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നിങ്ങൾ  ഒരു  മനുഷ്യന്  ഒരു  മത്സ്യം  നൽകിയാൽ,  നിങ്ങൾ  അവന്  ഒരു
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നേനടാൻ സാധിക്കും.

-ചൈ5നീസ് പഴത്തെമാഴി





വേ�ാ. �ിമൽ കുമാർ �ി.
മഹാത്മാഗാന്ധി  സർവ്വകലാശാലയിൽ  ലൈലബ്രറി  പ്ര�ാഫഷണൽ  ആയി  �വർത്തിച്ചു  വരുന്നു.  ലൈവജ്ഞാനിക
ആശയവിനിമയം  (Scholarly  communication),  ഓപ്പൺ ആക്സസ്  (Open  Access),  സ്വതന്ത്ര സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  (Free
Software)  എന്നിവയിപ്രല  മാറ്റങ്ങൾ  നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ  തല്പരനാണ്.  വിവിധവിഷയങ്ങൾ  �തിപാദിക്കുന്ന
ഏതാനും  സTാഗുകൾ  എഴുതുന്നുണ്ട്.  സ്വതന്ത്ര  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  �ചാരണത്തിലും  സജീവമാണ്.   ലൈലബ്രറി
കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണത്തിനു  ഉപസയാഗിക്കുന്ന  സകാഹ സ്വതന്ത്ര  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറിപ്രa  വികസന  �വർത്തനങ്ങളിൽ
പപ്രcടുത്തു വരുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിസക്കറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിരുദവും, സകരള
സർവകലാശാലയിൽ  നിന്ന്  ലൈലബ്രറി  &  ഇൻഫർസമഷൻ  സയൻസിൽ  ബിരുദാനന്തര  ബിരുദം,  കമ്പ്യൂട്ടർ
അപ്പ്ലിസക്കഷനിൽ  പിജി  ഡിസqാമ,  യുജിസി  പ്രനറ്റ്  സനടിയിട്ടുണ്ട്.  മഹാത്മാഗാന്ധി  സർവ്വകലാശാലയിൽ  നിന്ന്
ലൈലബ്രറി  ആൻഡ്  ഇൻഫർസമഷൻ  സയൻസിൽ  ഗസവഷണബിരുദം  പൂർത്തിയാക്കി.  വിവിധ
�സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ  നിരവധി  സലഖനങ്ങൾ  �സിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അസനകം  അന്താരാഷ്ട്ര-സദശീയ
സസമ്മളനങ്ങളിൽ  �ബന്ധങ്ങൾ  അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സകാട്ടയം  ജില്ലയിപ്രല  ചങ്ങനാസ|രി  താലൂക്കിൽ
വാഴപ്പള്ളിയാണ് സ്വസദശം. പ്രവബ് ലൈസറ്റ് സമൽവിലാസം: http://vimalkumar.info





ആമുഖം
ശാസ് ത്രീയമായ  അസന്വഷണമാണ്  ഗസവഷണത്തിപ്രa  �ധാന  �സത�കത.  ഉത്തരം  ലഭ�മല്ലാത്ത  ഒരു  സചാദ�പ്രത്ത
പിന്തുടർന്നുള്ള  അസന്വഷണമാണ്  ഗസവഷണത്തിസലക്കു  നയിക്കുന്നത്.  ഒരു  കാലത്തു  ജനലക്ഷങ്ങപ്രള  പ്രകാപ്രന്നാടുക്കിയ
ഭയാനക സരാഗമായിരുന്നു വസൂരി (Smallpox).  ഫല�ദമായ മരുന്നുകൾ ഒന്നും തപ്രന്ന ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ലൈദവസകാപം
പ്രകാണ്ടാണ് വസൂരി സരാഗം വരുന്നപ്രതന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു സപാന്നു. എസഡ്വർഡ് പ്രജന്നർ (Edward Jenner)  എന്ന
ഇംഗ്ലീഷ്  ലൈവദ�ശാസ്ത്രഞ്ജനാണ്  വസൂരിപ്രയ  നിർമ്മാർജ്ജനം  പ്രചയ്യാൻ  വാക് സിസനഷൻ  എന്ന  ചികിത്സാരീതി
വികസിപ്പിപ്രച്ചടുത്തു  സമൂഹത്തിനായി  സമർപ്പിച്ചത്.  പശുക്കളിൽ  സഗാവസൂരി  പകർത്തുന്ന  അണു  ജീവികളിൽ  നിന്നും
മനുഷ�പ്രര ബാധിക്കുന്ന വസൂരിപ്രക്കതിരായുള്ള വാക് സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രജന്നറിപ്രa പരീക്ഷണ-നിരീക്ഷണങ്ങൾ
വിജയിച്ചു. വസൂരിപ്രയന്ന മഹാവ�ാധി സലാകത്തു നിന്നും ഇല്ലായ് മ പ്രചയ്യാൻ പ്രജന്നറിപ്രa ഗസവഷണം ഉപകരിച്ചു. ശാസ് ത്ര,
സാസcതിക,  മാനവിക  വിഷയങ്ങളിൽ  സലാകപ്രത്തമ്പാടും  ഗസവഷണങ്ങൾ  നടക്കുന്നുണ്ട്.  മനുഷ�  ജീവിതം
സുഗമമാക്കുന്നതിൽ ഗസവഷണത്തിപ്രa പc് വളപ്രര വലുതാണ്. 

മസറ്റതു  ബിരുദസത്തക്കാളും  വ�ത�സ് തത  ഉൾപ്രക്കാള്ളുന്നതാണ്  ഗസവഷണ  ബിരുദം.  ഗസവഷണപ്രത്ത  ഇന്ത�യിപ്രല
അക്കാദമിക സമൂഹം വളപ്രര ലാഘവസത്താപ്രട കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. സജാലി സനടുന്നതിനും,  സ്ഥാനക്കയറ്റം
ലഭിക്കുന്നതിനും സവണ്ടിയുള്ള ഒരു ബിരുദം എന്നതിലുപരി ഗസവഷണപ്രത്ത ഭൂരിഭാഗം സപരും ഗൗരവമായി കണ്ടിരുന്നില്ല.
ലൈനതികതയുപ്രട  അഭാവം,  സാഹിത�  സചാരണം,  ലൈവജ്ഞാനിക  �സിദ്ധീകരണ  രംഗപ്രത്ത  സമാശം  �വണതകൾ,
ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത സമീപനം, എന്നിവപ്രയാപ്രക്ക ഗസവഷണത്തിപ്രa നിലവാരത്തകർച്ചക്കു കാരണമാവുകയും പ്രചയ് തു.
അസന്വഷണാത്മക  പത്ര�വർത്തകരുപ്രട  അന്താരാഷ് ട്ര  കൂട്ടായ് മയുപ്രട  (International  Consortium  of  Investigative
Journalists)  കപ്രണ്ടത്തലനുസരിച്ചു,  2010-2014  കാലയളവിൽ വ�ാജ ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ �സിദ്ധീകരിച്ച
സലഖനങ്ങളിൽ 35 ശതമാനവും ഇന്ത�യിപ്രല അക്കാദമിക-ഗസവഷണ സമൂഹത്തിപ്രa സംഭാവനയായിരുന്നു. അക്കാദമിക-
ഗസവഷണ �വർത്തനങ്ങളിസലർപ്രപ്പടുന്നവർക്ക്  സമാശം �വണതകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനും, കാര�ക്ഷമത
കൂട്ടുന്നതിനും,  നിലവാരം  ഉയർത്തുന്നതിനുമുള്ള  നടപടികൾ  യൂണിസവഴ് സിറ്റി  ഗ്രാa്സ്  കമ്മീഷൻ  ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗസവഷണത്തിപ്രa നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനായി ഇ-സജർണലുകൾ, സqഗിയറിസം സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ, തീസിസ് ഡിജിറ്റൽ
പ്രറസപ്പാസിറ്ററി, പരിശീലന പരിപാടികൾ, തുടങ്ങിയ വിവിധ പദ്ധതികൾ യുജിസി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗസവഷണ  �വർത്തനങ്ങപ്രള  സഹായിക്കുന്ന  നിരവധി  കഴിവുകൾ  ഗസവഷകൻ  ആർജ്ജിസക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഇaർപ്രനറ്റ്,
കമ്പ്യൂട്ടർ, വിവിധ സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ, വിവരങ്ങൾക്ക് സവണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ, ലൈവജ്ഞാനിക �സിദ്ധീകരണം, സാഹിത�
സചാരണം  ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള  മാർഗ്ഗങ്ങൾ  എന്നിവയിലുള്ള  �ാഗൽഭ�ം  ഗസവഷക  വിദ�ാർത്ഥിയുപ്രട  �യത്നപ്രത്ത
പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാനും, ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ള �വർത്തനങ്ങപ്രള ലഘൂകരിച്ചു സമയം ലാഭിക്കാനും സഹായിക്കും.
ഗസവഷണ �ക്രിയ ആരംഭിക്കുന്ന സവളയിൽ തപ്രന്ന സവണ്ടത്ര മാർഗ്ഗനിർസ³ശങ്ങളും,  പരിശീലനവും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
വിദ�ാർത്ഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. 

മഹാത് മാ ഗാന്ധി സർവ്വകലാശാലയിപ്രല ബിരുദാനന്തര ബിരുദ,  ഗസവഷണ വിദ�ാർത്ഥികൾക്ക്  നൽകുന്ന ലൈലബ്രറി
ഓറിയസaഷനിൽ റിസസാഴ്സ് സപഴ്സണായി പപ്രcടുത്തു വരുന്നു. വിവര സാക്ഷരത, സqഗിയറിസം, വിവര സാസcതിക വിദ�,
റഫറൻസ് മാസനജ് മa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ,  ഗസവഷണ,  �സിദ്ധീകരണ ലൈനതികത തുടങ്ങിയ കാര�ങ്ങളിൽ അവസബാധം
നൽകിയതു  ഗസവഷണ  വിദ�ാർത്ഥികളുപ്രട  �വർത്തനങ്ങളിൽ  �തിഫലിക്കുന്നുപ്രണ്ടന്നത്  സസന്താഷം  പകരുന്ന
കാര�മാണ്.  മുകളിൽ  പറഞ്ഞ  വിഷയങ്ങളിൽ  ധാരാളം  പഠന  വിഭവങ്ങൾ  ഇaർപ്രനറ്റിൽ  ലഭ�മാണ്.  എന്നിരുന്നാലും,
മലയാളത്തിലുള്ള പഠന സാമഗ്രികൾ ലഭ�മല്ല.  ഗസവഷണ വിദ�ാർത്ഥികൾക്ക്  സഹായകമാകുന്ന തരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ
ഏസകാപിപ്പിച്ചു  സചർത്തത്തിപ്രa  �ഥമ  രൂപമാണ്  ഈ  പുസ് തകം.  എല്ലാ  വിഷയത്തിലുമുള്ള  ഗസവഷണ
വിദ�ാർത്ഥികൾക്കും  ഉപസയാഗിക്കാവുന്ന  രീതിയിലാണ്  വിഷയങ്ങൾ  �തിപാദിക്കുന്നത്.  ഉള്ളടക്കപ്രത്ത  സംബന്ധിച്ച്
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ഗവേ�ഷണത്തിനാ�ശ്യമായ �ി�ര വേശഖരണം

ആമുഖം
ഗസവഷണ �ക്രിയയുപ്രട  എല്ലാ  ഘട്ടങ്ങളിലും   വിവിധ  സശ്രാതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ആവശ�മുണ്ട്.  എവിപ്രട
നിപ്രന്നcിലും  കിട്ടുന്ന  വിവരങ്ങപ്രളക്കാൾ  ഉപരി  ഏറ്റവും  ആധികാരികതയുള്ള  വിവരങ്ങളാണ്  പഠന,  ഗസവഷണ
ആവശ�ങ്ങൾക്ക് സവണ്ടത്.  ആധികാരികതയുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നയിടം  എന്ന നിലയിൽ ഗസവഷണ,  വിദ�ാഭ�ാസ
സ്ഥാപനങ്ങസളാടനുബന്ധിച്ചുള്ള  ലൈലബ്രറികൾക്കു വളപ്രരയധികം  �ാധാന�മുണ്ട്.  ഗസവഷണ കാലയളവ്  തുടങ്ങുസമ്പാൾ
തപ്രന്ന ലൈലബ്രറിയിൽ അംഗമാസകണ്ടതാണ്. മാതൃ ലൈലബ്രറിയിൽ ലഭ�മല്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ മറ്റു ലൈലബ്രറികളിൽ നിന്നും
എത്തിച്ചു  തരാൻ  ലൈലബ്രറി  പ്ര�ാഫഷണലുകൾക്ക്  കഴിയും.  പഠന,  ഗസവഷണ  കാലയളവിൽ  മാത്രമാണ്  ലൈലബ്രറി
സൗകര�ം   പരമാവധി ഉപസയാഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.  

ലൈ�ബ്രറികൾ 
വിദ�ാഭ�ാസ-ഗസവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്രട അഭിഭാജ� ഘടകമാണ് ലൈലബ്രറികൾ.  ഗസവഷകരുപ്രട ആവശ�ങ്ങൾക്കുതകുന്ന
വിവരസശഖരങ്ങളും,  അത്  സതടാൻ  സഹായിക്കുന്ന  ഉപാധികളും  ലൈലബ്രറികളിൽ  ലഭ�മാണ്.  ഏപ്രതാരു
ഗസവഷണസ്ഥാപനത്തിസaയും വാർഷിക ബഡ്ജറ്റിപ്രa നപ്രല്ലാരു വിഹിതം ലൈലബ്രറികൾക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 

വിദ�ാഭ�ാസ,  ഗസവഷണ  സ്ഥാപനങ്ങളിപ്രല  വിദ�ാർത്ഥികൾക്കും,  അധ�ാപകർക്കും,  ഗസവഷകർക്കും  ലൈലബ്രറി
സസവനങ്ങൾ  സൗജന�മാണ്.  അഡ് മിഷൻ  �ക്രിയ  പൂർത്തിയായ  സശഷം  അംഗത്വത്തിന്  അസപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
അംഗത്വം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈലബ്രറി സസവനങ്ങൾ ഉപസയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

സകരളത്തിപ്രല സർവ്വകലാശാലകൾ മിക്കവയും സംസ്ഥാന ഗവൺപ്രമaിപ്രa നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവയാണ്.  എcിലും ഒരു
സർവ്വകലാശാലയിപ്രല  വിദ�ാർത്ഥിക്ക്  മപ്രറ്റാരു  സർവ്വകലാശാലയിപ്രല  സസവനങ്ങളും,  സൗകര�ങ്ങളും
ഉപസയാഗിക്കുന്നതിനു പരിമിതികളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, വിദ�ാഭ�ാസ സ്ഥാപനത്തിപ്രa ഭാഗമല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ലൈലബ്രറി
സസവനങ്ങൾ  ഉപസയാഗിക്കുന്നതിനു  താൽക്കാലിക  അംഗത്വം  ലഭിക്കും.  പ്രചറിപ്രയാരു  ഫീസ്  അടച്ചാൽ  ഏതാനും
ദിവസസത്തക്ക്  ലൈലബ്രറി  സസവനങ്ങൾ  ഉപസയാഗിക്കാനാവും.  താൽക്കാലിക  അംഗത്വം  ഉപസയാഗിച്ച്  പുസ് തകങ്ങൾ
വായനക്ക്  പ്രകാടുത്തു  വിടുന്നതല്ല.  താൽക്കാലിക  അംഗത്വം  ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള  നടപടി  ക്രമങ്ങൾ  മനസ്സിലാക്കാൻ
ലൈലബ്രറി പ്രവബ്ലൈസറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കണം.

ഗസവഷകന് ലൈലബ്രറികളിൽ നിന്ന് എപ്രന്താപ്രക്ക സസവനങ്ങൾ ലഭിക്കുപ്രമന്നത് പരിസശാധിക്കാം. 

ലൈ�ബ്രറികളിലെ� �ി�ര വേശഖരം 
പുസ് തകങ്ങൾ: പുസ് തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ച രൂപത്തിലും,  ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലും ലൈലബ്രറികളിൽ ലഭിക്കും.  പുസ് തകങ്ങൾ
വീട്ടിൽ പ്രകാണ്ടു സപായി  വായിക്കാനുമുള്ള സൗകര�ം  അക്കാദമിക്ക്-റിസർച്ച്  ലൈലബ്രറികൾ തരുന്നുണ്ട്.  ഇ-ബുക്കുകൾ
ലൈലബ്രറിക്കുള്ളിസലാ, ക�ാമ്പസ്സിനുള്ളിസലാ ഇരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടസറാ, പ്രമാലൈബൽ സഫാസണാ ഉപസയാഗിച്ചു വായിക്കാം.  

ആനുകാലികങ്ങൾ  (Periodicals):  കൃത�മായ  ഇടസവളകളിൽ  (Frequency)  �ത�ക്ഷപ്രപ്പടുന്ന  �സിദ്ധീകരണങ്ങളാണ്
ആനുകാലികങ്ങൾ.  ന്യൂസ് സപപ്പർ,  മാസികകൾ,  സജർണലുകൾ എന്നിവ ആനുകാലിക �സിദ്ധീകരണങ്ങളാണ്.  ആഴ്ച്ച,
ലൈദ്വവാരികം,  മാസം  എന്നിങ്ങപ്രന  വിവിധ  കാലയളവുകളിലാണ്  ആനുകാലികങ്ങൾ  �സിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.
ആനുകാലികത്തിപ്രa  ഓസരാ  ലക്കത്തിനും  എണ്ണം  (Issue  Number)  പ്രകാടുത്തിട്ടുണ്ടാവും.  ഒരു  കൂട്ടം  ലക്കങ്ങൾ  ഒരുമിച്ചു
സചർത്ത് ഒരു വാല�മായി (Volume) കണക്കാക്കുന്നു. ഓസരാ പതിപ്പിസനയും തിരിച്ചറിയാൻ ലക്കം, വാല�ം നമ്പറുകൾ (ഉദാ.
Volume 45, Issue 7) ഉപസയാഗിക്കുന്നു.    

ജന�ിയ മാസികകളും,  ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളും ലൈലബ്രറികളിൽ ലഭിക്കും.  ആനുകാലിക �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ
അച്ചടി പതിപ്പാസയാ, ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പാസയാ ലഭിക്കും. ചില ആനുകാലികങ്ങൾ രണ്ടു രൂപത്തിലും ഒസര സമയം ലഭിക്കും.
ഉദാഹരണമായി  സനച്ചർ മാസിക,  ഇക്കസണാമിക്  ആൻഡ്  പ്രപാളിറ്റിക്കൽ വീക്കിലി  (Economic  and  Political  Weekly)
എന്നീ ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് അച്ചടി പതിപ്പും, ഇലസìാണിക് പതിപ്പും ഒരു സപാപ്രല ലഭ�മാണ്. 
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ഗസവഷണ  �ബന്ധങ്ങൾ  (Theses  and  dissertations):  പൂർവ്വ   ഗസവഷണ  വിദ�ാർഥികൾ   സമർപ്പിച്ച  ഗസവഷണ
�ബന്ധങ്ങൾ  പരിസശാധനക്കായി  ലൈലബ്രറികളിൽ  ലഭിക്കും.  ഗസവഷണ  �ബന്ധങ്ങൾ  വീട്ടിൽ  പ്രകാണ്ടു  സപായി
വായിക്കാൻ പ്രകാടുത്തു വിടാറില്ല. ഇന്ത�യിപ്രല മുഴുവൻ സർവകലാശാലകളിസലയും ഗസവഷണ �ബന്ധങ്ങൾ സശാധ് ഗംഗ
(Shodhganga)  എന്ന  പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ  (https://shodhganga.inflibnet.ac.in)  സൗജന�മായി  പരിസശാധിക്കാൻ  ലഭിക്കും.
ഓസരാ ഗസവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും അവിപ്രട �സിദ്ധീകരിച്ച ഗസവഷണ �ബന്ധങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രവബ്ലൈസറ്റുകൾ വഴിയും
ലഭ�മാക്കാറുണ്ട്.  ഉദാഹരണമായി,  ഇന്ത�ൻ ഇൻÏിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിപ്രല ഗസവഷക വിദ�ാർത്ഥികളുപ്രട �ബന്ധങ്ങൾ
�സത�കം  പ്രവബ്ലൈസറ്റിലൂപ്രട  (http://etd.iisc.ac.in)  ലഭ�മാക്കുന്നുണ്ട്.  ഗസവഷണ  സ്ഥാപനങ്ങളുപ്രട  ലൈലബ്രറി
പ്രവബ്ലൈസറ്റ് പരിസശാധിച്ചാൽ �ബന്ധങ്ങളുപ്രട ഓൺലൈലൻ ലഭ�ത അറിയാം. 

ലൈ�ബ്രറിയിൽ നിന്നും �ഭിക്കുന്ന മറ്റു വേസ�നങ്ങൾ  
സകാസളജ്,  സർവകലാശാല,  ഗസവഷണ  സ്ഥാപനങ്ങളുപ്രട  ലൈലബ്രറികളിൽ  നിന്നും  താപ്രഴ  പറയുന്ന  സസവനങ്ങൾ
ഗസവഷകർക്ക് ലഭിക്കും.

ഇaർ  ലൈലബ്രറി   സലാൺ  (Interlibrary  loan):  അംഗത്വമുള്ള  ലൈലബ്രറിയിൽ  ലഭ�മല്ലാത്ത   പുസ് തകങ്ങൾ,  മറ്റു
ലൈലബ്രറികളിൽ  ലഭ�മാപ്രണcിൽ  അവിപ്രട  നിന്നും  വരുത്തിത്തരാൻ  ഇaർ  ലൈലബ്രറി  സലാൺ  സംവിധാനത്തിലൂപ്രട
സാധിക്കും. ഇതിനായി ലൈലബ്രറി ഏപ്രതcിലും ഒരു ഇaർ ലൈലബ്രറി സലാൺ പ്രനറ്റ് വർക്കിൽ അംഗമാവണം. ഇന്ത�യിൽ
ഇaർ ലൈലബ്രറി സലാൺ സംവിധാനം നൽകുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി �വർത്തിക്കുന്ന പ്രഡൽപ്രനറ്റ്
(DELNET).  ഇന്ത�ക്ക്  അകത്തും  പുറത്തുമുള്ള  ആയിരക്കണക്കിന്  ലൈലബ്രറികൾ  പ്രഡൽപ്രനറ്റ്  ശൃഖലയിൽ  അംഗമാണ്.
�ാസദശികമായി ലഭ�മല്ലാത്ത പുസ് തകങ്ങൾ മറ്റു ലൈലബ്രറികളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചു തരാൻ പ്രഡൽപ്രനറ്റ്  സസവനം വഴി
ലൈലബ്രറികൾക്കു  സാധിക്കും.  പ്രഡൽപ്രനറ്റിപ്രa  പ്രവബ്ലൈസറ്റ്  സമൽവിലാസം,  http://www.delnet.in.  പ്രഡൽപ്രനറ്റിപ്രa
ഓൺലൈലൻ കാറ്റസലാഗിൽ �സവശിച്ച സശഷം പുസ്തകലഭ�ത ഉറപ്പു വരുത്തിയ സശഷം ലൈലസബ്രറിയപ്രന സമീപിച്ചാൽ
പുസ്തകം വരുത്തിത്തരുന്നതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ പ്രചയ് തു തരും.

സഡാക്യുപ്രമa്  പ്രഡലിവറി  സസവനം  (Document  delivery  service):  സ്വന്തം  ലൈലബ്രറിയിൽ  ലഭ�മല്ലാത്ത  ഗസവഷണ
രചനകൾ  മറ്റു  ലൈലബ്രറികളിൽ  നിന്നും  വരുത്തിക്കാൻ  സഡാക്യുപ്രമa്  പ്രഡലിവറി  സംവിധാനം  ഉപസയാഗിക്കാം.
സലഖനങ്ങളുപ്രട  ഇലസìാണിക്  പതിസപ്പാ,  സ് കാൻ  പ്രചയ് ത  രൂപത്തിസലാ,  സഫാസട്ടാസകാപ്പി  ആസയാ  ഇപ്രമയിലിസലാ
തപാലിസലാ അയച്ചു തരും.    

ഇ-സജർണലുകളുപ്രട  റിസമാട്ട്  അക്സസ്സ്:  ലൈലബ്രറിയിൽ  അംഗമാകുസമ്പാൾ  തപ്രന്ന  ഇ-സജർണലുകൾ  വീട്ടിലിരുന്നും
ഉപസയാഗിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിനായുള്ള അസപക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്.  ഇതിനുള്ള യൂസർ പ്രനയിം,  പാസ്സ് സവർഡും,
ഉപസയാഗിക്കുന്ന വിധവും ലൈലബ്രറിയിൽ നിന്ന് നൽകും.  ക�ാമ്പസ്സിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലസìാണിക്  രൂപത്തിലുള്ള
ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളും  വീട്ടിലിരുന്നും  ഗസവഷകന്  ഉപസയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  ഇന്ത�യിപ്രല
സർവ്വകലാശാലകൾക്കു  സവണ്ടി  രൂപകൽപ്പന  പ്രചയ് ത  ഇ-സജർണൽ  റിസമാട്ട്  അക്സസ്സ്  സംവിധാനമാണ്,  ഇൻപ്രഫഡ്
(INFED). 

സqഗിയറിസം  പരിസശാധന  (Plagiarism  checking):  അക്കാദമിക-ഗസവഷണ  സമൂഹത്തിനു  സവണ്ടി  രചനകളുപ്രട
സqഗിയറിസം  പരിസശാധന  നടത്താനുള്ള  സംവിധാനം  ലൈലബ്രറികളിലുണ്ടാവും.  ഇന്ത�യിപ്രല  എല്ലാ  സർവകലാശാല
ലൈലബ്രറികൾക്കും  ഇതിനാവശ�മായ  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  സൗജന�മായി  യുജിസി  നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  നിലവിൽ  പിഎച്ച്ഡി,
എംഫിൽ  �ബന്ധങ്ങൾ  സമർപ്പിക്കുന്നതിന്  മുൻപായി  സqഗിയറിസം  പരിസശാധിച്ച്  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  വാസങ്ങണ്ടതുണ്ട്.
നിലവിൽ ഉർകുണ്ട് (Urkund/Ouriginal) എന്ന സസാഫ്ട് പ്രവയറാണ് ഇന്ത�യിപ്രല സർവകലാശാലകളിൽ ഉപസയാഗിക്കുന്നത്.
അഫിലിസയറ്റഡ് സകാസളജുകൾക്ക് സqഗിയറിസം സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ സസവനം സർവ്വകലാശാലകസളാ, യൂജിസിസയാ നിലവിൽ
നൽകുന്നില്ല. സർവ്വകലാശാലാ ലൈലബ്രറികളിൽ അംഗങ്ങളാകുന്ന ഗസവഷകർക്കും, അധ�ാപകർക്കും, വിദ�ാർത്ഥികൾക്കും
സ്വന്തം രചനകളുപ്രട സqഗിയറിസം പരിസശാധിച്ച് നൽകുന്നതാണ്.  

സഫാസട്ടാസകാപ്പി  സസവനം:   പഠനത്തിനാവശ�മായ  സാമഗ്രികൾ  സകാപ്പിപ്രയടുക്കുന്നതിനുള്ള  സൗകര�ം  അക്കാദമിക്-
ഗസവഷണ  ലൈലബ്രറികളിലുണ്ടാവും.  താരതസമ�ന  കുറഞ്ഞ  നിരക്കിലാവും  സഫാസട്ടാസകാപ്പി  സസവനത്തിനുള്ള  തുക
ഈടാക്കുക.  പഠന-ഗസവഷണ  ആവശ�ങ്ങൾക്കുള്ള  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  പകർത്തിപ്രയടുക്കുന്നതു  പകർപ്പവകാശ
നിയമ�കാരം അനുവദനീയമാണ്.

കമ്പ്യൂട്ടർ-ഇaർപ്രനറ്റ് സൗകര�ങ്ങൾ: കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ഇaർപ്രനറ്റ് സൗകര�ങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ഐടി സസവനങ്ങൾ
ലൈലബ്രറികളിൽ  ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും.  ലാപ് സടാപ്  കമ്പ്യൂട്ടറുമായി  വരുന്നവർക്ക്  ഉപസയാഗിക്കാനുള്ള  പഠന സ്ഥലങ്ങളും
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(Learning space) ലൈലബ്രറിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും.

ലെസർച്ച് എൻജിനുകൾ
സവൾഡ്  ലൈവഡ്  പ്രവബ്ബിപ്രല  (World  Wide  Web)  വിജ്ഞാന സÒാതസ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഉപാധി  പ്രസർച്ച്
എൻജിനുകളാണ്.  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകൾ,  വിവര സംഭരണികൾ  (Archives),  സഫാറങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സÒാതസ്സുകളിൽ നിന്നും
വിവരങ്ങൾ  തിരഞ്ഞു  കണ്ടുപിടിച്ചു  ഉപസയാക്താക്കൾക്ക്  വിവരങ്ങൾ  ലഭ�മാക്കുന്ന  സസവനമാണ്  പ്രസർച്ച്  എൻജിൻ
നൽകുന്നത്. 

സവൾഡ് ലൈവഡ് പ്രവബ്ബിപ്രല വിവര സÒാതസ്സുകൾ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി സബാട്ടുകൾ (Bots)  എന്ന തിരച്ചിൽ
യന്ത്രങ്ങളാണു പ്രസർച്ച്  എൻജിനുകൾ ഉപസയാഗിക്കുന്നത്.  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളുപ്രട ഉള്ളടക്കം സശഖരിച്ച സശഷം ഇൻഡക്സ്
പ്രചയ് തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളിൽ പുതിയ വിവരങ്ങൾ സചർക്കുസമ്പാൾ അതും കൂടി സചർത്ത് ഇൻഡക്സ് പുതുക്കുന്നു.
പ്രസർച്ച് എൻജിനുകൾക്ക് സവണ്ടി തിരച്ചിൽ സംവിധാനം �വർത്തിപ്പിക്കുന്നത് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകളാണ്.  ഓസരാ പ്രസർച്ച്
എൻജിനുകൾക്കും ഉപസയാഗിക്കുന്ന സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകളുപ്രട തിരച്ചിൽ അൽസഗാരിതം വ�ത�സ് തത പുലർത്തുന്നവയാണ്.
അതിനാൽ തിരച്ചിൽ ഫലങ്ങളിലും വ�ത�സ് തത കാണാം. 

പ്രസർച്ച് എൻജിനുകൾ  രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്; പ്രപാതു ഉപസയാഗത്തിന് അനുസയാജ�മായതും, അക്കാദമിക് ഉപസയാഗത്തിന്
മാത്രമായുള്ളതും.  പ്രപാതു ഉപസയാഗത്തിനുള്ള പ്രസർച്ച് എൻജിനുകൾ സവൾഡ് ലൈവഡ് പ്രവബിൽ ഉൾപ്രപ്പടുന്ന വിവരങ്ങൾ
കപ്രണ്ടത്താൻ  സഹായിക്കുന്നു.  സവൾഡ്  ലൈവഡ്  പ്രവബിൽ  �ധാനമായും  വിവരങ്ങൾ  സംഭരിക്കപ്രപ്പടുന്നത്
പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളിലാണ്.  പ്രവബ് സപജുകൾ,  സഡാക്യൂപ്രമന്റുകൾ  (ഉദാ.  പിഡിഫ്  ഫയൽ),  ചിത്രങ്ങൾ,  സഫാസട്ടാകൾ
തുടങ്ങിയവയാണ്  പ്രപാതു  പ്രസർച്ച്  എൻജിനുകൾ  കപ്രണ്ടത്തി  തരുന്നത്.  വാണിജ�  വിവരങ്ങളുപ്രട  ആധിക�ം  പ്രപാതു
പ്രസർച്ച്  എൻജിനുകൾ  തരുന്ന  വിവരങ്ങളിൽ  കാണാനാവും.  ഉദാഹരണമായി,  സസാളാർ  പാനലുകൾ  എങ്ങപ്രന
�വർത്തിക്കുന്നുപ്രവന്ന് പ്രസർച്ച് എൻജിനുകൾ ഉപസയാഗിച്ച്  തിരഞ്ഞാൽ സസാളാർ പാനലുകൾ വിൽക്കുന്ന കമ്പനികളുപ്രട
പരസ�ങ്ങൾ കൂടി  �ത�ക്ഷപ്രപ്പടും.  അക്കാദമിക-ഗസവഷണത്തിനാവശ�മായ വിവരങ്ങൾ സശഖരിക്കാൻ പ്രപാതു പ്രസർച്ച്
എഞ്ചിനുകപ്രള  ആശ്രയിക്കുന്നവർ  ഗുണനിലവാരമുള്ള  വിവരങ്ങൾ  സശഖരിക്കാൻ  �സത�ക  തിരച്ചിൽ  രീതികൾ
പിന്തുടസരണ്ടതുണ്ട്. 

ലെJാതു ലെസർച്ച് എൻജിനുകൾ
സവൾഡ് ലൈവഡ് പ്രവബ്  ആകമാനം തിരഞ്ഞു വിവരങ്ങൾ ലഭ�മാക്കുന്ന തിരച്ചിൽ സംവിധാനമാണ്  പ്രപാതു  പ്രസർച്ച്
എൻജിനുകൾ. എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായതും പ്രപാതു പ്രസർച്ച് എൻജിനുകളാണ്.  

ഗൂഗിൾ ലെസർച്ച് എൻജിൻ
നിരവധി പ്രപാതു പ്രസർച്ച് എൻജിനുകൾ ഉപ്രണ്ടcിലും ഗൂഗിൾ സപാപ്രല �ചാരം സനടിയതു സവപ്രറയില്ല.  മികച്ച തിരച്ചിൽ
സൂത്രങ്ങളും, ബൃഹത്തായ ഇൻഡക്സും ഗൂഗിൾ പ്രസർച്ച് എൻജിപ്രന ജന�ിയമാക്കി. ഗൂഗിൾ നൽകുന്ന തിരച്ചിൽ സാധ�തകൾ
ഉപസയാഗിച്ചു പ്രകാണ്ട് വിവരങ്ങൾ കൃത�തസയാപ്രട എങ്ങപ്രന കപ്രണ്ടത്താപ്രമന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം.

തിരച്ചിലിൽ നിന്നും ഒഴിവാസക്കണ്ടവ  (Excluded Words):  ചിക്കൻ വിഭങ്ങപ്രളക്കുറിച്ചു ഗൂഗിളിൽ തിരയുസമ്പാൾ  ചിക്കൻ
ലൈû എന്ന വിഭവം ഒഴിവാക്കണം എcിൽ  - എന്ന ചിഹ്നം ഉപസയാഗിക്കണം.

ഉദാ. Chicken dishes -fry

ഗൂഗിൾ തരുന്ന തിരച്ചിൽ ഫലത്തിൽ ലൈû എന്ന പദം ഇല്ലാത്ത പ്രവബ്ലൈസറ്റുകൾ അടക്കമുള്ള സÒാതസ്സുകൾ ആവും
ഉണ്ടാവുക. 

കൃത�മായ പദ �സയാഗങ്ങൾ കിട്ടാൻ (Exact Phrase):  ഒരു സാഹിത� വിദ�ാർത്ഥി സഷക്സ്പിയറിപ്രa സറാമിസയാ ആൻഡ്
ജൂലിയറ്റ്  നാടകത്തിപ്രല  ഒരു  സംഭാഷണ  ശകലം  �തിപാദിക്കുന്ന  സപജുകൾ  തിരയാൻ  �സ് തുത  വരികൾ  ഇരട്ട
ഉദ്ധരണികൾക്കുള്ളിൽ പ്രകാടുക്കണം, "A rose by  any  other  name would smell  as  sweet".  സഷക് സ് പ്രപയറിപ്രa ഈ
ഉദ്ധരണി ഉൾപ്രപ്പടുന്ന പ്രവബ്ലൈസറ്റുകൾ ആവും തിരച്ചിൽ ഫലത്തിൽ ഉണ്ടാവുക.

സമാന പദങ്ങൾ (Similar Words):  ഒരു പദത്തിനായി തിരച്ചിൽ നടത്തുസമ്പാൾ അതിപ്രa പര�ായങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന വിവര
സÒാതസ്സുകൾ കൂടി  തിരച്ചിലിൽ ലഭിക്കാൻ  ~ ചിഹ്നം സചർക്കുക.  ഉദാഹരണമായി  ~ mobile  phone എന്ന് ഗൂഗിളിൽ
തിരഞ്ഞാൽ,  mobile  എന്ന  വാക്കിപ്രa  സമാന  പദങ്ങളായ  cell  ,  cellular,  wireless എന്നീ  പദങ്ങൾ  ഉൾപ്രപ്പടുന്ന
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സശ്രാതസ്സുകൾ തിരച്ചിൽ ഫലത്തിൽ ഉണ്ടാവും.

വിവിധ പദങ്ങൾ ഉൾപ്രപ്പടുന്ന പ്രവബ്  സപജുകൾ കപ്രണ്ടത്താൻ  (Multiple  Words):  പ്രവണ്ണസയാ,  പാൽക്കട്ടിസയാ സചരുന്ന
വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം തിരയാൻ OR എന്ന സംജ്ഞ ഉപസയാഗിക്കുക, ഉദാ. cooking butter OR cheese. തിരച്ചിൽ
ഫലത്തിൽ  Cooking എന്ന  പദത്തിപ്രനാപ്പം  ഒന്നുകിൽ  Butter അപ്രല്ലcിൽ  Cheese എന്ന  വാക്ക്  വരുന്ന  പ്രവബ്
സപജുകളാവും ഉണ്ടാവുക.

നിർവ്വചനങ്ങൾ കിട്ടാൻ (Definitions):  ഒരു വാക്കിപ്രa നിർവ്വചനം കിട്ടാൻ define: എന്നതിപ്രനാപ്പം പദം കൂടി സചർക്കുക.
ഉദാ. Robotics എന്ന വാക്കിപ്രa നിർവ്വചനം കിട്ടാൻ, define:robotics എന്ന് ഗൂഗിളിൽ തിരയുക.

ഒരു  പ്രവബ്ലൈസറ്റിനുള്ളിൽ  മാത്രം  തിരച്ചിൽ  നടത്താൻ  (Site  specific):  ഒരു  വിവരപ്രത്തക്കുറിച്ചുള്ള  തിരച്ചിൽ  ഒരു
പ്രവബ്ലൈസറ്റിനുള്ളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്രപ്പടുത്താൻ,  site: എന്ന് തിരച്ചിലിൽ ഉൾപ്രപ്പടുത്തണം.  ഉദാ.  Global warming
എന്ന �തിഭാസപ്രത്തക്കുറിച്ചു നാസയുപ്രട പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ മാത്രം തിരയാൻ, 
global warming site:nasa.gov എന്നുപസയാഗിക്കുക. 

Global warming എന്ന �തിഭാസപ്രത്തക്കുറിച്ചു ഇന്ത� ഗവപ്രÿaിപ്രa പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളിൽ തിരയുന്നതിന്  global warming
site:gov.in എന്ന തിരച്ചിൽ  പദം  ഉപസയാഗിക്കുക.  വിവിധ  എക്സ്റ്റൻഷൻ  നൽകി  വിവിധ  ഇനം  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളുപ്രട
ഉള്ളടക്കം തിരയാവുന്നതാണ്.  global warming site:edu എന്ന് തിരച്ചിൽ നടത്തിയാൽ സർവ്വകലാശാലകൾ അടക്കമുള്ള
വിദ�ാഭ�ാസ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്രട മാത്രം പ്രവബ്ലൈസറ്റ് ഉള്ളടക്കമാവും തിരച്ചിൽ ഫലമായി കിട്ടുക.

വിവിധതരം  ഫയലുകൾ  തിരയുന്നതിന്  (File  Types):  ഏപ്രതcിലും   ഒരു   വിഷയം  �തിപാദിക്കുന്ന  ഫയൽ  ഇനം
കണ്ടുപിടിക്കാനും ഗൂഗിൾ സഹായിക്കും. ആസഗാളതാപനപ്രത്തക്കുറിച്ചു ഒരു ക്ലാസ് അവതരിപ്പിക്കാൻ സപാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക്
ഇസത വിഷയത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച �സസaഷൻ സവണപ്രമcിൽ,  ഗൂഗിൾ പ്രസർച്ചിൽ ഇങ്ങപ്രന തിരയുക, Global warming
filetype:ppt.  പവർ സപായിa് �പ്രസസaഷനുകൾ മാത്രം അടങ്ങുന്ന പ്രവബ്ലൈസറ്റുകൾ തിരച്ചിൽ ഫലത്തിൽ കാണിക്കും.
വിവിധ സർവ്വകലാശാലകൾ, ഗസവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്രട പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന �സസaഷൻ ലൈàഡുകൾ
ആവും ലഭിക്കുക.

ഗൂഗിൾ അ�്വാൻസ്�് ലെസർച്ച്
കൂടുതൽ ഗഹനമായ തിരച്ചിൽ നടത്താൻ ഗൂഗിൾ അഡ്വാൻസ്ഡ്  പ്രസർച്ച്  സപജ്  സഹായിക്കും.  ലളിതമായ രീതിയിൽ
തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന  ഈ  തിരച്ചിലിൽ  സംവിധാനം  തുടക്കക്കാർക്ക്  ഉപകാര�ദമാണ്.  പ്രവബ്  വിലാസം,
https://www.google.com/advanced_search

അക്കാദമിക്ക് ലെസർച്ച് എൻജിനുകൾ
പ്രപാതു  പ്രസർച്ച്  എഞ്ചിനുകളിൽ  നിന്നും  വിപരീതമായി  അക്കാദമിക്-ഗസവഷണ  ആവശ�ത്തിനായുള്ള  വിവരങ്ങൾ
തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ  നിർമ്മിക്കപ്രപ്പട്ടവയാണ് അക്കാദമിക് പ്രസർച്ച് എൻജിനുകൾ. ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ,
പുസ് തകങ്ങൾ,  റിസപ്പാർട്ടുകൾ,  സപറ്റന്റുകൾ  തുടങ്ങിയ  വിവര  സÒാതസ്സുകളാണ്  തിരച്ചിൽ  ഫലമായി  നൽകുന്നത്.
വാണിജ�സ്വഭാവമുള്ള ഉള്ളടക്കം ഒഴിവാക്കി മികച്ച തിരച്ചിൽ ഫലം ലഭിക്കാൻ അക്കാദമിക്-ഗസവഷണ സമഖലകളിൽ
�വർത്തിക്കുന്നവർക്ക്  ഇത്തരം പ്രസർച്ച്  എൻജിനുകൾ ഉപകരിക്കും.  രണ്ടു �മുഖ അക്കാദമിക്  പ്രസർച്ച്  എഞ്ചിനുകപ്രള
ഇവിപ്രട പരിചയപ്രപ്പടുത്തുന്നു.

ഗൂഗിൾ സ് വേകാളർ (Google Scholar)
ഗൂഗിൾ കമ്പനി നൽകുന്ന അക്കാദമിക് തിരച്ചിൽ സസവനമാണ് ഗൂഗിൾ സ് സകാളർ  (https://scholar.google.com).  ഓസരാ
രചനകപ്രളക്കുറിച്ചുള്ള  വിവരങ്ങൾപ്രക്കാപ്പം  അവക്ക്  ലഭിച്ച  ലൈസസറ്റഷനുകപ്രളക്കുറിച്ചും  അറിയാൻ  സാധിക്കും.  ഓപ്പൺ
അക്സസ്സ്  �സിദ്ധീകരണങ്ങളാപ്രണcിൽ  സലഖനങ്ങളുപ്രട  പൂർണ്ണരൂപം  (Fulltext)  പ്രഡൗൺസലാഡ്  പ്രചയ്യാം.  ഗൂഗിൾ
അക്കൗണ്ട്  ഉപസയാഗിച്ച്  സലാഗിൻ  പ്രചയ് ത  സശഷം  ആവശ�മുള്ള  സലഖനങ്ങൾ  ബുക്ക്മാർക്ക്  പ്രചയ് തു  സൂക്ഷിക്കാനും
ഗൂഗിൾ സ് സകാളറിൽ സാധിക്കും. 
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ഗൂഗിൾ സ് സകാളർ തിരച്ചിൽ ഫലം കാണിക്കുന്ന സപജ്
1. ബുക്ക്മാർക്ക് ബട്ടൺ 2. സലഖനത്തിപ്രa റഫറൻസ്  3. ഫുൾപ്രടക്സ്റ്റ് 4. ഗസവഷകപ്രa പ്ര�ാലൈഫൽ 

5. ബുക്ക്മാർക്ക് പ്രചയ് ത സലഖനങ്ങൾ 6. പ്രസർച്ച് ഫിൽറ്ററുകൾ 7. അലർട്ട് സംവിധാനം.      

ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട ഒരു റാcിങ് സംവിധാനവും ഗൂഗിൾ പ്രമട്രിക് സ് (Google Metrics) എന്ന സപരിൽ ഗൂഗിൾ
സ് സകാളറിപ്രനാപ്പം ലഭ�മാണ്. ഓസരാ വിഷയത്തിസലയും മികച്ച സജർണലുകൾ കപ്രണ്ടത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

ഗൂഗിൾ സ് സകാളർ പ്ര�ാലൈഫൽ 

ഗൂഗിൾ  സ് സകാളർ  പ്ര�ാലൈഫൽ  നിർമ്മിച്ചാൽ  എത്ര  ലൈസസറ്റഷനുകൾ  (Citation)  ഗസവഷകൻ  �സിദ്ധീകരിച്ച
സലഖനങ്ങൾക്ക്  ലഭിച്ചുപ്രവന്നറിയാൻ  സാധിക്കും.  ഒരു  സലഖനപ്രമഴുതുസമ്പാൾ  മുൻപ്  �സിദ്ധീകരിച്ച  സലഖനങ്ങളിപ്രല
ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്രക്കാള്ളിക്കുസമ്പാൾ അവലംബങ്ങൾ  (Citation)  നൽകാറുണ്ട്.  സ്വന്തം സലഖനങ്ങൾക്ക് അവലംബങ്ങൾ
ലഭിക്കുന്നത്  ബഹുമതിയായിട്ടാണ്  അക്കാദമിക-ഗസവഷണ സലാകം  കാണുന്നത്.  കൂടുതൽ ലൈസസറ്റഷനുകൾ ലഭിക്കുന്ന
സലഖനങ്ങപ്രള മികച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു. 

�സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  ഇaർപ്രനറ്റിൽ  ലഭ�മാകുകയാപ്രണcിൽ  സലഖനങ്ങൾ  ഗസവഷകപ്രa  പ്ര�ാലൈഫലിസലക്കു  ഗൂഗിൾ
കണ്ടുപിടിച്ചു  സചർത്തു  പ്രകാള്ളും.  സലഖനത്തിപ്രa  വിവരങ്ങൾ  ഗസവഷകന്  സ്വയം  സചർക്കുകയും  ആവാം.  ജിപ്രമയിൽ
അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഗൂഗിൾ സ് സകാളർ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം.  പപ്രക്ഷ,  നിങ്ങളുപ്രട വിദ�ാഭ�ാസ/ഗസവഷണ സ്ഥാപനം
നൽകുന്ന ഇപ്രമയിൽ  (e.g.  vimal@mgu.ac.in)  ഉപ്രണ്ടcിസല അക്കൗണ്ട് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കൂ.  വിദ�ാഭ�ാസ-ഗസവഷണ
സ്ഥാപനം നൽകുന്ന ഇപ്രമയിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാപ്രയcിൽ അധികാരികപ്രള സമീപിച്ചു സനടിപ്രയടുസക്കണ്ടതാണ്. 

ലൈമവേaാവേസാഫ് റ്റ്  അക്കാദമിക്ക് (Microsoft Academic)
അക്കാദമിക്ക് പ്രസർച്ച് രംഗപ്രത്ത ലൈമസക്രാസസാഫ്റ്റ് കമ്പനിയുപ്രട സംരംഭമാണ് ലൈമസക്രാസസാഫ്റ്റ് അക്കാദമിക്ക്. പ്രസർച്ചിങ്
സംവിധാനസത്താപ്രടാപ്പം  ഗസവഷകരുപ്രട  പ്ര�ാലൈഫൽ  നിർമ്മിക്കാനുള്ള  സൗകര�വുമുണ്ട്.  മികച്ച  പ്രസർച്ചിങ്
ഇaർസഫസിപ്രനാപ്പം, തിരച്ചിൽ ഫലം ഫിൽറ്ററിങ് പ്രചയ്യാനുള്ള സൗകര�ങ്ങളും നൽകുന്നു. 
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ഗൂഗിൾ അക്കാദമിക്ക് പ്രസർച്ച് 

തിരച്ചിൽ  ഫലത്തിപ്രനാപ്പം  അനുബന്ധ  വിഷയങ്ങൾ,  വിവിധതരം  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ,  മികച്ച  സലഖകർ,  മികച്ച
�സിദ്ധീകരണങ്ങൾ, വിഷയത്തിൽ മികച്ച സംഭാവന നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, എന്നിങ്ങപ്രന തിരച്ചിൽ ഫലങ്ങപ്രള
തരംതിരിക്കാൻ  (Filter)   സാധിക്കും.  നടക്കാൻ സപാകുന്ന സകാൺഫറൻസുകപ്രളക്കുറിച്ചും  അക്കാദമിക്  പ്രസർച്ച്  വിവരം
തരും.  പ്രസർച്ചിങ് കാര�ക്ഷമത,  ഇaർസഫസ്,  എന്നിവയുപ്രട കാര�ത്തിൽ മറ്റു അക്കാദമിക്ക് പ്രസർച്ച് എഞ്ചിനുകപ്രളക്കാൾ
ഒരുപടി  മുകളിലാണ്  ലൈമസക്രാസസാഫ്റ്റ്  അക്കാദമിക്ക്.  ലൈമസക്രാസസാഫ്റ്റ്  അക്കാദമിക്  പ്രസർച്ച്  സസവനം അടുത്തയിപ്രട
നിർത്തലാക്കി.

