
பயேனபடுத்தி ததழாடலக் கணினிகளில் இந்த
திட்டைங்கடள அணுகி இவ்சவெடலகடள
முடித்துக்தகழாள்ள இயேல்கிறது. இடதத்தழான
“ததழாடலக் கணிடம (Remote Computing)” எனறு
கூறுகிசறழாம்.

இந்த ததழாடலக் கணிடமடயே சிலர் “சமகக்
கணிடம (Cloud Computing)” எனறு கூறுகிறழார்கள்.
ஏதனனறழால் சகழாப்பகடள சசமிப்பது,
படைங்கடளப் பகிர்வெது, அல்லது நிகழ்படைம்
பழார்ப்பது சபழானற சவெடலகடளச் தசய்யே
தங்களிடைமுள்ள சழாதனங்களுடைன உலகளழாவியே
பிடணயேத்திலுள்ள ததழாடலக் கணினிகடளயும்
சசர்த்து அவெர்கடள சுற்றி ஒரு “சூழல்
(atmosphere)” அடமக்க சவெண்டும்.
சமகக் கணிடம இடணயேத்தில்
இடணக்கப்பட்டை சழாதனங்களுக்கு அனறழாடை
வெழாழ்க்டகயில் வெளர்ந்துவெரும் ஒரு முக்கியே
அம்சம் ஆகும். கூகிள் தசயேலிகள் (Google Apps)
சபழானற சில சமகக் கணிடம பயேனபழாடுகள்
தனியுரிமமழானடவெ. ஓனக்தளளௌட் (ownCloud)

மற்றும் தநெக்ஸ்ட்க்தளளௌட் (Nextcloud) சபழானற
மற்ற சில திறந்த மூலமழாக உள்ளன.
அடிமட்டைத்தில் தசயேற்பழாட்டுசமடடையேழாக
(platform) விளங்கும் சில தமனதபழாருட்களுக்கு
சமல்தழான சமகக் கணிடம தசயேலிகள் சவெடல
தசய்கினறன. இந்த சமகக் கணிடம
தசயேற்பழாட்டுசமடடைகள் திறந்த மூலமழாகவும்
இருக்கலழாம் தனியுரிமமழாகவும் இருக்கலழாம்.
ஓபனஸ்சடைக் (OpenStack) திறந்த மூல சமகக்
கணிடம தசயேற்பழாட்டுசமடடைக்கு ஒரு
எடுத்துக்கழாட்டு ஆகும்.

ஏன பயேனர்கள் திறந்த மூல தமனதபழாருள்
பயேனபடுத்த விரும்பகினறனர்?
பயேனர்கள் தனியுரிம தமனதபழாருட்கடள விடை
திறந்த மூல தமனதபழாருட்கடள விரும்ப பல
கழாரணங்கள் உள்ளன. அவெற்றில்
முக்கியேமழானடவெ:
கட்டுப்பழாடு. பலர் திறந்த மூல தமனதபழாருடள
விரும்பக்கழாரணம் அதன மீது கூடுதல்
கட்டுப்பழாடு தசய்யே இயேலும். அவெர்கள் தசய்யே
விரும்பழாத எடதயும் அது தசய்யேழாமல்
இருக்கிறதழா எனறு அதன மூலக் குறியீட்டடை
ஆய்வு தசய்யேலழாம். சவெண்டுமழானழால் மழாற்றவும்
முடியும். நிரலழாளர் அல்லழாத சழாதழாரண பயேனர்கள்
கூடை திறந்த மூல தமனதபழாருடள
விரும்பகிறழார்கள், ஏதனனறழால் அவெர்கள்
விருப்பப்படி அடத பயேனபடுத்த முடியும்.

பயிற்சி. மற்றும் சிலர் திறந்த மூல
தமனதபழாருடள விரும்பக்கழாரணம் அவெர்கள்
சிறந்த நிரலழாளர் ஆக அது உதவுகிறது. திறந்த
மூலக் குறியீடு சநெரடியேழாக அணுக இயேல்வெதழால்
மழாணவெர்கள் அடதப்படித்து நிரல் எழுதக்
கற்றுக்தகழாள்ள முடியும். தங்கள் சவெடலடயே
மற்றவெர்களுடைன பகிரலழாம், அவெர்களின கருத்து
மற்றும் விமர்சனத்டத வெரசவெற்பதன மூலம்
தங்கள் திறடமகடள வெளர்த்துக் தகழாள்ளலழாம்.
மூலக் குறியீடுகளில் தவெறுகள்
கண்டைறியும்சபழாது, மற்றவெர்களுடைன அந்த
தவெறுகடள பகிர்ந்து தகழாள்ள முடியும் மற்றும்
தழாங்கசள அசத தவெறுகடள தவிர்க்கவும்
உதவும்.

பழாதுகழாப்ப. சமலும் சிலர் திறந்த மூல
தமனதபழாருடள விரும்பக்கழாரணம் அவெர்கள்
அடத தனியுரிம தமனதபழாருடள விடை
பழாதுகழாப்பழானது மற்றும் நிடலயேழானது எனறு
கருதுகினறனர். திறந்த மூல தமனதபழாருடள
அடனவெரும் பழார்க்கவும் மற்றும் மழாற்றவும்
முடியும். ஆகசவெ மூல நிரடல எழுதியேவெர்கள்
தவெறி விட்டைழாலும் மற்றவெர்கள் பழார்த்து சரி
தசய்யே இயேலும். மூல நிரடல எழுதியேவெர்களிடைம்
அனுமதி சகட்க சதடவெ இல்லழாமல் பல
நிரலழாளர்கள் சவெடல தசய்யே இயேலும். எனசவெ
அவெர்கள் தனியுரிம தமனதபழாருடள விடை மிக
விடரவெழாக சரிதசய்து சமம்பழாடு தசய்யே முடியும்.
உறுதிப்பழாடு. பல பயேனர்கள் முக்கியேமழான,
நீண்டை கழால திட்டைங்களுக்கு தனியுரிம
தமனதபழாருட்கடள விடை திறந்த மூல

தமனதபழாருட்கடளசயே விரும்பகினறனர்.
ஏதனனில் மூல நிரடல எழுதியேவெர்கள் அதில்
சவெடல தசய்வெடத நிறுத்திவிட்டைழாலும் மூலக்
குறியீட்டடை அணுக இயேல்வெதழால் தங்கள்
கருவிகள் மடறந்து சபழாகும் அல்லது சீர்சகடு
அடடையும் எனறு கவெடலப்படை
சவெண்டியேதில்டல. சமலும், திறந்த மூல
தமனதபழாருட்கள் திறந்த தரத்திற்கு ஏற்ப
எழுதப்பட்டுள்ளன மற்றும் தசயேல்படை
முடனகினறன.
“திறந்த மூலம்” எனறழால் இலவெசம்
எனறுமட்டும்தழாசன தபழாருள்?
இல்டல, இது பரவெலழாக நெம்பப்படும் ஒரு
தவெறழான எண்ணம். “திறந்த மூலம்” எனபது
தவெறும் தபழாருளழாதழாரக் கருத்து மட்டும் அல்ல.

ஓபன சசழார்ஸ் தமனதபழாருள் நிரலழாளர்கள்
அவெர்கள் உருவெழாக்கும் அல்லது பங்களிக்கும்
திறந்த மூல தமனதபழாருளுக்கு பணம் வெசூலிக்க
முடியும். ஒரு திறந்த மூல உரிமத்தின கீழ்
அவெர்கள் தமனதபழாருடள தவெளியிடும்சபழாது
மூலக் குறியீட்டடை தவெளியிடுவெது அவெசியேம்.
ஆனழால் சில சந்தர்ப்பங்களில் அவெர்கள்
தமனதபழாருடள விடை சசடவெகளுக்கும் மற்றும்
ஆதரவுக்கும் பணம் வெசூலிப்பசத மிகவும்
இலழாபகரமழான வெழி எனறு கண்டைறிகிறழார்கள்.
இம்மழாதிரி தமனதபழாருடள இலவெசமழாகக்
தகழாடுத்து அடத நிறுவெவும், பயேனபடுத்தவும்
மற்றும் பிரச்சிடனகடள சரி தசய்யேவும் பணம்
வெசூலிக்கிறழார்கள்.
சில திறந்த மூல தமனதபழாருட்கள் இலவெசமழாக
இருந்தழாலும், அதன நிரலழாக்கம் மற்றும்

பழுதுபழார்க்கும் திறன மிகவும் மதிப்பமிக்கது.
பல நிறுவெனங்கள் குறிப்பழாக திறந்த மூல
தமனதபழாருட்களில் அனுபவெம் உள்ள
நிரலழாளர்கடளசயே சவெடலக்கு அமர்த்த
விரும்பகிறழார்கள்.

“தமனதபழாருளுக்கு அப்பழால்” திறந்த மூலம்
எனறழால் தபழாருள் எனன?
Opensource.com-ல் நெழாங்கள் திறந்த மூல
கருத்துகளும் சகழாட்பழாடுகளும்
தமனதபழாருளுக்கு அப்பழால் உள்ள உலகுக்கும்
தபழாருந்தும் என நெம்பகிசறழாம். திறந்த மூலம்
எனபது தமனதபழாருள் தயேழாரித்து உரிமம்
வெழங்குவெது மட்டுமல்ல அது ஒரு தபழாதுவெழான
அணுகுமுடற எனறு நெம்பகிசறழாம்.

வெழாழ்வின அடனத்து அம்சங்கடளயும் ” திறந்த
மூல வெழிமுடற”-யில் அணுகுவெது எனறழால்
எனன? பகிர்ந்து தகழாள்ளும் மனப்பழானடம,
தவெளிப்படடையேழான வெழிகளில் மற்றவெர்களுடைன
ஒத்துடழத்தல் (மற்றவெர்கள் பழார்க்கவும் சசரவும்
இயேலும்), தவெற்றியின ஒரு படியேழாக சதழால்விடயே
எடுத்துக்தகழாள்ளுதல், மற்றவெர்கடளயும்
இசதமழாதிரி தசய்யே எதிர்பழார்த்தலும்
ஊக்குவித்தலும்.
நெம்டம சுற்றியுள்ள உலடக சமம்படுத்த
ஈடுபழாட்டுடைன பங்தகடுப்பதும் இதன
தபழாருளழாகும். ஆனழால் இந்த உலகம்
வெடிவெடமக்கப்பட்டுள்ள வெழிடயே
எல்சலழாரழாலும் அணுக இயேனறழால் மட்டுசம
இது சழாத்தியேம்.

இந்த உலகம் முழுவெதும் தசயேல்திட்டைங்களும்,
தசய்முடறகளும், விதிகளும் ஆக “மூலக்
குறியீடுகள்” பரவி உள்ளன. இடவெ நெழாம்
சிந்திப்பது மற்றும் தசயேல் வெடிவெடமப்பது
முதலழான எல்லழாவெற்றுக்கும் வெழிகழாட்டியேழாக
உள்ளன. நெழாம் இந்த அடிப்படடைக் குறியீடுகள்
எல்லழாம், அடவெ எந்த வெடிவெத்தில் இருந்தழாலும்,
திறந்ததழாகவும் அணுக இயேலுவெதழாகவும் இருக்க
சவெண்டும் எனறு நெம்பகிசறழாம்.
அப்தபழாழுதுதழான பலர் அடத
சமம்படுத்துவெதில் பங்தகடுக்க முடியும்.
இங்சக நெழாங்கள் வெழாழ்க்டகயின அடனத்து
பகுதிகளிலும் – அறிவியேல், கல்வி, அரசு,
உற்பத்தி, சுகழாதழாரம், சட்டைம், மற்றும் நிறுவென
இயேக்கவியேல் – திறந்த மூலக் கருத்துகளின
தழாக்கம் பற்றியே உண்டமக்கடதகள்

தசழால்கிசறழாம். நெழாம் திறந்த மூல வெழி சிறந்த
வெழி எப்படி எனறு மற்றவெர்களுக்கு தசழால்ல
விடழயும் சமூகம் – ஏதனனில் இது பகிர்வெதழால்
சமம்படுகிறது!
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2. எனடன லினக்ஸ் இயேங்குதளம் எப்படி
கவெர்ந்திழுத்தது?
சிறுவெயேது முதசல கணினிகள் எனடன ஈர்த்தன.
ஆனழால் நெழான சந்தித்த முதல் கணினி லினக்ஸ்
(Linux) அல்ல. மற்ற பலர் சபழாலசவெ அது
டமக்சரழாசழாப்ட் விண்சடைழாஸ் (Microsoft Windows)
கணினி – அதில் தபயிண்ட் (Paint) தசயேலி.
பினனர், பல ஆண்டுகள் கழித்து, 2011-ல், என
விக்கிப்பீடியேழா வெழிகழாட்டியேழான ஷிஜஜு
அதலக்ஸ்தழான எனடன லினக்ஸஜுக்கு
அறிமுகப்படுத்தினழார். அது முதல் இதுசவெ என
வெழாழ்க்டகயேழாக ஆயிற்று!
உபண்டு 10.04.4 LTS ( லூசிட் லினக்ஸ் ) நெழான
நிறுவியே முதல் தவெளியீடு எனறு நிடனக்கிசறன.
அது விண்சடைழாடஸ விடை வித்தியேழாசமழாகவும்,
எளிதழாகவும், ஆர்வெமூட்டுவெதழாகவும் இருந்தது.

நெழான அடிக்கடி எதற்கழாவெது விண்சடைழாஸஜுக்கு
தசனறு பினனர் மீண்டும் உபண்டு திரும்பி
வெருசவென. லினக்ஸ் சீரழாக பிசிரற்று தசய்த
சவெடலயும், நெச்சுநிரல் இல்லழாத சூழலும்
அற்பதமழாக இருந்தது. ஆகசவெ லினக்ஸ்
எனடனத் ததழாடைர்ந்து கவெர்ந்திழுத்தது. இனறு
சபழால உபண்டுவில் நெல்ல வெடரவியேல் பயேனர்
இடடைமுகம் அப்சபழாது இல்டல. நெழான
இப்தபழாழுது சபழால அவ்வெளவு நிரலும்
எழுதவில்டல. கிம்ப் (GIMP) மற்றும்
இங்க்ஸ்சகப் (InkScape) பயேனபடுத்தி
படைங்கடளத் ததழாகுத்து வெந்சதன.
அதன பினனர் 2011-ல், நெழான மும்டப தசனறு
இந்தியே விக்கி மழாநெழாட்டடை ஒட்டியே கூட்டு
நிரலழாக்க நிகழ்ச்சியில் பங்கு தபற்சறன.
அச்சமயேம் சஜகுவெரி (jQuery) குறியீட்டில் ஒரு

பிரச்சிடன வெந்தது. நெழான ஒருவெரிடைம் உதவி
தசய்யேக் சகட்சடைன. அவெர் குறியீட்டடைப் பழார்க்க
என அலுவெலக விண்சடைழாஸ் மடிக்கணினிடயே
எடுத்தழார். அவெர் கல்வியேழாளரும்
விக்கிப்பீடியேழாவில் முக்கியே நெபருமழான பழாப்
கம்மிங்ஸ் (Bob Cummings). ஒரு நிமிடைம் கழித்து,
அவெர் எனடனப் பழார்த்து, “தம்பி நீ தவெறழான
இயேங்குதளத்தில் உள்ளழாய்” எனறழார்.
எனனுடடையே தசழாந்த மடிக்கணினியில் நெழான
லினக்ஸ் நிறுவி ஒரியே விக்கிப்பீடியேழாவுக்கழாக
குறியேம் உருவெழாக்க பயேனபடுத்திக்
தகழாண்டுதழானிருந்சதன. ஆகசவெ
நியேழாயேப்படுத்துவெதுசபழால் “இந்த விண்சடைழாஸ்
கணினி எனனுடடையே சவெடலக் கணினி”
எனசறன. அவெர், “நெண்பசன நீ தவெறழான
சவெடலயில் இருக்கிறழாய்” எனறழார்.

அந்த உடரயேழாடைடல எனனழால் மறக்கசவெ
முடியேவில்டல. பழாப் தசழானனது எனனுள்
எப்தபழாழுதும் ரீங்கழாரம்
தசய்துதகழாண்சடையிருந்தது. ஏதனனில் நெழான
இருந்த டமக்சரழாசழாப்ட் விண்சடைழாஸ் மற்றும்
தனியுரிம தமனதபழாருட்களழாலழான உலடகவிடை
நெல்லததழாரு உலகம் தவெளிசயே உள்ளது எனற
உணர்வு எனடன உலுக்கியேது. அதன ஒரு
பகுதியேழாக இல்டல எனறழால் நெழான தபரியே
எடதசயேழா இழக்கிசறன எனசற சதழானறியேது.
எனசவெ 2012 ல், நெழான விக்கிமீடியேழாவின இந்தியே
திட்டைத்தில் சசர்ந்சதன, பது தில்லி தசனசறன.
அது எனக்கு சமலும் கட்டைற்ற தமனதபழாருள்
ஆர்வெலர்கள் மற்றும் லினக்ஸ்
ஆதரவெழாளர்களுடைன பழக வெழாய்ப்பளித்தது.

என சவெடலயில் நெழான இனனும் பலடர
சநெரடியேழாகவும், இடணயேம் மூலமும் சந்திக்க
அவெசியேம் சநெரிட்டைது. நெழான அடிக்கடி கட்டைற்ற
தமனதபழாருள் அல்லது லினக்ஸ் பற்றி
சபசிக்தகழாண்டிருப்பவெர்கடளசயேழா அல்லது
சமக் கணினியேழா விண்சடைழாஸ் கணினியேழா எனறு
கவெடலப்படைழாமல் இருக்கும் சவெடலக்கு எது
சிறந்த தமனதபழாருள் எனறு
பரிந்துடரப்பவெர்கடளசயேழா சந்திப்சபன.
சபழாகப்சபழாக கருப்ப சழாளரத்தில் தவெள்டள
உடர கழாட்டும் அந்த லினக்ஸ் முடனயேம் நெழான
எப்தபழாழுதும் குடியிருக்கும் வீடுசபழால் ஆனது.
நெழான உள்ளீட்டு முடறயில் இருந்த பிடழகடள
நீக்கும் கழாரியேங்களில் சவெடல
தசய்துவெந்சதன. ஏற்கனசவெ விக்கிமீடியேழாவின
சக ஊழியேர் ஜஜூடனட் பி.வி. (Junaid PV)
வெழிகழாட்டுதலின கீழ் சவெடல தசய்து வெந்தது

மீடியேழாவிக்கியில் பதியே உள்ளீட்டு முடற
உருவெழாக்க எனக்கு உதவியேது. பதியே
பங்களிப்பழாளர்களுக்கு டகசயேடுகள் மற்றும்
டகப் பிரசுரங்கள் வெடிவெடமக்கும் சபழாது
பயேனபடுத்த எளிதழாக இருந்த அசடைழாபி
கருவிகள் பிடித்திருந்த சபழாதிலும், லினக்ஸ்
அடிப்படடையிலழான கருவிகள் தசய்யும்
ததற்கழாசியே தமழாழி எழுத்துக்களின கச்சிதமழான
மீள்தருடகடயே (rendering) இரசித்சதன.
என விக்கிப்பீடியேழா வெழிகழாட்டி ஷிஜஜு அதலக்ஸ்
என அடிப்படடை மழாற்றத்தின ஒரு பகுதியேழாக
இருந்தழார். அவெர் ஒரு தடல சிறந்த கட்டைற்ற
தமனதபழாருள் ஆர்வெலர். சமலும் நெழான ஆர்வெம்
இழந்த சபழாது மீண்டும் லினக்ஸ் பயேனபடுத்த
எனடன ஊக்குவித்தழார்! உடைன நெழான
எனனுடடையே சமக்பக் (Macbook)-ல் தமய்நிகர்
தபட்டி (Virtual Box) நிறுவி லிபர்ஓபிஸ்

(LibreOffice), கிம்ப் (GIMP), இங்க்ஸ்சகப்
(InkScape), மற்றும் எனக்கு பிடித்த ஆடைழாசிட்டி
(Audacity) சபழானற கட்டைற்ற மற்றும் திறந்த மூல
தமனதபழாருட்கள் பல நிறுவிசனன.
இனறு, நெழான உபண்டு லினக்ஸ் 14.04.2
பயேனபடுத்துகிசறன. சவெடல சநெரத்தில், என சக
ஊழியேர்கள் சுனில் ஆபிரகழாம் (Sunil Abraham)
மற்றும் ரஹிமழானுதின சஷக் (Rahimanuddin Shaik)
எனக்கு ஆர்வெக்களஞ்சியேமழாக உள்ளனர்.
லினக்ஸ் பயேனபடுத்துவெதில் முக்கியே சவெறுபழாடு
எனனதவெனறழால் உங்களுக்கு அனனமளிக்கும்
கரங்களுக்கு நீங்கள் திரும்பவும் உதவியேளிக்கும்
ஏசதழா ஒரு உள்ளுணர்வு இருக்கிறது.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி:
விக்கிமீடியேழா பங்களிப்பழாளர் சுபஷிஷ்
பழாணிக்ரழாஹி (Subhashish Panigrahi)
சமழாசில்லழாவின பங்சகற்ப அணியில் ஆசியே
சமூக ஊக்கியேழாக பணியேழாற்றுகிறழார். முனனதழாக
விக்கிமீடியேழா நிறுவெனத்தின இந்தியேழா
திட்டைத்தில், அவெர் ஒரு பயிற்றுநெரழாக இருந்தழார்.
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3. சிறு நிறுவெனங்கள் தசலடவெயும் குடறத்து
உற்பத்தித் திறடனயும் உயேர்த்தலழாம்!
அது பயேனபடுத்த பழாதுகழாப்பழானதழா? சவெறு
எனன மழாற்று இருக்கிறது? அது நிறுவெ
எளிதழானதழா?

அமனதீப் பது தில்லியில் உள்ள ஒரு சிறியே
ஆடடை நிறுவெனத்தின உரிடமயேழாளர்.
அவெருடடையே நிறுவெனத்தின தினப்படி
சவெடலகடள சமலும் திறடமயேழாக தசய்வெதற்கு
சில திறந்த மூல தமனதபழாருட்கடள நெழான
பரிந்துடர தசய்தசபழாது சமற்கண்டை
சகள்விகடளத் ததழாடுத்தழார். தகவெல்
ததழாழில்நுட்பத்தில் எந்த ஒரு பினனணியும்
இல்லழாத (ஆனழால் திறமிக்க வெணிக உணர்வு

உள்ள) ஒருவெருக்கு இக்சகள்விகள்
சம்பந்தமுள்ளதழாகவும் பத்திசழாலித்தனமழாகவும்
இருந்தன. இந்தக் சகள்விகளுக்கழான
பதில்கடளப் பகிர்ந்து தகழாள்வெதழால்
அமனதீப்பக்கு மட்டுமல்ல பரந்த அளவில் சிறு
நிறுவென உரிடமயேழாளர்களுக்கு, குறிப்பழாக
இந்தியேழாவில், கணிசமழாக அச்சம் குடறயே
உதவும். வெளர்வெதற்கும், உற்பத்தித் திறடன
அதிகரிக்கவும் சமலும், மிக முக்கியேமழாக,
தசலவுகடளக் குடறக்கவும் இம்மழாதிரி பல
நிறுவெனங்கள் வெழி சதடிக்தகழாண்டிருக்கினறன.

அமனதீப் இருக்கும் பது தில்லியிலிருந்து சுமழார்
7,500 டமல்கள் ததழாடலவில் கனடைழாவில்
வெழாழ்கிறழார் நெபீல் ஹஜுடசன. நெபீல் ஒரு கழானரழாட்
வெணிகம், ததழாழில்முடனவு மற்றும்

ததழாழில்நுட்ப டமயேத்தின (Conrad Business,
Entrepreneurship and Technology Centre) பட்டைதழாரி.
உலகின தடலசிறந்த ஒரு ததழாழில்முடனசவெழார்
சுற்றுச்சூழலழான வெழாட்டைர்லூவில் தீவிரமழாக
ஈடுபட்டுள்ள ஒரு பதியே தயேழாரிப்ப வெளரழாக்கம்
மற்றும் இடணயே விற்படன நிபணர் ஆவெழார். ஒரு
ததழாழில்முடனசவெழாரழாக அவெர் எப்சபழாதும்
டகயிலிருக்கும் குடறந்த வெசதிகடள டவெத்து
தயேழாரிப்டபசயேழா சசடவெடயேசயேழா
வெழாங்கக்கூடியேவெர்களிடைம் பரவெச்தசய்யும்
சவெழாடல எதிர்தகழாண்டுள்ளழார். அவெர் வெசம்
பலவெடகயேழான ததழாழில்நுட்பத் தீர்வுகள்
உள்ளன மற்றும் எப்படி இந்தத் தீர்வுகடளப்
பயேனபடுத்துவெது எனற வெழிவெடககளும்
அவெருக்குத்ததரியும். சமலும் அவெரது
சதடவெகளுக்குத் சதழாதழான சிறந்த தீர்வு ஒனடறத்
சதர்வுதசய்யே அவெருக்கு வெழிகழாட்டை ஒரு

வெலுவெழான ஆதரவு அடமப்பம் அவெருக்குப்
பினனழால் உள்ளது. அவெரது சயேழாசடனப்படி
முனமழாதிரிகடள தயேழாரித்து
வெழாடிக்டகயேழாளர்களிடைம் உறுதிப்படுத்த ஒரு
தசலவுகுடறந்த மழாற்று வெழிடயே திறந்த மூலத்
தீர்வுகள் நெபீலுக்கு ஆரம்ப கட்டைத்தில்
அளிக்கினறன. சவெர்ட்பிரஸ் மற்றும் அதன
நீட்சிகடளப் பயேனபடுத்தல், ஓபனஷிஃப்ட்
ஓரிஜின (OpenShift Origin) மற்றும் ஜஜூம்லழாவில்
(Joomla) துணிகரமழாய் இறங்குதல், ஆக
உயேர்மட்டை ததழாழில்நுட்பத்டத பயேனபடுத்தி
இடைர்கடளக் குடறக்கவும், வெளங்கடள
நிர்வெகிக்கவும், வெழாங்கக்கூடியேவெர்களிடைம்
பரவெச்தசய்யேவும் அவெருக்குத் திறடம உண்டு.

இந்த இரண்டு சவெறுபட்டை சூழ்நிடலகளும்
திறந்த மூலத் தீர்வுகடள ஏற்றுக்தகழாள்ள
ததழாழில் முடனசவெழாரிடைம் உள்ள திறடமயின
இடடைதவெளிடயேத் ததளிவெழாக எடுத்துக்
கழாட்டுகினறன. வெளரும் நெழாடுகளில் உள்ள
ததழாழில் முடனசவெழாருக்கும் வெளர்ந்த நெழாடுகளில்
உள்ளவெர்களுக்கும் இடடைசயே வெணிக
அனுபவெத்தில்தழான இடடைதவெளி உள்ளது
எனறழாலும் பிரச்சிடன அடதவிடைப் பரவெலழானது.
திறந்த மூலத் தீர்வுகடள பயேனபடுத்தும்
ததழாழில் முடனசவெழாருக்கும் அடதப்
பயேனபடுத்தழாதவெர்களுக்கும் இடடைசயே உற்பத்தி
மற்றும் தசயேல்திறனில் ஒரு சவெறுபழாடு
இருக்கத்தழான தசய்கிறது. ததழாழில்நுட்ப
வெல்லுநெர்களழான சிறு நிறுவென
உரிடமயேழாளர்கடளயும் அது

இல்லழாதவெர்கடளயும் ஒப்பிட்டுப் பழார்த்தழால்
இந்த நிடலடம சமலும் ததளிவெழாகும்.

தபழாதுவெழாக வெளரும் நெழாடுகளிலும், குறிப்பழாக
இந்தியேழாவிலும், தபரும்பழாலழான சிறு
நிறுவெனங்கள் தவெளி ஊழியேர்கள் இல்லழாமல்
ஒரு குடும்பத்தினசர நெடைத்தும் அளவு மிகச்
சிறியேடவெ. இம்மழாதிரி சிறு நிறுவென
உரிடமயேழாளர்களுடைன என சமீபத்தியே
உடரயேழாடைல்கள் மூலம் நெழான திறந்த மூல
தமனதபழாருட்கள் பற்றியே தவெறழான
எண்ணங்கடளசயே பரவெலழாகப் பழார்க்கிசறன .

பது தில்லியில் அமனதீப் சகட்டை சகள்விகள் மிக
முக்கியேமழானடவெ. திறந்த மூலத் தீர்வுகடள சிறு
நிறுவெனங்கள் ஏற்கசவெண்டுமழானழால் இம்மழாதிரி
தவெறழான கருத்துகடள ததளிவு தசய்வெது சமலும்
அவெசியேமழாகிறது.
திறந்த மூல தமனதபழாருள் உண்டமயில்
பழாதுகழாப்பழானதழா?

திறந்த மூலக் குறியீடு எழுதும் அடிப்படடை
தசயேல்முடறயில் இருந்து இந்தக் சகள்வி
எழுகிறது. எந்தக் தகழாந்தரும் (hacker) உங்கள்
குறியீட்டடைப் படிக்க இயேலும் எனறழால் பிறகு
ஏன அவெர்கள் தங்கள் தீயே திட்டைங்களுக்கழாக
அடதப் பயேனபடுத்த முடியேழாது? பல ஈடுபழாடு
மிக்க பங்களிப்பழாளர்கள் பிரச்சிடனகடளத்
சதடிக் கண்டுபிடித்து அவெற்டற உடைன

சரிதசய்வெதழால் இம்மழாதிரி தீயே முயேற்சிகள்
தபரும்பழாலும் சதழால்வியேடடைகினறன. பலரும்
கண்கழாணித்து வெருவெதழால் பிடழகள் விடரவில்
நீக்கப்படுகினறன. இருட்டைடிப்பினழால்
பழாதுகழாப்ப எனபது உண்டமயேழான பழாதுகழாப்ப
அல்ல. பழாதுகழாப்ப நிபணர் ப்ரூஸ் ஷ்சனயேர்
(Bruce Schneier) தசழானனதுதழான இப்தபழாழுது
ஞழாபகத்துக்கு வெருகிறது, “பகிரங்கமழான
பழாதுகழாப்பதழான எப்சபழாதுசம தனியுரிம
பழாதுகழாப்டபவிடை சிறந்தது… எங்களுக்கு, திறந்த
மூலம் தவெறும் வெணிக முடற மட்டுமல்ல; அது
சிறந்த தபழாறியியேல் ததழாழிலழாற்றல்.”

திறந்த மூல பழாணியில் குறியீடு தசய்வெது ஒரு
நுட்பம் தவெளிப்படுத்தும் வெழி ஆகும். நெமது
உலகில் தமனதபழாருள் ஒரு தயேழாரிப்ப
தபழாருளழாக மட்டுசம இருப்படத விடை, ஒரு

பயேனரின குறிப்பிட்டை சதடவெகடள
அடிப்படடையேழாக டவெத்து விருப்படமவு
தசய்யேக்கூடியே ஒரு சசடவெயேழாக அடமந்திடை
சவெண்டும்.

எனக்கு திறந்த மூல திட்டைங்களில் பல்சவெறு
மட்டைங்களில் ஈடுபடும் பலடர நெனகு ததரியும்.
அவெர்கள் அடனவெரும் ததழாழில்நுட்ப மற்றும்
ததழாழில்சழார் உனனத நிடலடயே அடடையேவும்,
மற்றும் இருக்கும் ததழாழில்நுட்ப அறிவின
எல்டலடயே விரிவெழாக்கவும் தங்கள்
உறுதிப்பழாட்டினழால் உந்தப்படுகிறழார்கள். முழு
திறந்த மூல சுற்றுச்சூழலும் இம்மழாதிரி
அர்ப்பணிப்பினழால் கட்டைப்பட்டுள்ளது.
எடுத்துக்கழாட்டைழாக லினக்ஸ் இயேங்குதளம், அதன
நிரூபணமழான உறுதிநிடல மற்றும் பழாதுகழாப்ப

வெரலழாறுகடளக் தகழாண்டு, உலகம் முழுவெதும்
மிகச் சிக்கலழான உள்கட்டுமழானங்கள் மற்றும்
தரவு டமயேங்களுக்கு முதுதகலும்பழாக
விளங்குகிறது. லினக்ஸ் மற்றும் பிற திறந்த
மூலக் கருவிகள் தவெற்றி தபற உதவும் அசத
பயேனகடள சிறு நிறுவெனங்களும் அடடையே
இயேலும்.
தனியுரிம தமனதபழாருளுக்கு தரமழான மழாற்று
உள்ளதழா?

தபழாறியேழாளர்கள் கூடி மற்ற
தபழாறியேழாளர்களுக்கழாக மட்டுசம திறந்த மூல
தமனதபழாருள் தயேழாரித்த நெழாட்கள்
சபழாய்விட்டைன. தசழால் தசயேலழாக்கம் (word
processing) முதல் நெழாட்கழாட்டி பயேனபழாடுகள்,

வெழங்கிகள் மற்றும் ததழாடலசபசி தகவெல்
ததழாடைர்ப வெடலயேடமப்பகள் அடமப்பது வெடர
சிறு நிறுவெனங்களுக்கு திறந்த மூல தீர்வுகள்
மிகவும் பயேனுள்ளடவெ. எடுத்துக்கழாட்டைழாக
தசழால் தசயேலழாக்கத்டத எடுத்துக் தகழாள்சவெழாம்.
அசனகமழாக எல்லழா சிறு நிறுவெனங்களும்,
அவெர்கள் எந்தத் துடறயில் இருந்தழாலும், தசழால்
தசயேலழாக்கத்டதப் பயேனபடுத்துகிறழார்கள்.

டமக்சரழாசழாப்ட் சவெர்ட் (Microsoft Word) தழான
தசழால் தசயேலழாக்கத்துக்கு முனனணி
தமனதபழாருளழாக உள்ளது. ஆனழால் அதில்
அம்சங்கள் சமலும் சமலும்
திணிக்கப்படுவெதழால் அடத எளிதழாகப்
பயேனபடுத்த இயேலழாது. எளியே இலவெச திறந்த
மூல தசழால் தசயேலிகள் நிடறயே உள்ளன.

டமக்சரழாசழாப்ட் சவெர்ட்க்கு மழாற்றழாக நெழான
பயேனபடுத்தும் (மற்றும் சிறு நிறுவெனங்களுக்கு
பரிந்துடரக்கும்) தசழால் தசயேலிகள் இடவெ:

அபிசவெர்ட் (AbiWord): 1998 ஆம் ஆண்டு
உருவெழாக்கப்பட்டை இந்த திறந்த மூல தசழால்
தசயேலி எளிதழாகப் பயேனபடுத்தக்கூடியேது.
இருப்பினும் பனமுகக் கழாட்சியேடமப்ப,
பத்திகள், மற்றும் இலக்கணம் சரிபழார்த்தல்
சபழானற அதிநெவீன அம்சங்கடளயும்
உள்ளடைக்கியேது.

லிபர்ஓபிஸ் (LibreOffice): இது எனக்கு மிகவும்
பிடித்தது மட்டுமல்லழாமல் ஒரு இலவெச மற்றும்
திறடமயேழான தசழால் தசயேலழாக்க ததழாகுப்ப
சதடும் யேழாருக்கும் என பரிந்துடர பட்டியேலில்

முதல் இடைத்தில் எப்சபழாதும் உள்ளது. இந்த
தமனதபழாருள் அலுவெலகப் பணிகளுக்கழான
எல்லழா கருவிகடளயும் தகழாண்டைது. அதழாவெது
தசழால் தசயேலி, விரிதழாள், பல்லூடைக
விளக்கக்கழாட்சி, 3D கூடியே விளக்கப்படைங்கள்
வெடரவி, தரவுதளம், மற்றும் கணித
சமனபழாடுகள் உருவெழாக்கும் கருவி. சமலும்
பயேனர்களுக்கு ஆதரவு தருவெதில் லிபர்ஓபிஸ்
சமூகம் முன நிடலயில் உள்ளது.

ஆக விடலயுயேர்ந்த தனியுரிம
தமனதபழாருட்களுக்கு சிறந்த மழாற்றழாக சிறு
நிறுவெனங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கழான திறந்த மூல
திட்டைங்கள் உள்ளன. சில சநெரங்களில்
குறிப்பிட்டை சதடவெகளுக்கு சிறந்த
தமனதபழாருள் சதர்வு தசய்வெது கடினமழாக

இருக்கும். ஆனழால் நீங்கள் அந்த முடிவுகடள
எடுக்க உதவி தசய்து, ஒரு திறந்த மற்றும்
உற்பத்தித் திறனுள்ள எதிர்கழால பழாடதக்கு
வெழிகழாட்டை, திறந்த மூல ஆர்வெலர்கள்
உலகளவில் தயேழாரழாக நிடறயே உள்ளனர்.
பயேனர் சகள்வி பதில்

சகள்வி: சஷர்பழாயிண்ட் (Sharepoint) ,
எக்ஸ்சசஞ்ச் (Exchange), சீக்வெல் சர்வெர் (SQL Server),
விண்சடைழாஸ் சர்வெர் (Windows Server), ஏஎஸ்பி
(ASP) முதலியேவெற்றுக்கு மழாற்று உள்ளதழா? சிறு
நிறுவெனங்கள் இம்மழாதிரி தமன தபழாருட்களுக்கு
எக்கசக்கமழாக தசலவு தசய்கிறழார்கசள!

பதில்: நீங்கள் சஷர்பழாயிண்ட்-ல் பயேனபடுத்தும்
அம்சங்கடளப் தபழாறுத்து ட்ரூபல் (Drupal), ஈசி

பப்ளிஷ் (eZ Publish)சபழானற திறந்த மூல
இடணயே உள்ளடைக்க சமலழாண்டம
அடமப்பகள் சில கூடை பயேனபடுத்த முடியும்.
பல இடைங்களில் சீக்வெல் சர்வெர் (SQL Server)
அல்லது ஆரக்கிளுக்கு (Oracle)
பதிலழாக சபழாஸ்ட்கிரஸ் க்யூ எல்
(PostgreSQL)பயேனபடுத்த முடியும். அந்த
வெழங்கியில் குறிப்பிட்டை விண்சடைழாஸ்
தமனதபழாருள் பயேனபடுத்தவில்டல எனறழால்,
விண்சடைழாஸ் சர்வெர்-க்கு பதிலழாக உபண்டு
(Ubuntu) மற்றும் பிற லினக்ஸ் பதிப்பகள்
பயேனபடுத்த முடியும். அல்லது முக்கியேமழான
பணிகளுக்கு நிறுவென ஆதரவு சதடவெதயேனறழால்
Red Hat-ன RHEL லினக்ஸ் பயேனபடுத்தலழாம்.

ஒரு தனியுரிம ஆவெண சமலழாண்டம
அடமப்பக்கு (Document Management System DMS)
பதிலழாக ஆல்ஃப்தரஸ்சகழா (Alfresco), நிறுவென
சசடவெ பழாட்டடைக்கு (Enterprise Service Bus) ஒரு
திறந்த மூல தீர்வெழாக மியூல்சழாப்ட்
(Mulesoft)இருக்க முடியும். எக்ஸ்சசஞ்ச்
(Exchange)-க்கு பதிலழாக ஸிம்ப்ரழா (Zimbra) சபழானற
அஞ்சல் வெழங்கி அல்லது ஸரழாஃபழா
(Zarafa) சபழானற குழு தமனதபழாருள் இருக்க
முடியும். நிறுவென சமலழாண்டமக்கு ஓடூ
(Odoo) மற்றும் திட்டை
சமலழாண்டமக்கு ப்ரழாஜக்ட்லிபர்
(ProjectLibre) பயேனபடுத்தலழாம்.

திறந்த மூல தமனதபழாருள் பயேனபடுத்தி உடைன
சவெடலடயே ஆரம்பிக்க ஒரு சிறந்த வெழி டைர்னகீ

லினக்ஸ் (TurnKey Linux). ட்ரூபல் (Drupal),
சவெர்ட்பிரஸ் (WordPress), சகழாப்பச் சசடவெயேகம்
(File server) சபழானற நூறுக்கும் சமற்பட்டை
வெழங்கிகடள சிறு நிறுவெனங்கள் எளிதழாக நிறுவெ
ஆயேத்த தயேழாரிப்பகள் இடவெ.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: அஸீம்
ஷர்மழா (Aseem Sharma) கனடைழாவிலுள்ள
வெழாட்டைர்லூ (Waterloo) பல்கடலக்கழகத்தின
தபழாறியியேல் பீடைமழான கழானரழாட் (Conrad)
வெணிகம், ததழாழில் மற்றும் ததழாழில்நுட்ப

டமயேத்தின பட்டைதழாரி ஆவெழார். அவெர்
இந்தியேழாவில் பஞ்சழாப் மழாநில குரு நெழானக் சதவ்
பல்கடலக்கழகத்தில் கணினிகள் பயேனபழாடு
முதுகடலப் பட்டைம்
தபற்றுள்ளழார். Opensource.com-ல் அவெர் ஒரு
ஆசிரியேரழாக பணியேழாற்றுகிறழார்.
அவெர் aseemsharma.info/ -ல் வெடலப்பதிவும்
தசய்கிறழார்.

4. நிரல்தழான எனறு இல்டல, பங்களிக்க
எளியே வெழிகள் பல!

நிரல் எழுதழாமல் ஒரு திறந்த மூல திட்டைத்துக்கு
பங்களிக்க 10 வெழிகள்
சமீபத்தியே ஒரு opensource.com கட்டுடரயில்
பினனூட்டைம் அளித்த ஒருவெர், தழான திறந்த மூல
திட்டைங்களுக்கு உதவியேளிக்க விரும்பவெதழாகவும்
ஆனழால் நிரல் எழுதத் ததரியேவில்டலசயே
எனறும் அங்கலழாய்த்தழார். உண்டமயில், நிரல்
எழுதுவெது மிகவும் பயேனுள்ளதழாக இருக்கும்,
வெரசவெற்கிசறழாம். ஆனழால் திறந்த மூல
திட்டைங்களுக்கு பங்களிக்க மற்ற பல வெழிகளும்
உள்ளன.

முதலில் திறந்த மூல திட்டைங்கள் பற்றி
நிடனவில் தகழாள்ள சவெண்டியே முக்கியே
குறிப்பகள் இரண்டு உள்ளன:
1.திறந்த மூலம் எனபது ஆசலழாசடன
எதுவுமினறி நிரடல மட்டும் எழுதித்
தூக்கிப்சபழாடுவெதல்ல. அது நெமக்கு உதவியே
திட்டைத்துக்கு நெழாம் திரும்ப ஈடுபழாட்டுடைன
பங்களிப்பது பற்றியேது. என திறந்த மூல
சவெடலவெழாழ்க்டக ததழாடைங்கியே சபழாது INN
சபழானற தமனதபழாருள் எனக்கு மிகவும்
பயேனுள்ளதழாய் இருந்தது. பினனர் அதில்
எனனுடடையே மழாற்றங்கள் மற்றும்
சசர்க்டககடளத் திரும்பிக் தகழாடுத்தது
இயேற்டகயேழாகசவெ நெடைந்தது.

2.தகுதி அடிப்படடையில்தழான திறந்த மூலத்
திட்டைங்களில் தபழாறுப்ப கிடடைக்கும். நீங்கள்
முதல் முடறயேழாக ஒரு திட்டைத்தில் சவெடல
ததழாடைங்கும்சபழாது உங்கள் திறடம எனன
எனபது ஒருவெருக்கும் ததரியே வெழியில்டல.
ஆகசவெ தகவெல் பரிமழாறுவெது மிக முக்கியேம்.
நீங்கள் சவெடல ததழாடைங்குவெதற்கு அல்லது
பிரச்சிடன சரி தசய்வெதற்கு எனன
சதடவெசயேழா அடதக் சகட்டு வெழாங்குங்கள்.
இல்டலதயேனில், உங்கடள
அலட்சியேப்படுத்த வெழாய்ப்ப உண்டு. நீங்கள்
முனப சவெறு திறந்த மூல திட்டைத்தில்
பங்களித்திருந்தழால், நிரல்கள் மற்றும் விக்கி
ஆவெணங்கடள அணுக அனுமதிகள்
விடரவெழாகக் கிடடைக்கலழாம். ஏதனனில்
நீங்கள் பதியே அம்சத்டத தசயேல்படுத்த

வெழாய்ப்ப அதிகம் எனறு குழுவினருக்கு
நெம்பிக்டக ஏற்படும்.
ஒரு திறந்த மூலத் திட்டைத்தில் உதவெத்
ததழாடைங்குவெதற்கு அடதச் சுற்றி உள்ள
சமூகத்தில் நுடழயும் சபழாது, நீங்கள் “தவெளிசயே”
ஆரம்பித்து “உள்சள” தசனறு முடியும் ஒரு
பழாடதயில் தசல்லத் துவெங்குகிறீர்கள். இது எந்த
சமூகத்துக்கும் தபழாதுவெழானதுதழான. ஆனழால் ஒரு
திறந்த மூல சமூகத்துக்கு மிகவும் தபழாருந்தும்.
உங்கள் முதல் ததழாடைர்ப முயேற்சிக்கு பலன
எதுவும் இல்டலதயேனறழால் உடைன
ஏமழாற்றமடடையே சவெண்டைழாம். ததழாடைர்ந்து
பங்களியுங்கள், பகிருங்கள் மற்றும்
மரியேழாடதயுடைன ததழாடைர்ப தகழாள்ளுங்கள்.
நீங்கள் நிச்சயேம் தவெற்றி தபறுவீர்கள்.

ஒரு திறந்த மூல சமூகத்துக்கு நிரல் எழுதழாமல்
பங்களிக்க 10 வெழிகள்
1.பினனூட்டைம் அளித்தல் மற்றும் வெழு
அறிக்டக தயேழாரித்தல்: உங்களுக்குப் எது
பிடித்தது எது பிடிக்கவில்டல எனறு
பினனூட்டைம் அளியுங்கள். நீங்கள் அந்த
தமனதபழாருடளப் பயேனபடுத்தும்சபழாது
வெழு எதுவும் வெந்தழால் அதற்கழான வெழு சீட்டு
பூர்த்தி தசய்யுங்கள். சதடவெப்பட்டைழால்
அதற்குரியே நெபர்களுடைன ததழாடைர்ப
தகழாள்ளுங்கள். பயேனர்களுக்கு இத்திட்டைம்
எப்படி உதவியேது மற்றும் நீங்கள் எவ்வெழாறு
அடமத்து பயேனபடுத்துகிறீர்கள் சபழானற
விவெரங்கள் சகட்க அவெர்கள் விரும்பவெழார்கள்.

2.அம்சம் சகழாரிக்டககடள உருவெழாக்குதல்:
உங்கள் பயேனபழாட்டு முடறடயே விளக்கி
அம்சம் சகழாரிக்டககடள உருவெழாக்குங்கள்.
உங்களுக்கு இது எப்படி பயேனுள்ளதழாக
இருக்கும் மற்றும் மற்றவெர்கள் எப்படி
நெனடம அடடையே முடியும் எனபடதத்
ததளிவெழாக விவெரியுங்கள். நிரல் பங்களிப்பகள்
இல்லழாமல் அடதச் தசயேலழாக்குவெது
நிச்சயேமழாகக் கடினம்தழான. இருப்பினும் இந்த
அம்சம் எப்படிப் பயேனுள்ளதழாக இருக்கும்
எனபடதத் ததளிவெழாக விளக்கினழால்
மற்றவெர்களுக்கும் அசத பிரச்சிடன இருப்பது
ததரியே வெரலழாம். இறுதியில் எவெரழாவெது
ஒருவெர் இந்த பதியே அம்சத்டத தசயேல்படுத்த
முன வெரலழாம்.

3.சசழாதித்தல்: நிரல் எழுதப்பட்டு வெரும்
சபழாசத சசழாதித்துப் பழாருங்கள். எத்தடன
தழானியேக்க சசழாதடனகள் இருந்தழாலும்
உண்டமயில் திட்டைம் ஒரு குறிப்பிட்டை
வெனதபழாருள் மற்றும் தமனதபழாருள்
இடணந்த சுற்றுச்சூழலில் ஓடுகிறது. அந்த
சுற்றுச்சூழலிலும் பல கழாரணிகள் திட்டைக்
குழுவினழால் சசழாதடன தசய்யேப்படைழாமசல
இருக்கும். இடவெ அடனத்டதயும்
நெடடைமுடறயில் சசழாதடன தசய்யேவும்
இயேலழாது. எனசவெ தினந்சதழாறும் அல்லது
வெழாரந்சதழாறும் தயேழாரழாகும் நிரடல நிறுவி
சசழாதித்துப் பழார்த்து பினனூட்டைம் மற்றும்
கருத்துகடள தகழாடுத்தழால் மிகவும்
பயேனுள்ளதழாக இருக்கும் மற்றும்
வெரசவெற்கப்படும். நெழான சவெடல தசய்யும் ஒரு
திட்டைத்தில் சில வெடரபடைங்களில் மழாற்றங்கள்

தசய்சதழாம். ஒரு சமூக உறுப்பினர் சமீபத்தியே
நிரடலப்பற்றியே தனது பினனூட்டைத்டத
அசனகமழாக தினசரி தகழாடுத்து வெந்தது
திருத்தங்கள் மற்றும் சமம்பழாடுகள் தசய்யே
மிகவும் பயேனுள்ளதழாக இருந்தது.
4.ஆவெணங்கள் எழுதுதல்: பல திட்டைப்
பங்களிப்பழாளர்கள் நெல்ல நிரலழாளர்கள்
ஆனழால் நெல்ல ஆவெணம் எழுதுபவெர்கள்
அல்ல. சில ஆவெணங்கடளப் படிப்பசத
கடினம். இலக்கணம், எழுத்துப் பிடழ
மற்றும் வெழாக்கியே அடமப்பகடள சரிபழார்த்தல்
சதடவெ. ஒட்டுதமழாத்த திட்டைம்
தசயேல்படுத்தவும் பரிணழாம வெளர்ச்சிக்கும்
இது உதவுகிறது. சில ஆவெணங்களில்
ததழாழில்நுட்ப நுணுக்கங்கள் இருக்கும்
ஆனழால் ஆரம்ப பயிற்சியேழாளர்களுக்கு எந்த

விவெரங்களும் இருக்கழாது. சமலும் அரிதழான
பயேனபழாட்டு முடறகள், தற்கழாலிகத் தீர்வுகள்
மற்றும் சிறந்த நெடடைமுடறகள் எழுதி
சசர்க்கப்படை சவெண்டும். மீண்டும் மீண்டும்
அசத சகள்விகளுக்கு பதில்
அளிக்கப்படுகிறது எனறழால், நீங்கள் ஒரு
அடிக்கடி சகட்கப்படும் சகள்விகள் (FAQ)
ஆவெணம் எழுதலழாம் அல்லது
பதுப்பிக்கலழாம். பிற்கழாலத்தில் இந்த
பதில்கள் எளிதழான குறிப்பதவியேழாக
இருக்கும்.
5.பயேனர் இடடைமுகம் மற்றும்
ஆவெணங்கடள தமழாழிதபயேர்த்தல்: பல
பயேனர்களுக்கு ஆங்கிலம் நெனறழாகப் பரியும்.
எனினும் பலர் தங்கள் தழாய் தமழாழியில்
எழுதப்பட்டை ஆவெணங்கடள ரசித்துப்

படிப்பழார்கள் எனபதும் உண்டம தழான. முதல்
சஜபழாஸ் (JBoss AS) தஜர்மன பத்தகம் எழுதியே
பிறகு எனடனப் பலர் ததழாடைர்ப தகழாண்டைனர்.
அவெர்கள் ஏற்கனசவெ ஆங்கிலத்தில் கிடடைத்த
அடனத்து ஆவெணங்கடளயும் படித்த
பினனரும் தங்கள் தசழாந்த தமழாழியில்
பத்தகம் கிடடைத்ததழால் பயேனடடைந்தனர். மற்ற
தமழாழிகளில் படிக்கும்சபழாது தமழாழி திடச
திருப்பவெதழால் ததழாழில்நுட்ப விவெரங்களில்
அதிகமழாக கவெனம் தசலுத்த இயேலுவெதில்டல.
6.அஞ்சல் பட்டியேலிலும் மனறங்களிலும்
பயேனர் சகள்விகளுக்கு பதில் அளித்தல்:
நீங்கள் நிடனத்தடதவிடை உங்களுக்கு
அதிகமழாகத் ததரியும் எனபது உங்களுக்சக
ஆச்சரியேமழாக இருக்கலழாம். மற்றும் சகள்வி
சகட்டை பயேனர்கள் உங்கள் உதவிக்கு மிகவும்

நெனறியுடடையேவெர்களழாக இருப்பழார்கள்.
சமலும் நீங்கள் ஒரு சகள்விக்கு பதில்
அளிக்க முயேலும்சபழாதுதழான உங்களழால் அந்த
திட்டைத்டத நெனகு பரிந்து தகழாள்ள முடியும்.
பிடழ அறிக்டககள், அம்சம் சகழாரிக்டககள்,
மற்றும் ஆவெணங்கடள நெனறழாக எழுத இது
உங்களுக்கு உதவும். விடரவெழாக பதில்கடளப்
தபற்ற பயேனர்கள் சமலும் திட்டைத்தில்
ஈர்க்கப்பட்டு தங்கவும் மற்றும் பங்களிப்ப
தசய்யேவும் வெழாய்ப்ப அதிகம். ஆகசவெ டமயே
திட்டை உறுப்பினர்கள் நிரல் எழுதுவெதில்
அதிக சநெரம் தசலவிடை முடியும். இடவெ
இரண்டும் சசரந்து முழுத் திட்டைத்டதயும்
வெலுப்படுத்தும்.
7.பயேனர் இடடைமுகம், இலச்சிடன,
மற்றும் வெடலத்தளத்டத வெடிவெடமக்க

உதவுதல்: பல நிரலழாளர்கள் அவெர்கள்
சபழாக்கில் மிகவும் ததழாழில்நுட்பமழான
பயேனர் இடடைமுகங்கடள
உருவெழாக்குகினறனர். ஆனழால் அடவெ
சநெர்த்தியேழாக இல்லழாததழால் பதியே பயேனர்கடள
ஈர்ப்பதில்டல. பயேனர்கள் எனன பணி
முடிக்க விடழகிறழார்கசளழா அடத,
ஆவெணங்கடளப் படித்தழால்தழான ஆகும்
எனறில்லழாமல், உள்ளுணர்வுடைன தசய்து
முடிக்க இயேல சவெண்டும். இவ்வெழாறு
பயேனபடுத்த எளிதழான இடடைமுகங்களழால்
கூடுதல் தசயேல்பழாடுகடள தசய்யே முடியேழாது
எனபது உண்டமதழான. ஆனழால் பயேனர்
அனுபவெத்டத மிகவும் சமம்படுத்த முடியும்.
இது வெடலத்தளத்துக்கும்
இலச்சிடனகளுக்கும் கூடைப் தபழாருந்தும்.
ஆகசவெ திட்டைத்தின தவெளித் சதழாற்றத்டத

சமம்படுத்துவெதழால் பதியே பயேனர்கடள ஈர்க்க
முடியும் மற்றும் ஆதரவு சவெடலப்பளு
குடறக்கவும் வெழி தசய்யும்.
8.திட்டைத்டத பரப்பதல்: உங்கள் உள்ளூர்
பயேனர் குழுவில் திட்டைத்டதப் பற்றி
சபசுவெது, வெடலப்பதிவில் எழுதுவெது மற்றும்
சமூக ஊடைகம் வெழியேழாக பரப்பவெதன மூலம்
திட்டைத்டத ஊக்குவிக்கலழாம். மற்றவெர்கள்
திட்டைத்டதப் பற்றிக் சகட்டிருப்பழார்கள்
எனறு நிடனக்கசவெண்டைழாம். திட்டைத்டதப்
பற்றிசயேழா, நிரடலசயேழா இடணயேத்தில்
பழார்ப்படதவிடை தங்கள் தசழாந்த
அனுபவெத்டத ஒருவெர் சபசக் சகட்டைழால் ஒரு
வித்தியேழாசமழான வெலுவெழான வெழியில்
அவெர்கடள ஈடுபடுத்தும்.

