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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 
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• 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 community-
generated 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 
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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. 
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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.
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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), double-
click 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). Kn-
kgp 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)
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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.

Installing Ubuntu with Windows XP

In this manual we will learn how to install Ubuntu along with Windows XP.  

Step 1: 
Back up your data on an external storage medium (like Pen-drive or CD/DVD or external Harddisk)

Step 2:
Please verify the number of drives in your windows installation. (drives here mean, if you have only 
C: drive or more than one drives). And also make a note of the drive sizes. (Right Click on the 
drives and see the properties to know its size).

Step 3: 
If you have more than one drives, make sure you keep one of the drives empty (i.e, copy all the data 
from this drive to another drive in your computer) Eg. If you have C: , D: and E: Drive,  Open E: 
and copy all the data and paste it in drive D:, this way you have emptied the drive E and we will 
install ubuntu it this space.

Step 4: 
Place the DVD  in the DVD Drive and restart the computer.  Type 'install' when prompted for.

Step 5: 
You will see the wallpaper and the installation wizard. Select your language and click the "Install 
Ubuntu 10.04 LTS" button to continue.
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Step 6:
The second screen will feature a map of the Earth. Upon the selection of your current location, the 
time for the final system will adjust accordingly. You can also select your current location from the 
drop-down list situated at the bottom of the window. Click the "Forward" button after you have 
selected your desired location.

Step 7: On the third screen, you will be able to choose a desired keyboard layout. But the default 
automatic selection should work for most of you. Click the "Forward" button when you have 
finished with the keyboard configuration.

Step 8: 
(a) If you want to have both windows XP and Ubuntu on your computer and 

If you have only one drive on your windows partition, then choose the first option "Install them side 
by side, choosing between them at each startup." and click on forward button.

If you have more than one drive on our windows partition, then choose the last option “Specify 
partition manually” and click on forward button.

(b)  If you want to delete your existing operating system, or the hard drive is already empty and you 
want to let the installer automatically partition the hard drive for you, select the second option, "Use 
the entire disk."
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Here's how you “Specify partition Manually”

- In Step 4, you had emptied one of the drives. Select this drive in the partition table (verify the 
drive by its size) and click the "Delete" button. After a few seconds, it will say "free space." You 
will see a  "free space" line;

- With the "free space" line selected, click on the "Add" button. In the new window, type 2000 in 
the "New partition size in megabytes" field and select the "swap area" option from the "Use as:" 
drop down list. Click the OK button and, in a few seconds, you'll notice a "swap" line with the 
specified size;

- With the "free space" line selected, click on the "Add" button. In the new window, select the 
"Primary" option, select / as the "Mount point." And let everything be as it is Click the OK button 
and, in a few seconds, you'll notice an "ext4 /" line with the specified size;

Click the "Forward" button to continue with the installation...

Step 9:
On this screen, you must do exactly what the title says. Fill in the fields with your real name, the 
name you want to use to log in on your Ubuntu OS (also known as the "username," which will be 
required to log in to the system), the password and the name of the computer (automatically 
generated, but can be overwritten).

Also at this step, there's an option called "Log in automatically." If you check the box on this 
option, you will automatically be logged in to the Ubuntu desktop. Click the "Forward" button to 
continue.

Step 10:
Now, Click on the install button for the installation to be completed.

After approximately 10 to 18 minutes (depending on your computer's specs), a pop-up window will 
appear, notifying you that the installation is complete, and you'll need to restart the computer in 
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order to use the newly installed Ubuntu operating system. Click the "Restart Now" button.
The CD will be ejected; remove it and press the "Enter" key to reboot. The computer will be 
restarted and, in a few seconds, you will see the Ubuntu Screen. At the login screen, click on your 
username and input your password. Click the "Log In" button or hit Enter.

Gnu/Linux Training Material (ಕ ನನ ಡ)

ಈ ಕೈೈಪಿಡಿ ಹೈೊಸದಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೈ ಗ್ನುನ/ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಪ್ಯರೈೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸಟಂ ಹೈೇಗೈ 
ಉಪ್ಯಯೊೇಗಿಸುವುದು ಎಂಂದು ತಾವಾಗಿಯೇ ಕಲಿಯಲು ಸಿದಧಪ್ಯಡಿಸಿರುವ ಲೈೇಖನಗ್ನಳ ಸರಮಾಲೈ. ಈ ಲೈೇಖನಗ್ನಳನುನ 
ಓದಿ ಅರ್ಥೈೈರ್ಥೈಸಿಕೈೊಳಳಲು ನಿಮಗೈ ಗ್ನುನ/ಲಿನಕ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ನ ಬಗೈಗೆ ಏನೊ ತ್ಳಿದಿರಬೈೇಕಿಲಲ.

ಈ ಲೈೇಖನಗ್ನಳನುನ ಓದಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೈೊಂಡ ನಂತರ ನಿೇವು ಗ್ನುನ/ಲಿನಕ್ಸ್ ಅರ್ನುನ ನಿಮಮ ಸವಂತ ಅರ್ಥವಾ ಕಚೈೇರಿಯ 
ಕೈಲಸಗ್ನಳಿಗೈ ಉಪ್ಯಯೊೇಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯೂವಾಗ್ನುತತಿದೈ. ಈ ಲೈೇಖನಗ್ನಳನುನ ಓದಿದ ನಂತರ ನಿೇವು ಸುಲಭವಾಗಿ

ಅರ್) ಇಂಟನೈರ್ಥೈಟ್ ಬಳಸಬಹುದು( / / ) Chat Email Browsing

ಆ) ನಿಮಮ ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರಿನಲಿಲರುವ ಕಡತಗ್ನಳನುನ ( ) Files ಸಿದಧಪ್ಯಡಿಸಲು/ಬದಲಿಸಲು ಇಲಲವೈೇ ಫೇಲಡರ್ ಗ್ನಳನುನ 
ಉಪ್ಯಯೊೇಗಿಸಿ ವಯೂವಸಿಥಿತ ರಿೇತ್ಯಲಿಲ ನಿಮಮ ಫೈೈಲುಗ್ನಳನುನ ಕಾಪ್ರಾಡಿಕೈೊಳುಳವುದನುನ ತ್ಳಿಯಬಹುದು 

ಇ) ವಾಯೂವಹಾರಿಕ ಪ್ರೈರಾಸೈಂಟೈೇಷನುನಗ್ನಳು, ಸೈಪ್ರೆಡ್ ಶೇಟ್ ಮುಂತಾದ ಡಾಕುಯೂಮೆಂಟುಗ್ನಳನುನ ತಯಾರಿಸಿ ಅರ್ವುಗ್ನಳನುನ ಪಿರಾಂಟ್ 
ಮಾಡಬಹುದು 

ಈ) ಮುಂದೈ ನಿೇವಾಗಿಯೇ ಆಪ್ಯರೈೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸಟಂ ಬಗೈಗೆ ಹೈಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗ್ನಳನುನ ತ್ಳಿಯಬಹುದು ಇತರರಿಗ್ನೊ 
ಹೈೇಳಿಕೈೊಡಬಹುದು 

ಈ ಲೈೇಖನಮಾಲೈಯು ಗ್ನುನ/ಲಿನಕ್ಸ್ ನ ಎಲಾಲ ಮುಖಯೂವಾದ ವಿತರಣೈಗ್ನಳನುನ( ) Distribution ಗ್ನಮನದಲಿಲಟುಟಕೈೊಂಡು 
ಬರೈಯಲಾಗಿದೈ. ಗ್ನುನ/ಲಿನಕ್ಸ್ ನ ಇಲಿಲ ಅರ್ನೈೇಕ ವಿತರಣೈಗ್ನಳು, ಆವೃತ್ತಿಗ್ನಳು ( ) versions ಇವೈ. ಅರ್ವುಗ್ನಳಲಿಲ ಬಳಸುವ 
ಕೈಲವು ತಂತಾರಾಂಶಗ್ನಳು ಮತುತಿ ಉಪ್ಯಯೊೇಗಿಸುವ ರಿೇತ್ಯಲಿಲ ಅರ್ಲಪಸವಲಪ ಬದಲಾವಣೈ ಇರುತತಿದೈ. ಆದದರಿಂದ ಈ 
ಕೈೈಪಿಡಿಯಲಿಲ ಎಲಲ ಡಿಸಿಟ್ರಿಬೊಯೂಷನ್ ಗ್ನಳಿಗ್ನೊ ಸಾಮಾನಯೂವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗ್ನಳ ಬಗೈಗೆ ಚರ್ಚ್ರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೈ. ಈ 
ಲೈೇಖನಗ್ನಳು ನಿಮಮನುನ ಯಾವುದೈೇ ಲಿನಕ್ಸ್ ಡಿಸಿಟ್ರಿಬೊಯೂಷನನುನ ಬಳಸಿ ಕೈಲಸ ಮಾಡಲು ಅರ್ಣಿ ಮಾಡುತತಿವೈ.

ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್/ಗ್ನಣಕಯಂತರಾ ಎಂಂದಾಕ್ಷಣ ನಮೆಮದುರಿಗೈ ಬರುವ ಮಾನಿಟರ್, ಸಿ.ಪಿ.ಯು, ಮೌಸ, ಕಿೇ ಬೈೊೇಡ್ರ್ಥೈ 
ಇತಾಯೂದಿಗ್ನಳು ಕಣೈಣೆದುರಿಗೈ ಬರುತತಿವೈ. ಅರ್ವುಗ್ನಳನುನ ಹಾಡೈವೇರ್ಥೈರ್ ( ) Hardware ಎಂಂದು ಕರೈಯುತೈತಿೇವೈ. ಇವುಗ್ನಳು 
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ಜೈೊತೈ ಸಿ.ಪಿ.ಯು ನ ಒಳಗಿರುವ ಮೆಮೆೊರಿ, ಹಾಡ್ರ್ಥೈ ಡಿಸಕ, ಫಾಲಪಿ, ಸಿ.ಡಿ ರಾಮ್ ಡೈರೈವ, ಯು.ಎಸ.ಬಿ ಡೈರೈವ ಗ್ನಳು, 
ಕಾಯೂಮೆರಾ ಮತುತಿ ಪಿರಾಂಟರ್ ಹೇಗೈ ಹತುತಿ ಹಲವು ಹಾಡ್ರ್ಥೈ ವೈೇರ್ ಗ್ನಳು ಒಂದಕೈೊಕಂದು ಹೈೊಂದಿಕೈೊಂಡಿರುತತಿವೈ. ಅರ್ವು 
ತಂತಾನೈ ಕೈಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲಲ. ಅರ್ವು ಸೊಕತಿ ತಂತಾರಾಂಶ ( )Software ಗ್ನಳನುನ ಬಳಸಿಕೈೊಂಡು ಮನುಷಯೂನು ತಾನು 
ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರಿನಿಂದ ಮಾಡಿಕೈೊಳಳಬೈೇಕೈಂಬ ಕೈಲಸಗ್ನಳನುನ ಮಾಡಿಕೈೊಳಳಲು ಅರ್ನುವು ಮಾಡಿಕೈೊಡುತತಿವೈ.

ಏ ನಿ ದ ು  ಗ್ನ ು ನ/ಲಿ ನ ಕ್ಸ್  ಆ ಪ ರ ೇ ಟಿ ಂ ಗ್  ಸಿ ಸಟ ಂ?

ಇಂತಹ ತಂತಾರಾಂಶ ಅರ್ಥವಾ ಸಾಪ್ಟ ವೈೇರ್ ಗ್ನಳು ಚಾಕಚರ್ಕಯೂತೈಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಹಾಡ್ರ್ಥೈ ವೈೇರ್ ಗ್ನಳು ಕೈಲಸ 
ಮಾಡಲು ಬೈೇಕಾದ ಸಂಕೈೇತಗ್ನಳನುನ ಕಳಿಸುವಲಿಲ ನೈರವಾಗ್ನುತತಿದೈ. ಒಂದು ರಿೇತ್ಯಲಿಲ ಇವು ಮಾನವ ಮತುತಿ ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ 
ಸಲಕರಣೈಗ್ನಳ ನಡುವೈ ಜೈೊೇಡಿಸಿರುವ ಕೈೊಂಡಿಯಿದದಂತೈ. ಆಪ್ಯರೈೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸಟಂ ಎಂಂಬುದು ಇಂತಹುದೈೇ ಒಂದು 
ವಿಶೈೇಷ ತಂತಾರಾಂಶವಾಗಿದುದ, ಹಾಡೈವೇರ್ಥೈರುಗ್ನಳ ಜೈೊತೈ ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರಿನ ಮೆಮೆೊರಿ, ಡಿಸಕ ಸೈಪೇಸ, ಕೈಲಸಗ್ನಳನುನ ಆದಯೂತೈಯ 
ಮೆೇರೈಗೈ ಸಿ.ಪಿ.ಯುಗೈ ಕಳಿಸುತತಿದೈ. ಅರ್ಲಲದೈೇ ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರನುನ ನೈಟ್ ವಕ್ರ್ಥೈ ನೈೊಡನೈ ಸಂವಾದ ನಡೈಸಲು 
ಸಹಾಯವಾಗ್ನುವಂತೈ ಹಾಗ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಬಳಕೈದಾರನ ಜೈೊತೈಗೈ ವಯೂವಹರಿಸುವ ಮಹತತಿರ ಜವಾಬಾದರಿಗ್ನಳನುನ 
ಹೈೊತ್ತಿರುತತಿದೈ. ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರನುನ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ (  Boot ಆಗ್ನುವುದರಿಂದ) ಹಡಿದು ಅರ್ದನುನ ಮತೈತಿ ಸಿವಚ 
ಆಫ/  Shutdown ಮಾಡುವವರೈಗೈ ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಬಳಕೈದಾರನಿಂದ ವಯೂವಸಿಥಿತವಾಗಿ ಸಂಕೈೇತಗ್ನಳನುನ ಪ್ಯಡೈದು, 
ಅರ್ವುಗ್ನಳನುನ ಪ್ಯರಿಷಕರಿಸಿ, ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಭಾಷೈಗೈ ಅರ್ನುವಾದಿಸಿ ಹಾಡೈವರ್ಥೈರ್ ಗ್ನಳು ಕೈಲಸ ಮಾಡುವುದು ಆಪ್ಯರೈೇಟಿಂಗ್ 
ಸಿಸಟಂನ ಕೈಲಸ.

,  ,  ,  , , /  - Unix Microsoft Dos Windows XP Windows NT Mac Gnu Linux ಇವು ನಿೇವು 
ಕೈೇಳಿರಬಹುದಾದ ಆಪ್ಯರೈೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸಟಂಗ್ನಳ ಹೈಸರುಗ್ನಳು. ಇವುಗ್ನಳಲಿಲ ಗ್ನುನ/ಲಿನಕ್ಸ್ ಸವತಂತರಾ ತಂತಾರಾಂಶವಾಗಿದುದ, ಇದು 
ಮುಕತಿವಾಗಿ (ಉಚ್ತ) ಜ.ಪಿ.ಎಲ್ (   ) General Public License ಪ್ಯರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೈ ದೈೊರೈಯುತತಿದೈ. ಈ 
ಸವತಂತರಾ ತಂತಾರಾಂಶದಲಿಲರುವ ಇತರೈ ಲಾಭಗ್ನಳೂ ಬಳಕೈದಾರನಿಗೈ ದೈೊರೈಯುತತಿವೈ.

ಏ ನಿ ದ ು  ಗ್ನ ು ನ?

ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರಿೇಕರಣ ಆರಂಭವಾದ ದಿನಗ್ನಳಲಿಲ, ಪ್ಯರಾತ್ಯೊಂದು ತಂತಾರಾಂಶವನೊನ ವಾಯೂವಹಾರಿಕ ಉದೈದೇಶಗ್ನಳಿಗೈ ಮಾತರಾ 
ಅರ್ಭಿವೃದಿದಪ್ಯಡಿಸಿ ಬಳಸಲಾಗ್ನುತ್ತಿತುತಿ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲಿಲ ತಂತಾರಾಂಶವು ಎಲಲರಿಗ್ನೊ ಸವತಂತರಾವಾಗಿ ದೈೊರೈಯುವಂತಾಗಿ, 
ಆ ಮೂಲಕ ಅರ್ದು ಸಮುದಾಯದ ಅರ್ಭಿವೃದಿದಗೈ ಸಹಾಯವಾಗ್ನಬೈೇಕೈಂದು ನಿಶಚಿಯಿಸಿ ರಿಚರ್ಡ್ರ್ಥೈ ಸಾಟಲಮನ್ ರವರು 
ಶುರುಮಾಡಿದ ಒಂದು ಯೊೇಜನೈಯೇ ಗ್ನುನ( ).GNU

೧೯೮೪ ರಲಿಲ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ತಂತಾರಾಂಶವನುನ ಅರ್ಭಿವೃದಿಧಗೈೊಳಿಸಲು ಗ್ನು ನ  ಯೊೇಜನೈಯನುನ 
ಪ್ರಾರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅರ್ದುವೈೇ ಸವತಂತರಾ ತಂತಾರಾಂಶ (  ). Free Software ಈ ಯೊೇಜನೈಯ ರೊವಾರಿಯಾದ 
ರಿಚರ್ಡ್ರ್ಥೈ ಸಾಟಲಮನ್ ರನುನ ಸವತಂತರಾ ತಂತಾರಾಂಶ ಪಿತಾಮಹರೈಂದು ಕರೈಯುತಾತಿರೈ.
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ಗ್ನುನ ತಂತಾರಾಂಶದ ಕನೈರ್ಥೈಲ್ ಪ್ಯರಿಪ್ಯೂಣರ್ಥೈವಾಗಿರಲಿಲಲ. ಆದಕಾರಣ ಲಿನಸ ಟೈೊೇವಾರ್ಥೈಲ್ಡಸ್ (  ) Linus Torvalds ಎಂಂಬ 
ಎಂಂಜನಿಯರ್ ಗ್ನುನ ತಂತಾರಾಂಶವನೈನೇ ಉಪ್ಯಯೊೇಗಿಸಿಲಿನಕ್ಸ್ ಕನೈರ್ಥೈಲ್ (  )Linux Kernel ನುನ ಬರೈದ.ಗ್ನುನ ಮತುತಿ 
ಲಿನಕ್ಸ್ ನ ಈ ಜೈೊೇಡಿಯೇ ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ನುನ/ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಪ್ಯರೈೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸಟಂ (ಕೈಲವೊಮೆಮ 
ಇದನುನ ತಪ್ರಾಪಗಿ ಲಿನಕ್ಸ್ ಎಂಂದು ಕರೈದದಿದದೈ).

