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சVக தள, WO அYசH

அ7கZ&'கைளV(6Bவ[கI
க"ைடய '( அ*ச, -கவ/0ைன

ஏேதா ஒ7 காரண:;<காக =>ட
உ ?7@ABCDகE.
எ(ன
ெசIவJ?

எLப> =NவJ? எ(ற வPகE
ெத/ய?,ைல.
ந@
அSகTUV
இX இ;, இ7SகS YடாJ என
->ெவN:த Z(னD, எLப> =NவJ
எ(ற வP எ \@ BைடSக?,ைல. இேத
ேபா, தா( ச=க வைல: தள க^_@
(Orkut, Facebook, Twitter or LinkedIn). அ;_@
ந@ கணSBைன =>, அJவைர பழB வqத
நUபDக^ட@ இ7qJ ?லக ?7@ABCDகE.
அSகTUVைடL
பாDSகாம,,
எJT@
எvதாம, இ7Sகலா@; ஆனா,, ெமா:தமாக
ந@ கணSேக இ7SகSYடாJ என ?7@Zனா,
எ(ன ெசI;ட ேவUN@.

உJேள

இ;, எ(ன ஒ7 ந,ல தகவ, எX,,
ஏற:தாழ அைன:J '( அ*ச, வச;
த7@ z{வன க"@, உ கE '( அ*ச,
கணSBைன zரqதரமாக =>S ெகாEள
வP ஒ(ைற: த7B(றன. ஆனா,, அqத
வPகைள
நா@
ேநர>யாக,
எ^தாகL
ெபற இயல?,ைல. அவ<ைறL ெபற
ப,ேவ{ }<{ வPகைள ேம<ெகாEள
ேவU>~EளJ.
அவ<ைற
இ \
காணலா@.

ஹா7ெம6N / எQ.எ8.எ/. /
RSேடா8 ைலT:
1. • ‚ S க ா ƒ @
„
S
உEள
தள@
ெச,லT@.
http://mail.live.
com/mail/CloseAccountConfirmation.aspx
இJ
BைடSக?ைல எ(றா, https://account.live.
com/CloseAccount.aspx எ(ற -கவ/0, உEள
தள@ ெச,லT@.
2. உ க"ைடய இெம0, -கவ/ ம<{@
பா’ேவD>ைன இ \ அைமSகT@.
3. ெதாடDqJ CloseAccount
எ(ற பVடX,
B^S ெசI;டT@.
4. உ கE அSகTUV 270 நாVக"S\
ஒJSகLபVN பாJகாSகLபN@. அqதS
கால:;, —UN@ உ கE அSகTUV>ைன
உ0DLZSக
?7@Zனா,,
—UN@
அதைன இயSகலா@. இ,ைல எ(றா,,
270 நாVக"S\L Z(னD, -vைமயாக
˜SகLபN@. உ கE நUபDகE இத<\
ெதாடDA
ெகாUடா,,
அLப>
ஒ7
அSகTUVேட இ,ைல எ(ற ெசI;
அவDக"S\: தரLபN@.
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வாசகAகேள....
உ!க#ேக#&,ச(ேதக*, க+-./கைள
அ345ைக67 அ(த(த4 ப9:6;
தைல45கைள 9=4>ட@*.
க*4BCடD மலF7 இ;3* எ;ன
தகவ7க# ேவKL* எ;ற உ!கN;
எ:DபாDைபP* எQ.!க#.

கB0C'டA GாHகI
க*4BCடD ெதாடDபான Sா7 ‘TU’/க# 9=-.
மலF7 ெவN6ட 2 >ர:கைள அ34ப@*.
Sா7க# மXY* ‘TU’/க# ௨௦௧4 ஜனவF
மாத-:X9 _; ெவNயாa6+/க/bடா.. Sா7க#
மXY* ‘TU’/கைள உ+வா/aயவD, ெவN6CடவD,
aைட/9* இட!க#, &ைல ஆaயவXைற/ கCடாய*
9=4>டேவKL*.
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யாஹூ தளQ:
1. இqத

தள:;,

உEள '( அ*ச,
கணSBைன
˜Sக
https://edit.yahoo.com/config/delete_user எ(ற
-கவ/0, உEள தள@ ெச,லT@.
2. உ க"Sகான தX நபD தகவ,கைள
அ^:J, ˜Sக ?7@Aவதைன confirm
எ(ற பVடைன அv:Jவத( =ல@
உ{;LபN:தT@.
3. 90
நாVக^,
உ கE
அSகTUV
-vைமயாக ˜SகLபN@. Z(னD, ˜ கE
?7@Zனா_@, அSகTUV BைடSகாJ.

Vெம6N:
1. h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m / a c c o u n t s /
DeleteCaribouService
எ(ற -கவ/0,
உEள
தள@
ெச,லT@.
2. இ
\
உ க"ைடய ŸசD
ேந@ ம<{@ பா’ேவDV அைமSகT@.
3. இ \ BைடS\@ ெசSபாS , >S
அைடயாள@ அைமSகT@. Z(னD, ம<ற
Y\E ேசைவகைளL பய(பN:த எ(ன
அSகTUV பய(பN:தL ேபாBCDகE
எ(ற ?னா?<\, மா<றாக உEள Y\E
அSகTUV ெபய/ைன அைமSகT@.
4. பா’ேவD>ைனS
ெகாN:J,
"Remove
Gmail"எ(ற பVடX, B^S ெசI;டT@.
இரUN நாVக^, உ கE ¤ெம0,
அSகTUV ˜SகLபN@.
5. உ கE ¤ெம0, அSகTUV ˜SகLபVட
Z(னD,
எ(ன
ெசIதா_@,
அqத
அSகTUV>ைன —UN@ ெபற ->யாJ.
அ;, உEள ெமேச¦கE BைடSகாJ.

ஆXY7 சZக இைணய தளQ
ஆD\V
தள@,
வ7@ ெசLட@ப7ட(
=டLபட
உEளJ.
இ 7 L Z § @
அSகTUV
˜S\@
வPகைளL பாDLேபா@.
1. https://www.google.com/accounts/DeleteService?ser
vice=orkut&hl=enUS எ(ற இைணய தள:;<\
-த„, ெச,லT@.
2. இ \ பா’ேவDV ம<{@ ŸசD ேந@
அைமSகT@.
3. Z(னD ெசS பாS , >S அைமSகT@.
4. அN:J Remove orkut எ(ற பVடX, B^S
ெசI;டT@. உ கE ஆD\V அSகTUV
உடன>யாக ˜SகLபN@.

ேப82\ சZக இைணய தளQ:
பல7@ பய(பN:J@ இqத தள:;„7qJ
த கE அSகTUV>ைன ˜Sக அ;க@ ேபD

7-7-2014
?7@AB(றனD. இத<\S
காரண@, ஒ7வேர பல
அSகTUVக^,,
ெபயDக^,
¬-ய
? : ; ய ா ச : J ட(
அ S க T U V க ை ள
அைம:J?Nவேத
காரண@.
1. -த„,
ேப’AS
இைணய
தள:;,
உ க"ைடய
அSகTUV>, ®ைழயT@.
ெதாடDqJ
வலJ =ைல0, உEள Account > Account
Settings எ(ப;, ெச,லT@.
2. இJ Settings பSக:;ைன: ;றS\@.
3. இ \ "Deactivate Account" எ(ற Z/?,
BைடS\@ deactivate எ(ற „ SB, B^S
ெசI;டT@.
4. அ,லJ ேநர>யாக http://www.facebook.com/
deactivate.php எ(ற „ SB, B^S ெசIJ,
அSகTUV>ைன ˜Sகலா@.
5. "Why are you deactivating:" எ(ற Z/?,, உ க
"S\ ?7Lபமான ேதD?ைன ஏ<பN:;,
அ;, ப;, அ^Sகலா@. இ{;யாக, Deacti
vate My Account" எ(ற பVடைன அv:;,
அSகTUV>ைன ˜Sகலா@.
6. http://www.facebook.com/help/contact.php?
show_form=delete_account எ(ற இைணய
தள@
ெச({,
zரqதரமாக
ேப’AS
அSகTUV>ைன ˜Sகலா@.

