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அறிமுகம
எண்ணிய முடிதல சவெண்டும
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……………….என்ற பகாரதியின் அடியில பிறந்து
நீ மைனிதனகாகப்
பிறந்திருக்கிறகாய
நீ வெகாழ்ந்து
மைடறந்ததற்குப் பின்னகால
ஓர் அழியகாத அடடையகாளம
எடதயகாவெது விட்டுச் வசேல!
…………….. என்ற விசவெககானந்தரின் வெகாக்கிடன புரிந்து
நகான் அறிந்த
சில தகவெலகடள
பல வவெள்டளக் ககாகிதத்தில
எனது எழுத்தகாணி முடனயில
வெடரந்து
பலப் சபரின் பகார்டவெக்கு
உணைவெகாக அளித்துள்சளன்
இதடன கற்று
பலச் சுடவெகடள அறிந்துக் வககாள்ள
எனது வெகாழ்த்துக்கள்
நன்றி!
…………………. க.பிரககாஷ., எம.ஏ, எம.பில, (பிஎச்.டி)
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முன்னுடர
கல சதகான்றி மைண் சதகான்றகா ககாலத்துக்கு முந்டதய வமைகாழி என சபகாற்றப்படும
தமிழ் வமைகாழியகானது ஓடலச்சுவெடு ககாலம வதகாடைங்கி பலசவெறு விதமைகான ககால
கட்டைங்கடள கடைந்து இடணையம வெடர வெளர்ந்து நிற்கிறது. இந்த விஞ்ஞகான யுகத்தில
ஆங்கில வமைகாழிக்கு நிகரகாக தமிழ் வமைகாழியும கணினி மைற்றும

இடணையத்தில

வெளர்ச்சியடடைந்துவிட்டைது.
ககாலந்சதகாறும

மைரபு வெழிச் சேகாதனங்களகால சபச்சு வெழக்கில வசேயதி பரிமைகாற்றம

வதகாடைர்ந்து நடடைவபற்று வெருகின்றது. மைனித சேமூகத்திற்கு வெழிககாட்டுவெனவெகாக இடசே,
வசேகாற்வபகாழிவுகள்,

கடலகள்,

பகாடைலகள்,

கடதகள்,

பழவமைகாழிகள்,

ஓவியங்கள்,

சிற்பங்கள், கலவவெட்டுக்கள் எலலகாம மைக்களின் வெகாழ்வு சிறப்புற அடமைய அறிவுடர கூறி
வெழிககாட்டியகாக அடமைந்திருந்தன. இதில இருந்து மைகாறுப்பட்டு புதிய வதகாழிலநுட்ப
முடறகளகால தகவெல வதகாடைர்பு வெளர்ச்சிக்கு அடிப்படடைக் ககாரணைமைகான இடணையம,
தகவெல வதகாடைர்புச் சேகாதனங்கள், மின் வெழிச் சேகாதனங்கள், மின்னணுச் சேகாதனங்கள், அச்சு
வெழிச் சேகாதனஙங்கள், மின் இதழ்கள் மைற்றும இது சபகான்ற புதுப்புது சககாணைங்களில
தகவெல வதகாடைர்பிடன ஏற்படுத்தி வெருகின்றன. ஒலிப்பதிவு கருவி, ஒளிப்படைக் கருவி,
ஆகிய சேகாதனங்கள் மின்னணுச் சேகாதனங்களகாகக்

குறிப்பிடுகின்றனர். வதகாழிலநுட்பக்

கருவிகள் களப்பணிடயப் வபகாறுத்தவெடர தகவெலகடள நுட்பமைகாகவும நுணுக்கமைகாகவும
வபற்றுத் தருவெதிலும தரவுகடள ஆவெணைப்படுத்துவெதிலும மின்னணுச் சேகாதனம முக்கிய
பங்கு வெகிக்கிறது.
‘இடணையத்தில தமிழ் மின்னூலகள்’ என்ற தடலப்பின் கீழ் இடணையத்தின்
சதகாற்றம வெளர்ச்சி, இடணையமும தமிழும, இடணையம வபகாருள், இடணைய குறியீடு,
இடணைய முகவெரி, வெடலத்தளம, வெடலத்தளம உருவெகாக்குதல, இடணைய வெரலகாறு,
இடணையப் பயன்பகாடு, இடணையத் தமிழ் மைகாநகாடுகள், மைற்றும மின்னூல, மின்னூல
உருவெகாக்கும முடற, மின்னூல வெகாசிக்கும கருவிகள், மின்னூடல உருவெகாக்கும சபகாது
ஏற்படும சிக்கல மைற்றும தீர்வுககாணுதல மின்னூல வெரலகாறு, மின்னூல அடமைப்பு,
மின்னூல பயன்பகாடு, மின்நூலகம, மைற்றும மின் இதழ்களின் சதகாற்றம வெளர்ச்சி, மின்
இதழ்களின் வெடகப்பகாடு என அடிப்படடைடயக் வககாண்டு ஆரகாயப்படுகிறது..
‘இடணையத்தில தமிழ் மின்னூலகள்’ என்ற தடலப்பில மின்னூடலப் பற்றிய
முழுடமையகான முடறயகான அறிடவெ தமிழ்ச்சேமூகத்திற்கு வெழங்குதல மைற்றும இடணையப்
பயன்பகாட்டின் அடிப்படடையில மின்னூல அடமைப்பு, மின்னூல உருவெகாக்கும முடற,
மின்னூல வெகாசிக்க உதவும வென்வபகாருள்கள், மைற்றும வமைன்வபகாருள்கள், மின்னூல
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பயன்பகாடு, மின் நூலக அடமைப்பு, மின் இதழ் சதகாற்றம வெளர்ச்சி, தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு
அறிந்து வககாள்வெதற்கு பயன்படுகின்றது.
உலக அளவில உடைனுக்குடைன் வசேயதிகடள பரிமைகாறிக் வககாள்ளும இடணையத்திற்கு
ஈடுவககாடுத்துள்ள தமிழ்வமைகாழி. வெருங்ககாலத்தில இன்னும விடரவெகாக வெளரும என்று
சநகாக்கத்சதகாடு இந்நூலிடன உருவெகாக்கியுள்சளன்.

க.பிரககாஷ, எம.ஏ, எம.பிஃல,
தமிழ்த்துடற
வதகாழில நுட்பக் கள ஆயவுப் பணியகாளர்
பகாரதியகார் பலகடலக்கழகம
சககாயமபுத்தூர் – 46
kprakashkpd@gmail.com
kprakashtamil.blogspot.com
+91 - 9944062607
+91 - 9698525367
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இடணையமும தமிழும அறிமுகம
இடணையம
இடணையம இன்று உலக முழுவெதிலும பலசககாடி மைக்களின் பயன்பகாட்டுத்
சதடவெகடளப் பூர்த்தி வசேயயும புதுக்கண்டுப்பிடிப்பு என்று கூறலகாம. மிக படழய
தகவெலகடளயும, இன்று புதிதகாகத் சதகான்றக் கூடிய பல புதிய தகவெலகடளயும வபற
இடணையம

உதவி

வெருகின்றது.

தகவெலகடள

அனுப்புவெதற்கும,

தகவெலகடள

வபறுவெதற்கும, கருத்துகடளத் வதரிவிக்கவும, வெகாங்கவும, விற்கவும, கற்படணை வசேயது
பகார்க்க முடியகாத அளவிற்கு இடணையத்தில தகவெலகள் குவிந்து கிடைக்கின்றன.
இடணையத்தில படடைப்பகாளர்கள் ஒவ்வவெகாருவெரும வவெவ்சவெறு தகவெலகடளச்
சசேமித்து டவெத்துள்ளகார்கள். அடவெ இலக்கியம, இலக்கணைம, திடரப்படைம, வெரலகாறு,
புவியியல, வெகானியல, அறிவியல, கணிதம, சசேகாதிடைம, பக்தி, வபகாதுஅறிவு, மைருத்துவெம,
சித்தம, சயகாகம, சேடமையலகுறிப்பு, ஓவியக்கடல, விடளயகாட்டு சபகான்ற எண்ணைற்ற
தடலப்புகளில தகவெலகளகாகவும, நூலகளகாகவும வவெளியிட்டுள்ளனர்.
உலவகங்கும சிதறிக் கிடடைக்கும தகவெலகடள இடணையத்தில இடணைத்துவிட்டைகால
யகாரும எந்த சநரமும வசேன்று அத்தகவெலகடளப் வபற முடியும. முற்ககாலத்தில ஒன்டறப்
பற்றி அலலது ஒருவெடரப் பற்றி வதரிந்து வககாள்ள சவெண்டுமைகாயின் நூலகங்களுக்குச்
வசேன்று அடலய சவெண்டிய சூழல இருந்தன. இப்வபகாழுது சதடவெயகான ஒன்டறசயகா
அலலது கருத்டதசயகா, ஒருவெர் பற்றிய தகவெலகடளசயகா, வதறிந்து வககாள்ள நகாம
அன்றகாடைம பயன்படுத்திவெரும டகயடைக்க கருவியகான அடலசபசி மைற்றும திறன்சபசி,
நுண்ணைரிசபசி, விலடல, கணினிசபகான்றவெற்றில இடணைய வெசேதிவபற்று கருத்துக்கடளத்
வதரிந்து வககாள்ளலகாம.
இடணையத்தில வசேயதிகள் படிக்கலகாம, படைங்கள்

பகார்க்கலகாம, பகாடைலகள்

சகட்கலகாம, தகவெல பரிமைகாற்றலகாம, வபகாழுதுசபகாக்கலகாம, அறிடவெப் வபருக்கலகாம. இது
சபகான்ற பல தகவெலகடளப் வபற்று மைனநிடறவு வபறவசேயவெது இடணையமைகாகும. அந்த
அளவிற்கு இடணையம இன்று வெளர்ந்து வககாண்சடை வெருகின்றது.
“எண்ணிய எண்ணியகாங்கு எயதுப எண்ணியகார்
திண்ணியர் ஆகப் வபறின்”1 ( குறள் - 666)
என்ற குறளில எண்ணியவெர் எண்ணியபடிசய வசேயல ஆற்றுவெதில உறுதியுடடையவெரகாக
இருக்கப்வபற்றகால

அவெர்

எண்ணியவெற்டற

எண்ணியவெகாசற

அடடைவெகார்

என்று

திருவெள்ளுவெர் குறிப்பிடுவெது சபகால நீங்கள் எடதப் பற்றித் வதரிந்து வககாள்ள சவெண்டும
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என்று விருமபுகிறீர்கசளகா அதடன இடணையத்தில வசேன்று ஒரு சில வநகாடிகளில சதடித்
வதரிந்து வககாள்ளலகாம.
இடணைய வசேகாற்வபகாருள், இடணைய வெரலகாறு, வெடலப் பின்னல, முதல இடணைய
தளம, தமிழில முதல இடணையதளம, இடணைய வெசேதி வெழங்குசவெகார், இடணைப்பு வபற
இடணைய குறியீடுகள், இடணைய முகவெரி, உலக இடணைய வெரலகாறு, இடணையத்தின்
பயன்கள், இடணையத்தில சதடுதல வெசேதிகள், இடணைய சதடுவபகாறி விடளயும
நன்டமைகள், இடணைய வெழிக் கலந்துடரயகாடைல இடவெ அடனத்தும இடணையத்தின்
பயன்கள் என்று இடணையம பற்றிய கருத்துகடள விளக்குவெதற்கு உள்ளடைக்கமைகாக
வெடரயறுக்கப் பட்டுள்ளன.
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இடணையம வசேகாற்வபகாருள்
உலகம முழுவெதும உள்ள அடனத்துக் கணினிகடளயும ஒசர மின்னனு வெடலயில
சேங்கிலிப்பிடணைப்பு வசேயயப் வபற்று ஒன்றகாக்கப்பட்டைது தகான் இடணையம. உலவகங்கும
கணிப்வபகாறியில உள்ள வசேயதிகளின் இடணைப்சப இடணையம ஆகும. உலகளகாவிய
வெடல இதடன ஆங்கிலத்தில world wide web என்பர். இதடன சுருக்கமைகாக www என்றும
w3 The web என்றும குறிப்பிடுவெதுண்டு.

இடணைய வெரலகாறு
இன்டறய உலகம இடணைய வெழிககாட்டுதலின்படி பீடுநடடை சபகாடுகிறது எனில
அது மிடகயன்று. 1950 ஆம ஆண்டிற்கு அண்டமையில வதகாடைர்பியல ஆயவெகாளர்கள்
கணினி மைற்றும பலசவெறு வதகாடலத் வதகாடைர்பு வெடலயடமைப்பின் பயன்கள் வபரிதுவெகான
வதகாடைர்பு மைற்றும தகவெல பரிமைகாற்றம வககாள்ள ஆவென வசேயய சவெண்டும என
எண்ணினகார்.
இதன் விடளவெகாக டமையக் கட்டுப்பகாடைற்ற வெடலயடமைப்புகள் வெரிடசேப்படுத்தும
முடறகள் மைற்றும தரவுப்வபகாது நிடலமைகாற்றம சபகான்ற துடறகளில ஆயவு வசேயயத்
துவெங்கினர்.
இடணையத் தந்டதயகான சஜ.சி.ஆர்.லிக்டலடைர் என்பவெடர அடழக்கின்றனர்.
அரிய கண்டுபிடிப்புக்கு வித்திட்டைவெர்கள் பிரிட்டைகானிய நகாட்டு அறிஞர்களகான
சேகார்லஸ ககாவ் மைற்றும ஜகார்ஜ்ஸ ஹகாக்சமைன் ஆகிசயகார் ஆவெகார். 1996 இல ஃடபபர்
நூலிடழயின் உதவியகால தகவெலகடள ஒளிப் பிமபங்களகாக மைகாற்றி வநடுந்வதகாடலவு
அனுப்ப முடியும என்று கண்டுபிடித்தனர்.
1980 இல பிரகான்ஸ நகாட்டில மினிவடைல என்பவெர் வதகாடலசபசி கமபி வெழியிலகான
தகவெலறியும சசேடவெடயத் துவெக்கினகார்.1992 நவெமபர் மைகாதம வடைலஃபி என்ற நிறுவெனம
வபரிய அளவிலகான தகவெல சசேடவெடயத் வதகாடைங்கியது.
1993 வசேப்டைமபர் 15 இல மிகப்வபரும அளவிலகான சதசியத் தகவெல பரவெலுக்ககான
திட்டைம ஒன்டற அவமைரிக்க அரசு வெடரவு வசேயதது.
1993 இல இலலினகாயஸ பலகடலக் கழகத்தின் (National Centre For Super
Computing) என்ற டமையத்டதச் சேகார்ந்த மைகாணைவெர்கள் பல வெசேதிகள் வககாண்டை இடணையத்
சதடைலுக்ககான

வமைன்வபகாருள்

திடரடயக்

கண்டைறிந்தனர்.

இது

வமைகாடசேக்

என்றடழக்கப்பட்டைது. இதடன மைகார்க் ஆண்டைர்சேன் வமைகாடசேக் என்பவெர் கண்டைறிந்தகார்.
வெடலப்பின்னல டமையம
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வெடலப்பின்னல

என்பது மீள்கருவி டமையம என்று குறிப்பிடுவெர். பல

சுருளிடணைகள் ஒளியிடழ, ஈத்தர்வநட் கருவிகடள ஒன்றகாக இடணைத்து அவெற்டற ஒற்டற
வெடலப்பின்னல கூறகாகச் வசேயலபடை உதவும கருவியகாகும.
1994 இல www என்ற வெடலப்பின்னலகாக அடமைந்த அடமைப்பு உலகின் பலசவெறு
பகுதிகடள இடணைக்கும கருவியகாக உருமைகாற்றம வபற்றது. இதன் மூலம தகவெலகடள
மைட்டுமமைலலகாத படைங்கடளயும பகார்க்க முடிந்தது. சுவிட்சேர்லகாந்து நகாட்டில உள்ள வசேர்ன்
என்னும அணுத்துகள் இயற்பியல நிறுவெனம உலகு தழுவிய விரிவு வெடலமுடறடயக்
வககாண்டு வெந்தது.
1995 இல வககாரிய நகாட்டில பிறந்த பின் அவமைரிக்ககா நகாட்டில குடியுரிடமை வபற்ற
நகாம ஜீன் வபயக (Nam Jun Paik) என்பவெர் (Yber Town) என்ற ஒன்டற நிறுவி அதன் மூலம
பலலகாயிரக் கணைக்ககான மைக்கடள இடணைத்தகார்.

வெடலப்பின்னல பயன்
வெடலப்பின்னல இடணைப்பு ஒன்றனுள் ஒரு மைரபுப் பகுப்பகாயவுக் கருவிடய
நுடழப்பதற்கு வெடலப்பின்னல குழகாய அலலது துடளவெகாய உருக்ககாட்டைலுக்கு மைகாற்றகாக
ஒரு டமையம வசேயலபடுகிறது.
கணினித் வதகாகுதிகள் சிலவெற்றில உறுப்புக் கணினி ஒவ்வவெகான்றும வதகாகுதிக்குள்
வெரும

சபகாக்குவெரத்து

சவெண்டும. டமையம

அடனத்டதயும

உள்வெகாங்கிக்

வககாள்ளத்தக்கதகாக

இருக்க

இவ்சவெடலடய இயலபகாகச் வசேயயும மைகாற்றுக் குமிடழப்

பயன்படுத்த சவெண்டுமைகானகால டமையமைகானது சிறப்பு ஒழுங்கடமைப்பு வசேயயப்படை
சவெண்டும.
பயனீட்டைகாளர்கள் இடணைப்புகடள ஏற்படுத்த அவெர்கள் அணுகும வெடகயில
மைகாற்று குமிழ்கள் இருந்தகால ஒரு கூட்டைமைகான அடறயில உள்ள அனுபவெமும கவெனமும
இலலகாத ஒரு பயனர் இரண்டு துடளவெகாயகடள இடணைத்து ஒரு கணினிடய
ஏற்படுத்திவிடைக்கூடும. இதனகால
உள்ளது. டமையத்டத

வெடலப்பின்னல வசேயலிழக்கக் கூடிய அபகாயம

பயன்படுத்துவெதன் மூலம இடதத் தவிர்க்கலகாம. ஏவனனில

டமையத்தில உள்ள ஒரு கணினி டமையத்தின் பிற பயனர்கடளத் துண்டிக்ககாது. அவெற்டற
சேமைகாளிக்கும மைகாற்றுக் குமிழ்கடள வெகாங்குவெதன் மூலமும இடதத் தடுக்கலகாம.
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வெடலப்பதிவு உருவெகாக்கும முடற
தமிழில

வெடலப்பூ அலலது வெடலப்பதிவு என்று அடழக்கலகாம. இந்த

வெடலப்பதிவின் மூலமைகாக

உங்களுடடைய கருத்துக்கடள அனுபவெங்கடள உலக

மைக்களுடைன் பகிர்ந்து வககாள்ளலகாம. அலலது நீங்கள் ரசித்தடத மைற்றவெர்களுடைன் பகிர்ந்து
வககாள்ளலகாம.

இடணையத்தின்

மூலமைகாகப்

பணைம

சேமபகாதிப்பதற்ககாகவும

வெடலப்பதிடவெத் வதகாடைங்கலகாம.
பணைம

சேமபகாதிப்பதற்ககாக வெடலப்பதிடவெத் வதகாடைங்க நிடனத்தகால அந்த

வெடலப்பதிடவெ

ஆங்கிலத்தில

வதகாடைங்குங்கள்.

இலவெசேமைகாக

வெடலப்பதிவு

ஆங்கிலத்தில வதகாடைங்குவெதற்கு பல இடணையத் தளங்கள் உள்ளன. அவெற்றில
பிரபலமைகானடவெ பிளகாகர் (Blogger) மைற்றும சவெகார்ட்பிரஸ ( Word Press) எனும இடணையத்
தளங்கள் உள்ளன. (Blogger)தளம கூகிள் நிறுவெனத்திற்குச் வசேகாந்தமைகான தளம ஆகும.
உங்களுக்கு மின்னஞ்சேல முகவெரி கூகிள் கணைக்கு இருந்தகால இதன் மூலம
(Blogger)தளத்டதப் பயன்படுத்தலகாம. அலலது

புதிதகாக ஒரு கூகிள் கணைக்டகத்

வதகாடைங்கினகாசல நீங்கள் வககாடுக்கும வபயருடைன் (Blogspot) எனும இடணைப்புச் சசேர்ந்து
வெரும.
முதலில www.blogger.com என்ற முகவெரிக்குச் வசேலலுங்கள் அதற்கு பின் உங்கள்
வெடலப்பூ உருவெகாக்க முடியும.

முதல இடணைய தளங்கள்
“உலகின் முதல இடணையதளம அர்பகாவநட்” “Advanced Research Project Agency
Network”

ஆகும.

கலிஃசபகார்னியகா

மைற்றும

ஃவுடைகா

மைகாககாணைங்களில

இருந்த

கணினிகடள இடணைத்து அவமைரிக்க நகாட்டின் பகாதுககாப்புத் துடறயில எதிரிகளுக்குத்
வதரியகாமைல இரகாணுவெ வீரர்கள் வசேயதிகடளப் பகிர்ந்து வககாள்ள குறியீடுகடளப்
பயன்படுத்தினர்”2 இதடனத் வதகாடைர்ந்து 1972 இல ஐமபது பலகடலக்கழகங்கள்
இடணையக்கப்பட்டைன.

1983

இல

பலசவெறு

நகாடுகளின்

562

கணிப்வபகாறிக்

பயனகாளர்

வககாண்டுள்ள

கட்டைடமைப்புகள் இதில இடைம வபற்றன.
உலகிசலசய

அதிகமைகான

எண்ணிக்டகயில

இடணையதளங்கள், அசமைசேகான், சவெட்பிரஸ, ஆப்பிள், முகப்புத்தகம, கூகிள், யூவடைப்,
யகாகூ, சபகான்ற இடணைய தளங்கள் சிறப்பு வபற்று இருக்கின்றன.
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அசமைசேகான்
அசமைசேகான்

இடணைய

தளமைகானது

எலக்டைரகானிக்

சேகாதனங்கள்,

உடடைகள்

விடளயகாட்டு சேகாதனங்கள், மைற்றும உணைவு கூடை இங்கு விற்படன வசேயயப்படுகிறது.
இதன் தனிநபர் வெகாடிக்டகயகாளர் எண்ணிக்டக 16 சககாடிசய 30 லட்சேம முதன் முதலில
வதகாடைங்கிய சபகாது வபகாருட்கள் வபற்று சபக் வசேயது அனுப்பும பணிடயத்தகான்
சமைற்கண்டைதகாக இருந்தது. தற்சபகாது இதன் இமைகாலய வெளர்ச்சி இடணைய வெர்த்தகத்தின்
சிறப்பிடனக் ககாட்டுவெதகாக அடமைந்துள்ளது. இதடன முதல

இடணையதளம என்று

குறிப்பிடுகின்றனர்.

கூகிள்
78 சககாடிசய 28 லட்சேம சபடர தன் வெகாடிக்டகயகாளகாகக் வககாண்டை இந்த சதடுதல
தளம ஆகும. இன்று

உலகின் முதல இடைமைகாக இருந்து இரண்டைகாவெது இடைத்திற்கு

மைகாறிவெந்துள்ளது. மின்னஞ்சேல

கூகிள் பகாக்ஸ, கூகிள் வமையில என இடணையத்தில

இயங்கும அடனவெடரயும ஒரு வெடகயில இழுத்துப் சபகாட்டு டவெத்துக் வககாள்கிறது.

யூ டியுப்
பயனகாளர்கள்

உருவெகாக்கிய வீடிசயகா ககாட்சிகடளப் பகிர்ந்து வககாள்ள பகார்த்து

ரசிக்க இது ஓர் அருடமையகான தளமைகாகப் பல ஆண்டுகளகாக இயங்கி வெருகிறது. 2006 இல
கூகிள் நிறுவெனம தனதகாக்கி வககாண்டு வதகாடைர்ந்து பல வெசேதிகடள அளித்து வெருகிறது. தனி
நபர் சேந்தகாதகாரர்கள் எண்ணிக்டக 72 சககாடி 19 லட்சேம ஆகும.

யகாகூ
இடணைய

பலசநகாக்கு

தளங்களில முன்சனகாடியகானது

இந்த தளம சதடைல

சேகாதனமைகாகவும இடணைய சபகார்டைல தளமைகாகவும வசேயலபடுகிறது. வெகாடிக்டகயகாளர்களின்
எண்ணிக்டக 46 சககாடிசய 99 லட்சேம ஆகும.

முகப்புத்தகம
முகப்புத்தகம

உலகிசலசய மிக அதிகமைகான எண்ணிக்டகயில தனிநபர்

வெகாடிக்டகயகாளர்கடளக் வககாண்டைதகாக இயங்கி வெருகிறது. இந்தச் சேமூக இடணைய
தளத்தின் மூலம நண்பர்கள்

அடனவெடரயும உடைனுக்குடைன் வதகாடைர்பு வககாண்டு

தகவெலகடளப் பரிமைகாறிக் வககாள்ளலகாம. முதன் முதலில Harvard university ஹர்சவெர்ட்
பலகடலக்கழக

மைகாணைவெர்களுக்கு

மைட்டும

எனத்

வதகாடைங்கப்பட்டை

இந்தச்

சேமூகவெடலதளம இன்று உலகின் அடனத்து நகாடுகளிலிருந்தும நண்பர்கடளக் வககாண்டை
தளமைகாக இயங்கிவெருகிறது.
12

ஆப்பிள்
ஆப்பிள் சேகாதனங்கள் மைற்றும அவெற்றிற்ககான வமைன்வபகாருள் நிகழ்ச்சிக்களுக்ககான
தனி தளம. இவெற்டறப் பயன்படுத்தும வெகாடிக்டகயகாளர்கள் தங்கள் சேந்சதகங்கடளப்
சபகாக்குவெதற்ககான

தகவெலகடளத்

தரும

தளமைகாகவும

விளங்குகிறது..

இதன்

வெகாடிக்டகயகாளர் எண்ணிக்டக 17 சககாடிசய 17 லட்சேம ஆகும.

பதிவெர்
மிகச் சிறிய நிறுவெனமைகாகத் வதகாடைங்கப்பட்டை இந்நிறுவெனம இடணைய தளங்கள்
சேரிடவெச் சிந்தித்த சபகாது தள்ளகாடியது. பின்னர்

2002 கூகிள் இதடன சமைற்வககாண்டு

தற்சபகாது உயரக்வககாண்டு வெந்துள்ளது. வெடலமைடன அடமைப்பகாளர்கள் அதிகமைகாக நகாடும
தளம

இதுதகான்.
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சககாடிசய

99

லட்சேம

வெகாடிக்டகயகாளர்கள்

இத்தளத்தில

இடணைந்துள்ளனர்.

தமிழில முதல இடணையதளம
தமிழ் வமைகாழியின் பயன்பகாட்டடை

இடணையதளத்தில வககாண்டு சசேர்க்கின்ற

முயற்சியில முதலிடைத்தில இருப்பவெர்கள் சிங்கப்பூர் மைற்றும இலங்டகத் தமிழர்கள்
ஆவெகார். தமிழ் இடணையதளத்தின்

தந்டத என்று சபகாற்றப்படுபவெர் சிங்கப்பூர்

சபரகாசிரியர் நகா.சககாவிந்தசேகாமி ஆவெகார். இவெர் சீனகாவிற்குச் வசேன்ற வபகாழுது அவெரது
நண்பரிடைம தமிழின் வபருடமைகடள எடுத்துக் கூறியுள்ளகார். இதடனக் சகட்டு வியந்த
அவெரது நண்பர் எங்களின் சீன வமைகாழிடயப் சபகாலப் வபருடமை வெகாயந்த வமைகாழி
உங்களின் தமிழ் வமைகாழி. ஆகசவெ எங்கள் வமைகாழிடயப் சபகாலசவெ உங்கள் வமைகாழியும
இடணையத்தில ஏற்றலகாம என்று கூறினகார். அதன் விடளவெகாகத் தமிடழ இடணையத்தில
ஏற்றும முயற்சியில

சபரகா .நகா. சககாவிந்தசேகாமி ஈடுபட்டைதகாக

அறியமுடிகிறது.
“1995 அக்சடைகாபரில சிங்கப்பூர் அதிபர் திரு. ஓங்டைகாங்சேகாங் வதகாடைங்கி டவெத்த
Journey words home and nation anthology of singapore 1984 – 1995 என்கிற நகான்கு சதசிய
வமைகாழிக் கவிடதகளுக்ககான வெடலயகத்திலதகான் முதன் முதலில தமிழ் இடணையம பரவெ
வசேயதது.”3 இடதச்சேகாதித்த Internet Research and Development Unit

குழுவில

சககாவிந்தசேகாமியும அவெசரகாடு இடணைந்து பணியகாற்றிய வெலலுநர்கள் டைகாக்டைர் டைகான்டின்
வி.

லிசயகாஸ

சககாக்யகாங்

ஆகிய இரு சீனர்களும முதல தமிழ்ப் பக்கத்டத

வெடலசயற்றியவெர்கள். இவெர்களுக்குத் தமிழ் கூறும நலலுலகம என்வறன்றும நன்றி
வசேகாலலக் கடைடமைப்பட்டுள்ளது.
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இடணையத்டத வெழிநடைத்துசவெகார்
இடணையத்டத

தனி மைனிதசனகா அலலது குழுசவெகா கட்டுப்படுத்துவெதிலடல

எனினும இடணையத்திடன வெழிநடைத்த இடணையக் கழகத்டதக் கணினி வெலலுநர்கள்
இலகாப சநகாக்கமின்றி நடைத்தி வெருகின்றனர். அவெற்றுள் IAB, IETF ஆகிய

இரண்டு

கழகங்கள் குறிப்பிடைத்தக்கன.



IAB
IETF

-

Internet Architecture Board
Internet Engineering Test Force

IAB என்பது கணினிகடள இடணையத்தில இடணைப்பதற்ககான வெடரயறு ஆகும.
இடணையத்தில இடணைந்துள்ள கணினிகளுக்கு முகவெரிகடள இது வெழங்குகிறது. சமைலும
சதடவெப்படுகின்ற சநரங்களின் சதடவெசகற்ப வெடரயறுகடள

மைகாற்றி

அடமைக்கும

பணிடயயும இக்கழகம வதகாடைர்ந்து வசேயகிறது.
IETF

என்பது கணினியின் வதகாழில நூட்ப வெளர்ச்சி குறித்தும அதனகால

இடணையத்தில ஏற்படுத்த சவெண்டிய மைகாறுதலகள் குறித்து முடிவு வசேயகிறது.
இடணைய விதிமுடறகடளக் கண்ககாணிப்பதற்ககாக The Internet Soicety Ouerseas for
the

Development

of

the

Internet

என்ற

அடமைப்பும

இடணைய

தளங்கடள

சமைற்பகார்டவெயிடுவெதற்ககாக World Wide Web Consortium என்ற அடமைப்பு வசேயலபட்டு
வெருகின்றது.

இடணைய வெசேதி வெழங்குசவெகார்
இடணைய வெசேதிகடள வெழங்கும நிறுவெனங்களிடைமிருந்து கட்டைணைம வசேலுத்தி
இடணைய

இடணைப்புப் வபற்றுக் வககாள்ளலகாம. இத்தடகய சசேடவெடய வெழங்கும

நிறுவெனங்கள் ஆங்கிலத்தில Service provider என்று அடழக்கப்படும. தமிழில சசேடவெ
வெழங்குநர் என்று கருதப்படுவெதுண்டு.
அவமைரிக்ககாவில GTR, MCI, SEINT,UUNET,AOL, ஆகிய நிறுவெனங்கள் இடணைய
சசேடவெடய வெழங்குகின்றன. இந்தியகாவில VSNL, BSNL, DISHNET, STFY, AIRTEL,
RELIANCE, TATA INDICOM முதலிய பல நிறுவெனங்கள் இச்சசேடவெடய அளிக்கின்றன.
நகாம இதடனத் தகான் இடணைய சசேடவெ வெசேதி என்று குறிப்பிடுவெதுண்டு.

இடணைய இடணைப்பு வபற சதடவெயகானடவெ
இடணைய இடணைப்பு வபறுவெதற்குக் கணினி வதகாடலசபசி இடணைப்பு (Modam)
பகாங்கு ஆகிய மூன்று இருந்தகால சபகாதும. இடணைய வெசேதி வபற்றிடைலகாம. இடணைய
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வெசேதி வெழங்கும நிறுவெனங்களிடைம கட்டைணைம வசேலுத்தி இடணைப்டப வபற்றுக்
வககாள்ளலகாம. நகாம பயன்படுத்தும

அளவிற்சகற்ப உரிய வதகாடகயகானது முன்

வதகாடகயகாகசவெகா பின் வதகாடகயகாகசவெகா வசேலுத்தப்படை சவெண்டும.

இடணைய முகவெரி
ஒவ்வவெகாருவெருக்கும ஒரு வபயர் மைற்றும முகவெரி இருப்பது சபகால ஒவ்வவெகாரு
இடணையதளத்திற்கும ஒரு வபயர் மைற்றும முகவெரி இருக்கிறது. இடணைய முகவெரி என்று
கூறுவெர். http;//www.prakashtamil.blogspot.com
உள்ளன.
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இம முகவெரியில நகான்கு பகுதிகள்

http -

Hyper text transport protocol என்பதன் சுருக்கமைகாகும.
(மீயுடரப் பரிமைகாற்று வநறிமுடற)

www

-

World wide wib

என்பதன் சுருக்கமைகாகும.

