
Table of Contents
Objectives - Internet to access information..........................................................................................1
How to access websites........................................................................................................................2
Different kinds of websites:ವಿವಿಧ ರಿತೀಯ ಜಾಲತಾಣಗಳು.....................................................................3

Checklist for evaluating a website........................................................................................................4
General.............................................................................................................................................4
For teaching-learning resources.......................................................................................................5

Demonstration of search ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಾತಯ ಕ್ಷಿಕ......................................................................................5

What you have learnt ಅಧಿವೀಶನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು..................................................................................5

Some guidelines for accessing Internet based resources......................................................................6

Objectives - Internet to access information

ಉದ್ದೇಶಗಳು - ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ಅಂತಜಾರ್ಜಾಲ
• To introduce the scope, possibilities of the internet in accessing information and build skills 

for critical information access; ICTs are changing the way we interact with the world
ಅಂತಜಾರ್ಜಾಲದ ವ್ಯಪ್ತಿಯ, ಮಾಹಿತಯನುನು ಪರಾವೀಶಿಸುವಲ್ಲಿ  ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳನುನು  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು 
ಹಾಗೂ ವಿಮಶಾರ್ಜಾತಮ ಕ ಮಾಹಿತಯ ಪರಾವೀಶಕಾಕಾಗಿ ಕೌಶಲಯ ಗಳನುನು ನಮಿರ್ಜಾಸಲು ; ಮಾಹಿತ ಮತುತಿ ಸಂಪಕರ್ಜಾ 
ತಂತ ರಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಸುತತಿಲಿನ ಜಗತತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಗರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತತಿರುತತಿದ..

• Learn to use the ICT infrastructure for accessing the internet and emailing
ಐಸಿಟಿಯ ಮೂಲ ಪದದ ತಯನುನು ಬಳಸಿ ಅಂತಜಾರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ  ಪರಾವೀಶಿಸುವುದು  ಮತುತಿ ಸಂದೀಶಗಳನುನು  
ಬಳಸುವುದರ ಬಗೆಗೆ  ತಳಿಯುವುದು.

• Internet allows us to connect in ways that were not possible before
ಹಿಂದ ಯಾವ ಸಂಪಕರ್ಜಾವು ಪಡೆಯಲು ಅಸಾಧಯ ವ್ಗಿತೊತಿೀ ಆ ಎಲಾಲ  ಸಂಪಕರ್ಜಾವು ಈಗ ಅಂತಜಾರ್ಜಾಲದಿಂದ 
ಸಾಧಯ ವ್ಗಿದ. 

• Searching for information on the internet
ಮಾಹಿತತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತರಜಾಲದದ ಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು 

• Information can be accessed in multiple ways from the internet and needs to be 
acknowledged.  Images, videos, audio files are all available and each of these files have 
different formats and  evaluating freely downloadable images and videos
ಅಂತಜಾರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲಲ  ಮಾಹಿತಯನುನು ಪರಿಷಕಾ ರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಯನುನು ಹಲವ್ರು ರಿೀತಯಲ್ಲಿ 
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಚಿತ ರಗಳು, ವಿೀಡಿಯೊಗಳು, ಆಡಿಯೋ ಫೈಲುಗಳು ಎಲಾಲ  ಲಭಯ ವಿವ ಮತುತಿ ಈ ಫೈಲುಗಳು  
ಪರಾತ ವಿವಿಧ ಫಾಮಾಯಟುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯ ವಿದುದ ಮತುತಿ ಉಚಿತವ್ಗಿ ಡೌನೊಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

• Safety while accessing images
ಚಿತ ರಗಳು ಪಡೆಯುವ ಸಂದಭರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಸುರಕಷ ತೆ 

• Accessing relevant information and media literacy - evaluating the correctness/ relevance
ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತ ಮತುತಿ ಮಾಧಯ ಮ ಸಾಕಷ ರತೆ ನಲುಕಿಸಿಕೂಳಳ ಲು - ಯಥಾರ್ಥತರ್ಜಾತೆ / ಪರಾಸುತಿತತೆಯ 
ಮೌಲಯ ಮಾಪನ.