9.வெனதபழாருள் வெழங்குதல்: நிரல் எழுதித்
ததழாகுக்கசவெழா அல்லது சசழாதடன
தசய்யேசவெழா வெழங்கிகள் சதடவெப்பட்டைழால்
நெனதகழாடடையேளிக்கலழாம். அல்லது
உங்களுடடையே தரவுடமயேத்தில் வெழங்கிகள்
இருந்தழால் நிரலழாளர்களுக்கு ததழாடைர்ச்சியேழான
ஒருங்கிடணப்ப தசய்யே உதவியேழாக
அணுகடல வெழங்கலழாம். அல்லது நீங்கசள
உங்கள் வெழங்கியில் திட்டை தமனதபழாருடள
நிறுவி சசழாதடன தசய்து முடிவுகடள
மீண்டும் திட்டைத்துக்கு வெழங்கலழாம்.
10.நெனறி ததரிவித்தல்: நீங்கள் எந்த
இலக்குகடள சநெழாக்கி சவெடல
தசய்கிறீர்கசளழா அதற்கு உதவியேழாக இருக்கும்
திறந்த மூல சமூகத்துக்கும் அவெர்களின
பங்களிப்பக்கும் நெனறி கூறுங்கள்.

நிரல் எழுதழாமல் ஒரு திறந்த மூல திட்டைத்துக்கு
உதவெத் ததழாடைங்குவெதற்கு இடவெ எல்லழாசம
சிறந்த வெழிகள்தழான.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: டஹக்சகழா
ரப் (Heiko W. Rupp) நீண்டை நெழாட்களழாக திறந்த மூல
திட்டைங்களில் சநெரடியேழாக மூல நிரடல மழாற்றும்
உரிடம தபற்றவெர். அவெர் தற்சபழாது தரட் சஹட்
(Red Hat) நிறுவெனத்தில் வெழங்கி மற்றும்

தமனதபழாருள் அடமப்பகள் கண்கழாணிப்ப
மற்றும் சமலழாண்டமத் துடறயில் சவெடல
தசய்கிறழார். அவெர் தஜர்மனியில் கழார்ல்ஸ்ரூசஹ
(Karlsruhe) பல்கடலக்கழகத்தில் கணினி
அறிவியேல் முதுகடல பட்டைம் தபற்றவெர்.
சஜபழாஸ் (JBoss AS) மற்றும் எனடைர்பிடரஸ்
ஜழாவெழா பீனஸ் (Enterprise Java Beans) ஆக இரண்டு
பத்தகங்கடளயும் எழுதியுள்ளழார்.

5. ஏன திறந்த மூல நிரலழாளர்களுக்கு சவெடல
கிடடைப்பது எளிது?

2012 இல் நெழான முதல் திறந்த மூல மழாநெழாட்டுக்கு
தசனறதிலிருந்து எனக்கு ததழாழில்நுட்பம்
மிகவும் பிடித்துவிட்டைது.
ஆட்சசர்ப்ப தசய்வெதில் பல ஆண்டுகள்
அனுபவெத்துடைன தபருந்தரவு (big data)
தனித்துடறயேழாக உள்ள கிசரதழார்ன (Greythorn)
நிறுவெனத்தில் சவெடலயில் சசர முடிவு
தசய்சதன. நெழான ஆஸ்கழான (OSCON)
மழாநெழாட்டுக்கு முன சில மழாதங்களழாகசவெ
தபருந்தரடவெப் பற்றிக் கற்றுக்தகழாள்ள முயேற்சி
எடுத்துக் தகழாண்டிருந்சதன. ஆனழால்
மழாநெழாட்டுக்கு தசனறவுடைன அது அதிசவெகமழாக
நெடைந்தது. அங்கு பல நிபணர்கள் ஒசர இடைத்தில்

இருந்தனர், அது மட்டுமல்லழாமல் அடனவெரும்
அவெர்களுக்குத் ததரிந்தடத எனனுடைன பகிர்ந்து
தகழாள்ளத் தயேங்கவில்டல. அது அவெர்கள்
எனக்கு எடதயும் விற்க விரும்பியேதனழால் அல்ல,
அவெர்கள் பணியேழாற்றும் துடறயில் அதீத ஆர்வெம்
தகழாண்டிருந்ததழால்.
திறந்த மூலம் மற்றும் தபருந்தரடவெ ஒரு
ததழாழில்துடற எனறு தசழால்வெடதவிடை ஒரு
சமூகம் எனசற உணரசவெண்டும் எனபது
எனக்குப் படிப்படியேழாக பலனழாயிற்று. அதனழால்
தழான இப்தபழாழுததல்லழாம் திறந்த மூலம் பற்றி
நெழான கற்றுக்தகழாண்டைடத தங்கள்
சவெடலவெழாழ்க்டகடயே ததழாடைங்குபவெர்களுடைன
பகிர்ந்து தகழாள்ள ஆர்வெமழாக இருக்கிசறன.

நிறுவெனங்கள் ஏன திறந்த மூல
பங்களிப்பழாளர்கடள சவெடலக்கு எடுக்க
விரும்பகினறன
சதர்வெர்கள் சிறந்த ததழாழில்நுட்ப நிபணர்களழாக
இருந்தழால் மட்டும் சபழாதழாது அவெர்களுக்கு இந்த
சவெடல மிகவும் பிடித்திருக்கவும் சவெண்டும்
எனறு எனனுடடையே பல வெழாடிக்டகயேழாளர்கள்
சகட்கிறழார்கள். உங்களுக்கு ஒனடறப்பற்றி அதீத
ஆர்வெம் இருக்குமழானழால் நீங்கள் சவெடலயில்
இல்லழாதசபழாது கூடை அடதப்பற்றித்தழாசன
நிடனத்துக்தகழாண்டிருப்பீர்கள்.
“அவெர்களது ஓய்வு சநெரத்திலும் நிரல்
எழுதுகிறழார்களழா?” “நெழான அவெர்கள் தசய்த
சவெடலடயே எங்சக பழார்க்க முடியும்?”
“உண்டமயில் அவெர்களுக்கு எனன தசய்யேப்
பிடிக்கும்?” எனறு என வெழாடிக்டகயேழாளர்கள்

அடிக்கடி சகட்கிறழார்கள். திறந்த மூல
பங்களிப்பழாளர்களுக்கு மட்டுசம இந்தத்
சதர்வுப் தபட்டிகடளதயேல்லழாம் ஆம் எனறு
குறியீடு தசய்யே முடியும். அவெர்களுடடையே
திட்டைங்களும் அவெர்களுடடையே நிரலழாக்கத்
திறடமயின ஆதழாரங்களும் திறந்த
தவெளியிசலசயே உள்ளன.
சதர்வெழாளர்கள் ஏன சவெடலக்கு எடுக்க திறந்த
மூல பங்களிப்பழாளர்கடள சதடுகினறனர்
டகசதர்ந்த ததழாழில்நுட்ப சதர்வெழாளர்களுக்கு
அந்த ததழாழில்நுட்பங்களும் அதில் அவெர்கள்
சதர்வு தசய்யும் சவெடலயின பங்கும் நெனகு
பரிந்திருக்கும். அவெர்கள் அதனபடிசயே உங்கள்
திறடமடயே மதிப்பிடுவெழார்கள். ஆனழால்
எங்களில் பலருக்குத் ததரியே வெந்தது
எனனதவெனறழால் சிறந்த சதர்வெர்கள் திறந்த

மூலத்தில் ஈடுபடுபவெர்களழாக இருக்கிறழார்கள்.
ஆகசவெ தபரும்பழாலும் நெழாங்கள் அங்சகசயே
எங்கள் சதடைடலத் ததழாடைங்குகிசறழாம்.
அற்பதமழான ஒரு தயேழாரிப்டப உருவெழாக்கும்
குழுவில் சவெடல தசய்யேத் தகுந்த ஆர்வெமுள்ள
சதர்வெர்கடளக் கண்டுபிடிப்பதுதழான
சதர்வெழாளர்களின சவெடல. இதன மூலமழாகத்தழான
அவெர்கள் வெழாடிக்டகயேழாளர்களுக்கு மிகப்
பயேனுள்ள சசடவெ தசய்யே முடியும்.
அனறழாடை வெழாழ்க்டகடயே மழாற்றும் அளவுக்கு
நெனறழாக சவெடல தசய்யேக்கூடியே தயேழாரிப்டப
உருவெழாக்கும் குழுவில், நெல்ல பத்தி கூர்டமயேழான
நெபர்கடள, கூட்டு முயேற்சியேழாக சவெடல தசய்யேச்
தசழானனழால் அது அவெர்கடள சபழாடதப் தபழாருள்
சபழானறு கவெர்ந்திழுப்பதில் ஆச்சரியேம் எனன?
இது எனக்கு நெனறழாகசவெ பரிகிறது.

திறந்த மூல பங்களிப்பழாளர்கள் ஒரு சிறப்பழான
சவெடலவெழாழ்க்டகடயே அடமத்துக்தகழாள்ள
வெழிவெடககள் எனன
நீங்கள் தசய்யும் திறந்த மூல பங்களிப்டப
ஆதழாரமழாக டவெத்து உங்கள் சவெடல
வெழாழ்க்டகடயே வெலுவெழாகக் கட்டிதயேழுப்ப
நீங்கள் தசய்யேக்கூடியே பரவெலழாக அறியேப்பட்டை
தசயேல்கள் இடவெ: கிட்ஹப்பில் (GitHub) உங்கள்
நிரல்கடளப் பகிர்ந்து தகழாள்வெது, திறந்த மூல
திட்டைங்களில் சசர்வெது, மழாநெழாடுகள் தசனறு
குழுக்கள் மற்றும் பட்டைடறகளில் பங்சகற்பது
முதலியேன பயேனுள்ளடவெதழான. ஆனழால்
இவெற்டறதயேல்லழாம் விடை மிக முக்கியேம்
உங்களுக்கு எம்மழாதிரி சவெடலயில் மன நிடறவு
கிடடைக்கும் எனறு உணர்ந்து தகழாள்வெதுதழான.
இம்மழாதிரி சகள்விகடள உங்கடளசயே
சகட்டுக்தகழாள்ளுங்கள்…

•திறந்த மூல தமனதபழாருட்கடள
பயேனபடுத்துவெதழால் ஏற்படும் நெனறிக்
கடைடனத் தீர்க்க அசத சமூகத்திற்கு திருப்பி
அளிக்கும் ஒரு நிறுவெனத்தில் சவெடல
தசய்வெது உங்களுக்கு மிக முக்கியேமழா? நெழான
சந்திக்கும் சிறந்த சதர்வெர்கள் சிலர் இடத
வெலியுறுத்துகினறனர். இது அவெர்களின
சவெடல திருப்திகரமழாக அடமவெதில் தபரும்
பங்கு வெகிக்கினறது.
•நீங்கள் திறந்த மூலத்டத
அடிப்படடையேழாகக் தகழாண்டை ஒரு
நிறுவெனத்தில் சவெடல தசய்யே
விரும்பகிறீர்களழா?இந்த சூழலில்
தபரும்பழாலும் கலழாச்சழாரம் சவெறழாக உள்ளது.
இங்கு உங்களுக்கு ஒத்து வெரும் எனறு

சதழானறினழால் இடத முதலில் ததரிந்து
தகழாள்வெது நெல்லது.
•நீங்கள் குறிப்பழாக யேழாருடைனழாவெது சவெடல
தசய்யே விரும்பகிறீர்களழா? நீங்கள் அந்த
திட்டைங்களில் சசர முயேற்சி தசய்யேலழாம்.
எனினும், அசத நிறுவெனத்தில் சவெடலக்கு
சசர்ந்தழால் நீங்கள் தமச்சும் ஒருவெரிடைமிருந்து
கற்பது எளிதழாகத்தழாசன இருக்கும்.
உங்கள் சவெடலவெழாழ்க்டகயின முனனுரிடமகள்
ததரியே வெந்தழால், எந்த சவெடல அந்த இலக்டக
சநெழாக்கி தநெருக்கமழாக தசல்ல வெழி
தசய்யேவில்டல எனறு வெடிகட்டை எளிதழாக
இருக்கும். உங்கள் சதர்வெழாளரழால் அதற்குத்
தகுந்த நிறுவெனத்டதயும் அணிடயேயும் பரிந்துடர
தசய்யேவும் இயேலும்.

நெழான நிரல் பங்களிப்ப தசய்வெதில்டல
எனறழாலும், திறந்த மூலத்தில் தங்கள் சவெடல
வெழாழ்க்டகடயே அடமத்துக்தகழாண்டைவெர்கடளப்
பற்றி நெழான கற்றடத எப்சபழாதும் பகிர்ந்து
தகழாள்கிசறன. இந்த சமூகம் பத்தி கூர்டமயுடைன
ஆதரவெழாகவும் இருப்பவெர்களழால்
உருவெழாக்கப்பட்டுள்ளது. நெழான இதில் ஒரு சிறியே
பகுதியேழாகவெழாவெது இருப்பது எனக்கு மிகவும்
பிடித்திருக்கிறது.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: லிண்ட்சஸ
தழார்ன (Lindsey Thorne) மனித வெளம் மற்றும்

ஆட்சசர்ப்பத் துடறயில் 12 ஆண்டுகளுக்கும்
சமலழாக சவெடல தசய்துவெருகிறழார். 2012 ல்
திறந்த மூலம் மற்றும் தரவு அறிவியேல் துடற
ஆட்சசர்ப்பில் தனித்துடற வெல்லுநெரழானபின
இத்துடறயில் உள்விவெரம் ததரிந்தவெர் எனறும்
பகழடடைந்தழார். கடைந்த நெழானகு ஆண்டுகளில்
ஸழான ஃப்ரழானஸிஸ்சகழா விரிகுடைழா பகுதி,
சியேழாட்டில், ஆஸ்டின அதற்கு அப்பழாலும்
நிறுவெனங்கடளயும் நெல்ல சதர்வெர்கடளயும்
லிண்ட்சஸ இடணத்துள்ளழார்.

6. பதுமுகங்கள் அடிக்கடி சகட்கும்
சகள்விகள்

“திறந்த மூலம் கல்லூரி வெளழாகத்துக்கு வெருகிறது”
எனற ஒரு ததழாடைர் நிகழ்டவெ ஓபனஹழாட்ச்
(OpenHatch)நெடைத்துகிறது. கல்லூரி
மழாணவெர்களுக்கு திறந்த மூலக் கருவிகடளயும்,
திட்டைங்கடளயும் மற்றும் கலழாச்சழாரத்டதயும்
அறிமுகப்படுத்துவெசத இதன சநெழாக்கம்.
இந்நிகழ்ச்சியில் எங்களுக்கு ஒரு பதியே சகள்வி
கிடடைத்தழால், நெழாங்கள் அடதக் குறித்துக்தகழாண்டு
எங்கள் வெடலப்பதிவில் இனனும் முழுடமயேழாக
அதற்கு பதில் தருகிசறழாம். இங்சக குறிப்பழாக,
திறந்த மூலத்துக்கு பதிதழாக வெருபவெர்களுக்கு
தபழாருத்தமழானதழாக இருக்கும் எனற
சகள்விகடளத் ததழாகுத்துத் தருகிசறழாம்.

சகள்வி: நெழான கற்றுக்குட்டி எனபதழால்
திட்டைத்துக்கு ஒரு பழாரமழாக இருப்சபசனழா எனறு
கவெடலப்படுகிசறன. திறந்த மூல சமூகத்டதக்
கட்டிதயேழுப்ப ஒரு திட்டைம் எனன மழாதிரி
முயேற்சிகள் தசய்யே சவெண்டும்?
பதில்: முதன முதலழாக நீங்கள் ததரிந்து தகழாள்ள
சவெண்டுவெது எனனதவெனறழால் லினஸ்
சடைழார்வெழால்ட்ஸ் (Linus Torvalds) சபழானற திறந்த
மூல சமுதழாயேத்டதக் கட்டிதயேழுப்பியே
நிபணர்களுக்கு இந்த பதற்றம் நெனகு பரிகிறது.
திட்டை பரழாமரிப்பவெர்கள் முக்கியே
சவெடலகளுக்கிடடைசயே பதியே
பங்களிப்பழாளர்களுக்கு பயிற்சி தகழாடுக்க
தபழாறுடமயும் சதடவெ சநெரமும் எடுக்கும்.
லினக்ஸ் உட்கருடவெ (kernel) உருவெழாக்கியேவெரும்
மற்றும் அடத சமம்பழாடு தசய்வெதில் முக்கியே

தபழாறுப்ப வெகிப்பவெரும்தழான லினஸ். பகிர்வுப்
பதிப்ப கட்டுப்பழாடு அடமப்ப கிட் (Git)
உருவெழாக்கியேவெரும் அவெர்தழான. லினக்ஸ் உட்கரு
பற்றியே அஞ்சல் பட்டியேலில் 2004 ல் அவெர்
இடுடகயிட்டை இரண்டு பத்திகடள நெழான ஒரு
சமற்சகழாளழாகக் கழாட்டுகிசறன:
21 டிசம்பர் 2004 தசவ்வெழாய்க்கிழடமயேனறு
தஜஸ்பர் ஜஜூல் (Jesper Juhl) எழுதினழார்:
“சரிதசய்வெது, திருத்துவெது சபழானற இந்த சினன
சீரடமப்ப சவெடலகள் தசய்யும் முயேற்சிடயே
நெழான நிறுத்தி விடைவெழா? இதில் பயேடன விடை
கவெனச் சிதறல் அதிகமழாக உள்ளதழா? சில
சநெரங்களில் மிகவும் அறியேழாடமயேழால் நெழான
தசய்யும் ஒட்டு சவெடலகள் இனனும்
திறடமயேழான நிரலழாளர்களுக்கு தபரும்
ததழால்டலயேழாக இருக்கிறதழா? கிடடைக்கும்

பினனூட்டைத்திலிருந்து நெழான கற்றுக் தகழாள்ள
முயேற்சி தசய்கிசறன, மற்றும் என சீரடமப்ப
சவெடலகள் படிப்படியேழாக முனசனறுகினறன
எனறு நெம்பகிசறன. ஆனழால் நெழான தசய்வெது
உதவிடயேக் கழாட்டிலும் ததழாந்தரவு அதிகம்
எனறழால் நெழான இடத நிறுத்தி விடுகிசறன.”
லினஸ் அளித்த பதில்:
“எனக்கு சிறியே சீரடமப்ப சவெடலகளில் அந்த
சவெடல ஒரு தபரியே சங்கதிசயே அல்ல. அடதவிடை
முக்கியேம் மக்களுக்கு தங்களழால் உட்கருடவெ
மழாற்ற முடியும் எனற எண்ணம் பழக்கத்தில்
வெந்து விடைசவெண்டும். GPL உரிமம் அந்த
உரிடமடயே எனக்குக் தகழாடுக்கிறது எனறு
அறிவெழார்ந்த நிடலயில் பரிந்தழால் மட்டும்
சபழாதழாது, நெடடைமுடறயில் நெழான சிறியே மழாற்றம்
தசய்சதன எனறு அவெர்கள் தசழால்லிக்தகழாள்ள
சவெண்டும்.”

சமலும் தபரும்பழாலழான திட்டைங்களில் திட்டைத்
தடலவெர் மட்டுசம பங்களிப்பவெரழாக
இருக்கலழாம். ஒரு பதுமுகம் சகள்விகடளக்
சகட்டுத் ததழாந்தரவு தசய்தழாலும் அவெர்கள்
இனனும் ஆர்வெத்துடைன சவெடல தசய்யே முடியும்
எனபடதயும் கருத்தில் தகழாள்ளுங்கள்!
எளிதில் அணுகக்கூடியே திறந்த மூல சமூகத்டத
அடமப்பது அவ்வெளவு சுலபமழாக இருந்தழால்,
அசனகமழாக எல்லழாத் திட்டைங்களும் அடதச்
தசய்வெழார்கசள. அதற்குக் தகழாஞ்சம் தமனக்தகடை
சவெண்டும். நெல்ல ஆவெணங்கள், நிறுவெல்
வெழிகழாட்டிகள், நெனகு பரழாமரிக்கப்படும்
பிரச்சிடன தரவுத்தளம், தீவிர சமம்பழாட்டு
சவெடல, சமூக நெடைத்டதக்குத் தரம் ஆகியேடவெ
பதுமுகங்கடள வெரசவெற்பது மட்டுமல்ல
எல்சலழாருக்குசம திட்டைத்டத நெல்லதழாகச்

தசய்கிறது. ஆனழால் அதற்கு சநெரமும் சதடவெ,
தமனக்தகடைவும் சவெண்டும். பல திட்டை
சமூகங்கள் இடதச் தசய்யேத் தயேழாரழாக இல்டல.
இதற்கழாகத்தழான ஓபனஹழாட்ச்
(OpenHatch) இருக்கிறது! சில திட்டைங்கள்
பங்களிப்பழாளர்கடள வெரசவெற்பதற்கு அதிக
கவெனம் தசலுத்துகிறழார்கள் எனறு எங்களுக்குத்
ததரியும். நெழாங்கள் அந்த திட்டைங்கடளக்
கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு உதவுகிசறழாம்.
பதுமுகங்கடள வெரசவெற்கும் இயேல்பள்ள
திட்டைங்கள் உங்கடள ஒரு சுடமயேழாகக்
கருதுவெதில்டல. பிரச்சிடன தளத்திலுள்ள
வெழுக்கடளப் பரிந்து தகழாள்வெதிசலழா அல்லது
நிரலழாக்கச் சூழடல நிறுவுவெதிசலழா நீங்கள்
அவெதிப் பட்டைழாலும் அவெர்கள் உங்கடள
சபருதவி எனசற கருதுகிறழார்கள். நீங்கள் ஒரு

திறந்த மூல திட்டை உறுப்பினடர உதவி சகட்கும்
சபழாது அவெர்களுக்கு தங்கள் திட்டைத்தின எந்தப்
பகுதியில் குழப்பமழான அல்லது தவெறழான
தகவெல்கள் உள்ளன எனற முக்கியே பினனூட்டைம்
கிடடைக்கிறது. நீங்கள் சகட்கும் சகள்விகள்
மற்றும் உங்களுக்குத் சதடவெயேழான
வெழிகழாட்டைடல டவெத்து பினனர் மற்றவெர்களுக்கு
எப்படி உதவுவெததனறு அவெர்களுக்குத் ததரியே
வெரும். உங்களுக்கு திட்டைம் பற்றி நெனறழாகத்
ததரிந்தபின நிச்சயேமழாக நீங்களும் இனனும்
பலருக்கு உதவெ முடியும். நெல்ல சநெழாக்குள்ள
திட்டைங்கள் அந்த சழாத்தியேத்டத மனதில் டவெத்து
உங்களுடைன ஒத்துடழப்பழார்கள்.
நெழாம் ததழாந்தரவு தசய்கிசறழாசமழா எனறு
கவெடலப்படுபவெர்களுக்கு இரண்டு எளியே
விதிகள்: முதலழாவெது அஞ்சல் பட்டி அல்லது
வெழுத்தளத்தில் நீங்கள் சபசுவெடத யேழாரும்

நிறுத்தச் தசழால்லவில்டல எனறழால், இனனும்
பதில் வெரவில்டல எனறழாலும், நீங்கள்
ததழாடைரலழாம். இரண்டைழாவெது, உங்களுக்கு
மற்தறழாரு ஆசலழாசடன சதடவெயேழானழால்,
#openhatch இடணயேத் ததழாடைர் அரட்டடை (IRC)
தடைத்தில் சசர்ந்து எங்கடளக் சகளுங்கள்.
சகள்வி: திறந்த மூல திட்டைங்கள் நிரல்
மழாற்றங்கடள எப்படி மறுசீரழாய்வு
தசய்கினறனர். இந்த தசயேல்முடற
விக்கிப்பீடியேழாடவெ விடை எப்படி
சவெறுபடுகினறது?
பதில்: விக்கிப்பீடியேழாவில் எவெரும் ஒரு திருத்தம்
தசய்தழால், அது பதிவு தசய்யேப்பட்டு
கடலக்களஞ்சியேத்தில் உடைனடியேழாக, யேழாவெரும்
படிக்கக் கூடியேதழாக, தவெளியிடைப்பட்டுவிடும்.

இது விக்கிப்பீடியேழா கலழாச்சழாரத்தின ஒரு முக்கியே
அங்கம். இதற்கு மழாறழாக, திறந்த மூல
திட்டைங்களில் மூல நிரடல சநெரடியேழாக மழாற்ற
ஒரு சிலருக்கு மட்டுசம அனுமதி உண்டு.
எவெரும் மழாற்றங்கடள சமர்ப்பித்தழால் அது
மறுசீரழாய்வுக்சக தசல்லும்.
தவெவ்சவெறு சமூகங்களில் தவெவ்சவெறு தரங்கள்
மற்றும் தசயேல்முடறகள் உள்ளன. சில
சநெரங்களில் எந்த மறுசீரழாய்வும் இல்லழாமல்
பரழாமரிப்பழாளர் மூலம் தழானியேங்கியேழாக
சசர்ப்பதும் உண்டு. மற்ற சநெரங்களில், லினக்ஸ்
சபழானற திட்டைங்களில், சமர்ப்பிப்பகள்
மறுசீரழாய்வுக்கு அதன அஞ்சல் பட்டிக்கு
தசல்லும். ஓபனஹழாட்ச் இடணயே தசயேலி
சபழானற மற்றடவெ, கிட்ஹப் (GitHub) இழு
சகழாரிக்டககளழாக அனுப்பம்.

சகள்வி: எனடனப்சபழால் மிகுந்த சவெடலயுள்ள
மழாணவெர்கள் திறந்த மூலத்துக்கு பங்களிக்க
எப்படி சநெரம் ஒதுக்குவெது?
பதில்: திறந்த மூல தமனதபழாருட்கடள உங்கள்
தசழாந்த சவெடலகளுக்குப் பயேனபடுத்தத்
துவெங்குவெதுதழான நீங்கள் எடுத்து டவெக்கக்கூடியே
முதல் அடி. இதன மூலம் நீங்கள் மற்ற
பயேனர்களுக்கும் உதவெ இயேலும். இந்த உதவிசயே
தமனதபழாருள் சமூகத்துக்கு கணிசமழான
பங்களிப்ப எனபடத மறக்க சவெண்டைழாம்!
பயேனபடுத்தும் தசயேலியில் நிபணர் ஆவெதன
மூலம், மற்றவெர்கள் தழாக்கல் தசய்த வெழுக்கடள
முக்கியே நிரலழாளர்கள் நெடைவெடிக்டக
எடுக்கக்கூடியே அறிக்டககளழாக மழாற்ற நீங்கள்
உதவெ முடியும். அந்த நிடலடயே அடடைந்தவுடைன,

நீங்கசள நிரல் எழுதி சிக்கடலத் தீர்ப்பது
எளிதழாகசவெ இருக்கும்!
எனினும் இருக்கும் பல சவெடலகளுக்கிடடையில்
இனதனழாரு சவெடலடயேயும் நுடழப்பது
கடினமழாக இருக்கலழாம். திறந்த மூலத்டத அணுக
மற்தறழாரு வெழி அடத உங்கள் கல்வியின ஒரு
பகுதியேழாகசவெ கருதுவெது. கணினி அறிவியேல்
மழாணவெர்களுக்கு, நீங்கள் வெகுப்பில் கற்று வெரும்
சகழாட்பழாடுகடளப் பயிற்சி தசய்யே, திறந்த மூல
திட்டைங்கள் ஒரு சிறந்த வெழி. மற்ற அறிவியேல்
மழாணவெர்கள் ஆர் (R), ஆக்சடைவ் (Octave), இசமஜ்
சஜ (ImageJ), டஸக்சகழா டப
(PsychoPy) அல்லது சஜ மழார்ஸ் (JMARS) சபழானற
திறந்த மூலக் கருவிகடள பயேனபடுத்தக்
கற்றுக்தகழாள்வெதும் பங்களிப்பதும் உங்கள்
ஆய்வெக சவெடலக்கு மிக உதவும். நீங்கள் சவெடல
சதடும்சபழாது உங்கள் தற்குறிப்பில் உங்கள்

திறடமடயே எடுத்துக்கழாட்டைவும் உதவும்.
கடலக்கல்லூரி மற்றும் மனிதசநெயே மழாணவெர்கள்
கூடை பிரழாசஸிங் (Processing) சபழானற திறந்த மூலக்
கருவிகடளப் பற்றி கற்றுக்தகழாள்வெது நீங்கள்
தவெற்றி தபற உதவும்.
மழாணவெர்களுக்கு திறந்த மூல திட்டைங்களில்
சவெடல கிடடைப்பதும் சழாத்தியேசம. நீங்கள்
குசனழாம் தவெளிக்களத் திட்டைம் (GNOME Outreach
Program) கூகிள் சகழாடடை விடுமுடறயில் நிரல்
எழுதுதல் (Google Summer of Code) சபழானற
திட்டைங்களுக்கு விண்ணப்பித்து ஊதியேத்துடைன
பணிக் கல்வி கற்கலழாம். திறந்த மூல
திட்டைங்களில் சவெடல தசய்யும் தனியேழார்
நிறுவெனங்கள் சபழாதுமழான ஆர்வெமும் திறனும்
கழாட்டும் மழாணவெர்கடள சவெடலக்கு எடுக்க
வெழாய்ப்பிருக்கிறது. நீங்கசள கூடை திறந்த
மூலத்டத பயேனபடுத்தி சுயேததழாழிடலத்

ததழாடைங்க முடியும். நீங்கள் சவெர்ட்பிரஸ் மற்றும்
ட்ரூபல் சபழானற திறந்த மூல கருவிகடளப்
பயேனபடுத்தி வெடலத்தளங்கள் மற்றும்
தசயேலிகள் தயேழாரிக்கும் சவெடல தசய்யே முடியும்.
நீங்கள் திறந்த மூலத்டத உங்கள் சமூக
வெழாழ்க்டகயின ஒரு பகுதியேழாகவும் ஆக்க
முடியும். கல்லூரி வெளழாகத்தில் உங்கள்
நெண்பர்கடள அடழத்து ஒரு வெழு நீக்கும் விழழா
தகழாண்டைழாடுங்கள்.
இறுதியேழாக, திறந்த மூலத்துக்கு உங்கள்
பங்களிப்பகள் தபரியேதழாகவும் இருக்கலழாம்
அல்லது சிறியேதழாகவும் இருக்கலழாம் எனபது
ஞழாபகம் இருக்கட்டும். ஆவெணங்கள் எழுதசவெழா
அல்லது ஒரு திட்டைத்தில் சிறியே வெழுக்கடள
சரிதசய்யேசவெழா ஒரு மழாதத்தில் உங்களழால் ஒரு
சில மணி சநெரம்தழான தசலவிடை முடிகிறது
எனசற டவெத்துக்தகழாள்சவெழாம்.

கற்றுக்தகழாண்டைடவெயும் அறிமுகம்
ஆனவெர்களும் நீங்கள் பினனழால் அதிக ஈடுபழாடு
தகழாள்ள முடிவு தசய்தழால் பயேனுள்ளடவெயேழாக
இருக்கும்.
சகள்வி: பயேனர்கள் தசய்யும்
பதிவிறக்கத்துக்கும் நிரலழாளர்கள் தசய்யும் மூல
நிரல் பதிவிறக்கத்துக்கும் இடடைசயே சவெறுபழாடு
எனன? நிடலயேழான தவெளியீடு எனறழால் எனன?
பதில்: தபரும்பழாலும் திறந்த மூல திட்டைங்கள்
பயேனருக்குத்தக்க தவெவ்சவெறு வெழிகளில்
தவெளியீடு தசய்கினறன. தபழாதுவெழாக, பங்களிக்க
சவெண்டும் எனறழால், நீங்கள் சமீபத்தியே மூலக்
குறியீட்டின நெகலிடயே திட்டைத்தின பதிப்ப
கட்டுப்பழாடு அடமப்பிலிருந்து குறித்து
தவெளிதயேடுக்க சவெண்டும். நீங்கள் திட்டைத்டத

பயேனபடுத்த மட்டும் முயேற்சிக்கும் பயேனர்
எனறழால், உங்களுக்கு நிறுவி இயேக்கத்தகுந்த
தசயேலி சதடவெ.
தபரும்பழாலழான தசயேலிகளின மூலக் குறியீடு
கணினியில் சநெரடியேழாக ஓடைழாது. அது கணினியில்
ஓடைக்கூடியே இருமக் குறியீடைழாக முதலில்
ததழாகுக்கப்படை சவெண்டும். பரவெலழாகப்
பயேனபடும் தமழாழிகளழான ஜழாவெழா, சி, மற்றும் சி+
+ இவ்வெழாறழான தமழாழிகசள. எடுத்துக்கழாட்டைழாக
அலுவெலக தசயேலி லிபர்ஓபிஸ் தபரும்பழாலும்
சி++ இல் எழுதப்பட்டைது. நீங்கள் இத்திட்டைத்டத
பயேனபடுத்த மட்டும் முயேற்சிக்கும் பயேனர்
எனறழால் உங்கள் இயேங்குதளத்தில்
(எடுத்துக்கழாட்டைழாக, விண்சடைழாஸ்-க்கு
குறிப்பிட்டு உருவெழாக்கியேது) ஓடைக்கூடியே
ததழாகுக்கப்பட்டை பதிப்ப உங்களுக்குத் சதடவெ.
மழாறழாக, திட்டைத்துக்கு பங்களிக்க சவெண்டும்

எனறழால், முக்கியே நிரலழாளர்
தசயேல்படுவெதுசபழால் மூலக் குறியீட்டடை அதன
பதிப்ப கட்டுப்பழாடு அடமப்ப பயேனபடுத்தி
நீங்கள் குறித்து தவெளிதயேடுக்க சவெண்டும்.
நிடலயேழான தவெளியீடு எனபது மற்தறழாரு
முக்கியேமழான சகழாட்பழாடு. நிரடல
உருவெழாக்கும்சபழாது சிலர் தசய்யும் மழாற்றங்கள்
ததழாகுப்டப உடடைக்கலழாம், பிறர் தசய்த
மழாற்றங்களுக்கு முரணழாகசவெழா அல்லது
அடரகுடறயேழாகசவெழா இருக்கலழாம். ஆகசவெ
எந்தக் கட்டைத்திலும் மிக சமீபத்தியே பதிப்ப
சற்றும் பயேனபடுத்த இயேலழாததழாக இருக்கலழாம்.
எனசவெ, பரழாமரிப்பவெர்கள் அவ்வெப்சபழாது
நிடலயேழான தவெளியீட்டடை சநெழாக்கி சவெடல
தசய்வெழார்கள். அடதத் தயேழாரித்து சசழாதடன
தசய்தபினனசர தவெளியிடுவெழார்கள்.

எனசவெ நீங்கள் ஒரு பயேனர் எனறழால் உங்கள்
இயேங்குதளம் மற்றும் கணினிக்கு தபழாருத்தமழாக
ததழாகுக்கப்பட்டை நிடலயேழான தவெளியீடு சதடவெ.
நீங்கள் பங்களிக்க விரும்பினழால் உங்களுக்கு
சமீபத்தியே ததழாகுக்கப்படைழாத மூல நிரல் பதிப்ப
சதடவெ.
சகள்வி: அடனத்து திறந்த மூல திட்டைங்களும்
பதுமுகங்கடள வெரசவெற்கினறனவெழா? ஒரு திட்டை
சமூகத்தில் இணக்கமற்ற நெபர்கசள இருந்தழால்
எப்படித் ததரியேவெரும்?
பதில்: எல்லழா திறந்த மூல திட்டைங்களும்
பதுமுகங்கடள வெரசவெற்பதில்டல. யேழாடவெயும்
அவ்வெழாறு இருக்க சவெண்டும் எனபதும் இல்டல.
சில திட்டை சமூகங்கள் சிறியேதழாகவும்
அனுபவெசழாலிகளழாக மட்டும் இருப்பது வெசதி.

சில பரழாமரிப்பழாளர்களுக்கு பதுமுகங்களுக்கு
கற்றுக்தகழாடுக்க ஆர்வெமும் சநெரமும் இருக்கழாது.
இதில் தவெறு எதுவும் இல்டல. ஆனழால்
பதுமுகங்கள் ஆர்வெத்துடைன ஈடுபடை
முயேலும்சபழாது அந்தத் திட்டைத்துக்கு அக்கடற
இல்டலதயேனறழால் அது வெருந்தத் தக்கசத. இது
அடனவெடரயும் சலிப்படடையே டவெக்கும்,
சமலும் சதடவெயேற்றது. ஏதனனில்
அவெர்களுடைன சவெடல தசய்யே ஆர்வெமழாக
இருப்பவெர்கள் நிடறயே உள்ளனர்.
எனசவெ பதுமுகமழாகியே நீங்கள் பங்களிக்க ஒரு
நெல்ல திட்டைத்டத எப்படிக் கண்டுபிடிக்க
முடியும்? கீசழ சில நெல்ல அறிகுறிகடளப்
பழார்க்கலழாம்:
•தபரியே ஈடுபழாடைழான சமூகங்களில்
பதுமுகங்களுக்கு வெழிகழாட்டைக்கூடியே

உறுப்பினர்கள் இருக்க வெழாய்ப்ப அதிகம்.
சமலும் பங்களிப்பகளுக்கு விடரவில்
நெடைவெடிக்டக எடுக்கக்கூடும்.
•நெல்ல ஆவெணங்களும் தசய்முடறகளும்
இருந்தழால் திட்டை உறுப்பினர்கள் தங்கள்
திட்டைத்டத பதுமுகங்களுக்கு
அறிமுகப்படுத்துவெது பற்றி
சயேழாசித்திருக்கிறழார்கள் எனபது ததரியேவெரும்.
•சில திட்டைங்களில் நெனனடைத்டதக்
சகழாட்பழாடுகளும், பனமுகத்தனடம
அறிக்டககளும் உண்டு. இது ஒரு
பழாதுகழாப்பழான மற்றும் வெரசவெற்ப அளிக்கும்
சமூகமழாக முயேற்சி தசய்வெடத நிரூபிக்கிறது.
•குசனழாம் மகளிர் தவெளிக்களத் திட்டைம்
(GNOME Outreach Program for Women), கூகிள்
சகழாடடை விடுமுடறயில் நிரல் எழுதுதல்
(Google Summer of Code) ஆகியே திட்டைங்கள்

பதுமுகங்களுக்கு நெல்ல சூழல் அடமக்க
ஈடுபழாடு தகழாண்டுள்ளனர்.
ஓபனஹழாட்ச்-ல் நெழாங்கள் குறிப்பழாக
பதுமுகங்களுக்கு நெல்ல திட்டைங்கள் கண்டைறியே
முயேற்சி தசய்கிசறழாம். பரிந்துடரகடள சகட்க
எங்கடள தழாரழாளமழாக ததழாடைர்ப தகழாள்ளலழாம்.
இடணயேத் ததழாடைர் அரட்டடை (#openhatch
on irc.freenode.net) தடைத்தில் சசர்ந்து எங்கடளக்
சகளுங்கள். அல்லது மினனஞ்சல்
(hello@openhatch.org) அனுப்பங்கள். நீங்கள்
கட்டைற்ற தமனதபழாருள் சமூகத்தில் நுடழயே
உதவியேழாக சிஸ்டைர்ஸ் (Systers) சபழானற
குழுக்களிலும் சசரலழாம்.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: ஷழானழா
கழார்டைன-மக்கிசயேழான (Shauna Gordon-McKeon) –
நெழான ஒரு நிரலழாளர், அடமப்பழாளர், எழுத்தழாளர்
மற்றும் ஆசிரிடயே. நெழான தற்சபழாது ஓபனஹழாட்ச்ல் பகுதி சநெர சவெடலயும் திறந்த அறிவியேல்
இடணயேத்தில் (Open Science Collaborative)
தனனழார்வெலரழாகவும் இருக்கிசறன. நெழான
பழாஸ்டைன திறந்த அரசு (Open Government Boston)
எனற ஒரு குடிடம ததழாழில்நுட்ப / ஒளிவினடம
குழு அடமப்பழாளரழாகவும் இருக்கிசறன.

மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன
பினகுறிப்ப: இந்தியே லினக்ஸ் பயேனர் குழு –
தசனடன (ilugc) மினனஞ்சல் குழுவில் சசர்ந்தும்
உதவி தபறலழாம். சகள்வி சகட்கும் முன அதன
ஆவெணக்கழாப்பகத்தில் உள்ள படழயே சகள்வி
பதில்கடள படிப்பது மிக முக்கியேம். ஏதனனில்
உங்கள் சகள்விக்கழான பதில் முனசப
இருக்கலழாம். சமலும் சகள்வி சகட்கும்
வெழிமுடறகளும் உங்களுக்குத் ததரியேவெரும்.

7. நீங்கள் ஒரு அற்பதமழான நிரல்
பங்களிப்பழாளரழாக ஆகலழாம்
இங்கு நியூயேழார்க் நெகரில் ஒரு சுறுசுறுப்பழான
கழாடல சநெரம். என மினனஞ்சல்
அகப்தபட்டியில் பழார்த்தழால் இனிடமயேழான
ஆச்சரியேங்கள் பல உள்ளன. முதலில்
எனனுடடையே திறந்த மூல திட்டைங்களில்
ஒனறுக்கு ஒரு நிரல் ஒட்டு (patch) வெந்துள்ளது.
இரண்டைழாவெது ஒட்டு இனறு பிற்பகல் வெரும்.
மூனறழாவெது ஒருசவெடள இனறிரசவெழா அல்லது
நெழாடளசயேழா ஒரு பதியே பங்களிப்பழாளரிடைமிருந்து
வெர சவெண்டும்.
என சவெடல சநெரம் சபழாக, நெழான சில திறந்த மூல
திட்டைங்களுக்கு பங்களிக்கிசறன மற்றும்
அவெற்டற நிர்வெகிக்கிசறன. நெழான சவெடல
தசய்யும் திட்டைங்களின எண்ணிக்டக இரண்டு

மூனறு சிறு கருவிகளில் ஆரம்பித்து கடைந்த
மூனறு ஆண்டுகளில் பனனிரண்டுக்கு சமல்
வெளர்ந்து விட்டைது. பதியே ததழாழில்நுட்பம்
கற்கவும், நெவீன தமனதபழாருள் உருவெழாக்கும்
வெழிமுடறகடள சசழாதடன தசய்து பழார்க்கவும்,
மற்றும் முக்கியேமழாக, மற்ற ஒத்த சநெழாக்கமுடடையே
தபழாறியேழாளர்கடள சந்திக்கவும் திறந்த மூலம்
நெல்ல வெழியேழாகியுள்ளது. திறடமவெழாய்ந்த
பங்களிப்பழாளர்கள் சசழாதடன தசய்த நிரல்கடள
அனுப்பம்சபழாது ஒரு தபரும் சழாதடன தசய்த
ஒரு தனித்தனடம வெழாய்ந்த உணர்வு எழுகிறது.
எனனுடடையே தசழாந்த தசயேலிகளுக்கு பல
திருப்தியேழான வெழாடிக்டகயேழாளர்கள் இருப்பதும்,
எனடன சவெடலக்கு டவெத்துள்ள நிறுவெனம்
விற்படன மிக நெனறழாக ஆகியுள்ளது எனறு
அறிவிப்படதயும் சபழானற வெலிடம
தகழாண்டைசத இந்த உணர்வு.

கடைந்த சில மழாதங்களில் எனக்கு நிரல் ஒட்டுகள்
அனுப்பியே மூனறு தபழாறியேழாளர்கடள நெழான
தங்கள் அனுபவெங்கள் பற்றி சமலும்
தசழால்லும்படிக் சகட்சடைன. பங்களிக்க
சவெண்டுதமனற உந்துதல் எப்படி வெந்தததனறு
அவெர்களிடைமிருந்து முதலில் அறியே
விரும்பிசனன.
நிக்சகழாலழா கில்தலளௌமின (Nicolas
Guillaumin) ஆஸ்திசரலியேழாவில் டிக்ஸ்டைனில்
(Dickston) உள்ள ஃபனனல்சபக் (Funnelback) எனற
ஒரு சதடுதபழாறி ததழாழில்நுட்பம் மற்றும்
சசடவெகள் நிறுவெனத்தின ஆரழாய்ச்சியும்
உருவெழாக்கமும் (R & D) தசய்யும் குழுவில்
சவெடல தசய்கிறழார். வெழாஃபில் சவெடலக்கூறு
(WAFFLE workitem) # 8559 பற்றி நிக்சகழாலழா தன
கருத்டதத் ததரிவித்தவுடைனதழான எங்கள்
ததழாடைர்ப துவெங்கியேது.:

“தயேவு தசய்து நெழான இத்துடைன

இடணத்துள்ள நிரல் ஒட்டடைப்
பழார்க்கவும். நெழான இந்த
[எல்சலழாரும் விரும்பியே ஆனழால்
ஒருவெரும் தசயேல்படுத்த அக்கடற
எடுக்கழாத] அடிப்படடை சவெடலடயே
தசயேல்படுத்திவிட்சடைன.”
பங்களிப்பழாளர் ஆக அவெடர உந்தியேது எனன
எனபடத விளக்கச் தசழால்லி நெழான
நிக்சகழாலழாடவெக் சகட்சடைன:
“எங்கள் வெடல தசயேலிடயே

சபர்லில் (Perl) இருந்து ஜழாவெழாவுக்கு
(Java) ஏற்படடையேதழாக மழாற்றம்
தசய்வெது பற்றி ஆய்வு தசய்து
தகழாண்டிருந்சதழாம். இதனழால்

எங்களுக்கு ஐஐஎஸ் (IIS) வெழங்கும்
எஸ்எஸ்ஓ (SSO) மற்றும்
ஆள்மழாறழாட்டைம் (impersonation)
சபழானற சில அம்சங்களுக்கு
பதிலழாக சவெறு ஒரு வெழி
சதடவெப்பட்டைது. சழானறுறுதி தசய்யே
ஸ்ப்ரிங் (Spring) பழாதுகழாப்ப மற்றும்
ஜழாஸ் (JAAS) சபழானற பல்சவெறு
சழாத்தியேமழான தீர்வுகள் கிடடைத்தன.
எனினும் வெழாஃபில் (WAFFLE)
அவெற்டற விடை எளியேதழாகவும்
சநெரடியேழானதழாகவும் இருந்தது.
சமலும் அதில் மட்டும் தழான
அடித்தள API ல்
ஆள்மழாறழாட்டைத்துக்கு ஆதரவு
இருந்தது. அடத நீட்சி தசய்து ஒரு
குறுவெழங்கி வெடிகட்டியில்

ஆள்மழாறழாட்டைம் தசயேல்படுத்துவெது
ஓரளவு எளிதழாகத் ததரிந்தது. கூடை
பங்களிப்ப தசய்வெது சநெரடியேழாக
இருந்தது. கட்டைடமப்ப
சிறியேதழாகவும், எளிதில் பரிந்து
தகழாள்ளக்கூடியேதழாகவும் மற்றும்
நெனகு ஆவெணப்படுத்தப்பட்டும்
இருந்தது.”
ரழாமி அபகஸழாசல (Rami Abughazaleh) அசகழாரழா
ஹில்ஸ் (Agoura Hills), கலிசபழார்னியேழாவில்
உள்ள சநெழாவெழாஸ்சடைழார் (NovaStor) எனற ஒரு
கழாப்பநெகல் தமனதபழாருள் மற்றும் தரவு
பழாதுகழாப்ப நிறுவெனத்தில் சவெடல தசய்கிறழார்.
இனறு அவெர் விண்சடைழாஸ் தமனதபழாருள்
நிறுவெல் துடறயில் பிரபலமழான டைழாட்தநெட்
நிறுவி (dotNetInstaller) உட்படை பல ததழாடைர்பழான

திறந்த மூல திட்டைங்களில் மூல நிரடல மழாற்றும்
உரிடம தபற்றவெர்.
“நெழாங்கள் தயேழாரிப்பில் சநெரடியேழாக

டைழாட்தநெட் நிறுவிடயேப்
பயேனபடுத்துகிசறழாம். அதில்
எங்களுக்கு ஒரு சில வெழு
திருத்தங்களும் சமலும் ஓரிரண்டு
அம்சங்களும் சதடவெப்பட்டைன.
இந்த திறந்த மூலத் தீர்வு எங்கள்
எல்லழா சதடவெகடளயும் பூர்த்தி
தசய்தது. ஆகசவெ முதலில் எனக்கு
என சவெடலடயேத் திறடமயேழாக
தசய்து எனனுடடையே நிறுவெனத்தில்
நெல்ல தபயேர் வெழாங்க உதவியே இந்த
திட்டைத்டதப் பற்றி நெனறியுணர்சவெ
சமம்பட்டைது. பினனர் இந்த
திட்டைத்டத ததழாடைங்கி, ததழாடைர்ந்து

சமம்படுத்தி வெரும் சமூகத்துக்கு
நெனறியேழாக என சநெரத்டத உதவியேழாக
அளிக்க சவெண்டும் எனறு
சதழானறியேது. எனக்கும் பல்சவெறு
பதியே கருவிகள் கற்றுதகழாண்டு
அதிக அனுபவெம் தபற சவெண்டும்
எனற ஒரு தனிப்பட்டை சவெட்டகயும்
இருந்தது.”
நீல் ஸ்டலட்சஹழாம் (Neil Sleightholm) X2
ஸிஸ்டைம்ஸ் லிமிதடைட் எனற நிறுவெனத்டத
நெடைத்துகிறழார். இந்நிறுவெனம் ததனசமற்கு
இங்கிலழாந்தில் தகவெல் ததழாழில்நுட்ப
ஆசலழாசடன வெழங்குகிறது. இவெர் குறிப்பழாக
டைழாட்தநெட் நிறுவிடயே நிறுவும்சபழாது
அனுமதிகடள உயேர்த்துவெடத
நெடடைமுடறப்படுத்தினழார் (# 7968).