(டவெயக வெரி வெடல)
prakashtamil.blogspot - குறிப்பிட்டை ஓர் இடணையதளத்திற்கு
வெழங்கப்பட்டும

வபயர் ஆகும.

com -

Commerce

என்பது சுருக்கமைகாகும.

இது

இடணையதளத்தின் தன்டமைடயக் குறிப்பிடுவெதகாகும.
“சுவிட்சேர்லகாந்து நகாட்டில ‘வசேர்ன்’ என்னும அணுத்துகள் ஆரகாயச்சி நிடலயம

உள்ளது. அங்கு டிம வபர்னர்லீ என்ற இயற்பியல வெலலுநர் பணியகாற்றினகார். இவெர் 1989
இல உலகளகாவிய வெடலப்பின்னலுக்கு www world wide web வபயரிட்டைகார்”4
டிமவபர்னர்

லீ

இடணையத்துக்கு

அடிப்படடையகான

மூன்று

கருத்துக்கடள

கண்டுபிடித்தகார்.
அடவெ
http
url
html
http – Hyper text transter protocol என்பதன் சுருக்கசமை ஆகும. (மீவுடரப் பரிமைகாற்ற
வநறிமுடற)

டவெயக

வெடலயில

தகவெடலப்

வபறுவெதற்ககான

விதிமுடற

புசரகாட்சடைகாக்ககால எனப்படும. வதகாடைக்கம வசேயதி படைம எழுத்து முடிவு இடவெவயன
இந்த விதிமுடறகள் மூலம முன்சப தீர்மைகானித்தகார்.
URL - Uniform Resource Locator

என்பதன் சுருக்கம ஆகும. சீரகான வெள

இடைங்ககாட்டி இடணையத்தில உள்ள தகவெலின் இருப்பிடைம ககாட்டும முகவெரிசய
இதுவெகாகும. இந்த முகவெரிடயப் பயன்படுத்திசய உலகாவிகள் இடணைய வெலங்கடளக்
கண்டைறிகின்றன. http;//www.Google.com என்பது சீரகான வெள இடைங்ககாட்டிகளுள் ஒன்று
ஆகும.
HTML – Hyper Text Markup Language என்பதன் சுருக்கம ஆகும. மீயுடரக் குறிப்பு
வமைகாழி இடணையத்தில ஓரிடைத்திலிருந்து சவெசறகார் இடைத்திற்குத் தகாவிச் வசேலல
குறிப்புகள் எழுதசவெண்டும. இந்த குறிப்புகள் எழுதும வமைகாழிசய மீயுடரக் குறிப்பு
வமைகாழி ஆகும. ஆவெணைத்தில இரு பகுதிகள் உண்டு.
அடவெ!
தடல
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உடைல
தடலப்பகுதியில ஆவெணைத்தின் தடலப்பும, உடைல பகுதியில ஆவெணைமும
இருக்கும. 1991 சமை மைகாதம இந்த

டவெயக விரிவு வெடல அறிமுகமைகானது.

ககாலகாககாலத்திற்குச் சசேமிக்க முடிவெதகால

இப்வபகாழுது வெடலசய கதி என்ற சூழல

ஏற்பட்டுவிட்டைது.

இடணைய முகவெரியும இடணையச் வசேயலபகாடும
ஒவ்வவெகாரு

வதகாடலசபசி

இடணைப்பிற்கும

ஓர்

எண்

இருப்பதுசபகால

இடணையத்தில இடணைந்துள்ள ஒவ்வவெகாரு கணிப்வபகாறிக்கும ஓர் அடடையகாள எண்
உண்டு. இந்த எண்ணில நகான்கு பகுதிகள் இருக்கும. சேகான்றுக்கு 456-12-25-78 என்பது ஒரு
முகவெர் கணிப்வபகாறியின் அடடையகாள எண் ஆகும. இந்த அடடையகாள எண்கடள
நிடனவில டவெத்திருப்பது கடினம. எண்ணிற்குப் பதிலகாக எழுத்திலகான வபயடரப்
பயன்படுத்துகிசறகாம.
நமைக்குத் சதடவெயகான முகவெரிடய உள்ளிட்டைகால சதடும வபகாறி அந்தமுகவெரிடயக்
கண்டுபிடித்து

நம

கணிப்வபகாறித்

திடரயில

ககாட்டும.

இதற்கு

யகாகு,

கூகிள்,

அலடைகாவிஸடைகா எனப் பல சதடுமவபகாறிகள் உள்ளன.

இடணையச் வசேயலபகாடு
இடணைய இடணைப்டப வபறத் சதடவெயகானடவெ சில கருவிகள் உள்ளன. அடவெ
கணிப்வபகாறி

Computer

வதகாடலசபசி

Tele communication

மைகாற்றி

Modem

வதகாடைர்பு வமைன்வபகாருள்

Communication Software

இடணையச் சசேடவெ வெழங்குபவெர் Internet Service Provide
இது சபகான்ற

கருவிகளின் மூலம இடணைய வெசேதிகள் வபற முடிகின்றன.

வதகாடலசபசி வெழிசய இடணையத்டதப் பயன் படுத்துவெதில வதகாடைர்பு வமைன்வபகாருள்கள்
வபரிதும உதவுகின்றன. இப்வபகாழுது ஒளியிடழத் தடைங்கள் வெழிசய

இடணைய

இடணைப்டப எளிதிலும விடரவெகாகவும வபறமுடிகிறது.
கணிப்வபகாறியில

இடணைய

சசேடவெ

வபறுவெதற்கு

முன்சப

இடணையம

வசேயலபடுவெதற்ககாணை வமைன்வபகாருள்கடள வபகாருத்தி இருக்க சவெண்டும. landline
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வதகாடல நிகர வெசேதியகாகவும, மைகாற்றி சபகான்ற முடறயிலும இடணைய சசேடவெ கணிப்
வபகாறியில வபறமுடியும.

இடணைய குறியீடுகள்
இடணைய குறியீடு என்பது ஒவ்வவெகாரு நிர்வெகாகத்திற்கும அரசேகாங்கத்திற்கும
வவெளிநகாட்டிற்கும, கலவி, பலகடலக்கழகம, இரகாணுவெம சபகான்ற பல நிறுவெணைங்களின்
விரிவெகான வபயர்கடள தகான் இப்வபகாழுது இடணையத்தில சுருக்கமைகாக வெடிவெடமைத்து
குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
அடவெ












கலவி
பலகடலக்கழகம
அரசு சேகாரகாநிறுவெனம
இரகாணுவெம
வெடலப்பரகாமைரிப்பு
அரசேகாங்கம
தமிழ்நகாடு
இந்தியகா
சிங்கப்பூர்
கனடைகா
இங்கிலகாந்து

edu
univ
org
mail
net
gor
tn
in
sg
ca
uk

ஒருவெருக்கு எழுதப்படுகின்ற கடிதங்களில சேரியகான முகவெரி இருந்தகால அக்கடிதம
உரியவெருக்கு உரிய சநரத்தில வசேன்று கிடடைக்கும. முகவெரி சேரியகாக இலடல என்றகால
அக்கடிதம உரியவெருக்குச் வசேன்று சசேர்வெதில ககாலதகாமைதம ஏற்படும.
பல சநரங்களில அது உரியவெருக்குக் கிடடைக்ககாமைசலசய சபகாயவிடும. கடிதத்தில
முகவெரிசய இலடலவயன்றகால அக்கடிதம யகாருக்குசமை வசேன்று சசேரகாது.
இடணையதள

முகவெரி

சேரியகாக

இருந்தகால

அத்தளத்டதச்

சேரியகாகச்

வசேன்றடடையலகாம. முகவெரி சேரியகாக இலடலவயன்றகால உரிய இடணையதளத்டத உரிய
சநரத்தில வசேன்றடடைவெது கடினம. முகவெரிசய இலடலவயன்றகால இடணையதளத்டத
அடடையசவெ முடியகாது.
ஒவ்வவெகாரு

இடணையதளமும எளிதில அடடையும வெடகயில ஒவ்வவெகாரு

இடணையதளம முகவெரிடயக் வககாண்டு விளங்குகின்றன. நகாம

எளிதில மைனதில

பதியடவெத்து வககாள்ளும வெடகயில முகவெரிகள் அடமைந்திருந்தகாலும கணினிக்கு
முகவெரிகள் வதரியகாது.
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முகவெரிகடளக்
எடுத்துக்ககாட்டைகாக

கணினி எண்கடளக் வககாண்சடை அடடையகாளம ககாட்டுகிறது.
212.58.240.32 என்ற எண் ஒரு முகவெரியின் இடணையதளத்டதக்

குறிக்கிறது. இதடன IP முகவெரி என்று

கூறுவெதுண்டு. Internet

Portocol என்பதன்

சுருக்கம IP ஆகும.

இடணையத்தில தகவெல சதடும வெசேதிகள்
விரிந்து

பரந்த இந்த உலகத்தில ஒருவெருக்கு சவெண்டிய தகவெலகடளத்

சதடிப்பிடித்தல என்பது எளிதன்று. ஆரகாயச்சி வதகாடைர்பகாக ஒருவெர் நூலகத்திற்குச் வசேன்று
தனக்கு சவெண்டிய ஒரு நூடல சதடினகால அந்நூல அங்கு இருக்கலகாம, இலலகாமைல
சபகாகலகாம,

அங்கிருந்து

யகாரகாவெது

எடுத்துப்

சபகாயிருக்கலகாம

இருந்தும

கூடை

கிடடைக்ககாமைல சபகாகலகாம.
இடணையம என்பது அவ்வெகாறு அலல சதடிய சநரத்தில சதடியடதக் கண் முன்சன
வககாண்டு வெந்து குவித்துவிடும. சில சவெடளகளில நகாம ஒன்டறத் சதடை அடதக் வககாண்டு
வெந்து தருவெசதகாடு மைட்டுமைன்றி அதசனகாடு வதகாடைர்புடடைய சமைலும பல தகவெலகடள
அள்ளித் தந்து நமடமை வியக்கடவெக்கும வெடகயில இருக்கின்றன. ஆயவுப் பணியில
ஈடுபடுசவெகாருக்கு இடணையம மிகச்சிறந்த வெழிககாட்டுதலகாகவும அடமைகிறது.
சவெண்டிய சவெண்டியவெகாறு மைட்டுமைன்றி கூடுதலகாகவும அசத சவெடளயில
தனிவயகாரு

மைனிதசனகா

அலலது

ஒரு

குழுவினசரகா

சதடிக்

கண்டுபிடிக்க

முடியகாதவெற்டறயும மிகுந்த ககாலம சதடவெப்படுகின்ற சதடுதலகடளக்கூடை மிக
எளிதகாகவும விடரந்தும வசேயது முடிகின்ற ஆற்றல வெகாயந்ததுதகான் இடணையம.
சிறப்பு

மிக்க

சதடுதல

வெசேதிகடளப்

பகார்டவெயகாளர்களுக்கு இலவெசேமைகாக வெழங்குகின்றன.
சதடு வபகாறிகள்











அவலக்ஸகா
Alexa
கூகிள்
Google
யகாகு
Yahoo
ஸடைகார்சவெர்
Starware
தமிழ் சதடைல
W3 tamil Search
வமைகாசிலகா ஃடபயர் பகாக்ஸ Mozilla Firefox
எம.எஸ.என்
Msn
அலடைகாவிஸடைகா
Alta vista
பிங்கு
bing
ஆஸக்.ககாம
Ask.com
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பல

நிறுவெனங்கள்

இடணையப்

இவ்வெகாறு சதடுப் வபகாறிகளில சவெண்டிய வசேயதிகடளச் சில வநகாடிப் வபகாழுதில
இருந்த இடைத்தில இருந்தவெகாசற எளிதில வபற முடியம.
சதடு

வபறியினகால விடளயும சில நன்டமைகள் இருக்கின்றன. அடவெ

ககால

விரயத்திடனத் தவிர்க்கலகாம வசேலவு குடறவு தகவெலகடள விடரந்து வபறலகாம. கூடுதல
தகவெலகடளயும வபறலகாம தமிழ் வமைகாழி வெழியகாகவும சதடைலகாம.

20

இடணையத்தில கலந்துடரயகாடைல
இடணைய வெழிக் கலந்துடரயகாடைல இடணையவெழி அளவெளகாவுதல இடணையவெழி
வபகாழுது சபகாக்குதல என்று கூறுவெர்.
வபகாழுதுசபகாக்கிற்ககாக நண்பர்கள் ஒன்று கூடி எடதப் பற்றிசயகா சபசி மைகிழ்வெது
வபகாழுதுசபகாக்கு ஆகும. இதில

மைகிழ்ச்சியும வபகாழுதுப் சபகாக்குசமை முதன்டமை

சநகாக்கம ஆகும.
இடணையவெழி

கலந்துடரயகாடைல என்பது ஏசதனும ஒரு வபகாருள் பற்றி

ஆக்கப்பூர்வெமைகான முடறயில ஒன்றுக்கு சமைற்பட்டைவெர்கள் இடணையம வெழி கூடிப்
சபசுவெது ஆகும. இக்கலந்துடரயகாடைலுக்கு

இ - குழு (e

-

Group) என்று

குறிப்பிடுகின்றனர். இக்குழுவில நண்பர்கள் ஓயவெகான சநரங்களில அமைர்ந்து வககாண்டு
கணினியிசலகா அடலப்சபசியிசலகா சநருக்கு சநர் முகம பகார்த்து சபசுவெதும தகவெலகள்
பரிமைகாறுவெதும சபகான்ற உணைர்டவெயும மைகிழ்ச்சிடயயும இமமுடறயின் வெழியகாகப் வபற
இயலும என்பர்.
பல

நிறுவெனங்கள் இலவெசேமைகாக இச்சசேடவெடய வெழங்குகின்ற அவ்வெடகயில

www.chatting.com என்ற இடணையதளம குறிப்பிடைத்தக்கது.

உலக இடணைய வெரலகாறு
1969 இல இரு கணினிகளுக்கிடடைசய Log in என்ற வசேகாலதகான் முதன் முதலில
அனுப்பி பரிசசேகாதடன வசேயயப்பட்டைது.
1971 இல முதன் முதலகாக 23 இடணைய இடணைப்புகள் மூலமைகாகப் புகழ்மிக்க 23
பலகடலக்கழகங்கள் இடணைக்கப்பட்டைன.
1972 இல வபகாது மைக்களுக்ககாக இந்தத் வதகாடைர்பு சேகாதனம முதன் முதலில இயக்கிக்
ககாட்டைப்பட்டைது. இசத ஆண்டில இங்கிலகாந்டதச் சசேர்ந்த விஞ்ஞகானி ஒருவெர் ந - அயடடை
; உடைன் வெடிவெடமைத்து வவெற்றி வககாண்டைகார்.
1973 இல ஆர்பகா என்பது டைகார்பகா என்று வபயர் மைகாற்றம வபற்றது. இடணையம
பற்றிய பல கருதுசககாள்கள் உயிரூட்டைம வபற்றன. இடணையத் வதகாடைர்வெதருக்ககான நியமை
கடடைப்பிடிப்புகள் (TCP/IP) உருவபற்றன.
1974 இல இடணைப்புகள் 100 எண்ணிக்டகயகாக அதிகரித்தது.
1976

இல

முதலகாவெது

மின்னஞ்சேல

பிரிட்டைகானிய

மைககாரகாணியகால

அனுப்பப்பட்டைது. இவெர்தகான் மின்னஞ்சேல அனுப்பிய முதல அரசு தடலவெர் ஆவெகார்.
1984 இல

இடணையதளப் வபயர் பதிவு முடற வதகாடைங்கியது இவ்வெகாண்டில

இடணைய இடணைப்புகள் 1000 எண்ணிக்டகடய எட்டிப் பிடித்தது.
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1985 இல Aol, Com, edu, gov ஆகிய குறியீடுகள் உதயம ஆனது.
1986 இல net அறிமுகம ஆனது.
1987 இல org என்பது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டைது. சமைலும இடணைய இடணைப்புகள்
28000 என்ற எண்ணிக்டகடய எட்டியது.
1988 இல

கணினிகளில டவெரஸ தகாக்கம ஏற்பட்டைது. இடணைப்புகள் 60000

எண்ணிக்டகடயத் வதகாட்டைன. இடணைய வெழிக்கலந்துடரயகாடைல (e - chat) உருப்வபற்றது.
1989 இல இடணைய இடணைப்புகள் ஒரு இலட்சேத்திற்கும சமைல வசேன்றன. Time
Berners lee தனது இடணைய ஆரகாயச்சியின் விடளவெகாகக் கணினிகள் சபசும இடணைய
வமைகாழி h வெஅடைஇ றற ஆகியவெற்டற வவெளியிட்டைகார்.
1990 இல world. std. com தனது dial up சசேடவெ மூலமைகாக உலகின் முதல வெர்த்தக
இடணைப்டபத் வதகாடைங்கியது.
1991 இல உலகளகாவிய வெடலப்பின்னல www நடடை முடறக்கு வெந்தது.
1992 இல இடணைய சேமூக அடமைப்ப ISOC உருவெகாக்கப்பட்டைது. இடணையத்டதப்
பயன்படுத்துசவெகார் ஒரு மிலலியன் அளவு எட்டிய விவெரம பதிவெகானது.
1993 இல

இடணைய வெகாவனகாலி இடணையதள சபசுமவமைகாழி பரிமைகாற்றி http

அறிமுகத்சதகாடு Mosaic உதயமைகானது.
1994 இல இடணையம பிறந்து 25 ஆண்டுகள் நிடறவுற்றது. இந்த ஆண்டில புகழ்
மிக்க நிறுவெனங்களகான yahoo, amazan, w3c, netscape ஆகியடவெ சதகான்றின.
1995 இல புகழ்வபற்ற இடணைய இயக்கிகள் Internet explore, Mozilla உள்சள
நுடழந்தன.
1996 இல

இடணையத் வதகாடலசபசி, இடணையத் வதகாடலக்ககாட்சி ஆகியடவெ

சதகான்றின. உலக அளவில இடணையத்தில தகவெலகடள வெழங்குகின்ற wiki, alexa இடவெ
வெந்தன.
1997 இல

வதகாடுப்பிலலகாத் வதகாடைர்பு றயி அறிமுகம வசேயயப்பட்டைது. 19.5

மிலலியன் இடணைப்புகள் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளதகாகக் கணைக்கிடைப்பட்டைது.
1998 இல கூகிள் Google வெருடக தந்தது.
1999 இல my space, pay pal

இவெற்றின் வெருடக blog என்ற வசேகாற்பயன்பகாடு

ஏற்பட்டைது.
2000 ஆம ஆண்டில உலக இடணையதளம சேட்டைவிசரகாதமைகாக இடணைய உடடைப்புக்
குமபலகளின் ஆதிக்கத்திற்கு உள்ளகாயின.
2001 இல மின்னஞ்சேலகள் டவெரஸ தகாக்குதலகளுக்கு ஆளகாயிற்று. இவ்வெகாண்டடை
virus of the year என்று குறிப்பிடைப்பட்டைது. இடணைய தகவெல களஞ்சியமைகான விக்கிபீடியகா
Wikipedia சதகாற்றம வபற்றது.
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2002 இல இடணையம பயன்பகாட்டைகாளர்களின் எண்ணிக்டக 544.2 மிலலியன்கடளத்
தகான்டியது.
2003 இல

இடணையதளப் வபயர்களின் இடணைப்புச் சுட்டியகான pro, itune

அறிமுகமைகானது.
2004 இல இடணைய இயக்கி fire fox பிறந்தது.
2005 இல இடணைய உலகின் வபயர் வபற்ற ஒளிப்படைத் தளமைகான youtube video
உருவெகானது.
2006 இல youtube ஐ கூகிள் நிறுவெனம தனக்குச் வசேகாந்தமைகாக்கிக் வககாண்டைது. 92
மிலலியனுக்கு சமைற்பட்டை இடணையதளங்கள் வெலம வெந்தன.
2007 இல வசேப்டைமபர் மைகாதம 30 ஆம நகாள் கணைக்கின்படி இடணையத்டதப் பயன்
வககாள்சவெகார் எண்ணிக்டக 1,244,449,601, க்கும அதிகமைகானது.
2008 – 2015 இல இடணையம மைனிதர்களின் சதடவெகளில ஒன்றகாகிவிட்டைது.
எண்ணிக்டக அளவு கடைந்து விட்டைன.

இடணையத்தின் பயன்கள்
இடணைய

உலகம உண்டமையிசலசய விந்டதயகானது ஒரு மைனிதனுக்கு ஒரளவு

சநரமும இடணையத்தில உலகாவுவெதற்குப் புரிதலும இருந்து விட்டைகால உலடகசய அவென்
தன் டககளுக்குள் வககாண்டு வெந்து விடைலகாம.
இடணையம விரிந்து பரந்து கிடைக்கும இந்த உலடகசய நம வீட்டுக்குள் வககாண்டு
வெரும ஆற்றல வெகாயந்தது.
“இறந்தது ககாத்தல எதிரது சபகாற்றல”5 - (வதகா.வபகா.மைரபு) 1610
இடணையத்தின்

வெழி புதியன புகுந்து, அறிடவெப் வபருக்கி, சிந்தடனடயச்

வசேழிக்கச் வசேயகிறது. இதன் மூலம தகவெலகடளப் வபறலகாம, அளிக்கலகாம, வெகாங்கலகாம,
கலவி பயிலலகாம, பயிற்றுவிக்கலகாம, எவெரும - எங்கிருந்தும - எந்த தகவெலகடளயும 24
மைணி சநரமும நகாடு, இனம, வமைகாழி, என்ற எத்தடகய சவெறுபகாடுகளும இன்றி வபறும
ஊடைகமைகாக இடணையம விளங்குகிறது.
இதன் மூலம வதகாடலவில இருப்பவெர்கடளக் கண்ககாணிக்க முடியும. இவெற்றின்
வெழி சேகாதனங்கடளயும தகவெலகடளயும, கருத்துக்கடளயும பகிற முடியும.
இடணையத்தில அ முதல ஒள வெடர எந்தச் வசேயதிடயயும வபற முடியும. இடணைய
தளத்டத நண்பனகாக எவ்வெளவு சநரம உறவெகாடினகாலும சேலிப்பு ஏற்படைகாமைல உற்சேகாகம
குடறயகாத உணைர்சவெகாடு தகவெலகடள அளிக்கும வெடகயில இடணையம திகழ்கிறது.
தமிழில இடணைய வெளர்ச்சி
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தமிழ் வெளர்ச்சிக்கு கணினி இடணையத் வதகாழிலநுட்பம வபரிதும பயன்படுகிறது.
இடணையம வெந்த பிறகு தகான் தமிழ் தகவெலகள் கடைலகடைந்து நகாடுகளுக்கு உடைனுக்குடைன்
பரவின. இடணையம உலகத்டதசய ஓர் உலுக்கு உலுக்கியது.
வதகாடைக்கத்தில எழுத்துருச்

சிக்கலும, தட்டைச்சுப் பலடகச்சிக்கலும இருந்தன.

இதனகால உலகம முழுவெதும தமிழர்களகாலும, தமிழ் ஆர்வெலர்களகாலும

பல தமிழ்

வமைன்வபகாருள்கடள உருவெகாக்கப்பட்டைன.
தமிழ் தட்டைச்சுப் பலடக குறித்த சிக்கல ஒரளவு தீர்ந்த நிடலயிலும எழுத்துருச்
சிக்கல இருந்து வெந்தது. வபகாறியகாளர்களின் முயற்சியகால ஒருங்குறி (Unicode) நுட்பத்தில
தமிழ்த் தட்டைச்சேக்கு வெழி பிறந்தது.
அச்சு

இதழ்கள்சபகால தமிழ் மின்னிதழ்கள் எண்ணைற்றடவெ சதகான்றின. உலக

அளவில தமிழ்ப்

படடைப்புகடள அறிமுகப்படுத்துவெதில வெடலப்பூக்கள் வபரும

பங்ககாற்றுகின்றன.
வசேயதிகடளயும

வெடலப்பூக்கள் முந்தித் தருகின்றன. கட்டைற்ற வசேயதிகடள

வவெளிப்படுத்தும தன்னுரிடமைடய வெடலப்பூக்கள் வெழங்குவெதகால வெடலப்பதிவெர்கள்
பலர் எழுத முன் வெந்தனர்.
வெடலப்பூக்களில

படடைப்புகள்

மைட்டுமின்றி

படைங்கள்,

ஓவியங்கள்,

ககாவணைகாளிகள், ஒலிப்பதிவுகள் எனப் பல வெடிவில தமிழ் வசேயதிகள் கிடடைக்கின்றன.
உலகம முழுவெதும தமிழ்ப்படடைப்புகளும படடைப்பகாளிகளும கிடடைத்த பயனகாக
அச்சுவெழி கிடடைத்த தமிழ்ப்படடைப்புகளில குறிப்பிடை எழுத்தகாளர்களின் படடைப்புகள்
தகான் படிக்க கிடடைக்கும என்ற நிடல மைகாறி இடணையத்தகால புதுப் புது எழுத்த்தகாளர்கள்
கிடடைத்து தமிழ்ப்படடைப்புகளின் வெகாசேகர் தளமும விரிவெடடைய வசேயதனர்.
இடணையத்தின் வெரவெகால அச்சு வெடிவெ அகரமுதலிகள் சபகால மின் அகரமுதலிகள்
உருவெகாயின.

வசேன்டனப்

பலகடலக்கழக

அகரமுதலி

க்ரியகா

அகரகாதி,

கதிடரசவெள்பிள்டள அகரகாதி, வின்சுசலகா அகரகாதி, வபப்ரிசியசு அகரகாதி உள்ளிட்டை
அகரகாதிகள் இடணையத்தில இலவெசேமைகாகக் கிடடைக்கின்றன. தமிழ் இடணையத்தில
தமிழ்சேகார்ந்த வசேயதிகள் பல இடைப்பட்டிருந்தகாலும இன்னும உள்ளிடை சவெண்டிய
வசேயதிகள் பல உள்ளன. உள்ளிடைப்பட்டைடவெ பயன்படுத்துசவெகார் எண்ணிக்டகயளவில
குடறவெகாகசவெ உள்ளனர். தமிடழப் பயன்படுத்தி மின்னஞ்சேல

வசேயய

இயலும

உடரயகாடை இயலும என்று வதரியகாமைல கணினித்துடறயில பலர் இருப்படதயும இங்கு
எண்ணிப் பகார்க்க சவெண்டும.
இடணையம சேகார்ந்த பல கடலச்வசேகாற்கள் தமிழில உருவெகாக்கப்பட்டு வெழக்கத்துக்கு
வெந்துள்ளன.

குறிப்பகாக

மின்னஞ்சேல,

மின்வெருடி,

வமைன்வபகாருள்,

வென்வபகாருள்,

படிமைக்சககாப்பு, பதிவெர், வெடலப்பதிவு வெடலப்பு, சேமுக வெடலத்தளம இடணையக்குழு,
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விடசேப்பலடக, திறன்சபசி, மைடிக்கணினி, சமைடசேக்கணினி, சுட்டி முதலகான வசேகாற்கள்
பயன்பகாட்டு சநகாக்கில தமிழில உருவெகாக்கம வபற்றுள்ளன.
தமிழ்

இடணையத்டத

வெளர்த்வதடுக்க

பல

மைகாநகாடுகள்,

கருத்தரங்குகள்,

பயிலரங்குகள், வெடலப்பதிவெர் சேந்திப்புகள் நடைத்தப்பட்டைன. தமிழ் இடணையத்துக்கு
பலசவெறு அடமைப்புகள் உருவெகாக்கப்பட்டைன. உத்தமைம என்ற அடமைப்பு தமிழ்க்கணினி
இடணையத் வதகாழிலநுட்பத்துக்கு என்ற உலவகங்கும பரவி வெகாழும வதகாழில நுட்பம
வதரிந்த அறிஞர்களகால உருவெகாக்கப் பட்டுள்ளது. கணினித்

தமிழ்ச்சேங்கம என்ற

அடமைப்பும தமிழ் கணினித்துடற வெளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.
மைதுடரத்திட்டைம என்னும தளம தமிழின் அரிய நூலகள் 353 தம பக்கத்தில யகாரும
இலவெசேமைகாகப் பயன்படுத்திக் வககாள்ளும வெடகயில டவெத்துள்ளது. தமிழ் மைரபுச்
வசேலவெங்கடள வவெவ்சவெறு வெடிவெங்களில தரும வெண்ணைம பல இடணைய தளங்கள்
தமிழ்ச் வசேயதிகடளத் திரட்டிப் பகாதுககாத்து வெருகின்றன.
இத்திட்டைத்தின்

தமிழ் மைரபு அறக்கட்டைடள என்ற தளம குறிப்பிடைத்தக்க

ஒன்றகாகும. அரிய நூலகள் மைற்றும ஓடலச்சுவெடிகள், படைங்கள், ஒலிப்பதிவுகள் எனத்
தமிழரின் மைரபுச் வசேலவெங்கடளத் தகாங்கி அத்தளம உள்ளது.
உலவகங்கும

எழுதும வெடலப்பதிவுகடளத் திரட்டித்

தரும திரட்டிகள்

தமிழ்வமைகாழிக்வகன உருவெகாக்கப் பட்டுள்ளன. அடவெ தமிழ்மைணைம, தமிழ்வவெளி, திரட்டி,
என்னும வபயர்வககாண்டை திரட்டிகள் தமிழ் எழுதும பதிவெர்களின் படடைப்புகடள உலக
அளவில

திரட்டித்

தந்து

தமிழ்ப்படடைப்புகளுக்கு

உலக

அளவில

அங்கீககாரம

வெழங்கியுள்ளது.

தமிழ் இடணைய மைகாநகாடுகள்
வெ.எண்

மைகாநகாடுகள்

ஆண்டு

1

முதல உலகத் தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு 1997

2

இரண்டைகாம உலகத் தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு 1999

நடைந்த இடைம

சிங்கப்பூர்
இந்தியகா
தமிழ்நகாடு வசேன்டன

3

மூன்றகாம உலகத் தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு

2000

சிங்கப்பூர்

4

நகான்ககாம உலகத் தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு

2001

மைசலசியகா
சககாலகாலமபூர்

5

ஐந்தகாம உலகத் தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு

2002

அவமைரிக்ககா
சேகான்பிரகான்சிசுசககா
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6

ஆறகாம உலகத் தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு 2003

இந்தியகா தமிழ்நகாடு வசேன்டன

7

ஏழகாம உலகத் தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு 2004

சிங்கப்பூர்

8

எட்டைகாம உலகத் தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு

2009 வஜர்மைனி - வககாசலகான்

9

ஒன்பதகாம உலகத் தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு

2010

இந்தியகா தமிழ்நகாடு-வசேன்டன

10 பத்தகாம உலகத் தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு

2011

அவமைரிக்ககா

பிவிவடைலபியகா வபன்சில சவெனியகா
11 பதிவனகாறகாவெது உலகத் தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு

2012

இந்தியகா -

தமிழ்நகாடு-வசேன்டன
12 பனிரண்டைகாம உலகத் தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு 2013 சிங்கப்பூர்
சககாலகாலமபூர்
13 பதிமூன்றகாம உலகத் தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு 2014 மைசலசிய
14 பதிநகான்ககாவெது உலகத் தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு

2015 சிங்கப்பூர்

தமிழ்ச் வசேகாற்கடள அகரவெரிடசேயில தரும வெண்ணைம வமைன்வபகாருள்கள் இடணையத்தில
உள்ளன. தட்டைச்சிட்டைகால ஒலித்துக் ககாட்டும வமைன்வபகாருள்கள் வவெளிவெந்துள்ளன.
விருமபியவெண்ணைம எழுத்துகடள மைகாற்றித் தரும எழுத்துமைகாற்றிகளும

தமிழில

உருவெகாக்கப்பட்டுள்ளன.
இடணைய வெளர்ச்சியகால தமிழ் வமைகாழி வபயர்ப்பு புதிய உணைர்ச்சி வபற்றுள்ளன.
தமிழ்க்கலவிடய எளிடமைப்படுத்தி வெழங்கும வெடகயில பல இடணையதளங்கள் உள்ளன.
இன்டறய அடனத்து அதிர்வுகடளயும உலக அளவில உடைனுக்குடைன் பரிமைகாறிக்
வககாள்ளும இடணையத்திற்கு ஈடுவககாடுத்துள்ள தமிழ் வெளர்ச்சி வெருங்ககாலத்தில இன்னும
விடரவெகாக வெளரும.

தமிழ் இடணைய மைகாநகாடுகள்
உலகில

எந்த ஓர் அடமைப்பு அலலது நிறுவெனமைகாக இருந்தகாலும அது

சதகான்றுவெதற்கு முன்பு மைக்கள் மைத்தியில தனது வசேலவெகாக்டக நிடல நிறுத்த சவெண்டும.
அதற்கு மைகாநகாடுகள்,

கருத்தரங்குகள் மிக முக்கியப் பங்கிடன வெகிக்கின்றன. தமிழ்

இடணையதளங்கள் அதிகமைகாக சதகான்றிய ககாலக்கட்டைத்தில அதன் வெளர்ச்சிப்பணிடய
எட்டுவெதற்கும

பல

கருத்தரங்குகளும,

மைகாநகாடுகளும

அரசு

மைற்றும

தனியகார்

அடமைப்புகளகாலும நடைத்தப்பட்டைன. உலகத் தமிழ் தகவெல வதகாழிலநுட்ப மைன்றம எனும
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அடமைப்பு தமிழ் இடணைய மைகாநகாடுகடள நடைத்தி வெருகிறது. இந்த அடமைப்பு உலகின்
பலசவெறு நகாடுகளில 14 தமிழ் இடணைய மைகாநகாடுகடள நடைத்தியுள்ளது. மைகாநகாடுகள்
நடடைவபற்ற ஆண்டு இடைம குறித்த விவெரங்கள் ககாண்சபகாம.

