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ՎԻՔԻՊԵԴԻԱՅՈՒՄ
Վիքիպահեստում
պատկերներ
ավելացնելու
ուղեցույց

Տասնյակ միլիոնավոր նիշքեր ունեցող Վիքիպահեստը մեդիա նիշքերի
ամենամեծ առցանց շտեմարաններից մեկն է։ Այն կառուցում են հազարավոր
կամավորները, որոնք տրամադրում են իրենց ստեղծած գործերը։ Այստեղ
կարելի է գտնել կրթական պատկերներ, տեսանյութեր և աուդիո նիշքեր,
որոնք օգտագործվում են Վիքիպեդիայում և ոչ առևտրային Վիքիմեդիա
Հիմնադրամի այլ նախագծերում։
Վիքիպահեստի բոլոր նիշքերն ազատ թույլատրագրով են։ Սա նշանակում է,
որ յուրաքանչյուր ոք կարող է դրանք ազատորեն օգտագործել և տարածել՝
պահպանելով թույլատրագրի կանոնները, այն է՝ նշել նիշքի հեղինակին և
պահպանել թույլատրագիրը, որպեսզի մյուսները ևս կարողանան տարածել
այն։

Ինչո՞ւ ներդրում կատարել
Վիքիպահեստում։

Red kite, falconry Adlerwarte Obernberg am Inn, Upper Austria / Isiwal / CC BY-SA 4.0

Պատկերացրու մի աշխարհ, որտեղ մարդկության ողջ գիտելիքը ազատ
հասանելի է յուրաքանչյուրին։ Քո ներդրումը կարող է դառնալ այս ամենի
մասը։ Երբ դու Վիքիպահեստ ես վերբեռնում քո լուսանկարած պատկերները
կամ այլ նիշքերը ու դրանցով պատկերազարդում ես Վիքիպեդիայի
հոդվածները, քո աշխատանքը կարող են տեսնել հազարավոր, նույնիսկ
հարյուր հազարավոր մարդիկ՝ աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Բացի
այդ, դու օգնում ես կառուցել մի ընդհանուր շտեմարան, որը հասանելի
է ավելի մեծ լսարանի. Վիքիպահեստի մեդիա նիշքերն օգտագործում
են կրթական կայքերը, լրատվամիջոցները, բլոգերները, դերասանները,
ռեժիսորները, ուսանողները, ուսուցիչները և ուրիշներ։
Արդյո՞ք քո նիշքը կարող ես բեռնել Վիքիպահեստ։ Որոնման
դաշտում
հավաքի՛ր
«Commons:Help
Desk»։
Այստեղ
վիքիհամայնքն օգնում է հսկել Վիքիպահեստի նիշքերը,
հեռացնում է նրանք, որոնք չեն թույլատրվում և պատասխանում
է այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք են՝ արդյոք տվյալ նիշքը
հանրային սեփականություն է, թե ոչ։

Վիքիպահեստում ներդրում
կատարելը
Երբ քո աշխատանքը Վիքիպահեստ ես վերբեռնում ազատ թույլատրագրով, դու
բոլորին թույլատրում ես օգտագործել, պատճենել, ձևափոխել և վաճառել այն այնքան
ժամանակ, քանի դեռ նրանք պահպանում են թույլատրագրի կանոնները։

Ի՞նչն է թույլատրվում
վերբեռնել Վիքիպահեստ
Դու կարող ես վերբեռնել այնպիսի գործեր, որոնք
ինքդ ես ստեղծել։ Այդ թվում ՝

Ի՞նչը չի թույլատրվում
վերբեռնել Վիքիպահեստ
Վիքիպահեստ չի կարելի վերբեռնել այլոց գործերը
կամ դրանց ձևափոխված տարբերակները։ Այսինքն՝
դու չես կարող վերբեռնել ուրիշի աշխատանքը՝
• լոգոները,
• CD/DVD շապիկները,
• գովազդային լուսանկարները,
• հեռուստատեսային շոուների, ֆիլմերի և
ծրագրային ապահովման պատկերահանները
(սքրինշոթերը),
• կոմիքսների, հեռուստատեսային կամ ֆիլմերի
կերպարների ձեռագործ նկարները, նույնիսկ եթե
ինքդ ես նկարել,
• համացանցում
առկա
լուսանկարների
մեծամասնությունը։

