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ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್

ಸಟ್ಮ್

ಗಣಕ ಯಂತರ್ಗಳು ಎಂದರೇನು?
ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳು

ನಿದಿರ್ಷಟ್,

ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ

ಕೆಲಸ

ಮಾಡುವ

ಸಾಧನಗಳು.

ಗಣಕಯಂತರ್

ಸಾಧನವಾಗಿದುದ್, ಸರಳವಾಗಿ ತಾಕಿರ್ಕ, ಗಾರ್ಫಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಲೆಕಕ್ ಇತಾಯ್ದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್

ಇಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್

ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.

(computer is an electronic device that can perform activities that involve
mathematical, logical and graphical manipulations).
ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳು

ಸಾಫ್ಟ್

ವೇರ್

(ತಂತಾರ್ಂಶ)

ಮತುತ್

ಹಾಡ್ರ್

ವೇರ್

(ಯಂತಾರ್ಂಶ)ಗಳ

ಪರಸಪ್ರ

ಸಂವಹನದಿಂದ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತತ್ವೆ.

ಹಾಡ್ರ್ ವೇರ್:
ಹಾಡ್ರ್ ವೇರ್ ಎನುನ್ವುದು, ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾದ ಮತುತ್ ಸಪ್ ರ್ಸಬಹುದಾದ ಗಣಕಯಂತರ್ದ ಭಾಗಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ. ಗಣಕಯಂತರ್ದ ಲ್ರುವ ಸಣಣ್ ಆಯತಾಕಾರದ ಚಿಪ್ ಹಾಡ್ರ್ ವೇರ್ನ ಪರ್ಮುಖ ತುಣುಕು,
ಇದನುನ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್

ರ್ಸೆ ಂಗ್ ಯುನಿಟ್ (CPU) ಅಥವಾ ಮೈಕೊರ್ೕ ಸಂಸಾಕ್ರಕ (microprocessor) ಎಂದು

ಕರೆಯುತಾತ್ರೆ. ಇದು ಗಣಕಯಂತರ್ದ ಮೆದುಳಾಗಿದುದ್ , ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಮತುತ್ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರಗಳನುನ್
ಮಾಡುವ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಡ್ರ್ ವೇರ್ ಉಪಕರಣಗಳೆಂದರೆ, ಮಾನಿಟರ್, ಕೀ

ಮಣೆ (Keyboard),

ಮೌಸ್, ಪಿರ್ಂಟರ್ ಇತಾಯ್ ದಿ.

ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್:
ಹಲವು

ಸೂಚನೆಗಳ ಅಥವಾ

ರ್ೕಗಾರ್ಮ್ ಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ

ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ. ಈ ಸೂಚನೆಗಳು ಹಾಡ್ರ್

ವೇರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸಬೇಕೆಂದು ನಿದೇರ್ ಸುತತ್ವೆ.
ಗಣಕಯಂತರ್ದ ಲ್ ಅಕಷ್ರಗಳನುನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ವಡ್ರ್

ರ್ೕಸೆ ಂಗ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್.

ಗಣಕಯಂತರ್ ಮತುತ್ ಅದರ ಸಂಪಕರ್ದ ಲ್ರುವ ಸಾಧನಗಳನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ ಆಪರೇಟಿಂಗ್
ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಮ್ ಗಣಕಯಂತರ್ವು

GNU/Linux ಎಂಬ ಆಪರೇಟಿಂಗ್

ಸಟ್ಮ್ , ಒಂದು

ಸಟ್ಮ್ ಅನುನ್ ಬಳ ಕೊಳುಳ್

ತತ್ದೆ.

ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳ

ಧಗಳು (Types of computers)

ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳು (Desktop computers)
ಮೇಜಿನ

ಅಥವಾ

ಟೇಬಲ್

ಮೇಲೆ

ಕಾಯರ್

ನಿವರ್ ಸಲು

ಡೆಸ್ಕ್

ಟಾಪ್

ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳನುನ್

ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಇತರೆ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಗಣಕಯಂತರ್ಗ ಗಿಂತ ದೊಡಡ್ ಮತುತ್
ಶಕಿತ್ಯುತವಾಗಿವೆ. ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳು
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ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಘಟಕಗ ಂದ ಮಾಡಲಪ್ಟಿಟ್ ವೆ.

ಲಾಯ್ಪ್ ಟಾಪ್ ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳು ( Laptop computers) :
ಲಾಯ್ಪ್

ಟಾಪ್

ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳು

ಹಗುರ

ಮತುತ್

ತೆಳುವಾದ

ಪರದೆಯನುನ್

ಹೊಂದಿರುವ

ವೈಯಕಿತ್ಕ

ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ಗಳು. ಅವುಗಳು ಸಣಣ್ಗಾತರ್ಕಕ್ನುಸಾರವಾಗಿ, ಅವುಗಳನುನ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳೆಂದೂ ಸಹ
ಕರೆಯುತಾತ್ರೆ. ಲಾಯ್ಪ್ ಟಾಪ್ ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳು ಬಾಯ್ಟರಿಗಳನುನ್ ಬಳ ಕೊಂಡು ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತತ್ವೆ ಮತುತ್
ಅವುಗಳನುನ್ ಬೇಕಾದ ಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯಯ್ಬಹುದು.

ಗಣಕಯಂತರ್ದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? (What can you do with computers?) :
ದತಾತ್ಂಶಗಳನುನ್ (Data) ಶೇಖರಿಸಲು, ದತಾತ್ಂಶಗಳನುನ್
ಮತುತ್

ೕಜನೆಗಳನುನ್

ನಿವರ್ ಸಲು

, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು

ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳನುನ್

ಬಳಸುತಾತ್ರೆ.

ಮನೆಗಳ ಲ್,

ಮಾ ತಿಯನುನ್

ನೋಡಲು, ಚಿತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಂಗೀತಗಳನುನ್ ಶೇಖರಿಸಲು, ಹಣಕಾಸು ವಯ್ವಹಾರಕಾಕ್ಗಿ, ಆಟ ಆಡಲು ಮತುತ್
ಇತರರ ಜೊತೆ ಸಂಪಕರ್ದ ಲ್ರಲು ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಬಳಸುತಾತ್ರೆ.
ಗಣಕಯಂತರ್ವನುನ್ ,
ಇಂಟನೆರ್ಟ್ನ

ಶವ್ದಾದಯ್ಂತ ಹರಡಿರುವ ಜಾಲಗಳ ಜಾಲವಾದ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಪಕಿರ್ಸಬಹುದು.

ಸಹಾಯದಿಂದ,

ಶವ್ದಾದಯ್ಂತ ಇತರರನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸಬಹುದು ಮತುತ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಪರ್ಮಾಣದ

ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಳಳ್ ಬಹುದು.

ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್
ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರನ್ ಅಥರ್(Understanding Software) :
ಸಾಫ್ಟ್

ವೇರ್

ಸಂಗರ್ಹವಾಗಿದುದ್

ಅಥವಾ
,

ಗಣಕಯಂತರ್

ಸಂಬಂಧಿತ

ಸಾಫ್ಟ್

ವೇರ್

ದತಾತ್ಂಶಗಳನುನ್

ಒದಗಿ

ಎನುನ್ವುದು

ಗಣಕಯಂತರ್ದ

ಗಣಕಯಂತರ್ಕೆಕ್

ರ್ೕಗಾರ್ಮ್ಗಳ

ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ

ಕುರಿತು

ನಿದೇರ್ಶನವನುನ್ ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ. ಹಾಡ್ರ್ ವೇರ್ ಎಂಬ ಪದವು ಭೌತಿಕ ಸಾಧನವೆಂದು ಅಥೈರ್ ದರೆ, ಸಾಫ್ಟ್
ವೇರ್ ಎಂಬ ಪದವು
ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ 2.

ಭೌದಿಧ್ಕ ಸಾಧನವೆಂದು ಅಥೈರ್ಸಲಪ್ಡುತತ್ದೆ. ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಮೂರು
ರ್ೕಗಾರ್ಮಿಂಗ್

ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್

3.ಅಪಿಲ್ಕೇಷನ್ (ಅನವ್ಯಿಕ)

ಧಗ ವೆ. 1.

ಸಟ್ಮ್

ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್

ಸಟ್ಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ :
ಗಣಕಯಂತರ್ದ ಹಾಡ್ರ್ ವೇರ್ ಮತುತ್ ಗಣಕಯಂತರ್ದ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸಲು
ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಪರೇಟಿಂಗ್

ಸಟ್ಮ್ (operating systems)

ಸಟ್ಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್

ಸಟ್ಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ನ ಉದೆದ್ೕಶವು

ರ್ೕಗಾರ್ಮರ್ ಅಪಿಲ್ ಕೇಶನ್ಗಳ ಕಿಲ್ಷಟ್ತೆಯನುನ್ ಸರ ೕಕರಣಗೊ ಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಗಣಕಯಂತರ್ದ
ಕಿಲ್ಷಟ್ತೆಯ

ವರಣೆಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ. ಇದು ಸಂಪಕರ್ ಸಾಧನಗಳು, ಮುದರ್ಕಗಳು, ಸಾಧನ ಓದುಗರು,

ಪರ್ದಶರ್ನಗಳು , ಕೀ ಮಣೆಗಳು, ಗಣಕಯಂತರ್ದ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಮ್ರಣೆ ಹಾಗೂ

ರ್ಸೆಸರ್ ಸಮಯ .

ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ : GNU/Linux, MS Windows ಮತುತ್ Mac OS X.

ರ್ೕಗಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್
ರ್ೕಗಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ರೀತಿಯ ಲ್
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ರ್ೕಗಾರ್ಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆ

ಬಳ

, ಕಂಪೂಯ್ಟರ್

ರ್ೕಗಾರ್ಂಗಳನುನ್

ಬರೆಯಲು

ರ್ೕಗಾರ್ಮರ್ ಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್

ನೀಡುತತ್ದೆ.

ಅಪಿಲ್ಕೇಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ :
ಅಪಿಲ್ಕೇಷನ್

ಸಾಫ್ಟ್

ವೇರ್

ಒಂದು

ಅಥವಾ

ಹೆಚುಚ್

ನಿದಿರ್ಷಟ್

(ಪರೋಕಷ್ವಾಗಿ

ಕಂಪೂಯ್ಟರ್

ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೆ

ಸಂಬಂಧಪಟಟ್) ಕೆಲಸಗಳನುನ್ ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಉಬುಂಟು ಏಕೆ ಬೇಕು ?
ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಕೊಂಡ ತಕಷ್ಣ ಅದನುನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಕೆಕ್ ಬೇಕಾದ ಮುಖಯ್ ತಂತಾರ್ಂಶ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್

ಸಟ್ಂ

ಒಂದು ಬೇಕಲಾವ್? ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಬಗೆಗ್ ಅಷುಟ್ ಇಷುಟ್ ತಿ ದವರು ತಕಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ತಮಮ್ ಲ್ರುವ ಮೈಕೊರ್ೕಸಾಫ್ಟ್
ಂಡೋಸ್ ಇನ್ ಸಾಟ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಈಗೊಂದು ಸಂಪರ್ದಾಯದಂತೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ನೀ
ಮಾಡುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ. ಪೈರ

ಲ್ ತಪುಪ್

ಭೂತದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ. ಇದು ಕಾನೂನು ರೀತಾಯ್ ಅಪರಾಧ ಕೂಡ. ಏಕಂದರೆ,

ಂಡೂಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್

ಸಟ್ಂಅನುನ್ ಕಾಸುಕೊಟುಟ್ ಕೊಳಳ್ದೆ ನಿಮಮ್

ಸಟ್ಂನ ಲ್ ಇನಾಸ್ಟ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವಂತಿಲಲ್.

ಹಾಗೆಯೇ ಇದೊಂದನುನ್ ಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ದಿನ ನಿತಯ್ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಂತಾರ್ಂಶಗ ಗೆ ಮತೆತ್
ದುಡುಡ್ ತೆರಬೇಕು.

ೕಗೆ

ರ್ಪೆ ಟರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಗಳ ಹಣದಾಹಕೆಕ್ ನೀವು ಬ ಯಾಗುತತ್ಲೇ ಹೋಗುತಿತ್ೕರಿ.

ಇದಕೆಕ್ಲಲ್ ಉತತ್ರ ಸವ್ತಂತರ್ ಹಾಗು ಮುಕತ್ ತಂತಾರ್ಂಶಗಳನುನ್ (Free and OpenSource) ಬಳಸುವುದು.
ಗುನ್/ ನಕ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಡೆಬಿಯನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್
ಸವ್ತಂತರ್

ತಂತಾರ್ಂಶದ

ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ದ

ಸಟ್ಂನ ಮೂಲವಾಗಿರಿ ಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದಿದ್ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ,

ಸ ಯನುನ್

ಪರ್ಪಂಚದೆಲೆಲ್ಡೆ

ಎಲಲ್

ಕಂಪೂಯ್ಟರ್

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ

ಹಂಚುವುದಕೆಕ್ಂದೇ ಇರುವ ಉಬುಂಟು ಇಂಥದೊದ್ಂದು ತಂತಾರ್ಂಶ.
ಉಬುಂಟುವನುನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನೊಲ್ೕಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಉಪ
ಇತರರಿಗೂ ಹಂಚಿ, ಅದರ ಲ್ನ ಮೂಲ ತಂತಾರ್ಂಶವನುನ್ ಬದ

ೕಗಿ , ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ತಿ ದುಕೊಂಡು,

, ಅಭಿವೃದಿದ್ಪಡಿ

ಅದೂ ಯಾವುದೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್

ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಹಣ ತೆರದೆ. ಇದೆಲಲ್ದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಮ್ ಭಾಷೆಯಲೆಲ್ೕ ತಂತಾರ್ಂಶವನುನ್ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ
ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಉಬುಂಟು ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ.

ಕಲಚೇತನರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪ

ೕಗವಾಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ತಂತಾರ್ಂಶ

ಸವಲತುತ್ಗಳನುನ್ ಉಬುಂಟು ತನನ್ ಲ್ರಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಉಬುಂಟು ನ ಮುಖಯ್ ಗುರಿ ಕೂಡ.

ಉಬಂಟುವನುನ್ ಹೇಗೆ ಉಪ

ೕಗಿಸುವುದು:

Logging in :
ಗಣಕ ಯಂತರ್ವನುನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಕಷ್ಣ ಅದು boot ಆಗುತತ್ದೆ . ಆಗ ನಿಮಮ್ ಆಯೆಕ್ windows
ಅಥವ ubuntu ಕೇಳುತತ್ದೆ. ನಿಮಮ್ ಆಯೆಕ್ ubuntu ಎಂದು ನೀಡಿರಿ .

ೕಗೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ತಮಮ್ user

name, ಮತುತ್ password ಅನುನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, Enter ಬಟನ್ ಒತಿತ್ರಿ. ತಮಮ್ user name, ಮತುತ್
password ಸರಿಯಿದೆ ಎಂದಾದ ಲ್ desktop ಬರುತತ್ದೆ.
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ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ನಲೇಔಟ್:
ಡೆಸ್ಕ್

ಟಾಪ್

programಗಳನುನ್

ಮೇಲೆ

ಒಂದು

ಸಾಟ್ಟ್ರ್

ಪಾಯ್ನೆಲ್

ಮಾಡುವ

ಇರುತತ್ದೆ.
ಮತುತ್

ಮೇಲೆ

systemಅನುನ್

ಕಾಣುವ

ಪಾಯ್ನೆಲ್

ವಯ್ವ ಥ್ತ

ಮಾ ತಿ

ನೀಡುವ,

(configuring)ಗೊ ಸುವ

ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ .

ಮುಖಯ್ವಾದ ಮೆನುಗಳು :
ಕ್ರ್ೕನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಎರಡು ಮೆನುಗಳನುನ್ ಮುಖಯ್ವಾದ ಮೆನುಗಳೆನುನ್ತೆತ್ೕವೆ . ಅವುಗಳೇ Applications,
Places ಮೆನುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು

ಕ್ರ್ೕನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತತ್ವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ application

ಆರಂಭವಾದರೆ ಅದು ಈ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೆನು ನ ಲ್ರುವ
1. The Applications ಮೆನುವು

ಂಡೋ ನದೇ ಆಗಿರುತತ್ದೆ.

ಕ್ರ್ೕನ್ ಮೇ ನ ಎಡತುದಿಯ ಲ್ದುದ್ ಇದು

ಸಟ್ಮ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ

software ಅನುನ್ access ಮಾಡಲು ಅನುಕೂ ಸುತತ್ದೆ.
2. The Places ಮೆನುವು

ಸಟ್ಮ್ನೊಳಗೆ ಇರುವ ಲೊಕೇಶನ್ಗ ಗೆ ತಕಷ್ಣದ (quick) access

ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ. ಇದಲಲ್ದೇ USBಗೆ ಲಗತಿತ್ ದ memory stickಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಯ್ಮೆರಾಗಳು, ಎಂಪಿ ೩
ಪೆಲ್ೕಯರ್ಗಳ access ಅನೂನ್ ಸಹ ಇದು ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ.

Reboot ಮತುತ್ shutdown ಮಾಡುವುದು:
ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಅನುನ್ shut-down ಅಥವ reboot ಮಾಡಲು

ಸಟ್ಮ್ ಮೆನು ನ ಲ್ರುವ Shut Down ಐಕಾನ್ಅನುನ್

click ಮಾಡಿರಿ. (Ubuntu 11.04 ರ ಲ್ , Quit ಐಕಾನ್ಅನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊ ಳ್). ಈ ರೀತಿ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಬರುವ dialog box ನ ಲ್ ತಮಗೆ ಅಗತಯ್ವೆನಿ ದ ಆಯೆಕ್ಯನುನ್ ಮಾಡಿಕೊ ಳ್ರಿ .
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ವಡ್ರ್

ರ್ಸೆಸರ್

ವಡ್ರ್

ರ್ಸೆಸರ್ ಎಂದರೇನು?

ವಡ್ರ್

ರ್ಸೆಸರ್ ಎಂಬುದು ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಸೃ ಟ್ಸಲು, ತಿದದ್ಲು ಮತುತ್ ಮುದಿರ್ಸಲು

ಧವಾದ

ಆಪಿಲ್ಕೇಶನ್

ಸಾಫ್ಟ್

ವೇರ್.

ಇದನುನ್

ರೀತಿಯದಾಖಲೆಗಳೆಂದರೆ - ಪತರ್ಗಳು, ವರದಿಗಳು, ಮೆ
ಮತುತ್

ವೃತಿತ್ಗತ

ದಾಖಲೆಗಳು. ಇದನುನ್

ನೀವು

ವಡ್ರ್

ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ

ೕಗಿ

ೕಗಿಸುವ ಒಂದು

ಸೃ ಟ್ಸಬಹುದಾದ

ಮತುತ್

ಹಲವು

ಇತರೆ ವೈಯಕಿತ್ಕ , ವಾಯ್ವಹಾರಿಕ

ಫಾಮೆರ್ಟ್ ಮಾಡಲು, ಕಾಗುಣಿತವನುನ್ ಪರೀ ಸಲು,

ಚಿತರ್ಗಳನುನ್

ಕೇವಲ ಸಮಯವನುನ್ ಉ ಸುವುದು ಮಾತರ್ವಲಲ್ದೆ
ಒಪೆನ್ ಆಫಿಸ್

ೕಗಳು

ಪಠಯ್ವನುನ್

ಟೇಬಲ್ಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸಲು ಮತುತ್ ಸೂಕತ್ವಾದ
ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಈಗಿನ ದಿನಗಳ ಲ್

ಉಪ

ಉಪ

ಸೇರಿಸಲು ಸಹ ಉಪ

ೕಗಿಸಬಹುದು. ಇದು

ನಿಮಮ್ ಲ್ರುವ ಕಿರ್ಯಾತಮ್ಕತೆಯನುನ್ ಹೊರತರಲು ಸಹಾಯ

ಅತಿಹೆಚುಚ್

ಉಪ

ೕಗಿಸಲಪ್ಡುವ

ವಡ್ರ್

ರ್ಸೆಸರ್ ಎಂದರೆ

ರ್ಸೆಸರ್.

ಕಛೇರಿಯ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರವನುನ್

ಖಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಮತುತ್ ಅದೇ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಅನೇಕರಿಗೆ

ಕಳು ಸುವಾಗ, ಹೆಚಿಚ್ನ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಅಗತಯ್ತೆ ಇರುತತ್ದೆ. ಆಗ ಅ ಲ್ ಸಮಯ ಮತುತ್ ಶಕಿತ್ಯ
ಅಪವಯ್ಯವಾಗುತತ್ದೆ. ಇದರ ಬದ ಗೆ ಅದೇ ಪತರ್ವನುನ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ನ ಲ್ರುವ

ವಡ್ರ್

ರ್ಸೆಸರ್ ಮೂಲಕ

ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಮ್ ಕಾಯರ್ ಸುಲಭಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ.
ವಡ್ರ್

ರ್ಸೆಸರ್ ಅನುನ್

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವುದು:

ದಾಖಲೆಯನುನ್ ಸೃ ಟ್ಸಲು, ನೀವು
ದ ಗೆ
ಕಿಲ್ಕ್
ವಡ್ರ್
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ಆಪಿಲ್ಕೇಶನ್

ಒತಿತ್

ದಲು ವಡ್ರ್
ಮತುತ್

ಮಾಡಿ.
ರ್ಸೆಸರ್ ಇಂಟರ್ ಫೇಸ್ :

ಆಫಿಸ್ಅನುನ್

ರ್ಸೆಸರ್
ಸೆಲೆಕ್ಟ್

ಅನುನ್
ಮಾಡಿ

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಬೇಕು.
ನಂತರ ವಡ್ರ್

ರ್ಸೆಸರ್

ಅನುನ್

ನೀವು

ವಡ್ರ್

ಸಥ್ಳವನುನ್

ರ್ಸೆಸರ್

ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟ್

ಟೇಬಲಗ್ಳನುನ್
ವಡ್ರ್

ಂಡೋವನುನ್
ಏರಿಯಾ

ತೆರೆದಿದಿದ್ೕರಿ. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ

ಎಂದು

ಕರೆಯುತಾತ್ರೆ. ಈ

ಕಾಣುವ

ಸಥ್ಳದ ಲ್

ನೀವು

ಖಾ ಯಾದ ಬಿ ಯ
ಪಠಯ್, ಚಿತರ್ಗಳು

ಮತುತ್

ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ರ್ಸೆಸರ್

ಇಂಟಫೇರ್ಸ್ ನ

ಇತರ

ಭಾಗಗಳು

ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ :
ಟೈಟಲ್

ಬಾರ್ , ದಾಖಲೆಯ

ರ್ಸೆಸರ್
ದಾಖಲೆಯ

ಎಂದ

ಟೈಟಲ್

ಮತುತ್
ಬಾರ್

ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ನ
ಪರ್ದ ರ್ಸುತತ್ದೆ

ಹೆಸರನುನ್

ಪರ್ದ ರ್ಸುತತ್ದೆ. ಅನ್ ಟೈಟಲ್ಡ್ 1 ವಡ್ರ್

ಎಂದಿಟುಟ್ ಕೊ ಳ್. ಇ ಲ್, ಅನ್ ಟೈಟಲ್ಡ್

ಹೆಸರು ಮತುತ್ ವಡೊ ರ್ಸಸರ್ ಎಂಬುದು ಅಪಿಲ್ಕೇಶನನ್

1 ಎಂಬುದು

ಹೆಸರು .

ಮೆನು ಬಾರ್ :
ನಿಮಗಾಗಿ

ವಡ್ರ್

ಕಮಾಂಡ್ ಗಳನುನ್
ಉಪ
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ೕಗಿ

ರ್ಸೆಸರ್

ನಿವರ್ ಸಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ಗ ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಕೊಡಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗಿಸುವಂತಹ

ಮೆನು ಬಾರ್

ನೀವು ದಾಖಲೆಯನುನ್

ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೂಯ್ (view) ಒದಗಿಸುವ
ಧ ರೀತಿಯ ಲ್

ೕ ಸಬಹುದು.

ಕಮಾಂಡ್ಗಳನುನ್

ಟೂಲ್ ಬಾರ್ :
ಟೂಲ್

ಬಾರ್

ಪದೇ ಪದೇ

ನಿವರ್ ಸುವ

ಕಾಯರ್ಗ ಗೆ ಗುಂಡಿಗಳ ರೂಪದ ಲ್ ಶಾಟ್ರ್ ಕಟ್ ಗಳನುನ್

ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ.

ರೂಲಸ್ರ್ :
ರೂಲಸ್ರ್

ಎಂಬುದು

ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟ್

ಬಂಧನಾರೇಖೆಗಳು. ಈ
ಪಠಯ್ವನುನ್

ಏರಿಯಾದ

ಬಂಧನಾರೇಖೆಗಳನುನ್

ಮೇಲಾಭ್ಗದ ಲ್

ಉಪ

ೕಗಿ

ಮತುತ್

ಎಡಪಕಕ್ದ ಲ್ ಹಾಯುದ್ ಹೋಗುವ

, ಅಂಚುಗಳನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು

ಮತುತ್

ಪುಟದ ಲ್ ಜೋಡಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ಸಷರ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಸರ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ :
ಇನ್ಸಷರ್ನ್
ಯಾವ

ಪಾಯಿಂಟ್

ಎಂಬುದು

ಮಿನುಗುತಿತ್ರುವ

ಒಂದು ಉದದ್

ಗೆರೆ

ಮತುತ್ ಇದು ಪರದೆಯ

ಮೇ ನ

ಸಥ್ಳ ದ ಲ್ ಪಠಯ್ ಮತುತ್ ಗಾರ್ಫಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಇಡಲಪ್ಡುವುದೆಂಬುದನುನ್ ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ.

ಸಾಕ್ರ್ಲ್ ಬಾರ್:
ಸಾಕ್ರ್ಲ್
ಚ ಸಲು

ಬಾಸ್ರ್ ಗಳನುನ್
ಉಪ

ದಾಖಲೆ

ಳಗೆ

ಮೇಲೆ

ಮತುತ್

ಕೆಳಗೆ

ಅಥವಾ

ಎಡಕೆಕ್

ಮತುತ್ ಬಲಕೆಕ್

ೕಗಿಸುತಾತ್ರೆ.

ಸೆಟ್ೕಟಸ್ ಬಾರ್ :
ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ರುವಂತಹ ಪುಟ, ದಾಖಲೆ

ಈಗಿರುವ
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ಸಥ್ಳ

ಇಂತಹ

ಳಗೆ

ವರಗಳನುನ್

ಒಟುಟ್

ಸೆಟ್ೕಟಸ್

ಪುಟಗಳ

ಸಂಖೆಯ್

ಮತುತ್

ಬಾರ್ ಪರ್ದ ರ್ಸುತತ್ದೆ.

ಇನ್ ಸಷರ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್

ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

ಂದನುನ್ ಸೃ ಟ್ಸುವುದು:

ವಡ್ರ್

ರ್ಸೆಸರ್

ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ, ಅದು

ವಡ್ರ್

ರ್ಸಸರ್

ಂಡೋ

ಮೂಲಕ

ನೀವು

1 . ಫೈಲ್

ಈಗಾಗಲೇ

ಹೊಸದೊಂದು ಖಾ

ಮೆನು ನ

ದಾಖಲೆ

ನೂಯ್ ಡಾಕೂಯ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಾಯರ್ ಕಿಂಡಿ
ಇದು

ಹೊಸದೊಂದು

ದಾಖಲೆ

ಂದನುನ್

ತೆರೆಯಲಪ್ಟಿಟ್ದದ್ ಲ್, ಈ ಕೆಳಗಿನ

ಮೇಲೆ, ನೂಯ್ ಅನುನ್

2. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕೂಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನುನ್

ಖಾ ಯಾದ
ಂದನುನ್

ಪರ್ದ ರ್ಸುತತ್ದೆ. ಆದರೆ,

ಕರ್ಮಗಳನುನ್

ಅನುಸರಿಸುವುದರ

ಸೃ ಟ್ಸಬಹುದು.

ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
ಮೂಡುತತ್ದೆ.

ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಖಾ ಯಾದ

ವಡ್ರ್

ರ್ಸೆಸರ್

ದಾಖಲೆಯನುನ್

ಸೃ ಟ್ಸುತತ್ದೆ.

ಪಠಯ್ವನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡುವುದು:
ಪಠಯ್ವನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಮಾಡಲು, ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್

ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್
ಪಾಯಿಂಟರ್

ಅನುನ್

ಅದರ

ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್ ಎಂಬ ಪದವನುನ್
ಪಯಾರ್ಯವಾಗಿ, ದೊಡಡ್
ಮಾಡಿ,

ಫ್ಟ್

ಎಂಬ

ಮೂಲಕ

ಅನುನ್

ಕಿಲ್ಕ್

ಪದವನುನ್

ಮಾಡಿ

ಆಯೆಕ್

ಮತುತ್

ಮಾಡಲು

ಡಾರ್ಯ್ಗ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್

ಎಂಬ

ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ನೀವು ಡಿ ೕಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಕ್

ವಾಕಯ್ ವೃಂದವನುನ್

ಗುಂಡಿಯನುನ್

ಒತಿತ್

ಡಿಯಿರಿ

ಆಯೆಕ್

ಮಾಡಲು, ವಾಕಯ್ದ

ಮತುತ್

ನಂತರ

ಖಾ

ಬಿಟಟ್

ಪಠಯ್ದ ಮೂಲಕ
ಕಿಲ್ಕ್

ಮಾಡಿ

ಪದ

ಸೆಪ್ೕಸ್

ಎದುದ್

ಡಾರ್ಯ್ಗ್
ಮತುತ್

ಕಾಣುತತ್ದೆ.

ಮಾಡಬಹುದು.

ಪಾರ್ರಂಭದ ಲ್

ಒಮೆಮ್

ಕಿಕ್ಕ್

ಕೊನೆಯ ಲ್

ಒಮೆಮ್

ಕಿಲ್ಕ್

ನಾಮರ್ಲ್

ಎಂಬ

ವಾಕಯ್ದ

ಮಾಡಿ.
ಪಠಯ್ವನುನ್
ಭಾಗದ

ಸೇರಿಸುವುದು:
ಮೂರನೆಯ

ಪರ್ಶೆನ್ಯ ಲ್ , ನೀವು

ಪದವನುನ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪದದ
 ಪಠಯ್ವನುನ್

ಎ ಲ್

 ಪಠಯ್ವನುನ್

ದಾಖಲೆ

ಂದೆ

ಮಾಡಲು:

ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು:

ಧ

ಂದರ ಪುಟದ

ನೀವು

ಒಂದು

ಪುಟದ

ಅಂಚುಗಳನುನ್

ೕ ಸುವುದು, ದಾಖಲೆಗಳ

ನಡುವೆ ಓಡಾಡುವುದು, ದಾಖಲೆ

ಂದರ ಪೂವರ್ ೕಕಷ್ಣೆ ಮಾಡುವುದು, ದಾಖಲೆ

ಂದನುನ್ ಪಾಸವ್ಡಿನ್ರ್ಂದ

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ
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ತುಂಬಿ

ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.

ರ ಸುವುದು, ದಾಖಲೆ

ದಾಖಲೆ

ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದಿದಿದ್ೕರಿ. ಹಾಗೆ

ಸೇರಿಸಬೇಕೋ ಅ ಲ್

ಈ ಅಧಿವೇಶನವು, ದಾಖಲೆಯನುನ್
ದಾಖಲೆ

ಸಥ್ಳವನುನ್

ರಕಷ್ಣೆ

ರೀತಿಗಳನುನ್
ಸೆಟ್ಅಪ್

ದಾಖಲೆಯನುನ್
ನಿಗದಿ

ಂದನುನ್

ಮಾಡುವುದನೊನ್ಳಗೊಂಡಂತೆ
ಸಚಿತರ್ವಾಗಿ

ಅನುನ್

ಮುದಿರ್ಸುವುದು

ದಾಖಲೆಯ ಲ್

ಂದನುನ್
ಮತುತ್

ಚತುರತೆಯಿಂದ

ವರಿಸುತತ್ದೆ.