• Legal, ethical, copyright (content and presentation) and safety issues



ಕಾನೂನು, ನೈತಕ, ಹಕುಕಾಸಾವಾಮಯ  (ವಿಷಯ ಮತುತಿ ಪರಾಸುತಿತಯನುನು) ಮತುತಿ ಸುರಕಷ ತಾ ಸಮಸ್ಯಗಳು.

How to access websites
1. Demonstrating a website  :ಒಂದು ಜಾಲತಾಣ ಪರಾದಶಿರ್ಜಾಸುತತಿರುವುದು
Features :ವೖಶಿಷಟ ಯಗಳು

• Address Bar                     :ವಿಳಾಸ ಪಟಿಟ
• Home Page                  : ಮುಖಪುಟ
• Resources available      :ಲಭಯ ವಿರುವ ಸಂಪನೂಮಲಗಳು
• Is it free/ paid/ registered?:ಇದು ಮುಕತಿ/ಪ್ವತ/ನೊೀಂದಣ?

• About us        :ನಮಮ  ಬಗೆಗೆ
• Contacting the website     : ಸಂಪಕಿರ್ಜಾಸುವ ಜಾಲತಾಣ
• Website address       :ಜಾಲತಾಣದ ವಿಳಾಸ

2. Navigation :ನ್ಯವಿಗೆೀಷನ(ಸಂಚಾರ)

• Links available on the page - internal, external:  ಪುಟದಲ್ಲಿ ಲಭಯ ವಿರುವ ಕೂಂಡಿಗಳು - ಆಂತರಿಕ, 

ಬಾಹಯ
• Opening a link from a page - new tab, new window: ಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಕೂಂಡಿಯನುನು ತೆರೆಯಲು 

-ಹೊಸ ಹಾಳ, ಹೊಸ ವಿಂಡೊೀ 
• Browser back button vs using links to navigate: ಸಂಪಕರ್ಜಾಕೂಂಡಿ ಬಳಸಿಕೂಂಡು ಸಂಚರಿಸಲು 

ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಸರ್ ಹಿಂದಿನ ಗುಂಡಿಯನುನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿನ  
• Settings and preferences

ಸಿದಧ ತೆಗಳನುನು ಮತುತಿ ಆದಯ ತೆಗಳು
• Accessing information and downloading:ಮಾಹಿತಯನುನು  ಕಲೆಹಾಕುವುದು ಮತುತಿ 

ಡೌನಲೊಡಮಾಡುವುದು.

3.  Troubleshooting ತೊಂದರೆ ನವ್ರಣ
• When page does not open it could mean the following 

ಪುಟ ತೆರೆಯದಿದ್ದಾಗ ಇದು ಕಳಗಿನ ಅಥೖರ್ಜಾಸುತತಿದ :
◦ Internet connectivity ಇಂಟನೆರ್ಜಾಟ್ ಸಂಪಕರ್ಜಾ
◦ Plug-ins not installed ಪಲ ಗ್ಇನಗೆ ಳು ಅನುಸಾಥಾಪ್ತಗೊಂಡಿಲಲ  
◦ The website could be having difficulties ಜಾಲತಾಣ ತೊಂದರೆಗಳನುನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು 
◦ The page may have been removed ಪುಟ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಬಹುದು



Different kinds of websites:ವಿವಿಧ ರಿತೀಯ ಜಾಲತಾಣಗಳು.

1. Information (Newspapers, TV Channels, Web Dunia, Maps, Weather, Search engines)
◦ www.prajavani.net
◦ www.deccanherald.com
◦ Search for two more newspaper websites

2. Community (eg, Teachers' Association website)
◦ www.nsta.org
◦ Identify one more community website

3. Resource repositories
◦ NROER
◦ vidyaonline.net
◦ Identify two more resource websites

4. Video downloads / photograph sharing (youtube, teacher tube, geogebratube)
• www.youtube.com
• www.geogebratube.org
• Find out one more 