• բնապատկերներ, կենդանիների, բույսերի,
• հանրային անձանց և հանրային վայրերում
լուսանկարված անձանց (կախված տեղական
օրենքներից),
• գեղարվեստական նշանակություն չունեցող
կամ առօրյա առարկաների լուսանկարներ և
տեսանյութեր։
Դու կարող ես վերբեռնել նաև քո ստեղծած
գրաֆիկները, քարտեզները, դիագրամները և
աուդիո նիշքերը։

Այդուհանդերձ, կան որոշ
բացառություններ՝
• Դու կարող ես վերբեռնել ուրիշի աշխատանքը,
եթե հեղինակը բոլորին թույլ է տվել օգտագործել,
պատճենել, ձևափոխել կամ վաճառել այն՝ կրկին
ազատ թույլատրագրով տարածելու պայմանով։
• Դու կարող ես վերբեռնել ուրիշի աշխատանքը,
եթե այն հանրային սեփականություն է։
Սովորաբար շատ հին գործերը հանրային
սեփականություն են։
• Դու
կարող
ես
վերբեռնել
հանրային
սեփականություն դարձած աշխատանքների,
օրինակ՝ հին շենքերի, արձանների և արվեստի
գործերի քո արած լուսանկարները։

Ինչպե՞ս
վերբեռնել
Վիքիպահեստում ներդրում
կատարելու համար քեզ
պետք է մասնակցային
հաշիվ։ Եթե արդեն ունես
Վիքիպեդիայի հաշիվ,
օգտագործի՛ր այդ հաշիվը։
Եթե ոչ, կարող ես ստեղծել
նոր մասնակցային
հաշիվ, որը գործում է
նաև Վիքիպեդիայի և այլ
Վիքիմեդիա նախագծերի
համար։
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Այցելի՛ր commons.
wikimedia.org և սեղմի՛ր
«Վերբեռնել նիշք» (Upload
file)։
Համոզվի՛ր, որ մուտք ես գործել քո
մասնակցային հաշիվ։
Buldern etxea, Eguberrietan (Dülmen, Ipar
Renania-Westfalia, Alemania) / Dietmar Rabich
/ CC BY-SA 4.0

Թույլատրելի
ձևաչափեր
Վիքիպահեստում
թույլատրելի են նիշքերի
միայն այն ձևաչափերը,
որոնց կիրառումը
սահմանափակված չէ
որևէ արտոնագրով։ Այդ
ձևաչափերն են՝
- պատկերների համար՝
.jpg,
- գրաֆիկների համար՝
.svg,
- անիմացիաների համար՝
.gif,
- աուդիո նիշքերի համար՝
.ogg կամ .oga, .flac,
- վիդեո նիշքերի համար՝
.webm,
- տպագիր նյութերի
համար՝ .pdf,
- գրքերի համար՝ .djvu։
Վիքիպահեստում թույլատրելի
մյուս ձևաչափերին
ծանոթանալու համար
Վիքիպահեստի որոնման
տողում հավաքի՛ր
«Commons:File types»։
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Էջի ներքևի աջ
հատվածում սեղմի՛ր
«Հաջորդը» (Next)։
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Համակարգչիցդ ընտրի՛ր
վերբեռնման ենթակա
նիշքը։
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Ընտրի՛ր՝ նիշքը քո
սեփական աշխատանքն է,
թե ուրիշինը։
Եթե ուրիշի աշխատանքն է, նշի՛ր
հեղինակը
և
աղբյուրը,
ապա
ընտրի՛ր
հեղինակային
իրավունքի
համապատասխան ձևը։
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Գրի՛ր չկրկնվող, նիշքը
նկարագրող վերնագիր
(ցանկալի է անգլերեն
թարգմանությամբ) և
նիշքի նկարագրությունը։
Ավելացրո՛ւ նիշքի թեմատիկան
բնութագրող երկու կամ ավելի
կատեգորիա։

