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ಮುನುನುಡಿ

ಯಾವುದೋ ಇಲಲದಿರುವಾಗಲೋ ಎಲಲವೂರ್ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು

ಚಿಂತಕ್ಕ  ಲಕ್ಷ್ಮೋಶ  ತ್ರೆೋೋಳ್ಪಾಪಿಡಿಯವರು  ತಮಮದೆೋಂದು  ಭಾಷಣ ದಲ್ಲ  ಮಹಾಭಾರತದ  ಪ್ರಸಂಗವೊಂದನುನು 
ಉಲೆಲೋಖಿಸಿದದರು.  ಮಹಾಭಾರತದ  ಯಾವ  ಭಾಗದಲ್ಲ  ಈ  ಪ್ರಸಂಗವಿದೆ  ಎ ಬುದು  ನನಗಿೋಗ  ನೆನಪ್ಲಲಂ . 
ತ್ರೆೋೋಳ್ಪಾಪಿಡಿಯವರ ಮಾತುಗಳ ಒಟ್ಟುಟ್ ಸ್ವಾರಾಂಶ ಹಿೋಗಿತುತ.  ಧಮರ್ಣವಂದರೆ ಏನು ಎ ಬುದಕೆಕು  ಉತತರಿಸುತ್ರಾತಂ  
ಹೆೋೋಗುವ ಧಮರ್ಣರಾಯ ತನನು ಕಾಲದಲ್ಲದದ ನೋತ್,  ನಯಮಗಳನೆನುಲಾಲ ಉಲೆಲೋಖಿಸಿ ಇದರಂತ್ರೆ ನಡೆಯುವುದು 
ಧಮರ್ಣ ಎನುನುತ್ರಾತನೆ.  ಆದರೆ ಅವನು ತನನು ಮಾತನುನು ಅಷಟ್ಕೆಕುೋ ನಲ್ಲಸಿದರೆ ಈ ನೋತ್,  ನಯಮಗಳ ಅಗತಯಾವೋ 
ಇಲಲದಿದದ ಕಾಲವನುನು ನೆನಪ್ಸಿಕೆೋಂಡು ಆ ಸಿಥೆತ್ಯನುನು ನಜ್ವಾದ ಧಮರ್ಣ ಎನುನುತ್ರಾತನೆ.

ವಿಧ-ನಷೆೋಧಗಳು, ನೋತ್-ನಯಮಗಳನುನು ರೋಪ್ಸಿ ಒಂದು ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಯನುನು ಸೃಷ್ಟ್ಸಿಕೆೋಳುಳವ ಕ್ರಯಯನುನು ನಾವು 
ಆಧುನಕ್ಕ ಎ ದು ಭಾವಿಸಿದೆದೋವಂಂ . ವಾಸತವದಲ್ಲ ಇದೆೋಂದು ದೌರ್ಬರ್ಣಲಯಾ. ವಿವೋಕ್ಕವುಳಳ ಮನುಷಯಾ ಸಹಜ್ವಾಗಿ-

ಮನುಷಯಾ ಸಹಜ್ವಾಗಿ- ಬದುಕ್ಬಿಟ್ಟಟ್ರೆ ಯಾವ ನೋತ್, ನಯಮ, ವಿಧ, ನಷೆೋಧಗಳ ಅಗತಯಾವಿರುವುದಿಲಲ. ಮಾನವನ 
ಸಹಜ್  ಗುಣ  ಮರೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯವನುನು ಗಮನದಲ್ಲಟ್ಟುಟ್ಕೆೋಂಡು ಸ್ವಾಮಾಜಕ್ಕ ಬದುಕ್ಗೆ ನೋತ್‘ ’ , ನಯಮ, 

ವಿಧ, ನಷೆೋಧಗಳ್ಪೆಲಾಲ ಅಗತಯಾವಾಗಿಬಿಡುತತವ. 'ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ" ಎ ಬ  ಪ್ರಿಕ್ಕಲಪಿನೆಯ ನಜ್ವಾದ ಅಥರ್ಣ ಹಿೋಗೆಯೋಂಂ ‘  
ಇರಬೆೋಕ್ಕು  ಎ ಬ  ನಯಮಗಳಿಲಲದ ಸಂದಭರ್ಣದಲ್ಲಯೋ ಎಲಲವೂರ್   ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು’ ಂಂ . ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳಿದ 
ಕ್ಷಣ ವೋ ಇದೆಲಾಲ ಅತ್ ಆದಶರ್ಣದ ಮಾತುಗಳು ಎo ಬ ಟಿೋಕೆ ಕೆೋಳಿಬರುತತದೆ. ಇದೆೋ ಟಿೋಕೆಯನುನು ಸವಾಲಪಿ 
ಮೃದುಗೆೋಳಿಸಿ ಇನುನು ಕೆಲವರು ಇದು ಪಾರಯೋಗಿಕ್ಕವಲಲ  ಎನುನುತ್ರಾತರೆ‘ ’ . ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲ ಗಾಂಧೋ 
ಆಥಿರ್ಣಕ್ಕತ್ರೆಯನುನು ಯಾವತೋತ ಪ್ರಯೋಗಿಸದೆ ಅದು ಪಾರಯೋಗಿಕ್ಕವಲಲ ಎo ಬ ತ್ೋಮಾರ್ಣನಕೆಕು ಬಂದಿರುವ 
ಭಾರತ್ೋಯ ನೋತ್ ನರೋಪ್ಕ್ಕ ನಲುವು. ಅಥವಾ ವಿಧ-ನಷೆೋಧಗಳು, ನೋತ್-ನಯಮಗಳ್ಪೆೋಳಗೆೋ ಬದುಕ್ಕುವುದು 
ಅಭಾಯಾಸವಾಗಿ ಅದಿಲಲದೆ ಬದುಕ್ಲಲ ಎo ಬ ಬಾವಿಯ ಕ್ಕಪ್ಪಿಯಂಥ ಮನಸಿಥೆತ್.
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ಸ್ವಾವಾತಂತರಯದ ಮುಂಜ್ಞಾವಿನಲ್ಲ ಹೆೋರಬರುತ್ತರುವ ಈ ಕ್ಕೃತ್ಯ ಬರೆಹಗಳ್ಪೆಲಲವೂರ್ ತಂತರಜ್ಞಾಞನದ ಸಂದಭರ್ಣದಲ್ಲ 
ಸ್ವಾವಾತಂತರಯದ  ಸವಾರೋಪ್ವನುನು  ನವರ್ಣಚಿಸಿ  ಅದರ  ಪಾರಯೋಗಿಕ್ಕತ್ರೆಯನೋನು  ವಿವರಿಸುತ್ತವ.  ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ  ದಿನವನುನು 
ಮುಂದಿಟ್ಟುಟ್ಕೆೋಂಡು ಹದಿನಾಲುಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹದಿನಾಲುಕು ಮಂದಿ ಗೆಳ್ಪೆಯರು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಯತನು ಹಲವು 
ಕಾರಣ ಕೆಕು  ವಿಶಿಷಟ್.  ಬಹುಶಃ ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತರುವ ಈ ಬಗೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗ.  ಹಾಗೆಯೋ ಈಗ 
ನಮಮ ಕೆೈಯಲ್ಲರುವುದು ಪಾರಯಶಃ ಕ್ಕನನುಡದ ಮೊದಲ ಇ-ಪ್ುಸತಕ್ಕ. ಇದಕ್ಕೋಕು ಮೊದಲು ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲ ಇ-ಪ್ುಸತಕ್ಕ 
ಇತುತ. ಆದರೆ ಅದು ನಜ್ ಅಥರ್ಣದ ವಾಗಿರಲ್ಲಲ. ಮುದಿರತ ಪ್ುಸತಕ್ಕವೊಂದರ ಪ್ಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಯಷೆಟ್ೋ ಆಗಿತುತ. 
ಅದು ಇ‘ -ಪ್ಠಯಾ ವಾಗಿರಲ್ಲಲ’ .  ಈ ಕಾರಣ ದಿಂದ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು  ಕ್ಕನನುಡದ ಮೊದಲ ಇ‘ ’ -ಪ್ಠಯಾವಿರುವ ಇ-
ಪ್ುಸತಕ್ಕವಾಗುತತದೆ.

ಅಲೆಗಳು ನಯತವಾಗಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆೋಂದರಂತ್ರೆ ದಡದತತ ಧಾವಿಸುತತವ.  ಅರವಿಂದ,  ಶಿವು,  ಪ್ವಿತರ ಮತುತ 
ರವಿ  ಈ  ಅಲೆಗಳನುನು  ಇನಷ್ಯೋಟ್  ಮಾಡಲು  ಅಗತಯಾವಿರುವ  ಮೋಲಸ್ವೌರ್ಕ್ಕಯರ್ಣವನುನು  ಸ್ವಾಥೆಪ್ಸಿ  ಮೊದಲ 
ಅಲೆಗಳನುನು  ಸೃಷ್ಟ್ಸಿದರೆ  ಉಳಿದವರು  ಅಲೆಗಳ  ವಿಸ್ವಾತರವನುನು  ಹೆಚಿಚಿಸಿದಾದರೆ.  ಈ  ಬರೆಹವನುನು  ನೋವು 
ಓದುತ್ತದಿದೋರಿ  ಎ ದಾದರೆ  ಅಲೆ  ದಡ  ಸ್ವೆೋರುವ  ಕ್ರಯಯೋ  ಆರಂಭಗೆೋಂಡಿದೆ  ಎ ದಥರ್ಣಂ ಂ .  ಈ  ಅರಿವಿನ 
ಅಲೆಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟ್ಸಿರುವವರ ಮೋಲೆ ಜ್ವಾಬಾದರಿ ಹೆಚಿಚಿದೆ ಎ ದಥರ್ಣಂ .  ಅಲೆಗಳು ದಡ ಸ್ವೆೋರುವ ಕ್ರಯಗೆೋಂದು 
ನಯತತ್ರೆ ಇದೆ.  ಅಲೆ  ಅಪ್ಪಿಳಿಸುವುದಕಾಕುಗಿ,  ಅಲೆ ಬಂದು ನೆೋವರಿಸುವುದಕಾಕುಗಿ ಕಾಯುತ್ತರುವ ಅಂಚು ಜ್ಞಾಞನ 
ಸಮುದರದ  ಆಳದಲ್ಲರುವ  ರಹಸಯಾಗಳಿಗಾಗಿ  ಕಾಯುತ್ತರುತತದೆ.  ಅಂಚಿನ  ಕಾಯುವಿಕೆಯನುನು 
ಅಸಹನೋಯಗೆೋಳಿಸದೆ ಅಲೆಗಳ ವೋಗವನುನು ವಧರ್ಣಸುವ ಜ್ವಾಬಾದರಿಯನುನು ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳ ಗೆಳ್ಪೆಯರು ತ್ರಾವೋ 
ತ್ರಾವಾಗಿ ತ್ರೆಗೆದುಕೆೋಂಡಿದಾದರೆ. ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ ಈ ಮುಂಜ್ಞಾವಿನಲ್ಲ ನನನುನುನು ಬರೆಯಲು ಹಚಿಚಿದ ಈ ಗೆಳ್ಪೆಯರು ತಮಮ 
ಮುಂದಿನ ಬರಹಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ರೆೋತಂದು ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ  ದಿನಾಚರಣೆಯ ತನಕ್ಕ ಕಾಯಿಸುವುದಿಲಲ ಎoಬ ಭರವಸ್ವೆ 
ನನನುದು.

ಎನ್. ಎ. ಎಂ. ಇಸ್ವಾಮಯಿಲ

ಹಿರಿಯ ಪ್ತರಕ್ಕತರ್ಣರು
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ಸಂಪಾದಕ್ೋಯ 
ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳ ಲೆೋಖನಗಳನುನು ಒಟ್ಟುಟ್ಗೋಡಿಸುವುದು, ಕ್ಕನನುಡಕೆಕು ಒಂದಿಷುಟ್ ತಂತರಜ್ಞಾಞನ ಸಂಬಂಧತ 
ಲೆೋಖನಗಳನುನು ಸ್ವೆೋರಿಸುವುದು ಒಟ್ಟಾಟ್ಗಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಬಾದರಿ. ಸ್ವಾಮಾನಯಾನೋ, ದಿನನತಯಾದ ಬಳಕೆದಾರನೋ ಆದ 
ಗೆಳ್ಪೆಯನಂದ ಹಿಡಿದು, ಈಗಾಗಲೆೋ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಮತುತ ತಂತರಜ್ಞಾಞನದ ಅಭಿವೃದಿದ, ಅನುಸ್ವಾಥೆಪ್ನೆ, ಸಂಶೆೋೋದನೆ 
ಇತ್ರಾಯಾದಿಗಳಲ್ಲ ತ್ರೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಂಡಿರುವ ಎಲಲ ಸಮಾನ ಮನಸಕು ಗೆಳ್ಪೆಯರ ಅನುಭವಗಳನುನು ಅವರ ಬಿಡುವಿನ, 

ಕೆಲವೊಮಮ ಕೆಲಸದ ನಡುವಿನ ಕೆಲಕ್ಷಣ ಗಳಲ್ಲ ಪ್ದಗಳ ಹರಿವಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅಲೆಗಳ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಿವತ್ರ್ಣಸುವ 
ಸಂಪಾದನೆಯ ಕಾಯರ್ಣ ಸುಲಲ್ತವಾಗಿ ೧೪ ದಿನಗಳೋ ನೆಡೆಯಿತು. ಎಲಲರಿಗೋ ಒಂದು ತ್ಂಗಳ ಗಡುವು ಕೆೋಟ್ಟುಟ್, 
ಬರೆಯಲೆೋ ಬೆೋಕ್ಕು, ಇತರರೆೋಡನೆ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೆೋಳಳಬೆೋಕ್ಕು ಎನುನುವವರಿಗೆ ಒಂದು ವೋದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟ್ಸಿ ಅಲೆಗಳ 
ಆಗಮನಕೆಕು ಕಾಯದ ದಿನಗಳ ನೆನಪ್ು ಇನೋನು ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ನಂತರ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೋಕು ಬೆೋಕಾದ ಲೆೋಖನಗಳನುನು ಓದಿ, 

ಪ್ರಿಷಕುರಿಸಿ, ಮತ್ರೆೋಮಮ ಲೆೋಖಕ್ಕರಿಂದಲೆೋ ಕೆಲವನುನು ತ್ದಿದಸಿ, ನಮಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಟ್ದುದ, ಇಡಿೋ ತಂಡವೋ ತಮಮನುನು 
ತ್ರಾವು ಸಂಪಾದಕ್ೋಯದಲ್ಲ ತ್ರೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಂಡದುದ ವಿಶೆೋಷ. ಅದಕೆಕುಲಲದಕ್ಕುಂತಲೋ, ಸ್ವೆನುೋಹಿತರು ಬರೆದ 
ಲೆೋಖನಗಳು ಮತತಷುಟ್ ಸ್ವೆನುೋಹಿತರಿಗೆ ಬರೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ರಾಸಹಿಸಿದವು. ಎಲಲ ಲೆೋಖಕ್ಕ/ಲೆೋಖಕ್ಯರೋ ಪ್ರತಯಾಕ್ಷ 
ಹಾಗೋ ಪ್ರೆೋೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ತಂಡದೆೋಂದಿಗೆ ಕೆೈಸ್ವೆೋರಿಸಿದುದ ಗಮನಕೆಕು ಬಂದ ಅಂಶ. ಎಲಲರಿಗೋ 
ತಂಡದ ಪ್ರವಾಗಿ ಹೃತೋಪಿವರ್ಣಕ್ಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ಮುಕ್ಕತ ಮತುತ ಸವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೆೋಖನಗಳನುನು ಬರೆಯಲು, ಇತರರೆೋಡನೆ ನಮಮ ಅನುಭವ, 

ಅನಸಿಕೆಗಳನುನು ಹಂಚಿಕೆೋಳಳಲು ಯಾವಾಗಲೋ ನಮಮನುನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ, ತ್ದಿದದವರು ಹಿರಿಯ ಪ್ತರಕ್ಕತರ್ಣ ಎನ್. 

ಎ. ಎಮ್ ಇಸ್ವಾಮಯಿಲ. ತಂತರಜ್ಞಾಞನದ ಆಳಕೆಕು ಇಳಿದು, ತಂತರಜ್ಞರಂತ್ರೆಯೋ ತಮಮ ಕಾಯರ್ಣಗಳಲೋಲ 
ಪಾರಯೋಗಿಕ್ಕವಾಗಿ ಮುಕ್ಕತ ಹಾಗೋ ಸವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಸುಲಲ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆೋಳುಳವ ಇವರು ಅರಿವಿನ 
ಅಲೆಗಳ, ಸ್ವಾವಾತಂತರಯದ ಬೆೋಕ್ಕು, ಬೆೋಡಗಳ ಎಳ್ಪೆಗಳನುನು ಸ್ವಾಂದಭಿರ್ಣಕ್ಕ ಮುನುನುಡಿಯನುನು ಬರೆಯುವ ಮೋಲಕ್ಕ 
ಮತ್ರೆೋತಮಮ ಯುವ ಪ್ೋಳಿಗೆಗೆ ನಮಮ ಜ್ವಾಬಾದರಿಯನುನು ನೆನಪ್ಸಿದಾದರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮಮಲಲರ ನಮನಗಳು. 

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳ ಮೋಲ ಸೋಪಿರೂರ್ತ್ರ್ಣ ಪ್ಡೆದದುದ, ಅದರ ಸರಳ ಸುಂದರ ನಲುವು ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲ ಪ್ುಟ್ಟಗಳ ರೋಪ್ 
ವಿನಾಯಾಸದಲ್ಲಯೋ ನರೋಪ್ಣೆಗೆೋಂಡದುದ ಅರವಿಂದನಂದ. ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಅರಿವಿನ ಮೊದಲನೆ ಹೆಸರು ಹೆೋಳ್ಪೆದದುದ 
ಪ್ವಿತರಳಿಗಾದರೆ, ಬೆಂಬಲಕೆಕು ರವಿ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗಿದದರು. ನಂತರದ ಫಲ್ತ್ರಾಂಶ ನಮಮ ಮುಂದಿದೆ. 
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ಇ-ಪ್ುಸತಕ್ಕಕೆಕು ಸುಂದರ ಮುಖಪ್ುಟ್ಟದ ವಿನಾಯಾಸ ಮಾಡಿದುದ ಮಂಸ್ವೆೋೋರೆ. ಅರಿವಿನ ಅಲೆಯ ಲೆೋೋಗೆೋದ ವಿನಾಯಾಸಕೆಕು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಿಜ್ು. ಮುಖಪ್ುಟ್ಟದ ಛಾಯಾಚಿತರ ಪ್ವಿತರ ಕಾಯಾಮರಾದಿಂದ ಹೆೋರ ಬಂದಿದುದ.  ನಮಮಲಲರ 
ಕ್ರಯಾಶಿೋಲತ್ರೆಗೆ ನಮಮಲಲರ ಮಚುಚಿಗೆಗಳು.

ಬರೆದ ಪ್ುಟ್ಟಗಳಿಗೆ, ಫೋಸ್ಬುಕ, ಟಿವಾಟ್ಟರ, ಬಾಲಗ, ಬಝ, ಫಲಸ್ ಹಿೋಗೆ ಹತ್ರಾತರು ಸಮುದಾಯ ತ್ರಾಣ ಗಳಲ್ಲನ 
ಓದುಗರ ಪ್ರತ್ಕ್ರಯ, ನಾವು ಬರೆದದುದ ಯಾರಿಗಾದರೋ ತಲುಪ್ದೆಯೋ ಎ ಬುದನುನು ಖಾತ್ರಪ್ಡಿಸಿಕೆೋಳಳಲುಂಂ  
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಓದುಗರಿಗೆಲಲರಿಗೋ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ಸ್ವಾವಾತಂತರಯದ ಸವಿಯನುನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎo ಬ ತೃಪ್ತ 
ನೋಡಿದ ನಮಗೆ ನಮಮ ವಂದನೆಗಳು.

ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ ಲೆೋಖನಗಳು ಕ್ರಯೋಟಿೋವ್ ಕಾಮನ್ಸ ಪ್ರವಾನಗಿಯಡಿ ಎಲಲರಿಗೋ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲ್ದೆ. 
ಯಾವುದೆೋ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲಲದೆ, ವಾಣಿಜ್ಯಾ ಉದೆದೋಶ ರಹಿತ ಬಳಕೆಗೆ, ೨೦೧೧ರ ಸ್ವಾವಾತಂತರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು 
'ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು' ಲೆೋಖನಗಳನುನು ಇ-ಪ್ುಸತಕ್ಕ ರೋಪ್ದಲ್ಲ ನಮಮ ಮುಂದಿಡಲು 'ಸಂಚಯ' ತಂಡ ಸಂತಸ 
ಪ್ಡುತತದೆ. ಇ-ಪ್ುಸತಕ್ಕದ ಅಲೆಗಳ ಜ್ಞಾಞನದ ಹರಿವನುನು ಮತತಷುಟ್ ಕ್ಕನನುಡಿಗರಿಗೆ ನಾವಲಲರೋ ಸ್ವೆೋರಿ ತಲುಪ್ಸ್ವೆೋೋಣ . 

ಕ್ಕನನುಡದ ಭಾಷೆ, ತಂತರಜ್ಞಾಞನ, ಸಂಸಕುೃತ್ಯ ವಿಸತರಣೆಗೆ ಕ್ಕಂಕ್ಕಣ  ಬದದರಾಗೆೋೋಣ . 

ನಮಗೆ ನಮಮ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿಸಿದದಲ್ಲ, ನಮೊಮಡನೆ ಕೆೈ-ಜ್ಞೆೋೋಡಿಸಲು ಇಚಿಚಿಸಿದದಲ್ಲ ಸಣ ಣದೆೋಂದು ಮಿಂಚಂಚೆ ನಮಗೆ 
ತಲುಪ್ಸಲು ಮರೆಯಬೆೋಡಿ. 

-- 
ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ .ಎಲ 

ಸಂಪಾದಕ್ಕರು 
ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ತಂಡ 
ಸಂಚಯ - ಮುಕ್ಕತ ಕ್ಕನನುಡ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಿಗೆೋಂದು ತ್ರಾಣ 

ಮಿಂಚಂಚೆ -  arivu@sanchaya.net  | ಜ್ಞಾಲತ್ರಾಣ   – http://arivu.sanchaya.net 
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ಪ್ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವನುನು ಮುಗಿಸಿದ ಸಮಯ. ಉದೆೋಯಾೋಗಕಾಕುಗಿ ಹುಡುಕಾಟ್ಟ ಶುರುವಾಗಿತುತ. ಹಲವರಂತ್ರೆ 
ನಾನೋ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಕ್ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸತ್ರೆೋಡಗಿದೆ. ಮೊದಮೊದಲ್ಗೆ Microsoft 
ನ ವಿಂಡೆೋೋಸ್ ಬಳಸುತ್ತದೆದನಾದರೋ, ಕ್ಕರಮೋಣ  ಅದರಲ್ಲನ ತ್ರಾಪ್ತರಯಗಳು ದಿನೆೋದಿನೆೋ ಹೆಚಾಚಿಗಿ, 
ಹುಚುಚಿಹಿಡಿಸಹತ್ತದವು. ಒಂದು ತಂತ್ರಾರಂಶ ಬೆೋಕೆಂದರೆ, ಅದರ ಲೆೈಸ್ವೆನ್ಸ ಇಲಲದಿದದರೆ, ಅವರಿವರ 
ಬಳಿ ನಕ್ಕಲ್ ಪ್ರತ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ್ಟ, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಕ್ರಿಕ್ರಿ ಈ ಎಲಲದರಿಂದ ಬೆೋಸತ್ತದದ 
ಹೆೋತ್ತನಲ್ಲ, ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಜ್ಗತುತ ನನಗೆ ಪ್ರಿಚಯವಾಗತ್ರೆೋಡಗಿತು. ಅದರಲ್ಲ ಮೊತತ 
ಮೊದಲದಾಗಿ ತ್ಳಿದಿದುದ ಗೋನು/ಲ್ನಕಸ ಎoಬ ಮುಕ್ಕತ ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ ಸಿಸಟ್ಮ್.

ಮೊದಮೊದಲ್ಗೆ ನಾನು ಬಳಸ ತ್ರೆೋಡಗಿದುದ, ಅಂದು ಮುಕ್ಕತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದದ ರೆಡ್ಹಾಯಾಟ್ ಎoಬ 
ಲ್ನಕಸ್ನ ಹಂಚಿಕೆ. ಅಂದು, ಅದರಲ್ಲಯೋ ಹಲವು ನೋಯಾನತ್ರೆಗಳಿದದವು. ಸಿರೋನ್ ಅಷುಟ್ 
ಅಂದವಾಗಿರಲ್ಲಲ, ಸ್ವೌರ್ಂಡ್ಕಾಡ್ರ್ಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯರ್ಣನವರ್ಣಹಿಸುತ್ತರಲ್ಲಲ. ಆದರೋ, ನನಗೆೋಂದು 
ಚಿಕ್ಕಕು ಭರವಸ್ವೆಯನುನು ಅದು ಮೋಡಿಸಿತುತ. ಲ್ನಕಸ, ಮುಕ್ಕತವಾಗಿಯೋ ಆ ಮಟ್ಟಟ್ದವರೆಗೆ ಬೆಳ್ಪೆಯಲು 
ಹೆೋಗೆ ಸ್ವಾಧಯಾವಾಯಿತು ಎ ದು ನೆೋೋಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆಂ . ಆಗ ತ್ಳಿದದೆದ, ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲದ ಮುಕ್ಕತ 
ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗೆಗ. ಇಡಿೋ ಲ್ನಕಸ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಬಹು ದೆೋಡಡ ಮುಕ್ಕತ ಸಮುದಾಯಗಳ 
ಸಂಚಯ ವಂದು ಗೆೋತ್ರಾತಗಿತುತ. ತದನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಕು ಸ್ವಾಫಟ್ವೋರ 
ಕ್ಕಂಪ್ನಯೊಂದರಲ್ಲ ಕಾಯರ್ಣನವರ್ಣಹಿಸ ತ್ರೆೋಡಗಿದೆ. ನನನು ಅದೃಷಟ್ವಂಬಂತ್ರೆ, ಅಲ್ಲಯೋ ಕೆೋವಲ 
ಲ್ನಕಸ್ದೆೋ  ಕಾರುಬಾರು. ಅಲ್ಲನ , , servers desktop laptop ಗಳೋ ಸ್ವೆೋರಿದಂತ್ರೆ ಎಲಾಲ 
ಲ್ನಕಸ ಯಂತರಗಳ ನವರ್ಣಹಣೆ ನನನು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವಾಗಿತುತ. ಇನೋನು ಅಷಾಟ್ಗಿ ಲ್ನಕಸ ಬಗೆಗ 
ತ್ಳುವಳಿಕೆ ಇಲಲದಿದದರ ಕಾರಣ , ಬಳಸಲು ನವರ್ಣಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾದಂತಹ, ನೆೋೋವಲ ಕ್ಕಂಪ್ನಯ 
'ಸೋಸ್ವೆ' ಎ ಬ  ಲ್ನಕಸ ಹಂಚಿಕೆಯನುನು ಬಳಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆಂ . ಇದರೆೋಂದಿಗೆ, ಮಾಂಡೆರೋಕ, 
ಡೆಬಿಯನ್ ಲ್ನಕಸ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಕ್ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲ ಬಳಸಲಪಿಡುತ್ತದದವು. ಕೆಲದಿನಗಳು ಕ್ಕಳ್ಪೆದ ಮೋಲೆ, 
ಕ್ಕಂಪ್ನಯ ಮೋಲವಾಗರ್ಣದಿಂದ ಕೆೋವಲ ಡೆಬಿಯನ್ ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದನೆನುೋ ಬಳಸುವಂತ್ರೆ ಆದೆೋಶ 
ಬಂದಿತುತ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯರ್ಣಗಳಲ್ಲ ಮಾತರ ಮಾಯಾಂಡೆರೋಕ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿತುತ. 
ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಡೆಬಿಯನ್ ಬಳಸುವುದು ಅನವಾಯರ್ಣವಾಯಿತು. ಮೊದಮೊದಲು ಕ್ಕಷಟ್ಕ್ಕರ 
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ಹಂಚಿಕೆಯಂದು ಕೆೈಬಿಟಿಟ್ದದ ಈ ಲ್ನಕಸ ಹಂಚಿಕೆಯ ಶಕ್ತ ತ್ಳಿದದೆದೋ ಒಂದೆರಡು ತ್ಂಗಳ ಬಳಕೆಯ 
ನಂತರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಭಾರಿ ಅದನುನು ಅನುಸ್ವಾಥೆಪ್ಸುವ, ತ್ರೆಗೆಯುವ ಕಾಯರ್ಣಗಳು 
ನಡೆದಿದದವು. ಪ್ರಯತನುಕ್ಕುಂತ ದೆೋಡದದಾದ ಕ್ಕಲ್ಕೆಯ ಹಾದಿ ಮತ್ರೆೋತಂದಿಲಲವಂಬ ಸತಯಾವು ಅರಿವಿಗೆ 
ಬಂದಿತುತ. ನಂತರ, ಈವರೆಗೋ ಡೆಬಿಯನ್ ಹಾಗೋ ಅದನುನು ಆಧಾರಿಸಿ ತಯಾರಾದ 
ಹಂಚಿಕೆಗಳನನುಷೆಟ್ೋ ಬಳಸುತ್ತದೆದೋನೆ, ಅದರಲೋಲ ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ, serverಗಳಲ್ಲ, ಬಹುಕಾಲ 
ವಯಾತಯಾಯಗಳಿಲಲದೆೋ ಕಾಯರ್ಣನವರ್ಣಹಿಸಬೆೋಕಾದ ಯಂತರಗಳಿಗೆ ಕೆೋವಲ ಡೆಬಿಯನ್ ಮಾತರವೋ 
ಬಳಸುವುದು ನನನು ರೋಢಿಯೋ ಕ್ಕೋಡ. ಅದು ಕೆೋವಲ ನನನು ರೋಢಿ ಮಾತರವಲಲ, ವಿಶವಾದೆಲೆಲಡೆ, 
ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಕಂಪ್ನಗಳು ಪಾಲ್ಸುವ ಕ್ಕರಮವೂರ್ ಕ್ಕೋಡ.

೧೯೯೩ರಲ್ಲ ಪಾರರಂಭಗೆೋಂಡ ಡೆಬಿಯನ್, ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಚಯವಾದದುದ ೨೦೦೨ಕೆಕು. 
ಅಂದಿನಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ, ನಾನು ಹತುತ ಹಲವು ಕ್ಕಂಪ್ನ ಬೆಂಬಲ್ತ ಲ್ನಕಸ ಹಂಚಿಕೆಗಳನುನು 
ಬಳಸಿದೆದನಾದರೋ, ಡೆಬಿಯನ್ ಮಾತರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ದತತ ಲ್ನಕಸ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಆಗರವಾಗಿಯೋ ಉಳಿದಿದೆ. ತ್ರಾನು ತನನು ಸಮುದಾಯ ಕಾಯರ್ಣಕಾರಿ ಮಾದರಿಯನುನು 
ಉಳಿಸಿಕೆೋಂಡು, ವಿಶವಾವಿಖಾಯಾತವಾದ ಹಲವು ಲ್ನಕಸ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಮೋಲವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲ, 
ಮುಖಯಾವಾದವು ಉಬುಂಟ್ಟು, ,    (knappix Damn Small Linux ಡಿಎಸ್ಎಲ), ಮಿಂಟ್, 
ಮೋಪ್ಸ್, , xandros ಹಾಗೋ ಸಂಕ್ಷ್ಪ್ತ ಗಣ ಕ್ಕಯಂತರಗಳ ಕಾಯರ್ಣ ನವರ್ಣಹಣೆಗಾಗಿ ಮೋಡಿರುವ 
ಎ ಡೆಬಿಯನ್ಂ . ನಾನು ಹೆೋಳಿಲಲದದ, ಕೆೋಳಿಲಲದ ಇನೋನು ಹತುತ ಹಲವು ಲ್ನಕಸ ಹಂಚಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ಡೆಬಿಯನ್ ಮೋಲವಂದರೆ ತಪಾಪಿಗಲಾರದು.

ಡೆಬಿಯನ್ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಿದುದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೋರು ವಿಚಾರಗಳು. ಮೊದಲನೆಯದು, ಅದರಲ್ಲ 
ದೆೋರೆಯುವ ಬೃಹತ್ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಕೆೋೋಶ. ಇಂದು ಅದರಲ್ಲ ದೆೋರೆಯುವ, ಪ್ರಮುಖ ಮುಕ್ಕತ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಸಂಖೆಯಾ ೧೫೦೦೦ಕ್ಕೋಕು ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ. ಇವಲಲವನುನು ಅನುಸ್ವಾಥೆಪ್ಸಲು, ತ್ರೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕಲು, 
ಉತತಮಗೆೋಂಡ ಪ್ರತ್ಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೆೋಳಳಲು ಅದರಲೆಲೋ ಬರುವ, ಎಪ್ಟಿ (Advanced 
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 ) Packaging Tool ಎoಬ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಅನುಸ್ವಾಥೆಪ್ನಾ ವಯಾವಸ್ವೆಥೆ. ಒಮಮ ನಾವು ಡೆಬಿಯನ್ 
ಹಂಚಿಕೆಯನುನು ಅನುಸ್ವಾಥೆಪ್ಸಿದರೆ ಸ್ವಾಕ್ಕು, ಎಪ್ಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಮೋಲ ಕ್ಕನರ್ಣಲ 
ಒಳಗೆೋಂಡಂತ್ರೆ, ಎಲಾಲ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕು ಪ್ಡೆಯುತ್ತರಬಹುದು. 
ಮತ್ರೆೋತಮಮ, ಮಗದೆೋಮಮ ಇಡಿೋ ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ ಸಿಸಟ್ಮ್ನ ಮರು ಅನುಸ್ವಾಥೆಪ್ನೆಯ 
ತ್ರೆೋಂದರೆಗಳಿರುವುದಿಲಲ. ಇದು ಡೆಬಿಯನ್ ಲ್ನಕಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಗಳಲ್ಲ ಒಂದು ಎನನುಬಹುದು. 
ಎರಡನೆಯದು, ಡೆಬಿಯನ್ನ, ತನನುದೆೋ ಆದ 'ಡೆಬಿಯನ್ ಫ್ರೋ ಸ್ವಾಫಟ್ವೋರ ನಯಮಗಳು'. ಇದನುನು 
ಅದರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲ ಅತ್ೋ ಕ್ಕಟ್ಟುಟ್ನಟ್ಟಾಟ್ಗಿ ಪಾಲ್ಸುವುದರಿಂದ, ಉತತಮ, ದಕ್ಷ, ಮುಕ್ಕತ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಕ್ಕೋಲಂಕ್ಕುಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಸಿ, ತದನಂತರ ತನನು ಕೆೋೋಶದಲ್ಲ ಸ್ವೆೋರಿಸಲು 
ಅನುಕ್ಕೋಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು,  main ಎoಬ ಹೆಸರಿನ ಪ್ಟಿಟ್ಯಲ್ಲ, 
ಉಳಿದವನುನು  contrib ಹಾಗೋ -  non free ಪ್ಟಿಟ್ಗಳಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ನಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 
ಸ್ವೆೋರಿಸಲಾಗಿರುತತದೆ. ಮೋರನೆಯ ವಿಚಾರ, ಅದರ ಸ್ವೆಟ್ೋಬಲ, ಟ್ಟೆಸಿಟ್ಂಗ ಹಾಗೋ ಅನ್ಸ್ವೆಟ್ೋಬಲ 
ಎoಬ ಮೋರು ವಿಧವಾದ ಹಂಚಿಕೆಗಳು. ಸ್ವೆಟ್ೋಬಲ ಎ oಬುದು ಹೆಸರೆೋ ಸೋಚಿಸುವಂತ್ರೆ, ಬಹುಕಾಲ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಲಪಿಟ್ಟಟ್, ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಸಂಗರಹವನುನು ಒಳಗೆೋಂಡಿರುತತದೆ. 
ಬಹುಕಾಲ ವಯಾತಯಾಯಗಳಿಲಲದೆೋ ಕಾಯರ್ಣನವರ್ಣಹಿಸಬೆೋಕಾದ ಗಣ ಕ್ಕ ಯಂತರಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಳಕೆ 
ಸೋಕ್ಕತವಾಗಿದೆ. ಇನುನು ದಿನನತಯಾದ ಬಳಕೆಗೆ, ಕಾಲಕಾಲಕೆಕು ಸುಧಾರಿಸುವ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು 
ಬಳಸಬೆೋಕೆಂದು ಇಚಿಛಿಸುವವರಿಗಾಗಿ, ತ್ರಾವು ಸವಾಯಂಪ್ರೋರಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸುವಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೋಡುವವರಿಗಾಗಿ, ಟ್ಟೆಸಿಟ್ಂಗ ಹಂಚಿಕೆ ಇದೆ. ಕೆಲವಷೆಟ್ೋ, ನುರಿತ ಮುಕ್ಕತ 
ತಂತ್ರಾರಂಶ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾರರಿಗಾಗಿ ಅನ್ಸ್ವೆಟ್ೋಬಲ ಹಂಚಿಕೆಯಿದೆ. 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಯ ಕಾಲವಧಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ಟೆಸಿಟ್ಂಗ ಹಂಚಿಕೆಯು ಸ್ವೆಟ್ೋಬಲ ಆಗಿ ಹೆೋರಬರುತತದೆ, 
ಅನ್ಸ್ವೆಟ್ೋಬಲ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲ ಕೆಲ ಕಾಲ ಸುಧಾರಿತಗೆೋಂಡ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು, ಟ್ಟೆಸಿಟ್ಂಗ ಮಟ್ಟಟ್ವನುನು 
ಸ್ವೆೋರುತತವ. ಇನೋನು ಕ್ಕನಷಟ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಬೆೋಕಾದ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಅನ್ಸ್ವೆಟ್ೋಬಲ ಹಂಚಿಕೆಗೆ 
ಸ್ವೆೋರುತ್ತರುತತವ. ಈ ಮೋರೋ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಡೆಬಿಯನ್, ನನನು  ನೆಚಿಛಿನ ಲ್ನಕಸ ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ 
ಸಿಸಟ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. 
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ರವಿಶಂಕ್ಕರ ಹರನಾಥ

ಮೋಲತಃ ಬೆಂಗಳೋರಿನವ. ವಿದಾಯಾಭಾಯಾಸ ಬೆಂಗಳೋರು, ಮೈಸೋರುಗಳಲ್ಲ. 
ಯಾಂತ್ರಕ್ಕ ಇಂಜನಯರಿಂಗನಲ್ಲ ಪ್ದವಿ. ಸದಯಾಕೆಕು, ಬೆಂಗಳೋರಿನಲೆಲೋ 
ಸ್ವಾಫಟ್ವೋರ ಕ್ಕಂಪ್ನಯೊಂದರಲ್ಲ ಉದೆೋಯಾೋಗ. ಸುಮಾರು ಹತುತ ವಷರ್ಣಗಳ 
ಕೆಲಸ ಕಾಯರ್ಣಗಳಲ್ಲ, ಲ್ನಕಸ ದಿನನತಯಾದ ಬಳಕೆಯ ವಸುತವಾಗಿದೆ. 
ತಂತರಜ್ಞಾಞನವನುನು ಹೆೋರತು ಪ್ಡಿಸಿದರೆ, ಚಾರಣ , ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೋ ಚಿತರ 
ಕ್ಕಲೆಯಲ್ಲ ಆಸಕ್ತ. ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಲ್ಲ, ಕ್ಕನನುಡ ಮಾಧಯಾಮದ ಅಳವಡಿಕೆಯನುನು, ಬಳಕೆಯನುನು 
ಸುಧಾರಿಸುವುದರಲ್ಲ, ವಿಶೆೋಷ ಒಲವು.

