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                                  லின��
                             ** பய�	சி - 1 **

ஆசி�ய: �. ேக. சரவண�.

மி�ன�ச�:  mksarav@mitindia.edu

இைணய �கவ�:  http://mksarav.tripod.com
தமி��பதி��:  11 அ�ேடாப 2000.
ந�றி:   அகர# எ%&%ைர உ(வா�கிய தி(.சி�னசாமி நாகராஜ�.

உ*கள,� ஆேலாசைனக- ம	.#, இ�க&/ைரய�� உ-ள ப�ைழ1தி(1த*கைள சிரம# பாராம�
என�2 மி�ன�ச� ெச4ய5#.

                                ******

        "லின��"-சி� பண�யா	ற ஆவ16ட� ��வ7தி(�2# உ*கைள வரேவ	கிேற�.

இ�பய�	சி ஏ	ெகனேவ கண��ெபாறிைய ஓரள5 பய�ப/1த1 ெத�7தவக:�காக எ;த�ப&டதா2#.

�திதாக கண��ெபாறி� க�வ�ைய ெதாட*2பவ(�2, இ�பய�	சிைய� ப��ப	.வ6 ச	. க%னமாக
இ(�2#.  என,<# �ய�. பா(*க-.  �ய	சி தி(வ�ைனயா�2#.  இ*2
வ�ள�க�படவ�(�2#
ெப(#பாலான க&டைளக- =ன,�� இய*2தள1தி	2# ெபா(76#.

        ஒ( இய*2தள1தி� (ஆ�பேர&%* சி�ட#) இ( ��கிய� ப2திக- உ?/.  ெகன� எ�.
அைழ�க�ப/# க(�ப2தி ம	.# அ�ப�ள,ேகஷ� ெம�ெபா(&க-.  உ?ைமய�� லின�� ஒ(
�;ைமயான இய*2தள1தி� க(�ப2தி ம&/ேம.  GNU எ�ற தி&ட1தி� கீ� தி(.�Bச&
�டா�ேம� (Richard M Stallman) தைலைமய�லான 2; சகல ம�க:# பய�ப/16# வ?ண#
=ன,�� இய*2தள1தி� உ-ளைத� ேபா�ேற அதன,<# ச�திவாய7த ப�ேவ. ெம�ெபா(-கைள
உ(வா�கினாக-.  GNU எ�ப6 GNU's NOT UNIX எ�பத� C(�கமா2#.  த	ேபா6 Free

Software Foundation எ�ற அைம�ப�� Dல# GNU ெம�ெபா(&க- அைன16# "ெம�ெபா(&க-
தன,மன,த<�ேகா அ�ல6 ஒ( நி.வன16�2 ம&/ேம ெசா7தமான ஒ( ெபா(- அ�ல.  அ6 ெமா1த
மன,த ச�தாய1தி	2# பய�பட ேவ?/#" எ�ற எ?ண1ேதா/ உ(வா�க�ப&ட GNU/GPL (General

Public License)  எ�ற ைலெச�ஸி� கீ� ெவள,ய�ட�ப/கி�றன.  இைத�ப	றி ேமF# வ�பர#
அறிய http://www.gnu.org எ�ற இைணய தள1தி� ெச�. பாைவய�ட5#.  இ�காரண1தினா�
லின�ைஸ GNU/லின�� எ�றைழ�ப6 சாலBசிற7தா2#.

        �தலி� வ�ைரவாக� பண�யா	ற சில அ%�பைட க&டைளகைள� பா�ேபா#.  அGவ�ேபா6
லின�ஸி� அ%�பைட� க(16�க- ப	றி=# ஆரா4ேவா#.  இ�பய�	சிக- அைன16# RedHat

லின��-பதி�� 6.2 ஐ� ப��ப	றி எ;த�ப&டதா2#.  மிக அ�தாக ஒ(சில க&டைளக- உ*க-
கண��ெபாறிய�லி(�2# லின�ஸி�  (SuSE-Linux, Debian-Linux etc..,) ெசய�படாமF#
ேபாகலா#.

1. (அ)  நI*க- பண�யா	.# இய*2தள1தி� ெபயைர அறிய:

        uname

  (ஆ)  நI*க- பய�ப/16# லின�� ெகனலி� பதி�ைப� க?டறிய

        uname -r

2. த	ேபா6 பண�யா	.# ைடர�ட�ய�� ெபயைர அறிய:

        pwd

pwd எ�ப6 present working directory அ�ல6 print working directory எ�.
ெகா-ளலா#.

3.  ஒ( ைடர�ட�ய�� உ-ள ேகா��கள,� ப&%யைல� காண ls க&டைளைய� பய�ப/1தலா#.

லின�ஸி� (ெபா6வாக =ன,�� உலக1தி�) எ�லா ேகா��க- ம	.# 6ைண-ைடர�ட�க- அைன16#
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J& (ேவ) ைடர�ட�ய�� கீ� வ�ைசயாக அ/�க�ப&%(�2#.  / எ�ற 2றியK/ J&
ைடர�ட�ைய 2றி�2#.  லின�ஸி� ஒேர ேநர1தி� பல பண�யா	றலா#.  ேமF# ஒ(வேர ஒேர
ேநர1தி� பல ேவைலகைளB ெச4ய �%=#.  இதனா� லின�ைஸ Multi user - Multi Tasking

ஆ�பேர&%* சி�ட# எ�. L.வ.  உ*க:ைடய ஆவண*கைள அ7நிய�டமி(76 பா6கா�க
லின�ஸி� ஒGெவா( ேகா�� ம	.# ைடர�ட��2# ஓ பா6கா�� கவச1ைத அண�வ��க �%=#.

