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1. എനാണ് വികി?
സാധാരണഗതിയിൽ ഇനരെനറിെല ഏെതങിലെമാര താളിൽ എെനങിലം
എഴതിോചരകണെമങിൽ മികച സാോങതിക പരിജാനവം മറാരെടെയങിലം
സമതവം ഒെക ോവണം. അതരം നിയനണങെളാനമിലാെത ആരകം
(സാോങതിക പരിജാനം വളെരെയാനം ഇലാത ഒര സാധാരണ െവബ്
ഉപോയാകാവിനം)
വിവരങൾ
കടിോചരകാനം,
നീകം
െചയാനം,
മാറംവരതാനമള സവാതനയവം സൗകരയവം നൽകന ഒര ോസാഫ്െവയർ
സംവിധാനമാണ് വികി.. വളെര എളപതിൽ വിവരങൾ ോചരകാം
എനതിനാൽ കടായയിലെട രചന നടതാനള മികച ഉപാധിയാണ് വികി
ോസാഫ്െവയർ . ചരകതിൽ, ഒോര സമയം ഗണദാതാവായം ഉപോയാകാവായം
ഏെതാരാൾകം പെങടകാനാവന ഒര ോസാഫ്െവയർ സംവിധാനമാണ് വികി .
വാർഡ് കണിംഹാം (Ward Cunningham) എന അോമരികകാരനാണ് വികി
എന ആശയതിനം, ോസാഫ്െവയറിനം അടിതറയിടത് . 1994-ൽ അോദഹം
വികസിപിെചടത വികിവികിെവബ് എന ോസാഫ്െവയറാണ് വികി എന
ആശയതിന് തടകമിടത്. 1995 മാർച് 25-ന് അോദഹം ഇത് www.c2.com
എന െവബ് ൈസറിൽ സാപിച.
അോദഹം തെനയാണ് ഈ പതിയ
ആപിോകഷന് വികി എന ോപര് നിർോദശിചത്. ോഹാോണാലല ദവീപിെല
വിമാനതാവളതിെല
െടരമിനലകെള
ബനിപിചെകാണ്
ഓടിയിരന
വികിവികി ചാനസ് ആർ.ടി. 52 എന ബസ് സർവീസിെനകറിച്
അവിടെതെയാര െതാഴിലാളി പറഞതിെന ഓരതായിരന ഈ ോപരിടൽ.
ഹവായിയൻ ഭാഷയിൽ വികി എനാൽ ോവഗതിൽ എനാണ് അരതം. "What
I Know Is" എനതിെന ചരെകഴതായം വികിെയ (Wiki) ഇോപാൾ
വികസിപിച് പറയാറണ്.
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2. എനാണ് വികിപീഡിയ?
വികി
ോസാഫ്െവയർ
ഉപോയാഗിച്
അോനകം
എഴതകാരോടയം
വായനകാരോടയം സഹകരണോതാെട സഷികെപടിരികന സവതനവം
സൗജനയവമായ ഓൺൈലൻ വിജാനോകാശമാണ് വികിപീഡിയ. ഇംഗീഷ്
ഭാഷയിലാണ് ഏറവം വലിയ വികിപീഡിയ. അതിൽ 33 ലകതിലധികം
ോലഖനങളണ്. ഇംഗീഷിന് പറോമ 270-ൽ പരം ഇതര ോലാകഭാഷകളിൽ
വികിപീഡിയ ഉണ്. അോനകം എഴതകാരെട അറിവം പയതവം
വികിപീഡിയയിെല
ഓോരാ
ോലഖനതിനം
പിനിലണ്.
നിരവധി
ഉപോയാകാകള തടരചയായി വികിപീഡിയ തിരതനണ്.

3. വികിയം വികിപീഡിയയം ഒനാോണാ?
വികിയം വികിപീഡിയയം ഒനല. വികിപീഡിയയെട മെറാര ോപരല വികി
എന നാമം. വികി എനത് കടായയിലെട രചന നിർവഹികാൻ സഹായികന
ഒര ോസാഫ്െവയർ മാതമാണ് . വികി ോസാഫ്െവയർ ഉപോയാഗികന
എനതാണ് വികിപീഡിയയം വികിയം തമിലള ബനം. യഥാർതതിൽ
വികി ോസാഫ്െവയർ ഉപോയാഗികന അസംഖയം െവബ് ൈസറകളിൽ ഒന്
മാതമാണ് വികിപീഡിയ. ഇന് നിലവിലള വികികളിൽ പചാരവം
ഉളടകതിെന മികവം െകാണ് ഏറവം മനിട് നിൽകനതം വികിപീഡിയ
എന സർവവിജാനോകാശം ആണ്. പെക, വികിപീഡിയയെട ജനപീതിയം
വളർചയം മലം വികി എന് പറഞാൽ വികിപീഡിയ ആെണനാണ് പലരം
ധരിച് വചിടളത്, അത് ശരിയല എന് ഇോപാൾ മനസിലായോലാ.

4. വികിപീഡിയയെട ലഘ ചരിതം തരാോമാ?
ആരകം
എഴതാവന
സവതനവിജാനോകാശം
എന
ആശയം
പാവരതികമാകാനള ആദയശമം റിക് ോഗറ്സിെന ഇനരപീഡിയ
ആയിരന. പെക അത് പാനിങ് ഘടം കഴിഞ് അധികം മോനാടോപായില .
അതാത് വിഷയങളിൽ ൈനപണയമളവരെട ോലഖനങൾക് പാധാനയം
െകാടതെകാണള
നപീഡിയ
(Nupedia)
ആയിരന
ോവെറാര
പധാനസംരംഭം. ജിമി െവയിലസം സഹായി ലാരി സാങറം ആയിരന
അതിെന ശിലപികൾ. ോലഖനങളെട ഗണോമനയ് െകാടതിരന അമിത
പാധാനയം മലം അതിെന വളരച വളെര പതെകയായിരന. അതെകാണ്,
നപീഡിയെയ
സഹായികാനായി
ആർകം
എഡിറ്
െചയാനാവന
വികിപീഡിയ എന സംരംഭം ജിമി െവയിലസം സഹായി ലാരി സാങറം
ോചരന് ആരംഭിച. അതിശയെമന് പറയെട, ജനകീയ പങാളിതതിലെട മാത
െവബ്ൈസറിെനയം കടതി െവടിയ വികിപീഡിയ , കാലാനരതിൽ
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തനതവയകിതവമള
സവതന
വിജാനോകാശമായി
വിജാനോകാശം
എനതിെന
മറവാകായി
മാറികഴിഞിരികന.

മാറി.
ഇന്
വികിപീഡിയ

ലാോഭചകടാെത
പവരതികന
വികിമീഡിയ
ഫൗോണഷൻ
(http://wikimediafoundation.org)
എന
സാപനമാണ്
ഇോപാൾ
വികിപീഡിയെയ നിയനികനത്.