Twitter | Blog
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ಕಾಯಾಥೆಡರಲ ಅಂಡ್ ಬಜ್ಞಾರ

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು  - ಸಂಚಯ 



19

ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಜ್ನಪ್ರಯವಾಗುತ್ತರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶವಂದರೆೋನೆಂಬುದನುನು 
ಅರಿತುಕೆೋಂಡರಷೆಟ್ೋ ಸ್ವಾಲದು. ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ರಿೋತ್ಗೋ, ಇತರೆ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ರಿೋತ್ಗೋ ಇರುವ ವಯಾತ್ರಾಯಾಸಗಳನೋನು ತ್ಳಿದುಕೆೋಳಳಬೆೋಕ್ಕು. ಅದು ಮುಕ್ಕತ 
ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ನಾವು ಬಳಸಬೆೋಕೆೋ ಬೆೋಡವೋ ಎನುನುವ ನಧಾರ್ಣರ ತ್ರೆಗೆದುಕೆೋಳುಳವಲ್ಲನ ಮೊದಲ 
ಹೆಜ್ಞೆಜ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ನಖರತ್ರೆ, ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆ, ಮತುತ ಬಳಕೆಯ ಯೋಗಯಾತ್ರೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ 
ಮಾಪ್ನವನುನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಲು, ಮೋಲಭೋತ ಅವಶಯಾಕ್ಕತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ಕತತಂತ್ರಾರಂಶವಾದಿಗಳ 
ಸ್ವಾಲ್ನಲ್ಲ ಅಗರ ಸ್ವಾಥೆನದಲ್ಲರುವ ಎರಿಕ ಸಿಟ್ೋವನ್ ರೆೋಮಾಂಡ್, ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರಿೋತ್ಯನುನು 
ತನನುದೆೋ ಆದ  fetchmail ಪಾರಜ್ಞೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೆೋಂಡು, ಆ ಅನುಭವದಿಂದ ಬರೆದ 
ಮೋವತ್ರೆತೈದು ಪ್ುಟ್ಟಗಳಷ್ಟ್ರುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ುಸತಕ್ಕ "ಕಾಯಾಥೆಡರಲ ಅಂಡ್ ಬಜ್ಞಾರ". ನಾನಲ್ಲ 
ಈ ಪ್ುಸತಕ್ಕದಲ್ಲ ಅವನು ಹೆೋಳಿರುವ ಪಾಠಗಳನುನು ಕ್ಕನನುಡಕೆಕು ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು ಯತ್ನುಸಿದೆದೋನೆ. 
ಮತುತ ಪ್ೂರ್ವರ್ಣಭಾವಿಯಾಗಿ ಕಾಯಾಥೆಡರಲ (ದೆೋಗುಲ ಮಾದರಿ) ಮತುತ ಬಜ್ಞಾರ (ಸಂತ್ರೆಯ 
ಮಾದರಿ)ಯ ಬಗೆಗ ಲೆೋಖಕ್ಕನ ಅನಸಿಕೆಗಳನುನು ಕ್ಕನನುಡಿೋಕ್ಕರಿಸಿದೆದೋನೆ. ದೆೋಗುಲ ಮಾದರಿಯಂದರೆ, 
ದೆೋಗುಲ ಕ್ಕಟ್ಟುಟ್ವಾಗಿನಂದ ಹಿಡಿದು, ಕ್ಕಟಿಟ್ದ ನಂತರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವೆೋರುವ ಜ್ನ, ಅವರನುನು ನದೆೋರ್ಣಶಿಸುವ 
ಜ್ನ, ಕಾಯರ್ಣಕ್ಕರಮದ ರೋಪ್ರೆೋಷೆಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಎಲಲಕ್ಕೋಕು ಎಲಲರಿಗೋ 
ನಯಮಾವಳಿಗಳಿರುತತವ. ಬಹಳಷುಟ್ ರಹಸಯಾಗಳು ಅಲ್ಲ ಜ್ತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಲಪಿಡುತತವ. ಅವನುನು 
ಮಿೋರುವುದು ಅಸ್ವಾಧಯಾ. ಆದರೆ ಸಂತ್ರೆ ನೆರೆಯಲು ಅಲ್ಲ ಅವಶಯಾಕ್ಕತ್ರೆಯೊಂದಿದದರೆ, ಮುಂದೆ 
ಮಿಕೆಕುಲಲವನುನು ಪ್ರಿಸರವೋ ಸೃಷ್ಟ್ಸುತತದೆ. ಅಷೆಟ್ೋ ಅಲಲ. ಸಂತ್ರೆಯಲ್ಲ ಸ್ವೆೋರುವ ಮಾರುವವರು, 
ಕೆೋಳುಳವವರು, ಮಧಯಾವತ್ರ್ಣಗಳು, ಇವರೆಲಲ ತಂತಮಮ ಅಭಿಪಾರಯಗಳಂತ್ರೆ ವತ್ರ್ಣಸಿದರೋ, ಅವರನುನು 
ಹಿಡಿದಿಡುವ ನಯಮಗಳು ತನನುಂತ್ರಾನೆೋ ಮೋಡಿ ಬರುತತವ. ಆ ನಯಮಗಳ ಮುಖಯಾ ಉದೆದೋಶ ಸಂತ್ರೆ 
ಯಶಸಿವಾಯಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲ ರಹಸಯಾಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾಗವಿಲಲ. ಎಲಲವೂರ್ ಎಲಲರಿಗೋ ಗೆೋತುತ. ಆದರೆ 
ಸಂತ್ರೆಯನುನು ನದೆೋರ್ಣಶಿಸುವ ಕಾಯರ್ಣಸೋತರವೊಂದು ಎಲಲವನೋನು ನಡೆಸುತತದೆ. ಬನನು ಇ.ಎಸ್.ಆರ 
ಏನು ಹೆೋಳುತ್ರಾತರೆೋೋ ನೆೋೋಡೆೋೋಣ .

***
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ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಬಹು ಮುಖಯಾ ಅಂಶವಂದರೆ, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗುವ 
ಸಮೋಹದ ವಾಯಾಪ್ಕ್ಕತ್ರೆ. ಭೋಗೆೋೋಳದ ಯಾವುದೆೋ ಭಾಗದಿಂದ ಸವಾಯಿಚೆಛಿ ಮಾತರದಿಂದಲೆೋ 
ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲದ ಮೋಲಕ್ಕ ಸ್ವೆೋರಿಕೆೋಂಡಿರುವ ಈ ಸಮೋಹ ನಜ್ವಾಗಿಯೋ, ಗುಣ ಮಟ್ಟಟ್ದ 
ತಂತ್ರಾರಂಶವೊಂದನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪ್ಡಿಸಲು ಸ್ವಾಧಯಾವೋ ಎoಬ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ಉತತರವಾಗಿ ಲ್ನಕಸ ಇದೆ.

ದೆೋಗುಲವೊಂದನುನು ಕ್ಕಟ್ಟುಟ್ವ ಶಿಸಿತನಲ್ಲ ದೆೋಡಡ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೆೋಕೆಂಬ 
ಅಭಿಪಾರಯ ನನನುದಾಗಿತುತ. ಪ್ರತ್ಯೊಂದಕ್ಕೋಕು ಒಬೆೋಬೊಬಬೊ ನುರಿತ ತಂತರಜ್ಞ, ಬೆೋರೆಯವರೆೋಂದಿಗೆ 
ಸಂಪ್ಕ್ಕರ್ಣವಿಲಲದೆ, ಕ್ಕಣಿಣಗೆ ಕ್ಕಟಿಟ್ದ ಕ್ಕುದುರೆಯಂತ್ರೆ ಗುರಿಯಡಗಿನ ಪ್ಯಣ , ಎಲಾಲ ಅಂಶಗಳೋ 
ಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣಗೆೋಂಡ ಮೋಲಷೆಟ್ೋ ಬಿೋಟ್ಟಾ ವಶರ್ಣನ್ ಬಿಡುಗಡೆ. ಇವಲಾಲ ಇದದರಷೆಟ್ೋ ಒಂದು ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ 
ಸಿಸಟ್ಮ್ ನಂತಹ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪ್ಡಿಸಲು ಸ್ವಾಧಯಾ ಎ ದು ನಾನು ನಂಬಿದೆದಂ . ಇದು 
ಬದಲಾದದುದ ೧೯೯೩ರಲ್ಲ ಲ್ನಕಸ ನನನು ಗಮನಕೆಕು ಬಂದಾಗ.

ಲ್ನಸ್ ಟ್ಟೆೋೋವಾರ್ಣಲಡಸ್ ಬೆೋಗ ಬೆೋಗ ಹೆೋಸ ವಷರ್ಣನ್ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸ್ವಾಧಯಾವಿರುವಷುಟ್ ಕೆಲಸವನೋನು 
ಬೆೋರೆಯವರೆೋಂದಿಗೋ ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳವುದು. ಎಲಲ ವಿಷಯಗಳಲೋಲ ಮುಕ್ಕತ ಸಂವಹನ, ಇವು 
ದೆೋಗುಲ ಕ್ಕಟ್ಟುಟ್ವ, ನಡೆಸುವ ಶಿಸಿತಗಿಂತಲೋ, ನೆರೆಯುವ ಸಂತ್ರೆಯಲ್ಲ ತನನುಂತ್ರಾನೆೋ ಒಡಮೋಡುವ 
ಶಿಸತನುನು ಅನುಸರಿಸುತತವ. ಸಂತ್ರೆಯಲ್ಲ ನೆರೆಯುವ ಪ್ರತ್ಯೊಬಬೊರಿಗೋ ಅವರದೆೋ ಕಾರಣ ಗಳಿರುತತವ, 
ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾಟ್ರೆಯಾಗಿ ಎಲಲ ಉದೆದೋಶವೂರ್ ಸ್ವಾಧನೆಯಾಗುತತದೆ.

ಇದನುನು ಲ್ನಕಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ ಕಾಣ ಬಹುದು. ಯಾರಾದರೋ ಸರಿ, ಲ್ನಕಸ ನ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಮಮ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಸಬಹುದು, ಅವಲಲವನೋನು ಸ್ವೆೋೋಸಿ, ಬಲ್ಷಠ ಮತು ತ್ರಾಳಿಕೆಯ 
ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ನೋಡುವ ಜ್ವಾಬಾದರಿ ನವರ್ಣಹಣೆಯ ಹೆೋಣೆ ಹೆೋತತ ನಾಯಕ್ಕರದಾಗಿರುತತದೆ. 
ವಸುತಶಃ ಇಂತಹುದೆೋಂದು ಮಾದರಿ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೆೋೋಗದೆ, ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿ ಕಾಯರ್ಣ 
ನವರ್ಣಹಿಸಬಹುದೆೋ ಎನುನುವ ಅನುಮಾನ ಪ್ರತ್ಯೊಬಬೊರಿಗೋ ಮೋಡುತತದೆ. ಆದರೆ ಸೋಕ್ಷಮವಾಗಿ 
ಗಮನಸಿದಾಗ ಈ ಮಾದರಿ, ದೆೋಗುಲದ ಶಿಸಿತನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಎಷೆೋಟ್ೋ ಪ್ಟ್ಟುಟ್ ವೋಗದಲ್ಲ ತಂತ್ರಾರಂಶ 
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ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಸ್ವಾಧನವಾಗಿದೆ ಎ oದು ತ್ಳಿದು ಬರುತತದೆ.

ನಾನು ಈ ಮಾದರಿಯನುನು ಅಥರ್ಣ ಮಾಡಿಕೆೋಳಳಲು ಶುರುವಾಗುವ ಹೆೋತ್ತಗೆ ೧೯೯೬ ಕಾಲ್ಟಿಟ್ತುತ. 
ನನನುದೆೋ ಆದ  fetchmail ಎನುನುವ ತಂತ್ರಾರಂಶದಲ್ಲ ನಾನದದನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಂಡು ನೆೋೋಡಲು 
ನಧರ್ಣರಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಕಲ್ತ ಪಾಠಗಳ ಸ್ವಾರಾಂಶವಿದು.

೧. ಯಾವುದೆೋ ಉತತಮ ತಂತ್ರಾರಂಶಕೆಕು ತಳಹದಿಯಾಗಿ ತಂತ್ರಾರಂಶ ತಂತರಜ್ಞನ ವೈಯುಕ್ತಕ್ಕ 
ಕಾರಣ ಗಳಿರುತತವ. 

೨. ಉತತಮ ಪ್ರೋಗಾರಮರುಗಳಿಗೆ (ಕಾಯರ್ಣಲ್ಪ್ಕಾರರಿಗೆ) ಯಾವ ಪ್ರೋಗಾರಮ್ (ಕಾಯರ್ಣಲ್ಪ್) 
ಬರೆಯಬೆೋಕೆಂದು ಗೆೋತ್ತರುತತದೆ. ಆದರೆ ಅತುಯಾತತಮವಾದವರಿಗೆ ಯಾವುದನುನು ಮರುಬಳಕೆ 
ಮಾಡಬೆೋಕೆಂದು ತ್ಳಿದಿರುತತದೆ.

೩. ಯಾವುದನಾನುದರೋ ಕ್ಕಸದ ಬುಟಿಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕಬೆೋಕೆಂದು ನಮಗನನುಸಿದರೆ, ಹೆೋಗಾದರೋ ಅದನುನು ಕ್ಕಸದ 
ಬುಟಿಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಯೋ ಹಾಕ್ಕುತ್ತೋರಿ. 

೪. ನಮಮ ಮನೆೋೋಭಾವ ಸರಿಯಿದದರೆ, ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಯಿರುವ ಸಮಸ್ವೆಯಾಗಳ್ಪೆೋ ನಮಮ 
ಮುಂದಿರುತತವ. (ಅಥವಾ ನಮಮ ಮನೆೋೋಭಾವಕೆಕು ತಕ್ಕಕುಂತಹ ಸಮಸ್ವೆಯಾಗಳಿಗೆೋ ನೋವು ಆದಯಾತ್ರೆ 
ನೋಡುತ್ತೋರಿ.) 

೫. ಪ್ರೋಗಾರಮ್ ಒಂದರಲ್ಲ ನಮಮ ಆಸಕ್ತ ಇಳಿಯಿತ್ರೆಂದರೆ, ಅದನುನು ನಮಮಷೆಟ್ೋ ಕಾಯರ್ಣತತಪಿರ 
ಉತತರಾಧಕಾರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೆೋಡುವುದು ನಮಮ ಕ್ಕತರ್ಣವಯಾ. 

೬. ನಮಮ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಬಳಕೆದಾರರನುನು ನಮಮ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗಾರ ತಂತ್ರಾರಂಶ ತಜ್ಞರಂತ್ರೆ ನೆೋೋಡಿಕೆೋಂಡರೆ, 
ನಮಮ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಕೆೋರೆಗಳನುನು ಅಳ್ಪೆಯುವ ಮತುತ ಅವನುನು ಮುಚುಚಿವ ಅತಯಾಂತ ಶಿೋಘರ ವಿಧಾನ 
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ನಮಮದಾಗುತತದೆ. 

೭. ನಮಮ ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ಶಿೋಘರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತರಬೆೋಕ್ಕು, ಮತುತ ಆದಷುಟ್ ಹೆಚುಚಿ ಬಾರಿ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೆೋಕ್ಕು. ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ ನಮಮ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನುನು 
ಗಮನಸುತ್ತರಬೆೋಕ್ಕು. 

೮. ನಮಮ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಬಿೋಟ್ಟಾ ಅವೃತ್ತಯ ಸ್ವಾಕ್ಕಷುಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿದುದ, ನಮೊಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಕ್ಕಷುಟ್ 
ಮಂದಿ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದದರೆ, ಸಮಸ್ವೆಯಾಗಳನುನು ಬೆೋಗ ಗುರುತ್ಸಬಹುದು, 
ಮತುತ ಅದರ ನವಾರಣೆೋೋಪಾಯವನುನು ಯಾರಾದರೆೋಬಬೊರು ಶಿೋಘರವಾಗಿಯೋ ಸೋಚಿಸುತ್ರಾತರೆ. 
(ಇದರ ಇನೆೋನುಂದು ರೋಪ್ ಸ್ವಾಕ್ಕಷುಟ್ ಸಂಖೆಯಾಯ ಬಳಕೆದಾರರಿದದರೆ, ಎಲಾಲ ಕೆೋರೆಗಳೋ ಬೆೋಗ 
ಮುಚುಚಿತತವ. ಇದನುನು ನಾನು ಲ್ನಸ್ ನಯಮ ಎನುನುತ್ರೆತೋನೆ.) 

೯. ಉತತಮ ಡಾಟ್ಟಾ-ಸಟ್ರೂರ್ಕ್ಕಚಿರ ಮತುತ ಸುಮಾರಾದ ಕೆೋೋಡ್, ಉತತಮ ಕೆೋೋಡ್ ಮತುತ ಸುಮಾರಾದ 
ಡಾಟ್ಟಾ ಸಟ್ರೂರ್ಕ್ಕಚಿರ ಗಿಂತಲೋ ಮೋಲು. 

೧೦. ನಮಮ ಬಿೋಟ್ಟಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತುತ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಕ್ಕರನುನು ನೋವು ನಮಮ ಅತ್ ಮುಖಯಾ ಆಸಿತಯಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಮಮ ಅತ್ ಮುಖಯಾ ಆಸಿತಯೋ ಆಗುತ್ರಾತರೆ. 

೧೧. ನಮಗೆೋ ಹೆೋಳ್ಪೆಯುವ ಅತುಯಾತತಮ ಐಡಿಯಾವನುನು ಬಿಟ್ಟಟ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಅತುಯಾತತಮ ಐಡಿಯಾ 
ನಮಮ ಬಳಕೆದಾರರದಾದಗಿರುತತದೆ. ಕೆಲವೊಮಮ ಅವರ ಐಡಿಯಾ ನಮಮದಕ್ಕುಂತ ಉತತಮವಾಗಿರಲೋ 
ಸ್ವಾಕ್ಕು. 

೧೨. ಕೆಲವೊಮಮ, ನೋವು ಸಮಸ್ವೆಯಾಯನುನು ಅಥೆೈರ್ಣಸಿಕೆೋಂಡಿರುವುದು ತಪ್ುಪಿ ಎ ದು ತ್ಳಿದುಬಂದಾಗಂ  
ಅತಯಾಂತ ಸೋಕ್ಕತ ಪ್ರಿಹಾರಗಳು ಕಾಣ ುತತವ. 
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೧೩. (ವಿನಾಯಾಸದಲ್ಲ) ಪ್ರಿಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣತ್ರೆ ಸ್ವಾಧಸುವುದೆಂದರೆ ಹೆೋಸತ್ರೆೋನನೋನು ಸ್ವೆೋರಿಸಲು ಸ್ವಾಧಯಾವಾಗದೆೋ 
ಇರುವುದಲಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬೆೋರೆೋನನೋನು ಪ್ಡೆದುಕೆೋಳಳಲು ಸ್ವಾಧಯಾವಿಲಲದಂತ್ರಾಗುವುದು. 

೧೪. ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಿಕ್ಕರಗಳು, ನಶಚಿಯಿಸಿದಂತ್ರೆ ಸಹಕಾರಿಗಳ್ಪಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅತುಯಾತತಮ 
ಪ್ರಿಕ್ಕರವಂದರೆ, ನಾವು ಎಣಿಸಿಲಲದಿದದದರೋ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಲುಲವಂತಹುದು. 

೧೫. ಗೆೋಟ್ ವೋ ಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಕಾಯರ್ಣಲ್ಪ್ ಬರೆಯಬೆೋಕಾದರೆ, ಯಾವುದೆೋ ಕಾರಣ ಕ್ಕೋಕು ಏನನೋನು 
ವಯಾತ್ರಿಕ್ಕತಗೆೋಳಿಸಿದಿರಿ. ಮತುತ ಸ್ವಾಧಯಾವಾದಷೋಟ್ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಉಳಿಸಿಕೆೋಳಿಳ. 

೧೬. ಟ್ಟೋಯಾರಿಂಗ ಕ್ಷಮತ್ರೆಯ ಕಾಯರ್ಣಲ್ಪ್ ಭಾಷೆಯನುನು ನೋವು ಬಳಸಲಾಗದಿದದಲ್ಲ, ಸ್ವಾಕ್ಕಷುಟ್ ಸರಳ, 
ಅಥರ್ಣವಾಗಬಲಲ ಭಾಷೆಯನುನು ಬಳಸಿ (ಸಿಂಟ್ಟಾಕ್ಟ್ಕ ಶುಗರ). 

೧೭. ರಕ್ಷಣಾವಯಾವಸ್ವೆಥೆಯೊಂದು ತನನು ರಹಸಯಾದಷೆಟ್ೋ ಭದರವಾಗಿರುತತದೆ. ನಜ್ವಲಲದ ರಹಸಯಾಗಳ ಬಗೆಗ 
ಎಚಚಿರವಿರಲ್. 

೧೮. ಒಂದು ಆಸಕ್ತಕ್ಕರ ಸಮಸ್ವೆಯಾಯನುನು ಬಿಡಿಸಬೆೋಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಯಿರುವ ಸಮಸ್ವೆಯಾಯನುನು 
ಹುಡುಕ್ಕೆೋಳಿಳ. 

೧೯. ತಂತ್ರಾರಂಶ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಕೆೋ-ಆಡಿರ್ಣನೆೋಟ್ಟರ, ಸರಿಯಾದ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲ ಇಂಟ್ಟನೆರ್ಣಟ್ 
ಮುಖಾಂತರ ತಂಡವನುನು ಮುನನುಡೆಸಬಲಲವನಾದರೆ, ಒಂದಕ್ಕುಂತ ಹೆಚುಚಿ ತಲೆಗಳು ಉತತಮ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಬಲುಲದು.

***

ಮೋಲ್ನ ಹತ್ರೆೋತಂಬತುತ ಪಾಠಗಳು ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲ ಅಳವಡಿಕೆಯಾದರೆ ಅವು 
ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಯಶಸಿಸಗೆ ಕಾರಣಿೋಭೋತವಾಗುತತವ.
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ಹಾಗೆಯೋ ಸ್ವಾಮಾನಯಾ ಬಳಕೆದಾರರ ದೃಷ್ಟ್ಯಿಂದ ನೆೋೋಡುವುದಾದರೋ, ಈ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಪ್ಥ ಬೆೋರೆಯೋ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಳಕೆದಾರರೋ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲ 
ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶವಿರುತತದೆ. ಇದು ತಂತ್ರಾರಂಶ, ಸವರ್ಣರ ಬಳಕೆಗೋ ಸೋಕ್ಕತವಾಗುವಂತ್ರೆ, 
ತ್ರಾಳಿಕೆಯಿರುವಂತ್ರೆ ಮತುತ ಉತತಮ ಗುಣ ಮಟ್ಟಟ್ದಲ್ಲರುವಂತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕ್ಕರಿಸುತತವ. ಇದನುನು 
ನೆಟ್ಸ್ವೆಕುೋಪ್ ಬೌರ್ರಸರ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲ ನೆೋೋಡಬಹುದು.

ನೆಟ್ ಸ್ವೆಕುೋಪ್ ನ ಸ್ವಾಥೆಪ್ಕ್ಕರು, ಇ.ಎಸ್.ಆರ ಅವರ ಈ ಕ್ಕೃತ್ಯನೆೋನುೋದಿ, ನೆಟ್ ಸ್ವೆಕುೋಪ್ 
ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ಮುಕ್ಕತವನಾಗಿಸಿದರು. ಆ ಹೆೋತ್ತಗೆ, ಕಾನೋನು ಸಮರ ಮತುತ ತಂತರಜ್ಞಾಞನಗಳ 
ಇತ್ಮಿತ್ಯಿಂದ ಸ್ವೆೋರಗುತ್ತದದ, ನೆಟ್ ಸ್ವೆಕುೋಪ್ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿದುದದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆೋಸ ಹುಟ್ಟುಟ್ 
ಪ್ಡೆದುಕೆೋಂಡು, ಮೊಜಲಾಲ ಫೈರ ಫಾಕಸ ಆಗಿ ನಮಮ ಮುಂದಿದೆ. ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಅಚುಚಿಮಚಿಚಿನ 
ಬೌರ್ರಸರ ಆಗಿದೆ.

ಮೊದಮಣಿ ಮಂಜ್ುನಾಥ

 ಮೈಸೋರಿನವನು. ಓದಿದುದ ಇಂಡಸಿಟ್ರೂರ್ಯಲ ಮತುತ ಪ್ರಡಕ್ಷನ್ 
ಇಂಜನಯರಿಂಗ, ಚಾಟ್ ಮಾಡುವ ಕ್ಕುತೋಹಲದಿಂದ ಕ್ಕಲ್ತ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ 
ಈಗ ಬೆಂಗಳೋರಲ್ಲ ಅನನು ಕೆೋಡುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ ಕ್ಕವನ, ಬರಹ ಗಿೋಚುತ್ರೆತೋನೆ. 
ಹಾಗಂತ ಕ್ಕವಿಯಲಲ. ಮನಸಿಸಗೆ ತ್ರೆೋೋಚಿದೆದಲಾಲ ಮಾಡುತ್ತರುತ್ರೆತೋನೆ. ಅವಲಾಲ 
ಹವಾಯಾಸಗಳಲಲ. ಕ್ಕನನುಡವಂದರೆ ಪ್ರೋತ್. ಕ್ಕನನುಡ ಉಳಿಯಲು ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರಿನಲ್ಲ, 
ಇಂಗಿಲಷ್ನಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಎಲಾಲ ಕೆಲಸಗಳನೋನು, ಸಕಾರ್ಣರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಮಾಹಿತ್ 
ನವರ್ಣಹಣೆಯೋ ಸ್ವೆೋರಿದಂತ್ರೆ, ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ್ರಾಗಬೆೋಕೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನನುದು.

Twitter | Blog | Facebook 
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ಭಾರತದಲ್ಲ ಅನೆೋಕ್ಕ ಮಂದಿ   Windows OS ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವವರಿದಾದರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾನಗಿ 
ಹೆೋಂದಿದ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಮತುತ  OS ಉಪ್ಯೊಗಿಸುವುದು ಬಹುಮಂದಿಗೆ ದುಬಾರಿ, ಅಂತದರಲೋಲ 
ಅವರಿಗೆ ಕ್ಕಡಾಡಯವಾಗಿ  Windows ಉಪ್ಯೋಗಿಸಲೆೋ ಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ಆಫ್ೋಸಲ್ಲ 
ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ  Windows ಮತುತ ಅವಲಂಬಿತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು, ಇಂತ ಅನವಾಯರ್ಣತ್ರೆಗಳಲ್ಲ 
ಒಂದು. ನಮಮ ಸುತತಲ್ನ ಜ್ನರು, ಹಾಗು  (Linux ಅಥವಾ ಬೆೋರೆ ) OS ಬಗೆಗಿನ ಅಲಪಿ ತ್ಳುವಳಿಕೆ 
ನಮಮ ಅನವಾಯರ್ಣತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಇನೋನು ಒತುತಕೆೋಡುತತವ. ಇಂತ ಸನನುವೋಶದಲೋಲ ಜ್ನರು ದಿನನತಯಾ 
ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ್ಟ ನೆಡೆಸುತ್ರಾತರೆ. ಅಲ್ಲ ಕ್ಕೋಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೆೋರಕ್ಕುವುದಕೆಕು 
ಆದಯಾತ್ರೆ.

ಇತ್ತೋಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲ, ಸವಾತಂತರ ಹಾಗು ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು (  -   FOSS Free and Open 
 ) Source software ಪ್ರಚಲ್ತಗೆೋಳುಳತ್ತವ. ಇದೆೋ ಮುಕ್ಕತ ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಹೆಬಾಬೊಗಿಲು!! ಎಲೆೋಲ 

ಓದಿದ ನೆನಪ್ು... ಮುಕ್ಕತ ಪ್ರಪ್ಂಚದ "ಬಾಗಿಲು' ತ್ರೆರೆದಿರುವಾಗ "ಕ್ಟ್ಟಕ್'( )windows ಯಿಂದೆೋಕೆ 
ನೆೋೋಡುವಿರಿ!! ಹಾಗಾಗಿ, ಏನಕೆಕು ಕಾಯುತ್ತರುವಿರಿ. ಬಾಗಿಲ್ನೆಡೆಗೆ ನೆಡೆಯಿರಿ. ಇಡಿ ನಮಮ ಮೊದಲ 
ಹೆಜ್ಞೆಜ. ಇದು  Windows ಅನುನು ರದುದ ಮಾಡಲ್ಕೆಕು ಕ್ಕರೆಯಲಲ. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಜ್ನ ಅದನನು 
ಉಪ್ಯೊಗಿಸುವವರು, ಪ್ರವಾನಗಿ ಇಲಲದ  OS ಮತುತ/ಅಥವಾ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು 
ಉಪ್ಯೋಗಿಸುತ್ತದದರೆ. ಇದರಲ್ಲ - , ,  MS Office Winzip Adobe ಒಳಗೆೋಂಡಂತ್ರೆ ಇನೋನು 
ಕೆಲವು ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಸ್ವೆೋರಿಕೆೋಳುಳತತವ. Windowsನ ಒಳಗೆ ಉಪ್ಯೊಗಿಸಲ್ಕ್ಕೋಕು ಕೆಲವು ಮುಕ್ಕತ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಿವ. ( : , ++, ) Eg Firefox Notepad etc ಆದರೆ ಇದು ಮುಕ್ಕತ 'ಪ್ರಪ್ಂಚದ' ಅಥರ್ಣ 
ಕೆೋಡುವುದಿಲಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವಿರುವುದು ಮುಕ್ಕತ OS ನ ಒಳಗಲಲ. ಇನುನು ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ 
ಪ್ರವಾನಗಿರಹಿತ ಬಳಕೆದಾರರು,  Microsoft ಅಧಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿಯ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲ ಇರುತ್ರಾತರೆ.

 Windows ಇಂದ Linux ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕೆಕು ಬದಲಾಗಲ್ಕೆಕು ಕ್ಕಷಟ್ವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ 
ಪ್ರತ್ಯೊಂದು ಉಪ್ಯೋಗಕ್ಕೋಕು ನಾವು ಒಗಿಗಕೆೋಳಳಬೆೋಕ್ಕು. ಆದರೆ ಎಲಲದಕ್ಕೋಕು ಒಂದು ಆರಂಭ 
ಇರಲೆೋಬೆೋಕ್ಕು....
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ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಞೆಜ ...

ನೋವು Linux ಗೆ ಬದಲಾಗಲು ಧೃಡ ಮನಸುಸ ಮಾಡಿದಾಗ,  Windows ಅನುನು ತಕ್ಷಣ  ಬಿಡಬೆೋಡಿ. 
ಬದಲ್ಗೆ,  Linux ಅನುನು  Windows ಒಳಗೆ ಒಂದು ತಂತ್ರಾರಂಶದಂತ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೆೋಳಿಳ. ಇದಕಾಕುಗಿ ನೋವು 
Oracle ನ ’  ' Virtual Box ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿದರೆ ಸೋಕ್ಕತ. ಇದು ಒಂದು OS ನ 
ಒಳಗೆ ಇನೆೋನುಂದು  OS ಹಾಕ್ಕಲ್ಕೆಕು ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೆೋಡುತತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಅಳವಡಿಸಲ್ಕೆಕು 
ಮತುತ ಸಜ್ುಜಗೆೋಳಿಸುವುದಕೆಕು ಸುಲಭ. ನಮಮ  hard disk ನಲ್ಲ ಸವಾಲಪಿ ಜ್ಞಾಗವನುನು ಇದರ 
ಉಪ್ಯೋಗಕೆಕು ಕಾಯಿದರಿಸಬೆೋಕ್ಕು.

ಈಗ,   virtual box ತಂತ್ರಾರಂಶದಲ್ಲ Linux ನ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಯನುನು ಅಳವಡಿಸಿ. Linux 
ಎ o ದಾಕ್ಷಣ  ಅದರಲ್ಲ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ರೋಪಾಂತರಗಳಿವ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, , ,Fedora Debian  

, , . Ubuntu CentOS etc ಪ್ರತ್ಯೊಂದರಲೋಲ ಅದರದೆದೋ ಆದಂತ ಅಲಪಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 
ಮತುತ ವಿಶೆೋಷತ್ರೆಗಳಿವ. ಇನುನು desktop ಗಳಲೋಲ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಪ್ರಿಸರಗಳಿವ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

, , . (Gnome KDE etc ಇದನನು ಉನನುತ theme ಗಳ್ಪೆಂದುಕೆೋಳಿಳ) . ಈಗ Windows ನಂದ 
Linux ಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ /  KDE Gnome ಇರುವಂತ  Ubuntu ಸೋಕ್ಕತ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈ 
ಆವೃತ್ತಯನುನು ಉಚಿತವಾಗಿ  Ubuntu ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲದಿಂದ ತ್ರೆಗೆದುಕೆೋಳಳಬಹುದು.

ಈ Linuxನ ಅಳವಡಿಕೆ, ನಾವು windows ಗೆ ಮಾಡಿದಂತ್ರೆನೆೋ ಇರುತತದೆ. ಆದರೋ ಎನಾದರೋ 
ಗೆೋಂದಲವಿದದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲ ಆರಿಸಿದಂತ್ರೆಯೋ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ. (ಅಥವ /Google ನಮಮ 
ಗೆಳ್ಪೆಯರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪ್ಡೆಯಿರಿ). ಒಮಮ  Virtual boxನಲ್ಲ ನೋವು  Linux ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡರೆ 
ಅದನುನು ನೋವು  windows ಒಳಗಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬೆೋಕಾದರೋ ಶುರು/ಕೆೋನೆಗೆೋಳಿಸಬಹುದು. ಒಮಮ 
ಇದನುನು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೋಲೆ ನಮಗೆ ಅದರಲೆಲ ಸಿೋದಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ್ರೆ ಅನಸುತತದೆ. (ನಮಗೆ 
ಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣ ಪ್ರದೆ ಹಾಗು ಇನನುತರ ಗುಣ ಗಳು ಬಾರದಿದದಲ್ಲ,  virtual box ನ Guest 
additions ಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳಳಬೆೋಕಾಗುತತದೆ.)
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ಇನುನು ಉಪ್ಯೊಗಿಸುವುದರ ಬಗೆಗ ನಮಮ ಪ್ರಯತನು ಹೆೋಗಿರಬೆೋಕೆಂದರೆ, ನೋವು ನಮಮ ದಿನನತಯಾದ 
ಅಗತಯಾಗಳನುನು ಪ್ಟಿಟ್ ಮಾಡಿಕೆೋಳಿಳ. (ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಹೆಸರಲಲ. ಬದಲ್ಗೆ, ನೋವು ಮಾಡಬೆೋಕಾದ 
ಕೆಲಸಗಳನುನು). ಇದು ಹೆೋಗಿರುತತದೆ ಎ ದರೆಂ ,  ,  File compression Office applications 
( / ),  , /  Document Spreadsheets Chat client movies video ನೆೋೋಡುವುದು, 

 music ಕೆೋಳುವುದು,  ,   (Internet browsers Image Designing ಉನನುತ 
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ), . etc ಈಗ, Linuxನಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೊಂದು ಅಗತಯಾಗಳಿಗೋ ಒಂದೆೋಂದು 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಿವ.  Internet Browsing ಗೆ  Firefox ಅಥವಾ , Chrome File 
Compression ಗೆ 7- , Zip ಹಾಡು ಕೆೋಳಲ್ಕೆಕು ಮತುತ ಚಿತರ ನೆೋೋಡಲ್ಕೆಕು Linux ನಲೆಲ ಇರುವಂತ 
ಅಥವಾ VLCಯಂತ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಉಪ್ಯೊಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತ್ಯೊಂದಕ್ಕೋಕು ಬದಲ್ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು 
ಸಿಗುತತವ, ಮತುತ ಅದು ಉತತಮವಾಗಿ ಕ್ಕೋಡ ಇರಬಹುದು.

