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��സിസി�ീ�ീകകരരണാണാ��മമതിതി

ഇതി�ൾെ�ാ�� വിവര�ൾ �ിേയ�ീ�് േകാമൺ�് ആ�ിബ�ഷ
ൻ െഷയർ-എൈല�് 2.5 ഇ�� അ�വാദപ�ം (Creative Commons
Attribution-Share Alike 2.5 India License – CC-BY-SA 2.5 Indi
a) �കാരം �സി�ീകരി�ിരി��. ഈ അ�മതി ഉ�ട�െ�
ഇേത അവ�യിേലാ �പമാ�ം വ��ിേയാ ഏ� വിേധന���
�ന�പേയാഗ�ി�ം താ�െള അ�വദി��. പേ� അ�െന
െച�േ�ാൾ �തിയ ഉ�ട��ം സമാന അ�മതിയിൽ �സി�ീകരി
��െ��ം ഉടമ�രായ മലയാളം വി�ിസ�ഹ�ി� കട�ാ�്
േരഖെ����െ��ം ഉറ�ാ�ക. അ�വാദപ���െട സാ�വായ
�പ�ി�് അവ�െട യഥാർ� ഇം�ീ�് പതി�് കാ�ക. ��ക
�ിൽ ഉൾെ���ിയിരി�� േലഖന�ളിൽ ഉപേയാഗി�ിരി��
ചി��ൾ�ം മ�് �മാണ�ൾ�ം മലയാളം വി�ിപീഡിയയിൽ
നിർ�ചി�ിരി�� അേത പകർ�വകാശനിയമ�ൾ ��ക�ി�ം
ബാധകമാ�്. അതിനാൽ ചി�േമാ മേ�തി�ം �മാണ�േളാ പകർ
�ാേനാ �ന�പേയാഗി�ാേനാ ഉേ�ശ�െ��ിൽ മലയാളം വി�ി
പീഡിയയിൽ ��ത ചി��ിന്/�മാണ�ി�് ഒ�ം െകാ��ി��
പകർ�വകാശനിയമ�ൾ പാലി�ാൻ താ�ൾ ബാ���നാ�്.
വി�ിപീഡിയ ���െട പകർ�വകാശം വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷനി
ൽ നി�ി�മാ�്. വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷ�ം അതിെ� സംരംഭ�
�ം ഉപേയാഗി�� ഔേദ�ാഗിക ��കളിൽ ഒ�മാണി�്. ഇതിെ�
ഏ�് വിധ�ി�� �ന�പേയാഗ�ി�ം വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷ
െ� �ൻ��ി��അ�മതി ആവശ�മാ�്.

ബാബാ����താതാനിനിരാരാകകരരണംണം

ഈ ��കം താ�ൾ�് ഉപകാര�ദമാ�െമ� വിശ�ാസ�ിലാ�്
വിതരണം െച���്. പേ� യാെതാ� വിധ �ണേമ�ാ ഉ�രവാദി
ത��ം ��ക�ിെനാ�മി�. ഈ �സി�ീകരണ�ിൽ ഉൾെ���ി
യി�� എ�ാ വിവര��ം �ത��ം ���മായിരി�ാൻ സാ��മായ
എ�ാ മാർ���മവലംബി�ി��്. എ�ി��ാ�ം, �ർ�മായ �ത�
ത ഉറ�തരാനാവി�. ഈ ��ക�ിെ� ��ാ�േളാ, േലഖകേരാ,
ഇ�് അ�ടി�വേരാ, മലയാളം വി�ിസ�ഹേമാ, വി�ിമീഡിയ



ഫൗേ�ഷേനാ, മ�ാെര�ി�േമാ ഇതി��ാേയ�ാ�� പിഴ�കൾ
േ�ാ അതിെ� പരിണിതഫല�ൾേ�ാ യാെതാ� വിധ�ി�ം
ബാ���രായിരി�ി�. ���റ� െകാേ�ാ, മനഃ�ർ�ം ഉൾെ��
�ിയ� െകാേ�ാ, മെ�െ��ി�ം െത�ായ �വർ�നരീതി
െകാേ�ാ ഈ ��ക�ിൽ ഉൾെ��േപായ ശരിയ�ാ� കാര��ൾ
�് ആ�ം ബാ��തേയൽ��ത�. ഈ ��ക�ിെല ശരിയായ
വിവര�ൾ താ�ൾ െത�ായി ഉപേയാഗി��� �ലേമാ, ഉപേയാഗ
�ിെ� പരിണിതഫലം െത�ായി േപായ�െകാേ�ാ, മെ�െ��ി�ം
വിധ�ിേലാ താ�ൾേ�ാ മ�ാർെ��ി�േമാ ഉ�ാേയ�ാ�� ക�
ന��ൾ�ം ഈ ��കമായി ബ�െ�� ആ�ം യാെതാ� വിധ�ി
�ം ബാ���രായിരി�ി�.

വിവി�ി�ിമീമീഡിഡിയയ ഫൗഫൗേ�േ�ഷഷ�ം�ം ഈഈ ����കക�ം�ം തത�ി�ിൽൽ
േനേനരിരി�്�് ബബ��മിമി��

അേമരി�ൻ ഐക�നാ�കൾ ആ�ാനമാ�ി �വർ�ി�� വി�ി
മീഡിയ ഫൗേ�ഷൻ എ� ലാേഭ�യി�ാ� സംഘടനയാ�് വി�ി
സംരംഭ��െട പ�ാ�ല സൗകര��െളാ����്. അവെരാ��ി
യ സംരംഭ�െള പരിചയെ���വാനാ�് ഈ ��കം എ�തിയിരി
���്, എ�െതാഴി�ാൽ വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷ�ം ഈ ��ക
�ം ത�ിൽ യാെതാ� ബ��മി�. ഇ�രം ഒ� ��കം �സി�ീക
രി���് വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷൻ അറി�ിരി�ണെമ�്
തെ�യി�. അ�െകാ�് ഈ ��ക�ിെല വിവര�ൾ�് വി�ിമീ
ഡിയ ഫൗേ�ഷൻ യാെതാ� വിധ�ി�ം ബാ���രായിരി�ി�.
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"േലാക�ിെല ഓേരാ വ��ി�ം മ�ഷ��െട എ�ാ അറി�ക�ം
സ�ത�മായി ലഭ�മാ�� ഒ� �ിതിെയ �റി�് ചി�ി�", ഇ�ര
െമാ� ആഹ�ാനേ�ാ��ടി ജി�ി െവയിൽ�ം ���ം �ട�മി� പ�
തിയാ�് വി�ിപീഡിയ. സ�ത��ം സ�ർണ�മായ വി�ാന
േകാശം േലാക�ിെല എ�ാ ഭാഷകളി�ം നിർ�ി�വാ�� ഒ� ��ാ
യ സംരംഭമാണി�്. േലാകമാെക വ�ാപി�് കിട��, സ��മായി
�വർ�ി�� സ�ത� വി�ാന�വർ�കർ, വി�ിമീഡിയ
ഫൗേ�ഷെ� പി�ണേയാെട �ാവർ�ികമാ�ിയ ഒ� വലിയ
സംരംഭമാണി�്.

മ�ഷ�രാശി�െട ആരംഭം �തൽ ഇ�വെര ഒ��ം ��ാ�ം ആർ�ി
െ��� സമ�വി�ാന�ം ഏെത�ി�ം ഒ� വ��ി�െടേയാ സംഘ
�ിെ�േയാ മാ�ം ��കയെ��ം, അ�് എ�ാവർ�ം േവ�ി��
താെണ�ം പ�െവ�ംേതാ�ം അതിെ� അള�് ഏറിെ�ാ�ിരി�
െമ��� തിരി�റിവിൽ, പകർ�േപ� �കാരമാ�് വി�ിപീഡിയ
യിെല ഉ�ട�ം വികസി�ി�െ����്. വി�ിപീഡിയയിെല എ�ാ
വിവര��ം സ�ത�മായി ഉപേയാഗി�വാൻ േലാക�ിെല ഏെതാ
രാൾ�ം അവകാശ��ായിരി�ം. ആ വിവര�ൾ സ�ത�മായി
തെ� നിലനിൽ�ാനാ�� ഏ��ം ���ിയ ഉപാധികൾ മാ�െമ
അവർ പാലിേ����.

വി�ിപീഡിയ �ചരണ�ിനായി, മലയാളം വി�ിപീഡിയ �വർ�
കർ ത�ാറാ�ി വിതരണം െച�� ൈക��കമാണി�്. മലയാളം

ആ�ഖം
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വി�ി�വർ�ക�െട വാർഷികസംഗമം 2013 ഡിസംബർ 21, 22, 23
തീ�തികളിൽ ആല�ഴയിൽെവ� നട��തിെ� ഭാഗമായി ഈ
ൈക��കം കാലാ��തമായി പരി�രി�ി��്.

ഈ ��ക�ിെ� ഏ��ം �തിയപതി�് https://ml.wikipedia.org/
wiki/വി�ിപീഡിയ:ൈക��കം എ� ക�ിയിൽ ലഭ�മാ�്. ഇതി
ൽ തി���ക�ം ����ക�ം ആവശ�െമ� നി�ൾ� േതാ��
െ��ിൽ നി�ൾ�ം ��തതാ�കളിൽ അ�് െച�ാ��താ�്.
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വി�ിപീഡിയ �ട��ം �ടർ��ം

ആർ�ം എ�തിേ�ർ�ാ��, സ�ത�മായി ആർ�ം ഉപേയാഗി�ാ
�� ഒ� വി�ാനേകാശം എ� ആശയം സ�ത�േസാ�്െവയറി
െ� �ചാരകനായ റി�ാർ�് �ാൾമാൻ 1999-ൽ തെ� �േ�ാ� വ�ി
��. ആ ആശയ�ിെന �േയാഗ തല�ിെല�ി�ാ�� ആദ��
മമായി�� റി�് േഗ�്സിെ� ഇ�ർപീഡിയ. എ�ാൽ അ�് ആ�
�ണ ഘ�ം കഴി�് അധികം �േ�ാ�േപായി�. ഓേരാ വിഷയ�ളി
േല�ം വിദ��െട േലഖന�ൾ�് �ാധാന�ം െകാ��െകാ��
ന�പീഡിയ ആയി�� അ�� പ�തി. ന�പീഡിയ�് മ� �ങാന
വി�ാനേകാശ��മായി കിടപിടി�ാ�� �ണേമ��ം, മിക�
േലഖക�ാ�ം ഉ�ായി��. പെ� േലഖന�ൾ എ�തി േചർ�െ��
��് വളെര പ�െ� ആയി��. 2000-ൽ ന�പീഡിയ �ാപകൻ
ആയി�� ജി�ി െവയിൽ�ം അതിെ� �ഖ� പ�ാധിപരായി��
ലാറി സാങ�ം ന�പീഡിയ�് ഒ� അ�ബ���ാനം - െപാ�ജന
�ൾ�ം പ�ാളികളാകാ�� ഒ� വി�ാനേകാശം - �ട��തി
െന �റി�് ഏെറ ആേലാചി�. അ�് �ാവർ�ികമാ�ിയതിെ� ഫല
മായാ�് വി�ിപീഡിയ പിറ��്. വി�ിപീഡിയ വ�ി� �ചാരം
േനടിയേതാെട ന�പീഡിയ പി�ീ�് പിൻവലി�െ��.

വി�ി എ� േപരിലറിയെ��� െവബ്ൈസ�് സംവിധാന�ിൽ
�വർ�ി��തിനാലാ�് വി�ിപീഡിയ�് ഇ�ര�ിൽ ജനപ
�ാളി�ം ഉറ�ാ�ാ�ം വള�വാ�ം സാഹചര���ായ�്. സാധാര
ണഗതിയിൽ ഇ�ർെന�ിെല ഒ� താളിൽ എെ��ി�ം എ�തിേ�ർ�
ണെമ�ിൽ ഏെറ സാേ�തിക പരി�ാന�ം, ആ താളിെ� പരിപാല
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◌ാലകട�െട സ�ത�ം േവണം. അ�രം നിയ�ണ�െളാ�മി�ാ
െത ആർ�ം (സാേ�തിക പരി�ാനം �റ� ഒ� സാധാരണ
െവ�് ഉപേയാ�ാവി� േപാ�ം) വിവര�ൾ ��ിേ�ർ�ാ�ം, തി�
�വാ�ം, നീ�ം െച�വാ��� സൗകര�ം നൽ�� ഒ� േസാ�്
െവയർ സംവിധാനമാ�് വി�ി. വളെര എ���ിൽ വിവര�ൾ
േചർ�ാം എ�തിനാൽ ��ാ�യി�െട രചനകൾ നട�ാ�� മിക�
ഉപാധിയാ�് ഈ സംവിധാനം. ����ിൽ, ഒേര സമയം �ണേഭാ
�ാവാ�ം ഉപേയാ�ാവാ�ം ഏെതാരാൾ�ം പെ���ാനാ�� ഒ�
ഇ�ർെന�് സംവിധാനമാ�് വി�ി.

വാർ�് ക�ിംഹാം (Ward Cunningham) എ� അേമരി��ാരനാ
�് വി�ി എ�ആശയ�ി�ം, േസാ�്െവയറി�ം അടി�റയി��്
. 1994-ൽ അേ�ഹം വികസി�ിെ��� വി�ിവി�ിെവ�് എ�
േസാ�്െവയറാ�് വി�ി എ� ആശയ�ി�് �ട�മി��്. 1995
മാർ�് 25-�് അേ�ഹം ഈ േസാ�്െവയർ ഉപേയാഗി�് www.c2.c
om എ� െവ�് ൈസ�് �ാപി�. ക�ിംഹാം തെ�യാ�് ഈ
�തിയ ആ�ിേ�ഷ�് വി�ി എ� േപ�് നിർേ�ശി��്. േഹാേണാ
�� ദ�ീപിെല വിമാന�ാവള�ിെല െടർമിന�കെള ബ�ി�ി�െകാ
�് ഓടിയി�� "വി�ിവി�ി ചാൻ�് ആർ.ടി. 52" എ� ബ�്
സർ�ീസിെന�റി�് അവി�െ�െയാ� െതാഴിലാളി പറ�തിെന
ഓർ�ായി��ഈ േപരിടൽ. ഹവായിയൻ ഭാഷയിൽ വി�ി എ�ാ
ൽ േവഗ�ിൽ എ�ാ�് അർ�ം. "What I Know Is" എ�തിെ�
��െ���ാ�ം വി�ിെയ ഇേ�ാൾ കാണാ��്.

2001 ജ�വരി 2-�് ഒ� അ�ാഴവി��ിൽ വ�് കാലിേഫാർണിയ
യിെല സാൻഡിയാേഗാവിൽ നി�ം എ�ിയ െബൻ േകാവി�്സ്
എ� േസാ�്െവയർ െതാഴിലാളി, ക�ിംഹാമിെ� "വി�ി" േസാ�്
െവയറിെന �റി�് സാങേറാ� പറ�ക�ം വി�ി എ� സ�ൽ�െ�
വിശദീകരി� െകാ��ക�ം െച�.

സാങർ�് വി�ി എ� ആശയം േബാധി�ക�ം െവയിൽസിെന
അ� പറ� മന�ിലാ�ക�ം െച�. അ�െന ജ�വരി 10-�്
ന�പീഡിയ�െട ആദ�െ� വി�ി �റ�ിറ�ി. എ�ാൽ ന�പീഡിയ
�െട േലഖകരിൽ നി�ം അഭ�ദയകാം�ികളിൽ നി�ം ഉ�ായ
എതിർ�് �ലം ജ�വരി 15�് വി�ിപീഡിയ സ��ം വിലാസ�ിൽ
wikipedia.org -ൽ �റ�ിറ�ി. അതി� േവ� �സരണ േശഷി�ം,
സംഭരണ േശഷി�ം മ�ം െവയിൽസ് തെ�സംഭാവന െച�.
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വി�ിപീഡിയ �ട�ിയ കാല�് സമാനമായ പല പ�തിക�ം
�പംെകാ�ി��. അവയിൽ പല�ം ൈശശവദശയിൽ തെ� ഇ�ാ
തായി. അ�െകാ�തെ� വി�ിപീഡിയ ഒ� മഹാ��ാനമായി
മാ�െമ�് �റ�േപർ മാ�േമ ക�തിയി���. എ�ാൽ, മിക� ജന
പ�ാളി��ി�െട സ�ത�വി�ാനേകാശ�ി�് മ�വാ�ായി
വി�ിപീഡിയ വളർ�വ�. ഇ�് വി�ിപീഡിയ േലാക�ിെല എ�
�ം വി�ലമായ ജനപ�ാളി����ം, �ണേമ����മായ വി�ാ
നേകാശമായി മാറി�ഴി�.

2001 െമ�് മാസ�ിൽ ഇം�ീഷ് ഇതര വി�ിപീഡിയകൾ ആദ�മാ
യി �റ�ിറ�ി (കാ�ലൻ, ൈചനീസ്, ഡ�്, െജർമൻ, എ�രാേ�ാ,
െ��്, ഹീ�, ഇ�ാലിയൻ, ജാ�നീസ്, േപാർ�ഗീസ്, റഷ�ൻ,
�ാനിഷ്, സ�ീഡിഷ് �തലായ ഭാഷകളിൽ. െസപ്�ംബർ 4-�് അറ
ബി�ം, ഹംേഗറിയ�ം �െട േചർ�). 2002 െഫ�വരിയിൽ ml.wiki
pedia.com എ� വിലാസ�ിൽ മലയാളം വി�ിപീഡിയ�് പ�ാ
�ല സൗകര�െമാ��ി.

വി�ിപീഡിയ �ട�ിയ വർഷ�ിൽ ഒ� ഇ��ൻ ഭാഷയിൽ േപാ�ം
വി�ിസ�ഹം �പം െകാ�ി�. ഈ വഴി�� ആദ�െ� �മം
ഉ�ായ�് 2002 �ൺ മാസ�ിൽ പ�ാബി, അ�ാമീ�്, േന�ാളി
ഭാഷകളി�� വി�ിപീഡിയകളിൽ തി���കൾ ആരംഭി�േ�ാഴാ
�്. ഈ ��് ഇ��ൻ ഭാഷകൾ�് േശഷം 2002 ഡിസംബർ 21 �ത
ലാ�് മലയാളം വി�ിപീഡിയയിൽ ഉ�ട�ം േചർ�വാൻ �ട�ി
യ�്.�േമണ മ�് ഇ��ൻ ഭാഷകളി�ം വി�ീഡിയ ആരംഭി�.

നിലവിൽ 285-ൽ പരം ഭാഷകളിൽ വി�ിപീഡിയ�െട പതി�ക��്
. ഇ�ാതായിെ�ാ�ി�� പല ഭാഷക�ം ലിപിക�ം വി�ിപീഡിയ�
െട �വർ�ന�ളി�െട �ന��ീവി�െകാ�ിരി�കയാ�്. നാൽ
��ി��് ല��ിലധികം േലഖന��� വി�ിപീഡിയ�െട
ഇം�ീ�് പതി�ാ�് ഈ സംരംഭ�ളിൽ ഏ��ം വ��്. ആദ�വർഷ
�ിൽ തെ� ഇം�ീ�് വി�ിപീഡിയയിെല േലഖന��െട എ�ം
ഇ�പതിനായിരം കവി�ക��ായി. ലാേഭ�യി�ാ� �ാപനമായ
വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷനാ�് (http://wikimediafoundation.org)
ഇേ�ാൾ വി�ിപീഡിയ�ം, സേഹാദര സംരംഭ�ൾ�ം പ�ാ�ല
സൗകര�െമാ����്.
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മലയാളം വി�ിപീഡിയ
ആരംഭകാല�് മലയാളം വി�ിപീഡിയയിൽ പെ���ി�� അംഗ
�െള�ാം വിേദശ�് �വർ�ി�� മലയാളികളായി��. െതാഴി
ലിേനാ വിദ�ാഭ�ാസ�ിേനാ േവ�ി അന�േദശ�ളിൽ െച� �ടിയി
��അഭ��വിദ�രായ �വാസിമലയാളികളായി��അവർ. എ�ാല
�ം ഭാഷ�ം സ�ഹ�ി�ം �തൽ��ാകാ�� ഒ� വിശ�വി�ാന
േകാശെമ� നിലയിൽ മലയാളം വി�ിപീഡിയെയ ആദ�മായി ക�
�് അവരാ�്.

2001 ജ�വരിയിൽ ഇം�ീ�് വി�ിപീഡിയ �ട�ിയതി� േശഷം
�ടർ�� മാസ�ളിൽ ��ഖമായ ഭാഷകളിൽ വി�ിപീഡിയ �ട
�ി െകാ�ി��. 2002 െ� ആദ�പ�തിേയാെട േലാക�ിെല ��
ഖമായ മി�വാ�ം ഭാഷകളിൽ ഒെ� വി�ിപീഡിയ ആരംഭി�ി��.
പെ� അതിൽ മി�തി�ം തി���കൾ നട�കേയാ വി�ിസ�ഹം
�പംെകാ�കേയാ െച�ി��ി�. 2002 െഫ�വരിയിൽ ml.wikipe
dia.com എ� വിലാസ�ിൽ മലയാളം വി�ിപീഡിയ നിലനി�ി�
� എ�് കാ��. പെ� അതിൽ തി���കേളാ വി�ിസ�ഹ
േമാ ഉ�ായി��ി�.

ഇേ�ാൾ കെ���ാ�� േരഖകൾ അ�സരി�്, അേമരി�യിൽ
ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ിയായി�� തി�വന��രം സ�േദശിയായ
വിേനാ�്.എം.പി. യാ�് മലയാളം വി�ിപീഡിയയിൽ അംഗത�െമ�
�് ആദ�മായി േലഖന�ൾ നിർ�ി��ട�ിയ�്. 2002 ഡിസംബർ
21-നാ�് അേ�ഹം ഇ�് െച� �ട�ിയ�്. അ�് തെ�യാ�് ml.
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wikipedia.org എ� വിലാസ�ിേല�് മലയാളം വി�ിപീഡിയ
ലഭ�മായി�ട�ിയ�്. ആദ�െ� ര�് വർഷേ�ാളം ഏെറ�െറ
അേ�ഹം മാ�മായി�� മലയാളം വി�ിപീഡിയയിൽ �ിരനാമ
�ിൽ പെ��� െകാ�ി���്.

ഉപേയാ�ാ��െട �റ��ലം ആദ�െ� ര���വർഷ�ളിൽ മല
യാളം വി�ിപീഡിയ�െട വളർ� വളെര മ�ഗതിയിലായി��. മെ�
�ാ വി�ികളിേല�ംേപാെല മലയാള�ി�ം വിരലിെല�ാ�� െച�
േലഖന�ൾ മാ�േമ ഉ�ായി���. 2004 �ലാ�് മാസം വെര
മലയാളം വി�ിപീഡിയയിൽ േപ�് േചർ� ആെക ഉപേയാ�ാ��
െട എ�ം (വി�ിസംരംഭ��െട വളർ��ായി �വർ�ി�ി�� മല
യാളികള�ാ� ആ�ക�ൾെ�െട ) െവ�ം 28 ആയി��. േപ� േചർ
�ി�െ��ി�ം ഇവരിൽ�െ� പല�ം േലഖന�ൾ എ��കേയാ
തി��കേയാ െച�ി��ി�. �േറാളം േലഖന�ളാ�് ആ വർഷം
കഴി�േ�ാൾ മലയാളം വി�ിപീഡിയയിൽ ആെക എ�തെ��ി��
�്.

മലയാളം േപാ�� ഭാഷകൾ�് ക���റിൽ എ�താ�ം വായി�ാ��
പേയാഗി�� ലിപിവ�വ�കളിൽ അ�ാലം വെര െപാ�വായ ഒ�
മാനദ���ായി��ി�. അ�രം ഭാഷകളിൽ എ��� േലഖന�
ൾ വായി�ണെമ�ിൽ ആ േലഖനെമ�താ�പേയാഗി� അേത അ�ര
സ�യ��ം, ക���ർ ലിപിവ�വ��ം തെ� വായന�ാര�ം ഉപ
േയാഗി�ണം എ� �ിതി ആയി��. എ�ാൽ �ണിേ�ാ�്
എ�റിയെ��� ക���ർ ലിപിവ�വ� വ�േതാ��ടി ഈ �ിതി
മാറി. ന�െട ഭാഷയി�ം എ���ിൽ ക���ർ ഉപേയാഗി�ാം എ�
�ിതി വ�.

എ�ാഭാഷ�ം തനതായ ലിപി�ാന�ൾ നി�യി�െകാ�് അ�ാ
രാ�തല�ിൽ നിലവിൽ വ�ി�� സംവിധാനമാ�് �ണിേകാ�്.
വി�ിപീഡിയയിെല േലഖന�ൾ �ണിേ�ാ�് രീതിയിൽ ആ�
സ�മാ�ിയി���്. പേ� മലയാള�ിൽ ഉപേയാഗി�ാൻ ത�
�ർ�സ�മായ ഒ� �ണിേ�ാ�് ലിപിേയാ, അെത�തിേ�ർ�ാൻ
ത�തായ ഒ� എ��രീതിേയാ മലയാളം വി�ിപീഡിയ�െട ആരംഭ
കാല�് ത�ാറായി��ി�. അ�് ലഭ�മായി�� �ലിക എ�
�ണിേകാ�് ലിപി�ം ധാരാളം േപാരാ�കൾ ഉ�ായി��. ഇതിെന
�ാം �റേമ, �ണിേ�ാ�് സ�മ�ാ� ക����കൾ ആ സമയ�ം
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ധാരാളം �ചാര�ി��ായി��. ഇ�രം �തിബ��ൾ �ലം
വി�ിപീഡിയ േപാ�� ഒ� പ�തി�െട �ാധാന�ം ക�റിെ�
�� ഒ� സ�����ി�േപാ�ം അതി�േവ�ി �ിയാ�കമാ
യി ഒ�ം െച�ാനാവാെത നി�ഹായമായി മാറിനിൽേ��ി വ�.

