
ன்ப ப்  - பல் டக தகவல் தர க் களஞ்சியம், ஓைலச்சுவ க ன்  
ேபரட்டவைண உ வாக்கல் 

 
சுபா  ெரம்மல் 

ைணத் தைலவர், த ழ் மர  அறக்கட்டைள (http://www.tamilheritage.org)  
Technical Consultant, Hewlett Packard Germany. 

Email: ksubashini@gmail.com 
 

இலத் ரன் வ ல் ஒ  ெமா ன் ெதாண்மங்கைள (intellectual property) ன்னாக்கம் ெசய்ய ைன ம் 
ேபா    ெதா ல் ட்ப அ ப்பைடகைளக் க த் ல் ெகாள்ள ேவண் ய அவசியம் உள்ள . இைணயத் ல் 
ப ப் க்கப்ப ம் ன் ல்க ன், ன்ப ப்பாக்கம் எப்ப  இ க்க ேவண் ம், அதன் ேகாட்பா கள், 

ெதா ல் ட்பத் தரம்,, ப ப் க்கும் ைற, ன் ல்க ன் ன்ப ப் க்கைளச் ேச க்கும் ைறகள் என 
பல்ேவ  ஷயங்கைள ன் ப ப்  ெசய்ய ம் பவர்கள் எ ர்ேநாக்க ேவண் ள்ள .  த ழ் மர  
அறக்கட்டைள என் ம் தன்னார்வ ெதாண் ய வனம் 2001ம் ஆண்  ெதாடங்கப்பட்ட . 
ஓைலச்சுவ கள் மற் ம் ம  ப ப்  காணாத பழம் ல்க ன் ன்ப ப்  நடவ க்ைககைள ைமயமாகக் 
ெகாண்  ெதாடங்கப்பட்ட இந்த யற்சி ன்னர் ப ப்ப யாக வளர்ந்  ஓைலச் சுவ  மட் மல்லா , 

கல்ெவட் க்கள், வாய்ெமா  இலக்கியங்க ன் ன் ேசக ப் , வரலாற் ச் ெசய் க ன் ெதாகுப் , ன் 
ெசய் கள் ெதாகுப்  என வைடந் ள்ள .   
 
ச பத்ைதய க  சார் ெதா ல் ட்ப வளர்ச்சி தந் க்கும் வாய்ப் கள்,,வழக்கில் குைறந்  வ ம் த ழ் 
மர ச் ெசல்வங்கைளப் பா காப்பேதா  மட் மல்லாமல், அவற்ைற இலகுவாகப் பகிர்ந் ெகாள்ள ம் 
வ வகுக்கிற . இந்தக் க த் ெதா ல் ட்பங்கள் த ழ் மர ச் ெசல்வங்கைள, ஒ , ஒ , எ த்  வ வம் 
என பல்ேவ  வ க ல் அவற்ைற இலக்கப்ப வாக்க உத கின்றன. அத்ேதா  மட் மல்லாமல் அவற்ைற 
நாம் இன் ள்ள இைணய வச கள் ைண ெகாண்   இலகுவாக உலகின் பல ைலக ல் உள்ள த ழ் 
ஆர்வலர்கேளா  பகிர்ந் ெகாள்ள ம் வாய்ப்ப க்கிற . த ழ் மர  அறக்கட்டைள க்கியமாக 
இப்ப ல் ஈ பட்  வ வேதா  த ன் மரைபப் பா காக்கும் ஆர்வலர்கைள இைணக்கும் பாலமாக ம் 
அைமந் ள்ள . 
 
கடந்த சில ஆண் க ல் உலெகங்கி ம் உள்ள த ழ் ஆர்வலர்கள் மத் ல் த ழ் பழம் ல்கள் மற் ம் 
ஓைலச்சுவ கைளப் பா காக்க ேவண் ம் என்ற ப் ணர்ச்சி ஏற்ப த்  வந் ள்ள  த ழ் மர  
அறக்கட்டைள. அேத ேவைள, ன்னாக்கப் ப க ல் ஈ பட ம் பவர்க ன்  ேதைவக க்காக 
ன்னாக்கம் ெதாடர்பான கலந் ைரயாடல்கள், ெசய் ப் பகிர் கள், ேபட் கள், என்ற ல் ெதா ல் 
ட்ப ஷயங்க ம் த ழ் மர  அறக்கட்டைளத் ெதாடர்ந்  ஈ பட்  வ கின்ற .  