Ավելացնել կատեգորիաներ
Վիքիպահեստում
իրար
նման
նիշքերը
խմբավորվում
են
կատեգորիաներում։ Քանի որ Վիքիպահեստը միջազգային նախագիծ
է, կատեգորիաների անունները գրվում են անգլերեն։ Օրինակ՝ Category:Bonsai-ում հավաքվում են Վիքիպահեստում առկա բոնսայների
պատկերները։ Կատեգորիաները կարող ես ավելացնել վերբեռնման
ընթացքում. լրացնելիս տողը հուշում է կատեգորիաների անունները։
Կատեգորիաներ կարելի է ավելացնել նաև հետագայում ՝ խմբագրելով
նիշքի էջը և վերջում ավելացնելով նմանօրինակ վիքիկոդ՝
[[Category:Bonsai]]
Վիքիպահեստի որևէ նիշք որոնելիս որպես արդյունք բերում է և՛ նիշքեր, և՛
կատեգորիաներ։ Շատ կարևոր է քո վերբեռնած նիշքերին դնել կատեգորիաներ,
որպեսզի մյուսները որոնելիս կարողանան գտնել դրանք։

Օգտակար
բառեր
- արտոնագիր - patent патент
- թույլատրագիր - license лицензия
- խելախոս - smartphone смартфон
- խցիկ - camera - камера
- հավելված - app приложение
- հեղինակային իրավունք
- copyright - авторское
право
- հղում - link, attribution
- ссылка, с указанием
авторства
- ձևաչափ - format формат
- մասնակցային հաշիվ account - учетная запись
- նիշք - file - файл
- շարժական սարք mobile device - мобильное
устройство
- վերբեռնել - upload загрузить
- Վիքիպահեստ Wikimedia Commons -
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Վերբեռնման ավարտից
հետո կգտնես
վիքիէջերում կամ
համացանցի այլ էջերում
նիշքի օգտագործման
հրահանգները։
Նիշքի վերնագրին
սեղմելով՝ կհայտնվես այդ
նիշքի էջում։
Նիշքին տրված
վերնագիրը ձևաչափի հետ
դառնում է այդ նիշքի էջի
ընդհանուր վերնագիրը։

...Բոնսայները ծառերի
նմանությամբ պատրաստված
ասիական արվեստի փոքրիկ
գործեր են։

Նիշքերի
տեղադրումը
Վիքիպեդիայի
հոդվածներում
1/

Վիքիպեդիայում սեղմի՛ր
«Խմբագրել» և ընտրի՛ր
«Ավելին», ապա՝ «Մեդիա»
տողը։

2/

Որոնի՛ր նիշքը և սեղմի՛ր
այն պատկերի վրա,
որը ցանկանում ես
օգտագործել, ապա
սեղմի՛ր «Օգտագործել այս
պատկերը»։

3/ Նկարագրություն

ավելացնելու համար
լրացրո՛ւ նշված դաշտը և
սեղմի՛ր «Ներդնել»։

4/ Անհրաժեշտության

դեպքում բռնի՛ր և
տեղափոխի՛ր պատկերը։

5/ Պահպանի՛ր էջը։

Քո նիշքը Վիքիպահեստ
վերբեռնելուց հետո Վիզուալ
խմբագրիչի միջոցով
կարող ես ավելացնել այն
Վիքիպեդիայի հոդվածում ՝
կատարելով հետևյալ
քայլերը.

Նիշքերի
տեղադրումը
վիքիկոդի
միջոցով
Եթե պատկերները կամ այլ մեդիա նիշքերը ցանկանում
ես տեղադրել առանց Վիզուալ խմբագրիչի, պետք
է օգտագործես վիքիկոդը։ Պատկերների վիքիկոդի
հիմնական ձևը ունի հետևյալ տեսքը՝

երկու բացող
քառակուսի
փակագիծ

կանգնակ («|»). յուրաքանչյուր
ընտրանք (պարամետր)
առանձնանում է
կանգնակով

պատկերները լռելյայն
հայտնվում են աջից
(right). ձախից (left) կամ
կենտրոն (center) դիրքերը

երկու փակող
քառակուսի
փակագիծ

[[File:John Naka’s Goshin, October 10, 2008.jpg | thumb | 260px | right | The bonsai masterpiece “Goshin”]]

նիշքի անվանումը
Վիքիպահեստից. այն սկսում
է «File:»-ով կամ «Պատկեր:»ով և ավարտվում ՝ նիշքի
ձևաչափով (այստեղ՝ .jpg)

thumb կամ մինի. այս
բառը նշանակում
է, որ կիրառվում
է պատկերի
ստանդարտ՝ մինի
ձևը

Դու կարող ես պատճենել նիշքի
կոդը Upload Wizard-ի վերջին էջից
կամ «Օգտագործիր այս նիշքը» (Use
this file) բաժնից։ Զետեղի՛ր կոդը
ցանկացած վիքի էջի տեքստի մեջ՝
այնտեղ, որտեղ ցանկանում ես, որ
պատկերը երևա։