5. Public services websites (IRCTC)
◦ www.irctc.co.in
◦ www.bangaloretelecom.com

6. Banking and e-commerce websites (Internet banking, booking my movie tickets)
◦ www.onlinesbi.co.in
◦ Identify two more such e-commerce websites

7. Collaborative websites (Discussion forums, Hardware software forums, Wikipedia)
• www.ubuntuforums.org
• Find out one more forum

8. Vendor websites (product based, service-based)
◦ www.flipkart.com
◦ www.dell.com
◦ Identify two more such commercial websites

9. Massively Open Online Courses
• Identify the online web courses

10. Social networking websites
• List the networking sites you know

11. Email groups
• mathssciencestf
• List any other email group

12. Personal/ Institutional websites
• www.iisc.ernet.in
• www.dsert.kar.nic.in
• www.mit.edu

• Information (Newspapers, TV Channels, Web Dunia, Maps, Weather, Search engines)
ಮಾಹಿತಗಳು (ಪತರಾಕಗಳು, ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಗಳು, ವಬ್ ದುನಯಾ, ನಕ್ಷೆಗಳು, ಹವ್ಮಾನ, ಸಚ್ರ್ಜಾ 
ಎಂಜಿನುನುಗಳು)

• Community (eg, Teachers' Association website)



ಸಮುದಾಯ (ಉದಾ: ಶಿಕಷ ಕರ ಸಂಘದ ಜಾಲತಾಣ)

• Resource repositories
ಸಂಪನೂಮಲ ಸಂಪುಟಗಳನುನು

• Video downloads (youtube, teacher tube, geogebratube)
ವಿೀಡಿಯೋ ಡೌನೊಲೀಡಗೆ ಳನುನು (ಯೂಟೂಯಬ್, ಶಿಕಷ ಕ ಟೂಯಬ್, geogebratube)

• Public services websites (IRCTC)
ಸಾವರ್ಜಾಜನಕ ಸ್ೀವಗಳು ಜಾಲತಾಣ (IRCTC)

• Banking and e-commerce websites (Internet banking, booking my movie tickets)
ಬಾಯಂಕಿಂಗ್ ಮತುತಿ ಇ-ಕಾಮಸ್ರ್ಜಾ ಜಾಲತಾಣ (ಇಂಟನೆರ್ಜಾಟ್ ಬಾಯಂಕಿಂಗ್,ಚಲನಚಿತ ರ ಟಿಕೀಟ್  ಬುಕಿಂಗ್)

• Collaborative websites (Discussion forums, Hardware software forums, Wikipedia)
ಸಹಕಾರಿ ಜಾಲತಾಣ (ಚಚಾರ್ಜಾ ವೀದಿಕಗಳು, ಯಂತಾರಾಂಶ ತಂತಾರಾಂಶ ವೀದಿಕಗಳು, ವಿಕಿಪ್ೀಡಿಯ)

• Vendor websites (product based, service-based)
ಮಾರಾಟಗಾರರ ಜಾಲತಾಣ (ಸ್ೀವ ಆಧಾರಿತ, ಉತಪ ನನು  ಆಧಾರಿತ)

• Massively Open Online Courses
ಬೃಹತ್ ಆನ ಲೈನ ಕೂೀಸ್ರ್ಜಾ

• Social networking websites
ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟವಾ ಕಿರ್ಜಾಂಗ್ ಜಾಲತಾಣ

• Internet radio 
ಇಂಟನೆರ್ಜಾಟ್ ರೆೀಡಿಯೋ

• Email groups
ಇಮೆೀಲ್ ಗುಂಪುಗಳು

• Personal/ Institutional websites
ಸಾಂಸಿಥಾಕ / ವೖಯಕಿತಿಕ ಜಾಲತಾಣ

Checklist for evaluating a website

General

1. Whose website?

2. What kind of wesbite - commercial, educational, etc

3. What kind of resources? Is the information reliable - always check more than one website

4. Does it allow for a discussion

5. Does it have transaction - like e-commerce websites

6. Is it easy to navigate?

7. Free/ Paid/ Subscription

8. Copyright 

9. Navigation - Internal and External weblinks

10. How to contact the website?



For teaching-learning resources

In addition to the above

1. What is the website about? 

2. Is the information reliable - always check more than one website

3. Who made it?

4. What it has?

5. Is it for teachers?

6. Or for children?

7. How to use in class?

Demonstration of search ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಾತಯ ಕ್ಷಿಕ
1. Simple search ಸರಳ ಹುಡುಕಾಟ

