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இந்திய ம�ொழிச் 
சமூகத்திற்கொன
விக்கிமூலக்
ககயேடு



2



3

இகைேத்தின் ஊடாக இந்திே ம�ாழிகளில் அறிவு சார்ந்த மசேல்பாடுககை முன்மனடுத்துச் 

மசல்ல CIS நிறுவன�் உதவு�். CIS-A2K என்ற திட்டத்தின் ஒரு பகுதிோக, கன்னட�், மகாங்கணி, 

�ராட்டி, ஒடிோ, மதலுங்கு ஆகிே ஐந்து ம�ாழி விக்கிமீடிே சமூகங்களுடன் இகைந்து 

மசேலாற்றி வருகியறா�். அத்துடன் பஞ்சாபி விக்கிமூலத் திட்டத்திலு�் ஈடுபாடு காட்டி 

வருகியறா�். ய�ற்கூறிே சமூகங்களுடன் இகைந்து மசேலாற்றிே யபாது, இச்சமூகங்கை் 

அகனத்து�் சந்தித்து வருகிற ஒத்த சிக்கல்ககைக் கை்டறிந்யதா�். எனயவ, "இந்திய ம�ொழிச் 

சமூகத்தினருக்கொன விக்கிமூலக் ககயயட்டிகன" உருவாக்க முடிவு மசே்யதா�். 

 

முதற்கட்ட�ாக, இந்திே ம�ாழிகளிலுை்ை விக்கிமூலத் திட்டங்களின் நிலவரத்கத குறித்துக் 

மகாை்யடா�். பின்னர், இந்திே ம�ாழிகளில் பங்களிக்கின்ற விக்கிமீடிேர்ககை அணுகி, 

விக்கிமூலத் திட்டத்தில் அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சிக்கல்கை்  குறித்து யபசியனா�். 

இக்ககயேட்டின் வகரகவக் மகாடுத்து கருத்துககைக் யகட்யடா�்.  இக்ககயேட்டிகன 

மவளியிட்ட பின்னயர, ந�்முகடே பணி மதாடங்கு�். இச்சமூகங்களின் பங்களிப்கப 

ய��்படுத்தவு�், அதன் மூல�் விக்கிமூலத் திட்டங்ககை வைர்த்மதடுக்கவு�் இச்சமூகங்களுடன் 

மசேல்படுயவா�்.

முன்னுகை
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பகைே நூல்ககை மின்�ே�ாக்கவு�், இகைேத்தில் இலவச�ாக மகாை்டு யசர்க்கவு�் 

'''ப்ராமெக்ட் குட்மடன்மபர்கு'''[1] என்ற திட்ட�் தன்னார்வலர்கைால் 1971ஆ�் ஆை்டில் 

மதாடங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் மூல�் மபாதுமவளியில் இருந்த பல்லாயிரக்கைக்கான 

நூல்கை் மின்னூல் வடிவ�் மபற்றன. அயத யநாக்குடன் மசேல்படு�் விக்கிமூலத் திட்டத்திற்கு 

'ப்ராமெக்ட் யசார்ஸ்மபர்க்' என்ற மபேயர முதலில் பரிந்துகரக்கப்பட்டகத நிகனவு கூர்யவா�். 

விக்கிப்பீடிோவிலுை்ை கட்டுகரகளுக்குச், சான்றாகக் காட்டப்பட்ட இத்தககே மூல உகரகளின் 

எை்ணிக்கக கால�் மசல்லச் மசல்ல அதிகரிக்கத் மதாடங்கிேது. 2003ஆ�் ஆை்டு நவ�்பரில் 

மதாடங்கப்பட்ட விக்கிமூலத்தில் 2005 ய� 18ஆ�் யததிேன்று 20,000 உகரத் மதாகுப்புகை் 

யசர்க்கப்பட்டிருந்தன[2]. உலகம�ங்கு�் அணுகக் கூடிே இலவச இகைே நூலக�ாக விக்கிமூலத் 

திட்ட�் வைர்ந்துை்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்யபாகதே நிலவரத்கத அறிே, இவ்விகைப்கப[3] 

பார்க்க. 

விக்கிமூல�் என்பது ஒரு பகிர்வுரிக�யுை்ை, கட்டற்ற நூல்ககைக் மகாை்டுை்ை இகைே 

நூலக�ாகு�். பல ம�ாழிகளில் இேங்கு�் இந்த விக்கிமூல�் லாபயநாக்கற்ற அக�ப்பான 

விக்கிமீடிோ அறக்கட்டகைோல் கட்டக�க்கப்பட்டு, தன்னார்வலர்கைால் ய��்படுத்தப்பட்டு 

வருகிறது. இங்யக ஒரு புத்தகத்தின் மின் வருடிே பதிப்கபப் பதியவற்றி அதகன உகர 

வடிவில் மகாை்டு வந்து, ம�ே்ப்புப் பார்த்து, அகனத்துக் கருவிகளுக்கு�் உகந்த மின்னூலாக 

மவளியிடப்படுகிறது. ம�ே்நிகர் உலகில் ஒரு ஆவைக் காப்பக�ாகவு�் இருக்கிறது. 

இங்யக நூல்ககைப் படிக்கலா�், நூல் உருவாக்கத்தில் பங்களிக்கலா�், நூல்ககைக் 

மகாகடேளிக்கலா�்.

கொப்புரிக�கயப் பற்றி அறிதல்

கொப்புரிக� நிகலகய கண்டறிதல்

பதியேற்றல்

அட்டேகணப்படுத்தல்

அறிமுக�்
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விக்கிமூலத்திலுை்ை அகனத்து உை்ைடக்கங்களு�் காப்புரிக�ேற்றகவ. இதனால் 

எந்தவித காப்புரிக�ச் சிக்கலு�் இன்றி, இவற்கற நகமலடுக்கவு�், �ற்றவருக்கு வைங்கவு�், 

உை்ைடக்கத்கதத் திருத்தவு�் முடியு�்[4]. மபாதுமவளியில் கிகடக்கு�் உை்ைடக்கத்துக்கு�் 

விக்கிமூல�் யபான்ற தைங்களிலுை்ை உை்ைடக்கத்துக்கு�் யவறுபாடு உை்டு. மபாதுமவளியில் 

ஒருவர் தன் ஆக்கத்கத மவளியிட்டுவிட்டால், அவர் அதற்கு காப்புரிக� யகார முடிோது. 

