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ಮುನುನುಡಿ
ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದಧ ದಿನಪ್ತ್ರಕೆಯಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತ್ತದಾದಗ, ತಂತರಜಾಞನ ಕ್ಕುರಿತ ಲೆೋಖನಗಳನುನು
ಆಗಾಗ ಬರೆಯುತ್ತದೆದ. ಅವುಗಳ ಪ್ರೆೈಕ್ ಆರೆೋೋಗಯಾಕೆಕು ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳೋ ಇದದವು. ಈ ಕ್ಕುರಿತು
ನನೆೋನುಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮ ವಯಾಂಗಯಾವಾಗಿ ಮಾತ್ರಾಡಿದ ಖಾಯಾತ ಪ್ತರಕ್ಕತರ್ಯರೆೋಬಬರು, ಆರೆೋೋಗಯಾ ವಿಷಯ
ಬರೆಯೋದಕೆಕು ನಿೋವೆೋನು ಡಾಕ್ಕಟರಾ? ಎಂದಿದದರು.
ಬಾಹಾಯಾಕಾಶದ ಬಗೆಗ ನಿೋವು ಬರೆದಿದಿದೋರಲಲಿ, ನಿೋವೆೋನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋೋಗಿದಿದರಾ? ಎಂದು ನಾನು
ಮರುಪ್ರಶ್ನುಸಿದೆದ.
ನನನು ಈ ಮರು ಸ್ವಾಲು ಆ ಪ್ತ್ರಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯಬಹುದಾಗಿದದ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನುನು
ಕ್ಕಸಿದುಕೆೋಂಡಿತ್ರಾದರೋ, ತಕ್ಕಕು ಉತತರ ಕೆೋಟ್ಟಟ ತೃಪ್ತ ಈಗಲೋ ನನನುಲ್ಲಿದೆ.
'ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು' ಪ್ುಸ್ತಕ್ಕ ಓದುತ್ತದಾದಗ, ನನನುಂತ್ರೆ ಯೋಚಿಸಿರುವ ಹಲವಾರು ಜ್ನರನುನು ಇಲ್ಲಿ
ಒಟ್ಟೆೋಟಟಿಟಗೆೋ ನೆೋೋಡಿ, ಓದಿ ಸ್ಂತಸ್ವಾಯಿತು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಸ್ಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಂದರ ಬಳಕೆ, ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತುತ ಹಂಚಿಕೆ
ಮುಕ್ಕತವಾಗಿರಬೆೋಕೆಂಬ ಪ್ರಿಕ್ಕಲಪಿನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವೆೈದಯಾಕ್ೋಯದ ಬಗೆಗ ವೆೈದಯಾನೆೋಬಬ ಮಾತರ ಬರೆಯಬೆೋಕ್ಕು,
ತಂತರಜಾಞನದ ಕ್ಕುರಿತು ತ್ರಾಂತ್ರಕ್ಕ ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಯ, ಕ್ಕೃಷಿಯ ಬಗೆಗ ರೆೈತ ಎಂಬೆಲಲಿ ಧೆೋೋರಣೆಗಳು
ಪ್ುರೆೋೋಹಿತಶಾಹಿ ಯೋಚನೆಯ ಸ್ಂಕೆೋತವಾಗುತತವೆ. ಅಂಥ ಯೋಚನಾಧಾಟಿಯನುನು ಮಿೋರಿನಿಂತ ಈ
ಲೆೋಖನಗಳು ವಿಷಯವೊಂದನುನು ಸ್ರಳವಾಗಿ ತ್ಳಿಸ್ುವ ಮತುತ ಓದುವ ಖುಷಿ ನಿೋಡುತತವೆ.
ಪ್ಪ್ಪಿ ಲ್ನಕ್ಕಸ್ ಕ್ಕುರಿತು ಬರೆದ ಪ್ರಶಾಂತ್ರ್ ಜ್.ಚಿ; ಹಿತತಲಗಿಡದ ಮಹತವಾ ಬರೆದ ಲಾವಣ ಯಾ; ಮುಕ್ಕತ ಮತುತ
ಸ್ವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ತ್ಳಿಸಿರುವ ಮೊದಮಣಿ ಮಂಜ್ುನಾಥ್; ಬಾಲಿಗಿನ ಬಾಗಿಲು ತ್ರೆರೆದ ಸ್ುಹಾಸ್ವ್;
ಹಾವುರಾಣಿಯ ಅನಿಲ್ ರಮ್ೋಶ್; ಕ್ಕಲಾ ಇತ್ಹಾಸ್ದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಣ  ಬರೆದ ಮಂಸ್ವೆೋೋರೆ,
ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯ ಕ್ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ಹರಿೋಶ್, ಎಚ್.ಟಿ.ಎಂ.ಎಲ್.ನ ಸ್ುನಿೋಲ್ ಜ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಹಾಯಾಕ್ಂಗ್
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ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೋಧರ ಟಿ.ಎಸ್ವ್. ಮತುತ ಕ್ಕಲ್ಕೆ ಮತುತ ಫಾಸ್ವ್ ಕ್ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ಶಂಕ್ಕರ ಪ್ರಸ್ವಾದ್ ನನಗೆ
ಗೆೋತ್ತರುವಂತ್ರೆ ಮೋಲತಃ ಬರಹಗಾರರಲಲಿ. ತಮಮ ಮ್ಚಿಚಿನ ವಿಷಯಗಳ ಕ್ಕುರಿತ ಅವರ ಆಸ್ಕ್ತ ಮತುತ
ತ್ಳಿವಳಿಕೆ, ಅವರೆೋಳಗಿನ ಬರಹಗಾರನನುನು ಎಚಚಿರಿಸಿದೆ. ಅದರ ಫಲ ನಿಮಮ ಮುಂದಿದೆ. ಅದರಲೋಲಿ
ಶ್ರೋಧರ್ ಟಿ.ಎಸ್ವ್. ಅವರ ಸ್ವಾಧನೆ ಮನತಟ್ಟುಟತತದೆ. ಬಾಹಯಾ ದೃಷಿಟ ಇಲಲಿದಿದದರೋ ಅವರ ಆಸ್ಕ್ತ ನಮಮ
ಮನಸ್ುಸಗಳನುನು ಹಾಯಾಕ್ ಮಾಡುತತದೆ. ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ಎಂಬ ಪ್ದ ಬಳಕೆಯ ಜೋವಂತ
ಮಾದರಿಯಂತ್ದಾದರೆ ಶ್ರೋಧರ್.
ಉತತಮವಾಗಿದೆದಲಲಿ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿರಲ್, ಮ್ಚುಚಿವಂತ್ರಲ್ ಎಂಬ ಆಶಯದೆೋಂದಿಗೆ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು
ದೋರದ ತ್ೋರಗಳನೋನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತ್ರಾಕ್ಕುವಂತ್ರಾಗಲ್. ಸ್ಂಚಯ ತಂಡದ ಶರಮ ಮತುತ ಆಸ್ಕ್ತ ಹೆೋಸ್
ಅರಿವನುನು ಹುಟ್ಟುಟಹಾಕ್ಕುವಂತ್ರಾಗಲ್.

ಚಾಮರಾಜ್ ಸ್ವಡಿ
ಹಿರಿಯ ಪ್ತರಕ್ಕತರ್ಯರು
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ಸ್ಂಪ್ರಾದಕ್ೋಯ
ಜ್ಗತ್ತನ ಎಲಲಿ ಮಾನವರು ಪ್ರಸ್ಪಿರ ಒಳಿತ್ಗಾಗಿ ತಮಮ ಜಾಞನದ ಅರಿವನುನು ಬೆೋರೆಯವರೆೋಡನೆ
ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳತ್ರಾತ, ಅದನುನು ಮುಂದಿನ ಪ್ೋಳಿಗೆಯ ಸ್ವಾವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ, ಉದಾಧರಕಾಕುಗಿ, ಹೆೋಸ್ ಆವಿಷ್ಕಾಕುರ
ಹಾಗೋ ಅನೆವಾೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಲು, ಅಧಯಾಯನ ನಡೆಸ್ಲು ಮತುತ ಅದರಿಂದ ಸ್ಂಪ್ರಾದಿಸಿದ/ಸ್ೃಷಿಟಸಿದ
ಹೆೋಸ್ತನುನು ಮತ್ರೆತ ಇತರರೆೋಡನೆ ಹಂಚಿಕೆೋಳಳಲು ಸ್ವಾಧಯಾವಾಗಿಸ್ುವುದೆೋ ನಿಜ್ವಾದ ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ..
ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ತನನು ಎರಡನೆ ವಷರ್ಯದ ಕಾಯರ್ಯಕ್ಕರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಾತಂತರಯದ ಈ ಅಂಶವನುನು ಮತ್ರೆತ ಎತ್ತ
ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸ್ಂಚಯದ ತಂಡ ಎಂದಿನಂತ್ರೆ ಹೆೋಸ್ ಲೆೋಖಕ್ಕ/ಲೆೋಖಕ್ಯರನುನು ವಿಜಾಞನ, ತಂತರಜಾಞನ
ಇತ್ರಾಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ ಬರೆಯಲು ಪ್ರೆರೋರೆೋಪ್ಸಿದೆ. ಹಿೋಗೆ ಸ್ಮುದಾಯದ ಮುಖೆೋನ ಸ್ಂಪ್ರಾದಿಸಿದ,
ಕ್ಕನನುಡದ ೧೦ ಹೆೋಸ್ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳ ಹರಿವು ನಿಮಮ ಮುಂದಿದೆ. ಸ್ವಾಮಾನಯಾನಿಗೆ ಜಾಞನದ ಅರಿವನುನು
ತಲುಪ್ಸ್ುವ ನಮಮ ಈ ಕಾಯರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ್ಸಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲಲಿರಿಗೋ ನಮಮ ತಂಡ
ಧನಯಾವಾದಗಳನುನು ಅಪ್ರ್ಯಸ್ುತತದೆ. ಪ್ರಿಸ್ರ, ತಂತರಜಾಞನ, ಸ್ಮಾಜ್, ಸ್ವಾತಂತರತ್ರೆ, ಸ್ಮುದಾಯ,
ವಚುರ್ಯಯಲ್ ಜ್ಗತುತ, ಕ್ಕಲೆ, ಇತ್ಹಾಸ್ ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಸ್ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಮ ಗಣ ಕ್ಕದ ಪ್ರದೆಯ ಮ್ೋಲೆ...
ಸ್ಂಚಯದ 'ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳ' ತಂಡದ ಈ ವಷರ್ಯದ ಇ-ಪ್ುಸ್ತಕ್ಕಕೆಕು ಮುನುನುಡಿ ಬರೆದವರು ಪ್ತರಕ್ಕತರ್ಯ
ಚಾಮರಾಜ್ ಸ್ವಡಿ. ಅರಿವನುನು ಹಲವಾರು ದಾರಿಗಳ ಮೋಲಕ್ಕ ಸ್ರಿಯಾದ ವಯಾಕ್ತಗಳಿಗೆ ಸ್ವೆೋರಲು
ಮಾಡುವುದು ಹೆೋಗೆ? ಪ್ತ್ರಕೆ, ದೃಶಯಾ ಹಾಗೋ ಶಾರವಯಾ ಮಾಧಯಾಮ ಹಿೋಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ
ಸ್ುತತಲೆೋ, ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತತ, ತಂತರಜಾಞನದ ಬಳಕೆ ಇತ್ರಾಯಾದಿಗಳ ಬಗೆಗ ಹತ್ರಾತರು ವಿಷಯಗಳನುನು
ಚಚಿರ್ಯಸ್ುತ್ರಾತ, ತಮಮ ಅನುಭವಗಳನುನು, ಆಸ್ಕ್ತಗಳನುನು ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳವ ಇವರು, ೨೦೧೨ರ ಅರಿವಿನ
ಅಲೆಗಳನುನು ಎಲಲಿರಿಗೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದಾದರೆ. ಹೆೋಸ್ ಲೆೋಖಕ್ಕರನುನು ಉತ್ರೆತೋಜಸ್ುವ, ಹೆೋಸ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನುನು
ಸ್ವಾವಾಗತ್ಸ್ುವ ಇವರ ಉತ್ರಾಸಹಕೆಕು ನಾವು ಆಭಾರಿ.
ಪ್ರತ್ಯಂದು ಸ್ಂಚಿಕೆಗೋ ಅದರದೆದೋ ಒಂದು ಸ್ುಂದರ ಮುಖಪ್ುಟ್ಟ, ಅದಕೆಕು ಬಲನಿೋಡುವ
ಛಾಯಾಚಿತರಗಳು, ಆ ಛಾಯಚಿತರಗಳಿಗೆ ಡಿಜಟ್ಟಲ್ ತಂತರಜಾಞನದಲೆೋಲಿಂದಿಷುಟ ಚಮತ್ರಾಕುರದ ಮಂತರ.
ಇವೆಲಲಿ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳ ಮೋಲ ಉದೆದೋಶವನುನು ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಚಿತರದ ಮೋಲಕ್ಕ ತ್ಳಿಸ್ಲು
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ಸ್ವಾಧಯಾವಾಗಿಸಿವೆ. ಪ್ವಿತರ ತ್ರೆಗೆದ ಚಿತರಗಳಿಗೆ ಮೋತರ್ಯರೋಪ್ ಕೆೋಟಿಟರುವ ಮಂಸ್ವೆೋೋರೆಯ ಕೆೈಚಳಕ್ಕ
ಈಗಾಗಲೆೋ ನಿಮಮ ಮುಂದಿದೆ.
ಇವರಿಬಬರ ಕೆೋಡುಗೆ ಓದುಗರಿಗೋ ಮ್ಚುಚಿಗೆ ಆಗುತತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ರೆತೋವೆ. ಜೆೋತ್ರೆಗೆ ಸ್ಂಚಿಕೆಯ ಎಲಲಿ
ಲೆೋಖನಗಳನುನು ಮತ್ರೆತ ಮತ್ರೆತ ತ್ದಿದ ತ್ೋಡಿದುದ ಪ್ವಿತರ. ತಪ್ುಪಿಗಳೆೋನಾದರೋ ನುಸ್ುಳಿದದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನುನು ಮತ್ರೆತ
ಕ್ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ನಿಮಮ ತ್ರಾಳೆಮಗೆ ಧನಯಾವಾದ.
ಇದೆೋ ಸ್ಂದಭರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳನುನು ಮೊಬೆೈಲ್ ಮತುತ ಟ್ಟಾಯಾಬೆಲಿಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಕೋಡ ಓದಲು
ಸ್ುಲಭವಾಗುವಂತ್ರೆ ಆಂಡಾರಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭಯಾವಾಗಿಸ್ುವ ಕೆಲಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ೨೦೧೨ರ ಸ್ಂಚಿಕೆ ಈಗಾಗಲೆೋ
ಗೋಗಲ್ ಪ್ರೆಲಿೋನಲ್ಲಿ ಲಭಯಾವಿದುದ, ೨೦೧೨ರ ಈ ಹೆೋಸ್ ಆವೃತ್ತ ಕ್ಕೋಡ ನಿಮಮ ಆಂಡಾರಯಡ್ ಫೋನ್
ಹೆೋಕ್ಕಕುಲು ಇನುನು ಹೆಚುಚಿ ಸ್ಮಯ ಬೆೋಕ್ಲಲಿ ಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ಲು ಹಷಿರ್ಯಸ್ುತ್ರೆತೋವೆ.
ಕ್ಕಳೆದ ವಷರ್ಯದ ಲೆೋಖನಗಳ ಜೆೋತ್ರೆಗೆ, ಈ ವಷರ್ಯದ ಲೆೋಖನಗಳನುನು ಪ್ರಕ್ಕಟ್ಟವಾದ ತಕ್ಕಷಣ  ಓದಿ,
ಇತರರೆೋಡನೆ ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳತ್ರಾತ, ಪ್ರತ್ಕ್ರಯಗಳನುನು ನಿೋಡಿದ ಎಲಲಿ ಓದುಗರಿಗೆ ನಮಮ ತಂಡ ಧನಯಾವಾದಗಳು.
ಓದುಗರು, ಬರಿೋ ಓದುಗರಾಗದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳ ಹರಿವಿಗೆ ತಮಮ ಕೆೋಡುಗೆಯನೋನು
ನಿೋಡಬೆೋಕೆಂದು ಕೆೋೋರುತ್ರೆತೋವೆ.
ಮುಕ್ಕತ ಹಾಗೋ ಸ್ವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶ'ಗಳ ಮೋಲಕ್ಕ ನಮಮ ದೆೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ್ ಕಾಯರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಧಯಾಯನ,
ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಪ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಪ್ರೆರೋರೆೋಪ್ಸ್ುವ ಸ್ಮುದಾಯದ ಎಲಲಿರಿಗೋ ಈ ವಷರ್ಯದ ಈ
ಸ್ಂಚಿಕೆ ಸ್ಮಪ್ರ್ಯತ.
ಎಂದಿನಂತ್ರೆ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ಕ್ರಯೋಟಿೋವ್ ಕಾಮನಸ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಲಭಯಾವಿದೆ.
ನಮಮ ತಂಡದ ಕಾಯರ್ಯಗಳೆೋಂದಿಗೆ ಕೆೈ ಜೆೋೋಡಿಸ್ಲು ನಮಗೆೋಂದು ಮಿಂಚಂಚೆ ಕ್ಕಳಿಸ್ಲು ಮರೆಯಬೆೋಡಿ.

ಓಂಶ್ವಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್ .ಎಲ್
ಸ್ಂಪ್ರಾದಕ್ಕರು , ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ತಂಡ , ಸ್ಂಚಯ
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ಹೆೋಸ್ ಅಲೆ ೧
Puppy Linux : ಭರವಸ್ವೆಯ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶ
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ಕ್ಕಳೆದ ಐದು ವಷರ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅನೆೋಕ್ಕ ಕಾರಣ ಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು Microsoft Windows ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿಗರ್ಯಮಿಸಿ, Linux ಎಂಬ ಮುಕ್ಕತ ಪ್ರಪ್ಂಚದೆಡೆಗೆ ಹೆಜೆಜೆಯಿಡುವ ನಿಧಾರ್ಯರ ಮಾಡಲು ಹಲವು
ತ್ಂಗಳುಗಳೆೋ ಬೆೋಕಾದವು! ಬಹುಶಃ, Linux ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೆೋಕಾದರೆ ವಾಯಾಪ್ಕ್ಕವಾಗಿ DOS Prompt
ಸ್ಂಕೆೋತಗಳನುನು ಬಳಸ್ುವ ಅರಿವು ಬೆೋಕಾಗಬಹುದೆಂಬ ಸ್ುಪ್ತ ಅಳುಕ್ಕು ಇದಕೆಕು ಕಾರಣ ವಿರಬಹುದೆೋನೆೋೋ? ಸ್ಹಜ್ವಾಗಿಯೋ Ubuntu ಮೋಲಕ್ಕ Linux ಲೆೋೋಕ್ಕಕೆಕು ಪ್ರವೆೋಶ ಪ್ಡೆದುಕೆೋಂಡ ನಂತರ,
ನಿರಂತರವಾದ ಅವಿರತ ಹುಡುಕಾಟ್ಟದಿಂದ ದೆೋರೆತ ಪ್ುಟ್ಟಟದೆೋಂದು Linux Distro ನನನುಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ತ
ಮೋಡಿಸಿತುತ! ಮೊದಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಆ ಪ್ುಟ್ಟಟ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ದೆೈತಯಾ ಉಪ್ಯುಕ್ಕತತ್ರೆಯು ನನನುನುನು ಬೆರಗುಗೆೋಳಿಸ್ದೆೋ ಇರಲ್ಲಲಿ; ಆ ತಂತ್ರಾರಂಶವೆೋ Puppy Linux.
Puppy Linux - ಹೆಸ್ರು ಕೆೋಳುತ್ತದದಂತ್ರೆಯೋ ಹಲವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ
ಮುಗುಳನುಗೆ ಮೋಡುವುದು ಸ್ಹಜ್. ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲೆೋ ಇದು ನನೆೋನುಳಗೆೋಂದು
ಚಿರಪ್ರಿಚಿತ ಅನುಭವವನುನು ಉಂಟ್ಟುಮಾಡಿದದಕೆಕು ಕಾರಣ ಗಳೋ ಇವೆ; ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ,

ವೃತ್ತಯಲ್ಲಿ

ಪ್ಶುವೆೈದಯಾನಾದ

ನನಗೆ

'puppy'

ಗಳೆೋಂದಿಗೆ

ಸ್ಹಜ್-ಸ್ಲ್ಗೆಯ ಬಿಡದ ನಂಟ್ಟು; ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕಕುಂದಿನಿಂದ ಆಡಿಕೆೋಂಡು
ಒಟಿಟಗೆ ಬೆಳೆದ ನನನು ಸ್ವೆೋೋದರಿಯಬಬರ ಅಚುಚಿಮ್ಚಿಚಿನ ಹೆಸ್ರು 'puppy'.
ಇಂತಹುದೆೋ ಭಾವುಕ್ಕ ಕಾರಣ ದಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಆವಿಷ್ಕಾಕುರಕ್ಕ Barry Kauler ತಮಮ ಪ್ರೋತ್ಯ ಪ್ುಟ್ಟಟ
ನಾಯಿಮರಿ Mascot ಸ್ವಿನೆನಪ್ಗಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರಾರಂಶಕೆಕು Puppy Linux ಎಂದು ನಾಮಕ್ಕರಣ  ಮಾಡಿ,
ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸ್ುತ್ರಾತ ಇಂದಿಗೋ ಸ್ಹ Mascot ಅನುನು Puppy Linux ನಲ್ಲಿ ಅಮರವಾಗಿಸಿದಾದರೆ.
ತನನು ಅಧಿಕ್ಕೃತ ಜಾಲತ್ರಾಣ  www.puppylinux.org ನಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿರುವಂತ್ರೆ,
Puppy ಹಿಂದಿರುವ ಮೋಲಮಂತರಗಳು - ಮುಕ್ಕತ, ಸ್ರಾಗ ಹಾಗೋ ವೆೋಗ.
ಮೋಲತಃ, Microsoft Windows ನ ಯಾವುದೆೋ ಆವೃತ್ತಯ ಅನುಸ್ವಾಥೆಪ್ನೆಗೋ ಬೆಂಬಲ್ಸ್ದ ನನನುಲ್ಲಿದದ ಅತಯಾಂತ ಹಳೆಯ ಗಣ ಕ್ಕಯಂತರಕೆಕು ಮರುಜೋವ ನಿೋಡುವ
ಸ್ಲುವಾಗಿ ಅಗತಯಾವಿದದ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ನನನು ಅವಶಯಾಕ್ಕತ್ರೆಗಳೋ ಸ್ಹ ಮ್ೋಲ್ನವುಗಳೆೋ

ಆಗಿದುದದು

ಶೆರೋಯಸ್ಕುರವಾಗಿ ಪ್ರಿಣ ಮಿಸಿತು. ಒಂದೋವರೆ ದಶಕ್ಕದಷುಟ ಹಳೆಯದಾದ ನನನು ಗಣ ಕ್ಕಯಂತರವೊಂದು
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ಇಂದಿಗೋ ಸ್ಹ ಯಾವುದೆೋ ಅಡಿಡ -ಆತಂಕ್ಕಗಳಿಲಲಿದೆ, ದಕ್ಕಷತ್ರೆಯಿಂದ ಕಾಯರ್ಯನಿವರ್ಯಹಿಸ್ುತ್ತರುವುದಕೆಕು
Puppy Linux ನ ಜಾದುವೆೋ ಕಾರಣ ವೆಂದರೆ ತಪ್ರಾಪಿಗಲಾರದು.
'ಮೋತ್ರ್ಯ ಚಿಕ್ಕಕುದಾದರೋ ಕ್ೋತ್ರ್ಯ ದೆೋಡಡದು' ಎಂಬ ನಾಣ ುನುಡಿಯಂತ್ರೆ, Puppy ಚಿಕ್ಕಕುದಾದರೋ ಅದು
ಹೆೋಂದಿರುವ ಉಪ್ಯುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಸ್ವಾಧನಗಳು ಪ್ರಸ್ುತತ ಚಾಲ್ತಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಯಾವುದೆೋ Linux
Distro ಗಳಿಗೆ ಸ್ರಿಸ್ಮನಾಗಿರುವಂತಹವು. Wordprocessor, Spreadsheet, Internet
Browser,

Games,

Image

Editors,

Network

Manager,

Firewall,

Multimedia ಮುಂತ್ರಾದ ಅನೆೋಕ್ಕ ಸ್ವೌಲಭಯಾಗಳು ಲಭಯಾವಿದುದ, ಇವುಗಳೆಲಲಿವುಗಳೋ ಅತಯಾಂತ ಹಗುರಾದವು (lightweight) ಎನುನುವುದೋ ವಿಶೆೋಷ. ಪ್ೂರ್ವರ್ಯನಿಯೋಜತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಲಭಯಾವಿಲಲಿದಿದದರೆ,
ಅವುಗಳನುನು ಸ್ವಾತಃ ನಾವುಗಳೆೋ ಯಾವುದೆೋ ಶರಮವಿಲಲಿದೆೋ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ dotpet installer
ತಯಾರಿಸ್ುವ ಮೋಲಕ್ಕ ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿಕೆೋಳಳಬಹುದು. ಇದಕೆಕು ಅನುವಾಗುವಂತ್ರೆ GUI ಒಂದನುನು
Puppy ಹೆೋಂದಿದೆ.
ಯಾವುದೆೋ ಗಣ ಕ್ಕಯಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ೂರ್ವರ್ಯಭಾವಿಯಾಗಿ ಅನುಸ್ವಾಥೆಪ್ನೆಗೆೋಳಳದೆೋ,
ಕೆೋವಲ Live CD ಅಥವಾ USB ಸ್ವಾಧನದ ಮೋಲಕ್ಕ ಸ್ಂಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಯ ಕಾಯರ್ಯಪ್ರವೃತತವಾಗಬಲಲಿ ಸ್ವಾಮಥಯಾರ್ಯ ಮಾತರವಲಲಿದೆೋ, ಅತಯಾಂತ ಹಳೆಯ ಹಾಗೋ
ನವನವಿೋನ hardware components ಗಳಿಗೆ ಹೆೋಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ updated drivers ಗಳನೋನು ಒಳಗೆೋಂಡಿರುವುದು Puppy ಯ
ಇನೆೋನುೋದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಕಷಣ . ಈ ಉಪ್ಯುಕ್ಕತತ್ರೆಯು Microsoft Wondows ಹೆೋಂದಿದುದ, ಅಜಾಞತ
ಕಾರಣ ಗಳಿಂದ ಸ್ಥೆಗಿತಗೆೋಂಡಿರಬಹುದಾದ ಬಹಳಷುಟ ಗಣ ಕ್ಕಯಂತರಗಳನುನು ದುರಸಿತಪ್ಡಿಸ್ುವಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ಹ
ಸ್ಹಕಾರಿಯಾಗುತತದೆ. ಅಲಲಿದೆೋ, ಸ್ತಬಧಗೆೋಂಡ ಗಣ ಕ್ಕಗಳಿಂದ ಉಪ್ಯುಕ್ಕತ ಮಾಹಿತ್ಯ ಪ್ುನಶೆಚಿೋತನ
(Data Recovery) ಕ್ಕೋಡ Puppy ಮೋಲಕ್ಕ ಸ್ುಲಭ ಸ್ವಾಧಯಾ.
ಒಂದು ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಮೋಲ ಆಧಾರ ಅದರ ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ಮೋಹ; Puppy ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ಹ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಹಾಗೋ ಸ್ತಯಾ. Puppy ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ಮೋಹವು ಅತಯಾಂತ ಕ್ರಯಾಶ್ೋಲವಾಗಿದುದ, ಹೆೋಸ್ಬರಿಗೆ ಹಾಗೋ ತ್ರೆೋಂದರೆಗೆೋಳಗಾದವರಿಗೆ ತವಾರಿತ ಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಹಾಯವನುನು ಒದಗಿಸ್ು-
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ತ್ತದೆ. ಇದರೆೋಟಿಟಗೆ, ಅಭಿವೃದಿಧ ತಂಡ (development team), ದಾಸ್ವಾತವೆೋಜ್ು ತಂಡ
(documentation team), ಜಾಲತ್ರಾಣ  ನಿವರ್ಯಹಣಾ ತಂಡ (web maintenance
team), ಅನುವಾದ ತಂಡ (translation team), ಬಳಕೆದಾರರ ಕೆೋಡುಗೆ (users
contribution) ಹಾಗೋ ಕ್ರಯಾತಮಕ್ಕ ಒಡೆಯ Barry Kauler ಇವರೆಲಲಿರುಗಳ ಸ್ತತ ಪ್ರಿಶರಮದಿಂದ ನಮಮ ಯಾವುದೆೋ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ ವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಶೆೋಷ ವೆೈಶ್ಷಟಯಗಳನೆೋನುಳಗೆೋಂಡು,
ChoicePup, TeenPup, FlexxxPup, BioPup, ChemPup, ChurchPup,
MediaPup, MiPup, MacPup ಮುಂತ್ರಾದ ವೆೈವಿಧಯಾಮಯ ಆವೃತ್ತಯ Puplet ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯಾವಿರುವ Puppy ಯು ಕ್ಕರಮ್ೋಣ  ಒಂದು ಬಲ್ಷಠ ಹಾಗೋ ಭರವಸ್ವೆಯ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶವಾಗಿ ಹೆೋರಹೆೋಮಿಮದೆ.
ಚಿತರ ಕ್ಕೃಪ್ರೆ :-http://bkhome.org/bkauler/