“இத்திட்டைம்

எனக்குத்சதடவெயேழானதில் 95%
தசய்தது. சில வெணிக தசயேலிகள்
சரியேழாகச் தசய்யேவில்டல அல்லது
எனக்குத் சதடவெயேழான சிறு பகுதிக்கு
அதிக விடலயேழாய் இருந்தது.
இத்திட்டைத்தில் எனக்குத்
சதடவெயேழான அம்சங்கடள
சசர்ப்பதில் என சநெரத்டத
தசலவிடுவெது பயேனுள்ளதழாகத்
சதழானறியேது. நிரலின தரம்
அசத்தலழாக இருந்தது. எனசவெ அடத
ஒரு நெம்பகமழான அடமப்பழாக்க நெழான
முதலீடு தசய்யும் முயேற்சி
உருப்படியேழான சவெடல எனறு
ததரிந்தது. குறிப்பழாக நெழான இது
சபழானற அதிநெவீன அலகு சசழாதடன

திட்டைத்டத, திறந்த மூலத்திலும் சரி
வெணிக திட்டைத்திலும் சரி,
ஒருசபழாதும் பழார்த்ததில்டல. இதன
கழாரணமழாக, இருக்கும் நிரடல
உடடைக்கழாமல் அம்சங்கடள சசர்க்க
முடியும் எனற நெம்பிக்டக எனக்கு
இருந்தது. சமலும் திட்டை
ஒருங்கிடணப்பழாளர் நிரலழாக்கப்
பிரச்சிடனகளில் உதவி தசய்யேத்
தயேழாரழாக இருந்தழார்.”
இடவெ நெல்ல அனுபவெபூர்மழான விவெரிப்பகள்!
ஆனழால் நிக்சகழாலழா, ரழாமி, மற்றும் நீல் தடல
சிறந்த பங்களிப்பழாளர்களழாக ஆனதற்கு மூல
கழாரணம் எனன? நெழான இடதப்பற்றி ஆழ்ந்து
சிந்தித்துப் பழார்த்சதன. இவெர்கள்
தசழானனடதயும், நெழான பங்களிக்கும்சபழாது எனன
நிடனக்கிசறன எனபடதயும், நெழான பழார்த்தவெடர

இம்மழாதிரி சமூகங்களில் எனன நெடைக்கிறது
எனபடதயும் மனதில் தகழாண்சடைன.
பங்களிக்கும் தபழாறியேழாளர்களிடைம் நெழான மிகவும்
மதிக்கும் சங்கதிகடளப் பட்டியேலிட்சடைன. இந்த
குணழாதிசயேங்கடள தவெளிப்படுத்துவெதன மூலம்
நீங்கள் ஒரு சிறந்த நிரலழாளர் ஆவெதுடைன நெல்ல
வெரசவெற்டபயும் தபறலழாம்.
1.தீர்வு தசய்யேசவெண்டியே ஒரு உண்டமயேழான
பிரச்சிடனசயேழா, வெணிக சதடவெசயேழா, அல்லது
வெணிக ரீதியேழான உந்துதசலழா உங்களுக்கு
இருக்க சவெண்டும்.
2.திட்டைத்தின இலக்குகடளப்
பரிந்துதகழாண்டு உங்கள் பங்களிப்ப
அத்துடைன ஒத்து வெருகிறதழா எனறு உறுதி
தசய்துதகழாள்ளுங்கள்.

3.முழு அம்சங்கடள நெடடைமுடறப்படுத்தும்
நிடறவெழான ஒட்டு நிரடல சமர்ப்பியுங்கள்.
அத்துடைன சசழாதடன தசய்த தகவெடலயும்
மற்றும் ஆவெணங்கடளயும் சசர்த்து
அனுப்பங்கள்.
4.நீங்கள் பங்களிக்கும் திட்டைத்தின
விதிமுடறகளுடைன ஒத்துடழயுங்கள்.
5.அடைக்கமழாக இருங்கள். பங்களிப்பழாளர்கள்
பட்டியேலில் உங்கள் தபயேடர நீங்களழாக
ஒருசபழாதும் சசர்க்க சவெண்டைழாம். உங்கள்
திட்டைத் தடலவெர் உங்கள் சவெடலடயே
உயேர்வெழாக மதித்தழால், அவெசர அடதச்
தசய்யேசவெண்டும்.
6.குடறந்த எதிர்பழார்ப்படைன இருங்கள்.
நிரழாகரிப்டப ஏற்கக் கற்றுக்தகழாள்ளுங்கள்.
7.விடைழாமுயேற்சி முக்கியேம். பினனூட்டைங்கடள
டவெத்து உங்கள் நிரடல சமம்படுத்துங்கள்.

சமம்படுத்தல்கடள அனுப்பிக் தகழாண்சடை
இருங்கள்.
8.உங்களுக்கு இதில் சவெடல தசய்யே
கிடடைக்கும் சநெரம் மற்றும் உங்களுடடையே
திறனகள் பற்றி சநெர்டமயேழாக இருங்கள்.
ஆனழால் அடமதியேழாகிவிடை சவெண்டைழாம்.
9.தவெறும் சபச்சசழாடு இல்லழாமல்
தசயேல்வெழாதியேழாக இருங்கள். வீண் வெம்ப
சவெண்டைழாம்.
10.நீங்கள் ததழாடைங்கியேடத முடித்து விடுங்கள்.
அடறகுடறயேழாக விட்டு விடை சவெண்டைழாம்.
இந்த பட்டியேலிலுள்ள அடிப்படடை
குணநெலனகடள வெளர்த்துக்தகழாள்ள என
பங்களிப்பழாளர்கடள நெழான ஊக்குவிக்கிசறன.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர்: சடைனியேல்
டூப்சரழாவ்டகன (Daniel Doubrovkine) ஆர்ட்சி
(artsy) நிறுவெனத்தின தபழாறியியேல் தடலவெர்.
மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன

8. திறந்த மூலம் பயேனபடுத்தவும்
தவெளியிடைவும் சநெழாக்கங்கள்

திறந்த மூலம் அசத்தலழாக இருக்கிறது. அடத
பயேனபடுத்தவும், தவெளியிடைவும், இடணந்து
சவெடல தசய்யேவும், ஆதரவு தரவும் பல
கழாரணங்கள் உள்ளன.
இங்சக ஒரு சில:
1. நிறுவென அளவிலழான தபழாருளழாதழார
சநெழாக்கங்கள்
நீங்கள் ஒரு தனிப்பட்டை நிறுவெனசமழா, சிறு
வெணிகசமழா, இலழாப சநெழாக்கமற்ற அடமப்சபழா,
அல்லது ஒரு அரசு நிறுவெனசமழா, எதுவெழாக

இருந்தழாலும் திறந்த மூலம் உங்களுடடையே
நெலனுக்கு மிக முக்கியேம் எனறு ஆகிவிட்டைது.
•நிரலழாளர்கடள குடறமதிப்ப
சவெடலயிலிருந்து உயேர்மதிப்ப சவெடலக்கு
மழாற்றுங்கள்: “எளிதழான பிரச்சிடனகள்
எல்லழாம் ஏற்கனசவெ தீர்க்கப்பட்டு விட்டைன”
எனறு திறந்த மூல சமூகத்தில் தசழால்வெது
இயேல்ப. ஏதனனில் வெடலப்பதிவு, உள்ளடைக்க
சமலழாண்டம, இயேக்க முடறடமகள் சபழானற
பிரச்சிடனகளுக்கு பரவெலழாகப்
பயேனபடுத்தப்படும் நெனகு சவெரூனறியே திறந்த
மூல தீர்வுகள் உள்ளன. இருக்கும்
சக்கரங்கடளசயே திரும்பவும்
கண்டுபிடிப்பதில் உங்கள் நிரலழாளர்களின
சநெரத்டத வீணழாக்குவெழாசனன? உலகின சிறந்த
சக்கரத்டத திறந்த மூல சமுதழாயேம் ஏற்கனசவெ

நெனறழாகச் தசய்து அதுவும் இலவெசமழாகக்
கிடடைக்கும்சபழாது? இனனும் தீர்வு
கழாணப்படைழாத சவெழால்கடள, உங்கள்
நிறுவெனத்திற்கு மதிப்ப சசர்க்கும் தனிப்பட்டை
சவெழால்கடள, சமழாளிக்க நிரலழாளர்கடள இது
விடுவிக்கிறது. ததழாழில்நுட்ப
ஜழாம்பவெழானகளின உருவெழாக்கத்டத
அடிப்படடையேழாக டவெத்து அதன சமல் நீங்கள்
ஏன கட்டைக் கூடைழாது?
•உடடைடமயின தமழாத்த தசலடவெக் (TCO)
குடறயுங்கள்: தனியுரிம தமனதபழாருளுடைன
ஒப்பிடுடகயில் திறந்த மூலம்
பயேனபடுத்துவெது உடடைடமயின தமழாத்த
தசலடவெக் குடறக்கிறது. தனியுரிம
தமனதபழாருளுக்கு உரிமம் தபறுவெதுதழான
தபரியே தசலவு. இந்த தசலடவெயும் ஆரம்ப

கட்டைத்திசலசயே தசய்யே சவெண்டும். திறந்த
மூல தமனதபழாருடள ஏற்றுக்தகழாண்டைழால்
உரிமசமழா இலவெசம். விருப்படமக்கவும்
தசயேல்படுத்தவும் தகழாஞ்சம் தசலவு ஆகும்.
பயிற்சி, பரழாமரிப்ப, மற்றும் ஆதரவு தபற
இரண்டுக்கும் ஒசர மழாதிரி தசலவுதழான.
•அசனகம் சபர் முயேனறழால் அடனத்து
வெழுக்களும் எளியேடவெசயே ( லினஸ்
விதி ): தனனயரனமதததத வனட தனறநதத மலமத நலதல
தரமமன மமனதமபமரதள உறதபதததன
மசயதகனறத எனபடத அனுபவெபூர்வெமழாக
தசழால்ல முடியும். மூடியே மூல தமனதபழாருள்
எழுதும் சபழாது வெழுக்கடள
கண்டுபிடிப்பதும், வெடகப்படுத்துவெதும்,
அதன மூலகழாரணம் அறிவெதும், தீர்வு

கழாண்பதும் அந்நிறுவெனத்தில் சவெடல
தசய்யும் ஒரு சில நிரலழாளர்கள் மட்டுசம.
அந்த சவெடலடயேயும் சநெரடி ஈடுபழாடு
இல்லழாத ஒப்பந்தக்கழாரர்கசள தபரும்பழாலும்
தசய்கிறழார்கள். திறந்த மூலம் மூனறு
வெசதிகடள வெழங்குகிறது: முதலழாவெது, ஒரு
நிறுவெனத்தின ஊழியேர்கள் மட்டும்தழான
எனறில்லழாமல் உலகின தடலசிறந்த
நிரலழாளர்களின திறடன அணுக இயேலும்.
இரண்டைழாவெது, பங்களிக்கக்கூடியே
நிரலழாளர்களின எண்ணிக்டகசயேழா பல
மடைங்கு. இறுதியேழாக, தவெளியீட்டைழாளர்
முதலில் கருதியே ஒரு பயேனமுடற
மட்டுமல்லழாமல் பல்சவெறு
பயேனமுடறகளுக்கும் தக மழாற்றம்
தசய்யேப்படுகிறது. எனசவெ வெழுக்களும்

வெழக்கத்திற்கு மழாறழான பயேனமுடறகளும்
விடரவில் ததரியேவெருகினறன.
•நெவீன தமனதபழாருள் உருவெழாக்க
நெடடைமுடறகள்: திறந்த மூலம் எனறழால்
தவெறும் மூல நிரடல தவெளியிடுவெது
மட்டுமல்ல. பல தபரியே அதிகழாரத்துவெ
அடமப்பக்களில் கழாலழாவெதியேழான அறுவி
தசயேல்முடற மற்றும் தநெகிழ்வெற்ற கட்டைடள
மற்றும் கட்டுப்பழாடு வெளர்ச்சி தத்துவெங்கள்
இனனும் பரவெலழாக பினபற்றப்படுகினறன.
ஆனழால் இவெற்டற ஒரு திறந்த மூல
திட்டைத்தில் கழாண்பது கடினம். சமலும் திறந்த
மூல திட்டைங்களில் தகழாள்டகத்தடளகசளழா
அடறகுடற சவெடலகசளழா கிடடையேழாது.
இத்துடைன பல இடைங்களிலுள்ள நிரலழாளர்கள்
பகிர்ந்து சவெடல தசய்யே சவெண்டியிருப்பதழால்

நெவீன தமனதபழாருள் வெளர்ச்சி
சவெடலசயேழாட்டைங்கடளப் பினபற்றுவெது
அவெசியேமழாகிறது. இந்த சவெடலசயேழாட்டைங்கள்
இடணயேத்தில் நெடைப்படவெ (தசயேல்பழாடு
இயேல்பழாகசவெ டகப்பற்றப்படுகிறது மற்றும்
தவெளிப்படுத்தப்படுகிறது), ஒத்தியேங்கழாதடவெ
(முடிவுகடள எந்சநெரமும் எவ்விடைத்திலும்
எடுக்க முடியும்), மற்றும் பூட்டுகளற்றடவெ
(பங்களிப்பழாளர்கள் விடரவெழாக, முன ஒப்பதல்
இல்லழாமல், முயேற்சிக்க முடியும்). இந்த
மூனறு சவெடலசயேழாட்டை பண்பகள் இனனும்
விடரவெழான வெளர்ச்சிக்கும் மற்றும் தரத்டத
குடறக்கழாமல் அடிக்கடி தவெளியீடு தசய்யேவும்
உதவுகினறன.
•திறந்த மூலம்தழான எதிர்கழாலம்: இனடறயே
சூழ்நிடலயில் ஓரளவெழாவெது திறந்த மூலத்டத

டவெத்து நெடைக்கழாத துணிகர மூலதனம் சழார்ந்த
ததழாடைக்கநிடல நிறுவெனம் கிடடையேழாது.
“இனறு உள்ளது நெழாடள மடறயேலழாம்” எனகிற
சமழாகம் அல்ல இது. பழாரம்பரியே
நிறுவெனங்களும் வெரவெர இவ்வெழிசயே தசல்லத்
துவெங்கிவிட்டைன. இனனும் ஐந்து அல்லது
பத்து ஆண்டுகளில், ததழாழில்நுட்ப சூழலில்
ஒத்துடழப்ப குடறவெழாகவும், மூடியே மூலம்
அதிகமழாகவும் இருக்கும் எனறு வெழாதிடுவெது
சமலும் கடினமழாகி வெருகிறது. அவ்வெளவு
ஏன, தனறநதத மலதததத ததவனரமமக எதனரதததத
வநதத தமகதரரமசமபதடத கூடை தன முதனடம
வெளர்ச்சி கட்டைடமப்டப திறந்த மூலம்
ஆக்கியுள்ளது. ஆப்பிள் தனனுடடையே
ஸ்விஃப்ட் (Swift) நிரல் தமழாழிடயே சமீபத்தில்
திறந்த மூலம் ஆக்கியேது. இனறு ஐபிஎம்

(IBM), எஸ்ஏபி (SAP) மற்றும் அசடைழாபி
(Adobe) முதலழான, ததழாழில்நுட்பத்தில் தபரியே
தபயேர்கள் அடனத்தும் தீவிரமழாக திறந்த மூல
சமுதழாயேத்தில் பங்சகற்கினறன. “திறந்த
மூலம்தழான எதிர்கழாலம்” எனறு தசழால்வெது
சற்சற தவெறழானதுதழான. ஏதனனில் திறந்த
மூலம் ஏற்கனசவெ தவெனறுவிட்டைது.
•நீங்கள் நிடனத்த சநெரத்தில் நிரல் ஒட்டடை
நிறுவெலழாம்: தமனதபழாருள் மனிதர்களழால்
எழுதப்படும்வெடர வெழுக்களும் பழாதுகழாப்ப
குடறபழாடுகளும் தவிர்க்க இயேலழாதடவெ. ஒரு
தனியுரிம தமனதபழாருள் திட்டைத்தில் ஒரு
பலவீனத்டதக் கண்டுபிடித்தழால், நீங்கள் அந்த
நிறுவெனத்தின சநெரமண்டைலத்தில் சவெடல
ததழாடைங்கும்வெடர கழாத்திருக்க சவெண்டும்.
அதன பினனரும் அவெர்கள் கூடிப்சபசி,

சவெடலடயே பிரித்துக்தகழாடுத்து, நிரல் எழுத
சவெண்டும். அது மட்டுமல்லழாமல்
அந்நிறுவெனத்தின சட்டை, விற்படன, மற்றும்
மழாறுகூற்று சபழானற சமலழாண்டம
குழுக்களும் ஒத்துடழத்து அந்த திருத்தத்டத
எவ்வெழாறு அடுத்த முனதிட்டைமிடைப்பட்டை
தவெளியீட்டில் சசர்ப்பது எனறு முடிவு தசய்யே
சவெண்டும். தனியுரிம தமனதபழாருளில் வெரும்
வெழுக்களும், பலவீனங்களும்
அந்நிறுவெனத்தின ஆதழாயேத்டதயும்
இழப்டபயும் சநெரடியேழாக பழாதிக்கினறன.
ஆகசவெ அவெற்றின விபரங்கடள பரவெலழாக
தவெளியிடுவெதில் அவெர்களுக்கு ஊக்கம்
இல்டல. திறந்த மூல திட்டைங்களில் இலழாப
சநெழாக்கம் இல்லழாததழால் சிறியே,
தகதவெளிடமயேழான குழுக்கள் விடரவெழாக
சவெடல தசய்யே முடியும். சமலும்

அவெர்களுக்கழாக கழாத்திரழாமல், தபரியேசதழா,
சிறியேசதழா நிரல் ஒட்டடை நீங்கசள தயேழார்
தசய்து உங்கள் தசளௌகரியேம்சபழால் உடைன
நிறுவிக்தகழாள்ளவும் இயேலும்.
•நீசரழாட்டைத்தின சமல்பற சமம்பழாடுகள்:
நீங்கள் திறந்த மூல தமனதபழாருடள
பயேனபடுத்துகிறீர்கள் எனறழால் அதற்கு
திருப்பி பங்களிப்பது உங்கள்
நெனடமக்கழாகத்தழான. பங்களிப்டப வெழு
அறிக்டககளழாகசவெழா, அல்லது
திருத்தங்களழாகசவெழா சமர்ப்பிக்கலழாம்.
தமனதபழாருள் மனிதர்களழால்
எழுதப்படுவெதழால் அதில் வெழு இல்லழாமல்
இருப்பது சழாத்தியேசம இல்டல. அப்படிசயே
இருந்தழாலும் ஒவ்தவெழாரு பயேனமுடறடயேயும்
திருப்தி தசய்யேவும் இயேலழாது. திட்டைத்டத

கடவெத்து (forking) உங்கள் தசழாந்த பதிப்பில்
மழாற்றங்கடள தசயேல்படுத்தினழால் அது மூடியே
மூலம் ஆகிவிடுகிறது. மழாறழாக வெழு
அறிக்டககடளயும் சமம்பழாடுகடளயும்
நீங்கள் அத்திட்டை நீசரழாட்டைத்தின
சமல்பறத்தில் சமர்ப்பித்தழால் அது திறந்த
மூலம். மற்றவெர்கள் சமர்ப்பிக்கும் வெழு
திருத்தங்களும் சமம்பழாடுகளும் உங்களுக்கு
ததழாடைர்ந்து கிடடைக்க வெழி வெகுக்கிறது.
கிட்ஹப் நிறுவெனரில் ஒருவெரழான டைழாம்
பிரஸ்டைன - தவெர்னர் (Tom Preston-Werner)
“( கிட்டைத்தட்டை ) எல்லழாவெற்டறயும் திறந்த
மூலமழாக்குங்கள்“ எனற தனது
வெடலப்பதிவில் சில கூடுதல் வெழாதங்கடள
முனடவெக்கிறழார்:

•சக்திடயே பல மடைங்கழாகப் தபருக்க
வெல்லது: திறந்த மூலம் உங்கள்
நிரலழாளர்களின சக்திடயே பல மடைங்கழாகப்
தபருக்க வெல்லது. இது மூனறு வெழிகளில்
நெடைக்கிறது: முதலழாவெது, கருத்துகள் சந்டதயில்
உங்கள் அடமப்ப மட்டுசம இருப்படதவிடை,
பகிர்ந்த சவெழால்கடளச் சுற்றி சமூகங்கள்
அடமயும்சபழாது இயேற்டகயேழாகசவெ எழும்
பனமுகத்தனடமயேழான சயேழாசடனகள் சிறந்த
தீர்வுகளுக்கு வெழி வெகுக்கினறன. இதனழால்
நிரலழாளர்கள் திறம்படை சவெடல தசய்யே
இயேலும். இரண்டைழாவெது, பிரச்சிடன தவெளிடயே
ஆர்வெமுள்ள பிற நிறுவெனங்களுடைனும்
பகிர்வெதழால் உங்கள் பிரச்சிடனடயே சமழாளிக்க
கூடுதல் மனித மூலதனம் கிடடைக்க
வெழாய்ப்பள்ளது. இறுதியேழாக, “கூடுதல்
பயேனர்கள் சசர்ந்தழால் கூடுதல் பயேனமுடறகள்

ஆரழாயேப்படுகினறன. ஆகசவெ இனனும்
திடைமழான நிரல் அடமயும்.”
•ததழாகுதியேழாக (modular) கட்டைடமப்ப:
திறந்த மூல திட்டைங்கள் ததழாகுதியேழாக
கட்டைடமக்க முடனகினறன. இதனழால்
நிரலில் தநெகிழ்வு, உறுதித்தனடம இரண்டுசம
சமம்படுகிறது. ஒற்டற பயேனமுடறக்கு
தமனதபழாருள் உருவெழாக்கும்சபழாது, நீங்கள்
சில ததழாழில்நுட்ப குறுக்கு வெழிடயே
எடுக்கக்கூடும். ஆனழால் நீங்கள் சவெறு ஒரு
பயேனமுடறக்கு அந்த தமனதபழாருடள
பயேனபடுத்த விரும்பினழாசலழா, அல்லது
உங்கள் சதடவெகள் மழாறினழாசலழா பிரச்சிடன
வெருகிறது. திறந்த மூலம் இயேல்பழாகசவெ
பல்சவெறு பயேனர்கள், சூழல்கள், மற்றும்
பல்சவெறு பயேனமுடறகளுக்கு

கட்டைப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்டை
பயேனமுடறக்கு மட்டுசம குறுக்கு வெழியில்
நிரல் எழுதழாமல் மறுபயேனுறும்
ததழாகுதிகளழாக எழுத முடனகினறனர். இதில்
தநெகிழ்வு அதிகம், விருப்பத்சதர்வுகளும்
அதிகம். கழாலம் தசல்லச்தசல்ல விருப்படமவு
தசய்யும் தசலவும் குடறவு. சவெறு விதமழாக
தசழால்லப்சபழானழால் திறந்த மூலம் சுத்தமழான,
பரழாமரிக்கத்தக்க நிரடல
அவெசியேமழாக்குகிறது”. “நிறுவெனத்துக்குள்
எழுதும் நிரடலக்கூடை திறந்த மூல நிரல்
எழுதுவெதழாக நிடனத்து எழுத சவெண்டும்”.
•இரட்டடை சவெடலடயேக் குடறக்க: நீங்கள்
உங்கள் அடிப்படடைத் திறனில் கவெனம்
தசலுத்த சவெண்டும். உங்கள் தனிப்பட்டை
சிறப்ப எனன? மற்றவெர்களுக்கில்லழாத வெசதி

உங்களுக்கு எனன இருக்கிறது? எல்சலழாரும்
தசய்த சவெடலடயே நீங்களும் திரும்பச்
தசய்வெதில் பயேனில்டல. தனிப்பட்டை
கூறுகடளப் பகிர்ந்து தகழாள்ள
அனுமதிப்பதழால் திறந்த மூலம் இரட்டடை
சவெடலடயேக் குடறக்கிறது –
நிறுவெனத்துக்குள்ளும்,
நிறுவெனங்களுக்கிடடையிலும். தகழாகழா
சகழாலழாவின தனிச்சிறப்ப அதன பழானக
சூத்திரத்தில்தழான, வெடலப்பதிவுகளிசலழா
தசய்தி தவெளியீட்டிசலழா அல்ல. திறந்த மூல
உள்ளடைக்க சமலழாண்டமக் கட்டைகம் (CMS)
பயேனபடுத்துவெதழாசலழா, நிறுவெனத்தில் எழுதியே
வெடலப்பதிவு கூறுகளின நிரடல உலதகங்கும்
பகிர்வெதழாசலழா தபப்சியின ருசி
மழாறப்சபழாவெதில்டல.

•தடல சிறந்த விளம்பரம்: தவெற்றிகரமழான
திறந்த மூல திட்டைங்கடளப் பரழாமரிப்பவெர்கள்
இத்ததழாழில்துடறயின தடலவெர்களழாகக்
கருதப்படுகிறழார்கள். இதனழால் ஒரு
குறிப்பிட்டை தமனதபழாருள் பிரச்சிடன பற்றியே
உடரயேழாடைடல வெடிவெடமக்கும் ஆற்றல்
இவெர்களுக்கு கிடடைக்கிறது. அவெர்களின
நிறுவெனத்தின தபயேரும் அத்தீர்வுடைன
ததழாடைர்ப தசய்யேப்படுவெதழால் பிரபலமழாகிறது.
ரூபி ஆன தரயில்ஸ் (Ruby on Rails)
உருவெழாக்கியேதில் 37 ஸிக்னல்ஸ் (37Signals)
பிரபலமழானது. ஹபழாட்
(Hubot) உருவெழாக்கியேதில் கிட்ஹப் (GitHub)
அறியேப்படுகிறது. (“இரு நெழாட்களுக்குள்
கிட்ஹப்-ல் 500 பழார்டவெயேழாளர்களும் சஹக்கர்
தசய்தியில் 409 ஆதரவு வெழாக்குகளும்
கிடடைத்தன. இது கிட்ஹப் மீது

நெல்தலண்ணத்டத ஏற்படுத்தி முன
எப்சபழாதும் விடை அதிகமழான தீவிர ரசிகர்கள்
சசர வெழாய்ப்பளித்தது”).
•திறடமயேழாளர்கடள ஈர்க்க: இனனும்
தீர்க்கப்படைழாத பிரச்சிடனகளில் சவெடல
தசய்யேசவெ உருவெழாக்குநெர்கள்
விரும்பகிறழார்கள். நீங்கள் எதிர்தகழாள்ளும்
சுவெழாரசியேமழான சவெழால்கடளயும் மற்றும்
அவெற்டற தீர்வு தசய்வெது பற்றி நீங்கள் எப்படி
சிந்தடன தசய்கிறீர்கள் எனபடதயும்
நிரலழாளர் சமூகத்துக்கு தவெளிப்படுத்த திறந்த
மூலம் உதவுகிறது. திறந்த மூல திட்டைத்துக்கு
நிரலழாளர்கள் எளிதில் பங்களிக்க இயேலும்.
கூடைசவெ உங்கள் நிறுவெனம் எவ்வெழாறு சவெடல
தசய்கிறது எனறும், இந்த மழாதிரி சவெழால்களில்
சவெடல தசய்வெது பற்றியும் ததரிந்து

தகழாள்ளவும் இயேலும். அவெர்களுக்கு அது
பிடித்திருந்தழால் உங்கள் நிறுவெனத்தில்
சவெடலக்கு விண்ணப்பிக்க வெழாய்ப்ப அதிகம்.
தவெளியிலிருந்து பழார்த்தழால் எதுவுசம
ததரியேழாத கறுப்பப் தபட்டியேழாக உங்கள்
நிறுவெனம் இருந்தழால், அங்கு சவெடல
தசய்வெது பற்றி அவெர்களழால் எப்படி
அனுமழானம் தசய்யே இயேலும்? “துடிப்பழான
நிரலழாளர்கள் திறடமயேழான நிரலுடைனதழான
இருக்க விரும்பவெழார்கள்.”
•சிறந்த ததழாழில்நுட்ப சபட்டி: ஒரு
உருவெகப்படுத்தியே பிரச்சிடனடயே, தகழாடுத்த
குறுகியே சநெரத்தில் எவ்வெழாறு சமழாளிக்கிறீர்கள்
எனறு பழார்ப்பதுதழான, பழாரம்பரியேமழாக
ததழாழில்நுட்ப சநெர்முக சதர்வுமுடறயேழாக
இருந்து வெருகிறது. வெடரயேடறப்படிசயே

இடவெ உண்டமயேழாக உலகில் நெடைக்கும்
பயேனமுடறகளல்ல. சமலும்
பிரச்சிடனகளுக்கு சதர்வெர் எவ்வெழாறு தீர்வு
கழாண்கிறழார் எனறும் குழுவில் எப்படி சவெடல
தசய்வெழார் எனறும் பழார்க்க இயேலழாது. கடைந்த
ஆறு மழாதங்களழாக சதர்வெர் உங்கள் திறந்த மூல
திட்டைத்தில் பங்களித்து அது உங்களுக்கு
பிடித்திருக்கிறது எனறழால் மிகவும்
நெம்பிக்டகயுடைன அவெடர சவெடலயில் சசர்க்க
முடியும். “ஆக, இருப்பதில் தடலசிறந்த
ததழாழில்நுட்ப சபட்டி எதுதவெனறழால்
டவெக்கழாத சபட்டிதழான! ஏதனனில் அவெர்
ஏற்கனசவெ உங்கள் திறந்த மூல திட்டைத்தில்
அலட்டைலழாக நிரல் எழுதி வெருவெதழால்.”

2. மழாநில, நெழாட்டு அளவிலழான தபழாருளழாதழார
சநெழாக்கங்கள்
ஒசரமழாதிரியேழான அல்லது ததழாடைர்படடையே
முயேற்சிகடள இடணப்பதழாலும்
வெலுவெழாக்குவெதழாலும் ஒரு சமூகத்தின
தமனதபழாருள் உருவெழாக்கும் திறடமடயே திறந்த
மூலம் உயேர்த்துகிறது.
•பயேனதிறன: சமற்கூறியே நுண்தபழாருளியேல்
வெழாதங்கள் பலவும், ஒட்டுதமழாத்தமழாகப்
பழார்க்கும்சபழாது, சபரினப் தபழாருளியேல்
தழாக்கத்டத ஏற்படுத்தும். நிறுவெனங்கள்
இனனும் திறடமயேழாக சவெடல தசய்யும்சபழாது
தமனதபழாருடள இனனும் சிறந்ததழாகவும்,
அதிகமழாகவும் ஒரு தபழாருளழாதழாரம் தயேழாரிக்க
முடியும். அடனத்து எளிதழான
பிரச்சிடனகளும் ஏற்கனசவெ தீர்க்கப்பட்டு

விட்டைன எனறு நீங்கள் நெம்பினழால்,
தபழாருளழாதழார அளவில் நிறுவெனங்கடள
குடறமதிப்ப சவெடலயிலிருந்து உயேர்மதிப்ப
சவெடலக்கு மழாற்ற திறந்த மூலம் உதவுகிறது.
ஒவ்தவெழாரு ததழாழில்நுட்ப நிறுவெனமும் அசத
5-10 பிரச்சிடனகடள தீர்க்கும் ஆரழாய்ச்சியும்
உருவெழாக்கமும் (R&D) தசய்யே ஒரு சில
ஆண்டுகள் தசலவிடை சவெண்டும் எனறழால்
அது சதடவெயேற்றதுதழாசன.
•ததழாழில்நுட்ப ஜழாம்பவெழானகளின
உருவெழாக்கத்டத எடுத்து அதன சமசல
கட்டுங்கள்: இக்கழாலத்தில் பதுடமயேழான,
வெழாழ்க்டக தரத்டத சமம்படுத்தக்கூடியே
ததழாழில்நுட்ப வெடக, ததழாழில்நுட்பம் ஒரு
தவெற்றிடைத்தில் உருவெழாக்கப்படுவெது இல்டல.
மூடியே மூல ததழாழில்நுட்பம் கூடை, உங்கள்
சட்டடைப்டபயிலுள்ள தசல்சபசி முதல்

நீங்கள் ஓட்டும் மகிழுந்து வெடர மற்றும்
அவெற்டற உருவெழாக்கியே மிகப்தபரு
நிறுவெனங்கள் கூடை, திறந்த மூலத்டத சழார்ந்சத
உள்ளன (எனடன நெம்பவில்டல எனறழால்
உங்கள் தசல்சபசியின “அடமப்பகள் ->
பற்றி” பக்கம் பழாருங்கள்). தனியேழார்துடற
பதிப்பரிடம வில்லங்கமில்லழாத
இயேற்கணிதமும் சகழாணவியேலும் தழான
நுண்கணிதம் முதல் குடவெயே இயேற்பியேல்
(quantum physics) வெடர எல்லழாவெற்றுக்கும் வெழி
வெகுத்தது. இது சபழாலசவெ திறந்த மூலமும்,
ஏற்கனசவெ தீர்க்கப்பட்டை பிரச்சிடனகடள
அடிப்படடையேழாக டவெத்து, பதியே
கண்டுபிடிப்பகள் உருவெழாக்க வெழி வெகுக்கிறது.
தங்கள் தசழாந்த கள அறிவுக்கு அப்பழால் மற்ற
நிபணர்களின திறடனயும் டவெத்து
நிரலழாளர்கள் இம்மழாதிரி பதியே

கண்டுபிடிப்பகள் உருவெழாக்குவெதும்
சழாத்தியேமழாகிறது.
•கருத்துகள் சந்டதக்கு சக்தியூட்டுங்கள்:
தமனதபழாருள் எனபது ததழாழில்நுட்ப
அறிவுதழாசன தவிர சவெதறழானறுமில்டல. ஒரு
கழாலத்தில் ரசவெழாதிகள் தனியுரிமம் எனறு கூறி
தங்கள் கண்டுபிடிப்பகடள கமுக்கமழாக
டவெத்திருப்பழார்கள். எடுத்துக்கழாட்டைழாக,
கழாரீயேம் உட்தகழாண்டைழால் மனித உடைலில்
ஏற்படும் கடுடமயேழான விடளவுகடளப்பற்றி
ஒவ்தவெழாருவெரும் கடினமழான வெழியில்
தனித்தனியேழாகக் கற்றுக்தகழாள்ள
சவெண்டியிருந்தது. அந்த ரசவெழாதிகள் தங்கள்
சவெடலடயே பகிரத் ததழாடைங்கியே சபழாதுதழான,
நெழாம் அவெர்கடள அறிவியேலழாளர்கள் எனறு
கூறிசனழாம், அறிவியேல் பரட்சி பிறந்தது.

கணிதம், இலக்கியேம், மற்றும் கணினி
தமனதபழாருளிலும் இசத கடததழான. இரண்டு
நிரலழாளர்கள் தனித்தனியேழாக சவெடல தசய்து
ஒரு குறிப்பிட்டை பிரச்சிடனக்கு இரண்டு
தீர்வுகடளக் தகழாண்டு வெரலழாம். ஆனழால்
உடரயேழாடைல் மற்றும் ஒத்துடழப்ப மூலம்,
ஒவ்தவெழாருவெரும் தங்கள் தசழாந்த அறிவு
மற்றும் அனுபவெத்டதக் தகழாண்டு
வெருடகயில், அவெர்கசள மூனறு, ஐந்து,
அல்லது பத்து தீர்வுகடளக் கண்டைறியேக் கூடும்.
இது சமூகத்துக்கு மிக நெல்லதுதழாசன?
3. அறமுடறயேழான சநெழாக்கங்கள்
கட்டைற்ற திறந்த மூல தமனதபழாருள் (Free/Libre
Open Source Software – FLOSS or FOSS) எனபதுதழான
திறந்த மூலத்துக்கு முடறயேழான தபயேர். ஆகசவெ,

திறந்த மூலத்துக்கு வெலுவெழான அறமுடறயேழான
சநெழாக்கங்கள் உண்டு.
•ஃப்ரீ (free) எனறழால் கட்டைற்ற எனறு
தபழாருள், இலவெசம் எனறு அல்ல:
தமனதபழாருளுக்கு தசலவு இல்லழாமல்
இல்டல. நெழாம் திறந்த மூல தமனதபழாருடள
ஃப்ரீ (free) எனறு தசழால்லும்சபழாது அது
தமனதபழாருள் நுகர்சவெழார் தபறும்
உரிடமகடளக் (சபச்சுரிடம சபழால)
குறிக்கிறது, அவெர்கள் எனன விடல
தரசவெண்டும் எனறு அல்ல.
எடுத்துக்கழாட்டைழாக, அசடைழாபி-யின (Adobe)
ஃப்ளழாஷ் (Flash) இயேக்கி, தபழாருளழாதழார
சநெழாக்கில் இலவெச தமனதபழாருள் ஆகும்.
ஆனழால் இதன தமனதபழாருளும் தனியுரிமம்
(உரிடம அல்லழாத), தரவு வெடிவெங்களும்
தனியுரிமம். குறிப்பழாக ஃப்ரீ (free)

தமனதபழாருள் எனபது நெழானகு டமயே
உரிடமகடளக் குறிக்கிறது. தமனதபழாருள்
இயேக்க உரிடம, ஆய்வு தசய்து
தமனதபழாருடள மழாற்றும் உரிடம,
தமனதபழாருடள மறுவிநிசயேழாகம் தசய்யும்
உரிடம, தசய்த மழாற்றங்கடளயும்
விநிசயேழாகிக்கும் உரிடம.
கட்டைற்ற தமனதபழாருள் இயேக்கம் (Free
Software Movement) வெழாதிடுவெது சபழால,
தனியுரிம தவெளியீட்டைழாளர் தமனதபழாருடளக்
கட்டுப்படுத்துவெதழால், அந்த தமனதபழாருள்
பயேனடரக் கட்டுப்படுத்தக்கூடும் எனற இடைர்
உள்ளது. இதனமூலம் அநியேழாயே சக்தியின ஒரு
கருவியேழாக தமனதபழாருள் உருவெழாவெது
சழாத்தியேமழாகிறது. இனறு பயேனர்கடள
தனியுரிம தமனதபழாருள் உளவு பழார்ப்பது

எனபது வெழக்கமில்லழாதது அல்ல (எ.கழா.,
பயேனர்களுக்கு தவெளிப்படடையேழாகத்
ததரியேழாமலும் மற்றும் அனுமதி இல்லழாமலும்
தமனதபழாருள் விற்படனயேழாளருக்கு தரவு
அனுப்பதல்), மற்றும் அவெர்கடளக்
கட்டுப்பழாடு தசய்தல் (எ.கழா., எண்முடற
உரிடமகள் சமலழாண்டம – Digital Rights
Management/DRM) அவெர்கடள தணிக்டக
தசய்தல் (எ.கழா., தபருநிறுவென தீயேரண்கள்) ,
அல்லது அவெர்களின அனுமதி இல்லழாமல்
சலுடக எடுத்துக்தகழாள்ளுதல் (எ.கழா., தவிர்க்க
வெழி தரழாத விளம்பரங்கள்). தபழாருட்களின
இடணயேமும் பரவெலழாக வெந்து
தகழாண்டிருப்பதழால் இது இனனும்
முக்கியேமழானதழாகிறது. “ததழாடலசபசி மூல
விற்படனயேழாளர்களின இடணயேமழாகவும்”
மற்றும் “ஒட்டுக் சகட்பவெர்களின

இடணயேமழாகவும்” இந்த உலகம் மழாறிவிடும்
அபழாயேம் உள்ளது. கட்டைற்ற தமனதபழாருள்,
பயேனர் டககளில் அதிகழாரத்டதத் திருப்பிக்
தகழாடுக்கும். பயேனர்கள் தமனதபழாருடளக்
கட்டுப்படுத்த இயேலும்.
•நெனறிக்கடைன: திறந்த மூலம்
ஒருவெருக்தகழாருவெர் உதவி தசய்வெடத
அடிப்படடையேழாகக் தகழாண்டைது. நீங்கள் திறந்த
மூலத்டத பயேனபடுத்தினழால், அது ஒரு
வெழங்கிசயேழா, சமடசப் பதிப்ப தசயேலிசயேழா,
அல்லது தமனதபழாருள் நிரல் ததழாகுப்சபழா
எதுவெழாக இருந்தழாலும், சமூகத்துக்கு திருப்பி
அளிப்பது உங்கள் கடைடம. எப்படிப்
பழார்த்தழாலும், மற்றவெர்கள் பங்களிப்ப
இல்லழாமல், எந்தப் தபழாருளழாதழார சநெழாக்கமும்
நிடறசவெற வெழியில்டல. நெழாம் திறந்த மூலம்

எனறு தசழால்லும் இது, சுவெடு ததரியேழாமல்
அழிந்து சபழாகும். இதுதழான நெம்
தபழானதமழாழி, அல்லது பழாரம்பரியே தத்துவெ
அடிப்படடையில் தசழால்லப்சபழானழால், நெம்
ஒழுக்கக்கடைடம.
•அரசுகள், தழாங்கள் உருவெழாக்கியேடத, வெரி
தசலுத்தியே மக்களுக்சக திருப்பித்தர
சவெண்டும்: சமம்பழாட்டு தசலவுகள் தசய்வெது
ஒரு அரசழாங்கம் எனறழால், திரும்பக் தகழாடுக்க
சமலும் ஒரு கூடுதல் வெழாதமும் உள்ளது. இந்த
சசடவெகடள தசய்யே மக்களிடைமிருந்து
வெரிப்பணம் வெழாங்குகிறழார்கள். அரசழாங்கங்கள்,
மக்களுக்கு சில முக்கியே சசடவெகடள தசய்யே,
அரசியேலடமப்பினழால் உருவெழாக்கப்பட்டைடவெ.
மக்களழாகியே நெழாம்தழான தமனதபழாருள்
வெளர்ச்சிக்கழாகும் தசலடவெ தசலுத்துகிசறழாம்

எனறழால், நெம் தசலவில் உருவெழாக்கியே அந்த
தமனதபழாருள் நியேழாயேமழாக நெம் டகக்குத்தழாசன
வெந்து சசர சவெண்டும்?
•அடுத்த தடலமுடறடயே தயேழார் தசய்தல்:
தமனதபழாருள் ததழாழிலில் இனறு மிக
முக்கியே தபழாறியேழாளர்களழாக இருக்கும் பலரும்
திறந்த மூலத்தில்தழான சவெடல தசய்துதழான
தங்கள் ததழாழில்நுட்ப அறிடவெக்
கூர்டமப்படுத்தினர். பழார்டவெயிடை வெசதியேழாக
தமனதபழாருளின அடிப்படடை நிரல்
தவெளியிடைப்பட்டைழால், நுகர்சவெழார்கள்
தங்களுக்குப் பிடித்த தமனதபழாருள் எப்படி
சவெடல தசய்கிறததனறு அறியே முடியும்.
ததழாழிற்துடறயின அதிநெவீன ததழாழில்நுட்பம்
எப்படி கட்டைப்பட்டுள்ளததனறு கணினி
அறிவியேல் கல்லூரிகளும் ஆய்வு தசய்யேலழாம்.

அடுத்த தடலமுடற தமனதபழாருள்
தபழாறியேழாளர்கடள தயேழார் தசய்வெதில் இது
தபரும் பங்கழாற்றும். திறந்த மூலம்
இல்லழாவிட்டைழால் தமனதபழாருள் உள்ளுக்குள்
எப்படி சவெடல தசய்கிறததனபடத தவெறும்
ஊகம்தழான தசய்யே சவெண்டியிருக்கும்.
4. ஒளிவுமடறவினடம சநெழாக்கங்கள்
தசயேல்முடறயின தவெளிப்படடைத்தனடமடயே
திறந்த மூலம் கூடுதலழாக்குகிறது, அது ஒரு
அரசழாங்க நெடைவெடிக்டகயேழாக இருந்தழாலும் சரி
அல்லது பகுதியேளவில் அரசழாங்க
நெடைவெடிக்டகயேழாக தசயேல்படும் ஒரு தனியேழார்
நிறுவெனத்தின தமனதபழாருளழாக இருந்தழாலும்
சரி.

•சவெடலடயே தவெளிப்படடையேழாக்குதல்:
ததழாழிற்சழாடலகடளயும் மற்ற
நிறுவெனங்கடளயும் கட்டுப்படுத்தவும்,
குடிமக்களுக்கு சசடவெகடள வெழங்கவும்
வெரவெர அரசழாங்கம் அதிகளவில்
ததழாழில்நுட்பத்டதசயே நெம்பியுள்ளது. அதன
அடிப்படடை விடனச்சரங்கடளயும் மற்றும்
தசயேல்முடறகடளயும் சசழாதடன தசய்வெது
அவெசியேமழாகிறது. எனனுடடையே வெருமழான
வெரிகடள கணக்கிடைசவெழா அல்லது ஒளிபரப்ப
அடலவெரிடசகடள ஒதுக்கசவெழா ஒரு மூடியே
மூல தமனதபழாருள் ததழாகுப்ப
பயேனபடுத்தப்பட்டைழால், எனக்கு எப்படி அதன
தசயேல்முடற (நெம் தசயேல்முடற)
நியேழாயேமழானதழாகவும் சரியேழானதழாகவும்
இருக்கிறது எனறு ததரியும்? மனித
தசயேல்முடறகடள பதிப்பரிடம தசய்யே

முடியேழாது. ஆனழால் அசதசமயேம் அது மூடியே
மூலமழாக இருந்தழால் அந்த தசயேல்முடறகள்,
உள்சள எனன நெடைக்கிறததனறு ததரியேழாத, ஒரு
கறுப்பப் தபட்டியேழாக ஆகிவிடும். இடத
குடிமக்கள் எதிரீடு தசய்யும் சழாத்தியேமும்
குடறந்துவிடும்.
•மக்கள் நெம்பிக்டகக்கழான நிடலப்பழாடுகள்:
தனியேழார் தபருநிறுவெனங்களழால்
உருவெழாக்கப்பட்டை தமனதபழாருட்கள் மக்கள்
நெம்பிக்டகக்குப் பழாத்திரமழான நிடலகளில்
சமலும் சமலும் டவெக்கப்படுகினறன.
ஆகசவெ இந்த தவெளிப்படடைத்தனடம
கடைடமடயே தனியேழார் துடறக்கும் நீட்டிக்க
சவெண்டியுள்ளது. வெழாக்கு இயேந்திரம் சரியேழாக
என வெழாக்டக எண்ணியேதழா? எடதச்தசய்தழாலும்
பிரச்சிடனதழான எனற இக்கட்டைழான

கட்டைத்தில் தழானியேங்கி மகிழுந்து சமூக
தநெறிமுடறப்படி முடிதவெடுத்ததழா?
எடுத்துக்கழாட்டைழாக, குற்றம் நெடைந்த இடைத்தில்
எடுத்த டிஎனஏ (DNA)-டவெ ஒப்பிட்டை ஒரு
மருத்துவெ நிபணடர குறுக்கு விசழாரடண
தசய்யே முடியும். ஆனழால் ஒரு மூடியே மூல
தமனதபழாருள் ததழாகுப்ப
பயேனபடுத்தப்பட்டைழால் பதிப்பரிடம (அல்லது
கழாப்பரிடம) சட்டைத்தினழால், நுண்ணழாய்வு
தசய்யே இயேலழாமல் அதன விடனச்சரம்
பழாதுகழாக்கப்பட்டுவிடும். பகுதியேளவு
அரசழாங்க தசயேல்பழாடுகடள தனியேழார்
நிறுவெனங்கள் தழானியேக்கம் தசய்யும்சபழாது,
குறிப்பிட்டை பழாகங்களழாவெது திறந்த
மூலமழாக்குவெது அத்தியேழாவெசியேமழாகிவிடும்.

5. பங்சகற்ப சநெழாக்கங்கள்
ததழாழில்நுட்பம் ததரிந்த மற்றும் அல்லழாத
தமனதபழாருள் பங்குதழாரர்களுக்கு எந்த
தமனதபழாருள் வெளர்ச்சி திட்டைத்டதயும்
வெடிவெடமக்கும் வெழாய்ப்டப திறந்த மூலம்
அளிக்கிறது.
•சநெரடி மக்களழாட்சி: மக்கள் ததழாடக
இருக்கும் அளவில், ஒவ்தவெழாரு
பிரச்சிடனயிலும் ஒவ்தவெழாரு குடிமகனும்
வெழாக்களிக்கும், உண்டமயேழான சநெரடி
மக்களழாட்சி சழாத்தியேமில்டல. அசதசபழால்
ததழாழில்நுட்ப வெரம்தபல்டலகளழால்,
தபரும்பழாலழான பிரச்சிடனகளில் குடிமக்கள்
சநெரடியேழாக பங்சகற்க முடிவெதில்டல.
சட்டைமுடறகள் மற்றும் சசடவெ வெழங்கல்
விருப்பத்சதர்வுகடளயும் விதிமுடறகடளயும்
ததழாகுத்தளிக்க தமனதபழாருடளசயே சமலும்

சமலும் நெம்பியிருக்கிசறழாம். எந்த
தமனதபழாருள் வெளர்ச்சித் திட்டைத்திலும்
பங்குதழாரர்கள் சநெரடியேழாக பங்சகற்க திறந்த
மூலம் வெழி தசய்கிறது. மருத்துவெக் கழாப்பீடு
வெழாங்கும் தசயேல்முடற குழப்பமழாக
இருக்கிறதழா? ஒரு பிரச்சிடன சீட்டு
எழுதுங்கள். அரசழாங்கம் சமலும் திறந்த
மூலம் பயேனபடுத்த சவெண்டும் எனறு
நிடனக்கிறீர்களழா? ஒரு இழு சகழாரிக்டகடயே
சமர்ப்பியுங்கள். தவெள்டள மழாளிடக
ஏற்கனசவெ எண்முடற சசடவெகள் விதிமுடற
டகசயேடு (Digital Services Playbook),
தஹச்டிடிபிஎஸ் (HTTPS), மற்றும் திறந்த தரவு
தகழாள்டககள் சபழானற பல தகவெல்
டமயேப்படுத்தியே தகழாள்டககளுக்கு இடதச்
தசய்கிறது.

