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வணக்கம. 

         'கணியம்' இதழ் மூலம் உரங்கைள மீண்டும் செந்திப்பெதில் ெபெருமகிழ்ச்சி அடைடகிோறோம். 

ெசெப்டம்பெர் 30, 2013 அடன்னறு ெசென்னைனயில் தமிழ் விக்கிபீடியோவின்ன பெத்தோண்டுகள ெகோண்டோட்ட நிகழ்ச்சியில், "எளிய தமிழில் /  GNU Linux

பெோகம் - 2" ெவளியிடப்பெட்டது.

:// . / - - - - - 2http kaniyam com gnu linux book in tamil part    என்னற முகவரியில் இருந்து இந்த நூலைல பெதிவிறக்கம் ெசெய்யலோம்.

தமிழில் நுட்பெங்கைள எழுதி, கிரிோயட்டிவ் கோமன்னஸ் எனும் கட்டற்ற உரரிமத்தில் ெவளியிடுவைத பெோரோட்டி,
ெசெல்வோ-குமரி அடறக்கட்டைளயின்ன பெரிசெோக, ோபெரோசிரியர் திரு. சி.இரோ.ெசெல்வகுமோர்,  ோபெரோசிரியர், வோட்டர்லூ பெல்கைலக்கழகம், கனடோ  
அடவர்கள 100 டோலர் (6500 ர) அடளித்தோர். இவர் ஏற்ெகனோவ, "எளிய தமிழில் " MySQL நூலலுக்கோக 5000 ர நன்னெகோைட அடளித்துளளோர்.

திரு.சி.இரோ.ெசெல்வகுமோர் அடவர்களுக்கு எமது நன்னறிகள.

கணியம் இதைழ ெதோடர்ந்து வளர்க்கும் அடைனத்து அடன்னபெர்களுக்கும் எமது நன்னறிகள.
உரங்கள கருத்துகைளயும், பிழைழ திருத்தங்கைளயும் @ .  editor kaniyam com க்கு மின்னனஞ்செல் அடனுப்பெலோம்.

இந்த கணியம் இதைழ 'தமிழ் விக்கிபீடியோ' சிறப்பிழதழோக ெவளியிடுகிோறோம்.

      கணியம் இதழின்ன பெைடப்புகள அடைனத்தும், கிரிோயடிவ் கோமன்னஸ் என்னற உரரிைமயில் ெவளியிடப்பெடுகின்னறன. இதன்ன மூலம், நீங்கள 
~o யோருடனும் பெகிர்ந்து ெகோளளலோம்.  ~ ~ o திருத்தி எழுதி ெவளியிடலோம். ~ ~ o வணிக ரீதியிலும்யன்னபெடுத்தலோம். ஆனோல்,  மூல கட்டுைர,

ஆசிரியர் மற்றும் . .  www kaniyam com பெற்றிய விவரங்கைள ோசெர்த்து தர ோவண்டும். இோத உரரிைமகைள யோவருக்கும் தர ோவண்டும். 
கிரிோயடிவ் கோமன்னஸ் என்னற உரரிைமயில் ெவளியிட ோவண்டும்.   

நன்னறி.

ஸ்ரீன  ஆசிரியர்,  கணியம்   @ .editor kaniyam com
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தமிழ் விக்கியூடகங்கள: முன்னோனோக்கிய நகர்வுக்கோன சில 
எண்ணங்கள 
இ. மயூரநோதன்ன

விக்கியூடகங்களின்ன ெதோைலதூரக் கனவு, "உரலக அடறிவு 
முழுைமையயும் ஒவ்ெவோரு
மனதப் பிழறவியும் கட்டற்ற
முைறயில் பெகிர்ந்து
ெகோளளக்கூடிய ஒரு உரலைகக்
கோண்பெது" ஆகும். இந்தத்
ெதோைலதூர உரலகத்ைத
அடைடவதற்கோன சில நைடமுைறச்
செோத்தியமோன ோநோக்கங்கைளயும் ெசெயற்பெோடுகைளயும் 
முன்னனறுத்திோய 
பென்னெமோழி விக்கித் திட்டங்கள இயங்கிவருகின்னறன. "கட்டற்ற 
உரரிமங்களின்ன கீழ் அடல்லது ெபெோது உரரிமத்தின்ன கீழ், 
கல்விசெோர் உரளளடக்கங்கைளச் ோசெகரித்தும், உரருவோக்கியும் 
உரலக அடளவில் பெரவச் ெசெய்வதற்கு மக்களுக்கு ஆற்றல் 

அடளித்து ஊக்குவிப்பெது" என்னபெோத இத்திட்டங்கைள இயக்கிவரும் விக்கிமீடியோ நிறுவனத்தின்ன ெசெயலிலக்கு.
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பெல்ோவறு விக்கித் திட்டங்கைள உரருவோக்கி இயக்கிவரும் எல்லோ ெமோழிச் செமூகங்களும் ோமற்பெடி ோநோக்கங்கைள 
அடடிப்பெைடயோகக் ெகோண்ோட இயங்கி வருகின்னறன. இந்த ோநோக்கங்கைள அடைடவதில், எல்லோ ெமோழிச் 
செமூகங்களுோம ஒோர மோதிரியோன பிழன்னனணிகைளயும், வசெதி வோய்ப்புக்கைளயும் ெகோண்டிருப்பெதில்ைல. பெல்ோவறு, 
வரலோற்று, அடரசியல், செமூக பெண்பெோட்டுக் கோரணிகள இந்த ெமோழிச் செமூகங்களிைடோய ஒரு செமமற்ற தன்னைமைய 
உரருவோக்கி ைவத்துளளன. இதனோல், ோமற்பெடி இலக்குகைள அடைடய விரும்பும் ெமோழிச் செமூகங்கள 
விக்கியூடகங்களின்ன உரளளோர்ந்த ஆற்றல்கைளயும், வளங்கைளயும் புரிந்துெகோண்டு, தமது பிழன்னனணிகளுக்கும் 
ோதைவகளுக்கும் ெபெோருத்தமோன முைறயில் அடைமந்த திட்டங்களின்ன அடடிப்பெைடயில் ெசெயல்பெடுவது முக்கியமோனது.

தமிழ்ச் செமூகப் பிழன்னனணியில் எதிர்ோநோக்கும் பிழரச்சிைனகள
அடரசியல், வரலோற்றுக் கோரணங்களினோல் தமிழ் ெமோழியோனது, கல்வி ெமோழி, பெணியிட ெமோழி ோபெோன்னற 
தகுதிகைள இழந்தது மட்டுமன்னறி, அடத்தகுதிகைள மீட்ெடடுப்பெதில் பெல்ோவறு பிழரச்சிைனகைள 
எதிர்ோநோக்கோவண்டிய ஒரு நிைலயிலும் உரளளது. கல்வித்துைறயில் கீழ் மட்டங்களிலும், சில துைறகளில் 
வைரயறுக்கப்பெட்ட அடளவிலும் தமிழ் ெமோழிமூலக் கல்வி அடறிமுகமோனது. எனனும், உரயர் கல்வியில், குறிப்பெோக 
அடறிவியல் ெதோழில்நுட்பெத் துைறகளில் ஆங்கிலோம ோகோோலோச்சி வருகிறது.

இந்த நிைலைம தமிழ் ெமோழிமூல அடறிவுப் பெரவைல ஊக்குவிக்கும் முயற்சிகளில் பெல இடர்ப்பெோடுகைளத் 
ோதோற்றுவித்துளளது. இவற்றுள;
1) உரயர் அடறிவுத்துைறகளில் தமிழ் ெமோழிமூல உரளளடக்கங்களுக்கோன ோதைவக் ( ) Demand குைறவு,
2) பெல துைறகளில் கைலச்ெசெோற்கள இல்லோைம அடல்லது ெபெோதுவோக ஏற்றுக்ெகோளளப்பெட்ட கைலச்ெசெோற்கள 
இல்லோைம,
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3) துைற வல்லுனர்களுக்குத் தமிழ் ெமோழியில் எழுதும் திறைமயின்னைம,
4) பெல துைறகளில் தமிழ் ெமோழியில் உரசெோத்துைண நூலல்கள கிைடயோைம
ோபெோன்னறைவ சிறப்பெோகக் குறிப்பிழடத்தக்கைவ. இக்குைறபெோடுகள ஒன்னைறெயோன்னறு ஊக்குவித்து வருவதுடன்ன, தமிழ் 
விக்கியூடகங்களின்ன வளர்ச்சியில் ோநரடியோகவும், மைறமுகமோகவும் தோக்கங்கைள ஏற்பெடுத்துகின்னறன. இைவ 
தமிழில் கல்விசெோர் உரளளடக்கங்களுக்கோன மூலங்கைள ெவளியில் ோதடோவண்டிய நிைலைய உரண்டோக்குவதுடன்ன,
இவற்ைறத் தமிழுக்குக் ெகோண்டுவருவதில் இடர்ப்பெோடுகைளயும் ஏற்பெடுத்துகின்னறன. கைலச்ெசெோல்லோக்கத்திலும், 
முைறயோன அடணுகுமுைறோயோ ஒருங்கிைணப்ோபெோ இல்லோதது ெபெருங்குைறயோக உரளளது. குறிப்பெோக, பெல்ோவறு 
நோடுகளில் வோழும் தமிழரிைடோய கைலச்ெசெோல் ஒருங்கிைணப்பிழன்னைம, பென்னனோட்டுப் பெயனர்கைளயும், 
பெங்களிப்பெவர்கைளயும் ெகோண்ட தமிழ் விக்கியூடகங்கைளப் ெபெோறுத்தவைர ஒரு முக்கிய பிழரச்சிைன எனலோம். 

தமிழ் விக்கியூடகங்களின்ன தற்ோபெோைதய நடவடிக்ைககளின்ன தன்னைம
தமிழ் விக்கியூடகங்களில் முைனப்பெோக இயங்கி வருவன விக்கிப்பீடியோ, விக்செனரி, விக்கிச் ெசெய்திகள ஆகிய 
திட்டங்களோகும். கடந்த பெத்தோண்டுகளில் தமிழ் விக்கியூடகப் பெயனர்களின்ன கவனம் முக்கியமோக மூன்னறு 
விடயங்களில் இருந்துளளது.
 1.            கட்டுைர / பெக்க எண்ணிக்ைக
 2.            உரளளடக்கங்களின்ன தரம்
 3.            தமிழ் விக்கியூடகச் செமூகத்தின்ன வளர்ச்சி
ெதோடக்கநிைலகளில் விக்கித் திட்டங்களில் தோங்குநிைல வளர்ச்சிக்குத் ோதைவயோன மோறுநிைலப் 
ெபெோருண்ைமைய (  ) Critical Mass எட்டுவதற்கு இந்த நடவடிக்ைககள மிகவும் அடவசியமோனைவ. பெரப்புைரகள, 
பெயிற்சிப் பெட்டைறகள, கட்டுைரப் ோபெோட்டிகள ோபெோன்னற பெல்ோவறு திட்டமிட்ட ெசெயற்பெோடுகள மூலம் தமிழ் 
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விக்கியூடகங்கள ெபெருமளவுக்குத் தமது ோநோக்கங்களில் ெவற்றி ெபெற்றுளளன எனலோம். தமிழ் விக்கிச் 
செமூகத்ைதக் கட்டிெயழுப்பும் முயற்சியில் குறிப்பிழடத்தக்க ெபெறுோபெறுகள கிைடத்துளளன. தமிழ் 
விக்கியூடகங்கைளப் ெபெோறுத்தவைர கடந்த பெத்தோண்டுகளில் எட்டப்பெட்ட மிகப் ெபெரிய செோதைன இதுோவ எனலோம்.
விக்கிப்பீடியோவில் தற்ோபெோது கட்டுைரகளின்ன நீளம், உரளளடக்கத் தரம் என்னபெவற்றில் கூடுதலோன கவனம் திரும்பிழ 
உரளளைதயும் கோண முடிகிறது.

இன வரும் ஆண்டுகளிலும் இைவ ெதோடர்பெோன நடவடிக்ைககோள கூடிய கவனத்துக்கு உரளளோகும் என்னபெதிலும் 
ஐயமில்ைல. அடோதோவைள, தமிழ் ெமோழி மூலமோன அடறிவுப் பெரவல் ெதோடர்பிழல் ோமம்பெட்ட முைறயில் 
ெசெயலோற்றுவதற்கு, விக்கியூடகங்கைளத் ெதளிவோகப் புரிந்து ெகோளவோதோடு, ெதோடர்ந்து முன்னோனோக்கிச் 
ெசெல்வதற்கோன அடடுத்த கட்ட நடவடிக்ைககள குறித்துச் சிந்திப்பெதும் அடவசியமோனது. 

தமிழ் விக்கியூடகங்களின்ன உரளளோற்றல்

2) தமிழ் விக்கியூடகங்கள மிகப்ெபெரிய, உரலகளோவிய அடளவில் அடைடயோளம் கோணப்பெடுகிற ஒரு அடைமப்பிழன்ன 
பெகுதி. "விக்கிமீடியோ", "விக்கிப்பீடியோ" ோபெோன்னற மிகப்பெரவலோக அடறியப்பெடுகின்னற குறியீடுகள, தமிழ் விக்கித் 
திட்டங்கைளயும் மக்கள உரயர்வோகப் பெோர்ப்பெதற்கோன அடடிப்பெைடைய வழங்குகின்னறன.
3) இந்த அடைமப்பிழன்ன உரளகட்டைமப்பு, ெதோழில்நுட்பெ வளம் ோபெோன்னறவற்ைறப் பெகிர்ந்துெகோளளக்கூடிய வசெதி தமிழ்
விக்கியூடகங்களுக்கு உரண்டு. ெமோத்தத்தில், தமிழ் ெமோழி மூலமோன அடறிவுப் பெரவற் பெணிகைளச் ெசெய்வதற்கு 
உரலகத் தரம் வோய்ந்த ஒரு ஊடகம் தமிழ் மக்களுக்குக் வோய்த்துளளது.
4) கட்டற்ற உரளளடக்கம், தன்னனோர்வக் கூட்டு முயற்சி, யோரும் ெதோகுக்கலோம் ோபெோன்னற விக்கித் திட்டங்களின்ன 
அடடிப்பெைடக் கருத்துருக்களும், ெசெயல்முைறகளும் ோவறு வைகயில் ெபெற்றுக்ெகோளள முடியோத பெல 
செோத்தியப்பெோடுகைளத் தமிழருக்கும் வழங்கியுளளன.
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5) கல்விசெோர் உரளளடக்கங்களின்ன உரருவோக்கம், பெரவல், பெயன்னபெடுத்தல் ோபெோன்னற ெசெயற்பெோடுகள இைணயவழியில் 
ெசெயற்றிறன்ன வோய்ந்த முைறயில் இடம்ெபெறுவைத விக்கியூடக ெமன்னெபெோருட்கள உரறுதி ெசெய்கின்னறன. இதன்ன மூலம் 
உரலகின்ன மூைல முடுக்குகளிெலல்லோம் பெரவிக்கிடக்கும் வல்லைமகைள ஒருங்கிைணத்துச் ெசெயல்பெடுவதற்கோன 
ஆற்றல் வோய்ந்த ஒரு முைறைமையத் தமிழரும் பெயன்னபெடுத்தக்கூடிய வசெதி தமிழ் விக்கியூடகங்கள ஊடோகக் 
கிைடத்துளளது.
6) புலம்ெபெயர்ந்து வோழுகின்னற தமிழர்களின்ன அடடுத்த தைலமுைறயினர் ோபெோதிய தமிழ் அடறிைவப் ெபெறுவதற்கும், 
பெண்பெோட்ைடப் ோபெணுவதற்கும், வரலோற்ைற அடறிந்து ெகோளவதற்கும் ோதைவயோன உரளளடக்கங்கைள இலகுவோக 
வழங்குவதற்கும், ெபெற்றுக்ெகோளவதற்குமோன வோய்ப்பு உரண்டு.
7) பெல ெமோழிகளிலும் உரளள விக்கியூடகத் திட்டங்களில் மிகப்ெபெரிய அடறிவுத் ெதோகுப்பு ஒோர இடத்தில் ோசெமித்து 
ைவக்கப்பெட்டுளளது. கட்டற்ற முைறயில் பெயன்னபெடுத்தக்கூடிய இந்த வளங்கைளத் தமிழுக்குக் ெகோண்டுவருவதில் 
எவ்வித தைடயும் கிைடயோது. தமிழர் தரப்பிழல் இருந்து செமூக ஆர்வம் ெகோண்ட மனத வளம் மட்டுோம ோதைவ.
8) உரயர் கல்வித்துைறயில், பெல்ோவறு அடறிவுத்துைறகளில், குறிப்பெோக அடறிவியல், ெதோழில்நுட்பெம் செோர்ந்த 
துைறகளில், தமிழ் ெமோழி மூலமோன அடறிவுத் ோதைவ மிகக் குைறவோகோவ இருப்பெதனோல், இத்துைறகள செோர்ந்து 
செந்ைதத் ோதைவைய அடடிப்பெைடயோகக் ெகோண்ட ெவளியீடுகள வருவோதோ, அடவற்றின்ன மூலம் புதிய 
கைலச்ெசெோற்கள உரருவோகும் நிைலோயோ இல்ைல. விக்கியூடகங்கைளப் ெபெோறுத்தவைர உரளளடக்கங்கைள 
உரருவோக்குவதில் "செந்ைதத் ோதைவ" என்னபெது முக்கியமோன ஒரு கோரணி அடல்ல. இதனோல், உரயர் அடறிவுத்துைற 
செோர்ந்த உரளளடக்கங்கைளத் தமிழ் விக்கியூடகங்களில் உரருவோக்கும் வோய்ப்புக்கள நிைறயோவ உரண்டு.
9) தமிழில் கல்விசெோர் அடறிவுத்ெதோகுப்புக்களின்ன மிகப்ெபெரிய களஞ்சியமோகத் தமிழ் விக்கியூடகங்கள உரருவோக 
முடியும். விக்கியூடகங்களின்ன உரளளோர்ந்த இயல்பு கோரணமோகத் தமிழ் ெமோழி மூலமோன கல்விசெோர் உரளளடக்க 
உரருவோக்கத்ோதோடும், பெரவோலோடும் ெதோடர்புைடய பெல விடயங்களில் தமிழ் விக்கியூடகங்கள ெதோடர்ச்சியோன 
இயக்க ஆற்றலோக விளங்க வல்லைவ. இதனோல் ஒன்னறிைணந்த தமிழ் விக்கியூடகத் தளம், தமிழ் ெமோழிமூல 
அடறிவுப் பெரவலில் ஒரு உரத்திோயோகப்பெற்றற்ற நடுவக் களமோகச் ெசெயற்பெடுவதற்கோன வோய்ப்புக்கைளக் ெகோண்டது. 
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உரளளோற்றைலப் பெயன்னபெடுத்திக்ெகோளளல்: ஒரு ெதோைலோநோக்கு

மிகப்ெபெரிய அடறிவுத்திரட்டு உரருவோக்கம்
ோமற்ெசெோன்னன விக்கியூடகங்களில் ஆற்றல்கைளப் பெயன்னபெடுத்தித் தமிழ் ெமோழியில் உரளள அடறிவுசெோர் 
உரளளடக்கத் திரட்டுகளில் அடளவிலும், தரத்திலும் மிகச் சிறந்த திரட்டு என்னனும் நிைலக்கு விக்கியூடகங்கைள 
உரயர்த்துவது செோத்தியமோனோத. இதற்கோக உரரிய முைறயில் திட்டமிட்டுச் ெசெயல்பெடுதல் அடவசியமோனது.

ஒருங்கிைணந்த ெசெயற்பெோடுகள
• இந்த ோநோக்கத்ைத அடைடவதில் பெல்ோவறு விக்கியூடகங்களின்ன ஒருங்கிைணந்த ெசெயற்பெோடு மிகவும் 
அடவசியமோனது. சிறப்பெோக விக்கிப்பீடியோ, விக்செனரி, விக்கிமூலம், விக்கிநூலல்கள, விக்கிச்ெசெய்திகள, ெபெோதுவகம் 
ோபெோன்னறைவ ஒன்னறுக்ெகோன்னறு உரதவுவனவோகவும், ஒன்னறின்ன குைறகைள மற்றைவ இட்டு நிரப்பும் தன்னைம 
உரைடயனவோகவும் திட்டமிட்டு வளர்த்ெதடுக்கோவண்டும்.
• விக்செனரி தன்னனளவில் ஒரு அடகரமுதலியோகச் ெசெயற்பெடும் அடோதோவைள, விக்கிப்பீடியோ ோபெோன்னற விக்கியூடகத் 
திட்டங்களில் உரளளடக்க உரருவோக்கத்துக்கோன கைலச்ெசெோற்கள ெதோடர்பிழலோன பெங்களிப்ைபெயும் ெசெய்துவருவைத 
ஒரு எடுத்துக்கோட்டோகக் ெகோளளலோம்.
• அடோதோபெோல இப்ோபெோது ோபெோதிய வளர்ச்சியைடயோத நிைலயில் இருக்கும் விக்கிநூலல், விக்கிமூலம் ஆகியைவ 
முக்கிய பெங்கோற்றமுடியும். விக்கிநூலல், பெளளி மட்டத்திலோன கல்விசெோர் உரளளடக்கத் ோதைவகைள 
நிைறோவற்றுவதில் விக்கிப்பீடியோவுடன்ன ஒருங்கிைணந்து ெசெயல்பெடத் தக்கதோன வழி முைறகைளக் கண்டறிய 
ோவண்டும். விக்கிமூலத்தில், தமிழ் ெமோழிமூல ஆவணங்கைளத் திரட்டுவதன்ன மூலம், அடது தனயோனெதோரு 
ஆவணக் கோப்பெகமோகச் ெசெயல்பெடுவதுடன்ன, பிழற விக்கித் திட்டங்களுக்கோன செோன்னறுகைளயும் வழங்கி உரதவும்.
• ெபெோதுவகம் இலட்செக்கணக்கோன பெடிமங்கைளயும் பிழற ஊடகக் ோகோப்புக்கைளயும் ெகோண்டிருந்த ோபெோதும், 
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தமிழர் வரலோறு, தமிழர் பெண்பெோடு, தமிழர் சூழல் ோபெோன்னறைவ ெதோடர்பெோன ோகோப்புக்கள ோபெோதிய அடளவில் 
இல்ைல என்னோற கூறோவண்டும். அடத்துடன்ன, தமிழ் விக்கியூடகங்களில் ஆங்கிலக் குறிப்புக்களுடன்ன கூடிய 
நிலப்பெடங்கள, வைரபெடங்கள ோபெோன்னறைவ பெயன்னபெட்டு வருவைதயும் கோணக்கூடியதோக உரளளது. இவற்ைற ெமோழி 
ெபெயர்த்துப் ெபெோதுவகத்தில் இடோவண்டிய ோதைவயும் உரண்டு.
• இன்னைறய ெசெய்தி நோைளய வரலோறு என்னபெதற்கு இணங்க, விக்கிச்ெசெய்திகள ஒருவைகயில் ஒரு ஆவணக் 
கோப்பெகோம. கோலப்ோபெோக்கில் இது பிழற விக்கித் திட்டங்களின்ன உரளளடக்க உரருவோக்கத்திோபெோது ெபெறுமதியோன 
செோன்னறுகைள வழங்கக்கூடும். இதனோல், இந்த ோநோக்கில், விக்கிச் ெசெய்திகளில் இருந்து தரவுகைளப் 
ெபெற்றுக்ெகோளளக்கூடிய வைகயில் ெசெய்திகள உரரிய முைறயில் ஒழுங்குபெடுத்தப்பெடுவைதயும், ெசெய்திகளுக்கோன 
நம்பெத்தகுந்த செோன்னறுகள இருப்பெைதயும் உரறுதிப்பெடுத்துதல் பெயனுளளதோக அடைமயும். இது மட்டுமன்னறி நடப்புச் 
ெசெய்திகளின்ன விரிவோன பிழன்னனணித் தகவல்களுக்கோக பிழற விக்கித்திட்டங்களுக்கு இைணப்புக்ெகோடுக்க முடியும் 
என்னபெதோல், இந்த வைகயிலும் ஒருங்கிைணந்து ெசெயல்பெடுவது பெயனுளளதோக அடைமயும்.