7R7டX சZக இைணய தளQ:
1. V?VடD
இைணய
தள@
ெச({,
அ \
உ கE
அSகTUV>,
® ை ழ ய T @ .
ெதாடDqJ
வலJ
=ைல0,
உEள
Settings எ(ற „ SB, B^S ெசI;டT@.
2. இJ Account Settings எ(ற பSக:;ைன:
;றS\@. இqதL பSக:;( இ{;0, உEள
"Deactivate my account" எ(ற „ SB, B^S
ெசI;டT@.
3. அ,லJ ேநர>யாக http://twitter.com/settings/
accounts/confirm_delete
எ(ற -கவ/0,
உEள தள@ ெச({, அ \ உ கE அS
கTUV>ைன ˜Sகலா@. இ \ உ{;L
பN:Jவத<காக
உ கE
->?ைனS
ேகVைக0, "Okay, fine, deactivate my account"
எ(ப;, B^S ெசIJ கணSBைன
->SகT@.

]^\7 இ/ சZக இைணய தளQ:
1. -த„, „ SV இ( ச=க இைணய
த ள : ; ,
உ
க E
அSகTUV
> ை ன :
;றSகT@.
2. வலJ =ைல0, தரLபVNEள "Settings"

4
எ(ற „ SB, B^S
ெசI;டT@.
3. இJ Settings
எ(ற
ப S க : ; ை ன :
;றS\@.
இ \
"Personal
Information"
எ(ற Z/?,, "Close
Your Account" எ(ப;,
B^S ெசI;டT@.
4. அ,லJ https://www.
linkedin.com/secure/
settings?closemyaccountstart
எ(ற
„ SB,
B^S
ெசIJ
ேநர>யாக
உ கE
அSகTUV>ைன
->Sகலா@.
5. "Close Account Reason"
எ(ற Z/?, ˜ கE
?7@Aவ;,
B^S
ெசIJ,
"Continue"
அv:; ெதாடரலா@.
ேம<காƒ@
வP
க^,, எqத '( அ*ச,
ம<{@ ச=க இைணய
தள க^,
உEள
உ கE ேதைவLபடாத,
பய(பN:தாத அ,லJ
˜SகLபட
ேவUN@
என
எUƒBற
அSகTUV>ைன
˜Sகலா@.
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ஆ!"# ச&க இைணய தள. &ட0ப23ற5
_ \E

z{வன:;( ஆD\V
ச=க இைணய தள@,
வ7@ ெசLட@பD 30 -த,
=டLபNவதாக அ-?S
கLபVNEளJ.
ச=க இைணய தளL Z/?,,
Y\E z{வன:;( -த, -ய<
¬யாக, ப:J ஆUNக"S\
-(
ஆD\V
இைணய
தள@
ெதாட கL
பVடJ.
இ;, த<சமய@ சqதாதாரD
களாக உEளவDகE, Y\E
ேடS அTV (Google Takeout)
எ(ற », =ல@, ேவ{ ஒ7
ச=க இைணய தள:;<\,
ெசLட@பD 2016 வைர மா<-S
ெகாEளலா@. இ7LZ§@, A;
யதாக யா7@ இ;, அSகTUV
ெதாட க இயலாJ. 2004 ஆ@
ஆUN ெதாட கLபVட இqத
ச=க இைணய தள@ Zேர¬,
ம<{@ இq;யா?, 'கT@
ZரபலமைடqதJ.
ேப’AS
தள@
இயSக:;<\
வ7@
வைர, இJேவ அைனவ/( Z/
யமான ச=க இைணய தளமாக
இ7qதJ.
இத( =ல@ பைழய நU
பDகE சq;:JS ெகாUடனD.
A;ய பல நUபDகE உ7வா
BனD. பலD காத, வயLபVN

மண@ ->:தனD; ¬லD பழBL
Z( Z/qதனD. ¬லD -கம-யா
நVZைன இ({@ ெதாடDqJ
வ7B(றனD.
இ({@, ஆD\V தள:;,
உEள 50% ேபD Zேர¬,
நாVைட¸ ேசDqதவDகE; 20%
இq;யDகE. 18% ேபD Zற நாN
க^, உEளவDகE. \-Lபாக
அெம/Sக நாVைட¸ ேசDqதவD
கE. கடqத ப:தாUNக^,,
பல ச=க இைணய தள கE
ெதாட கLபVN,
அவரவD
?7Lப க^( அ>Lபைட0,
\vSகைள அைம:J இயSக
வPகE தqJ வ7B(றன.
இதனா,, ஆD\V வளD¸¬
ேதIZைறயாB?VடJ.
எனேவ, இத( இயSக:;ைன
z{:JBேறா@ என Y\E ெபா0ய, Z/?( இயS\நD பாேலா
த( ஆD\V வைலமைன0,
ெத/?:JEளாD.

எ"ெஸ(:

ஒ!" $%க'(ெஹட!ம-./0%ட!
ெதா\LZ, ஒDS ¶Vகைள
அைம:த Z(னD, நா@ ேம<ெகாE"@
எ Sெஸ,
நகா} ேவைலக^, ஒ({, அத( ெஹடD-

கைள~@ AVடDகைள~@ (headers and
footers) அைமLபJ.
ஒ({ அ,லJ இரUN ஒDS ¶V
கைள ஒ7 ஒDSASB, அைம:;7qதா,,
இJ
'கT@
எ^ைமயான
ேவைலயாக
இ7S\@. அJேவ, பல ஒDS ¶VகE அட
Bய ஒDSASகாக அைமqJ, அைவ அைன:
;_@ ஒேர மா;/யான ெஹடD ம<{@
AVடD அைமLபதாக இ7qதா,, அqத ேவைல
ச<{ ேநர@ எNS\@ ெசயலாக அைம~@. இதைன
எLப>¸ சq;LபJ எனL பாDSகலா@. இJ
ஒ({@ க>னமான ேவைல அ,ல. அைன:J
ஒDS ¶Vகைள~@ ஒ7 \vவாக எU¹ ெசய,
பVடா,, இJ 'கT@ எ^தாக அைம~@.