മലയാളം �ണിേ�ാ�് ലിപിസ�യ�ം, അവ ഉപേയാഗി�് ക���
റിൽ മലയാളം എ��വാ�ം സാ��മായേതാെട, സാധാരണ ഉപേയാ
�ാ�ൾ�് ക���റിെല മലയാളം ഉപേയാഗം �ഗമമായി�ട�ി.
�ണിേ�ാ�് മലയാളം ഉപേയാഗി�് ഗൾ�് നാ�കളി�ം, അേമരി�
ൻ ഐക�നാ�കളി�ം, മ�് മ�നാ�കളി�ം ഉ� അേനക മലയാളികൾ
മലയാള�ിൽ േ�ാ�് എ��വാൻ �ട�ി. �ഖ�മാ�ം േ�ാഗി�ി�
െട മലയാളം എ��വാൻ അനായാസം പഠിെ��� ഇവരിൽ പല�േട
�ം �� �േമണ വി�ിപീഡിയയിേല�് തിരി�. എ��മലയാ
ളം �ണിേ�ാ�് സാർവ�ികമായി ഉപേയാഗി�വാൻ �ട�ിയേതാ
െട മലയാളം വി�ിപീഡിയ�ം സജീവമായി. 2005 മ��േ�ാെട
ധാരാളം �തിയ അംഗ�െള�ി. മലയാളം വി�ിപീഡിയ�െട �ഖ�
താൾ അണിയിെ�ാ��െ��. േലഖന�ൾ വിഷയാ��തമായി �മീ
കരി� �ട�ി. 2005 െസപ്�ംബറിൽ മലയാളം വി�ിപീഡിയ�്
ആദ�െ� സിേസാ�ിെന ലഭി�. ഇേതാെട സാേ�തിക കാര��ളിൽ
െമ�ാവി�ിയിെല �വർ�കെര ആ�യി�ാെത മലയാളം വി�ിപീ
ഡിയ�് നിലനിൽ�ാം എ��ിതിയായി. �ടർ�� മാസ�ളിൽ
അംഗ�ൾ വി�ിപീഡിയെയ�റി�് ഇ�ർെന�് വഴി�ം അ�ാെത
�ം സ��ം നിലയിൽ �ചരണം �ട�ി. വി�ിപീഡിയയിൽ എ��
�തിെന സഹായി�ാ�ം േലഖന�ൾ സ��മാ�ാ�ം മാ�ം
ല��മാ�ി േ�ാ�ക�ം ഇ - ����ം ഉ�ായി.

2006 ഏ�ിൽ 10�് മലയാളം വി�ിപീഡിയയിൽ 500-◌ാമെ�
േലഖനം പിറ�. അേതവർഷം െസപ്�ംബറിൽ 1000 േലഖന�ളാ
യി. ഒ�ംതെ� ഉ�ട��ിെ� ൈവവി���ം െമ�െ��. േകരള�ി
�ം ഇ���െട ഇതരഭാഗ�ളി�ം വസി�ി�� ഒ�നവധി ആ�കൾ
�ടി ഈ സംരംഭ�ിൽ ഭാഗഭാ�കളാവാൻ �ട�ി. ലിപ��രണരീ
തി��റേമ അവരിൽ പല�ം രചന �ണിേ�ാ�് ലിപി�ം, ഇൻ�ി
പ്�് രീതി�ം ഉപേയാഗി�് ക���റിൽ മലയാളം എ����് പഠിെ�
��. �ടർ�� മാസ�ളിൽ വി�റി, വി�ി��ശാല, വി�ിെചാ
�കൾ �ട�ിയ സേഹാദരസംരംഭ�ൾ �ടി വളർ� വ�വാൻ �ട�ി
.
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2007 ഡിസംബർ 12-�് 5000 �ം, 2009 �ൺ 1-�് 10,000-�ം
േലഖന�ളാ�് മലയാളം വി�ിപീഡിയയിൽ എ�തെ���്. നിലവി
ൽ (2013 ഡിസംബറിൽ) 33,715 -ൽ പരം േലഖന���്. ഇം�ീ�്
വി�ിപീഡിയയിെല േലഖന��െട (2013 ഡിസംബറിൽ എകേദശം
43 ല�ം) അര ശതമാനം േപാ�ം ആവി� ഇ�്. എ�ിൽ േപാ�ം മല
യാള ഭാഷയിൽ ഇേ�വെര �സി�ീകരി�ി�� ഏ��ം വലിയ
വി�ാനേകാശമായി മലയാളം വി�ിപീഡിയ മാറി�ഴി�. േലഖ
ന��െട േമ�യി�ം ഉൾ�ാ�ി�ം വിശ�ാസ�തയി�ം ന�െട വി�ി
പീഡിയ മ� ഭാരതീയഭാഷകളി��വേയ�ാൾ വളെരയധികം മിക�
നിൽ��.

ഇ�ർെന�് ബ�മി�ാെത തെ� വായി�ാ�� വിധ�ിൽ െതര
െ��� വി�ിേലഖന��െട സമാഹാരം, സി.ഡി. പതി�ാ�ം
ത�ാറാ�ിയി��് മലയാളം വി�ി�വർ�കർ നട�ിയ ഈ �വർ
�നം വി�ിപീഡിയ�െട ചരി��ിൽ�െ� ഇദം�ഥമമായ ഒ�
പരീ�ണമായി��. 2010ൽ േപാള�ിൽ നട� അഖിലേലാക
വി�ിപീഡിയ സേ�ളന�ിൽ (വി�ിമാനിയ 2010) മലയാളം
വി�ിപീഡിയ�െട ഈ േന�ം �േത�കം പരാമർശി�െ��ക�ം
�ശംസി�െ��ക���ായി.

മലയാളം വി�ിപീഡിയയിൽ ഇനി�ം ഏെറ ജനപ�ാളി�ം ഉ�ാ
േവ���്. ക����ം ഇ�ർെന�ം ��തൽേപർ�് �ാപ�മായിെ�ാ
�ിരി���ം സർ�ാ�ം മാ��മ��ം വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന��ം
അ�േപാ�� മ� ��ാന��ം ��തൽ സഹകരി�ാൻ സ��രാ
യി �േ�ാ� വ���ം ഈ മഹ�ായ പ�തി�െട േശാഭനമായ ഭാവി
യിേല�ാ�് വിരൽ ����്. ഏതാ�ം വർഷ�ൾ��ിൽ ന�
െട സ�ഹ�ിെല ഏ��ം സ���ം ആധികാരിക�മായ വി�ാന
നിധിയായി വി�ിപീഡിയ�ം അേതാെടാ��� മ�വി�ിേശഖര�
�ം പരിണമി�ം. വീ�ി�ം വിദ�ാലയ�ി�ം ഒഴി��ടാനാവാ� ഒ�
പാധിയായി�ീ�ം വി�ിപീഡിയ.

മലയാളം വി�ിപീഡിയ (http://ml.wikipedia.org) വികസി�വ��
േത��. നിലവിൽ (2013 ഡിസംബർ മാസം) 33,715 -ൽ പരം േലഖ
ന�ളാ�് മലയാളം വി�ിപീഡിയയി���്.
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മലയാളം എ��വാൻ

വി�ിപീഡിയ താ�കളിൽ ഇട�വശം മ��ഭാഗ�ായി ഇ�്
േപാ�� പൽച��പ�ിൽ കാ�
� ക� അമർ�ി ഭാഷാ സ�ീകര
ണ�ളിെല എ�� വിഭാഗ�ിേല
�് േപായാൽ വി�ിപീഡിയയിെല
എ��പകരണം സജീവമാ�ാം.

വി�ിപീഡിയയിൽ മലയാള�ിൽ
േലഖന�ൾ എ���തിന് �ണി
േകാ�് േവദി നിർേ�ശി�ിരി��
രീതിയിൽ മലയാളം ആേലഖനം
െച�� ഏ�് േസാ�്െവയ�ം ഉപ
േയാഗി�ാ��താ�്. വി�ിപീഡി
യയിൽ േലഖന�ൾ മലയാള�ിൽ
േചർ�ാൻ താെഴ പറ��വേയാ

3
മലയാളം വി�ിപീഡിയയിൽ �ണിേകാ�് �കാരം ആേലഖനം
െച� വിവര�ൾ മാ�േമ േശഖരി��. മമ�്�് യായാെതാെതാ�� തതരംരം ആആേലേല
ഖഖനനരീരീതിതി�ം�ം മമലലയായാളംളം വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ�്�്സ�ീസ�ീകാകാര�ര�മമ��.. േലഖന�ി�
വളെര അത�ാവശ�ം എ� േതാ��ിട� മാ�ം മ�് ഭാഷകളിെല
�ണീേ�ാഡി�� ലിപി�പ�ൾ വി�ിപീഡിയയിൽ ഉപേയാഗി
�ാ��താ�്. മലയാളം �ണിേകാഡിൽ എ�െന എ�താം എ�്
ഈ അ��ായ�ിൽ വിവരി�ിരി��

വി�ിപീഡിയയിെല എ��പകരണം
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അെ��ിൽ താ�ൾ�് അറി�� മ�് ഏെത�ി�ം രീതിേയാ ഉപേയാ
ഗി�ാ��താ�്.

• മലയാളം വി�ിപീഡിയയിൽ സ�ീകരി�ിരി�� എ��പ
കരണം ഉപേയാഗി�് േവെറ ബാഹ� ഉപകരണ��െട ഒ�ം
സഹായമി�ാെത മലയാളം എ�തി േചർ�ാ��താ�്. ലിപിമാ
�ം, ഇൻ�ിപ്�് എ�ീ ര�് രീതികളി�ം മലയാളം എ��വാൻ
ഈ ഉപകരണം ഉപേയാഗി�ാ��താ�്. ഈ ഉപകരണെ��
റി�� ��തൽ വിവര�ൾ വ�ംഭാഗ�ളിൽ നൽകിയി��്.
സഹായ�ി�് "http://ml.wikipedia.org/wiki/സഹായം:വി�ി
പീഡിയയിെല_എ��പകരണം" എ�സഹായ�ാൾ കാ�ക.
• താ�ൾ�് ഇൻ�ിപ്�് എ��് രീതി വശ�െ��ിൽ മി�വാ
�ം എ�ാ �തിയ ക���ർ സംനിധാന�ളി��� ഇൻ�ിപ്�്
പലക ഉപേയാഗി�് മലയാളം എ�തി േചർ��താ�് ഏ��ം
ന� രീതി.
• നി�ൾ വി�ിപീഡിയ വായി�വാൻ ഉപേയാഗി�� �ൗസ
റിേല�് േനരി�് മലയാളം എ��വാൻ സൗകര�ം ത��ഐ.എം
.ഇ. (Input Method Editor) എ� വിഭാഗ�ിൽ െപ�� േസാ�്
െവയർ ഉപേയാഗി�ം േലഖന�ൾ എ��വാ�ം, തി��വാ�ം
സാധി��താ�്. ഉദാ: കീമാൻ, കീമാജിക്
• േ�ാം �ൗസറാ�് ഉപേയാഗി��െത�ിൽ �ഗിൾ ഇൻ��്
�ൾ�് എ� അ�ബ� സംവിധാനം ഉപേയാഗി�ാം. അതിൽ
"മലയാളം (ഉ�ാരണരീതി)" എ� െമാഴി ലിപിമാ�രീതിേയാ "മല
യാളം (ഇൻ�ിപ്�്)" പലകേയാ തിരെ���് ഉപേയാഗി�ാം.
• ഏെത�ി�ം എ��പകരണ�ളിൽ േലഖനം ത�ാറാ�ി,
വി�ിപീഡിയയിൽ ഒ�ി�് ആവശ��� "വി�ി" �മീകരണ�ൾ
നട�ി േലഖനം �സി�െ���ാം. ഉദാഹരണം: വരെമാഴി.

ഐ.എം.ഇ ഉൾെ�െട മ�് ഭാഷാഉപകരണ�ളിൽ ��ഖ�ാനം
വഹി�� ലിപിമാ� സ�ദായെ� കറി�ം ഉപേയാ�ാ�ൾ�്
എ��ം ലഭ�മായി�� േസാ�്െവയ�കെള �റി�ം താെഴ വിശദീകരി
��.

ലിലിപ�പ���രരണംണം അഅഥഥവാവാ ലിലിപിപിമാമാ�ം�ം
ലാ�ിൻ ലിപി ഉപേയാഗി�് ലാ�ിനിതര ഭാഷകൾ എ��� രീതിെയ
െപാ�വായി ലിപിമാ�സ�ദായം എ�് പറ��. എ�ി�ം ഈ േലഖ
ന�ി�് �സ�മാ�� വിധ�ിൽ പറ�കയാെണ�ിൽ, ഇം�ീ�്
പലകയിെല ചി���ം അ�ര��ം ഉപേയാഗി�് ഇം�ീഷിതര
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ഭാഷ എ��� രീതിെയ ലിപിമാ�ം എ�് ���ി�റയാം.

ഇനി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് എ��ം ഉപേയാഗി�വാൻ കഴിേ��ാ�
� ചില ലിപിമാ� രീതികെള �റി�് പറയാം. ഇം�ീ�് പലകയിെല
അ�ര�ൾ ലിപിമാ�ം െച�െ�േട� ഭാഷയിെല അ�ര��മായി
എ�െന ബ�െ���ിയിരി�� എ�തടി�ാനമാ�ി ന��്
ലഭ�മായ ലിപിമാ�സ�ദായ�െള പലതായി തരം തിരി�ാം.

െമാെമാഴിഴി ലിലിപിപിമാമാ�ം�ം
വരെമാഴി എഡി�റിൽ ഉപേയാഗി�ിരി�� ലിപിമാ� സ�ദായം മല
യാളം അ�ര�െള ലാ�ിൻ ലിപിയിൽ എ�െന വിന�സി�ിരി��
എ�തറി�വാൻ ഈ ക�ി ��ി�ക: http://varamozhi.sourcefor
ge.net/quickref.html

സ�സ�രര��ചചകക ലിലിപിപിമാമാ�ം�ം || PPhhoonneettiicc ttrraannsslliitteerraattiioonn
ഏെത�ി�ം സംസാരഭാഷെയ എ�കാരം ഇം�ീ�് അ�രമാലെകാ
�് എ�തി�ാണി��േവാ അ�കാരം എ�തി ലിപിമാ�ം സാധിെ�
���താ�് സ�ര�ചക ലിപിമാ�ം പലേ�ാ�ം വ��ിപരമായ ആവ
ശ��ൾ�് േവ�ി ത�ാറാ�െ��� ഇ�രം സ�ദായ�ൾ�്
ത�ിൽ �കടമായ േചർ��റ�് �ശ�മാകാ��്.

േനേനരിരി����എഎ����പപകകരരണണ��ൾൾ
ഒ� അ�ര�ലകയിൽ (keyboard) നി�ം േനരി�് െവബ്ൈസ�കളി
േല�് എ�തി േചർ�വാൻ സഹായി�� ഉപകരണ�െളയാ�്
ഈ വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���ിയിരി���്. ഇ�കാരം തി���
തി�് േപജി�് �കളിൽ കാ�� തി��ക എ� ക�ി അമർ�ി
യാൽ കാ�� തി��ൽെ��ി�ം മ�് അ�ബ� ഉപകരണ��ം
ഇ�കാര��വയാണ്)

മമലലയായാളംളം അഅ��രര��ലലകകകകൾൾ
വിവിധ ഓ�േറ�ി�് സി��ൾ�ായി മലയാള�ിൽ ലഭ�മായിരി�
� എ��് ഉപകരണ�ൾ, അവേയാ��െട ലഭ�മായി�� അ�ര�
ലകക�െട വിശദാംശ�ളട�ം താെഴ വിശദീകരി�ിരി��. ആദ�ം
വ�ത�� അ�ര�ലകകെള �റി�്:

•• െറെറമിമിങങ്ട്ടൺൺ :: മലയാളം െറമിങ്ടൺ ൈട�്ൈറ�റി�് സമാന
അ�ര�ലക.
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•• ഇഇൻൻ�ി�ിപപ്�്്�് :: മലയാളം ഇൻ�ിപ്�് എ��രീതി�് സമാന
അ�ര�ലക.
•• ലിലിപിപിമാമാ�ം�ം :: ലാ�ിൻ ലിപി ഉപേയാഗി�് മലയാളം എ��വാ�
�അ�ര�ലക.

ഓഓ��േറേറ�ി�ി�്�് സിസി�ം�ം

��//ലിലിനന�്�്
• ഐബ�് ഉപേയാഗി�് മലയാളം എ���തിെന�റി�് വി�ി
��ി�� ഉ�� ലിന�്/മലയാളം എ��വാൻ എ� േലഖനം (
https://ml.wikibooks.org/wiki/Ubuntu_Linux/Malayalam_typi
ng )
• ഉ�� �ണി�ിയിൽ മലയാളം എ��വാൻ (http://narayam.in/
malayalam-in-ubuntu-unity/ )
• ഇൻ�ിപ്�് രീതി (http://wiki.smc.org.in/InputMethods#ഇൻ
�ിപ്�്_രീതി ) - മലയാളം ഇൻ�ിപ്�് അ�ര�ലക.
• സ�നേലഖ മലയാളം നിേവശകരീതി (http://wiki.smc.org.in/S
wanalekha ) - മലയാളം െഫാണ�ി�് എ��രീതി
• െമാഴി ലിപിമാ� സംവിധാനം (http://chithrangal.blogspot.com
/2008/01/m17n-itrans.html)
• ലളിത ലിപിമാ�സംവിധാനം (http://wiki.smc.org.in/Lalitha )

ൈമൈമെ�ാെ�ാേസാേസാ�്�് വിവിൻൻേഡാേഡാസ്സ്
• വിൻേഡാ�് എ�്.പി സർവീസ്പാ�് പതി�് 2 (http://www
.microsoft.com/windowsxp/sp2/default.mspx) - ലഭ�മായി��
അ�ര�ലകകൾ: ഇൻ�ിപ്�് അ�ര�ലക.
• കീമാജി�് (മലയാളം ലിപിമാ�രീതികൾ ഉൾെ�ാ�ി�ത്) (ht
tp://code.google.com/p/naaraayam/downloads/list, ��തലറി
യാൻ: http://narayam.in/type-in-malayalam-easily/)
• ഭാഷാഇ��.േകാം ൈസ�ിൽ ലഭ�മായി�� മലയാളം ഐ.എം.
ഇ (http://bhashaindia.com/Downloads/IME/Malayalam_IME
_setup.zip)- ലഭ�മായി�� അ�ര�ലകകൾ: െറമിങ്ടൺ, ISO
മലയാളം ലിപിമാ�ം.
• െമാഴി ലിപിമാ� സംവിധാനം (http://sourceforge.net/project/s
howfiles.php?group_id=5819&package_i=157528)
• വരെമാഴി (http://malayalamwords.com/vamozhi/)
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• �ലിക�ണിേ�ാ�് അ�ര�ലകകൾ ( http://supersoftweb.c
om/ThoolikaUnicode.aspx)- മലയാളം ൈട�് ൈറ�ർ അ�ര�
ലക�ം െറമിങ്ട�ം ഇൻ�ിപ്�് അ�ര�ലക�ം.
• �ഗിൾ ഇൻ��് സഹായി ( http://www.google.com/ime/transl
iteration/) - �ഗിൾ മലയാളം എ��് സഹായി.
• കീമാൻ ( http://scripts.sil.org/keyman )

ആആ�ി�ിൾൾ -- ഓഓ..എഎ�്�് && ഓഓ..എഎ�്�് െടെടൻൻ
•ഇൻ�ിപ്�് അ�ര�ലക (http://www.cs.princeton.edu/~mp/
malayalam/keyboard)
• വരെമാഴി (http://sourceforge.net/project/showfiles.php?grou
p_id=5819&package_id=160317)
• മാ�് മലയാളം (http://sites.google.com/site/macmalayalam)
• സിൽ�ീ (പഴയ മാ�് ക����കൾ�ായി) (http://scripts.sil.or
g/SILKey)
• ഉകേലേല (മാ�് OSX 10.2 �ം, അതി��കളി�ം) (http://script
s.sil.org/ukelele)
• സ��ം അ�ര�ലകാ സഹായി (http://scripts.sil.org/keylayo
utmaker)

ലിലിപിപിമാമാ��അഅ��രര വിവി��ാ��ാസംസം

വി�ിപീഡിയയിെല എ��പകരണ �കാര�� ലിപിമാ� രീതിയിെല ക�ക�െട വി��ാസം
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ഇം�ീ�് അ�ര�ലകയിെല ചി���പേയാഗി�് മല
യാള ഭാഷാ അ�ര��ം ചി���ം ഉ�ാരണ രീതിയിൽ
എ��� സ�ദായെ�യാ�് ലിപിമാ�ം എ��െകാ�േ�ശി
���്. ചി��ിെല പ�ികയിൽ ഒേരാ മലയാള അ�ര�ം ലഭ�
മാ��തിന് ഏെതാെ� ഇം�ീ�് ക�കൾ ഉപേയാഗി�ണം
എ��് വ��മാ�ിയിരി��.

വ��ന�േളാ�് സ�ര�ൾ േചർ�� രീതി:

ചില ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ െകാ���

ഇഇൻൻ�ി�ിപപ്്�്�്
ഒേരാ മലയാള അ�ര��ം ചി���ം �േത�കം ക�കൾ ഉപേയാഗി
�് േചർ�� ഇൻ�ിപ്�് രീതി�ം വി�ിപീഡിയയിൽ ലഭ�മാ�്.
ഇൻ�ിപ്�് രീതിയിൽ ഒേരാ മലയാള അ�ര�ം ലഭ�മാ��തി�്
ഏെതാെ� ക�കൾ ഉപേയാഗി�ണം എ��് വ��മാ�� മലയാ
ളം ഇൻ�ിപ്�ി�് ര�് പതി�കൾ നിലവി��്. അവ�െട ക�ക�
െട വി��ാസം ചി��ിൽ െകാ��ി��്.

ഇൻ�ിപ്�് ഒ�ാം പതി�് �കാരം ചി��രം േചർ�വാൻ താെഴ
കാ�� ക�ക�െട �മം ഉപേയാഗി�ക: ഇൻ�ിപ്�് ര�ാം പതി
�ിൽ ചി��ര�ൾ�് �േത�കം �േത�കം ക�കൾ ഉപേയാഗി�ാം

.

ക -> ka
കാ -> kaa / kA
കി -> ki
കീ -> kii / kI / kee
� --> ku
� --> kU / koo
� -> kR
� -> kRR

െക -> ke
േക -> kE
ൈക -> kai
െകാ -> ko
േകാ -> kO
കൗ -> kau
കം -> kam
കഃ -> kaH

kaakka -> കാ�
pooccha -> ��
prakRthi -> ��തി

Rshinaaradamamgalam ->
ഋഷിനാരദമംഗലം
pon_veeNa -> െപാൻവീണ

ർ - j d ] ൽ - n d ] ൾ - N d ] ൻ - v d ] ൺ - C d ]
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വി�ിപീഡിയയിെല
എ��പകരണം

മ�് േസാ�്െവയർ ഉപകരണ��െട സഹായമി�ാെത, എ��ിട�
ളിേല�് േനരി�് മലയാളം എ���തി�� സൗകര�ം വി�ിപീഡി
യയിൽ ഒ��ിയി��്. മീഡിയവി�ി േസാ�്െവയറി� േവ�ി��
�.എൽ.എ�് എ� േചർ�പേയാഗി�ാ�് ഇ�് സാധി�ിരി���്.
നിലവിൽ ര�് രീതികളിൽ മലയാളം എ��വാൻ ഈ ഉപകരണം
സഹായി��: ലിപിമാ�ം, ഇൻ�ിപ്�് എ�ിവയാണവ.

എ�േത� എ��കള�ൾ� താെഴ വല�ഭാഗ�ി�് സമീപം ഒ�
അ�ര�ലക ചി�ം കാണാ��താ�്. എ��കള�ിൽ അമർ�
േ�ാേഴാ, ഏെത�ി�ം ക� അമർ�േ�ാേഴാ ആ�് ഇ�് കാ�ക.

4

17

വി�ിപീഡിയയിെല എ��പകരണം �മികരി�ാ��സംവിധാനം



വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ -- ഒഒ�� ൈകൈക����കംകം

അ�ര�ലക ചി��ിൽ അമർ�േ�ാൾ ഇവിെട െകാ��ിരി��
ചി��ിൽ കാ�ം വിധം ഒ� െമ� �റ� വ��. അതിൽ നി�ം
നി�ൾ�ി��� എ��പകരണം െതരെ���ക. േവെറ ഏെത
�ി�ം ഭാഷയിൽ എ�തണെമ�ിൽ പ�ികയിൽ തെ��� ഭാഷ തിര
െ��� േശഷം, അതി� േവ� ഒ� എ��രീതി തിരെ���ക.
ഭാഷപ�ികയിൽ കാ��ിെ��ിൽ... എ�തിൽ അമർ�ിയാൽ ഭാഷ
കൾ തിരെ����തി��സംവിധാനം ലഭ�മാ�ം.

ഇം�ീഷി�ം മലയാള�ി�ം മാറി മാറി എ���തിേനാ, അെ��ിൽ
എ��പകരണം തത്കാലേ�� നി��ിെവ��തിേനാ Ctrl+M
ഉപേയാഗി�ാം. ഈ ക� വീ�ം അടി�ാൽ എ��പകരണം വീ�ം
സജീവമാ��താ�്. സി��ിെല അ�ര�ലക ഉപേയാഗി�ക
എ� കളം അമർ�ി�ം ഇ�് െച�ാം.
എ��പകരം �ിരമായി േവെ�� െവ�ാൻ പ�ികയിെല ഏ��ം
താെഴ കാ�� എ��പകരണം �വർ�നരഹിതമാ�ക എ�തി
ൽ അമർ�ക.

��തൽ ഭാഷാ സ�ീകരണ�ൾ ഉപേയാഗി�ാൻ പ�ികയിെല
താെഴ വല�കാ�� പൽച�ം േപാെല�� ചി��ിൽ അമർ�
ക.