5. ഏെതാെക ഭാഷകളിൽ വികിപീഡിയ ഉണ്? മലയാളതിലം മറ്
ഇനയൻ ഭാഷകളിലം വികിപീഡിയ ഉോണാ?
ഏതാണ് 270-തിൽ പരം ോലാകഭാഷകളിൽ വികിപീഡിയ നിലവിലണ്.
മലയാളതിലം വികിപീഡിയ ഉണ്. 2001 ജനവരി 15-ന് ഇംഗീഷ്
ഭാഷയിലാണ് ആദയ വികിപീഡിയ തടങനത്. 2001 മാരച് 16-ന് ആരംഭിച
ജരമന ഭാഷയിലള വികിപീഡിയയാണ് രണാമെത വികിപീഡിയ.
തടരനള മാസങളില ഫഞ്, ൈചനീസ്, ഡച്, ഹീബ, ഇറാലിയൻ, റഷയന
തടങിയ വിവിധ ഭാഷകളില വികിപീഡിയ ആരംഭിച.
എങിലം ആദയെത ഒര വർഷതിൽ ഒര ഇനയന ഭാഷയിൽ ോപാലം
വികിപീഡിയ ആരംഭികാനള ശമങളണായില. ഈ വഴികള ആദയെത
ശമം ഉണായത് 2002 ജൺ മാസതില പഞാബി, അസാമീസ്, ഒറിയ
ഭാഷകളിലള വികിപീഡിയകൾ ആരംഭിചോപാഴാണ്. ഈ മന് ഇനയൻ
ഭാഷകളക് ോശഷം 2002 ഡിസംബർ 21 നാണ് മലയാളം വികിപീഡിയ
പിറവിെയടതത്. കോമണ 2003-െഫബവരിയില ോഭാജപരി, 2003 െമയിൽ
മറാഠി, 2003 ജണിൽ കനഡ, 2003 ജൈലയിൽ ഹിനി, 2003 െസപംബറിൽ
തമിഴ്, 2003 ഡിസംബറിൽ െതലഗ്, ഗജറാതി, 2004 ജനവരിയിൽ ബംഗാളി
എനിങെന വിവിധ ഇനയന ഭാഷകളില ഉള വികിപീഡിയകള ആരംഭിച.
നിലവിൽ 270-തിൽ പരം ോലാകഭാഷകളിൽ വികിപീഡിയയെട പതിപകളണ്.
മതമായിെകാണിരന പല ഭാഷകളം ലിപികളം വികിപീഡിയയെട
പവരതനങളിലെട ഇോപാൾ പനർജീവികന.
ഏറവം വലിയ വികിപീഡിയ ഇംഗീഷിലാണ് (http://en.wikipedia.org/).
ഇംഗീഷ് വികിപീഡിയയിൽ നിലവിൽ (2010 ഏപിൽ) 33 ലകതിലപരം
ോലഖനങളണ്.
മലയാളം
വികിപീഡിയ
(http://ml.wikipedia.org)
വികസിചവരനോതയള. നിലവിൽ (2010 ഒൿോടാബർ) 14,500-ൽ പരം
ോലഖനങളാണ് മലയാളം വികിപീഡിയയിലളത്.
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6. ആരാണ് മലയാളം വികിപീഡിയയിൽ ോലഖനം എഴതനത്?
അറിവ് പങെവയാൻ താലരയവം, മലയാള ഭാഷോയാട് ോസഹവമള താങെള
ോപാലള സാധാരണ ഉപോയാകാകളാണ് മലയാളം വികിപീഡിയയിെല
ോലഖനങൾ എഴതനത്. അതിൽ സൾ വിദയാർതികളണ്, വിമകഭടനാരണ്,
കർഷകരണ്, വീടമമാരണ്, ഐടി ോമഖലകളിൽ പവർതികനവരണ്,
സർകാർ ജീവനകാരണ്, അങെന സമഹതിെന നാനാതറകളിലള
സമനസകൾ മലയാളം വികിപീഡിയയിലെട തങൾകള അറിവ് പങ് െവച്
തങളെട അറിവിെന ചകവാളെത വികസിപികകയം അോതാെടാപം
മലയാളിയെട ഭാവിതലമറയായി വലിയ ോസവനവം െചയന.

7. ഇെതാര സർകാർ പദതി ആോണാ? ഇതിൽ സർകാറിെന
പെങനാണ്?
വികിമീഡിയ ഫൗോണഷന എന ലാോഭച ഇലാെത പവരതികന ഒര
സാപനതിെന കീഴിലാണ് വികിപീഡിയ പവരതികനത്. വികിപീഡിയ
ഒര സരകാർ പദതിോയാ വികിമീഡിയ ഫൗോണഷൻ ഒര സർകാർ
സാപനോമാ അല. അതിൽ ഒര രാജയെത സർകാരകൾകം യാെതാര പങം
ഇല. വികിമീഡിയ ഫൗോണഷെന കീഴിലള എലാ വികികളോടയം
പവർതനെചലവിനള പണം, വികി ഉപോയാഗികന സാധാരണകാർ
നൽകന എളിയ സംഭാവനകളിൽ നിനാണ് കെണതനത്. അടത
കാലതായി
വികിമീഡിയ
ഫൗോണഷെന
വികി
സംരംഭങളെട
പവർതനതിൽ ആകഷരായി പല സർകാറകളം ോകാർപോററ് കമനികളം
വിവിധ രീതിയിൽ വികിമീഡിയ ഫൗോണഷെന സഹായികനണ്.

8. വികിപീഡിയയിൽ ോലഖനം എഴതനതിന് എഴോതണ വിഷയതിൽ
നല അറിവ് ോവോണ? അതിലാത ഞാൻ എങെന വികിപീഡിയയിൽ
സംഭാവന െചയം?
വികിപീഡിയയിൽ നിന് ആളകെള അകറി നിരതന ഒര പധാന
െതറിദാരണ ആണിത്. വികിപീഡിയയില ോലഖനം എഴതവാന നിങൾക്
ഒര വിഷയതിലം അഗാധപാണിതയം ഉണാോവണതില. വികിപീഡിയയിെല
ഒര ോലഖനവം ഒരാൾ മാതമായി എഴതിതീരതതമല. പല ോമഖലയിലളവർ,
പലരാജയങളിൽ താമസികനവർ, ഇനരെനറ് എന മാധയമതിലെട കടായി
എഴതിതീരതവയാണ് മലയാളം വികിപീഡിയയിെല ഓോരാ ോലഖനവം. ഒര
ഉദാഹരണം വഴി ഇത് വയകമാകാം.
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തിരവനനപരെത ഒര സള വിദയാരതി ഇലകിക് ബളബ് എന ോലഖനം
വികിപീഡിയയില എഴതവാന തടങന എന സങലിക. അവെന അറിവിെന
പരിധിയിലനിനെകാണ് ഇലകിക് ബളബ് എനാണ് െചയനെതനതിെന ഒര
അടിസാന വിവരണം മാതം ഒര പാരഗാഫിൽ എഴതകയാണ് അവന െചയക.
കോറ ദിവസം കഴിഞ് മദാസില നിനം ഒര എഞിനീയറിംഗ് വിദയാരതി ആ
ോലഖനം അലം കടി വിപലെപടതി ബളബിെന പവരതന തതവങളം,
അതിെന ോരഖാചിതങളം അോത ോലഖനതില കടിോചരകന. തടരന്
അോമരികയില ോജാലി െചയന മലയാളിയായ ഒര ഇലകികൽ എഞിനീയർ
ഈ ോലഖനം കാണാനിടയാവകയം, പലവിധ ബളബകെള കറിച് കറച് കടി
ആധികാരികമായതം, സാോങതിക വിജാനം പകരനതമായ മറ കാരയങളകടി
ആ ോലഖനതിൽ ോചരകന എനം വിചാരികക. ഇങെന അവസാനം
ഇലകിക് ബളബിെനപറിയള ആ ോലഖനം വിജാനപദമായ ഒര നല
ോലഖനമായി
മാറന.
പലതളി
െപരെവളം!
ഇതതെനയാണ്
വികിപീഡിയയിോല ഓോരാ ോലഖനതിന പിനിലം ഉള തതവം. ഇതിെന
ഭാഗമാകാന നിങളകം സാധികം എന് മനസിലായിോല. പതിയ ോലഖനങൾ
തടങിയം നിലവിലള ോലഖനങൾ െമചെപടതിയം നിങൾക് ഈ
സംരംഭതിെന ഭാഗമാകാം.

