ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಎಲ್ಲರ ಜ್ಞಾನವೂ

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅದಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ

ವಯಕ್ತಿಗೂ ಮಟಕ್ಿವಞಗಿ

ದೊರೆಯಟವಂತಿರಟವ

ಲೊೋಕ್ವೊಂದನಟು ಕ್ಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

ಸಂಪಾದನೆಯ ಟ್ಯುಟೆ ೀರಿಯಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮತ್ಯು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಒಂದಯ ಸವತ್ಂತ್ರ ಮತ್ಯು ಮಯಕು ವಿಶ್ವಕೆ ೀಶ್. ಇದಯ ೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ ಪಾರರಂಭವಾಯಿತ್ಯ. ಇದಯ
ಜಗತ್ತುನ್ ೨೮೬ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ ನ ಸಯಮಾರಯ ೩೦೦ ಭಾಷೆಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗಳಯ ತ್ಯಾರಿಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿವೆ.
ಸಯಮಾರಯ ೨೦ ಚಿಲ್ಿರೆ ಭಾರತ್ತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲ್ಭಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೂ ಸೆೀರಿದೆ. ಕನ್ನಡ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ೨೦೦೩ರಲ್ಲಿ ಪಾರರಂಭವಾಯಿತ್ಯ.
ಎಲ್ಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗಳಂತೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವೂ ಜನ್ರಿಂದ ಜನ್ರಿಗಾಗಿ ಜನ್ರೆೀ ನ್ಡೆಸಯವ ಒಂದಯ ಮಯಕು
ಮತ್ಯು ಸವತ್ಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೆ ೀಶ್. ಇದಕೆೆ ಯಾರಯ ಬೆೀಕಾದರ

ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಲೆೀಖನ್ ಸೆೀರಿಸಬಹಯದಯ, ಇರಯವ

ಲೆೀಖನ್ ತ್ತದದಬಹಯದಯ. ಇನೆ ನಬಬರಯ ಬರೆದ ಲೆೀಖನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರ
ಮಾಹಿತ್ತಯ

ಕೆ ರತೆ

ಇದದಲ್ಲಿ

ಅದನ್ಯನ

ಯಾರಯ

ಬೆೀಕಾದರ

ತ್ಪ್ಯುಗಳಯ ಕಂಡಯಬಂದರೆ ಅಥವಾ

ತ್ತದದಬಹಯದಯ

ಮತ್ಯು

ಹೆಚಿಿನ್

ಮಾಹಿತ್ತ

ಸೆೀರಿಸಬಹಯದಯ.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಸಯವುದಯ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕೆೆ ಯಾರಯ ಬೆೀಕಾದರ
ಸಯಧಾರಿಸಬಹಯದಯ.

ಲೆೀಖನ್ಗಳನ್ಯನ

ಲೆೀಖನ್ ಸೆೀರಿಸಬಹಯದಯ ಮತ್ಯು ಈಗಾಗಲೆೀ ಇರಯವ ಲೆೀಖನ್ಗಳನ್ಯನ
ಓದಲ್ಯ

ಮತ್ಯು

ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಯ

ನೀವು

ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ

ನೆ ೀಂದಾಯಿತ್ರಾಗಯವ ಅಗತ್ುವಿಲ್ಿ. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ್ಯನ ತೆರೆಯಲ್ಯ ಬರರಸರಿನ್ಲ್ಲಿ (ಮೊಝಿಲ್ಿ ಫೆೈರಫಾಕ್ಸ್
ಅಥವಾ ಗ ಗ್ಲಿ ಕೆ ೋಮ್ ಆದರೆ ಒಳ್ೆೆಯದಯ) kn.wikipedia.org ಎಂದಯ ಟೆೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮಯಖುಪ್ಯಟ್ ತೆರೆದಯಕೆ ಳಯೆತ್ುದೆ.
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ಯಾವುದಾದರ
ಪ್ಯಟ್ದ

ಬಲ್ಗಡೆ

ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಲೆೀಖನ್ ಹಯಡಯಕಲ್ಯ
ಮೀಲಾಾಗದಲ್ಲಿ

ಕಾಣಿಸಯವ

Search

ಎಂದಯ ಬರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಯಡಯಕಬೆೀಕಾದ ವಿಷಯವನ್ಯನ
ಟೆೈಪಸಬೆೀಕಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಯವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ಯನ ಗಮನಸಿ.
“ಶಿವರಾ” ಎಂದಯ ಟೆೈಪಸಿದಂತೆಯೀ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಈ
ಅಕ್ಷರಗಳಂದ ಪಾರರಂಭವಾಗಯವ ಲೆೀಖನ್ಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿಯನ್ಯನ
ಅದಯ ನೀಡಯತ್ತುದೆ. ನಮಗೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ್ರ ಬಗೆಗಿನ್
ಲೆೀಖನ್ ಬೆೀಕಿದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ಯನ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಯವ ಮ ಲ್ಕ ಆಯೆ
ಮಾಡಿಕೆ ಳೆಬಹಯದಯ.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಪ್ಯಟ್ದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ “ಸಹಾಯ” ಎಂದಯ ಬರೆದಯದರ ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಹಾಯ ಪ್ಯಟ್ ತೆರೆದಯಕೆ ಳಯೆತ್ುದೆ. ಈ ಪ್ಯಟ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕೆೆ ಹೆ ಸಬರಿಗೆ ಹಲ್ವು
ಸಹಾಯಪ್ಯಟ್ಗಳ ಕೆ ಂಡಿಗಳವೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ಯನ ಕಲ್ಲಯಲ್ಯ ಹಲ್ವು ಟ್ಯುಟೆ ೀರಿಯಲ್
ವಿೀಡಿಯೀಗಳ