ലെസമാന്റിക് സ് വേകാളർ (Semantic Scholar)
പുതുതലമുറയിൽപ്രപ്പട്ട മികച്ച പ്രസർച്ച്  എൻജിനാണ് പ്രസമാaിക് സ് സകാളർ  (https://www.semanticscholar.org).  Allen
Institute for AI ആണ് ഈ സസർച്ച് എൻജിൻ തുടങ്ങിയത്. 

 
പ്രസമാaിക് സ് സകാളർ തിരച്ചിൽ സപജ്

ആർട്ടിഫിഷ�ൽ  ഇaലിജൻസ്  സാസcതിക  വിദ�യിലൂന്നിയാണ്  പ്രസമാaിക്  സ് സകാളർ  �വർത്തിക്കുന്നപ്രതന്ന്
നിർമ്മാതാക്കൾ അവകാശപ്രപ്പടുന്നു.
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വേകാർ (Core) 
ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് സലഖനങ്ങൾ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമായുള്ള പ്രസർച്ച് എൻജിനാണ് സകാർ (https://core.ac.uk).
ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്  (Open  Access)  �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളിൽ  നിന്നും,  സംഭരണികളിൽ  (Institutional
Repository)  നിന്നുമുള്ള  സലഖനങ്ങളാണ്  തിരച്ചിൽ  ഫലമായി  കിട്ടുന്നത്.  ഓപ്പൺ  യൂണിസവഴ് സിറ്റി,  യുലൈണറ്റഡ്
കിംഗ്ഡത്തിപ്രa (Open University, UK) സനതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പ്രസർച്ച് എൻജിൻ സംരംഭം �വർത്തിക്കുന്നത്.  

നിരവധി അക്കാദമിക്  തിരച്ചിൽ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.  �മുഖമായ ഏതാനും തിരച്ചിൽ സംവിധാനങ്ങപ്രളയും,
അവയുപ്രട �വർത്തന രീതികസളയും പരിചയപ്രപ്പടുത്തുകയാണ് പ്രചയ് തത് .  നിങ്ങളുപ്രട അക്കാദമിക-ഗസവഷണ �ക്രിയയ് 
ക്ക് അനുസയാജ�മായ തിരച്ചിൽ യന്ത്രങ്ങപ്രള സ്വന്തം നിലക്ക് കപ്രണ്ടത്തി ഉപസയാഗിക്കാവുന്നതാണ് .   

വേജർണൽ �ാറ്റാവേfസുകൾ
ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ �മുഖ സ്ഥാനമാണ് സജർണലുകൾക്കുള്ളത്. ഗസവഷണ ഫലങ്ങൾ സലഖന രൂപത്തിൽ
ആദ�മായി  �സിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സജർണലുകളിലാണ്.  അതുപ്രകാണ്ടു  തപ്രന്ന,  ഗസവഷകർ �ഥമ  വിവര  സÒാതസ്സായി
സജർണലുകപ്രള   ആശ്രയിക്കുന്നു.  ഉദാഹരണമായി,  ആസഗാളതാപനപ്രത്തക്കുറിച്ചു  പഠനം  നടത്തുന്ന  ഗസവഷകന്
മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇസത വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ പഠന വിവരങ്ങൾ അറിസയണ്ടതുണ്ട്.  സജർണലുകളുപ്രട പഴയ ലക്കങ്ങൾ
പരിസശാധിച്ച്  �സ് തുത  വിഷയത്തിൽ  �സിദ്ധീകരിച്ച  സലഖനങ്ങൾ  കപ്രണ്ടത്താൻ  സാധിക്കും.  ഗസവഷണ
�സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ  ഉൾപ്രപ്പടുന്ന  സലഖനങ്ങളുപ്രട  വിവരങ്ങൾ  സമാഹരിച്ചു  നൽകുന്ന  സസവനമാണ്  സജർണൽ
ഡാറ്റാസബസുകൾ നൽകുന്നത്. വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഒരുമിസച്ചാ (Multi discipline),  �സത�കമാസയാ (Specialised) നൽകുന്ന
ഡാറ്റാസബസ് സസവനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. 

സലഖനങ്ങളുപ്രട  വിവരങ്ങൾ  (Metadata)  മാത്രം  നൽകുന്നവ  ഇൻഡക്സിങ്  ഡാറ്റാസബസുകൾ  എന്നറിയപ്രപ്പടുന്നു.
സലഖനത്തിപ്രa സപര്, രചയിതാവിപ്രa വിവരങ്ങൾ, �സിദ്ധീകരണത്തിപ്രa സപര്, പതിപ്പ്, സംഗ്രഹം (Abstract) തുടങ്ങിയ
സലഖനങ്ങൾ കപ്രണ്ടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇൻഡക്സിങ് സസവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. സലഖനങ്ങളുപ്രട പൂർണ്ണരൂപം
(Fulltext) ഇവിപ്രട നിന്നും ലഭിക്കില്ല, അസങ്ങാസട്ടക്കുള്ള ലിc് (URL) ലഭിക്കും. സലഖനങ്ങളുപ്രട വിവരങ്ങൾ സശഖരിച്ച സശഷം
അതാത് സലഖനങ്ങളുപ്രട പ്രവബ് ലൈസറ്റ് സന്ദർശിച്ചു പ്രഡൗൺസലാഡ് പ്രചസയ്യണ്ടതാണ്.

സലഖനങ്ങളുപ്രട  വിവരങ്ങൾപ്രക്കാപ്പം,  പൂർണ്ണരൂപവും  പ്രഡൗൺസലാഡ്  പ്രചയ്യാൻ  അനുവദിക്കുന്ന  ഡാറ്റാസബസുകളുമുണ്ട്.
സലഖനങ്ങൾക്ക്  ലഭിച്ച  ലൈസസറ്റഷനുകളുപ്രട  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  വിവിധ  സസcതങ്ങൾ  ഉപസയാഗിച്ചു  തയ്യാറാക്കിയ
സജർണലുകളുപ്രട റാcിങ്ങും,  ഗസവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുസടയും,  രചയിതാക്കളുപ്രടയും മികവും ഇൻഡക്സിങ് സസവനങ്ങൾ വഴി
അറിയാൻ സാധിക്കും.  സജർണൽ ഡാറ്റാസബസ് സസവനങ്ങൾ മിക്കവയും പണം ഈടാക്കി സസവനം നൽകുന്നവയാണ്.
വിദ�ാഭ�ാസ-ഗസവഷണ  സ്ഥാപനങ്ങൾ  �മുഖ  സജർണൽ  ഡാറ്റാസബസുകളുപ്രട  വരിക്കാരാണ്.    �മുഖ  സജർണൽ
ഡാറ്റാസബസുകപ്രള പരിചയപ്രപ്പടാം.

സ് വേകാപ്പസ് (Scopus)
സജർണൽ  ഇൻഡക്സിങ്  സസവനങ്ങളിൽ  ഏറ്റവും  ആധികാരികതയുള്ളതും,  �മുഖവുമായ  ഒന്നാണ്  സ് സകാപ്പസ്
(https://www.scopus.com/home.uri).  എല്ലാ  വിഷയങ്ങളിസലയും  സജർണലുകപ്രള  സ് സകാപ്പസ്  ഇൻഡക്സ്  പ്രചയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇൻഡക്സിങ്  സസവനമുപസയാഗിക്കുന്നതിന്  വരിക്കാരാസകണ്ടതുണ്ട്.  പരിമിത  ഉപസയാഗം  (Preview)  സൗജന�മാണ്.
ഉയർന്ന  വരിസംഖ� കാരണം എല്ലാ സർവ്വകലാശാല ലൈലബ്രറികളിലും സ് സകാപ്പസ്  ലഭ�മായിരിക്കില്ല. ലൈലബ്രറികളുപ്രട
പ്രവബ്ലൈസറ്റുകൾ പരിസശാധിച്ച് സ് സകാപ്പസ്  ലഭ�മായ  ലൈലബ്രറികൾ കപ്രണ്ടത്താവുന്നതാണ്.  

ലെ�f് ഓഫ് സയൻസ് (Web of Science)
സജർണൽ ഇൻഡക്സിങ്  സസവനങ്ങളിൽ �മുഖരായ പ്രവബ്  ഓഫ്  സയൻസ്  എല്ലാ  വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള സജർണലുകളും
ഉൾപ്രപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡക്സിങ് സസവനത്തിന് പണം നൽസകണ്ടതുണ്ട്. 
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ഒരു സലഖനത്തിപ്രa വിവരവും അതിനു ലഭിച്ച ലൈസസറ്റഷപ്രa എണ്ണവും സ് സകാപ്പസ്  പ്രസർച്ച് റിസൾട്ടിൽ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പ്രവബ്  ഓഫ്  സയൻസ്  സമൽവിലാസം,  https://www.webofknowledge.com.  സലഖനത്തിനു ലഭിച്ച ലൈസസറ്റഷനുകളുപ്രട
വിവരം കൂടി ലഭിക്കും. 

Jf്ലെമ�് (PubMed)
അസമരിക്കയിപ്രല നാഷണൽ ലൈലബ്രറി ഓഫ് പ്രമഡിസിൻ വികസിപ്പിപ്രച്ചടുത്ത പ്രമഡിസിൻ, ബസയാളജിക്കൽ സയൻസസ്
വിഷയങ്ങൾ  മാത്രം  ഉൾപ്രപ്പടുന്ന  സജർണൽ  ഇൻഡക്സിങ്  സസവനമാണ്  പബ്പ്രമഡ്  (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov).
പബ്പ്രമഡ് സസവനം സൗജന�മാണ്.

എറിക് (ERIC)
വിദ�ാഭ�ാസ ശാസ് ത്രവുമായി ബന്ധപ്രപ്പട്ട �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട ഇൻഡക്സിങ് സസവനമാണ് എറിക് (https://eric.ed.gov).
അസമരിക്കൻ വിദ�ാഭ�ാസ വകുപ്പാണ് ഈ സൗജന� സസവനത്തിപ്രa നടത്തിപ്പുകാർ.    

ഐഇഇഇ എക് സ് വേlാർ (IEEE Xplore)

എഞ്ചിനീയറിംഗ്,  കമ്പ്യൂട്ടർ സമഖലകളിപ്രല ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട ഇൻഡക്സിങ്  സസവനമാണിത്.  സജർണൽ
സലഖനങ്ങൾക്ക്  പുറസമ,  സകാൺഫറൻസ്  സപപ്പറുകൾ,  മാസികകൾ,  ബുക്കുകൾ  എന്നിവ  കൂടി  ഇൻഡക്സ്  പ്രചയ്യുന്നു.
ഇൻഡക്സിങ്   സസവനം  സൗജന�മാണ്.  സലഖനങ്ങൾ  പ്രഡൗൺസലാഡ്  പ്രചയ്യാൻ  പണമടച്ചു  വരിക്കാരാകണം.  പ്രവബ്
സമൽവിലാസം, https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

സയൻസ് �യറക്ട് (Science Direct)
എൽപ്രസവിയർ  (Elsevier)  എന്ന �മുഖ ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണശാലയുപ്രട  എല്ലാ �സിദ്ധീകരണങ്ങളും ഉൾപ്രപ്പടുന്ന
ഡാറ്റാസബസാണ്  സയൻസ്  ഡയറക്ട്  (https://www.sciencedirect.com).  സയൻസ്,  എഞ്ചിനീയറിംഗ്,  സസാഷ�ൽ
സയൻസ്,  ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്  വിഷയങളിലുള്ള  സജർണലുകൾ  ഇൻഡക്സ്  പരിധിയിൽ  വരുന്നുണ്ട്.  ഇൻഡക്സ്  തിരഞ്ഞു
സലഖനത്തിപ്രa  വിവരങ്ങൾ  കപ്രണ്ടത്തുന്നത്  സൗജന�മാണ്.  സലഖനങ്ങളുപ്രട  പൂർണ്ണരൂപം  (Full-text)  പ്രഡൗൺസലാഡ്
പ്രചയ്യാൻ വരിക്കാരാവണം. 

�യറക്ടറി ഓഫ് ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് വേജർണൽസ് (DOAJ)
ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് സജർണലുകളുപ്രട ഇൻഡക്സ് ആണിത്.  സ്വീഡനിപ്രല  ലുണ്ട് സർവകലാശാലയുപ്രട ഒരു സംരംഭമാണിത്.
ഇൻഡക്സിങ് സസവനം സൗജന�മാണ്. പ്രവബ് സമൽവിലാസം, https://doaj.org 

ലെജ വേsാർ (JSTOR)
സജർണൽ സÏാസറജ് എന്നാണ് പൂർണ്ണരൂപം. കല, ബിസിനസ്, ഇക്കസണാമിക് സ്, ചരിത്രം, മാനവികശാസ് ത്രം, നിയമം,
പ്രമഡിസിൻ,  ശാസ് ത്രം,  ഗണിത  ശാസ് ത്രം,  സമൂഹശാസ്ത്രം  തുടങ്ങിയ  വിഷയങ്ങളിലുള്ള  സജർണലുകൾ  ഇൻഡക്സ്
പ്രചയ് തിരിക്കുന്നു. ഇൻഡക്സിങ് സസവനം ഉപസയാഗിക്കുന്നത് സൗജന�മാണ്, സലഖനങ്ങളുപ്രട പൂർണ്ണരൂപം പ്രഡൗൺസലാഡ്
പ്രചയ്യുന്നതിന് വരിക്കാരാവണം. പ്രവബ് സമൽവിലാസം, www.jstor.org

വേകരള ഇൻ�ക്സ്
സകരള പഠനം നടത്തുന്നവർക്ക് �സിദ്ധീകരണ ലഭ�ത ഉറപ്പു വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇൻഡക്സിങ് സസവനമാണ് സകരള
ഇൻഡക്സ്. സകരളപ്രത്ത സംബന്ധിച്ചു വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിൽ �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന സലഖനങ്ങപ്രളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
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സമാഹരിച്ചാണ് ഇൻഡക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത്.  സകരള സർവ്വകലാശാല ലൈലബ്രറിയാണ് സകരള ഇൻഡക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
പ്രവബ് സമൽവിലാസം, http://keralaindex.keralauniversity.ac.in. 

നിള  എന്ന വാക്ക്  ഉപസയാഗിച്ച്  തിരച്ചിൽ നടത്തുക.  നിളപ്രയക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിൽ �സിദ്ധീകരിച്ച
സലഖനങ്ങളുപ്രട  വിവരങ്ങൾ  തിരച്ചിൽ  ഫലമായി  കിട്ടും.  സലഖനങ്ങളുപ്രട  പൂർണ്ണരൂപം  ലൈലബ്രറികളിൽ  നിന്നും
കപ്രണ്ടത്തണം.

ഗവേ�ഷണ പ്രfന്ധങ്ങൾ
ഗസവഷണം എങ്ങിപ്രന പ്രചയ്യണം എന്നതിപ്രനക്കുറിച്ചു ഒട്ടും മുൻധാരണകൾ �ാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഗസവഷക വിദ�ാർഥികൾക്ക്
ഉണ്ടാകാനിടയില്ല.  �ബന്ധങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന സവളയിൽ അതിപ്രa ഘടനയും,  ഉള്ളടക്കവും സംബന്ധിച്ചും ധാരണ
ലഭിസക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഇതിനകം സമർപ്പിച്ച ഗസവഷണ �ബന്ധങ്ങൾ പരിസശാധിക്കുന്നത്  ഗസവഷണ വിദ�ാർത്ഥികൾക്ക്
ഗസവഷണ  �ക്രിയപ്രയ  പരിചയപ്രപ്പടുന്നതിന്  സഹായിക്കും.  ഗസവഷണ  �ബന്ധങ്ങൾ  ഇസപ്പാൾ  ഓൺലൈലനിൽ
പരിസശാധനക്ക് ലഭ�മാണ്. 

വേശാധ്ഗംഗ (Shodhganga)
ഇന്ത�യിപ്രല  എല്ലാ  സർവകലാശാലകളിലും  പൂർത്തിയാക്കിയ  ഗസവഷണ�ബന്ധങ്ങളുപ്രട  സശഖരം  സശാധ്  ഗംഗയിൽ
ലഭ�മാണ്.  �ബന്ധങ്ങൾ പിഡിഫ് സഫാർമാറ്റിൽ പ്രഡൗൺസലാഡ് പ്രചയ്യാവുന്നതാണ്.  യുജിസിയുപ്രട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള
ഇൻഫ് ളിബ്  പ്രസaർ  (INFLIBNET)  ആണ്  സശാധ്  ഗംഗ  ഈ  സംരംഭം  നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.  പ്രവബ്  സമൽവിലാസം
https://shodhganga.inflibnet.ac.in. 

വേപ്രാക്വs് ഓപ്പൺ തീസിസ് ആൻ�് �ിലെസ്സർവേyഷൻസ് (PQDT Open)
ഓപ്പൺ ആക് സസ് ആയി ലഭ�മായ ഡിപ്രസ്സർസട്ടഷനുകളും,  തീസിസുകളും തിരയാൻ ഉതകുന്ന സസവനമാണിത്.  വിസദശ
സർവകലാശാലകളിപ്രല  �ബന്ധങ്ങളാണ്  ഈ  സസവനത്തിലൂപ്രട  �ധാനമായും  ലഭ�മാക്കിയിരിക്കുന്നത്.  പ്രവബ്
സമൽവിലാസം, https://pqdtopen.proquest.com 

ഇ-തീസിസ് ഓൺലൈ�ൻ സർ�ീസ് (Electronic Theses Online Service)
ബ്രിട്ടീഷ്  ലൈലബ്രറിയുപ്രട ഒരു സംരംഭമാണ്  ഇ-തീസിസ് സസവനം.  യുപ്രകയിപ്രല ഉന്നത വിദ�ാഭ�ാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള �ബന്ധങ്ങളാണ് ഇവിപ്രട നിന്നും തിരയാൻ സാധിക്കുക. പ്രവബ് സമൽവിലാസം, https://ethos.bl.uk

പ്രfന്ധങ്ങൾ �ഭിക്കുന്ന ഇതര വേ{ാതസ്സുകൾ
�ബന്ധങ്ങൾ തിരയാനുള്ള ഏകീകൃത സസവനങ്ങൾക്ക് പുറസമ,  ഗസവഷണ സകന്ദ്രങ്ങളും,  സർവകലാശാലകളും അവരുപ്രട
പ്രവബ് ലൈസറ്റുകളിൽ  �ബന്ധങ്ങൾ  ലഭ�മാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും.  പ്രകാച്ചിൻ  യൂണിസവഴ് സിറ്റി  ഓഫ്  സയൻസ്  ആൻഡ്
പ്രടക് സനാളജിയിപ്രല ഗസവഷണ �ബന്ധങ്ങൾ https://dyuthi.cusat.ac.in എന്ന പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ ലഭ�മാണ്. 

അ�ർy് വേസ�നങ്ങൾ
ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  സലാകത്തിപ്രa  പലഭാഗത്തു നിന്നും  നിരന്തരം  പുറത്തിറങ്ങിപ്രക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.  പഠന-
ഗസവഷണ �ക്രിയയിൽ ഏർപ്രപ്പട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിവ് പുതുക്കിപ്രക്കാണ്ടിരിസക്കണ്ടത് അത�ന്താസപക്ഷിതമാണ്. ഓസരാ
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വിഷയത്തിലും  പുതുതായി  �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന  സലഖനങ്ങൾ  മുസഖനയാണ്  ഗസവഷണ  പുസരാഗതി  സലാകപ്രത്ത
അറിയിക്കുന്നത്.  പുതിയ  സലഖനങ്ങൾ  �സിദ്ധീകരിക്കപ്രപ്പസട്ടാപ്രയന്ന്  പരമ്പരാഗത  മാർഗ്ഗങ്ങളുപസയാഗിച്ചു  തിരയുന്നത്
ശ്രമകരവും,  സമയനഷ് ടം  ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്.  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  ഉള്ളടക്കവും  (Table  of  contents),
രത്നച്ചുരുക്കവും  (Abstract)  സക്രാഡീകരിചു,  തരംതിരിച്ചു  പുസ് തക  രൂപത്തിൽ  (Indexing  services)  ലഭ�മാക്കിയാണ്
മുൻകാലങ്ങളിൽ പുതിയ സലഖനങ്ങപ്രളക്കുറിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നത്. പുതിയ സലഖനങ്ങൾ �സിദ്ധീകരിച്ചാലുടപ്രന ഇaർപ്രനറ്റിപ്രa
സഹായസത്താപ്രട  ഉടനടി  അറിയിക്കാനുള്ള  മാർഗ്ഗങ്ങൾ  ഇന്ന്  ലഭ�മാണ്.   ഗസവഷണം  തുടങ്ങുന്ന  സമയത്തു  തപ്രന്ന
അലർട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ പുതിയ സലഖനങ്ങൾ ഇaർപ്രനറ്റിൽ ലഭ�മായാലുടൻ തപ്രന്ന അറിയിപ്പ് ഇപ്രമയിലിൽ ലഭിക്കും.
ഗസവഷകന് സലഖനങ്ങൾ സതടി അലസയണ്ടി വരില്ല. അത്തരം ചില സസവനങ്ങപ്രള നമുക്ക് പരിചയപ്രപ്പടാം.

ഗൂഗിൾ സ് വേകാളർ അ�ർy് (Google Scholar Alert)
സ്ഥിരം പ്രസർച്ച്  പ്രചയ്യുന്ന  വിഷയങ്ങളിൽ പുതിയ സലഖനങ്ങൾ എവിപ്രട �സിദ്ധീകരിക്കപ്രപ്പട്ടാലും അതറിയിക്കാനുള്ള
സംവിധാനം ഗൂഗിൾ സ് സകാളർ നൽകുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിൾ സ് സകാളാർ സപജിപ്രa ഇടതു വശത്തു Create Alert എപ്രന്നാരു ലിc്
കാണാം. ഇവിപ്രട നിന്നും മുന്നറിയിപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കാം. 

ഗൂഗിൾ സ് സകാളർ അലർട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന വിധം

തിരച്ചിൽ വാക്കുകളും,  അറിയിപ്പ് ലഭിസക്കണ്ട ഇപ്രമയിൽ വിലാസവും നൽകുക.  ഓസരാ വിഷയങ്ങൾക്കും വ�ത�സ് തമായ
തിരച്ചിൽ വാക്കുകൾ സചർത്ത് ഒന്നിലധികം മുന്നറിയിപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കാം.  തിരച്ചിൽ വാക്കുകൾ ഉൾപ്രപ്പടുന്ന സലഖനങ്ങൾ
ഓൺലൈലൻ  സജർണലുകളിൽ  �സിദ്ധീകരിച്ചാലുടപ്രന  തപ്രന്ന  ഇപ്രമയിൽ  അറിയിപ്പ്  ലഭിക്കുന്നു.  സലഖനത്തിപ്രa
വിവരങ്ങളും, �സിദ്ധീകരണത്തിസലക്കുള്ള ലിങ്കും ഇപ്രമയിലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. 

ലെമൻ�ലെ� അ�ർy് (Mendeley Alert)
എൽസസവിയർ എന്ന �സിദ്ധീകരണശാലയുപ്രട അധീനതയിലുള്ള റഫറൻസ് മാസനജ് പ്രമa് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ സസവനമാണ്
പ്രമൻഡപ്രല (https://www.mendeley.com). എൽസസവിയർ �സിദ്ധീകരണങ്ങളിപ്രല സലഖനങ്ങൾ തിരയാനുള്ള സൗകര�ം
ഇവിപ്രട സാധ�മാണ്.  ഗസവഷകർ റഫറൻസ് മാസനജ് പ്രമa് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറിൽ സശഖരിക്കുന്ന സലഖനങ്ങളുപ്രട വിവരങ്ങൾ
സശഖരിച്ചു,  ക്രമീകരിച്ചു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര�ം  പ്രമൻഡപ്രല നൽകുന്നുണ്ട്.  ഗസവഷകരുപ്രട വിഷയത്തിപ്രa സ്വഭാവം
പരിസശാധിച്ച  സശഷം  അസത വിഷയങ്ങളിൽ പുതിയ സലഖനങ്ങൾ �സിദ്ധീകരിക്കപ്രപ്പട്ടയുടപ്രന  ഇപ്രമയിലായി  അയച്ചു
പ്രകാടുക്കുന്നു.  പ്രമൻഡപ്രല അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക്  ഈ സസവനംസൗജന�മായി   ലഭിക്കും.  പ്രമൻഡപ്രല പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ
അക്കൗണ്ട് നിർമ്മിച്ചു പ്രകാണ്ട് അലർട്ട് സസവനം തുടങ്ങാവുന്നതാണ്.   

വേജർണൽ ടിഒസി (Journal TOC)
ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട ഉള്ളടക്കപ്രത്തക്കുറിച്ചു വിവരം നൽകുന്ന മപ്രറ്റാരു മികച്ച സസവനമാണ് സജർണൽ ടിഒസി
(https://www.journaltocs.ac.uk/).  അക്കൗണ്ട്  നിർമ്മിച്ച  സശഷം  സജർണലുകൾ  തിരപ്രഞ്ഞടുക്കാം.  പുതിയ  ലക്കങ്ങളുപ്രട
ഉള്ളടക്കം (Table of contents) ഇപ്രമയിൽ ആയി ലഭിക്കും. 

അനവധി  ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ �ത�ക്ഷപ്രപ്പടുന്ന പുതിയ സലഖനങ്ങപ്രളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ
അലർട്ട്  സസവനങ്ങൾ  ഉപകരിക്കും.  പുതിയ  പതിപ്പുകപ്രളക്കുറിച്ചുള്ള  വിവരങ്ങൾ  അറിയിക്കാൻ  എല്ലാ  ഗസവഷണ
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�സിദ്ധീകരങ്ങളുസടയും  പ്രവബ് ലൈസറ്റിലും  സൗകര�മുണ്ട്.  അറിയിപ്പ്   ലഭിക്കാൻ  ഇപ്രമയിൽ  വിലാസം  നൽകിയാൽ
മതിയാവും.  പുതിയ  പതിപ്പിപ്രa  ഉള്ളടക്കം   ഗസവഷകന്   ഇപ്രമയിൽ  സസന്ദശമായി  ലഭിക്കും.  വ�ക്തിഗത
ഉപസയാക്താക്കൾക്ക് ഈ സസവനം സൗജന�മാണ്.    

ലെ�f്ലൈസറ്റുകൾ 
പരമ്പരാഗത വിവരസÒാതസ്സുകൾക്ക് പുറസമ അക്കാദമിക-ഗസവഷണ സമൂഹം വിവര സശഖരണത്തിനായി  വിവിധതരം
പ്രവബ്ലൈസറ്റുകസളയും  ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്.  വാർത്തകൾ,  വാണിജ�  വിവരങ്ങൾ,  വ�ക്തിഗത  വിവരങ്ങൾ,  ഗസവഷണ
പുസരാഗതി,  �സിദ്ധീകരണ  വിവരങ്ങൾ  തുടങ്ങിയ  കാര�ങ്ങൾ  പ്രവബ് ലൈസറ്റുകൾ  വഴിയാണ്  �സിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.
പ്രവബ്ലൈസറ്റിപ്രല  വിവരങ്ങൾ  എല്ലായിസപ്പാഴും  മാറ്റത്തിന്  വിസധയമാകുന്നതാണ്  (Dynamic).  ഗസവഷണ
�സിദ്ധീകരണങ്ങളിപ്രലസപ്പാപ്രല  വിവരങ്ങൾക്ക്  ആധികാരികത  ഉറപ്പു  വരുത്തിയാകണപ്രമന്നില്ല  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളിപ്രല
വിവരങ്ങൾ �സിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. 

വിവരങ്ങൾ  സ്വീകരിക്കുന്നതിനു   മുൻപായി  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളുപ്രട  ആധികാരികത  പരിസശാധിക്കുന്നത്  നന്നായിരിക്കും.
ആധികാരികത പരിസശാധിക്കാൻ താപ്രഴ പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ വിലയിരുത്തണം:

കൃത�ത  (Precision):  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളിപ്രല  വിവരങ്ങൾക്ക്  കൃത�തയുസണ്ടാന്ന്  പരിസശാധിക്കണം.  മറ്റു
വിവരസÒാതസ്സുകളുമായി ഒത്തു സനാക്കിയാൽ വിവരങ്ങൾ കൃത�മായിരിക്കുണം. വ�ാകരണം, പ്രല്ലിങ്, വിരാമചിഹ്നങ്ങൾ
എന്നിവയിൽ  പ്രതറ്റുകൾ  ഉസണ്ടാപ്രയന്ന്  പരിസശാധിക്കണം.  ഭാഷാപരമായ  പിശകുകൾ  വരുത്തുന്ന  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളുപ്രട
ആധികാരികത സംശയിസക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ആധികാരികത  (Authority):  പ്രവബ് സപജിപ്രല ഉള്ളടക്കം തയ്യാറാക്കിയവപ്രരക്കുറിച്ചു  വിവരങ്ങൾ പ്രകാടുത്തിട്ടുസണ്ടാപ്രയന്നു
പരിസശാധിക്കണം.  അതിൽ  നിന്നും  രചയിതാവിപ്രa  സയാഗ�ത,  �വർത്തന  സകന്ദ്രം,  തുടങ്ങിയ  വിവരങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. 

പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളുപ്രട പ്രഡാലൈമൻ പ്രനയിം പരിസധാധിച്ചാൽ ഏതുതരം സ്ഥാപനത്തിസaപ്രതന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
വിദ�ാഭ�ാസ  സ്ഥാപനങ്ങളുസടതു  .edu,  ഗവൺപ്രമa്  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകൾക്ക്    .gov,  ഗസവഷണ  സ്ഥാപനങ്ങളുസടത്  .res
എന്നിങ്ങപ്രനയായിരിക്കും.  വിവരങ്ങൾ  തരാൻ  ആധികാരികതയുള്ള  സ്ഥാപനങ്ങളാസണാ  എന്നറിയാൻ  പ്രഡാലൈമൻ
പ്രനയിം പരിസശാധിച്ചാൽ സാധിക്കും.

കാഴ്ച്ചപ്പാട്  (Perspective):  ഏതു  കാഴ്ചപ്പാടിലാണ്  വിവരങ്ങൾ  അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നപ്രതന്നു  പരിസശാധിക്കണം.
വസ്തുതാപരമായ  വിവരങ്ങൾ,  അറിയിപ്പുകൾ,  വാണിജ�  വിവരങ്ങൾ,  �ചാരണാർത്ഥമുള്ളവ  (Advocasy),
ഏതിനത്തിൽപ്രപ്പട്ട വിവരമാണ് പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ ഉള്ളപ്രതന്ന്  തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം. 

പുതുമ:  ഉള്ളടക്കത്തിപ്രa  ആനുകാലിക  �സക്തി  മനസ്സിലാക്കാൻ   വിവരങ്ങൾ  ആദ�മായി  സചർത്ത  തീയതിയും,
പുതുക്കിയിരിക്കുന്ന  തീയതിയും,  സമയവും  പ്രവബ്  സപജിൽ   നൽകിയിട്ടുസണ്ടാ  എന്ന്  പരിസശാധിക്കണം.  ശാസ് ത്രം,
സാസcതികവിദ�,  ലൈവദ�ശാസ് ത്രം  തുടങ്ങിയ  വിഷയങ്ങൾക്ക്  ഏറ്റവും  പുതിയ  വിവരങ്ങൾ  ഉണ്ടായിരിസക്കണ്ടത്
�ധാനമാണ്.  കാലഹരണപ്രപ്പട്ട  വിവരങ്ങൾ  ഒഴിവാക്കാൻ,  സപജ്  എസപ്പാൾ  സൃഷ്ടിക്കപ്രപ്പട്ടുപ്രവന്നും  എത്ര  തവണ
പുതുക്കിപ്രയന്നും കപ്രണ്ടത്തുക. 

വിഷയ വ�ാപ് തി (Scope):  ഒരു പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിപ്രa വ�ാപ് തി പരിഗണിസക്കണ്ടതാണ്.
പ്രവബ് ലൈസറ്റിപ്രa  ഉസ³ശ�വും,  വ�ാപ് തിയും  കൃത�മായി  നിർവചിച്ചിട്ടുസണ്ടാപ്രയന്നു  പരിസശാധിക്കണം.  പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ
�തിപാദിക്കുന്ന വിഷയത്തിപ്രa ആഴം പരിസശാധിച്ചാൽ എത്രമാത്രം ഉപസയാഗ�ദമാപ്രണന്നു തീരുമാനിക്കാം.     

�ിജിറ്റൽ ലൈ�ബ്രറികൾ
വിവിധ  രൂപത്തിലുള്ള  വിവരസÒാതസ്സുകൾ  ഡിജിറ്റൽ  രൂപത്തിൽ  സശഖരിച്ചു  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന  സംഭരണികളാണ്
ഡിജിറ്റൽ ലൈലബ്രറികൾ. പുസ് തകങ്ങൾ, റിസപാർട്ടുകൾ, ശബ്ദസരഖകൾ, സംഗീതം, സഡാക്യൂപ്രമaറികൾ, സിനിമ തുടങ്ങിയ
വിവിധ  മാധ�മരൂപങ്ങൾ  ഡിജിറ്റൽ  ലൈലബ്രറികളിൽ  സൂക്ഷിക്കുന്നു.  ഏതാനും  പ്രപാതു  ഡിജിറ്റൽ  ലൈലബ്രറികപ്രള
പരിചയപ്രപ്പടുത്താം.

ഇന്റർലെനറ്റ് ആർലൈക്ക�് (Internet Archive)
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സൗജന� പുസ് തകങ്ങൾ, മാസികകൾ, സിനിമകൾ, സസാഫ് റ്റ് പ്രവയർ, സംഗീതം,  പ്രവബ് ലൈസറ്റുകൾ



12

എന്നിവ  അടങ്ങിയ  ബൃഹത്തായ  ഡിജിറ്റൽ  ലൈലബ്രറിയാണ്  ഇaർപ്രനറ്റ്  ആർലൈക്കവ്.   സഡാക്യൂപ്രമന്റുകളുപ്രട
ഉള്ളടക്കത്തിനുള്ളിൽ  തിരച്ചിൽ  (Fulltext  search)  നടത്താവുന്ന അത്ര ശക്തമാണ്  ഇaർപ്രനറ്റ്  ആർലൈക്കവ്  ഡിജിറ്റൽ
ലൈലബ്രറിയുപ്രട  തിരച്ചിൽ  സംവിധാനം.  ഇന്ത�പ്രയ,  സകരളപ്രത്ത  സംബന്ധിച്ച  ധാരാളം  ചരിത്ര  �ാധാന�മുള്ള  വിവര
സശഖരങ്ങൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ലൈലബ്രറിയിലുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി, Vellala Regulation എന്ന് പദം തിരയുക. 

തിരുവിതാംകൂർ  സÏറ്റ്  കൗൺസിലിപ്രa  നടപടിക്രമങ്ങൾ  �തിപാദിക്കുന്ന  സരഖകളിൽ  നിന്നും  ഫലം  തിരഞ്ഞു
കണ്ടുപിടിച്ചു തരും.

നാഷണൽ �ിജിറ്റൽ ലൈ�ബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഇന്ത�ൻ സർക്കാരിപ്രa വിദ�ാഭ�ാസ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈലബ്രറി ഓഫ്
ഇന്ത�.  ഐഐടി  ഖരഗ്പൂർ  ആണ്  ഡിജിറ്റൽ  ലൈലബ്രറിയുപ്രട  നടത്തിപ്പ്.  ഇന്ത�പ്രയ  സംബന്ധിച്ച  മികച്ച
വിവരസശഖരമാണ് ഇവിപ്രട സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രവബ് സമൽവിലാസം, https://ndl.iitkgp.ac.in

ഇൻsിറ്റ്യുഷണൽ ലെറവേപ്പാസിറ്ററികൾ
വിദ�ാഭ�ാസ-ഗസവഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബൗദ്ധിക ഉൽപ്പാദനത്തിപ്രa ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പുകൾ  (ബുക്കുകൾ,  സലഖനങ്ങൾ,
തീസിസ്,  ഡിസ്സർസട്ടഷനുകൾ)  സശഖരിക്കുന്നതിനും,  സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും,  �ചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള  ഉപാധിയാണ്
ഇൻÏിറ്റ്യൂഷണൽ റിസപ്പാസിറ്ററി. ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്ത�ൻ ഇൻÏിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിപ്രa ഇൻÏിറ്റ്യൂഷണൽ
റിസപ്പാസിറ്ററിയിൽ  (http://eprints.iisc.ac.in)  അവിടുപ്രത്ത  അധ�ാപകരുപ്രടയും,  വിദ�ാർത്ഥികളുപ്രടയും,  ഗസവഷകരുപ്രടയും
�സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  മാത്രമാണ്  കാണാൻ  സാധിക്കുക.  പ്രപാതുജനങ്ങൾക്ക്  പ്രറസപ്പാസിസറ്റാറിയിൽ  തിരച്ചിൽ  നടത്തി
�സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  പ്രഡൗൺസലാഡ്  പ്രചയ് തുപസയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  ഗൂഗിൾ  സ�ാളർ  അടക്കമുള്ള  തിരച്ചിൽ
സംവിധാനങ്ങൾ  ഇൻഡക്സ്  പ്രചയ്യുന്നത്  പ്രകാണ്ട്  അക്കാദമിക്  തിരച്ചിൽ  സംവിധാനങ്ങൾ  വഴിയും  ഇൻÏിറ്റ്യൂഷണൽ
റിസപ്പാസിറ്ററികളുപ്രട ഉള്ളടക്കം തിരയാവുന്നതാണ്.

സ്ഥിതി�ി�ര കണക്കുകളുലെട �ാറ്റാവേfസുകൾ
ഏതു വിഷയത്തിപ്രല പഠന ഗസവഷണമായാലും സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ  (Statistical  Data)  സമാഹരിച്ചു സചർക്കുന്നത്
ആധികാരികത കൂട്ടുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്.  സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ ലഭ�മാക്കുന്ന ഏതാനും ഡാറ്റാസബസുകപ്രള ഇവിപ്രട
പരിചയപ്രപ്പടുത്തുന്നു. 

ഇന്ത്യൻ ലെസൻസസ്
പത്തു വർത്തിപ്രലാരിക്കലാണ് ഇന്ത�യിൽ ജനസംഖ� കണപ്രക്കടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഇന്ത�യിപ്രല ജനജീവിതത്തിപ്രa സമഗ്ര
സമഖലസയയും ർശിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ജനസംഖ� കണപ്രക്കടുപ്പിപ്രa ഭാഗമായി  സമാഹരിക്കുന്നുണ്ട്.  പഠന ഗസവഷണ
�വർത്തനത്തിന്  ഉപസയാഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ജനസംഖ�ാ  വിവരങ്ങൾ ഇന്ത�ൻ പ്രസൻസസ് പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ
(https://www.censusindia.gov.in) ലഭ�മാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
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ഇന്ത�ൻ ജനസംഖ�ാകണക്ക് എങ്ങിപ്രന ഗസവഷണ �വർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്നുപ്രവന്നു ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം
വ�ക്തമാക്കാം. ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഗൃഹനിർമ്മാണ രീതികപ്രളക്കുറിച്ചു ഗസവഷണം നടത്തുന്നയാൾക്ക് സകരളത്തിപ്രല വീടുകളുപ്രട
സമൽക്കൂരകൾ  എങ്ങിപ്രനയാപ്രണന്ന്  അറിയാൻ  ജനസംഖ�ാകണപ്രക്കടുപ്പ്  വിവരങ്ങൾ  സഹായിക്കും.  കണപ്രക്കടുപ്പിപ്രa
ഭാഗമായി ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ കൂടി സശഖരിക്കുന്നുണ്ട്. സകരളത്തിപ്രല ഓസരാ ജില്ലയിസലയും വീടുകളുപ്രട സമൽക്കൂരകൾ ഏതു
തരമാപ്രണന്നു  ജില്ല  തിരിച്ചുള്ള  കണക്കുകൾ  ഇന്ത�ൻ  പ്രസൻസസ്  പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ  ലഭ�മാണ്.  ഇതുസപാപ്രല  തപ്രന്ന
ഇന്ത�യിപ്രല  ഭാഷാ  ലൈവവിധ�പ്രത്ത  സംബന്ധിച്ച  കണക്കുകൾ  ലഭിക്കും;  ഉദാ.  ഭാഷകളുപ്രട  എണ്ണം,  ഓസരാ  ഭാഷയും
സംസാരിക്കുന്ന  വ�ക്തികളുപ്രട  എണ്ണം.   ഏതു  വിഷയത്തിൽ  ഗസവഷണം  നടത്തുന്നവർക്കും  അതതു  സമഖലയിലുള്ള
സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ കപ്രണ്ടത്താൻ സാധിക്കും.

ഇന്ത്യൻ ഇക്കവേണാമിക്ക് സർവേ�
സദശീയ സാമ്പത്തിക ബജറ്റ്  തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന വിവരസശഖരണമാണ് ഇന്ത�ൻ ഇക്കസണാമിക്ക് സർസവ്വ.
സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയമാണ് സർസവ്വ നടത്തി വിവരങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നത്.  ഇന്ത�ൻ സാമ്പത്തിക സർസവ്വ വിവരങ്ങൾ
ഈ പ്രവബ് വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കും, www.indiabudget.gov.in/economicsurvey.

ICSSR �ാറ്റ സർ�ീസ്
വിവിധ ഗവൺപ്രമa്, ഗവൺപ്രമa് ഇതര ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന സർസവ്വ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന പ്രപാതു ഇടമാണ് ICSSR
ഡാറ്റ സർവീസ്. വ�വസായ വാർഷിക സർസവ്വ (Annual Survey of Industries), സദശീയ സാമ്പിൾ സർസവ (National Sample
Survey),  മറ്റു  ഏജൻസികൾ  നടത്തുന്ന  സർസവ്വ  ഫലങ്ങൾ  ഇവിപ്രട  ലഭിക്കും.  പ്രവബ്  സമൽവിലാസം,
www.icssrdataservice.in.

ഇന്ത്യ sാറ്റ് 
ഇന്ത�യുപ്രട സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ നൽകുന്ന സസവനമാണ് ഇന്ത� Ïാറ്റ്. വരിക്കാരായവർക്കു
മാത്രസമ ഇന്ത� Ïാറ്റ് ഉപസയാഗിക്കാനാവൂ. മിക്കവാറും എല്ലാ സർവ്വകലാശാലാ ലൈലബ്രറികളിലും ഇന്ത� Ïാറ്റ് ലഭ�മാണ്.
പ്രവബ് സമൽവിലാസം, https://www.indiastat.com.

വേകരള ഇക്കവേണാമിക്ക് റി�്യൂ
സകരള  സാമ്പത്തിക  അവസലാകനം  രണ്ട്  വാല�ങ്ങളായിട്ടാണ്  �സിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.  വാല�ം  ഒന്നിൽ  സർക്കാർ
വകുപ്പുകളുപ്രട നയങ്ങൾ,  പരിപാടികൾ,  സനട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്രക്കാള്ളുന്നു.  വാല�ം  രണ്ടിൽ അനുബന്ധ സ്ഥിതിവിവര
കണക്കുകൾ  അവതരിപ്പിക്കുന്നു.  സാമ്പത്തിക  അവസലാകനം  2020  ഇംഗ്ലീഷിലും  മലയാളത്തിലും  �സിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
കൃഷി,  ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണം,  സസവന സമഖല,  മാനവ വികസനം,  പ്രതാഴിൽ,  കല,  സം�ാരം,  കായികരംഗം,  �വാസി
മലയാളികൾ,  പശ്ചാത്തല  സൗകര�ം,  എന്നിങ്ങപ്രന  സകരളത്തിപ്രa  സമഗ്ര  സമഖലകസളയും  സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങളും,
സ്ഥിതിവിവര  കണക്കുകളും  സകരള  സാമ്പത്തിക  അവസലാകനത്തിൽ  വിശകലനം  പ്രചയ്യുന്നു.  പ്രവബ്  സമൽവിലാസം,
http://spb.kerala.gov.in.

ഉJസംഹാരം
ഈ അധ�ായത്തിൽ �തിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളുസടയും,  സസവനങ്ങളുസടയും ലഭ�തയിൽ  ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വിവിധ
ലൈലബ്രറികളിൽ  അനുഭവപ്രപ്പടാവുന്നതാണ്.  ലഭ�മായ  എല്ലാ  വിവര  സÒാതസ്സുകളും  വാങ്ങി  അക്കാദമിക,  ഗസവഷണ
സമൂഹത്തിന്  ലഭ�മാക്കാൻ ഒരു ലൈലബ്രറിക്കും കഴിയില്ല.  ലൈലബ്രറികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ധന ലഭ�തപ്രയ ആശ്രയിച്ചാണ്
വിഭവ  ലഭ�ത.  എന്നിരുന്നാലും,  പുസ് തകങ്ങൾ,  ആനുകാലികങ്ങൾ,  സസവനങ്ങൾ  എന്നിവയുപ്രട  അഭാവം
ഉപസയാക്താക്കൾക്ക്  ലൈലബ്രറി  അധികാരികളുപ്രട  ശ്രദ്ധയിൽപ്രപ്പടുത്താവുന്നതും,  അവ  ലഭ�മാക്കാനുള്ള
നടപടിപ്രയടുപ്പിക്കാൻ  സ�രിപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്.  ഒന്നിലധികം  ലൈലബ്രറികളുപ്രട  സസവനങ്ങൾ  ഉപസയാഗിച്ചു  പ്രകാണ്ട്
പഠന-ഗസവഷണത്തിനാവശ�മായ വിവരങ്ങൾ പരമാവധി സമാഹരിക്കാവുന്നതാണ്. 

റഫറൻസ്
The top list of academic search engines
https://paperpile.com/g/academic-search-engines

Website Assessment and Evaluation
http://depts.washington.edu/trio/trioquest/resources/web/assess.php
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INDIAN Access Management Federation
http://infed.inflibnet.ac.in/

Refine web searches
https://support.google.com/websearch/answer/2466433

Goodbye, Microsoft Academic – Hello, open research infrastructure?
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2021/05/27/goodbye-microsoft-academic-hello-
open-research-infrastructure/
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ഗവേ�ഷണ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ 

ആമുഖം
പ്രപാതു സമൂഹസത്തയും,  അക്കാദമിക-ഗസവഷണ സമൂഹത്തിപ്രല അംഗങ്ങസളയും ഗസവഷണ പുസരാഗതി  അറിയിക്കൂന്നതു
ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളിപ്രല  രചനകളിലൂപ്രടയാണ്.  ഗസവഷണഫലം  വിവിധ  രൂപത്തിലുള്ള  രചനകളായി
�സിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  ഗസവഷണ  പുസരാഗതിയുപ്രട  പ്രതളിവായി  കണക്കാക്കപ്രപ്പടുന്നു.  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ
ഗസവഷണ �ക്രിയയ് ക്കു സവണ്ട ഇന്ധനമായാണ്  കരുതപ്രപ്പടുന്നത്.  "If  I  have seen  further  it  is  by  standing  on the
shoulders  of  Giants."     എന്ന  സർ  ഐസക്ക്  ന്യൂട്ടപ്രa  വാക്കുകൾ  ഗസവഷണ  രചനകളുപ്രട  �ാധാന�ം  എടുത്തു
കാണിക്കുന്നു. ന്യൂട്ടന് മറ്റുള്ളവപ്രര അസപക്ഷിച്ച് �പഞ്ചപ്രത്തക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കപ്രണ്ടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുപ്രണ്ടcിൽ,  അതിനു
കാരണം,  സമകാലികസരാ,  മൺമറഞ്ഞു  സപായവസരാ  ആയ  ശാസ്ത്രജ്ഞർ  നടത്തിയ  കപ്രണ്ടത്തലുകളുപ്രട
സഹായസത്താപ്രടയായിരുന്നു എന്നതാണ് വിവക്ഷ. ഗസവഷണ �വർത്തന രംഗപ്രത്ത ആശയ വിനിമയ ഉപാധി എന്നതിന്
പുറസമ ഗസവഷകരുപ്രട �വർത്തന മികവിപ്രa പ്രതളിവും കൂടിയാണ് ഗസവഷണ രചനകൾ. ഗസവഷണ ബിരുദ സമർപ്പണം,
സജാലി,  സ്ഥാനക്കയറ്റം  തുടങ്ങിയ അവസരങ്ങളിൽ ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളിപ്രല രചനകൾ ഉസദ�ാഗാർത്ഥിയുപ്രട
മികവിപ്രa പ്രതളിവായി പരിഗണിക്കപ്രപ്പടുന്നു.    

ഗവേ�ഷണ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
ഗസവഷണ  �വർത്തനങ്ങളുപ്രട  ഫലം  അക്കാദമിക-ഗസവഷണ  സമൂഹപ്രത്ത  അറിയിക്കുന്നത്  ഗസവഷണ
�സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ  സലഖനങ്ങളുപ്രട  രൂപത്തിൽ  �സിദ്ധീരിച്ചു  പ്രകാണ്ടാണ്.   ഗസവഷണ  �ക്രിയയുപ്രട
സ്വഭാവമനുസരിച്ചു  ഗസവഷണ  ഫലങ്ങൾ  �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന  മാധ�മങ്ങൾക്കും  വ�ത�ാസമുണ്ടായിരിക്കും.  ഗസവഷണ
ഫലങ്ങൾ �ചരിപ്പിക്കാൻ പ്രപാതുസവ ഉപസയാഗിക്കുന്ന �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ താപ്രഴ പറയുന്നു:

�ിസർവേറ്റഷൻ (Dissertation)
ഒരു  അക്കാദമിക്  ബിരുദം  പൂർത്തിയാക്കുന്നതിപ്രa  ഭാഗമായി   രചയിതാവിപ്രa  ഗസവഷണവും  കപ്രണ്ടത്തലുകളും
സക്രാഡീകരിച്ചു സമർപ്പിക്കുന്ന സരഖയാണ് ഡിസർസറ്റഷൻ.  ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിസaയും,  എംഫിൽ പഠനത്തിപ്രaയും
ഭാഗമായിട്ടാണ്   ഡിസർസറ്റഷൻ  തയ്യാറാക്കി  സമർപ്പിക്കുന്നത്.  ഹൃസ�  കാലയളവിലുള്ള  ഒരു  ഗസവഷണ  പദ്ധതിയുപ്രട
ഫലമായിരിക്കും ഡിസർസറ്റഷനിൽ �തിപാദിക്കുക. 