ಪ್ರಶಾಂತ್ರ್ ಜ್.ಚಿ.
ಇವರು ವೃತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪ್ಶುವೆೈದಯಾರಾದರೋ, ತಂತರಜಾಞನದ ಬಗೆಗಿನ ಆಸ್ಕ್ತಯು
ಕ್ಕರಮ್ೋಣ  ಪ್ರವೃತ್ತಯಾಗಿ ಪ್ರಿವತರ್ಯನೆಗೆೋಂಡಿದೆ. ಹುಟಿಟ ಬೆಳೆದದುದ ಬೆಂಗಳೋರು.
ವೃತ್ತ-ಪ್ರವೃತ್ತಯ

ಹೆೋರೆತ್ರಾಗಿ

ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕ

ಹಾಗೋ

ಅಪ್ರಾರವಾದ ಗೌರವ ಮತುತ ಅಭಿಮಾನ ಹೆೋಂದಿದಾದರೆ.
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ಹೆೋಸ್ ಅಲೆ ೨
ಹಿತತಲ ಜೆೋತ್ರೆ ಹಿತತಲ ಗಿಡವೂರ್ ಹೆೋೋಯಾತ ?
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ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕ್ಕಂಡಂತ್ರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಕುದಾಗಿ ಇರುತ್ತದದವು. ಅಂದಿನ ಆಥಿರ್ಯಕ್ಕ
ಪ್ರಿಸಿಥೆತ್ಯು ಇದಕೆಕು ಕಾರಣ ವಿದಿದರಬಹುದು. ಹೋಬಿಡುವ ಸ್ಸ್ಯಾಗಳ ಜೆೋತ್ರೆಗೆ ಕ್ಕರಿಬೆೋವು, ಬಾಳೆ,
ಸ್ಪೋಟ್ಟ,

ನುಗೆಗ,

ಟ್ಟೆೋಮಾಯಾಟ್ಟೆೋ,

ಇತ್ರಾಯಾದಿ

ಗಿಡಗಳುಳಳ

ಒಂದು

ಕೆೈತ್ರೆೋೋಟ್ಟವಿರುವ

ಮನೆ

ಸ್ವೆೋರ್ಯಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿತುತ.. ಬಹಳಷುಟ ಖಾಲ್ ಜಾಗ ಇದುದದದರಿಂದ ತ್ರಾಯಾಜ್ಯಾ ನಿವರ್ಯಹಣೆ, ಅಂತಜ್ರ್ಯಲ
ಪ್ುನರ್ಭತ್ರ್ಯಕಾಯರ್ಯ ಹಾಗು ಮಳೆ ನಿೋರು ಕೆೋಯುಲಿ ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಗಳ ಅವಶಯಾಕ್ಕತ್ರೆಯೋ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಇತ್ತೋಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚಾಚಿದಂತ್ರೆ ಮನೆಗಳು ದೆೋಡಡದಾಗಿವೆ ಹಾಗು ತ್ರೆೋೋಟ್ಟಗಳು ಚಿಕ್ಕಕುದಾಗಿವೆ
ಅಥವಾ ಪ್ೂರ್ತ್ರ್ಯಯಾಗಿ ಕ್ಕಣ ಮರೆಯಾಗತ್ರೆೋಡಗಿವೆ. ಇದಕೆಕು ಕಾರಣ  ವಾಸ್ುತ ತ್ದುದಪ್ಡಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ
ಮನೆಗಳ ಸ್ುಧಾರಣೆ ಇರಬಹುದು. ಆರಾಮವಾಗಿ ಜೋವಿಸ್ುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ರೆಪಿೋನು ಇಲಲಿದಿದದರೋ, ಅಗತಯಾ
ಎನುನುವ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಪ್ರೆೋಕ್ಷತ ಹಾಗು ಐಷ್ಕಾರಾಮಿ ಜೋವನದೆಡೆಗೆ ಕಾಲ್ಟಿಟದೆದೋವೆ.
ಬೆಂಗಳೋರಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಾಯಾಜ್ಯಾ ನಿವರ್ಯಹಣೆ ಹಾಗು ವಿಲೆೋವಾರಿ ವಿಕೆೋಂದಿರೋಕ್ಕರಣ ದ ಸ್ಮಸ್ವೆಯಾ ಬಗೆಹರಿಸ್ಲು ಅನೆೋಕ್ಕ
ಸ್ಂಸ್ವೆಥೆಗಳು ಸ್ವಾಕ್ಕಷುಟ ಶರಮಪ್ಡುತ್ತದಾದರೆ. ಇದೆೋ ರಿೋತ್ ಆಹಾರ ಉತ್ರಾಪಿದನೆಯಲ್ಲಿಯೋ ವಿಕೆೋಂದಿರೋಕ್ಕರಣ ದ
ಅವಶಯಾಕ್ಕತ್ರೆ ಕ್ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೋ ಸ್ಮಸ್ವೆಯಾಗಳನುನು ಒಟಿಟಗೆ ಪ್ರಿಹರಿಸಿದರೆ ಇನೋನು ಉತತಮ.
ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿನ

ನನನು

ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಯ

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ,

"ಫೆರಶ್

ಸಿಟಿ

ಫಾಮಸ್ರ್ಯ"

(http://www.freshcityfarms.com/ ) ಎಂಬ "ನಗರ ಕ್ಕೃಷಿ" ಉದಯಾಮದ ಸ್ವಾಥೆಪ್ಕ್ಕರನುನು
ಭೆೋಟಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಕಲ್ಯುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೆೋರಕ್ತುತ. ಸ್ಥೆಳಿೋಯವಾಗಿ
ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೆೋತ್ರೆಗೆ ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರೆಕಾಲ್ಕ್ಕ ಉದೆೋಯಾೋಗ ಒದಗಿಸ್ುವ ಅವಳಿ
ಉದೆದೋಶಗಳನುನು ಸ್ವಾಧಿಸಿರುವ ಈ ಸ್ಂಸ್ವೆಥೆ ಸ್ವಾಮಾಜಕ್ಕ ಉದಿದಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ.
"ಫೆರಶ್ ಸಿಟಿ ಫಾಮಸ್ರ್ಯ" ಬಳಕೆಯಾಗದ ಬಾಲಕುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತ ಹಿತತಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಯವ ಪ್ದದತ್ಯಲ್ಲಿ
ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯಲು ತನನು ಸ್ದಸ್ಯಾ ರೆೈತರನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸ್ುತತದೆ. ಒಂದು ಹಸಿರುಮನೆಯಲ್ಲಿ (green
house) ಬೆಳೆದ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳ (salad greens) ಜೆೋತ್ರೆಗೆ ಪ್ುಟ್ಟಟ ಪ್ುಟ್ಟಟ ಖಾಲ್
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕ್ಕೃಷಿ ಉತಪಿನನುಗಳನುನು, ಒಂದು ಸಿೋಮಿತ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ
ತಲುಪ್ಸ್ಲಾಗುತತದೆ. ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತುತ ಹಣ ುಣುಗಳನುನು ಸ್ವಾಧಯಾವಾದಷುಟ ಕ್ಕಮಿಮ ದೋರದಿಂದ
(minimal food miles) ಒಳಗೆೋಂಡ ರಸ್ವೆತ ಅಥವಾ ಸ್ಮುದರ ಮಾಗರ್ಯದ ಮೋಲಕ್ಕ ಆಮದು
ಮಾಡಲಾಗುತತದೆ.
ಈ

ಪ್ರಿಹಾರದ

ಸ್ೋಕ್ಕತತ್ರೆಯನುನು
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ಕಾಯರ್ಯಗತಗೆೋಳಿಸ್ುವ ಅಗತಯಾವಿದೆ. ಜೆೈವಿಕ್ಕ, ಸ್ಥೆಳಿೋಯ ಹಾಗು ಆರೆೋೋಗಯಾಕ್ಕರ ಆಹಾರವನೋನು ಸ್ವೆೋವಿಸ್ುವ
ಬಲವಾದ ಇಚೆಛೆ ಇದದರೆ ಸ್ರಳ ಮತುತ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನುನು ಕ್ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು
ಎಂಬುದಕೆಕು "ಫೆರಶ್ ಸಿಟಿ ಫಾಮಸ್ರ್ಯ" ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಕೆಟೋ.
ವಿಕೆೋಂದಿರೋಕ್ಕರಣ  ನಮಗೆ ಹೆೋಸ್ತ್ರೆೋನಲಲಿ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೋ, ನಮಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ತರಕಾರಿ
ಮಾರಾಟ್ಟಗಾರರು ಬರುತ್ತದಾದರೆ. ಈ ಮಾರಾಟ್ಟಗಾರರು ಅವರ ಸ್ವಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ಕ ಪ್ರಾತರದ ಜೆೋತ್ರೆಗೆ ನಮಮ
ಹಿತತಲು ಹಾಗು ಮ್ೋಲಾಚಿವಣಿಗಳ ಮ್ೋಲೆ (ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧಯಾವೊೋ ಅಲ್ಲಿ) ತರಕಾರಿಗಳನುನು ಬೆಳೆದು ಅದನೆನುೋ
ನಮಗೆೋಕೆ ಸ್ರಬರಾಜ್ು ಮಾಡಬಾರದು?
ಅನೆೋಕ್ಕ ವಷರ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಟಿಂಕ್ಕಲ್ ಎಂಬ ನಿಯತಕಾಲ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಒಂದು ಕ್ಕಥೆ ನೆನಪ್ಗೆ ಬರುತತದೆ.
ಒಬಬ ಜಾಣ  ರಾಜ್ ತನನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಬುದಿಧವಂತ್ಕೆಯನುನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಲು
ಹಾಕ್ಕುತ್ರಾತನೆ. ಅನೆೋಕ್ಕ ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ವುಳಳ ಒಂದು ಗಾರಮದಿಂದ ತನನು ಅರಮನೆಗೆ ಯಾರು ತ್ರಾಜಾ
ತರಕಾರಿಗಳನುನು ತರುತ್ರಾತರೆೋೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನುನು ಕೆೋಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕ್ಕಟಿಸ್ುತ್ರಾತನೆ. ಒಬಬ ಜಾಣ 
ರೆೈತ ತರಕಾರಿ ಸ್ಸ್ಯಾಗಳನುನು ಒಂದು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟುಟ ಅರಮನೆ ತಲುಪ್ುವ ಸ್ಮಯಕೆಕು ಕೆೋಯಿಲಿಗೆ
ತಯಾರಾಗಿರುವಾಗ ಹಾಗೆ ತನನು ಪ್ರಯಾಣ ವನುನು ಯೋಜಸ್ುತ್ರಾತನೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲಕೆಕು ನಮಗೆ ಇಂತಹ
ಸ್ೃಜ್ನಾತಮಕ್ಕ ಪ್ರಿಹಾರಗಳ ಅಗತಯಾವಿದೆ.
ಇತ್ತೋಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೋರಿನಲ್ಲಿ ಜೆೈವಿಕ್ಕ ಮತುತ ಟ್ಟೆರೆೋಸ್ವ್ ತ್ರೆೋೋಟ್ಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೋ ಮನೆಯಲೆಲಿೋ
ಗೆೋಬಬರ ತಯಾರಿಸ್ಲು ಪ್ರಿಹಾರ ಹಾಗು ಸ್ಲಹೆ ಕೆೋಡುವ ಕೆಲಸ್ವನುನು ಸ್ವಾಕ್ಕಷುಟ ಸ್ಂಸ್ವೆಥೆಗಳು ಹಾಗು
ಸ್ಮುದಾಯಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
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o ಮ್ೈ ಸ್ನಿನು ಬಾಲಕುನಿ ಅವರ ಸ್ವೆಕುವೆರ ಫುಟ್ಟ್ ಗಾಡರ್ಯನ್(ಒಂದು ಚದುರ ಅಡಿ ತ್ರೆೋೋಟ್ಟ)
o ಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಯ ಒಗರ್ಯನಿಕ್ಕಸ್
o ಡಾ ಬಿಎನ್ ವಿಶವಾನಾಥ್ ರವರ ಸ್ವಾವಯವ ಟ್ಟೆರೆೋಸ್ವ್ ತ್ರೆೋೋಟ್ಟಗಾರಿಕೆ ಕೆೈಪ್ಡಿ (A
Handbook of Organic Terrace Gardening) ಸ್ವಾವಯವ ಟ್ಟೆರೆೋಸ್ವ್
ತ್ರೆೋೋಟ್ಟಗಾರಿಕೆ ಆಸ್ಕ್ಕತರಿಗೆ ಉಪ್ಯುಕ್ಕತವಾಗಿದೆ.

o ಡೆೈಲ್ ಡಂಪ್ರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಗೆೋಬಬರ ತಯಾರಿಸ್ಲು ಸ್ೃಜ್ನಾತಮಕ್ಕ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನುನು ಹೆೋಂದಿದೆ.

o ಬೆಂಗಳೋರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಯವ ತ್ರೆೋೋಟ್ಟಗಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ ಮಾಹಿತ್, ಘಟ್ಟನೆಗಳ ವಿವರ ಹಾಗು ಸ್ಹಾಯವನುನು Bangalore Terrace Gardeners ಎಂಬ ಸ್ಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು.

ಲಾವಣ ಯಾ
ಬೆಂಗಳೋರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟ ಬೆಳೆದ ಲಾವಣ ಯಾ ಎಲೆಕಾಟರಾನಿಕ್ಕಸ್ ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್
ವಿದಾಯಾಭಾಯಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಫಟ್ ವೆೋರ್ ಇಂಜನಿಯರ್ ಆಗಿದುದ ಕ್ಕಳೆದ ಕೆಲವು
ವರುಷಗಳಿಂದ

ಕ್ಕನಸ್ುಗಳನುನು

ಬೆನನುಟಿಟಕೆೋಂಡು

ಅಲೆಮಾರಿ

ಜೋವನ

ನೆಡಿಸ್ುತ್ತದಾದರೆ. ಮುಂದೆೋಂದು ದಿನ ರೆೈತ ಆಗಬೆೋಕೆಂಬ ಆಸ್ವೆ. ಅವರ ಸ್ವಾಹಸ್ಮಯ ಪ್ಯಣ ಗಳನುನು
ಅವರ

ಬಾಲಿಗ್

ಮೋಲಕ್ಕ

ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳವುದು

ಬರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದಾದರೆ.
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ಹವಾಯಾಸ್.

ಈಗಷ್ಕೆಟೋ

ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲಿ
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ಹೆೋಸ್ ಅಲೆ ೩
ಮುಕ್ಕತ ಮತುತ ಸ್ವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು
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ನಿಮಮ ಮನೆಗೆೋಂದು ಹೆೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿಕೆೋಂಡಿರೆಂದುಕೆೋಳಿಳ .
ನಿಮಗೆ ನಲ್ಲಿಯನುನು ಕೆೋಡುವ ಕ್ಕಂಪ್ನಿ, ಅದಕೆಕು ಕೆಳಗಿನಂತ್ರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಕರಾರನುನು ಹಾಕ್ಕುತತದೆ
ಎಂದುಕೆೋಳೆೋಳೋಣ .
೧. ಈ ನಲ್ಲಿಯನುನು ನಿೋವು ಮಾತರ ಬಳಸ್ಬೆೋಕ್ಕು, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬೆೋರೆಯವರು ಬಳಸ್ುವಂತ್ಲಲಿ.
೨. ಈ ನಲ್ಲಿ ಬಚಚಿಲಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಉಪ್ಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಕುದುದ. ಪ್ರೆೈಪ್ರ್ ಹಾಕ್ ಬೆೋರೆ
ಕ್ಕಡೆಗೋ ಎಳೆಯುವಂತ್ಲಲಿ
೩. ಈ ನಲ್ಲಿಯನುನು ನಿೋವು ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಕುಳಿಸ್ಲು ಮಾತರ ಬಳಸ್ಬೆೋಕ್ಕು, ಬೆೋರೆ ಏನೋ ಮಾಡುವಂತ್ಲಲಿ.
೪. ಈ ನಲ್ಲಿಯನುನು ಸ್ವಾವರ್ಯಜ್ನಿಕ್ಕ ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಡುವಂತ್ಲಲಿ.
೫. ಈ ನಲ್ಲಿಯನುನು ನಿೋವು ಬಿಚಿಚಿ ರಿಪ್ರೆೋರಿ ಮಾಡುವಂತ್ಲಲಿ.
೬. ಈ ನಲ್ಲಿಗೆ ನಿೋವು ಬೆೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ಸ್ಲಕ್ಕರಣೆ ಸ್ವೆೋರಿಸ್ುವಂತ್ಲಲಿ .
೭. ಈ ನಲ್ಲಿಯನುನು ನಿೋವು ಬೆೋರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರುವುದಕಾಕುಗಲ್ೋ/ಕೆೋಡುವುದಕಾಕುಗಲ್ೋ ಅನುಮತ್ ಇಲಲಿ.
೮. ನಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕುವ ನಟ್ಟುಟ, ಬೆೋೋಲುಟ ಮತುತ ಮುಂತ್ರಾದವುಗಳನನು ಈ ನಲ್ಲಿಯ ವತರ್ಯಕ್ಕನಲ್ಲಿಯೋ
ಕೆೋಳಳಬೆೋಕ್ಕು. ಬೆೋರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಂಡರೆ ಅದು ಈ ನಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ರಿ ಹೆೋಂದುವುದಿಲಲಿ. ಸ್ರಿ ಹೆೋಂದುವ ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಪ್ರಾಧವಾಗುತತದೆ.
ಈಗ ನಿೋವು ಈ ನಲ್ಲಿಯನುನು ಕೆೋವಲ ನಿೋವೊಬಬರು ಮಾತರ ಬಳಸ್ಬೆೋಕ್ಕು. ಅದರಲೋಲಿ ಕೆೋವಲ ಬಾಯಿ
ಮುಕ್ಕಕುಳಿಸ್ಲು ಬಳಸ್ಬೆೋಕ್ಕು.ಅದು ಬಿಟ್ಟುಟ ನಿಮಗೆ ಬೆೋರೆ ಸ್ವಾವಾತಂತರವಿಲಲಿ.
ಬಹುಶಃ ಇಂತಹುದೆೋ ಒಂದು ಸಿಥೆತ್ ೧೯೮೦ರ ಸ್ುಮಾರಿಗೆ ರಿಚಡ್ರ್ಯ ಸ್ವಾಟಲ್ಮನ್ (ಜ್ನ ಅವರನುನು
ಆರೆಮ್ಮಸ್ ಎಂದೋ ಕ್ಕರೆಯುತ್ರಾತರೆ) ಅನುಭವಿಸಿದುದ. ಅವರ ಕ್ಕಚೆೋರಿಯ ಪ್ರಂಟ್ಟರ್ ಉಪ್ಯೋಗಕೆಕುಂದು
ಅವರು ಬರೆದ ಕೆೋೋಡ್ ಒಂದು, ಇನೆೋನುಂದು ಪ್ರಂಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡದಂತ್ರಾಯಿತು.
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ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಮ್ೋಲ್ರುವ ನಿಬರ್ಯಂಧಗಳು ಅದರಲೋಲಿ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಕೆೋೋಡ್ ಅನುನು ಓದಲು ಇರುವ
ನಿಬರ್ಯಂಧಗಳನುನು ತ್ರೆಗೆಯಬೆೋಕೆನುನುವ ಯೋಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಇದಾದ ನಂತರ ೧೯೮೩ರಲ್ಲಿ ಗುನು ಎನುನುವ ಪ್ರಾರಜೆಕ್ಕಟ್ ಅನುನು ಪ್ರಾರರಂಭಿಸಿದುದ ಸ್ವಾಟಲ್ಮನ್. (gnu).
ಆಗಲೆೋ ಮುಕ್ಕತ ಮತುತ ಸ್ವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಯೋಜ್ನೆಯ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು.
ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಭಾಷ್ಕೆಯ(free) ಎನುನುವ ಪ್ದಕೆಕು ಉಚಿತ ಮತುತ ಸ್ವಾತಂತರ ಎನುನುವ ಎರಡು ಅಥರ್ಯವಿದೆ.
ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಭಾಷ್ಕೆಯ ಫ್ರೋ ಸ್ವಾಫಟ ವೆೋರ್ (free software) ಅನುನು ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತಂತ್ರಾರಂಶ
ಎನುನುವುದಕ್ಕುಂತ ಅನಿಬರ್ಯಂಧಿತ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಎನನುಬಹುದು.
ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೆಮ್ಮಸ್" free ಎನುನುವ ಪ್ದದ ಅಥರ್ಯ, free-speech (ವಾಕ್ -ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ)
ನಲ್ಲಿ ರುವಂತ್ರೆ, free beer (ಉಚಿತ ಬಿೋರ್) ನಂತಲಲಿ ಎನುನುತ್ರಾತರೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟಾಟರೆ ಅಥರ್ಯ, ಮುಕ್ಕತ
ಮತುತ ಸ್ವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು, ಉಚಿತವಾಗಿ ದೆೋರೆಯಬೆೋಕೆಂದೆೋನಿಲಲಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕೆೋೋಡ್ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿ ಓದಲು, ಮತುತ ಅಥರ್ಯಮಾಡಿಕೆೋಳಳಲು ಸಿಗಬೆೋಕೆಂದು.
ತಂತ್ರಾರಂಶವೊಂದು ಮುಕ್ಕತ ಮತುತ ಸ್ವಾತಂತರವಾಗಿರಲು ಬೆೋಕಾದ ಉಳಿದ ಸ್ವಾವಾಂತಂತರಯಗಳೆಂದರೆ:
*ಸ್ವಾತಂತರ ೦: ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ಯಾವುದೆೋ ಉದೆದೋಶಕಾಕುಗಿ ಬಳಸ್ುವ ಸ್ವಾತಂತರ.
*ಸ್ವಾತಂತರ ೧: ತಂತ್ರಾರಂಶ ಹೆೋಗೆ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತತದೆಂದು ಅಭಯಾಸಿಸ್ುವ ಮತುತ ಅದನುನು ನಮಮ
ಅನುಕ್ಕೋಲಕೆಕು ತಕ್ಕಕುಂತ್ರೆ ಮಾಪ್ರ್ಯಡಿಸಿಕೆೋಳುಳವ ಸ್ವಾತಂತರ.
*ಸ್ವಾತಂತರ ೨: ಈ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಪ್ರತ್ಗಳನುನು ನೆರೆಹೆೋರೆಯವರೆೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳವ ಸ್ವಾತಂತರ.
*ಸ್ವಾತಂತರ ೩: ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಉತತಮ ಪ್ಡಿಸ್ುವ ಮತುತ ನಿಮಿಮಂದ ಉತತಮಗೆೋಂಡ ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು
ಪ್ರಕ್ಕಟಿಸ್ುವ (ಮತುತ ಸ್ಮಾಜ್ಕೆಕು ಕೆೋಡುಗೆಯಾಗಿ ನಿೋಡುವ)ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ.
ಈ ಮೋಲ ಉದೆದೋಶಗಳನೆೋನುಳಗೆೋಂಡ ತನನುದೆೋ ಒಂದು ಪ್ರವಾನಗಿಯನುನು ಆರೆಮ್ಮಸ್ ರಚಿಸಿದರು.
ಮತುತ ಇದನುನು ಗುನು ಜ್ನರಲ್ ಪ್ಬಿಲಿಕ್ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ ್ (ಜಪ್ಎಲ್) ಎಂದು ಹೆಸ್ರಿಸಿದರು.ಇದರ
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ಉತತಮಗೆೋಂಡ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಜಪ್ಎಲ್-೨ ಮತುತ ಜಪ್ಎಲ್-೩ ಅನೋನು ಅವರೆೋ ಅಭಿವೃದಿದ ಪ್ಡಿಸಿದರು.
ಈ ಲೆೈಸ್ವೆನ್ಸಗಳು, ಮೋಲ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿರುವುದಷ್ಕೆಟೋ ಅಲಲಿದೆ, ಅದರ ಉತತಮಪ್ಡಿಸ್ುವಿಕೆಗಳೋ,
ಅಳವಡಿಕೆಗಳೋ ಕ್ಕೋಡಾ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿರುವಂತ್ರೆ ನೆೋೋಡಿಕೆೋಳುಳವ , ವಿಶೆೋಷ ಕಾಪ್ಲೆಫಟ್ ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಯನುನು
ಹೆೋಂದಿವೆ.
ಇಂದು ೬೬ಕ್ಕೋಕು ಹೆಚಿಚಿನ ಬಗೆಯ ಮುಕ್ಕತ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್ ಗಳು ಲಭಯಾವಿದೆ. ಗುನು ಜ್ನರಲ್ ಪ್ಬಿಲಿಕ್ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್
ಅಲಲಿದೆ, ಗುನು ಲೆಸ್ಸರ್ ಪ್ಬಿಲಿಕ್ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್, ಅಪ್ರಾಚೆ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್, ಬಿ ಎಸ್ವ್ ಡಿ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್, ಕಾಮನ್ ಪ್ಬಿಲಿಕ್
ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್, ಮೊಜಲಾಲಿ ಪ್ಬಿಲಿಕ್ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್, ಯುರೆೋೋಪ್ಯನ್ ಪ್ಬಿಲಿಕ್ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುವು. ಪರಪ್ರೆರೈಟ್ಟರಿ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್ ಕಾರಣ ಗಳಿಂದಾಗಿ ದೆೈತಯಾ ಶಕ್ತಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮ್ೈಕೆೋರೋಸ್ವಾಫಟ್
ಕ್ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಕೋಡಾ, ಎಮ್.ಎಸ್ವ್. ಪ್.ಎಲ್ ಎನುನುವ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್ ಅನುನು ಹೆೋಂದಿದೆ.
ಈ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಕಷಣ  ಕಾಪ್ ಲೆಫಟ್. ಕಾಪ್ರೆೈಟ್ಟ್ ಪ್ದದೆೋಂದಿಗೆ ಆಟ್ಟವಾಡಿ
ಸ್ೃಷಿಟಯಾದ ಪ್ದ. ಇದರ ಮೊದಲ ಬಳಕೆ ೧೯೭೬ರ ಟ್ಟೆೈನಿ ಬೆೋಸಿಕ್ ಎನುನುವ ತಂತ್ರಾರಂಶದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದದನುನು ಕಾಣ ಬಹುದು. ಕಾಪ್ರೆೈಟ್ಟ್ ನ ಜೆೋತ್ರೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸ್ವಾಮಾನಯಾ ವಾಕ್ಕಯಾವಾದ all
rights are reserved ಅನುನು all wrongs are reserved ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ
ಬಳಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಪ್ಲೆಫಟ್, ಕಾಪ್ರೆೈಟ್ಟ್ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಂಶಗಳನೆನುೋ ಬಳಸಿಕೆೋಂಡು ತಂತ್ರಾರಂಶವೊಂದು ತನೆನುಲಾಲಿ ಮುಕ್ಕತತ್ರೆಯನುನು ಉಳಿಸಿಕೆೋಳುಳವಂತಹ ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಯನುನು ಹೆೋಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ,
ತಂತ್ರಾರಂಶವೊಂದು ಬೆೋರೆಯವರಿಂದ ಉತತಮಗೆೋಂಡಾಗ, ಅವರು ಅದನುನು ಮುಕ್ಕತತಂತ್ರಾರಂಶವಾಗಿಯೋ
ಉಳಿಸ್ುವಂತಹ ರಕ್ಕಷಣೆ ಕಾಪ್ರೆೈಟ್ಟ್ ಕಾಯಿದೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೆೋರೆಯುತತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮುಕ್ಕತ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್
ಗಳನುನು, ಬಲಶಾಲ್ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್ ಗಳು ಮತುತ ದುಬರ್ಯಲ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್ ಗಳು ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಜಪ್ಎಲ್-೩ ಬಲಶಾಲ್ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್ ಆದರೆ, ಜಪ್ಎಲ್-೨ ಮತುತ ಜಪ್ಎಲ್ ದುಬರ್ಯಲ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್
ಗಳು. ಜಪ್ಎಲ್-೩ ತಂತ್ರಾರಂಶ ತನೆನುಲಾಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂದಿಗೆ ಕ್ಕೋಡಾ ಮುಕ್ಕತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತ್ರೆ
ರೋಪ್ಸ್ಲಾಗಿರುವ ವಿಶೆೋಷ ಪ್ರವಾನಗಿ. ಇದನುನು ಜಪ್ಎಲ್ ಮತುತ ಜಪ್ಎಲ್-೨ ರಲ್ಲಿರುವ
ನೋಯಾನತ್ರೆಗಳಿಂದ ಹೆೋರಬರಲ್ಕಾಕುಗಿಯೋ ರೋಪ್ಸ್ಲಾಯಿತು.
ಜಪ್ಎಲ್-೩ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್ ನ ಕೆಲವು ಮುಖಯಾ ಆಂಶಗಳು
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೧. ಜ್ನರಲ್ ಪ್ಬಿಲಿಕ್ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್ ನ ಅಡಿಪ್ರಾಯದ ಮ್ೋಲೆ ನಿಂತ್ದೆ
೨. ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಪ್ರತ್ಬಂಧಿಸ್ುವ ಕಾನೋನುಗಳಿಂದ ರಕ್ಕಷಣೆ.
೩. ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ನಿಮಮನುಕ್ಕೋಲಕೆಕು ತಕ್ಕಕುಂತ್ರೆ ಮಾಪ್ರ್ಯಡಿಸಿಕೆೋಳುಳವ ಹಕ್ಕುನ ರಕ್ಕಷಣೆ.
೪. ಪ್ರೆೋಟ್ಟೆಂಟ್ಟ್ ಗಳ ಮೋಲಕ್ಕ ಎದುರಾಗುವ ಸ್ಮಸ್ವೆಯಾಗಳ ವಿರುದದ ಸ್ೋಕ್ಕತ ರಕ್ಕಷಣೆ.
೫. ವಿವಿಧ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್ ಗಳು ಜಪ್ಎಲ್-೩ ನ ಜೆೋತ್ರೆಗೆ ಹೆೋಂದಿರುವ ಸ್ವಾವಾಮಯಾತ್ರೆಯ ವಿವರಣೆ.
೬. ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳ ಮುಕ್ಕತ ಸ್ವಾತಂತರ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್ ಗಳೆೋಂದಿಗೆ ಹೆೋಂದಾಣಿಕೆ.
೭. ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಕೆೋೋಡ್ ಹಂಚಲು ಹೆಚಿಚಿನ ವಿಧಾನಗಳು
೮. ಕ್ಕಡಿಮ್ ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ಹಂಚುವ ಅವಕಾಶ.
೯. ಜಾಗತ್ಕ್ಕವಾಗಿ ಅನವಾಯವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರವಾನಗಿ.
೧೦. ತಪ್ುಪಿಗಳಾದಾಗ ತ್ದಿದಕೆೋಳುಳವ ಅವಕಾಶ.
ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಬಗೆಗ ಇರುವ ಇನೆೋನುಂದು ಬಹುದೆೋಡಡ ತಪ್ುಪಿ ಅಭಿಪ್ರಾರಯವೆಂದರೆ ಅವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಇರಬೆೋಕೆಂಬುದು. ಮುಕ್ಕತ ಹಾಗೋ ಸ್ವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇರಬೆೋಕೆನುನುವ ನಿಯಮವಿಲಲಿ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಕೆೋೋಡ್ ಅನುನು ಮುಕ್ಕತವಾಗಿ ಹಂಚಬೆೋಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ ಅಷ್ಕೆಟೋ . ಉಚಿತವಾಗಿ
ತಂತ್ರಾರಂಶ ನಿೋಡುವುದು ಅದನುನು ಅಭಿವೃದಿದ ಪ್ಡಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಟ ವಿಚಾರ. ೨೦೧೨ರ ಈ ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ
ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಲೆೋಖನದ ಓದಿ,ಸ್ವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಪರೋತ್ರಾಸಹಿಸಿ.