Linux ನಲ್ಲ  Package Managerಎ ಬ  ತಂತ್ರಾರಂಶ ಬರುತತದೆಂ . ಇದು windows ನ 
/   Add Remove Programs ತರಹ. ಆದರೆ ಸವಾಲಪಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಇದು ಆ Linuxನ online 

repository ಗೆ ಕ್ಕೋಡಿಕೆೋಂಡಿರುತತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಡುಕ್ಕುವುದಷೆಟ್ ಸುಲಭವಲಲ, ಬದಲ್ಗೆ ಹೆೋಸ 
ಅವೃತ್ತಗಳ  update ಕ್ಕೋಡ ಸುಲಭದಲ್ಲ ಸಿಗುತತದೆ. ನೋವು ಹೆೋರಗಿನಂದಲು ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು 

 download ಮಾಡಿ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕ್ಕೆೋಳಳಬಹುದು.

ಒಮಮ ನೋವು Linuxಅನುನು ಸಜ್ುಜಗೆೋಳಿಸಿದನಂತರ, ಅದನುನು ದಿನನತಯಾ ಉಪ್ಯೊಗಿಸಲ್ಕೆಕು ಪಾರರಂಭಿಸಿ 
(Windows ನ ಬದಲ್ಗೆ). ಯಾವುದೆೋ ತ್ರೆೋಂದರೆ ಬಂದಲ್ಲ ಅದನನು ಪ್ರಿಹರಿಸಿಕೆೋಳಿಳ 
(ಸವಾಪ್ರಯತನುದಿಂದ, ಅಥವಾ /google ಗೆಳ್ಪೆಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ). ನೋವು ದಿನನತಯಾ ಅದನುನು 
ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರ ಅಭಾಯಾಸವೂರ್ ಆಗುತತದೆ, ಇದಾದ ನಂತರ, ನೋವು ಎರಡನೆ ಹೆಜ್ಞೆಜ 
ತನನುಂತ್ರಾನೆ ಇಡುವುದರಲ್ಲ ಸಂಶಯವಿಲಲ. ನಮಗೆ  Linux ಬಳಸುವುದರಲ್ಲ ವಿಶಾವಾಸ ಬಂದಮೋಲೆ, 
ನಮಮ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಅನುನು ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣ  format ಮಾಡಿ, Linuxಅನುನು primaryಯಾಗಿ 
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ಹಾಕ್ಕೆೋಳುಳವುದು ಕ್ಕಷಟ್ವೋನಲಲ. ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡ ಮೋಲೆ, ನೋವು Windowsಅನುನು Virtual 
 box ಮುಖಾಂತರ Linuxನಲ್ಲ ಹಾಕ್, ನಮಗೆ ಅವಶಯಾ ಬಿದಾದಗ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಬಹುದು 

(ಯಾವುದಾದರು ಆಫ್ೋಸ್ ಕೆಲಸಕಾಕುಗಿ).

ಮುಕ್ಕತ ಪ್ರಪ್ಂಚಕೆಕು  ನಮಮನುನು ಸ್ವಾವಾಗತ್ಸಲು ಬಹಳಷುಟ್  ಮಂದಿ ಇದದರೆ . ಇದು ಅನಯಾ 
ಲೆೋೋಕ್ಕವಲಲ. ನಮಮದೆೋ ಲೆೋೋಕ್ಕ. :)

ವಿಜ್ಯ್ ಕ್ಕುಮಾರ .ಎಂ
ಊರು ಕೆೋಪ್ಪಿ, ಚಿಕ್ಕಕುಮಗಳೋರು ಜಲೆಲ. ಈಗ ಇರುವುದು ಬೆಂಗಳೋರಿನಲ್ಲ. 
ಒಂಬತುತ ವಷರ್ಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೋರಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾಫಟ್ವೋರ ಕ್ಕಂಪ್ನಯಲ್ಲ 
ಉದೆೋಯಾೋಗ. ಆದಾಯ ತ್ರೆರಿಗೆ, , TDS ಮತ್ತತರ ತ್ರೆರಿಗೆ ಮತುತ ಹಣ ಕಾಸು 
ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ ಆಸಕ್ತ. ತಂತರಜ್ಞಾಞನ ಕ್ಷೆೋತರದಲ್ಲ ವಿಶೆೋಷ ಆಸಕ್ತ. 

-  cross platform ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ತಯಾರಿಕೆ. ,PHP  
, , , , , MySQL Javascript Python HTML CSS ಮುಂತ್ರಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಿತ್. ಕ್ಕನನುಡ 

ಭಾಷೆಯ ಮೋಲೆ ಇನನುಲಲದ ಒಲವು. ಕ್ಕನನುಡದ ಬಳಕೆಗೆ ಹಾಗು ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ರಾಸಹ. 
 Photography ಯಲ್ಲ ಕೆೋಂಚ ಆಸಕ್ತ.

Twitter | Facebook 
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ದೋರವಾಣಿಯ ನಂತರ ಇಂದು ಜ್ಗತ್ತನಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲದದರೋ ನಮಮವರೆೋಡನೆ ಸಂಪ್ಕ್ಕರ್ಣದಲ್ಲರುವಂತ್ರೆ 
ಸ್ವಾಧಯಾವಾಗಿಸಿದುದ ಇಂಟ್ಟನೆರ್ಣಟ್ ಅಥವಾ ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲ. ನಮಮಲಲರ ಮತತಷುಟ್ ಅಗತಯಾಗಳನುನು 
ಪ್ೂರ್ರೆೈಸುವಂತ್ರೆ ಮಾಡಿದುದ ಇದೆೋ ಇಂಟ್ಟನೆರ್ಣಟ್. ಇಂದು ಇಂಟ್ಟನೆರ್ಣಟ್ ಜ್ನಸ್ವಾಮಾನಯಾರಿಗೋ 
ಎಟ್ಟುಕ್ಕುವಂತ್ರಾಗಿದುದ ನಮಮ ನತಯಾಜೋವನದಲ್ಲ ಹಾಸುಹೆೋಕಾಕುಗಿದೆ ಎ ದರೆ ತಪಾಪಿಗಲಾರದುಂ .

ಉದಾ:- ನಮಮ ಮಾನಯಾ ಸಚಿವರು, ಅಕ್ಕರಮ ಗಾಯಾಸ್ ಬಳಕೆದಾರರನುನು ಪ್ತ್ರೆತಹಚಚಿಲು ಅಗತಯಾ 
ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲದ ಮೋಲಕ್ಕ ಕ್ಕಳುಹಿಸಬೆೋಕ್ಕು ಎ ದು ಆದೆೋಶ ಹೆೋರಡಿಸಿರುವುದುಂ  
ನಮಗೆ ತ್ಳಿದಿರಬೆೋಕ್ಕಲಲವೋ, ಹಾಗೆ.

ಈ ಇಂಟ್ಟನೆರ್ಣಟ್ ಅನುನು ನಮಮ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಗಳ ಮೋಲಕ್ಕ ಬಳಸಲು ಬೆೋಕ್ರುವ ಸ್ವಾಧನವೋ ಬೌರ್ರಸರ. 
ಇಂದು ಬಗೆಬಗೆಯ ಬೌರ್ರಸರುಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭಯಾವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲ ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣ ಮುಕ್ಕತ 
ಆಕ್ಕರಗಳನುನು ಒಳಗೆೋಂಡಿರುವ ಬೌರ್ರಸರ ಎ ದರೆ ಫೈಫಾರ್ಣಕಸಂ . 

ಫೈಫಾರ್ಣಕಸ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಆಶಯಗಳನುನು ಸ್ವಾಕಾರಗೆೋಳಿಸಿದ ಅತಯಾಂತ ಯಶಸಿವಾ ಬೌರ್ರಸರ. ಇದು 
ಮುಕ್ಕತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರು ಬೆೋಕಾದರೋ ಅದನುನು ಇಚೆಛಿಗೆ ತಕ್ಕಕುಂತ್ರೆ ಮಾಪ್ರ್ಣಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 
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ಈ ಕಾರಣ ದಿಂದಾಗಿಯೋ, ಫೈಫಾರ್ಣಕಸ ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣ ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲ ಬಂದ ಮೊಟ್ಟಟ್ಮೊದಲ ಬೌರ್ರಸರ. 
ಇದರ ಫಲಶೃತ್ಯಂದರೆ, ಒಂದು, ಕ್ಕನನುಡಿಗರು ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲಯೋ ಬೌರ್ರಸ್ ಮಾಡುವಂತ್ರಾಗಿದುದ 
ಮತ್ರೆೋತಂದು ಇತರ ಬೌರ್ರಸರುಗಳೋ ಕ್ಕನನುಡವನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸುವಂತ್ರೆ ಒತತಡ ಹೆೋರಿದುದ.

ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲರುವ ಫೈಫಾರ್ಣಕ್ಕಸನುನು ಡೌರ್ನೆೋಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಲಭಯಾವಿದೆ.

ಫೈಫಾರ್ಣಕ್ಕಸನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ನೆೋತೃತವಾ ವಹಿಸಿರುವುದು ಮೊಝಿಲಾಲ ಎoಬ ಸಮುದಾಯ. ಅವರ 
ಮಾತ್ನಲ್ಲಯೋ ಹೆೋಳಬೆೋಕೆಂದರೆ, "ನಮಮದು, ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಎಲೆಲಡೆಯ ಜ್ನರು ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲವನುನು 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕಾಕುಗಿ ಉಚಿತ, ಮುಕ್ಕತ ಆಕ್ಕರ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಉತಪಿನನುಗಳು ಹಾಗು 
ತಂತರಜ್ಞಾಞನಗಳನುನು ನಮಾರ್ಣಣ ಕೆಕು ಮುಡಿಪಾಗಿರುವ ಒಂದು ಜ್ಞಾಗತ್ಕ್ಕ ಸಮುದಾಯ”.

ಫೈಫಾರ್ಣಕ್ಸನ ಮತ್ರೆೋತಂದು ದೆೋಡಡ ಪ್ರಯೋಜ್ನಗಳ್ಪೆಂದರೆ  – ಆಡ್-ಆನ್ಗಳು 

ಫೈಫಾರ್ಣಕಸ ಬೌರ್ರಸರಿನ ಮತತಷುಟ್ ಪ್ರಯೋಜ್ನ ಪ್ಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾನೆೋ ಸುಲಭ. ಹೆೋಸ 
ಥಿೋಮುಗಳನುನು, ವಿನಾಯಾಸಗಳನುನು, ಆಡ್-ಆನುಗಳನುನು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಉಪ್ಯುಕ್ಕತ ಆಡ್-ಆನ್ ಗಳು.

೧. ಆಡ್-ಬಾಲಕ ಪ್ಲಸ್ - ಇಂಟ್ಟನೆರ್ಣಟ್ ಬಳಸುತ್ತರಬೆೋಕಾದರೆ ಅನೆೋಕ್ಕ ವೋಳ್ಪೆ ನಮಗೆ ಬೆೋಡದಿರುವ 
ಜ್ಞಾಹಿರಾತುಗಳು, ಮುಜ್ುಗರ ತರಿಸುವಂತಹ ಚಿತರಗಳು ಆಕ್ಕಸ್ವಾಮತ್ ನುಸುಳುತತವ. ಇಂತಹ 
ಅನಪ್ೋಕ್ಷ್ತ ಜ್ಞಾಹಿರಾತುಗಳನುನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಆಡ್-ಬಾಲಕ ಪ್ಲಸ್ ಬಳಸಬಹುದು.

:// . . / - / / / - /https addons mozilla org en US firefox addon adblock plus
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೨. ನೆೋೋ-ಸಿಕುರೂರ್ಪ್ಟ್ - ನಾವು ಇಂಟ್ಟನೆರ್ಣಟಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಡಾಡಡುತ್ತರುವಾಗ ನಮಗೆ ತ್ಳಿಯದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ 
ಬೆೋಕ್ರದ ಸಿಕುರೂರ್ಪ್ುಟ್ಗಳು ಓಡುತ್ತರತತವ. ಇದು ಎರಡು ರಿೋತ್ಯಲ್ಲ ಹಾನಕಾರಕ್ಕ. ಒಂದು ನಮಮ 
ಸಿಸಟ್ಮಿಮನ ಶಕ್ತ ಪೋಲಾಗುತ್ತರುತತದೆ, ಎರಡು ಕೆಲವೊಮಮ ಹಾನಕಾರಕ್ಕ ಸಿಕುರೂರ್ಪ್ುಟ್ಗಳು ಹೆಚುಚಿ 
ಇಂಟ್ಟನೆರ್ಣಟ್ ಬಿಲಲನುನು ಏರಿಸಬಹುದು. ಇದಕೆಕು ಪ್ರಿಹಾರವಂದರೆ ನೆೋೋ-ಸಿಕುರೂರ್ಪ್ಟ್. ಇದು ಸಿಕುರೂರ್ಪ್ುಟ್ಗಳನುನು 
ತಡೆಹಿಡಿದು, ಬಳಕೆದಾರನಗೆ ಯಾವ ಸಿಕುರೂರ್ಪ್ುಟ್ ಓಡಿಸಬೆೋಕ್ಕು ಅದಕಾಕುಗಿ ಅನುಮತ್ಯನುನು ಬೆೋಡುತತದೆ. 

:// . . / - / / / /https addons mozilla org en US firefox addon noscript

ಫೈಫಾರ್ಣಕಸ ವಿಂಡೆೋೋಸ್, ಲ್ನಕಸ ಮತುತ ಮಾಯಾಕ ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ ಸಿಸಟ್ಮ್ ಗಳಿಗೆ ಲಭಯಾವಿದುದ ವಬ್-
ಡೆವಲಪ್ರುಗಳ ನೆಚಿಚಿನ ಬೌರ್ರಸರ ಇದಾಗಿದೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಫೈಫಾರ್ಣಕಸ ಈ ಕೆಳಕ್ಕಂಡ ಮೊಬೆೈಲ ಫೋನುಗಳಿಗೋ ಲಭಯಾವಿದೆ. 

೧. ನೆೋೋಕ್ಯಾ ಎನ್900 
೨. ಆಂಡಾರಯ್ಡ ೨.೧ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಗಳಲ್ಲ.

ಸುನಲ ಜ್ಯಪ್ರಕಾಶ್

ಸಹೃದಯಿ ಕ್ಕನನುಡ ಗೆಳ್ಪೆಯರಿಗೆ ನನನು ನಮನಗಳು. "ನನನು ಸುನಲ" ಎ oಬುದು 
ನನಗೋ ಇಷಟ್ವಾದ ಹೆಸರು. ಇರೆೋೋದು "ನಮಮ ಬೆಂಗಳೋರಲ್ಲ". ಸಿೋಸ್ವಾ ;) 
ಇಂಜನಯರ ಆಗಿ ಕೆಲಸ. ವಯೋಲ್ೋನ್ ಕ್ಕಲೆ ರೋಢಿಸಿಕೆೋಳಳಬೆೋಕೆಂಬುದು 
ನನನು ಒಂದು ಕ್ಕಣ ಸು (ಧೆಯಾೋಯ). ಇವುಗಳ ಮಧೆಯಾ ಆಸ್ವೆಗಳು 
ಚಿಗುರೆೋಡೆಯುತತಲೆೋ ಇರುತತವ...

Twitter | Blog 
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ಸುರಕ್ಷೆಯ ಅಲೆ - ವೈಯಕ್ತಕ್ಕ ಗಣ ಕ್ಕತಂತರಗಳ 
ಸುರಕ್ಷೆಯ ಮಾಗರ್ಣದಶಿರ್ಣ
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ಗಣ ಕ್ಕಯಂತರ ಹಾಗೋ ಮಾಹಿತ್ ತಂತರಜ್ಞಾಞನದ ಅಲೆಗಳು ಎಲಾಲ ವಗರ್ಣದ ಜ್ನರ ತಲುಪ್ದಂತ್ರೆ, 
ಅದರ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವು ಎಲಲರನುನು ತಲುಪ್ಲಲ. ಗಣ ಕ್ಕಯಂತರ ನಮಮ ದಿನನತಯಾದ ಬೆೋಕ್ಕು 
ಬೆೋಡಗಳನುನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ೂರ್ರೆೈಸುವುದರ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ, ಅದರ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಕೆೋರತ್ರೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮಮ 
ವೈಯಕ್ತಕ್ಕ ಮಾಹಿತ್ಗಳನುನು ಬೆೋರೆಯವರಿಗೆ ರವಾನಸುತ್ತದೆ. ತಂತರಜ್ಞಾಞನವು ಬೆಳ್ಪೆದಂತ್ರೆ 
ಮುಖಯಾಮಾಹಿತ್ಗಳನುನು ಅಕ್ಕರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಜ್ನರು ಹಾಗು ಅದಕೆಕು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಮೋಡುತ್ತವ. ಇವಲಲದಕ್ಕುಕು ಕ್ಕಡಿವಾಣ  ಹಾಕ್ಕಲು ಹಾಗು ನಮಮ ವೈಯಕ್ತಕ್ಕ 
ಗಣ ಕ್ಕತಂತರಗಳ ರಕ್ಷ್ಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವ ಕೆಲವು ಮಾಗರ್ಣಗಳನುನು ಹಂಚಿಕೆೋಕುಳುಳವುದು ಈ ಅಲೆಯ 
ಉದೆದೋಶ.

ವೈಯಕ್ತಕ್ಕ ಗಣ ಕ್ಕತಂತರಗಳನುನು (  ) Personal Computer ಉಪ್ಯೋಗಿಸಲು 
ತಂತರಜ್ಞಾಞನ/ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಗೆೋತ್ತಲಲದ ಸ್ವಾಮಾನಯಾ ವಗರ್ಣದ ಜ್ನರಿಂದಲೋ ಸ್ವಾಧಯಾವಾಗಿರುವ 
ಇತ್ತೋಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಬಗೆಗಿನ ತ್ಳುವಳಿಕೆ ಇಲಲವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮನೆಗಳಲ್ಲ 
ಬಳಸುವ ಗಣ ಕ್ಕತಂತರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ attacker ಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿವ. ಜ್ನ ಸ್ವಾಮಾನಯಾರು 
ಎಲಲವನುನು ನಂಬಿಕೆಯ ನೆೋರವಾದ ದೃಷ್ಟ್ಕೆೋೋನದಲ್ಲ ನೆೋೋಡುತ್ರಾತರೆ. ಆದರೆ attacker ಗಳ 
ಮನೆೋೋಸಿಥೆತ್ ಅದರ ತದಿವಾರುದಧಿವಾಗಿರುತತದೆ. attacker ಗಳು ಯಾವಾಗಲು ಯಾವುದಾದರು 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಲೆೋೋಪ್( )vulnerability ಗಳು, ಅಕ್ಕರಮ ಪ್ರವೋಶದಾವಾರಗಳ ಇರುವಿಕೆಗೆ 
ಶೆೋೋಧಸುತ್ತರುತ್ರಾತರೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳನುನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಅನೆೋಕ್ಕ attacker ಗಳು ಈಗಾಗಲೆೋ 
ಸಿದಧಿಪ್ಡಿಸಿರುವ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಮೊರೆ ಹೆೋೋಗುತ್ರಾತರೆ. ಇವಲಲವನುನು ನಯಂತ್ರಸಲು ಸುರಕ್ಷೆಯ 
ಅರಿವಿನ ಅಗತಯಾವಿದೆ. ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಸುರಕ್ಷತ್ರೆಯ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ರಿೋತ್ಯ ಮಾಗರ್ಣಗಳ್ಪೆಂದರೆ:

ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಬಳಸುವುದು

ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಕೆೋಂಡ ತಕ್ಷಣ  ನಮಮಲ್ಲರುವ ಹಳ್ಪೆಯ ಫಾಲಪ್, ಯುಎಸ್ಬಿ ಅಥವಾ ಸಿಡಿ, 
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ಇತ್ರಾಯಾದಿಗಳನುನು ಬಳಸುವುದು ಸ್ವಾಮಾನಯಾ. ನಮಮ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರಿನಲ್ಲರುವ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಮತುತ 
ಕ್ಕಡತಗಳು ಸುರಕ್ಷ್ತವಾಗಿವಯೋ? ಈಗ ನೋವು ಬಳಸಲು ಹೆೋರಟಿರುವ ಈ ಹೆೋರಗಿನ ಡಿಸ್ಕು ಗಳು 
ವೈರಸ್, ಮಾಲೆವಾೋರ, ಟ್ಟೆೋರೋಜ್ಞೆೋೋನ್ ಹಿೋಗೆ ಹತುತ ಹಲವು ಭಯಾನಕ್ಕ ಹೆಸರಿನ ಹಾನಕಾರಕ್ಕ 
ಧಾತುಗಳನುನು ತಮಮಲ್ಲ ಹೆೋಂದಿಲಲವನುನುವುದನುನು ಖಚಿತ ಪ್ಡಿಸಿಕೆೋಳಳಲು ನಮಮ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರಿನಲ್ಲ 
ವಯಾವಸ್ವೆಥೆ ಇದೆಯೋ? ಹಾಗೆಯೋ ನಮಮ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಗಳು ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲ ಸಂಪ್ಕ್ಕರ್ಣ ಹೆೋಂದಿದಾಗ 
ನೋವು ಸಂರಕ್ಷ್ಸಿರುವ ಮಾಹಿತ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷ್ತವಾಗಿವಯೋ?

ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಗಳು ಈ ಸಂದಭರ್ಣದಲ್ಲ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತತವ. ಆಂಟಿವೈರಸ್ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು 
ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ವೈರಸ್ ಗಳು, ಮಾಲೆವಾೋರ, ವಮ್ರ್ಣ, ಇತ್ರಾಯಾದಿ ಹಾನಕಾರಕ್ಕ ದತ್ರಾತಂಶಗಳನುನು ನಮಮ 
ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಗಳಿಗೆ ವಗಾರ್ಣಯಿಸುವದನುನು ತಡೆಯುವಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತವ. ಈ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು 
ಯಾವುದೆೋ ಕ್ಕಡತಗಳನುನು ನಮಮ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ನಂದ ಬೆೋರೆೋಂದು ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ 
ಬೆೋರೆೋಂದು ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ನಂದ ನಮಮ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಗಳಿಗೆ ರವಾನಸುವಾಗ, ಹಾನಕಾರಕ್ಕ 
ಅಂಶಗಳಿವಯೋ ಎ ದು ಶೆೋೋಧಸಿ ತದ ನಂತರ ಕ್ಕಡತಗಳ ರವಾನೆಗೆ ಅನುಮತ್ ನೋಡುತತದೆಂ . 
ಯಾವುದೆೋ ಅಕ್ಕರಮ ಪ್ರವೋಶ ದಾವಾರಗಳನುನು ಮುಚುಚಿತತದೆ. ಅಂತ್ರೆಯೋ ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲವನುನು 
ಸಂಪ್ಕ್ರ್ಣಸಿದಾಗ ನಮಮ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ನಂದ ಮುಖಯಾ ಮಾಹಿತ್ಗಳ ಸ್ವೆೋೋರಿಕೆಯಾಗದಂತ್ರೆ 
ನೆೋೋಡಿಕೆೋಳುಳತತದೆ.

ಮಾಗರ್ಣದಶಿರ್ಣ ಸೋಚನೆಗಳು:

೧.ಪ್ರತ್ಷ್ಠತ ಕ್ಕಂಪ್ನಯೊಂದರ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು  install ಮಾಡಿಕೆೋಳಿಳ. 
ಉದಾ: ,  , , , , Kasperksy Trend Micro Symantec Mcafee AVG ಮುಂತ್ರಾದವು 
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೨.ಎಲಾಲ ಸಮಯದಲೋಲ ಅದು ನಮಮ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಅನುನು ಗಮನಸುವಂತ್ರೆ configure 
ಮಾಡಿಕೆೋಳಿಳ. 

೩.ದಿನಂಪ್ರತ್ ಹೆೋಸ ಹೆೋಸ ವೈರಸ್ ಗಳ ಇರುವಿಕೆಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸುವ ಧಾತುಗಳನುನು (Virus 
)update ಸವಾಯಂಚಾಲ್ತವಾಗಿ  update ಆಗುವಂತ್ರೆ ನೆೋೋಡಿಕೆೋಳಿಳ. ಪ್ರವಾನಗಿಯಿರುವ 

ಆಂಟಿವೈರಸ್ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಲ್ಲ ಈ ರಿೋತ್ಯ ಸ್ವೌರ್ಲಭಯಾವನುನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. 

೪.ನೋವು ಬಳಸುವ ಪ್ರತ್ಯೊಂದು ಡಿಸ್ಕು, ಉ.ಎಸ್.ಬಿ ಡೆರೈವ್ ಗಳನುನು, ಇನುನು ಮುಂತ್ರಾದವುಗಳನುನು 
ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಆಂಟಿವೈರಸ್ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೈರಸ್ ಇಲಲದಿರುವಿಕೆಯನುನು 
ಖಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೆೋಳಿಳ. 

೫.ವಾರಕೆೋಕುಮಮ ಅಥವಾ ತ್ಂಗಳಿಗೆೋಮಮ ನಮಮ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಅನುನು ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಕುಯನ್ 
( ) scan ಆಗುವಂತ್ರೆ ಸಮಯ ನಗದಿಸಿಕೆೋಳಿಳ. ಹಾಗು ಯಾವುದೆೋ ಹಾನಕಾರಕ್ಕ ಕ್ಕಡತಗಳು ದೆೋರೆತ್ರಾಗ 
ಅದರ ಸ್ವೆೋೋಂಕ್ಕು ನವಾರಿಸಿಕೆೋೋಳಿಳ. ಇಲಲವಾದಲ್ಲ ಎಲಾಲ ದೆೋೋಷ್ತ ಕ್ಕಡತಗಳನುನು ತ್ರೆಗೆದು ಹಾಕ್.

ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು  ಅಪ್ಡೋಟ್ ಮಾಡುವುದು

ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ ಸಿಸ್ವೆಟ್ಮ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲ ಅನುಸ್ವಾಥೆಪ್ತವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಲ್ಲರುವ ಅನೆೋಕ್ಕ ರಿೋತ್ಯ ಲೆೋೋಪ್ದೆೋೋಶಗಳಿಂದಾಗಿ attacker ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ 
ಗಮನಕೆಕು ಬಾರದಂತ್ರೆ ಅವರ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕರಮ ಪ್ರವೋಶ ಪ್ಡೆಯುವ ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆಗಳಿವ. 
ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲ ಸಂಪ್ಕ್ಕರ್ಣ ಹೆೋಂದಿದ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಗಳು ಈ ರಿೋತ್ಯ ಆಕ್ಕರಮಣ ಕೆಕು ಹೆಚುಚಿ 
ಪ್ರಕ್ಕಟಿತವಾಗಿರುತತವ. ಈ ಕಾರಣ ದಿಂದಾಗಿ ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ ಸಿಸ್ವೆಟ್ಮ್ ಗಳು ಹಾಗು ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪ್ಡಿಸುವವರು ನಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲ ಅಥವಾ ವೈರಸ್, ವಮ್ರ್ಣ, ತಂತ್ರಾರಂಶ 
ದೆೋೋಷಗಳು ಪ್ರಕ್ಕಟಿತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲ ಅಪ್ಡೋಟ್/ಪಾಯಾಚ( )Patch ಗಳನುನು ಹೆೋರಡಿಸುತ್ರಾತರೆ. 
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ಪ್ರತ್ಷ್ಠತ ಕ್ಕಂಪ್ನಯವರಲಲದೆ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಕ್ಕೋಡ ನಯಮಿತ ಅವಧಯಲ್ಲ ಪಾಯಾಚ 
ಗಳನುನು ಹೆೋರಡಿಸುತ್ರಾತರೆ.

ಅಪ್ಡೋಟ್/ಪಾಯಾಚ ಗಳು ತಂತ್ರಾರಂಶಗಲ್ಲರುವ ದೆೋೋಷ್ತ ಪ್ರಗಾರಮ್ ಗಳನುನು ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ ಚಿಕ್ಕಕು ಚಿಕ್ಕಕು 
ಕ್ಕಡತಗಳು. ಈ ಪಾಯಾಚ ಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳುಳವುದರ ಮೋಲಕ್ಕ ನಮಮ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು 
ಹಾನಗೆೋಳಗಾಗದಂತ್ರೆ ರಕ್ಷ್ಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲ ಬಹುಪಾಲು ಅಪ್ಡೋಟ್ ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ 
ಸಹಾಯವಿಲಲದೆ  install ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮಮ ಇಡಿೋ ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ಮರು 
ಪ್ರಕ್ಕಟಿಸುತ್ರಾತರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಭರ್ಣಗಳಲ್ಲ ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ಮರುಸ್ವಾಥೆಪ್ಸಿವುದು ಒಳಿತು.

ಮಾಗರ್ಣದಶಿರ್ಣ ಸೋಚನೆಗಳು:

೧. ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ ಸಿಸ್ವೆಟ್ಮ್ ಗಳ ಅಪ್ಡೋಟ್ ಗಳನುನು ತ್ಂಗಳಿಗೆೋಮಮ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಿ  install ಮಾಡಿಕೆೋಳಿಳ. 
ಉದಾ:   Microsoft Windows ಹೆೋಂದಿದವರು ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳ ಎರಡನೆಯ ಬುಧವಾರದಂದು 
ಅಪ್ಡೋಟ್ ಮಾಡಿಕೆೋಳಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ   Microsoft Windows ಕ್ಕಂಪ್ನಯು ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳ 
ಎರಡನೆಯ ಮಂಗಳವಾರದ (  ) Patch Tuesday ರಾತ್ರ ಅಪ್ಡೋಟ್ ಗಳನುನು 
ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುತತದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೋಟ್ ಅನುನು ಸವಾಯಂಚಾಲ್ತ ಪ್ರಗಾರಮ್ (Automatic 

) Update ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಡೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

೨. ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ನಲ್ಲರುವ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಗಮನಸಿ ಹಾಗು ತ್ಂಗಳಿಗೆೋಮಮ ಅಪ್ಡೋಟ್ ಗಳ 
ಲಭಯಾತ್ರೆಯನುನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಿ. 
ಉದಾ:  Adobe ಪಾಚ ಗಳು   Microsoft Windows ಪಾಚ ಗಳ ಆಸು ಪಾಸಿನಲ್ಲ ತಮಮ 
ಅಪ್ಡೋಟ್ ಗಳನುನು ಪ್ರಕ್ಕಟಿಸುತತವ. 

  Mozilla Firefox ಬೌರ್ರಸರ ಗಳು ಅಪ್ಡೋಟ್ ಗಳನುನು ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 
ಎಚಚಿರಿಸುತತವ.
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ಇ-ಮೈಲ ಬಳಕೆಯ ವೋಳ್ಪೆ ಎಚಚಿರ ವಹಿಸಿ

ಇ-ಮೈಲ ಬಳಕೆ ಹೆಚುಚಿತ್ತರುವ ಇತ್ತೋಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗುವ ದುಷಪಿರಿಣಾಮಗಳನುನು 
ದೋರಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆಗ ಗಮನಸಿ.

ಮಾಗರ್ಣದಶಿರ್ಣ ಸೋಚನೆಗಳು:

೧. ಇ-ಮೈಲಸ ಗಳಲ್ಲ ಬರುವ ಸಂದೆೋಶ ಹಾಗು ಚಿತರಗಳ ಮುನೆೋನುೋಟ್ಟ( )Preview ವನುನು disable 
ಮಾಡಿ. 

೨. ಇ-ಮೈಲಸ ನಲ್ಲ ಬರುವ  attachment ಗಳನುನು ಡೌರ್ನೆೋಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 
ಆಂಟಿವೈರಸ್ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಸವಾಯಂಚಾಲ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾಕುಯನ್ ಮಾಡುವಂತ್ರೆ configure 
ಮಾಡಿಕೆೋಳಿಳ. 

೩. ನಮಗೆ ತ್ಳಿಯದ ವಯಾಕ್ತಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಂದೆೋಶಗಳನುನು ನೆೋೋಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ 'ವಿಷಯ' 
ವನೆೋನುಮಮ ಗಮನಸಿ. ನಮಗಲಲದ ಸಂದೆೋಶವನೆಸುವ ಸಂದೆೋಶಗಳಲ್ಲ ಕೆೋಟಿಟ್ರುವ ಯಾವುದೆೋ 
ಕ್ಕುತೋಹಲ ಕೆರಳಿಸುವ ಹೆೋಸ ಲ್ಂಕ ಗಳನುನು ನೆೋೋಡಬೆೋಡಿ ಹಾಗು ಪ್ರತ್ಕ್ರಯ ನೋಡಬೆೋಡಿ. 

೪. ಇ-ಮೈಲ ಪಾಸವಾಡ್ರ್ಣ ಗಳನುನು ತ್ಂಗಳಿಗೆೋಮಮ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹಾಗು ಯಾರೆೋಂದಿಗು 
ಹಂಚಿಕೆೋಳಳಬೆೋಡಿ. ಪಾಸವಾಡ್ರ್ಣ ಗಳನುನು ಬೌರ್ರಸರ ಗಳಲ್ಲ ಸ್ವೆೋಟ್ೋರ ಮಾಡಬೆೋಡಿ. ಕ್ಲಷಟ್ಕ್ಕರ ಪಾಸವಾಡ್ರ್ಣ 
ಬಳಸುವುದು ಉತತಮ. 
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೫. ಯಾವುದೆೋ ಮುಖಯಾ ಮಾಹಿತ್ಗಳನುನು ಇತರರಿಗೆ ಕ್ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಎಚಚಿರ ವಹಿಸಿ. ಬಾಯಾಂಕ 
 . account no ಇತ್ರಾಯಾದಿ ವೈಯುಕ್ತಕ್ಕ ಮಾಹಿತ್ಗಳನುನು ಪ್ರಿಚಯವಲಲದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೋ 

ಕ್ಕಚೆೋರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಕಳುಹಿಸಬೆೋಡಿ. 

೬. ಫ್ಶಿಂಗ ಇ-ಮೈಲಸ ಗಳ ಬಗೆಗ ತ್ಳಿದುಕೆೋಳಿಳ.

ಬಾಯಾಕಅಪ್ ತ್ರೆಗೆದಿಡುವುದು.

ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಗಳನುನು ವೈಯುಕ್ತಕ್ಕ ಮಾಹಿತ್/ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಸಂರಕ್ಷ್ಡುವ ಸ್ವಾಧನವಾಗಿಯೋ 
ಬಳಕೆಯಲ್ಲದೆ. ಈ ಸಂದಭರ್ಣಗಳಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಮಾಗರ್ಣವಂದರೆ ಬಾಯಾಕಅಪ್ ತ್ರೆಗೆದಿಡುವುದು,

ಮಾಗರ್ಣದಶಿರ್ಣ ಸೋಚನೆಗಳು:

೧. ಮುಖಯಾ ಮಾಹಿತ್ಗಳಿರುವ ಎಲಾಲ ಕ್ಕಡತಗಳು ಹಾಗು ಫೋಲಡರ ಗಳನುನು ಪಾಸವಾಡ್ರ್ಣ ಕೆೋಟ್ಟುಟ್ 
ನಗದಿತ ಸಮಯಕೆಕು ಬಾಯಾಕಅಪ್ ತ್ರೆಗೆದುಕೆೋಳಿಳ. 

೨. ಬಾಯಾಕಅಪ್ ಡಿಸ್ಕು ಗಳನುನು ಎನಕುರೂರ್ಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಟ್ಕೆೋಳಿಳ. ಹೆೋಸ ಮಾಹಿತ್ಗಳನುನು ಬಾಯಾಕಅಪ್ ಡಿಸ್ಕು 
ಗಳಿಗೆ ರವಾನಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಕುನ್ ಮಾಡಿ. 

೩. ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲ ತ್ರಾಣ ಗಳಲೋಲ ನಮಮ ಮಾಹಿತ್ಗಳನುನು ಸಂಗರಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ 
ಸ್ವೆೋವಯಲ್ಲರುವ ಸಂಸ್ವೆಥೆಗಳು ನಮಮ ಮಾಹಿತ್ಗಳನುನು ಸುರಕ್ಷ್ಸುವ ಮಾಗರ್ಣಗಳನುನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಿ ನಂತರ 
ಅಯಕು ಮಾಡಿ.

***
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ಇಷೆಟ್ೋಲಾಲ  ಮಾಹಿತ್ಗಳಿಗೋ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳಿಗೋ ಏನು ಸಂಬಂಧವಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತರುವಿರಾ? 
ಈ ಎಲಾಲ ವಿಚಾರಗಳೋ ಸ್ವಾಮಾನಯಾ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಬಳಕೆದಾರನಗೆ ಬಹುಮುಖಯಾವಾಗಿ 
ಬೆೋಕಾದವುಗಳು. ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನುನು ಗಮನಸಿ.