ಲ್ಭಯವಿವೆ. ಅವುಗಳ ಕೆ ಂಡಿಯ

ಇದೆೀ ಸಹಾಯ ಪ್ಯಟ್ದಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮಯಖಪ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿರಯವ ಲೆೀಖನ್ಗಳ ವಿಷಯಾವಾರಯ ಪ್ರಿವಿಡಿ ಇದೆ.
ಇವುಗಳನ್ಯನ ಬಳಸಿಯ

ನಮಗೆ ಓದಬೆೀಕಾದ ಲೆೀಖನ್ವನ್ಯನ ಹಯಡಯಕಬಹಯದಯ. ಅಥವಾ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪ್ಯಯಟ್ನೆ

ನ್ಡೆಸಬಹಯದಯ.
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ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಯವುದಯ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕೆೆ

ಲೆೀಖನ್

ಸೆೀರಿಸಬೆೀಕಾದರೆ

ನೀವು

ಮೊದಲ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ

ನೆ ೀಂದಾಯಿತ್ರಾಗಿರಬೆೀಕಯ. ಇದಕಾೆಗಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೆ ಂದಿರಬೆೀಕಯ. ಇದಯ ಬಹಳ
ಸಯಲ್ಭದ ಕೆಲ್ಸ. ಮೊತ್ುಮೊದಲ್ಯ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ್ಯನ ತೆರೆಯಿರಿ. ನ್ಂತ್ರ ಮೀಲ್ೆಡೆ ಬಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ “ಹೆ ಸ
ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿರಿ” ಎಂದಯ ಬರೆದ
ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿ.
ಈಗ

ಒಂದಯ

ಪ್ಯಟ್

ತೆರೆದಯಕೆ ಳಯೆತ್ುದೆ.

ಬಳಕೆದಾರ

ಹೆಸರಯ

ಎಂಬಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಹೆಸರಯ
ಹೆೀಗಿರಬೆೀಕಯ
ನ್ಮ ದಿಸಿ.

ಎಂಬಯದನ್ಯನ
ನಮಮ

ಹೆಸರಯ

ತ್ಯಂಬ ಸಾಮಾನ್ು ಹೆಸರಾದರೆ
ಅದನ್ಯನ ಈಗಾಗಲೆ ಯಾರಾದರ
ತೆಗೆದಯಕೆ ಂಡಿರಯವ

ಸಾಧ್ಯತೆ

ಇರಯತ್ುದೆ. ಆದಯದರಿಂದ ನಮಮ
ಪ್ ತ್ತಯ ಹೆಸರನ್ಯನ ಬಳಸಯವುದಯ
ಒಳ್ೆೆಯದಯ.
ಎಂಬಲ್ಲಿ

ಪ್ರವೆೀಶ್ಪ್ದ
ನಮಗೆ

ಯಾವ

ಪಾಸವರ್ಡಯ ಬೆೀಕೆ ೀ ಅದನ್ಯನ
ಟೆೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರವೆೀಶ್ಪ್ದವನ್ಯನ
ದೃಢೀಕರಿಸಿ

ಎಂಬಲ್ಲಿ

ಅದನೆನೀ

ಮತೆ ುಮಮ

ಟೆೈಪ್

ಮಾಡಿ.

ಮಂಚಂಚೆ

ವಿಳ್ಾಸ

ಎಂಬಲ್ಲಿ

ನಮಮ ಇಮೈಲ್ ವಿಳ್ಾಸವನ್ಯನ ನೀಡಿ. ಸಯರಕೆೆ ನಗರಹಿಸಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲೆೀಿ ಮೀಲೆ ಅಡಾಾದಿಡಿಾಯಾಗಿ ಕಾಣಯವ
ಅಕ್ಷರಗಳನ್ಯನ ಟೆೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಕೆ ನೆಗೆ “ಖಾತೆಯನ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ” ಎಂದಯ ಬರೆದ ಬಟ್ನ್ ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿ.
ಬಳಕೆದಾರ ಖಾತೆ ಹೆ ಂದಯವುದರ ಮ ಲ್ಕ ನೀವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ನಮಮದೆೀ ಸವಂತ್ ಪೆ ರಫೆೈಲ್ ಅಂದರೆ
ವುಕಿುಚಿತ್ರ

ಹೆ ಂದಬಹಯದಯ,

ಇತ್ರೆ

ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ

ಪ್ಡೆಯಬಹಯದಯ ಮತ್ಯು ಇವೆಲ್ಿಕಿೆಂತ್ ಹೆಚಾಿಗಿ ಎಲ್ಿರಿಗ
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಟ್ಯುಟೆ ೀರಿಯಲ್

ಸಂದೆೀಶ್

ಸಿವೀಕರಿಸಬಹಯದಯ,

ಸ ಚನೆಗಳನ್ಯನ

ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ಯನ ನೀವೆೀ ಮಾಡಿದಯದ ಎಂದಯ
3

ಗೆ ತಾುಗಯತ್ುದೆ. ಖಾತೆ ಹೆ ಂದಿರಯವವರಯ ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಪ್ಯಟ್ದ ಮೀಲಾಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರಯ
ಕಾಣಿಸಯತ್ುದೆ. ಜೆ ತೆಗೆ ಹಲ್ವು ಆಯೆಗಳ

ಕಂಡಯಬರಯತ್ುವೆ.

ಈಗ ಪ್ಯಟ್ದ ಬಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ೆಡೆ ಕಾಣಿಸಯತ್ತುರಯವ ಹಲ್ವು ಆಯೆಗಳಲ್ಲಿ “ನ್ನ್ನ ಪ್ರಯೀಗಪ್ಯಟ್”
ಎಂಬಯದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ್ ಹರಿಸಿ. ಇದನ್ಯನ ಬಳಸಿ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಭಯವಿರಯವ ನಮಮದೆೀ ವೆೈಯಕಿುಕ
ಪ್ರಯೀಗಶಾಲೆಯನ್ಯನ
(sandbox)
ತೆರೆಯಬಹಯದಯ.

