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எச்ச�க்
1. ெபயர்க�, நிகழ்�க�ம் கற்பை
இந்த

�த்தகத்தில்

கா�ம் ந,

நிகழ்ச்சிகள

அைனத்�ம் கற்பைன
�ன�க், (ைலனக்ஸ
இயங்�ம

்

உட்பட ) ஆப்பேரட ்�ங் சிஸ்

�ைற,

கட்டைமப்� எனப்ப

ஆர்க்கிெடக்ச�ன் அ�ப்,

�ைவயாக கற்பைனய�ல

ப�றந்த கைதக�டனதரப்பட்��க்க.  
2. இங்ேக �ப்ப� அ�ப்பைடகள் மட

கந்தசாம;   இைதப் ப�ச்சவங்க �ன- ைலனக்ஸுேல
எந்த அள� அறிைவ அைடயலா?

நடராஜன்  ;       கன�ேபார்ன�யாவ�ல் உள்ள ெபர்
பல்கைல

கழகத்தில் அைமக்கப்பட்ட �ன�க்ஸ,

இன்� �ழக்கத்தி�

ள்ள ஐந்� வைகய�,

இலவசமாகக் கிைடகம் ைலனக்ஸ் எல்லாவற,
கணக்கில்லாத பல �ன்ேனற்றங்கள் ெசய்யப்
ேவ� 

வ�தமா 

ைலனக்ஸ

ெசான்ன,

இன்� �ன�க்ஸ் மற

் ஒ� கடல். அைவ ��வ�ம் இ

வ�ளக்கப்படவ�ல்ைல. ஆ,

அவற்ைற ப�றர் உதவ

இல்லாமல் அறிந்� ெகா ள்ள ஓரள� ஆழமான அ�ப
ேதைவ. அைத மாத்திரம் இங்ேக த�ேவ
அப்ப�ப்பட்ட அ�ப்பைடைய தாேன ப �த்� �லப
��ந்� ெகாண்� பயன்ப,

இந்த �த்தகத்தி

இைணயாக ேவ� ஒ� �த்தகம் எ�தப்படவ�ல்
கந்தசாம; ஒ� உதாரணம் ெசால்�;
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உதாரணமாக �தலில் வ�வைமக்கப்பட்ட �ன�க,
இண்டர்ப�ரா கம்�ன�ேகஷன்IPC) என்�ம் ஒ� �க்க
ஏற்பாட்,

ைபப்ஸ் என ்ற ஒன்� மாத்திரேம

ெபற்றி�ந்த�
ப�ன் வந்த �ன�க்ஸ,
கி�ஸ,

ெசமாஃேபார,

ைபப்,

ஃப�ஃேபா,

ெமசெசஜ்

சாக்ெகட்ஸ் என்� ஐந்�

ஏற்பா�கள் ெசய்யப்பட்�ள்ள�. இைவ �ன�க்ஸின்
அதிக�த்த�க்கிற�
இந்தப் �த்தகம் �-ைலனக்ஸ
அ�ப்பைடகைள ப�சி�ல்லாம
சக்திவாய்ந

்த ஒ� ப��,

ல

்  கற,

் �றித
அதில்

�ன�க்ஸ் இன்டர்

அல்ல� �ன�க்ஸ் �ேராகிராம ிங் என்ற அற Design of
Unix Systems by Maurice Bach என்ற �த்தகத்திலி�ந்� ,
ஒ� சிறந்த சிஸ்டம்ஸ் �ேராகிராமராக அல்ல� சி
எஞ்சின��யராக

உயர ஒ� பலமான அ�த்தளமாக

அைம�ம்
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அத்தியாயம1
அறிவதின் ஆழங்

கந்தசாம;

சாப்ட்ேவர் எஞ்சின�யர்கள் எல்ேல

�ன�க்ஸ் அறி� ேவ�? கல்வ�ய�ேல ஆரம்ப ப் ப,
ேமல்நிைலப்பள, கல்�, பல்கைலக்கழகம் என்�
நிைலகள் இ�க்� இல்ை?
நிைலகள்

�ன�க்ஸ் அறிவ��

உண்?

