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ಪ್ರಕಟಣೆ

ಆತ್ಮೀಯ ಕನನಡಿಗರೆ,

ಸಾಮಾನಯನೂ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆದಾರನೂ ಆದ ಗೆಳೆಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಈಗಾಗಲೆೀ ತ್ಂತ್ರಾರಂಶ ಮತ್ುತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾಞಾನದ ಅಭಿವೃದಿದ, ಅನುಸಾಥಾಪ್ನೆ, 
ಸಂಶೊೀಧನೆ ಇತ್ರಾಯದಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸಕ ಗೆಳೆಯರ ಅನುಭವಗಳನುನ ಒಳಗೊಂಡಂತ್ರೆ ಕನನಡಕೆಕ ಒಂದಿಷ್ಟುಟು 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಲೆೀಖನಗಳನುನ ಸೆೀರಿಸುವುದು  'ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ' ಕಾಯರ್ಯಕರಮದ ಮುಖಯ ಉದೆದೀಶವಾಗಿ ೨೦೧೧ ರ ಆಗಸಟು್ ೧೫ 
ರಂದು ಮೊದಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಂಡಿತ್ು. 

ಮುಕತು ಹಾಗೂ ಸವತ್ಂತ್ರ ತ್ಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಬಳಕೆಯನುನ ಪ್ರಚುರಪ್ಡಿಸುವುದು, ಅದನುನ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲ್ು, ಅಭಿವೃದಿದಪ್ಡಿಸಲ್ು, ಅಭಯಸಿಸಲ್ು, 
ಇತ್ರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳಳಲ್ು ಇಚಿಚಿಸುವ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತ್ರೆ, ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಲೆೀಖನಗಳನುನ ಹೊರತ್ರುವಲ್ಲಿ 'ಸಂಚಯ'ದ 
ಈ ಕಾಯರ್ಯಕರಮದ ಫಲ್ವಾಗಿ ಹೊರಬಂದ ಮೊದಲ್ ಆವೃತ್ತುಯನುನ ನಿೀವು :// . .http arivu sanchaya net ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 

೧೪ ಜನ ಕನನಡಿಗರು ತ್ಮಮ ಅರಿವನುನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದಾದರೆ. ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾಞಾನ ಅಥವಾ ತ್ಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನ ಬಳಸಲ್ು ಹಿಂಜರಿಯುವ 
ಸಾಮಾನಯನ ಅಂಜಿಕೆಯನುನ ದೂರಪ್ಡಿಸಲ್ು ಆಗಸಟು್ ೧ ರಿಂದ ಆಗಸಟು್ ೧೪ ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ದಿನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಲೆಗಳನುನ ನಿೀವು ಓದಬಹುದು. 

ಈ ಕಾಯರ್ಯವನುನ ಮತ್ರೆತು ಈ ವಷ್ಟರ್ಯವೂ ಕೆೈಗೆತ್ತುಕೊಂಡಿದುದ, ಹೊಸ ಲೆೀಖಕರನುನ, ಲೆೀಖನಗಳನುನ ಆಹಾವನಿಸುತ್ತುದೆದೀವೆ. 

ಯಾರು ಬರೆಯಬಹುದು?
ಕನನಡದಲ್ಲಿ ತ್ರಾನೂ ಬರೆಯಬಲೆಲಿ ಎನುನವ ಜನಸಾಮಾನಯರು, ವಿದಾಯಥಿರ್ಯಗಳು, ಶಿಕಷಕರು, ತ್ರಾಂತ್ರಕ ಪ್ರಿಣಿತ್ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಈಗಾಗಲೆೀ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾಞಾನ ಮತ್ುತು ತ್ಂತ್ರಾರಂಶ ಅಭಿವೃದಿದಯಲ್ಲಿ ತ್ರೊಡಗಿರುವವರು, ಮುಕತು ಹಾಗೂ ಸವತ್ಂತ್ರ ತ್ಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನ ಬಳಸುವ, ಪ್ರಚುರಪ್ಡಿಸುವ ಹಿೀಗೆ 
ಯಾರು ಬೆೀಕಾದರೂ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ಲೆೀಖನಗಳನುನ ಕಳಿಸಬಹುದು. 

