
ಉಬುಂಟು ಏಕೆ ಬೇಕು   ?  
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆೊಂಡ ತಕಷ ಣ ಅದನ್ನುನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕೆಕೆ  ಬೇಕಾದ ಮುಖಯೂ  ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸಟ ಂ ಒಂದು 
ಬೇಕಲವ ? ಹ! ನ್ನಮಮ  ಪಕಕೆ ದ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಇದಾನ್ನಲಲಿ  ಅವನ್ನನ್ನನು  ಕೆೇಳಿದ್ರಾ ಆಯ್ತುತು ಹಕಿ ಕೆೊಡ್ತುನೆ ಬಿಡು ಅದಕೆಕೆಲಲಿ  ಯಾಕೆ 
ತಲೆಕೆಡ್ಸಿಕೆೊಳಿತುೇಯಾ? ಇದು ಮನೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂದ ಎಲಲಿ ರ ನ್ನಡುವೆ ನೆಡೆಯ್ತುವ ಸಾಮಾನ್ನಯೂ  ಸಂಭಾಷಣ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 
ಬಗೆಗೆ ಅಷುಟ  ಇಷುಟ ತಿಳಿದವರು ತಕಷ ಣ ಅವರಿಗೆ ತಮಮ ಲ್ಲಿರುವ ಮೈಕೆೊರಾೇಸಾಫಟ ್ ವಿಂಡೆೊೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೆೊಡೆೊೇದು 
ಕೊಡ  ಈಗೆೊಂದು  ಸಂಪರಾದಾಯ್ತದಂತೆಯೇ  ಆಗಿದ್.  ಆದ್ರಾ  ಒಂದು  ವಿಷಯ್ತ  ಯೋಚಿಸಿದಿರ?  ನೇವಿಲ್ಲಿ  ತಪ್ಪ 
ಮಾಡುತಿತುದ್ದೀರಿ.. ಪೈರಸಿ ಭೊತದ ಬಲೆಗೆ ಬಿೇಳುತಿತುದ್ದೀರಿ. ಇದು ಕಾನ್ನೊನ್ನು ರಿೇತ್ಯೂ ಅಪರಧ ಕೊಡ. ಏಕಂದರ, ವಿಂಡೊಸ್ 
ಆಪರೇಟಿಂಗ್  ಸಿಸಟ ಂ  ಅನ್ನುನು  ಕಾಸುಕೆೊಟುಟ  ಕೆೊಳಳ ದ್  ನಮಮ  ಸಿಸಟ ಂ  ನ್ನಲ್ಲಿ  ಇನ್ಸ್ಟಲ್  ಮಾಡ್ಕೆೊಳುಳವಂತಿಲಲಿ .  ಹಗೆಯೇ 
ಇದ್ೊಂದನ್ನುನು ಕೆೊಂಡರ ನಮಗೆ ದಿನ್ನ ನತಯೂ  ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮತೆತು ದುಡುಡು ತೆರಬೇಕು. ಹೇಗೆ 
ಪ್ರಾಪರಾೈಟರಿ ಸಾಪಟವರುಗಳ ಹಣದಾಹಕೆಕೆ  ನೇವು ಬಲಿಯಾಗುತತುಲೆೇ ಹೊೇಗುತಿತುೇರಿ.  ಇದಕೆಕೆಲಲಿ  ಉತತುರ ಸವ ತಂತ ರ ಹಗು ಮುಕತು 
ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನುನು  (Free  and  OpenSource)  ಬಳಸುವುದು.  ಗುನು/ಲಿನ್ನಕ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಡೆಬಿಯ್ತನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸಟ ಂನ್ನ 
ಮೊಲವಾಗಿರಿಸಿಕೆೊಂಡು ಅಭಿವೃದಿದಿ  ಪಡ್ಸಲಗಿರುವ,  ಸವ ತಂತ ರ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಸಾವತಂತ ರಯೂ ದ ಸವಿಯ್ತನ್ನುನು  ಪರಾಪಂಚದ್ಲ್ಲೆಡೆ ಎಲಲಿ 
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್  ಬಳಕೆದಾರರಿಗೊ  ಹಂಚುವುದಕೆಕೆಂದ್ೇ  ಇರುವ  ಉಬುಂಟು  ಇಂಥದ್ದೊಂದು  ತಂತ್ರಾಂಶ.  ಎಲಲಿ ರ  ಒಳಿತಿಗೆ 
ಬೇಕಾದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನುನು  ಅಭಿವೃದಿದಿ  ಪಡ್ಸಿ ಅದನ್ನುನು  ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸಮಾನ್ನ ಮನ್ನಸಕೆ  ಸವ ತಂತ ರ ತಂತ್ರಾಂಶ 
ಸಮುದಾಯ್ತದ ಬಂಬಲ ಉಬುಂಟುವಿಗಿದದಿ ರ  ಅದರ ಮೊಲ ಹರಿಕಾರ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಾಕಾ ಮೊಲದ,  ಲಂಡನ್ ನವಾಸಿ 
ಮಾಕ್ರ್ಕ್ ಶಟಲ್ ವಥ್ರ್ಕ್ (Mark Shuttle Worth).  ಉಬುಂಟು ವೆಬಸ್ೈಟ್ (ubuntu.com)  ಅಥವಾ ಸಿ.ಡ್ ಯ್ತ ಮೇಲೆ 
ಕಾಣುವ ಚಿನೆಹ ಕೊಡ ಮಾನ್ನವಿೇಯ್ತತೆಯ್ತನ್ನುನು  ಸಾರುತತುದ್ “ ” (humanity to others).

