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மின் நூல்கள் என்ெது இன்றைய ெதிப்ெக நிறுவனங்களின் ஓர் அன்ைாட விஷயமாகி
விட்டது. உறைகளும் ெடங்களும் எண்ணியல் மயமாக்கப்ெட்டு ஒரு புத்தகவடிவில் காட்டப்ெடும்
பொது அது மின்னூல் என்று அறழக்கப்ெடிகிைது. இன்றைய கணினி வளர்ச்சியினால் இத்தறகய
நூல்கறள பமறைக் கணினி, மடிக்கணினி றகக் கணிணி,சாமர்த்திய அறைபெசி ஆகிய ெைவித
மின்னணு சாதனங்கறளக் மகாண்டு ெடிக்க முடியும். மின்னூல்கறளப் ெடிப்ெதற்பகன்பை
நடமாடும் புத்தக வடிவம் மகாண்ட மின் வாசிப்ொன்களும் (eReaders )இன்று விற்ெறனயிலும்
புழக்கத்திலும் உள்ளன.
றகக்கணினியிபைா அல்ைது சாமர்த்திய அறைபெசியிபைா மின்னூல்கறளப் ெடிக்க
அதற்கு உகந்த மமன்மொருள் ெயன்ொடுகறளப்(software apps)ெதிவிைக்கம் மசய்து இருக்க
பவண்டும். மின் வாசிப்ொன்கறளப் ெயன்ெடுத்தும் பொது மின் புத்தகங்கறளப் ெடிக்க பவறு
பவறு மமன்மொருறளக் கணினியில் தைவிைக்கம் மசய்ய பவண்டியதில்றை. இந்த மின்
வாசிப்ொன்களுக்பக உாிய மமன்மொருள் ெயன்ொடுகறளக் றகக்கணினியிபைா , றகபெசியிைா
ெதிவிைக்கம் மசய்தும் நாம் மின்னூல்கறளப் ெடிக்கைாம். இன்று மக்கள் ெயன்ெடுத்தும்
றககணினிகள் மற்றும் சாமர்த்திய அறை பெசிகளில் முக்கியப் ெங்கு வகுப்ெறவ ஆப்ெிள்
நிறுவனத்தின் இயங்கு தளமும் (iOS6)ஆண்ட்ைாய்டு இயங்கு தளமும் இைண்டும் தான்
அடுத்தெடியாக றமக்பைாசப்Qட்டின் விண்டாஸ் இயங்கு தளம் இருக்கிைது. மின்
வாசிப்பொன்கறள எடுத்துக் மகாண்டால் புத்தக விற்ெறனயாளர் அபமசானின் Kindleலும்
ஆப்ெிள் நிறுவனத்தின் Ipadடும் பொட்டி பொடுகின்ைன. இது தவிை அமமாிக்காவின் மொிய
புத்தக நிறுவனத்தின் nook என்ை மின் வாசிப்ொனும் மொிய அளவில் உெபயாகப்
ெடுத்தப்ெடுகிைது.
நம் மமாழியில் மின்னூல்கறள அைிமுகப்ெடுத்துவதன் மூைம் வளர்ச்சி தமிழ் மமாழியில்
ஒரு புைட்சிபய உருவாக்கைாம். தமிழில் ஒருங்குைி எழுத்தறமப்பு வருவதற்கு முன்னால் தமிழில்
ெடிப்ெதற்குப் ெை வறக எழுத்துருக்கறளக் கணினியில் ெதிவிைக்கம் மசய்ய பவண்டியிருந்தது.
தமிழில் மின்ன்னூல்கள் என்ைால் மெரும்ொலும் pdf ஆவணமாங்களாக இருந்தது.சிை
இடங்களில் flash முறையில் ெடங்கறளக் மகாண்டு உருவாக்கப்ெட்ட புைட்டும் புத்தகங்களாக
மின்னூல்கள் இருந்தன. இந்த நூல்களில் வரும் எழுத்துருக்களின் அளறவ மாற்ைபவா, ெக்க
வடிவத்றத றகக் கணினிகள், சாமர்த்திய றகபெசிகளின் வடிவத்திற்கு ஏற்ைவாறு மாற்ைபவா
முடியாது.