ஆனால், விக்கிமூல�் யபான்ற திறந்த மூல தைங்களில் எவ்வகக உரி�த்துடன் ஆக்க�் 

பதியவற்றப்படுகிறயதா, அயத உரி�த்துடன் தான் அகத பதிவிறக்குயவாரு�், நகமலடுப்யபாரு�் 

பேன்படுத்த யவை்டு�். எடுத்துக்காட்டாக, ஆசிரிேர் ஒருவர் தன் ஆக்கத்கத இலவச உரி�த்துடன் 

விக்கிமூலத்துக்கு தருகிறார். ஆக்கத்கத பேன்படுத்து�் யபாது தன் மபேர் குறிப்பிடப்பட 

யவை்டு�் என உரி�த்தில் குறிப்பிடுகிறார் என்றால், அவ்வாக்கத்கத பேன்படுத்துயவார், அவரின் 

ஆக்க�் என்று குறிப்பிட்யட பேன்படுத்த யவை்டு�். [5]

[1] https://www.gutenberg.org/

[2] See ‘Wikisource: What is Wikisource?’ https://en.wikisource.org/wiki/

Wikisource:What_is_Wikisource%3F

[3] https://tools.wmflabs.org/phetools/statistics.php?diff=0

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Free_content

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain

எழுத்துணரி ேழியொக உகைகய எடுத்தல்

உகைகய ம�ய்ப்புப்பொை்த்தல்

மூல ஆக்கத்கதப் யபொல பக்க ஒருங்கக�வு மசய்தல்

விக்கித்தைவுடன் இகணத்தல்
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ஒரு பகடப்கப மவளியிடுபவருக்கு அந்த பகடப்பின் மீதுை்ை சட்டப்படிோன உரிக�ககை 

காப்புரிக� என்கியறா�். இலக்கிே�், இகச, ககல யபான்ற துகறகளில் மவளியிடப்படு�் 

பகடப்புகளுக்கு�் காப்புரிக� உை்டு. பகடப்பின் தன்க�கே மபாருத்து, அதன் மீதான 

காப்புரிக�கை் �ாறுபடு�்[6]. 

பகடப்புக்குக் காப்புரிக� மபறப்பட்டால் பகடப்கபத் மீதான வணிக உரிக�யு�், தார்மீக 

உரிக�யு�் ஆசிரிேருக்கு உறுதிப்படுத்தப்படு�். எடுத்துக்காட்டாக, ஆசிரிேரின் அனு�தியின்றி 

அவரது பகடப்பின் பகுதிகே �ற்மறாரு தைத்தில் பேன்படுத்துவகத ஆசிரிேர் தடுக்க 

காப்புரிக� உதவு�்.[7] அந்த பகடப்கப தன் புகனமபேரியலா, மபேரின்றியோ மவளியிடு�் 

உரிக�யு�் ஆசிரிேருக்கு கிகடக்கு�்.[8]

[6] Understanding Copyright and Related Rights, World Intellectual Property Organization, http://www.wipo.int/

edocs/pubdocs/en/wipo_pub_909_2016.pdf

[7] Copyrights as an Economic Right, Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers, http://

www.jasrac.or.jp/ejhp/copyright/property.html

[8] Understanding Copyright and Related Rights, World Intellectual Property Organization, http://www.wipo.int/

edocs/pubdocs/en/wipo_pub_909_2016.pdf

கொப்புரிக�

கொப்புரிக� என்ற மசொல்லின் மபொருள் 
என்ன? ¨

கொப்புரிக� என்றொல் என்ன?
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மசொல்/மசொற்கள் விளக்க�்

கொப்புரிக� பகடப்பாசிரிேர் தன் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தன் 

பகடப்கப ம�ாழிமபேர்க்கவு�், �றுபதிப்பு 

மசே்ேவு�் வைங்கப்படு�் உரிக�களின் 

மதாகுப்யப காப்புரிக� எனப்படுகிறது

கூட்டொக்கப் பகடப்பு இருவயரா, அவர்களுடன் பலயரா இகைந்து 

உருவாக்கு�் பகடப்பு. 

இந்திய கொப்புரிக�ச் சட்டத்திற்கு 

உட்பட்ட பகடப்புகள்

• இலக்கிே, நாடக, இகசத் மதாகுப்புகை், ககலப் 

பகடப்புகை் ஆகிேவற்றின் மூலப்பிரதிகை்;

• திகரப்படங்கை் ; 

• ஒலித் மதாகுப்புகை்

ககல யேகலப்பொடு • ஓவிே�், சிற்ப�், யகாட்யடாவிே�், புகடப்புச் 

சிற்ப�், எந்த வித ககல நுட்பமு�் இல்லாத 

புககப்பட�்; 

• கட்டக�ப்புககைக் மகாை்ட எந்தமவாரு 

பகடப்பு�்; 

• �ற்ற எல்லா வித ககலப்பகடப்புகளு�்

இகசப் பகடப்பு யபச்சு, மசேல், கசகக யபான்ற எதுவு�் இன்றி, 

இகச �ட்டுய� பதிவாகி இருந்தால் அது 

இகசப்பகடப்யப. காப்புரிக�கேப் மபற 

இகசப் பகடப்பு எழுதப்பட்டிருக்க யவை்டிே 

அவசிேமில்கல.

சுருக்க�்
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மசொல் விளக்க�்

ஒலிப்பதிவு பதிவு மசே்ேப்படு�் ஒலி காப்புரிக�க்கு 

ஏற்புகடேயத. அது எந்த கருவியிலு�், எந்தமவாரு 

முகறப்படியு�் பதிவாகி இருக்கலா�். 

திகைப்படங்கள் ஒலியு�், ஒளியு�் இகைந்தவாறு தோரிக்கப்படு�் 

எந்தமவாரு விழிேமு�்

அைசுப் பகடப்பு அரசு, அரசுத் துகற, நீதி�ன்ற�், சட்ட�ன்ற�் 

ஆகிேவற்றால் மவளியிடப்படு�் அகனத்து�்

இந்தியப் பகடப்பு • இந்திேர் ஒருவரால் உருவாக்கப்படு�் ககல, 

இலக்கிே, நாடகப் பகடப்பு; 

• முதன்முதலில் இந்திோவில் மவளிோகு�் பகடப்பு; 

• மவளியிடப்படாத பகடப்பாக இருப்பின், அந்த 

பகடப்பின் ஆசிரிேர் இந்திேர் எனில் அந்த பகடப்பு
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ஏற்றப்படவுை்ை பகடப்பு இந்திே சட்ட விதிகளின் படி மபாது உரி�த்திற்கு உட்பட்டதா என அறிே, 

இந்திே காப்புரிக�ச் சட்ட�் (1957) படித்தறிே யவை்டு�். அதன் சுருக்க�் கீை் வரு�ாறு

“பகடப்பாசிரிேர் மபேர் குறிப்பிடப்படாத பகடப்புகை், நிைற்படங்கை், திகரப்படக் 

யகாப்புகை், ஒலிப்பதிவுகை், அரசு ஆவைங்கை், பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் ஆவைங்கை் 

உை்ளிட்டகவ அகவ மவளிோன நாளில் (அல்லது பதிப்பிக்கப்பட்ட நாளில்) இருந்து சரிோக 

60 ஆை்டுகளுக்குப் பிறகு மபாது உரி�த்கதப் மபறுகின்றன. பகடப்பாசிரிேர் இறந்திருப்பின், 

அவர் இறந்து 60 ஆை்டுகளுக்குப் பிறகு பகடப்பானது மபாது உரி�த்கதப் மபறு�். 1941ஆ�் 

ஆை்டுக்கு முன்பு இறந்த பகடப்பாசிரிேரின் பகடப்புகை், அவர் இறந்த 50 ஆை்டுகளியலயே 

மபாது உரி�த்தின் கீை் மகாை்டு வரப்பட்டன.