•வெழாடிக்டகயேழாளர் பினனூட்டைம்: தனியேழார்
துடற வெளர்ச்சி தசயேல்முடறயில் ஒரு
ஒருங்கிடணந்த, சக்திவெழாய்ந்த குரல்
இருக்குமழாறு திறந்த மூலம் நுகர்சவெழாடர
பலப்படுத்துகிறது. இடத தமனதபழாருளுக்கு
தயேல்ப் (Yelp) சபழால நிடனக்கலழாம். தயேல்ப்
இல்லழாவிட்டைழால் ஒரு உணவெகம் ஒற்டற
வெழாடிக்டகயேழாளடர அலட்சியேம் தசய்யேலழாம்.
ஒரு அதிருப்தி அடடைந்த வெழாடிக்டகயேழாளர்
அதிகபட்சம் 5-10 மற்ற சழாத்தியேமழான
பரவெலர்கடள மனம் மழாறச் தசய்யே முடியும்.
தயேல்ப் வெந்தபின முனபின ததரியேழாதவெர்களின
விமர்சனங்கடளப் படித்த பினனசர எங்சக
சழாப்பிடுவெததனறு வெழாடிக்டகயேழாளர்கள் முடிவு
தசய்கிறழார்கள். நுகர்சவெழாருக்கும்
தவெளியீட்டைழாளருக்கும் உள்ள உறவில்
நுகர்சவெழார் குரல் அதிகரிக்க திறந்த மூலம்

உதவுகிறது. கிடடைத்த பினனூட்டைத்டத
டவெத்து தனியேழார் நிறுவெனமும் ஒட்டுதமழாத்த
தயேழாரிப்டப சமம்படுத்த முடியும்.
நிறுவெனங்கள் தங்கள் முற்றழார்வெ
வெழாடிக்டகயேழாளர்களுடைன ததழாடைர்ப தகழாள்ள
திறந்த மூலம் ஒரு சநெரடி வெழி அடமக்கிறது.
6. தனிப்பட்டை சநெழாக்கங்கள்
நீங்கள் ஒரு நிரலழாளர் (அல்லது ஒரு நிரலழாளர்
ஆர்வெலர்) எனறழால், தமனதபழாருள் சமூகத்தில்
உங்கள் தனிப்பட்டை வெளர்ச்சிக்கு ஒரு எளிதழான
மற்றும் இலவெசமழான பழாடதடயே திறந்த மூலம்
அடமத்துத் தர முடியும்.
•நிரல் எழுதக் கற்றுக்தகழாள்ளுங்கள்: நிரல்
எழுதக் கற்றுக் தகழாள்ள ஒரு சிறந்த வெழி
திறந்த மூலம். உங்களுக்குப் பிடித்த

இடணயேதளம் எவ்வெழாறு சவெடல தசய்கிறது
எனறு ததரிந்து தகழாள்ள சவெண்டுமழா?
இடணயே உலழாவியில் “நிரடலக்கழாட்டு (view
source)” எனபடத தசழாடுக்கினழால் நீங்கள்
சரியேழான திடசயில் முதல் அடிதயேடுத்து
டவெத்துவிட்டீர்கள். நீங்கள் அந்த
தமனதபழாருளின ஆவெணத்டதப் படித்து
அதன நெகடல நிறுவுவெதும் சழாத்தியேசம.
சமலும் அறியே சவெண்டுமழா? அந்த
கட்டைடமப்ப அல்லது நிரல் தமழாழியின
உள்ளூர் பயேனர் குழுவில் சசருங்கள். ஒரு
சிறியே வெழுடவெ சரி தசய்து அல்லது ஒரு பதியே
அம்சத்டத சசர்த்து திட்டைத்துக்கு ஒரு இழு
சகழாரிக்டகடயே சமர்ப்பிப்பது இனனும்
சிறந்தது. இதற்கு நிச்சயேமழாக உங்கள் சநெரத்டத
தசலவிடை சவெண்டும். ஆனழால்
தமனதபழாருளுக்சகழா மற்ற எந்த சநெரடி

தசலசவெழா இல்லழாமல் திறந்த மூலத்தில் இடத
தசய்யே முடியும். ஒரு தனியுரிம சமூகத்தில்,
குறிப்பழாக தவெளியேழாளழாக, இடதச் தசய்யே
முடியேழாது. பழாரம்பரியே கல்வி நிடலயேங்கள்
தவிர அசனகமழாக மற்ற எல்லழா கல்வி
நிடலயேங்களும் இனறு திறந்த மூலம்
கற்றுக்தகழாடுப்பதற்கு இதுதழான கழாரணமழாக
இருக்கிறது.
•இது சகளிக்டகயேழானது:
விக்கிப்பீடியேழாவினபடி, திறந்த மூலம் ஒரு
தபழாழுதுசபழாக்கு. உண்டமயில், திறந்த மூலம்
பழாரம்பரியேமழாக தபழாழுதுசபழாக்கழாளர்கள்
தயேழாரித்தது எனசற பகழ் தபற்றது. ஆனழால்
இனறு அவ்வெழாறில்டல எனசற நெழான
விவெழாதிப்சபன. திறந்த மூலம்
சகளிக்டகயேழானது. நீங்கள் ஒரு தகழாந்தர்

(hacker) எனறழால் இது ரூபிக் கனசதுரம் (Rubik’s
cube) சபழானற மழாறிக்தகழாண்சடையிருக்கும்
பதிர்கடள வெழங்குகிறது. பதிர்கள்
(குறுக்தகழுத்து மற்றும் திடகப்பளி பதிர்)
எவ்வெழாறு சிறுஅளவில் அறிவெழார்ந்த
தப்பிசயேழாடைலுக்கு வெழி தசய்கினறனசவெழா
அவ்வெழாசற திறந்த மூலத்தின ஒழுங்கும்
சமச்சீரும் கனமடல சதழாட்டைம் சபழானறது
(குறிப்பழாக கழால்பந்து சபழானற தவெளி
விளழாயேழாட்டுகளில் ஆர்வெம்
இல்லழாதவெர்களுக்கு).
ஆக, திறந்த மூலத்டத பயேனபடுத்தவும்,
தவெளியிடைவும், இடணந்து சவெடல தசய்யேவும்,
ஆதரவு தரவும் பல கழாரணங்கள் உள்ளன. உங்கள்
கழாரணம் இதில் எதுவெழாக இருந்தழாலும் திறந்த
மூலம் அடுத்த தபரியே சங்கதி அல்ல. திறந்த

மூலம் ஏற்கனசவெ இங்கு தபரியே சங்கதியேழாகி
விட்டைது.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: தபன
பழால்டைர் (Ben Balter) – அரசழாங்கம் மற்றும்
ததழாழில்நுட்பத்தில் முதல் 25 மிகவும்
தசல்வெழாக்குள்ள நெபர்களில் ஒருவெர் எனறு
தபயேரிடைப்பட்டைவெர். மற்றும் அதமரிக்க
தடலடம ததழாழில்நுட்ப அதிகழாரியேழால் (US Chief
Technology Officer) மிகச் சிறந்த பதுடமப்
படனவெழாளர் எனறு விவெரிக்கப்பட்டைவெர்.

தவெள்டள மழாளிடக எண்முடற வியூக
இயேக்குநெரழால் (White House Director of Digital
Strategy) “பட்டியில் அடடைத்த மினனல்” எனறு
பகழப்பட்டைவெர். உலகின மிகப் தபரியே
தமனதபழாருள் சமம்பழாடு பிடணயேமழான
கிட்ஹப்-ல் (GitHub) அரசுத் திடற ஆர்வெப்
பரப்பநெரழாக உள்ளழார். அங்கு அவெர்
அரசழாங்கத்தின அடனத்து மட்டைங்களிலும்
திறந்த மூல தத்துவெங்கடள ஊக்குவிக்கும்
முயேற்சிகளுக்கு முனனிடலயில் இருக்கிறழார்.
மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன

9. மழாணவெர்களுக்கு திறந்த மூல உலகம்
அறிமுகம்: நெழாள்1

ஃபயேர்பழாக்ஸ் இடணயே உலழாவியின இடண
உருவெழாக்குநெர் பிசளக் ரழாஸ் (Blake Ross) முதல்
லினக்ஸ் கருநிரல் உருவெழாக்கியே லினஸ்
சடைழார்வெழால்ட்ஸ் (Linus Torvalds) வெடர,
மழாணவெர்கள் திறந்த மூல சமுதழாயேத்தில் முக்கியே
சழாதடனகள் தசய்து தபரிதும் நெனமதிப்டபப்
தபற்றவெர்கள். ஆனழால் பிலதடைல்பியேழாவில்
ஒரு ஓபனஹழாட்ச் (OpenHatch) சந்திப்பில்
சமடசயில் என எதிர்ப்பறம் அமர்ந்து யுவி
சமதஸழாரி (Yuvi Masory) தசழானனது அதற்கு
எதிர்மழாறழாக இருந்தது.

“என ஆய்வெகத்தில் சவெடலக்கு ஆள்
எடுக்கிசறழாம்,” எனறு அவெர் விளக்கினழார்.
சகள்விகளுக்கு விடடை கழாணக்கூடியே, நிரலழாக்க
அனுபவெம் உள்ள மழாணவெர்கள் சவெண்டும்.
ஆனழால் தபன (தபனசில்சவெனியேழா
பல்கடலக்கழகம்) மழாணவெர்கள் இடணயேத்
ததழாடைர் அரட்டடை (IRC) பற்றி சகள்விப்பட்டைசத
இல்டல. திறந்த மூலத்துக்கு அவெர்கள்
ஒருசபழாதும் பங்களித்தசதயில்டல.”
யுவி ஒரு முதுகடல மழாணவெர் மற்றும் நிரலழாக்கம்
தசய்யும் கல்லூரி ஊழியேர். அவெர் கல்லூரி
வெளழாகத்துக்கு வெந்து இளநிடல மழாணவெர்களுக்கு
ஓபனஹழாட்ச் பற்றி ஒரு மணி சநெரம் சபசச்
தசழால்லி எனனிடைம் மனறழாடினழார். திறந்த மூல
சமூகத்தில் பதியே பங்களிப்பழாளர்கள் வெழி

கண்டுபிடிக்க உதவுதழான ஓபனஹழாட்ச் எனற என
திட்டைத்தின குறிக்சகழாள்.
“ஒரு மணி சநெரம் சபழாதழாது, எனக்கு ஒரு வெழார
இறுதி சவெண்டும்,” எனறு நெழான தசழானசனன.
வெழார இறுதியில் ஒரு முழு அமிழ்வு
யுவி, நெழான, மற்றும் எங்கடள சந்திக்க ஹழார்வெர்ட்இலிருந்து வெந்திருந்த ஃதபலிஸ் ஃசபழார்டு
மூவெருக்குமிடடைசயே ஒரு திட்டைமிடைல்
கூட்டைத்டத ஏற்பழாடு தசய்சதழாம். ஃதபலிஸ்
ஃசபழார்டு ஹழார்வெர்ட்-ல் தசவ்வியேல் படிப்பவெர்
மற்றும் லினக்ஸ் ஆர்வெலர்.
இரண்டு நெழாட்கள் தசறிந்த இடடைத்ததழாடைர்ப
தசய்வெது எனறு நெழாங்கள் முடிதவெடுத்சதழாம்.
நிரலழாக்க மழாணவெர்கள் குறியீடு எழுத முடியும்
எனறழாலும், தபரும்பழாசலழார் வெழுத்தடைம்
கண்கழாணிப்டப (bug tracker) பழார்த்தசதயில்டல
மற்றும் பதிப்ப கட்டுப்பழாடு (version control) பற்றி

ததரியேழாது. திறந்த மூல திட்டைத்டத நிறுவி
ததழாகுப்பதில் வெரும் பிரச்சிடனகடள சமழாளிக்க
இயேலழாமலும் அல்லது சரியேழான சமூகத் தடலடம
இல்லழாத கழாரணத்தழாலும் ஆரம்பித்த பலர்
விட்டுவிட்டு தசனறுவிடுகிறழார்கள். இது அங்கு
ஒரு கலழாச்சழார பிளடவெ உண்டைழாக்குகிறது. இது
சபழானற பிரச்சிடனகடள மழாணவெர்கள் கடைக்க
உதவியேழாக இருக்க நெழாங்கள் விரும்பிசனழாம்.
நிகழ்டவெ விளக்க ஒரு இடணயேதளம் ஏற்பழாடு
தசய்சதழாம். சனிக்கிழடமயேனறு நெழானகு ஒரு
மணி சநெர அமர்வுகளுக்கு நெழாங்கள்
திட்டைமிட்சடைழாம். ஒவ்தவெழாரு அமர்வும்
தவெவ்சவெறு தடலப்பில், சமலும்
மழாணவெர்களுக்கு சில டகப்பயிற்சிகளும் உண்டு.
இரண்டைழாவெது நெழாள் ஒரு வெழக்கமழான
தநெடுநிரலழாக்கம் (Hackathon). இது மழாணவெர்கள்

தழாங்கசள சதர்ந்ததடுத்த திட்டைங்களில் நெழாங்கள்
வெழி கழாட்டி உதவுவெதற்கு.
மழாணவெர்களிடைம் ஈடுபழாடு உணர்வு
உருவெழாக்கவும், மற்றும் ஒரு தநெருக்கமழான
மழாணவெர் ஆசிரியேர் விகிதம் இருக்கவும்,
சனிக்கிழடம 20 மழாணவெர்கள் மட்டுசம எனறு
வெடரயேறுத்சதழாம். ஆர்வெமுள்ளவெர்களுக்கும்,
மற்றும் குறிப்பழாக பதியே நெபர்களுக்கும்
முனனுரிடம தர இவ்வெழாறு எழுதச் தசழால்லிக்
சகட்சடைழாம்:
•அவெர்கள் நிகழ்டவெ எவ்வெழாறு
இடணயேதளத்தில் கண்டுபிடித்தழார்கள்
எனபது பற்றி ஒரு வெழாக்கியேம்.
•திறந்த மூலத்தில் தங்கள் தற்சபழாடதயே
ஈடுபழாடு பற்றி ஒரு வெழாக்கியேம் (எ.கழா.,

“சகள்விப்பட்டைசதயில்டல”, “உபண்டு
பயேனபடுத்துகிசறன”, “தபரும்பழாலழான
லினக்ஸ் கருநிரடல நெழானதழான எழுதிசனன”)
•அவெர்கள் எடதக் கற்பது பற்றி ஆர்வெமழாக
இருக்கிறழார்கள் எனறு ஒரு வெழாக்கியேம்
எங்கள் இலக்கு திறந்த மூல கலழாச்சழாரம் பற்றி
சமலும் மழாணவெர்கள் அறியே சவெண்டும்
எனபதழால், நெழாங்கள் ஒரு உள்ளூர் சமூகம்
ததழாடைங்க மழாணவெர்களுடைன சநெரடியேழாக சவெடல
தசய்யே விடழந்சதழாம்.
எங்களுக்குத் ததரிந்தவெடர இந்த உத்தி இதுவெடர
எவெரும் டகயேழாளழாதது. சபரழாசிரியேர்களின திறந்த
மூல சகழாடடை அனுபவெம் (Professors’ Open Source
Summer Experience) பற்றி நீங்கள்
படித்திருக்கக்கூடும். அவெர்கள் மழாணவெர்களுக்கு

ஒரு அடரக் கல்வியேழாண்டு நீண்டை பயிற்சி வெகுப்ப
நெடைத்துவெது பற்றி தசழால்லிக் தகழாடுப்பது.
மழாணவெர்கள் வெருவெழார்களழா?
நிகழ்டவெப்பற்றி ததரியேப்படுத்துவெதற்கழாக,
நெழாங்கள் தபனசில்சவெனியேழா பல்கடலக்கழக
கணினி அறிவியேல் துடறடயே அவெர்களுடடையே
மழாணவெர்கள் 250 சபருக்கும் மினனஞ்சல்
அனுப்பக் சகட்டுக் தகழாண்சடைழாம்.
ஸ்வெழார்த்சமழார் (Swarthmore) மற்றும் அருகிலுள்ள
கல்லூரி மழாணவெர்களுக்கும் நெழாங்கள் தகவெல்
தகழாடுத்சதழாம். யுவி பதிரழான குறியீட்டு
அட்டடைகளும் மற்தறழாரு நெண்பர் துண்டு
தவெளியீடும் தயேழாரித்து தபழாது அறிவிப்ப
தசய்தழார்கள்.
அறிவிப்ப அனுப்பியே சில நிமிடைங்களில்
மினனஞ்சல்கள் வெந்து சசரத் ததழாடைங்கின.

இறுதியில், ஐம்பத்திசயேழாரு
விண்ணப்பதழாரர்களிடைமிருந்து பதில் வெந்தது.
உடைனடியேழான திணறலில், நெழாங்கள் விளம்பரம்
பற்றியே கவெடலடயே விட்டுவிட்டு
விண்ணப்பங்கடளப் படிக்க ஆரம்பித்சதழாம்.
நெமக்கு வெழக்கம்சபழால் இருக்கும் இந்த சங்கதி
இந்த மழாணவெர்களுக்கு மிகவும் உற்சழாகம்
அளிக்கிறது சபழாலும். இந்த மினனஞ்சல்கடளப்
படிப்பது ரசிகர் அஞ்சல் படிப்பது சபழால்
இருந்தது.
சிலர் இது சபழானறு அபூர்வெமழாக எழுதினர்:
•“திறந்த மூலத்தில் எனது ஈடுபழாடு
முதனடமயேழாக சபழாற்றுதடலயும் மிகமிஞ்சியே
பழாரழாட்டடையுசம தகழாண்டுள்ளது.”

•“நெழான ஒரு திட்டைத்தில் ஈடுபடை ஆரம்பிப்பது
எப்படி எனறு அறியே மிகவும் ஆவெலழாக
இருக்கிசறன. முனப தகழாஞ்சம் முடனந்து
பழார்த்சதன. ஆனழால் ஆரம்ப கற்றல் சழாய்வு
மிகவும் தசங்குத்தழாக இருப்பதழால் எனக்கு
உள்சள நுடழயே மிகவும் அச்சுறுத்தலழாக
இருக்கிறது.”
•“நெழான திறந்த மூல தமனதபழாருள் பற்றி
இப்தபழாழுதுதழான நிடறயே படித்சதன.
பதுடமயேழான மற்றும் பயேனுள்ள
தபழாருட்கடள (பயேர்பழாக்ஸ்!) இம்மழாதிரி
கூட்டு முயேற்சிகள் எப்படி உருவெழாக்குகினறன
எனறும், எப்படி திறடமயேழாக ஏற்பழாடு தசய்து
ஓட்டைப்படுகினறன எனற வெணிக
முனசனழாக்கும் ததரிந்துதகழாள்ள நெழான
ஆர்வெமழாக உள்சளன.”

•“நெழான திறந்த மூல தமனதபழாருள் பற்றியும்,
அடத உருவெழாக்கும் சமூகங்கள் பற்றியும்,
மற்றும் அதன சமுதழாயே தழாக்கம் பற்றியும்
எல்லழாவெற்டறயும் கற்றுக்தகழாள்ள
உற்சழாகமழாக இருக்கிசறன.”
•“எனடன இந்த நிகழ்வுக்கு
ஏற்றுக்தகழாள்வீர்கள் எனறு நெம்பகிசறன! இது
மிகவும் சுவெழாரசியேமழாக இருக்கும் சபழால்
சதழானறுகிறது!”
நெழான என கணினி முன உட்கழார்ந்து இடதத்
திரும்பத் திரும்பப் படித்சதன. “இது மிகவும்
உற்சழாகமழாக இருக்கிறது! இவெர்கதளல்லழாம்
இவ்வெளவு ஊக்கத்துடைன இருக்கிறழார்கசள!”
எனறு உரக்க தசழால்லிக்தகழாண்சடைன.

இந்த மழாணவெர்கள் பல்சவெறு இன மற்றும்
கலழாச்சழாரப் பினனணியிலிருந்து வெந்தவெர்கள்.
விண்ணப்பதழாரர்களில் மூனறில் ஒரு பங்குக்கு
சமற்பட்டைவெர்கள் தபண்கள். தபன கணினி
அறிவியேல் துடறடயே விடை சற்று விகிதம் கூடைசவெ
இருந்தது. யுவியும் நெழானும் மிக உற்சழாகமழான
முப்பது மழாணவெர்கடளத் சதர்வு தசய்து,
எங்கடள சந்திக்க சனிக்கிழடம
வெரச்தசழானசனழாம்.
இப்சபழாது நெமக்கு ஆசிரியேர்கள் சதடவெ.
விடரவெழாக வெளரத் ததழாடைங்கும் எங்கள்
சமூகத்துக்கு ஃபிரீசநெழாட்- ல் (Freenode) #penn
எனற தபயேரில் ஃதபலிஸ் ஒரு அரட்டடை அடற
ஏற்பழாடு தசய்தழார். எங்கள் நெல்ல சநெரம் ஸழாக்
சகழால்ட்பர்க் (Zach Goldberg) எனற குசனழாம்
(GNOME) தகழாந்தர் (hacker) அரட்டடை அடறக்கு
வெந்தழார். அவெடர நியூயேழார்க்கிலிருந்து ஒரு

சபருந்து எடுத்து, அவெர் கல்வி கற்ற தபன-க்கு
வெரச் தசழால்லி ஏற்க டவெத்சதழாம். என
நெண்பர்கள் தஜழானழாதன சிம்ப்சன-ம் (Jonathan
Simpson) மற்றும் ஜழான ஸ்டைம்சபழா-வும் (John
Stumpo) கற்பிக்கும் அணியில் சசர்ந்தனர்.
தவெள்ளிக்கிழடம பிற்பகலும் மழாடலயும்
தளவெழாடைங்கடள ஏற்பழாடு தசய்வெதில் நெழாங்கள்
கழித்சதழாம். இரவு ஒரு மணி வெழாக்கில் யுவியும்
நெழானும் நெழாங்கள் கற்பிக்க சவெண்டியே
தடலப்பகடள மழாற்றிக்தகழாள்ள முடிவு
தசய்சதழாம். மழாணவெர்கடள அவெர்கள் அனுபவெ
அடிப்படடையில் குழுக்களழாகப் பிரித்து
ஃதபலிஸ் ஏற்பழாடு தசய்தழார். அதன பினனர்தழான
நெழாங்கள் அடனவெரும் அனறு தூங்க முடிந்தது.
ஒரு சுறுசுறுப்பழான சனிக்கிழடம
கழாடல 10 மணி அளவில் ஆசிரியேர்கள்
அடனவெரும் வெந்து சசர்ந்தழார்கள். மழாணவெர்கள்

பயேனபடுத்த நெழாங்கள் கம்பியில்லழாத்
ததழாடைர்பகம் (Wi-Fi) அடமத்சதழாம். ஆசிரியேர்கள்
ததழாடைர்ந்து அசத தடலப்டப நெழானகு முடற
கற்றுக் தகழாடுப்பழார்கள். எனசவெ நெழாங்கள் எங்கள்
பழாடை திட்டைத்டத சமம்படுத்த வெழாய்ப்ப இருந்தது.
மழாணவெர்கள் ஆசிரியேர்கடள மழாற்றம் தசய்து
திறந்த மூல சமூகத்தின நெழானகு பகுதிகளில் ஒரு
சூறழாவெளி சுற்றுப்பயேணம் தசய்தனர்.:
•இடணயேத் ததழாடைர் அரட்டடை (IRC), அஞ்சல்
பட்டியேல்கள் சபழானற ததழாடைர்பழாடைல்
ததழாழில்நுட்பங்கள்
•திறந்த மூல நிரடல எப்படி தபறுவெது,
ததழாகுப்பது, மற்றும் மழாற்றுவெது

•திட்டை அடமப்ப, பதிப்ப கட்டுப்பழாடு,
வெழுத்தடைம் கண்கழாணிப்பகள், மற்றும் ஒரு
திட்டைத்தில் உள்ள தவெவ்சவெறு பணிகள்
•லினக்ஸ் மற்றும் கட்டைடள வெரி திறனகள்
நெழாங்கள் ஒரு இடடைசவெடள மதியே உணவுக்கழாக
எடுத்சதழாம். மற்தறழாரு முடற தபழாதுவெழாக
கட்டைற்ற தமனதபழாருள் தநெறிமுடறகள் பற்றி
விவெழாதிக்கவும் மற்றும் குறிப்பழாக உரிமம் பற்றிப்
சபசவும். இறுதியேழாக, மழாணவெர்கள் நெழானகு
ததழாகுதிகடளயும் பழார்த்த பிறகு,
எல்லழாவெற்டறயும் சசர்த்து ஒரு திறந்த
கலந்துடரயேழாடைல் இருந்தது. தமழாத்தம் முப்பது
மழாணவெர்களில் சுமழார் இருபது சபர் கடடைசி
வெடர விடைழாது இருந்தழார்கள்.

பினனூட்டைம் தபரும்பழாலும் சநெர்மடறயேழாகசவெ
இருந்தது. ஒரு மழாணவெர், திறந்த மூலத்துக்கு
பங்களிப்ப பற்றி கூறுடகயில், “நீங்கள் அடத
மிகவும் தசய்யேக்கக்கூடியேதழாக உணரச்
தசய்தீர்கள்” எனறழார். அவெர் ததழாடைர்ந்து
கூறுடகயில், “நீங்கள் பங்களிக்கசவெழா மற்றபடி
உதவெசவெழா ஒரு ததழாழில் தநெறிஞரழாக இருக்க
சவெண்டும் எனறு இல்டல” எனறழார்.
மற்தறழாருவெர் தங்கள் பல்சவெறு விதமழான
பயிற்றுநெர்கடள இரசித்து “பல்சவெறு
ஆளுடமகள், வித்தியேழாசமழான
கண்சணழாட்டைங்கள்” எனறு கூறினழார்.
ஒரு மழாணவெர், குறிப்பழாக கட்டைற்ற
தமனதபழாருள் இயேக்கத்தின பினனழால் உள்ள
தகழாள்டககள் மற்றும் தநெறிமுடறகள் பற்றியே
விவெழாதத்தழால் ஈர்க்கப்பட்டைழார். “இது
எல்லழாவெற்றிற்கும் ஒரு வித்தியேழாசமழான

கண்சணழாட்டைத்டதத் தருகிறது,” எனறு அவெர்
உறுதியேழாகத் ததரிவித்தழார். எனினும், அவெர்
தகழாந்தர் (“hacker”) எனற எங்கள் பயேனபழாடு
ததழாந்தரவு தசய்யும் திடச திருப்பியேழாக உள்ளது
எனறழார்.
ததழாகுத்துடரத்தல் முடிவில், ஒரு மழாணவெர்
அடுத்த நிகழ்வு எப்சபழாது நெடைத்துசவெழாம் எனறு
சகட்டைழார். அந்த கணத்தில், யுவியும் நெழானும்
நெம்பசவெ முடியேழாமல், ஒருவெடர ஒருவெர்
பழார்த்துக்தகழாண்சடைழாம்.
தமழாத்தத்தில், மழாணவெர்கள் நிகழ்வின
யேதழார்த்தமழான இயேல்டப அனுபவித்து
மகிழ்ந்தழார்கள். ஒரு மழாணவெர் எங்கள்
“உடரயேழாடைல் ததழானிடயே” அனுபவித்து மற்றும்
விளக்கினழார், “திறந்த மூல நெபர்கள் பழாதி

இயேந்திரம் பழாதி மனிதன இல்டல எனறு அறியே
நெனறழாக இருந்தது.” மற்தறழாருவெர், “ததழாடைர்ந்து
கட்டைணமில்லழாமசல நெடைத்துங்கள்!!” எனறு
எங்கடள சவெண்டிக்தகழாண்டைழார்.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: அஷீஷ்
லழாசரழாயேழா (Asheesh Laroia) கணினி
ததழாழில்நுட்பத்தில் அதீத
ஆர்வெமுடடையேவெர்களிடடைசயே
சதழாழடமயுணர்ச்சி வெளர்க்க விரும்பகிறழார்.

அவெர் ஜழானஸ் ஹழாப்கினஸ் கணினி இயேந்திரத்
ததழாகுதி சங்கத்துக்கு (Johns Hopkins Association for
Computing Machinery) தடலடம தழாங்கினழார். சழான
பிரழானசிஸ்சகழாவில் வெழாழ்ந்த சபழாது Noisebridge
மற்றும் EFF -ல் டபதழான வெகுப்பகள் கற்பித்தழார்.
இப்சபழாது சசழாதமர்வில் (Somerville, MA)
வெழாசியேழான இவெர் உகழாண்டைழாவில் ஐ.நெழா.வுக்கும்,
EFF, மற்றும் கட்டைற்ற கலழாச்சழார
மழாணவெர்களுக்கும் (Students for Free Culture)
அவெரது ததழாழில்நுட்ப திறனகடள
தனனழார்வெலரழாகச் தசய்தழார். மற்றும் தடைபியேன
லினக்ஸ்-க்கு நிரலழாளர். அவெர் 2009-ல்
அடரயேழாண்டு வெடர கிரிசயேட்டிவ் கழாமனஸ்-ல்
(Creative Commons) சவெடல தசய்தழார். பினனர்
ஓபனஹழாட்ச் (OpenHatch) இடண நிறுவெனர்
ஆனழார்.

மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன

10. மழாணவெர்களுக்கு திறந்த மூல உலகம்
அறிமுகம்:நெழாள் 2

திறந்த மூல திட்டைங்களில் கல்லூரி மழாணவெர்கள்
ஈடுபடுவெது எப்படி எனறு கற்றுத்தரும் ஒரு வெழார
இறுதி பயிற்சிடயேப் பற்றியே கட்டுடரயின பகுதி
1 இங்சக படியுங்கள்.
சனிக்கிழடம அனறு வெகுப்படற பழாணியில்
படித்த பிறகு, ஞழாயிடற நெழாங்கள் ஒரு திறந்த
திட்டைங்கள் நெழாளழாகப் பயேனபடுத்திசனழாம்.
மழாணவெர்கள் அங்கு வெந்து ஒரு திட்டைத்துக்கு
எப்படி பங்களிப்பது எனறு உதவி சகட்டுப்
தபற முடியும். நெழாங்கள் மழாணவெர்கடளக்
கட்டைழாயேப்படுத்தவில்டல எனபதழால், சுமழார்
இருபது மழாணவெர்கள் மட்டுசம வெந்தனர்.

மழாணவெர்கள் வெர ஆரம்பித்ததும், அவெர்கள்
பங்களிக்க ஒரு திட்டைத்டதத் சதர்வு தசய்யே
நெழாங்கள் உதவிசனழாம். பலர் யுவியின தந்டதயின
ஆசலழாசடனயின சபரில் ஒரு பதியே
ஆண்ட்ரழாய்டு தசயேலி உருவெழாக்கும் சவெடல
தசய்தனர். ஒரு மழாணவெர் ஓபனஹழாட்ச்
(OpenHatch)-ன தனனழார்வெ வெழாய்ப்ப சதடும்
தளத்தில் இருந்த சதர்வுகடள ஆய்வு தசய்து சுகர்
(Sugar) திட்டைத்தில் சவெடல தசய்யே விரும்பினழார்.
அவெர் வெர்ச்சுவெல்பழாக்ஸ்-ல் (VirtualBox) சுகர் (Sugar)
இயேங்கும் வெழிமுடறகடளப் பினபற்றுடகயில்,
அதன நிறுவியில் உள்ள ‘இறக்குமதி’ விருப்பம்
தசயேலிழந்ததழாக, சழாம்பல் நிறத்தில், இருந்தடதக்
கவெனித்தழார். “நெழான ஏதழாவெது தவெறு
தசய்கிசறனழா?” எனறு அவெர் சகட்டைழார்.

“இல்டல” எனசறன. “இது நிச்சயேம்
பழுதழானதுதழான.” இந்தத் தடடைடயேத்
தழாண்டியேபின அவெர் அருகில் அமர்ந்திருந்த ஒரு
மழாணவெர் வெர்ச்சுவெல்பழாக்ஸ் நிறுவியிருந்ததழால்
அவெருடைன இடணந்து சவெடல தசய்தழார்.
யுவி ஒரு மழாணவெடர GTKJ சகழாப்ப
சதர்விக்கு தவெளியீடு உருவெழாக்கச் தசழானனழார்.
GTKJ சகழாப்ப சதர்வி உடரயேழாடைல் தபட்டி
OpenJDK-ல் பயேனபடுத்தப்படுகிறது. அந்த
மழாணவெர் பதிப்ப எண்டண உயேர்த்த ஒரு நிரல்
ஒட்டு தயேழாரித்து, சில தவெளியீடு குறிப்பகடள
எழுதி, விநிசயேழாகக் சகழாப்பகடளயும்
உருவெழாக்கினழார்.
இதர நெழானகு மழாணவெர்கள் எந்த திட்டைத்தில்
சவெடல தசய்வெததனறு உறுதியேற்று இருந்தனர்,
அதனழால் நெழான பயேர்பழாக்ஸ்-ஐ பரிந்துடரத்சதன.

நெழான சமழாசில்லழா கல்விக்கழான விக்கி பக்கம்
ஒனடற அவெர்களுக்கு சுட்டிக்கழாட்டிசனன.
பயேர்பழாக்ஸ்-இன XUL குறியீடு மழாற்ற ஒரு பயிற்சி
அதில் இருந்தது. பங்சகற்பழாளர்களில்
ஒருவெருக்கு ஏற்கனசவெ தமர்கூரியேல் (Mercurial)
பதிப்ப கட்டுப்பழாடு ததரியும். ஆகசவெ அவெர்
விடரவில் சவெடல தசய்தழார்.
அந்தக்கட்டுடரயில் கழாட்டியே பதிப்டப ததழாகுக்க
இயேலவில்டல எனறு முதலில் கண்டைறிந்தவெரும்
அவெசர.
ஞழாயிறு நெண்பகலில் நெழான நெம்பிக்டக இழந்து
இருந்சதன. நெழானகு உற்சழாகமழாக மழாணவெர்கடள
நெழான தவெறழான வெழியில் அனுப்பிவிட்சடைன.
உருவெழாக்க சவெண்டும் எனறு நிடனத்த
உற்சழாகத்டத நெழான சுட்தடைரித்து விட்டைதழாக
அஞ்சிசனன. ஒரு மழாணவெர் நிகழ்படை ஆட்டைம்

விடளயேழாடிக்தகழாண்டிருந்தழார். இரண்டு மணி
சநெரம் ஆனபினனும் அவெரது மடிக்கணினியில்
ததழாகுப்ப இனனும் முடியேவில்டல. அந்த
ததழாகுப்ப எப்படியும் முடியேழாது எனறு எனக்குத்
ததரியும்.
ஒரு தபருமூச்சு விட்டைபின, நெழாம் அடனவெரும்
“உற்பத்தித்திறன இழந்சதழாம்” எனறு நெழான
உணர்ந்சதன. அந்த ததழாகுப்ப பிரச்சிடன பற்றி
ஏற்கனசவெ ஒரு வெழுச்சீட்டு
உருவெழாக்கப்பட்டைள்ளது எனறு அந்த
தமர்கூரியேல் பயேனர் கண்டுபிடித்தழார். அது
அவெருக்கு ஓரளவு ஆறுதல் அளித்தது. ஏதனனில்
அந்த ததழாகுப்ப பிரச்சிடன அவெர் தசய்த
தவெறழால் அல்ல எனபதழால். மற்தறழாரு மழாணவெர்
தவெற்றிகரமழாக பயேர்பழாக்ஸ்-ன தற்சபழாடதயே
பதிப்ப நிரடலத் ததழாகுத்தழார். “இது எனன

பீட்டைழா-வெழா அல்லது ஆல்ஃபழா-வெழா?” எனறு அவெர்
சகட்டைழார்.
“இல்டல” எனசறன. “இது சமீபத்தியே பதிப்ப.”
அவெருக்கு இனனும் பரியேவில்டல, நெழான hg
பதிடவெ அவெருக்கு சுட்டிக்கழாட்டிசனன.
“பழாருங்கள், அது பயேர்பழாக்ஸ்-ன 30
நிமிடைங்களுக்கு முன இருந்த பதிப்ப தழான.”
அவெர் குபீதரனறு சிரித்து விட்டைழார்.
அவெர் சழாந்தமழானபினனர் விளக்கினழார், “நெழான
ஒருசபழாதும் இவ்வெளவு பதியே எந்த
தமனதபழாருடளயும் பயேனபடுத்தியேது
கிடடையேழாது!”
நிகழ்படை ஆட்டைம்
விடளயேழாடிக்தகழாண்டிருந்தவெர் பயேர்பழாக்ஸ்
ததழாகுக்க கழாத்திருந்தசபழாது, எங்கடள சநெழாக்கிக்

சகட்டைழார், “லினக்ஸ் நிறுவுவெதழால் பயேனுண்டைழா?”
நிறுவிப்பழார்ப்பதில் பயேனுண்டு எனறு நெழாங்கள்
அவெடர நெம்ப டவெத்சதழாம். அவெர் விடரவில்
உபண்டு நிறுவி இயேக்கினழார். ஆனழால் அதில்
கம்பியில்லழாத் ததழாடைர்பகம் (Wi-Fi) அட்டடை
சவெடல தசய்யேவில்டல, ஏதனனில் அதற்குத்
சதடவெயேழான ஒரு தனியுரிமக் கூறு நிறுவியில்
கிடடையேழாது. அவெர் தபழாறுடமயிழந்தடதப்
பழார்த்து நெழான அடத பத்து நிமிடைங்களில்
சரிதசய்யே முடியும் எனறு உறுதி கூறிசனன.
பினனர் அவெர் சரியேழான உபண்டு சமுதழாயே உதவிப்
பக்கத்டத கண்டுபிடித்து ஐந்து நிமிடைங்களில்
சரிதசய்துவிட்டைழார். பினனர், என உதவி
இல்லழாமல் பரிந்துதகழாள்ளும்படி, அந்த விக்கி
பக்கத்டதயும் ஐந்து நிமிடைங்கள் தசலவிட்டு
சரிதசய்தழார்.

இந்த கட்டைத்தில், அவெர் உபண்டு அறிவிப்ப
குறுஞ்தசயேலியின நெடைத்டத பற்றி பகழார்
தசய்தழார். அவெர் அடத தள்ளுபடி தசய்யே
சுட்டிடயே அதன சமல் எடுத்துச் தசனறசபழாது,
அது ஒளிபகு நிடலக்கு மழாறியேது. மற்றும்
அவெரது தசழாடுக்குகடளயும் அலட்சியேம்
தசய்தது. அவெருக்கு சி (C) அனுபவெம் கிடடையேழாது.
இருப்பினும் ஒரு சிறியே உதவியுடைன, அவெர் மூல
நிரடல தவெட்டியும் மழாற்றியும், அந்த ஒவ்வெழா
நெடைத்டத மடறந்து விடும் வெடர, சரி தசய்தழார்.
அந்த ததழாகுப்டப மீண்டும் கட்டி நிறுவினழார்.
முடிவில் அவெர் ஜிடிசக (GTK) நிகழ்வுக்
டகயேழாளிகள் மற்றும் .deb ததழாகுப்ப பற்றி
அறிந்துதகழாண்டைழார். சமலும், அவெருக்கு
இப்சபழாது தன கணினியின மீது இருந்த
கட்டுப்பழாட்டின அளடவெயும் சநெரடியேழாகக் கழாண
இயேனறது.

இறுதியில், நெழான மகிழ்ச்சி அடடைந்சதன. எங்கள்
மழாணவெர்கள் ஆவெணங்களுக்கும் மற்றும்
ததழாகுப்பகளுக்கும் கணிசமழான
பங்களித்துள்ளனர். அவெர்கள் திறந்த மூல நிரடல
மழாற்றவும், ததழாகுக்கவும் வெழி ததரிந்து
தகழாண்டைனர். மற்றும் அவெர்களுக்கு சகள்விகள்
எழுந்த சபழாது, உதவி தபற முடியும் எனறும்
அவெர்கள் கண்டு தகழாண்டைனர்.
ஒரு சமூகத்டதக் கட்டிதயேழுப்பவெது
ஒரு சகழாணத்தில் பழார்க்கும்சபழாது, மழாணவெர்கள்
இனி தங்கள் கழால்களிசலசயே நிற்க சவெண்டும்.
இந்த நிகழ்டவெ நெடைத்தியேதன மூலம்,
நீடிக்கக்கூடியே ஒரு உள்ளூர் சமூகத்டத உருவெழாக்க
முடியும் எனறு நெம்பிசனழாம். இப்சபழாது அஞ்சல்
பட்டியேல் மற்றும் ஐஆர்சி சசனல் மூலம்

ஒருவெடரதயேழாருவெர் ததழாடைர்ப தகழாள்ள முடியும்
எனபதழால், அவெர்கள் பிரிந்தவெர்களழாகசவெழா
ஆதரவெற்றவெர்களழாகசவெழா எண்ண
சவெண்டியேதில்டல.
அவெர்கடளதயேல்லழாம் அஞ்சல் பட்டியேல்
தவெறியேர்களழாகசவெழா அல்லது ஐஆர்சி சசனல்
வெழாசிகளழாகசவெழா ஆக்க ஒரு வெழார இறுதி
சபழாதுமழானது இல்டல, ஆனழால் ஒரு சமூகம்
வெளர்ந்து வெருகிறது. இப்சபழாதும் கூடை,
நிகழ்வுக்கு இரண்டு வெழாரங்களுக்குப் பினனர்,
##penn-ல் சில மழாணவெர்கள் பகுபதிடக
தசய்கிறழார்கள், மற்றும் சில
நெழாட்களுக்தகழாருமுடற ஒரு பதியே பழார்டவெயேழாளர்
வெந்து ஒரு சகள்வி சகட்கிறழார். யுவி ஒரு உபண்டு
தவெளியீடு தகழாண்டைழாட்டைம் ஏற்பழாடு தசய்து
தகழாண்டிருக்கிறழார், RSVP-க்கள் வெந்து
தகழாண்டிருக்கினறன. ஒருவெருக்தகழாருவெர்

உற்சழாகத்டதப் தபருக்குவெது ததழாடைரும் எனறு
நெழான நெம்பிக்டகயுடைன இருக்கிசறன.
நீங்களும் இம்மழாதிரி நிகழ்டவெ நெடைத்தலழாம்
நெவெம்பர் மழாதம் நெழான பழாஸ்டைன பகுதியில் இசத
சபழானற நிகழ்டவெ ஏற்பழாடு தசய்யேலழாம்
எனறிருக்கிசறன. நீங்கள் இது சபழானற ஒரு
நிகழ்டவெ நெடைத்த விரும்பினழால், நெழாங்கள்
தசய்தது சபழானற வெழிமுடறகடள
பினபற்றுங்கள் என பரிந்துடரக்க
விரும்பகிசறன. நெழாங்கள் கற்ற ஒரு சில
பழாடைங்கள்:
கற்பித்தடல நெழாம் முனனதழாகசவெ ஒத்திடக
பழார்ப்பது மிக முக்கியேம். ஜழான ஸ்டைம்சபழா-வும்
நெழானும் கற்பித்த திட்டை அடமப்பத்
ததழாகுதிக்கழான பயிற்சிகள் மற்றும்

பழாடைத்திட்டைத்டத ஒரு மணி சநெரத்தில் முடிக்க
எங்களுக்கு இரண்டு ஒத்திடககள்
சதடவெப்பட்டைது. (நீங்கள் இந்த விக்கி பக்கத்தில்
சமலும் விவெரம் கழாணலழாம்). சமலும், நெழாம்
பயிற்சிகடள தவெள்சளழாட்டைம்
விட்டுப்பழார்க்கசவெண்டும்.
நெழாங்கள் மதியே உணவுக்கு தவெளிசயே தசனசறழாம்.
என மழாணவெர்களுடைன அரட்டடை அடித்த
உவெடகயில், என குழு திரும்பவெடத நெழான
தழாமதம் தசய்சதன. நெழாங்கள் நிகழ்டவெ
கிட்டைத்தட்டை ஒரு மணி சநெரம் தழாமதமழாக
முடித்சதழாம். மழாணவெர்களின மற்ற
சவெடலகளுக்கு இடடையூறு இல்லழாமல் இருக்க,
அடுத்த முடற திட்டைப்படி முடிக்க சவெண்டும்.
இறுதியேழாக, சனிக்கிழடம கழாடல மழாணவெர்கள்
ஐஆர்சி-ல் சசர உதவி தபற நீண்டைசநெரம்

எடுத்தது. எதிர்கழால நிகழ்வுகளில், மழாணவெர்கள்
பதிவு தசயேல்முடறயில் ஐஆர்சி-ஐயும்
இடணத்து விடுசவெழாம். மழாணவெர்கள் அடத
பயேனபடுத்தத் தயேழாரழாக வெந்து விடுவெழார்கள்.
சமலும், நெழான வெருங்கழால மழாணவெர்கள்
வெருடகடயே டகயேழாள மினனஞ்சடல விடை
திறம்படை ஏதழாவெது பயேனபடுத்துசவென!
சபழாகப்சபழாக, இம்மழாதிரி நிகழ்வுகள் நிடறயே
நெடைக்கும் என நெம்பகிசறன. இந்த நிகழ்வுகளில்
பங்சகற்றவெர்கள் தங்கள் அனுபவெத்டத டவெத்து
நெழான இல்லழாமல் ஒத்த நிகழ்வுகடள
நெடைத்துவெழார்கள் எனற நெம்பிக்டகயுடைன
இருக்கிசறன. நீங்கள் இது சபழானற ஒரு
நிகழ்வில் கலந்து தகழாண்டிருந்தழாலும்
இல்லழாவிட்டைழாலும், விரும்பினழால் தயேங்கழாமல்
நெடைத்துங்கள்!

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: அஷீஷ்
லழாசரழாயேழா (Asheesh Laroia)
மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன

11. சிறுவெர்களுக்கழான நெழானகு லினக்ஸ்
வினிசயேழாகங்கள்

ஒரு அடலப்சபசிடயே ஆரழாயும்சபழாதும் அல்லது
ததழாடலக்கழாட்சிடயே அதன ததழாடல இயேக்கி
மூலம் டகயேழாளும்சபழாதும் அல்லது சவெறு எந்த
மினனணு சழாதனத்டதயும் ஆக்கபூர்வெமழாக
அழிக்கும் வெடகயில் கழட்டிப் பழார்க்கும்சபழாதும்
என ஆறு வெயேது மருமகள் ஷஜுச்சி (Shuchi)-யின
கண்களில் ஆர்வெத்தின ஒளிர்டவெ எனனழால் கழாண
முடிகிறது. அவெள் வெயேதுடடையே பல குழந்டதகள்
சபழால, அவெளுக்கு பரிசசழாதடன தசய்வெது
மிகவும் பிடிக்கும்.
எனது மடிக்கணினி அல்லது தனது தந்டதயின
மடிக்கணினி முன அமரும்சபழாது அவெளுடடையே
இந்த ஆர்வெம் அதன உச்ச கட்டைத்டத

அடடைகிறது. எனினும், தபரியேவெர்களுக்கு
மட்டுசம தபழாருத்தமழான சிக்கலழான
தசயேலிகளில் அவெளுக்கு குழப்பமழாகி விடுவெடத
எனனழால் பல சமயேங்களில் பழார்க்க முடிகிறது.
தபரியேவெர்கள் பயேனபடுத்தும்
இயேக்குதளங்களும் அடவெ சவெடல தசய்யும்
விதமும் குழந்டதகளுக்கு, தங்களழால் சமழாளிக்க
இயேலழாத, ஒரு விலங்கு சபழாலத் ததரியேக்கூடும்.
இந்த தசயேலிகள் மிக இளம் குழந்டதகளின
அறிவுக்கு அப்பழாற்பட்டைடவெ மற்றும் ஒரு சிறந்த
(மற்றும் விடளயேழாட்டுத்தனமழான) அறிமுகத்டத
கணினிகளுக்கு வெழங்குவெதில்டல. சமலும்,
தபரியேவெர்களுக்கழான மடிக்கணினிகள் மற்றும்
டகக்கணினிகள் கணினி உலகில் அடி எடுத்து
டவெக்கும் சிறுவெர்களுக்கழான நெல்ல கல்வி
சூழடலத் தருவெதில்டல. தவிர,
இடணப்பிலுள்ள ஒரு கணினியில் ஒரு குழந்டத

சமற்பழார்டவெயில்லழாமல் விருப்பம்சபழால்
இருப்பது தபற்சறழார்களுக்கும்
அச்சுறுத்தலழாகசவெ இருக்கும்.
ஒரு தபரியே குழந்டதயும், இப்சபழாது நெழானகு
ஆண்டுகளுக்கும் சமலழாக ஒரு திறந்த மூல
தமனதபழாருள் ஆர்வெலரும் ஆகியே நெழான,
பல்சவெறு தமனதபழாருள் தீர்வுகள் சதடைடலயும்,
பரிசசழாதடன தசய்வெடதயும் விரும்பகிசறன.
என இளம் மருமகளுக்கு ஒரு சிறந்த
அடமப்டபத் சதடி அடமக்க வெழி சதடியேசபழாது,
திறந்த மூல லினக்ஸ் சமூகத்தழால்
குழந்டதகளுக்கு சிறப்பழான இயேக்குதளங்கள்
மற்றும் சூழல்கள் உருவெழாக்கப்பட்டுள்ளன
எனறு நெழான கண்டைறிந்சதன. சமலும், இந்த
அடமப்பகடள நிறுவுவெதும் மிக எளிது.

ஏன குழந்டதகள் லினக்ஸ் கற்றுக்தகழாள்ள
சவெண்டும்
குழந்டதகளுக்கு ஆரம்பத்திசலசயே லினக்ஸ்-ன
சக்திடயே ததரியேப்படுத்த சவெண்டும் எனற ஒரு
முடிவுக்கு, என வெழாழ்க்டகயில் இந்த கட்டைத்தில்,
நெழான வெந்துவிட்சடைன. இதற்கழான கழாரணங்களில்
இரண்டு…
கணினியியேலின எதிர்கழாலத்துக்கு
நெழான சமீபத்தில் “தவெஸ்ட்கிளிஃப் (Westcliff)
உயேர்நிடலப் பள்ளியில் லினக்ஸ் சமடசக்
கணினி ஒரு ஆண்டு” எனற ஸ்டூ ஜழார்விஸ்-ன
கட்டுடர படித்சதன. இதில் மழால்கம் மூர் ஒரு
சகள்விக்கு பதிலளிக்கும்சபழாது கூறினழார், “ஒரு
கணக்தகடுப்ப படி 2000-ல் 97% கணினி
சழாதனங்களில் விண்சடைழாஸ் நிறுவெப்பட்டிருந்தது.
ஆனழால் இப்சபழாது 2013-ல், டகக்கணினிகள்
மற்றும் அடலப்சபசிகள் சபழானறடவெ

தபருமளவில் வெந்தபின விண்சடைழாஸ் 20%
கணினி சழாதனங்களில் மட்டுசமயுள்ளது.
சமலும் வெழங்கி சபழானற திறனமிகு கணினி
உலகில் லினக்ஸ் தழான உச்ச நிடலயில் ஆட்சி
பரிகினறது. நெழாம் அறிவியேல் மற்றும்
தபழாறியியேல் துடறகளில் நிபணத்துவெம்
தபறுகினசறழாம். மற்றும் நெம் மழாணவெர்கள்
அடுத்த கூகிடளத் ததழாடைங்குவெது அல்லது தசர்ன
(CERN) இல் பிரபஞ்சத்டதக் குறுக்குவெது சபழானற
தபரியே விஷயேங்கடளச் தசய்யேசவெண்டுதமனறு
விரும்பகிசறழாம். இந்த சூழல்களில், அவெர்கள்
நிச்சயேமழாக லினக்ஸ் ததரிந்து தகழாள்ள
சவெண்டும்.”
உலகின சில மிகச் சிக்கலழான
உள்கட்டுமழானங்கடள லினக்ஸ் இயேக்குகிறது.
ததழாழில்நுட்பத்டத சிறிதளவெழாவெது ஒரு

வெழாழ்க்டக ஆர்வெமழாகக் தகழாண்டை எவெரும்
லினக்ஸ் கற்பது ஒரு நிச்சயேமழான முனவெழாய்ப்பழாக
இருக்கும். அது தவிர, பழாதரங்கிலும்
தபருமளவில் லினக்ஸ் ஏற்கப்படுகிறது.
கீழ்கண்டைவெற்டற கருத்தில் தகழாள்ளுங்கள்:
•சர்வெசதச விண்தவெளி நிடலயேங்களுக்கு
லினக்ஸ் சக்தி தருகிறது
•தடைஸ்லழா, கழாடிலழாக் சபழானற பதியே கழார்களின
ததழாழில்நுட்பத்துக்கு லினக்ஸ் சக்தி தருகிறது
•விமழான சபழாக்குவெரத்து கட்டுப்பழாட்டு
அடமப்பகளுக்கு லினக்ஸ் சக்தி தருகிறது
•கூகுள், சபஸ்பக், ட்விட்டைர் அடனத்தும்
லினக்ஸ் பயேனபழாடு தசய்கினறன
•உலகில் 10 மீக்கணினிகளில் (supercomputers) 9
லினக்ஸ்-ல் இயேங்குகினறன

“ஒரு குழந்டதக்கு ஒரு மடிக்கணினி” சபழானற
முயேற்சிகளில் லினக்ஸ் சழார்ந்த அடமப்பகள்
பயேனபடுத்த நியேழாயேமழான கழாரணம் உள்ளது.
இனறு எண்ணியேல் இடடைதவெளிடயேக் குடறக்க
தசயேல்பட்டுவெரும் மிகவும் சக்தி வெழாய்ந்த
திட்டைங்களில் ஒனறு இது எனபது என கருத்து.
விருப்படமவு தசய்யேவும் மற்றும் பல்சவெறு
சதர்வுகள் தபறவும்
சிறந்த ஆய்டவெ ஊக்குவிக்கும் ஒரு சூழலில்தழான
சிறு வெயேதிசலசயே கற்றடல சமம்படுத்த
முடியும். குறிப்பிட்டை சதடவெகடள
அடிப்படடையேழாக டவெத்து விருப்படமவு தசய்யே
லினக்ஸ் சபழானற சுயே உரிடமயும் பல்சவெறு
சதர்வுகளும் தகழாண்டை இயேக்குதளம் சவெறு
எதுவும் இல்டல. குழந்டதகளுக்கழான
தபழாம்டமகள் மற்றும் துணிகள் சபழானறு

அவெர்களுக்கு ஒரு சகளிக்டகயேழாக கற்கும்
சூழடல வெழங்க முடியும் எனறு குறிப்பிட்டை
இயேக்குதளங்கடள லினக்ஸ் சமுதழாயேங்கள்
உருவெழாக்கியுள்ளன. குழந்டதகளின ஆர்வெத்டத
அதிகரிக்க அவெர்களுக்கு வியேப்பறும் ஒரு
உணர்வு தகழாடுப்பது முக்கியேம் எனறு நெழான
நெம்பகிசறன.
குழந்டதகளுக்கு லினக்ஸ் கற்பிக்க உதவும்
தமனதபழாருட்கள்
லினக்ஸ் சமூகத்தழால் குழந்டதகளுக்கழாக
வெடிவெடமக்கப்பட்டுள்ள சூழல்களில் பல
வெடககள் உள்ளன. நெழான இனனும் அடவெகள்
அடனத்டதயும் ஆரழாயேவில்டல. ஆனழால்,
உங்களுக்குத் ததரிந்த ஒரு குழந்டதக்கு நீங்கள்
லினக்ஸ் மற்றும் கணினி பற்றி கற்பிப்பதற்கு,

நெழான ஆரழாய்ந்த சிலவெற்றில் ஒரு நெல்ல தீர்வு கழாண
முடியும்.
கிசமழா (Qimo)
www.qimo4kids.com/
கிசமழா குழந்டதகளுக்கழாகசவெ
வெடிவெடமக்கப்பட்டை ஒரு உபண்டு
அடிப்படடையிலழான விநிசயேழாகம் ஆகும். இந்த
இயேக்குதளம் 3 வெயேதும் அதற்கும் சமற்பட்டை
வெயேதுமுள்ள குழந்டதகளுக்கழான கல்வி
தசயேலிகள் நிடறயே முன நிறுவெப்பட்டு
வெருகிறது. அது 3 வெயேது முதல் 10 வெயேது
வெடரயுள்ள குழந்டதகளுக்கழான ஜிகழாம்ப்ரிஸ்
(GCompris) எனற ஒரு உனனதமழான
ததழாகுப்படைன வெருகிறது. இதில் உள்ள 100 க்கும்
சமற்பட்டை கல்வி விடளயேழாட்டுகள் மூலம்
அடிப்படடை கணினி பயேனபழாடு, வெழாசித்தல்,

கடல வெரலழாறு, சநெரம் தசழால்லுதல் மற்றும்
படைங்கடள வெடரதல் கற்றுக்தகழாள்ள இயேலும்.
சமலும் “குழந்டதகளின விடளயேழாட்டு” எனற
நிடனவெகம்-கட்டும் விடளயேழாட்டுகள்
ததழாகுப்பம் இதில் உள்ளது.
எக்ஸ்எஃப்சிஇ (XFCE) கழாரியேத்தளம் இந்த
விநிசயேழாகத்தில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த சங்கதி.
இந்த இலகுரக கழாரியேத்தளத்டத எந்த படழயே
கணினியிலும் நிறுவெ முடியும். குடறந்த அளசவெ
வெனதபழாருள் சதடவெ எனபதழால் படழயே
மடிக்கணினி அல்லது சமடசக் கணினிடயே இந்த
தசயேலிக்கு எளிதழாக மழாற்றியேடமக்க இயேலும்.
எங்கள் வீட்டில் ஒரு படழயே சமடசக் கணினி
பயேனபடுத்த இயேலழாமல் இருந்தது. கிசமழா
அதற்கு பத்துயிர் தகழாடுத்தது. இந்த
இயேக்குதளத்டதசயே என மருமகளுக்குத்

சதர்ந்ததடுத்சதன. ஏதனனில் இதில் எளியே,
சிறுவெருக்குப் பிடித்த சகலிச்சித்திர
கழாரியேத்தளமும் மற்றும் கல்வி தசயேலி
வெடகயேறழாக்களும் இருந்தன.
சுகர் (Sugar)
www.sugarlabs.org/
“ஒரு குழந்டதக்கு ஒரு மடிக்கணினி”
திட்டைத்துக்கழாக சுகர் வெடிவெடமக்கப்பட்டைது. இது
பயேனபடுத்த எளிதழான மற்றும் குழந்டதகளுக்கு
ஒத்த இயேக்குதளம். படிக்கசவெழா எழுதசவெழா
இனனும் ததரியேழாது எனறழாலும், துருவி
ஆரழாய்தலில் நெழாட்டைம் தகழாண்டை குழந்டதகள்,
இந்த சூழடல எப்படிப் பயேனபடுத்துவெததனறு
விடரவில் கண்டு தகழாள்வெழார்கள்.
சுகர் ஆய்வெகத்திலிருந்து:

தகவெல் எனபது தபயேர்ச்தசழாற்கள்
பற்றியேது; கற்றல் எனபது
விடனச்தசழாற்கள் பற்றியேது. சுகர்
இடடைமுகம் வெழக்கமழான கணினி
கழாரியேத்தள உருவெகத்திலிருந்து
மிகவும் வித்தியேழாசமழானது. அறியும்
ஆற்றல் மற்றும் சமூக ஆக்கப்பூர்வெ
நெழாட்டைம் இரண்டடையும்
அடிப்படடையேழாகக் தகழாண்டு ஒரு
பயேனர் இடடைமுகத்டத
உருவெழாக்கும் முதல் தீவிர முயேற்சி
இதுவெழாகும். கற்பவெர்கள்
உண்டமயேழான ஆய்வு மற்றும்
இடணவு ஆக்கத்தில் ஈடுபடை
சவெண்டும். இது நெழாம் மனிதர்கள்
எனபடதப் பற்றியே மூனறு மிக

எளியே தகழாள்டககடள
அடிப்படடையேழாகக் தகழாண்டைது.
உபர்மிக்ஸ் (Ubermix)
www.ubermix.org/
உபர்மிக்ஸ் பள்ளிகளில் விரிவெழாகப்
பயேனபடுத்தப்படுகிறது.
தமனதபழாருட்கடளயும் பயேனர் தரவுகடளயும்
சசமித்து டவெக்க தவெவ்சவெறு தடுப்பகள் டவெத்து
இந்த தமனதபழாருள் வெடிவெடமக்கப்பட்டுள்ளது.
எனசவெ கணினி தசயேல்பழாட்டில் ஒருக்கழால்
பிடழ வெந்தழால், இயேக்குதளத்டத முற்றிலும்
அழித்து விட்டு விடரவில் பதியே பிரதிடயே
மீட்தடைடுக்க முடியும். உபர்மிக்ஸ் நிறுவெனர் ஜிம்
க்டளன (Jim Klein), Opensource.com
சபட்டியிலிருந்து:

கல்வி, உற்பத்தித் திறன,
வெடிவெடமப்ப, நிரலழாக்கம்,
இடணயேம், மற்றும் பல்லூடைக
கட்டுமழான தசயேலிகள் பல முன
ஏற்றப்பட்டு உபர்மிக்ஸ் வெருகிறது.
தசலஸ்டியேழா (Celestia) முப்பரிமழாண
விண்தவெளி, ஸ்தடைல்சலரியேம்
(Stellarium) சகழாளரங்கம், ஸ்கிரழாட்ச்
(Scratch) குழந்டதகளுக்கழான நிரல்
தமழாழி, தவெர்ச்சுவெல் சலப்
(VirtualLab) உருதபருக்கி,
ஜிசயேழாஜீப்ரழா (Geogebra) கணிதம்,
இக்நூய்ட் (iGNUit) மனப்பழாடை உதவி,
மற்றும் க்ளழாவெழாசரழா (Klavaro)
தட்டைச்சு சபழானற கல்வி சழார்ந்த
தசயேலிகளும், இடவெ தவிர
டைக்ஸ்சமத் (TuxMath) கணிதம்,

டைக்ஸ்டடைப்பிங் (TuxTyping) தட்டைச்சு,
ஜிமல்ட் (gMult) தபருக்கல் பதிர்,
மற்றும் நெம்டி (Numpty) இயேற்பியேல்
சபழானற கல்வி விடளயேழாட்டுகளும்
குழந்டதகள் எளிதழாகக்
கற்றுக்தகழாள்ள மிகுந்த
வெழாய்ப்பளிக்கினறன.
பயேர்பழாக்ஸ் (Firefox) உலழாவி,
தண்டைர்சபர்ட் (Thunderbird)
மினனஞ்சல், குசரழாம் (Chrome)
உலழாவி, கூகிள் எர்த் (Google Earth)
பவியியேல் வெடரபடைம், மற்றும்
ஸ்டகப் (Skype) கழாதணழாளி அரட்டடை
சபழானற நெம் அடனவெருக்கும்
ததரிந்த மற்றும் பிடித்த இடணயே
தசயேலிகள் அடனத்தும் உள்ளன.