չափս. պատկերի լայնքը
պիքսելներով, կարող ես
բաց թողնել, եթե պետք է
ստանդարտ չափսը

Վիքիկոդն ավելացնելուց հետո սեղմի՛ր
«Պահպանել» կոճակը։ Քո պատկերը
այժմ կհայտնվի տեքստին կից։

John Naka’s Goshin, October 10, 2008 /
Sage Ross / CC BY-SA 3.0
«Washington, D.C./Northeast» / Վիքիպեդիայի
խմբագիրներ / CC BY-SA 3.0

Near Northeast map / Peter Fitzgerald / CC
BY-SA 3.0

նկարագրություն. վերջին
կանգնակից հետո եկող
տեքստը նկարագրությունն է

Հը՜մ... Իմ նախընտրած
պատկերը կավելացնեմ հենց
այստեղ։ Պատճենի՛ր կոդը և
զետեղի՛ր հոդվածում։ Ավելացրո՛ւ
նկարագրություն և... պահպանի՛ր
էջը։

Նիշքերի
օգտագործումն այլ
կայքերում
Վիքիպահեստի
նիշքերը
այլ
կայքերում
օգտագործելու համար ազատ հասանելի են
բոլորին։ Նիշքի էջում կարող ես գտնել հեղինակային
իրավունքի կարգավիճակը։
Որոշ նիշքեր սահմանափակված չեն ոչ մի
հեղինակային իրավունքով։ Սակայն կան նիշքեր,
որոնք կարող են ունենալ հեղինակային իրավունքների
հետ
կապ
չունեցող
սահմանափակումներ,
օրինակ՝ մարդկանց ճանաչելի լուսանկարների
հրապարակայնության իրավունքները։

Ազատ թույլատրագրով գործերի դեպքում պետք է
հետևել թույլատրագրի պայմաններին՝ սովորաբար
նշելով հեղինակին և պահպանելով թույլատրագիրը։
Ցանկալի է նաև նշել Վիքիպահեստում բնօրինակ
նիշքի հղումը։
Վիքիպահեստի նիշքը այլ կայքերում օգտագործելու
լավագույն եղանակը նմանատիպ նշումն է՝

Pair of Merops apiaster feeding / Pierre Dalous / CC BY-SA 3.0
Ստեղծողի գրած անվանումը
Դեպի նիշքի էջ տանող
հղմամբ, որպեսզի մյուսները
կարողանան գտնել և
օգտագործել բնօրինակ
տարբերակը։

Ստեղծողի անունը
Դեպի մասնակցային
էջ կամ կայք տանող
հղմամբ, եթե առկա է։

Ստեղծողի սահմանած
թույլատրագիրը
Համապատասխան
Քրիեյթիվ Քոմոնս
թույլատրագրի հղմամբ։

Եթե ցանկանում ես պատկերը զետեղել անմիջապես
Վիքիպահեստից, օգտագործի՛ր «Օգտագործիր այս
նիշքը» (Use this file) բաժնի կոդը։

Ոչ ազատ
պատկերներ
Ի՞նչ է ոչ ազատ պատկերը
Վիքիպեդիայի գլխավոր նպատակը ոչ միայն ազատ, այլև որակյալ
հանրագիտարանի ստեղծումն է։ Քանի որ որոշ դեպքերում հոդվածի համար
անհրաժեշտ է պատկեր, որի ազատ տարբերակը չկա, Հայերեն Վիքիպեդիայի
համայնքը որոշել է թույլատրել ոչ ազատ պատկերների խիստ սահմանափակ
օգտագործումը։ Նկատի ունեցիր, որ յուրաքանչյուր Վիքիպեդիա ունի այս
կանոնների սեփական ձևը, որը կարող է տարբեր լինել։ Ոչ ազատ պատկերը
կամ պատկերի առարկան պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով։

