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పుసతక ం నేప్థ్యం మరియు ధ్నయవాదాలు

తెలుగు వాడుకర్ులక్ తెలుగులో కంప్యటర్ వాడుక్నే సౌలభయం
అందుబ్టులోకి వచచినత్ర్ువాత్ సరియైన పుసతకాలు వెలువడలేదు.సమాచార్ం కొర్క్
ఔత్స్హిక్లు మిత్ురాలపై లేక అంత్రాజులంలో వుననా బ్లగుల పై ఆధార్ప్డవలసివచేచిద.
ఉబుంటు న తెలుగులోనే వివరించగలిగితే చాలామంద కంప్యటర్
నేర్ుచికోవటం వాడటం వీలవుత్ుందన భావిసూత ఈపుసతకం త్యార్ు చేయబడింద . దీన
మూలపు పౌఠ్యలు వికీబుక్స్ లో రాయబడినవి. ఆ త్ర్ువాత్ ముదరణ /ఎగుమతి విసతర్ణ వాడి
బహిర్ంగ ప్ఠ్య ప్త్ర(ఒడిటి )ఆకృతికి మార్చిబడినవి. చత్రాలు ఉబుంటులో వుండే అనువర్తనము
లేక ఇత్ర్ కెమరాత తీయబడినవాటిన కంప్యటర్ లో షాటవాల,గింప్ ఉప్యోగించ మార్చిడం
జరిగింద.చవర్క్ వాటినననాటిన లిబ్రాఆఫిస్ లో పిడిఎఫ్ ఎగుమతిత ఎలెకాటరానక్ పుసతకం చేయడం
జరిగింద. వీటననాటికి ప్రితగా స్వాచాఛా బహిర్ంగ మూలాల స్ఫ్టవేర్,ఖత్ులు వాడిచేయబడినద.
లోహిత్ తెలుగు ఖతి వాడబడినద.
దాదాపు ప్ద సంవత్స్రాలు లినక్స్ కొర్క్ తెలుగు స్థానకీకర్ణలో కృషిచేసిన
వార్ందరికి ధ్నయవాదాలు .తెలుగు ప్రాజలందర్ు కంప్యటర్ తెలుగులో వాడాలన కోర్ుక్ంటూ..
బ్ంగుళూర్ు
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ఉబుంటు తెలుగు స్థానకీకర్ణ సమనవాయకార్ుడు
ఈమెయిల: arjunaraoc @googlemail.com

ప్రిచయం
ఉబుంటు అననాద లినక్స్ ప్ంప్కాలననాంటిలో
కెలాల అత్యంత్ ప్రాజాదర్ణ పొందనద. 28
ఏపిరాల 2011 న విడదలెైన 11.04
ర్ూప్ంత్ర్ములో సిడి/డివిడి నుండి నేర్ుగా
తెలుగులో స్థాపించుకోవటమ
కాక్ండా,స్ధార్ణ వాడుకక్ చాలావర్క్
తెలుగులో అదేశాల వర్ుసలు(మెనూలు),
వివర్ణలు కనబడత్యి. అందువలన
ఇంగీలషు బ్గా తెలియన వార్ు కూడా దీనన

బొమము 1: ఉబుంటు చహనాం

వాడుకోవచుచి. దీనన సులభంగా వాడుకోవడానకి తెలుగు వారి కోసం చేసుతననా చననా పుసతకమ ఈ ప్రాయత్నాం.
ఇద జీవంగల పుసతకం 1అనగా దీనలో మార్ుపులు ఎలలకాలం జర్ుగుత్ూ వుంటాయి. ఈ ప్నలో మీర్ు ర్కర్కాలుగా
తడపుడవచుచి: వాయస్లను వారాయటం సరిదదదటం, బొమములను చేర్చిటం, లేదా ఈ పుసతకం లోన దోషాలను
తెలప్టం, ఈ పుసతకాననా మెర్ుగు ప్ర్చడానకి మీ సలహాలను, సూచనలను తెలియజేయడం. దీన త్యారీలో
మీర్ు ప్లుప్ంచుక్ంటార్న ఆశిసుతన్నాం.

1ఉబుంటు_వాడుకరి_మార్గదర్శన (http://tinyurl.com/3e7zeu4)
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ప్రిధ
ఈ పుసతకం ఉబుంటు మరియు దానలో త్ర్చుగా వాడే అనువర్తన్లను సమర్థావంత్ంగా స్థాపించడానకి, స్ధార్ణ
అవసరాలక్ వాడటానకి అవసర్మెైన సూచనలు, చత్రాలత వివరిసుతంద. కంప్యటర్ ప్రాథ్మికాంశాల గురించ
వివరించదు. వాటికోసం చదువర్ులు ఇత్ర్ అంత్రాజుల వనర్ులను 2 3 4 వాడుకోవలసిందగా సూచంచడమెైనద.
ఉబుంటుత అప్రామయంగా ఇవవాబడే అనువర్తన్లను లేక వాటిత ప్టు వాడే ప్రాజాదర్ణ పొందన
జాలసథాలాలనుమాత్రమ ప్రాముఖంగా వివరించడం జర్ుగుత్ుంద. అయితే వీటి విసతర్ణల కొర్క్ అంత్రాజులం నుండి
కొంత్ అదనపు స్ఫ్టవేర్ పొందవలసి రావచుచి. అటువంటి వాటిన ఉబుంటు స్ఫ్టవేర్ కేందరము దావారా
స్థాపించుకోవచుచి. కొననా స్ర్ుల అంత్రాజుల చర్ున్మాల దావారా మాత్రమ తెచుచికోవడం మాత్రమ వీలెైతే వాటిన
ఇవవాడం జర్ుగుత్ుంద.

నషూపుచ
ఈ పుసతకంలోన వివరాలు ప్రాజలక్ ఉప్యోగంగా వుండగలవనే విశావాసంత ఇవవాబడినవి. వీటి న్ణయత్పై ఏ
హామీలులేవు. ఒకవేళ మీ కంప్యటర్ వయవసథాక్ ఏదైన్ హాన సంభవించన దీన త్యారీకి కృషిచేసిన వార్ు,ప్ంపిణ
చేసినవార్ు, వికీమీడియాఫౌండేషన్ లేక ఇత్ర్ వికీమీడియా అనుబంధ్ సంసథాలు ఏ బ్ధ్యత్ వహించవు. దీనలో
చెపిపునవి ప్రాయతినాంచేముందు మీ ఫైళుల భదరప్ర్చుకోండి.
2సిడాక్ వారి కంప్యటర్ ప్రాథ్మికాంశాలు ఇ-శిక్షక్ (http://tinyurl.com/3zynbp9)
3భార్త్ ప్రాగతి దావార్ం వారి ఐటిలో ప్రాథ్మికాంశాలు (http://tinyurl.com/3ult56s )
4కంప్యటర్లలో తెలుగు వాడకం వివిధ్ స్ఫ్టవేర్ల ప్రిచయం (http://tinyurl.com/43hs3v4)
2 ప్రిచయం

గురితంపులు
ఈ పుసతకం వాయస్లక్ కృషి చేసిన వారి వివరాలు వికీబుక్స్ లోన ఉబుంటు వాయస్ల చరిత్రలో చూడవచుచి. వీర్ు
ఉబుంటు తెలుగు స్థానకీకర్ణ జటుట 5, తెలుగు లినక్స్ వాడుకర్ుల జటుట మరియు తెలుగు వికీమీడియనుల . వీర
కాక దాదాపు ప్ద ఏళలక్పైగా తెలుగు స్థానకీకర్ణకెై సవాచఛాందంగా లేక సంసథాల త్ర్పున కృషిచేసిన వారెందర
వున్నార్ు. వారిలో ముఖయంగా పేర్కునలసినద స్వాచచి సంసథా 6 . వార్ందరి కృషి ఫలిత్మ ఈ న్టి తెలుగు ఉబుంటు
లేక ఇత్ర్ లినక్స్ ప్ంప్కాలు.

5ఉబుంటు తెలుగు స్థానకీకర్ణ జటుట (http://tinyurl.com/3vxyhzk)
6స్వాచఛా సంసథా (http://tinyurl.com/3nfxafo)
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ఉబుంటు చరిత్ర
ఉబుంటు 1ఒక లినక్స్ ప్ంప్కం. ఇద డెబియన్ జ.యన్.యు/లినక్స్ మీద నరిముంచబడింద. దీన
ప్ంప్ంకందార్ు మార్కు షటిలవార్త స్థాపించన కనోనకల లిమిటడ్. ఈ ప్ంప్కం పేర్ు దక్షిణ ఆఫిరాకా లోన బంటు భాషలో
ఉబుంటు అనగాఇత్ర్ుల ప్టల మానవత్వాం నుండి వచచింద. అనగా కంప్యటర్ న ప్రాతివారికి సులభం చేయటం
మరియు అందర్ు కలిసి స్ఫ్టవేర్ అభివృదధి చేయడం అనేవి దీన ముఖయ లక్షణాలు. ప్రాతి 6 నెలలక్ ఒక కొత్త
ర్ూప్ంత్ర్ము(వెర్షన్) విదుదల చేయబడుత్ుంద. ఉబుంటు లినక్స్ ను స్వాచఛాగా, ఉచత్ముగా
వాడుకొనవచుచిను, మరియు కాపీలను సంకోచము లేక్ండ ఇత్ర్ులక్ యియయవచుచిను. ప్ఠ్శాలల కొర్క్
ప్రాతేయక ఎడుయబుంటు అను అవత్ర్ము , ఇంకా క్బుంటు, క్జుబుంటు మరియు ఇత్ర్ అవత్ర్ములు గలవు.

