
கணினி த�ொழில்நுட்பம்

தமிழ்நாடு அரசு

தீண்டாமை ைனிதநேயைற்ற செயலும் செருங்குற்றமும் ஆகும்

தமிழேடாடு அரசு விமையிலைடாப் ெடா்நூல வழங்கும் திட்த்தின் கீழ சவளியி்ப்ெட்து

்பள்ளிக் கல்வித்துறை

மேல்நிறை இரண்ொம் ஆணடு

கருத்தியல் & தெய்முறை

சதடாழிற்கலவி
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மற்றும் பயிற்சி நிறுெனம்
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பநாடநூல் உருெநாக்கமும் 
வதநாகுப்பும்

தமிழ்நாடு பநாடநூல் மற்றும் 
கல்வியியல் பணிகள் கழகம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல் அச்்நாக்கம்

்க ற ்க  ்க ெ ் ்ற

விற்பனனக்கு அன்று

 ெசன்ைன-600 006 

மா
நில
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கல்

வி
யியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நி

று
வ

ன
ம்.  

அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 
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iii

முகப்புறர

ைனித ேடாகரீக வளர்ச்சியின் மிக உயர்்நத கணடுபிடிப்பு “கணிப்செடாறிகள்”.  கணிப்செடாறிகள் 
ேைது அன்்றடா் வடாழவின் ஒவசவடாரு நிமையிலும், நீககை்ற நிம்ற்நது கடாணப்ெடுகி்றது.  

இன்று வடாழும் யுகம் “கணிப்செடாறி யுகம்” இ்நத யுகத்தில கணிப்செடாறி ெறறிய அறிவு 
இன்றியமையடாத ஒன்்றடாகும்.  எவர் ஒருவர், கணிப்செடாறிமய இயககும் அடிப்ெம் அறிமவ 
செறறிருககவிலமைநயடா அவர் எத்தமை ெட்ங்கள் செறறிருப்பினும் கலைடாதவர் என்ந்ற 
கருதப்ெடுவர்.  அ்நதளவிறகு கணிப்செடாறி கற்றல அதி முககியத்துவம் வடாய்நதது.  ேடாடடின் 
வளர்ச்சி இமளஞர்களின் மககளிலதடான் உள்ளது.  ஒவசவடாரு இமளஞரும் கணிப்செடாறி 
அறிமவ செ்றநவணடியது அவசியைடாகும்.  இதமை ைைதில சகடாணந் இ்நதப் ெடா்ப்புத்தகம் 
வடிவமைககப்ெடடுள்ளது.

CorelDRAW  நிறுவைங்களில உெநயடாகிககப்ெடும் வடிவமைப்பு, நைடாநகடாககள் ைறறும் 
ெைைலடிமீடியடா செடாருடகமள உருவடாககுவதறகடாக ெயன்ெடுத்தப்ெடுகி்றது. இமத ேன்கு 
புரி்நதுசகடாண்  ஒரு ேெரடால    நிறுவைங்களுககடாை வமைத்தள வடிவமைத்தல ைறறும் 
ைலடிமீடியடா நவமைகமள செயய முடியும்.

Adobe Flash என்ெது கடார்டடூன்கமள உருவடாககுசைடாரு அடிப்ெம் சைன்செடாருள். திமரப்ெ்ம் 
ைறறும் அனிநைஷன் நெடான்்ற சதடாழிலகள் புதுமையடாை உயிரூட்முள்ள  கடார்டடூன்கமள 
உருவடாகக  நீண் கடாைைடாக ஃப்ளடாஷ் சைன்செடாருமள  ைடடுநை  ேம்பியுள்ளது.

PageMaker என்ெது ெகக வடிவமைப்பு ைறறும் புத்தகம் தயடாரித்தல நெடான்்ற  நேடாககத்திறகடாகப் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஒரு முககிய சைன்செடாருளடாகும்.

Adobe InDesign சைன்செடாருள் ச்ஸக்டாப் ெப்ளிஷிங் செயலெடாடடிறகு  உதவுகி்றது.

AutoCAD கிட்த்தட் அமைத்து செடாறியடாளர்களடாலும் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் சைன்செடாருளடாகும். 
இது  ெலநவறு இய்நதிரங்களின் ெடாகங்கள், மின்சுறறு வடிவமைத்தல, ைடாதிரி தயடாரித்தல 
நெடான்்ற வடிவமைப்புகளுககு உதவுகி்றது.
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நதர்மவ எதிர்ச்கடாள்ள ைடாதிரி விைடா தடாள் ெயன்ெடுகி்றது. ைடாதிரி விைடாத்தடாள் 

்கணிெைடாை செடாற்களின் விளக்கம் ்கமைச்செடாற்கள்

புரிதல ைறறும் ெயன்ெடாடு ெடார்்நத வம்க்களின் கீழ 
ைடாணவர்்கள் அணு்கல.ைதிப்பீடு 

இமணய இமணப்பு, டிஜிட்ல ஆதடாரங்்கள் நைலும் 
புத்துணர்ச்சி செறுவதறகு இமணயதள மு்கவரி 

கூடுதல வடாசிப்பிற்கடாை சதடா்ர்பும்ய புத்த்கங்்களின் 
ெடடியல குறிப்பு 

சி்ற்நத புரிதலுக்கடாை அைகு ்கடாடசி விளக்கங்்கள் த்கவல வமர்கமை 

எ்நத நேரத்திலும் எங்கும் வடாசிப்ெமத எளிதடாககுவதறகு 

்கற்றலின் நேடாக்கங்்கள் சுருக்கைடா்க அைகு 
உள்ள்க்கங்்கமள விவரிககின்்றை. இது ைடாணவரடால செற்ற 
அறிமவ சவளிப்ெடுத்துகி்றது. 

்கற்றலின் நேடாக்கங்்கள் 

ைடாணவர்்கமள ஊக்கப்ெடுத்தி சுவடாரஸயைடாை த்கவல்கள் 
அைகு குறித்து நைலும் த்கவல செ்ற நவணடும். 

சி்ற்நத புரிதலுக்கடாை அைகு்கமள அடிப்ெம்யடா்க ச்கடாண் 
தி்றன் ெடார்்நத செயலெடாடு்கள். ைடாணவர்்களின் செயலெடாடு 

ஆசிரியரின் 
செயலெடாடு 

தி்றமை அதி்கரிக்க ஆசிரியரடால ே்த்தப்ெடும் புதுமையடாை 
சதடாழில நுடெம் 

புத்�கத்ற� 
்பயன்படுத்துவது 

எப்்படி ? 

வடிவமைத்தல, மதயல ைறறும் வடிவமைப்பு, வடிவமைப்பின் 
ந்கடாடெடாடு்களின் நுடெத்மத சித்தரிககும் ்கருத்துரு 
வமரப்ெ்ங்்கள் 

்கருத்துப்ெ்ம் 

தும்றயின் சவறறி்கரைடாை ைடாணவர்்களின் சுருக்கைடாை 
குறிப்பு 

தனியடாள் ஆயவு 

சவறறி்கரைடா்க நிம்றவு செயயப்ெடும் நவமைவடாயப்பின் 
ெடடியல

வடாழகம்க 
வழி்கடாட்ல 

iv
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vபாடம் 05 PHP செயற்கூறுகள் மற்றும் அணிகள்

வொழ்வியல் வழிகொடடி

Adobe 
PageMaker

Adobe 
InDesign

CorelDraw Adobe Flash AutoCAD

Work for specialized design as part of  
a collaborative team or as self employed

SPECIALIZED IN GRAPHIC AREAS
Advertisements & Marketing Communications Materials. 
Typography, Desktop Publishing, Web Designing, Branding & Advertising.  Email Blasts 
& Newsletters Interface or Uses Experience Design, Logos, Product Packaging, Book 
Designing, Print Or Web Productions.

COURSE WORKS 
Studio Art, Principles Of Design, Commercial Graphics, Visual Communications, Web 
Designing, Advertising & Graphics – Related Computer Technology, Computer Graphics & 
Design Software Programs.

JOB OFFERS
●	 Industrial Designer
●	 Fashion Designer
●	 Crafts & Designer
●	 Multimedia Artists & Animators
●	 Film & video Editors

●	 Print production
●	 Flash Developers 
●	 Graphic Designers
●	 Print & Digital Designers 

v
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செடாருள்ககம்

முனனுறர iii
புத்�கத்ற�ப் ்பயன்படுத்துவது எப்்படி? iv
வொழ்வியல் வழிகொடடி v
த்பொருள்க்கம் vi

்பொ்ம் 01 அம்ொப் ம்பஜமேக்கர் �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 01

்பொ்ம் 02 அம்ொப் இனடிறென CC 2019 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 45

்பொ்ம் 03 மகொரல்டரொ 2018 93

்பொ்ம் 04 ்பல்லூ்கம் ேற்றும் கணிப்த்பொறிப் ்பதிப்்பகம்�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  139

்பொ்ம் 05 அம்ொப் ஃப்ளொஷ் ப்தரொப்்பஷனல் CS6 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  157

்பொ்ம் 06 ஆடம்ொமகட 2016  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  183

தெய்முறை  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  226

மின்னூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்

்பொ்நூலில் உள்ள விறரவுக் குறியீடற்ப்  (QR Code) ்பயன்படுத்துமவொம்! எப்்படி?
•  உஙகள் திைன ம்பசியில் கூகுள் playstore தகொணடு DIKSHA தெயலிறய ்பதிவிைக்கம் தெய்து நிறுவிக்தகொள்க�
•  தெயலிறய திைந�வு்ன, ஸமகன தெய்யும் த்பொத்�ொறன அழுத்தி ்பொ்நூலில் உள்ள விறரவு குறியீடுகறள  ஸமகன தெய்யவும்� 
•  திறரயில் ம�ொனறும் மகேரொறவ ்பொ்நூலின QR Code அருகில் தகொணடு தெல்ைவும்�
•  ஸமகன தெய்வ�ன மூைம்� அந� QR Code  உ்ன இறைக்கப்்படடுள்ள மின ்பொ் ்பகுதிகறள ்பயன்படுத்�ைொம்� 
•  குறிப்பு : இறையசதெயல்்பொடுகள் ேற்றும் இறைய வளஙகளுக்கொன QR code கறள Scan தெய்ய DIKSHA அல்ைொ� ஏம�னும் ஓர் QR code

Scanner ஐ ்பயன்படுத்�வும்� 

vi
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01பாடம்

அடடாப் டபஜடமேக்கர்

 ்கற்றலின் ட�ாக்கங்கள்
●	 டெஸ்கெடாப் பப்பிளிசிங் (Desktop publishing) என்டால் என்ன எனபதை்க கற்று்க டகடாள்ளுைல்.
●	 பபஜபமே்ககதைப் பயனபடுத்தி ஆவணங்கள் உருவடா்ககுைல்.
●	 உதைத்டைடாகுதிதய உருவடா்ககுைல்.
●	 உதைத்டைடாகுதியின அளதவ மேடாற்றுைல்.
●	 தமே்கபைடாசடாஃப்ட் பவர்டு (Microsoft Word) பபடான் பி் டமேனடபடாருளில் இரு்ககும் உதைதய 

பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தில் டசருகுைல்.
●	 உதைதய தவ்கக உதைத்டைடாகுதி்ககு பதிலடாக சட்ெங்கதளப் பயனபடுத்துைல்.

1.1  டடஸகடாப் பப்பிளிசிங  
(Desktop publishing)

இந்டாட்களில் டெஸ்கெடாப் பப்பிளிசிங் 
(Desktop publishing) என் வடார்த்தைகள் 
அதிக அளவில் பயனபடுத்ைப்படுவதைப் 
படார்்கக முடிகி்து.  டெஸ்கெடாப் 
பப்பிளிசிங் என்டால் என்ன?  டெஸ்கெடாப் 
பப்பிளிசிங் (சுரு்ககமேடாக DTP) எனபது 
DTP டமேனடபடாருதளப் பயனபடுத்தி 

ஆவணங்களு்ககடா்ன ப்ககங்கதள 
வடிவதமேப்பு (Page Layout) டசயவைடாகும்.

இனத்ய டமேனடபடாருள் 
சநதையில் கிதெ்ககும் புகழடபற்் DTP 
டமேனடபடாருள்களுள் சில. 

அபெடாப் பபஜபமே்ககர் (Adobe 
PageMaker), அபெடாப் இனடிதசன 
(Adobe InDesign), குவடார்்க எ்கஸபிைஸ 
(QuarkXPress) பபடான்தவ.

படம் 1.1 பலவக்கயான பக்க வடிவகமேப்பு டமேன்டபாருள்்கள்
1
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பாடம் 01 அடடாப் டபஜடமேக்கர்2

உதைகதளயும், பெங்கதளயும் 
அடுத்ைடுத்தும், பமேலும் கீழுமேடாகவும் 
எ்ன எங்கு பவண்டுமேடா்னடாலும் நீங்கள் 
நித்னத்ைபடி தவ்ககலடாம்.

1.3  டபஜடமேக்ககைத்  
தி்றத்்தல்

விண்பெடாஸ 7 இய்கக அதமேப்பில், Start > 
All Programs > Adobe > PageMaker 7.0 > 
Adobe PageMaker 7.0 என் வரிதசயில் 
கிளி்க டசயது அபெடாப் பபஜபமே்ககதைத் 
தி்்ககலடாம்.

அபெடாப் பபஜபமே்ககர் சன்னல் திதை 
பெம் 1.2 இல் கடாட்டியுள்ளவடாறு தி்்ககும்.

1.2 அடடாப் டபஜடமேக்கர் ஓர் அறிமு்கம்
அபெடாப் பபஜபமே்ககர் எனபது ஒரு 
ப்கக வடிவதமேப்பு டமேனடபடாருளடாகும்.  
இது அச்சிடுவைற்கு ஏற்் வதகயில் 
ஆவணங்கதள வடிவதமே்ககப் 
பயனபடுகி்து.  இதைப் பயனபடுத்தி சிறிய 
வணிக அட்தெ முைல் டபரிய புத்ைகம் 
வதை அத்னத்தையும் வதவதமே்ககலடாம்.

ப்கக வடிவதமேப்பு டமேனடபடாருளில் 
உள்ள கருவிகள், ஆவணத்தில் எளிைடாக 
உதை மேற்றும் வதைகதல வடிவங்கதள 
பசர்்கக உைவுகின்்ன.  உைடாைணமேடாக, 
பபஜபமே்ககதைப் பயனபடுத்தி, ஒவடவடாரு 
ப்ககத்திலும் கட்டுதைகள் மேற்றும் 
பெங்கதள தவத்து ஒரு டசயதிமேெதல 
(Newsletter) உருவடா்கக முடியும்.

படம் 1.2 அடடாப் டபஜடமேக்கர் சன்னல் திகை
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3பாடம் 01 அடடாப் டபஜடமேக்கர்

புதிய ஆவணத்தை உருவடா்கக,
1. பட்டிப்பட்தெயில் File > 

New எனபதை்க கிளி்க 
டசயய பவண்டும் அல்லது 
விதசப்பலதக மூலம் 
Ctrl + N எனபதை அழுத்ை 
பவண்டும்.  இப்டபடாழுது பெம் 
1.3 இல் கடாட்ெப்பட்டுள்ளவடாறு 
Document Setup உதையடாெல் 
டபட்டி பைடானறும்.

2. இநை உதையடாெல் டபட்டியில் 
புதிய ஆவணத்திற்குத் 
பைதவயடா்ன அளவுகதள 
உள்ளீடு டசயய பவண்டும்.

3. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன 
அழுத்ை பவண்டும். 
இப்டபடாழுது பெம் 1.4 இல் 
கடாட்டியுள்ளவடாறு Untitled – 1 
என் டபயரில் புதிய ஆவணம் 
தி்்ககப்பட்டிரு்ககும்.

படம் 1.3 Document Setup உகையாடல் டபட்டி

Title Bar
Menu Bar

Tool Bar

Black 
Border

Margins

(Margins appear as 
dotted or pink lines.)

Ruler

Tool Box

Vertical scroll bar

PageMaker Page
Pasteboard

Horizontal scroll bar

(The 
pasteboard 

stores items for 
later use.)

Pages

படம் 1.4 டபஜடமேக்கர் ஆவண சன்னல் திகை

1.4  புதிய ஆவணத்க்த உருவாககு்தல்

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 01.indd   3 4/16/2019   1:15:24 PM



பாடம் 01 அடடாப் டபஜடமேக்கர்4

கருப்பு நி் எல்தல்க பகடாட்டின உள்பள இருப்பது ஒரு ஆவணத்தின ப்ககம் ஆகும்.  
கருப்பு நி் எல்தல்க பகடாட்டிற்கு டவளியில் உள்ள பகுதி ஒட்டுப்பலதக (Pasteboard) 
எ்ன அதை்ககப்படுகி்து.  ஒட்டுப்பலதகயில் தவ்ககப்படும் எதுவும் ஆவணத்தை அச்சிடும் 
பபடாது அச்சில் வைடாது.  ஆவணத்தை வடிவதமேப்பைற்குத் பைதவயடா்னவற்த் தவத்து்க 
டகடாள்ளும் ஒரு ைற்கடாலிக இெமேடாக ஒட்டுப்பலதகதயப் பயனபடுத்ைலடாம்.

பபஜபமே்ககர் ஆவண சன்னல் திதையில் உள்ள முைனதமேப் பகுதிகளடா்ன ைதலப்புப் 
பட்தெ, பட்டிப் பட்தெ, கருவிப்பட்தெ, அளவுபகடால், திதை உருளல் பட்தெ மேற்றும் 
உதைப்பகுதி ஆகியவற்த்ப் பற்றி கீபை கடாண்பபடாம்.

்தகலப்புப் பட்கட (Title bar)

படம் 1.5 ்தகலப்புப் பட்கட

இது சன்னல் திதையின பமேல் பகுதியில் உள்ளது.  இைன இெது ஓைத்தில் டமேனடபடாருளின 
டபயர் மேற்றும் ஆவணத்தின டபயர் இெம் டபற்றிரு்ககும்.  வலது ஓைத்தில் சிறிைடா்ககுப் 
டபடாத்ைடான, டபரிைடா்ககுப் டபடாத்ைடான, மூடு டபடாத்ைடான பபடான் கட்டுப்படாட்டு டபடாத்ைடானகள் 
இெம்டபற்றிரு்ககும்.

பெம் 1.5 இல் ைதலப்புப் பட்தெயின இெது ஓைத்தில் Adobe PageMaker 7.0 எனனும் 
டமேனடபடாருளின டபயதையும், அதைத் டைடாெர்நது Untitled-1 எனனும் ஆவணத்தின 
டகடாெடாநிதலப் டபயதையும் கடாணமுடிகி்து.  பய்னர் உரிய டபயதை்க டகடாடுத்து 
ஆவணத்தை பசமிப்பைன மூலம் Untitled-1 எனனும் டபயதை மேடாற்றி்க டகடாள்ள முடியும்.

சிறிைடா்ககுப் டபடாத்ைடாத்ன அழுத்துவைன மூலம் சன்னல் திதை சிறிய டபடாத்ைடா்னடாக 
மேடாறி பணிப்பட்தெ்ககு வநதுவிடும்.

டபரிைடா்ககுப் டபடாத்ைடான, ஆவணம் திதை முழுவதும் நிைம்பும் வதகயில் டபரிைடா்ககப் 
பயனபடுகி்து.

மூடு டபடாத்ைடான ஆவணத்தை மூடுவைற்குப் பயனபடுகி்து.
பட்டிப்பட்கட (Menu bar)

படம் 1.6 பட்டிப்பட்கட

இநைப் பட்தெ File, Edit, Layout, Type, Element, Utilities, View, Window, Help பபடான் 
பட்டிகதள்க டகடாண்டுள்ளது.  ஒரு பட்டியில் கிளி்க டசயைடால் பல கட்ெதளகள் மேற்றும் 
துதணப்பட்டிகளுென கூடிய கீழவிரி பட்டியல் பைடானறும்.
்கருவிப்பட்கட (Toolbar)
கருவிப்பட்தெயில் உள்ள ஒரு டபடாத்ைடான மீது சுட்டிதய தவ்ககும் பபடாது, அதை பற்றிய 
சிறிய உதை திதையில் பைடானறும்.  அைற்கு ‘Tool Tip’ எனறு டபயர்.

படம் 1.7 ்கருவிப்பட்கட
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்கருவிப்டபட்டி (Toolbox)
கீபை உள்ள பெம் 1.8 பபஜபமே்ககர் கருவிப்டபட்டிதய்க கடாட்டுகி்து.

Pointer Tool

Rotating Tool

Line Tool

Rectangle Tool

Ellipse Tool

Polygon Tool

Hand Tool

Text Tool

Cropping Tool

Constrained Line Tool

Rectangle Frame Tool

Ellipse Frame Tool

Polygon Frame Tool

Zoom Tool

படம் 1.8 ்கருவிப்டபட்டி

கருவிப்டபட்டியின ைதலப்புப் பட்தெயில் கிளி்க டசயது அழுத்திப் பிடித்து அதை ் கர்த்ைலடாம்.  
கருவிப்டபட்டியில் கிளி்க டசயது அதில் உள்ள கருவிதயத் பைர்நடைடு்ககலடாம்.

கருவிப்டபட்டி திதையில் பைடான்டாவிட்ெடால், பட்டிப்பட்தெயில் Window > Show tools 
எனபதை்க கிளி்க டசயது டப்லடாம்.

கருவிப்டபட்டிதய மேத்்கக, பட்டிப்பட்தெயில் Window > Hide tools எனபதை்க 
கிளி்க டசயது மேத்்ககலடாம்.

அட்டவகண 1.1  ்கருவிப்டபட்டியிலுள்்ள ்கருவி்களுக்கான  
விகசப்பலக்க குறுககு வழி்கள்

வ.எண் ்கருவி்கள் (Tools) விகசப்பலக்க குறுககு வழி
1. படாயினெர் டூல் (Pointer Tool) F9
2. டைடாட்பெடிங் டூல் (Rotating Tool) Shift + F2
3. தலன டூல் (Line Tool) Shift + F3
4. டை்கெடாங்கல் டூல் (Rectangle Tool) Shift + F4
5. எலிப்ஸ டூல் (Ellipse Tool) Shift + F5
6. படாலிகடான டூல் (Polygon Tool) Shift + F6
7. பேண்ட் டூல் (Hand Tool) Shift + Alt + Drag Left mouse button
8. டெ்கஸட் டூல் (Text Tool) Shift + Alt + F1
9. கிைடாப்பிங் டூல் (Cropping Tool) Shift + Alt + F2
10. கனஸட்டையனடு தலன டூல் (Constrained Line Tool) Shift + Alt + F3
11. டை்கெடாங்கல் ஃபிபைம் டூல் (Rectangle Frame Tool) Shift + Alt + F4
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அட்டவகண 1.2 ்கருவிப்டபட்டி பணிககுறி்கள் மேறறும் அ்தன் பயன்்கள்
்கருவியின் டபயர் ்கருவிப் டபட்டியிலுள்்ள 

பணிககுறி
சுட்டுககுறி பயன்

படாயினெர் டூல் உதை மேற்றும் வதைகதலப் 
பெங்கதளத் பைர்நடைடு்கக, ்கர்த்ை, 
அளதவ மேடாற்்

டெ்கஸட் டூல் உதைதய உள்ளிெ, பைர்நடைடு்கக, 
பதிப்பி்கக

டைடாட்பெடிங் டூல் டபடாருள்கதள பைர்நடைடு்கக மேற்றும் 
சுைற்்

கிைடாப்பிங் டூல் வதைகதலகதள ஒழுங்கதமே்கக

தலன டூல் ப்ர்பகடாடு வதைய

கனஸடையனடு 
தலன டூல்

கிதெமேட்ெமேடாகவும், டசங்குத்ைடாகவும் 
பகடாடுகள் வதைய

டை்கெடாங்கல் டூல் சதுைம் மேற்றும் டசவவகம் வதைய

டை்கெடாங்கல் ஃபிபைம் 
டூல்

உதை மேற்றும் வதைகதலகதள 
தவப்பைற்கடா்ன டசவவகங்கதள 
வதைய

எலிப்ஸ டூல் வட்ெம் மேற்றும் நீள்வட்ெம் வதைய

எலிப்ஸ ஃபிபைம் டூல் உதை மேற்றும் வதைகதலகதள 
தவப்பைற்கடா்ன நீள்வட்ெங்கதள 
வதைய

படாலிகடான டூல் பலபகடாணங்கள் வதைய

படாலிகடான ஃபிபைம் 
டூல்

உதை மேற்றும் வதைகதலகதள 
தவப்பைற்கடா்ன பல பகடாணங்கதள 
வதைய

பேண்ட் டூல் ப்ககத்தை திதை உருளல் டசயய

ஜும் டூல் ப்ககத்தின அளதவ டபரிைடா்ககியும், 
சிறிைடா்ககியும் படார்்கக.
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முடிவிலும் நுதைவு விதசதய (Enter 
Key) அழுத்ை பவண்டியதில்தல.  ஒரு 
கடாலி வரி பவண்டுடமேன்டாபலடா அல்லது 
ஒரு பத்தியின முடிவிபலடாைடான நுதைவு 
விதசதய அழுத்ை பவண்டும்.

1.6  ஆவணத்தில் உள்்ள உகைகயப் 
பதிப்பித்்தல் (Editing Text in the 
Document)

ஆவணத்தில் உள்ள உதையில் 
மேடாற்்ங்கள் டசயவது உதை பதிப்பித்ைல் 
(Text Editing) எ்னப்படும்.  உதைதய 
பசர்த்ைல், நீ்ககுைல், பிதை திருத்துைல், 
்கர்த்துைல் மேற்றும் ்கடலடுத்ைல் பபடான் 
டசயல்கள் உதை பதிப்பித்ைலில் அெங்கும்.

1.6.1 உகைகய ட்தர்்நட்தடுத்்தல்
சுட்டி அல்லது விதசப்பலதக மூலம் 
உதைதய பைர்நடைடு்ககலடாம்.
சுட்டி மூலம் உகைகயத் ட்தர்்நட்தடுத்்தல்
சுட்டியின மூலம் உதைதயத் பைர்நடைடு்கக 
கீழ்ககண்ெ வழிமுத்கதளப் 
பினபற்்வும்.

1. டசருகும் புள்ளிதய பைர்நடைடு்கக 
உதைத்டைடாகுதியின டைடாெ்ககத்தில் 
தவ்ககபவண்டும்.

2. சுட்டியின இெது டபடாத்ைடாத்ன 
அழுத்திப் பிடித்ைவடாறு உதையின 
மீது ்கர்த்ை பவண்டும்.

3. பைதவயடா்ன உதை 
பைர்நடைடு்ககப்பட்ெவுென சுட்டிதய 
அழுத்துவதை விட்டுவிெ பவண்டும்.

4. இப்டபடாழுது உதை உயர்த்தி்க 
கடாட்ெப்பட்டிரு்ககும்.

ட்தர்்நட்தடுக்க அழுத்்த டவண்டியகவ
ஒரு 
வடார்த்தை

I-beam சுட்டுகுறி மூலம் 
இருமுத் கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.

ஒரு பத்தி I-beam சுட்டுகுறி மூலம் 
மூனறு முத் கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.

திகை உரு்ளல் பட்கட (Scroll bars)
ஆவணத்தை பமேலும் கீழுமேடாகவும், இெது 
மேற்றும் வலது பு்மேடாகவும் ்கர்த்துவதை 
திதை உருளல் டசயைல் (Scrolling) 
எனகிப்டாம்.  ஆவணத்தை பமேலும் 
கீழுமேடாக ்கர்த்ை டசங்குத்துத் திதை 
உருளல் பட்தெயும், இெது மேற்றும் வலது 
பு்மேடாக ்கர்த்ை கிதெமேட்ெத் திதை 
உருளல் பட்தெயும் பயனபடுகி்து.
அ்ளவுட்கால்்கள் (Rulers)
பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தின பமேல் மேற்றும் 
இெது ஓைத்தில் இைண்டு அளவுபகடால்கள் 
உள்ள்ன.

1. அளவுபகடாதல திதையில் கடாண்பி்கக, 
பட்டிப்பட்தெயில் View > Show Rulers 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.

2. அளவுபகடாதல மேத்்கக, 
பட்டிப்பட்தெயில் View > Hide Rulers 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.

1.5  ஆவணத்தில் உகைகய 
உள்ளிடு்தல் (Entering Text in the 
Document)

பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தில் 
உதைத்டைடாகுதியின (Text block) 
உள்பள உதைதய உள்ளிெ பவண்டும்.  
உதைத்டைடாகுதிதய உருவடா்கக 
டெ்கஸட் டூதல (Text Tool) பயனபடுத்ை 
பவண்டும்.  டெ்கஸட் டூதல பயனபடுத்தி 
உதைத்டைடாகுதிதய உருவடா்ககியபின 
அதில் உதைதய ப்ைடியடாக ைட்ெச்சு 
டசயயலடாம்.  உதைதய ைட்ெச்சு டசயயும் 
பபடாது விட்டுவிட்டுத் பைடானறும் ட்டும்பட்தெ 
ஒனறு வலது பு்மேடாக ்கர்நது டகடாண்பெ 
டசல்லும்.  அைற்கு டசருகும் புள்ளி எனறு 
டபயர்.  உதைதய ைட்ெச்சு டசயயும் டபடாழுது 
உதையடா்னது உதைத்டைடாகுதியின 
ஓைத்தைத் டைடாட்ெவுென, ைடா்னடாகபவ 
மேடிநது அடுத்ை வரி்ககுச் டசல்லும். 
உதைத்டைடாகுதியின ஒவடவடாரு வரி 
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  (அல்லது)
3. டசருகும் புள்ளிதய அழி்கக 

பவண்டிய எழுத்தின வலது பு்ம் 
தவ்கக பவண்டும்.

4. விதசப்பலதகயில் backspace 
விதசதய அழுத்ை பவண்டும்.

உகைத் ட்தாகுதி்கக்ள அழிக்க
1. அழி்கக பவண்டிய உதைத் 

டைடாகுதிதய பைர்நடைடு்கக 
பவண்டும்.

2. விதசப்பலதகயில் Delete அல்லது 
Backspace விதசதய அழுத்ை 
பவண்டும் அல்லது பட்டிப்பட்தெயில் 
Edit > clear எனபதை்க கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.

்கட்டக்ள (Undo)
இறுதியடாக ்டாம் பயனபடுத்திய 
கட்ெதளதய (டசயதல) திரும்பப் டப் 
Undo கட்ெதள பயனபடுகி்து.  இதை 
டசயல்படுத்ை பட்டிப்பட்தெயில் Edit>Undo 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும் 
அல்லது விதசப்பலதகயில் Ctrl + Z 
எனபதை அழுத்ை பவண்டும்.

உகைகய �்கடலடுத்்தல் மேறறும் 
�்கர்த்து்தல்
பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தில் உதைதய 
ஓரிெத்தில் இருநது மேற்ட்டாரு இெத்திற்கு 
்கடலடுத்து ஒட்டுவைற்கு Copy மேற்றும் 
Paste கட்ெதளகள் பயனபடுகி்து.

1. Copy கட்ெதளயடா்னது, 
பைர்டைடு்ககப்பட்ெ உதையின 
்கதல உருவடா்ககுகி்து.  
ஏற்க்னபவ உள்ள மூல உதையில் 
எநை மேடாற்்மும் டசயவதில்தல.

2. Paste கட்ெதளயடா்னது, 
்கடலடு்ககப்பட்ெ உதைதய 
டசருகும் புள்ளி உள்ள இெத்தில் 
ஒட்டுகி்து.

விகசப்பலக்க மூலம் உகைகய 
ட்தர்்நட்தடுத்்தல்
விதசப்பலதக மூலம் உதைதயத் 
பைர்நடைடு்கக கீழ்ககண்ெ 
வழிமுத்கதளப் பினபற்்வும்.

1. டசருகும் புள்ளிதய பைர்நடைடு்கக 
பவண்டிய உதையின டைடாெ்ககத்தில் 
தவ்கக பவண்டும்.

2. Shift விதசதய அழுத்தியவடாறு 
்கர்வுப் டபடாத்ைடானகதளப் 
பயனபடுத்தி உதைதயத் 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

3. உதை பைர்நடைடு்ககப்பட்ெவுென 
Shift விதசதய அழுத்துவதை 
விட்டுவிெ பவண்டும்.

ட்தர்்நட்தடுக்க அழுத்்த 
டவண்டியகவ

ஒரு எழுத்து இெது பு்மேடாக Shift + ←

ஒரு எழுத்து வலது பு்மேடாக Shift + →

ஒரு வரி பமேபல Shift + ↑

ஒரு வரி கீபை Shift + ↓

வரியின இறுதி வதை Shift + End

வரியின டைடாெ்ககம் வதை Shift + Home

ஆவணம் முழுவதும் Ctrl + A

1.6.2  உகைகய அழித்்தல்
ஒரு ஆவணத்தில் உள்ள ஓர் 
எழுத்து அல்லது வடார்த்தை அல்லது 
உதைத்டைடாகுதிதய எளிதமேயடாக அழி்கக 
முடியும்.

எழுத்க்த அழிக்க
1. டசருகும் புள்ளிதய அழி்கக 

பவண்டிய எழுத்தின இெது பு்ம் 
தவ்கக பவண்டும்.

2. விதசப்பலதகயில் Delete விதசதய 
அழுத்ை பவண்டும்.
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உகைகய �்கடலடுத்்தல்
பைர்டைடு்ககப்பட்ெ உதைதய ்கடலடுத்து, 
பைதவயடா்ன இெத்தில் ஒட்ெ முடியும்.

உகைகய �்கடலடுத்து ஒட்டு்தல்
1. ்கடலடு்கக பவண்டிய உதைதய 

பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.
2. பட்டிப் பட்தெயில் Edit > Copy 

எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும் 
(அல்லது) விதசப்பலதகயில் Ctrl 
+ C எனபதை அழுத்ை பவண்டும்.  
(அல்லது) சுட்டெலியின வலது 
டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க டசயது 
வரும் பட்டியலில் Copy எனபதைத் 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

3. உதைதய ஒட்ெ பவண்டிய 
இெத்திற்கு டசருகும் புள்ளிதய 
்கர்த்ை பவண்டும்.

4. பட்டிப் பட்தெயில் Edit > Paste 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும். 
(அல்லது) விதசப்பலதகயில் Ctrl 
+ V எனபதை அழுத்ை பவண்டும். 
(அல்லது) சுட்டெலியின வலது 
டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க டசயது வரும் 
பட்டியலில் Paste எனபதைத் 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

விகசப்பலக்க குறுககு வழி்கள்
Ctrl + C → ்கடலடு்கக
Ctrl + V →  ஒட்ெ

1.7 உகைத்ட்தாகுதி (Text Block)
உதைத்டைடாகுதியடா்னது ்டாம் ைட்ெச்சு 
டசயை உதைதயபயடா அல்லது 
ஒட்டிய உதைதயபயடா அல்லது பவறு 
ஆவணத்திலிருநது டகடாண்டுவைப்பட்ெ 
உதைதயபயடா டகடாண்டிரு்ககும்.

3. உதைதய ஓரிெத்தில் இருநது 
மேற்ட்டாரு இெத்திற்கு ் கர்த்துவைற்கு 
Cut மேற்றும் Paste கட்ெதள 
பயனபடுகி்து.  Cut கட்ெதளயடா்னது 
பைர்நடைடு்ககப்பட்ெ உதைதய 
டவட்டுகி்து.

4. Paste கட்ெதளயடா்னது, டவட்ெப்பட்ெ 
உதைதய டசருகும் புள்ளி உள்ள 
இெத்தில் ஒட்டுகி்து.

உகைகய �்கர்த்து்தல்
பைர்நடைடு்ககப்பட்ெ உதைதய டவட்டி, 
பைதவயடா்ன இெத்தில் ஒட்ெ முடியும்.

உகைகய டவட்டி ஒட்டுவ்தறகு
1. ்கர்த்ை பவண்டிய உதைதய 

பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.
2. பட்டிப் பட்தெயில் Edit > Cut எனபதை 

கிளி்க டசயய பவண்டும் (அல்லது) 
விதசப்பலதகயில் Ctrl + X எனபதை 
அழுத்ை பவண்டும்.  (அல்லது) 
சுட்டெலியின வலது டபடாத்ைடாத்ன்க 
கிளி்க டசயது வரும் பட்டியலில் Cut 
எனபதைத் பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

3. உதைதய ஒட்ெ பவண்டிய 
இெத்திற்கு டசருகும் புள்ளிதய 
்கர்த்ை பவண்டும்.

4. பட்டிப் பட்தெயில் Edit > Paste 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
(அல்லது) விதசப்பலதகயில் Ctrl 
+ V எனபதை அழுத்ை பவண்டும்.  
(அல்லது) சுட்டெலியின வலது 
டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க டசயது வரும் 
பட்டியலில் Paste எனபதைத் 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

விகசப்பலக்க குறுககு வழி்கள்
Ctrl + X → டவட்ெ
Ctrl + V → ஒட்ெ
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உதைத்டைடாகுதிதய இைண்டு வழிகளில் உருவடா்ககலடாம்:
1. ஆவணப் ப்ககத்தில் அல்லது ஒட்டுப்பலதகயில் டெ்கஸட் டூதல்க கிளி்க டசயது 

இழுத்து, அதில் ைட்ெச்சு டசயவைன மூலம் உதைத்டைடாகுதிதய உருவடா்ககலடாம்.
2. ஒரு கடாலியடா்ன ஆவணப் ப்ககத்திபலடா அல்லது பத்தியிபலடா (Column) உதைபயற்்ப்பட்ெ 

(Loaded Text) பணி்ககுறிதய்க கிளி்க டசயவைன மூலம் உதைத்டைடாகுதிதய 
உருவடா்ககலடாம்.

1.7.1 டடகஸட் டூகலக ட்காண்டு உகைத்ட்தாகுதிகய உருவாககு்தல்
1. கருவிப் டபட்டியிலிருநது டெ்கஸட் டூதல (T) பைர்நடைடு்ககவும்.  சுட்டெலியின 

சுட்டுகுறியடா்னது I-beam ஆக மேடாறும்.

படம் 1.9 I-beam

2. ஒரு கடாலியடா்ன ஆவணப் ப்ககத்திபலடா அல்லது பத்தியிபலடா கிளி்க டசயயவும்.  இப்டபடாழுது 
அநை ஆவணப் ப்ககம் அல்லது பத்தியின அகலத்திற்கு ஒரு உதைத்டைடாகுதி உருவடாகி்து.  
டகடாெடாநிதலயடாக டசருகும் புள்ளி உதைத்டைடாகுதியின இெது ஓைத்தில் இரு்ககும்.

படம் 1.10 உகைத்ட்தாகுதி
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3. இப்டபடாழுது பைதவயடா்ன உதைதய ைட்ெச்சு டசயயவும்.  படாயனெர் டூதல கிளி்க 
டசயது உதையின மீது கிளி்க டசயயும் வதை உதைத்டைடாகுதியின ஓைங்கள் டைரியடாது.

படம் 1.11 டடகஸட் டூகலக ட்காண்டு உகைத்ட்தாகுதிகய உருவாககு்தல்

1.7.2 உகைத்ட்தாகுதிகய �்கர்த்து்தல்
உதைத்டைடாகுதிதய அைன வடிவத்தை மேடாற்்டாமேல் பைதவயடா்ன இெத்திற்கு ்கர்த்ை, 
சுட்டுகுறிதய உதைத்டைடாகுதியில் கிளி்க டசயது இழுத்து ்கர்த்ை பவண்டும்

படம் 1.12 உகைத்ட்தாகுதிகய �்கர்த்து்தல்
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1.7.3 உகைத்ட்தாகுதியின் அ்ளகவ மோறறு்தல்
படாயனெர் டூல் மூலம் உதைத்டைடாகுதியில் கிளி்க டசயைடால், உதைத்டைடாகுதியின 
எல்தலகள் டைரியும்.  அைடாவது உதைத்டைடாகுதியின பமேலும் கீழும் இைண்டு தகப்பிடிகள் 
பைடானறும்.  இைற்கு விண்பெடாபேட்ஸ (windowshades) எனறு டபயர்.  தகப்பிடியின இரு 
முத்னகளிலும் கறுப்பு நி் கட்ெங்கள் பைடானறும்.  இதவ உதைத்டைடாகுதியின அளதவ 
மேடாற்றுவைற்குப் பயனபடுகின்்ன.

படம் 1.13 விண்டடாடேட்ஸ (Windowshades)

உகைத்ட்தாகுதியின் அ்ளகவ மோற்ற
1. படாயனெர் டூதல்க கிளி்க டசயயவும்.
2. உதைத்டைடாகுதியின கீழப்பு்த்தில் இெது அல்லது வலது ப்கக தகப்பிடிதய்க கிளி்க

டசயது இழு்ககவும்.
சுட்டிதய அழுத்துவதை விட்ெவுென, உதையடா்னது உதைத்டைடாகுதியின புதிய
அளவிற்கு டபடாருநதுமேடாறு மேடாறியிரு்ககும்.

படம் 1.14 உகைத்ட்தாகுதியின் அ்ளகவ மோறறு்தல்
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3. விண்பெடாபேடின கீழப்பு்த்தில் உள்ள சிவப்பு மு்கபகடாணம், உதைத்டைடாகுதியின 
டவளியில் டைரிவதைவிெ அதிகமேடா்ன உதை உள்பள மேத்நதிரு்ககி்து எனபதை்க 
கடாட்டுகி்து.  தகப்பிடிதய கீபை இழுப்பைன மூலம் மேத்நதிரு்ககும் உதைதயப் 
படார்்ககலடாம்.

படம் 1.15 விண்டடாடேடின் கீழ்ப்பு்றத்தில் உள்்ள சிவப்பு முகட்காணம்

1.7.4 உகைத்ட்தாகுதிகய இைண்டா்கப் பிரித்்தல்
1. டசருகும் புள்ளிதய கீழப்ப்ககம் உள்ள தகப்பிடியில் கிளி்க டசயது பமேல்ப்டா்ககி 

இழு்ககவும்.  சுட்டிதய அழுத்துவதை விட்ெவுென கீழப்ப்கக தகப்பிடி சிவப்பு நி் 
மு்கபகடாணத்துென பைடானறும்.

படம் 1.16 கீழ்ப்பக்க க்கப்பிடியில் உள்்ள சிவப்பு நி்ற முகட்காணம்
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2. மேறுபடியும் அதில் கிளி்க டசயைடால் அது உதைபயற்்ப்பட்ெ (Loaded text) பணி்ககுறியடாக 
மேடாறும்.

படம் 1.17 உகைடயற்றப்பட்ட (loaded text) பணிககுறி

3. இப்டபடாழுது பைதவயடா்ன இெத்தில் கிளி்க டசயைடால், அநை இெத்தில் மேற்ட்டாரு 
உதைத்டைடாகுதி பைடானறும்.

படம் 1.18 உகைத்ட்தாகுதிகய இைண்டா்கப் பிரித்்தல்

1.7.5 பிரிக்கப்பட்ட உகைத்ட்தாகுதி்கக்ள மீண்டும் இகணத்்தல்
பிரி்ககப்பட்ெ இைண்டு உதைத்டைடாகுதிகதள மீண்டும் ஒன்டாக இதணப்பைற்கு:

1. டசருகும் புள்ளிதய இைண்ெடாவது உதைத்டைடாகுதியின கீழப்ப்கக தகப்பிடியில் கிளி்க 
டசயது அைன பமேல்பகுதி வதை இழு்ககவும்.

2. பி்கு டசருகும் புள்ளிதய முைல் உதைத்டைடாகுதியின கீழப்ப்கக தகப்பிடியில் கிளி்க 
டசயது கீழப்டா்ககி பைதவயடா்ன அளவிற்கு இழு்ககவும்.  இப்டபடாழுது பிரி்ககப்பட்ெ 
இைண்டு உதைத்டைடாகுதிகளும் ஒன்டாக இதண்ககப்பட்டுவிடும்.
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1.7.6 பி்ற டமேன்டபாருள்்களில் ்தயாரிக்கப்பட்ட ட்காப்பு்கக்ள டபஜடமேக்கரில் 
டசருகு்தல் (Placing or Importing Text)

MS-Word பபடான் பி் டமேனடபடாருள்களில் இரு்ககும் உதைகதள பபஜபமே்ககர் 
ஆவணத்தில் டசருக முடியும்.

1. பட்டிப்பட்தெயில் File > Place எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  Place உதையடாெல் 
டபட்டி பைடானறும்.

படம் 1.19 File பட்டியில் உள்்ள Place ட்தர்வு

2. டசருக பவண்டிய உதை உள்ள ஆவணத்தைத் பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

படம் 1.20 Place உகையாடல் டபட்டி
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பயனர் ்கட்டுப்பாட்டு உகைப்பாய்வு 
(Manual text flow)
● உதைபயற்்ப்பட்ெ (Loaded text)

பணி்ககுறிதய உதைதய தவ்கக
பவண்டிய இெத்தில் கிளி்க டசயது
பைதவயடா்ன அளவிற்கு இழுத்துவிெ
பவண்டும்.

● இப்டபடாழுது உதை ்டாம் வதையறுத்ை
உதைத்டைடாகுதி்ககுள் வநதிரு்ககும்.
இநை உதைத்டைடாகுதி்ககுள் உதை
முழுவதும் தவ்கக முடியவில்தல
எனில், கீழப்ப்கக விண்பெடாபேடில்
சிவப்பு நி் மு்கபகடாணம் பைடானறும்.
இதில் கிளி்க டசயைடால் மேறுபடியும்
உதைபயற்்ப்பட்ெ (Loaded text)
பணி்ககுறி பைடானறும்.

3. Place உதையடாெல் டபட்டியில்
உள்ள Open டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க
டசயய பவண்டும்.  இப்டபடாழுது
சுட்டு்ககுறியடா்னது உதைபயற்்ப்பட்ெ
(loaded text ) பணி்ககுறியடாக
மேடாறி இரு்ககும்.

4. இநை உதைதய இடுவைற்கு ஒரு
உதைத்டைடாகுதிதய உருவடா்கக
பவண்டும். (அல்லது) அநை ஆவணத்தின
ஒரு கடாலிப்ப்ககத்தில் கிளி்க டசயைடால்
அப்ப்ககத்தில் அவவுதை இெம்டபறும்.
்டாம் டசருக பவண்டிய உதை ஒரு
ப்ககத்தைவிெ அதிகமேடாக இருநைடால்,
அதை பல ப்ககங்களில் தவ்கக
பபஜபமே்ககர் அனுமேதி்ககி்து.  இதை
ைடா்னதமேவடாகபவடா அல்லது பய்னர்
கட்டுப்படாட்டிபலடா அதமே்ககலடாம்.

படம் 1.21 கீழ்ப்பக்க விண்டடாடேடில் உள்்ள சிவப்பு நி்ற முகட்காணம்
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● இப்டபடாழுது புதிய உதைத்டைடாகுதிதய உருவடா்ககி அதில் கிளி்க டசயய பவண்டும்.
● இநை டசயல்முத்தய சிவப்பு நி் மு்கபகடாணம் மேத்யும் வதை அல்லது டசருக 

பவண்டிய உதை உள்ளவதை திரும்பத் திரும்ப டசயய பவண்டும்.

படம் 1.22 உகைத்ட்தாகுதி்கள்

இபை பபடானறு ஒரு ப்ககத்தில் உதைதய டசருக பவண்டுடமேனில் ப்ககத்தின 
பமேற் பகுதியில் உதைபயற்்ப்பட்ெ (Loaded text) பணி்ககுறிதய தவத்து கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.  உதையடா்னது அப்ப்ககம் முழுவதும் நிைம்பும்.  ஒரு ப்ககத்தைவிெ அதிகமேடா்ன 
உதை இருநைடால், கீழப்பகுதியில் உள்ள விண்பெடாபேடில் சிவப்பு நி் மு்கபகடாணம் 
பைடானறும்.  இதை்க கிளி்க டசயைடால் உதைபயற்்ப்பட்ெ (Loaded text) பணி்ககுறி மேறுபடியும் 
பைடானறும்.  இப்டபடாழுது பட்டிப் பட்தெயில் Layout > Insert Pages எனபதை்க கிளி்க டசயது 
புதிய ப்ககத்தை உருவடா்ககி, ப்ககத்தின பமேல் பகுதியில் உதைபயற்்ப்பட்ெ (Loaded text) 
பணி்ககுறிதய்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.

இதை டசருக பவண்டிய உதை உள்ளவதை திரும்பத் திரும்ப டசயய பவண்டும்.

்தானகமேவு உகைப்பாய்வு (Automatic text flow)
உதைதய ஏற்றுவைற்கு (importing) முனபு, பட்டிப் பட்தெயில் Layout > Autoflow எனபதை்க 
கிளி்க டசயய பவண்டும்.  பின்னர் உதைதய ஏற்் பவண்டும்.  இப்டபடாழுது உதைபயற்்ப்பட்ெ 
(Loaded text) பணி்ககுறி சற்று பவறுபட்டு squiggly arrow ( ) வடாகத் பைடானறும்.

இப்டபடாழுது உதைபயற்்ப்பட்ெ (Loaded text) பணி்ககுறிதய ப்ககத்தின பமேல் 
பகுதியில் கிளி்க டசயைடால், உதையடா்னது ைடா்னதமேவடாக பைதவயடா்ன அளவிற்கு 
அடுத்ைடுத்ைப் ப்ககங்களில் நிைப்பப்படும்.
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1.8 டபஜடமேக்கர் ஸடடாரி
பபஜபமே்ககர் ஸபெடாரி (story) எனபது 
டசயதித்ைடாளில் வரும் கட்டுதைதய 
ஒத்ைைடாகும்.  டசயதித்ைடாளின முைல் 
ப்ககத்தில் பல்பவறுபட்ெ டசயதிகளு்ககடா்ன 
கட்டுதைகள் இரு்ககும்.  அைன டைடாெர்ச்சி 
பவறு ப்ககங்களில் இரு்ககும்.  இபை 
பபடால பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தில் பல 
ஸபெடாரிகள் ஒபை ப்ககத்தில் இரு்ககலடாம்.  
அைன டைடாெர்ச்சி பவறு ப்ககங்களில் 
இரு்ககலடாம்.

1.9  ட்தாடர்புள்்ள உகைத்ட்தாகுதி்கள் 
(threading text blocks)

பபஜபமே்ககரில் உள்ள எல்லடா 
உதைகளும் உதைத்டைடாகுதி எனறு 
அதை்ககப்படும் கலனகளின உள்பள 
தவ்ககப்பட்டிரு்ககும்.

ஒரு உதைத்டைடாகுதியிலுள்ள 
உதையடா்னது மேற்ட்டாரு 
உதைத்டைடாகுதி்ககுள் டசல்லுமேடாறு, 
ஒரு உதைத்டைடாகுதிதய மேற்ட்டாரு 
உதைத்டைடாகுதியுென இதண்ககபவடா 
அல்லது டைடாெர்புபடுத்ைபவடா முடியும்.  
இவவடாறு டைடாெர்புபடுத்ைப்பட்டிரு்ககும் 
உதைத்டைடாகுதிகளு்ககு டைடாெர்புள்ள 
உதைத்டைடாகுதிகள் (Threading text blocks) 
எனறு டபயர்.

உதைத்டைடாகுதிகளு்ககு இதெபய 
உள்ள உதைதய இதண்ககும் 
டசயல்முத்்ககு டைடாெர்புபடுத்ைப்பட்ெ 
உதை (threading text) எனறு டபயர்.  ஒனறு 
அல்லது அைற்கு பமேற்பட்ெ டைடாெர்புள்ள 
உதைத்டைடாகுதிகள் வழியடாக படாயும் உதை 
ஸபெடாரி (story) எ்னப்படும்.

உதை ஏற்்ப்பட்ெ 
பணி்ககுறியில் உள்ள உதைதய 
உதைத்டைடாகுதிகளு்ககிதெபய படாயச் 
டசயவைற்கு பமேற்குறிப்பிட்ெ இைண்டு 
வழிகளில் ஒனத் பினபற்்லடாம்.

உதை ஏற்்ப்பட்ெ பணி்ககுறிதய 
நீ்ககுவைற்கு கருவிடபட்டியில் உள்ள 
படாயனெர் டூதல கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
இை்னடால் அதில் உள்ள உதை அழியடாது.

டைடாெர்புள்ள உதைத்டைடாகுதி 
எனபதை பமேல் அல்லது கீழப்ப்கக 
தகப்பிடியிலுள்ள உள்ள கூட்ெல் 
குறியீட்டின மூலம் அறிநது டகடாள்ளலடாம்.

டைடாெர்பற்் உதைத்டைடாகுதி 
எனபது மேற்் உதைத்டைடாகுதிகளுென 
இதண்ககப்பெடாமேல் ைனியடாக இரு்ககும்.  
இநை டைடாகுதியின பமேல் மேற்றும் கீழப்ப்கக 
தகப்பிடியில் எநை்க குறியீடும் இரு்ககடாது.

படம் 1.23 ட்தாடர்பற்ற உகை

படம் 1.24 ட்தாடர்புள்்ள உகை
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படம் 1.25 ட்தாடர்புள்்ள உகைத்ட்தாகுதி்கள்

1.9.1 ட்தாடர்புள்்ள 
உகைத்ட்தாகுதிகய ட்தாடர்பற்ற 
உகைத்ட்தாகுதியாககு்தல்

டசய்முக்ற 1
ைனி உதைத்டைடாகுதியடாக மேடாற்் பவண்டிய 
உதைத்டைடாகுதிதய படாயினெர் டூல் மூலம் 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.  பட்டிப்பட்தெயில் 
Edit > Cut எனபதை்க கிளி்க டசயைடால் 
உதைத்டைடாகுதி மேத்நதுவிடும்.  பின்னர் 
Edit > Paste எனபதை்க கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.  இப்டபடாழுது மேறுபடியும் அநை 
உதைத்டைடாகுதி அபை இெத்தில் பைடானறும்.  
ஆ்னடால் அது ைனி உதைத்டைடாகுதியடாக 
மேடாற்்ப்பட்டிரு்ககும்.

எசசரிகக்க
ைனி உதைத்டைடாகுதியடாக மேடாற்் பவண்டிய 
டைடாகுதி ஒரு ஸபெடாரியின ்டுவில் இருநைடால், 
அைடாவது மூனறு உதைத்டைடாகுதிகளில் 
இைண்ெடாவைடாக இருநைடால், முைல் டைடாகுதியும் 
மூன்டாவது டைடாகுதியும் ப்ைடியடாக 
இதண்ககப்பட்டுவிடும்.

டசய்முக்ற 2
டைடாெர்பற்் உதைத்டைடாகுதியடாக மேடாற்் 
பவண்டிய உதைத்டைடாகுதிதய படாயினெர் 
டூல் மூலம் பைர்வு டசயய பவண்டும்.  
டெ்கஸட் டூதல்க கிளி்க டசயது அநை 
டைடாகுதியிலுள்ள உதை முழுவதையும் 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.  பி்கு பட்டிப் 
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2. அதைப் பயனபடுத்தி ஒரு சட்ெம் 
வதைய பவண்டும்.  அச்சட்ெம் பைர்வு 
டசயயப்பட்டுள்ளதை உறுதி டசயது 
டகடாள்ள பவண்டும்.

3. பட்டிப்பட்தெயில் File பட்டிதய 
பைர்வு டசயய பவண்டும்.

4. பி்கு Place எனபதை்க கிளி்க டசயய 
பவண்டும். Place உதையடாெல் டபட்டி 
பைடானறும்.

5. டசருக பவண்டிய உதை உள்ள 
ஆவணத்தை பைர்வு டசயய 
பவண்டும்.

6. Open டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.

7. உதைதய டசருக பவண்டிய 
சட்ெத்தில் கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
உதையடா்னது சட்ெத்தில் 
டசருகப்பட்டுவிடும்.

பட்தெயில் Edit > Cut எனபதை்க கிளி்க 
டசயைடால் உதைத்டைடாகுதி மேத்நதுவிடும்.  
இப்டபடாழுது டசருகும் புள்ளிதய ஏற்க்னபவ 
உள்ள டைடாெர்புள்ள உதைத்டைடாகுதியில் 
கிளி்க டசயது Edit > Paste எனபதை்க கிளி்க 
டசயய பவண்டும்.  இப்டபடாழுது உதை 
அநை டைடாகுதியில் பசர்்ககப்பட்டிரு்ககும்.

1.10 சட்டத்தில் உகைகய கவத்்தல்
உதைதய தவ்கக உதைத் 
டைடாகுதிகளு்ககு பதிலடாக சட்ெங்கதளயும் 
பயனபடுத்ைலடாம்.

சட்ெத்தில் உதைதய தவ்கக
1. கருவிப்டபட்டியில் உள்ள டசவவகம் 

அல்லது நீள்வட்ெம் அல்லது 
பலபகடாணம் ஃபிபைம் டூல்களில் 
ஏபைனும் ஒனறின மீது கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.

படம் 1.26 சட்டத்தில் உகைகய கவத்்தல்
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2. முைல் சட்ெத்தை கிளி்க டசயது 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

3. கீழப்ப்கக தகப்பிடியிலுள்ள உள்ள 
சிவப்பு மு்கபகடாணத்தை்க கிளி்க 
டசயய பவண்டும்.

4. பின்னர் இைண்ெடாவது சட்ெத்தை்க 
கிளி்க டசயய பவண்டும்.  உதை 
இைண்ெடாவது சட்ெத்தில் விரியும்.

1.10.1 உகை உள்்ள சட்டங்களுககு  
இகணப்கப ஏறபடுத்து்தல்

மிகப்டபரிய அளவிலடா்ன உதைத் 
டைடாகுப்பித்ன ஒற்த் சட்ெத்திற்குள் 
டபடாருத்துவது கடி்னம்.  இது பபடான் 
சமேயங்களில் ஒனறிற்கு பமேற்பட்ெ 
சட்ெங்கதள இதணப்பைன மூலம் முழு 
உதைப்பகுதிதயயும் கடாட்ெ முடியும்.
உதை உள்ள சட்ெங்கதள இதண்கக

1. சட்ெத்திற்கடா்ன கருவிதயப் 
பயனபடுத்தி இைண்ெடாவது சட்ெம் 
வதைய பவண்டும்.

●	  பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தில் ைட்ெச்சு டசயயப்படும் உதைகள், வதையப்படும் 
அல்லது ைருவி்ககப்படும் வதைகதலகள் டபடாருள் (object) எ்ன 
அதை்ககப்படும்.

●	 டபடாருள் ஆவணப் ப்ககத்திபலடா அல்லது ஒட்டுப்பலதகயிபலடா இரு்ககலடாம்.
●	 உதையடா்னது உதைத்டைடாகுதியிபலடா அல்லது சட்ெங்களிபலடா இரு்ககலடாம்.

படம் 1.27 உகை உள்்ள சட்டங்களுககு இகணப்கப ஏறபடுத்து்தல்
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1. 10. 2 உகைத்ட்தாகுதியிலுள்்ள உகைகய சட்டத்திறகு மோறறு்தல்
உதைத்டைடாகுதியில் உதைதய உருவடா்ககிய பின அதை சட்ெத்திற்கு மேடாற்் கீழ்ககண்ெ 
வழிமுத்கதள பினபற்் பவண்டும்.

1. பபஜபமே்ககரில் உள்ள ஃபிபைம் டூல்களில் ஏபைனும் ஒனத்ப் பயனபடுத்தி சட்ெம் 
ஒனத் வதைய பவண்டும்.

2. சட்ெத்திற்குள் டசருக பவண்டிய உதைத்டைடாகுதிதயத் பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.
3. Shift விதசதய அழுத்தி்க டகடாண்டு சட்ெத்தை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  இப்டபடாழுது 

இைண்டு டபடாருள்களும் பைர்நடைடு்ககப்பட்டிரு்ககும்.
4. பட்டிப் பட்தெயில் Element > Frame > Attach Content எனபதை்க கிளி்க டசயய 

பவண்டும்.
5. இப்டபடாழுது உதையடா்னது சட்ெத்திற்குள் பைடானறும்.

படம் 1.28 உகைத்ட்தாகுதியிலுள்்ள உகைகய சட்டத்திறகு மோறறு்தல்

1. 10. 3 சட்டத்தில் உள்்ள உகைகயப் 
பிரித்்தல்

சட்ெத்திற்குள் இதண்ககப்பட்ெ உதைதய 
ைனிபய பிரி்கக முடியும்.

சட்ெத்திலிருநது உதைதய பிரி்கக
1. படாயினெர் டூல் மூலம் சட்ெத்தை்க 

கிளி்க டசயய பவண்டும்.
2. பட்டிப் பட்தெயில் Element >Frame 

> Delete content எனபதை்க கிளி்க 
டசயய பவண்டும்.  இப்டபடாழுது 
சட்ெத்தில் உதை இரு்ககடாது.

1.11  ஆவணத்க்த டசமித்்தல்,  
மூடு்தல் மேறறும் தி்றத்்தல்

1. 11. 1 ஆவணத்க்த டசமித்்தல்
பிற்கடால பயனபடாட்டிற்கடாக உங்கள் 
ஆவணத்தை பசமித்து தவத்து்க டகடாள்ள 
முடியும்.  பசமித்ை ஆவணத்தை பின்னர் 
படார்்ககவும் பதிப்படாயவு டசயயவும் முடியும்.  
பசமி்ககப்பட்ெ ஆவணத்தை மேற்் 
கணிப்டபடாறிகளிலும் பயனபடுத்ைலடாம்.

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 01.indd   22 4/16/2019   1:17:08 PM



23பாடம் 01 அடடாப் டபஜடமேக்கர்

File>Save அல்லது Ctrl+S அல்லது 
Save பணி்ககுறிதய்க ( ) கிளி்க 
டசயயவும். ஆவணம் ஏற்க்னபவ 
பசமித்ை டபயரிபலபய பசமி்ககப்படும்.

1. 11. 2 டசமிக்கப்பட்ட  
ஆவணத்க்த டவறு  
டபயரில் அல்லது டவறு 
இடத்தில் டசமித்்தல்

பசமி்ககப்பட்ெ ஆவணத்தை பவறு 
டபயரில் அல்லது பவறு இெத்தில் பசமி்கக 
Save As கட்ெதளதயப் பயனபடுத்ைலடாம்.   
Save As கட்ெதள ஆவணத்தின புதிய 
்கதல உருவடா்ககுகி்து.  அை்னடால் 
ஆவணத்தின இைண்டு பதிப்புகள் 
இரு்ககும்.  ஆவணத்தின இைண்டு 
பதிப்புகளும் ைனித்ைனியடாக இரு்ககும்.  
அைடாவது ஒரு ஆவணத்தில் ஏபைனும் 
மேடாற்்ம் டசயைடால் மேற்ட்டாரு ஆவணத்தில் 
எநை மேடாற்்த்தையும் ஏற்படுத்ைடாது. 

பசமி்ககப்பட்ெ ஆவணத்தை பவறு 
டபயரில் அல்லது பவறு இெத்தில் பசமி்கக

1. பட்டிப் பட்தெயில் File>Save As 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
(அல்லது) விதசப்பலதகயில் 
Shift+Ctrl+S என் சடாவி 
பசர்மேடா்னத்தை அழுத்ை பவண்டும்.  
இப்டபடாழுது Save Publication 
உதையடாெல் டபட்டி திதையில் 
பைடானறும்.

2. உதைப்டபட்டியில் புதிய டபயதை 
ைட்ெச்சு டசயய பவண்டும் அல்லது 
புதிய இெத்தை பைர்நடைடு்கக 
பவண்டும்.

3. பி்கு save டபடாத்ைடாத்ன அழுத்தி 
ஆவணத்தை பசமி்கக பவண்டும்.

முைல் முத்யடாக ஆவணத்தை 
பசமி்ககும் பபடாது கீழ்ககண்ெ 
வழிமுத்கதளப் பினபற்் பவண்டும்.

1. படிப்பட்தெயில் File>Save 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும் 
அல்லது கருவிப்பட்தெயில் Save 
பணி்ககுறிதய்க கிளி்க டசயய 
பவண்டும் அல்லது விதசப்லதகயில் 
Ctrl+S என் சடாவி பசர்மேடா்னத்தை 
அழுத்ை பவண்டும்.  பெம் 1.29 இல் 
கடாட்டியுள்ளவடாறு Save Publication 
உதையடாெல் டபட்டி திதையில் 
பைடானறும்.

படம் 1.29 Save Publication உகையாடல் டபட்டி

2. File name உதைப்டபட்டியில் 
ஆவணத்தின டபயதை ைட்ெச்சு 
டசயய பவண்டும்.

3. பி்கு save டபடாத்ைடாத்ன அழுத்தி 
ஆவணத்தை பசமி்கக பவண்டும்.  
இப்டபடாழுது ஆவணம் பசமி்ககப்பட்டு, 
ஆவணத்தின டபயர் ைதலப்புப் 
பட்தெயில் டைரியும்.

4. ஒரு முத் டபயரிட்டு பசமித்ை 
ஆவணத்தை, மேறுமுத் பசமி்ககும் 
டபடாழுது டபயரிெ பவண்டியதில்தல.   
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 பெம் 1.31 இல் கடாட்டியுள்ளவடாறு 
Open publication உதையடாெல் டபட்டி 
திதையில் பைடானறும்.

படம் 1.31 Open publication உகையாடல் டபட்டி

2. தி்்கக பவண்டிய ஆவணத்தின 
டபயதை   File name உதைப்டபட்டியில் 
ைட்ெச்சு டசயய பவண்டும் அல்லது 
டபயர்ப்பட்டியலில் இருநது ஒனத்த் 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

3. பி்கு Open டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க 
டசயய பவண்டும்.  இப்டபடாழுது 
பைதவயடா்ன ஆவணம் 
தி்்ககப்பட்டிரு்ககும்.

1.12 ஆவணத்க்த மூடு்தல்
ஆவணத்தை பசமித்ை பினபும், பய்னர் 
டைடாெர்நது பணிபுரியும் வதகயில் 
ஆவணம் தி்நதிரு்ககும்.  பணி முடிநை 
பி்கு பய்னர் ஆவணத்தை பசமித்து மூெ 
பவண்டும்.

ஆவணத்தை பசமித்ை பின 
மூடுவைற்கு பட்டிப்பட்தெயில் File>Close 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
(அல்லது) விதசப்பலதகயில் Ctrl+W 
எனபதை அழுத்ை பவண்டும்.

1.13 ஆவணத்க்த தி்றத்்தல்
பசமித்து மூெப்பட்ெ ஆவணத்தை தி்்கக 
கீழ்ககண்ெ வழிமுத்கதள பினபற்் 
பவண்டும்.

1. பட்டிப்பட்தெயில் File>Open 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
(அல்லது) கருவிப்பட்தெயில் Open 
பணி்ககுறிதய்க ( ) கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.  (அல்லது) விதசப்பலதகயில் 
Ctrl + O எனனும் சடாவி பசர்மேடா்னத்தை 
அழுத்ை பவண்டும்.

படம் 1.30 டசமிக்கப்பட்ட ஆவணத்க்த டவறு டபயரில் அல்லது டவறு இடத்தில் டசமித்்தல்
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1.15  ஆவணத்க்த திகை உரு்ளல் 
டசய்்தல்

பபஜபமே்ககரில், ஆவணத்தை பமேலும் கீழும் 
்கர்த்துவைற்கும், இெது மேற்றும் வலது 
பு்மேடாக ்கர்த்துவைற்கும் எ்ன இைண்டு 
திதை உருளல் பட்தெகள் உள்ள்ன.  
மேற்் டசடாற்டசயலிகளில் இரு்ககும் திதை 
உருளல் பட்தெயிலிருநது, பபஜபமே்ககர் 
திதை உருளல் பட்தெ பவறுபடுகி்து.  
ஆவணத்தில் பல ப்ககங்கள் இருநைடாலும் 
ைற்பபடாது இரு்ககும் ப்ககத்தை மேட்டுபமே 
திதை உருளல் டசயகி்து.  வலது 
ப்ககத்தில் உள்ள திதை உருளல் பட்தெ 
மூலம் ஆவணத்தை பமேலும் கீழுமேடாக திதை 
உருளல் டசயய முடியும்.  கீழப்ப்ககத்தில் 
உள்ள திதை உருளல் பட்தெ மூலம் 
ஆவணத்தை இெது மேற்றும் வலது பு்மேடாக 
திதை உருளல் டசயய முடியும்.

திகை உரு்ளல் டசய்யும் முக்ற்கள்
1. இெது மேற்றும் வலது பு்மேடாக திதை 

உருளல் டசயய, கீழப்ப்கக திதை 
உருளல் பட்தெயில் உள்ள இெது 
மேற்றும் வலது அம்பு்ககுறிகதள்க 
கிளி்க டசயய பவண்டும்.

2. பமேல் மேற்றும் கீழப்பு்மேடாக திதை 
உருளல் டசயய, வலது ப்கக திதை 
உருளல் பட்தெயில் உள்ள பமேல் 
மேற்றும் கீழ அம்பு்ககுறிகதள்க கிளி்க 
டசயய பவண்டும்.

3. ஆவணத்தை குறிப்பிட்ெ 
டைடாதலவிற்கு திதை உருளல் 
டசயய, திதை உருளல் டபட்டிகதளப் 
பயனபடுத்ைலடாம்.

1.16  ஜும் டூல் மூலமோ்க டபரி்தாககு்தல் 
மேறறும் சிறி்தாககு்தல்

ஜும் டூல் (Zoom Tool) மூலமேடாக ஆவணத்தின 
எநைடவடாரு பகுதிதயயும் டபரிைடா்ககியும் 
(magnify), சிறிைடா்ககியும் (reduce) கடாட்ெ 
முடியும்.  ஜூம் டூதல இருமுத் கிளி்க 

1.14  ஆவணத்தின் பல பகுதி்களுககுச 
டசல்லு்தல்

சுட்டி அல்லது விதசப்பலதகயின மூலம் 
டசருகும் புள்ளிதய ஆவணத்தின பல 
பகுதிகளு்ககும் ்கர்த்ை முடியும்.

சுட்டியின மூலம் டசருகும் புள்ளிதய 
்கர்த்துவைற்கு, சுட்டுகுறிதய பைதவயடா்ன 
இெத்திற்கு ்கர்த்தி, சுட்டியின இெது 
டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
டசருகும் புள்ளி அநை இெத்திற்கு வநதுவிடும்.  
சுட்டியின சுட்டு்ககுறியும், டசருகும் புள்ளியும் 
டவவபவ்டா்னதவ எனபது குறிப்பிெத்ை்ககது.

விதசப்பலதக மூலம் டசருகும் 
புள்ளிதய ்கர்த்துவைற்கு அம்பு்ககுறி 
விதசகள் மேற்றும் சடாவி பசர்மேடா்னங்கதளப் 
பயனபடுத்ை பவண்டும்.

அட்ெவதண 1.1 இல் டபடாதுவடா்ன 
்கர்வு விதசகள் டகடாடு்ககப்பட்டுள்ள்ன.  
கூட்ெல் குறியடா்னது இைண்டு விதசகதள 
பசர்த்து அழுத்ை பவண்டும் எனபதை்க 
குறி்ககி்து.

அட்டவகண 1.1  விகசப்பலக்க – �்கர்வுப் 
டபாத்்தான்்கள்

்கர்த்துைல் அழுத்ை 
பவண்டிய 
சடாவிகள்

ஒரு எழுத்து இெதுபு்மேடாக Left Arrow

ஒரு எழுத்து வலதுபு்மேடாக Right Arrow

ஒரு வடார்த்தை இெதுபு்மேடாக Ctrl+Left Arrow

ஒரு வடார்த்தை வலதுபு்மேடாக Ctrl+Right Arrow

ஒரு வரி பமேபல Up Arrow

ஒரு வரி கீபை Down Arrow

வரியின இறுதி்ககு End

வரியின டைடாெ்ககத்திற்கு Home

ஒரு பத்தி பமேபல Ctrl+Up Arrow

ஒரு பத்தி கீபை Ctrl+Down Arrow
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இப்டபடாழுது அப்பகுதி மேட்டும் 
டபரியைடாக்க கடாட்ெப்படும்.

ஆவணத்தின் பகுதிகய டபரி்தாக்கவும், 
சிறி்தாக்கவும் பயன்படும் மேறட்றாரு வழி
ஆவணத்தின பகுதிதயப் டபரிைடா்கக 
Ctrl+Spacebar எனனும் விதசப்பலதக 
குறு்ககு வழிதயயும், சிறிைடா்கக 
Ctrl+Alt+Spacebar எனனும் விதசப்பலதக 
குறு்ககு வழிதயயும் பயனபடுத்ை பவண்டும்.

படம் 1.32 ஜும் டூல் மூலமோ்க டபரி்தாககு்தல்

1.17 ஆவணத்க்த வடிவூட்டல்
எழுத்து்ககளின வதக, நி்ம், படாணி 
பபடான் டபடாதுவடா்ன பண்புகதள மேடாற்்்க 
கூடிய டசயலு்ககு வடிவூட்ெல் எனறு 
டபயர்.  ஒரு குறிப்பிட்ெ படாணியிலுள்ள 
எழுத்து்ககள், எண்கள் மேற்றும் குறியீடுகள் 

டசயது ஆவணப் ப்ககத்தின உண்தமேயடா்ன 
அளதவயும், Alt டபடாத்ைடானுென பசர்த்து 
இருமுத்்க கிளி்க டசயது ஆவணப் 
ப்ககம் சன்னல் திதையுென டபடாருநதும் 
அளதவயும் டப் முடியும்.
ஜும் டூல் மூலமோ்க டபரி்தாக்க மேறறும் 
சிறி்தாக்க

1. ஜும் டூதல பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.  
 இப்டபடாழுது ஜும் டூல் ஆ்னது கூட்ெல் 

குறியுென கூடிய ஒரு பூை்ககண்ணடாடி 
பபடானறு பைடானறும்.  இநை்க கூட்ெல் 
குறி, ஆவணத்தின பகுதிதயப் 
டபரிைடா்ககி்க கடாட்டும் எனபதை்க 
குறி்ககி்து.

2. (பூை்ககண்ணடாடியின தமேயத்தில் 
கழித்ைல் குறி இருநைடால் அது 
ஆவணத்தின பகுதிதய 
சிறிைடா்ககி்க கடாட்டும்) ஜும் 
டூதல டபரிைடா்ககுவதிலிருநது 
சி றி ை டா ்க கு வ ை ற் கு ம் , 
சி றி ை டா ்க கு வ தி லி ரு ந து 
டபரிைடா்ககுவைற்கும் மேடாற்றுவைற்கு 
Ctrl விதசதய அழுத்ை பவண்டும்.

 டபரிைடா்ககி அல்லது சிறிைடா்ககிப் படார்்கக 
பவண்டிய இெத்தின தமேயத்தில் 
பூை்ககண்ணடாடிதய தவத்து 
கிளி்க டசயய பவண்டும்.  ஆவணம் 
்மே்ககுத் பைதவயடா்ன அளவிற்கு 
டபரிைடாகும்வதை அல்லது சிறிைடாகும் 
வதை கிளி்க டசயது டகடாண்பெ 
இரு்கக பவண்டும்.  டபரிைடா்ககுவதும் 
சிறிைடா்ககுவதும் அைன எல்தலதயத் 
டைடாட்ெவுென பூை்ககண்ணடாடியின 
தமேயத்தில் எநை்க குறியீடும் இரு்ககடாது.

ஒரு பக்கத்தின் ஒரு பகுதிகய கிளிக 
டசய்து இழுத்துப் டபரி்தாககு்தல்

1. ஜும் டூதல பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.
2. டபரிைடா்ககப்பெ பவண்டிய 

பகுதிதய சுட்டியடால் கிளி்க டசயது 
இழுத்து பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.  
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டசயது, எழுத்திற்குத் பைதவயடா்ன 
நி்த்தை பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

●	 Bold, Italic, Underline பைர்வுப் 
டபட்டிகளில் கிளி்க டசயது 
உதைதய ைடிமே்னடாகவும், 
சடாயவடாகவும், அடி்கபகடாடிட்டும் 
கடாட்ெலடாம்.

4. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க 
டசயய பவண்டும்.

படம் 1.33 Character Specifications உகையாடல் 
டபட்டி

1.17.2 Control palette மூலம் எழுத்து 
வடிவூட்டல்

ஏைடாளமேடா்ன வடிவூட்ெல்கதளச் டசயயும் 
பபடாது கண்ட்பைடால் பபலட் (Control Palette) 
மிகவும் பயனுள்ளைடாக இரு்ககி்து.  ்டாம் 
பைர்நடைடு்ககும் டபடாருதளப் டபடாறுத்து, 
அைன கடாைணிகள் மேடாறுபடும்.

கண்ட்பைடால் பபலட் திதையில் 
டைரியவில்தல எனில் கீழ்ககண்ெ 
வழிமுத்கதளப் பினபற்்வும்.

1. பட்டிப்பட்தெயில் Window>Show 
Control Palette எனபதை்க கிளி்க 
டசயயவும். (அல்லது)

2. விதசப்பலதகயில் Ctrl +’ என் 
சடாவி பசர்மேடா்னத்தை அழுத்ைவும்.  
இப்டபடாழுது கண்ட்பைடால் பபலட் 
திதையில் டைரியும்.

பபடான்வற்றின டைடாகுப்பிற்கு எழுத்து 
வதக (font) எனறு டபயர்.  ஒரு எழுத்து 
வதக மேற்் எழுத்து வதககளிலிருநது 
பவறுபட்டிரு்ககும்.

1. 17. 1 Character Specifications 
உகையாடல் டபட்டி மூலம் 
எழுத்து வடிவூட்டல்

உதைதய ஒரு குறிப்பிட்ெ வடிவில் 
கடாண்பிப்பதை எழுத்து வடிவூட்ெல் 
எனகிப்டாம்.  எழுத்து வடிவூட்ெல் எனபது 
உதையின பண்புகளடா்ன ைடிமேன, சடாயவு, 
அடி்கபகடாடு, எழுத்து வதக, அளவு, நி்ம் 
ஆகியவற்த் உள்ளெ்ககியைடாகும்.

எழுத்து வடிவூட்ெல் டசயவைற்கடா்ன 
வழிமுத்கள்

1. வடிவூட்ெல் டசயய பவண்டிய 
உதைதய பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

2. பட்டிப்பட்தெயில் Type>Character 
எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
(அல்லது)  Ctrl+T எனனும் 
விதசப்பலதக குறு்ககு வழிதயப் 
பயனபடுத்ை பவண்டும்.  இப்டபடாழுது 
Character Specifications உதையடாெல் 
டபட்டி திதையில் பைடானறும்.

3. உதையடாெல் டபட்டியில் பைதவயடா்ன 
மேடாற்்ங்கதளச் டசயய பவண்டும்.
●	 Font கீழி்ங்கு பட்டிப் டபட்டியின 

அம்பு்ககுறிதய்க கிளி்க டசயது, 
பைதவயடா்ன எழுத்து வதகதய 
பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.

●	 Font Size கீழி்ங்கு பட்டிப் 
டபட்டியின அம்பு்ககுறிதய்க கிளி்க 
டசயது, பைதவயடா்ன எழுத்தின 
அளதவத் பைர்நடைடு்கக 
பவண்டுமே.

●	 Font color கீழி்ங்கு பட்டிப் 
டபட்டியின அம்பு்ககுறிதய்க கிளி்க 
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Character Control Palette மூலம் எழுத்துக்களின் பண்பு்கக்ள மோறறியகமேத்்தல் 
1. பைதவயடா்ன உதைதயத் பைர்நடைடு்ககவும்.
2. Character Control Palette இல் பைதவயடா்ன மேடாற்்ங்கதளச் டசயயவும்.

Bold

Font

Italic

Small Caps

Font Size

Underline

Leading Horizontal 
Scale

Tracking

Baseline  
Shift

படம் 1.34 Character Control Palette

Font Size: 60pt

Font:  
Arial Black 
Bold 

Underlined

Small 
Caps

Italic

படம் 1.35 Character Control Palette மூலம் எழுத்துக்களின் பண்பு்கக்ள மோறறியகமேத்்தல்
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1.17.3 உகையின் நி்றத்க்த 
மோறறு்தல்

உதையின நி்த்தை எளிைடாக மேடாற்றி 
அதமே்கக முடியும்.  கருப்பு நி்ம் அல்லடாமேல் 
மேற்் நி்ங்கதளப் பயனபடுத்தும் பபடாது 
படார்ப்பைற்கு அைகடாக இரு்ககும்.

எழுத்து்ககளு்ககு வண்ணமிெ
1. வண்ணமிெ பவண்டிய 

உதைதயத் பைர்வு டசயய 
பவண்டும்.

2. பட்டிப்பட்தெயில் Window>Show 
Colors எனபதை்க கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.  இப்டபடாழுது Colors 
palette பைடானறும்.  அதில் 
பைதவயடா்ன வண்ணத்தை்க 
கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
எழுத்து்ககள் ்டாம் பைர்நடைடுத்ை 
வண்ணத்திற்கு மேடாறி இரு்ககும். 

படம் 1.36 உகையின் நி்றத்க்த மோறறு்தல்

1.18 வகைபடம் (Drawing)
பபஜபமே்ககரில் பல வதகயடா்ன பெம் 
வதையும் கருவிகள் உள்ள்ன.  தலன டூல் 
(line tool), டை்கெடாங்கல் டூல் (Rectangle 
tool), எலிப்ஸ டூல் (Polygon tool) மேற்றும் 
படாலிகடான டூல் (Polygon tool) ஆகியதவ 

முைனதமேயடா்ன ்டானகு பெம் வதையும் 
கருவிகளடாகும்.

1.18.1 ட்காடு்கள் வகை்தல்
பபஜபமே்ககரில் இைண்டு வதகயடா்ன 
பகடாடு வதையும் கருவிகள் உள்ள்ன.  

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 01.indd   29 4/16/2019   1:17:44 PM



பாடம் 01 அடடாப் டபஜடமேக்கர்30

ஒரு புள்ளிக ட்காடு வகைய  
(To Draw a Dotted line)

1. கருவிப் டபட்டியிலுள்ள தலன 
டூலில் இருமுத் கிளி்க டசயயவும்.  
Custom Stroke உதையடாெல் டபட்டி 
பைடானறும்.

படம் 1.38 Custom Stroke உகையாடல் டபட்டி

2. Stroke style கீழி்ங்கு பட்டிப்டபட்டியில் 
பைதவயடா்ன பகடாட்டின வதகதயத் 
பைர்நடைடு்ககவும்.

படம் 1.39 Stroke style கீழி்றஙகு பட்டிப்டபட்டி

3. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன்க 
கிளி்க டசயயவும்.  இப்டபடாழுது 
சுட்டு்ககுறியடா்னது crosshair ஆக 
மேடாறும்.

4. திதையில் கிளி்க டசயது இழுத்து, 
புள்ளி்க பகடாட்தெ வதையலடாம்.

5. சுட்டிதய அழுத்துவதை 
விட்ெவுென, பகடாடு வதையப்பட்டு 
ப ை ர் ந ட ை டு ்க க ப் ப ட் டி ரு ்க கு ம் .  
அைன இருபு்மும் அளவு மேடாற்றும் 
தகப்பிடிகள் இரு்ககும். 

 பைதவயடா்னடால் பகடாட்டில் உள்ள 
தகப்பிடிதய கிளி்க டசயது இழுத்து 
பகடாட்டின அளதவ மேடாற்றி்க 
டகடாள்ளலடாம்.

ஒரு கருவி எநை திதசயிலும் ப்ர்பகடாடு 
வதையப் பயனபடுகி்து.  மேற்ட்டாரு 
கருவி 45 டிகிரி பகடாண அளவில் மேட்டுபமே 
ப்ர்பகடாடு வதையப் பயனபடுகி்து.  
அநை்க கருவிகளின மீது இருமுத் கிளி்க 
டசயது அைன பண்புகதள மேடாற்்லடாம்.  

ஒரு ட�ர் ட்காடு வகைய
1. கருவிப் டபட்டியிலிருநது தலன 

டூதல பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.  
சுட்டு்ககுறியடா்னது crosshair ஆக 
மேடாறும்.

2. திதையில் பைதவயடா்ன இெத்தில் 
கிளி்க டசயது இழு்கக பவண்டும்.

3. சுட்டிதய அழுத்துவதை விட்ெவுென, 
ஒரு பகடாடு வதையப்பட்டு 
பைர்நடைடு்ககப்பட்டிரு்ககும்.  அநை்க 
பகடாட்டின இருபு்மும் அைன 
அளதவ மேடாற்்்ககூடிய தகப்பிடிகள் 
இரு்ககும். 

 பைதவயடா்னடால் பகடாட்டில் உள்ள 
தகப்பிடிதய கிளி்க டசயது இழுத்து 
பகடாட்டின அளதவ மேடாற்றி்க 
டகடாள்ளலடாம்.