லிபர்ஓபிஸ் (LibreOffice)
அலுவெலகம், டநெட்சரழா டைழாஸ்க்ஸ்
(NitroTasks) பணி சமலழாண்டம,
பிளழானர் (Planner) திட்டை
சமலழாண்டம, விம் (View Your Mind –
VYM) மனநிடல வெடரவு, மற்றும்
ஸிம் (Zim) கழாரியேத்தள விக்கி
சபழானற தபழாதுவெழான உற்பத்தித்
திறன தசயேலிகள் கூடை
உள்ளன. வெடிவெடமப்பில் ஆர்வெம்
உள்ள குழந்டதகளுக்கு கிம்ப்
(GIMP) பரவு வெடரகடல,
இங்க்ஸ்சகப் (Inkscape) திடசயேன
படைவெடரவு, ஸ்க்ரிபஸ் (Scribus)
சமடசப் பதிப்ப, தியேழா (Dia) விளக்க
வெடரபடைம், அசகவ் (Agave)
வெண்ணத் சதர்வி மற்றும்

டைக்ஸ்தபயினட் (TuxPaint)
சிறுவெர்களுக்கழான வெடரகடல
ததழாகுப்பி இருக்கினறன. மற்றும்
ஆடைழாசிட்டி (Audacity) ஒலித்
ததழாகுப்பி, ஓபனஷழாட் (Openshot)
ஒளித் ததழாகுப்பி, தபனசில் (Pencil)
அடசவூட்டைம், மற்றும் எஃப்எஃப்
டையேழாசபழாரழாமழா (ffDiaporama)
திடரப்படைத் தடலப்பிடைல் சபழானற
ஊடைக தசயேலிகளும் உள்ளன.
இடவெயும் மற்றும் பல
தசயேலிகளும் உபர்மிக்ஸ்-ஐ
மழாணவெர் படடைப்பழாற்றலுக்கும்
கற்பதற்கும் ஒரு சக்திவெழாய்ந்த
ஏவுதளமழாக ஆக்குகினறன.

எடுபண்டு (Edubuntu)
www.edubuntu.org/
உபண்டுவின கல்வி பதிப்பழான எடுபண்டு
பயிற்றுநெர்கள் மற்றும் ஆசிரியேர்களுடைன
இடணந்து உருவெழாக்கப்பட்டைது. இது கல்வித்
திட்டைங்களும் மற்றும் தபழாருத்தமழான கற்றல்
சூழலும் தகழாண்டுள்ளது. இதில் ஒரு முக்கியே
நெனடம உபண்டுவின தமனதபழாருள்
களஞ்சியேத்துக்கு அணுகல் உள்ளது. இந்த
இயேக்குதளத்டத கல்வித்துடற சமூகம், விரிவெழாக
தங்கள் மழாணவெர்களுக்கு ஒரு தசறிவூட்டைப்பட்டை
கற்றல் சூழடல வெழங்க, பள்ளிகளிலும் மற்றும்
நிறுவெனங்களிலும் பயேனபடுத்தி உள்ளது. இது
தகழாஞ்சம் தபரியே சிறுவெர்களுக்கு லினக்ஸ் பற்றி
கற்றுக் தகழாடுக்க ஒரு நெல்ல இயேக்குதளம். கிசமழா
மற்றும் சுகர் உடைன ஒப்பிடுடகயில் இடதக்
கற்றுக் தகழாள்வெது தகழாஞ்சம் கடினசம.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: அஸீம்
ஷர்மழா (Aseem Sharma) கனடைழாவிலுள்ள
வெழாட்டைர்லூ (Waterloo) பல்கடலக்கழகத்தின
தபழாறியியேல் பீடைமழான கழானரழாட்
(Conrad) வெணிகம், ததழாழில் மற்றும்
ததழாழில்நுட்ப டமயேத்தின பட்டைதழாரி ஆவெழார்.
அவெர் இந்தியேழாவில் பஞ்சழாப் மழாநில குரு நெழானக்
சதவ் பல்கடலக்கழகத்தில் கணினிகள்
பயேனபழாடு முதுகடலப் பட்டைம்
தபற்றுள்ளழார். Opensource.com-ல் அவெர் ஒரு
ஆசிரியேரழாக பணியேழாற்றுகிறழார்.

அவெர் aseemsharma.info/ -ல் வெடலப்பதிவும்
தசய்கிறழார்.
மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன

12. துளிர் நிறுவெனத்டதக் குடறந்த தசலவில்
விடரவெழாக உருவெழாக்க

ஜனவெரி 2013 ல், என வெணிக சயேழாசடனடயே
தசயேல்படுத்த உதவெக்கூடியே திறந்த மூலத்
தீர்வுகடள நெழான ஆய்வு
தசய்யேத்ததழாடைங்கிசனன. ஃபிலிம் பழாக்ஸ்
ஃதபஸ்டிதவெல் (FilmBoxFestival) எனற தபயேரில்
ஆவெணப்படைங்கடள (documentary films)
இடணயேத்தில் தழாடர ஒளிக்கழாட்சியேழாக (streaming
video) தவெளியிடும் இயேக்குதளம் உருவெழாக்குவெசத
என சநெழாக்கம். இந்த தளத்டத உருவெழாக்க திறந்த
மூலத் தீர்வுகளழான சவெர்ட்பிரஸ்
(WordPress), ஜஜூம்லழா (Joomla),
மற்றும் ஓபனஷிஃப்ட்
(OpenShift) பயேனபடுத்திசனன.

எனனுடடையே ஆக்க எண்ணத்டத உருவெழாக்கி,
தசல்லத்தக்கதழாக்கி, விடரவெழாக
வெழாடிக்டகயேழாளர்கள் நெழாட்டைம் தகழாள்ளவும்
தசய்யே எனனழால் இயேனறதற்கு முக்கியே கழாரணம்
இந்த திறந்த மூலக் கருவிகசள. எனசவெ, நீங்கள்
ஒரு ததழாழில்முடனசவெழார் எனறழால் திறந்த மூல
சழாத்தியேங்கடள ஆரழாயே உங்கடள
ஊக்குவிக்கிசறன. இது பற்றி நெழான கற்ற
சிலவெற்டற இங்சக பகிர்கிசறன.
தசயேல்பழாட்டின அம்சங்கடள இனங்கழாண்பது
முக்கியேம்
திறந்த மூலத் தீர்வுகள் இயேல்பழாகசவெ கூறுகளழாக
உள்ளன. பல சமயேங்களில், இறுதித் தயேழாரிப்டப
உடடைத்து சிறியே அம்சங்களழாக ஆக்கினழால்
நீங்கள் விரும்பம் தசயேல்பழாட்டின கூறுகள்
மற்றும் உட்தபழாருத்திகள் சதடிக்

கண்டுபிடிப்பது எளிதழாகிறது. எடுத்துக்கழாட்டைழாக,
நெழான ஃபிலிம் பழாக்ஸ் ஃதபஸ்டிதவெல் தளத்தில்
வெழாசகர்களிடடைசயே அதிக ஊடைழாடைடல
தசயேல்படுத்த விரும்பிசனன. இடதச் தசய்யே
ஒசர உட்தபழாருத்தி சதடுவெதற்கு பதிலழாக, பல
சிறியே அம்சங்களழாகப்
பிரித்சதன. பகிர்தடலயும் கலந்துடரயேழாடைல்
மனறத்டதயும் தனியேழாகப் பிரித்ததழால் எனனழால்
தவெவ்சவெறு உட்தபழாருத்திகள் கண்டுபிடிக்க
முடிந்தது. ஏதனனில் திறந்த மூலம் எனக்குக்
கிடடைக்கும் சதர்வுகடள விரிவுபடுத்தியேது
மற்றும் நெழான விரும்பியே தீர்வு உருவெழாக்க ஆயேத்த
சதர்வுகடள வெழங்கியேது.
பதியே கருவிகள் சதடுங்கள்
எப்சபழாதும் உங்கள் வெணிகத்துக்கழான பதியே
உட்தபழாருத்திகள், கருவிகள், மற்றும் நீங்கள்

விரும்பம் அம்சங்கடள தசயேல்படுத்தும்
அணுகுமுடறகடளத் சதடிக்தகழாண்சடை
இருங்கள். திறந்த மூல சமூகம் மிகவும்
சுறுசுறுப்பழாக உள்ளது. ஆகசவெ பதியே தீர்வுகள்
அடிக்கடி தவெளியிடைப்பட்டு
வெருகினறன. எடுத்துக்கழாட்டைழாக, ஃபிலிம் பழாக்ஸ்
ஃதபஸ்டிதவெல்-ல் முனசனழாட்டை நிகழ்படைங்கள்
கழாண்பித்து, அதன பினனர் வெழாங்குபவெர்கள்
அவெர்கள் வெழாங்கியே ஆவெணப்படைங்கடளப்
பழார்க்க அனுமதி தரும் ஒரு ஒருங்கிடணந்த
கட்டைணம் தசலுத்தும் முடறடயே நெழான
விரும்பிசனன. மூனறு மழாதங்கள் இம்மழாதிரி
அம்சங்கடளக் தகழாண்டை கட்டைணம் தசலுத்தும்
தீர்வு சதடியே பின எனக்கு கம்சரழாட்
(Gumroad) ததரியேவெந்தது. இது இடணயேத்தில்
தழாடர ஒளிக்கழாட்சியேழாக தவெளியீடு தசய்யே
வெடிவெடமக்கப்பட்டை ஒரு சசடவெ. சமலும்

வெழாங்குபவெர்களுக்கு பழாதுகழாப்பழான மற்றும்
அணுக இயேலும் இடணப்டப மினனஞ்சலும்
தசய்யும்.
ஒவ்தவெழாரு அடியிலும் ஆவெணமழாக்கி,
கழாப்பப்படி எடுத்து, சசழாதடன தசய்தல்
அவெசியேம்
திறந்த மூலத் தீர்வுகள் மிக தநெகிழ்வெழாகவும்
கூறுகளழாகவும் இருப்பதழால், அடத ஒத்த அல்லது
துடண தசயேல்பழாடுகடள நிறுவும் சபழாது அந்த
தசயேல்பழாடு உடடையேக்கூடும். எனசவெ நீங்கள்
கட்டைழாயேமழாக உங்கள் வெடலத் தீர்வுகடள
ஆவெணப்படுத்தல், கழாப்பப்படி எடுத்தல் மற்றும்
சசழாதடன தசய்தடல கட்டுப்பழாட்டுடைன
தசய்வெது மிக முக்கியேம். குடறந்தது இரண்டு
தருணங்களில் நெழான ஃபிலிம் பழாக்ஸ்
ஃதபஸ்டிதவெல்-ஐ ததழாடைக்கத்திலிருந்து
மீண்டும் கட்டிதயேழுப்ப

சவெண்டியிருந்தது. ஆவெணப்படுத்தல்,
கழாப்பப்படி எடுத்தல் மற்றும் சசழாதடன
தசய்தலுக்கு என திட்டைமிட்டை
அணுகுமுடறயேழால் அந்த இரண்டு
சந்தர்ப்பங்களிலும் ஒசர நெழாளுக்குள் எனனழால்
அந்த இடணயேதளத்டத மீட்டைடமக்க
முடிந்தது. இசதசபழால் நெழான நிறுவியே சில
உட்தபழாருத்திகள் ஒரு உலழாவியில் சவெடல
தசய்தன ஆனழால் மற்தறழாரு உலழாவியில் சவெடல
தசய்யேவில்டல. முடறயேழாக சசழாதடன
தசய்ததழால் எனனழால் இந்தப்பிடழடயே உடைன
கண்டுபிடிக்க முடிந்தது. அந்த உட்தபழாருத்திடயே
உருவெழாக்கியேவெர்களுடைன ததழாடைர்ப தகழாண்டு
அதற்கு ஒரு தீர்வு கழாண சவெடலடயேயும்
ததழாடைங்க முடிந்தது.

நெழான என துளிர் நிறுவெனத்டதக் (Startup company)
கட்டிதயேழுப்பி வெளர்த்துக்தகழாண்டிருந்த சபழாது,
திறந்த மூல சமுதழாயேம் சிறந்த ததழாழில்நுட்ப
ஆதரடவெயும் மற்றும் ஆவெணங்கடளயும் எனக்கு
வெழங்கியேது. ததழாழில்முடனசவெழார்களுக்கு,
திறந்த மூலத் தீர்வுகள் குடறந்த தசலவில்
விடரவெழான, மற்றும் திறடமயேழான முடறயில்
உங்கள் துளிர் நிறுவெனத்டத உருவெழாக்க ஒரு
தனித்துவெமழான வெழாய்ப்டப முனடவெக்கினறன.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: பதியே
தபழாருட்கள் மற்றும் உத்திகடள உருவெழாக்கி
விற்படனக்குக் தகழாண்டுவெருவெதற்கழான

வெணிகம், கண்டுபிடிப்ப, மற்றும்
ததழாழில்நுட்பத்தில் நெபீல் ஹஜுடசன (Nabeel
Hussain) 8 ஆண்டுகள் அனுபவெம்
தபற்றவெர். அவெர் வியூகம் தசய்து, ஆண்டுக்கு $
3.2 மில்லியேன க்சளரி சசழாலழார் (ClarySolar)
இடணயே வெணிகம் உட்படை, $ 45 மில்லியேன
சழாத்தியேம் உள்ள சந்டதடயே அடடையேழாளம் கண்டு
பல பதியே ததழாழில்நுட்பப் தபழாருட்கடள
உருவெழாக்கியிருக்கிறழார். திறந்த மூலத்தின சமூக
ஆதரவு மற்றும் பல்சவெறு தயேழாரிப்பகள் ததழாழில்
முடனசவெழாருக்கு ஒரு வெழாய்ப்பள்ள உலடக
அடமக்கிறது எனறு அவெர்
நெம்பகிறழார். அவெர் www.innovateto.com இடணயே
தளத்டத நெடைத்துகிறழார்.
மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன

13. ஒரு திறந்த மூல சமூகத்டத உருவெழாக்குவெது
எப்படி
திறந்த மூல திட்டைத்துக்கு சமூகம் மிக
முக்கியேமழானது. சுறுசுறுப்பழான மற்றும்
ஆதரவெழான சமூகம்தழான அந்தத் திட்டைத்துக்கு
இதயேம் சபழானறது. எனினும், உங்கள்
திட்டைத்துக்குப் பயேனர்கடளயும் மற்றும்
நிரலழாளர்கடளயும் ஈர்த்து ஒரு சமூகத்டதக்
கட்டிதயேழுப்ப ஒரு திறந்த மூல உரிமம் மட்டும்
வெழி தசய்யேழாது. ஆகசவெ, ஒரு தவெற்றிகரமழான
திறந்த மூல சமூகம் அடமப்பது
எப்படிதயேனபடத இக்கட்டுடர ஆரழாய்கிறது.
திறந்த மூல திட்டைங்கள் ஏன ததழாடைங்குகினறன?
திறந்த மூல தமனதபழாருள் திட்டைங்களுக்கும்
மற்ற வெடகயேழான தமனதபழாருள்

திட்டைங்களுக்கும் அடவெ ஆரம்பிக்கும்சபழாது
உண்டமயில் சவெறுபழாடு எதுவும்
கிடடையேழாது. ஒருவெர் ஏதழாவெது விருப்பிற்சகற்ப
கட்டை விரும்பவெதழாசலழா அல்லது மற்றவெர்களின
எதிர்கழாலத் சதடவெகடளப் பூர்த்தி தசய்யும்
சநெழாக்கத்துடைன தயேழாரிப்டப
உருவெழாக்குவெதழாசலழாதழான இடவெ
ததழாடைங்குகினறன. இவெற்றில் முதலழாவெதில்
இறுதி விடளடவெப் பகிர்ந்து தகழாள்ளும்
சழாத்தியேத்டதக் கூடை கருதுவெது அரிது.
இரண்டைழாவெதில் தமனதபழாருடளப் பகிர்ந்து
தகழாள்வெதுதழான குறிப்பிட்டை உள்சநெழாக்கமழாகும்.
சமூகம் எனறழால் எனன? திறந்த மூல திட்டைங்கள்
ஏன அவெற்டற உருவெழாக்க விரும்பகினறன?
சமுதழாயேங்கள் எனபடவெ தபழாதுவெழான
சநெழாக்கங்கடளப் பகிர்ந்து தகழாள்ளும்

தனிநெபர்களின குழுக்கள்தழான. மூடியே மற்றும்
திறந்த மூல திட்டைங்கள் இரண்டிலுசம பயேனர்
சமூகங்கள் உண்டு. இவெற்றில்
தபரும்பழாலழானவெர்கள் மற்ற சமூக
உறுப்பினர்களுடைன ஊடைழாடைலில் ஈடுபழாடு
இல்லழாமசல இருப்பழார்கள். இதற்கு மழாறழாக,
இந்த இரண்டு சமூகங்களிலுசம ஒரு சிலர்
மட்டும் பிடழ அறிக்டக அனுப்பவெது, மற்ற
பயேனர்களுக்கு உதவுவெது, ஆவெணங்கள்
எழுதுவெது சபழானறும் மற்றும் ஆர்வெப்
பரப்பநெரழாகவும் தசயேலழாற்றுவெழார்கள். மிகவும்
தீவிர உறுப்பினர்கள் அவெர்களது முயேற்சிகளுக்கு
பரிசு தபறவும் கூடும். எடுத்துக்கழாட்டைழாக,
டமக்சரழாசழாப்ட் தங்கள் ததழாழில்நுட்பத்டத
நெல்ல முடறயில் பயேனபடுத்த உதவும் பயேனர்
சமூக உறுப்பினர்களுக்கு மிக மதிப்பள்ள
வெல்லுநெர் அல்லது எம்விபி (MVP) திட்டைத்தின

மூலம் தவெகுமதி அளிக்கிறது. திட்டைத்துக்குக்
கூடுதல் அணுகலும், கட்டுப்படுத்தும்
உரிடமயும் வெழங்குவெதன மூலம் தீவிர
உறுப்பினர்களுக்கு தவெகுமதி அளிக்க திறந்த
மூல சமூகங்கள் முடனகினறன.
மூடியே மூல திட்டைங்களில் சில தவெகுமதிகள்
உள்ளன எனறழாலும், அவெற்டற சம்பழாதிக்கக்
கூடியே பங்களிப்பகடள சமூக உறுப்பினர்கள்
அளிக்க ஒரு ததளிவெழான எல்டல
இருக்கிறது. குறியீடு பரிசசழாதடனக்குத் திறந்து
இல்டல எனபதழால் பயேனர்கள்
உண்டமயிசலசயே அடுத்த படிக்குச் தசனறு
பிரச்சிடனகடள சரிதசய்யேசவெழா, பதியே
அம்சங்கடள சமம்படுத்தசவெழா அல்லது
குறியீட்டடை திரும்பி பங்களிக்கசவெழா அங்கு
இறுதியில் வெழி கிடடையேழாது. இதற்கு மழாறழாக
சமூகத்தின எந்த ஒரு உறுப்பினரிடைமிருந்தும்

தகவெல் (குறியீடு மற்றும் ஆவெணங்கள்),
மட்டுறுத்தப்பட்டை வெடிவெத்தில்தழான எனறழாலும்,
திட்டை டமயேத்துக்கு வெந்து சசர திறந்த மூல
சமூகங்களில் சழாத்தியேம் உள்ளது. சமலும்
முக்கியேமழாக, எந்ததவெழாரு சிக்கடலயும் அசனகம்
சபர் பழார்ப்பதழால், ஒட்டுதமழாத்த சமுதழாயேத்தின
அறிவெழாற்றடலயும் ஆற்றுப்படுத்தி பயேனபடுத்த
வெழாய்ப்ப உள்ளது. ஒரு மூடியே மூல திட்டைத்தில்
தகழாடுக்கப்பட்டை எந்தப் பிரச்சிடனடயேயும்
அதிகபட்சமழாக அந்நிறுவெனத்தில் சவெடல
தசய்யும் நிரலழாளர்கள் மட்டுசம பழார்க்க
இயேலும்.
திறந்த மூல சமூகங்களின வெழக்கமழான
பழாடதகள்
திறந்த மூல சமூகங்கள் ஆரம்பத்தில் மிகவும்
சிறியேதழாக, ஒனறு அல்லது இரண்டு
நிரலழாளர்களுடைன எந்த பயேனர்களும்

இல்லழாமல், இருக்கலழாம். திட்டை வெடகடயேப்
தபழாறுத்து, இந்த நிடலடம நீண்டை கழாலம், சில
ஆண்டுகள் கூடை, கழாப்பக் கழாலமழாகத்
ததழாடைரக்கூடும். இந்த சநெரத்தில்
குடறந்தபட்சமழாவெது சவெடல தசய்யும்
தயேழாரிப்டப உருவெழாக்க ஆரம்ப அணியினர்
கடினமழாக முயேற்சி தசய்வெழார்கள். ஓட்டிப்பழார்த்து
சசழாதடன தசய்யேக்கூடியே குடறந்தபட்ச
தயேழாரிப்ப தவெற்றி தபற ஒரு முனசதடவெ எனறு
“சபரழாலயேமும் சந்டதயும் (The Cathedral and the
Bazaar)” எனனும் பத்தகத்தில் எரிக் சரமண்ட்
(Eric Raymond) தசழால்கிறழார். ‘ஓட்டிப்பழார்த்து’
எனறு தசழால்வெதழால் அது உத்தமமழாகசவெழா
அல்லது முழு அம்சங்களுடைசனழா இருக்க
சவெண்டும் எனபதில்டல. திறந்த மூலத்தில்
நெனகு அறியேப்பட்டை ஒரு மந்திரம் “முனனதழாக
தவெளியிடு அடிக்கடி தவெளியிடு (Release early,

release often)” எனபது. இவ்வெழாறு தசய்வெது
ததழாடைக்க நிடலயில் விடலமதிக்க இயேலழாத
பினனூட்டைத்டத ஈர்க்கும் மற்றும் திட்டைத்தில்
நெம்பிக்டகடயே உருவெழாக்கும். இக்கழாரணத்தினழால்,
தயேழாரிப்டப முனனதழாக தவெளியிடுவெது பற்றி
சமூகங்களில் பயேசமழா அல்லது தயேக்கசமழா
இருக்கக் கூடைழாது. எதிர்பழார்ப்பகடளத்
ததளிவெழாகவும் உண்டமயேழாகவும் நிர்வெகித்தழால்
முனனதழாக தவெளியிடுவெதன மூலம் கணிசமழான
நெனடமகடள அடடையே முடியும்.
இறுதியில் பயேனர்கடள ஈர்க்க சவெண்டும்
எனறழால், சபழாட்டி தமனதபழாருட்கடளவிடை
இந்த தமனதபழாருள் மிகச் சிறப்பழானது எனறு
இடடைமுகமும் வெணிகச் சினனமும் வெருங்கழாலப்
பயேனர்கடள நெம்படவெக்க
சவெண்டும். ஆர்வெத்டதத் தூண்டியேபின,
நுடழவெதற்கழான தடடை குடறவெழாக இருக்க

சவெண்டும். எடுத்துக்கழாட்டைழாக, நிறுவெல்
தசயேல்முடற சபழானற சழாதழாரண சங்கதிகள்,
மிகவும் நெயேமிக்கதழாக இருக்க
சவெண்டும். பயேனர்கடளப் பதிவுதசய்வெதழால்
மட்டும் கடத முடிந்துவிடைழாது. குடறந்தபட்சம்
ஒரு தனி நிரலழாளர் சிறியே பங்களிப்பகடளக்
டகயேழாளுவெதில் மழாட்டிக்தகழாள்ளழாமல் இருக்க
கழாலப்சபழாக்கில் நிரலழாளர்களும்
சதடவெ. உருவெழாக்குநெர்கள் ஆர்வெமுள்ள பயேனர்
குழுவிலிருந்து சமதலழக்கூடும். இது தவிர
ததழாழில்நுட்ப சவெழால், தபருடம, அல்லது
தங்கள் நிரலழாக்க திறனகடள
விளம்பரப்படுத்தும் அல்லது சமம்படுத்தும்
வெழாய்ப்ப மூலம் ஈர்க்கப்பட்டு ஏடனயே
இடைங்களிலிருந்தும் வெரக்கூடும்.
இம்மழாதிரி ஒரு திட்டைத்டதத் திறந்து விடுவெது
பல பதியே சிக்கல்கடள உருவெழாக்குகிறது. “திறந்த

மூல தமனதபழாருள் உருவெழாக்குவெது (Producing
Open Source Software)“ எனற பத்தகத்தில் கழார்ல்
சபழாகல் (Karl Fogel) தசழால்கிறழார், ‘திறந்து
விடைசவெண்டும் எனறழால் முற்றிலும்
அந்நியேர்களுக்குப் பரியுமழாறு குறியீட்டடை
ஏற்பழாடு தசய்யேசவெண்டும், ஒரு வெளர்ச்சி
இடணயே தளம் மற்றும் மினனஞ்சல்
பட்டியேல்கள் அடமக்க சவெண்டும், மற்றும்
தபரும்பழாலும் முதல் முடறயேழாக ஆவெணங்கள்
எழுத சவெண்டும். இடவெ அடனத்தும் நிடறயே
சவெடல டவெக்கும். ஏதழாவெது ஆர்வெமுள்ள
நிரலழாளர்கள் வெந்து சசர்ந்தழால், அவெர்களழால் எந்த
நெனடமயும் தசய்யே முடியும் முன, அவெர்களின
சகள்விகளுக்கு பதில் தசழால்லசவெண்டியே
சுடமயும் நிச்சயேமழாக உள்ளது.’ எனினும்
கிட்ஹப், கூகிள் குறியீடு, மற்றும் ஸ்சடைக்
எக்சசனஜ் (StackExchange) சபழானற இடணவு

ஆக்கக் கருவிகள் தயேழாரழாகக் கிடடைப்பது கூடுதல்
முயேற்சிடயே ஓரளவு எளிதழாக்குகிறது. ஆனழால்,
திட்டைங்கடளத் திறந்து விடுவெது எனறழால்
கட்டுப்பழாட்டடை அவெசியேம் இழக்க சவெண்டும்
எனறு அர்த்தம் இல்டல. பல திட்டைங்கள்,
அவெற்றின ஆரம்ப நெழாட்களில், ஒசர நெபரழால்
கருடணயேழான சர்வெழாதிகழாரங்களழாகசவெ
இயேக்கப்படுகினறன. அந்த நெபசர முக்கியே பதியே
தசயேல்பழாட்டடை உருவெழாக்கவும் மற்றும்
பங்களிக்கப்பட்டை நிரல்கடள மீளழாய்வு
தசய்யேவும் தபழாறுப்ப தகழாண்டிருப்பழார்.
கருடணயேழான சர்வெழாதிகழாரிகள்
ததழாழில்நுட்பத்தில் மிகப் தபரியே
திறனழாளிகளழாக இருக்கத் சதடவெயில்டல.
ஆனழால் அவெர்கள், சபழாகல் (Fogel) தசழால்வெது
சபழால, ‘நெல்ல வெடிவெடமப்டப அடடையேழாளம்

கண்டுதகழாள்ளும் திறடம உள்ளவெர்களழாக’
இருக்க சவெண்டும். சபழாகல் சமலும்
தசழால்கிறழார், அவெர்களுடடையே முக்கியேமழான
தபழாறுப்ப பங்சகற்பழாளர்கள் தழாங்கள்
‘தனித்தனியேழாக சழாதிப்படத விடைக் கூட்டைழாக
இனனும் சழாதிக்க முடியும்’ எனற
நெம்பிக்டகடயேத் தளரவிடைழாமல்
பழார்த்துக்தகழாள்வெதுதழான. அவெர்கள் மீண்டும்
மீண்டும் வெர விரும்பம் இடைமழாக திட்டைத்டதத்
தடலவெர் டவெத்திருந்தழால்தழான நிரலழாளர்கள்
தங்குவெழார்கள். கடின உடழப்பக்கு தவெகுமதி
அளித்தல், குறிப்பிடைத்தக்க பணிகடள
முடித்தவெர்கள் விரும்பினழால் சமலும்
தபழாறுப்டப அளித்தல் இதற்கு முக்கியேம். திறந்த
மூல திட்டைங்களில் சமலழாண்டம தசய்வெது
சுறுசுறுப்பழானது, இயேல்பழானது, மற்றும் அடைக்கி
வெழாசிப்பது எனறும் விவெரிக்கப்பட்டுள்ளன.

படுகுழிகளில் விழழாமல் ஓட்டுதல்
திறந்த மூலத்தின முழு தசயேல்வெல்லடமடயே
அடடையே உகந்த நிடலடமகள் நிடலத்து இருக்கச்
தசய்வெது சமுதழாயேத் தடலவெர்களின
தபழாறுப்பழாகும். இது தழானழாக நெடைக்கழாது,
கவெனமழாகப் சபணி வெளர்க்க சவெண்டும்.
தவிர்க்க முடியேழாத ஆதரவு சுடமடயேக்
டகயேழாள்வெதுதழான ஆரம்ப கட்டைங்களில்
திட்டைங்களுக்கு மிகவும் குறிப்பிடைத்தக்க
கவெடல. இடத சமழாசமழாகக் டகயேழாண்டைழால்,
குடறந்தபட்சம் பயேனர்கள் பறக்கணிக்கக்கூடும்,
அதிகபட்சம் நிறுவெனர்கசள டகவிட்டு விடைவும்
வெழாய்ப்பள்ளது. தவெற்றி அடடையே சவெண்டும்
எனறழால், இறுதியில் திட்டைத்தடலவெர் இந்த
சவெடலடயே தசய்யேக்கூடியேவெர்கடளக்
கண்டுபிடிக்க சவெண்டும். இதற்கழாக சிலடர

சவெடலக்கு டவெப்பது ஒரு வெழி. மற்தறழானறு
ஆவெணங்கள் எழுதுதல் மற்றும் வெழுக்கடள
நீக்குதல் சபழானற சவெடலகளுக்கு பயேனர்கடள
ஒருவெருக்தகழாருவெர் உதவெ ஊக்கம்
அளிப்பது. எனினும், இது நெடைக்க சவெண்டும்
எனறழால், அவெர்கள் இம்மழாதிரி சவெடலகடளச்
தசய்யே ஒரு உள்கட்டைடமப்ப இருக்க
சவெண்டும். பங்களிப்ப முடனப்படைன
ஊக்குவிக்கப்படை சவெண்டும் மற்றும்
தடலவெர்கள் பங்களிப்பகடள பயேனுள்ளது
எனறும் சபழாதுமழான தரம் எனறும் உறுதி தசய்யே
சவெண்டும்.
உறுப்பினர்களின சதடவெகடளப் பூர்த்தி
தசய்யும் வெடகயில் ததழாடைர்ந்து நெடைத்துவெதுதழான
ஒரு நிடலயேழான திட்டைத்துக்கு முக்கியேம். இது
நெடைக்கவில்டலதயேனறழால், தங்கள் நெலனகடள

கவெனிப்பதில்டல எனறு நிடனப்பவெர்கள் அந்த
திட்டைத்தின மூலக் குறியீட்டின ஒரு படிடயே
எடுத்து அவெர்களின தசழாந்த ஆட்சியின கீழ்
ததழாடைர்ந்து வெளர்ச்சி தசய்யே முடிவு
தசய்யேலழாம். இந்த தசயேல்முடறக்கு கடவெத்தல்
(forking) எனறுதபயேர். கடவெத்தல் ஒரு தகட்டை
சங்கதி அல்ல எனறு உணர்வெது முக்கியேம். பரந்த
சமூகத்தில் தங்களுடடையே குறிப்பிட்டை
சதடவெகடளப் பூர்த்தி தசய்யே இயேலவில்டல
எனறு சமூகத்தின ஒரு பிரிவு
நிடனக்கலழாம். திட்டைத்தின சிறந்த நெலனகளுக்கு
நிறுவெப்பட்டை ஆட்சி சசடவெ தசய்யேவில்டல
எனற ஒரு சூழ்நிடல இருக்கலழாம். ஆகசவெ
சமூகத்தழார் ஒரு பதியே ஆட்சி அடமப்பின கீழ்
திட்டைத்தின வெளர்ச்சிடயேத் ததழாடைர முடிவு
தசய்யேலழாம். எனினும், பிரமுகர்கள் சமழாதல்கள்
அல்லது சிறியே கருத்து சவெறுபழாடுகளழால்

ஏற்படும் கடவெத்தடலத் தவிர்க்க சவெண்டும்,
ஏதனனில் இது சமூகத்டதப் பிரித்து
பயேனர்களிடைம் குழப்பத்டத
ஏற்படுத்தும். திட்டைத் தடலவெர்கள்
முடிதவெடுக்கும் தசயேல்முடற நியேழாயேமழானது
எனறு, முடிவுகள் தங்கள் வெழியில்
சபழாகழாவிட்டைழாலும், பங்களிப்பவெர்கள்
நெம்பினழால் இம்மழாதிரி அனழாவெசியேமழான
கடவெத்தடலத் தவிர்க்கலழாம்.
எப்சபழாது ஒரு கடவெத்தல் கடவெத்தலல்ல?
பகிர்வு பதிப்ப கட்டுப்பழாட்டு அடமப்பகள்,
குறிப்பழாக கிட்ஹப் சபழானற இடணயே
சசடவெகள், பிரபலமடடைந்து வெருவெதழால்
கடவெத்தலின அர்த்தசம மழாறிவிட்டைது. ஒரு
தனிப்பட்டை நிரலழாளர் தவெளியிடைப்பட்டை
குறியீட்டின தசழாந்த படிடயே எடுத்து தங்கள்

சதடவெகளுக்கு ஏற்ப மழாற்றங்கடள தசய்து,
தபரும்பழாலும் அந்த மழாற்றங்கடள திட்டைத்துக்கு
சமர்ப்பிப்பழார்கள். இது இழு சகழாரிக்டக அல்லது
ஒனறிடணப்ப சகழாரிக்டக
எனப்படும். இம்மழாதிரி குறியீட்டடை
படிதயேடுப்பது சமசல விவெரிக்கப்பட்டை,
திட்டைத்டத சுற்றி உள்ள சமூகசம
உடடையேக்கூடியே, கடவெத்தலிலிருந்து கணிசமழாக
சவெறுபடுகிறது.
திட்டைப் தபழாறுப்ப டகமழாறுதல்
ஆசரழாக்கியேமழானடவெ எனறு கருதுவெதற்கு, திறந்த
மூல சமூகங்கள் தங்கள் நிறுவெனரின ததழாடைக்க
ஆர்வெத்டதத் தழாண்டியும் வெழாழும் திறடனக்
தகழாண்டிருக்க சவெண்டும். கருடணயேழான
சர்வெழாதிகழாரிகடளசயே நெம்பியிருந்தழால்
அத்தடலவெர்கள் விட்டுச் தசனறழாசலழா அல்லது

ஓய்வு தபற்றழாசலழா திட்டைம் உடடைந்து
வீழ்ச்சியேடடையும் ஆபத்து உள்ளது.
தபரும்பழாலழான சமூகங்களில், சர்வெழாதிகழார
ஆட்சியில் கூடை, சபழாகப்சபழாக சவெறு நெபர்கள்
முக்கியே முடிவுகடள எடுக்கும் தபழாறுப்பில்
வெரக்கூடும். இம்மழாதிரி ஒருமித்த கருத்தின
அடிப்படடையிலழான மக்களழாட்சிடயே சநெழாக்கி
தசல்வெது ஒரு இயேற்டகயேழான
விடளசவெ. இருப்பினும் இந்த பதியே
ஏற்பழாட்டில் அடனத்து சிறியே முடிவுகளும் கூடை
குழுவெழால் எடுக்கப்படும் எனறு தபழாருள்
அல்ல. தபரும்பழாலும் முனதமழாழிவுகள்
‘தமளௌனம் சம்மதம்’ எனற ‘ஓய்வெழான
கருத்ததழாற்றுடம’ அடிப்படடையில் முடிவு
தசய்யேப்படும். கருத்ததழாற்றுடம
இல்டலதயேனறழால் தபரும்பழாலழான

சமூகங்களில் ஏதழாவெது ஒரு வெழாக்களிப்ப முடற
உண்டு.
இந்த பழக்கமும் நெடடைமுடறகளும் மிகவும்
சிக்கலழாக ஆகிவிட்டைழால், பதுமுகங்களுக்கு
அவெற்டற விளக்கி அவெர்கள் முடிதவெடுக்கும்
தசயேல்முடறகளில் பங்சகற்க உதவுவெது மிகவும்
முக்கியேமழாக ஆகிறது. இளம் சமூகங்கள் அஞ்சல்
பட்டியேலில் திரட்டைப்பட்டை அறிடவெ நெம்பி
இருக்கலழாம். ஆனழால் இது எப்சபழாதும்
பதுமுகங்களுக்கு உதவுவெதில்டல மற்றும்
அவெர்கடளக் குழப்பி விடைவும்
கூடும். குடறந்தபட்சம் ஒரு சுருக்கமழான ‘ஆட்சி
முடற மழாதிரி’ எழுத்தில் இருந்தழால்
நெல்லது. ஏற்பழாடுகடள இவ்வெழாறு முடறப்படி
தசய்துவிட்டைழால், ஒரு தனிநெபடர நெம்பி
இல்லழாமல், திட்டைத்தின தவெளியீடுகளுக்கு ஒரு

உண்டமயேழான நீடித்த சதடவெ இருக்கும்வெடர
சமூகம் தடழத்சதழாங்க முடியும்.
முடிவுடர
ஒரு திறந்த மூல தமனதபழாருடளச் சுற்றி ஒரு
சமூகத்டதக் கட்டி எழுப்பவெது தமதுவெழாகத்தழான
நெடைக்கும், கடின உடழப்ப சதடவெ மற்றும்
தவெற்றி பல சங்கதிகடளப்
தபழாருத்தது. இருந்தசபழாதிலும், ஒரு சமூகம்
இல்லழாமல், எந்தத் திட்டைமும் இருக்க
முடியேழாது. சமூகம் கட்டுவெது தழானழாகசவெ
நெடைக்கழாது, கவெனமழாக சமலழாண்டம தசய்யே
சவெண்டும். தமனதபழாருள் ததழாகுப்ப, வெணிகச்
சினனம், அல்லது வெழாய்வெழிப் பரிந்துடரகள்
மூலம் ஈர்க்கப்பட்டை பயேனர்கடள டவெத்துத்தழான
அடனத்து சமூகங்களும்

ததழாடைங்குகினறன. அவெர்கள் வெந்த பின இந்த
உயேர் எதிர்பழார்ப்பகளுக்கு ஏற்ப இருப்பதுதழான
முக்கியே சவெழால். பங்சகற்பழாளர்கள் அவெரவெர்
வெழிசயே தசல்லழாமல் அதன தடலவெர்கள்
அவெர்கடள ஒற்றுடமயேழாக டவெத்தழால் மட்டுசம
ஒரு தவெற்றிகரமழான சமூகம் அடமத்து இந்த
எதிர்பழார்ப்டபப் பூர்த்தி தசய்யே
முடியும். கழாலப்சபழாக்கில் முக்கியே
பங்களிப்பழாளர்கள், நிறுவெனர்கள் உட்படை,
விட்டுச் தசல்லும் சபழாது தங்கள்
சவெடலகடள மற்றவெர்கள் ஏற்று நெடைத்த
சமூகத்தில் திறந்த வெளர்ச்சி வெழிமுடறகள்இருக்க
சவெண்டும்.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: ஓஎஸ்எஸ்
கண்கழாணிப்பகம் (OSS Watch) ஒரு பிறர் சழார்பற்ற,
நெடுநிடல சசடவெக் குழுமம் ஆகும். நெழாங்கள்
கட்டைற்ற மற்றும் திறந்த மூல தமனதபழாருள்
வெல்லுனர்கள், ஆனழால் ஒவ்தவெழாரு
பிரச்சிடனக்கும் அதுதழான தீர்வு எனறு
வெற்பறுத்த மழாட்சடைழாம். நெழாங்கள் எந்தக்
குறிப்பிட்டை தீர்வுகள் அல்லது
நிறுவெனங்களுடைனும் சழார்ந்தவெர்களல்ல. கட்டைற்ற

அல்லது திறந்த மூல தமனதபழாருள்
பயேனபடுத்தும் அல்லது பயேனபடுத்த விரும்பம்
நிறுவெனங்களுக்கு தமனதபழாருள் சதர்வு மற்றும்
மதிப்பீடு தசய்யேவும், திறந்த மூல
சமூகங்களுடைன ஒத்துடழக்கவும், உரிமம்
மற்றும் அறிவுசழார் தசழாத்து பிரச்சிடனகள்
பற்றியும் நெழாங்கள் ஆசலழாசடன, பயிற்சி மற்றும்
ஆதரவு தருகிசறழாம்.
மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன

14. உயேர்நிடலப் பள்ளி மழாணவெர்களுக்கு
லினக்ஸ் கணினி ஒரு ஆண்டு
சுமழார் ஒரு வெருடைம் முனப, இங்கிலழாந்தின
ததனகிழக்கில் ஒரு பள்ளி, தவெஸ்ட்க்லிஃப்
(Westcliff) தபண்கள் உயேர்நிடலப் பள்ளி, சகடிஇ
(KDE) பயேனர் இடடைமுகம் தகழாண்டை லினக்ஸ்க்கு அதன மழாணவெர்கள் பயேனபடுத்தும்
கணினிகடள மழாற்றத் ததழாடைங்கியேது. பள்ளி
பிடணயே சமலழாளர், மழால்கம் மூர் (Malcolm
Moore), அந்த சநெரத்தில் எங்களுடைன ததழாடைர்ப
தகழாண்டைழார். இப்சபழாது, ஒரு ஆண்டு ஆனபின
விண்சடைழாஸ் இல்லழாத ஒரு உலகத்தில்
அவெருக்கும் மழாணவெர்களுக்கும் வெழாழ்க்டக
எப்படி இருக்கிறது எனபடத எங்களுக்குத்
ததரியேப்படுத்த, அவெர் மீண்டும் எங்களுடைன
ததழாடைர்ப தகழாண்டைழார்.

ஸ்டு (Stu): வெணக்கம் மழால்கம், சபட்டி அளிக்க
ஏற்றுக்தகழாண்டைதற்கு நெனறி. நீங்கள் உங்கள்
பள்ளி பற்றியும் அங்கு உங்கள் சவெடல பற்றியும்
எங்களுக்குக் தகழாஞ்சம் தசழால்ல முடியுமழா?
மழால்கம் (Malcolm): தவெஸ்ட்க்லிஃப் தபண்கள்
உயேர்நிடலப் பள்ளி சுமழார் 340 மழாணவெர்கள்
ஆறழாவெது படிவெத்தில் படிக்கும் ஒரு
சதர்ந்ததடுக்கும் இலக்கணப் பள்ளி ஆகும்.
தஸளௌத்எண்ட் (Southend) விக்சடைழாரியேழா
அதவெனயூ-வில், ஒரு இடண கல்விப் பள்ளியேழாக
1920 இல் நிறுவெப்பட்டைது. 1931 ஆம் ஆண்டு
அதன தற்சபழாடதயே இடைத்துக்கு மழாற்றப்பட்டைது.
இப்தபழாழுது 1095 தபண்கள் படிக்கும் அளவுக்கு
வெளர்ந்துள்ளது.

தகவெல் ததழாழில்நுட்ப ஆதரவுத் துடற மூனறு
ஊழியேர்கள் தகழாண்டுள்ளது: நெழான, பழால்
ஆனசடைழாதனல்லி (Paul Antonelli), மற்றும்
தஜனனி லிட்பரி (Jenny Lidbury). என சவெடல
பிடணயே சமலழாளர். பள்ளியில் உள்ள அடனத்து
தகவெல் ததழாழில்நுட்பத் ததழாடைர்பழான கருவிகள்
வெழங்குவெடதயும், ஆதரவு தருவெடதயும் இந்தத்
துடற உள்ளடைக்கியேது. இதில் 200 ஆசிரியேர்
கணினிகள், 400 + மழாணவெர் கணினிகள், 33
ஐசமக் (iMac)-குகள், 100 + மடிக்கணினிகள்,
மற்றும் ஒரு சில ஆண்ட்ரழாய்டு டகக்கணினிகள்
அடைங்கும். இது தவிர நெழாங்கள்
ஒளிப்படைக்கழாட்டிகள், ஊடைழாடும்
தவெண்பலடககள், மற்றும் ததழாடலக்கழாட்சிகள்
சபழானற அடனத்து பல்லூடைக சழாதனங்களுக்கும்
ஆதரவு தருகிசறழாம்.