அரசுப் பதியவடு, சட்டதிட்டங்கை், நீதி�ன்றத் தீர்ப்பு, அரசின் தீர்வறிக்கக உை்ளிட்ட அகனத்து 

அரசு ஆவைங்களு�் மபாது உரி�த்திற்கு ஏற்றகவ. குறிப்பிட்ட அரசு ஆவைத்கத 

மதாடர்புகடே அரயசா அரசு நிறுவனய�ா மபாது மவளியில் பேன்படுத்த தகட விதித்தால் 

�ட்டுய�, அந்த ஆவை�் மபாது மவளியில் வராது.”

கொப்புரிக� நிகலகய 
அறிதல்

இலக்கிே உகர, பட�், காமைாளி, ஒலி என எல்லா வகக பகடப்புககையு�் விக்கிமீடிே 

மபாதுவகத்தில் ஏற்றலா�். பகடப்கப ஏற்று�் முன் பகடப்பின் காப்புரிக� நிகலகே அறிவது 

அவசிே�். 

பகடப்பு மவளிோன நாட்டிலு�், யகாப்பாக ஏற்றப்படவுை்ை சர்வர் கணினிகேக் மகாை்ட 

நாட்டிலு�் காப்புரிக�ச் சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு, பகடப்புக்கு மபாது உரி��் உை்ைகத உறுதி 

மசே்ே யவை்டு�்.

இந்தியொவில் மேளியொகியுள்ள யகொப்புகளு�் 
பகடப்புகளு�்
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இப்பகடப்பு அம�ரிக்காவில் மபாது உரி�த்கதப் மபற்றதா என அறிே கீை்க்கை்ட தகவல்ககைப் 

மபற யவை்டு�்.

*  அம�ரிக்க காப்புரிக� அலுவலகத்தில் 1923ஆ�் ஆை்டு ெனவரி ஒன்றா�் யததிக்கு முன்பு பதிவு 

மசே்ேப்பட்டதா, அல்லது, அத்யததிக்கு முன்யப மவளிோனதா

* இந்திோவில் முதலில் பதிப்பாகி, 30 நாட்களுக்குப் பின்னயர அம�ரிக்காவில் பதிப்பானதா

* 1989ஆ�் ஆை்டு �ார்ச்சு ஒன்றா�் யததிக்கு முன்யப காப்புரிக� மபறா�ல் மவளிோனதா 

அல்லது 1964 ஆை்டுக்கு முன்பு வகர காப்புரிக� புதுப்பிக்கப்படா�ல் இருந்ததா, அல்லது, 

உருகுயவ வட்டய�கச ஒப்பந்தச் சட்ட�்[4] இேற்றப்பட்டு இந்திோவு�் அம�ரிக்காவு�் 

ககமேழுத்திட்ட யததிக்கு முந்கதே யததியில் மவளிோனதா. (ஒப்பந்த�் ஏற்கப்பட்ட யததி : 

ெனவரி 1 , 1996)

எடுத்துக்காட்டுகை்:

ஆசிரியை் இறந்த 

ேருட�்

பகடப்பு பதிப்பொன 

ேருட�்

உரி��் மபொதுேகத்திற்கு 

ஏற்றதொ 

<1918 <1918 <nowiki>{{PDold-100-1923}}</

nowiki>

ஆ�்

<1923 <1923  <nowiki>{{PDold-80-1923}}</

nowiki> 

ஆ�்

<1923 1923-1940 <nowiki>{{PD-IndiaURAA}}</

nowiki>

ஆ�்

<1923 1941-1958 <nowiki>{{PD-India}}</nowiki> இல்கல

அம�ரிக்கொவில் கொப்புரிக� 
நிகல
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[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay_Round_Agreements_Act

1923 - 1940 <1923  <nowiki>{{PDold-70-1923}}</

nowiki>

ஆ�்

1923 - 1940 1923 - 1940 <nowiki>{{PD-IndiaURAA}}</

nowiki>

ஆ�்

1923 - 1940 1941 - 1958 <nowiki>{{PD-India}}</nowiki> இல்கல

1941 - 1958  <1923 <nowiki>{{PD-1923}}, {{PD-

India}}</nowiki> 

ஆ�்

1941 - 1958 1923 - 1940 <nowiki>{{PD-India}}</nowiki> இல்கல

1941 - 1958 1941  -  1958 <nowiki>{{PD-India}}</nowiki> இல்கல
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உரி�ங்கள்: 

<nowiki>{{PD-old-100-1923}}[11]

, {{PD-old-80-1923}}[12]

, {{PD-IndiaURAA}}[13]

, {{PD-India}}[14]

, {{PD-old-70-1923}}[15]

, {{PD-1923}}[16]

,{{PD-US}}</nowiki>[17]

காப்புரிக�கே பற்றி ய�லு�் அறிே, கீழுை்ை இகைப்கபக் காைக்.

http://copyright.gov.in/documents/copyrightrules1957.pdf

[11] https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old-100-1923

[12] https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old-80-1923

[13] https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-India-URAA

[14] https://en.wikipedia.org/wiki/Template:PD-India

[15] https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old-70-1923

[16] https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-1923

[17] https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-US
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யகாப்பின் காப்புரிக� நிகலகே அறிந்து உறுதி மசே்த பின், யகாப்கப விக்கிமீடிே 

மபாதுவகத்தில் ஏற்றலா�்.[12] யகாப்கப ஏற்றுவதற்கு பல வழிகை் உை்ைன.

பதியேற்றக் கருவிகள்

அப்யலொடு விசொை்டு (Upload Wizard)
அப்யலாடு விசார்டு[13] என்னு�் கருவி விக்கிமீடிே மபாதுவகத்தில் இேல்பிருப்பாக கிகடக்கு�். 

இகதக் மகாை்டு ஒயர யநரத்தில் 50 யகாப்புகை் வகர பதியவற்ற முடியு�். கூடுதல் விவரங்ககை 

அறிே, அப்யலாடு விசார்டு உதவிப் பக்கத்கதப் பார்க்கவு�்[14].

ஐஏ-அப்யலொடு கருவி (IA-upload tool)
ஐஏ-அப்யலாடு கருவி[15] இன்டர்மநட் ஆர்க்ககவ் தைத்தில் இருந்து யகாப்புககை எடுத்து 

விக்கிமீடிே மபாதுவகத்தில் ஏற்ற உதவிோக இருக்கு�். DjVu வடிவக் யகாப்புககை �ட்டுய� 

இக்கருவி ஏற்ற உதவு�். இக்கருவிகே பேன்படுத்துவகதப் பற்றி அறிே,

[18] https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

[19] https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:UploadWizard

[20] https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Upload_Wizard

[21] https://tools.wmflabs.org/ia-upload/

பதியேற்றல் 
(மபயை்மேளி : யகொப்பு/File)
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இக்கருவியிகனக் மகான்டு தரயவற்ற விரு�்பினால், கீை்க்காணு�்படி மசே்யுங்கை்.