ഇ��ടാെത എ��പകരണ��ം അ�ര�പ��ം സ�ീകരി�
�തി� േവെറ ഒ� മാർ�ം �ടി��്. വി�ി താളിെ� ഇട�വശ�
� ഭാഷകൾ കാണി�� ഭാഗ�� പൽച�ം േപാെല�� ചി�ം
അമർ�ക. അേ�ാൾ �റ�വ�� ജാലക�ിൽ നി�ം ഓേരാ ഭാഷ
�ം േവ� എ��പകരണ�ൾ ചി��ിൽ കാ�ം വിധം സ�ീക
രി�ാ��താ�്. ഭാഷകൾ� േവ� അ�ര�പ��ം ഇവിെട
നി� തെ�സ�ികരി�ാ��താ�്.

ലിലിപ�പ���രരണംണം ��വവർർ��നനരരഹിഹിതതമാമാ��ൽൽ
മലയാളം എ�തി െകാ�ിരിേ� ഇം�ീ�് അ�ര�ൾ േചർ�ണെമ
�െ��ിൽ '\' േശഷം ആവശ��� അ�രം അടി�ാൽ മതിയാ�ം,
ml എ�് േചർ�ാൻ \m\l എ�് അടി�ാം. മലയാളം എ�തി
െകാ�ിരിേ� ഏതാ�ം ഇം�ീ�് അ�ര�ൾ േചർ�ാൻ ഈ രീതി
വളെര ഉപകാര�ദമായിരി�ം. അത�ാെത ലിപ��രണം നിർ�ിെവ
�ാൻ ര�് വഴിക��്. ഒ�ാമെ� വഴി നിയ�ണ ക��ം M ക�

18



വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ -- ഒഒ�� ൈകൈക����കംകം

�ം (Ctrl+M) ഒ�ി�മർ�കയാണ്, അ�വഴി ലിപ��രണം നിർ
�ീവമാ��. അ�� തവണ Ctrl+M അമർ��േതാെട ലിപ��ര
ണം വീ�ം സജീവമാ�ക�ം െച�ം. ഈ രീതിയി�� ��� ക��
മം എ�ാ �ൗസറി�ം �വർ�ി�െണെമ�ി�. എ��� ഇട�ി
െ� വല� �കളിൽ കാ�� അ�ര�ലക�െട ചി��ി�് േനെര
��ിക െകാ�വ�ാൽ വ�� 'സജീവമാ�ക' എ� കള�ിൽ ശരി
െവ�ക�ം െച�ക�ം ശരിമാ�ക�ം വഴി ലിപ��രണെ� നിയ�ി
��താ�് ര�ാമെ� വഴി (ചി�ം ��ി�ക).

എഎ����പപകകരരണംണം നിനിർർ�ീ�ീവവമാമാ�ാ�ാൻൻ
േലാകെ��ായിട��� മലയാളം വി�ി�വർ�കർ�ം എ�ാ
േ�ാ�ം വി�ിപീഡിയയിൽ മലയാളം എ�� സാ��മാ�ാനാ�്
ഇ�ര�ിൽ എ��പകരണം സ�ിേവശി�ി�ിരി���്. എ�ി�ം
ഉപേയാ�ാ�ളിൽ ചിലർ മലയാളം എ��വാൻ വി�ിപീഡിയയിെല
എ��പകരണം ഉപേയാഗി���ാകി�, ലിന�്, വിൻേഡാ�്,
സംവിധാന�ളിൽ സ�േത�� എ��പകരണ�ൾ, കീമാൻ, കീമാ
ജി�് �ട�ിയ ഉപകരണ�ൾ എ�ിവെയ അതി�േവ�ി അ�ര
�ാർ ഉപേയാഗെ�����ാകാം. അ�െന��വർ വി�ിപീഡിയ
യിെല എ��പകരണം ഉപേയാഗി�ി� അെ��ിൽ ആവശ�മി�
എ� ചി�ി�ക�ം എ��പകരണം വ���് ഇ�െ��ക�ം െച�
�ിെ��ിൽ സ��ം �മീകരണ�ളിൽ േപായി എ��പകരണെ�
നിർ�ീവമാ�ാൻ സാധി��താ�്. അതിനായി താളിെ� ഇട�വ
ശ�� ഭാഷകൾ കാണി��ിട�� പൽച�ം േപാ�� ചി�
�ിൽ അമർ�ി എ��പകരണ��െട കള�ിെല എ��പകര
ണം �വർ�നരഹിതമാ�ക എ� പ�കള�ിൽ അമർ�ക.
എേ�ാെഴ�ി�ം വീ�ം ഉപേയാഗി�ണെമ�ിൽ, ഇ�േപാെലതെ�
എ��പകരണം �വർ�നസ�മാ�ക എ� പ� കള�ിൽ അമ
ർ�ക.
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മലയാളം �ണിേകാ�്
അ�ര�പ�ൾ

�ൻപറ� മലയാളം ഭാഷാഉപകരണ�ൾ �ത�തേയാെട ഉപേയാഗി
��തി�ം മലയാളം ലിപി വായി��തി�ം ശരിയായ �ണിേകാ
�് മലയാളം അ�ര�പ�ൾ നി��െട ക���റിൽ ഉ�ായിരിേ�
���്. ആ�ി അ�ര�പ�ൾ (ഉദാഹരണം : എം. എൽ. അ�ര
�പ�ൾ) ഉപേയാഗി�് വി�ിപീഡിയ വായി�ാനാവി�. മി�വാ�ം
എ�ാ �ധാന ഓ�േറ�ി�് സി���ം അവ�െട �തിയ പതി�കളി
ൽ �ണീേകാ�് മലയാളം അ�ര�പ�ൾ ഉൾെ���ിയി�െ��ി
�ം �േറ�ടി മിക�� അ�ര�പ�ൾ ഇ�ർെന�ിൽ സൗജന�മായി
ലഭ�മാ�്.

• അ�ലി �ണിേകാ�്, �െ���് അ�ര�പ�ൾ (വിൻേഡാ
സിൽ ഉ�മം)
• രചന
• മീര
• ര�മലയാളം (ലിന�ിൽ ഉ�മം)
• അ�ണ �ണിേ�ാ�് പിരിെ���് രീതി (ലിന�ി�ം വിൻ
േഡാസി�ം ഒ�േപാെല ഉ�മം)
• ദ�തി - ആല�ാരിക അ�ര�പം
• ��മ
• �ലിക �ണിേകാഡ്
• �ലിക െ�ഡീഷണൽ �ണിേകാ�്,�െ���് രീതി
• കൗ�ദി, പിരിെ���് രീതി

ഇതിെല ചില അ�ര�പ�ൾ ക�േനാ�ി സ�മാ�ാൻ wiki.sm

5
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c.org.in/Fonts എ� െവ�് േപ�് ഉപകരി�ം.

അഅ��രര��പപ��ൾൾ വിവിന�ന�സിസി���� വിവിധംധം
•• ��//ലിലിനന�്�് -- മിമി�� ��//ലിലിനന�്�് ��വവർർ��കക സംസംവിവിധാധാനന��ളിളി�ം�ം
മമലലയായാളംളം അ�ര�പ�െളെള�ാം�ാം സ�സ�േതേത ഉഉ�ാ�ായിയിരിരി�ം�ം.. ������ൾൾ
ഉഉ�ാ�ാ���� പപ�ം�ം ബബ��െ�െ��� സസഹാഹായംയം താതാൾൾ കാകാ��കക..
•• ൈമൈമെ�ാെ�ാേസാേസാ�്�് വിവിൻൻേഡാേഡാ�്�് -- മമലലയായാളംളം അ�ര�പ�ൾ
സ�സ�േതേത ഉഉ�ാ�ായിയിരിരി�ം�ം.. മമ�്�് അ�ര�പ�ൾ ഉഉപപേയാേയാഗിഗി��ണണെമെമ
�ി�ിൽൽ േശേശഖഖരിരിെ�െ����� അ�ര�പ�ൾ വിവിൻൻേഡാേഡാസിസിെ�െ� FFoonnttss
എഎ�� െപെപ�ി�ിയിയിേലേല�്�് ((SSttaarrtt >> RRuunn >> ffoonnttss)) ഒഒ�ി�ി��കക..
•• മാമാ�്�് -- േശേശഖഖരിരിെ�െ����� അ�ര�പ�ൾ LLiibbrraarrii-->>FFoonnttss എഎ��
എഎ�� െപെപ�ി�ിയിയിേലേല�്�് ഒഒ�ി�ി��കക..
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വി�ിപീഡിയയിെല നയ�ൾ അ�സരി���ം, വി�ാനേകാശ
സ�ഭാവ���മായ േലഖന�ൾ ആർ�ം വി�ിപീഡിയയിൽ �ട�ാ
��താ�്. ഒ�ം നിലവി�� േലഖന�ിൽ �തിയ വിവര�ൾ ��ി
േ�ർ�ാം. ശരിയ�ാ�വ തി��ക�ം െച�ാം. ഇ�കാരം വി�ിപീ
ഡിയയിൽ സംഭാവന െച��തിെന വി�ിപീഡിയ തി��ൽ എ�
വിളി��.

താ�ൾ�ം വി�ിപീഡിയ േലഖന�ൾ തി��ാം. ൈധര�മായി
മാ�ിെയ�� - മി�വാ�ം എ�ാ േപ�ക�ം ആർ�ം മാ�ിെയ�താം.
അബ�ം പ�ിേയ�േമാ എ� ക�തി ഭയ�് മാറി നിൽേ��തി�.
താ�ൾ ൈധര�ശാലിയായിരി�ാൻ ഞ�ൾ േ�ാൽസാഹി�ി��!
എെ��ി�ം െമ�െ���ാ��ത് കെ��, ഉ�ട�ം, വ�ാകരണം
, മാ�ക എ�മാവെ�. നി�ൾ�് പ�ഇേയ�ാ�� പിശ�കൾ�്

വി�ിപീഡിയ തി��ി �ട�

6
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വി�ിപീഡിയ നശി�ി�ാൻ സാ��മ�. അഥവാ എെ��ി�ം അബ
��ൾ സംഭവി�ാൽ എ�ാം �ർ��ിതിയിൽ െകാ�വരാൻ സാധി
��താ�്. അതിനാൽ �േ�ാ�് േപാ�, േലഖനം മാ�ിെയ�തി
വി�ിപീഡിയെയ ഇ�ർെന�ിെല ഏ��ം ന� വിവര േശഖരമാ�!

വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ�ാ�ായിയി ഇഇവവെയാെയാെ�െ� താതാ��ൾൾ�്�് െചെച�ാം�ാം
• �തിയ േലഖന�ൾ         
• നിലവി�� േലഖനം വികസി�ി�ാം, ശരിയ�ാ�വ മാ�ിെയ�
താം
• അ�രെ��ക�ം വ�ാകരണ�ിശ�ക�ം തി��ാം
• അവലംബമി�ാ� േലഖന�ളിൽ അവ േചർ�ാം
• േലഖന�െള തരംതിരി�ാം (വർ�ീകരി�ാം)
• സംവാദ�ളിൽ പ�േചരാം
• ചി��ൾ േചർ�ാം
• ഇം�ീഷിെല�ം മ�് ഭാഷാവി�ികളിെല�ം വിവര�ൾ തർ�
മെച�് േചർ�ാം

ഇ�െന ഒ� വി�ിപീഡിയനായി അനവധി കാര��ൾ താ�ൾ�്
അതിൽ െച�ാം.

എഎ��തിതി പപരീരീ�ി�ി��

1. https://ml.wikipedia.org/wikiവി�ിപീഡിയ:Sandbox എ�
എ��കളരി എ� താളിൽ െച�ക
2. �കളി�� തി��ക എ� ക�ി െഞ�ക.
3. ഒ� സേ�ശം അടി�ക.
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4. താെഴ കാ�� താൾ ��ി�ാ�� ക� െഞ�ി താ��െട
േലഖനം ��ി�ക. അെ��ിൽ എ�െന�െ��് കാ�ക
എ� ക� െഞ�ി താ�ൾ വ��ിയ മാ��ൾ കാ�ക
5. ദയവായി ��പേയാഗം, മ��വെര അപകീർ�ിെ���ക,
മാനനഷ്ടം വ��ക എ�ിവ െച��ത്.
6. ദയവായി േലഖന�ിെ� തലവാചകം, അവിെട കേ��ാ��
{{ }} �ട�ിയവ ഒഴിവാ��ത്

��തിതിയയ േലേലഖഖനംനം ആആരംരംഭിഭി��
താ�ൾ െചേ��ത് ഇ�മാ�ം

1. https://ml.wikipedia.org/wiki/വി�ിപീഡിയ:കളരി എ�
താളിൽ െച�ക.

2. അവിെട കാ�� െപ�ിയിൽ േലഖന�ിെ� തലെ��് എ�തി
േചർ�ക
3. 'േലഖനം �ട�ക എ� ക�യിൽ അമർ�ക.

താ��െട �തിയ േലഖന�ി�� �ലം പിറ�കയായി. ഇനി �ട
�ക, താ�ൾ മികെ�ാ� േലഖന�ിെ� ��ാവാകെ�!! ആശംസക
ൾ!!
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��േത�േത�കക �����്�്

• താ�ൾ എ��� േലഖനം തി��െ���തിേലാ ഒഴിവാ�െ�
��തിേലാ എതിർ�െ��ിൽ ദയവായി േലഖനെമ�താതിരി�ക.
• ഈ േലഖനം താ�ൾ തെ� എ�തിയതാെണ�ം, അെ��ിൽ
പകർ�വകാശ നിയമ�െള ലംഘി�ാെത അവലംബ��െട
സഹായേ�ാെട സ��ം ഭാഷയിൽ എ�തിയതാെണ�് ഉറ�വ�
�ക.
• താ�ൾ എ�താ�േ�ശി�� േലഖനം വി�ിപീഡിയയിൽ നില
വി�േ�ാ എ� പരിേശാധി�വാനായി ആ�ഖ താളിൽ കാ��
അ�രമാല �മാവലി ഉപേയാഗെ���ാ��താ�്. അ�ര�
ളിൽ അമർ�ിയാൽ ��ത അ�ര�ിൽ �ട�� എ�ാ േലഖ
ന��െട�ം പ�ിക ലഭി��താ�്. അെ��ിൽ താെഴ വി�ിതാ
ളിെ� വല� �കളിൽ കാ�� തിര�ിൽ െപ�ിയിൽ താ�ൾ�ാവ
ശ��� പദം എ�തി അ�് നിലവി�േ�ാെയ� തിരയാ��താ
�്. നിലവിലി�ാ എ�ാ�് കാണി��െത�ിൽ താ�ൾ�് ആ
േലഖനം �ട�ാ��താ�്.

വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയയിയിെലെല എഎ����ൈശൈശലിലി
വി�ിപീഡിയയിൽ േലഖന�െള��േ�ാൾ സ�ീകരിേ�� ൈശലി
െയ�റി�് https://ml.wikipedia.org/wiki/വി�ിപീഡിയ:ൈശലീ�
�കം എ� ക�ിയിെല താളിൽ വായി�ാ��താ�്. ഈ താളിെല
ഉ�ട�ം, സമവായ�ി�െട ഊരി�ിരി� വ� മാർ�േരഖയാ�്.
വി�ിപീഡിയ�െട േലഖകർ ഇതിെന എ�ാ ഉപേയാ�ാ��ം പി�
ടേര��െ��് അംഗീകരി�ിരി��. അതിൽ മാ�ം വ��വാൻ
വി�ിപീഡിയ�െട േലഖക�െട സമവായം വീ�ം േതേട���്.
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നി�ൾ എ��� േലഖനം ഉപവിഭാഗ�ളാ�ം �മന��കൾ നൽകി
േവർതിരി�് ��തൽ വായനാ�ഖം പക��താ�ാം. അതി�� നിർ
േ�ശ�ൾ ഉദാഹരണ സഹിതം താെഴേ�ർ��.

വി�ിപീഡിയയിെല എ��് പരിചയെ���തിനായി ത�ാറാ�ിയ
ഒ� താളാ�് എ��് കളരി. ഇ�് http://ml.wikipedia.org/wiki/വി
�ിപീഡിയ:എ��കളരി എ� ക�ിയിൽ ലഭ�മാ�്. ഈ താൾ
നി�ൾ�് പരിശീലന�ിനായി ഉപേയാഗി�ാ��താ�്. അതി
െല (തി��ക) എ� ക�ി ഉപേയാഗി�് തി��ൽ നട�ാ��
താ�്. േലഖന�ൾ �മെ����തിൽ നി�ൾ�� കഴി�കൾ
ഇവിെട പരീ�ി�ക. ഉ�ട�ം എ�തി േചർ�തി�് േശഷം “േസ
�് െച�ക” എ� ക� അമർ�ിയാൽ നി�ൾ എ�തിയവ സംഭരി�
�താ�്. നി�ൾ എ��കളരിയിൽ േചർ�� കാര��ൾ മെ�ാരാ
ൾ വ�് പരീ�ണ�ൾ �ട���് വെര നിലനിൽ�ം. േലഖന��
െട ആ�ഖ�ിൽ േലഖന�ിെ� തലെ��് ആദ�ം പരാമർശി��ിട
�് ക��ി� നൽ�� ഒ� ൈശലി വി�ിപീഡിയ പി�ട���്.
അതിനായി തലെ��് എ� നൽ�ക. (ഇ�് േലഖന�ിെ� ആദ�വ
രിയിൽ മാ�ം നൽ�ക)

തിതിരിരി��വിവിടടൽൽ
ഒ� േലഖന�ിേല�് മെ�ാ� േപരിൽ നി�ം തിരി�വി���്, തിര
�ിൽ എ��മാ�ം. ഉദാഹരണ�ി�് മ�ൻ എ� താളിേല�് മ�
� എ� േപരിൽ നി�ം ഒ� തിരി�വിടൽ േവണെമ�ിരി�െ�.
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==ശീർഷകം==
േലഖന�ൾ��ിൽ ഒേരാ വിഭാഗ�ി�ം
ശീർഷക�ൾ ഇ�േപാെല നൽകി�മീകരി
�ാം. ഈര� സമചി��ൾ ഇ�വശ��
പേയാഗി�ാൽ ആ വിഭാഗ�ി�� ശീർഷക
മാ�ം.
===ഉപശീർഷകം===
�െ��ം വീതം നൽകിയാൽ ഉപശീർഷകമാ
�ം.
====െച�ശീർഷകം====
നാെല�ം വീതം നൽകിയാൽ വീ�െമാ�
െച�വിഭാഗം ലഭി�ം. േലഖന�ൾ ഇ�കാ
രം തലെ��കൾ തിരി� നൽകാൻ ��ി�
ക.

ശീശീർർഷഷകംകം
േലഖന�ൾ��ിൽ ഒേരാ വിഭാഗ�ി�ം
ശീർഷക�ൾ ഇ�േപാെല നൽകി�മീകരി
�ാം. ഈര� സമചി��ൾ ഇ�വശ��
പേയാഗി�ാൽ ആ വിഭാഗ�ി�� ശീർഷക
മാ�ം.
ഉഉപപശീശീർർഷഷകംകം
�െ��ം വീതം നൽകിയാൽ ഉപശീർഷകമാ
�ം.
െചെച��ശീശീർർഷഷകംകം
നാെല�ം വീതം നൽകിയാൽ വീ�െമാ�
െച�വിഭാഗം ലഭി�ം. േലഖന�ൾ ഇ�കാ
രം തലെ��കൾ തിരി� നൽകാൻ ��ി�
ക.

*വാക��ൾ� ��ിൽ ന�� ചി�ം
നൽകിയാൽ���കൾ ഉപേയാഗി�് േവർ
തിരി�െ��ം.
**ന����െട എ�ം��ി
***ഇ�കാര�� േവർതിരി��കൾ
****��തൽ ഭംഗിയാ�ാം.

• വാക��ൾ� ��ിൽ ന�� ചി�ം നൽ
കിയാൽ���കൾ ഉപേയാഗി�് േവർതിരി
�െ��ം.

• ന����െട എ�ം��ി
• ഇ�കാര�� േവർതിരി��കൾ

• ��തൽ ഭംഗിയാ�ാം.

#ഹാ�് ചി��പേയാഗി�ാ�് �മന��ക
ൾ നൽേക�ത്:
##ഹാ�് ചി��ൾ ഇ�കാരം ഉപേയാഗി�്
##ഇ�കാരം ഉപേയാഗി�്
##ഇവിെട�ം ഉപഗണ�ൾ തിരി�ാം.

1. ഹാ�് ചി��പേയാഗി�ാ�് �മന��
കൾ നൽേക�ത് :

1.1 ഹാ�് ചി��ൾ ഇ�കാരം ഉപേയാ
ഗി�്

1.2 ഇ�കാരം ഉപേയാഗി�്
1.3 ഇവിെട�ം ഉപഗണ�ൾ തിരി�ാം.

നാല് ന�ന ചി��ൾ(-) നൽകിയാൽ േലഖ
ന�ൾ�ിടയിൽ െന�െക വര വ��.
----
എ�ി��ാ�ം േലഖന�െള ഉപ തലെ��്
നൽകി വിഭാഗ�ളാ�കയാ�് ന�ത്.

നാല് ന�ന ചി��ൾ(-) നൽകിയാൽ േലഖ
ന�ൾ�ിടയിൽ െന�െക വര വ��.

എ�ി��ാ�ം േലഖന�െള ഉപ തലെ��്
നൽകി വിഭാഗ�ളാ�കയാ�് ന�ത്.

കക�ി�ികകൾൾ
േലഖന�ൾ��ിൽ ക�ികൾ നൽ��ത് വായന എ��മാ�ം.
അെത�െനെയ�കാ�ക.

മ�� എ� േപരിൽ ഒ� േലഖനം നിർ�ി�ക അതിൽ താെഴ�ാ
�� രീതിയിൽ നൽ�ക.

ഇ�ര�ിൽ തിരി�വി���വഴി മ�� എ� തിര�ാ�ം മ�ൻ
എ� താളിേല�് എ�ി�ം. തി��ൽ േപജിെല ഈ ചി��
� ക� ഇേത ആവശ��ി��താ�്.

27

#തിരി�വി�ക [[മ�ൻ]]



വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ -- ഒഒ�� ൈകൈക����കംകം

നിനി��ൾൾ െചെചേ�േ���ത്ത് എഎ��െനെനയിയിരിരി�ം�ം

[[േകരളം]] േകരളം

[[മലയാളം|േകരള�ിെല ഭാഷ]] സം�ാര
െ�

േകരള�ിെല ഭാഷ സം�ാരെ�

മലയാളം [[േകരളം|േകരള�ിെ�]] മലയാളം േകരള�ിെ�

േകരള�ിെല ക�ർ ജി�യിെല [[രാമ�രം
(ക�ർ)|രാമ�ര�ാണ്]]

േകരള�ിെല ക�ർ ജി�യിെല രാമ�ര�ാ
ണ്

േകരളം എ� തലെ��� േലഖന�ിേല�
� ക�ി ഇ�കാരം നൽകാം. [[േകരളം]]
ക�ി െച� എ��ം �മീകരി�ാം. പേ�
ഘടനാ �ാ�കൾ�ാ��കൾ� െവളിയിലാ
യിരി�ണം.
ഉദാ:'''[[േകരളം]]''' [[�വ�് നിറ�ിൽ]]
കാ�� ക�ികൾ �ന�മായിരി�ം. അവ
യിൽ അമർ�ി �തിയ േലഖനം �ട�ാം.

േകരളം എ� തലെ��� േലഖന�ിേല�
� ക�ി ഇ�കാരം നൽകാം. േകരളംക�ി
െച� എ��ം �മീകരി�ാം. പേ� ഘടനാ
�ാ�കൾ�ാ��കൾ� െവളിയിലായിരി�
ണം.
ഉദാ:േകരളം�വ�് നിറ�ിൽകാ�� ക�ി
കൾ �ന�മായിരി�ം. അവയിൽ അമർ�ി
�തിയ േലഖനം �ട�ാം.

േകരള�ിെല എെ��തിയാ�ം ക�ിയാേ�
�ത് േകരളം എ� േപജിേല�ാ�്. ഇതി
നാ�് �ഴൽക�ികൾ ഉപേയാഗി��ത്.
�ഴൽക�ി ഉപേയാഗി�ിരി��ത് കാ�ക.
[[േകരളം|േകരള�ിെല]]

േകരള�ിെല എെ��തിയാ�ം ക�ിയാേ�
�ത് േകരളം എ� േപജിേല�ാ�്. ഇതി
നാ�് �ഴൽക�ികൾ ഉപേയാഗി��ത്.
�ഴൽക�ി ഉപേയാഗി�ിരി��ത് കാ�ക.
േകരള�ിെല

വി�ിപീഡിയ� �റ�� ക�ികൾ നൽ�
വാൻ വിലാസം േചർ�ാൽ മതി. ഉദാ: http://
blog.jimmywales.com ക�ി�് േപ� നൽ
��ത് എ�െനെയ� കാ�ക. ഉദാ: [http:/
/blog.jimmywales.com ജി�ി െവയിൽസ്]
അ�മെ��ിൽ �റംക�ികെള��ി�� െച�
വിവരണം നൽകാം. ഉദാ: ജി�ി െവയിൽസി
ൻെറ േ�ാഗ്:[http://blog.jimmywales.com/

വി�ിപീഡിയ� �റ�� ക�ികൾ നൽ�
വാൻ വിലാസം േചർ�ാൽ മതി. ഉദാ: http://
blog.jimmywales.com ക�ി�് േപ� നൽ
��ത് എ�െനെയ� കാ�ക. ഉദാ: ജി�ി
െവയിൽ�് അ�മെ��ിൽ �റംക�ികെള�
�ി�� െച�വിവരണം നൽകാം. ഉദാ: ജി�ി
െവയിൽസിെ� �റി�കൾ :[1]
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ഏെത�ി�ം വാ�കൾ ''വല� വശേ��്
െചരി��്'' ആ�ണെമ�ിൽ വാ�ിെ�
ഇ�വശ�ം 2 അെപാെ�ാഫികൾ വീതം
നൽ�ക.
�െ��ം വീതം നൽകിയാൽ '''ക����താ
�ം'''.
അെ��ം വീതം ഇ�വശ�ം നൽകിയാൽ
'''''െചരി�് ക����താ�ം'''''.