ಉಬುಂಟುವನ್ನುನು  ಪ್ಕಕೆ ಟೆಯಾಗಿ  ಡೌನೆೊಲಿೇಡ್  ಮಾಡ್ಕೆೊಂಡು,  ಉಪಯೋಗಿಸಿ,  ಕಾಪಿ  ಮಾಡ್,  ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡು, 

ಇತರರಿಗೊ ಹಂಚಿ,  ಅದರಲ್ಲಿನ್ನ ಮೊಲ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನುನು ಬದಲಿಸಿ,  ಅಭಿವೃದಿದಿಪಡ್ಸಿ ಅದೊ ಯಾವುದ್ೇ ಲೆೈಸೆನ್ನಸ್ ್ ಅಥವಾ 
ಪರವಾನ್ನಗಿಗೆ ಹಣ ತೆತತುದ್.  ಇದ್ಲಲಿ ದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಮ  ಭಾಷೆಯ್ತಲ್ಲೇ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನುನು ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ನಮಗೆ 
ಉಬುಂಟು ಒದಗಿಸುತತುದ್. ಇದನ್ನುನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೊ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಕೊಡ. ವಿಕಲ ಚೇತನ್ನರಿಗೊ ಕೊಡ 
ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಅನೆೇಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸವಲತುತುಗಳನ್ನುನು ಉಬುಂಟು ತನ್ನನು ಲ್ಲಿರಿಸಿಕೆೊಂಡ್ದ್.  ಇದು ಉಬುಂಟುವಿನ್ನ 
ಮುಖಯೂ  ಗುರಿ ಕೊಡ. ಪರಾತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆೊಮಮ ಹೊಸದಾದ, ಉತತುಮ ಮತುತು ಸಿಥಿರವಾದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸಟ ಂ ಅನ್ನುನು ಹೊತುತು 
ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ,  ತಂತ್ರಾಂಶದ ಉಪಯ್ತುಕತುತೆ,  ಅದರ ಬಳಕೆಯ್ತ ವಿಧಾನ್ನ,  ಇನ್ಸ್ಟಲೆೇಶನ್ ಇತ್ಯೂದಿಗಳ ಸರಳಿೇಕರಣದ 
ಕಡೆಗೊ ಹಚಿಚಿನ್ನ ಗಮನ್ನವನ್ನೊನು ಹರಿಸುತತುದ್.  ೨೦೦೪ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆ ಇವತಿತುಗೊ ಗುನು/ಲಿನ್ನಕ್ಸ್ ಡೆಸಾಕೆಟಪ 
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಚುಚಿಮಚುಚಿ.

ವಡ್ರ್ಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಎಂದರೇನ್ನು?

ವಡ್ರ್ಕ್  ಪ್ರಾಸೆಸರ್  ಎಂಬುದು  ದಾಖಲೆಗಳನ್ನುನು  ಸೃಷ್ಟಸಲು,  ತಿದದಿ ಲು  ಮತುತು  ಮುದಿರಾಸಲು   ಉಪಯೋಗಿಸುವ  ಒಂದು 
ವಿಧವಾದ ಆಪಿಲಿಕೆೇಶನ್ ಸಾಫಟ ್ ವೆೇರ್.  ಇದನ್ನುನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ  ಸೃಷ್ಟಸಬಹುದಾದ ಹಲವು ರಿೇತಿಯ್ತದಾಖಲೆಗಳೆಂದರ  - 
ಪತ ರಗಳು,  ವರದಿಗಳು, ಮಮೇಗಳು  ಮತುತು  ಇತರ ವೆೈಯ್ತಕಿತುಕ , ವಾಯೂವಹರಿಕ  ಮತುತು  ವೃತಿತುಗತ  ದಾಖಲೆಗಳು.  ಇದನ್ನುನು 
ಪಠಯೂ ವನ್ನುನು   ಫಾರ್ಮರ್ಕ್ಟ್  ಮಾಡಲು,  ಕಾಗುಣಿತವನ್ನುನು  ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲು,  ಟೆೇಬಲ್ಗಳನ್ನುನು  ಸೆೇರಿಸಲು  ಮತುತು  ಸೊಕತುವಾದ 
ಚಿತ ರಗಳನ್ನುನು   ಸೆೇರಿಸಲು  ಸಹ  ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.  ಇದು  ಕೆೇವಲ  ಸಮಯ್ತವನ್ನುನು  ಉಳಿಸುವುದು  ಮಾತ ರವಲಲಿ ದ್ 