ಏನನುನ ಬರೆಯುವುದು?
• ತ್ಂತ್ರಾರಂಶ ಮತ್ುತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾಞಾನಗಳು ನಿಮಮ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿವೆ?
• ಮುಕತು ಹಾಗೂ ಸವತ್ಂತ್ರ ತ್ಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನ ಬಳಸುತ್ತುದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಳಸುವ ಆಸಕ್ತು ಇದದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ನಿಮಮ ಅನುಭವ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳು 

ಇತ್ರಾಯದಿ
• ಸಮುದಾಯದ ಒಳಿತ್ಗೆ ಬೆೀಕ್ರುವ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾಞಾನ ಅಥವಾ ತ್ಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ುಲಿವುದು ಅಥವಾ ನಿೀವೆೀನಾದರೂ ಅಂತ್ಹ 

ಅಭಿವೃದಿದಕಾಯರ್ಯದ ಮ್ೀಲೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದದರೆ ಅದರ ಪ್ರಿಚಯ
• ದೆೈನಂದಿನ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರಾಭಿವೃದಿದ, ಸಕಾರ್ಯರಿ ಮತ್ುತು ಸಕಾರ್ಯರೆೀತ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನನಡಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ತ್ಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿದಯ ಬಗೆಗೆ
• ಕೃತ್ಸಾವಮಯ ( ), Copyright ಪೆೀಟೆಂಟುಗಳು, ಇಂಟನೆರ್ಯಟ್ ಸುರಕಷತ್ರೆ, ಇಂಟನೆರ್ಯಟ್ ಕಾನೂನು ಇತ್ರಾಯದಿ ಪ್ರಚಲ್ತ್ ವಿದಯಮಾನಗಳ 

ಬಗೆಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ುಲಿವುದು ಇತ್ರಾಯದಿ
ಅಥವಾ
'ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ' ಪ್ರಕಟವಾಗಬೆೀಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುವ ಲೆೀಖನಗಳನುನ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು. 

ಲೆೀಖನಗಳನುನ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ: ೨೮ನೆೀ ಜೂನ್ ೨೦೧೨

ಲೆೀಖನಗಳನು ಕಳಿಸಬೆೀಕಾದ ವಿಳಾಸ:  ಮಿಂಚಂಚೆ: .arivu@sanchaya net 

http://arivu.sanchaya.net/
mailto:arivu@sanchaya.net
http://arivu.sanchaya.net/


ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆೀನು ಸಿಗುತ್ತುದೆ?
• 'ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು' ಆಗಸಟು್ ೧೫ರಂದು ಪ್ೂಣರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಆಯ್ಕ ಆದ ೧೪ ಲೆೀಖನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಲೆೀಖನವೂ 

ಸೆೀರಬಹುದು.
• 'ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು' ಇ-ಪ್ುಸತುಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಮ ಲೆೀಖನ ನಿಮಮ ಕ್ರುಪ್ರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತುದೆ.
• ಕನನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ನಿಮಮ ಜ್ಞಾಞಾನದ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳನುನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತುದೆ. 
• ಮುಕತು ಹಾಗೂ ಸವತ್ಂತ್ರ ತ್ಂತ್ರಾರಂಶಗಳನುನ ಜನಪ್ರಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿೀವೂ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ್ರಾಗುತ್ತುದೆ.
• ಸಮುದಾಯ ಕಟುಟುವ ಕಾಯರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ೂಲಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾಞಾನ ಹಾಗೂ ತ್ಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಜ್ಞೊತ್ರೆಗೆ ಕನನಡದ ಅಭಿವೃದಿದಯ ಕಡೆ ಗಮನ 