இGவசதிைய ெபா6வாக =ன,�� ம�க- File Permission ைப� ெபமிஷ� எ�. L.வாக-.

லின�� உலக1தி� ம�கைள D�. தரமாக ப���கலா#: 1) ேகா�� ம	.# ைடர�ட��கைள
உ(வா�2பவ (User) (உ�ைமயாள) 2) அவ(ட� ேச76 ஒ( தி&ட1தி� பண�யா	.# அவர6
சகா�க- (Group) 3) ப�ற (Others) ஆ*கில1தி� User-Group-Others எ�ற ெசா	கள,�
�தெல;16�கைள ஒ�. ேச1தா� Mேகா (U Go - நI ேபா) எ�. வ(#.  ஒGெவா( ேகா��
ம	.#
ைடர�ட��2# இ7த Mேகா�கள,� உ�ைமகைள� ப	றி� க?டறிய ls -l எ�ற க&டைளைய�
பய�ப/1தலா#.  எ*ேக J& ைடர�ட�ய�� கீ� உ-ள ேகா��கள,� Mேகா வ?டவாள1ைத ெவள,ேய
ெகா?/ வா(*க- பா�கலா#.

        ls -l /

திைரய�� எ�ன ெத�கிற6?  எ�லா ேகா��க:�2# ப%�க-எ;த-இய�கி�பா�க எ�ற
D�. வைக
அ%�பைட உ�ைமக- இ7த Mேகாவ�ன(�2 உ?டா-இ�ைலயா எ�ற உ?ைமைய ேம	க?ட க&டைள
அறிவ��கிற6.  ப%�க (read), எ;த (write), ம	.# இய�கி�பா�க (execute) எ�ற
இ7த D�. வைக உ�ைமகைள rwx எ�. C(�கமாக� 2றி�ப�/வ.  ஆக ஒGெவா( ேகா�ப�	2#
rwx (U), rwx (G), rwx (O) எ�ற நவ�கிரக வாச�க- உ?/.  உதாரணமாக இ*ேக
tamil.txt எ�ற ேகா�ப�	2, உ�ைமயாள(�2 எ;த-ப%�க, 2;வ�	2 எ;த-ப%�க,
ம	.#
ப�ற(�2 ப%�க ம&/ேம அதிகார�?/.

-rw-rw-r--   1 mksarav  mksarav  1086 Aug 16 17:36 tamil.txt

4.  ஒ( க&டைளைய எGவா. பய�ப/1த ேவ?/# எ�. ெத�யாவ�&டா� ேசா76 ேபா4
வ�டேவ?டா#.  உ*க:�காகேவ man எ�ற மன,த� எ7ேநர�# உதவ� கா16�ெகா?%(�கிறா�.

எ.கா.  ls எ�ற க&டைளைய� ப	றி ேமF# அறி76 ெகா-ள man (manual எ�பத� C(�க#)

க&டைளைய பய�ப/1தி, ேதைவயான உதவ�ைய�ெபறலா#.

        man ls

இ7த மன,த யாெர�. உ*க:�21 ெத�யாவ�&டா�:

        man man

5.  லின��ைச பய�ப/16# ஒGெவா( பய�பா&டாள(�2# அவ(�ெக�. ப�ர1ேயக ைடர�ட�
எ�.
ஒ�. இ(�2#.  அவத# ேகா���க- அைன16# இத� கீ� பா6கா16 ைவ�க�ப/#.  இதைன Mச
ேஹா# ைடர�%� எ�ப.  ெபா6வாக உ*க- Mச ேநமி� ெபய�ேலேய இ7த ைடர�ட�
அைம7தி(�2#.  உதாரணமாக எ�<ைடய Mச ேந#  mksarav எ�பதா� என6 ேஹா# ைடர�%� -
/home/mksarav.  உ*க- ேஹா# ைடர�ட�ய�� கீ� "tmp" எ�ற ைடர�ட�ைய உ(வா�2*க-.

ஒ( ைடர�ட�ய�லி(76 ம	ெறா( ைடர�ட��2 மாற "cd" க&டைளைய பய�ப/16*க-.

        mkdir /home/mksarav/tmp
        cd /home/mksarav/tmp
        

6.  எ�ன ந?பகேள - ேபார%�கிறதா?  "pico" எ%&டைர பய�ப/1தி ஒ( "சி" �ேராகிரா#
எ;6ேவாமா?  ப�ேகா, பய�ப/16வத	2 மிக5# எள,ைமயான6.  ��கிய� க&டைளக-
அைன1ைத=#
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கைடசி இ( வ�கள,� கா&%� ெகா?%(�2#.  உ*க- �ேராகிராைம ேசமி16 ெவள,ேயற
க?&ேரா� ம	.# X கீகைள ஒ(ேசர அO1த5#.

        pico test.c

#include<stdio.h>

int main(void)  {

  printf("Hello World\n");
  return 0;

}

7.  வா(*க-.., gcc எ�ற அ	�த "சி" க#ைபலைர� பய�ப/1தி நம6 test.c �ேராகிராைம
க#ைப� ெச4யலா#. gcc ைய� பய�ப/1தி C ம	.# C++ �ேராகிரா#கைள� க#ைப� ெச4ய
�%=#.  அ5&�&ைட test எ�ற ேகா�ப�� ேசமி16 ைவ�க -o ைவ� பய�ப/1த5#.

        gcc -o test test.c

இ�ேபா6 test ஐ இய�கி� பா�ேபாமா?

        ./test

தா� ம	.# வ�?ேடா� இய*2தள1ைத� ேபால�லாம� லின�ஸி� ஒ( ·ைபைல� 2றி�ப�&டா�
அைத த	ேபா6 பண�யா	.# ைடர�ட�ய�� (current dir) ேதடா6.  ேம	க?ட க&ைடைளய�� .