തീസിസ് (Thesis)
സഡാക് ടർ  ഓഫ്  ഫിസലാസഫി  (പിഎച്ച്ഡി)  ബിരുദത്തിപ്രa  ഭാഗമായി  തയ്യാറാക്കുന്ന  ഗസവഷണ  ഫലങ്ങൾ
�തിപാദിക്കുന്ന �മാണമാണ് തീസിസ്.  പിഎച്ച്ഡി തീസിസിപ്രa പരിസശാധനയുപ്രട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗസവഷക
വിദ�ാർത്ഥിക്ക് ഗസവഷണ ബിരുദം നൽകുന്നത്.

വേജർണൽ (Journal)
ഗസവഷണ  �ാധാന�മുള്ള  സലഖനങ്ങൾ  ഉൾപ്രക്കാള്ളുന്ന  �സിദ്ധീകരണമാണ്  സജണൽ.  സജണലുകൾ  ഒരു  �സത�ക
വിഷയം  അപ്രല്ലcിൽ  പഠനസമഖലയിൽ  ശ്രദ്ധ  സകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.  പത്രങ്ങളിലും  മാസികകളിലും  നിന്ന്  വ�ത�സ്തമായി,
വിവിധ വിഷയങ്ങളിപ്രല അക്കാദമിക്,  ഗസവഷണ, സാസcതിക സമഖലയിലുള്ള വായനക്കാർക്കു സവണ്ടിയാണ് സജർണൽ
സലഖനങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം തയ്യാറാക്കുന്നത്. വിവിധ ലക്കങ്ങളായി തുടർച്ചയായി �സിദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് സജർണലുകൾ.

പുസ് തകം (Books)
ഒരു വിഷയത്തിപ്രa ആഴത്തിലുള്ളതും വിശാലവുമായ പരിസശാധനയാണ് പുസ് തകങ്ങളിലൂപ്രട നടത്തുന്നത്  .  ഗസവഷണ
ഫലങ്ങളും  പുസ് തകങ്ങളായി  പുറത്തിറക്കാറുണ്ട്.  ഗസവഷണ  സശഷം  പിഎച്ച്ഡി  തീസിസ്  പുസ് തക  രൂപത്തിൽ
�സിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട്.  പുറം  ചട്ട  ഒഴിപ്രക  കുറഞ്ഞത്  49  സപജുകളുള്ള  തുടർ  �സിദ്ധീകരണം  ഇല്ലാത്ത  അച്ചടിച്ച
�സിദ്ധീകരണമായി യുണസ് സകാ (UNESCO) പുസ് തകപ്രത്ത നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു.  
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�ർക്കിങ് വേJപ്പർ (Working paper)
ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണത്തിനു  സവണ്ടി  തയ്യാറാക്കിയ  സൃഷ്ടിയുപ്രട  �ഥമരൂപമാണ്  വർക്കിംഗ്  സപപ്പർ.  പുതിയ
ആശയപ്രത്തക്കുറിച്ചു അഭി�ായങ്ങൾ ആരായാനും,  ചർച്ചകൾക്ക് വഴി പ്രവക്കുകയുമാണ് വർക്കിംഗ് സപപ്പറുകളുപ്രട ഉസ³ശം.
വർക്കിംഗ് സപപ്പറുകൾ ഗസവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്രട പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ �സിദ്ധീകരിച്ചു പ്രകാണ്ട് ഏവർക്കും പരിസശാധനക്ക്
ലഭ�മാക്കുകയാണ് പതിവ്.  

വേJറ്റന്റ് (Patent)
ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിപ്രa  (Invention)  ഉടമസ്ഥ അവകാശം  സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്ന �മാണമാണ്   സപറ്റa്.  ഒരു ഉൽപ്പന്നം
അപ്രല്ലcിൽ  �ക്രിയയുപ്രട  രൂപപ്രപ്പടുത്തത്തലിപ്രa  വിശദാംശങ്ങളാണ്  സപറ്റaിപ്രa  ഉള്ളടക്കം.  ഒരു  പുതിയ  മാർഗം,
അപ്രല്ലcിൽ ഒരു �ശ്നത്തിന് ഒരു പുതിയ സാസcതിക പരിഹാരം ആണ് സപറ്റa് വഴി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. സപറ്റa് ലഭിക്കാൻ,
സപറ്റa് അസപക്ഷയിൽ കണ്ടുപിടുത്തപ്രത്തക്കുറിച്ചുള്ള സാസcതിക വിവരങ്ങൾ പ്രവളിപ്രപ്പടുത്തണം.  സപറ്റa് അസപക്ഷയിൽ
തീരുമാനപ്രമടുക്കാൻ  ഓസരാ  രാജ�ത്തും  അധികാരമുള്ള  സപറ്റa്  ഓഫിസുകൾ  ഉണ്ടാവും.  ഇന്ത�ൻ  സപറ്റa്  ഓഫിസിപ്രa
പ്രവബ് സമൽവിലാസം, https://ipindia.gov.in. 

മാസികകൾ (Magazines)
ശാസ് ത്ര-സാസcതിക,  ഗസവഷണ  വിഷയങ്ങൾ  പ്രപാതുജനങ്ങളുപ്രട  അറിവിസലക്ക്  എത്തിക്കുന്നതിന്  മാസികകൾ
ഫലവത്താണ്.  സലഖനങ്ങൾ  സാധാരണയായി  ഹ്രസ്വവും  അപൂർവ്വമായി  അടിക്കുറിപ്പുകസളാ  റഫറൻസ്  ലിസ്റ്റുകസളാ
അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാവും.  സജർണൽ  സലഖനങ്ങളിസലതിൽ  നിന്നും  വ�ത�സ് തമായി  സാധാരണക്കാർക്കും  മനസ്സിലാകുന്ന
രീതിയിൽ  ലളിതമായ  ഭാഷയിൽ  സവണം  മാസികകളിസലക്കുള്ള  സലഖനങ്ങൾ  തയ്യാറാസക്കണ്ടത്.  സജർണലിൽ
�സിദ്ധീകരിച്ച  സലഖനങ്ങളിൽ  സവണ്ട  മാറ്റം  വരുത്തി  മാസികകളിൽ  �സിദ്ധീകരിക്കാവുന്നതാണ്.  ഇംഗ്ലീഷിസലാ,
മാതൃഭാഷയിസലാ �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസികകൾ സലഖനങ്ങൾ �സിദ്ധീകരിക്കാൻ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.  സർക്കാർ
വകുപ്പുകൾ, വിദ�ാഭ�ാസ, ഗസവഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസികകൾ ആധികാരികതയുള്ളവയാണ്.  

വേ�ാഗ് (Blog)
ഒരു ഡയറിയിൽ  എഴുതുന്ന സപാപ്രല  തീയതി  ക്രമത്തിൽ  എഴുതാൻ സഹായിക്കുന്ന  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളാണ്  സTാഗുകൾ.
അക്ഷരങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിസയാ എന്നിവ ഉൾപ്രപ്പടുത്തി ആശയങ്ങപ്രള കൂടുതൽ സജീവമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും.
വായനക്കാരുപ്രട  അഭി�ായങ്ങൾ  സ്വീകരിക്കാനും,  മറുപടി  പറയാനുമുള്ള  സൗകര�ങ്ങൾ  സTാഗിലുണ്ട്.  ഗസവഷണ
പുസരാഗതി  നിരന്തരം  എല്ലാവപ്രരയും  അറിയിക്കാനും,  ഗസവഷകപ്രന കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്രപ്പടാനും  സഹായിക്കുന്ന മികച്ച
മാധ�മമാണ്  സTാഗ്.  ഗസവഷക  വിദ�ാർത്ഥിയുപ്രട  എഴുതാനുള്ള  ലൈവദഗ്ധ�ം  പ്രമച്ചപ്രപ്പടുത്താൻ  സTാഗ്  സപാസ്റ്റുകൾ
സഹായിക്കും.  Blogger.com,  wordpress.com  തുടങ്ങിയ  സൗജന�  സസവനങ്ങൾ  ഉപസയാഗിച്ച്  ഗസവഷണ
വിദ�ാർത്ഥികൾക്ക്  സTാഗിങ്ങ്  തുടങ്ങാവുന്നതാണ്.   സമാന  സമഖലയിൽ  �വർത്തിക്കുന്നവരുപ്രട  സTാഗുകൾ
പിന്തുടരുന്നത് നൂതന �വണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഉJസംഹാരം
ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  ഗസവഷണ  വിനിമയ  �ക്രിയയിപ്രല  �ാഥമിക  ബഹിർഗമന  മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്.
ആധികാരികതയുള്ള  അവസലാകന  �ക്രിയക്ക്  (Peer  review)  സശഷമാണ്  ഗസവഷണ  രചനകൾ
�സിദ്ധീകരിക്കപ്രപ്പടുന്നത്.  അതിനാൽ  രചനകളുപ്രട  ആധികാരികത  ഉറപ്പ്  വരുത്തുന്നതിനുള്ള  വിവിധ  �ക്രിയകൾക്കു
സശഷമാണ്   ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.  ധനസഹായ സ്ഥാപനങ്ങൾ,  ഗസവഷണ-വിദ�ാഭ�ാസ
സ്ഥാപനങ്ങൾ,  ഗസവഷകർ,  അധ�ാപകർ,  വിദ�ാർഥികൾ,  ലൈലബ്രറികൾ  എന്നിങ്ങപ്രന  വിവിധ  ഘടകങ്ങൾ
ഗസവഷണ�സിദ്ധീകരണ സമഖലയിൽ സ്വാധീനം പ്രചലുത്തുന്നവരാണ്. 

റഫറൻസ്
Sources of information
https://library.ncu.edu/friendly.php?s=researchprocess/primaryandsecondary
What are working papers?
https://www.princeton.edu/~pswpc/about/about.html

Academic bloggers everywhere
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20110527205853451
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ഗവേ�ഷണ പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗലെത്ത നൂതന പ്ര�ണതകൾ

ആമുഖം 
ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണ രംഗം നിരന്തര മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിസധയമായിപ്രക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സമഖലയാണ്.  �സിദ്ധീകരണ
�വർത്തനങ്ങൾക്ക്  വരുന്ന  ചിലവ്  ഇപ്രaർപ്രനറ്റിസaയും,  അനുബന്ധ  സാസcതികവിദ�കളുസടയും  സഹായസത്താപ്രട
ഗണ�മായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നൂതന മാറ്റങ്ങൾ ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണ �ക്രിയയുപ്രട എല്ലാ തലങ്ങളിലും സുവ�ക്തമാണ്.
സലഖനങ്ങൾ  തയ്യാറാക്കുന്നത്  മുതൽ  �സിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  വപ്രരയുള്ള  �ക്രിയകളിൽ  മാറ്റങ്ങൾ  �കടമാണ്.  വിവര
സാസcതിക വിദ�യും,  ഇaർപ്രനറ്റും,  പകർപ്പുസപക്ഷയും  (Copyleft)  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണ രംഗത്തിപ്രa പരമ്പരാഗത
രീതികപ്രള മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് എന്ന ആശയം �സിദ്ധീകരണ സമഖലയിൽ ദൂരവ�ാപകമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക്
തിരിപ്രകാളുത്തിയിട്ടുണ്ട്.   ഗസവഷണ  രചനകൾ  സ്വതന്ത്രമായി  ലഭ�മാക്കണപ്രമന്ന  തിരിച്ചറിവ്  അക്കാദമിക-ഗസവഷണ
സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

Jിയർ റി�്യൂ 
ലൈവജ്ഞാനിക �സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ സലഖനങ്ങൾ �സിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മുസന്നാടിയായി വിദഗ്ധ പരിസശാധനക്ക്
വിസധയമാക്കുന്നത്  നിർബന്ധമാണ്.  �സിദ്ധീകരിസക്കണ്ട  സലഖനങ്ങൾ  എങ്ങപ്രനയായിരിക്കണം  എന്നതിപ്രന
സംബന്ധിച്ചു  ഓസരാ  ലൈവജ്ഞാനിക  �സിദ്ധീകരണത്തിനും  വ�ക്തമായ  കാഴ്ചപ്പാടും,  നയവും  ഉണ്ടായിരിക്കും.
സലഖനത്തിപ്രa ആശയവും,  ഉള്ളടക്കവും �സിദ്ധീകരണത്തിപ്രa നയവുമായി സയാജിക്കുന്നതാസണാ എന്നും,  അതിനായി
സവണ്ട  രൂപപ്രപ്പടുത്തലുകൾ  നിർസദശിക്കുകയും  പ്രചയ്യുന്ന  �ക്രിയയാണ്  പിയർ  റിവ്യൂ  (Peer  Review).
�സിദ്ധീകരണത്തിപ്രa എഡിസറ്റാറിയൽ സബാർഡാണ് സലഖനങ്ങളുപ്രട സൂക്ഷ്മപരിസശാധനക്കു സനതൃത്വം പ്രകാടുക്കുന്നത്..
സലഖനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മപരിസശാധനക്ക് വിസധയമാക്കാൻ എഡിസറ്റാറിയൽ സബാർഡിനു പുറത്തുള്ളവപ്രരയും പരിഗണിക്കാറുണ്ട്.

പിയർ  റിവ്യൂ  വിവിധ  തരത്തിലുണ്ട്,  അവയിൽ  കൂടുതൽ  �ചാരത്തിലുള്ള  മൂന്ന്  തരത്തിലുള്ള  അവസലാകന  രീതികൾ
താപ്രഴപ്പറയുന്നു.

സിംഗിൾ  ലൈTൻഡ്  (Single  blind):   ഇത്തരത്തിലുള്ള  പിയർ  റിവ്യൂ  �ക്രിയയിൽ,  നിരൂപകർ  ആരാപ്രണന്ന്
രചയിതാവിപ്രന അറിയിക്കില്ല. പപ്രക്ഷ, റിവ്യൂ പ്രചയ്യുന്നയാൾക്കു രചയിതാവാപ്രരന്ന് അറിവുണ്ടാവും.  

ഡബിൾ ലൈTൻഡ് (Double blind):  പിയർ അവസലാകനത്തിൽ നിരൂപകർക്കും, രചയിതാക്കൾക്കും പരരം അറിയാൻ
പറ്റാത്ത രീതിയിൽ സപരു വിവരങ്ങൾ മറച്ചു പ്രവക്കും. നിക്ഷ്പക്ഷമായി പിയർ റിവ്യൂ നടക്കും എന്നതാണ് ഈ രീതിയുപ്രട
പ്രമച്ചം.

ഓപ്പൺ റിവ്യൂ  (Open  review):  സലഖനം  ഇaർപ്രനറ്റിൽ ലഭ�മാക്കിപ്രക്കാണ്ട്  അവസലാകനത്തിന്  പ്രപാതുസമൂഹത്തിപ്രല
എല്ലാവർക്കും അവസരം പ്രകാടുക്കുന്ന �ക്രിയയാണ്.   റിവ്യൂ പ്രചയ്യുന്നവരുപ്രടയും,  രചയിതാക്കളുപ്രടയും സപര്  വിവരങ്ങൾ
മറച്ചു പ്രവക്കാപ്രതയുള്ള അവസലാകന �ക്രിയയാണിത്. 

സലഖനങ്ങളുപ്രട റിവ്യൂ �ക്രിയ എന്നത് അവസലാകനം നടത്തുന്നയാളും, രചയിതാവും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയ �ക്രിയ
കൂടിയാണ്.  അവസലാകനം  നടത്തുന്നയാൾ  �ഥമ  വായനക്ക്  സശഷം  അഭി�ായം  എഡിസറ്റാറിയൽ  സബാർഡ്  വഴി
രചയിതാവിപ്രന  അറിയിക്കുന്നു.  സലഖനം  തള്ളിക്കളയാപ്രമസന്നാ,  മാറ്റങ്ങസളാപ്രട  സ്വീകരിക്കാപ്രമസന്നാ,  പൂർണ്ണമായി
സ്വീകരിക്കണപ്രമസന്നായുള്ള  തീരുമാനം  ഈ  ഘട്ടത്തിൽ  സ്വീകരിക്കും.  വിവിധ  രീതിയിലുള്ള  എഡിസറ്റാറിയൽ
അറിയിപ്പുകൾ താപ്രഴ പറയുന്നു:

❖ സലഖനം �സിദ്ധീകരണ സയാഗ�മല്ല (Rejected).
❖ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ സശഷം സമർപ്പിക്കുക (Revise and resubmit).
❖ �ധാന മാറ്റങ്ങസളാപ്രട സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു (Accept with major changes).
❖ പ്രചറിയ മാറ്റങ്ങസളാപ്രട സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു (Accept with minor changes).
❖ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു (Accepted).

�സിദ്ധീകരണത്തിനായി പരിഗണിക്കാൻ നൽകിയ സലഖനം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നതിനർത്ഥം, സലഖനം സമാശമാപ്രണന്നല്ല.



18

�സിദ്ധീകരണത്തിപ്രa  താൽപ്പര�  സമഖലയിൽപ്രപ്പടുന്നതല്ല  �സ് തുത  സലഖനം  എന്നതാണ്.  മികച്ച  ഗസവഷണ
�സിദ്ധീകരണങ്ങൾ സലഖനത്തിപ്രa അവസലാകന റിസപ്പാർട്ടും  രചയിതാവിന്  നൽകാറുണ്ട്.  റിസപ്പാർട്ടിൽ സഭദഗതികൾ
നിർസദശിക്കുന്നുപ്രണ്ടcിൽ,  സവണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മപ്രറ്റാരു  �സിദ്ധീകരണത്തിന്  നൽകാവുന്നതാണ്.  അവസലാകന
റിസപ്പാർട്ടിപ്രല പരാമർശങ്ങളും,  സഭദഗതികളും ഉൾപ്രക്കാണ്ടു രചയിതാവിന് സലഖനം കൂടുതൽ പ്രമച്ചപ്രപ്പടുത്താള്ള അവസരം
ലഭിക്കുന്നു.     

Jകർപ്പ�കാശവും ഗവേ�ഷണ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും
ഒരു കലാ,  സാഹിത�,  ലൈവജ്ഞാനിക സൃഷ്ടി  പിറക്കുസമ്പാൾ തപ്രന്ന അതിസ�ലുള്ള അവകാശം സൃഷ്ടാവിനു ലഭിക്കുന്നു.
പകർപ്പവകാശം  സാഹിത�,  ലൈവജ്ഞാനിക  രചയിതാക്കൾക്ക്  സൃഷ്ടിയിൽസമൽ  �സത�ക  അവകാശങ്ങൾ  നൽകുന്നു.
രചയിതാവിപ്രa  അനുവാദമില്ലാപ്രത  മറ്റാർക്കും  അവരുപ്രട  സൃഷ്ടികൾ  ഉപസയാഗിക്കാസനാ  പകർത്താസനാ,  വിതരണം
പ്രചയ്യാസനാ,  �ദർശിപ്പിക്കാസനാ,  മാറ്റങ്ങൾ  വരുത്താസനാ,  കഴിയില്ല.  പകർപ്പവകാശംഇരുതലമൂർച്ചയുള്ള  വാൾ
സപാപ്രലയാണ്  �വർത്തിക്കുന്നത്.  സൃഷ്ടിയിലുള്ള  രചയിതാവിപ്രaയും,  �സാധകപ്രaയും  അവകാശം  ഉറപ്പിക്കുവാനും,
വാണിജ�  താൽപ്പര�ങ്ങൾ  സംരക്ഷിക്കാനും  പകർപ്പവകാശം  സഹായിക്കുന്നു.  രചയിതാവാണ്  പകർപ്പവകാശനിയമ
�കാരം ഒരു കൃതിയുപ്രട �ഥമ അവകാശി.  ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് സവണ്ടി കരാർ �കാരം ആണ് കലാസാഹിത� സൃഷ്ടി
നടത്തിയപ്രതcിൽ  പൂർണ്ണ  അവകാശം  സ്ഥാപനത്തിയിരിക്കും.  കലാകാര�ാരും,  എഴുത്തുകാരും,  പത്ര  �വർത്തകരും
�സിദ്ധീകരണശാലകൾ,  മാധ�മസ്ഥാപനങ്ങൾക്കു  സവണ്ടി  നിർമ്മിക്കുന്ന  സൃഷ്ടികളുപ്രട  ഉള്ളടക്കത്തിപ്രa  അവകാശം
അതതു സ്ഥാപങ്ങൾക്കായിരിക്കും. 

പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്ന ഏപ്രതാരു വ�ക്തിക്കും എതിപ്രര ഒരു പകർപ്പവകാശ ഉടമക്ക്  നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ
കഴിയും. പകർപ്പവകാശ ലംഘനത്തിന് ആറു മാസം മുതൽ മൂന്നു വർഷം വപ്രര തടവും, അൻപതിനായിരം രൂപ മുതൽ രണ്ടു
ലക്ഷം രൂപ വപ്രര തുക പിഴയായും അടസക്കണ്ടി വരും. �ധാന അന്താരാഷ്ട്ര ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ  ഉടമ്പടികളിൽ ഇന്ത�
അംഗമായതിനാൽ പകർപ്പവകാശമുള്ള വിസദശ സൃഷ്ടികൾക്കും ഇന്ത�യിൽ സംരക്ഷണം ഉണ്ട്.

ലൈവജ്ഞാനിക-ഗസവഷണ  സലഖനങ്ങൾ  തയ്യാറാക്കി  �സിദ്ധീകരണത്തിനായി  സ്വീകരിക്കുന്നതിപ്രa  ഭാഗമായി
പകർപ്പവകാശം പൂർണ്ണമായും �സിദ്ധീകരണശാലക്ക് എഴുത്തുകാരൻ നൽസകണ്ടതുണ്ട്. പകർപ്പവകാശം എഴുത്തുകാരനിൽ
നിന്നും,  �സിദ്ധീകരണശാലക്കു പൂർണ്ണമായി ലൈകമാറിപ്രയcിൽ മാത്രസമ സലഖനം �സിദ്ധീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയുള്ളു.
അങ്ങപ്രനയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പകർപ്പവകാശത്തിപ്രa ഉടമ �സിദ്ധീകരണശാലയായിരിക്കും.

ഗസവഷണത്തിൽ  ഏർപ്രപ്പട്ടിരിക്കുന്നവർ  പുതിയ  അറിവുകൾ  സനടാൻ  ആശ്രയിക്കുന്നത്  ഗസവഷണ
�സിദ്ധീകരണങ്ങപ്രളയാണ്.  എല്ലാ  രാജ�ങ്ങളിലും  ഗസവഷണ  �വർത്തങ്ങളുപ്രട  ഭൂരിഭാഗവും  നടക്കുന്നത്  സർക്കാർ
അധീനതയിലുള്ളസതാ, സർക്കാർ സഹായസത്താപ്രട �വർത്തിക്കുന്നസതാ ആയ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ്. ഗസവഷണത്തിനുള്ള
പണം  നൽകുന്നതും  പ്രപാതുഖജനാവിൽ  നിന്നാണ്.  ഗസവഷണ  ഫലങ്ങൾ  സലഖനങ്ങളായി  �സിദ്ധീകരിസക്കണ്ടത്
ഗസവഷണ  �ക്രിയയുപ്രട  ഭാഗമാണ്.  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  ഭൂരിഭാഗവും  സ്വകാര�  �സാധകരുപ്രട
ഉടമസ്ഥതയിലും,  നിയന്ത്രണത്തിലുമാണ്.  ഓസരാ  വിഷയത്തിപ്രലയും  മികച്ച ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ സ്വകാര�
�സാധകരുപ്രട  നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.  സ്വകാര�  �സിദ്ധീകരണശാലകൾ  നടത്തുന്ന  �സിദ്ധീകരണങ്ങളിലാണ്
ഗസവഷണ സംബന്ധിയായ സലഖനങ്ങൾ �സിദ്ധീകരിക്കാൻ ഗസവഷകർ താൽപ്പര�ം കാട്ടുന്നത്. ഗസവഷണ �ബന്ധങ്ങൾ
�സിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  പ്രകാണ്ട്  സലഖകർക്ക്  സാമ്പത്തിക  സനട്ടം  ഒന്നുമില്ല.  പ്രപാതുധന  സഹായസത്താപ്രട  നടത്തിയ
ഗസവഷണ  �വർത്തനങ്ങളുപ്രട  ഫലം  സലഖന  രൂപത്തിൽ  �സിദ്ധീകരിച്ചു  കഴിഞ്ഞാൽ  പകർപ്പവകാശം  സ്വകാര�
�സിദ്ധീകരണശാലകളുപ്രട ഉടമസ്ഥതയിൽ ആവുന്നു. ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉയർന്ന വിലക്ക് വിറ്റഴിച്ചു പ്രകാണ്ട്
�സിദ്ധീകരണ  കമ്പനികൾ   വൻലാഭമാണ്  സനടുന്നത്.  ഇസത  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ,  ഗസവഷണ,  വിദ�ാഭ�ാസ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്,  ഉയർന്ന വില  ഈടാക്കിയാണ്  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്.  ഗസവഷണ-ഉന്നത വിദ�ാഭ�ാസ
സ്ഥാപങ്ങളുപ്രട വാർഷിക വിഹിതത്തിൽ നിന്നും വലിപ്രയാരു ഭാഗം ഉയർന്ന വിലയുള്ള ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ
വാങ്ങാനാണ് ഉപസയാഗിക്കുന്നത്. നിലവിൽ നടന്നു പ്രകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഗസവഷണ �വർത്തനങ്ങൾക്ക്, അസത സമഖലയിൽ
നടന്ന  ഗസവഷണ  �വർത്തനങ്ങളുപ്രട  വിവരങ്ങൾ  �തിപാദിക്കുന്ന  സലഖനങ്ങൾ  വായിച്ചറിസയണ്ടതുണ്ട്. കർശനമായ
പകർപ്പവകാശവും,  ഉയർന്ന  വിലയും  മൂലം  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളിപ്രല  സലഖനങ്ങൾ  കൂടുതൽ  ഗസവഷകരുപ്രട
ഇടയിസലക്ക്  �ചരിക്കാനുള്ള സാധ�ത കുറയുന്നു.  രചയിതാവിനു സപാലും സലഖനത്തിപ്രa ഒരു പകർപ്പ്  (Author  Copy)
നൽകാത്ത �സിദ്ധീകരണങ്ങളുമുണ്ട്.  �സിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രചയിതാവിനു �സിദ്ധീകരണശാല സൗജന�മായി
സലഖനത്തിപ്രa ഒരു പതിപ്പ് നൽകുന്നത് പതിവാണ്.
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സ്വതന്ത്ര അനുമതിJത്രങ്ങൾ
കല, സാഹിത�, ലൈവജ്ഞാനിക സൃഷ്ടികപ്രള പ്രപാതുസമൂഹത്തിപ്രa ഉപസയാഗത്തിനായി സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നത്  ഒരു സ്വതന്ത്ര
അനുമതിപത്രം  (Open  License)  സ്വീകരിച്ചു  പ്രകാണ്ടാണ്.  സൃഷ്ടാവിപ്രa  പകർപ്പവകാശം  നിലനിർത്തിപ്രക്കാണ്ട്,
പ്രപാതുസമൂഹത്തിനു  സ്വതന്ത്രമായി  ഉപസയാഗിക്കാനുള്ള  വ�വസ്ഥകളും,  നിബന്ധനകളും  ഉൾപ്രക്കാള്ളിച്ചു  പ്രകാണ്ടാണ്
സ്വതന്ത്ര അനുമതി പത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരു സൃഷ്ടിയുപ്രട സ്വതന്ത്ര ഉപസയാഗത്തിനായി സമഗ്രമായി തയ്യാറാക്കിയ
ഒരു അനുമതി പത്രം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. നിരവധി സ്വതന്ത്ര അനുമതിപത്രങ്ങൾ �ചാരത്തിലുപ്രണ്ടcിലും,  അവയിൽ
ഭൂരിഭാഗവും  സ്വതന്ത്ര സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ വിതരണത്തിനായി  എഴുതപ്രപ്പട്ടതാണ്.  ûീ  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  പ്രഫൗസണ്ടഷപ്രa ഗ്നു
ജനറൽ പTിക് ലൈലസൻസ്  (GNU General Public License)  മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ചു പ്രകാണ്ടാണ്  ഭൂരിഭാഗം സ്വതന്ത്ര
അനുമതിപത്രങ്ങളും  തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.  സ്വതന്ത്ര അനുമതിപത്രങ്ങൾ  സൃഷ്ടിയുപ്രട  പകർപ്പ്  ലൈകവശമുള്ള  ഓസരാ
വ�ക്തിക്കും താപ്രഴ പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര�ങ്ങൾ നൽകുന്നു:

❖ ഉപസയാഗിക്കാനുള്ള അവകാശം.
❖ പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം.
❖ പകർത്താനും മറ്റുള്ളവരുമായി പcിടാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര�ം.
❖ നവീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര�ം, നവീകരിച്ചത് �കാശനം പ്രചയ്യാനും, വിതരണം പ്രചയ്യാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര�ം.

അനുമതിപത്രങ്ങപ്രള  ûീ  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  പ്രഫൗസണ്ടഷൻ,  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  വിതരണത്തിനുള്ളത്,  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ
സഡാക്യുപ്രമസaഷനായുള്ളത്,  ഇതര  ആവശ�ങ്ങൾക്കുള്ളത്  എന്നിങ്ങപ്രന  തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതര  ആവശ�ങ്ങൾക്കുള്ള
അനുമതിപത്രങ്ങളുപ്രട  കൂട്ടത്തിലാണ്  കലാസാഹിത�  സൃഷ്ടികളുപ്രട  പകർപ്പുസപക്ഷക്കായുള്ള  അനുമതിപത്രങ്ങപ്രളക്കുറിച്ചു
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.  ഇതിൽ ക്രീസയറ്റീവ് സകാമൺസ് ലൈലസൻസ് (Creative Commons)  ആണ് കലാസാഹിത� സൃഷ്ടികൾ
സ്വതന്ത്രമായി വിതരണം പ്രചയ്യാൻ അനുസയാജ�മായ അനുമതിപത്രം.      

aീവേയറ്റീ�് വേകാമൺസ് അനുമതിJത്രം
വളപ്രരയധികം �ചാരമുള്ളതും, സമഗ്രവുമായ പ്രപാതു പകർപ്പവകാശ അനുമതിപത്രമാണ് ക്രീസയറ്റീവ് സകാമൺസ് (Creative
Commons).  സലാറൻസ്  പ്രലസ്സിഗ്  (Lawrence  Lessig)  എന്ന  നിയമജ്ഞപ്രa  സനതൃത്വത്തിലാണ്  2002 ൽ  ക്രീസയറ്റീവ്
സകാമൺസ്  അനുമതിപത്രം  വികസിപ്പിപ്രച്ചടുത്തത്.   പുസ്തകങ്ങൾ,  സിനിമ,  നാടകം,  സംഗീതം,  സലഖനങ്ങൾ,
സഫാസട്ടാഗ്രാഫുകൾ, പ്രവബ്ലൈസറ്റ്, സTാഗുകൾ തുടങ്ങിയ സൃഷ്ടികൾ ക്രീസയറ്റീവ് സകാമൺസ് പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. 

നാല് അടിസ്ഥാന നിബന്ധനകളാണ് ക്രീസയറ്റീവ് സകാമൺസ് അനുമതിപത്രങ്ങളുപ്രട ആധാരം; Attribution, Share-Alike,
Non-Commercial, No-Derivatives. ഇവ ഓസരാന്നായി  വിശദമാക്കാം:

Attribution  (BY):  സൃഷ്ടാവിപ്രന  പരാമർശിച്ചു  പ്രകാണ്ട്  ഉപസയാക്താവിന്  സൃഷ്ടികൾ  പകർത്തുകസയാ,  വിതരണം
പ്രചയ്യുകസയാ, �ദർ|ിപ്പിക്കുകസയാ, മാറ്റം വരുത്തി ഉപസയാഗിക്കുകസയാ പ്രചയ്യാം.

Share-Alike (SA):  യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടിയിൽ ഉപസയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന അനുമതിപത്രം ഉപസയാഗിച്ചു സവണം മാറ്റം വരുത്തിയ
രീതിയിലുള്ള സൃഷ്ടികൾ വിതരണം പ്രചസയ്യണ്ടത്. സൃഷ്ടാവിപ്രന പരാമർശിക്കുകയും സവണം.

Non-commercial (NC):  വാണിസജ�തര ആവശ�ങ്ങൾക്കായി മാത്രം ലൈലസൻസികൾക്ക് സൃഷ്ടി പകർത്താനും,  വിതരണം
പ്രചയ്യാനും,  �ദർശിപ്പിക്കാനും,  അവതരിപ്പിക്കാനും,  മാറ്റങ്ങൾ  വരുത്തി പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനും  അനുവാദമുണ്ട്.  സൃഷ്ടാവിപ്രന
പരാമർശിക്കുകയും സവണം.

No-Derivatives  (ND):  ഉപസയാക്താക്കൾക്ക്  സൃഷ്ടി  അസതപടി  മാത്രസമ  പകർത്താനും  വിതരണം  പ്രചയ്യാനും,
�ദർശിപ്പിക്കാനും,  അവതരിപ്പിക്കാനും  അനുവാദമുള്ളൂ.  സൃഷ്ടിയിൽ  മാറ്റം  വരുത്തി  ഉപസയാഗിക്കാൻ  അനുവാദമില്ല.
സൃഷ്ടാവിപ്രന പരാമർശിക്കുകയും സവണം.

ക്രീസയറ്റീവ്  സകാമൺസ്  അടിസ്ഥാന  നിബന്ധനകൾ  സംസയാജിപ്പിച്ചു  വിവിധ  തരത്തിലുള്ള  അനുമതിപത്രങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കാം.  ഇങ്ങപ്രന  നിർമ്മിക്കുന്ന  അനുമതിപത്രങ്ങൾ  �ദർശിപ്പിക്കാൻ  �സത�ക  മുദ്രകളും  ഉപസയാഗിക്കുന്നുണ്ട്.
മുകളിൽ  വിവരിച്ച  നാല്  വ�വസ്ഥകളുപ്രട  സംസയാജനപ്രത്ത  അടിസ്ഥാനമാക്കി  �ധാനമായും  ആറ്  അനുമതിപത്രങ്ങൾ
ക്രിസയറ്റീവ് സകാമൺസ് ഉപസയാഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാം.
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അടയാളം സപര് സംക്ഷിപ്ത
രൂപം

വ�വസ്ഥകൾ

Attribution CC BY This license lets others distribute, remix, tweak, and build
upon  your  work,  even  commercially,  as  long  as  they
credit you for the original creation.

Attribution ShareAlike CC BY-SA This license lets others remix, tweak, and build upon your
work  even  for  commercial  purposes,  as  long  as  they
credit  you  and  license  their  new  creations  under  the
identical terms.

Attribution-No Derivatives CC BY-ND This license lets others reuse the work for any purpose,
including commercially; however, it cannot be shared with
others in adapted form, and credit must be provided to
you.

Attribution-NonCommercial CC BY-NC This license lets others remix, tweak, and build upon your
work  non-commercially,  and  although  their  new works
must also acknowledge you and be non-commercial, they
don’t have to license their derivative works on the same
terms.

Attribution-NonCommercial-ShareAlike CC BY-NC-SA This license lets others remix, tweak, and build upon your
work non-commercially,  as long as they credit you and
license their new creations under the identical terms.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives CC BY-NC-ND This  license  is  the  most  restrictive  of  our  six  main
licenses, only  allowing others  to  download your  works
and share them with others as long as they credit you,
but  they  can’t  change  them  in  any  way  or  use  them
commercially.

*വിവിധ ക്രീസയറ്റീവ് സകാമൺസ് ലൈലസൻസുകപ്രളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ക്രീസയറ്റീവ് സകാമൺസ് പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ
(https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses) നിന്നും 24  മാർച്ച് 2022 നു സമാഹരിച്ചതാണ്.

നിങ്ങളുപ്രട  സൃഷ്ടിയുപ്രട  പകർപ്പവകാശത്തിനും,  സ്വതന്ത്ര  വിതരണത്തിനും  അനുസയാജ�മായ  അനുമതിപത്രം,  വിവിധ
നിബന്ധനകൾ സംസയാജിപ്പിച്ചു നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഉപാധി,  ക്രീസയറ്റീവ് സകാമൺസ് പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ ലഭ�മാണ്.  പ്രവബ് 
സമൽവിലാസം,  https://creativecommons.org/choose  ഇതാണ്.  അനുമതിപത്രം  നിർമ്മിക്കുന്നതിപ്രനാപ്പം,  അത്
�ദർശിപ്പിക്കാനുള്ള  മുദ്രകൾ,  പ്രവബ്ലൈസറ്റിലും,  സTാഗിലും  പ്രകാടുക്കാനുള്ള  സകാഡുകൾ,  അനുമതിപത്രത്തിപ്രa
വിശദരൂപം  �തിപാദിക്കുന്ന  പ്രവബ്ലൈസറ്റിസലക്കുള്ള  ലിc്  എന്നിവ,  രചയിതാവിനു  സവണ്ടി  നിർമ്മിച്ച്  തരും.
അതുപസയാഗിച്ചു  പ്രകാണ്ട്  കല,  സാഹിത�,  ലൈവജ്ഞാനിക  സൃഷ്ടികളുപ്രട  അനുമതിപത്രം  ക്രീസയറ്റീവ്  സകാമൺസ്
ലൈലസൻസ് ആപ്രണന്ന് വ�ക്തമായി �ദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.

ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
�സിദ്ധീകരണ രംഗപ്രത്ത പകർപ്പവകാശ വ�വസ്ഥകളുപ്രട കാഠിന�ം വികസ്വര രാജ�ങ്ങളിപ്രല വിദ�ാഭ�ാസ ഗസവഷണ
�വർത്തനങ്ങപ്രള  വളപ്രരയധികം  ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  (ബുക്കുകൾ,  റിസപ്പാർട്ടുകൾ,
സജർണലുകൾ)  �ധാനമായും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പായിട്ടാണ് �സിദ്ധീകരണശാലകൾ ഉപസയാക്താക്കൾക്ക് ലഭ�മാക്കുന്നത്.
�സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട ഉയർന്ന വില ഇന്ത� സപാപ്രലയുള്ള രാജ�ങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതല്ല. 

ഡിജിറ്റൽ  രൂപത്തിലുള്ള  സൃഷ്ടികളുപ്രട  പകർപ്പവകാശ  സംരക്ഷണത്തിനുള്ള  വ�വസ്ഥാപിത  മാർഗങ്ങളാണ്  ഡിജിറ്റൽ
ലൈററ്റ്സ്  മാസനജ്പ്രമa്  (DRM).  ഡിജിറ്റൽ  പതിപ്പുകളുപ്രട  ഉപസയാഗം  നിയന്ത്രിക്കുക,  അനധികൃത  വിതരണം  തടയുക,
ഉപസയാക്താക്കൾക്ക് അവർ വാങ്ങിയ ഉള്ളടക്കം പകർത്താനുള്ള വഴികൾ തടയുക എന്നിവയാണ് ഡിജിറ്റൽ ലൈററ്റ്സ്
മാസനജ്പ്രമaിപ്രa  ലക്ഷ�ം.  ഓസരാ  കമ്പനികൾക്കും  വ�ത�സ് തമായ  ഡിജിറ്റൽ  ലൈററ്റ്സ്  മാസനജ്പ്രമa്  തന്ത്രങ്ങൾ
സ്വന്തമായുണ്ട്.  നിശ്ചിത സമയം പ്രകാണ്ട് പുസ് തകങ്ങൾ വായിച്ചു തീർക്കുക,  വായനക്കാർക്ക് ഇ-ബുക്ക് സലാഡുപ്രചയ്യാൻ
കഴിയുന്ന ഉപകരണങ്ങളുപ്രട  എണ്ണം പരിമിതപ്രപ്പടുത്തുക,  ഒസന്നാ  രസണ്ടാ  സുഹൃത്തക്കൾക്കു കൂടി  ഇ-ബുക്ക്  വായിക്കാൻ
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അനുവദിക്കുക എന്നിങ്ങപ്രന നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രകാണ്ടു വന്ന് പകർപ്പവകാശ ദുരുപസയാഗം തടയുകയും, വരുമാനം
വർധിപ്പിക്കാനും  �സാധകന്  സാധിക്കുന്നു.  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണശാലകളും  ഡിജിറ്റൽ  ലൈററ്റ്സ്  മാസനജ്പ്രമa്
�സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  നിയന്ത്രിത  ഉപസയാഗത്തിനായി  �സയാഗിക്കുന്നുണ്ട്.  ഇ-സജർണലുകളുപ്രട  വരിസംഖ�  ഒരു
വർഷസത്തക്കാപ്രണcിൽ,  കൃത�ം  ഒരു  വർഷം  കഴിയുസമ്പാൾ  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  ഉപസയാഗിക്കാനാവില്ല.  അവയുപ്രട
സകാപ്പികൾ സൂക്ഷിച്ചു പ്രവയ് ക്കാനും കിട്ടില്ല. 

ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട കാര�ത്തിലും സ്വതന്ത്ര ലഭ�ത (Open Access) എന്ന ആശയം വളപ്രരയധികം �ചാരം
സനടിക്കഴിഞ്ഞു.  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണ  സമഖലയിപ്രല  സമാശം  �വണതകപ്രള  ഒഴിവാക്കി  ഗസവഷണഫലങ്ങൾ
സ്വതന്ത്രമായി  ലഭ�മാക്കാനായി  ഉണ്ടായ  സംരംഭമാണ്  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്.  പകർപ്പുസപക്ഷ  /  പ്രപാതുപകർപ്പവകാശ
അനുമതിപത്രസത്താടു  (License)  കൂടി �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണത്തിൽ �കാശനം പ്രചയ് തു പ്രകാണ്ട്
സലഖനങ്ങപ്രള  സ്വതന്ത്രമാക്കാം.  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്  രീതിയിൽ  �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന  മിക്കവാറും  ഗസവഷണ
�സിദ്ധീകരണങ്ങളും  ക്രീസയറ്റീവ്  സകാമൺസ്  അനുമതിപത്രമാണ്  ഉപസയാഗിക്കുന്നത്.  പTിക്  ലൈലബ്രറി  ഓഫ്
സയൻസ് (https://plos.org) എന്ന ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് �സിദ്ധീകരണ സംരംഭം ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്
ഗസവഷണ  സലഖനങ്ങൾ  തിരയാൻ  ഗൂഗിൾ  സ�ാളർ  പ്രസർച്ച്  എൻജിൻ  (https://scholar.google.com)
ഉപസയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളും,  സലഖനങ്ങളും  കണ്ടുപിടിക്കാൻ
സഹായിക്കുന്ന  പ്രവബ്ലൈസറ്റ്  ആണ്  DOAJ  (Directory  of  Open  Access  Journals).  പ്രവബ്  സമൽവിലാസം,
https://doaj.org/. 

ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുലെട പ്ര�ർത്തന രീതി 
സാധാരണ  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  �വർത്തന  രീതിയാണ്  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്  �സിദ്ധീകരണങ്ങളും
പിന്തുടരുന്നത്.  സലഖനങ്ങൾ  വായനക്കാർക്ക്  സ്വതന്ത്രമായി  ലഭിക്കും  എന്നതാണ്  �ധാന  ആകർഷണം.  അച്ചടി
ചിലവാണ്  ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട വിലകൂട്ടാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഒരു ഘടകം.  ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ
ഇൻറർപ്രനറ്റിൽ  �സിദ്ധീകരിക്കാൻ  തുടങ്ങിയത്  �സിദ്ധീകരണ  ചിലവ്  നാലിപ്രലാന്നായി  കുറച്ചു.  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്
�സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  ഇൻറർപ്രനറ്റിൽ  ഡിജിറ്റൽ  രൂപത്തിൽ  �സിദ്ധീകരണ  �വർത്തനങ്ങൾ  നടത്തുന്നതിനാൽ
�വർത്തനച്ചിലവ് വളപ്രര കുറവാണ്. 

സലഖനങ്ങളുപ്രട സ്വതന്ത്രമായ വിതരണത്തിന് ക്രീസയറ്റീവ് സകാമൺസ് (Creative Commons) അനുമതിപ്പത്രമാണ് ഭൂരിഭാഗം
ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളും   ഉപസയാഗിക്കുന്നത്.  രചയിതാവിനു  സലഖനത്തിസ�ലുള്ള  അവകാശം
സംരക്ഷിക്കപ്രപ്പടുന്നതിപ്രനാപ്പം,  സ്വതന്ത്ര   വിതരണത്തിനും,  ഉപസയാഗത്തിനുമുള്ള  വിവിധ  വ�വസ്ഥകളും  സചർക്കാൻ
സൗകര�മുണ്ട്. സൃഷ്ടാവിപ്രന അനുസ് മരിച്ചു പ്രകാണ്ട് ഉപസയാക്താവിന് സൃഷ്ടികൾ പകർത്തുകസയാ, വിതരണം പ്രചയ്യുകസയാ,
�ദർ|ിപ്പിക്കുകസയാ, മാറ്റം വരുത്തി ഉപസയാഗിക്കുകസയാ പ്രചയ്യാം.      

ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നി��ാരമില്ലാത്ത�യാവേണാ?
ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്  �സിദ്ധീകരണങ്ങപ്രളക്കുറിച്ചു  ധാരാളം  അബദ്ധധാരണകൾ  അക്കാദമിക-ഗസവഷണ
സമൂഹത്തിനിടയിലുണ്ട്.  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ സൗജന�മായി  ലഭിക്കുന്നതിനാൽ നിലവാരം കുറവായിരിക്കും  എപ്രന്നാരു
ധാരണ �ബലമാണ്. പിയർ റിവ്യൂവിന് വിസധയമായമാക്കിയതിനു സശഷമാണ് ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് �സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ
സലഖനങ്ങൾ �സിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. 

സൗജന്യമായി നൽകാൻ സാധിക്കുന്നലെതങ്ങിലെന?
വരിസംഖ�  ഇല്ലാത്തതു  പ്രകാണ്ട്  �വർത്തനച്ചിലവ്  രചയിതാക്കളുപ്രട  കയ്യിൽനിന്ന്  ഫീസായി  വാങ്ങുപ്രമന്നും,  പണം
നൽകിയാൽ  സലഖനം  �സിദ്ധീകരിക്കുപ്രമന്നുമുള്ള  പ്രതറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്.  മിക്കവാറും  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്  സജർണലുകൾക്കു
ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് മാത്രമാണുള്ളത്.  ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള ചിലവ് കുറവായതു പ്രകാണ്ടും,  അച്ചടി ചിലവ്
ഇല്ലാത്തതിനാലും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ �സിദ്ധീകരണം നടത്തിപ്രക്കാണ്ടു സപാകാൻ സാധിക്കും.  രചയിതാക്കളുപ്രട കയ്യിൽ
നിന്ന്  �സിദ്ധീകരണ  ചിലവ്  (Author  fees)  മാത്രം  വാങ്ങിയും,  വാങ്ങാപ്രതയും  രചനകൾ  സൗജന�മായി
�സിദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായ  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്  �സിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ട്.  മികച്ച  സാമ്പത്തിക  സഹായം  ലഭിക്കുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ സലഖനങ്ങൾ �സിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് പണം വാങ്ങാറില്ല.
�ശസ് തരായ ഓപ്പൺ അക്സസ്സ്   സജർണൽ  �സാധകരായ പTിക്  ലൈലബ്രറി  ഓഫ്  സയൻസ്  (Public  Library  of
Science)  �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന സജർണലുകളിൽ �സിദ്ധീകരിക്കാൻ സയാഗ�മായ സലഖനങ്ങളുപ്രട രചയിതാക്കളിൽ നിന്ന്
ഫീസ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. 

വിദ�ാഭ�ാസ,  ഗസവഷണ  സ്ഥാപനങ്ങളും,  പ്ര�ാഫഷണൽ  സംഘടനകളും,  ലാസഭച്ഛയില്ലാപ്രത  �വർത്തിക്കുന്ന
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സംഘടനകളുസടയും സനതൃത്വത്തിൽ മികച്ച ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. സി.എസ്.ഐ.ആർ
(CSIR) പ്രa  കീഴിൽ �വർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ ഇൻÏിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിസക്കഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർസമഷൻ
റിസസാഴ് സസ്  (NISCAIR)  എന്ന  സ്ഥാപനം  വിവിധ  വിഷയങ്ങളിൽ  പപ്രത്താൻപതു  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്  സജർണലുകൾ
�സിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്.  ഇവയുപ്രട  �വർത്തന  ചിലവ്  സ്ഥാപനങ്ങൾ  തപ്രന്ന  വഹിക്കുന്നതിനാൽ  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ
സൗജന�മായി  നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു. NISCAIR  �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് സജർണലുകൾ ലഭിക്കുന്ന പ്രവബ്
സമൽവിലാസം, http://www.niscair.res.in/periodicals/researchjournals.