1. -த„, எqத ஒDS ¶Vக^, ஒேர மா;/
யான ெஹடD ம<{@ AVடD அைமLபJ
எ(பதைன ->T ெசIJ ெகாEளT@.
2. அqத வ/ைச0, உEள -த, ஒDS ¶V
>ைன: ேதDqெதNSகT@.
3. Z(னD, கைட¬ ஒDS ¶V>ைன: ேதDq
ெதNS\@ வைர ºLV •ைய அv:;L
Z>SகT@. இLேபாJ பல ஒDS ¶VகE
ேதDqெதNSகLபN@. இதைன உணD:;S
காVட, எSெஸ, AேராBரா@, Group
எ(ற ெசா,ைல த( ைடV>, பா/,
காVN@.
4. இX, ˜ கE ?7@Zயப>, ெஹடD அ,லJ
AVடைர அைமSகT@. இLேபாJ ˜ கE
ேதDqெதN:த ஒDS ¶VகE அைன:J@
அேத
ேபா,
அைமSகLபNவதைனS
காணலா@.
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ைஹ"ெமச5ச!பய8ப9;</
ைஹ"
ெமச5ச!பய8ப9;</

இ

2 ேகா( பயனாளAகI

q;யா?, உ7வாSகLபVN இயSகL
பN@ Hike messenger எ(§@ ெமாைப,
இ(’டUV ெமச*சD AேராBரா@,
த<ேபாJ 2 ேகா>L ேப7S\@ ேமலானவD
களா, பய(பN:தLபVN வ7BறJ.
ெச(ற 2012 >ச@ப/, இqத AேராBரா@
பயனாளDக"S\ அ^SகLபVடJ. ெதாட
Bய ஒ(பJ மாத க^ேலேய, இத( பயனாளD
க^( எU¹Sைக 50 லVச:;„7qJ ஒ7
ேகா>ேய 50 லVசமாக உயDq:J.
அN:த
=({
மாத க^,
ேம_@ 50 லVச@ Y>யJ.
இதைனL பய(பN:JபவDக^,
90% ேபD இq;யDகளாவாDகE.
இவDக^, 80% ேபD, 25
வய;<\@ \ைறqதவDகE.
இq;யா?,ஏற:தாழ10ேகா>
ேபD ெமாைப, வP இைணய@
ப ய( ப N : J ப வ D க ள ா க
உEளனD. எனேவ தா( ைஹS ெமச*சைர
இத<ெகன உ7வாSB தqJ வ7Bேறா@ என
இqz{வன இயS\நD க?( பாD; 'Vட,
ெத/?:JEளாD.

இqத இ(’டUV ெமச*சD AேராBரா@
வPயாக எqத ைபைல~@ அ§Lபலா@.
ஒ7 ைப„( அளT அ;கபVசமாக 100
எ@Z வைர இ7Sக அ§ம;SகLபNBறJ.
ம<ற இ(’டUV ெமச*சD AேராBரா@
எJT@
இqத
அள?லான
ைப,கைள
அ§Lப அ§ம;Sக?,ைல. '( அ*ச,
AேராBரா@கE Yட இqத வைரயைறைய த கE
அ;கபVச அளவாகS ெகாU>7Sக?,ைல.
அUைம0,, ைஹS ெமச*சD
AேராBரா',
‘Hidden
Mode’
எ(ற வச; அ--கLபN:தL
பVNEளJ. இqத zைல0,,
ம<றவDகE அ-qJ ெகாEளாம,
ஒ7வD தகவ,கைள: த கE நU
பDக"ட( பBDqJ ெகாEளலா@.
ைஹS AேராBரா@ iOS, Android
and Blackberry ஆBய ஆLபேரV>
¬’ட க^_@
இய \@
வைக0,, உலெக \@ BைடSBறJ. இJ
இq;யா?, உ7வாSகLபVN வழ கLபN@
இ(’டUV ெமச*சD AேராBரா@ எ(பJ
\-LZட:தSகJ.

அேமஸா/ 8ேடாfN
2,40,000 அ1hேகஷ/கJ

அ

ேமஸா( த(§ைடய ’மாDVேபா(
ெவ^ÂV><\ -(னா,, த( அL^
ேகஷ( ’ேடா/,, வா>SைகயாளDக"S
ெகன ப;யLபV>7S\@ அL^ேகஷ(
க^( எU¹Sைக \-:த தகவைல:
தqJEளJ. இவ<-( எU¹Sைக 2 லV
ச:J 40 ஆ0ர:ைத: தாU>~EளJ. ஏற:
தாழ 200 நாNக^, உEள வா>SைகயாளDகE
இவ<ைற: தர?றSக@ ெசIJ ெகாEளலா@.
ஆLZE அ,லJ Y\E ’ேடாDக^(

எU¹Sைக~ட( (100 ேகா>) ஒLZN
ைக0,, இJ 'கT@ \ைறேவ. இ7LZ§@,
அUைமS கால:;,, அேமஸா( தள அL^
ேகஷ(க^( எU¹Sைக =({ மட காகL
ெப7B உEளJ \-LZட:தSகJ.
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பழ^தW_ இல7Qயa ெசாH அைடZ

ழqத'‚ இலSBய கைளS க<{S ெகாE
பவDக"S\@, அவ<-, ஆI?ைன
ப ேம<ெகாEபவDக"S\@,
அவ<-(

ெசா, அைடT (Concordance) எனLபN@
ெசா<க^( பV>ய, ஓD அவ¬ய: ேதைவ
யா\@. ேம, நாNக^,, \-Lபாக ஆ Bல
இலSBய Å,க^, ெப7@பாலானவ<-<\
இqத ெசா,லைடTகE, த<ேபாJ க¹X0,
பய(பN:J@ப> அைமSகLபVNS BைடSB(றன. த'P, இqத அ/ய -ய<¬0ைன,
மJைரைய¸ ேசDqத ேபரா¬/யD பாU>யராஜா
ேம<ெகாUN தqJEளாD. இவ/( ெசா,ல
ைடTகE http://sangamconcordance.in/ எ(ற -க
வ/0, உEள இைணய தள:;, ப;யLபVN
அைனவ7S\@ இலவசமாகS BைடSBறJ.
இqத தள:;, ெச(றTட(, -த, அ-கLபSக:;ைன அN:J, நா@ எ;DெகாE"@
ெம§?, ெசா<Z/LA ெந-கE, ெதா,காL
Zய@, ச க இலSBய@, ;7S\றE, ¬லLப;
கார@, ம¹ேமகைல ம<{@ க@பராமாயண@
ஆBய Z/TகE BைடSB(றன. இவ<-,
எJ நமS\: ேதைவேயா, அத( —J B^S
ெசIJ, உEேள ெச,லலா@. எN:JS காV
டாக, ச க இலSBய@ எ(ப;, B^S ெசI
;ட, ெதாடரைடT ச க இலSBய@ எ(ப;(
•‚ அைன:J த'‚ எv:JSக"@ கVட'டLபVNEளன. நமS\ எqத ெசா, ேத>
அ-ய ேவUNேமா அத(
-த, எv:;, B^S
ெசIதா,, அqத எv:;,
ெதாட \@
அைன:J
ெசா<க"@,
அைன:J
ச க Å,க^_@ (ப:JL
பாVN + எVN: ெதாைக)
உEள வ/கE காVடL
பN@. Z(னD இ;, Alt+F
•கைள அv:;, நமS\
ேவU>ய ெசா, மVN@
ேத>L ெபறலா@. எN:JS
காVடாக
“ேப”
எ(ற
எv:ைத அv:த, நமS\
“ேப” எ({ ெதாட \@
ெசா<கE உEள வ/கE
அைன:J@ காVடLபN@.