ನಮಮ ಲ್ಲಿರುವ ಕಿ ರಾಯಾತಮ ಕತೆಯ್ತನ್ನುನು ಹೊರತರಲು ಸಹಯ್ತ ಮಾಡುತತುದ್.  ಈಗಿನ್ನ ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿ  ಸಾಮಾನ್ನಯೂ ವಾಗಿ  ಅತಿಹಚುಚಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪ ಡುವ  ವಡ್ರ್ಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಎಂದರ ಒಪನ್ ಆಫ್ಸ್  ವಡ್ರ್ಕ್  ಪ್ರಾಸೆಸರ್. 

ನೇವು   ಕಛೇರಿಯ್ತ  ಪತ ರ  ವಯೂ ವಹರವನ್ನುನು  ಲಿಖಿತವಾಗಿ  ಮಾಡುವಾಗ,  ಮತುತು  ಅದ್ೇ  ಮಾಹತಿಯ್ತನ್ನುನು  ಅನೆೇಕರಿಗೆ 
ಕಳುಹಸುವಾಗ,  ಹಚಿಚಿನ್ನ  ಪರಾತಿಯ್ತನ್ನುನು  ತಯಾರಿಸುವ  ಅಗತಯೂ ತೆ  ಇರುತತುದ್.  ಆಗ  ಅಲ್ಲಿ  ಸಮಯ್ತ  ಮತುತು  ಶಕಿತುಯ್ತ 
ಅಪವಯೂ ಯ್ತವಾಗುತತುದ್. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಅದ್ೇ ಪತ ರವನ್ನುನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿರುವ   ವಡ್ರ್ಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಮೊಲಕ ಮಾಡ್ದಾಗ 
ನಮಮ  ಕಾಯ್ತರ್ಕ್ ಸುಲಭಗೆೊಳುಳತತುದ್. 

ವಡ್ರ್ಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ನು  ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು :

ದಾಖಲೆಯ್ತನ್ನುನು ಸೃಷ್ಟಸಲು, ನೇವು  ಮದಲು  ವಡ್ರ್ಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್  ಅನ್ನುನು   ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.  ಮದಲಿಗೆ  ಆಪಿಲಿಕೆೇಶನ್ 
ಒತಿತು  ಮತುತು  ಆಫ್ಸ್ಅನ್ನುನು   ಸೆಲೆಕಟ ್  ಮಾಡ್  ನ್ನಂತರ ವಡ್ರ್ಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್  ಅನ್ನುನು   ಕಿಲಿ ಕ್  ಮಾಡ್. 

ವಡ್ರ್ಕ್  ಪ್ರಾಸೆಸರ್  ಇಂಟರ್  ಫೇಸ್  :ನೇವು  ವಡ್ರ್ಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ವಿಂಡೆೊೇವನ್ನುನು   ತೆರದಿದ್ದೀರಿ.  ಪರದ್ಯ್ತ ಮೇಲೆ 
ಕಾಣುವ   ಖಾಲಿಯಾದ ಬಿಳಿಯ್ತ  ಸಥಿ ಳವನ್ನುನು   ಡ್ಕುಯೂಮಂಟ್  ಏರಿಯಾ  ಎಂದು  ಕರಯ್ತುತ್ತುರ.  ಈ  ಸಥಿ ಳದಲ್ಲಿ  ನೇವು 
ಪಠಯೂ , ಚಿತ ರಗಳು  ಮತುತು  ಟೆೇಬಲಗೆ ಳನ್ನುನು   ಸೆೇರಿಸಬಹುದು.  

ವಡ್ರ್ಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್   ಇಂಟಫೇರ್ಕ್ಸ್ ನ್ನ  ಇತರ  ಭಾಗಗಳು  ಕೆಳಗಿನ್ನಂತಿವೆ .

ಟೆೈಟಲ್  ಬಾರ್ :

ಟೆೈಟಲ್  ಬಾರ್ , ದಾಖಲೆಯ್ತ  ಮತುತು  ಅಪಿಲಿಕೆೇಶನ್ನ್ನ   ಹಸರನ್ನುನು  ಪರಾದಶಿರ್ಕ್ಸುತತುದ್.  ಅನ್ ಟೆೈಟಲಡು ್ 1 ವಡ್ರ್ಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ 
ಎಂದ  ಟೆೈಟಲ್  ಬಾರ್  ಪರಾದಶಿರ್ಕ್ಸುತತುದ್   ಎಂದಿಟುಟ ಕೆೊಳಿಳ.  ಇಲ್ಲಿ, ಅನ್ ಟೆೈಟಲಡು ್   1 ಎಂಬುದು   ದಾಖಲೆಯ್ತ  ಹಸರು 
ಮತುತು  ವಡೆೊಪರಾರ್ಕ್ಸಸರ್ ಎಂಬುದು ಅಪಿಲಿಕೆೇಶನ್ನನು    ಹಸರು .