ಇಂದು ಗ್ನುನ/ಲಿನಕ್ಸ್ ನ ಬಹಳಷುಟ ಆಕರಗ್ನಳು ಅರ್ಥವಾ ವಿತರಣೈಗ್ನಳು ಉಪ್ಯಲಬಧವಿವೈ. ನಾವು ಪ್ಯರಾತ್ಶತ ನೊರರಷುಟ 
ಸವತಂತರಾವಾದ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಪ್ಯೂಣರ್ಥೈ ಸಾವತಂತರಾಯವನುನ ಗೌರವಿಸುವ ಗ್ನುನ/ಲಿನಕ್ಸ್ ವಿತರಣೈಗ್ನಳನುನ ಶಫಾರಸು 
ಮಾಡುತೈತಿೇವೈ.

ಗ್ನುನ( ) GNU ಎಂಂಬುದು '    GNU s Not Unix ಎಂಂಬುದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯತಿ ರೊಪ್ಯವಾಗಿದೈ. ಇದನುನ ಗ್ನೊನ ( - ) g noo ಎಂಂದು 
ಉಚರ್ಚಿರಿಸಲಾಗ್ನುತತಿದೈ.

ಗ್ನುನ ಯೊೇಜನೈಯು ಎಫ ಎಸ ಎಫ (   ) Free Software Foundation ನ ಕಾಯರ್ಥೈಚರ್ಟುವಟಿಕೈಗ್ನಳನುನ 
ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸೈೇರಿದಂತೈ ಆಪ್ಯರೈೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸಟಂನ ಉಪ್ಯಯೊೇಗ್ನ, ಅರ್ಧ್ಯೂಯನ, ಅರ್ನುಕರಣೈ, ಬದಲಾವಣೈ, ಮತುತಿ ಮರು 
ವಿತರಣೈಯ ಸಾವತಂತರಾಯವನುನ ಉಳಿಸಿ, ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಪ್ಯರಾಚರ್ುರಪ್ಯಡಿಸುತತಿದೈ. ಅರ್ಲಲದೈೇ ಸವತಂತರಾ ತಂತಾರಾಂಶದ ಬಳಕೈದಾರರ 
ಹಕುಕಗ್ನಳಿಗಾಗಿಯೂ ಹೈೊೇರಾಡುತತಿದೈ. ಇದಲಲದೈ ಅರ್ಂತಜಾರ್ಥೈಲದಲಿಲ ಸಂವಾದ, ಮುದರಾಣ ಮತುತಿ ಸಂಘಟನೈಯ ಸಾವತಂತರಾಯ, 
ಖಾಸಗಿ ಸಂಪ್ಯಕರ್ಥೈ ಮಾಧ್ಯೂಮಕೈಕ ಎನಿಕರಿಪ್ಯಷನ್ ತಂತಾರಾಂಶ ಬಳಕೈಯನುನ ಉತೈತಿೇಜಸುತತಿದೈ.ಬಳಕೈದಾರರು ಖಾಸಗಿ 
ಏಕಸಾವಮಯೂಗ್ನಳಿಂದ ತುಳಿತಕೈಕ ಒಳಗಾಗ್ನದ ಹಾಗೈ ತಂತಾರಾಂಶ ಬರೈಯುವವರ ಹಕಕನುನ ಬೈಂಬಲಿಸುತತಿದೈ. ನಿಮಗೈ ಈ 
ಸಮಸೈಯೂಗ್ನಳ ಬಗೈಗೆ ಮತತಿಷುಟ ತ್ಳಿದುಕೈೊಳುಳವಲಿಲ ಈ ಹೈೊತ್ತಿಗೈ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೈ. ಸವತಂತರಾ ಸಮಾಜಕಾಕಗಿ ಸವತಂತರಾ 
ತಂತಾರಾಂಶದ ಅರ್ಗ್ನತಯೂವಿದೈ. 

ಏ ನಿ ದ ು  ಸವ ತ ಂ ತ ರ  ತ ಂ ತ್ ರಾ ಂ ಶ? 

ಸವತಂತರಾ ತಂತಾರಾಂಶ ಎಂಂಬಲಿಲ ಸವತಂತರಾವೈಂಬ ಪ್ಯದವು ಸಾವತಂತರಾಯದ ಅರ್ನುಭವಕೈಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಿದದುದು. ಅರ್ದರ 
ಬೈಲೈಗಾಗಿಯಲಲ. ಇದನುನ ಅರ್ರಿಯಲು ನಿೇವು ಸವತಂತರಾ ಸಂವಾದ ಎಂಂಬ ಪ್ಯದದಲಿಲನ ಸವತಂತರಾ  ಎಂಂಬ ಪ್ಯದಕಿಕರುವ’ ’  
ಅರ್ಥರ್ಥೈವನುನ ತೈಗೈದುಕೈೊಳಳಬೈೇಕು, ಉಚ್ತ ಬಿಯರ್ ನಲಿಲನ ಉಚ್ತ  ವೈಂಬಂತಲಲ’ ’ . 

ಸವತಂತರಾ ತಂತಾರಾಂಶವು ಬಳಕೈದಾರರ ಬಳಕೈ, ಅರ್ನುಕರಣೈ ಮತುತಿ ವಿತರಣೈ, ಅರ್ಧ್ಯೂಯನ, ಬದಲಿಸುವಿಕೈ ಮತುತಿ ಅರ್ಭಿವೃದಿಧಯ 
ಸಾವತಂತರಾಯವನುನ ಎತ್ತಿ ಹಡಿಯುತತಿದೈ. ಇದು ನಾಲುಕ ರಿೇತ್ಯ ಸಾವತಂತರಾಯವನುನ ತನನ ತಂತಾರಾಂಶ ಬಳಕೈದಾರರಿಗೈ 
ಸೊಚ್ಸುತತಿದೈ :
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೧. ಪ್ರಾಗಾರಾಮನುನ ಯಾವುದೈೇ ಉದೈದೇಶಕಾಕಗಿಯೂ ಬಳಸುವ ಸಾವತಂತರಾಯ

೨. ಪ್ರಾಗಾರಾಮ್ ಹೈೇಗೈ ಕಾಯರ್ಥೈನಿವರ್ಥೈಹಸುತತಿದೈ ಮತುತಿ ಅರ್ದನುನ ನಮಮ ಅರ್ವಶಯೂಕತೈಗೈ ತಕಕಂತೈ ಹೈೇಗೈ ಅರ್ಳವಡಿಸಿಕೈೊಳುಳವುದು 
ಎಂಂಬುದನುನ ಅರ್ಧ್ಯೂಯನ ಮಾಡುವ ಸಾವತಂತರಾಯ, ಮೂಲ ಗ್ನರಾಂಥ/ರೊಪ್ಯವನುನ (  ) source code ನೈೊೇಡಲು ಅರ್ನುವು 
ಮಾಡಿಕೈೊಡುವ ಪ್ಯೂವರ್ಥೈ ಕರಾರು ಇದರಲಿಲದೈ. 
೩. ನಿಮಮ ನೈರೈಹೈೊರೈಯವರಿಗೈ ನೈರವಾಗ್ನಲು ಸಾದಯೂವಾಗ್ನುವಂತೈ ಇದರ ಪ್ಯರಾತ್ಗ್ನಳನುನ ಮರುವಿತರಣೈ ಮಾಡುವ 
ಸಾವತಂತರಾಯವನುನ ನಿೇಡುತತಿದೈ.
೪. ತಂತಾರಾಂಶಗ್ನಳನುನ ಅರ್ಭಿವೃದಿಧ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತುತಿ ಪ್ಯರಿಷಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಗ್ನಳನುನ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಿತ್ಗಾಗಿ 
ಸಾವರ್ಥೈಜನಿಕರಿಗೈ ಬಿಡುಗ್ನಡೈಗೈೊಳಿಸುವ ಸಾವತಂತರಾಯವನುನ ನಿೇಡುತತಿದೈ.