படம் 1.37 ஒரு ட�ர் ட்காடு
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2. திதையில் கிளி்க டசயது இழு்கக 
பவண்டும்.

3. சுட்டிதய அழுத்துவதை 
விட்ெவுென, டசவவகம் அல்லது 
நீள்வட்ெம் வதையப்பட்டு 
பைர்நடைடு்ககப்பட்டிரு்ககும்.

4. Shift விதசதய அழுத்தி்க 
டகடாண்டு டை்கெடாங்கல் டூதலப் 
பயனபடுத்தி்னடால் சதுைம் 
வதையப்படும்.

 Shift விதசதய அழுத்தி்க டகடாண்டு 
எலிப்ஸ டூதலப் பயனபடுத்தி்னடால் 
வட்ெம் வதையப்படும்.

வட்டமுகன டசவவ்கம் வகை்தல்
வட்ெமுத்ன டசவவகம் வதைய

1. கருவிப் டபட்டியிலுள்ள டை்கெடாங்கல் 
டூலில் இருமுத் கிளி்க டசயயவும்.  
Rounded Corners உதையடாெல் 
டபட்டி பைடானறும்.

 அதிலிருநது பைதவயடா்ன முத்ன 
வதகதயத் பைர்நடைடு்ககவும்.

2. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன்க 
கிளி்க டசயயவும்.  இப்டபடாழுது 
சுட்டு்ககுறியடா்னது crosshair ஆக 
மேடாறும்.

படம் 1.40 ஒரு புள்ளிக ட்காடு

1.18.2 டசவவ்கம் அல்லது நீள்வட்டம் 
வகை்தல் (Drawing Rectangles 
or Ellipses) 

பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தில் பகடாடு 
வதைவதைப் பபடானப் டசவவகமும், 
நீள்வட்ெமும் வதைய முடியும்.

டசவவ்கம் அல்லது நீள்வட்டம் வகைய
1. கருவிப் டபட்டியிலிருநது டை்கெடாங்கல் 

அல்லது எலிப்ஸ டூதல பைர்நடைடு்கக 
பவண்டும்.  சுட்டு்ககுறியடா்னது 
crosshair ஆக மேடாறும்.

படம் 1.41 டசவவ்கம் அல்லது நீள்வட்டம் வகை்தல் – சதுைம் அல்லது வட்டம் வகை்தல்
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1.18.4 பாலி்கான் டூகல பயன்படுத்தி 
�ட்சத்திைம் வகை்தல்

�ட்சத்திைம் வகைய
1. கருவிப் டபட்டியிலிருநது படாலிகடான 

டூதல பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.  
சுட்டு்ககுறியடா்னது crosshair ஆக மேடாறும்.

2. திதையில் பைதவயடா்ன இெத்தில் 
கிளி்க டசயது இழு்கக பவண்டும்.

3. சுட்டிதய அழுத்துவதை 
விட்ெவுென, ஒரு பலபகடாணம் 
வதையப்பட்டிரு்ககும்.

4. பட்டிப்பட்தெயில் Element > Polygon 
Settings எனபதைத் பைர்நடைடு்ககவும்.

படம் 1.44 Element பட்டியிலுள்்ள Polygon settings

5. இப்டபடாழுது Polygon Settings 
உதையடாெல் டபட்டி பைடானறும்.

படம் 1.45 Polygon settings உகையாடல் டபட்டி

3. திதையில் பைதவயடா்ன இெத்தில் 
கிளி்க டசயது இழுத்து வட்ெமுத்ன 
டசவவகத்தை வதையலடாம்.

4. சுட்டிதய அழுத்துவதை விட்ெவுென, 
ஒரு டசவவகம் வதையப்பட்டிரு்ககும்.  
Shift விதசதய அழுத்தி்க டகடாண்டு 
வதைநைடால் வட்ெ முத்ன சதுைம் 
கிதெ்ககும்.

படம் 1.42 வட்ட முகன டசவவ்கம் வகை்தல்

1.18.3 பலட்காணம் வகை்தல்
பலட்காணம் வகைய

1. கருவிப் டபட்டியிலிருநது படாலிகடான 
டூதல பைர்நடைடு்கக பவண்டும்.  
சுட்டு்ககுறியடா்னது crosshair ஆக 
மேடாறும்.

2. திதையில் பைதவயடா்ன இெத்தில் 
கிளி்க டசயது இழு்கக பவண்டும்.

3. சுட்டிதய அழுத்துவதை 
விட்ெவுென, ஒரு பலபகடாணம் 
வதையப்பட்டிரு்ககும்.

படம் 1.43 பலட்காணம் வகை்தல்
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2. Star inset மேதிப்பு 25% 
 ப்ககங்களின எண்ணி்கதக 25

பமேற்கண்ெ அளவுகளு்ககு கீபை 
டகடாடு்ககப்பட்டுள்ள ்ட்சத்திை வடிவம் 
பைடானறும்.

படம் 1.48 25 பக்கங்கள் மேறறும் 25% inset 
மேதிப்புடன் கூடிய ஒரு �ட்சத்திைம்

3. Star inset மேதிப்பு 35% 
 ப்ககங்களின எண்ணி்கதக 70

பமேற்கண்ெ அளவுகளு்ககு கீபை 
டகடாடு்ககப்பட்டுள்ள ்ட்சத்திை வடிவம் 
பைடானறும்.

படம் 1.49 70 பக்கங்கள் மேறறும் 35% inset 
மேதிப்புடன் கூடிய ஒரு �ட்சத்திைம்

1.18.5 வடிவத்திறகு நி்றம் மேறறும் 
பாஙகு்கக்ள நிைப்பு்தல்

டசவவ்கத்திறகு நி்றம் நிைப்பு்தல்
1. டை்கெடாங்கல் டூதலப் பயனபடுத்தி 

டசவவகம் வதைய பவண்டும்.
2. டசவவகத்தை பைர்நடைடு்கக 

பவண்டும்.

6. அதிலுள்ள Number of sides 
உதைப்டபட்டியில் 5 எ்ன உள்ளிெவும்.

7. Star inset உதைப்டபட்டியில் 50% 
எ்ன உள்ளிெவும். 

8. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன அழுத்ைவும்.  
இப்டபடாழுது திதையில் ஒரு 
்ட்சத்திைம் டைரியும்.

படம் 1.46 ஒரு �ட்சத்திைம்

 Star inset சைவீைம் பலபகடாண 
வடிவத்தை உள்பு்மேடாக 
இழுத்து ்ட்சத்திை வடிவத்தை்க 
டகடாடு்ககி்து.

ட்காடுக்கப்பட்ட அ்ளவு்களுககு 
�ட்சத்திைம் வகை்தல்

1. Star inset மேதிப்பு 50% 
 ப்ககங்களின எண்ணி்கதக 15

பமேற்கண்ெ அளவுகளு்ககு கீபை 
டகடாடு்ககப்பட்டுள்ள ்ட்சத்திை வடிவம் 
பைடானறும்.

படம் 1.47 15 பக்கங்கள் மேறறும் 50% inset 
மேதிப்புடன் கூடிய ஒரு �ட்சத்திைம்
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1.19 பக்கங்களில் டவகல டசய்்தல்
பபஜபமே்ககர் டமேனடபடாருள் அதிக 
அளவில் ப்ககங்கதள டைடாகுப்பைற்குப் 
பயனபடுத்ைப்படுகி்து.  ஒரு டபரிய 
ஆவணத்தில் புதிய ப்ககங்கதள 
பசர்்ககவும், ஏற்க்னபவ இரு்ககும் 
ப்ககங்கதள நீ்ககவும், ப்ககங்கதள 
்கர்த்ைவும், வரிதசப்படுத்ைவும் 
பபஜபமே்ககர் பயனபடுகி்து. 

1.19.1 ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கத்திறகுச 
டசல்லு்தல்

ஒரு ஆவணத்தின பல பகுதிகளு்ககுச் 
டசல்ல பபஜபமே்ககரில், பல வழிமுத்கள் 
உள்ள்ன.

டசய்முக்ற 1
ஒரு ப்ககத்திலிருநது மேற்ட்டாரு ப்ககத்திற்குச் 
டசல்ல விதசப்பலதகயில் Page Up மேற்றும்  
Page Down விதசகதளப் பயனபடுத்ைலடாம்.  
இது ்டாம் அடி்ககடி பயனபடுத்ை்ககூடிய 
உலவுைல் முத்யடாகும்.

டசய்முக்ற 2
திதையின இெது கீழ ஓைத்திலுள்ள 
ப்ககத்திற்கடா்ன பணி்ககுறிதய்க 
கிளி்க டசயதும் ஆவணத்தின ஒரு 
ப்ககத்திலிருநது மேற்் ப்ககத்திற்குச் 
டசல்லலடாம்.  படார்்கக பவண்டிய ப்ககத்தின 
பணி்ககுறிதய்க கிளி்க டசயைடால் அநைப் 
ப்ககம் திதையில் கடாட்ெப்படும்.

டசய்முக்ற 3 
Go to page உதையடாெல் டபட்டிதயப் 
பயனபடுத்துைல்

ஆவணத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கத்திறகுச 
டசல்ல 

1. பட்டிப் பட்தெயில் Layout > Go to 
page எனபதை்க கிளி்க டசயயவும். 
அல்லது விதசப்பலதகயில்  
Alt+Ctrl+G எனபதை்க அழுத்ைவும். 

3. பட்டிப்பட்தெயில் Window>show 
colors எனபதை்க கிளி்க டசயயவும்.  
(அல்லது) விதசப்பலதகயில் Ctrl +J 
எனபதை அழுத்ைவும்.  இப்டபடாழுது 
Colors palette பைடானறும்.

4 அதில் பைதவயடா்ன நி்த்தை்க 
கிளி்க டசயயவும்.

5. அநை நி்த்ைடால் டசவவகம் 
நிைப்பப்படும்.

படம் 1.50 Window பட்டியிலுள்்ள Show colors 
ட்தர்வு

படம் 1.51 வடிவங்களுககு நி்றம் நிைப்பு்தல்
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படம் 1.54 Layout பட்டியிலுள்்ள  Insert Page  
ட்தர்வு

3. Insert Page உதையடாெல் டபட்டி 
பைடானறும். 

படம் 1.55 Insert Page உகையாடல் டபட்டி

4. Insert உதைப்டபட்டியில் பசர்்கக 
பவண்டிய ப்ககங்களின 
எண்ணி்கதகதய உள்ளிெவும். 

5. ைற்பபடாதைய ப்ககத்திற்கு பினபு 
புதிய ப்ககத்தைச் பசர்்கக,   page(s) 
கீழி்ங்குப் பட்டியில்  ‘after’ 
எனபதை்க கிளி்க டசயயவும்.

6. Insert டபடாத்ைடாத்ன அழுத்ைவும்.
7. இப்டபடாழுது புதிய ப்ககங்கள் 

பசர்்ககப்பட்டிரு்ககும்.

1.19.3 பக்கங்கக்ள நீககு்தல் 
Remove pages உதையடாெல் டபட்டி 
மூலம் பைதவயில்லடாை ப்ககங்கதள நீ்கக 
முடியும். 

1. பட்டிப்பட்தெயில் Layout > Remove 
pages எனபதை்க கிளி்க டசயயவும்.

படம் 1.52 Layout பட்டியிலுள்்ள  Go to page 
ட்தர்வு

2. இப்டபடாழுது  Go to page உதையடாெல் 
டபட்டி பைடானறும்.

படம் 1.53 Go to page உகையாடல் டபட்டி

3. அநை உதையடாெல் டபட்டியில் 
பைதவயடா்ன ப்ககத்தின எண்தண 
உள்ளிெவும்.

4. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன அழுத்தி்னடால் 
்மே்ககுத் பைதவயடா்ன ப்ககம் 
திதையில் பைடானறும்.

1.19.2 பக்கங்கக்ள டசருகு்தல்
ஒரு ஆவணத்தில் பல ப்ககங்கதள 
பசர்்கக முடியும்.  ைற்பபடாதைய ப்ககத்திற்கு 
முனபும், பினபும், இரு ப்ககங்களு்ககு 
இதெயிலும் புதிய ப்ககங்கதள பசர்்கக 
முடியும்.  புதிய ப்ககங்கதள பசர்்ககும் 
பபடாது, பபஜபமே்ககர் ைடா்னடாகபவ ப்கக 
எண்கதள மேடாற்றி்க டகடாள்ளும்.

பக்கங்கக்ள டசர்க்க
1. பசர்்கக பவண்டிய ப்ககத்திற்கு 

முைல் ப்ககத்தில் கிளி்க டசயயவும்.
2. பட்டிப்பட்தெயில் Layout > Insert 

Pages எனபதை்க கிளி்க டசயயவும். 
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டகடாண்டிரு்ககின்்ன.  பமேலும் அதவகள் 
Column guides, Ruler guides மேற்றும் Margin 
guides ஐயும் டகடாண்டுள்ள்ன. 

மேடாஸெர் ப்ககத்தில் தவ்ககப்படும் 
எநை உறுப்படிதயயும் ஒரு ஆவணப் 
ப்ககத்தில் இருநது பைர்நடைடு்கக 
முடியடாது.  மேற்் ப்ககங்கதளப் பபடாலபவ 
மேடாஸெர் ப்ககங்களிலும் டபடாருள்கதள 
உருவடா்ககலடாம், திருத்ைலடாம் மேற்றும் 
நீ்ககலடாம்.  ஆ்னடால் இதவ அத்னத்தையும் 
மேடாஸெர் ப்ககங்களிலிருநது மேட்டும்ைடான 
டசயய பவண்டும்.

ஒரு ஆவண சடாளைத்தின கீழ 
இெது மூதலயில் மேடாஸெர் ப்ககங்கதள்க 
குறி்ககும் ஒரு பணி்ககுறிதய்க கடாணலடாம்.   
L மேற்றும் R எழுத்து்ககள்  (L- இெது 
மேற்றும்  R- வலது எனபதை்க குறி்ககி்து) 
எதிடைதிர் ப்ககம் டகடாண்ெ மேடாஸெர் ப்கக 
பணி்ககுறிதய்க குறி்ககப் பயனபடுகி்து.  
ஒற்த்ப் ப்கக மேடாஸெர் பணி்ககுறிதய்க 
குறி்கக R  மேட்டுபமே பயனபடுத்ைப்படுகி்து.

படம் 1.58 மோஸடர் பக்கப் பணிககுறி

1.20.1 மோஸடர் பக்கத்தில் பக்க 
எண்்கக்ள டசர்த்்தல்

அகனத்துப் பக்கங்களிலும் பக்க 
எண்்கக்ள உருவாக்க

1. Master pages பணி்ககுறியில் கிளி்க 
டசயய பவண்டும்.

2. இப்டபடாழுது டெ்கஸட் டூதல்க கிளி்க 
டசயைடால் டசருகும் புள்ளி I-beam 
ஆக மேடாறும்.

படம் 1.56 Layout பட்டியிலுள்்ள   Remove pages 
ட்தர்வு

2. Remove pages உதையடாெல் டபட்டி 
பைடானறும்.

படம் 1.57 Remove pages உகையாடல் டபட்டி

3. நீ்கக பவண்டிய ப்ககங்களின 
டைடாெ்கக எண்தணயும், முடிவு 
எண்தணயும் டகடாடு்கக பவண்டும்.

4. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன்க கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.  இப்டபடாழுது பைதவயற்் 
ப்ககங்கள் நீ்ககப்பட்டுவிடும்.

1.20 மோஸடர் பக்கங்கள் (Master Pages)
மேடாஸெர் ப்ககத்தில் தவ்ககப்படும் 
எநைடவடாரு டபடாருளும் ஆவணத்தில் 
உள்ள அத்னத்துப் ப்ககங்களிலும் 
பைடானறும்.  அடுத்ைடுத்ை ப்ககங்களில் 
நீங்கள் மீண்டும் அபை டபடாருள்கதள 
உருவடா்கக பவண்டிய அவசியமில்தல.  
அை்னடால் ப்ைத்தின அளவு குத்கி்து.

மேடாஸெர் ப்ககங்கள் டபடாதுவடாக 
பலடாபகடா்ககள் (logos) ப்கக எண்கள், 
ைதலப்புகள் மேற்றும் அடி்ககுறிப்புகதள்க 
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3. ப்கக எண் இெ பவண்டிய இெது மேடாஸெர் ப்ககத்தை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.
4. Ctrl+Alt+P எனபதை அழுத்ை பவண்டும்.
5. இெது மேடாஸெர் ப்ககத்தில் ப்கக எண் ‘LM’ எ்னத் பைடானறும்.
6. இபை பபடானறு ப்கக எண் இெ பவண்டிய வலது மேடாஸெர் ப்ககத்தை்க கிளி்க டசயய 

பவண்டும்.
7. Ctrl+Alt+P  எனபதை அழுத்ை பவண்டும்.
8. வலது மேடாஸெர் ப்ககத்தில் ப்கக எண் ‘RM’ எ்னத் பைடானறும். மேற்் ப்ககங்களில் 

சரியடா்ன ப்கக எண்கள் டைரியும்.

படம் 1.59 மோஸடர் பக்கத்தில் பக்க எண்்கக்ள டசர்த்்தல்

1.20.2 மோஸடர் பக்கத்திலுள்்ள டபாருள்்கக்ள மேக்றத்்தல்
மேடாஸெர் ப்ககத்தில் உள்ள டபடாருள்கள், ஒரு குறிப்பிட்ெ ப்ககத்தில் டைரியடாமேல் மேத்்கக  
View>Display Master items எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  (வை்ககமேடாக இதில்  
குறியீடு இரு்ககும்.)

படம் 1.60 View பட்டியிலுள்்ள Display Master items

1.20.3 Master pages palette கடக ்காண்பித்்தல்
மேடாஸெர் ப்ககத்தில் டசயய்ககூடிய அத்னத்து்க கட்ெதளகதளயும் Master pages Palette 
ஒழுங்குப்படுத்துகி்து. Master Pages palette தெ்க கடாண்பி்கக:

1. பட்டிப்பட்தெயில் Windows>Show Master Pages எனபதை்க கிளி்க டசயய பவண்டும்.  
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1.20.4 மோஸடர் பக்கம் உருவாககு்தல்
பபஜபமே்ககரில் உருவடா்ககப்படும் 
அத்னத்து ஆவணங்களிலும் டகடாெடா 
நிதலயடாக ‘Document Master’ என் 
டபயரில் மேடாஸெர் ப்ககம் இரு்ககும்.  ஒருசில 
ப்ைங்களில் ஒனறு்ககு பமேற்பட்ெ மேடாஸெர் 
ப்ககங்கள் பைதவப்பெலடாம்.  

ஒரு ஆவணத்தில் ஒனறு்ககு 
பமேற்பட்ெ மேடாஸெர் ப்ககங்கதள 
உருவடா்ககும் பபடாது, ஒவடவடாரு ப்ககமும் 
ைதலப்புகள், அடி்ககுறிகள், ப்கக எண்கள், 
சட்ெங்கள் மேற்றும் இைை உறுப்புகளின 
டைடாகுப்தப்க டகடாண்டிரு்ககும்.  

புதிய மேடாஸெர் ப்ககத்தை 
உருவடா்ககும் பபடாது, அைன டபயர் மேற்றும் 
ஓை அளவுகதள உள்ளிெ பவண்டும்.
புதிய மோஸடர் பக்கத்க்த உருவாக்க,

1. Master Pages Palette இல்  New Master 
Page பணி்ககுறிதய்க கிளி்க டசயய 
பவண்டும்.  இப்டபடாழுது New Master 
Page  உதையடாெல் டபட்டி பைடானறும். 

2. அதில் Name எனனும் 
உதைப்டபட்டியில் மேடாஸெர் ப்ககத்தின 
டபயதை உள்ளிெ பவண்டும்.

3. Margins மேற்றும் Column Guides 
பகுதிகளில் பைதவயடா்ன 
மேடாற்்ங்கதள டசயய பவண்டும்.

4. பி்கு OK டபடாத்ைடாத்ன அழுத்ைவும்.  
புதிய மேடாஸெர் ப்ககம், Master Pages 
Palette இல் பைடானறும். 

படம் 1.63 புதிய மோஸடர் பக்கப் பணிககுறி

படம் 1.61 Window பட்டியிலுள்்ள Show Master 
Pages

2. Master pages Palette திதையில் 
பைடானறும்.

New Master 
Pages icon

Master Pages tab Master Pages List

Pop-up Menu

Page Delete  
Icon

படம் 1.62 Master Pages Palette
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 ஒனறிற்கு பமேற்பட்ெ ப்கக எண்கள் 
கடாற்புள்ளி (,) மூலம் பிரி்ககப்பெ 
பவண்டும். (எ.கடா 5, 7, 9) 

 டைடாெர்ச்சியடா்ன ப்ககங்கதள அச்சிெ  
hyphen(-) பயனபடுத்ை பவண்டும்.  
(எ.கடா 10-17 எனறு டகடாடுத்ைடால் ப்கக 
எண் 10திலிருநது 17 வதை உள்ள 
ப்ககங்கதள அச்சிடும்.)

 ஒரு குறிப்பிட்ெ ப்ககத்திலிருநது 
ஆவணத்தின இறுதி வதை அச்சிெ, 
அச்சிெ பவண்டிய டைடாெ்கக ப்கக 
எண்தண்க டகடாடுத்து  hyphen(-) 
டகடாடு்கக பவண்டும். (எ.கடா.5-) 
ைனித்ைனி ப்கக எண்கதள கடாற்புள்ளி 
(,) மூலம் பிரித்தும், டைடாெர்ச்சியடா்ன 
ப்ககங்கதள hyphen (-) மூலமும் 
டகடாடுத்து ஒபை ப்ைத்தில் அச்சிெ 
முடியும்.  (எ.கடா 5, 9,15-26) 

 Print: Print கீழி்ங்குப் பட்டிப்டபட்டியில்  
Odd pages எனபதைத் பைர்நடைடுத்து 
ஒற்த்ப்பதெ ப்கக எண் உதெய 
ப்ககங்கதள மேட்டும் அச்சிெ முடியும்.  
அபை பபடானறு Even pages எனபதைத் 
பைர்நடைடுத்து இைட்தெப்பதெ ப்கக 
எண் உதெய ப்ககங்கதள மேட்டும் 
அச்சிெ முடியும்.
●	 Copies உதைப்டபட்டியில் 

பைதவயடா்ன ்கல்களின 
எண்ணி்கதகதய உள்ளிெ 
பவண்டும்.

●	 Collate எனனும் பைர்வுப் 
டபட்டிதய பைர்வு டசயயலடாம் 
அல்லது பைர்வு டசயயடாமேலும் 
இரு்ககலடாம்.

 ஐநது ப்ககங்கள் டகடாண்ெ ஒரு 
ஆவணத்தை ்டானகு ்கல்கள் 
அச்சிெ பவண்டுடமேனில்,

 இப்டபடாழுது  collate எனனும் 
பைர்வுப் டபட்டி பைர்வு டசயயடாமேல் 
இருநைடால், முைல் ப்ககம் ்டானகு 

படம் 1.64 New Master Page  உகையாடல் டபட்டி

1.21 ஆவணத்க்த அசசிடல் 
1. பட்டிப்பட்தெயில் File>print 

எனபதை்க கிளி்க டசயயவும். 
(அல்லது)  Ctrl+P எனனும் 
விதசப்பலதக குறு்ககு வழிதயப் 
பயனபடுத்ைவும்.  Print Document 
உதையடாெல் டபட்டி பைடானறும்.

2. அதில் கீழ்ககண்ெ மேடாற்்ங்கதள 
டசயயவும்.
●	 Printer கீழி்ங்குப் 

பட்டிப்டபட்டியில் அச்சுப்டபடாறிதய 
பைர்நடைடு்ககவும்.

●	 அச்சிெ பவண்டிய ப்ககங்கதள்க 
குறிப்பிெ   Pages பகுதியில் 
கீழ்ககண்ெவற்றில் ஏபைனும் 
ஒனத்த் பைர்நடைடு்ககவும்.

 All: இநை விருப்பம் ஆவணத்தில் 
உள்ள அத்னத்துப் ப்ககங்கதளயும் 
அச்சிடும்.

 Ranges: இநை விருப்பத்தில் 
ப்கக எண்கதள்க டகடாடுத்து 
ஒரு ப்ககத்தைபயடா அல்லது 
டைடாெர்ச்சியடா்ன பல ப்ககங்கதளபயடா 
அச்சிெலடாம்.
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்கல்கள் அச்சிட்ெ பி்கு, இைண்ெடாவது ப்ககம் ்டானகு ்கல்கள் அச்சிடும்.  இபை 
பபடானறு ஐநைடாவது ப்ககம் வதை அச்சிடும்.  ஆ்னடால்  collate எனனும் பைர்வுப் டபட்டி 
பைர்வு டசயதிருநைடால் முைலில் ஒனறிலிருநது ஐநது ப்ககங்கள் வதை டைடாெர்ச்சியடாக 
அச்சிடும்.  அைன பி்கு மே்படியும் ஒனறிலிருநது ஐநது ப்ககங்கள் வதை டைடாெர்ச்சியடாக 
அச்சிடும்.  இபை பபடானறு ்டானகு ்கல்களும் அச்சிெப்படும்.

3. இறுதியடாக Print டபடாத்ைடாத்ன அழுத்ைவும்.

படம் 1.65 print document உகையாடல் டபட்டி

நிகனவில் ட்காள்்க

●	 டெஸ்கெடாப் பப்பிளிசிங் (சுரு்ககமேடாக DTP) எனபது DTP டமேனடபடாருதளப் பயனபடுத்தி 
ஆவணங்களு்ககடா்ன ப்ககங்கதள வடிவதமேப்பு (page Layout) டசயவைடாகும். 

●	 புகழடபற்் DTP டமேனடபடாருள்களுள் சில அபெடாப் பபஜபமே்ககர்  (Adobe PageMaker), 
அபெடாப் இனடிதசன (Adobe InDesign), குவடார்்க எ்கஸபிைஸ  (QuarkXPress) 
பபடான்தவ.

●	 அபெடாப் பபஜபமே்ககர் எனபது ஒரு ப்கக வடிவதமேப்பு டமேனடபடாருளடாகும்.  இது 
அச்சிடுவைற்கு ஏற்் வதகயில் ஆவணங்கதள வடிவதமே்ககப் பயனபடுகி்து.

●	 கருப்பு நி் எல்தல்க பகடாட்டிற்கு டவளியில் உள்ள பகுதி ஒட்டுப்பலதக  (Pasteboard)  
எ்ன அதை்ககப்படுகி்து.

●	 ஆவணத்தில் உள்ள உதையில் மேடாற்்ங்கள் டசயவது உதை பதிப்பித்ைல் (Text 
Editing) எ்னப்படும்.
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Header (ைதலப்பு) ஒவடவடாரு ப்ககத்தின பமேற்பகுதியிலும் மீண்டும் மீண்டும் வரும் உதை 

Footer (அடி்ககுறிப்பு) ஒவடவடாரு ப்ககத்தின கீழப்பகுதியிலும் மீண்டும் மீண்டும் வரும் உதை

Symbol (அதெயடாளம்) பபஜபமே்ககர் ஆவணத்தில் டசருகப்படும் ஒரு குறியீடு அல்லது சி்ப்பு 
குறியீடு

Margins (ஓைம்) ஆவணத்திலுள்ள உதை்ககும் ப்ககத்தின விளிம்பிற்கும் இதெப்பட்ெ 
பகுதி

Orientation ஒரு ஆவணத்தை எநை திதசயில் (நீளவடா்ககில் அல்லது அகலவடா்ககில்) 
அச்சிெ பவண்டும் எ்ன்க குறிப்பது

Menu (பட்டி) கட்ெதளகளின பட்டியல்

Editing (பதிப்பித்ைல்) உதையில் டசயயப்படும் மேடாற்்ங்கள்

Undo இறுதியடாக்க டகடாடுத்ை கட்ெதளதயத் திரும்பப் டப்ல்

Redo Undo கட்ெதளதயத் திரும்பப் டப்ல்

●	 உதைத்டைடாகுதியடா்னது ்டாம் ைட்ெச்சு டசயை உதைதயபயடா அல்லது ஒட்டிய 
உதைதயபயடா அல்லது பவறு ஆவணத்திலிருநது டகடாண்டு வைப்பட்ெ உதைதயபயடா 
டகடாண்டிரு்ககும்.

●	 ஒரு உதைத்டைடாகுதியிலுள்ள உதையடா்னது மேற்ட்டாரு உதைத்டைடாகுதி்ககுள் 
டசல்லுமேடாறு, ஒரு உதைத்டைடாகுதிதய மேற்ட்டாரு உதைத்டைடாகுதியுென 
இதண்ககபவடா அல்லது டைடாெர்புபடுத்ைபவடா முடியும்.  இவவடாறு 
டைடாெர்புபடுத்ைப்பட்டிரு்ககும் உதைத்டைடாகுதிகளு்ககு டைடாெர்புள்ள 
உதைத்டைடாகுதிகள்  (Threading text blocks) எனறு டபயர்.

●	 உதைத்டைடாகுதிகளு்ககு இதெபய உள்ள உதைதய இதண்ககும் டசயல்முத்்ககு 
டைடாெர்புபடுத்ைப்பட்ெ உதை (threading text) எனறு டபயர்.

●	 ஒனறு அல்லது அைற்கு பமேற்பட்ெ டைடாெர்புள்ள உதைத்டைடாகுதிகள் வழியடாக படாயும் 
உதை ஸபெடாரி (story) எ்னப்படும்.

●	 மேடாஸெர் ப்ககத்தில் தவ்ககப்படும் எநைடவடாரு டபடாருளும் ஆவணத்தில் உள்ள 
அத்னத்துப் ப்ககங்களிலும் பைடானறும்.

●	 மேடாஸெர் ப்ககங்கள் டபடாதுவடாக பலடாபகடா்ககள் (logos), ப்கக எண்கள், ைதலப்புகள் 
மேற்றும் அடி்ககுறிப்புகதள்க டகடாண்டிரு்ககின்்ன.

●	 மேடாஸெர் ப்ககத்தில் தவ்ககப்படும் எநை உறுப்படிதயயும் ஒரு ஆவணப் ப்ககத்தில் 
இருநது பைர்நடைடு்கக முடியடாது.
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 அ) Ctrl+A 
 ஆ) Ctrl +B 
 இ) Ctrl+C
 ஈ) Ctrl+W
6. _________ கருவி ஆவணத்தின 

ஒரு பகுதிதயப் டபரிைடா்ககிப் படார்்ககப் 
பயனபடுகி்து.

 அ) Text tool  
 ஆ) Line tool 
 இ) Zoom tool  
 ஈ) Hand tool
7. டபட்டிகள் வதைவைற்குப் பயனபடும் 

கருவி _________
 அ) Line
 ஆ) Ellipse 
 இ) Rectangle  
 ஈ) Text
8. Place கட்ெதள _________ 

பட்டியில் இெம்டபற்றிரு்ககும்.
 அ) File
 ஆ) Edit
 இ) Layout
 ஈ) Window
9. முழு ஆவணத்தைத் பைர்நடைடு்கக 

விதசப்பலதகயில் _________ 
குறு்ககு வழி சடாவி பசர்மேடா்னத்தை 
அழுத்ை பவண்டும்.

 அ) Ctrl+A 
 ஆ) Ctrl +B 
 இ) Ctrl+C
 ஈ) Ctrl+D

பகுதி – அ 
 I.   சரியான விகடகயத் 

ட்தர்்நட்தடுத்து எழுது்க
1. DTP எனபைன விரிவடா்ககம் 

_________
 அ) Desktop Publishing 
 ஆ) Desktop publication 
 இ) Doctor to Patient  
 ஈ) Desktop Printer
2. _________ எனபது ஒரு DTP 

டமேனடபடாருளடாகும். 
 அ) Lotus 1-2-3
 ஆ) PageMaker
 இ) Maya
 ஈ) Flash
3. எநை பட்டியில் New கட்ெதள 

இெம்டபற்றுள்ளது?
 அ) File menu
 ஆ) Edit menu
 இ) Layout menu   
 ஈ) Type menu
4. Page Maker சன்னல் திதையில் கருப்பு 

நி் எல்தல்க பகடாட்டிற்கு டவளியில் 
இரு்ககும் பகுதி _________ எ்ன 
அதை்ககப்படும்.

 அ) page  
 ஆ) pasteboard
 இ) blackboard  
 ஈ) dashboard
5. PageMaker ஆவணத்தை 

மூடுவைற்கடா்ன விதசப்பலதக 
குறு்ககு வழி _________
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 இ) Paste - (iii) Ctrl+X
 ஈ) Undo - (iv) Ctrl+C
19. கீழ்ககண்ெவற்றில் டபடாருநைடாை 

ஒனத்த் பைர்நடைடு.
 i.  Adobe PageMaker, QuarkXPress, 

Adoble InDesign, Audacity
 ii.  File, Edit, Layout, Type, Zip
 iii.  Pointer Tool, Line Tool, Hide Tool, 

Hand Tool
 iv. Bold, Italic, Portrait, Underline.
20. கீழ்ககண்ெவற்றில் சரியடா்ன 

கூற்த்த் பைர்நடைடு.
 i. அ)  சுட்டியின மூலம் மேட்டுபமே 

உதைதயத் பைர்நடைடு்கக 
முடியும்.

  ஆ)  சுட்டி மேற்றும் 
விதசப்பலதகயின மூலம் 
உதைதயத் பைர்நடைடு்கக 
முடியும்.

 ii.  அ)  DTP  எனபைன விரிவடா்ககம் 
Desktop publishing. 

  ஆ)  DTP  எனபைன விரிவடா்ககம் 
Desktop publication.

21. கீழ்ககண்ெவற்றில் சரியடா்ன 
இதணதயத் பைர்நடைடு.

 i. அ) Edit Cut
   ஆ) Edit New
 ii. அ) Undo Copy
   ஆ) Undo Redo 

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரி்களில் விகடயளிக்கவும்  

1. Desktop publishing என்டால் என்ன?
2. DTP டமேனடபடாருள்களு்ககு 

எடுத்து்ககடாட்டுகள் ைருக.
3. பபஜபமே்ககர் டமேனடபடாருதள 

தி்ப்பைற்கடா்ன வழிமுத்கதள்க 
கூறு.

10. எழுத்து வடிவூட்ெல் 
கீழ்ககண்ெவற்றில் எநை 
பண்புகதளப் டபற்றிரு்ககும்?

 அ) Bold
 ஆ) Italic
 இ) Underline 
 ஈ) All of these
11. உதைதய பதிப்பி்கக பயனபடும் 

கருவி எது?
 அ) Text tool
 ஆ) Type tool 
 இ) Crop tool  
 ஈ) Hand tool
12. PageMaker இல் ஆவணத்தை 

அச்சிெப் பயனபடும் விதசப்பலதக 
குறு்ககு வழி _________

 அ) Ctrl+A 
 ஆ) Ctrl +P
 இ) Ctrl+C
 ஈ) Ctrl+V
13. அபெடாப் பபஜபமே்ககர் எனபது 

_________ டமேனடபடாருளடாகும்.
14. _________ பட்தெ பபஜபமே்ககர் 

ஆவணத்தின பமேல்பகுதியில் 
இரு்ககும்.

15. ஆவணத்தை பமேலும் கீழுமேடாகவும், 
இெது மேற்றும் வலது பு்மேடாகவும் 
்கர்த்துவதை _________ 
எனகிப்டாம்.

16. _________ கருவி வட்ெம் 
வதைவைற்குப் பயனபடுகி்து.

17. _________ பட்டிதய்க கிளி்க 
டசயது Insert Pages விருப்பத்தைப் 
டப்லடாம்.

18. டபடாருத்துக.
 அ) Cut - (i) Ctrl+Z
 ஆ) Copy - (ii) Ctrl+V
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3. பபஜபமே்ககரில் உள்ள 
ஏபைனும் மூனறு கருவிகளின 
குறும்பெங்கதளயும், அைன 
பயனகதளயும் கூறு.

4. பிரி்ககப்பட்ெ உதைத்டைடாகுதிதய 
எவவடாறு பசர்ப்படாய?

5. உதை உள்ள சட்ெங்கதள எவவடாறு 
இதணப்படாய?

6. மேடாஸெர் ப்ககத்தின பயன என்ன?
7. மேடாஸெர் ப்ககத்தில் ப்கக எண்கதள 

எவவடாறு பசர்ப்படாய?

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பக்க அ்ளவில் 

விகடயளிக்கவும்
1. பபஜபமே்ககர் கருவிப்டபட்டியிலுள்ள 

கருவிகதளப் பற்றி விவரி.
2. சட்ெத்தில் உதைதய தவப்பைற்கடா்ன 

வழிமுத்கதள்க கூறு.
3. உதைத்டைடாகுதியிலுள்ள உதைதய 

சட்ெத்திற்கு எவவடாறு மேடாற்றுவடாய?
4. படாலிகடான டூதலப் பயனபடுத்தி 

ஒரு ்ட்சத்திைம் வதைவைற்கடா்ன 
வழிமுத்கதள்க கூறு.

4. பபஜபமே்ககர் டமேனடபடாருளில் 
ஒரு புதிய ஆவணத்தை எவவடாறு 
தி்்ககலடாம்?

5. ஒட்டுப்பலதக என்டால் என்ன?
6. பபஜபமே்ககரில் உள்ள பட்டிப்பட்தெ 

பற்றி குறிப்பு எழுதுக.
7. எலிப்ஸ டூல் மேற்றும் எலிப்ஸ ஃபிபைம் 

டூல் பவறுபடுத்துக.
8. உதை பதிப்பித்ைல் என்டால் என்ன?
9. உதைத்டைடாகுதி என்டால் என்ன?
10. டைடாெர்புள்ள உதைத்டைடாகுதி 

என்டால் என்ன?
11. டைடாெர்புள்ள உதை என்டால் என்ன?
12. பபஜபமே்ககரில் புதிய ப்ககங்கதள 

எவவடாறு டசருகலடாம்?

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்திய்ளவில் 

விகடயளிக்கவும்  
1. பபஜபமே்ககர் என்டால் என்ன?  அைன 

பயனகதள கூறு.
2. பபஜபமே்ககரில் உள்ள ஏபைனும் 

மூனறு கருவிகதளயும் அைன 
விதசப்பலதக குறு்ககு வழிகதளயும் 
கூறு.

பாடம் 01 அடடாப் டபஜடமேக்கர்44
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02பாடம்

அடடாப் இன்டிசைன் CC 2019  
(Adobe Indesign CC 2019)

 கற்றலின் ட�ாககஙகள்
●	 InDesign-ல் புதிய ஆவணத்தைத ததைொடங்குதைல்.
●	 கருவிக, ஆவணததி்ைகள், ஒட்டுப்பல்க (Paste board) மற்றும் தைட்டுககள் (Palettes) ஆகியவற்றுடன் 

வவ்ல தெயதைல்.
●	 ஆவணததின் உருபத்பருககத்தை (Magnification) மொற்றுதைல்.
●	 ஆவணங்களில் ்பயணிததைல் (Navigate)/
●	 ெட்டங்களுடன் (frames) வவ்ல தெயதைல்.
●	 தைருவிததைல் (importing) மற்றும் உ்ை ்பதிபபிததைல் (Editing text).

2.1 அறிமுகம்
Adobe InDesign CC 2019 என்்பது ‘Adobe 
Creative Clud’ குடும்்பததின் தமன்த்பொருள் 
நிைலின் ஒரு ்பகுதியொகும்.

InDesign என்்பது ்பகக வடிவ 
அ்மவு தமன்த்பொருள் நிைலொகும்.  
இது வடிவ்மபபிற்கும் மற்றும் 
வ்லயில் அச்சிடுவதைற்கு அல்லது 
்பயன்்படுததுவதைற்கொன ஆவணங்க்ை 
உருவொககுவதைற்கும் ்பயன்்படுகிறது.  
எளிய வணிக அட்்ட முதைல் த்பரிய 
புததைகம் வ்ை எ்தை வவண்டுமொனொலும் 
நீங்கள் உருவொககலொம்.  வ்ல 
வடிவ்மப்பொைைொக நொம் ஒரு ததைொழி்ல 
வநொககி வவ்ல தெயதைொல் InDesign ்பற்றிய 
அறிவு நமககு கட்டொயம் வதை்வ.

2.2  பகக வடிவசைவு மைன்மபாருள் 
பறறி புரிந்துமகாள்ளுதல்

Adobe InDesign ஒரு ்பகக வடிவ்மவு 
தமன்த்பொருள் நிைலொகும்.  ஆவணப 
்பககங்களில் உ்ை மற்றும் 
வ்ைக்லயின் நி்லப்பொட்்ட 
எளியதைொகக அனுமதிககும் கருவிக்ை ்பகக 
அ்மவு தமன்த்பொருள் தகொண்டுள்ைது.  
எடுததுககொட்டொக, InDesign-்னப 
்பயன்்படுததி, ஒவதவொரு ்பககததிலும் 
கட்டு்ைகள் (articles) மற்றும் ்படங்க்ை 
உள்ைடககிய தெயதிமட்ல (News Letter) 
நீ உருவொககலொம்.  இதில் ்படங்கள் மற்றும் 
உ்ைக்ை ஒன்றுகதகொன்று அடுததைடுததை 
இடததில் ்வககலொம்.  ஒன்றன் 
வமல் ஒன்றொக ்வககலொம் அல்லது 
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வசைகசைசை உருவாககுதல் ைறறும் 
இருத்துதல்
InDesign-ல் எளிய வ்ைக்ல்ய 
வடிவககருவிகள் மற்றும் வ்பனொ 
கருவி்யப ்பயன்்படுததி உருவொககலொம்.  
InDesign ஆவணததில் மற்ற நிைல்கைொன 
illustrator மற்றும் photpshop ஆகியவற்றில் 
இருந்து எடுததுககொட்டுகள் மற்றும் 
பு்கப்படங்கள் ஆகியவற்்றயும் 
இருததைலொம்.

பை நி்றஙகளில் இருந்து டதர்வு மையதல்
InDesign-ல் ்பல வண்ண மொதிரிகள் 
உள்ைன.  அ்வ ஸவொட்ெஸ (Swatches) 
என அ்ைககப்படும்.  இதிலிருந்து 
வண்ணங்க்ைத வதைர்வு தெயயலொம்.  
அச்சிடப்பட்ட த்பொருட்களுககு ்பயன்்படும் 
அடிப்ப்ட நிறங்கள் Swatches ்பலகததில் 
உள்ைது.  குறிபபிட்ட அல்லது சிறபபு 
வதை்வகளுககொன மற்ற வண்ண 
நூலகங்களும் இதில் உள்ைன.

எடுததுககொட்டொக, வ்லயில் 
உருவொககப்படும் ஆவணங்களுககொன 
வ்ல வண்ணங்களின் நூலகமும் 
உள்ைது.

எளிதாக மபாருள்கசைப் மபாருத்துதல்
InDesign நீங்கள் துல்லியமொக உ்ை 
மற்றும் வ்ைக்ல்யப த்பொருததை 
்பல நிறப்பம்ெங்க்ை வைங்குகிறது. 
த்பொரு்ை கட்டததில் அல்லது அைவு 
வழிகொட்டி (ruler guide)யில் இருததை முடியும்.  
ஒரு த்பொருளின் உயைம், அனலம், சுைற்சி 
வகொணம் மற்றும் தெங்குதது, கி்டமட்ட 
இட அ்மவு ஆகியவற்்ற வ்ையறுகக 
மொற்றுப்பலகம் (Transform panel) மற்றும் 
கட்டுப்பொட்டுப ்பலகம் (Control panel) 
்பயன்்படுகிறது.  இ்ெவுப ்பலகமொனது 
த்பொரு்ை வமல், கீழ், ்மய அல்லது 

ஒன்றுகதகொன்று அருகில் ்வககலொம் – 
இ்தைபவ்பொல் எங்கு வவண்டுமொனொலும் 
மொற்றி அ்மததுகதகொள்ைலொம்.  
நீங்கள் கொகிதைததில் விரும்புவ்தை 
அல்லது வதை்வப்படுவ்தை கற்்ப்ன 
தெயகிறீர்கவைொ, அ்தை நீங்கள் 
InDesign-ல் அதைன் கருவிகள் மற்றும் 
அம்ெங்க்ைத ததைரிந்துகதகொண்டு 
அதை்ன உருவொககலொம்.

படம் 2.1 

2.3  InDesign-சைப் 
பைன்படுத்தி பின்வருவை 
நிச்றடவற்றப்படுகி்றது

உசைசை உருவாககுதல் ைறறும் 
சவத்தல்

நீங்கள் உ்ை்ய InDesign-ல் உருவொககி, 
பிறகு வடிவூட்டம் தெயயலொம்.  எழுததுவ்க 
மற்றும் எழுததுவ்க அைவு ஆகியவற்்றத 
வதைர்ந்ததைடுப்பது மட்டுமல்லொமல், 
உ்ையின் நிறத்தை மொற்றலொம், 
ஒவதவொரு எழுததிற்கும் இ்டவயயுள்ை 
இ்டதவளி்யக கட்டுப்படுததைலொம்.  
மற்தறொரு ்பயன்்பொட்டில் இருந்து உ்ை்ய 
இருததி ்வககலொம்.  எடுததுககொட்டொக 
InDesign ஆவணததில் Ms-Word 
ஆவணத்தை இருததி ்வககலொம்.
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்பயன்்படுததை முடியும்.  எடுததுககொட்டொக, 
InDesign ஆவணத்தை Flash Player file 
(SWF) அல்லது Flash Professional CS5 
(FLA) வகொப்பொக மொற்றம் தெயயலொம்.

2.4  Adobe InDesign CC சைத் 
மதாடஙகுதல்

1. Start ® All programs ® Adobe 
Indesign CC 2019 என்்ப்தை வதைர்வு 
தெயயவும் (அல்லது) தி்ைமுகபபில் 
உள்ை InDesign குறுககு வழி்யத 
வதைர்வு தெயயவும்.

படம் 2.2 மதாடககப்பட்டி (Start Menu) Copy the 
same figure

2. “Welcom to InDesign” என்ற ென்னல் 
தி்ை திறககப்படும்.  இபத்பொழுது 
Create New  த்பொததைொ்னக கிளிக 
தெயயவும்.

ஓைங்களில் இ்ெவு மற்றும் ்பகிர்வு 
தெயவதைற்கு அனுமதிககிறது.

உருப்மபாருள்கசைச் டைமித்தல்
InDesign ல் ்பணிபுரியும் த்பொழுது மீண்டும் 
்பயன்்படுததை வவண்டிய மற்றும் எளிதைொக 
அணுகககூடிய உரு த்பொருள்க்ை 
வெமிககும் கலன்கைொக நூலகங்கள் 
உள்ைன.  நிறுவனததின் முததி்ைகள், 
ெட்ட வொெகங்கள் மற்றும் ததைொடர்பு 
தைகவல்கள் வ்பொன்ற்வ ஒரு நூலகததில் 
உருத்பொருள்க்ை வெமிப்பதைற்கொன நல்ல 
உதைொைணங்கள் ஆகும்.  நூலகங்கள் 
்பலகங்க்ைப வ்பொலவவ உள்ைன.  
ஆனொல் அ்வகள் .indl நீட்சிப த்பயருடன் 
வெமிககப்பட்ட InDesign ஆவணமொகும்.  
நூலகங்கள் ஒரு InDesign ஆவணததுடன் 
மட்டும் இ்ணககப்படவில்்ல ஆனொல் 
அ்வ அ்னதது InDesign ஆவணங்களுடன் 
திறககப்பட்டு ்பயன்்படுததைப்படலொம்.

ஊடாடும் (Interactive) மபாத்தான்கசை 
உருவாககுதல் ைறறும் மீத்மதாடுப்பு 
(hyperlink)
ஒரு ஆவணததில் கிளிக தெயயககூடிய 
்பகுதிக்ை வடிவ்மப்பதைற்கொக 
த்பொததைொன்கள் மற்றும் மீதததைொடுபபுக்ை 
InDesign-ல் ்பயன்்படுததைலொம்.  இது ஒரு 
வ்லப்பககம், மற்தறொரு வகொபபு அல்லது 
ஆவணததில் உள்ை மற்தறொரு ்பககததுடன் 
இ்ணககப்படும்.  Adobe PDF (Portable 
Document Format) ஆவணம் அல்லது வ்ல 
ஆவணம் வ்பொன்று InDesign ஆவணத்தை 
மொற்றுவதைற்கு மீதததைொடுபபு மற்றும் 
ஊடொடும் த்பொததைொன்கள் உருவொககப்பட்டு 
்பயன்்படுததைப்படுகின்றன.

ஆவணத்சத ைாறறுதல் (Export Document)
InDesign ஆவணத்தை வகொபபு வ்கயொக 
மொற்றம் தெயது மற்தறொரு நிைலில் 
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படம் 2.3 Welcom to Indesign ைன்ைல்

3. இபத்பொழுது New Document window புதிய ஆவண ென்னல் திறககப்படும்.

படம் 2.4 புதிை ஆவண ைன்ைல் Copy the same figure

புதிய ஆவணத்தை உருவொககும் த்பொழுது New Document உ்ையொடல் த்பட்டியில் 
்பல வதைர்வுக்ை த்பொருததுவதைற்கொன வொயபபு கி்டககும்.  புதிய ஆவணததில் அடிப்ப்ட 
வதைர்வுக்ை த்பொருததுவதைற்கு.
●	 New Document உ்ையொடல் த்பட்டியில் Category தைததைலில் உள்ை print, web அல்லது 

Mobile ஐ வதைர்வு தெயயவும்.
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படம் 2.5 New Document உசைைாடல் மபட்டி Copy the sae figure

பின்வரும் வதைர்வுக்ை ஏற்கனவவ வதைர்வுதெயயப்பட்ட ததைொகுதியில் குறிபபிடவும்.
Width and Hight : ஆவணததின் அை்வ குறிபபிடுகிறது.
Units: ஆவணத்தை அைவிடுவதைற்கொன அல்கக குறிபபிடுகிறது.
Orientation : ஆவணததிற்கொன ்பகக வடிவ்மப்்ப (Landscape or Portrait) குறிபபிடுகிறது.
Pages : ஆவணததில் உருவொககப்படும் ்பககங்களின் எண்ணிக்க்ய குறிபபிடுகிறது.
Facing Pages: ஒரு ்பககத்தை மட்டுவம உ்டய ஆவணத்தை உருவொககுவதைற்கு 
எடுததுககொட்டொக விைம்்பைங்கள், சுவதைொட்டிகள், அல்லது துண்டு பிைசுைங்கள் – 
ஆகியவற்றுககு Facing Pagesஐ Turn off தெயய வவண்டும்.  புததைகங்கள் மற்றும் இதைழ்கள் 
ஆகியவற்றுககு Facing Pages ஐ Turn on தெயய வவண்டும்.  ஏதனனில், இ்வ வலது, 
இடது அல்லது முன், பின் என இரு ்பககங்க்ையும் தகொண்டிருககும்.
Start #: எந்தை எண்ணில் ஆவணம் ததைொடங்குகிறது என்்ப்தைக குறிபபிடுகிறது.  
வதைர்ந்ததைடுககப்பட்ட Facing Pages உடன் இைட்்டப ்ப்ட எண்க்ை (அதைொவது 
2) என்்ப்தைக குறிபபிட்டொல் ஆவணததின் முதைல் ்பைவல் இைண்டு ்பகக ்பைவலுடன் 
ததைொங்குகிறது.
Primary Text Frame: முதைன்்ம ்பககததில் (Master Page) முககிய உ்ை்யச் வெர்கக 
(Primary text) இந்தைத வதைர்்வ வதைர்ந்ததைடுககவும்.
Columns: ஆவணததில் வெர்ககப்பட வவண்டிய தநடுவரி்ெகளின் (Column) 
எண்ணிக்க்யக குறிபபிட ்பயன்்படுகிறது.
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Column Gutter: தநடுவரி்ெகளுககு இ்டவய உள்ை இ்டதவளியின் அை்வக 
குறிபபிட உதைவுகிறது.
Margins: ஆவணததின் ஒவதவொரு ்பககததிற்கும் ஒரு அை்வ குறிபபிட ்பயன்்படுகிறது.  
்பல்வவறு ்பககங்களுககு ்பல்வவறு மதிபபுக்ைப ்பயன்்படுததுகிறது.  Chain ்பணிககுறி்ய 
கிளிக தெயவதைன் மூலம் அைவுக்ை பிரிகக முடியும்.
Bleed and Slug: ஆவணததின் ஒவதவொரு ்பககததினுடவன Bleed and Sug இருபபிடத்தை 
குறிபபிடுகிறது.  Chain ்பணிககுறி்ய கிளிக தெயவதைன் மூலம் அைவுக்ை பிரிகக 
முடியும்.
4. முன்வ்ப இருததைப்பட்ட அ்மபபுகவைொடு ஆவணத்தைத திறகக Create 

த்பொததைொன்க்ைக கிளிக தெயயவும்.

படம் 2.6 ஆவண ைன்ைல் Copy the same figure

2.5 InDesign பணித்தைத்சத ஆைாயதல்
்பணிததைைம் என்்பது ்பணி உருவொககப்படும் இடம் ஆகும்.  ்பணிததைைம் ஒரு முடிககப்பட 
வவண்டிய தையொரிபபுக்ை உருவொககும் இடம் ஆகும்.  இது ஒரு ஓவியர் ஓவியத்தை 
உருவொககுவது வ்பொல உள்ைது.  முதைல் மு்றயொக InDesignஐ ததைொடங்கும் வ்பொது 
தைொன்மவொக இடம் த்பறும் ்பணிததைைம் “Essentials” எனப்படும்.  இது வமவல கட்டுப்பொட்டுப 
்பலகம், இடபபுறம் கருவிப்பலகம் ஆகியவற்றுடன் InDesign ென்னல் தி்ையில் வதைொன்றும்.  
தி்ையில் வதைொன்றும் ென்னல்கள் மற்றும் ்பலகங்கள் ஆகியவற்றின் அ்மபவ்ப ்பணிததைைம் 
எனப்படும். InDesign ்பணிததைைம் பின்வரும் ்பகுதிக்ை சிறப்பம்ெமொகக தகொண்டுள்ைது.  
ஆவண ென்னல் (Document Window), ஒட்டு ்பல்க (Paste Board), கட்டுப்பொட்டுப ்பலகம் 
(Control Panel), கருவிப ்பலகம் (Tools panel).

்படம் 2.7 “Essentials” எனப்படும் தைொன்மவு ்பணிததைைத்தை கொண்பிககிறது.
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படம் 2.7 Essentials பணித்தைம்

InDesign CC 2019 எண்ணற்ற முன் வ்ையறுககப்பட்ட ்பணிததைைங்க்ை வைங்குகிறது.  
அ்வ ்பல்வவறு வ்கயொன ்பணிகளுககொக தைனிப்பயனொககப்பட்டது.  InDesign-ல் 
ஒவதவொரு ்பணிததைைமும் ஒததை தெயல்்பொடுகளுடன் கூடிய ்பலகங்க்ை (Panel) ஒன்றொக 
ஒவை குழுவொக வடிவ்மககப்பட்டுள்ைது.  எடுததுககொட்டுககொக, அச்சுகக்ல (Typography) 
்பணிததைைம் ்பல வ்ககள் மற்றும் அச்சுகக்ல ெொர்ந்தை ்பலகங்க்ைக (வ்கயுடன் 
்பணி தெயய ்பயனுள்ைதைொகும்.) கொண்பிககிறது.  ்பயன்்பொட்டு ்பட்்டயிலுள்ை (Application 
bar) ென்ன்லக கிளிக தெயது, ்பணிததைைத்தைச் சுட்டிககொட்டி, ்பணிததைைத்தைத 
வதைர்ந்ததைடுப்பதைன் மூலம் ஒரு ்பணிததைைததிலிருந்து வவதறொரு ்பணிததைைததிற்கு மொறலொம்.
பைன்பாட்டு பட்சட (Application bar)
இது ்பணிததைைததிற்கு வமல் உள்ைது.  இதில் ்பல ்பட்டிகள் (menu) உள்ைன.  ஒரு ்பட்டி்யத 
திறகக, ்பயன்்பொட்டு ்பட்்டயில் உள்ை ்பட்டியின் த்பய்ைக கிளிக தெயயவும்.  ஒவதவொரு 
்பட்டியும் ்பட்டிவ்கவயொடு ததைொடர்பு்டய கட்ட்ைக்ைப ்பட்டியலிடும் ்பட்டிபத்பயர்களின் 
வலதுபபுறததில் ்பணிததைைமும் மற்றும் View வதைர்வுகளும் உள்ைன.
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படம் 2.8 பைன்பாட்டு பட்சட Copy from Eng

கட்டுப்பாட்டு பைகம் (Control panel)
கட்டுப்பொட்டுப ்பலகம் ்பயன்்பொட்டு 
்பட்்டககுக கீவை மற்றும் கி்டமட்ட 
ரூலர்ககு வமவல வநைடியொக அ்மந்துள்ைது.  
ஆவணங்களில் அ்தைத வதைர்ந்ததைடுப்பது 
என்்ப்தைப த்பொறுதது கட்டுப்பொட்டு ்பலகததில் 
உள்ை வதைர்வுகள் மொறும் எடுததுககொட்டொக 
உ்ை மீது தெருகும் புள்ளி வதைொன்றும் 
வ்பொது, உ்ைதவதைர்வுக்ைக கட்டுப்பொட்டு 
்பலகததில் கொணலொம்.  வ்ைக்ல 
த்பொரு்ைத வதைர்ந்ததைடுகக கருபபுநிற 
வதைர்ந்ததைடுபபு கருவி்யப (black selection 
tool) ்பயன்்படுததினொல், வ்ைக்ல்யக 
்கயொள்வதைற்கொன ்பல்வவறு வதைர்வுக்ைக 
கொணலொம்.

ஆவணத் தத்தல் (Document tab)
ஆவணத தைததைல், கி்டமட்ட ரூலர்ககு 
வமல்்பகுதியில் உள்ைது.  இது ஆவணததின் 
த்பயர், உருபத்பருககததின் நி்ல 
(Magnification) மற்றும் மூடு த்பொததைொன் 
ஆகியவற்்றக தகொண்டுள்ைது.  ஒன்றிற்கு 
வமற்்பட்ட ஆவணங்கள் திறந்திருந்தைொல், 
ஒவதவொரு ஆவணததிற்கும் ஒரு தைததைல் 
வதைொன்றும் மற்றும் ஆவணத தைததைல்கள் 
கி்டமட்ட வரி்ெயில் வதைொன்றும்.  
ஆவணத தைததை்ல கிளிக தெயது, அந்தை 
ஆவணத்தைச் ென்னல்தி்ையில் 
கொணலொம்.  முழு்மயொன 
ென்னல்தி்ையில் ஆவணத்தைத திறகக, 

ஆவணத தைததை்ல கிளிக தெயது இழுதது 
குழு்வ விட்டு தவளிவயற்ற வவண்டும்.

கருவிகள் பைகம் (Tools Panel)
InDesign-ல் இருககும் அ்னதது 
கருவிகளும் இந்தை கருவிகள் ்பலகததில் 
இருககின்றன.  த்பொரு்ை உருவொககும் 
கருவிகள் (Rectanglel கருவி) த்பொரு்ை 
உருமொற்றும் (Transforming) கருவிகள் 
(Rotate கருவி), ்பகக கொட்சி்ய மொற்றுதைல் 
மற்றும் ்பணிததைைததிற்கு தெல்லுதைல் 
கருவிகள் (Zoom கருவி மற்றும் Hand 
கருவி) ஆகிய கருவிகள் உள்ைன.  சில 
கருவிகளின் கீழ் வலது மூ்லயில் ஒரு 
சிறிய முகவகொணம் இருககும். வமலும் 
கூடுதைலொன கருவிகள் அந்தை கருவியின் கீழ் 
உள்ைன.  என்்ப்தை இந்தை முகவகொணம் 
குறிககும்.  கிளிக தெயது அழுததி பிடிப்பதைன் 
மூலம் ம்றந்திருககும் கருவிக்ைக 
கொணலொம்.

பைகஙகள் (Panels)
்பலகங்கள் என்்பது வதைர்ந்ததைடுககப்பட்ட 
த்பொருள்களுடன் வவ்ல தெயவதைற்கொன 
வதைர்வுக்ைக தகொண்ட சிறிய 
ென்னல்கள் ஆகும்.  த்பொததைொன்க்ைக 
கிளிக தெயதும், ்பட்டியல்களில் இருந்து 
உருப்படிக்ைத வதைர்ந்ததைடுததும், 
அல்லது ்பலகம் ்பட்டியில் கட்ட்ை்யப 
்பயன்்படுததுவதைன் மூலமும் ்பலகங்களில் 
விருப்பதவதைர்்வச் தெயயலொம்.  
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ஆவணததில் எது இயங்கு ்பககம் 
(active page) என்்ப்தை நி்ல்மப்பட்டி 
கொண்பிககிறது.

2.6  ஆவணத்திறகு மபைரிடுதல் ைறறும் 
டைமித்தல் (Naming and Saving a 
Document)

தெயதை வவ்ல்யச் வெமிப்பது மிக 
முககியமொனதைொகும்.  ஏதனனில் நீங்கள் 
உருவொககிய எ்தையும் இைககொமல் 
இருககலொம்.  ஆவணத்தைச் வெமிகக, 
்பயன்்பொட்டு ்பட்டியிலுள்ை File மீது கிளிக 
தெயது, பிறகு Save ் வக கிளிக தெயயவும்.  
முதைன்மு்றயொக ஒரு புதிய ஆவணத்தைச் 
வெமிககும் த்பொழுது, Save as dialog box 
திறககும், ஆவணததிற்கு த்பயரிடுமொறு 
வகட்கும், அ்தை வெமிப்பதைற்கொன 
இருபபிடத்தைத வதைர்ந்ததைடுககவும்.

வெமிககப்பட்டபின், புதிய 
வகொபபின் த்பய்ைத ததைொடர்ந்து InDesign 
வகொபபுத்பயரின் நீட்டிப்பொன .inddயுடன் 
ஆவணத்தை ஒரு தைனிப்பட்ட த்பயரில் 
வெமிகக வவண்டும்.

படம் 2.9 File பட்டி copy from Eng

்பணிததைைததின் வலது ்பககததில் 
்பலகங்கள் நி்லததிருககின்றன.  அ்வ 
ஒரு த்பயர் மற்றும் குறும்்படம் (icon) மூலம் 
அ்டயொைம் கொணப்படுகின்றன.

ஆவணச் ைன்ைல்
திறககப்பட்ட InDesign ஆவணததின் 
்மயப்பகுதி்யக குறிப்பவதை ஆவணச் 
ென்னல் ஆகும்.  இது கருபபு நிற 
எல்்லயினொல் (border) சூைப்பட்டுள்ள் 
ஒரு துண்டு கொகிதைத்தைப வ்பொல் 
ஒததிருககிறது.  கருபபுநிற எல்்லயொனது 
்பகக எல்்ல்யக குறிககும்.

ஒட்டுப்பைசக (Pasteboard)
ஒட்டுப்பல்க என்்பது ஆவணச் 
ென்ன்லச் சுற்றியுள்ை ெொம்்பல் நிறப்பகுதி 
ஆகும்.  ஒரு ்பககததில் அவற்்றச் 
தெருகுவதைற்கு முன்பு ஒட்டுப்பல்கயில் 
உருப்படிக்ை ்வககலொம்.  நீங்கள் 
வவ்ல தெயது தகொண்டிருககும் 
உறுபபுகளின் தைற்கொலிக வெமிபபிற்கொக 
ஒட்டுப்பல்கயின் ்பகுதிக்ைப 
்பயன்்படுததைலொம்.  அந்தை ்பககததிலிருந்து 
உறுபபுக்ைக கிளிக தெயது இழுதது விட 
வவண்டும் மற்றும் உனககு வதை்வப்படும் 
வ்ை அ்வ ஒட்டுப்பல்கயில் தைங்கி 
இருககும்.

ரூைர்கள்
ஆவணச் ென்னல் மற்றும் ஒட்டுப்பல்க 
்பகுதியின் வமல்புறததிலும் கீழ்புறததிலும் 
கி்டமட்ட மற்றும் தெங்குதது ரூலர்கள் 
உள்ைன.  த்பொருள்க்ை அைவிடுவதைற்கும் 
நி்லநிறுததுவதைற்கும் இ்வ 
்பயன்்படுகின்றன.

நிசைசைப்பட்டி (Status bar)
்பணிததைைததின் கீழ்ப்பகுதியில் 
நி்ல்மப்பட்டி உள்ைது.  ஆவணததில் 
அந்தை வநைததில் என்ன நடககிறது என்ற 
நி்ல்ய, நி்ல்மப்பட்டி உங்களுககு 
அளிககிறது.  உதைொைணமொக, ்பல ்பகக 
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படம் 2.10 Save as உசைைாடல் மபட்டி copy the same figure

2.7  ஏறகைடவ உள்ை ஆவணத்சதத் தி்றத்தல்
File ்பட்யில் உள்ை Open வதைர்வு தெயயும் த்பொழுவதைொ அல்லது Ctrl+O ் வ அழுததும் த்பொழுவதைொ 
InDesign, Open a File என்ற உ்ையொடல் த்பட்டி்ய கொண்பிககிறது.  ்பொர்கக ்படம் 2.11 

வதை்வயொன ஆவணத்தை வதைர்ந்ததைடுககவும்.  பின் Open த்பொததைொ்ன கிளிக 
தெயயவும்.  InDesign வதைர்ந்ததைடுககப்பட்ட ஆவணத்தை புதிய ென்னலில் திறககும்.

படம் 2. 11  Open a File உசைைாடல் மபட்டி
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2.9 கருவிப் பைகத்சத பைன்படுத்துதல்
டதர்ந்மதடுப்புக கருவி ( )
இது த்பொருள்க்ை அல்லது 
த்பொருள்களின் ததைொகுதி்ய 
வதைர்ந்ததைடுககப ்பயன்படுகிறது.  V என்ற 
த்பொததைொ்ன அழுததி இந்தைக கருவி்ய 

2.8 கருவிப்பைகம் (Tools Panel)
கருவிப்பலகம், வதைர்ந்ததைடுபபுககருவிகள் 
(Selection tools), அடிப்ப்ட வடிவங்க்ை 
வ்ைவதைற்கொன கருவிகள், வ்ைதைல் 
மற்றும் புதுபபிததைல் கருவிகள் (Drawing 
and editing) ்பரிமொற்றல் கருவிகள் 
(Transformation tools) உ்ை ்பதிபபிததைல் 
கருவிகள் (text editing tools) நகர்தைல் 
கருவிகள் (Navigation tools) த்பொருள் 
வடிவ்மபபுக கருவிகள் (Obvject formatting 
tools) வ்பொன்றவற்்றக தகொண்டுள்ைது.  
தைொன்மவொக கருவிப்பலகம், கட்டுப்பொட்டுப 
்பலகததிற்கு கீவை உள்ைது.  ஆவண 
ென்னலின் இடது புறம் உள்ை கருவிப 
்பலகததில் அ்னதது கருவிகளும் 
கொணப்படும்.  கருவிப்பலகததில் கிளிக 
தெயயொமல் ஏவதைனும் ஒரு கருவியின் மீது 
தெருகும் புள்ளி்ய ்வககும் த்பொழுது tool 
tip வதைொன்றும்.  இதைன் அதைன் த்பயர் மற்றும் 
குறுககு வழி ெொவி அ்டபபுககுறிககுள் 
வதைொன்றும்.  அந்தை கருவி்ய இயகக அ்தை 
கிளிக தெயய வவண்டும் அல்லது குறுககுவழி 
ெொவி்ய தைட்டச்சு தெயயவவண்டும்.  
கருவிப ்பலகததில் அ்னதது கருவிகளும் 
வதைொன்றுவதில்்ல ்பல கருவிகள் 
ம்றந்துள்ைன.  உற்று வநொககினொல் 
்பதது கருவிகளில் சிறிய தவள்்ை 
முகவகொணமொனது வலது கீழ் மூ்லயில் 
வதைொன்றும்.  இந்தை முகவகொணங்கள் ்பல 
கருவிகள் அதைன் உள்வை ம்றந்துள்ை்தை 
குறிககிறது.

ம்றந்துள்ை கருவிக்ை 
அணுகுவதைற்கு, கருவிப்பலகததில் 
உள்ை தி்ையில் ததைரியும் கருவி்ய 
வதைர்ந்ததைடுதது கிளிக தெயய வவண்டும்.  
பின்னர், ம்றககப்பட்ட கருவிகளின் 
்பட்டி வதைொன்றும், சிறிய தவள்்ை 
ெதுைமொனது ்பட்டியின் கருவிபத்பயரின் 
இடது ்பககததில் வதைொன்றும்.  இது கருவி 
கருவிப்பலகததில் தைற்வ்பொது தி்ையில் 
ததைரிவ்தைக குறிககிறது.

Selection Tool (V, Escape)

Direct Selection Tool (A)

Page Tool (Shift+P)

Gap Tool (U)

Content Collector Tool (B)

Type Tool (T)

Line Tool (\)

Pen Tool (P)

Pencil Tool (N)

Rectangle Frame Tool (F)

Rectangle Tool (M)

Scissors Tool (C)

Free Transform Tool (E)

Gradient Swatch Tool (G)

Gradient Feather Tool (Shift+G)

Note Tool

Eyedropper Tool (I)

Hand Tool (H)

Zoom Tool (Z)

Swap Fill and Stroke (Shift+X)

Stroke(X)

Formatting affects text 

Apply None (Num /, /)

Viewing Mode (W)

Default Fill and Stroke (D)

Fill (X)

Formatting affects container (J)

படம் 2.12 In Design CC கருவி பைகம்
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சிறிய தவள்்ைச் ெதுைமொனது 
கருவிப த்பயரின் இடது ்பககததில் 
வதைொன்றும் சிறிய தவள்்ைச் 
ெதுைமொனது கருவிப ்பலகததில் 
தைற்வ்பொது தி்ையில் கருவி 
ததைரிவ்தைக குறிககிறது.

குறிப்பு 
குறுககு வழி ெொவிகள் வடிவ 
எழுததுணர்்வ த்பற்றிருககவில்்ல.  
அதைொவது ‘P’ ஐ அழுததினொல், Caps lock 
த்பொததைொன் On அல்லது Off எதுவொக 
இருந்தைொலும் நொம் வ்பனொ கருவிககு 
மொறலொம்.

படம் 2.13 In Design CC கருவி பைகம்
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வதைர்ந்ததைடுககலொம்.  (உ்ையில் தெருகும் புள்ளி இல்லொதை வ்பொது).  கருவிப ்பலகததில் வவறு 
ஏவதைனும் ஒரு கருவி வதைர்ந்ததைடுககப்பட்டொல் Ctrl த்பொததைொ்ன அழுததி தைற்கொலிகமொக 
வதைர்ந்ததைடுபபுக கருவிககு மொறலொம்.  Shift+Click ஐ வதைர்ந்ததைடுதது கூடுதைல் த்பொருள்க்ை 
நமது வதைர்ந்ததைடுபபில் வெர்ககலொம்.  அல்லது ஏற்கனவவ உள்ை வதைர்ந்ததைடுபபில் இருந்து 
த்பொருள்க்ை நீககலொம். 

Ctrl+கிளிக ம்றந்து 
இருககும் த்பொரு்ைத 

வதைர்ந்ததைடுகக 

Click on a object Shift + கிளிக கூடுதைல் த்பொரு்ை வெர்ப்பதைற்கு 

படம்2.14

Ctrl+ கிளிக ஒரு த்பொருளின் 
பின்னொல் ம்றந்து இருககம் மற்ற 
த்பொருள்க்ைத வதைர்ந்ததைடுகக 
அனுமதிககிறது.  இது தநரிெலொன 
அ்மபபில் வவ்ல தெயயும் வ்பொது வி்ல 
மதிப்பற்ற நுட்்பமொக இருககிறது.

ட�ைடி டதர்வு கருவி (Direct Selection tool)  ( )
இது ஒரு குழுவில் இருந்து ஒவை ஒரு 
த்பொரு்ை வதைர்ந்ததைடுகக 

(A ்வ அழுததைவும்) உதைவுகிறது.   
(Group கட்ட்ை மூலம் ்பல்வவறு தைனிததைனி 
த்பொருள்கள் குழுவொக வெர்ந்துள்ைன).  
அல்லது ஒரு த்பொருளின் ்பொ்தையில் 
ஒன்று அல்லது ்பல புள்ளிக்ைத 
வதைர்ந்ததைடுககிறது.  

பககககருவி (page Tool) ( )
ஒரு ஆவணததின் உள்வை ்பல்வவறு 
்பகக அைவுக்ை உருவொகக ்பககககருவி 
்பயன்்படுகிறது.

மவவடவறு பகக அைவுகசை உருவாகக,
Shift + P ்ய ்பகக கருவீ்யத 
வதைர்ந்ததைடுகக கிளிக தெயயவும்.  

இபத்பொழுது கட்டுப்பொட்டுப 
்பககததில் (Control Page) உள்ை வதைர்்வப 
்பயன்்படுதைதி ்பகக அ்ம்வ மொற்றவும்.  

படம் 2.15 பககககருவி
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இசடமவளி கருவி (Gap Tool) ( )
இந்தை இ்டதவளிககருவி (Gap Tool) த்பொருள்களுககு இ்டவய உள்ை இ்டதவளி்ய 
ெரிதெயயப ்பயன்்படுகிறது.  இந்தைக கருவி்யத வதைர்ந்ததைடுகக U  என்ற த்பொததைொ்ன 
அழுததைவும்.  

த்பொருள்களுககு இ்டவய சுட்டி்ய ்வககவும்.  வரி்ெப்படுதைதைப்பட்ட 
த்பொருள்களுககு இ்டவய உள்ை இ்டதவளி்ய மொற்ற சுட்டி்ய இழுககவும்.  இைண்டு 
அருகருவக உள்ை த்பொருள்களுககு இ்டவய உள்ை இ்டதவளி்ய நகர்ததை Shift+drag  
த்பொததைொ்ன ்பயன்்படுததை வவண்டும்.   Ctrl+drag த்பொததைொன் இ்டதவளி்ய நகர்ததுவதைற்கு 
்பதிலொக இ்டதவளியின் அை்வ மொற்றி அ்மகக ்பயன்்படுகிறது.  Alt+drag த்பொததைொன 
இ்டதவளி்யயும், த்பொரு்ையும் ஒவை தி்ெயில் நகர்ததை ்பயன்்படுகிறது. Ctrl+Alt+drag 
த்பொததைொன் இ்டதவளி்ய மொற்றி அ்மதது த்பொரு்ை நகர்ததை ்பயன்்படுகிறது.   Shift 
த்பொததைொ்ன எதைனுடன் இ்ணததைொலும் அது அருகருவக உள்ை இரு த்பொருள்க்ை 
்பொதிககிறது.  

 படம் 2.16 இசடமவளி கருவி

உள்ைடககத்சத டைகரிககும் கருவி (content collector tool)( )
இந்தைககருவி்ய வதைர்ந்ததைடுதது த்பொருள்கள் அல்லது க்தைக்ை தி்ையின் கீழ் உள்ை 
உள்ைடகக வெகரிப்பொனில் வெர்ககவும்.  பிறகு உள்ைடகக ்வப்பொன் கருவி்யப 
்பயன்்படுததி உள்ைடகக வெகரிப்பொனில் உள்ை த்பொருள்க்ை வவறு ஒரு அ்மபபிவலொ 
அல்லது ஆவணததிவலொ நகல் எடுககலொம் அல்லது இ்ணககலொம்.  B என்ற த்பொததைொ்ன 
அழுததி உள்ைடகக வெகரிப்பொன் மற்றும் உள்ைடகக ்வப்பொன் ஆகிய இரு கருவிகளுககு 
இ்டவய மொறிக தகொள்ைலொம்.

படம் 2.17 உள்ைடகக டைகரிப்பான் கருவிசைப் பைன்படுத்துதல்
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வ்ைந்தை மற்றும் மூ்லக்ைக தகொண்ட 
்பொ்தைகள்)  P த்பொததைொ்ன அழுததி 
இந்தைக கருவி்யத தைர்வு தெயயலொம்.  
இ்ணககப்பட்ட புள்ளிகளின் வரி்ெக்ை 
உருவொககுவதைற்கு கிளிக தெயது 
இழுககவும்.  இது வரி அல்லது வடிவத்தை 
நமது விருப்பததிற்கு வ்ைகிறது.

வ்பனொ கருவிககுக கீவை, ததைொகுபபுப 
புள்ளி்ய வெர்ககும் கருவி, ததைொகுபபுப 
புள்ளி்ய நீககும் கருவி, மற்றும் தி்ைமொற்றப 
புள்ளி கருவி ஆகியன உள்ைன.

மதாகுப்புப் புள்ளிசை டைர்ககும் கருவி  
(Add Anchor Point tool)  ( )
வதைர்ந்தைததைடுககப்பட்ட ்பொ்தையில் இந்தைக 
கருவி்யக கிளிக தெயயும் த்பொழுது 
InDesign ்பொ்தையில் உள்ை இடததில் ஒரு 
புள்ளி்யச் வெர்ககிறது.

மதாகுப்புப் புள்ளிசை நீககும் கருவி  
(Delete Anchor Point tool) ( )
வதைர்ந்ததைடுககப்பட்ட ்பொ்தையில் உள்ை ஒரு 
புள்ளியில் இந்தைக கருவி்ய கிளிக தெயயும் 
த்பொழுது InDesign இ்தை நீககுகிறது.

திசை ைாற்றப் புள்ளி கருவி (Convert 
Direction Point tool) ( )
இந்தைக கருவி்ய வதைர்ந்ததைடுககப்பட்ட 
்பொ்தையில் உள்ை புள்ளியில் கிளிக 
தெயதைொல், InDesign அந்தைப புள்ளி்ய வவறு 
ஒரு புள்ளியொக மொற்றுகிறது.  அதைொவது, 
கிளிக தெயதை புள்ளி மூ்லப புள்ளியொக 
இருந்தைொல் InDesign அ்தை வ்ைந்தை 
புள்ளியொக மொற்றுகிறது.  அது வ்ைந்தை 
புள்ளியொக இருந்தைொல் மூ்லப புள்ளியொக 
மொற்றுகிறது.  இந்தைக கருவி்ய புள்ளியின் 
தி்ெ்ய ்கயொள்வ்தை ெரி தெயகிறது.

தட்டச்சு கருவி  (Type Tool) ( )
இந்தைக கருவி உ்ை்ய உள்ளிடவும் 
மற்றும் ்பதிப்பொயவு தெயயவும் ்பயன்்படுகிறது.  
ஒரு உ்ைச்ெட்டத்தை உருவொககுவதைற்கு 
தைட்டச்சு கருவி்ய வதைர்ந்ததைடுதது ஆவண 
ென்னல் தி்ையில் அந்தைக கருவி்ய 
இழுககவும்.  தைட்டச்சு கருவி்ய வதைர்ந்ததைடுகக 
T த்பொததைொ்ன அழுததைவும்.  

பாசத தட்டச்சு கருவி (Path type tool) ( )
ஒரு ்பொ்தையில் உ்ை்ய உள்ளிடவும் 
மற்றும் ்பதிப்பொயவு தெயயவும் இந்தைக கருவி 
்பயன்்படுகிறது.  (Adobe ல் இது “Type on a 
pth” என்ற்ைககப்படுகிறது).  ்பொ்தையில் 
உ்ை்ய வெர்கக ்பொ்தை தைட்டச்சு கருவி்ய 
வதைர்ந்ததைடுதது அந்தை கருவி்ய ்பொ்தையின் 
மீது கிளிக தெயயவும்.  ்பொ்தையில் ஒரு ஒளிரும் 
உ்ை தெருகும் புள்ளி வதைொன்றும்.  இந்தைப 
புள்ளியில், நொம் உள்ளிடும் உ்ையொனது 
அந்தை ்பொ்தை ஓட்டததில் அ்மயும்.  Shift + T 
என்ற த்பொததைொ்ன அழுததி ்பொ்தை தைட்டச்சு 
கருவி்யத வதைர்ந்ததைடுககலொம்.

குறிப்பு கருவி (Note tool) ( )
இந்தைக கருவி உ்ைககு அச்சிடத 
வதை்வயில்லொதை குறிபபுக்ை வெர்கக 
உதைவுகிறது.  உ்ையில் உள்ை குறிபபுக 
கருவி்யக கிளிக தெயதைொல், InDesign 
அந்தை உ்ைககுத வதை்வயொன குறிப்்ப 
உள்ளிட ஒரு ென்னல் தி்ை்யக 
கொண்பிககும் அல்லது ஆவணததில் உள்ை 
முன் அல்லது பின் குறிபபிற்குத தைொவும்.

டபைா கருவி (Pen tool)  ( )
இந்தைக கருவி வநைொன மற்றும் வ்ைந்தை 
வரி ்பகுதிக்ைக தகொண்ட ்பொ்தைக்ை 
வ்ைவதைற்குப ்பயன்்படுகிறது.  (அதைொவது, 
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வ்ையப ்பயன்்படுகிறது.  Shift-ஐ அழுததி 
வரிக கருவி்ய இழுததைொல் வ்ையப்பட்ட 
வரிகள் நி்பந்தை்னகளுககுட்்பட்டு 
0-450, மற்றும் 900 வகொணங்கைொக 
மொறும்.  ‘ \ ’ என்ற த்பொததைொ்ன அழுததி 
வரிககருவி்யத வதைர்ந்ததைடுககலொம்.

நீள்வட்டக கருவி (Ellipse Tool) ( )
இந்தைக கருவி நீள்வட்டம் மற்றும் 
வட்டங்க்ை வ்ைகிறது.  நீள்வட்டம் 
வ்ைய கிளிக தெயது இழுககவும்.  
வட்டத்தை வ்ைய Shift த்பொததைொ்ன 
அழுததிக தகொண்டு இழுககவும்.

மைவவகக கருவி (Rectangle Tool) ( )
இந்தைக கருவி ெதுைம் மற்றும் தெவவகத்தை 
வ்ைகிறது.  தெவவகத்தை வ்ைய கிளிக 
தெயது இழுககவும்.  அந்தை தெவவகத்தை, 
ெதுைமொக மொற்ற Sift த்பொததைொ்ன அழுததிக 
தகொண்டு இழுககவும்.  (சுட்டிப த்பொததைொ்ன 
விடும் வ்ை Shift த்பொததைொ்ன அழுததை 
வவண்டும்.

தெவவகததிற்கு வ்ைந்தை மு்னகள் 
வதை்வப்படின் தெவவகத்தை இந்தைக 
கருவி்யப ்பயன்்படுததி வ்ைந்துவிட்டு 
பிறகு ‘Corner’ வதைர்்வ ‘Object’ ்பட்டியில் 
இருந்து த்பறலொம்.  ‘Corner options’ 
உ்ையொடல் த்பட்டி வதைொன்றும்.  ‘Corner 
Options’ உ்ையொடல் த்பட்டி ்பல்வவறு 
மூ்ல வடிவ வதைர்வுக்ை வைங்குகிறது.

படம் 2.18 மபாருள்பட்டி 

மபன்சில் கருவி (Pencil tool) ( )
இந்தைக கருவி ்கயொல் வ்ையும் 
்பொ்தை்ய உருவொககுகிறது.  அந்தை 
கருவி்ய இழுககும் வ்பொது அது தெருகும் 
புள்ளி்ய பின் ததைொடரும் ஒரு ்பொ்தை்ய 
உருவொககுகிறது.  தைொனொகவவ புள்ளிக்ை 
்வககிறது.  மற்றும் கட்டுப்பொட்டு 
்கயொளுதை்ல ெரி தெயகிறது.  த்பன்சில் 
கருவி்யப ்பயன்்படுததி வ்ைந்தை ்பொ்தை 
தைவறொக இருபபின் InDesign-ல் உள்ை மற்ற 
எந்தைதவொரு கருவி்யப ்பயன்்படுததியும் 
ெரி தெயயலொம்.  இந்தைக கருவியில் வமலும் 
இைண்டு கருவிக்ை ்பயன்்படுததைலொம்.

சீைசைககும் கருவி (Smooth tool)  ( )
முதைலில் ்பொ்தை்யத வதைர்ந்ததைடுதது 
அதைன் மீது இந்தைக கருவி்ய இழுககவும்.  
இபவ்பொது ்பொ்தை சீைொக இருககும்.  
இன்னமும் சீைொக வில்்லதயனில் 
மீண்டும் இந்தைக கருவி்ய அந்தைப ்பொ்தை 
மீது இழுககவும்.  இது புள்ளிக்ை ெரி 
தெயது கட்டுப்பொட்்ட ்கயொண்டு ஒரு 
வரி பிரிவில் இருந்து மற்தறொரு வரிககு 
மொற்றுகிறது.  இந்தை மு்றயில் இது 
புள்ளிக்ை நீககுகிறது.  இவதை மு்ற்ய 
மீண்டும் மீண்டும் தெயதைொல் இைண்டு 
புள்ளிகளுககு இ்டவய ஒரு எளிய வரி 
வதைொன்றும்.