ഏെത�ി�ം വാ�കൾ വല� വശേ��്
െചരി��് ആ�ണെമ�ിൽ വാ�ിെ� ഇ�
വശ�ം 2 അെപാെ�ാഫികൾ വീതം നൽ�
ക.
�െ��ം വീതം നൽകിയാൽ ക����താ
�ം.
അെ��ം വീതം ഇ�വശ�ം നൽകിയാൽ
െചരി�് ക����താ�ം.

ഇടവിടാെത എ�തിയാൽ േലെയൗ�ിൽ മാ�
െമാ�ം വരി�.

എ�ാൽ ഒ�വരി ഇടവി�ാൽ അത് അ��
ഖ�ികയാ�ം

ഇടവിടാെത എ�തിയാൽ േലെയൗ�ിൽ മാ�
െമാ�ം വരി�.

എ�ാൽ ഒ�വരി ഇടവി�ാൽ അത് അ��
ഖ�ികയാ�ം

ഖ�ിക തിരി�ാെതതെ� ഇ�കാരം<br>
വരികൾ �റി�ാം.<br> പേ�,ഈ �� ധാരാ
ളമായി ഉപേയാഗി�ാതിരി�ക.

ഖ�ിക തിരി�ാെതതെ� ഇ�കാരം
വരികൾ �റി�ാം.
പേ�,ഈ �� ധാരാളമായി ഉപേയാഗി�ാ

തിരി�ക.

സംവാദം താ�കളിൽ നി��െട ഒ�് േരഖെ�
��ാൻ മറ��ത്:
��് ൈടൽേഡ ചി��ൾ (~) ഉപേയാഗി�്
ഉപേയാ� നാമം മാ�ം പതി�ി�ാം:~~~

നാെല�മാെണ�ിൽ, ഉപേയാ� നാമ�ം,
തീയതി�ം, സമയ�ം നൽ�ം:~~~~

അെ���പേയാഗി�ാൽ തീയതി�ം സമയ
�ം മാ�ം വ���:~~~~~

സംവാദം താ�കളിൽ നി��െട ഒ�് േരഖെ�
��ാൻ മറ��ത്:
��് ൈടൽേഡ (ടിൽെഡ)) ചി��ൾ (~)
ഉപേയാഗി�് ഉപേയാ� നാമം മാ�ം പതി
�ി�ാം:മാ�കാ ഉപേയാ�ാവ്
നാെല�മാെണ�ിൽ, ഉപേയാ� നാമ�ം,
തീയതി�ം, സമയ�ം നൽ�ം:മാ�കാ ഉപ
േയാ�ാവ് 22:18, 20 ഡിസംബർ 2013 (UT
C)
അെ���പേയാഗി�ാൽ തീയതി�ം സമയ
�ം മാ�ം വ���:22:18, 20 ഡിസംബർ
2013 (UTC)

HTML ��ക�പേയാഗി�ം േലഖന�ൾ �പ
ഘടന െച�ാം. ഉദാഹരണ�ിന്
<b>ക�����്</b> ആ�ക.
<u>അടിവരയി�ക.</u>

<strike>െവ�ി�ി��ക.</strike>

��ർ �ിപ്�് <sup> �കളിൽ</sup>

സബ്�ിപ്�് <sub> താെഴ</sub>

HTML ��ക�പേയാഗി�ം േലഖന�ൾ �പ
ഘടന െച�ാം. ഉദാഹരണ�ിന്
കക���������്�്ആ�ക.
അടിവരയി�ക.

െവ�ി�ി��ക.

��ർ �ിപ്�്�കളിൽ

സബ്�ിപ്�്താെഴ

അഅവവലംലംബംബം നനൽൽ���� രീരീതിതി
േലഖന�ിെല ഏെത�ി�ം വാചക�ിന് അവലംബം േചർ�ാനായി
േലഖന�ിെല ആ വാചക�ി� േശഷം <ref>, </ref> എ�ീ ര�
��കൾ�ിടയിലായി ആധാരമാ�� െവബ്ൈസ�ിേ�േയാ, ��ക
�ിേ�േയാ േപര് നൽ�ക. അതി�െന െച�ാം : <ref name="test1
">[http://www.example.org/ ക�ി�് ഒ� േപര് ഇവിെട നൽകാം]
��തൽ വിവര�ൾ ഇവിെട നൽകാം.</ref>
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ഉഉദാദാഹഹരരണംണം::
<ref name="test1">[http://www.wikimedia.org/ വി�ിമീഡിയ
െവബ്ൈസ�്] നാലാമെ� ഖ�ിക േനാ�ക.</ref> േലഖന�ി
െല എ��കൾ�ിടയിൽ ഈ �ചിക ഇ�കാരം �ശ�മാ�ം: [1] വായ
ന�ാരി ഈ �ചികയിൽ അമർ�േ�ാൾ േലഖന�ിെ� താെഴയാ
യി നൽകിയി�� അവലംബം എ� ഭാഗെ� "വി�ിമീഡിയ െവബ
്ൈസ�് നാലാമെ� ഖ�ിക േനാ�ക." എ� ക�ിയിേല�് നയി
�െ��ം.

ഒഒ�ി�ിലലധിധികംകം��ലല��ളിളിൽൽ ഒഒേരേര അഅവവലംലംബംബം നനൽൽകാകാൻൻ
േലഖന�ിൽ ഒ�ിലധികം �ല�് ഒേര അവലംബം നൽേക��
െ��ിൽ ആദ�െ� �ാന�് േമ�റ�രീതിയിൽ നൽകിയതി�
േശഷം �ടർ�� �ല�ളിൽ <ref name="test1"/> എ�രീതിയി
ൽ അവലംബ�ിെ� േപ� മാ�ം നൽകിയാൽ മതിയാ�ം. ആദ�ം
ഉപേയാഗി��ചിക തെ� ([1]) ഇവിെട�ം �ശ�മാ�ം.

അഅവവലംലംബംബം േലേലഖഖനന�ി�ിനനടിടിയിയിൽൽ ��ശ�ശ�മാമാ���� വിവിധംധം
േലഖന�ിൽ അവലംബം എ� േപരിൽ ഒ� ശീർഷകം ഉ�ാ�ക
(നിലവിലിെ��ിൽ മാ�ം). (സാധാരണയായി ഇ�് ഏ��ം താെഴയാ
യിരി�ം.) അതി�താെഴ, താെഴ�ാ�� രീതിയിൽ നൽ�ക <refer
ences/>

േലഖനം ��ി�് കഴി�േ�ാൾ താെഴ�ാ�� രീതിയിൽ അവലം
ബം എ� ശീർഷക�ി� താെഴ �ശ�മാ�ം:

1. ↑ 1.0 1.1 വി�ിമീഡിയ െവബ്ൈസ�് നാലാമെ� ഖ�ിക
േനാ�ക.

ഫഫലലകക��ൾൾ ഉഉപപേയാേയാഗിഗി�്�് അഅവവലംലംബംബം നനൽൽ���� വിവിധംധം
<ref>, </ref> എ�ീ ��കൾ�ിടയിൽ {{Cite web}}, {{Cite news}
} �ട�ിയ ഫലക�ൾ അവലംബം േചർ��തിന് ഉപേയാഗി�ാ�
�താ�്. {{Cite book}} ഫലകം ഉപേയാഗി�് ഒ� ��ം അവലം
ബമാ��തിെ� ഉദാഹരണം താെഴെ�ാ��ിരി��. <ref>{{cite
book |last= െബയ്ജ�് |first= ൈമേ�ൽ |coauthors= റി�ാ�്
ൈല, െഹൻറി ലി�ൺ |title= Holy Blood Holy Grail |publisher=
െഡൽ ��് |year= 1983 |month= െഫ�വരി |isbn= 0-440-13648-
2 }}</ref>
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അ�േപാെല <references/> ���് പകരം {{reflist}} എ� ഫലകം
ഉപേയാഗി�ാ��താ�് അ�് �ചിക�െട അ�രവലി�ം �റ�്
�ദർശി�ി�ം.

��റിറി��കകൾൾ
വിശദീകരണ�ൾ േലഖന�ിെ� ഒ��ി�് തട�മാ�െ��ിൽ
അവെയ േലഖന�ി� താെഴ �റി�ായി നൽകാം. ൧, ൨, ൩ എ�ി�
െന �തീക�ൾെ�ാ�ം നൽ�� ഇ�രം �റി�കളിേല�് േലഖ
ന�ിനിടയിൽ നി�് �ചികക�ം നൽകാം.

ഒ� �റി�ിേല�് േലഖന�ിനിടയിൽ നി�് �ചിക നൽ��തി
നായി {{�ചിക|�തീകം}} എ� രീതിയിൽ നൽ�ക. ഉദാഹരണം:
{{�ചിക|൧}} ഇ�െന നൽ�േ�ാൾ, േലഖന�ി� �കളിൽ "[൧]"

എ�രീതിയിൽ �ശ�മാ�ം.

േലഖന�ി� താെഴ �റി�കൾ എ� ഒ� ഉപവിഭാഗം ��ി�്
ഓേരാ �ചിക�ം േവ� �റി�കൾ താെഴ�ാ�� രീതിയിൽ നൽ
�ക.
1 ^ ഒ�ാമെ� �റി�്
2 ^ ര�ാമെ� �റി�്

ഇവ താെഴ�ാ�� രീതിയിൽ േലഖന�ിൽ �ശ�മാ�ം.
1 ^ഒ�ാമെ� �റി�്
2 ^ ര�ാമെ� �റി�്

വവർർ�ീ�ീകകരരണംണം
േലഖന�െള വർ�ീകരി���വഴി ഒേര സ�ഭാവ�� േലഖന�െള
െപെ��് കെ��ാൻ സാധി�ം. ഒ� േലഖനം നിലവിൽ ഏെത�ി
�ം വർ��ിൽ ഉൾെ���ിയി�െ��ിൽ അ�് ചി��ിേല�
േപാെല േലഖന�ിൽ ഏ��ം താെഴ �ശ�മാ�ം

ഉദാഹരണചി��ിനായി ഉപേയാഗി� േലഖനം, വർ�ം:തി�വിതാം
�ർ, വർ�ം:േകരളചരി�ം എ�ീ ര� വർ��ളിൽ അംഗമാെണ�്
മനസിലാ�ാം. ഏെത�ി�ം വർ��ിെ� ക�ിയിൽ െഞ�ി ആ
വർ��ി�� സമാനസ�ഭാവ�� േലഖന�െള കെ��ാൻ വായന
�ാർ�് എ���ിൽ സാധി�ം.
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േലേലഖഖനന��െളെള വവർർ�ീ�ീകകരിരി���� വിവിധംധം
ഒ� േലഖനെ� നിലവി�� ഏെത�ി�ം വർ��ിൽ ഉൾെ���ണ
െമ�ിൽ േലഖനം തി��ിെയ�തി അതിൽ താെഴ�ാ�� രീതിയി
ൽ ആവശ��� വർ�ം േചർ�് സംഭരി�ക.
ഉദാഹരണം:[[വർ�ം:േകരളചരി�ം]]

ഇ�െന െച���വഴി, ��ത േലഖനം വർ�ം:േകരളചരി�ം എ�
വർ��ിൽ ഉൾെ��ം.

ഇ�കാരം ഒ� േലഖന�ിൽ േയാഗ�മായ എ� വർ��ൾ േവണെമ
�ി�ം േചർ�ാ��താ�്. നിലവിലി�ാ� ഒ� വർ�മാ�് േലഖന
�ിൽ േചർ��െത�ിൽ അ�് ഒ� �വ� ക�ിയായായിരി�ം
േലഖന�ി� താെഴ �ത��െ��ക. ഈ ക�ിയിൽ െഞ�ി ��ത
വർ��ിനായി താൾ നിർ�ി�ാ��താ�്.

മി�വാ�ം ഒ� വർ�ം മേ�െത�ി�ം �ധാന വർ���െട ഉപവർ�മാ
യിരി�ം. ഒ� വർ�ം തെ� ഒ�ിൽ ��തൽ �ധാന വർ���െട ഉപ
വർ�മാകാം. ഉദാഹരണ�ിന്, �കളിൽ പരാമർശി� വർ�ം:േകരളച
രി�ം എ� വർ�ം, വർ�ം:ഇ��ാചരി�ം, വർ�ം:േകരളം �ട�ിയ
വർ���െട ഉപവർ�മാ�്. വർ�ം:േകരളചരി�ം എ� വർ��ിെ�
താളിൽ �കളിൽ പറ� �കാരം വർ��ൾ േചർ�ാ�് അതിെ�
മാ�വർ��ൾ നിർ�ി�ിരി���്. �തിയതായി നിർ�ി�� വർ�
�ളിൽ അതിെ� മാ�വർ��ൾ �കളിൽ പരാമർശി� രീതിയിൽ�
െ� നൽകാ��താ�്. വർ�ീകരണെ� സംബ�ി� ��തൽ വിവ
ര�ൾ�് https://ml.wikipedia.org/wiki/സഹായം:വർ�ം കാ�ക.
േഹാ�്കാ�് എ� വർ�ീകരണസഹായിെയ�റി�� വിവരണം http
s://ml.wikipedia.org/wiki/സഹായം:േഹാ�്കാ�് എ� താളിൽ�ാ
ണാം.

ചിചി����ൾൾ േചേചർർ�ാ�ാൻൻ വിവി�ി�ിമീമീഡിഡിയയ േകാേകാമമൺൺസ്സ്
സ�ത�ാ�മതി�� �മാണ��െട ഒ� െപാ�േശഖരമാ�് വി�ി
മീഡിയ േകാമൺ�്. താ�ൾ വി�ിപീഡിയയിൽ േചർ�ാൻ ഉേ�ശി
�� ചി�ം അ�ര�ി��താെണ�ിൽ അ�് േകാമൺസിൽ കയ
��താ�ം ന��്. താ�ൾ ഇവിെട ഉപേയാഗി� അേത ഉപേയാ�
നാമം ഉപേയാഗി�് േകാമൺസി�ം �േവശി�ാ��താ�്. േകാമൺ
സിൽ കയ�ാൻ താെഴ െകാ�� ക�ി ഉപേയാഗി�ക http://commo
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ns.wikimedia.org/wiki/Commons:Upload/ml?uselang=ml (താ��
െട സ��ം ��ി കയ��തി� താെഴ െകാ�� ക�ി ഉപേയാഗി�
ക http://commons.wikimedia.org/wiki/Help:സ��ം_��ി_അപ്
േലാഡ്_െച�ൽ ) േകാമൺസിെല കയ�ൽ സഹായ വഴി�ായി
താെഴ െകാ�� ക�ി ഉപേയാഗി�ക http://commons.wikimedia.o
rg/wiki/Special:UploadWizard?uselang=ml (ഒ�ിലധികം ചി��
ൾ ഒ�മി�് കയ�ാൻ ഇ�ി ഏെറ സഹായകരമാണ്)

േകാേകാമമൺൺസിസിൽൽ ചിചി�ം�ം കകയയ������െകാെകാ���� ��ണണ��ൾൾ
വി�ിമീഡിയ േകാമൺസിൽ കയ�ിയ �മാണ�ൾ ഏ� ഭാഷയിെല
വി�ിമീഡിയ സംരംഭ�ളി�ം, വി�ി േസാ�്െവയർ അധി�ിതമായ
സ�കാര� െവബ്ൈസ�കളിൽ േപാ�ം ഉൾെ���വാൻ സാധി�ം.

േകാമൺസിെല �മാണ�ൾ േസാഷ�ൽ െന�് വർ�ിം�് ൈസ�ി
േലാ, സ�കാര� െവബ്ൈസ�കളിേലാ േകാമൺസിെല പകർ�വകാശ
സ�ാത��ം അ�വദി����കാരം ആർ�ം വീ�ം ഉപേയാഗി
�ാം. മലയാളം വി�ിപീഡിയയിൽ കയ�ിയ �മാണ�ിെ� അേത
േപരിൽ മെ�ാ� �മാണം പി�ീ�് േകാമൺസിൽ കയ�െ����്
ഒഴിവാ�ാം. അ�െന ഒേര േപ�് വ�ാൽ, ഇവിെട�� �മാണ�ി
െ� േപ�് മാ�െ�ടാം

മമലലയായാളംളം വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയയിയിൽൽ
http://ml.wikipedia.org/wiki/വി�ിപീഡിയ:ചി���െട_കാര��ി
��_നയ�ൾ എ� താളിെല നയ�ൾ പാലി��വയാ�് താ�ൾ
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നൽകാൻ േപാ��െത�റ�ാ�ക. അതി� േശഷം െ�ൗസറിെ�
ഇട�വശ�� അതിനാ�� ക�ിയിൽ അമർ�ക. ചി��ൾ

കയ�ാ�� ��തൽ സഹാ
യം ആ താളിൽ നി�ം ലഭി
�ം. ഇേതരീതിയിൽ തെ�
.ogg �തലായ മ� വിവരസം
േവദിനിക�ം വി�ിപീഡിയ
�ായി നൽകാ��താ�്.

ഇതിെന��ി ��തലറിയാൻ
http://ml.wikipedia.org/wi
ki/വി�ിപീഡിയ:മീഡിയ_
സഹായി എ� വിലാസ
�ിെല താൾ കാ�ക

പപകകർർ��വവകാകാശശ അഅ��മമ
തിതി വിവിവവരംരം േചേചർർ�ാ�ാൻൻ
ചി��ൾ കയ�ിയ േശഷം
പകർ�വകാശ അ�മതി
വിവരം േചർ�ാൻ ഈ പക
ർ�വകാശ ���ം ഫലക�ം
താളിൽ നി�് ഉചിതമായ
ഒ� ഫലക�ിെ� �� െതര

െ���് ചി��ിെ� താളിൽ േചർ�ാൽ മതിയാ�ം. മലയാളം
വി�ിപീഡിയയിൽ േചർ�െ��� ചി���െട പകർ�വകാശം
�ചി�ി�ാനായി ഉപേയാഗി�ാ�� ��വൻ ��ക�ം താെഴ െകാ�
� ക�ിയിൽ കാണാം. http://ml.wikipedia.org/wiki/

ചിചി����ൾൾ േലേലഖഖനന��ളിളിൽൽ േചേചർർ�ാ�ാൻൻ
മലയാളം വി�ിപീഡിയയിേല�് കയ�ിയി�� ചി��േളാ, എ�ാ
വി�ിപീഡിയകളിേല�മായി വി�ിമീഡിയ േകാമൺസിൽ കയ�െ�
�ി�� ചി��േളാ മാ�േമ മലയാളം വി�ിപീഡിയയിൽ ഉപേയാഗി
�ാൻ സാധി�. േലഖന�ളിൽ േചർ�വാൻ െപ�ിയിൽ െകാ��ിരി
�� രീതിയിൽ നൽ�ക:

ചി�ം : ശ��ള

ഒ� രവിവർ� ചി�ം. വി�ിമീഡിയ േകാമൺസിൽ
അപ്േലാ�് െച�ിരി�� ഒ� ചി�ം േചർ�ിരി��

വിധം
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ഇവിെട േരഖ�െട_േപര്.png എ�തി� പകരം ചി��ിെ� േപ�
നൽ�ക. ഉദാഹരണം Ravivarma3.jpg. ചി���െട െച��പ�ൾ
േലഖന�ളിൽ േചർ�വാൻ മെ�ാ� രീതി�ം അവലംബി�ാം. അതി
�െന ആണ്: അടി�റി�ിൽ സാധാരണ വി�ിേലഖന�ളി�പേയാ
ഗി��എ�ാ �പഘടനാ സാ��തക�ം ഉപേയാഗി�ാം.�ാനം le
ft, right, center എ�ി�െന�ം, വീതി ��ി�ം (Pixel) ആ�്
െകാ�േ��ത്.

ഉദാഹരണം : മലയാളം
വി�ിപീഡിയയിൽ ഒ�
ചി�ം േചർ�ിരി��
വിധം:

ചിചി����ളിളിൽൽ കക�ി�ികകൾൾ േചേചർർ�ാ�ാൻൻ
േലഖന�ളിൽ േചർ�� ചി��ളിൽ സ�േത��ാ�� ക�ി ചി�
�ിെ� സ��ം താളിേലാ�ായിരി�ം. എ�ാൽ ചിലയവസര�ളിൽ

(ഉദാ:ചി�ം, �പടം) ഒ�
ചി��ിെല ഏെത�ി�െമാ
� ഭാഗം അടയാളെ����
േതാ, അവിെടനി�് �േത�ക
േലഖന�ിേലേ�ാ മേ�ാ
ക�ിക��ാ��േതാ ന�
തായിരി�ം. ഇതിനായി ഇേമ
�ാ�് (imagemap) എ�
സൗകര��പേയാഗി�ാ��
താ�്. മാ�് െച�് ��ി�
േ�ാത�ിൽ ഉൾെ���ിയാ
ൽ ചി��ിൽ നി�് േനരി�്
േലഖന�ിേലാ�ം മ�ം ക�ി
��ി�ാൻ കഴി�ം. വി�ി
പീഡിയയിൽ നി� തെ�
ചി��ളിൽ അടയാളെ��
��കൾ േചർ�ാൻ താ��

െട common.js താളിൽ importScriptURI('http://toolserver.org/~da
pete/ime/ime.js'); എ� േചർ�് സംഭരി� േശഷം �ൗസറിെ�
ഓർ�േശഖരം ��മാ�ി ഉപേയാഗി�ക. വി�ിപീഡിയയിൽ ഈ

�മാണം:േരഖ�െട േപര്.jpg
അെ��ിൽ
ചി��ി�പകര��എ��്

ചി�ം:കഥകളി.
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അധിക ജാവാ�ിപ്�് ഉപേയാഗി�ാൻ താ�ളാ�ഹി��ിെ��ിൽ,
ചി��ളിൽ അടയാളെ����കൾ േചർ��തിനായി �ൾെസർവറി
ൽ ഉ� താൾ ഉപേയാഗി�ം ചി��ളിൽ അടയാളെ����കൾ
േചർ�തിെ� േ�ാത�് ��ി�ാ��താ�്. അ�് അേതപടി
പകർ�ി വി�ിപീഡിയയിൽ ഉപേയാഗി�ാം. വി�ിപീഡിയയിെല
�ശ�-�ാവ� േരഖകൾ

ചില വി�ിപീഡിയ േലഖന�ളിൽ ഓഡിേയാ, വീഡിേയാ േരഖകൾ
ഉൾെ���ാ��്

വി�ിപീഡിയയിെല ചില േലഖന�ളിൽ �ശ�-�ാവ� േരഖകൾ ഉൾ
െ���ാ��്. അ�രം േരഖകെള എ�െന �വർ�ി�ി�ാം
എ�് വിശദീകരി�കയാ�് ഈ താളിെ� ഉേ�ശം വി�ിപീഡിയയി
െല �ശ�-�ാവ� േരഖകൾ എ�ാം തെ� മി� ക����കളി�ം �വർ
�ി�ി�ാ��താ�്, പേ� അതി�േവ� �േത�ക േസാ�്െവയ
�കൾ നി��െട ക���റിൽ ഉ�ാവണം എ�മാ�ം. താ�ൾ �ശ�-
�ാവ� േരഖക�െട ക�ികളിൽ െഞ�േ�ാൾ നി��െട ക���ർ
ത��ാൻ ആ േരഖകെള �വർ�ി�ി��ിെ��ിൽ, ഇ�ർെന�ിൽ
നി�ം കി�� സ�ത� േസാ�്െവയ�കെള ഉപേയാഗി�് അ�്
െച�ാ��താ�്.

വി�ിപീഡിയയി�� ശ�േരഖകൾ മി�ാവാ�ം ഓ�് േവാർബി�്
ഘടനയി�ം, അേതേപാെല കാ�ാേരഖകൾ ഓ�് തിയറ ഘടനയി�മാ
���്. ഇവ സാധാരണയായി �ശ�-�ാവ� േരഖകൾ �വർ�ി�ി
�ാൻ ഉപേയാഗി�വ�� MP3 �ം MPEG ഉം േപാെല തെ�യാ�്
. ആെക�� വ�ത�ാസം ഈ ഓ�് ഘടനകൾ േപ��ി�ാ�വ�ം,
സ�ത��ം, �റ�സമീപനം �ലർ��വ�മാെണ��താ�്.

സംഗീത�ൾ ചിലേ�ാൾ മിഡി ഘടനയി�ം വരാ��്.(.MID അെ�
�ിൽ.MIDI എ�്�ൻഷ�കളിൽ). ഇ�െ� ക����കളിൽ മിഡി
േരഖകൾ �വർ�ി�ി�ാൻ �തിയ േസാ�്െവയ�കൾ സാധാരണ
േവ�ിവരാറി� കാരണം ഇ�െ� മി� ക����കളി�ം അതി��
സംവിധാന�ൾ സാധാരണ കാണാ��്.
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വി�ിസംരംഭ�ൾ െമാൈബലിൽ
വി�ിപീഡിയ�ം ഇതര വി�ി സംരഭ��ം ഇ�ർെന�് സൗകര���
എ�ാ െമാൈബൽ േഫാണി�ം �വർ�ി��താ�്. വി�ിപീഡിയ
െമാൈബലിൽ കാണണെമ�ിൽ നിരവധി മാർഗ�ൾ ഇ�് ലഭ�മാ
�്. െമാൈബൽ �ൗസറിൽ നി�് http://en.wikipedia.org എ�
വിലാസേമാ http://en.m.wikipedia.org എ� വിലാസേമാ സ�ർശി
�ാൽ ഇം�ീ�് വി�ിപീഡിയ�െട െമാൈബൽ സ�ർ� �ഖ�ിെ�
�ധാന താളിെല�ാം. അവിെട �കളിൽ കാ�� െതര�ിൽ കള�ി
ൽ േലഖന�ൾ തിര�് അതാ� താ�കളിെല�ാം.