உரளளடக்க உரருவோக்கம்
விக்கியூடகங்களின்ன ெசெயற்பெோடுகளில் அடடிப்பெைடயோனது உரளளடக்க உரருவோக்கோம. தமிழ் விக்கியூடகங்கள, 
ெதோடங்கிய நோளில் இருந்து இதற்ோக முக்கியத்துவம் அடளித்து வந்துளளன. எத்தைகய உரளளடக்கங்களில் சிறப்புக்
கவனம் ெசெலுத்தப்பெடோவண்டும் என்னபெது குறித்தும் பெல பெயனர்கள ஆலமரத்தடி ோபெோன்னற பெகுதிகளில் 
அடவ்வப்ோபெோது கருத்து ெவளியிட்டுளளோர்கள. எனனும், திட்டங்களின்ன அடடிப்பெைடயில் எவ்வித நடவடிக்ைககளும் 
எடுக்கப்பெடவில்ைல என்னறுதோன்ன கூறோவண்டும். தமிழ் விக்கியூடகங்களில் இருக்கக்கூடிய உரளளடக்கங்கைளப் 
பிழன்னவருமோறு வைகப்பெடுத்த முடியும்:
• பெளளிமோணவர்களின்ன பெோடத்திட்டம் செோர்ந்த உரளளடக்கங்கள  
தற்ோபெோைதய சூழலில், கட்டோயமோகத் ோதைவப்பெடுகின்னற ஒரு உரளளடக்க வைக இது. எனோவ இது ெதோடர்பிழல் 
விக்கியூடகங்கள கூடிய கவனம் எடுப்பெது அடவசியம். பெல்ோவறு பெோடத்துைறகள செோர்ந்த இவ்வோறோன 
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உரளளடக்கங்கள அடச்சு நூலல்கள ோபெோன்னற ோவறு பெல வழிகளிலும் கிைடக்கின்னறன. ஆனோலும், பெோட நூலல்களில் 
பெயன்னபெடுத்த முடியோத, அடைசெபெடங்கள, ஒலிக்ோகோப்புகள ோபெோன்னற உரத்திகைளப் பெயன்னபெடுத்தும் வசெதிகளும், அடதன்ன 
மூலம் பெோடங்கைள இலகுவோகப் புரியைவக்கக் கூடிய வல்லைமயும் விக்கியூடகங்களுக்கு உரண்டு. விக்கிப்பீடியோ, 
விக்கிநூலல், விக்செனரி ோபெோன்னறைவ இது விடயத்தில் கூடிய கவனம் ெசெலுத்தலோம். மோணவர்களிைடோய 
விக்கியூடகங்கைளப் பிழரபெலப்பெடுத்துவதற்கு இது ஒரு சிறந்த வழியோகவும் அடைமயும். இவர்களிற் பெலர் 
பெங்களிக்கும் பெயனர்களோக மோறக்கூடிய வோய்ப்புக்களும் உரண்டு.
• ெபெோதுவோக எல்ோலோருக்கும் பெயன்னபெடக்கூடிய உரளளடக்கங்கள  
ெபெோதுவோக மக்கள அடறிந்துெகோளள ோவண்டிய அடல்லது அடறிந்துெகோளள விரும்புகிற விடயங்கள ஏரோளமோக 
உரண்டு, மனத வோழ்வியோலோடு செம்பெந்தப்பெட்ட விடயங்கள, ெபெோது அடறிவுத் தகவல்கள, நடப்புச் ெசெய்திகள, செமூக 
நிகழ்வுகள ோபெோன்னற பெல இவ்வைகக்குள அடடங்கக்கூடியன. இந்தத் ோதைவகைள நிைறோவற்றுவதும் தமிழ் 
விக்கியூடகங்களின்ன முக்கியமோன குறிக்ோகோளோக இருக்கோவண்டும். இவ்வைக உரளளடக்கங்கைள 
உரருவோக்குவதன்ன மூலம் தமிழ் விக்கியூடகங்கைளப் பெரவலோன தமிழர் செமூகத்துக்குப் பெயன்னபெடத்தக்கைவயோக 
உரருவோக்க முடியும். விக்கிப்பீடியோ, விக்கிச்ெசெய்தி, விக்கிோமற்ோகோள ோபெோன்னறைவ இத்தைகய உரளளடக்கங்களில் 
கவனம் ெசெலுத்த ோவண்டும்.
• உரயர் அடறிவுத்துைறகள செோர்ந்த உரளளடக்கங்கள  
கல்வி செோர்ந்த "செந்ைத"யில், அடறிவியல், ெதோழில்நுட்பெம் என்னபெனவும் உரளளடங்கிய பெல்ோவறு உரயர் 
அடறிவுத்துைறகள செோர்ந்த தமிழ் உரளளடக்கங்களின்ன ோதைவ மிகவும் குைறவு என்னறு ஏற்ெகனோவ 
எடுத்துக்கோட்டப்பெட்டது. ஆனோலும் எல்லோ அடறிவுத்துைறசெோர்ந்த விடயங்கைளயும் தமிழுக்குக் 
ெகோண்டுவருவதற்கும், அடதற்கோகத் தமிழ் ெமோழிைய வளர்த்து எடுப்பெதற்கும், இவ்வோறோன உரளளடக்கங்கள 
தமிழில் ெவளிவரோவண்டியது அடவசியம். தற்ோபெோைதய சூழலில் இவ்வைக உரளளடக்க உரருவோக்கத்துக்குக் 
களமோக அடைமயக்கூடிய ஆற்றல் விக்கியூடகங்களுக்கு உரண்டு. குறிப்பெோக விக்கிப்பீடியோ இதற்கு மிகவும் 
ெபெோருத்தமோனது. அடத்துடன்ன, ஆய்வுத் ோதைவகளுக்குப் பெயன்னபெடக்கூடிய உரளளடக்கங்கைள விக்கி மூலத்தில் 
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ோசெகரிக்க முடியும். இது பெல துைறகைளயும் ோசெர்ந்த ஆய்வோளர்களுக்குப் ெபெரும் உரதவியோக அடைமயக்கூடியது.

கட்டற்ற மூல ஆவணச் ோசெகரிப்பு
விக்கிமூலம் பெண்ைடத் தமிழ் இலக்கியங்களுக்கும் அடப்பெோல் விரிவைடய ோவண்டிய ோதைவ உரளளது. தற்ோபெோைதய
நிைலயில் இதற்கோன மனதவலு ோபெோதோது என்னபெது உரண்ைமோய. ஆனோலும், இதற்கோன சில திட்டங்கள குறித்துச் 
சிந்திப்பெதன்ன மூலம் புதிய எண்ணங்கள உரருவோகக்கூடும் என்னபெைதயும், இவ்விடயத்தில் குறிப்பெோன அடக்கைற 
ெகோண்ட புதிய பெயனர்கைள ஈர்க்கக்கூடும் என்னபெைதயும் கவனத்தில் ெகோளவது ெபெோருந்தும். பெல்ோவறு 
அடைமப்புக்களிடம் இருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் வோய்ந்த அடறிக்ைககள, ோபெச்சுக்கள, ஒப்பெந்தங்கள, ெசெய்திகள, 
நிைனவு ெவளியீடுகள, நூலல்கள, பிழற ெவளியீடுகள ோபெோன்னறவற்ைறக் கட்டற்ற முைறயில் ெவளியிட 
ஊக்குவிப்பெதன்ன மூலம் தமிழ் விக்கிமூலத்துக்கோன உரளளடக்கங்கைளப் ெபெற்றுக்ெகோளள முடியும். சில பிழற ெமோழி
விக்கிநூலல்கள இதற்கு எடுத்துக் கோட்டுகளோக உரளளன.

தற்கோலத்தில், பெல்ோவறு அடருங்கோட்சியகங்களில் கோட்சியில் உரளள அடரும்ெபெோருட்கைள ஒளிப்பெடம் எடுத்து 
ெவளியிட அடனுமதி வழங்குகின்னறனர். இத்தைகயவற்ைற இனங்கண்டு, இவற்ைறப் பெடம் எடுத்துப் ெபெோதுவகத்தில்
பெதிோவற்றுவைத ஒரு திட்டமோகோவ ெசெயல்பெடுத்த முடியும். தவிரவும், தற்ோபெோது கோப்புரிைமக் கோலம் கடந்துவிட்ட 
பெல நூலல்களில் பெல பெயனுளள வைரபெடங்கள, ஒளிப்பெடங்கள, நிலப்பெடங்கள ோபெோன்னறைவ உரளளன. இவற்ைற 
உரரிய வடிவில் எண்ணிமப் பெடிகளோக்கிப் ெபெோதுவகத்தில் இடமுடியும்.

பிழற ெமோழி உரளளடக்கங்கைள ெமோழிெபெயர்த்தல்
பிழறெமோழி விக்கியூடகங்களில், குறிப்பெோக ஆங்கிலத்தில் உரளள தரம்வோய்ந்த ஏரோளமோன உரளளடக்கங்கைளத் 
தமிழுக்குக் ெகோண்டுவருவதிலும் கவனம் ெசெலுத்தோவண்டும். ெபெறுோபெறுகள தரமோனைவயோக இருப்பெைத உரறுதி 
ெசெய்வதற்கோன நடவடிக்ைககளும் ோதைவ. ஒரு முழுைமயோன ெமோழிெபெயர்ப்புக் ைகோயடு ஒன்னறு இருப்பெது 
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மிகவும் அடவசியம். ஆர்வமுளள பெயனர்களுக்குத் தகுதி வோய்ந்தவர்கைளக் ெகோண்டு பெயிற்சியளிப்பெது குறித்தும் 
சிந்திக்கலோம். ெமோழிெபெயர்ப்புகைள ோவகமோகச் ெசெய்வதற்குத் தோனயங்கித் ெதோழில் நுட்பெங்கைள அடளவோகவும், 
ெபெோருத்தமோன முைறயிலும் பெயன்னபெடுத்துவது குறித்த வழிமுைறகைளக் கண்டறிவதும் பெயனுளளதோக அடைமயும்.
வைலயைமப்பு உரருவோக்கம்
தமிழ் விக்கியூடகங்கள ெதோடர்பிழல் முன்னெனடுக்கக்கூடிய பெல திட்டங்களில் உரதவக்கூடிய அடல்லது ஒன்னறிைணந்து 
ெசெயற்பெடக்கூடிய பிழற அடைமப்புக்களுடன்ன ெதோடர்புகைள உரருவோக்கிப் ோபெணுவது பெயன்ன தரக்கூடிய ஒரு முயற்சி. 
இவ்வோறோன ெதோடர்புகள பெல்ோவறு விடயங்கைள அடடிப்பெைடயோகக் ெகோண்டு அடைமயக்கூடும்.
• இரு தரப்புக்கும் ெபெோதுவோன ோநோக்கங்கள
• ஒவ்ெவோரு தரப்பும் மற்றத்தரப்பிழல் இருந்து ெபெற்றுக்ெகோளளக்கூடிய நன்னைமகள
• செமூக ோமம்பெோட்ைட ஆதரிக்கும் ஆர்வம்
இந்த அடடிப்பெைடகளில், அடைமப்புக்கைளயும், தனப்பெட்டவர்கைளயும் இனங்கண்டு பெயனுளள ெதோடர்புகைள 
உரருவோக்கிக் ெகோளவது முக்கியமோனது.

ெபெோதுவோன ோநோக்கங்கைள அடடிப்பெைடயோகக் ெகோண்ட ெதோடர்புகள
தமிழ் விக்கியூடகங்களின்ன ோநோக்கங்களில் அடடங்கும் தமிழ் ெமோழி மூலமோன அடறிவுத்திரட்டல் அடவற்ைறப் பெரவச் 
ெசெய்தல் ஆகிய ோநோக்கங்கைளப் பெகிர்ந்து ெகோளளுகின்னற நூலலகங்கள, அடருங்கோட்சியகங்கள, ஆவணக் 
கோப்பெகங்கள ோபெோன்னறைவ தமிழ் விக்கியூடகங்களின்ன ோமம்பெோட்டுக்கோக, உரசெோத்துைண வசெதிகள, கட்டற்ற 
உரளளடக்கங்கள, பெயிற்சி ோபெோன்னறவற்ைற அடளித்து உரதவ முடியும். அடத்ோதோடு இவ்வோறோன நிறுவனங்கள பெல 
ோகட்ோபெோர் கூடம் ோபெோன்னற வசெதிகைளக் ெகோண்டுளளன. முைறயோகத் ெதோடர்புகைள வளர்த்து எடுத்தோல் 
இவ்வோறோன வசெதிகைளத் தமிழ் விக்கியூடகங்களின்ன ோதைவகளுக்குப் ெபெறுவதும் செோத்தியமோகலோம் என்னபெோதோடு, 
கூட்டோக நிகழ்வுகைள ஒழுங்கு ெசெய்யக்கூடிய வோய்ப்புக்களும் உரண்டு. சில வைக ஊடகங்களும் 
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விக்கியூடகங்களுடன்ன ெபெோது ோநோக்கங்கைளக் ெகோண்டைவ இவற்றுடனோன ெதோடர்புகள மூலம், உரளளடக்க 
உரதவிகள, பெரப்புைர வசெதிகள ோபெோன்னறவற்ைறப் ெபெற்றுக்ெகோளள முடியும்.

பெரஸ்பெர பெயன்னகைள அடடிப்பெைடயோகக் ெகோண்ட ெதோடர்புகள
தமிழ் விக்கியூடகங்களின்ன ோநோக்கங்கைள அடைடவதில் பெளளிகள, பெல்கைலக்கழகங்கள, பிழற கல்விசெோர் 
அடைமப்புக்கள, ோபெோன்னறைவ மிகவும் முக்கியமோனைவ. முதலோவதோகத் தமிழ் ெமோழி மூலமோன முைறசெோர்ந்த 
அடறிவுத் ோதைவ இத்தைகய அடைமப்புக்கள மூலமோகோவ உரருவோகின்னறன. எனோவ இத்தைகய ோதைவகைள 
நிைறோவற்றுவதற்கு இவ்வைமப்புக்களின்ன ஆோலோசெைனகளும், உரதவிகளும் தமிழ் விக்கியூடகங்களுக்கு 
அடவசியமோனைவ. இது தவிர, இவ்வைமப்புக்களில் பெயிலும் மோணவர்கள மத்தியில் உரருவோகக்கூடிய, தமிழ் 
விக்கியூடகங்களின்ன பெயன்னகள குறித்த விழிப்புணர்வு எதிர்கோலத்தில் நூலற்றுக்கணக்கோன பெங்களிக்கும் பெயனர் 
உரருவோக்கத்துக்கு உரதவும். இந்த வைகயில் ோமற்பெடி அடைமப்புக்கள ெபெருமளவு பெங்கோற்ற முடியும். இவற்ோறோடு, 
உரசெோத்துைணத் ோதைவகள, கைலச்ெசெோல் ோதைவகள, உரளளடக்கத் ோதைவகள, உரளளடக்கங்களின்ன தரம் 
ோபெணுவைத உரறுதி ெசெய்தல், அடவற்றின்ன நம்பெகத்தன்னைமையக் கூட்டுதல், பெயனர்களுக்கோன பெயிற்சி வழங்கல் 
ோபெோன்னற விடயங்களிலும் ோமற்பெடி அடைமப்புக்களின்ன உரதவிையப் ெபெற்றுக்ெகோளள முடியும். அடோதோவைள, தமிழ் 
விக்கியூடகங்கள இந்த அடைமப்புக்களின்ன மோணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் ோதைவயோன கட்டற்ற 
உரளளடக்கங்கைள உரருவோக்குவதில் முைனப்புக்கோட்ட ோவண்டும்.

ோமற்பெடி அடைமப்புக்கோளோடு பெல்ோவறு வைகயோன ஊடகங்களும் ஒருதரப்பிழலிருந்து மறு தரப்புப் 
ெபெற்றுக்ெகோளளக்கூடிய நன்னைமகளின்ன அடடிப்பெைடயில் ஒத்துைழக்க முடியும். ஊடகங்களின்ன பெல்ோவறு 
ோதைவகளுக்கு விக்கியூடகங்களின்ன கட்டற்ற உரளளடக்கங்கள பெயனுளளைவயோக அடைமகின்னறன. அடோதோவைள, 
இைணயத்துக்கு ெவளிோய விக்கியூடகங்கள ெதோடர்பெோன விழிப்புணர்ைவ ஏற்பெடுத்துவதில் பெத்திரிைககள, 
செஞ்சிைககள, வோெனோலி, ெதோைலக்கோட்சி ோபெோன்னற ஊடகங்கள முக்கிய பெங்கோற்ற முடியும்.
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செமூக ோமம்பெோட்டு ஆர்வத்ைத அடடிப்பெைடயோகக் ெகோண்ட ெதோடர்புகள
குறிப்பெோக எவ்வித ோநரடிப் பெயன்னகள இல்லோதோபெோதும், ெபெோதுவோன தமிழர் செமூக ோமம்பெோட்டு ஆர்வம் 
கோரணமோகத் தமிழ் விக்கியூடகங்கோளோடு ஒத்துைழக்கக்கூடிய பெல்ோவறு அடைமப்புக்கள உரளளன, 
தனப்பெட்டவர்களும் உரளளனர். ோமற்பெடி அடைமப்புக்களுடனும், தனப்பெட்ோடோருடனும் ெதோடர்புகைளப் 
ோபெணிக்ெகோண்டு அடவர்களிடமிருந்து ெபெற்றுக்ெகோளளக்கூடிய வளங்கைளத் தமிழ் விக்கியூடகங்களின்ன 
ோமம்பெோட்டுக்கோகத் திறைமயோகப் பெயன்னபெடுத்திக்ெகோளவதும் அடவசியம்.