அழிப்பான் கருவி (Eraser tool) ( )
இது வரிபபிரிவுகள் மற்றும் புள்ளிக்ை 
அழிககிறது.  இ்தைப ்பயன்்படுததுவதைற்கு 
்பொ்தை்யத வதைர்ந்ததைடுதது அந்தைப 
்பொ்தையின் ்பகுதியில் இந்தைக கருவி்ய 
இழுககவும்.  மற்றும் இந்தைக கருவி 
எங்தகல்லொம் இழுககப்படுகிறவதைொ 
அங்குள்ை வரிபபிரிவுகள் மற்றும் புள்ளிகள் 
அழிககப்படுகின்றன.

வரிக கருவி (Line tool) ( )
இது இைண்டு மூ்லபபுள்ளிக்ை 
உ்டய வநர் வகொட்டுப ்பொ்தைக்ை 
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படம் 2.21 பைடகாணம்

2.10 மபரிதாககுதல் (Zooming)
InDesign-ல் உள்ை சில ்பணிகளுககு, 
ஒரு த்பொரு்ை அல்லது த்பொருளின் ஒரு 
்பகுதி்ய உயர் உருபத்பருககம் அல்லது 
த்பரிதைொககுதைல் மூலம் ்பொர்்வயிடுதைல் 
வதை்வப்படுகிறது.

ஒரு ஆவணததில் உள்ை ஒரு 
த்பொரு்ை த்பரிதைொககி (Zoom in) உற்று 
வநொகக த்பரிதைொககுதைல் அனுமதிககிறது.  
அந்தைபத்பொரு்ை (Zoom out) சிறியதைொககி 
விலகிச் தென்று ்பொர்கக சிறிதைொககுதைல் 
்பயன்்படுகிறது.  ஆவணததில் உள்ள் 
அ்னத்தையும் ஒவை வநைததில் கொண 
இது ்பயன்்படுகிறது.  ஆவணங்க்ைப 
்பொர்்வயிட 5% முதைல் 4000% வ்ை 
உருபத்பருககலொம் அல்லது கு்றககலொம்.  
உருபத்பருககத்தை மொற்றுவதைற்கொன ்பல 
வதைர்வுகள் உள்ைன.

த்பரிதைொககுதைல் மற்றும் 
சிறிதைொககுதை்ல பின்வருமொறு தெயயலொம்.
●	 த்பரிதைொககு கருவி
●	 View ்பட்டியில் உள்ை Zoom 

கட்ட்ைகள் Zoom in, Zoomout, Fit 
page in window, Fit Spread in window, 
Actual SizeSpread in windo, Actual 
Size மற்றும் Entire Pasteboard.

●	 ்பயன்்பொட்டுப ்பட்்டயின் இடது 
்பககததில் உள்ை Zoom level வமல் 
மீட்புப ்பட்டி.

படம் 2.19 Corner options உசைைாடல் மபட்டி

பைடகாணககருவி
இந்தைககருவி ெமநி்ல ்பலவகொணங்க்ை 
வ்ைய ்பயன்்படுகிறது.  அதைொவது ஐங்வகொணம், 
அறுவகொணம் மற்றும் ெமதைெவகொணம்.  
்பலவகொணங்கள் என்்பது கு்றந்தைது மூன்று 
்பககங்க்ை உ்டய மூடப்பட்ட ஒரு வடிவியல் 
த்பொருைொகும்.  அ்னததுப ்பககங்களும் ஒவை 
நீைத்தை தகொண்டிருககுமொனொல் இ்வ 
ெமமொக கருதைப்படுகின்றன.

்பல வகொணககருவி நட்ெததிை 
வடிவத்தை வ்ைவதைற்கு ்பயன்்படுகிறது.  
நட்ெததிை வடிவத்தை வ்ைவதைற்கு கருவிப 
்பலகததில் உள்ை ்பலவகொணக கருவி்ய 
இைட்்ட கிளிக தெயயவும் Polygon Setings 
உ்ையொடல் த்பட்டி வதைொன்றும்.

(்பொர்கக ்படம் 2.10).  “Number of 
fields” என்ற புலததில் வதை்வயொன 
்பககங்களின் எண்ணிக்க்ய 
உள்ளிடவும்.  ்பலவகொணம், நட்ெததிை 
்பலவகொணமொக அ்மய விரும்பினொல், 
“Star Inset field”-ல் ெதைவீதைத்தை (0 முதைல் 
99 ெதைவீதைம்) உள்ளீடவும். ்பலவகொணம், 
நட்ெததிை ்பலவகொணமொக அ்மய 
விருப்பமில்்லதயனில் “Star Insetfied”-ல் 
100 ெதைவீதைத்தை உள்ளீடு தெயயவும்.

படம் 2.20 Polygon setings உசைைாடல் மபட்டி
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ZOOM கருவிசைப் பைன்படுத்துதல்
இந்தைககருவி புதுபபிததைல் தெயல்்பொட்டின் வ்பொது ஆவணததின் ்பொர்்வ்ய த்பரிதைொகக 
அல்லது சிறிதைொகக ்பயன்்படுகிறது.

ஆவணத்தின் காட்சிசைப் மபரிதாகக
கருவிப ்பலகததில் உள்ை த்பரிதைொககு கருவி்ய வதைர்ந்ததைடுதது, த்பரிதைொகக வவண்டிய 
்பகுதியில் இ்தை இருததைவும்.  த்பரிதைொககு கருவியின் நடுவில் + குறி வதைொன்றும்.  ஒற்்ற 
சுட்டி கிளிககொனது அடுததை நி்ல உருபத்பருககததிற்கு மொற்றும்.  மீண்டும் ஒரு மு்ற 
த்பரிதைொககும்.  அந்தைப்பககம் கிளிக தெயதை இடததின் ்மயப்பகுதியில் வதைொன்றும்.

படம் 2.22 View பட்டி

கூடுதைலொக, Marquee ்வ Zoom கருவியுடன் த்பரிதைொகக விரும்பும் ்பகுதியில் இழுதது 
விடமுடியும்.  த்பரிதைொககப்படும் இடததின் ெதைவிகிதைம் marqueeவின் இடத்தைப த்பொருதது 
அ்மயும்.  Marquee சிறியதைொக இருந்தைொல் த்பரிதைொககப்படும் அைவு நி்றய இருககும்.

View கட்டசைகசை பைன்படுத்துதல்
வதைர்ந்ததைடுததைல் வி்ைவுகள்
View ® Zoom In அடுத்த முன் அமைபமபை பபைரி்தரக்கும் ச்தவிகி்தம்.

View ® Zoom out முநம்தய முன் அமைபமபை குறிபபைிட்ட ச்தவிகி்தம் குமறதது 
பைின்வரங்குவது.

View ® Actual Size ஆவணதம்த 100% கரணபைித்தல்.

View ® Fit page in window பைரரமவயிடும் அளமவப பபைரருதது ்திமையின் அளமவ பபைரருதது்தல்.

View ® Fit spread in window சன்்னலில் இலக்கு பைைவு்தமலக் கரணபைிக்கும்.

View ® Entire pasteboard ்தற்பைரம்தய பைக்கதம்தக் கரணபைிபபைது அல்லது ஆவண சன்்னலில் 
கரணக்கூடிய பைைவல் ைறறும் ஒடடுபபைலமக.
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Zoom-ன் டைல் மீட்புப்பட்டிசை 
பைன்படுத்துதல்
வமல் மீட்புப ்பட்டியிலிருந்து த்பரிதைொககு 
ெதைவிகிதைத்தை வதைர்ந்ததைடுககவும்.  Zoom 
நி்லப த்பட்டியில் ெதைவிகிதைத்தையும் 
தைட்டச்சு தெயயலொம்.

விசைப் பைசகசைப் பைன்படுத்துதல்
●	 Ctrl + = அழுததைவும் - த்பரிதைொககுதைல்
●	 Ctrl + - அழுததைவும் - சிறிதைொககுதைல்
●	 Ctrl + 1 ்பககத்தை அதைன் ெரியொன 

அைவில் கொணுதைல்
●	 Ctrl + 2 ்பககத்தை 200% அைவில் 

கொணுதைல்
●	 Ctrl + 0 ஆவண ென்னலில் முழு 

்பககத்தையும் த்பொருததுதைல்
●	 Alt + Ctrl + ஆவண ென்னலில் முழு 

்பைவ்லயும் த்பொருததுதைல்
●	 Ctrl + Spacebar (or)
●	 Ctrl + Alt + Spacebar தைற்கொலிகமொக 

Zoom கருவி்ய அணுகுதைல்  
(த்பரிதைொகக அல்லது சிறிதைொகக)

2.11 பககஙகளில் உைாவுதல்
ஒரு புததைகததிற்கு இதைழுககு அல்லது 
பிைசுைங்களுககு அ்மப்்ப உருவொககும் 
வ்பொது, ்பல ்பககங்க்ைக தகொண்ட 
ஆவணத்தை உருவொககுவவொம்.  ்பைவல் 
என்்பது ஒன்றுககு ஒன்று எதிைொக உள்ை 
இரு ்பககங்கைொகும்.  ்பல ்பககங்க்ைக 
தகொண்ட ஆவணததில் இடது ்பககம் 
மற்றும் வலது ்பககம் ஆகும்.

ஆவணததின் ்பககங்களில் அல்லது 
்பைவல்களில் உலொவுவதைற்கு ்பல வழிகள் 
உள்ைன.

1. Layout ்பட்டியில் உள்ை Go to 
page கட்ட்ை நொம் எந்தை விருப்பப 
்பககததிற்கு தெல்ல வவண்டுவமொ 
அந்தை ்பககததிற்கு தெல்ல உதைவுகிறது.

படம் 2.23 Laout பட்டியில் Goto page டதர்வு

படம் 2.24 Goto page உசைைாடல் மபட்டி

2. ஆவண ென்னலில் கீவை மற்றும் 
வலது ்பககங்களில் உள்ை உருள் 
்பட்்டக்ைப ்பயன்்படுததி அல்லது 
ஆவண ென்னலின் கீவை இடது 
மூ்லயில் உள்ை Page ்பட்டியில் 
இருந்து pageஐ வதைர்ந்ததைடுப்பதைன் 
மூலம் ஆவணததில் உலொவலொம்.
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படம் 2.25 உருள் பட்சடகள்

3. ஆவணததின் கீவை First Spread, Previous spread, Next spread மற்றும் Last spread 
த்பொததைொன்கள் உள்ைன.  ்படம் 2.26ல் கொண்பிககப்பட்டவொறு வமவல உள்ைவற்்ற 
கிளிக தெயது ்பைவலொக உலொவ முடியும்.

படம் 2.26 Page மபாத்தான் ைறறும் Page பட்டி

ஆவண ென்னலில் 
கீழ் மற்றும் வலது ்பகக 
உருைல் ்பட்்டகள்
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2.12  கருவிப் பைகத்சத தி்றத்தல் ைறறும் மூடுதல்
கருவிப ்பலகத்தை திறகக மற்றும் மூட
●	 Window ® Tools ஐத வதைர்ந்ததைடுததை கருவிப ்பலகத்தை மூடலொம்.  இ்தை மீண்டும் 

திறகக Window ® Tools ஐ மறு்படியும் வதைர்ந்ததைடுககவும்.  அல்லது
●	 Tab ெொவி்ய அழுததி கருவிப்பலகததில் உள்ை அ்னதது திறந்தை ்பலகங்க்ையும் 

மூடலொம்.  அந்தை ்பலகங்க்ை மீண்டும் திறகக Tab ெொவி்ய மீண்டும் அழுததைவும்.  
மிதை்வ கருவிப ்பலகத்தை மூடுவதைற்கு Close த்பட்டி்யயும் கிளிக தெயயலொம்.

படம் 2.27 window பட்டியில் உள்ை Tools டதர்வு

Tool Box Close Icon
படம் 2.28 மிதசவ கருவிப் பைகம்
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2.13 உசையுடன் டவசை மையதல் (Working with text)
InDesign – ல் முககியமொன இைண்டு வ்க Type கருவிகள் உள்ைன.  அ்வ Type 
மற்றும் Type on a path.  Type கருவி, ஆவணததில் உ்ை்ய வெமிப்பதைற்கொன தெவவக 
உ்ைச்ெட்டகத்தை உருவொககப ்பயன்்படுகிறது.  Type on a path கருவி, ்பொ்தையின் 
உட்புற அல்லது தவளிபபுற விளிம்பில் உ்ை்யச் வெர்ககப ்பயன்்படுகிறது.  Type கருவி 
மட்டுமில்லொமல் Frame கருவியில் உள்ை தெவவகம் (Rectangle), நீள்வட்டம் (Ellipse), 
மற்றும் ்பலவகொணம் (Polygon) வ்பொன்றவற்்றயும் ஒரு ஆவணததில் உ்ை்யச் வெர்ககப 
்பயன்்படுததைலொம்.  Minion Pro Regular என்்பது தைொன்மவு எழுதது வ்கயொகும்.  

Type கருவிகசைப் பைன்படுத்துதல்
1. கருவி ்பலகததில் உள்ை Type கருவி்ய வதைர்வு தெயயவும்.

●	 தைனியொக பிரிககக கூடிய ்பலகத்தை உருவொககுவதைற்கு கருவி ்பலகததின் வலது 
புறததில் உள்ை அம்புகுறி்ய கிளிக தெயயவும்.

2. பின்வரும் ஏவதைனும் ஒரு Type கருவி்ய வதைர்வு தெயயவும்.
●	 Type – உ்ைச்ெட்டகத்தை உருவொககுகிறது.
●	 Type on a path – திறந்தை அல்லது மூடப்பட்ட ்பொ்தையின் தவளிபபுற விளிம்பின் 

உ்ை்ய உருவொககுகிறது.
3. Type கருவியில் உ்ைச்ெட்டகத்தை வ்ைய அ்தை இழுககவும்.  Type on a path 

கருவியில் ்பொ்தையின் வமல் கிளிக தெயயவும்.
4. சில உ்ைக்ை தைட்டச்சு தெயயவும்.

படம் 2.29 Type ைறறும் Type on a path.  
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மூ்லயில் உள்ை Page ்பட்டியில் 
இருந்து pageஐ வதைர்ந்ததைடுப்பதைன் 
மூலம் ஆவணததில் உலொவலொம்.
கருவிப ்பலகததில் வதைர்வு அல்லது 

உ்ைச்ெட்டததின் தகொள்ைைவிற்கு 
அதிகமொன உ்ை்ய தைட்டச்சு தெயதைொல், 
overflow குறியீடு (ஒரு ெதுைததிற்குள் 
சிறிய சிவபபு+குறி) தெவவகப த்பட்டியின் 
விளிம்பில் வதைொன்றும்.  அபவ்பொது, உ்ைச் 
ெட்டத்தை உ்ை ததைரிவதைற்கொக வவறு 
வடிவததிற்கு மொற்றலொம்.  அல்லது வவறு 
ஒரு உ்ைச் ெட்டததிற்கு இ்ணப்்ப 
உருவொககலொம்.  

Overflow குறியீடு வதைொன்றினொல் 
உ்ைச்ெட்டகததின் வதைர்்வ நீககி, 
கருவிப ்பலகததில் உள்ை வதைர்வுக 
கருவி்யத வதைர்வு தெயயவும் பின்னர் 
உ்ைச்ெட்டகததின் ஒரு மூ்ல்ய 
இழுககவும்.

படம் 2.30 உசைைட்டகம்

2. 13. 1 உசைப்மபட்டிகசை 
உருவாககுதல்

உ்ைச்ெட்டங்கள் என்றும் அ்ைககப்படும் 
உ்ைபத்பட்டிகள் உ்ையின் கலன்கள் 
ஆகும்.  நொம் உ்ைபத்பட்டி்ய 
உருவொககும்வ்பொது, ஒளிரும் தெருகும் 
புள்ளியொனது த்பட்டியின் இடது வமல் 
மூ்லயில் வதைொன்றும்.  அது தைட்டச்சு தெயய 
தையொைொக உள்ைது என்்ப்தைக கொட்டும்.  
உ்ைப த்பட்டியின் அை்வப த்பொருதது 
கி்டமட்டமொக த்பொருந்தைககூடிய 
உ்ையின் அைவு அ்மயும்.  ஏதனனில், 
உ்ையொனது உ்ைபத்பட்டியின் வலது 
ஓைத்தை அ்டந்தைவுடன் அது தைொனொகவவ 
மடிந்து அடுததை வரிககு வந்துவிடும்.  ‘Place’ 
கட்ட்ை்யப ்பயன்்படுததி InDesign 
ஆவணததில் வவறு ஒரு வகொபபிலிருந்து 
உ்ை்ய நகல் எடுதது ஓட்டலொம்.  அல்லது 
உ்ைகவகொப்்ப இருததைலொம்.

உசைச்ைட்டத்தில் தட்டச்சு உருவாககுதல்
தைட்டச்சு கருவியின் மூலம், நமககு 
வதை்வப்படும் அைவில் தெவவக 
உ்ைபத்பட்டி்ய உருவொககலொம்.

1. கருவிப்பலகததில் இருந்து தைட்டச்சு 
கருவி்ய வதைர்ந்ததைடுககவும்.

2. வதை்வப்படும் அைவில் இழுதது 
ெவவக உ்ைபத்பட்டி்ய 
உருவொககவும்.  ஒரு ஒளிரும் தெருகும் 
புள்ளியொனது உ்ைச்ெட்டததில் 
வதைொன்றும்.

 இபத்பொழுது தைட்டச்சு தெயய 
ஆைம்பிககலொம்.  உ்ையொனது 
தைொனொகவவ மடிந்து அந்தை 
உ்ைச்ெட்டததின் வடிவததிற்கு 
அ்மகிறது.  புதுவரி்யத ததைொடங்க 
‘Enter’ த்பொததைொ்ன அழுததைவும்.

3. ஆவண ென்னலில் கீவை மற்றும் 
வலது ்பககங்களில் உள்ை உருள் 
்பட்்டக்ைப ்பயன்்படுததி அல்லது 
ஆவண ென்னலின் கீவை இடது 

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 02.indd   67 4/16/2019   1:17:45 PM



பாடம் 02 அடடாப் இன்டிசைன் CC 201968

2. 13. 2 ைட்டகக கருவிகசைப் பைன்படுத்தி தட்டச்சு உருவாககுதல் (Frame Tools)
ஆவணததில் உ்ை்யச் வெர்ப்பதைற்கு தைட்டச்சுக கருவியுடன் ெட்டகக கருவியொன – 
தெவவகம், நீள்வட்டம் மற்றும் ்பலவகொணங்க்ையும் ்பயன்்படுததைலொம்.  ஆவணததில் 
ஒரு தெவவக வடிவததிற்கு ்பதிலொக ஒழுங்கற்ற வடிவங்க்ை உ்ை வெமிப்பதைற்கு 
உருவொககலொம்.  ்பல வகொண ெட்டகக கருவியும் நட்ெததிை வடிவததில் தைட்டச்சு தெயய 
உருவொககப்படுகிறது.  

மைவவக அல்ைது நீள்வட்ட ைட்டகத்சத தட்டச்சு மையை உருவாககுதல்.   (Rectangle or elliptical 
frame) 

1. கருவிப ்பலகததில் தெவவகம்/நீள்வட்டம்/்பலவகொணம் ஏவதைனும் ஒன்்றத வதைர்வு 
தெயயவும்.

2. வதை்வப்படும் அைவில் தெவவகம்/நீள்வட்டம்/்பலவகொணம் இழுதது உருவொககவும்.
 ெரியொன அைவுககு ெட்டகத்தை உருவொகக, தவற்று இடததில் கிளிக தெயதை உடவன 

தெவவகம்/நீள்வட்டம்/்பலவகொணம் ஏவதைனும் ஒரு உ்ையொடல் த்பட்டி வதைொன்றும்.  
அதில் நமககுத வதை்வயொன அகலம் மற்றும் உயைத்தை குறிபபிட்டு OK த்பொததைொ்ன 
அழுததை வவண்டும்.

3. கருவிப ்பலகததில் தைட்டச்சு கருவி்யத வதைர்வு தெயயவும்.  ெட்டகததில் கிளிக 
தெயது ஏவதைனும் உ்ை்யத தைட்டச்சு தெயயவும்.  உ்ையொனது தைொனொகவவ மடிந்து 
ெட்டகததிற்கு ஏற்ற வடிவததில் மொறும்.  புது வரி்யத ததைொடங்க ‘Inter’ த்பொததைொ்ன 
அழுததைவும்.

 Overflow குறியீடு வதைொன்றினொல் உ்ைச்ெட்டகததின் வதைர்்வ நீககி, வதைர்வுக 
கருவி்ய கருவிப ்பலகததில் இருந்து வதைர்வு தெயது உ்ைச்ெட்டகததில் ஒரு 
மூ்லயில் இழுககவும்.

படம் 2.31 மைவவகம் / நீள்வட்டம் / பைடகாண ைட்டகத்தில் தட்டச்சு மையதல்.
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2. 13. 3 பாசதயில் தட்டச்சு உருவாககுதல்
ஒரு ்பொ்தைக கருவியில் தைட்டச்சு தெயவதைன் மூலம், ஒரு ்பொ்தையின் உள் அல்லது தவளிபபுற 
விளிம்பில் தைட்டச்சு வெர்ககலொம்.  ்பொ்தையின் ஏவதைனும் ஒரு ்பககததில் உ்ை்யச் 
வெர்ககலொம்.  ஆனொல் இைண்டு ்பககங்களிலும் வெர்கக முடியொது.  முதைலில் உ்ை்ய உள் 
்பகக ்பொ்தையில் வெர்ததிருந்தைொல் அ்தை பிறகு தவளிப்பககமொக நகர்ததிக தகொள்ைலொம்.  
ஒரு ்பொ்தையில் உ்ை்யத வதைர்ந்ததைடுககும் வ்பொது, அ்டபபுககுறிககுள் வதைொன்றும்.  அதைன் 
நி்ல்யச் ெரிதெயது உ்ை்யச் ெரிதெயயலொம்.

பாசதயில் தட்டச்சு உருவாககுதல்
1. கருவிப ்பலகததில் ்பொ்தைககருவியில் உள்ை தைட்டச்்ெ வதைர்வு தெயயவும்.
2. தைட்டச்்ெ வெர்கக ்பொ்தையின் விளிம்பில் கிளிக தெயயவும். (திறந்து அல்லது மூடி) 

உ்ைச் ெட்டகததில் ஒரு ஒளிரும் தெருகும் புள்ளி வதைொன்றும்.  த்பொருளில் உள்ை 
எல்்ல நீககப்படும்.

 ஏவதைனும் உ்ை்யத தைட்டச்சு தெயயவும்.  உ்ை தைொனொகவவ மடிந்து உ்ைச் 
ெட்டகததிற்கு ஏற்றவொறு அ்மயும்.  ‘Enter’ த்பொததைொ்ன அழுததை வவண்டியதில்்ல.

3. த்பொருளின் விளிம்பில் தைட்டச்சு வதைொன்றும்.  எல்்லக்ை நீககிவிட்டு அதைன் வடிவததில் 
உறுதியொக அ்மகிறது.

 Overflow குறியீடு வதைொன்றினொல் உ்ைச்ெட்டகததின் வதைர்்வ நீககி, வதைர்வுக 
கருவி்ய கருவிப்பலகததில் இருந்து வதைர்வு தெயது உ்ைச்ெட்டகததில் ஒரு 
மூ்லயில் இழுககவும்.

 வதைர்வுககருவி்ய வதைர்வு தெயயவும் அல்லது தைட்டச்சு கருவி்ய மீண்டும் வதைர்வு 
தெயயவும். 

State Coun cil of Educational Rese
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படம் 2.32 பாசதயில் தட்டச்சு உருவாககுதல்
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ஆவணத்தில் உசைசை இருத்துவதறகு 
பின்வரும் படிநிசைகசை பின்பறறுக.

1. ்பட்டிப்பட்்டயில் இருந்து File ® 
Place ஐ வதைர்வு தெயக.

2. Place உ்ையொடல் த்பட்டி வதைொன்றும்.
3. இருததைப்பட வவண்டிய உ்ைக 

வகொப்்ப வதைர்வு தெயது place 
உ்ையொடல் த்பட்டியின் வலது 
்பககததில் உள்ை Open த்பொததைொ்ன 
கிளிக தெயயவும்.

4. தெருகும் புள்ளி தெறிவூட்டப்பட்ட 
உ்ை தெருகும் புள்ளியொக 
மொறுகிறது.  இது ஆவணததில் உ்ை 
தெருகுவதைற்கு தையொைொக உள்ைது 
என்்ப்தை ததைரிவிககிறது.  

5. உ்ை்ய இருததுவதைற்கு கிளிக 
தெயயவும் (அவதை ்பககததில் 
தெருகுவதைற்கு) அல்லது 
புதிய உ்ைச்ெட்டகத்தை 
உருவொககுவதைற்கு கிளிக தெயது 
இழுககவும்.

6. உ்ை்ய உ்ைச்ெட்டகததில் 
இருததை முடியவில்்ல எனில், 
ஒரு சிவபபு+குறியொனது, 
உ்ைெட்டகததின் கீழ் வலது 
எல்்லயில் Overflow குறியீடொக 
வதைொன்றும்.

7. இந்தை Overflow குறியீட்்ட 
கிளிக தெயதைொல் மீதைமுள்ை உ்ை 
தெருகும் புள்ளியில், கூடுதைல் 

2. 13. 4 உசைசைத் தருவித்தல் (Import 
Text)

0InDesign ஆவணததில் வவறு ஒரு 
ஆவணததின் உ்ை்ய வெர்கக 
விரும்பினொல் ‘Place’ கட்ட்ை்யப 
்பயன்்படுததை வவண்டும்.  பின்வரும் 
உ்ைவடிவங்களிலிருந்து உ்ை்யத 
தைருவிககலொம்.  Plain T Text (TXT) Rich 
Text Format (RTF), Microsoft word 
(Doc or Docx) or Microsoft Excel (Xls 
or XLSX).   File ்பட்டியில் உள்ை  place 
கட்ட்ை்யப ்பயன்்படுததி உ்ை்யத 
தைருவிககும் த்பொழுது  InDesign புதிய 
உ்ைச்ெட்டகம் அல்லது ஏற்கனவவ உள்ை 
உ்ைச்ெட்டகததில் உ்ை்ய இருததை 
அனுமதிககிறது.  

படம் 2.33 (a) File பட்டியில் உள்ை Place டதர்வு

படம் 2.33 (b)  Place உசைைாடல் மபட்டி படம் 2.33 (c) மைறிவூட்டப்பட்ட 
உசை மைருகும் புள்ளி

படம் 2.33 (d) உசைச்ைட்டகம்
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உ்ைச்ெட்டகததில் உ்ை்யச் வெர்ப்பதைற்கொக ஏற்றப்படுகிறது.  உ்ையொனது கிளிக 
தெயயும் த்பொழுது இருததைப்படும்.  கிளிக தெயது இழுததைொல் புதிய உ்ைச்ெட்டகம் 
கூடுதைல் உ்ையுடன் உருவொககப்படும்.  புதிய உ்ைச்ெட்டகம் முன்னர் உள்ை 
உ்ைச்ெட்டகததுடன் இ்ணககப்படும்.  இவவொறு இ்ணககப்படும் வ்பொது 
உ்ைெட்டகததின் அைவு அல்லது உ்ையின் வடிவூட்டல் உ்ையொனது இைண்டு 
ெட்டகங்களுககு மொற்றப்பட்டொல் இ்டவய எளிதைொக நகர்கிறது.

படம் 2.33 (e) Overflow குறியீடு

படம் 2.34 உசைச்ைட்டகம்
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2. 13. 5 உசைசை தட்டச்சு மையதல் ைறறும் டதர்ந்மதடுத்தல்
InDesign – ல் உ்ையில் ்பணி தெயவதைற்கு முன்னொல், உ்ை வதைர்வு தெயயப்பட வவண்டும்.  
உ்ைச்ெட்டகததில் முழு உ்ை அல்லது எழுத்தைவயொ வதைர்வு தெயயலொம்.  வதைர்ந்ததைடுபபு 
கருவிகள் (வதைர்ந்ததைடுபபு மற்றும் வநைடி வதைர்ந்ததைடுபபு) எழுததுககள் மற்றும் அதைன் த்பொருட்கள் 
இைண்்டயும் வதைர்ந்ததைடுகக அனுமதிககிறது.  தைட்டச்சு கருவிகள் உ்ைச்ெட்டகததில் 
உள்ை த்பொருள்க்ைத தைவிர்தது எழுததுகக்ை மட்டும் வதைர்ந்ததைடுகக ்பயன்்படுகிறது.  
உ்ைச்ெட்டகததில் உ்ை்யச் வெர்ககும் த்பொழுது ‘Enter’ த்பொததைொ்ன அழுததினொல் புதிய 
்பததி உருவொககப்படும்.  வரி முறி்வ  (line break) விரும்பினொல்  Shift+Enter ஐ அழுததைவும்.

உசைத் டதர்ந்மதடுப்புகள்
டதர்ந்மதடுத்தல் மையை டவண்டிைசவ 

ஒரு வொர்த்தை வொர்த்தையின் வமல் இைட்்ட கிளிக தெயக

ஒரு வரி வரியின் ஏவதைனும் ஒரு வொர்த்தையில் மூன்று 
கிளிக தெயக

ஒரு ்பததி ்பததியில் உள்ை ஏவதைனும் ஒரு வொர்த்தையின் 
மீது நொன்கு மு்ற கிளிக தெயக.

முழு க்தை க்தையில் உள்ை ஏவதைனும் ஒரு வொர்த்தையில் 
ஐந்து மு்ற கிளிக தெயக.

முழு க்தை Ctrl + A

தெருகும் புள்ளிககு வலது ்பககததில் உள்ை ஒரு எழுதது Shift + ®

தெருகும் புள்ளிககு இடது ்பககததில் உள்ை ஒரு எழுதது Shift + ←

தெருகும் புள்ளிககு வமல் ஒரு வரி Shift + ↑

தெருகும் புள்ளிககு கீழ் ஒரு வரி Shift + ↓

தெருகும் புள்ளிககு வலது ்பககததில் ஒரு வொர்த்தை Shift + Ctrl + ®

தெருகும் புள்ளிககு இடது ்பககததில் ஒரு வொர்த்தை Shift + Ctrl + ←

தெருகும் புள்ளிககு வமவல ஒரு ்பததி Shift + Ctrl+ ↑

தெருகும் புள்ளிககு கீவை ஒரு ்பததி Shift + Ctrl + ↓

2. 13. 6 உசையின் எழுத்து வசக ைறறும் எழுத்து அைசவ ைாறறுதல்
உ்ையின் எழுதது வ்க மற்றும் எழுதது அை்வ மொற்றுவதைற்கு, ஆவணததின் 
வதைொற்றத்தை கட்டுப்பொட்டு தைட்டுக்ை ்பயன்்படுததி வமம்்படுததை வவண்டும்.   உ்ை 
வதைர்ந்ததைடுககப்படும் த்பொழுது, கட்டுப்பொட்டு தைட்டுகள் எழுதது வடிவூட்டல் கட்டுப்பொடுக்ைக 
கொண்பிககும்.  
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உசையின் எழுத்து வசகசை ைாறறுதல்
1. வவறு எழுதது வ்கககு மொற்றப்பட வவண்டிய உ்ை்யத வதைர்வு தெயக.
2. கட்டுப்பொட்டுத தைட்டில் உள்ை Font  கீழ்விரிப்பட்டிய்ல கிளிக தெயதைொல் அந்தை ்பட்டியலில் 

உள்ை எழுதது வ்கக்ைக கொண்பிககும்.
3. ்பயன்்படுததை விரும்புகிற எழுதது வ்க்ய கிளிக தெயயவும்.  வதைர்ந்ததைடுககப்பட்ட 

உ்ை புதிய எழுதது வ்கயொக மொற்றம் த்பறும்.
4. வதைர்ந்ததைடுககப்பட்ட ்பகுதியின் தவளிவய கிளிக தெயதைொல் வதைர்ந்ததைடுககப்பட்ட உ்ை 

விடுவிககப்படும்.
Character formatting 
controls

Font drop down list 
box

படம் 2.35 உசை வடிவூட்டல் கட்டுப்பாடுகள்

உசையின் எழுத்து அைசவ ைாறறுதல்
1. எழுதது அைவு மொற்றப்பட வவண்டிய உ்ை்ய வதைர்ந்ததைடுககவும்.
2. கட்டுப்பொட்டு தைட்டில், எழுதது அைவு கீழ் விரிப்பட்டிய்ல கிளிக தெயதைொல் அதில் உள்ை 

எழுதது அைவுக்ைக கொண்பிககும்.
3. வதை்வயொன எழுதது அை்வ கிளிக தெயயவும்.
4. வதைர்ந்ததைடுககப்பட்ட  உ்ையொனது புது எழுதது அைவிற்கு மொறும்.
5. வதைர்ந்ததைடுககப்பட்ட ்பகுதியின் தவளிவய கிளிக தெயதைொல் வதைர்ந்ததைடுககப்பட்ட உ்ை 

விடுவிககப்படும்.
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Font size drop down 
box

படம் 3.36 எழுத்து அைவு கீழ்விரிப்பட்டிைல்

2. 13. 7 உசைசை தடிகக, ைாயந்த 
அல்ைது தடித்த ைாயந்த 
பாணிைாக ைாறறுதல்

ஆவணததில் உள்ை தைகவல்க்ை 
வமம்்படுததுவதைற்கு, உ்ை்ய தைடிததை 
அல்லது ெொயந்தை அல்லது தைடிததை ெொயந்தை 
எழுததைொக மொற்றம் தெயயலொம்.

1. தைடிததை, ெொயந்தை, தைடிததைெொயந்தை 
உ்ையொக மொற்றப்பட வவண்டிய 
உ்ை்ய வதைர்வு தெயக.

2. கட்டுப்பொட்டுத தைட்டுகளில், எ்பததுப 
்பொணிகளின் ்பட்டிய்ல வதைொன்றச் 
தெயவதைற்கு 

3. கட்டுப்பொட்டுத தைட்டுகளில், 
எ்பததுப ்பொணிகளின் ்பட்டிய்ல 
வதைொன்றச் தெயவதைற்கு Font Style 
கீழ்விரிப்பட்டியல் த்பட்டி்ய கிளிக 
தெயயவும்.

4. ்பயன்்படுததைப்பட வவண்டிய 
எழுததுப்பொணி்ய கிளிக தெயயவும்.  
வதைர்வு தெயயப்பட்ட உ்ையொனது 
புதிய எழுதது ்பொணியில் மொற்றம் 
அ்டயும்.

5. வதைர்ந்ததைடுககப்பட்ட ்பகுதியின் 
தவளிவய கிளிக தெயதைொல் 

வதைர்ந்ததைடுககப்பட்ட உ்ை 
விடுவிககப்படும்.

Font style drop down list box

படம் 2.37 Font Style கீழ்விரி பட்டிைல் மபட்டி
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படம் 2.38 உசையின் வண்ணத்சத ைாறறுதல்

2. 13. 8 உசையின் வண்ணத்சத 
ைாறறுதல்

ஆவணததில் உள்ை முககிய தை்லபபுகள் 
அல்லது தைகவல்கள் வ்பொன்ற்வ 
்படிப்பவரின் கவனத்தை ஈர்ப்பதைொக 
இருப்பதைற்கு உ்ையின் வண்ணத்தை 
மொற்றம் தெயய வவண்டும். 

1. வண்ணம் மொற்றப்பட்ட வவண்டிய 
உ்ை்ய வதைர்ந்ததைடுககவும்.

2. அதில் உள்ை வண்ணங்க்ை 
கொண்பிகக ஸவொட்ெஸ   (Swatches) 
்பணிககுறி்ய கிளிக தெயக.

3. அது வதைொன்றவில்்ல எனில்,   
window ® colour ® swatches ஐ 
கிளிக தெயக.  அல்லது F5 ்வ 
அழுததுக.

4. ஏவதைனும் ஒரு வண்ணத்தை 
வதைர்ந்ததைடுககவும்.

5. உ்ை அந்தை வண்ணததில் 
வதைொன்றும்.
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Superscript
Subscript

படம் 2.39 எழுத்துககசை டைமைாட்டு அல்ைது 
கீம�ாட்டாக ைாறறுதல்.

2.14 பத்தி வடிவூட்டல்
்பததிகள் என்்பன, ‘Enter’ த்பொததைொ்ன 
அழுததி உருவொககப்படும் இ்டதவளிகைொல் 
பிரிககப்பட்ட உ்ை வரிகைொகும்.  
எடுததுககொட்டொக,  Monday ்வ தைட்டச்சு 
தெயது பின்  Enter த்பொததைொ்ன அழுததி 
அதைன்பின்  Tuesday என தைட்டச்சு தெயதைொல் 
இைண்டு ்பததிகள் (ஒவதவொரு வரியிலும்) 
உருவொககப்படும்.  உ்ை்யப வ்பொலவவ, 
்பததிக்ையும்   leading மற்றும்  alignment  
என்ற ்பததியின் ்பண்புக்ை மொற்றுவதைன் 
மூலம் வடிவூட்டல் தெயய முடியும். 

2. 13. 9 எழுத்துககசை டைமைாட்டாக 
அல்ைது கீம�ாட்டு ைாறறுதல் 
(Superscript Subscript) 

கட்டுப்பொட்டு தைட்டில், இருந்து உ்ை்ய 
கீதைொட்டு அல்லது வமதலொட்டொக மொற்ற

1. கீதைொட்டு அல்லது வமதலொட்டொக 
மொற்றப்பட வவண்டிய எழுத்தை 
வதைர்ந்ததைடுககவும்.

2. கட்டுப்பொட்டுத தைட்டில் உள்ை 
ஏவதைனும் ஒரு த்பொததைொ்னக கிளிக 
தெயயவும்.

 வமதலொட்டு ( ) 
 கீதைொட்டு ( )
3. வதைர்வு தெயயப்பட்ட எழுதது 

வதை்வப்படும் ்படி மொறும்.

அட்டவசணைாைது கட்டுப்பாட்டுப் பைகம் ைறறும் பத்திப் பைகத்தில் உள்ை பத்தி இசைவு 
மபாத்தான்கசை விைககுகி்றது.

இ்ெவின் வ்க விைககம்

 இடது இ்ெவு உ்ைத்பட்டியின் இடது எல்்லயில் அ்னதது வரிகளும் 
சீை்மககப்படும்

 

்மய இ்ெவு உ்ைத்பட்டியின் இடது மற்றும் வலது எல்்லககளுககி்டவய 
்மயப்படுததைப்படும்.

 

வலது இ்ெவு உ்ைத்பட்டியின் வலது எல்்லயில் அ்னதது வரிகளும் 
சீை்மககப்படும்.

 

இறுதி வரி மட்டும் இடது 
இ்ெவுடன் கூடிய 
வநர்ததி இ்ெவு

உ்ை ெட்டகததின் வலது மற்றும் இடது என இரு 
எல்்லகளுககி்டவய ெமமொக ்பகிர்ந்து, வரிகள் சீை்மககப்படும்.  
்பததியின் இறுதி வரி மட்டும் இடது எல்்லயில் அ்மந்திருககும்.
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Leading
இைண்டு வ்கயொன வரிகளுககு 
இ்டவய உள்ை இ்டதவளியின் 
அை்வக குறிககும். 

Alignment
்பததியொனது, உ்ைபத்பட்டியின் இடது 
மற்றும் வலது ்பககங்களுககு இ்டவய 
உள்ை கி்டமட்ட ்பைவ்ல குறிககிறது. 

2.15  புல்ைட்கள் ைறறும் எண்கசைச் 
டைர்த்தல்

்பட்டியலின் கவனத்தை ஈர்கக, 
உருப்படிக்ை புல்லட்கள் அல்லது 
எண்க்ைக தகொண்டு வடிவ்மததைவல 
மிகச் சிறந்தை வழியொகும்.  புல்லட்கள் 
என்்பது சிறிய வட்ட அல்லது ெதுைம் குறியீடு 
ஆகும்.  இ்தை ்பததி ததைொடங்குவதைற்கு 
முன்பு தெருக வவண்டும்.  புல்லட்கள் 
த்பொதுவொக வரி்ெப்படுததைப்படொதை 
்பட்டியலின் உருப்படிகளுககொக 

இறுதி வரி மட்டும் வலது 
இ்ெவுடன் கூடிய 
வநர்ததி இ்ெவு

உ்ைெட்டகததின் வலது மற்றும் இடது என இரு 
எல்்லகளுககி்டவய ெமமொக ்பகிர்ந்து, வரிகள் சீை்மககப்படும்.  
்பததியின் இறுதி வரி மட்டும் வலது எல்்லயில் அ்மந்திருககும்.

இறுதி வரி மட்டும் ்மய 
இ்ெவுடன் கூடிய 
வநர்ததி இ்ெவு

உ்ை ெட்டகததின் வலது மற்றும் இடது என இரு 
எல்்லகளுககி்டவய ெமமொக ்பகிர்ந்து வரிகள் சீை்மககப்படும்.  
்பததியின் இறுதிவரி மட்டும் ்மய இ்ெவில் இருககும்.

வநர்ததி இ்ெவு 
(அ்னதது வரிகளும்)

உ்ைெட்டகததின் வலது மற்றும் இடது என இரு 
எல்்லகளுககி்டவய ெமமொக ்பகிர்ந்து, வரிகள் சீை்மககப்படும்.

மு்ன்ய வநொககிய 
இ்ெவு

இடது மற்றும் வலது ்பககங்களில் ்பயன்்படுததைப்படும், 
உ்ைபத்பட்டியின் இடது ்பககததிலுள்ை உ்ை வலது 
இ்ெவொகவும், வலது ்பககம் மீது ்பொயும் எந்தை உ்ையும் இடது 
இ்ெவொகவும் இருககும்.

மு்னயிலிருந்து 
விலகும் இ்ெவு

இடது மற்றும் வலது ்பககங்களில் ்பயன்்படுததைப்படும்.  
உ்ைத்பட்டியின் இடது ்பககததிலுள்ை உ்ை இடது  
்பககததிலுள்ை உ்ை இடது இ்ெவொகவும், வலது ்பககம் மீது 
்பொயும் எந்தை உ்ையும் வலது இ்ெவொகவும் இருககும்.

்பயன்்படுததைப ்படுகிறது.  குறிபபிட்ட 
வரி்ெ வதை்வ எனில், புல்லட்களுககுப 
்பதிலொக எண்க்ைப ்பயன்்படுததைலொம்.  
எண் வரி்ெ ்பட்டியலில் உருப்படிக்ை 
நகர்ததினொவலொ, தெருகினொவலொ, அல்லது 
நீககினொவலொ, InDesign ்பட்டியலுககு 
ததைொடர்ச்சியொக புது எண்க்ை அளிககும்.

ஒரு பத்திககு புல்ைட்கள் அல்ைது 
எண்கசைச் டைர்த்தல்

1. புல்லட்கள் அல்லது எண்கள் 
வெர்கக விரும்பும் ்பததி்யத 
வதைர்ந்ததைடுககவும்.

2. Type > Bulleted & Numbered Lists 
்யத வதைர்ந்ததைடுககவும், பிறகு Apply 
Bullets  அல்லது Apply Numbers 
்யக கிளிக தெயயவும்.

 Bullets and Numbering 
உ்ையொடல் த்பட்டியில் இறுதியொக 
்பயன்்படுததிய அ்மப்்ப உ்ைககு 
தெயல்்படுததைப்படும்.
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2.16  மபாருள்களுடன் டவசை மையதல் 
(Working with objects)  

InDesign ஆவணததிலுள்ை உ்ை அல்லது 
வ்ைக்ல உறுபபுகைொன நிைற்்படங்கள், 
வண்ணத ததைொகுதி மற்றும் எளிய 
வகொடுகள் கூட த்பொருள்கள் எனப்படும்.   
InDesign உள்ை அ்னதது த்பொருள்களும் 
ெட்டகததிற்குள் இருககும்.  ஒரு த்பொருளின் 
ெட்டகத்தைத வதைர்ந்ததைடுககும் வ்பொது ்படம் 
2.42 ல் கொட்டியுள்ைவொறு, அதைன் ்கபபிடி 
உயர்ததிக கொட்டப்படும்.  InDesingn 
ல் வவ்ல தெயயும் த்பொழுது, உனது 
ஆவணப ்பககங்களில் வெர்ப்பதைற்கொக 
்பல வ்கயொன த்பொருள்கள் உள்ைன.  
வ்ைக்லயொன பு்கப்படம் மற்றும் 

படம் 2.40 Type பட்டி படம் 2.41 புல்ைட் பட்டிைல்

விைககப்படம் ஆகிய்வ ஒரு வ்க 
வடிவங்கள், வகொடுகள், உ்ைத்பட்டிகள்,  
MS-Excel, வ்ை்படம் மற்றும் MS-Word 
அட்டவ்ண வ்பொன்ற்வ பிற வ்ககள் 
ஆகும்.   InDesign லுள்ை த்பொருள்க்ை 
்பல கருவிகள் ்பலகங்கள் மற்றும் 
்பட்டி கட்ட்ைக்ைப ்பயன்்படுததி 
மொற்றம் தெயயலொம்.  உதைொைணததிற்கு 
த்பொருளின் வடிவத்தை மொற்றலொம், 
த்பொரு்ைச் சுைற்றலொம்  (rotate), அதைற்கு 
வண்ணத்தைச் வெர்ககலொம், மற்றபிற 
த்பொருள்கவைொடு குழுவொககலொம், 
அல்லது அதைன் தவளிப்ப்டததைன்்ம  
(Transparency) அல்லது அ்மவிடத்தைப 
்பககததில் மொற்றலொம்.

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 02.indd   78 4/16/2019   1:18:41 PM



79பாடம் 02 அடடாப் இன்டிசைன் CC 2019

படம் 2.42 (a) மபாருள்கள் 

ெட்டகததில் உள்ை மஞெள் 
நிற ெதுை ்கபபிடி, 
ெட்டகததின் மூ்ல 
வி்ைவுக்ை உருவொககப 
்பயன்்படுததைப்படும் கூடுதைல் 
்கபபிடியொகும்.

படம் 2.42 (b) மபாருள்கள்

2. 16. 1 மபாருசை உருவாககுதல்
சில வநைங்களில், நமது ்பதிபபிற்கு 
வதை்வப்படும் ஒவை வ்க த்பொருள் 
எளிய வடிவங்கைொகும். வடிவங்கள் 
ஆவணத்தைப ்பொர்ப்பதைற்கொன 
ஆர்வத்தைச் வெர்ககின்றன. இது உ்ைககு 
பின்னணி யொவும் ்பணியொற்றுகிறது.  
வடிவங்க்ை உருவொககும் கருவிகள் 
Rectangle, Ellipse  மற்றும் polygon வ்பொன்ற 
கருவிக்ைக தகொண்டுள்ைது.  ஒரு வடிவ 
கருவி்யத வதைர்ந்ததைடுகக, கருவிகள் 
்பலகததில் Rectangle கருவி (தைற்த்பொழுது 
வதைர்ந்ததைடுததை வடிவ கருவி) மீது கிளிக 
தெயது சுட்தடலி த்பொததைொ்ன அழுததி 

பிடிததைவொவற, நொம் ்பயன்்படுததை விரும்பும் 
வடிவ கருவி்யத வதைர்ந்ததைடுககலொம். 
வடிவ கருவி வதைர்ந்ததைடுககப்பட்ட பின், 
ஆவணததில் அ்தை இழுப்பதைன் மூலம் 
்கமு்றயொக (manually) வடிவத்தை 
உருவொககலொம்.  அல்லது ஆவணததில் 
கிளிக தெயது  shapes உ்ையொடல் 
த்பட்டி்யத திறந்து அதைன் அ்மப்்ப 
வ்ையறுககவும்.  வடிவத்தை நிைபபி 
எல்்லககு (stroke) நிறத்தைச் வெர்கக 
ஸவொட்ச் (swatch) ்பலகம் ்பயன்்படுகிறது.  
எல்்ல ்பலகம் (stroke panel) ்பயன்்படுததி 
எல்்லயின் அடர்ததி்யயும்  (thickness) 
்பொணி்யயும்  (style)  மொற்றமுடியும்.
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2. 16. 2 வசைகசை ைட்டகத்சத உருவாககுதல்
வ்ைக்ல ெட்டகம் வ்ைக்ல த்பொருைடககத்தை இருததி ் வககும்.   உ்ை ெட்டகத்தை 
ெொதைொைண வ்ைக்ல ெட்டகததிலிருந்து வவறு்படுததைலொம்.  ஏதனனில், வ்ைக்ல 
ெட்டகங்கள் அச்சிடப்படொதை ‘X’ என்்ப்தை அதைன் நடுவில் கொண்பிககும்.

வ்ைக்ல ெட்டகங்கள் பிற தமன்த்பொருள் நிைல்களில் உள்ை ்படங்க்ைத 
தைருவிததுகதகொள்ை ்பயன்்படுகிறது.

  InDesign ல் தைருவிககப்பட்ட அ்னதது ்படங்களும் வ்ைக்ல ெட்டகங்களின் 
உள்வை இருககும்.  வ்ைக்ல ெட்டகங்க்ை வ்ைவதைற்கு கருவிகள் ்பலகம் மூன்று 
கருவிக்ைக தகொண்டுள்ைது.

Ellipse ெட்டகம் இந்தை கருவி்யப ்பயன்்படுததி நீள்வட்ட (oval) மற்றும் வட்ட (round)  
-ெட்டகங்க்ை உருவொககலொம்.

Rectangle ெட்டகம் இந்தை கருவி்யப ்பயன்்படுததி தெவவக மற்றும் ெதுை ெட்டகங்க்ை 
உருவொககலொம்.

Polygon ெட்டகம் இந்தை கருவி்யப ்பயன்்படுததி ெம்பகக ்பலவகொண (equilateral polygon) 
ெட்டகங்க்ை உருவொககலொம்.  

Ellipse ெட்டகம் Rectangle ெட்டகம் Polygon ெட்டகம் 

Rectangle  ைட்டகத்சத உருவாககுதல்
1. கருவிகள் ்பலகததில் Rectangle ெட்டக கருவீ மீது கிளிக தெயயவும்.  (அல்லது) 

வி்ெப்பல்கயில் ‘F’ வி்ெ்ய அழுததைவும்.
2. Rectangle ெட்டக கருவி சுட்டி்யப ்பககததில் நி்லநிறுததைவும்.  
3. Rectangle ெட்டகத்தை வதைொைொயமொன அைவு மற்றும் வடிவததில் உருவொகக,  rectangle 

ெட்டககருவி்ய இழுதது விடவும்.
Rectangle ெட்டகத்தை உருவொககிய பின்னர், சுட்தடலி த்பொததைொ்ன விடுவிததைொல், நொம் 

உருவொககிய ெட்டகம் தெயல்்படும்.   Selection கருவி முன்னதைொகவவ வதைர்ந்ததைடுககப்பட்டொல் 
ெட்டகத்தை அதைனு்டய எல்்ல த்பட்டியினுள் (Bounding box)  கொண்பிககும்.  இந்தை த்பட்டி 
எட்டு அை்வ மொற்றும் ் கபபிடிக்ைக தகொண்டுள்ைது.  இந்தை ் கபபிடிகள் எல்்ல த்பட்டி 
அல்லது ெட்டகததின் வடிவம் அல்லது அை்வ மொற்றுவதைற்கு உதைவி புரிகிறது.
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படம் 2.43 Rectangle ைட்டகத்சத உருவாககுதல்

2. 16. 3 வசைகசை ைட்டகத்தில் படத்சதச் மைருகுதல்
வ்ைக்ல ெட்டகம் பிற தமன்த்பொருள் நிைலில் உள்ை ்படங்க்ைத தைருவிகக ்பயன்்படுகிறது.  
ெட்டகததில் ்படங்க்ைச் தெருகலொம். 

1. வ்ைக்ல ெட்டகத்தை உருவொககு
2. File > Place என்்ப்தைத வதைர்ந்ததைடுககவும். Place உ்ையொடல் த்பட்டி வதைொன்றும்.
3. ெட்டகததில் தெருக விரும்பும் ்படத்தைக கண்டுபிடிதது வதைர்ந்ததைடுககவும்.
4. Open மீது கிளிக தெயயவும்.

படம் 2.44 வசைகசை ைட்டகத்தில் படத்சதச் மைருகுதல்
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த்பொரு்ை உருமொற்றம் தெயவதைற்கு 
முன்பு, அ்தை மொற்றும் குறிபபு புள்ளி்யத 
(reference point) வதைர்ந்ததைடுககவும்.  இந்தை 
புள்ளி்யத ததைொடககபபுள்ளி என்கிவறொம்.  
இந்தை புள்ளியில்தைொன் வதைர்ந்ததைடுககப்பட்ட 
த்பொருள், உருமொற்றததின் வ்பொது

உருைாற்றத்தின் அடிப்பசடகள் 
(Transformation Basics)
InDesign ல் ஒரு த்பொரு்ை 
உருமொற்றுவதைற்கு ்பல வழிகள் உள்ைன.   
Selection கருவி்யப ்பயன்்படுததி 
த்பொரு்ைத வதைர்ந்ததைடுககவும். பிறகு
●	 த்பொரு்ை அைவிடுவதைற்கு 

வதைர்ந்ததைடுபபு ்கபபிடி்ய 
இழுததுவிடவும்.  (அந்தை த்பொருளின் 
த்பொருைடககம் வதை்வயில்்ல) 

●	 கருவிகள் ்பலகததிலிருந்து உருமொற்ற 
கருவி்யத வதைர்ந்ததைடுதது, 
உருமொற்றததின் ்மயத்தை அ்மதது 
(வதை்வ எனில்), கருவி்ய இழுககவும்.

2. 16. 4 மபாருள்கசை உருைாறறுதல்   
(Transforming an object)

உருமொற்றுதைல் என்ற தெொற்கூறு 
த்பொரு்ை நகர்ததும் அைவிடும் ெொயககும்  
(Skew) அல்லது சுைற்றும் (rotate) தெய்ல 
விவரிகக ்பயன்்படுததைப்படுகிறது.  

ஏவதைனும் ஒன்்ற நொம் 
உருமொற்றம் தெயயும்வ்பொது அதைன் 
வதைொற்றத்தை  (appearance) நொம் 
மொற்றுகிவறொம்.  உதைொைணமொக த்பொருளின் 
உண்்மயொன அை்வ அதைன் ்பொதி 
அைவொக மொற்ற, த்பொரு்ை 450 யில் 
சுைற்றலொம் அல்லது 50% ககு அைவிடலொம்.   
InDesign உள்ை உருமொற்ற கட்ட்ைகள் 
பின்வருமொறு  Move, Scale, Rotate, Shear 
மற்றும் flip ஆகும்.  உருமொற்ற ்பலகம் 
அல்லது கட்டுப்பொட்டு ்பலகததிலுள்ை 
த்பொததைொன்க்ைப ்பயன்்படுததியும் 
த்பொருள்க்ை உருமொற்றம் தெயயலொம்.  
த்பொருளின் நீைம், அகலம் மற்றும் அதைன் 
அ்மவிடத்தைப ்பககததில் மொற்றலொம்.  

படம் 2.45 மபாருசை உருைாறறுதல்
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●	 உருமொற்ற ்பலகம் அல்லது கட்டுப்பொட்டு ்பலகம் வதைொன்றும்.  மதிபபுக்ை உருமொற்றம் 
தெயய விரும்பும் ததைொடர்பு்டய ்பலகபுலததில் (panel field) உள்ளிடவும்.  அல்லது 
வமல் மீட்பு ்பட்டிவயொடு ததைொடர்பு்டய புலததிலிருந்து முன்ன்மககப்பட்ட மதிப்்பத 
வதைர்ந்ததைடுககவும். (preset values)

படம் 2.46 மபாருசை சு�றறுதல்

●	 உருமொற்ற ்பலகப்பட்டி அல்லது கட்டுப்பொட்டு ்பலகப்பட்டியிலிருந்து முன்ன்மககப்பட்ட 
(preset) சுைற்றும் அல்லது பிைதி்பலிககும் வதைர்வுகளில் ஒன்்றத வதைர்ந்ததைடுககவும்.

●	 கருவிபத்பட்டியிலுள்ை ஏவதைனும் ஒரு உருமொற்ற கருவியின் மீது இைட்்டக கிளிக 
தெயது, ததைொடர்பு்டய உருமொற்ற உ்ையொடல் த்பட்டி்யத வதைொன்றச் தெயயலொம்.  
(உதைொைணமொக, Rotate கருவி்ய இைட்்டக கிளிக தெயதைொல்  Rotation உ்ையொடல் 
த்பட்டி வதைொன்றும்)

●	 Free Tranform கருவி்யத வதைர்ந்ததைடுதது, த்பொரு்ைச் சுற்றி கருவி்ய இழுதது 
விடவும்.

●	 வி்ெப்பல்க குறுககுவழி்ய அழுததைவும்.

உருமொற்றம் தெயவதைற்கொன ெரியொன அல்லது சிறந்தை வழி என்று எதுவும் இல்்ல.  
்பல மு்றகளில் இ்தை வெொதை்ன தெயது எது சிறந்தைது என்று ்பொர்ககவும்.  
சூழ்நி்ல்யபத்பொறுதது,  நொம் வழிமு்றக்ை மொற்றுவவொம் (மற்றும் நமது மனநி்ல) 

மூசைகள் ைறறும் எல்சைகசை ைாறறுதல்
In Design – ல் ‘Corner options’ உ்ையொடல் த்பட்டி்யப ்பயன்்படுததி, தெவவக வடிவததின் 
மூ்லக்ை மொற்றம் தெயயலொம். இது ஐந்து வ்கயொன மூ்லக்ை வைங்குகிறது. 
(அதைொவது Rounded மற்றும் bevelled) த்பரும்்பொன்்மயொன உ்ையொடல் த்பட்டி்யப 
வ்பொன்று, உ்ையொடல் த்பட்டி்ய மூடுவதைற்கு முன்பு, வதைர்ந்ததைடுததை த்பொருளின் அ்மப்்ப 
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முன்கொட்சியொகக கொணலொம். மூ்லகளுககு தெயயப்படும் மொற்றங்க்ைச் சிறப்பொக 
்பொர்ப்பதைற்கு தைடிததை எல்்ல ்பரிந்து்ைககப்படுகிறது. எல்்ல ்பலகததில் எல்்லயின் 
தைடிம்ன (அடர்ததி) மொற்றலொம். 

படம் 2.47 Object பட்டி

மைவவகத்தின் மூசைசை ைாறறுதல்
1. தெவவகத்தை வ்ைந்து அதை்ன 

வதைர்ந்ததைடுககவும்.
2. எல்்ல ்பலகததில் எல்்லயின் 

தைடிம்ன (அடர்ததியி்ன) மொற்றவும்.
3. Object ® corner options என்்ப்தைத 

வதைர்வு தெயக.  Corner options 
உ்ையொடல் த்பட்டி வதைொன்றும்.

4. த்பொருததைமொன மூ்ல அைவு மற்றும் 
வடிவத்தைக தகொடுககவும்.

2.17 ஆவணத்சத அச்சிடுதல்
Ctrl மற்றும் p த்பொததைொ்ன ஒன்றொக 
அழுததும்வ்பொது, ‘print’ உ்ையொடல் 
த்பட்டி வதைொன்றும்.  இந்தை உ்ையொடல் 
த்பட்டியில் ்பல சிறப்பம்ெங்கள் உள்ைன.  
அவற்்ற எட்டு ெொைைங்கைொகப (pane) 
பிரிககப்பட்டுள்ைது: General, Setup, 
Marks and Bleeds, output, Graphics, color 
Management, Advanced மற்றும் Summary 

படம் 2.48 மூசைகளின் டதர்வுகள்
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படம் 2.49 File பட்டி

படம் 2.50 Print உசைைாடல் மபட்டி
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அல்லது இறுதியில் வை விரும்பினொல், 
Reverse order வதைர்வுபத்பட்டி்ய வதைர்வு 
தெயயவும்.  இது Indesign க்டசிப 
்பககத்தை முதைலில் அச்சிட்டு பின்னர் 
பின்புறமொக முதைல் ்பககம் வ்ை அச்சிடுமொறு 
தெயகிறது. 

Page Ranges 
All pages வதைர்்வ வதைர்வு தெயது 
அ்னதது ்பககத்தையும் அச்சிடலொம்.  
குறிபபிட்ட ்பககங்க்ை அச்சிடுவதைற்கு 
range வதைர்வி்ன வதைர்வு தெயயவும்.  Range 
புலததில் ்பககங்களின் எண்ணிக்க்ய 
பின்வரும் அட்டவ்ணயில் 
கொட்டியுள்ைவொறு உள்ளிடவும்.

அச்சிட உள்ளிட எ.கொ.

ததைொடர்ச்சியொன 
்பககங்களின் 
எண்கள்

முதைல் ்பககம் 
– க்டசி 
்பககம்

12-21

குறிபபிட்ட ்பககம் 
வ்ை

க்டசி 
்பககம் 

-5

ஒரு ்பககததிலிருந்து 
ஆவணததின் இறுதி 
வ்ை

முதைல் 
்பககம்-

5-

ததைொடர்ச்சியற்ற 
்பககங்கள்

்பககம், ்பககம் 1, 3

கலபபு ்பககங்கள் ்பககம், 
ததைொடர்ச்சி

-3 
6-9, 12, 
15- 

பிரிவு வொரியொன 
்பககங்கள்

பிரிவு :்பககம் sec1:1 
Sec2:5

Sequence:
ஒற்்றப்ப்ட மற்றும் இைட்்டப்ப்ட 
்பககங்க்ை அச்சிடுவதைற்கு, All pages 
வதைர்வி்ன sequence வமல்மீட்புப ்பட்டியில் 
இருந்து வதைர்ந்ததைடுககவும். இைட்்டப்ப்ட 
எண்க்ை உ்டய ்பககங்க்ை 
அச்சிடுவதைற்கு  even pages only என்ற 
வதைர்வி்ன வதைர்வு தெயயவும்.  ஒற்்றப்ப்ட 

அச்சுப்மபாறிகள்
Print உ்ையொடல் த்பட்டியில், முதைலில் 
கணினியில் நிறுவப்பட்டிருககும் 
அச்சுபத்பொறிகளின் ்பட்டிய்ல 
printer வமல்மீட்புப்பட்டியில் இருந்து 
வதைர்வுதெயயவும்.  ஒரு அச்சுபத்பொறி்ய 
வதைர்ந்ததைடுககும் த்பொழுது, In Design 
அச்சுபத்பொறிககொன இயககி்ய வதைடி, அந்தை 
அச்சுபத்பொறியுடன் ததைொடர்பு்டய PPD (Post 
Script Printer Description) வகொபபு உள்ைதைொ 
எனப ்பொர்தது, PPD ்பட்டியில் grayed out 
எனக கொண்பிககும். PPD இல்்லதயனில், 
PPD ்பட்டியில் கொலியொக இருககும். 

General:
Print உ்ையொடல் த்பட்டியின் General 
ெொைைம், அச்சிடுவதைற்கொன அடிப்ப்ட 
சிறப்பம்ெங்க்ைக தகொண்டுள்ைது.  
அச்சிட விரும்பும் ்பககம்,  நகல்களின் 
எண்ணிக்க, அச்சுபத்பொறியிலிருந்து 
தவளிவயறும் விதைம். (்பொர்கக ்படம் 2.50)

�கல்கள் (Copies)
அச்சிடப்பட வவண்டிய ்பககததின், நகல்கள் 
எண்ணிக்க்ய Copies புலததில் 
உள்ளிடவும்.  9999 நகல்கள் வ்ை அச்சிட 
முடியும்.

Collate 
Collate வதைர்்வ வதைர்வுதெயயும் த்பொழுது, 
InDesign குறிபபிட்ட எண்ணிக்கயிலொன 
்பககங்க்ை வரி்ெயொக அச்சிடுகிறது.  
இது தைொமதைமொகவவ அச்சிடும்.  ஒரு 
்பககத்தை ்பலமு்ற அச்சிடும் த்பொழுது, 
அச்சுபத்பொறி அந்தைப ்பககத்தை ஒருமு்ற 
மட்டுவம தெயல்்படுததும். (அந்தை முதைல் 
நக்ல ்வதவதை மற்ற நகல்கள் 
அச்சிடப்படுகின்றன).

Reverse order
்பல ்பககங்கள் உ்டய ஆவணத்தை 
அச்சிடும் த்பொழுது, முதைல் ்பககம் முதைலில் 
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87பாடம் 02 அடடாப் இன்டிசைன் CC 2019

குறிபபிடத வதை்வயில்்ல.  InDesign  
ஆவணததில் உள்ை அ்னதது Master 
்பககங்க்ையும் அச்சிடும்.

Print Blank Pages
மூன்று ்பககங்க்ை தகொண்ட 
ஆவணததில் ்பககம் 2– ல் ஏதும் இல்்ல 
எனில் இந்தை ஆவணத்தை அச்சிடும் 
த்பொழுது என்ன நடககும்? தைொனொகவவ 
்பககம் 1 மற்றும் 3 மட்டுவம அச்சிடப்படும்.  
உங்களுககு தவற்று ்பககமொன 2வது 
்பககத்தையும் அச்சிட விரும்பினொல் நீங்கள் 
print Blank pages வதைர்வு த்பட்டியி்ன 
கிளிக தெயது வதைர்வு தெயய வவண்டும்.

எண்க்ை உ்டய ்பககங்க்ை 
அச்சிடுவதைற்கு  odd pages only  என்ற வதைர்வி்ன 
வதைர்வு தெயயவும்.  All pages வதைர்வில் உள்ளீடு 
தெயயப்பட்ட ்பகக எண்ணிக்க்ய இந்தைத 
வதைர்வுகள் ்பொதிககும்.

Print Master pages 
சில வநைங்களில் ஆவணததின் 
்பககங்க்ை அச்சிடுவதைற்கு ்பதிலொக 
Master ்பககத்தை அச்சிடுவதைற்கொன 
வதை்வ இருககும். அதைற்கு, Print  Master  
pages என்ற வதைர்வுப த்பட்டி்ய வதைர்வு 
தெயய வவண்டும். இ்தை தெயயும் 
த்பொழுது, ்பககங்களின் எண்ணிக்க்ய 

கட்டு்பொட்டு ்பலகம் இைண்டு த்பொததைொன்க்ை தகொண்டுள்ைது.  இந்தை த்பொததைொன்கள் 
எழுததுகக்ை வடிவூட்டுதைல் மற்றும் ்பததிக்ை வடிவூட்டுதைல் ஆகியவற்றிற்கு இ்டவய 
மொறி தெல்ல அனுமதிககின்றது.  இந்தை இைண்டு த்பொததைொன்களும் ்பலகததின் இடது ்பகக 
ஓைததில் இருககும்.   ‘A’ என்ற எழுதது தகொண்ட த்பொததைொன் எழுதது வடிவூட்டுதைல் கட்டு்பொட்டு 

த்பொததைொனுககும் இந்தை த்பொததைொ்ன கிளிக தெயவதைன் மூலம் எழுதது வடிவூட்டல் விருப்பங்கைொன 
எழுதது அைவு, வமதலொட்டு மற்றும் அ்னததும் த்பரிய எழுதது வ்பொன்ற்வ கட்டுப்பொட்டு ்பலகததின் 
இடது ்பககததில் வதைொன்றும்.   J என்ற குறியீடு தகொண்ட த்பொததைொன் ்பததி வடிவூட்டுதைல் கட்டுப்பொட்டு 
த்பொததைொனொகும்.  இந்தை த்பொததைொ்ன கிளிக தெயவதைன் மூலம் ்பததியி்ன வடிவூட்டும் விருப்பங்கைொன 
இ்ெவுகள் மற்றும் உள்தைள்ைவ வ்பொன்ற்வ கட்டுப்பொட்டு ்பலகததின் இடது ்பககததில் வதைொன்றும். 

●	 உள்தைள்ைல் (Indent) என்்பது உ்ைககும் மற்றும் அதைன் ஓைததிற்கும் அல்லது ெட்டகததின் 
எல்்லககும் இ்டவய ஆன தவற்றிடம்  (blank space) ஆகும்.
●	 Drop cap என்்பது ஒருவடிவ்மபபு உறுப்பொகும்.  அதில் ்பததியின் முதைல் எழுதது அல்லது 

எழுததுககள் அைவில் த்பரிதைொககப்பட்டு ஒரு கொட்சி வி்ைவி்ன உருவொககுகின்றன.
●	 ்பைவல் என்்பது ஒன்று வெர்தது கொண்்பதைற்கொக வடிவ்மப்பட்ட ்பககங்களின் ததைொகுபபு ஆகும்.  

்பைவலில் எளிய வ்க இரு்பகக ்பைவல்   (spread) ஆகும்.  உதைொைணமொக நீங்கள் இந்தை புததைகத்தை 
்படிககும் த்பொழுது நீங்கள் ்பொர்தது தகொண்டிருப்பதைொகும். 

●	 ஒன்று அல்லது அதைற்கு வமற்்பட்ட ெட்டகததில் உள்ை ததைொடர்ச்சியொன உ்ை க்தை (story)  எனப்படும்.
●	 InDesign ல் உள்ை ஒவதவொரு உ்ை ்பகுதியும் ஒரு உ்ைச்ெட்டகததினுள் இருககும்.  இந்தை 

ெட்டகத்தை நகர்ததை முடியும்.  அதைொவது அதை்ன வதைர்வு தெயய முடியும் மற்றும் நீங்கள் விரும்பு 
எந்தை  இடததிற்கும் நகர்ததை முடியும்.  நீங்கள் அதைன் அை்வ மொற்றலொம்.  வடிவத்தை மொற்றலொம்.  
அதை்ன சுைற்றலொம். ஒரு வண்ணம் தகொண்டு நிைப்பலொம்.  அதைன் மீது நிை்ல ்வககலொம்.  
நீங்கள் உ்ைெட்டகத்தை ்பல தைனிததைனி ெட்டகங்கைொக பிரிகக முடியும் மற்றும் இவவொறு பிரிததை 
ெட்டகங்க்ை ததைொடர்பு்படுததி க்தையி்ன இந்தை தைனிததைனி ெட்டகங்களி்டவய ததைொடர்ச்சியொக 
ஒட்ட தெயயலொம்.
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நிசைவில் மகாள்க

●	 InDesign என்்பது ்பகக வடிவ்மபபு (page layout) தமன்த்பொருள் நிைலொகும்.  இது 
ஆவணங்க்ை வடிவ்மககவும் மற்றும் தையொரிககவும் உதைவுகின்றது.  இவவ்க 
ஆவணங்க்ை அச்சிட முடியும் அல்லது வ்லயகததில் ்பயன்்படுததை முடியும்.

●	 உங்கள் வவ்ல எங்கு உருவொககப்படுகின்றவதைொ அதை்ன ்பணிததைைம் 
என்கிவறொம்.  ்பணிததைைங்கள் த்பொதுவொக முழு்மயொககப்பட்ட தையொரிபபுக்ை 
உருவொககுவதைற்கொகவவ ஒரு ்பகுதியி்ன (area) தகொண்டிருககும்.  இது ஓவியர் 
ஓவியத்தை வ்ைவதைற்கொக ்பயன்்படுததும் தி்ை வ்பொன்றதைொகும்.

●	  InDesign ல் தைொன்மவு ்பணிததைைம் என்்பது  Essentials என அ்ைககப்படுகிறது.
●	 ்பலகங்கள் என்்ப்வ சிறிய ென்னல் தி்ைகைொகும்.  இ்வகள் வதைர்வு தெயயப்பட்ட 

த்பொருள்களுடன் வவ்ல தெயவதைற்கொன விருப்பங்க்ை  (options) தகொண்டிருககும்.
●	 ஆவண ென்னல் தி்ை என்்பது தி்ையின் ்மயப்பகுதியொகும்.  இது திறந்தை InDesingn 

ஆவணத்தை குறிககின்றது. 
●	 ஆவண ென்னல் தி்ையின் சுற்றிலும் உள்ை ெொம்்பல் நிற ்பகுதி ஒட்டு ்பல்க எனப்படும்.  

த்பொருட்க்ை ்பககததில் வெர்ப்பதைற்கு முன்்பொக அ்வக்ை ஒட்டு ்பல்கயில் நீங்கள் 
்வகக முடியும். 

●	 ்பணிததைைததின் அடிப்பகுதியில் நி்ல்ம ்பட்்ட இருககும்.  நி்ல்ம ்பட்்டயொனது 
ஒரு குறிபபிட்ட வநைததில் ஆவணததில் என்ன நடந்து தகொண்டிருககின்றது என்்ப்தை 
்பற்றிய விவைங்க்ை தைருகின்றன.

●	 Tools ்பலகததிலுள்ை எந்தை கருவி மீதும் நீங்கள் சுட்டியின் அம்புகுறியி்ன ்வககும் 
த்பொழுது (கிளிக தெயயொமல்) tooltip வதைொன்றும்.  இது அந்தை கருவியின் த்பயர் மற்றும் 
வி்ெப்பல்க குறுககு வழியி்ன அ்டபபு குறிகளுககுள் கொட்டும்.

●	 Page கருவியொனது ஒரு ஆவணததிற்குள் ்பல்வவறு ்பகக அைவுகள் உருவொகக 
உதைவுகின்றது.

●	 த்பரிதைொககல் (Zooming) என்்பது உங்கள் ஆவணததிலுள்ை எந்தை த்பொரு்ையும் 
வி்ைவொக த்பரிதைொககவும் அல்லது த்பொரு்ை மிக அருகில் தகொண்டு வருவதைற்கும் 
அனுமதிககிறது.

●	  InDesign ல் உள்ை view கட்ட்ையொனது சிறிதைொககுதைல் (zoom in), த்பரிதைொககுதைல் 
(zoom out), Actual size, Fit page in window, Fit spread in window, Entire paste board 
வ்பொன்றவற்்ற தகொண்டுள்ைது.

●	 மொற்றுதைல் (Tranform) என்்பது ஒரு த்பொரு்ை நகர்ததுதைல், அதை்ன அைவிடுதைல், ெொயததைல் 
அல்லது சுைற்றுதைல் வ்பொன்ற தெயல்்பொடுக்ை ்பற்றி விைககுவதைற்கொக ்பயன்்படுததைப்படும் 
ஒரு தெொல்லொகும்.  வமற்கூறிய அ்னத்தையும் நீங்கள் மொற்றுதைல் அல்லது கட்டு்பொட்டு 
்பலகததில் தெயய முடியும்.
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்பணிததைைம் (workspace) InDesign ்ன ததைொடங்கிய பிறகு, தி்ையகததில் கொணப்படும் ென்னல் 
தி்ைகள் மற்றும் தைட்டுககளின் அ்மபபு ்பணிததைைம் எனப்படும்.

ஒட்டு ்பல்க (paste board) ஆவணத்தை சுற்றிலும் கொணப்படும் ெொம்்பல் நிற ்பகுதி ஒட்டு ்பல்க 
எனப்படும்.

இ்ணககப்பட்ட தைட்டுகள் 
(Docting palettes)

ஒரு தைட்டின் அடிபபுற ஓைத்தையும் மற்தறொரு தைட்டின் வமல்புற ஓைத்தையும் 
இ்ணப்பதைொகும்.  இதைன்மூலம் இைண்டு தைட்டுக்ையும் ஒன்றொக நகர்ததை 
முடியும்.

தைட்டுகக்ை குழுவொககுதைல் ்பணிததைைததின் இடத்தை வெமிப்பதைற்கொக ்பல தைட்டுகக்ை இ்ணதது 
ஒற்்ற தைட்டு ென்னல் தி்யககும் தெயல்்பொடு தைட்டுகக்ை குழுவொககுதைல் 
எனப்படும்.

்பைவல் (spread) ஆவணததின் இைண்டு ்பககங்கள் ஒன்்ற ஒன்று வநொககும் ததைொகுதிவய 
்பைவல் எனப்படும்.

கருவி ்பலகம் (Tools panel) InDesign ல் இருககும் அ்னதது கருவிக்ையும் உள்ைடககிய ஒரு தவட்டி 
கருவி ்பலகம் எனப்படும்.

்பகக தைட்டுகள் (pages 
palette)

ஒரு ஆவணததில் உள்ை ஒவதவொரு ்பககததிற்கும் ்பணிககுறிக்ை கொட்டும் 
தைட்டு ஆகும்.  இது ஆவண ்பகககளுககுள் வி்ைவொக தெல்ல உதைவுகின்றது.

உலவுதைல் தைட்டு (Navigator 
palette)

ஒரு ஆவணத்தை ்பொர்்வயிடவும் மற்றும் ஆணவததின் ்பல ்பகுதிகளுககு 
தெல்லவும் உதைவும் ஒரு சிறப்பொன வைமொகும்.

்பககங்க்ை வநொககுதைல் 
(Facing pages) 

்பததிரிக்ககளில் உள்ைது வ்பொன்று ஒன்்ற ஒன்று வநொககும் இடது 
மற்றும் வலது ்பககங்க்ை தகொண்ட ஒரு ஆவணமொகும்.

தநடுவரி்ெ இ்டதவளி 
(Gatter) 

ஒரு ்பககததில் உள்ை தநடுவரி்ெகளுககி்டவயயொன இ்டதவளியி்ன 
குறிககும்.

Master pages ்பகக வடிவ்மபபிற்கொன முன்வடிவ்மததை்ல தகொண்டுள்ைது.  இதில் 
தநடுவரி்ெகள் மற்றும் இருபபிடங்கள் (place holder) இருககும்.

Guides ஒரு ்பககததின் மீதுள்ை கி்டமட்ட அல்லது தெங்குததைொன வகொடுகள் 
Guides ஆகும்.  இது த்பொருட்க்ை ்பககததின் மீது ஒழுங்கு்படுததி அ்மகக 
உதைவுகின்றது.

மொற்றுதைல் ஒரு த்பொரு்ை அைவு மொற்றம், நகர்ததுதைல், ெொயததைல், அல்லது சுைற்றுதைல் 
ஆகியவற்்ற ்பயன்்படுததி மொற்றம் தெயவதைொகும்.

Overset text உ்ையி்ன ததைொகுதிகைொககி வ்ைப்பைபபில் ்வககும் த்பொழுது, 
இடததிற்கொக கொததிருககும் உ்ையொகும்.

வ்ை்படம் Graphic வ்ை்படம் என்்பது ்பககததின் மீதுள்ை ஒரு உறுப்பொகும்.  அது உ்ை அல்ல.  
நிைபபுதைலுடன் கூடிய எளிய ெதுைம் என வ்ை்படத்தை அ்ைககலொம்.

Bitmap ்படங்கள் நிைலில் உருவொககப்பட்ட ்படபபுள்ளிக்ை தகொண்ட ்படங்கள் எ.கொ Adobe 
photoshop.  இ்வகள் இலகக பு்கப்படங்கைொக இருககலொம்.
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2. In Design –னுள்ை ஒவதவொரு 
உ்ையின் துண்டுப ்பகுதியும்

 அ) உ்ைச் ெட்டம் ( text frame )
 ஆ) வடிவம் (shape)
 இ) பிடி்பல்க  (clipboard)
 ஈ) ஏதும்மில்்ல
3. ஆவணத்தை ச் சுற்றியுள்ை ்பகுதி
 அ) ஒட்டுப்பல்க  ( paste board )
 ஆ) தவள்்ைப ்பகுதி  (white space)   
 இ) தவற்றுப்பைபபு  (empty space )    
 ஈ) தவற்றிடம் (vaccum)

பகுதி – அ 
 I.   ைரிைாை விசடசைத் 

டதர்ந்மதடுத்து எழுதுக
1. ஒன்று அல்லது அதைற்கு வமற்்பட்ட 

ெட்டங்க்ை ஆககிைமிததிடுககும் 
ததைொடற்ச்சியொன உ்ை

 அ) க்தை  (story)
 ஆ) ்பததி (paragraph)  
 இ) த்பொருள் (object)
 ஈ) தைட்டு (plate )

தவகடொர் வ்ைக்ல 
(vector graphic)

தவகடொர் வ்ைக்ல என்்பது வ்ையும் நிைலிலிருந்து எ.கொAdobe Illustrator 
உருவொககப்பட்ட மற்றும் இறககுமதி தெயயப்பட்ட விைககப்படமொகும். 

எல்்ல த்பட்டி (Bounding 
box) 

வதைர்வு தெயயப்பட்ட தவளிச்ெமொன நீலநிற ெட்டகம் எல்்லத்பட்டி என 
அ்ைககப்படுகிறது.  எல்்ல த்பட்டி – எபத்பொழுதும் தெவவக வடிவமொனது 
– வ்ை்படததின் கி்டமட்ட மற்றும் தெங்குததைொன ்பரிணொமங்க்ை 
வ்ையறுககும் ெட்டகமொகும்.

Gradient இைண்டு அல்லது அதைற்கு வமற்்பட்ட வண்ணங்க்ை குறிபபிட்ட அைவில் 
கலப்பது Gradient எனப்படும்.

Linear gradient ஒரு நிறததிலிருந்து இன்தனொரு நிறததிற்கு (அல்லது ்பல நிறங்களுககு) 
அடுததைடுதது தெல்லும் வநர்வகொடுகளின் வரி்ெ

Process colors Cyan, magenta, yellow மற்றும் black (CMYK) ஆகிய நிறங்க்ை மொறு்பட்ட 
விகிதைங்களில் கலந்துஉருவொககப்படும் நிறங்கள்

Radial gradient த்பொது ்மய வட்டங்களில் வரி்ெயில் ததைொடகக நிறம் என்்பது ்மயததிலும் 
பிறகு முடிவு நிறம் வநொககி ்பைவுவதைொகும்.

Spot color தெயல்்பொடற்ற ்மகள் நிறுவனங்கைொல் தையொரிககப்படுகின்றன.  Spot 
color என்்பது தெயல்்பொடு தகொண்டு ்மயிலிருந்து தைனியொக பிரிககப்பட்டு 
அச்சிடுவதைற்கொக தையொரிககப்பட்ட சிறபபு முன்-கலந்தை ்மயொகும். 

Swatches palette முன் வ்ையறுககப்பட்ட நிற ஸவொட்ச் தகொண்ட தைட்டுககள்

(Fill) ஒரு த்பொருளுககுள் உ்பவயொகிககும் நிறம் நிைபபு எனப்படும்.

(Stroke) ஒரு த்பொருளின் எல்்லகவகொட்டிற்கு ்பயன்்படுததைப்படும் நிறம் எல்்ல 
எனப்படும்.

விைாககள்

பாடம் 02 அடடாப் இன்டிசைன் CC 201990

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 02.indd   90 4/16/2019   1:19:14 PM



9. இைண்டு அல்லது மூன்று 
வண்ணங்கள் ்படிபபடியொக 
இ்ணதது கல்வ

 அ) Gradient
 ஆ) நிறக கல்வ (colormix)    
 இ) color platte
 ஈ)  எதுமில்்ல
10. நிறுவனங்கைொல் தையொரிகக ப்படும் 

தெயலற்ற
 அ) Spot  நிறங்கள்
 ஆ) நிறச் ெொயம்    
 இ) வண்ணப ்பொணிகள்
 ஈ) வலெர் இங்க
11. ஒரு த்பொருளின் உள்வை இடப்படும் 

வண்ணம்   
 அ) நிைபபு (fill) ஆ) எல்்ல (stroke)  
 இ) paint ஈ)  In- color
12. த்பொருளின் தவளிபபுறக வகொட்டில் 

இடப்படும் வண்ணம் 
 அ) எல்்ல (stroke) ஆ) நிைபபு (fill)
 இ) out – color ஈ)  paint 
13. view கட்ட்ைக்ை அதைன் 

்பயன்்பொட்டுடன் த்பொருததுக
Zoomin அ)   ஆவணத்தை 100% 

ெதைவிதைம் கொண்பிகக 
Zoomout ஆ)  அடுததை 

முன்வடிவ்மககப்பட்ட   
ெதைவிதைததிற்கு  உருபத்பருகக 
தெயய

Actual size இ) ென்னல் தி்ையில் 
இலககு ்பைவ்ல கொண்பிகக 

Fit page in 
window

ஈ) முந்்தைய முன் 
வடிவ்மககப்பட்ட 
ெதைவிதைத்தை கு்ைததைல் 
மற்றும் திரும்்பபத்பறல்

Fit spread in 
window

உ) கொட்ரியின் அை்வ, 
தி்ையின் அைவிற்கு  
த்பொருததுவதைற்கொக 
அைவிடுதைல்.