മലയാളം വി�ിപീഡിയ ൈക
േഫാണിൽ കാ�വാൻ നി��െട
െമാൈബലിൽ മലയാളം വായി�
�തി�� �മീകരണ�ൾ െച�ി
രി�ണം. ആൻേ�ായ്�്,
ഐേഫാൺ അട��� വിവിധ
െമാൈബൽ ഓ�േറ�ിം�് സി�
�ളിൽ ഇേ�ാൾ മലയാളം വായി
�ാൻ കഴി��താ�്. െമാൈബ
ലിൽ മലയാളം വായി�ാൻ കഴി�
� േഫാ�കളിെല�ൗസറിൽ ht
tp://ml.m.wikipedia.org എ�
വിലാസം. നൽകിേയാ http://ml.
wikipedia.org എ� വിലാസം

8

മലയാളം വി�ിപീഡിയ�െട ആൻേ�ായ്�്
പതി�്
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നൽകിേയാ മലയാളം വി�ിപീഡിയ�െട െമാൈബൽ സ�ർ��ഖ
�ിെ� �ധാന താളിെല�ാം. വ�� താളിെ� �കളിെല െതര�ിൽ
കള�ിൽ േലഖന�ൾ തിര�് േലഖന��െട താ�കളിേല�െമ
�ാം.�ൗസർ �ടാെത െമാൈബലിൽ വി�ിപീഡിയ സ�ർശി��
തി�ം തി���തി��� സംവിധാന�ൾ വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�
ഷൻ വികസി�ി�ി��്. ആൻേ�ായ്�്, ഐേഫാൺ, �ാക്-െബറി
, വിൻേഡാ�് േഫാൺ എ�ീ ഓ�േറ�ിം�് സി��ളിൽ �വർ�ി
�� േഫാ�കളിൽ ഇവ ഇേ�ാൾ ലഭ�മാ�്.

ആആൻൻേ�ാേ�ായയ്ഡ്്ഡ്
വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷെ�
ഔേദ�ാഗിക വി�ിപീഡിയ സംവി
ധാനം Wikipedia എ� േപരിൽ
�ഗ്ൾ േ� േ�ാറിൽ ലഭ�മാ�്.
േ� േ�ാറിൽ സൗജന�മായി ലഭി
��ഈ സംവിധാന�ിൽ വി�ി
പീഡിയ േലഖന�ൾ വായി��
തി�ം, താ��െട സമീപ��
വി�ിപീഡിയ േലഖന�ൾ കാ�
�തി��� സൗകര����്. http
s://play.google.com/store/apps/de
tails?id=org.wikipedia എ�
വിലാസം. വഴി വി�ിപീഡിയ
ഔേദ�ാഗിക സംവിധാനം േശഖരി
�് ഉപേയാഗി�ാം.

ഐഐ..ഒഒ..എഎ�്�്..
വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷെ� ഔേദ�ാഗിക വി�ിപീഡിയ അ�ിേ�
ഷൻ Wikipedia Mobile എ� േപരിൽ ഐട�ൺ�് േ�ാറിൽ ലഭ�മാ
�്. ഐട�ൺ�് േ�ാറിൽ നി�് സൗജന�മായി ലഭി�� ഈ
അ�ിേ�ഷനിൽ വി�ിപീഡിയ േലഖന�ൾ വായി��തി�ം,
താ��െട സമീപ�� വി�ിപീഡിയ േലഖന�ൾ കാ��തി��
� സൗകര����്. https://itunes.apple.com/app/wikipedia-mobi
le/id324715238?mt=8 എ� വിലാസം. വഴി വി�ിപീഡിയ ഔേദ�ാ
ഗിക സംവിധാനം േശഖരി�് ഉപേയാഗി�ാം.
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�ാ�ാകക്െബ്െബറിറി
വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷെ� ഔേദ�ാഗിക വി�ിപീഡിയ സംവിധാ
നം�ാ�്െബറി േവൾഡിൽ ലഭ�മാ�്.

വിവിൻൻേഡാേഡാസ്സ്
വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷെ� വിൻേഡാ�് 8-� േവ�ി�� ഔേദ�ാ
ഗിക വി�ിപീഡിയ സംവിധാനം അതിെ� േ�ാറിൽ ലഭ�മാ�്. http
://apps.microsoft.com/windows/en-US/app/wikipedia/6b80bf54-1
a31-4651-acce-59a5b5c2b7c8 എ� വിലാസം. വഴി വി�ിപീഡിയ
ഔേദ�ാഗിക സംവിധാനം േശഖരി�് ഉപേയാഗി�ാം.

െമാെമാൈബൈബലിലിൽൽ േലേലഖഖനന��ൾൾ തിതി����വാവാൻൻ
വി�ിപീഡിയയിൽ �േവശി�വർ�് ഇേ�ാൾ െമാൈബലിൽ നി�്
േലഖന�ൾ തി��വാൻ സാധി�ം. അതിനായി േലാഗിൻ െച�തി
� േശഷം േലഖന�ിെ� താളിൽ േപായി അവിെട�ാ�� േപന�
െട ചി�ം െഞ�ിയാൽ മതി.
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ജനാധിപത� സംവിധാന�ൾ

നനയയ���ം�ം മാമാർർ��േരേരഖഖകക�ം�ം

ഒ� സ�ത�വി�ാനേകാശം വികസി�ി�കെയ� ല��ം േനടാ
നായി, വി�ിപീഡിയ ചില നയ��ം മാർ�നിർേ�ശ��ം �പീകരി
�ി��്.

നനയയ��ൾൾ, എ�ാ േലഖക�ം നിർബ�മായി പാലിേ�� ചി��
ളായാ�് പരിഗണി�െ�േട��്.

എ�ാൽ,
മാമാർർ��േരേരഖഖകകൾൾ, െപാ�േവ �പാർശാസ�ഭാവ��വയാ�്.വി�ി
പീഡിയയിൽ പാറേപാെല ഉറ� ച��ൾ നിലവിലി� എ�ി�ം
വി�ി��ാ��െട െപാ�സ�തം േനടിയ ചി�കളാ�്,

നയ��ം മാർ�നിർേ�ശ��ം. ത���ൾ�് വ��തവ��വാ�ം
അഭി�ായവ�ത�ാസ�ൾ�് പരിഹാരം കാ�വാ�മാ�് ഈ നയ
��ം മാർ�നിർേ�ശ��ം �പീകരി�ി���്. സാമാന���ി�്
അ�സരി�ാ�് അവ �േയാഗിേ���്. ചി�കൾ, �ത��രം
പാലി��തിേന�ാ�പരി, അവ�െട യഥാർ� ഉേ�ശ�ം മന�ിലാ
�ി �േയാഗി�കയാ� േവ��്. വി�ാനേകാശം െമ�െ���ക
െയ� ല���ി� വി��മായി വ�� അ�ർവം ചില സ�ർഭ�ളി
ൽ, ചി�കൾ അവഗണി�ാ�ം തയാറാവണം. വി�ിപീഡിയയിൽ
തി��ൽ ആരംഭി��തി�് ഈ നയ�േളാ മാർ�നിർേ�ശ�േളാ
വായി�ിരി�ണം എ�് നിർബ�മി�. വി�ിപീഡിയ:പ��ംഭ�
ൾ ഇ�രം ത����െട ഒ� സം�ി��പമാ�്.

9
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വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ::പപ���ം�ംഭഭ��ൾൾ
വി�ിപീഡിയ�െട എ�ാ ഔേദ�ാഗിക നയ�െള�ം മാർ�േരഖ
കെള�ം സം�ഹി�് പ��ംഭ�ളാ�ി എ�താം. വി�ിപീഡിയ
�െട സ�ഭാവം നി�യി�് വി�ിപീഡിയെയ താ�ി നിർ���്
ഈ അ���കളാണ്, അവ താെഴ പറ��.
വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ ഒഒ�� വിവി�ാ�ാനനേകാേകാശശമാമാ�്�്, െപാ�വായ�ം
അേത േപാെല �േത�ക വിഷയ��മായി ബ�െ�� വി�ാന

േകാശ��േട�ം, പ�ാംഗ��െട�ം, സർ�ാരിെ� ആ�കാലി
ക അറിയി�ക�േട�ം �ണ�ൾ ഇണ�ിേ�ർ� ഒ� വി�ാന
േകാശം. എ�ാ േലഖന��ം ��പരിേശാധനയിൽ �ത�ത
പാലി�ാൻ പരി�മിേ��വയാണ്, ഇതര േ�ാത�കൾ ഇ�ാ
�വ നീ�ം െച�െ�ടാൻ സാ��ത��തിനാൽ ദയവായി അവ
നൽകാൻ �മി�ക. വ��ിവിചാര�ൾ, അ�ഭവ�ാനം, തർ
��ൾ, എ�ിവ�� േവദിയ� വി�ിപീഡിയ. കെ���കൾ,
ആശയ�ൾ, വ�ാഖ�ാന�ൾ, സ��ം ഗേവഷണഫല�ൾ, �ട
�ിയവ�െട �സ�ി�ം �ത�ത�ം ഉറ� വ��ാനാവാ�തി
നാൽ ഉചിതമായ േരഖകള�. വി�ിപീഡീയ; പരസ��ചരണേവ
ദി, െപാ���സി�ീകരണം; അരാജകത�/ ജനാധിപത� പരീ�
ണ�ൾ; ചി�ി�ിതറിയ വിവരേശഖരം; െവ�് വിലാസ��ിക
�ട�ിയവ�െട ഗണ�ിൽ െപ��ി�. ഇ�് ഒ� വാർ�ാപ�
േമാ, നിഘ�േവാ, ��ശാലേയാ അ�; ഇ�രം ഉ�ട��ൾ
വി�ിമീഡിയ�െട സേഹാദരസംരംഭ�ളിൽ ഉൾെ���ാ��താ
�്.
വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ�്�് തീതീർർ��യായാ�ം�ം ഒഒ�� സസ��ലിലിതതമാമായയ കാകാ���ാ�ാ��
�ാ�ാവവണംണം, അതായ�് േലഖന�െള ഏെത�ി�ം �േത�ക വീ�
ണേകാണിേല�് മാ�ം നയി���്. ഇതിനായി ചില സ�ർഭ�
ളിൽ വ�ത�� കാ��ാ�കൾ �ത�തേയാെട, ഓേരാ കാ��ാടി�ം
വ��മായ പ�ാ�ലം നൽകിെ�ാ�്, ഇവയിേലെത�ി�െമാ
�ാ�് ശരി എ�് വരാ�വിധം വി�ിപീഡിയയിൽ �തിപാദി
േ��ിവ�ം. സാ��മാ�െമ�ിൽ, �േത�കി�ം തർ�വിഷയ�
ളിൽ �നഃപരിേശാധി�ാ��, വിശ�സനീയമായ േ�ാത�കളിൽ
നി�� അവലംബം എേ�ാ�ം േചർേ��താ�് എ�ാണി�്
അർ�മാ���്. സ�ലിതെ�പ�ി�� തർ�ം ഉടെല��ക
യാെണ�ിൽ, ശാ�മാവാ�� സമയം �ഖ�ാപി�്, േലഖന�ിൽ
തർ�വിഷയമാെണ�് കാണി�� ഒ� അ�ബ�ം േചർ�തി
� േശഷം, സംവാദ�ാളിൽ സമവായം �പെ���ി, തർ�പരി
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ഹാരം നട�ാ��താ�്.
വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ��െടെട ഉഉ��ടട�ം�ം സ�സ�തത��മാമാ�്�്, അതായ�് ആരാ
�ം തി��െ�ടാം. എ�ാ വാ�ക�ം � സ�ത� �സി�ീകര
ണാ�മതി �കാരം ലഭ�മാെണ�തിനാൽ അ�കാരം പകർ�ക
േയാ, വിതരണം െച�െ��കേയാ, ബ�ി�ി�കേയാ െചേ�
�ാം. േലഖന�ൾ ആർ� േവണെമ�ി�ം തി��ാ��താ�്
എ�് മന�ിലാ�ക, ഒ� �േത�ക വ��ി മാ�ം ഏെത�ി�ം
�േത�ക േലഖനം നിയ�ി��ി�, താ��െട സംഭാവനകൾ ജന
��െട ഇ�ാ�സരണം ആരാ�ം ദയാരഹിതമായി തി��ി വിത
രണം െച�െ�ടാൻ സാ��ത��്. ആയതിനാൽ പകർ�വകാശ
ലംഘനം നട�കേയാ, സ�ത�ാ�മതിയില�ാ� രചനകൾ സമ

ർ�ി�േയാ െച���്.
വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ�്�് ഒഒ�� െപെപ��മാമാ���������്�്, സഹവി�ിപീഡിയ

േരാ�് താ�ൾ�് വിേയാജി��േ�ാ�ം പര�രം ബ�മാനി�ക.
സം�ാരേ�ാെട െപ�മാ�ക. താത്പര�വ�ത�ാസം അഥവാ താത
്പര�സംഘർഷം ഒഴിവാ�ക, വ��ിപരമായ ആ�മണം, അർ
�ം െവ�� �േയാഗ�ൾ, വിശാലാർ��ി�� ആേരാപണ
�ൾ, എ�ിവ ഒഴിവാ�ക. വീ�ണ�ൾ വ�ത��െമ�ി�ം േലഖ
ന�ളിെല �വർ�ന�ൾ�് സമവായം കെ��ക, തി��
ൽ ���ൾ ഒഴിവാ�ക, �� �ൻ�ാപന നിയമം പി�ട�ക,
ന��് െമ�െ���വാ�ം ചർ�െച�വാ�ം മലയാളം വി�ിപീ
ഡിയയിൽ 33,000-�ിേലെറ േലഖന��െ�� കാര�േമാർ�ക
. പര�രവിശ�ാസേ�ാെട �വർ�ി�ക. ഒരി��ം ഒ� വാദ�
ഖം ഉയർ�ി�ാ��തിന് വി�ിപീഡിയെയ ഉപേയാഗി�ാതിരി
�ക. മ��വ�െട �വർ�ന�ൾ ന� ഉേ�ശ�േ�ാെടയാെണ
�് ഊഹി�ക. സ�ീകരണ മേനാഭാവേ�ാെടയിരി�ക.
വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ��െടെട നിനിയയമമ��ൾൾ താതാ��െളെള വവരിരി�������ി�ിയിയി�ി�ി��,

പാലി�െ�േട� അ�് അടി�ാന ത���ൾ അ�ാെത
വി�ിപീഡിയ�് നിർബ�ിത നിയമ�ൾ ഒ�ം തെ�യി�.
വി�ിപീഡിയ�െട സ�ത�, പ�ാളി� സ�ഭാവ�ൾ�് േകാ�ം
ത�ി�ാെത, അതി�് �ണകരമാ�െമ�് േതാ�� എ�കാര�
�ം െച�ക. സമ��ം പരി�ർ��മായ േലഖന�ളാ�് വി�ി
പീഡി�െട ല��െമ�ി�ം ഒേരാ തി��കളി�ം അ��ാവണെമ
�് നിർബ�മി�. േലഖന�െള െമ�െ����തി�ം, തി��
�തി�ം, തലെ��് മാ��തി�ം സംശയേ��തി�, വി�ാന
േകാശനിർ�ാണേ�ാെടാ�ം േലഖക�െട സം��ി�ം വി�ിപീ
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ഡിയ ല��മാ��. താ�ൾ ഏെത�ി�ം സ�ർഭ�ിൽ അറി
േ�ാ അറിയാെതേയാ തി���കളി�െട േലഖനം നശി�ിേ�
�ാെമ� േപടി േവ�. കാരണം േലഖന�ിെ� പഴയ അവ�ക
ൾ വി�ിപീഡിയ സംര�ി� െവ���് എ�താ�്. അ�
െകാ�് എെ��ി�ം െത� പ�ിയാൽ തെ� പഴയ അവ�യിേല
�് തിരി� െകാ�വരാൻ കഴി�ം. താ��െട തി���ക�ം ഭാവി
യിേല�് ��ി��െ��് ഓർ�ക.

വിവി�ി�ി പപ�ാ�ായയ��കകൾൾ
വി�ിപീഡിയ�െട �വർ�ന�െള�റി�ം നയ�െള�റി�ം
സാേ�തിക കാര��െള�റി�ം ചർ� െച�ാ�� േവദിയാ�്
വി�ിപീഡിയ പ�ായ�്. ��തൽ സൗകര�ാർ�ം പ�ായ�ിെന
ആ� �ാമസഭകളായി തിരി�ി��്. താ��െട സംശയ��ം അഭി�ാ
യ��ം അതാ�് വിഭാഗ�ളിൽ ഉ�യി�ാ�� ഒ� െപാ��ലമാ
�് ഇ�്. വി�ിപ�ായ�ിെ� �ാമസഭകൾ താെഴ�റ��വയാ�്
.

1. വാവാർർ��കകൾൾ- വി�ിപീഡിയ�മായി ബ�െ�� വിേശഷ�ൾ
പ�വ�ാ��സഭ
2. നനയയ��പീപീകകരരണംണംനിലവി�� നയ��ം കീഴ്വഴ���ം ഈ
േമഖലയിൽ േവ� പരി�ാര��ം ചർ� െച��സഭ
3. സാസാേ�േ�തിതികംകം- സാേ�തിക വിഷയ�ൾ ചർ� െച��സഭ
4. നിനിർർേ�േ�ശശ��ൾൾ�തിയ പ�തിക�ം ആശയ��ം പ�വ�ാ��
സഭ.

43

വി�ിപ�ായ�ിെ�ആ�ഖ താൾ



വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ -- ഒഒ�� ൈകൈക����കംകം

5. സസഹാഹായംയം- വി�ി തി��ലി�ം മ��� സഹായ�ൾ അഭ�ർ
�ി�ാ���ലം
6. പപലലവവകക- ഇതര വിഷയ�ൾ ചർ� െച�ാ��സഭ

െതെതരരെ�െ�����കകൾൾ
വി�ിപീഡിയയിൽ ഒ� ജനാധിപത�സ�ഭാവ���് െകാ�്, സമവാ
യ�ിൽ എ�ിേ���തി�് തിരെ���കൾ നട�ാ��്. �ധാ
നമായി െതരെ���കൾ നട���് താെഴ�റ��വ�് േവ�ി
യാ�്.

•• േലേലഖഖനന����െടെട െതെതരരെ�െ����്�്- വി�ിപീഡിയയിെല തിരെ��
� േലഖന��െട ഗണ�ിേല�് ഒ� േലഖനെ� ഉയർ�ാ�
� േവദിയാണി�്. തിരെ��� േലഖന�ി�� നിബ�നക
ൾ പാലി�െ��ിരി�� േലഖന�ളാകണം ഇവിെട ഗണ�ിേല
�് ഉയർ�െ����്. ഇ�് വി�ിപീഡിയ�െട �ധാനതാളിൽ
�ദർശി�ി��.
•• ചിചി������െടെട െതെതരരെ�െ����്�് - ചി��ൾ തിരെ��� ഗണ
�ിേല�് ഉയർ��തിനാ�� അഭി�ായസമന�യ�ിനായി
ഇവിെട സമർ�ി�ാ��താ�്.
•• വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ::കാകാര�ര�നിനിർർവാവാഹഹകക��െടെട തിതിരരെ�െ����്�് - മലയാളം
വി�ിപീഡിയയിെല കാര�നിർവാഹകെര തിരെ���ാ��
സ�തിദാന േവദിയാ�് ഇ�്.
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സംസംവാവാദദതാതാ��കകൾൾ
വി�ിപീഡിയയിെല േലഖന�േള�ം മ�താ�കേള�ം �റി�� കാര�
�ൾ ചർ� െച�ക എ�താണ് സംവാദം താ�ക�െട ധർ�ം. ഓേരാ
േലഖന�ി�ം ഇട�വശം �കളിലായി കാ�� "േലഖനം" എ�
ക�ി�െട െതാ�രികിലായി, വല�വശം "സംവാദം" എ� ക�ി
കാണാം. അതിൽ അമർ�ിയാൽ ആ േലഖനം സംബ�ി�് േലഖക
േരാേടാ, വി�ി സ�ഹേ�ാേടാ പ�െവ�ാ�� താ��െട അഭി�ാ
യം അവിെട േരഖെ���ാം.
സംവാദം താ�ക�െട ഉേ�ശം വിനയേ�ാ�ം ബ�മാനേ�ാ���
ആശയവിനിമയമാണ്.
സംവാദം താൾ േലഖന�െള�റി�� പഠന�ൾ�� േവദിയാണ്,
േലഖന�ളിൽ ഉപേയാഗിേ�� എ�ാ കാര���ം സംവാദം താളി
�ം കാ���ി�ക. ചർ�യിൽ, പരിേശാധനാേയാഗ�ത, സ�ലിത
മായ കാ��ാട്, കെ���കൾ പാടി� എ�ീ �� നയ��ം �ർ�
മാ�ം പാലി�ക. തീർ�യാ�ം സംവാദം താളിൽ വിശകലനം, നിർേ�
ശ�ൾ, �നരേന�ഷണ�ൾ �തലായവെയ�ാം ഉപേയാഗി�ാം.
പെ� അത് വി�ിപീഡിയ�് ബാഹ�മായ എെത�ി�ം �േത�ക
ല��േ�ാെടയാവ�ത്
�ഭ�തീ�േയാെട മെ�ാരാേളാട് ഇടപഴ�ക, അേ�ഹം താ�െളേ�ാ
െല തെ�, വികാര�ം, ചി�ാശ�ി�ം, വി�ിപീഡിയ െമ�െ���
ണെമ� ല��േ�ാെട �വർ�ി���മായ ആളാണ്. ആെര�ി�ം
താ�േളാട് എതിർ�കയാെണ�ിൽ അത് താ��െട ��മാകാനാണ്
സാ��ത എ� ക��ക.
സംവാദം താളിൽ, ജീവി�ിരി�� ഏെത�ി�ം വ��ിെയ�റി�്
ന�ത�ാ� എെ��ി�ം കാര��ൾ ശ�മ�ാ� െതളി�ക�െട
പിൻബലേ�ാെട എ��കയാെണ�ിൽ അത് നിർബ�മാ�ം മാ�ു
കള�ക.

ആആശശയയവിവിനിനിമമയയ�ി�ിന്ന്: താ�ൾെ�ാ� സംശയ��ായാൽ, അത്
മ��വെര മന�ിലാ�ാ�ം അവർ പറ��ത് മന�ിലാ�ിെയ�
�ാ�ം �മി�ക. സൗ�ദേ�ാെട െപ�മാ�ക എ�താണ് ഏ�
�ം ന�കാര�ം. അത് താ��െട കാ��ാടിന് മ��വർ�് വ��
മാ�ിെ�ാ���. സമവായ�ിെല�ാൻ താ��െട അഭി�ായം
സഹായിേ��ാം.
വിവിഷഷയയ�ി�ിൽൽ ഉഉററ��നിനിൽൽ��കക: സംവാദം താളിൽ െകാ�വർ�മാ
നംർ�മാനം ഒഴിവാ�ക. േലഖന�െള എ�െന െമ�െ���ാം
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എ� ചി�ി�ക. വിഷേയതര പരാമർശ�ൾ നീ�ം െച�ാൻ
എ�െകാ�ം േയാഗ�മാണ്.
��േഭാേഭാദദർർശിശികകളാളാ��കക: േലഖന��െട സംവാദം താൾ േലഖന�െള
എ�െന െമ�െ���ാം എ� കെ��ാൻ മാ���താണ്,
നി�പണ�േളാ, പ�ം േചരേലാ, േലഖന�െള �റി�� അഭി
�ായ�േളാ അവിെട െകാ��ാതിരി�ക.
നിനി����നാനായിയി നിനിലലെകാെകാ��കക: സംവാദം താൾ വിവിധ കാ��ാ��
വർ ത�ിൽ േപാരാടാ�� േവദിയ�. വിവിധ ദ�ിതീയ �മാണ�
െള അവലംബി�് എ�െന ഒ� വി�ിപീഡിയ േലഖനം എ�താം
എ� കെ��ാ�� േവദിയാണ്. അതിനാൽ തെ� സംവാദ
�ിെ�അവസാന ഫലം സ�ലിതമാവണം.
വവ��തതകകൾൾ െവെവളിളിെ�െ�����കക: പരിേശാധന� വിേധയമാേക�
കാര��െള കെ��ാൻ സംവാദം താൾ ഉ�മമായ �ലമാണ്.
സംശയ�� കാര���െട േ�ാത�് െവളിെ���ാൻ ഇവിെട
ആവശ�െ��ക.
വിവിവവരര��ൾൾ പപ��െവെവ��കക: ന� േ�ാത�കൾ ലഭി�ാ� കാര��
ൾ സംവാദം താളിൽ �റി�ി�ക. മ�ാർെ��ി�ം അ�മായി ബ�
െ�� േ�ാത�കൾ അറിയാെമ�ിൽ അവർ പി�ീട് േചർ�െകാ
�ം. േലഖന�ി�� േ�ാത�കൾ ലഭ�മ�ാ� കാര���ം
അേ�ാ� മാ�ക.
തിതി������കകെളെള ��റിറി�്�് ചചർർ��െചെച��കക: താ��െട തി���കൾ
ആെര�ി�ം ഒഴിവാ�ിെയ�ിൽ അെത�െകാ�് എ�് സംവാദം
താളിൽ േചാദി�ക. തി���കെള �റി�� ഏ�തരം സംശയ
�ം അവിെട േചാദി�ക.
പപരിരിഗഗണണനന��െവെവ��കക: താ��െട ൈകയി�� നിർേ�ശ�ൾ
സംവാദം താളിൽ പരിഗണന�െവ�ക. തലെ��് മാ�ം, േലഖന
�ൾ ത�ിൽ ��ിേ�ർ�ൽ, വലിയേലഖനെ� കഷണ�ൾ
ആ�ൽ എ�ി�െന എ�ം.
എഎ����കകളിളിൽൽ ഒഒ�� പപതിതി�ി�ി��കക: െമാഴികളിൽ ഒ� പതി�ി�ാൻ
നാ� �ിൽദ് ചി��ൾ പതി�ി�ാൽ മതിയാ�ം(~~~~), അവ
സ�യം താ�ൾ ഉപേയാഗി�� േപര്, അേ�ാഴെ� സമയം
എ�ിവയായി മാറിെ�ാ�ം, ഇ�േപാെല-- മാ�കാ ഉപേയാ�ാ
വ് (സംവാദം) 18:31, 3 ഡിസംബർ 2006 (UTC). സംവാദം താളി
ൽ അ�ാതനായിരി�ാൻ ആർ�ം കഴിയിെ��് ഓർ�ി�ക.
അവിെട താ��െട ഐ.പി. വിലാസം േശഖരി���്.
ആആേ�ാേ�ാശശ��ൾൾ ഒഒഴിഴിവാവാ��കക: സ��ം ആശയ�ൾ മ��വരിൽ
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അടിേ�ൽ�ി�ാൻ �മി���േപാെല സംവദി�ാതിരി�ക.
മമലലയായാളംളം ഉഉപപേയാേയാഗിഗി��കക: ന�േടത് മലയാളം വി�ിപീഡിയയാ
ണ് അതിൽ മലയാളം ഉപേയാഗി�ക.