முதல தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு
முதல உலகத்தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு 1997 ஆம ஆண்டு சமை 17, 18, ஆம நகாட்களில
சிங்கப்பூரில நடைந்சதறின. சிங்கப்பூரில உள்ள நகாங்யகாங் பலகடலக்கழகப் சபரகாசிரியர்
நகா.சககாவிந்தசேகாமியின் ஒட்டு வமைகாத்தமைகான முயற்சியகால தமிழ் இடணையம 97 என்ற
வபயரில நடடைப்வபற்றுள்ளது. 1994 ஆம ஆண்டு வசேன்டனயில
கருத்தரங்கிற்கும

இமமைகாநகாட்டிற்கும

உள்ள

வதகாடைர்பு

நடடைவபற்ற

இடணையம

என்று

குறிப்பிடுகின்றனர்.
கருப்வபகாருளும - கலந்தகாயவும
இடணைய தளங்களில தமிழ்ப் வபகாருண்டமைகடள மிடகப்படுத்துதல.
விடசேப்பலடகடயத்

தரப்படுத்துதல,

தமிழ்

எழுத்துரு

குறியீட்டடைத்

தரப்படுத்துதல.
இடணைய தளங்கடளயும, இடணைய தளப்பக்கங்கடளயும தரப்படுத்துதல.
அடுத்த தமிழ் இடணையம 98 மைகாநகாடு பற்றி முடிவு வசேயதல.
இந்த மைகாநகாட்டில எழுத்தகாளர் சுஜகாதகா, அண்ணைகா பலகடலக் கழகக் கணிப்வபகாறி
சபரகாசிரியர் வி.குப்புசேகாமி இலங்டகப் பலகடலக்கழகப் சபரகாசிரியர் எஸ.டி. நந்தசேகாரகா
சுவிட்சேர்லகாந்து கு.கலயகாணைசுந்தரம வசேன்டன எழுத்தகாளர் மைகாலன், வபன்ஸிலசவெனியப்
பலகடலக்கழகத் தமிழ்ப் சபரகாசிரியர்கள் ரகாலடு ஷிஃபசமைன் மைற்றும வெகாசு அரங்கநகாதன்
மைசலசிய நகாட்டுக் கணிப்வபகாறியகாளர் முத்து வநடுமைகாறன் சிங்கப்பூர் நகான்யகாங்
பலகடலக்கழகப் சபரகாசிரியர்கள் நகா.சககாவிந்தசேகாமி மைற்றும சடைன் டின்.வீ ஆப்பிள்
வமைன்வபகாருள் நிறுவெனர் என்.அன்பரசேன் ஆகிய பதிவனகாருவெரும கலந்து வககாண்டு
கருத்துக்கடள முன்டவெத்துள்ளனர். இவெர்கள்

அடனவெரும உறுப்பினர்களகாகவும

இருந்துள்ளனர்.

இரண்டைகாம தமிழ் இடணையமைகாநகாடு
தகவெல புரட்சியின் பயடன மைக்களும அறியத்தக்க வெடகயில இரண்டைகாம மைகாநகாடு
வசேன்டனயில நடைத்தப்பட்டைது. 1999 ஆம ஆண்டு பிப்ரவெரி 7, 8 ஆம நகாட்களில அன்டறய
முதலவெர்

கடலஞர்

மு.கருணைகாநிதி

அவெர்களின்

முன்னிடலயில

இமமைகாநகாடு

நடடைப்வபற்றது. இதற்குத் தமிழ் இடணையம 99 என்று வபயர் சூட்டினர் இமமைகாநகாட்டின்
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வெரசவெற்புக் குழுத் தடலவெரகாக நடுவெண் அரசின் வெணிகம மைற்றும வதகாழிலதுடற
அடமைச்சேர் மைகாண்புமிகு. முரவசேகாலிமைகாறன் அவெர்கள் இருந்துள்ளகார்.
மைகாநகாட்டின் வபகாருண்டமை
தமிழ் எழுத்துருக் குறியீட்டுத் தரப்பகாடு
தமிழ் விடசேப்பலடகத் தரப்பகாடு
கணிப்வபகாறி,

பலலூடைகம

மைற்றும

இடணையம

கணிப்வபகாறியின்

பிற

பயன்பகாடுகள் ஆகியவெற்றில தமிழ்வமைகாழியின் இன்டறய பயன்பகாட்டு நிடல என்ற
வபகாருண்டமைகளில கருத்தரங்கம நடடைப்வபற்றன.
இந்த

மைகாநகாட்டில

தமிழ்நகாட்டிலுள்ள

பலசவெறு

கலவியகாளர்கள்,

வமைகாழிவெகாணைர்கள், கணிப்வபகாறி வெலலுநர்கள், வசேகாற்வசேயலிடய உருவெகாக்கியவெர்கள்,
ஆரகாயச்சியகாளர்கள் சபகான்சறகார் கலந்து வககாண்டைனர். சமைலும சிங்கப்பூர், மைசலசியகா,
இலங்டக, கனடைகா, பிரன்சு, சுவிட்சேர்லகாந்து ஆகிய நகாடுகளின் அரசு உறுப்பினர்களுக்கும
அறிவியல தமிழ் எழுத்து முடறடய உலகம முழுவெதிலும இடணையத்தில பயன்படுத்த
சவெண்டும என்றனர். அமமுடறயில டைகாம

TAM வெடகயும ஆங்கில தமிழ்க்கலப்பு

எழுத்துரு முடறயகாக TAB வெடகயும அறிமுகப்படுத்தப்பட்டைன. சமைலும, தமிழ்
வமைன்வபகாருள்

ஆரகாயச்சி

மைகானியக்குழு

அடமைப்பதற்ககான

தீர்மைகானங்கள்

நிடறசவெற்றப்பட்டைன.
தமிழின் ஒலி வெடிவெம, வெரி வெடிவெம அறிவியல வமைகாழியகாக மைட்டுமின்றிப்
வபகாருளியல

வமைகாழியகாகவும

இயங்கச்

வசேயதல

ஆகிய

வபகாருள்களிலும

ஆயவுக்கட்டுடர கணினித்திடரக் ககாட்சிகள் இடைமவபற்றன. விடசேப் பலடகயில
ஏற்பட்டு வெந்த குழப்பத்திற்கு இமமைகாநகாடு ஒரு முற்றுப்புள்ளி டவெத்தது.
இருபத்திசயகாரகாம நூற்றகாண்டில ககாலடி எடுத்து டவெக்கும ககாலக்கட்டைத்தில
உலகத் தமிழ் இடணையப் பலகடலக் கழகம ஒன்டறக் கணிப்வபகாறி வெகாயிலகாகத்
தமிழ்நகாடு அரசு அடமைக்க உள்ளது என்ற அறிவிப்டப இமமைகாநகாட்டில அன்டறய
முதலடமைச்சேர் கடலஞர் கருணைகாநிதி அறிவித்தகார். சமைலும தமிழ் வமைன்வபகாருள் வெளர்ச்சி
நிதி என்று

அறிவித்தகார். முதற்கட்டைமைகாக

அரசு நிதியிலிருந்து ஐந்து சககாடி

ஒதுக்கப்படுவெதகாகவும அறிவித்தகார்.
ஓரகாண்டுக்குள் ஓரகாயிரம சேமுதகாய இடணையங்கடள நிறுவுவெதற்கும அரசு
படிவெங்கள் எலலகாம தமிழ் இடணையத்தின் மூலம தடடையின்றிக் கிடடைப்பதற்கும
வெழிவெடக வசேயயப்படும என்று வதரிவித்தகார்.
மைகாநகாட்டில

பலசவெறு அறிஞர் வபருமைக்கள் கலந்து வககாண்டைனர். சிங்கப்பூர்

சதசியப் பலகடலக்கழகப் சபரகாசிரியர், முடனவெர் நகா.சககாவிந்தசேகாமி, முரசு அஞ்சேல
முரசுவநடுமைகாறன் மைகன் முத்வதழிலன், கனடைகா சீனிவெகாசேன் இலங்டகடயச் சசேர்ந்த யகாழின்
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சேண்முகலிங்கம இரகாமைலிங்கம ஜப்பகானடனச் சசேர்ந்த மியகாமைர்மின் சபகான்ற அயலநகாட்டு
அறிஞர்கள் கலந்துவககாண்டு சிறப்பித்தனர்.
வசேன்டன சசேர்ந்த கிரகாண்டை வபகாறியில கலலூரியின் தடலடமைப் சபரகாசிரியரும,
பகாரதிதகாசேன் பலகடலக்கழகத்தின் முன்னகாள்

துடணை சவெந்தருமைகான

திரு.வபகான்னடவெக்சககா, மைசனகாஜ் அண்ணைகாத்துடர இன்.தகாமசேவுரிரகாசேன் இந்தியகா டுசடை
வசேந்திலநகாதன் மைற்றும சசேது

பிடழதிருத்திடய உருவெகாக்கிய சபரகாசிரியர்

வெகா.மு.சசே.ஆண்டைவெர் ஆகிசயகார் இமமைகாநகாட்டில கலந்து வககாண்டைனர். இவெர்களின்
கருத்துக்களகால தமிழ் இடணையம 99 என்ற மைகாநகாடு சிறப்பு வபற்றன. எழுத்துருக்
குறியீட்டுத் தரப்பகாடு வதகாடைர்பகாக 12 கட்டுடரகளும பலலூடைகத்திலும இடணையத்திலும
கணினியிலும தமிழின் பயன்பகாடு வதகாடைர்பகாக 8 கட்டுடரகளும படிக்கப்பட்டைன.

மூன்றகாம தமிழ் இடணையமைகாநகாடு
மூன்றகாம தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு இலங்டகயில உள்ள வககாழுமபுவில சதகாட்டைத்
வதகாழிலகாளர்களின்

அடமைச்சேர்

வதகாண்டடைமைகான்

தடலடமையில

நடடைவபறுவெதகாக

இருந்தது. ஆனகால தவிர்க்க முடியகாத சில ககாரணைங்களகால சிங்கப்பூரில ஜீடல மைகாதம 22,
23 ஆம நகாட்களில நடடைவபற்றன. சிங்கப்பூர் சதசியப் பலகடலக்கழகப் சபரகாசிரியர்
அருண்மைகிழ்நன் ஒருங்கிடணைப்பில இமமைகாநகாடு நடடைப்வபற்றது. இமமைகாநகாட்டில
உத்தமைம International Forun for Information Technology in Tamil

(INFITT)

என்ற

அடமைப்புத் வதகாடைங்கப்பட்டைது.

வசேயலபகாடு
இடணையதளப் வபயர்கள் தமிழ் எழுத்து கடலச்வசேகாலலகாக்கம ஒருங்குறி முடற
ஆகியன பற்றி விவெகாதிக்கப்பட்டைன. இமமைகாநகாட்டின்

வெழியகாக உலக அளவில

அடணைவெரும தமிழ் இடணைய மைகாநகாட்டில வசேயதிகடள அறிந்து வககாள்ள www.infitt.org
என்ற இடணையதளம உருவெகாக்கப்பட்டு பயன்பகாட்டிற்கு வெந்தது. இறுதி விழகாவில
சிங்கப்பூர் அதிபர் ஆர்.நகாதன் கலந்து வககாண்டைகார்.
தமிழ் மைரபு அறக்கட்டைடளத் வதகாடைக்கம
ஒளி எழுத்துப் படிப்பகான் மூலமைகாக ஓடலச்சுவெடிகடளப் பகாதுககாத்து கணிப்வபகாறி
டமையமைகாக்கி இடணையத்தில வதகாகுக்க முடனவெர் நகா.கண்ணைன் தடலமையில அடமைப்பு
ஒன்று துவெங்கப்பட்டைது. தமிழ் மைரபு அறக்கட்டைடள என்ற இவ்வெடமைப்பிற்கு மைசலசிய
அடமைச்சேர் டை.சககாவிந்தசேகாமி முதற்கட்டை நிதியகாக பத்தகாயிரம டைகாலர்கடள வெழங்கி தமிழ்
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ஓடலச்சுடிக்கு உயிர் வககாடுத்தகார். இமமைகாநகாட்டில

ஐமபது ஆரகாயச்சிக் கட்டுடரகள்

படிக்கப்பட்டைன.

நகான்ககாம தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு
இமமைகாநகாடு 2001 ஆம ஆண்டு ஆகஸடு 23, 24, 25 ஆகிய சததிகளில மைசலசியத்
தடலநகர் சககாலகாலமபூரில உலக வெர்த்தக டமையத்தில நடடைவபற்றது. மைகாநகாட்டின்
துவெக்கவிழகாவில

மைசலசிய பிரதமைர் மைககாதீர்முகது அவெர்கள் கலந்து வககாண்டு

சிறப்பித்தகார்.

கருப்வபகாருள்
தமிடழ மின் வெணிக வமைகாழியகாக்குதல NET,FOR,LIFE, என்னும கணிப்வபகாறிக்
கலவித்திட்டைத்டத வெகுத்தடமைத்து பள்ளிக் குழந்டதகள் மைழடலயர் நடுவெர் முதிசயகார்
என

மூன்று

நிடலகளில

வெழங்குதல

சபகான்ற

வபகாருள்களிலும

கலந்தகாயவு

நடடைவபற்றன.

மைகாநகாட்டில விவெகாதங்கள்
தற்சபகாடதய

தமிழ் எழுத்துரு சிக்கலகள் வமைகாழி வபயர்ப்பிகள் தமிழ் ஒளி

எழுத்துப் படிப்பகான் ஆகியன முக்கிய விவெகாதங்களகாக இமமைகாநகாட்டில எடுத்துக்
வககாள்ளப்பட்டைன.

அறக்கட்டைடள
ஒளி எழுத்துப் படிப்பகான் மூலமைகாக ஓடலச்சுடிகடளப் பகாதுககாத்து அவெற்டறக்
கணிப்வபகாறி மையமைகாக்கி இடணையத்தில வதகாகுக்க முடனவெர் ந.கண்ணைன் தடலடமையில
அடமைப்பு ஒன்று துவெங்கப்பட்டைது. தமிழ் மைரபு அறக்கட்டைடள என்ற இவ்வெடமைப்பிற்கு
மைசலசிய அடமைச்சேர் டைத்சதகா சேகாமுசவெலு முதற்கட்டை நிதியகாக பத்தகாயிரம டைகாலர்கடள
வெழங்கித்

தமிழ்

ஓடலச்சுவெடிக்கு

உயிர்

வககாடுத்தகார்.

சேர்வெசதசே

அளவில

நூற்றுக்கணைக்ககான அறிஞர்கள் கலந்து வககாண்டு இமமைகாநகாட்டில ஐமபது ஆரகாயச்சிக்
கட்டுடரகள் படிக்கப்பட்டைன.
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ஐந்தகாம தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு
ஐந்தகாம

அடனத்துலகத்

தமிழ்

இடணைய

மைகாநகாடு

மைற்றும கண்ககாட்சி

கலிசபகார்னியகாவில டைகாஸடைர் நகரில 2002 ஆம ஆண்டு வசேப்டைமபர் 27, 28, 29 ஆகிய
சததிகளில நடடைப்வபற்றது.

கருப்வபகாருள்
இமமைகாநகாட்டின் கருப்வபகாருளகாக மின் இடணையப் பயன்பகாட்டில மைக்களிடடைசய
நிலவும இடடைவவெளிடயக் குடறத்தல இருந்தது. இமமைகாநகாட்டுத் தடலவெர் திரு.
மைணிவெண்ணைன் முயற்சியகால உத்தமைம அவமைரிக்ககாவில ஒரு பதிவு வபற்ற அடமைப்பகாக
பதிவுவசேயயப்பட்டைது.

திட்டைப்பணிகள்
தமிழ் தகவெல வதகாழில நுட்பக் கண்ககாட்சி உள்ளிட்டை பல திட்டைப்பணிகள் ஆயவு
வசேயயப்பட்டைன. தமிழ்

ஒருங்குறி சிக்கலகள்

வதகாடைர்பகாக ஒருங்குறி

குழுமை

உறுப்பினர்கசளகாடு கலந்தகாயவும வசேயயப்பட்டைன. உலக அளவில நடைத்தப்பட்டை
இடணையதள வெடிவெடமைப்புப் சபகாட்டிகளும நடைத்தப்பட்டைன. இமமைகாநகாட்டில தமிழ்
மைரபு அறக்கட்டைடள வதகாடைங்கப்பட்டைது. தமிழ் இடணையம மைற்றும

தமிழ்க்கணினி

சேகார்ந்த வதகாழில நுட்ப வெணிகச் சிக்கலகள் பற்றி விவெகாதிக்கப்பட்டைன. மின் அஞ்சேல
இடணையதளங்கள் வெழி தகவெல பறிமைகாற்றம பலலூடைகம அடிப்படடையில இடணைய
வெழிக்கலவி, இடணைய வெழி நூலகங்கள், மின் வெணிகம மின் ஆளுடமை சபகான்ற
தடலப்புகளில விவெகாதங்கள் நடடைப்வபற்றன.

ஆறகாம தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு
2003
இரண்டைகாவெது

ஆம ஆண்டு வசேன்டனயில ஆகஸடு மைகாதம 22, 23 ஆம சததிகளில
முடறயகாக

அண்ணைகா

பலகடலக்கழகத்தில

நடடைவபற்றன.

தமிழ்

கலவிக்குத் தகவெல வதகாழிலநுட்பம It for Education in tamil என்ற வபகாருண்டமையில
கட்டுடரகள் விவெகாதங்கள் நடடைப்வபற்றன.
தமிழ்த் தகவெல வதகாழிலநுட்ப வெளர்ச்சிடய மைக்கள் பகார்டவெக்கு எடுத்துச்
வசேலலுதல
கலலூரி மைகாணைவெர்களின் தமிழ் தகவெல வதகாழில நுட்ப ஆர்வெத்டத ஊக்குவித்தல
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தமிழ்த்

தகவெல

வதகாழில

நுட்ப

பயன்பகாட்டில

பள்ளி

மைகாணைவெர்கடள

ஈடுபடுத்துதல
தரப்படுத்தப்பட்டை தமிழ் எழுத்து விடசேப்பலடக ஆகியவெற்டற அடனவெரும
பயன்படுத்தும வெடகயில விழிப்புணைர்வு ஊட்டுதல
கணினித்தமிழ் வதகாழில நுட்ப வெளர்ச்சிகடளக் கருத்தரங்கில கலந்தகாயவு வசேயதல
ஒருங்குறி தமிழ் எழுத்துத் தரப்பகாட்டில உள்ள சிக்கலகள் பற்றி ஆயதல
தமிழ் இடணையக்

கலவிக்கழகத்தின் இடணைய வெழிக்கலவிடய உலக தழுவி

வெகாழும தமிழர்கள் அடனவெரும பயன்படுத்திக் வககாள்ளத் சதடவெயகான வெழிவெடகக்கள்
பற்றி ஆயதல.
தமிழ் வமைகாழிக்ககான சரகாமை வெரிவெடிவெத்திடனத் தரப்படுத்துதல
தமிழ் எழுத்துச் சீர்திருத்தம பற்றி ஆரகாயதல
இடணையத் தளங்களுக்கு தமிழ் முகவெரி vrl in tamil வெழங்கல வதகாடைர்பகான
கலந்தகாயவு.
தமிழக அரசின் மின் ஆளுடமை, மின்சசேடவெ சபகான்ற தமிழ்த் தகவெல வதகாழில
நுட்பக் சககாட்பகாடுகடளத் தீவிரமைகாகச் வசேயலபடுத்தத் சதடவெயகான வெழிவெடககள் பற்றி
ஆயதல சபகான்ற சநகாக்கங்களகாக முன்டவெக்கப்பட்டைன. சமைலும

இமமைகாநகாட்டில 58

ஆயவுக்கட்டுடரகள் வெகாசிக்கப்பட்டைன.

ஏழகாம தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு
மூன்றகாவெது

முடறயகாக

இடணையத்தில

தமிடழ

ஏற்றி

அழுகுப்பகார்த்த

சபகாரகாசிரியர் நகா.சககாவிந்தசேகாமி அவெர்களின் நகாடைகான சிங்கப்பூரில 2004 டிசேமபர் திங்கள்
11, 12 ஆகிய நகாட்களில நடடைவபற்றன. இமமைகாநகாடு நகாடளய தமிழ்த் தகவெல வதகாழில
நுட்பம என்னும கருப்வபகாருளில வதகாழில நுட்ப வெளர்ச்சிப் பணிகள் பற்றிய
கலந்தகாயவும

நடடைவபற்றன.

இமமைகாநகாட்டில

38

ஆயவுக்

கட்டுடரகள்

வெகாசிக்கப்பட்டைன.
இதடனத் வதகாடைர்ந்து நகான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதகான் இடணைய மைகாநகாடுகள்
நடடைவபற்றன. அதுவெடரக்கும ஆசலகாசேடனயகாகசவெ இருந்தது.
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எட்டைகாம தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு
2009 ஆம ஆண்டு அக்சடைகாபர் மைகாதம 23, 24, 25 ஆகிய நகாட்களில தமிழ் இடணைய
மைகாநகாடு வஜர்மைனியில வககாசலகான் பலகடலக்கழகத்தில நடடைவபற்றது. இமமைகாநகாடு
கணினிவெழிக் ககாண்சபகாம தமிழ் என்படதப் கருப்வபகாருளகாகக் வககாண்டிருந்தது.

ஒன்பதகாவெது தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு
உலகத்தமிழ்ச்

வசேமவமைகாழி மைகாநகாட்டுடைன் இடணைந்து உலகத் தமிழ் இடணைய

மைகாநகாடு சககாடவெயில ஜீன் 23, 24, 25, 26, 27, 2010 ஆம ஆண்டு சிறப்புடைன் நடடைப்வபற்றன.
இமமைகாநகாட்டில தமிழ்க் கணினியம, தமிழ் இடணையம ஆகியவெற்றின் அண்டமைக்ககால
முன்சனற்றங்கள் வபருமுயற்சிகள் குறித்த கருத்துக்கடளப் பரிமைகாறிக் வககாள்ளவும ககால
மைலர்ச்சிக்சகற்ப வெளர்ந்து வெரும புதிய சிந்தடனகளுக்கு வெடிவெம தரும தீர்வுகடள
சநகாக்கி முன்சனற வெழிவெகுக்கப்பட்டைன.

மைகாநகாட்டின் வபகாருள்
கணினித்

தமிழ் வமைகாழி கற்றல மைற்றும கற்பித்தல வதகாடைர்பகாக 21 ஆயவுக்

கட்டுடரகள் இடைம வபற்றுள்ளன.
இடணைய வெழிக் கலவி வதகாடைர்பகாக 6 ஆயவுக் கட்டுடரகள் இடைம வபற்றுள்ளன.
கணினி வமைகாழியியல வதகாடைர்பகாக 21 ஆயவுக் கட்டுடரகள் இடைம வபற்றுள்ளன.
கணினி வெழித் தமிழ்வமைகாழிச் வசேகாற்திருத்திகள் வதகாடைர்பகாக 6 ஆயவுக் கட்டுடரகள்
இடைம வபற்றுள்ளன.
கணினியில தமிழ்ப் சபச்சு மைற்றும வசேகாற்பகுப்பு குறித்து 13 ஆயவுக் கட்டுடரகள்
இடைம வபற்றுள்ளன.
தமிழ் மின் தரவு மைற்றும மின்னகரகாதிகள் குறித்து 12 ஆயவுக் கட்டுடரகள் இடைம
வபற்றுள்ளன.
இடணையத் வதகாழில நுட்பத்தில தமிழ்வமைகாழி வசேயலிகள் என்ற வபகாருளில 5
ஆயவுக் கட்டுடரகள் இடைம வபற்றுள்ளன. இதுசபகான்ற பல கட்டுடரகள் வதகாகுத்து
இடைம வபறச்வசேயதனர்.
வமைகாத்தமைகாக

16 தடலப்புகளில 140 கட்டைடரகள் வெகாசிக்கப்பட்டைன. இதுவெடர

நடைந்து முடிந்த இடணைய மைகாநகாடுகளிசலசய இந்த மைகாநகாட்டில அதிகமைகான கட்டுடரகள்
வெகாசிக்கப்பட்டைன. இந்த இடணைய மைகாநகாட்டில வெடலப்பூக்களின் வெரவும, பங்களிப்பும,
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தமிழ் விக்கிப்பீடியகா, தமிழ் மைரபு, அறக்கட்டைடள, வெடலப்பூக்களின் திரட்டிக் குழு
சபகான்ற தடலப்புகளில விவெகாதங்களும நடைந்தன. இடணையக்

கண்ககாட்சியும இடைம

வபற்றது.
இடவெ அடனத்தும சககாடவெக்கு வெந்த பகார்டவெயகாளர்கடள வவெகுவெகாக கவெர்ந்தன.
இமமைகாநகாட்டில உலகில வெகாழும பலசவெறு நகாடுகளிலிருந்தும, கணினித் துடறச் சேகார்ந்த
வெலலுநர்கள், பலகடலக்கழகம மைகாணைவெர்கள் ஆசிரியர்கள், கலலூரிப் சபரகாசிரியகாகள்,
மைகாணைவெர்கள்,

கலந்துவககாண்டைனர்.

இமமைகாநகாட்டில

வெகாசிக்கப்பட்டை

அடனத்துக்

கட்டுடரகடளயும உலகம முழுவெதும உள்ள தமிழர்கள் கண்டு சகட்டு மைகிழும
வெடகயில உத்தமைம இடணைய முகவெரியில சககாப்புகளகாகச் சசேமித்து டவெக்கப்பட்டு
உள்ளது.

பத்தகாவெது தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு
பத்தகாவெது இடணையமைகாநகாடு அவமைரிக்ககாவில வபனிஸிலசவெனியப் பலகடலக்
கழகத்தில ஜீன் மைகாதம 17, 18, 19, 2011 ஆம ஆண்டு கணினியினுசடை வசேமவமைகாழி (Tamil
Literature through Computer) என்ற வபருண்டமையில நடடைப்வபற்றது.

ஆயவெரங்குகள்














கணினியினுசடை வசேமவமைகாழி
கணினி இடணையம வெழி தமிழ் வமைகாழி கற்றல கற்பித்தல
வசேயற்டகத் திறனகாயவு
கணினி வமைகாழியியல
மின் அகரகாதி
வெடலப் பூக்கள்
விக்கப்பீடியகா தமிழ் நிரலிகள்
மின் வெணிகம
இயற்டக வமைகாழிப் பகுப்பகாயவு
வமைகாழிக் வககாள்டக
கலவவெட்டுத் தமிழ்
சபச்சுத் தமிழ்
வதகாழில நுட்பத்தின் பங்கு
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பதிவனகாறகாவெது தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு
பதிவனகாறகாவெது இடணையமைகாநகாடு தமிழ் நகாட்டில அண்ணைகாமைடலப் பலக்கடலக்
கழகத்தில டிசேமபர் மைகாதம 28, 29, 30, 2012 ஆகிய சததிகளில நடடைவபற்றன.
அண்ணைகாமைடலப்

பலகடலக்கழக வமைகாழியியல துடறயுடைன் உத்தமைம மைகாநகாடு

நடடைவபற்றது. இமமைகாநகாட்டில வசேலசபசி மைற்றும பலடகக் கணினிகளில

தமிழ்க்

கணினி என்ற வபகாருண்டமையில நடடைவபற்றது.
இமமைகாநகாட்டில

வமைகாத்தம

72

கட்டுடரகள்

வெகாசிக்கப்பட்டைன

இடணையம

வதகாடைர்பகாக 12 கட்டுடரகளும, வமைன்வபகாருள்கள் வதகாடைர்பகாக 8 கட்டுடரகளும, தரவுகள்
வதகாடைர்பகாக 7 கட்டுடரகளும, கணினிவமைகாழியியல, இயற்டக, வமைகாழிவபயர்ப்பு
வதகாடைர்பகாக 8 கட்டுடரகளும, கலவி வதகாடைர்பகாக 27 கட்டுடரகளும படிக்கப்பட்டு
விதிக்கப்பட்டைன.

பன்னிரண்டைகாவெது உலகத் தமிழ் இடணையமைகாநகாடு
உலகத் தமிழ்த்

தகவெல வதகாழில நுட்ப மைன்றம உத்தமைம அடமைப்பு 12 வெது

உலகத்தமிழ் இடணைய மைகாநகாட்டடை மைசலசியகாவின் முதன்டமைப் பலகடலக்கழகமைகான
மைலகாயகாப்

பலகடலக்

கழகத்துடைன்

இடணைந்து

நடைத்தியது.

மைலகாயகாப்

பலகடலக்கழகத்தின் வமைகாழி வமைகாழியியல புலம தகவெல வதகாழிலநுட்ப நடுவெம
ஆகியவெற்றுடைன் இடணைந்து திதியகான எண்ணிமைம திட்டைத்தின் ஆதரவுடைன் இமமைகாநகாடு
நடடைப்வபற்றது.
கணினி இடணையம ஆகிய வதகாடைர்பகாகத் தமிழின் பயன்பகாடுகள் பற்றிய ஆயவுகள்
உலவகங்கும தமிழர்களிடடைசய பரவும வெடகயில கடைந்த பத்தகாண்டுகளுக்கும சமைலகாக
உத்தமைம

அடமைப்பு

உலகத்தமிழ்

மைகாநகாடுகடள

நடைத்தி

வெருகிறது.

உத்தமைம

உலகத்தமிழர்கடள இடணையத்தின் வெகாயிலகாக இடணைப்பதில வவெற்றி கண்டுள்ளது.
இதுவெடர எட்டு மைகாநகாடுகடள அவமைரிக்ககா, சிங்கப்பூர், மைசலசியகா, வஜர்மைனி,
இந்தியகா ஆகிய நகாடுகளில முன்னணிப் பலகடலக் கழகங்கசளகாடு இடணைந்தும,
தமிழகத்தில மூன்று மைகாநகாடுகடள தமிழக அரசின் முழு ஆதரசவெகாடும உத்தமைம
நடைத்தியிருக்கிறது
சககாலகாலமபூரில

என்பது
உள்ள

குறிப்பிடைத்

மைலகாயகாப்

தக்கது.

மைசலசியகாவின்

பலகடலக்கழகத்தின்

ஆயவு

தடலநகரம
சமைலகாண்டமை

கண்ககாணிப்பு நடுவெத்தில ஆகஸடு 15 முதல 18 வெடர ஆகிய ஐந்து நகாட்களும 12 வெது
உலகத்தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு நடடைப்வபற்றது. உத்தமைத்தின் தடலவெர் சி.மை.இளந்தமிழ்
அவெர்கள், மைகாநகாட்டின் உள்;ர்க் குழுவுக்குத் தடலடமை தகாங்கவிருக்கிறகார். உத்தமைம
அடமைப்பின் சமைனகாள் தடலவெர் திரு மைணி வபகாறுப்சபற்று இருந்தகார்.
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முந்டதய இடணைய மைகாநகாடுகடளப் சபகாலசவெ 2013 ஆம ஆண்டு நடைந்த மைகாநகாடும
கருத்தரங்கு, கண்ககாட்சி, மைக்கள் கூடைம என்று மூன்று முடனகளில வசேயலபடுத்தினர்.
ஆயவுக் கருத்தரங்கு மைற்றும பயிலரங்கு ஆகஸடு 15, 16, 17, ஆகிய மூன்று நகாட்களில
நடைந்தது. கண்ககாட்சியும மைக்கள் கூடைமும ஆகஸடு 16, 17, 18 ஆகிய மூன்று நகாட்களில
நடைந்தது. மைகாநகாட்டுக்குப்

பதிவு வசேயத சபரகாளர்கள் மைட்டுசமை கருத்தரங்கு

மைற்றும

பயிலரங்கில கலந்து வககாண்டைனர்.
கருத்தரங்குகளில

பலசவெறு ஆயவெகாளர்கள் கணினித்தமிழ் குறித்த தங்களின்

ஆயவுகடள ஏடனய ஆயவெகாளர்களுடைன் பகிர்ந்து வககாண்டைனர்.
இடணைய மைகாநகாடுகள் ஆயவெகாளர்களின் கருத்துப் பரிமைகாற்றத்துக்கு வெழிவெகுப்பது
மைட்டுமைலலகாமைல மைக்கள் கூடைத்தின் மூலம கணித்தமிழ் நுட்பங்கடளப் பரப்பதல
கணித்தமிழ்

வமைன்வபகாருட்கள்

மைற்றும

கருவிகடளக்

கண்ககாட்சிகள்

மூலம

வபகாதுமைக்களுக்கு அறிமுகம வசேயதல சபகான்ற பலசவெறு வசேயலபகாடுகளிலும ஈடுபட்டு
வெந்திருக்கின்றன. என்பது குறிப்பிடைத்தக்கது. இவ்வெகாண்டு மைகாநகாட்டின் மைக்கள் கூடைம
மூலம

கணித்தமிழ்

நுட்பங்கடள

இத்துடறயின்

வெலலுநர்கள்

மைற்றும

மைகாணைவெர்களிடடைசய பரப்புதல பயிலரங்குகள் நடைத்தி கணித்தமிழின் நுட்பங்கடளப்
பயிற்றுவித்தல கணினி வெழியகாகக் கற்கும மைற்றும கற்பிக்கும பலசவெறு முடறகடள
ஆசிரியர்களிடைம பரப்புதல சபகான்ற முயற்சிகளில ஈடுபட்டிருந்தனர்.