ஸ்டு: லினக்ஸ் கணினிகளுக்கு மழாற்றுவெது
யேழாருடடையே சயேழாசடன? அதற்கழான கழாரணங்கள்
எனன?
மழால்கம்: நெழாங்கள் தகழாஞ்ச கழாலமழாகசவெ எங்கள்
மினனஞ்சல் வெழங்கி, தமய்நிகர் கல்வி சூழல்
(Virtual Learning Environment) மற்றும்
இடணயேதளத்துக்கு லினக்ஸ் பயேனபடுத்திக்
தகழாண்டிருக்கிசறழாம். நிதித் துடறயில் என
முந்டதயே சவெடலயில் நெழான லினக்ஸ்
பயேனபடுத்தியுள்சளன.
மழாணவெர்களின கணினிகடள லினக்ஸ்-க்கு
மழாற்றுவெது என சயேழாசடன. தகவெல்
ததழாழில்நுட்பத்தின அளவு, தசலவு, மற்றும்
சிக்கல்கள் தசங்குத்தழான படிசயேற்றம் சபழால
வெளர்வெதழால், இறுதியில் ஏதழாவெது ஒனடற
விட்டுக் தகழாடுக்க சவெண்டி வெரும். நெழாங்கள்
ஆதரவு தரும் தகவெல் ததழாழில்நுட்ப

அடமப்பகளின தரத்டத விட்டுக்தகழாடுக்க
ததழாழில்முடற தபருடமயேழால் எங்களுக்கு மனம்
வெரவில்டல. நெழாங்கள் 60 கணினிகடள டவெத்து
ஒரு சிறியே அளவில் சசழாதடன தசய்து
மழாணவெர்களிடைமிருந்து பினனூட்டைங்கடளக்
சகட்டைறிந்சதழாம். அடத டவெத்து சரி தசய்த
பினனர் மீண்டும் முயேற்சி தசய்சதழாம். தரட்
சஹட் (Red Hat) / ஃதபசடைழாரழா (Fedora) மற்றும்
சூசச (SUSE) / திறந்த சூசச (openSUSE)
அடமப்பகடள நெழாங்கள் திருப்தி அடடையும்
வெடர பல தடைடவெகள் இம்மழாதிரி திருப்பித்
திருப்பிச் தசய்சதழாம். அதன பினனர் நெழான என
திட்டை தசயேற்குறிப்டப மூத்த தடலடமக்
குழுவின முன டவெத்சதன.
தசலடவெக் குடறப்பதுடைன ஆரம்பத்தில்
உள்சநெழாக்கம் தத்துவெ ரீதியேழாகவும் இருந்தது. ஒரு
தடலசிறந்த பள்ளியில் கூடை பண ஒதுக்கீடு

எப்சபழாதும் வெரம்பக்குட்பட்டைதழாகசவெ இருக்கப்
சபழாகிறது. அரசியேல்வெழாதிகளுக்கு இது
பரிவெதில்டல, ‘கல்விக்கு தசலவு அதிகம்
ஆகிறது எனறு சதழானறினழால், நீங்கள்
அறியேழாடமடயே முயேற்சி தசய்து பழாருங்கள்’.
விண்சடைழாஸ் பயேனபடுத்த தசலவு அதிகம்தழான,
ஆனழால் அது எப்சபழாதும் தவெளிப்படடையேழாக
இருப்பதில்டல. விண்சடைழாஸ்-ல் பிரச்சிடனகள்
அதிகம், எனசவெ லினக்ஸ் சூழடல விடை
தசலவும் கணிசமழாக அதிகம். தத்துவெ சகழாணம்
நெடடைமுடறக்கு எது ஒத்து வெரும் எனபதுதழான.
கிடடைக்கும் நிதியில் கூடியேவெடர சழாத்தியேமழான
மிகச்சிறந்த அடமப்பகளும் கல்வியும் வெழங்க
நெழாங்கள் விரும்பிசனழாம். அடிப்படடையில்
மழாணவெர்களுக்கு டமக்சரழாசழாப்ட் விண்சடைழாஸ்
மற்றும் ஆபிடஸ ஊக்குவிக்க ஆகும் தசலவுக்கு
பதிலழாக சிறந்த ஆசிரியேர்கள் மற்றும்

உண்டமயேழான கல்வி சபழானற பழங்கழாலத்து
சங்கதிகளுக்கு தசலவு தசய்வெது நெல்லது
அல்லவெழா?
அச்சமயேத்தில்தழான, சந்தர்ப்பவெசமழாக
இங்கிலழாந்து அரசு மழாணவெர்களுக்கு
டமக்சரழாசழாப்ட் ஆபிஸ் பயேனபடுத்தக்
கற்றுத்தரும் படழயே தகவெல் ததழாடைர்ப
ததழாழில்நுட்பப் பழாடைத்திட்டைங்கடள மழாற்றியேது.
கணினி ஆய்வுகள் அடிப்படடையிலழான
பழாடைத்திட்டைத்துக்கு மழாறிச் தசல்ல
பள்ளிகளுக்குக் கூறியேது. இதனழால் எங்கள்
திட்டைத்டத உடைனடியேழாக தசயேலழாக்கம் தசய்யே
வெழி பிறந்தது.
ஸ்டு: உங்கள் சயேழாசடனக்கு எதிர்ப்ப ஏதும்
இருந்ததழா? அடத எவ்வெழாறு சமழாளித்தீர்கள்?

மழால்கம்: அதிகம் இல்டல எனபது
ஆச்சரியேம்தழான. இரண்டு நீண்டை
கூடிப்சபசல்களில் மூத்த தடலடமக் குழு
எனடன சரமழாரியேழாகக் சகள்விகள் சகட்டுத்
துடளத்தழார்கள். சவெடிக்டகயேழாக இருந்தது!
கணினிகள் எனறழாசல விண்சடைழாஸ்தழான எனற
தவெறழான கருத்திலிருந்து உண்டமயில் ஒரு அடி
பினனழால் எடுத்து சயேழாசித்தழால் லினக்ஸ்-ன
நெனடமகள் பழாதகங்கடள விடை மிக அதிகம்
எனபது ததளிவெழாகத் ததரியே வெரும். உலகம் மிக
விடரவில் மழாறி வெருகிறது. ஒரு
கணக்தகடுப்பப்படி 2000 இல் 97% கணினி
சழாதனங்களில் விண்சடைழாஸ் நிறுவெப்பட்டிருந்தது.
ஆனழால் இப்சபழாது (2013) டகக்கணினிகள்
மற்றும் அடலப்சபசிகள் வெந்தபின விண்சடைழாஸ்
20% கணினி சழாதனங்களில் மட்டுசமயுள்ளது.
மற்றும் திறனமிகு வெழங்கிகள் உலகில் லினக்ஸ்

உச்ச நிடலயில் ஆட்சிபரிகினறது. நெழாம்
அறிவியேல் மற்றும் தபழாறியியேல் துடறகளில்
நிபணத்துவெம் தபறுகினசறழாம். மற்றும் நெம்
மழாணவெர்கள் அடுத்த கூகிடளத் ததழாடைங்குவெது
அல்லது தசர்ன (CERN) இல் பிரபஞ்சத்டதக்
குறுக்குவெது சபழானற தபரியே விஷயேங்கடளச்
தசய்யேசவெண்டுதமனறு எதிர்பழார்க்கிசறழாம்.
இந்த சூழல்களில் அவெர்களுக்கு நிச்சயேமழாக
லினக்ஸ் ததரிந்திருக்க சவெண்டும்.
ஸ்டு: நீங்கள் எனன தமனதபழாருட்கள் சதர்வு
தசய்தீர்கள்? ஏன? ஏதழாவெது பதியே வெனதபழாருள்
சதடவெப்பட்டைதழா?
மழால்கம்: மழாணவெர்களுக்கு இடடைமுகம்
பிடித்திருப்பது முக்கியேம் எனற அடிப்படடை
சகழாட்பழாட்டில் ததழாடைங்கிசனழாம். எனசவெ

சமடசக்கணினிக்கு ‘அழகும் ஒரு அம்சம்
ஆகும்’. தகவெல் ததழாடைர்ப ஊழியேர்கடளப்
தபழாருத்தவெடர, வெழங்கிகளுக்கு
நிடலத்தனடமதழான நெடடைமுடறயில் எல்லழாசம.
பலருக்கு மிகவும் பிடித்த லினக்ஸ் தவெளியீடுகள்
உள்ளன எனறு எனக்குத் ததரியும். அசத
சநெரத்தில் எனக்கு உண்டமயில் ஆர்பிஎம் (RPM)
அடிப்படடையிலழான தவெளியீடுகள் மட்டுசம
ததரியும். இனனும் கூடுதலழான வெசதிகள்
இருந்திருந்தழால் நெழாங்கள் இனனும் பல
தவெளியீடுகடள ஆய்வு தசய்திருக்க முடியும்.
ஆனழால் வெழங்கியிலும் சமடசக்கணினியிலும்
தரட் சஹட் (Red Hat) / ஃதபசடைழாரழா (Fedora)
மற்றும் சூசச (SUSE) / திறந்த சூசச (openSUSE)
அடமப்பகடள மட்டுசம முயேற்சி தசய்து
பழார்த்சதழாம். இறுதியில், சகடிஇ பயேனர்
இடடைமுக தமனதபழாருள் ஆதரவினழால், சூசச

(SUSE) / திறந்த சூசச (openSUSE) அடமப்பகசள
தவெற்றி தபற்றன. முதலழாவெதழாக
மழாணவெர்களுக்கு பயேனர் இடடைமுகத்தில்
மழாற்றம் அதிகமழாக இருக்க நெழாங்கள்
விரும்பவில்டல. சகடிஇ பிளழாஸ்மழா (Plasma)
-டவெ விண்சடைழாஸ் சபழானறு மிகவும்
பழக்கமழானதழாகச் தசய்யே முடியும்.
இரண்டைழாவெதழாக, எங்கள் சசழாதடனயின சபழாது,
நெழாங்கள் மழாணவெர்கடள சகடிஇ பிளழாஸ்மழா
மற்றும் குசனழாம் (GNOME) இரண்டடையுசம
முயேற்சி தசய்துபழார்க்க ஊக்குவித்சதழாம். பயேனர்
ஏற்ப அடிப்படடையில் பிளழாஸ்மழா
முனனிடலயில் தவெற்றி தபற்றது. [இறுதி
தமனதபழாருள் சதர்வு சூசச 12.2 மற்றும் பயேனர்
இடடைமுகம் பிளழாஸ்மழா 4.10].
சமடசக்கணினிகளுக்கு எந்த பதியே
வெனதபழாருளும் சதடவெப்படைவில்டல. லினக்ஸ்-

க்கு தசல்ல எங்கள் முக்கியே கழாரணங்களில் ஒனறு
அது படழயே வெனதபழாருளில் நெனறழாக இயேங்கும்.
விண்சடைழாஸ் பரிந்துடர தசய்வெது சபழால்
ஒவ்தவெழாரு மூனறு அல்லது நெழானகு
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முடற 400 மழாணவெர்களின
கணினிகடள ஒதுக்கித் தள்ளிவிட்டு பதிதழாக
வெழாங்குவெது பயேங்கரமழான ஒரு தசலவு ஆகும்.
இந்த சிக்கன நெழாட்களில் பல பள்ளிகள்
ஒருக்கழாலும் இம்மழாதிரி வெழாங்க இயேலழாது.
இப்சபழாது கிடடைக்கும் தசயேல்சவெகத்தில், நெழான
இந்தக் கணினிகடள அடவெ உடடைந்து விழும்
வெடர இயேக்க உத்சதசித்துள்சளன! எனினும்
எவெரும் இதில் இறங்குவெதற்கு முன ஒரு நெல்ல
பிடணயேம் இருப்படத உறுதி
தசய்துதகழாள்ளுமழாறு பரிந்துடரக்கிசறன.

ஸ்டு: மழாற்ற சவெடல எப்படி நெடைந்தது?
ததழாழில்நுட்ப பிரச்சிடனகள் இருந்தனவெழா?
அவெற்டற எவ்வெழாறு சமழாளித்தீர்கள்?
மழால்கம்: 2012 சகழாடடை விடுமுடற கழாலத்தில்
மழாற்றம் தசய்சதழாம். அந்த சநெரத்தில் எந்தக்
குறிப்பிடைத்தக்க ததழாழில்நுட்ப
பிரச்சிடனகடளயும் நெழாங்கள் சந்திக்கவில்டல.
எனினும் பினனர் எந்த பிரச்சிடனயும்
வெரவில்டல எனறு தசழால்ல முடியேழாது!
ஸ்டு: படழயே அடமப்பகளுடைன ஒப்பிடுடகயில்
ஏதழாவெது தமனதபழாருள் குடறவெழாக இருந்ததழா?
மழால்கம்: தற்சபழாது மழாணவெர்கள் லினக்ஸ்இலும் ஆசிரியேர்களும் மற்ற ஊழியேர்களும்
விண்சடைழாஸ் 7 -இலும் உள்ளழார்கள். பள்ளி

தகவெல் சமலழாண்டம அடமப்ப சிம்ஸ் (SIMS)க்கு லினக்ஸ் பயேனர் இடடைமுகம்
இருந்திருந்தழால் பள்ளி முழுவெடதயும் லினக்ஸ்க்கு மழாற்றுவெடத எளிதழாகப் பரிசீலித்திருக்கலழாம்.
இருக்கும் நிடலயில் அது அகலக்கழால்
டவெத்ததழாக ஆகிவிடும். கல்வி தமனதபழாருள்
எதற்கும் லினக்ஸ்-ல் குடறவில்டல. ஓரிரு
விண்சடைழாஸ் தசயேலிகடள நெழாங்கள் டவென
(WINE) -ல் ஓட்டுகிசறழாம். பழாதி சவெடலயில்
இருக்கும் மழாணவெர்கள் தமதுவெழாக சவெறு
தசயேலிகளுக்கு மழாற்றம் தசய்யே சநெரம்
கிடடைக்கும்.
ரழாஸ்தபர்ரி டப (Raspberry Pi) சபழானற பதியே
வெனதபழாருட்கடள பள்ளிகளில்
பயேனபடுத்துவெது கவெனிக்கத்தக்கது. இதில்
முக்கியே நெனடம எனனதவெனறழால், மழாணவெர்கள்
தங்கள் பள்ளி அல்லது வீட்டுக் கணினிடயேப்

பழாழழாக்கழாமல் சசழாதடனகள் தசய்யே முடியும்
எனறு டப அணியினர் கூறுகினறனர். இப்சபழாது
லினக்ஸ்-இசலசயே மழாணவெர்கள் இம்மழாதிரி
சசழாதடனகடள தசய்துபழார்க்க முடியும்.
எங்கள் தகவெல் ததழாடைர்பழாடைல் துடறயில்
ஏற்கனசவெ ஆண்டு ஏழிலிருந்து [வெயேது சுமழார் 11]
மழாணவெர்களுக்கு நிரலழாக்கம் கற்பித்துக்
தகழாண்டிருக்கிசறழாம். எங்கள் சூழலில் அவெர்கள்
தசய்யேக்கூடியே மிக சமழாசமழான பிரச்சிடன
எனனதவெனறழால், அது தங்கள் தசழாந்தக்
கணக்டக தசயேலிழக்கச் தசய்வெதுதழான. அவெர்கள்
முற்றிலும் தங்கள் பகுதிடயே அழித்து விட்டைழால்
கூடை, கணினிடயேப் பயேனபடுத்தும் அடுத்த
நெபடரப் பழாதிக்கழாமல், அடத நிமிடைங்களில்
மீட்தடைடுக்க முடியும்.

ஸ்டு: நீங்கள் உதவி சகட்டு சகடிஇ அல்லது
திறந்த சூசச அடமப்பகடளத் ததழாடைர்ப
தகழாண்டீர்களழா? அப்படியேழானழால், பதில் எப்படி
இருந்தது?
மழால்கம்: நெழான அடிக்கடி மனறங்கள் மற்றும்
பக்ஸில்லழா (Bugzilla) வெழுத்தடைம் கண்கழாணிக்கும்
வெடலதளங்களில் சகடிஇ மற்றும் சூசச
சமூகங்களுடைனும் ததழாடைர்ப தகழாண்சடைன.
இரண்டுசம மிகவும் உதவியேழாக இருந்தன.
சகள்விகள் நெனகு சயேழாசடன தசய்யேழாமசலழா
அல்லது சரியேழாக எழுதப்படைழாமசலழா இருப்பதழாக
எண்ணினழால் சூசச மனறங்கள் சில சநெரங்களில்
தகழாஞ்சம் கடுடமயேழாக இருக்கக் கூடும். மழாறழாக
சகடிஇ மனறங்களில் இவ்வெழாறில்டல எனறு
எனனழால் மகிழ்ச்சியுடைன தசழால்ல முடியும்.
அடனவெருசம மிகவும் பணிவெழாகவும்

உதவியேழாகவும் இருந்தனர். நெழான சில
சகள்விகடளச் சரியேழாகப் பதிவு தசய்யேவில்டல
எனபடதயும் சூசச மனறங்களின சழார்பில்
தசழால்ல சவெண்டும். நெழான முனப கூறியேது சபழால்,
நெழாங்கள் மூனறு சபர்கள் மட்டுசம உள்சளழாம்,
சில சநெரங்களில் பயேனர் டகசயேட்டடைப் படிக்க
சநெரம் கிடடைப்பதில்டல.
ஒரு நெழாளில் சபழாதுமழான மணி சநெரங்கள்
இல்டல. நெழான ஒரு சகள்வி பதிவு தசய்து, சிலர்
இது கூடைத் ததரியேவில்டலசயே எனறு
நிடனத்தழாலும் சரி, ஒரு பதில் தபற முடியும்
எனறழால் அதுசவெ ஒரு தபரும் உதவியேழாகும்.
நெழாங்கள் லினக்ஸ் பற்றியே எல்லழா சங்கதிகடளயும்
கற்றுக் தகழாள்ள சவெண்டும் எனறழால் இந்தத்
திட்டைம் நெடைந்திருக்கசவெ முடியேழாது. இனனும்
டகசயேட்டடைசயே படித்துக்தகழாண்டிருப்சபழாம்!
எப்சபழாதழாவெது ஒருவெர் எங்கடள முட்டைழாள்

எனறு தசழானனழாலும், எங்கள் அடனத்து
சகள்விகளுக்கும் நெல்ல சவெடலக்கு ஆகிற பதில்
கிடடைத்தது. ஆகசவெ, சில சநெரங்களில் சண்டியேழாக
இருக்க சவெண்டியிருந்தழாலும் கூடை, நெழான
முற்றிலும் மனறங்கடளப் பரிந்துடர தசய்சவென.
ஸ்டு: மழாணவெர்கள், தபற்சறழார்கள், மற்றும்
பள்ளி ஊழியேர்கள் இந்த மழாற்றத்டதப் பற்றி
எனன நிடனக்கிறழார்கள்?
மழால்கம்: இளநிடல மழாணவெர்கள் அடத
இயேல்பழானதழாக ஏற்றுக் தகழாள்கிறழார்கள்.
முதுநிடல மழாணவெர்கள் தகழாஞ்சம்
தநெகிழ்வில்லழாமல் இருக்கக் கூடும். ஒரு சிலர்
அவெர்கடள டமக்சரழாசழாப்ட் சவெர்ட் லிருந்து நெழான
வெலிந்துதழான விடுபடை டவெக்க சவெண்டும்
எனபதுசபழால் உள்ளனர். ஊழியேர்களும்

அவ்வெழாசற (வியேக்கத்தக்க அளவு அது வெயேது
ததழாடைர்பழானதில்டல எனறழாலும்). சிலர் சரி
எனறழார்கள் மற்றும் சிலர் அடத தவெறுத்தழார்கள்.
விண்சடைழாஸ் 7 ஐயும் சம
எண்ணிக்டகயிலழானவெர்கள் தவெறுத்தழார்கள்
எனபடதயும் கூடைசவெ தசழால்ல சவெண்டும்.
விண்சடைழாஸ் 8 யேழாருக்குசம பிடிக்கவில்டல.
அடிப்படடைப் பிரச்சிடன எனனதவெனறழால்
விண்சடைழாஸ் எக்ஸ்பி அதன தவெற்றியேழாசலசயே
பழாதிக்கப்பட்டைது எனறு நெழான நிடனக்கிசறன.
பயேனர் பழார்டவெயில் அது நெனறழாக சவெடல
தசய்கிறது மற்றும் தவெகு கழாலமழாக இருக்கிறது.
எவெருக்கும் மழாற்றம் பிடிப்பதில்டல,
விந்டததழான ஆனழால் சில மழாணவெர்களுக்கும்
கூடை.
நெழாங்கள் தசயேற்படுத்த முடிவு தசய்தவுடைன,
சிறப்ப தசய்திமடைல் ஒனறு அடனத்து

தபற்சறழார்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டைது. ஆபீஸ்
கற்றல் ஒரு பயேனுள்ள திறன எனறு தசழால்லி
இடத ஏற்க மறுத்தவெர்கள் அசநெகமழாக ஐந்தழாறு
சபருக்குள்தழான இருக்கும். நெழான அவெர்களுடடையே
கருத்துக்கடள ஏற்றுக்தகழாள்கிசறன. அசத
சநெரத்தில், தசப்டைம்பர் 2014 ல் எங்களுடைன
ததழாடைங்கும் ஒரு 11 வெயேது மழாணவெர் அசநெகமழாக
2024 வெழாக்கில்தழான சவெடல சந்டதடயே
வெந்தடடையே முடியும். ஆபீஸ் 2024 எப்படி
இருக்கும்? இடத எனனழாலும் யூகிக்க முடியேழாது
உங்களழாலும் யூகிக்க முடியேழாது எனறு நெழான
வெழாதிடுசவென. ஆனழால் கணினிகடளக்
டகயேழாள்வெதில் நெல்ல அடிப்படடைத் திறனகளும்
தர்க்க ரீதியேழான மற்றும் பகுப்பழாய்வு தசய்யும்
வெழிமுடறகளும் வெழாழ்நெழாள் முழுவெதும்
பயேனுள்ளதழாக இருக்கும்.

ஸ்டு: ஓரழாண்டு கழிந்த பின எது சவெடல
தசய்தது எது சவெடல தசய்யேவில்டல?
திரும்பவும் தசய்யே சவெண்டுதமனறழால் நீங்கள்
எடத மழாற்றிச் தசய்வீர்கள், எடத மழாற்றிச் தசய்யே
மற்றவெர்களுக்கு பரிந்துடர தசய்வீர்கள்?
மழால்கம்: எல்லழாசம கச்சிதமழாக சவெடல
தசய்தது எனறு தசழால்ல முடிந்திருந்தழால் அது
நெனறழாக இருந்திருக்கும், ஆனழால் அவ்வெழாறு
சவெடல தசய்யேவில்டல. முதல் பழாதி கழாலழாண்டு
தகழாடுடமயேழாக இருந்தது. முதனடம பிரச்சிடன
அடமப்பின சவெகம் மற்றும் குறிப்பழாக சகடிஇ
பிளழாஸ்மழாவில் பகுபதிடக தசய்வெது. எங்கள்
சசழாதடனகளில் சுமழார் 60 கணினிகள் மட்டுசம
பயேனபழாட்டில் இருந்தன. மதியே உணவு
இடடைசவெடளயின சபழாதும் மற்றும் பள்ளி
முடிந்த பிறகும் சபழாதுமழான மழாணவெர்கடளச்

சசர்த்து முழு பளுவில் சசழாதடன தசய்வெது
கடினமழாக இருந்தது. சமலும் இந்த சசழாதடன
தசய்யும்சபழாது சமற்தகழாண்டு நெழாங்கள் 400
மழாணவெர் விண்சடைழாஸ் எக்ஸ்பி கணினிகடளயும்
பரழாமரிக்க சவெண்டியிருந்தது.
லினக்ஸ் எனனசவெழா ஒரு படழயே தகர
டைப்பழாவில் கூடை நெனறழாக இயேங்கும். ஆனழால்
நீங்கள் எல்டைழாப் (LDAP) உறுதிப்பழாடு மற்றும்
எனஎஃப்எஸ் (NFS) இல்ல அடடைவுகள் (home
directories) டவெத்திருந்தழால் உங்களுக்கு
நிச்சயேமழாக ஒரு கிகழாபிட் (gigabit) தநெட்தவெழார்க்
சவெண்டும். ஒரு பள்ளி அல்லது வெணிக சூழலில்
இடவெ அவெசியேம் சதடவெ. அது 100Mb தகழாண்டு
இயேங்கும், ஆனழால் நெழாங்கள் தமனக்தகட்டு
கண்டுபிடித்தது சபழால அது ஒரு விரும்பத்தகழாத
அனுபவெமழாக இருக்கும். இதனழால் எங்கள் முழு
பிடணயேத்டதயும் எல்லழா இடைங்களிலும்

கிகழாபிட் ஆக உயேர்த்த சுமழார் எட்டு இயேக்கிகடள
மழாற்ற சவெண்டியிருந்தது. இது எப்படியும் நெடைக்க
திட்டைமிடைப்பட்டைது எனபது உண்டமதழான,
ஆனழால் என ஓய்வு சநெரத்தில் நெழான இடதச்
தசய்திருக்க சவெண்டும்!
கூடுதலழாக சகடிஇ தமனதபழாருளில் சில
பகுதிகள் எனஎஃப்எஸ் இல்ல அடடைவுகளுடைன
நெனகு சவெடல தசய்வெதில்டல. பின பதிப்பகளில்
இது ஓரளவிற்கு சரி தசய்யேப்பட்டிருப்பது
எனக்குத் ததரியும். நெழாங்கள் இப்சபழாது பிடணயே
சுடமடயேக் குடறப்பதற்கழாக சில சகடிஇ
விருப்பத் சதர்வுகடள கட்டைழாயேப்படுத்த
சவெண்டி பல உடரநிரல்கடள வெழங்கிகளில்
ஓட்டுகிசறழாம். அடுத்த அடரயேழாண்டு கழால
விடுமுடறயில் இவெற்டறதயேல்லழாம் நெழாங்கள்
திட்டைமிட்டு சரி தசய்தபின பிரச்சிடனகள் நெல்ல
சவெடளயேழாகக் குடறந்து விட்டைன.

ஸ்டு: இந்த மழாற்றத்டத எளிதழாக்க சகடிஇ
எப்படி உதவெ முடியும்?
மழால்கம்: ஆவெணம்! வெடரகடல பயேனர்
இடடைமுகம் மூலம் சகடிஇ-டயே நீங்கள்
கற்படன தசய்யும் வெழியிதலல்லழாம்
கட்டைடமக்க முடியும். ஆனழால் சமலழாளர்கள்
அடனத்து பயேனர்களுக்கும் இயேல்பநிடலடயே
அடமக்க சவெண்டும். வீட்டிலும் தனிப்
பயேனர்களுக்கும் திறந்த சூசச இயேல்பநிடலகள்
உகந்தடவெதழான. ஆனழால் பள்ளிகளில் தகழாஞ்சம்
சரி தசய்யே சவெண்டியிருக்கிறது. இறுதியில்
நெழாங்கள் ஒரு அடிப்படடைக் கணினிடயே எடுத்து
மழாற்றம் தசய்த பினனர் பள்ளிக் சகழாப்பகளில்
தசனறு எனதனனன மழாறியிருக்கிறது எனறு
பழார்த்சதழாம். இது தவிர சகடிஇ மனறங்களில்

தபன குக்ஸ்லிடயே (Ben Cooksley) ததழாந்தரவு
தசய்சதழாம். இது கடின உடழப்பழாக இருந்தது!
லினக்ஸ் பிரச்சிடன இதுதழான, ததழாழில்நுட்பம்
மிக சவெகமழாக நெகர்வெதழால் அச்சிடைப்படும்
முனனசர, சில சந்தர்ப்பங்களில் எழுதப்படும்
முனனசர, ஆவெணங்கள் கழாலழாவெதியேழாகி
விடுகினறன. இப்சபழாது இது விண்சடைழாஸ்-க்கும்
ஓரளவு தபழாருந்தும். இதற்கு ஏதும் எளிதழான
தீர்வு இருப்பதழாக எனக்குத் ததரியேவில்டல.
ஸ்டு: எந்த தசயேலிகள், சகடிஇ அல்லது
மற்றடவெ, குறிப்பழாக மனதில் பதிவெதழாக
இருந்தன. எந்தப் பகுதிகளில் நெல்ல தசயேலிகள்
கிடடைப்பதில்டல?
மழால்கம்: குசனழாம் பயேனபடுத்தும் ஐந்தழாறு
மழாணவெர்கள் தவிர, மற்ற எல்சலழாரும் இப்சபழாது

தங்கள் கணினிகள் மற்றும் தசயேலிகடள
விருப்பம் சபழால் கட்டைடமக்க முடியும் எனபடத
உண்டமயில் விரும்பகிறழார்கள். தபரும்பழாலழான
சமலழாளர்கள் விண்சடைழாஸ்-ஐ மழாற்றசவெ
வெழியில்லழாமல் பூட்டி டவெத்து விடுவெழார்கள்.
ஏதனனில் விண்சடைழாஸ்-ஐ எவெரும், குறிப்பழாக
மழாணவெர்கள், நெழாசம் தசய்வெது மிக எளிது.
நெழாங்கள் தனிக் கணினிடயே தனக்குரியே
கணினியேழாக திரும்பவும் மழாற்றும் சநெழாக்கில்
மழாணவெர்கடள தங்கள் விருப்பம் சபழால்
கட்டைடமக்க விடுகிசறழாம். இது தங்கள்
சமடசத்தளம் எனற ஒரு உரிடம உணர்டவெக்
தகழாடுக்கிறது. முடறசகடைழாகசவெழா அல்லது
சவெடலக்கு ஊறு விடளவிப்பதழாகசவெழா
கட்டைடமப்ப இருக்கக் கூடைழாது என சில
கட்டுப்பழாடுகடள விதித்துள்சளழாம்.
மழாணவெர்கள் பிரச்சிடன தசய்து தகழாண்டைழால்

ஒரு முடற சமடசத்தள மீட்தடைடுப்ப தசய்து
தகழாடுப்சபழாம். அதன பினனரும் பிரச்சிடன
வெந்தழால்தழான கூப்பிட்டு எச்சரிப்சபழாம்.
இம்மழாதிரி பள்ளிகளில் அனுமதிப்பது ஒரு
பதுடமயேழான சயேழாசடன. ஆரம்பத்தில் சில
மழாணவெர்கள் விருப்பக் கட்டைடமவு தசய்து
கணினிடயே நெழாசம் தசய்தனர்! இப்சபழாது பது
சமழாகம் தணிந்து விட்டைதழால் சமடசத்தளங்கடள
மனம்சபழான சபழாக்கில் அடமப்பதில்டல.
மீண்டும் ஒரு சமடசத்தளத்டத நெயேமழான நீல
நிறத்தில் நெழாங்கள் மீட்டைடமத்து மழாதக்கணக்கழாக
ஆகிறது. “இங்சக ஒரு தபழாதுவெழான விண்சடைழாஸ்
மற்றும் ஆபீஸ் உள்ளது இடதப்
பயேனபடுத்துங்கள்” எனறு நெழாங்கள்
தசழால்வெதற்குப் பதிலழாக, மழாணவெர்கள் தழாங்கசள
தங்கள் சமடசத்தள சூழலுக்குப் தபழாறுப்ப
ஏற்றுக் தகழாள்கிறழார்கள். பணிகடளயும் தசய்து

முடிக்கிறழார்கள். இந்த விதத்தில் இது ஒரு தபரியே
தவெற்றிதழான.
ஸ்டு: இந்த அனுபவெம் பற்றி சவெறு ஏதழாவெது
கருத்துகள் அல்லது கவெனிப்பகள்?
மழால்கம்: இது எனக்குத் தூக்கமில்லழாத
இரவுகடளக் தகழாடுத்ததழா? ஆமழாம். இது
கிட்டைத்தட்டை எனடனப் டபத்தியேமழாக
ஆக்கியேதழா? நிச்சயேமழாக. நெழான மீண்டும் இடதச்
தசய்சவெனழா… ஒரு தநெழாடியில்!
ஸ்டு: மிக்க நெனறி. நெல்ல எதிர்கழாலத்துக்கு
வெழாழ்த்துக்கள்!
தபண்கள் அகழாடைமி தவெஸ்ட்க்லிஃப்
உயேர்நிடலப் பள்ளியின இந்த லினக்ஸ்
அனுபவெம் நெமக்கு நிடறயே சயேழாசடனகள்

தகழாடுக்கிறது. சகடிஇ-டயே இடடைமுகப்பழாக
டவெத்து லினக்ஸ் இம்மழாதிரி சூழலில் சவெடல
தசய்யே முடியும் எனபது ததளிவெழாகத் ததரிகிறது.
ஆனழால் இனனும் நிறுவுவெதிலும் பதியே
அடமப்பில் பழகுவெதிலும் சவெழால்கள் உள்ளன.
பதியே பயேனர்கடள இலவெச தமனதபழாருளுக்கு
வெரசவெற்கவும் மற்றும் ஆதரவு தரவும் சகடிஇ
மனறங்களின முக்கியேத்துவெத்டத மழால்கம்-ன
அனுபவெங்கள் அடிக்சகழாடிட்டுக் கழாட்டுகினறன.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: ஸ்டூ
ஜழார்விஸ் (Stu Jarvis) 2003 ல் சகடிஇ (KDE)

லினக்ஸ் பயேனர் இடடைமுகம் பயேனபடுத்தத்
ததழாடைங்கினழார். 2008 ஆம் ஆண்டு சகடிஇ தசய்தி
இடணயேதளமழான KDE.News க்கு கட்டுடரகள்
எழுதி அவெர் சகடிஇ ஊக்குவிப்ப அணியுடைன
சவெடல தசய்யேத் ததழாடைங்கினழார். அவெர்
படிப்படியேழாக தவெளியீட்டு அறிவிப்பகள்
எழுதுவெது சபழானற இந்த அணியின
நெடைவெடிக்டககளில் அதிக ஈடுபழாடு தகழாண்டு 2009
ல் KDE.News க்கு ஒரு ஆசிரியேர் ஆனழார். 2010 இல்
சகடிஇ இ.வி. (KDE e.V.) எனற ஒரு பதிவு
தசய்யேப்பட்டை இலழாப சநெழாக்கற்ற அடமப்பிலும்
சகடிஇ மழாறுகூற்று தசயேற்பழாட்டுக் குழுவிலும்
உறுப்பினர் ஆனழார். அவெர் 2011 லிருந்து 2013
வெடர ஐசரழாப்பியே ஒனறியே நிதியுதவியுடைன
நெடடைதபற்ற ALERT ஆரழாய்ச்சி திட்டைத்தில்
சகடிஇ பிரதிநிதியேழாக இருந்தழார்.

மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன

15. ஊழியேர்கள் திறந்த மூலத்துக்கு பங்களிக்க
நிறுவெனங்கள் உதவுவெது எப்படி
உலகம் முழுவெதும் 100,000 க்கும் அதிகமழான
பங்களிப்பழாளர்கள் தகழாண்டை ட்ரூபல் (Drupal)
சமூகத்தில் நெழான ஒரு பகுதியேழாக இருக்கிசறன.
திறந்த மூலத்துக்கு பங்களிக்க தங்கள்
நிறுவெனங்களழால் ஊக்குவிக்கப்படும் வெளர்ந்து
வெரும் ஊழியேர்கள் குழுவும் இதன மத்தியில்
உள்ளது.
இந்தக் கழாலத்தில், தனனுடடையே தற்குறிப்பில்
ஓரிரண்டு (அதற்கு சமலும் கூடை) திறந்த மூலம்
பற்றிக் குறிப்பிடைழாத ஒரு அனுபவெசழாலியேழான
நிரலழாளடரக் கழாண்பது அரிசத. தடல சிறந்த
நிரலழாளர்களுக்கு இது முக்கியேம் எனபது
ததரியும். உங்களுக்கு சவெடல கிடடைக்கவும்

மற்றும் கிடடைத்த சவெடலடயேத் தக்க டவெத்துக்
தகழாள்ளவும் இம்மழாதிரி பங்களிப்பகள்
உதவுவெது சழாதழாரணமழாகி வெருகிறது. நீங்கள்
ததழாழில்நுட்பத்தில் ஒரு அமர்த்துநெர் எனறழால்,
உங்களுக்கு இது ததரியும். எனசவெ உங்கள்
ஊழியேர்கள் திறந்த மூலத்துக்கு பங்களிக்க
நீங்கள் எப்படி உதவெ முடியும்?
திட்டைங்களுக்கு பங்களிப்பதன மூலம், தங்கள்
கருத்துகடள முனடவெக்கும் மதிப்பமிக்க
மற்றும் உண்டமயேழான வெழாய்ப்டப நிறுவெனங்கள்
தபற முடியும். உங்கள் நிறுவெனத்தின
திறனகடள முடனப்பழாகக்கழாட்டை உதவெ சமூகம்
இருக்கும்சபழாது நீங்கள் ஏன சநெரடி விற்படன
மட்டும் தசய்யே சவெண்டும்? உங்கள்
தற்தபருடமடயே படறசழாற்றும் உரிடம
தபருங்கள்.

மற்றும், திரும்பப் பங்களிக்க விரும்பழாத
நிறுவெனத்தில் நீங்கள் ஒரு ஊழியேர் எனறழால்
அவெர்கடள நெம்ப டவெக்க வெழி சதடுங்கள். மூத்த
சமலழாண்டமடயே நெம்ப டவெப்பது
எப்படிதயேனறு ட்ரூபல் இடணயேதளத்தில்
எழுதியிருப்படத இங்சக கழாணலழாம்.
நீங்கள் ததழாடைங்குவெதற்கு முன 5
ஆசலழாசடனகள்
பங்களிப்பகள் ததழாழில்நுட்பம் சழார்ந்துதழான
இருக்க சவெண்டுதமனறு அவெசியேமில்டல
ஆவெணமழாக்குதல், தமழாழிதபயேர்ப்ப, சசழாதடன,
மழாறுகூற்று, மற்றும் நெனதகழாடடை சசர்த்தல்
சபழானற குறியீட்டுத் திறன அல்லழாத மற்ற
நெபர்களும் திறந்த மூலத் திட்டைங்களுக்குத்
சதடவெ.
“நெழான சமழாசில்லழாவுக்கு எனன தசய்யே முடியும்?”
எனற இடணயேதளம் அந்த அடமப்பின

ததழாழில்நுட்ப மற்றும் ததழாழில்நுட்பம் அல்லழாத
சதடவெகடள ஆர்வெலர்களுடைன இடணசசர்க்க
உதவுகிறது. ஆர்வெலர்கள் எப்படி உதவெ முடியும்
எனபது பற்றி “ஈடபமட மகமளதளமத வழனகளத”
எனதனமத டதரபலத இதணயதளமத ஒரு நெல்ல
சமசலழாட்டைத்டதக் தகழாடுக்கிறது. ட்ரூபல்
இடணயேதளத்தின சமற்சகழாள், “இடணயே
சமம்பழாடு மற்றும் பயேனர் ஆதரவு
மட்டுமல்லழாமல் சமலும் பல பங்களிப்பகள்
மற்றும் திறனகள் மூலம் திட்டைத்டத
முனசனழாக்கி நெகர்த்த, ஈடுபழாடுள்ள ஆர்வெலர்கள்
தகழாண்டை பலதரப்பட்டை சமூகத்டதசயே நெம்பி
இருக்கிசறழாம்.”

உங்கள் ஊழியேர்கள் மற்றும் சமூகத்துடைன
உறவுகடளக் கட்டிதயேழுப்பங்கள்
நீங்கள் திறந்த மூலத்தில் அடிதயேடித்து
டவெக்கிறீர்கள் எனறழால் பிற ததழாழில்
தநெறிஞர்கடள சந்திப்பதும், ததழாழில்
நுணுக்கங்கடளத் ததரிந்து தகழாள்வெதும்
மிகப்தபரியே உதவியேழாக இருக்கும். பதியே
நெபர்களுடைன ததழாடைர்ப தகழாள்வெது ஆரம்பத்தில்
மடலப்பழாகத் சதழானறலழாம். ஆனழால் நீங்கள்
மிகவும் மதிக்கப்படும் திறடமயேழானவெர்கள்
தகழாண்டை சமூகத்தில் கற்று வெளர்ந்தவெர்களுடைன
சவெடல தசய்கிறீர்கள்.
நீங்கள் திறந்த மூலத்துக்குப் பதிது அல்ல,
ஆனழால் இனனும் பலடர சந்திக்க
விரும்பகிறீர்கள் எனறழால், அவெர்கள் ஒரு
சிற்றுண்டி மீது சந்தித்துப் சபச
விரும்பகிறழார்களழா எனறு சகளுங்கள்.

சவெடலடயேப் பற்றியும் மற்ற சங்கதிகடளப்
பற்றியும் சபசுங்கள்.
உங்களுக்குப் பலடரத் ததரியும் எனறழால்,
மற்றவெர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்கள்.
சமூகம் அல்லது திட்டைத்தின சதடவெகடளக்
கண்டைறியுங்கள்
நீங்கள் ஆர்வெமழாக உள்ள திட்டைத்தில் மிக
முக்கியேமழான சவெடலகள் மற்றும் பிரச்சிடனகள்
எனன எனறு கண்டைறியுங்கள். வெழி
ததரியேவில்டல எனறழால், வெடலப்பதிவுகடளப்
படியுங்கள், வெழிகழாட்டிகடளக் சகளுங்கள், பிற
பங்களிப்பழாளர்கடளத் ததழாடைர்ப தகழாள்ளுங்கள்,
மற்றும் ஐஆர்சி (IRC) அடலத்தடைத்தில் அரட்டடை
அடியுங்கள்! சகளுங்கள்! முதலில் கடினமழாக
இருந்தழாலும், டகவிட்டு விடை சவெண்டைழாம்.
ததழாடைர்ப டவெத்துக்தகழாண்டு இருங்கள்.

எல்சலழாரும் உதவியேழாகசவெ இருப்பழார்கள்,
அதற்கழாகத்தழாசன சமூகம் இருக்கிறது.
உங்கள் ஊழியேர்களுக்கு ஒரு திட்டைம் சபழாடுங்கள்
கழாலழாண்டு அடிப்படடையில் உங்கள் ஊழியேர்கள்
ஒரு திட்டைத்துக்குப் பங்களிக்க எவ்வெளவு சநெரம்
தசலவிடை முடியும் எனறு மதிப்பிடுங்கள்.
உங்கள் தசயேற்பழாட்டுக்கழான சதடவெகடளக்
கணக்கில் எடுத்துக் தகழாள்ளவும். உங்கள்
திட்டைத்டத மறுசீரடமத்து, ஊழியேர்களின
திறனகடள மதிப்பீடு தசய்து, நெனகு
ஆவெணப்படுத்தப்பட்டை திடைமழான திட்டைத்டத
தயேழாரிக்கவும். நீங்கள் சதழால்வியின அடனத்து
சழாத்தியேத்டதயும் நீக்கிவிடைவில்டல. ஆனழால்
அடத குடறப்பதற்கழான நெடைவெடிக்டககடள
எடுத்தி விட்டீர்கள். குடறந்தது நீங்கள் சில

முயேற்சிகள் தசய்து விட்டீர்கள், இப்சபழாது
யேழாருக்கு எனன தபழாறுப்ப எனபது ததரியும்.
உங்கள் ததழாடைர்பகளில் தவெளிப்படடையேழாகவும்
திறந்த மனதுடைனும் இருங்கள்
தவெற்றிகடளயும் மற்றும் முக்கியேமழான
பங்களிப்பகடளயும் ஏற்றுக்தகழாண்டு அதற்கு
மரியேழாடத தரும் ஒரு சூழடலப் சபணி
வெளருங்கள். எடுத்துக்கழாட்டைழாக இருங்கள்.
திறடமகடள தவெளிக்கழாட்டை வெழி தசய்யுங்கள்.
அடிக்கடி அடதச் தசய்யுங்கள், ததழாடைர்ந்து
அடதச் தசய்யுங்கள்.

ததழாடைங்குவெதற்கு 4 வெழிகள்
பகிர்டவெ ஊக்குவியுங்கள்
தழாங்கள் கற்றுக்தகழாள்வெடதயும், எவ்வெழாறு
தங்கள் திட்டைங்களில் குறுக்சக வெந்த தடடைகடள
மீறி வெர இயேனறது எனபடதயும்
மற்றவெர்களுடைன பகிர்ந்து தகழாள்ள
ஊழியேர்கடள ஊக்குவியுங்கள். அவெர்கடள
வெடலப்பதிவுகள் உருவெழாக்கச் தசழால்லுங்கள்.
உங்கள் வெடலத்தளத்திலும் மற்றும் சமூகத்திலும்
நீங்கள் பகிர்ந்து தகழாள்ளலழாம். சமூகத்தில் உள்ள
பிற பங்களிப்பழாளர்களுடைன ததழாடைர்ப
தகழாள்ளவும், பதியேவெர்களுக்கு உதவி தசய்யேவும்,
மற்றும் பலடர ஈர்க்கவும் இது உதவும்.

நிகழ்வுகடள நெடைத்துங்கள்
இடணயேத்தில் ஆய்வெரங்குகடளயும்
கூடிப்சபசல்கடளயும் ஏற்பழாடு தசய்யுங்கள்.
நிரல் குறுசவெழாட்டைங்கடள ஏற்பழாடு தசய்யுங்கள்.
இது நீங்கள் சமற்தகழாண்டை பணிகளுக்கு
மட்டுமல்லழாமல் சமூகத்துக்கும் உதவுகிறது.
உங்களிடைம் கூடிப்சபசல்களுக்கழான இடைம்
இருந்தழால், நீங்கள் பயேனபடுத்தழாத சபழாது
சதடவெப்படும் குழுக்களுக்கு தகழாடுங்கள்.
சபச்சுகள் தகழாடுங்கள்
நிகழ்ச்சிகளில் உங்கள் நிறுவெனத்தின
பிரதிநிதியேழாக சபச்சுகள் தகழாடுங்கள் மற்றும்
உடரயேழாடைல்களில் பங்தகடுங்கள். பலருடைன
ததழாடைர்ப டவெத்திருப்பது மதிப்ப மிக்கது.

உங்கள் நிறுவெனத்தின பங்களிப்பகடள
விளம்பரம் தசய்யுங்கள்
சமூக ஊடைகங்களில் எப்சபழாதும் ததழாடைர்படைன
இருங்கள். உங்கள் சழாதடனகள்,
வெடலப்பதிவுகள், அறிவிப்பகள் முதலியேவெற்டற
உங்கள் சமூகத்தில் பகிர்ந்து
தகழாண்சடையிருங்கள்.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: நீரஜ்
குமழார் – சவெல்யூபவுண்ட் (Valuebound)
நிறுவெனத்தில் தடலடம ஒப்பந்த அதிகழாரியேழாக
நீரஜ் சவெடல தசய்கிறழார். அவெர் 2008 முதல்

ட்ரூபல் (Drupal) பயேனபடுத்தி வெருகிறழார்.
சமீபத்தில் ட்ரூபல் 8 உருவெழாக்குதல், ஆரம்ப
வெழிகழாட்டி பத்தகத்டத எழுதினழார்.
சவெல்யூபவுண்ட் அணி ததழாடைர்ந்து ட்ரூபல்-க்கு
திருப்பி பங்களிப்ப தசய்வெது எப்படி எனறு
பழார்ப்பதும் அவெரது தபழாறுப்பில் உள்ளது.
சமூகத்தில் அது அளித்த பங்களிப்ப
அடிப்படடையில் இப்சபழாது
சவெல்யூபவுண்ட் Drupal.org சந்டதயில் உலகில்
ட்ரூபல் சசடவெ வெழங்குநெர்களில் முதல் மூனறு
இடைங்களுக்குள் தரப்படுத்தப்படுள்ளது.
மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன

16. கல்வியேழாளர்கள் ததரிந்து தகழாள்ள
சவெண்டியே 16 திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடுகள்
பிலதடைல்பியேழாவின ட்தரக்சல் (Drexel)
பல்கடலக்கழகத்தில் இந்த ஆண்டு (2014) சம 2830 நெடைந்த “சபரழாசிரியேர்கள் திறந்த மூல சகழாடடை
அனுபவெம் (Professors’ Open Source Summer
Experience – POSSE)” நிகழ்ச்சியில் தஹய்டி
எல்லிஸ் (Heidi Ellis) சபசினழார். திறந்த மூல
திட்டைங்களில் மழாணவெர்கடள உட்படுத்துவெது
வியேத்தகு கல்வி சழார் நெனடமகள் தசய்யும்
எனபடத தனது சக சபரழாசிரியேர்கள் பரிந்து
தகழாள்ள சவெண்டும் என சவெண்டினழார்.
இந்த நெனடமகடள அவெர்கள் உணர்வெதற்கு
உதவெ, திறந்த மூல சமூகங்களின கழாய்ச்சி
வெடிகட்டியே ஞழானத்டத விடை சவெறு எனன
சிறப்பழாக இருக்க முடியும்.

ட்தரக்சல் சபரழாசிரியேர் கிதரக் ஹிஸ்லழாப் (Greg
Hislop)-உடைன இடணந்து POSSE நெடைத்தும்
பணியில் எல்லிஸ் ஈடுபட்டிருந்தழார். கணினி
அறிவியேல் மழாணவெர்கடள திறந்த மூல
சமூகங்களில் உள்ளடைக்கினழால் வெரும் ஈடுபழாடு
பழாரம்பரியே வெகுப்படறயில் ஒருக்கழாலும்
வெருவெதில்டல எனறு நெழாடு முழுவெதும்
கல்லூரிகள் மற்றும்
பல்கடலக்கழகங்களிலிருந்து வெந்திருந்த சுமழார்
20 கல்லூரி ஆசிரியேர்கள் கூட்டைத்தில் கூறினழார்.
ஆனழால், மழாணவெர்கள், சபரழாசிரியேர்கள்
இருவெருசம தழாங்கள் திறந்த மூல வெழிடயேத்
தழுவெத் தயேழாரழாக இல்டல எனறழால், தகழாஞ்சம்
பண்பழாடு அதிர்ச்சிக்குத் தயேழாரழாக இருக்க
சவெண்டும் எனறும் அவெர் கூறினழார்.

எனசவெ எல்லிஸ் கட்டைற்ற திறந்த மூலக்
கலழாச்சழாரத்திலிருந்து தபறப்பட்டை 16
முதுதமழாழிகள் மூலம் எப்படி கணினி
அறிவியேல் கல்விடயே திறந்த மூல மதிப்பகள்
உரு மழாற்றக் கூடும் எனறு விளக்குகிறழார்.
இவெற்டற அவெர் திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடுகள்
எனகிறழார்.
திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #1: சமூகசம
முதலழானது
மழாணவெர்கடள திறந்த மூலத்தில் ஆரம்பித்து
விடுவெது எனபது ஒரு பதியே திட்டைத்தில்
சவெடலதசய்யேச் தசழால்வெது மட்டுமல்ல. அது
அவெர்கடள ஒரு சமூகத்தில் சசரச்
தசழால்வெதும்தழான. “அவ்வெழாறு தசய்யும் சபழாது

மழாணவெர்கள் ஒரு பதியே கலழாச்சழாரத்தில்
சசர்கிறழார்கள்” எனறு எல்லிஸ் கூறினழார்.
எனசவெ மழாணவெர்கள் விடரவில் அக்குழுவின
தனிப்பட்டை வெழிமுடறகள், விருப்பங்கள்,
மற்றும் உள் நெடகச்சுடவெகள் சபழானற
சபசப்படைழாத விதிமுடறகளுக்கு
பழக்கப்படுத்திக் தகழாள்ள சவெண்டும். ஒரு
திறந்த மூல சமூகத்தில் சசரும் சபழாது
மழாணவெர்கள் அந்த சமூகத்தின விருப்ப தகவெல்
ததழாடைர்ப தடைங்கடள அடடையேழாளம்
கண்டுதகழாண்டு அதன கலழாச்சழாரத்துக்கு
சழாளரங்களழாக அவெற்டறப் பயேனபடுத்த
சவெண்டும்.
“சமூகம்தழான திட்டைத்டத இயேக்குகிறது” எனறு
எல்லிஸ் கூறினழார் “திட்டைம் சமூகத்டத அல்ல.”
திறந்த மூல சமூகங்களில் சசர்வெதன மூலம்,
மழாணவெர்கள் தங்கள் பங்களிப்பகடள ததழாடைங்க

வெழி ததரியேழாமல் திண்டைழாடும் சபழாது உதவிக்கு
வெல்லுநெர்கடள அணுக முடியும். இந்த வெழியில்
சபரழாசிரியேர்கள் தங்கள் மழாணவெர்களுக்கு
மதிப்பமிக்க வெழிகழாட்டிகடளப் தபற முடியும்.
“சமூகத்தில் சசர்ந்தபின, மழாணவெர்கள்
சமூகத்தின ஒரு பகுதியேழாக இருப்பழார்கள்,”
எனறு எல்லிஸ் கூறினழார். “இது ஒரு நெனடம.
அவெர்கள் உங்கள் மழாணவெர்கடளப் பற்றி
அக்கடற எடுத்துக் தகழாள்வெழார்கள்.”
திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #2: குழப்பமழாக
இருந்தழாலும் ததரிந்த சினன சவெடலயில்
ததழாடைங்குங்கள்.
ஒரு திறந்த மூல திட்டைம் அல்லது சமூகத்தின
தசயேற்பரப்டப முற்றிலும் பரிந்து தகழாள்வெது
எந்த ஒற்டற நெபரின திறடனயும் விடை

அதிகமழானசத. ஆகசவெ, மழாணவெர்கள் அறிமுகம்
இல்லழாத பகுதியில் வெழி ததரியேழாமசலழா அல்லது
நிடலயில்லழாமசலழா உணரக் கூடும். இந்தக்
குழப்பத்டதசயே உற்பத்தித்திறனுடைன
பயேனபடுத்த பயிற்றுநெர்கள் அவெர்கடள
ஊக்குவிக்க சவெண்டும். சமூகத்டதப் பற்றி
விசழாரடண தசய்து அதன தபழாருட்கடளத்
சதழாண்டி எடுத்து ஆரழாய்ச்சி தசய்து கற்றுக்
தகழாள்ளலழாம். தகழாஞ்ச கழாலம் தடல சுற்றும்
அளவுக்குத் தடுமழாறுவெது இயேற்டகதழான,
அதுவும் நெல்லதற்சக எனறு எல்லிஸ்
அடவெசயேழாருக்குக் கூறினழார். திறந்த மூல
திட்டைங்களுக்கு பதிதழாக வெரும்
சபரழாசிரியேர்களுக்கும் இது தபழாருந்தும்.
“பயிற்றுநெர்களுக்கு இது ஒரு விசனழாதமழான
கருத்தழாக இருக்கலழாம்,” எனறு கூறினழார்.
“நெழாங்கள் பழாடைப்தபழாருளின வெல்லுநெர்களழாக

இருக்க சவெண்டும் எனறுதழான யேழாவெரும் எதிர்
பழார்க்கினறனர்.”
திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #3: திரும்பக்
தகழாடுங்கள்
பயேனர்கள் மற்றும் நிரலழாளர்கள் தசய்யும்
பங்களிப்பகடள டவெத்துத்தழான திறந்த மூல
தமனதபழாருள் திட்டைங்கள் பிடழத்துக்
தகழாண்டிருக்கினறன எனறு எல்லிஸ்
விளக்கினழார். எனசவெ மழாணவெர்கள் உடைனடியேழாக
திரும்பக் தகழாடுக்கத் ததழாடைங்கக் கற்றுக்தகழாள்ள
சவெண்டும். அவெர்கள் ஆவெணங்கடளப்
பதுப்பிக்கலழாம், சசழாதடன தசய்யேலழாம்,
வெழுக்கடள உறுதி தசய்யேலழாம், மற்றவெர்களின
சகள்விகளுக்கு பதில் தசழால்லலழாம். எது
முடிந்தசதழா அடதச் தசய்யேலழாம். தங்கள்

சமூகங்களில் நெல்ல விடளவுகடள ஏற்படுத்த
நிபணர்களழாக இருக்கத் சதடவெயில்டல
எனபடத அவெர்கள் விடரவில்
கற்றுக்தகழாள்வெழார்கள். அவெர்கள் சவெடல தசய்யேத்
தயேழாரழாக இருப்பதுதழான முக்கியேம். சிறியே
பங்களிப்பகள் கூடை மதிப்பமிக்கதழாக இருக்கும்
எனறு எல்லிஸ் கூறினழார்.
திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #4: சநெரம்
கிடடைத்தசபழாது இயேனற சவெடலடயேச்
தசய்யேலழாம்
தபரும்பழாலழான திறந்த மூல நிரலழாளர்கள் தங்கள்
திட்டைங்களில் முழு சநெர சவெடல
தசய்வெதில்டல. அவெர்களுடடையே மற்ற
சவெடலகள் பங்களிப்பதற்கு
வெரம்தபல்டலகளழாகினறன. எனசவெ கிடடைக்கும்

சநெரத்துக்சகற்ப திறந்த மூல வெளர்ச்சி மழாறும்
எனறு எல்லிஸ் விளக்கினழார். நிரலழாளர்களுக்கு
வெளங்கடளப் பயேனபடுத்திக் தகழாள்ள வெழாய்ப்ப
கிடடைக்கும்சபழாது வெளர்ச்சி சவெகமழாக
ஏற்படுகிறது. திறந்த மூல வெளர்ச்சி
தசயேல்முடறகள் ததழாழில் நிறுவெனங்களின
தசயேல்முடறகடள எப்சபழாதும்
பிரதிபலிப்பதில்டல எனபடத மழாணவெர்கள்
உணர சவெண்டும். சமூக உறுப்பினர்களுக்கு
சநெரம் கிடடைப்படதப் தபழாருத்து சவெடல விட்டு
விட்டுத்தழான நெடைக்கும்.
திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #5: ஒனடற
தவெளியிடைவில்டல எனறழால், அது
நெடைக்கசவெயில்டல

திறந்த மூல சவெடல திறந்த தவெளியில்
நெடடைதபறுகிறது.
அஞ்சல் பட்டியேல்கள், ஐஆர்சி (Internet Relay Chat
– IRC) சசனல்கள், மற்றும் பிற தபழாதுத் ததழாடைர்ப
தடைங்கடள நிரலழாளர்கள் பயேனபடுத்திக்
தகழாள்கிறழார்கள். எனசவெ சமூகத்தில் உள்ள
எவெரும் மற்றும் சமூகத்தில் சசர விரும்பம்
எவெரும் அவெர்கள் தசய்வெடதப் பழார்க்க முடியும்.
இவ்வெழாறு தபழாது தவெளியில் சவெடல தசய்யேவும்
மற்றும் தங்களின வெளங்கடளப் பகிர்ந்து
தகழாள்ளவும் மழாணவெர்கள் பழகிக் தகழாள்ள
சவெண்டும் எனறு எல்லிஸ் கூறினழார்.
“அவெர்கள் தசய்யும் சவெடலடயே மக்களழால்
பழார்க்க முடியேழாது எனறழால், அவெர்களழால்
மக்களுக்கு எந்த நெனடமயும் கிடடையேழாது.” எனறு
அவெர் கூறினழார்.