இ;, “ேப~@ அ-யா” எ({ ேதட, கV ட
:;, அைம:J: ேத>னா,, அqத ெசா<கE
உEள வ/கE மVN@ BைடS\@. வ/க^(
->?,, அqத வ/ எqத Å,, எqத பாட,
எனS காVடLபN@. எN:JS காVடாக, அக@,
\{qெதாைக 304 என Å,, பாட, எU காV
டLபN@.
ச க இலSBய Å,கE அைன:;(
பாட,கE ெடS’Vடாக ேவUN@ எX,,
-கLA பSக:;( வலJ கVட:;, அைவ பV
>ய„டLபV>7S\@. அவ<-, B^S ெசIJ
பாட,க"Sகான ெடS’V>ைனL ெபறலா@.
எN:JSகாVடாக, ெதா,காLZய@ எ(ப;,
B^S ெசIதா,, =({ அ;காரL Z/Tக"@,
அவ<-( •‚ ஒ(பJ இய, Z/Tக"@ இ7L
பதைனS காணலா@. ேதைவயானைதS B^S
ெசIJ, ெடS’V>னS காணலா@.
இqத அைட?ைன: தயா/LபJ எ^ைம
யான ெசய, ;Vட@ அ,ல. தXெயா7 மXதராI, பழqத'‚ இலSBய:;<\ இதைன:
தயா/:J வழ Bய ேபரா¬/யD பாU>யராஜா,
மJைர அெம/Sக( க,Ê/0, Jைண -த,
வராகL ப¹யா<- ஓIT ெப<றவD. க¹த:
JைறL ேபரா¬/யராக¸ ெசய,பVடவD. த'‚
இலSBய:;( ேம, உEள ஆDவ@ காரண
மாக, த'‚ இலSBய:;ைனS க<{, Z(னD
க¹X0ய, க<{, இதைன: தயா/:J வழ
B~EளாD.
பழqத'‚
இலSBய கைளS
க<{S
ெகாE"@ மாணவDகE,
ஆIT ேம<ெகாE"@
ஆIவாளDகE ம<{@
பாட@ நட:J@ ேபரா¬
/யDக"S\ இqத ெசா,
லைடT 'கT@ பய
§Eளதாக
இ7S\@.
ேபரா¬/யைர: ெதாடDA
ெகாEள
?7@Aப
வDகE, தள:;( -கLA
பSக:;, தரLபVNEள
அவD -கவ/ ம<{@
ெதாைலேப¬ எU¹,
ெதாடDA ெகாEளலா@.
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”

நேமா” ஆ&'( ைவர, ெதா/01

q;யா?, இய \@ ஆUV> ைவர’
இ ெதா\LAகைள:
தயா/S\@ z{வனமான

இ(னேவாஷ( (Innovazion)த(§ைடய
A;ய ஆUV> ைவர’ ெதா\LZைன,
இq;ய Zரதம மq;/ நேரq;ர ேமா>0(
}7Sக ெபய/, நேமா ('NaMo')ஆUV>
ைவர’ ெதா\LA எனL ெபய/VNEளJ.
இqத ெதா\LA ெபDசன, க@LŸVடDக
"S\ ைவர’ ெதா\LAக"Sகான எ;ரான
இலவச பாJகாLZைன வழ \@. இqத
ெதா\LA ெதாடDqJ ேம@பN:தLபVN வழ
கLபN@. ெதாடDqJ ஆLZE z{வன:;(
ேமS
க@LŸVடDக"S\@
பய(பN:தS
Y>ய வைக0, இqத ெதா\LAகE உ7வாSகLபN@. இைவ ெதாடDqJ அLேடV ெசIயL
பN@ எனT@ இqத z{வன@ அ-?:JEளJ.
இைணயL பயனாளDக^( எU¹Sைக
அ>Lபைட0,,
இq;யா
=(றாவJ
இட:ைதS ெகாUNEளJ. ஆனா,, நமS\S
Bைட:த AE^ ?பர க^( அ>Lபைட0,,
13 சதÎதL பயனாளDகேள, கVடண@ ெச_:;
ைவர’க"S\ எ;ரான ெதா\LAகைளL
பய(பN:; வ7B(றனD. ேம_@ 30 சதÎ:
;னD, ேசாதைன: ெதா\LZைன அN:தN:J
ப;qJ பய(பN:; வ7B(றனD என இqz{
வன தைலைம zDவாக அ;கா/ அZேஷS ெத/
?:JEளாD.
—த@ இ7SB(ற 57% ேபD எqத?தமான
பாJகாLA@ இ(- இைணய:ைத அƒ\B(
றனD. இவDகைள இலSகாக S ெகாUN நேமா

ஆUV> ைவர’ ெதா\LA ெவ^0டLபV
NEளJ.
இJ Zரதம மq;/0( ெபயD¸ }7Sக:
;ைனS ெகாUN அைழSகLபVடா_@, z{வன@ எqத?தமான அர¬ய, கV¬ைய~@
சாDqJ இய க?,ைல எ({@ அவD ெத/
?:தாD. இqத சாLVேவD அL^ேகஷைன,
A;ய அர¬ைனL பாராVN@ வைக0, ெபய/VNEேளா@ எ({@ Y-னாD.
இqத
ெதா\LA,
க@LŸVடDகைளL
பா;S\@ ைவர’கைளS கUட-BறJ. வழS
கமான ’ேகX ம<{@ கUட-தைல ேம<
ெகாEBறJ. ஹாDV >’SB, \ைறqத இடேம
எN:JS ெகாUN ெசய,பNBறJ.
2007 ஆ@ ஆUN ெதாட கLபVட இ(னேவாஷ( z{வன@ த<ேபாJ இq;யா உVபட
ஏv நாVக^, த( ெதா\LAகைள¸ சqைதLப
N:JBறJ.
அெம/Sகா, Z/Vட(, ெஜDமX, கனடா,
ெராமாXயா, Ïனா ம<{@ ¬ கLÐ/, 500
வ,_நDக"ட( ெசய,பVN வ7BறJ.
ம<ற வD:தகL Z/TகE =ல@ ஆUNS\
1.6 ேகா> டாலD வ7மான@ ஈVNவதாகT@,
நேமா ஆUV> ைவர’ ெதா\LA, மSக"S\
இலவசமாகேவ வழ கLபN@ எ({@ ெத/
?SகLபVNEளJ.
இqத ெதா\LZைனL ெபறT@, YNத,
தகவ,க"S\@ https://www.namoav.com/ எ(ற
-கவ/0, உEள இைணய தள:;ைன அƒ
கT@.
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b&ேடா, 7 (0,
டா8\ பாX 7k/ அ1

1

;ய ஆLபேரV> ¬’டமான ?Uேடா’
7 ெதா\LZ<\ மா-யTட(, ˜ கE A;ய
வ>?லான டா’S பா/ைனL பாD:J ?யq

டா’S பாD LராLபDVÔ’ பாD:த ேபாJ
பைழய
வைகS\
மா-S
ெகாEளலா@
எ({ ெத/ய வqதJ. ˜ க"@ ?7@Zனா,
•‚SகUடப> அதைன ெசV ெசI;டலா@.
டா’S பா/, கா„யாக உEள இட:;,
ைரV
B^S
ெசI;டT@.
BைடS\@
ெம§?,
Properties எ(பைத: ேதDqெத
NSகT@. இ;, Taskbar buttons எ(ற •‚
?/ ெம§?ைனS காணT@.
இ;, Combine when taskbar is full எ(பதைன:
ேதDqெதNSகT@. இLேபாJ அqத Aேரா
Bரா@ ெபய7ட( ˜ளமான சJர:;,, -(A
காVடLபVடJ ேபால காV¬ அ^LபதைனS
காணலா@.