கட்டுடரகள் எதிர்பகார்த்த தடலப்புகள்
வசேலசபசிகள் மைற்றும பலடகக் கணினிகளில முக்கியமைகாக ஐ.ஓ.எஸ, திறன்சபசி
மைற்றும விண்சடைகாஸ தளங்களில தமிடழப் படித்தல, தமிழில எழுதுதல.
மின் நூலகள், மின்

இதழ்கள் ஆகியவெற்டறக் டகக் கருவிகளில வககாண்டுவெர

உதவும வசேயலிகள் மைற்றும வதகாழிலநுட்பம.
ஐ.ஓ.எஸ, திறன்சபசி, விண்சடைகாஸ மைற்றும எச்.டி.எம.எல 5 குறுஞ் வசேயலிகள்
திறவூற்றுத் தமிழ் வமைன்வபகாருள்கள், தன்வமைகாழியகாக்கல
இயன்வமைகாழிப் பகுப்பகாயவு பிடழதிருத்தி தமிழ் எழுத்துரு பகுப்பு ஒலி உணைர்தல
சதடைலவபகாறிகள், இயந்திர வமைகாழிமைகாற்றம தகவெல அகழ்தல சபகான்றடவெ
தமிழ் இடணையத்தின் தற்சபகாடதய நிடல வெடலப்பதிவு சேமூக வெடலத்தளங்கள்
விக்கிப்பீடியகா குரல வெடல சபகான்றடவெ
தமிழ் தரவுத்தளங்கள்
கணினி வெழி தமிழ் கற்றல மைற்றும கற்பித்தல குறித்தகான ஆயவுகள்.
தமிழ் கணினி வசேகாலலகாக்க ஆயவுகள்
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கணினி வெழி தமிழ்வமைகாழி பகுப்பகாயதல மைற்றும கணினிக்கு தமிழ் வமைகாழியறிவு
ஊட்டைல பற்றிய ஆயவுகள்.

கட்டுடர வெகாசிப்புகள்
கருத்தரங்கில வமைகாத்தம 101 ஆரகாயச்சி கட்டுடரகள் படடைக்கப்பட்டைன. அடவெ
கணினி வமைகாழியியல, இயற்டக வமைகாழி ஆயவு, வமைகாழிக் கருவிகள், இடணையமும
வமைன்வபகாருளும, வசேலசபசிகளும டககருவிகளும, கலவி
படடைக்கப்பட்டைன. வமைகாத்தம 18

ஆகிய துடறகளின் கீழ்

அமைர்வுகளகாக இந்த கட்டுடரகள் படடைக்கப்பட்டு

அடவெமீதகான விவெகாதங்களும திகழ்ந்தன.
சிறந்த நகான்கு கட்டுடரகளுக்கு சபரகாசிரியர் எம.ஆனந்தகிருஷணைன் விருதுகள்
அழித்தகார். 2012 ஆம ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டை இந்த விருதுகள் அவ்வெகாண்டு
இரண்டு

சிறந்த

கட்டுடரகளுக்கு

வெழங்கப்பட்டைன.

இமமுடற

முதல

நகான்கு

கட்டுடரகளுக்கு வெழங்கப்படும.

விருதுவபற்ற கட்டுடரகள்
தமிழில சபசுவெடத திறன்சபசி டகப்சபசி மூலமைகாக ஆங்கில வெகாக்கியங்களகாக
மைகாற்றி குறுஞ்வசேயதியகாக அனுப்பி வபறும டகப்சபசியில,; அதடன மீண்டும
தமிழ்முதலகாக மைகாற்றி அளிக்கும வசேயலி தமிழ் மைட்டுசமை அறிந்திருக்கும மைக்களுக்கு
மிகவும பலன் தரக்கூடியது. இது பல துடறகடள ஒருகிடணைத்து

வமைகாழிகளுக்

கிடடையிலும வமைகாழி மைகாற்றம எழுத்திலிருந்து ஒலியகாக்கம உருவெகாக்கப்படும ஆரகாயச்சி
என்பது குறிப்படைத்தக்கது. விக்ரம ஸ்ரீசீனிவெகாசேனின் ஆரகாயச்சி கட்டுடர ஆகும.
பலடகக்

கணினிகளில எழுதப்படும தமிழ் எழுத்துகடள உணைர்வெதற்ககான

வெழிமுடறகடள அறிமுகப்படுத்துகிறது.
ரகாசஜஸவெரி ஸ்ரீரிதர் மைற்றும பிறரின் கட்டுடரகள் ஒளிவெடக எழுத்துணைர்தலில
ஏற்படும பிடழகடள கடனவெதற்கு தமிழ் இலக்கன விதிகடளப் பயன்படுத்துகிறது.

இமமைகாநகாட்டின் தீர்மைகானங்கள்
தமிழ் தகவெல வதகாழில நுட்பத்துக்கும வமைகாழியியலுக்குமைகான சேகார்வெசதசே ஆரகாயச்சி
இதழ் ஒன்டற உத்தமைம வதகாடைங்கும.
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ஆசிரியர்களுக்கும மைகாணைவெர்களுக்குமைகான மின் கலவி இடணைய தளத்டத உத்தமைம
வதகாடைக்கம.
தமிழ்க் கணினி

ஆரகாயசியகாளர்களும ஆரகாயச்சி மைகாணைவெர்களுக்கும உதவும

வெடகயில ஊடைகாடைல அறிவுத்தளம ஒன்டற உத்தமைம ஆரமபிக்கும.
பதிமூன்றகாவெது உலக தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு
புதுச்சசேரியில வசேப்டைமபர் 19 முதல 21 ஆம சததியில உத்தமைம அடமைப்பில 13 வெது
உலகத் தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு நடடைவபற்றது.
தமிழ்க்கணினி வெலலுநர்கள் முந்நூறுக்கும சமைற்பட்சடைகார் கலந்து வககாண்டு இந்த
மைகாநகாட்டில கட்டுடர படடைத்தனர். சிறப்பு அமைர்வுகளில கணினி வெலலுநர்கள் கணினி
இடணையம

டகயடைக்க

கருவிகளில

தமிழ்ப்பயன்பகாடு

குறித்து

சிறப்புச்

வசேகாற்வபகாழிவுகள் ஆற்றினர்.
தமிழ்

இடணைய மைகாநகாடு மூன்று பிரிவுகளகாக நடடைவபற்றன. முதல பிரிவில

கணினி வெலலுநர் கலந்து வககாள்ளும கருத்தரங்கம, இரண்டைகாவெது பிரிவில வபகாது
மைக்களுக்குப் பயன்படும வமைன்வபகாருள்கள் இடணையம, கணினி குறித்த நூலகள்,
கலவிநிறுவெனங்கள், சவெடலவெகாயப்பு நிறுவெனங்கள் கலந்து வககாள்ளும கண்ககாட்சி
அரங்கு மைற்றும மூன்றகாவெது பிரிவில வபகாதுமைக்களுக்கும மைகாணைவெர்களுக்கும பயன்படும
வெடகயில கணினி, இடணையம, டகயடைக்கக் கருவிகளில தமிழ்ப்பயன்பகாடு குறித்த
வசேயலமுடற விளக்கம தரும தன்னகார்வெத் வதகாண்டைர்கள் நிடறந்த மைக்கள் அரங்கம என்று
மூன்று பிரிவுகளகாக அடமைத்தனர்.
தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு இதுவெடர தமிழ்நகாடு, சிங்கப்பூர், மைசலசியகா, வஜர்மைனி,
அவமைரிக்ககா சபகான்ற நகாடுகளில பன்னிரண்டு முடற நடைந்துள்ளது. புதுச்சசேரியில முதல
முடறயகாக இமமைகாநகாடு நடடைப்வபற்றது.

பதிநகான்ககாவெது தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு
உலகத் தமிழ்த்தகவெல வதகாழில நுட்ப மைன்றம உத்தமைம சேகார்பில சமை மைகாதம 30 ல
சிங்கப்பூரில சிம பலகடலக்கழகத்தில இமமைகாநகாடு நடடைப்வபற்றது.
மைகாநகாட்டின் சநகாக்கம - விளக்கம
இந்தியகா, சிங்கப்பூர், மைசலசியகா, கனடைகா, ஆஸதிரிலிசயகா, அவமைரிக்ககா சபகான்ற
நகாடுகளில வெகாழும தமிழ் ஆர்வெலர்கள், கணினி வதகாழிலநுட்ப வெலலுநகாகள் இடணைந்து
உத்தமைம அடமைப்டப ஏற்படுத்தினர். இந்த அடமைப்பு தமிழ் வமைகாழிடய கணினி
இடணையத்தில சமைமபடுத்தும வெடகயில ஒவ்வவெகாரு ஆண்டும உலகத்தமிழ் இடணைய
மைகாநகாட்டடை நடைத்துகிறது.
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இமமைகாநகாடு ஒவ்வவெகாரு ஆண்டும இந்தியகாவிலும, வவெளிநகாட்டிலும, மைகாறி மைகாறி
நடைத்தப்படும. வசேன்ற ஆண்டு புதுச்சசேரியில நடைந்தது. இந்த ஆண்டு 14 வெது மைகாநகாடு
சிங்கப்பூரில சமை 30 முதல ஜீன் 1 வெடர நடைந்தது.
இமமைகாநகாட்டில

மின்னகரகாதி,

மின்

நூலகம,

மைற்றும

டகயடைக்க

மின்படிப்பகான்களில தமிழ் நூலகள், தமிழ்இடணைய வெடலப்பூக்கள், விக்கிபீடியகா, சேமூக
இடணையங்களில

தமிழ்,

நுண்ணைரிப்சபசி,

திறன்சபசி,

விண்சடைகாஸ,

தமிழ்;

குருஞ்வசேயலிகடள உருவெகாக்குதல கணினி இடணையவெழி தமிழ் கலவி கற்றல கற்பித்தல
சபகான்றடவெ குறித்து இமமைகாநகாட்டடை நடைத்தினர். இமமைகாநகாட்டில ககாந்திகிரகாமிய
பலகடல தமிழ் துடணைப்சபரகாசிரியர் முடனவெர் சி.சிதமபரம மைற்றும தமிழகத்டதச்
சசேர்ந்த 50 சபரும மைற்ற நகாடுகளில இருந்து 150 சபரும பங்சகற்றனர்.

பதிடனந்தகாவெது தமிழ் இடணைய மைகாநகாடு
ககாந்திகிரகாமைத்தில உள்ள ககாந்திகிரகாமை பலகடலக்கழகத்தில அடுத்த ஆண்டு நடைக்க
உள்ளது

மைகாநகாட்டு அரங்கத் தடலப்புகள்
டகசபசிகள் மைற்றும பலடகக் கணினிகளில முக்கியமைகாக ஐ.ஓ.எஸ திறன்சபசியில
தமிடழப் படித்தல, தமிழில எழுதுதல முடற.
மின் புத்தகங்கள் மின் இதழ்லகள் ஆகியவெற்டறக் டகக் கருவிகளில வககாண்டுவெர
உதவும வசேயலிகள் மைற்றும வதகாழில நுட்பம.
திறவூற்றுத் தமிழ் வமைன்வபகாருள்கள், தன்வமைகாழியகாக்கல
இயன்வமைகாழிப் பகுப்பகாயவு பிடழதிருத்தி தமிழ் எழுத்துரு பகுப்பி, ஒலி
உணைர்தல, சதடுவபகாறிகள், இயந்திர வமைகாழிமைகாற்றம தகவெல சபகான்றடவெ பற்றி
தமிழ் இடணையத்தின் தற்சபகாடதய நிடல வெடலப்பதிவு சேமூக வெடலத்தளங்கள்,
விக்கிப்பீடியகா குரல வெடல சபகான்றடவெ
தமிழ் தரவுதளங்கள்
கணினி வெழி தமிழ் கற்றல மைற்றும கற்பித்தல ஆயவு
தமிழ்க் கணினி வசேகாலலகாக்க ஆயவுகள்
கணினி வெழி தமிழ்வமைகாழி பகுப்பகாயதல மைற்றும கணினிக்கு தமிழ் வமைகாழியறிவு
ஊட்டைல பற்றிய ஆயவுகள் இடைப்பட்டைன.
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தமிழ் கணினி வமைகாழியியல
கணினித்தமிழ்த் துடறயில மிகுதியகான மைனித வெளங்கடள உருவெகாக்கும சீரிய
சநகாக்கத்சதகாடு

திரு.இரகாமைசேகாமி

நிடனவுப்

பலகடலக்கழகத்

தமிழ்சபரகாயத்தின்

கணினித்தமிழ்க் கலவித்துடறயும இந்திய வமைகாழிகளின் நடுவென் நிறுவென வமைகாழித்
தரவுத்வதகாகுப்புச் சசேர்த்தியமும இடணைந்து 20.01.2012 முதல 30.01.2012 வெடர 11 நகாட்கள்
தமிழ்க் கணினி வமைகாழியியல எனும பயிலரங்கிடன திரு.இரகாமைசேகாமி நிடனவுப்
பலகடலக்கழகக் ககாட்டைகாங் குளத்ததூர் வெளகாகத்தில நிகழ்தியது.
வதகாடைர்ந்து பதிவனகாரு நகாட்கள் நடைந்த இப்பயிலரங்கில வமைகாழி, வமைகாழியியல,
வமைகாழித் வதகாழில நுட்பம, ஒலியியல, சபச்வசேகாலியியல, சபச்சுத்வதகாழில, நுட்பம,
கணினிப் வபகாறியியல எனப்பலசவெறு துடறகளில, சதகாயந்த 29 சபரகாசிரியர்கள்
வெலலுநர்கள் பயிற்சியளித்து கலலூரி பலகடலக்கழகப் சபரகாசிரியர்கள், முடனவெர் பட்டை
ஆயவெகாளர்கள் என 108 சபர் பங்சகற்பகாளர்களகாக தமிழ்நகாடு, புதுச்சசேரி, சகரளம,
ஆந்திரம, வடைலலி, ஆகிய மைகாநிலங்களிலிருந்தும, இலங்டக, மைசலசியகா, முதலகான
நகாடுகளிலிருந்தும கலந்து வககாண்டு பயிற்சிவபற்றனர். தமிழ்

இடணையம சேகார்ந்த

வசேயதிகடளயும தமிழ்க்கணிப் வபகாறிசேகார்ந்த அறிடவெயும எடுத்து விளக்கினர்.
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வதகாகுப்புடர
உலகம முழுவெதும பல சககாடி மைக்களின் பயன்பகாட்டு சதடவெகடளப் பூர்த்தி
வசேயயும ஒரு கருவி இடணையம என்று கூறலகாம
உலவகங்கும சிதறிக் கிடடைக்கும தகவெலகடள இடணையத்தில வசேகாடுக்கியவுடைன்
வககாட்டும அருவி என்று கூறலகாம.
இடணையத்டதத் தனி மைனிதசனகா

அலலது குழுசவெகா கட்டுப்படுத்துவெதிலடல.

எனினும இடணையத்திடன வெழிநடைத்த இடணையக் கழகம என்ற ஒன்டற

நிறுவி

வெலலுநர்கள் நடைத்திவெருகின்றனர்.
இடணையத்தில இயங்குவெதற்கு சில இயங்குதளங்களும சதடவெயகாகுகின்றன.
இடணைய முகவெரி, இடணைய வசேயலபகாடு, இடணைய குறியீடுகள், சபகான்றடவெ ஆகும.
இடணையவெழிக்

கலந்துடரயகாடைல,

வபகாழுதுசபகாக்குதல

சபகான்றடவெகளுக்கு

இடணையம நண்பன என்றும கருதலகாம.
இடணையவெழிக் கலந்துடரயகாடைல என்பது ஏசதனும ஒரு வபகாருள் பற்றிய
ஆக்கப்பூர்வெமைகான முடறயில ஒன்றுக்கு

சமைற்பட்டைவெர்கள் இடணையம வெழிக் கூடிப்

சபசுவெது ஆகும.
இடணையம வெந்த பிறகுதகான் தமிழ்த் தகவெலகள் கடைலகடைந்து வவெளிநகாடுகளுக்கு
உடைனுக்குடைன் பரப்புவெதற்கு ஒரு பயனகாக இடணையம திகழ்கிறது.
தமிழ்

இடணையத்டத

வெளர்த்வதடுக்க

பல

மைகாநகாடுகள்

கருத்தரங்குகள்,

பயிலரங்குகள், வெடலப்பதிவெர், சேந்திப்புகள் நடைத்தி தமிழ் இடணையத்துக்குப் பலசவெறு
அடமைப்புகள் உருவெகாக்கப்பட்டைன.
தமிழ் வசேயதிகடளயும வெடலப்பூக்கள் முந்தித் தருகின்றன கட்டைற்ற வசேயதிகடள
வவெளிப்படுத்தும தன்னுரிடமைடய வெடலப்பூக்கள் வெழங்குவெதகால வெடலப்பதிவெர்கள்
பலர் எழுத முன் வெந்தனர்.
இடணையம

சேகார்ந்த

பல

கடலச்வசேகாற்கள்

தமிழில

உருவெகாக்கப்பட்டும

வெழக்கத்துக்கு வெந்துள்ளனர்.
தமிழ் இடணைய வெளர்ச்சியின் ககாரணைமைகாகவும வமைகாழியின் வெளர்ச்சி ககாரணைமைகாகவும
தமிழ் வமைன்வபகாருள் வென்வபகாருள் சபகான்ற பலசவெறு ககாரணைங்களின் அடிப்படடையகாக
மைகாநகாடுகள் நடைத்தி தமிழில இடணையவெளர்ச்சி வபறச் வசேயதனர்.
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மின்னூல - மின் நூலகம
மின்னூல
மின்னணு புத்தகங்கள் அலலது மின்னூலகள் இன்டறய வதகாழில நுட்ப உலகில
மிகவும புகழ்வபற்று மைறுவவெளியீடு வசேயயப்பட்டு வெருகின்றன. சமைலும புதிதகாக
பதிப்பிக்கப்டும, புத்தகங்கள், கட்டுடரகள், அடனத்தும மின்னூலகளகாக ககாண்கின்றன.
மின்னூல

என்பது நூல ஒன்றினுடடைய மின்னணுவியல அலலது எண்முடற

பதிப்பகாகும.
இன்று அதிக அளவில பயன்படுத்தும புத்தகங்கள், தகாளில அச்சிட்டு கட்டுமைகானம
வசேயது தயகாரிக்கப்படுகின்றன. அப்புத்தகங்களில இடைம வபற்றுள்ள வசேயதிகடளப்
சபகாலசவெ கணினி உதவியுடைன் தட்டைச்சு வசேயது இடணையத்தில இடைம வபறச்வசேயது
அடத இடணைய வெழியில படிக்கும படியகாக மின்புத்தகங்கள் உருவெகாக்கப்படுகின்றன.
இடணையத்திலிருந்து

இதடனத் தரவிறக்கம வசேயது கணினியில சசேமித்துடவெத்து

சதடவெப்படும சபகாது படிக்கும நிடலயிலும மின்நூல உருவெகாக்கப்படுகின்றன.
இவ்வெகாறகாக வெளர்ந்த மின்னூல இன்று உலகவமைகாழிகள் அடனத்திலும சிறப்பகான
முடறயில உருவெகாக்கப்பட்டு வசேயலபடுகின்றன. குறிப்பகாகத் தமிழ்வமைகாழியில இன்று
பரவெலகாக மின்னூலகள் பயன்பகாட்டுக்கு வெந்துள்ளது. தனி ஆட்களும, சில தனியகார்
புத்தக நிறுவெனங்களும, பலர்குழுவெகாகச் சசேர்ந்து மின்னூலகடள

வெடிவெடமைத்து

வவெளியிட்டு வெருகின்றகார்கள்.

மின்புத்தகங்கள்
நகாம

இன்று அதிக அளவில பயன்படுத்தும புத்தகங்கள் தகாளில அச்சிட்டு

கட்டுமைகானம வசேயது தயகாரிக்கப்பட்டு வெருகின்றன. அப்புத்தகத்தில இடைம வபற்றுள்ள
வசேயதிகடளக்

கணினி

உதவியுடைன்

தட்டைச்சு

வசேயது

இடணையத்தில

அலலது

திறன்சபசியில வவெளியிடுவெசத மின் புத்தகம என்று அடழக்கப்படுகின்றன. இதடனப்
பதிவிறக்கம வசேயது குறுந்தட்டு வெடிவில சசேமித்து டவெப்படதயும மின்புத்தகங்களகாக
கருதப்படுகின்றன.
மின்னூலகள் பலசவெறு அடமைப்பில வவெளியிடைப்படுகின்றன. அடவெ பி.டி.எஃப்,
இடணையத்தில

வவெளியீடு, புதிய அடனத்துலகத் தரமைகான இ-பப் மைற்றும முபி,

அடமைப்புகளில ககாணைப்படுகின்றன.
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மின்னூல அடமைப்பு
 பி.டி.எஃப்
 இடணைய அடமைப்பு
 இ.பப்
 முபி
அடவெ

நகான்கு அடமைப்புகளும கணினி, இடணையம மைற்றும டகயடைக்க

கருவிகளிலும இயக்கப்படைக் கூடிய அடமைப்புகள் ஆகும. பி.டி.எஃப், அடமைப்பில உள்ள
மின்னூடல வெகாசிப்பதற்கு பி.டி.எஃப் ரீடைர் எனும வெடகயிலகான வெகாசிப்பு வசேயலிகள்
சதடவெயகாகிறது. இடணைய அடமைப்பில மின்னூடல வெகாசிப்பதற்கு உலகாவி மைற்றும இபப்
அடமைப்பில மின்னூடல வெகாசிப்பதற்கு இபப் ரீடைர் என்னும வெகாசிப்புச் வசேயலிகள்
சதடவெயகாகின்றன.

பி.டி.எஃப் அடமைப்பு
தகாளில
அச்சுக்கருவியில

அச்சிட்டு வவெளியிடுவெதற்ககாக வெடிவெடமைக்கப்பட்டை ஒரு நூடல
அச்சிடுவெதற்கு

பதிலகாக

மின்வெடிவில

சசேமிப்பசத

பி.டி.எஃப்

அடமைப்பகாகும. ஊடைகத்தில மைகாற்றம உண்சடைதவிர நூல வெடிவெடமைப்பில மைகாற்றம ஏதும
இலடல. அட்டடைப்படைம, உள்ளடைக்கம, பக்க எண்கள், பின்னூட்டைம முதலிய நூற்
கூறுகள் அடனத்தும அச்சு வெடிவெ நூலில எவ்வெகாறு பதிக்கப்படுகின்றனசவெகா அவ்வெகாறு
பி.டி.எஃப் நூலிலும பதிக்கப்படுகின்றன. விரடலக் வககாண்டு தகாளில அச்சிடைப்பட்டைப்
பக்கங்கடளப் புரட்டுவெதற்குப் பதிலகாக சுட்டிடயக்வககாண்டு திடரயில பக்கங்கடளப்
புரட்டுகின்றனர்.
பி.டி.எஃப்

வெகாசிப்பு

கருவியில

சிறிதகாகசவெகா, ககாணைலகாம. ஆனகால
எழுத்துக்கடளப்

வபரிதகாக்கலகாம

சதகான்றும

பக்கத்டதப்

வபரிதகாகசவெகா

பக்கத்தின் அடமைப்பு அவ்வெகாசற இருக்கும.
அலலது

சிறிதகாக்கலகாம.

அதற்சகறகாற்சபகால

படைங்களின் அளவும பக்கத்தின் அளவும மைகாற்றப்படும. ஆனகால பக்கத்தின் சதகாற்றம
மைகாறகாது. ஒரு பக்கத்தில பத்து வெரிகளும, இரு படைங்களும, இருந்தகால எத்தடன அளவு
மைகாற்றம வசேயதகாலும அசத பக்கத்தில சதகான்றும அடுத்தபக்கத்தில உள்ள வெரிகள் இந்தப்
பக்கத்தில வெரகாது. அது சபகால அந்த பக்கத்தில உள்ள வெரிகள் அடுத்தப் பக்கத்திற்குப்
சபகாககாது.
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பி.டி.எஃப் மின்னூலகடள உருவெகாக்குவெது மிகவும எளிதகாகும. அச்சிடுவெதற்ககான
நூடல

வெடிவெடமைக்கும

சசேமிக்கலகாம.

அசத

வசேயலில

டமைக்சரகாசேகாப்ட்,

இருந்து

பி.டி.எஃப்

அசடைகாபிஇன்டிடசேன்,

வபகாருத்தமைகானடவெ. சககாப்புகடள

மின்னூலகடளச்

முதலிய

வசேயலிகள்

பி.டி.எஃப், ஆக சசேமிப்பதற்கு பி.டி.எஃப் டரடைர்

என்னும வசேயலி சதடவெ. இவ்வெடக வசேயலிகள் இலவெசேமைகாக கிடடைக்கின்றன.
பி.டி.எஃப் அடமைப்பில சசேமிக்கப்பட்டை மின்னூலில ஒரு சில வெசேதிகடள மைட்டுசமை
சசேர்க்கலகாம அசடைகாபி அக்சரகாபட் சபகான்ற வசேயலிகடளக் வககாண்டு உள்ளடைக்கம
பக்கத்தில உள்ள தடலப்புகடள நூலில உள்ள பக்கங்கசளகாடு இடணைக்கலகாம.
இதுசபகான்று

சிறுசிறு முன்சனற்றங்கடளத் தவிர பி.டி.எஃப் மின்னூலகளில

சவெறு எந்த புதுடமைடயயும வசேயய முடியகாது. இதுசவெ பி.டி.எஃப் அடமைப்பு முடற
என்று குறிப்பிடுகின்றனர்.

இடணைய அடமைப்பு
இடணைய அடமைப்பில உருவெகாக்கப்படும மின்னூல மீயுடர குறியீட்டு வமைகாழியில
வெடிவெடமைக்கப்பட்டை நூலகாகும. ஓர் இடணையதள உருவெகாக்கத்திற்குப் பயன்படும அசத
வதகாழில

நூட்பங்கடளக்

உருவெகாக்கப்படுகின்றன.

வககாண்சடை

இடணையத்தில

இந்த
தமிழ்

வெடக

மின்னூலகளும

மின்னூலகடளப்

பதிசவெற்றும

திட்டைங்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்சப வதகாடைங்கப்பட்டைன. மைதுடரத் திட்டைம, நூலகம
திட்டைம, வசேன்டன நூலகம திட்டைம, முதலியடவெ நூற்றுக்கணைக்ககான தமிழ் நூலகடள
இடணையத்தில பதிப்பித்து வெருகின்றன. கட்டைற்ற

கடலக்களஞ்சியமைகான

விக்கிபீடியகா ஒரு வபரிய மின்னூல களஞ்சியமைகாகக் கருதலகாம.
இடணையத்

வதகாழிலநுட்பம என்பதகால எந்தவிதக் கணினிகளிலும இந்த

மின்னூலகடள வெகாசிக்கலகாம. ஒருங்குறி எழுத்துரு தரத்திலகான தமிழ் எழுத்துரு மைற்றும
உலகாவி இருந்தகாசல சபகாதும, விண்சடைகாஸ, லினக்ஸ, கணினிகளில இந்த இரண்டும
உள்ளன. தமிழ் மின்னூலகடளப் படிக்கும வெகாயப்பு இந்தக் கணினிகளில இயலபகாகசவெ
உள்ளது.
சி.எஸ.எஸ.

மைற்றும

ஜகாவெகாஸக்ரிப்ட்,

ஆகிய

கணினி

வமைகாழிகளின்

துடணைக்வககாண்டு நூசலகாடு வெகாசேகர்கள் ஊடைகாடுவெதற்ககான வெசேதிகடளச் சசேர்க்கலகாம.
தகாளில அச்சிடைப்பட்டை புத்தகத்டத புரட்டுவெடதப் சபகான்ற உணைர்வு, படைங்கடளயும,
எழுத்து

வெரிகடளயும,

ஓரிடைத்தில

இருந்து

மைற்சறகார்

இடைத்திற்கு

நகர்த்துதல,

அருஞ்வசேகாற்கடளத் சதர்வுவசேயது அவெற்றிற்ககான வபகாருடள இன்சனகாரு கட்டைத்தில
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ககாணுதல, குறிப்பிட்டை வசேகாற்கள் வெரும பக்கங்கடளத் சதடுதல முதலிய பல வெசேதிகடள
இடணைய அடமைப்பிலகான மின்னூலகளில சசேர்க்கலகாம.
இடணைய அடமைப்பிலகான மின்னூலகளில பல புதுடமைகடளச்

வசேயவெதற்கன

வெகாயபு இருந்தகாலும சில குடறகள் உள்ளன. பி.டி.எஃப் நூலில எலலகா பக்கங்களும ஒசர
சககாப்பில அடைங்குவெதுசபகால இடணைய அடமைப்பிலகான நூலில

உள்ள பக்கங்கள்

அடைங்குவெதிலடல. இந்த நூலில பயன்படுத்தப்படும படைங்கள் தனித்தனிசய வவெவ்சவெறு
சககாப்புகளில சசேமிக்கப்படுகின்றன. நகர்படைங்கள் ஒலிப்பதிவுகள்

அடனத்தும

தனித்தனி சககாப்புகளில சசேமிக்கப்படை சவெண்டும. இடணையத் வதகாடைர்பு இலலகாத சபகாது
இந்த நூடல வெகாசிப்பதகாக இருந்தகால இந்த நூலுக்குத் சதடவெப்படும அடனத்துக்
சககாப்புகளும கணினியில பதிவிறக்கம வசேயயப்படை சவெண்டும.
இடணைய

அடமைப்பில

மின்னூலுக்வகன்சற

இது

சில

சபகான்று

சிறப்பு

குடறகடளத்

அமசேங்கடளச்

தீர்ப்பதற்ககாகவும
சசேர்ப்பதற்ககாகவும

உருவெகாக்கப்பட்டைதுதகான் இபப் எனும புதிய மின்னூல தரம ஆகும.

இபப் அடமைப்பு
இபப்

என்பது நவீன மின்னூலகடள வவெளியீடுவெதற்ககாக அடனத்துலக

மின்பதிப்புக் குழுமைத்தகால உருவெகாக்கப்பட்டை ஓர் இலவெசே கட்டைற்ற திறந்தவவெளி மின்தரம
என்று குறிப்பிடுகின்றனர்.
இடணைய

அடமைப்பில

இருக்கும

அடனத்து

வெசேதிகடளயும

பயன்படுத்தி

மின்னூலுக்வகன்சற சில புதிய வெசேதிகடளச் சசேர்த்து ஒசர சககாப்பில பதிக்கும வெகாயப்டப
இந்த இபப் அடமைப்பு அடமைந்துள்ளது.
மின்னூலகடள கணினிகளில மைட்டும இன்றி டகயடைக்க கருவிகளிலும வெகாசிகும
வெகாயப்டப இபப் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மின்னூலகடள வெகாசிப்பதற்ககாகசவெ சில கருவிகள்
சிறப்ககாகத் தயகாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

முபி அடமைப்பு
முபி அடமைப்பகானது இபப் சபகான்றசத ஆகும. ஆனகால திறந்த நிடலக் சககாப்பு
அலலகாமைல அசமைசேகான்

நிறுவெனத்தின் கிண்டில கருவியில மைட்டும படிக்கமுடியும

இதடன நகாம முபி அடமைப்பு என்கிசறகாம.
சமைற்குறிப்பிட்டை எலலகா அடமைப்புகளிலும தமிழ் மின்னூலகடளத் தயகாரிக்கலகாம.
வின்சடைகாஸ,

வமைகிண்டைஷ,

லினக்ஸ,

சபகான்ற

கணினிகளில

தமிழ்

ஒருங்குறி

எழுத்துருக்கள் இயலபகாக இருப்பதகால அடனத்து கணினிகளிலும இந்த நூலகடளப்
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படிக்கும வெகாயப்பு உள்ளது. ஆனகால, எலலகா கணினிகளிலும அசத எழுத்துரு
அடமைந்திருக்கும என்பதறகு உத்தரவெகாதம கிடடையகாது. எலலகா கணினிகளிலும நூடல
படிக்கும வெகாயப்பு மைட்டும இருக்கின்றன. ஒவ்வவெகாரு அடமைப்பில உள்ள எழுத்துருடவெ
வககாண்டு சககாப்புகள் சதகான்றும.