లక్షణాలు
సులువుగా వాడటం కోసం నర్వాహణ విధ్ులకొర్క్ వేర్క వయవసథా నర్వాహణాధకారి అవసర్ంలేక్ండా స్ధార్ణ
వాడుకరి సుడ (sudo) అననా ఉప్కర్ణాననా నర్వాహణ ఆదేశాల ముందు చేరిచి వాడుకోవచుచి. స్థాప్న మాధ్యమం
నుండి హార్డ్ డిస్కు లో స్థాపించవచుచి. కంప్యటర్ న తిరిగి ప్రార్ంభించనవసర్ం లేదు. అశ్క్తలెైనవారికి సౌకరాయలు,
అంత్రాజుతీయంగా వాడటం దీనలో ప్రాముఖయత్కలిగివుననాద. యు టి ఎఫ్-8 అక్షర్పు ఎనోకుడింగు 5.04
విడుదలనుండి అప్రామయంగా వాడబడుత్ుననాద. దీనవలన అననా భాషల వార్ు వాడటం క్దుర్ుత్ుంద.
దీనతప్టు కారాయలయ ప్నులకొర్క్ అనువర్తనం లిబ్రాఆఫీసు , అంత్రాజుల విహరిణి ఫైర్ఫాక్స్, త్వారిత్
వారాతవాహినపిడిజున్, చత్రాలను మార్ుపుచేయు అనువర్తనము జంప్ , ర్కర్కాలెైన ఆటలు సుడక్, చదర్ంగం
1ఉబుంటు లినక్స్ (http://tinyurl.com/465s2)
4 ఉబుంటు చరిత్ర

స్ఫ్టవేర్ దొర్క్త్యి. అవసర్ంలేన నెట వర్కు పోర్ుటలు మూసి వుంటాయు కాబటిట, కంప్యటర్ ర్క్షణ
పర్ుగుత్ుంద.

11.04 త్జా విశేషాలు
11.04 విడుదల లో గ్నామ2. 32.1 కలిగివుంద. గ్నామ షెల క్ బదులుగా యూనటీ అనే సరికొత్త అంత్ర్వారిత
(interface) ర్ూప్ం లభిస్తంద. ఇద ప్త్ త్ర్ం కంప్యటర్లలో 2D మరియు కొత్త త్ర్ం కంప్యటర్లలో 3D
ర్ూప్లలో వుంటుంద.

ర్ంగసథాలం
ఉబుంటు తెలుగుర్ూప్ంలో కూడా అందుబ్టులో వుంద. దీనకొర్క్ స్థాప్న సమయంలోనే తెలుగు
ఎంచుకోవచుచి లేక ఇంగీలషులో స్థాప్న ప్ర్తయిన త్రావాత్ System->Administration>Language support లో Install/Remove Languages లో తెలుగు న ఎంపికచేసుకొన
స్థాపించుకోవాలి.

ఉబుంటు చరిత్ర 5

బొమము 2: యూనటీ 2D అంత్ర్వారిత ర్ూప్ం

ఉబుంటు ఒన్ (క్లడ్ నలవా సథాలము)
క్లడ్ నలవా సథాలము దావారా డేటాన ఎపుపుడెైన్ ఎకకుడెైన్ వాడుకోటానకి, భదరం చేసుక్నేలా ప్రాతేయక సరీవాసున
ర్ూపొందంచార్ు. అదే ఉబుంటు ఒన్2. దీంటోల ఉచత్ంగా ఖాత్ సృషిటంచుకొన ముఖయమెైన దస్తరాలను భదరం
చేయవచుచి. దీంత అంత్రాజుల సంప్ర్కుముత ఎకకుడనుండెైన్ డేటాన పొందవచుచి. ఇషాటంశాలు, సంప్రాకులు,
సంగీత్ం, ఫైళుల, బొమములు దీంటోలకి భదరం చేసుకోవచుచి. 2 జీబీ క్లడ్ నలవా సథాలము (క్లడ్ స్టరజీ స్పుస్)ను
ఉచత్ంగా అందసుతన్నార్ు. ఐఫోన్, ఆండారాయిడ్ ఫోనల నుంచ 1000 నెంబర్లను భదరం చేసుకోవచుచి.

2ఉబుంటు ఒన్ (http://tinyurl.com/2c7sdhy)
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స్థాప్ న
సిఫార్స్ చేయబడిన హారడ్వేర్ లక్షణాలు
•1 GHZ ప్రాసెసర్ (ఇంటల /ఎఎమడి(AMD)
•1 GB రమ
•15 GB హార్డ్ డిస్కు ఖాళీసథాలం
•గారాఫిక్స్ కార్డ్ మరియు మానటర్ విభాజకత్ 1024x768
•సిడి/డివిడి డెరావ్
ై లేక/మరియు యుఎసిబి (USB) పోర్ట
•అంత్రాజుల(ఇంటరెనాట) సంప్ర్కుం (వుంటే మంచద)
ఈ పై లక్షణాలు బ్గా చుర్ుక్గా ప్నచేయటానకి కావాలి. స్ధార్ణంగా విండస్ XP ఆ పైన నర్వాహణ వయవసథాలు
నడిచే ఏ కంప్యటర్ ఐన్ సరిపోత్ుంద. వాటికంటే వేగంగా ప్నచేసుతంద. అంతే కాక్ండా మీ కంప్యటర్ కి ఏ హాన
జర్గక్ండా ప్రాత్యక్ష బూట సిడి/డివిడి త ప్రీక్షించ ఆ త్ర్ువాత్ స్థాపించుకోవచుచి.
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సిడి/డివిడి పొందుట
386 సిడి/డివిడి డె స్కు టాప్ ఇమజ్ (3.9GB)ఇంటల లేక ఎఎమడి(AMD) ప్రాసెసర్ క్ సరిపోత్ుంద1.
దీనలో నేటీ లేక త్ర్ువాత్ విడుదలలో . "...-i386.iso.torrent " అనే ఫైల న టారానస్మిషన్ లాంటి టారెంట
ఫైల పొందు అనువర్తన్లలో తెచుచిక్ంటే మంచద. కంప్యటర్ క్ ఏదైన్ అంత్రాయం కలిగిన్ ఫైల పొందటం
కొనస్గుత్ూ వుంటుంద. నెట లో బిఎస్ఎన్ఎల బ్రాడ్ బ్ండ్ 512 Kbps అనుసంధానం దావారా పొందటానకి
దాదాపు 22 గంటలు ప్టటవచుచి. ఆ త్ర్ువాత్ దానన సిడి/డివిడి పై రాయండి(బర్నా చేయండి). నేర్ుగా సిడి/
డివిడి నుండి స్థాప్న లేక ప్రాత్యక్ష అనుభవం ఎంచుకొన మొత్త సిదధిం అయినత్ర్ువాత్ స్థాప్న ప్రాయతినాంచవచుచి.
స్థాప్న మీ కంప్యటర్ స్మరాధియాననా బటిట గంట నుండి న్లుగు గంటల ప్టటవచుచి కాబటిట , ప్రాత్యక్ష అనుభవం
ఎంచుకొంటే స్థాప్న జరిగేటపుపుడు మీ వెబ్ వీక్షణ ప్నన కొనస్గించుకోవచుచి. స్థాప్నక్ ఆనెలైన్ సంప్ర్కుము వుంటే
మంచద. అవసర్మెైతే తెలుగుకి కావలసిన ప్కేజీలు లేక వాటి నవీకర్ణలో స్థాప్నలో భాగంగా తెచుచికొన
స్థాపించుత్ుంద.
ఒక వేళ మీక్ వేగవంత్మెైన ఇంటరెనాట సంప్ర్కుం లేకపోతే, కంప్యటర్ ప్తిరాకలు లేక కంప్యటర్ దుకాణాలు ఇత్ర్
కంప్యటర్ వాడే మిత్ురాల నుండి సిడి/డివిడిలు పొందవచుచి.

స్థాప్న
మీ సిడి/డివిడి డెరావ్
ై ల ఉబుంటు డివిడి అమరిచి బయోస్ (BIOS) సెట అప్ లో వాటిన బూట కి చేత్నం చేసి
కంప్యటర్ సివాచ్ ఆన్ చేయండి.
1ఉబుంటు దొర్ుక్ వెబ్స్ైట(http://tinyurl.com/mb89w)
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భాషా ఎంపిక

బొమము 3: భాష ఎంపిక
ఆ త్ర్ువాత్ కనబడే తెర్లో బూట స్కురాన్ లో భాష ఎంపిక కనప్డుత్ుంద. తెలుగు ఎంచుకోండి. త్ ెె లుగు అన
కనబడుత్ుంద అయిన్ గాభరాప్డవదుద. టరిమునల లో తెలుగు లాంటి భాషలక్ ప్రిత తడాపుటు రాలేదు.
స్ధార్ణ వాడుకర్ులు గారాఫికల అంత్ర్వారిత వాడత్ర్ు (స్థాప్నలో ఆ త్ర్ువాత్ వచేచి తెర్నుండి) కాబటిట వాటిలో
లోప్లు లేన తెలుగు కనబడుత్ుంద.
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బూట విధానం ఎంపిక

బొమము 4: బూట విధానం ఎంపిక
బూట మొదటి తెర్ బూట వయవసథా వాడు విధ్ం. దీనలో మొదటి వర్ుస ప్రాత్యక్ష అనుభవం (Try Ubuntu
without Installing). ఇత్ర్ ఎంపికలు నేర్ుగా స్థాప్న, ప్ఠ్ం విధానంలో స్థాప్న, డిస్కు లో దోషాల త్నఖ,
మెమరీ ప్రీక్ష, మొదటి హార్డ్ డిస్కు నుండి బూట, ప్నచేయన వయవసథాను బ్గుచేయు అనే ఇత్ర్ ఎంపికలు
వుంటాయి. వాటిన కీ బోర్ుడ్త (బ్ణంగుర్ుతలుగల కీలువాడి)ఎంచుకోవచుచి. ప్రాత్యక్ష అనుభవం ఉదీదప్నం చేసి
దాఖలు (ENTER) చేయండి ఎంచుకోండి. ఒక వేళ భాష ఎంపిక చేయుట మొదటి స్రి తెర్ కనపించన 30
సెకండలలో చేయలేక పోయినటలైతే F2 కీ వాడి భాష ఎంపిక చేయవచుచి.
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ప్రాత్యక్ష అనుభవం డాష్ బోర్డ్
దీనన వాడుకొన మీ వయవసథా ప్రికరాలు, అనువర్తన్లు ప్నచేసుతననాదీ లేనద ప్రిశీలించండి. మీ అనుభవంత
త్ృపితప్డితే ఈ డాష్ బోర్డ్ లో స్థాపించు ఉబుంటు 11.04 (Install Ubuntu 11.04) అననా ప్రాతిమను
నడప్వచుచి. అపుపుడు మర్ల భాష ఎంపిక ఇత్ర్ ఎంపికలు చేయవలసివుంటుంద.