ಮನ್ನು  ಬಾರ್ : 

ನಮಗಾಗಿ   ವಡ್ರ್ಕ್  ಪ್ರಾಸೆಸರ್   ನವರ್ಕ್ಹಸಬೇಕಾದ  ಕಾಯ್ತರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ  ಸೊಚನೆಗಳನ್ನುನು  ಕೆೊಡಲು  ಸಾಧಯೂ ವಾಗಿಸುವಂತಹ 
ಕಮಾಂಡ್  ಗಳನ್ನುನು   ಮನ್ನು  ಬಾರ್   ಒದಗಿಸುತತುದ್.  ಉದಾಹರಣಗೆ,  ವ್ಯೂ  (view)  ಒದಗಿಸುವ   ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನುನು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿ  ನೇವು ದಾಖಲೆಯ್ತನ್ನುನು   ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ್ತಲ್ಲಿ  ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಟೊಲ್  ಬಾರ್ :

ಟೊಲ್   ಬಾರ್   ಪದ್ೇ  ಪದ್ೇ   ನವರ್ಕ್ಹಸುವ   ಕಾಯ್ತರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ  ಗುಂಡ್ಗಳ  ರೊಪದಲ್ಲಿ  ಶಾರ್ಟ್ರ್ಕ್  ಕಟ್  ಗಳನ್ನುನು 
ಒದಗಿಸುತತುದ್.  



ರೊಲಸ್ರ್ಕ್ :

ರೊಲಸ್ರ್ಕ್  ಎಂಬುದು  ಡ್ಕುಯೂಮಂಟ್  ಏರಿಯಾದ  ಮೇಲಭ ಗದಲ್ಲಿ  ಮತುತು   ಎಡಪಕಕೆ ದಲ್ಲಿ ಹಯ್ತುದಿ  ಹೊೇಗುವ 
ಬಂಧನ್ರೇಖೆಗಳು.  ಈ  ಬಂಧನ್ರೇಖೆಗಳನ್ನುನು   ಉಪಯೋಗಿಸಿ  ,  ಅಂಚುಗಳನ್ನುನು  ಬದಲಯಿಸಬಹುದು   ಮತುತು 
ಪಠಯೂ ವನ್ನುನು   ಪ್ಟದಲ್ಲಿ  ಜೊೇಡ್ಸಬಹುದು. 

ಇನ್ಸಷರ್ಕ್ನ್  ಪ್ಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಸರ್ಕ್ರ್ ಪ್ಯಿಂಟ್ :

ಇನ್ಸಷರ್ಕ್ನ್  ಪ್ಯಿಂಟ್  ಎಂಬುದು  ಮಿನ್ನುಗುತಿತುರುವ  ಒಂದು ಉದದಿ   ಗೆರ  ಮತುತು ಇದು ಪರದ್ಯ್ತ  ಮೇಲಿನ್ನ 
ಯಾವ  ಸಥಿ ಳ ದಲ್ಲಿ  ಪಠಯೂ  ಮತುತು  ಗಾರಾಫ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಇಡಲಪ ಡುವುದ್ಂಬುದನ್ನುನು ಸೊಚಿಸುತತುದ್. 

ಸಾಕೆರಾಲ್ ಬಾರ್:

ಸಾಕೆರಾಲ್  ಬಾಸ್ರ್ಕ್ ಗಳನ್ನುನು    ದಾಖಲೆಯೊಳಗೆ  ಮೇಲೆ  ಮತುತು  ಕೆಳಗೆ  ಅಥವಾ  ಎಡಕೆಕೆ   ಮತುತು ಬಲಕೆಕೆ ಚಲಿಸಲು  
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತುರ. 

ಸೆ ಟೇಟಸ್  ಬಾರ್ :

ಚಾಲಿತುಯ್ತಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಟ,  ದಾಖಲೆಯೊಳಗೆ  ಒಟುಟ    ಪ್ಟಗಳ  ಸಂಖೆಯೂ   ಮತುತು   ಇನ್ ಸಷರ್ಕ್ನ್ ಪ್ಯಿಂಟ್ 
ಈಗಿರುವ  ಸಥಿ ಳ  ಇಂತಹ  ವಿವರಗಳನ್ನುನು   ಸೆಟೇಟಸ್  ಬಾರ್ ಪರಾದಶಿರ್ಕ್ಸುತತುದ್. 