4. ஒன்்ற ஒன்று ்பொற்கும் வ்கயில் 
அ்மந்துள்ை இைணடு ஆவணப 
்பககங்களின் ததைொகுதி

 அ) ்பைவல் (spread)
 ஆ) வகொபபு்ற (folder)
 இ) வகொபபு   (file)
 ஈ) ெட்டம்   (frame)

5. …………………என்்பது  Indesign 
னுள்ை அ்னததுகருவிக்ையும்  
தகொண்டுள்ை த்பட்டியொகும் 

 அ)கருவி ்பலகம்
 ஆ) கொட்டுப்பொட்டுப ்பலகம்  
 இ) தகொள்கலன்
 ஈ) இல்்ல
6. ்பககததின் இைண்டு 

தநடுவரி்ெகளுககு ()  இஅடப்பட்ட 
்பகுதி………….

 அ)  Gatter
 ஆ) தவற்றிடம்    
 இ) தவற்றுப்பைபபு
 ஈ) உடுகள் (inter steller)
7. ஒரு ்பககததில் இடம்த்பரும் 

உ்ைப்பகுதி அல்லது உறுபபு
 அ) வ்ைக்ல (Graphics)
 ஆ)தி்ெயன்     ( vector )
 இ)   scalar    
 ஈ) ஒவதவொன்றும் வ்ையொக 

இருககும்
8. ………….. என்று  Adobe 

Photoshop  வ்பொன்ற நிைல் மூல்ம் 
உருவொககப்படும் ்படபபுள்ளிக்ைக   
(pixels) தகொண்ட நிைற்்படங்கள்

 அ) பிட்வமட்
 ஆ) JPEG
 இ) PNG
 ஈ) இ்வ அ்னததும்
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3. In Design   -ல் உள்ை  View 
கட்ட்ைகள் யொ்வ?

4. த்பரிதைொகககுதைலுடன்       (Zooming)    
ததைொடர்பு்டய ெர்புகளுககொன   
அ்னதது வி்ெப்பக்க 
குற்ககுவழிக்ை ்பற்றி எழுதுக

5. எழுததுகக்ை வமதலொட்டு அல்லது 
கீவைொட்டு என  எவவொறு மொற்றுவொய

6. ஒரு  த்பொரு்ை  எப்படி 
உருவொககுவொய   என விரிவொக 
விவரி

7. கருவி   ்பலகததிலுள்ை வை்பட 
ெட்டங்கள் எததை்ன ? அ்வ யொ்வ 

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அைவில் 

விசடைளிககவும்
1. InDesign-ல் புதிய ஆவனத்தை 

உ ரு வ ொ க கு வ தை ற் க ொ ன 
்படிநி்லக்ை எழுதுக

2. சிறு குறிபபு எழுதுக 
 ்பயன்்பொட்டு ்பட்்ட  (Application bar)
 ஆவண  ததைொகுதி  (Documen Tab)
 கருவி ்பலகம் (Tools pannel)
3. ்பொ்தையில் ஒரு வ்கயி்ன 

உருவொகக ்படிநி்லக்ை எழுதுக
4. ஆவணததில் உ்ையி்ன ்வகக 

்படிநி்லக்ை எழுதுக
5. வ்ைக்ல ெட்டததில்  எவவொறு 

்படத்தை வெர்ப்பொயி ்படிநி்லக்ை 
எழுதுக

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விசடைளிககவும்  

1. Adobe  in Design   என்ன 
தமன்த்பொருள்

2. எததை்ன வ்கயொன தகொடநி்ல 
்பகக  அ்மவுகள் உள்ைன? அ்வ 
எ்வ?

3 Adobe  in Design  ல் ்பணிப்பகுதி    
என்றொல் என்ன?

4. In Design   ஆவண ென்னல் தி்ையில் 
எது அவசியமொனது.

5. In Design   -ல் pasteboard என்்பது 
என்ன

6. Tool tip எபத்பொது வதைொன்றும்
7. Paste tool –ன் ்பயன் என்ன 
8. Zoomins என்்பது என்ன
9. Tools panel – ஐ திறகக / மூட உள்ை 

்படிநி்லக்ை எழுதுக
10. ்பந்தியில் எண் வரி்ெ மற்றும் 

புல்லட் குறியீடு உருவொகக உதைவும் 
்படிநி்ல்ய  எழுதுக 

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்திைைவில் 

விசடைளிககவும்  
1. கருவி ்பலகத்தை ( Tools panel ) ்பற்றி   

விரிவொக விைககவும்
2. கருவி ்பலகததில் (Tools panel)   

உள்ை ஏவதைனும் 3 கருவிக்ை ்பற்றி 
எழுதுக

ைாணவர் மைைல்பாடு

●	 Adobe In Design்ன  ்பயன்்படுததி உன் நன்்பனுககு  அைகொன   பிறந்தைநொள் வொழ்தது 
அட்்ட்ய உருவககவும்

●	 Adobe In Design்ன  ்பயன்்படுததி   உம்ங்கைது அ்னதது ்பொட த்பயர்க்ையும் 
தகொண்ட ஒரு  ்பககத்தை உருவொககி அதை்ன அைகு ்படுததைவும்
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03பாடம்

க�ாரல்டரா 2018 (CorelDRAW 2018)

 �ற்றலின் க�ாக�ங�ள்
●	 நெறிய வரைகரை மற்றும் பிட்மப்ஸ்
●	 CorelDRAW 2018
●	 ஒரு புதிய ஆவணதரதை உருவாக்குதைல்
●	 கருவிநெடடிரய அறிதைல்
●	 வடிவஙகரை வரைதைல்

●	 Color Palette ரய ெயனெடுததுதைல்
●	 வடிவஙகளின அைரவ மாற்றியரமததைல்
●	 நொருடகரை சுழற்றுதைல்
●	 வரைெடதரதை ்ேமிததைல்
●	 ஆவணதரதை மூடுதைல்

 CorelDRAW பறறி
CorelDraw (Styled CorelDRAW) ஒரு 
நெறிய வரைகரை ெயனொடு ஆகும். இது 
CorelCorporation ஆல் உருவாக்கப்ெடடு 
ேநரதைப்ெடுததைப்ெடுகிறது. CorelCorporation 
எனெது ஒரு கனடா ொடடு நமனநொருள் 
நிறுவனம். CorelDRAW இன அணரம 
ெதிப்பு CorelDraw Graphics Suite 2018 ஆகும். 
இது ஏப்ைல் 10, 2018 அனறு  நவளியிடப்ெடடது. 

CorelDraw எனெது உயரதைை 
வரைகரை சிததிைஙகள், ்ைா்கா 
வடிவரமப்பு மற்றும் ெக்க அரமப்புகரை 

உருவாக்குவதைற்கான ெல்துரற 
வரைகரை ெயனொடு ஆகும்.

  ந�றிய வரர�ரை மறறும் 
பி்டகமப�ரை புரிந்துந�ாள்ளுதல

கணிப்நொறி வரைகரையில் இைணடு 
முக்கிய வரககள் உள்ைன. அரவ நெறிய 
வரைகரை (Vector Graphics) மற்றும் 
பிட்மப் (Bitmaps).

ந�றிய வரர�ரை
நெறிய வரைகரை ்காடுகள் மற்றும் 
வரைவுகைால்  உருவாக்கப்ெடுகினறன. 
அரவ கணிதை விைக்கஙகள் மூைம் 
உருவாக்கப்ெடுகினறன. இநதை வரைகரை 
்ைா்காக்கள் மற்றும் illustrations க்கு மிகவும் 
ஏற்றது. அரவ நதைளிவுததிறன ோரெற்ற 
(resolution independent) வரைகரை எனெதைால் 
்வணடிய அைவில் மாற்றைாம், அச்சிடைாம் 
மற்றும் எநதை நதைளிததிறனிலும் விவைம் 
மற்றும் தைைதரதை இழக்காமல் திரையிடைாம்.

93

படம் 3.1 CorelDRAW 2018
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JPEG மற்றும் TIFF ்ொனற பிட்மப் (ைாஸ்டர 
ெடஙகள்) ்காப்புகரை நீஙகள் CorelDRAW 
க்கு இறக்குமதி நேயயைாம் மற்றும் அவற்ரற 
உஙகள் வரைெடஙகளில் ்ேரக்கைாம்.

படம் 3.2 பி்டகமப படங�ள் மறறும் ந�றிய 
படங�ள்

ஒரு பிட்மப்ரெ உஙகள் ெக்க வடிவரமப்பு 
நமனநொருளில் நெரிதைாக்கினால், நீஙகள் 
அதைன நதைளிததிறரன இழக்கைாம் அல்ைது 
அது நதைளிவில்ைாமல் ்தைாற்றமளிக்கும். 
உஙகள் ெக்க வடிவரமப்பு நமனநொருளில் 
பிட்மப்ரெ சுருக்கினால் விரைவு 
ெனறாக இருக்கும்.

CorelDRAW ந�ாறகூறு�ள்
CorelDRAW ரவ நதைாடஙகுவதைற்கு முன 
நீஙகள் பினவரும் நோற்கூறுகரை ெனகு 
அறிநதிருக்க ்வணடும்.

பி்டகமப 
பிட்மப்கள் ைாஸ்நடர ெடஙகள் எனவும் 
அரழக்கப்ெடுகினறன. அரவ பிக்ேல்கள் 
எனறு அரழக்கப்ெடும் சிறிய ேதுைஙகைால் 
ஆனரவ. ஒவநவாரு பிக்ேலும் ெடததின 
ஒவநவாரு இடததுடன இரணக்கப்ெடடு 
வணணஙகளின எண மதிப்புகரை 
நகாணடிருக்கும்.

பிட்மப்கள் ஒரு ெடததில் வணண 
மணடைஙகரை ெனறாக மீளுருவாக்கம் 
நேயகினறன. என்வ அரவ புரகப்ெடஙகள் 
மற்றும் எணம ஓவியஙகளுக்கு (Digital 
Paintings) மிகவும் நொருததைமானரவ.

பிட்மப்கள் நதைளிததிறன 
ோரநதை (resolution dependent) ெடஙகள் 
ஆகும். அதைாவது அரவ ஒரு குறிப்பிடட 
எணணிக்ரகயிைான பிக்ேல்கரை 
பிைதிநிதிததுவப்ெடுததுகினறன. அரவ 
அவற்றின குறிப்பிடட (actual) அைவுகளில் 
ேரியாக இருக்கும், ஆனால் அைவு 
மாற்றப்ெடும் ்ொ்தைா அல்ைது மிகுநதை 
நதைளிததிறனுடன அச்சிடும் ்ொது அரவ 
நதைளிவில்ைாமல் ்தைாற்றமளிக்கினறன 
அல்ைது ெடததின தைைதரதை இழக்கினறன.

CorelDRAW ெயனெடுததி நீஙகள் 
நெறிய வரைகரைரய உருவாக்க முடியும். 

நோற்கூறுகள் விைக்கம்
நொருள் Object நொருள் எனெது ெடம், வடிவம், ்காடு, உரை, வரைவு, சினனம், அல்ைது 

அடுக்கு ்ொனற வரைெடததின ஒரு உறுப்பு.

வரைதைல் வரைதைல் எனெது நீஙகள் CorelDRAW ரவ ெயனெடுததி தைனிெயன 
கரைப்ெரடப்பு, ்ைா்காக்கள், சுவநைாடடிகள், மற்றும் நேயதிதைாள்கள் 
்ொனறவற்ரற உருவாக்கும் ஒரு நேயல் ஆகும். 

நெறிய 
வரைகரை

நெறிய வரைகரை எனெது கணிதை விைக்கஙகளிலிருநது உருவாக்கப்ெடும் 
ஒரு ெடம் ஆகும். இநதை கணிதை விைக்கஙகள் ்காடுகளின நிரைகள், நீைம் 
மற்றும் திரேரய தீரமானிக்கும்.

பிட்மப் பிட்மப் ெடஙகள் பிக்ேல்கள் அல்ைது புள்ளிகளின கடடஙகைால் 
உருவாக்கப்ெடுகிறது.
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Docker Docker எனெது ஒரு குறிப்பிடட கருவி அல்ைது ெணிக்கு நதைாடரபுரடய 
கடடரைகள் மற்றும் அரமப்புகரைக் நகாணடிருக்கும் ஒரு ோைைம் ஆகும்.

Flyout Flyout எனெது நதைாடரபுரடய கருவிகள் அல்ைது ெடடி உருப்ெடிகளின ஒரு 
குழுரவத திறக்கும் ஒரு நொததைான ஆகும்.

ெடடியல் நெடடி  
List box

ெடடியல் நெடடி ஒரு ெயனர கீழ் அம்புக்குறி நொததைாரன கிளிக் நேயயும் 
்ொது விரியும் விருப்ெஙகளின ெடடியல் ஆகும்.

Artistic text Artistic text எனெது நீஙகள் நிழல் (Shadows) ்ொனற சிறப்பு 
விரைவுகரை நகாடுக்ககூடிய ஒரு வரக உரை ஆகும்.

Paragraph text ெததி உரையானது நீஙகள் வடிவூடடல் விருப்ெஙகரைப் 
ெயனெடுததைக்கூடிய ஒரு உரை வரகயாகும், ்மலும் இரதை நெரிய 
நதைாகுதிகளில் ெதிப்ொயவு நேயயைாம்.

Combo boxes Combo எனெது கிளிக் நேயய கூடிய ்தைரநநதைடுப்பு நொததைான நகாணட 
ஒரு num box ஆகும். Combo boxes ல் ஒரு மதிப்ரெ உள்ளிடைாம் அல்ைது 
இருக்கும் மதிப்பில் ஒனரற ்தைரநநதைடுக்கைாம்.

Spinners இரவ Combo boxes களுக்கு ஒததைரவ. இரவ சுடடிரய ெயனெடுததி 
அல்ைது தைடடச்சு நேயவதைன மூைம் மதிப்புகரை குறிப்பிட முடியும்.

Pop-up menus Pop-up menu கடடரைகரையும் விருப்ெஙகரையும் அணுக எநதை 
இடததிலும் உஙகள் சுடடியின வைது நொததைாரன கிளிக் நேயயவும்.

 CorelDRAW 2018 ஐ நதாடஙகுதல
நீஙகள் CorelDRAW 2018 ்ெைடியாக 
உஙகள் கணினியின திரைமுகப்பில் 
(Desktop) இருந்தைா அல்ைது Windows 
நதைாடக்க ெடடியில் (Start Menu) இருந்தைா 
நதைாடஙகைாம்.

நதாடக�ப ப்டடிரய பயன்படுததல
1. Start > All Programs >CorelDRAW 

Graphics Suite 2018 >CorelDRAW 
2018 எனெரதை ்தைரநநதைடு

2. CorelDRAW 2018 - வை்வற்புத 
திரை ்தைானறும்.

குறுககுவழிரயப பயன்படுததுதல
1. முதைலில், CorelDRAW 2018 

குறுக்குவழி குறும்ெடதரதை 
கணடறியவும். இது ஒரு 
வணணமயமான ெலூன வடிவ 

குறும்ெடம். அதைன கீழ் CorelDRAW 
2018 எனறு குறிப்பிடப்ெடடிருக்கும்.

2. நீஙகள் அரதை கணடுபிடிததை பின, 
CorelDRAW 2018 சினனததின 
மீது சுடடிரய ரவதது, இைடரட 
கிளிக் நேயது CorelDRAW 2018 ஐ 
திறக்கைாம் 

3. CorelDRAW 2018 - வை்வற்புத 
திரை ்தைானறும்.

படம் 3.3 CorelDRAW 2018 குறும்படம்
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CorelDRAW 2018 வரகவறபுத திரர
வை்வற்பு திரை, நதைாடக்கததில் ெயனெடுததைப்ெடும் சிை நொதுவான விருப்ெஙகரை காடடும்

நீஙகள் New Document கிளிக் 
நேயதைால், அது ஒரு நவற்று 

ஆவணதரதை உருவாக்குகிறது, 
அதில் நீஙகள் ஒரு 

வரைகரைரய வடிவரமக்க 
முடியும்.

நீஙகள் New From Template 
கிளிக் நேயதைால், நீஙகள் 
ஒரு வரைகரைரய 
முன வடிவரமததை ெக்க-
வாரப்புருக்கள் ெடடியலில் 
இருநது ்தைரவு நேயய முடியும்.

OpenDocument கிளிக் 
நேயதைால், ஏற்கன்வ ்ேமிததை 
வரைகரை ெடக் ்காப்பில் 
இருநது ் தைரநநதைடுக்க உதைவும் 
OpenDrawing உரையாடல் 
நெடடி திறக்கும்.

படம் 3.4 CorelDRAW 2018 - வரகவறபுத திரர

ஒரு புதிய ஆவணதரத உருவாக�
1. வை்வற்பு திரையில் New Document நொததைாரன கிளிக் நேயயவும்.
2. இப்்ொது Create a New Document உரையாடல் நெடடி ் தைானறும். இது ஆவணததின 

ெை ெணபுகரை உள்ளிட அனுமதிக்கிறது.
3. நீஙகள்  அதில் ஆவணததிற்கு நெயரிடவும், ெக்க அைவு அரமக்கவும், CMYK அல்ைது 

RGB ்ொனற நிற முரறரமரயத ்தைரவு நேயயவும், வணண விைஙகரையும் 
அரமக்கைாம்.

4. OK நொததைாரனகிளிக் நேயயவும்
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படம் 3.5 New Document நபாததான்

படம் 3.6 Create a New Document உரரயாடல 
நப்டடி

படம் 3.7 Create a New Document உரரயாடல 
நப்டடி

படம் 3.8 Create a New Document உரரயாடல நப்டடி

ஆவணததின நெயரை உள்ளிடவும்

உஙகள் ஆவணததின ெக்க 
அைவுகரை ்தைரநநதைடுக்கவும்
அஙகுைஙகள், மில்லிமீடடரகள் 
அல்ைது பிக்ேல்கள் ்ொனற உஙகள் 
ஆவணததிற்கான அைவீடடு அைகுகரைத 
்தைரநநதைடுக்கவும்

உஙகள் ஆவணததின ெக்க 
அரமப்ரெ (landscape அல்ைது portrait) 
்தைரநநதைடுக்கவும்.

ஆவணததிற்கான ெக்கஙகளின 
எணணிக்ரகரயத ்தைரநநதைடுக்கவும்.

உஙகள் ஆவணததின அகைதரதையும் 
உயைதரதையும் ்தைரநநதைடுக்கவும்.

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 03.indd   97 4/16/2019   1:23:23 PM



பாடம் 03 க�ாரல்டரா 201898

 CorelDRAW 2018 ஆவண �ாைரம்
Create a New Document உரையாடல் நெடடியில்  OK நொததைாரன கிளிக் நேயதை பிறகு 
ெடம் 3.9 ல் காடடியவாறு CorelDRAWஆவண ோைைம் ்தைானறும்

Title bar Maximize /  
Restore

Minimize

Close
Document Tab Menu bar Drawing Window

Property  
Bar

Standard  
Toolbar

To
ol

bo
x

Status bar
Document  
Navigator

Document  
Page border

Drawing Page Navigator Docker Color palette

படம் 3.9 CorelDRAWஆவண �ாைரம்

எண ெகுதி விைக்கம்
1. தைரைப்பு ெடரட

Title bar
தைரைப்பு ெடரட எனெது தைற்்ொது ்தைரநநதைடுக்கப்ெடட வரைெடததின 
தைரைப்பு அறிவிக்கும் ெகுதி.

2. ெடடிப் ெடரட
Menu bar

ெடடிப் ெடரட எனெது கீழ் விரி ெடடி விருப்ெ ்தைரவுகள் உள்ை ெகுதி.
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3. நேநதைை கருவிப்ெடரட
Standard Toolbar

நேநதைை கருவிப்ெடரட எனெது ெடடி விருப்ெ ்தைரவுகள் மற்றும் பிற 
கடடரைகளுக்கு குறுக்குவழிகரைக் நகாணட ெகற்றக் கூடிய 
ெடரடயாகும்.

4. கருவிப்நெடடி 
Toolbox

கருவிப்நெடடி எனெது நொருள்கரை உருவாக்க, நிைப்ெ மற்றும் 
மாற்றியரமக்க கருவிகள் நகாணட ஒரு இரணக்கப்ெடட ெடரட ஆகும்

5. ெணபுப் ெடரட 
Property bar

ெணபுப் ெடரட இயக்கததில் உள்ை கருவி அல்ைது நொருள் நதைாடரொன 
கடடரைகளுடன ஒரு நீக்க கூடிய ெடரடயாகும். உதைாைணமாக, 
நேவவக கருவி ்தைரநநதைடுக்கப்ெடடிருநதைால், நேவவகதரதை 
உருவாக்கும் மற்றும் நேவவகதரதைத திருததும் கடடரைகரை காடடும்.

6. ஆவண கீற்று
Document tab

ஒவநவாரு திறநதை ஆவணததிற்கும் ஒரு கீற்று இருக்கும். இது நீஙகள் 
விரைவாக ஆவணஙகளுக்கு இரடயில் மாற அனுமதிக்கிறது.

7. வரைதைல் ோைைம்
Drawing window

வரைதைல் ெக்கததிற்கு நவளி்ய உள்ை ெகுதி வரைதைல் ோைைம் 
ஆகும். இது திரை உருைல் ெடரட (Scroll bar) மற்றும் ெயனொடடு 
கடடுப்ொடுகரை எல்ரையாக நகாணடிருக்கும். 

8. வரைதைல் ெக்கம் 
Drawing page

வரைதைல் ோைைததின உள்்ை உள்ை நேவவக ெகுதி வரைதைல் ெக்கம் 
எனறு அரழக்கப்ெடுகிறது. இது ஆவண ோைைததின அச்சிடததைக்க ெகுதி. 

9. ரூைர 
Rulers

ோைைததில் இைணடு ரூைர இருக்கும். அரவ  கிரடமடட ரூைர மற்றும் 
நேஙகுதது 
ரூைர. அரவ ஒரு ஆவணததில் நொருடகளின அைவு மற்றும் நிரைரய 
தீரமானிக்கப் ெயனெடுததைப்ெடுகினறன. 

10. டாக்கர 
Docker

நொதுவாக ஒரு முதைனரம ோைைததின வைது முரனயுடன ஒடடி 
இருப்ெதைால் இது டாக்கர ோைைம் எனறு அரழக்கப்ெடுகிறது. ஒரு 
்ெைததில் இைணடு அல்ைது அதைற்கு ்மற்ெடட டாக்கர ோைைஙகரை 
திறநதைால், இநதை ோைைஙகள் கீற்று நிரையில் அரமயும், கீற்றுகரை 
கிளிக் நேயவதைன மூைம் விரும்பிய ோைைதரதை முனனிரைப்ெடுததைைாம்

11. ஆவண உைவி
Document navigator

ஆவண உைவி எனெது ெயனொடடு ோைைததின கீழ் இடதுபுறம் 
உள்ை ெகுதியாகும். இது புதிய ெக்கஙகரைச் ்ேரப்ெதைற்கு மற்றும் 
ெக்கஙகளுக்கிரட்ய  மாறுவதைற்கும் கடடுப்ொடுகரை நகாணடிருக்கும்.

12. உைவி
Navigator

உைவி எனெது ோைைததின கீழ் வைது மூரையில் உள்ை ஒரு 
நொததைான ஆகும். இது ஒரு வரைெடததின ெகுதிகளுக்கிரட்ய ெகரததை 
உதைவுவதைற்கு சிறிய காடசித திரைரயத திறக்கும்.

13. வணணத தைடடு 
Color palette

வணணத தைடடு ஒரு ெகரததை கூடிய ெடடி ஆகும். இது வணண 
நெடடிகரை நகாணடிருக்கிறது. வணணத தைடடில் நீஙகள் காணும் 
இநதை சிறிய ேதுை நெடடிகள் நவல் (Well) எனறு குறிப்பிடப்ெடுகினறன.

14. நிரைரமப் ெடரட
Status bar

நிரைரமப் ெடரட ஆவண ோைைததின கீ்ழ உள்ை ெகுதி ஆகும். 
இது ்தைரநநதைடுததை நொருளின ெணபுகைான வரக, அைவு, நிறம், 
நிைப்பு வரக மற்றும் எல்ரை ்ொனற தைகவரை காடடுகிறது. ்மலும் 
நிரைரமப் ெடரட ஆவண ோைைததில் சுடடியின தைற்்ொரதைய 
இடதரதையும் காடடும்.

 ந�ந்தரக �ருவிபப்டரட
நேநதைைக் கருவிப்ெடடியில் ெை ெடடியல் கடடரைகரை இயக்க உதைவும் குறுக்குவழி 
நொததைானகள் மற்றும் கடடுப்ொடுகள் உள்ைன.
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படம் 3.10 ந�ந்தரக �ருவிபப்டரட
�ருவி குறும்படம் விர�பபைர� 

குறுககுவழிச் �ாவி
பயன்

1. New Ctrl + N புதிய வரைெடதரதைத நதைாடஙக

2. Open Ctrl + O ஒரு வரைெடதரதை  திறக்க

3. Save Ctrl + S ஒரு வரைெடதரதை ்ேமிக்க

4. Print Ctrl + P ஒரு வரைெடதரதை அச்சிட

5. Cut Ctrl + X ்தைரநநதைடுததை நொருள்கரை பிடிப்ெைரகயில்  
நவடட

6. Copy Ctrl + C ்தைரநநதைடுததை நொருள்கரை பிடிப்ெைரகயில் 
ெகநைடுக்க

7. Paste Ctrl +V பிடிப்ெைரகயின உள்ைடக்கஙகரை ஒரு 
வரைெடததில் ஒடட

8. Undo நேயரைச் தைவிரக்க

9. Redo தைவிரக்கப்ெடட நேயரை மீணடும் நேயய

10.  Search 
Content

வரைகரை, புரகப்ெடஙகள் மற்றும் 
எழுததுருக்கரைத ்தைட

11. Import Ctrl + I ஒரு வரைெடதரதை தைைவிறகம் நேயய

12. Export Ctrl + E ஒரு வரைெடதரதை ெதி்வற்றம் நேயய

13.  Publish to 
PDF

ஆவணதரதை PDF ்காப்பு வடிவததிற்கு மாற்ற

14. Zoom levels அைரவ மாற்ற
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15.  Full- screen 
preview

F9 ஒரு ஆவணததின முழு திரை 
முன்னாடடதரதைக் காண

16. Show rulers ரூைரை காடட அல்ைது மரறக்க

17. Show grid ஆவண கடடஙகரை காடட அல்ைது மரறக்க

18.  Show guide 
lines

வழிகாடடுதைல்கரை காடட அல்ைது மரறக்க

19. Snap Off Alt + Q எல்ைா முறிப்ரெயும் முடக்கவும். ்தைரநநதைடுததை 
முறிப்பு விருப்ெஙகரை மீடடரமக்க மீணடும் 
கிளிக் நேயக

20. Snap To நொருரை ெக்க இரேவு நேயயும் முரறரயத 
்தைரநநதைடுக்க

21. Options Ctrl + J உஙகள் ெணியிட விருப்ெத ்தைரவுகரை 
அரமக்க

22.  Application 
launcher

CorelDRAW ெயனொடு நதைாடஙக

 பண்புப ப்டரட
ெணபுப் ெடரட (Property bar) நேநதைைகருவிப்ெடடிக்கு அடுதது இருக்கும். இயக்க கருவிக்கு 
நதைாடரபுரடய நொதுவான நேயல்ொடுகரை இது காடடுகிறது. இது கருவிப்ெடடிரயப் ் ொை 
்தைானறினாலும், கருவி அல்ைது ெணிரயப் நொருதது ெணபுகள் ெடரடயின உள்ைடக்கம் 
மாறுகிறது.

உதைாைணமாக, நீஙகள் கருவிப்நெடடியில் உரை கருவிரயக் கிளிக் நேயதைால், 
ெணபுகள் ெடரட வடிவுடடல், ெததி இரேவு மற்றும் ெதிப்பிததைல் கருவி ்ொனற உரை 
நதைாடரொன கடடரைகரைக் காடடும்.

படம் 3.11 உரரயின் பண்பு�ள் ப்டரட

கருவிப்நெடடியில் நீஙகள் நேவவக கருவிரயக் கிளிக் நேயதைால், ெணபுகள் ெடரட 
நேவவகம் நதைாடரொன கடடரைகரை மடடு்ம காடடும்.
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படம் 3.12 ந�வவ�ததின் பண்பு�ள் ப்டரட

கருவிப்நெடடியில் நீஙகள் நீள்வடட கருவிரயக் கிளிக் நேயதைால், ெணபுகள் ெடரட 
நீள்வடடம் நதைாடரொன கடடரைகரை மடடு்ம காடடும்.

படம் 3.13 நீள்வ்டடததின் பண்பு�ள் ப்டரட

 �ருவிப நப்டடிரய ஆராயதல
கருவிப்நெடடி எனெது ெயனொடடு ோைைததின ஒரு ெகுதி. இதில் ெடஙகரை வரைவதைற்கும் 
மற்றும் திருததுவதைற்கும் ெை கருவிகள் உள்ைன. சிை கருவிகள் நிரையாக ்தைானறும், 
மற்றரவ flyouts ல் குழுவாக்கப்ெடடிருக்கும். கருவிப்நெடடியின கீழ்-வைது மூரையில் 
உள்ை சிறிய flyouts அம்புக்குறிரய கிளிக் நேயவதைன மூைம் ொம் flyouts கருவிகரைப் 
அனுக முடியும்.

�ருவிபப்டரட குறும்படம் விர�பபைர� 
குறுககுவழிச் �ாவி

பயன்

Pick tool நொருடகரை ்தைரநநதைடுததைல் மற்றும் 
மாற்றுதைல்

Shape Tool F10 நொருடகரை வடிவரமததைல்

Crop tool ்தைரநநதைடுததை ெகுதிக்கு நவளி்ய உள்ை 
ெகுதிகரை நீக்க

Zoom tool Z ொரரவ ோைைதரதை மாற்ற

Freehand tool F5 ்காடுகள் / வரைவுகரை வரைதைல்
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Artistic Media tool I கரை தூரிரக, நதைளிப்பு மற்றும் calligraphic 
விரைவுகரை ்ேரததைல்

Rectangle tool F6 நேவவகஙகள் / ேதுைஙகரை வரைதைல்

Ellipse tool F7 நீள்வடடஙகள் / வடடஙகள் வரைதைல்

Polygon tool Y ெை்காணஙகள் வரைதைல்

Text tool F8 கரை மற்றும் ெததி இரண உரைகரை 
்ேரததைல்

Dimension tool ோயநதை ்காடுகரை வரைதைல்

Straight-Line 
Connector tool

இைணடு நொருள்கரை இரணக்க ்ெர 
்காடரட வரைதைல்

Drop shadow tool நொருடகளுக்கு பினனால் அல்ைது கீ்ழ 
நிழல்கள் உருவாக்குதைல்

Transparency tool ்தைரநநதைடுக்கப்ெடட நொருளுக்கு ஒளிபுகுரம 
தைனரமரய அரமததைல்

Color Eyedrop per 
tool

ஒரு நொருளிலிருநது நிைப்பு ்தைரரவ 
்தைரநநதைடுததைல்

Smart Fill tool நிைப்பு ெணபுகரை அரமததைல்

Flyout

Flyout Arrow

படம் 3.14 Flyout கதர்வு�ள் மறறும் Flyout அம்புககுறி
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 Flyout ஐ ஆராயதல
கருவிப்நெடடி குறிப்பிடட வரைதைல் மற்றும் ெதிப்பிததைல் ெணிகளுக்குப் ெயனெடுததைக்கூடிய 
ெல்்வறு வரகயான கருவிகரைக் நகாணடுள்ைது. சிை கருவிகள் வடிவஙகரை 
வரைய ெயனெடுகினறன, மற்றும் பிற கருவிகள் நொருள்களில் வணணஙகள் அல்ைது 
்காடடு வடிவஙகள் (patterns) நிைப்புவதைற்கு ெயனெடுததைப்ெடுகினறன. சிை கருவிகள் 
Flyout கரை நகாணடிருக்கும். அரவ நதைாடரபுரடய கருவிகளின குழுக்கள் ஆகும். ஒரு 
கருவிப்நெடடியின வைது-கீழ் மூரையில் உள்ை ஒரு சிறிய அம்புக்குறி அரவ ஒரு Flyout ன 
உறுப்பு எனெரதை குறிக்கிறது. Flyout ல் கரடசியாக ெயனெடுததைப்ெடடகருவி நொததைானில் 
்தைானறும். Flyout அம்புக்குறிரயக் கிளிக் நேயவதைன மூைம் Flyout கருவிகரை அணுகைாம்.

பினவரும் அடடவரணயானது CorelDRAW கருவிப்நெடடியில் flyouts மற்றும் 
கருவிகளின விைக்கஙகரை வழஙகுகிறது.

�ருவி�ள் Flyout விைக�ம்

Pick tool Pick, Freehand Pick மற்றும் Free Transform 
கருவிகரை அணுக உதைவுகிறது

Shape Tool (F10) Shape, Smooth, Smear, Twirl, Attract, Repel, 
Smudge மற்றும் Roughen கருவிகரை 
அணுக உதைவுகிறது

Crop tool
Crop, Knife, Virtual Segment Delete மற்றும் 
Eraser கருவிகரை அணுக உதைவுகிறது

Zoom tool (Z) Zoom மற்றும் Pan கருவிகரை அணுக 
உதைவுகிறது

Rectangle tool (F6) Rectangle மற்றும் 3-Point Rectangle 
கருவிகரை அணுக உதைவுகிறது
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Freehand tool (F5) Freehand, 2- Point Line, Bezier, Pen, 
B-Spline, Polyline, 3-Point Curve, Smart 
Drawing மற்றும் LiveSketch கருவிகரை 
அணுக உதைவுகிறது.

Ellipse tool (F7) Ellipse மற்றும் 3-Point Ellipse கருவிகரை 
அணுக உதைவுகிறது.

Polygon tool (Y) Polygon, Star, Complex Star, Impact 
tool, GraphPaper, Spiral, Basic Shapes, 
ArrowShapes, Flowchart Shapes, 
BannerShapes மற்றும் Callout Shapes 
கருவிகரை அணுக உதைவுகிறது.

Text tool (F8) Text மற்றும் Table கருவிகரை அணுக 
உதைவுகிறது. 

Interactive Fill tool Interactive Fill மற்றும் Mesh Fill கருவிகரை 
அணுக உதைவுகிறது.
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Color Eyedropper 
Tool

Color Eyedropper மற்றும் Attributes 
Eyedropper கருவிகரை அணுக 
உதைவுகிறது.

Drop Shadow Tool Drop Shadow, Contour, Blend, Distort, 
Envelope, Extrude, மற்றும் Block Shadow 
கருவிகரை அணுக உதைவுகிறது.

Parallel Dimension 
tool

Parallel Dimension, Horizontal 
or Vertical Dimension, Angular 
Dimension, Segment Dimension 
மற்றும் 3-Point Callout 
கருவிகரை அணுக உதைவுகிறது.

Straight-Line 
Connector tool

Straight-Line Connector, Right-
Angle Connector, Rounded 
Right-Angle Connector மற்றும் 
Anchor Editing கருவிகரை 
அணுக உதைவுகிறது.

2. வடிவங�ரை வரரதல
CorelDRAW நீல்வடடம் (வடடஙகள் உடெட), நேவவகம் (ேதுைஙகள் உடெட), ெை்கானஙகள், 
ெடேததிை வடிவஙகள் மற்றும் சிை அடிப்ெரட வடிவஙகரை வரைய ்வறுெடட வடிவக் 
கருவிகரைக் நகாணடுள்ைது.

ந�வவ�ங�ள் மறறும் �துரங�ள் வரரதல
ஒரு ந�வவ�ம் வரரதல

1. ஒரு நேவவகதரதை வரைய கருவிப்ெடரடயில் இருநது Rectangle கருவிரய 
்தைரநநதைடுக்கவும். சுடடி சிறு ேதுைதரதை நகாணட crosshair சுடடியாக மாறும். 

2. வரைதைல் ெகுதியில் எஙகும் ் வணடு்மா அஙகு கிளிக் நேயது நகாண்ட இழுக்கவும். 
நீஙகள் சுடடிரய இழுக்க, ஒரு நேவவக ்தைானறும். 
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2. இப்்ொது வரையும் ெகுதியில் ctrl 
விரேரய அழுததிக் நகாண்ட 
எஙகு ேதுைம் வரைய ்வணடு்மா 
அஙகு சுடடியின இடது நொததைாரன 
கிளிக் நேயது நகாண்ட ெகரததை 
்வணடும்.

3. நீஙகள் விரும்பும் அைவுரடய 
ேதுைம் ்தைானறியதும் சுடடியின 
நொததைாரன அழுததுவரதை 
விடடுவிடவும்.

படம் 3.17 �துரம்

முரை வரைவாை ந�வவ�ம் (Rounded 
rectangle) 
நேவவகம் வரைநதை பின நீஙகள் 
விரும்பினால் அதைன ஓைதரதை வரைவாக்க 
முடியும். நீஙகள் ஒ்ை ்ெைததில் அரனதது 
ஓைஙகரையும் அல்ைது நீஙகள் விரும்பும் 
ஓைதரதை மடடும் வரைவாக்க முடியும். 
ஓைஙகரை சிறிது வரைவு ஆக்குவதைன 
மூைம் சிறிய நமனரமயான வரைவாக்வா 
அல்ைது ெனகு வரைப்ெதைன மூைம் 
கிடடததைடட வடடமாக இருப்ெது ்ொன்றா 
்தைானறச் நேயய முடியும்.
நேவவகததின ஓைஙகரை வரைவாக்க:

1. கருவிப்ெடரடயில் Shape கருவி 
layout ெகுதியிலிருநது Shape Tool 
ெணிக்குறிரய ்தைரநநதைடுக்கவும் 
அல்ைது  F10  விரேரய அழுததைவும்.

3. ்தைரவயான அைவுள்ை நேவவகம் 
்தைானறியவுடன சுடடி நொததைான 
அழுததுவரதை விடடுவிட ்வணடும். 

4. இப்்ொது ஒரு நேவவகம் திரையில் 
்தைானறும்.

Rectangle Tool Cursor

படம் 3.15 ஒரு ந�வவ�ம் வரரதல

படம் 3.16 ந�வவ�ம்

சுடடிரய அழுததி இழுக்கும் ்ொது நீஙகள் 
நிரைரமப்ெடரட மற்றும் ெணபுகள் 
ெடரடயில் வரையப்ெடும் நொருளின 
இடம், நீை அகைம் ்ொனற ெணபுகரை 
காணைாம்.

�துரம் வரரதல
1. ஒரு ேதுைம் வரைய கருவிப்ெடரடயில் 

இருநது Rectangle கருவிரய 
்தைரநநதைடுக்கவும். சுடடி சிறு 
ேதுைதரதை நகாணட crosshair 
சுடடியாக மாறும்.
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படம் 3.18 இ வரைந்த ஓரங�ரை உரடய 
ந�வவ�தரத உருவாககுதல

நீள்வ்டடம்உருவாககுதல
1. நீள்வடடம் வரைய (முடரட 

வடிவம் எனவும் அரழக்கப்ெடும்) 
கருவிெடரடயில் Ellipse கருவிரய  
்தைரநநதைடுக்கவும். சுடடியின வடிவம் 
Crosshair குறியுடன கீழ்ப்ெகுதியில் 
நீள்வடடம் நகாணடு குறியாக இருக்கும்.

2. இப்்ொது வரையும் ெகுதியில் 
எஙகு நீள்வடடம் வரைய 
்வணடு்மா அஙகு சுடடியின இடது 
நொததைாரன அழுததிக்.நகாண்ட 
இழுக்க்வணடும்.

3. நீள்வடடம் நீஙகள் விரும்பும் வடிரவ 
அரடநதைவுடன சுடடியின நொததைாரன 
அழுததுவரதை விடடுவிடவும்.

படம் 3.19 நீள்வ்டடம்

2. ஓைதரதை வரைவாக்க விரும்பும் 
நேவவகதரதை ்தைரநநதைடுக்கவும். 
நேவவகததின ஓைததில் ொனகு 
கருப்பு சிறு ேதுைம் ்தைானறும்.

3. அரனதது  ஓைஙகரையும் 
ஒ்ை மாதிரியாக ்தைானற 
நேயய அரனதது ஓைஙகளும் 
்தைரநநதைடுக்கப்ெடடிருப்ெரதை உறுதி 
நேயது நகாணடபின ஏ்தைனும் ஒரு 
முரனரய இழுதது ்தைரவயான 
வரைவு ஏற்ெடும் வரை ெகரததைவும்.

 ெடம் 3.18 அ, ெடம் 3.18 ஆ மற்றும் 
ெடம் 3.18 இ காணக

Four black nodes appear  
around the rectangle.

படம் 3.18 அ ந�வவ�தரத சுறறி உள்ை �ான்கு 
�ருபபு முரையங�ள் 

படம் 3.18 ஆ 
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2. இப்்ொது வரையும் ெகுதியில் எஙகு 
ஐங்காணம் வரைய ்வணடு்மா 
அஙகு சுடடியின இடது நொததைாரன 
அழுததி பிடிததைவாறு ெகரததை 
்வணடும்.

3. நீஙகள் விரும்பும் வடிவமுரடய  
ெை்காணம் உருவானவுடன 
சுடடியின நொததைாரன அழுததுவரதை 
விடடு விடவும்.

4. வரைநதை ெை்காணததின 
ெக்கஙகரை அதிகரிக்க நீஙகள் 
வரைநதை ெை்காணதரதை pick 
கருவி மூைம் ்தைரநநதைடுக்கவும்.

5. சுடடிரய ெணபு ெடரடயில் உள்ை 
Number of Points on Polygon 
உரைப்நெடடியில் கிளிக் நேயது 
்தைரவயான ெக்கஙகளின 
எணணிக்ரகரய நகாடுக்கவும்.

நீஙகள் ெை்காணததின ெக்கஙகரை 
முதைலி்ை்ய நகாடுததுவிடடு பினபும் 
வரையைாம்.

Pentagon - a five-sided figure

படம் 3.21 ஐந்து பக� பைக�ாணம்

Points or sides

படம் 3.22 ஆறு பக� பைக�ாணம்

வ்டடம் வரரதல 
1. வடடம் வரைய நீள்வடட Ellipse 

கருவிரய கருவிெடரடயிலிருநது 
்தைரநநதைடுக்கவும். சுடடியின வடிவம் 
Crosshair குறியுடன கீழ்ப்ெகுதியில் 
நீள்வடடம் நகாணடு குறியாக 
இருக்கும்.

2. இப்்ொது வரையும் ெகுதியில் எஙகு 
வடடம் வை்வணடு்மா அஙகு ctrl 
விரேரய அழுததி ரவததைவாறு 
சுடடியின இடது நொததைாரன 
இழுதது ெகரததை ்வணடும்.

3. நீஙகள் விரும்பும் வடடவடிவம் 
்தைானறியவுடன சுடடியின 
நொததைாரன அழுததுவரதை 
விடடுவிடவும்.

படம் 3. 20 வ்டடம்

பைக�ாண உருவம் வரரதல
1. ெை்காண உருவம் வரைய 

(ஐங்காணம் - ஐநது ெக்கம் 
உரடய உருவம் எனறும் 
அறியப்ெடுகிறது) polygon 
கருவிரய கருவிெடரடயிலிருநது 
்தைரநநதைடுக்கவும். சுடடியின வடிவம் 
Crosshair குறியுடன கீழ்ப்ெகுதியில் 
ெை்காணம் நகாணடு குறியாக 
இருக்கும்.
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சுருள் வரரதல
இைணடு வரகயான சுருள் வரககள் 
உள்ைன

1. ேமசீர சுருள் (Symmetrical spiral)
2. மடக்ரக சுருள் (Logarithmic spiral)

ேமசீர சுருள் முரறயில் சுருள் ேம 
அைவில் விரிவரடயும். என்வ 
ஒவநவாரு சுழற்சியும் ேம அைவுரடய 
சுருரை உருவாக்கும். மடக்ரக 
சுருள் முரறயில் சுழற்சி உருவாக்கும் 
சுருள்களுக்கிரட்யன  தூைம் 
அதிகரிததைவா்ற காணப்ெடும். 

நீஙகள் spial கருவிரய நகாணடு 
ெை அைவுகளில் சுருள்கரை வரைய 
முடியும்.

சுருள் வரரய
1. ெை்காண கருவியின மீது அழுததிப் 

பிடிததைவா்ை இருநதைால் flyout ெடடி 
்தைானறி ்மலும் ெை கருவிகரை 
காடடும்.

2. flyout  ெடடியில் உள்ை சுருள் (Sprial) 
கருவிரய கிளிக் நேயயவும்.

3. நீஙகள் ெணபு ெடரடயில் 
உள்ை சுருள் சுழற்சி நெடடியில்  
எணணிக்ரகரய நகாடுப்ெதைன 
மூைம் ்தைரவயான வடடம் உரடய 
புதிய சுருள் அரமப்ரெ உருவாக்க 
முடியும்.

4. பின ெணபு ெடரடயில் கீழ்கணட 
ஏ்தைனும் ஒரு நொததைாரன கிளிக் 
நேயயவும். 
●	 ேமசீர சுருள் (Symmetrical spiral)
●	 மடக்ரக சுருள் (Logarithmic 

spiral)
 சுழற்சிரய நவளிப் புறமாக ெகரததும் 

்ொது சுருள் விரிவாக்க அைவுகரை 
மாற்ற விரும்பினால் spiral expansion 
slider ஐ ெகரததைவும்.

�்ட�ததிரம் வரரதல
polygon கருவியின கீழ்ப்ெகுதியில் சிறிய 
அம்புக்குறி உள்ைது. இநதை அம்புகுறி  flyout. 
உள்ைரதை உணரததுகிறது

ெடேததிைம் வரைய
1. ெை்காண கருவியின மீது அழுததிக் 

நகாண்ட இருநதைால் flyout  ெடடி 
்தைானறி ்மலும் ெை கருவிகரை 
காடடும்.

2. flyout ெடடியில் உள்ை ெடேததிைக் 
கருவிரய கிளிக் நேயயவும்.

3. வரையும் ெகுதியில் எஙகு ெடேததிைம் 
வை ்வணடு்மா அஙகு சுடடியின 
இடது நொததைாரன அழுததி 
பிடிததைவாறு இழுதது ெகரததைவும்

4. ெடேததிை உருவம் உருவானவுடன 
சுடடியின நொததைாரன அழுததுவரதை 
விடடு விடவும்.

Flyout menu

படம் 3.23 �்ட�ததிர �ருவி

Outline width

Points or sides

படம் 3.24 �்ட�ததிரம் வரரதல
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ஒரு முழுரமயான சுழற்சிரய குறிக்கும். 
சுழற்சி நேல்லும் திரே சுடடி ொம் முதைலில் 
உருவாக்கும் உருவதரதை நொருதது முடிவு 
நேயயப்ெடுகிறது. இரதை கீழ்க்காணும் 
ெடஙகள் மூைம் அறியைாம்.

படம் 3.27

படம் 3.28

�்டடங�ள் வரரதல
Graph Paper கருவிரய ெயனெடுததி 
நீஙகள் குறிப்பிடட எணணிக்ரக  வரிரே 
மற்றும் நெடுவரிரேகரை நகாணட ஒரு 
கடடகம் வரையைாம். கடடகம் எனெது 
தைனிததைனியாக பிரிக்கக் கூடிய ெை 
நேவவகஙகள் ்ேரநதை அரமப்ொகும்.

ஒரு கடடகம் வரைய 
1. ெை்காண கருவியின மீது அழுததிக் 

நகாண்ட இருநதைால் flyout  ெடடி 
்தைானறி ்மலும் ெை கருவிகரை 
காடடும்.

2. flyout  ெடடியில் உள்ை Graph Paper 
கருவிரய கிளிக் நேயயவும்.

வரையும் ேனனல் திரையில் ெமக்கு 
்வணடிய அைவு உள்ை சுருள் வரும் வரை 
சுடடிரய கிரடமடடமாக இழுக்கவும்.

படம் 3.25 சுருள் கருவி

Logarithmic 
spiralSymmetrical 

spiral

Logarithmic spiral

Symmetrical spiral

Spiral expansion slide (while using 
Logarithmic)

Outline width

Spiral revolutions

படம் 3.26 �மசீர் சுருள் (Symmetrical spiral) 
மறறும்  மடகர� சுருள் (Logarithmic spiral)

நீஙகள் உருவாக்கும் உருவம் சுருள் 
ஒனறு முதைல் 100 வரையிைான 
சுழற்சிரயக் நகாணடு இருக்க முடியும்.  
ஒவநவானறும் ரமயப்புள்ளிரய சுற்றி 
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Free hand முர்றயில க�ர்க�ாடு வரரதல
ஒரு ்ெர்காடு வரைதைல்

1. Freehand ெணிக்குரிய கிளிக் 
நேயயவும் அல்ைது F5 விரேரய 
அழுததைவும். 

2. எஙகிருநது ்காடு வரைய 
்வணடு்மா அநதை இடததிற்கு 
சுடடிரய ெகரததி கிளிக் நேயயவும். 

3. சுடடிரய ்காடு முடிய ்வணடிய 
இடததிற்கு ெகரததைவும்.

 நீஙகள் rubberband ்காடு உஙகள் 
சுடடியுடன ெகரவரதை கவனிக்கைாம். 

4. எஙகு ்காடு முடிவரடய ்வணடும் 
அஙகு வநதைவுடன சுடடிரய 
அழுததுவரதை விடடு விடவும்.  ்காடு 
வரையப் ெடடிருக்கும்.

Ending point

Click

Click

Starting Point

படம் 3. 30 rubberband க�ாடு

5. நீஙகள் முதைல் ்காடடுடன 
இரணநதை இைணடாவது ்காடு 
வரைய ்வணடுநமனில் நதைாடரநது 
Freehand கருவி மூைம் கரடசியாக 
வரைநதை ்காடடியின இறுதி 
புள்ளியில் கிளிக் நேயயவும்.

3. ெணபுெடரடயில் உள்ை ் மல் மற்றும் 
கீழ்ப் ெகுதியில் நெடுவரிரே மற்றும் 
வரிரேகளின எணணிக்ரகரய 
உள்ளிடவும்.   

 ்மல் ெகுதியில் உள்ளிடப்ெடும் மதிப்பு 
நெடுவரிரே எணணிக்ரகரயயும் கீழ்ப் 
ெகுதியில் உள்ளிடப்ெடும் மதிப்பு வரிரே 
எணணிக்ரகரயயும் குறிக்கும்.

4. வரையும் ெகுதியில் எஙகு கடடகம் 
்தைானற ்வணடு்மா அஙகு கிளிக் 
நேயயவும். 

5. சுடடிரய கிரடமடடமாக இழுப்ெதைன 
மூைம் ்வணடிய கடடகம் வரைய 
முடியும்.

6. ரமயப் புள்ளியிலிருநது 
நவளிப்புறமாக கடடஙகள் வரைய 
shift விரேரய  விரேரய 
அழுததியவாறு ெகரததை ்வணடும். 
கடடஙகரை ேதுை வடிவல் அரமக்க 
Ctrl விரேரய  விரேரய 
அழுததியவாறு ெகரததை ்வணடும்.

Columns and rows box

Graph Paper tool
படம் 3.29
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End arrowhead

Line styleStart arrowhead

Outline width

படம் 3.32 க�ா்டடில அம்புககுறி க�ர்ததல

3 வண்ணத த்டரட பயன்படுததுதல
வணணத தைடடு CorelDRAW ன சிறப்பு 
அரமப்பு ஆகும். இரதை dock அல்ைது 
undock நேயது ெயனெடுததைைாம்.

வண்ணத த்டடு வண்ணங�ரை பார்ததல
●	 நீஙகள் வணணத தைடடில் ொரக்கும் 

சிறிய ேதுை வணணஙகள் நவல்ஸ் 
(Wells) எனப்ெடும்.

●	 வணணத தைடடு நவல்ஸ் நதைாகுப்ரெ 
திரை உருைல் நேயய ்மல் மற்றும் கீழ் 
ெகுதியில் உள்ை அம்புக்குறிரய கிளிக் 
நேயயவும்.

●	 சுடடியின இடது நொததைாரன கிளிக் 
நேயது வணணத தைடடு நவல்ஸின ஒரு 
வணணரதை மடடும் உருைச் நேயய 
முடியும். 

●	 சுடடியின வைது நொததைாரன கிளிக் 
நேயவது Page Up and Page Down 
விரேக்குரிய ெணிரய நேயயும். நீஙகள் 
ொரக்கும் வணண நதைாகுதியின ஒரு 
வரிரய ்மல் அல்ைது கீழ் உருரை 
நேயயும்.

●	 நீஙகள் எநதை வணண வரிரே 
்வணடு்மா அதைற்கு ஏற்ெ வணண  
நவல்ஸின ்மலும் கிளிக் நேயது 
இழுதது ெகரததைைாம் மூைம் வணண 
வரிரே அரமப்ரெ மாற்றைாம்.

6. இைணடாவது ்காடு வரைய 
சுடடிரய ெகரததைவும். நீஙகள் 
விரும்பும் இைணடாவது ்காடடின 
அரமப்பு உருவானவுடன கிளிக் 
நேயயவும். ெடிநிரை 5 மற்றும் 
6 ெைமுரற மீணடும் மீணடும் 
நேயவதைன மூைம் ்தைரவயான 
்காடுகரை வரைய முடியும்.

 நீஙகள் நதைாடக்கம் மற்றும் இறுதி 
என இரு புள்ளிகளில் கிளிக் நேயய 
்வணடும் எனெரதை நிரனவில் 
நகாள்க.

Between any two nodes in a curve or line 
object is a “Segment”. There are two types 

of segments : Curves and lines.

Segment

Node

Node

படம் 3.31 Segments

க�ா்டடில அம்புககுறி க�ர்ததல
்காடடில் அம்புக்குறி ்ேரக்க

1. Freehand கருவி மூைம் ஒரு ்காடு 
வரையவும்.

2. ்காடரட ்தைரநநதைடுக்கவும்.
3. ெணபுெடரடயில் உள்ை End 

Arrow head Selector கீ்ழ இறஙகு 
ெடடிநெடடியில் கிளிக் நேயயவும்.

4. பின ்தைரவயான அம்புக்குறி 
முரனரய ்தைரவு நேயயவும்.

இப்்ொது ்காடு அம்புக்குறியுடன 
்தைானறும். நீஙகள் ்காடடின வடிவம் 
தைடிமன மற்றும் நிறம் ்ொனறவற்ரற 
ெணபுப் ெடரடயின மூைம் அரமக்கைாம். 

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 03.indd   113 4/16/2019   1:23:33 PM



பாடம் 03 க�ாரல்டரா 2018114

●	 இவவாறு உருைச் நேயது ொம் சிை வணண வரிரேரய மடடு்ம ெயனெடுததை முடியும். 
இநதை வேதி ்ொதுமானதைாக இல்ைாவிடடால் Expand நொததைான மூைம் அரனதது 
வணணஙகரையும் தைற்காலிகமாக ொரக்க முடியும்.

●	 நீஙகள் உஙகள் வணணதரதை ்தைரநநதைடுததைவுடன வணணததைடடு தைானாக ெரழய 
நிரைக்கு நேனறுவிடும்.

●	 வணணததைடடு மிதைரவ நெடடியாக இருக்கும் ்ொது அதைன தைரைப்பு ெடடியில் கிளிக் 
நேயது இழுதது ெகரதது வதைன மூைம் வணண தைடரதை ேனனல் துரறயில் எஙகு 
்வணடுமானாலும் ெகரததைைாம். அல்ைது மரறயச் நேயய Close நொததைாரன கிளிக் 
நேயய ்வணடும்

●	 Window > Color Palettes எனெரதை ்தைரநநதைடுதது அதில் வணண தைடரட கிளிக் 
நேயதைால் வணணததைடடு அது கரடசியாக இருநதை நிரையில் காடடப்ெடும்.

Title bar

Well

Scroll down

Click-drag  
to move

Scroll up

Click to expand colour selection

Click the Close 
button to hide it 

from view.

Click to expand 
colour selection

படம் 3.33 

படம் 3.34 

படம் 3.35 

வண்ணத த்டடின் கதர்வு�ரை மாறறுதல 
வணணததைடடில் விருப்ெ Flyout நொததைான 
நிைப்புதைல் மற்றும் ஓை வணணதரதை 
முடிவு நேயயும் வேதி ்ொனற ெை முக்கிய 
கடடரை வேதிரய நகாணடுள்ைது. 
(வைது மற்றும் இடது நொததைாரன 
கிளிக் நேயவதைன மூைம் நொருள்களுக்கு 
வணணஙகரை ்ேரப்ெதைற்கு மாறாக) 
அல்ைது வணணததைடடு எவவாறு ்தைானற 
்வணடும் எனெரதை கடடுப்ெடுததுகிறது.
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Outline Colour

Fill Colour

படம் 3.37 நபாருளுககு வண்ணம் நிரபபுதல

4.  நபாருளுரடய வடிவததின் 
அைரவ மாறறியரமததல  
(Resizing shapes of objects)

வடிவததின அைரவ மாற்றியரமததைல் 
எனெது வடிவததின தைற்்ொரதைய 
அைரவ சிறிதைாக்வா அல்ைது 
நெரியதைாக்வா மாற்றி அரமப்ெதைாகும்.  
நொருளின வடிவததின அைரவ அதைன 
ரகப்பிடிகரை (Handles) இழுப்ெதின 
மூைம் மாற்றைாம்.  நொருளின ரமயதரதை 
்ொக்கி நீஙகள் நொருளின ரகப்பிடிரய 
இழுக்கும்நொழுது, நீஙகள் நொருளின 
அைரவ சிறிதைாக்குகினறீரகள். ரமயதரதை 
விடடு நவளி்ய இழுக்கும் நொழுது 
நீஙகள் நொருளின அைரவ நெரிதைாக 
மாற்றுகினறீரகள்.

1. அைரவ மாற்ற்வணடிய நொருரை 
்தைரவு நேயயவும்.  நொருரை 
சுற்றிலும் ரகப்பிடிகள் (Handles) 
்தைானறும்.  சுடடியின அம்பு குறிரய 
ரகப்பிடி மீது ரவக்கவும்.

2. நொருளினுரடய வடிவததின 
அைரவ மாற்றுவதைற்கு ரகப்பிடி மீது 
கிளிக் நேயது இழுதது விடவும்.

 நீஙகள் மூரையில் உள்ை 
ரகப்பிடியிரன இழுக்கும் 
நொழுது, நீஙகள் அைரவ மாற்றும் 
நொருளின உயைம் மற்றும் அகைம் 

நீஙகள் எடிட கடடரை மூைம் 
வணணத தைடடில் நிறம் மாற்ற 
வணணததைடடு ெதிப்ொன (எடிடடர) 
திறக்கவும் அல்ைது குறிப்பிடட 
வணணதரதை ்தைரவு நேயயவும் 
Show Color Names விருப்ெதரதை 
்தைரநநதைடுப்ெதைன மூைம் வணணதரதை 
நெயருடன காணைாம்.

Color palette options flyout arrow

படம் 3.36 வண்ணத த்டடின் கதர்வு�ரை 
மாறறுதல

நிரபபுதல மறறும் ஓர வண்ணதரத முடிவு 
ந�யதல
எநதை ஒரு நொருளிலும் வணணதரதை 
நிைப்ெ:

1. Pick கருவிரய ெயனெடுததி 
நொருரைத ்தைரநநதைடுக்கவும்.

2. வணணததைடடில் ஏதைாவது ஒரு 
வணணதரதை கிளிக் நேயயவும்.

3. ்தைரநநதைடுக்கப்ெடட நொருளுக்கு 
வணணஙகள் ்ேரநதிருக்கும்.

4. வணணததைடடில் உள்ை ஏதைாவது 
ஒரு வணணததில் ரவதது வைது 
நொததைாரனக் கிளிக் நேயயவும்.

5. ்தைரநநதைடுக்கப்ெடட நொருளின 
வணணம் ்தைரநநதைடுக்கப்ெடட 
வணணததிற்கு மாறியிருக்கும்.
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3. ்தைரவு நேயயப்ெடட நொருரை 
சுழற்றுவதைற்கு சுற்றல் ரகப்பிடிகரை 
கிளிக் நேயது அதைரன கடிகாை 
திரேயி்ைா அல்ைது கடிகாைததிற்கு 
எதிர திரேயி்ைா இழுக்கவும்.

4. சுடநடலி நொததைாரன விடடுவிடவும்.  
இப்நொழுது நொருைானது 
சுழற்றப்ெடடிருக்கும்.

படம் 3.39 சு்டநடலியிரை பயன்படுததி ஒரு 
நபாருளிரை சுழறறுதல

Angle of Rotation நப்டடிரய பயன்படுததி 
ஒரு நபாருளிரை சுழறறுதல

1. எடு (Pick) கருவி நகாணடு 
நொருளிரன ்தைரநநதைடுக்கவும்.

2. ெணபுகூறு ெடரடயிலுள்ை (Proporty 
bar) Angle of rotation. நெடடி மீது 
சுடநடலியின அம்புகுறியிரன 
ரவதது அதைரன கிளிக் நேயயவும்.

3. எநதை நொருரை சுழற்ற ்வணடு்மா 
அதைனுரடய சுழற்றும் ்காணதரதை 
Angle of Rotation உரை நெடடியில் 
உள்ளிடவும்.

Angle of rotation text box

படம் 3.40 Angle of Rotation உரரநப்டடி 
ந�ாண்டு நபாருளிரை சுழறறுதல

ஆகியவற்றிற்கு இரட்யயான 
விகிதைதரதை ெைாமரிக்க முடியும்.  
ஆனால் நீஙகள் ெக்கவாடடில் 
அல்ைது ்மலுள்ை ரகப்பிடியிரன 
இழுக்கும் நொழுது, நீஙகள் அைரவ 
மடடுமல்ை நொருளின வடிவதரதையும் 
மாற்றுகினறீரகள்.

Original

Resized using 
the corner 
handle

Resized using  
the side handle

படம் 3.38 நபாரு்ட�ளின் வடிவததின் அைரவ 
மாறறியரமததல

5.  நபாரு்ட�ரை சுழறறுதல  
Rotating Objects

நொருளிரன சுழற்றுதைல் எனெது நீஙகள் 
குறிப்பிடும் ்காணததில் அதைரன 
கடிகாைததிரேயி்ைா அல்ைது எதிர 
திரேயி்ைா திருப்புவதைாகும்.

சு்டநடலியிரை ந�ாண்டு நபாருளிரை 
சுழறறுதல.

1. எடு (Pick) கருவி நகாணடு 
நொருளிரன ்தைரநநதைடுக்கவும்.

2. நொருரை மீணடும் கிளிக் 
நேயயவும்.  ரகப்பிடிகள் சிறிய 
கருப்பு ேதுைததிலிருநது வரைநதை 
அம்புகுறிகைாக மாறும்.
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Undo (ந�யதரத நீககு)  
அரமபபு�ரை குறிபபிட

1. ெணிப்ெடரடயில் Tools ® Options  
எனெரதை ்தைரவு நேயயவும்.

2. ்தைானறும் திரையில் வரககளின 
ெடடியலிருநது General எனெரதை 
கிளிக் நேயயவும்.

3. Undo நிரைகள் ெகுதியில் கீழ்கணட 
ஒனறு அல்ைது இைணடு நெடடிகளில் 
ஒரு மதிப்பிரன தைடடச்சு நேயயவும்.
●	 Regular - Undo கடடரையிரன 

நவக்டர நொருள்களுடன 
ெயனெடுததும் ்ொது எததைரன 
நேயல்கரை முநரதைய நிரைக்கு 
மாற்றைாம் எனெரதை குறிப்பிடுகினறது.

●	 Bitmap effects - bitmap 
விரைவுகளுடன நீஙகள் 
ெணியாற்றும் ்ொது எததைரன 
நேயல்கரை முநரதைய நிரைக்கு 
மாற்றைாம் எனெதைரன 
குறிப்பிடுகினறது.

 நீஙகள் குறிப்பிடும் மதிப்ொனது 
உஙகள் கணிப்நொறியின நிரனவக 
வைஙகரை நொறுதது அரமயும்.  
அதிகெடேமான மதிப்புகரை நீஙகள் 
குறிப்பிடடால் அதைற்கான நிரனவக 
வைஙகளுக்கான ்தைரவயும் 
அதிகமாக இருக்கும்.

படம் 3.41 Tools பணிபப்டரடயிலுள்ை 
விருபபங�ள்

6.  ந�யதரத நீககு மறறும் மறுபடியும் 
ந�ய (Undoing and Redoing)

ெடப்பு அமரவில் நீஙகள் முனனர நேயதை 
நேயல்ொடுகரை Corel Draw நிரனவில் 
நகாணடிருக்கும்.  மிக ேமீெததில் நீஙகள் 
நேயதை நேயலில் ஆைம்பிதது, நீஙகள் 
வரையும்நொழுது நேயதை நேயல்கரை 
எல்ைாம் உஙகைால் Undo நேயய 
முடியும்.  ஒரு நேயரை Undo (நேயதைரதை 
நீக்கு) நேயவதினால் வரும் விரைவுகள் 
உஙகளுக்கு பிடிக்கவில்ரை எனில் 
நீஙகள் அதைரன Redo (மறுெடியும் நேய) 
நேயது நகாள்ைைாம்.  ஒரு வரைெடததின 
கரடசியாக ்ேமிக்கப்ெடட நிரைக்கு 
பின நேல்வது உஙகரை ஒனறு அல்ைது 
அதைற்கு ்மற்ெடட நேயல்கரை நீக்க 
நேயயும், விரிவரடய நேயதைல், நிைப்புதைல், 
ெகரததைல் மற்றும் சுழற்றுதைல் ்ொனற 
நொருளின மீது நேயயப்ெடும் குறிப்பிடட 
நேயல்ொடுகள், ஒரு வலுவான காடசி 
விரைவுகரை உருவாக்குவதைற்காக  
மீணடும் நேயயப்ெடுகினறன.

Undo அரமப்புகரை 
தைனிப்ெயனாக்குவதைன மூைம், ெம்மால் 
Undo அல்ைது Redo நேயயகூடிய 
நேயல்களின எணணிக்ரகரய கூடட்வா 
அல்ைது குரறக்க்வா முடியும்.

To Undo, Redo and Repeat ந�யல�ள்
ஒரு நேயரை Undo 
நேயய

Edit > Undo ்தைரவு 
நேயயவும் (கரடசி 
நேயல்)

ஒரு நேயரை Redo 
நேயய

Edit > Redo ்தைரவு 
நேயயவும்

வரைெடததின 
கரடசியாக 
்ேமிக்கப்ெடட 
நிரைக்கு  
பினநேல்ை

File > Revert ்தைரவு 
நேயயவும்

ஒரு நேயரை மீணடும் 
மீணடும் நேயய

Edit > Repeat ்தைரவு 
நேயயவும்.
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Undo நேயவதைற்கு எநதை நேயலும் 
இல்ைாவிடடா்ைா இநதை கடடரையானது 
ோம்ெல் நிறமாக ்தைானறும்.

Undo-ரன ெயனெடுததிய 
உட்ன்ய Redo கடடரை கிரடக்கும்.  
இது நீஙகள் தைற்்ொது நீஙகிய நேயரை 
மீணடும் முன நிரைக்கு நகாணடு நேல்ை 
அனுமதிக்கும்.

7. வரரபடதரத க�மிததல
வரைெடம் ்ேமிக்க

1. ெணிப்ெடரடயிலிருநது File > Save 
எனெரதை ்தைரவு நேயயவும்

2. Save Drawing உரையாடல் நெடடி 
்தைானறும்.

3. Save Drawing உரையாடல் 
நெடடியில்

 File Name ெடடி நெடடியில் ்காப்பின 
நெயரை தைடடச்சு நேயயவும்.

 ்காப்பிரன  ்ேமிக்க ்வணடிய 
்காப்புரறரய ்தைரவு நேயயவும்.

 வரைெடமானது Corel Draw-ன 
முநரதைய ெதிப்புகளுடன 
இணக்கமாக நேயல்ெட 
்வணடும் எனறால் Version ெடடி 
நெடடியிலிருநது ்தைரவயான 
ெதிப்பிரன ்தைரவு நேயயவும்.

 வரைெடதரதை Corel Draw (CDR) 
்காப்ொக ்ேமிக்காமல் நவக்டர 
்காப்பு வடிவமாக ்ேமிக்க Save as 
type-லிருநது ்காப்பு வடிவதரதை 
்தைரவு நேயயவும்.

படம் 3.44 File ப்டடியிலுள்ை Save விருபபம்

Shortcuts

To Undo an action, press Ctrl + Z.

To Redo an action Ctrl + Shift + Z.

படம் 3.42 விருபபங�ள் (Options) உரரயாடல 
நப்டடி

Undo நிரைகளின எணணிக்ரகரய 
இஙகு குறிப்பிடவும்

படம் 3.43 Undo நிரை�ளின் எண்ணிகர�ரய 
குறிபபிடுகின்்றது

உஙகைால் Undo (நேயதைரதை நீக்கு) 
நேயயமுடியாதை நேயல்கள்
●	 காடசியிரன மாற்றுதைல் (நெரிதைாக்குதைல் 

(200 ming), திரைஉருைால் (Scrolling) 
்ொனறரவ)

●	 ்காப்பு நேயல்ொடுகள் (்காப்பிரன 
திறததைல், ்ேமிததைல், ்காப்பு இறக்கம் 
நேயதைல் ்ொனறரவ)

●	 நொருரை ்தைரநநதைடுக்கும் நேயல்ொடு.

Undo கடடரையானது கரடசி நேயரை 
நொருதது மாறுகினறது.  எடுததுக்காடடாக, 
“Undo Fill” or “Undo Rotate”. நேயரை 
Undo நேயய இயைாவிடடா்ைா அல்ைது 
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ேமயததில் மூட, Window > Close All 
என ்தைரவு நேயயவும்.

எநதை முரறரய ெயனெடுததி நீஙகள் 
ஆவணதரதை மூட முயனறாலும், நீஙகள் 
நேயதை ேமீெததிய மாற்றஙகரை ்ேமிக்க 
்வணடுமா இல்ரையா எனெரதை 
்தைரநநதைடுப்ெதைற்கான தூணடிரய 
காணபிக்கும்.

ெை ்காப்புகரை மூடும் நொழுது 
மாற்றஙகள் நேயயப்ெடட ஒவநவரு 
்காப்பிரனயும் ்ேமிக்குமாறு Corel Draw 
தூணடும்.

படம் 3.46 File ப்டடியிலுள்ை Close விருபபம்

படம் 3.47 Save Changes to உரரயாடல நப்டடி

படம் 3.48 Window ப்டடியிலுள்ை Close All 
விருபபம்.

Version List box
Choose a file format 

from the Save as type.
படம் 3.45 Save Drawing உரரயாடல நப்டடி

3. 7. 1 ஏற�ைகவ உள்ை 
வரரபடதரத க�மிததல

ஏற்கன்வ உள்ை ஆவணதரதை 
்ேமிக்க நேநதைை கருவிப்ெடரடயிலுள்ை 
Save நொததைாரன கிளிக் நேயயைாம் 
அல்ைது File > Save (Ctrl+S)ரன ்தைரவு 
நேயயைாம்.  இது உஙகைது மிக ேமீெததிய 
மாற்றஙகரை உடனடியாக எநதை 
உரையாடல் நெடடிரயயும் திறக்காமல் 
்ேமிக்க உதைவுகினறது.

3.8 ஆவண க�ாபபு�ரை மூடுதல
ஒரு ஆவணதரதை மூட, கீழ்கணட 
நேயகளில் ஒனரற ெயனெடுததைைாம்.

1. உஙகள் ஆவணததின ேனனல் 
திரையின ் மற்புற வைது மூரையில் 
உள்ை Close நொததைாரன கிளிக் 
நேயயவும்.

 (அல்ைது)
2. File > Close அல்ைது Window > Close 

Window ்தைரவு நேயயைாம் அல்ைது 
Ctrl+F4 எனெது கிளிக் நேயயவும்.

3. ஒனறிற்கு ்மற்ெடட ஆவண 
்காப்புகரை திறநதிருநதைால், 
அரனதது ்காப்புகரை ஒ்ை 

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 03.indd   119 4/16/2019   1:23:38 PM



பாடம் 03 க�ாரல்டரா 2018120

Tab �ாவி ந�ாண்டு நபாருள்�ரை 
கதர்ந்நதடுததல.

1. நேவவக (Rectangle) கருவி நகாணடு 
முதைலில் மூனறு நொருள்கரை 
உருவாக்கவும் (உஙகள் 
விருப்ெப்ெடி எததைரன நொருடகரை 
்வணடுமானாலும் உருவாக்கைாம்).

2. Pick கருவியிரன ்தைரநநதைடுக்க 
இரடநவளி நொததைாரன 
(Spacebar) அழுததைவும்.

3. நீஙகள் ்தைரநநதைடுக்க விரும்பும் 
நொருரை சுற்றிலும் ்தைரநநதைடுப்பு 
நெடடி (Selection box) ்தைானறும் 
வரை Tab ோவியிரன அழுததைவும்.  
நீஙகள் Tab ோவியிரன 
அழுததும் நொழுது, கரடசியாக 
உருவாக்கப்ெடட நொருள் நதைாடஙகி 
முதைலில் உருவாக்கிய நொருள் 
்ொக்கி ெகரநது நகாண்ட 
நொருரை ்தைரவு நேயகினறது.

 Shift + Tab ோவியிரன அழுததும் 
நொழுது முதைலில் உருவாக்கப்ெடட 
நொருள் நதைாடஙகி கரடசியாக 
உருவாக்கப்ெடட நொருள் ்ொக்கி 
ெகரநது நகாண்ட நொருரை 
்தைரவு நேயகினறது.

பை நபாருள்�ரை கதர்ந்நதடுததல
Pick கருவி மூைம், ஒ்ை ்ெைததில் நிரறய 
நொருள்கரை ்தைரவு நேயயைாம். Pick 
கருவி நகாணடு ெை நொருள்கரை ்தைரவு 
நேயவதைற்கான இைணடு வழிகள்

1. Shift ோவியிரன அழுததிபிடிததைவாறு, 
நீஙகள் ்தைரவு நேயய விரும்பும் 
ஒவநவாரு நொருளின மீதும் கிளிக் 
நேயயவும்.

 இநதை வழியில் உஙகள் வரைெடம் 
ேனனல் திரையிலுள்ை எததைரன 
நொருடகரை ்வணடுமானாலும் 
நீஙகள் ்தைரவு நேயயைாம்.

படம் 3.49 Window ப்டடியிலுள்ை Close Window 
விருபபம்.

9. Corel Draw வி்டடு நவளிகயறுதல
File ெடடியிலிருநது Exit என 
்தைரநநதைடுப்ெதைன மூைம் Corel Drawன 
ெடப்பு அமரவானது முடிவரடகினறது.  
நீஙகள் ்காப்பிரன ்ேமிததைப்பின 
ஏ்தைனும் மாற்றஙகள் நேயதிருநதைால் 
நவளி்யறுவதைற்கு முன ்காப்பிரன 
்ேமிக்கும்ெடி Corel Draw தூணடும் 
மாற்றஙகரை ்ேமிக்க Yes என கிளிக் 
நேயய ்வணடும்.

10. நபாருள்�ளுடன் கவரை ந�யதல
நபாருள்�ரை கதர்ந்நதடுததல
கருவிகரை (tools) நகாணடு நீஙகள் 
உருவாக்கும் வரைெடஙகள் நொருடகள் 
எனப்ெடும்.  எநதை நொருரையும் ்தைரவு 
நேயய அநதை நொருளின மீது சுடடியின 
அம்புகுறியிரன ரவதது கிளிக் நேயய 
்வணடும்.

சிை ்ெைஙகளில் உஙகைது 
வரையும் ேனனல்திரையானது 
நிரறயப்நொருள்கரை நகாணடிருநதைால் 
pick கருவி மூைம் ஒரு நொருரை 
்தைரநநதைடுப்ெது கடினமான நேயைாகும்.  
அநதை ்ெைஙகளில் விரேப்ெைரகயின 
Tab ோவி நகாணடு நொருரை 
்தைரநநதைடுக்கைாம்.
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Marquee

படம் 3.51 ந�வவ�ம்

மூனறு நொருடகள் ்தைரவு 
நேயயப்ெடடுள்ைன

படம் 3.52 மூன்று நபாரு்ட�ள் கதர்வு 
ந�யயபப்டடுள்ைை

2. ஒவநவாரு நொருைாக 
்தைரநநதைடுப்ெதைற்கு ெதிைாக pick கருவி 
நகாணடு நொருள்கரை சுற்றிலும் 
ஒரு நேவவகதரதை வரைவதைன 
மூைம் நிரறய நொருடகரை ்தைரவு 
நேயயைாம்.  Pick கருவி மூைம் 
நீஙகள் வரைநதை நேவவகததைால் 
சூழப்ெடடுள்ை நொருடகள் மடடு்ம 
்தைரவு நேயயப்ெடும்.

்தைரவு நேயயப்ெடட 
நொருரை சுற்றிலும் 

ஆறு கருப்பு ேதுை 
ரகப்பிடிகள் 

்தைானறுகினறன

படம் 3.50 கதர்வு ந�யயபப்டட நபாருரை 
சுறறிலும் ஆறு �ருபபு �துர ர�பபிடி�ள் 

கதான்றுகின்்றை

கதர்ந்நதடுக� கீழ�ண்டவறர்ற ந�யயவும்
ஒரு நொருரை ்தைரவு நேயய Pick கருவி நகாணடு நொருளின மீது கிளிக் நேயயவும்.
ெை நொருடகரை ்தைரவு நேயய Shift ோவியிரன அழுததியவாறு ்தைரவு நேயய விரும்பும் 

ஒவநவாரு நொருளின மீதும் கிளிக் நேயயவும்.
முதைலில் உருவாக்கப்ெடட நொருள் நதைாடஙகி 
கரடசியாக உருவாக்கப்ெடட நொருள் ்ொக்கி 
ெகரநது நகாண்ட ஒரு நொருரை ்தைரவு 
நேயய

நீஙகள் ்தைரவு நேயய விரும்பும் நொருரை சுற்றிலும் 
்தைரநநதைடுததை நெடடி (Selection box) ்தைானறும் வரை 
Shift + Tab ரன அழுததைவும்.

கரடசியாக உருவாக்கப்ெடட நொருள் 
நதைாடஙகி முதைலில் உருவாக்கப்ெடட நொருள் 
்ொக்கி ெகரநது நகாண்ட ஒரு நொருரை 
்தைரவு நேயய

நீஙகள் ்தைரவு நேயய விரும்பும் நொருரை சுற்றிலும் 
்தைரநதைடுப்பு நெடடி (Selection box) ்தைானறும் வரை 
Tab-ரன அழுததைவும்.
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கதர்ந்நதடுக� கீழ�ண்டவறர்ற ந�யயவும்
அரனதது நொருடகரையும் ்தைரவு நேயய Edit > Select all > Objects ்தைரவு நேயயவும்.
ஒரு நதைாகுதியிலுள்ை ஒரு நொருரை ்தைரவு 
நேயய

Ctrl-ரன அழுததியவாறு, Pick கருவியிரன கிளிக் 
நேயது பின நதைாகுதியிலுள்ை நொருரை கிளிக் 
நேயயவும்.

பினனைான நதைாகுதிக்குள் உள்ை நொருரை 
்தைரவு நேயய

Ctrl-ரன அழுததியவாறும், Pick கருவியிரன கிளிக் 
நேயது பின நீஙகள் ்தைரவு நேயய விரும்பும் நொருரை 
சுற்றிலும் ்தைரநநதைடுப்பு நெடடி (Selection Box) ்தைானறும் 
வரை நொருளின மீது கிளிக் நேயயவும்.

பிற நொருடகைால் காடசியிலிருநது 
மரறக்கப்ெடட ஒரு நொருரை ்தைரவு நேயய

Alt –ரன அழுததியவாறு, Pick கருவியிரன 
கிளிக் நேயது, பின நீஙகள் ்தைரவு நேயய விரும்பும் 
மரறக்கப்ெடட நொருரை சுற்றிலும் ்தைரநநதைடுப்பு நெடடி 
(Selection box) ்தைானறும் வரை எல்ைாவற்றிற்கும் 
்மலுள்ை நொருரை கிளிக் நேயயவும்.

ெை மரறக்கப்ெடட நொருரை ்தைரவு நேயய Shift + Alt ரன அழுததியவாறு, Pick கருவியிரன 
கிளிக் நேயது பின நீஙகள் ்தைரவு நேயய 
விரும்பும் மரறக்கப்ெடட நொருள்கரை சுற்றிலும் 
்தைரநநதைடுததை நெடடி (Selection box) ்தைானறும் வரை 
எல்ைாவற்றிற்கும் ்மலுள்ை நொருரை கிளிக் நேயயவும்.

ஒரு நதைாகுதியிலுள்ை மரறக்கப்ெடட ஒரு 
நொருரை ்தைரவு நேயய

Ctrl + Alt ரன அழுததியவாறு, Pick கருவியிரன 
கிளிக் நேயது பின நீஙகள் ்தைரவு நேயய விரும்பும் 
மரறக்கப்ெடட நொருரை சுற்றிலும் ்தைரநநதைடுப்பு நெடடி 
்தைானறும் வரை எல்ைாவற்றிற்கும் ்மலுள்ை நொருரை 
கிளிக் நேயயவும். 

நபாருளின் கதர்விரை  நீககுதல  
(Deselecting objects)
ஒரு நபாருளின் கதர்விரை  நீக�
●	 எல்ரைக்்காடு (Outline) அல்ைது 

உயரததி காடடுதைல் நெடடி (high lighting 
box) / குறிப்ொன (Marker) தைவிரதது எஙகு 
்வணடுமானாலும் கிளிக் நேயயைாம்.  
அதைாவது நவற்றிடஙகளில் (White 
spaces) கிளிக் நேயயவும்.

●	 ESC ோவியிரன அழுததைவும்.
●	 உயரததி காடடுதைல் நெடடி மரறயும்.  இது 

எநதை நொருளும் ் தைரவு நேயயப்ெடவில்ரை 
எனெரதை குறிக்கினறது.

பை நபாரு்ட�ளின் கதர்விரை நீககுதல:
●	 ெை நொருடகளின ்தைரவிரன 

நீக்க ஏதைாவது ஒரு நவற்றிடததில் 
நொருடகளின ் தைரவு நீக்கப்ெடடு வரும்.

●	 ஒரு நதைாகுதியிலுள்ை ஒரு நொருளின 
்தைரவிரன நீக்குதைல்.

ஒரு குழுவிலுள்ை ஒரு நபாருரை கதர்வு 
ந�யதரத நீககுதல.
ெை ்தைரவு நேயயப்ெடட நொருள்களில் ஒரு 
நொருரை ்தைரவு நேயதைரதை நீக்க Shift 
ோவியிரன அழுததியவாறு நொருளின 
மீது கிளிக் நேயயவும்.

நபாரு்ட�ரை ��ர்ததுதல
நொருடகரை ெகரததை அதைரன சுடடி 
நகாணடு இழுதது விடவும் அல்ைது 
அவற்ரற விரேப்ெைரகயிலுள்ை அம்புகுறி 
ோவிகரைக் நகாணடு தைள்ைைாம் (Nudge)

சு்டடி ந�ாண்டு நபாரு்ட�ரை ��ர்ததுதல
1. Pick கருவி நகாணடு ்தைரவயான 

நொருரை ்தைரவு நேயயவும்.
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ெகரததும் நொழுது சுடடியின வைது 
நொததைாரன கிளிக் நேயயவும்.  
இப்நொழுது ஒரு ெகைானது 
உருவாக்கப்ெடும்.  தைற்நொழுது 
இழுக்கப்ெடும் நொருைானது ஒரு 
ெகைாக மாறும்.  ்மலும் அேல் 
நொருைானது எநதை மாற்றமுமினறி 
அப்ெடி்ய இருக்கும்.  அம்புகுறியின 
அருகிலுள்ை சிறிய + குறியீடு ஒரு 
ெகைானது உருவாக்கப்ெடடுள்ைது 
எனெரதை குறிக்கிறது.

குறிபபு
வைது கிளிக் நுடெதரதை ெயனெடுததி ஒரு நொருரை 
ெகநைடுததைல் எனெது நீஙகள் அநதை நொருரை 
Pick கருவி நகாணடு வடிவதரதை மாற்றம் நேயயும் 
நொழுது மடடு்ம ெயனெடுததை முடியும். 

Copy is being 
dragged.