 
த ழ் ல்கள் ன்ப ப்பாக்கம் 
 
பல அ ய த ழ் ல்கள் ஒ  ைற சுவ  ல்க ந்  அச்சுப் ப ப்பாகப் ப ப் க்கப்பட்ட ன்னர் 
ம ப ப் ற்கு வ வ ல்ைல. இப்ப  பல ல்கள் நாள் ெசல்லச் ெசல்ல மறக்கப்பட்ட ஒன்றாகிப் 
ேபாவேதா  தாட்கள் கி ந் , மக்கிப் ேபாய் அ ந் ம் கின்றன. இைவ ன்னாக்கம் ெசய்யப்ப ம் 
ேபா  இவ்வைக ல் அ வ ந்  பா காக்கப்ப வேதா  நம  பயன்பாட் ற்கும் கிைடக்கின்ற . 



த ழ் மர  அறக்கட்டைள இவ்வைக ல்கைள அதன் அசல் வ வம் மாறாத வைக ல் வ (scanner) 

மற் ம் ைகப்படக் க கைளப் பயன்ப த்  ன்ப கைள உ வாக்கி வ கின்ற . அவ்வைக ல் 19ம் 
ற்றாண்  ல்கள், 20ம் ற்றாண் ன் ஆரம்ப கால ல்கள் என கு ப் டத்தக்க பல ல்கள் 
ன்ப ப்பாக்கம் ெசய்யப்பட்  நம  வைலப்பக்கத் ல் ேசர்க்கப்பட் ள்ளன. 

 
ஓைலச் சுவ கள் ன்ப ப்பாக்கம் 
 
த ழ் அச்சுப் ப ப் க்கள் ேதான் வதற்கு ன்னர் பைன ஓைலக ல் ல்கள் ப ப் க்கப்பட்டன. 
இவ்வைக சுவ  ல்கள்  அைனத்ைத ம் அச்சு வ ல்  ப ப் க்க பல த ழ ஞர்கள் கடந்த இரண்  
ற்றாண் க ல் ெப மள ல் ெதாடர்ந்  யன்  அ ல் ஓரள  ெவற் ம் கண் ள்ளனர். ஆனால் 

இதைன ைவத்  அைனத்  த ழ்  சுவ  ல்க ம் அச்சு வ வம் ெபற்  ெவ  வந் ள்ளன என்  கூ  ட 
யா .  ஆக ன்ப ப்பாக்க யற்சிகள் ெதாடர்ந்  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ேபா  அ யக் கூ ய 

ைல ள்ள பல அ ய ல்கைள நாம் பா காத்  நம  அ த்த சந்த ன க்கு அதைன 
வழங்குவதற்கான சாத் யங்கள் உள்ளன. 
 
த ழகம் மற் ம் அயல்நா க ல் உள்ள பல்ேவ  லகங்க ல் ஓைலச்சுவ கள் பா காக்கப்பட்  
ப ப்ப யாக ல் வ வம் ெபற்  வந்தா ம் அைனத்  ஓைலச் சுவ க ம் ைமயாக அச்சு வ வம் 
ெபறாத ைலேய உள்ள . ஆக சுற் ச் சூழல், சுகாதார ரச்சைனகள், ைறயான சுவ  ல் பா காப்  
பற் ய ெதா ல் ட்ப றன் இல்லாைம ேபான்ற காரணங்க னால் ெதாடர்ந்  பல சுவ  ல்கள் அதன் 
சுவ  ெத யாமல் அ ந் ள்ளன. இதைனப் ேபாக்க இவ் ஷயம் ர கவனத் ற்குட்ப த்தப்பட்  சுவ  
ல்கள் அச்சுப் ப ப்பாக்க ம் ன்ப ப்பாக்க ம் ெபற ேவண் ய அவசியம் ச்சயமாக உள்ள . 