9. ഞാൻ എനിന് വികിപീഡിയയിൽ ോലഖനം എഴതണം?
വികിപീഡിയയിൽ ോലഖനം എഴതിയാൽ എനിെകനാ പോയാജനം?
നമോകാോരാരതർകം
ഇന്
ലഭിചിരികന
അെലങിൽ
ലഭിച്
െകാണിരികന അറിവ്, പലരിൽനിന്, പലസലങളിൽ നിന്, പലോപാഴായി
പകർന് കിടിയിടളതാണ്. അത് മറളവർക് കടി പോയാജനമാകന രീതിയിൽ
പകർന് നൽകാൻ, സകിചവയവാന ഒര സാമഹിക വയവസിതിയിൽ
നമോകാോരാരതരകം കടമയണ്. ോരഖെപടതാത് മലം നഷമായിോപായ
നിരവധി അറിവകളണ്. നമക് ലഭിച അറിവകൾ വികിപീഡിയയിൽ കടിയം മറ്
വികി സംരംഭങളിൽ കടിയം പങ് െവകനതിലെട നമൾ നമെട ഭാവി
തലമറയായി ഒര ോസവനം ആണ് െചയനത്.
സൗജനയമായി
വിജാനം
പകർന്
നലകനതിലെട
ലഭികന
ആതസംതപിയാണ് വികിയനാർക് ഇതരം െപാതോസവനതിലെട ലഭികക.
അോതാെടാപം അറിവ് പങ് െവകനതിലെട അത് വർദികന എന പഴംെചാല്
നിതയജീവിതതിൽ
പാവർതികമാകനതം
കാണാനാകം.
ഓർകക,
ഇതോപാെല പല സമനസകൾ വിചാരിചതിെന ഫലമാണ് നാമിന്
ആർജിചിരികന അറിെവാെകയം.
വികിപീഡിയോപാലള സംരംഭങളിൽ ോലഖനം എഴതനതിലെട നമെട
അറിവ് വരദികകയം ആ അറിവ് വികിപീഡിയ പറതളവോരകാൾ ഏറവം
പതതായി ഇരികകയം െചയന പതിഭാസമാണ് വികിസംരംഭങളിൽ
പവർതികനതിലെട
ലഭികന
ഏറവം
വലിയ
ോനടം
എന്
പരിചയസമനരായ വികിപീഡിയർ എലാം തെന സമതികനണ്. കാരണം
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സവനമായി ോലഖനം എഴതോമാൾ അതിൽ എഴതന കാരയങളെട
ആധികാരികത ഉറപാകാനായി പസത വിഷയം സവയം പഠികം. അോതാെടാപം
നിരവധി വികിപീഡിയരമായി സംവദികോമാൾ ആർജികന അറിവ്
ോവെറയം. അതിനാൽ വികിസംരംഭങളിൽ പവർതികനത് കടതൽ അറിവള
ആളായിരികാൻ നിങെള സഹായികന.

10. മലയാളം വികിസംരംഭങളെട പസകി എന്?
വിവരങൾ
സവതനമാകക,
അത്
എലാവരമായി
പങെവകക,
എനെതാെകയാണ് വികിപീഡിയ ഉൾെപടന വികിമീഡിയാ ഫൗോണഷൻ
വികി
സംരംഭങളെട
പവർതനലകയെമങിൽ,
അോതാെടാപം,
ശഷമായിെകാണിരികന നമെട ഭാഷയെട ജീവൻ നിലനിർതകയം,
ഓൺൈലനിൽ മലയാളതിെന സാനിദയം സജീവമാകി നിർതകയം െചയക
എനത് കടിയാണ് മലയാളം വികി സംരംഭങളെട പസകിയം ലകയവം.
നമെട സളകളിെല പഠനസമദായം വിദയാർതിോകനീകതമാകന ഇകാലത്
പാഠപസകതിനപറമള വിവരോശഖരണം പധാനമാണോലാ. സളകളിലം
വീടകളിലം ഇനർെനറ് ഉപോയാഗം വർദിചവരനതിനാൽ കടികൾക് മലയാളം
വികിപീഡിയ അടകമള വിവിധ വികിസംരംഭങൾ പോയാജനെപടതാനള
അവസരമണ്. ചരിതം, ഭമിശാസം, ോജയാതിശാസം തടങിയ ോമഖലകളിൽ
മലയാളം
വികിപീഡിയയിലള
ോലഖനങൾ
വിജാനപദമാണ്.
പകർപവകാശമകമായ ധാരാളം കതികൾ മലയാളം വികിഗനശാലയിൽ
ലഭയമാണ്. ഏെതാര ൈവജാനിക വിഷയെത കറിചം സവനമായി
വികിപസകങൾ രചികാൻ വികിപാഠശാല അവസരം നൽകന. ബഹഭാഷ
നിഘണവായ
വികിനിഘണവിലെട
വിവിധഭാഷകളിലള
വാകകളെട
മലയാളതിലള അർതം അറിയാം. ഈ മലയാളം വികിസംരംഭങളിൽ കെട
അറിവ് ോനടക എനതിെനാപം തെന നിങൾകള അറിവ് മറളവരമായി
പങെവകാനള അവസരം കടി ലഭയമാണ്. അോതാെടാപം നമെട ഭാഷയെട
നിലനിലപിനം െകടപണികമായി താങളം താങെള െകാണാകന സംഭാവന
െചയന.

11. മലയാളം വികിപീഡിയയെട ലഘ ചരിതം തരാോമാ?
മലയാളം
ോപാലള
ഭാഷകളക്
കമയടറിൽ
എഴതാനം
വായികാനമപോയാഗികന ലിപിവയവസകളിൽ ആദയെമാനം െപാതവായ
മാനദണമണായിരനില. അതിനാൽ തെന ഇതരം ഭാഷകളിൽ എഴതന
ോലഖനങൾ വായികാൻ പസത ോലഖനെമഴതിയ ആൾ ഉപോയാഗിച ോഫാണം
കമയടർ വയവസയം തെന ഉപോയാഗികണം എന സിതി ആയിരന.
വികി, വികിപീഡിയ , മലയാളം വികിപീഡിയ – പതിവ് ോചാദയങൾ
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യണിോകാഡ് എനറിയെപടന കമയടർ ലിപിവയവസ വനോതാടകടി മലയാളം
കമയടറിന വഴങന ഒനായി. എലാഭാഷയം തനതായ ലിപിസാനങൾ
നിശയിചെകാണ് അനാരാഷതലതിൽ നിലവിൽ വനിടള സംവിധാനമാണ്
യണിോകാഡ്. മലയാളം യണിോകാഡ് സാർവതികമായി ഉപോയാഗികവാൻ
തടങിയോതാെടയാണ് മലയാളം വികിപീഡിയ സജീവമായത്.
2002 ഡിസംബർ 21-ന് തിരവനനപരം സവോദശിയായ വിോനാദ് ോമോനാൻ
എം.പി.യാണ് മലയാളം വികിപീഡിയക് (http://ml.wikipedia.org/) തടകം
ഇടത്. ഏെറകെറ അോദഹം ഒറയായിരന ആദയെത രണ് വരഷോതാളം
മലയാളം വികിപീഡിയെയ സജീവമായി വിലനിരതാൻ പയതിചതം.
മലയാളം വികിപീഡിയയെട ആരംഭകാലത് ഉണായിരന അംഗങെളലാം
വിോദശമലയാളികളായിരന. പെക ഇതയം ബഹതായ ഒര പദതി ഒോനാ
രോണാ ോപർ ോചരന് മോനാട് െകാണ ോപാകനത് അസാദയമായതിനാൽ
മലയാളം വികിപീഡിയയെട തടകം വളെര മനഗതിയിലായിരന. 2002-ൽ
തടങിയിടം 2004 വെര മലയാളം വികിയിൽ കാരയമായ പോരാഗതിയണായില.
2004
മദയോതാെട
മലയാളം
യണിോകാഡ്
എഴത
സാമഗികൾ
സജീവമായിതടങിയിരന.
2004 ഡിസംബറിലാണ് മലയാളം വികിപീഡിയയിൽ 100 ോലഖനങൾ
തികയനത്. 2005 മധയോതാെട പിെനയം പതിയ അംഗങെളതി. മലയാളം
വികിപീഡിയയെട
മഖയതാൾ
അണിയിെചാരകെപട.
ോലഖനങൾ
വിഷയാനസതമായി കമീകരിച തടങി. 2005 െസപറംബറിൽ മലയാളം
വികിപീഡിയയ് ആദയെത സിോസാപിെന ലഭിച. ഇോതാെട സാോങതിക
കാരയങളിൽ െമറാവികിയിെല പവരതകെര ആശയികാെത മലയാളം
വികിപീഡിയക് നിലനിലകാം എന സിതിയായി.
മലയാളികളക്
മലയാളം
ൈടപിങിലള
അജതമലം
മലയാളം
വികിപീഡിയയെട വളരച ഇഴഞിഴഞ് നീങകയായിരന. 2006 ലാണ്
ഇതിന് മാറം കണതടങിയത്. യണീോകാഡ് മലയാളം ഉപോയാഗിച് ഗളഫ്
നാടകളിലം, അോമരികൻ ഐകയനാടകളിലം, മറ് മറനാടകളിലം ഉള അോനക
മലയാളികൾ മലയാളതിൽ ോബാഗ് െചയവാൻ തടങി. ോബാഗിങിലെട
മലയാളം ൈടപിങ് അനായസം പഠിെചടത ഇവരിൽ പലരോടയം ശദ കോമണ
വിജാനസംഭരണസംരംഭമായ വികിപീഡിയയിോലക് തിരിഞ.
അങെന കറച് സജീവ പവരതകർ വികിപീഡിയയിെലതിയോതാെട
ോലഖനങളെട എണവം ഉളടകതിെന ൈവവിധയവം െമചെപട. 2006 ഏപിൽ
10 ന് മലയാളം വികിപീഡിയയില 500-മെത ോലഖനം പിറന. ോലഖനങളെട
എണം അോതവരഷം െസപറംബറില 1000-വം, 2007 ഡിസംബര 12-ന് 5000
വം, 2009 ജൺ 1-ന് 10,000-വം കടന. മലയാളം വികിപീഡിയയിൽ നിലവിൽ
(2010 ഒോകാബർ) 14,500 തിൽ പരം ോലഖനങളണ്.
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12. മറ് ഇനയൻ ഭാഷാ വികിപീഡിയകളമായി താരതമയം െചയോമാൾ
മലയാളം വികിപീഡിയയെട പോതയകതകൾ എെനാെകയാണ്?
മലയാളികൾ എന നിലയില നമകഭിമാനികാവന നിരവധി പോതയകതകൾ
മലയാളം വികിപീഡിയയണ്.
മറ് ഇനയന ഭാഷകളിലള വികിപീഡിയകളമായി താരതമയം െചയോമാള
മലയാളം വികിപീഡിയയെട ചില പോതയകതകൾ താെഴ പറയനവയാണ്.
•

