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Computer Basics

Understanding Software
Computer software, or just software, is the collection of computer programs and related data that
provide the instructions telling a computer what to do. The term was coined to contrast to the old
term hardware (meaning physical devices). In contrast to hardware, software is intangible, meaning
it "cannot be touched"

Types of software
Practical computer systems divide software systems into three major classes[citation needed]:
system software, programming software and application software, although the distinction is
arbitrary, and often blurred.

System software
System software helps run the computer hardware and computer system. It includes a combination
of the following:
• operating systems
• device drivers
• servers
• utilities
• windowing systems
The purpose of systems software is to unburden the applications programmer from the often
complex details of the particular computer being used, including such accessories as
communications devices, printers, device readers, displays and keyboards, and also to partition the
computer's resources such as memory and processor time in a safe and stable manner. Examples are
- GNU/Linux, MS Windows and Mac OS X.
Programming software
Programming software usually provides tools to assist a programmer in writing computer programs,
and software using different programming languages in a more convenient way.
Application software
Application software allows end users to accomplish one or more specific (not directly computer
development related) tasks. Typical applications include:
• industrial automation
• business software
• video games
• quantum chemistry and solid state physics software
• telecommunications (i.e., the Internet and everything that flows on it)
• databases
• educational software
• medical software
• military software
• molecular modeling software

• image editing
• spreadsheet
• simulation software
• Word processing
• Decision making software
Application software exists for and has impacted a wide variety of topics.

What is GNU/Linux?
GNU Linux is a free and open source operating system software. As already explained, an operating
system is the software that “runs your computer”. Free Software says users should always have the
freedom to share software, without restrictions. On a technical level, Free Software guarantees the
right to view and also modify source code, or even use it as a basis to make a new program.
However, any additions or changes must be released as Free Software too, so others can continue to
benefit.

Linux distros
There isn’t just one version of Linux. There are hundreds. Versions are known as distributions of
Linux, or distros for short. Examples of other distros include Red Hat (www.redhat.com) and SUSE
(www.suse.com), but there are many others, and new ones appear all the time. This variety is
possible because of the freedom allowed by Free Software - anybody can take the source code and
make their own version. Some distros are commercially sponsored, while others arose from the
massive community of Linux users around the world. Ubuntu is a little of both: it is sponsored by
Canonical, a company founded by the entrepreneur Mark Shuttleworth in 2004, but it also benefits
from massive community support, and is based on Debian (www.debian.org), a communitygenerated distro.

What is Ubuntu?
Ubuntu is a version of the GNU/Linux operating system. Ubuntu is a thoroughly modern operating
system that provides everything you might find in Windows or Macintosh OS X, but without the
drawbacks. It keeps things simple, yet offers sophisticated features.
Want to browse the web? Firefox will do the job. This is the same Firefox you might have been
using under Windows and, yes, the same add-ons will work. Want to instant-message friends using
AIM, MSN, or ICQ? Pidgin provides the solution. Need to do some word- processing, or
spreadsheeting, or presenting? OpenOffice.org will do the trick. GIMP will handle image-editing,
while RhythmBox will take care of music playback (stand-alone video playback is handled
by Totem). All of these programs are installed by default. They’re not extras and they’re all free of
charge.
Hardware support is excellent, with virtually every item of day-to-day hardware supported,
including graphics/sound cards, printers, wireless, USB memory sticks, cameras, iPods, and so-on.
There’s no need to fumble around with driver CDs—practically everything will be up and running
straight after installation, although as with any operating system you may have to configure the
system to your own tastes and needs.
What makes Ubuntu special
Three things make Ubuntu stand out from the crowd:

1. Its focus on desktop users;
2. The Ubuntu philosophy and community;
3. Ease of use.

How to use Ubuntu
Logging in :
The first thing you’ll see, after the computer has finished its self-testing, is a boot menu. This lets
you choose between Ubuntu and Windows. The next thing you will see, after Ubuntu has finished
the first stage of booting, is the login screen. Simply type your username, hit Enter, and type your
password. Assuming both details are correct, booting will finish, and the desktop will appear.

The Desktop Layout
Panels :
The two panels are visible —one at the top of the screen, and one at the bottom. The one at the top
is concerned with presenting information, starting programs, and configuring the system. The panel
at the bottom is where programs minimize to, and this panel also includes a Show Desktop button
(left), a trash icon (right), and a virtual desktop selector (right; of which more later). Files can be
dragged and dropped onto the trash icon, and clicking it lets you view and empty the trash contents.
Main menus :
The three menus at the top of the screen (Applications, Places, System) are known as the main
menus. They stay on-screen all the time. When an application starts, its own menus appear within
its program window beneath.
The Applications menu at the top left provides access to software installed on the system.
The Places menu, alongside it, offers quick access to locations within the filesystem, or attached
storage such as USB memory sticks. Digital cameras and MP3 players are also listed here when
plugged-in.
The System menu, alongside the Places menu, offers control over your computer’s settings. It has
two submenus, as follows:
Preferences: This menu mostly lets you tweak settings relating to your particular user account and
the operation of the desktop. You can also alter some hardware settings, such as the screen
resolution, but only those that relate to your personal desktop configuration.
Administration: This menu offers system-wide hardware configuration options, such as altering the
time/date, and options for configuring the underlying Ubuntu system, such as adding/removing
software.
Rebooting and shutting down
To shutdown or reboot the computer, click the Shut Down entry on the System menu (under Ubuntu
8.04, select the Quit entry). Then select the relevant option from the dialog box that appears.

Managing Files and Folders
Files
Files are the most basic unit of data that users can store on a disk. Every program, image, video,

song, and document is stored as a file.

Folder
A folder is a collection of multiple files. Folders can also store other folders called sub-folders.
Folders are also called "directories"

File system
A file system is a method of storing and organizing computer files and their data.

File Manager or File Browser
A file manager or file browser is a computer program that provides a user interface to work with file
systems. The most common operations used are create, open, edit, view, print, play, rename, move,
copy, delete, etc . Files are typically displayed in a hierarchy. Ubuntu uses a file manager/browser
called Nautilus. File browser is used to
• Create folders and documents
• Display your files and folders
• Search and manage your files

This file manager lets you organize your files into folders. Folders can contain files and may also
contain other folders. Using folders can help you find your files more easily.
File browser also manages the desktop. The desktop lies behind all other visible items on your
screen. The desktop is an active component of the way you use your computer.
Every user has a Home Folder. The Home Folder contains all of the user's files. The desktop is
another folder. The desktop contains special icons allowing easy access to the users Home Folder,
Trash, and also removable media such as floppy disks, CDs and USB flashdrives.
File browser is always running. To open a new File browser window(see previous figure), doubleclick on an appropriate icon on the desktop such as Home or Computer, or choose an item from on
the top panel.
In Ubuntu, many things are files, such as word processor documents, spreadsheets, photos, movies,
and music.
Lets see how to create a new folder in our home folder and save a text file in it.
Step 1: Click on places → home folder

The file browser will open.
Step 2: On the menu bar, Click on New → Create Folder, You'll see a new folder with untitled
folder as its name, you can overwrite it with any folder name that you want and press enter. This
will create a new folder in your home directory
Step 3: Now, double-click on this new folder, it will open the new folder. On the menu bar, Click
on New → Create Document → Empty file. You'll see a new file with new file as its name, you can
overwrite it with any file name that you want and press enter. Double-click on the file and you can
edit the text in the same.

Kannada on Ubuntu
Using SCIM as the Input method
The SCIM Input method is used to input different languages, most often Asian languages like
Chinese, Japanese or Korean, but it can be used to input many other languages as well. SCIM
needs to be triggered to be
used with any application. The
default trigger is CTRL and
SPACE keys on the keyboard.
A small tab will pop up at the
bottom right corner of the
screen. Click on the tab to
choose Kannada. Kn-itrans
method can be chosen if you
need to use the transliteration
key map (Baraha Style). Knkgp can be used to input
method using the Kannada
Ganaka parishat key-map
(Nudi style).
Please note that only Arkavattu works a little different here ( Eg to type surya, we need to press
sUrfy, instead of the usual sUyF)

Setting up Kannada Language in OpenOffice.org, Ubuntu and Windows
1. Open OpenOffice.org Word processor by clicking on Application → Office →
OpenOffice.org Word processor
2. Click on Tools → Options → Language settings → Languages
3. Check Enabled for Complex Text Layout(CTL) and Choose Kannada in Default
languages for Documents (CTL)
4. Click on OK
Also,
1. Click on system → administration → Language support
2. Choose scim-immodule in the input method box.
3. Log off and login again to see the effects.