த ழகத் ற்கு அயல்நாட்டவ ன் வ ைகயால் ஏற்பட்ட பல்ேவ  தாக்கங்க ல் பைன ஓைலச் 
சுவ க ந்  ல்கைளத் தற்கால த க்குக் காகித வ ல் அச்சுப் ப ப்பாக மாற்றம் ெசய்ய ஏற்பட்ட 
யற்சிக ம் அடங்கும். த ழ் நாட் ல் அச்சில் ெவ வந்த தல் த ழ் ல் க்குறள் என்ப ம் 1835ம் 

ஆண்  வைர ல்கள் அச்சி வதற்கு அரசின் தைட இ ந்த ம், 1835க்குப் ன்னர் இந்தத் தைட 
க்கப்பட்ட ம் கு ப் டத்தக்க ஷயங்கள். அரசாங்கத் ன் இந்தத் தைட இ ந்த ேபா ம் 
த ழர ஞர்கள் பலர  ர உைழப் ன் காரணமாக பல சுவ  ல்கள் அச்சில் ெவ வந்தன. 
(சுவ ப்ப ப் யல், டாக்டர்.ேவ.மாதவன்) 
 
இ ல் கு ப் டத்தக்கைவயாக ெநல்ேவ  அம்பலவாண க ராய ன் யற்சி ல் 1812ல்  தன் த ல் 
அச்சில் ெவ வந்த க்குறள் லபாடம், நால யார் லபாடம் ஆகியவற் ைனக் கூறலாம்.  இப்ப  சுவ  
ல்கைளப் பைன ஓைல ந்  அச்சு வ வத் ற்கு ெகாண்  வர உத யவர்க ல், கு ப் டத்தக்கவர்கள், 

த ைகம யார், .ேக.சிதம்பரநாத த யார், ேபராசி யர் உ.ேவ.சா நாைதய்யர், வா ர் 
.கல்யாணசுந்தரனார், மகா த் வான் .இராகைவயங்கார், யாழ்ப்பாணம் ைவ.தாேமாதரம் ள்ைள, 

ேகாணமைல த.கனகசுந்தரம் ள்ைள, யாழ்ப்பாணம் சபாப  நாவலர், யாழ்ப்பாணம் அம்பலவாண 
பண் தர், தாண்டவராய த யார், ைவ நயனப்ப த யார், அ. த் சா ப் ள்ைள, யாழ்ப்பாண 
நல் ர் ஆ க நாவலர், மகா த் வான் னாட்சி சுந்தரம் ள்ைள, வட ர் இராம ங்க அ கள், 

தாண்டவராய த யார்,, ேபராசி யர் எ  ைவயா ப் ள்ைள ேபான்ேறார். இவர்கள் மட் மன்  
ேம ம் பல ப ப்பாசி யர்க ன் ைண னால் தான் கடந்த ற்றாண் க ல் எ தப்பட்ட ல்க ல் சில 



இன்றள ம் நமக்கு வாசிக்கக் கிைடக்கின்றன. ப ப்பாசி யர்க ன் பரங்கள் அடங்கிய பட் யைல 
த.ம.அறக்கட்டைள ன் கீழ்க்கா ம் வைலப்பக்கத் ல் காணலாம். 
(http://www.tamilheritage.org/manulogy/pubs/pubs.html)   
 
த ழ் மர  அறக்கட்டைள த யார் பா காப் ள்ள, இ வைர அச்சில் ெவ வராத பைன ஒைல 
ல்கைள ன்ப ப்  ெசய்  அவற்ைறப் பா காக்க ேவண் ெமன்ப ல் குந்த அக்கைற ெகாண் ள்ள . 

அதன் அ ப்பைட ல் ஓைலச் சுவ  ன்ப ப்பாக்க ைற என்ப  ஐந்  ப  ைலக ல் க்கப்பட்  
ெசயல் ைறயாக்கம் ெபற ேவண் ம் என்பத ப ந் ைரக்கின்ற . 
 

1. ஓைலச் சுவ கைளப் ெப வ  மற் ம் ேசக ப்ப .  
2. சுவ  ல்கைள இனம் ப்ப . ம த் வம், தல ராணம், கைதகள், ெசய் கள், ஆவணங்கள், 

ெதா ல் ட்பம், ஓ யம், சமய ல்கள், சங்க இலக்கியங்கள் என வைக ப்ப .  
3. ன்றாவ  ைலயாக சுவ  ல்கைள ன்ப ப்  ெசய்வ . வ யால் ன்ப ப்பாக்கம் ெசய்  

தகுந்த க  ெதா ல் ட்பத் ன் அ ப்பைட ல் ல்க ன் பக்கங்கைளக் ேகாப் க்களாகச் 
ேசக த்  ன் லாக ரசு ப்ப . 