1. Search engine - list of search engines
ಸಚ್ರ್ಜಾ ಎಂಜಿನ - ಸಚ್ರ್ಜಾ ಎಂಜಿನ ಗಳ ಪಟಿಟ

2. Ask the participants how they will open a search engine (for a known search application).  
The expectation is that the learners should know that they should type in the address bar. 
ಸಚ್ರ್ಜಾ ಎಂಜಿನ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗೆ  ಭಾಗವಹಿಸುವವರನುನು ಕೀಳಿ. ಕಲಿಯುವವರು ವಿಳಾಸದ ಬಾನರ್ಜಾಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 
ಮಾಡುವುದನುನು ನರಿೀಕ್ಷಿಸಿ.

3. Type a word, type a question in the search engine ಒಂದು ಪದ ಅಥತವ್ ಒಂದು ಪರಾಶ್ನುಯನುನು ಟೈಪ್ 
ಮಾಡಿ, ಹುಡುಕಾಟ ಎಂಜಿನ ಗೆ ಒಂದು ಪರಾಶ್ನುಯನುನು ನಮೂದಿಸಿ

4. How to copy a link and share ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಹಂಚಿಕೂಳಳ ಲು ಮತುತಿ ನಕಲಿಸುವುದು ಹೆೀಗೆ
5. From one page, how to access other pages - hyperlinking within pages ಒಂದು ಪುಟದಿಂದ, ಬೆೀರೆ

ಪುಟಗಳಿಗೆ ಪರಾವೀಶಿಸವುದು ಹೆೀಗೆ - ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಪಲಿರ್ಜಾಂಕ್

2. Advanced search ಮುಂದುವರಿದ ಹುಡುಕಾಟ
1. What are keywords search? ಹುಡುಕುವ ಮೂಲ ಪದಗಳು
2. How to search images, videos, maps, blogs, other documents? ಚಿತ ರಗಳು, ವಿೀಡಿೀಯೋಗಳು, 

ನಕ್ಷೆಗಳು, ಬಾಲಗ್ ಹಾಗು ಇತರೆ ಫೈಲುಗಳನುನು ಹುಡುಕುವುದು ಹೆೀಗೆ?  

3. Type three or four combinations of keywords and see what results come up - are these the 
same? ಮೂರು-ನ್ಲುಕಾ ಪದಗಳನುನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಹುಡುಕಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶವನುನು 
ಹೊೀಲಿಸುವುದು.

What you have learnt ಅಧಿವೀಶನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು
• Information is essential;  Information is digital and can be accessed through connecting/ 



sharing.  ಮಾಹಿತ ಅತಯ ಗತಯ  : ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಯನುನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೂಳಳ ಬಹುದು.

• How ICTs are transforming the way we communicate and access information 
ಐಸಿಟಿ ಯು ಮಾಹಿತಯನುನು ಸಂಪಕಿರ್ಜಾಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ಉಪಯೋಗವ್ಗುತತಿದ 

• How is this different from the way the information was shared and accessed before
ಮಾಹಿತ ಹಂಚಿಕೂಳುಳವಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ಮುಂಚಿಗಿಂತ ಹೆೀಗೆ ಭಿನನು ವ್ಗಿದ.

• Ability to navigate the browser and download and save files 
ಬ್ರಾಸರ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯವಿಗೆೀಟ್ ಮಾಡವ ಮತುತಿ ಫೈಲಗೆ ಳನುನು ಡೌನೊಲೀಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮಥತಯ ರ್ಜಾ

• Different formats of information; source of information to be attributed 
ಮಾಹಿತಯ ವಿವಿಧ ಸವಾ ರೂಪ ಮಾಹಿತಯ ಮೂಲ ಲಕಷ ಣವ್ಗಿದ.