ಈ

ಪ್ರಯೀಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಟೆೈಪ್

ಮಾಡಯವ

ಮ ಲ್ಕ ನೀವು ಕನ್ನಡ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿರಯವ
ಹಲ್ವು

ಟೆೈಪಂಗ್ಲ

ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ಯನ
ಹಲ್ವು

ಹಾಗ

ಆದೆೀಶ್ಗಳನ್ಯನ

ಬಳಸಯವ ವಿಧಾನ್ವನ್ಯನ
ಕಲ್ಲಯಬಹಯದಯ.
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ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೆೈಪ್ ಮಾಡಯವುದಯ
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೆೈಪ್ ಮಾಡಲ್ಯ ಪ್ರತೆುೀಕ ಕಿೀಬೆ ೀರ್ಡಯ (ತ್ಂತಾರಂಶ್) ಅಗತ್ುವಿಲ್ಿ.
ಕನ್ನಡವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲೆಿೀ

ಅಗತ್ು

ಕಿೀಬೆ ೀರ್ಡಯಗಳವೆ

(ಕಿೀಲ್ಲಮಣೆ).

ಸಾಮಾನ್ುವಾಗಿ

ಕನ್ನಡದ

ಕಿೀಬೆ ೀರ್ಡಯ

ಅಗತ್ುವಿದದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಟೆೈಪಂಗ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸಯರ ಇಟಾಿಗ,
ತಾನಾಗಿಯೀ

ಮ ಡಿಬರಯತ್ುದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ

Search

ಎಂದಯ ಬರೆದಿರಯವಲ್ಲಿ ಮರಸ ಇಟ್ಯಿ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಆ
Search

box

ನ್

ಬಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಚಿಕೆದಾಗಿ

ಒಂದಯ

ಕಿೀಬೆ ೀರ್ಡಯ ಐಕಾನ್ ಕಂಡಯಬರಯತ್ುದೆ. ಅದರ ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿದಾಗ Universal Language Selector
(ULS) ಕಂಡಯಬರಯತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಯೆ ಕಿೀಬೆ ೀರ್ಡಯ ವಿನಾುಸಗಳವೆ (keyboard layout). ಅವುಗಳ್ೆಂದರೆ –

Universal Language Selector

ಲ್ಲಪ್ುಂತ್ರಣ, ಇನ್ಸಿಿಪ್ಿ, ಕಗಪ್/ನ್ಯಡಿ/ಕೆಪರಾವ್ ಮತ್ಯು ಇನ್ಸಿಿಪ್ಿ 2. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೆ ತ್ತುರಯವ
ಕಿೀಬೆ ೀರ್ಡಯ

ವಿನಾುಸವನ್ಯನ

ನೀವು

ಆಯೆ

ಮಾಡಿಕೆ ಳೆಬಹಯದಯ.

ಕನ್ನಡದ

ಕಿೀಬೆ ೀರ್ಡಯ

ಆಯೆ

ಮಾಡಿಕೆ ಳೆಬೆೀಕಾದರೆ ಇನ್ ನ ಒಂದಯ ವಿಧಾನ್ ಇದೆ. ಅದಯ Ctrl-M ಒತ್ಯುವುದಯ. ಇದನ್ಯನ ಒಮಮ ಒತ್ತುದರೆ
ಇಂಗಿಿಶಿನಂದ ಕನ್ನಡಕೆೆ, ಮತೆ ುಮಮ ಒತ್ತುದರೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗಿಿಶಿಗೆ ಕಿೀಬೆ ೀರ್ಡಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಯತ್ುದೆ.
ULSನ್ಲ್ಲಿ ಕಿೀಬೆ ೀರ್ಡಯ ವಿನಾುಸವನ್ಯನ ಆಯೆ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡಯ ಅದರ ಮಯಂದೆ, ಬಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಣಿಸಯವ
ಪ್ರಶಾನಥಯಕ (?) ಚಿಹೆನಯ ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಿೀಬೆ ೀರ್ಡಯ ವಿನಾುಸವನ್ಯನ ಹೆೀಗೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಯವುದಯ
ಎಂಬ ಸಹಾಯ ಪ್ಯಟ್ ತೆರೆದಯಕೆ ಳಯೆತ್ುದೆ.
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ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಯವುದಯ
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಯವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡಯ ವಿಧ್. ಈಗಾಗಲೆೀ ಇರಯವ ಲೆೀಖನ್ವನ್ಯನ
ಬದಲಾಯಿಸಯವುದಯ ಮತ್ಯು ಸಂಪ್ ಣಯ ಹೆ ಸ ಲೆೀಖನ್ ತ್ಯಾರಿಸಯವುದಯ.
ಈಗಾಗಲೆೀ ಇರಯವ ಲೆೀಖನ್ ಬದಲಾಯಿಸಯವುದಯ
ಈಗಾಲೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಇರಯವ ಲೆೀಖನ್ವನ್ಯನ ಮೊದಲ್ಯ ತೆರೆಯಬೆೀಕಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರ
ತ್ಪ್ಯುಗಳದದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚಿಿನ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಸೆೀರಿಸಬೆೀಕಾದರೆ ಅದನ್ಯನ ಸಂಪಾದಿಸಬೆೀಕಯ. ಅದಕಾೆಗಿ ಲೆೀಖನ್ದ

ಮೀಲಾಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡಯಬರಯವ “ಸಂಪಾದಿಸಿ” ಎಂದಯ ಬರೆದ ಕೆ ಂಡಿಯ ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಬೆೀಕಯ. ಆಗ
ಲೆೀಖನ್ವು ಸಂಪಾದನೆಗೆ ತೆರೆದಯಕೆ ಳಯೆತ್ುದೆ. ಲೆೀಖನ್ಕೆೆ ಅಗತ್ು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ
ಕಾಣಬರಯವ “ಮಯನೆ ನೀಟ್” ಎಂದಯ ಬರೆದ ಬಟ್ನ್
ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆ
ಯಾವ ರಿೀತ್ತ ಕಂಡಯಬರಯತ್ುದೆ ಎಂದಯ ನೆ ೀಡಬಹಯದಯ.
ಬದಲಾವಣೆ ತ್ೃಪುಕರವಾಗಿದದಲ್ಲಿ “ಪ್ಯಟ್ವನ್ಯನ ಉಳಸಿ”
ಎಂದಯ

ಬರೆದ

ಬಟ್ನ್

ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ಯನ

ಮೀಲೆ

ಕಿಿಕ್ಸ

ಉಳಸಬಹಯದಯ.