நடராஜன்  ;

�ன�க்ஸ் பற்றிய அறி ைவ �

கட்டங்களாளாகப் ப��க்க
1.

�தல் கட்ட அறி�: இ�வைர எ�தி ெவள�ய�டப்ப

எல்லா �த்தகங்கள�ல்
(Shell

commands)

பாலாைவ

ெஷல-கமாண்ட

எனப்ப�ம ் ஒேர ஒ� ப�மாணத்

வ�ளக்�ம்
இைத  �ன�க்ஸ் ெதாடர்பான �தல் கட்ட அறி�
ெகாள்ளலாம்.

இவ்வைகப் �த்தகங்கள்

கம்ப்�ட்ட�ல் சாதாரணப் பயனாளOrdinary

users)

என்�ம் வைக மன�தர்க�க்�ப் பயனான
கம்ப்�ட்ட �ல் �ேராகிராமர்களால் எ�தப்பட்�
உள்ள �ேராகிராம்கைள ேதைவப்பட்டேபாெதல்லாம
பயன் அைட�ம் அள� ேதைவயான அறிைவத் த
ஆனால் இந்தக் கால கட்டத்தில் வ�ணwindows)
என்�ம ் ஒ� வசதி எல்லா ஆப்பேர�ங் சிஸ்ட
வந்�ள்ள�. ெமௗசின் உயால, படம் ( icon ) பார்த்
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கிள�க் ெசய்�ம் உத்த,

கமாண்ட ் கற்க அவசி

இல்ைல. அதற்� ஒ� �த்தக�ம் அவசியம் 
2. இரண்டாம ் கட்ட அறி�: அதன் அ�த்த நி,
�ன�க்ஸ் ெதாடர்,

உயர்ந்த அறி

�

�ன�-

அட்மின�ஸ்ட்ேரஷன். எனப்ப�ம் இ?
உயர்த 

அறிவ�யல் அ�ப்பைடய�ல்  உ�வாக்கப

வ�ைல உயர்ந்த ெபா�ட்கைள (ரய�ல் எஞ்சின்  ஏேரா
ேபான்றவற்ைற) வாங்கிய ப�ற� அதன் வாழ
��வதி�ம் அைத   நிர்வகிக்க  திறைம �ம் பய�ற்
அவசியம்.
�ன�க்ஸ் ஆப்பேர�ங் சிஸ்டம் ஓ�ம் கம்ப்�ட
நிர்வகிக திறைம உள்ளவர் ேதைவ. எனேவ �ன�க
அட்மின�ஸ்ட்ேரஷன் என்ற ஒ� தைலப

்ப�ல

�த்தகங்கள் தவறாமல் பய�ள
3. �ன்றாம ் கட்டம ான அறி� சிறி� க�னமான�.  அ
வ�ளக்�ம் �த்தகம் மிக�ம் �ைற�. அைவ ஆழமா
�ன�க்ஸ்

எவ்வா� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள

தைலப்ப�ல் உள ்ள ஒ� சில �த்தகங்கள் இதற்
த�ம். இந்த வைக அறிைவ ��ைமயாக அறிந்த
சிஸ்டம் �ேராகிராமர்  என்ற நிைலக்� உய
இ�வைர தயாரான ஓ�� 
வல்�னர்கள�ன் உ,

�த்தகங்கைள

ப் ப�

,

இல்லாலாமல ் �� ப் பய

அைடய மிகச் சில�க்ேக சாத்தியம.
அவர்கள ் கம்ப்�ட்டர் சய�ன்ஸில் பட்டம் 
�ைறயாக ஆப்பேர�ங்  சிஸ்டத்தின் அ�ப்ப
ஆர்வத்�டன் கசடரக,

அதன் கைரகைளக

கண்டவர்களாக இ�ப்பார்கள். அவர்களால் மாத்தி
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�த்தங்கைள எள�தாக ப் ப�த்�ச் �மாராகப் பய
���ம். 
கநதசாமி;

இந்த �த்தகம் எ�த என்ன க,

யாெரல்லாம ் பயன்ெப�வாவாங்க என்� ெசால்ல?
�ன�க்ஸ

்Unix)