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எச்.டி.எம்.எல், சி,எஸ்,எஸ் ைாவாச்க்ாிப்ட் மூன்றையும் ெயன்ெடுத்துவதன் மூைம் தமிழ்
ஒருங்குைியில் தட்மடழுத்துச் மசய்யப்ெடும் உறைகள் மின்னூல்களாக மாற்ைப்ெடும் பொது
எழுத்துருக்களின் அளறவ மாற்ைிக் மகாள்ளைாம். நூறை ெக்க வாட்டில் திருப்ெிபயா பநைாகபவா
எளிதாகப் ெடிக்கைாம். கணினிகளுக்கு ஏற்ெ ெக்க அளவுகளும் மாைிக் மகாள்ளும். அது
மட்டுமின்ைி பகட்மொலி , காமணாளி ஆகியவற்றையும் இந்த மின்னூல்களில்
உள்ளிடைாம்.தற்பொது ஆப்ெிள் நிறுவனத்தின் றககணினிகளிலும், ஆண்ட்ைாய்டு
றகக்கணினிகளிலும் தமிழில் எளிதாகத் தமிழில் ெடிக்க முடிக்கிைது. nook என்ை மின்
வாசிப்ொனிலும் ஒருங்கீடு குைிமுறையில் எழுதப்ெட்ட உறைகறள எளிதில் மின்னூல் வடிவம்
மகாடுக்கைாம்.அபமசானின் Kindleல் மட்டும் இன்னும் தமிழ் ஒருங்குைி குைியீட்டிற்கு ஆதைவு
இல்றை. அதில் தமிழ் மின் னூல்கறள ஒரு pdf ஆவணமாக மட்டுபம ெடிக்க முடிகிைது. ஆப்ெிள்
நிறுவனத்தின் iBook என்ை மமன்மொருள் ெயன்ொடும்,ஆண்டாைாய்ட் றகக் கணினிகளில்
Google play என்ை மமன்மொருள் ெயன்ொடும் மின்னூல்கறள வாசிக்கப் ெயன் ெடுத்தப்ெடுகிைது.
தமிழில் மின்னூல்கறள உருவாக்குவது மிக எளிது. Microsoft word ஆவணத்திலிருந்தும்
Open office ஆவணத்திலிருந்தும்

ஒருங்குைி முறையில் தட்டச்சு மசய்யப்ெட்ட ஆவணங்கறள

மின்னூல்களாக மாற்ைைாம். ஆப்ெிள் நிறுவனத்தின் Pages,iBooks Author, அபடாெி
நிறுவனத்தின் InDesign ஆகிய மமன்மொருட்களின் உதவியுடன் மிக எளிதாக மின்னூல்கறள
உருவாக்கைாம்.Sigil,Calibre பொன்ை திைவூற்று மமன்மொருட்களும் மின்னூல்கள் தயாாிக்க
உதவுகின்ைன.மின்னூல்கறளத் தயாாிப்ெது எளிது என்ைாலும் உருவாக்கப்ெடும் ஆவணங்களின்
வடிவூட்டத்றத(format) கவனத்தில் மகாள்வது மிகவும் அவசியம். ஆப்ெிள் Ipadல் ெடிக்க உதவும்
ஆவணத்தின் வடிவூட்டம் . IBA ஆகும். Kindlலுக்கான ஆவண வடிவூட்டம் .AZW/.MOBI/.PRC
ஆகியறவ. ெைவைான முறையில் எல்பைாைாலும் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஆவண வடிவறமப்பு .epub
என்ெதாகும். இது xmlஐ அடிப்ெறடயாகக் மகாண்டது மின்னூல்களில் ெயன் ெடுத்தப்ெடும்
ெடங்கள் 72px ெிாிதிைனில்(resolution ) இருக்க பவண்டியது அவசியம்.
மின்னூல்கறளத் தமிழில் தயாாிப்ெது இவ்வளவு எளிதாகவும் சிக்கனமாகவும் இருக்கும் பொது
தமிழில் மின்னூல்கறளத் தயாாிக்க ெதிப்ெகத்பதாரும் விற்ெறனயாளர்களூம் முன் வை பவண்டும்.
மின்னூல்கறளத் தமிழில் தயாாிக்க உதவும் வண்ணம் , தமிழ் மசாற் திருத்திகள், இைக்கணத்
திருத்திகள் வை பவண்டும். தமிழ்மமாழியின் ெழம் இைக்கியங்களும் ொடப் புத்தகங்கங்களும்
குழந்றத இைக்கியங்களும் மின்னூல்களாக மக்கள் றகயில் வைம் வை பவண்டும்.

