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1.0   ன் ைர : 

தகவல் ஊடகத் ைறயின் ஒ ங்கிைணப்பால், அட்ைடக் கணினி (tablets), திறன்ேபசி 
(smart phone)ேபான்ற ைகயடக்கக் க விகளில் மின் ல்களின் உ வாக்க ம் 
வாசிப் ம் அதிகாித்  வ கிற . தமிழ் ல்கள் இந்த இலத்திரனியல் (digital) 
மாற்றங்களினால் பின்தங்கிவிடலாகா  இ க்க, கல்வியாளர்கள், ஆசிாியர்கள் அைத 
மின் ல்களாக உ வாக்கம் ெபற ைனப் க் காட்ட ேவண் ம். விைளபயன்மிக்க 
மாற்றங்க க்கு ெதாடர்ந்த வழிகாட்டல் பட்டைறகள் தமிழ் ஆசிாியர்க க்கு 
அவசியம் ேதைவப்ப கிற . 
 
2.0  மின் ல் பதிப்  என் ம் ெமன்வ வப் பதிைக 
மின் ல் என்ப  எளிய வைகயில் ெதா திைரயில் ெமன்வ வமாய் இ க்கும் 
பதிைகைய விரல் னியில் இலகுவாய் றட் வதற்கு ஏ வாக அைமக்கப்பட் ள்ள . 
காகித ன் கனமற்றத்தன்ைம மின் ல் பதிப்பின் மற்ெறா ச் சிறப் . மின் ல் 
வாசிப் க்ெகனத் தயாாிக்கப்பட்ட இயக்குதளக்க விகள் என்றில்லாமல் எல்லாக் 
கணினிகளி ம் மின் ல்கைளத் திறந்  வாசிக்க ம். அதற்கு, அக்கணினிகளில் 
உகந்த மின் ல் வாசிப்  ெமன்ெபா ைளத் தரவிறக்கம் ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம். 
அச்சுவ வ ல் உ வாக்கத்திற்கு அ ப்பைடயாய் இ ப்பேத மின்வ வம்தான். 
எனேவ, மின் ைல அச்சுவ வத்திற்கான மின்பதிைக என்றா ம் மிைகயில்ைல. 
இ ப்பி ம் பல்ேவ  வ வைமப்பில் மின் க்ெகனத் தரநிைல தற்ேபா  
உ வாகி ள்ள . அவற்றில் இ-பப் (ePub) மற் ம் பி எஃப் ( PDF) அடங்கும்.  
2.1 தரநிைலக்குட்பட்ட பதிப்  : இ-பப் (e-Pub)  
இ-பப் (e-Pub) என்ப  தரநிைலக்குட்பட்ட, உலக இலத்திறன் மின்பதிப்  மன்றத்தால் 
(International Digital Publishing Forum@IDPF) அங்கீகாிக்கப்பட்ட கட்டற்ற இலவச 
மின் க்கான ெமன்ெபா ள் ஆகும். இம்ெமன்ெபா ள், ேஜெபக் (jpeg), 
பி.என்.ஜி(png), ஜி.ஐ.எப்(gif), எ .வி.ஜி(svg) ேபான்ற மின்படங்கைள ம் ஃபிலா  
(Flash), ஒ ( audio ),  காெணாளி (video) ேபான்றவற்ைற ம் ஏற்  தைடயின்றி 
இயங்கச்ெசய்கிற .  
2.2 கட்டற்ற மின் ல் பதிப்  : அேடாபி பி. .எஃப் (Adobe PDF)  