எ�ற 2றியK/ த	ேபா6 நI*க- பண�யா	.# ைடர�%�ய�� test ைபைல ேத/மா.
அறி5.16கிற6.

8. (அ)  ஒ( ெட��& ைபலி� �த� சில வ�கைள�காண head க&டைளைய� பய�ப/1தலா#

head /home/mksarav/test.c
head /usr/doc/HOWTO/DOS-Win-to-Linux-HOWTO

  (ஆ)  வா� ப2திய�ைன� பாைவய�ட tail க&டைளைய� பய�ப/1தலா#.

tail /usr/doc/HOWTO/DOS-Win-to-Linux-HOWTO

  (இ)  ெமா1த ெட��& ·ைபைல=# பாைவய�ட cat க&டைளைய� பய�ப/1த5#

cat /home/mksarav/test.c

  (ஈ)  ஒ( நI?ட ெட��& ·ைபைல ெகா�ச# ெகா�சமாக நிற1தி� பாைவய�ட more க&டைள
பய�ப/#.  more க&டைளைய� பய�ப/16# ேபா6 ப��ேநா�கிB ெச�ல �%யா6.  எனேவ less

எ�ற ம	ெறா( க&டைள உ(வா�க�ப&ட6.  இதி� ��ேநா�கி ம	.# ப��ேநா�கி=# ெச�லலா#.

("less" is more than "more").  ேமF# less க&டைளய�� ப�ேவ. சிற�� வசதிக:#
உ-ளன.  உதவ��2 man க&டைளைய�ேபா�ேற info  எ�ற க&டைளைய=# பய�ப/1தலா#.  எ*ேக
info Dல# less ஐ�ப	றி அறி76 ெகா-:*க- பா�கலா#.

cat /usr/doc/HOWTO/DOS-Win-to-Linux-HOWTO | more
cat /usr/doc/HOWTO/DOS-Win-to-Linux-HOWTO | less

info less

ெபா6வாக =ன,�� உலக1தி� ஒ( க&டைளைய�ப	றி ேமF# வ�பரமறிய C(�கமாக RTFM எ�.
2றி�ப�&%(�பாக-.  இத	2 Read The Fine Manual (RTFM) எ�. ெபா(-.

ப�	கால1தி� வ7த சில வ�ஷமிக- இதைன Read The Fucking Manual எ�. அைழ�க1
ெதாட*கிவ�&டாக-.  உ*க- வசதி எ�ப% ேவ?/மானாF# அைழ16�ெகா-:*க-.

9.  இ�ைறய ேததி ம	.# த	ேபாைதய ேநர1ைத� காண date க&டைளைய� பய�ப/1த5#

date
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10. எ�லா ேவைலகைள=# �%1தப�ற2 சி�ட1திலி(76 ெவள,ேயற logout அ�ல6 exit

க&டைளைய� பய�ப/1தலா#.  நா�2 எ;16�கைள� Lட ைட� ெச4ய வலிைம இ�ைலெய�றா�
ெச�லமாக க?&ேரா� ம	.# D கீைய ஒ(ேசர அ;1த5#.

                               ** ந�றி **



file:///C:/pkp.blogspot.com-Gnu-linux-for-beginners-tamil-p2.txt

1 of 3 6/5/2008 2:10 PM

                                        லின��
                                    ** பய�	சி - 2 **

ஆசி�ய: �. ேக. சரவண�.

மி�ன�ச�:  mksarav@mitindia.edu

இைணய �கவ�:  http://mksarav.tripod.com
தமி��பதி��:  13 அ�ேடாப 2000.
ந�றி:  அகர# எ%&%ைர உ(வா�கிய தி(. சி�ன)சாமி நாகராஜ�.

உ+கள-� ஆேலாசைனக. ம	/#, இ�க&0ைரய�� உ.ள ப�ைழ2தி(2த+கைள சிரம# பாராம�
என�3 மி�ன�ச� ெச5ய6#.

                                         ******

        டா�, ம	/# வ�7ேடா� பய�பா&டாளக. ச	/ 80த� �ய	சிைய ேம	ெகா7டா�
பய�ப029வ9 மிக6# எள-ைமயாகிவ�0#.  லின�ைஸ ெபா/2தவைர ஒ( ந�ல வ�ஷய# -

��கிய�பண�கைள லின�ஸி� ேம	ெகா.வ9 எ�ப%? - ேபா�ற அ2தியாவசிய வ�சய+கைள HOWTO

எ�ற ேகா��கள-� வ�ள�கமாக எ=திய�(�பாக..  இ2தைகய HOWTO�க. ம	/# சாதாரண
பய�பா&டாளக>�3 9ைண��?# உதவ��3றி��க. ேபா�றவ	ைற எ=9வத	ெக�ேற
உலகளாவ�ய 3= ஒ�/ Linux Documentation Project எ�ற தி&ட2தி�கீ�
ெசய�ப&0வ(கிற9.  எனேவ அ02த�ைற உ+க>�3 ஏேதB# சCேதக# எ=Cதா� �தலி�
man ம	/# info க&டைளகைள� பய�ப02தி� பா(+க..  அதிD# வ�ள�க#
ெபற�%யவ��ைலெய�றா� ேநராக http://www.linuxdoc.org எ�ற வைலமைன�3) ெச�/
பாைவய�0+க..  உ+க>�32 ேதைவயான HOWTO நி)சய# கிைட�3#.  இ7டெந&
வசதிய��லா ம�கைள� க(2தி� ெகா70 லின�� ெம�ெபா(&கைள சி.%. ய�� பதி6 ெச59
த(# நி/வன+கேள இ2தைகய HOWTO�கைள?# ேச2ேத சி.%. ய�� த(கிறாக..