Ե՞րբ կարելի է վերբեռնել ոչ ազատ
պատկեր
Ոչ ազատ պատկեր կարելի է վերբեռնել միայն այն դեպքում, եթե այն
համապատասխանում է ստորև բերված բոլոր պահանջներին.
• Պատկերի ազատ տարբերակն առկա չէ։
• Չի վնասում հեղինակի առևտրային շահերին։
• Հոդվածներում սահմանափակ օգտագործումն ապահովված է, պատկերն
ունի նվազագույն չափ, փոքր թույլտվություն։
• Ստուգելի է համապատասխան աղբյուրներով։
• Ունի լիարժեք նկարագրություն, տվյալներն ամբողջական են։
Հայերեն Վիքիպեդիայում կարելի է բեռնել հետևյալ ոչ ազատ պատկերները.
• Մահացած մարդկանց լուսանկարները, երբ չկա ազատ տարբերակը։
• Նույն ստեղծագործությունների կամ առարկաների պատկերները, եթե
ստեղծել է ուրիշը և ստեղծումից հետո առարկան էական փոփոխման է
ենթարկվել (օրինակ՝ եթե շենք է, քանդվել է կամ ձևափոխվել)։
• Ֆիլմերի, երաժշտական ալբոմների և համակարգչային խաղերի
շապիկները։
• Գրքերի, ձեռնարկների և պարբերականների կազմերը։
• Համակարգչային ծրագրերի և կայքերի էկրանահաններ (սքրինշոթներ)՝
խուսափելով գովազդային հատվածներից։

Ոչ ազատ պատկերներ վերբեռնելու
համար պետք է այցելել Հայերեն
Վիքիպեդիայի կայք և ձախ հատվածի
գործիքներից ընտրել «Բեռնել նիշք»։
Մինչ
վերբեռնումը
անպայման
ծանոթացի՛ր
վերբեռնման
էջի
կանոններին և կատարի՛ր քայլերն
ինչպես նկարագրած են։

Վերբեռնում
հեռախոսներից
Եթե ունես խելախոս կամ
այլ շարժական սարք,
որն ունի խցիկ, կարող ես
լուսանկարները վերբեռնել
անմիջապես սարքից՝
օգտագործելով Անդրոիդի
համար նախատեսված
Վիքիպահեստի
հավելվածը։

Հավելված
Անդրոիդի համար
նախատեսված
Վիքիպահեստի
հավելվածով դու կարող ես.
- Վերբեռնել, նկարագրել 		
և կատեգորիզացնել
լուսանկարները։
- Դիտել քո բոլոր
վերբեռնումները։
Անվճար հավելվածը
գտնելու համար
հավելվածի խանութում
որոնի՛ր «Wikimedia
Commons» կամ
սկանավորի՛ր այս QR կոդը՝

Հեղինակային
իրավունքի
հետ կապված
թյուրըմբռնումներ
✖ «Ես ազատ
թույլատրագրի ներքո
եմ հրապարակել իմ
ստեղծած լուսանկարը։
Սա նշանակում է,
որ ես կորցրել եմ իմ
հեղինակային իրավունքը»։
✖ «Ես ունեմ այդ
լուսանկարի պատճենը,
այդ պատճառով
հեղինակային իրավունքը
դեռ պատկանում է ինձ»։
✖ «Ես եմ լուսանկարել
հեղինակային իրավունքով
պաշտպանված այս
օբյեկտը, հետևաբար դրա
հեղինակային իրավունքը
ոչ մեկին չի պատկանում,
բացի ինձնից»։
✖ «Ես եմ տեսածրել
և ձևափոխել այս
գործը, հետևաբար այս
տարբերակի հեղինակային
իրավունքը պատկանում է

Վիքիպահեստ չի կարելի
վերբեռնել գործեր,
որոնք չեն կարող
օգտագործվել առևտրային
նպատակներով։
Հեղինակները,
հրատարակիչները,
ռեժիսորները, նկարիչները
և մյուսները ազատ
թույլատրագրով գործերի
հիման վրա ստեղծում են
իրենց սեփական գործերը
և դրանք վաճառել
կարողանալը խիստ
կարևոր է (Համանման
տարածում (ShareAlike)
սահմանափակումը թույլ
չի տալիս առևտրային
նպատակով օգտագործել
տվյալ գործը, եթե
հեղինակը չի ցանկանում,
որ իր ստեղծած գործերը
տարածվեն վերոնշյալ
նպատակով)։