4. இந்த ன்ப ப்  ெசய்யப்பட்ட ஓைலகைள, ஓைலச் சுவ  ல்கைள வாசிக்கத் ெத ந்த 
அ ஞர்கைளக் ெகாண்  வாசிக்க ைவத் , அதைன ஒ ப்ப  ெசய்வ , மற் ம் எ த் க்கைள 
அதாவ   ைல ம் தற்கால த க்கு மாற்றம் ெசய்வ .  

5. இந்த ஒ ப் ப கைள ம், தட்டச்சு ெசய்யப்பட்ட ைல ம் ன்ப ப்பாக்கம் ெசய்  
ரந்தரப்ப த் வ , வாசிப் க்குட்ப த் வ . 

 
அச்சு வ வ பழம் ல்க ன் ன்ப ப்  
 
பைன ஓைல ல்கள் அச்சுப்ப ப் க்கு வந்தா ம் ைமயாக அந் ல் பா காக்கப்பட்  ட்ட  என்  
கூ வதற்கில்ைல. ஓைல ந்  அச்சு வ வத் ல் ப ப்  கண்ட பல ல்கள் ம  ப ப் க் காணாத 
ைல ம் உள்ள . பல ல்கள் பா காப்  இன்ைமயால் தாட்கள் ம ந் , இக்கிப் ேபாய் ெநா ங்கி 

உைடந்  ம் ைல ம் உள்ள . ஆக ஒ  ல் அச்சுப் ப ப் ைன அைடந்தா ம் அ  ன்ப ப்பாக்க 
ைற ல் ப ப் க்கப்ப ம் ேபா  அதைனத் தற்கால ெதா ல் ட்பத்ைதக் ெகாண்  எ ய ைற ல் 

பா காக்க கின்ற . ஆகேவ அச்சு வ வ ல்கைள ம் பா காக்க ேவண் ய ைல இ ப்பதால் 
ன்ப ப்பாக்கம் இதற்கு ஒ  சிறந்த வ யாக அைமகின்ற . 

  
வாய்ெமா  இலக்கியங்கள், கைலகள், ன்ப ப்  
 
த ழர் கைல கலாச்சார பண்பாட்  வாழ்க்ைக ைற சம்பந்தப்பட்ட பல்ேவ  தகவல்கள் இன்றள ம் கூட 

ைமயாக ப ப் க்கப்பட ல்ைல என்பைத ம க்க யா .  கிராமங்க ல் ன்னர் வழக்கி ந்த 
ஷயங்கள் பல ப ப்ப யாக, நகர்ப் ற வாழ்க்ைக மற் ம் வாழ்க்ைக ைற ல் ஏற்பட் ள்ள மாற்றங்க ன் 

காரணத்தால் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக வழக்கு ஒ ந்  வ கின்றன. இ  ற் ம் த க்கப்பட யாத 
ஒன் . ஆனால் இந்த வாய்ெமா  இலக்கியங்கைள நம  பண்பாட் ன் வரலாற்  ஆவணங்களாகப் 
ப ப் க்க கூ ய ெதா ல் ட்பம் இன்  கிைடத் ள்ள ேவைள ல் இதைன நாம் இத்ெதா ல் ட்பம் 
ெகாண்  பா காக்க ம்.  



 
உதாரணமாக வாய்ெமா  இலக்கியங்களான தாலாட் ப் பாட் , ஒப்பா ப் பாட் , கும் , அம்மாைன 
ேபான்றைவ, மற் ம் கிராமத்  சட்ட ட்டங்கள், பஞ்சாயத் , பாரம்ப ய உண கள், பாட்  ைவத் யம், 

ைகக ன் சிறப் க்கள், பாண் , சில்லாட்டம், அம்மாைன, பள்ளாங்கு  ேபான்ற கிரா ய 
ைளயாட் கள், நாடகக் கூத் க் கைலகளான கரகாட்டம், ஒ லாட்டம், பைறயாட்டம், சிலா ஆட்டம் 

ேபான்றைவ அயல் நா க க்குக் கு  ெபயர்ந்  ட்ட த ழர்க க்கு மட் ன்  த ழகத் ேலேய கூட 
வழக்கில் இல்லாத கலாச்சார ம்பங்களாக உ வாகி உள்ளன. இவ்வைக வாய்ெமா  இலக்கியங்கைள, 