டா8\பாX ஹா7 q

;7LÒDகE. அJ உ கைளS கவDq;vS\@
வைக0, அைமSகL பVNEளJ. ெசÓவக
வ>?லான பVட(க"S\L ப;லாக, ¬-ய
பVட(கைளS காணலா@. இJ பல/( கவ
ன:ைதS கவDqJEளJ.
ஆனா, ஒ7 ¬ல7S\ பைழய வ>?
லான டா’S பாD தா( Z>SBறJ. இவDகE
A;ய வ>வ:ைத: தா( ஏ<{S ெகாEள
ேவUN@ என எU¹07qத எனS\,

?Uேடா’ 7 ஆLபேரV> ¬’ட@ பல?
தமான ஷாDV கV • ம<{@ ஹாV • ெதா\L
Aகைள: தqJEளJ. •ேழ டா’Sபா/, நா@
இயSகS Y>ய ஹாV •கைளS காணலா@.
டா’Sபா/, ஏேத§@ ஒ7 \-LZVட
அL^ேகஷX, இய \@ ைப,கE ெமா:த
மாக இ7LZ(, அத( —J கDசைரS ெகாUN
ெச({ கUVேரா, + B^S ெசIதா,, அqத
\ÕLZ, உEள ைப,கE வ/ைசயாகS காVடLபN@.
டா’Sபா/, உEள ஐVட@ ஒ(-,,
கUVேரா, + ºLV+B^S ெசIதா,, அqத
AேராBரா@ அV'X’VேரVடD ;றLபJ
ேபால: ;றSகLபN@.
இேத ேபால டா’S பாD ஐVட@ ஒ(-,
ºLV + B^S ெசIதா,, அத<கான Aேரா
Bரா@ இயSக:ைத இ(ெனா7 ?Uேடா?,
;றS\@.
டா’SபாD ஐVட@ ஒ(-, ºLட + ைரV
B^S ெசIதா,, அqத AேராBரா'<கான
?Uேடா ெம§ காVடLபN@.
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ெபாJவாக ?Uேடா’ ¬’ட:;, கா,
\ேலVடD ஒ({ அSெசச×’ பV>ய„,
தரLபN@. இJ சாதாரணமான கணS\கைளL
ேபாVNL பாDSக பய(பN@. YVட,,
ெப7Sக,, கP:த, ம<{@ வ\:த, கணS\
கைள இ;, ேம<ெகாEளலா@.
?Uேடா’ 7 ெதா\LAட( BைடS\@
கா,\ேலVட/, பல A;ய ¬றLAகE உEளன.
?Uேடா’ 7 ’டாDV ெம§ ேமலாக உEள
சD¸ பா/, CALC என ைடL ெசIJ எ(டD
அv:தT@. உட( கா,\ேலVடD BைடS\@.
இத( ேமலாக உEள View எ(ப;, B^S
ெசI;டT@. இத( ேநD •ழாக கா,\ேலVடD
கVடைமLைப மா<-S காƒ@ வைக0,
ஆLஷ(’ தரLபN@. இைவ standard, scientific,
programmer ம<{@ statistics என நா(\ வைக
க^, BைடS\@.
ேம_@ View>Worksheets எ(ற Z/?,
ெச(றா, ந@ கட( ெதாைகSகான மாத@
கVட ேவU>ய ெதாைக0ைனS கணSBN@
வச; உEளதைனL பாDSகலா@.

?Uேடா’ 7 ைவ:;7LபவDகE இqத
கா,\ேலVடைர இயSBL பா7 கE. Z(
சாதாரண கணS\க"Sகான கா,\ேலVடைர
=Vைட கV> ைவ:;NÎDகE.

காNYேல7டX

ஒ8 %ைர>( 15 AB இலவச இட/
7ளÓV

’ேடாேர¦ சqைத0, ஏ<பVNEள
பல:த ேபாV>0( காரணமாக, ைமS
ேராசாLV z{வன@ த( ஒ( Vைர?,, அத(
பயனாளDக"S\ 15 ¤Z இலவச இட@ வழ
\BறJ. Y\E VைரÓ
ைரÓ வழ \@ இலவச இட:
;<\ இைணயானதாக
தாக இJ உயD:தLபVNE
ளJ. -(A ைமSேராசாLV
ேராசாLV
7 ¤Z இலவச இட@
அ^::J. இட@ அ;கL
பN:தைல:
ெதாடDqJ
ாடDqJ
பயனாளDகE, YNதலாக
Nதலாக
த கE
டா\ெமUV
ெமUV
ைப,கE, பட கE
E ம<{@
Î>ேயா ைப,கE அைன:அைன:
ைத~@ ஒேர இட:;,
ேசÓ ெசIJ ெகாEளலா@.
Eளலா@.
த( ஆÒ’ 365 சqதா
தாரDக"S\
அ^:J
^:J

வqத இட :ைத~@ ைமSேராசாLV ஒ7 ெடரா
ைபVடாக உயD:;~EளJ. ஏ<கனேவ இவD
க"S\ 20 ¤Z அ^:J வq:J. இவDகE இJ
வைர மாத@ ஒ({S\ 9.99 டாலD ெச_:;
20 ¤Z ெப<{ வqதனD.
கVடண:;, 1 ெடரா
இLேபாJ அேத கVட
ைபV இட@ வழ கLபN
BறJ. ைமSேராசாLV த(
VைரÓ =ல@ Y\E
ஒ( V
VைரÓ, VராL பாS’,
VைரÓ
அேமஸா( SளÓV VைரÓ
அேமஸ
ஆBயவ<{ட( ேபாV>
ஆBய
0VN வ7BறJ. ெச(ற
மாD¸ மாத@ Y\E த(
VைரÓ இட:;<கான கVடண:ைத
ெவ\வாகS
டண:
\ைற:தJ
zைன?7S
\ைற:
கலா@.
கலா

ெத4^c ெகாIள
Virus: (ைவர$) ெக'தைல ,ைள,./0 ஒ2
க0345ட7 8ேரா<ரா0. க0345ட7 இய.க@AB
/C.D' தEF எHIசைல@த20 எKபF MதB
க0345ட7 இய.க@Aைனேய Mட.< ைவ./0
வைர பலவைகயான நாச ேவைலகPB ஈ'ப'0.
க0345ட7கR.<ைடேய ைபBகS பHமாற3
ப'ைகXB (இெமXB, Z[,\ளா3\ ம]C0
\ளா^ [ைர_) இைவ அவ]CடK இைணEF
ெசKC நாச@ைத உcடா./0. இெமXB dல0
ெசKற \Kன7 அEத க0345டHB இ2./0
இெமXB MகவHகR./ ெமXB அe38வF
ேபால@ தாe0 ெசKC நாச ேவைலXB ஈ'ப'0.

ைவர$ 8ேரா<ரா0கS ெபாFவாக எEத அf
/fg0 கா5டாF க0345ட2./S இ2./0.
ஏதாவF நாS அBலF ெசயBபா5[ைன ேம]
ெகாSைகXB jc[,ட3ப5' நாச ேவைலைய
ேம]ெகாSR0.
Control Panel: (கc5ேராB ேபனB) ,cேடா$
இய.க@AK $டா75 ெமe,B தர3ப'0 ஒ2
vB என இதைனI ெசாBலலா0. இதK dல0
,cேடா$ இய.க@AK அ[3பைடI ெசயBபா'கைள ெச0ைம3 ப'@தலா0. அ@FடK ெப7
சனB க0345ட7 ம]C0 இைணEத சாதனwகS
ெசயBப'0 தKைமையg0 xரைம.கலா0.
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ேவA':
/d03'ட பாAம'(H
அைம^த ெட7,' ேதட
DV AேராBரா', ெசா, ேதNவ;,