വേജർണലുകളുലെട �ി�ക്ക് കാ�യള�് (Embargo period)
പ്രപാതു ധനസഹായസത്താടു കൂടി നടത്തുന്ന ഗസവഷണ ഫലങ്ങൾ ലൈവജ്ഞാനിക �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ വഴി �കാശനം
പ്രചയ്യുന്നസതാപ്രട അതിപ്രa പകർപ്പവകാശം �സിദ്ധീകരണശാലക്കു ലഭിക്കുകയും, സ്വതന്ത്ര വിനിസയാഗത്തിനുള്ള സാധ�ത
കുറയുകയും  പ്രചയ്യുന്നു.  പകർപ്പവകാശ  നിയമത്തിപ്രa  കാഠിന�ം  വിദ�ാഭ�ാസ-ഗസവഷണ  ആവശ�ങ്ങൾക്ക്
�സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട ലഭ�ത ബുദ്ധിമുസട്ടറിയതാക്കുന്നു. പ്രപാതുധനസഹായസത്താപ്രട നടക്കുന്ന ഗസവഷണ �വർത്തങ്ങളുപ്രട
ഭാഗമായി  തയ്യാറാക്കുന്ന  ലൈവജ്ഞാനിക  സലഖനങ്ങൾ  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്  രീതിയിൽ  ലഭ�മാക്കണപ്രമന്ന  ആവശ�ം
ഗസവഷകരുസടയും,  പ്രപാതുജനങ്ങളുസടയും ഭാഗത്തു നിന്നും ശക്തമായി ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്.  സലഖനങ്ങൾ ഓപ്പൺ അക്സസ്സ്
രീതിയിൽ ലഭ�മാക്കണം എന്ന നിബന്ധന ഗസവഷണത്തിന്  ധനസഹായം നൽകുന്ന ഏജൻസികൾ നിർബന്ധമാക്കി
തുടങ്ങി. സലഖനങ്ങളുപ്രട സ്വതന്ത്ര ലഭ�ത അനുവദിക്കാത്ത സജർണലുകളിൽ �സിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ഗസവഷകർ വിമുഖത
കാട്ടിത്തുടങ്ങി.  സലഖനങ്ങൾ  �സിദ്ധീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ  നിന്നും  ഗസവഷകപ്രര  തടയുന്നതിനും,  വരുമാന  നഷ് ടം
ഉണ്ടാകാപ്രതയിരിക്കാനുമാണ്  �സാധകർ  എംബാർസഗാ  കാലയളപ്രവന്ന  ആശയം  അവതരിപ്പിച്ചത്.  സലഖനം
�സിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് വപ്രര (ഉദാ. പന്ത്രണ്ടു മാസം) സൗജന� ഉപസയാഗം അനുവദിക്കില്ല.
പണമടച്ചു വരിക്കാരായവർക്ക്  മാത്രമായിരിക്കും സലഖനങ്ങൾ ലഭ�മാകുക. ഓസരാ �സാധകരും പിന്തുടരുന്ന എംബാർസഗാ
കാലയളവ്  വ�ത�സ് തമായിരിക്കും.  എംബാർസഗാ കാലയളവ്   കഴിഞ്ഞാൽ സലഖനം ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് ആയി മാറുന്നു.
രചയിതാവിപ്രa സ്ഥാപനത്തിപ്രല ഡിജിറ്റൽ പ്രറസപ്പാസിറ്ററികളിൽ സലഖനം നിസക്ഷപിച്ചു പ്രകാണ്ട് സ്വതന്ത്ര വിനിമയം
ഉറപ്പാക്കാം.  എൽപ്രസവിയർ എന്ന ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണശാല �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന സജർണലുകളുപ്രട എംബാർസഗാ
കാലാവധി ഈ പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ പരിസശാധിക്കാം, https://www.elsevier.com/open-access/journal-embargo-finder

കണ്ടിന്യൂ�സ് വേജർണലുകൾ (Continuous journals)
പരമ്പരാഗത സജണലുകളിൽ സലഖനങ്ങൾ �സിദ്ധീകരിച്ചു കാണാൻ ദീർഘനാളപ്രത്ത കാത്തിരിപ്പ്  ആവശ�മാണ്.  ഒരു
ലക്കത്തിൽ  �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന  സലഖനങ്ങളുപ്രട  എണ്ണത്തിപ്രa  പരിമിതി  കാരണം  സയാഗ�തയുള്ള  എല്ലാ
കപ്രയ്യഴുത്തു�തികളും �സിദ്ധീകരണത്തിനു പരിഗണിക്കാൻ സജണലുകളുപ്രട എഡിസറ്റാറിയൽ സബാർഡിന്  കഴിയാറില്ല.
�സിദ്ധീകരിക്കാൻ  പരിഗണിക്കുന്ന  സലഖനങ്ങളുപ്രട  എണ്ണം  പരിമിതപ്രപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള  ഒരു  �ധാന  കാരണം
അച്ചടിച്ചിലവാണ് .   അതിനാൽ �മുഖ ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ നിരസിക്കുന്ന സലഖനങ്ങളുപ്രട എണ്ണം കൂടുതലും,
�സിദ്ധീകരിക്കുന്ന സലഖനങ്ങളുപ്രട എണ്ണം കുറവുമായിരിക്കും. പരമ്പരാഗത �സിദ്ധീകരണ ആവൃത്തി പിന്തുടരുന്നത് മൂലം
ഓൺലൈലൻ സജണലുകൾ സപാലും �സിദ്ധീകരണത്തിൽ കാലതാമസം സനരിടുന്നു.  സലഖനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് മുതൽ
�സിദ്ധീകരിക്കുന്നത് വപ്രരയുള്ള വിവിധ �ക്രിയകളും (പിയർ റിവ്യൂ, പുനരവസലാകന �ക്രിയ, പ്രൂഫ് തിരുത്തൽ, �ിaിങ്,
വിതരണം) �സിദ്ധീകരണം ലൈവകുന്നതിപ്രനാരു കാരണമാണ്. 

ഇ-സജർണലുകളാണ്  പരിധിയില്ലാപ്രത  സലഖനങ്ങൾ  �സിദ്ധീകരണത്തിനായി  സ്വീകരിക്കുന്നത്.  �സിദ്ധീകരണ
സയാഗ�മായ സലഖനങ്ങൾ പിയർ റിവ്യൂവിന്  വിസധയമാക്കിയ സശഷം �സിദ്ധീകരിക്കുന്നു.  ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗസവഷണ
�സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  ലക്കങ്ങൾക്ക്  നമ്പറുകൾ  ഉണ്ടാവില്ല.  പരമ്പരാഗത  സജർണലുകളുമായി  താരതമ�പ്രപ്പടുത്തുസമ്പാൾ
ഇത്തരം  സജർണലുകൾക്കു  �സിദ്ധീകരിക്കാൻ  കഴിയുന്ന  സലഖനങ്ങളുപ്രട  എണ്ണത്തിന്  പരിമിതിയില്ല.  ലക്കങ്ങൾ
ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഡിജിറ്റൽ ഒബ്ജക്ട് ഐഡaിഫയർ (Digital Obeject Identifier)  എന്ന തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനം ഓസരാ
സലഖനങ്ങൾക്കും  നൽകുന്നു.  സലഖനങ്ങൾ  ലൈസറ്റ്  പ്രചയ്യുസമ്പാൾ  ഡിജിറ്റൽ  ഒബ്ജക്ട്  ഐഡaിഫയർ  റഫറൻസിപ്രa
ഭാഗമാകും.  സലഖനങ്ങളുപ്രട   സറായൽ  പ്രസാലൈസറ്റി  ലണ്ടൻ  (https://royalsociety.org/journals/)  തുടർച്ചയായ
�സിദ്ധീകരണ  മാതൃകയിൽ  അഞ്ച്  സജണലുകൾ  �സിദ്ധീകരിക്കുന്നു.  പTിക്  ലൈലബ്രറി  ഓഫ്  സയൻസ്
�സിദ്ധീകരിക്കുന്ന  PLOS One (https://journals.plos.org/plosone)  എന്ന ആദ�പ്രത്ത  മൾട്ടി ഡിസിqിനറി  സജർണലും
തുടർ�സിദ്ധീകരണ  രീതി  പിന്തുടർന്നു  വരുന്നു.  ഓസരാ  ലക്കങ്ങൾക്കായി  കാത്തിരിസക്കണ്ടതില്ലാത്തതു  പ്രകാണ്ട്
തുടർച്ചയായുള്ള സജണലുകൾ  ലൈവജ്ഞാനിക �സിദ്ധീകരണ �ക്രിയയിപ്രല കാലതാമസത്തിന് പരിഹാരമാകും.   

ഗവേ�ഷണ രചനകളുലെട സ്വതന്ത്ര �ഭ്യത എങ്ങലെന സാധ്യമാക്കാം?
പരമ്പരാഗത  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണശാലകൾ  സലഖനങ്ങളുപ്രട  സ്വതന്ത്ര  വിനിസയാഗം  സ�ാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല.
ഗസവഷണ  രചനകൾ  പരമ്പരാഗത  രീതിയിൽ  �സിദ്ധീകരിക്കുസമ്പാൾ  പകർപ്പവകാശം  രചയിതാവിൽ  നിന്നും,
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�സിദ്ധീകരണശാലകൾ വാങ്ങുന്നു. പകർപ്പവകാശം ലൈകമാറാപ്രത സലഖനം �സിദ്ധീകരിക്കാൻ �സിദ്ധീകരണശാലകൾ
സമ്മതിക്കുകയില്ല.  �സിദ്ധീകരിക്കപ്രപ്പട്ടു  കഴിഞ്ഞാൽ  സലഖനത്തിപ്രa  ലഭ�ത  �സിദ്ധീകരണത്തിപ്രa
വരിക്കാരാവുന്നവർക്കു  മാത്രമാണ്.  രചയിതാവിനു  ഒരു  സൗജന�  പകർപ്പ്  ലഭിക്കുന്നു.  ചില  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ
സലഖകനുള്ള സൗജന� പകർപ്പും നൽകാറില്ല, അതും വില പ്രകാടുത്തു വാസങ്ങണ്ടി വരും. 

രചനകപ്രള  സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ   ഗസവഷകർക്കും,  ഗസവഷണ  സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും,  ഫണ്ടിംഗ്  ഏജൻസികൾക്കും  മാത്രസമ
സാധിക്കൂ. ഗസവഷകർക്ക് രചനകപ്രള സ്വാതന്ത്രമാക്കാനുള്ള രീതികൾ പരിസശാധിക്കാം.

സുവർണ്ണ  രീതി  (Gold  Open  Access):  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്  �സിദ്ധീകരണത്തിൽ  സലഖനം  �സിദ്ധീകരിച്ചു  പ്രകാണ്ട്
രചനകപ്രള  സ്വാതന്ത്രമാക്കാം.  ഈ മാതൃകയിൽ ,  സലഖനങ്ങൾ ഓപ്പൺ അക്സസ്സ്  സജണലിപ്രa  പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ  നിന്നും
ആർക്കും  പ്രഡൗൺസലാഡ്  പ്രചയ് തുപസയാഗിക്കാൻ  കഴിയും.  ഓപ്പൺ  ആക് സസ്  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  ക്രിസയറ്റീവ്
സകാമൺസ്  ലൈലസൻസ്  ഉപസയാഗിച്ചാണ്  സ്വതന്ത്ര  ലഭ�ത  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നത്.   സലഖനങ്ങൾ  സൗജന�മായി
പ്രഡൗൺസലാഡ്   പ്രചയ്യാനും,  വിതരണം പ്രചയ്യാനും കഴിയും.  രചനകളുപ്രട സ്വതന്ത്ര ഉപസയാഗം സാധ�മായത്  പ്രകാണ്ട്
രചയിതാവിനു കൂടുതൽ ലൈസസറ്റഷൻ ലഭിക്കാനുമിടയാകുന്നു.

ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  പരമ്പരാഗത  രീതിയിൽ  നിന്നും  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്  രീതിയിസലക്ക്
മാറിപ്രക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗസവഷകർക്കിടയിലുള്ള �ചാരവും, ഗസവഷണത്തിനു ധനസഹായം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ
രചനകളുപ്രട  സ്വതന്ത്ര  ലഭ�തപ്രയ  സ�ാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്  �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  വർദ്ധനക്ക്  ഒരു
കാരണമാണ്.  ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് സജർണലുകൾ കപ്രണ്ടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഡയറക്ടറിയാണ്  DOAJ (doaj.org).  ഓപ്പൺ
അക്സസ്സ്  സജർണലുകൾ  വിഷയക്രമത്തിൽ  DOAJ യിൽ  തരംതിരിച്ചു  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  സജർണലുകൾ  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്
രീതിയിൽ മാത്രം �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന �മുഖ �സാധക സംരംഭമാണ് പTിക് ലൈലബ്രറി ഓഫ് സയൻസ് (Public Library
of  Science).  നിലവിൽ  ഏഴു  സജർണലുകൾ  പTിക്  ലൈലബ്രറി  ഓഫ്  സയൻസ്  �സിദ്ധീകരിക്കുന്നു.  പ്രവബ്ലൈസറ്റ്
സമൽവിലാസം, plos.org.  ഓപ്പൺ അക്സസ്സ്  സജർണലുകൾ �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇന്ത�യിപ്രല �മുഖ സ്ഥാപനമാണ്  CSIR
ഭാഗമായ NISCAIR. ശാസ് ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ പപ്രത്താൻപതു സജർണലുകൾ   NISCAIR �സിദ്ധീകരിക്കുന്നു.  NISCAIR ഓപ്പൺ
അക്സസ്സ്  സജർണലുകളുപ്രട  വിവരങ്ങൾ  ഈ  പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ  ലഭ�മാണ്,
http://www.niscair.res.in/periodicals/researchjournals. 

ഹരിത രീതി  (Green Open Access):  �സിദ്ധീകരണത്തിനു അനുമതി ലഭിച്ചസതാ  (Preprint),  �സിദ്ധീകരിക്കപ്രപ്പട്ടസതാ
(Postprint)  ആയ രചനകൾ ഓൺലൈലനായി  പ്രപാതുസ്ഥലത്തു ലഭ�മാക്കുന്നതാണ് ഹരിത രീതി.  പ്രപാതുസ്ഥലം എന്നത്
ഡിജിറ്റൽ  സംഭരണിസയാ  (Institutional  Repository),  ഡിജിറ്റൽ  ലൈലബ്രറിസയാ  ആവാം.  ഹരിത  രീതിയിൽ
സ്വാതന്ത്രമാക്കുന്ന   രചനകളുപ്രട  പകർപ്പവകാശം  �സിദ്ധീകരണശാലയുപ്രട  അധീനതിയിലായിരിക്കാം.
�സിദ്ധീകരണശാലകളുപ്രട അനുവാദസത്താപ്രടസയാ,  അനുവാദമില്ലാപ്രതസയാ,  എംബാർസഗാ പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞസതാ ആയ
രചനകളായിരിക്കും ഹരിത രീതിയിൽ പ്രപാതു ഉപസയാഗത്തിനു ലഭ�മാക്കുന്നത്. 

പ്രപാതു ഉപസയാഗത്തിനുള്ളതും,  സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതുമായ സംഭരണികൾ ലഭ�മാണ്.  പ്രപാതു ഉപസയാഗത്തിനുള്ള
സംഭരണികളിൽ  ആർക്കു  സവണപ്രമcിലും  രചനകളുപ്രട  ഡിജിറ്റൽ  സകാപ്പികൾ  നിസക്ഷപിക്കാവുന്നതാണ്.  ഫിസിക് സ്,
മാത്തമാറ്റിക് സ്,  കമ്പ്യൂട്ടർ  സയൻസ്,  Ïാറ്റിÏിക് സ്,  എക്കസണാമിക് സ്  എന്നീ  വിഷയങ്ങളിലുള്ള  രചനകൾ
നിസക്ഷപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രപാതു സംഭരണിയാണ്  സകാർണൽ സർവ്വകലാശാലയുപ്രട സംരംഭമായ arxiv.org സസവനം.
ലൈലബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർസമഷൻ സയൻസ്  വിഷയത്തിലുള്ള രചനകൾ നിസക്ഷപിക്കാനുള്ള പ്രപാതു സംഭരണിയാണ് ,
ഇ-ലിസ്, പ്രവബ് സമൽവിലാസം, http://eprints.rclis.org.

വിദ�ാഭ�ാസ  ഗസവഷണ  സ്ഥാപനങ്ങൾ  അവിടുപ്രത്ത  അക്കാദമിക്-ഗസവഷണ  സമൂഹത്തിപ്രa  രചനകൾ  സൂക്ഷിക്കാൻ
സംഭരണികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത�ൻ ഇൻÏിറ്റ്യൂട്ട്  ഓഫ്  സയൻസിപ്രa സംഭരണിയാണ്  http://eprints.iisc.ac.in.  

ഏതു വിഷയത്തിൽപ്രപ്പട്ട രചനകളും ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് ആയി ലഭ�മാക്കാനുള്ള പ്രപാതു റിസപ്പാസിറ്ററികളുമുണ്ട്.  യൂസറാപ�ൻ
OpenAIRE  സ�ാഗ്രാമിന്  കീഴിൽ  വികസിപ്പിച്ചതും  CERN  (The  European  Organization  for  Nuclear  Research)
�വർത്തിപ്പിക്കുന്നതുമായ  ഒരു  പ്രപാതു-ഉസ³ശ�  ഓപ്പൺ-ആക്സസ്  സശഖരമാണ്  പ്രസസനാസഡാ  (Zenodo).  ഗസവഷണ
സപപ്പറുകൾ,  ഡാറ്റാ  പ്രസറ്റുകൾ,  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ,  റിസപ്പാർട്ടുകൾ,  ഗസവഷണവുമായി  ബന്ധപ്രപ്പട്ട  മസറ്റപ്രതcിലും  ഡിജിറ്റൽ
വസ്തുവകകൾ എന്നിവ നിസക്ഷപിക്കാൻ ഇത് ഗസവഷകപ്രര അനുവദിക്കുന്നു.  നിസക്ഷപിക്കുന്ന ഓസരാ ആർട്ടിക്കിളിനും  DOI
(Digital  Object  Identifier)നമ്പർ കൂടി  ലഭിക്കും.  അക്കാഡമിക്  സസർച്ച്  എൻജിനുകൾ പ്രസസനാസഡായിപ്രല  സശഖരപ്രത്ത
ഇൻഡക്സ് പ്രചയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രസസനാസഡാ പ്രവബ് സമൽവിലാസം, https://zenodo.org
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ഇaർപ്രനറ്റ് ആർലൈക്കവ് എന്ന ഡിജിറ്റൽ ലൈലബ്രറിയിലും രചനകൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ നിസക്ഷപിക്കാൻ സൗകര�ം
നൽകുന്നുണ്ട്.  സലാകത്തിപ്രല ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഡിജിറ്റൽ ലൈലബ്രറിയായി  കരുതപ്രപ്പടുന്നു ഇaർപ്രനറ്റ്  ആർലൈക്കവ്.
പ്രപാതുജനങ്ങപ്രള  അതിപ്രa  ഡാറ്റാ  സംഭരണിയിസലക്ക്  ഡിജിറ്റൽ  രൂപത്തിൽ  അപ് സലാഡ്  പ്രചയ്യാനും  ഡൗൺസലാഡ്
പ്രചയ്യാനും അനുവദിക്കുന്നു. പ്രവബ് സമൽവിലാസം, https://archive.org 

ഗസവഷണത്തിന്  ധനസഹായം  നൽകുന്ന  സ്ഥാപനങ്ങൾ  രചനകൾ  സ്വതന്ത്രമായി  ലഭ�മാക്കണപ്രമന്ന  നിബന്ധന
ഗസവഷകർക്ക് മുന്നിൽ പ്രവച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്പ്രമa് ഓഫ്  ബസയാപ്രടക് സനാളജി, ഡിപ്പാർട്ട്പ്രമa് ഓഫ് സയൻസ്
ആൻഡ്  പ്രടസ*ാളജി  ഗസവഷണ  ധനസഹായം  ലഭ�മാക്കാനുള്ള  നിബന്ധനയിൽ  രചനകൾ  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്  ആയി
ലഭ�മാക്കണപ്രമന്ന് നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉJസംഹാരം 
രചനകളുപ്രട  സ്വതന്ത്ര  ലഭ�ത  സാധ�മാപ്രയcിൽ  മാത്രസമ  ഗസവഷണ  വിവരങ്ങൾ  പ്രപാതുസമൂഹത്തിനും,  അക്കാദമിക-
ഗസവഷണ  സമൂഹത്തിനും  �സയാജനപ്രപ്പടുകയുള്ളു.  അക്കാദമിക-ഗസവഷണ  �വർത്തനങ്ങൾക്കാവശ�മായ
ധനസഹായത്തിപ്രa  ഭൂരിഭാഗവും  നൽകുന്നത്  സർക്കാർ  ഖജനാവിൽ  നിന്നുമാണ്.  അതുപ്രകാണ്ടു  തപ്രന്ന  ഗസവഷണ
വിവരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സ്വതന്ത്രമായും സൗജന�മായും ലഭിസക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഇന്ത� സപാപ്രലയുള്ള വികസ്വര രാജ�ങ്ങളിൽ
വിദ�ാഭ�ാസ-ഗസവഷണ  �വർത്തനങ്ങൾക്ക്  സവഗം  കൂട്ടാൻ  അറിവിപ്രa  സ്വതന്ത്ര  വിനിമയം  പൂർണ്ണ  രീതിയിൽ
സാധ�മാകണം. ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണ രംഗത്ത് ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് ആശയത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി
ഗസവഷക സലാകവും മാറി ചിന്തിസക്കണ്ടതുണ്ട്. 

റഫറൻസ് 
What is a patent?
https://www.wipo.int/patents/en/

What Is  a Blog? – A Guide to Understanding The Concept Of Blogging
https://makeawebsitehub.com/what-is-a-blog/

Types of peer review
https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/what-is-peer-review/types-of-
peer-review.html

Publication embargo
https://web.archive.org/web/20151118022056/http://sparceurope.org/embargoes

Difference between Green and Gold Open Access
https://scientific-publishing.webshop.elsevier.com/publication-process/difference-between-
green-gold-open-access
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ഗവേ�ഷണ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുലെടതിരലെ�ടുപ്പ്

ആമുഖം
ഗസവഷണഫലം മികച്ച �സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ �സിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഗസവഷകനുള്ള അംഗീകാരമായി മായി  കരുതുന്നു.
മികച്ച  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  തിരപ്രഞ്ഞടുക്കാൻ  ഏകീകൃത   മാനദണ്ഡപ്രമാന്നുമില്ല  എന്ന്   പറയാം.  ഓസരാ
രാജ�സത്തയും  വിദ�ാഭ�ാസ-ഗസവഷണ  സ്ഥാപനങ്ങൾ  ഓസരാ  മാനദണ്ഡങ്ങൾ  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട
തിരപ്രഞ്ഞടുപ്പിൽ  പിന്തുടരുന്നു.  സ്വന്തം  രചനകൾ  ഓസരാ  വിഷയത്തിസലയും  മികച്ചതും,  അംഗീകരിക്കപ്രപ്പട്ടതുമായ
ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ  �സിദ്ധീകരിക്കപ്രപ്പടണപ്രമന്നത്   ഏപ്രതാരു  ഗസവഷകസaയും  ആഗ്രഹമാണ്.
ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണ  രംഗത്തും  വ�ാജ�ാരുപ്രട  ശല�മുണ്ട്.  രചനകളുപ്രട  �സിദ്ധീകരണത്തിനായി  വ�ാജ
�സിദ്ധീകരണങ്ങൾ തിരപ്രഞ്ഞടുത്തു കബളിപ്പിക്കപ്രപ്പടാതിരിക്കാൻ ഗസവഷകർ തപ്രന്ന മുൻകരുതപ്രലടുസക്കണ്ടതാണ്.      

ഗവേ�ഷണ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുലെട തിരലെ�ടുപ്പ് 
ഓസരാ വിഷയത്തിസലയും  മികച്ച ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഏപ്രതന്നു കപ്രണ്ടത്തുന്നത് ഗസവഷകപ്രന കുഴക്കുന്ന ഒരു
�ക്രിയയാണ്.  മികച്ച ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങപ്രള കപ്രണ്ടത്തുന്നതിന് നിരവധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അത്തരം  പട്ടികകൾ  പരിസശാധിച്ച്  വിവിധ  വിഷയങ്ങളിലുള്ള  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങപ്രള   കപ്രണ്ടത്താം.
എന്നിരുന്നാലും,  നിങ്ങളുപ്രട  ഗസവഷണഫലം  �സിദ്ധീകരിക്കാൻ  അനുസയാജ�മായ  �സിദ്ധീകരണം
കപ്രണ്ടത്തുന്നതിനുതകുന്ന പ്രപാതുമാനദണ്ഡങ്ങൾ നമുക്ക് പരിസശാധിക്കാം.

നിങ്ങൾ  തയ്യാറാക്കിയ  സലഖന  ഉള്ളടക്കത്തിപ്രa   സ്വഭാവത്തിനു  സയാജിച്ച  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണം
കപ്രണ്ടത്തുന്കപ്രയന്നത്  �ധാനമാണ്.  മൗലിക  ഗസവഷണം  (Original  Research),  സകസ്  Ïഡി  (Case  Study),  റിവ്യൂ
(Review  Article),  പ്രമസത്തഡുകൾ  (Methods)  എന്നിങ്ങപ്രന  ലൈവജ്ഞാനിക-ഗസവഷണ  സലഖനങ്ങപ്രള  ഉള്ളടക്കത്തിപ്രa
സ്വഭാവം  അനുസരിച്ചു  തരം  തിരിക്കാം.  ബിസിനസ്,  മാസനജ് പ്രമa്  സമഖലകളിൽ  സകസ്  Ïഡി  വിഷയമായ
സലഖനങ്ങൾക്ക്  കൂടുതൽ  �ാധാന�ം  നൽകുന്നുണ്ട്.  നിങ്ങൾ സകസ്  Ïഡി  സലഖനമാണ്  തയ്യാറാക്കിയപ്രതcിൽ,  അവ
കൂടുതൽ സ�ാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന �സിദ്ധീകരണം കപ്രണ്ടത്തി നൽകിയാൽ �സിദ്ധീകരണ സാധ�ത കൂടുതലായിരിക്കും.
മൗലിക  ഗസവഷണ  ഫലം  �തിപാദിക്കുന്ന  സലഖനമാപ്രണcിൽ,  ഗസവഷണഫലങ്ങൾക്ക്  മുൻഗണന  നൽകുന്ന
�സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  കപ്രണ്ടത്തുക.  ചില  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  എല്ലാത്തരം  സലഖനങ്ങളും  �സിദ്ധീകരണത്തിന്
സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്.  സജർണലിപ്രa  Aims  and  Scope,  Guide  for  authors  പരിസശാധിച്ചാൽ  ഏതു  തരത്തിലുള്ള
സലഖനങ്ങളാണ് �സിദ്ധീകരണത്തിനായി സ്വീകരിക്കുന്നപ്രതന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം.

വായനക്കാർ ഏത് തരക്കാരാപ്രണന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട തിരപ്രഞ്ഞടുപ്പിപ്രന
സഹായിക്കും.  �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  ഉള്ളടക്കത്തിപ്രa  സ്വഭാവം  അനുസരിച്ചു  വായനക്കാരും  വ�ത�സ് തരായിരിക്കും.
പ്ര�ാഫഷണൽ  സംഘടനകൾ  �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന  സജർണലുകളുപ്രട  �ധാന  വായനക്കാർ  ആ  സമഖലയിൽ  പ്രതാഴിൽ
പ്രചയ്യുന്നവരായിരിക്കും.  പ്ര�ാഫഷണലുകൾക്കു  �സയാജനപ്രപ്പടുന്ന  സലഖനങ്ങൾക്കാവും  �ഥമ  പരിഗണന  നൽകുക.
സർവ്വകലാശാലകൾ, ഗസവഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന സജർണലുകളുപ്രട �ധാന വായനക്കാർ അധ�ാപകരും,
ഗസവഷണ  വിദ�ാർത്ഥികളും  ആയിരിക്കും.  വായനക്കാരുപ്രട  ലൈവവിധ�ം  മുൻകൂട്ടി  കണ്ടു  പ്രകാണ്ട്  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ
തിരപ്രഞ്ഞടുക്കുന്നത് അനുസയാജ�മായ വായനക്കാരിസലക്ക് സലഖനം എത്തിക്കുവാനും,  സവണ്ടത്ര സ്വീകാര�ത ലഭിക്കാനും
ഇടവരും.

സജർണലുകൾ എത്ര ലക്കങ്ങൾ ഒരു വർഷം �സിദ്ധീകരിക്കുപ്രമന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സമയബന്ധിതമായി സലഖനങ്ങൾ
�സിദ്ധീകരിക്കാൻ  ഗസവഷക  വിദ�ാർത്ഥികപ്രള  സഹായിക്കും.  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  വിവിധ
ആവൃത്തികളിലാണ്  (Frequency)  �സിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.  ഒരു മാസം  (Monthly),  രണ്ടു മാസം  (Bimonthly),  നാല്  മാസം
(Quarterly),  ആറു  മാസം  (Biannual)  എന്നിങ്ങപ്രന  വിവിധ  ആവൃത്തികളിലാണ്  ഭൂരിഭാഗം  വരുന്ന  ഗസവഷണ
�സിദ്ധീകരണങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. വർഷത്തിൽ നാലുതവണ (Quarterly) �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന സജർണൽ വർഷത്തിൽ
രണ്ടു  തവണ  �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന  സജർണലിസനക്കാൾ  കൂടുതൽ  സലഖനങ്ങൾ  �സിദ്ധീകരണത്തിനായി  സ്വീകരിക്കും.
അതിനും  പുറസമ,  സലഖനങ്ങൾ  �സിദ്ധീകരിച്ചു  കാണാനുള്ള  കാത്തിരിപ്പും  കുറയുന്നു.  സലഖനങ്ങൾ  സവഗത്തിൽ
�സിദ്ധീകരിച്ചു കിട്ടാൻ,  ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ലക്കങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്ന �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ തിരപ്രഞ്ഞടുക്കുന്നത്
സഹായിക്കും.
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�മുഖ ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സലഖനങ്ങളുപ്രട എണ്ണം പ്രപാതുസവ കൂടുതലായിരിക്കും, അത് സപാപ്രല
തപ്രന്ന �സിദ്ധീകരണ സയാഗ�മല്ലാത്തവ തള്ളിക്കളയുന്ന നിരക്കും  (Rejection rate)  കൂടുതലായിരിക്കും.  ഉദാഹരണമായി,
സനച്ചർ  മാസിക  സലാക�ശസ് തമായ  ശാസ് ത്ര  �സിദ്ധീകരണമാണ്.  �സിദ്ധീകരണത്തിനായി  പരിഗണിക്കാൻ
ലഭിക്കുന്ന സലഖനങ്ങളുപ്രട എണ്ണവും, നിരസിക്കുന്നു നിരക്കും കൂടുതലാണ്. സലഖനങ്ങളുപ്രട നിലവാരം കുറവായതു പ്രകാണ്ടല്ല
തള്ളിക്കളയുന്ന നിരക്ക് കൂട്ടുന്നത്.  വളപ്രര കുറച്ചു സലഖനങ്ങൾ മാത്രസമ �സിദ്ധീകരണത്തിൽ ഉൾപ്രക്കാള്ളിക്കാൻ കഴിയൂ
എന്നതിനാലാണ്.

�്യാജ ഗവേ�ഷണ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
അസന്വഷണാത്മക  പത്ര�വർത്തകരുപ്രട  അന്താരാഷ് ട്ര  കൂട്ടായ് മയുപ്രട  (International  Consortium  of  Investigative
Journalists)  കപ്രണ്ടത്തലനുസരിച്ചു,  2010-2014  കാലയളവിൽ വ�ാജ ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ �സിദ്ധീകരിച്ച
സലഖനങ്ങളിൽ  35  ശതമാനവും  ഇന്ത�യിപ്രല  അക്കാദമിക-ഗസവഷണ  സമൂഹത്തിപ്രa  സംഭാവനയായിരുന്നു.  �മുഖ
ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങസളാട്  സാമ�ം  സതാന്നുന്ന  രീതിയിൽ  നിലവാരമില്ലാത്ത  വ�ാജ  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ
(Predatory  journals)   �വർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.  വ�ാജ  �സിദ്ധീകരണങ്ങപ്രള  തിരിച്ചറിഞ്ഞു  അവയിൽ  സലഖനങ്ങൾ
�സിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാസക്കണ്ടതാണ്.  വ�ാജ �സിദ്ധീകരണമാപ്രണന്ന് സംശയം സതാന്നുന്നുപ്രവcിൽ സ് സകാപ്പസ്
സപാപ്രലയുള്ള  �സിദ്ധീകരണ  പട്ടികയിൽ  സപരുസണ്ടാ  എന്ന്  പരിസശാധിക്കണം.  �ധാന  സപജിൽ  തപ്രന്ന  സലഖനം
�സിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള  നിരക്ക്  പരസ�പ്രപ്പടുത്തുക,  പ്രവബ്സപജുകളിപ്രല  അക്ഷരപ്രത്തറ്റുകൾ,  വിവിധ  രാജ�ങ്ങളിപ്രല
ഓഫിസുകളുപ്രട വ�ാജ വിലാസം,  തുടങ്ങിയ പ്രപാരുത്തസക്കടുകൾ  പ്രവബ്ലൈസറ്റ്  പരിസശാധിച്ചാൽ കാണപ്രപ്പടും.  വ�ാജ
�സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  സലഖനങ്ങളുപ്രട  അവസലാകനം  (Peer  review)  നടത്താറില്ല.  �സിദ്ധീകരിക്കാൻ  പണം
ആവശ�പ്രപ്പടുകയും, പണമടച്ചാൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം സലഖനം �സിദ്ധീകരിക്കുകയും പ്രചയ്യും.  

സാധാരണഗതിയിൽ  ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  പരിമിതമായ  എണ്ണം  (ഉദാ.  പത്ത്)  സലഖനങ്ങൾ  മാത്രസമ  ഒരു
പതിപ്പിൽ  ഉൾപ്രപ്പടുത്താറുള്ളൂ.  വ�ാജ  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  ഒരു പതിപ്പിൽ  ഉൾപ്രപ്പടുത്തുന്ന  സലഖനങ്ങൾക്ക്
നിയന്ത്രണപ്രമാന്നുമില്ല. നൂറു കണക്കിന് സലഖനങ്ങൾ ഒരു ലക്കത്തിൽ ഉൾപ്രപ്പടുത്തും. വ�ാജ �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട പഴയ
പതിപ്പുകൾ പരിസശാധിച്ചാൽ നൂറുകണക്കിന് സലഖനങ്ങൾ ഓസരാ പതിപ്പിലും കാണാം. യുജിസി പ്രകയർ ലിÏിൽ സപാലും
വ�ാജ സജർണലുകൾ കടന്നു കൂടാറുണ്ട്.  ചിലസപ്പാൾ വളപ്രര ലൈവകി മാത്രമാവും അവപ്രയ തിരിച്ചറിഞ്ഞു യുജിസി പ്രകയർ
ലിÏിൽ  നിന്നും  ഒഴിവാക്കാനുള്ള  ശ്രമങ്ങൾ  നടക്കുക.  ശ്രദ്ധിച്ചിപ്രല്ലcിൽ  വ�ാജ�സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  ഗസവഷകരുപ്രട
വിലപ്രപ്പട്ട സമയവും, പണവും അപഹരിക്കും. 

മികച്ച  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  വ�ാജപതിപ്പുകളും  (Cloned)  അക്കാദമിക  സമൂഹപ്രത്ത  കബളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഉദാഹരണമായി, ആസലാചന ചക്ര (Alochana Chakra) എന്ന സജർണൽ ബംഗാളി ഭാഷയിൽ �സിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നതാണ്.
ആസലാചന ചക്ര സജർണൽ  (Alochana  Chakra  Journal)  എന്ന വ�ാജ �സിദ്ധീകരണം ഇംഗ്ലീഷ്,  ഹിന്ദി ഭാഷയിലുള്ള
സലഖനങ്ങൾ  സ്വീകരിച്ചു  �സിദ്ധീകരിച്ചു  വരുന്നു.  ശരിക്കുള്ള  �സിദ്ധീകരണസത്തയും,  വ�ാജസനയും  തിരിച്ചറിയാപ്രത
ഗസവഷകർ കബളിപ്പിക്കപ്രപ്പടുന്നു.  സക്ലാൺഡ്  സജർണലുകളുപ്രട പട്ടിക യുജിസി പ്രകയർ ലിÏിൽ �സത�കം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വ�ാജ ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട പട്ടിക ബീൽസ് ലിÏ്  (Beall’s List)  എന്ന സപരിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.  ബീൽസ്
ലിÏിപ്രa പ്രവബ് സമൽവിലാസം,  https://beallslist.net         

അന്താരാഷ് ട്ര ഗവേ�ഷണ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ 
അന്താരാഷ് ട്ര  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ  സലഖനം  �സിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  ഗസവഷകപ്രa  മികവായി
പരിഗണിക്കാറുണ്ട്.  ഒരു ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണത്തിനു അന്താരാഷ് ട്ര  തലത്തിൽ  �ചാരമുപ്രണ്ടന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ
�സത�ക  മാനദണ്ഡപ്രമാന്നുമില്ല.  ഇaർനാഷണൽ  എന്ന്  സപരിപ്രനാപ്പം  സചർത്ത്   �ാസദശിക  �ചാരം  മാത്രമുള്ള
സജർണലുകളുമുണ്ട്.  എcിലും,  താപ്രഴ  പറയുന്ന  �സത�കതകളുള്ളവപ്രയ  അന്താരാഷ് ട്ര  �ചാരമുള്ള   സജർണലുകളായി
നിരീക്ഷിക്കാം:

❖ ISSN ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആനുകാലികങ്ങപ്രള (Periodicals)  തിരിച്ചറിയാൻ ഉപസയാഗിക്കുന്ന എട്ട് അക്ക സീരിയൽ
നമ്പറാണ് ഇaർനാഷണൽ Ïാൻസഡർഡ് സീരിയൽ നമ്പർ (International Standard Serial Number).

❖ മികച്ചതും,  കാര�ക്ഷമവുമായ  എഡിസറ്റാറിയൽ  സംവിധാനം  ഉണ്ടായിരിക്കണം.  അതാത്  വിഷയങ്ങളിൽ
�ാഗൽഭ�മുള്ളവർ എഡിസറ്റാറിയൽ അംഗങ്ങളായി ഉണ്ടാവും.

❖ വിവിധരാജ�ങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവരുപ്രട സലഖനങ്ങൾ.
❖ �മുഖ  ഇൻഡക്സിങ്  ഡാറ്റാസബസുകളിൽ  �സ് തുത  സജർണൽ  ഉൾപ്രപ്പട്ടിട്ടുസണ്ടാ  എന്നത്.  ഉദാ.  സ് സകാപ്പസ്

(Scopus), പ്രവബ് ഓഫ് സയൻസ് (Web of Science).
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❖ �മുഖരായ  �സാധകർ/വിദ�ാഭ�ാസ/ഗസവഷണ  സ്ഥാപനങ്ങൾ  നടത്തുന്ന  സജർണലുകൾ  ആസണാ  എന്നതും
പരിഗണനാ വിഷയമാണ്. 

വേജർണൽ ഇൻ�ക്സിങ് �ിസ്റ്റുകൾ
ഓസരാ  വിഷയത്തിലും  മികച്ച  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങപ്രള  കപ്രണ്ടത്താൻ  ഇൻഡക്സിങ്  സസവനങ്ങൾ
�സയാജനപ്രപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.  ഇൻഡക്സിങ്  ഏജൻസികൾ  നിശ്ചയിക്കുന്ന  വിവിധ  ഗുണനിലവാര  മാനദണ്ഡങ്ങൾ
പാലിക്കുന്ന �സിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് ഇൻഡക്സിൽ ഇടം സനടുന്നത്.  സലഖനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവലംബങ്ങളുപ്രട എണ്ണം,
പിയർ  റിവ്യൂ,  മുടക്കം  കൂടാപ്രതയുള്ള  �സിദ്ധീകരണം,  ഉള്ളടക്കത്തിപ്രa  നിലവാരം,  ഓൺലൈലൻ  ലഭ�ത  തുടങ്ങിയ
ഘടകങ്ങളാണ് ഇൻഡക്സിങ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്രപ്പടുത്താനുള്ള �ധാന മാനദണ്ഡങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഒരിക്കൽ
ഇൻഡക്സിങ്  പട്ടികയിൽ  ഉൾപ്രപ്പടുത്തിയാൽ  നിരന്തരം  സജർണലുകളുപ്രട  നിലവാരം  പുനഃപരിസശാധനക്ക്
വിസധയമാക്കപ്രപ്പടും.  �മുഖ  ഇൻഡക്സിങ്  പട്ടികകളിൽ  ഉൾപ്രപ്പട്ട  സജർണലുകൾ  ഉയർന്ന  നിലവാരമുള്ളതായി
കണക്കാക്കുന്നു. �മുഖ ഇൻഡക്സിങ് സസവനങ്ങൾ താപ്രഴ പറയുന്നു:

സ് സകാപ്പസ്  (Scopus)  :  �മുഖ  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണശാലയായ  എൽപ്രസവിയർ  (Elsevier)  തയ്യാറാക്കുന്ന
ഇൻഡക്സിങ്  പട്ടികയാണ്  സ് സകാപ്പസ്.  ലൈലഫ്  സയൻസ്,  സസാഷ�ൽ സയൻസ്,  ഫിസിക്കൽ സയൻസ്,  പ്രഹൽത്ത്
സയൻസസ് വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട വിവരങ്ങളാണ് സ് സകാപ്പസ് ലൈകകാര�ം പ്രചയ്യുന്നത്.
സ് സകാപ്പസ്  ഇൻഡക്സിങ്  പട്ടികയുപ്രട  പൂർണ്ണ  രൂപം  പരിസശാധിക്കാൻ  വരിക്കാരായിട്ടുള്ളവർക്ക്  മാത്രസമ  സാധിക്കൂ.
വരിക്കാരായിട്ടുള്ള  സർവകലാശാലകൾ,  ഗസവഷണ  സ്ഥാപനങ്ങൾ  സന്ദർശിച്ചു  ഗസവഷകർക്ക്  സ് സകാപ്പസ്
ഉപസയാഗിക്കാം.  വരിക്കാരല്ലാത്തവർക്കും  സജർണൽ  പട്ടികയുപ്രട  പ്രചറുപതിപ്പ്  സൗജന�മായി  പരിസശാധിക്കാൻ
സ് സകാപ്പസ് അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ട്. സ് സകാപ്പസ് പ്രവബ് വിലാസം: https://www.scopus.com   

പ്രവബ് ഓഫ് സയൻസ് (Web of Science) : ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട ലൈസസറ്റഷൻ ഇൻഡക്സിങ് എന്ന ശാസ് ത്ര
ശാഖക്ക് തുടക്കമിട്ടത് യൂജിൻ ഗാർഫീൽഡ് (Eugene Garfield) എന്ന ഇൻഫർസമഷൻ സയaിÏാണ് . ഇതിനായി സയൻസ്
ലൈസസറ്റഷൻ ഇൻഡക്സ് (Science Citation Index)  എന്ന �സിദ്ധീകരണ സസവനം രൂപപ്രപ്പത്തിയതും യൂജിൻ ഗാർഫീൽഡ്
ആണ്.  സജർണലുകളുപ്രട  മികവ്  പരിസശാധിക്കാൻ ലൈസസറ്റഷൻ ആധാരമായി  ഇമ്പാക്ട്  ഫാക്ടർ  (Impact  Factor)  എന്ന
അളവുസകാലും വികസിപ്പിപ്രച്ചടുത്തു.  ഈ �വർത്തനങ്ങപ്രളപ്രയല്ലാം ഏസകാപിപ്പിക്കാൻ ഇൻÏിറ്റ്യൂട്ട്  സഫാർ സയaിഫിക്
ഇൻഫർസമഷൻ (Institute for Scientific Information) എന്ന സ്ഥാപനവും നിലവിൽ വന്നു. ഈ സ്ഥാപനപ്രത്തയും, അവരുപ്രട
സസവനങ്ങപ്രളയും  ഇന്ന്  നിയന്ത്രിക്കുന്നത്  ക്ലാറിസവറ്റ്  അനലിറ്റിക് സ്  (Clarivate  Analytics)  എന്ന  സ്ഥാപനമാണ്.
ലൈസസറ്റഷൻ  ഇൻഡക്സിങ്  സസവനങ്ങൾ  എല്ലാം  പ്രവബ്  ഓഫ്  സയൻസ്  (Web  of  Science)  എന്ന  സപരിലാണ്
നൽകിവരുന്നത്.  വരിക്കാർക്ക്   മാത്രസമ  പ്രവബ്  ഓഫ്   സയൻസ്   സസവനങ്ങൾ  ഉപസയാഗിക്കാൻ  സാധിക്കൂ.
വരിക്കാരായിട്ടുള്ള  സർവകലാശാലകൾ,  ഗസവഷണ  സ്ഥാപനങ്ങൾ  വഴി  ഗസവഷകർക്ക്  സജർണൽ  പട്ടിക
പരിസശാധിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രവബ് സമൽവിലാസം: webofknowledge.com

യുജിസി  പ്രകയർ  ലിÏ്  (UGC  CARE  LIST)  :  ഗസവഷണത്തിപ്രa  ഭാഗമായി  സലഖനങ്ങൾ ഏപ്രതാപ്രക്ക  സജർണലുകളിൽ
�സിദ്ധീകരിക്കാം എന്നതിന് ഒരു സദശീയനയം ഇന്ത�യിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.  ചില സർവകലാശാലകൾ
അംഗീകൃത  സജർണൽ  പട്ടികൾ  �സിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.  അവപ്രക്കാന്നും  ഏകീകൃത  സ്വഭാവം  ഇല്ലായിരുന്നു.  വ�ാജ
സജർണലുകളിൽ  ഗസവഷണത്തിപ്രa  ഭാഗമായുള്ള  സലഖനങ്ങൾ  �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന  �വണതയും  കൂടി  വന്നു.
അങ്ങപ്രനപ്രയാരു സാഹചര�ത്തിലാണ് സദശീയതലത്തിൽ അംഗീകൃത സജർണലുകളുപ്രട പട്ടിക യുജിസി മുൻലൈകപ്രയടുത്തു
തയ്യാറാക്കിയത്.  Consortium for Academic and Research Ethics (CARE)  എന്നാണ് അംഗീകൃത സജർണൽ പട്ടികയുപ്രട
പൂർണ്ണരൂപം.  

രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സജർണലുകളുപ്രട പട്ടികയാണ് യുജിസി പ്രകയർ ലിÏിൽ ഉൾപ്രപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  യുജിസി പ്രകയർ
ലിÏ് സമിതി തിരപ്രഞ്ഞടുക്കുന്ന സജർണലുകളും,  �മുഖ ഇൻഡക്സിങ് പട്ടികകളായ സ് സകാപ്പസ്,  പ്രവബ് ഓഫ് സയൻസ്,
സമാസഡൺ ലാംസഗ്വജ് അസസ്സാസിസയഷപ്രa പട്ടികയിൽ (Directory of Periodicals by the Modern Language Association)
ഉൾപ്രപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സജർണലുകളും  സ്വസമധയാ  യുജിസി  പ്രകയർ  ലിÏിപ്രa  ഭാഗമാണ്.  യുജിസി  പ്രകയർ  ലിÏ്  സമിതി
അംഗീകരിച്ച  �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  പട്ടിക  മാത്രസമ  പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ  ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.  സ് സകാപ്പസ്,  പ്രവബ്  ഓഫ്
സയൻസ് ഇൻഡക്സ് പ്രചയ് ത �സിദ്ധീകരണങ്ങപ്രളക്കുറിച്ചറിയാൻ അതത് പ്രവബ്ലൈസറ്റുകൾ പരിസശാധിക്കണം. 

യുജിസി  പ്രകയർ  ലിÏ്  പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ  ഒരു  അക്കൗണ്ട്  നിർമ്മിച്ചു  �സവശിച്ച  സശഷം  ആർക്കും  സജർണൽ  ലിÏ്
പരിസശാധിക്കാവുന്നതാണ്.  സജർണൽ  പട്ടികയിൽ  നിരന്തരം  മാറ്റം  വരുന്നത്  പ്രകാണ്ടാവണം  മുഴുവൻ  പട്ടികയും
പ്രഡൗൺസലാഡ്  പ്രചയ്യാനുള്ള  സൗകര�മില്ല.  പ്രസർച്ച്  സൗകര�ം  ഉപസയാഗിച്ച്  സജർണൽ  വിവരങ്ങൾ  തിരഞ്ഞു
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കണ്ടുപിടിക്കാം.  യുജിസി  പ്രകയർ ലിÏിൽ നിന്ന്  പുറത്താക്കപ്രപ്പട്ട �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  പട്ടിക �സത�കം  ലഭിക്കും.
�മുഖ  സജർണലുകളുപ്രട  അസത  സപരും,  ISSN  നമ്പറും  ഉപസയാഗിച്ച്  �വർത്തിക്കുന്ന   വ�ാജ  സജർണലുകളുപ്രട  (Cloned
journals) പട്ടികയും �സത�കം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവബ് സമൽവിലാസം: https://ugccare.unipune.ac.in/

ലൈസമാസഗാ  സജർണൽ  റാcിങ്  (SCImago  Journal  Rank):  സ് സകാപ്പസ്  ഇൻഡക്സിങ്  പട്ടികയിപ്രല  വിവരങ്ങൾ
ആധാരമാക്കി സജണലുകളുസടയും, രാജ�ങ്ങളുസടയും പട്ടികകൾ ലഭ�മായ ഒരു സപാർട്ടലാണ് ലൈസമാസഗാ സജണൽ & കൺട്രി
റാcിങ്. വിവരങ്ങൾ സൗജന�മായി പരിസശാധിക്കാവുന്നതാണ്. സജർണലുകപ്രളക്കുറിച്ചു അഭി�ായങ്ങൾ സരഖപ്രപ്പടുത്താനും,
സംശയങ്ങൾ സചാദിക്കാനുമുള്ള സൗകര�ം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവബ് സമൽവിലാസം: https://www.scimagojr.com 

ഡയറക്ടറി ഓഫ്  ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് സജർണൽസ്  (Directory  of  Open Access Journals  (DOAJ))  :  പിയർ റിവ്യൂവിന്
വിസധയമാകുന്ന  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്  (Open  Access)  സജർണലുകളുപ്രട  ഒരു  ഡയറക്ടറിയാണ്  DOAJ.  സ്വീഡനിപ്രല  ലുണ്ട്
സർവകലാശാലയുപ്രട  (Lund University)  ഒരു സംരംഭമാണ് ഡയറക്ടറി ഓഫ് ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് സജർണൽസ്.  ഉള്ളടക്കം
സ്വതന്ത്രമായി  വായനക്കാർക്ക്  ലഭ�മാക്കിയിരിക്കുന്ന  സജർണലുകളാണ്  ഓപ്പൺ  അക്സസ്സ്  വിഭാഗത്തിൽപ്രപ്പടുന്നത്.
സലഖനങ്ങൾ സൗജന�മായി പ്രഡൗൺസലാഡ് പ്രചയ് തു വായിക്കാം എന്നതാണ് ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് സജർണലുകളുപ്രട പ്രമച്ചം.
സൗജന� ലഭ�ത ഉള്ളതുപ്രകാണ്ട് കൂടുതൽ സപർ വായിക്കാൻ ഇടവരികയും, സലഖനത്തിന് കൂടുതൽ ലൈസസറ്റഷൻ ലഭിക്കാനും
ഇടയാകുന്നു. സജർണലുകൾ വിഷയക്രമത്തിൽ പരിസശാധിക്കാനും, സലഖനങ്ങൾ തിരഞ്ഞു പ്രഡൗൺസലാഡ് പ്രചയ്യാനും ഈ
പ്രവബ്ലൈസറ്റ് സഹായിക്കും.    

