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വിക്കിപീഡിയയും വിവർത്തനവും  .  

(ദയവായി  ശ്രദ്ധിക്കുക: വിക്കിപീഡിയയിലെ�
തുടക്കക്കാർക്കു വേവണ്ടിമാത്രമുള്ള ഒരു സഹായകക്കുറിപ്പാണിത്.  ഇത്
വിക്കിപീഡിയയുലെട ഒരു ഔവേദ,ാഗിക മാർഗ്ഗവേ/ഖയല്ല.)

വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേ�ഖനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആദ്യമായെയത്തുന്നവർ
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന  നിരവധി  പ്രശ്നങ്ങൾ  ഉണ്ട്.  ഉപകരണങ്ങളുയെ.
ദൗർ�ഭ്യമായിരുന്നു  മുൻകാ�ങ്ങളിൽ  ത.സ്സമായി  നിന്നിരുന്നയെതങ്കിൽ,
ഇന്ന്  അത്തരം  പരിമിതികളില്ല.  ഇൻറർയെനറ്റ്  ഡാറ്റ  സു�ഭമായതും
യെമാബൈ?ൽലേ@ാണിൽ  നിന്നുലേപാലും  വളയെരയെയളുപ്പത്തിൽ  തിരുത്തൽ
ന.ത്തായെമന്ന  സൗകര്യം  വന്നതും  വൻ  മുലേന്നറ്റമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നി�വിലുള്ള  ലേ�ഖനങ്ങളിൽ  പുതിയ  ഉപലേയാക്താക്കൾ  യെHറിയ
തിരുത്തലുകൾ  വരുത്താറുയെണ്ടങ്കിലും  പുതിയ  ലേ�ഖനങ്ങൾ
എഴുതുന്നവരുയെ.യെയണ്ണം താരതലേമ്യന കുറവാണ്.
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വളയെര താൽപര്യലേത്തായെ. വിക്കി എഡിറ്റിങ്ങ് പഠിക്കായെനത്തുന്ന
പ�രും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പുതിയ ലേ�ഖനങ്ങളിൽ
നിന്നും അവയെര മാറ്റി നിർത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സി�ാക്കുന്നു. 

ഒന്ന്:  ആശയദാരിദ്ര്യം - എന്തെ�ഴുതണം എന്ന സന്ദേ!ഹം.

രണ്ട്: മലയാളം ടൈ'പ്പ് ന്തെ*യ്യാനുള്ള പ്രയാസം.

#  വിഷയം -  ഏത്  വിഷയവും  വിക്കിയിയെ�ഴുതായെമങ്കിലും   താൻ എന്ത്
എഴുതുയെമന്ന്  ആലേ�ാHിച്ച്  ത�  പുകയുന്നവരുണ്ട്.  ഒരു  വിഷയം
കയെണ്ടത്തിയാൽത്തയെന്ന  അതിന്  ആവശ്യമായ  അവ�ം?ം  Hിത്രം
തു.ങ്ങിയവ എങ്ങയെന ലേHർക്കുയെമന്ന ആശങ്ക.

എ�ാണ് പരിഹാരം?

വിവിധ വിഷയങ്ങളി�ായി ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ അറുപത്
�ക്ഷത്തി�ധികം  ലേ�ഖനങ്ങളുണ്ട്.  മ�യാളം  വിക്കിപീഡിയയിൽ
അതിയെ]  ഏകലേദശം  ഒരു  ശതമാനം  ലേ�ഖനങ്ങൾ  മാത്രമാണ്
നി�വിലുള്ളത്. അങ്ങയെനയെയങ്കിൽ, ഓലേരാരുത്തർക്കും ഇഷ്ടയെപ്പട്ട ലേമഖ�/
ലേ�ഖനം  ഇംഗ്ലീഷിൽ  നിന്ന്  കയെണ്ടത്തുക  വളയെര  എളുപ്പമാണ്  എന്ന്
വ്യക്തം.
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#  ഇനി,  രണ്ടാമയെത്ത  പ്രശ്നം:  മലയാളം  ടൈ'പ്പു  ന്തെ*യ്യുന്നതിനുള്ള
ടൈവഷമ്യം. 

ഗൂഗിൾ  ഹാൻ്റ്  ബൈററ്റിംഗ്,  ലേവായ്സ്ബൈ.പ്പിംഗ്  എന്നിവയുയെ.
സാധ്യതകൾ  പ്രലേയാജനയെപ്പടുത്തി  ബൈ.പ്പിംഗ്  എളുപ്പത്തി�ാക്കാം.
എങ്കിലും വളയെരവ�ിയ ലേ�ഖനങ്ങളാണ് യെHയ്യാൻ ഉലേgശിക്കുന്നയെതങ്കിൽ,
പ�രുലേ.യും ആലേവശം തണുക്കും.