ಬದಲಾಯಿಸುವುದು:

ಸೃ ಟ್ ದಾಗ, ವಡ್ರ್ ಮೇ ನ
ಪಡಿಸುತತ್ದೆ. ನೀವು ಅಂಚುಗಳನುನ್

ಕೆಳಗಿನ, ಎಡಬದಿಯ
ಬದಲಾಯಿಸ

ಮತುತ್

ಬಲಬದಿಯ

ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ನೀವು

ಪೇಜ್

ಸೆಟ್ಅಪ್

ಮುದಿರ್ಸಲಪ್ಡುವ

ಅನುನ್

ಉಪ

ದಿಕಕ್ನುನ್

ಸಹ

ಪುಟದ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅನುನ್

ಹಾಗೆ

ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು

ಪೇಪರ್ನ

ಮೇಲೆ

ಪಠಯ್ವು

ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಬದಲಾಯಿಸಲು:-

1. ಫಾಮಾಯ್ರ್ಟ್ ಮೆನು ನ
ಪೇಜ್

ೕಗಿ

ಮೇಲೆ, ಪೇಜ್

ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅನುನ್

ಸೆಟ್ೖಲ್ ಅಥವಾ ಪೇಜ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್

ಡೈಲಾಗ್

ಕಿಲ್ಕ್

ಮಾಡಿ.

ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಲ್ ಪೇಜ್ ಟಾಯ್ಬ್ನ

ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್

ಮಾಡಿ.
2. ಮಾಜಿರ್ನ್
ಬೇಕಾದ

ಟಾಯ್ಬ್ನ ಮೇಲೆ, ಟಾಪ್, ಬಾಟಮ್, ಲೆಫ್ಟ್
ಅಂಚುಗಳ

3. ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ನ

ಗಾತರ್ವನುನ್

ರೈಟ್

ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಲ್

ನಿಮಗೆ

ಹೊಂದಿ .

ಕೆಳಗೆ, ನಿಮಗೆ

ೕರ್ ಟೆರ್ೕಟ್ ಅಥವಾ

ಮತುತ್

ಬೇಕಾದ

ಪುಟದ

ಲಾಯ್ಂಡ್ ಸೆಕ್ೕಪ್ಗಳ ಲ್

ತಿರುಗು ಕೆಯ

ದಿಕಕ್ನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್

ಯಾವುದಾದರೊಂದನುನ್

ಕಿಲ್ಕ್

ಮಾಡಿ. ನೀವು

ಮಾಡಿ.

ೕರ್ ಟೆರ್ೕಟ್:
ಪಠಯ್ವನುನ್
ಅಂಚಿನ

ಪುಟದ ಲ್

ಭಾಗವು

ಉದದ್ವಾಗಿ

ಪುಟದ

ಪರ್ದ ರ್ಸುತತ್ದೆ. ಹಾಗೆಂದರೆ, ಇದು ದಾಖಲೆಯನುನ್

ಮೇಲುಭಾಗಕೆಕ್

ಪೇಪರ್ ನ

ಚಿಕಕ್ದಾದ

ಪೇಪರ್ನ

ಉದದ್ವಾದ

ಬರುವಂತೆ ಮುದಿರ್ಸುತತ್ದೆ.

ಲಾಯ್ಂಡ್ ಸೆಕ್ೕಪ್:
ಪಠಯ್ವನುನ್
ಅಂಚಿನ

ಪುಟದ ಲ್
ಭಾಗವು

ಅಗಲವಾಗಿ

ಮೇಲುಭಾಗಕೆಕ್

ಪರ್ದ ರ್ಸುತತ್ದೆ. ಹಾಗೆಂದರೆ, ಇದು ದಾಖಲೆಯನುನ್
ಬರುವಂತೆ ಮುದಿರ್ಸುತತ್ದೆ.

ಪಿರ್ಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ವೂಯ್:
ದಾಖಲೆಯನುನ್

ಪೇಪರ್ ನ ಲ್

ಲೇಔಟ್ ವೂಯ್

ಸಹಾಯವಾಗುತತ್ದೆ. ನೀವು

ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಅಂಚುಗಳನುನ್
ಮತುತ್ ಹೆಡರ್ ಮತುತ್
ನೀವು

ದಾಖಲೆಯು

ೕಕಷ್ಣೆಗೆ

ನೀವು

ಈ

ಬರುವಂತಹ

ೕಕಷ್ಣೆಯ ಲ್, ಹಲವು

ಒಂದು

ಗಳನುನ್

ರೀತಿಯ ಲ್ಯೇ

ೕ ಸಲು ಪಿರ್ಂಟ್

ಕೆಲಸಗಳನುನ್

ಮಾಡಬಹುದು,

ಸೇರಿಸುವುದು, ವಸುತ್ಗಳನುನ್

ಸೇರಿಸುವುದು

ಸೇರಿಸುವುದು.

ೕಕಷ್ಣೆಯ ಲ್

ಪರ್ದ ರ್ಸಲಪ್ಟಿಟ್ದಾದ್ಗ, ವೂಯ್ ಮೆನುವನುನ್
ೕಕಷ್ಣೆಗೆ

ಬದ ಸಲು, ವೂಯ್

ಉಪ

ಮೆನು ನ

ೕಗಿ

ಬೇರೆಯ

ಮೇಲೆ

ಸೂಕತ್ವಾದ

ಮಾಡಿ.

ಂದನುನ್ ರ ಸುವುದು:
ಟೈಪಿಂಗ್

ರ ಸಬೇಕಾದ
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ಫೂಟರ್

ಕಿಲ್ಕ್

ಮೂಡಿ

ಹೊಂದಿಸುವುದು, ಅಂಕಣಗಳನುನ್

ಬದ ಸಬಹುದು. ಬೇರೆಯ

ಕಮಾಂಡ್ ಅನುನ್

ದಾಖಲೆ

ಮುದಿರ್ ದಾಗ

ಅನುನ್

ಮುಗಿ ದ

ಅಗತಯ್ ದೆ. ನೀವು

ಮೇಲೆ, ದಾಖಲೆಯನುನ್ ನಿಮಗೆ ಅಗತಯ್

ದಾಖಲೆಯನುನ್

ರ ಸದೇ

ಹೋದ ಲ್ , ನೀವು

ದಾದ್ಗ
ವಡ್ರ್

ಉಪ

ೕಗಿಸಲು

ರ್ಸೆಸರ್ನಿಂದ

ನಿಗರ್ಮಿ ದಾಗ

ಅಥವಾ

ಕಂಪೂಯ್ಟರ್

ಅನುನ್

ಶಟ್

ಡೌನ್

ಮಾಡಿದಾಗ

ದಾಖಲೆಯ ಲ್ನ

ಷಯವನುನ್

ಕಳೆದುಕೊಳಳ್ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
ಒಂದು

ದಾಖಲೆಯನುನ್

ೕಲಡ್ರ್ ನ ಲ್

ದಲನೆಯ ಬಾರಿ

2. ಸೇವ್ ಇನ್

ಮೇಲೆ

save as ಅನುನ್

ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್, ಫೈಲ್ ಅನುನ್

3. ನೀವು ದಾಖಲೆಗೆ ಬೇರೆಯ
ಹೆಸರನುನ್

ಕಿಲ್ಕ್

ಮಾಡಿ.

ರ ಸಲು ನಿಮಗೆ

ಹೆಸರನುನ್

ಬೇಕಾದ

ಸಥ್ಳವನುನ್

ನೀಡಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಫೈಲ್

ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

ನೇಮ್

ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಲ್ ಹೊಸ

ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಂದನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವುದು:

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ

ತರಿಸಲು ನೀವು

ಂದನುನ್

ಪರ್ಶೆನ್

ಪತಿರ್ಕೆಗಳನುನ್

ನ

ಮೇಲೆ, ಪಿರ್ಂಟ್ ಅನುನ್

ಕಿಲ್ಕ್

2. ನೇಮ್ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ , ಪಿರ್ಂಟರ್ ಒಂದನುನ್
3. ಪೇಜ್

ಮುದಿರ್ಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.

ಮುದಿರ್ಸಲು:-

1. ಫೈಲ್ ಮೆನು

ಪಠಯ್ವನುನ್

ರೇಂಜ್ ನ

ಕೆಳಗೆ, ನಿಮಗೆ

ಮಾಡಿ

ಕಿಲ್ಕ್

ಬೇಕಾದದದ್ನುನ್

• ದಾಖಲೆಯನುನ್

ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

• ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ರುವ

ಪುಟವನುನ್

ಮಾಡಿ
ಆಯೆಕ್

ಮಾಡಿ

ಮುದಿರ್ಸಲು, ಆಲ್ (all) ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್

ಮಾತರ್

ಮಾಡಿ.

ಮುದಿರ್ಸಲು, ಕರೆಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅನುನ್

ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

ತಿದುದ್ವುದು(Edit):

ಂದಿನ ಅಧಾಯ್ಯದ ಲ್ ನೀವು

ವಡ್ರ್

ಕ ತಿರುತಿತ್ೕರಿ. ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಲ್, ನೀವು
ಪಠಯ್ದ ತೋರು ಕೆಯನುನ್ ಇನೂನ್
ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಸುತ್ತ ಸಥ್ಳದಿಂದ
ಪಠಯ್ವನುನ್ ಚ ಸುವಂತೆ

ದಾಖಲೆ
ಹೆಚುಚ್

ಂದನುನ್

ಸೃ ಟ್ಸುವುದು, ತಿದುದ್ವುದು

ಮುಂದುವರಿದ

ಮತುತ್

ರ ಸುವುದನುನ್

ತಿದುದ್ವ ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ದಾಖಲೆಯ ಲ್

ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಪಡಿಸಬಹುದೆಂಬುದನುನ್

ವಾಕಯ್ವನುನ್ ಹೊಸ

ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ಚ ಸುವಂತೆ

ಕ ಯುತಿತ್ೕರಿ.
ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಾಡಲು(Cut & Paste):

1. ನೀವು ಚ ಸಬೇಕಾದ ಪಠಯ್ವನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ.
2. ಎಡಿಟ್ ಮೆನು ನ ಮೇಲೆ, ಕಟ್ ಅನುನ್

ಕಿಲ್ ಕ್ ಮಾಡಿ.

3. ನೀವು ಯಾವ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಪಠಯ್ವನುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿದ್ೕರೋ ಆ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
4. ಎಡಿಟ್ ಮೆನು ನ ಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
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ಬೇರೆಯ

ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.

4. ಸೇವ್ ಅನುನ್

ದಾಖಲೆ

ದಾಖಲೆಯನುನ್

ರ ಸಲು:-

1. ಫೈಲ್ ಮೆನು ನ

ದಾಖಲೆ

ರ ಸಲು ಅಥವಾ ಅ ತ್ತವ್ದ ಲ್ರುವ

ಪಯಾರ್ಯವಾಗಿ:
1. ನೀವು ಕತತ್ರಿಸಬೇಕಾದ ಪಠಯ್ವನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ
2. ಪಠಯ್ದ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
3. ಶಾಟ್ರ್ ಕಟ್ ಮೆನು ನ ಮೇ ರುವ ಕಟ್ ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ
4. ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಪಠಯ್ವು ಅದರ ಮೂಲ ಸಥ್ಳದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ.
5. ಪಠಯ್ವು ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕಾದ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ರೈಟ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನುನ್
ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಪಠಯ್ವನುನ್ ಕಾಪಿ ಮತುತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು:
ವಡ್ರ್ ನ ಲ್ ನೀವು ಪಠಯ್ವನುನ್ ಚ ಸುವುದು ಮಾತರ್ವಲಲ್ದೆ ಕಾಪಿ ಮತುತ್ ಪೇಸ್ಟ್
ಉಪ

ೕಗಿ

ಪಠಯ್ವನುನ್ ಕಾಪಿ ಸಹಾ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕಾಪಿ ಕಮಾಂಡ್ ಅನುನ್ ಉಪ

ಕಮಾಂಡ್ ಗಳನುನ್
ೕಗಿ ದಾಗ ಪಠಯ್ವು

ಪರ್ಸುತತ್ ಇರುವ ಸಥ್ಳದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಪ್ಡುವುದಿಲಲ್. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಪಠಯ್ವು ಅದೇ ದಾಖಲೆಯ ಲ್ ಅಥವಾ
ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳ ಲ್

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್ ಮೂಡಿಬರುತತ್ದೆ.

ಪಠಯ್ವನುನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲು:1. ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಠಯ್ವನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ.
2. ಎಡಿಟ್ ಮೆನು ನ ಮೇಲೆ ಕಾಪಿಯನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
3. ನೀವು ಪಠಯ್ವನುನ್ ಅಂಟಿಸಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
4. ಎಡಿಟ್ ಮೆನು ನ ಮೇಲೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
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ಫಾಂಟ್

ಮತುತ್

ಫಾಮಾರ್ಟಿಂಗ್:

ಫಾಂಟ್ ನ ಆಯೆಕ್:
ನೀವು

ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆಯ

ಪಿಯನುನ್

ೕ ರ್ಕೆಯು

ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ

ಷಟ್ವಾಗಿ

ಹಾಗೆ

ತೋರಬೇಕೆಂದು

ಬಯಸುತಿತ್ೕರಿ. ನೀವು

ಮಾಡಬಹುದು. ನಿರೂಪಣೆಯ

ೕ ರ್ಕೆ

ೕ ರ್ಕೆಯ

ಮತುತ್

ಸೆಲ್ೖಡ್ನ

ೕ ರ್ಕೆಗ ಗೆ, ಫಾಂಟ್ ಗಳನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸ ಬಹುದು.
1.

ೕ ರ್ಕೆಯನುನ್

2.

ಪಿ

ಆಯೆಕ್

ಂದನುನ್

ಇರುವ

ಮಾಡಿ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫಾಮಾರ್ಟಿಂಗ್
ಧ

ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಮೇ ನ, ಫಾಂಟ್ನ ಪಟಿಟ್

ಳಗೆ

ಫಾಂಟಗ್ಳ ಲ್ ಯಾವುದನುನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡ ಬಹುದು.

ಪಿಯ
ಗಾತರ್ವ
ನುನ್
ಗಿಗ್ಸುವು
ದು
ಮತುತ್
ಕುಗಿಗ್ಸುವು
ದು:
ನೀವು
ೕ ರ್ಕೆಯ ಗಾತರ್ವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಲು ಮತುತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಪಿಯ ಗಾತರ್ವನುನ್
1.

ೕ ರ್ಕೆಯನುನ್

ಆಯೆಕ್

ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಮಾಡಿ

2. ಫಾಮಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ನ ಮೇ ರುವ

ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ನ ಪಟಿಟ್ಯಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಾತರ್ವನುನ್

ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಪಿಯ ಶೈ ಯನುನ್ ಬದ ಸುವುದು:
ಪಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಲಲ್ದೇ,

ಪಿಯ ಶೈ ಗಳನುನ್

ಉಪ

ೕಗಿ

ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ಫಾಮಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಮೇ ನ, ಇಟಾ ಕ್ಸ್, ಬೋಲ್ಡ್
ಗುಂಡಿಯನುನ್ ಉಪ

ೕಗಿ , ಪಿಯನುನ್

ಪಿಯ ಬಣಣ್ವನುನ್ ಬದ ಸುವುದು:
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ನೀವು ಪಠಯ್ಕೆಕ್

ರೂಪ

ಮತುತ್ ಅಂಡರ್ ಲೈನ್

ಓರೆಯಾಗಿ, ದಪಪ್ವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಂಡರ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

1. ಪಠಯ್ವನುನ್

ಆಯೆಕ್

2. ಫಾಮಾರ್ಟಿಂಗ್

ಮಾಡಿ.
ಟೂಲ್ ಬಾರ್

ಮೇ ನ

ಫಾಂಟ್

ಕಲರ್

ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಣಣ್ವನುನ್

ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಣಣ್ವನುನ್ ಆಯುದ್ ಕೊ ಳ್.