ഗൂഗിൾ സ�ാളർ പ്രമട്രിക് സ് (Google Scholar Metrics) : അഞ്ചു  വർഷപ്രത്ത എച്ച്-ഇൻഡക്സ് (h-index) ആധാരമാക്കി ഗൂഗിൾ
തയ്യാറാക്കിയ  വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  മികച്ച  സജർണലുകളുപ്രട  പട്ടികയാണിത്.  �ധാന  വിജ്ഞാന  ശാഖകൾ,
ഉപശാഖകൾ  എന്നിങ്ങപ്രന  തരം  തിരിച്ച  മികച്ച  സജർണലുകളുപ്രട  പട്ടിക  കപ്രണ്ടത്താവുന്നതാണ്.  പ്രവബ്  വിലാസം:
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues

ഉJസംഹാരം
സ് സകാപ്പസ്, പ്രവബ് ഓഫ് സയൻസ് തുടങ്ങിയ ഇൻഡക്സിങ് സർവീസുകൾ വിശ്വസീനയമായതും, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ
അംഗീകരിക്കപ്രപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.   ഇവയിൽ  ഉൾപ്രപ്പട്ടിട്ടുള്ള  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  മികച്ച  നിലവാരം
പുലർത്തുന്നവയാണ്.  മികച്ച  പിയർ  റിവ്യൂ  ഉള്ള  സജർണലുകളിൽ  �സിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  ഗസവഷക  വിദ�ാർത്ഥികളുപ്രട
�കടനം  മികച്ചതാക്കും.  സ് സകാപ്പസ്,  പ്രവബ്  ഓഫ്  സയൻസിൽ  ഉൾപ്രപ്പട്ടിട്ടുള്ള  സജർണലുകളിൽ  സലഖനങ്ങൾ
�സിദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അക്കാദമിക-ഗസവഷണ സമൂഹത്തിപ്രa മതിപ്പു ലഭിക്കുകയും, മികച്ച അവസരങ്ങൾ സതടി
വരാൻ ഇടയാകുകയും പ്രചയ്യും.  വ�ാജ ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളല്ല എന്നുറപ്പു വരുത്തിയ സശഷം മാത്രം സലഖനങ്ങൾ
�സിദ്ധീകരണത്തിന് നൽകാവൂ. 

റഫറൻസ്
Types of journal articles
https://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/writing-a-journal-
manuscript/types-of-journal-articles/10285504

What is a Predatory Journal: Checklist
https://scientific-publishing.webshop.elsevier.com/research-process/what-predatory-journal-
checklist/

List of cloned journals Group I
https://ugccare.unipune.ac.in/Apps1/User/Web/CloneJournals

What do we mean by international research journal?
https://www.quora.com/What-do-we-mean-by-international-research-journal
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റഫറൻസ് മാവേനജ് ലെമന്റ് വേസാഫ്റ്റ് ലെ�യർ

ആമുഖം
അക്കാദമിക-ഗസവഷണ  സമൂഹപ്രത്ത  സംബന്ധിച്ചിടസത്താളം  ഏപ്രറ  ഉപസയാഗമുള്ള  ഒന്നാണ്  റഫറൻസ്  മാസനജ് പ്രമa്
സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ.  പ്രവബ്  അടിസ്ഥാനമാക്കി  (Web  based)  �വർത്തിക്കുന്നതും,  അല്ലാത്തതുമായ ധാരാളം  റഫറൻസ്
മാസനജ് പ്രമa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകളുണ്ട്.  കുത്തക  (Proprietary)  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകളും,  സ്വതന്ത്ര  (Free/Open  Source)
സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകളും  ഈ  ഗണത്തിലുണ്ട് .  ഏൻഡ്  സനാട്ട്  (End  Note),  പ്രമൻഡപ്രല  (Mendele)   എന്നിവ  കുത്തക
സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകളാണ്.  ഉപാധികസളാപ്രട  സൗജന�മായി  ഉപസയാഗിക്കാൻ  അനുവദിക്കുന്ന  നയമാണ്  ഏൻഡ്  സനാട്ട്,
പ്രമൻഡപ്രല  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ  പിന്തുടരുന്നത്.  റഫറൻസ്  മാസനജ് പ്രമa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  വിഭാഗത്തിൽ  സ്വതന്ത്ര
സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  എന്ന  നിലയിൽ  പ്രസാട്ടീസറാ  മാത്രസമയുള്ളു.  മസറ്റത്  റഫറൻസ്  മാസനജ് പ്രമa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറിസനക്കാൾ
�വർത്തനത്തിലും, കാര�ക്ഷമതയിലും ഒരു പടി മുന്നിലാണ് പ്രസാട്ടീസറായുപ്രട സ്ഥാനം.

റഫറൻസ് മാവേനജ് ലെമന്റിലെന്റ  പ്രാധാന്യം
ഗസവഷണ കാലഘട്ടത്തിലുടനീളം ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ വായിക്കുകയും ഉപസയാഗ�ദമായത് സൂക്ഷിസക്കണ്ടതും
ആവശ�മാണ്.  കമ്പ്യൂട്ടർ  �ചാരത്തിലാവുന്നതിന്  മുൻപ്  സനാട്ടു  ബുക്കുകളിലും,  കാർഡുകളിലും  എഴുതി  സലഖനങ്ങളുപ്രട
വിവരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. പരമ്പരാഗത ലൈശലിയിൽ �സിദ്ധീകരണ സംബന്ധിയായ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു
പ്രവക്കുന്നതും, ആവശ�ംവരുസമ്പാൾ കപ്രണ്ടത്തുന്നതും കൂടുതൽ സമയപ്രമടുക്കുന്ന സജാലിയാണ്. ഗസവഷണത്തിപ്രa ഭാഗമായി
സലഖനങ്ങൾ,  തീസിസ്  തയ്യാറാക്കുസമ്പാഴും  റഫറൻസ്,  ബിTിസയാഗ്രഫി  തയ്യാറാസക്കണ്ടതുണ്ട്.  റഫറൻസുകൾ
പ്രകാടുക്കുന്നതിന്  വിവിധ  ലൈശലികൾ  പിന്തുടരുന്നുണ്ട്.  ഉദാഹരണമായി  അസമരിക്കൻ  ലൈസസക്കാളജിക്കൽ
അസസാസിസയഷൻ  (American  Psychological  Association-APA)  ലൈശലിയാണ്  സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ ഗസവഷണം
നടത്തുന്നവർക്കിടയിൽ �ചാരത്തിലുള്ളത്.  സമാസഡൺ ലാംസഗ്വജ്  അസസാസിസയഷൻ  (Modern Language Association-
MLA)  ലൈശലിയാണ്  സാഹിത�  ഗസവഷണത്തിൽ  ഏർപ്രപ്പട്ടിരിക്കുന്നവർ  ഉപസയാഗിക്കുന്നത്.
സലഖനത്തിനുപസയാഗിസക്കണ്ട  റഫറൻസ്  ലൈശലി  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളിപ്രല  രചയിതാക്കൾക്കുള്ള
നിർസദശങ്ങളിൽ നിന്നും  മനസ്സിലാക്കാം.  �ബന്ധത്തിൽ ഉപസയാഗിസക്കണ്ട റഫറൻസ്  ലൈശലി  ഏപ്രതന്ന്  ഗസവഷണ
സ്ഥാപനസമാ, ഗസവഷണ മാർഗദർശിസയാ (Research Supervisor) നിർസ³ശിക്കുകയാണ് പതിവ്. റഫറൻസുകൾ ഏകീകൃത
ലൈശലിയിൽ,  പ്രതറ്റുകളില്ലാപ്രത നൽകുന്നത് വായനക്കാർക്ക് റഫറൻസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കും.  ചിട്ടസയാപ്രട,
ഭംഗിയായി ക്രമപ്രപ്പടുത്തിയ ബിTിസയാഗ്രഫി �ബന്ധപ്രത്തക്കുറിച്ചു പരിസശാധകനും, വായനക്കാരനും നല്ല മതിപ്പുണ്ടാക്കും.

റഫറൻസ് മാവേനജ് ലെമന്റ് വേസാഫ്റ്റ് ലെ�യറുകൾ
വിവിധ  സÒാതസ്സുകളിൽ  നിന്നും  റഫറൻസുകൾ  സശഖരിക്കാനും,  അവ  തരംതിരിച്ചു  സൂക്ഷിക്കുകയും  പ്രചയ്യുന്ന  സജാലി
റഫറൻസ്  മാസനജ്പ്രമa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ  എളുപ്പമാക്കുന്നു.  തിരപ്രഞ്ഞടുത്ത  ലൈശലിയിൽ  �ബന്ധത്തിലും,
സലഖനങ്ങളിലും ലൈസസറ്റഷൻ സചർക്കാനും, ബിTിസയാഗ്രാഫികൾ തയ്യാറാക്കാനും സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ സഹായിക്കുന്നു.

റഫറൻസുകൾ  ലൈകകാര�ം  പ്രചയ്യാൻ  സഹായിക്കുന്ന  വിവിധ  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ  നിലവിലുണ്ട്.  സ്വതന്ത്ര
സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകളും,  കുത്തക സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകളും ഈ വിഭാഗത്തിലുണ്ട്.  റഫറൻസ് മാസനജ്പ്രമa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകളുപ്രട
�വർത്തന രീതി ഏകസദശം ഒരുസപാപ്രലയാണ്. സ്വതന്ത്ര സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറായ പ്രസാട്ടീസറാ സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ ഉപസയാഗിക്കുന്ന
വിധം ഇവിപ്രട പരിചയപ്രപ്പടുത്താം.

ലെസാyീവേറാ
സജാർജ് സമസൺ സർവകലാശാലയിപ്രല പ്രസaർ സഫാർ ഹിÏറി ആൻഡ് ന്യൂ മീഡിയ ആണ് ഈ സ്വതന്ത്ര റഫറൻസ്
മാസനജ്പ്രമa് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻ-പ്രടക്സ്റ്റ് ലൈസസറ്റഷൻ (Intext citation), ഫൂട്ട് സനാട്ട് (Foot note),
ബിTിസയാഗ്രഫി  തയ്യാറാക്കൽ  തുടങ്ങിയ  കാര�ങ്ങൾ  പ്രസാട്ടീസറാ  ഉപസയാഗിച്ചു  പ്രചയ്യാൻ  സാധിക്കും.  സവർഡ്
സ�ാസസ്സറുകളായ ലൈമസക്രാസസാഫ്റ്റ് സവർഡ്, ലിപ്രബ്ര ഓഫീസ് (LibreOffice), ഓൺലൈലൻ സവർഡ് പ്ര�ാസസറായ ഗൂഗിൾ
സഡാക്ക് തുടങ്ങിയവയുമായി സചർന്ന് �വർത്തിക്കാൻ പ്രസാട്ടീസറാക്ക് സാധിക്കും. റഫറൻസുകൾ സുരക്ഷിതമായി സശഖരിച്ചു
സൂക്ഷിക്കാൻ ക് ളൗഡ്  സÏാസറജും നൽകുന്നു.  ഒൻപതിനായിരത്തിലധികം  ലൈസസറ്റഷൻ ലൈശലികൾ ഉപസയാഗിക്കാൻ
പ്രസാട്ടീസറാ ഉപസയാഗിച്ച് സാധിക്കും. പ്രവബ് സമൽവിലാസം, https://www.zotero.org
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ഇൻsവേ�ഷൻ 
ലിനക് സ്,  വിൻസഡാസ്,  മാക്   തുടങ്ങിയ  ഓപ്പസററ്റിംഗ്  സിÏങ്ങളിൽ  പ്രസാട്ടീസറാ  ഇൻÏാൾ  പ്രചയ്യാൻ  സാധിക്കും.
പ്രസാട്ടീസറാ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇൻÏാൾ പ്രചയ് തുപസയാഗിക്കാൻ താപ്രഴ പറയുന്ന രീതിയിൽ പിന്തുടരാവുന്നതാണ്.

പ്രസാട്ടീസറാ ഓൺലൈലൻ അക്കൗണ്ട്: പ്രസാട്ടീസറാ പ്രവബ്ലൈസറ്റ് സന്ദർശിച്ചു ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടസങ്ങണ്ടതാണ്. പ്രസാട്ടീസറാ
അക്കൗണ്ട്  യൂസർ  പ്രനയിം,  പാസ്സ് സവർഡ്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറിൽ  സചർത്താൽ  മാത്രസമ  സശഖരിക്കുന്ന  റഫറൻസുകൾ
ഓൺലൈലൻ  ആയി  സൂക്ഷിക്കാൻ  സാധിക്കൂ.  ഗസവഷകൻ  സശഖരിച്ച  റഫറൻസുകൾ  ഓൺലൈലൻ  ലൈലബ്രറിയിൽ
കാണാനും,  പുതിയത്  സചർക്കാനും  ഓൺലൈലൻ  അക്കൗണ്ട്  സഹായിക്കും.  300  എം  ബി  ഓൺലൈലൻ  സംഭരണ
സശഷിയാണ് പ്രസാട്ടീസറാ സൗജന�മായി നൽകുന്നത്. പ്രസാട്ടീസറാ നൽകുന്ന സൗജന� സംഭരണ സശഷിയായ 300 എം ബി
ഗസവഷകപ്രa സാധാരണ ആവശ�ങ്ങൾക്ക് ധാരാളമാണ്. കൂടുതൽ സംഭരണ സശഷിക്കു പണം നൽസകണ്ടി വരും. 

ക്ലയa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ:  കമ്പ്യൂട്ടറിൽ  റഫറൻസുകൾ  ലൈകകാര�ം  പ്രചയ്യാൻ  സഹായിക്കുന്നത്  പ്രസാട്ടീസറാ  ക്ലയa്
സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറാണ്.  റഫറൻസുകൾ  പുതുതായി  സചർക്കാനും,  തരംതിരിച്ചു  സൂക്ഷിക്കാനും,  റഫറൻസ്  ലൈശലികൾ
തിരപ്രഞ്ഞടുക്കാനും,  ബിTിസയാഗ്രഫി  തയ്യാറാക്കാനും,  അവ  സലഖനത്തിൽ  സചർക്കാനും  ക്ലയa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ
ഉപസയാഗിക്കുന്നു.

പ്രസാട്ടീസറാ കണക്ടർ:  ഇപ്രതാരു പ്രബ്രൗസർ qഗ്ഗിൻ ആണ്.  ഫയർസഫാക്സ്,  സക്രാം,  സഫാരി ബ്രൗസറുകളിൽ പ്രസാട്ടീസറാ
qഗ്ഗിൻ  ഇൻÏാൾ  പ്രചയ്യാം.  വിവിധ  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളിൽ  നിന്നും  റഫറൻസുകൾ  സശഖരിക്കാനും,  പ്രസാട്ടീസറാ
അക്കൗണ്ടിസലക്കു സചർക്കാനും പ്രസാട്ടീസറാ പ്രബ്രൗസർ qഗ്ഗിൻ സഹായിക്കും.
ലെസാyീവേറാ ഉJവേയാഗിക്കുന്ന രീതി
ഗസവഷണം  തുടങ്ങുന്ന സമയത്തു തപ്രന്ന  പ്രസാട്ടീസറാ  അക്കൗണ്ട്  തുടങ്ങി,  ക്ലയa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറും,  പ്രബ്രൗസർ qഗിൻ
ഇൻÏാൾ  പ്രചയ്യണം.  പ്രസാട്ടീസറാ  റഫറൻസ്  മാസനജ് പ്രമa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  എങ്ങപ്രന  �വർത്തിപ്പിക്കാം  എന്നത്
പരിസശാധിക്കാം. 

റഫറൻസ് ലൈ�ബ്രറി 
സശഖരിക്കുന്ന റഫറൻസുകപ്രള തരംതിരിച്ചു സൂക്ഷിക്കാൻ കളക്ഷനുകൾ ഉപസയാഗിക്കാം. ആസഗാള താപനപ്രത്തക്കുറിച്ചാണ്
ഗസവഷണപ്രമcിൽ  Global  Warming  എപ്രന്നാരു  കളക്ഷൻ  പ്രസാട്ടീസറാ  ക്ലയa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറിൽ  നിന്ന്  നിർമ്മിക്കാൻ
സാധിക്കും. 

പ്രസാട്ടീസറാ സഹാം സപജ് 

ആസഗാള താപനത്തിപ്രa കാരണങ്ങപ്രളക്കുറിച്ചുള്ള (Global warming causes)  സലഖനങ്ങളുപ്രട റഫറൻസുകൾ സശഖരിക്കാൻ
ഒരു  സബ്  കളക്ഷൻ  നിർമ്മിക്കാം.  പിഎച്ച്ഡി  തീസിസ്  തയ്യാറാക്കുന്നവർക്കു  ഓസരാ  അധ�ായങ്ങളിസലക്കും  ഉള്ള
റഫറൻസുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഓസരാ അധ�ായത്തിപ്രa സപരിൽ കളക്ഷനുകൾ  (ഉദാ.  Chapter-1)  നിർമ്മിക്കാം.  ഇങ്ങിപ്രന
സശഖരിക്കുന്ന  റഫറൻസുകൾ  തരം  തിരിച്ചു  സൂക്ഷിക്കാൻ  പ്രസാട്ടീസറാ  ക്ലയa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറിപ്രല  കളക്ഷൻ  എന്ന
�സത�കത സഹായിക്കും. 
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റഫറൻസുകൾ വേശഖരിക്കുന്ന �ിധം 
റഫറൻസുകൾ  രണ്ടു  രീതിയിൽ  സശഖരിക്കാൻ  പ്രസാട്ടീസറാ  ഉപസയാഗിച്ച്  സാധിക്കും.  ഒരു ഓൺലൈലൻ  സജർണലിപ്രa
പ്രവബ് സപജിൽ നിന്നും റഫറൻസ് സശഖരിക്കാൻ പ്രസാട്ടീസറാ പ്രബ്രൗസർ qഗ്ഗിൻ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മതിയാവും.  

പ്രസാട്ടീസറാ  ക്ലയa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറിൽ  നിന്ന്  പ്രകാണ്ട്  സലഖനത്തിപ്രa,  ബുക്കിപ്രaസയാ  തിരിച്ചറിയൽ  മാർഗങ്ങൾ
(Identifiers)  ഉപസയാഗിച്ച് തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ചു സചർക്കാം. ISBN,  Digital  Object  Identifier (DOI),  PubMed ID  തുടങ്ങിയ
ഐഡaിഫയറുകൾ  ഉപസയാഗിച്ചു  തിരച്ചിൽ  നടത്താം.  വിവിധ  സംഭരണികളിൽ  നിന്നും  റഫറൻസുകളും,  ഫുൾപ്രടക്സ്റ്റ്
ലഭ�മാപ്രണcിൽ അതും അടക്കം പ്രസാട്ടീസറായിൽ സചർക്കും. 

Jി�ിഫ് ഫയലുകൾ വേചർക്കുന്ന �ിധം
റഫറൻസ്  മാസനജ് പ്രമa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  ഉപസയാഗിച്ച്  തുടങ്ങുന്നതിന്  മുൻസപ  ഗസവഷകൻ  സശഖരിച്ചു  പ്രവച്ചിരിക്കുന്ന
പിഡിഫ് ഫയലുകൾ പ്രസാട്ടീസറായിസലക്ക് സചർക്കാൻ സാധിക്കും.  സലഖനത്തിപ്രa വിവരങ്ങൾ  പിഡിഫ് ഫയലുകളിൽ
നിന്നും  പ്രസാട്ടീസറാ സവർതിരിച്ചു എടുത്തു പ്രകാള്ളും. 

മറ്റു റഫറൻസ് മാവേനജ് ലെമന്റ് വേസാഫ്റ്റ് ലെ�യറിൽ നിന്നു ലെസാyീവേറായിവേ�ക്ക്
നിലവിൽ മപ്രറ്റാരു  റഫറൻസ് മാസനജ് a്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  ഉപസയാഗിക്കുന്നുപ്രവcിൽ  അതിപ്രല കളക്ഷനുകൾ എക്സ്സപാർട്ട്
പ്രചയ് ത സശഷം, പ്രസാട്ടീസറായിസലക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. 

പുതുതായി റഫറൻസുകൾ വേചർക്കുന്ന �ിധം
ഇaർപ്രനറ്റിൽ  നിന്നും  റഫറൻസുകൾ  കിട്ടാത്ത  സÒാതസ്സുകളുപ്രട  വിവരങ്ങൾ  സനരിട്ട്  ലൈടപ്പ്  പ്രചയ് തു  സചർക്കാൻ
സാധിക്കും.

പ്രാവേദശിക ഭാഷയിലുള്ള റഫറൻസുകൾ
ഇന്ത�ൻ  �ാസദശിക  ഭാഷകളിലുള്ള  റഫറൻസുകൾ  ലൈകകാര�ം  പ്രചയ്യാൻ   പ്രസാട്ടീസറാക്ക്  സാധിക്കും.  ബ്രൗസർ
അധിഷ്ഠിതമായി �വർത്തിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ടൂളുകൾ ഇതിനായി ഉപസയാഗിക്കാം. ഭാരതീയ ഭാഷകളിൽ ലിപ�ന്തരണം വഴി
പ്രവബിൽ എഴുതാൻ ഗൂഗിൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനം ആണ് ഗൂഗിൾ എഴുത്തുപകരണങ്ങൾ  (Google Input Tools).
ഇംഗ്ലീഷ് കീസബാർഡിപ്രല അക്ഷരങ്ങൾ ഉപസയാഗിച്ച് മലയാള ഭാഷാ അക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ലൈടപ്പ് പ്രചയ്യുന്ന ലിപിമാറ്റ
സമ്പ്രദായപ്രത്തയാണ്  ലിപ�ന്തരണം  എന്നതു  പ്രകാണ്ടുസ³ശിക്കുന്നത്.  വ�ജ്ഞനങ്ങസളാട്  സ്വരങ്ങൾ  സചർക്കുകയാണ്
ലിപ�ന്തരണത്തിൽ  പ്രചയ്യുന്നത്.  ഉദാഹരണമായി,  ‘കാക്ക’  എഴുതുന്നതിനു,  ‘kaakka’  എന്ന്  ഇംഗ്ലീഷ്  കീസബാർഡ്
ഉപസയാഗിച്ച്  ലൈടപ്പ്  പ്രചയ് താൽ  മതിയാവും.  ലിപ�ന്തരണം  നടക്കുന്നത്  ഉച്ചാരണത്തിപ്രa  അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്,
അർത്ഥത്തിപ്രa  അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല.  ലിപ�ന്തരണ  രീതിയിൽ  മലയാളം  ലൈടപ്പ്  പ്രചയ്യാൻ  കീസബാർഡ്  വിന�ാസം
അറിയണപ്രമന്നില്ല.  അതിനാൽ  ഉപസയാഗിക്കാൻ  ഏറ്റവും  എളുപ്പമുള്ള  നിസവശക  (Input)  രീതിയാണ്  ലിപ�ന്തരണം
അടിസ്ഥനാക്കിയുള്ളത്.  ഗൂഗിൾ  സക്രാം  പ്രബ്രൗസർ  എക്സ്റ്റൻഷൻ  എന്ന  നിലയിലാണ്  ഗൂഗിൾ  ഇൻപുട്ട്  ടൂൾസ്
ഉപസയാഗിക്കാപ്രനളുപ്പം.  

ഗൂഗിൾ എഴുത്തുപകരണങ്ങൾ സക്രാം  (Chrome)  ബ്രൗസറിൽ  Extension ആയി സചർക്കാൻ സാധിക്കും.  സക്രാം പ്രബ്രൗസർ
തുറന്ന സശഷം ഗൂഗിൾ പ്രസർച്ച് എൻജിനിൽ, google input tools chrome extension എന്ന വാക്ക് തിരഞ്ഞാൽ Input Tools
extension സപജിപ്രലത്താം.   ഇൻപുട്ട്  ടൂൾ  എക്സ്റ്റൻഷൻ  സക്രാം  ബ്രൗസറിൽ  സചർത്ത്  കഴിഞ്ഞാൽ  ഉപസയാഗിസക്കണ്ട
ഭാഷകൾ സചർക്കാം.  മലയാള സാഹിത�ത്തിൽ ഗസവഷണം പ്രചയ്യുന്നയാൾക്ക് മലയാള ഭാഷ ഇൻപുട്ട് ടൂളിൽ സചർക്കാം.
പ്രബ്രൗസറിൽ പ്രസാട്ടീസറാ പ്രവബ് ലൈലബ്രറി തുറന്ന് പുതിയ റഫറൻസുകൾ മലയാളത്തിൽ സചർക്കാൻ സാധിക്കും.

വേ�ർ�് വേപ്രാസസ്സറുമായി വേചർത്ത് ഉJവേയാഗിക്കുന്ന �ിധം
ലൈമസക്രാസസാഫ്റ്റ്  സവർഡ്,  ലിപ്രബ്ര  ഓഫീസ്,  മാക്ക്  സവർഡ്  സ�ാസസ്സർ  എന്നിവയുമായി  സചർന്ന്  പ്രസാട്ടീസറാ
�വർത്തിക്കും.  പ്രസാട്ടീസറാ ഇൻÏാൾ പ്രചയ്യുസമ്പാൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലഭ�മായ സവർഡ്  പ്ര�ാസസ്സർ ഏതാസണാ അതുമായി
ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും. സവർഡ് സ�ാപ്രസസ്സറിൽ പ്രസാട്ടീസറാ ടൂൾബാർ �ത�ക്ഷപ്രപ്പടും. 

ക് ളൗഡ്  അധിഷ്ഠിത  സവർഡ്  പ്ര�ാസസ്സറായ  ഗൂഗിൾ  സഡാക്ക്  ഉപസയാഗിക്കുന്നവർക്കും  പ്രസാട്ടീസറാ  കണക്ട്
പ്രചയ് തുപസയാഗിക്കാൻ  സാധിക്കും.  നിലവിൽ  സവപ്രറാരു   റഫറൻസ്  മാസനജ് പ്രമa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറും  ക് ളൗഡ് 
അടിസ്ഥാനമായുള്ള സവർഡ് സ�ാപ്രസസ്സറുമായി സചർന്നുപസയാഗിക്കാനുള്ള സൗകര�ം നൽകുന്നില്ല.
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ഉJസംഹാരം 
ഗസവഷണ �വർത്തനങ്ങളുപ്രട  തുടക്കത്തിൽ തപ്രന്ന റഫറൻസ്  മാസനജ് പ്രമa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ ഉപസയാഗിച്ച്  തുടങ്ങണം.
സശഖരിക്കുന്ന  രചനകളുപ്രട  റഫറൻസുകൾ  വിവിധ  കളക്ഷനുകൾ  സൃഷ്ടിച്ചു  വിഷയ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  തരംതിരിച്ചു
സൂക്ഷിക്കണം. ഇൻറർപ്രനറ്റിൽ നിന്നും സശഖരിച്ച റഫറൻസ് വിവരങ്ങൾ അപൂർണ്ണപ്രമcിൽ, ഇല്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ തിരഞ്ഞു
കണ്ടുപിടിച്ചു  സചർക്കണം.  ഗസവഷകന്  ഉപസയാഗിക്കാൻ  സുഗമമായ  ഒരു  റഫറൻസ്  മാസനജ് പ്രമa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ
തിരപ്രഞ്ഞടുക്കാം.  �മുഖ റഫറൻസ് മാസനജ് പ്രമa് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ എല്ലാം തപ്രന്ന കുത്തക സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ ഗണത്തിൽ
പ്രപടുന്നവയാണ്.  പ്രസാട്ടീസറാ  മാത്രസമ  സ്വതന്ത്ര  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  വിഭാഗത്തിൽ  നിന്നുള്ളൂ.  ഒരു  മികച്ച  റഫറൻസ്
മാസനജ്പ്രമa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറിന്  സവണ്ട  എല്ലാ  സവിസശഷതകളും  പ്രസാട്ടീസറായിലുണ്ട്.  �ാസദശിക  ഭാഷകളിലുള്ള
റഫറൻസുകൾ ലൈകകാര�ം  പ്രചയ്യാനുള്ള കഴിവും,  ക് ളൗഡ്  അധിഷ്ഠിത സവർഡ്  സ�ാസസ്സിംഗ്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകളുമായി
സചർന്ന് �വർത്തിക്കാനുള്ള �സത�കതകളും പ്രസാട്ടീസറാപ്രയ വ�ത�സ്തമാക്കുന്നു.

റഫറൻസ്
Zotero documentation
https://www.zotero.org/support/

Using Zotero with Google Docs
https://www.zotero.org/support/google_docs

Install Zotero using Snap package management tool
http://linuxhalwa.blogspot.com/2020/06/install-zotero-using-snap-package.html



33

സാഹിത്യാ�വേ�ാകനം

ആമുഖം
ഗസവഷണ  �ശ്നവുമായി  ബന്ധമുള്ള  �സിദ്ധീകരിക്കപ്രപ്പട്ട  കൃതികളുപ്രട  വിവരണവും,  സംഗ്രഹവും,  വിമർശനാത്മക
വിലയിരുത്തലുമാണ് സാഹിത�ാവസലാകനത്തിലൂപ്രട പ്രചയ്യുന്നത്.  സശഖരിച്ച �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട,  വിവരസശഖരങ്ങളുപ്രട
ഒരവസലാകനം  നൽകാനും,  �സ് തുത  പഠനസമഖലയിൽ  നിങ്ങളുപ്രട  ഗസവഷണം  എത്രസത്താളം  �സക്തമാപ്രണന്നും
വായനക്കാർക്ക്  മനസ്സിലാകാനുമാണ്  സാഹിത�  അവസലാകനത്തിലൂപ്രട  ശ്രമിക്കുന്നത്.  ഗസവഷണ  വിഷയത്തിപ്രല
കാലികമായ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാഹിത�ാവസലാകനം ഉപകരിക്കുന്നു.  അവസലാകനത്തിപ്രa അവതരണ മികവ്
ഗസവഷകനു ആ സമഖലയിപ്രല തപ്രa �ാഗൽഭ�പ്രത്ത എടുത്തു കാണിക്കും.

സാഹിത്യാ�വേ�ാകനത്തിലെന്റ പ്രാധാന്യം
ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളിപ്രല സലഖനങ്ങളുപ്രട അവസലാകനം ഗസവഷണ �വർത്തനത്തിപ്രa എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും
അത�ന്താസപക്ഷിതമാണ്.  ഗസവഷണ  വിഷയം  തിരപ്രഞ്ഞടുക്കുന്നത്  മുതൽ  അധ�ായങ്ങൾ  എഴുതി  തീരുന്നത്  വപ്രര
ഗസവഷണ  സാഹിത�ാവസലാകനം  നിരന്തരം  നടസത്തണ്ടതുണ്ട്.  ഗസവഷണത്തിപ്രa  �ാരംഭ  �ക്രിയ  തപ്രന്ന
�സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  അവസലാകനത്തിലൂപ്രടയാണ്  തുടങ്ങുന്നത്.  സാഹിത�ാവസലാകന  �ക്രിയ  നടക്കുസമ്പാൾ
ഗസവഷകപ്രa  മനസ്സിസലക്ക്  കൂടുതൽ  സചാദ�ങ്ങൾ  ഉയർന്നു  വരുന്നു.  സചാദ�ങ്ങൾ  കൂടുതൽ  പുനരാസലാചനകൾക്ക്  വഴി
പ്രതളിക്കുകയും, ഗസവഷണ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ നവീകരണങ്ങൾക്കുള്ള സാധ�ത കൂട്ടുന്നു.   സാഹിത�ാവസലാകനത്തിപ്രa
�ാധാന�വും, ആവശ�കതയും താപ്രഴ പറയുന്നു:

❖ പഴയ  കപ്രണ്ടത്തലുകൾക്ക്  പുതിയ  വ�ാഖ�ാനം  നൽകുക,  അപ്രല്ലcിൽ  പഴയ  വ�ാഖ�ാനവുമായി  പുതിയത്
സംസയാജിപ്പിക്കുക.

❖ ഗസവഷണത്തിനായി നിർസദശിക്കപ്രപ്പട്ട വിഷയത്തിന് മുൻകാല ഗസവഷണവുമായുള്ള ബന്ധം നിർവചിക്കുക.
❖ ഗസവഷണ വിഷയത്തിപ്രa ബൗദ്ധിക പുസരാഗതി കപ്രണ്ടത്തുക.
❖ ആ സമഖലയിൽ നടക്കുന്ന ഗസവഷണ �ക്രിയയിൽ പുതിയ സാധ�തകസളാ,  കൂട്ടിസച്ചർക്കലുകസളാ  ഉപ്രണ്ടcിൽ

അവ കപ്രണ്ടത്താൻ സാഹിത�ാവസലാകനം ഉപകരിക്കും. 
❖ മുൻകാല കപ്രണ്ടത്തലുകളിൽ എപ്രന്തcിലും ലൈവരുധ�മുപ്രണ്ടcിൽ അത് കപ്രണ്ടത്തുക.
❖ മുൻകാല  ഗസവഷണത്തിപ്രa  കപ്രണ്ടത്തലുകളുപ്രട  പ്രവളിച്ചത്തിൽ  നിലവിപ്രല  ഗസവഷണ  �ശ് നപ്രത്ത  കൂടുതൽ

മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
❖ പ്രചയ്യാൻ സപാകുന്ന ഗസവഷണ വിഷയം മുൻപ് നടന്നിട്ടുപ്രണ്ടcിൽ അത് കപ്രണ്ടത്തി ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കുക. 

സാഹിത്യാ�വേ�ാകനം നടവേത്തണ്ട �ിധം
ഗസവഷണത്തിനാവശ�മുള്ള  സലഖനങ്ങൾ  തിരയൽ,  കപ്രണ്ടത്തൽ,  സശഖരിക്കൽ,  തരംതിരിക്കൽ,  കുറിപ്പുകൾ  എഴുതുക,
അവസലാകനം എഴുതുക തുടങ്ങിയ �ക്രിയകൾ സാഹിത�ാവസലാകനത്തിപ്രa ഭാഗമാണ്.

ഗവേ�ഷണ സാഹിത്യത്തിലെന്റ തിരലെ�ടുപ്പ്
ഗസവഷണ  വിഷയം  തിരപ്രഞ്ഞടുത്തു  ഉറപ്പിച്ചു  കഴിഞ്ഞാൽ  സാഹിത�ാവസലാകനം  ഔസദ�ാഗികമായി  ആരംഭിക്കാം.
�സ് തുത ഗസവഷണ വിഷയത്തിലുള്ള സലഖനങ്ങൾ ഉൾപ്രക്കാള്ളുന്ന �മുഖമായ ഡാറ്റാസബസുകൾ, സജർണലുകൾ എന്നിവ
കപ്രണ്ടത്തുക.  വിവിധ തിരച്ചിൽ രീതികൾ അവലംബിച്ചു പ്രകാണ്ട് പഠനത്തിനു �സക്തമായ സലഖനങ്ങൾ സശഖരിക്കുക.
പഠന വിഷയത്തിപ്രല വിവിധ സൂചക പദങ്ങൾ (Keywords) ഉൾപ്രപ്പടുത്തി സജർണൽ കണ്ടa് അലർട്ട് തുടങ്ങുക. �സ് തുത
വിഷയങ്ങളിൽ പുതുതായി �സിദ്ധീകരിച്ച സലഖനങ്ങപ്രളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്രമയിൽ ആയി ലഭിക്കും. വിവിധ സൂചക
പദങ്ങൾ  ഉപസയാഗിച്ചു  പ്രകാണ്ട്  തിരച്ചിൽ  കൂടുതൽ  ആഴത്തിലാക്കി  (Narrow  search)  പരമാവധി  സലഖനങ്ങൾ
സമാഹരിക്കുക.  വിവിധ  വിഷയങ്ങളിൽ  �സിദ്ധീകരിച്ച  ബിTിസയാഗ്രഫികൾ കപ്രണ്ടത്തി പരിസശാധിക്കുന്നത്  മികച്ച
സലഖനങ്ങൾ കപ്രണ്ടത്താൻ സഹായിക്കും. ബിTിസയാഗ്രഫികൾക്കായി ഇaർപ്രനറ്റിലും, ലൈലബ്രറികളിലും പരതാം.  അസത
വിഷയത്തിൽ  സമർപ്പിച്ച  തീസിസുകൾ  പരിസശാധിക്കുന്നത്  �സ് തുത വിഷയത്തിപ്രല  സലഖനങ്ങപ്രള പരിചയപ്രപ്പടാൻ
സഹായിക്കും.  ലൈസദ്ധാന്തികം,  (Theory),  ഗസവഷണ  രീതിശാസ് ത്രം  (Research  method)  ചർച്ച  പ്രചയ്യുന്നവ,  ഓസരാ
വിഷയത്തിസലയും  നാഴികക്കല്ലുകളായ സലഖനങ്ങൾ എന്നിങ്ങപ്രന സശഖരിക്കാൻ �സത�കം ശ്രദ്ധിക്കുക.  സലഖനങ്ങൾ
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സശഖരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഏപ്രതcിലും ഒരു റഫറൻസ് മാസനജ് പ്രമa് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ ഉപസയാഗിക്കുക. 

തരംതിരിക്കൽ
സശഖരിച്ച  സലഖനങ്ങളിൽ  നിന്നും  പഠനത്തിനാവശ�മായവ  തിരപ്രഞ്ഞടുക്കണം.  സലഖനത്തിപ്രa  പ്രപാതു  സ്വഭാവവും,
ഉള്ളടക്കവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്  ഉപരിqവമായ ഒരു വായന നടത്തുക.  സലഖനത്തിപ്രa സംക്ഷിപ് ത രൂപം  (Abstract),
ആമുഖം, ആദ�പ്രത്ത ഏതാനും ഖണ്ഡികകൾ, ഉപസംഹാരം എന്നിങ്ങപ്രന വായിച്ചു സപാകുക. 

പഠനത്തിന്  സയാജിച്ച  സലഖനങ്ങപ്രള  തരംതിരിച്ചു  സൂക്ഷിക്കുക.  ഇതിനായി  വിഷയത്തിപ്രa  വിവിധ  വിഭാഗങ്ങൾ,
ഉപവിഭാഗങ്ങൾ  എന്നിങ്ങപ്രന  തരം  തിരിക്കുക.  ആസഗാള  താപനപ്രത്തക്കുറിച്ചു  (Global  Warming)  ഗസവഷണം
നടത്തുന്നയാൾ സലഖനങ്ങപ്രള അതിപ്രa ഉപവിഭാഗങ്ങളായി ആസഗാള താപന കാരണങ്ങൾ (Causes of global warming),
ആസഗാള താപന ഫലങ്ങൾ (Effects of global warming)  എന്നിങ്ങപ്രന ഉപവിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം.  ആസഗാള താപന
ഫലങ്ങൾ (Effects of global warming) ഏപ്രതാക്ക രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ചർച്ച പ്രചയ്യുന്ന സലഖനങ്ങൾ തരംതിരിച്ചു
സൂക്ഷിക്കാൻ വീണ്ടും ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങപ്രന സൃഷ്ടിക്കാം;  ഭൗതിക പരിസ്ഥിതി  (Physical  environment),  �കൃതിയും
വന�ജീവികളും  (Nature  and  wildlife),  മനുഷ�ർ  (Humans).  പ്രസാട്ടീസറാ  റഫറൻസ്  മാസനജ് പ്രമa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറിപ്രല
കളക്ഷനുകൾ  എന്ന  ഫീച്ചർ  ഉപസയാഗിച്ച്  പ്രകാണ്ട്  സലഖനങ്ങപ്രള  വിഭാഗങ്ങളായും,  ഉപവിഭാഗങ്ങളായും  സശഖരിച്ചു
തരംതിരിച്ചു സൂക്ഷിക്കാം.

കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന �ിധം
സലഖനങ്ങൾ  വായിച്ചു  കുറിപ്പുകൾ  തയ്യാറാക്കുന്നതിന്  സൗകര��ദമായ  ഒരു  മാധ�മം  ഉപസയാഗിസക്കണ്ടതാണ്.
കമ്പ്യൂട്ടറിപ്രa ആഗമനത്തിനു മുൻപ്  കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ കാർഡുകളും,  സനാട്ടുബുക്കും ഉപസയാഗിച്ചിരുന്നു.  കമ്പ്യൂട്ടർ,
പ്രമാലൈബൽ  സഫാൺ  എന്നിവയുപ്രട  സഹായസത്താപ്രടയും  കുറിപ്പുകൾ  തയ്യാറാക്കാം.  റഫറൻസ്  മാസനജ് പ്രമa്
സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകളിൽ സനാട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര�മുണ്ട്. സവർഡ്പ്ര�ാസസ്സർ സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകളും (MS
Word, LibreOffice)  കുറിപ്പുകൾ എടുക്കുന്നതിന് ഉപസയാഗിക്കാം.  കുറിപ്പുകൾ സശഖരിക്കാനുള്ള ആപ്പുകൾ ആൻസäായിഡ്
സഫാൺ ഉപസയാഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇൻÏാൾ പ്രചയ് തുപസയാഗിക്കാം. ഗൂഗിൾ കീപ്പ് (Google Keep), എവർ സനാട്ട് (Evernote)
എന്നീ  ആപ്പുകൾ  ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.  സനാട്ടുകൾ  കുറിക്കാനും,  സലഖനങ്ങൾ  സ് കാൻ  പ്രചയ്യാനും,  അവ  ക് ളൗഡ് 
സÏാസറജിൽ  സൂക്ഷിക്കാനും  ആപ്പുകൾ  ഉപസയാഗിച്ച്  സാധിക്കും.  എഴുതുന്ന  സവളയിൽ  പ്രമാലൈബൽ  ആപ്പുകൾ  വഴി
സശഖരിച്ച സനാട്ടുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിസലക്ക് മാറ്റാനും സാധിക്കും. 

സലഖനം വായിച്ച സശഷം മൂന്നു രീതിയിൽ സനാട്ടുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാം:

പരാവർത്തനം  (Paraphrasing):  വായിച്ച  ഭാഗം  സ്വന്തം  വാക്കുകളിൽ  മാറ്റിപ്രയഴുതുന്ന  രീതിയാണ്  പരാവർത്തനം.  മൂല
ഭാഗത്തിപ്രa  വാക�  ഘടന  മാറ്റിയും,  പര�ായപദങ്ങൾ  ഉപസയാഗിച്ചും,  ആശയത്തിൽ  മാറ്റം  വരുത്താപ്രതയുമാണ്
വിഭിന്നമാക്കുന്നത്.
  
സംഗ്രഹിക്കുക (Summary): വായിച്ച ഭാഗം സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ ചുരുക്കിപ്രയഴുതുന്ന രീതിയാണിത്.

ഉദ്ധരണി  (Quotation):   സലഖനത്തിപ്രa  ഒരു   ഭാഗം  അസതപടി  ഉപസയാഗിക്കുന്നു.  ഇരട്ട  ഉദ്ധരണികൾക്കുള്ളിലാണ്
കടപ്രമടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്രപ്പടുസത്തണ്ടത്.

സനാട്ടുകൾ സമാഹരിക്കുന്നതിപ്രനാപ്പം അവയുപ്രട റഫറൻസ് (Bibliographic details) കൂടി മറക്കാപ്രത ഉൾപ്രപ്പടുത്തുക. പിന്നീട്
അധ�ായങ്ങൾ  എഴുതുന്ന  സവളയിൽ  ആശയങ്ങൾ  എവിപ്രട  നിന്ന്  ലഭിച്ചു  എന്ന്  സൂചിപ്പിക്കാൻ  റഫറൻസുകൾ
പ്രകാടുസക്കണ്ടതുണ്ട്.   ഏതു തരത്തിലുള്ള സനാട്ട്  ആപ്രണന്നറിയാൻ എപ്രന്തcിലും  ചിഹ്നസമാ  (P for  Paraphasing,  S for
Summary etc.), അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വ�ത�സ് തമായ കളസറാ നൽകുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം, ഏതു തരത്തിലുള്ള സനാട്ട് ആപ്രണന്ന്
പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടു സനരിടാം.

സാഹിത�ാവസലാകനത്തിനായി സലഖനങ്ങളിലൂപ്രട കടന്നു സപാകുസമ്പാൾ ശ്രദ്ധിസക്കണ്ട കാര�ങ്ങൾ താപ്രഴ പറയുന്നു: 

❖ നിർവചനങ്ങളായി (Definitions) എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര�ങ്ങളുപ്രണ്ടcിൽഅവയുപ്രട കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക.
❖ സാഹിത�ാവസലാകനത്തിൽ  ഉൾപ്രപ്പടുത്താൻ  അനുസയാജ�മായ  ഭാഗങ്ങൾ  സലഖനങ്ങളിൽ  ഉപ്രണ്ടcിൽ  അത്

കുറിപ്രച്ചടുക്കുക.
❖ സലഖനത്തിൽ  വിഷയത്തിപ്രa  ഏതു  വശത്തിനാണ്  (aspect)  �ാധാന�ം  പ്രകാടുത്തിരിക്കുന്നത്,  ഗസവഷണ
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രീതിയുപ്രട, ഫലങ്ങളുപ്രട ശക്തി ദൗർബല�ങ്ങൾ എപ്രന്താപ്രക്കപ്രയന്നും അവസലാകനം നടത്തണം.
❖ സലഖനത്തിൽ  വിഷയപ്രത്ത  സംബന്ധിച്ച  നൂതന  �വണതകൾ,  മാതൃകകൾ  തുടങ്ങിയ   കാര�ങ്ങൾ  ചർച്ച

പ്രചയ്യുന്നുസണ്ടാപ്രയന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.
❖ �സിദ്ധീകൃതമായ  പഠനങ്ങളിൽ  ഏപ്രതcിലും  വിഷയങ്ങൾ  പരിസശാധിക്കാൻ  വിട്ടു  സപായിട്ടുസണ്ടാപ്രയന്നു

കണ്ടുപിടിക്കുക.  പുതുതായി  എപ്രന്തcിലും  സചർക്കാൻ  സാധ�തയുപ്രണ്ടcിൽ  നിങ്ങളുപ്രട  പഠനത്തിൽ  അത്
സചർക്കാം.

❖ പരിസശാധനക്ക് വിസധയമാക്കിയ പഠനങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ് പരം ബന്ധമുസണ്ടാപ്രയന്നു ഒത്തു സനാക്കുക.  ചില
പഠനങ്ങൾ  മാർഗദർശകങ്ങളായി  പരിഗണിച്ചു  പ്രകാണ്ട്  തുടർപഠനങ്ങൾ  ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.  അങ്ങിപ്രന,  �ധാന
മാർഗദർശകമായി പരിണമിച്ച പഠനങ്ങൾ മൂല�മുള്ളതാവും.

❖ നിങ്ങളുപ്രട  ഗസവഷണ  വിഷയവുമായി  സനരിട്ട്  ബന്ധമുള്ളതും,  �ാധാന�മുള്ളതുമായ  സലഖനങ്ങൾ  മാത്രം
തിരപ്രഞ്ഞടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.

❖ കാലഹരണപ്രപ്പട്ട പഠനങ്ങൾ �തിപാദിക്കുന്ന സലഖനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.  കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു  വർഷത്തിനുള്ളിൽ
�സിദ്ധീകരിച്ച  പഠനങ്ങൾക്ക്  �ഥമ  പരിഗണന  പ്രകാടുക്കുക.  എന്നിരുന്നാലും  അതി�ാധാന�മുള്ളതും,
ചരിത്രപരമായി �ധാനവുമായ പഠനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാപ്രതയുമിരിക്കുക.             

കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുസമ്പാൾ സലഖനത്തിപ്രa ഉള്ളടക്കപ്രത്ത തരംതിരിപ്രച്ചഴുതിയാൽ പിന്നീട്  വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ
എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇതിനായി ഏപ്രതcിലും ഒരു സ് പ്ര�ഡ്ഷീറ്റ് (e.g. MS Excel or LibreOffice Calc/Google Spreadsheet)
ഉപസയാഗിക്കാം.  സ് പ്ര�ഡ്  ഷീറ്റിൽ നിർവ്വചനങ്ങൾ  (Definitions  of concepts),  ഗസവഷണ രീതി  (Research method),
ഗസവഷണ ഫലങ്ങൾ (Research results)  വിവിധ സകാളങ്ങൾ തിരിക്കുക. ഓസരാ സലഖനവും വായിച്ച സശഷം വിവരങ്ങൾ
ഓസരാ സകാളത്തിസലക്കും എഴുതിസച്ചർക്കുക. 