உதாரணமாக நE+க. RedHat லின�� பய�ப02தினா� /usr/doc/HOWTO எ�ற ைடர�ட�ய��
அCத சி.%. ெவள-யாவத	3 �Cைதய மாத#வைர ெவள-வCத அைன29 HOWTO�க>#
அட+கிய�(�3#.  எனேவ உ+கள9 சCேதக2தி	கான வ�ைடைய �தலி� உ+க. கண��ெபாறிய��
இ(�3# HOWTO ைப�கள-� ேத%�பா(+க. - இ�லாத ப&ச2தி� இ7டெந&ைட அFகலா#.

ேசாகமான வ�ஷய#:  இ9வைர Gமா இ(பதி	3# ேம	ப&ட உலக ெமாழிகள-� இCத HOWTO�க.
ெவள-வC9.ளன.  9ரதி(Hடமாக எCத ஒ( இCதிய ெமாழிகள-D# இைவ ெவள-யாகவ��ைல.

சCேதாஷமான வ�ஷய#:  ஆகேவ லின�� க	/�ெகா7ட ப�ற3 நE+க. ப�ற(�3 பய�ப0# வ7ண#
தமி� ெமாழிய�� HOWTO எ=த ந�ல சCத�ப# கா29�ெகா70 இ(�கிற9.  இ)சCத�ப2ைத
தவறவ�&0வ�டாதEக.!!

இன- பய�	சிைய2 ெதாட+3ேவாமா..?

1.  (அ) லின�ஸி� ஒ( ·ைபைல நக� எ0�பத	3 cp க&டைளைய� பய�ப02தலா#.

அேதேபா�/ ஒ( ·ைபைல அழி�பத	3 rm க&டைளைய� பய�ப029+க..

cp /home/mksarav/tamil.txt /home/mksarav/tamil/tamil.txt
rm /home/mksarav/tamil.txt

cp -R /home/mksarav/tamil  /home/mksarav/temp

-R எ�ற 80த� தகவைல� (switch) கா�ப� க&டைள�3 ெகா02ேதாேமயானா� அ·9 ெமா2த
ைடர�ட�ைய?# கா�ப� ெச59 வ�0#.  -R எ�ப9 Recursive எ�பைத� 3றி�கி�ற9.

 ேம	க7ட உதாரண2தி� tamil எ�ற ைடர�ட�ய�� கீ� உ.ள எ�லா ·ைப�க. ம	/# 9ைண
ைடர�ட�க. அைன2ைத?# நகெல029வ�0#.  அவ	ைற temp எ�ற ைடர�%�ய�� கீ� ேத�கி
ைவ�3#.  லின�ஸி� ஒ( ·ைபைல அழி�3# ேபா9 சவ ஜா�கிரைதயாக இ(�க ேவ70#.
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DOS பண�2தள2தி� உ.ள9ேபா�ற UNDELETE க&டைள லின�ஸி� கிைடயா9.  எனேவ ஒ(�ைற
மறC9 ஒ( ·ைபைல அழி29வ�&டா� மI70# அைத2 தி(#ப�ெபற வழிேய கிைடயா9.  ஆகேவ
ஒ( ேகா�ைப அழி�3# �� இர70�ைற ேயாசி29 �%ெவ0�க6#.

  (ஆ)  ஒ( ைடர�ட�ைய அழி�க ேவ70மானா� கீ�க7ட க&டைளைய� பய�ப02த6#:

rm -Rf <ைடர�ட�ய�� ெபய>

எ.கா.   rm -Rf /home/mksarav/temp

இ+ேக -f எ�ற �வ�&), ேம	ெகா70 உ+கள-ட# எCத ேக.வ�ைய?# ேக&காம� temp

30#ப2ைதேய J7ேடா0 அழி29வ�0#.  (Recursively forced remove).  இ�க&டைள
டாஸி� உ.ள deltree க&டைள�3 சமமான9.

2.  அழி�3# ெதாழிைல வ�&0வ�&0) ச	ேற ஆ�3# ெதாழிலி� ஈ0ப0ேவாமா..?
உ+க>�3 wordstar ெத�Cதி(Cதா� அவன9 உட�ப�றவா சேகாதர லின�ஸிD#
இ(�கிறா.  அவB�3 joe (John's Own Editor) எ�/ ெபய.  வா(+க. ேஜாவ��
இர70 வா2ைத ைட� ெச5யலா#.

joe test.txt

My name is M K Saravanan.  I am wasted my life without contributing a
single tamil software program to the Free Software Community.  It will
never happen again.

இைத)ேசமி29 ைவ�க ^KS கீைய அ=2த6# (^ எ�ப9 க7&ேரா� Ctrl கீைய� 3றி�கிற9).

 joeைவ வ�&0 ெவள-ேயற ^KX எ�ற கீகைள ஒ(ேசர அ=2த6#.  இLவ�ட2தி� ேஜாைவ�
ப	றி� 3றி�ப�&டத� காரண#, இைத எ=தி�ெகா7%(�3# ேபா9 ெவள-ேய மைழ ேஜாெவ�/
ெகா&%� ெகா7%(�கிற9.  மைழேய உன�3# ேஜா ப�%�3மா?