Ի՞նչ է ազատ
թույլատրագիրը
Որևէ գործ ստեղծող անձը համարվում է տվյալ գործի հեղինակային
իրավունքի կրողը, որը բառացիորեն նշանակում է՝ «իրավունք ունի
պատճենել այն», եթե իհարկե տվյալ անձն այդ գործը չի ստեղծել իր
գործատուի համար կամ իրավաբանորեն այդ իրավունքը չի փոխանցել
մեկ այլ անձի։
Մարդիկ օգտագործում են հեղինակային իրավունքի թույլատրագրերը՝
մյուսներին իրենց գործերն օգտագործելու թույլատրություն տալու
համար։ Ազատ թույլատրագիրը հեղինակային իրավունքի ձև է՝ ըստ որի
գործը ստեղծողը թույլատրում է յուրաքանչյուրին առանց թույլտվություն
հարցնելու և ցանկացած նպատակով օգտագործել իր գործը։ Ազատ
թույլատրագիր օգտագործելը դյուրին է դարձնում գործը տարածելը։
Վիքիպահեստը լռելյայն օգտագործում է Քրիեյթիվ Քոմոնս հղում-համանման
տարածում (Creative Commons Attribution-ShareAlike license (CC BY-SA)
թույլատրագիրը՝ ըստ որի այս թույլատրագրով հրապարակված գործը
ցանկացած ոք կարող է՝

• օգտագործել, պատճենել և տարածել,
• ձևափոխել և տարածել արդեն ձևափոխված գործը,
քանի դեռ նա պարտավորվում է՝
• նշել գործը ստեղծած հեղինակի անունը և թույլատրագիրը,
• ձևափոխված տարբերակները հրապարակել նույն թույլատրագրով
(համանման տարածում, ShareAlike)։

CC BY-SA Հղում և համանման տարածում
(Attribution, ShareAlike) նշագրումները ցույց են
տալիս, որ դու ցանկանում ես, որ քո անունը
նշվի որպես տվյալ աշխատանքի հեղինակ, իսկ
ձևափոխված տարբերակները՝ տարածվեն նույն
պայմաններով։

CC BY Եթե ցանկանում ես, որ քո անունը նշվի որպես
տվյալ աշխատանքի հեղինակ, բայց քեզ համար
միևնույնն է, թե ձևափոխված աշխատանքը ինչ
թույլատրագրով կտարածվի, կարող ես օգտագործել
միայն «հղում» (Attribution) նշագրումը։

CC ZERO Քո աշխատանքն առանց որևէ
սահմանափակումների և պայմանների հրապարակելու
համար կարող ես օգտագործել CC զրո, հանրային
սեփականություն թույլատրագիրը՝ ազատվելով
աշխատանքի հանդեպ ունեցած քո բոլոր
իրավունքներից։

Գտնել ազատ նկարներ
Կան շատ կայքեր, որտեղ կարող ես գտնել ազատ կամ հանրային
սեփականություն
հանդիսացող
լուսանկարներ
Վիքիպեդիայի
հոդվածներում տեղադրելու և Վիքիպահեստ վերբեռնելու համար։
Ֆլիքրը (flickr.com) ազատ լուսանկարներ գտնելու լավագույն կայքերից
է, եթե լուսանկարի սուբյեկտն ինքը հեղինակային իրավունքով
պաշտպանված չէ։ Ազատ հասանելի և ազատ թույլատրագրով
գիտական հոդվածներ կարելի է գտնել, օրինակ՝ Գիտական
ամսագրերի հանրային գրադարանում (plos.org), որտեղ կան շատ
օգտակար գիտական և բժշկական պատկերներ։
Երբ այդ պատկերները վերբեռնում ես Վիքիպահեստ, ուղղակի ընտրի՛ր՝
«Այս նիշքը իմ աշխատանքը չէ» (This file is not my own work) տողը, նշի՛ր
հեղինակին, աղբյուրի հղումը և ճիշտ ազատ թույլատրագիրը։ Ազատ
նիշքեր գտնելու համար փորձի՛ր նաև Քրիեյթիվ Քոմոնս որոնումը (Creative Commons Search)՝ search.creativecommons.org

