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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ,

121 , ஹ�ட� ேல�, 
ெவ�ளவ�ைத.

0772260165
0752151580

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட�

சமகால அர�ய��� ச�க வா���� 
ெதா���ப���� �க�� ���ய நட���கைள 
ஆழமாக� க�ற���ெகா���கமாக வார� 
ேதா�� �யாழ��ழைமக�� ��பக� 6:00 
ம��� ச�க ��ஞான� க�ைக வ�ட� 
���ற�.

அர�ய�, ெதா���ப�, ச�க� என� ப�ேவ� 
பர���க�� ெத�� ெச�ய�ப�� 
தைல���க�� ஒ�ெவா� வார�� ஆழமான 
�ற�த கல��ைரயாட� இட�ெப��. 

நா� வா�� இ�த� ச�க�ைத� க�ற��� 
����ெகா�ள�� அ���த����� 
இ�ச�க�ைத வள��ெத��க�� உ�க� 
அைனவைர�� ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
அைழ��ற�. 

1

FB group : facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� : circle.thulaa.net

Å¨ÄôÀ¾¢× : circlelk.blogspot.com

02-05-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ச�க உைடைமயாக அ�� : ப����ைம�� 
��க�க�� Creative Commonsஉ�. 
ெதாட�க�ைரயாட� : �. ேகா�நா�

ேம - 9 1945 இ� ேசா�ய� ��ய�� 
ெச�பைட நா� ேஜம���� ���� 
நா��கைள� ேதா�க��� இர�டா� 
உலக�ேபா�� ����கான ���ய 
ெவ��ைய� ெப�ற நா�. 

ேசா�ய� ��ய���� ���த ��ல�� 
நா��பைடக� க�ைமயான ேசத��ைன 
ேசா�ய� ��ய��� ஏ�ப���ய 
�ைல�� ேசா�ய� ெச�பைடக� 
��ல�� நா��பைடக� �� 
எ���தா��த� ெதா��� ேஜ�ம� வைர 
�ர���ெச�� ேதா�க��� 
ெவ���ெகா� நா��ன�. 

இத� �ல� இர�டா� உலக�ேபாைர 
����ைவ�த ெப�ைம 
ெச�பைடகைளேய சா�ெமன 
க�த�ப��ற�. 

ெச�பைடயா� நா��க� ேதா�க��க�பட�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

உலகமயமா�க�� �� 
ந��ைர, �ைத�ன�கைள 

��பைன� ப�டமாக மா���ற 
�க����ர�� �� அ��� 

ெசா��� 
��பைன�ப�டமா�க�ப��வ�

வைதேய இ�தைகய 
உட�ப��ைகக� 

எ����கா����றன. நா�க� 
தம�ெகன� த�யான 

கா���ைம/ப����ைம� 
ச�ட�கைள� 

ெகா����பதைன இ�த 
�க��� �ர� வ�ைமயாக 

எ����ற�. 

அ�� எ�ப� த�பா��� ஒ� ம�த�������� 
ஊ�ெற��க ��யா�. அ�ல� வான������ அவர� 
�ைள��� ����ெகா�ள ��யா�. எம�� ெவ�ெய உ�ள 
உல�டனான எம� ஊடா�ட��� வ�யாக நா� 
ெப���ெகா��� ப�ட���, அ�ப�ட��ைன ஏ�கனேவ 
ச�க��� உ�ள அ�ைவ�ெகா�� ப��பா�� ெச�வதா� 
ஏ�ப�� ��ய தகவ�க�ேம அ�வாக� க�த�ப��ற�. 
இல��ய� உ���ட கைல�பைட���க���� இ� 
ெபா����. 

�ற�லக������� ஏ�கனேவ ம�க� ச�தாய��� வரலா� 
ெந���� பலேகா��ேபரா� உ�வா�� அ��க�ப�ட 
அ������ேம அ�� சா� பைட���க� ��தாக� ேதா�ற 
���� எ�பதா� அ����� த�ெயா�வ� உ�ைம ேகா�வ� 
அப�தமானதா�ற�. அ��பைட�� அ����� 
கைல�பைட���க�� அவ�ைற ஆ��ேயா� உ���ட 
ம�க� ச�தாயேம உ�ைம ெகா�டதா��. 

ஆனா�� அ��� பைட���க�� அ��� ெசா���க�� 
கைல�பைட���க�� இலாப� த�� ��பைன� 
ப�ட�களாக இ��பதா� அவ�ைற� 
த���ைமயா�கேவ��ய ேதைவ எ��ற�. இ�த வ�க 
வா����க� காரணமாக�� அ�லாம�� பைட���க�� த� 
ெபயைர எ�ேபா�� �����ெகா��� ���ப�� 
காண�ப��ற�. 