ಮೊದಮಣಿ ಮಂಜ್ುನಾಥ್
ಮ್ೈಸ್ೋರಿನವನು. ಓದಿದುದ ಇಂಡಸಿಟರಾಯಲ್ ಮತುತ ಪರಡಕ್ಕಷನ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್,
ಚಾಟ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕ್ಕುತೋಹಲದಿಂದ ಕ್ಕಲ್ತ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೋರಲ್ಲಿ ಅನನು
ಕೆೋಡುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ ಕ್ಕವನ, ಬರಹ ಗಿೋಚುತ್ರೆತೋನೆ. ಹಾಗಂತ ಕ್ಕವಿಯಲಲಿ. ಮನಸಿಸಗೆ
ತ್ರೆೋೋಚಿದೆದಲಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತರುತ್ರೆತೋನೆ. ಅವೆಲಾಲಿ ಹವಾಯಾಸ್ಗಳಲಲಿ. ಕ್ಕನನುಡವೆಂದರೆ ಪ್ರೋತ್.
ಕ್ಕನನುಡ

ಉಳಿಯಲು

ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರಿನಲ್ಲಿ,

ಇಂಗಿಲಿಷಿನಲ್ಲಿ

ಮಾಡುವ

ಎಲಾಲಿ

ಕೆಲಸ್ಗಳನೋನು, ಸ್ಕಾರ್ಯರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಮಾಹಿತ್ ನಿವರ್ಯಹಣೆಯೋ
ಸ್ವೆೋರಿದಂತ್ರೆ, ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ್ರಾಗಬೆೋಕೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನನುದು.
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ಹೆೋಸ್ ಅಲೆ ೪
ಬಾಲಿಗಿನ ಬಾಗಿಲು ತ್ರೆರೆದಾಗ
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ಅದು ನಾನು ಕಾಲೆೋಜ್ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸ್ಕಾಕುಗಿ ಕಾಯುತ್ತದದ ದಿನಗಳು. ಪ್ರತ್ ದಿನವೂರ್ ಏನು ಮಾಡುವುದು
ಎಂಬ ಪ್ರಶೆನುಯನುನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಟಕೆೋಂಡು, ದಿನಪ್ೂರ್ತ್ರ್ಯ ಉತತರದ ಹುಡುಕಾಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಕಳೆದು, ಕೆೋನೆಗೆ ಏನೋ
ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ನಿರಾಸ್ವೆಯಂದಿಗೆ ಕಾಲಹರಣ  ಮಾಡುತ್ತದದ ದಿನಗಳು. ಆಗ ನನಗೆ ಗೆಳೆಯರ ಮೋಲಕ್ಕ
ಅಂತಜಾರ್ಯಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಗ್ ಎಂಬ ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಪ್ರಿಚಯವಾಯಿತು. ಓದುವ ಹವಾಯಾಸ್ವನುನು ಚಿಕ್ಕಕು ವಯಸಿಸನಿಂದಲೆೋ ಬೆಳೆಸಿಕೆೋಂಡಿದದ ನನಗೆ ಸ್ಹಜ್ವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಕ್ಕುತೋಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಕ್ಕಂಡಿತು. ಸಿಕ್ಕಕು
ಬಾಲಿಗಿನ ಕೆೋಂಡಿಯನುನು ಕ್ಲಿಕ್ಕುಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಲ್ೋಖನಗಳನುನು ಓದಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಕು ಮತ್ರೆೋತಂದು,
ಮಗದೆೋಂದು ಬಾಲಿಗಿನ ಕೆೋಂಡಿಗಳನುನು ಕ್ಲಿಕ್ಕುಸಿಕೆೋಂಡು ಓದುತತ ಹೆೋೋದಂತ್ರೆ ಸ್ಮಯ ಕ್ಕಳೆಯುತ್ತದದದೆ
ತ್ಳಿಯುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ನನನು ಅಂದಿನ ಅವಶಯಾಕ್ಕತ್ರೆಗೆ ತಕ್ಕಕು ಗೆಳೆಯನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುತು ಈ ಬಾಲಿಗಿನ ಪ್ರಪ್ಂಚ.
ಈಗಾಗಲೆೋ ನಿೋವೆಲಲಿ ಊಹಿಸಿರುವಂತ್ರೆ ಬಾಲಿಗ್ ಎಂದರೆ, "online ದಿನಚರಿ". ಬಾಲಿಗಿನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಾಲಿಗರ್
ಏನು ಬೆೋಕಾದರೋ ದಾಖಲ್ಸ್ಬಹುದು. ತನನು ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಷಯಗಳೆೋಂದಿಗೆ, ತನನು ಪ್ರವಾಸ್ ಕ್ಕಥನ, ಕ್ಕವಿತ್ರೆ,
ತನನು ಅಪ್ರಿಮಿತವಾದ ಜಾಞನ ಭಂಡಾರ, ಆಲೆೋೋಚನೆ, ಹೆೋಸ್ ಆವಿಷ್ಕಾಕುರ, ತನನು ನೆಚಿಚಿನ ನಾಯಿ ಮರಿ
ಹಾಕ್ದ ಸ್ಂತಸ್ದ ವಿಷಯ.. ಹಿೋಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಗರ್ ಏನು ಬರೆಯಬಹುದು, ಏನು ಬರೆಯಬಾರದು
ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ ಯಾವ ಕ್ಕಡಿವಾಣ ವೂರ್ ಇರುವುದಿಲಲಿ. ಆದರೆ ಏನು ಓದಬೆೋಕ್ಕು, ಏನು ಓದಬಾರದು ಎಂಬ
ಕ್ಕಡಿವಾಣ  ನಮಗಂತೋ ಖಂಡಿತ ಇರುತತದೆ. ನನನು ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಾಲಿಗ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ
ಎದುರಾದ ಸ್ಮಸ್ವೆಯಾ ಇದೆೋ. ಒಂದು ಬಾಲಿಗ್ ತ್ರಾಣ ದಿಂದ ಇನೆೋನುಂದು ತ್ರಾಣ ಕೆಕು ನೆಗೆಯುತತ, ಜಾಞನವನುನು
ಬಸಿಯುತತ ಹೆೋೋದಂತ್ರೆ, ಮೊದಲು ನೆೋೋಡಿದ ತ್ರಾಣ /ಬಾಲಿಗ್ ಸ್ಂಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಯ ಮರೆತು ಹೆೋೋಗುತ್ತುತ. ಮತ್ರೆತ
ಅದೆೋ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ ತ್ಳಿಯಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಅದನುನು ಹೆಕ್ಕು ತ್ರೆಗೆಯಲು ಗೋಗಲ್ ಮೊರೆ
ಹೆೋೋಗಬೆೋಕ್ತುತ. ಇಲಲಿವಾದರೆ ನನನು ಬೌರಸ್ರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದದ ಸ್ವಾವಿರ URL ಗಳ ನಡುವೆ ಇಡಿೋ ಬಾಲಿಗಿನ
ಕೆೋಂಡಿಯನುನು ಹುಡುಕ್ಕಬೆೋಕ್ತುತ. ದಿನ ಕ್ಕಳೆದಂತ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ್ ಮತತಷುಟ ಕ್ಲಿಷಟವಾಗತ್ರೆೋಡಗಿತು. ಅಷ್ಕೆಟೋ
ಅಲಲಿದೆ ನನನು ನೆಚಿಚಿನ ಬಾಲಿಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆೋಸ್ ಲೆೋಖನದ ಸ್ವೆೋಪ್ರ್ಯಡೆಯಾದರೆ ಅದರ ಬಗೆಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೆೋ
ಮಾಹಿತ್ ಸಿಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಸ್ಮಸ್ವೆಯಾಯನುನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಟಕೆೋಂಡು ಇದಕೆಕು ಪ್ರಿಹಾರವನುನು ಹುಡಕ್ಕಬೆೋಕ್ಕು
ಎಂದು

ಗೋಗಲ್

ನಲ್ಲಿ

ಜಾಲಾಡಿದಾಗ

ಸಿಕ್ಕಕು

"ಗೋಗಲ್ ರಿೋಡರ್". (reader.google.com)
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"ಗೋಗಲ್ ರಿೋಡರ್" ಗೋಗಲ್ ನ ಹಲವು ಆವಿಷ್ಕಾಕುರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನಮಗೆ ಬೆೋಕಾದ ಯಾವುದೆೋ
ಬಾಲಿಗಿನ URL ಅನುನು ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮ ಫ್ೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಟರೆ ಆಯಿತು, ರಿೋಡರ್ ಅದರ ಅಡೆರಸ್ ಮತುತ
ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಸ್ದಾ ತನನು ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಟಕೆೋಂಡಿರುತತದೆ ಮತುತ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೆೋಕಾದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ
ನಿೋಡುತತದೆ. ಇದು ನಮಮ ಗೋಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಟ್ ಜೆೋತ್ರೆಗೆ ಬೆಸ್ವೆದುಕೆೋಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನುನು ನಾವು
ಎಲ್ಲಿ ಬೆೋಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂತಜಾರ್ಯಲದ ಲಭಯಾತ್ರೆಯಿರುವಲೆಲಿಲಲಿ ವಿೋಕ್ಷಸ್ಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ನನನು ಆಫ್ೋಸಿನ
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಯ ಸಿಕಾಕುಗ, ಪ್ರಯಾಣ  ಮಾಡುವಾಗ ನನನು ಮೊಬೆೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿೋಗೆ. ಇಷ್ಕೆಟೋ ಅಲಲಿದೆ
ನನಗೆ ಬೆೋಕಾದ ಎಲಲಿ ಬಾಲಿಗನುನು ಕೆೋವಲ ಬೌರಸ್ವೆರ್ ನ ಒಂದೆೋ ಕ್ಟ್ಟಕ್ಯಲ್ಲಿ ನೆೋೋಡಬಹುದು ಹಾಗೋ
ಯಾವುದೆೋ ಬಾಲಿಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆೋಸ್ ಲೆೋಖನದ ಸ್ವೆೋಪ್ರ್ಯಡೆಯಾದರೆ, ಆ ಬಾಲಿಗಿನ ಹೆಸ್ರು ದಪ್ಪಿಕ್ಕಷರದಲ್ಲಿ
ಮೋಡುವುದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ದಾ updated ಆಗಿರಬಹುದು.
ನನನು ಬಾಲಿಗ್ ಪ್ಯಣ  ಇನನುಷುಟ ಮುಂದುವರೆದು ನಾನೆೋಂದು ಬಾಲಿಗ್ ಅನುನು ಬರೆಯಬೆೋಕ್ಕು ಎಂಬ
ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದಾದಗ ನನಗೆ ಎದುರಾದ ಪ್ರಶೆನು ಕ್ಕನನುಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಹೆೋಗೆ ಎಂಬುದು. "ಬರಹ"
ಮತುತ "ನುಡಿ" ಎಂಬ ಎರಡೋ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಪ್ರಿಚಿತವಾಗಿದದರೋ, ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು
ಬಹಳ ಕ್ಕಷಟಕ್ಕರವಾಗಿಯೋ ತ್ರೆೋರುತ್ತತುತ. ಆಗ ಪ್ುನಹ ನನನು ಸ್ಹಾಯಕೆಕು ನಿಂತದುದ ಗೋಗಲ್. ಗೋಗಲ್ ನ
"ಗೋಗಲ್ ಟ್ಟಾರನಿಸಲಿಟ್ಟರೆೋಟ್ಟ್" (transliterate.google.com) ಎಂಬ ಮತ್ರೆೋತಂದು ಆವಿಷ್ಕಾಕುರ
ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸ್ವನುನು ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಷ್ಕೆಟ ಸ್ುಗಮಗೆೋಳಿಸಿತು. ಇದೆೋಂದು
"ಮಶ್ನ್ ಲನಿರ್ಯಂಗ್ ಟ್ಟೋಲ್ " ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬರೆದಂತ್ರೆ ಪ್ದಗಳನುನು ತನನು ನೆನಪ್ಗೆ ಸ್ವೆೋರಿಸಿಕೆೋಂಡು ಆ ಪ್ದವನುನು ಬೆೋರೆ ಯಾರಾದರು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತನು ಪ್ಟ್ಟಟರೆ ತನನು ಸ್ೋಚನಾ ಕ್ಟ್ಟಕ್ಯಲ್ಲಿ
ತ್ರೆೋೋರಿಸಿವುದರ ಮೋಲಕ್ಕ ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದನುನು ಮತತಷುಟ ಸ್ುಗಮಗೆೋಳಿಸಿತು.
ಮುಂದುವರೆದಂತ್ರೆ

ಉಂಟ್ಟಾದ

ಮತ್ರೆೋತಂದು

ಸ್ಮಸ್ವೆಯಾಯಂದರೆ,

"ಗೋಗಲ್

ಟ್ಟಾರನಿಸಲಿಟ್ಟರೆೋಟ್ಟ್"ಗೆ

ಅಂತಜಾರ್ಯಲದ ಹಂಗು. ನನನು ಅಂತಜಾರ್ಯಲದ ಸ್ಂಪ್ಕ್ಕರ್ಯ ಕೆೋನೆಗೆೋಂಡರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಂಪ್ಕ್ಕರ್ಯವೆೋ
ಇಲಲಿದಿದದರೆ ಕ್ಕನನುಡದ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ.ನಾನಾಗಲೆೋ windows ನಿಂದ ಲ್ನಕ್ಕಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗಿತುತ.
ಲ್ನಕ್ಕಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಸ್ವೆಯಾಗೆ ಬಹಳ ಸ್ುಲಭವಾದ ಪ್ರಿಹಾರ ದೆೋರಕ್ತು. ನನನು ಲ್ನಕ್ಕಸ್ ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ್
ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಕನನುಡ language pack ಮತುತ iBus ಎಂಬ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಅನುಸ್ವಾಥೆಪ್ಸಿಕೆೋಂಡ ಮ್ೋಲೆ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಷ್ಕೆಟ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಕನನುಡದಲೋಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಸ್ವಾಧಯಾವಾಗಿದೆ,
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ಅಂತಜಾರ್ಯಲದ ಹೆೋರತ್ರಾಗಿಯೋ ಕ್ಕೋಡ.
ದಿನ ಕ್ಕಳೆದಂತ್ರೆ ತಂತರಜಾಞನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ವಷರ್ಯದ ಕೆಳಗೆ laptop ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತದದ
ಕೆಲಸ್ವೆಲಲಿವನುನು ಈಗ smartphone ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೋ ಗೋಗಲ್ ರಿೋಡರ್ ನ
android application ಸ್ಹ ಲಭಯಾವಿದುದ ಈಗ ನನನು ಸ್ಂಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಯ ಓದುವಿಕೆ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಲೆಲಿ
ನಡೆಯುತತದೆ. ಕೆಲವು ಮೊಬೆೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಕನನುಡ font support ಇಲಲಿದಿರುವುದರಿಂದ ಓದುವುದು
ಸ್ವಾಧಯಾವಾಗದೆ ಇದಾದಗ laptop ನ ಮೊರೆ ಹೆೋೋಗದೆ ಇರಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಆದರೆ ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುಟ
ಕೆಲಸ್ ನಡೆಯುತ್ತರುವುದರಿಂದ ಬೆೋಗಲೆೋ ಇದು ಸ್ಹ ನಮಮ ಅಂಗೆೈಗೆ ಬರುವುದನುನು ಕಾಯಬಹುದು.

ಗೋಗಲ್ ರಿೋಡರ್

ಸ್ುಹಾಸ್ವ್
ಬೆಂಗಳೋರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್, ಬಿ.ಇ. ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ್ ಸ್ವೆೈನಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ದವಿ ಹಾಗೋ
ಹೆೋಟ್ಟೆಟಪ್ರಾಡಿಗೆ ಪ್ರತ್ಷಿಟತ ಸ್ವಾಫಟ್ ವೆೋರ್ ಕ್ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜನಿೋಯರ್
ಉದೆೋಯಾೋಗ.

ಓದುವುದು

ಹವಾಯಾಸ್ಕ್ಕುಂತ

ಹೆಚುಚಿ,

ಬರೆಯುವುದು

ಓದುವುದಕ್ಕುಂತ ಕ್ಕಡಿಮ್. ಸ್ಂಗಿೋತ ಮತುತ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಕಷರ್ಯಣೆ. ದಿನದ ಹೆಚುಚಿ
ಸ್ಮಯವನುನು ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ್ ನ ಮುಂದೆಯೋ ಕ್ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅದರಲೋಲಿ
ಸ್ಹ ಕ್ಕನನುಡವನುನು ಕಾಣ ುವಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಮಿತ ಆಸ್ವೆ. ಪ್ರವಾಸ್, ಅದರ ಕ್ಕಥನ, ಇತ್ತೋಚಿಗೆ ಛಾಯಾಗರಹಣೆ,
ಅಲೆೋಲಿಂದು ಕ್ಕಥೆ, ಇಲೆೋಲಿಂದು ಚುಟ್ಟುಕ್ಕು, ಹಿೋಗೆ ಸ್ದಾ ಹೆೋಸ್ತನದ ಅನೆವಾೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತರುವ
ದಿನಗಳನುನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತನು.
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ಹೆೋಸ್ ಅಲೆ ೫
ಹಾವುರಾಣಿ
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ಹಾವುರಾಣಿ ಸ್ರಿೋಸ್ೃಪ್ದ ಜಾತ್ಗೆ ಸ್ವೆೋರಿದ ಪ್ರಾರಣಿ. ಇದು ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ೨೦ ಸ್ವೆಂ. ಮಿೋ. ಉದದ ಬೆಳೆಯುತತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹಾವುರಾಣಿಗಳು ಕೆೋವಲ ೧೦ ಸ್ವೆಂ. ಮಿೋ. ಉದದ ಮಾತರ ಬೆಳೆಯುತತವೆ. ಹೆಣ ುಣು
ಹಾವುರಾಣಿಯು ಗಂಡು ಹಾವುರಾಣಿಯ ಜೆೋತ್ರೆ ಸ್ಂಭೆೋೋಗ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸ್ುಮಾರು ೨೫೦ ಮೊಟ್ಟೆಟಗಳನುನು
ಇಡುತತದೆ. ಎಲಾಲಿ ಸ್ರಿೋಸ್ೃಪ್ಗಳಂತ್ರೆಯೋ, ಹಾವುರಾಣಿಯು ಬಾಲವನುನು ಜೆೋೋರಾಗಿ ಅಲಾಲಿಡಿಸಿ, ತನನು
ಬೆೋಟ್ಟೆಯ ಮ್ೋಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತತದೆ. ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಹಾವುರಾಣಿಯು ಕ್ಕಪ್ುಪಿ ಮಿಶ್ರತ ಕ್ಕಂದು ಬಣ ಣುದಾದಗಿರುತತದೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳು ಕ್ಕಡು ಕೆಂಪ್ು ಬಣ ಣುದಂತ್ರೆ ಕಾಣ ುತತದೆ.
ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ, ಹಾವುರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರ ಸ್ಣ ಣು ಕ್ರಮಿಗಳು, ಕ್ೋಟ್ಟಗಳು, ಎರೆಹುಳಗಳು, ನೆೋಣ ಗಳು, ಮಿಡತ್ರೆಗಳು, ಜರಳೆಗಳು, ಸ್ಣ ಣು ಜೆೋಡಹುಳಗಳು, ಇರುವೆಗಳು, ಇತ್ರಾಯಾದಿ. ಹಾವುರಾಣಿಗಳು ಬಾಳೆಹಣ ಣುನುನು,
ಸ್ವಾಟರಾಬೆರಿರ್ಯಗಳನುನು ಕ್ಕೋಡ ಇಷಟಪ್ಡುತತವೆ. ಹಾವುರಾಣಿಗಳು ತನನು ಬೆೋಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಯನುನು ಅವಲಂಬಿಸಿ
ಬೆೋಟ್ಟೆಯಾಡುತತದೆ. ತನನು ಬೆೋಟ್ಟೆಯು ಚಲ್ಸ್ದಿದಾದಗ, ತನಗೆ ಬೆೋಟ್ಟೆಯು ಕಾಣಿಸ್ದ ಕಾರಣ  ಅದು ಬೆೋಟ್ಟೆಯಾಡುವುದಿಲಲಿ. ಬೆೋಟ್ಟೆೋಯಾಡುವಾಗ ಹಾವುರಾಣಿಯು ಅವಿತುಕೆೋಡು ಅಥವಾ ಕಾದು ಬೆೋಟ್ಟೆಯಾಡುತತದೆ. ತನನು ಬೆೋಟ್ಟೆಯನುನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ, ಅದನುನು ಜೆೋೋರಾಗಿ ಅಲಾಲಿಡಿಸಿ ಸ್ವಾಯಿಸ್ುತತದೆ. ನಂತರ
ಅದನುನು ಇಡಿಯಾಗಿ ನುಂಗುತತದೆ. ತನನು ಊಟ್ಟವಾದ ಬಳಿಕ್ಕ ಹಾವುರಾಣಿಯು ಬೆೋಟ್ಟೆಯಾಡುವುದಿಲಲಿ. ಹಾವುರಾಣಿಗಳು ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ೪ - ೫ ದಿನಕೆೋಕುಮ್ಮ ಬೆೋಟ್ಟೆಯಾಡುತತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತ್ದಿನವೂರ್ ಆಹಾರವನುನು ಬೆೋಟ್ಟೆಯಾಡಿ ಕ್ಕೋಡ ತ್ನುನುತತದೆ.
ಈ ಚಿತರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾವುರಾಣಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದುದ
ಜೆೋೋಗದಲ್ಲಿ. ಇದು ತನನು ಬೆೋಟ್ಟೆಯನುನು
ಹುಡುಕ್ಕುತ್ತತುತ. ಆಗ ಇದನುನು ಸ್ವೆರೆಹಿಡಿದೆ.
Scientific classification
Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Reptilia
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Order : Squamata (paraphyletic)
Infraorder : Scincomorpha
Family : Scincidae
Subfamily : Lygosominae
Genus : Lampropholis
Species: : L. guichenoti
ಇವು ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮತುತ ಉದದನೆಯ ಹುಲುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದುದ ಬೆೋಟ್ಟೆಯಾಡುತತದೆ. ತನಗಿಂತ ದೆೋಡಡ ಪ್ರಾರಣಿಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗಬಾರದೆಂದು ಇವು ಮರದ ದಿಮಿಮಗಳ ಒಳಗೆ ಇರಲು ಇಷಟ
ಪ್ಡುತತವೆ. ಎಲಾಲಿ ಸ್ರಿೋಸ್ೃಪ್ಗಳಂತ್ರೆಯೋ ಇವುಗಳು ಕ್ಕೋಡ ಪ್ರಿಸ್ರದ ಶಾಖವನುನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಉಷಣು ತ್ರೆಯುಳಳ ಪ್ರಾರಣಿಗಳು (Cold Blooded). ಹಾಗಾಗಿ, ಇವುಗಳು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬಂಡೆಯ ಮ್ೋಲೆ,
ಅಥವಾ, ರಸ್ವೆತಯ ಮ್ೋಲೆ ತನನು ಮ್ೈಯನುನು ಉಷಣುವಾಗಿರಿಸಿಕೆೋಳಳಲು ಬಿಸಿಲನುನು ಕಾಯುತತದೆ. ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಇವು, ಮರದ ಎಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅತಯಾಂತ ಶಾಖವಿರುವ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ  ಸಿಗುತತವೆ.
ಹಾವುರಾಣಿಗಳನುನು ಆಹಾರವಾಗಿ ತ್ನುನುವ ಜೋವಿಗಳೆಂದರೆ, ಹಾವುಗಳು, ಕೆಂಪ್ು ಎದೆಯ ಹಕ್ಕು
(robin) ಹಾಗು ದೆೋಡಡ ಹಲ್ಲಿಗಳು.