బొమము 5: ప్రాత్యక్షఅనుభవం డాష్ బోర్డ్
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బొమము 6: తెలుగు స్థాప్న ఎంపిక

విభజన ఎంపిక
మీ హార్డ్డెరాైవ్ లో ఇప్పుటికేవుననా నర్వాహణ వయవసథాల వివరాలు తెలిపి ఉబుంటుకోసం వాడవలసిన హార్డ్డి
 స్కు
విభజన(ప్రిటషన్)ఎంపిక చేయటమ ఈ దశ్ ముఖ్యదేదశ్ం. ఖాళీ వుంటే ఆ ఖాళీ సథాలము వాడుకొనేటటుల
చేయవచుచి. లేకపోతే ప్రాసుతత్ముననా విభజనలను క్దంచ ఖాళీ సథాలాననా ఏరాపుటు చేస్ ఎంపిక చేయవచుచి. కాన ఇలా
చేస్టపుపుడు ముందుగా మీ డాటాన భదరప్ర్చుకోండి.
ఇప్పుటికే వాడుత్ుననా కంప్యటర్ పై స్థాపించేటపుపుడు, స్ధార్ణంగా ఉబుంటు మీ నర్వాహణ వయవసథాలను అలానే
వుంచ కొత్త ఉబుంటు న స్థాపించమనే ఎంపిక మొదటిదగా చూపడుత్ుంద. దీనన మీర్ు ఎంచుక్ంటే సులభంగా
వుంటుంద. దీనకి కేటాయించన నలవా మొత్తం ఒకే వేర్ు(root)గల ఫైల వయవసథాగా వాడుత్ుంద. ఇలాగా చేస్త
ముందు ముందు కొత్త ఉబుంటు వయవసథాలక్ మార్టానకి మీర్ు నవాస సంచయాననా భదరప్ర్చుకోవాలి. అలా
కాక్ండా మానవీయంగా ఈ కిరాంద వేర్ులక్ మీ నలవాను కేటాయిస్త ముందు ముందు త్జాకర్ణలు మీ నవాస
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సంచయం అలాగే వుంచుకొన చేసుకోవచుచి. సిఫార్స్ చేయబడిన వేర్ులు మరియు వాటికి నలవాలు కిరాంద ప్టిటకలో
ఉదాహర్ణగా ఇవవాబడినవి.
వేర్ు

కనస నలవా గురించ సూచనలు

/boot

కనసం 250 MB

swap

మీ రమ మెమరీకి రెటిటంపు. ఉదాహర్ణకి మీ మెమరీ 1 GB ఐతే మీర్ు దీనకి 2 GB
కేటాయించాలి

/home

మీ వయవసథాన వాడే వారికి ఒకొకుకకురికి అవసర్మెైనద లెకికుంచ కావలసిన నలవా
నర్ణయించవచుచి. ఫొటోలు, సంగీత్ం, సినమాలు వాడేవారికి చాలా ఎక్కువ నలవా
అవసర్ము. స్ధార్ణ వాడుకరికి 10 GB సరిపోత్ుంద. కాన మీ డిస్కు నలవాన బటిట
ఎక్కువ ఇచుచికోవచుచి.

/

దీనలో మిగత్ ఫైల వయవసథా వుంటుంద. కనస ఉబుంటు దాదాపు 2.5 GB సరిపోత్ుంద.
అయితే స్థాపించటానకి కావలసిన కనస నలవా దీనకన్నా ఎక్కువ.

ప్టిటక 1: మానవీయ విభజన వివరాలు

వాడుకరి వివరాలు చేర్ుచిట
ఈ తెర్లో మీ ప్రిత పేర్ు, వాడుకరి పేర్ు, సంకేత్ ప్దం (రెండు స్ర్ుల) ప్రావేశ్ పటటవచుచి. ప్రాకకున ఇచచిన ఫొటోలో
అర్ుజున అననా వాడుకరి పేర్ు ప్రావేశ్పటటటం చూడవచుచి. మొదటి వర్ుసలో కావాలంటే తెలుగులో మీ పేర్ు
రాసుకోవచుచి. చాలా అర్ుదుగా వాడబడే టరిమునల లో తెలుగు తడాపుటు ప్రితస్థాయిలో లేనందున మీ వాడుకరి
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బొమము 7: వాడుకరి వివరాలు చేర్ుచిట
పేర్ు ఇంగీలషులోనే వుంచుకోవటం మంచద. సంకేత్ ప్దంలో అక్షరాలు, అంకెలు వుండేటటులచూసుక్ంటే
మంచద.

ప్రాయతినాంచబడిన హారడ్వేర్
•డెల ఇనస్పిరాన్ 600M లాప్టప్, పంటియమ మొబ్ైల ప్రాసెసర్@1.6GHz, 1 GB రమ, 80 GB హార్డ్
డిస్కు (మారెకుట ప్రావేశ్ం 2003).
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•డెస్కుటాప్ i945 చప్ సెట ఇంటల కోర్ 2 డుయయో సిపియు CPU E7200 @ 2.53GHz (మారెకుట
లోకి వచచిన సంవత్స్ర్ం 2008), దీనలో ధ్వాన కొర్క్ ALC883 వాడార్ు. మరియు 2GB రమ, 160
GB హార్డ్ డిస్కు, ఏసర్ డివిడి రెైటర్, స్న డివిడి రామ, శామస్ంగ్ శామాటరాన్ 55V 1024x768 విభాజకత్
CRT మానటర్, శామస్ంగ్ scx-3201 బహుళ కార్య లేజర్ పిరాంటర్(మారెకుటోల లభయత్ 2010), లాజటక్
వెబ్ కేమ ( ID 046d:08af లాజటక్ ఇంక్. కివాక్ కేమ ఈజీ/కూల).
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ర్ంగసథాల ం
ఉబుంటు ర్ంగసథాలం యూనటీ రెండు ర్ూప్లలో లభిసుతంద. కొంత్ కాల కిరాంద విడుదలెైన కంప్యటర్లలో 2D
ప్రాతిమల ర్ూప్ంలో(ఉబుంటు కాలసిక్), మరియు కొత్తత్ర్ం కంప్యటర్లలో 3D ప్రాతిమలుమరియు సచేత్నం
(యానమషన్) ప్రాభావాలత కనపిసుతంద.

ప్రావేశ్ం (లాగిన్)
మీర్ు కంప్యటర్ ప్రార్ంభించనపుడు, మీ కంప్యటర్ పై ఉబుంటు మాత్రమ స్థాపించబడివుంచే ప్రావేశ్ తెర్
కనబడుత్ుంద. లేక ఇత్ర్ వయవసథాలు కూడా వుంటే వాటి ఎంపిక తెర్ (GRUB) కనబడుత్ుంద. దానలో
ఉబుంటు ఎంపిక చేసినపుడు, మీక్ ప్రావేశ్ తెర్ కనబడుత్ుంద. గరాబ్ తెర్ లో కిరాంద విభాగంలో వివర్ణ తెలుగులో
వున్నా కూడా సులభంగా చదవటానకి ఇబబింద. ఎందుకంటే గరాబ్ లో అంత్రాజుతీయ భాష ల తడాపుటు భాగంలో
తెలుగు కి ప్రితగా సరిగా లేదు. కాన ఇదేమీ గాభరాప్డే విషయం కాదు. తెలుగు అక్షరాలు గుణింత్లు వత్ుతలు
విడివిడిగా వస్తయి కాసత శ్రాదధిపడితే అర్థామువుత్ంద. ఆ వివర్ం ఇంత్కీ ఏమిటంటే బ్ణంగుర్ుతలు వాడి మీక్
కావలసిన నర్వాహణ వయవసథా న వుదీదప్నం చేసి దాఖలు (ENTER) చెయయమనటమ. ర్దుద చేయటానకి C
నొకాకులి. ప్రావేశ్ తెర్ దగగర్నుండి గారాఫికల వాడుకరి అంత్ర్వారిత లో తెలుగు చకకుగా కనపిసుతంద.
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ప్రావేశ్ తెర్
దీనలో మీర్ు
వాడుకరి పేర్ు న
ఎంచుకొన ఆ
త్ర్ువాత్
అటటడుగు
వర్ుసలోమీక్
కావలసిన స్థానకత్
(తెలుగు లేక
ఇంగీలషు), కీ

బొమము 8: ప్రావేశ్ తెర్

బోర్ుడ్నమూన్ ఎంచుకొన, సంకేత్ ప్దం టైపు చేసి దాఖలు (ENTER) చెయయవచుచి, అదే కాక కంప్యటర్ న
అనుకూలప్ర్చుకోవచుచి. తెలుగు కీ బోర్ుడ్ ఇకకుడి నుండే అందుబ్టులో వుంటుంద. ఎడమవెైపు
పైఅక్షరాలమీట(Left Shift) మరియు ఆలట (Alt) మీట కలిపి నొకికుతే మీ కీ బోర్ుడ్ USA మరియు
భార్త్దేశ్ము(తెలుగు) అనగా ఇనస్క్రాప్ట మధ్య మార్ుత్ుంద. అయితే మీ వాడుకరి పేర్ు, సంకేత్ప్దం ఇంగీలషు
లోనే వాడుకోవటం మంచద. టరిమునల అనువర్తనం లో తెలుగు మదధిత్ు ప్రిత స్థాయిలో లేదు కనుక ఈ సూచన
చేయడమెైనద. మీర్ు తెలుగు ఎంపిక చేసినపుడు మీ కీ బోర్ుడ్లో మూడవ బలుబి (పదదబడి త్ళం మరియు అంకెల
త్ళం బలుబి కాక చవరిద) వెలుగుత్ుంద. తెర్పై కనబడే కీ బోర్ుడ్ ఎంపిక త ప్టు ఇద మీ కీ బోర్ుడ్ సిథాతిన
తెలుసుకొన వాడుటలో సహాయం ప్డుత్ుంద.
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2D ర్ూప్ం

బొమము 9:ఉబుంటు కాలసిక్ (2D) అంత్ర్వారిత(interface)
కొంత్ కాల కిరాంద విడుదలెైన కంప్యటర్లలో గారాఫిక్స్ ప్రాభావాలు త్క్కువ. అనువర్తన్ల ప్రాతిమలు సమత్ల చత్రాలు
ర్ూప్ంలో వుంటాయి. కావలసిన అనువర్తనము నడప్టానకి లేక ఆదేశ్ం ఎంపికక్ ప్ఠ్య మెనూ వాడుత్ర్ు.