നിങ്ങളുപ്രട ഗസവഷണ സമഖലയുപ്രട ഒരു വിഹഗ വീക്ഷണം നൽ കുക എന്നതാണ് സാഹിത�ാവസലാകനത്തിപ്രa ലക്ഷ�ം.
ഗസവഷണ വിഷയത്തിപ്രa ഭൂതവും, വർത്തമാനകാല സ്ഥിതിയും, ഭാവിയും സാഹിത�ാവസലാകനത്തിൽ �തിഫലിക്കണം.
പഠന  വിഷയത്തിൽ  �സിദ്ധീകൃതമായ  �ധാന  കൃതികപ്രളയും,  ആശയങ്ങപ്രളയും  കുറിച്ചുള്ള  ഗസവഷകപ്രa  അവഗാഹം
സാഹിത�ാവസലാകനത്തിലൂപ്രട �കടമാക്കുന്നു.  പഠനത്തിസലക്ക് നയിച്ച സന്ദർഭവും വിവരിക്കാൻ സാഹിത�ാവസലാകനം
ഉപസയാഗിക്കണം.  സജാസ്  എൽ.  ഗാൽവൻ  പറയുന്നു,  “സശഖരിച്ച  സലഖനങ്ങളുപ്രട  രത്നച്ചുരുക്കം  നിരത്തിപ്രയഴുതുന്നതല്ല
സാഹിത�ാവസലാകനം.  ഒരു  കാട്ടിപ്രല  ഓസരാ  വൃക്ഷങ്ങസളയും  എടുത്തു  വർണ്ണിക്കുന്നതു  സപാപ്രല  യാന്ത്രികമാണ്
സലഖനങ്ങളുപ്രട രത്നച്ചുരുക്കം എഴുതി സാഹിത�ാവസലാകനം പ്രചയ്യുന്നത്.  യഥാർത്ഥത്തിൽ സാഹിത�ാവസലാകനാപ്രമന്നതു,
ഗസവഷണ  സലഖനങ്ങൾ  ഉപസയാഗിച്ചു  പ്രകാണ്ട്  ശരിക്കുപ്രമാരു  പുതിയ  വനം  സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്”.  ഗസവഷകപ്രa
വാദമുഖങ്ങപ്രള  നിരത്തിപ്രക്കാണ്ട്  ഒരു  രൂപസരഖ  തയ്യാറാക്കുകയും,  അതിനനുസരിച്ചു  എഴുതിയ  കുറിപ്പുകൾ
പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും  പ്രചയ്യുക.  �ധാന  സിദ്ധാന്തങ്ങൾ,  അവക്ക്  സശഖരിച്ച  മറ്റു  സലഖനങ്ങളുമായുള്ള  ബന്ധം,  ഭാവി
ഗസവഷണത്തിനായുള്ള നിർസ³ശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര�ങ്ങൾ രൂപ സരഖക്കുള്ളിൽ വരണം. 

ഉJസംഹാരം 
സാഹിത�ാവസലാകനപ്രമന്നത്  ഗസവഷണത്തിപ്രa  �ാരംഭഘട്ടത്തിൽ  മാത്രം  ഒതുക്കി  നിർസത്തണ്ട  ഒരു  �ക്രിയയല്ല,
പഠനകാലയളവിലുടനീളം  തുടസരണ്ടതാണ്.  ഗസവഷണ  �ശ് നവുമായി  ബന്ധമുള്ള  രചനകൾ  �സിദ്ധീകരിച്ചാലുടൻ
ലഭിക്കാനുള്ള  ക്രമീകരണങ്ങൾ  പ്രചസയ്യണ്ടതാണ്.  സലഖനങ്ങസളാസടാപ്പമുള്ള  രത്നച്ചുരുക്കം  പകർത്തിപ്രയഴുതി
സാഹിത�ാവസലാകനം  എന്ന രീതിയിൽ  അവതരിപ്പിക്കാൻ  ശ്രമിക്കരുത്.  ഗസവഷകൻ സ്വന്തം  നിലയിൽ  നടസത്തണ്ട
സത�സന്ധമായ സാഹിത�ാവസലാകനമാണ് �ബന്ധപ്രത്ത മികച്ചതാക്കുന്നത്.   

റഫറൻസ് 
Guidelines for writing a literature review
https://www.d.umn.edu/~hrallis/guides/researching/litreview.html

Fink,  Arlene.  Conducting  research  literature  reviews:  From  the  internet  to  paper.  Sage
publications, 2019.

Fink,  Arlene.  Conducting  research  literature  reviews:  From  the  internet  to  paper.  Sage
publications, 2019.



36
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പ്രസിദ്ധീകരണ ദുരുJവേയാഗം: നിയമJരവും ധാർമ്മികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ

ആമുഖം
അക്കാദമിക-ഗസവഷണ  സലാകത്തു  �സിദ്ധീകരണ  ദുരുപസയാഗം  ഏറിവരികയാണ്.  തനതു  ലൈശലിയിൽ  നടസക്കണ്ട
�സിദ്ധീകരണ  �ക്രിയയിൽ  വിവിധ  തരത്തിലുള്ള  കൃത്രിമങ്ങൾ  നടക്കുന്നുണ്ട്.  സലഖനങ്ങളുപ്രട  എണ്ണം
കൂട്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന്,  സജാലി  കിട്ടുന്നതിന്,  സ്ഥാനക്കയറ്റം  കിട്ടുന്നതിന്,  സഹ�വർത്തകരുമായി  മത്സരിക്കുന്നതിന്,
തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ പ്രകാണ്ടാണ്  �സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ കൃത്രിമത്വം  കാണിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത്.  �സിദ്ധീകരണ
�ക്രിയയിപ്രല ദുരുപസയാഗ ശ്രമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്രപ്പട്ടാൽ ഗസവഷകപ്രa ഭാവിപ്രയ സദാഷകരമായി ബാധിക്കും.

പ്രസിദ്ധീകരണ ദുരുJവേയാഗം
ഗസവഷണം  പുതുതായി  തുടങ്ങുസമ്പാഴും  (Research  Proposal),  ഗസവഷണത്തിനിടയിലും,  അവസലാകനം  (Review)
പ്രചയ്യുന്നതിലും, ഗസവഷണ ഫലങ്ങൾ �സിദ്ധീകരിക്കുസമ്പാളും കൃത്രിമങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ�തയുണ്ട്. പ്രകട്ടിച്ചമയ്ക്കൽ, വ�ാജ
നിർമ്മാണം,  അനധികൃത  പകർത്തൽ,  എന്നിങ്ങപ്രനയുള്ള  വിവിധതരം  സമാശം  �വണതകൾ  ഗസവഷണ
ദുരുപസയാഗത്തിപ്രa  പരിധിയിൽ  വരുന്നു.  എഴുത്തുകാർ,  ഗസവഷകർ,  എഡിറ്റർ,  നിരൂപക�ാർ,  �സാധകർ,
ഗസവഷണത്തിന്  ധനസഹായം  നൽകുന്നവർ  എന്നിങ്ങപ്രന  ഗസവഷണ�വർത്തന  വലയത്തിൽ  ഉൾപ്രപ്പടുന്നവർ
അധാർമ്മിക �വർത്തികളിൽ ഏർപ്രപ്പടാൻ സാധ�തയുണ്ട്.

വിവിധ തരത്തിലുള്ള �സിദ്ധീകരണ ദുരുപസയാഗ (Publication Misconduct) രീതികൾ താപ്രഴ പറയുന്നു:
ആശയ വേചാരണം (Plagiarism)
മപ്രറ്റാരു വ�ക്തിയുപ്രട  ചിന്തകൾ,  ആശയങ്ങൾ,  വിവരസശഖരം  (Data),  സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ,  ഗസവഷണ രീതികൾ
(Research  Methods),  അപ്രല്ലcിൽ വാക്കുകൾ എന്നിവ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടിപ്രയ  ഉചിതമായ രീതിയിൽ പരാമർശിക്കാപ്രത
ഉപസയാഗിക്കുന്നതിനാണ് ആശയ സചാരണപ്രമന്ന് പറയുന്നത്.

�്യാജനിർമ്മാണം (Fabrication)
ഗസവഷണം നടത്താപ്രത സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളും, ഫലങ്ങളും ചമക്കുന്ന രീതിയാണ് വ�ാജനിർമ്മാണം.

കൃത്രിമത്വം (Falsification)
പ്രതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന  ഒരു  നിഗമനത്തിൽ  എത്തിസച്ചരുന്ന  തരത്തിൽ  മനപ്പൂർവ്വം  സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും,  ഫലങ്ങളും
മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയാണ്.

സ�ാമി ലൈ¨സിംഗ് (Salami Slicing)
ഒരു സലഖനമായി  �സിദ്ധീകരിക്കാൻ മാത്രം  സാധ�തയുള്ള ഒരു പഠനപ്രത്ത രസണ്ടാ അതിലധികസമാ  സലഖനങ്ങളായി
വിഭജിച്ചു  �സിദ്ധീകരണത്തിനായി  തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്   സലാമി-ലൈàസിംഗ്.  ഇങ്ങിപ്രന  �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന
സലഖനങ്ങളിൽ അനുമാനങ്ങളും, സപാപ്പുസലഷൻ (Population), രീതിശാസ്ത്രവും (Methodology) ഒന്ന് തപ്രന്നയായിരിക്കും.

ഉചിതമല്ലാത്ത കർതൃത്വം (Inappropriate authorship)
രചയിതാവിപ്രa സംഭാവനകപ്രള സവണ്ടരീതിയിൽ പരിഗണിക്കാപ്രത രചനകളുപ്രട കർത്തൃത്വം നിശ്ചയിക്കുന്നു.  കാര�മായ
സംഭാവന  നൽകാത്തവസരയും  രചയിതാക്കളായി  അവതരിപ്പിക്കുന്നു,  അപ്രല്ലcിൽ  രചനയിൽ  പപ്രcടുത്ത  ആളുകൾക്ക്
സവണ്ട സ്ഥാനം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നു. വിവിധ രീതിയിൽ ഉചിതമല്ലാത്ത കർതൃത്വം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്:

കടപ്പാട്  കർത്തൃത്വം  (Honourary  Authorship):  പസരാപകാരം  എന്ന  നിലക്ക്  രചനയിസലക്ക്  ഒരു  സംഭാവനയും
നൽകാത്തയാപ്രള രചയിതാവായി സചർക്കുന്നു. സ്ഥാനക്കയറ്റം, ശമ്പള വർദ്ധന എന്നിവ നൽകിയതിസനാ, നൽകുന്നതിസനാ
നന്ദി സരഖപ്രപ്പടുത്തുന്നതിപ്രa ഭാഗമായി കർതൃത്വം നൽകുന്നു.
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അതിഥി  കർത്തൃത്വം  (Guest  Authorship): രചനയുമായി  ബന്ധപ്രപ്പട്ട്  കാര�മായ  സജാലികപ്രളാന്നും  പ്രചയ്തിട്ടിപ്രല്ലcിലും
രചയിതാക്കളിൽ  ഒരാളായി  സപര്  സചർക്കുന്നു.  ഉദാഹരണത്തിന്,  പഠനത്തിപ്രa  വിശ്വാസ�ത  പ്രമച്ചപ്രപ്പടുത്തുന്നതിനും
അതിപ്രa സ്വീകാര�ത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി അറിയപ്രപ്പടുന്ന മുതിർന്ന ഗസവഷകപ്രന ഒരു രചയിതാവായി കൂട്ടുന്നു.

സ�തരചന  (Ghost Authorship):  സപരുള്ള രചയിതാവ് സലഖനത്തിപ്രa യഥാർത്ഥ രചയിതാവാകണപ്രമന്നില്ല.  എഴുതാൻ
ലൈവദഗ്ധ�ം ഇല്ലാത്ത എഴുത്തുകാർ ചിലസപ്പാൾ തനിക്കു സവണ്ടി എഴുതാൻ മപ്രറ്റാരാളുപ്രട സഹായം സതടുന്നു.  അപരപ്രa
സംഭാവനകൾ പലസപ്പാഴും അംഗീകരിക്കപ്രപ്പടുന്നില്ല.

ചിത്രങ്ങളിൽ കൃത്രിമത്വം നടത്തുക (Image manipulation)
ഗസവഷണവുമായി  ബന്ധപ്രപ്പട്ട  ചിത്രങ്ങളിൽ  സാസcതിക  വിദ�യുപ്രട  സഹായസത്താപ്രടസയാ,  അല്ലാപ്രതസയാ  മാറ്റങ്ങൾ
വരുത്തി വ�ത�സ്തമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുകയും, പ്രതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും പ്രചയ്യുന്ന രീതിയാണ്. 

പ്രസിദ്ധീകരണ ദുരുJവേയാഗത്തിലെന്റ അനന്തര ഫ�ങ്ങൾ
�സിദ്ധീകരിച്ച സലഖനത്തിൽ കൃത്രിമത്വം/ദുരുപസയാഗം നടന്നുവന്നു കണ്ടുപിടിക്കപ്രപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അനന്തരഫലങ്ങൾ
�വചനാതീതമായിരിക്കും.  �സിദ്ധീകരണ  �ക്രിയയുപ്രട  വിവിധഘട്ടങ്ങളിൽ  സലഖനത്തിപ്രല  കൃത്രിമത്വം
ശ്രദ്ധിക്കപ്രപ്പടാപ്രത  സപാകാപ്രമcിലും,  �സിദ്ധീകരണ  സശഷം  അവ  കണ്ടുപിടിക്കപ്രപ്പടും.  �സിദ്ധീകരിക്കപ്രപ്പട്ട
സലഖനത്തിപ്രല  പിശകുകൾ  വായനക്കാരുപ്രട  കണ്ണിൽപ്രപ്പടുകയും,  �സാധകരുപ്രട  ശ്രദ്ധയിൽപ്രപ്പടുത്തുകയും  പ്രചയ്യും.
എഡിറ്റർ പരാതി പരിസശാധിക്കുകയും,  സലഖനം സൂക്ഷ്മപരിസശാധനക്കു വിസധയമാക്കുകയും പ്രചയ്യുന്നു.  പരിസശാധനയിൽ
പിശകുകൾ  പ്രതളിയുന്ന  പക്ഷം,  വിശദീകരണത്തിനായി  എഡിറ്റർ  എല്ലാ  രചയിതാക്കപ്രളയും  ബന്ധപ്രപ്പടുന്നു.
രചയിതാക്കളുപ്രട  ഭാഗത്തു  നിന്നുമുള്ള  വിശദീകരണം  തൃപ്തികരമപ്രല്ലcിൽ,  രചയിതാവ്  �വർത്തിക്കുന്ന  ഗസവഷണ
സ്ഥാപനസത്തസയാ,  അധികാരമുള്ള  മറ്റു  ഏജൻസികപ്രള  അറിയിക്കുകയും,  വിശദമായ  അസന്വഷണത്തിനായി
ആവശ�പ്രപ്പടുകയും പ്രചയ്യും. 

വേ�ഖനം Jിൻ��ിക്കൽ 
പിഴവുകൾ ശരിപ്രയന്നു അസന്വഷിച്ചു കപ്രണ്ടത്തിയാൽ �സിദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്നും സലഖനം പിൻ വലിക്കുന്നു. ഗസവഷണ
ധാർമ്മികത ലംഘിക്കുന്ന സലഖനങ്ങൾ �സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും  പിൻവലിക്കുന്നതിപ്രന ആർട്ടിക്കിൾ റീട്രാക്ഷൻ
(Article  Retraction)  എന്ന്  പറയുന്നു.  സലഖനങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർസ³ശങ്ങൾ  COPE  (Committee  on
Publication  Ethics)  �സിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഏപ്രതാപ്രക്ക അവസരങ്ങളിലാണ്  �സിദ്ധീകരിച്ച സലഖനം പിൻവലിസക്കണ്ടി
വരുന്നപ്രതന്ന് പരിസശാധിക്കാം:

❖ ഗസവഷണത്തിൽ കൃത്രിമത്വം നടന്നിട്ടുപ്രണ്ടന്നതിനും,  കപ്രണ്ടത്തലുകൾ വിശ്വസനീയമല്ല എന്നതിനും വ�ക്തമായ
പ്രതളിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ.

❖ ആശയ സചാരണം, സാഹിത� സചാരണം (Plagirism) നടന്നിട്ടുപ്രണ്ടcിൽ.
❖ കപ്രണ്ടത്തലുകൾ മുമ്പ് മപ്രറ്റാരിടത്ത് �സിദ്ധീകരിച്ചിതാപ്രണcിൽ.
❖ വസ്തുതതകസളാ, വിവരങ്ങസളാ മപ്രറ്റാരിടത്തു നിന്നും അനുവാദമില്ലാപ്രത ഉപസയാഗിക്കുന്നത്.
❖ പകർപ്പവകാശ ലംഘനം നടന്നിട്ടുപ്രണ്ടcിൽ.
❖ സലഖനത്തിപ്രa അവസലാകന �ക്രിയയയിൽ (Peer review) കൃത്രിമത്വം നടന്നിട്ടുപ്രണ്ടcിൽ.

ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾപ്രക്കല്ലാം  തപ്രന്ന  സലഖനങ്ങൾ  പിൻവലിക്കുന്നതിപ്രന  സംബന്ധിച്ച്  വ�കതമായ  നയം
ഉണ്ടാവും.  ഇതിനും  പുറസമ,  �സിദ്ധീകരണ  ലൈനതിക  സമിതി  (Committee  on  Publication  Ethics)  സപാപ്രലയുള്ള
കൂട്ടായ് മകൾ രൂപം പ്രകാടുത്ത മാർഗ്ഗനിർസ³ശങ്ങളും പിന്തുടരാറുണ്ട്.
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പിൻവലിച്ച ഒരു സലഖനം സജർണൽ പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ �ദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

പിൻവലിച്ച  സലഖനം  �സത�കം  സൂചന  നൽകി  സജർണലുകൾ  സൂക്ഷിക്കുന്നു.  അവയുപ്രട  വിവരങ്ങൾ  സജർണൽ
പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ നിന്നും അ�ത�ക്ഷം ആകുന്നില്ല.  പിൻവലിച്ച സലഖനങ്ങളുപ്രട വിവരങ്ങൾ തരുന്ന പ്രവബ്ലൈസറ്റ് ആണ്,
https://retractionwatch.com.

പ്രസിദ്ധീകരണ ലൈനതിക സമിതി (Committee on Publication Ethics)
അന്താരാഷ് ട്ര  തലത്തിൽ  �വർത്തിക്കുന്ന  12,000-ത്തിലധികം  അംഗങ്ങളുള്ള  ലാസഭച്ഛയില്ലാപ്രത  �വർത്തിക്കുന്ന
സ്ഥാപനമാണ് കമ്മിറ്റി ഓൺ പTിസക്കഷൻ എത്തിക്സ് (COPE). ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ പാലിസക്കണ്ട ധാർമ്മിക
മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപപ്രപ്പടുത്തുന്നതിൽ ഈ സമിതി �ധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. �സിദ്ധീകരണ ലൈനതിക സമിതി സജണൽ
എഡിറ്റർമാസരയും,  �സാധകസരയും,  നിരൂപകപ്രരയും,  സലഖകസരയും  സബാധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും,  ധാർമ്മിക
മാനദണ്ഡങ്ങൾ  �സയാഗിക്കാനും,  ലൈനതികത  സംബന്ധിച്ച  �ശ്നങ്ങൾ  ഉണ്ടാകുസമ്പാൾ  അവ  പരിഹരിക്കാനും
സഹായിക്കുന്നു.  ധാർമ്മിക  നിലവാരം  സംബന്ധിച്ച  സ;ാ  ചാർട്ടുകൾ,  ട്യൂസട്ടാറിയലുകൾ,  സകസ്  Ïഡികൾ  എന്നിവ
�സിദ്ധീകരണ ലൈനതിക സമിതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവബ് സമൽവിലാസം, https://publicationethics.org.

ഉJസംഹാരം
ഗസവഷണത്തിസലയും,  �സിദ്ധീകരണ  �ക്രിയകളിസലയും  അധാർമ്മികമായ  �വണതകൾ  ഗസവഷകരുപ്രട  ഭാവിപ്രയ
സമാശമായി  ബാധിക്കും.  �സിദ്ധീകരണങ്ങളിലും,  ഗസവഷണങ്ങളിലുമുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്രപ്പടുന്നു,  ഗസവഷകരുപ്രട ഭാവി
അടയുന്നു,  മാതൃസ്ഥാപനത്തിപ്രa സൽസപ്പരിനു കളcം ഉണ്ടാക്കുന്നു,  ഗസവഷണ �ക്രിയയിലും,  �സിദ്ധീകരണ രംഗത്തും
�വർത്തിക്കുന്നവരുപ്രട സമയവും അധ്വാനവും പണവും പാഴാകുന്നു തുടങ്ങിയവയാണ് പരിണിത ഫലങ്ങൾ. 
 
റഫറൻസ് 
Salami Slicing
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/653888/Salami-Slicing-factsheet-March-
2019.pdf
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Article withdrawal
https://www.elsevier.com/about/policies/article-withdrawal

Best Practice Guidelines on Research Integrity and Publishing Ethics
https://www.cwauthors.com/article/Selecting-a-Journal-that-Meets-Ethical-Standards
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ആശയ വേചാരണം

ആമുഖം
ആശയ സചാരണപ്രത്ത  വളപ്രര  ഗൗരവസത്താപ്രടയാണ്  അക്കാദമിക-ഗസവഷണ സമൂഹം ഇന്ന്  നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.  ഇന്ത�
സപാപ്രലയുള്ള വികസ്വര രാജ�ങ്ങൾ ആശയ സചാരണത്തിപ്രa ഭവിഷ�ത്തുകപ്രളക്കുറിച്ചു ഗൗരവമായി കണ്ടിരുന്നില്ല.  ഉന്നത
വിദ�ാഭ�ാസത്തിപ്രaയും,  ഗസവഷണത്തിസaയും  ഗുണനിലവാരപ്രത്ത  ബാധിക്കുന്നതായി  മനസ്സിലാക്കിയതിനാലാണ്
ആശയസചാരണപ്രത്ത  നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി  യുജിസി  നയങ്ങളും,  മാർഗ്ഗങ്ങളും  അവതരിപ്പിച്ചത്.  ഗസവഷണ
വിദ�ാർത്ഥികൾക്ക്  �സിദ്ധീകരണ  ധാർമ്മികത  (Publication  Ethics)  പിഎച്ച്ഡി  സകാഴ് സ്  വർക്കിപ്രa  ഭാഗമാക്കി.
പിഎച്ച്ഡി  �ബന്ധം  സqഗിയറിസം  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  ഉപസയാഗിച്ച്  പരിസശാധനക്ക്  വിസധയമാക്കിയതിനു  സശഷസമ
സമർപ്പിക്കാൻ  പാടുള്ളൂപ്രയന്ന  നിബന്ധന  യുജിസി  നടപ്പാക്കി.  കൃത�മായ  അവസബാധം  അക്കാദമിക-ഗസവഷണ
സമൂഹത്തിന് നൽകിയാൽ ആശയ സചാരണം തീർത്തും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. 

എന്താണ് ആശയ വേചാരണം?
മപ്രറ്റാരാളുപ്രട  ആവിഷ് ക്കാരപ്രത്തസയാ,  ആശയസത്തസയാ  സ്വന്തം  എന്ന  രീതിയിൽ  കടപ്പാട്  സരഖപ്രപ്പടുത്താപ്രത
അവതരിപ്പിക്കുസമ്പാഴാണ്  ആശയ സചാരണമാകുന്നത്.  സചാരണം  എന്ന വാക്കിനു  പകരം  സമാനത  (Similarity)  എന്ന
വാക്കും ആക്കാദമിക രംഗത്തു ഉപസയാഗിക്കാറുണ്ട്.  അക്കാദമിക രംഗത്ത് ഏപ്രതാപ്രക്ക രീതിയിലാണ് ആശയ സചാരണം
നടക്കുന്നപ്രതന്ന് സനാക്കാം.

❖ മപ്രറ്റാരാളുപ്രട ആശയസമാ, രചനസയാ, ആവിഷ് ക്കാരസമാ സ്വന്തപ്രമന്ന രീതിയിൽ മപ്രറ്റാരാൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
❖ കടപ്പാട് സരഖപ്രപ്പടുത്താപ്രത മപ്രറ്റാരാളിൽ നിന്ന് വാക്കുകസളാ ആശയങ്ങസളാ പകർത്തുന്നത്. 
❖ മപ്രറ്റാരാളുപ്രട  രചനയിൽ  നിന്നുള്ള  വാക്കുകൾ  അസതപടി  എടുത്തു  ഇരട്ട  ഉദ്ധരണികൾ  (Quotation  marks)

ഇല്ലാപ്രതയുപസയാഗിക്കുന്നത്.
❖ ഒരു ഉദ്ധരണിയുപ്രട ഉറവിടപ്രത്തക്കുറിച്ച് (Source) പ്രതറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്.
❖ മപ്രറ്റാരു  രചനയിൽ  നിപ്രന്നടുത്ത  ഒരു  വാചകത്തിപ്രaസയാ,  ഖണ്ഡികയുസടസയാ  വാക�ഘടന  മാറ്റാപ്രത  സമാന

പദങ്ങൾ സചർത്ത് കടപ്പാട് സരഖപ്രപ്പടുത്താപ്രത എഴുതുന്നത് സാഹിത� സചാരണമായി കണക്കാക്കും.
❖ ഏപ്രതcിലും ഒരു രചനയിൽ നിന്ന് മാത്രം ആശയങ്ങസളാ,  വാചകങ്ങസളാ ഉപസയാഗിച്ചു കൃതിയുപ്രട ഭൂരിഭാഗവും

നിർമ്മിക്കുന്നത്.
❖ �സിദ്ധീകരിച്ചു  കഴിഞ്ഞ  സ്വന്തം  രചനയുപ്രട  ഭാഗങ്ങൾ  മപ്രറ്റാരു  രചനയിൽ  സചർക്കുന്നതും  (Self  plagiarism)

ആശയ സചാരണമായി കണക്കാക്കും.          

ഇന്ത�യിപ്രല  അക്കാദമിക്  സ്ഥാപനങ്ങളിപ്രല  ഗസവഷണത്തിപ്രa  ഗുണനിലവാരപ്രത്തക്കുറിച്ച്  ഗുരുതരമായ  ആശcകൾ
ഇന്ത�ൻ ഇൻÏിറ്റ്യൂട്ട്  ഓഫ്  സയൻസ് മുൻ ഡയറക്ടർ പി.  ബൽറാമിപ്രa സനതൃത്വത്തിലുള്ള യുജിസി നിയമിച്ച കമ്മിറ്റി
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.  സാഹിത� സചാരണവും,  ഗസവഷണ വിവരങ്ങളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നതും വളപ്രര ആശcാജനകമായതും
ഗസവഷണത്തിപ്രa വിശ്വാസ�തപ്രയ നശിപ്പിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

ആശയസചാരണപ്രമന്നത് അക്കാദമിക സലാകത്തു മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല.  സാഹിത�,  കലാരംഗങ്ങളിപ്രലാപ്രക്ക
ആശയസചാരണം വ�ാപകമാണ്.  കാവ�ാ വിശ്വനാഥൻ  (Kaavya Viswanathan)  എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് യുവസാഹിത�കാരിയുപ്രട
How Opal Mehta Got Kissed, Got Wild, and Got a Life  എന്ന പുസ് തകം ആശയസചാരണമാപ്രണന്നുള്ള ആസക്ഷപപ്രത്ത
തുടർന്ന്  വിൽപ്പനയിൽ  നിന്നും  പിൻവലിക്കുകയുണ്ടായി.  കാവ�  വിവിധ  പുസ് തകങ്ങളിൽ  നിന്നും  ആശയസചാരണം
നടത്തിപ്രയcിലും സമഗൻ മക്കപ്രഫർട്ടിയുപ്രട  (Megan McCafferty)  പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവ� വിശ്വനാഥൻ വൻസതാതിൽ
സമാഷണം നടത്തിപ്രയന്നു കപ്രണ്ടത്തി. കാവ�ാ വിശ്വനാഥൻ പിന്നീട് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ഏപ്രതcിലും തരത്തിലുള്ള
സമാനതകൾ തികച്ചും മനഃപൂർവമല്ലാത്തതും, സബാധപൂർവ്വമല്ല പ്രചയ് തപ്രതന്നും പറയുകയും പ്രചയ്തു.

വിവിധ ഇന്ത�ൻ ഭാഷകളിൽ �ചാരം സനടിയ ഗജിനി  (Ghajini)  എന്ന സിനിമ രണ്ടായിരാമാണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ക്രിÏഫർ
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സനാളൻ ചിത്രമായ പ്രമപ്രമസaാ (Memento), 1951-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഹാപ്പി സഗാ ലവ് ലി  (Happy Go Lovely)  ചിത്രങ്ങളിൽ
നിന്നും �സചാദനം ഉൾപ്രക്കാണ്ടു നിർമ്മിച്ചതാണ്. പല ഇന്ത�ൻ സിനിമകളും വിസദശ നിർമ്മിത സിനിമകളുപ്രട കഥകളിൽ
നിന്നും  കടം  പ്രകാണ്ടിട്ടുപ്രണ്ടcിലും,  �സചാദനം  ഉൾപ്രക്കാണ്ടു  (Inspired  by)  നിർമ്മിച്ചുപ്രവന്ന  പദമാണ്  ഉപസയാഗിച്ചു
വരുന്നത്.  വിസദശ  സിനിമകളുപ്രട  കഥ  കടപ്രമടുക്കാറുപ്രണ്ടcിലും,  ഇന്ത�ൻ  സിനിമകൾ  കടപ്പാപ്രടാന്നും  സ് ക്രീനിൽ
കാണിക്കാറില്ല. 

ശാസ് ത്ര സലാകത്തും ആശയസചാരണത്തിപ്രa ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. നിസക്കാള പ്രടസ് ലപ്രയന്ന (Nikola
Tesla)  അസമരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞപ്രa പല സപറ്റന്റുകളും ഉപസയാഗിച്ച് മാർസക്കാണി സറഡിസയാ �സക്ഷപണം കണ്ടുപിടിച്ചു.
1943-ൽ  പ്രടസ് ലയുപ്രട  മരണസശഷമാണ്  സറഡിസയായുപ്രട  കണ്ടുപിടിത്തത്തിപ്രa  �ധാന  സംഭാവനകൾ
പ്രടസ് ലയുസടതായിരിന്നുപ്രവന്ന അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്.   

ലെസൽഫ് വേlഗിയറിസം (Self Plagiarism)
ഇതിനകം  �സിദ്ധീകരിച്ച  രചന  പൂർണ്ണമാസയാ,  ഭാഗികമാസയാ  പുതിയതായി  �സിദ്ധീകരിച്ചപ്രതന്ന  രീതിയിൽ
അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്  പ്രസൽഫ്  സqഗിയറിസം.  സ്വന്തം  രചനയായതിനാൽ,  തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളതുസപാപ്രല  തങ്ങളുപ്രട
കൃതികൾ  പുനരുപസയാഗിക്കാപ്രമന്ന്  എഴുത്തുകാർ  കരുതുന്നു.  അവർ  മപ്രറ്റാരാളിൽ  നിന്ന്  വാക്കുകസളാ  ആശയങ്ങസളാ
എടുക്കാത്തതിനാൽ അതിപ്രന സചാരണപ്രമന്ന് നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ല.  എന്നിരുന്നാലും,  സ്വയം പ്രകാള്ളയടിക്കുന്നതിപ്രa
ലൈനതികത  വളപ്രര  �ധാനമാണ്.  സ്വന്തം  കൃതി  തപ്രന്ന  പൂർണ്ണമാസയാ,  ഭാഗികമാസയാ  പുനരാവിഷ് ക്കരിക്കുസമ്പാൾ
പകർപ്പവകാശം  �സാധകപ്രa  ലൈകവശമാപ്രണcിൽ  പകർപ്പവകാശ  ലംഘനമായി  പരിണമിക്കാനും,  നിയമപരമായി
സചാദ�ം പ്രചയ്യപ്രപ്പടാനുമുള്ള സാധ�തയുണ്ട്.  സജാന പ്രലഹ് റർ  (Jonah  Lehrer)  എന്ന �ശസ് ത എഴുത്തുകാരൻ പ്രസൽഫ്
സqഗിയറിസം നടത്തി വിവാദത്തിൽ പ്രപടുകയുണ്ടായി. ന്യൂസയാർക്കർ മാഗസിനിലും (Newyorker) വാൾസ്ട്രീറ്റ് സജർണലിലും
(Wallstreet Journal)  �സിദ്ധീകരിച്ച സലഖനങ്ങളിൽ പ്രലഹ്റർ പ്രസൽഫ് സqഗിയറിസം നടത്തിപ്രയന്ന് പ്രതളിയിക്കപ്രപ്പട്ടു.
പ്രസൽഫ് സqഗിയറിസം നടന്നതിൽ ന്യൂസയാർക്കർ മാഗസിൻ സഖദം �കടിപ്പിക്കുകയും, പ്രലഹ് റർക്ക് താക്കീതു നൽകുകയും
പ്രചയ് തു. 

സവണ്ടത്ര അവസബാധമില്ലാത്തതും �സത�കിച്ചും വിദ�ാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത ആശയ സചാരണത്തിസലക്ക്
നയിക്കാറുണ്ട്.  സ്വന്തം വാക്കുകൾ ഉപസയാഗിച്ച് പ്രകാണ്ട് മാറ്റിപ്രയഴുതുന്നതിൽ (Paraphrasing)  പരാജയപ്രപ്പടുക, റഫറൻസ്
പ്രകാടുക്കുന്നതിലുള്ള പിഴവുകൾ,  ഒസര �സിദ്ധീകരണത്തിപ്രന  മാത്രം ആശ്രയിച്ചു എഴുതുക തുടങ്ങിയ രീതികൾ സവണ്ടത്ര
അവസബാധമില്ലാത്തതിപ്രa  ലക്ഷണങ്ങളാണ്.   വിദ�ാർഥികൾ  ആശയ  സചാരണം  നടത്തുന്നതിനുള്ള  കാരണങ്ങൾ
അനവധിയാണ്.

❖ പഠന സമ്മർ³ം.
❖ പഠനത്തിപ്രല ആസൂത്രണമില്ലായ് മ.
❖ സമാശം പഠന ശീലങ്ങൾ.
❖ കട്ട് ആൻഡ് സപÏ് (Cut-and-Paste) സംസ് കാരം.
❖ ആശയ സചാരണത്തിപ്രa ഗൗരവപ്രത്തക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത്.
❖ അക്കാദമിക് അച്ചടക്കത്തിപ്രa അഭാവം.
❖ റഫറൻസ് നൽകുവാൻ അറിയാത്തത്.

 
ആശയ വേചാരണം ഒഴി�ാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ
ആശയ സചാരണം ഒഴിവാക്കാൻ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിസക്കണ്ടതുണ്ട്.  സനാട്ടുകൾ കുറിപ്രച്ചടുത്തു തയ്യാറാക്കുന്നത്
മുതൽ  കപ്രയ്യഴുത്തു�തി  തയ്യാറാക്കുന്നത്  വപ്രരയുള്ള  വിവിധ  ഘട്ടങ്ങളിൽ  അവലംബിസക്കണ്ട  മാർഗങ്ങൾ  ഇവിപ്രട
വിവരിക്കാം:

❖ വിവര സാക്ഷരത (Information Literacy)സനടുക.
❖ കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് (Note taking)ശീലിക്കുക.
❖ പരാവർത്തനവും (Paraphrasing), സംഗ്രഹവും (Summarising)  പരിശീലിക്കുക.
❖ റഫറൻസുകൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ നൽകുന്നത് കഴിവ് ആർജ്ജിക്കുക.
❖ ആവശ�മുള്ളിടപ്രത്തല്ലാം കടപ്പാട് (Courtesy) �കടിപ്പിക്കുക.

കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുവോൾ ശ്രദ്ധിവേക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ
വിവിധ സÒാതസ്സുകളിൽ നിന്നും ആശയങ്ങൾ സശഖരിക്കുസമ്പാൾ വിദ�ാർഥികൾ സ്വന്തം വാചകത്തിൽ എഴുതുന്നതിൽ
പരാജയപ്രപ്പടുന്നത് പതിവാണ്. അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ സÒാതസ്സിൽ നിന്ന് അസതപടി പകർത്തിപ്രയഴുതുകയും ആശയ
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സചാരണം സംഭവിക്കുകയും പ്രചയ്യുന്നു. സനാട്ടുകൾ സശഖരിക്കുസമ്പാൾ സÒാതസ്സുമായുള്ള സാമ�ത കുറക്കാൻ ഗുഹാ മനുഷ�ൻ
ലൈശലി (Caceman language) സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഗുഹാ മനുഷ�ർ ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നത് വ�ാകരണമില്ലാപ്രത
പ്രവറും വാക്കുകളിലൂപ്രട എന്ന സcൽപ്പമാണ് ഈ ലൈശലിക്ക് ആധാരം.  ഉദാഹരണമായി, “Me light fire”, “Eat dinosaur”,
“Sleep  in  cave”.  ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഏറ്റവും �ധാനപ്രപ്പട്ട വാക്കുകൾ മാത്രസമ അവയിൽ ഉൾപ്രപ്പടുന്നുള്ളൂ.  ഗുഹാ
മനുഷ�ൻ ലൈശലിയിൽ ഒരു ഖണ്ഡികയിൽ നിന്നും കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഉദാഹരണ സഹിതം പരിസശാധിക്കാം. 

ഉറവിടം: Paris is the capital and largest city in France, situated on the river Seine, in northern France.

മുകളിൽ  പറഞ്ഞ  വാചകത്തിൽ  നിന്നും  �ധാന  ആശയങ്ങൾ  ഉൾപ്രക്കാള്ളുന്ന  പദങ്ങപ്രള  സവർതിരിപ്രച്ചടുക്കുന്നു.
സചാദ�ങ്ങളിലൂപ്രട �ധാന പദങ്ങൾ കപ്രണ്ടത്താം.

Where is Paris? On river Seine
Located in France? Northern France

�ധാന പദങ്ങപ്രള സകാർത്തിണക്കി വാചക രൂപത്തിൽ മാറ്റുന്നു.

Paris is located on the river Seine in Northern France. 
 
വാചക രൂപത്തിസലക്ക് മാറ്റിക്കഴിയുസമ്പാൾ സÒാതസ്സിപ്രല വാചകവുമായി, പുതിയ വാചകത്തിനു സാമ�ം ഉണ്ടാവില്ല. 

വിവിധ സÒാതസ്സുകളിൽ നിന്നും കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ ക് ളൗഡ്  അധിഷ്ഠിത പ്രമാലൈബൽ ആപ്പുകളായ ഗൂഗിൾ കീപ്പ്
(Google  Keep),  എവർസനാട്ട്  (Evernote)  തുടങ്ങിയ  ആപ്പുകൾ  ഉപസയാഗിക്കുന്നത്  സൗകര��ദമാണ്.  ഗൂഗിൾ  സqയ്
സÏാറിൽ നിന്നും സനാട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആപ്പുകൾ ഇൻÏാൾ പ്രചയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രമാലൈബൽ സഫാണിലും,
കമ്പ്യൂട്ടറിലും  സനാട്ട്  തയ്യാറാക്കുന്ന  ആപ്പുകൾ  �വർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  വിവരങ്ങൾ  സശഖരിക്കാനും,  സശഖരിച്ച
വിവരങ്ങൾ  സഫാണിൽ നിന്നും,  കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ഒസരസപാപ്രല ലൈകമാറി  ഉപസയാഗിക്കാനും ഇത്തരം ആപ്പുകൾക്ക്
സാധിക്കും. വിവിധ തരം കുറിപ്പുകൾ തിരിച്ചറിയാനായി വ�ത�സ് തതരം നിറങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയും. 

എഴുതുവോൾ ശ്രദ്ധിവേക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ
കുറിപ്പുകൾ തായ്യാറാക്കിയത് വായിച്ചു ഗ്രഹിച്ചതിന് സശഷം മാത്രം എഴുതാൻ തുടങ്ങുക. സശഖരിച്ച കുറിപ്പുകൾ സനാക്കാപ്രത
ഒരു  �ാഥമിക  രൂപം  സ്വന്തം  വാക്കുകളിൽ  എഴുതി  തയ്യാറാക്കുക.  ഉദ്ധരണികസളാ,  ആശയത്തിന്  ബലം  നൽകുന്ന
കാര�ങ്ങസളാ  ഉൾപ്രപ്പടുത്തണപ്രമന്ന്  കരുതുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അപ്രതഴുതാനുള്ള സ്ഥലം ഇടുക  (e.g.  According  to  Amartya
Sen…).  മപ്രറ്റാരിടത്തു  നിന്നും  കടം  പ്രകാണ്ട  ആശയം  എഴുതുസമ്പാൾ  അതിനു  മുസന്നാടിയായി  �സ് താവന  നൽകുക.
റഫറൻസുകൾ പ്രകാടുസക്കണ്ട ഇടങ്ങളിൽ അത് നൽകുക. �ാഥമിക രൂപം പലതവണ വായിക്കുസമ്പാൾ കൂടുതൽ നന്നാവും. 

ചില പദങ്ങൾ, ഭാഗങ്ങൾ അസതപടി മാറ്റങ്ങപ്രളാന്നും വരുത്താപ്രത ഉപസയാഗിക്കുന്നുപ്രവcിൽ ഇരട്ട ഉദ്ധരണികൾ നൽകുക.
ഉദ്ധരണി ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപസയാഗിക്കാപ്രത ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി 3-4 വാക്കുകളിൽ കൂടുതൽ പകർത്തരുത്.
ഉദാഹരണമായി, Shakespeare says "A rose by any other name would smell as sweet".

ആവശ�മില്ലാത്ത  ഭാഗങ്ങൾ  നീക്കംപ്രചയ്ത്  ഉദ്ധരണികൾ  പ്രചറുതാക്കാൻ,  ഒഴിവാക്കിയ  ഭാഗം  സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്
ദീർഘവൃത്തങ്ങൾ (…) ഉപസയാഗിക്കുക. 
ഉദാഹരണമായി, “I have always been in favour of pure vegetarian diet. But experience has taught me that in order to
keep perfectly fit, vegetarian diet must include milk and milk products...there are definite drawbacks in taking milk or
meat” (Gandhi, MK, 1962).

ചില  ആശയങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക്  കൂടുതൽ  വിശദീകരിച്ചു  പ്രകാടുക്കുന്നതിന്  അടിക്കുറിപ്പുകൾ  (Footnotes),  അവസാന
കുറിപ്പുകൾ  (Endnotes)  എന്നിവ  ഉപസയാഗിക്കുക.  ഉദാഹരണമായി,  Kerala  Model  Development  എന്ന  ആശയം
വായനക്കാർക്ക്  വിശദീകരിക്കാൻ  അടിക്കുറിപ്പ്  നൽകാവുന്നതാണ്.  Kerala  Model  Development  എന്താപ്രണന്ന്
അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ആശയം മനസിലാകാൻ അടിക്കുറിപ്പുകൾ സഹായിക്കും. 

റഫറൻസുകൾ നൽകുവോൾ ശ്രദ്ധിവേക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ
സ്വന്തം ആശയമല്ല എന്ന് സംശയം വരുസമ്പാപ്രഴല്ലാം റഫറൻസ് നൽകണം.  ആധികാരികതയുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന്
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മാത്രം ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു റഫറൻസ് നൽകണം.  ഇaർപ്രനറ്റിൽ കാണപ്രപ്പടുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആധികാരികത
ഉള്ളവയല്ല.  വിക്കിപീഡിയ  സപാപ്രലയുള്ള  ഓൺലൈലൻ  വിജ്ഞാനസകാശങ്ങളിൽ  നിന്നുള്ള  സലഖനങ്ങൾ  റഫറൻസ്
നൽകാൻ  ഉപസയാഗിക്കരുത്.  വിക്കിപീഡിയ  സലഖനങ്ങൾപ്രക്കാപ്പമുള്ള  റഫറൻസ്  പട്ടിക  പരിസശാധിച്ചാൽ
ഗസവഷണത്തിനുപസയാഗിക്കാവുന്ന വിവര സÒാതസ്സുകൾ ലഭിക്കും. 

ഗസവഷണ കാലഘട്ടം തുടങ്ങുസമ്പാൾ തപ്രന്ന ഉപസയാഗിസക്കണ്ട റഫറൻസ് ലൈശലി ഏപ്രതന്നു ലൈഗഡിസനാട് സചാദിച്ചുറപ്പ്
വരുത്തുക.  നിരവധി  റഫറൻസ്  ലൈശലികൾ  നിലവിലുണ്ട്.  അസമരിക്കൻ  ലൈസസക്കാളജിക്കൽ  അസസ്സാസിസയഷൻ
(Amercian  Psychological  Association-APA)  ലൈശലിയാണ്  സസാഷ�ൽ  സയൻസ്  ശാഖയിപ്രല  ഗസവഷകർക്കിടയിൽ
�ചാരത്തിലുള്ളത്. സമാസഡൺ ലാംസഗ്വജ് അസസ്സാസിസയഷൻ (Modern Language Association-MLA) ലൈശലിയാണ് കല,
സാഹിത� ഗസവഷണത്തിൽ ഗസവഷണം പ്രചയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ �ചാരത്തിലുള്ളത്. വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്കായുള്ള �മുഖ
റഫറൻസ് ലൈശലികൾ താപ്രഴ പറയുന്നു,

പ്രമുഖ റഫറൻസ് ലൈശ�ികൾ 

Humanities Chicago
MLA (Modern Language Association)

Sciences ACS (American Chemical Society)
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Vancouver (Biological Sciences)

Social Sciences AAA (American Anthropological Association)
APA (American Psychological Association)
APSA (American Political Science Association)

ഓസരാ റഫറൻസ് ലൈശലികളിലും �ബന്ധം തയ്യാറാസക്കണ്ടതിപ്രa എല്ലാ വശങ്ങളും �തിപാദിക്കുന്ന ലൈകപ്പുസ്തകങ്ങൾ
(Handbook) ലഭ�മാക്കുന്നുണ്ട്. കപ്രയ്യഴുത്തു �തിയുപ്രട രൂപകൽപ്പന (സപപ്പറിപ്രa വലുപ്പം, മാർജിൻ, അക്ഷരങ്ങളുപ്രട വലിപ്പം,
ഇടയകലം),  ഉദ്ധരണികൾ,  പരാവർത്തനം,  സംക്ഷിപ്തരൂപം  തയ്യാറാസക്കണ്ട  വിധം  തുടങ്ങിയ  കാര�ങ്ങൾ  വിശദമായി
റഫറൻസ് ലൈശലി പുസ് തകങ്ങളിൽ �തിപാദിക്കും. APA Style Manual,  MLA Style Manual  എന്നിവ ലൈലബ്രറികളിൽ
ലഭ�മാണ്.

മൾyീമീ�ിയ ഉJവേയാഗിക്കുവോൾ
ഗസവഷണ  �ബന്ധം,  സലഖനങ്ങൾ  തയ്യാറാക്കുസമ്പാൾ  വിവിധ  സÒാതസ്സുകളിൽ  നിന്നും  ചിത്രങ്ങൾ,  സഫാസട്ടാകൾ,
ഗ്രാഫുകൾ,  തുടങ്ങിയവയും ഉൾപ്രപ്പടുസത്തണ്ടി വരുന്ന അവസരങ്ങളിലും കൃത�മായ കടപ്പാട് സരഖപ്രപ്പടുത്തണം.  സാമൂഹിക
മാധ�മങ്ങൾ  ഉപസയാഗിക്കുസമ്പാഴും,  �സസaഷനുകൾ  തയ്യാറാക്കുസമ്പാഴും  മറ്റു  സÒാതസ്സുകളിൽ  നിന്നും  സഫാസട്ടാകളും,
ആശയങ്ങളും  ഉപസയാഗിസക്കണ്ടി  വരുസമ്പാൾ  കടപ്പാട്  സൂചിപ്പിസക്കണ്ടതാണ്.  എല്ലാ  കലാസാഹിത�
ആവിഷ് ക്കാരങ്ങൾക്കും പകർപ്പവകാശമുണ്ട്.  പഠനത്തിനും,  ഗസവഷണത്തിനും  പകർപ്പവകാശ നിയമത്തിൽ ഇളവുകൾ
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എcിൽസപ്പാലും,  ഡിജിറ്റൽ  സൃഷ്ടികളായ  സഫാസട്ടാകൾ,  ഗ്രാഫുകൾ  തുടങ്ങിയവ  ഉപസയാഗിക്കുസമ്പാൾ
സൃഷ്ടാവിപ്രaയും,  ലഭിച്ച  ഉറവിടത്തിസaയും  വിവരങ്ങൾ  കടപ്പാടിപ്രനാപ്പം  സൂചിപ്പിക്കണം.  ഇaർപ്രനറ്റിൽ  നിന്നാവും
എല്ലാവരും സഫാസട്ടാകൾ സശഖരിക്കുക.  ഉദാഹരണമായി വിക്കി മീഡിയയിൽ  (https://commons.wikimedia.org)  നിന്നും
ഒരു  സഫാസട്ടാ  �ബന്ധത്തിൽ  ഉൾപ്രപ്പടുത്താൻ  എടുപ്രത്തcിൽ  സഫാസട്ടായുപ്രട  ഒപ്പം  ഇങ്ങപ്രന  സരഖപ്രപ്പടുത്താം,  Image
courtesy: Michal Klajban, commons.wikimedia.org.

അ��ംfം  (Citation): നിങ്ങളുപ്രട രചനയിപ്രല ചില കാര�ങ്ങൾ മപ്രറ്റാരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാപ്രണന്ന് വായനക്കാസരാട്
ഔപചാരികമായി  സൂചിപ്പിക്കുന്ന  രീതിയാണ്  "അവലംബം".  ആ  ഉറവിടം  തിരിച്ചറിയുന്നതിന്  വായനക്കാർക്ക്
ആവശ�മായ വിവരങ്ങളും നൽകുന്നു.  ഉറവിടമായി  ഉപസയാഗിച്ച രചനയുപ്രട  സപര്,  തലപ്രക്കട്ട്,  �സാധകരുപ്രട  സപര്,
�സിദ്ധീകരിച്ച വർഷം, സപജ് നമ്പർ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അവലംബത്തിപ്രa ഭാഗമാണ്.  
ഇൻ-പ്രടക്സ്റ്റ് അവലംബവും, റഫറൻസ് ലിസ്റ്റും അവലംബത്തിപ്രa ഭാഗമാണ്. വരികൾക്കിടയിൽ മപ്രറ്റാരു ഉറവിടത്തിൽ
നിന്നും  എടുത്ത  ആശയപ്രത്ത  സൂചിപ്പിക്കാൻ  ഇൻ-പ്രടക്സ്റ്റ്  അവലംബം  ഉപസയാഗിക്കുന്നു.  അസമരിക്കൻ
ലൈസസക്കാളജിക്കൽ അസസ്സാസിസയഷൻ ലൈശലിയനുസരിച്ചു രചയിതാവിപ്രa സപരും,  �സിദ്ധീകരിച്ച വർഷവും ഇൻ-
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പ്രടക്സ്റ്റ്  അവലംബമായി  നൽകുന്നു.  ഉദാഹരണമായി,  സമാഹൻ  ദാസ്  കരംചന്ദ്  ഗാന്ധിയുപ്രട  ഹിന്ദ്  സ്വരാജ്  എന്ന
പുസ് തകത്തിപ്രa ഇൻ-പ്രടക്സ്റ്റ് അവലംബം നൽസകണ്ടത് ഇങ്ങിപ്രനയാണ് , (Gandhi, 1997). ഇൻ-പ്രടക്സ്റ്റ് അവലംബമായി
നൽകിയ ഓസരാ  ഉറവിടവും  കപ്രണ്ടത്തുന്നതിനും,  തിരിച്ചറിയുന്നതിനും  ആവശ�മായ  മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും  രചനയുപ്രട
അവസാനം ഒരു റഫറൻസ് ലിÏായി നൽകുന്നു. ഉദാ. 