ேவ 'கT@ சS; வாIqத வPக"@ தரLபV-

NEளன. \-LZVட ெசா, மVN'(-,
\-LZVட
பாDமV>,
அைமqத
ெசா<கைள மVN@ ேத> அ-யலா@.
அத<\S •‚Sகாƒ@ வPகைள ேம<
ெகாEளT@.
1.˜ கE ேவDV 2007 பய(பN:
Jபவராக இ7qதா,, Ctrl+F
•கைள அv:தT@. ேவDV
வDV
2010 பய(பN:Jபவராக
ாக
இ7qதா,,
/LபX,
,
ேஹா@ ேடL காVடLபட ேவUN@. இ \
Editing group , Find tool
அN:JEள •‚ ேநாS
Bய அ@AS \-0ைன
B^S
ெசI;டT@.
Z( Advanced Find எ(
ப;, B^S ெசI;
டT@. ேவDV Find and
Replace எ(ற டயலாS பாS
S
ைனS காVN@. அ;, Find
எ(ற ேடL ேதDqெதNSகL
NSகL
பV>7S\@.
2. More எ(ற பVட( இ7qதா,, அ;,
B^S ெசI;டT@. ேவDV Find and Replace
எ(ற டயலாS பாS ( ?/வான ேதா<
ற:;ைனS காVN@. Find What கVட:;,
உEள எதைன~@ ˜SB?டT@. No Formatting
பVட( இ7qதா, அ;, B^S ெசI;
டT@.
3. அN:J Format பVடX, B^S ெசIJ,
Z(னD, Font எ(பதைன: ேதDqெதNS
கT@. ேவDV Find Font எ(ற டயலாS பாS
ைனS காVN@. இLேபாJ, Effects எ(ற
Z/?, Superscript, Subscript ேபா(றைவ
ேஷV ெசIயLபVN மைறSகLபV>7Lப
தைனS காணலா@. அதாவJ, இqத பU
AகE எ,லா@, ேதட„, ஒ7 அ@சமாக
எN:JS ெகாEளLபட மாVடாJ எ({
ெபா7E.
4. அN:J ˜ கE ேதN@ ெடS’V>, இ7Sக
ேவU>ய பUAகE (character attributes)
எைவ எ({ ேதDqெதNSகT@. இqத பU

Aக^( ெபயDகE அN:J இ7Sக ேவU
>ய கVட:;, >S அைடயாள@ ஒ(ைற
அைமSக மறSக ேவUடா@.
5. ெதாடDqJ ஓேக B^S ெசI;டT@. அN:J
Find Next எ(ப;, B^S ெசI;டT@.

ேவX7 : ைஹப/
ேவDV
டா\ெமUVக^,
ேகாV
ேகாV>(
˜ள:ைதS கணSBN
BNைக0_@, ெசா<கைள
அ
அN:த வ/S\ மடSBS
ெகாUN ெச,ைக0_@,
ைஹப( அ,லJ ேடÚ
இ7qதா, ¬ல ேவைளக^,
Z/:J?NB
றJ. நா@, ஒ7 வ/
இJ ேபால Z/SகLப
Nவதைன
?7@Aவ
;,ைல.
ஏென(றா,,
¬ல
ெதாைலேப¬
எUகE
ெ
இJ
ேபா(ற
ேடÚ
இ
கைளS ெகாUN அைம:கை
;7Lேபா@.
இைவ
Z/S
;7Lே
கLபVடா,
அைவ
ச/யாக
கLபVடா
அைமயாJ.
எனேவ Z/Sக ->யாத ைஹப(கE இqத
இட:;, அைமSகLபட ேவUN@.
இத<\ அqத ைஹப( அ,லJ ேடÚ
அைமSைக0, கUVேரா, ம<{@ ºLV
•கைள ஒ7 ேசர அv:;S ெகாUN அைமSக
ேவUN@.
Z/Sக ->யாத ைஹப(கைள ேவ{ ஒ7
வைக0_@ அைமSகலா@.
1. இ(ெஸDV ெம§ ெச({ ¬@ப, எ(-7L
பைத: ேதDqெதNSகT@. இJ இ(ெஸDV
¬@ப, டயலாS பாSைஸS ெகாNS\@.
2. இqத ¬-ய ?Uேடா?, ’ெபஷ,
ேகரSடD’ ேடLZ, B^S ெசI;டT@.
3. இத( Z(னD Non breaking ைஹப( ேகரSடைர ைஹைலV ெசI;டT@.
4. Z(னD இ(ெஸDV எ(ப;, B^S ெசI;
டT@.
5. அN:J ேக(ச, எ(ப;, B^S ெசIவத(
=ல@ டயலாS பாSைஸ =டT@.
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42 சதIத

உKL! ெமாNO பய8பா9
EAய ம.கPB ெமா@த இைணய3 பயனாஇ ள7கPB,
42% ேப7, உS|7 ெமா}கPB

இைணய@AB ெசயBப'வதாக அfய3
tப5'SளF.
ஐ.எ0.ஆ7.\. எKற தகவB ஆ•‚ ைமய0
இதைன. கcடfEFSளF. தாwகS அfEத
ெமா}கPB, இைணய தகவBகS <ைட./0ேபாF, ெதாட7EF அவ]ைற3 பயKப'@FவAB இவ7கS ஆ7வ0 கா5'வதாக‚0
ெதH,.க3ப5'SளF.
ெமாைபB சாதKwகS வ} இைணய@ைத3
பயKப'@Fபவ7கPK எcƒ.ைக 23.8
ேகா[. இவ7கPB 50% ேப7, MதB Mைறயாக
இைணய@ைத3
பயKப'@Fபவ7களாவா7
கS. $மா75 ேபாK பயனாள7கPB பல7, தwகPK தா• ெமா}Xேலேய இைணய@Aைன3
பயKப'@FவAB ஆ7வ0 கா5[ வ2<K-

றன7. இEAய ம.கPB 65% ேப7 ஆw<ல
ெமா}ைய3 பயKப'@த@ ெதHயாதவ7களாக
உSளன7.
த]ேபாF
50
இEAய
ெமா}கPB
ெட.$5 வ} தகவB பHமா]ற@A]/ வ}
ெச•ய3ப5'SளF. இைணய@AB இEAய
ெமா}கS பயKபா' /f@F அரZK ெதPவ]ற ெகாSைக M[‚கS, இEAய எ‰@F
வைககPB உSள /ழ3ப0, ெட.$5 அைம3பAB ஏ]ப'0 ெதPவ]ற வ}கS ஆ<ய
சவாBகைள இEAய இைணய0 சEA@F
வ2<றF. சHயான, பc8கS ெகாcட ெமா}
வைக, இைணய@AB இEAய ெமா}கPB
தகவBகS உS‹', சHயான ெமா} ெபய738,
இத]கான பயனாள7 இைடMகI ெசயBபா'
ஆ<யைவ இKைறய ேதைவகளாக எ‰EFSளன.
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ேவ"#$ ேட'()* ஆ,ேடா ',
உ#வா&'
ஆவண*க,ேட01கைள
இைண&க
ேவ56
பல வ9க,- நம&' உத=>ற@.
ேட01 ஒCைற இைணDத 0Cன5,
அதC ெந6I வJைசLC அகலDNைன நா ந ேதைவகO&ேகPப,
அN- அைம&கQபI ேட6டாRP>ண*க,
நா
மாPற ேவSTயN#&' . இதP'Q
பல வ9க1 உ1ளன. இN- V&>யமான
ஒ# வசN இN- தரQப6I1ள Autofit எCப@தாC. உ*கOைடய ேட0,C ஒZெவா#
ெந6I வJைச& க6டDN[ \]ய அளRேட6டா ைவDN#^தா-, இ^த வசN உ*கO&' _க=
உதRயாக இ#&' .
இதைனQ பயCபIDத& `a&காb வ9கைள& ைகயாள= . c*க1 ேவ56 2000,
2003 பயCபID@பவ5களாக இ#^தா-,
`ேழ தரQப6I1ளபT ெச6T*j அைம&க= .
1. ச ப^தQப6ட ேட01 Vlவைதm
ேத5^ெதI&க= .
2. ேட01 ெமnR- உ1ள AutoFit எCபN>,& ெசqNட= . ேவ56 இQேபா@ ஒ#
@ைண ெமnRைன& கா6I .
3. இ^த @ைண ெமnR- AutoFit to Contents
எCபதைனD ேத5^ெதI&க= .
c*க1 பயCபID@வ@ ேவ56 2007 அ-ல@ ேவ56 2010 ஆக இ#^தா-,
1. ச ப^தQப6ட ேட01 Vlவைதm
ேத5^ெதI&க= .
2. இy, Layout எCற ேடQ0- >,& ெசqNட= .
3. அID@, Cell Size எCற '•Q0-, AutoFit
எCபN- >,& ெசqNட= . ேவ56 ஒ#
`aRJ ெமnRைனD த# .இN- பல
ஆQஷCக1 >ைட&' .
4. இவP]„#^@ AutoFit to Contents எCபதைனD ேத5^ெதI&க= . அID@ ஓேக
>,& ெசq@ ெவ,ேயற= .
இதனா- ேட0,- ஏPபI மாPற ,
c*க1 அதC க6ட*க,- ‡ரQ0L#&'
தகவ-கைளQ ெபாˆDத@. ேட01 Vl&க