 ஐஏ அப்யலாட் கருவிக்குச் மசன்று, உை்நுகையுங்கை். உங்கை் விக்கிமீடிே கைக்கக 

பேன்படுத்தி பதியவற்ற விரு�்புகிறீர்கை் எனில், “OAuth” எனப்படு�் அனு�தி 

யகட்கு�். 

archive.org தைத்தில் இருந்து எடுத்த அகடோை எை்கை முதல் மபட்டியில் 

குறிப்பிடுக. (https://archive.org/details/<அகடோை_எை்> என்றவாறு முகவரி 

இருக்கு�். அந்த அகடோை எை்கையே இங்கு குறிப்பிட யவை்டு�்)

விக்கிமீடிே மபாதுவகத்திற்கு ஏற்றப்பட இருக்கு�் இக்யகாப்பிற்கு நீங்கை் 

வைங்க விரு�்பு�் மபேகர இரன்டாவது மபட்டிக்குை் குறிப்பிடுங்கை். 'File:' என்ற 

முன்மனாட்யடா, அந்த யகாப்பின் வடிவ�ான .djvu/pdf யபான்ற பின்மனாட்யடா 

குறிப்பிடக் கூடாது. மவறு�் மபேகர �ட்டு�் குறிப்பிடவு�்

‘Get metadata’ என்ற மபாத்தாகன அழுத்துக. யகாப்கபப் பற்றிே கூடுதல் விவரங்கை் 

எடுத்து வரு�்.

இது தரு�் கூடுதல் விவரங்ககை உறுதிப்படுத்துங்கை். தவமறனில் திருத்துங்கை். 

மபாதுவகத்தில் <nowiki>{{book}}</nowiki> என்ற வார்ப்புரு உை்ைது. புத்தகத்கதப் 

பற்றிே அடிப்பகட புலன்கை் இவ்வார்ப்புருவில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு�்.

இன்டர்மநட் ஆர்ககவ் தை�் DjVu வகக யகாப்புககை உருவாக்குவகத �ார்ச்சு 2016 

உடன் நிறுத்திக் மகான்டது. சில யகாப்புகை் இன்னு�் இவ்வடிவத்தில் இருக்கக் 

கூடு�். ஐஏ அப்யலாடு கருவி DjVu வடிவக் யகாப்புககை உருவாக்க அனு�திக்கு�்.

a. JP2, PDF வகக யகாப்புகளில் இருந்து DjVu வடிவத்திற்கு �ாற்ற யதர்ந்மதடுத்தால், 

இச்மசேல்பாடு முடிவகடே சில நிமிட யநரம�டுக்கு�். இக்கருவி மபற்ற 

யகாரிக்கககளின் பட்டிேலில் உங்கை் யகாரிக்ககயு�் யசர்ந்து மகாை்ளு�்.

b. ஆர்ககவில் ஏற்கனயவ DjVu யகாப்பு இருக்கும�னில், அகதயே யதர்ந்மதடுத்து 

தரயவற்றலா�்.

1

2

3

4

5

6
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{{book}} வார்ப்புருக்ககை காை்க[22]

URL2Commons[17] எனப்படு�் கருவியின் மூல�் �ற்ற தைங்களிலுை்ை யகாப்புககை விக்கிமீடிே 

மபாதுவகத்தில் ஏற்ற முடியு�். ஏற்கனயவ உை்ை IA-upload என்ற கருவியின் மூல�் இன்டர்மனட் 

ஆர்ககவ் தைத்திலுை்ை DjVu வகக யகாப்புககை �ட்டுய� பதியவற்ற முடியு�். URL2Commons 

கருவியின் துகை மகாை்டு எவ்வகக யகாப்கபயு�் எந்தமவாரு தைத்தில் இருந்து�் 

எடுத்து மபாதுவகத்துக்கு ஏற்றப்படு�். உங்கை் பேனர் கைக்கில் இருந்து OAuth Uploader என்ற 

கருவிக்கு அனு�தி வைங்கினால் �ட்டுய� இக்கருவிகே பேன்படுத்த முடியு�்.2 முதல் புலத்தில் 

யகாப்புகளின் இகைேத்தை முகவரிகே இடவு�். ஒன்றிற்கு ய�ற்பட்ட யகாப்புகை் இருப்பின், 

ஒன்றின் கீை் ஒன்றாக இடவு�். ஒவ்மவாரு இகைே முகவரிக்குப் பிறகு�் இகடமவளி 

விட்டு அவற்றின் பின்னர் யகாப்புகளுக்கு இட விரு�்பு�் மபேகர குறிப்பிடவு�். 3 Description 

புலத்தில், யகாப்கபப் பற்றிே விவரங்ககை இட யவை்டு�். இதற்கு {{book}} என்ற வார்ப்புருகவ 

பேன்படுத்த யவை்டு�். 

[22] https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:Book

[23] https://tools.wmflabs.org/url2commons/index.html
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 இக்கருவிகே பேன்படுத்துவதற்கு உங்கை் அனு�தி யதகவப்படு�். எனயவ 

OAuth Uploader என்ற கருவிக்கு உங்கை் கைக்கில் இருந்து அனு�தி மகாடுக்க 

யவை்டியிருக்கு�்.

முதல் மபட்டியில்

a. ஒவ்மவாரு முகவரிகேயு�் ஒவ்மவாரு வரியிலு�் இடுக.

b. ஒவ்மவாரு முகவரிக்கு அருகிலு�் இகடமவளி விட்டு, அக்யகாப்பிற்கு நீங்கை் 

வைங்கவிருக்கு�் மபேகரக் குறிப்பிடுக

Description மபட்டியில், இக்யகாப்பிகனப் பற்றிே விவரங்ககை தருக. ஏற்கனயவ 

உை்ை <nowiki>{{book}}</nowiki> என்ற வார்ப்புருகவயு�் பேன்படுத்தலா�். அதில் பல 

அடிப்பகட தகவல்களுக்கான குறிப்பு இருக்கு�்.

இந்த இகைப்பில்[24] மசன்று அனு�தி வைங்கலா�்.

[குறிப்பு: பல புத்தகங்ககை ஒயர யநரத்தில் தரயவற்றலா�். ஆனால், 

எல்லாவற்றுக்கு�ான காப்புரிக� நிகலகே அறிந்யத தரயவற்ற யவை்டு�். அப்படி 

இல்கல எனில், எல்லா யகாப்புகளு�் நீக்கப்பட்டு, பேனர் தகட மசேப்படக்கூடு�். 

எனயவ, அகனத்து யகாப்புகளின் காப்புரிக� நிகலகே உறுதிப்படுத்திக் 

மகாை்ளுங்கை்]

• யகாப்பின் மபேயர, அட்கடப் பக்கத்தின் மபேராக இருக்கு�். எனயவ, யகாப்பின் 

மபேகர சரிோக உை்ளிடுங்கை்.

• யகாப்கபப் பற்றிே விவரங்கைான ஆசிரிேர் மபேர், பதிப்பாைர், பதிப்பித்த யததி, 

உரி��் யபான்றவற்கற சரிோக குறிப்பிடுங்கை்.

• எந்த ம�ாழி புத்தகய�ா, அயத ம�ாழியில் தகலப்கபயு�் விவரங்ககையு�் தரவு�்.

• காப்புரிக� நிகலகே சரிோக குறிப்பிடவு�்.