Gnu/Linux Training Material (ಕನನಡ)
ಈ ಕೇೈಪಡ ಹೇೂಸದಾಗ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಬಳಸಲುಪಾರರಂಭಸುತತರುವವರಗೇಗುನ/ಲನಕಸ್ ಆಪರೇೇಟಂಗ್ ಸಸಟಂ ಹೇೇಗೇ ಉಪಯೇಗಸುವುದು
ಎ ಂ ದದ
ಂದುಂ
ತಾವಾಗಯೇ ಕಲಯಲುಸದಧಪಡಸರುವ ಲೇೇಖನಗಳ ಸರಮಾಲೇ. ಈ ಲೇೇಖನಗಳನುನ ಓದ ಅಥೇೈರಸಕೇೂಳಳಲುನಮಗೇ ಗುನ/ಲನಕಸ್ ನ ಅಥವಾ
ಕಂಪೂಯಟರ್ ನ ಬಗೇಗ ಏನೂತಳದರಬೇೇಕಲಲ.
ಈ ಲೇೇಖನಗಳನುನ ಓದ ಮನನ ಮಾಡಕೇೂಂಡ ನಂತರ ನೇವು ಗುನ/ಲನಕಸ್ ಅನುನ ನಮಮ ಸವಂತ ಅಥವಾ ಕಚೇೇರಯ ಕೇಲಸಗಳಗೇ ಉಪಯೇಗಸಲು
ಸಾಧಯವಾಗುತತದೇ. ಈ ಲೇೇಖನಗಳನುನ ಓದದ ನಂತರ ನೇವು ಸುಲಭವಾಗ
ಅ) ಇಂಟನೇರಟ್ ಬಳಸಬಹುದು(Chat/Email/Browsing)
ಆ) ನಮಮ ಕಂಪೂಯಟರನಲಲರುವ ಕಡತಗಳನುನ (Files) ಸದಧಪಡಸಲು/ಬದಲಸಲುಇಲಲವೇೇ ಫೇಲಡರ ಗಳನುನ ಉಪಯೇಗಸ ವಯವಸಥತ ರೇತಯಲಲ
ನಮಮ ಫೇೈಲುಗಳನುನ ಕಾಪಾಡಕೇೂಳುಳವುದನುನ ತಳಯಬಹುದು
ಇ) ವಾಯವಹಾರಕ ಪೇರಸೇಂಟೇೇಷನುನಗಳು, ಸೇಪರಡ ಶೇಟ್ ಮುಂತಾದ ಡಾಕುಯಮಂಟುಗಳನುನ ತಯಾರಸ ಅವುಗಳನುನ ಪರಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಈ) ಮುಂದೇ ನೇವಾಗಯೇ ಆಪರೇೇಟಂಗ್ ಸಸಟಂಬಗೇಗ ಹೇಚಚನ ವಷಯಗಳನುನ ತಳಯಬಹುದುಇತರರಗೂಹೇೇಳಕೇೂಡಬಹುದು
ಈ ಲೇೇಖನಮಾಲೇಯುಗುನ/ಲನಕಸ್ ನ ಎಲಾಲ ಮುಖಯವಾದ ವತರಣೇಗಳನುನ(Distribution) ಗಮನದಲಲಟುಟಕೇೂಂಡುಬರೇಯಲಾಗದೇ. ಗುನ/ಲನಕಸ್
ನ ಇಲಲ ಅನೇೇಕ ವತರಣೇಗಳು, ಆವೃತತಗಳು (versions) ಇವೇ. ಅವುಗಳಲಲ ಬಳಸುವ ಕೇಲವು ತಂತಾರಂಶಗಳು ಮತುತ ಉಪಯೇಗಸುವ ರೇತಯಲಲ
ಅಲಪಸವಲಪ ಬದಲಾವಣೇ ಇರುತತದೇ. ಆದದರಂದ ಈ ಕೇೈಪಡಯಲಲ ಎಲಲ ಡಸಟರಬೂ
ಯಷನ್ ಗಳಗೂಸಾಮಾನಯವಾಗರುವಂತಹ ವಷಯಗಳ ಬಗೇಗ ಚಚರಸಲಾಗದೇ.
ಈ ಲೇೇಖನಗಳು ನಮಮನುನ ಯಾವುದೇೇ ಲನಕಸ್ ಡಸಟರಬೂ
ಯಷನನುನ ಬಳಸ ಕೇಲಸ ಮಾಡಲುಅಣ ಮಾಡುತತವೇ.
ಕಂಪೂಯಟರ್/ಗಣಕಯಂತರ ಎಂ ನಂದಾಕಷಣಂಮಮದುರಗೇ ಬರುವ ಮಾನಟರ್ , ಸ.ಪ.ಯು, ಮೌಸ್, ಕೇ ಬೇೂೇಡ್ರಇತಾಯದಗಳುಕಣೇಣದುರಗೇ ಬರುತತವೇ.
ಅವುಗಳನುನ ಹಾಡೇವೇರರ್ (Hardware) ಎ ಂ ಕದುಂರೇಯುತೇತೇವೇ . ಇವುಗಳು ಜೇೂತೇ ಸ.ಪ.ಯುನ ಒಳಗರುವ ಮಮರ, ಹಾಡ್ರ ಡಸಕ್,
ಫಾಲಪ, ಸ.ಡ ರಾಮ್ ಡೇರೈವ್, ಯು.ಎಸ್.ಬ ಡೇರೈವ್ ಗಳು, ಕಾಯಮರಾ ಮತುತ ಪರಂಟರ್ ಹೇಗೇ ಹತುತ ಹಲವು ಹಾಡ್ರ ವೇೇರ್ ಗಳು ಒಂದಕೇೂಕಂದು
ಹೇೂಂದಕೇೂಂಡರುತತವೇ. ಅವು ತಂತಾನೇ ಕೇಲಸ ಮಾಡುವುದಲಲ. ಅವು ಸೂ
ಕತ ತಂತಾರಂಶ (Software)ಗಳನುನ ಬಳಸಕೇೂಂಡುಮನುಷಯನುತಾನು
ೂ
ಕಂಪಯಟರನಂದ ಮಾಡಕೇೂಳಳಬೇೇಕೇಂಬ ಕೇಲಸಗಳನುನ ಮಾಡಕೇೂಳಳಲುಅನುವು ಮಾಡಕೇೂಡುತತವೇ.