படம் 3.53 வைது கிளிக பயன்படுததி 
��நைடுததல

2. இரடநவளிப்டரட (SpaceBar) 
பயன்படுததி ��நைடுததல

 Pick கருவி நகாணடு ஒரு நொருளின 
வடிவதரதை மாற்றும் நொழுது, சுழற்றும் 
நொழுது அல்ைது ெகரததும்நொழுது 
இரடநவளிப்ெடரட (Spacebar) 
யிரன அழுததைவும். இப்நொழுது 

2. நொருளின எல்ரைக்்காடு 
ெகுதிரய சுடடும் நொழுது, சுடடிரய 
அழுததைவும் அல்ைது சுடடியானது 
நொருளின நிைப்ெடட ெகுதியில் 
இருக்கும்நொழுது அழுததைவும்.  
புள்ளிகளுடன கூடிய உயரததி 
காடடு நெடடி ்தைானறும்.

3. இப்நொழுது அதைரன ்தைரவயான 
இடததிற்கு ெகரததைவும்.

4. நொருைானது ேரியான இடததில் 
ரவததைபிறகு சுடடிரய அழுததுவரதை 
விடடு விடவும்.

படிபபடியா� தள்ளுவதன் மூைம் 
நபாரு்ட�ரை ��ர்ததுல
விரேப்ெைரகயிலுள்ை அம்பு குறி 
ோவிகரை நகாணடு ொம் ்தைரவு நேயதை 
நொருடகரை ோவியின மீதுள்ை அம்புகுறி 
காடடும் திரேயில் ெகரததை அல்ைது தைள்ை 
முடியும்.

தள்ளுதல (Nudge)
விரேப்ெைரகயிலுள்ை அம்புகுறி ோவிகரை 
ெயனெடுததி ் தைரவு நேயயப்ெடடரதை ெடிப்ெடியாக 
ெகரததும் நேய்ை தைள்ளுதைல் (Nudge) எனப்ெடும்.

நபாரு்ட�ரை ��நைடுததல
Edit ெடடியிலுள்ை Dupilicate அல்ைது Clone 
கடடரைகரை நகாணடு நொருடகரை 
ெகநைடுக்க முடியும்.  பிண்டாஸ் பிடி ெைரக 
(Clipboard) ரயயும் நீஙகள் ெயனெடுததைைாம்.

��நைடுததல (Copying)
்தைரவு நேயயப்ெடட நொருடகரை 
ெகநைடுக்க Corel Draw ெை வழிகரை 
வழஙகுகினறது.

1. வைது கிளிக பயன்படுததி 
��நைடுததல

 Pick கருவி நகாணடு ஒரு 
நொருளின வடிவதரதை மாற்றும் 
நொழுது, சுழற்றும் ்ொது அல்ைது 
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 + ோவிரய அழுததிய பிறகு, 
உருவாகும் ெகைானது ்தைரவு 
நேயயப்ெடட நொருைாகிவிடும்.  
இ்தை முரறரய ெயனெடுததி 
நீஙகள் எததைரன ெகல்கரை 
்வணடுமானாலும் உருவாக்கைாம்.  
அதைாவது உருவாக்கும் ஒவநவாரு 
ெகலும் அேல் நொருரை (அல்ைது 
ெகல்) அதைன பினனால் மரறக்கும் 
எனெரதை கவனததில் நகாள்ை 
்வணடும்.

நபாரு்ட�ரை பிரதி எடுததல  
(Duplication Objects)
்தைரவு நேயயப்ெடட நொருரை ெகல் 
எடுததைல்.

ெடடி ெடரடயிலிருநது Edit > 
Dupilicate எனெரதை ்தைரவு நேயயவும் 
அல்ைது விரேப்ெைரகயில் Ctrl + D 
எனெரதை அழுததைவும்.

ெகைானது அேல் நொருளின 
்மற்புற வைது புறததிலிருநது ேற்று 
ெகரநது கீழ்கணடவாறு ்தைானறும்.  புதிய 
ெகைானது தைானாக்வ ் தைரவு நேயயப்ெடடு 
வரும்.

படம் 3.55 Edit ப்டடியிலுள்ை Duplicate விருபபம்

ஒரு ெகல் உருவாகும். ஒவநவாரு 
முரறயும் இரடநவளி ெடரடரய 
அழுததும் நொழுது ஒரு ெகைானது 
்தைானறும்.

 இரடநவளி ெடரடரய அழுததி 
பிடிததுநகாண்ட இருக்கும் 
நொழுது நொளினுரடய ெை 
ெகல்கள் உருவாகிக்நகாண்ட 
இருக்கும்.  இவவாறு இரடநவளி 
ெடரடரய அழுததி நகாண்ட 
இருப்ெது விரைவாக அடுததைடுதது 
ெை ெகல்கரை உருவாக்கும்.

 ெடம் ஒவநவாருமுரற இரடநவளி 
ெடரட அழுததும்நொழுது ஒரு 
ெகைானது உருவாகும்

Each time the SPACEBAR is pressed, a 
copy is “dropped”.

படம் 3.54 இரடநவளிப்டரடரய பயன்படுததல 
ஒரு நபாருரை ��நைடுததல

3. எண்வர� + �ாவியிரை 
அழுததுவதன் மூைம் ��நைடுததல

 எண வரக விரேப்ெைகியிலுள்ை 
(Numeric Keypad) + ோவியிரன 
அழுததுவதைன மூைம் 
்தைரநதைடுக்கப்ெடட நொருளுரடய 
ெகைானது அ்தை இடததில் 
(நொருளின மீது அடுக்கி 
ரவக்கப்ெடும்) அதைாவது அேல் 
நொருளின மீது உருவாகும்.
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படம் 3.57 Edit ப்டடியிலுள்ை Clone விருபபம்

நபாரு்ட�ரை நீககுதல (Deleting Objects)
ஒரு நொருரை நீக்க

1. நொருரை ்தைரவு நேயயவும்.
2. Edit>Delete எனெரதை ெடடி 

ெடரடயிலிருநது ்தைரவு நேயயவும் 
(அல்ைது) விரேப்ெைரகயிலுள்ை Del 
/ Delete ோவியிரன அழுததைவும்.

 நீக்கப்ெடட நொருரை மீணடும் நெற, 
நீஙகள் Undo கடடரை அல்ைது 
Ctrl+Z ரன ெயனெடுததை ்வணடும்.

நொருடகரை குழுப்ெடுததுதைல் 
(Grouping and ungrouping object) 
மற்றும் குழுவாக்கதரதை நீக்குதைல் Group 
Objects கடடரை நகாணடு இைணடு 
அல்ைது அதைற்கு ்மற்ெடட நொருடகரை 
குழுவாகிடும் நொழுது அரவகள் ஒ்ை 
அைகாக கருதைப்ெடும்.

ஒரு குழு எனெது ஒ்ை அைகாக 
நேயல்ெடும் அதைாவது குழுவின மீது 
நேயயப்ெடும் எநதை மாற்றஙகளும் அநதை 
குழுவிலுள்ை அரனதது நொருடகரையும் 
ொதிக்கும்.

குழுவாக்கதரதை நீக்குதைல் மூைம் 
குழுவாக்கப்ெடட நொருரை நொருடகளின 
கூறுகைாக பிரிக்கைாம்.  குழுவாக்கப்ெடட 

படம் 3.56 நபாருளின் பிரதி

நபாரு்ட�ரை ��லி ந�யதல  
(Cloning Obejects)
்தைரவு நேயயப்ெடட நொருளின ெகலி 
(Clone) ரய உருவாக்க Edit > Clone 
எனெரதை ெடடி ெடரடயிலிருநது ்தைரவு 
நேயயவும்.

ெகலியானது அேல் நொருளின 
்மற்புற வைது புறததிலிருநது ேற்று 
ெகரநது கீழ்கணடவாறு ்தைானறும்.  புதிய 
ெகைானது தைானாக்வ ் தைரவு நேயயப்ெடடு 
விடும்.

ெகலி நேயதைல் பிைதி எடுததைலிருநது 
்வறுெடடதைாகும்.  அேல் நொருளின மீது 
நேயயப்ெடும் அரனதது மாற்றஙகளும் 
ெகலி மீதும் தைானாக்வ நேயற்ெடுததைப்ெடும்.

எடுததுக்காடடாக நீஙகள் அேல் 
நொருளின நிைப்பிரய (Fill) மாற்றும் 
நொழுது, ெகலியினுரடயட நிைப்பியும் 
மாறும்.
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2. ெடடி ெடரடயிலிருநது Object > 
Group > Ungroup Objects எனெரதை 
்தைரவு நேயயவும் (அல்ைது) 
விரேப்ெைரகயிலுள்ை Ctrl + U 
எனெரதை அழுததைவும் அல்ைது 
Property ெடரடயிலுள்ை Ungroup 
objects எனெரதை கிளிக் நேயயவும்.

 குழுவாக்கப்ெடட நொருைானது 
அதைனுரடய நொருடகளின 
கூறுகைாக பிரியும்

படம் 3.59 நபாருள்�ளின் குழுவாக�தரத 
நீககுதல

்தைரவு நேயயப்ெடட எநதை நொருடகரையும் 
குழுவாக்க முடியும் இதைனால் குழுக்களின 
குழுவிரன எளிதைாக உருவாக்க முடியும்.  
குழுக்களுக்குள் உள்ை குழுக்கள் 
‘பினனைான குழுக்கள்’ (nested group) 
என அரழக்கப்ெடும்.

பின்ைைாை குழுக�ளின் குழுவாக�தரத 
நீககுதல (To ungroup a nested group)

1. Pick கருவி நகாணடு பினனைான 
குழுவிரன ்தைரவு நேயயவும்.

2. ெடடி ெடரடயிலிருநது Object > 
Group > Ungroup All Objects ரன 
்தைரவு நேயயவும்.  (அல்ைது) Property 
ெடரடயிலுள்ை Ungroup All Objects 
நொததைாரன கிளிக் நேயயவும்.

நொருளில் உள்ை சிை குறிப்பிடட 
நொருடகளில் மடடும் மாற்றஙகள் 
நேயய ்வணடியிருப்பின இது மிகவும் 
ெயனுள்ைதைாக இருக்கும்.
குழு நபாருரை உருவாககுதல  
(To create a goup object)

1. Pick கருவி நகாணடு நொருள்கரை 
்தைரவு நேயயவும்.  (ெை நொருள்கரை 
்தைரவு நேயய Shift ோவியிரன 
அழுததியவாறு ்தைரவு நேயயவும்.

2. Object > Group > Group objects 
எனெரதை ்தைரவு நேயயவும் (அல்ைது) 
Ctrl + G ரன அழுததைவும்.  ்தைரவு 
நேயயப்ெடட நொருடகள் ஒ்ை 
நொருைாக குழுவாக்கப்ெடும்.

படம் 3.58 Object ப்டடியிலுள்ை Group Objects 
விருபபம்

குழுவாக�தரத நீககுதல (Ungrouping)
குழுவாக்கதரதை நீக்குதைல் எனெது ஒரு 
குழுவிலுள்ை நொருள்களுக்கிரட்யயான 
உறவிரன பிரிப்ெதைாகும்.

குழுவாக�பப்டட நபாருளின் 
குழுவாக�தரத நீககுதல  
(To Ungroup a Group object)

1. Pick கருவி நகாணடு குழுவாக்கப்ெடட 
நொருரை ்தைரவு நேயயவும்.
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2. Object > Combine கடடரைரய 
்தைரவு நேயயவும் (அல்ைது) Ctrl + L 
ரன அழுததைவும்.  ் தைரவு நேயயப்ெடட 
நொருள்கள் ஒ்ை நொருைாக 
குழுவாக்கப்ெடும்.

Combine button

படம் 3.60 இரண்டு நபாருள்�ள் (இடது) 
இரணக�பப்டடு ஒரு நபாருரை (வைது) 
உருவாககுகின்்றது.  இரணக�பபடுவதற�ாை 
முன் �ரடசியா� கதர்வு ந�யயபப்டட நபாருளின் 
பண்பு�ரை புதிய நபாருள் ந�ாண்டிருககும்.

குறிபபு
Ungroup Objects - ஒரு குழுவிரன தைனிததைனி 
நொருள்கைாக பிரிக்கினறது அல்ைது 
பினனைான குழுவிரன ெை குழுக்கைாக 
பிரிக்கினறது.
Ungroup All Objects – ஒரு குழுவிரன 
தைனிததைனி நொருள்கைாக பிரிக்கினறது மற்றும் 
பினனைான குழுவிலுள்ை நொருள்கரையும் 
தைனிததைனி நொருள்கைாக பிரிக்கினறது.

நபாரு்ட�ரை இரணததல
Combine கடடரை மூைம் இைணடு 
அல்ைது அதைற்கு ்மற்ெடட நொருள்கரை 
இரணக்க முடியும்.

Combine கடடரை இைணடு 
அல்ைது அதைற்கு ்மற்ெடட நொருடகரை 
ஒ்ை நொருைாக இரணக்கினறது.  
இவவாறு இரணக்கப்ெடட நொருைானது 
நொதுவான நிைப்பு மற்றும் எல்ரை ்காடு 
ெணபுகூறுகரை நகாணடிருக்கும்.  
நொருள்கரை இரணததைல் எனெது 
அவற்ரற குழுவாக்குவதிலிருநது 
்வறுெடடதைாகும்.  நொருடகரை 
இரணததைல் எனெது உணரமயில் 
இரணக்கப்ெடட நொருடகளின வடிவதரதை 
மாற்றுவதைாகும்.  இரணக்கப்ெடட 
நொருள்கரை தைனிததைனியாக பிரிக்க 
முடியும்.  இருப்பினும், நொருடகரை 
அதைன முநரதைய வடிவம் மற்றும் நிைப்புக்கு 
மாற்றியரமக்க முடியாது.  ஆனால் 
நொருடகள் இரணக்கப்ெடட பிறகு 
்மற்நகாணட மாற்றஙகரை தைக்க ரவக்க 
முடியும்.

நபாரு்ட�ரை இரணக�  
(To Combine Objects)

1. Pick கருவி நகாணடு நொருள்கரை 
்தைரவு நேயயவும்.  (ெை நொருள்கரை 
்தைரவு நேயய, Shift ோவியிரன 
அழுததியவாறு நொருள்கரை ் தைரவு 
நேயயவும்)
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நபாருள்�ரை நவலடிங  
(Welding) ந�யதல
நவல்டிங நேயவதைன மூைம் ஒழுஙகற்ற 
வடிவஙகரை நீஙகள் உருவாக்க முடியும்.  
நவல்டிங நேயயப்ெடட நொருடகள் 
கரடசியாக ் தைரவு நேயயப்ெடட நொருளின 
எல்ரை்காடடிரனயும், நிைப்புதைரையும் 
எடுதது நகாள்ளும்.  நவல்டிங நேயயப்ெடட 
நொருடகரை மீணடும் தைனிததைனி 
நொருடகைாக மாற்றியரமக்க Undo 
நொததைாரன மடடு்ம ெயனெடுததை முடியும்.

Property ப்டரட ந�ாண்டு  
நபாருள்�ரை நவலடிங ந�யய

1. Pick கருவி நகாணடு (அல்ைது) 
Shift ோவியிரன அழுததியவாறு 
நொருள்கரை ்தைரவு நேயயவும்.

2. Object > Shaping > Weld 
எனற கடடரையிரன ெடடி 
ெடரடயிலிருநது ்தைரவு நேயயவும் 
(அல்ைது) Property ெடரடயிலுள்ை 
Weld நொததைாரன கிளிக் நேயயவும்.

3. நொருள்கள் நவல்டிங நேயயப்ெடடு, 
ஒ்ை எல்ரை்காடு நகாணட 
நொருைாக மாறும்.

்தைரவு நேயயப்ெடட நொருள்கரை 
Property ெடரடயிலுள்ை Weldரன 
ெயனெடுததி நவல்டிங நேயயும் நொழுது, 
நவல்டிங நேயயப்ெடட நொருைானது 
மிக கீ்ழ ்தைரவு நேயயப்ெடட நொருளின 
எல்ரைகாடு மற்றும் நிைப்பு ெணபுகரை 
எடுதது நகாள்ளும்.  ெை ்தைரவுகரை 
நீஙகள் ெயனெடுததும் நொழுது, நவல்டிங 
நேயயப்ெடட நொருைானது நீஙகள் 
கரடசியாக ்தைரவு நேயதை நேயயப்ெடட 
நொருைானது நீஙகள் கரடசியாக ்தைரவு 
நேயதை நொருளின ெணபுகரை எடுதது 
நகாள்ளும்.

இரணக�பப்டட நபாருரை  
நவவகவ்றா� பிரிததல

1. Pick கருவி நகாணடு இரணக்கப்ெடட 
நொருரை ்தைரவு நேயயவும்.

2. Object > Break Curve Appart 
கடடரைரய ்தைரவு நேயயவும். 
(அல்ைது) Ctrl + K ரன அழுததைவும்.  
இரணக்கப்ெடட நொருைானது 
நொருடகளின கூறுகைாக 
நவவ்வறாக பிரிக்கப்ெடும்.

Break apart button

படம் 3.61 Object ப்டடியிலுள்ை Break Curve 
Aport விருபபம்

நொருடகள் அதைனுரடய ெரழய 
நிைப்புதைலுக்கு (Fill) மாற்றமுடியாது ஆனால் 

அரவகள் இரணக்கப்ெடட நொழுது 
நேயயப்ெடட மாற்றஙகள் தைக்க ரவக்கப்ெடும்.

படம் 3.62 நபாரு்ட�ளின் கூறு�ைா� 
நவவகவ்றா� பிரிததல (Breaking apart)
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நீஙகள் உரையிரன ஆவணததின 
ெக்கததில் ்ெைடியாக்வா அல்ைது 
உரைநெடடி மூை்மா உள்ளீடு நேயய 
முடியும்.  நீணட உரை நதைாகுதிகளுக்கு ெததி 
உரையானது மிகவும் நொருததைமானதைாகும்.  
எழுததுகளுக்கு கரைததிறன நகாணட 
விரைவுகரை ்ேரக்க கரைததிறனுள்ை 
உரை அதிக வேதிகரை வழஙகுகினறது.

�ரைததி்றனுள்ை உரரயிரை  
க�ர்ததல (Addingn Artistic Text)
ெக்கததின எநதை இடததிலும் 
உரையினுரடயட சிறு ெகுதிகரை 
உருவாக்க கரைததிறனுள்ை உரை 
உதைவுகினறது.  நீஙகள் அநதை உரைக்கு 
சிறப்பு விரைவுகரை உெ்யாகிக்கைாம் 
மற்றும் அதைன வடிவதரதை 
மாற்றியரமக்கைாம்.  உரையுடன சிறப்பு 
விரைவுகரை உருவாக்கும் நொழுது 
(எடுததுக்காடடாக உரையிரன ொரதையில் 
நொருததுதைல் அல்ைது கைததைல் மற்றும் 
நவளி்ய தைள்ளுதைல் ்ொனற) அதைரன 
கரைததிறனுள்ை உரையாக உள்ளீடு 
நேயய ்வணடும்.
கரைததிறனுள்ை உரையிரன ்ேரக்க

1. Text கருவியிரன கிளிக் 
நேயய ்வணடும்.  சுடடியின 
அம்புகுறியானது சிறிய A என மாறும்.

2. உஙகள் வரைெடததில் எஙகு 
உரை ்தைானற ்வணடு்மா அநதை 
இடததில் சுடடிரய ரவதது கிளிக் 
நேயய ்வணடும்.

3. நேருகும் இடம் என அரழக்கப்ெடும் 
நேஙகுததைான ்காடு ்தைானறும்.

4. உரைரய தைடடச்சு நேயயவும்.
5. முடிததை பிறகு Pick கருவியிரன 

கிளிக் நேயயவும்.
6. Pick கருவியிரன நீஙகள் கிளிக் நேயயும் 

நொழுது உஙகள் புதிய உரையானது 
எடடு சிறிய ேதுை கருப்பு ரகப்பிடியுடன 
(Handles) சூழப்ெடடிருக்கும்.

Weld Button

படம் 3.63 Object ப்டடியிலுள்ை Weld விருபபம்

படம் 3.64 நவலடிங ந�யயபப்டட நபாருைாைது 
�ரடசியா� கதர்வு ந�யயபப்டட நபாருளின் 

பண்பு�ரை எடுதது ந�ாள்ளும்.

11. உரரயுடன் கவரை ந�யதல
Corel draw உரையிரன இைணடு 
வழிகளில் வரையறுக்கினறது.

1. கரைததிறனுள்ை உரை (Artistic 
Text).

2. ெததி உரை (Paragraph text)
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நீஙகள் முழு நதைாகுதிரயயும் ேடடகததின 
எல்ரை்காடடிரன இழுப்ெதைன மூைமும் 
அல்ைது அதைற்குள் உள்ை உரையிரன 
Pick கருவி நகாணடு இழுப்ெதைன மூைமும் 
ெகரததை முடியும்.

ெததி உரையின ேடடகததின 
ரகப்பிடிகரை இழுப்ெதைன மூைம் 
ேடடகததின அைவு மாறும் ஆனால் அதைனுள் 
உள்ை உரையின அைவு மாறாது.
பததி உரரயிரை க�ர்க�

1. Text கருவியிரன கிளிக் நேயயவும்.  
சுடடியின அம்புக்குறியானது சிறிய 
அைவு ‘A’ நகாணடதைாக மாறும்.

2. சுடடியின அம்புகுறியிரன ெக்கததின 
மீது எதிர ்காணததில் (Diagonally) 
ஒரு உரைநெடடியிரன வரைய 
இழுதது விடவும்.

 (சுடடியின இடது நொததைாரன 
விடும்நொழுது விடடு விடடு மினனும் 
நேருகும் இடதரதை நகாணட 
உரைநெடடியானது திரையில் 
்தைானறும்).

3. இப்நொழுது உரையிரன 
உரைநெடடியில் தைடடச்சு நேயயவும்.  
முடிததைபிறகு Pick கருவியிரன 
கிளிக் நேயயவும்.

Paragraph Text

படம் 3.66 ஆவணப பக�ததில பததி 
வரரயிரை க�ர்ததல

Artistic Text

படம் 3.65 ஆவண பக�ததில �ரைததி்றனுள்ை 
உரரயிரை க�ர்ததல

பததி உரரயிரை க�ர்ததல  
(Adding Paragraph text)
ெததி உரையானது விைம்ெைததிற்கு, சிற்்றடு 
(அ) பிைசுைஙகள் மற்றும் உரையிரன 
அடிப்ெரடயாக நகாணட ெயனொடுகள் 
்ெனறவற்றில் நீணட உரை நதைாகுதிகரை 
வடிவரமக்க உருவாக்கப்ெடடதைாகும்.  
கரைததிறனுள்ை உரையுடன ஒப்பிடும் 
நொழுது ெததி உரையானது அதிக 
வடிவூடடல் விருப்ெஙகரை வழஙகுகினறது.

எடுததுக்காடடாக நீஙகள் ெததி 
உரையிரன நெடுவரிரேகைாக, புல்ைட 
ெடடியல்கைாக, நதைாகுதிகள் மற்றும் 
உள்தைள்ைல் நகாணடரவகைாக மாற்ற 
முடியும்.

ெததி உரையிரன ் ேரக்க, முதைலில் 
நீஙகள் ஒரு ேடடதரதை (Frame) உருவாக்க 
்வணடும்.  ஒரு தைடரவ உரையிரன 
அநதை ேடடகததிற்குள் ரவததை பிறகு 
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உரையிரன ொரதையில் நொருததுதைல்
1. Pick கருவி மற்றும் Shift ோவி 

நகாணடு உரை நொருரையும் 
மற்றும் இைணடாவது நொருரையும் 
்தைரவு நேயயவும்.

2. Text ெடடியிலிருநது Fit + Text to path 
எனெரதை ்தைரவு நேயயவும்.

3. இைணடாவது நொருளின ொரதையின 
வழி உரையானது மீணடும் 
வரையப்ெடுகினறது.

உரையிரன ேரியான இடததில் 
ரவக்கும்நொழுது Delete கடடரையிரன 
நகாணடு ொரதை நொருரை (Path Object) 
நீஙகள் நீக்கைாம்.
ொரதை நொருரை (path Object) நீக்க

1. வடிவ (Shape) கருவியிரன ்தைரவு 
நேயது ொரதை நொருளின மீது (Path 
object) கிளிக் நேயயவும்.

2. Pick கருவியிரன ்தைரவு நேயது 
ொரதை நொருளின மீது கிளிக் 
நேயயவும்.

3. இப்நொழுது Delete ோவியிரன 
அழுததைவும்.  ொரதை நொருைானது 
நீக்கப்ெடடுவிடும்.

குறிபபு
இனநனாரு எழுததின மீது உரையிரன 
நொருததை இைக்கு எழுததிரன வரைநதை 
நொருைாக (Curved Object) முதைலில் நீஙகள் மாற்ற 
்வணடும்.  இதைற்கு Object ெடடியிலுள்ை Covert 
to curves எனற கடடரை ெயனெடுகினறது.

பாரதயின் மீது க�ரடியா� உரரயிரை 
உள்ளீடு ந�யதல. (Entering Text Directly on 
to a path)
உரையிரன வரைவு, நேவவகம், 
நீள்வடடம், வடிவஙகள் மற்றும் 
ெடேததிைஙகள் ்ொனற ெைவரகயான 
ொரதைகளில் ்ெைடியாக உள்ளீடு நேயய 
முடியும்.

வடிவ பாரதயில உரரயிரை 
நபாருததுதல (Fitting text to a path)
எநதை வடிவ ொரதையிலும் உரை ேைதரதை 
நொருததை Corel Draw அனுமதிக்கினறது.  
அது ்ெர அல்ைது வரைநதை ்காடு, ஒரு 
நேவவகம், ஒரு நீள்வடடம் அல்ைது மற்நறாரு 
எழுதது அல்ைது உரை ேைம் என ெை வடிவ 
ொரதைகைாக இருக்கைாம்.  உரையிரன 
ொரதையில் நொருததுவதைற்கு Text 
ெடடியிலிருநது Fit text to path கடடரையிரன 
ெயனெடுததைவும்.  இநதை கடடரையானது 
நீஙகள் உரை நொருரையும் மற்றும் உரை 
அல்ைாதை நொருரையும் ஒ்ை ்ெைததில் 
்தைரநநதைடுக்கும் நொழுது மடடு்ம 
கிரடக்கும்.

கீழ்க்கணட எடுததுக்காடடில் 
கடடியுள்ைவாறு, இைணடாவது நொருளின 
எல்ரைக்்காடடின சுவடடிரன 
நகாணடு உரை ேைமானது ொரதையில் 
நொருததைப்ெடடுள்ைது.

Sta
te 
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12. பக�தரத அரமததல
ஒவநவாரு ஆவண ெக்கததிற்கும் 
அதைற்நகனறு தைனியாக ெக்க ெணபுகள் 
உள்ைன.  ஆவணததின தைானரமவு 
அைவு, ஒற்ரற வரி இரடநவளி, ெக்க 
அைவு – Letter sized மற்றும் ெக்க அரமவு 
– ்ொரடரைட (Portrait) ஆக இருக்கும்.  
ஆவணததின தைானரமவு அைவிரன 
நீஙகள் மாற்ற விரும்பினால் இநதை 
ெணபுகளில் எரதை ்வணடுமானாலும் 
மாற்றி நகாள்ைைாம்.

3 12. 1 பக�ததின் அைவிரை 
மாறறுதல (Changing page size)

ெக்க அைவிரன வரையறுக்க எளிதைான 
வழி, வரையும் ெைப்பின நவற்று ெகுதியில் 
கிளிக் நேயவதைாகும்.  இவவாறு நீஙகள் 
நேயயும் நொழுது ெக்க அரமப்பு ெணபு 
ெடரட (Page layout property)கரை 
இயஙகு நிரைக்கு மாறும்.  நீஙகள் இநதை 
ெணபு ெடரடரய ெயனெடுததி ெக்கததின 
அைவு, ெக்கததின அரமவு மற்றும் பிற 
ெணபுகூறுகரை வரையறுக்க முடியும்.

பக�ததின் அைவிரை மாறறுதல
1. நொருரை தைவிரதது வரையும் 

ெைப்பில் ஏ்தைனும் ஒரு இடததில் 
கிளிக் நேயயவும்.

2. ெணபு ெடரடயிலுள்ை ெக்க அைவு 
ெடடியல் நெடடியின (Page size list 
box) கீழ்்ொக்கிய அம்புகுறிரய 
கிளிக் நேயயவும், ெைவரகயான 
ெக்க அைவுகள் கீழ்விரி ெடடியலில் 
்தைானறும்.

3. நீஙகள் உஙகள் ஆவணததிற்கு 
ெயனெடுததை விரும்பும் ெக்க அைவின 
மீது கிளிக் நேயயவும்.  நீஙகள் 
்தைரநநதைடுததை ெக்க அைவானது 
உஙகள் ஆவணததின மீது 
ெயனெடுததைப்ெடும்.

ொரதையின மீது ்ெைடியாக உரையிரன 
உள்ளீடு நேயதைல்

1. Pick கருவியிரன ெயனெடுததி 
ொரதையிரன ்தைரவு நேயயவும்.

2. ெடடி ெடரடயிலிருநது Text > Fit Text 
to path எனெரதை ்தைரவு நேயயவும்.

3. உரையின நேருகுமிடதரதை இைக்கு 
வடிவததின எல்ரை்காடடின மீது 
ெகரததைவும்.  அம்புகுறியானது Fit + 
text to path அம்புக்குறியாக மாறும்.

4. அதைன மீது கிளிக் நேயயவும்.
5. ொரதைரய ஒடடி தைடடச்சு நேயயவும்.

Fit text to path pointer

படம் 3.67 Fit text to path அம்புகுறி

Type along the path.

படம் 3.68 பாரதரய ஒ்டடி த்டடச்சு ந�யதல
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3. 12. 2 பக�ங�ரை க�ர்ததல (Inserting 
pages)

உஙகள் ஆவணததிலுள்ை ெக்கஙகரை 
்ேரக்க, மாற்று நெயரிட மற்றும் நீக்க 
முடியும்.  உஙகள் ஆவணமானது மூனறு 
அல்ைது அதைற்கு ்மற்ெடட ெக்கஙகரை 
நகாணடிருப்பின, நீஙகள் நதைாடரச்சியான 
ெக்கஙகரை நீக்க முடியும்.
ெக்கதரதை ்ேரததைல்

1. ெடடி ெடரடயிலிருநது Layout 
எனெரதை கிளிக் நேயயவும்.

2. Insert Page மீது கிளிக் நேயயவும்.
3. Insert Page உரையாடல் நெடடி 

்தைானறும்.
4. ்ேரக்க ்வணடிய ெக்கஙகளின 

எணணிக்ரகரய Insert page 
உரையாடல் நெடடியில் தைடடச்சு 
நேயயவும்.

5. ெடப்பு ெக்கதரதை நொறுதது புதிய 
ெக்கஙகரை எஙகு ்ேரக்க 
்வணடும் எனெரதை Before அல்ைது 
After மீது கிளிக் நேயது குறிப்பிடவும்.

6. ெை ெக்கஙகரை நகாணட 
ஆவணஙகளில், புதிய ெக்க 
எணரண Existing Page நெடடியில் 
தைடடச்சு நேயயவும்.  இது ோரநதை 
ெக்கததிரன மாற்றுகினறது.

 Ok நொததைாரன கிளிக் நேயயவும்.  
புதிய ெக்கமானது உஙகள் 
ஆவணததில் ்ேரக்கப்ெடும்.

படம் 3.71 Layout ப்டடியிலுள்ை Insert page 
விருபபம்

பக� பரிமாைங�ள் சூழல நப்டடியிரை 
(page dimensions spin box) பயன்படுததி 
பக� அைவிரை மாறறுதல.
ெணபு ெடரடயிலுள்ை ெக்க ெரிமாணஙகள் 
சூழல் நெடடியிரன ெயனெடுததி 
தைனிப்ெயன ெக்க அைவுகரை நீஙகள் 
வரையறுக்க முடியும்.

1. நொருள் உள்ை இடதரதை தைவிரதது, 
வரையும் ெைப்பில் ஏதைாவது ஒரு 
இடததில் கிளிக் நேயயவும்.

2. ஆவணததிற்கு ்தைரவயான அகைம் 
மற்றும் உயை அைவிரன ெக்க 
ெரிமாணஙகள் சூழல் நெடடிளில் 
தைடடச்சு நேயயவும்.

3. நீஙகள் குறிப்பிடட அகைம் மற்றும் 
உயை அைவிற்கு ஏற்றப்ெடி வரையும் 
ெைப்பின ெக்க அைவு அரமக்கப்ெடும்.

Page type / size Current page

All pages

படம் 3.69 பக� அைவிரை மாறறுதல

Landscape

Portrait
Page dimensions  

spin boxes

படம் 3.70 பக� பரிணாமங�ள் சூழல 
நப்டடியிரை பயன்படுததி பக� அைவிரை 

மாறறுதல
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படம் 3.73 Layout ப்டடியிலுள்ை Rename Page 
விருபபம்.

படம் 3.74 Rename page உரரயாடல நப்டடி

Page 3 is renamed 
as Line Art.

படம் 3.75 

படம் 3.72 Insert Page உரரயாடல நப்டடி

பக�ததிறகு மாறறு நபயரிடுதல  
(Renaming a page)
உஙகள் ஆவணம் ெை ெக்கஙகரை 
நகாணடதைாக இருக்கைாம்.  ஒவநவாரு 
ெக்கததிற்கும் தைானரமவாக Page1, 
Page 2 என நெயர ஒதுக்கப்ெடும்.  Page1 
எனற ெக்கததின நெயரிரன கிரடமடட 
உருைல் ெடரடக்கு (horizontal scroll bar) 
அருகில் காணைாம்.

இநதை ெக்கததின நெயருக்கும் 
நீஙகள் ் ேமிததை ஆவணததின நெயருக்கும் 
அல்ைது ்காப்பின நெயருக்கும் எநதை 
ேம்ெநதைமும் இல்ரை.  நீஙகள் இநதை ெக்க 
நெயரகரை அரததைமுள்ை நெயைாக மாற்ற 
முடியும்.

பக�ததிறகு மாறறு நபயரிட
1. Layout எனெரதை கிளிக் நேயயவும்.  

Layout ெடடி ்தைானறும்.
2. Rename page எனெரதை கிளிக் 

நேயயவும்.  Rename page 
உரையாடல் நெடடி ்தைானறும்.

3. ெக்கததின நெயரை Page name 
நெடடியில் தைடடச்சு நேயயவும்.

4. Ok நொததைாரன கிளிக் நேயயவும்.  
ெக்கததின நெயைானது இப்நொழுது 
மாற்றப்ெடடிருக்கும்.
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9. கரடசி ெக்கததின எணரண 
through to page ்தைரவு நெடடிக்கு 
அருகிலுள்ை நெடடியில் தைடடச்சு 
நேயயவும்.

10. Ok நொததைாரன கிளிக் நேயயவும்.

படம் 3.76 Layout ப்டடியிலுள்ை Delete page 
விருபபம்

படம் 3.77 Delete page உரரயாடல நப்டடி

பக�ததிரை நீககுதல (Deleting a page)
சிை ்ெைஙகளில் நீஙகள் உஙகள் 
ஆவணததிலிருநது ஒரு குறிப்பிடட 
ெக்கதரதை நீக்க விரும்ெைாம்.  இதைரன 
உஙகள் ஆவணததிலிருநது ெக்கஙகரை 
நீக்குவதைன மூைம் நேயயைாம்.  நீஙகள் 
மூனறு ெக்கஙகளுக்கு ்மலுள்ை ெை ெக்க 
ஆவணஙகளில் ்வரை நேயயும் நொழுது, 
உஙகைால் நதைாடரச்சியான ெக்கஙகரை 
நீக்க முடியும்.

ஒரு பக�தரத நீக�
1. Layout மீது கிளிக் நேயயவும்.  Layout 

ெடடி ்தைானறும்.
2. Delete Page மீது கிளிக் நேயயவும்.
3. Delete Page உரையாடல் நெடடி 

்தைானறும்.
4. நீஙகள் நீக்க விரும்பும் ெக்க 

எணணிரன Delete page நெடடியில் 
தைடடச்சு நேயயவும்.

5. Ok நொததைாரன கிளிக் நேயயவும்.
6. அநதை ெக்கமானது நீக்க ெடடிருக்கும்.
7. நீஙகள் ெை ெக்கஙகரை அல்ைது 

நதைாடரச்சியான ெக்கஙகரை நீக்க 
்வணடியிருநதைால் முதைல் ெக்கததின 
எணரண Delete page நெடடியில் 
தைடடச்சு நேயயவும்.

8. Through to page எனற ்தைரவு 
நெடடியிரன கிளிக் நேயது 
்தைரநநதைடுக்கவும்.

நிரைவில ந�ாள்�

●	 Corel Draw எனெது ெல்துரற வரைகரை ெயனொடாகும்.  இது உயர தைை நவக்டர 
விைக்கப்ெடஙகள், சினனம் வடிவரமததைல், ெக்கம் வடிவரமததைல் ஆகியவற்ரற 
உருவாக்குகினறது.

●	 நவக்டர வரைகரையானது (Vector graphics) ்காடுகள் மற்றும் வரைவுகள் நகாணடு 
உருவாக்கப்ெடுகினறது.  இரவகள் கணிதைததிற்குரிய விைக்கஙகரை நகாணடு 
உருவாக்கப்ெடுகினறன.  இவவரகயான வரைகரையானது சினனஙகள் மற்றும் 
விைக்கப்ெடஙகள் (Logos and illustrations) ஆகியவற்றிற்கு ஏற்றரவ ஆகும்.
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●	 பிட்மப்ஸ் (Bitmaps) எனெது நேவவகப்ெடம் (Raster images) என அரழக்கப்ெடுகினறது.  இது 
ெட புள்ளிகள் (Pixels) என அரழக்கப்ெடும் சிறிய ேதுைஙகரை நகாணடு உருவாக்கப்ெடுகினறது.

●	 டாக்கர (docker) எனெது குறிப்பிடட கருவி அல்ைது ெணிக்கான கடடரைகள் மற்றும் 
அரமப்புகரை நகாணட ஒரு ேனனல் திரையாகும்.

●	 Flyout எனெது நதைாடரபுரடய கருவிகள் அல்ைது ெடடி ்தைரவுகளின நதைாகுதியிரன திறக்கும் 
ஒரு நொததைானாகும்.

●	 கருவி நெடடி (tool box) நொததைானின கீழ்புறம் வைது மூரையிலுள்ை சிறிய அம்புகுறியானது.  
இநதை கருவி flyout-ரன ோரநதைது எனெரதை குறிக்கினறது.

●	 இைணடு வரகயான சுருள்கள் உள்ைன.  அரவ 1. ேமச்சீர சுருள் (Symmetrical Spiral) 2. 
மடக்ரக சுருள் (Logarithmic spiral).

●	 ேமச்சீர சுருைானது (Symmetrical Spiral).  ேமமாக விரிவரடகினறது.  ஆதைனால் ஒவநவாரு 
சுழற்சிக்கும் இரட்யயான தூைமும் ேமமாக இருக்கும்.

●	 மடக்ரக சுருைானது (Logarithmic Spiral) சுழற்சிகளுக்கிரட்ய அதிகரிக்கும் அதிக தூைததுடன 
விரிவரடகினறது.

●	 ஒரு கடடம் (grid) எனெது நேவவகஙகரை நகாணட நதைாகுப்ொகும்.  இதைரன தைனிததைனியாக 
பிரிக்க முடியும்.

●	 வணணததைடடில் (palette) நீஙகள் காணும் சிறிய ேதுை வடிவிைான நிறம் wells என 
குறிப்பிடப்ெடுகினறது.

●	 Corel Draw உரையிரன இரு வழிகளில் வரையறுக்கினறது.  கரைததிறனுள்ை உரை 
மற்றும் ெததி உரை.  நீஙகள் உரையிரன ்ெைடியாக ஆவண ெக்கததி்ைா அல்ைது உரை 
நெடடி மூை்மா உள்ளிட முடியும்.  ெததி உரையானது நீணட உரை நதைாகுதிகளுக்கு மிகச் 
ேரியாக நொருநதும்.  அ்தை ேமயததில் கரைததிறனுள்ை உரையானது எழுததுக்களுக்கு 
கரைததிறன நகாணட விரைவுகரை ்ேரக்க அதிக வேதிகரை வழஙகுகினறது.

விைாக�ள்
பகுதி – அ 
 I.   �ரியாை விரடரயத கதர்ந்நதடுதது எழுது�

1. _________ எனெது ஒரு நவக்டர வரைகரை ெயனொடாகும்.
 அ) Pagemaker ஆ) photoshop இ) Corel Draw ஈ) Ms Word
2. நவக்டார வரைகரையானது _________ நகாணடு உருவாக்கப்ெடுகினற.
 அ) ்காடுகள் மற்றும் வரைவுகள் ஆ) ்காடுகள் மடடும்
 இ) ெடப்புள்ளி ஈ) இரவ்யதுமில்ரை
3. _________ எனெரவ நேவவகப்ெடம் (raster image) என அரழக்கப்ெடுகினறன.
 அ) நவக்டார வரைகரை ஆ) பிட்மப்ஸ்
 இ) ்காடுகள் ஈ) இரவ்யதுமில்ரை
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13. _________ ோவி ேரமானம் ்தைரவு 
நேயயப்ெடடட நொருளின பிைதியிரன 
உருவாக்க உதைவுகினறது.

 அ) Ctrl +D ஆ) Ctrl + C
 இ) Ctrl + S ஈ) Ctrl + A
14. இரணக்கப்ெடட நொருளிரன 

தைனிததைனி்ய பிரிக்க _________
ரன அழுததைவும்.

 அ) Ctrl + K ஆ) Ctrl + C
 இ) Ctrl + S ஈ) Ctrl + A
15. இைணடு அல்ைது அதைற்கு ்மற்ெடட 

நொருடகரை இரணக்க _______
ரன அழுததைவும்.

 அ) Ctrl + D ஆ) Ctrl + L
 இ) Ctrl + S ஈ) Ctrl + A

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரி�ளில விரடயளிக�வும்  

1. Corel Draw எதைற்காக 
ெயனெடுததைப்ெடுகினறது?

2. Corel Drawவில் ஒரு புதிய 
ஆவணதரதை உருவாக்க 
ெடிநிரைகரை எழுதுக.

3. Corel Drawவில் டாக்கர (Docker) 
எனறால் எனன?

4. Corel Draw விரன நதைாடஙகுவதைற்கு 
என ெடிநிரைகரை எழுதுக.

5. Corel Draw வில் ஒரு நொருள் 
எனறால் எனன?

6. Corel Draw வில் ெணபு ெடரட 
(Property Bar) எனறால் எனன?

7. Corel Draw வில் ரூைர (Ruler) ஏன 
ெயனெடுததைப்ெடுகினறது.

8. Corel Draw வில் கரைததிறனுள்ை 
ஊடக கருவி (Artistic Media tool) 
ஏன ெயனெடுததைப்ெடுகினறது?

9. நொருடகரை குழுவாக்க 
ெடிநிரைகரை எழுதுக.

10. குழுவாக்கப்ெடட நொருளின 
குழுவாக்கதரதை நீக்க ெடிநிரைகரை 
எழுதுக.

4. _________ ரன ெயனெடுததி 
நீஙகள் நவக்டார வரைகரையிரன 
உருவாக்க முடியும்.

 அ) Page Maker ஆ) Potoshop
 இ) Corel Draw ஈ) MS-Word
5. நேநதைை கருவிப்ெடரடக்கு (Stadard 

toolbar) அடுததிருப்ெது _________.
 அ) ெணபு ெடரட
 ஆ) தைரைப்பு ெடரட
 இ) ெடடி ெடரட
 ஈ) நிரைரம ெடரட
6. எநதை கருவி ஒரு நொருளிரன ் தைரவு 

நேயய உதைவுகினறது?
 அ) shape கருவி
 ஆ) zoom கருவி
 இ) Pick கருவி 
 ஈ) Crop கருவி
7. வடடதரதை வரைய அநதை கருவி 

உதைவுகினறது.
 அ) Shape கருவி
 ஆ) Ellipse கருவி
 இ) Rectangle கருவி
 ஈ) Crop கருவி
8. எததைரன வரக சுருள்கள் உள்ைன?
 அ) 5 ஆ) 3 இ) 2 ஈ) 7
9. _________ ோவியானது Freehand 

கருவியிரன ்தைரவு நேயய 
உதைவுகினறது.

 அ) F2 ஆ) F3 இ) F4 ஈ) F5
10. Corel Drawவில் ஒரு ஆவணதரதை 

மூட _________ ரன அழுததை 
்வணடும்.

 அ) Ctrl + F4 ஆ) Ctrl + F3
 இ) Shift + F4 ஈ) Alt + F4
12. _________ ோவி ஒரு நொருரை 

்தைரவு நேயதைரதை நீக்க உதைவுகினறது.
 அ) ESC ஆ) Ctrl
 இ) Shift ஈ) Delete

137பாடம் 03 க�ாரல்டரா 2018

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 03.indd   137 4/16/2019   1:24:00 PM



9. நொருடகளின பிைதி மற்றும் 
நொருடகளின ெகலியிரன எவவாறு 
உருவாக்குவாய?  இைணடிற்கும் 
உள்ை ்வறுொடரட எழுதைவும்.

10. நொருள்கரை நவல்டிங 
நேயவதைன மூைம் எனன நெற 
முடியும்?  நொருள்கரை நவல்டிங 
நேயவதைற்கான ெடிநிரைகரை 
எழுதுக.

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பக� அைவில 

விரடயளிக�வும்
1. சுருளிரன (Spiral) வரைய 

ெடிநிரைகரை எழுதுக.
2. ெை்காணஙகரை (Polygon) ரய 

ெடிநிரைகரை எழுதுக.
3. Corel Draw வில் எவவாறு ஒரு 

ெடேததிைதரதை உருவாக்குவாய?
4. கடடஙகரை (Grid) வரைய 

ெடிநிரைகரை எழுதுக.
5. ொரதையில் உரையிரன 

நொருததுதைல் ெற்றி விரிவாக எழுது.

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பததியைவில 

விரடயளிக�வும்  
1. நவக்டார வரைகரைக்கும் 

பிட்மப்ஸ் (Bitmaps) க்கும் இரட்ய 
உள்ை ்வறுொடுகள் யாரவ?

2. Corel Draw வில் ஒரு நேவவகதரதை 
வரைவதைற்கு ெடிநிரைகரை 
எழுதுக.

3. Corel Draw வில் வடடதரதை வரைய 
ெடிநிரைகரை எழுதுக.

4. இைணடு வரகயான சுருள்கள் 
எனெரவ எனன? விைக்குக.

5. Flyoutனுரடய எநதை கருவியானது 
ெடேததிை கருவியிரன 
நகாணடிருக்கும்?

6. Corel Draw வில் பிரழகரை ேரி 
நேயய எனன நேயய ்வணடும்?  
அதைரன நேயவதைற்கான 
விரேப்ெைரக குறுக்கு வழி எனன?

7. ஒரு ்காடடிரன அம்புகுறியாக 
மாற்றுவதைற்கு நீஙகள் எனன 
நேயவீரகள்?

8. ஒரு நொருளுக்கு நிைப்பு 
வணணதரதையும் மற்றும் 
எல்ரை்காடடின வணணதரதையும் 
எவவாறு குறிப்பிடுவாய?

மாணவர் ந�யலபாடு

●	 CorelDRAW விரன ெயனெடுததி உஙகளிடமுள்ை புரகப்ெடஙகரை ஆக்கததிறனுள்ை 
வழியில் இரணதது வடிவரமக்கவும்.

●	 CorelDRAW ரன ெயனெடுததி உஙகளுக்கு பிடிததை நொருளின நேயதிதைாள் 
விைம்ெைதரதை உருவாக்கவும்.
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04பாடம்

பல்லூடகம் மற்றும் கணிப்பாறிப பதிபபகம்

 கற்்றலின் ந�ாககஙகள்
●	 பல்லூடக சூழல்கள் முழுவதிலும் பயனபடுத்தக்கூடிய கருததுருக்கள், நுடபஙகள் மற்றும் 

செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை மாணவரகள் இந்த பாடததில் கற்றுக் சகாள்வாரகள்.
●	 பல்லூடகக் கருவியான வறைகறை வழஙகு்தறை (Graphics Presentation) புரிநது 

சகாள்ளும் திைறனப் சபறு்தல்
●	 வறைகறைறயத ்தருவித்தல் (Import Graphics), பல்்வறு கருவிகறைப் பயனபடுததி 

சபாருள்கறை உருவாக்கு்தல், சபாருள்களுக்கு விறைவுகறைச் ்ெரத்தல்.
●	 பல்்வறு பல்லூடக ஒலி மற்றும் ஒளி ்காப்பு வடிவஙகறைத ச்தரிநது சகாள்ளு்தல்.
●	 பல்லூடகதற்த உருவாக்கும் முறை மற்றும் அவரகளின குழு நடவடிக்றககள் பற்றிப் 

புரிநது சகாள்ளு்தல்.

4.1 பல்லூடகம் – ஓர் அறிமுகம்
பல்்வறு வைஙகைான நிழற் படம், 
உறை வறைகறை, ஒலி மற்றும் ஒளி 
ஆகியவற்றை ஒரு ்தைததில் இருநது 
மற்சைாரு ்தைததிற்கு பயனரகள் 
்தைறவ இறணதது மாற்ை பல்லூடகம் 
அனுமதிக்கிைது.  ்தகவல்துறையில் 
பல்லூடகம் ெமீபததிய செறிவூடடும் 
அனுபவமாக மாறி வருகிைது.  கடந்த பதது 
ஆண்டுகளில் கணினி ச்தாழில்நுடபததின 
்வகமான வைரச்சியானது கணக்கீடு, 
சபாழுது்பாக்கு மற்றும் கல்வி 
ஆகியவற்றின மீது சபரும் மாற்ைஙகறைக் 
சகாண்டு வநதுள்ைது.
கணினிமயமான துறையில் சபரிய 
ெவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகளுடன 
பல்லூடக ச்தாழில்நுடபஙகள் மற்றும் 

பயனபாடுகளின ்தனி வைரச்சி 
வழஙகப்படடுள்ைது. அ்தன பயனகள் 
மற்றும் பயனபாடுகளின அடிப்பறடயில், 
பயனரகளிறட்ய பல்லூடகம் மிகவும் 
பிைபைமாகி வருகிைது. பயனரகளுக்கு 
்தகவல் வழஙகும் அடிப்பறடயில், பல்லூடக 
பயனபாடுகள் முக்கிய பஙகு வசிக்கிைது.

படம் 4.1 பல்லூடகம் – ஓர் அறிமுகம்
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இது ஆகும்.  நிழற்படம், ஒலி, ஒளி மற்றும் 
வறைகறை ஆகியவற்றை பல்லூடகம் 
உள்ைடக்கியது எனை்பாதிலும், 
பல்லூடகததில் பயனபடுத்தக் கூடிய 
அடிப்பறடக் கூறு உறை ஆகும்.

படம் 4.3 உரை

நிரையான உரை (Static text)
ஒரு ்தறைப்பி்ைா அல்ைது ஒரு வரியி்ைா 
அல்ைது ஒரு பததியி்ைா, உறை அல்ைது 
சொல் மாைாமல் இருந்தால் அது நிறையான 
உறை ஆகும்.  படஙகறை விைக்குவ்தற்கு 
படத்்தாடு உறையும் சகாடுக்கப்படுகிைது.  
நிறையான உறையில், சொற்கள் 
்தகவறை வழஙகும்.  அல்ைது நிழற்படம் 
அல்ைது ஒளிக்காடசிறய ஆ்தரிக்கிைது.

படம் 4.4 நிரையான உரை

மீ உரை (hypertext)
மீவுறை எனபது முறனயம், உறை 
மற்றும் முறனயஙகளுக்கிறட்யயான 
இறணப்பு ஆகியவற்றைக் 
சகாண்டிருக்கும் அறமப்பாகும்.  இது 

4.2 பல்லூடக வரையர்ற
பல்லூடகம் (Multimedia) எனனும் சொல் 
‘பை’ (Multi) மற்றும் ’ஊடகம்’ (Media) என 
இைண்டு சொற்கறை உள்ைடக்கியது.  
அ்தாவது, ஊடகஙகளின பை வடிவஙகறை 
ஒனைாக இறணக்கிைது.  ்ெமித்தல், 
்தகவல் ச்தாடரபு, வழஙகல் மற்றும் உறை, 
ஒளி, நிழற்படம், வறைகறை மற்றும் 
ஒலி ஆகியவற்றின உள்ளீடு / சவளியீடு 
ஊடாடு்தல் ்பானை ்ெறவகறையும் 
வழஙகுகிைது.
‘பல்லூடகம்’ எனை கூறு இைண்டு 
சொற்கறைக் சகாண்டுள்ைது.  ‘Multi’ 
மற்றும் ‘Medium’.  ‘Multi’ எனபது ‘பை’ எனக் 
குறிக்கப்படும்.  அ்தாவது இைண்டு அல்ைது 
அ்தற்கு ்மற்படடது ஆகும். ‘Media’ எனபது 
உறை, வறைகறை, நிழற் படம், ஒலி 
அறெவூடடல் மற்றும் ஒளி ஆகிய பை வறக 
ஊடகஙகறை ஒ்ை ஊடகததில் ஒ்ை 
்தகவல் ச்தாகுப்பில் ஒனறிறணக்கிைது.

4.3 பல்லூடகத்தின் கூறுகள்
பல்லூடகம் உறை, நிழற்படம், ஒலி, 
ஒளி மற்றும் அறெவூடடல் ஆகிய ஐநது 
முக்கியக் கூறுகறைக் சகாண்டுள்ைது.  
அவற்றைப் பற்றி கீ்ழ விைக்கமாகக் 
சகாடுக்கப்படடுள்ைது.

படம் 4.2 பல்லூடகத்தின் கூறுகள்

4. 3. 1 உரை
பல்லூடகததின அடிப்பறடக் கூறு உறை 
ஆகும்.  மற்ை பிை நபரகளுடன ்தகவல் 
ச்தாடரபிற்கான மிகவும் சபாதுவான வழி 
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சவக்டர படஙகள் (Vector images) என 
இரு வறகயில் உருவாக்கைாம்.

பிடநமப அல்ைது ்ெவவக படஙகள் (Bit map 
or Raster image)
கணினியில் படஙகறைச் ்ெமிக்கும் 
சபாதுவான மற்றும் பைந்த வடிவம் பிட்மப் 
அல்ைது செவவக படமாகும்.  பிட்மப் எனபது 
படப்புள்ளி (pixel) எனைறழக்கப்படும் 
சிறிய புள்ளிகளின எளிய அணியாகும் 
(matrix).  இது செவவகப் படதற்த 
அல்ைது பிட்மப்றப வடிவறமக்கிைது.  
ஒவசவாரு படப்புள்ளியும் இைண்டு 
அல்ைது அ்தற்கு்மற்படட நிைஙகறைக் 
சகாண்டுள்ைது.  பிடடுகளில் எவவைவு ்தைவு 
எனப்தன அடிப்பறடறயப் பயனபடுததி 
நிைஙகளின எண்ணிக்றகறயத 
தீரமானிதது, நிைததின ஆழதற்தத 
தீரமானிக்கைாம்.  எ.கா. ஒரு பிடடுக்கு 
இைண்டு நிைஙகள், நானகு பிடடுகள் 
எனைால் பதினாறு நிைஙகள், எடடு பிடடுகள் 
எனைால் 256 நிைஙகள் மற்றும் பை.

்வகடர் படஙகள் (Vector images)
வறையும் கூறுகைான அல்ைது 
சபாருள்கைான வரிகள், செவவகஙகள், 
வடடஙகள் மற்றும் பை படஙகறை 
உருவாக்குவது சவக்டர படஙகளின 
அடிப்பறடயில் அறமயும்.  படதற்தக் 
குறிக்க ஒப்பீடடைவில் (Relatively) 
சிறி்தைவு ்தைவு ்்தறவப்படும்.  அ்தனமூைம் 

ச்தாடர வரிறெயற்ை முறையில், 
உறைறய அணுகுவ்தற்கு பயனர 
பினபற்ை ்்தறவயான பாற்தறய (path) 
வறையறுக்கும்.  ்வறை அறமப்பின 
எழுத்தாை்ை இந்த அறமப்றப 
உருவாக்கியவர ஆவார.  மிகவும் 
அதிநவீன மீவுறை அறமப்பில் ்தஙகளின 
சொந்த பாற்தகறை வறையறுக்க 
பயனருக்கு அனுமதியளிக்கிைது.  
மீவுறையில் கடநது செல்ை பயனருக்கு 
சநகிழ்வுத்தனறமறயயும் மற்றும் 
்்தரநச்தடுப்றபயும் (Choice) 
வழஙகுகிைது.  பல்லூடகப் சபாருளில், 
்தகவறைத ச்தரிவிப்ப்தற்காக உறை 
பயனபடுகிைது.  நனகு வடிவறமக்கப்படட 
வாக்கியஙகறையும், பததிகறையும் 
சபறுவ்தற்காக உறைறய சபாருத்தமான 
இடததில் றவக்க ்வண்டும்.  
உறையின வாசிப்புத்தனறம உறையின 
இறடசவளி மற்றும் நிறுத்தற்குறிகறைப் 
சபாறுத்த்தாகும்.  ்மம்படுத்தப்படட 
எழுததுருகள் மற்றும் பாணிகளுடன 
(Styles) செய்தி ச்தாடரபு மிகவும் 
சபாருத்தமான்தாகும்.

4. 3. 2 படம் (Image)
பல்லூடகததில் படஙகள் முக்கியக் கூைாக 
செயல்படுகினைன.  கணினியில் இந்த 
படஙகறை பிட ்மப் (bitmap) அல்ைது 
செவவக படம் (raster images) மற்றும் 

படம் 4.5 மீ உரை
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இருத்தல் ்வண்டும்.  அறெவூடடல் 
இரு அல்ைது முப்பரிமாணஙகறைக் 
சகாண்டது.  திறையில் X மற்றும் Y 
அச்சுகளுக்கிறட்யயான பைப்பில் இரு 
பரிமாண அறெவூடடல் நிழற்படதற்த 
உயி்ைாடடமாக சகாண்டு வருகிைது.  
முப்பரிமாண அறெவூடடததில் X, Y மற்றும் 
Z ஆகிய மூனறு அச்சுகளுக்கிறட்ய 
உயி்ைாடடம் நறடசபறுகிைது.  
அறெவூடடல் கருவிகள் மிகவும் 
ெக்திவாய்ந்தறவ மற்றும் திைறம 
வாய்ந்தறவ ஆகும்.  இைண்டு வறகயான 
அறெவூடடல்கைாவன:
பாற்த அறெவூடடல் (path animation) 
மற்றும் ெடடகம் அறெவூடடல் (Frame 
animation).

பாரை அரெவூடடல்
மாைா்த பினனணிறயக் சகாண்ட 
திறையில் ஒரு சபாருறை நகரததுவற்த 
உள்ைடக்கியது பாற்த அறெவூடடல் 
ஆகும்.  எ.கா. பினனணி அல்ைது 
க்தாபாததிைததில் ஏ்்தனும் மாற்ைஙகறை 
செய்்தாலும் ்தறன சபாருடபடுத்தாமல் 
்கலிச்சிததிை க்தாபாததிைம் திறை 
முழுவதும் நகரத்தப்படும்.

படம் 4.7 அரெவூடடல்

ெடடக அரெவூடடல்
இந்த அறெவூடடலில், பை சபாருடகள் ஒ்ை 
ெமயததில் நகரவ்தற்கு அனுமதிக்கிைது 
மற்றும் பினனணி அல்ைது சபாருள்களும் 
மாறுகிைது.

படதற்தச் ்ெமிக்க குறைந்த அைவு 
நிறனவகம் ்்தறவப்படும்.  இது்வ 
அ்தன நனறமயாகும்.  குறுக்க 
நுடபம் (Compression technique) 
படஙகளின ்காப்பு அைறவ குறைக்கப் 
பயனபடுகிைது.  அ்தாவது அதிக 
எண்ணிக்றகயில் படஙகறைச் 
்ெமிக்கவும் வறைப்பினனலிலுள்ை 
பயனபாடுகளுக்கிறட்ய பரிமாற்ைதற்த 
்வகப்படுத்தவும் பயனபடுகிைது.  இந்த 
்நாக்கததிற்காக பயனபடுத்தப்படும் 
பல்்வறு குறுக்க வடிவறமப்புகாைவன:

GIF, TIFF மற்றும் JPEG

படம் 4.6 படஙகள்

4. 3. 3 அரெவூடடல் (Animation)
அறெயா படஙகறை (Still images) 
மிக விறைவாக காண்பிப்ப்தன மூைம் 
அவற்றை ச்தாடரச்சியான அறெவு 
்பானை உணரறவ சகாடுக்கும் செய்ை 
அறெவூடடல் ஆகும்.  அறெவூடடலில், 
திறை சபாருள் எனபது ஒரு சவக்டர 
படமாகும்.  எண் மாற்ைதற்தப் பயனபடுததி 
ஒருஙகிறணப்புகறை (Coordinates) 
வறையறுக்க படததுடன அ்தன பாற்தயின 
இயக்கம் கணக்கிடப்படும்.

குறைந்தபடெ ெடடக விகி்தம் (Frame 
rate) 16 ெடடஙகள் விநாடி என இருந்தால் 
சமனறமயான ் ்தாற்ைதற்தக் சகாடுக்கும்.  
இயற்றக ்்தாற்ைததிற்கு குறைந்தபடெம் 
விநாடிக்கு 25 ெடடகஙகைாக 
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எனப்தன மூைம் மாதிரி விகி்தம் 
வறையறுக்கப்படுகிைது.  அடிக்கடி 
மாதிரியிறன எடுததும் அந்த மாதிரிறயப் 
பற்றிய அதிக ்தைவுகறைச் ்ெமிக்கும் 
சபாழுதும், பதிவு செய்யப்படட ஒலியின 
சிைந்த ்தைம் மற்றும் ச்தரிவுததிைன 
ஆகியவற்றை மீண்டும் ஒலிக்கச் 
செய்யும்சபாழுது சபைப்படுகிைது.

4. 3. 5 ஒளிககாடசி
பதிவு செய்யப்படட நிகழ்வு, காடசி 
்பானைவற்றைக் காண்பித்தறை 
ஒளிக்காடசி எனகி்ைாம்.   பல்லூடக 
பயனபாடுகளில் ்தகவறைத ச்தரிவிக்க 
ெக்திவாய்ந்த வழி உடசபாதிந்த 
(embedding) ஒளிக்காடசி ஆகும்.  ஒப்புறம 
(analog) ஒளிக்காடசி மற்றும் இைக்க 
(digital) ஒளிக்காடசி என ஒளிக்காடசிறய 
இரு வறகப்படுத்தைாம்.
ஒபபுரம ஒளிககாடசி
இவவறக ஒளிக்காடசியில், கணினி 
ொைா ஊடகமான ஒளி நாடா, ்ைெரவடடு, 
படச்சுருள் ஆகியவற்றில் ஒளிக்காடசி 
்தைவுகள் ்ெமிக்கப்படுகினைன.  ்மலும் 
இந்த ஒளிக்காடசிறய கைப்பு (Composite) 
மற்றும் கூறு (Componant) ஒப்புறம 
ஒளிக்காடசி என இரு வறகப்படுத்தைாம்.

கைப்பு ஒப்புறம ஒளிக்காடசி 
அறனதது ஒளிக்காடசி கூறுகைான பிகாெம் 
(Brightness), நிைம் மற்றும் ஒததிறெவு 
(Synchronization) ஆகியறவ இறணநது 
ஒரு ெமிக்றஞை ஆகும்.  ஒளிக்காடசியின 
கூறுகறை இறணப்ப்தனால், கைப்பு 
ஒளிக்காடசியின ்தைமானது நிைக்கைறவ, 
குறைந்த காடசித ச்தளிவு மற்றும் அதிக 
்தறைமுறை (Generational) இழப்பு ் பானை 
விறைவுகறைத ்தரும்.  இந்த பதிவு 
செய்யும் வடிவமானது, வாடிக்றகயாைர 
ஒப்புறம ஒளிக்காடசி பதிவு நாடா 
வடிவமான Betamax மற்றும் VHS-ல் 
பயனபடுத்தப்படடது.

4. 3. 4 ஒலி
ஒலி எனபது எந்தசவாரு சமாழியிலும் 
உள்ை அரத்தமுள்ை ்பச்ொகும்.  
பல்லூடகததிலுள்ை ஒரு முக்கிய கூைான 
இது, இறெயின இனபம், சிைப்பு ்தாக்கஙகள்  
்பானைவற்றை வழஙகுகிைது.  சடசிபல் 
(decibels) எனபது ஒலி அைவின (Volume) 
அைவீடு ஆகும்.  அ்தாவது ஒலியின அழுத்த 
நிறையாகும்.

படம் 4.8 ஒலி

Musical Instrument Digital Indentifier (MIDI)
இது கணினிகள் மற்றும் மினனனு 
கருவிகளுக்காக உருவாக்கப்படட ்தைமான 
ச்தாடரபு கருவியாகும்.  பல்லூடகததில் 
இந்த கருவி சநகிழ்வானது (Flexible) 
மற்றும் செயல்திடடஙகறை இயற்ை 
எளி்தானது.

ஒலி மற்றும் சமனசபாருறை 
வரிறெயாக ச்தாகுக்கும் கருவிகள் MIDI-
க்கு ்்தறவ.
இைகக ஒலி (Digital Audio)
மாதிரி ஒலி எனபது இைக்க ஒலியாகும்.  
மாதிரி ஒலிறய எடுதது, ஒவசவாரு 
nth சநாடிப்சபாழுற்தயும் பிடட மற்றும் 
றபடடுகளில் இைக்க ்தகவல்கைாகச் 
்ெமிக்கப்படுகிைது.  இந்த பதிவு செய்்தலின 
்தைம் மாதிரி விகி்ததற்தப் சபாறுதது 
அறமயும்.  எத்தறன முறை மாதிரிகள் 
எடுக்கப்படுகினைன மற்றும் ஒவசவாரு 
மாதிரியின (பிட ஆழம், ச்தளிவுததிைன, 
மாதிரி அைவு) மதிப்றபயும் குறிப்பிட 
எத்தறன எண்கள் பயனபடுகினைன 
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BMP (Bitmap)
ச்தாடக்கததில் இந்த வடிவமானது 
விண்்டாஸ் 3.1-ல் பயனபடுத்தப்படடது.  
இது மிகவும் சபரியது மற்றும் குறுக்கமற்ைது.  
என்வ, அதிக ச்தளிவுததிைன அல்ைது 
சபரிய நிழற்படஙகளுக்காக BMP 
பயனபடுத்தப்படுகிைது.

DIB (Device Independent Bitmap)
இந்த வடிவம் BMP-றய ஒத்த்தாகும்.  இது 
்காப்புகறை பல்்வறு ொ்தனஙகளில் 
காண்பிக்க அனுமதிக்கிைது.

GIF (Graphics Interchange Format)
GIF எனபது குறுக்கப்படட நிழற்பட 
வடிவமாகும்.  சபரும்பாைான கனிணி 
வண்ண நிழற்படஙகள் மற்றும் 
பினனணிகள் GIF ்காப்புகைாகும்.  
குறைந்த அைவு வண்ணஙகறைப் 
பயனபடுததும் வறைகறைக்கு 
இந்த ்காப்பு வடிவம் மிகச்சிைந்த 
சபாருத்தமாகும்.  நிகழ்நிறை 
(Online) வண்ண புறகப்படஙகளில் 
பயனபடுத்தப்படும் மிகவும் பிைைமான 
வடிவமாகும்.  GIF வடிவம், அ்தன வண்ண 
மதிப்றப அறடயாைம் காண்ப்தற்கு 
13-பிட வண்ண ்்தடல் அடடவறணறயப் 
பயனபடுததுகிைது.  இந்த வடிவம் பைவைாக 
ஆ்தரிக்கப்படுகிைது.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
JPEG அதிகபடெ நிழற்பட குறுக்கதற்த 
அறடவ்தற்காக வடிவறமக்கப்படடுள்ைது.  
இது இழப்புறடய குறுக்க நுடபதற்தப் 
பயனபடுததுகிைது.  நிழற்படதற்த மீண்டும் 
கடடறமக்கத ்்தறவப்படும் ்தைவுகளில் 
சிைவற்றை இழப்ப்்த, இழப்புறடய 
குறுக்கமாகும்.  இது புறகப்படம், 
இயற்றக கறை்வறைப்பாடு மற்றும் 
அற்தப்்பானை சபாருள்களுடன நனைாக 
்வறை செய்யும்.  ஆனால் எழுததுமுறை, 
உயி்ைாடடமான வறை்தல் அல்ைது எளிய 

4.4  பல்லூடகத்திற்கான நகாபபு 
வடிவஙகள்
பல்லூடக ்தைவுகறை உருவாக்கி, 

அ்தறன வழஙகுவ்தற்கு பயனபடுத்தப்படும் 
நடப்பு ்காப்பு வடிவஙகளின விைக்கம் 
பினவருமாறு:

4. 4. 1 உரை வடிவஙகள்
RTF
மு்தனறம ்காப்பு வடிவம் RTF 
(Rich Text Format) றமக்்ைாொப்ட 
நிறுவனத்தால் 1987 ஆம் ஆண்டு 
பிைசுரிக்கப்படட ்தயாரிப்புகளின 
குறிப்புகள் மற்றும் குறுக்கு பணித்தை 
ஆவணஙகளின பரிமாற்ைஙக்ைாடு 
அறிமுகப்படுத்தப்படடது.

Plain Text
Plain Text ்காப்புகறை பை உறை 
பதிப்பானகளில் திைக்கைாம், படிக்கைாம் 
மற்றும் பதிப்பாய்வு செய்யைாம்.  Note pad 
(Windows), Gedit அல்ைது nanp (UNIX, 
Linux) Text edit (Mac Os) ்பானைறவ 
சபாதுவாக பயனபடுகிைது.  பிை கணினி 
நிைல்களும் Plain Text-ஐ படிக்கவும் மற்றும் 
்தருவிக்கவும் முடியும்.  மினனஞெறை 
அனுப்புவ்தற்கான அெல் மற்றும் 
பிைபைமான வழி Plain Text ஆகும்.

4. 4. 2 நிழற்பட வடிவஙகள்
TIFF (Tagged Image File format)
இந்த வடிவம் கணிப்சபாறி பதிப்பக 
உைகில் (அதிக ்தைமான சவளியீடு) 
சபாதுவானது ஆகும்.  இது சபரும்பாலும் 
அறனதது சமனசபாருள் ச்தாகுப்புகறை 
ஆ்தரிக்கிைது.  TIFF-ன ெமீபததிய பதிப்புகள் 
நிழற்பட குறுக்கதற்த அனுமதிப்ப்்தாடு, 
கணினிகளுக்கிறட்ய சபரிய 
்காப்புகறை அனுப்புவ்தற்கும் வெதியான 
வடிவமாகும்.
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MP3 (MPEG layer – 3 Format)
இறெறய ்ெமிக்கவும் பதிவிைக்கம் 
செய்யவும் மிகவும் பிைபைமான வடிவம் 
MPEG Layer-3 வடிவமாகும்.  WAV 
்காப்புகளின பததில் ஒரு பஙகு ெமமான 
அைவுக்கு MP3 ்காப்புகள் ்்தாைாயமாக 
குறுக்கப்படும்.

OGG
சிைந்த ஓடடததிறன அறடவ்தற்காக 
வடிவறமக்கப்படட இைவெ திைந்த மூை 
சகாள்கைன (Container) வடிவமாகும்.  இது 
உயர இறுதி ்தை இைக்க பல்லூடகததில் 
சிறிது சிறி்தாக மாறிவருகிைது.  ்தைததின 
அடிப்பறடயில் இற்த MP3 ்காப்புக்ைாடு 
ஒப்பிடப்படும்.

AIFF (Audio Interchange File Formate)
Mac பயனபடுததும் WAV 
்காப்புகறைப்்பால் Apple நிறுவனம் 
பயனபடுததும் ்தைமான ஒலி வடிவம் இது 
ஆகும்.

WMA (Windows Media Audio)
மிகவும் பிைபைமான VMA வடிவததின 
உரிறமயாைர றமக்்ைா ொப்ட ஆகும்.  
பதிப்புரிறம (Copy right) பாதுகாப்பிற்காக 
DRM (Digital Right Management) 
திைனக்ைாடு வடிவறமக்கப்படடுள்ைது.

RA (Real Audio Format)
RA வடிவம் இறணயததில் ஒலியின 
ஓடடததிற்காக வடிவறமக்கப்படட்தாகும்.  
இைக்க ஒலி வைஙகறைப் சபாதுவாக 
கணினிக் ்காப்புகைாக கணினியின 
வனவடடு அல்ைது CD / DVD-களில் 
்ெமிக்கப்படுகிைது.  பைவறகயான ஒலி 
்காப்பு வடிவஙகள் கிறடத்த்பாதிலும் 
மிகவும் சபாதுவான வடிவஙகைாவன: 
Wave ்காப்புகள், (WAV), MPEG Layer-3 
்காப்புகள் (MP3), WMA மற்றும் RA.

்கலிச்சிததிைஙகளில் குறைந்த அைவில் 
செயல்படும்.
TGA (Tagra)
இது அதிக ச்தளிவுததிைன 
நிழற்படஙகளுக்கான மு்தல் பிைபைமான 
வடிவமாகும்.  சபரும்பானறமயான 
ஒளிக்காடசி பிடிப்பு பைறககள் TGA-றவ 
ஆ்தரிக்கினைன.

PNG (Portable Network Graphics)
இது குறைந்த இழப்பு, சிறியது 
மற்றும் நனகு குறுக்கப்படடு செவவக 
நிழற்படஙகைாக ்ெமிக்கப்படும் ஒரு 
நீடடிப்பு ்காப்பு வடிவமாகும்.  இது GIF-
க்கு மாற்ைாக செயல்படுகிைது.  மற்றும் 
TIFF-ன பை சபாதுவான பயனகறையும் 
மாற்றுகிைது.  நிகழ்நிறை பாரறவயிடு 
பயனபாடான உைகைாவிய வறையில் 
PNG நனைாக ்வறை செய்யும்.  சிைந்த 
திறையிடும் ்்தரவுகளுடன முழுவதுமாக 
ஒழுஙகுபடுத்தப்படடுள்ைது.

படம் 4.9 நிழற்பட நகாபபு வடிவஙகள்

4. 4. 3 இைகக ஒலி நகாபபு வடிவஙகள்
WAV (Waveform Audio File Format)
இது விண்்டாஸில் குறுக்கப்படா்த 
ஒலி ்காப்புகறைச் ்ெமிக்கும் மிகவும் 
பிைபைமான ஒலி ்காப்பு வடிவமாகும்.  
குறைக்கப்படட ்காப்பின அைறவப் 
சபறுவ்தற்காக MP3 ்பானை மற்ை ்காப்பு 
வடிவஙகளுக்கு மாற்றி அறமக்க முடியும்.
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அடிப்பறட ்தைநிறையாகும்.  MPEG-4 
எனபது பல்லூடகம் மற்றும் றகப்்பசி 
வறைக்கான ்தைநிறையாகும்.  MPEG 
ஒலி மற்றும் ஒளி சபாருைடக்கதற்தத 
்்தடுவ்தற்கான ்தைநிறையாகும்.  2000-
ல் MPEG-21 ‘பல்லூடக கடடறமப்பு’ பற்றிய 
ஆய்றவத ச்தாடஙகியது.  சுருக்கமாக, 
MPEG எனபது இைக்க ஒளிக்காடசி மற்றும் 
ஒலி குறுக்கததிற்கான ்தைநிறையாகும்.

4.5 பல்லூடகத்ரை உருவாககுைல்
4. 5. 1 பல்லூடகத்ரை உருவாககும் 

படிநிரைகள்
பல்லூடகதற்த உருவாக்குவ்தற்கு 
்பாதுமான ்நைம் மற்றும் 
திைறமயான திடடமிடல் ஆகியறவ 
்்தறவப்படுகினைன.  இது திடடப்பணி 
சுமூகமாக ச்தாடைவும் மற்றும் ்தகவல் 
இைக்கு பாரறவயாைரகறைச் 
செனைறடயவும் உறுதி செய்கிைது.  
சிக்கைான பல்லூடக திடடஙகறை 
உருவாக்குவ்தற்கான படிநிறைகள் 
பினவருமாறு.

1. கருத்துரு பகுபபாய்வு மற்றும் 
திடடமிடல்

 பல்லூடகதற்த உருவாக்கும் 
செயைானது கருததுருறவ 
ச்தாடக்கப்புள்ளியாக சகாண்டு 
ச்தாடஙகுகிைது.  கருததுரு பகுப்பாய்வு 
சபாருத்தமான கருப்சபாருள், வைவு-
செைவு திடடம் மற்றும் ்்தரவு செய்்த 
கருப்சபாருளின சபாருைடக்கததின 
இருப்பு ஆகியவற்றை அறடயாைம் 
காண்கினைது.  கூடு்தைாக, 
பதிப்புரிறம பிைச்ெறனகறையும் 
இந்தபடிநிறையில் கருததில் 
சகாள்ைப்படுகிைது.

2. திடட வடிவரமபபு
 ஒருமுறை கருப்சபாருறை இறுதி 

செய்்தப்பிைகு, பல்லூடகததின 

படம் 4.10 இைகக ஒலி நகாபபு வடிவஙகள்

4. 4. 4 இைகக ஒளிககாடசி நகாபபு 
வடிவஙகள்

AVI (Audio / Video Interleave)
இது ஒரு விண்்டாஸிற்கான ஒரு 
ஒளிக்காடசி ்காப்பு வறவமாகும்.  இஙகு, 
ஒலி மற்றும் படததின கூறுகறைக் 
்காப்பில் மாற்று சநடுவரிறெ ச்தாகுப்பில் 
(interleave chunk) ்ெமிக்கப்படுகிைது.

MPEG (Moving Picture Experts Group)
MPEG எனபது இைக்க ஒளிக்காடசி மற்றும் 
ஒலி குறுக்கதற்த ISO (International 
Standards Organization) குழுவினைால் 
உருவாக்கப்படும் ஒரு ்தைநிறை ஆகும்.  இந்த 
குழுவினர மற்றும் MP3 ஆகியவற்றுக்கு 

படம் 4.11 இைகக ஒளிககாடசி நகாபபு வடிவஙகள்
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சபாறுப்புகறையும் செய்யும் 
உறுப்பினரகறை சகாண்டது.

6. வன்்பாருள் / ்மன்்பாருள் 
நைர்்ந்ைடுத்ைல்

 ப ய ன ப ா ட டி ற ன 
உருவாக்குவ்தற்கும், அ்தறன 
மீண்டும் செயல்படுததுவ்தற்கும் 
சபாருத்தமான கருவிகள் அறனதது 
பல்லூடக பயனபாடுகளுக்கும் 
்்தறவ.  வனசபாருைானது 
்்தரநச்தடுத்த ்வகமான 
றமயச்செயைகம், RAM மற்றும் 
சபரிய திறையகம், பதிவுகறைச் 
்ெமிக்க ்்தறவயான வடடுகள் 
ஆகியவற்றை உள்ைடக்கியது.  
சபாருத்தமான சமனசபாருள் 
மற்றும் ்காப்பு வடிவஙகறைத 
்்தரநச்தடுத்தல் எனபது 
உருவாக்கப்படும் திடடப் பணிக்கு 
கிறடக்கும் நிதிறயப் சபாறுத்தாகும்.

7. ்பாருளடககத்ரை வரையறுத்ைல்
 சபாருைடக்கம் எனபது 

சபாருைடக்க வல்லுநைால் பல்லூடக 
வடிவறமப்பாைருக்கு வழஙகப்படும் 
்தகவல்கள் (Stuffed) ஆகும்.  
இந்த ்தகவல்கறைக் சகாண்டு 
உருவாக்கிய பயனபாடடில் பல்லூடக 
வடிவறமப்பாைர விவரித்தல், 
புல்ைடகள், வறைபடஙகள் மற்றும் 
அடடவறணகள் ்பானைவற்றை 
்தயார செய்கிைார.

8. கடடரமபரப ையார் ்ெய்ைல்
 விரிவான கடடறமப்பில் அறனதது 

படிநிறைகளும் அடுத்தடுதது வரும் 
செயல்பாடடிற்கான ்நை அைவு 
பற்றிய ்தகவல்கறைக் கண்டிப்பாக 
சகாண்டிருக்க ்வண்டும்.  இந்த 
கடடறமப்பு செயல்பாடுகள், 
ஒவசவாரு செயல்பாடடிற்குமான 
சபாறுப்பாைர மற்றும் ஒவசவாரு 

திடடததிற்கான ்நாக்கஙகள், 
குறிக்்காள்கள் மற்றும் 
செயல்பாடுகள் ஆகியறவ 
வ டி வ ற ம க் க ப் ப டு கி ன ை ன .  
சபாதுவான கூற்றுகள் குறிக்்காள் 
எனப்படும்.  திடடததில் உள்ை 
குறிப்பிடட கூற்றுகள் ்நாக்கஙகள் 
எனப்படும்.  ்நாக்கதற்த 
செயல்படுததுவ்தற்கு ச்தாடரச்சியான 
செயல்கறை நிகழ்ததுவற்தச் 
செயல்பாடுகள் எனகி்ைாம்.  இந்த 
செயல்பாடுகள், திடடவடிவறமப்பு 
படிநிறைக்கு பஙகளிப்றப 
வழஙகுகிைது.

3. முன் – உருவாககுைல் (Pre 
– Production)

 திடடமிடல் மற்றும் வடிவறமத்தலின 
அடிப்பறடயில் திடடதற்த 
உருவாக்குவது ்்தறவயானது 
ஆகும்.  முன உருவாக்கு்தலின 
படிநிறைகள் பினவருமாறு.

4. வைவு – ்ெைவு திடடமிடல்
 ஆ்ைாெகரகள், வனசபாருள், 

சமனசபாருள், பயணம், ்தகவல் 
ச்தாடரபு மற்றும் பிைசுரித்தல் ்பானை 
ஒவசவாரு நிறையிலும் அறனதது 
பல்லூடக திடடஙகளுக்கும் வைவு 
– செைவு திடடம் ்்தாைாயமாகக் 
கணக்கிடப்படுகிைது.

5. பல்லூடகத்ரை உருவாககும் குழு
 உயரந்த பல்லூடக திடடதற்த 

உருவாக்கும் குழுவிற்கு அந்த 
குழுவின ஒடடு சமாத்த முயற்சி 
்்தறவ.  இந்த குழுவானது 
ஸ்கிரிப்ட எழுத்தாைர, ்தயாரிப்பு 
்மைாைர, பதிப்பாசிரியர, 
வறைகறை வடிவறமப்பாைர, 
பல்லூடக வடிவறமப்பாைர 
மற்றும் வறை வல்லுநர ்பானை 
பல்்வறு ப்தவிகறையும் மற்றும் 
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திடடதற்த முழுவதுமாக ்ொதித்தல் 
்வண்டும்.  இறவ அறனததும் 
ெரியான இடததில் உள்ை்தா 
எனபற்த உறுதி செய்வ்தன மூைம் 
சவளியீடடிற்கு பிைகு ்நைக்கூடிய 
்்தால்விறயத ்தவிரக்க முடியும்.  
இது வறை ொரந்த்தாக இருந்தால், 
இ்தன செயல்பாடடிறன சவவ்வறு 
உைவிகைான Internet Explorer, 
Chrome, Mozilla மற்றும் Netscape 
Navigator ஆகியவற்றைக் 
சகாண்டு ்ொதிக்கைாம்.  LAN-
ல் உள்ை பல்லூடக பயனபாடாக 
இருந்தால், ்ெறவயகததில் 
்ொ்தறன ்நாக்கததிற்காக 
நிறுததி றவக்கப்பட ்வண்டும்.  
்ொ்தறன செயல்பாடுகள் 
முடிந்த பிைகு, திடடமான 
ெரியாக பரிநதுறைக்கப்படடுள்ை 
ம ா ற் ை ங க ் ை ா டு 
இறணக்கப்படுகிைது.

செயல்பாடடிற்குமான ச்தாடக்க 
/ முடிவு ்நைம் ஆகியவற்றை 
வறையறுக்கிைது.

9. உருவாககுைல்
 பல்லூடக பயனபாடடில் முன – 

உருவாக்கு்தல் செயல்பாடடிற்கு 
பிைகு, இந்த படிநிறை ச்தாடஙகுகிைது.  
இது பினனணி இறெறயத 
்்தரநச்தடுத்தல், ஒலிப்பதிவு ்பானை 
செயல்பாடுகறை உள்ைடக்கியது.  
OCR சமனசபாருறைக் சகாண்டு 
உறையானது இறணக்கப்படுகிைது.  
படஙகள் இைக்க ்கமைாறவக் 
சகாண்டு படம் பிடிக்கப்படுகிைது.  
ஒளிக்காடசியிறன பதிவு செய்து, 
ச்தாகுதது மற்றும் குறுக்கப்படுகிைது.  
இப்சபாழுது மாதிரி திடடம் ்தயார 
நிறையில் உள்ைது.