Ուշադիր եղիր, որ որոնելիս երկու կետերն էլ նշված լինեն։

Սա հանրային
սեփականությո՞ւն է
Հանրային
սեփականություն
համարվող
աշխատանքը
չի
պաշտպանվում ինչ-որ մեկի հեղինակային իրավունքով։ Որոշ
հանրային սեփականություն համարվող գործերի համար ավարտվել
է հեղինակային իրավունքի գործողության ժամկետը։ Թե երբ և ինչ
կարգով է ավարտվում հեղինակային իրավունքի գործողության
ժամկետը, շատ խրթին է և տարբերվում է երկրից երկիր։ Որոշ գործերի
համար հեղինակային իրավունքները կիրառելի չեն։ Հնարավոր է
նաև, որ հեղինակը կամավորաբար հրաժարվել է հեղինակային
իրավունքներից։
Գործը կարող ես վերբեռնել Վիքիպահեստ, եթե այն հանրային
սեփականություն է ԱՄՆ֊ում և այն պետությունում, որտեղ ստեղծվել է
այն։ Ահա Հայաստանի Հանրապետությունում գործող մի քանի օրենք՝
• Հեղինակի իրավունքները գործում են հեղինակի կյանքի
ընթացքում և շարունակում են գործել նրա մահից հետո՝ 70 տարի,
• Հնչյունագիր կամ ֆիլմ արտադրողի, հաղորդման հեռարձակող
կազմակերպության, հրատարակչի գույքային իրավունքները
ծագում են ամրագրման կամ աշխատանքը հանրությանը մատչելի
դառնալու պահից և գործում են 50 տարի։
• Տվյալների բազա պատրաստողի իրավունքները գործում են
15 տարի։ Քննադատական և գիտական աշխատությունների
հրատարակությունների դեպքում ՝ 30 տարի։
• Թույլատրվում է հասարակական վայրում գտնվող և
հեղինակային իրավունքով պաշպանվող օբյեկտները լուսանկարել
և ազատ տարածել (համայնապատկերի ազատություն):

Այսքա՜ նը։

Քրիեյթիվ Քոմոնս
լուսանկարների
ձևափոխումը
Դու կարող ես վերբեռնել
Քրեյթիվ Քոմոնս
լուսանկարների
ձևափոխված
տարբերակները։
Բացի շատ մանր
փոփոխություններից,
մնացած դեպքերում
պետք է ձևափոխված
նիշքը վերբեռնել նոր
անվամբ և նշել բնօրինակ
տարբերակը։

Հեղինակային
իրավունքի
հետ կապված
թյուրըմբռնումներ
✖ «Առանց հեղինակային
իրավունքի նշման դեպքում
բովանդակությունը
չի պաշտպանվում
հեղինակային
իրավունքով»
✖ «Բովանդակությունը, որ
ստեղծվել է Համացանցից
առաջ, շատ հին է և
չի պաշտպանվում
հեղինակային
իրավունքով»
✖ «Հեղինակը մահացել
է, այդ պատճառով
հեղինակային իրավունքի
գործողության ժամկետն
ավարտվել է»
✖ «Ես այս նյութը
գտնելու համար չեմ
վճարել, ուրեմն այն
հեղինակային իրավունքով
պաշտպանված չէ»
✖ «Այս գործը ցուցադրվում
է հանրային վայրերում,
այսինքն՝ ազատ է»

Բառարան
Հեղինակային իրավունք
Որևէ գործ պատճենելու և օգտագործելու բացառիկ
իրավունք։ Լռելյայն ցանկացած ստեղծագործական
աշխատանք ստեղծման պահից ունի հեղինակային
իրավունք, նույնիսկ եթե հեղինակային իրավունքի
մասին նշված չէ։
Հեղինակային իրավունքի թույլատրագիր
Պաշտոնական համաձայնագիր հեղինակային
իրավատիրոջից, որը մյուսներին թույլ է տալիս
օգտագործել հեղինակային իրավունք ունեցող
գործը որոշակի պայմաններով։
Քրիեյթիվ Քոմոնս
Ոչ
առևտրային
կազմակերպություն,
որը
տրամադրում է Քրիեյթիվ Քոմոնս թույլատրագրեր՝
մարդկանց
հնարավորություն
ընձեռնելով
տարածել իրենց ստեղծած գործերը։ Քրիեյթիվ
Քոմոնս թույլատրագրերի մեջ է մտնում նաև
Հղում (Attribution) և Հղում-համանման տարածում
(Attribution-ShareAlike) թույլատրագրերը, որոնք
Վիքիպահեստում ընդունվող երկու մեծ ազատ
թույլատրագրերն են։ Մյուս Քրիեյթիվ Քոմոնս
թույլատրագրերի մեջ նշվում է «ոչ մի ձևափոխված
տարբերակ» կամ «ոչ առևտրային» բաղադրիչները
(No Derivatives, Non-commercial), որոնք չեն կարող
օգտագործվել Վիքիպահեստում, քանի որ ունեն
սահմանափակող բնույթ։
Ազատ թույլատրագիր
Հանրային թույլատրագիր, որը թույլ է տալիս
ցանկացած
անձի
ցանկացած
նպատակով
ազատ օգտագործել և հետազոտել որևէ գործ,
պատճենել և տարածել դրա կրկնօրինակները,