நிைறவுைர
ெதோடர்ச்சியோக வளர்ந்து வருகின்னற தகவல் ெதோழில்நுட்பெமும், திறந்த மூல ெமன்னெபெோருள உரருவோக்கம், கட்டற்ற 
அடறிவு வள உரருவோக்கம், நல்ெலண்ணத்துடன்ன கூடிய தன்னனோர்வக் கூட்டு முயற்சி ோபெோன்னற கருத்துருக்களும் 
ோசெர்ந்து உரருவோன விக்கியூடகங்கள, தமிழ்ச் செமூகத்தின்ன கல்வி ோமம்பெோட்டுக்குக் கிைடத்துளள மிகவும் 
ெபெறுமதியோன வளம். தமிழ் மூலமோன அடறிவுப்பெரவல் ெதோடர்பிழல் இதுவைர இயலோது என்னறு கருதப்பெட்ட 
பெலவற்ைற நிகழ்த்திக் கோட்டக்கூடிய வோய்ப்புத் தமிழ் மக்களுக்குக் கிைடத்துளளது. இதற்கோன ஆற்றைல 
விக்கியூடகங்கள வழைமயோக நைடெபெறுவதுோபெோல் அடரசுக்ோகோ, மிகப்ெபெரிய அடைமப்புக்களுக்ோகோ 
வழங்கவில்ைல. வயது, கல்வித்தைகைம, மதம், நோட்டினம், ெபெோருளோதோரப் பிழன்னனணி, உரறுப்பிழனரோகச் ோசெர்தல் 
என்னறு எந்தக் கட்டுப்பெோடுகளும் இல்லோமல் செமூகத்தின்ன ஒவ்ெவோரு உரறுப்பிழனருக்கும் ோநரடியோகோவ இந்த 
ஆற்றலும், ெபெோறுப்பும் தரப்பெட்டுளளன. ெபெோதுவோகத் தமிழர் ோமம்பெோட்டிலும், குறிப்பெோகத் தமிழ் ெமோழி மூலமோன
அடறிவுப் பெரவலிலும் அடக்கைற ெகோண்ட ஒவ்ெவோருவரும் தமிழ் விக்கியூடகங்களில் தம்ைம ஈடுபெடுத்திக்ெகோண்டு,
அடைதத் திட்டமிட்டுத் திறைமயோகப் பெயன்னபெடுத்திக்ெகோளவதன்ன மூலோம ஆகக்கூடிய பெயன்னகைளப் 
ெபெற்றுக்ெகோளள முடியும்.
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கட்டுைரயளர்:  இ.மயூரநோதன்ன
இ.மயூரநோதன்ன, யோழ்ப்பெோணத்ைதச் ோசெர்ந்த கட்டடக் கைலஞர். கட்டடக்கைலத் துைறயில் முதுநிைலப் பெட்டம் 
ெபெற்று, ஐக்கிய அடரபு அடமீரகத்தில் பெணியோற்றி வருகிறோர். 2003 ல் தமிழ் விக்கிப்பீடியோ ெதோடங்கியது முதல் 
கிட்டத்தட்ட ஓரோண்டுக்கும் ோமலோக தனெயோருவரோகப் பெங்களித்து இத்திட்டத்துக்கு வித்திட்டவர் மயூரநோதோன. 
அடன்னறு முதல் கட்டிடக்கைல, வரலோறு, ெமோழியியல் ஆகிய பெல்ோவறு ஆர்வத்
துைறகளில் 3000 க்கும் கூடுதலோன கட்டுைரகைளத் ெதோடங்கியுளளோர். இவர் எழுதிய
கட்டுைரகளில் கட்டிடக்கைல, யோழ்ப்பெோணத்துப் ோபெச்சுத் தமிழ், முடிச்சு, ஓவியத்தின்ன
வரலோறு, ோகோயில், யோழ்ப்பெோணத்து உரணவுப் பெழக்கம் ோபெோன்னறைவ குறிப்பிழடத்தக்கைவ. 
தமிழ் விக்செனரி, தமிழ் விக்கி ோமற்ோகோள திட்டங்களின்ன ெதோடக்கக் கோலத்தில்
பெங்களித்துளள இவர், மீடியோவிக்கி ெமன்னெபெோருளின்ன தமிழ் இைடமுக ெமோழிெபெயர்ப்பு
உரட்பெட பெல்ோவறு வைகயோன விக்கிப் பெணிகளிலும் ெதோடர்ந்து ஈடுபெட்டு வருகிறோர்.
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எளிய தமிழில் -5Wordpress

தமிழ் @ .iamthamizh gmail com

பெக்கங்கள
உரங்கள தளத்தின்ன (பெதிவுகள அடல்லோத) தனப்பெட்ட பெக்கங்கைள பெோர்ைவயிட, ோசெர்க்க, மோற்றியைமக்க, நீக்க இந்த 
ெமனு உரதவும். 

இந்த ெமனுவில்

பெக்கங்கைளச் சுருக்கமோக நிரந்தரமோன பெதிவுகள எனலோம். அடதிலும்  Content உரங்கள விருப்பெம். அடது 
என்னனவோக ோவண்டுமோனோலும் இருக்கலோம். உரதோரணமோக உரங்கைளப் பெற்றிய அடறிமுகத்ைத (  ) About me அடதில்
தரலோம்.  அடந்த  Content எப்பெடி தளத்தில் உரளளிடப்பெட ோவண்டும் என்னபெைத இங்ோக செற்று விரிவோகப் 
பெோர்க்கலோம்.

உரங்கள -Dashboard ல்  Pages எனும் இைணப்ைபெக் கிளிக்கினோல் பெடத்தில் கோட்டப்பெட்டுளளது ோபெோல ஒரு 
 Window வரும்.

உரங்கள பெக்கங்கைள திருத்திய வரிைசெப்பெடி கோட்டும் பெகுதிோய இது. இதில் பெக்கத்தின்ன தைலப்பு ( ), Title எழுதியவர் 
( ), Author பெதிவில் இடம்ெபெற்ற மறுெமோழிகளின்ன எண்ணிக்ைக ( .  ), No of comments பெதிவின்ன தற்ோபெோைதய நிைல 
( ), Status திருத்தியைமக்கப்பெட்ட ோததி ( ) Date ஆகியைவ அடட்டவைண வடிவில் ெகோடுக்கப்பெட்டிருக்கும்.

அடட்டவைண வடிவில் அடைமந்த பெட்டியலில் ஒவ்ெவோரு பெதிவின்ன கீழும் கீழ்கண்ட ோதர்வுகள ( ) Options இருக்கும். 
அடது குறித்து விரிவோக…
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 ஏற்கனோவ இவற்ைற நோம் பெதிவுகளிலும் கண்டுளோளோம் என்னபெது நிைனவிருக்கிறதோ? அடோத 
ெசெயல்முைறகளதோன்ன இங்ோகயும். ஒரு சிறு நிைனவூட்டலோக எடுத்துக் ெகோளளுங்கள

ெதோகு ( ) : Edit முழுைமயோக (அடல்லது வசெதியோக) ெதோகுக்க உரதவும் ோதர்வு இது 

விைரவோக ெதோகு (  ) :Quick edit  சில குறிப்பிழட்ட விடயங்கைள மட்டும் ( , , ,  ) Date Title Author etc ெதோகுக்க 
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உரதவும் ோதர்வு இது.

குப்ைபெ ( ) :Trash  வழக்கமோகப் பெயன்னபெடுத்தும் நீக்குதலுக்கோன ( ) Delete ோதர்வு இது. (முழுப் பெக்கத்ைதயுோம 
நீக்கிவிட முடியும்!)

பெோர் ( ) :view  மோற்றங்கள முடிந்த பிழன்னனோரோ, பெதிவிடும் முன்னனோரோ, பெதிவிட்ட பிழன்னனோரோ பெக்கத்ைதப்  ( ) Preview

பெோர்ைவயிட உரதவும் ோதர்வு இது.

முக்கியமோன     குறிப்பு  :  

ü  பெக்கங்களில் பெதிவுகைளப் ோபெோல ,  Tags Categories இடம்ெபெறோது என்னபெைத நிைனவில் ெகோளக.

புதிய     பெதிவிட  :  

   Add new post என்னற ோதர்விைன -Posts ெமனுவில் ோதர்ந்ெதடுப்பெதன்ன மூலமோக நோம் புதிய பெதிவிைன 
ெவளியிடலோம். இந்த இைணப்பிழல் நோம் எழுதுவதற்கு ஓர் ெவற்றிடம் தரப்பெடும். அடதில் எளிதோக நம்முைடய 
கருத்துக்கைள எழுதலோம். நமக்கு விருப்பெமோன எைதயும் எழுதலோம். அடவற்ைற முைறயோக வைகப்பெடுத்தினோல், 
ோதடுெபெோறிகளில் எளிதில் அடகப்பெடும். அடதோவது உரங்கள கருத்துக்களின்ன உரளளடக்கத்ைத வைகப்பிழரிக்க 
( ) Categories ோவண்டும். அடோதோடு வைகச்ெசெோற்கைளயும் ( ) Tags இட ோவண்டும்.

உரதோரணத்திற்கு,

 நீங்கள கணியம் என்னற தைலப்பிழல் பெதிெவழுதினோல், அடைத மின்னனதழ்கள, மோத இதழ்கள என 
வைகப்பெடுத்தலோம். கணியம், மற்றும் பெதிவின்ன முக்கியச் ெசெோற்கைள வைகச்ெசெோற்களோகத் தரலோம்.
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புதிய     பெக்கம்     (   ):Add new Page  

   Add new page என்னற ோதர்விைன -Pages ெமனுவில் ோதர்ந்ெதடுப்பெதன்ன மூலமோக நோம் புதிய பெதிவிைன 
ெவளியிடலோம். இந்த இைணப்பிழல் நோம் எழுதுவதற்கு ஓர் ெவற்றிடம் தரப்பெடும். அடதில் எளிதோக நம்முைடய 
கருத்துக்கைள எழுதலோம். நமக்கு விருப்பெமோன எைதயும் எழுதலோம். அடவற்ைற வைகப்பெடுத்த ோவண்டியதில்ைல.
நிரந்தரமோன எந்த பெதிைவயும் பெக்கமோக்கலோம். அடடிக்கடி பெயன்னபெடுத்தப்பெடும் பெக்கம் “ஆசிரியர் குறிப்பு” (  About
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) Author ஆகும். 

பெதிோவோ, பெக்கோமோ, அடவற்ைற  Draft ஆக ோசெமித்து எப்ோபெோது ோவண்டுமோனோலும் ெவளியிடலோம் என்னபெைதயும் 
மறவோதீர்.

 

பெதிெவழுத கூடுதல் வசெதிகள  :  

ெவறுமோன எழுதினோல் நமக்ோக செலிப்பு தட்டக்கூடும். அடைத வண்ணமயமோக, வித்தியோசெப்பெடுத்திக் கோட்டினோல், 
பெடிப்பெவருக்கும் உரவப்பு ஏற்பெடும் உரற்செோகம் ெதோற்றிக்ெகோளளும்.

-Wordpress ல் நமக்கு அடதற்கோன அடைனத்து விதமோன வசெதிகளும் கிைடக்கின்னறன. ெபெோதுவோக -  MS Word –ல் 
நோம் பெயன்னபெடுத்தும் ெபெரும்பெோலோன வசெதிகைள இங்ோகயும் பெயன்னபெடுத்த முடியும். அடவற்ைறப் பெற்றி சுருக்கமோக 
இங்ோக…

Bold, Italic, Underline உரளளிட்ட எளிய வசெதிகள முதற்ெகோண்டு, எழுத்தின்ன அடளவு, நிறம், ோமற்ோகோளகள 
( ), Blackquotes பெத்தி இைசெவுகள (  ), Paragraph alignments வரிைசெ முைறகள ( ,  ), Bullet Ordered List உரளபெட பெல
வசெதிகளும் உரளளன.

ெபெோதுவோக பெதிெவழுதும் பெகுதி இருோவறு விதமோன பெகுதிகளோக இருக்கும். அடைவ,

Ø  Visual

Ø  Text

 

·          Visual என்னபெது செோதோரணமோக நோம் எழுதும் பெகுதி. 

·          Text என்னபெது கூடுதலோக  HTML ெமோழிைய எழுத வோய்ப்பெளிக்கும் பெகுதி. இதில்  embed கூட ெசெய்ய இயலும்.
இப்பெகுதியில் முழுக்கோவ  HTML –ஐ பெயன்னபெடுத்தி பெதிெவழுதலோம்.  HTML பெரிச்செயமுளளவர்கள மட்டும் முயன்னறு
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பெோர்க்கலோம்.
 

  இதுதவிர கூடுதலோக பெடங்கள ( ), Images கோெணோளிகள ( ) Videos முதலோனவற்ைறயும் இைணக்கும் வசெதியும் 
உரண்டு. அடதற்கு   Add Media என்னகிற வசெதிைய உரபெோயோகப்பெடுத்தலோம். வீடிோயோ-ைவ உரளளிட நோம்  Premium

 user ஆக ோவண்டும் மற்றபெடி -pdf ஐக் கூட நோம் செோதோரணமோக உரளளிடலோம். 

Ø  நமக்கு 3  GB ெகோளளளவு ெகோடுக்கப்பெட்டிருக்கும்.

Ø  அடதில் ஒோர முைறயில் 1  GB அடளவு ோகோப்புகைள உரளளிடலோம். 
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 -OpenFire   குழுவிவோதம் ெசெய்வதற்கோன ோசெைவயோளர்
 தற்ோபெோது உரலகில் எங்குஉரளளவரும் தோம் விரும்பும் ோவறுஎவருடனும்  எந்தோநரத்திலும் உரடனடியோக 
ெதோடர்புெகோண்டு  இைணயத்தின்ன வோயிலோக ெசெய்திகைள பெரிமோறி ெகோளளமுடியும் என்னற இன்னைறய நிைலயில் 
அடவர்களுக்குள குழுவிவோதம் ெசெய்வதும் மிகஎளிதோன ெசெயலோக ஆகிவிட்டது .இருப்பிழனும் இந்த 
குழுவிவோதத்திற்கோன ோசெைவயோளைர  கட்டணம் ெசெலுத்திதோன்ன ெபெறமுடியும் என்னபெதற்கு பெதிலோக கட்டணம் 
இல்லோத திறமூல அடடிப்பெைடயில் ெசெயல்பெடக்கூடிய விண்ோடோ,லினக்ஸ், ோமக்  ோபெோன்னற அடைனத்து இயக்க 
முைறைமகளிலும் ெசெயல்பெடுக்கூடிய அடப்பெோச்சி உரரிமம் ெபெற்ற  XMPP என்னற ெநறிமுைறைய பிழன்னபெற்றி 
ெசெயல்பெடக்கூடிய ஓப்பென்ன ஃபெயர் எனும் பெயன்னபெோட்டின்ன உரதவியுடன்ன   இைணயத்தின்ன வோயிலோக  ெசெயல்பெடும் 
நம்முைடய ெசெோந்த  குழுவிவோத  ோசெைவயோளைர  நோோம நிறுவிெகோளள முடியும்  இதற்கோக குைறந்த பெட்செம் 
இரண்டு கணினகளும்   Openfire எனும் பெயன்னபெோட்டு ெமன்னெபெோருள, இைணய இணப்பு ஆகியைவமட்டுோம 
ோதைவயோனைவயோகும் 

 இதற்கோக  :// . . / / /http www igniterealtime org projects openfire  என்னற இைணயமுகவரியில் ெசெயல்பெடும்  ignite

realtimeஎன்னற இைணய  தளத்திலிருந்து எந்த இயக்கமுைறைமயில் ெசெயல்பெடோவண்டுோமோ அடதற்ோகற்ற 
 3.8.2Openfire  என்னறவோறு செமீபெத்திய பெதிப்பு ோகோப்பிழைன பெதிவிறக்கம் ெசெய்து ெகோளக  

   பிழறகு இதனுைடய ெசெயல் ோகோப்பிழைன ெதரிவுெசெய்து ெசெோடுக்கி நம்முைடய கணினயில் இந்த பெயன்னபெோட்டிைன 
நிறுவிெகோளக .  அடதன்னபிழன்ன 127.0.0.1.9090  என்னற முகவரிைய  நம்முைடய உரலோவியின்ன மூலம் ோதடிபிழடித்து 
திறந்துெகோளக  பிழன்னனர் அடதில் கூறுவைத ோபெோன்னறு இந்த ஓப்பென்னஃபெயைர கட்டைமவு ெசெய்துெகோளக. 
  இவ்வோறுஇந்த ஓப்பென்னஃபெயைர கட்டைமவு ெசெய்யும் மூன்னறோவது பெடிமுைறயின்னோபெோது  தரவுதள அடடிப்பெைடைய 
கட்டைமவுெசெய்திடுமோறு நம்மிடம் ோகோரும். உரடன்ன இதற்கோக உரளெபெோதிந்த   HDWLDB என்னற தரவுதளத்திைன 
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பெயன்னபெடுத்தி ெகோளக  
  இவ்வோறுஇந்த ஓப்பென்னஃபெயைர கட்டைமவு ெசெய்துமுடித்தபிழன்ன கணினயின்ன நிருவோகியோக அடதற்கோன 
நிருவோகியின்ன  ெபெயர் ,கடவுச்ெசெோற்களின்ன வோயிலோக உரளநுைழவுெசெய்திடுக.
  
இந்நிைலயில் குழுவிவோதம் ெசெய்வதற்கோக ஒருசிலபெயனோளர்கைள உரருவோக்கி இதில் ோசெர்க்கோவண்டும் 
அடதற்கோக => =>    =>  Users Groups crate a New User என்னறவோறு கட்டைளகைள ெசெயற்பெடுத்துக.
  பிழன்னனர் ோதோன்னறிடும் திைரயில் பெயனோளரின்ன  ெபெயர்  இதரவிவரங்கைள உரளளீடு ெசெய்திடுக . இவ்வோோற இந்த 
பெயனோளரின்ன குழு, அடரட்ைட அடடிப்பெதற்கோன அடைற ஆகியவற்ைறயும் உரருவோக்கிடுக. 
 இதுோபெோன்னோற மற்ெறோரு பெயனோளரின்ன ெபெயர்  இதரவிவரங்களுடன்ன மற்ற  பெயனோளரின்ன குழு, குழுவிவோத 
ெசெய்வதற்கோன அடைற ஆகியவற்ைறயும் உரருவோக்கி ெகோளக.

இதோனோடு நம்முைடய பெயனோளருடன்ன குழுவிவோதம் ெசெய்வதற்கோன  வோடிக்ைகயோளைர உரருவோக்கிட ோவண்டும் 
அடதற்கோக  :// . . / / .http www igniterealtime org downloads index jsp   என்னற தளத்திலிருந்து  spark என்னற 
விண்ோடோ,லினக்ஸ், ோமக்  ோபெோன்னற அடைனத்து இயக்கமுைறைமகளிலும் ெசெயல்பெடக்கூடிய ோநரடியோக 
ெதோடர்புெகோளளும் வோடிக்ைகயோளைர  பெதிவிறக்கம் ெசெய்துெகோளக 
 அடதன்னபிழன்னனர் நம்முைடய கணினயில்  இதைன நிறுவிெகோண்டு கணினயின்ன நிருவோகியோக அடதற்கோன 
நிருவோகியின்ன  ெபெயர் கடவுச் ெசெோற்கள ஆகியவற்ைற உரளளீடு ெசெய்வதன்ன வோயிலோகஇதில் உரளநுைழவுெசெய்திடுக 
 நோம் இப்ோபெோது குழுவிவோதம் ெசெய்வதற்கும் உரடனடி ெசெய்திைய அடனுப்புவதற்கும் தயோரோக உரளோளோம்  அடதனோல் 
தற்ோபெோது இதற்கோன ெதோடர்பெோளைர இதில் ோசெர்க்கோவண்டும் அடதற்கோக =>  =>  Contacts Add Contact

என்னறவோறு கட்டைளகைள ெதரிவுெசெய்து ெசெோடுக்குக.

   பிழறகு =>    => Actions Start a chat என்னறவோறு கட்டைளகைள ெதரிவுெசெய்து ெசெோடுக்கி நம்முைடய 
குழுவிவோதத்ைத ஆரம்பிழத்திடுக.
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 ோமலும் =>  => Plugins Available plugins என்னறவோறு கட்டைளகைள ெதரிவுெசெய்து ெசெோடுக்கி இதில் கூடுதலோன 
வசெதிகைளயும் ோசெர்த்து ெகோளக.   

ெபெோதுவோக எந்தெவோருபெயனோளரும்  இதில் குழுவிவோதம்   ஆரம்பிழப்பிழப்பெதற்கோக உரளநுைழவு ெசெய்வதற்குமுன்ன 
தன்னைனபெற்றிய  ெசெய்திைய  MotD என்னற வசெதிமூலம் திைரயில் பிழரதிபெலிக்க ெசெய்யோவண்டும்  
 அடதற்கோக / =>  =>  Users Groups MotD Properties என்னறவோறு கட்டைளகைள ெதரிவுெசெய்து ெசெோடுக்கி   
கட்டைமவுெசெய்துெகோளக . பிழன்னனர் குழுவிவோதத்ைத ெதோடங்கி நடத்திட ஒருங்கிைணப்பு ெசெய்தல், நிருவகித்தல் 
பிழரித்தல் ோபெோன்னற நம்முைடய ோதைவக்ோகற்ற ெசெயல்கைள  அடனுமதிக்கும்  Asterisk என்னற கூடுதல் வதிையயும்  
நிறுவிெகோளக .

செ.குப்பென்ன 641@ .kuppansarkarai gmail com
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தமிழ் விக்கியூடகங்களில் ெபெண்களின்ன பெங்களிப்பு
பாரவதிஸ

கட்டற்ற கைலக்களஞ்சியமோன விக்கிப்பீடியோவில் இருந்து.
:// . . / /38https ta wikipedia org s gk

எல்லோ ெமோழி விக்கிப்பீடியோக்கைளயும் நோளோந்தம் 500 மில்லியன்ன பெயனர்கள பெயன்னபெடுதுகிறோர்கள. 
அடண்ணளவோக 200 000 பெயனர்கள ெதோகுக்கிறோர்கள. ஆனோல் விக்கிப்பீடியர்களில் 13% ஆனவர்கோள 
ெபெண்கள.[1] இதில் தமிழ் விக்கிப்பீடியோவில் ெதோடர்ச்சியோகத் ெதோகுப்பெவர்களில் 1% பெயனர்கள மட்டுோம 
ெபெண்கள. இந்த நிைல ஏன்ன பெோதகமோனது, குைறவோன பெங்களிப்புக்கோன கோரணங்கள என்னன, ெபெண்கள 
பெங்களிப்ைபெ எப்பெடி ஊக்குவிக்கலோம் ஆகிய விடயங்கைளச் சுருக்கமோக விபெரிப்பெோத இக் கட்டுைரயின்ன ோநோக்கம்.

