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1 1 1 1 ಆ��ೖ�ಆ��ೖ�ಆ��ೖ�ಆ��ೖ�    / / / / ಆ��ೖ�ಆ��ೖ�ಆ��ೖ�ಆ��ೖ�    �ಷಯಗಳು�ಷಯಗಳು�ಷಯಗಳು�ಷಯಗಳು....    1. �ೂ�ೕಕ� ಟು	
ೂೕ�ಯ ಗಳ ಆ��ೖ� ನ��ನ �ಷಯಗಳನು� ಈ �ಳ�ನ �ಂ� ನ�� ಪ�ಯಬಹುದು.    
http://spoken-tutorial.org/tutorial-search/     2. �ೕವ� ಆ��ೖ	 ಕ��ಾ� ಈ �ೂ�ೕಕ	 ಟು��ೂೕ�ಯ� ಗಳನು� ಈ �ಳ�ನ �ಂ� ನ�� 
ಪ!ಯಬಹುದು. http://spoken-tutorial.org/cdcontet/  3. ಈ �ಂ� �ಂದ �ೕವ� %ಾವ &ಾ'ಯ�� ಕ�ಯ�()ಸು+,ೂೕ ಆ &ಾ'ಯ FOSS 
+&ಾಗಗಳನು� -ೌ/ೂ�ೕ0 1ಾ2. 4. �ೂ�ೕಕ	 ಟು��ೂೕ�ಯ� ನ +ಷಯಗಳು �ಮ5 ಯಂತ7ದ�� zip �ೖ� ನ ರೂಪದ�� 
-ೌ/ೂ�0 ಆಗುತ9:. 5. Zip �ೖ� ನ��ರುವ +ಷಯಗಳನು� ಎ<ಾ=>�? 1ಾ2 ಅವ�ಗಳನು� ಉಪBೕ�C. 

2222    ಅ�ಾ�ಸಅ�ಾ�ಸಅ�ಾ�ಸಅ�ಾ�ಸ�ಾ��ಾ��ಾ��ಾ��ರುವ�ರುವ�ರುವ�ರುವ    ಪ����ಗಳುಪ����ಗಳುಪ����ಗಳುಪ����ಗಳು....    1. "ಮ$ಲ��ಗೂ �ೂ�ೕಕ� ಟು	
ೂೕ�ಯ ಗಳ �& ಅನು� (ಾಗೂ *ೖ ಗಳನು� "ೕಡ,ಾ�-. 2. "ೕವ/ 0ಾ1ಾನ	2ಾ� ಒಂದು 3ಾ� ಒಂದು ಟು	
ೂೕ�ಯ ಅನು� 1ಾಡು45ೕ�. 3. "ೕವ/ �ೂ�ೕಕ� ಟು	
ೂೕ�ಯ ಅನು� �ೕಳಬಹುದು (ಾಗೂ ಅದರ�� 7ೕ8ರುವ ಎ,ಾ� ಕ1ಾಂ: ಗಳನು� ಪ/ನಃ ಚ,ಾ=ಸಬಹುದು. 4. ?ೕ$ @ೕA 7ೕ8ದBನು� 1ಾಡು2ಾಗ ಕಷCಗಳು ಎದುರು ಬಂದD, ಒ@F ಆ ಟು	
ೂೕ�ಯ ಅನು� ಸಂಪGಣI2ಾ� �ೕ8J�ೂಂಡು ಅನಂತರ ಎರಡ�ೕ 3ಾ� �ೕಳು2ಾಗ ಅವ/ಗಳ ಅKಾ	ಸವನು� 1ಾಡಬಹುದು. 