அதன் க்கங்கைள ளக்கும் தகவல்கைள ஒ ப்ப களாகச் ேசக த்  ைவக்க ேவண் ய அவசியம் 
உள்ள . இதைன க த் ல் ெகாண் , ெசய் த் தகவல்கள், ஒ வர  பல்ேவ  காலகட்டங்க ல் கழ்ந்த 
வரலாற்  ஷயங்க ன் தகவல்கள், த ப்பட்ட சிந்தைன ன் ெவ ப்பா கள்  கைல வ வங்கள் 
ேபான்றவற்ைற வாய்ெமா  ப க ன் ெதாகுப்பாக (Oral history archive) உ வாக்குவ ல் த ழ் மர  
அறக்கட்டைளத் ெதாடர்ந்  ஈ பட்  வ வேதா  இ  ெதாடர்பான ெதா ல் ட்ப ஷயங்கைள 
அலசுவ ம் ன்த ழ் மற் ம் இ-சுவ  ன்னரங்கங்க ன் வ யாக கலந் ைரயாடல்கைள ம் கழ்த்  
வ கின்ற .    
 
ஒ  இனத் ன் க்கிய அம்சங்களாகத் கழ்பைவ அந்த இனத் ன் பண்பாட்  யங்கள். வரலாற்  
ஷயங்கள் ைறயாக ப  ெசய்யப்பட் , தகுந்த ைற ல் ெதாகுத்  பராம த்  ைவக்கப்ப ம் ேபாேத 

அந்த இனத் ன் சிறப் கள் பா காக்கப்ப கின்றன. ஆக, த ழ் இனத் ன் சிறப் கைள, சிந்தைன 
ஆழத்ைதப், பண்பாட் க் கூ கைள, கைலக ன் ெப தத்ைத நாம் சுலபமாகக்  க  ட்  டாமல், 

அதன் சுவ கள் மறக்கப்ப ம் ன்னர் அவற்ைறத் தக்க ைற ல் பா காத்  ைவக்க ேவண் ம் என்ப  
த ழ் மர  அறக்கட்டைள ன் க்கிய ேநாக்கங்க ல் ஒன் . இந்தக் கைலகள் வ ங்காலங்க ல் வழக்கில் 
இல்லாமல் ேபானா ம் இைவ இ ந்ததற்கான அைடயாளங்களாவ  இவ்வைக ன்ப ப் க ன் வ  
பா காக்கப்ப வதற்கான சாத் யங்கள் உண் . 
  
ன்ப ப்பாக்க வ  ைறகள், ெதா ல் ட்பக் கூ கள் 

 
எந்த ஒ  ன் ல் ன்ப ப்பாக்க நடவ க்ைகக்கும் அ ப்பைடயாக அைமவ  அதன் ெதாய ல் ட்ப 
அ ப்பைடக் கூ கள். ன்ப ப்  ெசய்யப்ப ம் ஒவ்ெவா  பக்க ம் ல் யமாக ம் ெத வாக ம் 
வாசிப் க்கு உகந்ததாக ம் இ க்க ேவண் ய  ன்ப ப்பாக்கத் ன் அ ப்பைட ேதைவக ல் க 
க்கியமான ஒன் . ன் ல்கள் ப ப்பாக்கம் என்ப  தற்சமயம்  வ (scanner) பயன்ப த்  
ன்ப ப்பாக்கம் ெசய்வ  அல்ல  ைகப்படக் க  பயன்ப த்  ன்ப ப்  ெசய்வ  என்ற இரண்  
ைலக ல் உ வாக்கப்படக் கூ ய சாத் யம் உள்ள . 

 
ஒ  ல் வ ல் ைவத்  பக்கங்கள் ப்பப்பட்  ன்ப ப்  ெசய் ம் ேபா  சில ேவைலக ல் 
பக்கங்கள் உைடந்  ம் ைல உண் .  பழம் ல்கள் ன்ப ப்  ெசய் ம் ேபா  ல்க ன் பக்கங்கள் 
உைடந்  வ ந்  த க்க ைகப்படக் க  பயன்ப த்  ன்ப ப்  ெசய்வ  தற்ேபா  
வழக்கத் ல் உள்ள சிறந்த ைற என்  கூறலாம். பைன ஓைலச் சுவ  ன்ப ப் ற்கு வ  பயன்ப த்  
ன்ப ப்  ெசய்வ  எ ைமயானதாக ம் அேத சமயம் உகந்ததாக ம் அைமகின்ற .  