ಏನಿದು ಗ್ನುನ/ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸಟ ಂ ?
ಇಂತಹ ತಂತಾರಂಶ ಅಥವಾ ಸಾಪಟ್ ವೇೇರ್ ಗಳು ಚಾಕಚಕಯತೇಯಂದ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಹಾಡ್ರ ವೇೇರ್ ಗಳು ಕೇಲಸ ಮಾಡಲುಬೇೇಕಾದ ಸಂಕೇೇತಗಳನುನ
ಕಳಸುವಲಲ ನೇರವಾಗುತತದೇ. ಒಂದುರೇತಯಲಲ ಇವು ಮಾನವ ಮತುತ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಸಲಕರಣೇಗಳ ನಡುವೇ ಜೇೂೇಡಸರುವ ಕೇೂಂಡಯದದಂತೇ.
ಆಪರೇೇಟಂಗ್ ಸಸಟಂ ಎಂ ಇ
ಂಬುದಂುಂತಹುದೇೇ ಒಂದುವಶೇೇಷ ತಂತಾರಂಶವಾಗದುದ , ಹಾಡೇವೇರರುಗಳ ಜೇೂತೇ ಕಂಪೂಯಟರನ ಮಮರ, ಡಸಕ್ ಸೇಪೇಸ್,
ಕೇಲಸಗಳನುನ ಆದಯತೇಯ ಮೇರೇಗೇ ಸ.ಪ.ಯುಗೇ ಕಳಸುತತದೇ. ಅಲಲದೇೇ ಕಂಪೂಯಟರನುನ ನೇಟ್ ವಕ್ರ ನೇೂಡನೇ ಸಂವಾದ ನಡೇಸಲುಸಹಾಯವಾಗುವಂತೇ ಹಾಗು
ಕಂಪೂಯಟರ್ ಬಳಕೇದಾರನ ಜೇೂತೇಗೇ ವಯವಹರಸುವ ಮಹತತರ ಜವಾಬಾದರಗಳನುನ ಹೇೂತತರುತತದೇ. ಕಂಪೂಯಟರನುನ ಆನ್ ಮಾಡದಾಗನಂದ (Boot
ಆಗುವುದರಂದ) ಹಡದುಅದನುನ ಮತೇತ ಸವಚ ಆಫ್/Shutdown ಮಾಡುವವರೇಗೇ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಬಳಕೇದಾರನಂದ ವಯವಸಥತವಾಗ ಸಂಕೇೇತಗಳನುನ
ಪಡೇದು, ಅವುಗಳನುನ ಪರಷಕರಸ, ಕಂಪೂಯಟರ್ ಭಾಷೇಗೇ ಅನುವಾದಸ ಹಾಡೇವರರ್ ಗಳು ಕೇಲಸ ಮಾಡುವುದುಆಪರೇೇಟಂಗ್ ಸಸಟಂನ ಕೇಲಸ.
Unix, Microsoft Dos, Windows XP, Windows NT, Mac, Gnu/Linux - ಇವು ನೇವು ಕೇೇಳರಬಹುದಾದ
ಆಪರೇೇಟಂಗ್ ಸಸಟಂಗಳ ಹೇಸರುಗಳು. ಇವುಗಳಲಲ ಗುನ/ಲನಕಸ್ ಸವತಂತರ ತಂತಾರಂಶವಾಗದುದ, ಇದುಮುಕತವಾಗ (ಉಚತ) ಜ.ಪ.ಎಲ್ (General
Public License) ಪರವಾನಗಯಂದಗೇ ದೇೂರೇಯುತತದೇ. ಈ ಸವತಂತರ ತಂತಾರಂಶದಲಲರುವ ಇತರೇ ಲಾಭಗಳೂಬಳಕೇದಾರನಗೇ ದೇೂರೇಯುತತವೇ.
ಏನಿದು ಗ್ನುನ?
ಕಂಪೂಯಟರೇಕರಣ ಆರಂಭವಾದ ದನಗಳಲಲ, ಪರತಯಂದುತಂತಾರಂಶವನೂ
ನ ವಾಯವಹಾರಕ ಉದೇದೇಶಗಳಗೇ ಮಾತರ ಅಭವೃದದಪಡಸ ಬಳಸಲಾಗುತತತುತ.
ಇಂತಹ ಸಮಯದಲಲ ತಂತಾರಂಶವು ಎಲಲರಗೂಸವತಂತರವಾಗ ದೇೂರೇಯುವಂತಾಗ, ಆ ಮೂ
ಲಕ ಅದುಸಮುದಾಯದ ಅಭವೃದದಗೇ ಸಹಾಯವಾಗಬೇೇಕೇಂದು
ನಶಚಯಸ ರಚಡ್ರ ಸಾಟಲಮನ ರವರುಶುರುಮಾಡದ ಒಂದುಯೇಜನೇಯೇ ಗುನ(GNU).
೧೯೮೪ ರಲಲ ಯುನಕಸ್ ಮಾದರಯ ಕಂಪೂಯಟರ್ ತಂತಾರಂಶವನುನ ಅಭವೃದಧಗೇೂಳಸಲುಗುನ ಯೇಜನೇಯನುನಪಾರರಂಭಸಲಾಯತು. ಅದುವೇೇ ಸವತಂತರ
ತಂತಾರಂಶ (Free Software). ಈ ಯೇಜನೇಯ ರೂ
ವಾರಯಾದ ರಚಡ್ರಸಾಟಲಮನ ರನುನಸವತಂತರ ತಂತಾರಂಶ ಪತಾಮಹರೇಂದುಕರೇಯುತಾತರೇ.

ಗುನ ತಂತಾರಂಶದ ಕನೇರಲ್ ಪರಪೂಣರವಾಗರಲಲಲ. ಆದಕಾರಣ ಲನಸ್ ಟೇೂೇವಾರಲಡಸ್(Linus Torvalds) ಎ ಂ ಬ
ಎ ಂಂ ಜನಯರ್
ಗ
ಂುನ
ತಂತಾರಂಶವನೇನೇ ಉಪಯೇಗಸಲನಕಸ್ ಕನೇರಲ್ (Linux Kernel)ನುನ ಬರೇದ.ಗುನ ಮತುತ ಲನಕಸ್ ನ ಈ ಜೇೂೇಡಯೇ ಇಂದುಲಕಾಷಂತರ
ಜನ ಬಳಸುತತರುವ ಗುನ/ಲನಕಸ್ ಆಪರೇೇಟಂಗ್ ಸಸಟಂ (ಕೇಲವಮಮ
ಂ
ಇದನುನ ತಪಾಪಗ ಲನಕಸ್ ಎ ಂ ಕದುಂರೇದದದದೇ ).
ಇಂದುಗುನ/ಲನಕಸ್ ನ ಬಹಳಷುಟ ಆಕರಗಳು ಅಥವಾ ವತರಣೇಗಳು ಉಪಲಬಧವವೇ. ನಾವು ಪರತಶತ ನೂ
ರರಷುಟ ಸವತಂತರವಾದ ಅಥವಾ ಸಂಪೂಣರ
ಸಾವತಂತರಯವನುನ ಗೌರವಸುವ ಗುನ/ಲನಕಸ್ ವತರಣೇಗಳನುನ ಶಫಾರಸುಮಾಡುತೇತೇವೇ.
ಗುನ(GNU) ಎಂಬು
ಂದದ
ಂದ
ದುದ
ಂ
ಎ ಂಉ
ದುಂಚಚರಸಲಾಗುತತದೇ .

GNU's Not Unix ಎ ಂ ಸ
ಬುದರಂಂಕಷಪತ ರೂ
ಪವಾಗದೇ . ಇದನುನ ಗೂ
ನ (g-noo)