ഏറവം അധികം തിരതലകൾ നടന ഇനയൻ ഭാഷാ വികിപീഡിയ (9
ലകതിലധികം)

•

ഒര ോലഖനതിന് ഏറവമധികം പതിപകളള ഇനയൻ ഭാഷാ വികിപീഡിയ
(30-ൽ അധികം)

•

ആദയമായി സിഡി പതിപ് പറതിറകിയ ഇനയൻ വികിപീഡിയ.
ോലാകഭാഷകളിൽ തെന വികിപീഡിയ സി.ഡി പറതിറകന ആറാമെത
വികിപീഡിയ ആണ് മലയാളം.

•

ഏറവം അധികം സജീവ ഉപോയാകാകൾ ഉള ഇനയൻ ഭാഷാ വികിപീഡിയ

•

വികിമീഡിയ സയവാർഡ് തിരെഞടപിൽ വിജയിച ഏക ഇനയൻ വികി
സമഹം

•

ഏറവം അധികം
വികിപീഡിയ

ചിതങൾ

അപ്ോലാഡ്

െചയെപട

ഇനയൻ

ഭാഷാ

അങെന നിരവധി ഗണനിലവാര മാനകങളിൽ മലയാളം വികിപീഡിയ മറ്
ഇനയൻ ഭാഷാവികിപീഡിയകോളകാൾ വളെര മൻപിലാണ്. ോലഖനങളെട
എണതിെന
കാരയതിൽ
മാതമാണ്
മറ്
ചില
ഇനയൻ
ഭാഷാവികിപീഡിയകളമായി താരതമയം െചയോമാൾ നമൾ പിനിൽ. അത്
പെക ധാരാളം പതിയ ഉപോയാകാകൾ മലയാളം വികിപീഡിയയിൽ എതി,
നിരവധി പതിയ വിഷയങളിൽ ോലഖനങൾ തടങോമാൾ തീരന പശോമ ഉള.
അതിനാൽ നമൾ കടതൽ െമചെപടണെമങിൽ മലയാളം വികിസമഹം കടതൽ
വളരണം.

13. എനിക് മലയാളം വികിപീഡിയയിൽ എഴതണെമനണ്. പോക
മലയാളം ൈടപിംഗ് അറിയില. ഞാെനന് െചയം?
മലയാളം ൈടപ് െചയാന ധാരാളം മാരഗങളണ്. ബാഹയ ഉപകരണങളെട
സഹായമിലാെത മലയാളം എഴതവാനള ഒര സംവിധാനം മലയാളം
വികിപീഡിയയില ഒരകിയിടണ്. ഇത് കടാെത, മലയാളം ൈടപ് െചയാന മറ്
ബാഹയ ഉപകരണങളെട സഹായവം താങൾക് ോതടാവനതാണ്. കടതൽ
വിവരങൾക് ഈ പസകതിെന അവസാനം ോചർതിരികന മലയാളം
ൈടപിങ് ഉപകരണങെളകറിചള വിഭാഗം കാണക.
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14. എനിക് ഇംഗീഷ് നനായി അറിയാം. ഇനർെനറം നനായി
ഉപോയാഗികാൻ അറിയാം. എനിക് ആവശയമള കാരയങൾ ഇംഗീഷ്
വികിപീഡിയയിൽ
നിന്
ലഭികനണ്.
സംഭാവന
െചയാൻ
ഉോദശമെണങിൽ ഞാൻ ഇംഗീഷിൽ വികിപീഡിയയിൽ െചയാൽ
ോപാോര? ഞാെനനിന് മലയാളം വികിസംരംഭങളിൽ സംഭാവന
െചയണം?
മറ്
ഭാഷകൾ
എത
നനായി
അറിയാെമങിലം
താങൾ
മലയാളിയലാതാകനിലോലാ. അതെകാണ് തെന സവനം മാതഭാഷോയാട്
താങൾക് ഉതരവാദിതവം ഉണ്. താങൾക് ഇംഗീഷിലള പാവീണയം
പലയിടങളിൽ നിന് കടതൽ വിവരങൾ സമാദികാനം അവ മാതഭാഷയിൽ
പനഃപസിദീകരികാനം മലയാളം വികിപീഡിയ അവസരം നൽകന. മലയാളം
മാതമറിയന ഒര വയകികം, മലയാള ഭാഷയിൽ ൈവജാനിക വിഷയങൾ
വായികാൻ താലരയമള മറളവർകം വിജാനം പകരവാൻ കഴിയനത്
താങൾകം സോനാഷകരമോല! അതരം പവർതനതിൽ പങാളിയാകോമാൾ
താങളെട സവനം അറിവം വർദികനതാണ്. കാരണം അറിവ് പകർന്
െകാടകോമാൾ വർദികമോലാ. താങൾ ഇംഗീഷ് വികിപീഡിയയിൽ സംഭാവന
െചയനെണങിൽ
മലയാളം
വികിപീഡിയയിൽ
സംഭാവന
െചയാൻ
തടങനോതാെട അതാരം തടയാനം ോപാകനില.
ഒര സർവവിജാനോകാശതിെന സാനമാണ് മലയാളം വികിപീഡിയയ്
ഉളത്. വിജാനം സവനം ഭാഷയില തെന ോവണം എനത് ഭാഷയെട
വളരചയെട ആവശയമാണ്. ഇതിെനാെക അപറം ോകരളീയർ/മലയാളികൾ എന
നിലയിലള നമെട സംസാരതിോനയം തനിമയോടയം ഒെക സകിപ്
കടിയാണ് മലയാളം വികിസംരംഭങൾ ലകയം െവകനത്.

15. എനികള അറിവ് ഞാൻ വളെര പണം ചിലവഴിച് ോനടിയതാണ്.
മലയാളം വികികളിൽ കെട ഞാൻ അെതാെക പങ് െവചാൽ
എനിെകെനങിലം സാമതികമായ ലാഭം കിടോമാ?
വികിപീഡിയയിൽ പവരതികനത് വഴി താങൾക് യാെതാരവിധ
സാമതികലാഭവം കിടില. വിജാനം പകരക വഴി വരദികന എന
പഴെഞാല് പാവർതികമാകകയാണ് വികിപീഡിയയിലെട താങൾക്
െചയാനാകനത്. വിദയ െകാടകം ോതാറം ഏറീടം എനാണോലാ. പണം
ചിലവഴിച് താങൾ ോനടിയ വിജാനം പങെവകാതിരികനത് വഴി അത്
നഷെപടതയം ഉള അറിവിെന മരടിപിച് കളയകയമാണ് താങൾ െചയനത്.

വികി, വികിപീഡിയ , മലയാളം വികിപീഡിയ – പതിവ് ോചാദയങൾ
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16. വികിപീഡിയയിൽ എെനാെക എഴതാം, എെനാെക എഴതരത്
എനതിെനകറിച് നിബനനകൾ വലതം ഉോണാ ?
ൈവജാനിക സവഭാവമള ഏത് വിഷയെതകറിചം വികിപീഡിയയിൽ
ോലഖനം എഴതാെമങിലം ഇകാരയതിൽ വികിപീഡിയയിൽ കറച് നയങൾ
ഉണ്. ആ നയങൾ പാലിച് െകാണ് ഏത് വിഷയെത കറിചം താങൾക്
വികിപീഡിയയിൽ ോലഖനം എഴതാം. ഏെതാെക വിഷയങൾ ഒഴിവാകണം
എനറിയാൻ മലയാളം വികിപീഡിയയിെല വികിപീഡിയ എെനാെകയല
എന മാരഗോരഖ കാണക.