ചചർർ������ മമ��സംസംവിവിധാധാനന��ൾൾ

ഉഉപപേയാേയാ�ാ�ാ����െടെട സംസംവാവാദദതാതാൾൾ
ഓേരാ ഉപേയാ�താളി�െമാ�ം അയാേളാട് സംവദി�വാനായി ഉപ
േയാ�ാവിെ� സംവാദ താ�ം ഉ�ായിരി�ം. അതിൽ അേ�ഹേ�ാ
ട് താ�ൾ�് പറ�വാ�� കാര��ൾ എ�തി േചർ�ാം. ഇ-െമയിൽ
വഴി �ിരീകരി� ഉപേയാ�ാവാെണ�ിൽ താ��െട എ��ിെന�റി
�് ഇ-െമയിൽ സേ�ശമായി അേ�ഹം അറി�ം. ഒ�ം എേ�ാഴാേണാ
അേ�ഹം വി�ിപീഡിയയിൽ �േവശി��ത് അേ�ാൾ വി�ിപീ
ഡിയ സേ�ശമാ�ം ആ വിവരം അറി�ം.

ഇഇ--െമെമയിയിൽൽ ചചർർ�ാ�ാേവേവദിദി
വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷെ� മലയാളം പ�തികൾ�ായി ഒ� എ�
���േവദി നിലവി��്. ലി�മായി ബ�െ�ടാ�� ഇെമയിൽ
വിലാസം wikiml-l@lists.wikimedia.org എ�താണ്. ലി�ിൽ
താ�ൾ�് വി�ിപീഡിയ, വി�ിനിഘ�, വി�ി��ശാല, �ട�ി
യ മലയാളം പ�തികെള �റി�� അഭി�ായ��ം, സംശയ��ം,
െമ�െ���ാ�� വഴിക�ം ചർ� െച�ാ��താണ്. എ����
േവദിയിൽ അംഗത�െമ��ക വഴി അവിെട നട�� ചർ�ക�െട വരി
�ാരാവാൻ പ��താണ്. അതിനായി https://lists.wikimedia.org/m
ailman/listinfo/wikiml-l എ� വിലാസം സ�ർശി�ക.

തത��മമയയ ഐഐ..ആആർർ..സിസി സംസംവാവാദംദം
മലയാളം വി�ിപീഡിയർ�ായി ഐ.ആർ.സി. ഉപേയാഗി��
ത�മയ ചർ�ാേവദി നിലവി��്. ��തൽ വിവര�ൾ�് https://ml
.wikipedia.org/wiki/സഹായം:ഐ.ആർ.സി. എ� താൾ കാ�ക.
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സേഹാദര സംരംഭ�ൾ

വി�ിപീഡിയ എ� സ�ത�വി�ാനേകാശ�ിെ� അ�ത�ർ�മാ
യ വളർ�െയ�ടർ�് വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷൻ ഇതര വിവരേശഖ
രണ േമഖലകളിേല�ം ��തിരി�. സ�ത� ബ�ഭാഷാ നിഘ�
വായ വിൿ�റി, െപാ� സ�യ�ി�� അെ��ിൽ പകർ�വകാശ
നിബ�നകൾ ഇ�ാ� ��ക�ൾ േശഖരി�വ�� വി�ിേസാ�്,
പഠനസഹായിക�ം മ�ം േചർ�� വി�ി��്�്, ജനകീയ പ��
വർ�നെ� േ�ാ�ാഹി�ി�� വി�ിന��്, പഠനപരിശീലനം
നൽ�� വി�ിവാ�ി�ി, െചാ�കൾ േശഖരി�വ�� വി�ിേക�ാ�്�്
എ�ി�െന ഒേ�െറ സേഹാദര സംരംഭ�ൾ വി�ിപീഡിയ��്.
ഇതിൽ വി�ിേസാ�് മലയാള�ിൽ വി�ി��ശാല എ� േപരി�ം,
വിൿ�റി വി�ിനിഘ� എ� േപരി�ം, വി�ി��് വി�ിപാഠശാ
ല എ� േപരി�ം വി�ിേക�ാട്�് വി�ിെചാ�കൾ എ� േപരി�ം
�വർ�ി���്. ഈ പ�തികെള�ാം തെ� മലയാള�ിൽ
ൈശശവദശയിലാെണ� പറയാം. േമൽ�റ� എ�ാ വി�ിസംരംഭ
�ൾ�ം മലയാള�ിൽ ഏെറ �സ�ി��്.

വിവി�ി�ി����ശാശാലല
വിവിലാലാസംസം :: hhttttpp::////mmll..wwiikkiissoouurrccee..oorrgg
പകർ�വകാശനിബ�നകളി�ാ� �തികൾ േശഖരി�്, ആവശ�
�ാർ�് എ��ം ലഭ�മാ�� വി�ിയാ�് വി�ി��ശാല. പകർ
�വകാശപരിധിയിൽ വരാ� �ാചീന�തികൾ, പകർ�വകാശ
കാലാവധി കഴി� �തികൾ, പകർ�വകാശ�ിെ� അവകാശി
െപാ�സ�യ�ിൽ ലഭ�മാ�ിയ �തികൾ എ�ി�െന ��് തരം

10

48



വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ -- ഒഒ�� ൈകൈക����കംകം

�തികളാ�് വി�ി��ശാലയിൽ ലഭ�മാ�ക. ഈ മാനദ��ൾ
പാലി�� മലയാള�തികൾ, മ�് ഭാഷകളിെല �തിക�െട മലയാളലി
പ��രണ�ൾ എ�ിവ വി�ി��ശാലയിേല�് ��ിേ�ർ�ാ��
താ�്. 2006 മാർ�് 29-നാ�് വി�ി��ശാല�െട �ട�ം. ��ാ
ന�ിെ��ാന�ാനയാ�് ആദ�മായി വി�ി��ശാലയിൽ േചർ
�് �ട�ിയ�്. ആ വർഷംതെ� അ��ാ�രാമായണം കിളി�ാ�്
��ശാലയിലാ�� �വർ�നം ആരംഭി�. 2008-2009-ൽ സത�
േവദ��കം, �ർആൻ, േകരളപാണിനീയം, ഇ�േലഖ, ��ഗാഥ
എ�ിവ സ�ർ�മായി വി�ി��ശാലയിെല�ി�. �മാരനാശാ
െ��ം ച��ഴ ��പി��െട�ം കവിതകൾ ഏതാ�് �ർ�മായി
��ശാലയിൽ സമാഹരി�ി��്. �ീനാരായണ��, ��ൻ ന��ാ
ർ, ��ാനം, എ���ൻ, േമ��ർ, �ട�ി നിരവധി േപ�െട വിവിധ
�തികൾ ��ശാലയിൽ സമാഹരണ�ിെ� �ാഥമികഘ��ിലാ
�്. ഭാഗവതം കിളി�ാ�്, നാരായണീയം, ഗീതേഗാവി�ം, ഋേഗ�ദം
�ട�ിയവ അ�ർ�മായി നിൽ��. ക��ണി�് മാനിെഫെ�ാ,
അറബിമലയാള�ിെല ആദ�കാവ�മായി ക�തെ��� ഖാസി �ഹ�
ദിെ� �ഹ്��ീൻ മാല�ം, െക.വി. ൈസമൺ,, പി.എം. െകാ���,
പി.വി. െതാ�ി, േമാശവ�ലം, വി. നാഗൽ, െകാ���പേദശി �ട
�ിയവ�െട �ി�ീയകീർ�ന��ം ആ�് വി�ി��ശാല�െട

അ�ർവത. ത�ാഗരാജ�തികൾ, സ�ാതിതി�നാൾ �തികൾ, ഉ�ർ
�തികൾ എ�ിവ�ം വി�ി��ശാലയിെല�ി�ാ�� �മം നട
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�വ��.
അ�ടി�െട കാല�ി���് വിശി����ൾ ഒ� ���ിയ വിഭാഗ
�ിെ� ക�ിേല�ം മന�ിേല�ം ഒ��ിയി��. അവ �രിപ�
�ി�് അ�ാപ�മായിയി��. അ�ടി ഇ�ാര��ിൽ സമ�മായ മാ�
��ാ�ി. എ�ാലി�് പല �തികെള�ം വീ�ം കി�ാനി�ാ� അവ
���്. വിതരണ�ിലിരി�� ��ക�ൾേപാ�ം, വില�യ�ം
�ലം സാധാരണ�ാർ�് വാ�ി�വാൻ പ��ി�. പഴയ �തിക�െട
�നഃ�സി�ീകരണം ���മായി നട��െ��ി�ം കഴി� കാല
െ� �തികൾ ��വ�ം �സി�ീകരി�വാൻ അ�ടിേമഖല�് സാ��
മ�. അ�ടി ഉയർ�� പാരി�ിതിക����ം െച�ത�. ഈ അവ
സര�ിലാ�് വി�ി��ശാല �സ�മാ���്. പകർ�വകാശ
�ി��റ�� എ�ാ �തിക�ം - മതം, ശാ�ം, സാഹിത�ം, ത��
ചി�, ൈവദ�ം, വ�ാകരണം - എ�മാകെ� - മലയാളി�് �ാപ�മാ�
ക എ�താ�് വി�ി��ശാല�െട ല��ം. മലയാള�ിൽ ചീരാമ
കവി�െട രാമചരിതം �തൽ ഉ�രിെ� േകരളസാഹിത�ചരി�ം വെര
ഉ� ���ൾ വിരൽ��ിൽ - സ�ത��ം സൗജന��മായി-
എ�ക എ��് ഏെതാ� ഭാഷാ-സാഹിത�പഠിതാവി�ം ആ�ാദക
രമാ�്. അതി�� �മികയാ�് ��ശാല. ഓേരാ���ം ത�ാൽ
കഴി�� സഹായ�ൾ െച�ാൽ ഈ ആ�ാദം അകെലയ�. ആവശ�
�ി�് സ��േസവകർ ഇ� എ�താ�് മലയാളം വി�ി��ശാല
േനരി�� �തിസ�ി. വി�ി��ശാലെയ�റി�് ��തൽ അവ
േബാധ��ാ��തി�െട ഇ�് രിഹരി�െ��െമ�ാ�് �തീ�.
�ാചീന���െള െപാ� േശഖരമായി ലഭ�മാ�ാൻ േകരളാ സർ�ാ
�ം വി�ി��ശാല�ം ൈകേകാർ�കയാെണ�ിൽ സമ� ��േശ
ഖരം എ�സ��ം സാർ�കമാ�ം.

വിവി�ി�ിനിനിഘഘ��
വിവിലാലാസംസം :: hhttttpp::////mmll..wwiikkttiioonnaarryy..oorrgg
നിർവചന�ൾ, ശേ�ാത്പ�ികൾ, ഉ�ാരണ�ൾ, മാ�കാ ഉ�ര
ണികൾ, പര�ായ�ൾ, വിപരീതപദ�ൾ, തർ�മകൾ എ�ിവയട�
� ഒ� സ�ത� ബ�ഭാഷാ നിഘ� ��ി�വാ�� ഒ� സഹകര
ണ പ�തിയാ�് മലയാളം വി�ിനിഘ�. മലയാളം വാ�കൾ�്
ത�ല�മായ ഇതര മലയാള പദ��ം അേത േപാെല അന�ഭാഷാ പദ
��െട മലയാള�ി�� അർ��ം േചർ�് േലാക�ിെ� വിവിധ
ഭാഗ�ളി�� മലയാളികൾ ഈ സംരംഭ�ി�േവ�ി �വർ�ി�
�. മലയാള വാ�ക�േടതി�് �റേമ ഇം�ീ�്, ജാ�നീ�്, െകാറിയ
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◌ിയൻ, ഹി�ി, തമി�്, ൈചനീ�് �ട�ി പല ഭാഷകളിെല വാ�ക
�ം അവ�െട മലയാള�ി�� നിർ�ചന�ം ഈ വി�ിയി��്.

കാല�േമണ ഇ�് ഓൺൈലൻ മലയാള�ിെ� നെ��ായി മാ�ം.

വിവി�ി�ിെചാെചാ��കകൾൾ
വിവിലാലാസംസം :: hhttttpp::////mmll..wwiikkiiqquuoottee..oorrgg

പഴെ�ാ�കൾ, �സി�രായ വ��ിക�െട െമാഴികൾ, �സി�മായ
��ക�ൾ / �സി�ീകരണ�ൾ എ�ിവയി�� ഉ�രണികൾ,
എ�ിവ േശഖരി�� വി�ിയാ�് വി�ിെചാ�കൾ. നിലവിൽ ഈ
വി�ി സംരംഭ�ിൽ വലിയ �വർ�ന�ൾ നട��ി�. വി�ാ
നം പ�വ�വാൻ ത�ാ�� ധാരാളം �വർ�കർ വ�ാൽ മാ�േമ
ഈ സംരംഭ�ൾ സജീവമാ�.

വിവി�ി�ിപാപാഠഠശാശാലല
വിവിലാലാസംസം :: hhttttpp::////mmll..wwiikkiibbooookkss..oorrgg
പാഠ��ക�ൾ, പഠനസഹായികൾ, മ�ര�രീ�ാസഹായികൾ,
വിേനാദയാ�ാസഹായികൾ എ�ിവ േചർ�� വി�ിയാ� വി�ി
പാഠശാല. ഈ പ�തി വ�ംകാല�ളിൽ മലയാളികൾ�് ഏെറ
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�േയാജനെ���ാ��താ�്. ആവശ��ി�് �വർ�കരി�ാ�
�് �ലം ഇഴ�് നീ�� ഒ� പ�തി ആണി�്.
മമലലയായാളള�ി�ിലിലി�ാ�ാ�� സംസംരംരംഭഭ��ൾൾ

വിവി�ി�ിമീമീഡിഡിയയ േകാേകാമമൺൺസ്സ്
വിവിലാലാസംസം :: hhttttpp::////ccoommmmoonnss..wwiikkiimmeeddiiaa..oorrgg//
സ�ത� ചി���ം മ� �മാണ��ം േശഖരി� െവ�� ഒ� സ�ത
�സംഭരണിയാ�് വി�ിമീഡിയ േകാമൺ�് അെ��ിൽ േകാമൺ
�്. വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷ� കീഴിൽ �വർ�ി�� ഈ സംഭര
ണിയിൽ േശഖരി�െ��� �മാണ�ൾ വി�ിപീഡിയ, വി�ി
��ശാല, വി�ി പാഠശാല, വി�ി െചാ�കൾ �ട�ി എ�ാ ഭാഷക
ളി��� എ�ാ വി�ിമീഡിയ പ�തികളി�ം ഉപേയാഗി�വാ�ം,
േവണെമ�ിൽ ഒേരാ]��ർ�ം ഉപേയാഗി�വാ�ം സാധി�ം. നില
വിൽ വി�ിമീഡിയ േകാമൺസിൽ നിരവധി ദശല�ം �മാണ��
�്

വിവി�ി�ിന�ന�സ്സ്
വിവിലാലാസംസം :: hhttttpp::////wwiikkiinneewwss..oorrgg//
സ�ത�മായ വാർ�ാേക�ം എ�് വിേശഷി�ി�ാ�� ഈ പ�
തി മലയാള�ിലി�വെര ലഭ�മായി �ട�ിയി�ി�. ജനകീയ പ��വ
ർ�നെ� േ�ാ�ാഹി�ി�് ഏേകാപിത വാർ�ാേക�ം നിർ�ി
�ക എ�താ�് വി�ിന�സിെ� ല��ം.

വിവി�ി�ിവാവാ�ി�ി�ി�ി
വിവിലാലാസംസം :: hhttttpp::////wwwwww..wwiikkiivveerrssiittyy..oorrgg//
ഇവിെട സ�ത� പഠന സാമ�ികൾ നിർ�ി��തി�� നട��
ഒ� പ�തിയാണി�്. വി�ിപീഡിയ േപാ�� വി�ാനേകാശ�ളി
ൽ നി�് വിഭി�മായി ഇവിെട ഒേര വിഷയ�ിൽ അധി�ിതമായ
നിരവധി പഠനസാമ�ികൾ വിവിധ പതി�കളിലായി ലഭി��.

വിവി�ി�ി�ീ�ീഷ�ഷ��്�്
വിവിലാലാസംസം :: hhttttpp::////ssppeecciieess..wwiikkiimmeeddiiaa..oorrgg//
ൈജവവർഗ�െള �റി�ം അവ�െട സമ�മായ വിവിരേശഖര�ി��
�സ�ത� വി�ാനേക�മാ�് വി�ി�ീഷീ�്.

വിവി�ി�ിഡാഡാ��
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വിലാസം : http://wikidata.orghttp://wikidata.org
മ�ഷ�ർ�ം യ��ൾ�ം ഒേരേപാെല തി��ാ�� ഒ� സ�ത�
വിവരസംഭരണിയാ�് വി�ിഡാ�. വി�ിമീഡിയ േകാമൺ�് �മാ
ണ�ൾ േശഖരി���് േപാെല ഇ�് വിവര�െള േ�ാഡീകരി�
�. ഒ�ം വിന�സിതമായ വിവര��െട ലഭ�തേയ�ം നിയ�ണേ�
�ം ഏേകാപി�ി��. ഇതിൽ ഇ�ർവി�ി അവലംബ��ം �ിതി
വിവര�ണ�ക�ം ഉൾെ��ം. വി�ിഡാ�യിൽ വി�ിമീഡിയ പ�തി
കൾ �വർ�ി��എ�ാ ഭാഷകളിേല�ം വിവര�ൾ ഉൾെ���.

വിവി�ി�ിേവാേവാേയേയജ്ജ്
വിവിലാലാസംസം :: hhttttpp::////wwiikkiivvooyyaaggee..oorrgg
വി�ി അടി�ാനമാ�ി �വർ�ി�� ഒ� സ�ത� യാ�ാസഹാ
യിയാ�് വി�ിേവാേയ�്. �ഖ� തലം �തൽ �ാേദശിക തലം
വെര�� വിവര�ൾ ഇതിെ� �േത�കതയാ�്.

മലയാള�ി�ം വി�ിേവാേയ�് നിർ�ി�ാ�� �വർ�ന�ൾ
വി�ിമീഡിയ ഇൻക�േബ�റിൽ നട�കയാ�്. അ�് നട��
വിലാസം http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wy/ml/
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ചില പതി�് േചാദ���ം
ഉ�ര��ം

വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ എഎ�ാ�ാ�്�് ?? എഎ���� ??
ജന�ൾ പര�ര സഹകരണേ�ാെട വികസി�ി���ം സ�ത��
മായ ഒ� സർ�വി�ാനേകാശമാ�് വി�ിപീഡിയ. ഇ�ർെന�ി�
െട ആർ�ം ഇ�പേയാഗി�ാ��താ�്. അറി� പ�െവ�ലിെ�
മഹത��ൾെ�ാ�്, പര�രബ�മാനേ�ാെട, �വർ�ി�� ഒ��
�ം സ�� �വർ�കരാ�് വി�ിപീഡിയ�െട ശ�ി. നിരവധി
ഉപേയാ�ാ�ൾ �ടർ�യായി വി�ിപീഡിയ തി����്. ഈ
തി���ക�െട ചരി�ം എ�ാംതെ� വി�ിപീഡിയ ��ി�്
െവ���്. അനാവശ� മാ��ൾ വളെര െപെ��് തെ� സാധാര
ണയായി ഒഴിവാ�ാ��്. അേത േപാെല �ടർ�യായി ശല�െ���
� നിയമവി��െര തി���കൾ വ���തിൽ നി�് തടയാ��
�്. വി�ിപീഡിയ�െട ചില സവിേശഷതകൾ ഇവയാ�്.

• വി�ിപീഡിയയിെല വിവര�ൾ എവിേട�ം സ�ത�മായി ഉപ
േയാഗി�ാം. വിവര�ൾ ആർ�ം സ��മ� എ� ആശയ�ിലാ
�് വി�ിപീഡിയ പ��യർ�ിയിരി��� തെ�.
• വി�ിപീഡിയ അ�ടി�് വിതരണം െച�� വി�ാനേകാശമ
�. അ� െകാ� തെ� ഒ� കടലാ�് വി�ാനേകാശം േപാെല
ഇതി� പല പതി�കളി�.
• സർ�വി�ാനേകാശം ആയതിനാൽ വി�ിപീഡിയയിൽ വിഷ
യ��െട എ��ിൽ പരിധിയി�.
• േലഖന�ൾ ത�ാറായി എ��െകാ�മാ�ം വി�ിപീഡിയയി
ൽ �സി�ീകരി�ി�. ശരിയായ കാര��ൾ എ�തി�പരി
വി�ാനേകാശ സ�ഭാവ�� കാര��ളാ�് വി�ിപീഡിയ�്
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അ�േയാജ�ം.
• വി�ിപീഡിയയിൽ ചിലേ�ാൾ ചില വായന�ാർ�് അ�േയാ
ജ�മെ��് േതാ�ാ�� കാര��ൾ ഉൾെ�ാ�ാനിട��്.
വി�ിപീഡിയ ആർ�ം എേ�ാ�ം തി��ാ���െകാ�് ഒ�
േലഖന�ം അേത �പ�ിൽ നിലനിൽ�ണെമ�ി�.
• ഒ� േലഖനം പല�ം തി�����ലം ഒേരാ േലഖന�ിേ��ം
�ണനിലവാരം ഉറ�വ��ക �മകരമായ േജാലിയാ�്. േലഖ
നം നശി�ി�ാ�� �മ�ൾ നട�ാ�െ��ി�ം അ�് ക�പി
ടി�ാ�ം തി��വാ���സംവിധാന���്.
• സ�� േസവനെമ� നിലയിലാ�് വി�ിപീഡിയയിൽ ആ�
കൾ ഉ�ട�ം േചർ���്. ഇ��ലം േലഖകർ�് അവ�െട
അറി� വർ�ി�ാം.

വിവി�ി�ി�ം�ം വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ�ം�ം ഒഒ�ാ�ാേണാേണാ??
വി�ി�ം വി�ിപീഡിയ�ം ഒ��. വി�ിപീഡിയ�െട മെ�ാ� േപര
� വി�ി എ� നാമം. വി�ി എ��് ��ാ�യി�െട രചന നിർ�ഹി
�ാൻ സഹായി�� ഒ� േസാ�്െവയർ മാ�മാ�്. വി�ി േസാ�്
െവയർ ഉപേയാഗി�� എ�താ�് വി�ിപീഡിയ�ം വി�ി�ം
ത�ി�� ബ�ം. യഥാർ��ിൽ വി�ി േസാ�്െവയർ ഉപേയാഗി
�� അസംഖ�ം െവ�് ൈസ�കളിൽ ഒ�് മാ�മാ�് വി�ിപീഡി
യ. ഇ�് നിലവി�� വി�ികളിൽ �ചാര�ം ഉ�ട��ിെ� മിക
�ം െകാ�് ഏ��ം ��ി�് നിൽ���ം വി�ിപീഡിയ എ� സർ�
വി�ാനേകാശം ആ�്. പെ�, വി�ിപീഡിയ�െട ജന�ീതി�ം
വളർ��ം �ലം വി�ി എ�് പറ�ാൽ വി�ിപീഡിയ ആെണ�്
പല�ം ധരി�് െവ�ി��്. അ�് ശരിയ� എ�് ഇേ�ാൾ മന�ിലാ
യേ�ാ.

വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ ഒഒ�� സസർർ�ാ�ാർർ പപ��തിതി ആആേണാേണാ??
വി�ിപീഡിയ ഒ� സർ�ാർ പ�തിേയാ വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷൻ
ഒ� സർ�ാർ�ാപനേമാ അ�. അതിൽ ഒ� രാജ�െ� സർ�ാ�ക
ൾ�ം യാെതാ� പ�മി�. വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷൻ എ� ലാേഭ�
ഇ�ാെത �വർ�ി�� ഒ��ാപന�ിെ� കീഴിലാ�് വി�ിപീ
ഡിയ �വർ�ി���്. വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷെ� കീഴി��
എ�ാ വി�ിക�േട�ം �വർ�നെ�ലവി�� പണം വി�ി ഉപേയാ
ഗി�� സാധാരണ�ാർ നൽ�� എളിയ സംഭാവനകളിൽ നി�ാ
�് കെ����്.
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ഈ അ�� കാല�ായി വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷെ� വി�ി സംരം
ഭ��െട �വർ�ന�ിൽ ആ��രായി പല സർ�ാ�ക�ം വൻകിട
ക�നിക�ം വിവിധ രീതിയിൽ സഹായ�ൾ െച���്.

വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയയിയിൽൽ േലേലഖഖനംനം എഎ������തിതി�്�് നന�� അഅറിറി�്�്
േവേവേ�േ�??
വി�ിപീഡിയയിൽ നി�് ആ�കെള അക�ി നിർ�ാൻ കാരണമാ�
� ഒ� െത�ി�ാരണയാ�് ഇ�്. വി�ിപീഡിയയിൽ േലഖനം എ�
�വാൻ ഒ� വിഷയ�ി�ം അഗാധ പാ�ിത�ം ഉ�ാേവ�തി�.
വി�ിപീഡിയയിെല ഒ� േലഖന�ം ഒരാൾ മാ�മായി എ�തി�ീർ
��മ�. പല േമഖലയി��വർ, പലരാജ��ളിൽ താമസി��വർ,
ഇ�ർെന�് എ� മാ��മ�ി�െട ��ായി എ�തി�ീർ�വയാ�്
മലയാളം വി�ിപീഡിയയിെല ഓേരാ േലഖന�ം. ഒ� ഉദാഹരണം
വഴി ഇ�് വ��മാ�ാം.