 
பக்கங்க ன் தன்ைமகள் 



  
ன் ல்கள். ன்ப ப்  ெசய்யப ம் ேபா  ெபா வாக ஒ  ன்ப ப்  வ வம் jpg, tiff, png, gif  

வ வங்க ல் உ வாக்கப்பட்ேட ேச க்கப்ப கின்றன. உதாரணமாக வ  பயன்ப த்  உ வாக்கப்ப ம் 
ன் ல்க ன் பக்கங்கள் ெப ம்பா ம் பட வ வ ேகாப் க்க க்குப் கழ் ெபற்ற jpg வ வத் ல் தான் 

உ வாக்கப்ப கின்றன.  jpg ைற ைகப்படங்க ல் அ ம் தத் பமான படங்க ல் சி ய 
மா பா கைள ம் உள்வாங்கி அதன் அசல் வ வத்ைத ன்ப ப்   வ வங்க ல் ெகாண்  வ வ ல் 
சிறந்த தன்ைமையக் ெகாண்ட . ைகப்படக் க க ல் எ க்கப்ப ம் ன்ப கள் இந்த compression 

வ வத்ைத ெப ம்பா ம்  அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவ. 
 
அ ப்பைட ல் jpg ப கள் ன்ப ன் ேபா  தகவல்கைள இழக்கக் கூ ய தன்ைம ெகாண்டைவ (lossy 

compression method). இதனால் jpg வ வ compression கத் ல் யமான ப க க்கு, உதாரணமாக 
வைரபடங்கள், சுவ க ல் உள்ள வ  வ வங்கள் ேபான்றவற் ற்கு உகந்தைவயல்ல. ன்னாக்கம் 
ெசய்யப்ப கின்ற பல பழம் ல்கள் பல  ேவைளக ல் கச் சிைதந்  சில பகு க ல் எ த் க்கள் 
ெத ல்லாத ைல ம் கூட ன்ப ப்  ெசய்ய ேவண் ய ைல உள்ள .  ஆக இவ்வைக ல்கைளக் 
க த் ல் ெகாண்டால் வ  வ வ ன்ப ப் க்கு உகந்த compression ைறையப் பயன்ப த்த ேவண் ய 
அவசியம் உள்ள .  tiff மற் ம் png ைறகள் இவ்வைக ேதைவக க்கு க உகந்தைவ.   ெபா வாகேவ 
ல்கள் ன்ப ப்பாக்கம் என்ப  வ வ வ அசல் பக்கத் ன் ஒ  ம ப ப் . இதற்கு கத் தகுந்த ைற tiff 

compression ஆகும். அ ம் கு ப்பாக OCR (optical character recognition)  ெகாண்  இந்த ல்கள் ன்னர் 
வாசிப் ல் உட்ப த்த tiff compression பயன்ப த்  ேச க்கப்பட்ட ேகாப் க்கேள சிறந்தைவயாக 
அைமகின்றன.   
  
ன்ப ப்பாக்கத் ல் சந் க்கக்கூ ய ெதா ல் ட்ப  ரச்சைனகைளக் ைகயாள ெபா வான ைகேய கள் 

உ வாக்கப்பட ேவண் ய அவசியம் உள்ள . க  ெகாள்ளள  ைல அ கம் இல்ைலெயன்ற ைல 
இப்ேபா  இ ந்தா ம் ன் ல்கள் தர றக்கத் ற்காக ேதைவப்ப ம் ேநரம் அ கமாக இ ப்ப  ஒ  
வைக ரச்சைனயாக உள்ள . இதைன ேம ம் ெசம்ைமப் ப த்த தகுந்த ெதா ல் ட்ப ைகேய கள் 
இ ப்ப  அவசியமாகின்ற . அேத ேபால ஒ  ஒ  வ வ ப கைள இைணயத் ந்  தமாக 
தர றக்கம் ெசய்வதற்கும் ேகாப் க்க ன் அள ல் கவனம் ெச த்த ேவண் ய ைல உள்ள . இதைனக் 
ைகயாள, ைகேய கள் உ வாக்கப்ப தல் அவசியமாகின்ற . இதற்கு pdf மற் ம் djVu ெதா ட்பங்கள் 
சிறந்தைவயாக இ க்கின்றன.   
 