17. ഞാെനഴതിതടങിയ ഒര ോലഖനം എെന അറിോവാ സമോതാ
കടാെത
മറപലരം തിരതന. ഇെതനെകാണാണ്? മലയാളം
വികിപീഡിയയിൽ ഞാൻ തടങിെവച ോലഖനം എെന സവനമോല?
വികിപീഡിയയിെല ോലഖനങൾ ആരോടയം സവനമല. താങൾ എഴതിയ ഒര
ോലഖനം മെറാരാള തിരതരത് എന് നമെകാരികലം നിരബനം പിടികാനം
സാധികില/കഴിയില. ഇത് വികിപീഡിയ - ഒര സവതന വിജാനോകാശം
എന നിർവചനതിന് തെന ോചരനതല. ോലഖനം സവതനമാണ്. ആരകം
അത് തിരതാനവകാശമണ്. പോക, ആധികാരികമലാത അെലങില െതറായ
വിവരങള
ോലഖനങളിൽ
ോചരകനത്
ശരിയല.
അത്
തടയാൻ
വികിപീഡിയക് നയങളം മാർഗോരഖകളം ഉണ്.

18. വികിപീഡിയയിൽ ോലഖനങൾ നിരനരം തിരതെപടക
ആെണങിൽ
അവയെട
ആധിതകാരികത
ഉറപവരതനത്
എങെനയാണ്?
വികിപീഡിയക് അതിോനതായ നയങളം മാരഗോരഖകളമണ്. ഒര
ോലഖനതിൽ വിവരങൾ ോചരകനതിന് വികിപീഡിയ നിരവചികന
ആധികാരികമായ ോസാതസകളിൽ നിനള െതളിവകൾ ോവണെമനത്
നിരബനമാണ്.

19. ഞാെനഴതിയ ഒര ോലഖനതിൽ മറാെരങിലം ആധികാരികമലാത
വിവരങൾ കതിനിറചാൽ അെതങെന മനസിലാകാം? ഒഴിവാകാം?
താങൾ മാറം വരതിയ ോലഖനങൾ അെലങില താങൾക് താലപരയമള
ോലഖനങളിെല മാറങൾ ശദികവാനള സൗകരയം വികി ോസാഫ്െവയർ
തരനണ്. ഓോരാ താളിോലയം നാൾ വഴി എന ടാബ് ഉപോയാഗിച് ആെരാെക
എെനാെക മാറങൾ ആണ് വരതിയെതന് മനസിലാകാനള സൗകരയവം
വികി, വികിപീഡിയ , മലയാളം വികിപീഡിയ – പതിവ് ോചാദയങൾ
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വികി ോസാഫ്െവയർ തരന . വിവരങള െതറായി നലകിയിടെണങില
താങൾക് അത് ഉടന തിരതാവനതാണ്. ഇങിെന കടായയിലെടയം നിരനര
തിരതലകളിലെടയമാണ്
കറമറതം,
ആധികാരികതയളതം,
മികചതമാകനതമായ വികി ോലഖനങൾ സഷികെപടനത്.

20. ആർകം തിരതാവന വികിപീഡിയയിെല
ഗണങളം ോകാടങളം വിവരികാോമാ?

ോലഖനങളെട

വലിെയാര സംഘം സനദോസവകരാണ് വികിപീഡിയയിെല ോലഖനങൾ
തയാറാകനത്. ചിലരക് അോനകം വിജാനശകലങൾ ൈകമതലായണാവം,
ചിലരക് അസാമാനയമായ ഭാഷാസവാധീനമണാവം. വിജാനശകലങൾ
ോചരകനവരകണാോയകാവന
ഭാഷാപരമായ
െതറകൾ
ഭാഷയിൽ
സവാധീനമള ോലഖകർ ശരിയാകന. അങിെന നിരവധിോപരെട നിരനരമായ
തിരതലകളെകാടവിൽ നല വികിപീഡിയ ോലഖനങൾ ഉണാകന.
നനയോടയം സതയതിോനയം ആതയനികവിജയം എന പതീകയിലാണ്
മനഷയകലവം
പരിണാമകലയം
മോനറിെകാണിരികനത്.
ഇത്
വികിപീഡിയെയകറിചം സതയമാണ്. ഈ ോലാകത് ശരിയായി എഴതനവർ
െതറിച് എഴതനവോരകാൾ കടതൽ ആെണന (െതറായി എഴതനതിെന
ശരിയാകനവർ എന് പറഞാൽ കടതൽ ശരിയാകം) യാഥാർതയം മാതം
അറിഞാൽ ലളിതമായ ഉതരമായി.
ബഹഭരിപകം
ആൾകാരം
മറളവർക്
സഹായം
െചയാനാണ്
ആഗഹികനത്. അതരതിലള ഒര സമഹതിോലയ് ോദാഷം െചയണെമന
മനഃപർവ ഉോദശോതാെട ഒരാൾ കടന് വനാൽ െപടന് തിരിചറിയാൻ
കഴിയനതാണ്. വിവരങൾ വയകമായ അവലംബങോളാെട ോചർകണെമനാണ്
വികിപീഡിയയെട നയം. ഇത് ോലഖനങളെട ആധികാരികത സവയം
ഉറപാകന. ആർകം തിരതാം എന സവാതനയം, പരീകണ കതകിയായ
ഒരപോയാകാവിോനാ, ോദാഷം െചയണം എന മനഃപർവ ഉോദശോതാെട വരന
ഒരാൾോകാ ോലഖനതിൽ ോകാടങൾ വരതവാൻ അവസരം ഒരകനെണന്
സമതികന. പോക അങെനയള നശീകരണ പവർതനങൾ ഒരികലം
ോലഖനതിൽ സിരമായി നിലനിൽകാറില. മികവാറം െതാടടത മിനിടകളിൽ
തെന അതരം പവതികൾ നീകം െചയെപടാറണ്.

21. വികിപീഡിയ ോലഖനങൾ എതോതാളം ആധികാരികമാണ്?
വികിപീഡിയ തടങിയ കാലത് അെതാര മഹാപസാനമായി മാറെമന്
ആരം വിചാരിചിരനില. എനാലിന്, ഉളടകതിെന ഗണനിലവാരതിെന
കാരയതിൽ ബിടാണിക എനൈസോകാപീഡിയോയാെടാപം നിലകന
വിജാനോകാശമായി വികിപീഡിയ മാറികഴിഞ എന് ശാസോലാകെത
ഏറവം ോപരോകട മാസികയായ ോനചർ ശാസീയ രീതികളപോയാഗിച്
വികി, വികിപീഡിയ , മലയാളം വികിപീഡിയ – പതിവ് ോചാദയങൾ
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സിരീകരിച. അതിങെനയാണ് ോനചർ െചയത്; ബിടാണികയിോലയം
വികിപീഡിയയിോലയം ോലഖനങൾ എവിെട നിെനടതതാെണനറിയികാെത
അതാത് വിഷയങളിെല വിദഗെര കാണിച . അവർ അവയിെല െതറകളം
കറവകളം ോരഖെപടതി. അവസാനം ഒതോനാകിയോപാൾ രണിോനയം വിവിധ
വിഷയങളിെല ശരാശരി ോസാർ ഒപതിെനാപം!