ಮಾಡಿ
ಪ್ರತ್ತ

ಸಂಪಾದನ್ಯಲ್ ಿ ಏನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬಯದನ್ಯನ “ಸಾರಾಂಶ್” ಎಂದಯ ಬರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ನ್ಮ ದಿಸಯವುದಯ ಸತ್್ಂಪ್ರದಾಯ.
ಹೆ ಸ ಲೆೀಖನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಯವುದಯ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಯವ ಮೊದಲ್ಯ, ನಮಮಲ್ಲಿ ಒಂದಯ ಜಗತ್ತುಗೆಲ್ಿ ಪ್ರಯೀಜನ್ವಾಗಯವಂತ್ಹ ವಿಷಯ
ಇದೆ ಹಾಗ
ಆ

ವಿಷಯ

ಅದಯ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಂತ್ಹ ವಿಶ್ವಕೆ ೀಶ್ಕೆೆ ಸೆೀರಿಸಲ್ಯ ತ್ಕಯೆದಾಗಿದೆ ಎಂದಯ ಖಾತ್ತರ ಮಾಡಿಕೆ ಳೆ.
ನಮಮ

ಸವಂತ್

ಅಭಿಪಾರಯ

ಆಗಿರಬಾರದಯ

ಮತ್ಯು

ಮಾಡಿದಂತ್ಹಯದಾಗಿರಬೆೀಕಯ. ನಮಮ ಬಗೆೆಯಾಗಲ್ಲೀ, ಯಾವುದಾದರ

ಅದರ

ಬಗೆೆ

ಸಂಶೆ ೀಧ್ನೆ

ವುವಹಾರದ ಬಗೆೆಯಾಗಲ್ಲೀ, ಸಯದಿದ, ಕವನ್,

ಕಥೆ, ನಾಟ್ಕ, ವೆೈಯಕಿುಕ ಸಲ್ಹೆ, ಬಾಿಗ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಲೆೀಖನ್, ಪ್ರಬಂಧ್, ಇತಾುದಿಗಳನ್ಯನ
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಟ್ಯುಟೆ ೀರಿಯಲ್

ಚೆನಾನಗಿ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕೆೆ
6

ಸೆೀರಿಸಬಾರದಯ. ಲೆೀಖನ್ವು ವಿಶ್ವಕೆ ೀಶ್ದ ಲೆೀಖನ್ದ ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿರಬೆೀಕಯ. ನೀವು ಬರೆಯಲ್ಯ ಆಯೆ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡ
ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಈಗಾಗಲೆ ಲೆೀಖನ್ ಇದೆಯೀ ಎಂದಯ ಹಯಡಯಕಿ. ಇದಕಾೆಗಿ ಸರ್ಚಯ ಬಾಕ್ಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ನೀವು
ಹಯಡಯಕಬೆೀಕಾದ ವಿಷಯವನ್ಯನ ಟೆೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರ ಒತ್ತು. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ಯನ ಅಲ್ುಸವಲ್ು ಬದಲ್ಲಸಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳ
ಮಧೆು ಜಾಗ ಸೆೀರಿಸಿ ಕ ಡ ಹಯಡಯಕಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆ.ಪ.ರಾವ್, ಕೆ.ಪ. ರಾವ್, ಕೆ. ಪ. ರಾವ್, ಇತಾುದಿ.
ಲೆೀಖನ್ವು ಇಲ್ಿದಿದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ಠ್ುವು ಕೆಂಪ್ಯ ಬಣಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡಯಬರಯತ್ುದೆ ಹಾಗ

ಹಯಡಯಕಿದ

ಪ್ದ ಅಥವಾ ಪ್ದಗಯಚಛದ ಮಯಂದೆ “ಪ್ಯಟ್ವನ್ಯನ ಈ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ” ಎಂಬ ವಾಕು ಕಂಡಯಬರಯತ್ುದೆ. ಕೆಂಪ್ಯ
ಬಣಣದಲ್ಲಿ ಮ ಡಿದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿ. ಒಂದಯ ಹೆ ಸ ಟೆೈಪಂಗ್ಲ ಕಿಟ್ಟಕಿ ಅಥವಾ ವಿಂಡೆ ೀ
ತೆರೆಯಯತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಮ ಲೆೀಖನ್ವನ್ಯನ ಟೆೈಪ್ ಮಾಡಬಹಯದಯ. ನಮಮ ಲೆೀಖನ್ದ ಟೆೈಪಂಗ್ಲ ಮಯಗಿದಾಗ
“ಮಯನೆ ನೀಟ್” ಎಂದಯ ಬರೆದಿರಯವ ಬಟ್ನ್ ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿ. ನಮಮ ಲೆೀಖನ್ ಯಾವ ರಿೀತ್ತ ಮ ಡಿಬರಯತ್ುದೆ
ಎಂದಯ ನೆ ೀಡಬಹಯದಯ. ಏನಾದರ

ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೆೀಕಿದದರೆ ಎಡಿಟ್ಟಂಗ್ಲ ಜಾಗಕೆೆ ಹೆ ೀಗಿ ಅದನ್ಯನ