ಫ್ ರಾ ೇ  ಸಾ ಫ್ ಟವೇ ರ್  ಫೌ ಂ ಡ ೇ ಶ ನ್  ಅ ಂ ದ ರ ೇ ನ ು ?

ಫ್ರಾೇ ಸಾಫೈಟವೇರ್ ಫೌಂಡೈೇಶನ್ (ಸವತಂತರಾ ತಂತಾರಾಂಶ ಪ್ಯರಾತ್ಷಾಠಾನ- ಎಫ ಎಸ ಎಫ) ಗ್ನುನ ಯೊೇಜನೈಗೈ ಮೂಲ ವಯೂವಸೈಥಿಯ 
ಹೈೊಣೈಗಾರನಾಗಿದೈ.ಈ ಫೌಡೈೇಶನ್ ಇತರೈ ಸಂಘ ಸಂಸೈಥಿಗ್ನಳಿಂದ ಅರ್ಷೈಟೇನೊ ದೈೇಣಿಗೈಯನುನ ಪ್ಯಡೈಯುವುದಿಲಲ, ಆದರೈ 
ನಮಮಂತಹವರ ವೈೈಯುಕಿತಿಕ ಸಹಾಯವನುನ ಬೈಂಬಲವಾಗಿಟುಟಕೈೊಂಡಿದೈ.
ಎಫ ಎಸ ಎಫ ಅರ್ಸೈೊೇಸಿಯೇಟ್ ಸದಸಯೂತವ ಪ್ಯಡೈದು, ಕೈೈಪಿಡಿಗ್ನಳನುನ ಕೈೊಳುಳವುದರಿಂದ ಅರ್ಥವ ದೈೇಣಿಗೈಯನುನ ನಿೇಡುವ 
ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ನಿೇಡಬಹುದು. ನಿೇವು ನಿಮಮ ಉದಯೂಮದಲಿಲ ಸವತಂತರಾ ತಂತಾರಾಂಶವನುನ ಬಳಸುತ್ತಿದದಲಿಲ, ಕಾಪ್ರ್ಥೈರೈೇಟ್ 
ಪ್ರಾರಾಯೊೇಜಕತವ ಅರ್ಥವ ಎಫ ಎಸ ಎಫ ಅರ್ನುನ ಸಂರಕ್ಷಣೈ ಮಾಡಲು ಗ್ನುನ ತಂತಾರಾಂಶದ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಹಂಚ್ಕೈಯನುನ 
ಪ್ಯಡೈಯಬಹುದಾಗಿದೈ.
ಸಂತಂತರಾ ತಂತಾರಾಂಶದ ಬಗೈ ಗೆ ಇನೊನ ಹೈಚ್ಚಿನ ಮಾಹತ್ಗೈ ಈ ಕೈಳಕಂಡ ಕೈೊಂಡಿಗ್ನಳನುನ ಸಂಪ್ಯಕಿರ್ಥೈಸಿ :-
೧) :// . .http www gnu org

೨) :// . .http www fsf org

ಓ ಪ ನ್  ಆ ಫ್ ೇ ಸ್  ಸ ೂ ಟ್  ಪ ರಿ ಚ ಯ:

ಸಾಮಾನಯೂವಾಗಿ .  OpenOffice org ಅರ್ಥವ ಸರಳವಾಗಿ ಓಪ್ಯನ್ಆಫ್ೇಸ( ) OpenOffice ಎಂಂದು 
ಕರೈಲಾಗ್ನುತತಿದೈ.ಇದು ಹಲವಾರು ಕಾಯರ್ಥೈವಯೂವಸೈಥಿಗ್ನಳಲಿಲ ಬಳಸಬಹುದಾದಂತಹ ಉಚ್ತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗ್ನುವ ಒಂದು 
ಹೈಸರಾಂತ ಆಫ್ೇಸ ಅರ್ನವಯವಾಗಿದೈ (ಅರ್ಪಿಲಕೈೇಶನ್). ಇದು  ODF ಓಪ್ಯನ್ ಡಾಕುಯೂಮೆಂಟ್ ಫಾಮಾರ್ಥೈಟ್ ಅರ್ನುನ ತನನ 
ಪ್ಯೂವರ್ಥೈನಿಯೊೇಜತ ದತಾತಿಂಶ ಫಾಮಾರ್ಥೈಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸುತತಿದೈ ಹಾಗ್ನೊ ಮೆೈಕೈೊರಾೇಸಾಫಟ ಆಫ್ೇಸ ಫಾಮಾರ್ಥೈಟ್ ಅರ್ನೊನ 
ಸಹ ಬೈಂಬಲಿಸುತತಿದೈ. ಇದು ಪ್ಯೂವರ್ಥೈನಿಯೊೇಜತವಾಗಿ ಬಳಸುವ  ODF ಅರ್ನುನ ಜಗ್ನತ್ತಿನಾದಯೂಂತದ ಹಲವಾರು ದೈೇಶಗ್ನಳಲಿಲ 
ಸಕಾರ್ಥೈರಗ್ನಳು ದಸಾತಿವೈೇಜುಗ್ನಳನುನ ಮುದಿರಾಸಲು ಹಾಗ್ನೊ ಸಿವೇಕರಿಸಲು ಶಷಟವಾದ ಫಾಮಾರ್ಥೈಟ್ ಎಂಂದು ಮಾನಯೂ ಮಾಡಿವೈ. 
ಮಾಚರ್ಥೈ ೨೦೦೯ ರ ಈಚ್ಗೈ ಓಪ್ಯನ್ಆಫ್ೇಸ ಸುಮಾರು ೮೦ ಭಾಷೈಗ್ನಳಲಿಲ ಹೈೊರಬಂದಿದೈ ಹಾಗ್ನು ಇದರಲಿಲ ಕನನಡವೂ ಸಹ 
ಒಂದು.
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ಓಪ್ಯನ್ ಆಫ್ೇಸ ಈ ಕೈಳಗಿನ ಘಟಕಗ್ನಳನುನ ಹೈೊಂದಿದೈ:

ರ ೈ ಟ ರ್(Writer): 

ವಡ್ರ್ಥೈ ಪ್ರಾಸೈಸರ್ ಎಂಂದು ಕರೈಯಲಾಗ್ನುವ ಇದು ಮೆೈಕೈೊರಾೇಸಾಫ್ಟನ ವಡ್ರ್ಥೈ ಅರ್ನುನ ಯತಾವತಾತಿಗಿ ಹೈೊೇಲುತತಿದೈ. ಇದನುನ 
ಬಳಸಿಕೈೊಂಡು ವಡ್ರ್ಥೈ ದಸಾತಿವೈೇಜಗ್ನಳ ರಚರ್ನೈ, ಸಂಪ್ರಾದನೈ ಹಾಗ್ನು ಉಳಿಸುವಿಕೈಯನುನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೈ. ಇದರ ಒಂದು 
ತೈರೈ ಚ್ತರಾವನುನ ಚ್ತರಾ ೧ ರಲಿಲ ನೈೊೇಡಬಹುದಾಗಿದೈ.

ಕ್ ಯಾಲಕ ್  (Calc): 

ಮೆೈಕೈೊರಾೇಸಾಫಟ ಎಕೈಸ್ಲ್ನಂತೈ ಕಾಯರ್ಥೈನಿವರ್ಥೈಹಸುವ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ತಯೂಂತ ಸುಧಾರಿತ ಸೈಪ್ರೆಡ್ಶೇಟ್ನಲಿಲರಬೈೇಕಾದ ಎಲಾಲ 
ಆಧ್ುನಿಕ ವಿಶೈಲೇಷಣೈ, ಚಾಟಿರ್ಥೈಂಗ್ ಹಾಗ್ನು ನಿಣರ್ಥೈಯ ಸವಲತತಿನುನ ಹೈೊಂದಿದೈ. ಇದು ನಿಮಗೈ ಕೈಲಸದ ಹಾಳೈಗ್ನಳನುನ(ವಕ್ರ್ಥೈ-
ಶೇಟ್) ಒದಗಿಸುತತಿದೈ. ಇವುಗ್ನಳಲಿಲ ಅರ್ಂಕೈ ರೊಪ್ಯದಲಿಲನ ದತಾತಿಂಶಗ್ನಳನುನ ನಮೂದಿಸಿ ನಂತರ ಅರ್ವುಗ್ನಳನುನ ಚ್ತರಾಗ್ನಳ 
ರೊಪ್ಯದಲಿಲ ನೈೊೇಡಬಹುದಾಗಿದೈ. ಇದರ ಒಂದು ತೈರೈ ಚ್ತರಾವನುನ ಚ್ತರಾ ೨ ರಲಿಲ ನೈೊೇಡಬಹುದಾಗಿದೈ.
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ಇ ಂ ಪ್ ರಾ ಸ್(Impress): 

ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯರಾಸುತಿತ್ ತಂತಾರಾಂಶವಾಗಿದುದ, ಮೆೈಕೈೊರಾಸಾಫ್ಟನ ಪ್ಯವರ್ ಪ್ರಾಯಿಂಟ್ ಒದಗಿಸುವ ಎಲಾಲ ಸವಲತತಿನೊನ ಇದು 
ಒದಗಿಸುತತಿದೈ. ಇಂಪ್ರೈರಾಸ ಎಲಾಲ ಆಧ್ುನಿಕ ಸೌಕಯರ್ಥೈಗ್ನಳಾದ ವಿಶೈೇಷ ಪ್ಯರಿಣಾಮಗ್ನಳು (ಸೈಪಶಲ್ ಎಫೈಕ್ಟ), ಎನಿಮೆೇಶನ್ 
ಹಾಗ್ನು ಚ್ತ್ರಾಸುವ ಸಾಧ್ನಗ್ನಳಂತಹ ಮಲಿಟಮೇಡಿಯ ಪ್ಯರಾಸುತಿತ್ ಉಪ್ಯಕರಣಗ್ನಳನುನ ಕೈೊಡಮಾಡುತತಿದೈ. ಅರ್ಷೈಟ ಅರ್ಲಲದೈ 

  ( ) Macromedia Flash SWF ಅರ್ನೊನ ಒಳಗೈೊಂಡಂತೈ ಹಲವು ಬಗೈಯ ಗಾರಾಫ್ಕುಸ್ಗ್ನಳ ರೊಪ್ಯದಲಿಲ ಕಡತಗ್ನಳನುನ 
ಉಳಿಸಲು ಅರ್ನುವು ಮಾಡಿಕೈೊಡುತತಿದೈ.ಇದರ ಒಂದು ತೈರೈ ಚ್ತರಾವನುನ ಚ್ತರಾ ೩ ರಲಿಲ ನೈೊೇಡಬಹುದಾಗಿದೈ.
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ಇ ಂ ಟ ನೆ ರ್ನೆ ಟ್  - ಒ ಂ ದ ು  ಕಿ ರ ು ನೆ ೂ ೇ ಟ

ಜಗ್ನತತಿನುನ ಕಿರಿದಾಗಿಸಿದ  (WWW ವಲ್ಡರ್ಥೈ ವೈೈಡ್ ವೈಬ) ಇತ್ಹಾಸ:-

ಮಾಚರ್ಥೈ ೧೯೮೯ ರ ಮಾಚರ್ಥೈ ೧೩ ರಂದು ಟಿಮ್ ಬನರ್ಥೈಸರ್ಥೈ  -  ಲಿೇ   ಪ್ಯರಾತ್ಪ್ರಾದಿಸಿದ ಹೈೊಸದೈೊಂದು ತಂತರಾಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷಾಕರ 
ಇಡಿೇ ಜಗ್ನತ್ತಿನ ದಿಕಕನೈನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಮಾಹತ್ಯನುನ ಇತರರೈೊಡನೈ ವಿದುಯೂನಾಮನ ವಿಧಾನದಲಿಲ ಹಂಚ್ಕೈೊಳಳಲು ಮುನುನಡಿ 
ಬರೈದ ಈ ಆವಿಷಾಕರ ಮಾಹತ್ ತಂತರಾಜ್ಞಾನ ಯುಗ್ನದ ಆರಂಭಕೊಕ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು.ಯುರೈೊೇಪಿಯನ್ ಆಗ್ನರ್ಥೈನೈೈಸೈೇಷನ್ 
ಫಾರ್ ನೊಯೂಕಿಲಯರ್ ರಿಸಚರ್ಥೈ ( ) CERN ತಂತರಾಜ್ಞಾನ ಕಾರಾಂತ್ಯನುನ ಚ್ಗ್ನುರಿಸಿದ ವಡ್ರ್ಥೈ ವೈೈಡ್ ವೈಬ ನ ಹುಟುಟಹಬಬವನುನ 
ಮಾಚರ್ಥೈ ೧೩ ರಂದು ಆಚರ್ರಿಸಿತು. ಇಂಟನೈರ್ಥೈಟ್ ಇಲಲದಿದದರೈ ಇಂದೊ ಕೊಡ ನಾವು ಪ್ಯರಲೈೊೇಕದಲಿಲ ಪ್ಯರದೈೇಶಯಾಗೈೇ 
ಇರಬೈೇಕಾಗಿತಿತೈೊತಿೇ ಏನೈೊೇ. ಇವತುತಿ ಕನನಡಿಗ್ನ ಕುಂವೈಪ್ಯುರವರ ವಿಶವಮಾನವ ಸಂದೈೇಶ ಓದಿಕೈೊಂಡು ಕುಂತಲೈಲೇ ಕನನಡದ 
ಬೈಳವಣಿಗೈಗೈ, ಮನುಜಮತದ ಒಳಿತ್ಗೈ ಕೈಲಸ ಮಾಡಲು ಅರ್ಗ್ನುತ್ತಿರಲಿಲಲ.ಇಷೈಟಲಾಲ ಸಾಧ್ಯೂವಾಗಿಸಿದ ಇಂಟನೈರ್ಥೈಟ್ ನ ಬಗೈಗೆ 
ತ್ಳಿಸಿಕೈೊಡಲು ಈ ಲೈೇಖನ. 

ಇಂಟನೈರ್ಥೈಟ್ ಮತೈತಿ ವಡ್ರ್ಥೈ ವೈೈಡ್ ವೈಬ ಈ ಎರಡು ಪ್ಯದಗ್ನಳ ಬಗೈಗೆ ಸವಲಪ ತ್ಳಿದುಕೈೊಳೈೂ ಳೇಣ. ಇಂಟನೈರ್ಥೈಟ್ ಬಳಕೈ 
ಶುರುವಾಗಿದುದ ೧೯೫೦ ರಲಿಲ. ಇದು ಒಂದೈೊಕೈೊಕಂದು ಬೈಸೈದುಕೈೊಂಡಿರುವ ನೈಟವಕ್ರ್ಥೈ ಗ್ನಳ ಒಂದು ಜಾಲ ಅರ್ಂತ 
ಹೈೇಳಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಜಾಲದಲಿಲ ಡಾಟ ( ) Data ಪ್ರಾಯೂಕೈಟ್ ಗ್ನಳು ಸಂಚರ್ರಿಸುತತಿವೈ. ಈ ನೈಟವಕ್ರ್ಥೈ ಸಂವಾದಕೈಕ 
ಸಿಸಟಂಗ್ನಳಲಿಲ ಇಂದು ನಾವು /   (TCP IP Protocol ನಿೇತ್ ನಿಯಮ) ಗ್ನಳನುನ ಬಳಸುತೈತಿೇವೈ. 

ವಡ್ರ್ಥೈ ವೈೈಡ್ ವೈಬ ಅರ್ನೈೊನೇದು ಇದಕಿಕಂತ ಸವಲಪ ಭಿನನ. ಮಾಹತ್ಗ್ನಳನುನ ಒಳಗೈೊಂಡ ಅರ್ಸಂಖಾಯೂಂತ ಸವರ್ಥೈರ್ ಗ್ನಳ 
ನೈಟವಕ್ರ್ಥೈ ಆದ ವೈಬ, ತನನಲಿಲರುವ ಮಾಹತ್ಯನುನ ಇಂಟನೈರ್ಥೈಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಇತರೈ ತಂತಾರಾಂಶಗ್ನಳು ಅರ್ಂದರೈ ಬೌರಾಸರ್ 
ಇತಾಯೂದಿ ಓದಲಿಕಾಕಗ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೈೇಷ ವಿನಾಯೂಸದ ಕಡತವಾಗಿ ( ) File ಎಲಲರೈೊಂದಿಗೈ ಹಂಚ್ಕೈೊಳಳಲು ಅರ್ನುವು 
ಮಾಡಿಕೈೊಡುತತಿದೈ. 