ன்ப ப்  ெசய்ய ம் பவர்க க்குப் ெப ம்பா ம் ெதா ல் ட்ப அ ப்பைட ஷயங்க ல் பல்ேவ  

ஐயங்கள் இ ப்ப  இயல் . இதைன வர்த் க்க எ ய ைகேய கைளத் த ழ் மர  அறக்கட்டைள 
உ வாக்கி ெவ ட் ள்ள . அந்த வைக ல் இ வைர அ ப்பைட ன்ப ப்பாக்கம், FTP ெசய்வ  
எப்ப  எ ம் ைகேய  மற் ம் ஒ ப்ப  கட் ைர, ன் ல்கைளப் ைகப்படக் க  ெகாண்  
உ வாக்கும் தம், ஒ ப்ப கள் மற் ம் குரல் அரட்ைட ஒ ப்ப  ளக்கக் கட் ைரகள், த ல் 
ன்னஞ்சல் ெசய் ம் ைற அ ப்பைட ைகேய , ன் லாக்கக் ைகேய  ேபான்றைவ ெவ டப்பட்  
ன் லாக்கத் ம் ன்ப க ம் ஆர்வ ள்ேளார் பயன்ப த் ம் வைக ல் இலவசமாக 

வழங்கப்பட் ள்ளன.   
த ழ் மர  அறக்கட்டைள ன் அ த்த கட்ட யற்சிகள். 



 
ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட ன் ல்க க்கான அட்டவைண மற் ம் ஓைலச்சுவ க க்கான ேபரட்டவைண  
 
 
ன் ல்கைள ெவ ம் தன்னார்வக் கு னர் பலர் தற்ேபா  த ழ் ன் ல்கைள உ வாக்குவ ல் 

ஈ பாட் டன் இயங்கி வ கின்றனர். பல்ேவ  கு னர் 'த ழ் ல்கள் ன்ப ப்பாக்கம்' என ெசயல்படத் 
ெதாடங்கும் ேபா  ஒ வர் ன்ப ப்  ெசய்த அேத ைல ேவெறா வர் ெசய்வதற்கான ைல ஏற்பட 
வாய்ப் ண் . ஆக த ழ் மர  அறக்கட்டைள ன் ெவ கள் கு த்த ஒ  தகவல் வங்கி உ வாக்கப்பட 
ேவண் ய  அவசியம் என்பதால் இந்த யற்சி ெதாடங்கப்பட்  ேத  இயந் ரம் மற் ம் வ ைசப்ப த் ம் 
சாத் யத் டன் கூ ய பட் யல் ஒன் ம் உ வாக்கப்பட் ள்ள . அேத ேவைள இைணயத் ல் உள்ள 
அைனத்  ன் ல்க க்குமான ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட  ஒ  அட்டவைண உ வாக்கப்பட ேவண் ய 
ேதைவ இ ப்பதால் இவ்வைக யற்சிக க்கும் த ழ் மர  அறக்கட்டைள ைண ற்கின்ற .  
 
 
பைண ஓைலச் சுவ கள் த ழகத் ம் அயல் நா க ள்ள பல்ேவ  லகங்க ம் உள்ளன. 
இவற்ைறப் வாசிப் க்கு உட்ப த் ம் அட்டவைண தயா க்கப்பட ேவண் ய அவசியம் உள்ள . ெதாடர்ந்  
பல வனங்கள் சுவ க ன் தகவல்கைளச் ேசக க்கும் யற்சிக ல் இயங்கி வந்தா ம் இ வைர 
ேசகரத் ள்ள அைனத்  சுவ க க்குமான ைமயான ஒ  பட் யல் இல்லாத  கவனத் ல் 
ெகாள்ளப்பட  ேவண் ய ஒன் . அத்ேதா  இ வைர கண்ெட க்கப்பட்  ெதாகுக்கப்பட்  
பராம க்கப்பட்  வ ம் ஓைலச்சுவ க க்கான ஒ  ேபரட்டவைண ம் இைணயத் ல் ஒ ங்கு ல் ேத தல் 
(digital searchable catalogue) வச டன் உ வாக்கப்பட ேவண் ய அவசியம் உள்ள . இவ்வைக லான 
யற்சிக க்கான ஆரம்பப்ப கைள த ழ் மர  அறக்கட்டைள இப்ேபா  ெதாடங்கி ள்ள . 

 
 