կատարել փոփոխություններ և բարելավումներ։
Ամենատարածված ազատ թույլատրագրերն են
«Քրիեյթիվ Քոմոնս հղում»-ը (Creative Commons
Attribution), «Քրիեյթիվ Քոմոնս հղում-համանման
տարածում»-ը (Creative Commons Attribution-ShareAlike) (բայց ոչ «Ոչ մի ձևափոխված կամ Ոչ
առևտրային տարբերակները»), «Արվեստի ազատ
թույլատրագիր»-ը (Free Art License) և «ԳՆՈՒ ազատ
փաստաթղթային թույլատրագիրը»-ը (GNU Free
Documentation License)։ Ազատ թույլատրագրի
ամբողջական սահմանումը կարելի է տեսնել freedomdefined.org կայքում։
Հանրային սեփականություն
Հանրային սեփականություն համարվող գործերն
ազատ են ցանկացած հեղինակային իրավունքից։
Միայն որոշ բացառություններով՝ գործը դառնում է
հանրային սեփականություն, երբ դրա հեղինակային
իրավունքը սպառվում է (ինչը տեղի է ունենում դրա
հրատարակումից տասնյակ տարիներ անց)։
Վիքիմեդիա Հայաստան
Վիքիմեդիա
Հայաստան
գիտակրթական
հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է
2013 թվականին որպես հայաստանյան Վիքիմեդիա
կազմակերպություն։ Վերջինիս նպատակն է խթանել
գլխավորապես հայերեն լեզվով (արևելահայերեն
և արևմտահայերեն) Վիքիմեդիա նախագծերի
տարածումը
և
զարգացումը
Հայաստանում,
Արցախում և Սփյուռքում, հանրայնացնել ազատ
գիտելիքի ու կրթության գաղափարը և աջակցել նոր
վիքիմեդիացիներին։

Վիքիպահեստի բոլոր լուսանկարները թողարկված են CC BY-SA թույլատրագրով կամ հանրային
սեփականություն են, եթե հակառակը նշված չէ։ Բովանդակությունը հասանելի է Քրիեյթիվ Քոմոնս հղումհամանման տարածում թույլատրագրով v.3.0 (http://en.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:CC-BY-SA) կամ ավելի ուշ հրապարակված թույլատրագրով։

Վիքիմեդիա Հիմնադրամի, Վիքիմեդիա Հայաստանի և այլ կազմակերպությունների ապրանքանիշերը
և պատկերանիշերը թողարկված չեն Քրիեյթիվ Քոմոնս թույլատրագրով։ Վիքիմեդիա Հիմնադրամ,
Վիքիպեդիա, Վիքիպահեստ, Մեդիավիքի, Վիքիբառարան, Վիքիգրքեր, Վիքիտվյալներ, Վիքիդարան,
Վիքիլուրեր, Վիքիքաղվածք, Վիքիլսարան, Վիքիճամփորդ, Վիքիցեղեր և Մետավիքի բառերը Վիքիմեդիա
Հիմնադրամի գրանցված ապրանքանիշերն են։
Բնօրինակ անգլերեն տեքստը՝ Վիքիմեդիա Հիմնադրամի և Վիքիպահեստի խմբագիրների
Հայերեն թարգմանությունը՝ Դավիթ Սարոյանի և Լիլիթ Թարխանյանի՝ Վիքիմեդիա Հայաստանի համար
Նկարազարդումը՝ Մայքլ Բարթալոսի
Ձևավորումը և էջադրումը՝ Դեյվիդ Փիթերսի, Շաբիեր Արմենդարիցի
Հայերեն տարբերակի էջադրումը՝ Դավիթ Սարոյանի