நா

கா„யாக இ#^தா-, அைனD@ க6ட*கO
ஒேர மாNJயான அளR- மாP] அைம&கQபI . அ-ல@ ஏேதn
\ல க6ட*க,- ம6I தகவ-க1 இ#Q0C, அவP]PேகPப அைனD@ க6ட*கO மாP]
அைம&கQபI . பல வைகயான தகவ-கைள ெச-க,- அைமDN#^தா-, ம=j
உதRmடC ேமேல ']Q06ட வசNையQ
பயCபIDதலா . ேட0,C இட@ எ-ைல&
ேகா6T- ட‰1 >,& ெசqNட= . ெந6I
வJைச ெச-க,C எ-ைல& ேகாI தானாக
அ6ஜj6 ெசqயQபI . ேமேல தரQப6ட
வ9க,C ‹ல
ெச6T*j ஏPபIDNŒ
ெசqNI .

ெத4^c ெகாIள
Taskbar: (டா$. பா7) ,cேடா$ இய.க@AB
மா•5ட7 AைரXB Dழாக இயw/0 •S
க5ட0. இAB $டா75 ெமe, ,ைரவாக
அ3PேகஷK 8ேரா<ரா0கைள இய.க
ஐகாKகS அடw<ய ெதா/38, இயw<.
ெகாc[2./0 அ3PேகஷK 8ேரா<ரா0கPK ைபBகR.கான க5டwகS ம]C0
க[கார0, \KனƒXB இயw<. ெகாc[2./0 8ேரா<ரா0கPK ஐகாKகS
ஆ<யைவ இ2./0. இவ]ைற@ ேதைவ3ப'0ேபாF <P. ெச•F ெபறலா0.
Driver: (5ைரவ7),cேடா$ ம]C0 \ற ஆ3பேர5[w Z$டwகRடK [”5டB சாதனwகS (\Hcட7, ம‚$, \ளா^ [ைர_
ேபாKறைவ) ெதாட78 ெகாSள ேதைவயான
சா35ேவ7 8ேரா<ரா0. ,cேடா$ ேபாKற
ஆ3பேர5[w Z$டwகPB பலவைகயான
சாதனwகR.கான 5ைரவ7 ைபBகS ஏ]கனேவ பAய3ப5ேட <ைட./0. அ3ப[
இBலாத •ைலXB இEத சாதனwகRடK
Z[XB அவ]f]கான 5ைரவ7கS தர3ப'0.
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எ!ெஸ$ :
&'(&ய*+ கண!./0

எSெஸ,
பாD-லாSகைள

ஒDS

ASB,,
அைமLபJ
அத( -SBய ெசய,பாடா\@.
பாD-லாSகைள அைம:த Z(னD,
அைவ இய க: ேதைவயான
ேடVடாSகைள,
அவ<-<கான
ெச,க^,
அைமSBேறா@.
உடேன, அqத பாD-லாSகE,
ேடVடாSகைளS
ைகயாUN,
?ைடகைளS
\-LZVட
ெச,க^,
ஏ<பN:J@.
ஏ<கனேவ,
அைமSகLபVட
ேடVடாSக^, மா<ற கைள ஏ<பN:;னா,,
எ(ன நடS\@? உடன>யாக, பாD-லாSகE
ெசய,பVN, ->Tக^_@ மா<ற கைள
ஏ<பN:J@.
அதாவJ,
நா@
ேம<ெகாE"@
மா<ற க^( அ>Lபைட0,
எSெஸ,
எLேபாJ@
அLேடVடாகேவ
இ7S\@.
இJ பல வPக^, நமS\ உதTBறJ.
ெப/ய ஒDÛVNக^, ெசய,பNைக0,
நா@ ஒÓெவா7 ெச,„_@ ெச({ நாமாக
;7:தLபN@ ேடVடா?<ேக<ற வைக0,
->Tகைள மா<ற ->யாJ.
ஆனா,, ஒ7 ¬லD தா களாகேவ ¬ல
ேடVடாSகைள~@, அJ சாDqத ->Tகைள~@
மா<ற ?7@AவாDகE. எSெஸ, இqத
->TகைளS கணSBட அ;க ேநர@ எN:JS
ெகாE"@ எ({ ெசா,பவDக"@ உUN.
ெமJவாக¸ ெசய,பN@ க@LŸVடDக^,
இÓவா{ அைமயலா@. அÓவா{ தா களாகேவ
கணSBVN
அைமSக
?7@AபவDகE,
எSெஸ, ெதா\LZ, ¬ல மா<ற கைள
ேம<ெகாEள ேவUN@. அவ<ைற இ \
பாDSகலா@.
1. Tools ெம§?„7qJ Options ேதDqெதNS
கT@. எSெஸ, உ க"S\ Options Dialogue
Box காVN@.
2. இqத ?Uேடா?, உEள Calculation
எ(§@
ேடL
ேதDqெதNSகL

பV>7Lபைத உ{; ெசI;டT@.
3. அ;, Manual எ(§@ ேர>ேயா பVட(
ேதDqெதNSகT@.
Z( OK B^S ெசI;டT@.
உ க^ட@ எSெஸ, 2007 இ7qதா,
•‚Sகாƒ@ மா<ற கைள ஏ<பN:தT@.
1. Office பVடX, B^S ெசI;டT@.
2. Z( Excel Options எ(ப;, B^S ெசI;டT@.
இLேபாJ எSெஸ, ஆLஷ(’ டயலாS
பாS’ ;றSகLபN@.
3. இத( இடJ பSக:;, உEள Formulas எ(ற
ஏ/யா?, B^S ெசI;டT@.
4. டயலாS பாS ( Calculation Options எ(ற
Z/?, உEள Manual ேர>ேயா பVடைன:
ேதDqெதNSகT@.
Z(
OK
B^S
ெசI;டT@.