ಬುಲೆಟ್
ಈಗ

ಮತುತ್
ಪಿಯ ಶೈ

ನಂಬಡ್ರ್ ಪಟಿಟ್ಗಳನುನ್

ಸೃ ಟ್ಸುವುದು:

ಮತುತ್ ಗಾತರ್ಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಮತುತ್ ಪತರ್ಗಳನುನ್

ಓರಣವಾಗಿ ಮತುತ್ ಮಂಡಿಸಲು

ೕಗಯ್ವಾಗಿ ಕಾಣುತತ್ದೆ. ಆದರೂ ಪತರ್ಗಳು ನಂಬಡ್ರ್ ಆಗಿದದ್ರೆ ಮತುತ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬುಲೆಟೆಡ್ ಆಗಿದದ್ರೆ, ಆಗ
ಅದು ಹೆಚುಚ್

ವಯ್ವ ಥ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತತ್ದೆ.

ಬುಲೆಟ್ಗಳು ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಎದುದ್ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳ

ಂದೆ ಚಿಹೆನ್ಗಳನುನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ವಯ್ತಿರಿಕತ್ವಾಗಿ,

ಸೂಚನಾಪಟಿಟ್ಗಳನುನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದಕೊಕ್ೕಸಕ್ರ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಂಬಡ್ರ್ ಮಾಡಿರುತಾತ್ರೆ.
ಪಟಿಟ್

ಂದಕೆಕ್ ಬುಲೆಟ್ಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸಲು:

1. ಬುಲೆಟ್ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ
2. ಫಾಮೆರ್ಟ್ ಮೆನು ನ ಮೇಲೆ, ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ
3. ಬುಲೆಟೆಡ್ ಟಾಯ್ಬ್ನ ಮೇಲೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬುಲೆಟ್ ಶೈ ಯನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ
4. ಓಕೆ ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಲು:
1. ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ
2. ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಕ್ಸ್ ನ ಲ್, ನಂಬಡ್ರ್ ಟಾಯ್ಬ್ ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ
3. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಶೈ ಯನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ OKಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
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ನಿಮಗೆ

ಯಾವುದೇ

ಹಂತದ ಲ್

ಒಂದು
ನಂಬರಿಂಗ್

ಶೈ ಯನುನ್

ಮತೆತ್

ಆರಂಭ

ಮಾಡಬೇಕಿದದ್ ಲ್, ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್
ನಂಬರಿಂಗ್

ಡೈಲಾಗ್

ಬಾಕ್ಸ್

ನ ಲ್ರುವ ರೀಸಾಟ್ಟ್ರ್ ನಂಬರಿಂಗ್
ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಪಾಯ್ರಾಗಾರ್ಫ್ಗಳನುನ್
ಫಾಮಾರ್ಟ್

ಮಾಡುವುದು:

ನೀವು ಪಾಯ್ರಾಗಾರ್ಫ್ಗಳನುನ್ ಫಾಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಸಹ ದಾಖಲೆಯ ಅಂದವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಬಹುದು.
ಪಠಯ್ವನುನ್ ಪಂಕಿತ್ೕಕರಣಗೊ ಸುವುದು, ಪಾಯ್ರಾಗಾರ್ಫ್ ಶೈ ಗಳನುನ್ ಅಪೆಲ್ೖ(apply) ಮಾಡುವುದು, ಲೈನ್ ಮತುತ್
ಪಾಯ್ರಾಗಾರ್ಫ್ಗಳ

ಅಂತರವನುನ್

ಬದಲಾಯಿಸುವುದು,

ಪಠಯ್ವನುನ್

ಇಂಡೆಂಟ್

ಮಾಡುವುದು,

ಇವುಗಳನುನ್

ಫಾಮಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯ್ರಾಗಾರ್ಫ್ ಒಳಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ.

ಪಾಯ್ರಾಗಾರ್ಫ್ಗಳನುನ್
ೕ ರ್ಕೆ ಮತುತ್

ಜೋಡಿಸುವುದು :

ಷಯಗಳು ಪತರ್ದ ಎಡಭಾಗದ ಲ್ ಮೂಡಿರುವುದನುನ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ

ೕ ರ್ಕೆಯು

ಪುಟದ ಮಧಯ್ ಭಾಗದ ಲ್ ಇರುವುದಾದರೆ, ಅದು ಹೆಚುಚ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಕಾಣುತತ್ದೆ. ೕ ರ್ಕೆಯನುನ್ ಮಧಯ್ ಭಾಗಕೆಕ್ ತರಲು
Open Office Writer/Libre Office Writerನ ಲ್ನ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅನುನ್ ಉಪ
ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದರೆ, ದಾಖಲೆಯ ಪುಟದ ಅಂಚುಗ ಗೆ ಹೋ

ೕಗಿ . ಪಠಯ್ದ

ರುವಂತೆ ಪಠಯ್ದ ಸಾಥ್ನ. ನಾಲುಕ್ ಅಲೈನ್

ಮೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಗ ವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಅಲೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಸೆಂಟರ್, ಅಲೈನ್ ರೈಟ್ ಮತುತ್ ಜ ಟ್ಫೈ.
ಪಠಯ್ದ
1.

ಜೋಡಿಸು ಕೆಯನುನ್
ೕ ರ್ಕೆ ಮತುತ್

ಬದಲಾಯಿಸಲು:

ಷಯದ ಹೆಸರನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ

2. ಫಾಮಾರ್ಟ್ ಮೆನು ನ ಮೇಲೆ, ಪಾಯ್ರಾಗಾರ್ಫ್ ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ
3. ಇಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಪ್ೕ ಂಗ್ ಟಾಯ್ಬ್ ನ ಮೇ ರುವ ಅಲೈನ್ ಮೆಂಟ್ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಸೆಂಟಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್
ಮಾಡಿ.

4. ಓಕೆ ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
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ಹೆಡಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಫೂಟಸ್ರ್ ಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸುವುದು:ಹೆಡಸ್ರ್

ಮತುತ್

ಫೂಟಸ್ರ್

ಅಂಚುಗಳ ಲ್ರುವಂತಹ

ಗಳು

ಶೇಷವಾದ

ದಾಖಲೆಯ ಲ್

ಸಥ್ಳಗಳು. ಈ

ಪರ್ತಿಪುಟದ

ಮೇಲುಭಾಗ

ಭಾಗಗಳು, ಪುನರಾವತಿರ್ಸುವ

ಮತುತ್

ಕೆಳಭಾಗದ

ಮಾ ತಿಗಳಾದಂತಹ

ೕ ರ್ಕೆಗಳು, ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು ಮತುತ್ ಪುಟದ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಪತರ್ದ ಲ್
ಷಯದ ಹೆಸರನುನ್ ಹೆಡರ್ ನ ಲ್ ಮತುತ್ ಪುಟದ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಫೂಟರ್ ನ ಲ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
1.

ಇನ್ ಸಟ್ರ್ ಮೆನು ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಹೆಡರ್ ಕಾಣುತತ್ದೆ, ನಂತರ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

2. ಹೆಡರ್ ಮತುತ್ ಫೂಟರ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ನ ಮೇ ರುವ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ
ಇನ್ಸಟ್ರ್ - ಫೀಲ್ಡ್ ಆಪಷ್ನ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅ ಲ್ರುವ ಆಯೆಕ್ಗಳ ಲ್ ನಿಮಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಅನವ್ಯಿಸುವುದನುನ್
ಬಳ .
3. ಹೆಡರ್ ಅಂಡ್ ಫೂಟರ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅನುನ್ ಮುಕಾತ್ಯಗೊ ಸಲು

ಕೊಲ್ೕಸ್ ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಟೇಬಲ್ ರಚಿಸುವುದು:
ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಲ್ ತಿ ಸಲು ಕಷಟ್ಕರವಾದ ಡೇಟಾವನುನ್ ತೋರಿಸಲು ವಡ್ರ್ ನ ಲ್ ಟೇಬಲ್ ರಚಿಸುವ

ದಲ

ಹಂತಗಳನುನ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಶನ್ ಕ ಸುತತ್ದೆ.
ಟೇಬಲ್

ಎಂದರೇನು?

ರೋ ಮತುತ್ ಕಾಲಮ್ ಗಳ ಲ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗ

ದ ಪರಸಪ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಡೇಟಾದ ಸಂಗರ್ಹವೇ ಟೇಬಲ್. ಟೇಬಲನ್ ಲ್

ಡೇಟಾದ ಅಡಡ್ ಸಾ ನ ನಿರೂಪಣೆಯೇ ರೋ; ಡೇಟಾದ ಲಂಬ(ಕಂಬ) ಸಾ ನ ನಿರೂಪಣೆಯೇ ಕಾಲಮ್. ರೋ ಮತುತ್
ಕಾಲಮ್ಗಳ ಪರಸಪ್ರ ಛೇದನೆಯನುನ್ ಸೆಲ್ ಎಂದು ಪರ್ಸಾತ್ಪಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಇದು ಒಂದು ತುಣುಕು ಡೇಟಾವನುನ್
ಒಳಗೊಡಿಂದೆ.

ಹೊಸ ಟೇಬಲ್ ರಚಿಸುವುದು:
ಹೊಸ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಸಟ್ರ್ ಮಾಡುವುದು.
1. ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿಸಬೇಕಿರುವ ಜಾಗದ ಲ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
2. ಟೇಬಲ್ ಮೆನುನ ಲ್ ಇನ್ ಸಟ್ರ್ ಗುರುತಿ , ನಂತರ ಟೇಬಲ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
3. ಪರ್ವಾಸದ

ವರಗಳನುನ್ ತೋರಿಸಲು ನಿಮಗೆ 22 ರೋಗಳು ಮತುತ್ 3 ಕಾಲಮ್ಗಳು ಬೇಕಿವೆ. ಟೇಬಲ್

ಸೈಜ್ ನ ಅಡಿ, ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಲ್ ಈ ಅಂಕಿಗಳನುನ್ ತುಂಬಿರಿ.

ಟೇಬಲ್ಗೆ ಪಠಯ್ ತುಂಬುವುದು:
ನೀವು ಟೇಬಲ್ ರಚಿ ದಿದ್ೕರಿ. ಈಗ ನೀವು ಪಠಯ್ ತುಂಬಲು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಬಹುದು.
ತಲೆಬರಹಗಳನುನ್ ತುಂಬುವುದು.
1.

ದಲ ರೋನ

ದಲ ಸೆಲ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

2. ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಪಾರ್ರಂಭಿ .
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ದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ ಕಾಲಮ್

3. ಟಾಯ್ಬ್ ಕೀ ಒತಿತ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಸೆಲ್ಗೆ ಚ ಸುತತ್ದೆ.
ೕಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಗತಯ್ ರುವಷುಟ್ ರೋ ಮತುತ್ ಕಾಲಮ್ಗಳ ಲ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್

ತುಂಬಿ.

ರೋ ಮತುತ್ ಕಾಲಮ್ಗಳನುನ್ ಇನಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡುವುದು:
ನೀವು ಮಾ ತಿ ತುಂಬುವ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ರೋ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಇಲಲ್ದಿರುವುದನುನ್ ಕಂಡಿದದ್
ಲ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನುನ್ ತುಂಬಬಹುದು.
1. ಯಾವ ರೋ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ ಸಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ

ೕ ಆ ರೋ

ಮತುತ್ ಕಾಲಮ್ನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸೆಲ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
2. ಟೇಬಲ್ ಮೆನು ನ ಲ್ ಇನಸ್ಟ್ರ್ ಗುರುತಿ , ನಂತರ Rows above or columnಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
ರೋ ಮತುತ್ ಕಾಲಮ್ಗಳನುನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು:
ನಿಮಗೆ

ಟೇಬಲ್ನ ಲ್

ನಿದಿರ್ಷಟ್

ಗುಂಪಿನ

ವರಗಳು

ಕಾಣವುದು

ಬೇಡವಾಗಿದದ್ರೆ, ನೀವು

ರೋ

ಡಿ ೕಟ್

ಮಾಡಬಹುದು.

ರೋ ಡಿ ೕಟ್ ಮಾಡಲು:
1. ಡಿ ೕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ರೋನ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೆಲ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
2. ಟೇಬಲ್ ಮೆನುನ ಲ್ ಡಿ ೕಟ್ ಗುರುತಿ

ನಂತರ rows ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಕಾಲಮ್ ಡಿ ೕಟ್ ಮಾಡಲು:
1. ಡಿ ೕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೆಲ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
2. ಟೇಬಲ್ ಮೆನುನ ಲ್, ಡಿ ೕಟ್ ಗುರುತಿ , ನಂತರ columns ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
ರೋ ಮತುತ್ ಕಾಲಮ್ಗಳನುನ್ ರೀಸೈಜ್ ಮಾಡುವುದು:
ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ತಲೆಬರಹಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಳ ಎತತ್ರ ಹೆಚಿಚ್ ದರೆ ಅದು
ಉತತ್ಮವಾಗಿ ಕಾಣುತತ್ದೆ.
1. ನೀವು ರೀಸೈಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ರೋ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ನ ಅಂಚಿನುದದ್ಕೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇರಿ .
2. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷುಟ್ ಎತತ್ರಕೆಕ್ ಅಂಚನುನ್ ಡಾರ್ಯ್ಗ್ ಮಾಡಿ.

ಬಾಡರ್ರ್ ಗಳನುನ್

ಮತುತ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಗಳನುನ್

ಹಚುಚ್ವುದು:

ವಡ್ರ್ ನ ಬಾಡರ್ಸ್ರ್ ಅಂಡ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ವೈ ಷಟ್ಯ್ಗಳನುನ್ ಬಳ

ನೀವು ಟೇಬಲ್ಗೆ

ಧ ಸೆಟ್ೖಲ್ ಗಳನುನ್,

ಬಾಡರ್ರ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಹಚಚ್ಬಹುದು.
1. ಟೇಬಲ್ ಅನುನ್ ಆರಿ

ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ.

2. ಫಾಮಾಯ್ರ್ಟ್ ಮೆನುನ ಲ್ ಬಾಡ್ರ್ ರ್ ಅಂಡ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
3. ಬಾಡರ್ರ್ ಟಾಯ್ಬ್ನ ಲ್ ಸೆಟ್ೖಲ್ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಸೆಟ್ೖಲ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ಕಲರ್ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಬಾಡರ್ರ್ ಬಣಣ್
ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
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4. ಶೇಡಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಬ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
5. ಫಿಲ್ನ ಅಡಿ, ಟೇಬಲ್ಗೆ ಫಿಲ್ ಕಲರ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಓಕೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
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ಉಬಂಟು ನ ಲ್

ಕನನ್ಡ ಟೈಪಿಂಗ್

ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಲ್ ನಾವು ದಾಸಾತ್ವೇಜುಗಳನುನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕು
1. word processing ತಂತಾರ್ಂಶ
2. ಕನನ್ಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ತಂತಾರ್ಂಶ
3. ಫಾಂಟ್ ಗಳು
ಉಬುಂಟು ನ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಉಬುಂಟು ಆವೃತಿತ್ಗಳ ಲ್ ಕನನ್ಡವನುನ್
ಯಾವುದೇ ಕಷಟ್ ಲಲ್ದೇ ಓದಬಹುದು. ಅದಕೆಕ್ ಬೇಕಿರುವ ಕೆಲವು ಫಾಂಟ್ ಗಳು ಉಬುಂಟು ನ ಜೊತೆಯ ಲ್ಯೇ
ಸಾಥ್ಪಿತವಾಗಿರುತತ್ವೆ.
ಕನನ್ಡದ ಲ್ ಟೈಪಿಸಲು ಐ-ಬಸ್ (ibus) ಎಂಬ ತಂತಾರ್ಂಶ ಲಭಯ್ ದುದ್ ಬಹಳ ಸಕಷ್ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದೆ.
ಇದನುನ್ ನಿಮಮ್ ಉಬುಂಟು ನ ಲ್ ಸಾಥ್ಪಿ ಕೊಳುಳ್ವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧಯ್. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟಿಟ್ರುವ ಸಲಹೆಗಳನುನ್ ಅಂತೆಯೇ
ಬಳ .