தா� ெவ���ட ��கைள ேவெறா�வ� ம�ப���� 
ெச�யவைத� த��க�� தம� பைட�பா�க�கைள ேவெறா�வ� 
பய�ப���வைத� த��க�� தம� பைட�பா�க� ���� 
மா�ற�ப�வைத� த��க�� பைட�பா�க�க���� 
ப����ைம ேகார�ப��ற�. ப����ைம ேகார�படாத 
ஆ�க�க� �ட 
இய�பாகேவ 
ப����ைமைய� 
ெப������றன. 
இ�வா�தா� த�கால� 
ப����ைம�ச�ட�க� 
அைம���ளன. 

காலேவா�ட��� 
ப����ைம ேகா�வத�கான 
கால� ெம�ல ெம�ல 
அ�க��க�ப��, த�ேபா� 
�ெலா��� ஆ��ய� 
இற�� 75 ஆ��க� வைர 
அ��� அவ���� 
ப����ைம�ைடய� என 
வைரய���மள��� 
வ���ள�. IMF உட� 
இல�ைக அரசா�க� ெச��ெகா�ட உட�ப��ைக�� ப� 
உலககளா�ய கா���ைம/ப����ைம� ச�ட�க� (எ�� 
�ற�ப�� அெம��க� கா���ைம� ச�ட�க�) இல�ைக��� 
அ��க�ப��த�ப���ளன. 

உலகமயமா�க�� �� ந��ைர, �ைத�ன�கைள ��பைன� 
ப�டமாக மா���ற �க����ர�� �� அ��� ெசா��� 
��பைன�ப�டமா�க�ப��வ�வைதேய இ�தைகய 
உட�ப��ைகக� எ����கா����றன. நா�க� தம�ெகன� 
த�யான கா���ைம/ப����ைம� ச�ட�கைள� 
ெகா����பதைன இ�த �க��� �ர� வ�ைமயாக 
எ����ற�. 

இ�தைகய ச�ட�க� ம�த அ�� �ற�த �ைல�� 
ப�ர�ப�வைத��, பைட�பா�க�க� �த��ரமாக� 
பய�ப��த�ப�வைத�� இ�லாமலா����றன. 

º¢Ã¢Â¡: Ò¨ÉÂôÀÎõ ¸¨¾¸Ùõ 
¦¾Ã¢Â§ÅñÊÂ ¯ñ¨Á¸Ùõ

09-05-2013 
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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட��� ெச�� மட�கைள� ப�ெய��க�� அ����� ப�ர�� அைனவ���� 
உ�ைம���. இ�� ெவ�வ�� ஆ�க�கைள �ல�ைத� ������ எ��� �ர���கலா�. 

ச�க உைடைமயாக அ��
��ப�க� ெதாட���..

அைத�� தா��, அ�ைவ�� பைட�பா�க�கைள�� ம�த 
ச�தாய� ேம�� வள����ெச�வைத�� ெம����வைத�� 
�ட ஒ������ற�. 

இ�தைகய ��ைள�க� ஒ��றமாக இ��க, ப����ைம எ�ப� 
ஒ�வைக "நாக�கமாக" (Fashion)  மா�ற�ப���ள�. ப����ைம 
ேகார�ேதைவ��லாத ஆ�க�க��ெக�லா�, த�ைமய�யாமேல 
நாக�க� க�� ப����ைம ேகா��ற வழ�க�� ஏ�ப���ள�. 

ப�ர ��யாைம, வள��ெத��க ��யாைம த�ர, ப����ைம� 
ச�ட����ள ��க�க� காரணமாக அ�ய ��கைள 
ஆவண�ப���வ� �ட� சா��யம���ேபா�ற�. இதனா� 
���ய வ�ட��� அைட�க�ப�� அ�வான� இ�லாமேல 
ேபா����ற �ைல�� காண�ப��ற�. 

இ�தைகய ��ைள�கைள� த���பத�, 
ப����ைம�ச�ட�கைள இ��� ேம�� ேம�� 
வ�கமய�ப���வத�� ஏ�வான த��ெசா��ைடைம 
ஒ��க�படேவ���. அ�ல� அ�வைரயான கால��� இ���ற 
ச�ட ஏ�பா�க����ேளேய ஏதாவ� மா�� 
ஒ���கைள�ேதடேவ���. மா�� ஏ�பா�களாக� ப�ேவ� 
'அ����ைம' ஒ�ப�த�க� அ��க�ப��த�ப���ளன. இைவ 
த�ர ேவ�பல உ�ம�க�� காண�ப���றன. GNU GPL இைன 
அ��பைடயாக�ெகா�ட ப����ைம ஒ�ப�த�க�, Creative 
Commons என�ப�� "பைட�பா�க� ெபா�ம�க�" ேபா�றைவ 
இவ��� ���யமானைவ. 