3.  நE+க. ெகா0�3# ஒLெவா( க&டைளைய?# ெச� (Shell) எ�ற ஒ( சிற�� �ேராகிரா#
தா� ெசய�ப029கிற9.  லின��-உட� ெப(#பாD# bash (Bourne Again SHell) எ�ற
ெச�ைல2தா� பய�ப029வாக..  ?ன-�� சா#ராMய2தி� Bourne SHell மிக6#
ப�ரபலமான9.  இைத2த=வ� Bourne Shell �ைல� கா&%D# திற�வாயCத ெச�
�ேராகிரா# ஒ�/ ேவ70ெம�ற ேநா�க2ேதா0 GNU அைம�ப�D.ளவக. உ(வா�கிய9 தா�
இCத bash ெச�.  இதி� Bourne Shell லி� உ.ளைத� கா&%D# ப�ேவ/ வ�ேசஷ
க&டைளக. உ70.  அடடா... ேபசி�ெகா7ேட ஒ( ��கியமான 3/�3வழிைய) ெசா�ல
மறC9வ�&ேடேன!  லின��-சி� Tab கீ�3 ஒ( வ�ேசஷ மகிைம உ70.  ெச� ப�ரா#&%�
ஒ( ·ைப� ெபயைர ைட� ெச5?# ேபா9 �= ·ைப� ெபயைர?# ைட�ெச5ய ேவ7%ய
அவசியமி�ைல.  ஒ(சில எ=29�கைள ம&0ேம ைட�ெச59வ�&0 Tab கீைய
அ=2தி�பா(+க...  வ�ைள6 எ�ப%ய�(�கிற9?

ls /usr/doc/HOWTO/DOS-[Tab கீைய அ=2த6#]

less /ho[Tab]  -- எ�ன நட�கிற9 எ�/ கவன-?+க..

இன-ேம� ேதைவய��லாம� ஒ( எ=2ைத� 8ட ைட� ெச5யாதEக..  Tab உ+க>�32
9ைண��வா�.

4.  அ%�க% /usr/doc ைடர�%��3) ெச�/ அ+ேக இ(�3# ·ைப�கைள) ச	/
�ர&%�பா(+க..  ெப(#பாலான ேநர+கள-� உ+க>�3 எ=# சCேதக2தி	கான வ�ள�க#
�=வ9# இCத ைடர�ட�ய�� உ.ள ைப�கள-� இ(�3#.  நE+க. இ��டா� ெச5தி(�3#
ப�ேவ/ ெம�ெபா(&கள-� டா�3ெம�ேடஷ� 3றி��க. அைன29# இCத ைடர�ட�ய�� தா�
3%ெகா7%(�3#.  உ+க. லின�� சி�ட2தி� /usr/doc/LDP எ�ற ைடர�ட� இ(�கிறதா
எ�/ பா(+க..  LDP எ�ப9 Linux Documentation Project எ�பத� G(�கமா3#.
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 இCத ைடர�ட�ய�� கீ� ெப(#பாD# நா�3 9ைண ைடர�ட�க. இ(�3#.

install-guide
lpg
nag
sag

இவ	றி� Gமா ஒ( டஜ� �2தக# எ=9# அளவ�	3 லின�� ப	றிய வ�ஷய+க. ெகா&%�
கிட�கி�றன.  லின�ைஸ எLவா/ install ெச5ய ேவ70# எ�ப9 install-guide %D#,

லின�� �ேராகிராம(�3 உ7டான தகவ�க. அைன29# lpg (linux programmer's guide)

எ�ற ைடர�%�ய�D#, ெந&ேவா� ஜா#பவா�க>�3 ேதைவயான தகவ�க. அைன29# nag

(Network Administrator's Guide) எ�ற ைடர�ட�ய�D#, இ/தியாக உ+க. லின��
சி�ட2ைத எLவா/ நிவகி�ப9 எ�பன ேபா�ற வ�சய+க. - sag (System

Administrator's Guide) எ�ற ைடர�ட�ய�D# உ.ளன.  இவ	றிD.ள ·ைப�க. அைன29#
html வ%வ�� இ(�பதா� இவ	ைற� ப%29� பா�க ெந&�ேக� ப�ர6சைர�
பய�ப029+க..  ெந&�ேக�ப�� கீ�க7டவா/ ைட� ெச5ய6#:

file:/usr/doc/LDP/install-guide/index.html
file:/usr/doc/LDP/lpg/lpg.html
file:/usr/doc/LDP/nag/nag.html
flie:/usr/doc/LDP/sag/sag.html

ப��3றி��:  ெந&�ேக� இ�லாதவக. lynx எ�ற ெட��& ப�ர6சைர�
பய�ப02தி�பா(+க..  ?ன-�� ம�க. ப�லா70களாக இCத lynx ஐ�
பய�ப02திவ(கிறாக..  lynx பய�ப029வத	3 மிக6# எள-ைமயான9.  கைடசி
இ(வ�கள-� lynx ��கிய� க&டைளகைள� கா&%�ெகா7%(�3#.  எ�ன ஒ�/ -lynxசி�
கிரா·ப��ைச� பா�க �%யா9.  ஆகேவ gif ·ைப�களாக இ(�3# சில கமா70
அ6&�&கைள (stored as .gif files) உ+களா� lynx சி� பா�க �%யா9.

5.  நE+க. க&டாய# ப%�க ேவ7%ய சில ·ைப�கைள� இ+ேக 3றி�ப�&0.ேள�.

less /usr/doc/HOWTO/DOS-Win-to-Linux-HOWTO  (3றி�பாக டா� அ�பக>�3)

less /usr/doc/HOWTO/Unix-Internet-Fundamentals-HOWTO

எ�னடா இ9 less சி	3 இ+ெக�ன ேவைல எ�/ நிைன�காதEக..  more ம	/# less

ைச�பய�ப02தி?# (cat க&டைளைய� ேபா�/) ஒ( ெட��& ·ைபைல� ப%�க �%?#.