IBUS ಅನುನ್ ಆಯುದ್ ಕೊಳುಳ್ವುದು
1. ಭಾಷೆಯ ಆಯೆಕ್ ಇತಾಯ್ದಿಗ ಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ತಂತಾರ್ಂಶವನುನ್ ಈ ಮೆನು ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು
Application → System Tools → System Settings → Language Support
ಅದು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾಣುತತ್ದೆ.
2. ಇ ಲ್ Install / Remove Languages ಕಿಲ್ಕ್
ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ

ಂಡೋದ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಆಯೆಕ್

ಮಾಡಿ, ಅಪೆಲ್ೖ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
3. ನಂತರ,

ದಲನೆ

ಂಡೋದ ಲ್

“Keyboard Input Method System” ನ ಲ್
“ibus” ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಂಡೋವನುನ್
ಮುಚಿಚ್.

IBUS ಅನುನ್ ಕಿರ್ಯಾ ೕಲಗೊ ಸುವುದು:
ನೀವು

ಲಾಗಿನ್

ಆದಾಗ

IBUS ಸವ್ಯಂ ಆಗಿ

ಪಾರ್ರಂಭವಾಗುವುದಿಲಲ್ ,ಹಾಗಾಗಬೇಕಾದರೆ

ಅದನುನ್

startup applications list ನ ಲ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
 ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್
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ಮೇ ರುವ

Applications → System Tools → Preferences → Startup

Applications ಮೇಲೆ

ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

 "Add" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
 "ibus-daemon" ಎಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.
 "Add" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮಮ್ ಭಾಷೆಯನುನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು:
1. ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್

ಮೇ ರುವ

Application →

System Tools → Preferences → Ibus
Preferences ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
2. 'Input Method' ಟಾಯ್ಬ್ ಮೇಲೆ

ಕಿಲ್ಕ್

ಮಾಡಿ.
3. ನಿಮಮ್ ಭಾಷೆಯನುನ್

drop down

ಮೆನು ನಿಂದ ಆರಿ .
4. "Add" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
5. ಅದನುನ್ ಎಲಲ್ಕಿಕ್ಂತ

ಮೇಲೆ

ತನಿನ್.

6. Close ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

Word Processor ನ ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ settings
1.

Application → Office → OpenOffice.org Word processor ಮೇಲೆ

2.

Menu bar ಮೇ ರುವ Tools → Options ಮೇಲೆ

3.

Tools → Options ಪಟಿಟ್ ಯ ಲ್ರುವ

4.

Languages ಆಯೆಕ್
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ಮಾಡಿ.

ಕಿಲ್ಕ್

ಕಿಲ್ಕ್

ಮಾಡಿ

ಮಾಡಿ.

Language settings ಮೇಲೆ

ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

5.

Enabled for Complex Text Layout(CTL) ಬಾಕ್ಸ್ ಅನುನ್

ಕಿರ್ಯಾ ೕಲ (Enable)ಗೊ

ಮತುತ್
Def
ault
lan
gua
ges
for
Do
cu
me
nts
ನ
CT
L
ನ ಲ್
Ka
nna
da
ಆ
ಯೆಕ್

ಮಾಡಿ.
6.

OK ಮೇಲೆ

ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

7.

ಪುನಃ Menu bar ಮೇ ರುವ Tools → Options ಮೇಲೆ

8.

Tools → Options ಪಟಿಟ್ ಯ ಲ್ರುವ OpenOffice.org Writer ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ,

ಕಿಲ್ಕ್

ಮಾಡಿ.

Basic Fonts( CTL) ಅನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ .
9.

Basic Fonts( CTL) ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಲ್ Default, Heading, List, Caption, Index ಗಳ
ಮುಂದಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಲ್

10.

OK ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

11.

ಗಣಕ ಯಂತರ್ವನುನ್

Lohit Kannada ವನುನ್

ಒಮೆಮ್

ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ .

Log off ಮಾಡಿ ಮತುತ್

login ಆಗಿ.

ಕನನ್ಡದ ಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದು
 Application → Office → OpenOffice.org Word processor ಮೇಲೆ
ಖಾ

ಕಡತ

ಕೀಯನುನ್ ಒತಿತ್

ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ

ತೆರೆಯುತತ್ದೆ. ಅದರ ಲ್ ಕನನ್ಡವನುನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಕೀ ಬೋಡ್ರ್ ನ ಲ್ರುವ
ಡಿದು SPACE BAR ಕೀಯ ನುನ್

 ನಿಮಮ್ ibus prefernces ನ ಲ್ರುವ

CTRL

ಒತಿತ್ರಿ

ದಲನೇಯ ಆಯೆಕ್ Kn-kgp (Kannada Ganaka parishat key-

map ) ನುಡಿ ರೀತಿಯ ಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕನನ್ಡದ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವಾಗ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪದ
ಅಥವಾ ಸಂಖೆಯ್ ಗಳನುನ್ ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ
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ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ನಿಮಮ್ ಕೀ ಬೋಡ್ರ್ ನ ಲ್ರುವ CTRL ಕೀಯನುನ್

ಒತಿತ್

ಡಿದು SPACE BAR ಕೀಯನುನ್

ಒತಿತ್ರಿ . ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಮ್ ಕಡತದ ಲ್ ಕನನ್ಡ

ಮತುತ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಭಾಷೆಯ ಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.
kn-kgp (ನುಡಿ) ಕೀ ಮಣೆ

ಗಮನಿ

: ಇ ಲ್ ಅಕಾರ್

ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ

sUyFನ

ನಾಯ್ಸ

ಒತುತ್

ಹಾಕಲು ಸವ್ಲಪ್

ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು

ಬದಲಾಗಿ sUrfy ಎಂದು

ಉದಾ: ಸೂಯರ್ ಎಂದು

ಟೈಪ್

ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಒಂದು ಪದದ ಮಧಯ್ದ ಲ್ ವಯ್ಂಜನಾಕಷ್ರ ಬಂದ ಲ್, (ಉದಾ: ಇನ್ಸಟ್ರ್) inffsrfqff ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ
'ನ್' ಅಕಷ್ರದ ನಂತರ ಬರುವ 'ಸ' ಅಕಷ್ರ ಒತತ್ಕಷ್ರವಾಗುವುದನುನ್ ತಪಿಪ್ ಸಬಹುದು (ಎರಡು ಬಾರಿ 'f' ಅನುನ್
ಒತುತ್ವುದು)
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ಮೈಂಡ್ ಮಾಯ್ಪಿಂಗ್ (Mind Mapping)
Mind Map ಎಂದರೇನು?
ಒಂದು

ಕಷ್ಣ

ಕಣುಮ್ಚಿಚ್ಕೊಂಡು

ಒಂದು PLANTನುನ್

(ಗಿಡವನುನ್ ) ಕುರಿತು

ೕಚಿ ದಾಗ ಆ ಗಿಡಕೆಕ್

ಸಂಬಂಧಿ ದ ಹಲವಾರು ಶಬದ್ಗಳು ನಮಮ್ ಮನದಾಳದ ಲ್ ಬರುತತ್ವೆ. ಅಂತಹ ಶಬದ್ಗಳನುನ್ ನಿಮಮ್ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್
ಬರೆಯಿರಿ.
ಒಂದು

PLANT( ಗಿಡ)ಅನುನ್

ಕುರಿತು

ೕಚಿ ದಾಗ

ನಮಮ್

ಮನದಾಳದ ಲ್

ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ

ಬರುವ

ಶಬದ್ಗಳೆಂದರೆ: PLANT, WATER, PHOTOSYNTHESIS, LEAF, FLOWER, ROOT, STEM, SOIL,
SUNLIGHT, CARBON DI OXIDE etc.,(ಸಸಯ್, ನೀರು, ದುಯ್ತಿಸಂಶೆಲ್ೕಷಣೆ, ಬೇರು, ಕಾಂಡ, ಮಣುಣ್ ,

ಬೆಳಕು

ಮತುತ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕೆಸ್ೖಡ್ ಇತಾಯ್ದಿ).
ಈ ಶಬದ್ಗಳು ಅಥರ್ಬದಧ್ವಾಗಿದುದ್ , ಮನ ಸ್ನ ಲ್ ಅವುಗಳ ಚಿತರ್ಗಳು ಮೂಡುವ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನುನ್ ಕಾಲಪ್ನಿಕ
ಶಬದ್ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ. ಕಲಪ್ನೆ ಎನುನ್ವುದು ಮನ ಸ್ನ ಲ್ ಮೂಡುವ ಚಿತರ್ಗಳ ವಣರ್ನೆಯಾಗಿದೆ . ಇದು
ಒಂದು ಅನಿ ಕೆ,

ಚಾರ ಅಥವಾ ಚಿತರ್ಣವಾಗಿದುದ್ ನಾವು ಒಂದು ಶಬದ್ವನುನ್ ಅಥವಾ

ೕಚಿ ದಾಗ ಅದು ರೂಪುಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ .

ಷಯವನುನ್ ಕುರಿತು

ೕಗೆ ರೂಪುಗೊಳುಳ್ವ ಒಂದು ಪದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನುನ್

ಸಂಬಂಧಿಸುವುದೇ ಪರಿಕಲಪ್ನೆ.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಗಮನಿ ರಿ :
HAVE

USING
ಈ

NEED

CARRY-OUT

ಶಬದ್ಗಳು “ಕಾಲಪ್ನಿಕ” ಶಬದ್ಗಳಾಗಿರುವುದಿಲಲ್ ಆದರೆ ಅವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್

“ಕಾಲಪ್ನಿಕ” ಶಬದ್ಗಳನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸುತತ್ವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: PLANTS have ROOTS, LEAVES, STEM,
FLOWER.

ೕಗಾಗಿ

ಒಂದು

“ಕಾಲಪ್ನಿಕ”

ಸಂಪಕಿರ್ಸಬಹುದು. ಇದನುನ್

ಸೂಚಿಸುವ ಚಿತರ್ವನುನ್

ಮೇ ನ ಚಿತರ್ಕೆಕ್

ಕಾಲಪ್ನಿಕ
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ಹೆಚುಚ್

ಪದವು
ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ

ಹಲವಾರು

“ಕಾಲಪ್ನಿಕ”

ಪದಗಳನುನ್

ತೋರಿಸಬಹುದು .

ಶಬದ್ಗಳನುನ್ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಂದಕೆಕ್

ಹೆಚುಚ್ ಹೆಚುಚ್

ಕಾಲಪ್ನಿಕ ಶಬದ್ಗಳನುನ್
'ಗಿಡ'ದ ಘಟಕಕೆಕ್

ಜೋಡಿಸುವ

ಮೂಲಕ

'PLANT'ನ ಘಟಕಕೆಕ್

Mind Map ನುನ್ ರಚಿ ರಿ.

'Mind Map' ಅನುನ್ ರಚಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡನೆಯ ಚಿತರ್ದ ಲ್ ತೋರಿ ದಂತೆ ಹಲವು

ಶಬದ್ಗಳನುನ್ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಮೇ ನ ಎರಡೂ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಅವಲೋಕಿ ದಾಗ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಯಾವ ವಯ್ತಾಯ್ಸಗಳು ಕಂಡುಬರುತತ್ವೆ ಎಂದರೆ,
ದಲನೆಯ

ಚಿತರ್ದ ಲ್

ಎಲಾಲ್

ಕಾಲಪ್ನಿಕ

ಶಬದ್ಗಳನುನ್

ಜೋಡಿಸಲಾಗಿಲಲ್

ಹಾಗೂ

ಸಹಾಯದಿಂದ Mind Map ಅನುನ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಚಿತರ್ದ ಲ್
FREEMIND ಎಂದು ಕರೆಯಲಪ್ಡುವ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ತಂತಾರ್ಂಶವು ಉಪ
ಕಾಯಾರ್ಗಾರದ ಲ್ನ

ಹಾಳೆ

ಮತುತ್

ಪೆನಿನ್ನ

Mind-map ನುನ್ ರಚಿಸಲು

ೕಗಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

Freemind ಎಂದರೇನು? ಅದನುನ್ ಹೇಗೆ ಉಪ

ೕಗಿಸಬಹುದು ?

Freemind ಇದು Mind Mapನ ರಚನೆ, ಸೇಪರ್ಡೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಾ ತಯ್ದ (ಸಾಫ್ಟ್
ವೇರ್)ತಂತಾರ್ಂಶವಾಗಿರುತತ್ದೆ .

Freemind ಅನುನ್ ತೆರೆಯುವುದು:
 Ubuntu menu ಸೆಲೆಕ್ಟ್

ಮಾಡಿ Applications → Office → Freemind ಮೂಲಕ ತೆರೆಯಿರಿ.

Mind-map ರಚಿಸುವುದು:
1. Freemind Menu ಮೂಲಕ Maps →
ಕಿರ್ಯಾ ೕಲಗೊ

Mindmap Mode (Shortcut Key ALT+1) ಅನುನ್

.

2. File → Newಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊ ಳ್ ಅಥವಾ Shortcut Key Ctrl+Nಅನುನ್
ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿ ದಂತೆ ಪರದೆಯನುನ್ ಕಾಣಬಹುದು :
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ಒತಿತ್ .

Mindmapನ ಲ್ ಬರೆಯುವ ಕರ್ಮ:
1. ಮೇ ನ ಚಿತರ್ದ ಲ್ ತೋರಿ ದಂತೆ

New Mindmap Node ನ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

2. “New Mindmap” Nodeನ ಲ್ರುವ ಅಕಷ್ರಗಳನುನ್ ಡಿ ೕಟ್ ಮಾಡಿ 'PLANT' ಎಂಬ ಮೂಲ ಕಾಲಪ್ನಿಕ
ಶಬದ್ವನುನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.
3.

ಸಂಪಕರ್ ಶಬದ್ವನುನ್ ಸೇರಿಸಲು ಕಸರ್ರನುನ್ PLANT node (Parent Node) ಮೇಲೆ ಇರಿ
ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕರ್ಮವನುನ್ ಅನುಸರಿ

ಹಾಗೂ

.

4. Right click ಮಾಡಿ New Child Node (Shortcut Key Insert) ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
5. New Child node ನ ಲ್ have ಎಂಬ ಶಬದ್ವನುನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.
6. Menu option ಮೂಲಕ Format → Fork ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
ಮತೊತ್ಂದು ಕಾಲಪ್ನಿಕ ಶಬದ್ವನುನ್ ಸೇರಿಸಲು ಕಸರ್ರನುನ್
ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕರ್ಮವನುನ್ ಅನುಸರಿ
1.

'have' node (Parent Node) ಮೇಲೆ ಇರಿ

.

Right click ಮಾಡಿ New Child Node (Short cut Key: Insert) ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

2. New Child node ನ ಲ್ STEM ಎಂಬ ಶಬದ್ವನುನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.
3. Menu option ಮೂಲಕ Format → Bubble ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
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ಹಾಗೂ

LEAVES ಎಂಬ ಕಾಲಪ್ನಿಕ ಶಬದ್ವನುನ್

ಸೇರಿಸಲು ಕಸರ್ರನುನ್ STEM (Sibling Node) ಮೇಲೆ ಇರಿ

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕರ್ಮವನುನ್ ಅನುಸರಿ
1.