இவ்வெளவு தவெளிப்படடைத்தனடம ஆசிரியேர்
குழுடவெயும் திடுக்கிடை டவெக்கலழாம் எனறு
எல்லிஸ் சமலும் கூறினழார்.
“எடதயும் சரி தசய்து உனனதமழாக ஆக்கும் வெடர
தவெளியிடு தசய்யேக்கூடைழாது எனபது
தபரும்பழாலழான கல்வியேழாளர்களுக்கு நெனகு
ஆழமழாக பதிந்த கருத்து,” எனறு அவெர் கூறினழார்.
“திறந்த மூல உலகம் அதற்கு முற்றிலும்
எதிர்மழாறுதழான.”
திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #6: தீவிரமழான
தவெளிப்படடைத்தனடமடயேத் தழுவுங்கள்
திறந்த மூல சமூகங்கள் பகிர்வு வெளர்ச்சியில்
ஈடுபடுவெதழால் அவெர்கள் தீவிர
தவெளிப்படடைத்தனடமடயே
சமற்தகழாள்கிறழார்கள். ஆகசவெ அவெர்கள் தயேழார்

தசய்யும் அடனத்து ஆவெணங்கள், நிரல்கள்,
மற்றும் பிற தபழாருட்களும் திறந்த
தவெளியிசலசயே இருப்பதழால் மழாணவெர்கள்
தங்கள் கல்வி வெளர்ச்சிக்கு சவெண்டியேடத
எடுத்துக்தகழாள்ள முடியும். இவெற்டற
வெகுப்படறயிலும் அதற்கு அப்பழாலும்
பயேனபடுத்தலழாம்.
“இடவெ அடனத்தும் மழாணவெர்கள் கல்வி
வெளர்ச்சிக்கு ஒரு வெளம் மிகுந்த வெழாய்ப்ப,” எனறு
எல்லிஸ் கூறினழார்.
திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #7: அனுமதிக்கழாக
கழாத்திருக்கழாதீர்கள். பிரச்சிடன வெந்தழால்
மனனிப்பக் சகட்டுக் தகழாள்ளலழாம் எனறு
டதரியேமழாக இறங்குங்கள்.

அசனகமழாக எல்லழா திறந்த மூல சமூகங்களிலும்
ஏதழாவெது ஒரு வித பதிப்ப கட்டுப்பழாடு
பயேனபடுத்தப்படுகிறது. எனசவெ மழாணவெர்கள்
தங்கள் பங்களிப்பகளினழால் முற்றிலும் ஒரு
திட்டைத்டத தடைம்பரளச்தசய்யும் வெழாய்ப்ப அரிசத
எனறு உணர சவெண்டும் எனறு எல்லிஸ்
விளக்கினழார். அவெர்கள் ஏதழாவெது ஒனடற திருகி
கழட்டிப் பழார்க்க சவெண்டுதமனறழால் அனுமதி
சகட்கத் சதடவெயில்டல. தவெறு நெடைந்தழால்
சமூகத்தின மனனிப்டபக் சகட்டுக்
தகழாள்ளலழாம் எனறு ததழாடைங்க சவெண்டும்.
தபரும்பழாலும் சமூக உறுப்பினர்கள்
ஆதரவெழாகசவெ இருப்பழார்கள், ஏதனனில்
பிரச்சிடன வெந்தழால் எளிதில் நிரடல
படழயேபடிக்குக் தகழாண்டுவெர முடியும்.

திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #8: கிடளகளில்
மழாற்றங்கள் தசய்து பழார்ப்பது எளிது
சநெரடியேழாக மூல நிரலில் சவெடல தசய்யே
இனனும் தயேங்கினழால், ஒரு நெகல் எடுத்து தங்கள்
கணினியில் அதன கிடளயில் திருகி கழட்டிப்
பழார்க்கலழாம் எனபடத நிடனவில் தகழாள்ள
சவெண்டும். பரிசசழாதடனகள் முயேனறு பழார்க்க
இது அவெர்கடள விடுவிக்கும். இம்மழாதிரி
முயேற்சி தசய்து பழார்க்கும் சபழாது அவெர்கள்
ஏசதனும் வெழுக்கடளக் கூடை சரி தசய்யேக் கூடும்.
பினனர் அடத எளிதில் திட்டைத்துடைன பகிர்ந்து
தகழாள்ளவும் முடியும் எனறு எல்லிஸ் கூறினழார்.

திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #9: பணிக்குறிப்டபப்
பதிவு தசய்து டவெத்துக் தகழாள்ளுங்கள்
திறந்த மூல சமூகங்களில் பணிக்குறிப்டபப்
பதிவு தசய்து டவெத்துக் தகழாள்ள இருக்கும் பல
வெழிகளில் பதிப்ப கட்டுப்பழாடு ஒனறுதழான.
ஆனழால் திறந்த மூல வெளர்ச்சி கருவி
ததழாடைரிகளில் உள்ள ஒவ்தவெழாரு கூறும்
அசனகமழாக பதிவுகடள டவெத்திருக்கிறது.
எனசவெ சமூகத்தில் இனனும் விடரவில்
இடணவெதற்கு மழாணவெர்கள் ஒரு திட்டைத்தின
பதிவுகடளப் பயேனபடுத்த முடியும். மற்றும்
அடரக் கல்வியேழாண்டு முடிவில் அவெர்கள் தசய்த
சவெடலடயேக் டகமழாற்றத் தயேழாரழாகும் சபழாது
இசத பதிவு தசய்யும் கருவிகடளசயே
பயேனபடுத்த முடியும்.

திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #10: பயேனர்
இடடைமுகத்டத சரி தசய்வெது சபழானற சிறியே
மழாற்றங்களில் ததழாடைங்குங்கள்
மழாணவெர்கள் எப்சபழாதும் மிகச்சிறியே, மிகவும்
எளிதழாக முடிக்கக் கூடியே வெழுக்களில் ததழாடைங்க
சவெண்டும் எனறு எல்லிஸ் கூறினழார். இடவெ
ஆரம்பத்தில் ஒரு திட்டைத்துக்கு உருப்படியேழாக
பங்களிப்ப தசய்யே வெழி தசய்கினறன. அவெர்கள்
ஆவெணங்கடள பதுப்பிக்கலழாம் அல்லது ஒரு
வெழுடவெ சரி தசய்யேலழாம். இடவெ முக்கியேமழான
பங்களிப்பகள் ஆனழால் ஒரு திட்டைத்டதப் பற்றிப்
தபரியே அளவு ததரியேத் சதடவெ இல்டல.
சபரழாசிரியேர்கள் மழாணவெர்கடள திட்டைம்
வெடரயேறுக்கும் அளவு தபரியே பங்களிப்படைன

ததழாடைங்க சவெண்டினழால் அது அவெர்கடளத்
திணற டவெக்கும் எனறு எல்லிஸ் எச்சரித்தழார்.
“அகலக்கழால் டவெக்க சவெண்டைழாம்”, எனறு
கூறினழார்.
திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #11: எனன ததரியும்
எனபது முக்கியேமல்ல, எனன கற்றுக் தகழாள்ள
விரும்பகிறீர்கள் எனபதுதழான
அறியும் அவெழாமிக்க வெகுப்படற சூழலில்
இருப்பதழால் மழாணவெர்கள் ஏற்கனசவெ திறந்த
மூல திட்டைங்களில் பங்களிக்க
தகுதியேழானவெர்கள்தழான எனறு எல்லிஸ் கூறினழார்.
ஏதனனில் இந்த சமூகங்கள் எவ்வெழாறு உதவெலழாம்
எனபடத அறியே விரும்பம் உறுப்பினர்களுக்கு
மதிப்ப தகழாடுக்கினறன. திறந்த மூல சமூகத்தின
ஒவ்தவெழாரு உறுப்பினரும் ஒரு கழாலத்தில்

இம்மழாதிரி கற்றுக் குட்டியேழாக இருந்தவெர்கள்தழான
எனறு எல்லிஸ் தனது சக சபரழாசிரியேர்களுக்கு
நிடனவூட்டினழார். திறந்த மூல திட்டைங்கள்
தபழாதுவெழாக சதடவெயேழான திறனகடள
கற்றுக்தகழாண்டு திட்டைத்துக்கு உருப்படியேழான
சவெடல தசய்யேத் தயேழாரழாக உள்ள பதியே
உறுப்பினர்கடள வெரசவெற்கினறன.
திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #12: முனனதழாக
தவெளியிடு, அடிக்கடி தவெளியிடு
பயேனர்களுக்கும் நிரலழாளர்களுக்குமிடடைசயே
சிறியே, இறுக்கமழான பினனூட்டைச் சுற்றுகளழால்
திறந்த மூலச் தசயேலிகள் பயேனடடைகினறன
எனறு எல்லிஸ் கூறினழார். ஆகசவெ
மழாணவெர்களுக்கு அடிக்கடி மழாற்றம் தசய்வெது
பழகிவிடை சவெண்டும். ஆனழால், “முனனதழாகவும்

அடிக்கடியும் தவெளியீடு தசய்யும்” மனநிடல
கூடை அவெர்கள் விடரவெழாக தங்கள் தவெறுகளில்
இருந்து கற்றுக் தகழாள்ள வெழி தசய்கிறது. ஒரு
பயிற்றுநெசரழா அல்லது உதவி ஆசிரியேசரழா தங்கள்
சவெடலடயே மதிப்பீடு தசய்யே சில வெழாரங்கள்
கழாத்திருப்படத விடை இது விடரவில் நெடைக்கிறது.
திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #13: திட்டை
நீசரழாட்டைத்தின சமல்பறத்தில் சமர்ப்பியுங்கள்
மழாணவெர்கள் எப்சபழாதும் தங்கள் சவெடலடயே
எந்த நிரலழாளர்கள் மற்றும் சமூகங்கள்
அவெர்களுக்கு நெனடம தசய்கினறனசவெழா அந்த
திட்டை நீசரழாட்டைத்தின சமல்பறத்தில் சமர்ப்பிக்க
சவெண்டும். இதுதழான திறந்த மூல சமூகங்களில்
சரியேழான மரபழாக உள்ளது. அவெர்கள் திட்டைத்துக்கு
வெழங்கும் தசயேல்பழாடு மற்றும் தமருகூட்டுவெடத

சமூகங்கள் ஏற்றுக்தகழாள்கினறன. அவ்வெழாறு
தசய்வெதழால் மழாணவெர்களுக்கு ஒரு சழாதடன
உணர்வு ஏற்படும். சுருக்கமழாக தசழால்லப்
சபழானழால் மழாணவெர்கள் தங்களுக்கு உதவி
தசய்தவெர்களுக்கு திருப்பி உதவி தசய்வெதன
முக்கியேத்துவெத்டத அறிகிறழார்கள்.
திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #14: நீங்கள் எனன நிரல்
எழுதினீர்கள் எனபது மட்டும்தழான முக்கியேம்
திறந்த மூல சமூகங்கள் முற்றிலும்
நெடடைமுடறக்சகற்றடவெ எனறு எல்லிஸ்
கூறினழார். நிரலழாளர்களுக்கு அவெர்கள் நிரூபிக்கும்
திறனகளுக்கு மட்டுசம மதிப்ப கிடடைக்கும்.
லினக்ஸ் கருநிரடல (kernel) உருவெழாக்கியேவெரும்
மற்றும் அடத சமம்பழாடு தசய்வெதில் முக்கியே
தபழாறுப்ப வெகிப்பவெரும்தழான லினஸ்

சடைழார்வெழால்ட்ஸ் (Linus Torvalds). பகிர்வுப் பதிப்ப
கட்டுப்பழாடு அடமப்ப கிட் (Git)
உருவெழாக்கியேவெரும் அவெர்தழான. லினஸ்
சடைழார்வெழால்ட்ஸ் கூறியேது சபழால: “சபச்சு
மலிவெழானதுதழான. நிரல் எனன எழுதினழாய் எனறு
கழாட்டு.” எனபதுதழான திறந்த மூல சமூகங்களின
தழாரக மந்திரம். திறந்த மூல திட்டைங்களில்
பங்சகற்கும் மழாணவெர்கள் அந்தந்த சமூகங்களில்
ஒரு பகுதியேழாக ஏற்கப்படை சவெண்டும் எனறு
விரும்பினழால் உடைன நிரல் எழுதத் தயேழாரழாக
இருக்க சவெண்டும்.
திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #15: சமசலழாட்டைமழான
வெழுக்கடள நிடனவில் டவெயுங்கள்
“அசனகம் சபர் முயேனறழால் அடனத்து
வெழுக்களும் சமசலழாட்டைமழானடவெசயே”
எனபடத எரிக் சரமண்ட் “லினஸ் விதி” எனறு
தபயேரிட்டைழார். இந்த விதிடயே எல்லிஸ் தனது சக

சபரழாசிரியேர்கடள நிடனவு கூறக் சகட்டுக்
தகழாண்டைழார். தழாங்கள் ஒரு அங்கமழாக இருக்கும்
சமூகங்களிடைமிருந்து உதவிடயே
ஏற்றுக்தகழாள்வெது எப்படிதயேனறு மழாணவெர்கள்
கற்றுக்தகழாள்ள சவெண்டும் எனறு அவெர்
கூறினழார். தனிடமயில் உடழத்து தபரும்
ஏமழாற்றம் அடடையேழாமல் உதவி சதடவெப்படும்
சபழாது சகட்கத் தயேழாரழாக இருக்க சவெண்டும்.
ஏசதனும் சிக்கல் ஏற்பட்டைழால் உடைனடியேழாக
உதவி சகட்க சவெண்டும். சமூகம் ஒரு குழுவெழாக
கலந்துடரயேழாடை முடியும்.
திறந்த மூலக் சகழாட்பழாடு #16: தசய்த சவெடலடயே
தசழால்லழாமல் விடை சவெண்டைழாம்
மழாணவெர்கள் தங்கள் கல்விக் கழாலம்
முடிந்தவுடைன தழாங்கள் தசய்த சவெடலடயே

மனதழார மற்றவெர்களுக்கு டகமழாற்றம் தசய்யேக்
கற்றுக் தகழாள்ள சவெண்டும் எனறு எல்லிஸ்
கூறினழார். அவெர்கள் பங்களிப்டப சமூகங்கள்
பழாதுகழாப்பழாக பரிந்து தகழாள்ளவும்,
பரழாமரிக்கவும், மற்றும் அதன சமல்
உருவெழாக்கவும் முடிந்தழால்தழான அவெர்கள் சவெடல
முழுடம அடடையும். அவெர்கள் எப்சபழாதும்
திட்டை பரழாமரிப்பழாளர்கடளக் கண்டைறிந்து,
தங்கள் இலக்குகடள அடடையே இயேலழா விட்டைழால்
கூடை, தங்கள் சநெழாக்கங்கடளத் ததரியேப் படுத்த
சவெண்டும்.
சவெடலடயே தசய்து தசழால்லழாமல் விடுவெடத
விடை, இனன சவெடலடயே முழுதும் முடிக்க
இயேலவில்டல எனறு கூறுவெசத ரமலத.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: பிடரயேன
தபஹ்ரனஸ்ஹவுசன (Bryan Behrenshausen) 2011
முதல் Opensource.com அணியில் ஒரு எழுத்தழாளர்
மற்றும் ஆசிரியேரழாக இருக்கிறழார். 2015 இல் இவெர்
வெடைக்கு கசரழாலினழா பல்கடலக்கழகம், சசப்பல்
ஹில்லில் இருந்து ததழாடைர்பழாடைலில் முடனவெர்
பட்டைம் தபற்றழார். திறந்த மூலம் பற்றி
எல்லழாவெற்டறயும் நிடனக்கழாத அல்லது எழுதழாத
சபழாது இவெர் பழங்கழால நிண்தடைண்சடைழா
விடளயேழாடுகிறழார், கடலசழார் அறிவியேல்
படனகடத வெழாசிக்கிறழார் அல்லது ஒரு படழயே

திங்க்சபட்-ஐ சீர் தசய்கிறழார். இடணயேத்தில்
இவெர் தசல்லப்தபயேர் “semioticrobotic.”
மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன

17. திட்டைத்துக்கு பங்களிப்பழாளர்கடள ஈர்க்க 5
வெழிகள்
கட்டைற்ற திறந்த மூல தமனதபழாருள்
திட்டைப்பணிகள் ஒரு பிரச்சிடனடயேத் தீர்க்க
ஆரம்பிக்கப்படுகினறன. சிலர் தழாங்கள் மிகவும்
எதிர்சநெழாக்கும் பிரச்சிடனக்கு தீர்வு சவெண்டும்
எனபதற்கழாக அவெர்களும் பங்களிக்கத்
ததழாடைங்குகிறழார்கள். திட்டைப் பயேனர்கள் தங்கள்
சதடவெகளுக்கு இது பயேனுள்ளதழாக இருப்படதக்
கண்டுபிடிப்பதழால் திட்டைம் வெளர்கிறது. அந்தப்
பகிர்வு சநெழாக்கமும் ஒருமித்த கவெனமும்
திட்டைப்பணியின சமூகத்திற்கு மற்றவெர்கடளக்
கவெர்கிறது.
ஆயுட்கழாலம் உள்ள எடதயும் சபழால,
வெளர்ச்சிசயே திட்டைத் திறனுக்கு
அடடையேழாளமழாகவும் ஆதழாரமழாகவும்

விளங்குகிறது. எனசவெ எப்படி திட்டைத்
தடலவெர்களும் மற்றும் பரழாமரிப்பவெர்களும்
பங்களிப்பழாளர் குழு வெளர்ச்சிடயே ஊக்குவிக்க
முடியும்? இங்சக ஐந்து வெழிகள் கழாண்க.
1. நெல்ல ஆவெணங்கள் வெழங்குங்கள்
ஒரு திட்டைத்தில் ஆவெணங்களுக்கழான
முக்கியேத்துவெத்டத பலர் தபரும்பழாலும்
குடறத்சத மதிப்பிடுகிறழார்கள். இதுதழான ஒரு
திட்டைத்துக்குப் பங்களிப்பவெர்களுக்கு
தகவெல்களுக்கழான முக்கியே ஆதழாரமழாக உள்ளது
மற்றும் அவெர்கள் முயேற்சிகடள ஊக்குவிக்கிறது.
இதிலுள்ள தகவெல் சரியேழாக இருக்க சவெண்டும்
மற்றும் நெடைப்பில் இருக்க சவெண்டும். இதில்
தமனதபழாருடள ததழாகுத்து இருமமழாக்கும்
தசய்படிகள், குறுநிரல் சமர்ப்பிக்கும்

வெழிமுடறகள், ஒரு நிரலழாக்க பழாணி டகசயேடு
முதலழானடவெ அடைங்க சவெண்டும்.
நீண்டை கழால ததழாழில்நுட்ப எழுத்தழாளர் மற்றும்
ஆசிரியேர் பழாப் தரசல்சமன (Bob Reselman)
எழுதியே உலகத்தரம் வெழாய்ந்த ஆவெணங்கள்
உருவெழாக்கும் 7 விதிமுடறகடளப் பழாருங்கள்.
நிரலழாளர்களுக்கழான ஆவெணங்களுக்கு ஒரு நெல்ல
எடுத்துக்கழாட்டைழாக டபதழான தடைவெலப்பர்
டகசயேடு உள்ளது. இதில் டபதழான
நிரலழாக்கத்தின ஒவ்தவெழாரு அம்சத்துக்கும்
ததளிவெழான மற்றும் சுருக்கமழான தசய்படிகள்
உள்ளன.
2. எளிதழாக உள்நுடழயே வெழிகள் அடமக்கவும்
உங்கள் திட்டைத்தில் ஒரு பிரச்சிடன அல்லது
வெழுத்தடைமி இருந்தழால், ததழாடைக்க நிடலப்

பணிகடள “எளிதழான வெழு” அல்லது
“ததழாடைங்கும் இடைம்” எனறு
அடடையேழாளமிடுங்கள். இந்தப் பிரச்சிடனகடள
சமழாளிப்பதன மூலம் பதியே பங்களிப்பழாளர்கள்
எளிதழாக திட்டைத்தில் சவெடல துவெங்க முடியும்.
சமலும் இந்தத் தடைமியில் வெடரபடை
வெடிவெடமப்ப, கடலப்படடைப்பகள், மற்றும்
ஆவெணங்கடள சமம்படுத்துவெது சபழானற நிரல்
அல்லழாத பணிகடளயும் அடடையேழாளமிடுங்கள்.
பல திட்டை உறுப்பினர்கள் நிரல் எழுதுவெதில்டல.
இருப்பினும் இத்தடகயே வெழிகளில்
பங்களிப்பதன மூலம் திட்டைதுக்கு ஒரு உந்து
சக்தியேழாக ஆக உள்ளனர்.
ஃதபசடைழாரழா திட்டைத்தில் இம்மழாதிரி ஒரு
“எளிதழான வெழு” மற்றும் “ததழாடைங்கும் இடைம்”
பட்டியேடலப் பரழாமரிக்கினறனர்.

3. நிரல் ஒட்டுகள் அனுப்பசவெழாருக்கு உடைன
பினனூட்டைம் வெழங்குங்கள்
நிரல் ஒட்டு எழுதி அனுப்பியே
ஒவ்தவெழாருவெருக்கும் பதில் அனுப்பங்கள், அது
ஒரு ஒற்டற வெரியேழாக இருந்தழாலும் கூடை.
பினனூட்டைம் வெழங்குவெது திட்டைத்தில் சசர
நிடனப்பவெர்களுக்கு வெழி கழாட்டுகிறது மற்றும்
ஊக்கம் அளிக்கிறது. எல்லழா திட்டைங்களிலும்
தகவெல் பரிமழாற ஒரு அஞ்சல் பட்டி மற்றும்
அரட்டடை தசயேல்பழாட்டில் இருக்க சவெண்டும்.
சகள்வி பதில் அமர்வுகடள இந்த ஊடைகங்களில்
நெடைத்த முடியும். தபரும்பழாலழான திட்டைங்கள்
ஒசர நெழாளில் தவெற்றிகரமழாக ஆகி விடுவெதில்டல,
ஆனழால் தசழித்து வெளரும் திட்டைங்கள் அந்த
வெளர்ச்சிக்கு ஆதரவெழான சூழடல உருவெழாக்க

அஞ்சல் பட்டியேல்கள் மற்றும் ததழாடைர்ப
தகழாள்ளும் ஊடைகங்கடள டவெத்துள்ளழார்கள்.
4. உங்கள் திட்டைம் பற்றியே தசய்திகடளப்
பரப்பங்கள்
ஒரு பிரச்சிடனடயேத் தீர்க்கத் ததழாடைங்கப்பட்டை
ஒரு திட்டைம் வெளர்ந்து வெரும் மற்ற
திட்டைங்களுக்கும் பயேனுள்ளதழாக இருக்கக்
கூடும். நீங்கள் திட்டைத்துக்கு முதனடம
பங்களிப்பவெர் எனறழால் திட்டைத்டத
ஆவெணப்படுத்துவெதும் விளம்பரப்படுத்துவெதும்
உங்கள் தபழாறுப்ப. வெடலப்பதிவுகள்
எழுதுங்கள் மற்றும் சமூக ஊடைகங்களில்
திட்டைத்தின முனசனற்றத்டதப் பகிர்ந்து
தகழாள்ளுங்கள். திட்டைப்பணிக்கு பங்களிக்கத்
ததழாடைங்குவெது எப்படி எனறு ஒரு குறுகியே

விளக்கம் எழுதுங்கள். அதில் முக்கியே நிரலழாளர்
ஆவெணங்களுக்கு ஒரு இடணப்ப தகழாடுங்கள்.
சமலும் தசயேல் திட்டைம் மற்றும் வெரப்சபழாகும்
தவெளியீடுகள் பற்றியே தகவெல்கடளயும்
வெழங்குங்கள்.
உங்கள் இடணயேதள பழார்டவெயேழாளர்களுக்கு
சதழாதழாக எழுதுவெது பற்றி Opensource.com சமுதழாயே
நிர்வெழாகி ரிக்கி எண்ட்ஸ்லி (Rikki Endsley) தரும்
உதவிக்குறிப்பகள் இங்சக.
5. வெரசவெற்கும் மனப்பழானடமயுடைன இருங்கள்
ஒரு நெண்பருடைன உடரயேழாடுவெது சபழானற
ததழானியும், சகள்விக்கு உடைன பதிலளித்தலும்
உங்கள் திட்டைத்தில் மக்களுக்கு ஆர்வெத்டத
வெளர்க்கும். ஆரம்பத்தில் சகள்விகள் உதவிக்கழாக
மட்டுசம இருக்கலழாம். ஆனழால் சபழாகப்சபழாக
பதியே பங்களிப்பழாளர்கள் தங்கள்

சயேழாசடனகடளயும் ஆசலழாசடனகடளயும் தரக்
கூடும். அவெர்கள் திட்டைத்துக்கு ஒரு
பங்களிப்பழாளரழாக ஆக முடியும் எனறு
நெம்பிக்டக அடடையே வெழி தசய்யுங்கள்.
நீங்கள் மதிப்பீடு தசய்யேப் படுகிறீர்கள் எனபடத
நிடனவில் டவெயுங்கள். எந்த திட்டைத்திலும்
நிரலழாளர்கள் ஒரு அஞ்சல் பட்டியேலில் அல்லது
அரட்டடையில் ஒருவெருக்தகழாருவெர் எவ்வெழாறு
சபசிக் தகழாள்கிறழார்கள் எனபடத மக்கள்
கண்கழாணிக்கிறழார்கள். பதியே
பங்களிப்பழாளர்களுக்கு எம்மழாதிரி வெரசவெற்ப
இருக்கும் மற்றும் திறந்த மனப்பழானடம
உண்டைழா எனபதற்கு இடவெ அறிகுறிகளழாக
உள்ளன. ததழாழில்நுட்பத்தில் பணிபரியும்
சபழாது, நெழாம் சில சநெரங்களில் பணிவெனடப
மறந்து விடுகிசறழாம். இது திட்டைத்தின
சுற்றுச்சூழலுக்கு முக்கியேமழான ஒனறழாகும்.

எடுத்துக்கழாட்டைழாக ஒரு திட்டைம் சிறந்தது ஆனழால்
திட்டை பரழாமரிப்பழாளர் வெரசவெற்கும்
மனப்பழானடம உடடையேவெர் அல்ல எனறு
டவெத்துக் தகழாள்சவெழாம். இந்த
பரழாமரிப்பழாளரினழால் திட்டைம் பயேனர்கடள
இழக்கக் கூடும். தபரியே பயேனர் குழுவில்,
இம்மழாதிரி ஆதரவில்லழாத சூழலழால், ஒரு
குழுவினர் மட்டும் திட்டைத்டதக் கடவெத்து
(forking) ஒரு பதியே திட்டைம் ததழாடைங்கக் கூடும்.
திறந்த மூல உலகில் இத்தடகயே சம்பவெங்களுக்கு
எடுத்துக்கழாட்டுகள் பல உள்ளன.
சமலும், ஒரு திறந்த மூல திட்டைத்தின
ததழாடைர்ச்சியேழான வெளர்ச்சிக்கும் பதியே
எண்ணங்கள் உருவெழாகவும் பல்சவெறு
பினனணியில் இருந்து நெபர்கள் வெருவெது
முக்கியேம்.

இறுதியேழாக, தழாக்குப் பிடித்து திட்டைம் வெளர
உதவும் தபழாறுப்ப திட்டை உரிடமயேழாளருக்கு
உள்ளது. பதியே பங்களிப்பழாளர்களுக்கு
பயிற்சியேளிப்பது திட்டைத்துக்கு
இனறியேடமயேழாததழாக இருக்கிறது. அவெர்கள்
திட்டைம் மற்றும் சமூகத்துக்கு எதிர்கழால
தடலவெர்களழாக வெரக் கூடும்.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: குஷழால்
தழாஸ் (Kushal Das) டபதழான தமனதபழாருள்
அறக்கட்டைடளயில் ஒரு சிடபதழான (CPython)
கருநிரல் உருவெழாக்குநெர் மற்றும் இயேக்குனர்
ஆவெழார். அவெர் நீண்டை கழால திறந்த மூல

பங்களிப்பழாளர் மற்றும் அறிவுடரயேழாளர் ஆவெழார்.
முதல் முடற பங்களிப்பழாளர்களுக்கு பங்களிப்ப
உலகில் முதல் அடி எடுத்து டவெக்க உதவுகிறழார்.
அவெர் தற்சபழாது தரட் ஹழாட்-ல் ஃதபசடைழாரழா
சமகக் கணிடம தபழாறியேழாளரழாகப்
பணிபரிகிறழார். அவெருடடையே வெடலப்பதிவுகள்
இங்சக: kushaldas.in. அவெருடடையே ட்விட்டைர்
பயேனர் தபயேர்: @kushaldas
மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன

18. கரடுமுரடைழான பழாடதயில் ஒரு
கற்றுக்குட்டியின பயேணம்
திறந்த மூலத்துக்கு எவ்வெழாறு பங்களிப்பது எனறு
அறிவுடர சதடி இந்தக் கட்டுடரக்கு வெந்தீர்களழா?
இடணயேத்தில் இந்தக் கடதகள் பல உள்ளன,
அல்லவெழா? சில கழாலமழாக நீங்கள் பங்களிப்பத்
ததழாடைங்குவெதற்கு முயேற்சித்து வெருகிறீர்கள்.
ஆகசவெ இடதப்பற்றி நீங்கள் நிடறயேப்
படித்திருப்பீர்கள் எனறு நெம்பகிசறன.
அப்படியும் ததளிவு பிறக்கவில்டல என நீங்கள்
நிடனக்கலழாம்.
எனக்கு அந்த உணர்வு பரிகிறது. நெழான ஒரு சில
வெழாரங்களுக்கு முனப வெடர அசத நிடலயில்தழான
இருந்சதன. அது பற்றியே என கடதடயேச்
தசழால்கிசறன.

கற்றுக்குட்டி நெழாட்டில் முட்டி சமழாதல்
இரண்டு ஆண்டுகளழாக திறந்த மூலத்திற்கு
பங்களிக்க முயேற்சிக்கிசறன. ஆம். இரண்டு
ஆண்டுகளழாக. இடதப்பற்றி ஒரு சங்கதிடயே நெழான
உறுதியேழாகச் தசழால்லமுடியும், இது மிகவும்
அச்சுறுத்தலழானது. இது ததழாடைங்குவெதற்கு
கடினமழானது. நீங்கள் ஒரு தபரியே நிரல்
ததழாகுப்பில் சவெடல தசய்வெது எப்படி எனறு
கற்றுக் தகழாள்ள சவெண்டும். நீங்கள் ஒரு
திட்டைத்தின நிரலழாக்கப் பழாணி வெழிகழாட்டிகடளக்
கற்க சவெண்டும் மற்றும் பினபற்ற சவெண்டும்.
எதுவும் பரியேழாது: நிரல் கட்டுப்பழாட்டு ஓட்டைம்,
எப்படி தவெவ்சவெறு ததழாகுதிகள்
ததழாடைர்பதகழாள்கினறன, எப்படி நிரல் இவ்வெழாறு
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது, ஏன – இடவெ
யேழாவும் ஒரு தபரியே பதிர்பழாடத சபழால் ததரியும்.

சகள்விகள் சகட்க நீங்கள் நிடறயே டதரியேம்
வெரவெடழத்துக்தகழாள்ள சவெண்டும். எதுவும்
ததரியேழாமல் நிரல் ததழாகுப்பில் மூழ்கி, அத்துடைன
மற்சபழார் பரியே சவெண்டும். (இது சில திட்டைங்கள்
எவ்வெழாறு இயேங்குகிறது எனபடதப் பற்றிப்
தபழாதுவெழானது, ஆனழால் பல திட்டைங்கள் பதியே
பங்களிப்பழாளர்கள் அணுகுவெடத
கடினமழாக்குகினறன.)
நெழான எவ்வெளவு முடியுசமழா அவ்வெளவு கற்றுக்
தகழாள்ள முயேற்சி தசய்யும் கற்றுக்குட்டி. எனசவெ
உள்நுடழயே எளிதழான வெழிடயே எடுக்க நெழான
முயேனசறன. ஆவெணங்களில் அல்லது நிரல்
விளக்கக் குறிப்பில் எழுத்துப்பிடழகடள
திருத்திசனன. மழாற்ற சவெண்டியேது
எனனதவெனபது ததளிவெழாகத் ததரிந்த மிகச் சிறு
வெழுக்கடள சரிதசய்சதன. நெழான நிடறயே
சகள்விகடளக் சகட்க விரும்பவில்டல. நிரல்

ததழாகுப்டபப் பரிந்துதகழாள்ள முயேற்சி
தசய்யேவில்டல. ஒவ்தவெழாரு முடறயும்
பங்களிப்ப தசய்யே விரும்பியேசபழாது நெழான
கிட்ஹப் அல்லது ஒரு வெழுத்தடைமிக்குச்
தசனசறன. எளிதழானது, ததழாடைக்கநிடல, நெல்ல
முதல் வெழு எனறு தபயேரிடைப்பட்டை
பிரச்சிடனகடளத் சதடிசனன. அவெற்றில்
நூற்றுக்கணக்கழானவெற்டறப் பீரழாய்ந்த பிறகு,
எந்தப் தபரியே உதவியும் இல்லழாமல் தசய்யே
முடிந்த மிகச் சிறியே ஒனடற நெழான
கண்டுபிடித்சதன.
இது தகழாஞ்ச கழாலம் ததழாடைர்ந்தது, கற்று வெளர்த்த
திறடமடயே இனனும் நெனகு
பயேனபடுத்திக்தகழாள்ள முடியும் எனறு நெழான
உணரும் வெடர. அந்தக் கட்டைத்தில் நெழான பல
பதியே சங்கதிகடளக் கற்றுக் தகழாண்சடைன,
ஆனழால் அவெற்டற எங்சக பயேனபடுத்துவெது

எனறு ததரியேவில்டல. கற்றுக் தகழாண்டைடத
பயேனபடுத்த இயேலவில்டலதயேனறழால் எனன
பிரசயேழாசனம். ஒரு சகதியில் மழாட்டிக்தகழாண்டைது
சபழால நெழான முனசனழாக்கி நெகர இயேலழாமல்
இருந்சதன. அப்தபழாழுது நெடைந்த ஒரு நிகழ்ச்சி
எனக்கு ஒரு பதியே பங்களிப்பழாளரழாக இருப்பதில்
மிகுந்த பயேத்டத ஏற்படுத்தியேது.
ஒரு தபரியே, பிரபலமழான திட்டைத்தில்
எளிதழானதழாகத் சதழானறியே ஒரு பிரச்சிடனடயே
நெழான சதர்ந்ததடுத்சதன. குழப்பம் தசய்து
விடைக்கூடைழாது எனற அச்சத்தில் எந்த
மழாற்றங்கடளயும் தசய்வெதற்கு முனனர்
சகள்விகடளக் சகட்பது நெல்லது எனறு நெழான
நிடனத்சதன. நெழான ஒரு பதியே பங்களிப்பழாளரழாக
இருக்கிசறன எனறு கூறி, ஒரு பிரச்சிடனடயேத்
தீர்வு தசய்யே குறிப்பிட்டை உடரப்பகுதி
மழாற்றப்படை சவெண்டும், எவ்வெழாறு தசய்வெது எனக்

சகட்டுக் தகழாண்சடைன. எனக்குக் கிடடைத்த
பதில்: “மழாற்றத்டத எப்படிச் தசய்வெது எனறு
ததரியேழாவிட்டைழால், அடதச் தசய்யே உங்களுக்குத்
தகுதியில்டல.”
ஆ! இந்த பதில் எனடன அதிர்ச்சி அடடையே
டவெத்தது. ஒரு திட்டைத்டதப் பற்றி எனக்குப்
பரியேவில்டல எனறழால் சகள்விகள் சகட்க
சமலும் பயேமழாக இருந்தது.
எனக்குப் சபழாதுமழான அளவு ததரியேவில்டல
எனபதழால் சவெண்டைழாம் எனகிறழார்களழா? ஓய்வெற்று
சவெடல தசய்யும் அனுபவெசழாலிகளிடைம்
முட்டைழாள்தனமழான சகள்விகள் சகட்பதற்குப்
பதிலழாக ஒருசவெடள நெழான என திறடமகடள
இனனும் வெளர்த்துக் தகழாள்ள சவெண்டுமழா?
அப்தபழாழுதுதழான நெழான ஒரு வெழிகழாட்டிடயேத்
சதடை ஆரம்பித்சதன. ஏதனனறழால் நெழான
சகள்விகள் சகட்கும் அளவுக்கு நெனறழாகத்

ததரிந்தவெர் ஒருவெர் இருந்தழால் நெல்லது, நெழானும்
பயேனுள்ள சவெடல தசய்யே முடியும் எனறு
நிடனத்சதன. அதனழால் நெழான பலருக்கு
ததழாடைங்குவெதற்கு உதவி சகழாரி மினனஞ்சல்
தசய்சதன. சமற்கூறியே அனுபவெத்திற்குப் பிறகு
நெழான குறிப்பழாக அச்சுறுத்தடல உணர
ஆரம்பித்சதன.
ஊக்கமளிக்கும் பதில்கடள நிடறயேப் தபற்சறன,
ஆனழால் நெழான சதடியேது சரியேழாகக்
கிடடைக்கவில்டல. திறந்த மூல உலகில் மூடியே
சுவெற்றில் முட்டிக் தகழாள்வெது சபழானறு இருந்தது.

நெல்ல முதல் பிடழகள் கண்டுபிடிப்பது
ஒரு நெல்ல மழாடலசநெரம், நெழான
பணியேழாற்றுவெதற்கழான பிரச்சிடனகடளத் சதடிக்
தகழாண்டிருந்தசபழாது, வெடல நீட்டிப்ப (web-ext)
எனற தமழாஸில்லழா (Mozilla) திட்டைத்துக்கு வெந்து
சசர்ந்சதன. இது வெடல நீட்டிப்பகடள
சசழாதிக்கும் ஒரு கருவி. நெல்ல முதல் பிடழகள்
என தபயேரிடைப்பட்டை ஒரு சில பிரச்சிடனகடளக்
கண்டைறிந்ததில் மகிழ்ச்சி அடடைந்சதன. ஆனழால்
அடவெ ஒரு சிறியே எழுத்துப்பிடழடயே சரி
தசய்வெது சபழால் அதி எளிடமயேழானடவெ அல்ல.
ஆகழா, எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியேழாக இருந்தது.
நெழான அவெற்றில் ஒனறில் பணிபரியே
ஆரம்பித்சதன. சவெடலடயே முடித்து பிரச்சிடன
சீட்டடை மூடை சவெண்டுமழானழால் நெழான சில
சகள்விகடளக் சகட்க சவெண்டும் எனறு

விடரவெழாக உணர்ந்சதன. நெழான நிரல் ததழாகுப்டப
சமசலழாட்டைமழாகப் பழார்த்சதன. அது எப்படி
சவெடல தசய்கிறது எனபது ஓரளவு பரிந்தவுடைன
அடுத்து எப்படி தசய்வெது எனறு உதவி
சகட்சடைன. கண்சடைன தீர்டவெ! எனக்குத்
சதடவெயேழான அடனத்து விவெரங்கடளயும்
தபற்றுக்தகழாண்டை பிறகு, இந்த சிக்கடல தீர்க்க
முடிந்தது. இனறு, நெழான நெழானகு இழு
சகழாரிக்டககடள அனுப்பிசனன. ஒனறு
ஒனறிடணக்கப்பட்டைது, சமலும் இரண்டு
ஒனறிடணப்டப சநெழாக்கிச் தசல்கினறன,
மற்தறழானறு, பயேர்பழாக்ஸ் (Firefox)
ஏற்றுக்தகழாண்டை ஒரு குறுநிரல்.
நெழான அதில் குதித்ததில் மகிழ்ச்சி அடடைகிசறன.
அசதழாடு சதடவெப்பட்டை சகள்விகடளக்
சகட்கும் சநெரம் வெந்தசபழாது நெழான
பினவெழாங்கவில்டல எனறும்

மகிழ்ச்சியேடடைகிசறன, அது முட்டைழாள்தனமழாகத்
ததரிந்தழாலும் கூடை. எல்லழாவெற்டறயும்
அறிந்திருக்கத் சதடவெயில்டல, பதிதழாக
ஒனடறக் கற்றுக்தகழாள்வெதற்கு ஒவ்தவெழாரு
அடியேழாக எடுத்து டவெக்கலழாம் எனபடதக் கற்றுக்
தகழாண்சடைன. இந்த சிக்கல்களில் தமழாஸில்லழா
வெழிகழாட்டிகள் எல்சலழாரும் மிகவும்
உதவியேழாகவும் ஆதரவெழாகவும் இருந்தழார்கள்.
பிரச்சிடனகடள சிறியே துண்டுகளழாக உடடைத்து,
நெம்ப முடியேழாத அளவுக்கு விவெரங்கடள விளக்கி
அவெர்கள் எனடன வெழிநெடைத்தினர்.
என தசழாந்தத் தீர்டவெ சநெழாக்கி எனடன
வெழிகழாட்டை சில நெழாட்கள் சநெரத்டத
தசலவிடுவெதற்குப் பதிலழாக, அவெர்கள் ஒரு சில
மணிசநெரங்களில் இந்தப் பிரச்சிடனகடளத்
தழாங்கசள சரிதசய்திருக்கலழாம்.

இப்சபழாது, ஃபயேர்ஃபழாக்ஸ் அடமப்டப நிறுவி,
பக்ஸில்லழாவில் ஒவ்தவெழாரு நெழாளும் வெழுக்கள்
சதடுகிசறன.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: ஷஜுசபகழா
ஜலழான (Shubheksha Jalan) – நெழான தமனதபழாருள்
வெளர்ச்சியில் ஆர்வெம் தகழாண்டை ஒரு இந்தியே
கணினி அறிவியேல் மழாணவி.
மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன.

19. வெணிக தமனதபழாருடள திறந்த மூலமழாக
தவெளியிட்சடைழாம்!
நெழான ஒரு தனியேழார் தமனதபழாருள் விற்படன
மற்றும் ஆசலழாசடன நிறுவெனத்தில் சவெடல
தசய்கிசறன. நிதி நிறுவெனங்களுக்கழான
தமனதபழாருள் தயேழாரிப்பகள் தசய்வெது எங்கள்
நிறுவெனத்தின குறிக்சகழாள். இவெற்றில் நிதி
நெடைவெடிக்டககடள தசயேல்படுத்தும் ஃபினடிபி
(FinTP) தசயேலியும் ஒனறு. மூனறு ஆண்டுகளுக்கு
முனப எங்களுடடையே சழாதடனகடளயும்
அறிடவெயும் பகிர்ந்து தகழாள்ள இச்தசயேலிடயே
ஒரு திறந்த மூல உரிமத்தின கீழ் தவெளியிடை
எங்கள் நிறுவெனம் முடிவு தசய்தது.
பழாரம்பரியே வெணிக முடறயிலிருந்து மழாற்றம்
தசய்து திறந்த மூலத்டத ஆதரிக்கும் ஒரு வெணிக

முடறயில் இறங்கும் சபழாது ஒரு நிறுவெனம்
சமற்தகழாள்ள சவெண்டியே மழாற்றங்கடள
இக்கட்டுடரயில் நெழான ஆரழாய்கிசறன. இது
வெணிக ரீதியில் முனனர் இருந்த தீர்வில் ஒனபது
ஆண்டுகள் அனுபவெத்டத அடிப்படடையேழாகக்
தகழாண்டைது. இந்த மழாறுதலுக்கு உட்பட்டை
மற்றும் சவெழாலழான துடறயில் முனனிடலயில்
இருக்க சவெண்டும் எனற எங்கள் நிறுவெனத்தின
லட்சியேசம இது சபழானற ஒரு மழாற்றத்துக்கு
ஊக்கம் அளித்தது.
திறந்த மூலத்தில் இம்மழாதிரி பகிர்ந்து தகழாள்ளும்
கலழாச்சழாரம்தழான முனசனழாக்கி தசல்லும் வெழி
எனறு நெழாங்கள் நெம்பகிசறழாம். ஏதனனில்
எங்களுடடையே அசத மதிப்பகடள பகிர்ந்து
தகழாள்ளும் ஒரு முழு சமூகத்தின
அறிவெழாற்றலுடைன இடணந்து தசயேலழாற்றினழால்

சிறந்த தீர்வுகடள வெழங்க முடியும் எனறு
நெழாங்கள் நெம்பகிசறழாம்.
திறந்த மூலத்டதப் பயேனபடுத்துவெதன மூலம்,
பரிமழாற்ற நெடைவெடிக்டககள் அல்லது
ஒழுங்குமுடற இணக்கத்திற்கழாக சவெறுபடுத்தழாத
தமனதபழாருள் உருவெழாக்க முடியும் எனறு நிதித்
துடறயில் சமீபத்தியே ஆய்வுகள் கூறுகினறன.
இது அடனத்து நிதி நிறுவெனங்களுக்கும்
சதடவெப்படும் இனறியேடமயேழா கட்டைடமப்ப
ஆகும்.
முதலழாவெதழாக அணிக்கு வெழிகழாட்டும்
தகழாள்டககடளயும் மற்றும் ஒரு திறந்த மூல
உரிமத்டதயும் நெழாங்கள் சதர்ந்ததடுத்சதழாம்.
பினனர், தற்சபழாடதயே வெழாடிக்டகயேழாளர்
குழுவுக்கும், சழாத்தியேமழான சமூகம் மற்றும்
பயேனர் குழு இரண்டுக்குசம சழாதகமழான

சூழ்நிடலடயே ஊக்குவிக்கக் கூடியே, சரியேழான
சுற்றுச்சூழடல நிறுவிசனழாம். இது எங்களுக்கு
பங்களிப்பழாளர்கடளயும்
பினபற்றுபவெர்கடளயும் கவெர்ந்திழுக்க
உதவியேது. எங்கள் தசயேலிடயே ஒரு திறந்த
தளமழாக தவெளியிட்டைது நிறுவெனத்தின முக்கியே
வியேழாபழார மற்றும் தசயேற்பழாட்டு பணிப்சபழாக்டக
பழாதித்தது, இதனழால் தடலகீழ் மழாற்றங்கள்
தசய்யே சவெண்டியிருந்தது.
திட்டைத்டத விருத்தி தசய்வெதற்கும்
பரழாமரிப்பதற்கும், பதியே உறுப்பினர்கடள
சமூகத்தில் ஒருங்கிடணத்து
தசயேல்படுத்துவெதற்கும் முதலீடு தசய்யே
சவெண்டியே அவெசியேம் ஏற்பட்டைதழால் ஃபினடிபி
திட்டைம் மற்றும் அடதச் சுற்றியுள்ள சமூகத்துக்கு
வெணிக ரீதியேழான தயேழாரிப்டபவிடை அதிக கவெனம்
தசலுத்த சவெண்டியிருந்தது.