ெசா�ல�ேபானா� சில ேநர2தி� Jைனையவ�ட (ஹி..ஹி.. cat ஐ2தா� ெச�லமாக) இCத less
�2திசாலி2தனமாக ெசய�ப0#.  சில ேநர+கள-� HOWTO ·ைப�கள-� உ.ள தைல�� ம	/#
உப-தைல��கைள பள-)ெச�/ கா&0வத	காக சில வ�ேசச க&டைளகைள� (Formatting
commands) பய�ப02திய�(�பாக..  இவ	ைற� ��C9ெகா70 less அத	ேக	றா	ேபா�
ேதைவயானவ	ைற� பள-)ெச�/ கா&0#.

                                      ** ந�றி **
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                                        லின��
                                    ** பய�	சி - 3 **

ஆசி�ய: �. ேக. சரவண�.

மி�ன�ச�:  mksarav@mitindia.edu

இைணய �கவ�:  http://mksarav.tripod.com
தமி��பதி��:  16 அ�ேடாப 2000.
ந�றி:  அகர# எ%&%ைர உ(வா�கிய தி(. சி�ன)சாமி நாகராஜ�.

உ+கள-� ஆேலாசைனக. ம	/#, இ�க&0ைரய�� உ.ள ப�ைழ2தி(2த+கைள சிரம# பாராம�
என�3 மி�ன�ச� ெச5ய6#.

                                         ******

        லின�ஸி�  ஒேர ேநர2தி� பல ேப பண�யா	றலா# எ�/ ெசா�ேன�.  ��ெப�லா# (1970-80

கள-�) ப�கைல�கழக# ம	/# ஆரா5)சி�9ட+கள-� ம&0ேம கண��ெபாறி வசதி இ(:த;.

அ�கால க&ட2தி� ெமய��-ப�ேர# ம	/# மின--ப�ேர# ேபா�ற வைக� கண��ெபாறிக. தா�
இ(:தன.  இ�/ பய�ப02த�ப0# ப�.சி. �க. அ�ேபா; க<0ப�%�க�படேவய��ைல.  ஒ(
ப�ரதான =ன-�� ெசவ இ(�3#.  ஒ>ெவா( ;ைறய�?# dumb terminal எ�/
ெசா�ல�9%ய கண��3# திறன	ற கண�யா�ெபாறிக. சில இ(�3#.  இைவயைன2;# =ன-��
ெசவ(ட� ப�ைண�க�ப&%(�3#.   (dumb terminal-னலி� மான-&ட ம	/#
வ�ைச�பலைக ம&0ேம இ(�3#.  ந@+க. ைட�ெச5=# ஒ>ெவா( எA2;# dumb terminal

Bலமாக ப�ரதான =ன-�� ெசவைரயைட:; அ+3 உ+கள-� உ.ள @0 ப�சீலி�க�ப&0 வ�ைட
மD<0# dumb terminal?�ேக அE�ப� ைவ�க�ப0#) ஒ>ெவா( ட# ெடமினலி?# ஒ(வ
அம:; பண�யா	றலா#.  ஒேர ேநர2தி� பல இ>வா/ பண�யா	றி�ெகா<%(�பாக..

உ<ைமய�� இவக. உ.ள-0# அைன2; க&டைளகைள=# ப�ராச� ெச5வ; =ன-�� ெசவரா3#
 =ன�ஸி� ப�ேவ/ பய�பா&டாளகைள=# அைடயாள# காண ஒ>ெவா(வ(�3# ப�ர2ேயக
"Fசேந#" எ�/ ஒ�/ இ(�3#.  அவ தன�3 ஒ( பா�ேவைட=# ைவ2;�ெகா.ளலா#.

இ�ப% ஒேர ேநர2தி� பல ேப ைகைவ2தா� கண��ெபாறி உ(�ப0மா? எ�/ ந@+க. ேக&பGக..

 அத	காக2தா� எ�லா Fசகைள=# க&% ேம5�பத	3ெக�ேற ஒ( எஜமாைன=#
ைவ2தி(�கிறாக..  அவ(�3 "H�ப-Fச" (super user) எ�/ ெபய.  =ன-��
சா#ராIய2தி� அவ தா� ராஜா.  அவ ைவ2த; தா� ச&ட#.  அவ நிைன2தா� எ�ன
ேவ<0மானா?# ெச5யலா#.  Fசைர ஆ�க6#, அழி�க6#, ஆ&%�பைட�க6# அதிகார#
பைட2த சவாதிகா�.  Hப-Fச(�ெக�ேற "root" எ�ற ஒர வ�ேஷச Fசேந# உ<0.

இ:த root-%� பா�ேவைட மற:;# 9ட ப�ற(�3 9ற�9டா;.  மிக� பா;கா�பாக
ைவ2தி(�க ேவ<0#.

1.      லின�ஸ¤# =ன-�� 30#ப2தி� ப�ற:தவ� எ�பதா� ேம	ெசா�ன அைன2; அ#ச+கK#
அவE�3# ெபா(:;#.  உதாரணமாக என; அ?வலக2தி� உ.ள லின�� கண��ெபாறிய��
பண�யா	ற என�3 (Hப Fசரா�) ெகா0�க�ப&ட Fச-ேந# mksarav.

ந@+க. லின�� சி�ட2தி� Lைழ=# �� �தலி� உ+க. லாகி� ேநைம (Fசேந# தா�)

ேக&3#.  ப�ற3 உ+க. கட6)ெசா�ைல� (password) ேக&3#.  அைத)ச� பா2; உ+கைள
உ.ேள அE��வதா ேவ<டாமா எ�பைத �%ெவ0�3#.