 CERN ನಲಿಲ ಕೈಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದದ ಜನರ ಮಾಹತ್ಯನುನ ಅರ್ಲಿಲನ ಎಲಲರಿಗ್ನೊ 
ದೈೊರೈಯುವಂತೈ ಮಾಡಲು ಸಿದಧಪ್ಯಡಿಸಿದ ವೈಬ. ಇದು ಈಗ್ನ ಎಲಲರ ಲೈಕಾಕಚಾರಗ್ನಳನುನ 
ಮೇರಿ ಜಗ್ನತ್ತಿನ ಕಾಲುಭಾಗ್ನ ಜನರಿಗೈ ಅರ್ವರ ಬುದಿದಮತೈತಿಗೈ ನಿಲುಕುವಂತಹ ಎಲಲ 
ಕೈಲಸಗ್ನಳನುನ ತನೊಮಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ನೈೊನೇದನನ ತೈೊೇರಿಸುತತಿಲೈೇ ಬಂದಿದೈ. ಈ-
ಮೆೈಲ್ ಕಳಿಸುವುದು, ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದು, ತಮಮಲಿಲರುವ ಮಾಹತ್ಯನುನ 
ಇತರರೈೊಂದಿಗೈ ಅರ್ವರದೈೇ ಭಾಷೈಯಲಿಲ ತ್ಳಿಸುವುದಿರಬಹುದು, ಕಲಿಕೈ, ಮನೈೊೇರಂಜನೈ, 
ಫೈೈಲುಗ್ನಳನುನ ಹಂಚ್ಕೈೊಳುಳವುದು, ತಂತಾರಾಂಶಗ್ನಳ ಹಂಚ್ಕೈ ಇತಾಯೂದಿಗ್ನಳ ಜೈೊತೈ ನಲಲ 

ನಲೈಲಯರ ಡೈೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ. ಇದಕೈಕ ನಿೇವು ನಿಮಮದೈೇ ಆದ ಅರ್ಂಶಗ್ನಳನೊನ ಸೈೇರಿಸಿಕೈೊಳಳ ಬಹುದು. ಇದಿಷೈಟೇ ಅರ್ಲಲ ಈ ಪ್ಯಟಿಟ 
ಬೈಳೈಯುತತಿಲೈೇ ಇದೈ.

ಇಷೈಟಲಾಲ ಮಾಡಿರುವ ವೈಬ ತನನ ೨೦ ವಷರ್ಥೈಗ್ನಳಲಿಲ ಜಗ್ನತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನೈನೇ ತನನಲಿಲ ಅರ್ಡಗಿಸಿಕೈೊಂಡಿದೈ. ಜಗ್ನತ್ತಿನ 
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ಅರ್ನೈೇಕರ ದೈೈನಂದಿಕ ಕಾಯರ್ಥೈಚರ್ಟುವಟಿಕೈಗ್ನಳ ಕಚೈೇರಿ ಕೊಡ ಇದಾಗಿದೈ. ಇದು ಒಂದಿನಿತು ಮುನಿಸಿಕೈೊಂಡರೈ ಇಂದಿನ 
ಮಾನವ ಜನಾಂಗ್ನಕೈಕ ಆಗ್ನಬಹುದಾದ ನಷಟ ಮಲಿಯಾಂತರ ಡಾಲರ್ ಗ್ನಳಷುಟ. 

 CERN ಶುಕರಾವಾರ ಹದಿಮೂರರಂದು, ತನನ ಕೈಲಸಗಾರನಾದ ಬಿರಾಟನ್ ನ ಟಿಂ ಬನರ್ಥೈಸ ಲಿೇ (  - )Tim Berners Lee  
೧೯೮೩ ರ ಇದೈೇ ದಿನ ಮಂಡಿಸಿದದ     universal linked information system ಮುಂದೈ, ೨೦ ವಷರ್ಥೈಗ್ನಳ 
ಸುದಿೇಘರ್ಥೈ ಅರ್ವಧಿಯಲಿಲ ವಡ್ರ್ಥೈ ವೈೈಡ್ ವೈಬ ದೈೈತಯೂವಾಗಿ ನಮಮ ಮುಂದಿರುವುದನುನ ನೈನಪಿಸಿ ಕೈೊಟಿಟದೈ. ತನನಲಿಲನ 
ಮಾಹತ್ಯ ನಿವರ್ಥೈಹಣೈಯನುನ ಉತತಿಮ ಪ್ಯಡಿಸಲಿಕೈಕ  CERN ಸಿದಧಪ್ಯಡಿಸಿಕೈೊಂಡ ವೈಬ ಅರ್ನೈೊನೇ ಸಿಸಟಂ ಮತುತಿ ತಂತಾರಾಂಶ 
ಅರ್ಲಿಲ ಇಂದಿಗ್ನೊ ಕೈಲಸಗಿಟಿಟಸಿಕೈೊಳಿತಿರೈೊೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಂಪ್ಯಕರ್ಥೈಕೈಕ, ಮಾಹತ್ ತಂತರಾಜ್ಞಾನದ ಪ್ಯರಸಪರ ಹಂಚ್ಕೈ 
ಇತಾಯೂದಿಗ್ನಳಿಗೈ ಬೈನೈನನೆಲುಬು.

 ಬನರ್ಥೈಸ ಲಿೇ ಪ್ಯರಾತ್ಪ್ರಾದಿಸಿದ ಅರ್ನೈೇಕ ವಿಷಯಗ್ನಳಲಿಲ ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರಿನ ಆಪ್ಯರೈೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸಟಂ ಇತರೈ ಆಪ್ಯರೈೇಟಿಂಗ್ 
ಸಿಸಟಂಗ್ನಳೈೂಡನೈ ದೊರದ (ರಿಮೆೊೇಟ್) ಪ್ಯರಾದೈೇಶದಿಂದಲೈೇ ಸಂದೈೇಶ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೈೊಳುಳವಂತಾಗ್ನಬೈೇಕು ಅರ್ನುನವ 
ಅರ್ಂಶವು ಸೈೇರಿತುತಿ.

ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿಲ / , , /  VM CMS Macintosh VAX VMS ಮತುತಿ  Unix ಇವೈೇ ಮೆೊದಲಾದ ಆಪ್ಯರೈೇಟಿಂಗ್ 
ಸಿಸಟಂಗ್ನಳಿದುದ ಮೆೈಕೈೊರಾೇಸಾಫಟ ನ ವಿಂಡೈೊೇಸ, ಡಾಸ ಇತಾಯೂದಿಗ್ನಳ ಸುಳಿವೈೇ ಇರಲಿಲಲ. ಯಾಕಂದೈರಾ ಅರ್ವುಗ್ನಳ ಆವಿಷಾಕರ 
ಇನೊನ ಆಗೈೇ ಇರಲಿಲಲ. ಆದೈರಾ ಅರ್ವುಗ್ನಳ ಬರುವಿಕೈ ವೈಬ ನ ಬಳಕೈದಾರರ ಸಂಖೈಯೂ ಹೈಚರ್ಚಿಳಕೈಕ ಕಾರಣವಾದದದಂತೊ ಸತಯೂ.

ತನನಲಿಲರುವ ಮಾಹತ್ಗ್ನಳ ಸಂಗ್ನರಾಹವನುನ ಹುಡುಕಲಿಕೈಕ ಬೈೇಕಿರುವ ಸಲಕರಣೈಗ್ನಳನುನ ಕೈೊಡುವುದರ ಜೈೊತೈಗೈ, ಬನರ್ಥೈಸರ್ಥೈ 
ಲಿೇ ಇಂತಹದೈೊಂದು ನೈಟವಕ್ರ್ಥೈ ಗೈ ಸೈೇರುವ ಸಿಸಟಂಗ್ನಳು ಯಾವುದೈೇ ಮಧ್ಯೂಂತರ ನಿಯಂತರಾಣ ಅರ್ಥವಾ ನಿವರ್ಥೈಹಣ 
ವಯೂವಸೈಥಿಯಿಂದ ದೊರವಾಗಿರಬೈೇಕು ಎಂಂದ. ಅರ್ದರ ಜೈೊತೈಗೈ, ವಯೂಕಿತಿಗ್ನಳು ಸಿಸಟಂಗ್ನಳನುನ ನೈಟವಕೈರ್ಥೈಗೈ ಸೈೇರಿಸಲು ತಮಮದೈೇ 
ಖಾಸಗಿ ಕೈೊಂಡಿಗ್ನಳನುನ ಬಳಸುವಂತಾಗ್ನಬೈೇಕು, ಈಗಾಗ್ನಲೈೇ ಇರುವ ಮಾಹತ್ಯನನ ಅರ್ದರ ಲೈೇಖಕ, ಮಾಹತ್ 
ಸಂಗಾರಾಹಕ, ಮೂಲ ಇತಾಯೂದಿಗ್ನಳನನ ಟಿಪ್ಯಪಣಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಹತ್ಯ ದಿವಪ್ಯರಾತ್ಗ್ನಳು ನೈಟವಕ್ರ್ಥೈ ನಲಿಲ 
ಉಳಿದುಹೈೊೇಗ್ನುವುದನೊನ ತಪಿಪಸಿದ.  

ಇದೈಲಾಲ ಕಿಲಷಟ ಮಾಹತ್ಗ್ನಳನುನ ಮನುಷಯೂನ ಮುಂದಿಡುವಾಗ್ನ ಅರ್ವು ಸಾಮಾನಯೂನು ಅರ್ಥರ್ಥೈಮಾಡಿಕೈೊಳುಳವ ರಿೇತ್ ಇದದರೈ 
ಮಾತರಾ ತನನ ಆವಿಷಾಕರ ಸಾಥರ್ಥೈಕವಾಗ್ನುವುದೈಂದು ಆಗ್ನಲೈೇ ಮನಗ್ನಂಡಿದದ ಬನರ್ಥೈಸ ಲಿೇ, ಅರ್ಂತದೈೊದಂದು ಸಿಸಟಂ 

 hypertext ಆಗಿ ಆಗ್ನಲೈೇ ಗ್ನಭರ್ಥೈಧ್ರಿಸಿದೈಯಂದು ಕೊಡ ಗ್ನುರುತ್ಸಿದದ.