5. ಉಬಂಟುವಿನ್ನಲ್ಲಿ  ಕನ್ನನು ಡ ಟೆೈಪಿಂಗ್

ಉಬುಂಟುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನನು ಡ ಓದುವುದು,  ಬರಯ್ತುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ.  ಇತಿತುೇಚಿನ್ನ ಉಬುಂಟು ಆವೃತಿತುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನನು ಡವನ್ನುನು 
ಯಾವುದ್ೇ ಕಷಟ ವಿಲಲಿ ದ್ೇ  ಓದಬಹುದು.  ಅದಕೆಕೆ  ಬೇಕಿರುವ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಂಟ್ ಗಳು  ಉಬುಂಟುವಿನ್ನ ಜೊತೆಯ್ತಲ್ಲಿಯೇ 
ಸಾಥಿಪಿತವಾಗಿರುತತುವೆ. 

ಕನ್ನನು ಡದಲ್ಲಿ ಟೆೈಪಿಸಲು ಐ-ಬಸ್ (ibus) ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶ ಲಭಯೂ ವಿದುದಿ ಬಹಳ ಸಕಷ ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತುದ್. ಇದನ್ನುನು ನಮಮ  
ಉಬುಂಟುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಥಿಪಿಸಿಕೆೊಳುಳವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧಯೂ . ಕೆಳಗೆ ಕೆೊಟಿಟರುವ ಸಲಹಗಳನ್ನುನು ಅಂತೆಯೇ ಬಳಸಿ.

BUS ಅನ್ನು ನು ಆಯ್ತುದಿ ಕೆೊಳು ಳವುದು
1.  ಭಾಷೆಯ್ತ ಆಯಕೆ ಇತ್ಯೂದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನುನು ಈ ಮನ್ನುವಿನಂದ ಪಡೆಯ್ತಬಹುದು Application  → 

System Tools  → System Settings → Language Support



ಅದು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾಣುತತುದ್.

2. ಇಲ್ಲಿ Install / Remove Languages ಕಿಲಿ ಕ್ ಮಾಡ್,  ಮುಂದಿನ್ನ ವಿಂಡೆೊೇದಲ್ಲಿ ಕನ್ನನು ಡ ಆಯಕೆ ಮಾಡ್,  ಅಪಲಿೈ ಕಿಲಿ ಕ್ 
ಮಾಡ್.

3. ನ್ನಂತರ,  ಮದಲನೆ  ವಿಂಡೆೊೇದಲ್ಲಿ  “Keyboard  Input  Method  System”  ನ್ನಲ್ಲಿ  “ibus”  ಆಯಕೆ 
ಮಾಡ್ಕೆೊಂಡು, ವಿಂಡೆೊೇವನ್ನುನು ಮುಚಿಚಿ.

IBUS ಅನ್ನುನು ಕಿ ರಾಯಾಶಿೇಲಗೆೊಳಿಸುವುದು: 

ನೇವು  ಲಗಿನ್  ಆದಾಗ   IBUS  ಸವ ಯ್ತಂ  ಆಗಿ  ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲಲಿ  ,ಹಗಾಗಬೇಕಾದರ  ಅದನ್ನುನು  startup 

applications list ನ್ನಲ್ಲಿ  ಸೆೇರಿಸಬೇಕು.

➢  ಡೆಸಕೆ ್ ಟಾಪ  ಮೇಲಿರುವ  Applications → System Tools →  Preferences →  Startup Applications  

ಮೇಲೆ  ಕಿಲಿ ಕ್  ಮಾಡ್.  

ನಮಮ  ಭಾಷೆಯ್ತನ್ನುನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು :

1.  ಡೆಸಕೆ ್ ಟಾಪ  ಮೇಲಿರುವ   Application → System Tools → Ibus  ಮೇಲೆ  ಕಿಲಿ ಕ್  ಮಾಡ್.

2.  'Input Method'  ಟಾಯೂಬ್  ಮೇಲೆ  ಕಿಲಿ ಕ್  ಮಾಡ್.  

3. ನಮಮ  ಭಾಷೆಯ್ತನ್ನುನು   drop down  ಮನ್ನುವಿನಂದ ಆರಿಸಿ. 

4. "Add" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕಿಲಿ ಕ್ ಮಾಡ್.  

5. ಅದನ್ನುನು ಎಲಲಿ ಕಿಕೆ ಂತ  ಮೇಲೆ  ತನನು.  
6. Close ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕಿಲಿ ಕ್ ಮಾಡ್.

kn-kgp (ನ್ನುಡ್) ಕಿೇಲಿಮಣ  ವಿನ್ಯೂಸ 



ಗಮನಸಿ  :  ಇಲ್ಲಿ  ಅಕಾರ್ಕ್  ಒತುತು   ಹಕಲು ಸವ ಲಪ   ಬದಲವಣ ಮಾಡಬೇಕು  ಉದಾ:  ಸೊಯ್ತರ್ಕ್ ಎಂದು  ಟೆೈಪ 
ಮಾಡಬೇಕಾದರ  sUyF ನ್ನ  ಬದಲಗಿ  sUrfy  ಎಂದು  ಟೆೈಪ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಒಂದು ಪದದ ಮಧಯೂ ದಲ್ಲಿ ವಯೂ ಂಜನ್ಕಷ ರ ಬಂದಲ್ಲಿ,  (ಉದಾ:  ಇನ್ಸಟ್ರ್ಕ್)  inffsrfqff  ಎಂದು ಟೆೈಪ ಮಾಡ್ದಾಗ  'ನ್' 

