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கணனி வைரகைலயில் குறிப்பாக புத்தக ேவைலகளுக்கான பக்க வடிவைமப்பிற்காக 
பயன்பாட்டில் இருந்துவந்த, தற்ேபாதும் பயன்படுத்திக் ெகாண்டுள்ள அேடாபி 
நிறுவனத்தின் ேபஜ்ேமக்கர் ெமன்ெபாருளில், ஏராளமான குைறபாடுகள் உள்ளன. 
இவற்ைறெயல்லாம் கைளந்து, இன்னும் அதிகமான வசதிகளுடன் உருவாக்கப்பட்டேத 
இந்த இன்டிைசன் ெமன்ெபாருளாகும். 

பக்க வடிவைமப்பு மட்டுமல்லாமல், ெவக்டார் வைகயிலான படங்கைளயும் உருவாக்க 
இந்த இன்டிைசன் ெமன்ெபாருளில் பல வசதிகள் உள்ளன. அத்துடன் தைலப்பு 
எழுத்துக்கைள அழகுபடுத்துவது, பின்புலனாக வண்ணங்கைள நிறுத்துவது உள்ளிட்ட 
ஏராளமான, வைரகைல அம்சங்கள் இன்டிைசனிேலேய ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அச்சுத்துைறக்ெகன்ேற, அச்சுத்துைறக்குத் ேதைவயான, அதில் 
பயன்படுத்தப்பட்டுவரும் பல்ேவறு அம்சங்கைள தன்னுள் ெகாண்டுள்ளதாகவும் இந்த 
ெமன்ெபாருள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

தமிழக அச்சுத்துைறயில் தற்ேபாது புழக்கத்தில் உள்ள பாலிமாஸ்டர் 
ேவைலகளிலிருந்து கம்ப்யூட்டர் டூ பிேளட் வைகயான ேவைலகள் அல்லாமல், 

ேநரடியாக கம்ப்யூட்டர் டூ பிrண்ட் தருகின்ற டிஜிட்டல் பிrண்டிங் வைரயிலான 
ேவைலகளும் ெசய்யப்படுகின்றன. இைவ அைனத்திற்கும் ஏற்ற பல ெசயல்பாடுகள் 
இன்டிைசனில் உள்ளன. 

அத்துடன் தற்ேபாது ெபrய அளவில் ேபசப்படுவதுடன், ெசயல்பாட்டிலும் 
ெகாண்டுவரப்பட்டுள்ள ஈ-பப்ளிேகஷன் எனப்படும் மின் பதிப்பு முைறக்குத் 
ேதைவயான மின்னூல்கைள (ஈ-புக்ஸ்) உருவாக்குவதற்கு ேவண்டிய பல்ேவறு 
வசதிகள் இந்த இன்டிைசனில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்த மின்னூலுக்கு அடிப்பைடயான ேபார்டபிள் டாக்குெமன்ட் ஃபார்ேமட் எனப்படும் 
படீிஎஃப் வைக ேகாப்புகைள உருவாக்குவது என்பது இன்டிைசனில் மிகவும் 
எளிைமபடுத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்காக சிறப்புக் கட்டைளகளும் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஆனந்தவிகடன் குழுமத்தின் அைனத்து இதழ்கள் மற்றும்  குமுதம் உள்ளிட்ட 
பல்ேவறு வார இதழ்களும், தினகரன், தினத்தந்தி உள்ளிட்ட நாளிதழ்களும் தற்ேபாது 
இன்டிைசைன பயன்படுத்திேய தங்களது வடிவைமப்ைப ெசய்து முடிக்கின்றனர். 
ேமலும் ெசன்ைனயில் கணினி வைரகைல வடிவைமப்பாளர்களிைடேய இந்த 
இன்டிைசன் ெபrய அளவில் புழக்கத்தில் உள்ளது. 