10. நொதித்ைல்
 திடடதற்த பிைமாண்டமாக 

உருவாக்குவ்தற்கு முன, மாதிரி 

Conceptual Analysis and 
Planning

Conceptual Analysis and 
Planning

Defining the Content

Preparing the StructureProject Design

Pre Production Production

Testing

Documentation & Delivering the 
Multimedia Product

Budgeting

Multimedia Production Team

Hardware/Software Selection

படம் 4.12 
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1. ையாரிபபு நமைாளர்
 பல்லூடக உருவாக்கு்தலில், குறித்த 

்நைததில் முழு ்தைததுடன பல்லூடக 
திடட உருவாக்கதற்த வறையறுப்பது 
மற்றும் ஒருஙகிறணப்பது ்தயாரிப்பு 
்மைாைரின பஙகு ஆகும்.  ்தயாரிப்பு 
்மைாைர எனபவர ச்தாழில்நுடப 
திைனகள், நனகு திடடம் வறை்தல், 
கைநதுறையாடல் திைனகள் மற்றும் 
வைவு – செைவு ்மைாண்றம 
திைனகள் ஆகியவற்றில் 
நிபுணததுவம் சபற்ைவைாக 
இருத்தல் ்வண்டும்.  ்மலும், 
மனி்த வை ்மைாண்றமயில் 
அனுபவம் வாய்ந்தவைாகவும் 
திைறமயான குழுத ்தறைவைாக 
செயல்படுபவைாகவும் இருத்தல் 
்வண்டும்.

2. ்பாருளடகக வல்லு�ர்
 சபாருைடக்க வல்லுநர எனபவர 

ஏற்கன்வ திடடமிடப்படட 
பயனபாடடின சபாருைகதற்தப் 
பற்றிய அறனதது ஆைாய்ச்சி 
செயல்பாடுகறையும் செய்வ்தற்கு 
சபாறுப்பானவர ஆவார.  
நிைல் சபாருைடக்கமானது 
திடடத்தகவல்கள், வறைகறை, 
்தைவு ஆகியவற்றைப் பல்லூடக 
உருவாக்கு்தல் மூைம் 
வழஙகப்படுவற்தக் குறிக்கிைது.

3. ஸ்கிரிபட எழுத்ைாளர்
 ஒளிக்காடசி மற்றும் படச்சுருள் 

ஸ்கிரிப்டகள் ச்தாடரச்சியான 
வரிறெயிலுள்ை நிகழ்வுகறைக் 
குறிக்கும்.  ஸ்கிரிப்ட எழுத்தாைர 
கருததுருக்கறை முப்பரிமான 
சூழல்களில் காடசிப்படுததுகிைார.  
்்தறவ ஏற்படின, நிைல் மீது சமய்நிகர 
உண்றம ஒருஙகிறணப்றபப் 
பயனபடுத்தைாம்.

11. ஆவணபபடுத்துைல்
 அறனதது பல்லூடக திடடஙகளிலும் 

ஆவணப்படுதது்தல் எனபது 
கடடாயம் ஆகும்.  கணிப்சபாறி 
்்தறவயில் ச்தாடஙகி ்ொதித்தல் 
முடியும் வறை அறனதது மதிப்புமிக்க 
்தகவல்கறையும் ஆவணப்படுதது்தல் 
சகாண்டிருக்கும்.  ச்தாழில்நுடப 
உ்தவி மற்றும் பரிநதுறைகள் மற்றும் 
குறிப்புறைகறை அனுப்புவ்தற்கு 
ச்தாடரபு விவைஙகள், மினனஞெல் 
முகவரி மற்றும் ச்தாறை்பசி எண்கள் 
ஆகியறவ வழஙகப்படுகினைன.

12. பல்லூடக திடடத்ரை வழஙகுைல் 
(Delivering)

 பல்லூடக பயனபாடுகள் CD / DVD-
களில் அல்ைது இறணய ்தைததில் 
சிைப்பாக வழஙகுகிைது.  உண்றமயில் 
இறணயததின மூைம் வழஙகும்்பாது 
அறைக்கற்றை சிக்கல்கள் (bandwidth 
problem), ஒலி மற்றும் ஒளியிறன 
இயக்க அதிக அைவில் ்்தறவப்படும் 
துறணக் கருவிகள் மற்றும் 
நீண்ட பதிவிைக்க ்நைல் ்பானை 
ெவால்கறைச் ெநதிக்க ்நரிடுகிைது.  
இறுதியாக, இைண்டு ஊடகஙகள் 
CD-ROM / DVD மற்றும் இறணயம் 
ஆகியவற்றை ஒனறிறணதது மிகவும் 
திைறமயான முறையில் பல்லூடக 
பயனபாடு வழஙகப்படுகிைது.

4. 5. 2 பல்லூடகத்ரை உருவாககும் 
குழு

பல்லூடக உருவாக்கததில் அதிகபடெ 
பைறன உயர்தை திைறமயுடன சபறும் 
வறகயில் குழு உறுப்பினரகறை 
்மைாண்றம செய்வது கடடாயமாகும்.  
நல்ை ்தைமான உயரந்த பல்லூடக 
உருவாக்க பயனபாடடிற்கு பினவரும் 
உறுப்பினரகறைக் சகாண்ட வல்லுநர 
குழு ்்தறவப்படுகிைது.
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பல்லூடக நிகழ்தது்தலில் றகயாைத 
்்தறவப்படுபவ்ை ஒலி மற்ைம் 
ஒளிக்காடசி வல்லுநர ஆவார.  
பதிவு செய்்தல், ஒலி விறைவுகறை 
பதிப்பாய்வு செய்்தல் மற்றும் 
இைக்கமாக்கல் ஆகியவற்றுக்கு 
இவ்ை சபாறுப்பானவர ஆவர.

8. கணினி நிைைர்
 கணினி நிைைர சபாருத்தமான 

சமாழியில் குறிமுறை அல்ைது 
ஸ்கிரிப்ட வரிகறை எழுதுகிைார.  
இந்த ஸ்கிரிப்டகள் வழக்கமாக சிைப்பு 
செயல்பாடுகறை உருவாக்கும்.  
அ்தாவது ஒளிக்காடசி திறையின 
அைவு மற்றும் வடிவதற்தக் 
சகாடுப்ப்தற்கான சமனசபாருறை 
உருவாக்கு்தல், புைக்கருவிகறைக் 
கடடுப்படுதது்தல் ்பானைறவ ஆகும்.

9. வரை வல்லு�ர்
 ஒரு இறணய வறைப்பக்கதற்த 

உருவாக்கி அற்த பைாமரிப்பது 
வறை வல்லுநரின சபாறுப்பாகும்.  
பல்லூடக நிகழ்தது்தறை 
வறைப்பக்கமாக மாற்றுகிைாரகள்.  
ஆ்ைாெறனக்கு ்தயாைாக இருக்கும் 
இறுதிப் பல்லூடக உருவாக்கம், 
முழு குழுவின கூடடு முயற்சியாகும்.  
ச்தாடக்கததில், ்தயாரிப்பு ்மைாைர 
திடட சபாருைடக்கதற்த அறடயாைம் 
காணும்்பாது, வறை வல்லுநர 

4. உரை பதிபபாளர் (Text Editor)
 பல்லூடக உருவாக்கு்தலின 

சபாருைடக்கம் எப்சபாழுதும் 
்தருக்கரீதியான ஓடடமாக இருத்தல் 
்வண்டும்.  உறை எபசபாழுதும் 
கடடறமப்பாகவும் ெரியான 
இைக்கணத்்தாடும் இருக்க 
்வண்டும்.  உறை மற்றும் விவரித்தல் 
பயனபாடடின ஒருஙகிறணந்த 
பகுதியாகும்.

5. பல்லூடக வடிவரமபபாளர்
 பல்லூடக வடிவறமப்பாைர 

பல்லூடகததின அறனதது 
அடிப்பறடத ச்தாகுதிகைான 
வறைகறை, உறை, ஒலி, இறெ, 
ஒளிக்காடசி, புறகப்படம் மற்றும் 
பறடப்பாக்க சமனசபாருறைப் 
பயனபடுததி அறெவூடடல் 
்பானைவற்றை ஒருஙகிறணப்பார.

6. கணினி வரைகரைகரைஞர்
 நிைலின வறைகறை கூறுகைான 

பினனணி, புல்ைடகள், 
சபாத்தானகள், பாடப்பதிப்பாய்வு, 
3-D சபாருள்கள், அறெவூடடல் 
மற்றும் சினனஙகள் ஆகியவற்றைக் 
றகயாளும் பஙகிறன கணினி 
வறைகறை கறைஞைர வகிக்கிைார.

7. ஒலி மற்றும் ஒளிககாடசி வல்லு�ர்
 எடுததுறைத்தல் மற்றும் 

்ெமிக்கப்படட ஒளிக்காடசிகறைப் 

Production manager Content specialist Script writer Text editor 

Web master
computer programmer

Audio and video specialistComputer graphic artistMultimedia architect

படம் 4.13 பல்லூடக உருவாகக குழு
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பஙகு ஆற்றுகினைது.  இது 
மாணவரகறை, அறெவூடடல் 
(Animation) மூைம் பல்்வறு 
கருததுருக்கறை (Concepts) பற்றி 
ஆய்வு செய்யவும், மற்றும் கற்று 
சகாள்ைவும் அனுமதிக்கினைது.  
மாணவரகள் ஆசிரியரகள் மற்றும் 
சபற்்ைார ஆகி்யார இந்த பல்லூடக 
வழிக் கற்ைல் முறைறயயும் 
மற்றும் பல்லூடக கற்ைல் 
சபாருடகறையும் விரும்புகினைனர.  
பை கல்வியாைரகள், பல்லூடகம், 
புதிய வழிகளில் வகுப்பறையில் 
சிநதிப்பற்த அறிமுகப்படுததியுள்ைது 
எனப்தறன ஏற்று சகாள்கினைனர.  
செரமனியிலுள்ை GMU ஆனது 
பல்லூடக வழி கற்பித்தல் மற்ைம் 
கற்ைல் அறமப்பிறிகு MODOLO என 
சபயரிடடுள்ைது.  இது இறணயதற்த 
்தழுவிய சூழல் சகாண்டு 
உருவாக்கப்படடு மாற்ை்தக்க 
மற்றும் பைவைாகப்படட கற்ைல் 
சூழறை வழஙகுவற்த ்நாக்கமாக 
சகாண்டுள்ைது.

   இநதியாவில், மின வழிகற்ைல் 
(e-learning) ச்தாறைதூை வழி 
கற்ைல் (distance learning), 
சமய்நிகர கற்ைல் (Virtual learning) 
்பானைவற்றை கற்பித்தல் மற்றும் 
கற்ைலுக்காக பல்்வறு வழிகளில் 
பல்லூடகம் பயனபடுத்தப்படுகினைது.  
நாடடிலுள்ை கல்வி துறையில் 
சமய்நிகர வகுப்பறைகள் பயனுள்ை 
முறையில் உருவாக்குவ்தற்கான 
்ெறவகறை வழஙக EDUSAT 
(Educational Statellite) எனை 
செயற்றக ்காைானது இநதியாவில் 
செலுத்தப்படடுள்ைது.

2. ்பாழுதுநபாககு (Entertainment)
 சபாழுது்பாக்கு ச்தாழில் துறையில் 

குறிப்பிடத்தக்க முன்னற்ைததிற்கு 

இறணய ்ெறவகள் மூைம் 
பைவைான ெமூக அணுகு்தறை 
வழஙகிைார.

4.6 இரணயத்தில் பல்லூடகம்
இறணயம் மற்றும் பல்லூடகததின 
ஒருஙகிறணப்்பாடு, முக்கிய 
பயனபாடுகள் உருவாக்கப்படடுள்ைன.  
எடுததுக்காடடாக, வறைபடம் மற்றும் 
ஊடகஙகள் நிறைந்த வறைப்பதிவு (blogs) 
மற்றும் பிை, அசமரிக்காவில் இறணயம் 
மற்றும் பல்லூடகததின பயனகள் பற்றிய 
விரிவான ஆய்வு நடத்தப்படடது.  அதில் 
55 மில்லியன நுகர்வாரகள் ஒவசவாரு 
மா்தமும் இறணயதற்தப் பயனபடுததி 
வாசனாலி மற்றும் ஒளிக்காடசி 
்ெறவகறைப் சபறுகிைாரகள்.  
இறணயததில் மிகவும் பைவைாக 
பயனபடுத்தப்படும் பல்லூடக வைம் 
நிழற்படம் ஆகும்.  முகநூல் (facebook) 
்பானை ெமூக வறைத்தைஙகள், 
பல்லூடக நிறைந்த சபாருைடக்கதற்த 
நிகழ்நிறையில் பரிமாை வழிவறக 
செய்கிைது.

4.7 பல்லூடகப பயன்பாடுகள்
பல்லூடகமானது, ்தகவல் ச்தாழில்நுடபத 
துறையில் ்வகமாக வைரநது வரும் ஒரு 
துறையாகும்.  பல்லூடகம் எனபது ஒரு 
பயனபாடாகும்.  இது வறை, நிழற்படம், 
ஒலி, அறெவூடடம் மற்றும் ஒளிக்காடசி 
்பானை பை ஊடக கூறுகறை ்ெரதது 
ஒ்ை பணித்தைததில் பயனபடுததுகினைது.  
முக்கியமாக, சபாழுது்பாக்கு மற்றும் 
கல்வி ஆகிய துறைகளில் பல்லூடகமானது 
சபரும் அைவு பயனபடுத்தப்படுகினைது.

1. கல்வி (Education)
 பாைம்பரிய கற்பித்தல் முறைக்கு 

பதிைாக சிைந்த மாற்று முறையிறன 
வழஙகுவதில் பல்லூடகம் முக்கிய 
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பல்லூடக ச்தாடரபுகறை மிகவும் 
பயனுள்ை்தாக உருவாக்குகினைன.

4. மருத்துவ நெரவகள் (Medical 
Services)

 பல்லூடகததின வைரச்சியினால் 
மருததுவ ்ெறவகளும் 
வியத்தகு முறையில் வைரச்சி 
அறெநதுள்ைன.  மருததுவ 
மாணவரகள் உண்றமயாக 
அறுறவ சிகிச்றெ செய்வ்தற்கு முன 
உருவாக்கப்படுததுல் (Simulation) 
மூைம் அறுறவ சிகிச்றெ முறைகறை 
பற்றி பயிற்சி செய்கினைனர.  
சிறிய இைக்க ்கமைாக்கள் மனி்த 
உடலில் செருகப்படடு உடலின 
உடபகுதியானது காடசியாகக் 
காண்பிக்கப்படுகினைது.  இ்தன 
மூைம் மருததுவ பயிற்சியாைரகள் 
உடலிறன சவடடி ்ொதிக்காமல் 
உடலின உடபகுதிகறை பாரக்க 
முடிகினைது.

5. ்பாது இடஙகள் (Public Places)
 ச்தாழில் கண்காடசி, நூைகஙகள், 

இையில் நிறையஙகள், 
அருஙகாடசியம், சபரிய 
கறடகள், விமான நிறையஙகள், 
உணவகஙகள் மற்றும் கண்காடசி 
்பானை சபாது இடஙகளில் 
பல்லூடகமானது ்தானியஙகு 
்ெறவ வழஙகி (Kiosks) வடிவததில் 
பயனபடுத்தப்படுகினைது.  இது 
வ ா டி க் ற க ய ா ை ர க ளு க் கு 
்தகவல்கறை வழஙகி உ்தவுகினைது.  
்தானியஙகு ்ெறவ வழஙகியில் 
Kiosks-ல் வழஙகப்படட 
்தகவல்கைானது அறெவூடடம், 
ஒளிக்காடசி, அறெயா படஙகள், 
வறைகறை, வறைபடம், படஙகள், 
ஒலி மற்றும் உறை சகாண்டு 
்மம்படுத்தப்படடுள்ைது.  வஙகிகள் 
்தானியஙகு ்ெறவ வழஙகிகறை 

பல்லூடக ச்தாழில்நுடபம் 
முக்கிய காைணமாகும்.  இந்த 
ச்தாழில் நுடபமானது வாசனாலி, 
ச்தாறைக்காடசி, ஆனறைன 
விறையாடடு, ்்தறவப்படும் 
ஒளிக்காடசி ்பானை அறனதது 
வறகயான சபாழுது்பாக்கு 
அம்ெஙகளில் ்்தறவப்படுகினைது.

   ்்தறவப்படும் ஒளிக்காடசி 
அல்ைது ்்தறவப்படும் 
திறைப்படதற்த வீடுகளில் உள்ை 
ச்தாறைக்காடசி சபடடிக்கு 
்தனிப்படட முறையில் வழஙகுவது 
ஒரு ்ெறவயாகும்.  திறைப்படஙகள் 
றமய ் ெறவயகததில் ் ெமிக்கப்படடு 
ச்தாடரபு வறையறமப்பின 
மூைம் அனுப்படுகினைது.  
ச்தாடரபு வறையறமப்பில் 
இறணக்கப்படடுள்ை செட-டாப் 
பாக்ஸ் (Set Top Box) ஆனது இைக்க 
்தகவல்கறை ஒப்புறம ்தகவல்கைாக 
மாற்றி ச்தாறைக்காடசி சபடடிக்கு 
உள்ளீடு செய்கினைது.

3. வணிக அரமபபு (Business Systems)
 பல்லூடக வணிகப் பயனபாடுகள் 

வழஙகு்தல், பயிற்சி, இறணய 
சநறிமுறை ்பானைவற்றை 
உள்ைடக்கியது.  ெநற்தபடுதது்தல் 
மற்றும் விைம்பை நிறுவனஙகள் 
அறெவூடட ச்தாழில்நுடபதற்த 
வியாபாை முன்னற்ைததிற்காக 
பயனபடுததுகினைனர.

   பணியாைர அறடயாைதற்த (ID) 
உருவாக்குவதில் பல்லூடகமானது.  
சபாதுவாக பயனபடுத்தப்படுகினைது.  
பல்லூடகதற்த வழஙகுவ்தற்கு அதிக 
ச்தளிவு திைன சகாண்ட படவீழ்ததி 
(Projectors) ்்தறவ.  புளுடூத 
Bluetooth) மற்றும் ்தனிப்படட இைக்க 
உ்தவியாைர (Personal Digital Assitat) 
ஆகியறவ வணிகததிற்கான 

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 04.indd   152 4/16/2019   1:23:57 PM



153பாடம் 04 பல்லூடகம் மற்றும் கணிப்பாறிப பதிபபகம்

விமான நிறையஙகள் மற்றும் பிை 
சபாது இடஙகளில் திறெகள் மற்றும் 
சிை அவசியமான ்தகவல்கறை 
பயனருக்கு வழஙக உ்தவுகினைது.  
நூைகஙகளில் ்தானியஙகி 
்ெறவ வழஙகி (Kiosks) யானது 
வழக்கமாக நுறழவாயிலுக்கு 
அரு்க றவக்கப்படடிருக்கும்.  இது 
அறிவிப்புகறை காண்பிக்கவும், 
படடியல்கள் நூைக பயனரிடமிருநது 
வரும் குறிப்புகள் மற்றும் 
ஆ்ைாெறனகறை படிக்கவும் 
மற்றும் நூைகததின செயல்பாடுகள், 
நிகழ்வுகள் பற்றிய ்தகவல்கறையும் 
வழஙக உ்தவுகினைது.

2. வரை ஒளிபைபபு மற்றும் ஒளிககாடசி 
கை்நதுரையாடல் (Webcasting and 
video conferencing)

 நிகழ் ்நை நிகழ்ச்சிகறை 
இறணயததின மூைம் ்நைடியாக 
ஒளிபைப்பு செய்வது வறை 
ஒளிபைப்பு எனப்படும்.  ஒளிக்காடசி 
கைநதுறையாடல் எனபது சவவ்வறு 
இடஙகளில் உள்ை இைண்டிற்கும் 
்மற்படட பஙகாைரகளுக்கிறட்ய 
கைநதுறையாடறை நடததி அ்தறன 
ஒலி மற்றும் ஒளி ்தைவுகறை கணினி 
வறையறமப்பு மூைம் அனுப்பும் ஒரு 
செயைாகும்.

3. பயனரை ஒருமுகபபடுத்தும் திடடம் 
(User Orientation Program)

 பல்லூடகததின ஊடாடும் 
செயல்பாடு காைணமாக 
பள்ளிகூடஙகள், கல்லூரிகள் 
மற்றும் பல்கறைகழகஙகளில் 
உள்ை நூைகஙகளுக்கு பயிற்சி 
அளிப்பதில் பல்லூடகம் முக்கிய 
பஙகு ஆற்றுகினைது.  ்மலும் இது 
்பைாசிரியரகளுக்கு கருத்தாழமிக்க 
பாடஙகளில் பயிற்சி அளிக்க 
உ்தவுகினைது.

kiosks ATM இயநதிை வடிவில் 
பயனபடுததுகினைன.

6. பல்லூடகக கை்நதுரையாடல் 
(Multimedia Conferencing)

 பல்லூடகக் கைநதுறையாடல் அல்ைது 
ஒளிக்காடசி கைநதுறையாடல் 
எனபது ஒரு அறமப்பாகும்.  இதில் 
பங்கற்கும் பயனரகள் சவவ்வறு 
இடஙகளிலிருந்தாலும் ஒ்ை 
அறையில் அமரநது ஆ்ைாசிப்பற்த 
்பானறு ்நருக்கு ்நைாக 
கைநதுறையாட முடியும்.

4.8  நூைகஙகள், ைகவல் ரமயஙகள் 
மற்றும் ஆவணகாபபகஙகள் 
(Libranics, Information Centers and 
Archives)

நூைகததின மு்தனறமயான பணியானது, 
பயனருக்கு ்தகவல்கறை ஒழுஙகுபடுததி, 
்ெகரிதது, பாதுகாதது வழஙகுவற்த 
குறிக்கினைது.  ்தகவல்கறை பயனுள்ை 
வறகயில் றகயாள்வ்தற்காக பை 
நுடபஙகள் மற்றும் ச்தாழில்நுடபஙகள் 
பயனபடுத்தப்படுகினைன.

பல்லூடக ்தானியஙகு 
்ெறவ வழஙகி (kiosks), பயனறை 
ஒருமுகப்படுததும் நிகழ்ச்சிகள் ்பானை 
பல்்வறு செயல்பாடுகளில் பல்லூடக 
ச்தாழில் நுடபமானது நூைகஙகைால் 
பயனபடுத்தப்படுகினைது.  நூைகஙகளில் 
உள்ை பல்லூடக ச்தாழில்நுடப 
பயனபாடுகள் பற்றிய விரிவான 
விவைஙகள் பினவருமாறு.

1. பல்லூடக ைானியஙகு நெரவ 
வழஙகி  (Multimedia Kiosks)

 ்தானியஙகு ்ெறவ வழஙகி (Kiosk) 
எனபது பயனரகள் ச்தாடுதிறை 
(Touch Screen) மூைம் ்தகவல்கறை 
சபை அனுமதிக்கும் ஒரு பல்லூடக 
கணிப்சபாறியாகும்.  இது சபாதுவாக 
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நிரனவில் ்காள்க

5. இைகக பல்லூடக நூைகஙகள் (Digital 
Multimedia Libraries)

 இைக்க வடிவததில் உள்ை 
்தகவைானது இைக்க நூல்கள், 
ஸ்்கன செய்யப்படட நிழற்படஙகள், 
வறைகறை மற்றும் இைக்க 
முறைக்கப்படட ஒலி-ஒளி பதிவுகள் 
ஆகியவற்றை உள்ைடக்கியது.  
ச்தாடக்கததில் இைக்க நூைக 
திடடமானது (digital library) உறை 
வடிவததிைான ்தைவிறன மடடு்ம 
அடிப்பறடயாகக் சகாண்டிருந்தது.  
பிைகு இது பிை பல்லூடகக் 
கூறுகைான நிழற்படஙகள், 
ஒலி மற்றும் ஒளிக்காடசி 
பதிவுகள் ஆகிய அறனதற்தயும் 
அடிப்பறடயாக சகாண்டு இைக்க 
நூைகததின ச்தாகுப்பின கீழ் 
ஒருஙகிறணக்கப்படடது.

4. உள்ளரமவு பல்லூடக வளஙகள் 
உருவாககம் மற்றும் மின் பதிபபகம் 
(In-house Production of Multimedia 
Resources and E-Publishing)

 சபரும்பானறமயான நூைகஙகள் 
உள்ைறமவாக பல்லூடக வைஙகறை 
சபரிய அறமப்புக்கு ்ெறவ 
வழஙகுவ்தற்காக உருவாக்குகினைன.  
CD / DrD மற்றும் அ்தறன எழுதும் 
ொ்தனஙகளின அறிமுகமானது 
ஆவணஙகறை ்ெமித்தல் (or) 
சபறுவதில் நூைகஙகள் ெநதிக்கும் 
சிை பிைச்ெறனகளுக்கு தீரவிறன 
கண்டுள்ைன.  CD எழுதும் ொ்தனததுடன 
கூடிய பல்லூடக கருவிகள் 
பல்்வறு மூைஙகளிலிருநது வரும் 
்தகவல்கறை பதிப்பித்தறை எளி்தாக்கி 
உள்ைன.  இது நூைக பயனரகளுக்கு 
பயனபடுததுவ்தற்கு எளி்தாகவும் ஏற்றுக் 
சகாள்ைக்கூடிய வறகயிலும் உள்ைது.

●	 பல்்வறு வைஙகைான நிழற்படம், உறை, வறைகறை, ஒளிக்காடசி, ஒலி மற்றும் ஒளி ஆகியவற்றை 
ஒனறிறணதது, ்தைவுகறை ஒற்றைத்தைததிற்கு மாற்ை பயனரகளுக்கு பல்லூடகம் அனுமதி அளிக்கிைது.

●	 பல்லூடகம் 5 முக்கிய கூறுகறைக் சகாண்டுள்ைது.  அறவ உறை, நிழற்படம், ஒலி, ஒளிக்காடசி மற்றும் 
அறெவூடடல்.

●	 மாைா்த உறை எனபது ்தறைப்பி்ைா அல்ைது ஒரு வரியி்ைா அல்ைது ஒரு பததியி்ைா மாைாமல் 
இருக்கும் உறை அல்ைது சொல் ஆகும்.

●	 மீவுறை எனபது முறனயஙகள், உறை மற்றும் முறனயஙகளுக்கு இறட்யயான இறணப்புகள் 
ஆகியவற்றைக் சகாண்டிருக்கும் அறமப்பாகும்.  வரிறெயற்ை முறையில் உறைறய அணுகுவ்தற்கு 
பினபற்ைத ்்தறவயான பாற்தறயப் பயனருக்கு வறையறுக்கிைது.

●	 நிழற்படஙகள் பல்லூடகததின முக்கிய கூைாக செயல்படுகிைது.  இந்த நிழற்படஙகள் கணினியில் 
பிட்மப் அல்ைது செவவக படஙகள் மற்றும் சவக்டார படஙகள் என இருமுறைகளில் உருவாக்கைாம்.

●	 அறெவூடடல் எனபது அறெயா நிழற்படஙகறை மிக விறைவாக காடசிப்படுததும் செயைாகும்.  அறவ 
ச்தாடரச்சியாக இயஙகுவற்தப் ்பானை உணரறவத ்தருகினைன.  அறெவூடடலில் திறைசபாருள் 
எனபது ஒரு சவக்டார படம் ஆகும்.

●	 ஒலி எனபது எந்த சமாழியிலும் உள்ை அரத்தமுள்ை ்பச்சு ஆகும்.  மிகவும் முக்கியமான கூைான இது, 
இறெயின இனபம், சிைப்பு விறைவுகள் ்பானைவற்றை வழஙகும்.

●	 MIDI எனபது கணினிகள் மற்றும் மினனணு கருவிகளுக்காக உருவாக்கப்படடட ்தைநிறை ச்தாடரபு 
கருவி ஆகும்.

●	 ஒளிக்காடசி, ஒப்புறம மற்றும் இைக்க ஒளிக்காடசி என இரு வறகப்படுத்தைாம்.

பாடம் 04 பல்லூடகம் மற்றும் கணிப்பாறிப பதிபபகம்154
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பல்லூடகம் பல்்வறு வைஙகைான உறை, நிழற்படம், வறைகறை, ஒளிக்காடசி, ஒலி மற்றும் 
ஒளி ஆகியவற்றை ஒனறிறணதது, ்தைவுகறை ஒற்றைத ்தைததிற்கு மாற்ை 
பயனரகளுக்கு பல்லூடகம் அனுமதி அளிக்கிைது.

பிட்மப் அல்ைது செவவக 
படஙகள்

கணினியில் படஙகறை சபாதுவான மற்றும் விரிவான வடிவததில் ்ெமிப்பது 
செவவக அல்ைது பிட்மப் படஙகள் ஆகும்.

சவக்டார படஙகள் படஙகறைக் குறிப்ப்தற்கு ஒப்பீடடைவில் குறைந்த அைவு ்தைவு ்்தறவப்படுகிைது.  
அ்தனால் அற்த ்ெமிக்க குறைந்த அைவு நிறனவகம் ்்தறவப்படுகிைது.

அறெவூடடல் அறெவூடடல் எனபது அறெயா நிழற்படஙகறை மிக விறைவாக காடசிப்படுததும் 
செயைாகும்.  அறவ ச்தாடரச்சியாக இயஙகுவற்தப் ்பானை உணரறவத 
்தருகினைன.  அறெவூடடலில் திறைசபாருள் எனபது ஒரு சவக்டார படம் ஆகும்.

பாற்த அறெவூடடல் நிறையான பினனணிறயக் சகாண்ட திறையில் ஒரு சபாருறை நகரததுவற்த 
உள்ைடக்கியது.  எ.கா. ்கலிச்சிததிை பாததிைம் திறை முழுவதும் நகருகிைது.  
பினனணி அல்ைது பாதிப்பதில் எந்த மாற்ைம் இருந்தாலும் இது ச்தாடரும்.

MIDI கணினிகள் மற்றும் மினனணு கருவிகளுக்காக உருவாக்கப்படட ்தைநிறை ச்தாடரபு 
கருவியாகும்.

பகுதி – அ 
 I.   ெரியான விரடரயத் நைர்்ந்ைடுத்து எழுதுக

1. _________ எனப்த ஒனறிற்கு ்மற்படட ஊடக வறகயான உறை, ்தறைகறை, 
ஒளிக்காடசி, அறெவூடடல் மற்றும் ஒலி ஆகியவற்றில் ஏ்்தனும் ஒரு வறகப் 
பயனபாடறடக் குறிக்கும்.

 அ) நிறை்வற்ைப்படும் ்காப்பு ஆ) கணினி பதிப்பகம்
 இ) பல்லூடகம் ஈ) மீவுறை
2. பல்லூடகததின குறைபாடுகளில் ஒனறு அ்தனுறடய _________
 அ) விறை ஆ) ஒததுப்்பா்தல் இ) பயனபாடு   ஈ) ொரபியல்பு
3. விரிவாக்கம் JPEG
 அ) Joint Photo exports gross ஆ) Joint Photographic experts group
 இ) Joint processor experts group  ஈ) Joint Photographic expression group
4. பல்லூடகதற்த உருவாக்க நமக்கு ்்தறவயானறவ: வனசபாருள், சமனசபாருள் 

மற்றும் _________
 அ) வறையறமப்பு ஆ) CD இயக்கி இ) நல்ை ்யாெறன ஈ) நிைைாக்க திைன
5. ெரியான ஒனறைத ்்தரநச்தடுதது பினவருவனவற்றை சபாருததுக.

 1. உறை - TGA
 2. நிழற்படம் - MIDI

 3. ஒலி - MPEG
 4. ஒளி - RTF

 அ) 1, 2, 3, 4 ஆ) 2, 3, 4, 1 இ) 4, 1, 2, 3 ஈ) 3, 4, 1, 2

வினாககள்
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5. வறையறு – அறெவூடடல் மற்றும் 
அ்தன சிைப்ப்ம்ெம்.

6. நிழற்பட ்காப்பு வடிவஙகறைப் 
படடியலிடுக.

7. ஒலி ்காப்பு வடிவஙகறைப் 
படடியலிடுக.

8. ஒளிக்காடசி ்காப்பு வடிவஙகறைப் 
படடியலிடுக.

9. வறையறு – பல்லூடக உருவாக்கம்.
10. பல்லூடக உருவாக்க குழு 

உறுப்பினரகறை படடியலிடுக.
பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்தியளவில் 

விரடயளிககவும்  
1. பல்லூடக கூறுகறை சுருக்கமாக 

விவரி.
2. அறெவூடடலின சிைப்பம்ெஙகள் 

மற்றும் ச்தாழில் நுடபஙகறை 
விவரிக்கவும்.

3. உருவாக்க குழு உறுப்பினரகளின 
பணிகள் மற்றும் சபாறுப்புகறைப் 
பற்றி எழுதுக.

4. பல்லூடகததில் உள்ை பல்்வறு 
்காப்பு வடிவஙகள் பற்றி 
விவரிக்கவும்.

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அளவில் 

விரடயளிககவும்
1. பல்லூடக செயல்கள் பற்றி விரிவாக 

விைக்கவும்.
2. அறெவூடடல் நுடபஙகள் பற்றி 

விரிவாக விைக்கவும்.
3. அறெவூடடல் திறைப்பட துறையில் 

உள்ை வாய்ப்புகள் பற்றி 
கண்டறியவும்.

4. பல்லூடக உருவாக்க குழுவின 
பணிகள் மற்றும் சபாறுப்புகள் 
விரிவாக எழு்தவும்.

5. பல்லூடக ்காப்பில் உள்ை 
சவவ்வறு ்காப்பு வடிவஙகறை 
விவரிக்கவும்.

6. பினவருவனவற்றில் சபாருந்தா்த 
ஒனறைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

 அ) TIFF ஆ) BMP
 இ) RTF ஈ) JPEG
7. _________ எனபது அறெயா 

நிழற்படஙகறை ச்தாடரச்சியான 
இயக்கமாக காடசிப்படுததும் செயல்.

 அ) உறை வடிவம்
 ஆ) ஒலி
 இ) MP3
  ஈ) அறெவூடடல்
8. இறணயததின மூைம் நிகழ்்நை 

நிகழ்ச்சிகறை ்நைடியாக 
ஒளிப்பைப்புவற்த _________ 
எனகி்ைாம்.

 அ) வறை ஒளிப்பைப்பு
 ஆ) வறை ச்தாகுப்பாைர
 இ) ்தைவு றகயாளு்தல்
  ஈ) இவற்றில் ஏதும் இல்றை
9. GIF பயனபடுததும் வண்ண ்்தடல் 

அடடவறண _________
 அ) 8 பிட ஆ) 8KB
 இ) 8 MB   ஈ) 8GB
10. RTF ்காப்பு வடிவதற்த 

அறிமுகப்படுததியது _________
 அ) TCS ஆ) Micorsoft
 இ) Apple   ஈ) IBM

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விரடயளிககவும்  

1. வறையறு – பல்லூடகம் மற்றும் 
அ்தன சிைப்பம்ெம்.

2. பல்லூடக கூறுகறைப் படடியலிடுக.
3. பல்லூடகததில் உறை (Text) 

கூறிறன வறகப்படுததுக.
4. பல்லூடகததில் நிழற்பட கூறிறன 

வறகப்படுததுக.
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05பாடம்

அடடாப் ஃப்்ாஷ் ப்்ராப்பஷனல் CS6

 கற்றலின் ட�ாககஙகள்
●	 ப்ளாஷ் மற்றும் அதன் பயன்்கள் அறிந்து க்களாள்ளுதல்
●	 ஒரு புதிய ஆவணதளத உருவளாக்குதல்
●	 பணிதத்ம் மற்றும் அதில் பயன்படும் ்கருவி்கள் பற்றி அறிந்து க்களாள்ளுதல்
●	 வணணங்களுடன் வவளை கெயதல்
●	 சின்்னங்கள் உருவளாக்குதல்.

5.1  அடடாப்ஃப்்ாஷ் ப்்ராப்பஷ்னல் 
CS6 அறிமுகம்

அவடளாப ஃப்ளாஷ் பகரளாபபஷ்்னல் CS6 
என்பது ஒரு கமன்கபளாருள் ஆகும்.  
இது அளெவூடடங்கள் உருவளாக்்க 
பயன்படுகிறது.  இது பல்வவறு 
்கருவி்கள்க் க்களாணடுள்்து.  அளவ 
அடிபபளட கபளாருள்்கள் வளரயவும் 
மற்றும் ்களாடசி்கள் உருவளாக்்கவும் 
பயன்படுகிறது.  இது அவடளாப நிறுவ்னததளால் 
உருவளாக்்கபபடடுள்்து.

படம் 5.1 அடடாப் ஃப்்ராப்பஷனல் CS6 
்�ாடககத்திரர

5.2  ஃப்்ாஷ் CS6 –ரை பைன்படுத்தும் 
பைனா்ரகள்

பின்வரும் பய்னளா்ர்கள் ஃப்ளாஷ்-ளய 
கபரும்பளாலும் பயன்படுததுகின்ற்னர.
●	 வளர்களை வடிவளமபபளா்ர்கள் 

(Graphic Designers)
●	 அளெவூடடங்கள் 

உருவளாக்குபவர்கள் (Animators)
●	 வளைபபக்்க வடிவளமபபளா்ர்கள் 

(Web Designers)
●	 வளைபபக்்கதளத உருவளாக்குபவர்கள் 

(Web Developers)

5.3  ஃப்்ாஷ் மூலம் பின்்வரு்வறர்ற 
நீஙகள் உரு்வாகக முடியும்

●	 வளை பயன்பளாடு்கள் (Web Applications)
●	 வி்ம்பரங்கள் (Advertisements)
●	 வளைபபக்்கக் கூறு்கள் (Web Page 

Components)
●	 வி்க்்கக் ்களாடசி்கள் (Presentations)

157
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5.5  ஒரு புதிை ஆ்வணத்ர� 
உரு்வாககு�ல்

1. ஃப்ளாஷ்-ல் நீங்கள் வளரவதற்கு 
(அ) அளெவூடடம் கெயவதற்கு 
முன்பு முதலில் நீங்கள் ஒரு புதிய 
ஆவணதளத உருவளாக்்க வவணடும்.  
வரவவற்பு திளரயிலிருந்வதளா 
(welcome screen) (அ) திளரயின் 
வமற்பகுதியில் உள்் File 
படடியிலிருந்வதளா ஒரு புதிய 
ஆவணதளத உருவளாக்்க முடியும்.

 ஃப்ளாஷ்-ல் உள்் வரவவற்பு 
திளர வ்களாபபு்கள் உருவளாக்்கவும், 
திறக்்கவும் உதவும் ஒரு கதளாடக்்கப 
பகுதியளா்க உள்்து.  முதலில் 
ஃப்ளாஷ் –ளய கதளாடஙகும் வபளாது (அ) 
ஒரு பயன்பளாடளட திறக்கும் வபளாது 
எந்த ஆவணங்களும் இல்ைளாதவபளாது 
இது வதளான்றும்.

 வரவவற்புததிளரயின் 
ளமயததிலுள்் create new 
கெடுவரிளெயில் இருக்கும் 
ActionScript 3.0-ளய கிளிக் 
கெயயவும்.

●	 விள்யளாடடு்கள் மற்றும் 
அளெவூடடபபடங்கள் (Games and 
Movies)

●	 ள்கவபசி்களுக்்களா்ன உள்்டக்்கம் 
(Content for Mobile Phone)

5.4 ஃப்்ாஷ்-ரை ்�ாடஙகு�ல்
அவடளாபஃப்ளாஷ் பகரளாபபஷ்னல் CS6 ளய 
கதளாடங்க start > All programs > Adobe 
Flash professional CS6 – ளய வதரவு 
கெயயவும்.

படம் 5.2 ஃப்்ாஷ் ்�ாடஙகும் சன்னல் திரர

File Menu Welcome Screen

Click on
ActionScript 3.0

படம் 5.3 ஒரு புதிை ஆ்வணத்ர� உரு்வாககு�ல்
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2. ஒரு புதிய ஆவணதளத File படடியிலிருந்து உருவளாக்்க file → New–ளய 
வதரந்கதடுததளால் New Document உளரயளாடல் கபடடி வதளான்றும்.  அதில் General 
தததலின் கீழ் உள்் ActionScript 3.0 –ளய வதரந்கதடுதது OK கபளாததளாள்ன கிளிக் 
கெயதளால் ஒரு புதிய ஆவணம் உருவளாகும்.

படம் 5.4 பட்டி படம் 5.5 ஒரு புதிை ஆ்வணம் உரரைாடல் ்பட்டி

தற்வபளாது உங்கள் பணிதத்ம் பின்வரும் படதளதப வபளான்று வதளான்றும்.

படம் 5.6 ஒரு அடிப்பரடைான பணித்�்ம்

ஃப்ளாஷ்-ல் Actionscript என்பது ஃப்ளாஷ் அளெவூடடததிற்்களா்ன ஒரு அடிபபளட நிரைளாக்்க 
கமளாழியளாகும்.  இதனுளடய தற்வபளாளதய ெடபபு பதிபபு ActionScript 3.0 ஆகும்.
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5.6 ஃப்்ாஷ் பணித்�்ம்
ஃப்ளாஷ் பணிதத்மளா்னது நீங்கள் ஃப்ளாஷ் பயன்பளாடு்கள் உருவளாக்கி அதில் நீங்கள் 
வவளை கெயவதற்குத வதளவயளா்ன பல்வவறு விதமளா்ன ்கருவி்கள்யும் மற்றும் பிற 
கூறு்கள்யும் க்களாணடுள்்து.

5.6.1 ஃப்்ாஷ் சன்னல் திரர கூறுகள் (அ) பகுதிகள்
ஃப்ளாஷ் ென்்னல் திளர ெளான்கு பகுதி்க்ளா்க (அ) கூறு்க்ளா்க பிரிக்்கபபடடுள்்து. 

அளவ
1. பணிதத்ம் மற்றும் ஒடடுபபைள்க 

(Stage and paste Board)
2. ்களாைக்வ்களாடு (Timeline) 

3. ்கருவி்கள் பை்கம் (Tools Panel)
4. Property Inspector

Pasteboard

Pa
ste

bo
ar

d

Pa
ste

bo
ar

d

Stage

Property  
Inspector

Timeline

To
ols

 pa
ne

l

Pasteboard

படம் 5.7 ஃப்்ாஷ் சன்னல் திரர கூறுகள் (அ) பகுதிகள்

5.6.2 பணித்�்ம் மறறும் 
ஒட்டுப்பலரக (பணிப்பகுதி) (The 
Stage and Pasteboard (work 
area)

உங்கள் பணிதத்ததின் ெடுவில் 
உள்் கெவவ்க கவள்ள்ப பகுதி 
வமளட (Stage) எ்ன அளைக்்கபபடுகிறது.  
அளெவுப படததிற்்களா்ன அளெவூடடங்கள், 
கபளாருட்கள் மற்றும் ்களாடசி்கள் ஆகியவற்ளற 

உருவளாக்்க, பதிபபிக்்க இருததிளவக்்க  
மற்றும்  இயக்்க இந்த வமளட உதவுகிறது. 

ஃப்ளாஷ் வமளடயளா்னது 
பளாரளவயளா்ர்கள் ஒரு திளரயரஙகில் 
ஒரு திளரபபடதளதப பளாரபபது வபளாை 
ெை்னப படதளத (Movie) ்களாடடுகிறது. இஙகு 
படம் என்ற கெளால்ைளா்னது ஃப்ளாஷ் மூைம் 
உருவளாக்்கபபடட ெை்னபபடதளத குறிக்கிறது.
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்களாைக்வ்களாடு ெடட்கங்கள் 
(Frames) மற்றும் அடுக்கு்கள் (Layers) 
க்களாணடுள்்து. Flash ெை்னபபடங்களில்  
ெடட்கங்கள் மூைம் வெரம் அ்விடபபடுகிறது. 
ெடட்கங்கள் தனிததனியளா்க வெரததின் 
சிறு பகுதி்க்ளா்க இருக்கின்றது.  நீங்கள் 
ஃப்ளாஷ் பணிதத்ததின் உள்்டக்்கதளத 
பை ெடட்கங்களுக்கு மளாற்றமுடியும்.

்களாைக்வ்களாடடில் உள்் சிவபபு 
நிற கெஙகுததுக் வ்களாடு பவ் கெட 
(Play Head) எ்ன அளைக்்கபபடுகிறது.  
ெை்னபபடம் இயக்்கபபடும் (அ) ஓடும் 
வபளாது ்களாைக்வ்களாடுவில் உள்் பவ் 
கெட ஆ்னது ெடட்கததில் ெ்கரும்.  
ஒரு ெடட்கததின் உள்்டக்்கதளத 
்களாணபிக்்க வவணடும் என்றளால் நீங்கள் 
பிவ் கெடளட ்களாைக்வ்களாடடில் அந்த 
ெடட்கததிற்கு ெ்கரதத வவணடும்.

அடுக்கு்கள் உங்கள் ெை்னபபடததில் 
்களைபபளடபளப ஒருஙகிளணக்்க 
உதவுகிறது. ஃப்ளாஷ் பணிதத்ததில் 
வதளான்றும் ஒவகவளாரு அடுக்கும் கவவவவறு 
விதமளா்ன படங்கள் க்களாணடு இருக்கும்.  
்களாைக்வ்களாடடில் மற்கறளாரு அடுக்கில் உள்் 
கபளாருள்்கள் பளாதிக்்களாமல் ஒரு அடுக்கில் 
நீங்கள் கபளாருள்்கள் வளரயைளாம் மற்றும் 
பதிபபிக்்கைளாம்.

அடுக்கு விருபபம் (Layer Option) 
பணிக்குறியின் கீழ் உள்் அடுக்கு்களில் 
உள்் புள்ளி்கள் (Dots) கிளிக் 
கெயவதன் மூைம் நீங்கள் அடுக்கு்களின் 
உள்்டக்்கதளத மளறக்்கைளாம், மூடைளாம் 
(அ) ்களாடடைளாம்.

்களாைக்வ்களாடு என்பது ெை்னபபடதளத 
உருவளாக்கும் ஒவகவளாரு ெடட்கம், அடுக்கு 
மற்றும் ்களாடசியின் பதிவு ஆகும். அடுக்கு்கள் 
மற்றும் ெடட்கங்கள் பயன்படுததி 
இது ெை்னபபடததின் உள்்டக்்கதளத 
்கடடுபபடுததி மற்றும் ஒருஙகிளணக்கிறது.

இது திளரயில் வதளான்றும் உளர, 
படம், ஒலி-ஒளி ்களாடசி்கள் வபளான்றவற்ளற 
க்களாணடுள்்து.  நீங்கள் பணிதத்ததின் 
அ்ளவ வதளவக்வ்கற்ப மளாற்றிக்க்களாள்் 
முடியும்.  க்களாடளாநிளையளா்க பணிதத்ததின் 
நிறமளா்னது கவள்ள் நிறததில் வதளான்றும்.  
நீங்கள் பணிதத்ததின் பின்்னணி 
நிறதளத விரும்பும் வணணததில் மளாற்ற 
முடியும்.  அதற்கு Document settings 
உளரயளாடல் கபடடிளய பயன்படுததி அதில் 
Modify → Document –ளய வதரவு கெயவதளா 
(அ) Ctrl + J ்கடடள்ளய பயன்படுததிவயளா 
பின்்னணி நிறதளத மளாற்றைளாம். வமளடளய 
ெளாம் வதளவக்வ்கற்ப சிறியதளா்கவவளா மற்றும் 
கபரியதளா்கவவளா மளாற்றிக்க்களாள்்ைளாம்.  
நீங்கள் வமளடயில் கபளாருள்்கள் 
ளவபபதற்கு கிரிட (Grid), ள்கடஸ் (Guides), 
மற்றும் ரூைர்கள் (Rulers) பயன்படுகின்ற்ன.

ஃப்ளாஷ்-ல் பணிதத்தளத 
சுற்றியுள்் ெளாம்பல் நிற பகுதி ஒடடுபபைள்க 
(Pasteboard) எ்னபபடும். இந்த ஒடடு 
பைள்கயில் நீங்கள் கபளாருள்்கள் 
உருவளாக்்கவும், பதிபபிக்்கவும் முடியும்.  
ஆ்னளால் இவற்ளற இறுதி ெை்னபபடததில் 
்களாண இயைளாது.  வமளடயின் உள்வ் 
இருக்கும் வளர்களை கபளாருட்கள் 
மடடுவம இறுதி அளெவூடடபபடததில் 
்களாண முடியும். நீங்கள் ஃபி்ளாஷ்-ல் 
ெை்னபபடதளத உருவளாக்கி கவளியிடும் 
வபளாது வமளடயளா்னது உங்கள் படததின் 
உணளமயளா்ன அ்ளவ பிரதிபலிக்கும்.

5.6.3 காலகடகாடு (Time Line)
்களாைக்வ்களாடு என்பது ஃப்ளாஷ்-ன் மி்க 
முக்கியமளா்ன கூறு்களில் ஒன்றளாகும்.  
இது பணிதத்ப பகுதியின் கீவை 
அளமந்துள்்து.  இது ஒவகவளாரு 
உறுபபின் வதளாற்றதளதயும் மற்றும் 
அளெவூடடதளதயும் கதளிவளா்க ்களாடட 
பயன்படுகிறது.
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5. 6. 4 ஃப்்ாஷ் கருவிகள் பலகம்  
(The Flash Tools Panel)

ஃப்ளாஷ் ்கருவி்கள் பை்கம் நீங்கள் 
வமளடயில் வளர்களைளய உருவளாக்்க, 
வதரந்கதடுக்்க (அ) பதிபபிக்்கத வதளவயளா்ன 
்கருவி்கள் க்களாணடுள்்து.  ்கருவி்கள் 
பை்கததின் வமல் இருக்கும் ரடளட 
அம்புக்குறியளா்னது பை்கதளத பிரிதது 
பணிக்குறி்கள் மடடும் பளாரளவயிட 
அல்ைது பை்கதளத விரிவளாக்்கம் கெயது, 
எல்ைளா ்கருவி்கள்யும் பளாரளவயிடப 
பயன்படுகிறது.  க்களாடளாநிளையளா்க 
்கருவிபபடளடயளா்னது திளரயின் 
வைது புறததில் இருக்கும்.  
அளடபபுக்குறி்களுக்குள் இருக்கும் 
ஒற்ளற கபரிய எழுதது இந்த ்கருவி்கள்  
வதரந்கதடுபபதற்்களா்ன விளெபபைள்க 
குறுக்கு வழி ஆகும்.
கருவிபலகத்ர� பைன்படுத்து�ல்
்கருவிப பை்கம் ்கருவி்களின் கதளாகுபளப 
க்களாணடுள்்து. ்கருவியின் மீது 
சுடகடலியின் சுடடிளய ெ்கரததும் 
வபளாது அக்்கருவியின் கபயர வதளான்றும்.  
்கருவி பை்கததில் உள்் சிை ்கருவி்கள் 
கூடுதைளா்ன விருபபங்கள் (Options)-ளய 
க்களாணடுள்்்ன.  அளவ நீங்கள் 

Show or Hide All Layers

Frame rate Elapsed time (seconds)

Layer Name

Current frame
Playhead
Lock or Unlock All Layers

படம் 5.8 காலகடகாடு

மளாற்றி அளமதது பயன்படுதத அனுமதி 
அளிக்கிறது.  உதளாரணமளா்க தூரிள்க ்கருவி 
(Brush Tool)ல் அ்ளவ மளாற்றுதல் மற்றும் 
தூரிள்கயின் தளைபபகுதிளய (Brush 
Head) வடிவதளத மளாற்றுதல் வபளான்ற 
கூடுதைளா்ன விருபபங்கள் உள்்்ன.  
்கருவி்கள் வதரந்கதடுக்கும் வபளாது அதன் 
விருபபங்கள் ்கருவி பை்கததின் விருபப 
பகுதியில் இருக்கும்.

Selection கருவி (V)
இந்த ்கருவி ஒரு கபளாருள் (அ) ஒரு கபளாருளின் 
பகுதியளாகிய கவளிக்வ்களாடு மற்றும் 
உடபரபபு (Stroke & Fill)  ஆகியவற்ளறத 
வதரந்கதடுக்்க பயன்படுகிறது. இதன் 
மூைம் மறு வடிவம் மற்றும் மறு அளமவு 
வபளான்ற கெயல்்கள் கபளாருளின் மீது 
கெயயைளாம். வதரந்கதடுக்கும் ்கருவியில் 
பின்வரும் விருபபங்களும் இருக்கும்.  
அதளாவது கபளாருள்்கள் சீரளமததல் (align 
objects), வ்களாடு்கள் ெரி கெயதல் (smooth 
line) மற்றும் வ்களாடு்கள் வெரளாக்குதல் 
Straightens Line).

Sub Selection கருவி (A)
இந்த ்கருவி ஒரு கபளாருள் 
வதரந்கதடுக்்க, இழுக்்க, மீள் வடிவளமக்்க 

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 05.indd   162 4/16/2019   1:24:18 PM



163பாடம் 05 அடடாப் ஃப்்ாஷ் ப்்ராப்பஷனல் CS6

Free Transform கருவி (Q)
இது கபளாருள்்கள் சுைற்ற, அ்விட, 
வள்க்்க மற்றும் உருக்குளைக்்க 
பயன்படுகிறது.
Gradient Transform கருவி (F)
இந்த ்கருவியின் மூைம் உடபரபபின் அ்வு, 
திளெ மற்றும் ளமயதளத ெரி கெயவதன் 
மூைம் gradient Fill-ஐ மளாற்றமுடியும்.   
Free மற்றும் Gradient டிரளான்ஸ்பளாரம் 

பயன்படுகிறது.  வளர்களை கவக்டர 
என்பது வ்களாடு்கள் மற்றும் வள் 
வ்களாடு்கள் ஒரு ெஙகூர புள்ளியில் 
(Anchor Points) இளணக்்கபபடடிருக்கும் 
என்பது ெளாம் அறிந்த ஒன்றளாகும்.  (இதில் 
ஒவகவளான்றும் ஒரு பகுதி ஆகும்).  ஒரு 
கபளாருள் வதரந்கதடுக்கும் வபளாது இந்த 
்கருவி ெஙகூரப புள்ளி்கள்க் ்களாடடும். 
இது அந்த கபளாருள் நீங்கள் பதிபபிதது 
பயன்படுததிக் க்களாள்் அனுமதிக்கும்.

படம் 5.9 கருவிகள் பலகம்
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Rectangle Tool (R) 
இது கெவவ்கம் வளரயப பயன்படுகிறது. 
Shift அழுததிபபிடிபபதன் மூைம் ெதுரம் 
வளரயைளாம். 

3D Translation கருவி (G)
இது வமளடயில் முபபரிமளாண கவளியில் 
ெை்னப படததுணடு்கள் (Movie Clips) 
ெ்கரததுவதன் மூைம் முபபரிமளாண 
விள்வு்கள் உருவளாக்்கப பயன்படுகிறது. 
3D Rotation மற்றும் 3D Translation 
்கருவி்கள், ்கருவி பை்கததில் ஒவர 
பணிக்குறியில் குழுவளாக்்கபபடடிருக்கும்

Oval கருவி (O)
இது நீள்வடட வடிவங்கள் வளரவதற்கு 
பயன்படுகிறது.  ெரியளா்ன வடடதளத 
வளரவதற்கு Shift விளெளய அழுததிப 
பிடிக்்க வவணடும்.

பிரிமிட்டிவ் ்சவ்்வகம் மறறும் 
நீள்்வட்டம்
இது கபளாருள்்கள் பணபு்களுடன் 
வளரவதற்கு பயன்படுகிறது.  அதளாவது 
பணபு்கள் பை்கதளத (Properties Panel) 
பயன்படுததி மூளை விடடங்களின் ஆரம் 
(அ) உள் ஆரதளத மளாற்ற முடியும்.

Poly Star கருவி
இது பை வ்களாணம் மற்றும் ெடெததிரங்கள் 
வளரய பயன்படுகிறது.  கெவவ்கம், 
நீள்வடடம், பிரிமிடடிவ கெவவ்கம் மற்றும் 
Poly Star ்கருவி்கள் எல்ைளாம் ஒவர ்கருவியில் 
கதளாகுக்்கபபடடு ்கருவி பை்கததில் உள்்து.

Pencil கருவி
இது தற்வபளாக்்களா்க (freehand) வ்களாடு்கள் 
மற்றும் வடிவங்கள் வளரயப 
பயன்படுகிறது.  கபன்சில் முளற (Mode) 
விருபபததில் உள்் படடி பின்வரும் 
்கடடள்்கள் ்களாடடும்.

்கருவி்கள் இரணடும் கதளாகுக்்கபபடடு ஒவர 
பணிக்குறியில் ்கருவி பை்கததில் உள்்து.  
கதளாகுக்்கபபடட ்கருவி்கள் க்களாணட 
படடிளய பளாரக்்க, படடிளய திறக்கும் 
வளர ்கருவி பணிக்குறிளய கிளிக் கெயய 
வவணடும்.

3D Rotation கருவி (W)
இது வமளடயில் முபபரிமளாண கவளியில் 
ெை்னப படததுணடுகு்கள் (Movie 
Clips) சுைற்றுவதன் மூைம் முபபரிமளாண 
விள்வு்கள் உருவளாக்்க பயன்படுகிறது.

Lasso கருவி (L)
ெளாதளாரணமளா்க ஒரு கபளாருள்ச் சுற்றி 
வளரவதன் (Freehand) மூைம், இது 
கபளாருள்்கள் வதரந்கதடுபபதற்கு 
(அ) கபளாருளின் ஒரு பகுதிளய 
வதரந்கதடுபபதற்கு பயன்படுகிறது.

Pen கருவி (P)
இது ெஙகூரப புள்ளி்கள் எ்னபபடும். கதளாடர 
புள்ளி்கள் உருவளாக்குவதன் மூைம் 
வ்களாடு்கள் மற்றும் வள்வ்களாடு்கள் 
வளரவதற்கு பயன்படுகிறது.   இந்த புள்ளி்கள் 
தளா்னளா்கவவ இளணக்்கபபடுகின்றது.  
ெஙகூர புள்ளி்கள் வெரக்்க, நீக்்க, 
மற்றும் மளாற்ற பயன்படும் மற்ற ்கருவி்கள் 
அள்னததும் இந்த Pen ்கருவியில் 
கதளாகுக்்கபபடடுள்்்ன.

Text கருவி (T)
இது உளரளய உருவளாக்்க மற்றும் 
பதிபபிக்்க பயன்படுகிறது.

Line கருவி (N)
இது வெரவ்களாடு்கள் வளரவதற்குப 
பயன்படுகிறது.  நீங்கள் கெஙகுதது, கிளட 
மடட மற்றும் 450 மூளைவிடட வ்களாடு்கள் 
வளரவதற்கு Shift விளெளய அழுததிப 
பிடிக்்க வவணடும்.
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்கருவி (Bind Tool) Bone ்கருவி (Bone Tool) 
ஒன்றுடன் ஒன்று இளணக்்கபபடடு ஒவர 
கதளாகுபபில் உள்்்ன.
Paint Bucket கருவி (K)
இது மூடிய பகுதி்களில் வணணங்கள் 
க்களாணடு நிரபப பயன்படுகிறது.

Ink bottle கருவி (S)
ஒரு கபளாருளின் கவளிக்வ்களாடடின் தடிமன் 
மற்றும் வ்களாடடின் வணணம் வபளான்ற 
பணபு்கள் மளாற்றப பயன்படுகிறது.  Ink 
bottle ்கருவி Paint Bucket ்கருவி ஒன்றுடன் 
ஒன்று இளணக்்கபபடடு ஒவர கதளாகுபபில் 
உள்்்ன.

Eye dropper கருவி (I)
இது கவளிக்வ்களாடு, உடபரபபு மற்றும் 
உளரயின் பணபு்கள் வதரந்கதடுக்்கப 
பயன்படுகிறது.  எ்னவவ இதன் மூைம் 
இவற்ளற ஒரு கபளாருளிலிருந்து மற்கறளாரு 
கபளாருளுக்கு ெ்ககைடுக்்க முடியும்.

Eraser கருவி (E)
இது வ்களாடு்கள் மற்றும் உடபரபபு்கள் (Fill) 
அழிக்்கப பயன்படுகிறது.

Hand கருவி (H)
இது வமளடளய ெ்கரதத பயன்படுகிறது.  
ஒடடுபைள்கயில் எஙகு வவணடுமளா்னளாலும் 
பணிதத்தளத இழுதது ெ்கரததைளாம்.

Zoom கருவி (Z)
இது வமளடப பகுதிளய கபரிதளா்க மளாற்றப 
பயன்படுகிறது.  இது வமளடயில் ஒரு 
பகுதியில் கிளிக் கெயவதன் மூைம் அதள்ன 
கபரிதளாக்்கைளாம். Alt விளெளய அழுததிப 
பிடிதது வமளடயில் கிளிக் கெயதளால் 
அதள்ன சிறிதளாக்்கைளாம்.
Stroke Color கருவி
இது வளரயபபடட கபளாருள்்களின் 
கவளிக்வ்களாடடின் நிறதளத மளாற்றி 
அளமக்்கப பயன்படுகிறது.

●	 Straighten -வெரக்வ்களாடடிள்ன 
வளரவதற்கு,

●	 Smooth – வள் வ்களாடடிள்ன 
வளரவதற்கு

●	 Ink - அ்வுவ்களாைற்ற வளரபடங்கள் 
எந்த மளாற்றமும் இன்றி வளரய

Brush கருவி (B)
இது தூரிள்க்கள் வபளான்ற வ்களாடு்கள் (Paint) 
வளரவதற்கு பயன்படுகிறது.
Spray Brush கருவி
இது வணணங்கள் மற்றும் பளாஙகு்கள் 
(Pattern) கபளாருள்்களின் மீது கதளிக்்க 
பயன்படுகிறது.  புள்ளி்கள் கதளிபபளானின் 
(spray) க்களாடளாநிளை முளற ஆகும்.  
இருபபினும் நீங்கள் க்களாடி வபளான்ற 
வளர்களை சின்்னங்கள் பயன்படுதத 
வவணடுகமன்றளால் நீங்கள் பளாஙகு்கள் 
உருவளாக்்க வவணடும்.  Brush மற்றும் 
Spray Brush ்கருவி்கள் எல்ைளாம் ஒவர 
்கருவியில் கதளாகுக்்கபபடடு உள்்்ன.
Deco கருவி
இது வடிவியல் வடிவங்கள் (geometric 
patterns) வளர்களை வடிவங்க்ளா்க 
மளாற்றவவளா அல்ைது  ்களைடளாஸ்வ்களாப 
விள்வு்கள் (Effects) வபளான்று 
உருவளாக்்கவவளா பயன்படுகிறது.
Bone கருவி
இது இளணபபு்கள்க் க்களாணட 
கபளாருட்கள் அளெவூடடம் கெயய 
பயன்படுகிறது. உதளாரணமளா்க நீங்கள் 
ஒன்கறளாகடளான்று கதளாடரபுளடய 
கபளாருள்்கள் இளணததுப பயன்படுதத 
முடியும்.  அதளாவது ள்க்கள் மற்றும் ்களால்்கள் 
இளணதது ஒரு ்கதளாபளாததிரதளத 
உருவளாக்கி அளெவூடடம் க்களாடுக்்கைளாம்.
Bind கருவி
இரணடு கபளாருள்்கள் (Character 
animations) இளணக்கும் வபளாது 
அவற்றிற்கிளடவய நிைவும் உறவு்கள் 
ெரிகெயயப பயன்படுகிறது.  (தனிபபடட 
ளபன்ட உறவு்கள் ெரி கெயய).  Bind 
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மற்ற பை்கங்கள்ப வபளாை property 
inspector யும் Windows படடிளயப 
பயன்படுததி வதளான்றச் கெயயவவளா அல்ைது 
மளறயச் கெயயவவளா முடியும்.

படம் 5.11 property inspector

5.7 Flash பைன்பாடுகள்
ப்ளாஷ் (Flash) உதவியுடன் உளர, படம், 
வீடிவயளா மற்றும் ஒலி ஆகியவற்ளற 
உங்க்து திடடததிற்்களா்க (project) 
ஒன்றளணக்்க முடியும்.  வமலும் 
அளெவூடடங்கள் மற்றும் பயன்பளாடடு 
இளடமு்கங்கள் உருவளாக்்க முடியும்.  
Flash மூைம் நீங்கள் உருவளாக்கும் எந்த 
உள்்டக்்கமும் பயன்பளாடு (Application) 
என்று அளைக்்கபபடுகிறது.

5.8 ப்்ாஷில் ்வரர�ல்
அவடளாப ப்ளாஷ் புகரளாஃபஷ்னல் CS6 திளெ 
அடிபளபளடயிைளா்ன வடிவங்கள் (shapes), 
பளாளத்கள் (paths), நிறங்கள் (colors) மற்றும் 
பளாஙகு்கள் (pattern) வபளான்றவற்ளற 
உருவளாக்்க உதவும் ெக்திவளாயந்த 
்கருவி்கள்க் க்களாணடுள்்து.  ப்ளாஷ் 
பிக்ெல் மற்றும் பிடவமப படங்களுடன் 
வவளை கெயய முடிந்த வபளாதிலும, 
ப்ளாஷிலுள்் வளர ்கருவி்கள் (drawing 
tools) கவக்டர அடிபபளடயிைளா்ன 
்களை வவளைபபளாடு்கள் (Art work) 
உருவளாக்குகிறது.

Fill Color கருவி
இது வளரயபபடட கபளாருள்்களின் 
உடபரபபின் வணணதளத மளாற்றப 
பயன்படுகிறது.
Black and White கருவி
இது கவளிக்வ்களாடடின் வணணதளத 
்கருபபு நிறமளா்கவும் மற்றும் உடபரபபின் 
(Fill) வணணதளத கவள்ள் நிறமளா்கவும் 
அளமக்்கப பயன்படுகிறது.
Swap Colors கருவி
இது கவளிக்வ்களாடு மற்றும் உடபரபபு 
வணணதளத இடமளாற்றம் கெயய 
பயன்படுகிறது.

5. 6. 5 பண்பு டசாதிப்பான்  
(Property inspector)

இது க்களாடளாநிளையளா்க Flash 
பணியிடததின் வைது பக்்கததில் 
வதளான்றும்.  இது நூை்கபபை்கததுடன் 
இளணக்்கபபடடிருக்கும்.  இது 
வதரந்கதடுக்்கபபடட கபளாருளின் பணபு்கள் 
மற்றும் விருபபங்கள்க் ்களாடடுவவதளாடு 
அவற்ளற மளாற்றவும் அனுமதிக்கிறது.  
கபளாருள் (object) என்பது உளரயளா்கவவளா, 
படமளா்கவவளா, வ்களாடளா்கவவளா அல்ைது வவறு 
வடிவமளா்கவவளா இருக்்கைளாம்.

படம் 5.10 property inspector மறறும் 
நூலகப்பலகம்

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 05.indd   166 4/16/2019   1:24:19 PM



167பாடம் 05 அடடாப் ஃப்்ாஷ் ப்்ராப்பஷனல் CS6

5.8.1 Line கருவி
இந்த ்கருவி பணிதத்ததில் ஒரு வெரவ்களாடளட வளரயப பயன்படுகிறது.

Line tool ஐப பயன்படுததுவதற்கு கீழ்க்்களாணும் படி்கள்ப பின்பற்றவும்.
1. ்கருவிப பை்கததிலுள்் (tool panel) Line tool கிளிக் கெயயவும்.
2. Property Inspector பை்கததிலிருந்து விரும்பும் வ்களாடடின் நிறம், தடிமன் மற்றும் 

வள்களயத வதரந்கதடுக்்கவும்.
3. சுடடிளய பணிதத்ததிற்குக் க்களாணடு வரவும்.
4. ஒரு வ்களாடளட வளரவதற்கு பணிதத்ததின் மீது கிளிக் கெயது இழுக்்கவும்.

படம் 5.12 டகாடு

நீங்கள் ஃப்ளாஷில் வவளை கெயயும் வபளாது ஆவணதளத உருவளாக்குகிறீர்கள்.  நீங்கள் 
உங்கள் வவளை்கள் ஒரு Flash வ்களாபபளாச் வெமிக்்கைளாம். இபகபளாழுது உங்க்து 

ஆவணம் வெமிக்்கபபடுகிறது.  இது வபளாடவடளாஷளாப வபளான்ற அவடளாப தயளாரிபபு்களுக்குப கபளாருததமளா்க 
உள்்து.  இது அந்த பயன்பளாடடில் உருவளாக்்கபபடட word ஆவணதளதப பயன்படுததுகிறது.  வமலும், 
ப்ளாஷ் (Stage), ்களாைக்வ்களாடு்கள் (timeline), ெடட்கங்கள் (fames), அளெவூடடங்கள் (animation) மற்றும் 
பைவற்ளறக் க்களாணட திளரபபட உருவ்கதளதப பயன்படுததுவதளால், ப்ளாஷில் கெயயபபடும் வவளை 
ெை்னபபடம் (movie) எ்னபபடுகிறது.  ஆ்கவவ ப்ளாஷ் ஆவணம் என்பதும் ப்ளாஷ் ெை்னபபடம் என்பதும் 
ஒவர கபளாருள் க்களாணடளவவய.
ெை்னபபடம்/திளரபபடம் என்பது சிறிய மற்றும் எளிளமயளா்ன ்கணினித திளரயில் வமளாதி திரியும் 
பந்தளா்கவவளா அல்ைது சிக்்கைளா்ன முழுநீ் ஊடளாடல் ெளா்கெ ்கணினி விள்யளாடடளா்கவவளா இருக்்க முடியும்.
்கணினி விள்யளாடடு்கள், ்கல்வி கதளாடரபளா்ன கமன்கபளாருட்கள், நி்கழ்வெர வி்ம்பரங்கள் மற்றும் 
தயளாரிபபு வி்க்்கங்கள் வபளான்ற தயளாரிபபு்கள் (products) பயன்பளாடு்கள்க் (application) குறிக்கின்ற்ன.  
ஒரு பயன்பளாடு கபளாதுவளா்க பை ப்ளாஷ் ஆவணங்கள் அல்ைது இளணக்்கபபடட ெை்னபபடங்கள்க் 
க்களாணடிருக்கிறது.

ஆ்வணஙகள், சலனப்படஙகள் மறறும் பைன்பாடுகள்
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படம் 5.14 நீள் ்வட்டம் மறறும் ்வட்டம்

5. 8. 3 Rectangle கருவி
இந்த ்கருவி கெவவம் மற்றும் ெதுரம் 
வளரயப பயன்படுகிறது.

கெவவ்கம் வளரவதற்கு 
கீழ்க்்களாணும் படி்கள்ப பின்பற்றவும்
்கருவிப பை்கததிலிள்் Rectangle Tool (R) 
ஐக் கிளிக் கெயயவும்.

1. Property Inspector பை்கததிலிருந்து 
கெவவ்கததிற்குத வதளவயளா்ன 
அளமபபு்கள்த (settings) 
வதரந்கதடுக்்கவும்.

2. வமளடயில் கெவவ்கம் வளரய 
வவணடிய இடததிற்கு சுடடிளயக் 
க்களாணடு வரவும்.  கெவவ்கம் 
வளரவதற்கு சுடடியின் இடது 
கபளாததளாள்ன அழுததிக் க்களாணவட 
இழுக்்கவும்.

3. வதளவயளா்ன அ்வில் 
கெவவ்கதளதப கபற்ற பின் சுடடியின் 
கபளாததளாள்ன விடடுவிடவும்.

 சுடடியின் கபளாததளாள்ன அழுததிக் 
க்களாணடு இழுக்கும் வபளாது (dragging) 
shift கபளாததளாள்ன அழுததிப 
பிடிபபதன் மூைம் Rectangle tool ஐப 
பயன்படுததி ெதுரம் (square) வளரய 
முடியும்.

5. 8. 2 Oval கருவி
இந்த ்கருவிளயப பயன்படுததி வடடம் 
மற்றும் நீள்வடடம் வளரயைளாம்.

நீள்வடடம் வளரய பின்வரும் 
படி்கள்ப பின்பற்றவும்.

1. ்கருவிபபை்கததிலுள்் Oval Tool (O) 
ஐ கிளிக் கெயயவும்

2. Property Inspector பை்கததிலிருந்து 
விரும்பும் நீள்வடடததின் நிறம், 
தடிமன், வள்க மற்றும் உடபரபபு 
வணணம் (fill color) ஆகியவற்ளறத 
வதரந்கதடுக்்கவும்.

3. வமளடயில் நீள்வடடம் வளரய 
வவணடிய இடததிற்கு சுடடிளயக் 
க்களாணடு வரவும்.  இபகபளாழுது 
சுடடி கூடடல் குறியளா்க (+) மளாறும்.  
நீள்வடடம் வளரவதற்கு சுடடியின் 
இடது கபளாததளாள்ன அழுததிக் 
க்களாணவட இழுக்்கவும்.

4. வதளவயளா்ன அ்வில் 
நீள்வடடதளதப கபற்ற பிறகு 
சுடடியின் கபளாததளாள்ன விடடு 
விடவும்.

 சுடடியின் கபளாததளாள்ன அழுததிக் 
க்களாணடு இழுக்கும் வபளாது (dragging) 
shift கபளாததளாள்ன அழுததிப 
பிடிபபதன் மூைம் oval tool ஐப 
பயன்படுததி வடடம் (circle) வளரய 
முடியும்.

படம் 5.13 கருவிப்பலகத்திலுள்் oval tool
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2. Rectangle options பகுதியில் கெவவ்க 
முள்ன ஆர மளாற்றியில் கிளிக் 
கெயயவும்.

3. கெவவ்க முள்ன ஆரததிற்கு 0 
முதல் 999 வளரயிைளா்ன மதிபளப 
உள்்டடு OK கிளிக் கெயயவும்.

4. பணிதத்ததில் வள்ந்த முள்ன 
கெவவ்கம் வளரய வவணடிய 
இடததிற்கு சுடடிளயக் க்களாணடு 
வரவும்.  இதள்ன வளரவதற்கு 
சுடடியின் இடது கபளாததளாள்ன 
அழுததிக் க்களாணவட இழுக்்கவும்.

5. வதளவயளா்ன அ்வில் வள்ந்த 
முள்ன கெவவ்கம் கிளடதத உடன் 
சுடடியின் கபளாததளாள்ன விடடு 
விடவும்

படம் 5.15 ்சவ்்வகம் மறறும் சதுரம்

Rectangle ்கருவிளயப பயன்படுததி 
வள்ந்த முள்ன்கள்க் க்களாணட 
கெவவ்கமும் வளரய முடியும்.  இவவள்கச் 
கெவவ்கம் வளரய கீழ்க்்கணட படி்கள்ப 
பின்பற்று்க.

1. ்கருவிபபை்கததிலுள்் Rectangle 
tool (R) ஐக் கிளிக் கெயயவும்.

படம் 5.16 ்வர்ந� முரனகர்க ்காண்ட ்சவ்்வகம்
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5. 8. 4 Polystar கருவி
இந்த ்கருவி பைவ்களாணம் (Polygons) மற்றும் ெடெததிரம் (Star) வளரயப பயன்படுகிறது.  
எ்னவவ இதன் கபயர Polystar என்றளா்னது.  பைவ்களாணததின் பக்்கங்களின் எணணிக்ள்க 
அல்ைது ஒரு ெடெததிரததின் புள்ளி்களின் எணணிக்ள்க 3 முதல் 32 வளர வவறுபடுகிறது.

Poly star ்கருவிளயப பயன்படுதத, கீழ்க்்களாணும் படி்கள்ப பின்பற்றவும்.
1. Rectangle Tool கபளாததளானிலுள்் கீழிறஙகு அம்புக் குறிளயக் கிளிக் கெயயவும்.  

வதளான்றும் துளணபபடடியில் Poly star Tool என்பளதத வதரவு கெயயவும்.
2. Property Inspector பை்கததிலிருந்து இந்த வடிவததிற்கு வதளவயளா்ன அளமபபு்கள்த 

(Settings) வதரந்கதடுக்்கவும்.
3. Property Inspector பை்கததிலுள்் Option கபளாததளாள்ன கிளிக் கெயயவும்.
 அ)  Style கீழிறஙகு படடிப கபடடியிலிருந்து Polygon அல்ைது star என்பளதக் கிளிக் 

கெயயவும்.
 ஆ)  பைவ்களாணததின் பக்்கங்களின் எணணிக்ள்க அல்ைது ெடெததிரப புள்ளி்களின் 

எணணிக்ள்களயக் குறிக்்க 3 முதல் 32 வளரயிைளா்ன எணளண உள்ளிடவும்.
 இ)  Style படடிபகபடடியிலிருந்து star வதரந்கதடுக்்கபபடடளால், பிறகு star point size 

உளரபபடடியில் 0 மற்றும் 1, ஆகியவற்றுக்கு இளடயிைளா்ன மதிபளப உள்ளிட 
வவணடும.  0 என்ற மதிபபு ெடெததிரம் அதி்கபடெ ஆைததுடன் உருவளாக்்கபபட 
வவணடும் என்பளதக் குறிக்கிறது. 1 என்ற மதிபபு ெடெததிரம் குளறந்தபடெ 
ஆைததுடன் உருவளாக்்க வவணடும் என்பளதக் குறிக்கிறது.

 OK கபளாததளாள்னக் கிளிக் கெயயவும்.
4. பணிதத்ததில் கிளிக் கெயது இழுபபதன் மூைம் வதளவயளா்ன வடிவதளத 

வளரயைளாம்.

படம் 5.17 கருவிப்பலகத்திலுள்் Poly star Tool
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படம் 5.18 பலடகாணம் (Polygon)

படம் 5.19 �ட்சத்திரம்

5.9 Eraser Tool
இந்த ்கருவி ெளாதளாரண அழிபபளாள்னப 
வபளாைவவ கபளாருட்கள் அல்ைது பரபபு்கள் 
அழிக்்கப பயன்படுகிறது.  Eraser Tool 
ஐத வதரந்கதடுக்கும் வபளாது Eraser mode 
modifier, Faucet modifier மற்றும் Eraser 
shape modifier ஆகியளவ விருபபப 
பகுதியில் வதளான்றும்.

Eraser mode modifier பய்னருக்கு 
வதளவயளா்ன அழிக்கும் முளறளயத 
வதரந்கதடுக்்க உதவுகிறது. இந்த பணிக்குறி 
கீழ்க்்களாணும் ஐந்து விருபபங்கள்க் 
க்களாணடுள்்து.
Erase Normal: இது வமளடயில் உள்் 
அள்னதளதயும் அழிக்கிறது.
Erase Fills: இந்த முளற ஒரு கபளாருள்ச் 
சுற்றியுள்் கவளிக்வ்களாடளட விடுதது 
உடபரபளப மடடும் அழிக்கிறது.
Erase Lines: இந்த முளற உடபரபளப 
விடுதது சுற்றியுள்் கவளிக்வ்களாடளட 
மடடும் அழிக்கிறது.
Erase selected Fills: இது வதரந்கதடுக்்கபபடட 
பரபபு மற்றும் வ்களாடு்கள் மடடும் 
அழிக்கிறது.
Erase Inside: இது அழிபபளா்னளால் கதளாடபபடும் 
கபளாருளின் பரபளப அழிக்கிறது. இதில் 
கவளிக்வ்களாடு்கள் அழிக்்கபபடுவதில்ளை.  
நீங்கள் கவற்றுபபுள்ளியில் கிளிக் கெயதளால் 
எதுவும் அழிக்்கபபடுவதில்ளை.
Faucet: இதுவும் கவளிக்வ்களாடு்கள் 
மற்றும் உடபபரபபு்கள் ஒவர கிளிக்கில் 
அழிக்கிறது. இதற்்களா்க ெளாம் அழிபபளாள்ன 
கபளாருட்களின் மீது கிளிக் கெயது இழுக்்கத 
(drag) வதளவயில்ளை.
Eraser shape modifier அழிபபளானின் 
வடிவம் மற்றும் அ்ளவத வதரந்கதடுக்்க 
உதவுகிறது.

Erase ்கருவிளய கீவை 
விவரிக்்கபபடடுள்் படி பல்வவறு 
வழி்களில் பயன்படுதத முடியும்.

வமளடயில் உள்் அள்னதளதயும் 
வவ்கமளா்க அழிக்்க, ்கருவிப பை்கததிலுள்் 
Erase Toolஐ இருமுளற கிளிக் கெயயவும்.
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படம் 5.22 Eraser shape modifier

உட்பரப்புகள் அல்லது ்்வளிகடகாடுகள் 
நீககு�ல்.
கீவை உள்் படி்கள்ப பின்பற்றவும்

1. ்கருவிபபை்கததிலுள்் Erase Tool 
ஐக் கிளிக் கெயயவும்

2. Option பகுதியில் Faucet modifier 
கிளிக் கெயயவும்.

3. அழிக்்க வவணடிய வ்களாடு அல்ைது 
வணணபபகுதிளய (filled Area) 
கிளிக் கெயயவும்.

இழுப்ப�ன் மூலம் அழிகக, பின்்வரும் 
படிகர்ப் பின்பற்றவும்

1. ்கருவிப பை்கததிலுள்் Erase Tool 
ஐக் கிளிக் கெயயவும்.

2. Eraser mode modifier மற்றும் 
Eraser shape modifier இல் 
வதளவயளா்ன, விருபபங்களில் கிளிக் 
கெயயவும்.  பய்னர Faucet modifier 
வதரந்கதடுக்்கபபடவில்ளை என்பளத 
உறுதிபபடுததக் க்களாள்் வவணடும்.

3. நீக்்க வவணடிய பகுதியில் சுடடிளய 
ளவதது இழுக்்க வவணடும்.

Eraser Shape

Faucet

Eraser Tool

Eraser Mode

படம் 5.20 கருவிப்பலகத்திலுள்் Erase Tool

படம் 5.21 Eraser mode modifier
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5.11  (Flash) ்பாருட்கர்த் 
ட�ர்�டுத்�ல்

Flash வமளடயில் எந்தகவளாரு கபளாருள்யும் 
பதிபபிக்கும் முன், அதள்னத வதரந்கதடுக்்க 
வவணடும்.  Flash கபளாருட்கள்த 
வதரந்கதடுபபதற்கு பல்வவறு வழி்கள் 
வைஙகுகிறது.

5. 11. 1 Selection Tool ஐப் 
பைன்படுத்தித் ட�ரந்�டுத்�ல்

ஒரு கபளாருள்த வதரந்கதடுபபதற்கு 
Selection tool ன் மீது கிளிக் கெயய 
வவணடும்.  (்கருவிபபை்கததிலுள்் 
்கருளம நிற அம்புக்குறி), பிறகு அந்த 
கபளாருளின் மீது கிளிக் கெயய வவணடும்.

அந்த கபளாருள் ஓரக்வ்களாடு (outline) 
எளதயும் கபற்றிருக்்கவில்ளை எனில், 
Selection tool ஐப பயன்படுததி கிளிக் 
கெயயவும், இபகபளாழுது அந்தப கபளாரு் 
வதரந்கதடுக்்கபபடும்.

ஓரகடகாடு 
இல்லா� ்பாருள்

படம் 5.24 ஓரகடகாடு மறறும் இல்லா� ்பாருள்

அந்த கபளாருள் கவளிக்வ்களாடு மற்றும் 
உடபரபளபப கபற்றிருந்தளால், உடபரபளப 
(fill) மடடும் வதரந்கதடுக்்க அதன் மீது கிளிக் 
கெயயவும்.  இபகபளாழுது கவளிக்வ்களாடு 
வதரந்கதடுக்்கபபடளாமல் விடபபடடிருக்கும்.  
கவளிக்வ்களாடு மற்றும் உடபரபபு 
இரணளடயும் வதரந்கதடுக்்க, அதன் மீது 
இரடளட கிளிக் கெயய வவணடும்.

5.10 Text tool
இது பணிதத்ததில் உளரளயச் 
வெரபபதற்குப பயன்படுகிறது.  Text tool 
ஐப பயன்படுததுவதற்கு, கீழ்க்்கணட 
படி்கள்ப பின்பற்ற வவணடும்.

1. ்கருவிப பை்கததிலுள்் Text tool ஐக் 
கிளிக் கெயயவும்.