Red Hat Linux release 6.2 (Zoot)

Kernel 2.2.14-12 on an i686

login: mksarav

Password: ****

ஒ( Fச த�Eைடய கட6)ெசா�ைல (password)  மா	றி�ெகா.ள passwd எ�ற க&டைளைய
பய�ப02தலா#.  �தலி� உ+கள; த	ேபாைதய கட6)ெசா�ைல=#, ப��� ந@+க. �தியதாக
ேத:ெத0�3# கட6)ெசா�ைல=# ேக&0#.  உ+க. வசதி�காக passwd க&டைள ெகா02தா�
எ�ன நட�3# எ�/ கீேழ ெகா02;.ேள�. இதி� [mksarav@localhost]$ எ�/
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கா&%�ெகா<%(�பைத லின�� ப�ரா#& (linux prompt) எ�/ 9/வாக. (தாஸி� c:\>

ஐ�ேபா�ற;).  இ:த ப�ரா#&ைட உ+க. இNட�ப% எ�ப% ேவ<0மானா?# மா	றியைம2;�
ெகா.ளலா#.  அைத�ப	றிெய�லா# ப��னா� கா<ேபா#.

[mksarav@localhost]$ passwd

(current) UNIX password:

New UNIX password:

Retype new UNIX password:

passwd:  all auhtentication tokens updated successfully.

[mksarav@localhost]$

 2.  இன- சில Oவாரசியமான க&டைளகைள� பா�ேபா#.  whoami (ஜா�கிசா� பட# அ�ல)

எ�/ ஒ( க&டைள உ<0.  உதாரணமாக நா� mksarav எ�ற Fசேநேமா0
பண�யா	றி�ெகா<%(�3#ேபா; whoami எ�ற க&டைள ெகா02தா�

mksarav

எ�/ கா&0#.  எ�ன இ;! O2த மட2தனமான க&டைளயாக இ(�கிறேத...  யாராவ;
த�ைன2தாேன whoami எ�/ ேக&0�ெகா.வாகளா?  (ரமண மஹ�ஷிைய2 தவ�ர) எ�/
உ+கK�32 ேதா�/#.  superuser எ�ேபா;# root எ�ற Fச ேநமி� பண�யா	ற மா&டா.
 தன�ெக�/ தன-யாக ஒ( Fச அ�க6<ைட உ(வா�கி� ெகா<0 அ:த Fச ேநமி� தா�
பண�யா	/வா.  உதாரணமாக எ+க. அ?வலக2தி� உ.ள லின�� கண��ெபாறி�3 நா� தா�
superuser.  எ�றா?# என�ெக�/ தன-யாக mksarav எ�ற ம	ெறா( Fச அ�க6<&
உ<0.  எ�ெபாA;# நா� mksarav எ�ற Fசேநமி� தா� பண�யா	/ேவ�.  ஒ(ேவைள
superuser ஆக பண�யா	ற ேவ<% வ:தா�,  mksarav ப�ரா#%� இ(:;ெகா<ேட su  எ�ற
க&டைளைய� ெகா02தா�, superuser-�� கட6)ெசா�ைல� ேக&3#.  ச�யாக�
ெகா02;வ�&டா� superuser �தான2ைத அைட:;வ�0ேவ�.  கீ�க<ட உதாரண2ைத கவன-�க6#

[mksarav@localhost]$ su

Password:

[root@localhost]# whoami

root

[root@localhost]# exit

[mksarav@localhost]$ whoami

mksarav

[mksarav@localhost]$

"மைடய�, லின�� ப�ரா#%� தா� username@localhost எ�ற பாண�ய�� எ�ெபாA;ேம
Fசேநைம� க<��னா� கா&%�ெகா<%(�கிற;,  ப�ற3 எத	3 இ:த whoami ? " எ�/
ந@+க. ேக&ப; எ� காதி� வ�Aகிற;.  லின�� ப�ரா#& எ�ெபாA;ேம Fசேநைம�
கா&%�ெகா<%(�க ேவ<0# எ�ற அவசிய# கிைடயா;.  PS1 எ�ற ஒ( ந<ப இ(�கிறா.
 இைத environmental variable எ�/ ெசா�வாக..  environmental variable-க.
நிைறயேவ உ<0, ேதைவ�ப0#ேபா; ஒ>ெவா�றாக அவ��2; வ�0கிேற�.  இ:த PS1 ன-ட#,

லின�� ப�ரா#&டாக எ�ன கா&சியள-�கேவ<0# எ�/ ந@+க. வைரய/�கலா#.  PS1 எ�ற
environmental variable-லி� த	ேபா; எ�ன இ(�கிற; எ�/ க<0ப�%�பத	3
கீ�க<ட க&டைளைய� ெகா02;� பா�கலா#.

echo $PS1

உதாரணமாக,  இ�க&டைளைய என; கண��ெபாறிய�� ெகா02தேபா;, கீ�க<டவா/ பதி� வ:த;

[mksarav@localhost] $ echo $PS1

[\u@\h] \$
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[mksarav@localhost]

இதி� \u எ�ப; Fசேநைம=#, \h எ�ப; உ+கள; கண��ெபாறிய�� ெபயைர=#
3றி�கிற;. (இைத hostname எ�/ 9/வாக. - லின�ைஸ இ��டா� ெச5=# ேபாேத
உ+க. கண��ெபாறி�3 ஒ( ெபயைர ைவ�க) ெசா�?#.  ெபயைர� ைவ�காம� அனாைதயா�கினா�
அ;வாகேவ localhost எ�ற ெபயைர ைவ2;வ�0#.  hostname-ஐ� ப	றி ெந&ெவா�கி+
அ2தியாய2தி� வ��வாக� கா<ேபா#)