 Hypertext ಅರ್ನುನ ಟೈಡ್ ನೈಲಸ್ನ್ (  ) Ted Nelson ಎನುನವ ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ 
ಪ್ರಾೇಗಾರಾಮರ್ ೧೯೬೩ ರಲಿಲ, ಡಾಕುಯೂಮೆಂಟ್ ಮಾಯೂನೈೇಜೈಮಂಟ್ ಸಿಸಟಂ ನಲಿಲ 
ತನನ ಟಿಪ್ಯಪಣಿಗ್ನಳ ಪ್ಯರಿವಿಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಷಯದ ಮೆೇಲೈ ಅರ್ಧ್ಯೂಯನ 
ನೈಡೈಸುತ್ತಿದದ ಸಮಯದಲಿಲ ಎಲಲರ ಮುಂದಿಟಟ ಒಂದು ಯೊೇಚರ್ನೈ. ಇದನುನ 
ಉಪ್ಯಯೊೇಗಿಸಿಕೈೊಂಡು ಅರ್ದಾಗ್ನಲೈೇ ಅರ್ನೈೇಕ ತಂತಾರಾಂಶಗ್ನಳು ಕೊಡ 
ಅರ್ಭಿವೃದಿದಗೈೊಂಡಿದದವು, ಮತುತಿ ಟಿಮ್ ಬನರ್ಥೈಸ-ಲಿೇ ಕೊಡ ಇದನನ 
೧೯೮೦ರಷಟರಲೈಲೇ ಉಪ್ಯಯೊೇಗಿಸಲಿಕೈಕ ಪ್ಯರಾಯತ್ನಸಿದದ ಕೊಡ.
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೧೯೮೯ರಲಿಲ ತಾನು ಮಂಡಿಸಿದದ ಯೊೇಜನೈಯನುನ ಮತೈತಿ ಪ್ಯರಾಮಷಿರ್ಥೈಸಿದ ಟಿಮ್ ಬನರ್ಥೈಸ-ಲಿೇ 
೧೯೯೦ರಲಿಲ  hypertext ಮೆೇಲೈ ತಯಾರಿಸಿದ ಇನಾಪಮೆೇರ್ಥೈಶನ್ ಮಾಯೂನೈೇಜೈಮಂಟ್ ಸಿಸಟಂ 
ಅರ್ನುನ  CERN ನ ಮತೈೊತಿಬಬ ಕೈಲಸಗಾರ ರಾಬಟ್ರ್ಥೈ ಕೈೈಲಿಆವು (  )Robert Cailliau  
ಜೈೊತೈಗ್ನೊಡಿ ಅರ್ಭಿವೃದಿಧಪ್ಯಡಿಸಿ ಅರ್ದನುನ ವಡ್ರ್ಥೈ ವೈೈಡ್ ವೈಬ ಎಂಂದು ಮೆೊದಲ ಬಾರಿಗೈ ಕರೈದ. 

ಈ ಸಿಸಟಂ ೧೯೮೬ರಲಿಲ ಎಲೈಕಾಟ್ರಿನಿಕ್ ಡಾಕುಯೂಮೆಂಟ್ ಗ್ನಳನುನ ಬರೈಯಲು ಬಳಸುತ್ತಿದದ ಟಾಯೂಗಿಂಗ್ 
ಎಲಿಮೆಂಟುಗ್ನಳಿಂದ     ( )Standard Generalised Markup Language SGML  
ಅರ್ನೈೊನೇ ತಂತಾರಾಂಶದ ಮೆೇಲೈ ಆಧಾರಿತವಾದ    ( ) Hypertext Markup Language HTML ಅರ್ಂದೈರಾ HTML 

 Tags ಅರ್ನುನವುದರ ಮೆೇಲೈ ಕೈಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತುತಿ. ೧೯೯೩ರವರೈಗೈ ಇದನುನ ಒಂದು  Standard ಅರ್ಂತ ಮಾನಯೂ 
ಮಾಡಿರಲೈೇ ಇಲಲ.      ( ) International Engineering Tas k Force IETF ೧೯೯೩ರಲಿಲ ಮೆೊದಲ ಬಾರಿಗೈ 

 HTML ಅರ್ನುನ ಮಾನಯೂಮಾಡಿತಾದರೊ ಇದುವರೈಗ್ನೊ ಬನರ್ಥೈಸ-ಲಿೇ ಮತುತಿ ಕೈೈಲಿಅರ್ವು ಬರೈದ ಮೂಲ ಟಾಯೂಗ್ ಗ್ನಳು 
ಇಂದಿಗ್ನೊ  HTML ಭಾಷೈಯಲಿಲ ಉಳಿದುಕೈೊಂಡಿವೈ.

೧೯೯೧ ರಲಿಲ,  WWW ಸಿಸಟಂ ಅರ್ನುನ ಪ್ರಾರಾಯೊೇಗಿಕವಾಗಿ ಡೈವಲಪ್ಯಗ್ನರ್ಥೈಳಿಗೈ ಪ್ಯರಾಯೊಗಾಲಗ್ನಳು ಮತುತಿ ಶೈೈಕ್ಷಣಿಕ 
ವಿಧಾಯೂಲಯಗ್ನಳ ಮೂಲಕ  CERN ಪ್ರಾೇಗಾರಾಮ್ ಲೈೈಬರಾರಿಯಾಗಿ ನಿೇಡಲಾಯಿತು. ಈ ಲೈೈಬರಾರಿಯಲಿಲ ಸಾಮಾನಯೂ HTML 
ವೈಬ ಬೌರಾಸರ್, ವೈಬ ಸವರ್ಥೈರ್ ತಂತಾಂಶ, ಮತುತಿ ಡೈವೈಲಪ್ರೈಮಂಟ್ ಲೈೈಬರಾರಿಯನುನ ಪ್ರಾೇಗಾರಾಮರುಗ್ನಳ ಸಹಾಯಕೈಕ 
ಕೈೊಟುಟ, ಅರ್ವರದೈೇ ಹೈೊಸ ತಂತಾರಾಂಶಗ್ನಳನುನ ಅರ್ಭಿವೃದಿದ ಪ್ಯಡಿಸಿಕೈೊಳುಳವಂತೈ ಹುರಿದುಂಭಿಸಲಾಯಿತು.  CERN ನ 
ಪ್ಯರಾಕಾರ, ಡಿಸೈಂಬರ್ ೧೯೯೧ರಲಿಲ ಅರ್ಮೆೇರಿಕಾದಲಿಲ ಮೆೊದಲ ವೈಬ ಸವರ್ಥೈರ್ ಕಾಯೂಲಿಫೇನಿರ್ಥೈಯಾದ  Stanford Linear 

  ( ) Accelerator Center SLAC ನಲಿಲ ಆನೈಲೈನ್ ಬಂತು.

೧೯೯೩ ರಲಿಲ, ಸಾವರ್ಥೈಜನಿಕ ವಾಯೂಪಿತಿಯಲಿಲ ಡೈವಲೈಪ್ರೈಮಂಟ್ ಕಿಟ್ ಅರ್ನುನ ಬಿಡುಗ್ನಡೈ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇದೈೇ ಸಮಯದಲಿಲ ವೈಬ 
ನ ಕಿೇತ್ರ್ಥೈ ಮುಗಿಲು ಮುಟಟಲಿಕೈಕ ಶುರುಮಾಡಿತುತಿ. ಇದೈೇ ವಷರ್ಥೈ,    University of Illinois ನ  National Center 

   for Supercomputing Applications ಆಧ್ುನಿಕ ಜಗ್ನತ್ತಿನ ವೈಬ ಬೌರಾಸನರ್ಥೈ ಪ್ಯೂವರ್ಥೈಗಾಮ ಅರ್ನುನವ 
ತಂತಾರಾಂಶವನುನ ಬಿಡುಗ್ನಡೈ ಮಾಡಿತು.  Mosaic ನ ಮೆೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ (ನಂತರ ಅರ್ದನುನ  Netscape Navigator 
ಅರ್ಂತ ಕರೈಯಲಾಯಿತು)    X Window System ಮೆೇಲೈ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದುದ, ಮೆೊದಲ ಬಾರಿಗೈ ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರಿನಲಿಲ 
ಪ್ಯರದೈಯ ಮೂಲಕ ಬೌರಾಸರ್ ಬಳಕೈಗೈ ಅರ್ನುವು ಮಾಡಿಕೈೊಟಿಟತು, ಇದನನ  PC ಮತುತಿ  Mac ಆವೃತ್ತಿಗ್ನಳು ಸವಲಪದರಲೈಲೇ 
ಹಂಬಾಲಿಸಿದವು.