அேடாபி பி. .எஃப் மற்ெறா  கட்டற்ற மின் ல் பதிப்பாகும். இ-பஃப் 
ெமன்ெபா க்கு மாற்  வ வாக இ  விளங்குகிற . இம்ெமன்ெபா ள் பல்ேவ  
இயங்குதளங்களில் ( cross platform ) ெசயல்படக்கூ யேதா  மட் மல்லாமல் 
பல் டகங்கைள எளிதில் உள்ளீ  ெசய்ய ம் வல்ல .  
3.0  தமிழ் ெமாழியில் மின் ல் வாசிப்  
ைகயடக்கக்க விகளி ம் கணினியி ம் மின் ல்கைள வாசிக்க, உகந்த 
ெமன்ெபா ள்கள் இ ந்தாேல ேபா மான . அச்சு வ விலான ல்கைளப் 
ேபான்ேற மின் ல்கள விட்ட இடத்தி ந்  ப க்க ம். விேசசமாக, 
ஆண் ராய்  க விகளில் தானியக்கமாக மின் ல்கைள ஒ த் க்ேகட்க ம் 
வசதியி க்கிற . மின் ல்கள் வாசிக்க மின் ல் வாசிப் க் க வி (e-Book reader) 
ேதைவப்ப கிற . மின் ல் வாசிப் க் க வி நி விய கணினி அல்ல  ைகயடக்கக் 
க வி அதற்குத் ைண ெசய்கிற . 
3.1 மின் ல் வாசிப் க்கான ெமன்ெபா ள்கள் 
மின் ல் வாசிப் க்ெகென சில பிரத்திேயகக் க விக ம் உள்ளன. அவற் ள் 
சிலவற்ைறக் கீேழ காணலாம்:  

 
3.2 மின் ல் வாசிப் க்க வி இயக்குதளம் 
தரநிைலக்குட்பட்ட மின் ல் ெமன்ெபா ைள கணினிகளி ம் ைகயடக்கக் 
க விகளி ம் நி வி மின் ல் வாசிப் க்குப் பயன்ப வைத அறிேவாம். இவற்ைறத் 
தவிர்த்  பிரத்திேயக மின் ல் வாசிப் க்க வி இயக்குதளம் ( e-book readers ) 
சந்ைதயில் கிைடக்கின்றன. இைவ மின் ல் வாசிப் க்ெகன்ேற சிறப்பாகத் 
தயாாிக்கப்பட்ட வாசிப் க்க விகளாகும்.  பயனாளர் வி ப்பத்திற்ேகற்ப சந்ைதயில் 
அவற்ைற வாங்கிக் ெகாள்ளலாம். அவற் ள் சிலவற்ைற அட்டவைணயில் காணலாம்.  



 
4.0 மின் ைல உ வாக்க உத ம் ெசய  
 

 
4.1 ஆசிாியர்க க்கும் மாணவர்க க்கு  உத ம் க் கிாிேயட்டர் ( Book Creator )  

க் கிாிேயட்டர் (Book Creator), மிக எளிய வைகயில் மின் ல் உ வக்க 
வைகெசய் ம் அட்ைடக் கணினிக்குாிய ெசய யாகும். இச்ெசய ையப் பயன்ப த்தி 
மாணவர்க ம் ஆசிாியர்க ம் மின் ல் உ வாக்கும் இ பணிகளில் ஈ பட்  
ஆக்கத்திறைன ெவளிப்ப த்த வாய்ப்பளிக்கிற . அ வா  மின் லாகத் 
தயாாிக்கப்பட்டைவ ஐ- க் (iBook) ெமன்ெபா ள் வழி வாசிக்க ம் ஐ-
மின் ற்கிடங்கில் (iBookstore) பதிப்பிக்க ம் ம்.   

க் கிாிேயட்டர் (Book Creator) ஒ  அ ப்பைட மின் ல் உ வாக்கத்திற்கு உகந்த 
ெசய யாகக் க தப்ப கிற . இைதப்  பயன்ப த்தி பள்ளி அளவிளான கல்வி 
ெதாடர்பான இ பணிகள் அல்ல  மின் ல் தயாாிப் த் திட்டங்கைள 
ேமற்ெகாள்ளலாம். இச்ெசய  நிர்ணயிக்கப்பட்ட மின் ல் கட்டைமப்ைப ம் 
வ வைமப்பைய ம் ெகாண்டைவ. மின் ல் எ த்தாளர்  சுதந்திரத் டன் 
வ வைமப்ைபத் ேதர்ந்ெத க்க ம், அ வா  ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டைவ எந்த 
இடத்தில் எ த் ப்ப வம் இ க்கேவண் ம் அல்ல  இலக்கப்படங்கள் 
நிைலநி த்தப் படேவண் ம் என்பைத ம்  ெசய்வார். 