ம� � 

இலவசமாக 

இண்டர்ெனட்

கிைடக்�ம ் கட்�ைரகள் வ�ளக, ஈ-�த்தகங்களebooks)

உள்படக

் கணக்கில்லாத அளவ�ல் �த்

இ�ப்ப� அைனவ�க்� ெத��ம். �தியதாக ஒ� �த்தக
எதற்கா?
நடராஜன் 

;

நான் அறிந்த பல�க்� �ன�

அ�ப்பைடகைள கற்க�ம் சிஸ்டம் �ேராகிராமராக
ஆர்வம ் உண்�.  ஆனால் பய�ற்சி த�ம் பல�க
அறிைவ   எள�தாக  ெசால்லித ் த�ம் .பய�ற்சி இ
என்ப� �யரம் த�ம் ெசய்
இந்த �த்தகம் கைதகள் �லம்  எவ�ம் எள�தாகக
வைகய�ல் எ�தப்பட்ட�. இன்த �ைறயான பய, பல
�ைற  மாணவர்கள் மத்திய�ல் ப�ேசாதிக்கப
இன்�ம

் என்�ம் சிறந்த பய�ற்சியாளர்கள�

இல்லாமல் �ன�க்ஸ்  இன்டர்னல்ஸ் என்� அ
ஒ� �ைறய�ல் பரகாசிக்க ��யா� என்ப� ஒ
நம்ப�க்ைக
இந்த நம்ப�க்ைகைய உை, ஒ�  �த்தகத்ைத ப் ப�த
ஒ�வர் �ன�க்ஸ் அ�ப்பைட அறிைவ எள�தாக அைடய
என்�

உணர இந்தப் �த்தகம் உ�தி ெசய

�ன�க்ஸ் என்� ப�,

லினக்ஸ் என்� ேவகமாம

வளர்ந்� வ�ம் ஆப்பங் சிஸ்டத்தின் அ�ப
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இயங்�ம ் வ�த ம ்  இரண்ைட

ெதள�வாக வ�ளக்�ம் �த்தகேமா அல்ல� வ�ளக்கேமா
ேகட்டதில்ை

கந்தசாம;

�ன�க்ஸ ் ஒ� ஆப்பேர�ங் சிஸ்டம

எல்ேலா�க்�ம் ெத��ம். ல,

�ன�க்ேஸாட ஒ�

இலவசப் ப�றவ� என்�ம் �.  ேவற் ஏதா�ம
வாசகர்க�க்� ெசால்ல?
நடராஜன்  ;

லினக்ஸ் அல்ல� �ன�க்ஸ

�ேராகிராம்கள�ன
ெப�ய�மான 

் �வ�யல். அதன் உள்ேள சிற

பல

�� 

அல்ல� சில ஆய�ரம

�ேராகிராம்கள் உண்�. இைவ இ�வ�தம
ெசயல்ப�கின்ற
�தலாவதாக ஒ� கட்டைமப்ைப (கட்�டமல� உடல்
ேபான்ற) ஒ� அைமப்ைப உ�வாக்�கிற�. இரண்டாவ
அந்த அைமப்ப�ன் உள்ேள பலவ�தமான இய
சக்திைய�ம் ெகாண்�ள
மாணவர்கள் க ண்ண�ர்வ�டமாட்டார

கந்தசாம; இந்த �த்தகத்தின் சிறப்� அம்சம் எ
இப்ேபா ெசால்லிடலா

நடராஜன;

உலகில் எல்லா,

இயற்ைக�,

வ�ஞ்ஞான�கள�ன் கண்�ப��ப்�க�ம் மற்�ம் வாழ
நிகழ்�க�ம

் சில வ�வ�ங்கள�ன் அ�ப்பை

உ�வானைவ.
ெத�ந்,

நம்

�ழ்ன�ைலகள�ன் நிகழ்�கள�ல் அட

வ�வ�வங்கைள Patterns)