Some guidelines for accessing Internet based resources
ಇಂಟನೆರ್ಜಾಟ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂಪನೂಮಲಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಕಲವು ಮಾಗರ್ಜಾದಶರ್ಜಾನಗಳು 

We often access the internet for information on many issues.  While books and libraries remain
important sources of information, the increased availability of resources on the internet makes it a
more preferred choice for information access.  Just  like we verify the correctness of any other
information, we need to verify the correctness of the information on the Internet as well.  On the
Internet, we need to remember that there is not a library-like classification which says “this kind of
website for this subject”.  We should therefore, be more careful in identifying and using app
ನ್ವು  ಹಲವು  ವಿಷಯಗಳ  ಬಗೆಗೆ  ಮಾಹಿತಗಾಗಿ  ಇಂಟನೆರ್ಜಾಟ್  ನಲ್ಲಿ  ಹುಡುಕುತೆತಿೀವ.  ಪುಸತಿಕಗಳು  ಮತುತಿ
ಗ ರಾಂಥಾರ್ಲಯಗಳು  ಮಾಹಿತ  ಪರಾಮುಖ ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತತಿವ,  ಸಂಪನೂಮಲಗಳ  ಲಭಯ ತೆ   ಅಂತಜಾರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ
ಹೆಚಚ ಳವ್ಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಹಿತ ಪಡೆಯಲು ಅಂತಜಾರ್ಜಾಲವನುನು  ಹೆಚುಚ ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡುತಾತಿರೆ.  ನ್ವು ಯಾವುದೀ
ಅಂತಜಾರ್ಜಾಲದ ಮಾಹಿತಯನುನು ಸರಿಯಾಗಿವ ಪರಿಶಿೀಲಿಸುವ ಅಗತಯ ವಿದ.  ಇಂಟನೆರ್ಜಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೀ ವಿಷಯಕಕಾ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ಮಾಹಿತಗಾಗಿ  ಗ ರಾಂಥಾರ್ಲಯದ  ರಿೀತ  ಪರಾತೆಯೀಕವ್ಗಿ  ವಿಂಗಡಿಸಿಲಲ ..  ಆದದ ರಿಂದ  ನ್ವು,  ಅಪ್ಲಕೀಶನ
ಗುರುತಸುವಲ್ಲಿ ಮತುತಿ ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎಚಚ ರಿಕಯಿಂದ ಇರಬೆೀಕು.

There are two very important aspects to consider in the usefulness of web resources – one is the
usefulness of the page itself and the second is how do we search for information for a topic.
ವಬ್ ಸಂಪನೂಮಲಗಳು ಉಪಯುಕತಿತೆ  ಪರಿಗಣಸುವುದಕಕಾ  ಎರಡು ಅತಯ ಂತ ಪರಾಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವ  -  ಒಂದು ಪುಟದ
ಉಪಯುಕತಿತೆ ಮತುತಿ ಎರಡನೆೀಯದು ನ್ವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮಾಹಿತಯನುನು ಹೆೀಗೆ ಹುಡುಕುತೆತಿೀವ.

1.  Assessing the quality of a web page  ಒಂದು ವಬ್ ಪುಟದ ಗುಣಮಟಟ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು
There are a few things we need to consider when we look at the usefulness of the information on
any website.
ನ್ವು ಯಾವುದೀ ತಾಣದ ಮಾಹಿತಯ ಉಪಯುಕತಿತೆ ನೊೀಡುವ್ಗ ಕಲವು ವಿಷಯಗಳನುನು ಪರಿಗಣಸವ ಅಗತಯ ವಿದ

1. Source of the website.  Issues have many sides and it is important to know about the source
of the information.  This will help us have an idea of which perspective is being presented. 
ವಬ್ ತಾಣದ ಮೂಲ :  ಮಾಹಿತಯ ಮೂಲದ ಬಗೆಗೆ ತಳಿಯುವುದು ಮುಖಯ ವ್ಗಿದ.  ಇದು ನಮಗೆ ನಮಮ
ದೃಷ್ಟಕೂೀನದ  ಬಗೆಗೆ  ತಳಿಯಲು  ಹಾಗೂ  ಸಾದರಪಡಿಸಲು  ಸಹಾಯವ್ಗುತತಿದ.