ಯುನಕಸ , ಗುನು/ಲ್ನಕಸ ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ ಸಿಸಟ್ಂಗಳು ಮತುತ ಮುಕ್ಕತ ಹಾಗೋ ಸವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು 
ಸುರಕ್ಷತ್ರೆಯ ಹೆೋಸ ಸೋತರವನುನು ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಬಳಕೆದಾರನ ಮುಂದಿಟಿಟ್ವ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ವೆಥೆಗಳ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಾನಯಾನ ಖಾಸಗಿ ಗುಟ್ಟುಟ್ಗಳು ಮತುತ ಮಾಹಿತ್ಗಳು ಪ್ರರ ಪಾಲಾಗುವುದನುನು 
ಅರಿತ ಕೆಲವು ನುರಿತ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ತಂತರಜ್ಞರು, ಹಾಡೆವಾೋರ್ಣರ ಕೆೋಳುಳವುದರ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ ಅದನುನು 
ಬಳಸಲು ಬೆೋಕ್ರುವ ಸ್ವಾಫಟ್ವೋರ ಕ್ಕೋಡ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿ ಹಾಗೋ ಎಲಾಲ ರಿೋತ್ಯ ಸ್ವಾವಾತಂತರಯವನುನು 
ಬಳಕೆದಾರನಗೆ ಕೆೋಡಬೆೋಕ್ಕು ಎ oದು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ ಯೋಜ್ನೆ, ಇಂದು ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಅನುನು 
ಸುರಕ್ಷ್ತವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರ ತನನುಚೆಛಿ ಬಂದಂತ್ರೆ ಬಳಸಲು ಅನುವಾಗಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೋಲೆ ನಮೋದಿಸಿದ ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ ಸಿಸಟ್ಮ್ಗಳು ಮುಕ್ಕತ ಹಾಗೋ ಸವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ 
ಆವೃತ್ತಗಳ್ಪಾಗಿದದಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲನ ಸುರಕ್ಷತ್ರಾ ಸ್ವೆೋೋಂಕ್ಕುಗಳು ಕ್ಕಂಡೆೋಡನೆಯೋ ಪ್ರಪ್ಂಚದ 
ಇನಾಯಾವುದೆೋೋ ಮೋಲೆಯಲ್ಲರುವ ತಂತರಜ್ಞ ಅದಕೆಕು ಮುಲಾಮನುನು ಕ್ಕಂಡುಕೆೋಂಡು ಇತರರೆೋಡನೆ 
ಕ್ಷಣಾಧರ್ಣದಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೆೋಳಳಬಲಲ. ಈ ರಿೋತ್ಯ ತತ್ ಕ್ಷಣ ದ ಅಪ್ದೋಟ್ಗಳನುನು ಪ್ಡೆಯುವ 
ಆಂಟಿವೈರಸ್ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳೋ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಭಂಡಾರದಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೆೋರೆಯುತತವ. 

,  clamav clamwin ಇವುಗಳನೆೋನುಮಮ ಬಳಸಿನೆೋೋಡಿ.

ಪ್ರಪ್ಂಚದಾದಯಾಂತ ನೆಟ್ಟವಾಕನರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತ್ರೆಗೆ ದೆೋಡಡದೆೋಡಡ ಕ್ಕಂಪ್ನಗಳೋ ಕ್ಕೋಡ ಮೊರೆ ಹೆೋೋಗುವುದು 
ಗುನು/ಲ್ನಕಸ ಆವೃತ್ತಗಳಿಗೆ. ಡೆಬಿಯನ್ ಅದರಲ್ಲ ಎಲಲರ ಅಚುಚಿ ಮಚುಚಿ. ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ ಸಿಸಟ್ಮ್ 
ನೋಯಾನಯಾತ್ರೆಗಳು ಅದರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಯೋ ಮಾಯಬೆೋಕ್ಕು, ನೋರಾರೋ ಸಮಾನ ಮನಸಕು 
ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಬಳಕೆದಾರರೋ ಹಾಗೋ ತಂತರಜ್ಞರು ಯಾವುದೆೋ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಕಂಪ್ನಯ 
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ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಿಗೋ ಕ್ಕಮಿಮಯಿಲಲ ಹಾಗೋ ನೋಯಾನಯಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಅದು ಮುಕ್ಕತ ಎ ದು ವಷಾರ್ಣನುಗಟ್ಟಟ್ಲೆಂ  
ಕಾಲದಿಂದ ನರೋಪ್ಸಿಕೆೋಂಡು ಬಂದಿರುವುದೆೋ ಇದಕೆಕು ಕಾರಣ .

ಕೆೋನೆಯದೆೋಂದು ಕ್ವಿ ಮಾತು:- ಸುರಕ್ಷತ್ರೆಯ ಬಗೆಗ ಚಿಂತ್ಸುತ್ತದಿದೋರಾದರೆ ನಮಮ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಮುಕ್ಕತ 
ಮತುತ ಸವಾತಂತರ ಎ ಬುದನುನು ಧೃಡಪ್ಡಿಸಿಕೆೋಳಿಳಂ . 

ಪ್ವಿತರ . ಹೆಚ

ಸ್ವಾಪ್ಟ್ವೋರ ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಮಾಹಿತ್ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಬಗೆಗ ರಿಸಚರ್ಣರ ಆಗಿರುವ ಪ್ವಿತರ, ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರೋಮಿ. 
ಇವರು ಮಂಡಯಾ ಜಲೆಲಯ, ಮಳವಳಿಳ ಎ ಬ  ಹಳಿಳಯಿಂದ ಬಂದವರುಂ , ಬಿ.ಇ. ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಸ್ವೆೈನ್ಸ 
ಪ್ದವಿೋಧರೆ ಹಾಗೋ ಎ .o ಎಸ್. ಸ್ವಾನುತಕೆೋೋತತರ ಪ್ದವಿಧರೆ. ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ ವೈದಯಾಕ್ೋಯ ನಾಯಾಯಶಾಸತರೂರ್ 
(  )Forensic Science ದಲ್ಲ ಬಳಸುವ ಬರವಣಿಗೆಯ ವಿಶೆಲೋಷಣೆಯಲ್ಲಯೋ (Handwriting 

) Analyst ಇವರು ಪ್ದವಿಯನುನು ಹೆೋಂದಿದಾದರೆ.

ಪ್ರಕ್ಕೃತ್ಯ ಸಹಜ್ ಸ್ವೌರ್ಂದಯರ್ಣವನುನು ಕಾಯಾಮರಾದ ಕ್ಕಣಿಣನಂದ 
ಸ್ವೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತರುವ ಉದಯೋನುಮಕ್ಕ ಛಾಯಾಗಾರಹಕ್. ಕ್ಕನನುಡ ಬಾಲಗ 
ಲೆೋೋಕ್ಕಕೆಕು ಇಣ ುಕ್ಕು ಹಾಕ್ಕುತ್ರಾತ, ಅಲಲಲ್ಲ ಕ್ಕಂಡು ಬರುವ ಪ್ಕ್ಷ್, ಹೋವು, 
ಸಸಯಾಗಳ ಹೆಸರುಗಳನುನು ಇತರರಿಗೆ ತ್ಳಿಸುತ್ರಾತ, ಅನೆೋಕ್ಕ ಕ್ಕಡೆಗಳಲ್ಲ 
ಇಂಗಿಲೋಷ್ ಹಾಗೋ ಕ್ಕನನುಡ ಹೆಸರನೋನು ಸೋಚಿಸುತತ ತಮಮ ಗೆಳ್ಪೆಯರ ಬಳಗವನುನು 
ಚಕ್ತಗೆೋಳಿಸುತ್ರಾತರೆ.

Web | Flickr 
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 ಬರವಣಿಗೆಯ ಉದೆದೋಶ :

ಆಧುನಕ್ಕ ಜೋವನ ಶೆೈಲ್ಯಲ್ಲ ನಾವಲಲರೋ ಒಂದಲಾಲ ಒಂದು ರಿೋತ್ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಮೋಲೆ 
ಅವಲಂಭಿಸಿರುತ್ರೆತೋವ. ನಮಗೆ ಅರಿವೋ ಇಲಲದೆ ನಮಮ ದಿನ ನತಯಾದ ಕೆಲಸ ಕಾಯರ್ಣಗಳಲ್ಲ ಸ್ವಾಫ್ಟ್ 
ವೋರ ನ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆೋವಲ ಐ.ಟಿ ಉದೆೋಯಾೋಗಸತರು ಮಾತರವಲಲದೆ ಜ್ನಸ್ವಾಮಾನಯಾರು 
ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದಾದರೆ. ಹೆೋಗಂತ್ೋರಾ ??? ಒಮಮ ನಮಮ ಸುತತ ಮುತತ ಕ್ಕಣ ುಣ ಹಾಯಿಸ್ವೆೋೋಣ ! 
ಶಾಪ್ಂಗ ಮಾಲ, ರೆಸ್ವೆೋಟ್ೋರೆಂಟ್, ಕ್ಕಚೆೋರಿ, ಬಸ್-ಟ್ಟೆರೈನ್ ಕಾಯಿದರಿಸುವ ಕೌರ್ಂಟ್ಟರ, ಹಿೋಗಿಯೋ ಪ್ಟಿಟ್ 
ಬೆಳ್ಪೆಯುತ್ರಾತ ಹೆೋೋಗುತತದೆ. ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ನ ಬಳಕೆಗೆ ದೆೋವಸ್ವಾಥೆನಗಳೋ ಹೆೋರತಲಲ.

ಇಷೆಟ್ಲಾಲ ಪ್ರಚಲ್ತವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ಹೆೋಗೆ ತಯಾರಾಗುತತದೆ, ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಯ ಏನು? 
ಕ್ಕಂಪ್ನಗಳು ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ಗಳನುನು ಹೆೋಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪ್ಡಿಸುತ್ರಾತರೆ? ಇವಲಾಲ ವಿಷಯಗಳನುನು 
ನಮೊಮಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳವ ಸಲುವಾಗಿ, ಜ್ನ ಸ್ವಾಮಾನಯಾರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆಗ ಕ್ರು ಪ್ರಿಚಯ ಹಾಗು 
ಸ್ವೆನುೋಹಿತರೆೋಂದಿಗೆ ನಮಮ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೋವನ ಚಕ್ಕರವನುನು ಮುಟಿಟ್ಸುವ 
ಹಂಬಲದಿಂದ ಈ ಲೆೋಖನವನುನು ಬರೆದಿದೆದೋನೆ .

ಪ್ೋಠಿಕೆ :

"ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಯ" ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲ ಬಳಸುವ ವಿಧ-
ವಿಧಾನಗಳ ಒಂದು ಆಯಕ್ಕಟ್ಟುಟ್. ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ರಚನೆಯಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿದೋದ, ಇವಲಲವನುನು 
ಉಲೆಲೋಖಿಸುವ ಕಾಯರ್ಣವಿಧಾನವ ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ಡೆವಲಪ್ಮಂಟ್ ಲೆೈಫ್ ಸ್ವೆೈಕ್ಕಲ ( ). SDLC SDLC 
ಯಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿ(ಮಾಡಲ)ಗಳಿದುದ, ಅವು ತಮಮದೆೋ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ನ 
ಉತಪಿನನು ಪ್ದದತ್ಯನುನು ಅನುಸರಿಸುತತದೆ. ಹಾಗೆಯೋ ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ಕ್ಕಂಪ್ನಗಳು ಸಹ 
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ಹೆೋರಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವ ಕ್ಕಂಪ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಯಯನುನು ಆಯಕು ಮಾಡಬೆೋಕೆಂಬ ಸಂಧಗಧಿ 
ಪ್ರಿಸಿಥೆತ್ ಉಂಟ್ಟಾಗುತತದೆ. ಆದದರಿಂದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೂರ್ೋಯ ಮಟ್ಟಟ್ದಲ್ಲ ಎ ತಹ ಕ್ಕಂಪ್ನಗಳು ಯಾವಂ  

 SDLC ಮಾಡೆಲ ಆಯಕು ಮಾಡಬೆೋಕ್ಕು, ಅದನುನು ಕಾಯರ್ಣರೋಪ್ಕೆಕು ತರುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗು ಅದರ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಓ ೧೨೨೦೭ ಎ ಬ  ಆಯೋಗವನುನು ರಚಿಸಿದೆಂ .

ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿರುತತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೊಂದು ಹಂತ ತಮಮ ಮುಂದಿನ 
ಹಂತಕೆಕು ಬೆೋಕಾಗುವ ಅಗತಯಾಗಳನುನು ಸ್ವಾದರಪ್ಡಿಸುತತದೆ. ಪಾರಯಶಃ ಎಲಾಲ SDLC 
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಯೋ ಕೆಳಗೆ ಸೋಚಿಸಿರುವ ಹಂತಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸುತತದೆ . ಆದರೆ ಈ ಹಂತಗಳ 
ಅನುಕ್ಕರಮ ಪ್ರತ್  SDLC ಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗುತತದೆ.

ಮೊದಲ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಧಾರಣ ವಾಗಿ ಬರುವ ಚಟ್ಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ 
ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ್ನೆೋೋಟ್ಟ ಹಾಯಿಸ್ವೆೋೋಣ .

೧. ಗಾರಹಕ್ಕರ ಅಗತಯಾಗಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ (   ):Customer Requirement Analysis

ಈ ಹಂತದಲ್ಲ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಮಾಯಾನೆೋಜ್ರ, ಸ್ವೆಟ್ೋಕ ಹೆೋೋಲಡಸ್ರ್ಣ ರ ಕೆೋಡುಗೆ ಬಹಳ 
ಮುಖಯಾವಾಗಿರುತತದೆ . ಗಾರಹಕ್ಕರು(ಕ್ಕಸಟ್ಮಸ್ರ್ಣ) ತಮಮ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನುನು ಕ್ಕಂಪ್ನಯ ಮುಂದಿಡುತ್ರಾತರೆ. 
ತಮಗೆ ಬೆೋಕ್ದದ ಸ್ವಾಫ್ಟ್ -ವೋರ ಪಾರಡೆಕಟ್ ನ ಉಪ್ಯುಕ್ಕತತ್ರೆಯನುನು ಉಲೆಲೋಖಿಸುತ್ರಾತರೆ. ಬಹಳಷುಟ್ 
ಬಾರಿ ಇದು ಸ್ವಾರಾಂಶ ರೋಪ್ದಲ್ಲರುತತದೆ. ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಮಾಯಾನೆೋಜ್ರ ಮತುತ ಸ್ವೆಟ್ೋಕ ಹೆೋೋಲಡಸ್ರ್ಣ, 
clients ನೆೋಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾಣೆಮಯಿಂದ ಚಚಿರ್ಣಸಿ ಅವರ ಅಗತಯಾಗಳನುನು ಅರಿತು ಅವರ ಅಗತಯಾಗಳನುನು 
ಸಂಗರಹಿಸಲಾಗುತತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಯಯಲ್ಲ ಪಾರಡಕಟ್ ನ ಬಳಕೆ, ಯಾರು - ಹೆೋಗೆ ಇದನುನು 
ಉಪ್ಯೋಗಿಸುತ್ರಾತರೆ? ಮಾಹಿತ್ ಶೆೋಖರಣೆ ... ಹಿೋಗೆ ಹಲವಾರು ಸೋಕ್ಷಮ ಮಾಹಿತ್ಗಳನುನು 

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು  - ಸಂಚಯ 



46

ಸಂಗರಹಿಸತಕ್ಕಕುದುದ. ಇದನುನು   Requirement Document ಎ ದು ಕ್ಕರೆಯುತ್ರಾತರೆಂ .

೨. ಡಿಸ್ವೆೈನ್ ( ):Design

  Requirement Analysis ಹಂತದಲ್ಲ ಒಕ್ಕೋಕುಡಿದ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಡಿಸ್ವೆೈನ್ ರಚನೆ 
ಆರಂಭವಾಗುತತದೆ. ಆಕ್ರ್ಣಟ್ಟೆಕಟ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತರ ವಹಿಸುತ್ರಾತರೆ. ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ನ 
ಯಶಸಿಸನ ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ ಪಾಲನುನು ಡಿಸ್ವೆೈನ್ ನಧರ್ಣರಿಸುತತದೆ. ಡಿಸ್ವೆೈನ್ ತಪಾಪಿದಲ್ಲ ಇಡಿೋ ಪಾರಡಕಟ್ 
ಹಾಗು ಅದಕೆಕು ಮಿೋಸಲ್ಟ್ಟಟ್ ಶರಮ ವಯಾಥರ್ಣವಾಗಿ ಹೆೋಗುವ ಕಾರಣ  ಡಿಸ್ವೆೈನ್ ನನುನು ಆದಷುಟ್ 
ಜ್ಞಾಗರೋಕ್ಕತ್ರೆಯಿಂದ ರಚಿಸಬೆೋಕ್ಕು. ಸಿಸಟ್ಮ್ ನ ಕ್ಕೃತ್, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 
ವಿವರಣೆಗಳನುನು ವಣಿರ್ಣಸುವ ಹಂತ . ಇದನುನು  UML ಚಿತರದ ರೋಪ್ದಲ್ಲ ಬಿಂಬಿಸುತ್ರಾತರೆ . ಇದೆೋ 
ಡಿಸ್ವೆೈನ್ ಡಾಕ್ಕುಯಾಮಂಟ್(  ).Design Document

೩. ಇಂಪ್ಲಮಂಟ್ಟೆೋಶನ್ ( ):Implementation

ಡಿಸ್ವೆೈನ್ ಡಾಕ್ಕುಯಾಮಂಟ್ ಅನುನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆೋೋಡ್/ಪ್ರೋಗಾರಮ್ ಸೃಷ್ಟ್ಸುವ ಕಾಯರ್ಣ 
ಆರಂಭವಾಗುತತದೆ. ಇದು SDLCಯಲ್ಲ ಅತಯಾಂತ ದಿೋಘರ್ಣವಾದ ಅವಧಯಾಗಿರುತತದೆ. ಈ ಹಂತದ 
ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾಲುದಾರ ಡೆವಲೆಪ್ರ/ಪ್ರಗಾರಮರ. ಉತತಮವಾದ ಕೆೋೋಡ್ ನ ರಚನೆ 
ಕಾಯರ್ಣನವರ್ಣಹಣೆ ಜ್ವಾಬಾದರಿ ಡೆವಲೆಪ್ರ ದಾಗಿರುತತದೆ. ಮಮರಿ, ಕಾಯರ್ಣಕ್ಕಲಾಪ್ ಹಿೋಗೆ 
ಮುಂತ್ರಾದ ಸೋಕ್ಷಮ ವಿಷಯಗಳನುನು ಆದಷುಟ್ ಉತತಮರಿೋತ್ಯಲ್ಲ ಬಳಸುವ ಕೆೋೋಡ್ ನ ಸೃಷ್ಟ್ 
ಅತಯಾಗತಯಾ.

ಮೊದಲ್ಗೆ ಹಲವು ಉಪ್ ಘಟ್ಟಕ್ಕ( )modules ಗಳನುನು ತಯಾರಿಸಿ ನಂತರ ಇವಲಲವನುನು ಸಂಕ್ೋಣಿರ್ಣಸಿ 
ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣ ಪಾರಡಕಟ್ ಅನುನು ಹೆೋರತರಲಾಗುತತದೆ.
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೪. ಪ್ರಿೋಕ್ಷಣೆ ( ):Testing

ಈ ಹಿಂದೆ ತಯಾರಾದ ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ/ಅಪ್ಪಿಲಿಕೆೋಷನ್ ಅನುನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆ( ) Testing ಮಾಡಬೆೋಕ್ಕಲಲವೋ? 
  Requirement Analysis ಹಂತದಲ್ಲ ರೋಪ್ಸಿದ   Requirement document ಅನುನು 

ಆಧರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೊಂದು ಅಗತಯಾಗಳು ಕಾಯರ್ಣರೋಪ್ದಲ್ಲದೆಯೋ ಎ ದುಂ  
ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷ್ಸುತ್ರಾತರೆ. ಇದಕಾಕುಗಿಯ ಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಕುಯಾಮಂಟ್(  ) Test document ರಚನೆಯಾಗುತತದೆ. 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಣೆ ಹಂತದಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತರ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಕ್ಕರದಾಗಿರುತತದೆ.

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಣೆ ಕಾಯರ್ಣವನುನು  ೩ ಉಪ್ಭಾಗಗಳ್ಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು :

೧.   : Unit testing ಇಂಪ್ಲಮಂಟ್ಟೆೋಶನ್ ಹಂತದಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟ್ಸಿದ ಉಪ್ 
ಘಟ್ಟಕ್ಕಗಳನುನು ಪ್ರತ್ರೆಯಾೋಕ್ಕವಾಗಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಲಾಗುತತದೆ.

೨.   : System testing ಎಲಾಲ ಉಪ್ ಘಟ್ಟಕ್ಕಗಳನುನು ಒಗೋಗಡಿಸಿದ ನಂತರ ಇವುಗಳ ಪ್ರಸಪಿರ 
ಕಾಯರ್ಣನವರ್ಣಹಣೆಯನುನು ಗಮನಸುತ್ರಾತರೆ.

೩.   : Acceptance testing ಹಿೋಗೆ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದ ಪಾರಡಕಟ್ ಅನುನು ಗಾರಹಕ್ಕರ ಕ್ಷೆೋತರದಲ್ಲ 
ಇನಾಸಟಾಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣ ವಾಯಾಪ್ತಯಲ್ಲ ಅದರ ಉಪ್ಯುಕ್ಕತತ್ರೆಯನುನು ಧೃಡಿೋಕ್ಕರಿಸಲಾಗುತತದೆ.

ಇಂತ್ಷೆಟ್ೋ ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಯಯಲ್ಲ ಅಡಕ್ಕವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು. 
ಬನನು... ಈಗ ಒಂದು ಹೆಜ್ಞೆಜ ಮುಂದಿಟ್ಟುಟ್ , ಅತಯಾಧಕ್ಕವಾಗಿ ಕ್ಕಂಪ್ನಗಳಲ್ಲ ಚಾಲ್ತಯಲ್ಲರುವ 

    ( ) SoftwareSoftware Development Life Cycle SDLC ಮಾದರಿಗಳ ಬಗೆಗ ಒಂದು 
ಕ್ರುನೆೋೋಟ್ಟ ಹಾಯಿಸ್ವೆೋೋಣ .
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೧.   (Waterfall Model ಜ್ಲಪಾತದ ಮಾದರಿ) :

ಅತಯಾಂತ ಜ್ನಪ್ರಯ ಹಾಗು ಹೆೋರಳವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲರುವ ಮಾಡೆಲ. ಗರಹಿಸಲು/ಅನುಸರಿಸಲು 
ಕ್ಕೋಡ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ತ್ರೆೋೋರಿಸಿದ ಚಿತರದಂತ್ರೆ ಈ ಮಾಡೆಲ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನುನು 
ಒಳಗೆೋಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲನ ವಿಷೆೋಶವಂದರೆ ಪ್ರತ್ ಹಂತವನುನು ಪ್ರಿಸಮಾಪ್ತ ಗೆೋಳಿಸಿದ 
ಮೋಲೆಯೋ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನುನು ಕೆೈಗೆೋಳಳಬೆೋಕ್ಕು.ಈ ಮಾಡೆಲ ನ ಮತ್ರೆೋತಂದು ಗುಣ ವಂದರೆ 
ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ( ). review ಎಲಾಲ ಹಂತದ ಕೆೋನೆಗೆ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ ಕ್ರಯ ಜ್ರಗುತತದೆ. ಆದದರಿಂದ 
ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಸಿಥೆತ್ಗತ್, ಸರಿಯಾದ ಕ್ಕರಮದಲ್ಲ ಮುನನುಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಎoಬ ಮಾಹಿತ್ ಸಿಕ್ಕುಬಿಡುತತದೆ. 
ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಹರ್ಣವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದನುನು ಇಲೆಲೋ ಕೆೈಬಿಡಬೆೋಕೆ? 
ಎ oಬುದನುನು ತಕ್ಷಣ  ನಧರ್ಣರಿಸಬಹುದು.

ಚಿತರದಲ್ಲ ಕಾಣ ುವಂತ್ರೆ ಮಾಡೆಲ ಜ್ಲಪಾತವನುನು ಹೆೋೋಲುವುದರಿಂದ  Waterfall Model 
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ಎ oದು ಸೋಕ್ಕತವಾಗಿ  ಹೆಸರಿಸಿದಾದರೆ. 

ಆನುಕ್ಕೋಲಗಳು:

೧. ಪ್ರತ್ ಹಂತ ಒಂದೆೋಂದಾಗಿ ಅಸತವಯಾಸತತ್ರೆ ಇಲಲದೆ ಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣಗೆೋಳಿಸಬಹುದು.

೨. ಸರಳವಾಗಿ ನವರ್ಣಹಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಡೆಲ.

೩. ಸಣ ಣ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಗಳಿಗೆ ಇಲಲವೋ ಗಾರಹಕ್ಕ ಬೆೋಡಿಕೆ ಪ್ರಿಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣವಾಗಿ ಗರಹಿಸಿದದಲ್ಲ ಈ ಮಾಡೆಲ 
ಅತ್ಸೋಕ್ಕತ.

ಅನಾನುಕ್ಕೋಲಗಳು:

೧. ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ನ ವಿಸ್ವಾತರವನುನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲ ಸಮಿೋಕ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ, ಹಾಗೆ 
ಮಾಡಿದದಲ್ಲ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ವಿಫಲತ್ರೆ ಹೆೋಂದುತತದೆ.

೨. ಧೋಘಾರ್ಣವಧಯ ಹಾಗು ಕ್ಕಠಿಣ ವಾದ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಡೆಲ ಹೆೋಂದುವುದಿಲಲ.

೩. ಆಗಾಗೆಗ ಬದಲಾಗುವ ಅಗತಯಾ( )requirement ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ.
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೨. -   (V Shape Model ವಿ ಆಕಾರದ ಮಾಡೆಲ) :

ವಿ ಆಕಾರದ ಮಾಡೆಲ, ಜ್ಲಪಾತ ಮಾಡೆಲ ನಂತ್ರೆ ತನೆೋನುಳಗಿರುವ ಹಂತಗಳನುನು ಸರಣಿಯಲ್ಲ 
ಕಾಯರ್ಣನವರ್ಣಹಿಸುತತದೆ. ಇಲ್ಲಯೋ ಸಹ ಒಂದು ಹಂತದ ಸಮಾಪ್ತಯ ನಂತರವೋ ಮುಂದಿನ 
ಹಂತ ಶುರುವಾಗುತತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಜ್ಲಪಾತ ಮಾಡೆಲ ಗಿಂತ ಹೆೋಗೆ ಭಿನನು? ಇಗೆೋೋ ಉತತರ 
ಇಲ್ಲದೆ!

 (Test plan ಪ್ರಿೋಕ್ಷಣೆ ಕಾಯರ್ಣವಿಧಾನ)ದ ಸೃಷ್ಠ ಜ್ಲಪಾತ ಮಾಡೆಲ ಗೆ ಹೆೋೋಲ್ಸಿದದಲ್ಲ ಈ 
ಮಾಡೆಲ ನ ಲೆೈಫ್ ಸ್ವೆೈಕ್ಕಲ ನಲ್ಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೋ ರೋಪ್ಸಲಾಗುತತದೆ. ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ 
ಅಗತಯಾ( ) requirement ಶೆೋಖರಣೆಯ ಹಂತದ ಸಮಯದಲೆಲೋ   test plan ಕಾಯರ್ಣ ಸಹ 
ಸ್ವಾಗುತತದೆ. ಡೆವಲಪ್ಮಂಟ್ ಶುರುವಾಗುವ ಮುನನುವೋ   test plan ರಚಿಸಲಾಗುತತದೆ. ಇಲ್ಲ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಚುಚಿ ಒತತಡ ನೋಡುವುದನನು ಗಮನಸಬಹುದು.
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   High level design ಹಂತದಲ್ಲ ಸಿಸಟ್ಮ್ ಸ್ವಾಥೆಪ್ತಯಾ( ) architecture ಕೆೋಂದರಬಿಂದು. ಇದೆೋ 
ಸಮಾಂತರದಲ್ಲ, ಚಿತರದಲ್ಲ ತ್ರೆೋೋರಿಸಿದಂತ್ರೆ ಸಮಷ್ಟ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ (  integration test 

) plan ರಚಿಸಲಾಗುತತದೆ. ಪಾರಡೆಕಟ್ ನಲ್ಲರುವ ವಿವಿಧ ಉಪ್ ಘಟ್ಟಕ್ಕಗಳು ಸಂಕ್ೋಣ ರ್ಣವಾಗಿ ಹೆೋಗೆ 
ಕಾಯರ್ಣನವರ್ಣಹಿಸುವುದೆಂದು ಅರಿಯಲು ಪಾಲನ್ ಸಿದದಪ್ಡಿಸುತ್ರಾತರೆ.

   Low level design ಹಂತದಲ್ಲ ಪ್ರತ್ರೆಯಾೋಕ್ಕ ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ನ ಉಪ್ ಘಟ್ಟಕ್ಕಗಳ ಡಿಸ್ವೆೈನ್ 
ಬರೆಯಲಾಗುವುದು. ಇದೆೋ ಅವಧಯಲ್ಲ ಘಟ್ಟಕ್ಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆ(  ) unit test ಪಾಲನ್ ಅಂದರೆ 
ಅಡಕ್ಕವಾಗಿರುವ ಎಲಾಲ ಘಟ್ಟಕ್ಕಗಳನುನು ಪ್ರತ್ರೆಯಾೋಕ್ಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಸಲು ಯೋಜ್ನೆ ಸಿದಧಿವಾಗುತತದೆ.

ಇಂಪ್ಲಮಂಟ್ಟೆೋಶನ್ ನಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೆ ಗೆೋತ್ತರುವಂತ್ರೆ ಕೆೋೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತತದೆ. ಇದು ಮುಗಿದ 
ನಂತರ ಚಿತರದಲ್ಲ ತ್ರೆೋೋಪ್ರ್ಣಡಿಸಿದಂತ್ರೆ  V ಆಕಾರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲ ಸೋಚಿಸಿದ ಹಂತಗಳ 
ಕಾಯರ್ಣನವರ್ಣಹಣೆ ಕೆಳಗಿನಂದ ಮೋಲಾಭಾಗದೆಡೆಗೆ ಸ್ವಾಗುತತದೆ. ಇದೆೋ  V ಮಾಡೆಲ ನ ವಿಶೆೋಷ!

ಹಿಂದೆ ಹೆೋಳಿದಂತ್ರೆ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಣೆ ಕಾಯರ್ಣವಿಧಾನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೋ ತಯಾರಾದದರಿಂದ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಗಳನುನು 
ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.

ಅನುಕ್ಕೋಲಗಳು:

೧. ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಮಾದರಿ.

೨. ಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಲನ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೋ ಸಿದಧಿವಿರುವ ಕಾರಣ  ಜ್ಲಪಾತ ಮಾಡೆಲ ಹೆೋೋಲ್ಸಿದರೆ 
ಯಶಸಿಸನ ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆ ಇದರಲ್ಲ ಹೆಚುಚಿ.

೩. ಚಿಕ್ಕಕು ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಗೆ ಅತ್ಸೋಕ್ಕತ.
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ಅನಾನುಕ್ಕೋಲಗಳು:

೧. ಜ್ಲಪಾತ ಮಾಡೆಲ ನಂತ್ರೆ ನಷುಠರ.

೨. ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ತ ಹಂತದಲ್ಲ ಏನಾದರೋ ಬದಲಾಯಿಸ ಬೆೋಕಾದಲ್ಲ ಕೆಲೋಶನೋಯ.

೩. ಧೋಘಾರ್ಣವಧಯ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಗೆ ಹೆೋಂದುವುದಿಲಲ.

೩.   (Spiral Model ಮರುಸುತ್ತನ ಮಾಡೆಲ) :

ಜ್ಲಪಾತ ಮಾಡೆಲ ಗೆ ಹೆೋೋಲ್ಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲ ಪಾಲೆೋಗಳುಳವ ಪ್ರಕ್ರಯ ತ್ೋರ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿದೆ. 
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ಇಲ್ಲಯ ವಿಶೆೋಷವಂದರೆ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ ಒಳಗಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಅಪಾಯದ( )risk  
ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಗೆ ಹೆಚುಚಿ ಪಾರಮುಖಯಾತ್ರೆ ನೋಡಲಾಗುತತದೆ. ಸ್ವೆಪಿೈರಲ ಮಾಡೆಲ ನಲ್ಲ ೪ ಪ್ರಮುಖ 
ಹಂತಗಳಿದೆ.

೧. ಪಾಲನಂಗ ( )planning

೨. ಅಪಾಯ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ (  )risk analysis

೩. ಇಂಜನಯರಿಂಗ( )engineering

೪. ಎವಲೋಯಾಷನ್ ( )evolution

ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ಉತ್ರಾಪಿದನೆಯಲ್ಲ ಪ್ುನಃ ಪ್ುನಃ ಈ ನಾಲೋಕು ಹಂತದ ಸುತುತಗಳನುನು(ಸ್ವೆಪಿೈರಲ) 
ನವರ್ಣಹಿಸುತತದೆ. ಆದದರಿಂದ ಇದನುನು ಸ್ವೆಪಿೈರಲ ಮಾಡೆಲ ಎ ದು ಕ್ಕರೆಯುತ್ರಾತರೆಂ .

ಪಾಲನಂಗ ಹಂತದಲ್ಲ ಗಾರಹಕ್ಕರ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನುನು ಶೆೋಖರಿಸಿಡಲಾಗುತತದೆ. ಅಪಾಯ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯಲ್ಲ 
ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ನಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಾಯರ್ಣವಿಧಾನದಲ್ಲವುಂಟ್ಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನುನು ಗರಹಿಸಿ, ಅದಕೆಕು 
ಪ್ರಿಹಾರವನೋನು ಆಲೆೋೋಚಿಸಲಾಗುತತದೆ. ಹಂತದ ಕೆೋನೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ 
ಮಾದರಿಯನುನು( ) prototype ತಯಾರಿಸುತ್ರಾತರೆ. ಇಂಜನಯರಿಂಗ ಹಂತದಲ್ಲ ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ 
ಅನುನು ಸ್ವಾದರಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂತ್ರೆಯೋ ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆ ಸಹ ಹಂತದ ಕೆೋನೆಯಲ್ಲ 
ಶುರುವಾಗುತತದೆ.

 

ಎವಲೋಯಾಷನ್ ಫೋಸ್ ನಲ್ಲ ಗಾರಹಕ್ಕರು, ಉತ್ರಾಪಿದಿಸಿದ ಪಾರಡೆಕಟ್ ನನುನು ಎಲಾಲ ರಿೋತ್ಯಿಂದಲೋ 
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಸುತ್ರಾತರೆ. ಇವಿಷುಟ್ ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ನ ಒಂದು ಫೋಸ್. ಸ್ವೆಪಿೈರಲ ಮಾಡೆಲ ನಲ್ಲ ಸ್ವಾಫ್ಟ್ 
ವೋರ ನನುನು ಒಮಮಗೆ ಸ್ವಾವಾಧೋನಮಾಡುವುದಿಲಲ. ಬಹು ಭಾಗಗಳ್ಪಾಗಿ(ಫೋಸ್) ಗಾರಹಕ್ಕರಿಗೆ 
ನೋಡುತ್ರಾತರೆ. ಒಂದು ಫೋಸ್ ಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣವಾದ ಮೋಲೆ ಪ್ುನಃ ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ನಲ್ಲ ತ್ರೆೋೋರಿಸಿದಂತ್ರೆ ನಾಲೋಕು 
ಹಂತಗಳೋ ಕಾಯರ್ಣಗತವಾಗುತತದೆ.
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ಅನುಕ್ಕೋಲಗಳು:

೧. ಹೆಚಿಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ದಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಉಂಟ್ಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ(ರಿಸ್ಕು) ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ.

೨. ವಾಯಾಪ್ಕ್ಕವಾದ ಹಾಗು ಕ್ಕಠಿಣ ವಾದ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆೋಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಮಾಡೆಲ.

೩.  waterfall ನಲ್ಲ SDLC ನ ಎಲಾಲ ಹಂತಗಳು ಪ್ರಿಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣವಾಗುವವರೆಗು ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ 
ಪ್ರಕ್ಕಟಿಸುವುದಿಲಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ ಸ್ವಾವಾಧೋನವನುನು ಫೋಸ್ ರೋಪ್ದಲ್ಲ ಕೆೋಡುವುದರಿಂದ 
ಕಾಯುವಷ್ಟ್ಲಲ.

ಅನಾನುಕ್ಕೋಲಗಳು:

೧. ಅನುಕ್ಕರಣೆಗೆ ದುಬಾರಿಯಾದ ಮಾಡೆಲ.

೨. ರಿಸ್ಕು ಅನಾಲ್ಸಿಸ್ ಗೆ ವಿಶೆೋಷ ನಪ್ುಣ ರ ಅಗತಯಾವಿದೆ.

೩. ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ನ ಯಶಸುಸ ರಿಸ್ಕು ಅನಾಲ್ಸಿಸ್ ಹಂತದ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ರುತತದೆ.

೪. ಸಣ ಣ ಪ್ುಟ್ಟಟ್ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಚಿತ.

ಇಂತ್ಷುಟ್  SDLC ಕ್ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷ್ಪ್ತ ಲೆೋಖನ. ತಂತ್ರಾರಂಶ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪ್ರಪ್ಂಚಕೆಕು ಇವು ಒಂದು 
ಆಡಿಪಾಯ, ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಞೆಜ ಮಾತರ! ಇದರ ವಾಯಾಪ್ತ ಅಪಾರ.
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ಎ .o ಕ ೆ . ರೆೋಖಾವಿಜ್ಞೆೋಂದರ 

ಕ್ಕನನುಡ ಪ್ರೋಮಿ ಸ್ವೆನುೋಹಿತರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.

ನನನು ಸಂಕ್ಷ್ಪ್ತ ಪ್ರಿಚಯ: "ನಮಮ ಬೆಂಗಳೋರಿನ" ನವಾಸಿ, ವಿದಾಯಾಭಾಯಾಸ-
ಬಿ.ಇ. ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಸ್ವೆೈನ್ಸ, ಉದೆೋಯಾೋಗ-ಸಿೋನಯರ ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವೋರ 
ಇಂಜನಯರ.