ஒ ைற வ வைமக்கப்பட்ட அளைவையப் பதிப்பிக்கப்பட்டப்பிறகு மாற்ற 
இயலா . திைரயில் காணப்ப ம் ெவளி  ஒட் ெமாத்தமாகப் ெபாிதாக்க ம் 



அல்ல  சிறிதாக்க ம் மட் ேம ம். ேவ  எந்த வைகயி ம் எ த் ைவேயா 
அதன் அளைவையேயா மாற்ற இயலா .  

ஆப்பிளின் அட்ைடக்கணினி (iPad) பயன்ப த்திேய க் கிாிேயட்டர் லம் மின் ல் 
வ வி ம் பி. .எஃப் (PDF) வ வி ம் சிறந்த பதிப்ைப ெவளிக்ெகாணர ம். 
இதற்கு ெமக்- க் (MacBook) மற் ம் ஐ- க் எ த்தர் (iBook Author) ேதைவயில்ைல. 
இதில் காணப்ப ம் அத்தைன வசதிக ம் க் கிாிேயட்டர் ெசய யில் 
இல்லாவிட்டா ம் ஒ  நல்ல மின் ல் உ வாக்க, இச்ெசய  ேபா மான .  
 
4.2  க்- கிாிேயட்டர் ( Book Creator ) : ஐ-ெபட் (iPad) அட்ைட வழி ஐ-ெபட்     
       (iPad) அட்ைடக்ெகன்ேற உ வாக்கப்ப ம் மின் ல் ெசய  
சி வர் தல் ெபாியவர் வைர மிக அழகான வண்ணப்படங்க டன் ‘கு ம்-வாசகம்’ 
அடங்கிய மின் ல் வ வைமப் க்கு ஐ-ெபட் (iPad) க விகளில் தற்சமயம் 

ன்னிைல வகிப்ப  ‘ க்-கிாிேயட்டர்’ ஆகும். மின் ல்கள் சில நிமிடங்களில் 
வ வைமக்கப்ப கின்றன. பதிப்பிக்கப்பட்டைவ ஐ- க்(iBook) லம் வாசிக்க ம், 
நண்பர்க க்கு அ ப்ப ம், ஐ-மின் ற்கிடங்கில் (iBookstore) ேசமிக்க ம் 

கிற . இதன் அசல் (இலவசமற்ற) ெசய ையக் ெகாண்  ேநர்த்தியான, 
உள் ணர்  மிகுந்த, அழகான சின்ன சி  கைத மின் ல்கள் தமிழில் உ வாக்க 

ம். கு ம்வாசகங்கள், ெபான்ெமாழிகேளா  அதைன ெம கூட்ட 
இலக்கப்படங்க டன் அடங்கிய மின் ல்கள் இனி பதிப்பிக்கப்ப ம்.  
4.3  மின் ல்கள் : விைளபயன்மிக்க மாற்றங்கள் 
மின் ல்கள் விைளபயன்மிக்க மாற்றங்கைள கல்வி லகில் ஏற்ப த்தி ள்ளன 
என்பதில் மா பட்ட க த்தி க்க யா . அவற்ைறப் பரந் பட்ட ேகாணங்களில் 
ேநாக்கும்ேபா  கிைடக்கப்ெபற்ற கூ களில் சிலவற்ைறக் காண்ேபாம்: 

• ஆர்வ ள்ள ஆசிாியர்கள் தமிழ்ெமாழி மின் ல்கள் உ வாக்க ம் 
• வகுப்பைறயில் மின் ல்கள் தகவல் க லமாய்ச் ெசயல்பட வழிவகுக்கிற  
• மின் ல்கள் அச்சு ல்க க்கு மாற்  வ வாக ம் மாணவர்க க்கு 

வாசிப்பின் எல்ைலகைளக் கடந்  ெசல்ல ம் உத கிற  
• எ த் வின் அளைவ மாற்ற ம் ெதளிவம்சத்ைத நிர்ணயிக்க ம் 