இ�தைகய மா�� ஒ�ப�த�க�, பைட�பா�க��ைன�ெச��� 
பைட�பா����� இ��க���ய ப����ைம அ�கார��ைன� 
பய�ப���, அ�பைட��ைன ப�ர�� பய�ப��த�� 
அ�ம���ற ஒ�ப�த�களாக இ����றன. 

பைட�பா�க� ெபா�ம�க� (Creative Commons)

ஆ�க�கைள ச�ட�ப� ம�றவேரா� ப����ெகா�ளைல 
ஊ����பைத�� ���ப���வைத�� ேநா�கமாக�ெகா�� 
இய��� இலாபேநா�க�ற அற�க�டைள ஆ��. இ� 2001 இ� 
ேலாற�� ெல�� எ�பவரா� ெதாட�க�ப�ட�. இ� 
ஆ�க�க���� பயன�க��� இைடேயயான ஒ� பாலமாக 
அைம�ற�. பைட�பா�க� ெபா�ெவ� உ�ம�க� அைன�� 
உ�ைமகைள�� க���ப��தாம�, அ����ைமைய 
ஊ������றன. எ�த உ�ைமைய அ��ப� எ�ப� அதாவ� 
��வைத�� கா���ைம�� க���ப��த�� இ��� 
��ைமயாக� ெபா��� ��த� எ�ற ெத�� ஆ�க�க�டேம 
�ட�ப��ற�. க�ட�ற பைட�� உ�ம�க����, ��ைமயான 
கா���ைம உ�ம�க���� இைட�ப�ட ஒ� �தவாத ��வாக� 
பா��க�ப��ற�.

பைட�பா�க� ெபா�ம�க� அைம�பான� ப�ேவ� 
ேதைவக���� பய�பட���ய வைக�� ெவ�ேவ� வைகயான 
ஆ� உ�ம ஒ�ப�த�கைள தயா��� வழ������ற�. அ�வா� 
உ�ம�க�� பைட�பா�க� ெபா�ம�க�� உ�ம�க� என 
அைழ�க�ப��றன. அ�வா� உ�ம�க�� ���கா�� �ல 
உ�ம�க�� ெவ�ேவ� �தமான ேச��ைகயாக அைம��றன. 

§  ��யா ப��ய அ��க�: வரலா�� ���ய� 
அைம��� 

§  ��ய உலக ஒ���� ம��ய�ழ��� ��யா�� 
���ய��வ�� 

§  ��யா ��ைவ�க�ப�வத�காக காரண�க� 
எைவ 

§  ��ய உ�நா��� ேபா�� அ��பைட�� 
அர�கா�க�� 

§  ��யா�� இ�ைறய �ைலைம�� இரசாயன 
ஆ�த�பாவைன�� 

§  இ�லா�ய அ��பைடவாத� ச�� அேர�யா 
ம��� ��தைல�ேபாரா�ட�க� ப��ய 
��த��கான ேதைவ

��யா: �ைனய�ப�� கைதக�� ெத�யேவ��ய 
உ�ைமக��
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

பைட�பா�க� ெபா�ம�க�� �ல உ�ம�க� : 

Attribution  �����த�/Attribution (by)  ஆ�க�கைள 
ப�ெய��க, ��ேயா��க, கா���ப��த, இய�க, 
வ�ெபா��கைள உ�வா�க ஆ�ய உ�ைமக� 
வழ�க�ப���றன. ஆனா� த��த �ைற�� அ�ல� 
ேவ�ட�ப�ட �ைற�� பைட�பா�க� ����ட�ப�த� 
ேவ���.
Non-commercial  இலாபேநா�கம�ற/NonCommercial (nc)  

ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, கா���ப��த, இய�க, 
வ�ெபா��கைள உ�வா�க ஆ�ய உ�ைமக� 
வழ�க�ப���றன. ஆனா� இலாப ேநா�கம�ற ேநா�க�க��� 
ம��ேம.

Non-derivative  வ��ெபா�ள�ற/NoDerivs (nd)  

ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, கா���ப��த, 
இய�க ஆ�ய உ�ைமக� வழ�க�ப���றன. ஆனா� 
வ�ெபா��கைள உ�வா��வத�கான உ�ைம 
தர�பட��ைல.

Share-alike  அேத மா��� ப��த�/ShareAlike (sa)  
வ�ெபா��கைள �த�ைம ஆ�க�����ய அேத 
உ�ம�கேளாேட ��ேயா��க ����.