ಮಾಡಬಹಯದಯ. ನೀವು ತ್ಯಾರಿಸಿದ ಲೆೀಖನ್ ನಮಗೆ ತ್ೃಪು ಆದಾಗ “ಪ್ಯಟ್ವನ್ಯನ ಉಳಸಿ” ಎಂದಯ ಬರೆದ ಬಟ್ನ್
ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹೆ ಸ ಲೆೀಖನ್ ತ್ಯಾರಾಗಿರಯತ್ುದೆ.
ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಸಾಧ್ನ್ಪ್ಟ್ಟಿ (ಟ್ ಲ್ಬಾರ)
ಇರಯವ ಲೆೀಖನ್ವನ್ಯನ ಸಂಪಾದಿಸಯವುದಯ ಅಥವಾ ಹೆ ಸ ಲೆೀಖನ್ ತ್ಯಾರಿಸಯವುದಯ – ಈ ಎರಡಯ
ಸಂದಭಯಗಳಲ್ ಿ ಬಳಕೆಯಾಗಯವುದಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕಿಟ್ಟಕಿ. ಇದರ ಮೀಲಾಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಯ ಸಾದನ್ಪ್ಟ್ಟಿ
ಅಥಾಯತ್ ಟ್ ಲ್ಬಾರ ಕಾಣಿಸಯತ್ುದೆ. ಇದಯ ಒಂದಯ ಅಥವಾ ಎರಡಯ ಸಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ವು ಐಕಾನ್ಗಳ
ಸಂಗರಹವಾಗಿರಯತ್ುದೆ. ಒಂದೆೀ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಯತ್ತುದದರೆ “ಮಯಂದಯವರೆದ” ಎಂದಯ ಬರೆದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ
ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡಯ ಸಾಲ್ಯಗಳ ಟ್ ಲ್ಬಾರ ಕಂಡಯಬರಯತ್ುದೆ. ಈ ಟ್ ಲ್ಬಾರನ್ಲ್ಲಿ ಕಂಡಯಬರಯವ ಐಕಾನ್ಗಳ
ಅಥಯ ಈ ರಿೀತ್ತ ಇದೆ-
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ಉದಾಹರಣೆಗೆ – ಒಂದಯ ಪ್ದ ಅಥವಾ ಪ್ದಗಯಚಛವನ್ಯನ ಆಯೆ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡಯ ಟ್ ಲ್ಬಾರನ್ಲ್ಲಿರಯವ
“A” (ದಪ್ು ಅಕ್ಷರ) ಅಕ್ಷರದ ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಯ ಆಯೆ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡ ಪ್ದ ಅಥವಾ ಪ್ದಗಯಚಛದ
ಮೊದಲ್ಯ ಮತ್ಯು ನ್ಂತ್ರ ೩ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆ ೀಟ್ ಚಿಹೆನಗಳನ್ಯನ (''') ಸೆೀರಿಸಯತ್ುದೆ. ಈ ಪ್ಯಟ್ವನ್ಯನ ಉಳಸಿದಾಗ ಆ
ಪ್ದ ಅಥವ ಪ್ದಗಯಚಛವು ದಪ್ು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಯತ್ುದೆ. ಟ್ ಲ್ಬಾರನ್ಲ್ಲಿರಯವ ಇತ್ರೆ ಪ್ರಮಯಖ ಐಕಾನ್ಗಳ
ಅಥಯವನ್ಯನ ಇದೆೀ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೆೀ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ “A” (ಓರೆ ಅಕ್ಷರ) ಐಕಾನ್ ಬಳಸಿ ಪ್ದ ಅಥವಾ
ಪ್ದಗಯಚಛದಲ್ಲಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ಯನ ಓರೆಯಾಗಿಸಬಹಯದಯ. ಐಕಾನ್ ಬಳಸದೆಯ

ಅಕಯರಗಳನ್ಯನ ದಪ್ು ಅಥವಾ ಓರೆ

ಮಾಡಬಹಯದಯ. ಪ್ದ ಅಥವಾ ಪ್ದಗಯಚಛದ ಮೊದಲ್ಯ ಮತ್ಯು ನ್ಂತ್ರ ೩ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆ ೀಟ್ ಚಿಹೆನಗಳನ್ಯನ (''')
ಸೆೀರಿಸಿದರೆ ದಪ್ು, ೨ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆ ೀಟ್ ಚಿಹೆನಗಳನ್ಯನ ('') ಸೆೀರಿಸಿದರೆ ಓರೆ ಆಗಯತ್ುದೆ.
ಅಂಶ್ಸ ಚಕಗಳಯ (ಬಯಲ್ಿಟೆರ್ಡ ಲ್ಲಸಿ)
ಅಂಶ್ಸ ಚಕಗಳನ್ಯನ (ಬಯಲೆಿಟ್ಗಳಯ) ಅಂಶ್ಗಳನ್ಯನ (ವಿಷಯಗಳನ್ಯನ) ಪ್ಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಯ ಬಳಸಲಾಗಯತ್ುದೆ.
ಅಂಶ್ಸ ಚಕವನ್ಯನ ಸೆೀರಿಸಲ್ಯ ನ್ಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹೆನ (* ಅಥವಾ ಆಸಿಿಿಕ್ಸ) ಬಳಸಬೆೀಕಯ. ಎಷಯಿ ನ್ಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹೆನ ಬಳಸಯವಿರೆ
ಸಾಲ್ಯ ಅಷಯಿ ಬಲ್ಕೆೆ ಹೆ ೀಗಯವುದಯ.
ಉದಾ:*ಇದಯ ಪ್ಟ್ಟಿಯ ಮೊದಲ್ನೆ ಅಂಶ್
*ಇದಯ ಪ್ಟ್ಟಿಯ ಎರಡನೆ ಅಂಶ್
**ಇದಯ ಪ್ಟ್ಟಿಯ ಎರಡನೆ ಅಂಶ್ದಡಿಯಿರಯವ ಉಪ್ ಅಂಶ್
*ಇದಯ ಪ್ಟ್ಟಿಯ ಮ ರನೆ ಅಂಶ್
ಮೀಲ್ಲನ್ ಸಾಲ್ಯಗಳಯ ಹಿೀಗೆ ಕಾಣಿಸಯತ್ುವೆ:

ಇದಯ ಪ್ಟ್ಟಿಯ ಮೊದಲ್ನೆ ಅಂಶ್
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ಇದಯ ಪ್ಟ್ಟಿಯ ಎರಡನೆ ಅಂಶ್



o

ಇದಯ ಪ್ಟ್ಟಿಯ ಎರಡನೆ ಅಂಶ್ದಡಿಯಿರಯವ ಉಪ್ ಅಂಶ್

ಇದಯ ಪ್ಟ್ಟಿಯ ಮ ರನೆ ಅಂಶ್



ಅಂಕಸ ಚಕಗಳಯ (ನ್ಂಬರರ್ಡ ಲ್ಲಸಿ)
ಅಂಕೆಗಳರಯವ ಪ್ಟ್ಟಿಗಳನ್ಯನ (ನ್ಂಬರಡಾ ಲ್ಲಸಿ) ವಿಕಿ ಸಂಕೆೀತ್ಗಳನ್ಯನ ಬಳಸಿ ತ್ಯಾರಿಸಬಹಯದಯ. ಹಿೀಗೆ
ಮಾಡಲ್ಯ ಹಾುಷ್ (#) ಚಿಹೆನ ಬಳಸಿ. ಎಷಯಿ ಹಾುಷ್ ಚಿಹೆನ ಬಳಸಯವಿರೆ

ಅಂಕಸ ಚಿತ್ ಸಾಲ್ಯ ಅಷಯಿ ಬಲ್ಕೆೆ

ಹೆ ೀಗಯವುದಯ.
ಉದಾ:#ಇದಯ ಪ್ಟ್ಟಿಯ ಮೊದಲ್ನೆ ವಿಷಯ
#ಇದಯ ಪ್ಟ್ಟಿಯ ಎರಡನೆ ವಿಷಯ
##ಇದಯ ಪ್ಟ್ಟಿಯ ಎರಡನೆ ವಿಷಯದಡಿಯಿರಯವ ಉಪ್ ವಿಷಯ
#ಇದಯ ಪ್ಟ್ಟಿಯ ಮ ರನೆ ವಿಷಯ
ಮೀಲ್ಲನ್ ಸಾಲ್ಯಗಳಯ ಹಿೀಗೆ ಕಾಣಿಸಯತ್ುವೆ1. ಇದು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊದಲನೆ ವಿಷಯ
2. ಇದು ಪಟ್ಟಿಯ ಎರಡನೆ ವಿಷಯ
1. ಇದು ಪಟ್ಟಿಯ ಎರಡನೆ ವಿಷಯದಡಿಯಿರುವ ಉಪ ವಿಷಯ
3. ಇದು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೂರನೆ ವಿಷಯ
ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆಗಳಯ ಮತ್ಯು ಉಪ್ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆಗಳಯ
ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆ (ಶಿರೆ ೀನಾಮ) ಮತ್ಯು ಉಪ್ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆಗಳಯ ನಮಮ ಲೆೀಖನ್ವನ್ಯನ ವುವಸಿಿತ್ವಾಗಿಡಲ್ಯ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಯತ್ುವೆ.

ಲೆೀಖನ್ದ

ವಿಷಯದ

ಹಲ್ವೂ

ಆಯಾಮಗಳನ್ಯನ

ಉಚಿತ್

ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆಯಡಿ

ಕರಮಬದಧವಾಗಿ

ಸಂಯೀಜಿಸಿವುದಕಾೆಗಿ ಈ ಸರಲ್ಭಯವನ್ಯನ ಕಲ್ಲುಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆ ಮತ್ಯು ಉಪ್ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆಗಳನ್ಯನ ಹಿೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹಯದಯ:
==ಉಚಿ ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆ == (ಎರಡಯ ಸಮ/ಈಕವಲ್್ ಚಿಹೆನಗಳಯ)
===ಉಪ್ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆ=== (ಮ ರಯ ಸಮ/ಈಕವಲ್್ ಚಿಹೆನಗಳಯ)
====ಇನೆ ನಂದಯ ಹಂತ್ ತ್ಗಿೆನ್ ಉಪ್ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆ==== (೪ ಸಮ/ಈಕವಲ್್ ಚಿಹೆನಗಳಯ)
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ಸ ಚನೆ: ಯಾವುದೆ ಲೆೀಖನ್ದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಚಯಿ ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆ ಮತ್ಯು ಉಪ್ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆಗಳದದರೆ, ವಿಕಿ ತ್ಂತಾರಂಶ್
ತಾನಾಗಿಯ ಪ್ರಿವಿಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಯತ್ುದೆ.