• இவற்றுக்கு தனிோன பகுப்புககை மபாதுவகத்தில் உருவாக்கவு�். Category:Books in

Tamil[25] என்று குறிப்பிடலா�்.

[24] https://tools.wmflabs.org/magnustools/oauth_uploader.php?action=authorize

[25] https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Books_in_Bengali

1

2

3
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கொப்புரிக� மபற்ற புத்தகங்கள்

காப்புரிக� மபற்ற புத்தகங்ககையு�் மபாதுவகத்தில் தரயவற்றலா�். ஆனால், அதற்கு முன், 

ஆசிரிேரிட�் அனு�தி மபற்று, அவயர இகத மபாது உரி�த்தில் மவளியிடுவதாக உறுதி மபற 

யவை்டு�். 

மசய்முகற

[26] https://tools.wmflabs.org/relgen/

[27] https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:OP

[28] https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:OTRS_pending

[29] https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:OP

[30] https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:OTRS_received

[31] https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PermissionOTRS

1

2

3

4

யகாப்கப மபாதுவகத்தில் ஏற்றல்

மபாது உரி��் என்ற வார்ப்புருகவ புத்தகத்தின் விவரப் பக்கத்தில் இடவு�்.

permissions-commons@wikimedia.org என்ற முகவரிக்கு உரிே சான்றுகளுடன் மசே்தி 

அனுப்பவு�். இதற்கு OTRS கருவியின் துகைகே நாடலா�். 

<nowiki>{{subst:OP}}</nowiki> வார்ப்புருகவ பக்கத்தில் இடவு�். அதுயவ, பக்கத்தில் 

அந்த நாகைக் குறிப்பிட்டு கவக்கு�். <nowiki>{{OTRS pending}}</nowiki> என்றவாறு 

அறிக்கக காட்டு�்.

OTRS கருவி (Opensource Ticket Request System) [26]

<nowiki>{{subst:OP}}[27]</nowiki>

<nowiki>{{OTRS pending}}</nowiki>[28]

கவக்கப்படு�் யகாரிக்கககே OTRS குழுவினர் ஏற்று பரிசீலிப்பர்.

1. யகாரிக்ககக்கான எை் உருவாக்கப்படு�்.

2. அவர்கை் யகாரிக்கககே பரிசீலித்து, யதகவமேனில் கூடுதல் ஆவைங்ககை யகாருவர்.

3. {{OP}}[29] வார்ப்புருகவ எடுத்துவிட்டு, <nowiki>{{PermissionOTRS}}</nowiki> வார்ப்புருகவ 

இடுவர். கூடுதல் சான்று யதகவ எனில், <nowiki>{{OTRS received}}</nowiki>[30] என்ற வார்ப்புரு 

யசர்க்கப்படு�்.[31]
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கூடுதல் விவரங்களுக்கு, விக்கிமீடிே மபாதுவகத்தில் உை்ை கீை்க்கை்ட இகைப்பில் காை்க.

 https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:OTRS Example:
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ம�ே்ப்பு பார்ப்பவர்கை் கவனத்திற்கு: அட்டவகைப் பக்கத்தில் தான் புத்தகத்தின் �ற்ற 

பக்கங்களுக்கான இகைப்பு இருக்கு�். புத்தகத்தின் நிகல, ம�ே்ப்புப்பார்க்கப்பட்டதா யபான்ற 

விவரங்களு�் இயத பக்கத்தில் இடப்படு�்.

அட்டேகணப்படுத்தல் 
(மபயை்மேளி:அட்டேகண)

1

2

3

விக்கிமூலத்தில் அட்டவகைப் பக்கத்கத உருவாக்கவு�். 

{{book}} வார்ப்புருகவ பேன்படுத்தி இருந்தால், வலது ய�ல் மூகலயில் விக்கிமூலச் 

சின்ன�் காட்டப்படு�். அகத மசாடுக்கினால், அந்த யகாப்பின் ம�ாழியில் அக�ந்த 

விக்கிமூலத் தைத்திற்கு உங்ககை இட்டுச் மசல்லு�்.

விவரத்கதச் யசர்த்து, பக்கத்கதச் யசமிக்கவு�்.

ஒவ்மவாரு விக்கிமூலத்திலு�் மகாடுக்கப்பட்டுை்ை புத்தக விவரங்கை் யவறுபடலா�். 

இருந்தயபாது�், தகலப்பு, மதாகுதி, ஆசிரிேர், ம�ாழிமபேர்ப்பாைர், பதிப்பகத்தார், 

பதிப்பித்த ஆை்டு, அட்கடப்பட�், புத்தகத்தின் தற்யபாகதே நிகல யபான்ற விவரங்கை் 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு�். ஏதாவது விவரங்கை் விடுபட்டிருந்தால், அகதச் யசர்க்கச் மசால்லி, 

உங்கை் திட்ட நிர்வாகிககை அணுகலா�்.

அடிப்பகட விவரங்கை் கீயை மகாடுக்கப்பட்டுை்ைன.
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தகலப்பு புத்தகத்தின் தகலப்பு

மதொகுதி புத்தக�் பல மதாகுதிகைாக மவளிவந்திருப்பின், மதாகுதியின் 

எை்

ஆசிரியை் பகடப்பின் ஆசிரிேர், ஆசிரிேர் மபேர்மவளிகளுடன் 

விக்கியிகைப்பு மசே்ேப்பட யவை்டு�்

ம�ொழிமபயை்ப்பொளை் பகடப்பின் ம�ாழிமபேர்ப்பாைர், ோயரனு�் இருந்தால், ஆசிரிேர் 

மபேர்மவளிகளுடன் விக்கியிகைப்பு மசே்ேப்பட யவை்டு�்

மதொகுப்பொளை் மதாகுப்பின் ஆசிரிேர், ோயரனு�் இருந்தால்

பதிப்பகத்தொை் பகடப்பின் மவளியீட்டாைர்

மேளியீட்டு ஆண்டு கட்டாே�் குறிக்கப்பட யவை்டு�்

அட்கடப் பட�் உை்ைடக்கப் பக்கத்தில் காை்பிக்கப்பட யவை்டிே அட்கடப் பட�் 

(இேல்புநிகல முதல்  பக்கத்துக்கு)

முன்யனற்ற�் இது ம�ே்ப்புப் பார்த்தலின் முன்யனற்றத்கதக் காட்டுகிறது. 

(கீயை உை்ை முதல் பட்டிேகலப் பார்க்கவு�்) [1]

பக்கங்கள் <Pagelist /> ஐ யசர்ப்பதன் மூல�் பக்கங்களின் பட்டிேகலப் 

மபறுக. பின்னர் அவற்கற குறியிடவு�். கீயை உை்ை இரை்டா�் 

எடுத்துக்காட்கடக் காை்க [2]

உள்ளடக்க அட்டேகண முடிந்தால் உை்ைடக்க அட்டவகைகேச் யசர்க்கவு�்
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1. முன்யனற்ற�்

முடிந்தது

ஒரு பக்கப் பட்டியகல உருேொக்கவு�், 

யகொப்பு சரிபொை்க்கு�் பணி முடிந்தது 

என்பகதக் குறிக்க, இைண்டொ�் 

எடுத்துக்கொட்கடக் கொண்க

ஒவ்மவாரு பக்கத்திற்கு�் சரிபார்ப்பு முடிந்தது.