ಅಕಷ ರದ ನ್ನಂತರ ಬರುವ 'ಸ'  ಅಕಷ ರ ಒತತುಕಷ ರವಾಗುವುದನ್ನುನು ತಪಿಪ ಸಬಹುದು (ಎರಡು ಬಾರಿ 'f' ಅನ್ನುನು ಒತುತುವುದು)

ಇಂಟನೆರ್ಕ್ಟ್ನ್ನ ವಾಯೂಖೆಯೂ :

ದೊರಸಂಪಕರ್ಕ್  ತಂತಿಗಳ  ಮೊಲಕ  ಒಂದಕೆೊಕೆಂದು  ಸಂಪಕರ್ಕ್ದಲ್ಲಿರುವ  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ  ಜಾಲವೆೇ  
ಅಂತಜಾರ್ಕ್ಲ  ಅಥವಾ  ಇಂಟನೆರ್ಕ್ಟ್  (INTERNET).  ಇದು  ವಿಶವ ದಾದಯೂ ಂತ  ಹರಡ್ರುವ   ಜಾಲಗಳ   ಜಾಲ . 

ಇಂಟನೆರ್ಕ್ಟ್  ಅನ್ನು ನು  WORLD WIDE WEB ಅಂತಲೊ ಸಹ ಕರಯ್ತಲಗುತತು ದ್ . 

ಇಂಟನೆರ್ಕ್ಟ್ನ್ನ ಉಪಯೋಗಗಳು:

 ಇಂಟನೆರ್ಕ್ಟ್  ಒಂದು  ಮಾಹತಿಯ್ತ ಅತಯೂ ಂತ ದ್ೊಡಡು  ಉಗಾರಾಣ.

 ವಿವಿಧ  ರೊಪದಲ್ಲಿ  ಮಾಹತಿಯ್ತು ದ್ೊರಯ್ತುತತುದ್ (text, graphics, audio, video).

  ಮಾಹತಿಯ್ತನ್ನುನು ನಖರವಾಗಿ  ಮತುತು  ವೆೇಗವಾಗಿ  ಪಡೆಯ್ತಬಹುದು.

 ಇಂಟನೆರ್ಕ್ಟ್   ಒಂದು  ಮಿತವಯೂ ಯ್ತ  ಹಗೊ   ಸಮಥರ್ಕ್  ಸಂಪಕರ್ಕ್ಕೆಕೆ    ಒಂದು  ಸಂವಾದ 
ಮಾಧಯೂ ಮವಾಗಿದ್ . 



ವೆಬ್ ಸಂಪನ್ನೊಮ ಲಗಳು (Web Resources):

ಅಂತಜಾರ್ಕ್ಲ  (ಇಂಟನೆರ್ಕ್ಟ್)  ಸಂಪಕರ್ಕ್ವನ್ನುನು  ಪಡೆಯ್ತಲು,  ನೇವು  Mozilla  Firefox  web  browser ಅನ್ನುನು 
ತೆರಯ್ತುವುದು. ಇದಕಾಕೆ ಗಿ  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ನ ಹಂತಗಳನ್ನುನು  ಅನ್ನುಸರಿಸಿ :  
Applications >  Internet  >  Mozilla Firefox. 

Some Important website
1.http://public-software.in/PSwiki/index.php/Frequently_Asked_Questions
2.http://karnatakaeducation.org.in/KOER
3.

ಇ-ಮಯಿಲ್: ವಿದುಯೂ ನ್ಮ ನ್ನ ಅಂಚ  (electronic mail):

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

 ಇ-ಮಯಿಲ್  ಐಡ್ (email id) ರಚಿಸುವಿರಿ.

 ಮಯಿಲ್ ಕಳುಹಸಲು ಹಗೊ ಬಂದಿರುವ ಮಯಿಲ್  ಓದುವುದನ್ನುನು ತಿಳಿಯ್ತುವಿರಿ. 

 ಮಯಿಲಿಂಗ್ ಲಿಸಟ ್ ಹಗೊ ಗೊಗಲ್ ಗೊರಾಪ  ರಚಿಸುವುದನ್ನುನು ತಿಳಿಯ್ತುವಿರಿ. 

ಇ-ಮಯಿಲ್:

ಮಯಿಲ್  ಅಥವಾ  ಸಂದ್ೇಶವನ್ನುನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ನಂದ   ಮತೆೊತುಂದು ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ಗೆ  ರವಾನಸುವುದು.