2000ஆவது வருடத்தில் அறிமுகம் ெசய்யப்பட்ட இந்த இன்டிைசனின் 1வது பதிப்ைபத் 
ெதாடர்ந்து தற்ேபாது 7வது பதிப்பு இன்டிைசன் சிஎஸ்5 என்ற ெபயrல் பயன்பாட்டில் 



உள்ளது. விைரவில் 8வது பதிப்பு இன்டிைசன் சிஎஸ்6 என்ற ெபயrல் 
ெவளியிடப்படவும் உள்ளது. 

தற்ேபாது பயன்பாட்டில் உள்ள ெமன்ெபாருளில் உள்ள குைறபாடுகள் :  

- அதிக பக்கங்கள் உள்ள ேவைலைய ேசவ் ெசய்து ைவத்திருந்தால், மறுபடியும் 
துவக்கம்ேபாது, ெதால்ைல தருகிறது. 

- தானாக பக்க எண்கள் அைமப்பு ெகாடுப்பது கடினமானது. 

- ஒேர ேவைலயில் ேவறு ேவறு ெதாடர்ச்சியான பக்க எண்கள் வரவைழப்பது 
இயலாது. 

- ஒரு முைற நிறுத்திய படத்ைத மாற்றுவதற்கு, அல்லது மாற்றங்கள் 
ெகாடுப்பதற்கு அதைன ெடலிட் ெசய்துவிட்டு மீண்டும் இம்ேபார்ட் ெசய்ேத 
நிறுத்த ேவண்டும். 

- நமது ேவைலயில் உள்ள தவறுகைள அறிய முடியாது. 

- ேவrயபிள் ேடட்டா என்பது மிகவும் குைறவான அளவிேலேய ெசயல்படுகிறது. 
இதனால் அைடயாள அட்ைட ேபான்ற புைகப்படங்கைள இைணக்கும் 
ேவைலகைளச் ெசய்ய முடிவது இல்ைல. 

- திைரயில் காட்டப்படும் வண்ணங்களும் அச்சில் கிைடக்கும் வண்ணமும் 
ேவறுேவறாக உள்ளன. 

- ஈ-புக் எனப்படும் மின்னூல் உருவாக்கத்திற்குத் ேதைவயான பல வசதிகள் 
கிைடயாது. படீிஎஃப்பாக மட்டும் மாற்ற முடியும். அனிேமஷன் வசதிகள் ெகாடுக்க 
முடியாது. 

- இைணயப் பக்க வடிவைமப்பிற்காக ெசயல்படுவது சிரமம். 

- ஆட்ேடாேபக்கப் மற்றும் ேபக்கப் நடக்கும்ேபாது ேவறு ெசயல்கைளச் ெசய்ய 
முடியாது. 

- ேபக்கப் நடக்கும்ேபாது மின்தைட ஏற்பட்டால் ஃைபேல கெரப்ட்டாகிவிடுவதும் 
உண்டு. அதாவது ெசய்து ைவத்த ேவைல முற்றிலுமாகக் ெகாட்டுப் ேபாகிறது. 

- இரவு ேவைலைய முடித்துவிட்டு மறுநாள் காைல ஃைபைலத் துவக்கினால் 
ெவள்ைளயாக ஒரு பக்கம் மட்டுேம காட்டப்படும் நிைல பல இடங்களில் 
ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஃைபல் ைசஸ் அேத அளவு உள்ளது. 

- ேவைல ெசய்து ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ெடர்மிேனட் ஆனால், அதுவைர 
ெசய்தைவ ெடலிட் ஆகிவிடுகின்றன. 

இதுேபான்ற ெதால்ைலகள் எதுவும் இன்டிைசனில் கிைடயாது. 



வடிவைமப்பாளர்கள் கிைடக்காத இந்த நாட்களில், உrைமயாளர்கேள பதிப்பக 
ேவைலகைள எளிதாக பயிலுவதற்கு இதுேவ மிகப் ெபாருத்தமான ெமன்ெபாருளாகும். 

இந்த புத்தகத்தி முதன்ைமப்பகுதியான 268 பக்கங்கள் உள்ளிட்ட ெமாத்தம் 296 

பக்கங்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. புத்தகத்தின் அளவு ெடமி 1/4(உயரம் : 28 ெசமீ; 

அகலம் : 21 ெசமீ)  ஆகும். 
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