சரிபொை்க்கப்பட யேண்டு�் எல்லா பக்கங்களு�் ம�ே்ப்புப் 

பார்க்கப்பட்டுை்ைது, சரிபார்க்கப்படயவை்டு�்.

ம�ய்ப்புப் பொை்க்கப்பட யேண்டு�் எழுத்துைரி (OCR) �ட்டு�் மசே்ேப்பட்டுை்ைது, 

ம�ே்ப்புப் பார்க்கப்பட யவை்டு�்

மூல யகொப்புக்கு  OCR உகை  யதகே மூலக்யகாப்பு �ட்டு�் உை்ைது எழுத்துைரி (OCR)

மசே்ேப்பட யவை்டு�்

மூலக் யகொப்பு தேறு ஏயதனு�் விடுபட்ட பக்க�் அல்லது 

வரிகசப்படுத்தப்படாத பக்க�் அல்லது நகல் 

பக்க�் யபான்றகவ இருந்தால்.

பக்கப்பட்டியல் யதகே ஒரு பக்க பட்டிேகல உருவாக்கவு�். யகாப்பு 

முடிந்தது என்பகத சரிபார்க்க எடுத்துக்காட்டு 2 

ஐக் காை்க
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<pagelist

1 = நூலட்கட

2 = பட�்

3 = -

4 = 1

/>

இைண்டொ�் எடுத்துக்கொட்டு:. பக்கப்பட்டியகல 
உருேொக்குேது எப்படி 

உங்களிட�் ஒரு புத்தக�் உை்ைது, முதல் பக்க�் அட்கடப் பக்க�ாகவு�், இரை்டாவது பக்க�் ஒரு 

படத்கதக் மகாை்டதாகவு�், மூன்ராவது பக்க�் மவற்றுப் பக்க�ாகவு�், பக்க�் எை் ஒன்றானது, 

நான்காவது பக்கத்திலிருந்து மதாடங்கி ய�லு�் பலவற்கறக் மகாை்டிருந்தால், குறியீடு இப்படி 

இருக்கு�்:

குறியீட்டு பக்கங்களில் உை்ை பக்கங்களின் பட்டிேல் நான்காவது பக்கத்தில் ‘பக்க�் எை் 1’ 

எனவு�், ஐந்தாவது பக்கத்தில் ‘பக்க�் எை் 2’ எனவு�், இதுயபாலயவ  ய�லு�் பலவற்கறக் 

காை்பிக்கு�்.

பக்கப்பட்டிேலில் ஏயதனு�் விடுபட்ட பக்கய�ா, வரிகசப்படுத்தப்படாத பக்கய�ா,  நகல் 

பக்கய�ா இருக்கிறதா என்று சரிபார்க்கவு�், நீங்கை் ஏயதனு�் கை்டறிந்தால்,  முன்யனற்ற�் 

என்பதில் (ய�யல உை்ை அட்டவகைகேப் பார்க்கவு�்) ’மூலக் யகாப்பு தவறு’ என்பதகனத் 

யதர்ந்மதடுக்கவு�் . 
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 எழுத்துைரி (Optical Character Recognition-OCR) என்பது ஒரு மசேல்முகறோகு�், இதன் மூல�் pdf 

/ djvu / jpg யபான்ற யகாப்புகளிலிருந்து ஒளிவருடல் மசே்ேப்பட்ட படத்தில் உை்ை உகர எழுத்கத 

யூனியகாட் எழுத்துகைாக �ாற்ற முடியு�்.

இந்திே ம�ாழிகளுக்கு, துல்லிே�ாக எழுத்துைரி மசே்ேப் மபாருத்த�ான ம�ன்மபாருை் 

2015ஆ�் ஆை்டின் நடுப்பகுதி வகர இருக்கவில்கல. அதன் பிறகு கூகிை் இந்திே 

ம�ாழிகளுக்கான OCR யசகவகே மவளியிட்டது. இந்திே விக்கிமூலச்  சமூகங்கை் அதுமுதல் OCR 

யசகவகேப் பேன்படுத்துகின்றன.

விக்கி மூலத்திற்கொன எழுத்துணரி  (OCR4Wikisource) 

OCR4Wikisource  என்பது டி. சீனிவாசன்  என்பவர் உருவாக்கத்தில் இலேச�ொக மவளிவந்துை்ை   

திறந்த மூல ம�ன்மபாருை் ஆகு�். இது லினக்ஸ் இேங்குதை பேனர்கை் கூகிை் டிகரவ் 

ஏபிஐ பேன்படுத்தி மிக அதிக�ான பக்கங்ககை தானிேக்க�ாக எழுத்துைரி மசே்ே 

உருவாக்கப்பட்டதாகு�். 

இந்த ம�ன்மபாருைானது :

எழுத்துணரி  (OCR) 
(மபயை்மேளியில்: பக்க�்)

விக்கிமீடிோ மபாதுவகத்திலிருந்து புத்தகத்கத தரவிறக்க�் மசே்ேவு�்

யகாப்கப தனித்தனிப் பக்கங்கைாக பிரிக்கவு�், 

எழுத்துைரி (OCR) மசே்வதற்காகப் பக்கங்ககை ஒவ்மவான்றாக கூகுை் ட்கரவில் 

பதியவற்றவு�்,

எழுத்துைரப்பட்ட (OCR) உகரகேப் பதிவிறக்க�் மசே்து  அவற்கற அந்தந்த 

விக்கிமூல�் பக்கங்களில் பதியவற்றவு�்

( இதகன இேக்க தானிேங்கிக் கைக்கு உருவாக்கப் பரிந்துகரக்கப்படுகிறது.  ஸ்கிரிப்கட 

நிறுவ, முதலில் இந்த [32] இகைப்பிலிருந்து ஜிப் யகாப்கப பதிவிறக்கவு�்.)

1

2

3

4
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ய�யலயுை்ை இகைப்பிலிருந்து ஜிப் யகாப்கப பதிவிறக்கவு�் 

ஜிப் யகாப்பிலிருந்து OCR4wikisource-master என்ற யகாப்புகறகேப் பிரித்மதடுத்து 

அகத முகப்புக் யகாப்பகத்தில் கவக்கவு�். 

Ctrl + Alt + T. குறுக்குவழிகேப் பேன்படுத்தி முகனேத்கதத் திறக்கவு�்.

பின்வரு�் கட்டகைககைத் தட்டச்சு மசே்க: 

cd OCR4wikisource-masterbash ./setup.sh

1

1

2

2

3

4

5

6

7

3
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இந்த முகவரிக்குச் மசன்று [33] புதிே திட்டத்கத உருவாக்கவு�்.