2. Property Inspector பை்கததில் 
விரும்பிய எழுதது (font), எழுதது 
அ்வு, நிறம், பளாஙகு (pattern), எழுதது 
இளடகவளி, மற்றும் இளெவு வபளான்ற 
உளரக்்களா்ன விருபபங்கள்த 
வதரவு கெயய வவணடும்.

3. உளரளயத தடடச்சு கெயய, கீழ் 
உள்் படிநிளை்களில் ஏதளாவது 
ஒன்ளறப பின்பற்றவும்.

வமளடயில் கிளிக் கெயது தடடச்சு கெயயவும்.  
இது தடடச்சு கெயயபபடும் உளரக்கு 
தகுந்தளாற் வபளால் உளரபகபடடிளய 
விரிவளடயச் கெயகிறது.

வமளடயில் கிளிக் கெயது இழுபபதன் 
மூைம் ஒரு கெவவ்கம் வளரயவும்.  இது 
குறிதத அ்வுள்் உளரபகபடடிளய 
உருவளாக்குகிறது.  இபகபளாழுது Text Boxல் 
உளரளய உள்ளிடவும்.  உளரயளா்னது 
தளா்னளா்கவவ உளரபகபடடியின் 
அ்கைததிற்குள் மடிந்து விடுகிறது.

படம் 5.23 Text tool ஐப் பைன்படுத்தி 
உரரரைத் �ட்டச்சு ்சய�ல்
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The object has an 
outline and a fill.

Only the fill is 
selected

Both the fill and the 
outline are selected.

படம் 5.25 ஓரகடகாடுடன் ்பாருள்

முழுப கபளாருள்யும் வதரந்கதடுக்்க, 
Selection tool ஐப பயன்படுததி Selection Box 
ஐப உருவளாக்்க வவணடும.  ஒரு முள்னயில் 
கிளிக் கெயது அதன் எதிரமுள்னளய 
வெளாக்கி இழுக்்க வவணடும்.  வதரந்கதடுக்்க 
வவணடிய கபளாருள் அல்ைது கபளாருட்கள் 
முழுவதும் Selection Box க்குள் 
உள்்டக்்கபபடடுள்்தளா என்பளத உறுதி 
கெயது க்களாள்்வும்.

படம் 5.26 ஒரு ்பாருளுககான Selection Box

படம் 5.27 முழு்பாருள்களுககான Selection Box

கவளிக்வ்களாடளட மடடும் 
வதரந்கதடுக்்க, வதரந்கதடுக்கும்  ்கருவி 
மூைம் கவளிக்வ்களாடளட கிளிக் கெயயவும்

படம் 5.28 ்்வளிகடகாட்ரட மட்டும் 
ட�ரந்�டுப்பது

கவளிக்வ்களாடு பை கபளாருள்்க்ளா்க 
இருந்தளால், முழு கவளிக்வ்களாடளடயும் 
வதரந்கதடுக்்க அளத இரடளட கிளிக் 
கெயயவும்.

பை இளணக்்கபபடளாத 
கபளாருள்்கள்த வதரந்கதடுக்்க, ஒரு 
கபளாருள்த வதரந்கதடுதது, பின்்னர Shift 
விளெளய அழுததிக்க்களாணடு கூடுதல் 
கபளாருள்்கள்யும் வதரந்கதடுக்்கவும். 
இவவளாறு நீங்கள் Shift விளெளய க்களாணடு 
வதரந்கதடுக்கும் வபளாது ஏற்்க்னவவ 
வதரந்கதடுக்்கபபடட கபளாருள்்களுடன் 
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இழுக்்கவும். நீங்கள் இழுக்கும் 
வபளாது Flash ஒரு வதரவு பகுதி 
உருவளாக்குகிறது. Lasso 
வதரந்கதடுபளப முடிக்்க நீங்கள் 
கதளாடஙகிய இடததின் அருகில் சுடடி 
கபளாததளாள்ன விடுவிக்்கவும்.

படம் 5.30 

(2) Point-to-point ட�ரவு ்சய�ல்
Lasso ்கருவி கபளாருள்்களின் point-to-
point  வள்கயில் வதரவு கெயவதற்கும் 
பயன்படுததைளாம். அததள்கய வதரளவ 
உருவளாக்்க, இந்த வழிமுளற்கள்ப 
பின்பற்றவும்.

1. ்கருவி்கள் பை்கததில் உள்் Lass 
்கருவிளயக் கிளிக் கெய்க.

2. விருபபங்கள் பகுதியில் இருந்து 
Polygon Mode modifier ஐ கிளிக் 
கெயயவும்.

3. நீங்கள் வதரவு கெயதளைத 
கதளாடங்க, வமளடயில் வதரவு 
கதளாடங்க வவணடிய புள்ளியில் 
கிளிக் கெயயவும்.

4. வதரந்கதடுக்்கபபட வவணடிய 
கபளாருள்ச் சுற்றி வ்களாடு வளரய 
(Outline) அந்த கபளாருள் சுற்றி  
பணிதத்ததில் கதளாடரந்து கிளிக் 
கெயயவும்.

5. வதரந்கதடுபளப முடிக்்க இரடளட 
கிளிக் கெயயவும்.

நீங்கள் வதரவு கெயத கபளாருட்கள்யும் 
வெரக்்கைளாம்.வமலும் எததள்ன 
கபளாருட்கள் வவணடுமளா்னளாலும் வதரவு 
கெயது க்களாள்்ைளாம்.

படம் 5.29

வதரந்கதடுதத அள்னதது 
கபளாருட்கள்யும் ள்கவிட கவற்றுப 
பகுதியில் கிளிக் கெயயவும். நீங்கள் பை 
கபளாருள்்கள் வதரந்கதடுதத பின் ஒரு 
கபளாருள்த ள்கவிட விரும்பி்னளால், Shift 
ஐ அழுததிக் க்களாணடு அந்த கபளாருள் 
கிளிக் கெயயவும்.

5. 11. 2 Lasso கருவி ்காண்டு ட�ரவு 
்சய�ல்

(1) Freehand ட�ரவு ்சய�ல்
Lasso ்கருவி தற்வபளாக்்களா்க வளரவதன் 
மூைம் கபளாருட்கள் வதரந்கதடுபபதற்குப 
பயன்படுததபபடுகிறது.

Lasso ்கருவிளய பயன்படுதத இந்த 
வழிமுளற்கள்ப பின்பற்றவும்.

1. ்கருவி்கள் பை்கததில் உள்் Lass 
்கருவிளயக் கிளிக் கெய்க

2. Lasso freehand முளறயில் வதரவு 
கெயய, Polygon Mode modifier 
வதரந்கதடுக்்கபபடவில்ளை என்பளத 
உறுதிபபடுததவும்.

3. வமளடயில் எஙகு வவணடுமளா்னளாலும் 
கிளிக் கெயது, நீங்கள் வதரந்கதடுக்்க 
விரும்பும் கபளாருட்கள் சுற்றி 
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Polygon 
Mode

படம் 5.31 Point-to-point ட�ரவு ்சய�ல்

5.12 Zoom கருவி
இந்த ்கருவி வமளடயின் எந்த 
பகுதிளயயும் (zoom in) கபரிதளாக்குவதற்கு 
மற்றும் (zoom out) சிரிதளாக்குவதற்கு 
பயன்படுததபபடுகிறது. இவவளாறு, zoom 
்கருவி கபளாருளின் ்களாடசி அ்ளவ 
மளாற்றுகிறது. கபளாருட்கள் கபரிதளாக்்க 
அல்ைது சிறிதளாக்்க  விருபபதவதரவு்கள் 
பகுதியில் உள்்  Enlarge அல்ைது Reduce 
modifiers கிளிக் கெய்க.

Zoom Tool

Enlarge

Reduce

படம் 5.32

5.13 Hand கருவி
வமளட கபரிதளா்க இருக்கும் வபளாது, நீங்கள் 
முழு வமளடளயயும் ஒவர வெரததில் பளாரக்்க 
முடியளாது. Hand ்கருவி உருபகபருக்்க 
அ்ளவ மளாற்றியளமக்்களாமல்  கபளாருட்கள் 
பளாரக்்க வமளடளய ெ்கரதத உதவுகிறது. 
இது வமளடயில் கபளாருளின் ஒரு பகுதிளய 
மடடும் கெருக்்கமளா்க பளாரக்்க உதவுகிறது. 

Hand ்கருவிளயப பயன்படுதத, 
இந்த வழிமுளற்கள்ப பின்பற்றவும்.

1. ்கருவி்கள் பை்கததில் உள்் Hand 
்கருவிளயக் கிளிக் கெய்க.

2. வமளடளய விரும்பிய பகுதிக்கு  
கிளிக் கெயது இழுக்்கவும். Hand 
்கருவி வமளடளய மடடும் ெ்கரததும்; 
கபளாருட்கள் அல்ை என்பளத 
நிள்னவில் க்களாள்்க.

3. சுடடியின் கபளாததளாள்ன விடடுவிடவும்.
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5.14  Flash அரசவுப்படம் உரு்வாககு�ல்
Frame–by-Frame  அரசவுப்படம்
ஒரு frame-by-frame அளெவுபபட மளாதிரிளய உருவளாக்்க கீழ்்கணட படி்கள் பின்பற்றவும்

1. உளர ்கருவிளயத வதரந்கதடுதது உளரளய தடடச்சு கெய்க. எடுததுக்்களாடடளா்க ‘Save 
Trees - Save Earth’.

படம் 5.33 உரரரைத் �ட்டச்சு ்சயை உரர கருவிரைப் பைன்படுத்து�ல்

2. உளரளயத வதரந்கதடுதது Modify > Convert to Symbol (அல்ைது) F8 கெயல்பளாடடு 
விளெளய அழுததி அளத சின்்னமளா்க மளாற்றவும். Convert to Symbol உளரயளாடல் 
கபடடி வதளான்றும். சின்்னததின் கபயளர தடடச்சு (எடுததுக்்களாடடளா்க Save Trees) 
கெயது OK கபளாததளாள்ன அழுததவும். உளர சின்்னமளா்க வெமிக்்கபபடும்.

படம் 5.34 Modify பட்டியில் உள்் Convert to symbol ட�ரவு
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படம் 5.35 Convert to symbol உரரைாடல் ்பட்டி

3. நூை்கப பை்கததில் புதிய சின்்னம் வதளான்றும். நூை்கம் திறக்்கபபடவில்ளை என்றளால் 
Window > Library ளய வதரந்கதடுக்்கவும்

4. ்களாைக்வ்களாடடில் Layer 1 ன்  Frame 15  ஐ கிளிக் கெயயவும்.

படம் 5.36 Layer 1 ன்  Frame 15 ஐ ட�ரவு ்சய�ல்

5. Insert > Timeline > Frame என்பளத வதரவு கெயயவும்.

படம் 5.37 காலகடகாட்டில் Frames டசரககப்பட்டது

6. Frame 15 கதரிவு கெயயபபடடிருக்கும் வபளாது Insert> Timeline> Keyframe 
என்பளதத வதரந்கதடுக்்கவும். ஒரு Keyframe ஆ்னது, கபளாருளின் சிை பணபு்கள் 
கவளிபபளடயளா்க மளாற்ற உதவும் ஒரு ெடட்கம்  ஆகும். இந்த புதிய Keyframe ல், 
வணண கீற்றில் (Color tab) உள்் drop-down படடியளைத வதரந்கதடுபபதன் மூைம் 
உளரயின் நிறதளத மளாற்றுவீர்கள்.

படம் 5.38 frame 15 இல் ஒரு keyframe  டசரத்�ல்
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7. இவதவபளால், ெளான்கு அல்ைது ஐந்து keyframes ்கள் வெரதது ஒவகவளாரு keyframe 
இன் உளர வணணதளதயும் மளாற்று்க.

படம் 5.39 Frame 30, 45 இல் ஒரு keyframe  ரை டசரககி்றது

8. ெை்னபபடம் அல்ைது அளெவுபபடதளத இயக்்க Frame1 இல் Playhead ஐ ளவதது, Flash 
Play இல் Control> Test Movie>in Flash Professional ளய வதரவு கெயயவும்.

படம் 5.40 Test Movie ட�ரவு ்சய�ல்
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நிரனவில் ்காள்க

படம் 5.41 Test Movie சா்ரம்

9. Test Movie ெளா்ரதளத மூடவும்

●	 Adobe Flash Professional CS6 அனிவமஷன்்கள் உருவளாக்்க பயன்படும் கமன்கபளாருள். 
அடிபபளட கபளாருட்கள் வளரயவும்  ்களாடசி்கள் உருவளாக்்கவும் பயன்படுததக்கூடிய 
்கருவி்கள் உள்்்ன. இது (Adobe) அவடளாப நிறுவ்னததளால் உருவளாக்்கபபடடுள்்து

●	 பணியிடததின் ெடுவில் உள்் கவள்ள் கெவவ்க பகுதி வமளட (Stage) என்று 
அளைக்்கபபடுகிறது

●	 (Timeline) ்களாைக்வ்களாடு என்பது Flash-ன் மி்க முக்கியமளா்ன கூறு்களில் ஒன்றளாகும். 
இது வமளடக்கு கீவை அளமந்துள்்து. இது ஒவகவளாரு உறுபபு வதளாற்றதளதயும் 
அனிவமஷள்னயும் குறிக்்க பயன்படுததபபடுகிறது.

●	 க்களாடளா நிளையளா்க உங்கள் ஃப்ளாஷ் பணியிடததின் வைது பக்்கததில் Property 
Inspector வதளான்றுகிறது.அது (Library Panel) நூை்கக் குழுவுடன் இளணக்்கபபடடுள்்து

●	 ஃப்ளாஷ் மூைம் உளர, படங்கள், வீடிவயளா மற்றும் (Projects) திடடங்களுக்கு ஒலி 
மற்றும் உருவளாக்்கங்கள் மற்றும் பயன்பளாடடு இளடமு்கங்கள் ஒருஙகிளணக்்க 
முடியும். ஃப்ளாஷ் மூைம் உருவளாக்்கபடும் எந்தகவளாரு உள்்டக்்கமும் ஒரு பயன்பளாடு 
என்று அளைக்்கபபடுகிறது.
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பகுதி – அ 
 I.   சரிைான விரடரைத் 

ட�ரந்�டுத்து எழுதுக
1. Adobe Flash நிரல் மூைம் நீங்கள் 

எதள்ன உருவளாக்்க முடியும்?
 அ) அனிவமஷன்்கள்
 ஆ) வளை பயன்பளாடு்கள்
 இ )விள்யளாடடு
 ஈ) வமவை உள்் அள்னததும்
2. Flash பணியிட ளமயததின் ெடுவில் 

உள்் கபரிய கவள்ள் கெவவ்க 
வடிவம் ---

 அ) வமளட
 ஆ) ்களாைக்வ்களாடு
 இ). திளர
 ஈ). பணபு்கள்
3. ஒரு புதிய Flash ஆவணதளத 

எவவளாறு உருவளாக்குவளாய?
 அ) Insert → New
 ஆ) Ctrl+W
 இ) File → New
 ஈ) Ctrl+D
4. க்களாடளாநிளை பணிதத்ததின் 

நிறம் கவள்ள். இளத மளாற்ற 
---- வதரந்கதடுக்்கவும்.

 அ) Modify → Document Properties
 ஆ) Modify → Document
 இ) Edit → Document
 ஈ) Edit → Document Properties
5. Flash வ்களாபபு்கள் ---- எ்னவும் 

அளைக்்கபபடுகிறது.
 அ) Flash Guides ஆ) Flash Movies 
 இ) Flash Rulers ஈ) Flash Timeline

வினாககள்

6. ்கவ்னதளத ஈரக்கும் வள்கயிைளா்ன 
பதளாள்க்கள் (Banner) ---- மூைம்  
உருவளாக்்கைளாம்.

 அ) Access
 ஆ) Word
 இ) Flash
 ஈ) Excel
7. Flash வ்களாபபின் க்களாடளாநிளை 

விரிவளாக்்கம் ---
 அ) .shw
 ஆ) .doc
 இ) .xls
 ஈ) .fla
8. Flashல் நீங்கள் உருவளாக்கும் எந்த 

உள்்டக்்கமளாயினும் அது --- என்று 
அளைக்்கபபடுகிறது.

 அ) வளர்களை
 ஆ) இளடமு்கம்
 இ) அளெவுபபடம்
 ஈ) பயன்பளாடு
9. நீங்கள் துரிள்களய பயன்படுததி 

வளரவது வபளான்று வ்களாடுள்க் 
வளரய உதவும் ்கருவி

 அ) Brush Tool ஆ) Lasso Tool
 இ) Text Tool ஈ) Zoom Tool

10. கீழ்்கணட எந்த ்கருவி, ்கருவிப 
பை்கததில் ஒவர குழுவில் 
இடம்கபறவில்ளை

 அ) Rectangle Tool
 ஆ) Oval Tool
 இ) Line Tool
 ஈ) PolyStar Tool
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5. Flash வ்களாபபு்கள் தளா்னளா்கவவ ---- 
விரிவுடன் உருவளாகும்.

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று ்வரிகளில் விரடைளிககவும்  

1. Flash என்பது என்்ன?
2. Adobe ProfessionalFlash CS6ஐ  

கதளாடங்க வதளவயளா்ன 
படிநிளை்கள் எழுது்க.

3. ்களாைக்வ்களாடடின் (Time line) ன் 
வதளவ என்்ன?

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்திை்வில் 

விரடைளிககவும்  
1. கீழ்்கணட கெயல்்கள் கெயய 

உதவும் ்கருவி்கள் கூறு்க.
 அ. வ்களாடு வளரதல்
 ஆ. தற்வபளாக்கு உருவம் வளரதல்
 இ. நீங்கள் வளரந்தவற்ளற அழிததல்
2. Zoom ்கருவி மற்றும் Hand ்கருவி 

வவறுபளாடு்கள்க் கூறு்க.

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அ்வில் 

விரடைளிககவும்
1. Flash ென்்னல்திளரயில் 

பயன்படுததும் கூறு்கள் விவரி.
2. Tools பை்கததில் ்களாணபபடும் 

்கருவி்கள் சிைவற்ளற விவரி.

11. Oval்கருவிளய பயன்படுததி 
எவவளாறு ஒரு வடடதளத 
வளரயைளாம்?

 அ)  Ctrl விளெளய அழுததி ளவததுக் 
க்களாணவட.

 ஆ)  Alt விளெளய அழுததி ளவததுக் 
க்களாணவட.

 இ)  P விளெளய அழுததி ளவததுக் 
க்களாணவட.

 ஈ)  Shift விளெளய அழுததி ளவததுக் 
க்களாணவட.

12. எந்த ்கருவி ஒரு வளரபடததின் 
குறிபபிடட பகுதிளய கபரிதளாக்கி 
்களாடடும்.

 அ) The Free Transform Tool
 ஆ) The Rectangle tool
 இ) The Zoom tool
 ஈ) The Selection tool

II டகாடிட்ட இடஙகர் நிரப்புக
1. பணிதத்ததில் --------

-- ்கருவிளய பயன்படுததி ஒரு 
வெரவ்களாடளட வளரயைளாம்.

2. ஒரு வடடம் வளரய Oval ்கருவிளய 
கிளிக் கெயது ---- விளெளய 
அழுததி க்களாணவட ெ்கரதத 
வவணடும்.

3. நீங்கள் ---- ்கருவி மூைம் ெதுரம் 
வளரய முடியும்.

4. ெளாதளார்ன அழிபபளான் வபளான்று 
கபளாருட்கள் அழிபபதற்கு 
----- உதவுகிறது.
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06பாடம்

ஆட்டா்ேட 2016

 ேற்றலின் ்�ாகேஙேள்
●	 ஆட்டோ்ேடட த�ோடங்குவது எப்படி?
●	 புதிய வடை்படதட� த�ோடங்குவது எப்படி?
●	 ்பயனர் இடடமுேம் மற்றும் வடை்பட ்பகுதி, ்பணிக்குறி, ்படடிப்படடடேள், ேருவிப்படடடேள், 

ேடடடை வரி, நிடைடமப்படடட ்்போன்ற அ�ன ்பல்வறு ்பகுதிேள்
●	 ேடடடை வரியில ேடடடைடயக் தேோடுப்பது எப்படி?
●	 ்படடிப்படடடயலிருந்து ேடடடைடயக் தேோடுப்பது எப்படி?
●	 ்ேோடுேள் வடைவது எப்படி?
●	 வடை்படதட� மு�ன மு�லில ்ேமிப்பது எப்படி?
●	 ஒரு வடை்படதட� மூடுவது எப்படி?
●	 ஆட்டோ்ேடிலிருந்து தவளி்யறுவது எப்படி?

6.1 ஆட்டா்ேட 2016 ஓர் அறிமுேம்
ஆட்டோ்ேட என்பது ேணினி உ�வியுடன 
வடிவடமபபு தேயவ�ற்ேோன (CAD – 
Computer Aided Design) வணிேரீதியோன 
வடைவு தமன த்போருைோகும். இது 
ஆட்டோதடஸ்க் (Autodesk, Inc.) 
நிறுவனத�ோல உருவோக்ேப்படடு 
விற்்படன தேயயப்படுகி்றது.

ஆட்டோ்ேட தமனத்போருைோனது 
உற்்பததி, ேடடடம், சிவில ்மபபிங் 
உள்ளிடட ்பல்வறு த�ோழிற்துட்றேளில 
உள்ை ேடடடக் ேடைஞர்ேள், CAD த�ோழில 
நுட்ப வலலுநர்ேள், வடிவடமப்போைர்ேள், 
த்போறியோைர்ேள், திடட ்மைோைர்ேள், 

CAD / IT ்மைோைர்ேள் ்்போன்றவர்ேைோல 
்பயன்படுத�ப்படுகி்றது.

படம் 6.1

183
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படம் 6.3 

6.3 ஆட்டா்ேடின் த�ாடகேத்திரை
திடைமுேபபில உள்ை Auto CAD 2016 
– English ்பணிக்குறிடய இருமுட்ற 
கிளிக் தேய�வுடன ஆட்டோ்ேட 2016 
இன த�ோடக்ேத திடை ்�ோனறும்.  
புதிய வடை்படக் ்ேோபட்ப உருவோக்ே, 
த�ோடக்ேத திடையில Start Drawing 
என்பட�க் கிளிக் தேயய ்வண்டும்.

6.2 ஆட்டா்ேட 2016 ஐ த�ாடஙகு�ல்
ஆட்டோ்ேட 2016 ஐ த�ோடங்ே, 
திடைமுேபபில உள்ை Auto CAD 2016 – 
English ்பணிக்குறிடய இருமுட்ற கிளிக் 
தேயய ்வண்டும்.  (அலைது) Start > All 
Programs > Autodesk > AutoCAD 2016 > 
AutoCAD 2016 – English என்ற வரிடேயில 
கிளிக் தேயய ்வண்டும்.

படம் 6.2 திரைமுேப்பில் உள்்ள Auto CAD 2016 
– English பணிககுறி

படம் 6.4 ஆட்டா்ேட 2016இன் த�ாடகேத் திரை
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6.4  ஆட்டா்ேட 2016இன் இரடமுேம் (Auto CAD 2016 interface)
ஆட்டோ்ேட 2016 இன இடடமுேமோனது ரிப்பனேடையும், ்பயன்போடடுப ்படடிேடையிம் 
அடிப்படடயோேக் தேோண்டது.  இந்� இடடமுேததின முக்கியமோன அம்ேம் வடைேடைப 
்பகுதியின அைவு த்பரிய�ோே இருக்கும்.

Ribbon

DRAWING AREA

In-Canvas Controls

Start Tab

File Tab

Title BarQuick Access 
Toolbar

Application Button

ViewCube

Navigation Bar

Workspace  
Switching  

menu
Status Bar

User Coordinate System

Command Line

படம் 6.5 ஆட்டா்ேட 2016 இல் Drafting & Annotation பணித்�்ளத்தின் திரைககூறுேள்

6. 4. 1 பயன்பாடடுப் படடி (Application 
Menu)

சிவபபு நி்றததில உள்ை ்பயன்போடடுப 
த்போத�ோடனக் (A) கிளிக் தேய�ோல, 
்பயன்போடடுப ்படடி ்�ோனறும்.  
இந்� ்படடியோனது, புதிய ்ேோபட்ப 
உருவோக்கு�ல, ஏற்ேன்வ உள்ை 
்ேோபட்பத தி்றத�ல, நடபபுக் ்ேோபட்ப 
்ேமித�ல, நடபபு ்ேோபட்ப ்வத்றோரு 
த்பயரில, ்வறு ்ேோபபுட்றயில ்ேமித�ல, 
்வறு ்ேோபபு வடிவததில ்ேமித�ல, 
நடபபுக் ்ேோபட்ப அச்சிடு�ல ்்போன்ற 

்ேோபபு த�ோடர்புடடய ேடடடைேடைக் 
தேோண்டிருக்கும்.

Application 
Button

படம் 6.6 பயன்பாடடுப் தபாத்�ான்
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்பயன்போடடுப ்படடியில, ேமீ்பததில 
நோம் ்பயன்படுததிய ்ேோபபுேள் இருக்கும்.  
ேமீ்பததில ்பயன்படுததிய ்ேோபபுேடை 
எவவோறு ேோடட ்வண்டும் என்பட� 
்பயன்போடடுப ்படடியிலுள்ை த்போத�ோடனக் 
கிளிக் தேயது ்�ர்ந்த�டுக்ேைோம்.

படம் 6.9 

படம் 6.10 

ேமீ்பததில ்பயன்படுததிய 
்ேோபபுேடை எனனும் த்போத�ோடனக் 
கிளிக் தேயது வரிடேப்படுத�ைோம்.

Search bar

படம் 6.7 பயன்பாடடுப் படடி

்பயன்போடடுப ்படடியின ்மல 
்பகுதியில ்�டல ்படடட (Search bar) 
இடம்த்பற்றிருக்கும். இந்�ப ்படடட 
ேடடடைேடைத ்�டுவ�ற்குப 
்பயன்படுகி்றது.  இதில ஏ்�னும் ஒரு 
முக்கியச் தேோலடை �டடச்சு தேய�ோல, 
அது த�ோடர்புடடய ேடடடைேளின 
்படடியடைக் ேோடடும்.
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search bar

படம் 6.8 பயன்பாடடுப் படடியிலுள்்ள Search 
படரட
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6. 4. 2 �ரைப்புப் படரட (Title bar)
�டைபபுப ்படடடயோனது Autodesk AutoCAD 2016 எனனும் தமனத்போருளின த்பயடையும், 
�ற்்்போட�ய வடை்படததின த்பயடையும் (Drawing1.dwg) தேோண்டிருக்கும்.

படம் 6.11 �ரைப்புப் படரட

6. 4. 3 விரைவு அணுேல் ேருவிப்படரட (Quick Access Toolbar)
இந்� ேருவிப்படடட, ேனனல திடையின இடது ்மல ஓைததில சிவபபு நி்ற த்போத�ோடன 
அடுததுக் ேோணப்படும்.  இந்�ப ்படடட Workspace மற்றும் Undo/Redo ேடடடைேளுக்கும், 
்பயன்போடடுப ்படடடயில உள்ை அடனதது ்ேோபபுக் ேடடடைேளுக்கும் ்பணிக்குறிேடைக் 
தேோண்டிருக்கும்.

New Open Save Save as Plot Undo Redo Arrow

படம் 6.12 விரைவு அணுேல் ேருவிப்படரட

இந்� ்படடடயின இறுதியிலுள்ை 
அம்புக்குறிடயக் கிளிக் தேயவ�ன மூைம் 
விடையு அணுேல ேருவிப்படடடடயத 
�னிப்பயனோக்ேைோம் (customize) 
அம்புக்குறிடயக் கிளிக் தேயயும் ்்போது 
்படததில ேோடடியுள்ைவோறு ்படடியல 
்�ோனறும்.

விடைவு அணுேல 
ே ரு வி ப ்ப ட ட ட ட ய த 
�னிப்பயனோக்குவ�ன மூைம் 
ேடடடைேடை ்ேர்க்ேவும், நீக்ேவும் 
முடியும். Show Menu Bar என்பட�க் கிளிக் 
தேயது ்படடிப்படடடடய ்ேர்க்ே முடியும்.

படம் 6.13 விரைவு அணுேல் ேருவிப்படரடரயத் 
�னிப்பயனாககு�ல்
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6. 4. 4 ரிப்பன் (Ribbon)
ஆட்டோ்ேட 2016 ேனனல திடையின ்மல ்பகுதியிலுள்ை �டைபபுப ்படடடக்கு கீ்ே 
உள்ை ்பகுதி ரிப்பன ஆகும்.  இந்� ரிப்பன இைண்டு ்பகுதிேடை உடடயது.  

Ribbon Tab

Ribbon Panel
படம் 6.14 முழு ரிப்பன் இரடமுேம்

ரிப்பனின Home த�ோகுதியில Draw, Modify, Annotation, Layers ்்போன்ற ்்பனலேள் 
இருக்கும்.  Draw, Modify ்்போன்ற சிை ்்பனலேள் திடையில ேோண்பிப்பட�விட அதிே 
த்போத�ோனேடைக் தேோண்டிருக்கும்.  ்மலும் ்பை குருவிேடைக் ேோண்பிக்கும் வடேயில 
இந்�ப ்்பனலேடை விரிவோக்ே முடியும்.  ்்பனல �டைபபின வைது பு்றததில உள்ை 
அம்புக்குறிடயக் கிளிக் தேயது ்்பனடை விரிவோக்ே முடியும்.  இது கூடு�ல ேருவுேடையும் 
ேடடுப்போடுேடையும் தேோண்டிருக்கும்.  சுடடிடய மற்த்றோரு ்்பனலுக்கு நேர்ததினோ்ைோ 
அலைது கிளிக் தேய�ோ்ை விரிவோக்ேப்படட ்்பனல �ோனடமவோே மூடிவிடும்.  
விரிவோக்ேப்படட ்்பனடை அப்படி்ய டவததிருக்ே, ்்பனலின கீழ் இடது ஓைததில உள்ை 
Push ்பணிக்குறிடயக் கிளிக் தேயய ்வண்டும்.

Click to Expand

Home tab

படம் 6.15 விரிவாகேப்படட Draw ்பனல்

சிை ேடடடைேள் ்பை விருப்பங்ேடைக் தேோண்டிருக்கும்.  ்படததில ேோடடியுள்ை ்படி, ஒரு 
த்போத�ோடனக் கிளிக் தேய�ோல அதிை ்பை விருப்பங்ேள் இருக்கும்.  இந்� விருப்பங்ேடை 
எளிதில அணுே முடியும்.
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படம் 6.16 கூடு�ல் விருப்பஙேளுடன் கூடிய தபாத்�ான்ேள்

ரிப்பனேள் எளிடமயோன உ�வி வேதிேடைக் தேோண்டுள்ைது.  ஒரு த்போத�ோனின மீது 
சுடடிடய டவக்கும் ்்போது, சிறிய உ�வித திடை ்�ோனறும்.

படம் 6.17 சிறிய உ�வித் திரை

ஒரு த்போத�ோனின மீது சுடடிடய நீண்ட ்நைம் டவததிருக்கும் ்்போது, ஆட்டோ்ேட அந்�ப 
த்போத�ோடனப ்பற்றிய விரிவோன உ�வித திடைடய ேோண்பிக்கும்.
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படம் 6.18 வி்ளகேத்துடன் கூடிய உ�வித் திரை

்்பனலேள் docked மற்றும் floating என இருநிடைேடைக் தேோண்டுள்ைன.  ரிப்பனில 
உள்ை ்்பனலேள் அடனததும் அ�ன த�ோகுதிடயப த்போறுதது, �ோனடமவோே docked 
நிடையில இருக்கும்.  வடை்படப ்பகுதியில ்்பனடை கிளிக் தேயது இழுதது விடுவ�ன 
மூைம் அட� நிடைக்கு மோற்்ற முடியும்.

்்பனடை ்படேய நிடைக்கு திரும்்பச் தேயய, ்மல வைது ஓைததில உள்ை சிறிய 
அம்புக் குறி த்போத�ோடனக் கிளிக் தேயய ்வண்டும்.

படம் 6.19 Draw ்பனல்

்்பனல floating நிடையில இருக்கும் ்்போது அ�ன ஓரியன்டேடன (orientation) மோற்றிக் 
தேோள்ை முடியும்.
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படம் 6.20

இட� வைது பு்றமோே்வோ அலைது கீழ் பு்றமோே்வோ விரிவோக்ே முடியும்.

 

படம் 6.21 வைது பு்றமாே விரிவாகேப்படட ்பனல்

படம் 6.22 கீழ் பு்றமாே விரிவாகேப்படட ்பனல்

ரிப்பன் ோடசிமுர்றரய மாறறு�ல்
ரிப்பனின ்மல்பகுதியில உள்ை சிறி�ோக்குப த்போத�ோடன கிளிக் தேயவ�ன மூைம் அ�ன 
ேோடசிமுட்றடய மோற்்ற முடியும்.  ரிப்பன கீ்ே ேோடடப்படடுள்ைவோறு மூனறு வி�மோக்க் 
ேோடசியளிக்கும்.
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1. மு�ல முட்றயோே சிறி�ோக்குப த்போத�ோடன கிளிக் தேயயும் ்்போது ரிப்பன த�ோகுதிேள் 
மற்றும் ் ்பனல த்போத�ோனேளுடன ேோடசியளிக்கும்.  இபத்போழுது ் ்பனல த்போத�ோனின 
மீது சுடடிடய நேர்ததினோல, அந்� ் ்பனலில உள்ை அடனததுக் ேருவிேளும் த�ரியும்.

Panel button
படம் 6.23 ்பனல்ே்ளாே சிறி�ாகேப்படட ரிப்பன்

2. இைண்டோவது முட்றயோே சிறி�ோக்குப த்போத�ோடன கிளிக் தேயயும் ்்போது, ்்பனல 
த்போத�ோனேள் ்்பனல �டைபபுேைோே மோறும்.  இபத்போழுது சுடடிடய ்்பனல 
�டைபபுேளின மீது நேர்ததினோல அ�ற்குரிய ேருவிேடைக் ேோடடும்.

Panel title
படம் 6.24 ்பனல் �ரைப்புே்ளாே சிறி�ாகேப்படட ரிப்பன்

3. மூன்றோவது முட்றயோே சிறி�ோக்குப த்போத�ோடன கிளிக் தேயயும் ்்போது, ்்பனல 
�டைபபுேள் ் ்பனல த�ோகுதிேைோே மோறும்.  இபத்போழுது சுடடிடய ் ்பனல �டைபபின 
மீது நேர்ததும் ் ்போது எந்� மோற்்றமும் ஏற்்படோது.  ரிப்பனில உள்ை த�ோகுதிடயக் கிளிக் 
தேய�ோல �ற்ேோலிேமோே முழு ்்பனடையும் ேோண்பிக்கும்.  சுடடிடய ்்பனடைவிடடு 
தவளி்ய நேர்ததியவுடன அது மட்றந்து விடும்.

Panel Tab
படம் 6.25 ்பனல் த�ாகுதிே்ளாே சிறி�ாகேப்படட ரிப்பன்

4. சிறி�ோக்கு ரிப்பன த்போத�ோனின ்படடியில உள்ை Cycle through All என்ற விருப்பம் 
்�ர்வு தேயயப்படடிருப்பட� உறுதி தேயது தேோண்டு, சிறி�ோக்கு த்போத�ோடன 
நோனேோவது முட்ற கிளிக் தேயய ்வண்டும்.  இபத்போழுது ரிப்பன இடடமுேம் 
முழுவதும�ோே திரும்்பப த்ப்றப்படும்.

படம் 6.26 சிறி�ாகேப்படட ரிப்பன் தபாத்�ானின் படடி

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 06.indd   192 4/16/2019   1:26:35 PM



193பாடம் 06 ஆட்டா்ேட 2016

படம் 6.27 முழுரமயான ரிப்பன் இரடமுேம்

6. 4. 5 Start த�ாகுதி
Start த�ோகுதிடயக் கிளிக் தேய�வுடன, ஆட்டோ்ேட 2016 இன த�ோடக்ேத திடை 
மறு்படியும் ் �ோனறும்.  அ�ன மூைம் புதிய வடை்படதட�த த�ோடங்கு�ல, ஏற்ேன்வ உள்ை 
வடை்படதட� தி்றத�ல ்்போன்ற தேயலேடைச் தேயயவும்.

படம் 6.28 Start த�ாகுதி

6. 4. 6 File த�ாகுதி
ரிப்பனுக்கு கீ்ே File த�ோகுதி ்படடட உள்ைது.  தி்றக்ேப்படும் ஒவதவோரு ்ேோபபிற்கும் 
ஒரு த�ோகுதி உருவோக்ேப்படும்.  File த�ோகுதியின மைம் ஒரு வடை்படக் ்ேோபபிலிருந்து 
மற்த்றோரு வடை்படக் ்ேோபபிற்கு எளி�ோே �ோவிச் தேலை முடியும்.

File த�ோகுதிப ்படடடயின இறுதியில உள்ை கூடடல (+) குறிடயக் கிளிக் தேயவ�ன 
மூைம் புதிய வடை்படக் ்ேோபட்ப உருவோக்ே முடியும்.

ரிப்பனின கீழ்ப்பகுதியில File த�ோகுதிப்படடட அடமந்துள்ைது.  இந்� ்படடடயில 
வடை்படங்ேள் உருவோக்ேப்படட வரிடே முட்றயில த�ோகுதிேள் அடமந்திருக்கும்.  சுடடி 
மூைம் கிளிக் தேயது இந்� வரிடே முட்றடய மோற்்ற முடியும்.  இ�ற்கு த�ோகுதியின மீது 
சுடடியின இடது த்போத�ோடனக் கிளிக் தேயது இழுதது ்�டவயோன இடததில விட 
்வண்டும்.

அடனதது File த�ோகுதிேளும் ேோம்்பல நி்றததில இருக்கும். நடபபு File த�ோகுதி தவளிர் 
ேோம்்பல நி்றததிலும், மற்்ற த�ோகுதிேள் அடர் ேோம்்பல நி்றததிலும் இருக்கும்.

ஒரு File த�ோகுதியின மீது சுடடிடய டவக்கும் ்்போது, இைண்டு தேயலேள் 
நடடத்பறுகின்றன.
●	 அந்� ்ேோபபின ்போட� (path) File த�ோகுதியின ்ம்ை ்�ோனறும்.
●	 அந்� ்ேோபபின மோதிரியும், வடிவடமபபும் File த�ோகுதியின கீ்ே ்�ோனறும்.

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 06.indd   193 4/16/2019   1:26:38 PM



பாடம் 06 ஆட்டா்ேட 2016194

படம் 6.29 File த�ாகுதி படரட

File த�ோகுதியில உள்ை ்ேோபபுப த்பயரில ்�ோனறும் நடேததிை குறியீடு, அந்�க் ்ேோபபில 
மோற்்றம் தேயயப்படடுள்ைது என்பட�யும், அது ்ேமிக்ேப்பட ்வண்டும் என்பட�யும் 
குறிக்கி்றது.
●	 File த�ோகுதியில ்ேோபபுப த்பயருக்கு அருகில உள்ை மூடு த்போத�ோடனக் (X) கிளிக் 

தேயது அந்தத த�ோகுதிடய மூடைோம்.
●	 ்பயனர் விரும்பினோல File த�ோகுதிப ்படடடடய மூட முடியும்.  அ�ற்கு ரிப்பனில உள்ை 

View த�ோகுதிடயக் கிளிக் தேயது ்�ோனறும் Interface ்்பனலில உள்ை File tab 
த்போத�ோடனக் கிளிக் தேய�ோல File த�ோகுதி ்படடட மூடப்படும்.

படம் 6.30 File த�ாகுதிப் தபாத்�ான்

6. 4. 7 வரைபடப் பகுதி
திடையின த்பருமைவுப ்பகுதி வடை்படப ்பகுதி (Drawing Area) ஆகும்.  இதில 
த்போருள்ேடையும், முப்பரிமோண வடைேடைேடையும் எளி�ோே வடைய முடியும்.

படம் 6.31 வரைபடப் பகுதி

6. 4. 8 ேடடர்ள சா்ளைம் (Command Window)
்பயன்போடடு ேோைைததின அடிப்பகுதியில, நிடைடமப ்படடடக்கு (Status bar) ்மைோே 
ேடடடை ேோைைம் அடமந்திருக்கும்.  இந்�ச் ேோைைததில த்போதுவோே மூனறு உடை வரிேள் 
ேோணப்படும்.  மு�ல இைண்டு வரிேள், இ�ற்கு முன ்பயன்படுததிய ேடடடைேடைக் ேோடடும்.  
ேடடசி வரியோனது ேடடடை வரி ஆகும்.  ேடடடைச் ேோைைம் ்�ோன்றோவிடடல Ctrl + 9 
எனனும் விடேேடை அழுததி ்�ோன்றச் தேயயைோம்.
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ேடடடை வரியில தேருகும் புள்ளி உள்ை இடததில ேடடடைேடை உள்ளிட முடியும். இது 
Command: prompt என அடேக்ேப்படும்.

ேடடடையின மு�ல எழுதட� �டடச்சு தேய�வுடன, அந்� எழுததில த�ோடங்கும் 
அடனததுக் ேடடடைேளின ்படடியல ்�ோனறும்.

குறிப்பு
ேடடடை வரியில மதிபபுேடை உள்ளிடடவுடன நுடேவு விடேடய அழுத� ்வண்டும்.
இந்�ச் ேோைைதட� கிளிக் தேயது இழுதது திடையில எங்கு ்வண்டுமோனோலும் டவக்ேைோம்.  
அைடவயும் மோற்்றைோம்.

Command history Command Line

படம் 6.32 ேடடர்ளச் சா்ளைம்

ேடடடைடய உள்ளிடும் ்்போது சிறிய எழுததி்ைோ, த்பரிய எழுததி்ைோ அலைது இைண்டும் 
ேைந்்�ோ தேோடுக்ே முடியும்.  ேடடடை வரியில �டடச்சு தேயயும் த்போழுது பிடே ஏற்்படடோல, 
BACKSPACE விடே மூைம் அழிததுவிடடு ேரி தேயயைோம்.

ESC விடேடய எந்� ் நைத�லும் அழுத� முடியும்.  ஒரு தேயல தேயல்போடடில இருக்கும் 
த்போழுது ESC விடேடய அழுததினோல, அது அக்ேடடடைடய முடிவுக்குக் தேோண்டு வரும்.

ஆட்டோ்ேடில முனன�ோேப ்பயன்படுததிய ேடடடைடயத திரும்்பவும் ்பயன்படுத� 
்வண்டுதமனில, Command: prompt இல நுடேவு விடே (ENTER) அலைது இடடதவளி 
விடேடய (spacebar) அழுத� ்வண்டும்.  மோ்றோே சுடடிடய வைது கிளிக் தேயவ�ன மூைம் 
்�ோனறும் ்படடியில, Repeat எனனும் விருப்பதட� ்�ர்ந்த�டுக்ேைோம்.
சமீபத்திய உள்ளீடு (Recent input)
‘Command’: prompt இல நோம் ேடடசியோே �டடச்சு தேய� 20 ேடடடைேடை, ஆட்டோ்ேட 
நிடனவில தேோண்டிருக்கும். இந்� ேடடடைேளுக்கு “Recent Input” எனறு த்பயர்.

ேடடடைேளின ்படடியடைக் ேோண விரும்பினோல சுடடிடய வைது கிளிக் தேயது 
வரும் ்படடியில Recent input என்பட�க் கிளிக் தேயய ்வண்டும்.  ஆட்டோ்ேட இ�ற்கு 
முன ்பயன்படுததிய ேடடடைேடையும், ஆயத த�ோடைவு உள்ளீடுேடையும் (Coordinate 
Inputs) துடணப்படடியலில ேோடடும்.

படம் 6.33 சமீபத்திய உள்ளீடுேள் மறறும் அ�ன் துரைப்படடியல்
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2D Wheel

Zoom Extents

Orbit

Pan

படம் 6.35 உைவு�ல் படரட

6. 4. 11 நிரைரமப் படரட (Status Bar)
ேடடடை வரிக்கு கீ்ே நிடைடமப 
்படட இருக்கும்.  ேோைைததின கீழ் வைது 
மூடையில உள்ை ்படடட ்பயன்போடடு 
நிடைடமப ்படடட (Application Status 
Bar) ஆகும்.

இது எளிடமயோே ்படம் 
வடைவ�ற்குத ்�டவயோன ்பை 
த்போத�ோனேடைக் தேோண்டுள்ைது.  
இ�ன மீது கிளிக் தேயது ON அலைது OFF 
தேயயைோம்.

6. 4. 9 UCS பணிககுறி
வடை்படப ்பகுதியின கீழ் இடது மூடையில 
உள்ை L வடிவ ்ேோடடிற்கு UCS ்பணிக்குறி 
எனறு த்பயர்.  UCS என்பது “User Coordinate 
system” என்ப�ன குறுக்ேமோகும்.
●	 முப்பரிமோண வடை்படங்ேளுக்கு UCS 

்பணிக்குறி த்பரிதும் ்பயன்படுகி்றது.
●	  இரு்பரிமோண வடை்படங்ேளுக்கு UCS 

்பணிக்குறி ்�டவப்படுவதிலடை.  
அபத்போழுது UCSICON ேடடடை மூைம் 
அட� நீக்கிவிடைோம்.  கீழ்க்ேண்டவோறு 
ேடடடையின த்பயடைத �டடச்சு 
தேயது என்பட�த �டடச்சு off தேயய 
்வண்டும.

●	 Command: ucsicon (ENTER விடேடய 
அழுத�வும்)

●	 Enter an option [ON / OFF / All / Noorigin 
/ Origin / Properties] <ON>: off (ENTER 
விடேடய அழுத�வும்)

UCS Icon

படம் 6.34 UCS பணிககுறி

6. 4. 10 உைவு�ல் படரட (Navigation Bar)
உைவு�ல ்படடடயோனது வடை்படப 
்பகுதியில இருக்கும்.  இது உைவு�லுக்ேோன 
ேருவிேடைக் தேோண்டிருக்கும்.

குறிப்பு
ஆட்டோ்ேட 2016 இல ேனனலின கீழ்பபு்றததிை 
நிடைடமப்படடட ்�ோன்றவிலடை எனில, 
ேடடடை வரியில STATUSBAR என �டடச்சு 
தேயது நுடேவு விடேடய அழுத�வும்.  பி்றகு 
மதிபபு 1 என உள்ளிடடு நுடேவு விடேடய 
அழுத�வும்.  இபத்போழுது நிடைடமப ்படடட 
ேனனல திடையின கீழ்பபு்றததில ்�ோனறும். 
Command: STATUSBAR
Enter the new value for STATUSBAR <0>:1
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�ோனடமவோே சிை த்போத�ோனேள் மட்றக்ேப்படடிருக்கும்.  கீழ் வைது மூடையில உள்ை 
Customization த்போத�ோடனக் கிளிக் தேயது வரும் ்படடியில உள்ை விருப்பங்ேடைத 
்�ர்ந்த�டுதது, ்மலும் ்பை த்போத�ோனேடை நிடைடமப ்படடடயில ்�ோன்றச் தேயயைோம்.

Status Bar Application 
Status Bar

படம் 6.36 ஆட்டா்ேட 2016-நிரைரமப் படரட

Clean  
screen

Workspace  
Switching

Isometric Drafting 
ISODRAFT

Customization  
button

Drawing 
Coordinates

Restrict cursor to specified 
angles Polar Tracking (F10)

Restrict cursor orthogonally 
orthomode (F8)

Dynamic Input DYNMODE

Snap mode  
SNAPMODE(F9)

Display drawing Grid 
GRIDMODE (F7)

Model or Paper space
படம் 6.37 ஆட்டா்ேட 2016-பயன்பாடடு நிரைரமப் படரட

வரைபட ஆயத்த�ாரைவுேள் (Drawing Coordinates)
ஆட்டோ்ேட 2016 இல டிைோயிங் ்ேோஆர்டி்னட த்போத�ோன �ோனடமவோே 
மட்றக்ேப்படடிருக்கும்.  ேஸ்டடம்ேேன ்படடிடயப (Customization menu) ்பயன்படுததி 
அட�க் ேோண்பிக்ே முடியும்.  சுடடிடய வடைப்படப ்பகுதியல நேர்ததும் ்்போது, இது 
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ஆர்த்்�ா ்மடு (Ortho Mode – F8)
ஆர்த்�ோ ்மோடு த்போத�ோடனக் 
கிளிக் தேயவ�ன மூைம் அட� ON 
அலைது OFF தேயயைோம்.  ஆர்த்�ோ 
்மோடு ்�ர்ந்த�டுக்ேப்படடிருந்ந�ோல 
தேங்்ேோண வடிவில மடடு்ம ் ேோடுேடை 
வடைய முடியும்.  அ�ோவது தேங்குத�ோே 
அலைது கிடடமடடமோே மடடு்ம 
்ேோடுேடை வடைய முடியும்.  ஆர்த்�ோ 
்மோடட ON அலைது OFF தேயவ�ற்கு 
விடேப்பைடேயில F8 விடேடயப 
்பயன்படுத� ்வண்டும்.

்பாைார் டிைாககிங (Polar Tracking – F10)
்்போைோர் டிைோக்கிங் த்போத�ோடனக் கிளிக் 
தேயவ�ன மூைம் அட� ON அலைது 
OFF தேயயைோம்.  ்்போைோர் டிைோக்கிங் ON 
தேயதிருந்�ோல, ்ேோடடின திடே மற்றும் 
நீைம் ்பற்றிய சிறு குறிபபு டிகிரி மற்றும் 
அைகுேளில ்�ோனறும்.  5, 10, 15, 23, 
30, 45, அலைது 90 டிகிரிேள் ்்போன்ற 
்ேோண அதிேரிபபுேளுடன ்ேோடுேடை 
வடைய முடியும்.  ்்போைோர் டிைோக்கிங்டே 
அலைது தேயவ�ற்கு விடேப்பைடேயில 
F10 விடேடயப ்பயன்படுத� ்வண்டும்.

பணித்�்ளம் (Workspace)
்பணித�ைம் என்பது வடை்படப ்பகுதியின 
இடம் மற்றும் ்�ோற்்றம், அடனததுவி� 
்படடிேள், த்போத�ோனேள், த்போத�ோன 
த�ோகுதிேள் அடங்கிய ஒரு முழுடமயோன 
்பயனர் இடடமுேம் ஆகும்.  ஆட்டோ்ேடின 
அம்ேங்ேள் மற்றும் தி்றனேடை எந்� 
்நைததிலும் த்பறுவ�ற்ேோன ஒரு 
�னிததுவமோன அடமபபு ்பணித�ைம் 
ஆகும்.  ஆட்டோ்ேடில ்பைவி�மோன 
்பணித�ைங்ேள் உள்ைன.  ஒரு 
்பணித�ைததிலிருந்து மற்த்றோரு 
்பணித�ைததிற்கு எளி�ோே மோ்ற முடியும்.  
ஏற்ேன்வ உள்ை ்பணித�ைதட� 
மோற்றி அடமக்ே முடியும.  ஒரு குறிபபிடட 

வடை்பட ஆயத த�ோடைவு புள்ளிேடைக் 
ேோடடும்.  இது ்�டவயிலடைதயனில, 
அந்�ப த்போத�ோன மீது கிளிக் தேயது OFF 
தேயயைோம்.

மாடல் (MODEL)
வடை்படம் வடைவ�ற்ேோே மோடல 
்பகுதியில ்பணிபுரியும் த்போழுது, மோடல 
(MODEL) த்போத�ோன �ோனடமவோேத 
்�ர்ந்த�டுக்ேப்படடிருக்கும்.

கிரிட ்மாடு (GRIDMODE – F7)
கிரிட ்மோடு த்போத�ோன 
்�ர்ந்த�டுக்ேப்படடிருந்�ோல, டிைோயிங் 
கிரிட ON தேயயப்படடு திடையில 
ேடடங்ேள் த�ரியும்.  ேடடங்ேடை 
மட்றக்ேவும் ேோண்பிக்ேவும் (OFF or ON) 
விடேப்பைடேயில F7 த்போத�ோடனப 
்பயன்படுத� ்வண்டும்.

ஸ�ாப் ்மாடு (SNAPMODE – F9)
ஸ்நோப ்மோடு த்போத�ோடனக் கிளிக் 
தேய�ோல, ஸ்நோப ்மோடு ON ஆகும்.  ஸ்நோப 
்மோடு ON இல இருந்�ோல சுடடிடய 
நேர்ததும் ்்போது சுடடுக்குறி ஒரு ஸ்நோப 
்மோடியிலிருந்து மற்த்றோரு ஸ்நோப 
்மோடிற்குத �ோவும்.  ஸ்நோப ்மோடட ON 
மற்றும் OFF தேயவ�ற்கு F9 விடேடயப 
்பயன்படுத� ்வண்டும்.

ரடனமிக இன்புட (Dynamic Input – F12)
டடனமிக் இனபுடடட ON அலைது OFF 
தேயவ�ற்கு நிடைடமப ்படடடயிலுள்ை 
டடனமிக் இனபுட த்போத�ோடனக் கிளிக் 
தேயய ்வண்டும்.  டடனமிக் இனபுட 
்மோடு ON தேயயப்படடிருந்�ோல, சுடடிடய 
நேர்ததும் ்்போது x, y ஆயத த�ோடைவு 
புள்ளிேடைக் ேோடடும் டடனமிக் இனபுட 
்மோடட ON அலைது OFF தேயவ�ற்கு 
விடேப்பைடேயில F12 விடேடயப 
்பயன்படுத� ்வண்டும்.
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படம் 6.38 Workspace Switching தபாத்�ான்
ஆட்டோ்ேட 2016 இல மூனறு 

்பணித�ைங்ேள் உள்ைன.  அடவயோவன 
Drafting & Annotation, 3D Basics, 
மற்றும் 3D Modeling ஆகும். இவற்றில 
Drafting & Annotation ்பணித�ைம் 
�ோனடமவோே தேயல்போடடில இருக்கும்.  
இந்� ்பணித�ைததில இரு்பரிமோண 
வடை்படங்ேடை எளி�ோே வடைய முடியும்.

்வடைக்ேோன அலைது ஒரு ்பயனரின 
்�டவப்ேற்்ப ்பணித�ைதட� 
அடமததுக் தேோள்ை முடியும். 

பணித்�்ளம் ஒன்றிலிருந்து 
மறத்றான்றுககு மாறு�ல் (Workspace 
Switching)
ஆட்டோ்ேட 2016 இல நிடைடமப 
்படடடயின வைது பு்றததிை உள்ை 
Workspace Switching த்போத�ோடனப 
்பயன்படுததி ஒரு ்பணித�ைததிலிருந்து 
மற்த்றோரு ்பணித�ைததிற்கு மோ்றைோம்.  
Workspace Switching த்போத�ோடனக் 
கிளிக் தேய�ோல, அதிலுள்ை அடனததுப 
்பணித�ைங்ேளின ்படடியலேடைக் 
ேோடடும்.  அதில நோம் தேயைோக்ே ் வண்டிய 
்பணித�ைதட� ்�ர்ந்த�டுததுக் 
தேோள்ைைோம்.

படம் 6.40 மூன்று வி�மான பணித்�்ளஙேள்

படம் 39 Workspace switching படடி

குறிப்பு
்மல இடது மூடையில Workspace கீழி்றங்குப 
்படடி ் �ோன்றவிலடை எனில, விடைவு அணுேல 
ேருவிப்படடடக்கு அடுததுள்ை கீழ்்நோக்கிய 
அம்புக்குறிடயக் கிளிக் தேயய ்வண்டும்.  
்�ோனறும் ்படடியில Workspace என்பட�க் 
கிளிக் தேயய ்வண்டும்.  பி்றகு விடைவு 
அணுேல ேருவிப்படடடயில Workspace 
கீழி்றங்குப ்படடி ்�ோனறும்.

்மல இடது மூடையிலுள்ை Workspace கீழி்றங்குப ்படடியின மூைமோே ்பணித�ைங்ேள் 
ஒனறிலிருந்து மற்த்றோனறிற்கு எளி�ோே மோ்ற முடியும்.
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படம் 6.43 கிளீன் ஸகிரீன் (Clan Screen)

�னிப்பயனாககு�ல் (Customization)
ஆட்டோ்ேட ேனனல திடையின 
கீழ்ப்பகுதியில ேோணப்படும் 
நி ட ை ட ம ப ்ப ட ட ட யி லு ள் ை 
த்போத�ோனேடை �னிப்பயனோக்ே முடியும்.  
Customization த்போத�ோடனக் கிளிக் 
தேய�வுடன ஒரு ்படடி தி்றக்கும்.  அதில 
நிடைடமப்படடடயில ேோண்பிக்ேப்பட 
்வண்டிய உறுபேடைத ்�ர்ந்த�டுக்ே 
்வண்டும்.

Customization button

படம் 6.44 Customization படடி

படம் 6.41 விரைவு அணுேல் ேருவிப்படரடககு 
அடுத்துள்்ள கீழ்்�ாகயி அம்புககுறி

படம் 6.42 Workspace கீழி்றஙகுப்படடி

கிளீன் ஸகிரீன் (Clean Screen)
கிளீன ஸ்கிரீன த்போத�ோன ஆனது 
ரிப்பன ்்போன்ற த்பரும்்போைோன 
இடடமுக்க்கூறுேடை மட்றதது, 
�ற்்்போட�ய வடை்படததிை ேவனம் தேலலும் 
்படி வடை்படப ்பகுதிடயப த்பரி�ோக்கிக் 
ேோடடும்.  இந்�ப த்போத�ோன திடையின கீழ் 
வைது மூடையில ேோணப்படும். திடையின 
முந்ட�ய நிடைடயப த்பறுவ�ற்கு கிளீன 
ஸ்கிரீன த்போத�ோடன மறு்படியும் கிளிக் 
தேயய ்வண்டும்.
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6. 4. 12 படடிப்படரட (Menu Bar)
்படடிப்படடட �ோனடமவோேத திடையில த�ரியோது.  ்படடிப்படடடடயக் ேோண்பிக்ே, விடைவு 
அணுேல ேருவிப்படடடயிலுள்ை அம்புக்குறிடயக் கிளிக் தேயய ்வண்டும்.  அபத்போழுது 
்�ோனறும் ்படடியில Show Menu Bar என்பட�த ் �ர்ந்த�டுக்ே ் வண்டும்.  பி்றகு ் �ோனறும் 
்படடிப்படடடயில நமக்குத ்�டவயோன ேடடடைேடைத ்�ர்ந்த�டுக்ேைோம்.

படம் 6.45 Show Menu Bar ்�ர்வு

Menu Bar

படம் 6.46 படடிப்பரட
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6.5  தசயல்பாடடு விரசேள் (Function 
Keys)

குறிபபிடட ேடடடைேடை விடைவோே 
தேயல்படுத� தேயல்போட விடேத 
த�ோகுபபுேடை ஆட்டோ்ேட வேங்குகி்றது.  
ஆட்டோ்ேட 2016இல உள்ை தேயல்போடடு 
விடேேள் கீ்ே தேோடுக்ேப்படடுள்ைது.

தசயல்பாடடு 
விரசேள் 
(Function 

Keys)

ஆட்டா்ேட 2016 இல் 
வரையறுகேப்படடுள்்ள 
தசயல்பாடுேள்

F1 ஆனடைன உ�வி த்ப்ற

F2 ேடடடைச் ேோைைதட� ON 
மற்றுடம் OFF தேயய

F3 OSNAPஐ ON மற்றும் OFF 
தேயய

F4 Tabletஐ ON மற்றும் OFF 
தேயய

F5 Isoplanesஇல Right, Left 
மற்றும் Top ஆகியவற்றில 
ஒனறிலிருந்து 
மற்த்றோனறுக்கு மோ்ற

F6 Dynamic UCSஐ ON மற்றும் 
OFF தேயய

F7 Grid ஐ ON மற்றும் OFF 
தேயய

F8 Ortho Modeஐ ON மற்றும் 
OFF தேயய

F9 Snap Modeஐ ON மற்றும் 
OFF தேயய

F10 Polar Trackingஐ On மற்றும் 
OFF தேயய

F11 Objects Snap Trackingஐ 
ON மற்றும் OFF தேயய

F12 Dynamic Inputஐ ON மற்றும் 
OFF தேயய

6. 4. 13 ேருவிப்படரட (Toolbar)
ேருவிப்படடட �ோனடமவோேத திடையில 
த�ரியோது.  ஒரு ேருவிப்படடடடயக் 
ேோண்பிக்க் Tools> Toolbars> Auto CAD 
எனற் வரிடேயில கிளிக் தேயய ்வண்டும்.  
ேருவிப்படடடேளின ்படடியல திடையில 
்�ோனறும்.

படம் 6.47 ேருவிப்படரடேளின் படடியல்

அதில ்�டவயோன 
ேருவிப்படடடடயக் கிளிக் தேயய 
்வண்டும்.  கீ்ே உள்ை ்படம் Draw 
ேருவிப்படடடடயக் ேோடடுகி்றது.

படம் 6.48 Draw ேருவிப்படரட
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6.6  ேடடர்ள வரி இரடமுேத்தில் தசயல்படு�ல்
ேடடடை வரி இடடமுேமோனது, முனனியல்போே வடை்படப ்பகுதியின கீழ்ப்பகுதியில 
ேோணப்படும்.  இது ஆட்டோ்ேடுடன த�ோடர்பு தேோள்வ�ற்ேோன மு�னடம வழிமுட்றடய 
வேங்குகி்றது.  நீங்ேள் எனன தேயய விரும்புகிறீர்ேள் என்பட� தமனத்போருளுக்குக் கூ்ற 
இந்� இடடமுேம் உ�வுகி்றது.  உங்ேளிடமிருந்து ்�டவயோன �ேவடைப த்பறுவ�ற்கு 
அட்டோ்ேட இந்� இடடமுேதட�ப ்பயன்படுததுகி்றது.

படம் 6.49 ேடடர்ள வரி இரடமுேம்

6.7  ஆட்டா்ேடில் புதிய 
வரைபடத்ர�த் த�ாடஙகு�ல்

6. 7. 1 ரைன் டூரைப் பயன்படுத்தி 
வரை�ல்

1. விடைவு அணுேல 
ேருவிப்படடடயிலுள்ை New 
த்போத�ோடனக் கிளிக் தேயய 
்வண்டும்.

படம் 6.50 விரைவு அணுேள் 
ேருவிப்படரடயிலுள்்ள New தபாத்�ான்

 ஆட்டோ்ேட Select Template 
உடையோடல த்படடிடயத திடையில 
்�ோனறும்.

2. அதில முனவடிவடமத�க் ் ேோப்போன 
acad.dwt என்பட�த ்�ர்ந்த�டுதது 
Open த்போத�ோடனக் கிளிக் தேயய 
்வண்டும்.

படம் 6. 51 Select Template உரையாடல் தபடடி

3. டைன (LINE) ேடடடைடய 
கீழ்க்ேண்ட வழிேளில 
தேயல்படுத�ைோம்.

 a)  Draw ்்பனலில உள்ை டைன 
டூல ்பணிக்குறிடயக் கிளிக் 
தேயயைோம்.

   (அலைது)
 b)  ்படடிப்படடடயில Draw>Line 

என்பட�க் கிளிக் தேயயைோம்.  
(அலைது)

 c)  ேடடடை வரியில LINE 
ேடடடைடய உள்ளிடைோம்.  எ.ேோ. 
LINE <R>
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4. கீழ்க்ேண்ட ஆட்டோ்ேட பைோம்ட 
(Auto CAD Prompts) ்�ோனறும்.

 Specify first point: (்ேோடடின மு�ல 
புள்ளிடயக் குறிபபிட, சுடடி மூைம் 
திடையில ஏ்�னும் ஒரு இடததில 
கிளிக் தேயய ்வண்டும்).

 Specity next point pr [Undo]: 
இைண்டோவது புள்ளிடயக் குறிபபிட, 
சுடடிடய நேர்ததி மற்த்றோரு 
இடததில கிளிக் தேயய ்வண்டும்).

 Specify next point of [Undo]: 
(மூன்றோவது புள்ளிடயக் குறிபபிட 
்வண்டும்).

 Specify next point or [Close/Undo]: 
(டைன டூலிலிருந்து தவளி்ய்ற 
ENTER விடேடய அழுத� 
்வண்டும்).

 இபத்போழுது ்படததில 
ேோடடியுள்ைவோறு ்ேோடு வடை்படப 
்பகுதியில ்�ோனறும்.

படம் 6.52 Draw ்பனலில் உள்்ள ரைன் டூல் 
பணிககுறி

படம் 6. 53 ேடடர்ள வரி

First Point 
(Starting Point)

Next Point 
(Third Point)

Next Point 
(Second Point)

படம் 6.54 ரைன் டூல் மூைமாே ்ோடுேள் வரை�ல்
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ேடடடை வரியில C எனத �டடச்சு தேயது 
நுடேவு விடேடய அழுத� ்வண்டும்.

 Command : LINE
 Specify fist point: சுடடி மூைம் முதுல 

புள்ளிடயக் கிளிக் தேயே.
 Specify next point or [Undo]: சுடடி 

மூைம் இைண்டோவது புள்ளிடயக் 
கிளிக் தேயே.

 Specify next point or [Undo]: சுடடி 
மூைம் மூன்றோவது புள்ளிடயக் 
கிளிக் தேயே.

 Specify next point or [Close/Undo]: 
C எனத �டடச்சு தேயது நுடேவு 
விடேடய அழுத� ்வண்டும்.  (இது 
மூன்றோவது புள்ளிடயயும் மு�ல 
புள்ளிடயயும் இடணக்கி்றது).

படம் 6.55 Close விருப்பத்ர�ப் பயன்படுத்தி 
்ோடுேர்ள வரை�ல்

திடையில ேோணப்படும் வடை்படம் 
�னனிச்டேயோன அைவுேளுடன (Arbitrary 
Size) வடையப்படட முக்்ேோணமோகும்.  
ேரியோன ்பரிமோணங்ேடைக் தேோண்டு 
த்போயியல வடை்படங்ேள் �யோரிப்ப�ற்கு 
ஆயதத�ோடைவு அடமபபுேள் (Coordinate 
Systems) ்பயன்படுகின்றன.

6. 7. 2 ஆயத்த�ாரைவு அரமப்புேள் 
(Coordinate Systems)

ஆட்டோ்ேடில ஒரு புள்ளியின இருபபிடம் 
ேோர்டடீசியன ஆயதத�ோடைவுேளின 

குறிப்பு
சுடடிடயக் கிளிக் தேயது ்ேோடடின மு�ல 
புள்ளிடயக் குறிபபிடடவுடன, அந்�ப 
புள்ளிக்கும் சுடடுக்குறியின �ற்்்போட�ய 
இடததிற்கும் இடட்ய ைப்பர் ்்பண்டு 
்ேோடு உருவோகி்றது.

டைன டூடைக் தேோண்டு ்ேோடுேள் 
வடையும் ்்போது, ேடடடை வரியில Close 
மற்றும் Undo விருப்பங்ேள் ்�ோனறுகி்றது.

Undo விருப்பம்
ஒரு ்ேோடு வடையும் ்்போது முடிவுப 
புள்ளிடயத �வ்றோேக் குறிபபிடடுவிடடோல, 
Undo ேடடடை மூைம் ேடடசியோேக் 
குறிபபிடட புள்ளிடய நீக்கிவிடடு, முந்ட�ய 
ேடடததிற்குச் தேலைைோம்.  இந்�க் 
ேடடடைடய ்பைமுட்ற ்பயன்படுத� 
முடியும்.  இந்� விருப்பதட�ப ்பயன்படுத�, 
Specify next point or [Undo] ேடடடை 
வரியில Undo அலைது U எனத �டடச்சு 
தேயய ்வண்டும்.  சுடடிடய வைது கிளிக் 
தேயது ்�ோனறும் ்படடியலில உள்ை Undo 
விருப்பதட�த ்�ர்ந்த�டுததும் இட�ச் 
தேயயைோம்.

Close விருப்பம்
டைன டூடைப ்பயன்படுததி 
த�ோடர்ச்சியோன இைண்டு ்ேோடுேடை 
வடைந்� பின ேடடடை வரியில Close 
விருப்பம் ்�ோனறுவட�க் ேோணைோம்.  
(மூனறு புள்ளிேடைத ்�ர்ந்த�டுக்கும் 
வடை Close விருப்பம் ேடடடை வரியில 
்�ோன்றோது.)

இைண்டு அலைது அ�ற்கு ்மற்்படட 
த�ோடர்ச்சியோன ்ேோடுேடை வடையும் 
்்போது, Close விருப்பமோனது மு�ல 
்ேோடடின த�ோடக்ேப புள்ளிடயயும், 
ேடடசி ்ேோடடின முடிவுப புள்ளிடயயும் 
இடணக்ேப ்பயன்படுகி்றது.  முடிவுப 
புள்ளிடய சுடடிடயக் கிளிக் தேயது 
குறிபபிடடோல, வடை்படதட� முடிக்ே 
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அலைது இடது பு்றமோே அந்�ப புள்ளி 
எவவைவு த�ோடைவில உள்ைது 
என்பட�க் குறிக்கி்றது.  இபத்போழுது 
P என்ற புள்ளியிைருந்து Y அச்சிற்கு 
தேங்குத�ோே ஒரு ்ேோடு வடைய 
்வண்டும்.  அது Y அச்டே ஒரு புள்ளியில 
தவடடும்.  தவடடும் அபபுள்ளிக்கும் 
ஆதீபபுள்ளிக்கும் இடட்ய உள்ை தூைம் P 
என்ற புள்ளியின Y ஆயதத�ோடைவு ஆகும்.  
இது P(y) எனறு அடேக்ேப்படுகி்றது.  Y 
ஆயதத�ோடைவோனது, ஆதிபபுள்ளிக்கும் 
்மைோே அலைது கீேோே Y அச்சின 
வழியோே எவவைவு த�ோடைவில உள்ைது 
என்பட�க் குறிக்கி்றது.  கிடடமடட மற்றும் 
தேங்குததுக் ் ேோடுேளின தவடடும் புள்ளி P 
என்ற புள்ளியின ஆயதத�ோடைவுேடைக் 
குறிக்கி்றது.  இது P(x, y) எனறு 
அடேக்ேப்படுகி்றது.  ஒரு புள்ளியோனது 
ஆயபபுள்ளிக்கு வைபபு்றமோே அடமந்�ோல, 
அ�ன X ஆயதத�ோடைவு ்நர்மட்றயோன 
மதிபட்பப த்பறும்.  மோ்றோே, அபபுள்ளி 
ஆயபபுள்ளிக்கு இடபபு்றமோே அடமந்�ோல, 
அ�ன X ஆயதத�ோடைவு எதிர்மட்றயோன 
மதிபட்பப த்பறும்.  ஒரு புள்ளியோனது 
ஆயபபுள்ளிக்கு ்மல பு்றமோே அடமந்�ோல, 
அ�ன Y ஆயதத�ோடைவு ்நோமட்றயோன 
மதிபட்பப த்பறும்.  மோ்றோே, அபபுள்ளி 
ஆயபபுள்ளிக்கு கீழ்பபு்றமோே அடமந்�ோல, 
அ�ன Y ஆயதத�ோடைவு எதிர்மட்றயோன 
மதிபட்பப த்பறும்.

அடிப்படடயில குறிபபிடப்படுகி்றது.  இந்� 
முட்றயில ஒரு ேோர்டடீசியன �ைததில 
உள்ை ஒவதவோரு புள்ளியும் ஒரு ்�ோடி 
எண்ேைோல குறிபபிடப்படுகின்றன.  
�ைததில உள்ை ஒரு புள்ளிடயக் குறிபபிட, 
ஒனறுக்தேோனறு தேங்குத�ோன இைண்டு 
்ேோடுேடை எடுததுக் தேோள்ை ்வண்டும்.  
கிடடமடடக் ்ேோடு X அச்சு எனறும், 
தேங்குததுக் ்ேோடு Y அச்சு எனறும் 
அடேக்ேப்படுகி்றது.  X மற்றும் Y அச்சுக்ேள் 
XY �ைதட� நோனகு ேோல்பகுதிேைோேப 
பிரிக்கின்றன.  இந்� இைண்டு அச்சுேளும் 
தவடடுகின்ற புள்ளி ஆதிபபுள்ளி (origin) 
எனறும், அந்�த �ைம் XY ேோர்டடீசியன 
�ைம் எனறும் அடேக்ேப்படும்.

ஆ தி ப பு ள் ளி யி னு ட ட ய 
ஆயதத�ோடைவுேள் X = 0, Y = 0 ஆகும்.  
XY �ைததிலுள்ை ஒரு புள்ளிடயக் 
குறிபபிட ஆதிபபுள்ளிடய ஆ�ோைோமோே 
எடுததுக் தேோள்ை ்வண்டும்.  இபத்போழுது 
P என்ற புள்ளிடய எடுததுக் தேோள்்வோம்.  
அபபுள்ளியிலிருந்து X அச்டே தவடடும்்படி 
ஒரு தேங்குததுக் ்ேோடு வடைய 
்வண்டும்.  ஆதிபபுளிக்கும் X அச்டே 
தவடடும் புள்ளிக்கும் இடட்ய உள்ை 
கிடடமடடத த�ோடைவு P என்ற புள்ளியின 
X ஆயதத�ோடைவு ஆகும்.  இது P(x) எனறு 
அடேக்ேப்படுகின்றது.

X ஆயதத�ோடைவோனது, 
ஆதிபபுள்ளியிலிருந்து வைது பு்றமோே 

2. Second point.

1. First point.

4. Close 
(drawn by 
AutoCAD)

3. Third point.
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(0, 0) த்போறுதது அடமயும்.  எடுததுக்ேோடடோே, 
ஒரு புள்ளியின ஆயதத�ோடைவுேள் X = 
4 மற்றும் Y = 3 எனில, அபபுள்ளியோனது 
ஆயபபுள்ளியிலிருந்து கிடடமடடமோே 
4 அைகுேளும் (X அச்சில உள்ை தூைம்), 
தேங்குத�ோே 3 அைகுேளும் (Y அச்சில 
உள்ை தூைம்) தேோண்ட த�ோடைவில 
இருக்கும்.  இந்�ப புள்ளி (4, 3) கீ்ே 
உள்ை ்படததில ேோடடப்படடுள்ைது.  
இந்� அடமபபில, புள்ளிேடை ேடடடை 
வரியில தேோடுக்கும் ்்போது X மற்றும் Y 
ஆயதத�ோடைவுேடை ேோற்புள்ளி மூைம் 
பிரிக்ே ்வண்டும்.

படம் 6.57 �னித்� ஆயத்த�ாரைவு அரமப்பு

�னித� ஆயதத�ோடைவு 
அடமபட்பப ்பயன்படுததி (50, 50) மற்றும் 
(150, 50) என்ற புள்ளிேளுக்கு இடட்ய 
ஒரு ்ேோடு வடை�ல.

Command: LINE 
Specify first point: 50, 50
Specify next point or [Undo]: 150, 50
Specify next point or [Undo]:  (Enter 
விடேடய அழுத� ்வண்டும்).

படம் 6.56 ோர்டடீசியன் ஆயத்த�ாரைவு 
அரமப்பு

ஆட்டோ்ேட தமனத்போருளில 
ஆயபபுள்ளியோனது முனனியல்போே 
வடை்படப ்பகுதியின கீழ் இடது மூடையில 
அடமந்திருக்கும்.

ஒரு புள்ளிடய XY �ைததில 
அடமப்ப�ற்கு ஆட்டோ்ேட கீழ்க்ேோணும் 
ஆயதத�ோடைவு அடமபபுேடைப 
்பயன்படுததுகி்றது.

1. �னித� ஆயதத�ோடைவுேள் 
(Absolute coordinates)

2. ஒபபீடடு அயதத�ோடைவுேள் 
(Relative Coordinates)

3. துருவ ஆயதத�ோடைவுேள் (Polar 
coordinates)

4. ்நைடித த�ோடைவு உள்ளீடு (Direct 
distance entry)

ஒரு புள்ளியின இடதட�க் குறிப்ப�ற்கு 
ேடடடை வரிடயப ்பயன்படுததுவ�ோே 
இருந்�ோல ்ம்ை உள்ை ஏ்�னும் 
ஒரு ஆயதத�ோடைவு அடமபபுேடைப 
்பயன்படுத� ்வண்டும்.
�னித்� ஆயத்த�ாரைவு அரமப்பு 
(Absolute Coordinate System)
�னித� ஆயதத�ோடைவு அடமபபில, 
புள்ளிேளின இருபபிடம் ஆயபபுள்ளிேடைப 
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�னித்� ஆயத்த�ாரைவு அரமப்ரபப் 
பயன்படுத்தி ஒரு படம் வரை�ல்.
கீ்ே உள்ை அடடவடணயில 
�னித� ஆயதத�ோடைவு புள்ளிேள் 
தேோடுக்ேப்படடுள்ைன.

Point Coordinates
1 3, 1
2 3,6
3 4, 6
4 4, 2
5 5, 2
6 6, 3
7 7, 3
8 7, 1

(3, 6) (4, 6)

(6, 3) (7, 3)

(4, 2) (5, 2)

(3, 1) (7, 1)

Starting Point Ending Point

1. Drafting & Annotation 
்பணித�ைததிலில acad.dwt என்ற 
முனவடிவடமத�க் ்ேோபட்பக் 
தேோண்டு ஒரு புதிய ்ேோபட்ப 
த�ோடங்ேவும்.

2. ேடடடை வரியில LINE என �டடச்சு 
தேயய ்வண்டும்.

(150,50)(50,50)

படம் 6.58 �னித்� ஆயத்த�ாரைவு அரமப்ரபப் 
பயன்படுத்தி வரைபடம் வரை�ல்

�னித� ஆயதத�ோடைவு அடமபபு 
முட்றயில (50, 50), (150,, 50), (100, 
100) என்ற புள்ளிேளுக்கிடட்ய 
Line ேடடடைடயப ்பயன்படுததி ஒரு 
முக்்ேோணம் வடை�ல.
Command: LINE

Specify first point: 50, 50

Specify next point or [Undo]: 150, 50

Specify next point or [Undo]: 100, 100↵

Specify next point or [Close / Undo]: C↵

(100, 100)

(50,50) (150,50)

படம் 6.59 �னித்� ஆயத்த�ாரைவு அரமப்ரபப் 
பயன்படுத்தி வரைபடம் வரை�ல்
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ேடடடை வரிதத�ோடர்ேள் கீ்ே தேோடுக்ேப்படடுள்ைன.
Command: LINE
Specify first point: 3, 1↵
Specify next point or [Undo]: 3,6↵
Specify next point or [Undo]: 4, 6↵
Specify next point or [Close / Undo]: 4, 2↵
Specify next point or [Close / Undo]: 5, 2↵
Specify next point or [Close / Undo]: 6, 3↵
Specify next point or [Close / Undo]: 7, 3↵
Specify next point or [Close / Undo]: 7, 1↵
Specify next point or [Close / Undo]: C↵

படம் 6.60 �னித்� ஆயத்த�ாரைவு அரமப்ரபப் பயன்படுத்தி வரைபடம் வரை�ல்

ஒப்பீடடு ஆயத்த�ாரைவு அரமப்பு (Relative Coordinate System)
இைண்டு வடேயோன ஒபபீடடு ஆயதத�ோடைவுேள் உள்ைன.  அடவயோவன,

1. ஒபபீடடு தேவவே ஆயதத�ோடைவுேள் (Relative Rectangular Coordinates)
2. ஒபபீடடு துருவ ஆயதத�ோடைவுேள் (Relative Polar Coordinates)
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Command: LINE↵
Specify first point: 1, 1↵
Specify next point or [Undo]: @ 4, 0↵
Specify next point or [Undo]: @ 0, 3↵
Specify next point or [Close / Undo]: 
@-4, 0↵
Specify next point or [Close / Undo]: 
@-4, 0↵
Specify next point or [Close / Undo]: @0, 
- 3↵
Specify next point or [Close / Undo]: ↵

(@0,3)(@-4,0)

(@4,0)(1,1)

படம் 6.62 ஒப்பீடடு தசவவே 
ஆயத்த�ாரைவுேர்ளப் பயன்படுத்தி ்ோடுேள் 

வரை�ல்

குறிப்பு
அைவீடுேள் அலைது புள்ளிேள், ஆயபபுள்ளியிலிருந்து 
்மல பு்றமோே அலைது வைது பு்றமோே அடமந்�ோல 
அது ்நர்ம எண்ணோேவும், கீழ்பபு்றமோே அலைது 
இடது பு்றமோே அடமந்�ோல எதிர்ம எண்ணோேவும் 
அைவிடப்படும்.

ஒப்பீடடு தசவவே ஆயத்த�ாரைவு 
அரமப்ரபப் பயன்படுத்தி 100 அைகுேள் 
உரடய ஒரு சதுைம் வரை�ல்.
Command: LINE↵
Specify first point: 70, 70↵
Specify next point or [Undo]: @ 100, 0↵
Specify next point or [Undo]: @ 0, 100↵
Specify next point or [Close / Undo]: @ 
- 100, 0↵
Specify next point or [Close / Undo]: C↵

ஒப்பீடடு தசவவே ஆயத்த�ாரைவுேள் (@ X 
distance, Y distance)
ஒபபீடடு தேவவே ஆயதத�ோடைவு அடமபபில 
ஒரு புள்ளியின இருபபிடமோனது, அ�ற்கு 
முந்ட�ய புள்ளிடயப த்போறுதது அடமயும்; 
ஆயபபுள்ளிடயப த்போறுதது அடமவதிலடை.  
இம்முட்றயில ஆயதத�ோடைவு மதிபபுேடை 
உள்ளிடுவ�ற்கு, டடனமிக் இனபுடடின 
நிடைடய (ON or OFF) ்ேோதிக்ேவும். 
டடனமிக் இனபுட ON நிடையில 
இருந்�ோல, �ோனடமவோே ஒபபீடடு 
தேவவே ஆயதத�ோடைவு அடமபட்பப 
்பயன்படுததி வடிவம் வடையப்படும்.  இந்� 
வடேயில X ஆயதத�ோடைவு மதிபபிற்கும் 
Y ஆயதத�ோடைவு மதிபபிற்கும் இடடயில 
ேோற்புள்ளி (,) இட ்வண்டும்.

டடனமிக் இனபுட OFF நிடையில 
இருந்�ோல, ஆயதத�ோடைவு மதிபபுேளுக்கு 
முனனோல @ குறியீடு இட ் வண்டும்.  என்வ, 
ஒபபீடடு தேவவே ஆயதத�ோடைவு அடமபட்பப 
்பயன்படுததி வடிவம் வடையப்படும்.

எடுததுக்ேோடடோே, ஒபபீடடு தேவவே 
ஆயதத�ோடைவு அடமபட்பப ்பயன்படுததி, 
கீழ் இடது மூடையிலுள்ை (1, 1) என்ற 
புள்ளிடயக் தேோண்டு 4 அைகுேள் நீைமும், 3 
அைகுேள் அேைமும் தேோண்ட ஒரு தேவவேம் 
வடைவ�ற்கு கீழ்க்ேண்ட ேடடடை 
வரிேடைப ்பயன்படுத� ்வண்டும்.

படம் 6.61 ஒப்பீடடு தசவவே 
ஆயத்த�ாரைவுேர்ளப் பயன்படுத்தி ்ோடுேள் 

வரை�ல்
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1. Drafting & Annotation ்பணித�ைததில 
acad.dwt என்ற முனவடிவடமத�க் 
்ேோபட்பக் தேோண்டு ஒரு புதிய 
்ேோபட்ப த�ோடங்ேவும்.

1. ேடடடை வரியில LINE என �டடச்சு 
தேயய ்வண்டும்.

 ேடடடை வரிதத�ோடர்ேள் கீ்ே 
தேோடுக்ேப்படடுள்ைன.

Command: LINE↵

Specify first point: 3, 1↵

Specify next point or [Undo]: @ 4, 0↵

Specify next point or [Undo]: @ 0, 1↵

Specify next point or [Close / Undo]: @ - 1, 0↵

Specify next point or [Close / Undo]: @ 1, 1↵

Specify next point or [Close / Undo]: @ 0, 2↵

Specify next point or [Close / Undo]: @ - 1, 0↵

Specify next point or [Close / Undo]: @ - 1, -1↵

Specify next point or [Close / Undo]: @ - 1, 1↵

Specify next point or [Close / Undo]: @ - 1, 0↵

Specify next point or [Close / Undo]: @ 0, - 2↵

Specify next point or [Close / Undo]: @ 1, -1↵

Specify next point or [Close / Undo]: @ - 1, 0↵

Specify next point or [Close / Undo]: @ 0, - 1↵

Specify next point or [Close / Undo]: ↵

(@-100,0) (@0, 100)

(70,70) (@100,0)

படம் 6.63 ஒப்பீடடு தசவவே 
ஆயத்த�ாரைவுேர்ளப் பயன்படுத்தி ஒரு சதுைம் 

வரை�ல்

ஒபபீடடு தேவவே ஆயதத�ோடைவுேடைப 
்பயன்படுததி ஒரு ்படம் வடை�ல.  கீ்ே 
உள்ை அடடவடணயில ஆயதத�ோடைவு 
புள்ளிேள் தேோடுக்ேப்படடுள்ைன.