ಹರಿಸಲ್ು ಅನೆೀಕರನುನ ಪೆರೀರೆೀಪ್ಸಿದಂತ್ರಾಗುತ್ತುದೆ. 
• ನಿೀವು ಮತ್ುತು ಇತ್ರರು ಬರೆದ ಲೆೀಖನಗಳನುನ, ಅನುಭವಗಳನುನ ಮತ್ತುಷ್ಟುಟು ಸೆನೀಹಿತ್ರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳುಳವ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ.
• ನಿಮಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮುಖೆೀನ ಸವತ್ಂತ್ರೊರೀತ್ಸವವನುನ ವಿಶೆೀಷ್ಟ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಸಂತ್ರೊೀಷ್ಟ, ಸಂಭರಮ

ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲಿ?
• ಹಣ/ಬಹುಮಾನ ಇತ್ರಾಯದಿ ಅಳೆಯಲಾಗುವಂತ್ಹವುಗಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾಯರ್ಯಕರಮಕೆಕ ಆಥಿರ್ಯಕ ಉದೆದೀಶಗಳು ಮತ್ುತು ಬೆಂಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ. 
• ಲೆೀಖನ ಅಥವಾ ಇ-ಪ್ುಸತುಕದ ಮುದಿರತ್ ಪ್ರತ್ - ಅಥಿರ್ಯಕತ್ರೆಯ ದೃಷ್ಟು ಇಂದ (ಮ್ೀಲೆ ಹೆೀಳಿದಂತ್ರೆ) ಮತ್ುತು ಮುದಿರಸುವುದು ಉತ್ತುಮವೆೀ 

ಎಂಬ ಪ್ರಶೆನಗೆ ನಾವುಗಳಿನೂನ ಉತ್ತುರವನುನ ಪ್ಡೆಯದೆೀ ಇರುವುದರಿಂದ. 
• ಇತ್ರೆ ನಮಮ ಗಮನಕೆಕ ಬರದ ಅಂಶಗಳು ;)

ಈ ಕಾಯರ್ಯಕರಮದ ಸೂಪೂರ್ತ್ರ್ಯ
.  Phpadvent org ಎನುನವ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್. ಕ್ರಸಮಸ್ ಆಚರಿಸುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧ ರಿಂದ ೨೪ ರವರೆಗೆ  PHP ಎಂಬ ತ್ಂತ್ರಾರಂಶದ ಬಗೆಗಿನ 

ಲೆೀಖನಗಳನುನ  ತ್ಂತ್ರಜಞಾರು ಬರೆದು ಹಂಚಿಕೊಳುಳತ್ರಾತುರೆ.