ಇ-ಮಯಿಲ್ ಐ .ಡ್ .:

1. ಇ-ಮಯಿಲ್ ಐಡ್ಯ್ತು ವಯೂ ಕಿತು ಅಥವಾ ಕಂಪನಯ್ತ  (ಯ್ತೊಸರ್ -user) ವಿಳಾಸ. 

2. ಇ-ಮಯಿಲ್ ಐಡ್ಯ್ತ ಮದಲ  ಭಾಗವು ಬಳಕೆದಾರನ್ನ ಹಸರನ್ನುನು ಸೊಚಿಸುತತು ದ್. 

3. @  ಚಿನೆಹಯ್ತ ನ್ನಂತರ  ಬರುವ ಎರಡನೆೇ  ಭಾಗವು  ಬಳಕೆದಾರನ್ನು  ಯಾವ ಡೆೊಮೈನ್  (domain)ನ್ನಲ್ಲಿ ಇ-

ಮಯಿಲ್ ಐಡ್ಯ್ತನ್ನುನು  ಹೊಂದಿದ್ದಾರ  ಎಂಬುದನ್ನುನು ಸೊಚಿಸುತತು ದ್.  ಉದಾ : sudha@yahoo.com 

ಇ-ಮಯಿಲ್  ಐಡ್ (email id) ರಚಿಸುವುದು:

ಇ-ಮಯಿಲ್  ಐಡ್ (email id) ಯ್ತನ್ನುನು  ರಚಿಸಲು  ಕೆಳಗಿನ್ನ  ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ಗಳನ್ನುನು ಬಳಸಿ:

www.gmail.com , www.yahoomail.com  ,   www.rediffmail.com   etc., 

ಈ  ಕೆಳಗಿನ್ನ  ಮುದಿರಾಕೆಯ್ತು   ಹೇಗೆ   www.gmail.com  ನ್ನಲ್ಲಿ   ಇ-ಮಯಿಲ್   ಐಡ್  ರಚಿಸುವುದನ್ನುನು   ತಿಳಿಸುತತುದ್. 

www.gmail.com,  ನ್ನ ಮೇಲಿನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 'Create a New Account'  ಆಯಕೆಯ್ತು ಕಾಣುವುದು.  ಅದನ್ನುನು 
ಕಿಲಿ ಕ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಕೆೊಟಿಟರುವ ಎರಡನೆೇ ಮುದಿರಾಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದ್ ಮೇಲೆ ಮೊಡುವುದು.  ನ್ನಂತರ ಅದನ್ನುನು 
ಜಾಗರೊಕತೆಯಿಂದ ಭತಿರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದು. ನಮಮ   user name ಮತುತು password ಅನ್ನುನು  ಮರಯ್ತದಂತೆ  ಸುರಕ್ಷಿ ತವಾಗಿ 
ಬರದುಕೆೊಳುಳ ವುದು. 

1. .

http://public-software.in/PSwiki/index.php/Frequently_Asked_Questions
http://www.gmail.com/
http://www.gmail.com/
http://www.rediffmail.com/
http://www.yahoomail.com/
http://www.gmail.com/
mailto:sudha@yahoo.com


ಹೊಸ ಮಸೆೇಜ್ (messages)ಅನ್ನುನು  ರಚಿಸುವುದು ಹಗೊ ಕಳುಹಸುವುದು :   

1. Mozilla  Firefox ಅನ್ನುನು   ತೆರದು,  ಅಡರಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ನಲ್ಲಿ   www.gmail.com ಎಂದು  ಟೆೈಪ ಮಾಡುವುದು.

(ಅಥವಾ  ಯಾವ ಡೆೊಮೈನ್ ನ್ನಲ್ಲಿ  ನಮಮ  ಐ.ಡ್.ರಚಿಸಲಗಿದ್ಯೋ ಅದರ ವಿಳಾಸ )
2. ಸರಿಯಾಗಿ  ನಮಮ   user name ಮತುತು  password ಅನ್ನುನು  ಟೆೈಪ ಮಾಡ್.

3. ಹೊಸ ಮಸೆೇಜ್ (messages)ಅನ್ನುನು ರಚಿಸಲು (compose) ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ  'Compose Mail' ಅನ್ನುನು 
ಕಿಲಿ ಕ್ ಮಾಡುವುದು.

4. ಟೆಕಸ್ ಟ್  (Text)  ಬಾಕ್ಸ್ ನ್ನಲ್ಲಿ  ಬರುವ  'To'  ಪಟಿಟಯ್ತಲ್ಲಿ  ಯಾರಿಗೆ  ಇ-ಮಯಿಲ್  ಕಳುಹಸಬೇಕೆೊ ಅವರ ಇ-

ಮಯಿಲ್ ಅಡರಾಸ್  (Address)ಅನ್ನುನು  ಟೆೈಪ ಮಾಡುವುದು.

5. ನೇವು ಕಳುಹಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ್ತವನ್ನುನು   ಟೆಕಸ್ ಟ್  (Text) ಪರಾದ್ೇಶ (Area)ದಲ್ಲಿ  ಟೆೈಪ ಮಾಡುವುದು. 