Point Coordinates
1 3, 1
2 @4,0
3 @0,1
4 @-1,0
5 @1,1
6 @0,2
7 @-1,0
8 @-1,-1
9 @-1,1
10 @-1,0
11 @0,-2
12 @1,-1
13 @-1,0
14 @0,-1
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(@5 < 30)

(1,1)

படம் 6.65 ஒப்பீடடு ்பாைார் 
ஆயத்த�ாரைவுேர்ளப் பயன்படுத்தி ஒரு படம் 

வரை�ல்

குறிப்பு
ஒபபீடடு ்்போைோர் ஆயதத�ோடைவு 
அடமபபில, ்ேோணமோனது கிடடமடட 
அச்டே (X அச்டே) பூஜ்ஜியம் டிகிரியோேக் 
தேோண்டு அைவிடப்படுகி்றது.  ் ேோணமோனது 
்நர்ம எண்ணோே இருந்�ோல ேடிேோை 
திடேக்கு எதிைோேவும், எதிர்ம எண்ணோே 
இருந்�ோல ேடிேோை திடேயிலும் 
அைவிடப்படுகி்றது.

1800

 900 

) 
) 

300

00

-300

2700

படம் 6.66 ்பாைார் ஆயத்த�ாரைவுேள்

படம் 6.64 ஒப்பீடடு தசவவே 
ஆயத்த�ாரைவுேர்ளப் பயன்படுத்தி ஒரு படம் 

வரை�ல்

ஒப்பீடடு ்பாைார் ஆயத்த�ாரைவு 
அரமப்புேள் (Relative Polar 
Coordinates (@distance < angle))
ஒபபீடடு ்்போைோர் ஆயதத�ோடைவு 
அடமபபில ஒரு புள்ளியின இருபபிடமோனது, 
அபபுள்ளிக்கும், �ற்்்போட�ய புள்ளிக்கும் 
இடடப்படட த�ோடைடவயும், X அச்டேப 
த்போறுதது இைண்டு புள்ளிேளுக்கும் 
இடட்யயோன ்ேோண அைடவப 
த்போறுததும் அடமயும்.

ஒபபீடடு ்்போைோர் ஆயதத�ோடைவு 
அடமபட்பப ்பயன்படுததி (1, 1) என்ற 
புள்ளிடயத த�ோடக்ேப புள்ளியோேக்  
தேோண்டு 5 அைகுேள் நீைமும், 30 டிகிரி 
்ேோண அைவும் தேோண்ட ஒரு ்ேோடு 
வடை�ல.

Command: LINE↵

Specify first point: 1, 1↵

Specify next point or [Undo]: @ 5 < 30↵

Spcify next point or [Undo]: ↵ (Press 
ENTER to complete the drawing)
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Specify next point or [Close / Undo]: @ 
25 < 90↵
Specify next point or [Close / Undo]: @ 
15 < 180↵
Specify next point or [Close / Undo]: @ 
25 < 270↵
Specify next point or [Close / Undo]: @ 
45 < 180↵
Specify next point or [Close / Undo]: @ 
25 < 90↵
Specify next point or [Close / Undo]: @ 
15 < 180↵
Specify next point or [Close / Undo]: @ 
25 < 270↵
Specify next point or [Close / Undo]: C↵

படம் 6.67 ஒப்பீடடு ்பாைார் 
ஆயத்த�ாரைவுேர்ளப் பயன்படுத்தி ஒரு படம் 

வரை�ல்

்�ைடித் த�ாரைவு உள்ளீடு (Direct 
Distance Entry)
ஆட்டோ்ேடில ஒரு ்ேோடு 
வடைவ�ற்கு எளிடமயோன வழி ்நைத 
த�ோடைவு உள்ளீடடு முட்றடயப 
்பயன்படுததுவ�ோகும்.  இந்� முட்றயில 
்ேோடு வடைவ�ற்கு நிடைடமப 
்படடடயில டடனமிக் இனபுட 
்�ர்ந்த�டுக்ேப்படடுள்ைட� உறுதி 
தேயது தேோள்ை ்வண்டும்.  அடுதது, 

ஒபபீடடு ்்போைோர் ஆயதத�ோடைவுேடைப 
்பயன்படுததி ஒரு ்படம் வடை�ல.  கீ்ே 
உள்ை அடடவடணயில ஆயதத�ோடைவு 
புள்ளிேள் தேோடுக்ேப்படடுள்ைன.

Point Coordinates
1 2,3
2  @100<0
3 @25<120
4 @25<90
5 @15<180
6 @25<270
7 @45<180
8 @25<90
9 @15<180
10 @25<270

@15<180

@25<270

@25<90

@45<180

@15<180

@25<270

@25<90

@25<120

2, 3 @100<0

1. Drafting & Annotation ்பணித�ைததில 
acad.dwt என்ற முனவடிவடமத�க் 
்ேோபட்பக் தேோண்டு ஒரு புதிய 
்ேோபட்ப த�ோடங்கு�ல.

2. ேடடடை வரியில LINE என �டடச்சு 
தேயய ்வண்டும்.

 ேடடடை வரிதத�ோடர்ேள் கீ்ே 
தேோடுக்ேப்படடுள்ைன.

Command: LINE↵
Specify first point: 2, 3↵
Specify next point or [Undo]: @ 100 < 0↵
Specify next point or [Undo]: 2 25 < 120↵
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6. 7. 3 வடடம் வரை�ல்
Ribbon: Home > Draw > Circle drop-down> 
Center, Radius
Toolbar: Draw > Circle
Menu Bar: Draw > Circle
Command: CIRCLE or C

ேர்க்கிள் டூடைப (Circle tool) 
்பயன்படுததி ஒரு வடடம் வடைய முடியும்.  
வடடம் வடைய ஆறு வி�மோன ேருவிேடைப 
்பயன்படுத� முடியும்.  இந்�க் ேருவிேள் 
அடனததும் ரிப்பனில உள்ை Draw ் ்பனலில 
ஒரு குழுவோே இருக்கும்.  இந்�க் ேருவிேடைப 
்போர்க்ே, Draw ்்பனலில ேர்க்கிள் டூலுக்கு 
அடுததுள்ை கீழ் ்நோக்கிய அம்புக்குறிடயக் 
கிளிக் தேயய ்வண்டும்.  ்படம் 6.69 
இல உள்ை்படி அடனததுக் ேருவிேளும் 
கீழி்றங்கு ்படடியைோேக் ேோடடப்படும்.  Draw 
்்பனலில நோம் ேடடசியோேத ்�ர்ந்த�டுத� 
ேருவி ேோடடப்படடிருக்கும்.  ்மலும் Draw 
ேருவிப்படடடயில ேர்க்கிள் டூடைத 
்�ர்ந்த�டுக்ேைோம் அலைது ேடடடை 
வரியில C என �டடச்சு தேயயைோம்.

படம் 6.69 Draw ்பனலில் உள்்ள சர்ககிள் டூல்

ரமயப்புள்ளிரயயும், ஆைத்தின் 
அ்ளரவயும் தோடுத்து வடடம் வரை�ல்

1. ரிப்பனில Home > Draw > Circle > 
Center, Radius என்ற வரிடேயில 
கிளிக் தேயயவும்.

2. டமயபபுள்ளிடய குறிபபிட, 
வடைேடை ேனனல திடையில 

டைன டூடைத ்�ர்ந்த�டுக்ே ்வண்டும்.  
இபத்போழுது த�ோடக்ேபபுள்ளிடய 
உள்ளிடத தூண்டும்.  உடைபத்படடியில 
ஆயதத�ோடைவு மதிபட்ப உள்ளிடடு 
நுடேவு விடேடய அழுத� ்வண்டும்.  
பினனர் அடுத�ப புள்ளிடய உள்ளிடத 
தூண்டும்.  இபத்போழுது ் ேோடடின ேரியோன 
நீைதட�யும், சுடடுகுறியின �ற்்்போட�ய 
நிடைடயப த்போறுதது, அ�ன ்ேோண 
அைடவயும் உள்ளிட ்வண்டும்.

உ ட ை ப த ்ப ட டி ே ளு க் கி ட ட ் ய 
மோறுவ�ற்கு TAB விடேடய ்பயன்படுத� 
்வண்டும்.  இந்� முட்றயில ்ேோடுேள் 
வடையும் ்்போது, ஆர்த்�ோ ்மோடு ON இல 
இருந்�ோல X அலைது Y அச்சில மடடு்ம 
சுடடுக்குறிடய நேர்த� முடியும்.  டடனமிக் 
இனபுட ்�ர்ந்த�டுக்ேப்படவிலடை எனில 
்ேோடடின நீைதட� ேடடடை வரியில 
உள்ளிட ் வண்டும்.  என்வ, விருப்பமோன 
்ேோண அைவில சுடடுக்குறிடய டவதது, 
ேடடடை வரியில நீைதட� உள்ளிடடு 
நுடேவு விடேடய அழுத� ்வண்டும்.

படம் 6.68 ்�ைடித் த�ாரைவு உள்ளீடு 
முர்றரயப் பயன்படுத்தி ்ோடு வரை�ல்

LINE Specify first point: Start point
Specify next point or [Undo]: Position the 
cursor and then enter distance.
Specify next point or [Undo]: Position the 
cursor and then enter distance.
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Specify diameter of circle : 
விடடததின அைடவ �டடச்சு தேயயவும்.
டமயபபுள்ளி (20, 20) மற்றும் விடடம் 40 
அைகுேள் உடடய ஒரு வடடம் வடை�ல
Command: CIRCLE↵
Specify center point for circle or [3P/2P/
Ttr (tan tan radius)]: 20, 20↵
Specify radius of circle or [Diameter] < 
20.0000>: D↵
Specify diameter of circle <40.0000> 40↵

படம் 6.71 ரமயப்புள்ளி (20, 20) மறறும் விடடம் 
40 அைகுேள் உரடய ஒரு வடடம்

6. 7. 4 தசவவேம் வரை�ல்
வடிவடமப்போைர்ேள் ்பயன்படுததும் 
அடிப்படட வடிவங்ேளில ஒனறு 
தேவவேம் ஆகும்.  டைன ேடடடைடயப 
்பயன்படுததியும் தேவவேம் வடைய 
முடியும்.  ஆனோல அதில சிை குட்ற்போடுேள் 
உள்ைன.  எடுததுக்ேோடடோே, ்ேோண 
அைவுேள் 90 டிகிரி உள்ைனவோ என 
ேரி்போர்க்ே ்வண்டும்.  ்மலும் ஒவதவோரு 
்ேோடும் �னித�னி த்போருைோே இருக்கும்.  
ஒரு ்ேோடடின மீது கிளிக் தேய�ோல அந்� 
்ேோடு மடடு்ம ்�ர்வு தேயயப்படும்.  
மற்்ற ்ேோடுேள் ்�ர்வு தேயயப்படோது.  
ஆடேயோல ஆட்டோ்ேட 2016இல உள்ை 
RECTANG ேடடடை, ேரியோன ்ேோண 
அைவுேளுடன ஒரு தேவவேதட� ஒ்ை 
த்போருைோே வடைய வழி வகுக்கி்றது.  

ஆர்பிடடரி ்போயனடடட (Arbitrary 
Point) ்�ர்ந்த�டுக்ேவும்.

3. ஆைததின அைடவ உள்ளிடடு 
நுடேவு விடேடய அழுத�வும்.

ரமயப்புள்ளி (100, 100) மறறும் ஆைம் 20 
அைகுேள் உரடய ஒரு வடடம் வரை�ல்
Command : CIRCLE↵
Specify center point for circle of [3P / 2P / 
Ttr (tan tan radius)]: 100, 100↵
Specify radius of circle or [Diameter]: 20↵

படம் 6.70 ரமயப்புள்ளி (100, 100) மறறும் ஆைம் 
20 அைகுேள் உரடய ஒரு வடடம்

ரமயப்புள்ளிரயயும், விடடத்தின் 
அ்ளரவயும் தோடுத்து வடடம் வரை�ல்

1. ரிப்பனில Home > Draw > Circle > 
Center, Diameter என்ற வரிடேயில 
கிளிக் தேயயவும்.  (அலைது) ேடடடை 
வரியில CIRCLE அலைது C என 
�டடச்சு தேயயவும்.

2. ேடடடை வரியில கீழ்க்ேண்ட 
தேயதிேள் ்�ோனறும்.

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr 
(tan tan radius)]: 
திடையில ஏ்�னும் ஒரு புள்ளியில 
சுடடியின இடது த்போத�ோடனக் கிளிக் 
தேயயவும் அலைது மதிபட்ப உள்ளிடவும்.
Specify radius of circle of [Diameter]: 
விடடதட� உள்ளிட D எனத �டடச்சு 
தேயயவும்.
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மூரைவிடட புள்ளிேள் (20, 30) மறறும் 
(150,, 160) தோணட ஒரு தசவவேம் 
வரை�ல்
Command: RECTANGLE↵
Specify first corner point or [Chamfer/
Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 20, 30↵
Specify other corner point of [Area/
Dimensions/Rotation]: 150, 160↵

(150, 160)

(20,30)

படம் 6.73 மூரைவிடட புள்ளிேள் (20, 30) 
மறறும் (150, 160) தோணட ஒரு தசவவேம்

6. 7. 5 வடடவில் வரை�ல்  
(Drawing Arc)

Ribbon: Home > Draw > Arc drop-down 
(or)

Command: ARC or A
வடடவில என்பது வடடததின ஒரு 
்பகுதியோே வடையறுக்ேப்படுகி்றது.  
ஆட்டோ்ேட 2016இல ஆர்க் கீழி்றங்கு 
்படடிப த்படடியிலுள்ை ேருவிேடைப 
்பயன்படுததி வடடவில வடையப்படுகி்றது.  
வடடவில வடைய 11 வி�மோன ஆர்க் 
ேருவிேள் உள்ைன.  இந்�க் ேருவிேள் 
ரிப்பனில உள் Draw ்்பனலில ஒரு 
குழுவோே அடமக்ேப்படடிருக்கும்.  நமக்குத 

இந்� RECTANG ேடடடைடயப 
்பயன்படுததி வடையப்படட தேவவேததின 
எந்�தவோரு இடததிலும் கிளிக் தேயது முழு 
தேவவேதட�யும் ்�ர்ந்த�டுக்ே முடியும்.

சுடடுககுறியின் மூைம் தசவவேத்தின் 
முரனேர்ளத் ்�ர்ந்த�டுத்து தசவவேம் வரை�ல்

1. Command: RECTANG (அலைது) REC 
(நுடேவு விடேடய அழுத�வும்).

2. ேடடடை வரியில கீழ்க்ேண்டவோறு 
்�ோனறும்.

 RECTANGLE
 Specify first corner point or [Chamfer/

Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
 தேவவேததின மு�ல முடன (P1) 

வடைய ்வண்டிய இடததிற்கு 
சுடடுக்குறிடய நேர்ததி சுடடியின 
இடது த்போத�ோடனக் கிளிக் தேயயவும்.

3. ேடடடை வரியில கீழ்க்ேண்டவோறு 
்�ோனறும்.

 Specify other corner point or [Area / 
Dimensions / Rotatio]:

 தேவவேததின மு�ல முடனயிலிருந்து 
சுடடிடய மூடைவிடடம் வழியோே 
நேர்ததி, மறுமுடனயில (P2) 
சுடடியின இடது த்போத�ோடனக் கிளிக் 
தேயயவும்.

 இபத்போழுது தேவவேம் 
வடையப்படடிருக்கும்.

படம் 6.72 ஒரு தசவவேம்
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P3
X

P2 X

X
P1

படம் 6.75 மூன்று புள்ளிேர்ளப் பயன்படுத்தி 
வடடவில் வரை�ல்

6.8  தபாருள்ேர்ள அழித்�ல்  
(Erasing objects)

சிை ேமயங்ேளில வடையப்படட 
த்போருள்ேளிலிருந்து ்�டவயிலைோ� 
த்போருள்ேடை நீக்ே ்வண்டியிருக்கும்.  
த்போருள்ேடை நீக்ே உ்ைஸ் டூடைப 
(Erase tool) ்பயன்படுத�ைோம்.  இந்� 
டூடை டேயோல வடைந்� ்ேோடுேடை 
அழிக்ேப ்பயன்படும் இைப்ப (Eraser) ்்போை 
்பயன்படுத�ைோம்.

Erase ேடடடை வடை்படக் ் ேோபபில 
உள்ை த்போருள்ேடை நீக்குவ�ற்குப 
்பயன்படுகி்றது.

ஒரு த்போருடை அழிக்ே,
1. Home tab > Modify pael > Erase tool 

என்பட�க் கிளிக் தேயது ERASE 
ேடடடைடயத ்�ர்ந்த�டுக்ேவும்.  
(அலைது) ேடடடை வரியில ERASE 
அலைது E என �டடச்சு தேயயவும்.

்�டவயோன ேருவிடயக் கிளிக் தேயது 
வடடவில வடையைோம்.

Home த�ோகுதியிலுள்ை Draw 
்்பனலில ேடடசியோேப ்பயன்படுததிய 
ஆர்க் டூல ேோணப்படும்.

படம் 6.74 11 வரேயான ஆர்க டூல்ேள்

மூன்று புள்ளிேர்ளக குறிப்பிடடு வடடவில் 
வரை�ல்
P1, P2 மற்றும் P3 ஆகிய மூனறு புள்ளிேடைப 
்பயன்படுததி வடடவில வடை�ல.

Command: ARC↵
Specify start point of arc or [Center]: 
(Pick P1) ↵
Specify second point of arc or [Center/
End]: (Pick P2) ↵
Specify end point of arc: (Pick P3) ↵
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தபாருள்ேர்ள அழிககும் மூன்று வி�மான 
வழிமுர்றேள்
வடை்படததில இருக்கும் த்போருள்ேடை 
மூனறு வி�மோே அழிக்ேைோம்.

வழிமுர்ற 1
Erase ேடடடைடய மு�லில 
்�ர்ந்த�டுதது, பினனர் அழிக்ே ்வண்டிய 
த்போருள்ேடைத ்�ர்ந்த�டுக்ே ்வண்டும்.
நுடேவு விடேடய அழுததினோல 
்�ர்ந்த�டுக்ேப்படடட த்போருள்ேள் 
மட்றந்துவிடும்.

வழிமுர்ற 2
அழிக்ே ்வண்டிய த்போருள்ேடைத 
்�ர்ந்த�டுக்ே ்வண்டும்.
பி்றகு Delete விடேடய அழுத� ் வண்டும்.

படம் 6.77 Delete விரச மூைம் தபாருள்ேர்ள 
அழித்�ல்

வழிமுர்ற 3
1. அழிக்ே ்வண்டிய த்போருள்ேடைத 

்�ர்ந்த�டுக்ே ்வண்டும்.
2. சுடடியின வைது த்போத�ோடனக் 

கிளிக் தேயய ்வண்டும்.
3. ்�ோனறும் குறுக்கு வழிப ்படடியில 

Erase என்பட�க் கிளிக் தேயயவும்.

குறிப்பு
அழித� த்போருடைத திரும்்பக் தேோண்டு 
வை ்வண்டுதமனில, விடைவு அணுேல 
ேருவிப்படடடயில உள்ை Undo என்பட�க் 
கிளிக் தேயய ்வண்டும்.

 இபத்போழுது தேருகும் புள்ளி crosshair 
லிருந்து சிறிய ேதுைமோே மோறியிருக்கும்.  
இது pickbox எனறு அடேக்ேப்படும்.  
இ�ன ்�ோற்்றம் திடையில உள்ை ஒரு 
த்போருடைத ்�ர்ந்த�டுக்ேத �யோைோே 
உள்ைது என்பட�க் ேோடடுகி்றது.  
்மலும் ேடடடை வரியும் த்போருடைத 
்�ர்ந்த�டுக்ேக் கூறும்.

2. அழிக்ே ்வண்டிய த்போருளின 
மீது pickboxஐ டவதது கிளிக் 
தேயய ்வண்டும்.  த்போருளுடடய 
்ேோடடின �டிமன தவளிர் ேோம்்பல 
நி்றததிற்கு மோறும்.

3. அழிக்ே ்வண்டிய அடனததுப 
த்போருள்ேடையும் த�ோடர்ந்து 
்�ர்ந்த�டுக்ேைோம்.  ேடடடை 
நிட்ற்வற்்றப்படும் வடை 
்�ர்ந்த�டுக்ேப்படடட த்போருள்ேள் 
தவளிர் ேோம்்பல நி்றததில இருக்கும்.

4. நுடேவு விடேடய அழுத� 
்வண்டும் அலைது சுடடிடய வைது 
கிளிக் தேயது  Erase என்பட�த 
்�ர்ந்த�டுக்ே ்வண்டும்.  
இபத்போழுது ்�ர்ந்த�டுத� 
த்போருள்ேள் அழிக்ேப்படடு Erase 
ேடடடை முடிவு த்பறும்.

Pickbox

a light gray line weight

படம் 6.76 தபாருள்ேர்ள அழித்�ல்
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படம் 6.80 Plot உரையாடல் தபடடி

4. Printer/plotter ்பகுதியில 
Name கீழி்றங்குப்படடியில 
அச்சுபத்போறிடயத ்�ர்ந்த�டுக்ே 
்வண்டும்.

5. Plot Area ்பகுதியில What to 
plot கீழி்றங்குப்படடியில Extents 
என்பட�த ் �ர்ந்த�டுக்ே ் வண்டும்.  
இந்� விருப்பம் முழு வடை்படமும் 
அச்சிடப்படுவட� உறுதி தேயகி்றது.

6. வடை்படதட� �ோளின டமயததில 
அச்சிட, Plot Offset ்பகுதியில Center 
the plot எனனும் ்�ர்வுபத்படடியில 
கிளிக் தேயய ்வண்டும்.

7. Plot Scale ்பகுதியில  Fit to Paper 
எனனும் ்�ர்வுத்படடியில கிளிக் 
தேயய ்வண்டும்.  இது �ோளின 
அைடவ்யோ அலைது வடை்படததின 
அைடவ்யோ த்போருட்படுத�ோமல, 
வடை்படதட� �ோளில த்போருந்துமோறு 
அச்சிடும்.

8. இபத்போழுது இந்� உடையோடல 
த்படடியின விருப்பங்ேள் ்படததில 
ேோடடப்படடுள்ைவோறு ்�ோனறும்.

9. வடை்படம் �ோளில ேரியோன அைவில 
அச்சிடப்படுமோ என்பட� Preview 
த்போத�ோடனக் கிளிக் தேயது 
த�ரிந்து தேோள்ைைோம்.  இ�ன மூைம் 
பிடேேடைக் ேண்டறிந்து �ோள்ேள் 
வீணோவட�த �டுக்ேைோம்.

படம் 6.78 குறுககு வழிப் படடியின் மூைம் 
தபாருள்ேர்ள அழித்�ல்

6.9 வரைபடத்ர� அச்சிடு�ல்
வடை்படதட� அச்சிட PLOT ேடடடை 
்பயன்படுகி்றது.

1. சிவபபு நி்ற A ்பணிக்குறிடயக் 
கிளிக் தேயது, Print என்பட�த 
்�ர்ந்த�டுக்ே ்வண்டும்.

2. ்�ோனறும் துடணப்படடியில Plot 
என்பட�க் கிளிக் தேயய ்வண்டும்.

3. ஆட்டோ்ேட ்பை விருப்பங்ேளுடன 
கூடிய Plot உடையோடல த்படடிடயக் 
ேோடடும்.

படம் 6.79 பயன்பாடடுப் படடி
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படம் 6.82 Save Drawing As உரையாடல் தபடடி

ஆட்டா்ேடட 2016இல் உள்ள் ்ோப்பு 
வரேேள்
்ேமிக்ேப்படட அடனதது வடை்படங்ேளும் 
்ேோபபுேள் என அடேக்ேப்படும்.

ஆட்டோ்ேட 2016இல ்பை 
வடேயோன ்ேோபபு வடேேள் உள்ைன.
●	 .dwg: AutoCAD 2016 drawing
●	 .dws: AutoCAD 2016 Drawing Standard
●	 .dwt: AutoCAD 2016 Template Drawing 

template file
●	 ஆட்டோ்ேட 2016இல வடைந்� 

வடை்படங்ேடை, அ�ற்கு முந்�ய 
்பதிபபுேளிலும் ்ேமிக்ே முடியும்.

6.11 வரைபடக ்ோப்புேர்ள மூடு�ல்
ஆட்டோ்ேடிலிருந்து தவளி்ய்றோமல 
�ற்்்போட�ய வடை்படக் ்ேோபட்ப மடடும் 
மூட முடியும்.  அ�ற்கு ்பயன்போடடுப ்படடியில 
Close > Current Drawing என்பட�க் கிளிக் 
தேயய ்வண்டும்.  (அலைது) ேடடடை 
வரியில CLOSE எனத �டடச் தேயய 
்வண்டும்.

�ற்்்போது தி்றந்திருக்கும் ்ேோபட்ப 
அலைது தி்றந்திருக்கும் அடனதது 
்ேோபபுேடையும் மூட,
●	 ்பயன்போடடுப த்போத�ோடனக் கிளிக் 

தேயய ்வண்டும்.  இபத்போழுது 
்பயன்போடடுப ்படடி ்�ோனறும்.

10. அச்சு முன்னோடடததிலிருந்து (Print 
preview) தவளி்ய்ற ESC விடேடய 
அழுத� ்வண்டும்.  (அலைது) மூடு 
த்போத�ோடனக் (X) கிளிக் தேயய 
்வண்டும்.

11. Plot உடையோடல த்படடியில OK 
த்போத�ோடனக் கிளிக் தேயது 
வடை்படதட� அச்சிடைோம்.

6.10 வரைபடத்ர� ்சமித்�ல்
ஆட்டோ்ேடில நீங்ேள் தேய� ் வடைடய 
்ேமிக்ே,

1. விடைவு அணுேல ேருவிப்படடடயில 
உள்ை Save த்போத�ோடனக் கிளிக் 
தேயய ்வண்டும்.

2. வடை்படம் இதுவடை 
்ேமிக்ேப்படவிலடை எனில, Save 
Drawing As உடையோடல த்படடி 
்�ோனறும்.ஹ

3. அதில File name உடைபத்படடியில 
வடை்படததிற்ேோன த்பயடைக் 
தேோடுதது Save த்போத�ோடனக் 
கிளிக் தேயயவும்.

படம் 6.81 விரைவு அணுேள் ேருப்படரடயிலுள்்ள 
Save தபாத்�ான்
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6.12  ஆட்டா்ேடிலிருந்து 
தவளி்ய்றல்

உஙேள் ்வரைரய ்சமித்து 
ஆட்டா்ேடிலிருந்� தவளி்ய்ற,

1. ஆட்டோ்ேட ேனனல திடையில 
்மல வைது மூடையிலுள்ை மூடுட 
த்போத�ோடனக் (X) கிளிக் தேயய 
்வண்டும்.

X 
button

படம் 6.85 ஆட்டா்ேட சன்னல் திரையில் ்மல் 
வைது மூரையிலுள்்ள மூடு தபாத்�ான் (X)

2. தி்றந்திருக்கும் ்ேோபபுேளில ஏ்�னும் 
மோற்்றம் தேயயப்படடிருந்�ோல, 
ஆட்டோ்ேட அட� ்ேமிக்ே ்வண்டுமோ 
அலைது ்ேமிக்ேோமல மூட ்வண்டுமோ 
என்பட� கீழ்க்ேண்ட உடையோடல 
த்படடியில உள்ைட�ப ்்போனறு 
வினோ எழுபபும்.  உங்ேள் ்வடைடய 
்ேமிக்ே Yes த்போத�ோடனக் கிளிக் 
தேயய ்வண்டும்.

படம் 6.86

3. ஏற்ேன்வ ்ேமிக்ேப்படோ� புதிய 
வடை்படமோே இருந்�ோல, ஆட்டோ்ேட 
Save Drawing As எனனும் 
உடையோடல த்படடிடயத திடையில 
ேோடடும்.  பினனர் ்ேோபட்ப ்ேமிதது 
ஆட்டோ்ேடிலிருந்து தவளி்யறும்.

●	 அதில Close என்பட�க் கிளிக் தேயது 
வரும் துடணப்படடியில, �ற்்்போட�யக் 
்ேோபட்ப மடடும் மூட Current Drawing 
என்பட�யும், தி்றந்திருக்கும் அடனதது 
்ேோபபுேடையும் மூட All Drawings 
என்பட�யும் கிளிக் தேயய ்வண்டும்.

படம் 6.83 Close தபாத்�ான்

தி்றந்திருக்கும் ்ேோபபுேளில 
ஏ்�னும் மோற்்றம் தேயயப்படடிருந்�ோல, 
ஆட்டோ்ேட அட� ்ேமிக்ே ்வண்டுமோ 
அலைது ்ேமிக்ேோமல மூட ்வண்டுமோ 
என்பட� கீழ்க்ேண்ட உடையோடல 
த்படடியில உள்ைட�ப ்்போனறு வினோ 
எழுபபும்.

படம் 6.84

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 06.indd   221 4/16/2019   1:28:49 PM



வரைபடத்ர�க ரேவிடடு 
ஆட்டா்ேடிலிருந்து தவளி்ய்ற,

1. மூடு த்போத�ோடனக் (X) கிளிக் தேயய 
்வண்டும்.

2. ஆட்டோ்ேட வடை்படதட� ்ேமிக்ே 
்வண்டுமோ என வினோ எழுபபும்.  
உங்ேள் வடை்படதட� ்ேமிக்ேோமல 
மூடுவ�ற்கு No த்போத�ோடனக் கிளிக் 
தேயய ்வண்டும்.  ஆட்டோ்ேட 
உங்ேள் ்வடைடய வடடில ்பதிவு 
தேயயோமல தவளி்யறும்.படம் 6.87 Save Drawing As உரையாடல் தபடடி

 Autodesk, Inc. என்பது ஒரு அதமரிக்ே ்பனனோடடு தமனத்போருள் நிறுவனம் ஆகும்.  
இந்நிறுவனம் ேடடடக்ேடை, த்போறியியல, ேடடுமோனம், உற்்பததி, ஊடேங்ேள் மற்றும் 
த்போழுது்்போக்கு த�ோழிலேள் ்்போன்றவற்றிற்கு தமனத்போருள் ்ேடவேடை வேங்குகி்றது.  
இது ேலி்்போர்னியோவிலுள்ை ேோன ை்்பல (San Rafael, California) எனனுமிடதட� 
�டைடமயிடமோேக் தேோண்டுள்ைது.

ஆட்டோ்ேடில ஒ்ை வடேயோன ேடடடைேள் குழுவோக்ேப்படடு ்்பனலேைோே டவக்ேப்படடுள்ைன.

கீழி்றங்கும் ்படடி என்பது ேடடடைேளின ்படடியல ஆகும்.  இது ஒரு த்போத�ோடன்யோ அலைது 
்படடியிலுள்ை உறுபபுேடை்யோ ்�ர்ந்த�டுக்கும் ்்போது ்�ோனறுகி்றது.

நிரனவில் தோள்ே

●	 ஆட்டோ்ேட என்பது ேணினி உ�வியுடன வடிவடமபபு தேயவ�ற்ேோன CAD – Computer – Aided 
Design) வணிேரீதியோன வடைவு தமனத்போருைோகும்.  இது ஆட்டோதடஸ்க் (Autodesk, Inc.) நிறுவனத�ோல 
உருவோக்ேப்படடு விற்்படன தேயயப்படுகி்றது.

●	 திடையின த்பருமைவுப ்பகுதி வடை்படப ்பகுதி (Drawing Area) ஆகும்.  இதில த்போருள்ேடை வடைய 
முடியும்.

●	 ேடடடைேடை உள்ளிடுவ�ற்குப ்பயன்படும் Command prompt வடை்படப ்பகுதியின கீழ்ப்பகுதியிலுள்ை 
ேடடடைச் ேோைைததில உள்ைது.

●	 ்பணித�ைம் என்பது ரிப்பன, ேருவிப்படடடேள், ்படடிப்படடடேள் மற்றும் ேனனல திடை ்்பைடடுேள் 
்்போன்றவற்ட்றக் தேோண்ட ஒரு �னிப்பயனோக்ேப்படட அடமப்போகும்.

●	 டைன (LINE) ேடடடைடய கீழ்க்ேண்ட வழிேளில தேயல்படுத�ைோம்.
1. Draw ்்பனலில உள்ை டைன டூல ்பணிக்குறிடயக் கிளிக் தேயயைோம்.  (அலைது)
2. ்படடிப்படடடயில Draw > Line என்பட�க் கிளிக் தேயயைோம்.  (அலைது)
3. ேடடடை வரியில LINE ேடடடைடய உள்ளிடைோம்.  எ.ேோ) LINE <R>
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●	 டைன டூடைப ்பயன்படுததி த�ோடர்ச்சியோன இைண்டு ்ேோடுேடை வடைந்� பின ேடடடை வரியில 
Close விருப்பம் ்�ோனறுவட�க் ேோணைோம்.  இைண்டு அலைது அ�ற்கு ்மற்்படட த�ோடர்ச்சியோன 
்ேோடுேடை வடையும் ்்போது, Close விருப்பமோனது மு�ல ்ேோடடின த�ோடக்ேப புள்ளிடயயும், ேடடசி 
்ேோடடின முடிவுப புள்ளிடயயும் இடணக்ேப ்பயன்படுகி்றது.  முடிவுப புள்ளிடய சுடடிடயக் கிளிக் 
தேயது குறிபபிடடோல, வடை்படதட� முடிக்ே ேடடடை வரியில C எனத �டடச்சு தேயது நுடேவு 
விடேடய அழுத� ்வண்டும்.

●	 ஒரு ்ேோடு வடையும் ்்போது முடிவுப புள்ளிடயத �வ்றோேக் குறிபபிடடுவிடடோல, Undo ேடடடை மூைம் 
ேடடசியோேக் குறிபபிடட புள்ளிடய நீக்கிவிடடு, முந்ட�ய ேடடததிற்குச் தேலைைோம்.  இந்� விருப்பதட�ப 
்பயன்படுத�, ேடடடை வரியில Undo அலைது U எனத �டடச்சு தேயது நுடேவு விடேடய அழுத� 
்வண்டும்.

●	 ஒரு ேடடடைடயத �விர்க்ே அலைது அக்ேடடடையிலிருந்து தவளி்ய்ற, விடேப்பைடேயில ESC 
(Escape) விடேடய அழுத� ்வண்டும்.

●	 ERASE ேடடடைடய கீழ்க்ேண்ட வழிேளில ்பயன்படுத�ைோம்.
1. Modify ேருவிப்படடடயிலுள்ை ERASE ்பணிக்குறிடயக் கிளிக் தேயயைோம்.
2. ்படடிப்படடடயில Modify > Erase என்பட�த ்�ர்ந்த�டுக்ேைோம்.
3. ேடடடை வரியில ERASE <R> எனனும் ேடடடைடய உள்ளிலுக்ேைோம்.

 
 

Left click சுடடியின இடது த்போத�ோடன அழுதது�ல
Click சுடடியின இடது த்போத�ோடன அழுதது�ல
Double Click சுடடியின இடது த்போத�ோடன இருமுட்ற அழுதது�ல
Right Click சுடடியின வைது த்போத�ோடன அழுதது�ல
Drag சுடடுக்குறிடய த்போருளின மீது டவதது, சுடடியின இடது த்போத�ோடனக் கிளிக் தேயது 

இழுதது த்போருடை புதிய இடததிற்கு நேர்தது�ல.

Enter விடேப்பைடேயில எழுததுக்ேள் மற்றும் எண்ேடை உள்ளிடு�ல.
Pick சுடடுக்குறிடய த்போருளின மீது டவதது, சுடடியின இடது த்போத�ோடனக் கிளிக் 

தேய�ல.
Return விடேப்பைடேயில நுடேவு விடேடய அழுதது�ல.  இந்� விடே ↵ (Enter) எனனும் 

குறியீடு மூைம் குறிபபிடப்படும்.  ்பை ்நைங்ேளில சுடடிடய வைது கிளிக் தேயது 
கிடடக்கும் முடிடவ இ�ன மூைம் த்ப்றைோம்.

Dialog box அடமபபுேடை மோற்றுவ�ற்கு ஆட்டோ்ேடில ்�ோனறும் ேோைைம்.
Drop down menu ்படடிப்படடடயில ஏ்�னும் ஒரு த்பயடைக் கிளிக் தேய�ோல கீ்ே ்�ோனறும் ்படடியல.
Tooltip ேருவிப்படடடயிலுள்ை ஒரு ேருவியின மீது சுடடுக்குறிடய டவக்கும்்்போது ்�ோனறும் 

ஒரு சிறு உடை.
Prompts ேடடடைச் ேோைைததில உள்ை ஒரு ேருவி ்�ர்ந்த�டுக்ேப்படடோல, இந்�ச் தேயடை 

தேயய ்வண்டும் என ்பயனருக்குக் த�ரிவிக்கும் உடை.
Object வடை்படததின ஒரு ்பகுதிடய ஒரு �னிப த்போருைோேக் ேரு�ைோம்.  எடுததுக்ேோடடோே, 

டைன டூடைக் தேோண்டு வடையப்படும் ஒரு ்ேோடு ஒரு த்போருைோகும்.  ்போலிடைன 
டூடைக் தேோண்டு வடையப்படும் ஒரு தேவவேம் ஒரு த்போருைோகும்.  ஆர்க் டூடைக் 
தேோண்டு வடையப்படும் ஒரு வடடவில ஒரு த்போருைோகும்.
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6. UCS என்பது எ�ன குறுக்ேம்?
 அ) User Coordinate System
 ஆ) User Currency System
 இ) User Control System 
 ஈ) User Computer System
7. ேடடங்ேடை (grid) ேோண்பிக்ேவும், 

மட்றக்ேவும் (ON or OFF) 
விடேப்பைடேயில எந்� தேயல்போடடு 
விடேடய அழுத� ்வண்டும்?

 அ) F1 ஆ) F2 இ) F3 ஈ) F7

பகுதி – ஆ 
II.  மூன்று வரிேளில் விரடயளிகேவும்  

1. ஆட்டோ்ேடட எவவோறு 
த�ோடங்குவோய?

2. ரிப்பனில உள்ை அடனததுப 
த்போத�ோனேடையும் எப்படி 
மட்றப்போய?

3. ரிப்பனில உள்ை ஒரு த்போத�ோன 
மீது சுடடுக்குறிடய நிறுததும் ்்போது 
எனன ்�ோனறும்?

4. UCS ்பணிக்குறிடய எவவோறு 
நீக்குவோய?

5. OSNAPஐ ON மற்றும் OFF தேயவ�ற்கு 
எந்� தேயல்போடடு விடேடயப 
்பயன்படுத� ்வண்டும்?

6. டைன (LINE) ேடடடைடயப 
்பயன்படுததும் ்்போது 
்பை்ேோணதட� முடிக்ேப ்பயன்படும் 
விடைவோன வழிமுட்றடயக் கூறு.

7. டைன ேடடடை மற்றும் தைக்டோங்ேல 
ேடடடைடயப ்பயன்படுததி 
தேவவேம் வடையும் ்்போது ஏற்்படும் 
நடடமுட்ற சிக்ேலேடைக் கூறு.  
ஏன ஒனட்ற விடடு மற்த்றோனட்றப 
்பயன்படுத� ்வண்டும்?

பகுதி – அ 
 I.   சரியான விரடரயத் 

்�ர்ந்த�டுத்து எழுதுே
1. ஆட்டோ்ேட என்பது _________ 

தமனத்போருைோகும்.
 அ) DTP
 ஆ)  Computer-aided design (CAD) 

and drafting
 இ) Text Editing
 ஈ) Video Editing
2. ஆட்டோ்ேட 2016ஐ உருவோக்கி 

விற்்படன தேயயும் நிறுவனம் 
_________

 அ) Microsoft Corporation
 ஆ) Adobe, Inc.
 இ) Autodesk, Inc.
 ஈ) Sun
3. சிவபபு நி்ற “A” த்போத�ோடனக் 

கிளிக் தேய�ோல ்�ோனறும் ்படடி 
_________

 அ) Application ஆ) Edit
 இ) Layout ஈ) Window
4. ்பயன்போடடுப ்படடியின ்மல 

்பகுதியில ்�ோனறும் ்படடட எது?
 அ) Menu ஆ) Search
 இ) Toolbar ஈ) Title
5. ேடடடைச் ேோைைம் 

்�ோன்றவிலடைதயனில எந்� 
விடேப்பைடே குறுக்குவழிேடைப 
்பயன்படுத� ்வண்டும்?

 அ) Ctrl + 1 ஆ) Ctrl + 9
 இ) Ctrl + 8 ஈ) Ctrl + 7

வினாகேள்
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2. விடேப்பைடே மூைம் LINE, 
CIRCLE மற்றும் ERASE ்்போன்ற 
ேடடடைேடை எவவோறு விடைவோே 
உள்ளிடைோம்?

3. LINE ேடடடையில உள்ை Undo 
்�ர்வின ்பயனேடை எழுதுே.

4. வடடங்ேடை உருவோக்கும் 
பினவரும் முட்றேடை சுருக்ேமோே 
விவரி.

5. Centre and radius
6. Centre and diameter

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகே அ்ளவில் 

விரடயளிகேவும்
1. ஆட்டோ்ேட இடடமுேதட�ப ்பற்றி 

விவரி.
2. ேடடடைச் ேோைைம் ்பற்றி விவரி.
3. தைக்டோங்ேல த்போருடைப ்பற்றி 

எழுதுே.  ஆட்டோ்ேடில தேவவேம் 
வடைவ�ற்ேோன வழிமுட்றேடைக் 
கூறு.

8. ஆட்டோ்ேடில ஒரு ேடடடை 
தேயல்போடடில இருக்கும் 
்்போது அதிலிருந்து எவவோறு 
தவளி்ய்றைோம்?

9. ஆர்க் மற்றும் ேர்க்கிள் த்போத�ோனேள் 
எந்� ரிப்பன ேனட்ைோல ்்பனலில 
உள்ைன?

10. ERASE ேடடடைடய உள்ளிடட 
பின, ஆட்டோ்ேட டஉங்ேடை 
எனன தேயயச் தேோலகி்றது?

11. இதுவடை ்ேமிக்ேோ� ்ேோபட்ப 
மு�ல முட்றயோே ் ேமிக்கும் த்போழுது, 
்பயன்போடடுப ்படடிப்படடடயிலிருந்து 
Save அலைது Save As… என்பட�க் 
கிளிக் தேய�ோல எனன ்�ோனறும்?

12. ஆட்டோ்ேடில ஒரு ்ேோபட்ப 
தி்றப்ப�ற்ேோன விடைவோன வழி 
எனன?

13. ஆட்டோ்ேடிலிருந்து எவவோறு 
தவளி்ய்றைோம்?

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்திய்ளவில் 

விரடயளிகேவும்  
1. த்போருள்ேடை உருவோக்குவ�ற்ேோன 

ஏ்�னும் மூனறு ேடடடைேடைக் 
கூறு.
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செய்முறை
கணினி த�ொழில்நுட்பம்
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ப்பஜபமேககர் - ஆவணத்� வடிவ்மேத�ல்

01
செய்முறை

வினொ
 (a)  பேஜபமேக்கறைத் திைந்து கீழக்கண்ட அளவு்களு்டன் கூடிய ஒரு புதிய ஆவணத்றதை 

உருவாக்கவும்.
  ேக்க அளவு - A4
  ேக்கங்களின் எணணிகற்க - 4
  பமேல் ேக்க ஓைம் 1.25 அஙகுலம் மேறை ேக்கங்கள் 0.75 அஙகுலம்

 (b)  கீழக்கண்ட உறைறய உள்ளி்டவும்.
  HAPPINESS
   Happiness is often confused with fun, good living, and riches. Sometimes fun is 

equated with happiness. Fun is what we experience while doing an activity, whereas 
happiness is a residual and long-lasting feeling. The path to happiness is long and full 
of challenges. Happiness requires life-long pursuit.

 (c)  HAPPINESS என்னும் தைறலப்பிறகு எழுத்து வற்கயின் அளவு 18 புள்ளி்கள், எழுத்து 
வற்க Arial, தைடிமேன், றமேய இறெவு ஆகிய வடிவூட்டல்்கறளச் செய்்க.

 (d)  ேத்திககு கீழக்கண்ட வடிவூட்டல்்கறளச் செய்்க.
  (a) Font -  Arial
  (b) Font size - 12
  (c) Alignment  –  Justified
  (d) Leading  – 20

 (e) ஆவணத்றதை ‘happiness’  என்ை சேயரில் பெமிக்க.  
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செய்முறை228

தெய்மு்ை
1. Start > All Programs > Adobe > PageMaker 7.0 > Adobe PageMaker 7.0 

என்ை வரிறெயில் கிளிக செய்து ஒரு புதிய பேஜபமேக்கர் ஆவணத்றதைத் திைக்கவும். 
ே்டத்தில் ்காடடியுள்ளவாறு அப்டாப் பேஜபமேக்கர் ென்்னல் திறை பதைான்றும்.

 ப�ொககம்
பேஜபமேக்கறைத் திைந்து ச்காடுக்கப்ேட்ட அளவு்களு்டன் கூடிய ஒரு புதிய ஆவணத்றதை 
உருவாககுதைல்
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229செய்முறை

2. ேடடிப்ேடற்டயில் File > New என்ேறதைக கிளிக செய்யவும். (அல்லது) Ctrl + N என்னும் 
விறெப்ேலற்க குறுககு வழிறயப் ேயன்ேடுத்தைவும். இது Document Setup உறையா்டல் 
சேடடிறயத் திைககும்.

●	 Page Size கீழிைஙகு ேடடிப்சேடடியில் கிளிக செய்து A4 என்னும் ேக்க அளறவத் 
பதைர்ந்சதைடுக்கவும்.

●	 Number of pages  உறைப்சேடடியில் 4 எ்ன உள்ளி்டவும்.
●	 ஓைங்களின் அளறவ கீழக்கண்டவாறு மோறைவும்.
 Inside  – 0.75 inches
 Outside  – 0.75 inches
 Top – 1.25 inches
 Bottom – 0.75 inches
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செய்முறை230

3. OK  சோத்தைாற்ன கிளிக செய்யவும். ே்டத்தில் ்காடடியுள்ளவாறு Untitled – 1 என்ை 
சேயரில் புதிய ஆவணம் திறையில் பதைான்றும்.

4. ச்டகஸ்ட டூறலக கிளிக செய்து ஒரு உறைத்சதைாகுதிறய உருவாக்கவும். பிைகு கீபே 
ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள உறைறய தைட்டச்சு செய்யவும்.

 HAPPINESS
 Happiness is often confused with fun, good living, and riches. Sometimes fun is 

equated with happiness. Fun is what we experience while doing an activity, whereas 
happiness is a residual and long-lasting feeling. The path to happiness is long and full 
of challenges. Happiness requires life-long pursuit.
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231செய்முறை

5. ச்டகஸ்ட டூறலக ச்காணடு ‘HAPPINESS’ என்ேறதைத் பதைர்ந்சதைடுக்கவும். Character 
Control Palette மூலம் எழுத்து வற்க Arial, எழுத்து வற்கயின் அளவு 18 புள்ளி்கள், 
Leading  22 எ்ன மோறைவும். Bold சோத்தைாற்னக கிளிக செய்யவும். பிைகு றமேய 
இறெவிறகு Shift + Ctrl + C என்னும் ொவி பெர்மோ்னத்றதை அழுத்தைவும். 
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செய்முறை232

6. ச்டகஸ்ட டூறலக ச்காணடு ேத்திறயத் பதைர்ந்சதைடுக்கவும். Character Control Palette 
மூலம் எழுத்து வற்க Arial, எழுத்து வற்கயின் அளவு 12 புள்ளி்கள், Leading 20 எ்ன 
மோறைவும். பிைகு பேர்த்தி இறெவிறகு Shift + Ctrl + J என்னும் ொவி பெர்மோ்னத்றதை 
அழுத்தைவும்.
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233செய்முறை

7. ஆவணத்றதை ‘happiness’ என்ை சேயரில் பெமிக்க
 விறெப்ேலற்கயில் Ctrl + S என்ேறதை அழுத்தைவும் அல்லது ேடடிப்ேடற்டயில் File > 

Save என்ேறதைக கிளிக செய்யவும். Save publication உறையா்டல் சேடடி பதைான்றும். 
File name உறைப்சேடடியில் ‘happiness’ எ்ன தைட்டச்சு செய்து Save சோத்தைாற்னக 
கிளிக செய்யவும்.

தவளியீடு

HAPPINESS
Happiness is often confused with fun, good living, and riches. Sometimes fun is 

equated with happiness. Fun is what we experience while doing an activity, whereas 

happiness is a residual and long-lasting feeling. The path to happiness is long and 

full of challenges. Happiness requires life-long pursuit.

முடிவு
எதிர்ோர்க்கப்ேட்ட முடிவு கிற்டத்தைது.
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ப்பஜபமேககர் - அறிவிப்புப் ்பல்க்ை 
உருவொககு�ல்

02

வினொ
பேஜபமேக்கறைப் ேயன்ேடுத்தி கீழக்கண்ட மோணவர் அறிவிப்புப் ேலற்கறய உருவாககு.

 ப�ொககம்
பேஜபமேக்கறைப் ேயன்ேடுத்தி மோணவர் அறிவிப்புப் ேலற்கறய உருவாககுதைல்.

தெய்மு்ை
1. Start > All Programs > Adobe > PageMaker 7.0 > Adobe PageMaker 7.0   

என்ை வரிறெயில் கிளிக செய்து ஒரு புதிய பேஜபமேக்கர் ஆவணத்றதைத் திைக்கவும். 
2. ேடடிப்ேடற்டயில் File > New என்ேறதைக கிளிக செய்யவும். (அல்லது) Ctrl + N என்னும் 

விறெப்ேலற்க குறுககு வழிறயப் ேயன்ேடுத்தைவும். இது Document Setup உறையா்டல் 
சேடடிறயத் திைககும்.

3. OK சோத்தைாற்ன கிளிக செய்யவும். இப்சோழுது Untitled – 1 என்ை சேயரில் புதிய 
ஆவணம் திறையில் பதைான்றும்.

4. சைக்டாங்கல் டூறலப் ேயன்ேடுத்தி 100 mm x 100 mm அளவுள்ள சேடடிறய வறைய 
பவணடும். அதில் சியான் (Cyan) நிைத்றதை நிைப்ேவும். tint மேதிப்றே 25 ெதைவீதைமோ்க 
மோறைவும். இப்சோழுது சேடடி கீழக்கண்டவாறு பதைான்றும்.

செய்முறை
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5. இபதைபோன்று 100 mm x 15 mm அளவுள்ள மேறசைாரு சேடடிறய வறைய பவணடும். 
அதில் ்கருப்பு (black) நிைத்றதை நிைப்ேவும். இந்தைப் சேடடிறய சியான் (Cyan) நிைம் 
நிைப்ேப்ேட்ட சேடடியின் பமேல்ேகுதியில் றவக்கவும். இப்சோழுது சேடடி கீழக்கண்டவாறு 
பதைான்றும்.
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6. ச்டகஸ்ட டூறலக ்கருப்பு நிைப் சேடடியின் இ்டது ஓைத்திலிருந்து வலது ஓைம் வறை 
கிளிக செய்து இழுக்க பவணடும். பின்்னர் அதில் “ Student Notice Board” என்று 
தைட்டச்சு செய்ய பவணடும்.

 எழுத்தின் நிைமும் சேடடியின் நிைமும் ஒன்ைா்க (்கருப்ோ்க) இருககும். உறைறய 
தைட்டச்சு செய்து முடித்தைவு்டன் Ctrl + A  என்னும்  விறெப்ேலற்க குறுககு வழி மூலம் 
உறைறய பதைர்ந்சதைடுக்கவும்.

 Character Control palette மூலம் எழுத்தின் அளறவ 20 புள்ளி்களா்க மோறைவும். Bold 
ேணிககுறிறயக கிளிக செய்யவும். Reverse சோத்தைாற்னக கிளிக செய்தைால் உறை 
சவள்றள நிைமோ்க மோறும். உறைறய றமேய இறெவு செய்ய Shift + Ctrl + C என்னும் 
விறெப்ேலற்க குறுககு வழிறயப் ேயன்ேடுத்தைவும். இப்சோழுது மோணவர் அறிவிப்புப் 
ேலற்க கீழக்கண்டவாறு திறையில் பதைான்றும்.

தவளியீடு

முடிவு
எதிர்ோர்க்கப்ேட்ட முடிவு கிற்டத்தைது.
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வினொ
பேஜபமேக்கறைப் ேயன்ேடுத்தி கீழக்கண்ட விசிடடிங ்கார்ற்ட உருவாககு.

 ப�ொககம்
பேஜபமேக்கறைப் ேயன்ேடுத்தி ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள விசிடடிங ்கார்ற்ட உருவாககுதைல்.

தெய்மு்ை
 1. Start > All Programs > Adobe > PageMaker 7.0 > Adobe PageMaker 7.0   

என்ை வரிறெயில் கிளிக செய்து ஒரு புதிய பேஜபமேக்கர் ஆவணத்றதைத் திைக்கவும். 
ே்டத்தில் ்காடடியுள்ளவாறு அப்டாப் பேஜபமேக்கர் ென்்னல் திறை பதைான்றும்.

ப்பஜபமேககர் - விசிடடிங் கொர்்டை உருவொககு�ல்

03
செய்முறை
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2. ேடடிப்ேடற்டயில் File > New என்ேறதைக கிளிக செய்யவும். (அல்லது) Ctrl + N என்னும் 
விறெப்ேலற்க குறுககு வழிறயப் ேயன்ேடுத்தைவும். இது Document Setup உறையா்டல் 
சேடடிறயத் திைககும்.
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3. OK  சோத்தைாற்ன கிளிக செய்யவும். ே்டத்தில் ்காடடியுள்ளவாறு Untitled – 1 என்ை 
சேயரில் புதிய ஆவணம் திறையில் பதைான்றும்.

4. இப்சோழுது அளவீடு்கறள Inches லிருந்து Millimetersககு மோறைவும். 
 ேடடிப்ேடற்டயில் File > Preferences > general  என்ை ்கட்டறளறயக கிளிக செய்யவும். 

(அல்லது) விறெப்ேலற்கயில் Ctrl + K என்ேறதை அழுத்தைவும். இப்சோழுது Preferences 
உறையா்டல் சேடடி பதைான்றும்.

 அதில் Measurements மேறறும் Vertical ruler கீழிைஙகு ேடடிப்சேடடியில் Millimeters  
என்ேறதைத் பதைர்ந்சதைடுக்கவும்.
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5. ்கருவிப் சேடடியிலிருந்து சைக்டாங்கல் டூறலத் பதைர்ந்சதைடுத்து செவவ்கம் வறையவும்.
6. Control Palette இல் width  95 mm  எ்னவும் height  55 mm எ்னவும் மோறைவும்.  
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7. ்கருவிப்சேடடியில் ச்டகஸ்ட டூறல கிளிக செய்யவும். தைட்டச்சு செய்ய பவணடிய 
உறையின் எல்றலறயக குறிப்பி்ட செவவ்கத்தின் இ்டது மூறலயிலிருந்து வலது 
மூறல வறை கிளிக செய்து இழுக்கவும்.

8. ேேரின் சேயறை உள்ளிடடு, அறதை ச்டகஸ்ட டூல் மூலம் பதைர்ந்சதைடுக்கவும். Control 
Palette மூலம் பதைறவயா்ன எழுத்து வற்க மேறறும் எழுத்தின் அளறவக ச்காடுக்கவும். 
பின்்னர் வலது புைமோ்க சிறிது ே்கர்த்தைவும்.
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9. ேடிநிறல 7 ஐ மேறுேடியும் செய்யவும். நிறுவ்னத்தின் சேயறை உள்ளிடடு, அறதை 
ச்டகஸ்ட டூல் மூலம் பதைர்ந்சதைடுக்கவும். Control Palette மூலம் பதைறவயா்ன எழுத்து 
வற்க மேறறும் எழுத்தின் அளறவக ச்காடுக்கவும். பின்்னர் வலது புைமோ்க சிறிது 
ே்கர்த்தைவும். முதைல் எழுத்றதை ச்டகஸ்ட டூல் மூலம் பதைர்ந்சதைடுத்து எழுத்து வற்கயின் 
அளறவ சேரிதைாக்கவும்.
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10. ேடிநிறல 7 ஐ மேறுேடியும் செய்யவும். நிறுவ்னத்தின் மு்கவரிறய உள்ளிடடு, அறதை 
ச்டகஸ்ட டூல் மூலம் பதைர்ந்சதைடுக்கவும். Control Palette மூலம் பதைறவயா்ன எழுத்து 
வற்க மேறறும் எழுத்தின் அளறவக ச்காடுக்கவும். பின்்னர் வலது புைமோ்க சிறிது 
ே்கர்த்தைவும்.

தவளியீடு

முடிவு
எதிர்ோர்க்கப்ேட்ட முடிவு கிற்டத்தைது.
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வினொ
பேஜபமேக்கறைப் ேயன்ேடுத்தி கீழக்கண்ட பலபிறள (Label) உருவாககு.

 ப�ொககம்
பேஜபமேக்கறைப் ேயன்ேடுத்தி ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள பலபிறள (Label) உருவாககுதைல்.

தெய்மு்ை
1. Start > All Programs > Adobe > PageMaker 7.0 > Adobe PageMaker 7.0   என்ை 

வரிறெயில் கிளிக செய்து ஒரு புதிய பேஜபமேக்கர் ஆவணத்றதைத் திைக்கவும்.  
2. ேடடிப்ேடற்டயில் File > New என்ேறதைக கிளிக செய்யவும். (அல்லது) Ctrl + N என்னும் 

விறெப்ேலற்க குறுககு வழிறயப் ேயன்ேடுத்தைவும். இது Document Setup உறையா்டல் 
சேடடிறயத் திைககும்.

3. OK  சோத்தைாற்ன கிளிக செய்யவும். இப்சோழுது Untitled – 1 என்ை சேயரில் புதிய 
ஆவணம் திறையில் பதைான்றும்.

ப்பஜபமேககர் -  
ஒரு பலபி்ை (Label) உருவொககு�ல்

04
செய்முறை
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4. பிைகு அளவீடு்கறள Inches லிருந்து Millimeters ககு மோறை பவணடும். 
 ேடடிப்ேடற்டயில் File > Preferences > general  என்ை ்கட்டறளறயக கிளிக செய்யவும். 

(அல்லது) விறெப்ேலற்கயில் Ctrl + K என்ேறதை அழுத்தைவும். இப்சோழுது Preferences 
உறையா்டல் சேடடி பதைான்றும்.

அதில் Measurements மேறறும் Vertical ruler கீழிைஙகு ேடடிப்சேடடியில் Millimeters  என்ேறதைத் 
பதைர்ந்சதைடுக்கவும்.

5. ்கருவிப்சேடடியிலிருந்து சைக்டாங்கல் டூறலத் பதைர்ந்சதைடுத்து செவவ்கம் வறையவும்.
6. Control Palette இல் width  100 mm எ்னவும் height  40 mm எ்னவும் மோறைவும்.  
7. ேடடிப்ேடற்டயில் Element > Rounded corners என்ேறதைக கிளிக செய்யவும்.
8. Rounded corners உறையா்டல் சேடடியிலிருந்து பதைறவயா்ன வடிவத்றதைத் 

பதைர்ந்சதைடுக்கவும். இப்சோழுது வட்டமுற்ன செவவ்கம் பதைான்றும்.
9. ்கருவிப்சேடடியில் ச்டகஸ்ட டூறலக கிளிக செய்து, செவவ்கத்திறகுள் ஒரு 

உறைத்சதைாகுதிறய உருவாக்கவும்.
10. Name : என்ேறதைத் தைட்டச்சு செய்து நுறேவு விறெறய அழுத்தைவும்.
 STD :  என்ேறதைத் தைட்டச்சு செய்து நுறேவு விறெறய அழுத்தைவும்.
 Section : என்ேறதைத் தைட்டச்சு செய்து நுறேவு விறெறய அழுத்தைவும்.
 School : என்ேறதைத் தைட்டச்சு செய்து நுறேவு விறெறய அழுத்தைவும்.
 Subject :  என்ேறதைத் தைட்டச்சு செய்து நுறேவு விறெறய அழுத்தைவும்.
11. ச்டகஸ்ட டூறலக ச்காணடு உறை முழுவறதையும் பதைர்ந்சதைடுக்கவும்.
12. ேடடிப்ேடற்டயில் Type > Indents / Tabs என்ேறதைக கிளிக செய்யவும். (அல்லது) 

விறெப்ேலற்கயில் Ctrl + I என்ேறதை அழுத்தைவும். 
13. வலது tab ஐ 90 mm அளவில் சோருத்தைவும்.  leader சோத்தைாற்னக கிளிக செய்து வரும் 

ேடடியலில் புள்ளிகப்காடற்டத் பதைர்ந்சதைடுக்கவும். பின்்னர் Apply சோத்தைாற்னக 
கிளிக செய்யவும்.
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14. இப்சோழுது பதைறவயா்ன பலபிள் உருவாக்கப்ேடடிருககும்.

தவளியீடு

முடிவு
எதிர்ோர்க்கப்ேட்ட முடிவு கிற்டத்தைது.
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 ப�ொககம்
என்வலப் டூறலப்(Envelope tool)  ேயன்ேடுத்தி ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள உறைறய உருவாககுதைல்.

பகொரல்டரொ - எனவலப் டூ்லப்(Envelope tool)  
்பைன்படுததி உ்ரயின வடிவத்� மேொற்று�ல்

05
செய்முறை

வினொ
ப்காைல்டைாறவப் ேயன்ேடுத்தி கீபே ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள உறைறய உருவாககு.

தெய்மு்ை
1. Start >All Programs > CorelDRAW Graphics Suite 2018 > CorelDRAW 2018 என்ை 

வரிறெயில் கிளிக செய்து ப்காைல்டைாறவத் திைக்கவும். 
2. Welcome Screen ென்்னல் திறையில் New Document சோத்தைாற்னக கிளிக செய்யவும். 
3. இப்சோழுது Create a New Document உறையா்டல் சேடடி பதைான்றும். 
4. அதில்  Ok சோத்தைாற்னக கிளிக செய்யவும். 
5. ச்டகஸ்ட டூறலக கிளிக செய்யவும். ( அல்லது) விறெப்ேலற்கயில் F8 

விறெறயஅழுத்தைவும். 
6. “DesktopPublishing” என்னும் உறைறயத் தைட்டச்சு செய்யவும்.
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7. Pick டூறலக கிளிக செய்து உறைறயத் பதைர்ந்சதைடுக்கவும்.

8. என்வலப் டூலில் கிளிக செய்யவும்.

9. பமேல் றமேயப் புள்ளிறய பமேல் போககி  ே்கர்த்தைவும். அபதை போன்று கீழ 
றமேயப்புள்ளிறயயும் பமேல் போககி  ே்கர்த்தைவும். உறையா்னது கீபே 
்காட்டப்ேடடுள்ளவாறு மோறும். 

z_XII CompTech_Tamil version Practicals.indd   248 4/16/2019   1:23:04 PM



249செய்முறை

தவளியீடு

முடிவு
எதிர்ோர்க்கப்ேட்ட முடிவு கிற்டத்தைது.
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 ப�ொககம்
எலிப்ஸ் டூறலப் ேயன்ேடுத்திக ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள ே்டத்றதை உருவாககுதைல்.

பகொரல்டரொ - எலிப்ஸ் டூ்லப்  
்பைன்படுததி ்படைம் வ்ர�ல்

06
செய்முறை

வினொ
ப்காைல்டைாறவப் ேயன்ேடுத்தி கீபே ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள ே்டத்றதை உருவாககு.

தெய்மு்ை
1. Start > All Programs > CorelDRAW Graphics Suite 2018 > CorelDRaw 2018 என்ை 

வரிறெயில் கிளிக செய்து ப்காைல்டைாறவத் திைக்கவும்.
2. Welcome Screen ென்்னல் திறையில் New Document சோத்தைாற்னக கிளிக செய்யவும். 
3. இப்சோழுது Create a New Document உறையா்டல் சேடடி பதைான்றும். 
4. அதில்  Ok சோத்தைாற்னக கிளிக செய்யவும். 
5. எலிப்ஸ்  டூறலக கிளிக செய்யவும். ( அல்லது) விறெப்ேலற்கயில் F7 விறெறய 

அழுத்தைவும்.
6. ஒரு வட்டத்றதை வறையவும். 
7. அந்தை வட்டத்றதை ே்கசலடுத்து ஒட்டவும்.  
8. முன்்னால் உள்ள வட்டத்றதை சிறிது வலது புைமோ்க  ே்கர்த்தைவும். 
9. அந்தை வட்டத்றதை பதைர்ந்சதைடுத்து சவள்றள நிைத்தைால்  நிைப்ேவும். 
10. பின்்னால் உள்ள வட்டத்றதைத் பதைர்ந்சதைடுத்து %70 ்கருப்பு நிைத்தைால்  நிைப்ேவும். 
11. ச்டகஸ்ட டூறலப் ேயன்ேடுத்தி 75 எ்னத் தைட்டச்சு செய்து, எழுத்தின் அளறவ 

அதி்கரிக்கவும். 
12. அறதை ே்டத்தில் ்காட்டப்ேடடுள்ளவாறு வட்டத்தில் சோருத்தைவும். 
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தவளியீடு

முடிவு
எதிர்ோர்க்கப்ேட்ட முடிவு கிற்டத்தைது.
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வினொ
கீபே உள்ள அட்டவறணயில் ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள புள்ளி்களுககு தைனித்தை ஆயத்சதைாறலவு 
அறமேப்றேப் ேயன்ேடுத்தி ஒரு ே்டம் வறை்க

Point Coordinates
1 55,100
2 120, 100
3 120, 70
4 230, 70
5 230, 100
6 295, 100
7 295, 210
8 275, 235
9 80, 235
10 55, 210

ஆடபடைொபகட - �னித� ஆைதத�ொ்லவு 
அ்மேப்்்பப் ்பைன்படுததி ்படைம் வ்ர�ல்

07
செய்முறை
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தெய்மு்ை
1. திறையிலுள்ள AutoCAD 2016-English ேணிககுறிறய இருமுறை கிளிக செய்து 

ஆடப்டாப்கட 2016ஐ திைக்கவும். (அல்லது) 
 Start >All Programs > Autodesk > AutoCAD 2016 > AutoCAD 2016-English என்ை 

வரிறெயில் கிளிக செய்து ஆடப்டாப்கட 2016ஐ திைக்கவும்.
2. Drafting&Animation ேணித்தைளத்திலிருந்து முன்வடிவறமேக்கப்ேட்ட ப்காப்ோ்ன acad.

dwt என்ேறதை கிளிக செய்து ஒரு புதிய ப்காப்றே உருவாக்கவும். 
3. உலவுதைல் ேடற்டயிலிருந்து Zoom All டூறலத் பதைர்ந்சதைடுக்கவும்.
4. நிறலறமேப் ேடற்டயிலுள்ள Grid ஐ OFF செய்யவும். 
5. ற்ட்னமிக இன்புட பமோற்ட OFF செய்யவும். 
6. ரிப்ேனில்  Home > Draw > Line என்ை வரிறெயில் கிளிக செய்யவும். (அல்லது) ்கட்டறள 

வரியில் LINE அல்லது L எ்னத் தைட்டச்சு செய்யவும். கீபே ச்காடுக்கப்ேடடுள்ளவாறு 
்கட்டறள வரியில் புள்ளி்கறள தைட்டச்சு செய்யவும்.  

Command: LINE↵
Specify first point: 55,100↵
Specify next point or [Undo]: 120,100↵
Specify next point or [Undo]: 120,70↵
Specify next point or [Close/Undo]: 230,70↵
Specify next point or [Close/Undo]: 230,100↵
Specify next point or [Close/Undo]: 295,100↵
Specify next point or [Close/Undo]: 295,210↵
Specify next point or [Close/Undo]: 275,235↵
Specify next point or [Close/Undo]: 80,235↵
pecify next point or [Close/Undo]: 55,210↵
Specify next point or [Close/Undo]: C↵

7. Line-example1.dwg என்ை சேயரில் ப்காப்றே பெமிக்கவும். 

 ப�ொககம்
அட்டவறணயில் ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள புள்ளி்களுககு தைனித்தை ஆயத்சதைாறலவு அறமேப்றேப் 
ேயன்ேடுத்தி ஒரு ே்டம் வறைதைல்.
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தவளியீடு

முடிவு
எதிர்ோர்க்கப்ேட்ட முடிவு கிற்டத்தைது.
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வினொ
கீபே உள்ள அட்டவறணயில் ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள புள்ளி்களுககு ஒப்பீடடு செவவ்க 
ஆயத்சதைாறலவு அறமேப்றேப் ேயன்ேடுத்தி ஒரு ே்டம் வறை்க

Point Coordinates
1 100,100
2 @50,0
3 @0,20
4 @100,0
5 @0,-20
6 @50,0
7 @0, 120
8 @-50,0
9 @0,-20
10 @-100,0
11 @0,20

12 @-50,0

ஆடபடைொபகட - ஒப்பீடடு தெவவக ஆைதத�ொ்லவு 
அ்மேப்்்பப் ்பைன்படுததி ்படைம் வ்ர�ல்

08
செய்முறை
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 ப�ொககம்
அட்டவறணயில் ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள புள்ளி்களுககு ஒப்பீடடு செவவ்க ஆயத்சதைாறலவு 
அறமேப்றேப் ேயன்ேடுத்தி ஒரு ே்டம் வறைதைல்.

தெய்மு்ை
1. திறை மு்கப்பிலுள்ள AutoCAD -2016English ேணிககுறிறய இருமுறை கிளிக செய்து 

ஆடப்டாப்கட 2016ஐ திைக்கவும். (அல்லது) 
 Start >All Programs > Autodesk > AutoCAD 2016 > AutoCAD 2016-English என்ை 

வரிறெயில் கிளிக செய்து ஆடப்டாப்கட 2016ஐ திைக்கவும்.
2. Drafting&Animation ேணித்தைளத்திலிருந்து முன்வடிவறமேக்கப்ேட்ட ப்காப்ோ்ன acad.

dwt என்ேறதை கிளிக செய்து ஒரு புதிய ப்காப்றே உருவாக்கவும். 
3. உலவுதைல் ேடற்டயிலிருந்து Zoom All டூறலத் பதைர்ந்சதைடுக்கவும்.
4. நிறலறமேப் ேடற்டயிலுள்ள Grid ஐ OFF செய்யவும். 
5. ற்ட்னமிக இன்புட பமோற்ட OFF செய்யவும். 
6. ரிப்ேனில்  Home > Draw > Line என்ை வரிறெயில் கிளிக செய்யவும். (அல்லது) ்கட்டறள 

வரியில் LINE அல்லது L எ்னத் தைட்டச்சு செய்யவும். கீபே ச்காடுக்கப்ேடடுள்ளவாறு 
்கட்டறள வரியில் புள்ளி்கறள தைட்டச்சு செய்யவும்.  

Command: LINE↵
Specify first point: 100,100 ↵

Specify next point or [Undo]: @50,0 ↵

Specify next point or [Undo]: @0,20 ↵
Specify next point or [Close/Undo]: @100,0 ↵
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-20 ↵
Specify next point or [Close/Undo]: @50,0 ↵
Specify next point or [Close/Undo]: @0,120 ↵
Specify next point or [Close/Undo]: @-50,0 ↵
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-20 ↵
Specify next point or [Close/Undo]: @-100,0 ↵
Specify next point or [Close/Undo]: @0,20 ↵
Specify next point or [Close/Undo]: @-50,0 ↵
Specify next point or [Close/Undo]: c ↵

7. Line-example2.dwg என்ை சேயரில் ப்காப்றே பெமிக்கவும். 

z_XII CompTech_Tamil version Practicals.indd   256 4/16/2019   1:23:07 PM



257செய்முறை

தவளியீடு

முடிவு
எதிர்ோர்க்கப்ேட்ட முடிவு கிற்டத்தைது.
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வினொ
கீபே உள்ள அட்டவறணயில் ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள புள்ளி்களுககு ஒப்பீடடு துருவ 
ஆயத்சதைாறலவு அறமேப்றேப் ேயன்ேடுத்தி ஒரு ே்டம் வறை்க

Point Coordinates 

1 50,50
2 @110<0
3 @20<90
4 @80<120
5 @30<180
6 @80<240

ஆடபடைொபகட - ஒப்பீடடு துருவ ஆைதத�ொ்லவு 
அ்மேப்்்பப் ்பைன்படுததி ்படைம் வ்ர�ல்

09
செய்முறை

 ப�ொககம்
அட்டவறணயில் ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள புள்ளி்களுககு ஒப்பீடடு துருவ ஆயத்சதைாறலவு 
அறமேப்றேப் ேயன்ேடுத்தி ஒரு ே்டம் வறைதைல்.

தெய்மு்ை
1. திறை மு்கப்பிலுள்ள AutoCAD -2016English ேணிககுறிறய இருமுறை கிளிக செய்து 

ஆடப்டாப்கட 2016ஐ திைக்கவும். (அல்லது) 
 Start >All Programs > Autodesk > AutoCAD 2016 > AutoCAD 2016-English என்ை 

வரிறெயில் கிளிக செய்து ஆடப்டாப்கட 2016ஐ திைக்கவும்.
2. Drafting&Animation ேணித்தைளத்திலிருந்து முன்வடிவறமேக்கப்ேட்ட ப்காப்ோ்ன acad.

dwt என்ேறதை கிளிக செய்து ஒரு புதிய ப்காப்றே உருவாக்கவும். 
3. உலவுதைல் ேடற்டயிலிருந்து Zoom All டூறலத் பதைர்ந்சதைடுக்கவும்.
4. நிறலறமேப் ேடற்டயிலுள்ள Grid ஐ OFF செய்யவும். 
5. ற்ட்னமிக இன்புட பமோற்ட OFF செய்யவும். 
6. ரிப்ேனில்  Home > Draw > Line என்ை வரிறெயில் கிளிக செய்யவும். (அல்லது) ்கட்டறள 

வரியில் LINE அல்லது L எ்னத் தைட்டச்சு செய்யவும். கீபே ச்காடுக்கப்ேடடுள்ளவாறு 
்கட்டறள வரியில் புள்ளி்கறள தைட்டச்சு செய்யவும்.  
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Command: LINE↵
Specify first point: 50,50↵
Specify next point or [Undo]: @110<0↵
Specify next point or [Undo]: @20<90↵
Specify next point or [Close/Undo]: @80<120↵
Specify next point or [Close/Undo]: @30<180↵
Specify next point or [Close/Undo]: @80<240↵
Specify next point or [Close/Undo]: C↵

7. Line-example3.dwg என்ை சேயரில் ப்காப்றே பெமிக்கவும். 

தவளியீடு

முடிவு
எதிர்ோர்க்கப்ேட்ட முடிவு கிற்டத்தைது.
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வினொ
தைனித்தை ஆயத்சதைாறலவு அறமேப்றேப் ேயன்ேடுத்தி கீபே ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள ே்டத்றதை 
வறை்க.
புள்ளிகப்காடு்களுககிற்டபய உள்ள சதைாறலவு 1 அலகு எ்னக ச்காணடு ே்டத்தில் 
ச்காடுக்கப்ேட்ட புள்ளி்களின் தைனித்தை ஆயத்சதைாறலவு்கறள கீபே ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள 
அட்டவறணயில் முதைலில் குறிக்கவும். பிைகு இந்தைப் புள்ளி்கறளக ச்காணடு ே்டத்றதை 
வறையவும்.

Point Coordinates 
1 2, 1
2
3
4
5
6
7
8
9

ஆடபடைொபகட - �னித� ஆைதத�ொ்லவு 
அ்மேப்்்பப் ்பைன்படுததி ்படைம் வ்ர�ல்

10
செய்முறை
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Point Coordinates 
1 2, 1
2 2,5
3 7, 5
4 7,4
5 4, 4
6 3,3
7 4,2
8 7,2
9 7,1

தெய்மு்ை
1. திறை மு்கப்பிலுள்ள AutoCAD -2016English ேணிககுறிறய இருமுறை கிளிக செய்து 

ஆடப்டாப்கட 2016ஐ திைக்கவும். (அல்லது) 
 Start >All Programs > Autodesk > AutoCAD 2016 > AutoCAD 2016-English என்ை 

வரிறெயில் கிளிக செய்து ஆடப்டாப்கட 2016ஐ திைக்கவும்.
2. Drafting&Animation ேணித்தைளத்திலிருந்து முன்வடிவறமேக்கப்ேட்ட ப்காப்ோ்ன acad.

dwt என்ேறதை கிளிக செய்து ஒரு புதிய ப்காப்றே உருவாக்கவும். 
3. உலவுதைல் ேடற்டயிலிருந்து Zoom All டூறலத் பதைர்ந்சதைடுக்கவும்.
4. நிறலறமேப் ேடற்டயிலுள்ள Grid ஐ OFF செய்யவும். 
5. ற்ட்னமிக இன்புட பமோற்ட OFF செய்யவும். 
6. ரிப்ேனில்  Home > Draw > Line என்ை வரிறெயில் கிளிக செய்யவும். (அல்லது) ்கட்டறள 

வரியில் LINE அல்லது L எ்னத் தைட்டச்சு செய்யவும். கீபே ச்காடுக்கப்ேடடுள்ளவாறு 
்கட்டறள வரியில் புள்ளி்கறள தைட்டச்சு செய்யவும்.  

Command: LINE↵
Specify first point: 2,1↵
Specify next point or [Undo]: 2,5↵
Specify next point or [Undo]: 7,5↵
Specify next point or [Close/Undo]: 7,4↵
Specify next point or [Close/Undo]: 4,4↵

 ப�ொககம்
அட்டவறணயில் ச்காடுக்கப்ேடடுள்ள புள்ளி்களுககு தைனித்தை ஆயத்சதைாறலவு அறமேப்றேப் 
ேயன்ேடுத்தி ஒரு ே்டம் வறைதைல்.
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Specify next point or [Close/Undo]: 3,3↵
Specify next point or [Close/Undo]: 4,2↵
Specify next point or [Close/Undo]: 7,2↵
Specify next point or [Close/Undo]: 7,1↵
Specify next point or [Close/Undo]: C↵

7. Line-example4.dwg என்ை சேயரில் ப்காப்றே பெமிக்கவும். 

தவளியீடு

முடிவு
எதிர்ோர்க்கப்ேட்ட முடிவு கிற்டத்தைது.
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்கல்வி ஆபலாெ்கர்
முற்னவர் சோன். குமோர்
இறண இயககு்னர் ( ோ்டத்திட்டம் )
மோநிலக ்கல்வியியல் ஆைய்ச்சி மேறறும் ேயிறசி நிறுவ்னம்,
சென்ற்ன - 600 006

ோ்ட ஒருஙகிறணப்ோளர்
உ. ஆர்த்தி
ேட்டதைாரி ஆசிரிறய,
அைசு மே்களிர் பமேல்நிறலப்ேள்ளி,
மேதுைாந்தை்கம், ்காஞ்சிபுைம்.

புத்தை்க வடிவறமேப்ோளர்
ஆபைாககியம் சேலிகஸ்
பிளாகசேர்ட வடிவம் மேறறும் பிரிணடஸ்,
சென்ற்ன.

தைைக்கடடுோடு
்காமோடசி ோலன் ஆறுமு்கம்
ைாபேஷ் தைங்கப்ேன்

தைட்டச்ெர்
இைா. பமோ்கா்னாம்ோள்
பவளச்பெரி, சென்ற்ன.

அடற்ட வடிவறமேப்ோளர்
்கதிர் ஆறுமு்கம்
சென்ற்ன.

விறைவுக குறியீடடு பமேலாணறமேக குழு
இைா. சே்கோதைன், இற்டநிறலஆசிரியர்,  
ஊைாடசி ஒன்றிய ேடுநிறலப்ேள்ளி, ்கபணெபுைம், 
போளூர், திருவணணாமேறல.

வ.ேத்மோவதி, ேட்டதைாரிஆசிரியர்,
அைசி்னர்உயர்நிறலப்ேள்ளி, சவறறியூர்,  
திருமோனூர், அரியலூர்.

மே.முருப்கென், ேட்டதைாரி ஆசிரியர் 
ஊைாடசி ஒன்றிய ேடுநிறலப்ேள்ளி, 
சேத்தைபவளாணப்காட்ட்கம்,
முத்துப்பேடற்ட, திருவாரூர்.

ஒருஙகிறணப்பு
ைபமேஷ் முனிொமி

ோ்டநூல் வல்லுேர்்கள்
திருமேதி ெசி்கலா, 
இறணப்பேைாசிரியர், இைாணி பமேரி ்கல்லூரி
சென்ற்ன

திரு. அமுதைன்
உதைவி பேைாசிரியர் மேறறும் இறண புல முதைல்வர்
ோணடிச்பெரி சோறியியல் ்கல்லூரி, பிள்றளச்ொவடி,
ோணடிச்பெரி.

ோ்ட பமேலாய்வாளர்்கள்
திருமேதி. ஆர்த்தி
இறணப்பேைாசிரியர், தை்கவல் சதைாழில்நுடேதுறை
R.M.K  சோறியியல் ்கல்லூரி, ்கவறைப்பேடற்ட, 
திருவள்ளூர்.

திரு. எம். முைளி
சதைாழில்நுடே ஆபலாெ்கர்,
்காகனிசென்ட ச்டக்னாலஜி,
துறைப்ோக்கம், சென்ற்ன.

ஆஙகிலவழி ோ்ட நூல் ஆசிரியர்்கள்

திரு. R. பெதுைாமேன்
துறண பேைாசிரியர்,
்கணினி அறிவியல் & சோறியியல் துறை,
ெத்யோமோ அறிவியல் & சதைாழில்நுடே நிறுவ்னம்,
சென்ற்ன.

திரு. எம். சிவககுமோர்
அைசு பமேல்நிறலப்ேள்ளி,
சிறு்காம்பூர், திருச்சி.

A. ெஙகீதைா
அைசு பமேல்நிறலப்ேள்ளி,
இைாேன்தைாங்கல், திருவணணாமேறல.

T. முரு்காம்ோள்
அைசு பமேல்நிறலப்ேள்ளி,
பொமேைாென்பேடற்ட, திருச்சி.

திரு. அே்கப்ேன், 
துறைத்தைறலவர், ICAT Design & Multimedia ்கல்லூரி
மேயிலாப்பூர், சென்ற்ன

திருமேதி. ோலபிரியா
துறைத்தைறலவர், ICAT Design & Multimedia ்கல்லூரி
மேயிலாப்பூர், சென்ற்ன

சமோழிசேயர்ப்ோளர்்கள்
இைாணி பவளாங்கன்னி
சேய்ப்காோல் ்கபைாடியா
அைசு சேண்கள் பமேல்நிறலப்ேள்ளி
ேங்கேல்லூர், சென்ற்ன.

C. ஸ்ரீபதைவி
அைசு முன் மோதிரி பமேல்நிறலப்ேள்ளி
திருவல்லிகப்கணி, சொன்ற்ன – 5.

K.V. மேஞ்சுளா
சென்ற்ன பமேல்நிறலப்ேள்ளி,
சூறளபமேடு, சென்ற்ன.

A. G. ்கறலவாணி
சென்ற்ன சேண்கள் பமேல்நிறலப்ேள்ளி,
சேைம்பூர், சென்ற்ன – 11.

திரு. எஸ். சவங்க்டாச்ெலசேருமோள்
அைசு பமேல்நிறலப்ேள்ளி, மோனூர், திருசேல்பவலி.

திரு. ஜி. சுபைஷ்குமோர்
அைசு ஆண்கள் பமேல்நிறலப்ேள்ளி,
திருமேங்கலம், மேதுறை.

திரு. எம்.்கபணஷ்
அைசு சேண்கள் பமேல்நிறலப்ேள்ளி,
மோத்தூர், கிருஷ்ணகிரி.

திரு. சே.சுந்தைர்
அைசு பமேல்நிறலப்ேள்ளி,
ச்காெவன்புதூர், பவலூர்.

்கணினி சதைாழில்நுடேம் - பமேல்நிறல இைண்டாம் ஆணடு
நூலாசிரியர்்கள் மேறறும் பமேலாய்வாளர்்கள்

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலி்கணட பமேப்லித்பதைா தைாளில் 
அச்சி்டப்ேடடுள்ளது. ஆப்செட முறையில் அச்சிடப்டார்:
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