ಹಾಗೂ

.

Right click ಮಾಡಿ New Sibling Node (Shortcut Key: Enter) ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

2. New Sibling node ನ ಲ್ LEAVES ಎಂಬ ಶಬದ್ವನುನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ .
3. Menu option ಮೂಲಕ Format → Bubble ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ
ಇದೇ ಕರ್ಮವನುನ್ ಅನುಸರಿ

ನೀವು

PLANTನ

ಸಂಪೂಣರ್ Mindmapಅನುನ್ ರಚಿಸಬಹುದು.

Freemind ನmind map ಅನುನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡುವುದು:
ನೀವು ರಚಿ ರುವ

Freemind ನmind map ಅನುನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕರ್ಮವನುನ್

1. Menu option ಮೂಲಕ File → Save As ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿ ದಂತೆ ಪರದೆಯನುನ್ ಕಾಣಬಹುದು:
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ಅನುಸರಿ

.

2. ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಲ್ರುವ ನಿಮಮ್

ೕಲಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಮ್

ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊ ಳ್.. ನೀವು ಆಯೆಕ್

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ

ೕಲಡ್ರ್

ಲಡ್ರನುನ್

/Home/Bindu/Documents

ಆಗಿರುತತ್ದೆ.

3. ನಿಗದಿತ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಲ್ ಫೈಲ್ ಹೆಸರನುನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ.
4. OK ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ.
5. Freemind ನ

ಪರದೆಯ

ಮೇಲಾಭ್ಗದ

ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್

ನೀವು

ಸೂಚಿ ದ

ಹೆಸರಿನ ಲ್

ಫೈಲ್

ಸೇವ್

6. ನಿಮಮ್ ಫೈಲ್ plant.mm ಎಂದು ಸೇವ್ ಆಗಿರುತತ್ದೆ. ಎಲಾಲ್ Freemind ಫೈಲ್ ಗಳು .mm ಎಂಬ

ಸಾತ್ರ

ಆಗಿರುವುದನುನ್ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗಿರುವುದನುನ್ ಕಾಣು ರಿ.
ರೂಪವನುನ್

( extension ) ಹೊಂದಿರುತತ್ವೆ.

Freemind ನ ಲ್ Mindmapಅನುನ್ ತೆರೆಯುವುದು(Open)
1. Menu option ಮೂಲಕ File → Open ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
2. ನಿದಿರ್ಷಟ್ ನಮೂನೆಯ ಪರದೆಯ ಲ್ ಈಗಾಗಲೆ ನೀವು ರಚಿ ರುವ
3. ನೀವು ಈಗಾಗಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೈಲನುನ್
4.

ನಂತರ OK ಆಪಷ್ನ್ಅನುನ್

ೕಲಡ್ರ್ನ ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ.

ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಕಾಯರ್ಗಾರದ ನಂತರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:
1. ಇ ಲ್

TRANSPORTATION ಎಂಬ

ಷಯವನುನ್ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದಕೆಕ್

ಸಂಬಧಿ ದಂತೆ AIR, SLOW, SEA, PETROL, AEROPLANE, FAST, SUBMARINE, CAR,
BYCYCLE, SHIP, HELICOPTER, FUEL, WATER, DIESEL ಎಂಬ ಹಲವಾರು ಶಬದ್ಗಳನುನ್
30

ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲಲ್ದೇ, ನಿಮಮ್

ಚಾರದ ಲ್ರುವ ಇನೂನ್ ಹಲವು ಶಬದ್ಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ

Freemind Mindmap ಅನುನ್ ರಚಿ . ನೀವು ರಚಿಸುವ ಫೈಲೆಗ್ Transportation.mm ಎಂದು ಹೆಸರಿ .
2. ANIMALS ಎನುನ್ವ ಘಟಕವನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು REPTILES, MAMMALS, FISH, BIRDS,
AMPHIBIANS ಇತಾಯ್ದಿ ನಿಮಗೆ ತಿ ದಿರುವ ಆಯಾ ವಗರ್ಕೆಕ್ ಸೇರಿದ ಪಾರ್ಣಿಗಳ ಹೆಸರನುನ್ ಪಟಿಟ್
ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ತಿ ದಿರುವ ಎಲಾಲ್ ಪಾರ್ಣಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನುನ್ ಬಳ

mindmap ಅನುನ್ ರಚಿ

.

3. MY VILLAGE ಎನುನ್ವ ಘಟಕವನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೀವು ನಗರವಾ ಗಳಾಗಿದದ್ ಲ್ MY
LOCALITY ಎನುನ್ವ ಘಟಕವನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಿಮಮ್ village/locality ಕುರಿತ ಚಿತರ್ಣವನುನ್
Mindmapನ

ಮೂಲಕ ರಚಿ ರಿ.

ಪೂರಕ ಸಂಪನೂಮ್ಲ:
http://www.gnowledge.org/
ಪಡೆಯಬಹುದು.
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ಮೂಲಕ

ಬೇರೆ

ಬೇರೆ

ಷಯಗಳ

ಸಾಕಷುಟ್

Mindmaps

ಗಳನುನ್

Geogebra(ಗಣಿತ):
ರೇಖಾಗಣಿತದ ಲ್

ಚಿತರ್ಗಳನುನ್

ಬಿಡಿಸುವ ರೀತಿ:

ನಾವು ಶಾಲೆಗಳ ಲ್

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಗಣಿತದ

ಷಯಾಂಶಗಳನುನ್ ಕ ಯಲು ಇರುವ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್

ಗಮನಿ ದೆದ್ೕವೆ. ಬಿಂದು, ರೇಖೆ, ಸಮತಲ, ತಿರ್ಜಯ್ ಇಂತಹ ಕಲಪ್ನೆಗಳನುನ್
ನೀಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದನುನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೃ ಸಲು ಕಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ

ಮಕಕ್ ಗೆ

ವಾಯ್ಖೆಯ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ

ಮತುತ್ ಇದರಿಂದ

ಮುಂದಿನ

ಷಯವನುನ್

ಗೃ ಸಲು ಅವರಿಗೆ ಕಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ.
ಈಗ

ಗಣಿತದ ಅಮೂತರ್ ಕಲಪ್ನೆಗಳನುನ್ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಚಿತರ್ಗಳು, ಕಾಡ್ರ್ ಬೊಡ್ರ್ ಗಳ ಲ್

ಆಕೃತಿಗಳನುನ್
ವೇಳೆಯನುನ್

ಕತತ್ರಿಸುವುದು, ಮುಂತಾದ

ಧಾನಗಳನುನ್

ಬಳಸಲಾಗಿತಿತ್ದೆ ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. IT based ಸಾಧನಗಳು ಚಿತರ್ ಬಿಡಿಸುವ ಕೌಶಲವನುನ್

ರೂಢಿಸುತತ್ವೆ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ ಗೆ

ಪಾರ್

ೕಗಿಕ ಅನುಭವವನುನ್

ಕ ಯುವುದರಿಂದ ಅದರ ಅಮೂತರ್ ಕಲಪ್ನೆಗಳು

ನೀಡುತತ್ವೆ ಹಾಗೂ

ದೃಶಯ್ದ ಮೂಲಕ ಗಣಿತವನುನ್

ಸರಳವಾಗಿ ಅಥರ್ವಾಗುವಂತೆ ಇರುತತ್ವೆ.

Geogebra ಇದು ಗಣಿತದ ಅತುಯ್ತತ್ಮವಾದ ಕಂಪೂಯ್ ಟರೀಕೃ ತ
ಮತುತ್ ಸಂಖಾಯ್ಶಾಸ

ಸುಲಭವಾಗಿ

ಸಾಧನವಾಗಿದುದ್

ರೇಖಾಗಣಿತ, ಬೀಜಗಣಿತ

(Calculus)ಕ ಯಲು ಸಹಾಯಕ. ಇದು free software ಆಗಿದುದ್ , GNU Linux

Operating System ನ ಲ್ ಇದು ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತತ್ದೆ.
Geogebra ಇದು ಮಕಕ್ ಗೆ

ಕಂಪಾಸ್ ಬದಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಲಲ್. ರೇಖಾಗಣಿತದ ರಚನೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಲು

ಮಕಕ್ಳು ಕಂಪಾಸ್ ಮತುತ್ ಪೆನಿಸ್ಲ್ಗಳನುನ್
ಪರ್ಮೇಯಗಳನುನ್ ಬೋಧಿಸಲು

ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವರು. ಇದು ಗಣಿತದ ಕೆಲವು ಕಲಪ್ನೆಗಳು ಮತುತ್

ಕಷ್ಕರು ಒಂದು ಬೋಧನಾ

ಧಾನವಾಗಿ ತಮಮ್ ಬೋಧನೆಯ ಲ್

ಬಳ ಕೊಳಳ್ಬಹುದು.

Geogebraವನುನ್ ಕುರಿತು:
Geogebra ಇದು ಗಣಿತದ ಅತುಯ್ ತತ್ಮವಾದ ಕಂಪೂಯ್ಟರೀಕೃತ ಸಾಧನವಾಗಿದುದ್ , ರೇಖಾ ಗಣಿತ, ಬೀಜಗಣಿತ
ಮತುತ್ ಸಂಖಾಯ್ಶಾಸ (calculus) ಗಳನುನ್

ಒಟಿಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸುತತ್ದೆ.ಇದು ರೇಖಾಗಣಿತದ ಮೂಲ ಅಂಶಗ ಂದ

ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ. ನಾವು ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕಿರಣಗಳು, ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು,
ರೇಖಖಂಡಗಳು,ಚತುಭುರ್ಜಗಳು, ವೃತತ್ಗಳು ಮತುತ್ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಅನೇಕ ಆಕೃತಿಗಳನುನ್

ರಚಿಸಬಹುದು.

Geogebra ದ ಇನೊನ್ಂದು ಭಾಗವು ಸಮೀಕರಣಗಳನುನ್ ನೇರವಾಗಿ ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತ್ದೆ. ೕಗೆ ಇದು
variables for numbers, vectors, and pointsಗಳ ಬಗೆಗ್
ನಾವು ರೇಖಾಗಣಿತದ ಆಕೃತಿಗಳ

ಅಂಶಗಳನುನ್ , ಬೆಲೆಗಳ ಲ್ನ ವಯ್ತಾಯ್ಸಗಳನುನ್

ಸಗ ಂದ
ಆಕೃತಿಗಳ ಲ್ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಗಮನಿಸಬಹುದು.
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ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ.
ಮತುತ್ ಬೆಲೆಗಳ ಲ್ನ ವಯ್ತಾಯ್

Geogebra ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು:
Desktop ನ ಮೇಲೆ

click Applications > Science > Geogebra or Applications > Education>

Geogebra.

Geogebra ಇನ್ಷಾಟ್ಲ್ ಮಾಡಲು:
Please see the Install New Software ಅನುನ್
ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಮೂಲಕ

ನಿಮಮ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ನ ಲ್

ಗಮನಿ

ಅದು ನಿಮಮ್ Ubuntu systemನ ಲ್ ಕಂಡು ಬರದಿದದ್ರೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

The Geogebra Window:

ಈ ಚಿತರ್ವು

Geogebra ದ

Windowವನುನ್

ತೋರಿಸುತಿತ್ದೆ. ಇದರ ಪರ್ತಿ

ಂದು section ಗಳನುನ್

ತಿಳಸುತಿತ್ದೆ.
Menu Bar: ಇದು windows command menu bar ಆಗಿದೆ. ಇ ಲ್ ನಾವು

File command ಮಾತರ್ ನೀಡಬಹುದು.

Tool Bar: Has all the tools (compass box) to use in the graphic view
Display for Tools: ಇದು ಯಾವ ಸಾಧನವು graphic view ನ ಲ್ ಸಹಾಯವಾಗುತತ್ದೆ

ಎನುನ್ವುದನುನ್

ತಿ ಸುತತ್ದೆ.
Graphic View: ಇದನುನ್ ರೇಖಾ ಗಣಿತದ ರಚನೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತಾತ್ರೆ. ಈ window ಯಾವಾಗಲೂ
ಮುಚಿಚ್ರುವುದಿಲಲ್.
Algebra View: ಇದು ರೇಖಾಗಣಿತದ
ಕೆಲಸವನುನ್ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರೆ ಈ

expressions ಗಳನುನ್ ತಿ ಸುತತ್ದೆ. ನೀವು ರೇಖಾ ಗಣಿತದ ಲ್

window ವನುನ್

Input Bar: ಇದು Tool Barನ ಲ್ ಇಲಲ್ದ ಕೆಲ
Commands: ಅನೇಕ
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Geogebra ದ ಲ್ರುವ

ಮುಚಚ್ಬಹುದು.
ಂದು ಗಣಿತದ ಕಿಷಟ್ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
commands ಗಳನುನ್

Input Barನ

ಮಾತರ್

ಜೊತೆಯ ಲ್

ಬಳಸಬಹುದು.

Tool Bar: Tool Bar ಇದು ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ರೀತಿಯ ಲ್ ಇರುತತ್ದೆ. ಇಂದು ನಾವು

Geogebra ಸಾಧನಗಳ

ಬಗೆಗ್ ತಿ ಯುವಾ.

ಇದು ಪೆನಿಸ್ಲ್ ಗಳನುನ್ , ಇಂಚುಪಟಿಟ್ಯನುನ್
ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕಸ್ನುನ್
ನಂತೆ

ಬಳಸಲು ಕಾಂಪಾಸ್

ಮತುತ್
ಬಾಕ್ಸ್

ಬಳಸುವರು. ಇದಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತಹ ಈ

ಕೆಳಗಿನ ಸಾಧನಗಳನುನ್
ತುದಿಯ ಲ್ರುವ

ತಿ ಯಲು ಕೆಳಗೆ ಬಲಬದಿಯ

ಬಾಣದ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ

click

ಮಾಡಿ.
ಈ ಸಾಧನದ ಮೂಲ ಉಪ


ಈ ಸಾಧನವನುನ್

ೕಗಗಳು:
ಕಿರ್ಯಾತಮ್ಕ ಗೊ ಸಲು

(Activate) ಅ ಲ್ ಕಂಡು ಬರುವ iconನ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ .


ಗುಂಡಿಯ (button) ಕೆಳಭಾಗದ ಲ್ರುವ toolboxನ ಮೇಲೆ
ಬೇರೆಯ ಸಾಧನವನುನ್ toolbox ನಿಂದ ಆಯೆಕ್

ಗಿರ್ೕಡ್ಸ್ ಅನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗಾರ್ಫೀಕ್
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Mouse pointerಅನುನ್

click ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ

ಮಾಡಿ.

ಂಡೊ

graphic view areaದ ಲ್ ಇಡುವುದು. Right Click ಮತುತ್ Grid optionಅನುನ್

check ಮಾಡುವುದು.grid view ವನುನ್ ತೆಗೆದು ಹಾ ಕಲು optionನನುನ್ un-check ಮಾಡುವುದು. ಕೆಳಗಿನ
ಚಿತರ್ವನುನ್ ಗಮನಿ .

ಚಟುವಟಿಕೆ 1: Geogebra ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡಿಸುವುದು :
ಉದೆದ್ೕಶ:
Geogebra windowವನುನ್

ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮತುತ್ ಕೆಲವು ರೇಖಾ ಗಣಿತದ ಸಾಧನಗಳ ಬಗೆಗ್ ಅರಿಯುವುದು .
ಧಾನ
:
drawin
g
padನ ಲ್
mouse
ಅನುನ್
ಬಳ
ಚಿತರ್ಗಳ
ನುನ್
ಬಿಡಿಸಲು
ಧ
ಸಾಧನ
ಗಳನುನ್
ಬಳಸಬ

ಹುದು. ಬಿಂದು, ಕಿರಣ, ಚೌಕ, ಮನೆ, ವೃತತ್ಗಳನುನ್

ಬಳ

ಧ

ಚಿತರ್ಗಳನುನ್

ಬರೆಯಲು ಪಾರ್ರಂಭಿ .