ತ್ರಾಂತ್ರಕ್ಕ ಕ್ಕನನುಡ ಜ್ಗತ್ತಗೆ ಈಗಷೆಟ್ೋ ಅಂಬೆಗಾಲ್ಡುತ್ತದೆದೋನೆ. ಸಂಗಿೋತ ಹಾಗು ನೃತಯಾದಲ್ಲ ಆಸಕ್ತ. 
ಪ್ರವಾಸವಂದರೆ ಅಚುಚಿಮಚುಚಿ. ಇಡಿೋ ಪ್ರಪ್ಂಚದ ನೆೈಸಗಿರ್ಣಕ್ಕ ಸ್ವೌರ್ಂದಯರ್ಣವನುನು ನನನು ಕ್ಕಣ ುಣಗಳಲ್ಲ 
ತುಂಬಿಕೆೋಳುಳವ ಹೆಬಬೊಯಕೆ.
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ಕ್ಕನನುಡಕೆ ಕು  ! OCR ಇದು ಸ್ವಾಧಯಾವೋ?
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   Optical Character Recognision ಅಂದರೆ ಏನು? ಚಿತರದಲ್ಲ ಇರುವ ಅಕ್ಷರಗಳನುನು 
ಗುರುತ್ಸಿ, ಅವುಗಳನುನು ನಜ್ವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಂತ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ನಜ್ವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಿದದರೆ, 
ಅವುಗಳಿಂದ ಬೆೋಕಾದ ಪ್ದಗಳನನುಷೆಟ್ೋ ಕ್ಕತತರಿಸಬಹುದು, ಬಣ ಣ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಹಾಗೋ ಕೆಲವು 
ಪ್ದ/ವಾಕ್ಕಯಾಗಳನನುಷೆಟ್ೋ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅದೆೋ ಚಿತರದ ರೋಪ್ದಲ್ಲದದರೆ ಇದು ಸ್ವಾಧಯಾವಿಲಲ, 
ಎಲಲವನೋನು ಪ್ುನಃ ಬರೆಯಬೆೋಕಾಗುತತದೆ.

 OCR ಈಗಾಗಲೆೋ ಇಂಗಿಲಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಇದದರೆ, ಕ್ಕನನುಡಕೆಕು ಏಕ್ಲಲ, ಅದನುನು ಮಾಡಬಹುದೆೋ? ಈ 
ಲೆೋಖನದ ಮೋಲಕ್ಕ  OCR ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಮತುತ ಈಗಿರುವ ತ್ರೆೋಂದರೆಗಳ ಬಗೆಗ 
ತ್ಳಿದುಕೆೋಳ್ಪೆೋಳೋಣ .

ಈ ತಂತ್ರಾರಂಶವು ಮೊದಲ್ಗೆ ಚಿತರದಲ್ಲ ಇರುವ ಕ್ಕಪ್ುಪಿ ಬಿಳುಪ್ನ ಬಣ ಣಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೋಲಕ್ಕ 
ಆ ಚಿತರವನುನು ಸಣ ಣ ಸಣ ಣ ಭಾಗಗಳನಾನುಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತತದೆ. ಮೊದಲ್ಗೆ ಉದದನೆಯ ಬಿಳಿಯ ಅಥವಾ 
ಖಾಲ್ ಜ್ಞಾಗವನುನು ಗುರುತ್ಸಿ ಒಂದೆೋಂದು ಸ್ವಾಲುಗಳು ಎ ದು ಭಾಗ ಮಾಡುತ್ರೆತಂ , ನಂತರ ಪ್ರತ್ೋ 
ಸ್ವಾಲ್ನಲೋಲ ಮದಯಾದ ಖಾಲ್ ಜ್ಞಾಗವನುನು ಗುರುತ್ಸಿ ಒಂದೆೋಂದು ಅಕ್ಷರಗಳ್ಪೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸುತ್ರೆತ. ಆ 
ನಂತರ ತನನುಲ್ಲ ಇರುವ ಮಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯೊಂದು ಸಣ ಣ ಭಾಗವನೋನು 
ಇಂತದೆದೋ ಅಕ್ಷರವಂದು ಗುರುತ್ಸುತತದೆ.

ಚಿತರದಲ್ಲರುವ ಗೆರೆಗಳು ತಂತ್ರಾರಂಶವು ಚಿತರವನುನು ಹೆೋಗೆ ವಿಭಾಗಿಸುತತದೆ ಎ oಬುದನನು 
ತ್ರೆೋೋರಿಸುತತದೆ.
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ಅಕ್ಷರಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸಲು ತನನುಲ್ಲರೆೋೋ ಮಾಹಿತ್ ಉಪ್ಯೋಗಿಸುತ್ರೆತ ಎ oದು ತ್ಳಿೋತು, ಆದರೆ ಈ 
ಮಾಹಿತ್ ಅದಕೆಕು ಎಲ್ಲಂದಾ ಸಿಗುತ್ರೆತ? ಅದಕೆೋಕುೋಸಕುರವೋ ಮೊದಲ್ಗೆ  OCR ತಂತ್ರಾರಂಶಕೆಕು ತರಬೆೋತ್ 
ಕೆೋಡಬೆೋಕಾಗುತ್ರೆತ. ತರಬೆೋತ್ ಅಂದರೆ ವಣ ರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲರುವ ಪ್ರತ್ೋ ಅಕ್ಷರಗಳನುನು ಯಾವ ಯಾವ 
ರಿೋತ್ ಬರೆಯಬಹುದು ಎ oದು ತ್ಳಿಸಿಕೆೋಡೆೋೋದು. ಈ ತರಬೆೋತ್ ಹೆಚುಚಿ ಫಾಂಟ್ ಗಳಿಗೆ 
ಮಾಡಿದಷೋಟ್  OCR ಚೆನಾನುಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತದೆ.

ಒಂದೆೋಂದೆೋ ಅಕ್ಷರಗಳನುನು ಯಾಕೆ ಗುರುತ್ಸಬೆೋಕ್ಕು? ಒಟಿಟ್ಗೆೋ ಒಂದಷುಟ್ ಪ್ದಗಳನುನು 
ಗುರುತ್ಸಬಹುದಲಾವಾ ಎ ಬ  ಪ್ರಶೆನು ನಮಗಿೋಗ ಬಂದಿರಬಹುದುಂ . ಪ್ದಗಳನುನು ಒಟಿಟ್ಗೆೋ 
ಮಾಡುವುದಾದರೆ  combination ಬಹಳ ಆಗಿ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೆೋ ಕ್ಕಷಟ್ ಆಗುತತದೆ. 
ಉದಾಹರಣೆ ಇಂಗಿಲಷ್ ನಲ್ಲ     a b c d ಎ ಬ  ನಾಲುಕು ಅಕ್ಷರಗಳನೆನುೋ ಬಹಳಷುಟ್ ತರಹದಲ್ಲಂ  
ಬರೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ , , , , ... abcd abdc adbc dabc acbd ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳ 
ಬದಲ್ಗೆ ಪ್ದಗಳನುನು ಕೆೋಟ್ಟಟ್ರೆ  OCR ಗೆ ತರಬೆೋತ್ ಕೆೋಡುವುದು ಕ್ಕಬಿಬೊಣ ದ ಕ್ಕಡಲೆ ಆಗುತತದೆ.

ಕ್ಕನನುಡಕೆ ಕು   OCR ಮಾಡಲು ಈಗಿರುವ ತ್ರೆೋಂದರೆಗಳು

ಮೊದಲೆೋ ಹೆೋಳಿದಂತ್ರೆ, ಈ ತಂತ್ರಾರಂಶವು ತನಗೆ ಕೆೋಟ್ಟಟ್ ಚಿತರವನುನು ಮೋಲ್ನಂದ ಕೆಳಗೆ ನೆೋೋಡಿ 
ಅದರಿಂದ ಸ್ವಾಲುಗಳಂತ್ರೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಂತರ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆಕು ನೆೋೋಡಲು ಪಾರರಂಭಿಸುತ್ರೆತ. 
ಚಿತರದಲ್ಲನ ಕ್ಕಪ್ುಪಿ ಬಿಳುಪ್ನ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಲ್ನಲ್ಲ ಸಣ ಣ ಸಣ ಣ ಭಾಗಗಳನುನು 
ಗುರುತ್ಸುತತದೆ. ಈ ಸಂದಭರ್ಣದಲ್ಲ ಕ್ಕನನುಡದ ಒಂದೆೋ ಅಕ್ಷರವನುನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆ 
ಇದೆ. ಇದಕೆಕು ಮುಖಯಾ ಕಾರಣ  ಆ ಅಕ್ಷರದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಕ್ಕೋಡದೆೋ ಇರುವುದು. ಕೆಳಗಿನ 
ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲ ತ್ರೆೋೋರಿಸಿದಂತ್ರೆ "ಕ್ೋ" ಅಕ್ಷರವನುನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡುತತದೆ, ತರಬೆೋತ್ 
ಮಾಡುವಾಗ ಕೆೋಟ್ಟಟ್ ಮಾಹಿತ್ಯಲ್ಲ "ಕ್" ಗುರುತ್ಸುವ ಬಗೆಗ ಇದೆ ಆದರೆ ಬರಿೋ ಧೋಘರ್ಣ ಬಂದಾಗ 
ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎ ದು ಆ ತಂತ್ರಾರಂಶಕೆಕು ಹೆೋಳುವುದು ಕ್ಕಷಟ್ಂ . ಇಂಗಿಲಷ್ ನಲಾಲದರೆ ಒಂದೆೋಂದು 
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ಅಕ್ಷರವೂರ್ ಸವಾತಂತರ. ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ವೆೋರಿಸಿದಾಗ ಇನೆನುೋನೆೋೋ ಅಕ್ಷರ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇಲಲ. 
ಇದದರೋ ಬಹಳ ಕ್ಕಡಿಮ. ಮುಂಚೆ ಹೆೋಳಿದ "ಕ್ೋ" ತ್ರೆೋಂದರೆಗೆ "ಕ್" ಮತುತ ಧೋಘರ್ಣಕೆಕು ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ 
ಮಾಹಿತ್ ಕೆೋಟ್ಟಟ್ರೋ ಕೆೋನೆಯಲ್ಲ ಜ್ಞೆೋೋಡಿಸುವಾಗ ಯುನಕೆೋೋಡ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಡು 
ಜ್ಞೆೋೋಡುವುದಿಲಲ. 

 

ಮೋಲ್ನ ತ್ರೆೋಂದರೆಗೆ ಒಂದು ತ್ರಾತ್ರಾಕುಲ್ಕ್ಕ ಪ್ರಿಹಾರ ಹುಡುಕ್ಕೆೋಂಡಿದೆದೋವ, ಆದರೆ ಬಹುಮುಖಯಾ 
ಸಮಸ್ವೆಯಾ ಒತತಕ್ಷರಗಳದುದ. ಒತತಕ್ಷರಗಳನುನು ಮುಖಯಾ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೆೋರೆಯಾಗಿ ಗುರುತ್ಸ್ವೆೋೋದು ಕ್ಕಷಟ್. 
ಒಂದೆೋಂದು ಫಾಂಟ್ ನಲ್ಲ ಒಂದೆೋಂದು ತರಹವಿರುತತದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನು ನೆೋೋಡಿ, 
ಎರಡನೆಯ ಚಿತರದಲ್ಲ ಒತತಕ್ಷರ ಹಾಗೋ ಮುಖಯಾ ಅಕ್ಷರವನುನು ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕ್ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆಯಾಗಿ 
ಗುರುತ್ಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಫಾಂಟ್ ಗಳಲ್ಲ ಬರೆದಿದದನುನು ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆಯಾಗಿ ಗುರುತ್ಸಲು 
ಆಗುವುದಿಲಲ(ಮೊದಲನೆೋ ಚಿತರ ನೆೋೋಡಿ), ಅವರಡನೋನು ಒಂದೆೋ ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಗುರುತ್ಸಿದರೆ ಮೋಲೆ 
ವಿವರಿಸಿದಂತ್ರೆ ಬಹಳಷುಟ್  combination ಗಳು ಆಗುತತದೆ, ಉದಾ: ಕ್ಕಗ, ಕ್ಗ, ಕ್ಕುಗ, ಕ್ಕೋಗ... 
ಒತತಕ್ಷರಗಳ  combination ಗಳ ಸಂಖೆಯಾ ಊಹಿಸಲೋ ಕ್ಕಷಟ್ವಾಗುವಷಾಟ್ಗುತತದೆ, ಇನುನು 
ಒಂದಕ್ಕುಂತ್ರಾ ಜ್ಞಾಸಿತ ಒತುತ ಬರುವ ಪ್ದಗಳನುನು ಊಹಿಸಿಕೆೋಳಿಳ.

ಇದುವರೆಗೆ ಬರೆದ ವಿಚಾರಗಳು   Tesseract OCR ಎ ಬ  ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ಗೆಳ್ಪೆಯರ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಂ  
ಸ್ವೆೋರಿ ಕ್ಕನನುಡಕೆಕು ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಯತನು ಮಾಡಿದಾಗಿನ ಅನುಭವ. ಇನೋನು ಬಹಳಷುಟ್ ತ್ರೆೋಂದರೆಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕುಲಲ. ಎಲಾಲ ತ್ರೆೋಂದರೆಗಳು ಒಂದೆೋಂದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಕಡೆಗೆೋಂದಿನ ಕ್ಕನನುಡಕ್ಕೋಕು ಒಂದು 

 OCR ಬರಲ್ ಎ oದು ಆಶಿಸುತ್ರೆತೋನೆ.
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ಹಳಿಳಮನೆ ಅರವಿಂದ

ಊರು ಉತತಮೋಶವಾರ,ಕೆೋಪ್ಪಿ ತ್ರಾಲೋಲಕ್ಕು, ಚಿಕ್ಕಕುಮಗಳೋರು ಜಲೆಲ. ನಮಮ 
ಮನೆಯ ಹೆಸರು ಹಳಿಳಮನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಳ್ಪೆಯರು ಹಳಿಳಮನೆ ಅರವಿಂದ 
ಅಂತಲೋ ಕ್ಕರೆಯುವುದು ಉಂಟ್ಟು.

ಬೆಂಗಳೋರಿನಲೆೋಲಂದು ಕ್ಕಂಪ್ನಯಲ್ಲ ತಂತ್ರಾರಂಶ ತಂತರಜ್ಞ. ಚಾರಣ ಗಳು, 
ಛಾಯಾಗರಹಣ  ಮತುತ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಲ್ಲ ಒಲವು. ತಂತರಜ್ಞಾಞನದ ಬಗೆಗ ಹೆೋಸತ್ರಾಗಿ 
ತ್ಳಿಯುವುದೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಲಲದ ಉತ್ರಾಸಹ.

ಜೋವನದಲ್ಲ ಏನಾದರೋ ಸ್ವಾಧನೆ ಮಾಡಬೆೋಕೆಂಬ ಇನೋನು ತ್ೋರದ ಆಸ್ವೆ :)

Web | Hosabelaku | Twitter 
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ಅನಂತ ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆಗಳ ಹೆಬಾಬೊಗಿಲು: ಮುಕ್ಕತ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು
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ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಇರುವುದು ಕೆೋವಲ ಗೆೋಮ್ಸ ಆಡುವುದಕೆಕು ಎ ದು ತ್ಳಿದಿದದ ನನಗೆ ಅದರ ಅಗಾಧಂ  
ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆಗಳ ಹೆಬಾಬೊಗಿನುನು ತ್ರೆರೆದಿಟಿಟ್ದೆದೋ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು. ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಿಲಲದಿದದರೆ 
ಇಂದು ತಂತರಜ್ಞಾಞನವು ಖಂಡಿತ್ರಾ ಇಷೆೋಟ್ಂದು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತರಲ್ಲಲ. ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ 
ಆಕ್ಕರಗಳು(  ) source code ಎಲಲರಿಗೋ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೊಬಬೊರಿಗೋ ತಂತ್ರಾರಂಶದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಯರ್ಣಗಳಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಅತಯಾಂತ ವೋಗವಾಗಿ ಹಾಗೋ 
ಹೆಚುಚಿ ಸಮಥರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳ್ಪೆಯುವುದಕೆಕು ಇದೆೋ ಕಾರಣ . ಇಂತಹ ಉದಾತತ ಕ್ಕಲಪಿನೆಯನುನು ಮುಕ್ಕತ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಹೆೋರತ್ರಾಗಿ ಬೆೋರಡೆ ಕಾಣ ಲು ಸ್ವಾಧಯಾವಿಲಲ.

ಎಲಲರಂತ್ರೆ ನಾನೋ ಮೊದಲು ಮೈಕೆೋರೋಸ್ವಾಫ್ಟ್ ಕ್ಕಂಪ್ನಯ ವಿಂಡೆೋೋಸ್ ಕಾಯರ್ಣಚರಣ  
ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಯನುನು(  ) operating system ಬಳಸುತ್ತದೆದ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲನ ನೋಯಾನತ್ರೆಗಳು ಮತುತ 
ತ್ರೆೋಂದರೆಗಳು ನನನುನುನು ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಕ್ಕಡೆ ಆಕ್ಕಷ್ರ್ಣಸಿತು. ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಬಳಕೆ 
ಎ ದರೆ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಮಾತರ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿದದರೆ ಸ್ವಾಲದುಂ , ನಾವು ಬಳಸುವ ಕಾಯರ್ಣಚರಣ  
ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಯೋ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿರಬೆೋಕ್ಕು. ಆಗಲೆೋ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ನಜ್ವಾದ ಸ್ವಾಮಥಯಾರ್ಣವನುನು 
ಅರಿಯಲು ಸ್ವಾಧಯಾ. ಮುಕ್ಕತ ಕಾಯರ್ಣಚರಣ  ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಯಾದ ಗುನು/ಲ್ನಕಸ ಅನುನು ನನನು 14 ನೆಯ 
ವಯಸಿಸನಂದಲೋ ಬಳಸಿಕೆೋಂಡು ಬಂದಿದೆದೋನೆ. ಅದರ ಹಲವಾರು ರೋಪಾಂತರಗಳು ಲಭಯಾವಿದದರೋ, 
ಉಬುಂಟ್ಟು ಆವೃತ್ತ ನನಗೆ ಮೊದಲ್ನಂದಲೋ ಹೆಚುಚಿ ಆಪ್ತ. ಇದು ನನನು ಎಲಾಲ ದೆೈನಂದಿನ 
ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಅವಶಯಾಕ್ಕತ್ರೆಗಳನುನು ಪ್ೂರ್ರೆೈಸುತತದೆ. ಗುನು/ಲ್ನಕಸ ನನಗೆೋಕೆ ಇಷಟ್ ಎನುನುವುದಕೆಕು ಸ್ವಾಕ್ಕಷುಟ್ 
ಕಾರಣ ಗಳನುನು ನೋಡಬಹುದು.

ಮುಕ್ಕತ ಮತುತ ಉಚಿತ:

ಕೆಲವೊಮಮ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಿಗೆ ಖಚುರ್ಣ ಮಾಡುವ ಹಣ , ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರಿನ ಹಾಡೆವಾೋರ್ಣರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕುವ 
ದುಡಿಡಗಿಂತಲೋ ಹೆಚಾಚಿಗಿರುತತದೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಮಮ ಹೆೋರೆಯಾಗಲೋಬಹುದು. ಹಾಗೆಂದು ನಕ್ಕಲ್ 
ಅಥವಾ ಕ್ಕದದ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೋಕು ಇಷಟ್ವಿರುವುದಿಲಲ. ಅಂತಹ ಸಂದಭರ್ಣದಲ್ಲ ನನಗೆ 

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು  - ಸಂಚಯ 



63

ಹೆೋಸ ಭರವಸ್ವೆಯನುನು ಮೋಡಿಸಿದೆದೋ ಗುನು /ಲ್ನಕಸ. ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವುದರ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ 
ನಬಂಧನೆಗಳ ಹೆೋರತ್ರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಇದನುನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವುದರ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ 
ಅದನುನು ನನನು ಅಗತಯಾಕೆಕು ತಕ್ಕಕುಂತ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೆೋಳಳಬಹುದು, ಬೆೋರೆಯವರೆೋಂದಿಗೆ 
ಹಂಚಿಕೆೋಳಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ ದುಡುಡ ಕೆೋಟ್ಟುಟ್ ಕೆೋಳುಳವ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಲ್ಲಯೋ 
ದೆೋರೆಯುವುದಿಲಲ.

ವೈರಸ್ ರಹಿತ:

ನನನು ವಿಂಡೆೋೋಸ್ ಕಾಯರ್ಣಚರಣ  ವಯಾವಸ್ವೆಥೆ ಪ್ದೆೋ ಪ್ದೆೋ ವೈರಸ್ ಧಾಳಿಗೆ ತುತ್ರಾತಗುತ್ತತುತ.. ಅದರಿಂದ 
ಸ್ವಾಕ್ಕಷುಟ್ ಹಾನಯಾಗುವುದರ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ ವೈರಸ್ ಪ್ರತ್ರೆೋೋಧಕ್ಕಗಳಿಗೋ ಸ್ವಾಕ್ಕಷುಟ್ ಹಣ  
ಸುರಿಯಬೆೋಕಾಗಿತುತ. ಆದರೆ ಗುನು /ಲ್ನಕಸ ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣವಾಗಿ ವೈರಸ್ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನನು 
ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಧಾಳಿಕೆೋೋರರಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಭಯವಿರುವುದಿಲಲ, ಹಾಗೋ ವೈರಸ್ 
ಪ್ರತ್ರೆೋೋಧಕ್ಕಗಳಿಗೆ ದುಡುಡ ಸುರಿಯಬೆೋಕಾಗಿಲಲ.

ಡೆ ರೈವರಗಳಿಂದ ಅನುಸ್ವಾಥೆಪ್ಸುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತ :

ವಿಂಡೆೋೋಸ್ನಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೊಂದು ಸ್ವಾಧನವನುನು( ) hardware ಬಳಸುವುದಕೆಕು ಡೆರೈವರಗಳ 
ಅಗತಯಾವಿರುತತದೆ. ಪ್ರಂಟ್ಟರಿನಂದ ಹಿಡಿದು ಮೌರ್ಸಿಗೋ ಡೆರೈವರ ಅಳವಡಿಸಿದುದ ನನಗೆ ನೆನಪ್ದೆ. 
ಕೆಲವೊಮಮ ಸರಿಯಾದ ಡೆರೈವರಗಳು ಸಿಗದಿದದರೆ ಹಾಡೆವಾೋರ್ಣರುಗಳು ನಷಪಿರೂರ್ಯೋಜ್ಕ್ಕವಾಗುತತದೆ. 
ಆದರೆ ಗುನು /ಲ್ನಕ್ಸನಲ್ಲ ಇಂತಹ ಡೆರೈವರ ತ್ರೆೋಂದರೆಗಳು ಇರುವುದಿಲಲ. ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ ಎಲಾಲ 
ಸ್ವಾಧನಗಳಿಗೆ ಬೆೋಕಾದ ಡೆರೈವರಗಳು ಮೊದಲೆೋ ಇರುತ್ರೆತ. ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಂಟ್ಟರನುನು ಗುನು 
/ಲ್ನಕ್ಸಗೆ ಕ್ಕನೆಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಕೋಡಲೆೋ "ಪ್ರಂಟ್ ಮಾಡುವುದಕೆಕು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆದೋನೆ" ಎoಬ ಸಂದೆೋಶ 
ನೆೋೋಡಿ ಆಶಚಿಯರ್ಣಪ್ಟಿಟ್ದೆದ!
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ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಲಭಯಾತ್ರೆ :

ನನಗೆ ಬೆೋಕಾದ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಪ್ಡೆಯಲು ಎಲೆಲಲೆೋಲೋ ಅಲೆಯಬೆೋಕಾಗಿಲಲ. ಗುನು /ಲ್ನಕ್ಸನಲ್ಲರುವ 
"ಸಿನಾಪ್ಟ್ಕ ಪಾಯಾಕೆೋಜ್ ಮಾಯಾನೆೋಜ್ರ"ನ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಬೆೋಕಾದ ಎಲಾಲ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು 
ಒಂದೆಡೆ ಪ್ಡೆದುಕೆೋಳಳಬಹುದು. ಉಬುಂಟ್ಟುವಿನಲ್ಲ ಇರುವ "ಉಬುಂಟ್ಟು ಸ್ವಾಫಟ್ವೋರ ಸ್ವೆಂಟ್ಟರ" 
ಮುಖಾಂತರವಂತೋ ಒಂದೆೋ ಮೌರ್ಸ್ ಕ್ಲಕ್ಕುನ ಮೋಲಕ್ಕ ಬೆೋಕಾದ ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ತಕ್ಷಣ  
ಸ್ವಾಥೆಪ್ಸಿಕೆೋಳಳಬಹುದು. ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ ಇವು ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟ್ರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೆೋ ಭಯವಿಲಲದೆ 
ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂಟ್ಟರನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಳಿಸಿಕೆೋಂಡು ವಿಂಡೆೋೋಸ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಾಥೆಪ್ಸಿಕೆೋಂಡ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಯಾವಾಗಲೋ ಅಪಾಯಮುಕ್ಕತ ಎನನುಲು ಸ್ವಾಧಯಾವಿಲಲ.

ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸಹಾಯ:

ಗುನು /ಲ್ನಕ್ಸನಲ್ಲ ಏನಾದರೋ ತ್ರೆೋಂದರೆಗಳು ಕ್ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಗುನು /ಲ್ನಕಸ 
ಸಮುದಾಯ ಸದಾ ಸಿದಧಿವಾಗಿರುತತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಂತ್ರಾರಂಶದಲ್ಲನ ಯಾವುದೆೋ ತ್ರೆೋಂದರೆಯ 
ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕುಗಿ ದಿನಗಟ್ಟಟ್ಲೆೋ ಕಾಯಬೆೋಕಾಗಿಲಲ. ಸಮಸ್ವೆಯಾಯನುನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೆೋಂಡರೆ 
ಆದಷುಟ್ ಶಿೋಘರವಾಗಿ ಪ್ರಿಹಾರ ನಮಮ ಮುಂದಿರುತತದೆ! ಅಲಲದೆೋ ನೋವು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲ 
ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆೋರೆಯವರ ತ್ರೆೋಂದರೆಗಳನೋನು ಬಿಡಿಸಿದ ತೃಪ್ತ ಸಿಗುತತದೆ.

ಇವು ಕೆೋವಲ ಪ್ಟಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಗಳಷೆಟ್. ಇನೋನು ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಗಳಿಂದ ಗುನು 
/ಲ್ನಕಸ ನನನು ಅಚುಚಿಮಚಿಚಿನ ಕಾಯರ್ಣಚರಣ  ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
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ಗುನು /ಲ್ನಕಸ ನನನು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ಕ ಚಟ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತದೆ. ಆ ಉದೆದೋಶಗಳಿಗೆಂದೆೋ 
ಇರುವ "ಎಡುಬುಂಟ್ಟು" ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಣಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಯೋಗಕ್ಕರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಸ್ವಾಯನಶಾಸತರೂರ್ದಲ್ಲ 
ಬಳಸುವ "ಆವತರ್ಣ ಕೆೋೋಷಟ್ಕ್ಕ"ವು (  ) periodic table ಗುನು /ಲ್ನಕ್ಸನಲ್ಲ  GPeriodic ಎ ಬಂ  
ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಮೋಲಕ್ಕ ಲಭಯಾವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೊಂದು ಮೋಲ ಧಾತುವಿನ ಬಗೆಗ ವಿವರವಾದ 
ಮಾಹಿತ್ಯಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ಕ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ದುಡುಡ ಕೆೋಟ್ಟುಟ್ 
ಕೆೋಂಡುಕೆೋಳುಳತ್ತದೆದ. ಆದರೆ ಅವು ಪ್ರಿಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತರಲ್ಲಲ. ಈಗ ಗುನು/ಲ್ನಕ್ಸನಲ್ಲ ನನಗೆ 
ಬೆೋಕಾದ ಎಲಾಲ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ಕ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಉಚಿತವಾಗಿಯೋ ಪ್ಡೆಯುತ್ರೆತೋನೆ.

ತುಂಬಾ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಒಟಿಟ್ಗೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಮಮ ಎಲಾಲ ಕ್ಕಲಸುಮಲೆೋೋಗರವಾಗಿ 
ತ್ರೆೋಂದರೆಯುಂಟ್ಟಾಗುತತದೆ. ಆದರೆ ಗುನು /ಲ್ನಕ್ಸನಲ್ಲರುವ "ವಕರ್ಣ ಸ್ವೆಪಿೋಸ್ ಸಿವಾಚರ" ಅನೆೋಕ್ಕ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಒಟಿಟ್ಗೆ ಬಳಸುವಾಗ ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ 
ವಕರ್ಣ ಸ್ವೆಪಿೋಸ್ಗಳಲ್ಲ ತ್ರೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಅನಗತಯಾ ಗೆೋಂದಲಗಳು ಉಂಟ್ಟಾಗುವುದಿಲಲ.
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ಇನುನು ಗುನು /ಲ್ನಕಸ ನನನು ಹವಾಯಾಸಗಳಿಗೋ ರೆಕೆಕು ಹಚಿಚಿದೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲ್ನಂದಲೋ ಆಕಾಶ 
ವಿೋಕ್ಷಣೆಯಂದರೆ ಕ್ಕುತೋಹಲ. ಗುನು /ಲ್ನಕ್ಸನಲ್ಲ ಸ್ವೆಟ್ಲೆಲೋರಿಯಮ್ ಎ ಬ  ತಂತ್ರಾರಂಶ ಲಭಯಾವಿದೆಂ . 
ಇದರಲ್ಲ ಆಕಾಶವು ಬರಿಗಣಿಣಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ಟೆಲ್ಸ್ವೆೋಕುೋಪ್ ಮೋಲಕ್ಕ ಹೆೋಗೆ ಕಾಣ ುತತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೋ 

ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಸಿಕುರೂರ್ೋನ್ ಮೋಲೆ ತ್ರೆೋೋರಿಸುತತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಖಗೆೋೋಳಶಾಸತರೂರ್ದ ಬಗೆಗ ಸ್ವಾಕ್ಕಷುಟ್ 
ವಿಷಯಗಳನುನು ತ್ಳಿದುಕೆೋಳಳಲು ಸ್ವಾಧಯಾವಾಗಿದೆ.

ಗುನು /ಲ್ನಕ್ಸನಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನೆೋನುಂದು ಇಷಟ್ವಾದ ವಿಷಯವಂದರೆ ಕೆಲವು ಅತಯಾವಶಯಾವಾದ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಹೆೋಸದಾಗಿ ಸ್ವಾಥೆಪ್ಸಿಕೆೋಳಳಬೆೋಕಾಗಿಲಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ  , Office suite PDF 

, reader ವಬ್ ಬೌರ್ರಸರ, ಇಮೋಜ್ ಎಡಿಟ್ಟರ ಇತ್ರಾಯಾದಿ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಗುನು /ಲ್ನಕಸ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆೋ 
ಇನಾಸಟಾಲ ಆಗುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಹುಡುಕ್ಕಲು ಸಮಯ ವಯಾಥರ್ಣ 
ಮಾಡಬೆೋಕಾಗಿಲಲ.

ಗುನು /ಲ್ನಕಸ ತುಂಬಾ ಸಧೃಢ ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ ಸಿಸಟ್ಮ್. ಒಮಮ ಸ್ವಾಥೆಪ್ಸಿಕೆೋಂಡುಬಿಟ್ಟಟ್ರೆ ಸ್ವಾಕ್ಕು, 
ಯಾವುದೆೋ ತ್ರೆೋಂದರೆ ಕೆೋಡದಂತ್ರೆ ಕಾಯರ್ಣ ನವರ್ಣಹಿಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋೋಗುತತದೆ. ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ 
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ಸಿಸಟ್ಮ್ಗಳು ಪ್ದೆೋ ಪ್ದೆೋ ಹಾಳ್ಪಾಗುವ ವಿಷಯವನೆನುೋ ನೋವು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೋರ! ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಯಾಂಗ ಆಗುವುದಿಲಲ. ಅಂದರೆ ನಮಮ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರಿಗೆ ರಿೋಸ್ವಾಟ್ಟ್ರ್ಣ ಬಟ್ಟನ್ನ ಅಗತಯಾವೋ 
ಇರುವುದಿಲಲ!

ಇನೆನುೋಕೆ ತಡ? ನೋವಿನೋನು ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಸ್ವಾವಾತಂತರಯವನುನು ಅನುಭವಿಸಿರದಿದದರೆ ಇಂದೆೋ ಮುಕ್ಕತ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳಿಳ . ತ್ರೆೋಂದರೆಗಳು ಕ್ಕಂಡುಬಂದರೆ ಗುನು /ಲ್ನಕಸ ಸಮುದಾಯ ನಮಮ 
ಸಹಾಯಕೆಕು ಸದಾ ಸಿದಧಿವಿರುತತದೆ. ಭಯ ಬಿಟ್ಟುಟ್ ಸ್ವಾವಾತಂತರಯದ ಜ್ಗತ್ತಗೆ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶವಂಬ 
ಹೆಬಾಬೊಗಿಲ ಮೋಲಕ್ಕ ಪ್ರವೋಶಿಸಿ! 

ಪ್ರಸನನು ಎಸ್ ಪ್

ಹುಟಿಟ್ದುದ ಬೆಳ್ಪೆದಿದೆದಲಾಲ ಕ್ಕನಾರ್ಣಟ್ಟಕ್ಕದ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲ. ನನನು ಸವಾಂತ ಊರು ಕೆೋಪ್ಪಿ ತ್ರಾಲೋಲಕ್ನ 
ಶಂಕ್ಕರಪ್ುರ.

ವಿಜ್ಞಾಞನ, ತಂತರಜ್ಞಾಞನ ಹಾಗೋ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ್ಣ ನನನು ಆಸಕ್ತಯ ವಿಷಯಗಳು. 
ಬೆೋರೆಯವರಿಗೆ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರನ ಬಗೆಗ ಹೆೋಳಿಕೆೋಡುವುದು ನನಗೆ ಖುಷ್ ನೋಡುವ 
ಸಂಗತ್. ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲದಲ್ಲ ಕ್ಕನನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಹಾಗೋ ತಂತರಜ್ಞಾಞನದ 
ಬಗೆಗ ಲೆೋಖನ ಬರೆಯುವುದು ನನನು ಹವಾಯಾಸ. ಹುಣಿಣಮಗೆೋೋ, ಅಮವಾಸ್ವೆಯಾಗೆೋೋ ಒಮಮ ಬಾಲಗ 
ಬರೆಯುತ್ರೆತೋನೆ. ಲ್ನಕಸ ಹಾಗೋ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಶವನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸುತ್ರೆತೋನೆ.

Web | Twitter 
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ಮುಕ್ಕತ ಹಾಗೋ ಸವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಮತುತ ನಾವು
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ಕ್ಲಕ ಕ್ಲಕ - ಮೌರ್ಸ್ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ ಆಟ್ಟ ಆಡುತ್ರಾತ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರಿನ ಪ್ರದೆಯ ಮೋಲೆ ಚಿತರವಿಚಿತರಗಳನುನು 
ಸೃಷ್ಟ್ಸುವುದು ಇತ್ರಾಯಾದಿ ಸ್ವಾಮಾನಯಾನಗೋ ಅತ್ಸ್ವಾಮಾನಯಾ ಅನಸತ್ರೆೋಡಗಿದೆ. ಎಲಲರಿಗೋ ತ್ರಾವು 
ಕೆೈನಲ್ಲಡಿದಿರುವ ಒಂದು ಸಣ ಣ ಫೋನ್ ಕ್ಕೋಡ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಎ ಬುದರ ಅರಿವು ಇಲಲದಿಲಲಂ . 
ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಎoಬ ಈ ಯಂತರ ಹುಟಿಟ್ದುದ, ಬೆಳ್ಪೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಧಾಟಿ 
ಹೆೋಗೆ? ಯಾರು? ಮುಂದೆ? ಹಿೋಗೆ ಹತುತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶೆನುಗಳನುನು ನಮಗೆ ನಾವು ಕೆೋಳುತ್ರಾತ 
ಹೆೋೋದರೆ ರೆೋೋಚಕ್ಕ ಅನೆವಾೋಷಣೆಗಳ/ಆವಿಷಾಕುರಗಳ ಕ್ಕಥಾಬಂಡಾರ ನಮಮ ಮುಂದೆ ಸರಿಯುತ್ರಾತ 
ಹೆೋೋಗುತತದೆ.

ಮುಕ್ಕತ ಮತುತ ಸವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಹುಟಿಟ್ ಬಂದ ಹಾದಿ ಕ್ಕೋಡ ಅಷೆಟ್ೋ ರೆೋೋಚಕ್ಕ. ರಿಚಡ್ರ್ಣ 
ಸ್ವಾಟ್ಲಮನ್ ಎ o ಬಾಂತ ತನನು ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರಗೆ ಎ ದು ಬರೆದುಕೆೋಂಡ ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ತನನುಂ  
ಗೆಳ್ಪೆಯರೆೋಂದಿಗೆ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆೋಂಡ. ತನನು ಬಿಡುವಿನ ವೋಳ್ಪೆಯಲ್ಲ ಮನೆಯ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರನಲ್ಲ 
ಬರೆದ ತನನು ತಂತ್ರಾರಂಶ ಇತರ ಗೆಳ್ಪೆಯರಿಗೆ ಬೆೋಕಾದಿೋತು, ಅವರು ಅದನುನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ ಆತನಗೆ 
ತಮಮ ಅನುಭವವನುನು ಹಂಚಿಕೆೋಂಡಾರು ಎ ಬುದು ಆತನ ಆಶಯಂ . ಇದನುನು ಕ್ಕಂಡ ಆತನ ಕ್ಕಂಪ್ನ 
ಬೆಲ ಲಾಯಾಬ್ಸ ಆತನನುನು ಕ್ಕರೆದು, ನೋನು ಈ ಕ್ಕಂಪ್ನಯ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿದಿದೋಯ, ನೋನು ಬರೆದ ಎಲಲ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಕ್ಕಂಪ್ನಗೆ ಸ್ವೆೋರಿದಾದಗಿದುದ, ಅದನುನು ನೋನು ಮನ:ಬಂದಂತ್ರೆ ಬೆೋರೆಯವರೆೋಡನೆ 
ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳವ ಹಾಗಿಲಲ ಎ ದಾಗ ಅವನಗೆ ಆಶಚಿಯರ್ಣಂ . ತ್ರಾನು ಕ್ಕಂಪ್ನಯಲ್ಲರುವುದರಿಂದ ತನನು 
ಬಿಡುವಿನ ವೋಳ್ಪೆಯಲ್ಲ ತ್ರಾನು ಬರೆದ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಹೆೋಗೆ ಕ್ಕಂಪ್ನಯದಾದಗುತತದೆ? ತನಗೆ ನಾನು ಬರೆದ 
ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಮೋಲೆ ಯಾವುದೆೋ ಹಕ್ಕುಕು, ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ ಇಲಲವೋ? ಏಕ್ರಬಾರದು ಎ oದು ಯೋಚಿಸಿ 
ಕ್ಕಂಪ್ನಯಿಂದ ಹೆೋರನೆಡೆದು ೧೯೮೩ ರಲ್ಲ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಆಂದೆೋೋಲನವನೆನುೋ ಪಾರರಂಭಿಸಿದ.

ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಇತ್ರಾಯಾದಿಗಳನುನು ಖರಿೋದಿಸಿದ ಜ್ನರು, ಅದನುನು ನೆಡೆಸಲು ಬೆೋಕ್ರುವ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು 
ತ್ರಾವಾಗಿಯೋ ಅಭಿವೃಪ್ಡಿಸಿ, ಅದನುನು ಬೆೋರೆಯವರೆೋಡನೆ ಹಂಚಿಕೆೋಂಡು, ಇತರರೋ ಅಷೆಟ್ೋ 
ಸವಾತಂತರವಾಗಿ ತಮಗೆ ದೆೋರೆತ ಹಾಗೋ ತ್ರಾವೋ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ಮತ್ರೆತ 

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು  - ಸಂಚಯ 



70

ಇನನುತರರಿಗೋ ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳವ, ಒಂದು ಡಿಸಕು ನಂದ ಇನೆೋನುಂದಕೆಕು ಅದನುನು ಕಾಪ್ ಮಾಡುವ ಇತ್ರಾಯಾದಿ 
ಸ್ವಾವಾತಂತರಯಗಳನುನು ಜ್ನರಲ ಪ್ಬಿಲಕ ಲೆೈಸ್ವೆನ್ಸ ‘  GPL’ ಎ ಬ   ಪ್ರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆಂ  
ಒದಗಿಸುವುದೆೋ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಆಂದೆೋೋಲನದ  ಮುಖಯಾ ಉದೆದೋಶವಾಗಿತುತ‘ ’ . ಇದರ ಒಂದು 
ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾರರಂಭಗೆೋಂದ ಗುನು ಯೋಜ್ನೆ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಬೆೋಕಾದ 
ಮೋಲ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಸಮಾನ ಮನಸಕು ಜ್ನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪ್ಡಿಸುವಲ್ಲ ಹೆಜ್ಞೆಜ 
ಇಟಿಟ್ತು. ಇದೆೋ ಜ್ನರ ಗುಂಪ್ು ಮುಂದೆ ದೆೋಡಡ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಬೆಳಯತ್ರೆೋಡಗಿತು. ಮುಂದೆ 
ಲ್ನಸ್ ಟ್ಟೆೋೋವಾರ್ಣಲಡ ಇದೆೋ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಬಳಸಿ ಬರೆದ ಲ್ನಕಸ ಕ್ಕನೆರ್ಣಲ ಮುಕ್ಕತ 
ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ ಸಿಸಟ್ಂ ಒಂದು ಜ್ನಮತ್ರಾಳುವಂತ್ರೆ ಮಾಡಿತು. ಲ್ನಕಸ ಟ್ಟೆೋೋವಾರ್ಣಲಡ ಲ್ನಕಸ ಕ್ಕನೆರ್ಣಲ 
ಬರೆದದೋದ ಕ್ಕೋಡ ಅವನ ಕಾಲೆೋಜನಲ್ಲದದ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರಗಳನುನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಕಡೆ ಕ್ಕುಳಿತು 
ನೆಟ್ಟವಕರ್ಣ ಮೋಲಕ್ಕ ಸಂಭಾಳಿಸುವುದಕೆೋಕುೋಸಕುರ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹವಾಯಾಸವಾಗಿ ರೆೋೋಡಿಸಿಕೆೋಂಡು 
ಬಂದ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಯರ್ಣ ಹಿೋಗೆ ಹತುತ ಹಲವು ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಆವಿಷಾಕುರಕೆಕು ನಾಂದಿ 
ಹಾಡಿತು... ಇತ್ಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ಮೋಲ ಕಾರಣ ವಾಯಿತು.

ಮುಕ್ಕತ ಹಾಗೋ ಸವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ನಾವು ಖರಿೋದಿಸಿದ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಇತ್ರಾಯಾದಿ 
ಹಾಡೆವಾೋರ್ಣರಗಳನುನು ನೆಡೆಸಲು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಮುಕ್ಕತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳವುದರ 
ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ, ಬಳಕೆದಾರನಗೆ ಆಯಕು, ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಹಂಚಿಕೆ ಹಿೋಗೆ ಅನೆೋಕ್ಕ ಸ್ವಾವಾತಂತರಯಗಳನುನು ಅವನಗೆ 
ನೋಡುತತವ. ಖಾಸಗಿ ಕ್ಕಂಪ್ನಯೊಂದರ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆ ತನನುಂತ್ರಾನೆೋ  ಬಂಧತನಾಗುವುದನುನು 
ತಪ್ಪಿಸುತತದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಕಂಪ್ನ ಮುಚುಚಿವುದರಿಂದ, ಅಥವಾ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಹೆೋಂದಿದಂತ್ರೆಲಾಲ, ಮತ್ರೆತ ಹೆೋಸ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಕೆೋಳುಳವ ನಷಟ್ದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರನುನು ಸಂರಕ್ಷ್ಸುತತದೆ. 
ಇತ್ತೋಚಿನ ಗುನು/ಲ್ನಕಸ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಕ್ಕೋಡ ಹಳ್ಪೆಯ ಡಾಟ್ ಮಾಯಾಟಿರಕಸ ಪ್ರಂಟ್ಟರ ಅನುನು ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಕಾಯಾರ್ಣಚರಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಬಲಲದು. ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೋಂದುತ್ತರುವ ರಾಷಟ್ರೂರ್ವಾದ ಭಾರತಕೆಕು ತನನು 
ಸಕಾರ್ಣರಿೋ ಸ್ವೆೋವಗೆ ಬಳಸಿಕೆೋಳುಳತ್ತರುವ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರುಗಳ ನವರ್ಣಹಣೆಯನುನು ಮುಕ್ಕತ ಹಾಗೋ ಸವಾತಂತರ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆದೋ ಆದಲ್ಲ, ಕೆೋೋಟಿಗಟ್ಟಟ್ಲೆ ಹಣ  ಹೆೋರ ದೆೋಶಗಳ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಕಂಪ್ನಗಳ ಕ್ಸ್ವೆ 
ತುಂಬುವುದು ತಪ್ುಪಿತತದೆ. ನಮಮ ಟ್ಟಾಯಾಕಸ ಹಣ  ದೆೋಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಲಭಯಾವಿರುತತದೆ. ಈ ನಟಿಟ್ನಲ್ಲ 
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ರಷಾಯಾ, ಚಿೋನಾ ಇತರೆ ದೆೋಶಗಳು ತಮಮದೆೋ ಗುನು/ಲ್ನಕಸ ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ ಸಿಸಟ್ಂಗಳನುನು ದೆೋಶದ 
ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರಿೋಕ್ಕರಣ ದಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೆೋಂಡು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಞೆಜ ಇಟಿಟ್ವ. ನಮಮಲ್ಲನೋನು ಆ ಕಾಯರ್ಣ 
ಕ್ಕುಂಠಿತವೋಗದಲ್ಲ ನೆಡೆದಿದೆ.

ಯಾವುದೆೋ ಒಂದು ತಂತ್ರಾರಂಶಕೆಕು ಒಗಿಗಕೆೋಳುಳವುದು ನಾವದನುನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವುದರ ಮೋಲೆ 
ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ನಮಮ ಪ್ಕ್ಕಕುದಲ್ಲ ಅದನುನು ಅರಿತವರು ದೆೋರೆತರೆ ಯಾವುದನೋನು ಕ್ಕಲ್ಯುವುದು 
ನಮಗೆ ಸುಲಭಸ್ವಾಧಯಾ. ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ ಶಾಲಾಕಾಲೆೋಜ್ುಗಳಲ್ಲ ಭೆೋೋದನೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಂಡಲ್ಲ, ಮುಂದೆ 
ಯಾವುದೆೋ ಕೆಲಸಕೆಕು ಬೆೋಕಾದ ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರು ಲಭಯಾರಿರುತ್ರಾತರೆ.

ಶಾಲಾಕಾಲೆೋಜ್ುಗಳ ಹೆೋರನಂತು ನೆೋೋಡಿದರೋ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪ್ೋಳಿಗೆಗೆ ಪಾರಯೋಗಿಕ್ಕವಾಗಿ 
ಹೆೋಸತನುನು ಕ್ಕಲ್ಯುವ, ಹೆೋಸತನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪ್ಡಿಸುವ ವಿಫುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿವ. ಮುಕ್ಕತ ಹಾಗೋ 
ಸವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನುನು ಗಮನಸಿದಾಗ ನಮಮ ಸಮಾಜ್ಕೆಕು ಬೆೋಕಾದ ತಂತ್ರಾರಂಶ 
ಇತ್ರಾಯಾದಿಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪ್ಡಿಸಲು ನಮಮ ಯುವಕ್ಕ ಯುವತ್ಯರು ಮುಂದಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೆೋ 
ಲಭಯಾವಿರುವ ಮಾಹಿತ್ಗಳನುನು ಇಂಟ್ಟನೆರ್ಣಟ್ ಮೋಲಕ್ಕ ಪ್ಡೆದು, ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಸಮುದಾಯಗಳತತ 
ಮುಖಮಾಡಿ ಸಮಾನಮನಸಕುರ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾವಾವಲಂಬನೆ 
ದೆೋರೆಯುವುದಲಲದೆೋ, ನಮಮದೆೋ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿದಪ್ಡಿಸಿಕೆೋಂಡು ಸಮಾಜ್ವನೋನು 
ಬಲಪ್ಡಿಸಿದ ಹೆಮಮ ನಮಮದಾಗುತತದೆ. ಗೋಗಲ ಕ್ಕಂಪ್ನಯು ಪ್ರತ್ವಷರ್ಣ ಗೋಗಲ ಸಮಮರ ಆಫ್‘  
ಕೆೋೋಡ್  ಎ’ oಬ ಯೋಜ್ನೆಯ ಮೋಲಕ್ಕ ತ್ರಾಂತ್ರಕ್ಕ ಪ್ರಿಣಿತ್ ಹೆೋಂದಿದ, ಹೆೋಂದಿಲ್ಚಿಚಿಸುವ 
ಅನೆೋಕ್ಕರಿಗೆ ಮುಕ್ಕತ ಮತುತ ಸವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಮೋಲೆ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ 
ಮಾಡಿಕೆೋಡುತತದೆ. ಮುಖಯಾವಾಗಿ ವಿಧಾಯಾಥಿರ್ಣಗಳನುನು ಉದೆದೋಶವಾಗಿಟಿಟ್ಕೆೋಂಡಿರುವ ಇಂತಹ 
ಯೋಜ್ನಯ ಬಗೆಗ ಕಾಲೆೋಜ್ು ವಿಧಾಯಾಥಿರ್ಣಗಳು ತ್ಳಿಯುವುದು ಒಳಿತು.
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ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಕೆಲವೊಮಮ ಹವಾಯಾಸಕೆಕುಂದು ಬರೆದರೋ, ನಂತರ ಮಿಲ್ಯನ್ಗಟ್ಟಟ್ಲೆ 
ಹಣ ವನುನು ದುಡಿಯುವ ಸಂಸ್ವೆಥೆಗಳನುನು ಹುಟ್ಟುಟ್ಹಾಕ್ಕುವಲ್ಲ ನೆರವಾದವು. ಅನೆೋಕ್ಕರಿಗೆ 
ಉದೆೋಯಾೋಗಾವಕಾಶಗಳನೋನು ಕ್ಕಲ್ಪಿಸಿಕೆೋಟ್ಟಟ್ವು.

ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ ‘   Free Culture’ ಅಥವಾ ಮುಕ್ಕತ ಪ್ರಂಪ್ರೆ‘ 'ಯನುನು ಪ್ಸರಿಸಿದ ಈ 
ಆಂದೆೋೋಲನ ಇಂದು ಮತುತ ನಾಳ್ಪೆಗೆ ಬೆೋಕ್ರುವ ಜ್ಞಾಞನ ಬಂಢಾರವನುನು ನಮಮ 
ಮುಂದೆ ಇಟಿಟ್ದೆ.   Free Culture ಬಗೆಗ ಹೆಚುಚಿ ತ್ಳಿಯಲು ಲಾರೆನ್ಸ ಲೆಸಿಸಗ 
ಬರೆದ ಈ ಪ್ುಸತಕ್ಕ ಓದಿ. ಇದು ಮುಕ್ಕತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಭಯಾವಿದೆ.

 :// . . / / ( )http en wikipedia org wiki Free_Culture_ book

ಸಕಾರ್ಣರಿ ಕಾಯರ್ಣತಂತರವನುನು ನೆಡೆಸಲು, ಸ್ವಾಮಾಜಕ್ಕ ಚಟ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ನೆಡೆಸುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ವೆಥೆಗಳು, 
ಶಿಕ್ಷಣ  ಸಂಸ್ವೆಥೆಗಳು, ಪ್ತ್ರಕೆೋೋದಯಾಮ, ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೋ ಸಕಾರ್ಣರಿೋ ಸಂಘಸಂಸ್ವೆಥೆಗಳು, ಸ್ವಾವರ್ಣಜ್ನಕ್ಕರು 
ಇಂದು ಮುಕ್ಕತ ಹಾಗೋ ಸವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಮೊರೆ ಹೆೋೋಗಿ ದೆೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾಯರ್ಣಗಳಿಗೆ 
ಬೆೋಕ್ರುವ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. ಲಭಯಾವಿಲಲದಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನುನು ಸಂಪ್ಕ್ರ್ಣಸಲು 
ಪ್ರಯತ್ನುಸಿದಲ್ಲ ಉತತರ ಸಿಗುವುದು ಖಾತ್ರ. ಇದಕೆಕು ಉದಾಹರಣೆಗಳನೆೋಕ್ಕ ನಮಮ ಮುಂದಿವ.

ಕ್ಕನಾರ್ಣಟ್ಟಕ್ಕದಲ್ಲ ಮುಕ್ಕತ ಹಾಗೋ ಸವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಅರಿವನುನು ಹೆಚಿಚಿಸುವ, ಬಳಕೆ, ಅನುಸ್ವಾಥೆಪ್ನೆ, 
ಇತ್ರಾಯಾದಿಗಳ ಬಗೆಗ ಅರಿವನುನು ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳವ ಕೆಲಸ ಹೆಚಚಿಬೆೋಕ್ದೆ. ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟಟ್ದಲ್ಲ ಮುಕ್ಕತ 
ಹಾಗೋ ಸವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಅವಲಂಬನೆಯ ಬಗೆಗ ಕಾಯೋರ್ಣನುಮಕ್ಕವಾಗಬೆೋಕ್ದೆ. ಕ್ಕನನುಡ 
ಟ್ಟೆೈಪ್ಸುವುದು, ಓದುವುದು ಮಾತರವಲಲದೆೋ ಇತರೆ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ತನನು ಸಕಾರ್ಣರಿೋ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ 
ತ್ರಾನೆೋ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪ್ಡಿಸಿಕೆೋಳುಳತ್ರಾತ, ಉದೆೋಯಾೋಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಹೆಚಿಚಿಸುವುದು, ಸಕಾರ್ಣರಿೋ ಶಾಲೆ 
ಇತ್ರಾಯಾದಿಗಳಲ್ಲ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ವಿತರಿಸುವುದಲಲದೆೋ, ಅದನುನು ಬಳಸಲು ಬೆೋಕ್ರುವ ಕ್ಕುಶಲತ್ರೆ, 

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು  - ಸಂಚಯ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Culture_(book)


73

ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಅದಕೆಕು ಬೆೋಕ್ರುವ ಆಕ್ಕರ ಪ್ಠಯಾ, ಇತ್ರಾಯಾದಿಗಳನುನು ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕ್ಕರಿಗೆ ಕ್ಕರಗತ 
ಗೆೋಳಿಸಿ, ಅವರನುನು ಸಬಲರನಾನುಗಿಸಿ ನಂತರ ಮಕ್ಕಕುಳಿಗೋ ಅದರ ಅರಿವು ಮೋಡುವಂತ್ರೆ ಮಾಡಬೆೋಕ್ದೆ. 
ಕಾಲೆೋಜ್ು ಪ್ಠಯಾದಲ್ಲ ಮುಕ್ಕತ ಹಾಗೋ ಸವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಭೆೋೋದನೆಯ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆ ಅದನುನು 
ಪಾರಯೋಗಿಕ್ಕ ಕ್ಕಲ್ಕೆಯಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೆೋಳುಳತ್ರಾತ ವಿಧಾಯಾಥಿರ್ಣಗಳು ಸಮಾಜ್ಕೆಕು ಕೆೋಡುಗೆಗಳನುನು ತಮಮ 
ವಿಧಾಯಾಥಿರ್ಣ ಜೋವನದಲ್ಲಯೋ ಹೆೋಗೆ ಪಾರರಂಭಿಸಬಹುದು ಎ ಬುದನುನು ಒತ್ತ ಹೆೋಳಬೆೋಕ್ದೆಂ . ಇದು 
ಅತಯಾಂತ ಕ್ಕಠಿಣ  ಕೆಲಸವಾಗಿದುದ, ಯುವ ಜ್ನಾಂಗ ಇದರಲ್ಲ ತಮಮ ಕೆೋಡುಗೆಯನುನು ನೋಡಬಹುದು.

ಮುಕ್ಕತ ಹಾಗೋ ಸವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಯರ್ಣದಲ್ಲ ತ್ರೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಳುಳವುದು ಎ ದರೆಂ  
ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲ ಎಲಲ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಇರಬೆೋಕ್ಕು ಎ ಬುದು ಮಾತರವಲಲಂ . ಕ್ಕನನುಡಿಗರಿಗೆ ಬೆೋಕ್ರುವ ಎಲಲ 
ತರಹದ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು, ಅಂದರೆ ದೆೈನಂದಿನ ಚಟ್ಟುವಟಿಕೆ, ಕ್ಕಲ್ಕೆ, ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಅನೆವಾೋಷಣೆ, 
ಆವಿಷಾಕುರ ಇತ್ರಾಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೆೋಕಾದ ಸವಲತುತಗಳನುನು ಕ್ಕನನುಡಿಗರು ಸುಲಭದಲ್ಲ ಗರಹಿಸಿ, ತ್ರಾವಾಗೆೋ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪ್ಡಿಸಿ ಸ್ವಾವಾವಲಂಬಿಗಳ್ಪಾಗುವತತ ಮುನೆನುಡೆಯುವುದು. ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ, 
ಮೊಬೆೈಲ ಇಷೆಟ್ೋ ಅಲಲದೆ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೆೋಜ್ು, ಅಂಗಡಿ, ಆಸಪಿತ್ರೆರ, ಬಾಯಾಂಕ ಹಿೋಗೆ ಹತುತ ಹಲವಾರು 
ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲ ದುಡಿಯುವ, ಕ್ಕಲ್ಯುವ ಕ್ಕನನುಡಿಗನಗೆ ಕ್ಕನನುಡ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಕೆೋರತ್ರೆ ಇರಬಾರದು, 
ಇದದರೋ ಅದು ಹೆೋರೆಯಾಗದಂತ್ರೆ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿ, ಸವಾತಂತರವಾಗಿ ದೆೋರೆಯುವಂತ್ರಾಗಬೆೋಕ್ಕು.

ನಮಗೆ ತ್ಳಿದ ಹಾಗು ತ್ಳಿಯದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ ವಿಚಾರವಿನಮಯ ಮಾಡುವ - ಹರಟ್ಟೆ 
ಕ್ಕಟ್ಟೆಟ್ಯನುನು ಕ್ಕಲ್ಕೆಯ ಕ್ಕಟ್ಟೆಟ್ಯನಾನುಗಿಸುವ ಸಂಸಕುೃತ್ (ನಮಮ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಹಿತ್ಗಳು ಕ್ಕನನುಡ ಸ್ವಾಹಿತಯಾವನುನು 
ಕ್ಕಟ್ಟಟ್ಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದುದದನುನು ಕೆೋಳಿದೆದೋನೆ)ಯನುನು ನಾವು ಬೆಳ್ಪೆಸಬೆೋಕ್ದೆ. ಇದರ ಮುಖೆೋನ 
ಹೆೋಸ ಜ್ನಾಂಗಕೆಕು ವೈಜ್ಞಾಞನಕ್ಕ, ತ್ರಾಂತ್ರಕ್ಕ ಕ್ಕುಶಲತ್ರೆಯನುನು ಕೆೋಂಡೆೋಯಯಾಲು ಸ್ವಾಧಯಾ. ಮುಕ್ಕತ 
ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇಂತಹ ವೋದಿಕೆಗಳು ಮುಖಯಾ, ಕೆೋನೆಗೆ ಇದರ ಫಲವನುನು 
ಅನುಭವಿಸುವವರೋ ನಾವೋ ಅಲಲವೋ?
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ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ.ಎಲ 

ಹವಾಯಾಸ, ಕೆಲಸ ಎರಡೋ ನನನು ನೆಚಿಚಿನ ತಂತರಜ್ಞಾಞನವೋ. ಮುಕ್ಕತ ಹಾಗೋ 
ಸವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಬಳಕೆ, ಭೆೋೋದನೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಖುಷ್ 
ಕೆೋಡುವ ಕೆಲಸಗಳು. ಮೋಲತ: ಬೆಂಗಳೋರಿನವನೆೋ ಆದ ನಾನು 
ಕ್ಕಂಪ್ನಯೊಂದರಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲದುದ, ನನನು ಅರಿವಿನ ಒಂದಷುಟ್ ಭಾಗವನುನು 
ಕ್ಕನನುಡಿಗರೆೋಂದಿಗೆ ಲಿನ್ನಕ್ಸಯಣದ ಮೋಲಕ್ಕ ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳತ್ರೆತೋನೆ. ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲ 
ತಂತರಜ್ಞಾಞನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಮತುತ ಅವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಬರಹದೆಡೆಗೆ ವಿಶೆೋಷ ಆಸಕ್ತ. 
ವಿರಾಮದ ವೋಳ್ಪೆ ಕಾಯಾಮರಾ, ಸ್ವೆೈಕ್ಕಲ, ಪ್ರವಾಸ, ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ ಒಂದಿಷುಟ್ ಸ್ವಾಲುಗಳನುನು ಹೆಣೆಯುವುದು 
ಇತ್ರಾಯಾದಿ.. ಎಲಲರಿಗೋ ಎಲಲವನೋನು ಕ್ಕಲ್ಸುತ್ರೆತೋನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಲಲ, ಆದರೋ ಒಂದಿಷುಟ್ 
ಮಂದಿಗಾದರೋ ಒಳ್ಪೆಳಯ ಮಾಹಿತ್ ಒದಗಿಸಬಲೆಲ ಎoಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

Web | Twitter 
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ಗಿಂಪ್ - ಮುಕ್ಕತ ಚಿತರ ಸಂಸಕುರಣಾ ತಂತ್ರಾರಂಶ 
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ಉಚಿತ ಹಾಗು ಮುಕ್ಕತ ಆಕ್ಕರ ತಂತ್ರಾರಂಶವು ವಾಯಾವಹಾರಿಕ್ಕ(ಕ್ಕಮಶಿರ್ಣಯಲ) ತಂತ್ರಾರಂಶದಷುಟ್ 
ಸಶಕ್ಕತವ? ಆಶಚಿಯರ್ಣವನಸಿದರೋ ಇದು ಸತಯಾ! , , Bind Sendmail ಅಥವ  Perl ಇಲಲದೆ ಇಂದಿನ 
ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲ (ಇಂಟ್ಟನೆರ್ಣಟ್) ಕಾಯರ್ಣನವರ್ಣಹಿಸಲು ಸ್ವಾಧಯಾವ ಇಲಲ. ಲ್ನಕಸ ಈಗಾಗಲೆ ವಿಜ್ಞಾಞನ 
ಮತುತ ತಂತರಜ್ಞಾಞನ ಕ್ಷೆೋತರ ಹಾಗು ವಯಾವಹಾರಗಳಲ್ಲ ಮಹತತರ ಕೆೋಡುಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಮೋಝಿಲಾಲದ 
ಫೈಫಾರ್ಣಕ್ಸನಲ್ಲರುವ ಸ್ವೌರ್ಲಭಯಾಗಳು ಹಾಗು ಅದರ ದೃಢತ್ರೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆಕು 
ಪ್ರಖಾಯಾತಗೆೋಳುಳತ್ರಾತ ಹೆೋೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಉಪ್ಯುಕ್ಕತವಾದ ಮುಕ್ಕತ ಹಾಗು ಉಚಿತವಾಗಿ 
ಜ್ಞಾಗತ್ಕ್ಕವಾಗಿ ಎಲೆಲಡೆಯಲ್ಲಯೋ ಸಹ ಲಭಯಾವಿರುವ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಉಪ್ಕ್ಕರಣ ಗಳಲ್ಲ ಗಿಂಪ್ ಸಹ 
ಒಂದು.

ಗಿಂಪ್(  GIMP ಅಥವ   GNU Image Manipulation 
) Program ಚಿತರಗಳನುನು ಸಂಸಕುರಿಸುವ, ಕ್ಕುಶಲತ್ರೆಯಿಂದ 

ನವರ್ಣಹಿಸುವ, ಗಾತರ ಹಾಗು ಆಕಾರವನುನು ಬದಲಾಯಿಸುವ 
ಒಂದು ತಂತ್ರಾರಶವಾಗಿದೆ. ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣ ಉಚಿತ ತಂತ್ರಾರಂಶವಾದ 
ಇದು ಬಹು ಪ್ದರ, ಚಿತರಗಳನುನು ಕ್ಕತತರಿಸುವ, ಅನೆೋಕ್ಕ 
ಚಿತರಗಳನುನು ಜ್ಞೆೋೋಡಿಸುವ ಹಾಗು ವಿವಿಧ ಚಿತರ ವಿನಾಯಾಸಗಳ 
ನಡುವ ಪ್ರಸಪಿರ ರೋಪಾಂತರಿಸುವಂತಹ ಹತುತ ಹಲವು 

ಸ್ವೌರ್ಲಭಯಾಗಳನುನು ಹೆೋಂದಿದೆ. ಅಂತರಜ್ಞಾಲದಲ್ಲ ಬಳಸಲು ಬೆೋಕಾದ ಚಿತರಗಳನುನು ಸಂಸಕುರಿಸಲು ಇದು 
ಯೋಗಯಾವಾದ ತಂತ್ರಾರಂಶವಾಗಿದೆ. ಗಿಂಪ್ ಅನುನು ದುಬಾರಿಯಾದಂತಹ ಆಡೆೋೋಬ್ನ 
ಫೋಟ್ಟೆೋೋಶಾಪ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತ್ರೋಪ್ವಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತದೆ. ಫೋಟ್ಟೆೋಶಾಪ್ಗೆ 
ಹೆೋೋಲ್ಸಿದಲ್ಲ ಬೆರಳ್ಪೆಣಿಕೆಯಷುಟ್ ನೋಯಾನತ್ರೆಗಳನುನು ಗಿಂಪ್ ಹೆೋಂದಿದದರೋ ಅದರಷೆಟ್ ಸಶಕ್ಕತವಾದ 
ಯಾವುದೆ ಕಾಯರ್ಣವಯಾವಸ್ವೆಥೆಯಲ್ಲ ಬಳಸಬಹುದಾದಂತಹ ತಂತ್ರಾರಂಶವಾಗಿದೆ.
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ಇತ್ಹಾಸ

೧೯೯೬ ರಲ್ಲ ಬಕ್ಕರ್ಣಲ್ಯ ಕಾಯಾಲ್ಫೋನರ್ಣಯ ವಿಶವಾವಿದಾಯಾನಲಯದ ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಣಗಳ್ಪಾದ ಸ್ವೆಪಿನಸರ 
ಕ್ಂಬಾಲ ಹಾಗು ಪ್ೋಟ್ಟರ ಮಾಯಾಟಿಸ್ ಎoಬವರಿಂದ ಜ್ನರಲ ಇಮೋಜ್ ಮಾಯಾನಪ್ುಲೆೋಶನ್ 
ಪ್ರಗಾರಮ್ ಎoಬ ಹೆಸರಿನೆೋಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಾಯಿತು. ೧೯೯೭ರಲ್ಲ ಇದು GNU 
ಪ್ರಿಯೋಜ್ನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ವೆೋರಿಸುವುದರ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ ಅದರ ಹೆಸರನುನು  GNU ಇಮೋಜ್ 
ಮಾಯಾನಪ್ುಲೆೋಶನ್ ಪ್ರಗಾರಮ್ ಎ ದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತುಂ . ಈಗ ಹೆಸರಾಂತ ಮುಕ್ಕತ 
ತಂತ್ರಾರಂಶ(ಓಪ್ನ್ಸ್ವೆೋೋಸ್ರ್ಣ) ಪ್ರಿಯೋಜ್ನೆಯಾದಂತಹ GNOMEನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ 
ಸ್ವೆೋಪ್ರ್ಣಡಿಸಿಕೆೋಂಡು ಅವಿರತವಾಗಿ ಪೋಷ್ಸುತ್ರಾತ ಹಾಗು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪ್ಡಿಸುತ್ರಾತ ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸ್ವಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಇದನುನು ಉತತಮಗೆೋಳಿಸುವಲ್ಲ ನೆರವಾಗಿದಾದರೆ. ಗಿಂಪ್ ಅನುನು 
ಮೊಟ್ಟಟ್ ಮೊದಲು ಯುನಕಸ ಹಾಗು ಗುನು/ಲ್ನಕಸ ಕಾಯರ್ಣವಯಾವಸ್ವೆಥೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದದರೋ ಸಹ 
೧೯೯೭ರ ಈಚೆಗೆ ಮೈಕೆೋರಸ್ವಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೆೋೋಸ್ ಹಾಗು ಆಪ್ಲನ ಮಾಯಾಕ ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಗಳಿಗೋ ಸಹ 
ಹೆೋಂದಿಕೆೋಳುಳವ ಆವೃತ್ತಯೋ ಸಹ ಹೆೋರ ಬಂದಿದೆ.

ನಮಮ ಗಣ ಕ್ಕಯಂತರದಲ್ಲ ಗಿಂಪ್

ಗಿಂಪ್ ಅನುನು ಮೋಲತಃ ಯೋನಕಸ ಹಾಗು ಲ್ನಕಸ ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಗಾಗಿಯ ಸಿದಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದದರಿಂದ ಹೆಚಿಚಿನ 
ಲ್ನಕಸ ಕಾಯರ್ಣವಯಾವಸ್ವೆಥೆಗಳಲ್ಲ ಗಿಂಪ್ ಅನುನು ಮೊದಲೆ ಅಡಕ್ಕಗೆೋಳಿಸಲಾಗಿರುತತದೆ. ಇಲಲದೆ 
ಹೆೋೋದಲ್ಲ ಗಿಂಪ್ನ ಜ್ಞಾಲತ್ರಾಣ  ದಿಂದ( . . ) www gimp org ನಕ್ಕಲ್ ಇಳಿಸಿಕೆೋಳಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ವಿಂಡೆೋೋಸ್ ಅಥವ ಮಾಯಾಕ ಗಣ ಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಹೆೋಂದಿಕೆೋಳುಳವ ಆವೃತ್ತಗಳೋ ಈ ತ್ರಾಣ ದಲ್ಲ ಲಭಯಾವಿದೆ. 
ಗಿಂಪ್ ಅನುನು ಜ್ನರಲ ಪ್ಬಿಲಕ ಲೆೈಸ್ವೆನಸನ(ಜಪ್ಎಲ) ಅಡಿಯಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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ನೋವು ಯಾವುದೆೋ ಕಾಯರ್ಣವಯಾವಸ್ವೆಥೆಯನುನು ಬಳಸುತ್ತದದರೋ ಸಹ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಿಂಪ್ ಅನುನು 
ಬಳಸುವಾಗ ನಮಮ ಅಗತಯಾಕೆಕು ತಕ್ಕಕುಂತ್ರೆ ಅದನುನು ಹೆೋಂದಿಸಿಕೆೋಳಳಲು ತ್ರಾನಾಗಿಯೋ 
ಮಾಗರ್ಣದಶರ್ಣನವನುನು ನೋಡುತತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಮ ಚಿತರಗಳನುನು ಹಾಗು ಉಪ್ಕ್ಕರಣ ಗಳನುನು ಉಳಿಸಲು 
ಕ್ಕಡತಕೆೋೋಶಗಳನುನು(ಫೋಲಡರ) ನಯೋಜಸಲು, ಮಮೊರಿ ನವರ್ಣಹಣೆಯನುನು ಸರಿಹೆೋಂದಿಸಲು, 
ಅಗತಯಾಬಿದದರೆ ತ್ರೆರೆಯ ರೆಸಲೋಯಾಶನ್ ಅನುನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೋಕ್ಕತವಾದ ಸಲಹೆಗಳನುನು ನೋಡುತತದೆ. 
ನಮಮ ಗಣ ಕ್ಕದ ಸಿದಧಿತ್ರೆಯ ಮೋಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಪ್ೂರ್ವರ್ಣನಯೋಜತ ಸಿದಧಿತ್ರೆಗಳನೆನು 
ಇರಿಸಿಕೆೋಳುಳವಂತ್ರೆ ಗಿಂಪ್ ಸೋಚಿಸುತತದೆ. ಕೆೋವಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಂದಭರ್ಣದಲ್ಲ ಮಾತರ ಇವುಗಳನುನು 
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತಯಾಬಿೋಳಬಹುದು.

ಬಳಸುವಿಕೆ
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ಮುಖಯಾ ಉಪ್ಕ್ಕರಣ ಪ್ಟಿಟ್ಗೆ(ಟ್ಟೋಲಬಾಕಸ): (ಚಿತರ.೧) ಮುಖಯಾ ಉಪ್ಕ್ಕರಣ ಪ್ಟಿಟ್ಗೆಯು ಗಿಂಪ್ನ 
ಹೃದಯಭಾಗವಾಗಿರುತತದೆ. ಇದು ಉಪ್ಕ್ಕರಣ ಗಳನುನು ಆಯಕು ಮಾಡಲು ಸೋಕ್ಕತವಾದಂತಹ 
ಚಿಹೆನುಗಳನುನು ಹೆೋಂದಿರುತತದೆ. ಈ ಚಿಹೆನುಗಳು ಆಯಾಯ ಉಪ್ಕ್ಕರಣ ಗಳನುನು ಶಕ್ಕತಗೆೋಳಿಸುವ 
ಒತುತಗುಂಡಿಗಳ್ಪಾಗಿರುತತವ. ಚಿತರಗಳನುನು ಕ್ಕುಶಲತ್ರೆಯಿಂದ ಸಂಸಕುರಿಸಲು ಈ ಉಪ್ಕ್ಕರಣ ಗಳು 
ಅತಯಾಗತಯಾ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿತರಗಳ ನದಿರ್ಣಷಟ್ ಭಾಗಗಳನುನು ಆಯಕು ಮಾಡಲು, ಬಣ ಣಹಚಚಿಲು, 
ಚಿತರವನುನು ರೋಪಾಂತರಿಸಲು ಮುಂತ್ರಾದ ಕಾಯರ್ಣಗಳಿಗಾಗಿನ ಉಪ್ಕ್ಕರಣ ಗಳನುನು ಸೋಚಿಸುತತವ. 
ಇವುಗಳ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲ ಮುನನುಲೆ ಹಾಗು ಹಿನನುಲೆ ಬಣ ಣಗಳು; ಕ್ಕುಂಚಗಳು, ವಿನಾಯಾಸ, 
ಗೆರೋಡಿಯಂಟ್, ಹಾಗು ಸಕ್ರಯ ಚಿತರದ ಒಂದು ಚಿಹೆನುಯು ಇರುತತದೆ. ಇಷೆಟ್ ಅಲಲದೆ ಅಗತಯಾ ಬಿದದಲ್ಲ 
ಇನೋನು ಹೆಚಿಚಿನ ಅಂಶಗಳನೋನು ಸಹ ಹಾಳ್ಪೆಯ ರೋಪ್ದಲ್ಲ ಸ್ವೆೋರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವ ಬೆೋಡವಾದಲ್ಲ 
ತ್ರೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪ್ಕ್ಕರಣ  ಪ್ಟಿಟ್ಗೆಯನುನು ಮುಚಿಚಿದಲ್ಲ, ನೋವು ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣ 
ಗಿಂಪ್ನಂದ ಹೆೋರನಡೆದಂತ್ರಾಗುತತದೆ.

.ಉಪ್ಕ್ಕರಣ  ಆಯಕುಗಳು: (ಚಿತರ.೨) ಉಪ್ಕ್ಕರಣ ಪ್ಟಿಟ್ಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಉಪ್ಕ್ಕರಣ  
ಆಯಕುಯ ಸಥೆಳವು ಪ್ರಸಕ್ಕತ ಆಯಕು ಮಾಡಲಾದ ಉಪ್ಕ್ಕರಣ ದಲ್ಲ ಏನೆಲಾಲ ಆಯಕುಗಳಿವ ಎ ದುಂ  
ತ್ರೆೋೋರಿಸುತತದೆ.