వయవసథా అమర్ుపులు మార్చిటం
మెనూలో సిసటమ ఎంచుక్ంటే మీక్ సహాయక అనువర్తన్లు కనబడత్యి. వాటిన వుప్యోగించ వయవసథాన మీక్
త్గినటులగా మలచుకోవచుచి,
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అనువర్తన్ల త ప్నులు
మీ కంప్యటర్ చేస్ ప్నన బటిట అప్రామయ అనువర్తన్లు సవాయం చాలకంగా చేత్నం అవుత్యి. ఒకవేళ మీర్ు
మానవీయంగా అనువర్తనం ప్రార్ంభించాలనుక్ంటే, మీర్ు వాడే ఫైల లేక ప్రికర్ము పై మోస్ నలిపి క్డి మీట
నొకికుతే తెర్ుచు అననా మెనూ కనబడుత్ుంద. దానత మీక్ కావలసిన అనువర్తనం ఎంపికచేసి
ప్రార్ంభించుకోవచుచి. ఇక మీర్ు కొత్త అనువర్తనం స్థాపించుకోవాలంటే సిన్పిటక్ పేకేజ నరావాహికి న ప్రార్ంభించ
దానలో మీక్ కావలసిన పేకేజ పేర్ుత వెత్కవచుచి. లేకపోతే ఉబుంటుస్ఫ్టవేర్ కేందరము లో వరాగల వారీగా వుననా
అనువర్తన్ల నుండి మీక్ కావలసిన దానన స్థాపించుకోవచుచి. దీనకొర్క్ ప్కేజ పేర్ు తెలియాలిస్న ప్నలేదు.

ఫైళత
ల ప్నులు
మీర్ు అనువర్తన్లు వాడినపుడు కొత్త ఫైళుల సృషిటంచటమో మార్చిటమో చేస్తర్ు. ఇటీవలే వాడిన ప్త్రాలు
అనువర్తన్ల లోప్టి మెనూదావారా తిరిగి వాడవచుచి. భదరప్ర్చేటపుపుడు లేక ఇత్ర్త్రా వాడాలనుక్ననాపుపుడు,
మెనూలో సథాలాలలో నవాసం ఎంపికచేసుకొన మీక్ కావలసిన ఫైల కోసం వెత్కవచుచి. మీర్ు తొలగించే ఫైళుల
చెత్తబుటటలో చేర్చిబడత్యి. అవసర్మెైనపుడు చెత్తబుటటనుండి తిరిగి తెచుచికొనవచుచి.

3D ర్ూప్ం
దీనలో మీక్ లోత్ుత కూడిన బొమములు, ప్ర్దర్శకమెైన పొర్లు కనబడత్యి. ఇంత్క్ ముందల ర్ూప్ంత గల
లక్షణాల కంటే ఇద విలక్షణంగా వుంటుంద. తెర్ అంత్ బొమములు ప్రాధానంగా వుంటాయి. మౌస్ వాటిపై
కదలిచినపుడు మాత్రమ వాటి పేర్ు కనబడుత్ుంద. వాటిపై నొకికునపుడు, బొమము నేప్థ్యం వెలిగిఆర్ుత్ూ
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జర్ుగుత్ుననా ప్నన
సూచసుతంద.
అనువర్తనం
ప్రార్ంభమెైనపుడు
బొమముల లాంచర్
మెనూ
ఎడమవెైపుక్
దాగుత్ుంద.
గత్ దశాబదకాలంలో

బొమము 10: యూనటీ 3D అంత్ర్వారిత

కంప్యటర్ వెబ్ వినయోగదార్ులక్ వెత్కటం అనే ప్రాకిరాయ స్ధార్ణమయియంద. ఇదే ప్దధితిలో అనువర్తన్లకోసం
లేక ప్త్రాలకోసం వెత్కటం ఉబుంటులో స్ధార్ణమవుత్ుంద. లాంచర్ మెనూలో అడుగున భూత్దదం (+)
గుర్ుతత కనపించేదానమీద నొకికుతే మీక్ వెత్ుక్ తెర్ కనప్డుత్ుంద. వెత్ుక్ పటట సవాయంచాలకంగా చేత్నం
అవుత్ుంద. అందుకన టైపు చేయగానే ఆ పటటలో అక్షరాలు కనప్డత్యి. ఆ పటటలో ప్రాతేయకంగా మౌస్ త నొకికు ఆ
త్ర్ువాత్ టైపు చేయవలసినప్నలేదు. లాంచర్ లో వుననా వాటిన కీ బోర్ుడ్ త నే వాడుకోటానకి దగగరిదార్ులు
వున్నాయి. దీనకొర్క్ నర్వాహణ వయవసథా మీట (స్ధార్ణ కీ బోర్ుడ్లలో విండస్ ప్రాతిమ వుననా మీట దీననే సూప్ర్
అంటార్ు) మరియు ఇంకొక మీట (ప్నన బటిట) త త్వార్గా ప్న చేయచుచి. సిసటమ లక్షణాలు ప్వర్ బటన్ ను మౌస్
త క్డి కిలక్ చేసినపుడు చవరి మెనూ అంశ్ంగాకనబడుత్ుంద. దీనలో సిసటమ లక్షణాల అనువర్తన్లను
ఎంపికచేసుకొన నడప్వచుచి.
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వయవసథా అమర్ుపులు మార్చిటం
క్డిపై మూలలో వుననా కంప్యటర్ ప్వర్ ప్రాతిమ పై నొకికుతే మీక్ మెనూ కనబడుత్ుంద. దానలో వయవసథా
అమరికలు(System Settings)వయవసథాన మీక్ త్గినటులగా మలచుకోవచుచి. మీర్ు దీనన వాడేటపుపుడు
వెత్కటానకి తెలుగు పేర్ుల వాడవచచిన గమనంచండి.

అనువర్తన్ల త ప్నులు
మీ కంప్యటర్ చేస్ ప్నన బటిట అప్రామయ అనువర్తన్లు సవాయం చాలకంగా చేత్నం అవుత్యి. ఒకవేళ మీర్ు
మానవీయంగా అనువర్తనం ప్రార్ంభించాలనుక్ంటే, మీర్ు వాడే ఫైల లేక ప్రికర్ము పై మోస్ నలిపి క్డి మీట
నొకికుతే తెర్ుచు అననా మెనూ కనబడుత్ుంద. దానత మీక్ కావలసిన అనువర్తనం ఎంపికచేసి
ప్రార్ంభించుకోవచుచి. ఇక మీర్ు కొత్త అనువర్తనం స్థాపించుకోవాలంటే వయవసథా అమరికలు లో సిన్పిటక్ పేకేజ
నరావాహికి న ప్రార్ంభించ దానలో మీక్ కావలసిన పేకేజ పేర్ుత వెత్కవచుచి. లేకపోతే క్డి వెైపు డాక్ నుండి
అనువర్తన్ల వెత్ుక్ ప్రాతిమనొకికు ఉబుంటుస్ఫ్టవేర్ కేందరము లో వరాగల వారీగా వుననా అనువర్తన్ల నుండి మీక్
కావలసిన దానన స్థాపించుకోవచుచి. దీన కొర్క్ ప్కేజ పేర్ు తెలియాలిస్న ప్నలేదు. ఇకకుడ వెతికేటపుపుడు
ఇంగీలషు అక్షరాలు మాత్రమ ప్నచేస్తయి

ఫైళలత ప్నులు
మీర్ు అనువర్తన్లు వాడినపుడు కొత్త ఫైళుల సృషిటంచటమో మార్చిటమో చేస్తర్ు. ఇటీవలే వాడిన ప్త్రాలు
అనువర్తన్ల మెనూదావారా తిరిగి వాడవచుచి. భదరప్ర్చేటపుపుడు లేక ఇత్ర్త్రా వాడాలనుక్ననాపుపుడు, మెనూలో
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నవాస సంచయం ఎంపికచేసుకొన మీక్ కావలసిన ఫైల కోసం వెత్కవచుచి. మీర్ు తొలగించే ఫైళుల చెత్తబుటటలో
చేర్చిబడత్యి. అవసర్మెైనపుడు చెత్తబుటటనుండి తిరిగి తెచుచికొనవచుచి. ఎడమవెైపు డాక్ నుండి ఫైళుల
వెత్ుక్టక్ ప్రాతిమ నొకికు వెత్కవచుచికూడా.

కంప్యటర్ ప్న ముగింపు
మీ డాష్ బోర్ుడ్ క్డి పై మూలలో కంప్యటర్ శ్కిత
(వృత్తంలో ఒక గీత్ )గుర్ుత పై నొకకుండి. దానలో
మూసివేయు ఎంపికత మీ వయవసథా
ముగించవచుచి. ఈ ఎంపికత ఇటీవలి
కంప్యటర్లక్ సవాయంచాలకంగా విదుయత్ుత సర్ఫరా
కూడా నలిపివేయటం జర్ుగుత్ుంద. లేకపోతే
ముగింపు ప్రిత అయిందనేసందేశ్ం త్ర్ువాత్
మానవీయంగా విదుయత్ సర్ఫరా నలిపివేయాలి.
ఇత్ర్ులు వాడాలంటే వారికి వేరగా ఖాత్లు
ఏరాపుటు చేస్త మీర్ు లాగౌట చేసినపుపుడు కంప్యటర్ వార్ు వాడటానకి సిదదం అవుత్ుంద.
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తెలుగు టైపు చేయటం
ఉబుంటు/తెలుగు లినక్స్ లోటైపింగు చేయు విధాన్లు చాలా వున్నాయి. ఈ విభాగంలో భార్త్దేశ్ం ప్రామాణిక
ప్రావేశ్పటుటప్దదతి ఐన ఇనస్క్రాప్ట గురించ వివర్ంగా మరియు ఇత్ర్ ప్దధిత్ులుగురించ క్లప్తంగా తెలుసుక్ందాము.