ಗುನ ಯೇಜನೇಯುಎಫ್ ಎಸ್ ಎಫ್(Free Software Foundation) ನ ಕಾಯರಚಟುವಟಕೇಗಳನುನ ಸಂರಕಷಸುವುದುಸೇೇರದಂತೇ
ಆಪರೇೇಟಂಗ್ ಸಸಟಂನ ಉಪಯೇಗ, ಅಧಯಯನ, ಅನುಕರಣೇ, ಬದಲಾವಣೇ, ಮತುತ ಮರುವತರಣೇಯ ಸಾವತಂತರಯವನುನ ಉಳಸ, ಸಂರಕಷಸ,
ಪರಚುರಪಡಸುತತದೇ. ಅಲಲದೇೇ ಸವತಂತರ ತಂತಾರಂಶದ ಬಳಕೇದಾರರ ಹಕುಕಗಳಗಾಗಯೂಹೇೂೇರಾಡುತತದೇ. ಇದಲಲದೇ ಅಂತಜಾರಲದಲಲ ಸಂವಾದ, ಮುದರಣ
ಮತುತ ಸಂಘಟನೇಯ ಸಾವತಂತರಯ, ಖಾಸಗ ಸಂಪಕರ ಮಾಧಯಮಕೇಕ ಎನಕರಪಷನ ತಂತಾರಂಶ ಬಳಕೇಯನುನ ಉತೇತೇಜಸುತತದೇ.ಬಳಕೇದಾರರುಖಾಸಗ
ಏಕಸಾವಮಯಗಳಂದ ತುಳತಕೇಕ ಒಳಗಾಗದ ಹಾಗೇ ತಂತಾರಂಶ ಬರೇಯುವವರ ಹಕಕನುನ ಬೇಂಬಲಸುತತದೇ. ನಮಗೇ ಈ ಸಮಸೇಯಗಳ ಬಗೇಗ ಮತತಷುಟ
ತಳದುಕೇೂಳುಳವಲಲ ಈ ಹೇೂತತಗೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲದೇ. ಸವತಂತರ ಸಮಾಜಕಾಕಗ ಸವತಂತರ ತಂತಾರಂಶದ ಅಗತಯವದೇ.
ಏನಿದು ಸವ ತಂತ ರ ತಂತ್ರಾಂಶ?
ಸವತಂತರ
ಂ ತಂತಾರಂಶ ಎ ಂ ಸ
ಬಲಲ ಂವತಂತರವೇಂಬ ಪದವು ಸಾವತಂತರಯದ ಅನುಭವಕೇಕ ಸಂಬಂಧಸದದದುದು . ಅದರ ಬೇಲೇಗಾಗಯಲಲ. ಇದನುನ ಅರಯಲುನೇವು
ಸವತಂತರ
ಂ ಂ ಸಂವಾದ ಎ ಂ ಬ
ಪ ಂದದಲಲನ ’ಸವತಂತರ’ ಎ ಂ ಬ
ಪ ಂದಕಕರುವ ಅಥರವನುನ ತೇಗೇದುಕೇೂಳಳಬೇೇಕು , ಉಚತ ಬಯರ್ ನಲಲನ ’ಉಚತ’
ವೇಂಬಂತಲಲ.
ಸವತಂತರ ತಂತಾರಂಶವು ಬಳಕೇದಾರರ ಬಳಕೇ, ಅನುಕರಣೇ ಮತುತ ವತರಣೇ, ಅಧಯಯನ, ಬದಲಸುವಕೇ ಮತುತ ಅಭವೃದಧಯ ಸಾವತಂತರಯವನುನ ಎತತ
ಹಡಯುತತದೇ. ಇದುನಾಲುಕ ರೇತಯ ಸಾವತಂತರಯವನುನ ತನನ ತಂತಾರಂಶ ಬಳಕೇದಾರರಗೇ ಸೂ
ಚಸುತತದೇ:
೧. ಪರಗಾರಮನುನ ಯಾವುದೇೇ ಉದೇದೇಶಕಾಕಗಯೂಬಳಸುವ ಸಾವತಂತರಯ
೨. ಪರಗಾರಮ
ಂ
ಹೇೇಗೇ ಕಾಯರನವರಹಸುತತದೇ ಮತುತ ಅದನುನ ನಮಮ ಅವಶಯಕತೇಗೇ ತಕಕಂತೇ ಹೇೇಗೇ ಅಳವಡಸಕೇೂಳುಳವುದುಎ ಂ ಅ
ಬುದನುನಂಧಯಯನ
ಮಾಡುವ ಸಾವತಂತರಯ, ಮೂ
ಲ ಗರಂಥ/ರೂ
ಪವನುನ (source code) ನೇೂೇಡಲುಅನುವು ಮಾಡಕೇೂಡುವ ಪೂವರ ಕರಾರುಇದರಲಲದೇ.
೩. ನಮಮ ನೇರೇಹೇೂರೇಯವರಗೇ ನೇರವಾಗಲುಸಾದಯವಾಗುವಂತೇ ಇದರ ಪರತಗಳನುನ ಮರುವತರಣೇ ಮಾಡುವ ಸಾವತಂತರಯವನುನ ನೇಡುತತದೇ.
೪. ತಂತಾರಂಶಗಳನುನ ಅಭವೃದಧ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತುತ ಪರಷಕರಸದ ಆವೃತತಗಳನುನ ಸಮುದಾಯದ ಒಳತಗಾಗ ಸಾವರಜನಕರಗೇ ಬಡುಗಡೇಗೇೂಳಸುವ
ಸಾವತಂತರಯವನುನ ನೇಡುತತದೇ.
ಫ್ರಾೇ ಸಾಫ್ಟವೇ ರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದರೇನು ?
ಫರೇ ಸಾಫೇಟವೇರ್ ಫೌಂಡೇೇಶನ್(ಸವತಂತರ ತಂತಾರಂಶ ಪರತಷಾಠನ- ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಫ್) ಗುನ ಯೇಜನೇಗೇ ಮೂ
ಲವಯವಸೇಥಯ ಹೇೂಣೇಗಾರನಾಗದೇ.ಈ
ಫೌಡೇೇಶನ್ ಇತರೇ ಸಂಘ ಸಂಸೇಥಗಳಂದ ಅಷೇಟೇನೂದೇೇಣಗೇಯನುನ ಪಡೇಯುವುದಲಲ, ಆದರೇ ನಮಮಂತಹವರ ವೇೈಯುಕತಕ ಸಹಾಯವನುನ
ಬೇಂಬಲವಾಗಟುಟಕೇೂಂಡದೇ.
ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಸೇೂೇಸಯೇಟ್ ಸದಸಯತವ ಪಡೇದು, ಕೇೈಪಡಗಳನುನ ಕೇೂಳುಳವುದರಂದ ಅಥವ ದೇೇಣಗೇಯನುನ ನೇಡುವ ಮೂ
ಲಕ
ಸಹಾಯ
ನೇಡಬಹುದು. ನೇವು ನಮಮ ಉದಯಮದಲಲ ಸವತಂತರ ತಂತಾರಂಶವನುನ ಬಳಸುತತದದಲಲ, ಕಾಪರರೇೇಟ್ಪಾರಯೇಜಕತವ ಅಥವ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅನುನ
ಸಂರಕಷಣೇ ಮಾಡಲುಗುನ ತಂತಾರಂಶದ ಡಲಕಸ್ ಹಂಚಕೇಯನುನ ಪಡೇಯಬಹುದಾಗದೇ.
ಸಂತಂತರ ತಂತಾರಂಶದ ಬಗೇಗ ಇನೂ
ನ ಹೇಚಚನ ಮಾಹತಗೇ ಈ ಕೇಳಕಂಡ ಕೇೂಂಡಗಳನುನ ಸಂಪಕರಸ :೧) http://www.gnu.org
೨) http://www.fsf.org

ಓಪನ್ ಆಫ್ೇಸ್ ಸೂಟ್ ಪರಿಚಯ :

ಸಾಮಾನಯವಾಗ OpenOffice.org ಅಥವ ಸರಳವಾಗ ಓಪನ್ಆಫೇಸ್(OpenOffice) ಎಂದು
ಂಕ ಂರೇಲಾಗುತತದೇ .ಇದುಹಲವಾರು
ಕಾಯರವಯವಸೇಥಗಳಲಲ ಬಳಸಬಹುದಾದಂತಹ ಉಚತವಾಗ ವತರಸಲಾಗುವ ಒಂದುಹೇಸರಾಂತ ಆಫೇಸ್ ಅನವಯವಾಗದೇ(ಅಪಲಕೇೇಶನ್). ಇದುODF
ಓಪನ್ ಡಾಕುಯಮಂಟ್ ಫಾಮಾರಟ್ ಅನುನ ತನನ ಪೂವರನಯೇಜತ ದತಾತಂಶ ಫಾಮಾರಟ್ ಆಗ ಬಳಸುತತದೇ ಹಾಗೂಮೈಕೇೂರೇಸಾಫಟ್

