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Etherpad URL Link

https://etherpad.wikimedia.org/p/taws-ssss-2020

https://etherpad.wikimedia.org/p/taws-ssss-2020


விக்கியின் திட்டங்கள்



விக்கிப்பீடியா –விக்கிமூலம்

https://www.wikipedia.org/ https://wikisource.org/wiki/Main_Page

https://www.wikipedia.org/
https://wikisource.org/wiki/Main_Page


விக்கிமூலம்ஓர் அறிமுகம்

விக்கிமூலம்

கட்டற்ைஇறணய

தமிழ்நூலகம்

ஆக்கங்கள் : 10,237

சமம்படுத்த

சவண்டிய பக்கங்கள்: 3,71,480



• பறைய நூல்கறள மின்மயமாக்கவும், இறணயத்தில் இலவெமாக சகாண்டு

செர்க்கவும் சதாடக்கப்பட்ட திட்டசம “Gutenberg” .

• 1971ஆம்ஆண்டுசதாடங்கப்பட்ட “Gutenberg” திட்டம்விக்கியின்முன்சனாடி
திட்டம்ஆகும்.

• விக்கிமூலம் 2003ஆம்ஆண்டு நவம்பரில் சதாடங்கப்பட்டது.

• காப்புரிறமயற்ைறவ.

• உலகமெங்கும் அணுகக் கூடிய இலவச இணைய
நூலகொக விக்கிமூலத் திட்டம் வளர்ந்துள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது.

விக்கிமூலம்

https://ta.wikisource.org/

https://ta.wikisource.org/


www.ta.wikisource.org

விக்கிமூலம்முதற்பக்கம்

https://ta.wikisource.org/wiki/முதற்_பக்கம்

http://www.ta.wikisource.org/
https://ta.wikisource.org/wiki/முதற்_பக்கம்


சபாது உறரயாடல் பக்கம்

https://ta.wikisource.org/wiki/விக்கிமூலம்:ஆலமரத்தடி

https://ta.wikisource.org/wiki/விக்கிமூலம்:ஆலமரத்தடி


அண்றமயமாற்ைங்கள்

https://ta.wikisource.org/wiki/சிைப்பு:RecentChanges

https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:RecentChanges


புதுப் பயனர் பக்கம்

https://ta.wikisource.org/wiki/விக்கிமூலம்:புதுப்_பயனர்_பக்கம்

https://ta.wikisource.org/s/3tob


விக்கிமூலம் : உதவிப் பக்கம்

https://ta.wikisource.org/wiki/விக்கிமூலம்:உதவி

https://ta.wikisource.org/s/3tob


ஒத்தாறெப் பக்கம்

https://ta.wikisource.org/wiki/விக்கிமூலம்:ஒத்தாணசப்_பக்கம்

https://ta.wikisource.org/wiki/விக்கிமூலம்:ஒத்தாசைப்_பக்கம்


• காப்புரிறம

• கூட்டாக்கப் பறடப்பு

• இந்தியக் காப்புரிறமச் ெட்டத்திற்குஉட்பட்ட பறடப்புகள்

• கறல சவறலப்பாடு

• இறெப் பறடப்பு

• ஒலிப்பதிவு

• திறரப்படங்கள்

• அரசுப் பறடப்பு

• இந்தியப் பறடப்பு

காப்புரிறமவிவரம்



காப்புரிணெ நிணலணய
அறிதல்



• இந்தியக் காப்புரிறம ெட்டம் (1957)

• பணடப்பாசிரியர் மபயர் குறிப்பிடப்படாத பணடப்புகள்,
நிழற்படங்கள், திணைப்படக் சகாப்புகள், ஒலிப்பதிவுகள், அைசு
ஆவைங்கள், பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் ஆவைங்கள்
உள்ளிட்டணவ சவளியான நாளில் இருந்து 60 ஆண்டுகளுக்கு பிைகு

சபாதுவகத்தில் பயன்படுத்தலாம்.

• 1941 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு இைந்த பறடப்பாசிரியரின் பதிப்புகள், ஆசிரியர் இைந்த

50ஆண்டுகளுக்குபின்பு சபாதுவகத்தில் பயன்படுத்தலாம்.

இந்தியாவில் காப்புரிறம நிறல



• அமெரிக்க காப்புரிணெ அலுவலகத்தில் 1923ஆம் ஆண்டு ஜனவரி
ஒன்றாம் தததிக்கு முன்பு பதிவு மசய்யப்பட்டதா, அல்லது,
அத்தததிக்கு முன்தப மவளியானதா என்பறத அறிந்து சபாதுவகத்தில்

பயன்படுத்தலாம்

• இந்தியாவில் முதலில் பதிப்பாகி, 30 நாட்களுக்குப் பின்னர்

அமெரிக்காவில் பதிப்பானறத சபாதுவகத்தில் பயன்படுத்தலாம்

• 1989ஆம் ஆண்டு ொர்ச்சு ஒன்றாம் தததிக்கு முன்தப காப்புரிணெ
மபறாெல் மவளியானதா அல்லது 1964 ஆண்டுக்கு முன்பு வணை
காப்புரிணெ புதுப்பிக்கப்படாெல் இருந்ததா, அல்லது, உருகுதவ
வட்டதெணச ஒப்பந்தச் சட்டம் இயற்றப்பட்டு இந்தியாவும்
அமெரிக்காவும் ணகமயழுத்திட்ட தததிக்கு முந்ணதய தததியில்
மவளியானதா. (ஜனவரி 1 , 1996) என்பறத அறிந்து சபாதுவகத்தில்

பயன்படுத்தலாம்.