ಚಿತರದ ವಿಂಡೆೋ: (ಚಿತರ.೩) ಗಿಂಪ್ನಲ್ಲ ತ್ರೆರೆಯಲಾದ ಎಲಾಲ ಚಿತರಗಳು ಒಂದು ಪ್ರತ್ರೆಯಾೋಕ್ಕ ವಿಂಡೆೋದಲ್ಲ 
ತ್ರೆರೆಯಲಪಿಡುತತದೆ. ಒಂದೆ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಚಿತರಗಳನುನು ತ್ರೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಚಿತರ ವಿಂಡೆೋದಲ್ಲ 
ಗಿಂಪ್ ಮುಖಯಾ ಆದೆೋಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಮನುಗಳು ( , , ...) File Edit Select ಇರುತತವ.

ಪ್ದರಗಳು, ಚಾನಲಗಳು, ಮಾಗರ್ಣಗಳು: (ಚಿತರ.೪) ಇವುಗಳು ಪ್ರತ್ರೆಯಾೋಕ್ಕ 
ಹಾಳ್ಪೆಯಂತ್ರುತತವ(ಟ್ಟಾಯಾಬ್) ಎನುನುವುದನುನು ಗಮನಸಿ. ಬಲ ಮೋಲೆಯಲ್ಲ ಸಣ ಣ 
ತ್ರಕೆೋೋನದಂತ್ರುವ ಚಿಹೆನುಯ ಮೋಲೆ ಕ್ಲಕ ಮಾಡಿ ಈ ಸಥೆಳಕೆಕು ನಮಗೆ ಬೆೋಕಾದ ಸವಲತತನುನು 
ಸ್ವೆೋರಿಸಿಕೆೋಳಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ತ್ರೆೋೋರಿಸಲಾದ ಚಿತರದಲ್ಲ ಪ್ದರದ ಹಾಳ್ಪೆಯನುನು ತ್ರೆೋೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಇದು ಪ್ರಸಕ್ಕತ ಸಂಸಕುರಿಸಲಾಗುತ್ತರುವ ಚಿತರದಲ್ಲನ ಪ್ದರಗಳನುನು ತ್ರೆೋೋರಿಸುತತದೆ ಹಾಗು ಈ 
ಪ್ದರಗಳನುನು ಪ್ರತ್ರೆಯಾೋಕ್ಕವಾಗಿ ಸಂಸಕುರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೆೋಡುತತದೆ.  ಪ್ದರಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೆೋಳಳದೆ 
ಇದದಲ್ಲ ಕೆೋವಲ ಮೋಲಭೋತ ಸಂಸಕುರಣೆಯಷೆಟ್ ಸ್ವಾಧಯಾ. ಕೆೋಂಚ ಪ್ರಿಣಿತ್ಹೆೋಂದಿದ ಗಿಂಪ್ 
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೋ ಸಹ ಪ್ದರಗಳ ಬಳಕೆ ಅನವಾಯರ್ಣವಾಗಿರುತತದೆ.

ಕ್ಕುಂಚಗಳು/ವಿನಾಯಾಸಗಳು/ಗೆರೋಡಿಯಂಟ್ಗಳು: (ಚಿತರ.೫) ಪ್ದರದ ಸಂವಾದಚೌರ್ಕ್ಕದ (ಡೆೈಲಾಗ) 
ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಲಾದ ಇದು ಕ್ಕುಂಚಗಳನುನು. ವಿನಾಯಾಸಗಳನುನು ಹಾಗು ಗೆರೋಡಿಯಂಟ್ಗಳನುನು ನವರ್ಣಹಿಸಲು 
ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲ ಗಿಂಪ್! 

 ಗಿಂಪ್ ಅನುನು ಇತ್ತೋಚಿಗೆ ಕ್ಕನನುಡಕೆಕು ತರುವ ಕಾಯರ್ಣವೂರ್ 
ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇನೋನು ಸಹ ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಕನನುಡದ 
ಅವತರಣಿಕೆಯು ಲಭಯಾವಿರದೆ ಇದದರೋ ಸಹ ಸದಯಾದಲೆಲ 
ಅದು ಸಹ ಹೆೋರಬರುವ ನರಿೋಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು 
ತ್ರೆರೆಚಿತರವನುನು ಇಲ್ಲ ಕಾಣ ಬಹುದು.

ಇದು ಗಿಂಪ್ನ ಒಂದು ಕ್ರು ಪ್ರಿಚಯವಷೆಟ್. ಪಾರಯೋಗಿಕ್ಕವಾಗಿ ಗಿಂಪ್ ಅನುನು ಕೆೈಯಾರೆ 
ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲ ಲಭಯಾವಿರುವ ಹಲವಾರು ಸ್ವೌರ್ಕ್ಕಯರ್ಣಗಳನುನು ತ್ಳಿದುಕೆೋಳಳಬಹುದು. ಅಷೆಟ್ 
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ಅಲಲದೆ ಹೆಚಿಚಿನ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಗಿಂಪ್ನ ಜ್ಞಾಲತ್ರಾಣ ದಲ್ಲ ಲಭಯಾವಿರುವ ( :// .http gimp org) 
ಚಿತರಸಹಿತವಾದ ಕೆೈಪ್ಡಿಯನೋನು ಸಹ ನೆೋೋಡಬಹುದು. ಮಾರುಕ್ಕಟ್ಟೆಟ್ಯಲ್ಲ ಲಭಯಾವಿರುವ ಹಣ ತ್ರೆತುತ 
ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ಯಾವುದೆ ಪ್ರಪ್ರೈಟ್ಟರಿ ಚಿತರ ಸಂಸಕುರಣಾ ತಂತ್ರಾರಂಶಕ್ಕುಂತ ಗಿಂಪ್ 
ಉತತಮವಾಗಿದೆ ಅಥವ ಅವುಗಳು ನವರ್ಣಹಿಸುವ ಎಲಾಲ ಕೆಲಸಗಳನುನು ಗಿಂಪ್ ಮಾಡುತತದೆ 
ಎ o ದೆೋನಲಲ. ಇದೋ ಸಹ ಕೆಲವು ಋಣಾತಮಕ್ಕ ಅಂಶಗಳನುನು ಹೆೋಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ 
ಸ್ವಾಧಯಾವಿರುವ ಬಹುಮಟಿಟ್ನ ಕಾಯರ್ಣಗಳನುನು ಅವುಗಳಷೆಟ್ ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೆೋರೆಯುವ 
ಗಿಂಪ್ ಮಾಡಬಲಲದು ಎ oದಷೆಟ್ ಹೆೋಳಬಹುದು. ಇದರ ಪ್ರಖಾಯಾತ್ಯನುನು ನೆೋೋಡುತ್ತದದಲ್ಲ 
ಭವಿಷಯಾದಲ್ಲ ಇದು ಇನನುಷುಟ್ ಉತತಮಗೆೋಳುಳವುದರಲ್ಲ ಸಂದೆೋಹವ ಇಲಲ.

ಹೆಚಿಚಿನ ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ: 

:// . . /2.6/ / .http docs gimp org en index html

:// . . / /http en wikipedia org wiki The_GIMP 
     Grokking the GIMP by Carey Bunks 
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ಶಂಕ್ಕರ ಪ್ರಸ್ವಾದ. ಎಮ್ ವಿ 

ಹುಟ್ಟುಟ್ ಮತುತ ಬಾಲಯಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮಿೋಪ್ದ ತುಂಗೆಯ ತಟ್ಟದಲ್ಲರುವ ಪ್ುಟ್ಟಟ್ 
ಹಳಿಳಯಲ್ಲ. ಓದಿದುದ ವಸುತವಿಜ್ಞಾಞನದಲ್ಲ ಎ oಎಸಿಸ. ಬೆಂಗಳೋರಿನ 
ಎನ್ಎಎಲನ ವಸುತವಿಜ್ಞಾಞನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಒಂದಿಷುಟ್ ವಷರ್ಣ ವಾಸ 
ಸಹಾಯಕ್ಕ ಸಂಶೆೋೋಧಕ್ಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಜ್ಞೆೋತ್ರೆಗೆ ಕ್ಕನನುಡದ ವಾಷ್ರ್ಣಕ್ಕ 
ವಿಜ್ಞಾಞನ ಪ್ತ್ರಕೆಯಾದ ಕ್ಕಣಾದ ಪ್ತ್ರಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ್ಕ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ. 
ನಂತರ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ್ಪೆಡೆಗೆ ಒಲವು. ಪ್ರಸಕ್ಕತ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸ್ವೆಥೆಯಲ್ಲ 
ಅನುವಾದಕ್ಕನಾಗಿ ಪ್ುಣೆಯಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆದೋನೆ. ಫೈಫಾರ್ಣಕಸ, ಗೆೋನುೋಮ್, ಕೆಡಿಇ, ಫಡೆೋೋರ, 
ಓಪ್ನ್ಆಫ್ೋಸ್ ಮುಂತ್ರಾದ ಹೆಚಿಚಿನ ಎಲಾಲ ಮುಕ್ಕತತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಕ್ಕನನುಡ ಅನುವಾದದಲ್ಲ 
ಕೆೈಜ್ಞೆೋೋಡಿಸಿದೆದೋನೆ. ಈ ಅನುವಾದಗಳಲ್ಲ ಶಿಷಟ್ತ್ರೆಯನುನು ತರುವುದು ಮುಂದಿನ ಗುರಿ. ವಿಜ್ಞಾಞನ ಹಾಗು 
ತಂತರಜ್ಞಾಞನಕೆಕು ಸಂಬಂಧಸಿದ ಲೆೋಖನಗಳನೋನು ಸಹ ಬರೆದಿದೆದೋನೆ. ಸ್ವಾಹಿತಯಾ ಹಾಗು ಕ್ರಕೆಟ್ನೆಡೆಗೆ 
ಅಪ್ರಿಮಿತ ಆಸಕ್ತ, ಒಂದಿಷುಟ್ ಸಣ ಣ ಪ್ುಟ್ಟಟ್ ಕ್ಕವನಗಳನೋನು ಸಹ ಗಿೋಚಿದೆದೋನೆ.

Twitter 
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ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಕೆ ಕು ಆಗಸವೋ ಎಲೆಲ !
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ಮೊನೆನು ನನನು ಇಮಯ್ಲ ನಲ್ಲ ಮಿತರರೆೋಬಬೊರು ನನಗೆ ಹಿೋಗೆ ಬರೆದಿದದರು: "ನೋವು ಬರೆದಿದದ 
ಅರುಂಧತ್ೋ ದಶರ್ಣನ ಬರಹ ಚೆನಾನುಗಿತುತ. ನೋವು ಬೆಂಗಳೋರಿನಲ್ಲ ಈ ನಕ್ಷತರವನುನು ನೆೋೋಡಲು 
ಅನುಕ್ಕೋಲವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸೋಚನೆಗಳನುನು ಕೆೋಟಿಟ್ದಿದರಿ. ಈ ನಕ್ಷತರ ನಾವಿರುವ ಕಾಯಾಲ್ಫೋನರ್ಣಯಾದ 
ಸನವೋಲ ನಲೋಲ ಕಾಣ ುತತದೆಯೋ ಇಲಲವೋ? ಕಾಣ ುವುದಿದದರೆ ಹೆೋಗೆ ತ್ಳಿಸುತ್ತೋರಾ?". ಈ ಪ್ರಶೆನು 
ನನಗೆ ಈಚಿನ ದಶಕ್ಕದಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಾನಯಾ ನೆೋೋಡುಗನಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುರುವ ಆಕಾಶ ವಿೋಕ್ಷಣೆಯ ಹೆೋಸ 
ದಾರಿಯನನು ಮನಸಿಸಗೆ ನೆನಪ್ಸಿತು. ನಾನು ನಜ್ವಾಗಿ ತಂತ್ರಾರಂಶ ತಂತರಜ್ಞನೆೋನಲಲ, ಆದರೋ ಈ 
ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ಸರಣಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಬಗೆಗ ಒಬಬೊ ಬಳಕೆದಾರನ ನೆೋೋಟ್ಟದಿಂದ 
ಬರೆಯಲು ಈ ಪ್ರಶೆನು ಕಾರಣ ವಾಗಿ, ನಾನು ಬಳಸಿರುವ ಒಂದು ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಬಗೆಗ 
ಬರೆಯೋಣ ವಂದು ಹೆೋರಟಿದೆದೋನೆ.

ನಾನು ಐದನೆೋಯದೆೋೋ ಆರನೆಯದೆೋೋ ತರಗತ್ಗೆ ಹೆೋೋಗುತ್ತದದ ಕಾಲದ ಮಾತು. ಅದು ಹೆೋಗೆೋೋ 
ನನಗೆ ಈ ಆಕಾಶವಿೋಕ್ಷಣೆಯ ಹುಚುಚಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ನನನು ಗೆಳ್ಪೆಯರಲ್ಲ ಆಗಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲ ಆಗಲ್ೋ, 
ಅಥವಾ ಪ್ರಿಚಿತರಲ್ಲ ಆಗಲ್ೋ ಯಾರಿಗೋ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಹೆಚಿಚಿನ ಮಾಹಿತ್ ಇರಲ್ಲಲ. ನಮೋಮರ 
ಗರಂಥಾಲಯದಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಕು ಕೆಲವು ಪ್ುಸತಕ್ಕಗಳನುನು ಓದಿ, ಹೆೋಗೆೋೋ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತರಗಳನುನು, ರಾಶಿಗಳನುನು 
ಗುರುತ್ಸುವುದನುನು ಕ್ಕಲ್ತ್ದಾದಯಿತು. ಅಪ್ರೋಪ್ಕೆೋಕುಮಮ ಸ್ವೆೈಯನ್ಸ ಟ್ಟುಡೆೋ ಪ್ತ್ರಕೆಯಲೆೋಲೋ, 
ಮತ್ರೆತಲಾಲದರೋ ತ್ಂಗಳ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕುಬಿಟ್ಟಟ್ರೆ ಹಿಗುಗ ಹೆೋಳತ್ೋರದಾಗಿರುತ್ತತುತ. ಒಂದು 
ನಕ್ಷತರವನೆೋನುೋ, ನೆಬುಯಾಲಾವನೆೋನುೋ ನೆೋೋಡಿ ಗುರುತ್ಸಿದರೆ ಅದೆೋ ಹೆಚುಚಿ ಹೆಚುಚಿ. ನಂತರ ೮೫ ನೆೋ 
ಇಸವಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲ ಹಾಯಾಲ್ ಧೋಮಕೆೋತು ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲ ಕೆೈಗೆೋಂದು ದೋರದಶರ್ಣಕ್ಕವೂರ್ 
ಸಿಕಾಕುಗ, ಆಕಾಶದಲ್ಲ ಆ ಧೋಮಕೆೋತುವಿನ ಉಂಡೆಯನುನು ಗುತ್ರ್ಣಸುವುದು ಹುಲುಲ ಬಣ ವಯಲ್ಲ 
ಸೋಜ ಹುಡುಕ್ದಷೆಟ್ೋ ಕ್ಕಷಟ್ವಾಗಿತ್ರೆತೋನೆೋೋ ಎ ದು ನೆನಪ್ುಂ .

ಆದರೆ ಇವತ್ತನ ವಿಷಯ ಹಾಗಿಲಲ. ಒಂದು ವೋಳ್ಪೆ ಆಕಾಶವಿೋಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತ ಇದದರೆ 
ನಮಗೆ ದಾರಿ ತ್ರೆೋೋರುವ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಈಗ ನಮಮ ಕೆೈಯಳತ್ರೆಯಲೆಲೋ ಇವ. ಚಿಕ್ಕಕುವರು ದೆೋಡಡವರು 
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ಎನನುದೆ ಎಲಲರಿಗೋ ಆಕಾಶದ ಅದುಭಾತಗಳನುನು ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ತ್ರೆರೆಯ ಮೋಲೆೋ ಮೋಡಿಸುತತವ. 
ಹಾಗಂತ ಆಕಾಶ ನೆೋೋಡೆೋೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ ಮುಂದೆೋ ಕ್ಕುಳಿತುಬಿಡಬೆೋಡಿ ಮತ್ರೆತ! 
ಆಕಾಶದಲ್ಲ ನೆೋೋಡಿ ಹುಡುಕ್ಕುವ ಮೊದಲು ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರಿನಲ್ಲ ನೋವು ನೆೋೋಡಬೆೋಕಾದ ನಕ್ಷತರ 
ಪ್ುಂಜ್ವನೆೋನುೋ, ಗರಹವನೆೋನುೋ ಅದರ ಸುತತ ಮುತತನ ಪ್ರದೆೋಶಗಳನೋನು ಹೆೋಗಿದೆಯಂದು ನೆೋೋಡಿ ಸವಾಲಪಿ 
ಮನದಟ್ಟುಟ್ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡರೆ, ಮತ್ರೆತ ರಾತ್ರಯ ಕ್ಕತತಲಲ್ಲ ನೆೋೋಡಹೆೋರಟ್ಟಾಗ ನೋವು ಆ ತ್ರಾರೆಗಳ 
ನಡುವ ಕ್ಕಳ್ಪೆದು ಹೆೋೋಗುವ ಸಂದಭರ್ಣ ಇರೆೋೋದಿಲಲ. ನೆೋೋಡೆೋೋದು ಸುಲಭ ಆಗತ್ರೆತ.

ಇವುಗಳಿಗೆ ಪಾಲನೆಟ್ಟೆೋರಿಯಮ್ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಎ ದು ಒಟಿಟ್ಗೆ ಸ್ವಾರಾಸಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿ ಹೆೋಳುವುದುಂ  
ರೋಢಿ. ಪಾಲನೆಟ್ಟೆೋರಿಯಂ ನಲ್ಲ ಹೆೋಗೆ ಒಂದು ಗೆೋೋಲಾಕಾರದ ತ್ರೆರೆಯ ಮೋಲೆ ಆಕಾಶದ ಗೆೋೋಲದಲ್ಲ 
ಕಾಣ ುವ ನಕ್ಷತರಗಳನುನು ತ್ರೆೋೋರಿಸಲಾಗುವುದೆೋೋ ಅಂತಹದೆದೋ ತಂತ್ರಾರಂಶದಿಂದ ನಮಮ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ 
ಮೋಲೋ ಆಕಾಶದ ದೃಶಯಾಗಳನನು ಮೋಡಿಸಬಹುದು. ಹಲವಾರು ಈ ರಿೋತ್ಯ ಮುಕ್ಕತ ಪಾಲನೆಟ್ಟೆೋರಿಯಂ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಿವ, ಅವುಗಳಲ್ಲ ಸ್ವೆಟ್ಲೆೋರಿಯಂ ಕ್ಕೋಡಾ ಒಂದು. ಸ್ವೆಟ್ಲೆೋರಿಯಂ ಎನುನುವುದು ನಮಗೆ 
ವಿಂಡೆೋೋಸ್ ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ ಸಿಸಟ್ಂಗೆ ಆಗಲ್, ಇಲಲವೋ ಲ್ನಕಸ ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ ಸಿಸಟ್ಂಗೆ ಆಗಲ್ 
ಎಲಲದರಲೋಲ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿ ಹಾಗೋ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೆೋರೆಯುವ ಪಾಲನೆಟ್ಟೆೋರಿಯಂ ತಂತ್ರಾರಂಶ. 
ಆಕಾಶದ ಮೊದಮೊದಲ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೆೋಳುಳತ್ತರುವವರಿಗೆ ಸ್ವೆಟ್ಲೆೋರಿಯಂ ಸವಾಲಪಿ ಹೆಚುಚಿ ಸುಲಭ 
ಎನನುಬಹುದು.
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ನಮಗೆ ಗರಹಗಳನನು ನೆೋೋಡುವ ಉದೆದೋಶವಿದಾದಗ, ಅದರಲೋಲ ಪ್ರಕಾಶ ಕ್ಕಡಿಮ ಇರುವ ಶನ, ಬುಧ, 
ಅಥವಾ ಬರಿಗಣಿಣಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಕಷಟ್ಪ್ಟ್ಟುಟ್ ಕಾಣ ಬಲಲ ಯುರೆೋನಸ್ ಆಗಲ್ೋ, ಅಥವಾ ಆಗಾಗೆಗ 
ಒಳಸ್ವೌರ್ರವೂರ್ಯಾಹಕೆಕು ಭೆೋಟಿ ಕೆೋಡುವಂತಹ ಧೋಮಕೆೋತು ಇಂತಹವುಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸಬೆೋಕಾದರೋ, 
ಅವು ಆಕಾಶದಲ್ಲರುವ ಸ್ವಾಥೆನಗಳು(ಬೆೋರೆ ತ್ರಾರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಪ್ೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲವ ಎನುನುವುದನುನು) 
ತ್ಳಿದಿದದರೆ ಅವುಗಳನನು ಬರಿಗಣಿಣನಲಾಲಗಲ್, ಬೆೈನಾಕ್ಕುಯಾಲರ ನಲ್ಲ ಆಗಲ್ ಅಥವಾ ದೋರದಶರ್ಣಕ್ಕದಲ್ಲ 
ಆಗಲ್ ಹುಡುಕ್ ನೆೋೋಡುವುದು ಚಿಟಿಕೆ ಹೆೋಡೆಯುವಷೆಟ್ೋ ಸುಲಭ ನಮಗೆ. ದಿವಸ, ಸಮಯ, ಮತ್ರೆತ 
ನೋವು ಆಕಾಶವನುನು ನೆೋೋಡುತ್ತರುವ ಸಥೆಳ ಇವುಗಳನುನು ಸ್ವೆಟ್ಲೆೋರಿಯಂನಲ್ಲ ಸ್ವೆೋರಿಸಿದರೆ, ನಮಮ 
ಆಕಾಶದ ದೃಶಯಾ ತಯಾರ!

ಇಂತಹ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಸಿಗುವ ಮೊದಲು ಆಕಾಶ ವಿೋಕ್ಷಕ್ಕರು ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ತ್ಂಗಳಿಗೆ ಆಕಾಶವನುನು 
ನೆೋೋಡಲು ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ನಕ್ಷೆಗಳನನುಟ್ಟುಟ್ಕೆೋಂಡು ಒದಾದಡಬೆೋಕಾಗುತ್ತತುತ. ಸ್ವೆಟ್ಲೆೋರಿಯಂ ಬಳಕೆಯಿಂದ 
ಇದರ ಅಗತಯಾವೋ ಇಲಲ ಈಗ. ಅಂದ ಹಾಗೆ, ಮೊದಲು ನನನು ಗೆಳ್ಪೆಯರು ಕೆೋಳಿದ ಪ್ರಶೆನುಗೋ ಉತತರ 
ಕೆೋಡೆೋೋದು ಕ್ಕೋಡ ಸುಲಭ. ಬೆಂಗಳೋರಿನ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೆೋಖಾಂಶಗಳ ಬದಲು ಸನವೋಲ ನ ಅಕ್ಷಾಂಶ 
ರೆೋಖಾಂಶ ಗಳನುನು ಸ್ವೆಟ್ಲೆೋರಿಯಮ್ ಗೆ ಹಾಕ್ದರೆ ಆಯಿತು. ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಸಥೆಳಗಳಿಂದ ನಮಮ ಕ್ಕಣಿಣಗೆ 
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ಕಾಣ ುವ ಆಕಾಶದ ನೆೋೋಟ್ಟ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಅನೆೋನುೋದನನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೆೋಳಳಬಹುದು. ಈ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಿಂದ ನಾವು 'ಉತತರ ಧುರವದಿಂ ದಕ್ಷ್ಣ  ಧುರವಕ್ಕೋ' ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಯಾವುದೆೋ 
ಮೋಲೆಯಲ್ಲದದರೋ ನಾವಿರುವಲ್ಲಂದ ಆಕಾಶ ಹೆೋಗೆ ಕಾಣ ುತ್ರೆತ ಅನುನುವುದನುನು ಸಲ್ೋಸ್ವಾಗಿ 
ನೆೋೋಡಿಬಿಡಬಹುದು!

ಹಂಸ್ವಾನಂದಿ

ಹಾಸನದಲ್ಲ ಹುಟಿಟ್ ಬೆಳ್ಪೆದು ಎಲೆಕಾಟ್ರೂರ್ನಕಸ ಎ oಜನಯರಿಂಗ ವಿದಾಯಾಭಾಯಾಸ 
ಮಾಡಿದ ಹಂಸ್ವಾನಂದಿ’ ’( ರಾಮಪ್ರಸ್ವಾದ.ಕೆ.ವಿ), ಚೆನೆನುೈನಲ್ಲ ಮಾಸಟ್ಸ್ರ್ಣ 
ಪ್ದವಿ ಪ್ಡೆದು, ಪ್ುಣೆ, ಬೆಂಗಳೋರು ಮೊದಲಾದ ಕ್ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಲವು 
ವಷರ್ಣಗಳಿಂದ ಕಾಯಾಲ್ಫೋನರ್ಣಯಾದ ಸಿಲ್ಕ್ಕನ್ ವಾಯಾಲ್ಯಲ್ಲ ಇಂಟಿಗೆರೋಟ್ಟೆಡ್ 
ಚಿಪ್ ವಿನಾಯಾಸಕ್ಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದುದ, ಈಗ ಪೋಗಾರಮಬಲ ಲಾಜಕ 
ಕ್ಕಂಪ್ನಯೊಂದರಲ್ಲ ಉದೆೋಯಾೋಗಿ. ಕ್ಕನನುಡ, ಇಂಗಿಲಷ್, ಹಿಂದಿ,ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳು, 
ವಿಎಚಡಿಎಲ,ವರಿಲಾಗ, ಸಿಸಟ್ಮ್ ವರಿಲಾಗ, ಸಿಸಟ್ಮ್ ಸಿ ಹಿೋಗೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲ 
ಮಾತ್ರಾಡಬಲಲರು. ಉತತರ ಕಾಯಾಲ್ಫೋನರ್ಣಯಾ ಕ್ಕನನುಡಕ್ಕೋಟ್ಟದ ವಾಷ್ರ್ಣಕ್ಕ ಪ್ತ್ರಕೆ ಸವಾಣ ರ್ಣಸ್ವೆೋತು ವಿನ’ ’  
ಸಂಪಾದಕ್ಕ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ. ಆಕಾಶದಲ್ಲ ನಡೆಯುವ ಆಸಕ್ತ ಮೋಡಿಸುವ 
ವಿದಯಾಮಾನಗಳ ಬಗೆಗ ಸರಳವಾದ ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲ ಬರೆಯುವುದು ಮತುತ ತಮಮ ಬಾಲಗ ಗಳ ಓದುಗರಲ್ಲ 
ಆಕಾಶ ವಿೋಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಮೋಡಿಸುವುದು ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತಸ ಕೆೋಡುವ ಸಂಗತ್ಗಳು. 
ಸಂಸಕುೃತ ಸುಭಾಷ್ತಗಳನುನು ಕ್ಕನನುಡಿಸಿರುವ ಇವರ ಸಂಗರಹ ಹಂಸನಾದ  ೨೦೧೧ ರಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ಕಟ್ಟವಾಗಿದೆ’ ’ .

Web | Twitter 
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 "ಹಾಡು ಕೆೋಳಕೆಕು ಯಾವ  software ಚೆನಾನುಗಿದೆೋಯಾೋ?" - "ವಿನ್ಆಂಪ್ ( ) WinAmp ಅಂತ ಇದೆ.. 
ಬಹಳ ಜ್ನ ಅದನೆನುೋ ಉಪ್ಯೋಗಿಸ್ವಾತರೆ"

"ಈ ವಿನ್ಆಂಪ್ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬರಲೆವಾೋನೆೋೋ? ಒಂದು ವಿಸಿಡಿ ತಂದಿದಿೋನ.. ಪ್ಲೋ ಆಗಿತಲಲ" - 
"ಇಲಲ.. ಅದಕೆಕು ವಿಂಡೆೋೋಸ್ ಮಿೋಡಿಯಾ ಪ್ಲೋಯರ ಉಪ್ಯೋಗಿಸು"

"ಇವತುತ ಒಂದು ಡಿವಿಡಿ ತಂದೆ ಕ್ಕಣೆೋೋ.. ಈ ವಿಂಡೆೋೋಸ್ ಮಿೋಡಿಯಾ ಪ್ಲೋಯರಲ್ಲ ಓಪ್ನ್ ಆಗಿತಲಲ. 
ಏನ್ ಮಾಡಿಲ?" - "ಪ್ವರ ಡಿವಿಡಿ ಅಂತ ಇದೆ.. ಅದನನು ಹಾಕೆೋಕುೋ"

"ಇದಾಯಾವೊದೋ ಹೆೋಸ್ವಾದಂತ್ರೆ  rm ಫೈಲಂತ್ರೆ.. ನೋನು ಹಿಂದೆ ಹೆೋಳಿದ ಯಾವ ಯಾವುದರಲೋಲ ಓಪ್ನ್ 
ಆಗಿತಲಲ" - "ಅದಕೆಕು ರಿಯಲ ಪ್ಲೋಯರ ಹಾಕೆೋಕುೋ"

"ನನನು ಎ ಪ್ತ್ರೋ ಪ್ಲೋಯರಿಗೆ ಹಾಡು ಹಾಕೆಬೊೋಕ್ಕುಂ .. ನನನು ಹತರ  rm ಫೈಲ್ದೆ... ಅದನನು ಎ ಪ್ತ್ರೋಗೆಂ  
ಬದಲಾಯಿಸ್ವೆೋೋದು ಹೆೋಗೆ?" - "ಹಾಗೆ ಮಾಡಕೆಕು ಟ್ಟೆೋೋಟ್ಟಲ ಕ್ಕನವಾಟ್ಟರ್ಣರ ಬೆೋಕಾಗುತ್ರೆತ"

***

ಸುಮಾರು ಎ ಟ್ಟುಂ -ಹತುತ ವಷರ್ಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೋಲ್ನಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿತುತ. 
ಪ್ರತ್ಯೊಂದು ಹೆೋಸ ರಿೋತ್ಯ ಫೈಲ್ಗೋ ಹೆೋಸ ಹೆೋಸ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಹಾಕ್ಕೆೋಳುಳವುದು 
ಕ್ರಿಕ್ರಿಯುಂಟ್ಟುಮಾಡುತ್ತತುತ. ಆದರೆ ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲ ಇವಲಲ ಜ್ಂಜ್ಞಾಟ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ 
ನೋಡುವ, ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಬಳಸಲಪಿಡುವ ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ ಫಾಮಾಯಾರ್ಣಟ್ಟುಗಳ ಫೈಲುಗಳನುನು ಪ್ಲೋ 
ಮಾಡಬಲಲ ಚಿಕ್ಕಕು-ಚೆೋಕ್ಕಕು ತಂತ್ರಾರಂಶವೊಂದು ಹೆೋರಬಂದಿತುತ. ಅದೋ ಮುಕ್ಕತ ಮತುತ 
ಸವಾತಂತರವಾಗಿ... ಅದೆೋ ವಿ ಎಲ ಸಿ ಮಿೋಡಿಯಾ ಪ್ಲೋಯರ(   ). VLC Media player ಮೊದಲ್ಗೆ 
ವಿಡಿಯೋಲಾಯಾನ್ ಸವರ್ಣರ (   - ) VideoLan Server VLS ಮತುತ ವಿಡಿಯೋಲಾಯಾನ್ ಕೆಲೈಂಟ್ 
(   - ) VideoLan Client VLC ಎoಬ ಎರಡು ಪ್ರತ್ರೆಯಾೋಕ್ಕ ಹೆಸರಿನೆೋಂದಿಗೆ, ಪ್ರತ್ರೆಯಾೋಕ್ಕ 
ಉದೆದೋಶದೆೋಂದಿಗೆ ಪಾರರಂಭವಾದ ಇದು ಮುಂದೆ ಎರಡೋ ವೈಶಿಷಟ್ಯಗಳನುನು ಒಗೋಗಡಿಸಿಕೆೋಂಡು ವಿ 
ಎಲ ಸಿ ಮಿೋಡಿಯಾ ಪ್ಲೋಯರ ಆಯಿತು.
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ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ ಫಾಮಾಯಾರ್ಣಟ್ಟುಗಳನುನು ತ್ರೆರೆಯಲು  ffmpeg ಎoಬ ಇನೆೋನುಂದು ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು 
ಬಳಸಿಕೆೋಳುಳವ ವಿ ಎಲ ಸಿ,  ffmpeg ನಲ್ಲ ಇರದ ಇನೋನು ಕೆಲವು ಫಾಮಾಯಾರ್ಣಟ್ಟುಗಳನುನು ತ್ರಾನೆೋ 
ಡಿೋಕೆೋೋಡ್ ಮಾಡುತತದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ, -1, -2, -4, .264, MPEG MPEG MPEG H Real 

,   ,  Video Windows Media Video Flash ಹಿೋಗೆ ಹತುತ ಹಲವು ಬಗೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮತುತ 
3, , 3,   ,  ,  MP AAC AC Windows Media Audio Real Audio Vorbis ಮುಂತ್ರಾದ 

ಆಡಿಯೋ ಫಾಮಾಯಾರ್ಣಟ್ಟುಗಳನುನು ತ್ರೆರೆಯಬಲುಲದು.
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ಇದು ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಮಾನಟ್ಟರುಗಳ    screen aspect ratio ಗೆ ತಕ್ಕಕುಂತ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನುನು 
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಕ್ಕತತರಿಸುವ, ಧವಾನ ಮತುತ ಚಿತರಗಳ ನಡುವ ವಯಾತ್ರಾಯಾಸವಿದದರೆ ( - )lip sync  
ಅದನುನು ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ, ಧವಾನಯ ಮಟ್ಟಟ್ವನುನು ಸ್ವಾಮಾನಯಾಕ್ಕುಂತ ಹೆಚುಚಿ ಮಟ್ಟಟ್ಕೆಕು ಏರಿಸುವ (ಆದರೆ 
ಇದರಿಂದ ನಮಮ ಗಣ ಕ್ಕ/ಲಾಯಾಪಾಟ್ಪ್ನ ಧವಾನವಧರ್ಣಕ್ಕ ಹಾಳ್ಪಾಗಬಹುದು), ಒಂದು ಫಾಯಾಮಾಯಾರ್ಣಟಿನಂದ 
ಇನೆೋನುಂದು ಫಾಮಾಯಾರ್ಣಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ( ) transcode ಸ್ವೌರ್ಲಭಯಾ ಕ್ಕೋಡ ಇದರಲ್ಲದೆ.

ಇನುನು ಲ್ನಕ್ಸನಲ್ಲ ಕ್ಕಮಾಂಡ್ ಲೆೈನನಂದ ಕ್ಕೋಡ ವಿ ಎಲ ಸಿ ಯನುನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಬಹುದು. cvlc 
 filename ಎ ದು ಕ್ಕಮಾಂಡ್ ಕೆೋಟ್ಟಟ್ರೆ ಂ  GUI ಇಲಲದೆಯೋ ನೋವು ಹಾಡು ಕೆೋಳುಬಹುದು. ಧವಾನ 

ಹೆಚುಚಿ/ಕ್ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದು, ನಲ್ಲಸುವುದು ಇತ್ರಾಯಾದಿಗಳನುನು ಕ್ಕೋಡ ಕ್ೋಲ್ಮಣೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಯೋ 
ಮಾಡಬಹುದು.

ಅದಕ್ಕುಂತ ಮುಖಯಾವಾಗಿ ಈ ವಿ ಎಲ ಸಿ ಪ್ಲೋಯರ ಅನುನು ಒಂದು ಸಿಟ್ರೂರ್ೋಮರ( ) streamer ಆಗಿ 
ಉಪ್ಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇದನುನು ಒಂದು ರಿೋತ್ಯಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ಲಗೆ ಹೆೋೋಲ್ಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ 
ನಮಗೆ ಇಷಟ್ವಾದ ಹಾಡು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನುನು ನಮಮ ಮನೆಯ ಸಥೆಳಿೋಯ ಜ್ಞಾಲದ ಮೋಲಕ್ಕ 
( ) LAN ಅಥವಾ ಅಂತರಜ್ಞಾಲದ ಮೋಲಕ್ಕ ಬಿತತರಿಸಬಹುದು. ನಮಮ ಐ.ಪ್ ವಿಳ್ಪಾಸ ಮತುತ 
ಪೋಟ್ರ್ಣ ಸಂಖೆಯಾ ಗೆೋತ್ತರುವವರು ಅದನುನು ನೆೋರವಾಗಿ ಅವರ ಗಣ ಕ್ಕಗಳ ಮೋಲಕ್ಕವೋ ಕೆೋಳಬಹುದು 
ಅಥವಾ ವಿೋಕ್ಷ್ಸಬಹುದು. ವಿಶೆವಾೋಶವಾರಯಯಾ ತ್ರಾಂತ್ರಕ್ಕ ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯ( ) VTU ಪ್ರಸುತತ ಉಪ್ಗರಹಗಳ 
ಮೋಲಕ್ಕ ಎಜ್ುಯಾಸ್ವಾಟ್( ) Edusat ಕಾಯರ್ಣಕ್ಕರಮವನುನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಈ ರಿೋತ್ಯ 
ಸಿಟ್ರೂರ್ೋಮರ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿದರೆ ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಣಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲ ಕ್ಕುಳಿತ್ರೆೋ ಪಾಠಗಳನುನು ಕೆೋಳಬಹುದು.