2. Use of multiple websites:  This will also help us get to the idea of multiple perspectives.  For
factual instances, it will be easy to identify errors when we look at multiple websites.
ಬಹು  ತಾಣಗಳ  ಬಳಕ:  ಇದು  ನಮಗೆ  ಬಹು  ದೃಷ್ಟಕೂೀನಗಳನುನು  ಕಲಪ ನೆಯನುನು  ಪಡೆಯಲು  ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತತಿದ.  ವ್ಸತಿವಿಕ  ಉದಾಹರಣಗಳಿಗಾಗಿ,  ಹೆಚುಚ  ಜಾಲತಾಣಗಳನುನು  ನೊೀಡಿದಾಗ  ದೂೀಷಗಳನುನು
ಗುರುತಸಲು ಸುಲಭ.

3. Relevance:  This has a few aspects.
1. Keywords/ tags:  Often when we search, one page will come up and often time we share

with others also.  But it is important to really read (atleast quickly) the contents of the
page. This is because of the way a search engine works.  Any web page will have key
words  (called  tags)  and  sometimes,  keywords  will  be  added  even  if  the  word  (and
associated issue) is discussed very very briefly.  So, sorting for relevance is important.
ಪರಾಸುತಿತತೆ  ಕಲವು  ಅಂಶಗಳು  :  ಕಿೀವಡರ್ಜಾಗಳು  /  ಟ್ಯಗುಗಳು:  ಸಾಮಾನಯ ವ್ಗಿ  ನ್ವು  ಹುಡುಕಾಟ
ಮಾಡುವ್ಗ ಒಂದೀ ರಿೀತಯ ಪುಟಗಳು ಹೆಚಾಚಗಿ ಕಾಣಸಿಕೂಳುಳತತಿದ. ಆದರೆ ನ್ವು ಆ ಪುಟಗಳನುನು
ತಕಷ ಣ ಓದಲು ಸಹಾಯವ್ಗುವಂತೆ ಆ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಲವು ಪದಗಳು ಹೊಂದಿರುತತಿವ. ಯಾವುದೀ ವಬ್
ಪುಟ ಪರಾಮುಖ ಪದಗಳು ಹೊಂದಿರುತತಿದ (ಟ್ಯಗಗೆ ಳನುನು ಎಂದು). ಆದದ ರಿಂದ ನ್ವು ಹುಡುಕುವ್ಗ ನಮಗೆ
ಹೆಚುಚ  ಮಾಹಿತಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ಪುಟಗಳನುನು  ಹುಡುಕಬೆೀಕು.  

2. Context: Relevance has another side to it also.  While many issues in learning can be
common across societies, many are also contextual.  A web page written about rainfall
and lifestyle and crops will be different for different places.  It may still be useful for
learning; but we need to examine how we can use it.
ಸಂದಭರ್ಜಾ: ಕಲಿಯುವ್ಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಅಡಡ ಲಾಗಿ ಬರುತತಿವ. ಮಳ ಮತುತಿ ಬೆಳ, ಜಿೀವನ ಶ್ೖಲಿ
ಮತುತಿ  ಬೆಳಗಳ  ಒಂದು  ವಬ್ ಪುಟ ವಿವಿಧ ಸಥಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ  ಇರುತತಿದ.  ಇದು  ಇನೂನು  ಕಲಿಯಲು
ಸಹಾಯಕವ್ಗಬಹುದು;  ಆದರೆ ನ್ವು ಅದನುನು  ಹೆೀಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುನು  ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವುದು
ಅಗತಯ .