கூகுை் இேக்கக  API �ற்று�் இகைவு அட்டவகைகை் API ஆகிேவற்கறச் 

மசேல்படுத்தவு�்

சான்றிதை் ம�னுவுக்குச் மசன்று, அதில் உறுதியேற்பு ஒப்புதல் திகரக்குச் மசன்று, 

பேனர்களுக்குக் காட்டப்படவிருக்கு�்  பட்டியில் நீங்கை் ஏதாவது எழுத யவை்டு�்

உறுதியேற்பாைர் அகடோைத்கதத் யதர்ந்மதடுப்பதன் மூல�் சான்றுககை 

உருவாக்கவு�்

பிறருக்கான பேன்பாட்டு வகககேத் யதர்ந்மதடுத்து ஏயதனு�் ஒரு மபேகரயு�் 

மகாடுங்கை்

json யகாப்கபப் பதிவிறக்கி OCR4wikisource-master க்கு நகமலடுக்கவு�்.

json யகாப்கப �றுமபேரிடுங்கை் (எடுத்துக்காட்டாக, client ID 845321670206-i9nfo44pma8

dmrbc0kqflv91dm3krlbl. apps.googleusercontent.com என்பதகன  client_secret_845321670206- 

i9nfo44pma8dmrbc0kqflv91dm3krlbl.apps. googleusercontent.com.json  எனப் புதிே 

மபேரிடவு�்)
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முகனேத்கதத் திறந்து பின்வரு�் கட்டகைககைத் தட்டச்சு மசே்வதன் மூல�், 

இந்த [34] முகவரியிலிருந்து �ற்மறாரு கருவிகேப் பதிவிறக்கவு�் நிறுவவு�்.

sudo apt-get install python-pip

sudo pip install google-api-python-client

sudo pip install gdcmdtools

இந்த கட்டகைகே இேக்கவு�்

gdauth.py client_secret_file name.json

எடுத்துக்காட்டாக, json யகாப்பின் மபேர் client_secret_845321670206-

i9nfo44pma8dmrbc0kqflv91dm3krlbl.apps.googleusercontent.com.json

 எனில், பின்வரு�் கட்டகைகே மகாடுங்கை் –

gdauth.py client_secret_845321670206-i9nfo44pma8dmrbc0kqflv91dm3krlbl.apps.

googleusercontent.com.json

இந்த கட்டகைகே இேக்கு�் யபாது முகனேத்தில் ஒரு இகைே இகைப்புக் 

கிகடக்கு�், இகைப்கபச் மசாடுக்கி,  அனு�தி மபாத்தாகனச் மசாடுக்கவு�், இது 

நிகனவுக்குறியுடன் புதிே பக்கத்கதத் திறக்கு�்.

நிகனவுக்குறி எை்கை நகமலடுத்து முகனேத்தில் ஒட்டவு�், அதன் பிறகு API 

கட்டக�க்கப்படு�்.

இப்யபாது,   OCR4wikisource-master யகாப்புகறயில் மசன்று config.ini யகாப்கபத் திறந்து 

அதற்யகற்ப நிரப்பவு�்.

file_url = <நீங்கள் எழுத்துணரி மசய்ய விரு�்பு�் மூல முகேரி>

கல�் = 1

wiki_username = <உங்கள் தொணியங்கியின் பயனை் மபயை்>

wiki_password = <உங்கள் தொனியங்கியின் கடவுச்மசொல்>

wikisource_language_code = <2 எழுத்து ம�ொழிக்குறியீடு>

keep_temp_folder_in_google_drive = ஆ�்/ இல்கல

edit_summary = <மதொகுப்புச் சுருக்க�்>

8

9

10

11

12
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முகனேத்கதத் திறந்து பின்வரு�் கட்டகைகே இேக்கவு�்

python do_ocr.py

இந்த ம�ன்மபாருை் லினக்ஸ் ஓஎஸ்ஸில் �ட்டுய� இேங்குகிறது என்பகத நிகனவில் மகாை்க. 

கூகுை் இேக்கக API உங்கை் ம�ாழிகே ஆதரிக்கிறதா என்பகதயு�் சரிபார்க்கவு�்.

கூகுள் எழுத்துணரிக் கருவி

கூகுை் எழுத்துைரிக் கருவிோனது கூகிளின் கிைவுட் விஷன் ஏபிஐ [35] எழுத்துைரிச்யசகவ 

வழிோக தற்யபாகதே பக்கத்தின் படத்திலிருந்து உகரகேப் மபறு�் மபேர்மவளி கருவிப்பட்டி 

மபாத்தாகன பக்கத்தில் யசர்க்கிறது. இந்தச் யசகவக்கான ஆதரவும�ாழிககைச் சரிபார்க்கவு�் 

[36]. பின்னர் ஒவ்மவாரு விக்கிமூல�் பக்கத்திலு�் எழுத்துைரி மசே்ேப்பட்ட உகரகேப் மபற 

அப்மபாத்தாகனச் மசாடுக்கவு�்.
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விக்கிமூல�ானது ஒரு நூலின் ஒவ்மவாரு பக்கத்கதயு�் ககமுகறோக சரிபார்த்துக் மகாை்ளு�் 

ஒரு அக�ப்கபக் மகாை்டுை்ைது. இந்த மசேல்முகறயின் மூல�், எப்யபாது�் உகரககை, 

அயத எழுத்தக�ப்புடன் யசர்த்து, ஒளிவருடப்பட்ட பக்கங்ககைப் யபாலயவ, கூடு�ானவகர 

கவத்திருக்க யவை்டு�். இதற்காக, பல்யவறு வார்ப்புருக்கை் பேன்படுத்தப்படுகின்றன.

சில அடிப்பகட வார்ப்புருக்கை் கீயை மகாடுக்கப்பட்டுை்ைன.

ம�ய்ப்புப் பொை்த்தல் 
(மபயை்மேளி: பக்க�்)

குறிச்மசொல் தமிழொக்க�் விளக்க�்

{{Right}} {{வலது}} உகரகே வலப்பக்க�ாக 

கவத்திருக்க

{{Left}} {{இடது}} உகரகே இடப்பக்க�ாக 

கவத்திருக்க 

{{Running 

Header|left|center|right}}

{{இேங்கு�் தகலப்பு | இடது | 

க�ே�் | வலது}}

மூன்று தகலப்புககை ஒயர 

வரிகசயில் இட�், க�ே�், 

வலப்புறத்தில் கவக்க

{{Center}} {{க�ே�்}} உகரகே க�ேத்தில் கவக்க

{{Block Center}} {{ஒன்றிேக�ே�்}} உகரயின் 

முழுத்மதாகுதிகேயு�் 

க�ேத்தில் கவக்க
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{{Block Center/s}} & 

{{Block Center/e}}

{{ஒன்றிே க�ே�்/மதாடக்க�்}}& 

ஒன்றிே க�ே�்/முடிவு}}

உகர அடுத்த பக்கத்திற்கு�் 

மதாடரு�ாயின் உகரயின் 

முழுத் மதாகுதிகேயு�் 

க�ேத்தில் கவக்க

{{Gap}} {{இகடமவளி}} ஒரு பத்தியின் மதாடக்கத்தில் 

அல்லது இரை்டு 

மசாற்களுக்கு இகடயில் ஒரு 

இகடமவளிகே வைங்க

{{hyphenated word 

start}}

 and 

{{hyphenated word 

end}}

{{ மசால்லிகைப்புக் குறியீடு 

முடிவு}}

{{மசால்லிகைப்புக் குறியீடு 

மதாடக்க�்}}

{{மசால்லிகைப்பிற்கான 

மதாடக்கச் மசால் | மசால்லின் 

முதல் பாதி|முழுச்மசால்}}

{{ மசால்லிகைப்பிற்கான 

முடிவுச் மசால் | மசால்லின் 

ககடசி பாதி|முழுச்மசால்}}

குறிப்பு: உகர�ாற்ற�் 

மசே்யு�்மபாழுது 

இகைப்புக்குறிகே நீக்கவு�். 