ಆಫ

ಫಾಮಾರಟ್ ಅನೂ
ನ ಸಹ ಬೇಂಬಲಸುತತದೇ. ಇದುಪೂವರನಯೇಜತವಾಗ ಬಳಸುವODF ಅನುನ ಜಗತತನಾದಯಂತದ ಹಲವಾರುದೇೇಶಗಳಲಲ ಸಕಾರರಗಳು
ದಸಾತ
ಂ ವೇೇಜುಗಳನುನ ಮುದರಸಲುಹಾಗೂಸವೇಕರಸಲುಶಷಟವಾದ ಫಾಮಾರಟ್ ಎ ಂ ಮ
ದುಂಾನಯ ಮಾಡವೇ . ಮಾಚ್ರ ೨೦೦೯ ರ ಈಚಗೇ ಓಪನ್ಆಫೇಸ್
ಸುಮಾರು೮೦ ಭಾಷೇಗಳಲಲ ಹೇೂರಬಂದದೇ ಹಾಗುಇದರಲಲ ಕನನಡವೂಸಹ ಒಂದು.
ಓಪನ್ ಆಫೇಸ್ ಈ ಕೇಳಗನ ಘಟಕಗಳನುನ ಹೇೂಂದದೇ:
ರೈಟರ್ (Writer):
ವಡ್ರ
ಂ ಪರಸೇಸರ್ ಎ ಂ ಕದುಂರೇಯಲಾಗುವ ಇದುಮೈಕೇೂರೇಸಾಫಟನವಡ್ರ ಅನುನ ಯತಾವತಾತಗ ಹೇೂೇಲುತತದೇ . ಇದನುನ ಬಳಸಕೇೂಂಡುವಡ್ರ
ದಸಾತವೇೇಜಗಳ ರಚನೇ, ಸಂಪಾದನೇ ಹಾಗುಉಳಸುವಕೇಯನುನ ಮಾಡಬಹುದಾಗದೇ. ಇದರ ಒಂದುತೇರೇ ಚತರವನುನ ಚತರ ೧ ರಲಲ ನೇೂೇಡಬಹುದಾಗದೇ.

ಕ್ಯಾಲಕ ್ (Calc):
ಮೈಕೇೂರೇಸಾಫಟ್ಎಕೇಸಲನಂತೇ ಕಾಯರನವರಹಸುವ ಇದುಒಂದುಅತಯಂತ ಸುಧಾರತ ಸೇಪರಡಶೇಟ್ನಲಲರಬೇೇಕಾದ ಎಲಾಲ ಆಧುನಕ ವಶೇಲೇಷಣೇ, ಚಾಟರಂಗ್
ಹಾಗುನಣರಯ ಸವಲತತನುನ ಹೇೂಂದದೇ. ಇದುನಮಗೇ ಕೇಲಸದ ಹಾಳೇಗಳನುನ(ವಕ್ರ-ಶೇಟ್) ಒದಗಸುತತದೇ. ಇವುಗಳಲಲ ಅಂಕೇ ರೂ
ಪದಲಲನ
ದತಾತಂಶಗಳನುನ ನಮೂ
ದಸ ನಂತರ ಅವುಗಳನುನ ಚತರಗಳ ರೂ
ಪದಲಲ ನೇೂೇಡಬಹುದಾಗದೇ. ಇದರ ಒಂದುತೇರೇ ಚತರವನುನ ಚತರ ೨ ರಲಲ
ನೇೂೇಡಬಹುದಾಗದೇ.

ಇಂಪ್ರಾಸ್ (Impress):
ಇದುಒಂದುಪರಸುತತ ತಂತಾರಂಶವಾಗದುದ, ಮೈಕೇೂರಸಾಫಟನ ಪವರ್ ಪಾಯಂಟ್ ಒದಗಸುವ ಎಲಾಲ ಸವಲತತನೂ
ನ ಇದುಒದಗಸುತತದೇ. ಇಂಪೇರಸ ಎಲಾಲ
ಆಧುನಕ ಸೌಕಯರಗಳಾದ ವಶೇೇಷ ಪರಣಾಮಗಳು(ಸೇಪಶಲ್ ಎಫೇಕಟ್), ಎನಮೇಶನ್ ಹಾಗುಚತರಸುವ ಸಾಧನಗಳಂತಹ ಮಲಟಮೇಡಯಪರಸುತತ
ಉಪಕರಣಗಳನುನ ಕೇೂಡಮಾಡುತತದೇ. ಅಷೇಟ ಅಲಲದೇ Macromedia Flash (SWF) ಅನೂ
ನ ಒಳಗೇೂಂಡಂತೇ ಹಲವು ಬಗೇಯ ಗಾರಫಕುಸಗಳ
ರೂ
ಪದಲಲ ಕಡತಗಳನುನ ಉಳಸಲುಅನುವು ಮಾಡಕೇೂಡುತತದೇ.ಇದರ ಒಂದುತೇರೇ ಚತರವನುನ ಚತರ ೩ ರಲಲ ನೇೂೇಡಬಹುದಾಗದೇ.

ಇಂಟನೆರ್ನೆಟ್ ಒಂದು

ಕಿರುನೊೇಟ
ಜಗತತನುನ ಕರದಾಗಸದ WWW (ವಲಡ್ ರ ವೇೈಡ್ ವೇಬ್) ಇತಹಾಸ:ಮಾಚ್ರ ೧೯೮೯ ರ ಮಾಚ್ರ ೧೩ ರಂದು ಟಮ್ ಬನರಸ್ರ-ಲೇ ಪರತಪಾದಸದ ಹೇೂಸದೇೂಂದುತಂತರಜಾಞನದ ಆವಷಾಕರ ಇಡೇ ಜಗತತನ ದಕಕನೇನೇ
ಬದಲಸತು. ಮಾಹತಯನುನ ಇತರರೇೂಡನೇ ವದುಯನಾಮನ ವಧಾನದಲಲ ಹಂಚಕೇೂಳಳಲುಮುನುನಡ ಬರೇದ ಈ ಆವಷಾಕರ ಮಾಹತ ತಂತರಜಾಞನ ಯುಗದ
ಆರಂಭಕೂ
ಕ ನಾಂದ ಹಾಡತು.ಯುರೇೂೇಪಯನ್ ಆಗರನೇೈಸೇೇಷನ್ಫಾರ್ ನೂ
ಯಕಲಯರ್ ರಸಚ್ರ(CERN) ತಂತರಜಾಞನ ಕಾರಂತಯನುನ ಚಗುರಸದ ವಡ್ರ
ವೇೈಡ್ ವೇಬ್ ನ ಹುಟುಟಹಬಬವನುನ ಮಾಚ್ರ ೧೩ ರಂದುಆಚರಸತು. ಇಂಟನೇರಟ್ ಇಲಲದದದರೇ ಇಂದೂಕೂ
ಡ ನಾವು ಪರಲೇೂೇಕದಲಲ ಪರದೇೇಶಯಾಗೇೇ
ಇರಬೇೇಕಾಗತತೇೂತೇ
ಏನೇೂೇ. ಇವತುತ ಕನನಡಗ ಕುಂವೇಪುರವರ ವಶವಮಾನವ ಸಂದೇೇಶ ಓದಕೇೂಂಡುಕುಂತಲೇಲೇ ಕನನಡದ ಬೇಳವಣಗೇಗೇ, ಮನುಜಮತದ