Gandhi, M., & Gandhi, M. (1997). Gandhi:'Hind Swaraj'and Other Writings. Cambridge University Press.

ഗ്രന്ഥസൂചിക  (Bibliography): ഗസവഷണത്തിപ്രa ഭാഗമായി  ഉപസയാഗിച്ച എല്ലാ ഉറവിടങ്ങളുപ്രടയും ഒരു പട്ടികയാണ്
ഗ്രന്ഥസൂചിക.  താൽപ്പര�മുള്ളവർക്ക്  അധിക  വായനക്കായി  ഉപസയാഗിക്കാവുന്ന  സÒാതസ്സുകളുപ്രട  ക്രമപ്രപ്പടുത്തിയ
പട്ടികയാണിത്. അവലംബമായി ഉൾപ്രപ്പടുത്താത്ത രചനകളും ഗ്രൻഥസൂചികയിൽ ഉണ്ടാവും.
�്യാഖ്യാനവേത്താടു കൂടിയ ഗ്രന്ഥസൂചികൾ: ഇത്തരം ഗ്രന്ഥസൂചികയിൽ, ഗ്രന്ഥസൂചിക വിവരത്തിന് സശഷം ഉറവിടത്തിപ്രa
ഉള്ളടക്കം, ഗുണസമ�, ഉപസയാഗക്ഷമത എന്നിവപ്രയക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വ വിവരണമുണ്ടാവും.   

വേlഗിയറിസം Jരിവേശാധിക്കുന്ന വേസാഫ്റ്റ് ലെ�യറുകൾ
സകന്ദ്ര വിദ�ാഭ�ാസ മന്ത്രാലയത്തിപ്രa സനതൃത്വത്തിൽ സqഗിയറിസം ഇല്ലാതാക്കാനായി സശാധ് ശുദ്ധി എന്ന സപരിലുള്ള
സംരംഭം  2019 ൽ തുടങ്ങി.  ഇതിപ്രa ഭാഗമായി  സർവ്വകലാശാലകൾ അടക്കമുള്ള ഉന്നത വിദ�ാഭ�ാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
സqഗിയറിസം  കപ്രണ്ടത്താൻ  സഹായിക്കുന്ന  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  നൽകാൻ  തീരുമാനമായി.  ഒറിജിനൽ  (Ouriginal)  എന്ന
സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറാണ്   സശാധ്  ശുദ്ധി  പദ്ധതിയുപ്രട  ഭാഗമായി  ഉന്നത  വിദ�ാഭ�ാസ  സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്  സൗജന�മായി
നൽകിയത്.  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  മൂല�ം  ഉയർത്തുക  എന്നതാണ്  സശാധ്  ശുദ്ധി  പദ്ധതിയുപ്രട  ലക്ഷ�ം.
ഉർകുണ്ട്  (Urkund)  എന്ന സqഗിയറിസം  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറാണ്  പിന്നീട്  ഒറിജിനൽ  (Ouriginal)  എന്ന്  പുനർനാമകരണം
പ്രചയ്യപ്രപ്പട്ടത്.

അക്കാദമിക  സമൂഹത്തിപ്രa  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ,  എംഫിൽ,  പിഎച്ഛ്ഡി  �ബന്ധങ്ങൾ  തുടങ്ങിയവ
സqഗിയറിസം പരിസശാധിക്കുന്നതിനാണ് നിലവിൽ ഒറിജിനൽ സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ ഉപസയാഗിക്കുന്നത്.  ഉന്നത വിദ�ാഭ�ാസ
സ്ഥാപനങ്ങളിപ്രല  പഠന  വകുകുപ്പുകൾ,  ലൈലബ്രറികൾ  തുടങ്ങിയവരാണ്  ഒറിജിനൽ  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  സസവനം
വിദ�ാർത്ഥികൾക്കായി നൽകുന്നതിപ്രa ചുമതല.

ചില വിദ�ാഭ�ാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒറിജിനൽ സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറിനു പുറസമ മസറ്റപ്രതcിലും സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ കൂടി സ്വന്തം നിലക്ക്
വാങ്ങി  ഉപസയാഗിക്കുന്നുണ്ട്.  Turnitin,  iThenticate  എന്നിങ്ങപ്രന  രണ്ടു  മികച്ച  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ  കൂടി  സqഗിയറിസം
പരിസശാധിക്കാൻ  ഉപസയാഗിച്ചു  വരുന്നുണ്ട്.  ടർണിറ്റിൻ  വിദ�ാർത്ഥികളുപ്രട  അലൈസപ്ര�ന്റുകൾ  അവസലാകനം  പ്രചയ്യാൻ
ഉസ³ശിച്ചുള്ളതാണ്.  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളിസലക്കുള്ള  സലഖനങ്ങൾ  തയ്യാറാക്കുസമ്പാൾ  സqഗിയറിസവും,
പകർപ്പവകാശ  ലംഘനവും  ഒഴിവാക്കുന്നതിന്  അക്കാദമിക്  രചയിതാക്കപ്രള  സഹായിക്കാനാണ്  iThenticate
ഉപസയാഗിക്കുന്നത്. ഗ്രാമ്മർലി സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറിപ്രനാപ്പവും സqഗിയറിസം പരിസശാധിക്കാനുള്ള സൗകര�മുണ്ട്. 

സqഗിയറിസം പരിസശാധിസക്കണ്ട സഡാക്യുപ്രമa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറിൽ അപ് സലാഡ്  പ്രചയ് തു പ്രകാണ്ടാണ്  പരിസശാധനക്ക്
വിസധയമാക്കുന്നത്.  അപ് സലാഡ്  പ്രചയ് ത  സഡാക്യൂപ്രമaിപ്രല  ഉള്ളടക്കം  ഇaർപ്രനറ്റിസലയും,  സജർണൽ
ഡാറ്റാസബസുകളിസലയും  ഉള്ളടക്കവുമായി  താരതമ�ം  പ്രചയ് താണ്  സാമ�ം  കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്.  ചില  സqഗിയറിസം
സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ  ഇaർപ്രനറ്റിപ്രല  സൗജന�  ഉള്ളടക്കവുമായി  മാത്രസമ  താരതമ�ം  നടത്താറുള്ളൂ.  ഇത്തരം
സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾക്ക് മികച്ച ഫലം നൽകാനാവില്ല.  മികച്ച സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ ഇaർപ്രനറ്റ്,  സജർണൽ ഡാറ്റാസബസുകൾ
എന്നിവയിപ്രല  ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഉപസയാഗിച്ചാണ്  ഫലം  നൽകുന്നത്.  Turnitin,  iThenticate  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ നിരവധി
സജർണൽ ഡാറ്റാസബസ് കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ചാണ് �വർത്തിക്കുന്നത്.  മികച്ച സqഗിയറിസം പരിസശാധന ഉറപ്പു
വരുത്താൻ Turnitin, iThenticate  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾക്കു കഴിയുന്നു.  പരിസശാധനക്ക് സശഷം സഡാക്യുപ്രമa് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ
ഡാറ്റാസബസിൽ  സൂക്ഷിക്കുന്നു.  ഇങ്ങപ്രന  സൂക്ഷിക്കുന്ന  ഡാറ്റാസബസിപ്രല  സഡാക്യുപ്രമa്  ഉള്ളടക്കവുമായി  വീണ്ടും
അപ് സലാഡ്  പ്രചയ്യുന്ന  സഡാക്യൂപ്രമന്റുകൾ  ഒത്തു  സനാക്കസണാ  സവണ്ടസയാ  എന്നത്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  അഡ്മിനിസസ്ട്രറ്റർക്ക്
തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. 

ആശയ വേചാരണത്തിലെന്റ Jരിണിത ഫ�ങ്ങൾ
ഇaർപ്രനറ്റിൽ  ലഭ�മായ  വിവരങ്ങപ്രളല്ലാം  സൗജന�മാപ്രണന്ന  വിചാരസത്താപ്രട  കടപ്പാട്  സരഖപ്രപ്പടുത്താപ്രത
ഉപസയാഗിക്കുന്നത് അക്കാദമിക സമൂഹത്തിൽ പതിവാണ്. അറിസഞ്ഞാ, അറിയാപ്രതസയാ ഇaർപ്രനറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന
വിവരങ്ങൾ  കടപ്പാട്  സരഖപ്രപ്പടുത്താപ്രത  പകർത്തിപ്രയഴുതുന്നതും,  ഉപസയാഗിക്കുന്നതും  ഗുരുതരമായ  �ത�ാഘാതങ്ങൾ
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ഉണ്ടാക്കും.  ആശയ  സചാരണം  നടത്തിയത്  ഉടനടി  പിടിക്കപ്രപ്പടണപ്രമന്നില്ല.  വർഷങ്ങൾക്കു  സശഷം  ആരുപ്രടപ്രയcിലും
ശ്രദ്ധയിൽപ്രപ്പട്ടാലും ആസരാപണം സനരിസടണ്ടി വരും. ആശയ സചാരണം കപ്രണ്ടത്തിയാൽ ഗസവഷകപ്രa അക്കാദമിക ഭാവി
എന്നസന്നക്കുമായി  ഇല്ലാതാകും.  കുറ്റം  പ്രചയ് തയാളുപ്രട  എല്ലാ  രചനകളും  സമാഷ്ടിക്കപ്രപ്പട്ടതാപ്രണന്ന  വിചാരം
പ്രപാതുസമൂഹത്തിനുണ്ടാവും.  ഗസവഷണ  �വർത്തനത്തിൽ  നിന്നും  വിലക്ക്,  നിലവിലിരിക്കുന്ന  പദവികളിൽ  നിന്നും,
സജാലിയിൽ നിന്നുപ്രമാപ്രക്ക പുറത്താക്കൽ വപ്രര സനരിസടണ്ടി വരും.

ഉJസംഹാരം 
ആധികാരികതയുള്ള വിവര സÒാതസ്സുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഉപസയാഗിക്കാനുള്ള കഴിവ്  സനടിപ്രയടുക്കുകയും,  സമർത്ഥമായി
അതുപസയാഗിച്ചു എഴുതുകയും പ്രചയ്യുകയുമാണ് �ബന്ധ രചനയിപ്രല സാമ�ം  (Similarity)  ഒഴിവാക്കാനുള്ള �ഥമ മാർഗം.
പരാവർത്തനം,  സംഗ്രഹം,  ഉദ്ധരണികളുപ്രട  ഉപസയാഗം  തുടങ്ങിയ  കാര�ങ്ങൾ  പ്രചയ്യാനുള്ള  കഴിവ്  സനടിപ്രയടുക്കണം.
റഫറൻസ് മാസനജ് പ്രമa് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ ഗസവഷണം തുടങ്ങുന്ന സമയത്തു തപ്രന്ന ഉപസയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങണം. എഴുത്തിൽ
ധാർമ്മികത പുലർത്താനുള്ള മസനാഭാവം വളർത്തിപ്രയടുക്കണം.   

റഫറൻസ്  

Plagiarism, data manipulation hurting India’s research, govt panel raises alarm
https://theprint.in/india/education/plagiarism-data-manipulation-hurting-indias-research-govt-
panel-raises-alarm/260918/

Promoting and improving the quality of research in Indian universities/colleges
https://www.ugc.ac.in/pdfnews/5816125_Promoting-and-Improving.pdf

Self Plagiarism, Ethics and the Case of Jonah Lehrer
https://www.plagiarismtoday.com/2012/06/21/self-plagiarism-ethics-and-the-case-of-jonah-
lehrer/

iThenticate for Academic Institutions
https://www.ithenticate.com/resources/academic#compare

Turnitin and iThenticate-What are the differences and how will they work for you?
https://newsroom.unl.edu/announce/teacherconnect/7376/43227
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ഗവേ�ഷണ പ്രഭാ�ത്തിലെന്റ അളവുവേകാലുകൾ

ആമുഖം
ഗസവഷണത്തിപ്രa ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, ദൃശ�പരത (Visibility), �ശസ്തി, ഗസവഷകരുപ്രടസയാ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്രടസയാ സ്വാധീനം
(Impact) തുടങ്ങിയ കാര�ങ്ങളുപ്രട ശക്തിയും ബലഹീനതയും നിർണ്ണയിക്കാൻ നിരന്തരമായ വിലയിരുത്തൽ ആവശ�മാണ്.
അവാർഡുകൾ,  പ്രഫസലാഷിപ്പുകൾ,  സ്ഥാനക്കയറ്റം,  സജാലിക്കുള്ള  തിരപ്രഞ്ഞടുപ്പ്  മുതലായവ  ഗസവഷണ  രചനകളുപ്രട
വിലയിരുത്തലിപ്രa  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  തീരുമാനിക്കപ്രപ്പടുന്നു.  അക്കാദമിക,  ഗസവഷണ,  ലൈവജ്ഞാനിക  സമഖലകളിൽ
നിന്നുള്ള രചനകൾ എത്രസത്താളം ഉപസയാഗ�ദമാണ് അപ്രല്ലcിൽ സ്വാധീനം പ്രചലുത്തി എന്നത് ഗസവഷകനും, ഗസവഷണ
സ്ഥാപനത്തിനും, ഗസവഷണ ധനസഹായം നൽകുന്നവർക്കും, പ്രപാതുജനത്തിനും അറിസയണ്ടതുണ്ട്. 

ഗവേ�ഷണ പ്രഭാ�ം അളക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
വ�ക്തികളുസടയും,  �സിദ്ധീകരണങ്ങളുസടയും   ഗസവഷണ  സ്വാധീനം  അളക്കാൻ  വിവിധ  രീതികൾ  നിലവിലുണ്ട്.
സലഖനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ലൈസസറ്റഷനുകളുപ്രട എണ്ണത്തിപ്രa അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗസവഷണ �ഭാവം അളക്കുന്നതിനുള്ള
�മുഖ മാർഗ്ഗങ്ങൾ �വർത്തിക്കുന്നത്.  മികച്ച സലഖനങ്ങൾക്ക്  കൂടുതൽ  ലൈസസറ്റഷൻ ലഭിക്കുന്നു എന്ന കപ്രണ്ടത്തലിൽ
നിന്നും ഓസരാ വിഷയത്തിസലയും മികച്ച രചയിതാക്കസളയും,  �സിദ്ധീകരണങ്ങസളയും കപ്രണ്ടത്താൻ സാധിക്കും.  യൂജിൻ
ഗാർഫീൽഡ്  (Eugene  Garfield)  1960-ൽ യുലൈണറ്റഡ്  സÏറ്റ്സിൽ ഇൻÏിറ്റ്യൂട്ട്  സഫാർ  സയaിഫിക്  ഇൻഫർസമഷൻ
(Institute for Scientific Information) സ്ഥാപിച്ചസപ്പാൾ ലൈവജ്ഞാനിക ആശയവിനിമയത്തിപ്രa അളപ്രവടുപ്പിന് ഒരു പുതിയ
മാനങ്ങൾ  ഉണ്ടായി.  അക്കാദമിക്  സജണലുകളിൽ  �സിദ്ധീകരിക്കുന്ന  സലഖനങ്ങൾക്കായി  ഗാർഫീൽഡ്  ആദ�മായി
ലൈസസറ്റഷൻ  ഇൻഡക്സിങ്  സസവനം  ആരംഭിച്ചു.  സയൻസ്  ലൈസസറ്റഷൻ  ഇൻഡക്സ്  (Science  Citation  Index)
ഔസദ�ാഗികമായി  1964 ൽ  ആരംഭിച്ചു.  ഒരു  നിശ്ചിത  കാലയളവിൽ  �സിദ്ധീകരിച്ച  സലഖനങ്ങൾക്ക്  ലഭിച്ച
ലൈസസറ്റഷനുകപ്രളക്കുറിച്ചുള്ള    വിവരങ്ങൾ  നൽകുന്നു.  മികവ്  പുലർത്തുന്ന  ഗസവഷകർ,  ഗസവഷണ  സ്ഥാപനങ്ങൾ,
രാജ�ങ്ങൾ,  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ  കണ്ടുപിടിക്കാനും,  റാc്  നിശ്ചയിക്കാനും  ഗസവഷണ  �ഭാവം
വിലയിരുത്താനുള്ള വിവിധ സൂചകങ്ങൾ ഉപസയാഗിക്കുന്നു.

ലൈസവേറ്റഷൻ അനാ�ിസിസ് (Citation Analysis)
ഒരു  സലഖനത്തിനു  ലഭിക്കുന്ന  പരാമർശങ്ങളുപ്രട  (Citation)  എണ്ണത്തിപ്രa  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ഗസവഷണ  �ഭാവം,
ഗുണനിലവാരം എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്ന �ക്രിയയാണ് ലൈസസറ്റഷൻ വിശകലന രീതി. ഒരു �സിദ്ധീകരണത്തിപ്രaസയാ,
രചയിതാവിപ്രaസയാ സ്വാധീനം അളക്കാൻ ലൈസസറ്റഷൻ വിശകലനം പ്രചയ്യുന്നതു വഴി കഴിയും. ഇത് വപ്രര �സിദ്ധീകരിച്ച
എല്ലാ ഗസവഷണ സലഖനങ്ങളുസടയും അവക്ക് ലഭിച്ച ലൈസസറ്റഷനുകപ്രളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരിടത്തു നിന്നും ലഭിക്കില്ല.
ഒരു  രചയിതാവിപ്രaസയാ  �സിദ്ധീകരണത്തിപ്രaസയാ  സ്വാധീനപ്രത്തക്കുറിച്ചുള്ള  സമഗ്രമായ  വിശകലനത്തിന്
ഒന്നിലധികം  ഡാറ്റാസബസുകൾ  പരിസശാധിസക്കണ്ടതുണ്ട്.  പ്രവബ്  ഓഫ്  സയൻസ്,  സ് സകാപ്പസ്,  ഗൂഗിൾ  സ് സകാളർ
തുടങ്ങിയ ഡാറ്റാസബസ്  സസവനങ്ങൾ ഈ ആവശ�ത്തിന്  ഉപസയാഗിക്കാൻ സാധിക്കും.  ലൈവജ്ഞാനിക രചനകൾക്ക്
ലഭിച്ച  ലൈസസറ്റഷനുകളുപ്രട  എണ്ണത്തിപ്രന  ആധാരമാക്കിയാണ്  ഗസവഷണ  �ഭാവം  അളക്കുന്ന  എല്ലാ  മാനദണ്ഡങ്ങളും,
സൂചകങ്ങളും �വർത്തിക്കുന്നത്. ലൈസസറ്റഷൻ ആധാരമാക്കി �വർത്തിക്കുന്ന �മുഖ സൂചകങ്ങൾ താപ്രഴ പറയുന്നു.

എച്ച്-ഇൻ�ക്സ് (H-Index)
എച്ച്-ഇൻഡക്സ്  രചയിതാക്കളുപ്രട  വ�ക്തിഗത  ഗസവഷണ  ക്ഷമതയും,  �ഭാവം  അളക്കുന്നതിനുള്ള  ഒരു  സൂചികയാണ്.
ഗസവഷകപ്രa ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈസറ്റ് പ്രചയ് ത സലഖനങ്ങളുപ്രടയും, മറ്റുള്ളവരുപ്രട �സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ച
ലൈസസറ്റഷനുകളുപ്രട എണ്ണത്തിപ്രaയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എച്ച്-ഇൻഡക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. 

ഒരു വ�ക്തിയുപ്രട എച്ച്-ഇൻഡക്സ് എത്രപ്രയന്നു അറിവ് നൽകുന്ന വിവിധ ഡാറ്റാസബസ് സസവനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. പ്രവബ്
ഓഫ് സയൻസ്, സ് സകാപ്പസ്, ഗൂഗിൾ സ് സകാളർ തുടങ്ങിയ ഡാറ്റാസബസ് സസവനങ്ങൾ വഴി വ�ക്തിഗത  എച്ച്-ഇൻഡക്സ്
അറിയാൻ  സാധിക്കും.  മുകളിൽ  പറഞ്ഞ  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകൾ  സന്ദർശിച്ച  സശഷം  ഗസവഷകപ്രa  സപര്  തിരഞ്ഞാൽ
പ്ര�ാലൈഫൽ കിട്ടും, അതിൽ എച്ച്-ഇൻഡക്സ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
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ആൽബർട്ട് ഐൻÏീപ്രa എച്ച്-ഇൻഡക്സ് ഗൂഗിൾ സ് സകാളറിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

സലഖകരുപ്രടയും, �സിദ്ധീകരണങ്ങളുസടയും മികവ് കണക്കു കൂട്ടാൻ എച്ച്-ഇൻഡക്സ് സഹായിക്കും. സജാർജ് എസഡ്വർസഡാ
ഹിർഷ്  (Jorge  Eduardo  Hirsch)  എന്ന കാലിസഫാർണിയ സർവ്വകലാശാലയിപ്രല  പ്ര�ാഫസ്സർ ആണ്  എച്ച്-ഇൻഡക്സ്
വികസിപ്പിച്ചത്.

ഇാക്ട് ഫാക്ടർ
ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട �ഭാവം കണക്കാക്കാനാണ്  ഇമ്പാക്ട്  ഫാക്ടർ ഉപസയാഗിക്കുന്നത്.  ഇമ്പാക്ട്  ഫാക്ടർ
(Impact  Factor)  എന്നത്  ഒരു  �സത�ക  വർഷത്തിൽ  ഒരു  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണത്തിപ്രല  സലഖനത്തിന്  ലഭിച്ച
ലൈസസറ്റഷപ്രa ശരാശരി ആവൃത്തിയാണ്. ഒരു സജണലിപ്രല സലഖനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലൈസസറ്റഷപ്രa എണ്ണം കണക്കാക്കി
അതിപ്രa �ാധാന�സമാ,  റാസcാ നിശ്ചയിക്കാൻ ഇതുപസയാഗിക്കുന്നു.  രണ്ട് വർഷപ്രത്ത കാലയളവാണ് ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ
കണക്കു കൂട്ടാൻ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഒരു ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണം രണ്ടു വർഷപ്രത്ത കാലയളവിനുള്ളിൽ �സിദ്ധീകരിച്ച
സലഖനങ്ങളുപ്രട എണ്ണപ്രത്ത ലഭിച്ച ലൈസസറ്റഷനുകളുപ്രട എണ്ണം പ്രകാണ്ട് ഹരിച്ചാണ് ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ കണക്കു കൂട്ടുന്നത്.

സജർണൽ ലൈസസറ്റഷൻ റിസപ്പാർട്ട്സ്  (Journal Citation Reports),  ലൈസമാസഗാ സജർണൽ റാcിങ്,  എന്നീ സസവനങ്ങൾ
വഴി  ഇമ്പാക്ട്  ഫാക്ടർ  അറിയാൻ  സാധിക്കും.  സജർണൽ  ലൈസസറ്റഷൻ  റിസപ്പാർട്ട്  വരിക്കാരായവർക്ക്  മാത്രസമ
ഉപസയാഗിക്കാൻ സാധിക്കൂ. 

ഗൂഗിൾ പ്രസർച്ച് എൻജിൻ ഉപസയാഗിച്ചും സജർണലുകളുപ്രട ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ കപ്രണ്ടത്താൻ സാധിക്കും.  ഉദാഹരണമായി,
സനച്ചർ കമ്മ്യൂണിസക്കഷൻസ് (Nature Communications)  എന്ന സജർണലിപ്രa ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ അറിയാൻ ഗൂഗിൾ പ്രസർച്ച്
എൻജിപ്രa പ്രസർച്ച് സബാക്സിൽ ഈ തിരച്ചിൽ പദം പ്രകാടുത്താൽ മതി,  “nature communications impact factor”.
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ലൈസ മാവേഗാ വേജർണൽ റാങ്ക് (SCImago Journal Rank (SJR)
ലൈവജ്ഞാനിക  �സിദ്ധീകരണങ്ങപ്രളക്കുറിച്ചുള്ള  വിവരങ്ങളും,  ശാസ് ത്രീയ  സൂചകങ്ങളും,  �ചാരവും,  അടക്കമുള്ള
വിവരങ്ങൾ  സൗജന�മായി  ലഭിക്കുന്ന  സപാർട്ടലാണ്  ലൈസമാസഗാ  സജണൽ  &  കൺട്രി  റാc്.  ഒരു സജണലിന്  ലഭിച്ച
ലൈസസറ്റഷനുകളുപ്രട  എണ്ണവും,  അവലംബങ്ങൾ  (Reference)  വരുന്ന  സജണലുകളുപ്രട  �ാധാന�വും,  പ്രപരുമയും
കണക്കിപ്രലടുത്താണ് ലൈസമാസഗാ സജർണൽ റാc് തയ്യാറാക്കുന്നത്.  സ് സകാപ്പസ് ഡാറ്റാസബസിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ
ഉപസയാഗിച്ചാണ്  ലൈസമാസഗാ  സപാർട്ടൽ  �വർത്തിക്കുന്നത്.  ലൈസമാസഗാ  സപാർട്ടൽ  സമൽവിലാസം,
https://www.scimagojr.com.

ആൾy് ലെമട്രിക് സ്
ഇaർപ്രനറ്റ്,  സസാഷ�ൽ  മീഡിയയുപ്രട  സ്വാധീനം  അക്കാദമിക്  ആശയവിനിമയത്തിലും,  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണ
രംഗത്തും �കടമാണ്.  ഓൺലൈലൻ വായന രീതികൾ,  സലഖനപ്രത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും,  ഉള്ളടക്കവും ഇaർപ്രനറ്റിൽ
പ്രഷയർ  പ്രചയ്യുന്നത്,  സസാഷ�ൽ  മീഡിയ  ഇടപ്രപടലുകൾ  (ലൈലക്കുകൾ,  കപ്രമന്റുകൾ)  എന്നിവ  പരിഗണിച്ചു  പ്രകാണ്ടു
ഗസവഷണ  �ഭാവം  അളക്കുന്ന  രീതിയാണ്  ആൾട്ട്  പ്രമട്രിക് സ്.  ഗസവഷണ  �ഭാവം  അളക്കാനുള്ള  ഇമ്പാക്ട്  ഫാക്ടർ
സപാപ്രലയുള്ള പരമ്പരാഗത രീതികൾക്ക് പകരം പ്രവക്കാനല്ല ആൾട്ട് പ്രമട്രിക് സ്.  ലഭിച്ച ലൈസസറ്റഷനുകളുപ്രട എണ്ണം ഒട്ടും
തപ്രന്ന  പരിഗണിക്കുന്നില്ല  ആൾട്ട്  പ്രമട്രിക് സ്  സംവിധാനത്തിൽ.  ഗസവഷണ  സലഖനങ്ങളും,  മറ്റ്  പണ്ഡിസതാചിതമായ
ഉള്ളടക്കങ്ങളും എത്ര തവണ ചർച്ച പ്രചയ്യപ്രപ്പടുന്നു എന്നതിപ്രനക്കുറിച്ച്  ആൾട്ട്പ്രമട്രിക്സിന്  ധാരാളം  കാര�ങ്ങൾ പറയാൻ
കഴിയും.  

ഇമ്പാക്ട്  സÏാറി  (https://profiles.impactstory.org),  ആൾട്ട്  പ്രമട്രിക്  (https://www.altmetric.com),  qം  അനലിറ്റിക് സ്
(https://plumanalytics.com),  തുടങ്ങിയ  സസവന  ദാതാക്കൾ  ആൾട്ട്  പ്രമട്രിക്സിന്  ആവശ�മായ  വിവരങ്ങൾ  നൽകുന്നു.
അതുപസയാഗിച്ചു  വ�ക്തികളുസടയും,  സലഖനങ്ങളുസടയും വിവരങ്ങൾ സശഖരിക്കാനാവും.  ഇമ്പാക്ട്  സÏാറി  പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ
�സവശിച്ചു  അക്കൗണ്ട്  നിർമ്മിച്ചു  പ്രകാണ്ട്  ഗസവഷണ  �ഭാവം  ഗസവഷകർക്ക്  സ്വയം  പരിസശാധിക്കാവുന്നതാണ്.
വിവരസശഖരണത്തിനാവശ�മായ വിവിധ ടൂളുകൾ ആൾട്ട് പ്രമട്രിക് സസവന ദാതാക്കൾ നൽകുന്നു. ബസയാ പ്രമഡ് പ്രസൻട്രൽ
(https://www.biomedcentral.com),  പTിക്  ലൈലബ്രറി  ഓഫ്  സയൻസ്  (https://plos.org),  സûാണ്ടിസയഴ് സ്
(https://www.frontiersin.org),  സനച്ചർ  പTിഷിംഗ്  ഗ്രൂപ്പ്  (https://www.nature.com),  എൽപ്രസവിയർ
(https://www.elsevier.com/en-in) തുടങ്ങിയ ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണശാലകൾ സ്വന്തം �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട ആൾട്ട്
പ്രമട്രിക് സ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.   

ഗസവഷണ  രചനകളുപ്രട  സ്വാധീനം  അളക്കാൻ  നിരവധി  സൂചകങ്ങളും,  മാനദണ്ഡങ്ങളും  നിലവിലുണ്ട്.  ഓസരാ
മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അവയുസടതായ സമ�കളും,  കുറവുകളുമുണ്ട്.  ഏപ്രതcിലും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ഗസവഷണ രചനകളുപ്രട
ഉപസയാഗം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ ലഭ�മല്ല.  വിവിധ ഇൻഡക്സിങ്  സസവനങ്ങപ്രള ഇതിനായി  ആശ്രയിസക്കണ്ടതുണ്ട്.
ലൈസസറ്റഷൻ വിവരങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ വിശകലനം പ്രചയ്യുന്നതിന് പTിഷ് ഓർ പ്രപരിഷ് (Publish or Persish) എന്ന
സൗജന� സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ ഉപസയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സസാഫ് റ്റ് പ്രവയർ സ�ാഗ്രാം ഗൂഗിൾ സ് സകാളറിൽ നിന്നും നിന്നും
ഗ്രന്ഥസൂചിക വിവരങ്ങൾ വീപ്രണ്ടടുക്കുകയും വിശകലനം പ്രചയ്യുകയും പ്രചയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ഈ ലൈസസറ്റഷനുകൾ വിശകലനം
പ്രചയ്യുകയും പട്ടിക രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും പ്രചയ്യുന്നു.

ഉJസംഹാരം
കുറഞ്ഞ സമയം പ്രകാണ്ട് കൂടുതൽ ഗസവഷണ രചനകൾ �സിദ്ധീകരിക്കുകപ്രയന്ന �വണത ഗസവഷണ �സിദ്ധീകരണ
�വർത്തനങ്ങളുപ്രട നിലവാരം കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഗുണനിലവാരമുള്ള, അക്കാദമിക-ഗസവഷണ സമൂഹത്തിനു
ഉപകാരപ്രപ്പടുന്ന, ശാസ് ത്ര പുസരാഗതിയുപ്രട വളർച്ചക്ക് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള രചനകൾ സ�ാത്സാഹിപ്പിക്കപ്രപ്പസടണ്ടതുണ്ട്.
ഗസവഷണ  രചനകൾ  കുത്തക  (Proprietary)   സജർണലുകളിൽ  �സിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  കൂടുതൽ  ആളുകളിസലക്ക് 
എത്തുന്നതിനും,  �ചാരം ലഭിക്കുന്നതിനും തടസ്സം നിൽക്കുന്നു.  ഓപ്പൺ ആക്സസ് �സിദ്ധീകരണങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ലഭ�ത
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനാൽ സലഖനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപസയാഗിക്കുന്നതിനും,  പ്രഷയർ പ്രചയ്യുന്നതിനും,  കൂടുതൽ ലൈസസറ്റഷൻ
ലഭിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. സലഖനങ്ങൾ ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് രീതിയിൽ �സിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതാതു സമഖലകളിപ്രല
വിജ്ഞാന വികസനത്തിന് ഇടയാവുകയും, ഗസവഷണ �ഭാവം വിലയിരുത്തുന്ന �ക്രിയ കൂടുതൽ എളുപ്പമാവുകയും പ്രചയ്യും.

റഫറൻസ് 
Measuring Your Impact: Impact Factor, Citation Analysis, and other Metrics
https://researchguides.uic.edu/if/yourimpact
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Measuring a journal’s impact
https://www.elsevier.com/authors/tools-and-resources/measuring-a-journals-impact

We need to value research quality more than quantity
https://www.nature.com/articles/s41393-020-00543-y

Das, Anup Kumar. Research evaluation metrics. Vol. 4. UNESCO Publishing, 2015.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232210
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അക്കാദമിക് ലെനറ്റ് �ർക്കിങ്

ആമുഖം 
വിവിധ വിദ�ാഭ�ാസ,  ഗസവഷണ �വർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സവദിയായി  ഇaർപ്രനറ്റ്  മാറിയിട്ടുണ്ട്.  സാമൂഹിക മാധ�മങ്ങൾ
�ചാരത്തിലുപ്രണ്ടcിലും അക്കാദമിക �വർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സവദിയായി ഉപസയാഗിക്കാൻ അനുസയാജ�മല്ല.  അക്കാദമിക
സമഖലയിൽ  �വർത്തിക്കുന്നവരുപ്രട  കൂട്ടായ് മക്കായി  വിവിധ  ഇaർപ്രനറ്റ്  അധിഷ്ഠിത  സസവനങ്ങളും,  സവദികളും
നിലവിലുണ്ട്.  അത്തരം  സസവനങ്ങപ്രള  നമുക്ക്  രണ്ടായി  തിരിക്കാം,  വിദ�ാഭ�ാസ-ഗസവഷണ  സമഖലയിൽ
�വർത്തിക്കുന്നവരുപ്രട  പ്ര�ാലൈഫൽ  നിർമ്മിച്ചു  �ദർശിപ്പിക്കാൻ  സൗകര�ം  പ്രചയ്യുന്ന  സസവനങ്ങളും,  കൂട്ടായ് മകൾ
നിർമ്മിക്കാൻ  സഹായിക്കുന്ന  അക്കാദമിക്  പ്രനറ്റ് വർക്ക്  സസവനങ്ങളും.  വിദ�ാർത്ഥികൾക്കും,  ഗസവഷകർക്കും,
അധ�ാപകർക്കും,  പ്ര�ാഫഷണലുകൾക്കും ഇaർപ്രനറ്റിൽ അക്കാദമിക സനട്ടങ്ങൾ �ദർശിപ്പിക്കാനും,  അസത സമഖലയിൽ
�വർത്തിക്കുന്നവരുമായി പരിചയപ്രപ്പടാനും അക്കാദമിക പ്രനറ്റ് വർക്കിങ് സസവനങ്ങൾ സഹായിക്കും.     

ഇ-ലെപ്രാലൈഫൽ
അക്കാദമിക  സമൂഹത്തിപ്രല  അംഗങ്ങൾളുപ്രട  വ�ക്തിഗത,  അക്കാദമിക  വിവരങ്ങളും,  സനട്ടങ്ങളും  ഓൺലൈലൻ  ആയി
നിർമ്മിച്ച് �ദർശിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര�ം ഇ-പ്ര�ാലൈഫൽ സസവനങ്ങൾ വഴി ലഭിക്കുന്നു.  ഇ-പ്ര�ാലൈഫൽ അക്കാദമിക
സമൂഹത്തിപ്രല അംഗങ്ങളുപ്രട ഓൺലൈലൻ ബസയാഡാറ്റയായി  ഉപസയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  പ്ര�ാലൈഫലിപ്രa യുആർഎൽ
(URL)  സപഴ് സണൽ  പ്രവബ്ലൈസറ്റിലും,  ഇപ്രമയിൽ  സിഗ് സനച്ചർ  (Email  Signature)  ആയും  നൽകുന്നത്  സന്ദർശകപ്രര
അതിസലക്കു ആകർഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.  അധ�ാപനം,  �ഭാഷണം തുടങ്ങിയ അക്കാദമിക ആവശ�ങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ദപ്രര
കപ്രണ്ടത്തുന്നതിന്  ഇ-പ്ര�ാലൈഫലിങ്  സസവനങ്ങൾ  സഹായിക്കും.  �മുഖ  ഇ-പ്ര�ാലൈഫലിങ്  സസവനങ്ങപ്രള  നമുക്ക്
പരിചയപ്രപ്പടാം.

ഓർക്കി�് (ORCID)
വിദ�ാഭ�ാസ,  ഗസവഷണ  രംഗത്ത്  �വർത്തിക്കുന്നവപ്രര  തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി  നൽകുന്ന  അക്കങ്ങളും,  അക്ഷരങ്ങളും
സചരുന്ന സകാഡാണ് ഓർക്കിഡ്  (ORCID)  തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ.  അസമരിക്കയിപ്രല പ്രഡലവർ  (Delaware)  ആസ്ഥാനമാക്കി
ലാസഭച്ഛയില്ലാപ്രത �വർത്തിക്കുന്ന ഓർക്കിഡ് എന്ന സംഘടനയാണ് തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ നൽകുന്നത്.

വിദ�ാഭ�ാസ,  ഗസവഷണ  രംഗത്ത്  �വർത്തിക്കുന്ന  ആർക്കും  ഓർക്കിഡ്  നമ്പർ  കിട്ടാൻ  അസപക്ഷിക്കാം.  ഓർക്കിഡ്
പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ (https://orcid.org) �സവശിച്ച സശഷം അക്കൗണ്ട് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. യൂസർ ഐഡി, പാസ്സ് സവർഡ്
നിർമ്മിച്ച സശഷം അംഗത്തിന് അക്കൗണ്ടിസലക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ സചർക്കാവുന്നതാണ്. വിദ�ാഭ�ാസ സയാഗ�തകൾ, സജാലി,
�സിദ്ധീകരണങ്ങൾ,  മറ്റു  സനട്ടങ്ങൾ  എന്നിങ്ങപ്രനയുള്ള  വിവരങ്ങൾ  സചർക്കാവുന്നതാണ്.  ഓർസിഡ്    യുആർഎൽ
ഉപസയാഗിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗസവഷകപ്രa പ്ര�ാലൈഫൽ സപജ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. 

സ് വേകാപ്പസ്  ഐ�ി (Scopus ID)
സ് സകാപ്പസ് ഐഡി സനരിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സ് സകാപ്പസ് ഇൻഡക്സിങ് സർവീസ് രചയിതാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന
തിരിച്ചറിയൽ  നമ്പറാണ്  സ് സകാപ്പസ്  ഐഡി.   സ് സകാപ്പസ്  ഇൻഡക് സിൽ  ഉൾപ്രപ്പട്ടിട്ടുള്ള  ഏപ്രതcിലും
�സിദ്ധീകരണത്തിൽ  സലഖനം  �സിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുപ്രണ്ടcിൽ   സ് സകാപ്പസ്  ഐഡി  നിർമ്മിക്കപ്രപ്പടും.  സ് സകാപ്പസ്
പ്രവബ്ലൈസറ്റ് (https://www.scopus.com) സന്ദർശിച്ചു രചയിതാവിപ്രa സപരും, സ്ഥാപനത്തിപ്രa സപരും നൽകി തിരച്ചിൽ
നടത്തിയാൽ സ് സകാപ്പസ് ഐഡിയും,  പ്ര�ാലൈഫലും കാണാൻ സാധിക്കും.  സ് സകാപ്പസ് ഇൻഡക് സിൽ ഉൾപ്രപ്പട്ടിട്ടുള്ള
ഏപ്രതcിലും �സിദ്ധീകരണത്തിൽ രചനകൾ �സിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് സ് സകാപ്പസ് ഐഡി ലഭിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി.
 
ഗൂഗിൾ സ് വേകാളർ ഐ�ി
അക്കാദമിക-ഗസവഷണ  സ്ഥാപനം  നൽകുന്ന  ഇപ്രമയിൽ  വിലാസം  ഉപ്രണ്ടcിസല  ഗൂഗിൾ  സ് സകാളറിൽ  പ്ര�ാലൈഫൽ
നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉപ്രണ്ടcിൽ സ് സകാളർ പ്ര�ാലൈഫൽ നിർമ്മിക്കാപ്രമcിലും,  സ്ഥാപനം
നൽകുന്ന സമൽവിലാസം ഉപ്രണ്ടcിൽ മാത്രസമ പ്ര�ാലൈഫൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കൂ.  ഗൂഗിൾ സ് സകാളർ
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പ്ര�ാലൈഫൽ  ഉടമയുപ്രട  �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  വിവരങ്ങൾ  സ്വയം  സചർക്കുകസയാ,  ഗൂഗിൾ  തപ്രന്ന  കണ്ടുപിടിച്ചു
സചർക്കുകസയാ പ്രചയ്യും. സ്ഥാപനം നൽകുന്ന ഇപ്രമയിൽ സമൽവിലാസം നൽകി പ്രവരിഫിസക്കഷൻ നടത്തിപ്രയcിൽ മാത്രസമ
�സിദ്ധീകരണ  വിവരങ്ങൾ  അക്കൗണ്ട്  ഉടമക്ക്  സ്വയം  സചർക്കാൻ  സാധിക്കൂ.  �സിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കു  ലഭിച്ച
ലൈസസറ്റഷനുകളുപ്രട എണ്ണം, h-index, i10-index  തുടങ്ങിയ മാനകങ്ങൾ ഉപസയാഗിച്ച് വ�ക്തിയുപ്രട അക്കാദമിക്-ഗസവഷണ
�കടനം വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും.  ഗൂഗിൾ സ് സകാളർ ഐഡി നിർമ്മിക്കുന്നതിന്  https://scholar.google.com  എന്ന
പ്രവബ്ലൈസറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

�ിദ്വാൻ �ാറ്റാവേfസ്
ഇന്ത�യിപ്രല  അക്കാദമിക,  ഗസവഷണ  രംഗത്ത്  �വർത്തിക്കുന്നവർക്കായുള്ള  ഇ-പ്ര�ാലൈഫൽ  സസവനമാണ്  വിദ്വാൻ
ഡാറ്റാസബസ്  (https://vidwan.inflibnet.ac.in).  യൂജിസിയുപ്രട ഭാഗമായ ഇൻഫ് ളിപ്രFറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനാണ് വിദ്വാൻ
ഡാറ്റാസബസിപ്രa  സമൽസനാട്ട  ചുമതല.  ഒരു  വ�ക്തിപ്രയക്കുറിച്ചുള്ള  സമഗ്രവിവരങ്ങൾ  നൽകാനുള്ള  സൗകര�ം  വിദ്വാൻ
ഡാറ്റാസബസിലുണ്ട്.  വിവരങ്ങൾ ബസയാഡാറ്റ പിഡിഎഫ് രൂപത്തിൽ പ്രഡൗൺസലാഡ് പ്രചയ്യാനുള്ള സൗകര�ം വിദ്വാൻ
ഡാറ്റാസബസ് നൽകുന്നുണ്ട്.

വേJഴ് സണൽ ലെ�f്ലൈസറ്റ്
സ്വന്തമായി ഒരു പ്രവബ്ലൈസറ്റ് നിർമ്മിക്കുകപ്രയന്നത് ഇന്നപ്രത്ത കാലത്തു ഒരു ആഡംബരമല്ല.  അക്കാദമിക്,  ഗസവഷണ
രംഗപ്രത്ത സനട്ടങ്ങൾ പ്രപാതു സമൂഹത്തിനു മുൻപിൽ �ദർശിപ്പിക്കാൻ പ്രവബ്ലൈസറ്റുകൾ സഹായിക്കും. ഇതുവഴി �ശസ് തി
സനടാനും, മികച്ച അവസരങ്ങൾ സതടിപ്രയത്താനും ഉപകരിക്കും. സൗജന�വും, അല്ലാത്തതുമായ പ്രവബ്ലൈസറ്റ് സസവനങ്ങൾ
ഉപസയാഗിച്ചു പ്രകാണ്ട് സപഴ് സണൽ പ്രവബ്ലൈസറ്റ് നിർമ്മിക്കാം. സവർഡ്�സ്സ് (WordPress)  സപാപ്രലയുള്ള സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ
ഉപസയാഗിച്ച്  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകൾ  നിർമ്മാണം  അനായാസമായി  പൂർത്തിയാക്കാൻ  സാധിക്കും.  wordpress.com
പ്രവബ്ലൈസറ്റ് വഴി സൗജന�മായി പ്രവബ്ലൈസറ്റ്  നിർമ്മിക്കാം.  ഒരു സബ് പ്രഡാലൈമൻ  (Sub domain)  ആവും സൗജന�
പ്രവബ് ലൈസറ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കുക.  ഇങ്ങപ്രന നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളുപ്രട സമൽവിലാസസത്താസടാപ്പം  wordpress.com
എന്ന ഭാഗം കൂടി വരും  (e.g.  vimal0212.wordpress.com).  പ്രവബ് സമൽവിലാസം വാങ്ങി സൗജന� ലൈസറ്റിസലക്ക് ലിc്
പ്രചയ് തുപ്രകാണ്ട്  സബ് പ്രഡാലൈമൻ മറയ് ക്കാം.  സഗാ ഡാഡി (https://in.godaddy.com) സപാപ്രലയുള്ള പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളിൽ
നിന്നും പ്രവബ് സമൽവിലാസം ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 

സൗജന� പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ പരസ�ങ്ങൾ കാണിക്കും എന്ന സപാരായ് മയുമുണ്ട്. പണമടച്ചാൽ പരസ�ങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള
സവർഡ്�സ്സ് അധിഷ്ഠിത പ്രവബ്ലൈസറ്റ് ലഭിക്കും.  പ്രവബ്ലൈസറ്റ് സഹാÏിംഗ് സസവനങ്ങളായ ആമസസാൺ,  സഗാ ഡാഡി
തുടങ്ങിയ  സസവനങ്ങൾ  ഉപസയാഗിച്ചും  വിവിധ  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  ഉപസയാഗിച്ച്  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകൾ  നിർമ്മിക്കാം,  സ്വന്തം
പ്രവബ്ലൈസറ്റ് വിലാസവും നൽകാനാവും (e.g. vimalkumar.info). 

വ�ക്തിഗത വിവരണങ്ങൾ,  വിദ�ാഭ�ാസ  സയാഗ�ത,  �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  പട്ടിക,  ഗസവഷണ വിവരങ്ങൾ,  ഏപ്രറ്റടുത്ത
പ്ര�ാപ്രജക്ടുകളുപ്രട  വിശദാംശങ്ങൾ,  പപ്രcടുത്ത  പരിപാടികളുപ്രട  വിവരങ്ങൾ,  �ാധാന�മുള്ള  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളിസലക്കുള്ള
ലിങ്കുകൾ  എന്നീ  വിവരങ്ങളാണ്  പ്രപാതുസവ  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളിൽ  ഉൾപ്രപ്പടുത്താറുള്ളത്.  വിവിധ  സമഖലകളിൽ
�വർത്തിക്കുന്നവരുപ്രട  സജീവമായ  സപഴ് സണൽ  പ്രവബ്ലൈസറ്റുകൾ  സന്ദർശിച്ചു  മാതൃകകൾ  സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
സസാഷ�ൽ പ്രനറ്റുവർക്ക് പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളിലും,  ഇപ്രമയിൽ സിസHച്ചർ എന്നിവടങ്ങളിൽ പ്രവബ്ലൈസറ്റിപ്രa സമൽവിലാസം
സചർത്താൽ മറ്റുള്ളവരുപ്രട ശ്രദ്ധയിൽപ്രപ്പടാൻ ഇടയാകുകയും, സന്ദർശകരുപ്രട എണ്ണം വർദ്ധിക്കാനും ഇടയാകും. 

കണ്ടന്റ് ലെഷയറിംഗ്
സലഖനങ്ങൾ,  �സസaഷനുകൾ,  ഗസവഷണത്തിപ്രa  ഭാഗമായുള്ള  ഡാറ്റ  പ്രസറ്റുകൾ,  ചിത്രങ്ങൾ,  വീഡിസയാ,  ഓഡിസയാ
എന്നിങ്ങപ്രന വിവിധ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ അക്കാദമിക, ഗസവഷണ �വർത്തനങ്ങളുപ്രട ഫലമായി നിർമ്മിക്കപ്രപ്പടുന്നുണ്ട്. വിവിധ
തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ അക്കാദമിക, ഗസവഷണ, പ്രപാതു സമൂഹത്തിപ്രa �സയാജനത്തിനായി പങ്കുപ്രവസക്കണ്ടതാണ്.
ഇങ്ങിപ്രന  പങ്കുപ്രവക്കപ്രപ്പടുന്ന  ഉള്ളടക്കങ്ങൾ  ഗസവഷകനു  കൂടുതൽ  �ശസ് തിയും  നൽകുന്നു.  വിവിധ  തരത്തിലുള്ള
ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഇaർപ്രനറ്റിൽ പങ്കുപ്രവക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏതാനും സസവനങ്ങപ്രള ഇവിപ്രട പരിചയപ്രപ്പടാം.

യൂട്യൂബ്  (youtube.com):  ലൈലവ് വീഡിസയാ,  പ്രറസക്കാർഡ് പ്രചയ് ത വീഡിസയാ �ദർശിപ്പിക്കാനും,  സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റിയ
സസവനം.

ലൈàഡ്  പ്രഷയർ  (slideshare.net):  പവർ  സപായിa്  �സസaഷൻ,  പിഡിഎഫ്  ഫയലുകൾ  സൂക്ഷിക്കാൻ
ഉപസയാഗിക്കാവുന്ന പ്രവബ്ലൈസറ്റ്.
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ഗൂഗിൾ ലൈäവ് (www.google.com/intl/en_in/drive):  ഏതു തരത്തിലുള്ള ഫയലുകളും സൂക്ഷിക്കാനും, പ്രഷയർ പ്രചയ്യാനും
സാധിക്കും.