பின்னர் இக்குறிச்மசால்கல 

இகைத்தால் மபேர்மவளி 

அல்லது பக்கத்தில் 

இகைப்புக்குறியீடு 

தானாகயவ யதான்று�்.)

{{smaller}}, {{x-smaller}}, 

{{xx-smaller}}

{{சிறிேது}},{{சற்று சிறிேது}}, 

{{மிகச்சிறிேது}}

சிறிே எழுத்துருகவப் மபற

{{larger}}, {{x-larger}}, 

{{xx-larger}}

{{மபரிேது}},{{சற்று மபரிேது}}, 

மிகப்மபரிேது}}
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{{nop}} ஒளிவருடப்பட்ட ஒரு 

பக்கத்தின் முடிவில் ஒரு 

அத்திோேத்தின் ஒரு 

பத்தி முடிவகடந்து ,அயத 

அத்திோேத்தின் அடுத்த 

பத்தி அடுத்த பக்கத்தில் 

மதாடங்கு�ாயின்  கட்டாே�ாக 

ஓர் இகடமவளிகே ஏற்படுத்த

{{DoubleHeightRow}} {{இரட்கடவரி இகடமவளி}} இரை்டு வரிகளுக்கு 

இகடயில் இகடமவளிகே 

வைங்க.

{{Rule}} {{வரி}} கிகட�ட்ட�ாக கருப்புக் யகாடு 

மசருக

மிகவு�் சிக்கலான வடிவக�ப்பு பாணிக்கு ஏராை�ான பிற வார்ப்புருக்கை் உை்ைன [36].

கவிகதக்கு�் பாடலுக்கு�் <poem> </ poem > என்ற html குறிச்மசால்லுக்கு இகடயில் கவக்கப்பட 

யவை்டு�். கவிகதயோ பாடகலயோ க�ேத்தில் கவக்க {{Block Center}} அல்லது {{Center}} 

வார்ப்புருக்ககை பேன்படுத்தவு�். பிரிவுகளுக்கு, நீங்கை் பிரிகவத் மதாடங்க <section begin=”label” 

/> என்பதகனயு�் பிரிவு முடிவில் <section end=”label” /> என்பதகனயு�்  உகரயின் அந்தந்த 

இடங்களில் பேன்படுத்தலா�்.

 ம�ே்ப்புப் பார்த்த பிறகு, ம�ே்ப்புப் பார்த்தல் மபாத்தான் நிறத்கத இேல்புநிகல சிவப்பு 

நிறத்தில் இருந்து �ஞ்சை் நிற�ாக �ாற்றவு�். ம�ே்ப்புப் பார்ப்பதில் ஏயதனு�் சிக்கல் இருந்தால், 

அதற்கு கூடுதல் கவன�் யதகவ. அப்படி சிக்கலுை்ைமதனில் அகத நீல நிற�ாக �ாற்றவு�். பக்க�் 

காலிோக இருந்தால், அதாவது எந்த உகரயு�் இல்லா�ல் இருந்தால் அகத சா�்பல் நிற�ாக 

�ாற்றவு�்.

ம�ே்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட  பக்கங்ககை �ட்டுய� சரிபார்க்க முடியு�். ம�ே்ப்புப் பார்த்த பேனயர 

சரிபார்ப்புப் பணிகேயு�் மசே்ே முடிோது.  இதற்குக் குகறந்தது இரை்டு பேனர்களின் ஈடுபாடு 

யதகவப்படுகிறது. சரிபார்ப்பு என்பது பக்க�் 100% பிகை இல்லாதது என்று�் அந்த பக்கத்திற்கு 

ய�ற்மகாை்டு எந்த நடவடிக்ககயு�் யதகவயில்கல என்பதாகு�். சரிபார்த்த பிறகு, பேனர் 

வை்ைக் குறியீட்கட �ஞ்சை் நிறத்தில் இருந்து பச்கச நிற�ாக �ாற்ற யவை்டு�்.
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விக்கிமூலத்  மதாகுப்பாைர்கை் எழுத்துைரி மகாை்டு பக்கப் மபேர்மவளிகளில் உகரகே 

மகாை்டு வந்து,  ம�ே்ப்புப் பார்க்கிறார்கை். வாசகர்கை் மதாகுப்பின் பின்னணிப் பணிககைத் 

அறிேயவை்டிே யதகவயில்கல. ஆனால் வாசகர்களுக்காக, நூலின் உகர முதன்க�ப் 

மபேர்மவளியில் கவக்கப்பட யவை்டு�். 

இட�ாற்ற�் என்பது  பக்கப் மபேர்மவளிகளில் உை்ை நூல்களின் உகரககை முதன்க�ப் 

மபேர்மவளிகளில் காை்பிக்கு�் மசேல்முகறோகு�்.

எடுத்துக்காட்டாக,

பக்கமவளியில் abc.djvu என்ற நூலில் பக்க எை் x முதல் பக்க�் எை் Y வகர அத்திோே�் I 

உை்ைது.  முதன்க�ப் மபேர்மவளிக்கு இதன் உகரகே �ாற்ற ( பக்கத்தின் தகலப்பு  abc / 

அத்திோே�் I ஆக இருக்க யவை்டு�்)  கீை்க்காணு�் மதாடகர  வைங்கவு�்

<pages index=”abc.djvu” from=x to=y/>

�ற்மறாரு சான்றாக , அத்திோே�் I  பக்க�்  x-இன் “p” பிரிவில் இருந்து மதாடங்கி  y பக்கத்தின்  “q” 

பிரிவில் முடிகிறது. முதன்க�ப் மபேர்மவளிக்கு இதன் உகரகே �ாற்ற ( பக்கத்தின் தகலப்பு  

abc / அத்திோே�் I ஆக இருக்க யவை்டு�்)  கீை்க்காணு�் மதாடகர  வைங்கவு�்.

<pages index=”abc.djvu” from=x to=y fromsection=”p” tosection=”q” />

இட�ொற்ற�்
(மபயை்மேளி : 0)
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முதன்க�ப் மபேர்மவளியில் உருவாக்கப்பட்ட பகடப்புகை் எப்யபாது�் விக்கிதரவுடன் 

இகைக்கப்பட யவை்டு�். ஒவ்மவாரு பகடப்பு�் ஓர் தனித்துவ�ான விக்கிதரவிகனக் 

மகாை்டுை்ைது, எனயவ விக்கிமூலத்தில் உை்ை ஒவ்மவாரு பகடப்பு�்  ஒரு மசாந்த 

உருப்படிகேப் மபறுகிறது.

விக்கிதரவில் யசர்க்கப்பட யவை்டிே பை்புகளின் பட்டிேல் கீயை.

விக்கித் தைவு 
இகணப்பு

<Image of wikidata entry in tamil>
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