22. വികിപീഡിയയിൽ വസതാ പരമായ ചില െതറകൾ ഞാൻ കണ.
ഞാൻ ഇതിെന പറി ഒര ോലഖനം പസിദീകരികാൻ ഉോദശികന.
ഇതിെന കറിച് വികിപീഡിയർ എന് പറയന?
വികിപീഡിയെയ പരമരാഗത വിജാനോസാതസകൾക് തലയമായി
കാണനത െകാണാണ് ഇങെനെയാര സംശയമണായത്. താങൾക്
പരിചയമള എലാ മാദയമങളിൽ നിനം വയതയസമാണ് വികിപീഡിയ.
പതങോളാ, പസകങെളാ, ോബാോഗാ, ടി.വി.ോയാ എനമാകെട പസത
മാദയമങളിൽ വരന വസതാപരമായ െതറകൾ തിരതാനം പറിയ ോവദികളിൽ
ഉനയികാനം അവ തിരതാനമള അവകാശവം അധികാരവം മികോപാഴം
താങൾകില. എനാൽ ആർകം തിരതാവന സവതനവിജാനോകാശമായ
വികിപീഡിയയെട കാരയം അങിെനയല. വികിപീഡിയ സവതനവം ആർകം
തിരതാവനതമാണ്. വസതാപരമായ െതറ് കണാൽ അത് വികിപീഡിയയിൽ
വന് ോനരിട് തിരതാനള അധികാരവം അവകാശവം വികിപീഡിയ
താങൾക് തരന. അതിനാൽ താങൾക് കെട ഉതരവാദിതവവം അധികാരവം
ഉള വികിപീഡിയയിൽ ോനരിട് തിരതാൻ അവസരമളോപാൾ അതിെല
െതറകെളപറി
ോലഖനം
എഴതനത്
അപഹാസയമോല.
മാതമല
ഉതരവാദിതവതിൽ നിനള ഒളിോചാടവം അോല.
വികിപീഡിയ ോലഖനതിെല െതറകെള കറിച് ഒര ോലഖനം എഴതനതിലം
എഴതനതിലം എതോയാ എളപമാണ് ോലഖനം തിരതി െതറകൾ നീകം
െചയനത്. വികിപീഡിയയിെല ഒര ോലഖനവം ആദയം തെന സമഗവം
സമർണം ശരിയമായിട് പിറകനതല. ഓോരാരതരം എഴതിയം തിരതിയം
ഉരതിരിഞ വരനതാണ്. അതെകാണ് ോലഖനതിെല െതറകെള കറിച്
മെറവിെടെയങിലം പസിദീകരികനതിലം നലത് വികിപീഡിയയിൽ തെന
തിരതി ശരിയാകനതാണ്.

23. വികിപീഡിയക് പറോമയള വികി സംരംഭങൾ ഏെതാെകയാണ്?
വികിപീഡിയ എന ഓൺൈലൻ വിജാനോകാശതിെന അഭതപരവമായ
വളരചെയതടരന് വികിമീഡിയ ഫൗോണഷൻ ഇതര വിവരോശഖരണ
ോമഖലകളിോലകം ശദതിരിച. സവതന ബഹഭാഷാ നിഘണവായ വികഷറി,
െപാത സഞയതിലള അെലങിൽ സവതനപകരപവകാശമള പസകങൾ
ോശഖരിചവയന
വികിോസാഴ്,
പഠനസഹായികളം
മറം
ോചരകന
വികിബക്സ്, സിറിസൺ ോജണലിസെത ോപാതാഹിപികന വികിനയസ്,
വികി, വികിപീഡിയ , മലയാളം വികിപീഡിയ – പതിവ് ോചാദയങൾ
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ഓണൈലനപരിശീലനം നലകന വികിവാഴിറി , െചാലകൾ ോശഖരിചവയന
വികിോകവാട്സ്
എനിങെന
ഒോടെറ
സോഹാദര
സംരംഭങൾ
വികിപീഡിയയണ്.
ഇതിൽ വികിോസാഴ് മലയാളതില വികിഗനശാല എന ോപരിലം,
വിൿഷറി വികിനിഘണ എന ോപരിലം, വികിബക് വികിപാഠശാല എന
ോപരിലം വികിോകവാടസ് വികിെചാലകള എന ോപരിലം പവരതികനണ്.
ഈ പദതികെളലാം തെന മലയാളതിൽ ൈശശവദശയിലാെണന പറയാം.
ോമലപറഞ എലാ വികിസംരംഭങൾകം മലയാളതിൽ ഏെറ പസകിയണ്.

24.
ഏെതാെക
മലയാളം
സജീവമായിരികനത്?

വികിസംരംഭങളാണ്

നിലവിൽ

വികിപീഡിയ (http://ml.wikipedia.org)

ഏറവം പധാനവം സജീവവം ആയിരികനത് സൗജനയവം സവതനവമായ
സർവവിജാനോകാശമായ
മലയാളം
വികിപീഡിയയാണ്.
മലയാളം
വികിപീഡിയെയ കറിച് ധാരാളം കാരയങൾ താങൾ ഇതിനകം തെന
മൻോചാദയങളിൽ നിന് മനസിലാകിയോലാ. മലയാളം വികിപീഡിയക് താെഴ
പറയന സോഹാദര സംരംഭങളമണ്.
വികിഗനശാല (http://ml.wikisource.or g )

പകർപവകാശനിബനനകളിലാത കതികൾ ോശഖരിച് െവയന വികിയാണ്
വികിഗനശാല. പകരപവകാശപരിധിയിൽ വരാത പാചീനകതികൾ,
പകരപവകാശ കാലാവധി കഴിഞ കതികൾ, പകരപവകാശതിെന അവകാശി
െപാതസഞയതിൽ ആകിയ കതികൾ എനിങെന മന് തരം കതികളാണ്
വികിഗനശാലയിൽ
ലഭയമാകക.
ഈ
മാനദണങൾ
പാലികന
മലയാളകതികൾ, മറ് ഭാഷകളിെല കതികളെട മലയാളലിപയനരണങൾ
എനിവ വികിഗനശാലയിോലക് കടിോചരകാവനതാണ്.
2006 മാരച് 29-നാണ് വികിഗനശാലയെട തടകം. പനാനതിെന
ജാനപാനയാണ് ആദയമായി വികിഗനശാലയിൽ ോചർത് തടങിയത്. ആ
വരഷംതെന
അദയാതരാമായണം
കിളിപാട്
ഗനശാലയിലാകന
പവരതനം
ആരംഭിച. 2008-2009-ൽ
സതയോവദപസകം,
ഖരആൻ,
ോകരളപാണിനീയം,
ഇനോലഖ,
കഷഗാഥ
എനിവ
സമരണമായി
വികിഗനശാലയിെലതിച. ഇതിന പറോമ ശീനാരായണഗരവിെന സമർണ
കതികളം വികിഗനശാലയെട ഭാഗമായി.
കഞന നമയാർ, കമാരനാശാൻ, ചങമഴ, പനാനം, എഴതചന, ോമലതർ,
തടങി നിരവധി ോപരെട വിവിധ കതികൾ ഗനശാലയിൽ സമാഹരണതിെന
പാഥമികഘടതിലാണ്. ഭാഗവതം കിളിപാട്, നാരായണീയം, ഗീതോഗാവിനം,
ഋോഗവദം തടങിയവ അപരണമായി നിലകന. അറബിമലയാളതിെല
ആദയകാവയമായി കരതെപടന ഖാസി മഹമദിെന മഹ്യദീന മാലയം , െക.വി.
ൈസമണ, പി.എം. െകാചകറ, പി.വി. െതാമി, ോമാശവതലം, വി. നാഗൽ,
വികി, വികിപീഡിയ , മലയാളം വികിപീഡിയ – പതിവ് ോചാദയങൾ
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െകാചകഞപോദശി
തടങിയവരെട
കിസീയകീരതനങളം
ആണ്
വികിഗനശാലയെട അപരവത. തയാഗരാജകതികൾ, സവാതിതിരനാൾ
കതികൾ, ഉളർ കതികൾ എനിവയം വികിഗനശാലയിെലതികാനള ശമം
നടനവരന.
അചടിയെട കാലതിനമമ് വിശിഷഗനങൾ ഒര ചരങിയ വിഭാഗതിെന
കയിോലകം
മനസിോലകം
ഒതങിയിരന.
അവ
ഭരിപകതിന്
അപാപയമായിയിരന. അചടി ഇകാരയതിൽ സമഗമായ മാറമണാകി.
എനാലിന്
പസകങളെട
വരദനവ്
പല
കതികെളയം
വീണം
അലഭയമാകിയിരികന. ഉലാദനതിെന െചലവം ലാോഭചയം ലഭയമായ
പസകങെളകടി സാധാരണകാരിലനിന് അകറകയാണ്. പഴയ കതികളെട
പനരമദണം ചരകമായി നടകനെണങിലം കഴിഞ കാലെത കതികൾ
സമസവം പസിദീകരികക അചടിോമഖലയ് അസാദയം തെന. അചടി
ഉയരതന പാരിസിതികപശങളം െചറതല. ഈ അവസരതിലാണ്
വികിഗനശാല പസകമാകനത്. പകരപവകാശതിനപറതള എലാ
കതികളം - മതം, ശാസം, സാഹിതയം, തതവചിന, ൈവദയം, വയാകരണം എനമാകെട - മലയാളിക് പാപയമാകക എനതാണ് വികിഗനശാലയെട
ലകയം. മലയാളതിൽ ചീരാമകവിയെട രാമചരിതം മതൽ ഉളരിെന
ോകരളസാഹിതയചരിതം വെരയള ഗനങൾ വിരലതമിൽ - സവതനവം
െസൗജനയവമായി- എതക എനത് ഏെതാര ഭാഷാ-സാഹിതയപഠിതാവിനം
ആഹാദകരമാണ്. അതിനള ഭമികയാണ് ഗനശാല. ഓോരാരതരം തനാൽ
കഴിയന സഹായങൾ െചയാൽ ഈ ആഹാദം അകെലയല.
ആവശയതിന് സനദോസവകർ ഇല എനതാണ് മലയാളം വികിഗനശാല
ോനരിടന
പതിസനി.
വികിഗനശാലെയകറിച്
കടതല
അവോബാധമണാകനതിലെട
ഇത്
പരിഹരികെപടെമനാണ്
പതീക.
പാചീനഗനങെള െപാതജന വിഭവം ആയി ലഭയമാകാന ോകരളാ സരകാരം
വികിഗനശാലയം ൈകോകാരകകയാെണങില സമഗഗനോശഖരം എന
സവപം സാരതകമാകം.