மின்னூடல உருவெகாக்கும முடற
நகாம வவெளியிடை விருமபும ஆழ்ந்த உட்வபகாதிந்த கருத்துக்கள் அடைங்கிய
வபகாருட்கூறுகடள அலலது பகுதிகடளக் கணினி தமிழ் எழுத்துக்கடளப் பயன்படுத்தி
தட்டைச்சு வசேயது வககாள்ள சவெண்டும. தட்டைச்சு

வசேயது வககாண்டை பகுதிகடள ஒரு

சககாப்பகாகச் சசேமித்து டவெக்க சவெண்டும. நகாம தட்டைச்சு வசேயது வககாண்டை சககாப்பு எந்த
வமைன்வபகாருளின் மூலம இடணையத்தில பயன்படுத்தித் தயகார் வசேயசதகாசமைகா அந்த
வமைன்வபகாருளின் மூலம இடணையத்தில பயன்படுத்தும வெடகயில Html – Asp
சககாப்புகளகாகப் பதிசவெற்றம வசேயய சவெண்டும. இடணையத்தில

உள்ள அடனத்துத்

தகவெலகளும இரண்டு வெடக சககாப்புகளகாகசவெ வெடிவெடமைக்கப்பட்டு வெருகின்றன. அடவெ
Html – Asp முதலில குறிப்பிட்டை வெடக சககாப்பு நகாம அவ்வெகாறு தயகார் வசேயது ஏற்றுமைதி
வசேயயமுடியும. நகாம தயகார் வசேயது ஏற்றுமைதி வசேயத சககாப்புகள்

இடணையத்தின்

சசேமிப்புகிடைங்கில வசேன்று சதங்கி கிடடைக்கும. பிறகு நகாம அந்தக் சககாப்டப பயன்படுத்த
முயற்சிக்குமசபகாது சசேமிப்புக் கிடைங்கில உள்ள அந்தக் குறிப்பிட்டை சககாப்பு வசேயலபடும
பக்கங்களகாக மைகாறி கண்முன்சன சதகான்றும. ஒவ்வவெகாரு நகாளும ஏற்றுமைதி வசேயயப்படும
சககாப்புகள் இடணைய சசேமிப்புக் கிடைங்கில ஆவெணைமைகாக பகாதுககாக்கப்படும. இவ்வெகாறு
வவெளியிடைப்படும

மின் புத்தகங்கடள இடணையத்தின் உதவிசயகாடு வமைன்தட்டுகள்

மூலம பதிவிறக்கம வசேயது பயன்படுத்த முடியும. இவ்வெகாறு இடணைய சசேமிப்புக்
கிடைங்டக முடறயகாகப் பரகாமைரிக்க சவெண்டும. குறிப்பிட்டை இடணைப் பக்கத்திற்கு
ஒதுக்கிய

இடைத்டத ஒவ்வவெகாரு ஆண்டும ஒரு குறிப்பிட்டை வதகாடக வசேலுத்தி

புதிப்பித்துக் வககாள்ள சவெண்டும. இலடலசயல நகாம வவெளியிட்டை மின் புத்தகங்கள்
ககாலகாவெதியகாகிவிடும.

கிரிசயடிவ் ககாமைன்ஸ உரிமைம மூலம உள்ளடைக்கத்டத ககாணுதல
கிரிசயட்டிவ் ககாமைன்ஸ
தளங்களும உள்ளன. நகாம

உரிமைம மூலம தமிழில பல வெடலப்பதிவுகளும,
அங்கிருந்து உள்ளடைக்கத்டதப் வபற மைற்றும மின்
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புத்தகங்களும

அவெர்கள்

புத்தகங்களில

உருவெகாக்கமுடியும. பல எழுத்தகாளர்களும,

அசத

உரிமைம

மூலம

குறிப்பிட்டு

பல வெடலப்பின்னர்களும கிரிசயட்டிவ்

ககாமைன்ஸ மூலமைகாக தங்களுடடைய வெடலப்பதிவில வவெளியிடுவெகார்கள்.
Press book.com என்ற வெடலதளத்தில ஒரு கணைக்டக உருவெகாக்க.
Press book.com என்ற வமைன்வபகாருடளப் பயன்படுத்தி மின்னூடல உருவெகாக்க
முடியும. epub, html, pdf சபகான்ற முடறயில மின்னூலகள் அடமைகின்றன. Press book.com
என்ற வெடலதளதில ஒரு கணைக்டக உருவெகாக்கி, இக்கணைக்கில நமைக்குத் சதடவெயகான
மின்னூலகடளயும, புடகப்படைங்கடளயும, மைற்றும ஒலி, ஒளி, ஊடைகங்கடளயும
சதடவெக்சகற்ப நிருவிக்வககாள்ளலகாம. புதிதகாக ஒரு மின்புத்தகத்டத உருவெகாக்கும
வபகாழுது எண் அட்டைவெடணைடய பயன்படுத்தி அவ்வெகாறு உருவெகாக்கிய புத்தகத்தின் வெடல
முகவெரி மைற்றும புத்தகத்தின் தடலப்பு குறிப்பிட்டு பிறகு அதடன நகாம வவெளியிடும
முடற தனியுரிடமையகாகவும வபகாதுவெகாகவும வவெளியிடைலகாம.
புத்தகத்தின் வெடிவெடமைப்பு
 அட்டடைப் படைம
 முக்கிய பகுதி
 அட்டடை பின் பகுதி
அட்டடைப்படைம ( Front Matter)
அட்டடைப்படைம

என்பது ஒரு புத்தகத்தின் முதல பகுதியகாகவும மைற்றும நூல

விவெரம, தடலப்பு, அணிந்துடர, முகவுடர, பதிப்புடர ஆகியடவெ குறிப்பிடுவெது
அட்டடைப்படைமைகாகும.
முக்கியப் பகுதி (Main body)
ஒரு புத்தகத்தின் வபகாருளடைக்கத்டதசய முக்கியப் பகுதியகாக குறிப்பிடுகின்றனர்.
ஒரு புத்தகத்டத உருவெகாக்கியப் பிறகு ஏற்றுமைதி சசேர்க்டக மைற்றும ஏற்றுமைதி தடலப்புக்
ககாட்டும சசேர்க்டக என ஒவ்வவெகாரு இயலுக்கும அலலது கட்டுடரகளுக்கும இமமுடற
பயன்படுத்திய பிறகு வவெளியிடைலகாம.
புத்தக தகவெல (Book information)
ஒரு புத்தகத்தின்

முழு விவெரத்டதயும குறிப்பிடுவெது புத்தக தகவெல ஆகும.

தடலப்பு, குறுகிய தடலப்பு, துடணைத் தடலப்பு, குறிப்பிட்டைப்பிறகு அப்புத்தகத்தின்
ஆசிரியர் வபயர், ஆசிரியரின் முழு முகவெரியும, வவெளியிடைப்படும இடைம, வமைகாழி,
வெருடைம, ஆகியடவெ அடனத்தும பதிவு வசேயயசவெண்டும.
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கருப்வபகாருள் ; (Themes)
கருப்வபகாருள்

என்பது வெரியின் மைற்றும ஒரு பத்தியின் இடடைவவெளி விட்டு

அடமைப்பது கருப்வபகாருள் ஆகும.
ஏற்றுமைதி (Export)
ஏற்றுமைதி என்பது நகாம உருவெகாக்கிய ஒரு மின் புத்தகத்டத வெடிவெடமைக்கும
அலலது அடமைப்புகள் ஆகும. pdf, epub, mobi, hpub, html, word, press, xml சபகான்ற
வெடிவெங்களில மின் புத்தகத்டத ஏற்றுமைதி வசேயயலகாம.
Press book.com என்ற வெடலத்தளத்தில உருவெகாக்கிய உங்கள் கணைக்கில உள்ள
கருவிகடள பயன்படுத்தி மின் புத்தகத்டத

உருவெகாக்கமுடிம. அக்கருவிகள்,

கட்டுப்பகாட்டுஅடற, சமைமபடுத்தல, உடர, புத்தகத்தகவெல, சதகாற்றம, ஏற்றுமைதி,
விற்படன, ஊடைகம, பயனர்கள் மைற்றும சுருக்கப்பட்டியல ஆகியடவெ ஆகும.
அட்டடையின்பின் பகுதி (Back Matter)
அட்டடையின்

பின்பகுதி

என்பது

அப்புத்தகத்தின்

பதிப்புரிடமை

பற்றிய

தகவெலகளும, ஆசிரியர் பற்றிய தகவெலகளும, கவிடதகளும, படைங்களும, நூலகளும,
விருதுகளும, அட்டைவெடனகளும, மைற்றும இது சபகான்ற பல கருத்துகடள வவெளியிடுவெது
அட்டடையின் பின் பகுதி ஆகும.

மின்னூடல உருவெகாக்கும சபகாது ஏற்படும சிக்கலகள்
இடணையப்

பயன்பகாட்டில

இரண்டைகாவெது

இடைத்டதப்

பிடித்துள்ள

தமிழ்வமைகாழியில பலசவெறு வெடகயகான எழுத்துருக்கள் உள்ளன. ஒவ்வவெகாரு இடணைய
தளமும ஒவ்வவெகாரு தமிழ் எழுத்துருக்கள் வககாண்டு அடமைந்துள்ளது. எனசவெ நகாம
வவெளியிடும இடணையதளத்தில உள்ள எழுத்துருக்கடளக் வககாண்சடை நமைது நூல
உள்ளடைக்கங்கடளக் கணினியில தட்டைச்சு வசேயய சவெண்டும. இலடலசயல நமைது
நூற்பகுதிகள்

இடணையப் பக்கத்தில இருந்து தகாறுமைகாறகாக மைகாறிவிடும. ஆங்கில

வமைகாழியில இந்தச் சிக்கல இலடல. எந்த வெடக ஆங்கில எழுத்துருக்கடளக் வககாண்டு
மின்நூல தயகாரித்தகாலும அடவெ இடணைப்பக்கங்களகாக

ஏற்றுமைதி வசேயயும சபகாது

வதளிவெகாகத் வதரிகிறது.

சிக்கல ஏற்படுவெதற்ககான ககாரணைம
ஆங்கில வமைகாழியில அடமைந்த விடசேப்பலடககள் ஒசர மைகாதிரியகான அடமைப்டபக்
வககாண்டைடவெ ஆகும. ஒவ்வவெகாரு வெடக ஆங்கில எழுத்துருக்களும மைற்ற வெடக
எழுத்துருக்களும

இடணைந்து

வககாள்ளும
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வெடகயில

ஒன்டற

ஒன்று

சேகார்ந்தும

ஒன்டறவயகான்று துடணை வசேயவெதுமைகாக வெடிவெடமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனகால தமிழ்
வமைகாழியின்

எழுத்துருக்கள்

பல

விதமைகான

விடசேப்பலடககள்

வககாண்டு

வெடிவெடமைத்துள்ளதகால தமிழில மின்னூலகள் தயகாரிப்பதில சிக்கல ஏற்படுகின்றன.

தீர்வு
தமிழ் வமைகாழியின் எழுத்துருக்களின் சிக்கடலத் தவிர்ப்பதற்கு ஒருங்குறி (Unicode,
NHM Writer) என்ற எழுத்துருக்கள் வபருமைளவில பயன்படுத்தப் படுவெதகால அச்சிக்கலில
இருந்து விடுபட்டைது..

மின்னூல வெரலகாறு
மின்னூல

முதன்முதலகாக

ஆக்ஸசபகார்டு

ஆங்கில

விளக்க

உடரயுடைன்

இலக்கணைப்படி அச்சு வெடிவிலகான நூலகாக வவெளிவெந்திருக்கிறது.
“முதல மின் புத்தகம குறீயீட்டு 1940 ஆம ஆண்டுக்குப் பிறகு வதகாடைங்கி
ரகாபர்சடைகாஸவீடிஷ

தயகாரித்த

தகாமைஸஅக்வினகாஸ

படடைப்புகடளப்

வபரிதும

உடரவிளக்கம மின்னணு குறியீட்டைகாக இருக்கின்றன”1
ஆங்கிலத்தில முதன் முதலகாக மின் நூடல வவெளியிட்டைவெர் தகாமைஸஅக்யூனஸ,
ரகாபட்பூசேகா, பகாப்சரகான் என்பவெர்கள் மிக முக்கியமைகானவெர்கள் ஆவெகார். 1930 ல
மின்னூலகடள அடுத்தவெர்கள் படிக்கின்ற வெடகயில படைத்துடைன் கூடிய ஒளி நகர்வுடைன்
வவெளியிட்டுள்ளனர்
இதற்கு

மைகாற்றகாக டைவ்ஏங்கலபர்ட் என்ற வெரலகாற்று ஆசிரியர் 1960 ல n உள

ஆயவுத்திட்டைத்தில நூலகடள வவெளியிட்டுள்ளகார். இதடனத் வதகாடைர்ந்து 1992 ல சசேகானி
நிறுவெனம சடைட்டைகா டிஸக்வமைன் என்படத அறிமுகப்படுத்தியது. இது வென்வபகாருளில
சசேமிக்கும வெசேதிடயப் வபற்றது.
மின்புத்தகங்கடள வெகாசிக்க உதவும கருவிகள்
தமிழில

மின்புத்தகங்கடள

வெகாசிப்பதற்ககான

கணினி

வதகாழில

நூட்ப

வெலலூனர்கள் மைற்றும பல அமசேங்கள் வககாண்டை வபரிய நிறுவெனங்களகாலும பல
கருவிகள் வககாண்டு வெரப்பட்டுள்ளன. அக்கருவிகடளப்

பயன்படுத்தி மின்னூடல

வெகாசிக்கலகாம.
மின்னூடல

வெகாசிப்பதற்வகன்று

வென்வபகாருளும,

வமைன்வபகாருளும,

உருவெகாக்கப்பட்டுள்ளன. அவ்வென்வபகாருள்களிலும, வமைன் வபகாருள்களிலும மின்னூடல
வெகாசிக்கும சபகாது பக்கத்டதப் வபரிதகாகவும சிறியதகாகவும மைகாற்றமுடியும. நகாம விட்டை
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இடைத்தில இருந்து வதகாடைங்கவும முடியும இது சபகான்று பல முடறகடளக் வககாண்டு
உள்ள கருவிகளகாகவும, வமைன்வபகாருளகாகவும, உள்ளன.
“மின்னூல என்பது நூலகளின் வமைன்வெடிவெம மைட்டுமிலடல, அதடன எளிதில
படிப்பதற்கும, எடுத்துச் வசேலவெதற்கும, ககாகிதமிலடல மின்வெழியகாகும”2 கணினியிலும
அடனத்து இயக்குதலக் கருவிகளிலும நூலகடள விட்டை இடைத்தில இருந்து வதகாடைர்ந்து
படிக்கும முடறயுள்ளது.
மின்னூடலப் படிப்பதற்வகன்று

டகயில டவெத்துக்வககாள்ளக்கூடிய அளவிற்கு

பல கருவிகள் வெளர்ந்துள்ளது. அடவெ !
வென்வபகாருளகாகவும, வமைன்வபகாருளகாகவும, உள்ளன.
வென்வபகாருள்கள்








Kindle
Nook
Sony
kobo
Android
I phone
Computer

வமைன்வபகாருள்









Google play books
News Reader
Reader pdf Reader
Speed Reader
Books Reader
Readuim – Chorme
e – Reader
FB – Reader

Iso கருவிகள் - I Books for ipad (epub), kindle for ipad (mobi), Google
play books.
Android கருவிகள் - epub for Android, Fb Reader for Android, Google
play books
Google Chrome குசரகாம உலகாவி – Readium.org சபகான்ற பல சககாப்புகடளப்
படிக்கலகாம.
Mozilla Firefox சமைகாசிலகா பயர்பகாக்சு உலகாவி – epubread.com தரும நீட்சியில
epub சககாப்புகடளப் படிக்கலகாம.
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FBreader, Calibre, %yk; Windows, Linux முதலிய பலசவெறு இயங்குதளங்களிளும
மின்னூலகடளப் படிக்க முடியும.
இக்கருவிகளில மின்னூடல நிறுவி விடலயிலலகா கருவிகள் மூலம விண்சடைகாஸ,
ஐசபட், ஐசபகான், ஆன்ரகாயடு, பிளகாக்வபரி, என பல கருவிகளில நிறுவி படிக்கலகாம.

தமிழ் மின்னூலகள்
தமிழ்

மின்னூல வெளர்ந்து இன்று உலக வமைகாழிகள் அடனத்திலும சிறப்பகான

முடறயில உருவெகாக்கப்பட்டு வசேயலபடுகின்றன. குறிப்பகாகத் தமிழ் வமைகாழியில இன்று
பரவெலகாக மின்னூலகள் பயன்பகாட்டுக்கு வெந்துள்ளன. தனி ஆட்களும

சில தனியகார்

புத்தக நிறுவெனங்களும, பலர் குழுவெகாகச் சசேர்ந்து மின்னூலகடள வெடிவெடமைத்து
வவெளியிட்டு வெருகின்றனர்.
தற்சபகாது

பிளகாஷ என்ற வமைன்வபகாருடளப் பயன்படுத்தி தமிழ் வமைகாழியில

அடமைந்த எந்த ஒரு சககாப்டபயும மின் புத்தகமைகாக எளிதில மைகாற்ற முடிகிறது. இதன்
மூலம அடமைந்த மின்னூடல எளிதில படிக்க முடிகிறது. அதிகமைகான பக்கங்கடளயும,
படைங்கடளயும, இடணைக்கும வெகாயப்பு உள்ளது.
“தமிழில மின்னூலகள் எப்வபகாழுது எந்த ஆண்டு முதன் முதலில சதகான்றியது
என்று வெரலகாறு கிடடைக்கவிலடல. ஆனகால 27 ஆகஸடு 2001 தமிழ்மைரபு அறக்கட்டைடள
மின்னூடல வவெளியிட்டுள்ளது.”3
“தமிழில

2003

ல

முதலவென்

என்ற

வபயரில

மின்நூல

ஒன்று

வவெளியிடைப்பட்டுள்ளது. வவெளியிட்டைவெர் முடனவெர் சி.சிதமபரம. ககாந்திகிரகாமை கிரகாமியப்
பலகடலக்கழகத்தில

தமிழ்த்துடறயில

உதவிப்

சபரகாசிரியரகாகப்

பணியகாற்றி

வெருகின்றகார்.”4 இதடன வதகாடைர்ந்து பல ஆசிரியர்கள் முயர்ச்சி வசேயது தமிழில பல
மின்னூலகடளயும வவெளியிட்டு வெருகின்றனர்.
மின்னூலகளின் பயன்பகாடுகள்
அதிக

பக்கங்கள்

வககாண்டை

நூல

பகுதிகடளக்

டகயடைக்க

வெடிவில

சுருக்கிவிடைமுடியும. எளிதில எங்கும எடுத்துச் வசேன்று பயன்படுத்த முடியும.
கட்டுமைகான நூலகளில வெண்ணைப் புடகப்படைங்கடளக் வககாண்டு அதிக பக்கங்கடள
இடணைக்க முடியகாது. அதிகப்

வபகாருட்வசேலவு ஏற்படை வெகாயப்புள்ளது. ஆனகால மின்

நூலகளில அதிக அளவில வெண்ணைப் புடகப்படைங்கடள இடணைத்து வவெளியிடைலகாம.
மின் நூலகளில உள்ள பக்கங்கடளத் சதடவெக்சகற்ப வபரிதகாக்கிப் பயன்படுத்த
முடியும. சேகாதகாரணை நூலகடள இவ்வெகாறு பயன்படுத்த முடியகாது.

51

உலகின்

எப்பகுதியிலும

எந்த

சநரத்திலும

சதடவெயகான

பகுதிகடள

இடணையத்தில சதடுவபகாறிகடளக் வககாண்டு எளிதகாக சதடிப் பகார்த்து பயன்படுத்த
முடியும.
சதடவெயகான

மின்னூலகடள மின்வெணிகம வெழியகாக வெகாங்கிப் பயன்படுத்த

முடியும.
அச்சிடைப்பட்டை நூலகடள அச்சுப் பிரதிகடள வெகாங்க சவெண்டிய சூழ்நிடல ஏற்படை
வெகாயப்புள்ளது. ஆனகால

மின் புத்தகங்கடளத் சதடவெயகான சநரங்களில உடைசன

தரவிறக்கம வசேயது வககாள்ள முடியும.
மின் புத்தகங்களில உள்ள தகவெலகடள ஆவெணைமைகாக நீண்டை ககாலம பயன்படுத்த
முடியும. அச்சிடைப்பட்டை நூலகள் குறிப்பிட்டை ககாலத்திற்குப் பிறகு சிடதந்து விடுகின்றன.
ஆனகால மின் புத்தகங்களின் ஆயுள் ககாலம பன்மைடைங்கு நீடிக்கக்கூடியடவெ ஆகும.
வவெளியிடைப்பட்டை ஒரு புத்தகத்தின் கருத்துக்கள் ஒரு மைகாநிலசமைகா, அலலது ஒரு
நகாசடைகா மைட்டும தகான் வசேன்றடடையும.
மின்னூலகாக பதிப்புச் வசேயயும சபகாது உலகளகாவிய நிடலயில பரவி எலசலகாரும
படித்து இன்புறும அளவிற்கு மின்னூலகள் பயன்படுகின்றன.

மின் நூலகம
21 ஆம நூற்றகாண்டின் இடணையற்ற அறிவியல சேகாதனமைகாகக் கணினியில
நூலகடளப் பதிவு வசேயது பகாதுககாக்கும பணி உலவகங்கிலும எலலகா வமைகாழிகளிலும
வவெகு சவெகமைகாக நடடைவபற்று வெருகிறது.
தமிழ் வமைகாழி இலக்கியம, இலக்கணைம, உள்ளிட்டை நூலகடளக் கணினியில
சசேமித்து டவெக்கும சவெடல அரசேகாலும, அரசு சேகார்புடடைய அடமைப்புகளகாலும, தனியகார்
பலரின் ஆர்வெத்தகாலும நடடைவபற்று வெருகிறது.
வசேன்டனயில

உள்ள

வபருமபங்ககாற்றியுள்ளது. வசேன்டன

தமிழ்

இடணையப்

பலகடலக்கழகமும

பலகடலக்கழகமும டமைசூரில உள்ள இந்திய

வமைகாழிகளின் நடுவெண் அரசு நிறுவெனமும தமிழ் நூலகடளக் கணினியில சசேமிக்கும
சவெடலடயத் வதகாடைங்கி வெருகின்றனர்.
சக.கலயகாணைசுந்தரம

என்பவெர் தமிழ் நூலகடளக் கணினியில சசேமிக்கும

சவெடலடய 1988 ஆம ஆண்டு வதகாடைங்கினகார். இது தமிழ் நூலகடளக் கணினியில
சசேமிக்கும முதல பணியகாகக் கருதப்படுகிறது. இவெர் வதகாடைங்கிய திட்டைத்திற்கு மைதுடரத்
திட்டைம என்று வபயர் வெந்தது.
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நூலக திட்டைங்கடள அடமைத்து அடனத்து நூலகங்களிலும மின்னூல பணிடய
ஆரமபித்தனர். இதுசவெ நூலக திட்டைம என்று குறிப்பிடுகின்றகார்.
தமிழக அரசேகாங்கம தமிழகத்தில உள்ள கன்னிமைகார நூலகம சதவெசநயப் பகாவெகாணைர்
நூலகம, தஞ்டசேயில உள்ள சேரஸவெதி மைககால நூலகம, தமிழ் பலகடலக்கழக நூலகம,
குமபசககாணைத்தில உள்ள அரசினர் கடலக் கலலூரி நூலகம, சபகான்ற புகழ் மிக்கதும
பழடமையகானதுமைகான நூலகங்கடளக் கணினிமையமைகாக்கி பகாதுககாத்து வெருகிறது.
சமைற்கூறிய

பணிகளில சில நூலகடள முழுவெதுமைகாக படிக்கும வெடகயில

அடமைக்கப்பட்டுள்ளன. சில

நூலகளின் பட்டியடலப் பகார்டவெயிடும வெடகயில

அடமைந்து ககாணைப்படுகின்றன.
இங்ஙனம தமிழ் நூலகடளக் கணினியில சசேமித்து இடணையப் பயன்பகாட்டின்
மூலமைகாக எவெரும

எங்கிருந்தும பகார்க்கும வெடகயில

நூலகமைகாக

அடமைத்திடும

முடறடயசய மின் நூலகம என்று குறிப்பிடைப்படுகின்றன.

மின் நூலகங்கள்
எண்ணிமை நூலகம
(Digital Library)
தமிழ் இடணையப் பலகடலக்கழகம மின் நூலகம
(Tamil Virtual University E – Library)
சரகாஜகா முத்டதயகா ஆரகாயச்சி நூலகம
(Roja Muthiah Resarch Library)
வசேன்டன மின் நூலகம
(Chinnai Library)
நூலகம.வநட்
(Noolaham.net)
இந்திய வமைகாழிகளின் நடுவெண் நிறுவெனம
(Central Institute of Indian Languages – (CIIL)

மைதுடரத் திட்டைம, மின்பதிப்புத் திட்டைம
உலகளகாவிய தமிழர்கள் இடணையமவெழி ஒன்று கூடி தமிழ் இலக்கியங்களின்
மின்பதிப்புக்கடள உருவெகாக்கி அவெற்டற இடணையம வெழி உலவகங்கிலும உள்ள
தமிழர்களும தமிழகார்வெலர்களும இலவெசேமைகாக வபற வெசேதிவசேயயப் வபற்றுள்ளன.
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ஒரு

சேமூகத்திற்கு

எடுத்துக்ககாட்டு

ஆகும.

இலக்கியங்கள்தகான்
உலகளகாவிய

கலகாசேகாரத்திற்ககான

தமிழர்களுக்கும

ஒரு

முக்கிய

ஏடனசயகாருக்கும

பகிர்ந்துவககாண்டு பின் வெரும சேந்ததியினருக்கு வககாண்டுச் வசேலவெதும ஒவ்வவெகாரு
தமிழரின் கடைடமை ஆகும.
மைதுடரத் திட்டைம எந்தவித அரசேகாங்கம அலலது தனியகார் நிறுவென உதவியின்றி,
வியபகார சநகாக்க மின்றியும நடடைவபறுகின்ற ஒரு தன்னகார்வெ முயற்சி ஆகும. 1998 ஆம
ஆண்டு

தமிழர் வபகாங்கல திருநகாள் அன்று ஆரமபிக்கப்பட்டை இத்திட்டைம இன்றும

வதகாடைர்ந்து இயங்க வெருகின்றது. உலகில வவெவ்சவெறு
முன்னூற்றுக்கு

சமைற்பட்டை

தமிழர்களும

நகாடுகளில

தமிழகார்வெலர்களுக்கும

வெசிக்கும
ஒன்றுகூடி

இத்திட்டைத்டத நடைத்தி வெருகின்றனர்.
மைதுடரத் திட்டைம உலகில பல நகாடுகளில வெசித்து வெரும தமிழர்கள் அவெரவெர்
தங்களது

வீடுகளில

கணினிடயக்

வககாண்டு

கிடடைக்கும

சநரங்களில

தமிழ்

இலக்கியங்கடள கணினியில உள்ளிட்டை பிடழ திருத்தி மின்பதிப்புகளகாக தயகாரிக்கும
ஒரு கூட்டு முயற்சியில ஈடுப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழ்

இலக்கியங்கடள மின்வெழி பகாதுககாத்து மைற்றவெர்களுடைன் இலவெசேமைகாக

பகிர்ந்து வககாள்வெதில பங்கு வபறச்வசேயகின்றனர்.
மைதுடரத் திட்டைத்தின் மின்பதிப்புகள் ஆரமப ககாலத்தில இடணைமைதி, மையிடல,
தமிழ் எழுத்துக்கள் வககாண்டு தயகாரிக்கப்பட்டைது. ஆனகால 1999 ஆம ஆண்டிலிருந்து
இடணையம வெழி தமிழ் தகவெல வதகாழிலநுட்ப பரிமைகாற்றதிற்ககான இடணையம வெழி
தீர்மைகானிக்கப்பட்டை

தமிழ்

தகுதர

வெடிவெம

வககாண்டு

தயகாரித்து

மின்பதிப்புகள்

வவெளியிட்டு வெருகின்றது. 2003 ஆம ஆண்டில இருந்து பலவமைகாழி ஒருங்குக் குறியீடு
முடற தயகாரிக்கப்பட்டை மின்பதிப்புகடளயும வவெளியிட்டு வெருகின்றனர்.
தமிழ் இலக்கியங்களின் வெரலகாறு மிக பழடமையகானது. முதற்சேங்க ககால நூலகள்
இரண்டைகாயிரம ஆண்டுகளுக்கு முன்சப இயற்றப்பட்டைது என்பது வெலலுனர்கள் கருத்து.
மைதுடரத் திட்டைம ககாலம, சேமையம, சதசேப்பிரிவு, இலக்கியப்பிரிவு சபகான்ற எவ்வித
பகாகுபகாடுமின்றி எலலகாவிதமைகான தமிழ் நூலகளின் மின்பதிப்புகடள வவெளியிட்டு
வெருகின்றது. வதகான்று வதகாட்டு சேங்கககால நூலகள் முதல தற்ககால தமிழ்நூலகள் வெடர
அடனத்தும வவெளியிடைப் படுகிறது. ஒசரஒரு கட்டுப்பகாடு புத்தக வெடிவில வவெளியகான
நூலகள் ககாப்புரிடமைகளுக்கு மைரியகாடத வககாடுத்து கண்ணியமைகாக நடைப்பது ஆகும.
ககாப்புரிடமை இலலகா எலலகா நூலகடளயும மின்பதிப்பில வவெளியிடைலகாம.
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உலக மின்னூலகம
உலக மின்னூலகம என்பது யுவனஸசககா மைற்றும அவமைரிக்க ககாங்கிரசு நூலகம
ஆகியவெற்றகால நடைத்தப்படும ஒரு பன்னகாட்டு மின்னூலகம ஆகும. அடனத்துலக மைற்றும
பலசவெறு கலகாசேகாரப் புரிதலகடள ஊக்குவித்தல, இடணையத்தில கிடடைக்கும கலகாசேகார
உள்ளடைக்கங்கள்
ஆயவெகாளர்கள்,

அளவிலும,

வெடகயிலும,

வபகாதுமைக்கள்,

ஆகிசயகாருக்கு

அதிகமைகாக்குதல,
அறிவுசேகார்

கலவியகாளர்கள்,

வெளங்கடள

அளித்தல,

பங்குதகாரரகாக உள்ள நிறுவெனங்களில அறிவுசேகார் வெளங்கடள அதிகரித்தல அதன் மூலம
பலசவெறு நகாடுகளுக்கு இடடைசய உள்ள இடடைவவெளிடயக் குடறத்தல ஆகியவெற்டற
தனது சநகாக்கமைகாக உலக மின்னூலகம வககாண்டுள்ளது.
உலவகங்கிலும உள்ள கலகாசேகாரங்களின் முதன்டமைத் தகவெல ஆதகாரங்களகான
வெடரப்படைங்கள் அரிய நூலகள் இடசேக் சககார்டவெகள் திடரப்படைங்கள், அச்சுவெடிவெங்கள்,
ஒளிப்படைங்கள், வெடிவியல, வெடரபடைங்கள், ஆவெணைங்கள் உள்ளிட்டைவெற்டற இலவெசேமைகாக
இடணையத்தில கிடடைக்கச் வசேயவெதில முடனப்புடைன் வசேயலபடுகிறது.
உலக மின்னூலகம
சபகார்ச்சுகிசு,

ரஷயன்,

துவெங்கப்பட்டை சபகாது அரபி, சீனம, ஆங்கிலம, பிரஞ்சு,
ஆகிய

வமைகாழிகளில

கிடடைத்த

1170

உருப்படிகடளக்

வககாண்டிருந்தது.

வெரலகாறு
ஏறக்குடறய 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 2003 ஆம ஆண்டு ஐக்கிய நகாடுகள் கலவி
அறிவியல மைற்றும கலகாசேகார அடமைப்புக்ககான யுவனஸசககா தனது நிடலயகான பிரதிநிதிக்
குழுடவெ ஐக்கிய அவமைரிக்ககா மீள அடமைத்தது. அவமைரிக்க நகாடைகாளுமைன்றமைகான
ககாங்கிரசின் நூலகர் முடனவெர் சஜமசு.எச்.பிலலிங்டைன், அந்நகாட்டின் ஆடணையகாளரகாக
யுவனஸசககாவில நியமிக்கப்பட்டைகார்.
“ஜஜூன் 2005 ஆம ஆண்டு யுவனஸசககா துவெக்க நகாள் கருத்தரங்கில அடழப்பின்
சபரில வசேன்று உலக மின்னூலகம ஒரு பகார்டவெ என்ற தடலப்பில உடரயகாற்றினகார்.”5
அப்சபகாது நிறுவெனங்கள் நூலகங்கள் அருங்ககாட்சியகங்கள் சசேகரித்து டவெத்துள்ள அரிய
உள்ளடைக்கங்கடள எளிதில அணுகி இலவெசேமைகாகப் வபறக்கூடிய வெடகயில புதிய வெடிவில
திருமப இந்த உலகிற்கு அளிக்கத் தகுந்த அடமைப்பகாக உலக மின்னூலகம வசேயலபடை
சவெண்டும என்று விளக்கினகார்.
அரசு தனியகார் பங்களிப்புடைன் வதகாடைங்கப்பட்டை உலக மின்னூலகத்தில 2005 ஆம
ஆண்டு கூகுள் நிறுவெணைம உதவியகாக இருந்தது.
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பணிக் குழுக்கள்
பிலலிங்டைன் வதகாடல சநகாக்டக நிடற சவெற்ற ஒரு வசேயற் திட்டைத்டதக் ககாங்கிரசு
நூலகத்தில உள்ள உலக மின்னூலக முது நிடல ஆசலகாசேகர் முடனவெர் ஜகான் வெகான்
ஒளவடைன்சரன் 2006 ஆம ஆண்டு கருத்தரங்கில வெழங்கினகார்.
உலக மின்னூலகமைகானது

தனது பங்குதகாரர்கடள முதன்டமையகான நகான்கு

திட்டைப்பணிகளில ஊக்குவிக்க சவெண்டும என்றகார்.
அடவெ





வதகாழில நுட்ப கட்டைடமைப்பு
சதர்வு வசேயதல
நிர்வெகித்தல
நிதியளித்தல
2006 ஆம

ஆண்டு டிசேமபர் மைகாதம பகாரிசில நடடைப்வபற்ற உலக மின்னூலக

வெளர்ச்சி குறித்த மைகாநகாட்டில இக்குறிக்சககாள் வெடிவெடமைக்கப்பட்டைது. நகான்கு திட்டைப்
பணிகளில உள்ள தனிப்பட்டை சிக்கலகடள ஆரகாய தனித்தனியகான பணிக் குழுக்கள்
அடமைக்கப்பட்டைன.
2007 ஆம

ஆண்டு முதற்பகுதியில ஒன்று கூடி மின்னூலகத் துடறயில உள்ள

வதகாழில வெலலுநர்கடளயும சசேர்த்து வககாண்டைது.
ஒவ்வவெகாரு நகாடுகளில இருந்து பணிக்குழுவினருக்கு உதவி வசேயது வெந்தனர். 2009
ஆம ஆண்டு உலக மின்னூலகம வதகாடைங்கப்பட்டைது.