கண்� ப��த,

அறிவ�யலில்

அேத ேபான்ற வ�வ�வங்கைள உணர்ந்� இ
இணத்�ச் ெசால்�ம்ேபா� மாணவர்கள் எ
அறிவார்கள்.
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இந்த வைகய�ல் எல்லாவ�த கல்வ�க்�ம்  �
எ�தப்பட்� பாடங்கள்  நடத்தப்பட்டால் 
என்�ேம  கண ்ண�ர் வ�ட மாட்டார்கள்.  நான் மட
ஐன்ஸ்��ம் அைதேயதான் ெசால்

Albert Einstein:  Example is not another way to
teach. It is the only way.
கந்தசாம;

இந்த �த்தகம் ப�றந்த வரலாற்ைற 

ெசால்லிட்�ங்க. வாசகர்க�க்�ம் ெசால்லிடலா
அறிந்த ப�ன்ன, எந்த சிக்கலான கா�யத்ைத�ம் வ
�யற்சியால ெவற்றி ெபறலாம் என்ற ஒ� ஆழ
ெசய்தி�மவாசகர்கைளப் ேபாய்ச் ே
நடராஜன்  ;

ெப�ய சாப்ட்ேவர் நி�வன, தன� 

எஞ்சின�யர்க�க்� �ன�க்ஸ் இண்டர்னல்ஸ்
நாள் பய�ற் ெகா�ப்பார்கள். பயற்சிைய அள�க்க   ப
பய�ற்சி நி�வனங்கள் ஒ�-கட்�ய ைபயைனப
பய�ற்சியாளராக அ�ப்�வார,
இந்தப் பய�ற்சிய�ல் நான்  ஓ� �ைற ேபாதா
இரண்� �ைற  ேசர்ந்ேதன். அதன் வ�,

இந்தப

ப�றவ�ேல �ன�க்ஸ ் கற்�க் ெகாள்ளேவ ேவண்டாம்
ஒ� ேசாகமான ��வ�ற்� வந்த நிை,

இன்�ம

ப�ைமயாக உள்ள�
நான் �ன�க்ைஸ வ�ட்டா
வ��வதாய�லைல.  சில

�ம் �ன�க்ஸ்

வ�டங்க�க்� ப் ப, நாேன  

�ன�க்ஸ் பய�ற்சிைய பல இளம் எஞ்சி
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பட்டதா�க�க்� அள�க்க ேவண ்�ய ஒ�  �ழ்
உ�வாகிய�.
ஒ�  ப�ரபல

�த்தகக ் கைடய�லி�ந்த எல்லா �ன

�த்தகங்கைள�ம் த�வ�த்ேதன். அைவக�டன
மாதங்கள் மன்றா� என்�டன்�ந்த பல
நி�ணர்கைளக் �ழப, நா�ம் �ழம்ப�ேனன
இந்த �யற்சிய�ல் என்னால் அதிகம் அவ
(ைஹதராபாதில் ஒ� ப�ரபல பய�ற்சியாளராகப் �கழப்ப�
தி� கரசாலா  �ன�வாஸ் அவர்கைள நன்றி�டன் நி
��கிேறன்
அதன் வ�ைளவா,
�ன�க்ஸ்

கண் ண�ர் வரா,

எள�ைமயாக,

எவ்வா� இயங்�கிற� என்�ம் வ�ள

நம� தினச�  வாழ்ைகய�லி�ன்� பல உதாரணங்கைள
மற்�ம் கைதகள் �லமாக�ம் வ�ளக்கத் ெதாடங்
இதன் அ�ப்பைடய�ல் ஒ� �ன-இண்டர்னல் பா
திட்டத்ைத 