Hint Box


Algebra Viewವನುನ್ ಗಮನಿ .



Geogebra ಇದು case sensitive ಮತುತ್ ಗಣೀತೀಯ ಹೆಸರುಗಳನುನ್ ಸೂಚಿಸಲು
ಸಹಾಯಕ .



grid intersectionನ ಹತಿತ್ರcursor point ಅನುನ್

ಓಡಿ ದರೆ,ಅದು

point of the

intersectionನನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್ intersection coordinates ಸಥ್ಳದ ಲ್ ವಸುತ್ವನುನ್
ಸೇರಿಸಬಹುದು.
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move icon ನನುನ್ ಬಳ

algebra windowದ ಲ್ ನೀವು ಬಿಡಿ ದ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್

ಚ ಸಬಹುದು.


ನೀವು ನೀಡಿದ ಹೆಸರುಗಳನುನ್ ಸಹ ಓದಲು ಸಹಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯ ಲ್ ಚ ಸಬಹುದು.
(ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು)

ಚಟುವಟಿಕೆ 2: Geogebra files ನನುನ್ ತೆರೆಯುವುದು ಮತುತ್ ರ ಸುವುದು:

ಉದೆದ್ೕಶ:
Geogebra Filesಅನುನ್ Save ಮಾಡುವುದು
ಧಾನ:
1.

File menu (Menu Bar)ಅನುನ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತುತ್ Saveಅನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ.

2. folder ಅನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ Your Name > Workshop > Geogebraವನುನ್ pop-up dialogue
windowನ ಲ್ ಸೇರಿ .
3. ನಿಮಮ್ Geogebra fileನ ಹೆಸರನುನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ
4. fileಅನುನ್
ಇರುವಂತಹ

save ಮಾಡಲು Save button ಮೇಲೆ

Click ಮಾಡಿ.

Geogebra fileನುನ್ ತೆರೆಯಲ File menu ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ

> Open ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲಾಲ್ Open

Window (just like the save window ) filesಗಳ ಯಾದಿ ದೊರೆಯುತತ್ದೆ. ನೀವು save ಮಾಡಿದ
folderಅದರ ಲ್ರುವ ggb' ಯ ಜೊತೆ ಎಡ ಬದಿಯ ಲ್ ಕಾಣಿಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್

click Open.

Hint Box


ನಿಮಗೆ

ಬೇಕಾದ

file ಅದಕೆಕ್ ಅಗತಯ್ವಾದ .ggb

ಂದಿಗೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುತತ್ದೆ . ಇದು

ಕೇವಲ Geogebraವನುನ್ ತೆರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
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ನಿಮಮ್ filesಗೆ ಸರಳವಾದ ಹೆಸರನುನ್ ನೀಡಿ. Activity_1.ggb. ರೀತಿಯ ಲ್ .

ಚಟುವಟಿಕೆ 3 (ಅಳತೆ):
ಉದೆದ್ೕಶ:
ಇದನುನ್ ಕೋನಗಳು, ದೂರ ಮತುತ್
ಉದದ್ವನುನ್

ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು.

Process' Activity- 1.ggb' : ಧಾನ
1. 'Activity_1.ggb'.ಅನುನ್ ತೆರೆಯಿರಿ.
2. ಕೋನಗಳ

toolbarನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಅಗತಯ್ವಾದ ಸಾಧನಗಳನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ

ಸಾಧನಗಳನುನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಬಳ
i. ರೇಖಾಖಂಡದ

ಉದದ್ವನುನ್ ಅಳೆಯಲು ( ದೂರ ಮತುತ್ ಉದದ್)

ii. ಚೌಕದ ಕೋನವನುನ್ ಅಳೆಯಲು (ಕೋನ).
iii. ವೃತತ್ದ ಪರಿಧಿಯನುನ್ ಅಳೆಯಲು ( ದೂರ ಮತುತ್ ಉದದ್ ).
Hint Box


ನೀವು ಯಾವಾಗ graphics windowದ ಮೇಲೆ ವಸುತ್ವನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡು ರೋ ಆಗ ಅದು
highlight ಆಗುತತ್ದೆ.



ನೀವು

ಯಾವುದೇ ವಸುತ್ ನ ಮೇಲೆ

right click ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ಅದರ ಲಕಷ್ಣ ಗಳಾದ

ಬಣಣ್ ,ಹೆಸರು, ಬೆಲೆ ಇವುಗಳನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು. (ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತರ್ವನುನ್
ನೋಡಿ ).


ಆಕೃತಿಗಳ ಒಳಗಿನ ಕೋನಗಳನುನ್ ಅಳೆಯಲು, ಅದರ ಮೂರು ಕೋನಗಳನುನ್
ಆಯೆಕ್

clock-wise

ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಮಧಯ್ದ ಕೋನವನುನ್ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ .

ಇದರಿಂದ ತಿರ್ಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಯನುನ್ ಮಾಡಿ, ಮೂರು ಕೋನಗಳ

ತತ್ 180 ಡಿಗಿರ್ ಎಂದು

ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧಯ್.
Process: ಧಾನಗಳು:
1. A,B,C ಎನುನ್ವ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನುನ್ ರಚಿ ಕೊ ಳ್ (New Point tool)
2. AB, AC, BC ಯ ನಡುವೆ ರೇಖಾ ಖಂಡಗಳನುನ್ ರಚಿ ಕೊ ಳ್ . (Segment between two points tool)
3. Angle toolನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಭುಜದ ಪರ್ತಿ ಆಂತರಿಕ ಕೋನಗಳನುನ್ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ.
4. ನಂತರ ತಿರ್ಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳ

ತತ್ 1800ಎನುನ್ವುದನುನ್

5. ತಿರ್ಭುಜದ ಆಕಾರವನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಂದು ಶೃಂಗಬಿಂದುವನುನ್
ಆ ಬಿಂದುವನುನ್ ಚ
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(Move tool) .

ದೃಢೀಕರಿ ಕೊ ಳ್ .
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ (A,B or C) ಮತುತ್

Hint Box


file ಅನುನ್ 'Activity- 4.ggb' ಆಗಿ



ಯಾವ objects , ಇದು free objects ಮತುತ್ ಯಾವುದು

save ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
dependent objects ಎಂದು

ಗುರುತಿ . ನೀವು free objectsಅನುನ್ ಮಾತರ್ ಚ ಸಬಹುದು.
Constructive Corner


ನೀವು ತರಗತಿಯ ಲ್ ಪರ್ಮೇಯವನುನ್ ಸಾಧಿಸುವ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಮಕಕ್ಳು ತಾವೇ ಸವ್ತಃ
ಪರ್ಮೇಯಗಳನುನ್ , ಈ ಸಾಧನಗಳನುನ್ ಬಳ



ಸಾಧಿಸುವಂತೆ

ಸರಳರೇಖೆಯ ಲ್ರುವ A,B,C ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನುನ್ ಒಮೆಮ್ಲೆ ಚ

ರ್ೕತಾಸ್

.

ದಾಗ

ಏನಾಗುವುದೆಂದು ಗಮನಿ .


ಕೇಳಗೆ ಸೂಚಿ ದ ರೀತಿಯ ಲ್ tablesನುನ್ ರಚಿಸಲು ತಿ
ಬರೆಯಲು

ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಗಳನುನ್

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಸೂಚಿ . ಇದು ಮಕಕ್ ಗೆ ತಾವು ಏನನುನ್ ಗಮನಿ ದೆದ್ೕವೆ ಎಂದು

ತಿ ಯಲು ಸಹಾಯಕ.
Angle BAC
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Angle CBA

Angle ACB

Sum of all Angles

ಚಟುವಟಿಕೆ 4:

ಧ ರೀತಿಯ ಸಮತಲಾಕೃತಿ ಗಳನುನ್ ರಚಿಸಲು:

ಉದೆದ್ೕಶ:
ಧ ರೀತಿಯ ಸಮತಲಾಕೃತಿಗಳನುನ್

ಪಾರ್ತಯ್ ೕಕರಣ ಗೊ ಸುವುದು.

ಧಾನ :
1. Slider toolನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ slider ಅನುನ್ ರಚಿ .

2.

Radio Buttonಅನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ :

Number,
Name: a,
min: 3,
max:10,
Increment: 1 and press Apply.
3. Regular Polygon ಸಾಧನವನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ಸಮತಲಾಕೃತಿಯ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಾದ
and Bಗಳನುನ್ drawing padನ ಲ್ ಗುರುತಿ

. sliderಗೆ

press ಮಾಡಿ .

4. I
n
sert Text tool ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್
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“a” ಎಂದು ಹೆಸರಿ

ಮತುತ್ OK ಎಂದು

A

textನುನ್ ಬರೆಯಿರಿ. ಮೂರು ಶೃಂಗಬಿಂದುಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮತಲಾಕೃತಿಗೆ
ಇದನುನ್

press OK.

5. ರಚಿ ದ

text ಮೇಲೆ

Right click ಮಾಡಿ object propertiesನುನ್ ಆಯೆಕ್

tabಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ . Enter a=3 i.nಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿದ
6. 4ಮತುತ್ 5 ನೇ ಹಂತಗಳನುನ್

ತಿರ್ಭುಜ ಎನುನ್ವರು
ಮಾಡಿ . Advanced

Object ಮೇಲೆ press OK ಮಾಡಿ .

7 ಬಾರಿ ಪುನರಾವತಿರ್ ದರೆ 10 ಭುಜಗಳ ಸಮತಲಾಕೃತಿ

ರಚನೆಯಾಗುತತ್ದೆ.
7. move tool ಅನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್

ಧ ಸಮತಲಾಕೃತಿಗಳನುನ್

ಪಾರ್ತಯ್ ೕಕರಣಗೊ

Constructive Corner
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What is the minimum number of points you need to define to make a
polygon.
What is a regular polygon (All Sides are equal)
ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮತಲಾಕೃತಿಗಳ ಲ್ರುವ
ಧ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ಗುರುತಿಸಲು ಸೂಚಿ .

.

ಚಟುವಟಿಕೆ 5 :ವೃತತ್ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ

ಧ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಅರಿಯುವುದು:

ಉದೆದ್ೕಶ :
ವೃತತ್ದ ವಾಯ್ಖೆಯ್ ಮತುತ್ ವೃತತ್ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನುನ್

ಅರಿಯುವುದು

ವೃತತ್ :
ಸಮತಲದ ಲ್ ಕೇಂದರ್ದಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದ ಲ್ರುವ

ಬಿಂದುಗಳ

ಗಣಕೆಕ್ ವೃತತ್ ಎನುನ್ವರು. ಮಧಯ್ ದ ಲ್ರುವ

ಈ ಬಿಂದು ಗೆ ವೃತತ್ದ ಕೇಂದರ್ ಎನುನ್ವರು ಮತುತ್ ಕೇಂದರ್ದಿಂದ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ದೂರಕೆಕ್ ವೃತತ್ದ

ತಿರ್ೕಜಯ್

ಎನುನ್ವರು.
ಧಾನ :
1. circle with centre through point toolನ ಸಹಾಯದಿಂದ
2. line Segment tool ಅನುನ್ ಬಳ

ವೃತತ್ವನುನ್

ರಚಿಸಬೇಕು.

ವೃತತ್ದ ಕೇಂದರ್ದಿಂದ ಪರಿಧಿಗೆ multiple line segments

ಅನುನ್ ರಚಿಸಬೇಕು.
3. line segments ನ ಬೆಲೆಯನುನ್ ಗಮನಿ .
ವೃತತ್ವು ತಾನು ಇರುವ ಸಮತಲವನುನ್ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ
ೇತರ್

(interior of the circle) (ii)ವೃತತ್ ಮತುತ್

ವೃತತ್ ಮತುತ್ ಅದರ ಒಳಗಿನ ೇತರ್ವನುನ್

ಭಾಗಿಸುತತ್ದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ

(iii) ವೃತತ್ದ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗ

ವೃತಿತ್ೕ ಯ ೇತರ್

(i) ವೃತತ್ದ ಒಳಗಿದ

( exterior of the circle).

(circular region) ಎನುನ್ವರು.

ಧಾನ :
1. circle with centre through point toolನ ಸಹಾಯದಿಂದ
2. ವೃತತ್ವನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ, right click ಮತುತ್

ವೃತತ್ವನುನ್

ರಚಿಸಬೇಕು.

object propertiesನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ.

3. object propertiesನ ಲ್ರುವ colour tab ಅನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದ ಬಣಣ್ವನುನ್
4. object properties windowದ ಲ್ರುವ

style tabನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಮಾಡಿ ಮತುತ್

filling valuesವನುನ್ ಬದಲಾಯಿ .
5. ಇದು ವೃತತ್ದ ಮೇ ನ
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ವರಿ ದ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನುನ್

ವರಿಸುತತ್ವೆ.

ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ.

line thickness and

ಜಾಯ್ :
ವೃತತ್ದ ಪರಿಧಿಯ ಲ್ರುವ ಯಾವು ದೇ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡಕೆಕ್
ವೃತತ್ದ ಕೇಂದರ್ದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವ
ಜಾಯ್ ಆಗಿದೆ

ಜಾಯ್ ಎನುನ್ವರು ಮತುತ್

ಜಾಯ್ಕೆಕ್ ವೃತತ್ದ ವಾಯ್ಸ ಎನುನ್ವರು. ವಾಯ್ಸವು ವೃತತ್ದ ಅತಿ ಉದದ್ವಾದ

ಮತುತ್ ಒಂದು ವೃತತ್ದ ಎಲಾಲ್ ವಾಯ್ಸಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ವೆ ಮತುತ್ ವಾಯ್ಸವು

ತಿರ್ಜಯ್ದ ಎರಡರ ಟ್ರುತತ್ದೆ.
ಧಾನ :
1. circle with centre through point tool ಅನುನ್ ಬಳ
2. line segmentನುನ್ ಬಳ
3. ವೃತತ್ಕೆಕ್

ಕೇಂದರ್ ದಿಂದ

ವೃತತ್ವನುನ್ ರಚಿ .

(ವಾಯ್ಸ) ಹಾದು ಹೋಗದಂತೆ ಅನೇಕ ಜಾಯ್ವನುನ್ ರಚಿ .

ತಿರ್ೕಜಯ್ವನುನ್ ರಚಿ .

4. ನಂತರ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿ ದ ವೃತತ್ದ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನುನ್
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ವರಿ .

ಎಡುಬಂಟು ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತುತ್ ಥಿನ್ ಕಲ್ಯಂಟ್ಸ್ ಗಳನುನ್

ದಧ್

ಪಡಿಸುವುದು
ಸಟ್ಮ್ ಅಗತಯ್ತೆಗಳು
1. 20 ಥಿನ್ ಕಲ್ಯಂಟ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿದದ್ರೆ, ಕನಿಷಠ್ 4GB RAM. (ಒಂದೇ ಕಂಪೂಯ್ಟನರ್ ಲ್
ಅಳವಡಿಸುವುದಾದರೆ 1GB RAM ಇದದ್ರೆ ಸಾಕು)
2. 160 GB ಹಾಡ್ರ್ ಡಿಸ್ಕ್
3. Core 2 Duo ಪಾರ್ಸೆಸಸ್ರ್

ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕಂಪೂಯ್ಟರ್

CD/DVD ಯನುನ್ ಬಳ

ಶುರುವಾಗಬೇಕು. (ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಅದು ಹಾಡ್ರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನುನ್ ಬಳ

ಶುರುವಾಗುತತ್ದೆ)


DVDಯನುನ್

ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ನ ಲ್ ಹಾಕಿ

ಪುನ: ಪಾರ್ರಂಭಿ


ಅದು DVD ಯನುನ್ ಬಳ
ಈ



ಶುರುವಾದರೆ

ಕ್ರ್ೕನ್ ಅನುನ್ ನೋಡುತಿತ್ೕರ.

ಇಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ಯಾವಗಲೂ ಶುರುಆಗುವ
ರೀತಿಯ ಲ್ ಶುರುವಾಗುತತ್ದೆ.



ಆಗ, ನಿಮಮ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಅನುನ್ ಪುನ:
ಶುರುಮಾಡಿ. ಶುರುವಾದ ತಕಷ್ಣ ಬರುವ
ಮೆಸೆಜ್ ಓದಿ, ಅ ಲ್ setupಗೆ ತೋರಿಸುವ
key ಅನುನ್ ಒತಿತ್. (ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಅದು
F2, F8, F12 ಅಥವಾ Delete key
ಆಗಿರುತತ್ದೆ) Arrow keyಗಳನುನ್ ಬಳ
Boot ಅನುನ್ ಆಯುದ್ಕೊ ಳ್, ಮತುತ್ Boot
Device Priority ಮೇಲೆ enter ಒತಿತ್



ಈಗಾಗಲೇ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ 1st Boot Device ಮೇಲೆ Enter ಒತಿತ್. ಪಟಿಟ್ ಇಂದ CD/DVD ROM
ಅನುನ್ ಆಯುದ್ ಕೊ ಳ್.



F10 ಒತಿತ್, ಮಾಡಿರುವ
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಹಾಗೆ ಇರಿ
ಹೊರಬರಲು, Enter ಒತಿತ್. ಈಗ
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ನಿಮಮ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ DVD ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತತ್ದೆ.
ಗಮನಿ : ಇ ಲ್ mouse ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್. ಎಲಾಲ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಗಳ ಲ್ ಇದೆ ತರಹದ ಚಿತರ್ಗಳು ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ
ರೀತಿಯ ಲ್ ಕಂಡರೂ ಸಮಾನವಾದ ಆಯೆಕ್ಗಳು ಇರುತತ್ವೆ.



ದಲನೆ ಚಿತರ್ದ ಲ್ ಕಾಣುವ

ಕ್ರ್ೕನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತತ್ದೆ.. ಕೀ ಮಣೆಯನುನ್ ಬಳ

Install – start

the installer directly ಎನುನ್ವುದನುನ್
ಆಯುದ್ಕೊ ಳ್.



ಈ
ಹಂತದ ಲ್ ನೀವು ಭಾಷೆಯನುನ್ ಆಯುದ್ಕೊ ಳ್.. ಆದೇ

ಭಾಷೆಯಲೆಲ್ೕ ಎಡುಬುಂಟು ಅನುಸಾಥ್ಪನೆಯಾಗುತತ್ದೆ. Forward ಗುಂಡಿಯನುನ್ ಒತಿತ್.


ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಲ್ ಅವಶಯ್ಕವಾದಷುಟ್ ಜಾಗ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ನ ಲ್ ಇದೆಯೇ,

ದುಯ್ತ್ ಸಂಪಕರ್

ಹೊಂದಿದೆಯೇ, ಮತುತ್ Internet ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿ ೕ ಸುತತ್ದೆ. ಸುಮಮ್ನೆ Forward ಗುಂಡಿ
ಮೇಲೆ ಒತಿತ್.



ಇ ಲ್ ನೀವು ಎಡುಬುಂಟುವನುನ್ ಹೇಗೆ install
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಮ್
ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ನ ಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್
ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದರೆ

ಸಟ್ಮ್ ಇದುದ್ ಅದರೊಟಿಟ್ಗೆ ಎಡುಬುಂಟುವನುನ್

ದಲನೇಯದನುನ್ ಆಯುದ್ ಕೊ ಳ್ . ಇಲಲ್ವಾದರೆ ಎರಡನೇಯದನುನ್ ಆಯುದ್ಕೊ ಳ್..

Forward ಗುಂಡಿ ಒತಿತ್.


ನಂತರದ ಹಂತದ ಲ್ ನಿಮಮ್ ನೆಲೆಯನುನ್ ನ ೆಯಮೇಲೆ ಗುರುತಿ . Forward ಗುಂಡಿಯನುನ್ ಒತಿತ್.



ಮುಂದೆ, ನೀವು ಬಳಸುವ ಕೀ ಮಣೆ ಎಂತಹುದು ಎಂದು ತಿ
(US)) ಆಗಿರುತತ್ದೆ. Forward ಗುಂಡಿಯನುನ್ ಒತಿತ್.
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(ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಅದು English



ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮಮ್ ಹೆಸರು, ಕಂಪೂಯ್ಟರಿಗೊಂದು ಹೆಸರು ಮತುತ್ ಪಾಸ್ ವಡ್ರ್ ಅನುನ್ ನಮೂದಿ
Forward ಗುಂಡಿಯನುನ್ ಒತಿತ್.



ಇ ಲ್ಂದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸವನುನ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್
ಮಾಡುತತ್ದೆ.



ಅನುಸಾಥ್ಪನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ Installation Complete ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಕಾಣುತತ್ದೆ.
Restart now ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ, DVD ಅನುನ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.



ಈಗ ಎಡುಬುಂಟು ಉಪ

ಸವರ್ರ್ ಅನುನ್

ೕಗಿಸಲು

ದಧ್.

ದಧ್ಗೊ ಸುವುದು

ಟಮಿರ್ನಲ್ (Terminal) ಅನುನ್ ತೆರೆಯಿರಿ. Applications → Accessories → Terminal ಮೇಲೆ
ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 1: $ ಚಿಹೆನ್ ಮುಂದೆ sudo gedit /etc/network/interfaces ಎಂದು type ಮಾಡಿ enter
ಒತಿತ್. ಆಗ ನಿಮಮ್ password (ಎಡುಬುಂಟು ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ನಮೂದಿ ರುವ password) ಅನುನ್

type

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. interfaces ಎನುನ್ವ ಕಡತ ತೆರೆದುಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಅದರ ಲ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಲುಗಳನುನ್
ಸೇರಿ
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
ಕಡತವನುನ್ ಉ
(File → Save), ಮುಚಿಚ್ (File → Close)
ಹಂತ

2: ಮತೆತ್ Terminal ನ ಲ್ $ ಚಿಹೆನ್ ಮುಂದೆ

sudo gedit /etc/default/isc-dhcp-server

ಎಂದು type ಮಾಡಿ. isc-dhcp-server ಎಂಬ ಕಡತ ತೆರೆದುಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಅ ಲ್ ನೀವು INTERFACES =""
ಎಂಬ ಸಾಲನುನ್ ನೋಡುತಿತ್ೕರ. ಅದನುನ್ INTERFACES="eth0 eth1" ಎಂದು ಬದಲಾಯಿ . ಕಡತವನುನ್
ಉ
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, ಮುಚಿಚ್.

ಹಂತ

3: $ ಚಿಹೆನ್

ಮುಂದೆ sudo service isc-dhcp-server restart ಎಂದು type ಮಾಡಿ enter

ಒತಿತ್. ಮತೆತ್, sudo gedit /etc/lightdm/lightdm.conf ಎಂದು type ಮಾಡಿ enter ಒತಿತ್.
ತೆರೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಕಡತದ ಲ್
[XDMCPServer]
enabled=true
[SeatDefaults]
xserver-allow-tcp=true
ಉ ದ ಎರೆಡು ಸಾಲುಗಳನುನ್ ಹಾಗೆ ಇರಿ .

ಕಡತವನುನ್ ಉ

, ಮುಚಿಚ್. ಟಮಿರ್ನಲ್ ನ ಲ್ $ sudo

service lightdm restart ಎಂದು type ಮಾಡಿ. ನಿಮಮ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಪುನರಾರಂಬಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ.
ಎಡುಬುಂಟು ಸವರ್ರ್

ದಧ್.

ಕಲ್ಯಂಟ್ಸ್ ಗಳನುನ್

ದಧ್ ಪಡಿಸುವುದು

ಈ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ HCL Winbee Thin client ಗಳನುನ್

ದಧ್ ಪಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಇದೆ. ಕಲ್ಯಂಟ್ ಗಳು

LAN (local area network) ಮೂಲಕ ಸವರ್ರ್ ನೊಡನೆ ಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ. ಸವರ್ರ್ ಅನುನ್

on

ಮಾಡಿ, ಕಲ್ಯಂಟ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಈ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನಮೂದಿ .



username – admin
password – hclpd

1. Connection Manager ಕಿಟಕಿಯ ಲ್ , Configure ಗುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ, Add ಗುಂಡಿ
ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
2. Co
nn
ec
ti
on
ty
pe
ಕಿಟ
ಕಿ
ತೆರೆ
ದು
ಕೊ
ಳುಳ್
ತಿತ್ದೆ
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ಪಟಿಟ್ ಯಿಂದ N-XDMCP ಯನುನ್ ಆಯುದ್ಕೊ ಳ್



OK ಗುಂಡಿಯನುನ್ ಒತಿತ್.

3. ಚಿತರ್ದ ಲ್
ಇರುವ
ಹಾಗೆ
ಮಾ ತಿಯ
ನುನ್ NXDMCP
ಕಿಟಕಿಯ ಲ್
ನಮೂದಿ

4. Edubuntu ಎನುನ್ವುದು connection manager ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಕಾಣುತತ್ದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ setup
ಗುಂಡಿಯನುನ್ ಒತಿತ್.

47

5. Net
wo
rk
ಟಾಯ್
ಬ್
ನ
ಮೇ
ಲೆ
ಕಿಲ್ಕ್
ಮಾ
ಡಿ
ದಾ
ಗ
ಕಾಣುವ IP Address ಎನುನ್ವ ಲ್ 192.168.0.20 ಎಂದು type ಮಾಡಿ. Gateway ಎನುನ್ವ ಲ್ 192.168.0.1
ಎಂದು type ಮಾಡಿ Add ಗುಂಡಿಯನುನ್

ಒತಿತ್. ನಂತರ Update ಟಾಯ್ಬ್ ನ ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.

Enable DHCP Upgrade ಎನುನ್ವುದನುನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸವರ್ರ್ ಎನುನ್ವ ಕಡೆ 192.168.0.1 ಎಂದು type
ಮಾಡಿ.
6. Save ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ, Restart System ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ
7. ಕಲ್ಯಂಟ್ ಪುನಃ ಪಾರ್ರಂಭವಾದಾಗ, Connection Managerನ ಲ್, Edubuntu ಅನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ
connect ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
8. ಆಗ ಸವರ್ರ್ ಅನುನ್ ಬಳ
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ಕಲ್ಯಂಟ್ ಪಾರ್ರಂಭವಾಗುತತ್ದೆ.

ಅಂತಜಾರ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕರ್
ಅಂತಜಾರ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕರ್ದ ನಿವಾರ್ಹಣೆಯನುನ್
Network Manager ತಂತಿ, ನಿಸತ್ಂತು, ಬೂಲ್ಟೂತ್,

Network Manager ಎನುನ್ವ ಅನವ್ಯ ಮಾಡುತತ್ದೆ.
ಬೈಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಂಡ್ ಮತುತ್ ಎಲಾಲ್ ರೀತಿಯ ನೆಟವ್ಕ್ರ್

ಗಳನುನ್ ನಿವಾರ್ ಸುತತ್ದೆ.
ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ, ನಿಮಮ್ ಮಾಡೆಮ್ ನಿಂದ ಬರುವ ಕೇಬಲ್ ಅನುನ್ ನಿಮಮ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಗೆ ಜೋಡಿ ದರೆ, ತಂತಾನೆ
ಅಂತಜಾರ್ಲಕೆಕ್ ಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದುತತ್ದೆ. ಕೇಬಲನುನ್ ತೆಗೆದಾಗೆ ಲಭಯ್ ರುವ ನಿಸತ್ಂತು ನೆಟವ್ಕ್ರ್ ಗೆ ತಂತಾನೆ
ಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದುತತ್ದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತರ್ದ ಲ್ ಸಂಪಕಗ್ರ್ಳ ಮಾ ತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತತ್ದೆ.

ನಿಮಗೆ ಎನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಲ್ 'Edit Connection' ಅನುನ್ ಆಯುದ್ಕೊಂಡು
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
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ಆಕಾರ್ (orca)
ಆಕಾರ್ ದೃ ಟ್ ದೋಷ ಜನರಿಗೆ, ಹೊಂದಿಕೊಳುಳ್ವ,
ತಂತರ್ ಾನ., ಒಂದು

ಸತ್ರಿಸಬಹುದಾದ, ಮತುತ್ ಪರ್ಬಲವಾದ ಸಹಾಯಕ

ಕ್ರ್ೕನ್ ರೀಡರ್. ಧನಿ ಸಮನವ್ಯ, ಬೆ ಲ್, ಮತುತ್ ವಧರ್ನಗಳನುನ್ ಬಳ ಕೊಂಡು,

ಆಕಾರ್ ಅನವ್ಯಗಳನುನ್ ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಆಕಾರ್ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ಲ್

ಕ್ರ್ೕನ್ ಓದುತತ್ದೆ.

ಆಕಾರ್ ಅನುನ್ ಶುರುಮಾಡಲು, Applications -> Universal Access -> Orca ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್
ಮಾಡಬೇಕು.

ದಲ ಬಾರಿ ಬಳಸುವಾಗ Preferences ಗುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಅ ಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ
ಭಾಷೆ, ಒದುವ ಪರಿಯನುನ್, ವೇಗವನುನ್ ಆಯುದ್ ಕೊಳಳ್ಬಹದು.

Voice tab ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಅ ಲ್ person ಎನುನ್ವ ಬ

ಭಾಷೆಗಳನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು.

ಹಾಗೆಯೇ, Rate, pitch, volume ಅನುನ್ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
ಇಷುಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ,
ಒದುತತ್ದೆ.
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ಕ್ರ್ೕನ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಲ್ೕ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು, ನಿಮಮ್

ಕ್ರ್ೕನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವುದನುನ್ ಆಕಾರ್

ಅಜೀಮ್ ಪೆರ್ೕಮ್ ಜೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೆನಿರ್ಂಗ್ ರಿಸೋಸರ್ಸ್'
DVD ಗಳನುನ್ ಹೇಗೆ ಉಬಂಟು ನ ಲ್ ಬಳಸುವುದು
1.

ದಲನೇಯ DVDಯನುನ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ನ ಲ್ ಹಾಕಿ

2. ಟಮಿರ್ನಲ್ ಅನುನ್ ತೆರೆಯಿರಿ (Applications →Accessories →Terminal)
3. $ ಚಿಹೆನ್ಯ ಮುಂದೆ cd /media/APF-PS-KaKP-DVD1 ಎಂದು type ಮಾಡಿ
4. ನಂತರ, sudo su ಎಂದು type ಮಾಡಿ, ನಿಮಮ್ password ಅನುನ್ enter ಮಾಡಿ.
5. # ಚಿಹೆನ್ಯ ಮುಂದೆ /bin/sh APF_LINUX_START.sh ಎಂದು type ಮಾಡಿ
6. Installation ಪಾರ್ರಂಭವಾಗುತತ್ದೆ.

7. Installation ಪೂಣರ್ವಾದ ನಂತರ installation is complete ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನುನ್ ನೋಡುತಿತ್ೕರ.
8. ಎರಡನೇಯ ಮತುತ್ ಮೂರನೇಯ DVD ಯನುನ್ ಹಾಕಿ ಪುನರಾವತಿರ್ .

9. ನಿಮಮ್ Desktop ಮೇಲೆ

ಐಕಾನ್ ಕಾಣಿಸುತತ್ದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ Double-click

ಮಾಡಿ, DVD ಯ ಲ್ ಇರುವುದನುನ್ ನೀವು ಬಳ ಕೊಳಳ್ಬಹುದು.

ನೆನಪಿರ : ಎರಡನೇಯ ಮತುತ್ ಮೂರನೇಯ DVD ಯನುನ್ install ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, step 3 ರ ಲ್
cd /media/APF-PS-KaKP-DVD2
cd /media/APF-PS-KaKP-DVD3
ಎಂದು type ಮಾಡಬೇಕು.

51