ಒಳತಗೇ ಕೇಲಸ ಮಾಡಲುಅಗುತತರಲಲಲ.ಇಷೇಟಲಾಲ ಸಾಧಯವಾಗಸದ ಇಂಟನೇರಟ್ ನ ಬಗೇಗ ತಳಸಕೇೂಡಲುಈ ಲೇೇಖನ.
ಇಂಟನೇರಟ್ ಮತೇತ ವಡ್ರ ವೇೈಡ್ ವೇಬ್ ಈ ಎರಡುಪದಗಳ ಬಗೇಗ ಸವಲಪ ತಳದುಕೇೂಳೇೂಳೇಣ. ಇಂಟನೇರಟ್ ಬಳಕೇ ಶುರುವಾಗದುದ ೧೯೫೦ ರಲಲ. ಇದು
ಒಂದೇೂಕೇೂಕಂದುಬೇಸೇದುಕೇೂಂಡರುವ ನೇಟವಕರ ಗಳ ಒಂದುಜಾಲ ಅಂತ ಹೇೇಳಬಹುದು. ಈ ಒಂದುಜಾಲದಲಲ ಡಾಟ (Data) ಪಾಯಕೇಟ್ ಗಳು
ಸಂಚರಸುತತವೇ. ಈ ನೇಟವಕರ ಸಂವಾದಕೇಕ ಸಸಟಂಗಳಲಲ ಇಂದುನಾವು TCP/IP Protocol (ನೇತ ನಯಮ) ಗಳನುನ ಬಳಸುತೇತೇವೇ.
ವಡ್ರ ವೇೈಡ್ ವೇಬ್ ಅನೇೂನೇದುಇದಕಕಂತ ಸವಲಪ ಭನನ. ಮಾಹತಗಳನುನ ಒಳಗೇೂಂಡ ಅಸಂಖಾಯಂತ ಸವರರ್ ಗಳ ನೇಟವಕರ ಆದ ವೇಬ್, ತನನಲಲರುವ
ಮಾಹತಯನುನ ಇಂಟನೇರಟ್ ನ ಮೂ
ಲಕ ಇತರೇ ತಂತಾರಂಶಗಳು ಅಂದರೇ ಬೌರಸರ್ ಇತಾಯದ ಓದಲಕಾಕಗುವಂತಹ ಒಂದುವಶೇೇಷ ವನಾಯಸದ
ಕಡತವಾಗ (File) ಎಲಲರೇೂಂದಗೇ ಹಂಚಕೇೂಳಳಲುಅನುವು ಮಾಡಕೇೂಡುತತದೇ.
CERN ನಲಲ ಕೇಲಸ ಮಾಡುತತದದ ಜನರ ಮಾಹತಯನುನ ಅಲಲನ ಎಲಲರಗೂದೇೂರೇಯುವಂತೇ ಮಾಡಲು
ಸದಧಪಡಸದ ವೇಬ್. ಇದುಈಗ ಎಲಲರ ಲೇಕಾಕಚಾರಗಳನುನ ಮೇರ ಜಗತತನ ಕಾಲುಭಾಗ ಜನರಗೇ ಅವರ
ಬುದದಮತೇತಗೇ ನಲುಕುವಂತಹ ಎಲಲ ಕೇಲಸಗಳನುನ ತನೂ
ಮಲಕ ಮಾಡಬಹುದುಅನೇೂನೇದನನ ತೇೂೇರಸುತತಲೇೇ ಬಂದದೇ.
ಈ-ಮೈಲ್ ಕಳಸುವುದು, ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದು, ತಮಮಲಲರುವ ಮಾಹತಯನುನ ಇತರರೇೂಂದಗೇ ಅವರದೇೇ
ಭಾಷೇಯಲಲ ತಳಸುವುದರಬಹುದು, ಕಲಕೇ, ಮನೇೂೇರಂಜನೇ, ಫೇೈಲುಗಳನುನ ಹಂಚಕೇೂಳುಳವುದು, ತಂತಾರಂಶಗಳ
ಹಂಚಕೇ ಇತಾಯದಗಳ ಜೇೂತೇ ನಲಲ ನಲೇಲಯರ ಡೇೇಟಂಗ್ ಕೂ
ಡ. ಇದಕೇಕ ನೇವು ನಮಮದೇೇ ಆದ ಅಂಶಗಳನೂ
ನ
ಸೇೇರಸಕೇೂಳಳ ಬಹುದು. ಇದಷೇಟೇ ಅಲಲ ಈ ಪಟಟ ಬೇಳೇಯುತತಲೇೇ ಇದೇ.
ಇಷೇಟಲಾಲ ಮಾಡರುವ ವೇಬ್ ತನನ ೨೦ ವಷರಗಳಲಲ ಜಗತತನ ಜಾಞನ ಭಂಡಾರವನೇನೇ ತನನಲಲ ಅಡಗಸಕೇೂಂಡದೇ.
ಜಗತತನ ಅನೇೇಕರ ದೇೈನಂದಕ ಕಾಯರಚಟುವಟಕೇಗಳ ಕಚೇೇರ ಕೂ
ಡ ಇದಾಗದೇ. ಇದುಒಂದನತುಮುನಸಕೇೂಂಡರೇ
ಇಂದನ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕೇಕ ಆಗಬಹುದಾದ ನಷಟ ಮಲಯಾಂತರ ಡಾಲರ್ ಗಳಷುಟ.
CERN ಶುಕರವಾರ ಹದಮೂ
ರರಂದು, ತನನ ಕೇಲಸಗಾರನಾದ ಬರಟನ್ ನ ಟಂ ಬನರಸ್ ಲೇ(Tim Berners-Lee) ೧೯೮೩ ರ ಇದೇೇ ದನ
ಮಂಡಸದದ universal linked information system ಮುಂದೇ, ೨೦ ವಷರಗಳ ಸುದೇಘರ ಅವಧಯಲಲ ವಡ್ರ ವೇೈಡ್ ವೇಬ್
ದೇೈತಯವಾಗ ನಮಮ ಮುಂದರುವುದನುನ ನೇನಪಸ ಕೇೂಟಟದೇ. ತನನಲಲನ ಮಾಹತಯ ನವರಹಣೇಯನುನ ಉತತಮ ಪಡಸಲಕೇಕ CERN ಸದಧಪಡಸಕೇೂಂಡ