 உ�வாக்கி பய�ற்சி அள�க்கத் ெதாடங்

இ� ஒ� மிகப

ெப�ம் ெவற்றிைய எனக, பய�ற்சி

ெபற்றவர்க�க்�ம் தந்
இந்த வைகயான பய�ற்சி (கல்வ� அள�க்�ம்)
மாணவர்கள�ைடேய நல்ல வரேவற்ைபப் ெபற
இன்�ம ் என் �ம் �ன �க்ஸ் �ேராகிராமிங் என்ற 
உயர்ந்ததாக� ம ்  சிக்கலாக�ம் க�தப்ப�வதன,
தவறாக அள�க்�ம் பய�ற்சி �ைற மட்�
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�ன�க்ஸ்  பய�ற்சி அள�க்�ம் அைனவ�ம் �ன�க்ஸ
காலம் �தல் இந்த நாள் வைர ஒேர ஒ� வ�தமான பய�
�ைறையக் கைடப��த்� வ�கிறார்
�த்�மதிப்பாக அறிந்த �ன
அந்தப் பய�ற்சி ெபற்றவர்கள�, ஒ� �த்� மதிபாகக்
ெகா�த்த ேவைலயச் ெசய்� வந்தா�ம் நாம
ெசய்கிேறாம்.  இதனால் என்ன வ�ைளகிற� 
��ைமயாக உணர்வதில்ைல
எனேவ இைத மிக சிக்கலான அதிக அறி� ேதைவப்ப,
ஒ� ேதவ ரகசியமாக  இன்�வைர க�தப்ப�கிற�. அந
�ைறய�ல் கற்றவ�ம் கற்ப�ப்பவ�ம்  
ெசயலபாட்�ல் என்�ேம ஆழ்ந்த அ�ப்பைட 
அைடயாதேத �க்கிய காரணம ் என்� இந்த �த்தக
ப�த்� ��த்தப�ன்  அறியலாம
மன�த�ல,

சிறந்தவர் என அறியப்பட்டவர் அை

எள�ைமயானவர்கேள. அ� ேபால மிகச ் சக்திவாய ்ந்
ெமன் ெபா�ளாக �ன�க்ஸ் காணப்பட, அைவ மிக 
எள�ைமயான  பல

அ�ப்பைடகள�, உ�வாவாக்கிய பல

மின் ெபா�ட்கள�ன் (�ெராக்ராம்கள�ன்) �வ
அறியலாம்.
தினம் �மார் �ன்� ம ண� ேநரம் அளவ�ல்   நான்
பாடமாக இந்த வைகய�ல் வ�ப்� அைறப் படங்க�ம
அள� ெசயல் �ைற பய�ற்சிக�ம் ஒ� சிறந்த ெபா�ய
நி�ணைர உ�வாக்�ம
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�மார, �ன்�  வ�டங்கள் நடத்தி வந்த அ�பவம
�த்தகம ் ெவள�வர �க்கிய காரண ம ்.  சம�ப காலத்
கண�யம் என்�ம் தம ிழ் ைலனக்ஸ்  மின்பத்தி
இைதேய ெதாடராக  எ�தி வ�ம்ேபா�  ஒ� �த்தகமா
தயா�க்�ம் என் பல நாள் கன� நிைனவாக
இந்தப் �த்தகத்ைத ப�த்�க் மாணவர்க�ம் மற
மி�ந்த பயனைடவார்கள் என்�  நம்ப�க்ைக
உண்�
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பாரம்ப�ய �ைறய�ல் �ன�க்ஸ் பய

கந்தசாம;

ந�ங்க �ைறயான �ன�க்ஸ் இண்ெடர

பய�ற்சி ெபற்ற�ங்கேள அைத வ�ளக்கிட்� நாம ெச
ேவண்�யைத ெசால்லிடலா
நடராஜன்  ;

பழய �ைறைய அறி�ம்ேபா, �தியதின்

அ�ைம  ���ம். பல காலமாக �ன�க்ஸ் பய�ற்சியா,
வ�ப்பைறய�, அள�க்�ம் பய�ற்சி �ைற  கீேழ கண்ட
அைம�ம்
பய�ற்சியாளர்  வ�வ�க்கிர
�ன�க்ஸ ் ஒ� சிஸ்டம் சாப்ட்ேவர். அதன் உ
மாட்�ல்கள் உள்ளன. (இைவகள் என்ன என
ெவௗைளப் பலைகய�ல் எ�தப்ப�ம்). அைவக
(1) ைபல் சிஸ்ட ம ் 2) ப�ராசஸ் மாேனஜர ்3) ெமெமா� 
மாேனஜர்   4) ஐ ஓ மாேனஜர் 5) ெநட் ெவார்க்க
மாட்�ல்
�தலில் ைபல் சிஸதிற்� வ�ேவாம் என்பார்
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ஒ� காலத்தில் ெப�ம்பா�ம் ைபல் சி, ஃப்ளாப்ப
�ஸ்க் அல்ல�  ஹார்ட் �ஸ்�ேலதான்  
ெசய்ேவாம்.(உட்கார ைவப்ேபாம்
ஒேர �ஸ்�ேல Disk)