=ன-�ஸி� Linux, Sun Solaris, Digital UNIX, HP-UX, IRIX, FreeBSD எ�/
ப�ேவ/ வைக=<0.  லின�ைஸ2 தவ�ர ப�ற வைககள-ெள�லா#, லாகி� ப�ரா#& ெவ/மேன $

சி�ன2ைத கா&%�ெகா<%(�3#.  உதாரணமாக Sun Solaris சி� பண�யா	/# ேபா;
கீ�க<டவா/ கா&சியள-�3#:

SunOS 5.7

login: mksarav

Password:

$

எ:த Fச(�காவ; தா+க. பண�யா	/#ேபா; ஏேதE# இைடF/ ஏ	ப&டா� ெபா;வாக
superuser �ட# த+கள; ப�ர)சைனைய� 9/வாக..  அவகள-� ப�ர)சைனைய2 த@�பத	3
H�பFச எA:; அவ சி�ட2தி	ேக வ:; ச�ெச5ய ேவ<0# எ�பதி�ைல.  உ&கா:த
இட2திலி(:ேத ப�ற ெபய�� லாகி� ெச5ய �%=#.  கீ��க<ட உதாரண2ைத� கவன-=+க.:

$ whoami

mksarav

$ su vijay

Password:

$ whoami

vijay

$ exit

$ whoami

mksarav

$

ஒேரய%யாக whoami ஐ� ப	றி�9றி ேபார%�கிேறனா . . .  இ�ெபாAதாவ; ��:ததா,
ஒ>ெவா(வ(# தா� யாெர�/ ெத�:; ெகா.Kவ; அ>வள6 Oலபம�ல எ�/.  (ந�லேவைள
நம; பல அவதார+கைள� கா&%� ெகா0�க நிஜ வா��ைகய�� whoami க&டைள இ�ைல
[மனசா&சிைய2 தவ�ர] )
        

 3.  (அ)  ஒ( ப�கைல�கழக2தி� இய	ப�ய� கண��ெபாறி�9ட2திலி(:; ப2;�ேப
ம	/# ேவதிய�ய� கண��ெபாறி�9ட2திலி(:; ஐ:; ேப dumb terminal வாய�லாக
லின�ஸி� பண�யா	றி�ெகா<%(�கிறாக. எ�/ ைவ2;�ெகா.ேவா#.  த	ேபா; யாெர�லா#
லாகி� ெச5தி(�கிறாக. எ�பைத� க<டறிய who எ�ற க&டைளைய� பய�ப02தலா#.  எ.கா.

[mksarav@localhost] $  who

mksarav  tty6  Oct 13  22:29

[mksarav@localhost] $

ப��3றி��:  dumb terminal தா� இ(�க ேவ<0# எ�ற அவசியமி�ைல.  telnet,

rlogin ேபா�ற க&டைளகைள� பய�ப02தி வ�<ேடா� ேபா�ற ப�ற சி�ட2திலி(:;# லாகி�
ெச5ய வழிக. உ<0.  அவ	ைற� ப	றி ெந&ெவா�கி+ அ2தியாய2தி� வ��வாக� கா<ேபா#.

  (ஆ)  who ேபா�ேற w எ�ற ஒ( க&டைள உ<0.  w வ�� பண�ெய�ன எ�பைத ந@+கேள
பய�ப02தி� க	/� ெகா.K+க..

4.  (அ)  ந@+க. பய�ப02;# ெப(#பாலான க&டைளக. அைன2;# C �ேராகிரா#கேள.
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ெபா;வாக இவ	ைற /usr/bin  (or) /bin  (or) /usr/local/bin (or) /sbin (or)

/usr/sbin (or) /usr/local/sbin ேபா�ற ைடர�ட�கள-� வ�ைசயாக  அ0�கி
ைவ2தி(�பாக..  ஒ( க&டைள�3<டான Bல �ேராகிரா#க. எ+கி(�கி�றன எ�பைத�
க<டறிய whereis எ�ற க&டைளைய� பய�ப02தலா#.

[mksarav@localhost] $ whereis ls

ls:  /bin/ls /usr/man/man1/ls.1.gz

[mksarav@localhost] $

இ+ேக ls எ�ற க&டைளய�� Bல �ேராகிரா# /bin ன-� இ(�கிற; எ�/#, அத	3<டான
உதவ��3றி��க. /usr/man/man1/ls.1.gz எ�ற ·ைபலி� இ(�கிற; எ�/# whereis

க&டைள நம�3 அறி6/2;கிற;.

  (ஆ)  whereis ஐ� ேபா�ேற which எ�ற க&டைளைய=# பய�ப02தலா#.

which ls

which date

which mkdir

5.  ஒ( க&டைளைய� ப	றி உதவ��3றி��க. ெபற man (or) info க&டைளகைள�
பய�ப02தலா# எ�/ ெசா�ேன�.  க&டைளேய எ�னெவ�/ ெத�யவ��ைல - உ+கK�3 ஒ(
keyword ம&0ேம ெத�:தி(�கிற;.  உதாரண2தி	3 sort ப	றி ஏேதE#
க&டைளய�(�கிறதா எ�/ ந@+க. க<டறிய ேவ<0#.  எ�ப%� க<%றிவ;?

man -k sort

-k எ�ற �வ�&ைச� பய�ப02தி உ+கK�32 ேதைவயான keywordஐ� ெகா0�க6#.  இத	3
நிகராக apropos எ�ற ம	ெறா( க&டைள=# உ<0.  �ய�/ பா(+க.:

apropos  sort

apropos  who

                                                **  ந�றி  **