ಅನಿಲ್ ರಮ್ೋಶ್
ವೃತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜನಿಯರ್. ಪ್ರವೃತ್ತಯಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗಾರಹಕ್ಕ, ಓದುಗ,
ಬರಹಗಾರ. ಅನವರತ ಎಂಬ ಬಾಲಿಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಹ. ಸ್ವೆನುೋಹಜೋವಿ.
ಸ್ವಾಹಿತಯಾದಲ್ಲಿ ಮತುತ ಸ್ಂಗಿೋತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ತ.
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ಹೆೋಸ್ ಅಲೆ ೬
ಕ್ಕಲಾ ಇತ್ಹಾಸ್ದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಣ 
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ವಸ್ವಾಹತ್ರೆೋೋತತರ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಣ ಕೆಕು ತನನುದೆೋ ಆದ ಐತ್ಹಯಾವನುನು ಹೆೋಂದಿದದರೋ ಸ್ಹ,
ಇನಿನುತರ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಕುಂತ ಮನನುಣೆ ಇದಕೆಕು ಸಿಕ್ಕುರುವುದು ವಿರಳವೆಂದೆೋ ಹೆೋಳಬಹುದು.
ವೆಂಕ್ಕಟ್ಟಪ್ಪಿನವರ ಆದಿಯಾಗಿ ಈಗಲೋ ಉತತರಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದ ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ ಕ್ಕಲಾವಿದರು ನಿಸ್ಗರ್ಯಚಿತರಣ ದಲ್ಲಿ
ತ್ರೆೋಡಗಿದದರು, ಕೆೋವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷುಟ ಕ್ಕಲಾವಿದರ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳನುನು ಹೆೋರತುಪ್ಡಿಸಿದರೆ ನಿಸ್ಗರ್ಯ
ಚಿತರಣ ಗಳನುನು ಕ್ಕಲೆಯ ಮುಖಯಾವಾಹಿನಿಯಾಗಿ, ಚಚೆರ್ಯಗೆೋಳಪ್ಡಿಸ್ುವುದಾಗಲ್ ಅಥವ ಕ್ಕಲಾ ಇತ್ಹಾಸ್ದ
ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಟಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸ್ುವ ಕಾಯರ್ಯ ನಡೆದಿಲಲಿವೆಂಬ ಅಂಶವನುನು ಗುರುತ್ಸ್ಬಹುದು.

ಚಿತರ ಕ್ಕೃಪ್ರೆ: ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕ ಚಿತರಕ್ಕಲಾ ಪ್ರಿಷತುತ, ಗರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗ
ಕ್ಕಲಾಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಮ್ೋಲೆ
ವಸ್ವಾಹತ್ರೆೋೋತತರ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದ ಚಿತರಕ್ಕಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಕಲಾವಿದರ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ
ಕಾಲಾಶಾಲೆಗಳ ಅಭಾಯಾಸ್ ಕ್ಕರಮದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಶೆೈಲ್ಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸ್ುವುದಾದರೆ ಅದು ಜೆ.ಜೆ

ಕ್ಕಲಾ-

ಶಾಲೆಯ ಅಭಾಯಾಸ್ದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಶೆೈಲ್. ಮತುತ ಕ್ಕಲಕುತ್ರಾತ, ಶಾಂತ್ನಿಕೆೋತನದ ಬಂಗಾಲ್ ಪ್ುನರುಜಜೆೋವನ
ಶೆೈಲ್ ಮತ್ರೆೋತಂದು. ಇದಕ್ಕೋಕು ಮೊದಲು ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕ ಕ್ಕಲಾಭಾಯಾಸ್ಗಳನುನು ಸ್ವಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ಕ ಶೆೈಲ್ಗಳೆ
ಪ್ರಭಾವಿಸಿದುದ, ಬಿರಟಿೋಷರ ಶೆೈಲ್ಯ ಭಾರತ್ೋಯ ಕ್ಕಲಾಭಾಯಾಸ್ವನುನು ಮ್ೈಸ್ೋರು ರಾಜ್ರ ಆಸ್ವಾಥೆನ
ಕ್ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಬಹುದು.
ಈ ಆಸ್ವಾಥೆನ ಕೆೋಂದಿರತ ಅಥವ ಮಹಾರಾಜ್ರ ಪರೋತ್ರಾಸಹದಿಂದ ರಚಿತವಾಗುತ್ತದದ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳು
ಮಾಹಾರಾಜ್ರಿಗಾಗಿ ಮಾತರ ರಚಿಸ್ುತ್ತದದರಿಂದ ಅವು ಅರಮನೆಯ, ರಾಜ್ನ ಒಡೆೋದೋಲಗ,ವೆೈಭೆೋೋಗವನುನು
ಪ್ರತ್ನಿದಿಸ್ುವ, ರಾಜ್ನ ಸ್ಂಭರಮಾಚಾರಣೆಯನುನು ದಾಖಲ್ಸ್ುವ (ಕಾಲದ) ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳಾಗಿ ಉಳಿದವೆೋ
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ಹೆೋರತು, ಅರಮನೆಯ ಸ್ರಹದುದಗಳನುನು ಮಿೋರಿ ಕಾಲ ಘಟ್ಟಟಗಳನುನು, ಪ್ರಿಸ್ರಗಳನುನು, ಜ್ನಜೋವನದೆೋಂದಿಗೆ ಮ್ೋಳೆೈಸ್ುವ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಣ ಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗುವುದೆೋಇಲಲಿ. ಇಲಲಿವೆೋ ದೆೋರಕ್ದರೋ ಅವು
ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದವರಲಲಿದ ಕ್ಕಲಾವಿದರು ಮತುತ ಬಿರಟಿೋಷರಿಂದ ರಚಿತಗೆೋಂಡಿರುವ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳನನುಷ್ಕೆಟೋ
ಕಾಣ ಬಹುದು.
ಅ) ಪ್ರಭುತವಾ ಮತುತ ನಿಸ್ಗರ್ಯ
ವಸ್ವಾಹತು ಕಾಲದಿಂದಲೆೋ ಪ್ರಾರರಂಭಿಸಿ ಮಹಾರಾಜ್ರ ಪರೋತ್ರಾಸಹದಿಂದ ಶಾಂತ್ನಿಕೆೋತನದಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲಾವಾಯಾಸ್ಂಗ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕುಟ್ಟುಂಬದ ಹಿನನುಲೆಯ ಕೆ.ವೆಂಕ್ಕಟ್ಟಪ್ಪಿನವರು ಈ ಮ್ೋಲ್ನ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ
ಅಪ್ವಾದವೆಂಬಂತ್ರೆ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ದೃಶಯಾಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರೆೋಡಗಿದದರು. ಇವರು ಪ್ಡೆದುಕೆೋಂಡ ಶ್ಕ್ಕಷಣ ದ
ಪ್ರಭಾವದ ಹಿನನುಲೆಯಲೆಲಿೋ ಈ ಚಿತರಗಳನುನು ನೆೋೋಡುವುದಾದರೆ ಇವು ವಸ್ವಾಹತು ಶೆೈಲ್ಗಳಿಂದ ಭಿನನುವಾಗಿ
ನಿಲುಲಿವುದು ಇವರ ಚಿತರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಚಿೋನ ಕ್ಕಟ್ಟಟಡಗಳ, ಸ್ವಾಮರಕ್ಕಗಳ ಚಿತರಗಳು
ಸಿಗುವುದಿಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದೆಲಲಿ ಅಪ್ಪಿಟ್ಟ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಗಳು. ಅಥವ ವಸ್ವಾಹತು ಶೆೈಲ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ
ಉಳಿಯಬೆೋಕೆಂಬ ಕ್ಕಲಾರಚನೆಯನುನು ದಿಕ್ಕಕುರಿಸ್ಲೆಂದೆೋ ರಚನೆಯಾದ ವಿರೆೋೋಧಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತ
ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳು. ಇದಕೆಕು ಸ್ಪಿಷಟ ಉದಹರಣೆ ಕೆೋಡಬಹುದಾದರೆ ಅದು ವೆಂಕ್ಕಟ್ಟಪ್ಪಿನವರ ಅಗರಹಾರದ ಒಂದು
ಮರದ ಚಿತರವನುನು ಉದಾಹರಿಸ್ಬಹುದು. ಇಡಿೋ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಯ ಚೌಕ್ಕಟಿಟನಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಾಡಿನ ಮುನನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರವನುನು ಕೆೋಂದಿರೋಕ್ಕರಿಸಿ ಚಿತರವನುನು ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ವಸ್ವಾಹತುಗಳ ಪ್ರಭಾವವೆೋ ಎಲಲಿ
ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾತರ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಈ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಯಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಕ್ಕಲಾಹಾದಿಯನೆನುೋ ಕ್ಕವಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನುಸಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಶಾಂತ್ನಿಕೆೋತನದ ಬಂಗಾಲ್ ಪ್ುನರುಜಜೆೋವನದ ಪ್ರಭಾವವನುನು ಸ್ಪಿಷಟವಾಗಿ ಗುರುತ್ಸ್ಬಹುದು. ಇದರೆೋಂದಿಗೆ ಈ
ಕ್ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಮ್ೈಸ್ೋರು ಸ್ಂಸ್ವಾಥೆನದ ವಸ್ವಾಹತು ನಿೋತ್ಗಳು ಮತುತ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಿತ ಸ್ಂಸ್ಕುೃತ್ಯಡೆಗಿನ
ತ್ರಸ್ವಾಕುರ ಮತುತ ನಿರಾಕ್ಕರಣೆಯೋ ಇರಬಹುದೆೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವು ಮೋಡದೆೋ ಇರುವುದಿಲಲಿ.
ವೆಂಕ್ಕಟ್ಟಪ್ಪಿನವರಿಗೆ ವಸ್ವಾಹತುಶಾಹಿ ಪ್ರಭಾವದೆೋಂದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಮಹಾರಾಜ್ರ ಜ್ನಪ್ರಯೋಜ್ನೆಗಳನುನು
ಸ್ಹ ತಮಮ ಮ್ೋಲ್ನ ಋಣ ಭಾರ(ಶಾಂತ್ನಿಕೆೋತನಕೆಕು ವಾಯಾಸ್ಂಗದ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಕ್ಕಳಿಸಿದುದ)ದರ ಸ್ಲುವಾಗಿ
ತಮಮ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೋಲಿ ದಾಖಲ್ಸ್ುವ ವೆೈಭವಿೋಕ್ಕರಿಸ್ುವ ಗೆೋೋಜಗೆ ಹೆೋೋಗಿಲಲಿವೆೋನೆೋೋ ಎಂಬ
ಸ್ಂದೆೋಹವು ಮೋಡುತತದೆ.
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ವೆಂಕ್ಕಟ್ಟಪ್ಪಿನವರ ಕೆೋಡೆೈಕೆನಾಲ್-ಊಟಿ ಚಿತರಗಳು ಕ್ಕೋಡ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಸ್ರವನುನು ದೃಶಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು
ಪ್ರಯತ್ನುಸ್ುತತವೆಯೋ ಹೆೋರತು, ಆ ಪ್ರಿಸ್ರದ ವಾಯಾಪ್ತಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಟವಾಗಿ ವಾಯಾಪ್ಸಿದದ ಬಿರಟಿೋಷರ ವಾಸ್ುತಶ್ಲಪಿ
ಕ್ಕಟ್ಟಟಡಗಳು, ಸ್ವಾಮರಕ್ಕಗಳನನುಲಲಿ. ಅದರ ಬದಲ್ಗೆ ವಸ್ವಾಹತುಶಾಹಿ ಕ್ಕಲಾಭಾಯಾಸ್ದ ಕ್ಕಲಾಶಾಲೆಯಾದ
ಜೆ.ಜೆ.ಕ್ಕಲಾಶಾಲೆಯ ನೆೈಜ್ ಚಿತರಣ ದ ಪ್ರಭಾವವನುನು ಕಾಣ ಬಹುದು. ವೆಂಕ್ಕಟ್ಟಪ್ಪಿನವರ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರದಲ್ಲಿ
ಕಾಣ ುವ ಮತ್ರೆೋತಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವರ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಆಗಿನ ಜ್ನ-ಜೋವನವು
ಕಾಣ ುವುದಿಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳು ವಸ್ವಾಹತ್ರೆೋೋತತರ-ಪ್ೂರ್ವರ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದದರೋ ಕಾಲದ ಗಣ ನೆಗೆ ಎಲೋಲಿ ಒಳಗಾಗುವುದೆೋ ಇಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಕಾಲದ ವಾಯಾಪ್ತಯ ಹೆೋರಗೆೋ
ಉಳಿಯುವಂತ ಸ್ವಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ಕ ಶೆೈಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳಾಗಿ ನಿಲುಲಿತತವೆ. ಇವರ
ಒಟ್ಟಾಟರೆ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಗಳನುನು ಗಮನಿಸಿದಲ್ಲಿಲಿ ಇವು ಕಾ¯ದ ರಾಜ್ಕ್ೋಯ ನಡೆಗಳು, ವಸ್ವಾಹತುಶಾಹಿ
ಪ್ರಭಾವ, ಸ್ವಾಂಸ್ಕುೃತ್ಕ್ಕ ಪ್ಲಲಿಟ್ಟಗಳ ಅಧಯಾಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾತರವನುನು ವಹಿಸ್ುತತವೆ.
ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ ಪ್ೂರ್ವರ್ಯದ ಮೋರು ದಶಕ್ಕಗಳು ಮತುತ ಸ್ವಾವಾತಂತ್ರೆೋರಯೋತತರದ ಮೋರು ದಶಕ್ಕಗಳು ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಕು ಮುಂಚಿನ ಸ್ವಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ಕ ಶೆೈಲ್ಗಳಿಂದ ಹೆೋರಬಂದು ಪ್ರಾಶ್ಚಿಮಾತಯಾದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ
ಪ್ರೆರೋರಿತವಾಗಿ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕ ಕ್ಕಲಾ ಇತ್ಹಾಸ್ದ ಆಧುನಿಕ್ಕ ಕ್ಕಲಾ ಪ್ವರ್ಯದ ಬುನಾದಿ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕ ಕ್ಕಲಾಚರಿತ್ರೆರಗೆ
ಕ್ಕಟಿಟಕೆೋಟ್ಟಟ ಕಾಲವೆಂದು ಗುರುತ್ಸ್ಬಹುದು. ಕಾರಣ  ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗು ಇದದ ವಂಶಪ್ರಾರಂಪ್ಯರ್ಯದ
ಕ್ಕಲಾಭಾಯಾಸ್ದಿಂದ ಹೆೋರಗೆ ಬಂದು, ವಸ್ವಾಹತುಶಾಹಿ ಕ್ಕಲಾ ಶ್ಕ್ಕಷಣ ವನುನು ಕ್ಕಲ್ಸ್ಲು ಆರಂಭಿಸಿದ
ಚಾಮರಾಜೆೋಂದರ ಟ್ಟೆಕ್ನುಕ್ಕಲ್ ಇನಿಸಟ್ಟೋಯಾಟ್ ಮತುತ ಹೆಚಿಚಿನ ವಾಯಾಸ್ಂಗಕೆಕು ಜೆ.ಜೆ.ಕ್ಕಲಾಶಾಲೆಗೆ, ಮದಾರಸ್ು
ಆಟ್ಟ್ರ್ಯ ಕಾಲೆೋಜ್ ಹೆೋೋಗುವ ಪ್ರಿಪ್ರಾಠ ಆರಂಭವಾದ ಕಾಲವದು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆೋಳಿದಂತ್ರೆ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದ ಕ್ಕಲಾಚರಿತ್ರೆರಯ ವಸ್ವಾಹತುಶಾಹಿ ಶೆೈಲ್ಯ ಆಧುನಿಕ್ಕ ಪ್ವರ್ಯದ ಆರಂಭದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮ್ೈಸ್ೋರು ರಾಜಾಶರಯದ ಕ್ಕಲಾವಿದರಷ್ಕೆಟೋ ಅಲಲಿದೆ ಮ್ೈಸ್ೋರು ಪ್ರಾರಂತಯಾದಲೆಲಿೋ ಆದರೆ
ಮ್ೈಸ್ೋರಿಗೆ ದೋರದ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಾದ ಧಾರವಾಡ, ಕ್ಕಲುಬಗಿರ್ಯ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲೋಲಿ ಕ್ಕೋಡ ಈ ವಸ್ವಾಹತುಶಾಹಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಚಿತರಕ್ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲಾಶ್ಕ್ಕಷಣ ವನುನು ಪ್ಡೆದು ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳನುನು ರಚಿಸ್ುವ
ಕ್ಕಲಾವಿದರ ಸ್ಂಖೆಯಾಯು ಜಾಸಿತಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕರು ಕ್ಕಲಾ ಶ್ಕ್ಕಷಣ ಕೆಕು ಮುಂಬಯಿಯ
ಜೆ.ಜೆಯನೆನುೋ ಆಯುದಕೆೋಂಡದುದ ಹೆಚುಚಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜೆ.ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೆೋಶ ಸಿಗದೆ
ಜ.ಎಸ್ವ್.ದಂಡಾವತ್ ಮಠರ ನೋತನ ಕ್ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಕಷಣ ಪ್ಡೆದವರು ಇದಾದರೆ. ಆ ನಂತರದ
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ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರರಂಭವಾದ ಡಿ.ವಿಹಾಲಭಾವಿ ಕ್ಕಲಾಶಾಲೆ, ಗದಗಿನ ವಿಜ್ಯ ಕ್ಕಲಾಮಂದಿರದಲುಲಿ ಕ್ಕಲಾಶ್ಕ್ಕಷಣ 
ಪ್ರಾರರಂಭವಾಯಿತು. 60-70 ರ ದಶಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆನ್ ಮತುತ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕ ಚಿತರಕ್ಕಲಾ ಪ್ರಿಷತುತ
ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಆ) ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶ್ಚಿಮಾತಯಾದ ಪ್ರಭಾವ
ಈ ಎಲಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದಾಗಲೆೋ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ ಪ್ೂರ್ವರ್ಯದಲೆಲಿೋ ಬಿರಟಿೋಷರ ಜೆ.ಜೆ ಪ್ರಭಾವ
ಕ್ಕಲಾವಿದರ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೆೋರೋರಿದದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೋ ಅಂದರೆ ವಸ್ವಾಹತುಶಾಹಿಗೋ ಮೊದಲ್ನ ಸ್ವಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ಕ ಚಿತರಗಳಲ್ಲಿ
ಹಿನನುಲೆಯಾಗಿದದ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಗಳ ಸ್ಂಪ್ರದಾಯ, ಸ್ವಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ಕತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆೋರಬಂದು ತಮಮದೆೋ
ಪ್ರತ್ರೆಯಾೋಕ್ಕ ಅಸಿತತವಾವನುನು ಪ್ಡೆದುಕೆೋಳಳತ್ರೆೋಡಗಿದವು. ಸ್ವಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ಕ ಚಿತರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೌರಾಣಿಕ್ಕ, ಧಾಮಿರ್ಯಕ್ಕ
ಚಿತರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನನುಲೆಯ ವಿಷಯಕೆಕು ಪ್ೂರ್ರಕ್ಕವಾಗಿ ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗುತ್ತದದ ಮಹಲುಗಳು,
ಪ್ರಿಸ್ರಗಳು ಮುನನುಲೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಯ ಮೋಲವಸ್ುತ ವಿಷಯವಾಗತ್ರೆೋಡಗಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗು ಸ್ಮೃತ್ಯು ಉದಿದೋಪ್ಸ್ುವಂತ ಕಾಲಪಿನಿಕ್ಕ ಭವನ ಪ್ರಿಸ್ರಗಳನುನು ತಯಾಜಸಿ. ನಿಸ್ಗರ್ಯದಲೆಲಿೋ ಕ್ಕೋತು
ಸ್ಥೆಳದಲೆಲಿೋ ಚಿತರ ರಚಿಸ್ುವ ಅಭಾಯಾಸ್ ಪ್ರಾರರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಮೋಲಕ್ಕ ವಸ್ವಾಹತು ಶೆೈಲ್ಯ ಸ್ವಾಮರಕ್ಕಗಳನುನು, ಕ್ಕಟ್ಟಟಡಗಳನುನು, ದೆೋವಸ್ವಾಥೆನಗಳನುನು , ಪ್ರಿಸ್ರಗಳನುನು ರಚಿಸ್ುವುದು ಪ್ರಾರರಂಭವಾಯಿತು. ಕೆಲವರು
ತಮಮ ಆಯಕುಯ ವಿಷಯಗಳನಾನುದರಿಸಿ ತಮಮ ಪ್ರಿಸ್ರದಿಂದ ದೋರದ ಸ್ಥೆಳಗಳಿಗೆ ಹೆೋೋಗಿ ಚಿತರ
ರಚಿಸ್ುತ್ತದದರೆ ಕೆಲ ಕ್ಕಲಾವಿದರು ತಮಮ ಸ್ುತತಮುತತಲ್ನ ಪ್ರಿಸ್ರವನೆನುೋ ತಮಮ ಆಯಕುಯ ವಿಷಯಗಳನಾನುಗಿ ಸ್ುತ್ತದದರು. ಈ ಆಯಕುಯ ಪ್ರಕ್ರಯಯಲೆಲಿೋ ಕ್ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ವೌಂದಯರ್ಯ, ರೋಪ್ಕ್ಕ, ಪ್ರತ್ಮ್, ರಸ್ಗರಹಣ ಕೆಕು
ಸ್ಂಬಂಧ ಪ್ಟ್ಟಟ ಪ್ರಶೆನುಗಳನುನು ಎದುರಿಸಿ ಅದಕೆಕು ಉತತರವನುನು ಕ್ಕಂಡುಕೆೋಳುಳವ ಪ್ರಯತನುವನುನು ಆಗಿನ
ಕ್ಕಲಾವಿದರ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆೋೋಡಬಹುದು. ಇದಕಾಕುಗಿ ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ ಕ್ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಾಶ್ಚಿಮಾತಯಾದ
ಇಸ್ಂಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವುದು ಕಾಣ ಬಹುದು.
ಒಂದೆಡೆ ಬಂಗಾಲ್ ಪ್ರಭಾವ ಇನೆೋನುಂದೆಡೆ ಜೆ.ಜೆ ಕ್ಕಲಾಶಾಲೆಯ ಭಾರತ್ೋಯ ವಸ್ವಾಹತುಶಾಯಿಯ
ಪ್ರಭಾವ, ಪ್ರಾಶ್ಚಿಮಾತಯಾದ ಇಸ್ಂಗಳ ಮಧೆಯಾ ಒಂದಷುಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಗಳಲ್ಲಿ
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ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಹೆೋರಗುಳಿದ/ಹೆೋರಗುಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನುಸಿರುವ ನಿಲ್ರ್ಯಪ್ತತ್ರೆಯನುನು ಬಹು ಸ್ಂಖೆಯಾಯಲ್ಲಿ
ಕಾಣ ಬಹುದು. ಆ ನಿಪ್ರತತ್ರೆಯೋ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಗಳಿಗೆ ಬೆೋರೆ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನನುವಾದ
ಒಳಪ್ದರಗಳನುನು ಒಳಗೆೋಂಡಂತ ಒಳಗೆೋಳಳಬಹುದಾದ ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆಗಳನುನು ಹುಟಿಟಹಾಕ್ತು.
ಅಂತರ್ ಶ್ಸಿತೋಯ ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆಯ ಸ್ೋಚಿ :
ಅ) ಕ್ಕನನುಡ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಕಲಾನಿದೆೋರ್ಯಶನ ಮತುತ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರ ಪ್ರಕಾರ .
ಇದೆೋ ಕಾಲಘಟ್ಟಟದಲ್ಲಿ ಚಿತರಕ್ಕಲೆಯನುನು ಹೆೋರತುಪ್ಡಿಸಿ ಇನಿನುತರ ಸ್ವಾಹಿತಯಾ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಿಸ್ಗರ್ಯ
ಚಿತರಗಳಿಗೆ ಸ್ಂಭಂದಿಸಿದಂತ್ರೆ ಅವಲೆೋೋಕ್ಸಿದರೆ ಸ್ವಾಹಿತಯಾವು ದೃಶಯಾಪ್ರದಾನವಾದ ಚಿತರಕ್ಕಲೆ ಮತುತ
ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಮೊದಲೆೋ ಧಾಮಿರ್ಯಕ್ಕ ಮತುತ ಪ್ುರಾಣ ಗಳ ಚೌಕ್ಕಟ್ಟಟನುನು ಮಿೋರಿ ಸ್ಮಾಜ್ದೆೋಳಗಿನ
ಸ್ವಾಮಾಜಕ್ಕ ಸ್ಂಗತ್ಗಳನುನು ಚಚಿರ್ಯಸ್ಲು ಆರಂಭಿಸಿದದರಿಂದ, ಜೆೋತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ ಚಳುವಳಿಗೆ ಪ್ೂರ್ರಕ್ಕವಾದ
ಸ್ವಾಹಿತಯಾ ಕ್ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರೆೋಡಗಿದದರಿಂದ, ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದ ಪ್ರಿಸ್ರವನುನು ಕ್ಕಟಿಟಕೆೋಡುವಂತ ವಿಫುಲ ಸ್ವಾಹಿತಯಾ
ಸ್ೃಷಿಠಯಾಯಿತು. ಆ ಮೋಲಕ್ಕ ಆ ಅರವತುತ ವಷರ್ಯಗಳ ಕಾಲಾವದಿಯ ಚಿತರಣ  ಅಕ್ಕಷರ ರೋಪ್ದಲ್ಲಿ
ದಾಖಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ‘ಸ್ತ್ ಸ್ುಲೆೋೋಚನ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ಕ್ಕನನುಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ 1934 ರಲ್ಲಿ
ತ್ರೆರೆಕ್ಕಂಡರು. ಸ್ರಿ ಸ್ುಮಾರು 50-60 ರ ದಶಕ್ಕದವರೆಗೆ ಕ್ಕನನುಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಧಿರ್ಯಷಟ
ದೃಶಯಾಗಳನುನು ಹೆೋರತುಪ್ಡಿಸಿ ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ ಚಿತ್ರೋಕ್ಕರಿಸ್ುತ್ತದುದದುದ ಮದಾರಸಿನ ಸ್ುಟಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ
ನಿಧಿರ್ಯಷಟ ದೃಶಯಾಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರೋಕ್ಕರಿಸ್ಲಪಿಡುತ್ತದದ ಹಿನನುಲೆಗಳೆೋ ನಮಗೆ ಸ್ುಮಾರು 20 ವಷರ್ಯಗಳ ದೃಶಯಾ
ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ದೆೋರಕ್ಕುವುದು.
ಆ ಲಭಯಾವಿರುವ ದೃಶಯಾಗಳು ಅದಾಗಲೆೋ ಗುರುತ್ಸ್ಲಪಿಡುತ್ತದದ ಸ್ವಾಮರಕ್ಕ, ವಾಸ್ುತಕ್ಕಟ್ಟಟಡಗಳೆೋ ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ
ಇರುವುದು. ಅವು ಗುರುತ್ಸ್ಲಪಿಡುತ್ತದದವು ಗುರುತ್ಸ್ಲಪಿಡುವಂತಹುವುವು ಎಂದೆೋ ಆ ದೃಶಯಾಗಳನುನು
ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಲಾಗುತ್ತತುತ. ಪ್ರೌರಾಣಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಾಜಕ್ಕ ಕ್ಕಥೆಯಾದರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಬಂದಂತ್ರೆಲಾಲಿ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಭಾಗದ ನಿಸ್ಗರ್ಯವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತತುತ. ಈ ಹಿಂದೆ
ಹೆೋಳಿದಂತ್ರೆ ಸ್ುಟಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕರಿಸ್ುವುದು ಸ್ಮಾಜಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದ ಮ್ೋಲೆ
ಸ್ುಮಾರು ವಷರ್ಯಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಅದು ಮನೆಗಳ ಒಳಾಂಗಣ ಕೆಕು ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರೆ.