ககாட்சிப்படுத்தல
உலக மின்னூலகம

துவெங்கப்பட்டை சபகாது பலசவெறு ககாட்சிப்படுத்துதலகள்

சசேர்க்கப்பட்டைன.
அடவெகள்






வசேஞ்யின் கடத
11 ஆம நூற்றகாண்டு ஜப்பகான் கடத
உலகில முதன் முடறயகாக எழுதப்பட்டை புதினம
குழந்டத ஏசுவின் முதல அசுவடைக் குறிப்புகள்
அலஜீப்ரகா கணித வெடிவெடமைப்பில பயன்படுத்தப்பட்டை பழடமை வெகாயந்த அரபு

வமைகாழி நூலகள்.
 எட்டைகாயிரம ஆண்டுகள் பழடமை வெகாயந்த ஆப்பிரிக்ககா ஒவியமைகான ரத்தம சிந்தும
மைகான்.
 அவமைரிக்ககா

வசேன்று

முதன்

முடறயகாக

வெகாலடுசீமுலலர் வெடரப்படைம.
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குறிப்பிட்டு

உருவெகாக்கப்பட்டை






வமைகாழியில வபயர்க்கப்பட்டை விவிலியம ருசிய குருவெகால அலுசியன்.
மைகாலி நகாட்டில கிடடைத்த இசுலகாமிய டகவயழுத்துப் பிரதி.
லுமியர் சேசககாதரர்கள் உருவெகாக்கிய உலகின் முதல திடரப்படைம
இந்திய அரசியலடமைப்புச் சேட்டைத்தின் கலவவெட்டு ஒளிப்படைம
இது சபகான்று பலசவெறு நூலகடள உலக மின்னூலகள் துவெங்கப்பட்டை சபகாது

ககாட்சிப்படுத்தலின் சபகாது சசேர்க்ப்பட்டுள்ளன.

எண்ணிமை நூலகம (Digital Library)
“எண்ணிமை நூலகம என்பது எண்ணிமைம அலலது மின்னியல முடறயில நூலகள்,
படைங்கள், ஆவெணைங்கள், தகவெல வதகாகுப்புகடளச் சசேகரித்து பகாதுககாத்து டவெத்திருக்கும
கணினி வெழி அணுகக்கூடிய நூலகம ஆகும.”6
எண்ணிமை

உள்ளடைக்கங்கடளக் கணினி இடணையம மூலமைகாக வதகாடலவில

இருந்சத அணுகிப் வபறலகாம. எண்ணிமை நூலகம என்பது ஒரு தகவெல மீட்வடைடுப்பு
ஒருங்கியம ஆகும. எண்ணிமை நூலகமைகானது மின் நூலகம வமையநிகர் நூலகம, சபகான்ற
வபயர்களகாலும குறிப்பிடைப்படுகிறது.
மிக விரிவெகான எண்ணிமை உள்ளடைக்கங்கடளச் சசேகரித்து சமைலகாண்டமை வசேயது
பகாதுககாத்து அதன் பயனர்களுக்குத் வதகாகுப்புகடள சதடவெப்படும சபகாது சதடவெயகான
அளவில எழுதப்பட்டை வககாள்டக விதிகளின்படி அளிக்கும அடமைப்புக்கு எண்ணிமை
நூலகம என்று வபயர் வெந்தது. வடைசலகாஸ மின்னூலகம முன்மைகாதிரியகாக இருக்கின்றன.

எண்ணிமை நூலக வெடககள்
எண்ணிமை நூலகம என்ற வசேகாலலுக்கு பலவெடக எண்ணிமைத் வதகாகுப்புகள் என்று
குறிப்பிடுகின்றனர்.
குறித்துள்ளகார்

மிகப்

பரவெலகாக

வபர்சியசு

திட்டைம,

அறியப்பட்டை

மின்னூலகங்கள்

குட்வடைன்வபர்க்

திட்டைம,

குறிப்பகாக
ஐபிலிசயகா

இடவெயடனத்தும இடணையத்டத விடை பழடமையகானடவெ ஆகும.
உலகளகாவிய இடணையம மைற்றும சதடுவபகாறிகளின் திறன் வெளர்ச்சி மைற்றும
ஐசரகாப்பிய நூலகம, ககாங்கிரசு நூலகம ஆகிய மின்னூலகங்கள் தற்சபகாது இடணையப்
பின்புலத்டத அடிப்படடையகாகக் வககாண்டு சமைமபடுத்தப்பட்டு வெருகின்றன.
பள்ளி, கலலூரி, வபகாது நூலகங்களும மின்னூல, ஒலி நூல இடசே, ஒளிப்படைங்கள்
சபகான்ற

எண்ணிமை

உள்ளடைக்கங்கடளத்

தரவிறக்கம

வசேயவெதற்சகற்ப

சமைமபடுத்தப்படுகின்றன.
ஓர் உள்ளடைக்கம

உருவெகாக்கப்படும சபகாது எண்ணிமை அடமைவில இருந்தகால

அதடன இயலபு எண்ணிமை உள்ளடைக்கமை என்று குறிப்பிடுகின்றனர். பருண்டமையகாக
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உள்ள புத்தகங்கள் ககாகிதங்கடள

எண்ணிமை வெடிவிற்கு மைகாற்றினகால இதடன

எண்ணிமைப்படுத்திய உள்ளடைக்கம என்று குறிப்பிடுகின்றனர். இருப்பு வெடிவிலும
எண்ணிமை வெடிவிலும உள்ளடைக்கத் வதகாகுப்புகடளக் வககாண்டுள்ள நூலகத்திற்கு கலப்பு
நூலகம என்று வபயரிடைப்பட்டைது. எண்ணிமை நூலகங்கள்

நீண்டை நகாள்

ஆவெணைக்

ககாப்பகங்களகாகவும வசேயலபடுகின்றன.

கலவிக் களஞ்சியங்கள்
வபருமபகாலகான

கலவி நிடலயங்கள் அவெற்றின் புத்தகங்கள், கட்டுடரகள்,

ஆரகாயச்சிக் குறிப்புகள், வவெளியீடுகள், ஆகியவெற்டறக் வககாண்டை கலவிக் களஞ்சியமைகாக
மைகாறி வெருகின்றன. கலவியக மைற்றும நிறுவெனங்களின் இலவெசே களஞ்சியங்கள் சில
சவெடளகளில எண்ணிமை நூலகங்கள் என்று அடழக்கப்படுகின்றன.
எண்ணிமை நூலக முன்சனகாடிகள்






குட்வடைன்பர்க் திட்டைம
கூகுள் புத்தக சதடி
இடணைய ஆவெணைகம
ககார்வனல பலகடலக்கழகம
ககாங்கிரசு நூலகத்தின் உலக மின்னூலகம

எனசவெ இடவெ எலலகாம எண்ணிமை நூலக முன்சனகாடிகளகாக இருந்திருக்கின்றன.
தமிழ் இடணையப் பலகடலக் கழக நூலகம
(Tamil Virtual University E – Library)
உலகம தழுவி வெகாழும தமிழர்கள், தமிழ் ஆர்வெலர்கள், தமிழ் அறிஞர்கள், தமிழ்
பயில விருமபும மைகாணைவெர்கள் முதலிசயகார் படித்துப் பயன்வபறும வெடகயில தமிழ்
இடணையப் பலகடலக்கழகம மின்நூலகம ஒன்டற அடமைந்துள்ளது. வதகாலககாப்பியம
முதற்வககாண்டு இக்ககால இலக்கியம வெடரயிலகான 250 க்கும சமைற்பட்டை ஏறக்குடறய
1,00,000 பக்கங்களுக்கு சமைல இமமின் நூலகத்தில இடைம வபற்றுள்ளன.
தமிழ் இடணையப் பலகடலக் கழக மின் நூலகத்தில உள்ள நூலகடள உலகில
எவெரும எங்கிருந்தும எப்வபகாழுதும இடணைய வெழியகாகப் படித்தப் பயன் வபறலகாம. ஓர்
நூடல ஒசர சநரத்தில எத்தடனப் சபர் சவெண்டுமைகானகாலும படித்தப் பயன வபறலகாம.
ஒருவெர் வெழக்கமைகான நூலகத்திற்குச் வசேன்று தமைக்குத் சதடவெயகான நூலகடளத் சதடிப்
வபறுவெதில உள்ள சிக்கலகள் நீங்குகின்றன.
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“அவெசேரமைகான

உலகத்தின் அவெசேரம கருதி ககாலம வபகான்னகானது என்ற

வபகான்வமைகாழிடய மைனத்தில வககாண்டு படிப்பவெர்களின் சநர விரியத்டதத் தவிர்க்கும
வெடகயில இந்நூலகம அடமைக்கப்படுகின்றது.”7 அரிய வெசேதிகள் வககாண்டை இமமின்
நூலகத்டத விருமபுகின்ற அடனவெரும தற்வபகாழுது கட்டைணைம ஏது மின்றி முற்றிலும
இலவெசேமைகாகப் பயன்படுத்திக் வககாள்ளலகாம. இமமின் நூலகமைகானது

இலக்கணை,

இலக்கிய நூலகள் உசரகாமைன் வெரி வெடிவெத்தமிழ் நூலகள், அகரகாதிகள், கடலச்வசேகால,
வதகாகுப்புகள், ஒளிக்ககாட்சித் வதகாகுப்புகள் என்ற வெடகயில பகுக்கப்பட்டுள்ளது.
வபகாதுவெகாக நூலகத்தில நூலகள் மைட்டுசமை இடைம வபற்றிருக்கும ஆனகால, இமமின்
நூலகத்தில தமிழர்களின் பண்பகாட்டடை எடுத்துடரக்கும பண்பகாட்டு நிகழ்ச்சிகளும,
தமிழர்களின் இடற உணைர்டவெப் புலப்படுத்துகின்ற டசேவெ, டவெணைவெக் சககாயிலகளின்
ஒலி, ஒளிக்ககாட்சிகளும இடைம வபற்றுள்ளன. தமிழர்களின் சேமையப் வபகாடறக்கு
எடுத்துக்ககாட்டைகாக இமமின் நூலகத்தில இசுலகாமிய மைற்றும கிறித்துவெ ஆலயங்களின்
ஒலி, ஒளிக்ககாட்சிகள் இடைம வபற்றுள்ளடமை குறிப்பிடைத்தக்கதகாகும.

உள்ளடைக்க மின்னூலகள்
தமிழ் இடணைய பலகடலக் கழக மின் நூலகத்தில இடைம வபற்றுள்ள நூலகள்
இலக்கணை நூலகள், சேங்க இலக்கியம, பதிவனண் கீழ்கணைக்கு, ககாப்பியங்கள், சேமைய
இலக்கியங்கள், சிற்றிலக்கியங்கள், திரட்டு, நூலகள், வநறி நூலகள், சித்தர் இலக்கியங்கள்,
இருபதகாம நூற்றகாண்டுத் தமிழ் இலக்கியங்கள் உடரநடடை, நகாட்டுப்புற இலக்கியங்கள்,
சிறுவெர்

இலக்கியங்கள்

என்னும

பகுத்தடமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இலக்கணை நூலகள்













வதகாலககாப்பியம
புறப்வபகாருள் வவெண்பகாமைகாடல
யகாப்பருங்கலம
யகாப்பருங்கலக்ககாரிடக
தண்டியலங்ககாரம
நன்னூல
நமபியகப் வபகாருள்
வதகான்னூல விளக்கம
இலக்கணை விளக்கம
தமிழ் வநறி விளக்கம
சிதமபரப்பகாட்டியல
நவெநீதப்பகாட்டியல
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வெடகப்பகாட்டு

முடறடமையில







வீரசசேகாழியம
தமிழ் நூல
முத்துவீரியம
சுவெகாமிநகாதம
சநமிநகாதம

அறுவெடக இலக்கணைம
இடவெ அடனத்து இலக்கணை நூலகளுக்கு உடரயுடைன் அடமைந்துள்ளன.
இலக்கிய நூலகள்
தமிழ் இடணைய பலகடலக் கழக நூலகத்தில 52 இலக்கிய நூலகள் உடரயுடைன்
இடைம வபற்றுள்ளன.










சேங்கஇலக்கியம
பதிவனண்கீழ்க்கணைக்கு
ஐமவபங்ருககாப்பியங்கள்
ஐஞ்சிறுககாப்பியங்கள்
வபருங்கடத
கமபரகாமைகாயணைம
விலலிபகாரதம
அரிச்சேந்திர புரகாணைம
ககாஞ்சிப் புரகாணைம

சேமைய இலக்கியங்கள்
சேமைய இலக்கிய நூலகள் டசேவெம, டவெணைவெம, கிறித்துவெம, இசுலகாமியம என்ற
வெரிடசேயில அடமைந்துள்ளன.
டசேவெம

-

பன்னிரு திருமுடறகள்
திருவிடளயகாடைற் புரகாணைம
கந்தபுரகாணைம
கலலகாடைம
வமையகண்டைசேகாத்திரங்கள்
திருமுடறத் தலங்கள்

டவெணைவெம

-

நகாலகாயிர திவ்யபிரபந்தம
108 டவெணைவெ திவ்யசதசே ஸதலவெரலகாறு

கிறுத்துவெம

-

சதமபகாவெணி
இரட்சேணிய யகாத்திரிகம
திரு அவெதகாரம
இசயசு ககாவியம
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இரட்சேணிய மைசனகாகரம
இசுலகாம -

சீறகாப்புரகாணைம
வநஞ்சில நிடறந்த நபிமைணி
நகாயகம எங்கள் தகாயகம
யூசுப் ஜீடலககா
நகாயகம ஒரு ககாவியம

சிற்றிலக்கியங்கள்
கலமபகம -

கச்சிக்கலமபகம

உலகா

-

மூவெருலகா

தூது

-

அழகர் விடுதூது

-

தமிழ்விடுதூது

சககாடவெ -

தஞ்டசேவெகாணைன் சககாடவெ

பிள்டளத்தமிழ்

சசேக்கிழகார் பிள்டளத் தமிழ்

பரணி
அந்தகாதி
சேதகம

-

திருச்வசேந்தூர் முருகன் பிள்டளத்தமிழ்

-

மைதுடர மீனகாட்சியமடமை பிள்டளத்தமிழ்

-

இரணியவெடதப் பரணி

-

கலிங்கத்துப்பரணி

-

அபிரகாமி அந்தகாதி

-

திருக்கருடவெப் பதிற்றுப்பத்தந்தகாதி

-

தண்டைடலயகார் சேதகம

-

அறப்பளீசுர சேதகம

-

குமைசரசே சேதகம

-

வககாங்கு மைண்டைல சேதகங்கள்

வவெண்பகா -

நள வவெண்பகா

குறவெஞ்சி -

திருக்குற்றகாலக் குறவெஞ்சி

-

தியகாசகசேர் குறவெஞ்சி

பிரபந்தம -

அஷடைபிரபந்தம

ஆற்றுப்படடை

-

புலவெரகாற்றுப்படடை

திரட்டு நூலகள்
குமைரகுருபரர் பிரபந்தத் திரட்டு 12 நூலகளும, சிவெப்பிரககாசே சுவெகாமிகள் பனுவெல
திரட்டு

24

நூலகளும,

இரகாமைலிங்க

அடிகளின்

திருவெருட்பகா,

தகாயுமைகானவெரின்

தனிப்பகாடைலகள் உள்ளிட்டை 38 நூலகள் உடரயுடைன் அடமைக்கப்பட்டுள்ளன.
வநறி நூலகள்
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மைனிதர்கடள

வநறிப்படுத்துமசநகாக்கில

வநறிநூலகள்

உருவெகாக்கியுள்ளகார்.

அவ்வெடக நுலகள்










ஆத்திசூடி
வககான்டற சவெந்தன்
மூதுடர
நலவெழி
வவெற்றிசவெற்டக
உலகநீதி
நீதி வநறி விளக்கம
அறவநறிச்ககாரம
நீதிநூல

சித்தர் இலக்கியங்கள்
இருபதகாம நூற்றகாண்டு இலக்கியங்கள் கவிடத






பகாரதியகார்
பகாரதிதகாசேன்
சவெதநகாயகமபிள்டளயின் வபண்மைதி மைகாடல
கவிஞர் முடியரசேனின் பூங்வககாடி
தமிழ் ஒளி கவிடத

இருபதகாம நூற்றகாண்டு இலக்கியங்கள் உடரநடடை
சிறுகடத,

புதினம,

நகாடைகம,

கட்டுடர,

என்ற

அடமைத்துள்ளது.
சிறுகடத -

பகாரதியகார்கடதகள்

புதினம

-

அகல விளக்கு (மு.வெ)

-

சேமுதகாய வீதி (நகா.பகார்த்தசேகாரதி)

-

சவெங்டகயின் டமைந்தன் (அகிலன்)

-

மைசனகான்மைணீயம

நகாடைகம

கட்டுடர -

புத்தர் அருளிய தமமைபதம

திறனகாயவு-

அறமும அரசியலும (மு.வெ)

-

இலக்கிய ஆரகாயச்சி (மு.வெ.)

-

தமிழர் வெளர்த்த அழகுக்கடலகள்
(மையிடல சீனி.சவெங்கடைசேகாமி)

-

பதிவனண் கீழ்கணைக்கும தமிழர் வெகாழ்வும
(சேகாமி.சிதமபரனகார்)

-

பகாரதியகார் கட்டுடரகள்
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முடறயில

நூலகடள

-

பகாவெகாணைர் படடைப்புகள் (30 நூலகள்)

வெரலகாறு
வமைகாழி வெரலகாறு,

இலக்கிய வெரலகாறு, வெகாழ்க்டக வெரலகாறு, நகாட்டு வெரலகாறு,

நகாட்டுப்புற இலக்கியங்கள், சிறுவெர் இலக்கியங்கள், என பல இலக்கிய நூலகள்
அடமைந்துள்ளன.
வமைகாழி வெரலகாறு
தமிழ் வமைகாழிவெரலகாறு (வதகா.வபகா.மீ)
இலக்கியவெரலகாறு

சேமைணைமும தமிழும

(மையிடல சீனி.சவெங்கடைசேகாமி)
தமிழ் இலக்கிய வெரலகாறு (மு.வெ.)
வபபௌத்தமைம தமிழும
(மையிடல சீனி.சவெங்கடைசேகாமி)
விடுதடலப் சபகாரில தமிழ் வெளர்ந்த வெரலகாறு
(மைகா.வபகா.சி)
வெகாழ்க்டக வெரலகாறு
என்சேரித்திரம (உ.சவெ.சேகா)
நகாட்டுவெரலகாறு குடியகாட்சி (அப்பகாதுடர)
தமிழகம (ககா.அப்பகாதுடர)
தமிழ் இந்தியகா (ந.சி.கந்டதயகாபிள்டள)
வதகாண்டு (ககா.அப்பகாதுடர)
நகாட்டுப்புற இலக்கியங்கள்
தமிழர் நகாட்டுப் பகாடைலகள் (நகா.வெகானமைகாமைடல)
மைடலயருவி (கி.வெகா.ஜகநகாதன்)
முத்துப்பட்டைன் கடதப்பகாடைல (நகா.வெகானமைகாமைடல)
சிறுவெர் இலக்கியங்கள்
வெகாண்டுமைகாமைகா படடைப்புகள்
(கடதகடதயகாம ககாரணைமைகாம)
உசரகாமைன் வெரிவெடிவெ நூலகள்
வதகாலககாப்பியம, பத்துப்பகாட்டு, எட்டுத்வதகாடக ஆகிய நூலகள் முழுடமையகாக
உசரகாமைன் வெரி வெடிவெத்தில வககாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அகரகாதிகள்
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தமிழ் இடணைய பலக்கடலக்கழக மின் நூலகத்தில இலக்கணை, இலக்கிய
நூலகசளயன்றிச்

வசேன்டனப்

பலகடலக்கழகத்

தமிழ்ப்

சபரகரகாதி,

வசேன்டனப்

பலகடலக்கழக ஆங்கிலம - தமிழ் அகரகாதி, பகாலஸ அகரகாதி, மு.சேண்முகமபிள்டளயின்
தமிழ்

-

தமிழ்

அகரமுதல

ஆகிய

நகான்கு

அகரகாதிகள்

இடைம

வபற்றுள்ளன.

வசேகாற்களுக்ககான வபகாருடள அகர வெரிடசே முடறயிலும, சவெண்டிய வசேகாற்களுக்ககான
வபகாருடளத் சதடிப் வபறும வெடகயிலும, அச்சுவெடிவெ அகரகாதிடயப் பகார்ப்படதப்
சபகாலசவெ பக்கம பக்கமைகாகப் பகார்க்கும வெடகயிலும வெசேதிகள் வசேயயப்பட்டுள்ளன.
கடலச்வசேகாற்கள்
சேமுதகாயவியல, கடல மைகானிடைவியல, அறிவியல, மைருத்துவெவியல, தகவெல வதகாழில
நூட்பவியல, சேட்டைவியல, ககாலநடடை மைருத்துவெவியல, வபகாறியியல வதகாழில நுட்பவியல,
மைடனஇயல, உயிர்த் வதகாழில நுட்பவியல, சவெளகாண்டமைப் வபகாறியியல ஆகிய
துடறகடளச் சேகார்ந்த அளவுகடைந்த கடலச்வசேகாற்கள் இந்நூலகத்தில அடைங்கியுள்ளது.
சுவெடிக் ககாட்சியகம
ஓடலச்சுவெடிகள்

உள்ள தமிழ் இலக்கியங்கடளப் பகாதுககாக்கும வெடகயிலும

இமமின்னூலகம பணியகாற்றி வெருகிறது. ஓடலச் சுவெடிகடள

ஒளிப்படை

எடுத்துப் பகாதுககாத்து வெருகிறது. ஓடலச்சுவெடிகள் மைட்டுமைன்றிச்

நகல

சில அரிய ககாகிதச்

சுவெடிகடளயும பகாதுககாத்து டவெப்பசதகாடு அவெற்டற இடணையம வெழியகாகக் ககாட்சிக்கும
அளிக்கிறது. அவ்வெடகயில கீழ்க்ககாணும ஓடலச்சுவெடிகள் ககாணைக்கிடடைக்கின்றன.
பண்பகாட்டுக் ககாட்சியகம
தமிழர்களின்

பண்பகாட்டடை வவெளிப்படுத்தும வெடகயில பின்வெரும பகுதிகள்

அடமைந்துள்ளன. ஒவ்வவெகான்று பற்றியும சுருக்கமைகான விளக்கம, படைக்ககாட்சிகள், ஒலி
ஒளிக் ககாட்சிகள் ஆகியடவெ அடமைக்கப்பட்டுள்ளன.
திருத்தலங்கள்

திருவிழகாக்கள்
கடலகள்

-

14 சேமைணைத்தலங்கள்

-

101 டசேவெத்தலங்கள்

-

93 டவெணைவெத்தலங்கள்

-

9 இசுலகாமியத் தலங்கள்

-

13 கிறித்துவெத் தலங்கள்

-

7 சதர் திருவிழகாக்கள்

-

8 பலசவெறு விழகாக்கள்

-

16 வெடகயகான கடலகள்

வெரலகாற்றுச் சின்னங்கள் 3 சின்னங்கள்
விடளயகாட்டுகள்-

5 வெடகயகான விடளயகாட்டுகள்
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சரகாஜகா முத்டதயகா ஆரகாயச்சி நூலகம
(Roja Muthiah Resarch Library)
சரகாஜகா முத்டதயகா வசேட்டியகாரின்
இந்நூலகத்டத

1994 முதல

நடைத்தி

நிடனவெகால சிக்ககாசககா பலகடலக்கழகம

வெருகிறது. ஏறக்குடறய ஒரு இலட்சேத்திற்கும

சமைற்பட்டை அரிய நூலகளும, இதழ்களும இந்நூலகத்தில உள்ளன.
நூலகாசிரியர், நூலின் தடலப்பு, நூல வவெளிவெந்த ஆண்டு என்ற அடிப்படடையில
இந்நூலகத்தில உள்ள நூலகளின் பட்டியடல அடமைத்தனர்.
ஆரகாயச்சியகாளர்கள்

இடணையத்தில சதடிப்வபறும வெடகயில 1996 முதல

வசேயலபடுத்தி வெருகிறது. ஆயவெகாளர்கள் இருந்த இடைத்தில இருந்து வககாண்சடை
ஆயவுக்குத் சதடவெயகான நூலகள் உள்ளனவெகா என்படத அறிந்துவககாண்டு சவெண்டிய
நூலகள் இருந்தகால இந்நூலகத்திற்குச் வசேன்று பயன் வபறலகாம.

வசேன்டன நூலகம (Chennai Library)
2006 ஆம

ஆண்டு வசேப்டைமபர் மைகாதம இத்தளம வெணிக சநகாக்கத்துடைன்

வதகாடைங்கப்பட்டைது. ஆயினும

தமிழ் இலக்கியங்கடள ஒருங்குகுறியீட்டு முடறயில

இலவெசேமைகாகப் பகார்ப்பதற்கு இத்தளம அனுமைதிக்கிறது. பழந்தமிழ் நூலகள் முதல
அண்டமைக்ககால

எழுத்தகாளர்களின்

நூலகள்

வெடர

பரவெலகாக

இத்தளத்தில

வவெளியிடைப்படுகின்றன.

உள்ளடைக்க நூலகள்
எட்டுத்வதகாடக நூலகள், பத்துப்பகாட்டு நூலகள், பதிவனண் கீழ்கணைக்கு நூலகள்,
ஐமவபருங் ககாப்பியங்களில மைணிசமைகடல தவிர்த்த பிற நகான்கு ககாப்பியங்கள், இலக்கணை
நூலகளில யகாப்பருங்கலக் ககாரிடக ஆகியடவெ தற்சபகாது இத்தளத்தில கிடடைக்;;கின்றன.
நகாலவெர் நகான்மைணிமைகாடல திருவிடசேப்பகா, திருமைந்திரம, திருவெகாசேகம, ஆகிய டசேவெ
சித்தகாந்த

நூலகளும,

திருக்களிற்றுப்படியர்

திருவுந்தியகார்,

ஆகிய

வமையகண்டை

சேகாத்திரங்களும கந்தர் அலங்ககாரம, கந்தர் அந்தகாதி, திருப்புகழ் ஆகிய முருகப் பக்தி
நூலகளும இதில இடைம வபற்றுள்ளன. இவெற்டற எண் அடிப்படடையில சதடிப்வபறும
வெடகயில தரப்பட்டுள்ளன.
கமபர், திருஞகானசேமபந்தர், திரிகூடைரகாசேப்பர், குமைரகுருபர், ஒளடவெயகார், பகாரதியகார்,
பகாரதிதகாசேன்,

அண்ணைகா,

மு.வெரதரகாசேன்,

ந.பிச்சேமூர்த்தி,

இந்நூலகத்தில கிடடைக்கப்வபறுகின்றன.
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ஆகிசயகாரின்

நூலகளும

நூலகம.வநட் (Noolaham.net)
ஈழத்து நூலகடளயும இதழ்கடளயும மின்வெடிவெமைகாக்கிப் பகாதுககாத்து அவெற்டற
எவெரும எப்வபகாழுதும இடணையத்தில எளிதகாகப் வபற்றுப் படிப்பதற்கு ஏற்ற வெண்ணைம
வவெளியிடும பணியில நூலகம வநட் வசேயலபட்டு வெருகிறுது. இது ஓர் இலகாப
சநகாக்கமைற்ற தன்னகார்வெக் கூட்டுமுயற்சி ஆகும. இதன் பணிகள் ஏறக்குடறய மைதுடரத்
திட்டைம சபகாலசவெ அடமைந்துள்ளது.
நூலகம வநட் வதகாடைக்கத்தில ஈழநூல என்ற வபயரில இருந்தது தி.சககாபிநகாத்,
மு.மையூரன், ஆகிசயகார் 2005 ஜனவெரியில இதடனத் வதகாடைங்கினர். சில ககாரணைங்களகால
நின்று சபகான இத்திட்டைம 2006 தமிழர் திருநகாளன்று நூறு மின்நூலகளுடைன் மீண்டும
உதயமைகானது. இதில ஆவெணை வெடககள், பகுப்புகள், பட்டியலகள், என மூன்று வபரும
தடலப்புகள் இடைம வபற்றுள்ளன.
ஆவெணை வெடககள்
நூலகள், பத்திரிக்டககள், பிரசுரங்கள், ஆயசவெடுகள், ஆகும.
பகுப்புகள்
எழுத்தகாளர்கள், வவெளியீட்டு ஆண்டு, பதிப்பகங்கள், நூலவெடக ஆகும.
பட்டியலகள்
நூறு

எண்கள்

வககாண்டை

வதகாகுப்புகளகாக
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நூலகள்

மைற்றும

இதழ்கள்,

இத்தடலப்புகளில மைட்டுமின்றி பிற மின்னூலகள் என்ற சதடைல பிற நிறுவெனங்களின்
மின்னூலகடளயும ககாணைலகாம.

இந்திய வமைகாழிகளின் நடுவெண் நிறுவெனம
(Central Institute of Indian Languages – (CIIL)
டமைய

அரசு நிறுவெனமைகான இது டமைசூரில உள்ள மைகானசேகங்சககாத்ரியில

அடமைந்துள்ளது. இந்நிறுவெனம

தமிழ் நூலகடள

அதன் பழடமை குன்றகாமைல

மூலப்பிரதியில முடனப்புடைன் வசேயலபட்டுவெருகிறது.
வதகாலககாப்பிய

நூற்பகாக்கள் சிலவெற்டறயும சேங்க இலக்கியப் பகாடைலகள்

சிலவெற்டறயும இடசேவெடிவில இடணையத்தில வெழங்கியுள்ளது. பகாடைலகள் மைட்டுமைன்றி
நூற்பகாக்கடளக்கூடை இடசே வெடிவில வெழங்க முற்பட்டுள்ள இந்த நிறுவெனத்தின் முயற்சி
பகாரகாட்டுக்குரியதகாக அடமைந்திருக்கிறது.

வதகாகுப்புடர
மின்னூலகள்

இன்டறய வதகாழில நூட்ப உலகில மிகவும புகழ்வபற்று

மைறுவவெளியீடு வசேயது வெருகின்றது.
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நகாம அன்றகாடைம பயன்படுத்தும புத்தகங்களில இருந்து மைகாறுபட்டு மின் புத்தக
பயன்பகாட்டுக்கு மைகாறி வெருகிறகார்கள்.
இடணைய

வெசேதிடய வபற்று ஒரு ஆயவுக்குத் சதடவெயகான தகவெலகடளயும,

புத்தகங்கடளயும,

இடணையத்தில

வபறும

அளவிற்கு

வெசேதிகள்

வககாண்டு

உருவெகாக்கிவிட்டைனர்.
Press books.com என்ற வெடலயதளத்டதப் பயன்படுத்தி ஒரு கணைக்கு உருவெகாக்கி
அதில உள்ள கருவிகடளப் பயன்படுத்தி யகாருடடைய உதவியும இலலகாமைல நகாம ஒரு
கட்டுடரசயகா,

புத்தகத்டதசயகா,

தனியுரிடமையகாகவும,

வபகாது

உரிடமையகாகவும

மின்னுலகாக உருவெகாக்கி வவெளியிடைமுடியும.
தமிழ் வமைகாழியில இன்று பரவெலகாக இருக்கும நூலகடள அடனத்தும மின்னூலகாக
மைகாற்றி வெருகின்றனர்.
தமிழில

ஆயவு

வசேயயும ஆரகாயச்சியகாளர்கள் சிறு குழுக்களகாக சசேர்ந்து தன்

ஆயசவெடுகடள மின்னூலகாக உருவெகாக்குவெது உண்டு. ( மைதுடர திட்டைம)
மின்னூலகடள ஒரு கட்டைடமைப்பகாக டவெப்பதற்கு மின்னூலகங்கள் உருவெகாக்கினர்.
அந்நூலகத்தின் மூலமைகாக பல மின்னூலகடள வவெளியிட்டு வெருகின்றனர்.
இனி வெரும ககாலங்களில கட்டைடமைக்கப்பட்டை புத்தகங்கடளப் படிப்படதத்
தவிர்த்து விட்டு மின்னூல படிக்கும முடற அதிகமைகாக வெளர்ந்து வெருகின்றன.
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இடணையத்தில தமிழ் மின் இதழ்களும கடலச்வசேகாற்ளும
இடணைய இதழ்களின் சதகாற்றமும வெளர்ச்சியும
இடணையப் பரப்பில முக்கியமைகாகக் கருதப்படுவெது இடணைய இதழ்கள் ஆகும.
இடணையத்தில

மைட்டுசமை இடைம வபறும இதழ்கடள இடணைய இதழ்கள் என்று

குறிப்பிடுவெது உண்டு. இதழியல

துடறயின் முன்சனற்றத்திற்கு அறிவியல துடற

முக்கியமைகான ஒன்றகாக கருதப்பட்டைது. பின்னர் வசேயதி பரிமைகாற்றமைகானது

எளிதகாக

மைகாறியது. இதன் வதகாடைர்ச்சியகாக ஒலி, ஒளி, சரடிசயகா, வதகாடலக்ககாட்சி, மைற்றும கணினி,
சதகான்றிய பிறகு அச்சுத்துடறயில மைகாற்றம ஏற்பட்டு, இதழியல சமைலும பல படிநிடல
உருமைகாற்றம வபற்றது. இவ்வெகாறு சதகான்றிய இதழ்கள் இடணையத்தின் மூலம உலகத்தின்
கண் இடமைக்கும இடணையம பகாலமைகாக அடமைந்தது. இவ்வெகாறு

சதகான்றிய இடணைய

இதழ்களும, சநரடியகாக வவெளிவெந்த இதழ்களும, இடணையத்தில அரங்சகற்றம வபற்றன.
இடணைய இதழ்களின் சதகாற்றமும, வெளர்ச்சியும, வெளர்ந்து வககாண்சடை வெருகின்றன.