വിക്കിമീഡിയ  സകാമൺസ്  (commons.wikimedia.org):  സഫാസട്ടാഗ്രാഫ്,  ചിത്രങ്ങൾ,  ഓഡിസയാ,  വീഡിസയാ
എന്നിങ്ങപ്രനയുള്ള ഉള്ളടക്കം പ്രപാതുസഞ്ചയമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപസയാഗിക്കാം.

ഇaർപ്രനറ്റ് ആർലൈക്കവ് (https://archive.org/):  ഇപ്രതാരു ബൃഹത്തായ ഡിജിറ്റൽ ലൈലബ്രറി സംരംഭമാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ,
വീഡിസയാ,  ശബ്ദസലഖനങ്ങൾ,  സംഗീതം,  സഫാസട്ടാഗ്രാഫുകൾ  തുടങ്ങിയ  മാധ�മങ്ങൾ  ഇവിപ്രട  സൂക്ഷിക്കാനും,
പ്രപാതുസമൂഹത്തിപ്രa ഉപസയാഗത്തിനായി നൽകുകയും പ്രചയ്യാം. 

മുകളിൽ പരാമർശിച്ച സസവനങ്ങൾ ഉപസയാഗിച്ചു പ്രകാണ്ട് വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും, അവപ്രയ സ്വന്തം പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ
എംബഡ് (Embed) പ്രചയ്യുകയും പ്രചയ്യാം. വീഡിസയാ, ഓഡിസയാ, ചിത്രങ്ങൾ, �സസaഷൻ എന്നിങ്ങപ്രനയുള്ള ഉള്ളടങ്ങപ്രള
സപാസ്റ്റുകളിൽ എംബഡ് പ്രചയ് തു പ്രകാണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിസലക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും.

അക്കാ�മിക് വേസാഷ്യൽ ലെനറ്റ് �ർക്കിങ്
അക്കാദമിക-ഗസവഷണ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള സമൂഹമാധ�മ സവദിയാണ് അക്കാദമിക്
സസാഷ�ൽ  പ്രനറ്റ് വർക്കിങ്.  അക്കാദമിക്  പ്ര�ാലൈഫൽ  �ദർശിപ്പിക്കാനും,  വ�ക്തി  ബന്ധങ്ങൾ  ഉണ്ടാക്കിപ്രയടുക്കാനും,
സജാലി,  പ്രഫസല്ലാഷിപ്പുകൾ,  സ് സകാളർഷിപ്പുകൾ  തുടങ്ങിയ  കാര�ങ്ങപ്രളക്കുറിച്ചു  അറിയാനും   അക്കാദമിക്  സസാഷ�ൽ
പ്രനറ്റ് വർക്കിങ് സസവനങ്ങൾ സഹായിക്കും.  സ്വന്തം സലഖനങ്ങൾ അക്കാദമിക് സസാഷ�ൽ പ്രനറ്റ് വർക്കിങ് ലൈസറ്റുകളിൽ
അപ് സലാഡ്  പ്രചയ്യാൻ  സാധിക്കും.  സലഖനങ്ങൾക്ക്  കിട്ടുന്ന  ലൈസസറ്റഷനുകളുപ്രട  എണ്ണം   ഇതിനും  പുറസമ,  ലഭിക്കാൻ
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഗസവഷണതിനാവശ�മായ സജർണൽ സലഖനങ്ങൾ സനരിട്ട് രചയിതാക്കളിൽ നിന്നും വാങ്ങാനും സാധിക്കും.
സഫസ്ബുക് സപാപ്രലയുള്ള സസാഷ�ൽ പ്രനറ്റ് വർക്കിങ് പ്രവബ്ലൈസറ്റുകൾ നൽകുന്ന സസവനങ്ങൾ അക്കാദമിക് സസാഷ�ൽ
പ്രനറ്റ് വർക്കിങ്  ലൈസറ്റുകളും  നൽകുന്നു.  ഏതാനും  �മുഖ  അക്കാദമിക്  സസാഷ�ൽ  പ്രനറ്റ് വർക്കിങ്  പ്രവബ് ലൈസറ്റുകപ്രള
പരിചയപ്രപ്പടാം. 

റിസർച്ച്സഗറ്റ്  (https://www.researchgate.net): വിദ�ാഭ�ാസ-ഗസവഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഇപ്രമയിൽ
വിലാസം  ഉപസയാഗിച്ച്  റിസർച്ച്  സഗറ്റ്  അക്കൗണ്ട്  തുറക്കാം.  ജിപ്രമയിൽ  ഐഡി ഉപസയാഗിച്ചു  അക്കൗണ്ട്  തുറക്കാൻ
സാധ�മല്ല.  ദൽഹി  സർവകലാശാലയിപ്രല  ഒരു  ഗസവഷക  വിദ�ാർത്ഥിക്ക്  ലഭിക്കുന്ന  ഇപ്രമയിൽ  ഐഡി
ഇങ്ങപ്രനയായിരിക്കും,  thomas@du.ac.in.  സകരളത്തിപ്രല  സർവകലാശാലകളും,  സകാസളജുകളും  ഗസവഷണ
വിദ�ാർത്ഥികൾക്ക്  ഇപ്രമയിൽ  ഐഡി  നൽകാറില്ല.  ഗസവഷണ  വിദ�ാർഥികൾ  അധികാരികസളാട്   ആവശ�പ്രപ്പട്ടു
ഇപ്രമയിൽ ഐഡി വാങ്ങിപ്രയടുസക്കണ്ടതാണ്.  

അക്കാദമിയ  (https://www.academia.edu): സസവനം  സൗജന�മാപ്രണcിലും,  �ീമിയം  സസവനങ്ങൾക്ക്  പണം
നൽകണം.  അക്കാദമിക് രചനകൾ അപ് സലാഡ് പ്രചയ്യാം,  പ്ര�ാലൈഫൽ ഉണ്ടാക്കാം തുടങ്ങിയ സസവനങ്ങൾ ഇവിപ്രടയും
ഉണ്ട്. 
 
ലിc്ഡ്  ഇൻ  (https://www.linkedin.com): പ്ര�ാഫഷണൽസിപ്രa  ആവശ�ങ്ങൾക്ക്  �ാമുഖ�ം  നൽകുന്ന  ഒരു
പ്രവബ് ലൈസറ്റാണ്. അക്കാദമിക-ഗസവഷണ സമൂഹത്തിനും ലിc്ഡ് ഇൻ പ്ര�ാലൈഫൽ നിർമ്മിച്ച് സജീവമാകാവുന്നതാണ്.
�ാഥമിക സസവനങ്ങൾ സൗജന�മാണ്, �ീമിയം സസവനങ്ങൾക്ക് പണം നൽകണം.

വേ�ാഗിംഗ്
ഒരു  ഡയറി  സപാപ്രല  എഴുതുന്ന  കാര�ങ്ങൾ  തീയതി  ക്രമത്തിൽ  സൂക്ഷിക്കാവുന്ന  പ്രവബ്  സസവനമാണ്  സTാഗുകൾ.
സTാഗുകൾ വിവിധ രീതിയിൽ സലാകപ്രമമ്പാടും ഉപസയാഗിച്ചു വരുന്നു. അധികം സാസcതിക പരിജ്ഞാനപ്രമാന്നും  കൂടാപ്രത
ഉള്ളടക്കം തയ്യാറാക്കി സവഗത്തിൽ �സിദ്ധീകരിക്കാൻ സTാഗുകൾ അനുസയാജ�മാണ്.  സTാഗ്  രചനകപ്രള സപാസ്റ്റുകൾ
എന്നാണറിയപ്രപ്പടുന്നത്. 

സTാഗ്സാട്ട്  (blogspot.com), സവർഡ്�സ്സ് (wordpress.com) തുടങ്ങിയ സസവനങ്ങൾ ഉപസയാഗിച്ച് പ്രകാണ്ട്  സTാഗിങ്
ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.  ഗസവഷണ  വിദ�ാർത്ഥികൾക്ക്  സTാഗിങ്  എങ്ങപ്രന  ഉപകാരപ്രപ്പടുപ്രമന്നു  പരിസശാധിക്കാം.
ഒരാൾക്ക്  തപ്രa  ഇഷ്ടവിഷയങ്ങൾ  �തിപാദിക്കുന്ന  വിവിധ  സTാഗുകൾ  ആരംഭിക്കാം.  യാത്ര  ഇഷ്ടപ്രപ്പടുന്നവർക്ക് 
യാത്രാവിവരണനത്തിനായി  സTാഗ്  തയ്യാറാക്കാം.  ഗസവഷണത്തിപ്രa  പുസരാഗതി  വിവരിക്കുന്ന  സTാഗ്  സപാസ്റ്റുകൾ
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തയ്യാറാക്കാം. അനൗപചാരിക ഭാഷയിലാണ് (Casual writing) സTാഗ് സപാസ്റ്റുകൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ഗസവഷണ  ഭാഷയുപ്രട  ഗൗരവം  ഇല്ലാപ്രത  അനൗപചാരിക  ലൈശലിയിൽ   ഗസവഷണ  സംബന്ധമായ  കാര�ങ്ങൾ
അക്കാദമിക  സമൂഹവുമായും,  പ്രപാതുജനങ്ങളുമായും  പങ്കു  പ്രവക്കാൻ  സTാഗുകൾ  സഹായിക്കും.  സTാഗ്  സപാസ്റ്റുകൾ
തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാനും,  എഴുതാനുമുള്ള വിദ�ാർത്ഥിയുപ്രട �ാഗൽഭ�ം കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും.  ഗസവഷണ രചനകൾ
തയ്യാറാകുന്നത്  സുഗമമാക്കും.  വായനക്കാർക്ക്  സTാഗ്  സപാസ്റ്റുകൾ  വായിച്ച  സശഷം  അതിപ്രനക്കുറിച്ചു  അഭി�ായങ്ങൾ
സരഖപ്രപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. വായനക്കാരുപ്രട അഭി�ായങ്ങൾ സമാഹരിക്കുക വഴി സTാഗർക്ക് തപ്രa ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ
പ്രമച്ചപ്രപ്പടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു. സTാഗ് സപാസ്റ്റുകൾ സമാഹരിച്ചു, വിപുലീകരിച്ചു പുസ് തകമായി �കാശനം പ്രചയ്യുന്ന രീതി
ഇന്ന് �ചാരത്തിലുണ്ട്. 

സTാഗ്  ആരംഭിക്കുക  മാത്രമല്ല,  പതിവായി  എഴുതുകയും  സപാസ്റ്റുകൾ  സുഹൃത്തുക്കളുപ്രടയും,  സഹ�വർത്തകരുപ്രടയും
ശ്രദ്ധയിൽപ്രപ്പടുത്തുകയും  പ്രചസയ്യണ്ടതാണ്.  പുതിയ  സTാഗ്  സപാസ്റ്റുകൾ  �സിദ്ധീകരിച്ച  സശഷം,  അതിപ്രa  ലിc്
സമൂഹമാധ�മങ്ങളിലും, ഗ്രൂപ്പുകളിലും പങ്കുപ്രവക്കാവുന്നതാണ്.           

ലൈമവേaാ വേ�ാഗിംഗ്
ദീർഘമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളാണ്  സTാഗ്  സപാസ്റ്റുൾ വഴി �സിദ്ധീകരിക്കുന്നപ്രതcിൽ,  ചുരുങ്ങിയ വരികളിൽ ആശയങ്ങൾ
�സിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സമൂഹ മാധ�മമാണ് ലൈമസക്രാ സTാഗിങ്  സസവനങ്ങൾ.  ട്വിറ്റർ  (twitter.com)  എന്ന
ലൈമസക്രാ സTാഗിങ്  സസവനം വഴി  �സിദ്ധീക്കുന്ന ഒരു സപാÏിപ്രa ലൈദർഘ�ം  280  അക്ഷരങ്ങളിൽ കൂടാൻ പാടില്ല.
ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സപാസ്റ്റുകളിപ്രല ആശയങ്ങൾ വായനക്കാരന് സവഗം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ
സാധിക്കുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ, ലിങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ കാര�ങ്ങൾ സപാസ്റ്റുകസളാപ്രടാപ്പം ഉൾപ്രപ്പടുത്താൻ സാധിക്കും. 

അക്കാദമിക  സമൂഹത്തിനു  രണ്ടു  വിധത്തിൽ  ട്വിറ്റർ  ഉപസയാഗിക്കാം;  വിവര  സശഖരണത്തിനും,  വ�ാപനത്തിനും.
ശാസ്ത്രജ്ഞർ,  അധ�ാപകർ,  ഗസവഷകർ,  �സിദ്ധീകരണ  ശാലകൾ,  ലൈവജ്ഞാനിക  സംഘടനകൾ  ,  മാധ�മങ്ങൾ,
എന്നിവപ്രരാപ്രക്ക  ട്വിറ്റർ  സസന്ദശങ്ങളായി  വിവരങ്ങൾ  പcപ്രവക്കുന്നു.  അവരുപ്രട  ട്വിറ്റർ  അക്കൗണ്ടുകൾ  പിന്തുടർന്നു
സസന്ദശങ്ങൾ  വായിക്കാവുന്നതാണ്.  ഗസവഷണ  �സിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്രട  പുതിയ  ലക്കങ്ങൾ  ലഭ�മാകുന്നത്  ട്വിറ്റർ  വഴി
ഉടനടി  അറിയാൻ  സാധിക്കും.  പ്രസമിനാർ,  സകാൺഫറൻസ്,  പരിശീലന  പരിപാടികളുപ്രട  അറിയിപ്പുകൾ  ട്വിറ്റർ  വഴി
അറിയാൻ സാധിക്കും. 

ഒരു ഗസവഷകന് വിവര വ�ാപനത്തിന് ട്വിറ്റർ എങ്ങിപ്രന ഉപസയാഗിക്കാപ്രമന്ന്  പരിസശാധിക്കാം.  ഗസവഷണ പുസരാഗതി
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, സ്വന്തം �സിദ്ധീകരണ വിവരങ്ങൾ, വായിച്ച സലഖനങ്ങപ്രളപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ,  ഗസവഷണ
സമൂഹത്തിനു  ഉപകാര�ദമായ  വിവരങ്ങൾ  തുടങ്ങിയ കാര�ങ്ങൾ  ട്വിറ്റർ  വഴി  മറ്റുള്ളവർക്കായി  പcിടാം.  മറ്റുള്ളവരുപ്രട
ഉപകാര�ദമായ  സപാസ്റ്റുകൾ  സ്വന്തം  അക്കൗണ്ടിൽ  പ്രഷയർ  (Retweet)  പ്രചയ് തുപ്രകാണ്ടു  മറ്റുള്ളവരുപ്രട
ശ്രദ്ധയിൽപ്രപ്പടുത്താം.  

ട്വിറ്റർ  അക്കൗണ്ട്  നിർമ്മിക്കുകയാണ്  ആദ�ം  പ്രചസയ്യണ്ടത്.  ട്വിറ്റർ  പ്രവബ്ലൈസറ്റ്  സന്ദർശിസച്ചാ,  പ്രമാലൈബൽ  ആപ്പ്
ഇൻÏാൾ പ്രചയ് തു പ്രകാണ്ട് ട്വിറ്റർ ഉപസയാഗിക്കാം.  താൽപ്പര�മുള്ള വിഷയങൾ ഉൾപ്രക്കാള്ളുന്ന ട്വിറ്റർ 
അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി അനുസയാജ�മായ കീസവർഡ് ഉപസയാഗിച്ച് തിരയാം. അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച
സശഷം  പുതിയ  സപാസ്റ്റുകൾ  �ത�ക്ഷപ്രപ്പട്ടാലുടപ്രന  കൃത�മായി  അറിയിപ്പ്  ലഭിക്കുന്നതിന്  അതിൽ  അംഗമാകണം.
അംഗമാകുന്ന �ക്രിയപ്രയ ‘സഫാസളാ’ (Follow) പ്രചയ്യുക എന്നാണു പറയുന്നത്. 

ഉJസംഹാരം
അക്കാദമിക്   പ്ര�ാലൈഫൽ  സസവനങ്ങളും,  സാമൂഹ�മാധ�മങ്ങളും  കൂട്ടായ് മകൾ  നിർമ്മിക്കാൻ  മാത്രമല്ല,  കരിയർ
വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും  സഹായിക്കും.  �മുഖ  പ്രസർച്ച്  എൻജിനുകൾ  പ്ര�ാലൈഫൽ  സസവനങ്ങളും,  അക്കാദമിക്
സമൂഹമാധ�മങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് �സിദ്ധീകരണ വിവരങ്ങൾ സശഖരിച്ചു ഉപസഭാക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നത്.  പ്ര�ാലൈഫൽ
സസവനങ്ങളിലും,  അക്കാദമിക  സസാഷ�ൽ  പ്രനറ്റ് വർക്കുകളിലും  വിവരങ്ങൾ  വിശദമായി  നൽകുകയും,  സ്ഥിരമായി
സന്ദർശിക്കുകയും,  പുതിയ  വിവരങ്ങൾ  ലൈവകാപ്രത  തപ്രന്ന  സചർസക്കണ്ടതുമാണ്.  സTാഗിങ്,  ലൈമസക്രാ  സTാഗിങ്ങ്
സസവനങ്ങളിൽ  പതിവായി  നിലവാരമുള്ള  സപാസ്റ്റുകൾ  ഇടാൻ  ശ്രദ്ധിക്കുക.  പ്ര�ാലൈഫൽ  സസവനങ്ങളുപ്രട  ലിc്  മറ്റു
സാമൂഹികമാധ�മങ്ങൾ,  പ്രവബ്ലൈസറ്റ്,  സTാഗ്  തുടങ്ങിയ  സവദികളിൽ  �ദർശിപ്പിക്കുക.   അക്കാദമിക  സാമൂഹിക
മാധ�മങ്ങളിപ്രല ഇടപ്രപടലുകളും, സTാഗിങ് മുടക്കം വരുത്താപ്രത പ്രചയ്യുന്നതും ഒരു ശീലമാക്കിപ്രയടുസക്കണ്ടതാണ്. 



55

റഫറൻസ്
Yessenova, Aisara. "The benefits of blogging." (2016).
https://nur.nu.edu.kz/bitstream/handle/123456789/1655/Benefits%20of%20Blogging+.pdf

How can blogging help research make an impact beyond academia? Illustrative examples from
the LSE blogs
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/09/27/how-can-blogging-help-research-
make-an-impact-beyond-academia/

Academic journals with a presence on Twitter are more widely disseminated and receive a higher
number of citations
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/12/04/academic-journals-with-a-presence-
on-twitter-are-more-widely-disseminated-and-receive-a-higher-number-of-citations/

Twitter  and blogs  are not  just  add-ons  to academic  research,  but  a  simple  reflection of  the
passion underpinning it.
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/07/28/twitter-and-blogs-academic-public-
sphere/

Using Twitter in university research, teaching, and impact activities
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/files/2011/11/Published-
Twitter_Guide_Sept_2011.pdf



56

�ി�രങ്ങൾ എങ്ങലെന സുരക്ഷിതമാക്കാം

ആമുഖം 
ഗസവഷണത്തിപ്രa  തുടക്കം  മുതൽ  വിവിധ  തരത്തിലുള്ള  സരഖകൾ,  സഡാക്യൂപ്രമന്റുകൾ,  ഫയലുകൾ  തുടങ്ങിയവ
സശഖരിക്കുകയും,  സൂക്ഷിക്കുകയും  പ്രചയ്യുന്നുണ്ട്.  ഉത്തരവുകൾ,  കത്തുകൾ,  സലഖനങ്ങൾ,  സഫാസട്ടാകൾ,  കപ്രയ്യഴുത്തു�തി
എന്നിങ്ങപ്രന  ഗസവഷണ  �ധാനമായപ്രതന്തും  സംരക്ഷിച്ചു  സൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ട്.  മുൻകാലങ്ങളിൽ  ഗസവഷണ  സരഖകൾ
ഭൗതിക  (Physical)  രൂപത്തിൽ ഫയൽ പ്രചയ് തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  കമ്പ്യൂട്ടറിപ്രaയും,  ഇaർപ്രനറ്റിസaയും  സഹായസത്താപ്രട
ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.  ഒന്നിലധികം സകാപ്പികൾ പലയിടത്തായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് വഴി
നഷ്ടപ്രപ്പടാനുള്ള  സാധ�ത  കുറക്കാനാവും.  ക് ളൗഡ്  അധിഷ്ഠിത  ഡിജിറ്റൽ  സംഭരണികളും,  എഴുതാനുള്ള  ഉപാധികളും
അക്കാദമിക സമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ സൗകര��ദമാണ്.  കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ ഇൻÏാൾ പ്രചയ് തു ഉപസയാഗിക്കുന്ന
രീതി ഇന്ന് ഏപ്രറക്കുപ്രറ മാറി മാറി.  പകരം സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ ഒരു സസവനം (Software as a service)  എന്ന നിലയിസലക്ക്
മാറിക്കഴിഞ്ഞു.  വിവരങ്ങൾ  കമ്പ്യൂട്ടറിലും,  ഓൺലൈലൻ  സംഭരണികളിലും  സശഖരിക്കുന്നതിന്  ക് ളൗഡ്   അധിഷ്ഠിത
സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ സസവനങ്ങൾ സഹായിക്കും. 

അJകട സാധ്യത �ി�യിരുത്തൽ
സ്വകാര�മായി  സൂക്ഷിസക്കണ്ട  വിവരങ്ങൾ  ഏപ്രതാപ്രക്കപ്രയന്നു  തിട്ടപ്രപ്പടുസത്തണ്ടത്  അനിവാര�മാണ്.  ഗസവഷക
വിദ�ാർത്ഥിപ്രയ  സംബന്ധിച്ചിടസത്താളം,  സഡാക്യൂപ്രമന്റുകൾ,  ഇപ്രമയിൽ,  സഫാണിപ്രല  സകാണ്ടാക്ടുകൾ,  എസ്എംസ്
എന്നിങ്ങപ്രന നിരവധി കാര�ങ്ങൾ �ധാനപ്രപ്പട്ടതാണ്. ആപ്രരാപ്രക്കയായിരിക്കും നിങ്ങളുപ്രട കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങൾ  അറിയാൻ  താല്പര�മുള്ളവർ?  മറ്റു  വ�ക്തികൾ,  ഗവൺപ്രമa്  ഏജൻസികൾ,  സകാർപസററ്റുകൾ  എന്നിങ്ങപ്രന
നിരവധി ആൾക്കാർ സ്വകാര� വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാവും. ഇതിനും പുറസമ കമ്പ്യൂട്ടർ ലൈവറസുകൾ,
നിരീക്ഷണ  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ  എന്നിങ്ങപ്രനയുള്ള  നുഴഞ്ഞു  കയറ്റക്കാരും  കാത്തു  നിൽപ്പുണ്ടാവും.  കമ്പ്യൂട്ടറിപ്രല,
സഫാണിപ്രല വിവരങ്ങൾ നഷ്ടപ്രപ്പട്ടാൽ എപ്രന്താപ്രക്ക �ത�ാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുപ്രമന്നതിപ്രനക്കുറിച്ചു മുൻകൂട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത്
അപകട  സാധ�ത  ഒഴിവാക്കാനുള്ള  നടപടികൾ  സവഗം  സ്വീകരിക്കാൻ  സഹായിക്കും.   ഗസവഷണ  സംബന്ധിയായ
വിവരങ്ങൾ നഷ്ടപ്രപ്പട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന �ത�ാഘാതങ്ങൾ വലുതാണ്.  എഴുതി  പൂർത്തിയാക്കാറായ പിഎച്ച്ഡി  �ബന്ധം
കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്രപ്പട്ടു സപായാൽ വീണ്ടും എഴുസതണ്ടി വരും.  ആദ�ം എഴുതിയ അത്രയും പൂർണ്ണത വരുസമാ എന്ന
കാര�ത്തിൽ സംശയം സതാന്നാം. സമയ നഷ് ടവും, മാനസിക �യാസവും ഭയcരമായിരിക്കും. 

�ി�ര സംഭരണത്തിലെ� ലെതറ്റായ പ്ര�ണതകൾ 
ഗസവഷണത്തിപ്രa  ഭാഗമായി  വിവരങ്ങൾ  സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന  പ്രപൻലൈäവ്,  ലാപ് സടാപ്പ്  കമ്പ്യൂട്ടർ  നഷ്ടപ്രപ്പട്ടു,  അപ്രല്ലcിൽ
സമാഷ്ടിക്കപ്രപ്പട്ടുപ്രവന്നും,  അത്  കണ്ടു  കിട്ടുന്നവർ  തിരിപ്രക  തരണപ്രമന്നും  അസപക്ഷിച്ചു  പ്രകാണ്ട്  പത്രത്തിലും,  സമൂഹ
മാധ�മങ്ങളിലും വാർത്തകളും,  അസപക്ഷകളും കാണാറുണ്ട്.  ഗസവഷണ വിവരങ്ങളും,  തീസിസ് എഴുതുന്നതും കമ്പ്യൂട്ടറിസലാ,
പ്രപൻലൈäവിസലാ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത്തരം ദൗർഭാഗ�ങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. 

കമ്പ്യൂട്ടറും,  അനുബന്ധ വിവര സശഖരണ ഉപാധികളും സകടാകാനുള്ള സാധ�ത ഏപ്രറയാണ്.  �ളയം,  അHി,  തകർന്നു
സപാകുക എന്നിങ്ങപ്രന വിവിധ കാരണങ്ങൾ പ്രകാണ്ട് വിവരസശഖരണ ഉപാധികൾ നശിച്ചു സപാകാനിടയുണ്ട്.  ഗസവഷണ
വിവരങ്ങൾ  സൂക്ഷിക്കുന്ന  ഡിജിറ്റൽ  ഉപാധികൾ  ഏതു  സമയവും  സകടാകാനും,  നഷ് ടപ്രപ്പടാനുമുള്ള  സാധ�ത
ഏപ്രറയാപ്രണന്നുള്ള മുൻവിധിസയാടു കൂടി വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ ഗസവഷകൻ സ്വീകരിക്കണം.
വിവരങ്ങളുപ്രട  ഒരു  സകാപ്പി   ഒന്നിലധികം  സ്ഥലങ്ങളിൽ  സൂക്ഷിക്കുകയാപ്രണcിൽ  ദൗർഭാഗ�കരമായ  സംഭവങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. വിവരങ്ങളുസടയും, സരഖകളുസടയും ഓസരാ സകാപ്പികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ, പ്രപൻ ലൈäവ്, ക് ളൗഡ്  സÏാസറജ്
എന്നിവടങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുക.   

�ി�രങ്ങൾ എങ്ങിലെന സുരക്ഷിതമാക്കാം 
ഗസവഷണ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വിവിധ രീതികൾ അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്.  പുതുതലമുറയിപ്രല ഗസവഷകർ
വിവരങ്ങൾ  സമാഹരിക്കാനും,  �ബന്ധങ്ങൾ  തയ്യാറാക്കാനും  കമ്പ്യൂട്ടറിപ്രനയാണ്  കൂടുതലായും  ആശ്രയിക്കുന്നത്.
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ലൈകപ്രയഴുത്തു �തി  (Manuscript)  തയ്യാറാക്കുന്നത് സവർഡ് പ്ര�ാസസിങ് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകളുപ്രട  (MS Office, LibreOffice)
സഹായസത്താപ്രടയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന  വിവരങ്ങൾ  ക് ളൗഡ്   അധിഷ്ഠിത സംഭരണികളിൽ കൂടി സൂക്ഷിച്ചാൽ
ഒരു  സകാപ്പി  ഓൺലൈലനായി   സംരക്ഷിക്കപ്രപ്പടുകയും  പ്രചയ്യും.  ഓസരാ  തവണയും  ഫയലുകളിൽ  തിരുത്തലുകൾ
വരുത്തുസമ്പാളുണ്ടാകുന്ന  മാറ്റങ്ങൾ  കൂടി  ഓൺലൈലൻ  ഫയൽ  സഹാÏിങ്  പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ  സശഖരിക്കുന്നു.  കമ്പ്യൂട്ടറിനു
തകരാറ് സംഭവിച്ചാൽ ഓൺലൈലൻ ഫയൽ സഹാÏിങ് പ്രവബ് ലൈസറ്റിൽ നിന്നും തിരിപ്രക ലഭ�മാക്കാനും സാധിക്കും.

ക് ളൗഡ്  സംഭരണ  സസവനങ്ങൾ  ഉപസയാക്താവിപ്രa  കമ്പ്യൂട്ടറിൽ  നിന്നും  നിയന്ത്രിക്കാൻ  ക്ലയa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ
ഉപസയാഗിക്കുന്നു. ഏപ്രതാപ്രക്ക സഫാൾഡറുകൾ ആണ് ഓൺലൈലൻ ആയി സൂക്ഷിസക്കണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു പ്രകാടുക്കാനും,
യഥാസമയം  അവപ്രയാപ്രക്ക  ക് ളൗഡ്  സംഭരണിയിസലക്കു  സശഖരിക്കാനും  ക്ലയa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  ഉപസയാക്താവിപ്രന
സഹായിക്കും. ഓസരാ ക് ളൗഡ്  സംഭരണ സസവനങ്ങൾക്കുമുള്ള ക്ലയa് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ അവയുപ്രട പ്രവബ്ലൈസറ്റുകളിൽ
നിന്നും പ്രഡൗൺസലാഡ് പ്രചയ്യാവുന്നതാണ്.  

ഓൺലൈലൻ  സവർഡ്പ്ര�ാസസിങ്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ  ഉപസയാഗിച്ചു  കപ്രയ്യഴുത്തു  �തികൾ  സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതാണ്
രണ്ടാമപ്രത്ത രീതി.  കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻÏാൾ പ്രചയ് ത സവർഡ് സ�ാസസിങ് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ ഉപസയാഗിക്കുന്നതിനു പകരം
ഓൺലൈലൻ  അധിഷ്ഠിതമായി  �വർത്തിക്കുന്നവ  ഉപസയാഗിച്ച്  ഗസവഷണ   രചനകൾ  തയ്യാറാക്കുകയും,
സുരക്ഷിതമാക്കുകയും പ്രചയ്യാം. 

ഒരു ഓൺലൈലൻ ഫയൽ സഹാÏിങ് സർവീസിസനയും, ഓൺലൈലൻ സവർഡ് പ്ര�ാസസ്സിങ് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറിസനയും നമുക്ക്
പരിചയപ്രപ്പടാം.  

വേ¹ാJ്  വേfാക് സ്
ഉപസയാക്താവിപ്രa  കമ്പ്യൂട്ടറിപ്രല  തിരപ്രഞ്ഞടുത്ത  സഫാൾഡറുകളിപ്രല  ഫയലുകൾ  ഒരു  ക് ളൗഡ്  സംഭരണിയിൽ
സൂക്ഷിക്കുകയും,  സäാപ്  സബാക് സ്  ഇൻÏാൾ  പ്രചയ് ത  വിവിധ  കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ   അവ  ലഭ�മാക്കുകയും  പ്രചയ്യുന്നു.
സäാപ് സബാക് സ്  പ്രവബ്ലൈസറ്റ്  സമൽവിലാസം,  dropbox.com.  പ്രവബ്ലൈസറ്റ്   സന്ദർശിച്ചു  അക്കൗണ്ട്  നിർമ്മിക്കുക.
അതിനു സശഷം സäാപ്പ്  സബാക്സ്  ക്ലയa്   സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻÏാൾ പ്രചയ്യണം.  വിൻസഡാസ്,  ലിനക് സ്,
ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ സäാപ്പ് സബാക്സ് ക്ലയa് ഇൻÏാൾ പ്രചയ്യാൻ സാധിക്കും. സäാപ്പ് സബാക്സ് ക്ലയa് തുറന്ന സശഷം
അക്കൗണ്ട്  സലാഗിൻ  പ്രചയ്യുക.  ഏപ്രതാപ്രക്ക  സഫാൾഡറുകൾ  ഓൺലൈലൻ  സംഭരണിയിൽ  സൂക്ഷിക്കണപ്രമന്ന്
നിർസദശിക്കാം.  ഗസവഷണ  വിവരങ്ങൾ  സൂക്ഷിക്കുന്ന  സഫാൾഡറുകൾ  സäാപ് സബാക് സിസലക്ക്  ലിc്  പ്രചയ്യാം.
സഫാൾഡറിപ്രa ഉള്ളടക്കം ക് ളൗഡ്  സംഭരണിയിസലക്കു കൂടി  സശഖരിക്കപ്രപ്പടുന്നു.  വിവരങ്ങൾ ഒസരസമയം കമ്പ്യൂട്ടറിലും,
ഓൺലൈലനായും  സശഖരിക്കപ്രപ്പടുന്നു.  ഫയലുകളുപ്രട  ഉള്ളടക്കത്തിൽ  വരുത്തിയ  മാറ്റം  സഹിതം  ഓൺലൈലൻ  ആയി
സശഖരിക്കപ്രപ്പടുന്നു.  നിലവിൽ  2  ജിബി  സംഭരണസശഷിയാണ്  സൗജന�മായി  സäാപ്  സബാക് സ്  നൽകുന്നത്.
സäാപ് സബാക് സ് പ്രവബ് സമൽവിലാസം, https://www.dropbox.com

ലെമഗാ (Mega)
കൂടുതൽ സൗജന� സÏാസറജ് നൽകുന്ന ക് ളൗഡ്  അധിഷ്ഠിത സസവനമാണ് പ്രമഗാ. 50 ജിബി സൗജന� സÏാസറജ് പ്രമഗാ
നൽകുന്നുണ്ട്.  സäാപ് സബാക് സ്  ക് ളൗഡ്  സÏാസറജ്  മാതൃകയിലാണ്  പ്രമഗാ  �വർത്തിക്കുന്നത്.  അക്കൗണ്ട് നിർമ്മിച്ച
സശഷം ക്ലയa് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻÏാൾ പ്രചയ്യണം. കംപ്യൂട്ടറിപ്രല സഫാൾഡറുകപ്രള ലിc് പ്രചയ്യാം, അപ്രല്ലcിൽ
പ്രമഗാ സഫാൾഡറിസലക്കു ഫയലുകൾ മാറ്റി സൂക്ഷിക്കാം. പ്രമഗാ ക് ളൗഡ്  സÏാസറജ് സസവനത്തിപ്രa പ്രവബ് സമൽവിലാസം,
https://mega.io

ഗൂഗിൾലൈ¹�്
ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ക് ളൗഡ്  സംഭരണി ഒരുക്കുന്നതിപ്രനാപ്പം,  ഓൺലൈലൻ ഓഫീസ് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ സസവനം കൂടി
ഗൂഗിൾ ലൈäവ്  നൽകുന്നു.  ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക്  സനരിട്ട്  ലൈäവ്  സസവനത്തിസലക്കു �സവശിക്കാം.  ക്ലയa്
സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  നിലവിൽ  വിൻസഡാസ്  പതിപ്പ്  മാത്രസമ  ലഭ�മായിട്ടുള്ളു.  സഫാൾഡറുകൾ  ക്ലയa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ
ഉപസയാഗിച്ച്  ക് ളൗഡ്  സംഭരണിയിസലക്കു  ലിc്  പ്രചയ്യാവുന്നതാണ്.  ഗൂഗിൾ  ലൈäവ്  സമൽവിലാസം,
https://drive.google.com

ഓൺലൈലൻ  ഓഫീസ്  സസവനമാണ് ഗൂഗിൾ ലൈäവ് നൽകുന്ന മപ്രറ്റാരു ആകർഷകമായ സസവനം. സവർഡ് പ്ര�ാസസ്സർ,
സ് പ്ര�ഡ് ഷീറ്റ്, �സസaഷൻ തുടങ്ങിയ ഉപാധികൾ സൗജന�മായി ഉപസയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നിലധികം സപരുമായി
സവർഡ് സ�ാസസ്സിങ് ഫയലുകൾ പ്രഷയർ പ്രചയ്യാനും,  വിവിധ �ാസദശിക ഭാഷകളിൽ ഉള്ളടക്കം തയ്യാറാക്കാനും ഗൂഗിൾ
ലൈäവിൽ സൗകര�മുണ്ട്.  പ്രസറ്റസറാ  (Zotero)   റഫറൻസ് മാസനജ് പ്രമa്   സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറിന്  ഗൂഗിൾ  ലൈäവ് സവർഡ്
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സ�ാസസ്സറുമായി   സചർന്ന്   �വർത്തിക്കാനുള്ള  സൗകര�മുണ്ട്.   സനരിട്ട്  കപ്രയ്യഴുത്തു   �തിയിസലക്കു  റഫറൻസുകൾ
സചർക്കാൻ  സാധിക്കും. നിലവിൽ 15 ജിബി സംഭരണസശഷി സൗജന�മായി ഉപസയാഗിക്കാം.

സäാപ്പ്  സബാക് സ്,  പ്രമഗാ,  ഗൂഗിൾ  ലൈäവുകൾ  നൽകുന്ന  സൗജന�  സംഭരണി  ഗസവഷണ  വിദ�ാർത്ഥിയുപ്രട
ആവശ�ങ്ങൾക്ക്  ധാരാളമാണ്.  വിവരങ്ങൾ  സംഭരിക്കാൻ  കൂടുതൽ  സ്ഥലം  ആവശ�മുപ്രണ്ടcിൽ  പണമടച്ചു
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 

�ി�രങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിവേക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ 
അക്കാദമിക-ഗസവഷണ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുസമ്പാൾ ശ്രദ്ധിസക്കണ്ട കാര�ങ്ങൾ താപ്രഴ പറയുന്നു.

കുത്തക ഓപ്പസററ്റിംഗ് സിÏങ്ങളുപ്രട വ�ാജപതിപ്പുകൾ ഉപസയാഗിക്കാതിരിക്കുക.  വിൻസഡാസ് ഓപ്പസററ്റിംഗ് സിÏമാണ്
കൂടുതൽ  �ചാരത്തിലുള്ളത്.  വിൻസഡാസ്  ഓപ്പസററ്റിംഗ്  സിÏത്തിപ്രa  വ�ാജപതിപ്പുകൾ  കമ്പ്യൂട്ടറിൽ  ഇൻÏാൾ
പ്രചയ്യാതിരിക്കുക.  അത്  സപാപ്രല  തപ്രന്ന  ലൈമസക്രാസസാഫ്റ്റ്  ഓഫീസിപ്രaയും  വ�ാജപതിപ്പ്  ഉപസയാഗിക്കരുത്.
ലൈമസക്രാസസാഫ്റ്റ്  ഓഫീസിപ്രa  വില  താങ്ങാൻ  പറ്റുന്നില്ലാപ്രയcിൽ  സ്വതന്ത്ര  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറായ  ലിപ്രബ്ര  ഓഫീസ്
(LibreOffice)  ഉപസയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  ലിപ്രബ്ര ഓഫീസ് വിൻസഡാസ് ഓപ്പസററ്റിംഗ് സിÏത്തിലും ഇൻÏാൾ പ്രചയ്യാൻ
സാധിക്കും.  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  വ�ാജപതിപ്പുകൾ  കമ്പ്യൂട്ടറിപ്രa  �വർത്തന  ക്ഷമതപ്രയ  കാര�മായി  ബാധിക്കുകയും,  ഡാറ്റ
നഷ്ടപ്രപ്പടാനും കാരണമാകും.

വിൻസഡാസ് ഓപ്പസററ്റിംഗ്  സിÏപ്രത്ത സംരക്ഷിക്കാനും,  ലൈവറസ് ആക്രമണപ്രത്ത �തിസരാധിക്കാനും ആaി ലൈവറസ്
സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ വാങ്ങി ഇൻÏാൾ പ്രചയ്യണം.  സൗജന�മായി ലഭിക്കുന്ന ആaി ലൈവറസ് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനു
മികച്ച �തിസരാധം നൽകില്ല. 

ലിനക് സ്  അധിഷ്ഠിത  ഓപ്പസററ്റിംഗ്  സിÏം  ഉപസയാഗിക്കുന്നത്  ലൈവറസ്,  മാൽപ്രവയർ  ആക്രമണങ്ങപ്രള
�തിസരാധിക്കാനും,  കമ്പ്യൂട്ടർ  സുരക്ഷതമായിരിക്കാനും  സഹായിക്കും.  തുടക്കക്കാർക്ക്  ഉപസയാഗിക്കാൻ  ലളിതമായ
ലിനക് സ് അധിഷ്ഠിത ഓപ്പസററ്റിംഗ് സിÏങ്ങളാണ്, ലിനക് സ് മിa് (Linux Mint), ഉബുണ്ടു സമറ്റ്  (Ubuntu MATE) എന്നിവ.
ലിനക് സ്  അധിഷ്ഠിത  ഓപ്പസററ്റിംഗ്  സിÏം  ലാപ് സടാപ്പിൽ  ഇൻÏാൾ  പ്രചയ് തു  കിട്ടാൻ  സ്വതന്ത്ര  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ
കൂട്ടായ്മകളിൽ �വർത്തിക്കുന്നവരുപ്രടസയാ, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രടക് നിഷ�ൻമാരുസടസയാ സഹായം സതടാവുന്നതാണ്.

കൃത�മായ ഇടസവളകളിൽ ഓപ്പസററ്റിംഗ് സിÏം അപ്സഡറ്റ് പ്രചയ്യുക.  ഓപ്പസററ്റിംഗ് സിÏം അപ്സഡറ്റുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകപ്രള
കൂടുതൽ  സുരക്ഷിതമാക്കാൻ  സവണ്ടിയുള്ളതാണ്.  ലൈലസൻസ്  ഉള്ള  വിൻസഡാസ്  ഓപ്പസററ്റിംഗ്  സിÏത്തിന്  മാത്രസമ
അപ്സഡറ്റുകൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

കമ്പ്യൂട്ടർ,  പ്രമാലൈബൽ  സഫാണുകപ്രള പാസ്സ് സവർഡ്  ഉപസയാഗിച്ച്  സുരക്ഷിതമാക്കുക.  മറ്റുള്ളവർക്ക്  ഊഹിച്ചു എടുക്കാൻ
വിധം  ലളിതമായ  പാസ്സ് സവർഡുകൾ  നൽകാതിരിക്കുക.  നിങ്ങൾ  നിലവിൽ  ഉപസയാഗിക്കുന്ന  പാസ്സ് സവർഡ്  പാസറ്റൺ
ശക്തമാസണാ എന്നറിയാൻ ഈ ലൈസറ്റ് സന്ദർശിക്കുക, https://password.kaspersky.com. 

കമ്പ്യൂട്ടർ  ഉപസയാഗിക്കുന്നില്ലാപ്രയcിൽ  നിശ്ചിത  സമയം  കഴിഞ്ഞാൽ  സ്വയം  പൂട്ടുന്ന  രീതിയിൽ  സ് ക്രീൻ  സലാക്ക്
സംവിധാനം ഏർപ്രപ്പടുത്തുക. നിങ്ങളുപ്രട അനുമതിയില്ലാപ്രത മറ്റുള്ളവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപസയാഗിക്കുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും.

കമ്പ്യൂട്ടർ  കസഫ,  ലൈലബ്രറി  തുടങ്ങിയ പ്രപാതു  ഇടങ്ങളിപ്രല  കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപസയാഗിച്ച  സശഷം  ഇപ്രമയിൽ,  സസാഷ�ൽ
മീഡിയ ലൈസറ്റുകൾ സലാഗൗട്ട് പ്രചയ്യണം. പ്രബ്രൗസർ ഹിÏറി, സഫാം ഡാറ്റ, തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പ്രസറ്റിങ്സിൽ
നിന്നും ക്ലിയർ പ്രചയ് ത സശഷസമ ഇറങ്ങാവൂ. പ്രപാതു കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപസയാഗിക്കുസമ്പാൾ ബ്രൗസറിപ്രല ലൈ�വറ്റ് ബ്രൗസിംഗ്
(Private Browsing) എന്ന സംവിധാനം ഉപസയാഗിക്കുക. ഉപസയാഗ സശഷം വിവരങ്ങൾ ബ്രൗസറിൽ നിന്നും തനിപ്രയ തുടച്ചു
മാറ്റപ്രപ്പടും. ഫയർസഫാക്സ് ബ്രൗസറിൽ ലൈ�വറ്റ് ബ്രൗസിംഗ് ഉപസയാഗിക്കാൻ Ctrl+Shift+P എന്ന കീസബാർഡ് ബട്ടണുകൾ
ഒന്നിച്ചമർത്തുക.  സക്രാം  ബ്രൗസറിൽ  Ctrl+Shift+N  എന്ന  കീസബാർഡ്  ബട്ടണുകൾ  അമർത്തി  ലൈ�വറ്റ്  ബ്രൗസിംഗ്
�വർത്തന ക്ഷമമാക്കാം. 

ഗസവഷണ വിവരങ്ങളുപ്രട ബാക്ക് അപ്പ് ഒന്നിലധികം ഇടങ്ങളിൽ ദിവസസന സൂക്ഷിക്കണം. ബാക്ക് അപ്പ് സഫാൾഡറുകപ്രള
തിരിച്ചറിയാൻ തീയതി, സപരിപ്രനാപ്പം നൽകുക. സൗകര��ദമായ ക് ളൗഡ്   സസവനം  തിരപ്രഞ്ഞടുത്തുപസയാഗിക്കുക.

കമ്പ്യൂട്ടറിപ്രല  ഫയലുകൾ  ക് ളൗഡ്  അധിഷ്ഠിത  സÏാസറജിസലക്കു  സശഖരിക്കപ്രപ്പടുന്നു  എന്നുറപ്പാക്കാൻ  കൃത�മായ
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ഇടസവളകളിൽ ക്ലയa് സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ വഴി സിc്  (Sync) ആകുസന്നാ എന്നുറപ്പു വരുത്തണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഫയലുകൾ
കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ക് ളൗഡിസലക്ക് സശഖരിക്കപ്രപ്പടാനുള്ള സാധ�ത കുറയും.

ഗസവഷണവുമായി  ബന്ധപ്രപ്പട്ട  സർവ്വകലാശാല,  യുജിസി  ഉത്തരവുകൾ,  കത്തുകൾ,  ഫീസടച്ച  രസീതുകൾ  തുടങ്ങിയ
സരഖകൾ സ് കാൻ പ്രചയ് തു ക് ളൗഡ്  അധിഷ്ഠിത സÏാസറജിൽ �സത�കം സഫാൾഡർ നിർമ്മിച്ച് തരം തിരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുക.
ഔസദ�ാഗിക  സരഖകൾ    വളപ്രര  �ധാനപ്രപ്പട്ടതാണ്,  ഗസവഷണ  കാലയളവിൽ  വിവിധ  ആവശ�ങ്ങൾക്ക്
ഉപസയാഗിസക്കണ്ടതായി വരും.

ക് ളൗഡ്  അധിഷ്ഠിത  സÏാസറജുകളുപ്രട  ആപ്പ്  കൂടി  പ്രമാലൈബലിൽ  ഇൻÏാൾ  പ്രചയ്യുക.  ഏതു  സമയവും  സരഖകൾ
പ്രഡൗൺസലാഡ്-അപ് സലാഡ് പ്രചയ്യാനും, ഇപ്രമയിൽ, പ്രമസ്സഞ്ചറുകൾ വഴി പ്രഷയർ പ്രചയ്യാനും സൗകര��ദമാണ്. 

ഗസവഷണം  തുടങ്ങുസമ്പാൾ  തപ്രന്ന  സലഖനങ്ങൾ  സശഖരിക്കാൻ  റഫറൻസ്  മാസനജ് പ്രമa്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയർ  ഉപസയാഗിച്ച്
തുടങ്ങുക. ഓസരാ തവണയും സലഖനങ്ങളുപ്രട വിവരങ്ങൾ സശഖരിച്ചാലുടപ്രന,  സിc് പ്രചയ് തു ക് ളൗഡ്  സÏാസറജിൽ എത്തി
എന്നുറപ്പു വരുത്തണം. 

കൃത�മായ ഇടസവളകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിപ്രa �വർത്തനക്ഷമത പരിസശാധിക്കുക.  പരമ്പരാഗത സംവിധാനമായ  HDD (Hard
Disk  Drive)  സÏാസറജ്  മാറ്റി  കൂടുതൽ  കാര�ക്ഷമതയും,  സവഗവുമുള്ള  SSD  (Solid  State  Drive)  സÏാസറജ്
ഉപസയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

ഉJസംഹാരം
പുതിയ  സാസcതിക  വിദ�കൾ  മികച്ച  രീതിയിൽ  വിവരസശഖരണത്തിനുള്ള  സൗകര�ങ്ങൾ  നൽകുന്നുപ്രണ്ടcിലും,
അക്കാദമിക  സമൂഹത്തിനിടയിൽ  സവണ്ട  അവസബാധം  ലഭിക്കാത്തതും,  ഉപസയാഗിച്ച്  ശീലമില്ലാത്തതും,  അവ
ഉപസയാഗിക്കുന്നതിൽ  നിന്നും  പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.  ഓൺലൈലൻ  സവർഡ്  സ�ാസസ്സിംഗ്  സസാഫ്റ്റ് പ്രവയറുകൾ  മികച്ച
സസവനമാണ്  നൽകുന്നത്.  വിവിധ  സഡാക്യുപ്രമa്  സഫാർമാറ്റുകളിസലക്ക്  എക്സ്സപാർട്ടിങ്,  പ്രല്ലിംഗ്,  വ�ാകരണ
തിരുത്തലുകൾ,  റഫറൻസ് മാസനജ് പ്രമa് സിÏം സചർക്കാനുള്ള കഴിവ്  എന്നിവ ഓൺലൈലൻ  സവർഡ് സ�ാസസ്സിംഗ്
സസവനങ്ങപ്രള മികച്ചതാക്കുന്നു.  ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ള �വൃത്തികൾ തീർത്തും ഇല്ലാതാക്കാനും,  സരഖകളുപ്രട തിരച്ചിൽ
സമയം കുറക്കാനും, ഗസവഷകപ്രa സമയം ലാഭിക്കാനും പുതിയ വിവര സശഖരണ ഉപാധികൾ ഉപകരിക്കും.

റഫറൻസ്
Best Linux Distributions That are Most Suitable for Beginners
https://itsfoss.com/best-linux-beginners/

Protect my PC from viruses
https://support.microsoft.com/en-us/windows/protect-my-pc-from-viruses-b2025ed1-02d5-1e87-
ba5f-71999008e026

Best Cloud Storage for Students 2022: Free & Cheap Storage
https://www.cloudwards.net/cloud-storage-for-students/
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