മുകളിൽ  സൂHിപ്പിച്ച  പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്  ഒരു  പ്രതിവിധിയാണ്
വിവർത്തനം.

വിവർത്തനം ന്തെ*യ്യുന്ദേ3ാൾ പല ന്ദേനട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. 

#നല്ല വിഷയം യെതരയെjടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം

#വിദഗ്ദരായ  വിക്കിപീഡിയരുയെ.  പരിലേശാധനയ്ക്ക്  വിലേധയമായി
യെതറ്റുകൾ പരമാവധി കുറj ലേ�ഖനങ്ങളുയെ. �ഭ്യത

#അവ�ം?ങ്ങൾ ലേHർക്കാനുള്ള സൗകര്യം

#  Hിത്രങ്ങൾ,  പട്ടികകൾ,  ഇൻലേ@ാലേ?ാക്സിയെ]  �ഭ്യത  തു.ങ്ങി
ഇനിയുലേമയെറയുണ്ട്  സവിലേശഷതകൾ.  ഇതിനുള്ള  സൗകര്യം
വിക്കിപീഡിയ നൽകുന്നുണ്ട്. 
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പലേക്ഷ,  യെവറും  ഗൂഗിൾ  ട്രാൻലേqഷനിൽ  അവസാനിപ്പിച്ചാൽ,
ലേ�ഖനത്തിയെ]  ലേമന്മ  കുറയാം.  പ�  വാക്യങ്ങളും  വിപരീത  ആശയം
നൽകാം.  അക്ഷരയെത്തറ്റുകൾ  ക.ന്നു  കൂ.ാം.  അത്തരം  ലേ�ഖനങ്ങൾ
വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നും നീക്കംയെHയ്യയെപ്പ.ാം. 
മൂ�ലേ�ഖനത്തിയെ�  ആശയം  ലേHാർന്നുലേപാകായെത,  യെതറ്റുകൾ  തിരുത്തി
പരമാവധി  ശുദ്ധീകരിച്ച   ഒരു  ലേ�ഖനം  ലേപാസ്റ്റുയെHയ്യുലേyാഴാണ്  അത്
വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവുന്നത്. 

വിവർത്തനം എങ്ങന്തെന?

1.  ആദ്യലേമ  തയെന്ന  വിക്കിപീഡിയയുയെ.  ഏയെതങ്കിലുയെമാരു  ഭാഷയിൽ
അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച് ലേ�ാഗിൻ യെHയ്യുക.
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2.  ഇംഗ്ലിഷ്  വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം  /  ത�യെക്കട്ട്
കയെണ്ടത്തുക

3.  ആ  ത�യെക്കട്ടിലുള്ള  ലേ�ഖനം  മ�യാളത്തിലുലേണ്ടാ  എന്ന്
പരിലേശാധിക്കുക.  ഇ.തുവശയെത്ത  �ിങ്കുകൾ  പരിലേശാധിക്കുക.
ഉയെണ്ടങ്കിൽ, മയെറ്റാരു ത�യെക്കട്ട് കയെണ്ടത്തുക.
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4. യെതരയെjടുത്ത ലേ�ഖനത്തിയെ] ത�യെക്കട്ട്  copy യെHയ്യുക.

5.  Contributions  എന്നതിൽ  ക്ലിക്ക്  യെHയ്ത്  Translations
യെതരയെjടുക്കുക.
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+ New Translation ക്ലിക്ക് യെHയ്യുക.
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6. വ�ത് ഭാഗത്ത് ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് യെതരയെjടുക്കുക. 

7. വിവർത്തനം യെHലേയ്യണ്ടുന്ന ഭാഷ മ�യാളം എന്ന് യെതരയെjടുക്കുക.
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8.  + Hിഹ്നം ക്ലിക്ക് യെHയ്ത് �ഭിക്കുന്ന വിൻലേഡായിൽ ലേനരയെത്ത copy

യെHയ്ത ത�യെക്കട്ട് paste യെHയ്യുക / ബൈ.പ്പു യെHയ്യുക .
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9. ഈയവസ്ഥയിൽ, Publish എന്നതിൽ ക്ലിക് ന്തെ*യ്യരുത്.

Translation  Automatically  saved.  പ്രലേത്യകമായി  ലേസവ്
യെHലേയ്യണ്ടതില്ല. 
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10.  ഓലേരാ  ഖണ്ഡികയും  ക്ലിക്ക്  യെHയ്ത്  Google  Translation
പൂർത്തിയാക്കുക.