ಸಂಪ್ಕಯ ಕೆ ಂಡಿಗಳಯ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಲೆೀಖನ್ದಲ್ಲಿ ಇರಯವ ಪ್ದ ಅಥವಾ ಪ್ದಗಯಚಛದ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚಿಿನ್ ಮಾಹಿತ್ತಗೆ ಇತ್ರೆ ಲೆೀಖನ್
ಅಥವಾ ಜಾಲ್ತಾಣಕೆೆ ಕೆ ಂಡಿಗಳನ್ಯನ (ಲ್ಲಂಕ್ಸ) ಸೆೀರಿಸಯವುದರಿಂದ ಓದಯಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಕ ಲ್ವಾಗಯತ್ುದೆ. ಸಂಪ್ಕಯ
ಕೆ ಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಯ ವಿಧ್. ಇನೆ ನಂದಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೆೀಖನ್ಕೆೆ ಸಂಪ್ಕಯ ಕಲ್ಲುಸಯವ ಆತ್ರಿಕ ಸಂಪ್ಕಯ ಕೆ ಂಡಿ
ಮತ್ಯು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಲೆೀಖನ್ವಲ್ಿದ ಯಾವುದೆ ೀ ಒಂದಯ ಜಾಲ್ತಾಣಕೆೆ ಸಂಪ್ಕಯ ಮಾಡಿಕೆ ಡಯವ ಬಾಹು
ಸಂಪ್ಕಯ ಕೆ ಂಡಿ.
ಆಂತ್ರಿಕ ಸಂಪ್ಕಯ ಕೆ ಂಡಿ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೆೀಖನ್ದಲ್ಲಿ ಬರಯವ ಪ್ದ ಅಥವಾ ಪ್ದಗಯಚಛದ ಬಗೆೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೀ ಲೆೀಖನ್
ಇದದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ದ ಅಥವಾ ಪ್ದಗಯಚಛವನ್ಯನ ಎರಡಯ ಸೆವೀರ ಬಾರಕೆಟ್ಗಳ ನ್ಡಯವೆ ಸೆೀರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದಯ ಆಂತ್ರಿಕ
ಸಂಪ್ಕಯ ಕೆ ಂಡಿಯಾಗಯತ್ುದೆ. ಆ ಪ್ದದ ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿದರೆ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಆದ ಪ್ದದ ಬಗೆೆ ಇರಯವ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಲೆೀಖನ್ ತೆರೆದಯಕೆ ಳಯೆತ್ುದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ [[ಕಯವೆಂಪ್ಯ]]. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಲೆೀಖನ್ವನ್ಯನ ಲ್ಲಂಕ್ಸ
ಮಾಡಯವ ಮತೆ ುಂದಯ ವಿಧಾನ್ ಇದೆ. ಒಂದಯ ಪ್ದದ ಮೀಲೆ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಆಗಬೆೀಕಯ. ಆದರೆ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಆಗಯವ ಪ್ಯಟ್ವು
ಅದೆೀ ಪ್ದ ಅಥವಾ ಪ್ದಗಯಚಛ ಆಗಿರಬೆೀಕಾಗಿಲ್ಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾರಂತ್ ಎಂಬ ಪ್ದವು ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಆಗಬೆೀಕಯ.
ಆದರೆ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಆಗಯವ ಪ್ಯಟ್ವು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ್ ಆಗಿರಬೆೀಕಯ. ಇದಕಾೆಗಿ [[ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ್|ಕಾರಂತ್]]
ಎಂದಯ ಟೆೈಪ್ ಮಾಡಬೆೀಕಯ.
ಬಾಹು ಸಂಪ್ಕಯ ಕೆ ಂಡಿ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಲೆೀಖನ್ದಿಂದ ಹೆ ರಗಡೆಯ
ಯವುದೆ ೀ

ಒಂದಯ

ಕೆ ಂಡಿ

ನೀಡಬೆೀಕಾಗಿದದಲ್ಲಿ

ಜಾಲ್ತಾಣಕೆೆ

ಲ್ಲಂಕ್ಸ

ಜಾಲ್ತಾಣಕೆೆ

ಸಂಪ್ಕಯ

ಹೆ ರಗಡೆಯ
ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿರಯವ

ಪ್ದಗಯಚಛ ಅಥವ ಪ್ದವನ್ಯನ ಹಯಡಯಕಿ. ಅದನ್ಯನ
ಆಯೆ ಮಾಡಿ. ಟ್ ಲ್ಬಾರನ್ಲ್ಲಿ

ಕಾಣಿಸಯವ

ಸಂಕೆ ೀಲೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಯವ ಕೆ ಂಡಿ ಸೆೀರಿಸಯವ
(ಲ್ಲಂಕ್ಸ) ಐಕಾನ್ ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿ. ಈಗ
ಮ ಡಿಬಂದ ಡೆೈಲಾಗ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡಯ ಟೆಕ್ಸ್ಟಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ಯನ ಕಾಣಯತ್ತುದಿದೀರಿ. ಕೆಳಗಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಲ್ಲಂಕ್ಸ
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ಆಗಬೆೀಕಾಗಿರಯವ ಪ್ದಗಯಚಛ ಅಥವಾ ಪ್ದ ಇದೆ. ಮೀಲ್ಲನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ನೀವು ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಕೆ ಡಲ್ಯ ಬಯಸಯವ
ಹೆ ರಗಿನ್ ವೆಬಸೆೈಟ್ನ್ ವಿಳ್ಾಸವನ್ಯನ ಅಂದರೆ ಯ ಆರಎಲ್ ಅನ್ಯನ ನ್ಮ ದಿಸಬೆೀಕಯ. ಅದನ್ಯನ ನೀವು ಟೆೈಪ್
ಮಾಡಬಹಯದಯ ಅಥವಾ ಕಾಪ ಮತ್ಯು ಪೆೀಸಿ ಮಾಡಬಹಯದಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನಾಯಟ್ಕ ಸರಕಾರದ
ಜಾಲ್ತಾಣಕೆೆ ಸಂಪ್ಕಯ ಕೆ ಂಡಿ ಈ ರಿೀತ್ತ ಇರಯತ್ುದೆ - [http://karnataka.gov.in ಕನಾಯಟ್ಕ ಸಕಾಯರದ
ಜಾಲ್ತಾಣ]. ಇಲ್ಲಿ “ಕನಾಯಟ್ಕ ಸಕಾಯರದ ಜಾಲ್ತಾಣ” ಎಂಬ ಪ್ದಗಯಚಛಕೆ http://karnataka.gov.in
ಜಾಲ್ತಾಣಕೆೆ ಸಂಪ್ಕಯ ನೀಡಲಾಗಿರಯತ್ುದೆ.