തി�വന��രെ� ഒ� �ൾ വിദ�ാർ�ി ൈവദ�തവിള�് എ� ഒ�
േലഖനം വി�ിപീഡിയയിൽ എ��വാൻ �ട�� എ� സ��ി�.
അവെ� അറിവിെ� പരിധിയിൽനി�െകാ�് ൈവദ�തവിള�്
എ�ാ�് െച��െത�തിെ� ഒ� അടി�ാന വിവരണം മാ�ം
ഒ� ഖ�ികയിൽ എ��കയാ�് അവൻ െച�ക. �േറ ദിവസം കഴി
�് മ�ാസിൽ നി�ം ഒ� സാേ�തിക വിദ�ാർ�ി ആ േലഖനം
അ�ം �ടി വി�ലെ���ി വിള�ിെ� �വർ�ന തത���ം, അതി
െ� േരഖാചി���ം അേത േലഖന�ിൽ ��ിേ�ർ��. �ടർ�്
ൈവദ�തി േബാർഡിൽ േജാലിെച�� ഒ� സാേ�തിക വിദ�ൻ ഈ
േലഖനം കാണാനിടയാ�ക�ം, പലവിധ ൈവദ�തവിള�കെള �റി�്
�റ�് �ടി ആധികാരികമായ�ം, സാേ�തിക വി�ാനം പക���
മായ മ�കാര��ൾ�ടി ആ േലഖന�ിൽ േചർ�� എ�ം വിചാരി
�ക. ഇ�െന �േമെണ, ൈവദ�തവിള�ിെന പ�ി�� ആ േലഖനം
വി�ാന�ദമായ ഒ� ന� േലഖനമായി മാ��. പല��ി െപ�െവ
�ം! ഇ�തെ�യാ�് വി�ിപീഡിയയിേല ഓേരാ േലഖന�ി�
പി�ി�ം ഉ� തത�ം. ഇതിൽ ഭാഗഭാ�ാവാൻ നി�ൾ�ം സാധി�ം
എ�് മന�ിലായിേ�. �തിയ േലഖന�ൾ �ട�ി�ം നിലവി��
േലഖന�ൾ െമ�െ���ി�ം നി�ൾ�് ഈ സംരംഭ�ിെ� ഭാഗ
മാകാം.

വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയയിയിൽൽ േലേലഖഖനംനം എഎ������വവർർെ�െ��ാ�ാ�്�് ��ണംണം??
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ന�േ�ാേരാ��ർ�ം ഇ�് ലഭി�ിരി�� അെ��ിൽ ലഭി�്
െകാ�ിരി�� അറി�്, പലരിൽനി�്, പല�ല�ളിൽ നി�്,
പലേ�ാഴായി പകർ�് കി�ിയി��താ�്. അ�് മ��വർ�് �ടി
�േയാജനമാ�� രീതിയിൽ പകർ�് നൽകാൻ, ��ി�വ�വാൻ
ഒ� സാ�ഹിക വ�വ�ിതിയിൽ ന�േ�ാേരാ��ർ�ം കടമ��്.
േരഖെ���ാ��ലം ന�മായിേ�ായ നിരവധി അറി�ക��്. ന��്
ലഭി� അറി�കൾ വി�ിപീഡിയയിൽ �ടി�ം മ�് വി�ി സംരംഭ�
ളിൽ �ടി�ം പ�് െവ��തി�െട ന�ൾ ന�െട ഭാവി തല�റ�ായി
ഒ� േസവനം ആ�് െച���്.
സൗജന�മായി വി�ാനം പകർ�് നൽ��തി�െട ലഭി��
ആ�സം��ിയാ�് ഇ�രം െപാ�േസവന�ി�െട ലഭി�ക.
അേതാെടാ�ം അറി�് പ�് െവ��തി�െട അ�് വർ�ി��
എ� പഴെ�ാ�് നിത�ജീവിത�ിൽ �ാവർ�ികമാ���ം
കാണാനാ�ം. ഓർ�ക, ഇ�േപാെല പല �മന�കൾ വിചാരി�തി
െ�ഫലമാ�് നാമി�് ആർ�ി�ിരി��അറി�കെളാെ��ം.
വി�ിപീഡിയേപാ�� സംരംഭ�ളിൽ േലഖനം എ���തി�െട
ന�െട അറി�് വർ�ി�ക�ം ആ അറി�് വി�ിപീഡി� �റ��
വേര�ാൾ ഏ��ം ��തായി ഇരി�ക�ം െച�� �തിഭാസമാ�്
വി�ിസംരംഭ�ളിൽ �വർ�ി��തി�െട ലഭി�� ഏ��ം വലി
യ േന�ം എ� പരിചയസ��രായ വി�ിപീഡിയർ എ�ാം തെ�
സ�തി���്. കാരണം സ��മായി േലഖനം എ��േ�ാൾ അതി
ൽ എ��� കാര���െട ആധികാരികത ഉറ�ാ�ാനായി ��ത
വിഷയം സ�യം പഠി�ം. അേതാെടാ�ം നിരവധി വി�ിപീഡിയ�മാ
യി സംവദി�േ�ാൾ ആർ�ി��അറി�് േവെറ�ം.

വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയയിയിൽൽ േലേലഖഖനംനം എഎ��തിതിയായാൽൽ സാസാ���ി�ികക ലാലാഭംഭം
കികി��േമാേമാ??
വി�ിപീഡിയയിൽ �വർ�ി���് വഴി താ�ൾ�് യാെതാ�വി
ധ സാ��ികലാഭ�ം കി�ി�. വി�ാനം പക�ക വഴി വർ�ി��
എ� പഴെ�ാ�് �ാവർ�ികമാ�കയാ�് വി�ിപീഡിയയി�െട
താ�ൾ�് െച�ാനാ���്. വിദ� െകാ��േ�ാ�ം ഏറീ�ം എ�ാണ
േ�ാ. താ�ൾ േനടിയ വി�ാനം പ�െവ�ാതിരി���് വഴി അ�്
ന�െ����ം ഉ� അറിവിെന �രടി�ി�് കള�ക�മാ�് താ�ൾ
െച���്.

ആആരാരാ�്�് മമലലയായാളംളം വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയയിയിൽൽ േലേലഖഖനംനം എഎ�������്�്??
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അറി�് പ�െവ�ാൻ താ�ര��ം, മലയാള ഭാഷേയാ�് േ�ഹ���
താ�െള േപാ�� സാധാരണ ഉപേയാ�ാ�ളാ�് മലയാളം വി�ി
പീഡിയയിെല േലഖന�ൾ എ����്. അതിൽ �ൾ വിദ�ാർ�ിക
��്, കർഷക��്, വീ��മാ��്, വി��ഭട�ാ��്, ഐടി േമഖ
ലകളിൽ �വർ�ി��വ��്, സർ�ാർ ജീവന�ാ��്, അ�
െന സ�ഹ�ിെ� നാനാ�റയി�� �മന�കൾ മലയാളം വി�ിപീ
ഡിയയി�െട ത�ൾ�� അറി�് പ�് െവ�് ത��െട അറിവിെ�
ച�വാളെ� വികസി�ി�ക�ം അേതാെടാ�ം മലയാളി�െട ഭാവി
തല�റ�ായി വലിയ േസവന�ം െച��.

മമലലയായാളംളം വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ��െടെട ��േത�േത�കകതതകകൾൾ എഎെ�ാെ�ാെ�െ�യായാ
�്�്??
മലയാളികൾ എ� നിലയിൽ ന��ഭിമാനി�ാ�� നിരവധി �േത�
കതകൾ മലയാളം വി�ിപീഡിയ��്. മ�് ഇ��ൻ ഭാഷകളി��
വി�ിപീഡിയക�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാൾ മലയാളം വി�ിപീ
ഡിയ�െട മ�് ചില �േത�കതകൾ താെഴ പറ��വയാ�്.

• ഏ��ം അധികം തി���കൾ നട� ഇ��ൻ ഭാഷാ വി�ിപീ
ഡിയ (പെ�ാൻപ�് ല��ിലധികം)
• ഒ� േലഖന�ി�് ഏ��മധികം പതി�ക�� ഇ��ൻ ഭാഷാ
വി�ിപീഡിയ ( 30-ൽ അധികം)
• �റ് ൈബ�്സി�് േമൽ വലി��� ഏ��ം ��തൽ േലഖന�
�� ഇ��ൻ ഭാഷാ വി�ിപീഡിയ
• ഏ��ം അധികം സജീവ ഉപേയാ�ാ�ൾ ഉ� ഇ��ൻ ഭാഷാ
വി�ിപീഡിയ
• ഏ��ം അധികം വി�ിപഠനശിബിര�ൾ നട�ിയ ഇ��ൻ
ഭാഷാ വി�ിസ�ഹം
• ആദ�മായി വി�ിേകാൺഫറൻ�് നട�ിയ ഇ��ൻ ഭാഷാ
വി�ിസ�ഹം

അ�െന നിരവധി �ണനിലവാര മാനക�ളിൽ മലയാളം വി�ിപീ
ഡിയ മ�് ഇ��ൻ ഭാഷാവി�ിപീഡിയകേള�ാൾ വളെര �ൻപിലാ
�്. േലഖന��െട എ��ിെ� കാര��ിലാ�് മ�് ചില ഇ��ൻ
ഭാഷാവി�ിപീഡിയക�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാൾ ന�ൾ പി�ിൽ
. അ�് പെ� ധാരാളം �തിയ ഉപേയാ�ാ�ൾ മലയാളം വി�ിപീ
ഡിയയിൽ എ�ി, നിരവധി �തിയ വിഷയ�ളിൽ േലഖന�ൾ �ട
�േ�ാൾ തീ����േമ ഉ�.
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മമലലയായാളംളം അഅടിടി��വാവാൻൻ അഅറിറിയിയി��.. ഞാഞാെനെന�്�് െചെച�ം�ം??
മലയാളം എ��വാൻ ധാരാളം മാർ����്. ബാഹ� ഉപകരണ��
െട സഹായമി�ാെത മലയാളം എ��വാ�� ഒ� സംവിധാനം മലയാ
ളം വി�ിപീഡിയയിൽ ഒ��ിയി��്. ഇ�് �ടാെത, മലയാളം എ�
�വാൻ മ�് ബാഹ� ഉപകരണ��െട സഹായം താ�ൾ�് േതടാ��
താ�്. ��തൽ വിവര�ൾ�് മലയാളം വി�ിപീഡിയയിെല http://
ml.wikipedia.org/wiki/സഹായം:തി��ൽ_വഴികാ�ി എ� താൾ
കാ�ക.

ഇംഇം�ീ�ീ�്�് അഅറിറി����വവെരെര�ി�ി�്�് മമലലയായാളംളം വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയയിയിൽൽ
തിതി����ണംണം??
താ�ൾ�് ഇം�ീഷി�� �ാവീണ�ം പലയിട�ളിൽ നി�് ��തൽ
വിവര�ൾ സ�ാദി�ാ�ം അവ മാ�ഭാഷയിൽ �നഃ�സി�ീകരി
�ാ�ം വി�ിപീഡിയ അവസരം നൽ��. മലയാളം മാ�മറി��
ഒ� വ��ിേ�ാ, മലയാള ഭാഷയിൽ ൈവ�ാനിക വിഷയ�ൾ
വായി�ാൻ താ�ര��� മ��വർ�ം വി�ാനം പക�വാൻ കഴി�
��് താ�ൾ�ം സേ�ാഷകരമേ�! അ�രം �വർ�ന�ിൽ
പ�ാളിയാ�േ�ാൾ താ��െട സ��ം അറി�ം വർ�ി��താ�്.
കാരണം അറി�് പകർ�് െകാ��േ�ാൾ വർ�ി�മേ�ാ. അതി
െനാ�ം താ�ൾ താ��െട മാ�ഭാഷ�ായി വലിയ േസവന�ം െച�
�.
ഒ� സർ�വി�ാനേകാശ�ിെ� �ാനമാ�് മലയാളം വി�ിപീ
ഡിയ�്. വി�ാനം സ��ം ഭാഷയിൽ തെ� േവണം എ��് ഭാഷ
�െട വളർ��െട ആവശ�മാ�്. ഇതിെനാെ� അ�റം േകരളീയർ/മ
ലയാളികൾ എ� നിലയി�� ന�െട സം�ാര�ിേ��ം തനിമ�
േട�ം ഒെ� ��ി�് �ടിയാ�് മലയാളം വി�ിസംരംഭ�ൾ
ല��ം െവ���്.

മമലലയായാളംളം വിവി�ി�ിസംസംരംരംഭഭ����െടെട ��സസ�ി�ി എഎ�്�്??
വിവര�ൾ സ�ത�മാ�ക, അ�് എ�ാവ�മായി പ�െവ�ക,
എ�െതാെ�യാ�് വി�ിപീഡിയ ഉൾെ��� വി�ിമീഡിയാ
ഫൗേ�ഷൻ വി�ി സംരംഭ��െട �വർ�നല��െമ�ിൽ,
അേതാെടാ�ം, ��മായിെ�ാ�ിരി�� ന�െട ഭാഷ�െട ജീവൻ
നിലനിർ�ക�ം, മാറി വ�� സ�ഹ�ിൽ മലയാള�ിെ� സാ�ി
��ം സജീവമാ�ി നിർ�ക എ��് �ടിയാ�് മലയാളം വി�ി
സംരംഭ��െട ല��ം.
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ന�െട ��കളിെല പഠനസ�ദായം വിദ�ാർ�ിേക�ീ�തമാ��
ഇ�ാല�് പാഠ��ക�ിന�റ�� വിവരേശഖരണം �ധാനമാണ
േ�ാ. ��കളി�ം വീ�കളി�ം ഇ�ർെന�് ഉപേയാഗം വർ�ി�വ��
തിനാൽ ��ികൾ�് മലയാളം വി�ിപീഡിയ അട��� വിവിധ
വി�ിസംരംഭ�ൾ �േയാജനെ���ാ�� അവസര��്. ചരി�ം,
�മിശാ�ം, േജ�ാതിശാ�ം �ട�ിയ േമഖലകളിൽ മലയാളം വി�ി
പീഡിയയി�� േലഖന�ൾ വി�ാന�ദമാ�്. പകർ�വകാശ�
�മായ ധാരാളം �തികൾ മലയാളം വി�ി��ശാലയിൽ ലഭ�മാ�്
. ഏെതാ� ൈവ�ാനിക വിഷയെ� �റി�ം സ��മായി വി�ി�
�ക�ൾ രചി�ാൻ വി�ിപാഠശാല അവസരം നൽ��. ബ�ഭാഷ
നിഘ�വായ വി�ിനിഘ�വി�െട വിവിധഭാഷകളി�� വാ�ക�
െട മലയാള�ി�� അർ�ം അറിയാം. ഈ മലയാളം വി�ിസംരംഭ
�ളിൽ �െട അറി�് േന�ക എ�തിെനാ�ം തെ� നി�ൾ��
അറി�് മ��വ�മായി പ�െവ�ാ�� അവസരം �ടി ലഭ�മാ�്.
അേതാെടാ�ം ന�െട ഭാഷ�െട നിലനിൽ�ി�ം െക�പണി�മായി
താ��ം താ�െള െകാ�ാ��സംഭാവന െച��.

എഎ��െകാെകാ�്�് വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ��െടെട ��ധാധാനനതാതാൾൾ തിതി���ാ�ാനാനാ��
�ി�ി��??
വി�ിപീഡിയ�െട താ�കളിൽ അനാവശ� ക�ികൾ പതി�ി��
ധാരാളം േപ��്. ഇ�രം ആ�മണ�െള നിയ�ി��തിനാ�്
�ധാന താളിെല തി���കൾ നിയ�ി�ിരി��ത്.
സിേസാപ് പദവി�� ഉപേയാ�ാ�ൾ� മാ�േമ �ധാനതാൾ
തി��ാനാ�. വി�ിപീഡിയയിൽ �ിരമായി �വർ�ി�� ജനാ
ധിപത�പരമായ െതരെ���ി�െട ആർ�ം സിേസാ�് ആകാം.

മമലലയായാളംളം വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ��െടെട നിനിയയ��ണാണാധിധികാകാരംരം ആആർർ�ാ�ാ�്�്??
�ർ�മാ�ം ജനാധിപത�രീതിയിൽ �വർ�ി�ാ�് വി�ിപീഡിയ
എ� ��ാനം വികസി�വ���്. നയപരമായി �ാധാന���
എ�ാ കാര���ം വി�ിപീഡിയ�െട സജീവ�വർ�കർ പതിവായി
ചർ� െച��. ചർ��േശഷം ആവശ�മാെണ�ിൽ േവാ� േരഖെ��
�ിേയാ അെ��ിൽ സമവായ�ി�െടേയാ േരഖെ���� നയ�ൾ
�ടർ�� �വർ�ന�ൾ�് അവലംബമായി�ീ��. മാറിവ��
സാഹചര��ൾ��സരി�് അ�രം നയ�ൾ പി�ീ�ം �നഃപരി
േശാധന� വിേധയമാകാ���ം �രിപ�ാഭി�ായം അടി�ാനമാ
�ി തി��െ�ടാ���മാ�്.
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ആത��ികമായി വി�ിപീഡിയ�െട എ�ാ ഭാഷകളി��� എ�ാ
സേഹാദരസംരംഭ��ം വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷൻ എ� ഒെരാ�
സംഘടന�െട �ട�ീഴിലാ�് നിലനിൽ���്. അേമരി�യിെല
സാൻ�ാൻസിേ�ാ നഗര�ിൽ േപ� േചർ�ി�� ഒ� സ��
സംഘടനയാ�് വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷൻ. �ട�ം �തേല വി�ി
സംരംഭ�ളിൽ പ�േചർ� �വർ�ി�ി�� ഒ� പ�ം സ��ാംഗ
�ൾ, �തിവർഷം േവാ�ി�ി�െട െതരെ���െ��� ഭരണസമി
തി, വിവിധേമഖലകളിൽ �ാവീണ�ം െതളിയി�ി�� ഒ� ��ം വിദ
േ�ാപേദശകർ, സാേ�തികമാ�ം ഭരണപരമാ�ം െചേ�� നിത��
ത���െട �മതല��, ശ�ളം വാ�ി േജാലിെച�� ���ം ചില
ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവർ�ാ�് വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷെ�ആ�ാ
നനിയ�ണം.

ഉപസംരംഭ��െട പരമാധികാരം വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷനാെണ�ി
�ം അതാ� വി�ിപീഡിയകളിൽ തന� �വർ�കർ�് നയപരമാ
യി മിക� സ�ാത����്. ൈദനംദിന�� ഭരണനിർ�ഹണം, േലഖ
ന��െട സ�ഭാവം, തി��ൽ, ഉപേയാ�ാ��െട നിയ�ണം �ട
�ിയ കാര��ളിെലാെ� ഇടെപ���ം തീ�മാനെമ����ം ഇ�
രം �വർ�ക�െട �രിപ�ാഭി�ായമ�സരി�ാ�്. സാേ�തികമാ
യി �േത�കാധികാര�ൾ ആവശ��� �മതലകൾ നിർ�ഹി�ാൻ
ഇവരിൽനി�തെ�, ഉപാധികൾ�വിേധയമായി, െതരെ���െ�
�� �േത�ക ആ�കൾ 'സിേസാ�്', ബ�േറാ�ാ�് �ട�ിയ േപരിലറി
യെ���. ഈ ത�ികകെള അധികാരപദവികളായ�, �ത�ത, ഉ�
രവാദി��ളായാ�് വി�ിപീഡിയ�ാർ െപാ�േവ പരിഗണി��
�്.

വി�ിമീഡിയ�െട നയ�ൾ അ�വർ�ി�െകാ�് വി�ിപീഡിയ
യിൽ പതിവാ�ം കാര��മമാ�ം �വർ�ി�േപാ�� ഏെതാരാൾ
�ം ബ�േറാ�ാ�്, സിേസാ�് �ട�ിയ �മതലകൾ േനടിെയ��ാനാ
�ം. അത��ം �ിേരാ�ാഹ�ം അർ�ണമേനാഭാവ��� ഒരാൾ
�േമണ വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷെ� ഉ�താധികാരസമിതിയിൽ
േ�ാ�ം എ�ിേ�രാ��സാ��ത ത�ി�ളയാനാവി�.

വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയയിയിൽൽ എഎെ�ാെ�ാെ�െ�എഎ��താംതാം,, എഎെ�ാെ�ാെ�െ�എഎ��തത��
�്�്??
ൈവ�ാനിക സ�ഭാവ�� ഏ�് വിഷയെ��റി�ം വി�ിപീഡി
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യയിൽ േലഖനം എ�താം. എ�ി�ം ഒ� വി�ാനേകാശ�ി�
േവ� �ല��ം ആധികാരികത�ം �ലർ�ക എ� ഉേ�ശേ�ാെട
വി�ിപീഡിയയിൽ േചർ�ാ�� േലഖന�െള�റി�് ചില നയ�
ൾ �പീകരി�ി��്. ഈ നയ�ൾ പാലി�� വിധ�ിൽ ഏ�്
വിഷയെ� �റി�ം താ�ൾ�് വി�ിപീഡിയയിൽ േലഖനം എ�
താം.
ഞാഞാെനെന��തിതി��ടട�ി�ിയയ ഒഒ�� േലേലഖഖനംനം മമ��പപലല�ം�ം തിതി������െതെത
േ�േ� ??
വി�ിപീഡിയയിെല േലഖന�ൾ ആ�േട�ം സ��മ�. താ�ൾ എ�
തിയ ഒ� േലഖനം മെ�ാരാൾ തി����് എ�് ന�െ�ാരി��ം
നിർബ�ം പിടി�ാ�ം പാടി�. ഇ�് വി�ിപീഡിയ - ഒ� സ�ത�
വി�ാനേകാശം എ� നിർ�ചന�ി�് തെ� േച��ത�. േലഖ
നം സ�ത�മാ�്. ആർ�ം അ�് തി��ാനവകാശ��്. പേ�,
ആധികാരികമ�ാ� അെ��ിൽ െത�ായ വിവര�ൾ േലഖന�ളിൽ
േചർ���് ശരിയ�.

വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയയിയിെലെല വവ��താതാ പപരരമാമായയ െതെത��കകെളെള ��റിറി�്�് എഎ�്�്
പപററ����??
വി�ിപീഡിയ പര�രാഗത വി�ാനേ�ാത�കൾ�് േപാെലയ�.
താ�ൾ�് പരിചയ�� എ�ാ മാ��മ�ളിൽ നി�ം വ�ത��മാ�്
വി�ിപീഡിയ�െട കാര�ം. പ�മാ��മ�െളാ, ��ക�െളാ,
േ�ാേഗാ, ടി.വി. പരിപാടികേളാ എ�മാകെ� ��ത മാ��മ�ളിൽ
വ�� വ�താ പരമായ െത�കൾ തി��ാ�ം പ�ിയ േവദികളിൽ
ഉ�യി�ാ�ം അവ തി��ാ��� അവകാശ�ം അധികാര�ം മി�
േ�ാ�ം താ�ൾ�ി�. എ�ാൽ ആർ�ം തി��ാ�� സ�ത�വി
�ാനേകാശമായ വി�ിപീഡിയ�െട കാര�ം അ�ിെനയ�. വി�ി
പീഡിയ സ�ത��ം ആർ�ം തി��ാ���മാ�്. വ�താപരമായ
െത�് ക�ാൽ അ�് വി�ിപീഡിയയിൽ വ�് േനരി�് തി��ാ�
�അധികാര�ം അവകാശ�ം വി�ിപീഡിയ താ�ൾ�് ത��.

അതിനാൽ താ�ൾ�് �െട ഉ�രവാദിത��ം അധികാര�ം അവകാ
ശ��� വി�ിപീഡിയയിൽ േനരി�് തി��ാൻ അവസര��േ�ാൾ
അതിെല െത�കെള��ി േലഖനം എ�താൻ നിൽ���് അപഹാസ�
മേ�. മാ�മ� ഉ�രവാദിത��ിൽ നി�� ഒളിേ�ാ��ം അേ�.

താ�ൾ വി�ിപീഡിയയിെല േലഖന�ിെല െത�കെള �റി�് ഒ�

62



വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ -- ഒഒ�� ൈകൈക����കംകം

േലഖനം എ���തി�ം എ���തി�ം എ�േയാ എ��മാ�് േലഖ
നംനം തെ� തി��ി െത�കൾ നീ�ം െച���്. വി�ിപീഡിയ
യിെല ഒ� േലഖന�ം ആദ�ം തെ� സമ��ം സ�ർ�ം ശരി�മായി
�് പിറ��ത�. ന�േളാേരാ���ം എ�തി�ം ത�ിൽ തി��ി
�ം ഉ��ിരി� വ��താ�്. അ�െകാ�് േലഖന�ിെല െത�ക
െള മെ�വിെടെയ�ി�ം �സി�ീകരി��തി�ം ന��് വി�ിപീഡി
യയിൽ തെ� തി��ി ശരിയാ��താ�്.

വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ�്�് ��ററേമേമ���� വിവി�ി�ി സംസംരംരംഭഭ��ൾൾ ഏഏെതാെതാെ�െ�
യായാ�്�്??
വി�ിപീഡിയ എ� ഓൺൈലൻ വി�ാനേകാശ�ിെ� അ�ത�ർ
�മായ വളർ�െയ�ടർ�് വി�ിമീഡിയ ഫൗേ�ഷൻ ഇതര വിവര
േശഖരണ േമഖലകളിേല�ം ��തിരി�. സ�ത�ബ�ഭാഷാ നിഘ
�വായ വിൿ�റി, െപാ� സ�യ�ി�� അെ��ിൽ പകർ�വകാ
ശനിബ�നകൾ ഇ�ാ� ��ക�ൾ േശഖരി�വ�� വി�ിേസാ�്
, പഠനസഹായിക�ം മ�ം േചർ�� വി�ി��്�്, സി�ിസൺ
േജണലിസെ� േ�ാ�ാഹി�ി�� വി�ിന��്, ഓൺൈലൻ പരി
ശീലനം നൽ�� വി�ിവാ�ി�ി, െചാ�കൾ േശഖരി�വ�� വി�ി
േക�ാ�്�് എ�ി�െന ഒേ�െറ സേഹാദര സംരംഭ�ൾ വി�ിപീഡി
യ��്.
ഇതിൽ വി�ിേസാ�് മലയാള�ിൽ വി�ി��ശാല എ� േപരി�ം,
വിൿ�റി വി�ിനിഘ� എ� േപരി�ം, വി�ി��് വി�ിപാഠശാ
ല എ� േപരി�ം വി�ിേക�ാട്�് വി�ിെചാ�കൾ എ� േപരി�ം
�വർ�ി���്. ഈ പ�തികെള�ാം തെ� മലയാള�ിൽ
ൈശശവദശയിലാെണ� പറയാം. േമൽ�റ� എ�ാ വി�ിസംരംഭ
�ൾ�ം മലയാള�ിൽ ഏെറ �സ�ി��്.

എഎ��െകാെകാ�്�് അംഅംഗഗത�ത�െമെമ����ണംണം ??
വി�ിപീഡിയയിൽ ആർ�ം തി��ൽ നട�ാെമ�ി�ം അംഗത�െമ
�� േശഷം തി��ൽ നട��താ�് ��തൽ ന�ത്. ഇ�െകാ�
� �ണ�ൾ താെഴ�റ��:
• നി��െട സംഭാവനകൾ നി��െട േപരിൽ അെ��ിൽ ഉപേയാ�
േപരിൽ സംര�ി�െ��ം.പി�ീ�് നി�ൾ�് വി�ിയിൽ ��തൽ
�വർ�നാധികാര��ം മ�ം ലഭി�ാ�� സാ��ത നി�ൾ (ഒേര
ഉപേയാ�േപരിൽ) െമാ�ം തി���ക�െട എ�െ� ആ�യി�ി
രി�ം.
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• ഉപേയാ�േപ�് ഉപേയാഗി�ാൽ മ��വർ�് നി��െട �ംഖലാ
വിലാസംലാസം കാണാനാവി�. ഓർ�ക െവബ് ക��ാർ നി��
െട �ംഖലാവിലാസം കാ��ത് അപകടം �ണി�വ��ം.
• വി�ിപീഡിയയിൽ േവാ� െച�ാ�ം കാര�നിർവാഹകർ ആകാ�ം
അംഗത�ം നിർബ�മാ�്.
• വി�ിപീഡിയയിൽ ചി��ൾ ഉൾെ���ാൻ അംഗത�ം അത�ാവ
ശ�മാ�്.

എഎ��െനെന അംഅംഗഗമാമാകാംകാം??
ഉ�ട��ിെ� കാര��ിെല� േപാെല വി�ിപീഡിയയിൽ അംഗ
ത��ം തിക�ം സൗജന�മാ�്. അംഗമാകാൻ http://ml.wikipedia.or
g/wiki/�േത�കം:�േവശനം എ� താൾ സ�ർശി�ക

ഉഉപപേയാേയാ��േപേപ�്�് െതെതരരെ�െ�������െതെത��െനെന??
ഏ� േപരിൽ േചരണെമ�ത് നി��െട സ�ാത��മാ�്. യഥാർ�
േപേരാ, �ലികാ നാമേമാ ആകാം. ഇം�ീഷിേലാ, �ണിേകാഡ്
സേ�ാർ�� മേ�� ലിപിയിേലാ ഉപേയാ�േപ�് തിരെ���ാം.
േവണെമ�ിൽ മലയാള�ിൽ�െ� േപ� തിരെ���ാെമ�
സാരം. ഇെതാെ�യാെണ�ി�ം താെഴ�റ�� കാര��ൾ ��ി�ക

• ജീവി�ിരി��വേരാ മരി�വേരാ ആയ ��ഖ വ��ിക�െടേയാ
�ാപന��െടേയാ േപര് ഉപേയാഗി�ാതിരി�ക. ഉദാ: വി.ആ
ർ.���ർ, ഊരാ��ൽ െസാൈസ�ി.
• ചില �േത�ക ചി��ൾ ഉപേയാഗി��തി�ം നിയ�ണ�
�്. ഉദാ. ! @ # $ % ^ & * ( ) { [ ] " ' " ;,. ? + -
• േപരിെ� �ട��ിൽ അ��ൾ ഉപേയാഗി���ം അ�വദ
നീയമ�. ഉദാ: 123സാ�്
• ഉപേയാ�േപ�് െതരെ���േ�ാൾ ഇം�ീ�് �ടാെത മ�
ഭാഷക�ം ഉപേയാഗി�ാം. എ�ി��ാ�ം ദീർഘകാലാടി�ാന
�ിൽ ന��് ഒ� ഇം�ീ�് േപ� തെ� െതരെ����താ�്
.
• വി�ിയിൽ �ിരമായി �വർ�ി�� ഒരാൾ�് പലേ�ാ�ം
മ� ഭാഷകളി�ം സേഹാദരവി�ികളി�ം �ടി െച�ിടെപേട�ിവ
�ം. എെത�ി�ം ഒ�ിൽ അംഗത�െമ��ാൽ അ�് എ�ാ�ി�മാ
യി ഉപേയാഗി�ാം
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• �തിയതായി േപ�് േചർ�േ�ാൾ െച�േ�ാൾ നി��െട രഹ
സ�വാ�് അടയാളെ���� �ല�് ഇം�ീഷിൽ തെ�യാ
േണാ അടി���് എ�റ�ാ�ക.
• െമാഴിേയാ അ�േപാ�� എ��പകരണ�േളാ ഉപേയാഗി�
േ�ാൾ നാം ഓർ�ാെത മലയാള�ി�� അ�ര�ൾ ഇവിെട
േചർ�ാൻ സാ��ത��്.
• അ�ര�ൾ� പകരം രഹസ�വാ�് കള�ിൽ െചറിയ ന�
� ചി��േളാ ക�� ��ികേളാ മാ�ം �ത��െ����െകാ
�്, തിര�ീലയിൽ നി�ം ഇ� ക�റിയാൻ സാധി�ക�മി�.
പി�ീ�് �േവശി�ാൻ െച�ാൻ �മി�േ�ാളാ�് ഈ ��
െ��റി� നാം േബാധവാ�ാരാ�ക.

വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയിയിെലെല സംസംവാവാദദതാതാ��കകൾൾ എഎ�ി�ിനാനാ�്�് ??
സംവാദം താൾ േലഖന�െള�റി�� പഠന�ൾ�� േവദിയാ�്,
േലഖന�ളിൽ ഉപേയാഗിേ�� എ�ാ കാര���ം സംവാദം താളി
�ം കാ���ി�ക. ചർ�യിൽ, പരിേശാധനാേയാഗ�ത, സ�ലിത
മായ കാ��ാ�്, കെ���കൾ പാടി� എ�ീ �� നയ��ം �ർ�
മാ�ം പാലി�ക. തീർ�യാ�ം സംവാദം താളിൽ വിശകലനം, നിർേ�
ശ�ൾ, �നരേന�ഷണ�ൾ �തലായവെയ�ാം ഉപേയാഗി�ാം.
പെ� അ�് എെ��ി�ം ല��േ�ാെടയാവ��്.
�ഭ�തീ�േയാെട മെ�ാരാേളാ�് ഇടപഴ�ക, അേ�ഹം താ�െളേ�ാ
െല തെ�, വികാര�ം, ചി�ാശ�ി�ം, വി�ിപീഡിയ െമ�െ���
ണെമ� ല��േ�ാെട �വർ�ി���മായ ആളാ�്. ആെര�ി�ം
താ�േളാ�് എതിർ�കയാെണ�ിൽ അ�് താ��െട ��മാകാനാ�്
സാ��ത എ� ക��ക.
സംവാദം താളിൽ, ജീവി�ിരി�� ഏെത�ി�ം വ��ിെയ�റി�്
ന�ത�ാ� എെ��ി�ം കാര��ൾ ശ�മ�ാ� െതളി�ക�െട
പിൻബലേ�ാെട എ��കയാെണ�ിൽ അ�് നിർബ�മാ�ം മാ�ു
കള�ക.

എഎ��െനെന േലേലഖഖനന����െടെട സംസംവാവാദംദം താതാൾൾ ഉഉപപേയാേയാഗിഗി�ാം�ാം ??
• ആശയവിനിമയ�ിന്: താ�ൾെ�ാ� സംശയ��ായാൽ,
അ�് മ��വെര മന�ിലാ�ാ�ം അവർ പറ���് മന�ിലാ
�ിെയ��ാ�ം �മി�ക. സൗ�ദേ�ാെട െപ�മാ�ക എ�താ
�് ഏ��ം ന�കാര�ം. അ�് താ��െട കാ��ാടി�് മ��വർ�്
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വ��മാ�ിെ�ാ���. സമവായ�ിെല�ാൻ താ��െട അഭി
�ായംയം സഹായിേ��ാം.
• വിഷയ�ിൽ ഉറ�നിൽ�ക: സംവാദം താളിൽ െകാ�വർ�
മാനം ഒഴിവാ�ക. േലഖന�െള എ�െന െമ�െ���ാം എ�
വിെട ചി�ി�ക. വിഷേയതര പരാമർശ�ൾ നീ�ം െച�ാൻ
എ�െകാ�ം േയാഗ�മാ�്.
• �േഭാദർശികളാ�ക:േലഖന��െട സംവാദം താൾ േലഖന�
െള എ�െന െമ�െ���ാം എ� കെ��ാൻ മാ���താ�്,
നി�പണ�േളാ, പ�ം േചരേലാ, േലഖന�െള �റി�� അഭി
�ായ�േളാ അവിെട െകാ��ാതിരി�ക.
• നി��നായി നിലെകാ�ക: സംവാദം താൾ വിവിധ കാ��ാ�
�വർ ത�ിൽ േപാരാടാ�� േവദിയ�. വിവിധ ദ�ിതീയ �മാണ
�െള അവലംബി�് എ�െന ഒ� വി�ിപീഡിയ േലഖനം എ�
താം എ� കെ��ാ�� േവദിയാ�്. അതിനാൽ തെ�
സംവാദ�ിെ�അവസാന ഫലം സ�ലിതമാവണം.
• വ�തകൾ െവളിെ���ക: പരിേശാധന� വിേധയമാേക�
കാര��െള കെ��ാൻ സംവാദം താൾ ഉ�മമായ �ലമാ�്.
സംശയ�� കാര���െട േ�ാത�് െവളിെ���ാൻ ഇവിെട
ആവശ�െ��ക.
• വിവര�ൾ പ�െവ�ക: ന� േ�ാത�കൾ ലഭി�ാ� കാര�
�ൾ സംവാദം താളിൽ �റി�ി�ക. മ�ാർെ��ി�ം അ�മായി
ബ�െ�� േ�ാത�കൾ അറിയാെമ�ിൽ അവർ പി�ീ�് േചർ
�െകാ�ം. േലഖന�ി�� േ�ാത�കൾ ലഭ�മ�ാ� കാര�
��ം അേ�ാ� മാ�ക.
• തി���കെള �റി�് ചർ�െച�ക: താ��െട തി���കൾ
ആെര�ി�ം നീ�കയാെണ�ിൽ അെത�െകാ�് എ�് സംവാ
ദം താളിൽ േചാദി�ക. തി���കെള �റി�� ഏ�തരം സംശ
യ�ം അവിെട േചാദി�ക.
• പരിഗണന�െവ�ക: താ��െട ൈകയി�� നിർേ�ശ�ൾ
സംവാദം താളിൽ പരിഗണന�െവ�ക. തലെ��് മാ�ം, േലഖന
�ൾ ത�ിൽ ��ിേ�ർ�ൽ, വലിയേലഖനെ� കഷണ�ൾ
ആ�ൽ എ�ി�െന എ�ം.

വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയ��െടെട നന�� െപെപ��മാമാ�� രീരീതിതികകൾൾ എഎെ�ാെ�ാെ�െ� ??
• എ��കളിൽ ഒ� പതി�ി�ക: െമാഴികളിൽ ഒ� പതി�ി�ാ
ൻ നാ� �ിൽ�് ചി��ൾ പതി�ി�ാൽ മതിയാ�ം(~~~~), അവ
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സ�യം താ�ൾ ഉപേയാഗി�� േപ�്, അേ�ാഴെ� സമയം
എ�ിവയായി മാറിെ�ാ�ം, സംവാദം താളിൽ അ�ാതനായി
രി�ാൻ ആർ�ം കഴിയിെ��് ഓർ�ി�ക. അവിെട താ��െട
�ംഖലാവിലാസം േശഖരി���്.
• ആേ�ാശ�ൾ ഒഴിവാ�ക: സ��ം ആശയ�ൾ മ��വരിൽ
അടിേ�ൽ�ി�ാൻ �മി���േപാെല സംവദി�ാതിരി�ക.
• സം�ി��പം ഉപേയാഗി�ക: താ�ൾ എ�താൻ ഉേ�ശി��
കാര�ം ��വാ�ി�ം കവി�കയാെണ�ിൽ അ�് ���ാൻ �മി
�ക. വലിയ സേ�ശ�ൾ മന�ിലാകാൻ ��ി��ാ�്. അവ
പലേ�ാ�ം ആ�കൾ വായി�ാെത വി�കയാ�് പതി�്. ചില
േ�ാൾ ഏതാ�ം വരികൾ വായി�് െത�ി�രി�ാ�ം മതി.
• �പം കാ� ��ി�ക: സംവാദം താൾ ആകർഷക�പം
ഉ�താകെ�. ആവർ�ന�ം വിഷേയതര പരാമർശ�ം ഒഴിവാ�
ക. സംവാദം താളിൽ എ�േ�ാളം വ�ത��മായ ആശയ�ൾ
വ�േ�ാ അ��ം േലഖനം ആകർഷകമാെണ�ർ�ം.
• സ�യികകൾ വായി�ക: വലിയ സംവാദം താൾ ചിലേ�ാൾ
പലതായി ഭാഗി�ിരി�ാം അേ�ാൾ സംവാദം താളിൽ അ�രം
സ�യികകളിേല�� ക�ി��ായിരി�ം അവ വായി�
േനാ�ക. താ��െട ആശയം/സംശയം േനരേ� പരാമർശി�ി�
�ാവാം.
• മലയാളം ഉപേയാഗി�ക: ന�േട�് മലയാളം വി�ിപീഡിയ
യാ�് അതിൽ മലയാളം ഉപേയാഗി�ക.

വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയയിയിൽൽ ഒഒഴിഴിവാവാേ�േ����� െപെപ��മാമാ����ൾൾ എഎെ�ാെ�ാ
െ�െ� ??

• വി�ിപീഡിയ�െട ഔേദ�ാഗിക നയ�ൾ പാലി�ാൻ താെഴ�
റ�� കാര��ൾ ��േയാെട ഉപേയാഗി�ക. ഇവ ഒരി��ം
െച�ാൻ പാടി�ാ�താ�്.
• വ��ിപരമായി ആ�മി�ാതിരി�ക: വ��ിപരമായി ആ�മി
�ക എ� പറ�ാൽ ഒരാെള ഏെത�ി�ം തര�ിൽ താ�ി�ാ
ണാൻ �മി�ലാണ്
• ഇക�ാതിരി�ക: ഒരാെള ഇക�ി�ാ�� തരം വാ�കൾ വിളി
�ാതിരി�ക, ഉദാഹരണ�ി�് വി�ീ, എേ�ാ മേ�ാ ഉ� വിളി.
പകരം എ�െകാ�് അയാൾ െത�ാെണ� േതാ�� എ�ം
അെത�ിെന തി��ാം എ�ം പറ�െകാ��ക.
• ഭയെ���ാതിരി�ക: ഉദാഹരണ�ി�് ഞാൻ ‘അ�ിനാ�്
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അറിയാേമാ?’ എ� രീതിയിൽ െപ�മാറാതിരി�ക.
• നിയമം വലി�ിഴ�ാതിരി�ക: ഞാൻ േകാടതിെയ സമീപി�ം
എ� മ�ി�� കാര��ൾ വി�ിപീഡിയെയ വിഷമസ�ിയിൽ
���കേയ െച�ക��.
• വ��ിപരമായ കാര��ൾ നൽകാതിരി�ക: ഒ�പേയാ�ാവി
�് സ�തമെ��ിൽ അയാെള�റി�� കാര��ൾ എവിേട�ം
ഉപേയാഗി�ാതിരി�ക.
• മ��വെര െത�ായി �തിനിധാനം െച��ത്: വി�ിപീഡിയ
എ�ാ�ാര���ം േശഖരി��. എ�ാ�് സംഭവി��െത�്
വി�ിപീഡിയ�് ന�ായറിയാം. അ�െകാ� തെ� ഇവ െച��
�്.
• മെ�ാരാ�െട െമാഴി തി���ത്: ഒരാ�െട അ�വാദമി�ാെത
മെ�ാരാ�െട െമാഴി തി���ത്(ഈ നയം േമാശെ�� പദ�േയാ
ഗ��േട�ം ഭാഷ�േട�ം കാര��ിൽ പി�ടേര�തി�). സംവാദ
�ൾ േലഖന�ൾ അ�. അവ അ�ര�ിശകിേനേയാ, വ�ാകരണ
പിഴവിേനേയാ കാര�മാ��ി�. ആശയവിനിമയം മാ�മാണവ�
െട കാതൽ, അ�രം കാര��ൾ�ായി അവ തി�േ��തി�.ഒ
�ിടാ� െമാഴികൾ: ഒ�ിടാ� െമാഴികളിൽ {{unsigned}} എ�
ഫലകം ��ിേ�ർ�ാം. ആ െമാഴി േചർ��് ആെര�് ആ ഫല
കം ഇ�െന കാ�ി��ം —ഈ തി��ൽ നട�ിയ�് മാ�കാ
ഉപേയാ�ാ�് (സംവാദം • സംഭാവനകൾ)
• സ��ം എ��ക�ം മാ��ത്: താ�ൾ എ�തിയ ഏെത�ി�ം
കാര�ം നീ�ം െച�ാൻ ആ�ഹി��െവ�ിൽ അ�് െവ�ി�ള
യാൻ �മി�ക. അതായ�് ഇ�േപാെല ഇ�ര�ിൽ അ�്
�ത��മാ�ം ഇ�േപാെല
• നീ�ം െചേ� മതിയാ�െയ�ിൽ: ചി�ാരഹിത�ം വിേവക
രഹിത�മായ ഈ െമാഴി ��ാ�് തെ� നീ�ം െച� എ�്
അവിെട �റി�ക. ഒ� പേ� താ��െട എ��് േവദനി�ി�
സഹവി�ിപീഡിയർ�് ആശ�ാസമാ�മ�്.

വിവി�ി�ിപീപീഡിഡിയയയിയിെലെല സാസാേ�േ�തിതികക--ഘഘടടനാനാ മാമാനനകക��ൾൾ എഎെ�ാെ�ാ
െ�െ�??

�പഘടന
• അടിയിലടിയിലായി ഉ�ര�ൾ എ��ക: അേ�ാൾ അ��
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എ��് അതിനടിയിൽ വ�ം അ�് സമയ�മ�ിൽ എ��കൾ
വായി�ാൻ സഹായി�ം. ഏ��ം �തിയ�് ഏ��ം താെഴയായി
രി�ം.
• വ�ത�� കാര��ൾ ഇടയിെ���ക: ഒ� െമാഴിയിൽ തെ�
വ�ത�� കാര��ൾ പരാമർശി��െ��ിൽ അ�് ഖ�ികയാ
യി തിരിെ���വാൻ ��ി�ക.
• എ��കൾ� ��ിൽ അ�ം ഇടയിെ���ക: ഓേരാ േപാ�ി�ം
ഇ�ര�ിൽ െച����ലം എ�തിയ ഓേരാ��േര�ം വ��മാ
യി തിരി�റിയാൻ സാധി�ം. അതിനായി, അർ� വിരാമ�ൾ
ഉപേയാഗി�ാ��താ�്.
• ഓേരാ���ം അവനവൻ ഇ� ഇട വീ��പേയാഗി�ക:എ�
� �ട�ിയയാൾ താളിെ� ഏ��ം ഇട� ഭാഗ�നി�ാ�ം �ട
�ക. അ��യാൾ ഒരിടവി�ം(:), ര�ാമെ�യാൾ ര�ിടവി�ം
�ട�ക(::) ആദ�െ�യാൾ വീ�െമ��കയാെണ�ിൽ അയാൾ
താളിെ�ഏ��ം ഇട�ഭാഗം ഉപേയാഗി�ക.

തതലലെ�െ���കക�ം�ം വിവിഷഷയയ���ം�ം െതെതരരെ�െ�����േ�ാേ�ാൾൾ ���ി�ിേ�േ���
െതെതെ�ാെ�ാെ�െ� ??

• �തിയ തലെ��് താളിെ� ഏ��ം താെഴയായി �ട�ക:താ�
ൾ താളിെ� ഏ��ം �കളിലായി എ�� �ട�ിയാൽ അ�് ��
യാകർഷിേ��ാം, എ�ാൽ അ�് �ഴ�ി�കള�ം. �തിയ വിഷയ
�ൾ താളിെ�ഏ��ം താെഴയാ� കാ�ക.
• �തിയ വിഷയ�ി�് �തിയ തലെ�� െകാ��ക: �തിയ
വിഷയം �തിയ തലെ��ിനടിയിൽ െകാ��ക. അ�് മ��വയി
ൽ നി�ം വ�ത�ാസെ��് കാര��ൾ കെ��ാൻ സഹായി�ം.
(താ�ൾ വി�ിപീഡിയ�െട സ�തേവ�� എ��െക�ാ�പേയാ
ഗി��െത�ിൽ സംവാദം താളി�പരിയാ�� “+“ ക�യിൽ അമ
ർ��� വഴി അ�് എ���ിൽ സാധി��താണ്)
• േലഖന�മായി ബ�െ�� തലെ��കൾ നൽ�ക: വിഷയ�ി
�് േലഖന�മായി ബ��െ��് തലെ��ിൽ അറിയി�ക.
• തലെ��കൾ നി��മായിരി�െ�:തലെ��കൾ എ�ാ�്
കാര�ം എ�റിയി��തായിരി�ണം, താ�ൾ എ�ിെന �തിനി
ധാനം െച��എ�ാക��്.
• തലെ��ിൽ �ക��കൾ േവ�: താ�ൾ �ക�� കാര�ം മെ�ാ
രാൾ�് ഇ�െ�ടാ�താവാം അതിനാൽ അ�കാരം െച���്.
• തലെ��ിൽ ഇക��കൾ േവ�: താ�ൾ ഇക�� കാര�ം മെ�ാ
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രാൾ�് ഇ�െ��താവാം അതിനാൽ അ�കാരം െച���്.
• മ��വെര തലെ��വഴി സംേബാധന െച��ത്: നാെമാ� സ�
ഹമാണ്; സേ�ശം ഒരാൾ�ായി മാ�ം നൽ���് ശരിയ�.

കക�ി�ി,, സസമമയംയം എഎ�ി�ിവവ��െടെട കാകാര�ര��ി�ിൽൽ എഎെ�ാെ�ാെ�െ����ി�ി��
ണംണം ??

• ക�ികൾ ഉ�ാ�ക: സംവാദം താ�കളിൽ �ന�മായതാെണ
�ിൽ �ടി ക�ികൾ ഉ�ാ�ക.
• ആേഗാള സമയ�മം ��ി�ക: േലാകെ��ായിട���വർ
വി�ിപീഡിയ ഉപേയാഗി�� അതിനാൽ ആേഗാള സമയ�മം
പാലി�ക.

താതാ��കകൾൾ വവ��താതാ��േ�ാേ�ാൾൾ പിപി��ടടേരേര���� രീരീതിതികകൾൾ എഎെ�ാെ�ാെ�െ�
??

• േശഖരി�ക-മാ�ുകളയ�ത്: സംവാദം താളിെ� വലി�ം വള
െര വർ�ി�ാൽ അവ സ�യികകളാ�ി േശഖരി�ക.
• �തിെയാ� താ��ാ�ക
• അ�് സംവാദം താളിെ�അ�ബ�മായാകെ�.
• അ�േയാജ�മായ േപ� നൽ�ക.
• സംവാദം താളിെല ചർ�കൾ െവ�ിെയ��ക.
• അ�് �തിയ താളിൽ േചർ�ക.

ഫഫലലകക��ൾൾ�്�് സംസംവാവാദദതാതാൾൾ എഎ�ി�ിനാനാ�്�് ??
ഫലക��െട സംവാദം താൾ ര�ാവശ��ൾ�് ഉപേയാഗി�ാ��്
. ഫലകം എ�െന, എ�ി�പേയാഗി�െണെമ� വിശദീകരി�ാ�ം
ചർ�കൾ�ം. അതി� ര�ി�ം വ�ത�� തലെ��കൾ ആദ�േമ നൽ
കി ��ം പരിഹരി�ാം.

ഉഉപപേയാേയാ�ാ�ാവിവിെ�െ� താതാളിളിെ�െ� �ാ�ാധാധാന�ംന�ം എഎെ�ാെ�ാെ�െ�യായാ�്�് ??
വി�ിപീഡിയയിൽ അംഗമായി�ഴി�ാൽ ഇവിെട നി�ൾ� മാ�
മായി ഒ��ലം ലഭി�കയായി. ഉപേയാ�ാവി�� താൾ ഒ� വഴി
കാ�ിയാ�്. അതായ�്, വി�ി സ�ഹ�ിെല മ�് അംഗ�ൾ�്
നി�ളിേലെ��ാ�� എ��വഴി. നി�െള��ി�� വിവര�ൾ
വി�ിപീഡിയയിൽ നി�ൾ െച�വാൻ പ�തിയി�� കാര��ൾ
നി��െട താ�ര��ൾ ഇ�െന ഒ�നവധികാര��ൾ ഉപേയാ�ാവി
�� േപജിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ാം. എ�ാൽ വി�ിസ�ഹ�ി�് �റ
�� ചർ�കൾ�് ഈ താൾ േവദിയാക�ത്
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