வைகெசய்கிற  
• பல்கைலக்கழக லகங்கள் தற்ேபா  மின் ல்கள் ெபற ம் வைக 

ெசய்கின்றன; இனி தமிழ் மின் ல்கள் அவற்றில் இடம்ெப ம் காலம் 
ெவகு ரமில்ைல எனலாம் 

•  ஐப்பர் ங்கிங் வழி (via hyperlinking) மின் ல்கள் மிக எளிதாக தகவல் 
தர களாகப் பத்திரப்ப த்த ஏ வாகிற  



• மின் ல்கள் கணினிகளின் வழி ெசயல்பட வல்லன; குறிப்பிட் க் கூ ைகயில் 
அைவ திறன்ேபசி, அட்ைடக் கணினி ேபான்ற ைகயடக்கக் க விகளில் 

லங்குவற்கு ஏ வாக வ வைமக்கப்பட் ள்ளன, எ.கா: கின்டல் மின் ல் 
வாசிப் க் க வி 

•  மின் ல் பயன்பா  ‘பசுைம தகவல் ெதாழில் ட்ப’ யற்சிக்கு உத கிற  
• மின் ல்களின் கனமின்ைம- அைனத்  மின் ல்கைள ம் ஒேர க வியில் 

ேசமிப் க் கிடங்கில் ைவத்  எங்கு ேவண் மானா ம் ெகாண்  ெசல்லலாம் 

 
5.0 ைர 
 
இந்தத் தகவல் ெதாழில் ட்ப மாற்றங்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மின் ல் 
உ வாக்கத்திற்கும் ெப ம் பங்களிப்  ெசய்கின்றன. ைகயடக்கக் க வியான ஐ-
ெபட்(அட்ைட) வழி மட் ேம வாசிக்கப்பட்ட தமிழ் மின் ல்கள் தற்ேபா  
ஆண் ராய்  க விகளி ம் தமிழ் எ த் க்கள் ேசர்க்கப்பட் ள்ள . இதனால் தமிழ் 
மின் ல்களின் வாசிப் ம் அதிகாிக்கும் நிைல ஏற்பட் ள்ள . கற்றல் கற்பித்த க்கு 
உகந்த தமிழ் மின் ல்கள் மிகக் குைற  என்கிற நிைலயில் தமிழாசிாியர்கைள ைற 
சார்ந்தா மின் ல்கள் உ வாக்கும் ஆர்வத்ைதக் கூட் ம் என எதிர்பார்க்கலாம். இந்த 
மாற்றங்களில் தமிழ் மின் ல்களின் உ வாக்க ம் பங்களிப் ம் ேபாதிய ஊக்கத்ைதக் 
ெகாணரவில்ைல. இந்நிைல மாற தன்னார்வளர்கள் தமிழ் மின் ல் உ வாக்கும் 
திட்டத்தில் ஈ பா காட்ட ேவண் ம். தகவல் ெதாழி ட்பம் ெசறிந்த கணிஞர்களின் 
ஒத் ைழப்ேபா  கூட்  யற்சியில் தமிழாசிாியர்கள் மின் ல்கள் உ வாக்கும் 
திட்டத்ைத ேமற்ெகாள்ளலாம். உலகத் தரம் வாய்ந்த தமிழ் மின் ல்கள் உ வாக்கும் 
வாய்ப்  தற்ேபா  ஏற்பட் ள்ளதால் தக்க ைறயில் ஆசிாியர்கள் 
பயன்ப த்திக்ெகாள்வர் என்ப  கட் ைரயாளாின் எதிர்ப்பார்ப் .  ெமாழி சார்ந்த 

ைறகளில் பணியாற் ம் ஆசிாியர்கள், ெதாழில் ட்ப வல் நர்கள் ைண டன் 
இத்தைகய யற்சிக்கு ைனப் க் காட்ட ேவண் ம்.  கற்றல் கற்பித்த க்கு உகந்த 
தமிழ் மின் ல்கள் மிகக் குைற  என்கிற நிைலைம மாற்றம் காண ம் ைறசார்ந்தா 
தமிழ் மின் ல்கள் உ வாக்கம் ெபற ம் ஆசிாியர்களின் இத்தைகய ‘ெதாழில் ட்ப 
ெமனக்ெகடல்’  தகுந்த பலனளிக்க ேவண் ம் என்பேத கட் ைரயாளர் விைழகின்றார்.    