3. Time:  Many times, information has a validity.  What may have been used earlier as a
technology for some process may not be used now.  Therefore we need to check the time
and test for appropriateness.  The content is not wrong but a changed scenario, changed
society may make the content less relevant.
ಸಮಯ : ಅನೆೀಕ ಬಾರಿ, ಮಾಹಿತಯನುನು ಪರಿಶಿೀಲಿಸಬೆೀಕಾಗುತತಿದ. ಹಿಂದ ಬಳಸಿದ ತಂತ ರಜ್ಞಾನ ಈಗಿನ 
ಕಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವ್ಗದೀ ಇರಬಹುದು. ಆಗ ವಿಷಯ ಎಂದೂ ತಪ್ಪಗುವುದಿಲಲ . ಆದರೆ ಅದನುನು 
ಬಳಸುವ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿರುತತಿದ.

4. Features of a website:  How useful a website is depends on how many different ways we
can access the information and use it and view it.  Can it be used by teachers, students,
general public?  The understanding of this will also help us determine how much we can
use  the  content.
ಒಂದು  ವಬೆಸೈಟ್  ನ  ಲಕಷ ಣಗಳು:  ಒಂದು  ಜಾಲತಾಣ  ಹೆೀಗೆ  ಉಪಯುಕತಿವ್ಗಿದ  ನ್ವು  ಅದರ
ಮಾಹಿತಯನುನು  ಎಷುಟ  ರಿೀತಯಲ್ಲಿ  ಬಳಸಿ  ನೊೀಡಬಹುದು  ಎನುನುವುದರ  ಮೆೀಲೆ



ಅವಲಂಬಿತವ್ಗಿರುತತಿದ. ಇದು ಶಿಕಷ ಕರು, ವಿದಾಯಥಿರ್ಜಾಗಳು, ಸಾವರ್ಜಾಜನಕರು ಬಳಸಬಹುದು? ಈ ತಳುವಳಿಕ
ಕೂಡ ನ್ವು ವಿಷಯವನುನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಷುಟ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದ.

2.  How to search for information
The second aspect of using a website relates to how we search for information.  What words we use,
how we phrase the question for search are all important features in deciding the quality of search
results.  For example try these different searches - Giraffe,  Evolution and Evolution of giraffe
You will notice that the pages that come up are all different.  What we also need to keep in mind is 
who is the user, what is the use etc.  How we use the search terms determines what results see and 
how relevant they are.

ಮಾಹಿತ ಹೆೀಗೆ ಅನೂಶ್ೂೀಧಿಸುವುದು :
ಒಂದು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ್ಗ ನ್ವು ಯಾವ ಪದಗಳನುನು ಬಲಸಬೆೀಕು,  ಹೆೀಗೆ ಪರಾಶ್ನು  ಕೀಳಬೆೀಕು,  ಯಾವ
ಪದಗಲನುನು  ಉಪಯೋಗಿಸಿ  ಪರಾಶ್ನು  ಕೀಳಬೆೀಕು  ಎಂಬುದನುನು  ತಳಿಯಬೆೀಕು.  ಇದಲಲ ವೂ  ನಮಮ  ಹುಡುಕಾಟದ
ಫಲಿತಾಂಶದ  ಗುಣಮಟಟ ವನುನು  ಸೂಚಿಸುತತಿದ.  ಈ ಉದಾಹರಣಯನುನು ಪರಾಯೋಗಿಸಿ:  -  ಜಿರಾಫೆ,  ಜಿರಾಫೆಗಳ ವಿಕಾಸ
ಮತುತಿ  ಬೆಳವಣಗೆ.  ಈ ಎರಡು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಭಿನನು  ರಿೀತಯ ಹುಡುಕಾಟದ ಲಿಂಕುಗಳು ಕಾಣುತತಿವ.

ನಂತರ ನಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತ ಯಾವ ಸಂದಭ್ಕಾಕಾರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಬೆೀಕಾಗಿದ ಎಂಬುದನುನು  ನೊೀಡಬೆೀಕಾಗುತತಿದ.

ನಮಮ  ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿೀತಯ ಪದಗಳ ಬಳಕಯಾಗುತತಿದ ಎಂಬುದರ ಮೆೀಲೆ ನಮಮ  ಮಾಹಿತಯ ಆಳವನುನು
ನಧರ್ಜಾರಿಸಲಾಗುತತಿದ.
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