பெங்ோகற்பெதன்ன முக்கியத்துவம்
விக்கியூடகம் இன்னறு பெரந்து பெயன்னபெடுத்தப்பெடும் ஒரு தகவல் ஊடகம். இதில் உரருவோக்கப்பெடும் உரளளடக்கத்தில் 
ெபெண்களின்ன பெங்களிப்பு இருப்பெது முக்கியம் ஆகும். எழுதப்பெடும் தைலப்புகள, எழுதப்பெடும் முைற, விக்கி 
ெசெயற்பெடும் ோநோக்கு ஆகியவற்றில் ெபெண்கள தங்களின்ன உரளளீடுகைள வழங்க முடியும். இல்லோவிடின்ன ெபெண்கள 
ெதோடர்பெோன தைலப்புக்கள ோபெோதிய அடக்கைற ெபெறோமல் ோபெோகும் வோய்ப்பு உரளளது.[2]
பெல ெமோழிகள, பெண்பெோடுகள, துைறகள, ஈடுபெோடுகைளக் ெகோண்டவர்கள, கட்டற்ற அடறிவு என்னற ஒோர 
இலக்ோகோடு இைணயும் களம் விக்கியூடகம். அடதில் ெபெண்கள, ெபெண்களின்ன குரல்கள, பெங்களிப்புக்கள சிறப்பெோக 
இருக்க ோவண்டும். விக்கி அடைனவைரயும் உரளவோங்கும் பெங்கு ெகோண்டது, எனோவ அடதில் இைணவது, 
ெசெயற்பெடுவது இலகுவோனது.[3] ெபெண்கள உரரிைமகள, ெபெண்கள இயக்கத்தின்ன ெசெயற்பெோடுகளின்ன ஒரு நீட்சியோக 
இது அடைமயும்.[4]
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பெங்களிக்க இருக்கும் தைடகள

நுட்பெத் துைறயில் ெபெண்கள
மருத்துவம், செட்டம், ஊடகவியல் உரட்பெட்ட பெல கல்வி, ெதோழிற்துைறகளில் ெபெண்கள ெபெரும் முன்னோனற்றம் கண்டு 
உரளளோர்கள. ஆனோல் கணினயியல், ெபெோறியியல், ெதோழில்நுட்பெம் ோபெோன்னற துைறகளில் ெபெண்களின்ன பெங்களிப்பு 
மிகச் ெசெோற்பெமோகோவ இன்னனும் உரளளது. விக்கியூடகங்கள கணின ஆர்வலர்கைளக் ெகோண்ோட முதலில் 
உரருவோனது. அடதில் ஆண்கோள அடதிகம் இருந்ததோல் ெபெண்கள விக்கியூடகங்கள பெற்றி அடறிவதற்கும் 
பெங்களிப்பெதற்கும் ெதோடக்கக் கோலத்தில் இது ஒரு தைடயோக அடைமந்தது.

இைணய அடணுக்கம்
தமிழ் நோட்டில் அடைனத்து இடங்களிலும் இைணய வசெதி என்னபெது இயலோததோக உரளளது. அடவ்வோோற இருப்பிழனும் 
இைணயத்ைதப் பெயன்னபெடுத்தும் ெபெண்கள மிகவும் குைறவு. அடவ்வோறு பெயன்னபெடுத்துோவோரும் அடறிைவ முடக்கும் பிழற
ஊடகங்களில் பெயனற்ற பெலவைக அடரட்ைடகளில் ஈடுபெடுோவோோர அடதிகம். இைணயத்ைதப் 
பெயன்னபெடுத்துோவோருக்கும் விக்கிப்பீடியோ பெற்றிய அடறிமுகம் இல்லோமல் இருக்கிறது. அடைதயும் மீறி பெங்களிக்க 
வருோவோருக்கு விக்கித் ெதோழில்நுட்பெம் சிறிது கடினமோகோவ உரளளது.
இலங்ைகச் சூழைலப் ெபெோருத்தவைர தமிழ் விக்கியில் ெபெண்கள பெங்களிப்பு என்னபெது அடறோவ கிைடயோது. 
தமிழகத்ைத விட இலங்ைகயில் இைணயப் பெயன்னபெோடு என்னபெது குைறவோகோவ உரளளது. ஏெனனல் அடவர்களுைடய
அடரசியல் சூழல் மற்றும் செமுதோயச் சூழல்கள அடத்தைகய ஒரு வோய்ப்புக்கு இடமளிப்பெதில்ைல. ஆயினும் புலம் 
ெபெயர்ந்து வோழும் இலங்ைகத் தமிழ்ப்ெபெண்களுள வளரும் நோடுகளில் உரளள ஒரு சிலர் விக்கியின்ன 
பெங்களிப்பெோளர்களோகோவ உரளளனர்.
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விக்கியின்ன தன்னைம
பெல ெபெண்களுக்கு விக்கியின்ன இைடமுகம் இலகுவோக இல்ைல. நீண்ட உரைரயோடல் பெக்கங்கள அடவர்களுக்கு 
அடயர்ச்சிையத் தருகின்னறன. பெல விக்கிப் பெக்கங்களும் ஆண் ஆதிக்கத் தன்னைமயில் எழுதப்பெட்டுளளன.[5] விக்கி 
நைட, ெசெோந்தக் கருத்துக்களுக்கு இடம் ெகோடோைம, தனத்தமிழ், கிரந்த எழுத்துகள ெதோடர்பெோன விவோதங்களும் 
சிலருக்கு விக்கி ஆர்வத்ைதக் குைறக்கிறது.

ோவைலப்பெளு
இன்னைறய ெபெோருளோதோரச் சூழலில் ெபெண்கள ோவைலக்குச் ெசெல்வது என்னபெது தவிர்க்க முடியோததோகிறது. எனோவ 
ோவைலக்குச் ெசெல்லும் ெபெண்கள ோவைல முடிந்து பிழறகு இல்லப்பெணிகைளயும் ெபெோறுப்ோபெற்றுச் ெசெய்ய ோவண்டி 
உரளளதோல் அடவர்களுைடய ோவைலப்பெளுவின்ன கோரணமோக இைணயத்தில் ோநரம் ெசெலவழிப்பெது என்னபெது 
இயலுவதில்ைல. ோமலும் தமிழ்ர்களின்ன வோழ்வியல் பிழன்னனணி குடும்பெ ோவைலகளுக்கோகவும் குடும்பெப் 
பெரோமரிப்புக்கும் ெபெண்கைளோய செோர்ந்திருக்க ோவண்டிய கட்டோயச் சூழலில் உரளளது. எனோவ ோவைலகைளக் 
குடும்பெத்தினர் பெகிர்ந்து ெகோளளோைம, தமிழ்ச் சூழலின்ன உரணவு முைறகள, ோபெோன்னற கோரணங்களோல் 
ெபெண்களுக்கு இைணயத்தில் ோநரம் ெசெலவிட முடிவதில்ைல. கூடுதலோக தங்கள குழந்ைதகளின்ன 
பெளளிப்பெணிகைளயும் வீட்டுப் பெோடங்கைளயும் கவனக்க ோவண்டிய கட்டோயத்திற்கும் ெபெண்கள 
தளளப்பெடுகின்னறனர்.

செமூக பெண்பெோட்டுச் சூழல்கள
செமுதோயம் ஒரு சில கட்டுப்பெோடுகைளத் தோமோகோவ ெபெண்களுக்ெகன விைதத்துளளது. இதனோல் ஒரு ெபெண் 
இல்லத்தில் இைணய தளத்தில் ோநரம் ெசெலவழித்தோல் இன்னைறய திைசெ திருப்பும் ஊடகங்களின்ன ெசெயல்பெோடுகள 
கோரணமோகவும் இைணய ோமோசெடிகளின்ன கோரணமோகவும் ெபெற்ோறோர்களுக்கு அடச்செம் ஏற்பெடுகிறது. எனோவ 
அடத்தைகய சூழலில் ெபெண்கள பெங்களிப்பெதற்கு முதல் தைடயோக ெபெற்ோறோர்கோள இருக்கின்னறனர். ோமலும் ஊதியம் 
ெபெறும் ெபெண்கள கூட ஒரு வைரயைறக்கு ோமல் ெசெலவு ெசெய்ய அடவர்களது குடும்பெத்தோர் அடனுமதிப்பெதில்ைல.
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தன்னனோர்வம்
ோமற்கண்ட ஒரு சில கோரணங்கைளயும் தோண்டி தமிழின்ன மீதுளள ெமோழிப்பெற்றும் தனது ோநரத்ைதப் பெயனுளள 
வழிகளில் ெசெலவழிக்க ோவண்டும் என்னற ோநோக்கத்திலும் சில ெபெண் பெங்களிப்பெோளர்கள தமிழ் விக்கியில் 
பெங்களிக்க வருகின்னறனர். இது விக்கிப்பீடியோவிற்கு பெக்க பெலம் என்னறோலும் அடவ்வோறு வரும்ோபெோது பிழற 
விக்கிப்பீடியர்கள அடவர்களது கட்டுைரகளில் ெசெய்யும் ெதோகுப்புகைளயும் மோற்றங்கைளயும் ெபெண் பெயனர்கள 
விரும்புவதில்ைல. ோமலும் தைலப்பு மோற்றுதல், நகர்த்துதல், கட்டுைரகைள நீக்குதல் ோபெோன்னற மற்ற பெயனர்களின்ன 
கருத்துகோளோ, ெசெயல்பெோடுகோளோ இவர்களுைடய ஆர்வத்ைத குைறத்து விடுகிறது. இதற்கு விக்கிக் 
ெகோளைககைளப் புரிந்து ெகோண்டோோல ோபெோதுமோனது.
ோமற்குறிப்பிழட்ட கோரணங்களுக்கு அடப்பெோல் ெபெோதுவோகப் ெபெண்களிடம் விக்கிப்பீடியோவில் பெங்களிப்பெது குறித்த 
ஆர்வமின்னைமோய அடதிகமோகக் கோணப்பெடுகிறது. அடவர்கள செமூக ஊடகங்களில் திைரயிடப்பெடும் ெதோடர் 
நோடகங்கள, ெபெோழுதுோபெோக்கு நிகழ்ச்சிகள, விவோதங்கள, திைரப்பெடங்கள ோபெோன்னறவற்றில் ஆர்வமோகத் தங்கள 
ோநரங்கைளச் ெசெலவழிக்கின்னறனர். தமிழ் விக்கியில் பெங்களிக்க வருவதனோல் பெலெனதுவும் ெபெறப்ோபெோவதில்ைல 
என்னபெதும் அடவ்வோறு வந்தோலும் தமிழ்த் தட்டச்சு ெதரியோததும் இதற்கோன கோரணங்களோகும்.

பெங்களிப்பு நிைல
தமிழ் விக்கிப்பீடியோைவப் ெபெோறுத்த வைர ெபெண் பெங்களிப்பெோளர்களோக 2006 களில் பெங்களிப்ைபெத் ெதோடங்கிய 
சிந்துஜோ, பிழன்னனர் செந்திரவதனோ, கைல, பூங்ோகோைத, பெோர்வதி ஆகிோயோைரக் குறிப்பிழடலோம். இலங்ைகையச் 
ோசெர்ந்த சிந்துஜோ இரோகங்கள ெதோடர்பெோகவும் இைசெக்கருவிகள ெதோடர்பெோகவும் ஏரோளமோன கட்டுைரகைளத் 
தந்துளளோர். ோநோர்ோவயில் இருந்து பெங்களிக்கும் கைல ஒரு மருத்துவ ஆய்வோளர். இவர் மருத்துவம், உரயிரியல் 
துைறகளில் விரிவோன பெங்களிப்புக்கைளச் ெசெய்துளளோர். செந்திரவதனோ ோயர்மனயில் வோழும் ஈழத்து எழுத்தோளர். 
தமிழ்ப் ெபெண் வைலப்பெதிவு முன்னோனோடிகளில் ஒருவர். ஈழப் ோபெோரோட்டம், இதழியல், அடணி இலக்கணம் உரட்பெட்ட 
பெல துைறகளில் கட்டுைரகள பெங்களித்துளளோர். ோகோைவயிலிருந்து பெங்களிக்கும் ஓய்வு ெபெற்ற கணித ஆசிரியர் 
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பூங்ோகோைத கணிதத் துைறயில் ெபெரும் பெங்களிப்ைபெ வழங்கியுளளோர். மிக விரிவோன, எளிதோன, 
மோணவர்களுக்குப் பெயன்னபெடும் நூலற்றுக் கணக்கோன கணிதக் கட்டுைரகைள எழுதியுளளோர். ோசெலத்ைதத் ோசெர்ந்த 
ஆசிரியர் பெோர்வதி அடவர்கள தமிழ் இலக்கணம், தமிழ் இலக்கியம், தமிழர் கைலகள, கணிதம் உரளளிட்ட 
துைறகளில் விரிவோன பெங்களிப்புக்கைளச் ெசெய்துளளோர். கைல, பெோர்வதி ஆகிோயோர் நிர்வோகிகளோகவும் 
உரளளனர். அடண்ைமயில் தமிழ் விக்கிப்பீடியோவின்ன பெத்தோண்டுக் ெகோண்டோட்டங்களில் ஒன்னறோன கட்டுைரப் 
ோபெோட்டியின்ன கோரணமோக நந்தின கந்தசெோமி என்னற ெபெண் பெங்களிப்பெோளரும் ஆர்வமுடன்ன பெங்களிக்கத் 
ெதோடங்கியுளளோர்.

தமிழகத்ைதப் ெபெோறுத்தவைர ோபெரோசிரியர்கள, ஆசிரியர்கள, மோணவர்கள, எழுத்தோளர்கள, 
வைலப்பெதிவோளர்கள என மிகப்பெரந்த வட்டத்திலிருந்து ெபெண் பெங்களிப்பெோளர்கள பெங்களிக்கின்னறனர். ஆயினும் 
இவர்கள ெதோடர்ந்து பெங்களிப்பெது இல்ைல. இலங்ைகயில் இருந்து தமிழ்ப் ெபெண்களின்ன பெங்களிப்பு அடரிது, அடல்லது
இல்ைல. புலம்ெபெயர் இலங்ைகத் தமிழ்ப் ெபெண்கள கணிசெமோகப் பெங்களிக்கின்னறோர்கள.

ஊக்குவிக்க முன்னெனடுக்கப்பெடும் ெசெயற்திட்டங்கள
விக்கியூடக அடறக்கட்டைள ெபெண்களின்ன குைறவோன பெங்களிப்ைபெ ஒரு சிக்கலோக
அடைடயோளம் கண்டுளளது. ெபெண்கள பெங்களிக்க இருக்கும் தைடகைளக் கைளயும்
வைகயிலும், அடவர்கள பெங்களிப்ைபெ ஊக்குவிக்கும் வைகயில் விக்கியூடகம் பெல
ெசெயற்திட்டங்கைள முன்னெனடுத்துளளது. ெதோகுக்க இலகுவோன கோண்புல இைடமுகம் 
(  ) Visual Editor தற்ோபெோது அடறிமுகப்பெடுத்தப்பெடுகிறது. இது நுட்பெ தைட ஒன்னைறக் குைறக்கும். 
ெபெண்களுக்கோன புலைமப் பெரிசில்கைள வழங்குகிறது. விக்கியில் ஏற்கனோவ பெங்களிக்கும்
ெபெண் ெதோகுப்பெோளர்கள விக்கிப்ெபெண்கள கூட்டகம் ( '  ) WikiWomen s Collaborative என்னற ஒரு ெசெயற்திட்டத்ைத 

30

http://kaniyam.com/


கணியம இதழ் 20 ெசெப்டமபர 2013 http://kaniyam.com

முன்னெனடுத்துளளோர்கள. ஒவ்ெவோரு ஆண்டும் விக்கிோமனயோவில் ெபெண்கள எதிர்ோநோக்கும் சிக்கல்கைள 
விக்கிப்ெபெண்கள நண்பெகலுணவு ( '  ) WikiWomen s Luncheon நிகழ்வு ஊடோக உரைரயோடுகிறோர்கள.[6]

சில விக்கிகளில் ெபெண் பெங்களிப்பெோளர்கள தமக்ெகன தனோய குழுமங்கைள ஏற்பெடுத்திக் ெகோளகின்னறனர். ோவறு 
சில விக்கிகளில் ெபெண் விக்கியர்கள மோதெமோரு முைற கூடி, ெசெய்ய ோவண்டிய பெணிகள குறித்து 
கலந்துைரயோடுகின்னறனர். ோமலும் புதிய ெபெண் பெங்களிப்பெோளர்கைள ஈர்ப்பெதற்கும் அடவர்கைளத் தக்க 
ைவப்பெதற்குமோன முயற்சியோக அடவர்களுக்கோன பெட்டைற நிகழ்ச்சிகைளயும் ஏற்பெோடு ெசெய்கின்னறனர். தமிழ் 
விக்கியில் ெபெண் பெயனர்களின்ன எண்ணிக்ைக குைறவும் அடப்பெயனர்கள ெவவ்ோவறு ஊர்கள மற்றும் நோடுகளில் 
இருந்தும் பெங்களிப்பெதன்ன கோரணமோகவும் அடவர்கைள ஒன்னறிைணப்பெது என்னபெது இயலுவதில்ைல. மோற்றோக செமூக 
வைலதளங்கைள இதற்கோகப் பெயன்னபெடுத்துவதும் ெதோடர்ந்து பெயிற்சிப் பெட்டைறகைள வழங்குவதும் ோதைவயோன 
ஒன்னறோக உரளளது.

ோமலும் பெங்களிக்க வருோவோர்களிடத்து இறுக்கமோன சில விக்கிக் ெகோளகைள உரடனடியோகக் கட்டோயப்பெடுத்தோமல்
அடவர்கள விக்கிக் ெகோளைககைளப் புரிந்து ெகோளளும் வைகயில் உரதவிகள ெசெய்து அடதன்ன பிழறகு விக்கிக் 
ெகோளைககளுக்ோகற்பெ அடவர்கைளப் பெங்களிப்பு ெசெய்யும் வைகயில் புதுப் பெயனர்களுக்கு இைடோயயோன ஊடோட்டம்
ெதோடர்பிழல் கவனம் ெகோண்டுவரப்பெட்டுளளது. மோணவிகளுக்கோன கட்டுைரப் ோபெோட்டிகள, ெபெண்கைளப் பெற்றிய, 
அடவர்களுக்கு ஆர்வமூட்டக்கூடிய துைற செோர் கட்டுைரகள விரிவோக்கல் ோபெோன்னற திட்டங்களும் 
பெரிசீலிக்கப்பெடுகின்னறன.

தமிழ் விக்கியில் பெங்களிக்கும் ெபெண்கள சிறந்த முன்னமோதிரிகளோக விளங்கிறோர்கள. இருவர் நிர்வோகிகளோக 
ெசெயற்பெடுகிறனர். ெபெரும்பெோலோன தமிழ்ப் ெபெண் பெங்களிப்பெோளர்கள தமிழ் விக்கியூடகங்கைள அடறிமுகப்பெடுத்தும் 
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பெணியில் சிறப்புக் கவனம் எடுக்கிறோர்கள. பூங்ோகோைத 2012 விக்கிோமனயோவில் கலந்து ெகோண்டு, 
ோநர்கோணல்கைள வழங்கினோர். 2012 விக்கிோமனயோ நிகழ்வில் பெங்ோகற்றுளளோர். 2012 ஆம் ஆண்டுக்கோன 
உரலகளோவிய விக்கிமீடியோ நிதி ோசெகரிப்பிழல் இவரது ோவண்டுோகோள சிறப்பெோன இடம்ெபெற்றது. பெோர்வதி அடவர்கள 
பெல்ோவறு ஊடகங்களில் பெரப்புைரப் பெணிகைளச் ெசெய்துளளோர். 2013 விக்கிோமனயோவில் கலந்து ெகோண்டோர்.

நிைறவுைர
தமிழ் விக்கியூடகங்களில் ெபெண்களின்ன பெங்களிப்புக் குைறவோக இருக்க செமூகம் செோர், விக்கி செோர் கோரணங்கள பெல 
உரண்டு. விக்கியூடகங்களில் விக்கி செோர் கோரணங்கள கைளயப்பெட ோவண்டும். அடதற்கோன பெல்ோவறு 
ெசெயற்திட்டங்கைள விக்கியூடக அடறக்கட்டைளயும், பெல்ோவறு விக்கிகளும் ோமற்ெகோண்டுளளன. பெல களங்களில் 
ெபெண்கள ெகோண்டுவந்த மோற்றங்கள ோபெோன்னோற விக்கியிலும் இது மிகவும் செோத்தியோம. பிழற களங்கள ோபெோல் 
அடன்னறி, விக்கியில் பெல்வைகத்தன்னைமயும், உரளவோங்கும் பெங்கும் இைத இலகுவோக்கும். இைத இன்னைறய தமிழ்ப் 
ெபெண் விக்கியர்கள மிகச் சிறப்பெோக ோமற்ெகோண்டு வருகிறோர்கள. அடவர்கோளோடு இைணய ோமலும் பெலர் வருவீர்.