6. 'Send' ಬಟನ್ (Button)ಅನ್ನುನು  ಕಿಲಿ ಕ್ ಮಾಡುವುದು. 

compose mail window ಈ ಕೆಳಗಿನ್ನಂತೆ ಕಾಣುವುದು.

ಫೈಲನ್ನು ನು  ಲಗತಿ ತುಸುವುದು (Attaching) ಮತುತು  ಡೌನ್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡುವುದು : 

ಮಯಿಲ್  ಅನ್ನುನು  ರಚಿಸಿದ ನ್ನಂತರ ಫೈಲನ್ನುನು ಲಗತಿತುಸಲು ಕೆಳಗಿನ್ನ ಹಂತಗಳನ್ನುನು ಅನ್ನುಸರಿಸುವುದು. 

1. 'Attachment /attach a file' ಬಟನ್ ಅನ್ನುನು ಕಿಲಿ ಕ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಬ್ರಾಸಿಂಗ್ (Browse)ಆಪಷ ನ್ ಕಾಣುವುದು. 

2. ಬ್ರಾಸ್ ಬಟನ್  (Browse button)ಅನ್ನುನು ಕಿಲಿ ಕ್ ಮಾಡುವುದು.

3. ಅಸಿತು ತವ  ದಲ್ಲಿ ರುವ ಡೆರಾೈ ವಸ್ ್  (Drives) ಮತುತು  ಫೈಲಸ್ ್ ಗಳ ವಿಂಡೆೊ ಕಾಣುವುದು.

4. ನೇವು ಲಗತಿತು ಸಬೇಕಾದ ಫೈಲನ್ನುನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೆರಾೈವ್ ಅನ್ನುನು  ಸೆಲೆಕಟ ್  ಮಾಡುವುದು.

5. ಮದಲು ಫೊಲಡು ರ್ ಅನ್ನುನು ಕಿಲಿ ಕ್ ಮಾಡ್, ನ್ನಂತರ ಬೇಕಾದ ಫೈಲನ್ನುನು ಕಿಲಿ ಕ್ ಮಾಡುವುದು.

6. ಓಪನ್ (Open) ಬಟನ್ ಅನ್ನುನು ಕಿಲಿ ಕ್ ಮಾಡ್, ನ್ನಂತರ 'Attach' ಬಟನ್ ಅನ್ನುನು ಕಿಲಿ ಕ್ ಮಾಡುವುದು.

 ನಮಮ  ಮಯಿಲ್ಗೆ  ಫೈಲ್ ಲಗತ್ತುಗುತತುದ್. ಈಗ ನೇವು ಮೇಯಿಲ್ ಅನ್ನುನು  ರವಾನಸಬಹುದು.

ಫೈಲ್ ಡೌನ್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಲು:

ನಮಮ  ಮಯಿಲ್  ಅನ್ನುನು  ತೆರದ  (Open)  ನ್ನಂತರ,  'Attachment'  ಅನ್ನುನು   ಡೌನ್  ಲೆೊೇಡ್   ಮಾಡ್ಕೆೊಳಳ ಲು 
ಮಯಿಲ್ನೆೊಂದಿಗೆ attach ಆಗಿ ಬಂದಿರುವ ಫೈಲ್ ಅನ್ನುನು ಕಿಲಿ ಕ್ ಮಾಡ್ (ಇದು ಒಂದು ಕಿಲಿ ಪರ್ನ್ನ ಸಂಕೆೇತ ಹೊಂದಿರುತತುದ್). 

ಫೈಲ್/ದಾಖಲೆ  (Document)ಯ್ತನ್ನುನು   ಓಪನ್  ಅಥವಾ   ಸೆೇವ್  ಮಾಡಲು,  'Dialogue  box'   ತೆರದು  ನಮಮ ನ್ನುನು 
ಕೆೇಳುವುದು. ನೇವು ಓಪನ್  ಬಟನ್ ಅನ್ನುನು ಕಿಲಿ ಕ್  ಮಾಡ್ದಾಗ  ದಾಖಲೆ ತೆರಯ್ತುವುದು, ಅದನ್ನುನು ನೇವು ಓದಬಹುದು. 

ಸೆೇವ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನುನು ಕಿಲಿ  ಕ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಡೌನ್ ಲೆೊೇಡ್ ನ್ನಲ್ಲಿ  ಸೆೇವ್ ಆಗುವುದು. ಇಲಲಿ ವಾದಲ್ಲಿ, ನೇವು ಬಯ್ತಸುವ  ಡೆರಾೈವ್ 
ಅನ್ನುನು ಸೊಚಿಸಿದರ  ಆ ಫೈಲ್ , ಸೊಚಿಸಿದ ಡೆರಾೈವ್ ನ್ನಲ್ಲಿ  ಸೆೇವ್ ಆಗುವುದು.
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