
டக்ஸ்டடப்பிங-க்ககான வழிமுடறை தகாள

ஸ்பபகாகன் டுபடகாரியல் குழு 

ஐஐடி பகாம்பப

1 ஆன்டலைன் / ஆஃப்டலைன் உளளடக்கம்

1. ஸ்பபகாகன் டுபடகாரியல்களின் உளளடக்கத்டதப் பின்வரும் இடணைப்பின் முலைம் பபறைலைகாம்:

:// - . / - /http spoken tutorial org tutorial search
2. பின்வரும் இடணைப்பில் இருந்து ஸ்பபகாகன் டுபடகாரியல்கடளத் தரவிறைக்கி இடணைய இடணைப்பு இல்லைகாமலும் 

கற்கலைகாம்:

:// - . / /http spoken tutorial org cdcontent
3. இந்த இடணைப்பில் இருந்து, நீஙகள கற்க விரும்பும் பமகாழியில்  FOSS பிரிவுகடள தரவிறைக்கலைகாம்.

4. ஸ்பபகாகன் டுபடகாரியல் உளளடக்கத்டத ஒரு   zip fleஆக உஙகள கணினியில் தரவிறைக்கலைகாம்.

5. அந்த    zip fle ன் உளளடக்கத்டத  extract பசெய்து அவற்டறை அணுகவும்.

2 பயிற்சி பசெய்ய பசெயல்முடறை

1. ஸ்பபகாகன் டுபடகாரியல்கள மற்றும் fle கள அடஙகிய ஒரு பதகாகுப்பு உஙகளுக்கு பககாடுக்கப்பட்டுளளது. 

2. பபகாதுவகாக ஒரு செமயத்தில் ஒரு டுபடகாரியடலைப் பயிற்சி பசெய்யவும். 

3. ஒரு ஸ்பபகாகன் டுபடகாரியடலை பகட்டு வீடிபயகாவில் ககாட்டப்பட்ட அடனத்து படிகடளயும் பசெய்து பகார்க்கவும். 

4. பமற்பசெகான்னவற்டறை பசெய்ய உஙகளுக்கு சிரமமகாக இருந்தகால், முழு டுபடகாரியடலையும் ஒரு முடறை பகட்டுவிட்டு

இரண்டகாம் முடறை பகட்டுக்பககாண்பட பயிற்சி பசெய்யவும். 

3 டக்ஸ் டடப்பிங

1. "  " Select FOSS அல்லைது "   " All FOSS Categories ன் தடலைகீழ் முக்பககாணைத்டத க்ளிக் பசெய்து "  Tux
" Typing ஐ பதர்ந்பதடுக்கவும்.

2. "  " Select Language அல்லைது "  " All Languages ன் தடலைகீழ் முக்பககாணைத்டத க்ளிக் பசெய்து எந்த 

பமகாழியில் நீஙகள கற்க விரும்புகிறீர்கபளகா அந்த பமகாழிடயத் பதர்ந்பதடுக்கவும் ( , , English Hindi
 ...).Marathi

3. " " Submit பட்டன் மீது க்ளிக் பசெய்க.

4. நீஙகள பதர்ந்பதடுத்தவற்றுக்கு ஏற்றைவகாறு டுபடகாரியல்களின் ஒரு பட்டியடலைப் பபறுவீர்கள.

5. ககாட்டப்பட்டுளள பட்டியலில் முதல் டுபடகாரியலுடன் ஆரம்பிக்கவும்.

4 முதல் டுபடகாரியல்:   Getting started   with Tux Typing

1.  "     " Getting started with Tux Typing என்றை தடலைப்பிற்கு பசென்று அதன் மீது க்ளிக் பசெய்க. 

2. இந்த டுபடகாரியடலைக் ககாணை ப்பளயரில் உளள   Play ஐககான் மீது க்ளிக் பசெய்க.

3. ப்பளயருக்கு கீபழே  -  (Pre requisite முன் நிபந்தடன) பதகான்றும் (இடணையத்தளம் மூலைம் கற்பவர்களுக்கு 

மட்டும்).

4. ப்பளயருக்கு கீபழே , ,   Outline Assignments Code Files மற்றும்  Slidesஆகியடவ உளளன.

5. டுபடகாரியடலை பகார்த்துக்பககாண்பட நீஙகள பயிற்சி பசெய்ய ஏதுவகாக ப்பரளசெரின் அளடவ செரிபசெய்யவும்.

4.1 பயிற்சி பசெய்வதற்ககான வழிமுடறைகள



( )a டுபடகாரியலில் ககாட்டுப்படுவது பபகான்பறை அடனத்து கமகாண்டுகடளயும் பசெய்துப்பகார்க்கவும்.

4.2 பயிற்சிகளுக்ககான ( ) Assignments பபகாதுவகான வழிமுடறைகள

(a) டுபடகாரியலில் பசெகால்லியபடி பககாடுக்கப்பட்ட  Assignments ஐ முயற்சி பசெய்க.

6. ஆஙககாஙபக இடடநிறுத்தி முழு டுபடகாரியடலையும் பயிற்சி பசெய்க. 

7. டுபடகாரியல் முடிந்தவுடன், வலைது பக்கம் அல்லைது ப்பளயருக்கு கீபழே உளள பட்டியலில் இருந்து அடுத்த 

டுபடகாரியடலை பதர்ந்பதடுக்கவும். 

8. இந்த பதகாடரில் உளள அடனத்து டுபடகாரியல்கடளயும் முடிக்கும் வடர பமபலை உளள அடனத்து 

வழிமுடறைகடளயும் பின்பற்றைவும்.