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ೨೦೧೨ - ಸಂಚಯ

39
ಸ್ಮಾಜ್ದಲ್ಲಿನ ಮ್ೋಲಸ್ತರ – ಕೆಳಸ್ತರ- ಮಧಯಾಮವಗರ್ಯ ಹಿೋಗೆ ವಗರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಂಬಂದಿಸಿದ ವಸ್ುತಗಳನುನು
ಆ ಹಿನನುಲೆಯ ಮನೆಯನುನು ನೆನಪ್ಸ್ುವಂತ ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಂಯೋಜಸ್ುವುದರ ಮೋಲಕ್ಕ ನಿೋಜ್
ಜೋವನದ ಹಿನನುಲೆಗಳನುನು ಪ್ುನರ್ ರೋಪ್ಸಿರುವುದರ ಮೋಲಕ್ಕ ವಗರ್ಯಗಳ ಪ್ುನರ್ ಸ್ೃಷಿಠಯ ರೋಪ್ದ
ಚೌಕ್ಕಟ್ಟಟನುನು ಕ್ಕಟಿಟಕೆೋಡಲಾಯಿತು.
ಆ) ಕ್ಕನನುಡ ಸ್ವಾಹಿತಯಾ ಮತುತ ದೃಶಯಾಕ್ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಗರ್ಯ :
ಸ್ವಾಹಿತಯಾ ವಿಮಶರ್ಯಕ್ಕ ಡಿ. ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ತಮಮ ಅಮೃತ ಮತುತ ಗರುಡ ಪ್ುಸ್ತಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕ್ಕುರಿತಂತ್ರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ ಪ್ೂರ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿದದ ರಾಜ್ಕ್ೋಯ ಕ್ಕಲಪಿನೆಗಳು ಸ್ವಾವಾತಂತ್ರಾರಯನಂತರ
ನಿಂತುಹೆೋೋಗಿವೆ ಎಂದು ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿದಾದರೆ. ಅದನೆನುೋ ಚಿತರಕ್ಕಲೆಗೆ ಸ್ಂಬಂದಿಸಿದಂತ್ರೆ ನೆೋೋಡುವುದಾದರೆ
ರಾಜ್ಕ್ೋಯ ಪ್ರೆರೋರಿತ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ ರಚನೆ ಮತುತ ವಸ್ವಾಹತುಶಾಯಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರರಂಭವಾದ ಆಧುನಿಕ್ಕ
ನಿಸ್ಗರ್ಯಚಿತರಣ ಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸ್ುವುದು ಸ್ಥೆಳದಲೆಲಿೋ ಆದರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಕಣಿಣುಗೆ ಕಾಣ ುವ ಚಿತರಕ್ಕುಂತ
ಸ್ಮೃತ್ಯಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಚಾಚಿಗಿರುವ ರೋಪ್ಕ್ಕ ರಸ್ಗರಹಣ ಗಳ ಆಧಾರಿತ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೆಚುಚಿ.
20 ನೆೋ ಶತಮಾನದ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದ ಕ್ಕಲೆಯು ಭಾರತ್ೋಯ ಕ್ಕಲಾ ಇತ್ಹಾಸ್ಕೆಕು ತನನುದೆೋ ವಿಶ್ಷಠವೆನಿಸ್ುವ
ಶೆೈಲ್, ಚಟ್ಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೋಲಕ್ಕ ತನನು ಕೆೋಡುಗೆಗಳನುನು ನಿೋಡುತ್ರಾತ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಚಟ್ಟುವಟಿಕೆಗಳು,
ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳ ಮೋಲಕ್ಕ ಆಯಾ ಕಾಲದ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದ ಕ್ಕಲಾ ಇತ್ಹಾಸ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು
ನಾವು ಗುರುತ್ಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತರ ವಿಭಿನನುವಾದ ವಾತವರಣ ವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೋ ರಚಿಸ್ಲಪಿಟಿಟರುವ
ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ ನಿಸ್ಗರ್ಯಚಿತರಗಳನೆನುಲಾಲಿ ಒಟ್ಟುಟಗೋಡಿಸಿ ನೆೋೋಡಿದಾಗ ಈ ಚಿತರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಕಂಡುಬರುವ ಮೋರು
ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳೆಂದರೆ, ಹಳಿಳಗಳು, ಪ್ರಕ್ಕೃತ್, ಸ್ವಾಮರಕ್ಕಗಳು.. ಇವಷ್ಕೆಟೋ ಅಲಲಿದೆೋ ಇವನೋನು ಮಿೋರುವಂತ
ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದ ಚಿತರಣ ವನುನು ಡಿ.ವಿ.ಜ, ಕ್ಕುವೆಂಪ್ು, ಕಾರಂತರು, ತ್ರೆೋಜ್ಸಿವಾ, ಚಿತ್ರಾತಲರು ಇನೋನು ಅನೆೋಕ್ಕ
ಸ್ವಾಹಿತ್ಗಳು ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದ, ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದೆದೋ ಆದ ಚಿತರಣ ವನುನು ತಮಮ ಕ್ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಅಕ್ಕಷರಗಳ ಮೋಲಕ್ಕ ಕ್ಕಟಿಟಕೆೋಟಿಟದಾದರೆ. ಅಂತಹದೆೋ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಕ್ಕನನುಡ ಚಿತರರಂಗ ಕ್ಕಪ್ುಪಿ-ಬಿಳುಪ್ು
ಚಿತರಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗಿನವರೆಗೋ ತಮಮ ದೃಶಯಾ ಚೌಕ್ಕಟಿಟನಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಸ್ುತ್ರಾತ ಬಂದಿದಾದರೆ. ಚಿತರಕ್ಕಲೆಯಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ೨೦೧೨ - ಸಂಚಯ
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ಲ್ಲಿ ಇದಕೆಕು ವಿಭಿನನುವಾದ ವಾತ್ರಾವರಣ  ನಿಮಾರ್ಯಣ ಗೆೋಂಡಿದುದ , ದೃಶಯಾಕ್ಕಲೆಯಲ್ಲಿನ ಇನುನುಳಿದ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳಂತ್ರೆ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ವಸ್ುತನಿಷಠ , ಮೌಲ್ಕ್ಕ ಅಂಶಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸಿ ಕೆೋರೋಢಿಕ್ಕರಿಸಿ,
ವಿಮಶ್ರ್ಯಸ್ಬೆೋಕಾದ ಅಗತಯಾವಿದೆ.
ಈಗಿನ ಕ್ಕಲಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ದರೆ ಅತ್ ಹೆಚುಚಿ ನಿಸ್ಗರ್ಯಚಿತರ ಕ್ಕಲಾವಿದರು ನಮಗೆ ಉತತರಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಕಂಡುಬರುತ್ರಾತರೆ. ಬೆಂಗಳೋರು ಮ್ೈಸ್ೋರು ಕ್ಕಡೆಗಳಲುಲಿ ಕ್ಕಲಾವಿದರು ಇದಾದಗೋಯಾ ಅವರಿಗೆ ಅದು
ಕೆೋವಲ ಕ್ಕಲಾಭಾಯಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಕೆಟೋ ಆಗಿ ಉಳಿದುಕೆೋಂಡಿದೆ. ಇವರ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ಹ
ಸಿದದ ಮಾದರಿ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳನುನು ಕಾಣ ಬಹುದೆೋ ಹೆೋರತು, ಸ್ಧಯಾದ ನಗರಿೋಕ್ಕರಣ ದಲ್ಲಿ ಮುಖಯಾವಾಗುವ
ಅಂಶಗಳ ನಗಣ ಯಾವೆೋನೆೋೋ ಎಂಬಂತ ಭಾವನೆ ಅಡಕ್ಕವಾಗಿರುವುದನುನು ಕಾಣ ಬಹುದು.
ಉತತರಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದ ಕ್ಕಡೆಗಿನ ಕ್ಕಲಾವಿದರ ನಿಸ್ಗರ್ಯಚಿತರಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ಹ ಈ ಮ್ೋಲ್ನ ಅಂಶ, ಸಿದಧಸ್ೋತರಗಳ ಗಾಡಪ್ರಭಾವವನುನು ಕಾಣ ಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ಹ ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ ಹಳಿಳಗಳ,
ಸ್ವಾಮರಕ್ಕಗಳ ಚಿತರಗಳೆೋ ಹೆಚುಚಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಕಲಾಕ್ಕೃತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ
ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆ ಚಿತರಗಳು ಮೋಲ ಸ್ಥೆಳಗಳನುನು ಉದಿದೋಪ್ಸ್ುವ ನೆನಪ್ನುನು ಮರುಕ್ಕಳಿಸ್ುವುದಕ್ಕಕುಷ್ಕೆಟೋ
ಸಿೋಮಿತವಾಗುತತವೆ ಹೆೋರತು ಅದನುನು ಮಿೋರಿದ ಸ್ವಾಂಸ್ಕುೃತ್ಕ್ಕ, ದೃಶಯಾಪ್ರಂಪ್ರೆಯನುನು ಗುರುತ್ಸಿ
ಕೆೋರೋಢಿಕ್ಕರಿಸಿ ದಾಖಲ್ಸ್ುವ ಅವಶಯಾಕ್ಕತ್ರೆ ಈ ಕ್ಕೃತ್ಗಳಿಗಿದೆ.
ಈ ಮ್ೋಲೆ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟಟದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಗಳನುನು ರಚಿಸ್ುತ್ತದದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಕಲಾವಿದರೆಂದರೆ
ಕೆ. ವೆಂಕ್ಕಟ್ಟಪ್ಪಿ, ರುಮಾಲೆ ಚನನುಬಸ್ವಯಯಾ, ಎನ್. ಹನುಮಯಯಾ, ಪ್ರಾವಂಜೆ ಗೆೋೋಪ್ರಾಲಕ್ಕೃಷಣುಯಯಾ,
ಸ್ವೆೋೋಮಶೆೋಖರ ಸ್ವಾಲ್, ಅಮ್ನ್ ಸ್ವಾಹೆಬ್ ಕ್ಕಮಡೆೋೋಳಿ, ಟಿ.ಪ್. ಅಕ್ಕು, ಎನ್.ಎಸ್ವ್. ಸ್ುಬುಬ ಕ್ಕೃಷಣು,
ಎಂ.ವಿೋರಪ್ಪಿ., ಪ್.ಆರ್.ತ್ಪ್ರೆಪಿೋಸ್ವಾವಾಮಿ, ಎಸ್ವ್.ಎಂ ಪ್ಂಡಿತ್ರ್, ಎಂ.ಎ.ಚೆಟಿಟ, ಎಂ.ವಿ. ಮಿಣ ಜ್ಗಿ, ಬಸ್ವರಾಜ್
ಹಳಿಳಜೆೋೋಳ, ಎಫ್.ಎಂ ಸ್ೋಫ್, ಡಿ.ವಿ. ಹಾಲಭಾವಿ, ಬಿ.ಕೆ. ಹುಬ್ಲ್, ಪ್. ಸ್ುಬಬರಾವ್, ಎಂ.ಎಸ್ವ್.
ಶುದೆೋದೋದನ, ಎಸ್ವ್.ಎಸ್ವ್. ಕ್ಕುಕೆಕು, ಎಸ್ವ್.ನಂಜ್ುಂಡಸ್ವಾವಾಮಿ, ಎಂ.ಟಿ.ವಿ ಆಚಾಯರ್ಯ, ಕೆ.ಕೆ. ಹೆಬಾಬರ್,
ದಂಡಾವತ್ ಮಠ, ಜ.ಎಸ್ವ್. ಶೆಣೆೈ, ಜೆ.ಎಸ್ವ್. ಖಂಡೆೋರಾವ್.
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ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕ ಏಕ್ೋಕ್ಕರಣ ದ ಕಾಲಘಟ್ಟಟದ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಗಳ ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ್ಕ ಕ್ಕನಾರ್ಯ ಟ್ಟಕ್ಕ
ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ ಪ್ೂರ್ವರ್ಯ ಮತುತ ಸ್ವಾವಾತಂತ್ರೆೋರಯೋತತರದ ಅವದಿ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದ ಈಗಿನ ಭೌಗೆೋೋಳಿಕ್ಕ ಪ್ರದೆೋಶಕೆಕು
ಸ್ಂಬಂದಪ್ಟ್ಟಟಂತ್ರೆ ಬಹುಮುಖಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಟವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ  ಇದು ಬಿರಟಿೋಷರಿಂದ ಸ್ವಾವಾತಂತರಯ ಪ್ಡೆದಿದುದ
ಮಾತರವಲಲಿದೆ, ಸ್ವಾವಾತಂತರಯದ ಹೆೋೋರಾಟ್ಟದ ಜೆೋತ್ರೆ-ಜೆೋತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥೆಳಿೋಯ ನಾಯಕ್ಕರ ಹೆೋೋರಾಟ್ಟದ
ಫಲವಾಗಿ, ಮ್ೈಸ್ೋರು ರಾಜ್ರ ಸ್ವಾಮಾರಜ್ಯಾ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕ್ಕನನುಡ ಮಾತ್ರಾಡುವ
ಪ್ರದೆೋಶಗಳ ಭೌಗೆೋೋಳಿಕ್ಕ ನಕೆಷಯಾಗಿ ರೋಪ್ುಗೆೋಂಡು ಕ್ಕರುನಾಡೆಂಬ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕವೆಂದು ರೋಪ್ುಗೆೋಂಡ
ಕಾಲಾವದಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೋ ಉತತರಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳು ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ನವಾಬರ ಆಳಿವಾಕೆಯಲ್ಲಿ
ಇದದಂತಹುವು. ಕ್ಕನನುಡ ಭಾಷಿಕ್ಕರ ಆದಾರದ ಮ್ೋಲೆ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕದ ಭಾಗವಾಗಿದುದ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಹಿತಯಾ
ಚಿತರಕ್ಕಲೆಯ ಅಭಾಯಾಸ್ಕ್ಕರಮಕೆಕು ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕ ಕ್ಕಲೆ ಎಂಬ ಚೌಕ್ಕಟ್ಟೌಟ ರೋಪ್ುಗೆೋಂಡ ಕಾಲ ಸ್ವಾವಾತಂತ್ರೆೋರಯೋತತರ
ಭಾರತದ ಪ್ರಾರರಂಭಿಕ್ಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಟ. ಆದದರಿಂದ ಸ್ಧಯಾದ ಈಗಿನ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕ ಕ್ಕಲೆ ಎಂಬ ಚೌಕ್ಕಟಿಟನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ
ಮ್ೈಸ್ೋರು ಕ್ಕಲೆ, ಮ್ೈಸ್ೋರು ಅರಸ್ರ ಕ್ಕೃಪ್ರಾಪೋಷಿತ ವಸ್ವಾಹತುಶಾಹಿ ಪ್ರಭಾವದ ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ ತನನು
ಆರಂಭಿಕ್ಕ ದಿನಗಳನುನು ಕ್ಕಂಡ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕ ಕ್ಕಲೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲಾಶಾಲೆಗಳ ಒಳ ಹೆೋರಗನುನು
ರೋಪ್ಸಿದ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಣ ದ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಕುರಿತಂತ್ರೆ ಸ್ಂಶೆೋೋಧಿಸಿ, ದಾಖಲ್ಸಿ ಚಚಿರ್ಯಸ್ುವುದು ಇಂದಿನ
ಕ್ಕಲಾವಲಯ ಮತುತ ಕ್ಕಲಾಶಾಲೆಗಳ ಅಭಾಯಾಸ್ಕ್ಕರಮದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖಯಾವಾಗಿದೆ.
ಗರಂಥಋಣಿ :
1. ವಸ್ವಾಹತು ಕಾಲ್ೋನ ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕ : ಡಾ. ಎಸ್ವ್. ಚಂದರಶೆೋಖರ್
2. ಕ್ಕಲಾಪ್ರಪ್ಂಚ : ಡಾ. ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತ
3. ನೆೋೋಟ್ಟ ಪ್ಲಲಿಟ್ಟ : ಎಚ್ . ಎ. ಅನಿಲ್ ಕ್ಕುಮಾರ್
4. ಶಂಕ್ಕರಗೌಡ ಬೆಟ್ಟಟದೋರು : ಎಚ್. ಎ. ಅನಿಲ್ ಕ್ಕುಮಾರ್
5. ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕ ಲಲ್ತ್ರಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕ್ಕಟಿತ ಕ್ಕಲಾವಿದರ ಕ್ಕುರಿತ ಸ್ಮಗರ ಪ್ುಸ್ತಕ್ಕಗಳು.
6. ಜಾಞಪ್ಕ್ಕ ಚಿತರಶಾಲೆ : ಡಿ.ವಿ.ಜ
7. ಕಾನೋರು ಹೆಗಗಡತ್ -1938 : ಕ್ಕುವೆಂಪ್ು
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8. ಆಬೆೋೋಲ್ನ ಮತುತ ಇತರ ಕ್ಕಥೆಗಳು : ಯಶವಂತ ಚಿತ್ರಾತಲ
9. When was modernism in Indian Art : Geetha Kapur (Arts & Ideas
journal )
10. Cinema and the Desire for modernity : Madhava Prasad (Arts &
Ideas journal)
11. Whose culture is it? Contesting the modern : Tejaswini Niranjan
(Arts & Ideas journal )
12. Visualizing the Nation The iconography of a ‘National Art’ in
Modern India : Tapati Guha Thakurta (Arts & Ideas journal )
13. 1934 ರಲ್ಲಿ ತ್ರೆರೆಕ್ಕಂಡ ಮೊದಲ ಕ್ಕನನುಡ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ತ್ಸ್ುಲೆೋೋಚನ ಮತುತ 1934 ರಿಂದ 1970
ರವರೆಗಿನ ಕ್ಕನನುಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ನಿಸ್ಗರ್ಯ ಚಿತರಗಳನುನು ಕ್ಕುರಿತಂತ್ರೆ ಬೆೋಡರ ಕ್ಕಣ ಣುಪ್ಪಿ, ಚಂದವಳಿಳ ತ್ರೆೋೋಟ್ಟ, ಅಮರ ಶ್ಲ್ಪಿ ಜ್ಕ್ಕಣಾಚಾರಿ, ನಾಂದಿ, ಭೋದಾನ, ಸ್ೋಕುಲ್
ಮಾಸ್ಟರ್, ಸ್ವರ್ಯ ಮಂಗಳ, ಬೆಳಿಳಮೊೋಡ, ಸ್ಂಸ್ವಾಕುರ ಚಿತರಗಳು

ಮಂಸ್ವೆೋೋರೆ
ವೃತ್ತ ಚಿತರಕ್ಕಲಾವಿದ., ಕ್ಕನಾರ್ಯಟ್ಟಕ್ಕ ಚಿತರಕ್ಕಲಾ ಪ್ರಿಷತ್ತನಿಂದ ಸ್ವಾನುತಕೆೋೋತತರ
ಪ್ದವಿೋದರ. ಸ್ದಯಾ ಚಿತರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತರ ಕ್ಕಲಾ ನಿದೆೋರ್ಯಶಕ್ಕ.
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ಹೆೋಸ್ ಅಲೆ ೭
ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯ - ಸ್ವಾತಂತರ ವಿಶವಾಕೆೋೋಶ
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ಅದೆೋಂದು ಕಾಲವಿತುತ. ಯಾವುದಾದರೋ

ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ ಮಾಹಿತ್ ಬೆೋಕಾದಲ್ಲಿ ಆ

ಬಗೆಗ ಹೆಚುಚಿ ಮಾಹಿತ್ ಇರುವವರ ಬಳಿಗೆೋೋ ಗರಂಥಾಲಯಕೆೋಕುೋ ಹೆೋೋಗಿ,
ತಡಕಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆೋಕಾದ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಹುಡುಕ್

ವಿಷಯದ

ನೋರಾರು ಪ್ುಸ್ತಕ್ಕಗಳನುನು

ತ್ರೆಗೆಯಬೆೋಕಾಗಿತುತ. ಎಷ್ಕೆೋಟೋ ಬಾರಿ

ಸಿಗುವ ಮಾಹಿತ್ ಯಾವುದೆೋೋ ಅಜ್ಜೆನ ಕಾಲದಾದಗಿದುದ, ಅಪ್ರಸ್ುತತವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆಯೋ ಇತುತ.
ಶಾಲೆ-ಕಾಲೆೋಜ್ುಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ಪ್ರಶೆನು ಮುಂತ್ರಾದ ಸ್ಪಿಧೆರ್ಯ ಮಾಡುವವರೆಂದರೆ ಅನೆೋಕ್ಕ ಪ್ುಸ್ತಕ್ಕ , ದಿನಪ್ತ್ರಕೆಗಳನುನು ಓದಿ ಓಡಾಡುವ ವಿಶವಾಕೆೋೋಶದಂತ್ರಬೆೋಕ್ತುತ.

ನಂತರದ

ಕಾಲದ

ಅಂತರಜಾಲ

ಬೆಳೆದಂತ್ರೆ

ಯಾಹೋ, ಗೋಗಲ್, ಎಮ್ಮಸ್ವೆಸನ್ ಮುಂತ್ರಾದ
ಸ್ಚ್ರ್ಯ ಇಂಜನ್ಗಳು ಬಂದಂತ್ರೆ ಈ ಮಾಹಿತ್
ಹುಡುಕಾಟ್ಟ ಸ್ುಲಭವಾಯಿತು. ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ ಮಾಹಿತ್ ಬೆೋಕೆೋೋ, ಆ ವಿಷಯಕೆಕು
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ

ಪ್ದಗಳನುನು

ಬಳಸಿ

ಯಾರು

ಬೆೋಕಾದರೋ ಮಾಹಿತ್ ಹುಡುಕ್ಕಬಹುದಾಯಿತು.
ಹಿೋಗೆ ಸಿಕ್ಕಕು ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ನಂಬುವ ಹಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದು ತಪ್ೂರ್ಪಿ ಇರಬಹುದಿತುತ, ಸ್ರಿಯೋ
ಇರಬಹುದಿತುತ. ಹಿೋಗಾಗಿ ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ
ವಿಷಯದ ಬಗೆಗಯೋ ಅಧಿಕ್ಕೃತವಾದ,
ದೃಢವಾದ, ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಸ್ಲಪಿಟ್ಟಟ ಮಾಹಿತ್ಗಳು ಒಂದೆೋ ಕ್ಕಡೆ ಸಿಗುವಂತ್ರೆ ಮಾಡಲು ನೋಪ್ೋಡಿಯ ಎಂಬ
ಒಂದು ಯೋಜ್ನೆ ಹುಟಿಟಕೆೋಂಡಿತು. ಇದಕೆಕು ಯಾರು ಬೆೋಕಾದರೋ ಮಾಹಿತ್ ಬರೆದು ಕ್ಕಳುಹಿಸ್ಬಹುದಾಗಿತುತ. ೭ ಸ್ುತ್ತನ ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆಯ ನಂತರ ಅಧಿಕ್ಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರದಶ್ರ್ಯಸ್ಲಾಗುತ್ತತುತ. ಈ ವಯಾವಸ್ವೆಥೆ ಮ್ೋಲೆೋನುೋಟ್ಟಕೆಕು ಉತತಮವಾಗಿಯೋ ಕ್ಕಂಡರೋ ಲೆೋಖನಗಳ ಸ್ಂಖೆಯಾ ಹೆಚಿಚಿದಂತ್ರೆ, ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ಕ್ಕಷಟವಾಗತ್ರೆೋಡಗಿತು.
ಹಾಗಾಗಿ ನೋಪ್ೋಡಿಯಕೆಕು ಒಂದು ವಷರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ ೧೨ ಲೆೋಖನ ಮಾತರ ಸ್ವೆೋರಿತು.