సహజతడాపుటుత ఇన్సికురాప్ట
ఉబుంటు తెలుగుత స్థాపించనపుడు, లేక తెలుగు భాషా ప్క్ స్థాపించనపుడు సహజంగా ఇన్సికురాప్ట కీ బోర్ుడ్
ఇండియా తెలుగు అనే పేర్ుత లభయమవుత్ుంద. దీనన అననా భార్తీయ భాషలన విశేలషించ, ఒకేలా వుండేలా
ప్రామాణకరించార్ు. దీనలో ఎడమవెైపు అచుచిలు క్డివెైపు హలులలు వున్నాయి. అచుచిల కీ ల లో గుణింత్లు
మామూలుగాను, షిఫ్ట త అచుచిలుగాను వస్తయి. హరసవా అచుచిలు ప్రాధాన వర్ుసలో, దీర్ఘ అచుచిలు పై వర్ుసలో
వున్నాయి. 'd' క్ మామూలుగా హలాంత్ (ె్ : న కార్ పొలుల) వసుతంద. దీనన సంయుకత అక్షరాలక్
వాడత్ర్ు. చాల హలులలకి హలాంత్ చేరిచినపుడు, లేకహలులలకి గుణింత్లు రాస్టపుపుడు, ఎడమచేతి
వేళుళ,త్ర్ువాత్ క్డిచేతి వేళుళ వాడాలిస్ రావటంత త్వార్గా టైపు చేయటం క్దుర్ుత్ుంద. హలులల కీలలో 5
వరాగల మొదటి అక్షరాలు ప్రాధాన వర్ుసలో వున్నాయి. షిఫ్ట త వాటి రెండవ అక్షరాలు వస్తయి. ముక్కుత ప్లకన
హలులలను అ వరాగనకి దగగర్ కీ లలో ఇచాచిర్ు. ముక్కుత ప్లికే హలులలను ఎడమవెైపు చవరి వర్ుసలో ఇచాచిర్ు.
మిగత్వి క్డివెైపు ఇచాచిర్ు. పై వర్ుసలో ఎక్కువగా వాడే సంయుకత అక్షరాలన ఇచాచిర్ు. ఇవి నొకికునపుడు, వాటి
మూల అక్షరాల సమూహము వసుతంద.
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మామూలుగా వాడే ఇంగీలషు కీ బోర్ుడ్ నుండి దీనకి మార్టానకి టాగుల కీ గా ఎడమవెైపు షిఫ్ట (Left Shift)
మరియు ఆలట(Alt) కీలను జత్గా వాడత్ర్ు. దీన ప్రాధానయమమంటే లాగిన్ స్టజీ దగగర్నుండి తెలుగులో టైపు
చేయవచుచి. అంటే మీ వాడుకరి పేర్ు, సంకేత్ న్మం కావాలంటే తెలుగు లో రాయవచుచి. అలాగే టరిమునల లో
కూడా వాడవచుచి.

బొమము 12: తెర్పై తెలుగు కీ బోర్ుడ్ కనబడువిధ్ం

బొమము 13: కీ బోర్ుడ్ పై బలుబి వెలగటం (తెలుగు కీ బోర్ుడ్
వాడునపుడు)
తెలుగు టైపు ఎంచుక్ననాపుడు పై పేనెల లో కీ బోర్ుడ్ సిథాతి Ind (India Telugu) గా మార్ుత్ుంద మరియు మీ
కీ బోర్ుడ్పైన చవరి బలుబి వెలుగుత్ుంద. వీటివలన మీర్ు ఏ కీ బోర్ుడ్ తీర్ు వాడుత్ున్నార మీక్ తెలుసుతంద.
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బొమము 14: ఇన్సికురాప్ట కీ బోర్ుడ్

టైపింగ్ ఉదాహర్ణలు
స్ధార్ణ అక్షరాలు
•అ=D, ఆ=E, ఇ=F,... ఔ=Q
•ప్=h,ప్=he, పి=hf...ప్ం=hx
•ప్=hd, ప్రా=hdj, ప్రా=jdje,... ప్రాం=hdjx
•పేయ=hd/s, ప్ృ=h-

ప్దాలు
తెలుగు=lzngig
భార్త్ దేశ్ం=Yejl; osMx
ప్రిభాషిక ప్దాలు
ప్రిభాషిక ప్దాలను తెలుగులిపిలో రాస్టపుపుడు ప్రాతేయక అక్షరాలు వాడితే చదవటానకి సులభంగా వుంటుంద.
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•ఒక హలుల కి చాలా వత్ుతలు వచేచి అవకాశ్ం వుంద. అపుపుడు చదవటం కషటమవుత్ుంద కాబటిట, ఒకటి లేక రెండు
వత్ుతలు వచచిన త్ర్ువాత్ శ్ూనయవెడలుపుతదగగరిగా వుంచు(Zero Width Joiner(ZWJ) ) లేక
శ్ూనయవెడలుపు తముందటిసంయుకత అక్షరాననా విడదీయు (ZeroWidthNonJoiner(ZWNJ)వాడి
రాయాలి. దీనకొర్క్ లినక్స్ వయవసథాలలో న x కీ బోర్ుడ్ లో సదుప్యం లేదు. మీర్ు వాడే అనువర్తనంలో వుననా
సదుప్యం వాడండి. ఉదా: ప్ఠ్యకూర్పురి (జఎడిట) లో మౌస్ క్డి మీట నొకికుతే యూనకోడ్ అక్షర్ం
ప్రావేశ్పటుట
•స్ఫ్టవేర్=meHd'<zwj> bsjd
•స్ఫ్టవేర్=meHd'<ZWNJ> bsjd

ఐబస్
ఐబస్ (ibus) కొర్క్ ప్రాతేయకంగా స్ఫ్టవేర్ ప్యకేజీ(ibus-m17n) పొంద స్థాపించుకోవాలి. లాగిన్
ప్రార్ంభమెైనత్రావాత్ ఐబస్ డీమన్ ప్రార్ంభించ మనక్ కావలసిన కీ బోర్ుడ్ నమూన్ (ఇనస్క్రాప్ట తసహా)
ఎంచుకోవచుచి. టాగుల కీ కూడా మనకిషటమెైనటులగా పటుటకోవచుచి. స్ధార్ణంగా కంటోరాల (Ctrl) మరియు
స్పుస్(Space) జత్గా నొకాకులి.
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తెలుగులోటైపుచెయయడానకి కీ బోర్ుడ్ ప్రావేశ్ప్దధితి వయవసథా(Keyboard input method system) లో
ఐబస్ ఎంచుకోవాలి. ఐబస్ ఆభీషాటలలో(System-> Preferences-> Ibus Preferences)
మనక్ నచచిన ప్రావేశ్ ప్దధిత్ులలో (ఇన్సికురాప్ట,ఐటారాన్స్,ఆరిటఎస్, ఏపిల,పోత్న) ఒకటి ఎంచుకోవాలి. ఇక మనం
ఉబుంటు ఏ అనువర్తనంలో నెైన్ తెలుగు టైపు చేయవచుచి.

ఇత్ర్ ప్దధిత్ులు
వెబోల మాత్రమ ప్నచేస్ ప్దధిత్ులు మెైకోరాస్ఫ్ట, గూగుల,వికీపీడియా దావారా అందుబ్టులో వున్నాయి. వాటి
గురించ మరిననా వివరాలక్ తెలుగు వికీపీడియాలో కీ బోర్ుడ్ అననా వాయసం చూడండి.
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వెబ్ వీక్షణం

వెబ్ వీక్షణం లేక విహరించడానకి ముఖయమెైన స్ఫ్టవేర్ుల ఫైర్ఫాక్స్ మరియు కోరామియమ.

ఫైర్ఫాక్స్
ఫైర్ఫాక్స్ ఉబుంటు అప్రామయ విహారిణి. దీనన లాంచర్ నుండి కాన లేక మెనూలో అంత్రాజులం నుండి నడప్వచుచి.
ప్రార్ంభంలో ఉబుంటు పేజీ చూపిసుతంద. మీక్ కావలసిన విషయంకోసం వెత్ుక్పటట లో వెతికితే ఫలిత్లు
హైప్రిలంకలత కనబడత్యి. వాటిన నొకకుడం దావారా అ సెైట పేజీలను చూడొచుచి. నేర్ుగా చర్ున్మా ప్టీటలో వెబ్
చర్ున్మాను టైప్ చేసి మీక్ కావలసిన పేజీన చూడొచుచి.
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ఉదాహర్ణ: ఫైర్ఫాక్స్ ప్రార్ంభించన త్ర్ువాత్ చర్ున్మాలో http://te.wikipedia.org అన టైపుచేస్త
తెలుగు వికీపీడియా మొదటిపేజీ కనబడుత్ుంద. దానలో పై క్డి వెైపున వెత్ుక్ పటటలో తెలుగు అన టైప్ చేసి
ఎంటర్ నొకకుండి. అపుపుడు తెలుగు వాయసపేజీ కనబడుత్ుంద.
తెలుగు వాడేవార్ు
తెలుగు అక్షర్కరమ లేక
ముదారాక్షర్ త్నఖ
పొడిగింత్న
1

స్థాపించుక్ంటే

మంచద. విహరిణిలో
ఈ మెయిల, బ్లగ్ లేక
వికీపీడియా లో టైపు
చేస్టపుపుడు జరిగే

బొమము 18: ముదారాక్షరాల త్నఖ

కొననా అక్షర్ దోషాలను వాటి కిరాంద ఎర్ుపు త్ర్ంగ గీత్త చూపిసుతంద.