நெழாங்கள் இப்படித்தழான இடதச்
தசயேல்படுத்திசனழாம்.
தனியுரிமத் தீர்டவெ சதழாதழாக மழாற்றி
அடமயுங்கள்
திறந்த மூல தசயேலி பூர்த்தி தசய்யே சவெண்டியே
சதடவெகள் ததளிவெழானடவெ ஆனழால் அவெற்டற
அடடையே சிந்திக்க சவெண்டும்.
உட்தபழாதிக்கப்பட்டை மூனறழாம் தரப்ப
தயேழாரிப்பகளுக்கு ஆதரவு தருவெது மிக
முக்கியேமழான மழாற்றங்களில் ஒனறு. முன
சதடவெகளுக்கழான நிறுவென பதிப்பகள் மட்டுசம
முனனர் ஆதரிக்கப்பட்டைன, எனசவெ மறுபழார்டவெ
கட்டைழாயேமழாகியேது. நிறுவென தரவுத்தளம், தசய்தி
சழார்ந்த இடடைப்தபழாருள் மற்றும் தசயேலி
சசடவெயேகத்திற்கு சிறந்த திறந்த மூல மழாற்டற
திறந்த மூல பதிப்ப ஆதரிக்கிறது. தசயேலியில்
உள்ள அடனத்து குறியீடும் தவெளியிடைத்தக்கதழாக

இருக்க சவெண்டும் எனபதழால் உரிமத்
சதடவெகளுடைன இணக்கமழாக இருக்க சவெண்டும்.
சமலும், உள் நிரலழாளர் கருவிகள், பணித்
தடைமிகள், மற்றும் மூலக் கட்டுப்பழாட்டு
அடமப்பகளுக்கழான திறந்த மூல மழாற்றுகள்
ஒருங்கிடணக்கப்படை சவெண்டும்.
தயேழாரிப்ப ஆவெணங்கள் மற்றும் தசயேல்பழாட்டு
நெடடைமுடறகடளப் தபழாறுத்தவெடர, தபயேரிடும்
மரபகள், குறியீட்டு வெழிகழாட்டுதல்கள் மற்றும்
வெர்த்தக பதிப்பில் நெடடைமுடறப்படுத்தப்படும்
சிறந்த நெடடைமுடறகள் திறந்த சமூகத்தில்
பணிபரியும் குறிப்பிட்டை சதடவெகடள பூர்த்தி
தசய்யுமழாறு மழாற்றியேடமக்க சவெண்டும். இந்த
தசயேலிடயே திறந்த மூலமழாக தவெளியிடை
தயேழாரிக்கும் கட்டைத்தில் சமலும் ஒரு தசய்படி
சசர்க்க சவெண்டியேது அவெசியேம் எனபடதக்
கண்டைறிந்சதழாம். அடதத் திறந்த மூல

களஞ்சியேமழாக பகிர்ந்து தகழாள்ளும் முன சமுதழாயே
விதிகள், தசயேலழாக்கங்கள் மற்றும் தயேழாரிப்ப
ஆகியேவெற்டற முனகூட்டிசயே துல்லியேமழாக
அனுமதிக்கும் கட்டுப்பழாட்டு அணுகல்
தகழாண்டை தளம், fintp.org இல் நெழாங்கள் ஃபினடிபி
ஐ பகிர்ந்துதகழாண்சடைழாம்.
திறந்த மூல சமூகத்டத உருவெழாக்குங்கள்
ஒரு மூடியே மூல தயேழாரிப்டப திறந்த மூலத்திற்கு
மழாற்றும் சபழாது, வெலுவெழான, துடிப்பழான
சமூகத்டத உருவெழாக்குவெது மிக முக்கியேமழான
பகுதியேழாகும். முதலழாவெதழாக, ஒரு மூடியே
சமூகத்திற்கும் திறந்த சமூகத்திற்கும் இடடைசயே
உள்ள சவெறுபழாடுகடளப் பழார்க்கலழாம். அடனத்து
சமூக உறுப்பினர்களும் மதிப்பமிக்க
பங்களிப்பகடள அளிக்கக் கூடியேவெழாறு ஒரு

திறந்த சமுதழாயேம் உள்ளது. குறியீடு
சசழாதடனக்குத் திறந்திருக்கும், இதனழால் எவெரும்
மட்டுறுத்தலுக்கு உட்பட்டு சிக்கல்கடள
சரிதசய்யேலழாம், பதியே அம்சங்கடள
உருவெழாக்கலழாம், சமலும் குறியீட்டடை
பங்களிக்கலழாம். தகழாடுக்கப்பட்டை
பிரச்சிடனடயே தபரியே எண்ணிக்டகயிலழான
பழார்டவெயேழாளர்கள் பழார்க்கும் வெழாய்ப்பகள்
இருக்கினறன. ஒரு மூடியே சமூகமழானது
வெழங்குபவெர் மற்றும் வெழாடிக்டகயேழாளர் குழுடவெ
மட்டுசம உள்ளடைக்கியேது. மற்றும்
தகழாடுக்கப்பட்டை பிரச்சிடனடயே அதிகபட்சம்
அந்த நிறுவெனத்தில் சவெடல தசய்யும்
உருவெழாக்குநெர்கள் மட்டுசம பழார்க்க இயேலும்.
ஒரு மூடியே சமூகத்திலிருந்து திறந்த நிடலக்கு
மழாற்றம் தசய்த ஆரம்ப கட்டைங்களில், நெழாங்கள்
மிகுந்த கட்டுப்பழாட்டுடைன இயேக்கி வெந்சதழாம்.

நிதித் துடறயின உருவெழாகிவெரும் தரங்கடள
தசயேல்படுத்துதல், தபரியே பதியே அம்சங்கடள
உருவெழாக்குதல் மற்றும் பங்களித்த நிரல்கடள
திறனழாய்வு தசய்தல் முதலழானடவெக்கு நெழாங்கசள
தபழாறுப்சபற்றுக்தகழாண்சடைழாம். பங்களிப்பின
மதிப்டப டவெத்து கழாலப்சபழாக்கில் பதியே
படிநிடலகள் தவெளிப்பட்டைன. எங்கள் திறந்த
மூல சமூகத்தில் ஒவ்தவெழாரு உறுப்பினருக்கும்
இந்த நெனடமகள் உள்ளன – திட்டைங்கடள
பழாதிக்கும் தசல்வெழாக்கு, சமம்பட்டை
திறனழாளிகடள ஈர்த்து, தக்கடவெத்தல், வெளர்ச்சி
மற்றும் பரழாமரிப்ப தசலவுகடளக் குடறத்தல்.
வெணிக மழாதிரிடயே மழாற்றுங்கள்
தமனதபழாருள் உரிமங்கடள விற்றல், பரழாமரிப்ப
கட்டைணங்கள், மற்றும் ததழாழில்முடற

சசடவெகடள விற்பதன மூலம் வெருவெழாடயே
அடிப்படடையேழாகக் தகழாண்டைது பழாரம்பரியே
வெணிக மழாதிரி. முதனடம தயேழாரிப்பகடள
இலவெசமழாகவும் திறந்த மூலமழாகவும்
தவெளியிடும் முடிடவெ எடுக்கும்சபழாது இது
பழாதிக்கப்படும். ஃபினடிபி க்கு ஒரு ஆண்டு நீள
ஆசலழாசடன திட்டைத்திலிருந்து நெனடம தபறும்
வெழாய்ப்டப நெழாங்கள் தபற்றிருந்சதழாம். இதற்கு
ஒரு மதிப்பமிக்க பனனழாட்டு நிதி நிறுவெனம்
இடணந்து நிதியேளித்தது.
ஒரு பதியே வெணிக மழாதிரிடயே உருவெழாக்குவெதும்,
பணிப்சபழாக்டக நிறுவுவெதும், உள்
தசயேல்முடறகடள ஏற்படுத்துவெதும், நிறுவென
கட்டைடமப்டப ஏற்ப அடமப்பதும்
வியேழாபழாரத்தின சநெழாக்கங்கள் ஆகும். சட்டைபூர்வெ
அம்சங்கள், சவெடல தசயேல்முடறகள், மற்றும்
மழாறுகூற்று தபழாருட்கள் ஆகியேவெற்டறக்

தகழாண்டை ஒரு ஆளும் முடற அடமப்டப
முனடவெப்பசத சமூகத்தின இலக்கு ஆகும்.
வெங்கிகள், தபருநிறுவெனங்கள், தபழாது
நிர்வெழாகங்கள் மற்றும் நுண் நிதி நிறுவெனங்கள்
ஆகியேவெற்றிற்கழான நிதி பரிமழாற்றங்கடள
தசயேலழாக்கும் கட்டைடை ததழாகுதிடயே வெழங்க
ஃபினடிபி திட்டைம் இப்சபழாது
அடமக்கப்பட்டுள்ளது:
1.வெணிக பணிப்சபழாக்டக ஒருங்கிடணக்க
உதவி தசய்தல்
2.பல்சவெறு சந்டத கட்டைடமப்பகளுக்கு
தநெகிழ்வெழான இடடைமுகங்கடள
உருவெழாக்குதல்
3.பல்சவெறு வெடகயேழான நிதி
இடைமழாற்றங்களுக்கு (கடைன பரிமழாற்றம்,
சநெரடி பற்று, பற்று கருவிகள், கருவூல
பழாய்ச்சல்கள் சபழானறடவெ) பழாதுகழாப்பழான

தசயேல்பழாடுகடள வெழங்குதல் மற்றும்
நெகல்கடளக் கண்டைறிதல்
4.பல நெடடைமுடற தசயேல்பழாடுகடள
அடடைதல் (பணப்பழக்க அறிக்டக,
கணக்குகடளச் சீர்தசய்தல், AML
பரிவெர்த்தடன வெடிகட்டுதல், பணம்
அனுப்பதல் சமலழாண்டம மற்றும்
சபழாட்டியேழாளர் அறிக்டககள் சபழானறடவெ)

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: மிஹழாய்
குய்மழான (Mihai Guiman) – ஸ்விஃப்ட் (Swift),
நிதிசழார் தசய்தி அனுப்பதல் தரநிடலகள் மற்றும்

பல்சவெறு ததழாழில்நுட்பங்களுடைன
ஒருங்கிடணக்கும் நிபணத்துவெத்துடைன, நிதி
நிறுவெனங்களின சூழலுக்கு சிறந்த
தமனதபழாருள் தீர்வுகடள அடமப்பதில் மற்றும்
நெடடைமுடறப்படுத்துவெதில் ஆழமழான
ததழாழில்நுட்ப பினனணி எனக்கு உள்ளது.
சிக்கலழான ததழாழில்நுட்ப திட்டைங்களில்
பங்சகற்று, தகழாடுத்த இலக்டக விடைவும்
சமலழாக தசய்து முடிப்பதன மூலம் என
ததழாழில்முடற சுயேவிவெரத்டத நீட்டிக்க உந்துதல்
தபற்றுள்சளன. ஓய்வு சநெரத்தில் நெழான
பனிச்சறுக்கு தசய்கிசறன மற்றும் படனகடத
பதினங்கடளப் படிக்கிசறன.
மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன

20. திட்டைங்கடளத் சதடுவெடத நிறுத்தி விட்டு
வெழுக்கடளத் சதடுங்கள்
திறந்த மூலத்தில் பதிதழாகத் ததழாடைங்கும்சபழாது
இம்மழாதிரி சகள்விகள் உங்களுக்குத் சதழானறும்:

எனக்கு இனன நிரலழாக்க தமழாழி
ததரியும். உதவி தசய்வெதனமூலம்
அதன நெடடைமுடறகளில் பயிற்சி
தபற விரும்பகிசறன. நெழான
பங்களிக்கக் கூடியே திறந்த மூலத்
திட்டைத்டதக் கண்டுபிடிப்பது
எப்படி? ம்ம் … எங்கு ததழாடைங்குவெது
எனறு ததரியேவில்டலசயே. இது
சிக்கலழானதழாகத் சதழானறுகிறசத.
நெழான இசத சகள்விடயே பல நிரலழாளர்களிடைம்
திரும்பத்திரும்பக் சகட்டுள்சளன. அவெர்களின
பதில்கடள மூனறு வெடகப்படுத்தலழாம்:

அணுகுமுடற # 1: நீங்கள் விரும்பம் ஒரு
தமனதபழாருளுக்கு பங்களியுங்கள்
எனக்கு தபரும்பழாலும் கிடடைத்த பதில், நீங்கள்
ஏற்கனசவெ பயேனபடுத்திவெரும், உங்களுக்குப்
பிடித்த ஏதழாவெது ஒரு தமனதபழாருளுக்கு
பங்களியுங்கள்.
அணுகுமுடற # 2: பயிலுநெர்களுக்கு ஆதரவு
தரும் திட்டைங்கடளத் சதடுங்கள்
பயிலுநெர்களுக்கு ஆதரவு தரும் திறந்த மூல
திட்டைங்களின சில சிறப்பியேல்பகள் இங்சக:
•உங்கள் கணினியில் திட்டைத்டத நிறுவுவெது
எப்படி, கிட் (Git) பணிப்பழாய்வு, குறியீட்டு

பழாணிகள் முதலழான விவெரமழான நெடடைமுடற
வெழிகழாட்டுதல்கள்
•“நெல்ல முதல் பிடழ (good-first-bug)”,
“பதியேவெர் (beginner)” அல்லது “முதல்
பங்களிப்பழாளர் மட்டுசம (first-timers-only)”
எனறு ததளிவெழாக வெடகப்படுத்தப்பட்டை
பிரச்சிடனகள்
•பயிலுநெர்களுக்கழான பிரச்சிடனகளில்
தசயேல்பழாடு, முந்டதயே சகள்விகளுக்கு
உடைனடியேழாக பதில்
அணுகுமுடற # 3: திட்டைங்கடளத் சதடுவெடத
நிறுத்தி விட்டு வெழுக்கடளத் சதடுங்கள்
இந்த அணுகுமுடறடயேத்தழான நெழான
சதர்ந்ததடுத்சதன. இதுசவெ இந்தக் கட்டுடரயின
சநெழாக்கம்.

# 1 மற்றும் # 2 அணுகுமுடறகடள முயேற்சித்த
பிறகு, திட்டைங்களின அடிப்படடையில்
சிந்திப்படத நெழான நிறுத்தி விட்சடைன. அதற்கு
பதிலழாக எனனழால் சரி தசய்யேக்கூடியே
வெழுக்கடளக் கண்டுபிடிப்பதில் கவெனம்
தசலுத்திசனன. ஒவ்தவெழாரு வெழுவும் ஒரு
திட்டைம் ததழாடைர்படடையேது. எனசவெ பிடழகள்
கண்டைறியும் சபழாது, நீங்கள் தவிர்க்க முடியேழாமல்
திட்டைங்கடளயும் கண்டைறிவீர்கள்.
நீங்கள் உடைனடியேழாகத் ததழாடைங்க விரும்பினழால்
இந்த அணுகுமுடற சதழாதழானது. உங்களுடடையே
முதல் சில பங்களிப்பகளுக்குப் பிறகு அசத
திட்டைத்தில் ஊக்கத்துடைன இடணந்திருப்பீர்கள்
எனறு நெழான உறுதியேழாகச் தசழால்ல முடியேழாது.
ஒருசவெடள உங்களுக்கு ஆர்வெம் இல்லழாமல்
சபழாகலழாம். அல்லது திட்டைத்திற்குள் நுடழந்து

சவெடல தசய்தபின, உண்டமயில் நீங்கள் அடத
விரும்பவும் கூடும்.
எப்படியிருப்பினும், நீங்கள் ஒரு சில வெழுக்கள்
சரி தசய்தபின, தவெளியில் தசனறு சமலும்
ஆரழாயே உங்களுக்கு தனனம்பிக்டக பிறக்கும்.
எனசவெ வெழுக்கடளக் கண்டுபிடிக்கத்
ததழாடைங்குவெது எப்படி?
எந்த வெழுக்களில் சவெடல தசய்வெது எனறு
முடிவு தசய்வெது எளிதல்ல. ஆயிரக் கணக்கழான
திட்டைங்கள் உள்ளன. ஒவ்தவெழானறிலும் தீர்வு
ஆகழாத வெழுக்களும் நிடறயே உள்ளன. ஆனழால்
நீங்கள் எங்கழாவெது ததழாடைங்க சவெண்டும்.
எனசவெ வெழுக்கள் கண்டுபிடிக்க நெழான
பயேனபடுத்தியே அடனத்து வெளங்கடளயும்
குறிப்பகடளயும் பகிர்ந்து தகழாள்கிசறன.
முதலில் நெழான தபழாதுவெழாக பல்சவெறு
வெழுத்தடைமிகள் மற்றும் நிரல் வெழங்கு

தளங்களில் ததழாடைங்குவெதற்கு நெல்ல வெழுக்கள்
கண்டைறிவெது எப்படி எனறு தசழால்கிசறன.
பினனர் நெழான ததழாடைர்ந்து பங்களித்துவெரும்
சமழாசில்லழா திட்டைம் பற்றியே சில குறிப்பிட்டை
ஆதழாரங்கடளயும் பகிர்ந்து தகழாள்கிசறன.
பதியேவெர்களுக்கழான நெல்ல வெழுக்கள் கண்டைறிதல்
உங்கள் வெழு சவெட்டடை ஆரம்பிக்க ஒரு நெல்ல
இடைம் அப் ஃபழார் க்ரழாப்ஸ் (Up For Grabs). இந்த
தளத்தின முழு சநெழாக்கம் பதியே
பங்களிப்பழாளர்கள் பயிற்சி தபற உதவியேழாக
ததழாடைக்க நிடலப் பிரச்சிடனகள் தகழாண்டை
திட்டைங்களின பட்டியேடலப் பரழாமரிப்பசத.
உங்களுக்கு தடலகழால் பரியேவில்டலதயேனறழால்
ததழாடைங்குவெதற்கு இது ஒரு நெல்ல இடைம்.
பலவிதமழான வெழிகளில் உங்கள் சதடைடல
விருப்படமவு தசய்யேக்கூடியே சக்திவெழாய்ந்த சதடு
தபழாறிடயே கிட்ஹப்

(GitHub) தகழாண்டுள்ளது. பிரச்சிடன அடடையேழாளச்
சீட்டு தழான (issue label) இதில் சதடுவெதற்கு
எளிதழான வெழி.
பதியேவெர் (beginner), எளிதழானது
(easy), ததழாடைங்குபவெர் (starter), நெல்ல முதல் பிடழ
(good first bug), கீசழ ததழாங்கும் பழம் (low hanging
fruit), சினன கடி அளவு (bitesize), மிகச்சிறியேது
(trivial), எளிதழான திருத்தம் (easy fix) மற்றும் பதியே
பங்களிப்பழாளர் (new contributor) சபழானற
அடடையேழாளச் சீட்டுகடளப் பயேனபடுத்தி பல
திறந்த மூல திட்டைங்கள் சிக்கல்கடள
கண்டுபிடிக்க வெசதியேழாகக் குறியிடுகினறன.
நீங்கள் விரும்பம் நிரலழாக்க தமழாழியில் உள்ள
பிரச்சிடனகடள மட்டும் சதடை language: name
எனபடத உங்கள் சதடைல் வினவெலில்
சசர்க்கலழாம். எடுத்துக்கழாட்டைழாக, “பதனயவரத”

எனதற மபயரனடபதபடதட ஜமவமஸதகனரனபதடத சனகதகலதகளத
அதனததததயமத இவதவமற வனனவலமமத.
கிட்ஹப் சதடைல் ததழாடைரியேடல நிடனவில்
தகழாள்வெது கடினமழாக இருந்தழால் அடடையேழாளச்
சீட்டு மற்றும் நிரல் தமழாழிடயே டவெத்து
பிரச்சிடனகடளத் சதடும் ஒரு
கருவி issuehub.io ஆகும்.
திறந்த மூலத்துக்கு முற்றிலும் பதிதழாக
இருந்தழால், நீங்கள் கண்டிப்பழாக முதல்
பங்களிப்பழாளர் மட்டுசம (First Timers Only) எனற
இடணயேதளத்தில் ததழாடைங்குவெசத உசிதம்.
இது தகனட் சி. சடைழாட்ஸ் (Kent C.
Dodds) அவெருடடையே “முதல் பங்களிப்பழாளர்
மட்டுசம (First Timers Only)”
இடுடகமற்றும் ஸ்கழாட் சஹனதஸல்சமன (Scott
Hanselman) “திறந்த மூலத்துக்கு கனிடவெ
திரும்பக் தகழாண்டு வெருசவெழாம்”

இடுடககடள அடிப்படடையேழாகக் தகழாண்டு
ஆரம்பிக்கப்பட்டைது. வெழுக்களில் “first-timersonly” எனறு அடடையேழாளம் இருக்கும்.
உங்களுக்கு இந்த ட்விட்டைர்
தழானியேங்கியும் உதவியேழாக இருக்கும். இது “firsttimers-only” என தபயேரிடைப்பட்டை எல்லழா
சிக்கல்கடளயும் கீச்சுகிறது.
சழார்சலழாட் ஸ்தபனசர் (Charlotte
Spencer) பரழாமரிக்கும் உங்கள் முதல் பிஆர்
(YourFirstPR) ட்விட்டைர் கணக்குசிக்கல்கடள
கண்டுபிடிக்க இனதனழாரு சிறந்த வெழி. இதில்
பதியே பங்களிப்பழாளர்களழால் எளிதில்
டகயேழாளக்கூடியே கிட்ஹப் இல் உள்ள ததழாடைக்க
நிடல சிக்கல்கடளக் கழாட்சிப்படுத்துகிறழார்கள்.
பதியேவெர்களுக்கு வியேப்பளிப்பது (Awesome-forbeginners) ஒரு கிட்ஹப் களஞ்சியேம் ஆகும். இது
பதியே பங்களிப்பழாளர்களுக்கு நெல்ல வெழுக்கள்

தகழாண்டை திட்டைங்கடளத் ததழாகுத்து, அவெற்டற
விவெரிக்க அடடையேழாளச் சீட்டுகடளப்
பயேனபடுத்துகிறது.
ஓபனசஹட்ச் (Openhatch) எனபது ஒரு இலழாப
சநெழாக்கற்ற அடமப்பழாகும். இது திறந்த மூலத்தில்
உள்ள நுடழவுத் தடடைகடளத் தழாழ்த்தி
வெழுக்கடளயும் பங்களிப்பவெர்கடளயும்
இடணக்க உதவுகிறது.
சமழாசில்லழா பங்களிப்பழாளர் சுற்றுச்சூழல்
சமழாசில்லழாவின பல திட்டைங்கள் கிட்ஹப் இல்
வெழங்கப்படுகினறன. இத்திட்டைங்களுக்கு நெழான
சமசல பட்டியேலிட்டை அடனத்தும்
பயேனுள்ளதழாகசவெ இருக்கும். அவெர்கள் ததழாடைக்க
பிரச்சிடனகளுக்கு “நெல்ல முதல் பிடழ (good first
bug)” எனறு அடடையேழாளம் இடுகிறழார்கள்.
ஆனழால் சமழாசில்லழா அதன தசழாந்தக்
கருவியேழான பக்சில்லழா (Bugzilla)டவெ முதனடம

வெழுத்தடைமியேழாகப் பயேனபடுத்துகிறது. இதில்
சில சிக்கல்கடள வெழங்குகினறனர், சமலும்
பதிப்ப கட்டுப்பழாட்டுக்கழாக கிட் (Git)-டுக்கு
பதிலழாக தமர்குரியேடலப் (Mercurial)
பயேனபடுத்துகினறனர்.
பக்சில்லழா மற்றும் தமர்குரியேடலப்
பயேனபடுத்தும் திட்டைங்களில் ஒனறு
ஃபயேர்பழாக்ஸ். உண்டமயில் தசழால்லப்சபழானழால்
இது தகழாஞ்சம் பயேமழாக இருக்கும். இது திணற
டவெக்கும். எனசவெ நெழான இநதத சனறநதத
வதலபதபதனவ மறதறமத
நனகழதபடதததத பரிந்துடரக்கிசறன. இடவெ இந்தக்
கருவிகடள ததளிவெழாக்க தபரிதும் உதவியேழாக
இருக்கும்.
சமழாசில்லழாவுக்கு பங்களிப்படத எளிதழாக்க
சமழாசில்லியேர்கள் பல ஆண்டுகளழாக

முடிந்தவெடர முயேனறிருக்கிறழார்கள். இங்சக
அவெர்களின முயேற்சிகள்:
•நெல்ல முதல் வெழுக்கள் (Good First Bugs): இந்த
வெழுக்கள் திட்டைத்துக்கு ஒரு நெல்ல அறிமுகம்
எனறு நிரலழாளர்கள் அடடையேழாளம்
தசய்துள்ளனர். இடவெ தபரும்பழாலும்
(ஆனழால் எப்சபழாதும் அல்ல) தீர்வு கழாண
மிகவும் எளிதழானடவெ.
•வெழிகழாட்டி உள்ள வெழுக்கள் (Mentored Bugs):
இந்த வெழுக்களுக்கு வெழிகழாட்டிகள் உண்டு.
சவெடல தசய்யும்சபழாது தடடைபட்டைழால்
ஐ.ஆர்.சி. (IRC ) இடணயே ததழாடைர் அரட்டடை
மூலம் அவெர்கடள ததழாடைர்ப தகழாண்டு உதவி
தபறலழாம். அவெர்கள் அடிக்கடி உங்கள்
குறுநிரல்கடள மறுபரிசீலடன தசய்து

பினனூட்டைம் அளிப்பழார்கள். சமழாசில்லழா
திட்டைங்களுக்கு பங்களிக்க எங்சக
ததழாடைங்குவெது எனறு உங்களுக்குத்
ததரியேழாவிட்டைழால், இது ததழாடைங்க சிறந்த
இடைம். ஒரு சுவெரில் முட்டியேதுசபழால் உங்கள்
சவெடல நினறு விட்டைழால் உங்கள்
சகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க ஒருவெர் இருப்பழார்.
எனக்கு உதவி தசய்த எல்லழா வெழிகழாட்டிகளும்
மிகவும் ஆதரவெழாகவும் உதவியேழாகவும்
உடைனடியேழாக பதிலளித்தனர்.
•வெழுக்கள் அஹழாய் (Bugs Ahoy): இது
பக்சில்லழாவில் வெழுக்கள் கண்டுபிடிப்பதற்கு
அர்ப்பணிக்கப்பட்டை தளமழாகும். நீங்கள் நிரல்
தமழாழிப்படி வெடிகட்டைக்கூடியே ஒரு பயேனர்
சதழாழடம இடடைமுகம் தகழாண்டைது.

•ஃபயேர்பழாக்ஸ் நிரலழாளர் கருவிகள் (Firefox
DevTools): இந்த தளமழானது ஃபயேர்பழாக்ஸ்
உலழாவியில் நிரலழாளர் கருவிகளில் வெரும்
வெழுக்களுக்கழாக அர்ப்பணிக்கப்பட்டைது.
வெழுக்கடள நீங்கள் சவெடல தசய்யே விரும்பம்
நிரலழாளர் கருவிக் கூறுகளின அடிப்படடையில்
வெரிடசப்படுத்தலழாம்.
•நெழான சமழாசில்லழாவுக்கு எனன தசய்யேலழாம்
(What Can I Do For Mozilla): உங்கள் திறடம
மற்றும் ஆர்வெங்கள் பற்றியே சகள்விகளுக்கு
பதில் அளிப்பதன மூலம் நீங்கள் எம்மழாதிரி
சவெடல தசய்யே முடியும் எனபடத
ஆரழாய்வெதற்கழான சிறந்த வெழி இது.
•சமழாசில்லழாடவெத் ததழாடைங்கவும் (Start
Mozilla): இது சமழாசில்லழா சுற்றுச்சூழலில்

பதியே பங்களிப்பழாளர்களுக்கு சதழாதழான
சிக்கல்கள் பற்றி கீச்சும் ட்விட்டைர் கணக்கு.
பதியே பங்களிப்பழாளர்கள் ததழாடைங்குவெதற்கு
உதவெ கிட்ஹப் -ல் FreeCodeCamp/how-to-contributeto-open-source எனற தபயேரில் ஒரு
களஞ்சியேம் உருவெழாக்கப்பட்டுள்ளது. இது திறந்த
மூலத்தில் துவெங்குவெதற்கழான ஆதழாரங்கடளயும்
அறிவுடரகடளயும் தகழாண்டைது.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: ஷஜுசபகழா
ஜலழான (Shubheksha Jalan) – நெழான தமனதபழாருள்
வெளர்ச்சியில் ஆர்வெம் தகழாண்டை ஒரு இந்தியே
கணினி அறிவியேல் மழாணவி.
மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன.

21. திறந்த மூல தமனதபழாருடள டவெத்து
வெணிகம் தசய்வெது எப்படி
எவெரும் தங்கள் முதல் அனுபவெத்டத
ஒருசபழாதும் மறக்க மழாட்டைழார்கள் எனறு
தசழால்கிறழார்கள். எனடனப் தபழாருத்தவெடர
எனனுடடையே நிறுவெனம் லூசிட்ஒர்க்ஸ்
(Lucidworks) 2008 ல் முதல் சுற்று துணிகர முதலீடு
தபற்றிருந்தது, எங்கள் முதல் விற்படனயேழாளர்
பணியேமர்த்தப்பட்டிருந்தழார். அபழாச்சி சசழாலழார்
(Apache Solr) ல் ஏற்பட்டை ஒரு பிரச்சிடனக்கு
உதவி சதடும் ஒரு வெருங்கழால
வெழாடிக்டகயேழாளருடைன ததழாடலசபசி
அடழப்பில் சபசக் கூறினர். அடழப்பின சபழாது,
பல சிக்கலழான சகள்விகடள வெருங்கழால
வெழாடிக்டகயேழாளர்கள் எனனிடைம் சகட்டைழார்கள்.
சபசி முடித்தபின எல்லழாக் சகள்விகளுக்கும்

நெனறழாக பதில் தசழானசனன எனறு எனடனசயே
நெழான தமச்சிக்தகழாண்டிருந்த சபழாது எங்கள்
விற்படனயேழாளரிடைமிருந்து ஒரு அடழப்ப
வெந்தது. அவெருடடையே சரியேழான தசழாற்கள் எனக்கு
நிடனவில் இல்டல எனறழாலும், அதன சுருக்கம்
பினவெருமழாறு:

விற்படனயேழாளர்: “நெனறழாக பதில்
தசழானனீர்கள், ஆனழால் நீங்கள் அந்த
வெணிக வெழாய்ப்டபப் பறிதகழாடுத்து
விட்டீர்கள்.”
நெழான: “ஏன அப்படி? எனக்கு இந்தப்
பிரச்சிடன பற்றி நெனறழாகத் ததரியும்
எனறு கழாட்டிசனசன.
அவெர்களுடடையே பிரச்சிடனடயேத்
தீர்ப்பதற்கழான பதில்கடளயும்
தகழாடுத்சதசன.”

விற்படனயேழாளர்: “ஆம், நீங்கள்
நிச்சயேமழாகச் தசய்தீர்கள். இப்சபழாது
அவெர்களுக்கு எல்லழா பதில்களும்
கிடடைத்து விட்டைன. நெம்
நிறுவெனத்துடைன ஒப்பந்தம் தசய்யேத்
சதடவெயிருக்கழாது.”
அவெர் தசழானன மழாதிரிசயே நெடைந்தது.
பினததழாடைர்ந்த ததழாடலசபசி அடழப்ப
விடரவெழாகவும், சுருக்கமழாகவும் முடிந்தது.
“உதவியேதற்கு நெனறி, நெழாங்கள் எங்கள்
பிரச்சிடனடயே சரி தசய்துவிட்சடைழாம்.” திறந்த
மூல வியேழாபழாரத்டத நெடைத்துவெது ஒரு திறந்த மூல
சமுதழாயேத்தின பகுதியேழாக இருப்படத விடை
வித்தியேழாசமழாக இருக்கிறது எனபடத விடரவெழாக
உணர்ந்சதன. எனடனத் தவெறழாக எண்ணழாதீர்கள்
– எனனுடடையே அறிடவெப் பகிர்ந்து தகழாள்ளவும்,

சமூகத்டத உருவெழாக்க உதவெவும் இனனும்
மகிழ்ச்சியேழாகசவெ இருக்கிறது. ஆனழால் என
நிறுவெனத்தின தசலவுகடள சமழாளிக்க நெழான
வெருமழானத்துக்கு வெழி தசய்யே சவெண்டும்.
குறிப்பழாக நிறுவெனத்தின ஆரம்ப கட்டைங்களில்,
என அறிவும் சநெரமும்தழான எனது
முதனடமயேழான தசழாத்து.
ஒரு ஆதரவு அடிப்படடையிலழான
வெணிகத்திலிருந்து தயேழாரிப்ப-சழார்ந்த
நிறுவெனத்திற்கு வெளர்ந்துள்ள இந்த பல
ஆண்டுகளில் இசத கருப்தபழாருளின
சவெறுபழாடுகள் திரும்பத் திரும்ப வெந்துள்ளன.
ஒவ்தவெழாரு நிறுவெனத்டதயும் சபழால, இறுதியில்
எப்படி பணம் சம்பழாதிக்கப் சபழாகிசறழாம்
எனபடத நெழாம் தீர்மழானிக்க சவெண்டும். எனினும்
முதனடமயேழான தயேழாரிப்டப இலவெசமழான

உரிமத்தில் தருவெதன விடளவெழாக திறந்த மூலத்
ததழாழில்களில் சில தனித்தனடம வெழாய்ந்த
சவெழால்கள் எழுகினறன. குடறந்தபட்சம், இது
விடலயில் குறிப்பிடைத்தக்க கீழ்சநெழாக்கியே
அழுத்தங்கடள ஏற்படுத்துகிறது. அதிகபட்சம்
இலவெச எதிர்பழார்ப்ப: இலவெச தமனதபழாருள்,
இலவெச அறிவு, இலவெச ஆதரவு.
வெழாடிக்டகயேழாளர்களின சிந்தடன தபரும்பழாலும்
இவ்வெழாறு தசல்கிறது: “மூல நிரடல எடுத்து
அடத தசயேல்படுத்தக்கூடியே ஒரு சில
நிரலழாளர்கடள அமர்த்துசவெழாம். அஞ்சல்
பட்டியில் பதில்கடளப் தபறுசவெழாம். பிரச்சிடன
ஏற்பட்டைழால் ஆசலழாசகர்களுக்கு தசலவு தசய்து
தகழாள்ளலழாம்.”
“உனனுடடையே சசடவெடயே இலவெசமழாகசவெ
தகழாடு, ஆனழால் நீ எனனுடடையே சசடவெக்கு

விடல தர சவெண்டும்” எனனும் தமனதபழாருள்
இயேக்கம் எனசற நெழான இடத அடழக்கிசறன.
இந்த நிறுவெனங்கள் அடனத்தும் நிச்சயேமழாக
தங்கள் தயேழாரிப்ப / சசடவெடயே விடலதகழாடுத்து
வெழாங்க சவெண்டுதமனறு எதிர்பழார்க்கினறன.
இம்மழாதிரி சிந்தடனயேழால்தழான பல
நிறுவெனங்கள் திறந்த மூலத்டதப்
பயேனபடுத்துவெதில் மகிழ்ச்சியேடடைந்துள்ளன
ஆனழால் ஒருசபழாதும் பங்களிப்பதில்டல. சீச்சீ
இந்தப்பழம் பளிக்கும் எனறு நெழான
நிடனப்பதழாக எண்ண சவெண்டைழாம். நிடறயே
தமனதபழாருள் நிறுவெனங்களின உண்டம
நிலவெரம் இதுதழான. இந்த நெடடைமுடற
நீண்டைகழாலத்தில் எவ்வெழாறு தழாக்குப்பிடிக்கும்
எனபடத நெழான உறுதியேழாகக் கூற இயேலழாது,
குறிப்பழாக நிரலழாளர்களின சம்பளம் அதிகரித்து
வெரும்சபழாது. ஆனழால் இதுதழான நெடடைமுடற. ஒரு

திறந்த மூல திட்டைத்தில் நீங்கள் வெணிகத்டத
உருவெழாக்க விரும்பினழால், இந்த நெடைப்ப
நிலவெரத்டத எவ்வெழாறு சமழாளிப்பது எனறு நீங்கள்
தீர்மழானிக்க சவெண்டும். அல்லது இதில்
இறங்கசவெ கூடைழாது. “உங்கள்” குறியீடு
உண்டமயில் உங்களுக்கு தசழாந்தமழானது
இல்டல எனறழால் நிடலடம சமலும்
சிக்கலழாகிறது. திறந்த மூல அடித்தளம் அபழாச்சி
(Apache) தமனதபழாருள் அறக்கட்டைடள சபழானற
திறந்த மூல அறக்கட்டைடளக்கு தசழாந்தமழாக
இருந்தழால் இதுதழான நிடலடம. சபழாட்டி
நிறுவெனங்களும் தபரும்பழாலும் “உங்கள்”
இடைத்டதச் சுற்றிசயேதழான சவெடல தசய்வெழார்கள்.
என நிறுவெனத்தில், “நெழாம் எவ்வெழாறு பணம்
சம்பழாதிப்பது” எனற சகள்விக்கு பதில்
கண்டுபிடிக்க பல வெழிகளில் முயேனறுள்சளழாம்.
முதனமுதலழாக ஆசலழாசடன மற்றும் ஆதரவின

சில சவெறுபழாடுகடள தசய்து பழார்த்சதழாம். இது
தகழாஞ்சம் தகழாஞ்சமழாக திறந்த மூல
தசயேற்பழாட்டுசமடடைடயே விற்பதற்கு
மழாறிவெருகிறது. “திறந்த உள்ளகம் (open core)”
அடதச் சுற்றி தனியுரிம தமனதபழாருள்
தகழாண்டைது. இத்துடைன திறந்த மூல சமுதழாயே
பதிப்பில் சநெரடியேழாக கட்டைடமக்க
விரும்பசவெழாருக்கு ஆதரவும் தருகிசறழாம். இந்த
அணுகுமுடறகள் ஒவ்தவெழானறிலும்
நெனடமகளும் உள்ளன, பிரச்சிடனகளும்
உள்ளன. அவெற்றுள் சிலவெற்டற நெழான இங்கு
முனடவெக்கிசறன:
ஆசலழாசடன
ஆசலழாசடன தருவெது சரியேழான குழுவுக்கு நெல்ல
வெருமழானத்துக்கு வெழி ஏற்படுத்தலழாம். எனினும்

இடதப் தபரியே அளவில் தசய்யே முடியேழாது,
வெரவுக்கும் தசலவுக்கும் இடடையில் குடறந்த
அளவு இலழாபத்டதக் தகழாண்டிருக்கிறது,
துணிகர முதல் சபழாடுபவெர்கள் எதிர்பழார்க்கும்
அளவுக்கு வெருவெழாய் வெரழாது.
ஆசலழாசடன நிறுவெனங்களில், குறிப்பழாக ஆரம்ப
நெழாட்களில், சீரழான அளவு சவெடல இருக்கழாது.
ஒருநெழாள் தபரு விருந்து மற்தறழாரு நெழாள் பட்டினி.
எனினும் உங்கள் தமனதபழாருடள டவெத்து
வெழாடிக்டகயேழாளர்கள் எனன தசய்கிறழார்கள்
எனபடதப் பற்றியே சநெரடி உள்சநெழாக்டக
ஆசலழாசடன சபழானறு சவெறு எதுவும்
அளிக்கழாது. எந்த தரவு இடணப்பிகள் மற்றும்
நிர்வெழாக அம்சங்கடள கட்டுவெது எனறு
எங்களுக்குத் ததரியே வெந்ததில் எங்கள் ஆரம்ப
ஆசலழாசடன திட்டைங்கள் மிக முக்கியேமழானடவெ.
இனறு நெழாங்கள் ஆசலழாசடனடயே

சவெண்டுதமனசற கட்டுப்படுத்துகிசறழாம்.
எங்கள் சந்தழாதழாரர்களுக்கு அல்லது நெழாங்கள்
ஆதரிக்கினற திறந்த மூல திட்டைங்களுக்கு
சநெரடியேழாக பங்களிப்பவெர்களுக்கு மட்டுசம
ஆசலழாசடன வெழங்குகிசறழாம்.
ஆதரவு
தபரும்பழாலும் ஒரு திறந்த மூல திட்டைத்தின
சழானறிதழிட்டை விநிசயேழாகத்துடைன சசர்த்து
ஆதரவும் அளிக்கப்படும். உங்கள் தமனதபழாருள்
பரவெலழாக பயேனபடுத்தப்பட்டைழால் (இயேக்குதளம்,
சசமிப்ப, கணிப்பீடு சபழானற முக்கியே
கட்டைடமப்டப கருத்தில் தகழாள்ளுங்கள்),
பயேனர்களில் ஒரு குறிப்பிட்டை விழுக்கழாட்டடை
ததழாடைரும் ஆதரவுக்கு ஒப்பந்தம் தசய்யே
இயேலும். சில திட்டைங்களில், முதல் ஆண்டு

அல்லது ஆரம்ப, தரமற்ற ஆண்டுகளுக்கு
மட்டுசம ஆதரவு சதடவெப்படுகிறது. ஆகசவெ
வெழாடிக்டகயேழாளர்கள் ததழாடைக்கக் கற்றல் சழாய்வில்
ஏறி தவெற்றிகரமழாக நிறுவியேபின நிறுவெனங்கள்
மற்தறழாரு விற்படன மழாதிரிக்கு மழாற்ற
சவெண்டியே கட்டைழாயேத்துக்கு உள்ளழாகினறனர்.
மிகவும் சபழாட்டிமிக்க ஹடூப் (Hadoop) சந்டத
சபழானற திட்டைங்களில் வெழங்குநெடர மழாற்ற
தசலவுகள் மிகக் குடறவெழாக இருப்பதழால்,
விற்படன விடலயில் ஒரு ததழாடைர்ச்சியேழான
கீழ்சநெழாக்கியே அழுத்தம் இருக்கிறது.
“பிரச்சிடன வெந்தழால் வெழுதிருத்தம்” தசய்யும்
வெழக்கமழான ஆதரவு மழாதிரி எங்களுக்கு
சவெடலக்கு ஆகவில்டல. அதற்கு பதிலழாக,
முடனப்படைன “வெழாடிக்டகயேழாளர் தவெற்றி”
மழாதிரிக்கு மழாற்றியேடமத்சதழாம். அடவெ
வெழக்கமழாக ஆதரவு சகள்விகளழாகக்

கருதப்படுமழா எனபடதப் தபழாருட்படுத்தழாது,
வெழாடிக்டகயேழாளர்கடளக் சகள்விகள் சகட்க
ஊக்குவித்சதழாம். எடுத்துக்கழாட்டைழாக, எங்கள்
படழயே, வெழக்கமழான ஆதரவு மழாதிரியில், வெழு
அடுக்குத்தடைம் (stack trace) மற்றும் உற்பத்தி
சிக்கல்கடளப் பற்றியே சகழாரிக்டககடள
மட்டுசம நெழாங்கள் டகயேழாள முடியும். ஆனழால்
முடிவுகளின தரத்டத சமம்படுத்துவெது அல்லது
தசயேலியில் இயேந்திர கற்றடல தசயேற்படுத்துவெது
சபழானற வெணிக / நிரலழாளர் பிரச்சிடனகடள
அல்ல. வெழாடிக்டகயேழாளர் தவெற்றியேடடையே உதவெ,
இனறு எல்லழா வெடகயேழான சகள்விகளுக்கும்
நெழாங்கள் நெடடைமுடறயில் பதில் தருகிசறழாம்.
பதிலளிக்க அதிக ஈடுபழாடு
சவெண்டுதமனறழாசலழா அல்லது
வெழாடிக்டகயேழாளருக்கு விரிவெழான உதவி

சதடவெப்பட்டைழாசலழா, நெழாங்கள் ஆசலழாசடன
வெழங்குகிசறழாம்.
பல சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு அம்சத்டத
தசயேல்படுத்துடகயில் வெழாடிக்டகயேழாளருக்கு
சரியேழான திடசயில் டக கழாட்டுவெது மட்டுசம
சதடவெ. இது தவெளிப்படடையேழானதழாகத்
சதழானறலழாம். ஆனழால் தபரும்பழாலழான
நிறுவெனங்களின தபரும்பழாலழான ஆதரவு
டமயேங்களில் அடழப்டபக் குடறக்கசவெ
முயேற்சி தசய்கிறழார்கள், வெழாடிக்டகயேழாளரின
பிரச்சிடனகடளத் ததரிந்துதகழாண்டு விற்படன
வெழாய்ப்பகடள உருவெழாக்குவெதற்கு அல்ல. எங்கள்
அணுகுமுடற எங்கள் வெணிகத்தின ஆதரவு
மட்டுசம உள்ள வெழாடிக்டகயேழாளர்களில்
பதுப்பித்தல் விழுக்கழாட்டில் எங்களுக்கு
கணிசமழான முனசனற்றம் வெழங்கியுள்ளது.
இருப்பினும், ஆதரவு தசலவுகள்

கட்டுப்பழாட்டடை மீறிச் தசல்லழாமல் இருக்க
கவெனமழாக இருக்க சவெண்டும். சமலும்
இவ்வெழாறு ததழாடைர்ப தகழாள்வெது மணிக்கணக்கழாக
இலவெச ஆசலழாசடனயேழாக மழாறி விடைக்கூடைழாது.
திறந்த உள்ளகம் அல்லது வெணிக நீட்சிகள்
சிறந்த நிர்வெழாகக் கருவிகள் சபழானற மதிப்ப
சசர்க்கக்கூடியே திறனகடளக் தகழாடுத்து
வெருமழானம் தபற முடியும் எனறு பல
நிறுவெனங்கள் இந்த வெழிமுடறடயேப்
பினபற்றுகினறன. இந்த நிடலயிலுள்ள
நிறுவெனங்களுக்கு சவெழால் தபழாதுவெழாக
விற்படனயேழாளடர மழாற்ற இயேலழாது எனற
பயேத்தின கீழ் வெருகிறது (எந்ததவெழாரு சதர்வு
தசய்தழாலும் மழாற்றுவெது கடினசம எனறழாலும்).
அல்லது சமூகம் இசத சபழானற அம்சங்கடள
உருவெழாக்கினழால், நீங்கள் அடத ஆதரிக்க சநெரும்,

உங்கள் தீர்டவெ அடதவிடை மிக நெல்லதழாக
சவெறுபடுத்த சவெண்டியே கட்டைழாயேமும் ஏற்படும்.
நீங்கள் ஒரு சதழாதழான இடைத்டதக்
கண்டுபிடித்துவிட்டைழால், இலழாபத்டதயும் தக்க
டவெத்துக் தகழாள்ளலழாம், சமூகத்தின நெல்ல
நிர்வெழாகிகளழாகவும் இருக்கலழாம். ஆனழால்
தயேழாரிப்ப வெளர்ச்சியில் மிகுந்த கவெனம் டவெக்க
சவெண்டும், சமலும் பயேனர்களுக்கு உண்டமயில்
எனன சதடவெ எனறு ததரிந்து தகழாள்ள ஆதரவு
மற்றும் ஆசலழாசடனயில் நெல்ல அனுபவெம்
தபற்ற பினனசர இடதச் தசய்யே முடியும்.
எடுத்துக்கழாட்டைழாக, எங்களது தயேழாரிப்ப
(லூசிட்வெர்க்ஸ் சதடைல்) எங்கள் முதல்
தவெளியீட்டில், சந்டதயில் முந்டதயே தடலமுடற
சதடுதபழாருட்களின அம்சங்கடளப் பழார்த்து
முக்கியேமழாக உருவெழாக்கப்பட்டைது. சமலும் இது
சசழாலழார் (Solr) உடைன தநெருக்கமழாக

இடணக்கப்பட்டைது. இது சசழாலழார் ன முழு
அம்சத் ததழாகுப்டப பயேனர்கள்
பயேனபடுத்துவெடதத் தடுத்தது.
தயேழாரிப்ப முழுடமயேழாக தவெற்றிடைத்தில்
வெடிவெடமக்கப்படைவில்டல எனறழாலும்,
பினனூட்டைம் தபரும்பழாலும் நெழாங்கள் எப்படி
சசழாலழார் ன அம்சங்கடள மிக அதிகமழாக
மடறத்துவிட்சடைழாம் எனபடதக் குறித்தும்
அல்லது அவெற்றின உட்தபழாருத்திகள் சவெடல
தசய்யேவில்டல எனறுசம. நிறுவெனத்துக்குள்
எங்கள் தசழாந்த நிரலழாளர்கள்கூடை அதில் சவெடல
தசய்யும்சபழாது முரண்பழாடுகடள உணர்ந்தனர்.
ஏதனனில் அது திறந்த மூல திட்டைத்துக்கு
நிடறவு உண்டைழாக்குவெதற்குப் பதிலழாக மிக
அதிகமழாகப் சபழாட்டியிட்டைது.
எங்கள் பதியே கட்டைடமப்ப மற்றும் தயேழாரிப்ப
லூசிட்வெர்க்ஸ் ஃப்யூஷன (Lucidworks Fusion)

மூலம் நெழாங்கள் ஆதரிக்கும் முக்கியே திட்டைத்தின
(சசழாலழார்) பல்சவெறு பதிப்பகளில்
இடணக்கலழாம், சவெடல தசய்யேலழாம்.
சமலும் அபழாச்சி ஸ்பழார்க் (Apache Spark) சபழானற
பிற முக்கியே திறந்த மூல திட்டைங்களுடைனும்
நெழாங்கள் ஒருங்கிடணக்கிசறழாம். திறந்த
மூலத்திற்கழான மழாற்றீடைழாக அல்ல, நீட்சியேழாகசவெ
நெழாங்கள் இடதப் பழார்க்கிசறழாம். தனியுரிம
விடனச்சரங்கள் எழுதுவெதற்குப் பதிலழாக,
சமலும் தகவெடல பத்திசழாலித்தனமழாகக்
டகப்பற்றவும் பயேனபடுத்தவும் அதிக
வெழிகடளக் கழாண நெழாங்கள் முயேல்கிசறழாம்.
சமக வெழங்கி சசடவெ
திறந்த மூலத் திட்டைத்தின கருவித் ததழாகுப்டப
முழுடமயேழாக (அல்லது பகுதியேழாக)

வெழாடிக்டகயேழாளர் அணுகடல வெழங்கும் அசத
சவெடளயில், திறந்த மூல நிறுவெலும் நிர்வெழாகமும்
வெழாடிக்டகயேழாளருக்கு தசய்து தரப்படும்.
இம்மழாதிரி சமக வெழங்கி சசடவெ மழாதிரியுடைன
சில திட்டைங்கள் இயேல்பழாகசவெ
ஒருங்கிடணகினறன. நீங்கள் ஒரு உண்டமயேழான
பல்குடியிருப்பழாளர் தீர்வு அடடையே முடியும்
எனறழால், இந்த அணுகுமுடற நெல்ல ததழாடைரும்
வெருவெழாடயேயும் குறிப்பிடைத்தக்க இலழாபத்டதயும்
தகழாடுக்க முடியும்.
இந்த துடறயிலுள்ள சவெழால்கள் தபரும்பழாலும்
தரவு பழாதுகழாப்ப, குடறந்த தசயேலறு சநெரம்,
பழாதுகழாப்ப மற்றும் வெழாடிக்டகயேழாளர் தரடவெ
எவ்வெழாறு பதிசவெற்றம் தசய்வெது (ஏற்கனசவெ
சமக வெழங்கியில் இல்லழாவிட்டைழால்) எனபன.
தபரிதும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டை
ததழாழில்துடறகள் (நிதி சசடவெகள், உடைல்நெலம்)

தபரும்பழாலும் பழாதுகழாப்ப மற்றும் தனிப்பட்டை
முடறயில் அடடையேழாளம் கழாணக்கூடியே தகவெல்
குறித்த கவெடலகள் கழாரணமழாக ஊடுருவெக்
குறிப்பழாக கடினமழாக உள்ளன. ஏடைபிள்யூஎஸ்
(AWS), அஷர் (Azure), கூகிள் (Google) ஆகியே தபரியே
சமக வெழங்குநெர்கள் இந்த அணுகுமுடறடயேத்
தீவிரமழாகப் பினபற்றுகிறழார்கள். ஆனழால்
குடறந்த தசலவில் இயேக்க முடிந்தழால் ஒரு சிறு
துடறக்கு மட்டும் சசடவெ தசய்யும் சிறு
நிறுவெனங்களும் தவெற்றிகரமழாகச் தசய்யே
முடியும்.
இவெற்றில் சிறந்த தீர்வு எது? நிச்சயேமழாக இதற்கு
பதில், நிறுவெனத்தின மூலதனம், குழுவின திறன
ததழாகுப்ப, சபழாட்டித்தனடம சூழல் சபழானற
உங்கள் திறந்த மூல திட்டைத்தின குறிப்பிட்டை
திறனகடள உள்ளடைக்கியே பல்சவெறு
கழாரணிகடளப் தபழாறுத்தது. இவெற்டறக் கலந்த

மழாதிரிகள் கூடை சழாத்தியேமழானடவெயேழாக
இருக்கலழாம், நீங்கள் அகலக்கழால் டவெக்கழாத
வெடர.
இறுதியில், ஒரு திறந்த மூல நிறுவெனமழாக நீங்கள்
சமூகத்டதயும் சபணி வெளர்த்துக்தகழாண்டு,
விடரவெழாக “இது இலவெசம்” எனற வெடலயில்
மழாட்டிக்தகழாள்ளழாமல் தவெளிசயே வெர முனனதழாக
முடிவு தசய்யே சவெண்டும். தமனதபழாருடளப்
சபழாலசவெ, சவெடல தசய்யேழாவிட்டைழால் மழாதிரிடயே
மழாற்றியேடமக்க நீங்கள் தயேங்கக்கூடைழாது.

மூலக்கட்டுடர எழுத்தழாளர் பற்றி: கிரழானட்
இங்கர்சழால் (Grant Ingersoll) –
கிரழானட் லூசிட்வெர்க்ஸ் (Lucidworks) இன
தடலடம ததழாழில்நுட்ப அதிகழாரி (CTO) மற்றும்
இடண நிறுவெனர் ஆவெழார். “உடரடயே
பயேனபடுத்த அடைக்குவெது எப்படி” எனற மழானிங்
பப்ளிசகஷனஸ் தவெளியீடு தசய்த பத்தகத்தின
துடண-ஆசிரியேர். அபழாச்சி மதஹளௌட்டின
(Apache Mahout) இடண-நிறுவெனர், மற்றும்
அபழாச்சி லூசீன (Apache Lucene) மற்றும் சசழாலழார்
(Solr) திறந்த மூல திட்டைங்களில் நீண்டை கழாலமழாக
மூல நிரடல மழாற்றும் உரிடம தபற்றவெர். பல
வெடகயேழான சதடைல்கள், சகள்வி பதில் மற்றும்
இயேல்ப தமழாழி தசயேல்படுத்தல் தசயேலிகடள
பல்சவெறு களங்களுக்கும் தமழாழிகளுக்கும்
வெழங்குவெதில் கிரழானட் அனுபவெம் தபற்றவெர்.
அவெர் தனது பி.எஸ். பட்டைத்டத கணிதம் மற்றும்

கணினியில் அம்தஹர்ஸ்ட் கல்லூரியில் இருந்து
தபற்றழார்.
மூலம்: opensource.com தமிழழாக்கம் மற்றும்
ததழாகுப்ப: இரழா. அசசழாகன