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ೨೦೧೨ - ಸಂಚಯ

45
ನೋಪ್ೋಡಿಯಕಾಕುಗಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತ್ತದದ ಜಮಿಮ ವೆೋಲಸ್ ಮತುತ ಸ್ಂಗಡಿಗ ಲಾಯಾರಿ ಸ್ವೆೋಂಜ್ರ್ ಈ ತ್ರೆೋಂದರೆಯನುನು ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಲು ಪ್ಯಾರ್ಯಯ ವಿಧಾನಗಳನುನು ಹುಡುಕ್ಕಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೆೋ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆನ್
ಕೆೋೋವಿಜ್ ಎಂಬ ಪರೋಗಾರಮರ್ ಒಬಬ "ವಿಕ್" ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದ. ಅದು ಯಾರು
ಬೆೋಕಾದರೋ, ಯಾವಾಗ ಬೆೋಕಾದರೋ, ಯಾವ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಬೆೋಕಾದರೋ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಲಲಿ ತಂತ್ರಾರಂಶವಾಗಿತುತ. ಜಮಿಮ ವೆೋಲಸ್ ಈ ವಿಕ್ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಮೋಲಕ್ಕ ಯಾರು ಬೆೋಕಾದರೋ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು
ಸ್ವೆೋರಿಸ್ಬಹುದಾದ ಒಂದು ಹೆೋಸ್ ಯೋಜ್ನೆಯ ಪ್ರಿಕ್ಕಲಪಿನೆಗೆ ಜ್ನವರಿ ೧೦, ೨೦೦೧ರಂದು ಚಾಲನೆ
ನಿೋಡಿದ. ಆದರೆ ನೋಪ್ೋಡಿಯದಲ್ಲಿದದ ಸ್ಂಪ್ರಾದಕ್ಕರು ಅದರ ವಿಶಾವಾಸ್ವಾಹರ್ಯತ್ರೆ ಕ್ಕಡಿಮ್ಯಾಗಬಹುದೆಂದು
ತ್ಳಿದು ಈ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ವಿರೆೋೋಧ ವಯಾಕ್ಕತಪ್ಡಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಮಿಮ ವೆೋಲಸ್ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನುನು
ನೋಪ್ೋಡಿಯದಿಂದ ಬೆೋಪ್ರ್ಯಡಿಸಿ, ಸ್ವಾತಂತರವಾಗಿ ೨೦೦೧ರ ಜ್ನವರಿ ೧೫ರಂದು ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯ ಎಂಬ
ಹೆಸ್ರಿನೆೋಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರರಂಭಿಸಿದ.
ಹಿೋಗೆ ಪ್ರಾರರಂಭವಾದ ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯಕೆಕು ಮೊದಲ ತ್ಂಗಳಿನೆೋಳಗೆೋ ಸ್ವಾವಿರ ಲೆೋಖನಗಳು ಸ್ವೆೋರಿಸ್ಲಪಿಟ್ಟಟವು.
೮ ತ್ಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹತುತ ಸ್ವಾವಿರ ಲೆೋಖನಗಳು ತುಂಬಿದವು. ಯಾವುದೆೋ ಲೆೋಖನದಿಂದ, ಅದಕೆಕು ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನಾನುವುದೆೋೋ ಲೆೋಖನಕೆಕು ಕೆೋವಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೋಲಕ್ಕ ಹೆೋೋಗುವ, ತಪ್ುಪಿ ಕ್ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ
ಓದುಗರೆೋ ತ್ದದಬಹುದಾದ ಈ ತನನು ವಿಶ್ಷಟ ಯೋಜ್ನೆ ಇಷುಟ ಜ್ನಪ್ರಯವಾಗಿ, ಇಷುಟ ವೆೋಗವಾಗಿ
ಬೆಳೆಯಬಹುದೆಂದು ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾತಃ ಜಮಿಮ ವೆೋಲಸ್ ಕ್ಕೋಡ ಅಂದುಕೆೋಂಡಿರಲ್ಕ್ಕುಲಲಿ!
ಈ ಮಧೆಯಾ ಇನೆೋನುಂದು ಜಜಾಞಸ್ವೆ ಪ್ರಾರರಂಭವಾಯಿತು. ಬಿರಟ್ಟಾನಿಯಾ ಮುಂತ್ರಾದ ವಿಶವಾಕೆೋೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ಕೃತ ಸ್ಂಪ್ರಾದಕ್ಕ ಮಂಡಳಿ ಇರುತತದೆ; ಅದರಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತ್ ಪ್ರಿಣಿತರಿಂದ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಸ್ಲಪಿಟಿಟರುತತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನುನು ನಂಬಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೆೋಖನಗಳ ವಿಶಾವಾಸ್ವಾಹರ್ಯತ್ರೆ ಎಷುಟ ?
ನಾನು, ನಿೋವು ಸ್ವೆೋರಿದಂತ್ರೆ ಯಾರು ಬೆೋಕಾದರೋ ಬರೆಯಬಹುದಾದದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೋ
"ಮೊಲಕೆಕು ಮೋರು ಕಾಲು, ಎರಡು ಕೆೋಂಬು ಇರುತತದೆ. ಮೊಲ ಒಂದು ಮಾಂಸ್ವಾಹಾರಿ ಪ್ರಾರಣಿ" ಎಂದು
ಬರೆದರೆ ಅದು ಕ್ಕೋಡ ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನುನು ನಂಬುವುದು ಹೆೋಗೆ?
ಈ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ಉತತರ ಹುಡುಕ್ಕುವ ಮೊದಲು, ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯದ ೫ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳನುನು ನೆೋೋಡೆೋೋಣ :
೧. ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯ ಒಂದು ವಿಶವಾಕೆೋೋಶ - ಇದೆೋಂದು ವಿಶವಾಕೆೋೋಶ ಎಂದು ಗೆೋತುತ, ಅದೆೋನು ದೆೋಡಡ
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ವಿಷಯ ಎನನುಬೆೋಡಿ. ಅದರ ಅಥರ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೆೋಕಾಗಿದುದ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳೆೋ ಹೆೋರತು, ಕ್ಕಥೆ-ಕ್ಕವನಸ್ುದಿದ-ಅಭಿಪ್ರಾರಯಗಳಲಲಿ.
೨. ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯದಲ್ಲಿನ ಲೆೋಖನಗಳು ತಟ್ಟಸ್ಥೆ ದೃಷಿಟಕೆೋೋನದಿಂದ ಬರೆಯಬೆೋಕ್ಕು - ಯಾರೆೋ ಆಗಲ್
ವಿಷಯ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಧರ್ಯ ಸ್ತಯಾ ಬರೆಯಬಾರದು. ಇದು ನಾನು ಓದಿದ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಆ ಶಾಲೆಯನುನು
ಹೆೋಗಳುವುದೆೋೋ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೋೋ ಆಟ್ಟಗಾರ ನನಗಿಷಟವಿಲಲಿ ಎಂದು ಕೆೋವಲ ಅವನು ಸಿಕ್ಕುಹಾಕ್ಕೆೋಂಡ ವಿವಾದಗಳ ಬಗೆಗ ಮಾತರ ಬರೆಯುವುದು - ಹಿೋಗೆ ಮಾಡುವಂತ್ಲಲಿ. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ
ಇರುವ ಸ್ಂಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಯ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಬರೆಯಬೆೋಕ್ಕು.
೩. ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯದ ಲೆೋಖನಗಳನುನು ಯಾರು ಬೆೋಕಾದರೋ ವಿೋಕ್ಷಸ್ಬಹುದು, ಬದಲ್ಸ್ಬಹುದು ಮತುತ
ಹಂಚಬಹುದು - ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯ ಕ್ರಯೋಟಿವ್ ಕಾಮನಸ್ ಅಟಿರಬೋಯಾಷನ್-ಷ್ಕೆೋರ್ ಅಲೆೈಕ್ ಲೆೈಸ್ವೆನಸ್
ಮಾದರಿಯನುನು ಹೆೋಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯವನುನು ನಿೋವು ಕೆೋವಲ ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು,
ತ್ದುದವುದು ಅಷ್ಕೆಟೋ ಅಲಲಿ, ಅದನುನು ಬೆೋರೆಯವರಿಗೆ ಕ್ಕೋಡ ಹಂಚಬಹುದು. ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯದ ಸ್ಂಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಯ
ದತ್ರಾತಂಶವನುನು ನಿೋವು ಡೌನ್ಲೆೋೋಡ್ ಮಾಡಿಕೆೋಳಳಬಹುದು. ಒಂದೆೋ ನಿಬಂಧನೆಯಂದರೆ,ನಿೋವು
ಅದನುನು ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯದಿಂದ ತ್ರೆಗೆದುಕೆೋಂಡಿದಿದೋರಿ ಎಂಬುದನುನು ನಮೋದಿಸ್ಬೆೋಕ್ಕು.
೪. ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯದ ಸ್ಂಪ್ರಾದಕ್ಕರು ಪ್ರಸ್ಪಿರ ಸ್ಂವಹನ ನಡೆಸ್ುವಾಗ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮತುತ ಸ್ಭಯಾವಾಗಿ
ವತ್ರ್ಯಸ್ಬೆೋಕ್ಕು - ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಲೆೋಖನಗಳನುನು ತ್ದುದವುದು ವೆೈಯಕ್ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಷ್ಕೆಠಯ ವಿಷಯಗಳಾಗುವುದುಂಟ್ಟು. ಹಿೋಗಾಗಬಾರದೆಂದು ಈ ಕ್ವಿಮಾತು.
೫. ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಕ್ಕಟ್ಟುಟನಿಟ್ಟಾಟದ ನಿಯಮಗಳಿಲಲಿ - ಈ ಮ್ೋಲ್ನ ನಿಯಮಗಳು
ಜ್ನರಿಂದಲೆೋ ಮಾಡಿದುದ, ಅವು ಕೆೋವಲ ಮಾಗರ್ಯದಶ್ರ್ಯ ಸ್ೋತರಗಳಷ್ಕೆಟೋ. ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯದ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು
ಉತತಮಗೆೋಳಿಸ್ಬಹುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿನುಸಿದರೆ ನಿೋವು ನಿಯಮಗಳನುನು ಗಾಳಿಗೆ ತೋರಿ ಲೆೋಖನ
ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಹುದು.
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ಈಗ ಹಿಂದೆ ಉದಭವಿಸಿದ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ಉತತರ ಕ್ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ . ಒಬಬ "ಮೊಲಕೆಕು ಮೋರು ಕಾಲು, ಎರಡು
ಕೆೋಂಬು ಇರುತತದೆ. " ಎಂದು ಬರೆದ. ಇನೆೋನುಬಬ ಕ್ಕೋಡ ಅದನುನು ಓದಬಹುದು, ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಹುದು
ತ್ರಾನೆ? ಅವನು ಬಂದು "ಮೊಲಕೆಕು ನಾಲುಕು ಕಾಲು ಇರುತತದೆ, ಎರಡು ಕ್ವಿ ಇರುತತದೆ" ಎಂದು ತ್ದದಬಹುದು.
ಮೊದಲ ವಯಾಕ್ತ ಬಂದು ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನೆೋೋಡಿ ಮತ್ರೆತ ಅದನುನು ಮೋರು ಕಾಲು ಎರಡು ಕೆೋಂಬು ಎಂದು
ತ್ದದಬಹುದು. ಆಗ ಎರಡನೆೋ ವಯಾಕ್ತ ಬಂದು ಯಾವುದೆೋೋ ಅಧಿಕ್ಕೃತ ಪ್ುಸ್ತಕ್ಕ, ಜಾಲತ್ರಾಣ  ಅಥವಾ
ಪ್ತ್ರಕಾ ವರದಿ ಅಥವಾ ಸ್ಂಶೆೋೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ - ಇವುಗಳನುನು ಉದಧರಿಸಿ ಮೊಲಕೆಕು ನಾಲುಕು ಕಾಲು,
ಎರಡು ಕ್ವಿ ಎಂದು ಮತ್ರೆತ ತ್ದದಬಹುದು. ಈ ರಿೋತ್ ಸ್ಮಥರ್ಯನೆಗಳನುನು ನಿೋಡುವುದಕೆಕು ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯದಲ್ಲಿ
ಉಲೆಲಿೋಖಗಳು/ಆಧಾರಗಳು (references/citations) ಎಂದು ಕ್ಕರೆಯಲಾಗುತತದೆ (ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಲೆೋಖನಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇರುತತವೆ, ಮತುತ ಲೆೋಖನದ ನಡುವೆ ಸ್ಣ ಣು ಸ್ಂಖೆಯಾ ನಿೋಡಲಾಗಿರುತತದೆ).
ಯಾವುದು ಸ್ಮಪ್ರ್ಯಕ್ಕವಾದ ಆಧಾರವಿದೆಯೋ ಅದನುನು ಸ್ರಿ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತತದೆ. ಇದನೋನು
ಮಿೋರಿ ಮೊದಲ ವಯಾಕ್ತ ಬಂದು, ಯಾವುದೆೋ ಸ್ಮಪ್ರ್ಯಕ್ಕ ಪ್ುರಾವೆ ನಿೋಡದೆ ಮತ್ರೆತ ಮೋರು ಕಾಲು ಎಂದು
ತ್ದಿದದರೆ, ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೆ ಆ ಲೆೋಖನವನುನು ಸ್ಂರಕ್ಷತಗೆೋಳಿಸ್ುವ (locked article)
ಮತುತ ಆ ವಯಾಕ್ತ ಈ ರಿೋತ್ಯ ತಪ್ುಪಿಗಳನುನು ಮತ್ರೆತ ಮತ್ರೆತ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವಯಾಕ್ತ ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯ ಸ್ಂಪ್ರಾದನೆ
ಮಾಡಲು ಬಾರದಂತ್ರೆ ನಿಷ್ಕೆೋಧಿಸ್ುವ (ban) ಸ್ವೌಲಭಯಾವೂರ್ ಇದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಒಬಬ ವಯಾಕ್ತ ತಪ್ುಪಿ ಬರೆದರೋ,
ತ್ದುದವವರು ಇರುವಾಗ ತನಿನುಂತ್ರಾನೆೋ ಲೆೋಖನದಲ್ಲಿನ ಸ್ತ್ರಾಯಾಂಶ ಮತುತ ಗುಣ ಮಟ್ಟಟ ಹೆಚುಚಿತ್ರಾತ ಹೆೋೋಗುತತದೆ.
ಇತ್ತೋಚಿನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಿರಟ್ಟಾನಿಕಾ ಮತುತ ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯ ಎರಡೋ ಕ್ಕೋಡ ವಿಶಾವಾಸ್ವಾಹರ್ಯತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆೋ
ಮಟ್ಟಟವನುನು ಹೆೋಂದಿವೆ ಎಂದು ತ್ಳಿದುಬರುತತದೆ.
ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ ಮಾಹಿತ್ ಹುಡುಕ್ದಾಗಲೋ ಮೊದಲು ಸಿಗುವ ಕೆೋಂಡಿ
ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯದುದ. ವಿಜಾಞನ, ಕ್ಕಲೆ, ಸ್ವಾಹಿತಯಾ, ಪ್ುರಾಣ  - ಯಾವುದೆೋ ವಿಷಯವಿರಲ್, ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯದಲ್ಲಿ
ಮಾಹಿತ್ಯಿರುತತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯ ಇಲಲಿದೆೋ ಮಾಹಿತ್ ಹುಡುಕ್ಕುವುದೆೋ ಕ್ಕಷಟವೆೋನೆೋೋ
ಎನುನುವಷುಟ ಹಾಸ್ುಹೆೋಕಾಕುಗಿದೆ. ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮಾತರವಲಲಿದೆ ಕ್ಕನನುಡ, ಹಿಂದಿೋ, ಸ್ಂಸ್ಕುೃತ
ಮುಂತ್ರಾದ ೨೦ ಭಾರತ್ೋಯ ಭಾಷ್ಕೆಗಳೋ ಸ್ವೆೋರಿದಂತ್ರೆ ಜ್ಗತ್ತನ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯಾವಿದೆ.
ಆಂಗಲಿದಲ್ಲಿ ನಲವತುತ ಲಕ್ಕಷಕ್ಕುಂತ ಹೆಚುಚಿ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತ್ಯಿದದರೆ, ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲಿ ಹನೆೋನುಂದು
ಸ್ವಾವಿರಕ್ಕೋಕು ಹೆಚುಚಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ ಮಾಹಿತ್ಯದೆ.

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ೨೦೧೨ - ಸಂಚಯ

48
ಇವೆಲಲಿವೂರ್ ಸ್ವಾಧಯಾವಾಗುವುದು ನನನು-ನಿಮಮಂಥವರಿಂದ. ಯಾರು ಬೆೋಕಾದರೋ ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯದ
ಲೆೋಖನಗಳ ಮ್ೋಲಾಭಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ Edit/ಸ್ಂಪ್ರಾದಿಸ್ು ಎನುನುವ ಕೆೋಂಡಿಯನುನು ಒತ್ತ, ಲೆೋಖನವನುನು
ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಹುದು, ತ್ದದಬಹುದು, ಹೆಚಿಚಿನ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಸ್ವೆೋರಿಸ್ಬಹುದು. ನಮಮ ಊರಿಗೆ-ಸ್ಂಸ್ಕುತ್ಗೆ-ಕೆಲಸ್ಕೆಕು ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಟ ವಿಷಯಗಳನುನು ನಾವೆೋ ಬರೆಯಬಹುದು. ನಮಗೆ ಗೆೋತ್ತರುವ ವಿಷಯಗಳನುನು
ವಿಕ್ಪ್ೋಡಿಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹಾಕ್ ಇತರರಿಗೋ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ್ರೆ ಹಂಚಿಕೆೋಂಡರೆ ನಾವು ಆ
ವಿಷಯ ತ್ಳಿದುಕೆೋಂಡಿದೋದ ಸ್ವಾಥರ್ಯಕ್ಕವಾದಂತ್ರೆ. ಅಲಲಿವೆ?

ಹರಿೋಶ್
ಊರು ಸ್ವಾಗರದ ಹತ್ತರ ಮಂಚಾಲೆ. ದಾವಣ ಗೆರೆಯ ಬಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ ಯಲ್ಲಿ
ಇಲೆಕಾಟರಾನಿಕ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಕಮುಯಾನಿಕೆೋಷನ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಟ್ಟಾಟ್ಟಾ
ಎಲೆಕ್ಸಯಲ್ಲಿ ಇಂಜನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆದೋನೆ. ಕ್ಕನನುಡ ಭಾಷ್ಕೆಯ
ಬಳಕೆ, ತಂತರಜಾಞನದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ತಯಿದೆ.
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ಹೆೋಸ್ ಅಲೆ ೭
HTML5
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HTML ಎಂಬುದು ಅಂತಜಾರ್ಯಲ ತ್ರಾಣ ಗಳನುನು ರಚಿಸ್ಲು ಇರುವ ಶ್ಷಟತ್ರೆ. ಇದನುನು ಹಿೋಗೋ ಅಥೆೈರ್ಯಸ್ಬಹುದು. ಕ್ಕನನುಡದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷ್ಕೆಯನುನು ಕ್ಕನನುಡಿಗರು ಅಥರ್ಯಮಾಡಿಕೆೋಳುಳವ ಹಾಗೆ, HTML ಅನುನು
ಬೌರಸ್ರುಗಳು ಅಥರ್ಯಮಾಡಿಕೆೋಳುಳತತವೆ. HTML5 ಇದರ ಇತ್ತೋಚಿನ ಆವೃತ್ತಯಾಗಿದುದ ಅತಯಾಂತ ಕ್ಕುತೋಹಲ ಮತುತ ವೆೈಶ್ಷಟಯಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವೆೈಶ್ಷಟಯವಿರುವುದು ಎಲೆಲಿಯಿಲಲಿದ ಹಾಗೆಯೋ ಎಲಲಿದಕ್ಕೋಕು
ಬಳಕೆಯಾಗಬಹುದಾದ, ಅಪ್ರಿಮಿತ ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆಗಳನುನು ತನನುಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಟಕೆೋಂಡು ಅನೆೋಕ್ಕ ತಂತರಜಾಞನಗಳ
ಹರಿವನುನು ಮುನನುಡೆಸ್ಬಲಲಿ ಚೆೈತನಯಾದಲ್ಲಿ.
ಇದರ ವೆೈಶ್ಷಟಯಗಳು ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗೆ ವೆಬ್-ಟ್ಟೆಕಾನುಲಜಯನುನು ಮೊೋಡಿಗೆೋಳಿಸಿದೆಯಂದರೆ, ಇದರ ಪ್ರಸ್ವಾತವನೆ ಇನೋನು ಕ್ಕರಡಿನ ಹಂತಲ್ಲಿದದರೋ ಕ್ಕೋಡ, ಈಗಾಗಲೆೋ ಎಲಲಿ ಬೌರಸ್ರುಗಳು ಇದರ ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ ವೆೈಶ್ಷಟಯ ಗಳನುನು ತಮಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಂಡಿವೆ.
ಹಾಗಿದದಲ್ಲಿ, HTML5 ನ ವೆೈಶ್ಷಟಯಗಳು ಏನು ? ಏಕೆ ಎಲಲಿ ಕ್ಕಂಪ್ನಿಗಳೋ ತಮಮ ಬೌರಸ್ರುಗಳಲ್ಲಿ HTML5
ಅನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳುಳವಲ್ಲಿ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ದಾದರೆ ಎಂಬುದನುನು ತ್ಳಿದುಕೆೋಳೆೋಳೋಣ .
ವೆೈಶ್ಷಟಯಗಳು
೧. ಕಾಯಾನಾವಾಸ್ – ಮೊಟ್ಟಟಮೊದಲ್ಗೆ <canvas> ಎಂಬ ಮಾಯಾಕ್ಕುಂಚ. ಹಿಂದೆ, ವೆಬ್-ಪ್ುಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ
ಚಿತರಗಳನುನು ಬಿಡಿಸ್ುವಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನುನುಗಳನುನು ಬಳಸ್ಬೆೋಕೆಂದರೆ, ಫಾಲಿಶ್ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನುನುಗಳು
ಬರೆಯಬೆೋಕ್ತುತ. ಆದರೆ ಈಗ, <canvas> ಎಂಬ ಮಾಯಾಕ್ಕುಂಚವನುನು ನಮಮ ಅಂತಜಾರ್ಯಲ
ತ್ರಾಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಯಾವುದೆೋ 3rd ಪ್ರಾಟಿರ್ಯ ಪ್ಲಿಗಿನುನುಗಳ ಸ್ಹಾಯವಿಲಲಿದೆ ನೆೋರವಾಗಿ ಬೌರಸ್ರಿನ
ಒಳಗೆೋ ಚಿತರಗಳನುನು ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದು. ಇಷಟಕೆಕು ನಿಲಲಿದೆ, <canvas>

ಕ್ಕುಂಚವನುನು ಬಳಸಿ ಅನೆೋಕ್ಕ

ಬಗೆಯ ಅನಿಮ್ೋಶನುನುಗಳನುನು ಸ್ೃಜಸ್ಬಹುದು. ಹಿಂದೆ, miniclip.com ಅನುನು ಹೆೋಕ್ಕುಕು ಅಲ್ಲಿದದ
ಆಟ್ಟಗಳನುನು ಆಡುತ್ದೆದವು. ಅವೆಲಲಿವೂರ್ ಫಾಲಿಶ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದದವು. ಈಗ ನಿೋವು html5games.com
ಅನುನು ಹೆೋಕ್ಕುಕು ಯಾವುದೆೋ ಪ್ಲಿಗಿನುನುಗಳ ಸ್ಹಾಯವಿಲಲಿದೆ ಆಟ್ಟಗಳನುನು ಆಟ್ಟಬಹುದು. ಇದರ ಬಹುದೆೋಡಡ
ಪ್ರಯೋಜ್ನವೆಂದರೆ,
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ಅ. ವೆೈರಸ್ುಸಗಳು ಬರುವ ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆ ಕ್ಕಡಿಮ್
ಆ. ಫಾಲಿಶ್ ಅನುನು ಕ್ಕಡಿಮ್ ಬಳಸಿದಷುಟ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರಿನ ಪ್ವರ್ ಉಳಿತ್ರಾಯವಾಗುತತದೆ .
೨. ಆಡಿಯೋ ಮತುತ ವಿೋಡಿಯೋ
ನಿೋವು youtube.com ತ್ರಾಣ ದಿಂದ ವಿೋಡಿಯೋಗಳನುನು ನೆೋೋಡಿರುತ್ತೋರೆಂದರೆ, ನಿಮಮ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಶ್ ಪ್ಲಿಗಿನ್ ಇದೆ ಎಂದು ಅಥೆೈರ್ಯಸ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೋ ಹಾಡುಗಳನುನು ಕೆೋಳಲು windows
media player, real player, winamp, quicktime, vlc player, ಮುಂತ್ರಾದ ತಂತರಜಾಞನ ಮತುತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಬಳಸಿರುತ್ರೆತೋವೆ. ಆದರೆ HTML5 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ವಾತಪ್ತವಾಗಿರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಯಾವುದೆೋ ಒಂದು ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಮ್ೋಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೆ, ನಮಮ ನೆಚಿಚಿನ ಬೌರಸ್ರುಗಳ ಒಳಗೆಯೋ
ಹಾಡುಗಳನುನು ಕೆೋಳುವಂತಹ ವಯಾವಸ್ವೆಥೆ ಸ್ವೆಟ್ಟೆಟೋರಲ್ದೆ. ಇದರ ಬಹುದೆೋಡಡ ಪ್ರಯೋಜ್ನವೆಂದರೆ ನಮಮ ನೆಚಿಚಿನ ಪ್ರೆಲಿೋಲ್ಸ್ುಟಗಳನುನು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನುನುಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಜೆೋೋಡಿಸಿಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೋ ಯಾವುದೆೋ
3rd party ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನ್ ನೆರವಿಲಲಿದೆ ವಿೋಡಿಯೋಗಳನುನು ನೆೋೋಡುತ್ರಾತ ಆನಂದಪ್ಡಬಹುದು. ನಿೋವು
ಹಾಡುಗಳನುನು ಓದಗಿಸ್ುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಂಸ್ವೆಥೆಯಾದರೆ, ನಿಮಮ ಗಾರಹಕ್ಕರು ಯಾವ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ್ ಬಳಸ್ುತ್ತದಾದರೆ, ಯಾವ ಮೊಬೆೈಲ್ ಬಳಸ್ುತ್ತದಾದರೆ ಎಂಬುದನುನು ಗಣ ನೆಗೆ ತ್ರೆಗೆದುಕೆೋಳಳದೆ ಉತತಮ ಹಾಡುಗಳನುನು
ಗಾರಹಕ್ಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ುವ ಕಾಯರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚಿ ಸ್ಕ್ರಯರಾದರೆ ಸ್ವಾಕ್ಕು. ಅಂದ ಹಾಗೆ, ಈಗಾಗಲೆೋ, ಗೋಗಲ್ನವರು

youtube.com

ಅನುನು

HTML5 ಗೋ

ಅನವಾಯವಾಗುವಂತ್ರೆ,

http://www.youtube.com/html5 ಅನೋನು ಬೆಂಬಲ್ಸ್ುತ್ತದಾದರೆ.
೩. ಸ್ವಾಮಟ್ ಆದ ಇನುಪಿ ಟ್ ಕ್ಕಂಟ್ಟೆೋರೋಲಸ್
ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ವೆಬ್ ವಿನಾಯಾಸ್ಗಾರರು ಅನೆೋಕ್ಕ ರಿೋತ್ಯ ಇನುಪಿಟ್ ಕ್ಕಂಟ್ಟೆೋರೋಲುಗಳನುನು ಬಳಸ್ುತ್ರಾತರೆ.
<input type="text" />
ಉದಾ:-

type = text, submit, password, textarea.
ಹಿಂದೆ, ಯಾವುದಾದರು ಇನುಪಿಟ್ ಕ್ಕಂಟ್ಟೆೋರೋಲ್ನಲ್ಲಿ email ನಮೋದಿಸ್ಬೆೋಕ್ದದರೆ, ಆ email
ಸ್ರಿಯಾಗಿ ನಮೋದಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನುನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಸ್ಲು ವೆಬ್ ವಿನಾಯಾಸ್ಗಾರರು, ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ
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ಜಾವಾಸಿಕುರಾಪ್ಟ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಸ್ಬೆೋಕ್ತುತ. ಆದರೆ ಈಗ
<input type="”email”" />
ಎಂದು ಬಳಸಿದರೆ, ಆಯಾ ಬೌರಸ್ರುಗಳೆೋ ಈ ಇನುಪಿಟ್ ಕ್ಕಂಟ್ಟೆೋರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮೋದಾದ ಪ್ಠಯಾವನುನು ತ್ರಾವೆೋ
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಸ್ುತತವೆ.