11. Hി� Infobox, ഗൂഗിൾ ട്രാന്ലേqഷനിൽ വ�ത് ഭാഗത്ത് കാണയെപ്പ.ില്ല.
എന്നാൽ, ലേ�ഖനം Publish യെHയ്യുലേyാൾ, ഇത് �ഭ്യമാവും. 
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12.  കാറ്റഗറി  മ�യാളത്തിൽ ഉയെണ്ടങ്കിൽ അവ �ഭ്യമാവും.  ഇയെല്ലങ്കിൽ,
പിന്നീ.് ലേHർക്കാവുന്നതാണ്. 
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13. വാക്യങ്ങൾ  പുനക്രമീകരിലേക്കണ്ടിവരും.  Space  ക്രമീകരിച്ച്
അക്ഷരയെത്തറ്റുകൾ  തിരുത്തണം. 
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14. രാസവാക്യങ്ങളും മറ്റും പ്രലേത്യകം പരിലേശാധിക്കണം.
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15. പരാമർശങ്ങൾ  എന്നത് അവലംബം എന്ന് മാറ്റുക

16.  വിവർത്തനം ന്തെ*യ്യന്തെപ്പട്ട ഭാഗം ഒരിക്കൽക്കൂ'ി വായിച്ച്,  ന്തെതറ്റുകൾ
തിരുത്തിയന്ദേശഷം മാത്രം Publish ന്തെ*യ്യുക.  
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17.  ഒരു  മുന്നറിയിപ്പ്  സലേ°ശം  വരാം.  യെതറ്റുകൾ  പരമാവധി
തിരുത്തിയിട്ടുയെണ്ടന്ന്  ലേതാന്നുന്നുയെവങ്കിൽ,  Publish  anyway ക്ലിക്
യെHയ്യുക. 
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18. �ിങ്ക് തുറന്ന് ലേ�ഖനം വായിക്കുക. 

19.  ലേ�ഖനത്തിൽ, നിരവധി തിരുത്തുകൾ ഇനിയും ഈവശ്യമായി വരാം.
ആയതിനാൽ,  പ്രസിദ്ധീകരിക്കയെപ്പട്ട  ലേ�ഖനം  നന്നായി
പരിലേശാധിക്കുക. കണ്ണികൾ ലേHർക്കാനുയെണ്ടങ്കിൽ, ലേHർക്കുക. 
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സഹായം  ആവശ്യയെമങ്കിൽ,  സജീവ  വിക്കിപീഡിയരുയെ.
സംവാദം  താളിൽ  സലേ°ശമി.ാവുന്നതാണ്.  ഇവിന്ദേ'യും ഇക്കാര്യം
ആവശ്യയെപ്പ.ാം
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വിവർത്തനം  യെHയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്,  അവരുയെ.
ഇഷ്ടലേമഖ�യിൽ  നിന്നും  ലേ�ഖനം  യെതരയെjടുക്കാൻ  തായെഴക്കാണുന്ന
കണ്ണികൾ സഹായിലേച്ചക്കാം.  

മെ�ഡിക്കൽ ലേ	ഖനങ്ങൾ

ശാസ്ത്രലേ	ഖനങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിമെ	 ജില്ലകൾ

ഇന്ത്യയിമെ	 നദികൾ

ലേ	ാകത്തിമെ	 പ്രധാന നദികൾ

അണമെക്കട്ടുകൾ

ഇന്ത്യയിമെ	 അണമെക്കട്ടുകൾ

�രുഭൂ�ികൾ

അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_districts_in_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_volcanoes
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_deserts
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dams_and_reservoirs_in_India
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dams_and_reservoirs
https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_rivers
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_rivers_of_India
https://not-in-the-other-language.toolforge.org/?lang1=en&proj1=wiki&lang2=ml&proj2=wiki&cat=RTT&depth=9&limit=100&starts_with=&start=0&targets=source&doit=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Medicine/Translation_task_force/RTT(Simplified)L
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രാസസംയുക്തങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിമെ	 നാലേശാന്മുഖ�ായ ഭാഷകൾ

കർണ്ണാട്ടിക്  ഉപകരണസംഗീതജ്ഞർ

ഇംഗ്ലീഷ് കവികൾ

പക്ഷികൾ

പക്ഷിസംരക്ഷണ ലേകന്ദ്രങ്ങൾ

കറൻസികൾ

യെപയി]ിംഗ്സ്

പാ�ങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിയെ� പാ�ങ്ങൾ

ലേകാട്ടകൾ

ഇന്ത്യയിയെ� ലേകാട്ടകൾ
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_forts_in_India
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_forts
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bridges_in_India
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bridges
https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_painting#Famous_paintings
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_currencies
https://en.wikipedia.org/wiki/Bird_sanctuaries_of_India
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_birds
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English-language_poets
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Carnatic_instrumentalists
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_endangered_languages_in_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_chemical_formulae
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മ�യാളം വിക്കിപീഡിയയിലേ�ക്ക് 
നല്ല ലേ�ഖനങ്ങൾ  

ലേHർക്കാനാകയെട്ടയെയന്ന് 
ആശംസിക്കുന്നു. 
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