தமிழில மின் இதழ்கள் சதகான்ற ககாரணைம
உலகம

சதகான்றிய நகாளிலிருந்து இன்று வெடர தமிழர்கள் தங்களுக்வகன்று

தனிவயகாரு பதிவுகடள இப்புவியில நிகழ்த்தியுள்ளனர். இவெர்கள் அறியகாத துடறசய
இலடல என்ற அளவிற்கு அரிய பலவெற்டற நிகழ்த்தியுள்ளனர். இடணையத்தில தமிழ்
இதழ்கள் சதன்றிய ககாரணைமைகாக இருந்தவெர்களில முக்கியமைகானவெர்கள் புலமவபயர்ந்த
தமிழசர ஆவெகார். அவெர்கள் நகாடு,

இனம, வமைகாழி, என கடைலகடைந்து வசேன்றகாலும,

தங்களுடடைய பண்பகாடு நகாகரிகம என்கின்ற, அடடையகாளத்சதகாடு வெகாழ்ந்து வெருகின்றனர்.
தமிழ் வமைகாழிடயப் சபசேவும, சகட்கவும, சமைலும அந்நகாட்டிலுள்ள, வமைகாழிகளிலுள்ள
கூறுகடளத் தமிழ் இடணைய இதழ்களின் மூலமைகாகவும, மின்னஞ்சேல மூலமைகாகவும,
அனுப்பி வசேயதிகடள அறிந்து வககாள்ள தமிழ் இடணைய இதழ்கடள உருவெகாக்கிக்
வககாண்டைகார்கள்.

இடணைய இதழியல
“இடணையத்தில

வபகாதுவெகான

வசேயதிகடளயும

வபகாழுது

சபகாக்குகடளயும

முடறயகாக நமபகமைகான வெடகயிலபரப்பும இதழியல பயணிகள் இடணையம எனும
ஊடைகத்தின் வெழிசய நிகழ்த்தப்படும வபகாழுது அது இடணைய இதழியல என்று
அடழக்கப்டும.”1
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இவ்வெகாறகான நவீன இதழியடல இடணைய இதழியல என்பர். இடணையத்தில
மைட்டுசமை

வவெளிவெரக்கூடிய அடனத்து தமிழ் இடணைய இதழ்கடளயும தமிழில

வவெளியகாகும வெடலப்பூக்கடளயும, தமிழ் இடணையச் சிற்றிதழ்கள்

என்ற

ஒரு

வெடரயடறகுள் அடைக்கலகாம.

இடணைய இதழ்களின் சதகாற்றம
இதழியல

துடறயகானது ஆரமப ககாலகட்டைத்தில ஜீலியஸிசேர் தனது தினசேரி

நிகழ்வுகள் மைற்றும அலுவெலக குறிப்புகள் அடனத்டதயும எழுதிடவெத்தகார். என்படத
அறிசவெகாம. ககாலசபகாக்கில அச்சு இயந்திரம வெந்தபிறகு அவெற்றின் மூலம வசேயதிகள்
வவெளியகானதும அடுத்த கட்டைத்தில அறிவியல வெளர்ச்சியகால கணினி வெருடகக்குப்பிறகு
இதழியல துடறக்கு புத்தணைர்ச்சி வபற்றது. இருபதகாம நூற்றகாண்டின்

இறுதியில

மின்னச்சு சேகாதனங்களின் வெளர்ச்சியகால இதழியல இடணையம என்ற புதியதுடற
உருவபற்றது.
“இடணையமைகானது 1969 ஆம ஆண்டு சதகான்றிய தகவெல வதகாடைர்புப் புரட்சியகால
உலகம தகவெல சேமுதகாயமைகாக மைகாற ககால நூற்றகாண்சடை சபகாதுமைகானதகாகிவிட்டைது. 1969 ஆம
ஆண்டு இடணையம சதன்றிய ஆண்டைகாக அறிய முடிகிறது”2
இடணைய

இதழியல

துடறயகானது முதன்முதலில உலக அளவில 1970 ஆம

ஆண்டு வதகாடைங்கியது. ஐசேக்அசிசமைகாஷ என்பவெர் அறிவியல புடனவுகடள வெடிவெடமைக்க
கணினிடய பயன்படுத்தத் வதகாடைங்கினகார். 1970 ஆம ஆண்டில இரண்டு வெடகயகான
இடணைய இதழியல சேகாதனங்கள் வவெளியிட்டைன. அடவெ வதகாடலவெரி (Tell Text) மைற்றும
ககாட்சி வெழி (Video Text)

ஆகும. அவமைரிக்ககாவில மைற்றும உலவகங்கிலும, உள்ள

நிறுவெனங்கடள இடணைக்க கூடிய டபவநட், இன்டைர்வநட், என்ற இரு மின்னணு
இடணையத் வதகாடைர்புத் திட்டைங்கள் வெடரயறுக்கப்பட்டைன.
“1985 – ல வடைக்சேகாசில உள்ள ஹீஸடைன் பலகடலக்கழகத்தின் சரகாட்சமைகார்ககாக்
என்பவெரகால டபவநட் டசேக்சககாலகாக்கி நியூஸவலட்டைர் என்ற முதல மின்னணு இதழ்
வவெளியிட்டைது”3
எலக்ட்ரகானிக் ஸடக டரட்டிங் என்பசத மின்னணு இதழின் அடிப்படடையகாகும.
1992

ஆம ஆண்டு 6 மின்னணு இதழ்கள் கணிப்பகான் இடணைத் வதகாடைர்கள் மூலம

சேந்தகாதகாரர்களுக்குக் கிடடைத்தன. எலக்ட்ரகானிக்ஸ ஸடக டரட்டிங் அறிமுகமைகான பின்னர்
இடணையத்தில தமிழ் இதழ்கள் சதகான்ற ஆரமபித்தன.
இடணையத்தில நுடழந்த இந்திய வமைகாழி என்ற வபருடமை தமிழுக்கு உண்டு. 1986
ஆம ஆண்டு பிப்ரவெரி மைகாதம இதழ் இடணையத்தில ஏறியதகாக அறியப்படுகிறது. உலக
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தமிழர்கடள

ஒன்றிடனக்கும பகாலமைகாக இடணையமைகானது விடரவெகாக பரவும வெடக

வசேயகிறது.
கணினி

மூலம தமிடழ

இடணையத்தில ஏற்றிடவெத்து அழகுபகார்த்தவெர்கள்

புலமவபயர்ந்த தமிழர்கசள ஆவெகார். முதல கட்டைத்தில தகாங்கள் கண்டுபிடித்த தமிழ்
எழுத்துக்கடளப் பன்படுத்தி மின்னஞ்சேல அனுப்பித் தங்களுக்குள் உறடவெ வெளர்த்து
வெந்தனர்.
“1992 – 1993 ஆம ஆண்டுகளில எஸ.சி தமிழ் இலக்கிய மைன்றம ‘அ’ என்று ஒரு
இலக்கிய

மின்னிதடழ

இருக்கசவெண்டும

நடைத்தியது.”4

என்றும,

‘சதனி’

இதுசவெ
என்ற

முதல

இதழும;

தமிழ்

முதல

மின்னிதழகாக

இதழ்கள்

என்று

கருதப்படுவெதுண்டு.
இடணைய இதழ்கடள இரண்டு விதமைகான நிடலயில வெடகப்படுத்தலகாம. அடவெ
அச்சு வெடிவிலிருந்து இடணைய இதழ்களகாக இயங்குபடவெ.
சநரடியகாக வதகாடைங்கும சபகாது இடணையத்தில இதழ்களகாக வவெளிவெருபடவெ.
எனசவெ, இடணையத்தில சநரடியகாக வதகாடைங்கப்பட்டை தமிழின் முதல மின்னிதழ் என்ற
வபருடமைடய ‘தினபூமி.ககாம’ ஆகும. இந்த மின்னிதழ் தினசேரி வசேயதிகளுக்ககான இதழகாக
விளங்குகிறது. இதடன வதகாடைர்ந்து “1.05.1996 ஆம ஆண்டில தமிழ் சினிமைகா.ககாம என்ற
இதசழ

உலகின் முதல தமிழ் இடணைய இதழகாகும. இதடனத் வதகாடைங்கியவெர் மைகா.

ஆண்சடைகா பீட்டைர் ஆவெகார்.”5

தமிழ் இடணைய இதழ்களின் வெளர்ச்சி
இடணையத்தில 1996 க்குப் பிறகு இடணைய இதழ்களின் அசுர வெளர்ச்சி அடடைந்தது.
அச்சில வவெளிவெரும தமிழ் சிற்றிதழ்கடளப் சபகாலசவெ இடணையத்தில வவெளிவெரும பல
தமிழ் இடணைய இதழ்கள் உள்ளது. குறிப்பிட்டை எலடலக்குள் குடறவெகான வெகாசேகர்கடளச்
வசேன்றடடையும சிற்றிதழ்கடளப் சபகால இடணைய இதழ்களுக்ககான இடணைய எலடல
விரிவெகாக இருந்தகாலும இடணைய இதழ்கடளப் படிக்க இடணையம பயன்படுத்தக்கூடிய
திறன் இன்றி சதடவெயகாக உள்ளது.
தமிழ் இடணையச் சிற்றிதழ்கள் அதிகம சதகான்றுவெதற்கு மிக முக்கியமைகானவெர்கள்
தமிழர்கசள ஆவெகார். சேகாதி, மைதம, நகாடு, எலலகாவெற்டறயும கடைந்து தம தகாயவமைகாழியின்
மீது டவெத்திற்கும பற்றகால தமிழ் இடணைய இதழ்கள் அதிகமைகாகிக் வககாண்சடை
வசேலகின்றன. இவ்வெகாறு சதகான்றிய இதழ்களுக்கு வெகாசேகர்கள் எண்ணிக்டக பகாதியகாக
உள்ளது. இன்டறக்கு

இடணையத்தில மைட்டும அச்சு வெடிவெ இடணைய இதழ்களும

இடணையத்தில வெடிவெ இதழ்களும 200 க்கு சமைல வெளம வெந்து வககாண்டிருக்கிறது.
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இவெற்டறத்

வதகாடைர்ந்து

பலசவெறு

விதமைளகான

மின்

இதழ்கள்

வவெளிவெந்து

வககாண்டிருக்கின்றன.
இடணைய

இதழ்களின் வெடகப்பகாடைகானது அதன் வவெளியீட்டு முடறகளுக்கு

ஏற்றகாற் சபகான்று நகாளிதழ், வெகார இதழ், மைகாத இதழ், என்வறலலகாம வெடகப்படுத்த
முடியும. நகாளிதடழயும, ககாடல இதழ், மைகாடல இதழ், என வெடகப்படுத்த முடியும.
இவ்வெகாறு வெளர்ச்சியடடைந்த இடணைய இதழ்கடளப் பின்வெரும வபகாருண்டமைகளில
வவெளியிடைப்பட்டுள்ளன.
ஆன்மீகம, சேமூகம, அரசியல, இலக்கியம, ஆயவு, பகுத்தறிவு, வபண்கள், சேடமையல,
நடகச்சுடவெ, திடரப்படைங்கள், அறிவியல, வதகாழிலநுட்பம, வெணிகம, சசேகாதிடைம, சிறுவெர்
கவிடத, மைருத்துவெம, நூலகம, திருமைணைம, பலசுடவெ, பகாலியல உறவுகள், சேங்க
அடமைப்புகள், தனிமைனிதர் கருத்துக்கள் திரட்டிகள் எனப்பல வெடகயகான கருத்துக்கள்
இடணைய இதழ்களில; வவெளியகாகின்றன.
ஆன்மீகம
தமிடழத் தகாயவமைகாழியகாகக் வககாண்டுள்ள இனங்களில அவெர்கள் அதிகமைகாகச்
சேகார்ந்துள்ள மூன்று மைதங்களின் அடிப்படடையில வககாள்டக, சககாட்பகாடுகள், மைற்றும அதன்
வெழி முடறகடள வவெளிப்படுத்தும தகவெலகடள அதிகமைகான உள்ளடைக்கங்களகாகக்
வககாண்டு சில இடணைய இதழ்கள் வவெளியகாகிக் வககாண்டிருக்கின்றன. ஆன்மீக
வெழியிலகான இந்த இடணைய இதழ்கடள மைதங்களின்

அடிப்படடையில

மூன்று

உட்பிரிவுகளகாக வெடகப்படுத்தலகாம.
மூன்று பிரிவுகள்
 இந்து மைதம
 கிறித்துவெ மைதம
 இசுலகாமிய மைதம
இந்து மைதம
கடைவுள்

பல வெடிவெங்களில பல வபயர்களில இருப்பதகான நமபிக்டகயும

ஒவ்வவெகாரு கடைவுளுக்கும தனித்தனியகான சேக்தி இருப்பதகான நமபிக்டகயும இந்து
மைதத்தில இருக்கிறது. இதனகால இந்துமைதக் கருத்துக்கடள வெலியுறுத்தும இடணையச்
சிற்றிதழ்களில வபகாதுவெகான இந்து மைதக் கருத்துக்கடள
கடைவுள்

மைற்றும

ஆன்மீகப்

வபரியவெர்களின்

விடை குறிப்பிட்டை இந்துமைதக்

வசேயலபகாடுகள்

வெலியுறுத்தும தகவெலகள் அதிகமைகாக இடைம வபற்றிருக்கின்றன.
இந்து மைத இதழ்கள்
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சபகான்றவெற்டற






தமிழ் ஹிந்து
ககாமை சககாடி
வடைமபிள் டிடவென் சேக்சேஸ
சிவெ சிவெ

கிறித்துவெ மைதம
கிறித்துவெ மைத அடிப்படடையிலகான தமிழ் சவெதகாகமை கருத்துக்கள், கிறித்துவெப்
பகாடைலகள், கிறித்துவெக் வககாள்டககள் கிறித்துவெ மைதச் வசேயதிகள், தகவெலகள் என்று
கிறித்துவெ,

மைதத்டத

வெலியுறுத்தும

தகவெலகள்

இங்கு

அதிக

அளவில

இடைம

வபற்றிருக்கின்றன.
கிறித்துவெ மைத இதழ்





தமிழ் கிறிஸடியன்ஸ
திருமைடற தீபம
இரட்சிப்பின் வெழி
நமபிக்டக மைலர்

இசுலகாமிய மைதம
இசுலகாம மைதத்தின் புனித நூலகான திருக்குர் - ஆனில வசேகாலலப்பட்டுள்ள
கருத்துக்கள், இடறதூதர்கள், இசுலகாமிய மைதத்தில கடடைப்பிடிக்கப்படும வதகாழுடக,
சநகான்பு என்று இசுலகாமிய மைதக் கருத்துக்கடள வெலியுறுத்தும பல தகவெலகள் இங்கு
முக்கியச் வசேயதிகளகாக இடைம வபற்றிருக்கின்றன.
இசுலகாமிய மைத இதழ்








இஸலகாம கலவி . ககாம
சேத்தியமைகார்க்கம.ககாம
இஸலகாம குரல
தமிழ் இஸலகாம
சேத்தியப்பகாடத
தமிழில குர்ஆன்
இதுதகான் இஸலகாம

சேமூகம
 மைக்கள் சேட்டைம
அரசியல
 கூடைல
 வநருப்பு
 தமிழ் அடல
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 ஈரனல
இலக்கியம







அப்பகால தமிழ்
தமிழ்க் ககாவெல
தமிழ் கூடைல
திண்டணை
ஆறகாம திடணை
தமிழ் தரகாமைதி

ஆயவு






தமிழ் கூடைல
தமிழ்த்திடணை
ககாந்தீயம
கணியத்தமிழ் சேகாப்ட்சவெர்
தமிழ் மைரபு அறக்கட்டைடள

பகுத்தறிவு
 வபரியகார் குரல
 தந்டத வபரியகார்
 திரகாவிடைர்
வபண்கள்
 கூடைல.ககாம
 சதகாழி.ககாம
சேடமையல
 அறுசுடவெ
நடகச்சுடவெ
 அப்புசேகாமி.ககாம
திடரப்படைங்கள்
 தமிழ் சினிமைகா
 விடுப்பு
 சினிமைகா எக்ஸபிரஸ
அறிவியல மைற்றும வதகாழில நுட்பம
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 வதகாழில நுட்பம
 சீன வெகாவனகாலி நிடலயம
 அறிவியல உலகம
வெணிகம
 வசேன்டன நூலகம
 கணியத் தமிழ்
சசேகாதிடைம
 சசேகாதிடைம
சிறுவெர்





சிரிதரன்
ககானவி.வககாம
நமநகாடு
தமிழ் க்ரகாஸ சவெடு

கவிடத






வெகார்ப்பு
நிலகாரசிகன் கவிடதகள்
கவிமைலர்
சுபம கவிடதகள்
தீபம கவிடதகள்

மைருத்துவெம
 ஹகாய நலமைகா
 ஈடக சித்த மைருத்துவெம
நூலகம





விருபகா
ககாந்தளகம தமிழ் நூல
வசேன்டன நூலகம
எனி இந்தியன்

திருமைணைம
 திருமைணைம
பலசுடவெ
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முத்துக்கமைலம
கீற்று
தமிசழகாவியம
பதிவுகள்
மைரத்தடி.ககாம
தமிழ்சிகரம.ககாம
இதயநிலகா
தமிழ்விடசே
மைன ஓடசே

பகாலியல உறவுகள்
 ஈகடர மைன்மைதன் ரகசியம
திரட்டிகள்







தமிழ் மைணைம
திரட்டி.ககாம
சதன் கூடு
தமிழ் வவெளி
சேங்கமைம
தமிழ்பகாரதி

சேங்க அடமைப்புகள்








தமிழ் இடசேச் சேங்கம
வெகாசிங்டைன் வெட்டைகாரத் தமிழ்ச் சேங்கம
ரியகாத் தமிழ்ச் சேங்கம
சேந்நிதியகான் ஆச்சிரமைம
மைதுக்கூர் இடணையம
உருமபிரகாய இடணையம
சித்தகார் சககாட்டடை

(இந்தியகா) வெகார இதழ்









இஸலகாமிய இடணையம இந்திய மைகாத இதழ்
திருமைடறத் தீபம நியூசிலகாந்து ககாலண்டு இதழ்
அருள்பூமி இந்தியகா மைகாத இதழ்
வெடலத்தமிழ் இந்தியகா
சிறகு இந்தியகா வெகார இதழ்
தமிழ்மைண் இந்தியகா மைகாத இதழ்
அன்டன இந்தியகா மைகாத இதழ்
சேக்தி மைகாத இதழ்
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 அருமபு இந்தியகா மைகாத இதழ்
 நிலவு
அச்சு வெடிவிலிருந்து பிறகு இடணையத்தில ஏறிய இடணைய நகாளிதழ்கள்














தினமைலர்
தினகரன்
தினதந்தி
தி - இந்து
மைகாடல மைலர்
தின மைணி
தினக்குரல
தமிழ் முரசு
மைகாடலச் சுடைர்
ஒரு சபப்பர்
முரவசேகாலி
தின பூமி
தகாய நகாடு

அச்சிலும இடணையத்திலும வவெளிவெரும இடணைய இதழ்கள்






















குமுதம
ஆனந்தவிகடைன்
வவெப்புலகம
பி.பி.சி.தமிழ்
சிபி தமிழ்
தமிழ்பிலிம மியூசிக்
விடுதடல
கலகி
ககாலச்சுவெடு
உயிர்டமை
நக்கீரன்
தி.க.வபரியகார்
திரகாவிடைர்
முத்தமிழ் மைன்றம
மைங்டகயர் மைலர்
முத்தமிழ்ச் சேங்கம
புதியதடல முடற
புதியதடல முடற கலவி
பனுவெல
ஆயத எழுத்து
உலகத் தமிழ்
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இவ்வெகாறு

பலசவெறு

இடணைய

இதழ்கள்

இடணையத்தில

வவெளிவெந்து

வககாண்டிருக்கின்றன. இவெற்றின் மூலம தமிழ் வமைகாழியகானது பலசவெறு நிடலகளில
வெளர்ந்து வெருகின்றது. இதழ்களின்

ககால அளவுகளும, தன்டமை, பற்றியும எடுத்து

விளக்குகின்றது.

ககால அளவுகள்
அச்சு இதழ்கள் ககால அளவின் அடிப்படடையில வவெளியிடைப் படுவெடதப் சபகான்று
இடணையத்தில வெரும இதழ்கள் வெகாரம ஒரு முடற, மைகாதம மிருமுடற, மைகாதம ஒருமுடற,
என்கிற ககால அளவுகளில புதிப்பிக்கப்படுகின்றன. பல இடணைய இதழ்கள் குறிப்பிட்டை
ககால அளவுகள் ஏதுமின்றி அடத நடைத்துபவெரின் விருப்பத்திற்சகற்பவும அதற்ககான
படடைப்புகள் கிடடைப்பதற்சகற்பவும அவ்வெப்சபகாது வெடலப்பதிவெரின் வெசேதிக்சகற்பவும
புதுப்பிக்கப்பட்டுக் வககாண்டிருக்கின்றன.
சில முக்கிய இடணைய இதழ்கள் ககால அளவு முடறடயச் சேரியகாகப் பின்பற்றி
வெருகின்றன. இவெற்றில குறிப்பகாக தமிசழகாவியம, நிலகாச்சேகாரல, வெகார்ப்பு, சபகான்ற
இடணைய இதழ்கள் வெரகாம ஒரு முடறயும, முத்துக்கமைலம, மைகாதம இரு முடறயும
பதிவுகள், மைகாதம ஒரு முடறயும புதுப்பிக்கப்பட்டு வககாண்டிருக்கின்றன. பல இடணைய
இதழ்கள் புதுப்பிக்கப்படும ககால நடடைமுடறடயப் பின்பற்றுவெதிலடல.

தன்டமை
அச்சு

இதழ்கடளப் சபகால இடணையத்தில வெரும இதழ்கடளயும இதன்

உள்ளடைக்கத்தில இருக்கும கருத்துக்களின் தன்டமைகளுக்சகற்ப மூன்று வெழியில
வெடகப்படுத்தலகாம.
அடவெ
 தரம
 நடுத்தரம
 தரமிலலகாதடவெ
தரம
ஆழமைகான வபகாருள் நிடறந்த உள்ளடைக்கங்களுடைன், தகுதியுடடையவெர்கள் படிக்கக்
கூடிய உயர்தரமைகான இதழ்கள் என்று கருதக்கூடிய இதழ்கடள இந்த உட்பிரிவின் கீழ்
வககாண்டு வெரலகாம. இந்தத்தன்டமையில மிகக் குடறவெகான இதழ்கசள இருக்கின்றன.
நடுத்தரம
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வபகாழுதுசபகாக்கு

சநகாக்கத்துடைன் படித்துப் பகார்த்து மைகிழ்ச்சி அடடையும

தன்டமையிலதகான் அடனவெரும இருக்கின்றனர். இந்தத் தன்டமையில தகான் அதிகமைகான
தமிழ் இடணைய இதழ்கள் இருக்கின்றன. பகார்பவெர்கள் மைற்றும படிப்பவெர்கள் மைனதில
தீய எண்ணைங்கடள உருவெகாக்கும தரம குடறவெகான இதழ்கடளத் தவிர்த்து, மைற்றும
வபகாழுது சபகாக்கிற்கும உதவும அடனத்து வெடகயிலகான இதழ்களும நடுத்தரமைகானது
என்று வெடகப்படுத்தலகாம.
தரமிலலகாதடவெ
மைனத்தில தீய எண்ணைங்கடள உருவெகாக்கும வெழியில படைங்கள், கடத, கட்டுடர,
வசேயதிகடள உள்ளடைக்கங்களகாக வககாண்டு பகார்ப்பவெர்கள், படிப்பவெர்கடளத் தவெறகான
வெழிக்குக் வககாண்டு வசேலவெதுண்டு. சேமூகச் சீர்சகடுகடள உருவெகாக்கும தன்டமையில சில
இடணைய இதழ்கள் இடணையத்தில இடைம வபற்றிருக்கின்றன.

சிற்றிதழ்கள்
வெணிக
படடைப்பகாளன்

இதழ்களின்
தனது

வசேயலபகாட்டில

படடைப்புகடளப்

பிடித்தமிலலகாத

நிடலயிலும,

பத்திரிடககளுக்கு

அனுப்பி

ஒரு
அடவெ

வவெளியிடைப்படைகாமைல நிரகாகரிக்கப்படும நிடலயிலும தனது கருத்துக்கடள பற்று வெழியில
வவெளிப்படுத்த

விருமபியவெர்கள்

சிற்றிதழ்கள். இந்தச்

வககாண்டு

வெந்ததுதகான்

வபருமபகான்டமையகான

சிற்றிதழ்களின் வபயர்கள் சேற்று வித்தியகாசேமைகாக இருக்கும. சில

சிற்றிதழ்களுக்கு ஓவரழுத்துத் தடலப்பகாக அ, ஓ, ழ,

என்று வபயரிடைப்பட்டைன. சில

சிற்றிதழ்களுக்குச் சுண்வடைலி, வவெட்டிப்பயல, மைகாமியகா என்று நடகச் சுடவெயகாகப்
வபயர்கள் டவெக்கப்பட்டுள்ளன.. இலக்கிய வெட்டைம, கசேடைதபற,

சேதங்டக, சூறகாவெளி,

சபகான்ற சிறப்பகான வபயர்கள் சில சிற்றிதழ்களுக்கு டவெக்கப்பட்டைன.
குறுகிய வெட்டைத்துக்குள் குடறவெகான வெகாசேகர்கடளக் வககாண்டு டகவயழுத்துப்
பிரதியகாகசவெகா, குடறந்த அளவிலகான அச்சுப்பிரதியகாகசவெகா, சிற்றிதழ் வவெளிக்வககாண்டு
வெருபவெரது கருத்துக்கடளயும அவெருடடைய கருத்துக்கடளச் சேகார்ந்துள்ள கருத்துக்கடளயும
அதிகமைகாகக் வககாண்டு வவெளியகாகி வெருவெது ஒரு வெடரயடறக்குள் தகான் இந்தச்
சிற்றிதழ்கள் அச்சிலும, படடைப்பிலும தரம சேற்று குடறவெகாகத்தகான் இருக்கின்றன.
வபரிய இதழ்களில கிடடைக்ககாத நலல மைதிப்பு மிக்க படடைப்புகள் மைட்டுசமை
இடைமவபறக் கூடிய ஒரு சில சிறப்பகான சிற்றிதழ்களும உண்டு. இந்தச் சிற்றிதழ்கள் தரம
மிக்க படடைப்புகடள வவெளியிட்டு இலக்கியச் சூழலில ஒரு புதிய மைகாற்றத்டதக் வககாண்டு
வெந்தது. இதன்

மூலம சிற்றிதழ்களில வவெளியகான பல படடைப்புகள் மிகப்வபரும
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பகாரகாட்டுக்கும விமைர்சேனத்துக்கும வககாண்டுவெரப்பட்டைன. சிற்றிதழ்களுக்ககாகத் தனியகாக
வெகாசேகர்கள் உருவெகானதுடைன் வெகாசேகர் அடமைப்புகளும துவெங்கப்பட்டைன. சிற்றிதழ்களில
அதிகமைகான இதழ்கள் வெணிக சநகாக்கமின்றி வவெளியிடைப்படுவெதகாலும, தரமிலலகாத
இருப்பதகாலும வபகாருளகாதகாரப் பற்றகாக்குடற ககாரணைமைகாகத் வதகாடைர்ந்து வவெளியிடை
முடியகாத நிடலக்குத் தள்ளப்படுகின்றன. இந்தச்

சிற்றிதழ்கள் துவெங்கப்பட்டை சில

மைகாதங்களிசலகா அலலது சில ஆண்டுகளிசலகா நிறுத்தப்பட்டு விடுகின்றன. சில இதழ்கள்
மைட்டும தங்கள் வெகாழ்க்டகடய நீடிக்கத் வதகாடைர்ந்து சபகாரகாடிக் வககாண்டிருக்கின்றன.
“சிற்றிதழ் என்றகாசல சிறந்த இதழ் என்று கூறுவெது உண்டு. தற்சபகாது சீரிதழ்
என்றும

வசேகாலலி வெருவெது உண்டு. எனசவெ சிறந்த கருத்துக்கடளச் வசேகாலலக்கூடிய

எலலகா இதழ்களும சிறந்த இதழ்கள் ஆகும. எதிர்ககாலத்தில தமிழ்ச் சூழலில ஒரு மைகாற்றம
ஏற்படை சவெண்டுமைகானகால இது சிற்றிதழ்களகால மைட்டுசமை நிகழும.”6

தமிழ் இடணையச் சிற்றிதழ்கள்
அச்சில

வவெளிவெரும

தமிழ்

சிற்றிதழ்கடளப்

சபகாலசவெ

இடணையத்தில

வவெளிவெரும பல தமிழ் இடணைய இதழ்களும உள்ளன. குறிப்பிட்டை எலடலக்குள்
குடறவெகான

வெகாசேகர்கடளச்

வசேன்றடடையும

சிற்றிதழ்கடளப்

சபகால

இடணைய

இதழ்களுக்ககான இடணைய எலடல விரிவெகாக இருந்தகாலும இடணைய இதழ்கடளப் படிக்க
இடணையம பயன்படுத்தக்கூடிய திறன் இன்றியடமையகா சதடவெயகாக உள்ளது. சமைலும
இடணையத்டதப்
இருக்கிறது. தமிழ்

பயன்படுத்தும பலருக்கும தமிழில இலக்கிய ஆர்வெம குடறவெகாக
இடணைய இதழ்களுக்ககான வெகாசேகர்களின் எலடல அகலமைகானதகாக

இருக்கிற நிடலயிலும வெகாசேகர்களது எண்ணிக்டக மிக்க குடறவெகாகசவெ உள்ளன.
உலகில புலம வபயர்ந்த தமிழர்கள் தமிழின் சமைல வககாண்டை ஆர்வெத்தகாலும,
தமிழனின் வெகாழ்க்டகடயப் பிரதிபலிக்கும எண்ணைத்திலும சதகாற்றுவித்த தமிழ் இடணைய
இதழ்கள் அதிகமைகாக இருக்கின்றன. இடவெகளுக்ககான வெகாசேகர்கள் எண்ணிக்டகயும மிக்க
குடறவெகாகசவெ இருக்கின்றன. இந்தத்தமிழ் இடணைய இதழ்கடளச் சிற்றிதழ்களகாகசவெ
கருத சவெண்டியிருக்கிறது.
அச்சு இதழ்கள் வெளரும எழுத்தகாளர்கள் வநருங்க இயலகாத அளவிசலசய உள்ளன.
இடணைய இதழ்கள் புதிய

எழுத்தகாளர்களுக்கு சமைடடை அடமைத்துக் வககாடுப்பதுடைன்

அவெர்கடள வெகார்த்வதடுக்கும பயிற்சி களங்களகாகவும அடமைகின்றன. அந்த விதத்தில
இடணைய இதழ்கள் இடளய சேமுதகாயத்தில தமிழகார்வெத்டதத் தூண்டும அடணையகாமைல
பகாதுககாக்கும அரிய பணிகடளச் வசேயகின்றன. இடணைய இதழ்கள் சிற்றிதழ்கடளப்
சபகால உள்ளன.
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அதிக வெகாசேகர்கடளக் வககாண்டு அச்சுப் பிரதியகாக வவெளியகாகும பல நகாளிதழ்கள்,
வெகாரம,

மைகாத

இதழ்களில

பல

இடணைய

வககாண்டிருக்கின்றன. இடவெ அச்சுப் பிரதியில
இடணையத்தில

இதழ்களகாகவும

வவெளியகாகிக்

உள்ள படடைப்புகடள அப்படிசய

வவெளியிட்டு வெருவெதகால இவெற்டற இடணையச் சிற்றிதழ்களின் கீழ்

வககாண்டு வெர இயலகாது.
இடணையத்தில மைட்டுசமை வவெளியகாகும அடனத்து தமிழ் இடணைய இதழ்கடளயும
தமிழில வவெளியகாகும வெடலப்பூக்கடளயும தமிழ் இடணையச் சிற்றிதழ்கள் என்கிற ஒரு
வெடரயடறக்குள் வககாண்டு வெரலகாம.