ಹಿೋಗೆ,

html5 ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಸ್ವಾತಪ್ವಾಗಿರುವ

ಇತರ

ಕ್ಕಂಟ್ಟೆೋರೋಲುಗಳೆಂದರೆ

color, date, datetime, datetime-local, email, month, number, range,
search, tel, time, url, week
ಇದರ ಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಯವಿವರಗಳನುನು
http://www.w3schools.com/html5/html5_form_input_types.asp ನಲ್ಲಿ
ಪ್ಡೆಯಬಹುದು.
೪. ಭೌಗೆೋೋಳಿಕ್ಕ ಪ್ರಿಚಾರಿಕೆಗಳು
ಅಂತಜಾರ್ಯಲ ಬಳಕೆದಾರ ಎಲ್ಲಿದಾದನೆ, ಆತನಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಬೆೋಕಾದ ಸ್ವೆೋವೆಗಳು ಏನು ಎಂಬ
ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ ಅನೆೋಕ್ಕ ಕ್ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಗೆಬಗೆಯ ತಂತರಜಾಞನ ಮತುತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿವೆ. HTML5 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ವಾತಪ್ತವಾಗಿರುವ ಮತ್ರೆೋತಂದು ಮುಖಯಾ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಇದರ ಭೌಗೆೋೋಳಿಕ್ಕ
ಪ್ರಿಚಾರಿಕೆಗಳು. ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನುನು, ಆಯಾ ಬಳಕೆದಾರ ಜ್ಗತ್ತನ ಯಾವ ಮೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾದನೆ
ಎಂಬುದನುನು ತ್ಳಿದುಕೆೋಂಡು ಆತನಿಗೆ ಬೆೋಕಾದ ಸ್ಥೆಳಿೋಯ ಸ್ವೆೋವೆಯನುನು ಕೆೋಡುವಂತಹ ವಯಾವಸ್ವೆಥೆ
ಮಾಡಿಕೆೋಂಡಿವೆ. ಇದರ ಬಗೆಗ ಹೆಚಿಚಿನ ವಿವರಗಳನುನು ಇಲ್ಲಿ ನೆೋೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
http://dev.w3.org/geo/api/spec-source.html
೫. ಅಂತಜಾರ್ಯಲವಿಲಲಿದಿದಾದಗಲೋ ಬಳಸ್ಬಹುದಾದ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನುನುಗಳ ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆ
HTML5 AppCache ಎನುನುವಂತಹ ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಯ ಬಗೆಗ ಪ್ರಸ್ವಾತಪ್ಸ್ುತತದೆ. ಹಾಗೆಯೋ ಎರಡು ಬಗೆಯ
ಸ್ಣ ಣು ಪ್ರಮಾಣ ದ ಮಾಹಿತ್ ಶೆೋಖರಿಸಿಡಬಹುದಾದಂತಹ ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆಯನೋನು ಪ್ರಸ್ವಾತಪ್ಸ್ುತತದೆ.
ಅವುಗಳೆಂದರೆ, localStorage ಮತುತ sessionStorage. ಇವುಗಳನುನು ಬಳಸಿ, ಅಂತಜಾರ್ಯಲ
ಸ್ಂಪ್ಕ್ಕರ್ಯವಿಲಲಿದಿದಾದಗಲೋ ಕ್ಕೋಡ ನಾವು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನುನುಗಳು ಬಳಸ್ಲು ಸ್ವಾಧಯಾವಾಗುತತದೆ.
ಉದಾ: ನಾವು ಗೋಗಲ್ ಡಾಕ್ಕಸ್ ಬಳಸಿ ಕ್ಕಡತಗಳನುನು ಸ್ಂಪ್ರಾದಿಸ್ುತ್ತದಾದಗ , ಅಂತಜಾರ್ಯಲ ಸ್ಂಪ್ಕ್ಕರ್ಯ
ಕ್ಕಡಿತಗೆೋಂಡರೆ, ಭಯಪ್ಡಬೆೋಕ್ಲಲಿ, ನಮಮ ಬೌರಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ್ ಮುಂದುವರೆಸ್ುತ್ರಾತ ಸ್ಂಪ್ರಾದನೆಗಳನುನು
ಉಳಿಸ್ುತ್ತರಬಹುದು. ಮತ್ರೆತ ಸ್ಂಪ್ಕ್ಕರ್ಯ ಪ್ುನಶೆಚಿೋತನಗೆೋಂಡಾಗ, ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನ್ ಸ್ಥೆಳಿೋಯ
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ಸ್ಂಪ್ರಾದನೆಗಳನುನು ತ್ರಾನಾಗಿಯೋ ಅಂಜಾರ್ಯಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ುತತದೆ.
೬.ಸ್ವಾವರ್ಯತ್ರಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಜ್ನಗಳು
HTML5 ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನುನುಗಳು ಯಾವುದೆೋ ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬೌರಸ್ರ್,
ಮೊಬೆೈಲುಳಿಗೆ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿಲಲಿ. ಈಗಾಗಲೆೋ ಮೊಬೆೈಲುಗಳ ಮೋಲಕ್ಕ ಅಂತಜಾರ್ಯಲವನುನು ಬಳಸ್ುವವರ
ಸ್ಂಖೆಯಾ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ್ ಮೋಲಕ್ಕ ಬಳಸ್ುವವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚಿದೆ. ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ HTML5 ನ ಪ್ರಸ್ುತತತ್ರೆ ಏರುತತಲೆೋ
ಸ್ವಾಗಿದೆ. HTML5 ನಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಪ್ುಟ್ಟವು, ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ವೆನುೋಹಿಯಾಗಿಯೋ ಕೆಲಸ್ಮಾಡುತತದೆ.
HTML5 ವೆೈಶ್ಷಟಯಗಳನುನು ತ್ಳಿದುಕೆೋಂಡು ನಾವು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜ್ನಗಳತತ ಕ್ಕಣ ುಣು ಹರಿಸ್ವೆೋೋಣ .
೧.ವೆಬ್ ವಿನಾಯಾಸ್ಗಾರರಿಗೆ – ವೆಬ್ ವಿನಾಯಾಸ್ಗಾರರಿಗೆ HTML5 ಮತತಷುಟ ವೆಬ್-ಸ್ವೆನುೋಹಿಯಾಗಲ್ದೆ.
ಇದರ ಬಹುದೆೋಡಡ ಪ್ರಯೋಜ್ನವೆಂದರೆ, HTML5 ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನ್ ಬರೆದರೆ ಅದನುನು ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರಿನ
ಬೌರಸ್ರ್, ಮೊಬೆೈಲ್ ಬೌರಸ್ರ್, ಸ್ವಾಮಟ್ರ್ಯ ಟಿೋವಿ, XBOX ಎಲೆಲಿಡೆಯೋ ಅದೆೋ ವಿನಾಯಾಸ್ ಕೆಲಸ್ಮಾಡುತತದೆ. ಈಗಿೋಗ, ವೆಬ್ ವಿನಾಯಾಸ್ಗಾರರು ಅನೆೋಕ್ಕ ಬಗೆಯ ತ್ರಾಂತ್ರಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ವಿಚಲ್ತರಾಗದೆ,
HTML5 ಕ್ಕಂಪ್ರೆಲಿೈಯಂಟ್ಟ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನುನು ಅನುನು ರಚಿಸ್ುತ್ತದಾದರೆ.
೨.ಸ್ವಾಮಾನಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ - HTML5 ತಂತರಜಾಞನದ ಬಹುದೆೋಡಡ ಪ್ರಯೋಜ್ನ ಪ್ಡೆಯುವರೆಂದರೆ ಸ್ಮಾನಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು. ನಾವು ಬಳಸ್ುವ ಲಾಯಾಪ್ಟ್ಟಾಪ್ರ್, ಮೊಬೆೈಲು, ಟ್ಟಾಯಾಬೆಲಿಟ್ಟುಟ, ಟಿೋವಿ ಕ್ಕಡಿಮ್
ವಿದುಯಾತ್ ಮತುತ ಹೆಚುಚಿ ಕಾಯರ್ಯಕ್ಕಷಮತ್ರೆ ಹೆೋಂದಿರಬೆೋಕ್ಕು ಎಂದು ಬಯಸ್ುತ್ರೆತೋವೆ. HTML5 ಆ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ
ನಮಮ ನಮಮ ಸಿಸ್ಟಮುಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸ್ವಾಥೆಪ್ಸಿರುವಂತಹ 3RD ಪ್ರಾಟಿರ್ಯ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಮ್ೋಲೆ ನಮಮ
ಅವಲಂಬನೆ ಕ್ಕಡಿಮ್ಯಾಗುತತದೆ.
೩.ಆಡ್-ಏಜೆನಿಸ ಗ ಳಿಗೆ – ಆನೆಲಿೈನ್ Ad Agency ಗಳ ಬಹುದೆೋಡಡ ತಲೆನೆೋೋವೆಂದರೆ ಹೆೋಗೆ, ತ್ರಾವು
ಹೆಚುಚಿ ಹೆಚುಚಿ ಜ್ನರನುನು ತಲುಪ್ುವುದು ಎಂಬುದು. HTML5 ಎಂಬುದು Ad Agency ಗಳಿಗೆ
ವರದಾನವಾಗಿ ಪ್ರಿಣ ಮಿಸಿದೆ. HTML5 ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನುನುಗಳು ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರಿನ ಬಹುತ್ರೆೋಕ್ಕ
ಎಲಲಿ ಬೌರಸ್ರುಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಹಾಗೆಯೋ ಮೊಬೆೈಲ್ನಲಾಲಿದರೆ, ಐಫೋನ್, ಆಡಾರಯಡ್, ವಿಂಡೆೋೋಸ್ವ್ 7.5
ನಲ್ಲಿಯೋ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತತವೆ.
<canvas>,</canvas>
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೪. ಗೆೋಮಸ್ ಡೆವೆಲಪ್ರುಗಳಿಗೆ – ಗೆೋಮಸ್ ಡೆವೆಲಪ್ರುಗಳಿಗೆ HTML5 ವರದಾನವಾಗಿ
ಪ್ರಿಣ ಮಿಸಿದೆ. ಬೌರಸ್ರುಗಳ ಕಾಯರ್ಯಕ್ಕಷಮತ್ರೆ ಹೆಚಿಚಿದಷೋಟ, HTML5 ನ ವಾಯಾಪ್ತ ಉದದಗಲಕ್ಕೋಕು
ಹರಡುತ್ತದೆ. HTML5 ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಆಟ್ಟ, ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ್ ಹಾಗು ಮೊಬೆೈಲ್ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೋ ಕೆಲಸ್
ಮಾಡುತತದೆಯಾದದರಿಂದ, ಅನೆೋಕ್ಕ ಕ್ಕಂಪ್ನಿಗಳು HTML5 ನೆೈಪ್ುಣ ಯಾತ್ರೆಯನುನು ಸ್ವಾಧಿಸ್ಲು ವಿಶೆೋಷ
ತಂಡಗಳನುನು ರಚಿಸ್ುತ್ತವೆ.
ಎಚಚಿರಿಕೆಗಳು : ಹಾಗಿದದಲ್ಲಿ HTML5 ನಲ್ಲಿ ಎಲಲಿವೂರ್ ಇದೆಯೋ ? ಇದರಿಂದ ಫಾಲಿಶ್ ಹೆೋರಟ್ಟುಹೆೋೋಗುತತದೆಯೋ ಎಂದರೆ ಉತತರ “ಇಲಲಿ”. ಅನಿಮ್ೋಶನ್ ತಯಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂತರಜಾಞನಕ್ಕುಂತ ಹೆಚಾಚಿಗಿ ಆಥರಿಂಗ್
ಟ್ಟೋಲಸ್(ಸ್ೃಜಸ್ುವ ಸ್ವಾಧನಗಳು) ಬೆೋಕಾಗುತತವೆ. HTML5 ಗೆ ಈ ರಿೋತ್ಯ ಸ್ವಾಧನಗಳು ಸ್ದಯಾಕೆಕು
ಕ್ಕಡಿಮ್ಯೋ. ಅಡೆೋೋಬೆ ಕ್ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕ್ಕೋಡ ಈಗಾಗಲೆೋ HTML5 ಪ್ರಿಣ ತ್ ಹೆೋಂದಿದ
ಫೆರೋಮವಕ್ಕುರ್ಯಗಳನುನು ತಮಮ ತ್ರೆಕೆಕುಗೆ ಎಳೆದುಕೆೋಂಡಿದಾದರೆ. ಫಾಲಿಶ್ ಮ್ೋಲ್ನ ಅವಲಂಬನೆ ಸ್ಂಪ್ೂರ್ಣ ರ್ಯವಾಗಿ
ಹೆೋೋಗುವುದಿಲಲಿವಾದರೋ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಈಗಾಗಲೆೋ ತಗಿಗದೆ ಹಾಗು ಮುಂದೆ ಮತತಷುಟ ತಗಗಲ್ದೆ
ಎಂಬುದು ಮಾತರ ಸ್ುಸ್ಪಿಷಟ. ಆದರೆ, ವೆಬ್-ತಂತರಜಾಞನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೋ HTML5 ಇತರ ಎಲಲಿ
ವೆಬ್-ಟ್ಟೆಕಾನುಲಜಗಳ ಮುಂದೆ ಗಂಭಿೋರ ಸ್ವಾಲೆೋಡಡಲ್ದೆ. ನಿೋವು ವೆಬ್-ತಂತರಜ್ಞರಾದರೆ ನಿೋವು
HTML5 ತ್ಳಿದುಕೆೋಳಳಲೆೋಬೆೋಕಾದ ತಂತರಜಾಞನವಾಗಿದೆ ಮತುತ ನಿೋವು ಸ್ವಾಮಾನಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಾದರೆ,
ನಿೋವು ಬಳಸ್ುವ ವೆಬ್ ತ್ರಾಣ ಗಳು(ಹಾಗೆಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನುನುಗಳು) HTML5 ಕ್ಕಂಪ್ಲಿಯಂಟ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ
ಎಂಬುದನುನು ತ್ಳಿದುಕೆೋಳುಳವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜ್ನಕಾರಿಯಾಗಲ್ದೆ.
HTML5 ಬಗೆಗ ಮತತಷುಟ ತ್ಳಿಯಲು
೧.http://html5demos.com/
೨. http://diveintohtml5.info/
೩.http://www.w3schools.com/html5/default.asp
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ಸ್ುನಿಲ್ ಜ್ಯಪ್ರಕಾಶ್
ಸ್ುನಿಲ್ ಜ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಸ್ಹೃದಯಿ ಕ್ಕನನುಡ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನನನು ನಮನಗಳು.
“ನನಿನು

ಸ್ುನಿಲ”

ಎಂಬುದು

ನನಗೋ

ಇಷಟವಾದ

ಹೆಸ್ರು.

www.chukkiworks.com ನ ಕ್ಕಣ ಸ್ುಗಾರ. ವಯೋಲ್ೋನ್ ಕ್ಕಲೆ
ರೋಢಿಸಿಕೆೋಳಳಬೆೋಕೆಂಬುದು ನನನು ಮತ್ರೆೋತಂದು ಕ್ಕಣ ಸ್ು. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ
ಆಸ್ವೆಗಳು ಚಿಗುರೆೋಡೆಯುತತಲೆೋ ಇರುತತವೆ…
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ಹೆೋಸ್ ಅಲೆ ೭
ಹಾಯಾಕ್ಂಗ್
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‘ಹಾಯಾಕ್ಂಗ್ ' ಈ ಪ್ದವನುನು ಕೆೋಳಿದಾಕ್ಕಷಣ  ನಮಮ

ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿೋತ್ಯ ನಕಾರಾತಮಕ್ಕ ಭಾವನೆ

ಮೋಡುತತದೆ. ಇದು ಗಣ ಕ್ಕಲೆೋೋಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸ್, ಇದೆೋಂದು ಅಪ್ರಾಧ, ಹಾಯಾಕ್ಕರ್ಗಳ ಉದೆದೋಶ ಸ್ವಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಟದೆದೋ ಆಗಿರುತತದೆ,
ಹಾಯಾಕ್ಕರ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟಟವರು, ಕ್ಕಳಳರು. ಹಿೋಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ
ವಿಚಾರವನುನು ನಮಮ ‘ಟ್ಟೆಕ್ ‘ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಸ್ವಾಮಾನಯಾರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬಿಟಿಟದೆ!
ಹಿೋಗಾಗಿ ನಮಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು, ಹಾಯಾಕ್ಂಗ್ ಎಂದರೆೋನು?
ಇದು ನಿಜ್ವಾಗಿಯೋ ಕೆಟ್ಟಟದೆೋ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೋೋ
ಒಂದು ಮಾಡಬಾರದ ಪ್ರಾಪ್ದ ಕೆಲಸ್ವೆೋ? ಅಥವಾ
‘ಹಾಯಾಕ್ಂಗ್‘ ಗೋ ಒಂದು ಒಳೆಳಯ ಮುಖವಿದೆಯೋ?
ಎಂಬಿತ್ರಾಯಾದಿ ಪ್ರಶೆನುಗಳಿಗೆ ಉತತರ ಹುಡುಕ್ಕುವ ಗೆೋೋಜಗೆ ಹೆೋೋಗದೆೋ, ಸ್ುಮಮನಿದುದಬಿಡುತ್ರೆತೋವೆ!
‘ಯಾವುದೆೋೋ ಒಂದು ಜಾಲತ್ರಾಣ ವನುನು ಯಾರೆೋೋ ಹಾಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅನಧಿಕ್ಕೃತವಾಗಿ ಒಳಹೆೋಕ್ಕುಕು
ಯಾವುದೆೋೋ ಗೌಪ್ಯಾ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಕ್ಕದದರಂತ್ರೆ’, ’ಯಾವುದೆೋೋ ಅಂತರಜಾಲ ಬಾಯಾಂಕ್ನಿಂದ ’ಹಾಯಾಕ್’
ಮಾಡಿ ಯಾರದೆೋೋ ಹಣ ವನುನು ಯಾರೆೋೋ ಕ್ಕದದರಂತ್ರೆ’, ಹಿೋಗೆಲಾಲಿ ಕೆೋಳಿ ಕೆೋಳಿ ’ಹಾಯಾಕ್ ’ ಎಂಬ ಪ್ದವೆೋ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಸ್ಹಯಾಕ್ಕರವಾಗಿಬಿಟಿಟದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, ಹಾಯಾಕ್ಂಗ್ ಎಂದರೆೋನು? ಈ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ಒಂದೆೋ ವಾಖಯಾದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸ್ುವುದು ಕ್ಕಷಟ. ಆದರೋ
ಸ್ರಳವಾಗಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕೆಂದರೆ ಗಣ ಕ್ಕ ಅಥವಾ ಗಣ ಕ್ಕಕೆಕು ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಾರಶ(Software),
ಯಂತ್ರಾರಂಶ (Hardware)ಕೆಕು ಅಸ್ವಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ಕ, ಅಂದರೆ ರೋಢಿಯಲ್ಲಿರದ ಯಾವುದೆೋೋ ಒಂದು
ಕ್ಕರಮದಿಂದ ಅಥವ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಹೆೋಳಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಮ ಗಣ ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ುತ್ತರುವ ಒಂದು ನಿದಿರ್ಯಷಟ video player ತಂತ್ರಾರಂಶವು
ಯಾವುದೆೋೋ ಒಂದು ಬಗೆಯ video ವನುನು ತ್ರೆೋೋರಿಸ್ಲು ಅಸ್ಮಥರ್ಯವಾದಾಗ, ಅದಕೆಕು ಬೆೋಕಾದ
ಪ್ರಾಯಾಚ್ಅನುನು ಆ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ತಯಾರಕ್ಕರು ಒದಗಿಸ್ದೆೋ ಹೆೋೋದಾಗ, ನಿೋವು ಅಡಡದಾರಿಯನುನು

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ೨೦೧೨ - ಸಂಚಯ

58
ಹಿಡಿಯಬೆೋಕಾಗಬಹುದು; ಅಂದರೆ, ಆ ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಸ್ಂಕೆೋತವನುನು ಬದಲಾಯಿಸ್ುವ ಅನುಮತ್ ಇಲಲಿದೆೋ
ಹೆೋೋದರೋ, ನಿಮಮ ಬಳಕೆಯ ಅನುಕ್ಕೋಲಕಾಕುಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಸ್ಣ ಣುದೆೋಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ
ಅದನುನು ನಿಮಮ ಬಳಿಯೋ ಇಟ್ಟುಟಕೆೋಂಡಿದಿದೋರಿ ಎಂದುಕೆೋಳೆೋಳೋಣ ; ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಾನಯಾ ಬಳಕೆದಾರನೆೋಬಬನೋ ಹಾಯಾಕ್ಕರ್ ಆದಂತ್ರೆಯ! ಅದಕೆಕು programming ಜಾಞನ ಅಗತಯಾ ಎಂಬುದು ಬೆೋರೆ ಮಾತು.
ಇನೆೋನುಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನುನು ನೆೋೋಡುವುದಾದರೆ, ಒಂದು computer game ಅನುನು
ಆಡುವುದು ಅತಯಾಂತ ಕ್ಕಠಿಣ ವಾದಾಗ, ಅದಕೆಕು ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಟ cheat code ಗಳನುನು ಬಳಸ್ುವುದನುನು
ನಾವು ಕ್ಕಂಡು-ಕೆೋಳಿಯೋ ಇರುತ್ರೆತೋವೆ. ಇದೋ ಸ್ಹಾ ಒಂದು ರಿೋತ್ಯ ಹಾಯಾಕ್ಂಗ್!
ಮ್ೋಲ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹಾಯಾಕ್ಂಗ್ ಕೆಟ್ಟಟದೆದೋನೋ ಅಲಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೋಡುತತದೆ
ಅಲಲಿವೆೋ? ನಿಜ್, ಇತ್ತೋಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡಾರಯಡ್ ಸ್ವಾಮಟ್ಫೋರ್ಯನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚಾಚಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು
ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು apps (ಆಂಡಾರಯ್ಡ್ಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು) ಅನುನು
ಬಳಸ್ುವುದು ಕ್ಕಷಟಕ್ಕರವಾಗಿರುತತದೆ. ಆಗ ಅಂತಹಾ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆೋಕಾದಂತ್ರೆ ಕೆಲವು
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ಮಾಡಿಕೆೋಳಳಬೆಕಾಗುತತದೆ. ಇದೋ ಸ್ಹಾ ಹಾಯಾಕ್ಂಗ್! ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳುತ್ರಾತ ಹೆೋೋದರೆ
ಹಾಯಾಕ್ಂಗ್ ಪ್ಟಿಟ ಬೆಳೆಯುತತಲೆೋ ಹೆೋೋಗುತತದೆ. ಗಣ ಕ್ಕದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಯಾಕ್ಂಗ್ನುನು ಗಣ ಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ದೆೋಡಡ ಸ್ಮಸ್ವೆಯಾಗಳ ಪ್ರಿಹಾರಕೆಕು ಬಳಸ್ುತ್ತದದರು. ಈ ’ಹಾಯಾಕ್ಂಗ್’ ಎಂಬುದು ಗಣ ಕ್ಕ ಪ್ರಪ್ಂಚಕೆಕು ಒಂದು ವರ. ಆದರೆ ಇತ್ತೋಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾಜ್ ಘಾತುಕ್ಕರ ಕೆೈಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕು ಇದು ಒಂದು
ಶಾಪ್ವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಲೋ ಕೆಲವು ಹಾಯಾಕ್ಕರ್ಗಳು ಅಸ್ವಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೋ, ಕೆಲವು
ಅದುಬತ ಆವಿಷ್ಕಾಕುರಗಳನುನು ಮಾಡುತ್ತದಾದರೆ.
ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡಾರಯಡನಲ್ಲಿ ಕ್ಕನನುಡ ಭಾಷ್ಕೆಯನೋನು ಫೋನನುನು ಹಾಯಾಕ್ ಮಾಡಿಯೋ ಕ್ಕನನುಡ
ಅಕ್ಕಷರಗಳನುನು ತ್ರೆೋೋರಿಸ್ಬೆೋಕಾಗಿತುತ (rooting) ಎಂಬುದು ಸ್ುಳಳಲಲಿವಷ್ಕೆಟೋ? ಹಾಯಾಕ್ಂಗ್ ಎಂಬುದು
ಕೆೋವಲ ಗಣ ಕ್ಕ ಲೆೋೋಕ್ಕದಲಲಿಷ್ಕೆಟೋ ಅಲಲಿ, ಅನೆೋಕ್ಕ ಎಲಕಾಟರಾನಿಕ್ಕಸ್ ಗಾಯಾಡೆಜೆಟ್ಗಳಿಗೋ ಅನವಾಯವಾಗುತತದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಕೆಲವು ಎಲಕಾಟರಾನಿಕ್ ಉಪ್ಕ್ಕರಣ ಗಳ ರಿಪ್ರೆೋರಿ ಸ್ವಾಮಾನಯಾ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಾಧಯಾವಾಗಿರುತತದೆ.
ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಹಾಯಾಕ್ ಮಾಗರ್ಯಗಳಿಂದ ಅದು ಸ್ವಾಧಯಾವಾಗಬಹುದು.
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ಕೆೋನೆಯ ಮಾತು : ದುಷಟ ಹಾಯಾಕ್ಕರ್ಗಳಿಂದ ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತ್, ನಮಮ-ನಿಮಮ ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ್
ಗಳನುನು ಹಾಗೋ ಸ್ರಕಾರಕೆಕು ಹಾಗೋ ದೆೋಶಕೆಕು ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ೋ ಗೌಪ್ಯಾ ಮಾಹಿತ್ಗಳನುನು
ರಕ್ಷಸಿಕೆೋಳಳಲು ಹಾಯಾಕ್ಕಗರ್ಯಳನೆನುೋ ಬಳಸಿಕೆೋಳಳಲಾಗುತತದೆ ಎಂಬುದು ನಿತಯಾ ಸ್ತಯಾ! ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
ಹಾಯಾಕ್ಕರ್ಗಳಿಂದ ಅಪ್ರಾಯವಿದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದೆೋ ರಿೋತ್ಯ ಹಾಯಾಕ್ಕರ್ಗಳಿಂದಲೆೋ ರಕ್ಕಷಣೆ
ಪ್ಡೆಯಬೆೋಕಾಗುತತದೆ.