ோமற்ோகோளகள

1.        Women Contributors Still Face Hurdles at Wikipedia 
2.    ?   ’   Define Gender Gap Look Up Wikipedia s Contributor List 
3.    Wikimedia Diversity Conference 
4.  '  WikiWomen s Collaborative 
5.     ’    (    )Nine Reasons Women Don t Edit Wikipedia in their own words  
6.     2013Women at Wikimania  
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(முதன்னைமக்) கட்டுைரயோளர்: பெோர்வதிஸ்ரீ
பெோர்வதிஸ்ரீ, தமிழ்நோட்டின்ன ோசெலத்ைதச் ோசெர்ந்தவர். அடரசு நடுநிைலப் பெளளி ஒன்னறில் ஆசிரியரோகப் பெணியோற்றி 
வருகிறோர். அடண்ணோமைலப் பெல்கைலக் கழகத்தில் இளங்கைல, முதுகைலப் பெட்டங்களும், ெபெரியோர் 
பெலகைலக்கழகத்தில் ஆய்வியல் நிைறஞர் பெட்டமும் ெபெற்றவர். ெசெப்ெடம்பெர் 1, 2011 முதல் விக்கியில் பெங்களித்து 
வருகிறோர். தமிழ் இலக்கணம், தமிழ் இலக்கியம், சிற்றிலக்கியம் அடறிவியல் அடறிஞர்கள, கணிதம் முதலியன 
குறித்த கட்டுைரகைள எழுதுவதில் ஆர்வமுைடயவர். இவர் பெங்களித்த கட்டுைரகளில் ஓணம், மதுைர சுங்குடி 
ோசெைல, தைலயோட்டி ெபெோம்ைம, தமிழ் எழுத்துகளின்ன ோதோற்றமும் வளர்ச்சியும், பிழளைளத்தமிழ், ெநப்பெந்திசு, 
சிலப்பெதிகோரத்தில் செமயக் ோகோட்பெோடுகள, பெட்டினப் பெோைல, நிக்ோகோலோஸ் ோகோப்பெர்னக்கஸ், ெசெம்பெகரோமன்ன 
பிழளைள, ஆனந்த ரங்கம் பிழளைள, ஆர்தர் சி. கிளோர்க், கப்ோரக்கர் முதலியன சிலவோகும். இவர் விக்கி நூலல்கள, 
ெபெோது ோபெோன்னற விக்கியின்ன பிழற திட்டங்களிலும் பெங்களித்து வருகிறோர்.
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லினக்ஸ் கட்டைளகள சில :

1 fdisk வன்னவட்டு  பெகிர்வு அடட்டவைண கணக்கிடுவதற்கு பெயன்னபெடுகிறது 

2 parted வன்னவட்டு பெகிர்வு கணக்கிடும்  நிரல் 

3 fsck லினக்ஸ் ோகோப்பு அடைமப்ைபெ செரிபெோர்க்க மற்றும் பெழுது பெோர்க்க பெயன்னபெடும் 

4 mkfs லினக்ஸ் ோகோப்பு அடைமப்ைபெ உரருவோக்க பெயன்னபெடும் 

5 at பெணிகைள பிழன்னனர் இயக்க அடைவகைள வரிைசெபெடுத்துதல் , ஆய்வு ெசெய்தல் மற்றும் 
நீக்குதல் 

6 arch லினக்ஸ் கணின இயந்திரத்தின்ன வன்னெபெோருள ெபெயைர கோண்பிழக்கும் 

7 _lsb release குறிப்பிழட்ட லினக்ஸ் டிஸ்டிரிபிழயூஷன்ன  பெற்றிய தகவல்கைள கோட்டும்    

8 partprobe வட்டு பெகிர்வு அடட்டவைண மோற்றம் குறித்த தகவல்கைள அடெபெரடிங் சிஸ்டம் - மிற்கு 
ெதரிவிக்கும் 

9 apropos ோமன்ன பெக்கங்களின்ன ெபெயர் மற்றும் குறிப்புகைளயும் ோதடும் நிரல் 

10 aspell எழுத்துப்பிழைழ செரிபெோர்க்கும் நிரல் 

11 -apt get உரபுண்டு வைக லினக்ஸ் -இல் ெமன்னெபெோருள ெதோகுப்புகைள ைகயோளும் நிரல் 

12 bg bgகட்டைள ஒரு பெணியிைன பிழன்னனணியில் நிறுத்த பெயன்னபெடுகிறது 

13                    fg fgகட்டைள ஒரு பெணியிைன முன்னனணியில்  நிறுத்த பெயன்னபெடுகிறது    

14 -apt cache  -apt cache ஐ வினோ ெசெய்தல் 
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15 -apt file  apt ெமன்னெபெோருள  ெதோகுப்ைபெ  ோதடும் நிரல் 

16 lspci அடைனத்து  pci செோதனங்கைள பெட்டியல் இடும் 

17 2bzip ெதோகுப்புகைள ( ) blocks வைகபெடுத்தி ோகோப்புகைள அடளவில் சிறியதோக மோற்றும் நிரல் 

18 basename ோகோப்புகளின்ன ெபெயரிலிருந்து அடைடவு மற்றும் பிழன்னெனோட்டுகைள அடகற்றும் நிரல்   

19 bc தன்னனச்ைசெயோன துல்லிய கணக்கிடும் நிரல் 

20 cat ோகோப்புகைள ஒன்னறிைணத்து ெவளியீடோக  கோண்பிழக்கும் 

21 blkid பிழளோக் கருவிகளின்ன (  )block device பெண்புகைள கோண்பிழக்கும் 

22 locate ெபெயர்கைள ைவத்து ோகோப்புகைள கண்டுபிழடிக்கும் 

23 updatedb -Mlocate கோக தரவுத்தளத்ைத புதுப்பிழக்கும் 

24 badblocks செோதனத்தில்  ( ) badblocks ோபெட் ப்ளக்ஸ் இருகிறதோ? என்னபெைத ோதடும் நிரல் 

25 lscpu சிபிழயூ கட்டைமப்பு பெற்றிய தகவல்கைள கோண்பிழக்கும் 

தனோசெகர் @ .tkdhanasekar gmail com
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தமிழ் விக்கியூடகங்களில் மோணவர்கள
நித்தியோனந்தன்ன ஆதவன்ன

தமிழ் விக்கியூடகங்கள என்னபெது யோவரோலும் ெதோகுக்கப்பெடக் கூடிய இைணய ஊடகங்கள ஆகும். இதில் 
ஆசிரியர்கள, ோபெரோசிரியர்கள, ெபெோறியியலோளர்கள ோபெோன்னற பெலரும் பெங்களிக்கின்னறனர். இப்பெடி 
பெல்வைகப்பெட்ோடோர் பெங்களிக்கும் விக்கியூடகங்கள தன்னனகத்ோத ெகோண்டுளளைவ ஏரோளம். இதிலும் குறிப்பிழட 
ோவண்டியது, விக்கியூடகங்களின்ன உரளளடக்கம் அடைனவருக்கும் பெயன்ன தரும் வைகயில் அடைமந்துளளது தோன்ன. 
அடந்த வைகயில் பெல்வைகப்பெட்ோடோர் பெங்களிக்கும் விக்கியூடகங்களில் மோணவர்களின்ன ெசெயற்பெோடு பெற்றி 
ஆரோய்வோத இக்கட்டுைரயின்ன ோநோக்கமோகும்.

பெயன்னபெடுத்துதல்
விக்கியூடகங்கள இைணயத்ைத நன்னமுைறயில் மோணவர்கள பெயன்னபெடுத்த வழிவைக ெசெய்யும் கருவியோக 
ெசெயல்பெடுவது மகிழ்ச்சிக்குரிய விடயமோகும். விக்கியூடகங்கைள ோபெரோசிரியர்கள, ஆசிரியர்கள, ெபெோதுமக்கள 
ோபெோன்னற பெோலர் பெயன்னபெடுத்தினோலும் அடவர்கைள விட மோணவர்கோள அடதிகமோக பெயன்னபெடுத்துகின்னறனர். கோரணம் 
அடவர்களது கல்விக்கு விக்கியூடகங்கள ோதைவப்பெடுவதனோோலயோகும். விக்கியூடகங்களில் ோதடுதலும் 
இலகுவோனது மற்றுெமோரு கோரணமோகும். மோணவர்கள விக்கியூடகங்களில் அடதிகமோக விக்கிப்பீடியோைவோய 
பெயன்னபெடுத்துகிறோர்கள. எடுத்துக்கோட்டோக, மோங்குடி ஊரோட்சி ஒன்னறிய தமிழக அடரசு நடுநிைலப்பெளளியில் 
மோணவர்கள தமிழ் விக்கிப்பீடியோைவ பெோட ோவைலக்குப் பெயன்னபெடுத்துகிறோர்கள. “தமிழ் விக்கிபீடியோ 
ஸ்டூடண்ஸுக்கு ெரோம்பெ உரபெோயோகமோ இருக்குங்க. பெோடப்புத்தகத்துோல நோங்க பெோடம் நடத்தி முடிச்செதும் அடந்தப் 
பெோடம் செம்பெந்தமோ விக்கிபீடியோவில் அடவங்களுக்கு ஏதோவது செந்ோதகம் இருந்தோ பெோர்த்து ெதரிஞ்சுக்குறோங்க. 
ஆசிரியர்கோளோட ோவைலப்பெளு இதனோல குைறயுது” என்னறு தைலைமயோசிரியர் ோஜோதிமணி கூறுகிறோர்.
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எனனும் விக்கியில் இருந்து தகவல்கைளப் பெயன்னபெடுத்தும் ோபெோது மோணவர்கள அடவதனோமோக இருக்க ோவண்டும்.
ஏன்ன என்னறோல் தவறனோ தகவல்கள இருக்கக் கூடிய வோய்ப்புக்கள அடதிகமோக உரளளது. சில தகவல்கள 
முழுைமயோக இல்லோமலும் இருக்கலோம். ஆகோவ சுட்டப்பெட்ட ோமற்ோகோளகைள பெோர்த்து உரறுதிெசெய்து 
பெயன்னபெடுத்தலோம். ோபெச்சுப் பெக்கத்ைத அடவதோனத்து ோமலும் சிக்கல்கைள அடவதோனக்கலோம்.

பெங்களிப்பு
விக்கியூடகங்கைள அடதிகம் பெயன்னபெடுத்தும் மோணவர்கள அடதில் பெங்களிக்கவும் முைனய ோவண்டும். ஒரு சில 
மோணவர்கள விக்கியில் தமது பெங்களிப்ைபெத் ெதோடங்கியிருகின்னறனர். தமிழ் விக்கிப்பீடியோவில் இவ்வளவு 
கோலமும் சிறப்பெோக மதனோகரன்ன எனும் யோழ்ப்பெோணத்ைதச் ோசெர்ந்த மோணவர் பெங்களித்து வருகிறோர். இவர் தமிழ் 
விக்கிப்பீடியோவின்ன நிர்வோகிகளுள ஒருவர் என்னபெதும் குறிப்பிழடத்தக்கதோகும். இவரோல் கல்விச் சுைம கோரணமோக 
தற்ோபெோது சிறப்பெோக பெங்களிக்க முடியவில்ைல. இவைரப்ோபெோலோவ கிருத்திகன்ன என்னற மோணவரும் 
இலங்ைகயிலிருந்து சிறப்பெோக பெங்களித்து வருகிறோர். இவர்கைளப் ோபெோலோவ ஆதவன்ன எனும் பெயனரும் 
யோழ்ப்பெோணத்திலிருந்து பெங்களிக்கிறோர். ஜீவதுவோரகன்ன என்னபெவர் யோழ்ப்பெோணத்திலிருந்து புதிதோக பெங்களிக்க 
ெதோடங்கியுளளோர். ோமலும் தமிழ்நோட்டிலிருந்து அடபிழரோமி எனும் மோணவரும் பெங்களிக்க ெதோடங்கியுளளோர். 
இவ்வோண்டு தமிழ் விக்கிப்பீடியோவின்ன பெத்தோண்டுக் ெகோண்டோட்டங்களில் ஒன்னறோன கட்டுைரப் ோபெோட்டியின்ன 
கோரணமோக பிழரபென்ன என்னற மோணவப் பெங்களிப்பெோளரும் யோழ்ப்பெோணத்திலிருந்து பெங்களிக்கத் ெதோடங்கியுளளோர். 
இவற்ைற ைவத்துப் பெோர்க்கும் ோபெோது தமிழ் விக்கிப்பீடியோவில் மோணவர்களின்ன பெங்களிப்பு இந்தியோவிலிருந்து 
மிகச்ெசெோற்பெோம. அடதிகமோக மோணவர்கள இலங்ைகயிலிருந்தும் குறிப்பெோக யோழ்ப்பெோணத்திலிருந்தும் 
பெங்களிக்கின்னறனர்.

பெங்களிப்பெதோல் கிைடக்கும் பெயன்னகள
• மோணவர்களின்ன எழுத்துத் திறன்ன ோமம்பெடும்: தமிழ் விக்கியூடகங்களில் மோணவர்கள பெங்களிக்கும் 
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கட்டுைரகைளப் பிழற பெயனர்கள திருத்தி உரதவுவோர்கள. வரலோற்றுப் பெக்கத்தில் திருத்தங்கைள 
அடவதோனப்பெதன்ன மூலம் மோணவர்களின்ன எழுத்துத் திறைன ோமம்பெடுத்தலோம்.

• விக்கி, விக்கி நுட்பெத்ைத அடறிந்து ெகோளளல்: விக்கி என்னபெது இைணயம் ஊடோகப் பெலர் கூட்டோகச் ோசெர்ந்து 
உரளளடக்கத்ைத உரருவோக்குவதற்கோன ஒரு ெமன்னெபெோருள. மோணவர்கள தமிழ் விக்கியூடகங்களில் 
பெங்களிப்பெதன்ன ஊடோக விக்கியில் ெதோகுப்பெது பெற்றி, விக்கித் ெதோழில்நுட்பெங்கள பெற்றி ோமலும் அடறிந்து 
ெகோளளலோம்.

• விக்கிச் செமூகம்: உரலகளோவிய அடளவில் பென்னெமோழிகளில் விக்கியில் ெதோகுக்கும் தன்னனோர்வலர் 
செமூகத்ோதோடு மோணவர்கள ஊடோட முடியும். ஒரு கட்டற்ற, கூட்டுறவு, கூட்டு மதிநுட்பெ ெசெயற்திட்டம் எப்பெடி 
செமூகத்தோல் முன்னெனடுக்கப்பெடுகிறது என்னபெைத ெநருக்கமோக அடவதோனக்கலோம். ோமலும் பெல்துைற செோர்ந்த 
அடறிஞர்கோளோடு பெழக வோய்ப்புக் கிைடக்கும். இதன்ன மூலம் மோணவர்களின்ன பெல்துைற அடறிவு விருத்தி 
அடைடயும்.

• தமிழ்க் கல்வி: தமிழ்க் கல்விக்கு தமிழ் விக்கியூடகங்கள ஒரு முதன்னைம இைணய கல்வி வளம் ஆகும். 
தமிழ்க் கல்விக்கு வோசிப்பு, எழுத்து, கைலச்ெசெோற்கள, அடறிவியல் தமிழ் எனப் பெல முைனகளில் தமிழ் 
விக்கியூடகங்கைளப் பெயன்னபெடுத்திக் ெகோளளலோம்.

• தமிழ்த் தட்டச்சு: தமிழ் விக்கியூடகங்களில் பெங்களிப்பெதன்ன மூலம் மோணவர்கள தமிழ் தட்டச்சு பெழகலோம். இது
அடவர்களது கல்வி வோழ்க்ைகக்கு உரதவலோம்.

• தகவல், அடறிவு, பெல்லூடகங்கள: விக்கியூடகங்கள பெல்துைறகளில் பெல வைக அடறிவுத் தகவல்கைளக் 
ெகோண்டுளளன. விக்கியில் பெங்களிப்பெதன்ன ஊடோக விக்கி வளங்கைளத் திறனோகப் பெயன்னபெடுத்துவது பெற்றி 
அடறிந்து ெகோளளலோம்.

• மகிழ்ச்சி, ெபெோழுதுோபெோக்கு: விக்கியில் பெங்களிப்பெது மகிழ்ச்சிையத் தரும் ஒரு ெசெயற்பெோடு ஆகும். ோமலும் இது
ஒரு ெபெோழுதுோபெோக்கு ஆகும்.
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• செமூக ோசெைவ: விக்கிப் பெங்களிப்பு ஒரு வைகச் செமூக ோசெைவ ஆகும். இது பெல மக்களின்ன அடறிவுப் பெசிையத் 
தீர்க்க உரதவும்

• கல்வி வளர்ச்சி: விக்கியில் ெதோகுக்கும் ோபெோது அடல்லது கட்டுைர எழுதும் ோபெோது அடது மோணவர்களின்ன 
மனதில் ஆழமோகப் பெதிந்துவிடும். இதன்ன மூலம் மோணவர்களின்ன அடறிவும் வளர்ச்சி அடைடயும். ோமலும் 
பெல்வைகயோன ெபெோருளகள பெற்றி கட்டுைரகைளத் ெதோகுப்பெதோல் ெபெோது அடறிவும் வளரும்.

• புைகப்பெடக்கைல: மோணவர்கள எடுக்கும் ஒளிப்பெடங்கைள, நிகழ்பெடங்கள விக்கி ெபெோதுவில் 
பெதிோவற்றுவதன்ன மூலம் ெபெோழுதுோபெோக்கோகவும் அடவர்களுக்கு நன்னைமயோகவும் அடைமகிறது.

பெங்களிக்க வரோைமக்கோன கோரணங்கள
ெபெரும்பெோலோன மோணவர்கள விக்கி ஊடகங்கைளப் பெயன்னபெடுத்தினோலும் அடதில் தோங்களும் ெதோகுக்கலோம் என 
அடறியவில்ைல. விக்கி ெகோளைககைளப் பெற்றியும் ோபெோதுமோனளவு அடறிந்திருக்கவில்ைல. அடவ்வோறு அடறிந்ோதோரும்
ஆர்வமில்லோைமயோல் பெங்களிப்பெதில்ைல. அடவர்கள விக்கிப்பீடியோவில் ெதோகுப்பெதோல் எப்பெயனும் இல்ைல என 
நிைனக்கலோம்! ஆர்வமில்லோைமக்கு முக்கிய கோரணம் தமிழ் தட்டச்சு ெதரியோைமயோகும்.

மோணவர்கள தமது முக்கிய ெதோழிலோகக் கல்விையோய ெகோளகின்னறனர். இக்கோல மோணவர்களுக்கு அடது ஒரு 
மனச்சுைமயோகவும் மோறிவிடுகிறது. ெபெற்ோறோர்களோல் எப்ோபெோதும் மோணவர்கள பெடிப்பெதற்ோக 
உரந்தப்பெடுகிறோர்கள. அடதனோல் அடதில் மிகுதியோக உரளள ோநரத்ைதத் தோம் விரும்பிழய முைறயில் ெசெலவழிக்க 
முைனகிறோர்கள. விக்கிப்பீடியோவில் பெங்களிக்கும் ோநரத்ைத விைளயோடுவதற்ோகோ, அடல்லது இதர 
ோதைவகளுக்கோகோவோ பெயன்னபெடுத்த எண்ணலோம். ோமலும் சிலர் இது தமது கல்விைய பெோதிக்குோமோ என 
பெயப்பெடுகின்னறனர். விக்கிப்பீடியோவோல் தமக்கு விைளயும் பெயன்னகள பெற்றித் ெதளிவில்லோமலும் இருக்கலோம். 
ோமலும் தமிழ் விக்கிப்பீடியோவிற்கு பெங்களிக்க எண்ணம் அடதிகம் இருந்தோலும் அடதற்குப் ெபெற்ோறோர்கள 
அடனுமதிப்பெது முக்கியம். அடந்த அடனுமதி கிைடக்கோவிட்டோல் பெங்களிப்பெது சிரமம் தோன்ன. இதற்கோக அடவர்கள சிறிது 
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ோநரத்ைத ஒதுக்குவதற்கு ோவண்டலோம்.
விக்கியூடகங்கைள மோணவர்கள ெதோகுக்க முைனந்தோலும் விக்கி நுட்பெத்ைத இலகுவில் புரிந்து ெகோளள 
அடவர்களோல் முடிவதில்ைல. ஆைகயோல் விக்கியூடகங்கைளத் ெதோகுப்பெதோல் ஏோதனும் பிழரச்சிைனகள 
வந்துவிடுோமோ என அடஞ்சுகின்னறனர். ஆைகயோல் விக்கிப்பீடியோவிற்கு வருவது தமது ோதைவகைளப் பூர்த்தி 
ெசெய்வது, ெசெல்வது என்னோற பெல மோணவர்கள உரளளோர்கள. விக்கி ெதோழில்நுட்பெம் பெற்றி இவர்களுக்குப் ோபெோதிய 
அடறிவும் விளக்கமும் இல்ைல என கூறலோம்.

மோணவர்கைள ஈர்க்க சில வழிகள
மோணவர்கள விக்கியூடகங்கைள அடதிகம் பெயன்னபெடுத்தினோலும் விக்கியூடகங்களில் பெங்களிக்க வருவதில்ைல, 
அடதற்கோன கோரணங்கைள ோமோல பெோர்த்ோதோம். இைத மோற்றியைமக்க விக்கி ெசெய்யக்கூடிய சில விடயங்கைள 
கவனப்ோபெோம். விக்கியூடக மன்னறத்ைத பெளளிகளில் உரருவோக்குவது மிகவும் உரதவும். இதன்ன மூலம் மோணவர்கள 
விக்கிைய இலகுவில் அடணுகமுடியும். சிறந்த பெரப்புைரயோகவும் அடைமயும். இங்ோக விக்கித் ெதோழில்நுட்பெம் பெற்றிய 
விளக்கத்ைத எடுத்துைரக்கலோம். தமிழ் தட்டச்சு ெதரியோதவர்களுக்கு தமிழில் தட்டச்சுப் பெயிற்சி ோதைவப்பெடின்ன 
ஈடுபெோடு உரளளவர்களுக்கு அடதற்கோன பெயிற்சிகைள ஒழுங்குபெடுத்தி உரதவலோம். இதன்ன மூலம் தமிழ் தட்டச்சு 
ெதரியோதவர்கள அடைதக்கற்றுக்ெகோண்டு விக்கியில் பெங்களிக்க வருவோர்கள. தமிழ் தட்டச்சு மட்டும் இல்லோமல், 
நிரலோக்கம், ஒளிப்பெடக்கைல, நிகழ்பெடக்கைல, வைரகைல, விக்கியில் ெதோகுப்பெது ோபெோன்னறு ஒரு மோணவர் 
குழுவிற்கு ஈடுபெோடு உரளள, ோதைவயோன திறன்னகள ெதோடர்பெோக பெயிற்சிகள ஒழுங்கைமத்து உரதவலோம். இது 
அடவர்களுக்கு பிழடித்தமோன துைறயிோலோய பெங்களிக்கத் தூண்டும். ோமலும்,இது அடவர்களது ஈடுபெோட்ைடக் 
கூட்டுவோதோடு ஆர்வத்ைதயும் வளர்க்கும். பெளளியில் ஆசியர்கள விக்கியில் பெங்களிப்பெைத ஒரு பெயிற்சியோக 
வழங்கலோம். இதன்ன மூலம் விக்கிப் பெயன்னபெோடு பெலரிைடோய பெரவும் என்னபெதில் செந்ோதகமில்ைல. இைத விக்கிோயோடு 
இைணந்து ெசெய்வது வரோவற்கத்தக்கது.