ವೇಬ್ ಅನೇೂನೇ ಸಸಟಂ ಮತುತ ತಂತಾರಂಶ ಅಲಲ ಇಂದಗೂಕೇಲಸಗಟಟಸಕೇೂಳತರೇೂೇ ಸಾವರಾರುಜನರಸಂಪಕರಕೇಕ, ಮಾಹತ ತಂತರಜಾಞನದ ಪರಸಪರ ಹಂಚಕೇ
ಇತಾಯದಗಳಗೇ ಬೇನೇನನಲುಬು.
ಬನರಸ್ ಲೇ ಪರತಪಾದಸದ ಅನೇೇಕ ವಷಯಗಳಲಲ ಕಂಪೂಯಟರನ ಆಪರೇೇಟಂಗ್ ಸಸಟಂ ಇತರೇ ಆಪರೇೇಟಂಗ್ಸಸಟಂಗಳೇೂಡನೇ
ದೂ
ರದ (ರಮೇಟ್) ಪರದೇೇಶದಂದಲೇೇ ಸಂದೇೇಶ ವನಮಯ ಮಾಡಕೇೂಳುಳವಂತಾಗಬೇೇಕುಅನುನವ ಅಂಶವು ಸೇೇರತುತ.
ಆಗನ ಕಾಲದಲಲ VM/CMS, Macintosh, VAX/VMS ಮತುತ Unix ಇವೇೇ ಮದಲಾದ ಆಪರೇೇಟಂಗ್ ಸಸಟಂಗಳದುದ
ಮೈಕೇೂರೇಸಾಫಟ್ ನ ವಂಡೇೂೇಸ್, ಡಾಸ್ ಇತಾಯದಗಳ ಸುಳವೇೇ ಇರಲಲಲ. ಯಾಕಂದೇರ ಅವುಗಳ ಆವಷಾಕರ ಇನೂ
ನ ಆಗೇೇ ಇರಲಲಲ. ಆದೇರ ಅವುಗಳ
ಬರುವಕೇ ವೇಬ್ ನ ಬಳಕೇದಾರರ ಸಂಖೇಯ ಹೇಚಚಳಕೇಕ ಕಾರಣವಾದದದಂತೂಸತಯ.
ತನನಲಲರುವ ಮಾಹತಗಳ ಸಂಗರಹವನುನ ಹುಡುಕಲಕೇಕ ಬೇೇಕರುವ ಸಲಕರಣೇಗಳನುನ ಕೇೂಡುವುದರ ಜೇೂತೇಗೇ, ಬನರಸ್ರ ಲೇ ಇಂತಹದೇೂಂದುನೇಟವಕರ
ಸೇೇರುವ ಸಸಟಂಗಳು ಯಾವುದೇೇ ಮಧಯಂತರ ನಯಂತರಣ ಅಥವಾ ನವರಹಣವಯವಸೇಥಯಂದ ದೂ
ರವಾಗರಬೇೇಕು
ಎ ಂದ
ಂದ ಂ. ಅದರ ಜೇೂತೇಗೇ,
ವಯಕತಗಳು ಸಸಟಂಗಳನುನ ನೇಟವಕೇರಗೇ ಸೇೇರಸಲುತಮಮದೇೇ ಖಾಸಗ ಕೇೂಂಡಗಳನುನ ಬಳಸುವಂತಾಗಬೇೇಕು, ಈಗಾಗಲೇೇ ಇರುವ ಮಾಹತಯನನ ಅದರ
ಲೇೇಖಕ, ಮಾಹತ ಸಂಗಾರಹಕ, ಮೂ
ಲ ಇತಾಯದಗಳನನ ಟಪಪಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂ
ಲಕ ಮಾಹತಯ ದವಪರತಗಳು ನೇಟವಕರ ನಲಲ ಉಳದುಹೇೂೇಗುವುದನೂ
ನ
ತಪಪಸದ.
ಇದೇಲಾಲ ಕಲಷಟ ಮಾಹತಗಳನುನ ಮನುಷಯನ ಮುಂದಡುವಾಗ ಅವು ಸಾಮಾನಯನುಅಥರಮಾಡಕೇೂಳುಳವ ರೇತ ಇದದರೇ ಮಾತರ ತನನ ಆವಷಾಕರ
ಸಾಥರಕವಾಗುವುದೇಂದುಆಗಲೇೇ ಮನಗಂಡದದ ಬನರಸ್ ಲೇ, ಅಂತದೇೂದಂದುಸಸಟಂhypertext ಆಗ ಆಗಲೇೇ ಗಭರಧರಸದೇಯಂದುಕೂ
ಡ
ಗುರುತಸದದ.
Hypertext ಅನುನ ಟೇಡ್ ನೇಲಸನ (Ted Nelson) ಎನುನವ ಕಂಪೂಯಟರ್
ಪರೇಗಾರಮರ್ ೧೯೬೩ ರಲಲ, ಡಾಕುಯಮಂಟ್ ಮಾಯನೇೇಜೇಮಂಟ್ ಸಸಟಂ ನಲಲ ತನನ ಟಪಪಣಗಳ
ಪರವಡ ತಯಾರಸುವ ವಷಯದ ಮೇಲೇ ಅಧಯಯನ ನೇಡೇಸುತತದದ ಸಮಯದಲಲ ಎಲಲರ ಮುಂದಟಟ
ಒಂದುಯೇಚನೇ. ಇದನುನ ಉಪಯೇಗಸಕೇೂಂಡುಅದಾಗಲೇೇ ಅನೇೇಕ ತಂತಾರಂಶಗಳು ಕೂ
ಡ
ಅಭವೃದದಗೇೂಂಡದದವು, ಮತುತ ಟಮ್ ಬನರಸ್-ಲೇ ಕೂ
ಡ ಇದನನ ೧೯೮೦ರಷಟರಲೇಲೇ
ಉಪಯೇಗಸಲಕೇಕಪರಯತನಸದದ ಕೂ
ಡ.
೧೯೮೯ರಲಲ ತಾನುಮಂಡಸದದ ಯೇಜನೇಯನುನ ಮತೇತ
ಪರಾಮಷರಸದ ಟಮ್ ಬನರಸ್-ಲೇ
೧೯೯೦ರಲಲ hypertext ಮೇಲೇ ತಯಾರಸದ
ಇನಾಪಮೇರಶನ್ ಮಾಯನೇೇಜೇಮಂಟ್ ಸಸಟಂ ಅನುನCERN ನ
ಮತೇೂತಬಬ ಕೇಲಸಗಾರರಾಬಟ್ರ ಕೇೈಲಆವು (Robert Cailliau) ಜೇೂತೇಗೂ
ಡ ಅಭವೃದಧಪಡಸ ಅದನುನ
ವಡ್ರ ವೇೈಡ್
ಂ ವೇಬ್ ಎ ಂ ಮದಲ
ದುಂ
ಬಾರಗೇ ಕರೇದ .