വികിനിഘണ (http://ml.wiktionary.or g )

വാകകളെട നിരവചനങൾ, പരയായങൾ, വിപരീതപദങൾ, മാതകാ
ഉദരണികൾ, എനിവയടങന ഒര സവതന ബഹഭാഷാ നിഘണ
സഷികവാനള പദതിയാണ് മലയാളം വികിനിഘണ. മലയാളം വാകകളക്
തതലയമായ ഇതരമലയാള പദങളം അോത ോപാെല അനയഭാഷാ പദങളെട
മലയാളതിലള അരതവം ോചരത് നിരവധി ോപർ ഈ സംരംഭതിനോവണി
പവരതികന. നിലവിൽ ഏതാണ് 60,000 ോതാളം പദങളെട നിരവചനമാണ്
വികിനിഘണവിലളത്. മലയാള വാകകളോടതിന് പറോമ ഇംഗീഷ്, ജാപനീസ്,
െകാറിയന, ഹിനി, തമിഴ്, ൈചനീസ് എനീ ഭാഷകളിെല വാകകളം അവയെട
മലയാളതിലള നിരവചനവം ഈ വികിയിലണ്.
വികി, വികിപീഡിയ , മലയാളം വികിപീഡിയ – പതിവ് ോചാദയങൾ
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വികിപാഠശാല (http://ml.wikibooks.org )

പാഠപസകങൾ, മതരപരീകാ സഹായികൾ, വിോനാദയാതാ സഹായികൾ,
പഠനസഹായികൾ എനിവ ോചർകന വികിയാണ് വികിപാഠശാല.
വികിെചാലകൾ (http://ml.wikiquote.org)

പഴെഞാലകൾ, കടംകഥകൾ , പസിദരായ വയകികളെട െമാഴികൾ,
പസിദമായ പസകങൾ/പസിദീകരണങൾ എനിവയിലള ഉദരണികൾ,
തടങിയവെയാെക ോശഖരികന വികിയാണ് വികിെചാലകൾ.

25. വികി എഡിറിങിെന കറിോചാ, മലയാളം വികിപീഡിയെയ
കറിോചാ,
മറ്
വികി
സരംഭങെളകറിോചാ
സംശയം
ഉണാവകയാെണങിൽ ഞാൻ ആെര സമീപികണം. എനികള സഹായം
എങെന ലഭയമാകം?
മികവാറം എലാ കാരയതിനമള സഹായം വികിപീഡിയയിെല വിവിധ
സഹായതാളകളിൽ ലഭയമാണ്. അവിെട
നിന് സഹായം ലഭിചിെലങിൽ
wiki.malayalam@gmail.com എന െമയിൽ വിലാസതിോലക്
സഹായം
ആഭയർതിച് െകാണ് താങൾക് െമയിൽ അയകാവനതണ്.

26. എനിക് ഇംഗീഷ് വികിപീഡിയയിൽ അംഗതവമണ്. അോത ോലാഗിൻ
ഐഡിയം പാസ്ോവഡം ഉപോയാഗിച് മലയാളം വികി സംരഭങളിലം
ോലാഗിൻ െചയാൻ സാധികോമാ? എങിൽ എങെന?
അതിന് സാധികം. അതിനായി താങളെട ആോഗാള വികിഅംഗതവം
പാവർതികമാകണം. കടതൽ വിവരതിനായി വികിയിെല ആോഗാള
അംഗതവെത കറിചള സഹായതാൾ കാണക. കടതൽ സഹായം
ആവശയെമങിൽ wiki.malayalam@gmail.com എന വിലാസതിോലക് ഒര
െമയിൽ അയകക.

27. വികിപീഡിയയമായി ബനെപട സംശയങൾ ോചാദികനതിനം
അവ പരിഹരികനതിനം ഗഗ്ൾ ഗപ് ോപാെല എെനങിലം സംവിധാനം
നിലവിലോണാ? അത ോപാെല മലയാളം വികിപീഡിയയിെല
എഴതകാരമായി ചാറ് െചയാൻ സാധികോമാ?
മലയാളം വികിസംരംഭങൾക് സവനമായി ഒര െമയിലിങ് ലിസ് ഉണ്. ഈ
ലിസിൽ അംഗതവം എടതാൽ സജീവരായ മലയാളം വികിപീഡിയരമായി
നിങൾക്
സംവദികാവനതാണ് .
പസത
ലിസിെന
വിലാസം
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
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ചാറ്
െചയാനായി
ഐ.ആർ.സി.
ചാറ്
എന
സംവിധാനം
ഉപോയാഗികാവനതാണ്. വിശദാംശങൾക് മലയാളം വികിപീഡിയയിെല
ൈസഡബാറിലള തൽസമയസംവാദം
എന കണിയിൽ െഞകി തറന്
വരന താളിെല സഹായം വായികക.
മലയാളം
വികി
സംരംഭങെളകറിച്
എന്
സംശയമെണങിലം
wiki.malayalam@gmail.com എന
വിലാസതിോലക്
ഒര െമയിലയച്
സഹായം അഭയർതികക.
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മലയാളം ൈടപിങ് സഹായം
മറ ബാഹയ ഉപകരണങളെട സഹായമിലാെത വികിയിോലക് ോനരിട്
മലയാളം ൈടപ് െചയനതിനള സൗകരയം മലയാളം വികിസംരംഭങളിൽ
ഒരകിയിടണ്. താെഴ പറയനവ ആണത്.
•
•

ലിപയനരണം
ഇൻസിപറ്

ലിപയനരണമാണ് സവോത ലഭയമാകിയിരികന രീതി. തടകകാരടകം
കടതൽ ോപർ ഉപോയാഗികാൻ ഇഷെപടനത് ലിപയനരണ രീതിയാണ്. ഈ
രണ് രീതിയോടയം വിശദാംശങൾ ഈ വിഭാഗതിൽ െകാടതിരികന.