தமிழ்நோட்டில், பெளளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும்   விக்கிப்பீடியோ மோணவர் மன்னறம்   அடைமக்கும் ெசெயல்பெோடுகள 
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ெதோடங்கப்பெட்டிருக்கின்னறன. இம்மன்னறங்கள விக்கியூடகங்கைள மோணவர்களுக்கு அடறிமுகப் பெடுத்துவோதோடு, 
விக்கியூடகங்களில் இருக்கும் பெல்ோவறு தகவல்கைள மோணவர்கள அடறிந்துெகோண்டு அடவற்ைறப் 
பெயன்னபெடுத்துவதற்கும் வழிகோட்டுகின்னறன. ோமலும், விக்கியூடகங்களில் மோணவர்கள எவ்வோறு பெங்களிப்புச் 
ெசெய்யலோம் என்னபெைதயும் இம்மன்னறங்கள விளக்கியுைரத்து, மோணவர்கைள ஊக்குவிக்கின்னறன.

முடிவுைர
மோணவர்களின்ன அடறிவு வளர்ச்சிக்கு விக்கியூடகங்கள தற்கோலத்தில் இன்னறியைமயோத ஒன்னறோகும் நிைலைம 
உரருவோகின்னறது. அடைதப்ோபெோலோவ மோணவர்களின்ன பெங்களிப்பும் விக்கியூடகங்களில் முற்கோலத்ைத விட 
அடதிகமோகத் தோன்ன உரளளது. எனனும் சில கோரணங்களோல் மோணவர்களோல் விக்கியூடகங்களில் பெங்களிக்க 
முடியவில்ைல. தற்ோபெோைதய கோலகட்டத்தில் கல்விக்கூடங்களில் விக்கியூடக மன்னறங்கள ஆரம்பெமோகத் 
ெதோடங்கிளளன. இம்மன்னறங்கள அடளிக்கக் கூடுமோன உரந்துதலும் ஊக்கமும் மோணவர்களின்ன பெங்களிப்ைபெ 
ோமலும் அடதிகரிக்கச் ெசெய்யும் என்னபெதில் ஐயமில்ைல.

ெபெரியோர் 
பெல்கைலக்கழக 
உரறுப்புக்கல்லூரியில் 
தமிழ் விக்கிப்பீடியோ 
பெயிலரங்கம்
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https://ta.wikinews.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%95_%E0%AE%89%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE_%E0%AE%AA%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikinews.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%95_%E0%AE%89%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE_%E0%AE%AA%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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தமிழ் விக்கிப்பீடியோ மற்றும் தமிழ்க் கணினப் பெயிலரங்கம்  ,   ோசெலம்  ,   ெசெப்டம்பெர்   11, 2012  

கட்டுைர ஆசிரியர் பெற்றிய விபெரம்:  நித்தியோனந்தன்ன ஆதவன்ன
நித்தியோனந்தன்ன ஆதவன்ன இலங்ைகயின்ன யோழ்ப்பெோணத்ைதச் ோசெர்ந்தவர்.  இவர் யோழ்
இந்துக் கல்லூரியில் 8 ஆம் வகுப்பிழல் கல்வி பெயின்னறு வருகிறோர்.  பெோடசெோைலத்
ோதைவகளுக்கோக கூகிள ோதடி தமிழ் விக்கிப்பீடியோ வந்தவர் இன்னறு பெல்ோவறு
பெங்களிப்புக்கைளச் ெசெய்து வருகிறோர்.  அடவோரோடு இைணந்து யோழ் இந்துக் கல்லூரியில்
இருந்து ோமலும் பெல மோணவர்கள தமிழ் விக்கியில் இைணந்து பெங்களிப்புச்
ெசெய்துவருகிறோர்கள.
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தமிழ்விக்கி 10-ஆம் ஆண்டு விழோவில் ெசென்னைனயில் மயூரநோதன்ன 
ஆற்றிய உரைர !

:// . . /2013/09/10_30.http rssairam blogspot com html

செங்கர ரோமசெோமி

தமிழ் விக்கிப்பீடியோவிற்கு அடஸ்திவோரமிட்ட முதல்வர்
இலங்ைகயிலிருந்து புலம்ெபெயர்ந்து துபெோயில் 
கடந்த 20 ஆண்டுகளோக வசித்துவரும்
கட்டிடக்கைலப் ெபெோறியோளர்
மயூரநோதன்ன 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
தமிழ் விக்கிப்பீடியோ, விக்கிப்பீடியோ கைலக் களஞ்சியத்தின்ன தமிழ் ெமோழி பெதிப்பு ஆகும். ெசெப்டம்பெர் 2003 ல் இது 
ெதோடங்கப்பெட்டது. 2009, நவம்பெர் மோதம் இதன்ன கட்டுைரகளின்ன எண்ணிக்ைக இருபெதோயிரத்ைத தோண்டியது. ஏைனய 
ெமோழி விக்கிப்பீடியோ கட்டுைரகளின்ன எண்ணிக்ைகயுடன்ன ஒப்பிழடுைகயில், 2012 செனவரி மோதக் கணிப்பிழன்ன பெடி தமிழ் 
விக்கிப்பீடியோவின்ன 59 வது இடத்தில் உரளளது. தமிழ் விக்கியில் இன்னறு வைர ெமோத்தம் 51,260 கட்டுைரகள உரளளன. 
இந்திய ெமோழி விக்கிகளில் மூன்னறோவது இடத்திலும், திரோவிட ெமோழி விக்கிகளில் இரண்டோவது இடத்திலும் தமிழ் விக்கி 
உரளளது. குைறந்தது 250 எழுத்துகள ெகோண்ட கட்டுைரகள என்னறு பெோர்த்தோல், இந்திய ெமோழிகளுள தமிழ் 
இரண்டோவதோக உரளளது. வரலோற்று ோநோக்கில் தமிழ் விக்கிப்பீடியோவின்ன வளர்ச்சிைய இந்திய ெமோழி விக்கிகளின்ன 
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வளர்ச்சிோயோடு ஒப்பிழட்டுப் பெோர்க்க இந்திய ெமோழிகள விக்கி ஒப்பீடு என்னனும் பெக்கத்ைதக் கோணவும்.

தமிழ் விக்கிப்பீடியோ குறித்த தரவுகள

    பெக்கங்கள= 1,41,898
    கட்டுைரகள= 51,260
    ோகோப்புகள= 8,713
    ெதோகுப்புகள= 13,71,133
    பெயனர்கள = 47,579
    சிறப்பு பெங்களிப்பெோளர்கள= 249
    தோனயங்கிகள = 93
    நிருவோகிகள = 29
    அடதிகோரிகள = 4

ெசென்னைன, கிண்டியில் உரளள அடண்ணோ ெபெோறியியல் கல்லூரி வளோகத்தில் விக்கிபீடியோவின்ன 10-ஆம் ஆண்டுவிழோ  
ோநற்று 30-09-2013 ஞோயிறு முழுவதும் ோகோலோகலமோக நிகழ்ந்தது. அடரங்கம் நிைறந்த கூட்டம். பெங்ோகற்ோறோரில்
பெோதிக்கும் ோமற்பெட்ோடோர் இைளஞர்கள என்னபெதும் ஓர் சிறப்பெம்செம். கூட்டத்தில் தமிழ்விக்கிைய முதன்ன முதலில் எழுதத் 
துவங்கிய - அடஸ்திவோரமிட்ட  ஈழத்து கட்டிடப்  ெபெோறியோளர், மயூரநோதன்ன ஆற்றிய உரைரயிலிருந்து ஓர் பெகுதி
பிழன்னவருமோறு :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 அடைனவருக்கும் வணக்கம் .
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இலங்ைக யோழ்ப்பெோணத்தில் பிழறந்து வளர்ந்தவன்ன, நோன்ன.. கோலத்தின்ன கட்டோயத்தோல் புலம் ெபெயர்ந்தவன்ன. கட்டிடப் 
ெபெோறியோளரோன எமக்கு உரலகிோலோய முதலோவதோன கட்டிடக்கைல நிறுவனத்தில் பெணியோற்றும் வோய்ப்புக் கிைடத்தது. 
ஆம்! கடந்த 20 ஆண்டுகளோகத் துபெோயில் வோழ்க்ைக ெதோடர்கின்னறது. தமிழின்னபெோல் ெகோண்ட ஈடுபெோடும், துபெோயில் 
கிைடத்த ஓய்வு ோநரமும், ஆங்கில விக்கிபீடியோவின்ன தோக்கமும் தமிழ் விக்கியில் எழுதத் தூண்டியது. 

எமக்கு  IT குறித்த பெயன்னபெோடு ெதரியோது. இந்நிைலயில் சுந்தர்,  IT பிழன்னனணி ெகோண்டவரும் எம்முடன்ன தமிழ் விக்கி பெணியில்
இணந்து ெகோளகின்னறோர். பிழன்னனர் ரவி வருகின்னறோர். அடவர் ஒரு ெசெயல் வீரர். அடவர் தமிழ் விக்கியில் எழுதிய 
கட்டுைரகளவிட, அடவரது தூண்டுதலோல் எழுதப்பெட்ட கட்டுைரகள 1000-க்கு ோமல் இருக்கும்.

நக்கீரன்ன, கனகு பிழன்னனர்  தமிழ் விக்கியில் இைணந்து அடதன்ன வளர்ச்சிக்குப் ெபெரிதும் உரதவி வருகின்னறனர். அடதன்னபிழன்ன 
கனடோவில் வோழும் ோபெரோசிரியர் ெசெல்வகுமோரின்ன வருைகயோல் தமிழ் விக்கி ெபெரிதும் விரிந்து குறிப்பிழடத்தக்க அடளவில் 
உரலகில் தமிழுக்ெகன்னறு ஓர் முகமும்  ( அடைடயோளம் அடல்லது முகவரி )கிைடத்தது.

தமிழ் விக்கியில் எழுதத் துவங்கியோபெோது, இந்திய ெமோழிகளில், செமஸ்கிருதம், மைலயோளம், ெதலுங்கு ஆகியைவ 
விக்கிபீடியோவில் இடம்ெபெற்றிருந்தன, செமஸ்கிருதம்தோன்ன முன்னனணியில் நின்னறது. 

எழுதப்பெட்ட கட்டுைரகளின்ன எண்ணிக்ைகையப் ெபெோறுத்ோத முதல், இரண்டோம் இடங்கள தீர்மோனக்கப்பெடுகின்னறன. 
ஆனோல் தரம் வோய்ந்த கட்டுைரகோள முக்கியம். தரமுளள கட்டுைரகள தமிழில் அடவதோனமோகத்தோன்ன  ( குைறந்த 
அடளவில்தோன்ன ) இடம்ெபெற்று வந்தன. ,

ஆனோல், உரறுதியோன  விக்கிப்பீடியோ செமூகத்தினைரத் தமிழர் உரருவோக்கியுளளனர். 2010-க்குப்பிழன்ன ோசெர்ந்ோதோர்  தரத்துடன்ன 
கூடிய அடதிகக் கட்டுைரகைளப் பெங்களிப்புச் ெசெய்து தமிழ்க் கட்டுைரகளின்ன எண்ணிக்ைகையயும்  உரயர்த்தியுளளனர். 
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இத்ெதோண்டில் ஈடுபெடுோவோருக்குப் பெண அடளவில் எந்த லோபெமும் கிைடயோது. உரலகளோவிய நிைலயில் விக்கிமீடியோைவ 
கூட்டுமுயற்சியில் வளர்ப்பெது குறித்த ஆய்வு ,பிழன்னவரும் முடிவுகைளத் தருகின்னறன.

01. விழுமியம் -  - VALUES அடறம் செோர்ந்த ெசெயல்கைள வளர்த்தல்

02. செமூகம் செோர்ந்த மனத் திருப்தி கிைடத்தல்.

03. புரிதல், செோர்ந்த விஷயம் -கட்டற்ற தகவல்கைள அடறிந்து ெகோளளுதல்

04. ெதோழில் ோமம்பெோட்டிற்கோக ஈடுபெட்டு உரைழத்தல்

உரலகின்ன மிகப்ெபெரிய  1 NO நிறுவனத்தில் விக்கிபீடியோவிற்கோக விடுமுைற எடுக்கும்ெபெோழுது ஓர் ெபெருமிதம் ஏற்பெடுகின்னறது. 
எல்ோலோைரயும் திரும்பிழப்பெோர்த்து ோயோசிக்க ைவக்கின்னறது. பெோதுகோப்பு அடம்செங்களுக்கோகக்கூட விக்கியில் பெங்ோகற்க 
வருகின்னறனர். அடவரவர் திறைம ெவளிப்பெடுவோதோடு மகிழ்ச்சியும் கிைடக்கின்னறது. 

விக்கிப்பீடியோ பெயனர்களுக்கு குறிக்ோகோள மிகவும் முக்கியமோனது. கட்டற்ற முைறயில் தமிழ்ெமோழி மூலமோக தமிழர்களின்ன 
அடறிவு வளர்ச்சிக்கு  ெதோடர் பெங்களிப்புச் ெசெய்து ஊக்குவித்து விக்கிப்பீடியோ உரலகளோவிய அடளவில் உரதவி வருகின்னறது. 

ோநோக்கம் - ஃ  - FUN மகிழ்ச்சி !

ஊடகத்தின்ன  -POWER தமிழ் மிக முக்கியமோனது. அடறிவு ோமம்பெோட்டிற்கோக என்னபெது மட்டுமல்ல. உரளளோற்றைலப் 
புரிந்துெகோண்டு ெசெயல்பெடவும் விக்கிப்பீடியோ ப்யனர்களுக்கும் -பெயன்னபெடுத்துோவோருக்கும் உரதவுகின்னறது. 
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எழுதும்ோபெோது கைலச் ெசெோற்கள ெபெரும் பிழரச்சிைனயோக உரளளன. ெவவ்ோவறு நோடுகளிலும் பெயன்னபெடுத்தும் கைலச் 
ெசெோற்கைள ஒன்னறோக்கும் ெபெரும்ெபெோறுப்பு நமக்கு உரளளது.

விக்கிப்பீடியோ எல்ோலோருக்கும் ஒரு ைமயதளமோக அடைமயக்கூடும்.

இந்தியோவில் எழுதும் கட்டுைரகளில் உரளள வோர்த்ைதகள இலங்ைகயில் பெடிக்கும் மோணோக்கனுக்குப் புரியுமோ ?
இந்தியப் பெயன்னபெோட்டுச் ெசெோல்லின்ன ெபெோருைளயும் விளக்க ோவண்டும்.

இவற்றிற்ெகல்லோம் எந்த அடரைசெயும் அடல்லது எந்த நிறுவனத்ைதயும் ோகட்க ோவண்டிய அடவசியமில்ைல.

நன்னறி, வணக்கம்.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
விக்கிப்பீடியோ 10-ஆம் ஆண்டு விழோ நிகழ்வின்ன மோட்சிகைள எடுத்துைரக்க வோர்த்ைதகள இல்ைல. 29-09-2013
கோைல 9 மணிமுதல் மோைல 5.30 மணிவைர நிகழ்ந்த கூட்டத்திற் பெங்ோகற்ோறோர் புத்துணர்ச்சி ெபெற்றுத் திரும்பிழனர் என்னறு 
ஒோர வோர்த்ைதயில் மட்டும் இங்கு குறிப்பெோகக் கூறலோம்.

 இதர நிகழ்வுகள கணினயில் இடம்ெபெற்றுளள  பெலரது வைலப்பூக்களில் - வைலத்தளங்களில்- இைணயங்களில்  
முகநூலல்களில் விரிவோகப் பெடங்களுடன்ன ெவளிவரும்.  உரளளூர் மற்றும் அடயல்நோட்டில் வோழும் விக்கிப் பெயனர்கள 
28-09-2013 ோமற்ெகோண்ட  மகோபெலிபுரச் சுற்றுலோக் கோட்சிகைளயும் விைரவில் கண்டு மகிழலோம்.

தமிழகத்தின்ன அடைனத்து பெளளி கல்லூரிகளிலும் தமிழ் விக்கிப் பெயனர்கைள
உரருவோக்கிடும் நன்னோனோக்கில் ,  அடைமப்புக்கைள உரருவோக்குோவோம். ெவற்றியும் ஈட்டுோவோம். நோைள நமோத !
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துருவங்கள - 3                                                                     

                                  

கோட்சி 3

மீண்டும் ஒரு மோைலப்ெபெோழுது, கைத ோகட்கும் ஆர்வத்தில் கோர்த்திகோ மதனன்ன இடத்திற்கு சிறிது சீக்கிரமோகோவ 
வந்துவிட்டோள, "என்னன ப்ரதர், டோஸ்க் எதுவும் இல்ைலயோ, நியுஸ் பெடிச்சிட்டு இருக்கீங்க." ோகட்டவோோர அடருகில் 
இருந்த ோசெரில் அடமர்ந்தோள. "வோங்க.. ோவைலெயல்லோம் முடிச்செோச்செோ?", விசெோரித்தோன்ன மதன்ன. "லினக்ஸ்ோசெோட 
கைதய ோகட்க சீக்கிரமோ வந்துட்ோடன்ன. சீக்கிரம் ஆரம்பிழங்க.", அடவசெரப்பெடுத்தினோள,

மதன்ன: ஸ்க்ரீன ஓப்பென்ன பெண்ணோ.. ஓரு ெபெரிய ரம்.. அடங்க ஒரு ெபெரிரிரிரிரிய்ய்ய்யயயய.. ெமஷின்ன. அடதுக்கு ோபெரு 
ெமயின்னப்ோரம். 1950 ஸ்ல வந்த ெமயின்னப்ோரம்ஸ் எல்லோம் ஒரு ோநரத்துல ஒோர ஒரு ோவைலய மட்டும் ெசெய்ற ோபெட்ச்
ப்ரோஸ்ஸிங் ெமஷின்னகளோ இருந்துச்சு. இந்த ெநலமய மோத்த ஒோர செமயத்துல எத்தன ோபெரு ோவணும்னோலும் ோவல 
ெசெய்யறோ மோதிரி ஒரு ைடம் ோஷரிங் ஆப்ோரட்டிங் சிஸ்டத்த உரருவோக்க MITல ஒரு குருப்பு மண்ைடய 
பிழச்சுக்கிட்டிருந்தோங்க (  ). project MAC இவங்க கூட BellLabsம் GEம் ோசெர்ந்துக்கிட்டோங்க.  இவங்க எல்லோரும் 
ோசெர்ந்து ஒரு ெபெரிய ப்ரோஜக்டோ உரருமோறி அடதுக்கு மல்டிக்ஸ்னு ( ) multics ோபெரும் ெவச்சுக்கிட்டோங்க.  இவங்க 
எல்லோரும் MITல இருந்த ஒரு ரிசெர்ச் ெசென்னடர்ல மல்டிக்ஸ்செ உரருவோக்கிட்டிருந்தோங்க.

கோர்த்திகோ: , , MIT BellLabs அடப்புறம் .. GE ோமல ெசெோல்லுங்க..

மதன்ன: ஆனோ இந்த மல்டிக்ஸ் ப்ரோஜக்ட்டுக்கு நிைறய ைபெனோன்னஸ் பெண்ண ோவண்டி இருந்தது. அடவ்வளவு ெசெலவு 
ெசெஞ்சும், எந்த ஒரு நல்ல இம்ப்ரவ்ெமண்டும் இல்ல, இதுக்கும்ோமல கண்டினயூவ் பெண்ணோ கஞ்சிக்கு கூட 
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லோட்ரி அடடிக்கனும்னு முடிவுபெண்ன 1969 ல  BellLabs ப்ரோஜக்ட்ல இருந்து ெவளியில வந்துட்டோங்க. இங்கதோன்ன 
பிழதோமகன்னகள இரண்டுோபெர அடறிமுகப்பெடுத்தப் ோபெோோறன்ன. ஒருத்தர் ோபெரு   Ken Thomson இன்னோனோருத்தர் ோபெரு 

 , Dennis Ritchie இவங்க ெரண்டு ோபெரும் BellLabsகோக மல்டிக்ஸ் ப்ரோஜக்ட்ல ெவோர்க் பெண்ணவங்க.

கோர்த்திகோ:  .. Dennis Ritchie ோபெர எங்ோகோயோ ோகளவிபெட்டிருக்ோகன்ன..

மதன்ன: ோகளவிப்பெட்டிருப்பீங்க. இந்தியோவ கண்டுபிழடிக்ோரன்னனு ெசெோல்லிக்கிட்டு கப்பெல்ல ஏறி வரும்ோபெோது 
கோத்தடிச்சு வழிெதரியோம அடெமரிக்கோல ோலன்னடோனவரு இவர்தோன்ன.

கோர்த்திகோ: ஆமோல்ல.... இல்ல.. அடவரு ோபெரு ெகோலம்பெஸ்.. எனக்ோகவோ.. நோங்களும் ஹிஸ்ட்ரி பெடிச்சிட்டுதோன்ன 
வந்திருக்ோகோம்.. கைதக்கு வோங்க..

மதன்ன: BellLabsகு ரிட்டர்ன்ன ஆன ெரண்டு ோபெரும் அடவங்க மல்டிக்ஸ்ல கத்துக்கிட்டத அடவங்கோளோட க்ோளோஸ் 
ப்ரண்ஸ்கிட்ட ோஷர் பெண்ணிக்கிட்டோங்க, அடவங்ல முக்கியமோனவரு   Doug Mcllroy இவங்க ரிசெர்ச் ெசென்னடோரோட 
வருங்கோல ெஹெட். வந்தவங்க ெரண்டுோபெரும் ெபென்னச்ல இருக்ோகோோம ஒரு டூர் அடடிக்கலோம்னு இல்லோம, 
எங்களுக்கு ஒரு ெமஷின்ன ோவணும் மல்டிக்ஸ் பெத்தி நிைறய ஐடியோ இருக்குன்னனு கம்பெனகிட்ட ோகட்டோங்க. 
ோபெோங்கடோ, ெபெோழப்புெகட்ட பெசெங்களோ, நீங்க குருவி ெவடி ெவடிக்க நோன்ன கோசெ கரியோக்கனுமோ? அடப்டீன்னனு ெசெோல்லி
ப்ரோபெோசெல ரிஜக்ட் பெண்னட்டோங்க.