ಉಲೆಿೀಖ ಸೆೀರಿಸಯವುದಯ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೆೀಖನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೀಖಗಳನ್ಯನ ನ್ಮ ದಿಸಯವುದಯ ಅತ್ತೀ ಅಗತ್ು. ಉಲೆೀಿ ಖಗಳಯ ಅಂದರೆ
ರೆಫೆರೆನ್್ಗಳಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಒಂದಯ ವಿಷಯದ
ಕಯರಿತ್ಯ

ಹೆಚಿಿನ್

ಸಹಾಯ

ಮಾಹಿತ್ತ

ಮಾಡಯತ್ುವೆ.

ಪ್ಡೆಯಲ್ಯ

ನೀವು

ಎಲ್ಲಿಗೆ

ಉಲೆಿೀಖವನ್ಯನ ಸೆೀರಿಸಲ್ಯ ಬಯಸಯವಿರೆ ೀ,
ಆ ವಾಕುದ ಅಂತ್ುದಲ್ಲಿ ಕಸಯರ ಇಡಿ.
ಟ್ ಲ್ಬಾರನ್ಲ್ಲಿ

ಉಲೆಿೀಖ

(ರೆಫೆರೆನ್್)

ಐಕಾನ್ ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿ. Insert reference ಎಂಬ ಡೆೈಲಾಗ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಯತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೀಖ
ಪ್ಠ್ುವನ್ಯನ ಸೆೀರಿಸಿ ಮತ್ಯು Insert ಅನ್ಯನ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸೆೀರಿಸಿದ ಪ್ಠ್ುವು <ref> ಮತ್ಯು </ref> ಎಂಬ
ಆದೆೀಶ್ಗಳ

ನ್ಡಯವೆ

ಕಾಣಿಸಯತ್ುದೆ.

ಲೆೀಖನ್ದ

ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ,

ಉಲೆಿೀಖವು

ಮ ಡಿಬರಬೆೀಕಾದ

ಜಾಗದಲ್ಲಿ

<References /> ಎಂದಯ ಸೆೀರಿಸಿಬೆೀಕಯ.

ಚಿತ್ರ ಸ ೇರಿಸುವುದು
ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಲೆೀಖನ್ಗಳಗೆ ಚಿತ್ರ ಸೆೀರಿಸಲ್ಯ ಚಿತ್ರವು ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಾಮನ್್ನ್ಲ್ಲಿ ಇರಬೆೀಕಯ. ಅದಕಾೆಗಿ
commons.wikimedia.org ಜಾಲ್ತಾಣಕೆೆ ಭೆೀಟ್ಟ ನೀಡಿ ಲೆೀಖನ್ಕೆೆ ಸರಿಹೆ ಂದಯವ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೀ ಎಂದಯ
ಹಯಡಯಕಬೆೀಕಯ.

ಚಿತ್ರಗಳನ್ಯನ

ಹಯಡಯಕಲ್ಯ

ಹೆಸರನ್ಯನ

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ

ಕಾಮನ್್ನ್

ಸರ್ಚಯ

ಬಾಕ್ಸ್ನ್ಲ್ಲಿ

ಟೆೈಪ್

ಮಾಡಿ.

ನೀವು

ನಮಮ

ಹಯಡಯಕಾಟ್ದಲ್ಲಿ

ಹಲ್ವಾರಯ

ಫಲ್ಲತಾಂಶ್ಗಳನ್ಯನ ಕಾಣಯವಿರಿ.
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ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಮ ಲೆೀಖನ್ಕೆೆ ಸ ಕುವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ಯನ ಆರಿಸಿಕೆ ಂಡಯ ಅದರ ಫೆೈಲ್ನೆೀಮ್ ಅನ್ಯನ
ನ್ಕಲ್ಯ

ಮಾಡಿಕೆ ಳೆ.

ನ್ಂತ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ

ಲೆೀಖನ್ಕೆೆ ಮರಳ ಚಿತ್ರ ಸೆೀರಿಸಬೆೀಕಾದ ಜಾಗಕೆೆ
ಹೆ ೀಗಿ

ಟ್ ಲ್ಬಾರನ್ಲ್ಲಿ

ಕಾಣಿಸಯವ

ಚಿತ್ರ

ಸೆೀರಿಸಯವ ಐಕಾನ್ ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿ. ಆಗ
ಕಂಡಯಬರಯವ ಸಂವಾದ ಕಿಟ್ಟಕಿಯಲ್ಲಿ “ಕಡತ್ದ
ಹೆಸರಯ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಫೆೈಲ್ನ್ ಹೆಸರನ್ಯನ
ನ್ಕಲ್ಯ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡದಯದ ಅಂಟ್ಟಸಿ. “ತ್ಲೆಬರಹ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಚಿತ್ರಕೆ ಯಾವ ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆ
ಮ ಡಿಬರಬೆೀಕೆ ೀ ಅದನ್ಯನ ಟೆೈಪಸಿ. “Align” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ಯನ ಎಡಕೆೆ, ಬಲ್ಕೆೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಭಾಗಕೆೆ
ಸರಿಹೆ ಂದಿಸಯವ ಆಯೆಗಳವೆ. ನಮಗೆ ಬೆೀಕಾದ ಆಯೆಗಳನ್ಯನ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತ್ರ “ಸೆೀಪ್ಯಡಿಸಯ” ಎಂದಯ ಬರೆದ
ಬಟ್ನ್ ಮೀಲೆ ಕಿಿಕ್ಸ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿತ್ರವನ್ಯನ ಸೆೀರಿಸಯವ ಆದೆೀಶ್ ಕಂಡಯಬರಯತ್ುದೆ. ಪ್ಯಟ್ವನ್ಯನ ಉಳಸಿದಾಗ ಚಿತ್ರ
ಸರಿಯಾದ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಟ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡಯಬರಯತ್ುದೆ.
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