కోరామియమ
ఉబుంటు స్ఫ్టవేర్ కేందరము దావారా కోరామియమ స్థాపించుకొనవచుచి. దీననే సవాలపుంగా మార్ుపులత గూగుల కోరామ
లాగా కూడా అందుబ్టులో వుంద.

1ఫైర్ఫాక్స్ తెలుగు ముదారాక్షర్ త్నఖ పొడిగింత్ (http://tinyurl.com/4yye8ak)
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ఈ-ఉత్తరా లు మరియు ఛాట
ఈ-ఉత్తరాలు అనగా ఎలెకాటరానక్ మెయల. మన ప్ంపించే ఉత్తరాలు ఇంటరెనాట దావారా క్షణాలోల అందుక్నే వారి
మెయిల స్వికలక్ చేరి , మన వుత్తరాలు అందుక్నే వార్ు కంప్యటర్ వాడినపుడు వారికి వచచినఉత్తరాల పటటలో
కనబడుత్యి. ఛాట అంటే మన మిత్ురాలు అదే సమయంలో కంప్యటర్ వాడుత్ూవుంటే ఎలెకాటరానక్ ర్ూప్ంలో
సత్వార్ సందేశాలు ఇచచి పుచుచికోవడం. ఇంటరెనాట ఖర్ుచి త్ప్పు ఏ ఇత్ర్ ఖర్ుచిలు లేక్ండా ప్రిమితి లేక్ండా
వాడుకోవచుచి. వీటిన గురించ వివర్ంగా తెలుసుక్ందాం.

ఈ మెయిల
ఈ-వుత్తరాలు మరియు ఛాట క్ అంత్రాజుల సంప్ర్కుం కలిగివుండాలి. కంప్యటర్ పై స్థాపించుకొనే మెయిల
కక్షిదార్ు ఎవలూయషన్ వాడవచుచి. అయితే ఎకకుడనుండెైన్ వాడుకోగలగటం, బ్యక్ అప్ క్ కషటప్డాలిస్న ప్న
లేకపోవడం వలన చాలామంద వెబ్ ఆధారిత్ మెయిల అనువర్తన్లు వాడుత్ున్నార్ు. వాటిలో తెలుగు
ముఖాంత్ర్ంగా వుండేవాటిలో ముఖయమెైనవి గూగుల మెయిల మరియు విండస్ లెైవ్ మెయిల (హాట మెయిల)

గూగుల మెయిల
విహరిణిలో గూగుల మెయిల చర్ున్మా 1 ప్రావేశ్పటిట దాఖలుచేయగానే, గూగుల మెయిల తెలుగు వెబ్ పేజీ
కనపిసుతంద. మీర్ు కొత్తగా వాడుత్ుననాటలయితే ఒక ఖాత్ సృషిటంచండి అననా బొత్తము పై నొకికుండి. మీ వివరాలు
1గూగుల మెయిల(http://tinyurl.com/7q3lh)
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అనగా యూజర్ పేర్ు, ప్సవార్డ్ ఇత్ర్ వివరాలు ప్రావేశ్పటిట గూగుల షర్త్ులు ఒపుపుక్ననాటుల చెక్ పటటలో టిక్ పటిట
దాఖలు ప్రిచనటలయితే మీ ఖాత్ సృషిటంచబడుత్ుంద. ఒకవేళ అదే పేర్ుత ఇంత్క్ ముందే ఖాత్ ఎవరిదైన్
వుంటే మీర్ు మార్ుచికోటానకి సలహాలు ఇసుతంద. ఆ త్ర్ువాత్ మీర్ు ఖాత్ వివరాలు దాఖలుచేసి మీ ఖాత్లో
ప్రావేశించవచుచి.
అప్పుడు కనపించే తెర్లో మీక్ వచచిన ఈ-ఉత్తరాలు కనబడత్యి వాటిన చదవి ప్రాత్ుయత్ుతరాలివవా వచుచి. కొత్త
సందేశ్ం సృషిటంచాలంటే సందేశ్ం సృషిటంచు అననా బొత్తము నొకికుతే కనబడే తెర్లో కి: అననాచోట మీర్ు
ప్ంప్దలచుక్ననా వారి ఈ-మెయిల చర్ున్మా, విషయం (సబ్జుక్ట) వర్ుసలో సంక్షిప్తంగా వుత్తర్ం సమాచార్ం
రాసి ఆ కిరాంద వివర్ంగా సమాచార్ం రాసి దానకిరాంద వుననా ప్ంపించు అననా బొత్తము నొకాకులి అంతే మరి. గూగుల
వాడటంవలన ఇంకా లాభమంటంటే మీర్ూ రాస్ వుత్తర్ము సవాయంచాలకంగా దాచబడుత్ుంద. మీకిషటమెైతే
గూగుల లిప్యంత్రీకర్ణ స్ధాన్లు వాడుకోవచుచి. మరిననా వివరాలక్ గూగుల లో సహాయంపేజీలు చూడండి.

విండస్ లెైవ్ మెయిల
విహరిణిలో విండస్ లెైవ్ మెయిల చర్ున్మా 2అన ప్రావేశ్పటిట దాఖలుచేయగానే, హాట మెయిల తెలుగు వెబ్ పేజీ
కనపిసుతంద. మీర్ు కొత్తగా వాడుత్ుననాటలయితే సెైన్ అప్ అననా బొత్తము పై నొకికుండి. మీ వివరాలు అనగా విండస్
లెైవ్ ఐడి ( Windows Live ID), ప్సవార్డ్ ఇత్ర్ వివరాలు ప్రావేశ్పటిట షర్త్ులు ఒపుపుక్ననాటుల చెక్ పటటలో టిక్
పటిట దాఖలు ప్రిచనటలయితే మీ ఖాత్ సృషిటంచబడుత్ుంద. ఒకవేళ అదేపేర్ుత ఇంత్క్ ముందే ఖాత్ ఎవరిదైన్
వుంటే మీర్ు మార్ుచికోటానకి సలహాలు ఇసుతంద. ఆ త్ర్ువాత్ మీర్ు ఖాత్ వివరాలు దాఖలుచేసి మీ ఖాత్లో
ప్రావేశించవచుచి.
2విండస్ లెైవ్ అనబడే హాట మెయిల(http://tinyurl.com/8ibe)
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అప్పుడు కనపించే తెర్లో మీక్ వచచిన ఈ-ఉత్తరాలు కనబడత్యి వాటిన చదవి ప్రాత్ుయత్ుతరాలివవా వచుచి. కొత్త
సందేశాలు ప్ంప్వచుచి మీకిషటమెైతే మెైకోరాస్ఫ్ట లిప్యంత్రీకర్ణ స్ధాన్లు వాడుకోవచుచి. మరిననా వివరాలక్
మెైకోరాస్ఫ్ట సహాయంపేజీలు చూడండి.

ఛాట
ఛాట లో వయకితగత్ ఖాత్లు ప్రాస్ర్ ఖాత్లు అన
రెండుర్కాలు. మీర్ు ఒక సమూహంలో చేరి ప్ంపే
సందేశాలు వయకితగత్ ఖాత్ల కిరాందకి, మీర్ు ఎవరికి
ప్రాతేయకించ వుదేదశించక్ండా ప్ంపే సందేశాలు
ప్రాస్ర్ఖాత్లు కిరాందకి వస్తయి. ఫీరానోడ్
(freenode) సెైట లో ఇంటరెనాట రిలే ఛాట (irc)
వయకితగత్ ఖాత్కి ఉదాహర్ణ, టివాటటర్ ప్రాస్ర్ ఖాత్కి
ఉదాహర్ణ.

ఫీరానోడ్ ఐఅరిస్
మీ తెర్ పై పేనెల లో క్డివెైపు కవర్ు ప్రాతిమపై నొకికు ఛాట మెనూ నొకికుతే మీర్ు ఖాత్లను జత్ప్ర్చుకోవచుచి. మీర్ు
ఫీరానోడ్ ను ఎంచుక్ంటే మీ నక్ నేమ ప్రావేశ్పటాటలి. ఆ త్ర్వాత్ నక్ సర్వార్ లో /join #ubuntu-in నొకికుతే
మీర్ు భార్త్ దేశ్పు ఉబుంటు ఔత్స్హిక్లు ఛాటింగ్ విభాగంలో చేర్త్ర్ు. దానలోనుననా వార్ు ప్ంపే సందేశాలు
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మీర్ు చూడవచుచి. మీర్ు సందేశాలు
ప్ంప్వచుచి.

టివాటటర్

బొమము 20:సందేశ్ ఖాత్లు జత్ప్ర్చు

బొమము 22: ప్రాస్ర్ ఖాత్లు జత్ప్ర్చు

మీ తెర్ పై పేనెల లో క్డివెైపు కవర్ు ప్రాతిమపై నొకికు ఛాట మెనూ నొకికుతే మీర్ు ఖాత్లను జత్ప్ర్చుకోవచుచి. మీర్ు
టివాటటర్ ను ఎంచుక్ంటే మీ వాడుకరిపేర్ు సంకేత్ప్దం ప్రావేశ్పటాటలి. ఆ త్ర్వాత్ టివాటటర్ విండ కనబడుత్ుంద.
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చలనచత్రాల ు

బొమము 23: చలనచత్ర పేలయర్ (టోటమ)
ఉబుంటు త అప్రామయంగా సినమాలను చూపించేద చలనచత్ర పేలయర్ (టోటమ). దీనలో నేర్ుగా స్వాచాఛా
స్ంకేతికాల ఆకృతిలో వుననా సినమాలు చూడవచుచి. ఎమెపుగ్(mpeg) లాంటి స్ంకేతికాల ఆకృతిలో వుననా
విసిడి/డివిడి మాధ్యమాలకోసం జస్టరామర్ (gstreamer)విసతర్ణ స్థాపించుకోవాలి. దీనన ఉబుంటు
స్థాపించుక్నేటపుపుడు థ్ర్డ్ ప్రీట ప్లగినుల స్థాపించు అననా చెక్ బటన్ చేత్నంచేస్త సర లేకపోతే మీక్ ఇటువంటి
మాధ్యమం వాడటం మొదలుపటిటనపుడు, ప్లగినుల స్థాపించమనే విండ ప్రాత్యక్షమవుత్ుంద. అపుపుడు అంత్రాజుల
సంప్ర్కుంత స్థాపించుకోవచుచి.
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ఫైళుల
మీ కంప్యటరలన చలనచత్ర ఫైళుల చూడటానకి, వాటిపై రెండు స్ర్ుల నొకికుతే అప్రామయ అనువర్తనంత
నడప్బడుత్ుంద. వేర అనువర్తనం వాడాలనుక్ంటే మౌస్ క్డి మీట నొకికు తెర్చు ఎంచుకొన అపుపుడు కనబడే
విండలో మీక్ నచచిన అనువర్తనం ఎంపిక చేసుకోవచుచి.