ಇದೈಲಲವನನ ಹಂಬಾಲಿಸಿದುದ, ಅರ್ತ್ ಶೇಘರಾವಾಗಿ ಆನೈಲೈನ್ ಬರಲಿಕೈಕ ಶುರುವಾದ ವೈಬ ಸವರ್ಥೈಗ್ನರ್ಥೈಳು ಮತುತಿ ಅರ್ವುಗ್ನಳಲಿಲ 
ಲಭಯೂವಿರುವ ಮಾಹತ್ಯನುನ ತಮಮ ವೈಬ ಬೌರಾಸರ್ ಗ್ನಳ ಮೂಲಕ ಬಳಸಿಕೈೊಳಳಲಿಕೈಕ ಶುರುಮಾಡಿದ ಜನರ ಸಂಖೈಯೂ. 
ಲೈಕಾಕಚಾರದ ಪ್ಯರಾಕಾರ ೧೯೯೩ ರಲಿಲ ೨೫೦ರಷಿಟದದ ವೈಬ ಸವರ್ಥೈಗ್ನರ್ಥೈಳ ಸಂಖೈಯೂ, ೧೯೯೪ ಕೈೊನೈಯ ಒಳಗೈ ೨೫೦೦ ಆಗಿತುತಿ.

೧೯೯೫ರ ಒಳಗೈ ೭೦೦ ಹೈೊಸ ವೈಬ ಸವರ್ಥೈಗ್ನರ್ಥೈಳು ಪ್ಯರಾತ್ದಿನ ಆನೈಲೈನ್ ಬರುತತಿವೈ ಮತುತಿ ವಷರ್ಥೈ ಕಳೈಯುವುದರ ಒಳಗೈ 
೭೩,೫೦೦ ಸವರ್ಥೈಗ್ನರ್ಥೈಳು ವೈಬ ನ ಜೈೊತೈಗ್ನೊಡುತತಿವೈ ಎಂಂದು ಲೈಕಕ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಮತುತಿ ಈ ಎಲಲ ಬೈಳವಣಿಗೈಗೈ 
ಕಾರಣವಾಗಿದ ಮುಖಯೂ ಅರ್ಂಶ ಅರ್ಂದೈರಾ, ಆ ದಿನಗ್ನಳಲಾಲದರೊ, ವೈಬ ಸವರ್ಥೈರ್ ಡೈವೈಲಪ್ರೈಮಂಟ್ ತಂತಾರಾಂಶ ಮತುತಿ ವೈಬ 
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ಬೌರಾಸರ್ ಗ್ನಳು ಸವತಂತರಾವಾಗಿ ದೈೊರಕಿದುದ (    Free as in FREEDOM).

ಇತ್ತಿೇಚೈಗೈ ಯುನೈೈಟೈಡ್ ನೈೇಷನ್ಸ್ ನ ಏಜನಿಸ್    International Telecommunication Union ಬಿಡುಗ್ನಡೈ 
ಮಾಡಿದ ಅರ್ಧ್ಯೂಯನದ ಪ್ಯಲಿತಾಂಶದ ಪ್ಯರಾಕಾರ, ಜಗ್ನತ್ತಿನ ೬.೭ ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖೈಯೂಯ ಕಾಲುಭಾಗ್ನ ಜನ ಇಂಟನೈರ್ಥೈಟ್ 
ಬಳಸಿತಿದಾರೈ ಮತುತಿ ಈ ಸಂಖೈಯೂ ಪ್ಯರಾತ್ವಷರ್ಥೈ ೨೦೦೨ಕೈಕ ಹೈೊೇಲಿಸಿದಂತೈ ಶೈೇಕಡ ೧೧ ಪ್ಯರಾತ್ಶತ ಹೈಚರ್ುಚಿತತಿಲೈೇ ಇದೈ.

ತಮಮ ಆವಿಷಾಕರವೊಂದು ಹುಟಿಟದ ೨೦ ವಷರ್ಥೈಗ್ನಳಲೈಲೇ, ತಮಮ ಜೇವಿತದ ಅರ್ತುಯೂನನತ ತಂತರಾಜ್ಞಾನ ಕಾರಾಂತ್ಯಾಗಿ 
ಹೈೊರಹೈೊಮಮತು. ಇಂಥ ವಿದಯೂಮಾನ ಜರುಗ್ನುವುದೈಂದು ಬನರ್ಥೈಸರ್ಥೈ-ಲಿೇ ಅರ್ಥವಾ ಕೈೈಲಿಅರ್ವರು ಕೊಡ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾರರು.

ಇಂದು ಇಂಟನೈರ್ಥೈಟ್ ಮೂಲಕ ದೈೊರೈಯುತ್ತಿರುವ ಸೈೇವೈಗ್ನಳು ಶಕ್ಷಣ ಕ್ಷೈೇತರಾದಲೊಲ ಅರ್ತ್ ಮುಖಯೂಪ್ರಾತರಾವಹಸುತ್ತಿವೈ. ಅರ್ನೈಲೈನ್ 
ಕಾಲಸ ರೊಮುಗ್ನಳು, ವಿಕಿಪಿೇಡಿಯಾದಂತಹ ನಿಘಂಟು, ಐ.ಆರ್.ಸಿ (ಇಂಟನೈರ್ಥೈಟ್ ರಿಲೈ ಚಾಟ್) ನಂತಹ ಸಹೃದಯಿ 
ಚ್ಂತಕರು, ಸಮಾನ ಮನಸಕರು, ಕಲಿಯಲು ಕಲಿಸಲು ಆಸಕಿತಿಯಿರುವವರು ದೈೊರೈಯುವ ಚಾಟ್ ರೊಮ್ ಗ್ನಳು, ಟಿವಟರ್, 
ಫೈೇಸ ಬುಕ್, ಇತಾಯೂದಿ ಮೆೈಕೈೊರಾೇ ಬಾಲಗಿಂಗ್ ಸೈೈಟ್ ಗ್ನಳಿಂದ ಸೈಕೈಂಡುಗ್ನಳಿಗೈೊಮೆಮ ವಿಶವದ ಹಾಗ್ನು ಹೈೊೇಗ್ನುಗ್ನಳನುನ 
ಅರ್ರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯೂವಿದೈ. ಈ ಆವಿಷಾಕರಗ್ನಳೈಲಾಲ ಇಂಟನೈರ್ಥೈಟ್ ನಿಂದಲೈೇ ಹುಟಿಟ, ಅರ್ಲಿಲಯೇ ಒಂದು ಹೈೊಸ ಲೈೊೇಕವನುನ 
ಸೃಷಿಟಸಿರುವುದನುನ ನಾವಿಂದು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೈ. 

ಮ ೇ ಝಿ ಲಲ ದ  ಫ್ ೈ ಫಾ ರ್ನೆ ಕ್ಸ್:

ಸವತಂತರಾ  ಹಾಗ್ನು ಮುಕತಿ (ಓಪ್ಯನ್ ಸೈೊೇಸರ್ಥೈ) 
ತಂತಾರಾಂಶಗ್ನಳಲಿಲ ಅರ್ತಯೂಂತ ಯಶಸಿವ 
ತಂತಾರಾಂಶವೈಂದು ಹೈಸರಾದ ಫೈೈಫಾರ್ಥೈಕಿಸ್ನ 
ಜನಪಿರಾಯತೈ ದಿನೈೇದಿನೈ ಹೈಚರ್ುಚಿತ್ತಿದೈ. ಸುರಕ್ಷತೈ 
ಹಾಗ್ನು ಸವಲತುತಿ ಗ್ನಳನೈನೇ 
ಗ್ನುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೈೊಂಡಿರುವ ಇದು 
ಈಗಾಗ್ನಲೈ ಸುಮಾರು ೭೦ ಭಾಷೈಗ್ನಳಲಿಲ 
ಬಿಡುಗ್ನಡೈಯಾಗಿದೈ. ಕಳೈದ ವಷರ್ಥೈ ಇದರ 
ಕನನಡ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಸಹ ಹೈೊರಬಂದಿದೈ. 
ಇತರೈ ಬೌರಾಸರ್ ಗ್ನಳಿಗಿಂತ ಇದು ವೈೇಗ್ನವಾಗಿ 
ಕೈಲಸ ಮಾಡುತತಿದೈ. ಮಾಯೂಕ್ ನ ಸಫಾರಿ 
ಬೌರಾಸರಿಗಿಂತ ೧೦ ಪ್ಯಟುಟ ಹೈಚರ್ುಚಿ ವೈೇಗ್ನದಲಿಲ 
ನಿೇವು ಇಂಟನೈರ್ಥೈಟ್ ಬೌರಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇಂಟನೈರ್ಥೈಟ್ ನಲಿಲ ಇನೈನೇನೈಲಾಲ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಂದೈೊಮೆಮ ಚರ್ಚ್ರ್ಥೈಸಿ ಹೈಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗ್ನಳನುನ ನಿೇವು 
ತ್ಳಿದುಕೈೊಳಳಬಹುದು. 
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