ஒன்� அல்ல� அதற்� ேம �ம்

ைபல் சிஸ்டங்கைளப் ேபாட்�,

என்கிறார

பய�ற்சியாளர்
(ைபல, ைபல-சிஸ்டம ் என்றால்? அதில் எத்தை
வைக? பல ஃைபல் சிஸ்டம் ேபாட்டால் என்ன? ஏன் ?
எப்ப� ?

அ�  இல்லாவ�ட்டால் என்னவா�ம் என்ற

வ�ளக்கங்க�ம் பய�ற்சி ெப�ம் நமக்�த் ெத�
ேவண்�ம்)
இைவ ெத�யவ�ல்ைலயானால் அ�த ்த சில நிமி�டங்க
உறக்கம்  நம்ைமத் ேத�வ�ம்
ஆனா �ஸ்�ேல பல ைபல ் சிஸ்டத்ைதப் ேபாட
ஒண்ேண ஒண்�ேல மாத்திரம் தான் ஆப்
சிஸ்டத்ைத வச்சி�க்�ம் என்� பய�ற்சியாள,
நா�ம, அப்ப�ய? ச� என்கிேறாம
ைபல் சிஸ்டட்�ேல ஆப்பேர�ங் சிஸ்டம் வச்ச
இடத்�க்� ப் ேப� .  �ட் ப�ளாBoot Block). (அப்ப�யா
என்ேறா?)
இைத 

அ�த்� ைபல

் சிஸ்டத்ைதப் பற்றி

வ�ளக்கங்கள் கீேழ கண்டவா� ெதா
ைபல் சிஸ்டம் நான்� ப�திகளாக ப��க்கப்பட்
என்�ம ் ெசாலர்கள். அைவ1) �ட் ப�ளா, (Boot block) (2)
ஐேநா�  ப�ளாக, (inode block) , (3)

ேடட்டா ப�ளாக ்data block)

(4) �பர் ப�ளாக்super block)
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அ�த்தார்ப் ேபால  ெதாட, ஐெநா� ெடப�ள் inode table)
என்பார்கள்.  அதில் எ�த ஒவ்ெவா� ேடப� 13
வ�கள் உண்�.  இவற்றில் பத்�   ேநரான  வ,
மி�தியான �ன்� வ�க???

மைற�க 

வ�களாக 

இ�க்�ம்
(ஐேநா�ன்னா என? ேநர�, மைற�க  வ�கள் எதற்கா?
ெசால்லப்ப�வதில்ைல). இந்த கட்டத்திேல

பலைர

ஆட்ெகாள்�ம
உறக்கம ் கைலந்� என்ன  நடக்கிற� என்�
ைபயைனக் ேகட்ட,

அவேரா, ஏேதேதா  ெசான்னாங்

ஒண்�ம் ��யல்ேல என்கிற
பலர்

உறங்�வைத உணர்ந்த    பய�ற்சியாளராக வ

ைபயன, �- ப�ேரக் என்� அ, வ�ப்� கைலகிற�.
பய�ற்சியாளர் ெசான்னதில் அங்ெக
இங்ெகான்�ம, அைர �ைறயா  ��ந்� ெகாண்ட சி,
�ட்மாக 

பய�ற்சியாளைரச் �ற்றி �ற்�ைகய

ேகள்வ�களால ் �ைளக்க மற்றவர்கள் காண்�ைன 
வ�ைரவார்கள்
என்ைனப் ேபான்ற பலர் வ�ப்�க்�த் தி�ம்
�ன�க்ஸ ் ஒண் �ம் ��யல்ேல. ஆனா இப்ப� 
ப�ச்சா இந்த ெஜன்மம் ��க்கப் பா�பட்டா
இல்ை என்ற
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�ன�க்
எதற்காக
கந்தசாம;

உ�வாக்கப்ப?.