அமெரிக்காவில் காப்புரிணெ நிணல



ஆசிரியர்

இறந்த

வருடம்

படடப்பு

பதிப்பான

வருடம்

உரிமம்
சபாதுவகத்திற்கு

ஏற்றதா

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

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

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

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

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

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

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

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

ஆம்

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

1941-1958 1941-1958 <nowiki>{{PD-India}}</nowiki> இல்றல

அமெரிக்காவில் காப்புரிணெ நிணல



• பதிவேற்ற ேழிகாட்டி (Upload Wizard)

• ஐஏ-பதிசவற்றும் கருவி (IA-upload tool)

பதிசவற்ைல் (மபயர்மவளி: தகாப்பு / File)



பதிதவற்றல் (மபயர்மவளி: தகாப்பு / File)



அட்டவறணப்படுத்துதல்

(மபயர்மவளி:அட்டவணை)

https://ta.wikisource.org/wiki/அட்டவறண:ஈசராட்டுத்_தாத்தா.pdf

https://ta.wikisource.org/wiki/அட்டவணை:ஈரோட்டுத்_தாத்தா.pdf


• எழுத்துைரி (Optical Character Recognition-OCR) என்பது ஒரு 
மசயல்முணறயாகும், இதன் மூலம் pdf / djvu / jpg சபான்ற 
சகாப்புகளிலிருந்து ஒளிவருடல் மசய்யப்பட்ட படத்தில் உள்ள
உணைஎழுத்ணதயூனி சகாட் எழுத்துகளாக ொற்ற முடியும்.

• இந்திய சமாழிகளுக்கு, துல்லியொக எழுத்துைரி மசய்யப் 
சபாருத்தொன மென்மபாருள் 2015ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதி 
வணைஇருக்கவில்ணல. அதன் பிறகு கூகிள் இந்திய
சமாழிகளுக்கான OCR தசணவணயமவளியிட்டது. இந்திய
விக்கிமூலச் சமூகங்கள் அதுமுதல் OCR தசணவணயப்
பயன்படுத்துகின்றன.

எழுத்துைரி (OCR) (மபயர்மவளியில்: பக்கம்)



விக்கி மூலத்திற்கான எழுத்துைரி (OCR4Wikisource)

• OCR4Wikisource என்பது தி. சீனிவாசன் (பயனர்:Tshrinivasan) என்பவர்
உருவாக்கத்தில் இலேசமாக வேளிேந்துள்ள திறந்த மூல
வமன்வபாருள்.

• இது லினக்ஸ் இயங்குதளபயனர்கள் கூகிள் டிணைவ் ஏபிஐ
பயன்படுத்தி ெிக அதிகொன பக்கங்கணள தானியக்கொக
எழுத்துைரி மசய்யஉருவாக்கப்பட்டதாகும்.

எழுத்துைரி (OCR) (மபயர்மவளியில்: பக்கம்)



எழுத்துைரி (OCR) (மபயர்மவளியில்: பக்கம்)



மெய்ப்புப் பார்த்தல்
(மபயர்மவளி: பக்கம்)



சமய்ப்பு நிறலகள்



சமய்ப்பு மாற்ைங்கள்



வார்ப்புருக்கள்



நூலில் மெய்ப்பு பயிற்சி



முதல் பக்கம்

https://ta.wikisource.org/wiki/பக்கம்:தெிழகத்தில்_குறிஞ்சி_வளம்.pdf/3

https://ta.wikisource.org/wiki/பக்கம்:தமிழகத்தில்_குறிஞ்சி_வளம்.pdf/3


முகவரி பக்கம்

https://ta.wikisource.org/wiki/பக்கம்:மவற்றி_முழக்கம்.pdf/4

https://ta.wikisource.org/wiki/பக்கம்:வெற்றி_முழக்கம்.pdf/4


பக்க எண்(சமலடி – கீைடி) 

https://ta.wikisource.org/wiki/பக்கம்:இதழியல்_கணல_அன்றும்_இன்றும்.pdf/12

https://ta.wikisource.org/wiki/பக்கம்:இதழியல்_கலை_அன்றும்_இன்றும்.pdf/12


அடிக்குறிப்பு

https://ta.wikisource.org/wiki/பக்கம்:அதிகொன்_மநடுொன்_அஞ்சி.pdf/7

https://ta.wikisource.org/wiki/பக்கம்:அதிகமான்_நெடுமான்_அஞ்சி.pdf/7


தறலப்பு

https://ta.wikisource.org/wiki/பக்கம்:அதிகொன்_மநடுொன்_அஞ்சி.pdf/6

https://ta.wikisource.org/wiki/பக்கம்:அதிகமான்_நெடுமான்_அஞ்சி.pdf/6


துறணத்தறலப்பு

https://ta.wikisource.org/wiki/பக்கம்:திருமுருகாற்றுப்பணட-மூலமும்_உணையும்.pdf/6

https://ta.wikisource.org/wiki/பக்கம்:திருமுருகாற்றுப்படை-மூலமும்_உரையும்.pdf/6


பாடல்

https://ta.wikisource.org/wiki/பக்கம்:திருமுருகாற்றுப்பணட-மூலமும்_உணையும்.pdf/8

https://ta.wikisource.org/wiki/பக்கம்:திருமுருகாற்றுப்படை-மூலமும்_உரையும்.pdf/8