డివిడి(DVD)
సినమా డివిడి మీర్ు ప్రావేశ్పటటగానే మీక్ ఉప్కర్ణాననా ఎంచుకొనే విండ కనబడుత్ుంద. సర నొకికున త్ర్ువాత్ మీ
డివిడి నడప్బడుత్ుంద.

విసిడి(VCD)
విసిడి కూడా డివిడి లాగానే ప్నచేసుతంద. అయితే
చలనచత్ర పేలయర్ లో న దోషాల కార్ణంగా

బొమము 24: ప్ప్ అప్ విండ డివిడి పటిటనపుడు

సవాయంచాలకంగా సరిగా ప్నచేయడంలేదు. అందుకన విఎలిస్ మీడియా పేలయర్(VLC media player)
స్థాపించుక్న దానలో మెనూలో open disk అదేశ్ం ఇచచి ఆ త్ర్ువాత్ వచుచి సంవాదపటటలో vcd
ఎంచుక్ంటే సరి.
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సంగీత్ం
మీ దగగర్ుననా ఫైళులలేక సిడి(CD) లేక అంత్రాజుల రడియో స్టషనల నుండి ఉబుంటు లో సంగీత్ం వినటానకి వాడే
అనువర్తనం బనష మూయజక్ పేలయర్. దీనత ప్టుగా చలనచత్ర పేలయర్ త కూడా శ్బద పైళుల వినవచుచి.

స్వాచాఛా స్ంకేతిక ఆకృతిగల ఫైళుల
ఇద నేర్ుగా స్వాచాఛామూలాలు పేటంట హక్కులు లేన ఆకృతిలో వుండే సంగీత్ననా (.ogg format) వినవచుచి.
కొననా వుదాహర్ణ సంగీత్ ఫైళుల మీ నవాసం లో ఉదాహర్ణలు అనే సంచయంలో వున్నాయి.

స్ధార్ణ ఆడియో స్డి
స్ధార్ణ ఆడియో స్డి లో ధ్వాన స్ధార్ణ కోడింగ్ లో వుంటుంద. ఇటువంటి స్డి పటటగానే ఇద ఆడియో డిస్కు గా
గురితంచబడుత్ుంద. బనషలో ఆడియోసిడి ఎంచుకొన ప్టలు వినవచుచి.
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బొమము 25: బనష మూయజక్ పేలయర్ స్ధార్ణ ఆడియో సిడి నడుపుత్ూ

ఎమిపు3(mp3) ఆడియో సిడి
సిడీలలో ఎమిపు3 (mp3) ఫైళుల వుంటే వాటిన వినడానకి మీర్ు జస్టరామర్( gstreamer)విసతర్ణ
స్థాపించుకోవాలి. దీనన మీర్ు ఉబుంటు స్థాపించుక్నేటపుపుడు థ్ర్డ్ ప్రీట ప్లగినుల స్థాపించు అననా చెక్ బటన్
చేత్నంచేస్త సరి లేకపోతే మీక్ ఇటువంటి మాధ్యమం వాడటం మొదలుపటిటనపుడు, ప్లగినుల స్థాపించమనే విండ
ప్రాత్యక్షమవుత్ుంద. అపుపుడు అంత్రాజుల సంప్ర్కుంత స్థాపించుకోవచుచి. ఇవి ఒకస్రి స్థాపించుక్ంటే చలనచత్ర
పేలయర్, ఫైర్ ఫాక్స్ లాంటి ఇత్ర్ అనువర్తన్లు కూడా వాడుక్ంటాయి
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బొమము 26: బనష మూయజక్ పేలయర్ mp3 ఆడియో సిడి నడుపుత్ూ

CD నుండి మీడియాను దగుమతి చేసి (మెనూలో మీడియా-> మీడియాను దగుమతి చేయి ) ప్టల జాబిత్
త్యార్ు చేసుక్ంటే ఒక దానత్రావాత్ ఒకటి నడుపుత్ుంద.
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ఫోటోలు
ఫొటోలు కంప్యటరల
ప్రావేశ్పటటటానకి మీ
డిజటల కెమరా కాన
అనుసంధానంచన
స్కునర్ వాడి
చేయవచుచి.
ఉబుంటులో ఫోటోలన
చకకుదదదటానకి
షాటవాల ఫొటో

బొమము 27: షాటవాల అనువర్తనంలో ఫొటో చకకుదదదటం

నరావాహకి వాడుత్ర్ు.
మరిననా సౌలభాయలకి గింప్ (GIMP) వాడవచుచి.

కెమరా
మీర్ు కెమరా అనుసంధానంచనపుడు, అనువర్తనం ఎంపికకోసం ప్ప్ అప్ విండ కనబడుత్ుంద. ఆ త్ర్ువాత్ మీ
కెమరాలోన ఫొటోలు వీడియోలు చూపడుత్ుంద. వాటిన ఎంపిక చేసుకొన మీ కంప్యటర్ సంచయంలో
పటుటకోవచుచి. ఆ త్ర్ువాత్ వాటి న చకకుదదదటం (ఉదా: రెడ్ ఐ సరిదదుద, ప్రిమాణం మార్ుచి లాంటివి)
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బొమము 28: ప్ప్ అప్ డిజటల కెమరా
చేయవచుచి.

స్కునర్
ఉబుంటులో సింపుల స్కున్ అనే అనువర్తనంత మీ దగగర్వుననా స్కునర్ నుండి భౌతిక ఫొటో లేక ప్త్రాననా డిజటల
ర్ూప్ంలో మార్ుచికోవచుచి.

బొమము 29: సింపుల స్కున్ తెర్ప్టుట
40 ఫోటోలు
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బొమము 30: ముదరాంచు తెర్ప్టుట
మీ ముదరణాయంత్రమును కంప్యటర్ క్ అనుసంధానంచనపుడు , సవాయంచాలకంగా అద కనుగొనబడి చోదకి
చేర్ుచి విండ కనబడును. లేనచో మీర్ు వయవసథా అమరికలు(System Settings) లో ముదరణ ఎంచుక్న ఆ
త్ర్ువాత్ జత్చేయు(Add) నొకికు మీ ముదరణా యంత్ర చోదకిన అమర్ుచికోవచుచిను. ఒకవేళ మీ దగగర్
ముదరణాయంత్రము లేనచో పిడిఎఫ్(pdf) ముదరణా చోదకిన అమర్ుచికొన దాన సహాయంత pdf పైల త్యార్ు
చేసి సమీప్ంలోన ముదరణాయంత్రముకలిగిన వయవసథాలో ముదరాంచుకోవచుచిను. తెలుగు ముదరాంచునపుడు ఖత్ులు
pdf ఫైల లో ఇముడుచిక్ంటే (PDF/A-1A)మీర్ు వాడిన ఖత్ులే ఇంకే వయవసథాపైన తెర్చన వాడబడుత్యి.
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బొమము 31: లిబ్రాఆఫీస్ రెైటర్
మీర్ు ప్రాభుత్వాధకారికో, ప్తిరాకా సంప్దక్నకో ఉత్తర్ం లేక అదద ఒప్పుందం ప్త్రము లేక మీ ప్రిశోధ్న నవేదక
త్యార్ుచేయాలనుక్ంటే మీక్ వుప్యోగప్డేద లిబ్రాఆఫీస్ రెైటర్. ఇద ఓపన్ఆఫీస్ నుండి వేర్ుప్డి డాక్యమెంట
ఫౌండేషన్ వారిచే అభివృదధిచేయబడుత్ుననా కారాయలయపు సూట లో ప్త్రాలు త్యార్ు చేయటంకోసం అనువెైనద.
ఇద మెైకోరాస్ఫ్ట ఆఫీస్ లోన వర్డ్ త దీటైన లక్షణాలు గల స్ఫ్టవేర్. విండస్ వర్డ్ ఆకృతి గల ఫైళుల దీనత తెర్వవచుచి,
ప్రామాణికమెైన ఓపన్ డాక్యమెంట తీర్ు లో రాయవచుచి లేక మెైకోరాస్ఫ్ట యొకకు కొత్త డాక్యమెంట ఫారాముట లోనెైన్
రాయవచుచి. ఇద వుప్యోగించ ఒక చననా వుత్తర్ము ఎలా చేయాలో మనం ప్రిశీలిదాదం.
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ఉత్తర్ం త్యారీ

బొమము 32: ఉదాహర్ణ ఉత్తర్ము
లిబ్రాఆఫీస్ రెైటర్ పై నొకికు అనువర్తనం ప్రార్ంభించండి. మీక్ ఒక ఖాళీ ప్త్రం కనబడుత్ుంద. దానలో ఈ కిరాంద
ఇవవాబడిన వివర్ం టైప్ చేయండి

త్ర్వాత్ పై సమాచారాననా అకృతీకరించటానకి మెనూ నుండి లేక స్ధ్న్ల ప్టీటనుండి అదేశాలు ఎంచుకోండి.
ఉదాహర్ణక్:తొలివర్ుసను ఎంచుకొన క్డివెైపు అనుగుణం (ఆకృతీకర్ణ-అనుగుణం-క్డి) లేక క్డివెైపు
అనుగుణం చూపే ప్రాతిమపై నొకికుతే అ ప్దం క్డివెైపుకి జర్ప్బడుత్ుంద.అలాగే మిగత్ ఆకృతీకర్ణ ప్రిత
చేయండి.