வ�ஞ்ஞானத்திற்�ம் ெமய் ஞானத்

ெபா�வா இ�ப்பெதன?
நடராஜன் ;

ெமய்ஞான�கள் வாழ்க்ைகைய ஆராய,

அவர்கள் ேதட ப் ேபான� கட,
வைகய�ல் ஒன்�. கிைடப்ப,

ஆத்மாைவ என்

அண்ட,

ஆண்டவன

மன�தன் இவர்க�க்�ள்ள உற�. வ�ஞ்ஞான�கள் 
அேததான்
1.

�மார் நாற்ப� ஆண்�கள் �,

கம்ப்�ட்

ஹார்ட்ேவர் எனப்ப�ம் மின ்பாகம் சி ல ேகா
அளவ�லான 

வ�ைல�ள்ள,

ெசயல்பாபாடேலா,

ஆனால் அதன

தற்கால ஹார்ட்ேவ,

அதன்

ேவகம, பயன்பா� இவற்ைற ஒப்ப��ம்  ெபா��
கால்�ேலட�ன் திறைமேயா� ஒப்ப�டலாம
2.

�ன�க்ஸ

் திட்டமிட்ட கால,

கம்ப்�ட்டை

பயன்ப�த்�ேவ, ஒ�வர் ப�ன்னால்   ஒ, தங்கள
�ேராகிராம்கைள ஒவ்ெவான்றாக , தங்கள் பகைள 
நிைறேவற்ற ேவண்�ம ். இதனால் காத்தி�க்�ம
அதிக�க்கிற�
3.

�ேராகிராமர்க,

ஆப்பேரட்டர்கள் �ல

கம்ப்�ட்ட�டன் ெதாடர்� ெகாள்,
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இல்ைல. இவற்றால் ஒ� �ேராகிராம் தயார்  ெ
ேநர�ம் அதிக�த், �ேராகிராமர்கள�ன கி�ேயட்�வ�ட்
�ைறவதாக�ம் அறிந்தார்கள். இதற்�  த�ர்
4.

அதிக  பயனாள�கள் பயன் அைட,

பயன்பாட்ைட

அதிக�த்� ெசலைவக் கட்�ப்ப�த்த ஒ� 
இந்த �ைறகைள த�ர்த்� ைவக்க ஒ�  ெமன் ெபா
தயாயார் ெசய்ய ெபர்க்கலி பல்கைலக
ேபராசி�யர்கள் திமிட்டார்கள
ப�ள்ைளயார் ெசய்ய ஆரம்ப�த்� அ� �ரங்காக
கைத.

இ� 

ெசவ�வழி

வந்த ஒ� கைத. ெபர்கில

பல்கைலக்கழகப் ேபராசி�யர்கள்  அதிேவகமாகச் ெ
பல

ப�ராசஸர்கைளக

்multi-processor)

ெகாண்ட ஒ�

கம்ப்�ட்ட�க்� மல்�க்ஸ் என்� ஒ� ஆப்பே
தயா�க்கத் திட்டமிட்டார்
க�ைத ேதய்ந்� ஒ� கட்ெட�ம்
க�ைத ேதய்ந்� ஒ� கட்ெட�ம்பானைதப்,
ப�ள்ைளயார் ப��க்க ஆரம்ப�க்க அ�ேவ ஒ� �ர
��ந்தைதப் ேபால  என்பார்கேள. அ�ேப,

பல

ப�ராசர்கைளக் ெகாண்� ஓட திட்டமிட்ட மல, காலப்
ேபாக்கி, வ�வ�ழந், திைசமாறி, ஒேர ப�ராசஸ�ல் ஓ�ம
�ன�க்ஸ் என்�ம் ஆப்பேர�ங் சிஸ்டமாக  மாறிய
ேசாகக் கைத
�ன�க்ஸ் உ�வாக்கிய அெம�க்காவ��ள்ள கலிேபார
மான�லத்தி�ள்ள ெபர்க்கலி �ன�வர்சி� ேபராசி�ய

N.Natarajan
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