ಸಂಚಯದ ಬಗೆ ಗೆ
“ಸಂಚಯ  ” ( :// .http sanchaya net)  – ಹೆಸರೆೀ ಸೂಚಿಸುವಂತ್ರೆ ಇದೊಂದು, ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತ್ರಾದ ಮುಕತು ತ್ಂತ್ರಾರಂಶಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಯರ್ಯಗಳನುನ ಒಂದೆಡೆ ತ್ರುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾರತ್ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ, ತ್ಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ ಹಿೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟುಟು ಅಧಿಕೃತ್ ಭಾಷೆಗಳನುನ, 
ಮಾಹಿತ್ ಹಾಗೂ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾಞಾನ ಕೆಷೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ು ಯೀಗಯವಾಗುವಂತ್ರೆ, ಹತ್ುತು ಹಲ್ವು ಬಗೆಯ ಕಾಯರ್ಯಕರಮಗಳು ಜನಸಾಮಾನಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ 
ಸಕಾರ್ಯರದ ಕಾಯರ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುವಂತ್ರೆ ರೂಪ್ುಗೊಂಡಿವೆ, ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಪ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಗುತ್ತುವೆ. ಅವುಗಳಂತ್ರೆಯ್ೀ ಅಧಿಕೃತ್ 
ಭಾಷೆಯಾದ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತುರುವ, ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಮುಕತು ತ್ಂತ್ರಾರಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಯರ್ಯಕರಮಗಳಿಗೆ, ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು 
ಮುಕತು ವೆೀದಿಕೆಯನುನ ಒದಗಿಸುವುದು ಸಂಚಯ ದ ಆಶಯ‘ ’ . ಯಾವುದೆೀ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸುತ್ತುಲ್ನ ತ್ಂತ್ರಾರಂಶ ಅಥವಾ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾಞಾನ 
ಅಭಿವೃದಿದಯು ಆ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದಿದಯ್ೀ ಆಗಿರುತ್ತುದೆ. ಈ ಕೆಲ್ಸ ಜನಸಾಮಾನಯನಿಂದ ಇಡಿದು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾಞಾನ ನಿಪ್ುಣರೂ, ಉದಯಮಿಗಳು, 
ಸಕಾರ್ಯರ ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ಯರೆೀತ್ರ ಸಂಘಸಂಸೆಥಾಗಳು ಎಲ್ಲಿರ ಒಗಗೆಟಟುನುನ ಬಯಸುತ್ತುದೆ. ಕನನಡಿಗರು ಈ ಕಾಯರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟಾಟುಗುತ್ರಾತುರೆ ಎಂಬ 
ನಂಬಿಕೆಯಂದಿಗೆ.

ಹಕುಕಗಳು, ಹಂಚಿಕೆ

ಎಲ್ಲಿ ಲೆೀಖನಗಳ ಸಂಪ್ೂಣರ್ಯ ಹಕುಕಗಳು ಲೆೀಖಕರದೆದೀ ಆಗಿರುತ್ತುವೆ. ಮುಕತು ಹಾಗೂ ಸವತ್ಂತ್ರ ತ್ಂತ್ರಾರಂಶದ ಅರಿವನುನ ಕನನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಪ್ಸರಿಸಲ್ು 
ಒಟುಟುಗೊಂಡ ಲೆೀಖಕರು, ಎಲ್ಲಿ ಲೆೀಖನಗಳನುನ ಮುಕತುವಾಗಿ ಕನನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಬಯಸಿರುತ್ರಾತುರೆ. ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ಸಂಗರಹದ 
ಲೆೀಖನಗಳನುನ ಕ್ರಯ್ೀಟಿವ್ ಕಾಮನಸ್  ಪ್ರವಾನಗಿಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.  ಈ ಮುಖೆೀನ ಲೆೀಖನವನುನ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ುತು 
ಸಂಚಯದ ಉಲೆಲಿೀಖದೊಡನೆ, ಲೆೀಖಕರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ, ಯಾವುದೆೀ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲಿದೆ, ವಾಣಿಜಯ ಉದೆದೀಶ ರಹಿತ್ 
ಜ್ಞಾಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಇದರ ಲೆೀಖನಗಳನುನ ವಾಣಿಜಯ ಉದೆದೀಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಯೀಜನೆ ಇರುವ 
ವಯಕ್ತುಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸೆಥಾಗಳು, ಮುದರಣಾಲ್ಯ, ಪ್ರಕಾಶಕರು ಇತ್ರಾಯದಿ ಮೊದಲ್ು   .  arivu ATsanchaya net ಗೆ ಮಿಂಚಂಚೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನಮಮ 
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ಒಪ್ಪೂರ್ಗೆ ಪ್ಡೆದು ನಂತ್ರವೆೀ ಮುಂದುವರೆಯ ತ್ಕಕದುದ.
ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು - ಪ್.ಡಿ.ಎಫ್ , ಇ-ಪ್ಬ್ ಇತ್ರೆ ಇ-ಸಂಚಿಕೆಗಳನುನ ಮುದಿರಸುವಾಗ, ಇತ್ರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳುಳವಾಗ ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತ್ಯ 
ಬದಲಾವಣೆಯನುನ ಮಾಡದಿರಿ.
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