கோர்த்திகோ: குருவி ெவடி.. :) அடப்றம்..

மதன்ன: அடப்பெத்தோன்ன இவங்க கிட்ட ஓரங்கட்ன ஒரு -7 PDP ெமஷின்ன ெகடச்செது. தோம்சென்ன என்னனபென்னனோறு, அடவரு 
எற்கனோவ மல்டிக்ஸ்ல எழுதின ஸ்ோபெஸ் ட்ரோவல் ோகம, இவங்ககிட்ட இருக்குற ஐடியோக்கல யூஸ்பெண்ணி 
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-7PDP னன்ன அடஸம்லில எழுதிட்டோரு. இதுல ெகடச்செ கோன்னப்பிழடன்னசெ ெவச்சு, ப்ோரண்ஸ் எல்லோரும் ோசெர்ந்து 
-7PDP ல ஓரு ஆப்ோரட்டிங் சிஸ்டத்த உரருவோக்கிட்டோங்க. இதுக்கு UNICSனு ோபெரும் ெவச்சுட்டோங்க. இவங்களல 

ஒருத்தரோன Kerningenன்னறவருக்கு  s புடிக்கோம அடத  x ஆ மோத்தி,  UNIX ஆக்கிட்டோரு. இது நடந்தது 1970.

கோர்த்திகோ: வோவ்..  UNIX வந்தோச்செோ..? அடப்றம்..

மதன்ன: ெகோஞ்செ நோளைலோய   Doug Mcllroy ரிசெர்ச் ெசென்னடர் ெஹெட் அடனோரு, இவங்கோளோட ெவர்க் புடிச்சுோபெோக, 
இவங்களுக்கோக -11 PDP வோங்க கம்ெபெனக்கு செஜஸ்ட் பெண்ணோரு. -7PDP ல இருந்து -11PDP க்கு  UNIX ோபெர்ட் 
பென்னனோங்க, கூடோவ கம்ெபெனக்கு ோதைவயோன ஓரு செோப்ட்ோவர அடதுல ரன்ன பெண்ன வச்செோங்க. தோம்சென்ன அடோதோநரம்
ஈஸியோ ப்ோரோக்ரோம் எழுத Bனு ஒரு லோங்ெவஜ BCPLன்னற லோங்ெவஜ்ல இருந்து உரருவோக்குனோரு, அடத  Dennis

 Ritchie இன்னனும் ெமருோகத்தி ஈஸியோ ப்ோரோக்ரோம் எழுத ெரோம்பெ ஈஸியோன லோங்ோவஜோ மோத்திட்டோரு. அடதுக்கு 
ோபெரு Cனு ெவச்சுட்டோரு. ப்ெரண்ஸ் எல்லோரும் மருபெடியும் ோசெர்ந்து அடசெம்லில இருந்த UNIXசெ Cல எழுதிட்டோங்க. 
இப்பெடித்தோன்ன  C லோங்ோவஜ் வந்தது. இது நடந்தது 1972. இவங்க எக்ஸ்ரோவோ, நிைரய கமோண்ஸ்கைளயும் 
UNIXகோக Cல எழுதிட்டோங்க, அடப்பெடி வந்துதோன்ன , , ,  ls grep cut mv எல்லோம்.

கோர்த்திகோ: ம்.. கெரக்ட்..  C லோங்ோவஜ்..  .. Dennis Ritchie இப்பெதோன்ன நியோபெகம் வருது..  C ெரோம்பெ ஈஸியோன 
லோங்ோவஜோ??? இருக்கட்டும்..

மதன்ன: அடது அடவங்களுக்கு உரங்களுக்கில்ல..

கோர்த்திகோ: என்னனது...?????? செரியோ ோகட்கல??

மதன்ன: நமக்கு..... கஷ்டமோனதுன்னனு ெசெோன்னோனன்ன ஸிஸ்டர், ோவர ஒன்னனும் இல்ல..
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கோர்த்திகோ: செரி ோமல ெசெோல்லுங்க.. ெரோம்பெ இன்னட்ரஸ்டிங்கோ.. ோபெோகுது..

மதன்ன: அடதுக்கப்புறம் BellLabsல மட்டும் இருந்த UNIXசெ தோம்ஸன்ன என்னன பென்னனோரு, அடவர் பெடிச்செ  Berkeley

யூனவர்சிட்டி ரிசெர்ச் பெசெங்களுக்கு கோண்பிழச்சு கத்தும் ெகோடுத்துட்டோரு. அடங்க இருந்த பெசெங்களல ஒருத்தர்தோன்ன  Bill

, Joy இவரு ைகயும் கோைலயும் வச்சிகிட்டு சும்மோ இல்லோம,  vi எடிட்டர எழுதிட்டோரு. இதபெோர்த்த பெசெங்க நீ 
மட்டும்தோன்ன எழுதுவியோ, நோனும் எழுதுறம்பெோருன்னனு எகத்துக்கும்  UNIX கமோண்ஸ்செ Cல எழுத 
ஆரம்பிழச்சுட்டோனுங்க. அடப்பெடி வந்ததுதோன்ன, ,  sed awk எல்லோம். இதுக்கிைடயில ஆர்மி இந்த பெசெங்ககிட்ட வந்து 
தியரியோ இருக்குற ஒரு ெநட்ெவர்க் டிைசென இம்லிெமண்ட் பெண்ன ெசெோன்னனோங்க. அடதுக்கு ோபெருதோன்ன  OSI

 , Reference Model இவனுங்க அடத இம்ளிெமண்ட் பெண்னதுக்கு ோபெருதோன்ன /   . TCP IP protocol stack இந்த ஸ்ோடக்க 
ஆர்மி எடுத்துட்டு ோபெய் ஆவங்க கிட்ட இருந்த  UNIX ஸிஸ்டங்களல இன்னடோல் பென்னன  ARPANET

உரருவோக்குனோங்க, அடதுதோன்ன இன்னனக்கு  INTERNET ஆ வளர்ந்து நிக்குது.

கோர்த்திகோ: ப்பெோ..  INTERNET ெபெோறந்தோத UNIXலயோ.. சூப்பெோர்ப்.. பெர்ஸ்ைடம் இத ோகளவிப்பெடோரன்ன..

மதன்ன: சிஸ்டர்.. செோப்ட்ோவர் இன்னடஸ்ட்டீல நடந்த ோமஜர் ஈவன்னஸ் எல்லோம்  UNIX வழி வந்த ஆப்ோரட்டிங் 
சிட்டங்களலதோன்ன நடந்தது, ஒன்னன தவிர..

கோர்த்திகோ: அடந்த ஓன்னனு என்னனது?

மதன்ன: அடதப்பெத்தி அடப்புறமோ ெசெோல்ோரன்ன.

இவர்கள ோபெசிக்ெகோண்டிருப்பெைத பெோர்த்த சுோரஷ், கலோய்பெதோக நிைனத்துக்ெகோன்னடு, குட்ைடைய குழப்பிழனோன்ன, 
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"அடட்மின்ன, இவகிட்டயோ மோட்நீங்க.. அடோனகமோ நோைலக்கு டோக்டர்ட உரங்க கோத கோட்டோவண்டிருக்கும் சிக்கிறமோ 
வீட்டுக்கு எஸ்ோகப் ஆயிடுங்க, உரங்க பெசெங்க ோதடப்ோபெோரோங்க" ெசெோல்லிவிட்டு மதன்ன அடடிக்க வருவோோனோ என்னறு 
பெயந்து ஓடிவிட்டோன்ன. "என்னனது பெசெங்களோ??? எனக்கோ??? " மதைன முைறத்தவோோற ோகட்டோள. "நீங்க ோசெோன்னன 
அடோத 'ஐயோம் 32 நவ்' ெபெோய், அடத அடப்டிோய ெமயின்னோடன்ன பென்னனுங்க, அடதுதோன்ன உரங்களுக்கும் நல்லது எனக்கும் 
நல்லது" செமோளித்தோன்ன மதன்ன. "என்னன பெோத்தோ 32 மோதிரியோ ெதரியுது", கடுப்பெோகி ோகட்டோள. "இதத்தோன்ன 
ோபெோனோோன அடவனும் ோகட்டோன்ன. அடதுக்கு நோன்ன ஒன்னனு ெசெோன்னோனன்ன, நம்பிழட்டோன்ன" என்னறோன்ன. "என்னன 
ெசென்னனீங்க.." என்னறோள, "ெசெோன்னனோ ெடன்னஷன்ன ஆக கூடோது" என்னறோன்ன, "நோன்ன ஏற்கனோவ கடுப்லதோன்ன 
இருக்ோகன்ன.. என்னன ெசெோன்னனீங்க..??" ெவறித்தனமோக ோகட்டோள. "ஐக்லோஸ் ஆன்னடிங்களலோம் சின்னன ெபெோண்னோ 
ெதரிய பெப்புக்கு ோபெய் ைவன்ன ஆடிப்பெோங்க ஆதனோலத்தோன்ன நீங்க சின்னன ெபெோண்னோ ெதரியரீங்கன்னனு 
ெசெோன்னோனன்ன" நடந்தைத கூறினோன்ன மதன்ன. "என்னன ெரோம்பெ இன்னசெல்ட் பென்னனட்டிங்க.. " ோகோபிழத்தோள. "செரி, 
நோைளக்கு எல்லோைறயும் கூப்டு, அடட்மின்ன ஆன்னடியில்ல சின்னன ெபெோன்னனுதோன்ன அடப்ளிோகக்ஷன்ன ோபெோட்றவங்க 
ோபெோடலோம்னு அடோனோன்னஸ் பென்னனட்ோரன்ன ோபெோதுமோ??" என்னறோன்ன. "நீங்க சும்மோ இருந்தோோல ோபெோதும்.. நோன்ன 
ஆல்ெரடி ரிசெர்வ்டு.. கைதக்கு வோங்க" என்னறோள.

"ெநனச்சென்னடி.. நீ புக்கோயிட்ருப்பென்னனு.. எந்த ெபெோன்னனு இன்னைனக்கு 27 வயசு வைரக்கும் ப்ரீயோ இருக்கோ.. ஆதுவும் 
உரன்னனமோதிரி ITல இருக்குரவளுங்க.. அடதனோலத்தோன்ன அடனுபெவஸ்தன்ன ஒருத்தன்ன, 'நீ விரும்புற ெபெோண்ன கட்னோ 
அடதுக்கு ோபெரு லவ் ோமோரஜ், இன்னெனோருத்தன்ன விருப்புன ெபெோண்ன கட்னோ அடதுக்கு ோபெரு ஆோரன்னஜ் ோமோரஜ்' னு 
டிவிட்ர்ல டிவீட்ட ோபெோட்டோன்ன." மனசெோட்சியின்ன குரல் மதனற்கு ோகட்டது.

மதன்ன: செரி கைதக்கு வருோவோம். இப்பெடி  UNIX வளர்ந்து வந்த ோநரத்துல, செோப்ட்ோவர் இன்னடஸ்ட்ரீல ஒரு 
ெதோத்துோநோய் பெரவுச்சு. அடதுவைரக்கும் ஒரு ப்ோரோக்ரோமர் எழுதின ப்ோரோக்ரோம விற்கும்ோபெது அடோதோட 
ோசெோர்ஸ்ோகோைடயும் ோசெர்த்ோத ெகோடுப்பெோங்க, 1970 ஸ் என்னட்லயும் 1980 ஸ்லயும் இந்த நிலம மோறிடுச்சு. கம்பெனங்க 
மத்த கம்பெனங்களுக்கு அடவங்க எழுதின ப்ோரோக்ரோோமோட லோஜிக் ெதரியக்கூடோதுன்னனு ப்ோரோக்ரோம விற்கும்ோபெோது 
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ோசெோர்ஸ்ோகோட தர மறுத்தோங்க. அடதுவைரக்கும் ோமத்தெமடிக்ோஸோட தியரம் மோதிரி ஈஸியோ ெகடச்சிக்கிட்டிருந்த 
ோசெோர்ஸ்ோகோடுங்கல கண்ல பெோர்கரோத குதுரக்ெகோம்பெோ மோறிடுச்சு. செோதோரனமோ இருந்த செோப்ட்ோவர் ப்ரப்ைரட்டரி 
செோப்ட்ோவரோ (  ) proprietary software மோருச்சு. இதனோல ஓரு யூசெர் அடவன்ன கோசுெகோடுத்து வோங்ன ப்ோரோக்ரோம்ல 
ப்ரச்சென இருந்துச்சுன்னனோ அடத அடவனோோலோய செரிபென்னனக்க முடியல, மறுபெடியும் வோங்ன கம்பெனகிட்ட ஓடோவண்டி 
இருந்தது. அடந்த கம்ோபென அடந்த யூசெோரோட ப்ரச்செைனய செரிபென்னன செர்விஸ் ச்செோர்ஜோ மறுபெடியும் கோசெ கரந்தோனுங்க.

கோர்த்திகோ: ஆவுங்க எழுதின ப்ோரோக்ரோம்ல இருக்குற பெக்க( ) bug க்லியர் பென்னன யூசெர் இன்னவஸ்ட் பென்னனனுமோ.. 
நல்ல கைதயோ இருக்ோக??

மதன்ன: அடப்பெடி ெநோந்து ோபெோனவங்களல ஒருத்தர்தோன்ன , Stallman இவரு MITல ஒர்க்பென்னனும்ோபெோது அடங்கிருந்த 
ஒரு ப்ரின்னடர் பெடுத்துருச்சு. அடத நோோன செரிபென்னனக்குோறன்ன எனக்கு அடந்த ப்ரின்னடோரோட ப்பெர்ம்ோவர் ோசெோர்ஸ்ோகோட 
ெகோடுங்கன்னனு அடந்த ப்ரின்னடர் கம்பெனகிட்ட ோகட்டோர், அடதுக்கு அடந்த கம்பென "ோபெோயோ லூசு, எந்தகோலத்துல 
இருக்க, வோங்கும்ோபெோது கோப்பிழைரட் ைலசென்னஸ்ஸ பெோர்த்தியோ இல்லியோ.. அடதுல ோசெோர்ஸ்ோகோட் 
ெகோடுக்கமோட்ோடோம்னு ோபெோட்டிருக்ோகோம்ல.. அடந்த ைலெசெோன்னஸ அடஸ்செப்ட் பென்னனட்டுதோன ப்ரின்னடர வோங்குன.. 
இப்பெ ோசெோர்ோகோட் ெகட்குற?" னு ெசெோல்லி ெதோரத்திடுச்சு. அடன்னைனக்கு முடிவு பென்னனோர், "இருங்கடோ.. 
இதுக்ெகல்லோம் ஒரு முடிவு கட்ோறன்ன.. இன்னைனக்கு பெோப்புலரோ இருக்குற யுனக்ஸ்மோதிரிோய ஒரு ஆப்ரடிங் 
சிஸ்டத்த எழுதி அடத கோப்பிழெலப்ட் ைலசென்னஸோ ோசெோர்ஸ்ோகோோடோட ெகோடுக்கோரன்ன.." அடப்டீன்னனு முடிவு பென்னன 
எழுதவும் ஆறம்பிழச்சுட்டோர். அடவர் எழுத ஆரம்பிழச்செ அடந்த ஆப்ரட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு ோபெரு / , GNU Hurd அடவர் 
ெசெோன்னன அடந்த கோப்பிழெலப்ட் ைலசென்னசுக்கு ோபெரு . GPL இந்த  GPL ைலெசென்னஸ் இருக்குற செோப்ட்ோவர்கோலோட 
ோசெோர்ஸ்ோகோட யோர்ோவனும்னோலும், பெோர்க்கலோம், பெடிக்கலோம், தப்பிழருந்தோ திருத்தலோம். ஆனோ அடந்த 
செோப்ட்ோவர்கல கோசுக்கு விக்கமட்டும் முடியோது. இந்தமோதிரியோன செோப்ட்ோவர்களதோன்ன ப்ரீ செோப்ட்ோவர்ஸ் (  free

) software இல்லின்னனோ ஓப்பென்ன ோசெோர்ஸ் ச்ப்ட்ோவர்ஸ்னு (  ) opensource software கூப்பிழட்ரோங்க.
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கோர்த்திகோ:  opensource னோ ோசெர்ஸ்ோகோட பெடிக்கமுடியும்.. இப்பெதோன்ன ெதளிவோ புரியுது.. இவ்வளவு நோளோ.. 
opensourceகு அடர்த்தம் புரியோம லினக்ஸ் அடட்மினோ இருந்திருக்ோகன்ன... ஆமோ..  GNU ஓக்ோக.. GPLம் 
ோகல்விப்பெட்ருக்ோகன்ன.. அடெதன்னன ?Hurd

மதன்ன: ெசெோல்ோரன்ன.. அடப்பெடி எழுத ஆரம்பிழச்செவரு, அடவரு எழுதினத usenetல இவர மோதிரி இருக்குற 
ப்ோரோக்ரோமர்ஸ்கிட்ட ோஷர் பென்னனக்கிட்டோரு. ோசெோர்ஸ்ோகோட பெோர்த்தவங்க அடதுல இருந்த மிஸ்ோடக்செெகல்லோம் 
பிழக்ஸ் பென்னன ஆரம்பிழச்செோங்க.. இப்பெடி இன்னட்ரஸ்ட்டோ ஒர்க் பென்னனவங்க ஒன்னனோ ோசெர்ந்து ஒரு குழுவ 
ஆரம்பிழச்செோங்க. அடதுக்குோபெரு  (   ). FSF free software foundation ஸ்டோல்மன்ன யூனக்ஸ்ல இருக்குறமோதிரிோய பெல 
கமோன்னடுகல அடவோரோட /GNU Hurdக்கு எழுதினோரு, gccன்னற ஒரு  C கம்ைபெலர் எழுதினோரு,  emacs எழுதினோரு, 
ஆனோ இவரோல இவர் ோயோசிச்சு வச்சிருந்த  Hurd kernelல எழுதமுடியல, ஓரு ஆப்ெரட்டிங் சிஸ்டத்துல கர்னல் 
இல்லோம எதுவும் இயங்கோது, இவரு ஒரு OSக்கு ோதைவயோன எல்லோத்ைதயும் எழுதிட்டோரு கர்னல தவிர.

கோர்த்திகோ: அடப்பெ அடவோரோட கனவு என்னனோச்சு?

மதன்ன: அடவோரோட கனவு 1992 ல நிஜமோச்சு. ப்பிழன்னலோன்னட்ல ( ) finland ெஹெல்சிங்கி யூனவர்சிட்டில பெடிச்சிட்ருந்த 
லினஸ் டோர்ெவல்ஸ் (  ) linus torvalds ன்னற ரிசெர்ச் ஸ்டூெடன்னட், தன்னோனட குரு  Andrew Tanenbaumகிட்ட இருக்குற 
யுனக்ஸ் கர்னல ோபெோல இருக்குர மின்னக்ஸ் ( ) minix கர்னல மோதிரிோய தோனும் ஓரு கர்னல உரருவோக்க நிைனச்செோர், 
ஆனோ அடவர் மினக்ஸ் மோதிரி ைமக்ோரோ கர்னலோ இல்லோம ஓரிஜ்னல் யுனக்ஸ் மோதிரிோய ஒரு ோமோனலதிக் 
கர்னல உரருவோக்குனோர். அடதுக்கு லினஸ், ஸ்டோல்மன்ன எழுதிய  gcc கம்ைபெலர யூஸ்பென்னனோர். அடதுமட்டுமில்லோம 
ஸ்டோல்மோனோட பெல ஓப்பென்ன ோசெோர்ஸ் ப்ோரோக்ரோம்கல யூஸ் பென்னனோர். தன்னோனோட கர்னலும் ஸ்டோல்மோனோட 
ப்ோரோக்ரோம்கல ோபெோல எல்லோரும் பெயன்னபெடுத்தனும், தவறு இருந்தோ திருத்தனும்னு ஸ்டோல்மன மோதிரிோய 
அடவோரோட கர்னல  GPL ைலச்ன்னஸ்ல ெவளியிட்டோர். உரலகத்துல இருக்குற பெல ப்ோரோக்ரோமர்களும் அடவர் கர்னல்ல
ெவர்க் பெண்ன ஆரம்பிழச்செோங்க, அடந்த கர்னலுக்கு லினக்ஸ் கர்னல்னு (  ) linux kernel ோபெரும் வச்செோங்க. 
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லினோஸோட  linux கர்னல மட்டுோம வச்சு ஒன்னனும் பென்னன முடியோது, அடோதோபெோல ஸ்டோல்மோனோட  GNU

ப்ோரோக்ரோம்கள கர்னல் இல்லன்னனோ ெவோர்க்பென்னனோது, இந்த  GNU ைவயும்  Linuxஐயும் சிலோபெர் எடுத்துக்கிட்டு 
தன்னோனோட ோதைவக்கு ஏத்தோமோதிரி தன்னோனோட ஆப்ரட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கனும்னு நினச்சு வடிவைமக்க 
ெதடங்குனோங்க. அடவங்க வடிவைமச்செத டிஸ்ட்ோரோ ( ) distro அடப்பெடீன்னனு ஒரு முழு /  GNU Linux ஆப்ெரட்டிங் 
சிஸ்டமோ உரருவோக்கி ப்ரீயோ ெகோடுத்தோங்க (ஏன்னனோ, /GNU Linuxல இருக்குற எல்லோ செோப்ட்ோவர்களும் 
ஸ்டோல்மோனோட  GPL ைலெசென்னஸ்ோசெோட வர செோப்ட்ோவர்ஸ். அடதுங்கல விக்கமுடியோது, ஆதனோல /GNU Linuxஐயும் 
விக்கமுடியோது). கோலப்ோபெோக்குல /GNU Linuxசெ ெவரும் லினக்ஸ்ோன கூப்ட ஆரம்பிழச்செோங்க.

கோர்த்திகோ: ச்செோன்னோசெயில்ல.. லினக்ஸ் பிழன்னனோடி இப்டிெயோரு கைதயோ?? நோன்ன ஒரு லினக்ஸ் அடட்மின்னனு 
ெசெோல்லோவ ோகவலமோ இருக்கு.