ಇಷೆಟ್ಲಲ ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆಗಳನುನು ಹೆೋಂದಿರುವ ವಿ ಎಲ ಸಿ ಬೆಳ್ಪೆದಿದಾದದರೋ ಹೆೋಗೆ? ವಿಶವಾದಾದಯಾಂತ ಇರುವ 
ಸವಾತಂತರ ಮತುತ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಾಸಕ್ಕತರಿಂದ, ಅವರ ಸ್ವಾವಾಥರ್ಣರಹಿತ ಕೆೋಡುಗೆಯಿಂದ. ತ್ರಾವು 
ಯಾವುದೆೋೋ ಕಾರಣ ಕೆಕು ಬೆೋಕೆಂದು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ಒಂದು ತಂತ್ರಾರಂಶ ಬೆೋರೆಯವರಿಗೋ 
ಉಪ್ಯೋಗವಾಗಲ್, ಹಾಗೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವವರ ಅಗತಯಾ ಸವಾಲಪಿ ಬೆೋರೆಯಾಗಿದದರೆ ಅವರೋ ಕ್ಕೋಡ 
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ತಮಮ ಆಗತಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಕುಂತ್ರೆ ಅದನುನು ಮಾಪ್ರ್ಣಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪ್ಡಿಸುವಂತ್ರಾಗಲ್ ಎoಬ 
ಸದಾಶಯದಿಂದ. ಅಲಲದೆೋ ಈ ತಂತ್ರಾರಂಶಾಸಕ್ಕತರೆಲಲರೋ ಕೆೋವಲ ತಂತರಜ್ಞರೆೋ ಆಗಿರಬೆೋಕೆಂದೆೋನೋ 
ಇಲಲ. ಮನು, ಸಹಾಯ ಪ್ುಟ್ಟ ಇತ್ರಾಯಾದಿಗಳನುನು ತಮಮ ತಮಮ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬಹುದು, 
ಡಾಕ್ಕುಯಾಮಂಟ್ಟೆೋಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಿೋಗೆ.. ಪ್ರತ್ಯೊಬಬೊರೋ ಇದರಲ್ಲ ತ್ರೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಳಳಬಹುದು. 
ಕೆೋವಲ ವಿ ಎಲ ಸಿ ಮಾತರವಲಲ. ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ ಸವಾತಂತರ ಮತುತ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಹಿೋಗೆೋ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆೋಂದುತತವ. ಲ್ನಕ್ಸನ ಉದಾಹರಣೆಯನೆನುೋ ತ್ರೆಗೆದುಕೆೋಳುಳವುದಾದರೆ - ಅದನುನು 
ಮೊದಲ್ನಂದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪ್ಡಿಸುವುದಾದರೆ ಅದಕೆಕು ತಗುಲುವ ವಚಚಿ ಸುಮಾರು ೭.೬ ಬಿಲ್ಯನ್ 
ಅಮರಿಕ್ಕನ್ ಡಾಲರ! ಸುಮಮನೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೆೋಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಇಡಿೋ ಇನೆೋಫೋಸಿಸ್ 
ಕ್ಕಂಪ್ನಯ ಸವಾತುತಗಳ ಮೌರ್ಲಯಾಕ್ಕುಂತ ಹೆಚುಚಿ!!

ಇನೆನುೋಕೆ ತಡ? ನಾವೂರ್ ಕ್ಕೋಡ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸ್ವೆೋೋಣ ವೋ?

ಹರಿೋಶ್

ಊರು ಸ್ವಾಗರದ ಹತ್ತರ ಮಂಚಾಲೆ. ದಾವಣ ಗೆರೆಯ ಬಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ ಯಲ್ಲ 
ಇಲೆಕಾಟ್ರೂರ್ನಕಸ ಅಂಡ್ ಕ್ಕಮುಯಾನಕೆೋಷನ್ ಇಂಜನಯರಿಂಗ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಟ್ಟಾಟ್ಟಾ 
ಎಲೆಕ್ಸಯಲ್ಲ ಇಂಜನಯರ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆದೋನೆ. ಕ್ಕನನುಡ ಭಾಷೆಯ 
ಬಳಕೆ, ತಂತರಜ್ಞಾಞನದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಯಿದೆ.

Web | Twitter 

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು  - ಸಂಚಯ 

http://twitter.com/mgharish
http://mgharish.blogspot.com/
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ಯೋಜ್ನಾ ನವರ್ಣಹಣೆ - ತಲೆ ಬಿಸಿ ಏಕೆ?

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು  - ಸಂಚಯ 
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ಹೆಚುಚಿ-ಕ್ಕಡಿಮ ನೋವು ಯಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತರದ ಉದೆೋಯಾೋಗದಲ್ಲದದರೋ ಒಂದು ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ (ಯೋಜ್ನೆ) 
ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಇದೆದೋ ಇರುತತದೆ. ಉದೆೋಯಾೋಗವೋ ಏಕೆ, ನಮಮದೆೋ ಆದ ಚೆಂದದ ಮನೆ ಕ್ಕಟ್ಟಟ್ 
ಬೆೋಕೆಂದಿದದರೋ ಅದಕೆೋಕುಂದು ಯೋಜ್ನೆ ಹಾಕ್ಕಲೆೋ ಬೆೋಕ್ಕು. ಈ ಯೋಜ್ನೆಗಾಗಿ ಇಂತ್ಷುಟ್ ಜ್ನಗಳು 
ಇರಬೆೋಕ್ಕು, ಇಂತ್ಷುಟ್ ಕೆಲಸದ ತುಣ ುಕ್ಕುಗಳು, ಇಂತ್ಂಥ ದಿನವೋ ಈ ಕಾಯರ್ಣಗಳು ಮುಗಿಯಬೆೋಕ್ಕು, 
ಎ ಬ  ಲೆಕ್ಕಕುವನುನು ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನನುವೋ ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ನಧರ್ಣರಿಸಲಾಗುತತದೆಂ .

ಪ್ರತ್ ಉದೆೋಯಾೋಗಿಯನುನು ಯಾವ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲ ಈ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಗೆೋೋಸಕುರ ಬಳಸಿಕೆೋಳಳಬಹುದು, ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ 
ಸಮಯಕೆಕು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಇಲಲವ ಎ ಬುದು ಪ್ರತ್ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಮಾಯಾನೆೋಜ್ರ ನಂ  
/ಯೋಜ್ನೆ ನವರ್ಣಹಿಸುವವನ ತಲೆ ಬಿಸಿ.

ಈ ತಲೆಬಿಸಿಯನುನು ಕೆೋಂಚ ಹೆೋೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಪ್ರಗತ್ಯನುನು ಸೋಕ್ಷಮವಾಗಿ ಗಮನಸಲೆಂದು 
ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಮಾಯಾನೆೋಂಜ್ಮಂಟ್ (ಯೋಜ್ನಾ ನವರ್ಣಹಣೆ) ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಬಹಳಷ್ಟ್ವ.

ಇವುಗಳಲ್ಲ ಓಪ್ನ್ಪಾರಜ್ ಮತುತ ಗಾಯಾಂಟ್ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಮುಕ್ಕತ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದುವು.

ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಶೆನುಗಳನುನು/ಸವಾಲುಗಳನುನು ಎದುರಿಸಲು 
ಇಂಥ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಸವಾಲಪಿ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಸಹಾಯವನುನು ನೋಡುತತದೆ ಹಾಗೋ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ನವರ್ಣಹಣೆಯನುನು 
ಸುಗಮಗೆೋಳಿಸುತತದೆ.

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು  - ಸಂಚಯ 

http://www.ganttproject.biz/
http://sourceforge.net/projects/openproj/
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ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರತ್ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಮಾಯಾನೆೋಜ್ರ ಗೆ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶೆನುಗಳ್ಪಾದ:

೧.ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣಗೆೋಳಿಸಲು ಎಷುಟ್ ದಿನಗಳು ಬೆೋಕಾಗುತತದೆ? 
೨. ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ನಲ್ಲ ಪಾಲೆೋಗಳುಳವ ಯಾವ ಉದೆೋಯಾೋಗಿಯ ತಲೆಯ ಮೋಲೆ ಹೆಚುಚಿ ಜ್ವಾಬಾದರಿಗಳು, 
ಕೆಲಸಗಳು ಇರುತತವ? 
೩. ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ನಲ್ಲರುವ ಪ್ರತ್ ತುಂಡು-ತುಣ ುಕ್ಕುಗಳಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸವಾದ ಮೋಲೆ ಮುಂದಿನ 
ಕೆಲಸವನುನು ನಡೆಸಬಹುದು? ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನುನು ಒಮಮಲೆೋ ನಡೆಸಬಹುದು? 
೪. ಈ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ನಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮತ್ರೆೋತಂದು ಸಂಸ್ವೆಥೆಯ/ಮತ್ರೆೋತಂದು ಗುಂಪ್ನ ಮೋಲೆ 
ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ? 
೫. ಒಬಬೊ ಉದೆೋಯಾೋಗಿ ಮಾಡುತ್ತರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಪ್ರಗತ್ ಸ್ವಾಧಸದಿದದರೆ, ಈ ಕೆಲಸದ 
ತುಣ ುಕ್ಕುಗಳನುನು ಮತ್ರೆೋತಬಬೊ ಉದೆೋಯಾೋಗಿಗೆ ಹಂಚಲು ಸ್ವಾಧಯಾವೋ? 
೬. ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಯವರೆಗೋ ಎಷುಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಣಗೆೋಂಡಿದೆ? ಇನೆನುಷುಟ್ ಮಿಕ್ಕುವ? 
೭. ಸಮಯಕೆಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಮುಗಿಸಲು ಸ್ವಾಧಯಾವ? 
೮. ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಮುಗಿಸಲು ವಚಚಿವಷಾಟ್ಗುತತದೆ? ಯಾವ ಕೆಲಸದ ತುಣ ುಕ್ಗೆ ಎಷುಟ್ ಖಚುರ್ಣ 
ಆಗಬಹುದು? ಎ ಬಂಥ ವಿಷಯಗಳನುನು ಇಂಥ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ವಿವರವಾಗಿ ಕ್ಕಣ ುಮಂದೆಂ  
ಬಿಚಿಚಿಡುತತವ.

ಇಂಥ ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆೋಂಡಲ್ಲ, ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನನುವೋ ಹೆೋಸದಾದ 
ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಇಂಥ ದಿನವೋ ಮುಗಿಯುತತದೆ ಎ ದು ವಿಶಾವಾಸವಾಗಿ ಹೆೋಳಬಹುದುಂ . ಈಗಾಗಲೆೋ 
ನಡೆಯುತ್ತರುವ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕಸ್ವಾಮತ್ ಗೆೋಂದಲದ ಪ್ರಿಸಿಥೆತ್ ಬಂದಲ್ಲ, ಯಾವ ರಿೋತ್ 
ಮತ್ರೆೋತಮಮ ಈ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ಅನುನು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಎoಬಲ್ಲ ಇಂಥ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಬಹು 
ಉಪ್ಯುಕ್ಕತವಾಗಿದೆ.

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು  - ಸಂಚಯ 
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ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮನೆ ಕ್ಕಟ್ಟುಟ್ವಾಗ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಪ್ರಗತ್ಯನುನು/ಸಿಥೆತ್ಯನುನು ಗಾಯಾಂಟ್ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ 
ನಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಕ್ಕಂಡ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೆೋಳಳಬಹುದು:

ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಲ್ಲ ಬೆೋಕಾಗುವ ಸಿಬಬೊಂದಿಯ ವಿವರಗಳನುನು ಈ ರಿೋತ್ ನೋಡಬಹುದು: 

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು  - ಸಂಚಯ 
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ಖಚುರ್ಣ ವಚಚಿಗಳ ನವರ್ಣಹಣೆ ಗಾಯಾಂಟ್ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ನಲ್ಲ ಮಾಡಲಾಗದಿದದರೋ ಓಪ್ನ್ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್ ನಲ್ಲ 
ಮಾಡಬಹುದು..ಇದರ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ:

ಈ ರಿೋತ್ ಯೋಜ್ನೆಯ ನವರ್ಣಹಣೆಯಲ್ಲ ಗಾಯಾಂಟ್ ಪಾರಜ್ಞೆಕಟ್/ಓಪ್ನ್ ಪಾರಜ್ ಬಹು ಉಪ್ಕಾರಿ.

ಕೆೋ: ಈ ಉಪ್ಯುಕ್ಕತ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ತ್ಳಿದಿರುವ ನೋವು, ಇನುನು ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೋ 
  Microsoft Project ಯೋಜ್ನೆಯನುನು ನಮಗೆ ತ್ರೆೋೋರಿದಲ್ಲ,  openproj ಮತುತ 

 ganttproject ಬಗೆಗ ಅವರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಿ ದುಡಡನುನು ಉಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ಕ್ವಿ ಮಾತು ಹೆೋಳಿ!

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು  - ಸಂಚಯ 
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ಶಿರೋನವಾಸ್ ಪ್ ಎಸ್

ಹುಟಿಟ್ದುದ, ಬೆಳ್ಪೆದದುದ, ಓದಿದುದ ಎಲಲವೂರ್ ಬೆಂಗಳೋರಲೆಲೋ! ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ 
ಪ್ದವಿೋಧರರಾದ ಇವರು, ಸುಮಾರು ಹನೆೋನುಂದು ವಷರ್ಣಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು 
ನೆಟ್ ವಕ್ರ್ಣಂಗ ಸಂಸ್ವೆಥೆಗಳಲ್ಲ ಉದೆೋಯಾೋಗ ಮಾಡಿರುವರು. ಹಲವು 
ಹವಾಯಾಸಗಳಲ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಹೆೋಂದಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ, ಚಾರಣ , 
ಛಾಯಾಗರಹಣ , ವಯಾಂಗಯಾಚಿತರಕ್ಕಲೆ, ಹಾಡು-ಕ್ಕವನ-ಚುಟ್ಟುಕ್ಕಗಳನುನು 
ಬರೆಯುವುದು ಅಚುಚಿಮಚುಚಿ.

Web | Twitter 

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು  - ಸಂಚಯ 

http://twitter.com/srinivasps
http://timepass-kadlekaayi.blogspot.com/
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ನಮಮ ಜ್ಞಾಲತ್ರಾಣ ಕೆ ಕು  ಮುಕ್ಕತ ಅವಕಾಶಗಳು

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು  - ಸಂಚಯ 
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ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲ ಇಂದು ಸಂವಹನ-ಮಾಹಿತ್-ಮನರಂಜ್ನೆಗಷೆಟ್ೋ ಸಿೋಮಿತವಾಗದೆ 
ಕಾಯರ್ಣನವರ್ಣಹಣೆಗೋ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೋವು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಗಣ ಕ್ಕದಲ್ಲ 
ಪ್ರತ್ಷಾಠಪ್ಸುವ ಬದಲು ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲದ ಮೋಲಕ್ಕವೋ ನಮಮ ಕೆಲಸಗಳನುನು ಮಾಡಿಕೆೋಡುವ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ವಬ್ ಆಪ್(  )web app ಗಳ್ಪಾಗಿವ. ಇವುಗಳು ಸವರ್ಣರ ಗಳಲೆಲೋ 
ಪ್ರತ್ಷಾಠಪ್ಸಲಪಿಟ್ಟುಟ್, ನಾವು ನಮಮ ಬೌರ್ರಸರ್ಣ ಗಳ ಮೋಲಕ್ಕ ನೋಡುವ ಸೋಚನೆಯನುನು ಆಧರಿಸಿ, ಸವರ್ಣರ 
ಗಳಲೆಲೋ ಸಂಸಕುರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಫಲ್ತ್ರಾಂಶವನುನು ನಮಗೆ ಮರಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನುನು ಮಾಡುತತವ. 
ಹೆಚುಚಿತ್ತರುವ ಇಂಟ್ಟನೆರ್ಣಟ್ ವೋಗ, ಕ್ಕಡಿಮ ಸಂಸಕುರಣಾ ಸ್ವಾಮಥಯಾರ್ಣವುಳಳ ಮೊಬೆೈಲ, ಟ್ಟಾಯಾಬೆಲಟ್ ಗಳ 
ಮೋಲಕ್ಕ ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲ ಬಳಕೆ, ಬೆಳ್ಪೆಯುತ್ತರುವ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಅಗತಯಾತ್ರೆಗಳು ಇವುಗಳ ಬೆೋಡಿಕೆ 
ಹೆಚುಚಿವಂತ್ರೆ ಮಾಡಿವ.

ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಗಾರಹಕ್ಕರು ಖರಿೋದಿಸಿ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲದ ಮೋಲಕ್ಕವೋ ಬಳಸಲು 
ಸ್ವಾಧಯಾವಾಗುವ ಈ ಮಾದರಿಯನುನು ಸ್ವೆೋವಾ ತಂತ್ರಾರಶ(    - ) Software as service SaaS ಎ ದುಂ  
ಕ್ಕರೆಯುತ್ರಾತರೆ. ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೋಮಲ ನವರ್ಣಹಣೆ, ಗಾರಹಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ನವರ್ಣಹಣೆ, ಶಾಲೆ, ಆಸಪಿತ್ರೆರಗಳ 
ನವರ್ಣಹಣೆ ಸ್ವೆೋರಿದಂತ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾಯರ್ಣಗಳಿಗೆ ಸ್ವೆೋವಾ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಉಪ್ಯುಕ್ಕತವಾಗಿವ. ನೋವೂರ್ 
ಇಂತಹ ಯಾವುದೆೋ ಸ್ವೆೋವಯನುನು ನಮಮ ಗಾರಹಕ್ಕರಿಗೆ ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಅದಕೆಕು 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಸ್ವಾಕ್ಕಷುಟ್ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಮುಕ್ಕತವಾಗಿ ಲಭಯಾವಿವ. ಅವುಗಳನುನು ನಮಮ ಸವರ್ಣರ 
ನಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಷಾಠಪ್ಸಿ ಬಳಸಬಹುದು.  

ಇಂತಹ ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆಗಳ ಬಗೆಗ ಆಸಕ್ತಯಿದದರೆ ಸವಾಲಪಿ ಹುಡುಕ್, ಬಹಳಷುಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗುತತವ.

***
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ನಾನಲ್ಲ ಹೆೋಳಹೆೋರಟಿರುವುದು ನಮಮ ಜ್ಞಾಲತ್ರಾಣ ವನುನು ನವರ್ಣಹಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಮುಕ್ಕತ ವಬ್ 
ಆಪ್ ಗಳ ಬಗೆಗ. ನಮಮ ಖಾಸಗಿ ಜ್ಞಾಲತ್ರಾಣ ವಾಗಿರಲ್, ವಯಾವಹಾರದಿದರಲ್, ಜ್ಞಾಲ ಮಳಿಗೆಗಳಿರಲ್, 
ಸಮುದಾಯ ತ್ರಾಣ ವಿರಲ್, ಇವುಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪ್ಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಅಗತಯಾವಿರುವ ಗುಣ  ಲಕ್ಷಣ ಗಳನುನು 
ವಿನಾಯಾಸಗೆೋಳಿಸುವುದು ಬಹು ದೆೋಡಡ ಕೆಲಸ. ಅದನುನು ಸರಳಗೆೋಳಿಸಲು ನಮಗೆ 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಕ್ಕತ ಮತುತ ಉಚಿತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲವ. ಇವನುನು 
ಬಳಸಿ ನೋವು ಕೆಲವೋ ನಮಿಷಗಳಲ್ಲ ನಮಮ ಜ್ಞಾಲತ್ರಾಣ ಕೆಕು ಬಾಲಗ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು, ಕೆಲವೋ 
ಗಂಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮಳಿಗೆ ತ್ರೆರೆಯಬಹುದು.

ಬಾಲಗಿಂಗ

ನೋವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಾಲಗ ತ್ರೆರೆಯಬಹುದಾದ ತ್ರಾಣ ಗಳಲ್ಲ ನಮಮ ಬಾಲಗ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ನಮಮ 
ತ್ರಾಣ ದಲೆಲೋ ಅಂತಹ ಬಾಲಗ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳಳಬೆೋಕೆಂದು ನಮಗನಸಿದರೆ wordpress 
ಬಳಸಬಹುದು. ನಮಮ ಬಾಲಗಿಗೆ ಜ್ತ್ರೆಯಾಗಬಲಲ ಅನೆೋಕ್ಕ ಪ್ೂರ್ರಕ್ಕ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಕ್ಕೋಡ ಲಭಯಾವಿವ. 
ಅವುಗಳನುನು ಅಗತಯಾಕೆಕು ತಕ್ಕಕುಂತ್ರೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಜ್ಞಾಲ ಮಳಿಗೆ

 Online shop ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ವಾತ ಶಾಪ್, ಝೆನ್ ಕಾಟ್ರ್ಣ, ಓಎಸ್ ಇ  -  ಕಾಮಸ್ರ್ಣ  ಗಳನುನು 
ಬಳಸಬಹುದು. ನೋವು ಪ್ುಸತಕ್ಕ, ಟಿೋಶಟ್ರ್ಣ ಸ್ವೆೋರಿದಂತ್ರೆ ಯಾವುದನೆನುೋ ಮಾರಾಟ್ಟ ಮಾಡುವುದಾದರೋ 
ಸರಿ. ಒಮಮ ಪ್ರಯತ್ನುಸಿ ನೆೋೋಡಿ.

CMS

ಕ್ಕಂಟ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಯಾನೆೋಜ್ಞೆಮಂಟ್ ಸಿಸಟ್ಮ್ ಗಳು ನಮಮ ಮಾಹಿತ್ ಆಧಾರಿತ ತ್ರಾಣ ಗಳನುನು ನವರ್ಣಹಿಸಲು 
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ಉಪ್ಯುಕ್ಕತವಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು. drupal, joomla ಬಹಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲರುವ ಮುಕ್ಕತ 
ಸಿಎ ಎಸ್ ಗಳುಂ . ಇದೆೋ ರಿೋತ್ಯ ಬಹಳಷುಟ್ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಲಭಯಾವುದುದ, ನಮಮ ಅಗತಯಾಕೆಕು 
ಸರಿಹೆೋಂದುವುದನುನು ಆರಿಸಿಕೆೋಳಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.  Wordpress ಕ್ಕೋಡ ಅನೆೋಕ್ಕ ತ್ರಾಣ ಗಳಿಗೆ 
ಸಿಎ ಎಸ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಂ .

ಚಿತರಪ್ುಟ್ಟ

ನಮಮ ಜ್ಞಾಲತ್ರಾಣ ದಲ್ಲ ಚಿತರಪ್ುಟ್ಟವೊಂದಿದದರೆ ಅಥವಾ ಚಿತರಗಳಿಗಾಗಿಯೋ ತ್ರಾಣ ವೊಂದನುನು ನೋವು 
ಮಾಡುವುದಾದರೆ Gallery ಉಪ್ಯುಕ್ಕತ. ಅನೆೋಕ್ಕ ಚಿತರಗಳನುನು ಒಂದೆೋ ಸ್ವಾರಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ 
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿವರ ಸ್ವೆೋರಿಸುವುದು, ವಿಷಯಾನುಸ್ವಾರ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು, ನೆೋೋಡುಗರ ಪ್ರತ್ಕ್ರಯಗೆ 
ಅವಕಾಶ ನೋಡುವುದು, ಸ್ವೆಲೈಡ್ ಶೆೋೋ ಇತ್ರಾಯಾದಿಗಳು ಸ್ವಾಧಯಾವಿದೆ.

ಚಚಾರ್ಣತ್ರಾಣ ಗಳು - Forums

ಸ್ವಾಮಾಜಕ್ಕ ತ್ರಾಣ ಗಳಿಗೋ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾಲ್ಗರನುನು ಬಹಳಷುಟ್ ಸ್ವೆಳ್ಪೆದುಕೆೋಂಡಿದದ ತ್ರಾಣ ಗಳು 
ಫೋರಂಗಳು. ಯಾವುದೆೋ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ ಫೋರಂಗಳನುನು ನೋವೂರ್ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. Phpbb 
ಬಹಳಷುಟ್ ತ್ರಾಣ ಗಳಲ್ಲ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೋವು ವಡ್ರ್ಣ-ಪ್ರಸ್ ಬಳಸುವುದಿದದರೆ ಬಿಬಿಪ್ರಸ್ 
ಎoಬ ಪ್ೂರ್ರಕ್ಕ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಲಭಯಾವಿದೆ. , Drupal Buddypress ಗಳಲೋಲ ಇದಕೆಕು ಅವಕಾಶಗಳಿವ. 
ಇಂತಹುದೆೋ ಇನೆೋನುಂದು:  My BB

ಸ್ವಾಮಾಜಕ್ಕ ಜ್ಞಾಲತ್ರಾಣ ಗಳು

ಆಕ್ಕುರ್ಣಟ್, ಫೋಸ್ ಬುಕ, ಗೋಗಲ ಪ್ಲಸ್ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಾಜಕ್ಕ ಜ್ಞಾಲತ್ರಾಣ ಗಳನುನು(social 
 ) networking sites ನಡೆಸುವ ಆಸಕ್ತ ನಮಗಿದದರೆ Elgg ಬಳಸಬಹುದು. ನಮಮ ಸಂಸ್ವೆಥೆ, ನಮಮ 
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ಆಸಕ್ತಯ ವಿಚಾರ, ನಮಮ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಸ್ವಾಮಾಜಕ್ಕ ತ್ರಾಣ ಗಳ ಮೋಲಕ್ಕ ಪ್ರಸಪಿರ 
ಸಂವಹನ, ಸಂದೆೋಶಗಳ ರವಾನೆ, ಪ್ರಫೈಲ ರಚನೆ, ಮಹಿತ್/ಚಿತರಗಳ ವಿನಮಯ ಇತ್ರಾಯಾದಿಗಳನುನು 
ನಡೆಸಬಹುದು. ವಡ್ರ್ಣ ಪ್ರಸ್ ಗೆ  buddypress ಎoಬ ಪ್ಲಗ-ಇನ್ ಬಳಸಿ ಸ್ವಾಮಾಜಕ್ಕ 
ಪ್ದರವನುನು ಸ್ವೆೋರಿಸಲೋ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

  Support Ticket System

ನಮಮ ಉತಪಿನನು ಅಥವಾ ಸ್ವೆೋವಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ್ರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ದೋರು ಅಥವಾ ಸ್ವೆೋವಾ 
ವಿನಂತ್ಗಳನುನು ದಾಖಲ್ಸಿ, ಅವುಗಳ ಬಗೆಗ ಗಾರಹಕ್ಕರೆೋಂದಿಗೆ ಸಂವಹಿಸಲು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ 
ಬಳಸಲಾಗುತತದೆ. ದೋರು ದಾಖಲ್ಸಿದವರಿಗೆ ದೋರು ಸಂಖೆಯಾಯನುನು ಈ ಮೋಲಕ್ಕ ರವಾನಸಿ, ದೋರು 
ಸಂಖೆಯಾಯ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಬೆೋಕಾದಾಗೆಲಲ ಅವರ ದೋರಿನ ಸಿಥೆತ್ಯನುನು ತ್ಳಿಸುವುದನುನು ಈ 
ತಂತ್ರಾರಂಶ ಮಾಡುತತದೆ. Osticket ಇದಕಾಕುಗಿಯೋ ಇರುವ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶ.

ಚಾಟ್

ನಮಮ ತ್ರಾಣ ಕೆಕು ಭೆೋಟಿ ನೋಡುವ ಓದುಗರ/ಗಾರಹಕ್ಕರ ಜ್ಞೆೋತ್ರೆ ಚಾಟಿಂಗ ನಡೆಸಲು ಉಪ್ಯುಕ್ಕತವಾಗುವ 
ತಂತ್ರಾರಂಶ . miweb ಪ್ದೆೋ ಪ್ದೆೋ ಬರುವ ಪ್ರಶೆನುಗಳಿಗೆ ಸಿದಧಿ ಉತತರಗಳನುನು ಇಟ್ಟುಟ್ಕೆೋಳುಳವುದು, 
ನೋವಿಲಲದಿರುವಾಗ ನೋಡಬೆೋಕಾದ ಸಂದೆೋಶಗಳನುನು ನಮೋದಿಸುವುದು, ಒಂದೆೋ ಸಲಕೆಕು ಹಲವು ಜ್ನ 
ಚಾಟ್ ಮಾಡ ಬಯಸಿದರೆ ಸ್ವಾಲ್ನಲ್ಲ ಕಾಯಿಸಿ ಒಬೆೋಬೊಬಬೊರನೆನುೋ ಆರಿಸುವುದು, ನಮಮ ತಂಡದಲ್ಲ 
ಹಲವು ಜ್ನರಿದದರೆ ವಿಭಾಗಗಳ್ಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಇತ್ರಾಯಾದಿ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಇದರಲ್ಲವ. 
ಇನೆೋನುಂದು ತಂತ್ರಾರಂಶ  ajax chat ಕ್ಕೋಡಾ ಬಳಸಿ ನೆೋೋಡಬಹುದು.
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ಅಧಯಾಯನ

ಆನ್-ಲೆೈನ್ ಕ್ಕಲ್ಕೆಗಾಗಿ ಮಿೋಸಲ್ರುವ ಒಂದು ತಂತ್ರಾರಂಶ ಮೋಡಲ. ಯಾವುದೆೋ ವಿಷಯಗಳ 
ಕ್ಕಲ್ಕಾ ಸ್ವಾಮಗಿರಗಳನುನು ಇಂಟ್ಟನೆರ್ಣಟ್ ಮೋಲಕ್ಕ ನೋಡುವುದಿದದರೆ ಇದನುನು ಬಳಸಬಹುದು. ಶಾಲೆ, 
ಕಾಲೆೋಜ್ುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪ್ಯುಕ್ಕತ.

ಸವೋರ್ಣ

ನಮಮ ತ್ರಾಣ ದಲ್ಲ ವಿೋಕ್ಷಕ್ಕರ ಅಭಿಪಾರಯವನುನು ಕ್ಕಲೆಹಾಕ್ಕುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಬೆೋಕೆ? ಸವೋರ್ಣ ಹಾಗೋ 
ವಟಿಂಗ ನಡೆಸಲು ಲೆೈಮ್ ಸವೋರ್ಣ ಯನುನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸಿಂಪ್ಲ ಪೋಲ ಇನೆೋನುಂದು ಆಯಕು.

***

ಪ್ೂರ್ರಕ್ಕಗಳು: ಇಲ್ಲರುವ ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಅವುಗಳ ಉಪ್ಯೋಗದ ಪ್ರಿಧಯನುನು 
ನಾವೋ ವಿಸತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೋಡುತತವ. ಅದಕಾಕುಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ೂರ್ರಕ್ಕ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ವಿವಿಧ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು  Addons ಅಥವಾ  plugins ಅಥವಾ  modules ಎ ಬುದಾಗಿ ಕ್ಕರೆಯುತ್ರಾತರೆಂ . 
ಮೋಲ ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ಸ್ವೆೋೋಸ್ರ್ಣ ಕೆೋೋಡ್ ಮೋಲಕ್ಕ ಮಾಪ್ರ್ಣಡಿಸದೆೋ ಅದರ ಕಾಯರ್ಣವಾಯಾಪ್ತಯನುನು 
ಬದಲ್ಸುವ ಆ ವಿಧಾನ ತಂತ್ರಾರಶಗಳ ಹೆೋಸ ಆವೃತ್ತಗೆ ಅಪ್ಗರೂರ್ೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನುನು ಸರಳ 
ಗೆೋಳಿಸುತತದೆ. ಇಲ್ಲರುವ ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಿಗೆ ಈ ರಿೋತ್ಯ ಪ್ೂರ್ರಕ್ಕಗಳು ಅಗಾಧ 
ಸಂಖೆಯಾಯಲ್ಲ ದೆೋರೆಯುತ್ತದುದ, ನೋವೂರ್ ಕ್ಕೋಡ ನಮಮದೆೋ ಪ್ೂರ್ರಕ್ಕಗಳನುನು ಸ್ವೆೋರಿಸಿ ತಂತ್ರಾರಂಶದ 
ಸಮುದಾಯವನುನು ಬೆಳ್ಪೆಸಬಹುದು.
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ವಿನಾಯಾಸಗಳು: ಈ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಮೋಲತಃ ತಮಮದೆೋ ಆದ ವಿನಾಯಾಸ ಮತುತ ವಣ ರ್ಣ 
ಸಂಯೋಜ್ನೆಗಳನುನು ಹೆೋಂದಿರುತತವ. ನಮಮ ಸಂಸ್ವೆಥೆಯ ಬಾರಂಡ್, ಮೋಲ ತ್ರಾಣ ದ ವಿನಾಯಾಸ, ನಮಮ 
ಆಸಕ್ತಗನುಗುಣ ವಾಗಿ ಇದನುನು ಬದಲ್ಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿರುತತವ. ಇದಕಾಕುಗಿ ಈ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು 
ಥಿೋಮ್/ಟ್ಟೆಂಪ್ಲೋಟ್/ಸಿಕುನ್ ಬದಲ್ಸಲು ವಯಾವಸ್ವೆಥೆ ಕ್ಕಲ್ಪಿಸಿರುತತವ. ಅಂತಜ್ಞಾರ್ಣಲದಲ್ಲ ಲಭಯಾವಿರುವ 
ವಿನಾಯಾಸಗಳಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರಿಹೆೋಂದುವುದನುನು ನೋವು ಆರಿಸಿಕೆೋಳಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮಮದೆೋ ಆದ 
ವಿನಾಯಾಸಗಳನುನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಹಷರ್ಣ ಪ್ಲರ್ಣ

ಕೆೋರಳದ ಕಾಸರಗೆೋೋಡಿನ ಪ್ೋರಲದವನು. ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ ಎಲೆಕಾಟ್ರೂರ್ನಕಸ ಬಳಿಕ್ಕ 
ಸ್ವೆಮಿಕ್ಕಂಡಕ್ಕಟ್ರ ಕ್ಕಂಪ್ನಯಲ್ಲ ಉದೆೋಯಾೋಗ. ನಂತರ ಸ್ವಾಫಟ್ವೋರ 
ಕ್ಕಂಪ್ನಯೊಂದರ ನದೆರ್ಣಶಕ್ಕನಾಗಿದೆದೋನೆ. ವಡ್ಪ್ರರ್ಣಸ್ ಮತುತ ಇತರ 
ಸಿ.ಎಮ್.ಎಸ್ ಗಳಲ್ಲ ಸ್ವಾಕ್ಕಷುಟ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನುನು ಮಾಡಿದೆದೋನೆ. 
ಇಂಟ್ಟನೆರ್ಣಟ್, ಮಿೋಡಿಯಾ ಆಸಕ್ತಯ ವಿಷಯಗಳು.

Web | Twitter 
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ಸಂಚಯದ ಬಗೆಗ

“ಸಂಚಯ   ಹೆಸರೆೋ  ಸೋಚಿಸುವಂತ್ರೆ  ಇದೆೋಂದು” – ,  ಕ್ಕನನುಡ  ಭಾಷೆಯ  ಕ್ಕುರಿತ್ರಾದ  ಮುಕ್ಕತ 
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ  ಅಭಿವೃದಿಧಿ  ಕಾಯರ್ಣಗಳನುನು  ಒಂದೆಡೆ  ತರುವ  ಪ್ರಯತನು.  ಭಾರತ  ದೆೋಶದಲ್ಲ, 
ಹಿಂದಿ,  ತಮಿಳು,  ಬಂಗಾಳಿ  ಹಿೋಗೆ  ಬಹಳಷುಟ್  ಅಧಕ್ಕೃತ  ಭಾಷೆಗಳನುನು,  ಮಾಹಿತ್  ಹಾಗೋ 
ತಂತರಜ್ಞಾಞನ  ಕ್ಷೆೋತರಗಳಲ್ಲ  ಬಳಸಲು  ಯೋಗಯಾವಾಗುವಂತ್ರೆ,  ಹತುತ  ಹಲವು  ಬಗೆಯ 
ಕಾಯರ್ಣಕ್ಕರಮಗಳು  ಜ್ನಸ್ವಾಮಾನಯಾರಿಗೆ  ಹಾಗೋ  ಸಕಾರ್ಣರದ  ಕಾಯರ್ಣಗಳಿಗೋ  ಹೆೋಂದುವಂತ್ರೆ 
ರೋಪ್ುಗೆೋಂಡಿವ,  ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ  ಪ್ಥದಲ್ಲಯೋ  ಸ್ವಾಗುತ್ತವ.  ಅವುಗಳಂತ್ರೆಯೋ  ಅಧಕ್ಕೃತ 
ಭಾಷೆಯಾದ ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತರುವ, ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಕಾಯರ್ಣಕ್ಕರಮಗಳಿಗೆ,  ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾರರಿಗೆ  ಒಂದು  ಮುಕ್ಕತ  ವೋದಿಕೆಯನುನು  ಒದಗಿಸುವುದು 
ಸಂಚಯ ದ ಆಶಯ‘ ’ . ಯಾವುದೆೋ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸುತತಲ್ನ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಅಥವಾ ತಂತರಜ್ಞಾಞನ 
ಅಭಿವೃದಿದಯು  ಆ  ಭಾಷೆಯ  ಅಭಿವೃದಿದಯೋ  ಆಗಿರುತತದೆ.  ಈ  ಕೆಲಸ  ಜ್ನಸ್ವಾಮಾನಯಾನಂದ 
ಇಡಿದು  ತಂತರಜ್ಞಾಞನ  ನಪ್ುಣ ರೋ,  ಉದಯಾಮಿಗಳು,  ಸಕಾರ್ಣರ  ಹಾಗೋ  ಸಕಾರ್ಣರೆೋತರ 
ಸಂಘಸಂಸ್ವೆಥೆಗಳು  ಎಲಲರ  ಒಗಗಟ್ಟಟ್ನುನು  ಬಯಸುತತದೆ.  ಕ್ಕನನುಡಿಗರು  ಈ  ಕಾಯರ್ಣದಲ್ಲ 
ಒಟ್ಟಾಟ್ಗುತ್ರಾತರೆ ಎ ಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆಂ .

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು  - ಸಂಚಯ 
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ನಮಮ ಅನಸಿಕೆಗಳನುನು arivu@sanchaya.net ಗೆ ಮಿಂಚಂಚೆ 
ಮಾಡಿ.

http://arivu.sanchaya.net
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