இடணைய இதழ் குழுமைம
உலகத் தமிழர்களின்

கடல, இலக்கியம, வெணிகம, வதகாழில, உள்ளிட்டை

அடனத்துத் தகவெலகடளயும இடணைய தளத்தில சசேமிக்க சவெண்டும என்று கருதியது.
இதன் இயக்குநர்

சேகா.அ.வசேபௌரிரகாசேன் இதற்கு முன்முயற்சி எடுத்தகார். அதன் ஒரு

பகுதியகாகத் தமிழ்நகாட்டில

வவெளிவெரும தமிழ் இதழ்கள் சிலவெற்டற வெடலசயற்றம

வசேயதகார்.
விண்சணைகாடசேடயத் வதகாடைர்ந்து ஒளிசயகாவியம, வெகானவில, பனித்துளி, முலடல,
நூலகம, சுவெடி, இலக்கியச் சேகாளரம, கவின், வசேன்டன சுவெர்கள் ஆகிய இடணைய
இதழ்கடளத் வதகாடைங்கினகார் அதற்கு ஆசிரியகாரகாகவும இருந்தகார். ஊழியரகாய இருந்த
ப.திருநகாவுக்கரசு

இமமுயற்சிக்குத்

துடணைநின்றசதகாடு

பல

இதழ்களுக்குப்

வபகாறுப்பகாசிரியரகாகவும இருந்தகார்.
இதழ்

வதகாடைங்கியசதகாடு அச்சிதழ்கள் பலவெற்டறயும இடணைய தளத்தில

ஏற்றினகார். அன்பு வெணைக்கம, மூலிடக மைணி, தமிழ் கமப்பூட்டைர், வெளர்வதகாழில, நவீன
சவெளகாண்டமை, மியூசிக் சவெலடு, சேங்கீத சேரிகமைபதநி, மைருத்துவெ அறிவியல மைலர், ஏற்றுமைதி
உலகம, துளிர், புதிய கலவி, பூவுலகு, ஆகிய அச்சிதழ்கள் வெடலப்பதிப்பு மைலர்ந்தன.
இடணைய இதழ்கள்








தினபூமி.ககாம
தமிழ்சினிமைகா.ககாம
கணியன்.ககாம
ஆறகாமதிடணை.ககாம
வவெப்உலகம.ககாம
தட்ஸதமிழ்.ககாம
பதிவுகள்.ககாம

தினபூமி.ககாம
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“இடணையத்தில நுடழந்த தமிழின் முதல நகாழிதழ் என்ற வபருடமைக்குரியது.”7
அன்றகாடை

வசேயதிகள்,

இலவெசே

இடணைப்புகள்,

சினிமைகா

வசேயதிகள்,

மீடியகா,

புடகப்படைங்கள், சஜகாதிடைம, ஆகியடவெ எலலகாம உள்ளடைக்கமைகாக உள்ளன.
இலவெசே

இடணைப்புகளில ஞகாயிறு பூமியும, மைகாணைவெர் பூமியும, சேனியன்று

வெடலசயற்றம வபறுகின்றன. மைருத்துவெ பூமி திங்களன்றும, மைங்டகயர் பூமி வசேவ்வெகாய
அன்றும, டி.வி. பூமி

புதன் அன்றும, கடத பூமி வியகாழன் அன்றும, ஆன்மீக பூமி

வவெள்ளியன்றும ஆகியடவெ வெடலசயறுகின்றன.
தமிழ் சினிமைகா.ககாம
இவ்விதழ் தரும வசேயதிகடள ஈழச் வசேயதிகள், தினசேரிச் வசேயதிகள், அன்றகாடைத்
திடரயுலகச்

வசேயதிகள்

என

மூன்று

வெடககளகாயப்

பிரிக்கலகாம.

அடனத்தும

தினந்சதகாறும புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.
வபயரில தமிழ்சினிமைகா என இருந்தகாலும தமிழ் சினிமைகா பற்றிய வசேயதிகள் 60
விழுக்ககாடுதகான் உள்ளன. தமிழ், தமிழர் நலன் பற்றி 40 விழுக்ககாடு வசேயதிகள் உள்ளன.
தமிழ் இடணைய

இதழ்களில முதன்முதலகாக அதிக விளமபரம வசேயதது

தமிழ்சினிமைகா.ககாம ஆகும. இதயம சபசுகிறது என்ற அச்சிதழிழ் வதகாடைர்ந்து 38 வெகாரங்கள்
முழுப்பக்க விளமபரம வககாடுத்தது.
சேன்
பகாருங்கள்

வதகாடலக்ககாட்சியில 20 முடற விளமபரம வசேயதது. தமிழ்சினிமைகா.ககாம
எனத்

தமிழ்நகாடு

முழுக்கப்

பத்தகாயிரம

அடழப்பிதல

ஒட்டிகள்

விநிசயகாகிக்கப்பட்டைன. டி.கியூ.வீக் தமிழ் கணினி, கணினிஉலகம, இடணைய உலகம,
ஆகிய இதழ்களில இரண்டு ஆண்டுக்கு விளமபரங்கள் வவெளிவெந்தன.
ஆண்சடைகா பீட்டைர் தகானகாகசவெ ‘அமுதம’ என்ற எழுத்துருடவெ உருவெகாக்கித் தன்
இதழில பயன்படுத்தினகார். 1999 இல நடைந்த இடணையத் தமிழ் மைகாநகாட்;டுகுப் பிறகு 1999
அக்சடைகாபர் 2 முதல 2000 என, எழுத்துருவின் வபயர் மைகாறியது. இந்த எழுத்துரு
உலவகங்கும 18 லட்சேம சபரிடைம உள்ளது. 178 இடணைய தளங்களில பயன்படுகிறது.
கணியன்.ககாம
கணியன்.ககாம

இப்சபகாது

வவெளிவெரவிலடல.

இந்த

இதடழக்

குறித்து

ப.திருநகாவுக்கரசு குறிப்பிட்டுள்ளகார். கணியன்.ககாம என்னும கணியன் வெடலயம 1997
ஆம ஆண்டு ஏப்பரல 14 சததி நகா.சககாவிந்தசேகாமி அவெர்களகால வதகாடைங்கப்பட்டைது.
கணியன் தமிழகச் வசேயதிகடளத் வதகாகுத்து கணியன் தமிழ் வசேயதி என்ற வபயரில
வககாடுத்து வெந்தகார். இத்துடைன் பிரபல பிரமுகர்களின் சபட்டிகள், சினிமைகா தகவெலகள்,
சிறப்புத் வதகாகுப்புகள் எனக்கணியன் வெளர்ந்தது.
81

இந்திய சுதந்திர வபகான்விழகாடவெக் குறிக்கும வெடகயில இந்தியகா 50:50 என்ற
சிறப்புத் வதகாகுப்பு ‘மைகாணைவென்’ என்ற மைகாணைவெர்களுக்ககான இதழ் நகாடைகன் இதழில நகாடைக
எழுத்தகாளர்களின் படடைப்புகள் விமைர்சேனங்கள் சபகான்றடவெ வவெளிவெந்தன. ந.முத்துசேகாமி,
ககா.சிவெத்தமபி, சிதமபரநகாதன், வமைபௌன குரு சபகான்ற நகாடைக வெலலுநர்களின் சபட்டிகளும
சில நகாடைகங்களின் சிறு பகுதிகளும இடைமவபற்றன.
1998 ஆம

ஆண்டு கணியனில தமிழ் இடணைய நகாழிதழ் வதகாடைங்கப்பட்டைது.

இவ்விதழுக்ககான

வசேயதிகடளச்

வசேன்டனயிலிருந்து

வசே.சே.வசேந்திலநகாதன்,

சி.அண்ணைகாமைடல ஆகிசயகார் அனுப்பி வெந்தனர்.
ஆறகாம திடணை
வசேயதிகள், கவிடத, சிறுகடத, குழந்டத இலக்கியம, புதுவெரவு, விடுகடத,
பழவமைகாழி, தமிழ் அறிசவெகாம, வசேகாலலகாட்டைம, டகப்பக்குவெம, வவெண்பகா சமைடடை,
வசேன்டன சுவெடுகள், திட்டிவெகாசேல, குறுந்வதகாடைர், சிற்றிதழ் பக்கம, நிகழ்வுகள்,
தடலயங்கம, எண்ணைங்கள் சபகான்ற பகுதிகள் இதில ககாணைப்படுகின்றன. இது
வசேயதிகடளச் சிறப்புப் பகார்டவெசயகாடும வவெளியிடுகிறது. சினிமைகா சினிமைகா, சேமையம,
சநர்ககாணைல, மைக்கள் வதயவெங்கள் என சமைலும பல பகுதிகள் இதில உண்டு.
ஒவ்வவெகாரு பகுதியும வெகாரத்தின் ஒவ்வவெகாரு நகாளில வதகாடைர்ந்து வவெளிவெருவெது
குறிப்பிடைத்தக்கது. சநர்ககாணைல புதுவெரவு ஆகியடவெ ஞகாயிறு சதகாறும வவெளிவெருகின்றன.
விடுகடதப் பகுதி, திங்கள் கிழடமைகளிலும அடர நூற்றகாண்டுக்கு முந்டதய வசேன்டன
நகரின் சதகாற்றம பற்றி அசசேகாகமித்திரன் எழுதும பகுதி வசேவ்வெகாய சதகாறும வெந்தன.
நகாட்டுப்புறத் வதயவெங்கள், டகப்பக்குவெம, கவிடத ஆகியடவெ புதன் சதகாறும
வெந்தன. சிற்றிதழ் அறிமுகம பழவமைகாழி, ஆகியடவெ வியகாழன் வவெளிவெந்தன.
வபகாங்கள் மைலர், தமிழ்ப்புத்தகாண்டு மைலர், சுதந்திர தினச் சிறப்பிதழ், தீபகாவெளி
மைலர், எனப் பண்டிடக சதகாறும சிறப்பு மைலர்கடள இது வவெளியிட்டுள்ளது.
வவெப் உலகம.ககாம
14.01.2000 அன்று வதகாடைங்கிய வவெப் உலகம, உலகின் முதல இந்தி சபகார்ட்டைடலத்
துவெக்கிய வவெப்துனியகா.ககாம ஆகும. அடுத்த கட்டைமைகாகத் தமிழில வவெப் உலகம.ககாம
துவெக்கியுள்ளது.
ஒவ்வவெகாரு

வமைகாழிக்கும தனிச்சுடவெயும அழகும உண்டு. நீண்டை வெரலகாறும

உயர்ந்த பகாரமபரியமும

வககாண்டை இந்திய வமைகாழிகளின் தனித்தன்டமை ஆகும.

இடணையத்தில வதகாழில

நுட்பத்டதயும வபருகிவெரும வெகாயப்புகடளயும உலகின்

ஏடனய மைக்கள் வபற்றுப் பயனடடைவெடதப்சபகாலத் தமிழர்களும பயன்வபற சவெண்டும
என்பசத சநகாக்கமைகாகும.
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வவெப் உலகம.ககாம
வசேயதிகசளகாடு மைனிதவெகாழ்வின் அடனத்து அமசேங்களுக்கும உரிய முக்கியத்துவெம
அளிக்கப்சபகாகும தமிழ் சபகார்ட்டைலகாக இருக்கும வவெப்உலகம.ககாம வெகாயிலகாக இடணைய
உலகின் அடணைத்துத் தளங்கசளகாடும தமிழ் ஆங்கிலம, ஆகிய இரு வமைகாழிகளிலும
வதகாடைர்டப ஏற்படுத்திக் வககாள்ளலகாம. உடைனுக்குடைன் உங்கள் உணைர்வுகடளப் பரிமைகாறிக்
வககாள்ளவும வெகாயப்பு உண்டு.
இந்தியகாவில

மைட்டுமைன்றி உலவகங்கிலும வெகாழும சககாடைகானசககாடி தமிழ்

மைக்களின் ரசேடனக்சகற்ப அடனத்து தகவெலகடளயும ஆழமைகான எளிய தமிழில
வவெப்உலகம அறிந்து வெருகின்றன.
“வவெப்துனியகா.ககாம நிறுவெனத்தின் தடலடமை அதிககாரியகான விசனஸ சேஜ்லகானி,
இடணையத்தில ஏற்பட்டுவெரும சவெகமைகான முன்சனற்றங்கடள இந்தியகா அலட்சியப்
படுத்திவிடைமுடியகாது. இந்தியகாவின் சேமூக வபகாருளகாதர அரசியல வெகாழ்வின் சவெர் மைகாநில
வமைகாழிகள்தகான் அவெற்றின் வெழியகாக மைட்டுசமை இடணைய புரட்சிடய இந்தியகாவில
ஏற்படுத்த முடியும அதற்ககான ஆரமபசமை வவெப்துனியகா.ககாம என்று கூறுகிறகார்”8.
மின் அஞ்சேடலப் பயன்படுத்து சவெகாருக்கு ஈத்ரகா.ககாம மூலமைகாக புதிய வெசேதிடய
வவெப்உலகம.ககாம வெழங்குகிறது. அனுப்ப விருமபுவெடதத் தமிழிசலகா

அலலது

ஆங்கிலத்திசலகா சபச்சு வெழக்கின்படி பதிவு வசேயதகால உரியவெர்களுக்கு விருமபும
வமைகாழியில அஞ்சேல வசேன்று சசேர்ந்துவிடும. இதற்கு அந்த வமைகாழியின் விடசேப்பலடக
இயக்கத் வதரிந்திருக்க சவெண்டிய அவெசியமிலடல. நமைது மின் அஞ்சேடலப் வபறுபவெரும
எவ்வித அச்சுக் குறியீட்டுப் பிரச்சேடனயுமின்றி வசேயதிடயப் வபறலகாம.
ஈவெகார்த்தகா

என்ற வபயரில ஆங்கிலம, குஜரகாத்தி, மைரகாத்தி, இந்தி, பஞ்சேகாபி,

மைடலயகாளம, எனப்பல வமைகாழிகளில கலந்துடறயகாடைல வெசேதிடயயும வவெப்உலகம இதழ்
வெழங்கியுள்ளது. தமிழ் தவிர, இந்தி, வதலுங்கு, மைடலயகாளம, ஆகிய வமைகாழிகளிலும,
இவ்விதழ் வவெளிவெருகிறது.
தட்ஸதமிழ்.ககாம
இந்தியகா இன்ஃசபகா.ககாம

வெடரயறுத்தது என்ற நிறுவெனம 1993 முதல

ஆங்கிலத்தில இடணையவெழிச் வசேயதிச் சசேடவெ ஆற்றிவெருகிறது. அத்துடைன் மின்னஞ்சேல,
அரட்டடை, மின் வெணிகம ஆகிய சசேடவெகசளகாடு சவெடலவெகாயப்புத் தகவெலகளுக்ககாக
சகரியகா இந்தியகா.ககாம கிரிக்வகட்டுக்ககாக தட்ஸகிரிக்வகட் ககாம, வபகாது அறிவுக்ககாக
குவிஸபிவரயன்.ககாம, வபண்களுக்ககாக ஈவ்ஸஇந்தியகா.ககாம ஆகியவெற்டற ஆங்கிலத்தில
நடைத்திவெருகிறது.
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இந்திய வமைகாழிகளுக்ககாகத் திரகாவிடை வமைகாழிகள் நகான்கிலும இடணைய இதழ்கடள
நடைத்துகிறது. பிப்ரவெரி 2000 த்தில தமிழிலும 5.4.2000 அன்று கன்னடைத்திலும ஏப்ரல 2000 த்தில மைடலயகாளத்திலும இசத ஆண்டில வதலுங்கிலும இதழ்கடளத் வதகாடைங்கியது.
தமிழ் இடணைய இதழுக்கு முதலில http;//tamil.indiainfo.com என்ற முகவெரிசய
இருந்தது. இது பின்னர் தட்ஸ தமிழ்.ககாம எனப் வபயர் மைகாற்றம வபற்றது. வபங்களுளரில
இதன்

தடலடமை நிடலயம உள்ளது. இந்தியகா இன்ஃசபகா.ககாம, ஜ.எஸ.ஓ – 9001

தரச்சேகான்றிதழ் வபற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடைத்தக்கது.
பதிவுகள்.ககாம
கனடைகாவிலிருந்து வவெளிவெரும இவ்விதழின் ஆசிரியர் வெ.ந.கிரிதரன் இடணையத்
தமிடழ வெளர்ப்பது, பதிவுகளின் சநகாக்கங்களுள் ஒன்று ஆகும. வெகாசேகர் கடிதங்கள்,
மின்னஞ்சேல மூலம மைட்டுசமை ஏற்கப்படும. தபகால மூலம வெரும ஆக்கங்கள் ஏற்றுக்
வககாள்ளப் படைமைகாட்டைகாது என்படத வெருத்தத்துடைன் வதரிவித்துக் வககாள்கிசறகாம.
அனுப்புசவெகாரின் மின்னஞ்சேல முகவெரி பிடழயகாக இருந்தகால ஏற்கப்படைகாது என்படத
அறியத் தருகின்சறகாம என அறிவித்துள்ளனர்.
தளவெடிவெடமைப்பு சிறப்புற

அடமைந்துள்ளது எனசவெ படடைப்புத்திறன் முதலிய

சிறப்புக்ககாக 2002 - 2003 ஆம ஆண்டுக்ககான சககாலடைன் வவெப் விருடத வபற்றுள்ளது.
சமைஜனின்

வவெப்

வசேலக்ட்

விருது

கனடைகா

கிரகாமைக்ஸ

வெழங்கிய

சிறந்த

வெடிவெடமைப்புக்ககான சககாலடு விருது 2003 கனடியன் வவெப் விருது 2003 ஆகிய
விருதுகடளப் வபற்றுள்ளது.
கனடைகாவிலிருந்து வெடலசயறும இவ்விதலழில இடசே, அரசியல, கவிடத,
சிறுகடத, நூல விமைர்சேனம, நிகழ்வுகள், அறிவியல, கணினி உலகம, சினிமைகா, வெகாசேகர்
எதிவரகாலி, நகாடைகம, வெரி விளமபரம, வெர்த்தகம, விவெகாதம, ஆகிய பகுதிகள் உள்ளன.
கடலச் வசேகாற்கள்
தமிழ்ச் வசேகால

ஆங்கிலச் வசேகால

இடணையம

Internet

இடணைய ஆவெணைகம

Internet Arichive

உலகாவு

Broswer

எண்ணிமை நூலகம

Digital Library

எண்ணிமை உள்ளடைக்கம

Digital Content

ஒலிக் ககாதணி

Headphon

ஒலி புத்தகம

Audio Book
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ஓப்பன் சஸகார்ஸ (இயங்கு வசேயலி)

Operating System

ககாட்சியளிப்பு சககாப்பு

Presentation File

ககாட்சி வெழி

Video Text

தகவெல மீட்வடைடுப்பு ஒருங்கியம

Information Refrivel System

தரவு

Data

தரவுக் கவெர்வு

Data Capture

தரவுப் பதிவு

Data Entry

தரவுப் படிவெம

Data Format

தரவுத் திரட்டு

Data Gathering

தரவு நூலகள்

Data Librain

தரவு பதிதல

Data Logging

வதகாடல வெரி

Tell - Text

பதிவிறக்கம

Downlod

மின்னூல மைகாற்றி

Primo Pdf

மின்னூல படிப்பகான்

Adobe Reader

மின் புத்தகங்கள்

E - Books

மின்சனற்ற

Recharging

மின் நூலகம

Electronic Library

மின்னணு அறிக்டகப் பலடக

Electronic Black Board

மின் வெணிகம

Electronic Commerce

மின்னணு உள்ளடைக்கம

Electronic Content

மின்னணு தரவு மைகாற்றி

Electronic Data Change

மின்னணு கருவி

Electronic Device

மின்னணு வெடரப்படைம

Electronic Diagram

மின்னணு அகரகாதி

Electronic Dictionary

மின்னணுப் படிவெம

Electronic Form

மின் இதழ்

Electronic Journal

மின்னஞ்சேல

Electronic Mail

மின் வசேயதி விடுப்பு

Electronic Message

மின்னிடசே

Electronic Music

மின் அலுவெலகம

Electronic Office

மின்னச்சுப் வபகாறி

Electronic Printer

மின்னங்ககாடி

Electronic Shopping
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மின் பதிப்பு

Electronic Publishing

மின்னடல

Electronic Wave

மின்உணைர் தகாள்

Electronic Sensitive Paper

மீயுடர குறியீட்டு வமைகாழி

Hyper Text Markup Language

வெகாசேக சபச்சு

Text To Speech

வெருடைல

Scan

வதகாகுப்புடர
இடணையப் பரப்பில முக்கியமைகாகக் கருதப்படுவெது இடணைய இதழ்கள் ஆகும.
இடணையத்தில

மைட்டுசமை இடைம வபறும இதழ்கடள இடணைய இதழ்கள் என்று

குறிப்பிடுவெது உண்டு.
இடணையத்தில

வபகாதுவெகான வசேயதிகடளயும, வபகாழுது சபகாக்குகடளயும,

பரப்பும இதழியல பணிடய இடணையம எனும ஊடைகத்தின் வெழி நிகழ்த்தப்படுவெது
இடணைய இதழியல என்கிசறகாம.
இடணையத்தில நுடழந்த முதல இந்திய வமைகாழி என்ற வபருடமை தமிழுக்கு உண்டு.
தமிழில

வவெளியகான

முதல

இடணைய

இதழகாக

‘அ’

என்பதடனசய

கருதப்படுகின்றன.
தமிழில வவெளிவெந்த முதல குழுமை இதழ் ‘கணியன்.ககாம’ ஆகும.
அதிக வெகாசேகர்கடளக் வககாண்டு அச்சுப் பிரதியகாக வவெளியகாகும பல நகாளிதழ்கள்,
வெகாரஇதழ்கள், மைகாதஇதழ்கள், என பல இதழ்களும இடணையத்தில வவெளியகாகிக் வககாண்டு
வெருகின்றன.
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இன்டறய

ககாலகட்டைத்தில அன்றகாடைமைகாக பயன்படுத்திவெரும நகாளிதழ்கள்

அடனத்தும இடணையத்தில ஏறி இடணையவெழியகாகவும, பிரதி வெழியகாகவும, வவெளியகாகி
வககாண்டு வெருகின்றன.
இதழ்கள் நகாளுக்கு நகாள் புதிது புதிதகாக பிரதிடயவிடை இடணையத்தில வெளமவெந்து
வககாண்டு இருக்கிறது.
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முடிவுடர
இடணையம என்ற ஓர் இடணைப்பு உலகம முழுவெதும உலகா வெரும உலகாவியகாக
இருக்கிறது. நகாம விருமபிய அலலது சதடவெயகான தகவெலகடளச் வசேகாடிக்கியவுடைன்
வவெளிவககாணைரவும நம படடைப்புகளகாகி நூலகள், கட்டுடரகள் ஆகியவெற்டற பதிவு
வசேயயவும பல தகவெலகடளப் பரப்புவெதற்க்கும பரிமைகாறுவெதற்கும பயன்படுவெது
இடணையம ஆகும.
இடணையத்டதத் தனிமைனிதசனகா அலலது குழுசவெகா கட்டுப்படுத்துவெதிலடல.
எனினும இடணையத்திடன வெழிநடைத்த இடணையக் கழகம

என்ற

ஒன்டற

நிறுவி

வெலலுநர்கள் நடைத்தி வெருகின்றனர்.
இடணைய தளங்கடளத் வதகாடைங்கவெதற்கு முகவெரிடயப் பதிவு வசேயதுவககாள்ள
சவெண்டும. வெடலப் பக்கங்கடள உருவெகாக்க சவெண்டும. விருமபுசவெகார் அணுகுமசபகாது
பரிமைகாற ‘சேர்வெர்’ வசேலுத்த சவெண்டும. இப்படி எலலகா

நிடலகளிலும

பணைம

சதடவெயகாகிறது.
வெடலப்பூவில
உங்கள்

வபயரில

இந்தச் சிக்கலகள் இலடல இது முற்றிலும இலவெசேம. நீங்கள்
இலவெசே

மின்னஞ்சேடல

உருவெகாக்கிக்வககாள்வெடதப்

சபகால

உங்களுக்வகன வெடலப்பூடவெ உருவெகாக்கிக் வககாள்ளலகாம. வெடலப்பூவின் வெடரவிலக்
கணைங்களில ஒன்று அது தனிமைனித இடணையதளம ஆகும.
மின்னூலகள்

இன்டறய

வதகாழில

மைறுவவெளியீடு வசேயது வெருகின்றது. நகாம

நுட்ப

உலகில

மிகவும

புகழ்;வபற்று

அன்றகாடைம பயன்படுத்தும புத்தகங்களில

இருந்து மைகாறுபட்டு மின் புத்தக பயன்பகாட்டுக்கு மைகாறி வெருகிறகார்கள்.
இடணைய வெசேதிடயப் வபற்று ஓர் ஆயவுக்குத் சதடவெயகான தகவெலகடளயும, மின்
புத்தகங்கடளயும, மின் இதழ்கடளயும, இடணையத்தில வபறும அளவிற்கு வெசேதிகள்
வககாண்டு உருவெகாக்கிவிட்டைகானர்.
தமிழ் வமைகாழியில இன்று பரவெலகாக இருக்கும நூலகடளயும, அச்சிடைப்படும
நூலகள் அடனத்தும மின்னூலகாக மைகாற்றி வெருவெதுண்டு;
தமிழிழ் ஆயவு வசேயயும ஆரகாயச்சியகாளர்களில சிலர் சில குழுக்களகாகச் சசேர்ந்து
தன் ஆயசவெடுகடள மின்னூலகாக உருவெகாக்குவெது உண்டு. (மைதுடர திட்டைம)
மின்னூலகடள ஒரு கட்டைடமைப்பகாக டவெப்பதற்கு மின்நூலகங்கள் உருவெகாக்கினர்.
அந்நூலகத்தின்
வவெளியிடைப்படும
சபகால

மூலமைகாக பல மின்னூடல வவெளியிட்டு வெருகின்றனர். அவ்வெகாறு
நூலகள் கணினியில ககாட்சியகாகவும, ஒலி, ஒளியகாகவும படிப்பது

வெடிவெடமைத்து

இருக்கின்நனர்.

இந்த
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அடமைப்டப

திறன்சபசியிலும,

நுண்ணைரிசபசிலும, விலடல சபசியிலும பயன்படுத்தும விதத்திலும நூலகடள
வெடிவெடமைத்திருக்கிறது.
இடணையப்பரப்பில
இடணையத்தில

முக்கியமைகாகக் கருதப்படுவெது இடணைய இதழ்கள் ஆகும.

மைட்டுசமை இடைம வபறும இதழ்கடள இடணைய இதழ்கள் என்று

குறிப்பிடுவெது உண்டு. வபகாதுவெகாக

வசேயதிகடளயும, வபகாழுது சபகாக்குகடளயும,

பரப்பும இதழியல பணிடய இடணையம எனும ஊடைகத்தின் வெழி நிகழ்த்தப்படுவெது
இடணைய இதழியல என்கிசறகாம.
அதிக வெகாசேகர்கடளக் வககாண்டை அச்சுப் பிரதியகாக வவெளியகாகும பல நகாளிதழ்கள்,
வெகாரஇதழ்கள், மைகாத இதழ்கள் எனப்பல இதழ்களும இடணையத்தில வவெளியகாகிக்
வககாண்டு வெருகின்றன.
இன்டறய ககாலகட்டைத்தில அன்றகாடை பயன் படுத்திவெரும நகாளிதழ்கள் அடனத்தும
இடணையத்தில ஏறி இடணையவெழியகாகவும பிரதி வெழியகாகவும வவெளியகாகிக் வககாண்டு
வெருகின்றன.
இடணைய இதழ்கள் பலவெற்றில அவெற்டறப் பற்றிய எந்த விவெரமும இலடல.
ஆசிரியர் வபயர்,
உள்ளிட்டை

முகவெரி, நடைத்துபவெர், ஆசிரியர் குழுவினர், வதகாடைங்கிய ஆண்டு

அடிப்படடைத்

தகவெலகடள

ஒவ்சவெகார்

இதழும

அவெசியம

குறிப்பிடைசவெண்டும.
அச்சிதழுக்ககான
கூட்டைங்களும

குடறந்தபட்சே

கட்டுப்பகாடுகளும

விதிகளும,

உள்ளன.

வநறிமுடறகளும

ஆனகால

இடணைய

உள்ளன.

இதழுக்ககானத்

தனிச்சேட்டைங்கள் இன்னும ஏற்படுத்தப் வபறவிலடல.
அச்சிதழ்களின்

வெகாசேகர்கள் எண்ணிடக 90 விழுக்ககாடு என்றகால இடணைய

இதழ்களின் வெகாசேகர்கள் எண்ணிக்டக 85 விழுக்ககாடு வெகாசிக்கும தன்டமை வககாண்டுள்ளன.
இன்டறய ககாலக்கட்டைத்தில அச்சில வவெளியிடும நூலகடளவிடை இடணையத்தில
வவெளியகாகும நூலகள் அதிகமைகாகும. அடவெ, மின் நூலகளகாகவும, மின் இதழ்களகாகவும,
வவெளியகாகின்றன். இந்நூலகடளப் படிப்பதற்கு வமைன்வபகாருள்களும, வென்வபகாருள்களும
உருவெகாக்கப்பட்டுள்ளன. இமமுடற பயன்படுத்துவெதகால

எந்த வித அழிவுகளும

ஏற்படுவெதிலடல. மின்னணுச் சேகாதனங்கள் மூலமைகாகப் பல நூலகடளயும, தரவுகடளயும
ஆவெணைப்படுத்துவெதில முக்கிய பங்கு வககாண்டைடவெ ஆகும.
இனி வெரும ககாலங்களில அச்சுவெழிச் சேகாதனங்கடளத் தவிர்த்து விட்டு மின்
சேகாதனங்கள்,

மைற்றும

மின்னணுச்

சேகாதனங்கடள

மைகாறிவிடுவெகார்கள்
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பயன்படுத்தும

முடறக்கு

குறிப்புகள்1
1. http;//ta.wikipedia.org/s/ma7
2. http;//tech.neechalkaran.com
3. http;//www.tamilheritange.org/old/index.html
4. http;//www.muthalvan.in
5. http;//ta.wikipedia.org/s/w97
6. http;//ta.wikipedia.org/s/a4p
7. க.துடரயரசேன் - இடணையமும இனிய தமிழும - 60 ப
குறிப்புகள்2
1. இரகாமை கணைகசுப்புரத்தினம
திருக்குறள் உணைர்வுடர - 144 ப
2. க.துடரயரசேன்
இடணையமும இனிய தமிழும - 15 ப
3. க.துடரயரசேன்
இடணையமும இனிய தமிழும - 15 ப
4. அண்ணைகா கண்ணைன்
தமிழில இடணைய இதழ்கள் - 1
5. ப தமிழண்ணைல
வதகாலககாப்பியம
- 553 ப
குறிப்புகள்1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3

http;//www.pathivukal.com
http;//www.pathivukal.com
http;//www.pathivukal.com
தமிழில இடணைய இதழ்கள்
தமிழில இடணைய இதழ்கள்
http;//ta.wikipedia.org/s/rgn
http;//www.thinaboomi.com
தமிழில இடணைய இதழ்கள்

(23 - ப)
(25 - ப)
(34 - ப)

துடணைநுலபட்டியல
அண்ணைகா கண்ணைன்

2003

-

தமிழில இடணைய இதழ்கள்
அமுதசுரபி,

அவவென்யு

எ.7

இரண்டைகாம

அண்ணைகாநகர் கிழக்கு
வசேன்டன 600102

இரகாதகா வசேலலப்பன்

2012

-

கணினிக் கடலச்வசேகாற்கள்

நியூவசேஞ்சுரி புக்ஹவுஸ பிலிட்
41–பி சிட்சககா, இண்டைஸடிரியல
எஸசடைட் அமபத்தூர்
வசேன்டன 600098
இரகாமை.கனகசுப்புரத்தினம

2009

-

திருக்குறள் உணைர்வுடர
118 மைசனகாஜ் நகர்
சேகாந்தி கியர்ஸ பவுண்டைதி
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கண்ணைமபகாடலயம,
சககாடவெ
கனகரகாசு.க

2015

-

தமிழியல

ஆயவுப்சபகாக்குகள்
தமிழண்ணைல

2014

-

வதகாலககாப்பியம
மூலமுமகருத்துடரயும
மீனகாட்சி புத்தக நிடலயம

மையூரகாவெளகாகம 48 முதல வதரு
மைதுடர
துடரயரசேன்.க

2014

-

இடணையமும இனிய தமிழும
இடசேபதிப்பகம 24 சேபரி நகர்
டைகாக்டைர் மூர்த்தி சேகாடல
குமபசககாணைம 612001

மைணிகண்டைன்.துடர

2012

-

பயன்பகாடுகள்

தமிழ்க்கணினி-இடணையப்
கமைலினி பதிப்பகம
கச்சேமைங்கலம அஞ்சேல
சதகாகூர் வெழி

தஞ்சேகாவூர்
மைணிகண்டைன்.துடர

2014

-

தமிழ்க்கணினி இடணையப்
பயன்பகாடுகள்

கண்ணைன்.மு
அன்பகானந்தன்

கிழக்கு பதிப்பகம
.வபகா

வதகாகுதி ஐ – 2014
திருச்சிரகாப்பள்ளி

மைணிகண்டைன்.துடர

2014

-

தமிழ்க்கணினி இடணையப்
பயன்பகாடுகள்

கண்ணைன்.மு
அன்பகானந்தன்

கிழக்கு பதிப்பகம
.வபகா

வதகாகுதி 2 – 2014
திருச்சிரகாப்பள்ளி
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