மதன்ன: இப்பெத்தோன்ன லினக்ஸ் பெத்தி ெதரிஞ்சிக்கிட்டீங்களல இன கவலப்பெடோதிங்க.. இன்னைனக்கு உரலகத்துல 
லினக்ஸ் இல்லோத இடோம இல்ல.. ெசெல்ோபெோன்னலிருந்து சூப்பெர்கம்யூட்டர் வைரக்கும் லினக்ஸ்தோன்ன, உரங்க 
ைகயிலிருக்குற ஆன்னறோய்டுல இருந்து நோசெோ மோர்ஸ்சுக்கு அடனுப்புன ோரோவர் வைரக்கும் லினக்ஸ்தோன்ன. ஆனோ 
இதப்பெத்தி யோருக்குோம ெதரியோது, ஏன்ன, நம்ம  IT ப்பீல்ட்லோய முக்கோவோசி ோபெரு லினக்ஸ், விண்ோடோஸ்மோதிரி 
ெவரும் OSதோன்னனு நிைனச்சிகிட்டு இருக்கோங்க. ஆது ெவரும்  OS இல்லிங்க, லினக்ஸ் ஒரு செரித்திரம், ஒப்பென்ன 
ோசெோர்ஸ் புரட்சிக்கு செோட்சியோ கம்பீரமோ நிக்குர ஒரு சின்னனம்.

கோர்த்திகோ: வசெனம்லோம் ெசெமயோ வருது.. 

மதன்ன: இன்னனும் ெசெோல்லிகிட்ோட ோபெோகலோம்.. ஆன்னறோய்டும் ஐஓயஸ்சும் உரருவோன கைத, விண்ோடோஸ் லினக்ஸ் 
வோர், ஆரம்பிழச்செோ விடிஞ்சிடும்.. இப்பெ ைடம் 00:05 , IST இன்னனும் வீட்டுக்கு ோபெோகலயோ??
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கோர்த்திகோ: என்னனது? ைநட்டு பென்னனன்னடோ? ெசெத்ோதன்ன.. உரங்க ப்ெரண்ட் ெசெோன்னனது கைரட்.. நோன்ன ஆப்பெோவ 
ெகளம்பிழயிருக்கனும்.. இப்பெ புரிஞ்சிக்கிட்ோடன்ன எதுக்கோக உரங்கல ெமோக்கன்னனு கூப்புட்ரோங்கன்னனு.. பெட் ஆட்ஸ் 
ஆப் டூ யூ.. நோன்ன ஹிஸ்ட்ரி க்லோஸ்லகூட இப்டி இன்னட்ரஸ்டோ கத ோகட்டதில்ல.. நீங்க பென்னன இன்னசெல்டுக்கு அடப்பெோவ 
ஏன்னசு ோபெோயிருப்ோபென்ன.. என்னனோமோ ெதரியல நீங்க எக்ஸ்ப்ெலயின்ன பென்னன ோவ என்னன உரட்கோரவச்சிருச்சு..

மதன்ன: அடப்பெ இதுதோன்ன லோஸ்ட்டோ?   shell scripting பெத்தி?

கோர்த்திகோ: பெோர்ப்ோபெோம்.. எனோவ.. எ பிழக் ோதங்ஸ்..

மதன்ன: இட்ஸ் ஓோக.. ஆமோ.. எப்பெடி ோபெோவீங்க.. என்ன ைபெக் எடுத்துட்டு ோபெோரீங்களோ?

கோர்த்திகோ: என்னன பெோத்தோ உரங்களுக்கு கோமிடி பீஸ் மோதிரி இருக்கோ??

மதன்ன: இல்லங்க.. உரங்க பெர்ஸ்னோல்டி அடப்பிழயரன்னஸ் வச்சு பெோக்கும்ோபெோது ஆர்லி ோடவிசென்ன ஓட்டி 
இருப்பீங்கோளோன்னனு ஓரு ெகோஸ்தோன்ன..

கோர்த்திகோ: சிரிச்சிட்ோடன்ன.. ோபெோதுமோ.. ெவளிய ோபெோனோ.. ஆட்ோடோ இருக்கு.. அடப்டி இல்லன்னனோ.. என்ன ப்ெரண்டுக்கு 
கோல் பெண்ன அடவல ஸ்கூட்டி எட்த்துட்டு வர ெசெோல்லிடுோவன்ன.

மதன்ன: ஹெோஸ்டலுக்கு ோபெனப்புறம் ஓரு ெமோசெஜ் அடனுப்புங்க.. எப்பெடிோயோ நீங்க ோலட்டோ ோபெோறதுக்கு நோன்ன கோரணம்
ஆயிட்ோடன்ன, நீங்க பெத்ரமோ ோபெோயிட்டிங்கனு ெதரிஞ்சிக்கிட்டோ எந்த ெடன்னஷனும் இருக்கோது பெோருங்க.. அடதோன்ன..

கோர்த்திகோ: அடது ஹெோஸ்டல் இல்ல அடப்பெோர்ட்ெமண்ட்.. நோனும் என்ன ப்ரண்டும் தங்கியிருக்ோகோம். என்னனபெத்தி நீங்க 
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கவலபெட ோவனோம். நீங்க பெத்ரமோ வீட்டுக்கு ோபெோங்க.. நடு ரோத்திரில ோமோகின பிழசெோசுங்க அடதிகமோ சுத்துமோம்.. 
பெசெங்கல பெோத்தோ விடோதுங்களோம்..

மதன்ன: ோஜோக்கு.. நோனும் சிரிச்சிட்ோடன்ன... ;)

கோர்த்திகோ: ஓோக.. பெோய்..

மதன்ன: சீயு பெோய்..

"அடந்த ெபெோண்னு அடவளுக்கு எற்கனோவ பெோய்ப்ெரண்ட் இருக்கோன்னனு ோசெோல்லிட்டு ோபெோரோ.. எப்பெர்ரோ உரன்னனோல 
செோதோரணமோ இருக்க முடியுது" ெகோட்ட ஆரம்பிழத்தது மனசெோட்சி. "அடவளுக்கு ஆள இருந்தோ என்னன.. இல்லோட்டி 
என்னன.. நோன்ன ெரம்பெநோளோ யோர்கிட்டயோவது ெசெோல்லனும்னு இருந்த விஷயத்த இன்னைனக்குதோன்ன முழுசெோ 
ெசெோல்லியிருக்ோகன்ன.. அடது ோபெோதும்டோ எனக்கு.. டுபுக்கு.." என்னறு செந்ோதோஷத்துடன்ன கூறினோன்ன மதன்ன.

ெதோடரும்...

   < . @ . >Keeran N n keeran yahoo in
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ஓபன்ப ோசெொரஸ் ெதொடரபொனச பணிகளில் ஈடுபடும நிறுவனசங்கள்
ஓபன்ப ோசெொரஸ் ெதொடரபொனச பணிகளில் ஈடுபடும நிறுவனசங்கள் பற்றிய விவரங்கைள ோசெகரித்து வருகிறோறொம. உங்களுக்கு ெதரிந்த தகவல்கைள 
விக்கிறயில் பகிறரவும.

:// . . / . ? = _ _ _ _http wiki ilugc in index php title Foss based solutions providing Organizations

நிறுவனசம ோசெைவ ஊர முகவரி வைலைத்தளம  

IgniteMindZ 

,      , Training IT services and Products in Perl
,    ,  Python Advaned Linux Shell Scripting JBoss

 ,   , , with clustering Ruby on Rails Android
 ,  , Embedded Systems Linux Administration

 Chennai

 2/8, 2   No nd floor
 , . , Saradambal St T Nagar

 600017. : Chennai Phone
9092774587

. .www ignitemindz com 

CollabNet    Support for Subversion  Chennai

 ,  ,5  The Lords Block II th
 #1,2,  Floor North

 Extension
, , Area Ekkatuthangal

, -600032, Guindy Chennai
, : +91 44 India Phone

4220-3700, : +91 44 Fax
4220-3900,

. .  www collab net

 LinuXpert
Systems 

  /    All Popular GNU Linux Distributions with
 ,   complete repository Linux Administration

,   ,   Training FOSS Lab Setup LTSP based
,    , Thinclient DSpace based Digital Repository

    BigBlueButton based Web Conferencing

 Chennai

. . ,  .1, Mr S Baskar New No
  , Vembuliamman Koil St

, Pazhavanthangal
 -- 600 114. Chennai

: 98841-65649, Phone
@ .baskar linuxpert in

. .  www linuxpert in

 HexSource
Technologies 

       We are providing Training and Services in
  , , , , Linux Device Driver GCC Python Arduino

 ,  ,  , Embedded Systems Shell Scripting Zen Cart
, , , ,  PhpBB SVN Git Tcl Wordpress

 Chennai

 31/7, 1   No st floor
 , . ,Duraisamy Road T Nagar

 600017. : Chennai Phone
08525085655/044 
43066505 

. .www hexsource com 

opennovus 
, ,       moodle fedena italc and all open source lms

   customization and training
 chennai

#3,  ramamoorthy
 ,  avenue sakthi

,  ,  Nagar porur chennai
, :04443806139India Phone

. .  www opennovus in
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 ?Got Love  - 
   Marry for Love

       & We do all our development using FoSS
     helping village schools with FoSS

 Chennai

, , ECR Vennangupattu
 . ,  Kottaikadu P O Cheyyur

,  , , , Tk Kanchi Dt TN India
:044-27506020 Phone

. .www gotlove in 

 Blue Light 
-   /    Non profit providing Linux FOSS support and

    consulting to Auroville community
, Auroville

 Pondicherry

, , , Saracon Auroville TN
, India

:0413-2622500 Phone

:// .http bluelightav org 
facebook 

 Magendhiran
 Consultancy

Services 
 &   GIS Remote Sensing Kanchipuram

05, #  ,  rd Street Gandhi
,  - Nagar Kanchipuram

631501, , :India Phone
+919047134181 

. .www mcsmapping co
 m

 RedSupport
  Services Pvt

 LTD

,      Installation Training In Linux For New
,   ,  Users Implementation Of Ippbx Call
, ,      Center Firewall Crm And More From Open
    Source Commerically With Support

, Coimbatore
,Chennai Trich

, ,y Salem Coc
  hin And

 Pondicerry

.   N MAHESH Kumar
,#3. . .  ,  B K R Nagar Opp

. .   ,K P N Parcel Service Sathy
, ,Road Gandhipuram Coim

-641012, -924batore Phone
4432444

. .WWW REDSUPPORT IN

 Restart
Technologies 

   ,   Training on Linux Administration Support for
  Linux Servers

 Ooty

. , 1  Mr Raghavendra st
,   floor UMC market

,  - building ootacamund
643 001, 

@restarttechnologies gma
. , 98434 59995 il com

 Career Gear 

   ;  Industry Driven Talent Factory Super
     affordable cloud computing training and

     guaranteed placement at emerging Indian
   cloud based businesses

 Trichy

75 /1, 2, 2  , K B nd Floor
 ,  Shifana Complex Salai

,  , Road Thillai Nagar Trichy
- 620018,   mail AT

  , careergear DOT com
96299 21512 

. .  www careergear in

Initcron 

, , , Design Implementation Automation
    /   Monitoring and Support for Libre Open Source

      Technologies including but not limited to Cloud
, ,  Computing DevOps Big Data : 

/ / / / / , Hadoop Hbase Pig Zookeeper Hive Oozie
/   , Chef Puppet Configuration Management

/Chennai Pun
 e

206,  , 6/12 Sai Niketan
 .  , Lock St Kottur Gardens

. : 9962232328 Chennai Ph

:// . .http www initcron co
m, 

:// . .http www initcron or
g 
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/ ,  : Git SVN AWS tools
2/ 3/ / /ec s AutoScaling CloudFormation CloudFro
/ 53/ / / / , nt Route RDS VPC ElastiCache Beantalk

   : Virtualization and Private Cloud
/ / / /OpenVZ Xen Eucalyptus OpenStack OpenQR

, : M DBs
/ / / /MySQL PostgreSQL MongoDB Cassandra NoS

, : QL Monitoring
/ / / , : Nagios Zenoss Zabbix Groundwork Network
/  : Pfsense OpenVPN Web

, , , , , 2 ,LAMP RoR Joomla Drupal Wordpress Web py Tu
, , , ,  rbogears Pylons Django PHPMotion Magento

. etc

  Samgha IT
 Services

 Private Limited 

     Develop Cross Platform Mobile Application and
   .    Specialize in Android Platform Works in Open

 ,     Source CMS which includes Wordpress and
.       Joomla Also Provides advanced Ruby On Rails

 2  . and J EE Solutions

 Chennai

1/601,   Mugappair west
(  . . ), Near D R Furnitures

-600037,  Chennai reachus
   , AT samgha DOT com

9790902787 

. .  www samgha org

 GVSolutions
  Pvt Ltd

     Supporting Opensource products and Linux
servers

Chennai
28- ,B AnnaiVelankanniNag

, - ,ar Phase II Mugalivakkam
, -600116Chennai

. . .  &P V S Giridhar
  Sai Advocates

 &  Legal Allied
 Services

.lawgonindia co
m 

      legal assistance to the open source
     community in compliance and infringement

  and related issues
Chennai

.319(  .155), No Old No
   (  Linghi Chetty Street III

),  , Floor George Town
 600 001. Chennai

: 91-44- 2524 3949/Phone
4216 3949 || : Email

@ .giridhar lawgonindia co
 / @ .m sai lawgonindia com

Chrisranjana 
,  .   Php Mysql Programming Payment gateways

. , ,  . api Opencart Moodle Drupal Customizations
 Chennai

32/94  , Velachery Road
. : 65636224Guindy Phone
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கணியம ெவளியீட்டு விவரம
பதியப்பரிமெம  © 2012 கணியம.

கணியத்தியல் ெவளியிடப்படும கட்டுைரகள் :// . / / - /3.0/http creativecommons org licenses by sa  பக்கத்தியல் உள்ள கிறரிோயடிவ் 
கொமென்பஸ் ெநறிகைளெயொத்து வழைங்கப்படுகிறன்பறனச.

இதன்பபடி,
கணியத்தியல் ெவளிவரும கட்டுைரகைள  கணியத்தியற்கும பைடத்த எழுத்தொளருக்கும உரிய செொன்பறளித்து, நகெலைடுக்க, 

விநிோயொகிறக்க, பைறசெொற்ற, ஏற்றபடி அமைமெத்துக் ெகொள்ள, ெதொழில் ோநொக்கிறல் பயன்பபடுத்த அமனுமெதிய வழைங்கப்படுகிறறது. கிறரிோயடிவ் 
கொமென்பஸ் ஒத்த ெநறிகளில் ெவளியிட ோவண்டும.

ஆசிரியர: த. ஸநிவொஸன்ப - @ .editor kaniyam com   98417 95468

ெவளியீட்டொளர: த. ஸநிவொஸன்ப,  தைர தளம 4, சுபிழக்ஷொ அமடுக்ககம, 42, வியொசெர ெதரு, கிறழைக்கு தொமபரம ெசென்பைனச  - 600 059 
 ெதொ. ோப: +91 98417 95468 – @ .tshrinivasan gmail com

இதழ் ஆக்க ெமென்பெபொருட்கள்:

  LibreOffice Writer 4.0.3.3 |  Arch Linux |  2.8Gimp

இதுவைர ெவளியோன கணியம் இதழ்கள : :// . . / - /http www kaniyam com all releases  

பதியவிறக்கிற பகிறருங்கள்.கணியம இதழின்ப மூலை ஆவணங்கள் அமைனசத்தும :// . . / / /   http dev kaniyam com projects kaniyam files ல் 
ோசெமிக்கப்படுகிறன்பறனச. அமவற்ைற பயன்பபடுத்திய, இதழின்ப கட்டுைரகைள நீங்கள் மெறு பிழரசுரம ெசெய்து ெகொள்ளலைொம.

நீங்களும ெமெொழிெபயரக்கலைொோமெ

:// . . / / / / _http dev kaniyam com projects kaniyam wiki Translation Recommendations

ோமெற்கண்ட சுட்டியில் கொணும கட்டுைரகைள ெமெொழிெபயரக்கலைொோமெ!
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கணியம பற்றி... 
இலைக்குகள்

• கட்டற்ற கணிநுட்பத்தியன்ப எளிய விஷயங்கள் ெதொடங்கிற அமதியநுட்பமெொனச அமமசெங்கள் வைர அமறிந்தியட 

விைழையும எவருக்கும ோதைவயொனச தகவல்கைள ெதொடரச்சியொகத் தரும தளமெொய் உருெபறுவது. 

• உைர, ஒலி, ஒளி எனச பல்லூடக வைககளிலும விவரங்கைள தருவது. 

• இத்துைறயின்ப நிகழ்வுகைள எடுத்துைரப்பது. 

• எவரும பங்களிக்க ஏதுவொய் யொவருக்குமெொனச ெநறியில் விவரங்கைள வழைங்குவது. 

• அமச்சு வடிவிலும, பத்தகங்களொகவும, வட்டுக்களொகவும விவரங்கைள ெவளியிடுவது. 

பங்களிக்க

• விருப்பமுள்ள எவரும பங்களிக்கலைொம. 

• கட்டற்ற கணிநுட்பம செொரந்த விஷயமெொக இருத்தல் ோவண்டும. 

• பகிறரவைத கட்டுப்படுத்தொத வண்ணம பைடப்பகள் இருத்தல் அமவசியம. உதொரணத்தியற்கு கொபிழெலைப்ட்  & 

கிறரிோயடிவ் கொமென்பஸ். 

• தொங்கள் பங்களிக்க விருமபம ஒரு பகுதியயில் ோவெறொருவர ஏற்கனசோவ பங்களித்து வருகிறறொர எனின்ப 

அமவருடன்ப இைணந்து பணியொற்ற முைனசயவும. 

• கட்டுைரகள் ெமெொழிெபயரப்பகளொகவும, விஷயமெறிந்த ஒருவர ெசெொல்லைக் ோகட்டு கற்று 

இயற்றப்பட்டைவயொகவும இருக்கலைொம. 

• பைடப்பகள் ெதொடரகளொகவும இருக்கலைொம. 

• ெதொழில் நுட்பம, ெகொள்ைக விளக்கம, பிழரச்செொரம, கைத, ோகலிச்சித்தியரம, ைநயொண்டி எனசப் 

பலைசுைவகளிலும இத்துைறக்கு ெபொருந்துமபடியொனச ஆக்கங்களொக இருக்கலைொம. 

• தங்களுக்கு இயல்பொனச எந்தெவொரு நைடயிலும எழுதலைொம. 
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• தங்களது பைடப்பகைள எளியெதொரு உைர ஆவணமெொக @ .  editor kaniyam com

முகவரிக்குஅமனுப்பிழைவக்கவும. 

• தள பரொமெரிப்ப, ஆதரவளித்தல் உள்ளிட்ட ஏைனசய விதங்களிலும பங்களிக்கலைொம. 

• ஐயங்களிருப்பிழன்ப @ .  editor kaniyam com மெடலியற்றவும. 

விண்ணப்பங்கள்

• கணித் ெதொழில்நுட்பத்ைத அமறிய விைழையும மெக்களுக்கொக ோமெற்ெகொள்ளப்படும முயற்சியொகும இது. 

• இதியலை பங்களிக்க தொங்கள் அமதியநுட்ப ஆற்றல் வொய்ந்தவரொக இருக்க ோவண்டும என்பற கட்டொயமில்ைலை. 

• தங்களுக்கு ெதரிந்த விஷயத்ைத இயன்பற எளிய முைறயில் எடுத்துைரக்க ஆரவம இருந்தொல் ோபொதும. 

• இதன்ப வளரச்சி நம ஒவ்ெவொருவரின்ப ைகயிலுோமெ உள்ளது. குைறகளிலிருப்பிழன்ப முைறயொக ெதரியப்படுத்திய

முன்போனசற்றத்தியற்கு வழி வகுக்கவும. 

துைற செொர - இடம செொர ெபொறுப்பொளரகள் - மெொணவ மென்பறங்கள்

• தமிழைகந்ோதொறும  கட்டற்ற  ெமென்பமெம ெதொடரபொக  ோமெற்ெகொள்ளப்படும  பணிகைள ெவளிக்ெகொணர ோவண்டி முதற்கட்டமெொக

மெொவட்டந்ோதொறும கணியத்தியற்கு தன்பனசொரவலைப் ெபொறுப்பொளரகள் ோதைவப்படுகிறறொரகள்.

• கணியம மெொணவ மென்பறம ஒன்பைற அமைமெக்கவும தியட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• கணியத்தியற்கு  துைற  செொரந்த  நுண்ணிய  பைடப்பக்கைள  ெகொண்டு  வரக்கூடிய  துைறப்  ெபொறுப்பொளரகளும

ோதைவப்படுகிறறொரகள்.  தொங்கள் கட்டற்ற கணிநுட்பம செொரந்த்  ஓர  துைறயில் நிபணரொக இருந்தொல் அமத்த்துைற ெதொடரபொனச

ெசெய்தியகைள கணியத்தியற்கு பைடத்துத் தருவதியல் ெபொறுப்ப வகிறக்கலைொம. உதொரணத்தியற்கு லினசக்ஸ் கரு உருவொக்கம, ெடபிழயன்ப

இயக்குதளம.

• தமிழைகத்தியற்கு முக்கிறயத்துவம அமளிக்கும அமோத ோவைலை -  கணியத்தியற்கு பல்ோவறு மெொநிலைங்களிலிருந்தும ோதசெங்களிலிருந்தும

முக்கிறயச் ெசெய்தியகைள தமிழில் வடித்துத் தர ஆரவமிருப்ோபொரும ோவண்டும. 

• விருப்பமுைடோயொர உங்கைளப்பற்றிய விவரங்களுடன்ப nirvagi@ .kaniyam com என்பற முகவரியில் ெதொடரப ெகொள்ளவும.
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