ലിപയനരണം
ലാറിൻ ലിപി ഉപോയാഗിച് ലാറിോനതര ഭാഷകൾ എഴതന രീതിെയ
െപാതവായി ലിപയനരണം അെലങിൽ ലിപിമാറസമദായം എന് പറയന.
ലളിതമായി പറഞാൽ ഇംഗീഷ് കീോബാർഡിെല ചിഹങളപോയാഗിച് മലയാള
ഭാഷാ അകരങളം ചിഹങളം ൈടപ് െചയന ലിപിമാറ സമദായെതയാണ്
ലിപയനരണം അഥവാ ടാൻസിറോറഷൻ എനതെകാണോദശികനത്.
അടത താളിെല ചിതതിലള പടികയിൽ ഒോരാ മലയാള അകരവം ൈടപ്
െചയനതിന് ഏെതാെക ഇംഗീഷ് കീകൾ ഉപോയാഗികണം എനത്
വയകമാകിയിരികന.
വയജനങോളാട് സവരങൾ ോചർകന രീതി:
•

ക = ka

•

കാ = kaa അെലങിൽ kA

•

കി = ki

•

കീ = kii അെലങിൽ kI അെലങിൽ kee

•

ക = ku

•

ക = kU അെലങിൽ koo

•

ക = kR

•

െക = ke

•

ോക = kE

•

ൈക = kai

•

െകാ = ko

•

ോകാ = kO
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•

കൗ = kau

•

കം = kam

•

കഃ = kaH

ഏതാനം ഉദാഹരണങൾ ഇവിെട നൽകന:
•

kaakka -> കാക

•

puuchcha -> പച

•

prakRthi -> പകതി

•

Rshinaaradamamgalam -> ഋഷിനാരദമംഗലം

മലയാള അകങൾ
മലയാളതിന സവനമായി അകങൾ എഴതാനള അകരരപം ഉെണങിലം
സംഖയകൾകായി മലയാളികൾ ഇൻോഡാ-അറബിക് അകങളാണ് (0, 1, 2,..9
എനിവ) വയാപകമായി ഉപോയാഗികനത്, അതിനാൽ തെന വികിയിെല
എഴതപകരണവം സവെതയള അകങളായി ഇൻോഡാ-അറബിക് അകങൾ
തെന ഉപോയാഗികന. എങിലം അപർവം ചില അവസരങളിൽ മലയാള
അകങൾ ഉപോയാഗിോകണി വരാറണ്, സാനർഭികമായി മലയാള അകങെള
പതിപാദികന അവസരങൾ, വികിപീഡിയ ോലഖനങളിൽ കറിപകൾ
ോചർോകണി വരോമാൾ എനിവ അതരം സനർഭങൾക് ഉദാഹരണങളാണ്
(ോലഖനങളിെല
കറിപകളെട
കമതിന്
മലയാള
അകങൾ
ഉപോയാഗികണെമനത് മലയാളം വികിപീഡിയയിെല ഒര നയമാണ്).
ബാക്സാഷ് (\) അടികകയം അതിനോശഷം ആവശയമള അകം അടികകയം
െചയ് ആവശയമള മലയാളം അകങൾ ോചർകാവനതാണ്. ഉദാഹരണതിന്
൩ (3 എന മലയാള അകം) ോചർകവാൻ \3 എന് ൈടപ് െചയാൽ മതിയാകം.
ഒോരാ അകവം ഇോത രീതിയിൽ ോചർോകണി വരം, അതായത് ൧൪൫ (=145)
ോചർകാൻ \1\4\5 എന് ൈടപ് െചയണം.
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ഈ ചിതം ോനാകി ഓോരാ മലയാള അകരതിനം ഉപോയാഗികന ഇംഗീഷ്
കീ ോകാംബിോനഷനകൾ പഠിെചടതാൽ വളെര എളപം വികിയിെല ടൾ
ഉപോയാഗിച് മലയാളം വികിസംരംഭങളിൽ മലയാളതിെലഴതാം .
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സവരചിഹങൾ
ചില അവസരങളിൽ സവരചിഹങൾ പോതയകം ൈടപ് െചോയണ ആവശയം
വോനകം. അവ ോചർകന വിധം:
•

aa\ = ാാ

•

i\ = ാി

•

ii\ = ാീ

•

u\ = ാു

•

uu\ = ാൂ

•

R\ = ാൃ

•

RR\ = ൄ

•

e\ = ൊ

•

E\ = ോാ

•

ai\ = ൈാ

•

o\ = ൊാ

•

O\ = ോാാ

•

au\ = ാൗ

•

m\ = ാം

•

Ll\ = ൢ

•

Lll\ = ൣ

ലിപയനരണം നിയനികാൻ
ലിപയനീകരണം നിയനികാൻ ഏറവം എളപമള വഴി കോണാൾ കീയം M
കീയം (Ctrl+M) ഒനിചമർതകയാണ്, പെക ഈ രീതിയിലള കറക കീ
ോകാമിോനഷൻ എലാ ബൗസറിലം പവർതികാറില. ഒോരാ ഇൻപട് ോബാകിനം
സമീപതള ''മലയാളതിെലഴതക'' എന െചക്ോബാകകൾ ടിക് െചയകയം
അൺടിക് െചയകയം വഴി ലിപയനരണെത നിയനികനതാണ് രണാമെത
വഴി. Ctrl+M എന കറക കീ പവർതികാത ബൗസറകളിൽ െചക്
ോബാകകൾ ഉപോയാഗികക വഴി ലിപയനരണം നിർതവാൻ സാദയമാണ്.

വികി, വികിപീഡിയ , മലയാളം വികിപീഡിയ – പതിവ് ോചാദയങൾ

20

ഇൻസിപറ്
ഭാരത സരകാരിെന കീഴിലള സി-ഡാക് എന സാപനം എലാ ഭാരതീയ
ഭാഷകളകമായി ഉണാകിയ ഔോദയാഗിക നിോവശക രീതിയാണ് ഇനസിപറ്
അഥവാ ഇനഡിക് സിപറ്. ഭാരതീയ ഭാഷകളെട ലിപിയിെല സാമയത
അവലംബിചണാകിയ ഈ രീതിയില എലാ ഭാരതീയ ഭാഷകളകം ഒോര കീ
സാനങളാണ്.
ഇനസിപറ് രീതിക് ഒരപാട ഗണങളണ്. ഒനാമോതത്, എലാ ഭാരതീയ
ഭാഷകളകം ഒോര വിനയാസമാണ് ഇനസിപറ് രീതിയിലപോയാഗികനത്.
അതെകാണ് ഒര ഭാഷ അറിയാെമങില എലാ ഭാഷകളകം ോവണ വിനയാസവം
മനസിലാകാം. കടാെത, അകരങളെട വിനയാസം ശാസീയമായി എളപം
ഓരതിരികാനം ോവഗതില ഉപോയാഗികാനം കഴിയന രീതിയാണിത്.
സരകാരം
സാമാനയരീതിയായി
അംഗീകരിച
ഇനസിപറ്
രീതി
പരിശീലികനതായിരികം,ഇംഗീഷ്
പരിജാനമിലാതവരക്
കമയടര
ഉപോയാഗിച് തടങോമാള നലത്. ോനരിട് മലയാളം എഴതാന പഠികാന ഏറവം
നലത് ഇനസിപറ് തെന. ഇൻസിപറ് രീതിയം വികിപീഡിയയിൽ ലഭയമാണ്.
എനാൽ ഇത് സവോത സജീവമാകിയിടില. ഇൻസിപറ് രീതിയിൽ മലയാളം
ൈടപ് െചയാൻ ആഗഹികനെവങിൽ താെഴ നൽകിയിരികന ോകാഡ്
താങളെട ഉപോയാകമണലതിെല vector.js എന ഫയലിൽ ോചർകക. ഇതിന്
സഹായം
ആവശയെമങിൽ
wiki.malayalam@gmail.com
എന
വിലാസതിോലക് െമയിലയകക.
/* To activate inscript typing instead of transliteration add */
importScript("മീഡിയവികി:Ml rules inscript.js");
/* To show show Inscript keyboard layout help image at bottom of window add
following */
//var LAYOUT_HELP_WIDTH= 500; // Specify help image's width. Default is
640
importScript("മീഡിയവികി:Inscript help.js");

ഇൻസിപറ് രീതിയിൽ ഒോരാ മലയാള അകരവം ൈടപ് െചയനതിന്
ഏെതാെക കീകൾ ഉപോയാഗികണം എനത് വയകമാകന കീോബാർഡ്
ോലയൗടിെന ചിതം താെഴ െകാടതിരികന.

ഇൻസിപറ് മലയാളം കീോബാർഡ്
വികി, വികിപീഡിയ , മലയാളം വികിപീഡിയ – പതിവ് ോചാദയങൾ
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മലയാളതിലള വികിമീഡിയ സംരംഭങൾ
വികിപീഡിയ
സവതന സർവവിജാനോകാശം
http://ml.wikipedia.org
വികിനിഘണ
നിഘണവം ശബോകാശവം
http://ml.wiktionary.org
വികിഗനശാല
സവതന പസകാലയം
http://ml.wikisource.org
വികിപാഠശാല
സവതന പഠനസഹായികളം ലഘോലഖകളം
http://ml.wikibooks.org
വികിെചാലകൾ
െചാലകളെട ോശഖരം
http://ml.wikiquote.org