ಶ್ರೋಧರ್ ಟಿ ಎಸ್ವ್
ಇವರು ಶ್ವಮೊಗಗ ಜಲೆಲಿ ಸ್ವೆೋರಬ ತ್ರಾಲೋಲಿಕ್ನ ಅಬಸಿ ಗಾರಮದವರು.
ಹುಟಿಟನಿಂದಲೆೋ ಅಂಧರಾಗಿರುವ ಇವರು, ಮ್ೈಸ್ೋರಿನ ಜೆ ಎಸ್ವ್ ಎಸ್ವ್
ಅಂಗವಿಕ್ಕಲರ ಪ್ರಾಲ್ಟ್ಟೆಕ್ನುಕ್ನಲ್ಲಿ ’Computer Applications for
the Visually Impaired' ಎಂಬ ಡಿಪಲಿಮಾ ಪ್ಡೆದಿದಾದರೆ.
ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ್ನ ಪ್ರದೆಯ ಮ್ೋಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ಠಯಾವನುನು ಧವಾನಿ ರೋಪ್ಕೆಕು
ಪ್ರಿವತ್ರ್ಯಸಿ ಓದಿ ಹೆೋಳುವ ತಂತ್ರಾರಂಶವೊಂದನುನು ಕ್ಕನನುಡ ಭಾಷ್ಕೆಗೋ ತರುವಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿದಾದರೆ. ಈಸಿಪಿ ೋ ಕ್ ಎಂಬ, (ಮೊದಲೆೋ ಆಂಗಲಿ ಭಾಷ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಯಾವಿದದ) ಒಂದು ಮುಕ್ಕತ
ತಂತ್ರಾರಂಶದ ಕ್ಕತೃರ್ಯ ಜೆೋೋನಾಥನ್ ಡಡಿಡಂಗ್ಟ್ಟನ್ ಎಂಬ ಆಂಗಲಿ Engineer ರನುನು ಸ್ಂಪ್ಕ್ರ್ಯಸಿ, ಅದೆೋ
ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ಕ್ಕನನುಡಕ್ಕೋಕು ತಂದಿದಾದರೆ. ಇದರ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಂಧರು, ಅನಕ್ಕಷರಸ್ತರು, ಹಾಗು ಕ್ಕನನುಡ
ಭಾಷ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದರು, ಓದಲು ಬಾರದವರೋ ಸ್ಹಾ ಪ್ರಯೋಜ್ನ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷುಟ ಅಂಧ Software Engineer ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೋ ಒಬಬರು.
ಅಂಧರಿಗೆ, ಹಾಗು ಸ್ಮಾಜ್ಕೆಕು ಅನುಕ್ಕೋಲವಾಗಬಲಲಿಮುಕ್ಕತ ಹಾಗೋ ಸ್ವಾತಂತರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ
ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುವ ಉದೆದೋಶವನುನು ಇವರು ಹೆೋಂದಿದಾದರೆ.
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ಹೆೋಸ್ ಅಲೆ ೧೦
ಕ್ಕಲ್ಕೆ ಮತುತ FOSS
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ಉಚಿತ ಮತುತ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶವು (FOSS) ತನನು ಸ್ವಾಮಥಯಾರ್ಯದಿಂದ ಈಗಾಗಲೆ ಜ್ಗತ್ತನ ನಾನಾ
ಮೋಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಕ್ಕಷುಟ ಗಮನವನುನು ಸ್ವೆಳೆದಿದೆ. ಸ್ಮಾಜ್ದ ವಿವಿಧ ಕೆಷೋತರಗಳು ಈಗಾಗಲೆ ಇದರ
ವೆೈವಿಧಯಾವಾದ ಪ್ರಯೋಜ್ನಗಳನುನು ಪ್ಡೆದುಕೆೋಳುಳತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದೆಂದರೆ ಶ್ಕ್ಕಷಣ  ಕೆಷೋತರ.
ಒಂದು ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ನೆೋೋಡಿದರೆ FOSS ಮತುತ ಶ್ಕ್ಕಷಣ ದ ಸಿದಾಧಂತಗಳು ಹಲವಾರು ದೃಷಿಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಪಿರ
ಒಂದನೆೋನುಂದು ಹೆೋೋಲುತತವೆ. ತ್ರಾತ್ವಾಕ್ಕವಾಗಿ ದೃಷಿಟಯಿಂದ ನೆೋೋಡಿದರೆ, FOSS ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು
ಹಂಚಿಕೆೋಂಡರೆ, ಶ್ಕ್ಕಷಣ ವು ಜಾಞನವನುನು ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳತತದೆ. ಒಟ್ಟಾಟರೆಯಾಗಿ ಶೆೈಕ್ಕಷಣಿಕ್ಕ ಕೆಷೋತರದಲ್ಲಿ FOSS
ಬಹಳಷುಟ ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆಗಳಿವೆ.
ಈ ಲೆೋಖನದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಕ್ಷಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾಧಯಾತ್ರೆಗಳನುನು ವಿವರಿಸ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನುಸ್ಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಕಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ FOSS ಅನುನು ಬಳಸ್ುವುದು ಮತುತ FOSS ಅನುನು ಕ್ಕಲ್ಯುವುದು ಎರಡೋ ಸ್ಹ
ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಬೆೋಕ್ರುವ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಗಣ ಕ್ಕ ಮತುತ ಅದರ
ಸ್ಂಬಂಧಿ ಸ್ವಾಧನಗಳು ಶೆೈಕ್ಕಷಣಿಕ್ಕ ಕೆಷೋತರದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಯರ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ FOSS ಅನೆನುೋ
ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಬೆೋಕ್ಕು ಎನುನು ಪ್ರಶೆನು ಉದಭವಿಸ್ುವುದು ಸ್ಹಜ್.
FOSS ನ ಇತ್ಹಾಸ್ವನುನು ಗಮನಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಹೆಚಿಚಿನ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಉಗಮವು ಶೆೈಕ್ಕಷಣಿಕ್ಕ ರಂಗದಲ್ಲಿಯ
ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲ್ನಸ್ವ್ ಟ್ಟಾವೊೋರ್ಯಲ್ಡ 386 ಆಕ್ರ್ಯಟ್ಟೆಕ್ಕಚಿರ್ ಕ್ಕುರಿತು ಕ್ಕಲ್ಯುವಾಗ ಮತುತ
ಕಾಯಾರ್ಯಚರಣೆ ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಯ (ಆಪ್ರೆೋಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಬಗೆಗ ಹೆಚಿಚಿನ ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನುಸಿದಾಗ
ಲ್ನಕ್ಕಸ್ ಹುಟಿಟಕೆೋಂಡಿದುದ, Lyx ಎನುನುವ ವಡ್ರ್ಯ ಪರಸ್ವೆಸ್ರ್ ಒಂದು ಕಾಲೆೋಜನ ಪ್ರಾರಜೆಕ್ಟ ಆಗಿತುತ.
ಕ್ಕಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ FOSS ನ ಪ್ರಾತರವನುನು ಮೋರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬಹುದು
೧. ಮುಕ್ಕತ ವಿಷಯ /ಓಪ್ನ್ ಕ್ಕಂಟ್ಟೆಂಟ್ಟ್
ಮುಕ್ಕತ ಮತುತ ಉಚಿತ ಜಾಞನವನುನು ಪರೋತ್ರಾಸಹಿಸ್ುವ ಜ್ನರಿಂದ ಮುಕ್ಕತ ಕ್ಕೃತ್ಗಳು ಅಥವ ಪ್ಠಯಾದ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತರುವುದು ಮತುತ ಅದನುನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳವುದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೋ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ.
ಇದು ಪ್ಠಯಾ, ಧವಾನಿ ಅಥವ ಚಲನಚಿತರ ರೋಪ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಮೋಲ ಲೆೋಖಕ್ಕನ ಹೆಸ್ರನುನು ಹಾಗೆಯ
ಇರಿಸಿಕೆೋಳುಳವುದು, ಪ್ಠಯಾದ ಮೋಲ ಆಶಯವನುನು ಬದಲಾಯಿಸ್ದೆ ಇರುವುದು ಮುಂತ್ರಾದ ಕೆಲವು
ಕ್ಕನಿಷಟ ನಿಬರ್ಯಂಧಗಳನುನು ಹೆೋಂದಿರುವ ಕ್ರಯೋಟಿೋವ್ ಕಾಮನ್ಸನಂತಹ ವಿಶ್ಷಟವಾದ ಪ್ರವಾನಗಿ
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ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಿೋತ್ ರಚನೆಯಾದ ಕ್ಕೃತ್ಯನುನು ಸ್ಮಾಜ್ಕೆಕು ನಿೋಡಲಾಗುತತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರಯತನುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಯಾಂತ ಯಶಸಿವಾಯಾದವೆಂದರೆ,
ಪ್ಡಿಎಫ್ ರೋಪ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಯನುನುಗಟ್ಟಟಲೆ ಪ್ುಸ್ತಕ್ಕಗಳನುನು ಒದಗಿಸ್ುವ
ಪ್ರಾರಜೆಕ್ಟ ಗುಟ್ಟೆನ್ಬಗ್ರ್ಯ (gutenberg.org), ಹೆಸ್ರಾಂತ ಪ್ುಸ್ತಕ್ಕಗಳನುನು ಧವಾನಿ ರೋಪ್ದಲ್ಲಿ ನಿೋಡುವ librivox.org, ವಿಶವಾದ ಪ್ರತ್ಯಂದು ವಿಷಯದ ಕ್ಕುರಿತು ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಹೆೋಂದಿರುವ ವಿಕ್ಪ್ಡಿಯಾ, MIT ಯ ಓಪ್ನ್ ಕೆೋೋಸ್ವ್ರ್ಯ ವೆೋರ್ ಇನಿಶ್ಯೋಟಿವ್ ಹಿೋಗೆ ಪ್ಟಿಟ
ಬೆಳೆಯುತ್ರಾತ ಹೆೋೋಗುತತದೆ. ಈ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಒಟ್ಟಾಟರೆ ಉದೆಧೋಶವು ಕ್ಕಲ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ರೆಯಾೋಕ್ಕವಾಗಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕ್ಲಲಿ.
೨. ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶ
ಕ್ಕಲ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಯಯನುನು ಇನನುಷುಟ ಬಲಪ್ಡಿಸ್ುವಲ್ಲಿ ಗಣ ಕ್ಕ ಅಥವ ಗಣ ಕ್ಕದ ರಿೋತ್ಯ ಸ್ವಾಧನಗಳ ಪ್ರಾತರ
ಮಹತತರವಾಗಿದೆ. ಕ್ಕಂಪ್ೂರ್ಯಾಟ್ಟರ್ ಸಿಮುಲೆೋಶನ್, ಇಂಟ್ಟರಾಕ್ಟೋವ್ ಎನಿಮ್ೋಶನ್ಸ ಮುಂತ್ರಾದವು ಈ
ಪ್ಂಗಡಕೆಕು ಸ್ವೆೋರುತತವೆ. ವೆೈಯಕ್ತಕ್ಕ ತರಬೆೋತ್ ಮತುತ ಪ್ರತ್ರೆಯಾೋಕ್ಕ ಕಾಯರ್ಯನಿವರ್ಯಹಣೆ ಆಧರಿತವಾದ ಕ್ಕಲ್ಕೆ
ಪ್ರಕ್ರಯಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಶ್ಚಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ (ಉದಾ., ಆಲ್ಜೆೋಬಾರದ ಸ್ಮಿೋಕ್ಕರಣ ಗಳನುನು
ಬಿಡಿಸ್ಲು) ಚತುರ ಕ್ಕಲ್ಕಾ ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಗಳು ಈ ಗುಂಪ್ಗೆ ಸ್ವೆೋರುತತವೆ. ಲ್ನಕ್ಕಸ್ ಕಾಯಾರ್ಯಚರಣೆ ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಗಳಲ್ಲಿ
ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಪ್ರವಾನಗಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ನಾವು
ಕಾಣ ಬಹುದು ಹಾಗೋ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚಿನವುಗಳ ವಿಂಡೆೋೋಸ್ವ್ ಆವೃತ್ತಗಳೋ ಸ್ಹ ಉಚಿತವಾಗಿ
ದೆೋರೆಯುತತವೆ. ಚಿಣ ಣುರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉನನುತ ವಾಯಾಸ್ಂಗದ ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಯಗಳ ಕ್ಕಲ್ಕೆಯನುನು ಸ್ುಲಭವಾಗಿಸ್ಲು
ಭೌತಶಾಸ್ತರಾ, ಗಣಿತ, ಖಗೆೋೋಳ ವಿಜಾಞನ, ರಸ್ವಾಯನ ಶಾಸ್ತರಾ, ಮುಂತ್ರಾದ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ
ನೋರಾರು ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನು ಕಾಣ ಬಹುದು. schoolforge.net ಎಂಬ ತ್ರಾಣ ದಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಕಷಣ ಕೆಕು
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಎಲಾಲಿ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಬೃಹತ್ರ್ ಸ್ಂಗರಹವೆೋ ಇದೆ. ಇವುಗಳ ಕೆಲವು
ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ:
•

Chemlab - ರಸ್ವಾಯನ ಶಾಸ್ತರಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು

•

Earth3D - ಭೋಮಿಯ ವಾಸ್ತವಿಕ್ಕ 3D ಚಿತರಣ 

•

Stellarium - ವಾಸ್ತವಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಲಿನೆಟ್ಟೆೋೋರಿಯಮ್

•

Units - ಮಾನಕ್ಕಗಳ ಪ್ರಿವತರ್ಯನೆ
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•

Kalzium - ಪ್ರಿಯೋಡಿಕ್ ಟ್ಟೆೋಬಲ್,

•

Atomix ಭೌತಶಾಸ್ತರಾದ ಆಟ್ಟಗಳು

•

tux4kids ಮಕ್ಕಕುಳಿಗಾಗಿನ ಕ್ಕಲ್ಕೆ ಮತುತ ಆಟ್ಟಗಳ ಸ್ಂಗರಹ
ಅಷ್ಕೆಟೋ ಅಲಲಿದೆ, ಕೆಲವು ಲ್ನಕ್ಕಸ್ ಡಿಸಿಟರಾಬೋಯಾಶನ್ಗಳು, ಕ್ಕಲ್ಕೆಗಾಗಿ
ಮಿೋಸ್ಲ್ರಿಸ್ಲಾದ ಆವೃತ್ತಗಳನುನು ಅಥವ ಅನವಾಯಗಳ ಪ್ಟಿಟಯನುನು
ಹೆೋಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ರಿಸ್ಬಹುದಾದವುಗಳೆಂದರೆ, ಡಿಬಿಯನ್ನ Skolelinux (http://skolelinux.org/)
ಮತುತ DebianEdu

(http://wiki.debian.org/DebianEdu), ಉಬುಂಟ್ಟುವಿನ Edubuntu
(http://edubuntu.com/), ಫೆಡೆೋೋರಾದ Fedora Education Spin
(https://fedoraproject.org/wiki/Features/Education), CDAC ನ
EduBoss (http://bosslinux.in/eduboss) GNOME ಪ್ರಿಯೋಜ್ನೆಯ GNOME
Science CD (https://live.gnome.org/GnomeScienceCD) ಮತುತ KDE ಯ
kdeedu (http://edu.kde.org/) .
ವಲ್ಡರ್ಯ ವೆೈಡ್ ವೆಬ್ನ ಸ್ವಾಥೆಪ್ಕ್ಕರಾದಂತಹ ಟಿಮ್ ಬನರ್ಯಸ್ವ್ರ್ಯ ಲ್ೋಯು ಮುಂದಿನ ಪ್ೋಳಿಗೆಯ ಅಂತರಜಾಲವು ಅಂಗವಿಕ್ಕಲರೋ ಸ್ವೆೋರಿದಂತ್ರೆ ಜ್ಗತ್ತನ ಎಲಾಲಿ ವಗರ್ಯದ ಜ್ನರೋ ಬಳಸ್ುವಂತ್ರಾಗಬೆೋಕ್ಕು ಎಂದು
ಕ್ಕನಸ್ು ಕ್ಕಂಡಿದದರು. ಕೆೋವಲ ದೆೈಹಿಕ್ಕ ನೋಯಾನತ್ರೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಕಲ್ಕೆಯ ವಾಯಾಪ್ತಯು ಮೊಟ್ಟಕ್ಕುಗೆೋಳಳ ಬಾರದು. ಅದು ಭೌತಶಾಸ್ತರಾವೆೋ ಇರಬಹುದು ಅಥವ ಗಣ ಕ್ಕ ವಿಜಾಞನವೆ ಇರಬಹುದು. ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶದ
ಚಳುವಳಿಯು ಈ ಸ್ಮಸ್ವೆಯಾಯನುನು ಮೊದಲೆ ಗುರುತ್ಸಿ ಸಿಕುರಾೋನ್ ರಿೋಡರ್, ಸಿಪಿೋಚ್ ರೆಕ್ಕಗೆನುೈಸ್ರ್, ಬೆರೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂತ್ರಾದ ಹಲವಾರು ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸಿದೆ. Gnome ಎಕೆಸಬಿಲ್ಟಿ ಎನುನುವುದು ಯಾವುದೆ
Gnome ಅನವಾಯದ ಸ್ವೆೋೋಸ್ವ್ರ್ಯ ಕೆೋೋಡ್ ಅನುನು ಹಾಗೆಯ ಇರಿಸಿಕೆೋಂಡು ಮಾತ್ನ ಮೋಲಕ್ಕ ಬಳಸ್ಬಹುದಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಯುತವಾದ ತಂತ್ರಾರಂಶವಾಗಿದೆ.
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ಕ್ಕಲ್ಕೆಯ ನಿವರ್ಯಹಣೆ
ಶಾಲೆ/ಕಾಲೆೋಜನ ನಿವರ್ಯಹಣೆ, ಪ್ಠಯಾಕ್ಕರಮವನುನು ನೆೋೋಡಿಕೆೋಳುಳವಿಕೆ, ಫಲ್ತ್ರಾಂಶದ ಸ್ಂಸ್ಕುರಣೆ,
ಮೌಲಯಾಮಾಪ್ನ ನಡೆಸ್ುವಿಕೆ, ಅಸ್ವೆೈನೆಮಂಟ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಲಿಕೆ ಮತುತ ಮೌಲಯಾಮಾಪ್ನೆ, ಪ್ಠಯಾಕ್ಕರಮಕೆಕು ಅಗತಯಾವಾದ
ಸ್ವಾಮಗಿರಗಳ ಸಿದಧಪ್ಡಿಕೆ ಮುಂತ್ರಾದ ಕಾಯರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನಿೋಡಬಲಲಿ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳು ಉಪ್ಕ್ಕರಣ ಗಳು ಈ
ವಗರ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮುಕ್ಕತ ಮತುತ ಉಚಿತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಯುನೆಸ್ವೆೋಕುೋದ ಕ್ಕಲ್ಕೆಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಲತ್ರಾಣ ದಲ್ಲಿ FOSS ಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನೆನುೋ ಮಿೋಸ್ಲ್ರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ವೆೋಕುೋದಂತಹ ಅಂತರಾಷಿಟರಾೋಯ ಸ್ಂಸ್ವೆಥೆಗಳು FOSS ಮತುತ ಕ್ಕಲ್ಕೆಗೆ
ಎಷುಟ ಪ್ರಾರಮುಖಯಾತ್ರೆ ನಿೋಡುತತದೆ ಎಂದು ತ್ರೆೋೋರಿಸಿದರೆ, ಇನೆೋನುಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ದೆೋಡಡ ಸ್ಂಖೆಯಾಯ ಮತುತ
ಗುಣ ಮಟ್ಟಟದ ಸ್ಂಪ್ನೋಮಲಗಳು ದೆೋರೆಯುತತವೆ ಎನುನುವುದನುನು ಇದು ತ್ರೆೋೋರಿಸ್ುತತದೆ.
ಯಾವುದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿವರ್ಯಹಣೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ತಂತ್ರಾರಂಶ ವಯಾವಸ್ವೆಥೆಗಳು ನೆರವಾಗುತತವೆ. ಹಳೆಯ
ಯಂತ್ರಾರಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ಹ ಓಡಬಲಲಿ, ಲ್ನಕ್ಕಸ್ ಒಂದು ಉತತಮ ಸ್ಂಪ್ನೋಮಲವಾಗಿ ಒದಗಬಲಲಿದು.
ನಿವರ್ಯಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವ ಇನಿನುತರೆ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳೆಂದರೆ:
•

ಯೋಜ್ನಾ ನಿವರ್ಯಹಣೆ - Planner

•

ದಸ್ವಾತವೆೋಜ್ು (ಡಾಕ್ಕಯಾಮ್ಂಟ್ಟ್) ರಚನೆ - LibreOffice (Openoffice), Latex

•

ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾಡ್ರ್ಯ/ಮಾಪ್ರ್ಯಡಿಸ್ುವಿಕೆ - Audicity

•

ಜಾಲ ತ್ರಾಣ  ನಿಮಾರ್ಯಣ  - Nyu

•

ಕ್ಕಲ್ಕೆಯ ನಿವರ್ಯಹಣೆ - Moodle

•

ಶಾಲೆಯ ವಯಾವಸ್ವಾಥೆಪ್ನೆ - Schooltool

•

3D ಎನಿಮ್ೋಶನ್ - Blender

•

ರೆೋಖಾಕ್ಕೃತ್ ಸ್ಂಪ್ರಾದನೆ - Dia

•

ಚಿತರ ಸ್ಂಸ್ಕುರಣೆ - Gimp

•

ಪ್ುಟ್ಟದ ವಿನಾಯಾಸ್ - Scribus

•

ನಕೆಷ ರಚನೆ - kmplot

ಶ್ಕ್ಕಷಣ  ಕೆಷೋತರದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷಿಟರಾೋಯ ಮತುತ ದೆೋಶ್ೋಯ ಮಟ್ಟಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ ಸ್ವಾಕ್ಕಷುಟ ಅಳವಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಕೆೋರಳ ಸ್ಕಾರ್ಯರವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಕ್ಕಷುಟ ಆಸ್ಕ್ತ ತ್ರೆೋೋರಿಸಿವೆ. ಹಲವಾರು ಸ್ಕಾರ್ಯರೆೋತರ ಸ್ಂಸ್ವೆಥೆಗಳು
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ಮಾಹಿತ್ ಮತುತ ಸ್ಂಪ್ಕ್ಕರ್ಯ ತಂತರಜಾಞನವು ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುವಂತ್ರೆ ದೆೋರೆಯುವಂತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತನುದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಂತಹ ರಾಷಟರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಮಗುವೂರ್ ಸ್ಹ ಪ್ರಾರಥಮಿಕ್ಕ
ಶ್ಕ್ಕಷಣ  ಪ್ಡೆಯುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗಿರುವಾಗ ಗಣ ಕ್ಕ ಮತತದರ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ  ವೆಚಚಿಮಾಡುವುದು
ಸ್ುಲಭದ ಮಾತಲಲಿ. ಇಂತಹ ಸ್ನಿನುವೆೋಶದಲ್ಲಿ FOSS ಬಹು ಮಟಿಟಗೆ ಈ ಹೆೋರೆಯನುನು ತಗಿಗಸ್ಬಲಲಿದು.
ಇದು ಕೆೋವಲ ಹಣ ವನುನು ಉಳಿಸ್ುವುದು ಮಾತರವಲಲಿದೆ, ವಿಶಾವಾಸ್ವಾಹರ್ಯತ್ರೆ, ಕಾಯರ್ಯನಿವರ್ಯಹಣೆ ಮತುತ
ಉತತಮ ಸ್ುರಕ್ಕಷತ್ರೆಯನೋನು ಒದಗಿಸ್ುತತದೆ.
FOSS ಅನುನು ಕ್ಕಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ುವುದರ ಜೆೋತ್ರೆಗೆ, ಅದನುನು ಪ್ಠಯಾದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಸ್ುವುದರಿಂದ
ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಯಗಳಿಗಾಗುವ ಒಂದು ಅತಯಾಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಯೋಜ್ನವೆಂದರೆ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ತಳಹದಿಯಾದಂತ ಸ್ವೆೋೋಸ್ವ್ರ್ಯ ಕೆೋೋಡ್ ಅನುನು ಅವಲೆೋೋಕ್ಸ್ುವ ಅವಕಾಶ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಯಗಳು ನಿಜ್ವಾದ ಪರಗಾರಮ್ಗಳನುನು ಅಧಯಾಯನ ಮಾಡಲು ಸ್ವಾಧಯಾವಿರುತತದೆ. ಅಲಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾರದೆೋಶ್ೋಕ್ಕರಣ 
(ಲೆೋೋಕ್ಕಲೆೈಸ್ವೆೋಶನ್) ಅವಕಾಶದಿಂದಾಗಿ ಇಂಗಿಲಿೋಷಿನ ಜಾಞನದ ಕೆೋರತ್ರೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಧುನಿಕ್ಕ ತಂತರಜಾಞನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವುದನುನು ತಪ್ಪಿಸ್ುತತದೆ. ಒಟಿಟನಲ್ಲಿ FOSS ನ ಸ್ರಿಯಾದ ರಿೋತ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತುತ
ಬಳಕೆಯು ಸ್ಮಾಜ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚಿತ್ತರುವ ಡಿಜಟ್ಟಲ್ ಅಂತರವನುನು ಕ್ಕಡಿಮ್ಮಾಡಲು ಸ್ವಾಧಯಾವಿದೆ.
ಶಂಕ್ಕರ್ ಪ್ರಸ್ವಾದ್ . ಎಮ್ ವಿ ಹುಟ್ಟುಟ ಮತುತ ಬಾಲಯಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸ್ಮಿೋಪ್ದ
ತುಂಗೆಯ ತಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ುಟ್ಟಟ ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ. ಓದಿದುದ ವಸ್ುತವಿಜಾಞನದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸಿಸ.
ಬೆಂಗಳೋರಿನ ಎನ್ಎಎಲ್ನ ವಸ್ುತವಿಜಾಞನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷುಟ ವಷರ್ಯ ವಾಸ್
ಸ್ಹಾಯಕ್ಕ ಸ್ಂಶೆೋೋಧಕ್ಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜೆೋತ್ರೆಗೆ ಕ್ಕನನುಡದ ವಾಷಿರ್ಯಕ್ಕ
ವಿಜಾಞನ ಪ್ತ್ರಕೆಯಾದ ಕ್ಕಣಾದ ಪ್ತ್ರಕೆಯ ಸ್ಂಪ್ರಾದಕ್ಕ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ್
ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ. ನಂತರ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳೆಡೆಗೆ ಒಲವು. ಪ್ರಸ್ಕ್ಕತ ಮುಕ್ಕತ
ತಂತ್ರಾರಂಶವನುನು ಒದಗಿಸ್ುವ ಸ್ಂಸ್ವೆಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಕ್ಕನಾಗಿ ಪ್ುಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆದೋನೆ. ಫೆೈಫಾರ್ಯಕ್ಕಸ್,
ಗೆೋನುೋಮ್, ಕೆಡಿಇ, ಫೆಡೆೋೋರ, ಓಪ್ನ್ಆಫ್ೋಸ್ವ್ ಮುಂತ್ರಾದ ಹೆಚಿಚಿನ ಎಲಾಲಿ ಮುಕ್ಕತತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಕ್ಕನನುಡ
ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಕೆೈಜೆೋೋಡಿಸಿದೆದೋನೆ. ಈ ಅನುವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಷಟತ್ರೆಯನುನು ತರುವುದು ಮುಂದಿನ ಗುರಿ. ವಿಜಾಞನ ಹಾಗು
ತಂತರಜಾಞನಕೆಕು ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆೋಖನಗಳನೋನು ಸ್ಹ ಬರೆದಿದೆದೋನೆ. ಸ್ವಾಹಿತಯಾ ಹಾಗು ಕ್ರಕೆಟ್ಟ್ನೆಡೆಗೆ ಅಪ್ರಿಮಿತ ಆಸ್ಕ್ತ,
ಒಂದಿಷುಟ ಸ್ಣ ಣು ಪ್ುಟ್ಟಟ ಕ್ಕವನಗಳನೋನು ಸ್ಹ ಗಿೋಚಿದೆದೋನೆ.
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ಸ್ಂಚಯದ ಬಗೆಗ
“ಸ್ಂಚಯ” – ಹೆಸ್ರೆೋ ಸ್ೋಚಿಸ್ುವಂತ್ರೆ ಇದೆೋಂದು , ಕ್ಕನನುಡ ಭಾಷ್ಕೆಯ ಕ್ಕುರಿತ್ರಾದ ಮುಕ್ಕತ ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ
ಅಭಿವೃದಿಧ ಕಾಯರ್ಯಗಳನುನು ಒಂದೆಡೆ ತರುವ ಪ್ರಯತನು. ಭಾರತ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ
ಹಿೋಗೆ ಬಹಳಷುಟ ಅಧಿಕ್ಕೃತ ಭಾಷ್ಕೆಗಳನುನು, ಮಾಹಿತ್ ಹಾಗೋ ತಂತರಜಾಞನ ಕೆಷೋತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಲು
ಯೋಗಯಾವಾಗುವಂತ್ರೆ, ಹತುತ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕಾಯರ್ಯಕ್ಕರಮಗಳು ಜ್ನಸ್ವಾಮಾನಯಾರಿಗೆ ಹಾಗೋ ಸ್ಕಾರ್ಯರದ
ಕಾಯರ್ಯಗಳಿಗೋ

ಹೆೋಂದುವಂತ್ರೆ

ರೋಪ್ುಗೆೋಂಡಿವೆ,

ಅಭಿವೃದಿಧಯ

ಪ್ಥದಲ್ಲಿಯೋ

ಸ್ವಾಗುತ್ತವೆ.

ಅವುಗಳಂತ್ರೆಯೋ ಅಧಿಕ್ಕೃತ ಭಾಷ್ಕೆಯಾದ ಕ್ಕನನುಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತರುವ, ನಡೆಸ್ಬಹುದಾದ ಮುಕ್ಕತ
ತಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕಾಯರ್ಯಕ್ಕರಮಗಳಿಗೆ, ಅಭಿವೃದಿಧಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕತ ವೆೋದಿಕೆಯನುನು
ಒದಗಿಸ್ುವುದು ‘ಸ್ಂಚಯ’ದ ಆಶಯ. ಯಾವುದೆೋ ಒಂದು ಭಾಷ್ಕೆಯ ಸ್ುತತಲ್ನ ತಂತ್ರಾರಂಶ ಅಥವಾ
ತಂತರಜಾಞನ ಅಭಿವೃದಿದಯು ಆ ಭಾಷ್ಕೆಯ ಅಭಿವೃದಿದಯೋ ಆಗಿರುತತದೆ. ಈ ಕೆಲಸ್ ಜ್ನಸ್ವಾಮಾನಯಾನಿಂದ
ಇಡಿದು ತಂತರಜಾಞನ ನಿಪ್ುಣ ರೋ, ಉದಯಾಮಿಗಳು, ಸ್ಕಾರ್ಯರ ಹಾಗೋ ಸ್ಕಾರ್ಯರೆೋತರ ಸ್ಂಘಸ್ಂಸ್ವೆಥೆಗಳು
ಎಲಲಿರ ಒಗಗಟ್ಟಟನುನು ಬಯಸ್ುತತದೆ. ಕ್ಕನನುಡಿಗರು ಈ ಕಾಯರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಟಗುತ್ರಾತರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಂದಿಗೆ.

ನಮಮನುನು ಸ್ಂಪ್ಕ್ರ್ಯಸ್ಲು - team@sanchaya.net
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ನಿಮಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನುನು arivu@sanchaya.net ಗೆ ಮಿಂಚಂಚೆ ಮಾಡಿ.
http://arivu.sanchaya.net
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