3333    ������������    ಆ�ೕ�ಆ�ೕ�ಆ�ೕ�ಆ�ೕ�    ----     ೖಟ" ೖಟ" ೖಟ" ೖಟ"        1. “Select FOSS” ಎಂಬ�� L�� 1ಾM ಅಥ2ಾ, “All FOSS Categories” ಎಂಬ OಾPQ Sೌ� @ನು	ವನು� L�� 1ಾM ಅ�� “LibreOffice-Writer” ಅನು� ಆTU1ಾM. 2. ನಂತರ, “Select Language” ಎಂಬ�� L�� 1ಾM ಅಥ2ಾ, “All Languages” ಎಂಬ OಾPQ Sೌ� @ನು	ವನು� L�� 1ಾM "ೕ�VWಸುವ KಾXಯನು� (English, Hindi, Marathi….) ಆTU1ಾM. 3. “Submit” ಬಟ� ನ @ೕA L�� 1ಾM. 4. "ೕವ/ "ಮF ಆTU$ ಅನು0ಾರ2ಾ� ಟು	
ೂೕ�ಯ ಗಲ ಸೂVಯನು� Yಾಣು��. 5. Yಾಣು45ರುವ ಟು	
ೂೕ�ಯ ಗಳ�� Zದಲ�ೕ ಟು	
ೂೕ�ಯ "ಂದ ಆರಂ[J. 
4444    #ದಲ#ದಲ#ದಲ#ದಲ    ಟು�&ೂೕ(ಯ)ಟು�&ೂೕ(ಯ)ಟು�&ೂೕ(ಯ)ಟು�&ೂೕ(ಯ)    ----    Introduction (Introduction (Introduction (Introduction (ಪ(ಚಯಪ(ಚಯಪ(ಚಯಪ(ಚಯ))))    1. ದಯ�ಟುC Introduction ಎಂಬುದನು� ಹುಡುL (ಾಗೂ ಅದರ @ೕA L�� 1ಾM. 2. ಟು	
ೂೕ�ಯ ಅನು� \�ೕ 1ಾಡಲು \�ೕಯ] ನ�� play ಬಟ� ಅನು� L�� 1ಾM. 3. ಆ ಟು	
ೂೕ�ಯ $ ಪGವIJದ^_$ `ೕYಾದ ಅಂಶಗಳು \�ೕಯ] ನ �ಳKಾಗದ�� Yಾಣುತ5b. 



(ಆ��ೖ� �ಷಯಗಳ�� 1ಾತP) 4. Outline, Assignments, Cod Files (ಾಗೂ Slides ಗಳು \�ೕಯ] ನ �ಳKಾಗದ�� Yಾಣುತ5b.  5. cೂ_ cೂ_$ೕ ಅKಾ	ಸವನೂ� 1ಾಡಲು 0ಾಧ	2ಾಗುವಂ_ \�ೕಯ] ನ ಆಕೃ4ಯನು� ಇ�J.  4.1 4.1 4.1 4.1 �ನ���ನ���ನ���ನ��    ಆಪ�ೕ	ಂ�ಆಪ�ೕ	ಂ�ಆಪ�ೕ	ಂ�ಆಪ�ೕ	ಂ�    �ಸ���ಸ���ಸ���ಸ��    ನ��ನ��ನ��ನ��    ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��    ಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳು....        (ಅ) ಟು	
ೂೕ�ಯ ಗಳನು� �ನ�g ಆಪDೕhಂi JಸCj ನ�� �ವ�ಸ,ಾ�-. (ಆ) (ಾkಾ� �ನ�g ಬಳ�lಾರ�$ ಇದನು� ಅನುಸ�ಸುವ/ದು ಬಹಳ ಸುಲಭ2ಾಗುತ5-. 4.2 4.2 4.2 4.2 �ನ���ನ���ನ���ನ��    ಆಪ�ೕ	ಂ�ಆಪ�ೕ	ಂ�ಆಪ�ೕ	ಂ�ಆಪ�ೕ	ಂ�    �ಸ���ಸ���ಸ���ಸ��    ನ��ನ��ನ��ನ��    ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��    ಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳು....        (ಅ) 2:05 �ೕ "nಷoಂದ 2:16 �ೕ "nಷದವD$ ಉಬಂಟು �ನ�g ನ�� �`P ಆpೕq ಸೂ& ಅನು� 7ೕ$ ಒಪ� 1ಾMವ/-ಂದು 48ಸ,ಾ�-. (ಆ) �ಂ�ೂೕq ನ�� "ೕವ/ ಇದYಾU� ಕPಮ2ಾ� Start>>All Programs>>LibreOffice Suite ನ @ೕA L�� 1ಾM.    4.3 4.3 4.3 4.3 ಅಅಅಅ�ಾ�ಸ�ಾ���ಾ�ಸ�ಾ���ಾ�ಸ�ಾ���ಾ�ಸ�ಾ��    ಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳು....    (ಅ) �0ಾUCr ನ @ೕA ಒಂದು *GೕಲS] ಅನು� ರVJ ಅದ�U ‘7ಸರು-Dೂೕ ನಂಬ]-ಘಟಕ’ ಈ ಪPYಾರದ�� 7ಸರ"�M. (ಉlಾ. vin-04-Writer). (ಆ) *ೖ ಅನು� ಮುಂoನ 3ಾ� ಗುರು4ಸಲು ಸಹYಾ�tಾಗುವಂ_ �ೕu 1ಾಡು2ಾಗ ಇದ�U �vಷC 7ಸರ"�M. (ಉlಾ. Practice-1-vin). (ಇ) "ಮF ಎ,ಾ� �ಲಸಗಳನು� "ಮF *GೕಲS] ನ�� �ೕu 1ಾಡಲು ಮDಯo�. (ಈ) ಇದ�ಂದ "ಮF *ೖ `ೕD *ೖ ಗ8$ ಓವ] Dೖ& ಆಗುವ/oಲ�. (ಈ) �ಲಸದ �ೂ�ಯ�� �ೕu 1ಾಡುವ ಬದ�$ ಅದನು� ಆkಾಗ �ೕu 1ಾಡುವ/ದು ಉತ5ಮ. (ಾkಾ� �ಲಸದ ಮಧ	ದ�� ಆkಾಗ �ೕu 1ಾಡಲು ಮDಯo�. 4444....4 4 4 4 �ಯತ�ಾಯ!�ಾ���ಯತ�ಾಯ!�ಾ���ಯತ�ಾಯ!�ಾ���ಯತ�ಾಯ!�ಾ��    "ಾ#ಾನ�"ಾ#ಾನ�"ಾ#ಾನ�"ಾ#ಾನ�    ಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳು....    (ಅ) �ೂhCರುವ ಎ,ಾ� "ಯತYಾಯIಗಳನು� ಸೂಚ�$ ಅನು0ಾರ2ಾ� 1ಾM. (ಆ) "ಮF ಎ,ಾ� "ಯತYಾಯIಗಳನು� ಮುಖ	 *GೕಲS] ನ�� �ೕu 1ಾM. 4444.5.5.5.5    $ೂೕ%$ೂೕ%$ೂೕ%$ೂೕ%    &ೖ(&ೖ(&ೖ(&ೖ(    ಗಳನು)ಗಳನು)ಗಳನು)ಗಳನು)    ಉಪ+ೕ�ಸಲುಉಪ+ೕ�ಸಲುಉಪ+ೕ�ಸಲುಉಪ+ೕ�ಸಲು    "ಾ#ಾನ�"ಾ#ಾನ�"ಾ#ಾನ�"ಾ#ಾನ�    ಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳು....    1. \�ೕಯ] ನ �ಳKಾಗದ��ರುವ “Code Files” ಎಂಬ �ಂ� ಅನು� L�� 1ಾM ಅದನು� "ಮF *GೕಲS] ನ�� �ೕu 1ಾM. 2. Oೌ�ೂ�ೕ: 1ಾMದ zip *ೖ ಅನು� ಎYಾgy�C 1ಾM. 3. "ೕವ/ ಇ�� �ೂೕ: (ಾಗೂ �ೂೕqI ಎಂಬ *ೖ ಗಳನು� �ೂೕಡು��. 4. ಇವ/ಗಳನು� "ಮF "ಗoತ ಟು	
ೂೕ�ಯ ಗಳ�� 7ೕ$ ಸೂVJರುವDೂೕ (ಾ$ ಉಪzೕ�J.  5. ಟು	
ೂೕ�ಯ ಅನು� \�ೕ-Qಾq-QಾPLCೕq ಎಂಬ �{ಾನoಂದ �ೕ|J. 6. ಒ@F ಒಂದು ಟು	
ೂೕ�ಯ ಮು�ದD \�ೕಯ] ನ ಬಲKಾಗದ�� ಇರುವ ಇದರ ಮುಂoನ ಟು	
ೂೕ�ಯ $ 7ೂೕ�. 7. @ೕA 7ೕ8ದ �{ಾನದಂ_Tೕ ಮುಂoನ ಎ,ಾ� ಟು	
ೂೕ�ಯ ಗಳನೂ� ಅKಾ	ಸ 1ಾM. 