స్ధార్ణ ఉత్తరాలు, లావాదేవీ ప్త్రాలు, నవేదకలు 43

హైదారాబ్దు
తేద:12 ఏపిరాల 2011
నుండి:ప్రాస్ద్ రవుల
ఇంటి నెంబర్ు 24, 12వ అడడ్ రడుడ్
పి&టి కావార్టర్స్
చకకుడప్లిల
హైదారాబ్దు-20
కి:ఎకెజుకూయటివ్ ఇంజనర్
విదుయత్ సబ స్టషన్
చకకుడప్లిల
హైదారాబ్దు-20

అయాయ,
మా కాలనలో విదుయత్ సర్ఫరా గత్ కొననా రజుల నుండి సకరమంగా లేదు.చాలా అంత్రాయాలున్నాయి.
విదాయర్ుథాలక్,వృదుధిలక్ దీనవలన ఇబబిందులు ఏర్పుడుత్ున్నాయి. వీలెైనంత్ త్వార్లో విదుయత్ సర్ఫరా
సకరమం చేయవలసినదగా కోర్ుచున్నాను.

భవదీయుడు
ప్రాస్ద్ రవుల

44 స్ధార్ణ ఉత్తరాలు, లావాదేవీ ప్త్రాలు, నవేదకలు

ఆరిథాక మరియు ఇత్ర్ లెకకులు
ఆరిథాక మరియు ఇత్ర్ లెకకులు చూసుకొనటానకి మరియ మన దత్తంశాననా చత్రాల ర్ూప్ంలో మార్ుచిటక్ సరియైన
అనువర్తనం లిబ్రాఆఫీస్ కేలకు. ఈ విభాగంలో దీనన ఎలా వాడుకోవచోచి ప్రిశీలిదాదం.

ఉదాహర్ణ

బొమము 33: లిబ్రాఆఫీస్ కేలకు ఉదాహర్ణ తెర్ప్టుట
తెలుగు కళాజ్యతి, చకకుడప్లిల సంసథా 2010-11 వారిషక ఆదాయ వయయాల చటాట వివరాలు ఇలా వున్నాయి.

ఆరిథాక మరియు ఇత్ర్ లెకకులు 45

ఆదాయం
వివర్ణ

మొత్తం

సభయత్వా ర్ుసుం

30000

ఆంత్రాజుల తెలుగు సంసథా విరాళం

70000

బ్యంక్ వడీడ్

5053

వయయం
వివర్ణ

మొత్తం

ప్రాకటన ఖర్ుచిలు

10000

కళాకార్ుల ఫీజు

75000

వేదక ఫీజు

20000

ఈ వివరాననా కేలకు లో ప్రాకకున బొమములో చూపినటులగా ప్రావేశ్పటటండి. మొత్తం కనుకోకుటానకి B9 లో
=SUM(B5:B7) అనే సూత్రాననా ప్రావేశ్ పటటండి. మిగులు కనుకోకుటానకి D8 లో సూత్రం =D9SUM(D5:D7) వాడండి. ఆ త్ర్ువాత్ అదాయం ప్టిటక లో న దత్తంశాననా ఎంచుకొన చత్రం త్యార్ు
చేయండి.

46 ఆరిథాక మరియు ఇత్ర్ లెకకులు

ప్రాజ ంటేషనుల

బొమము 34: ప్రాజంటేషన్ విజర్డ్ అంకం 1
లిబ్రాఆఫీస్ ఇంపరాస్ త చకకునెైన ప్రాజంటేషనుల త్యార్ుచేయవచుచి. సులభంగా చేయటానకి ప్రాజంటేషన్ విజర్ుడ్

బొమము 35: ఖాళీప్రాజంటేషన్ మాదరి
వుంద. దీనలోఖాళీ ప్రాజంటేషన్ ఎంచుక్ంటే స్ధార్ణ మాదరిత త్ర్ువాత్ మీర్ు సమాచార్ం చేర్ుచిటక్ వీలుగా
సెలడ్
ై త్యార్వుత్ుంద.
ప్రాజంటేషనుల 47

ఉదాహర్ణ
మన ఇంత్క్ ముందు కేలకు లో వాడిన
ఉదాహర్ణ పొడిగించుదాం. దానలో వుననా
సమాచారాననా ప్రాస్ద్ రవుల కోశాధకారిగా
ప్రాజంటేషన్ త్యార్ుచేస్డు. అపుపుడు ఎలా
వుంటుందో బొమములలో చూడండి. మీర్ు
ప్రాయతినాంచండి.

బొమము 36: ప్రాజంటేషన్ ఉదాహర్ణ 1 వ సెలడ్
ై

బొమము 37: ప్రాజంటేషన్ ఉదాహర్ణ 2 వ సెలడ్
ై

బొమము 38: ప్రాజంటేషన్ ఉదాహర్ణ 3 వ సెలడ్
ై
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ఆటలు

బొమము 39: సుడకో ఆట
ఉబుంటుత చాలా ఆటలు అందుబ్టులోనున్నాయి. అప్రామయంగా కొననా స్థాపించబడత్యి. వాటిలో సుడకో
ఒకటి. మిగత్వి అవసర్మెైనపుడు స్థాపించుకోవచుచి. అనువర్తన్లు వెత్ుక్ అదేశ్ం ఇచచిన త్ర్ువాత్ ఆటలు
ఎంచుకొన స్థాపించబడనవి స్థాపించుకోవచుచి. లేక ఉబుంటు స్ఫ్టవేర్ కేందరము తెర్చ మనక్ కావలసిన వాటిన
స్థాపించుకోవచుచి.

ఆటలు 49

త్ర్చూ అడిగే ప్రాశ్ నాలు
1. న్క్ తెలుగు అనువాదం లో త్పుపులు కనబడాడ్యి . వాటిన సరిచేయటం ఎలా?
తెలుగు అనువాదాననా మెర్ుగు ప్ర్చడానకి తెలుగు స్థానకీకర్ణ జటుట 1ప్నచేసుతననాద. మీర్ు అ పేజీలలో సరియైన
ప్కేజీన ఎంపికచేసికొన కొత్త అనువాద ప్దాననా చేర్చివచుచి. తెలుగు స్థానకీకర్ణజటుటలో ప్ల్గన మరింత్
చరిచించవచుచి.

2. తెలుగు టైపు చేయటానకి కీ బోర్ుడ్ప ై తెలుగు అక్షరాలు ముదరాం చ వుంటే బ్గుంటుంద . దాన
కేదైన్ సూచన చేయగలరా ?
తెలుగు అక్షరాలు ముదరాంచన కీ బోర్ుడ్లు అందుబ్టులో లేవు. కాన దీనకోసం చననా చటాకులున్నాయి. అక్షరాలు
గమ అతికించన పేప్ర్ లేక ఫిలము పై ముదరాంచుకొన మీ కీ బోర్ుడ్పై అంటించుకోవచుచి. లేక చెరిగిపోన సిరా గల కలం
తీసుకొన మీర చకకుగా కీ బోర్ుడ్ పై తెలుగు అక్షరాలు రాసుకోవచుచి.

3. పుసతక ం చదవితే ఆసకితగా వుంద . కాన ఎవరెైన్ ఒక వర్కుషా ప్ లో నేరిపుంచతే మాక్
వుప్యోగంగా వుంటుంద ?
మీర్ు తెలుగులినక్స్ వాడుకర్ుల జటుట న2 మీ అభయర్థాన తెలియచేయండి. వార్ు సపుందస్తర్ు. ప్రాభుత్వా
కారాయలయాలలో మీర్ు ప్నచేసుతంటే బ్స్లినక్స్ సహాయ కేందారాననా 3సంప్రాదంచవచుచి.

1ఉబుంటు తెలుగు స్థానకీకర్ణ జటుట (http://tinyurl.com/3vxyhzk)
2తెలుగు లినక్స్ వాడుకర్ుల జటుట(http://tinyurl.com/4yr7tca)
3బ్స్ లినక్స్ సహాయ కేందరం(http://tinyurl.com/3uo5uge)
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కంప్యటర్ ప్దకోశ్ం
తెలుగు

English

తెలుగు అర్థాం

ర్ంగసథాలం

Desktop

కంప్యటర్ లో రజు వారి ప్నకోసం వాడే ఫైళుల,
అనువర్తన్లు లింక్లు వుండే సంచయం

సంచయం

Folder/Directory

ఫైళుల కలిగినద. దీనలో ఇత్ర్ సంచయాలుకూడా
వుండవచుచి.

అప్రామయ

Default

ఎంపిక లేక్ండా జర్ుగునద.

లాంచర్

Launcher

అనువర్తన్ల ప్రాతిమలు కలిగిన సథాలం.దీనలోన ప్రాతిమలపై
నొక్కుటదావారా సులభంగా అనువర్తన్లు
ప్రార్ంభించవచుచి

డాక్

dock

త్ర్చుగా వాడే వాటిన లాంచర్ లో పటుటట

ప్టిటక 2: ప్దకోశ్ం
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వికీపీడియా
స్వాచాఛా విజాఞాన సర్వాసవాము
కంప్యటర్ న తెలుగులో వాడి , న జాఞాన్ ననా పంచుకో , అందరిత
ప్ంచుకో , జాఞాన సమాజాననా నరిముంచటంలో చెర్గన ముదరల ు వేయి !
http://te.wikipedia.org
గమనక వికీపీడియా ప్దం మరియు గ్లబ్ ప్జల చహానాలువికీమీడియా ఫౌండేషన్ వారి నమోదైన వాయప్ర్ చహానాలు

ఉబుంటు
వాడుకరి మార్గద ర్శన
తెలుగులో ప్రార్ంభం నుండి ముగింపు దాక

వెబ్ లో విహరించండి, ఛాట దావారా సంభాషించండి, ప్త్రాలు సృషిటంచండి,
చత్రాలు సవరించండి మరియు
వేలకొలద పోరాగారామ లనుండి ఎంచుకోండి.
ఉబుంటు వేగవంత్మెైనద, సులువెైనద అంతేకాదు ఉచత్ం