ಗೇ

ಈ ಸಸಟಂ ೧೯೮೬ರಲಲ ಎಲೇಕಾಟರನಕ್ ಡಾಕುಯಮಂಟ್ ಗಳನುನ ಬರೇಯಲುಬಳಸುತತದದ ಟಾಯಗಂಗ್ ಎಲಮಂಟುಗಳಂದ Standard
Generalised Markup Language (SGML) ಅನೇೂನೇ ತಂತಾರಂಶದ ಮೇಲೇ ಆಧಾರತವಾದHypertext
Markup Language (HTML) ಅಂದೇರ HTML Tags ಅನುನವುದರ ಮೇಲೇ ಕೇಲಸ ಮಾಡುತತತುತ. ೧೯೯೩ರವರೇಗೇ ಇದನುನ ಒಂದು
Standard ಅಂತ ಮಾನಯ ಮಾಡರಲೇೇ ಇಲಲ. International Engineering Tas k Force (IETF) ೧೯೯೩ರಲಲ
ಮದಲ ಬಾರಗೇ HTML ಅನುನ ಮಾನಯಮಾಡತಾದರೂಇದುವರೇಗೂಬನರಸ್-ಲೇ ಮತುತ ಕೇೈಲಅವು ಬರೇದ ಮೂ
ಲಟಾಯಗ ಗಳು ಇಂದಗೂ
HTML
ಭಾಷೇಯಲಲ ಉಳದುಕೇೂಂಡವೇ.
೧೯೯೧ ರಲಲ, WWW ಸಸಟಂ ಅನುನ ಪಾರಯೇಗಕವಾಗ ಡೇವಲಪಗರಳಗೇಪರಯಗಾಲಗಳುಮತುತ ಶೇೈಕಷಣಕವಧಾಯಲಯಗಳ ಮೂ
ಲಕCERN
ಪರೇಗಾರಮ ಲೇೈಬರರಯಾಗ ನೇಡಲಾಯತು. ಈ ಲೇೈಬರರಯಲಲ ಸಾಮಾನಯHTML ವೇಬ್ ಬೌರಸರ್, ವೇಬ್ ಸವರರ್ ತಂತಾಂಶ, ಮತುತ
ಡೇವೇಲಪೇಮಂಟ್ ಲೇೈಬರರಯನುನ ಪರೇಗಾರಮರುಗಳ ಸಹಾಯಕೇಕ ಕೇೂಟುಟ, ಅವರದೇೇ ಹೇೂಸ ತಂತಾರಂಶಗಳನುನ ಅಭವೃದದ ಪಡಸಕೇೂಳುಳವಂತೇ
ಹುರದುಂಭಸಲಾಯತು. CERN ನ ಪರಕಾರ, ಡಸೇಂಬರ್ ೧೯೯೧ರಲಲ ಅಮೇರಕಾದಲಲ ಮದಲ ವೇಬ್ ಸವರರ್ಕಾಯಲಫೇನರಯಾದStanford
Linear Accelerator Center (SLAC) ನಲಲ ಆನೇಲೈನ್ ಬಂತು.
೧೯೯೩ ರಲಲ, ಸಾವರಜನಕ ವಾಯಪತಯಲಲ ಡೇವಲೇಪೇಮಂಟ್ ಕಟ್ ಅನುನ ಬಡುಗಡೇ ಮಾಡಲಾಯತು, ಇದೇೇ ಸಮಯದಲಲ ವೇಬ್ ನ ಕೇತರ ಮುಗಲು
ಮುಟಟಲಕೇಕ ಶುರುಮಾಡತುತ. ಇದೇೇ ವಷರ, University of Illinois ನ National Center for Supercomputing
Applications ಆಧುನಕ ಜಗತತನ ವೇಬ್ ಬೌರಸನರ ಪೂವರಗಾಮ ಅನುನವ ತಂತಾರಂಶವನುನ ಬಡುಗಡೇ ಮಾಡತು. Mosaic ನ ಮದಲ
ಆವೃತತ (ನಂತರ ಅದನುನ Netscape Navigator ಅಂತ ಕರೇಯಲಾಯತು) X Window System ಮೇಲೇ ಆಧಾರತವಾಗದುದ,
ಮದಲ ಬಾರಗೇ ಕಂಪೂಯಟರನಲಲ ಪರದೇಯ ಮೂ
ಲಕ ಬೌರಸರ್ ಬಳಕೇಗೇ ಅನುವು ಮಾಡಕೇೂಟಟತು, ಇದನನ PC ಮತುತ Mac ಆವೃತತಗಳು ಸವಲಪದರಲೇಲೇ
ಹಂಬಾಲಸದವು.
ಇದೇಲಲವನನ ಹಂಬಾಲಸದುದ, ಅತ ಶೇಘರವಾಗ ಆನೇಲೈನ್ ಬರಲಕೇಕ ಶುರುವಾದ ವೇಬ್ ಸವರಗರಳು ಮತುತ ಅವುಗಳಲಲ ಲಭಯವರುವ ಮಾಹತಯನುನತಮಮ
ವೇಬ್ ಬೌರಸರ್ ಗಳ ಮೂ
ಲಕ ಬಳಸಕೇೂಳಳಲಕೇಕ ಶುರುಮಾಡದ ಜನರ ಸಂಖೇಯ. ಲೇಕಾಕಚಾರದ ಪರಕಾರ ೧೯೯೩ ರಲಲ ೨೫೦ರಷಟದದ ವೇಬ್ ಸವರಗರಳ
ಸಂಖೇಯ, ೧೯೯೪ ಕೇೂನೇಯ ಒಳಗೇ ೨೫೦೦ ಆಗತುತ.
೧೯೯೫ರ ಒಳಗೇ ೭೦೦ ಹೇೂಸ ವೇಬ್ ಸವರಗರಳು ಪರತದನ ಆನೇಲೈನ್ ಬರುತತವೇ ಮತುತ ವಷರ ಕಳೇಯುವುದರ ಒಳಗೇ
೭೩,೫೦೦
ಸವರಗರಳು
ಂ
ವೇಬ್ ನ ಜೇೂತೇಗೂ
ಡುತತವೇ ಎ ಂ ಲದುಂೇಕಕ ಹಾಕಲಾಯತು . ಮತುತ ಈ ಎಲಲ ಬೇಳವಣಗೇಗೇ ಕಾರಣವಾಗದ ಮುಖಯ ಅಂಶ ಅಂದೇರ, ಆ
ದನಗಳಲಾಲದರೂ
, ವೇಬ್ ಸವರರ್ ಡೇವೇಲಪೇಮಂಟ್ ತಂತಾರಂಶ ಮತುತ ವೇಬ್ ಬೌರಸರ್ ಗಳು ಸವತಂತರವಾಗ ದೇೂರಕದುದ(Free as in
FREEDOM).
ಇತತೇಚೇಗೇ ಯುನೇೈಟೇಡ್ ನೇೇಷನಸ್ ನ ಏಜನಸInternational Telecommunication Union ಬಡುಗಡೇ ಮಾಡದ ಅಧಯಯನದ
ಪಲತಾಂಶದ ಪರಕಾರ, ಜಗತತನ ೬.೭ ಬಲಯನ್ ಜನಸಂಖೇಯಯ ಕಾಲುಭಾಗ ಜನ ಇಂಟನೇರಟ್ ಬಳಸತದಾರೇ ಮತುತ ಈ ಸಂಖೇಯ ಪರತವಷರ ೨೦೦೨ಕೇಕ
ಹೇೂೇಲಸದಂತೇ ಶೇೇಕಡ ೧೧ ಪರತಶತ ಹೇಚುಚತತಲೇೇ ಇದೇ.
ತಮಮ ಆವಷಾಕರವಂದುಹುಟಟದ ೨೦ ವಷರಗಳಲೇಲೇ, ತಮಮ ಜೇವತದ ಅತುಯನನತ ತಂತರಜಾಞನ ಕಾರಂತಯಾಗ ಹೇೂರಹೇೂಮಮತು. ಇಂಥ ವದಯಮಾನ
ಜರುಗುವುದೇಂದುಬನರಸ್ರ-ಲೇ ಅಥವಾ ಕೇೈಲಅವರುಕೂ
ಡ ನರೇಕಷಸಲಾರರು.
ಇಂದುಇಂಟನೇರಟ್ ಮೂ
ಲಕ ದೇೂರೇಯುತತರುವ ಸೇೇವೇಗಳು ಶಕಷಣಕೇಷೇತರದಲೂ
ಲ ಅತ ಮುಖಯಪಾತರವಹಸುತತವೇ. ಅನೇಲೈನ್ ಕಾಲಸ ರೂ
ಮುಗಳು,
ವಕಪೇಡಯಾದಂತಹ ನಘಂಟು, ಐ.ಆರ್.ಸ
(ಇಂಟನೇರಟ್ ರಲೇ ಚಾಟ್) ನಂತಹ ಸಹೃದಯ
ಚಂತಕರು, ಸಮಾನ ಮನಸಕರು, ಕಲಯಲುಕಲಸಲು
ಆಸಕತಯರುವವರುದೇೂರೇಯುವ ಚಾಟ್ ರೂ
ಮ್ ಗಳು,
ಟವಟರ್, ಫೇೇಸ್ ಬುಕ್, ಇತಾಯದ ಮೈಕೇೂರೇ ಬಾಲಗಂಗ್
ಸೇೈಟ್ ಗಳಂದ ಸೇಕೇಂಡುಗಳಗೇೂಮಮ ವಶವದ ಹಾಗು
ಹೇೂೇಗುಗಳನುನ ಅರಯಲುಸಾಧಯವದೇ. ಈ
ಆವಷಾಕರಗಳೇಲಾಲ ಇಂಟನೇರಟ್ ನಂದಲೇೇ ಹುಟಟ,
ಅಲಲಯೇ ಒಂದುಹೇೂಸ ಲೇೂೇಕವನುನಸೃಷಟಸರುವುದನುನ
ನಾವಂದುಕಾಣಬಹುದಾಗದೇ.
ಮೇಝಿಲ
ಲ ದ ಫ್ೈಫಾರ್ನೆಕ್ಸ್ :
ಸವತಂತರ ಹಾಗುಮುಕತ (ಓಪನ್ ಸೇೂೇಸ್ರ)
ತಂತಾರಂಶಗಳಲಲ ಅತಯಂತ ಯಶಸವ ತಂತಾರಂಶವೇಂದು
ಹೇಸರಾದ ಫೇೈಫಾರಕಸನ ಜನಪರಯತೇ ದನೇೇದನೇ
ಹೇಚುಚತತದೇ. ಸುರಕಷತೇ ಹಾಗುಸವಲತುತ ಗಳನೇನೇ

ಗುರಯಾಗರಸಕೇೂಂಡರುವ ಇದುಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು೭೦ ಭಾಷೇಗಳಲಲ ಬಡುಗಡೇಯಾಗದೇ. ಕಳೇದ ವಷರ ಇದರ ಕನನಡ ಆವೃತತಯೂಸಹ
ಹೇೂರಬಂದದೇ. ಇತರೇ ಬೌರಸರ್ ಗಳಗಂತ ಇದುವೇೇಗವಾಗ ಕೇಲಸ ಮಾಡುತತದೇ. ಮಾಯಕ ನ ಸಫಾರ ಬೌರಸರಗಂತ ೧೦ ಪಟುಟ ಹೇಚುಚ ವೇೇಗದಲಲ ನೇವು
ಇಂಟನೇರಟ್ ಬೌರಸ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಂಟನೇರಟ್
ಂ
ನಲಲ ಇನೇನೇನೇಲಾಲ ಮಾಡಬಹುದುಎ ಂ ಚ
ದೇೂಮಮಚರಸ
ಂ
ಹೇಚಚನ ವಷಯಗಳನುನ ನೇವು ತಳದುಕೇೂಳಳಬಹುದು .