எ\ெஸN:
அ1ேபாைதய ேநரQ பwய
Zல7 எ.ெஸB 8ேரா<ரா—B பƒ
ெச•ைகXB, தாwகS ஈ'ப'0 பBேவC
ேவைலகPB, தாwகS ெசலவ}./0 கால
அளைவ அfய A5ட—'வா7கS. அத]ெகன,
ேவைல ெதாடw/0 ேபாF அBலF M[./0
ேபாF, அBலF இைடெவPXK ேபாF,
அ3ேபாைதய ேநர@ைத3 பAய ,208வா7கS.
இவ7கS, ேநர@ைத3 பா7@F, அதைன ைட3
ெச•F எcட7 த5ட ேவc[யABைல. ெசB
ஒKைற@ ேத7Eெத'@F, Ctrl+: (: -ேகாலK)
எKற Dகைள அ‰@AனாB ேபாF0. இEத
Dகைள அ‰@A,5டாB, எ.ெஸB, •wகS
ேத7Eெத'@த
ெசB™B,
Z$ட@AK
அ3ேபாைதய ேநர@Aைன அைம.<றF.
•wகS
ெச•ய
ேவc[யெதBலா0,
உடேன எcட7 அ‰@A, அதைன ஏ]C.
ெகாSவFதாK.
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ெவ'யாTற<
சா@ச

z{வன@ ெச(ற வார@, த(
எ’5 ெமாைப, ேபாX( 'X மாடைல
ெவ^0Nவதாக
அ-?:JEளJ.
இத(
மாட, எU SMG800H. ;ைர 4.5 அ \ல
அள?, AMOLED >’Zேள~ட( அைமBறJ.
1.4 Bகா ெஹDV’ ேவக:;, இய \@
\வாV ேகாD LராசசD இதைன இயS\BறJ.
இத( ஆLபேரV> ¬’ட@ ஆUVராIV
BV ேகV 4.4. இ;, A;ய ட¸?’ ŸசD
இUடDேப’ BைடS\@. எ,.இ.>. LளாÚ
ெகாUட 8 ெமகா ZSெஸ, ேகமரா, Î>ேயா
ப;T ம<{@ 2.1 ெமகா ZSெஸ, ெவL
ேகமரா ஆBயைவ தரLபVNEளன. காலS
எ’ 5 ெமாைப, ேபா( ேபால, Ý} ம<{@ ˜D
Aகா வUண@ வ>வைமSகLபNBறJ. ?ர,
ேரைக ’ேகனD, பாJகாLZ<\ இய \BறJ.
சqைதையL ெபா{:J இரUN ¬@ இயSக@
ெகாUட ேபா(க"@ ெவ^யா\@ என
அ-?SகLபVNEளJ. இத( ரா@ ெமம/ 1.5
¤.Z. ’ேடாேர¦ ெமம/ 16 ¤.Z. இதைன 64
¤Z வைர உயD:;S ெகாEளலா@. ெஹ,:
ம<{@ இதய: J>LZைனS Y{@ ெச(சாD
இைணqJEளன. ெநVெவாDS இைணLZ<\
4¤/3¤, ைவ Z, A"»:, ¤.Z.எ’. ம<{@
எ(.எL.¬. ஆBய ெதாP, ®Vப கE
\B(றன.
இத(
இய \B(
ேபVட/ 2100 mAh ;ற(
ெகாUட
தாக உEளJ.
ெகாU
ெக
ாU
நா(\
வUண க^,
நா(\
இJ வ>வைமSகLபVN
BைடSக
இ7SBறJ.
BைடS
Bை
-த„,
ரÚயா?_@,
-த„,
Z(னD
ப>L
ப>யாக
ம<ற
ந ா N க ^ _ @
இJ
?<பைனS\
அ--கLபN:
தLபட உEளதாக,
தL
சா
சா@ச
z{வன@
அ-?:JEளJ.
அ-

ேநா\xயா எ\8 2
8மாX7 ேபா/
ைம.ேராசா35 •Cவன0 தKeைடய எ.$

2 vயB Z0 ஆc5ரா•5 $மா75 ேபாK /f@த
அf,3\ைன ெசKற வார0 ெவPX55F.
இAB 4.3 அw/ல Aைர, 1.2 vயB ேகா7 $நா35ேரகK 200 3ராசச7 உSளF. இAB ேநா.<யா
எ.$ ஆ3பேர5[w Z$ட0 இயw/<றF. இF
ஆc5ரா•5 4.3 ெஜB™ œK Z$ட0 அ[3பைடXB உ2வா.க3ப5ட தா/0. எB.இ.[.
3ளா^ ெகாcட 5 ெமகா \.ெஸB AறK
ெகாcட ேகமரா, 0.3 எ0.\. AறK ெகாcட ெவ3
ேகமரா இைண.க3ப5'SளF. இதK •[ேயா
பA‚0 ேவக@தKைம ெகாcட F. இதK ரா0
ெமமH 1”.\. $ேடாேரž ெமமH 4 ”\. இதைன
32 ”\
” வைர ,H‚ ப'@A. ெகாSளலா0
ளலா0. இAB எA7பா7@தப[, ேஹா0 ம]C0 ேப.
ப5டKகS உSளன. இதK
ப5டK
dல0 ஒேர ேநர@AB பல பƒகைள எPதாக இய.கலா0.ž
3.5 — ஆ[ேயா ஜா. ம]C0
எ3.எ0. ேர[ேயா தர3ப5'Sஎ3.எ
ளன.
ெந5ெவா7.
இைண3ெந
\]/ 3”, ைவ-\, 8Rv@
ம]C0 ”.\.எ$. இயw/<Kறன. இதK ேப5டH 1,800
<Kறன
mAh AறK ெகாcட F. ஆC
வைக வcணwகPB இF
<ைட./0. இதK ,ைல
<ைட.
உ@ேதசமாக ¤. 8,000
உ@
MதB ¤.9,000./S
இ2./0 என எA7பா7.க3 ப'<றF.
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.மா", ேபா4 ெவ567
,ைப’ ×ெடI, z{வன@ த( A;ய Spice Stellar

600 எ(§@ ’மாDV ேபாைன அUைம0,
?<பைனS\ அ--கLபN:;யJ. இத(
அ;க பVச ?ைல Õ.9,999. ஆUVராIV
ஆLபேரV>
¬’ட@ 4.4. (BVேகV)
ெகாUN
இqz{வன@ ெவ^0N@ -த,
’மாDV ேபா( இJதா(. இத( ;ைர 6
அ \ல:;,
அைமSகLபVNEளJ.
1.3
BகாெஹDV’ ேவக:;, இத( \வாV ேகாD
LராசசD இய \BறJ.
எ,.இ.>. LளாÚ ெகாUட 8 எ@Z
;ற( ெகாUட ேகமரா ஒ({@, 3.2 எ@Z
;ற( ெகாUட ேகமரா ஒ({மாக, இரUN
ேகமராSகE தரLபVNEளன. ம<ற ’ைப’
’மாDV ேபா(கைளL ேபால, இ;, இரUN
¬@கைள
இயSகலா@.
இqத
ேபாX(

ெத4^c ெகாIள
Hard Disk : (ஹா75 [$.) ைபBகைள3
பAEF ைவ@F இய.க3 பயKப'0 ஓ7 அ[3பைட சாதன0. இAB அைன@F வைக ைபBகைளg0 பAயலா0. ஆ3பேர5[w Z$ட0
(,cேடா$),
அ3PேகஷK
சா35ேவ7
(எ0.எ$.ஆœ$, ேபžேம.க7 ேபாKறைவ)
ம]C0 இவ]றாB உ2வா.க3ப'0 ைபBகS
அைன@ைதg0 இAB பAயலா0. இதைன Mைறயாக‚0 கவனமாக‚0 ைகயாள ேவc'0. இF
ெக5'3 ேபாவைத@தாK ஹா75 [$. கர35

ப/மாண@ 149 x 74.9 x 9.3 '—. எைட 175
Bரா@. 3.5 '— ஆ>ேயா ஜாS ம<{@ எL.எ@.
ேர>ேயா தரLபVNEளJ. இத( ரா@ ெமம/
1 ¤.Z. ’ேடாேர¦ ெமம/ 4 ¤Z. இதைன
ெமம/ காDV ெகாUN அ;கLபN:தலா@.
இ;, தரLபVNEள ேபVட/ 2,500 mAh
;ற( ெகாUட J. ’ைப’ SளÓV சDவ/,
இqத ேபாைன வா \ேவா7S\ 2 ¤Z இட@
இலவசமாக: தரLபNBறJ. Whatsapp, Opera,
OLX
என இ(§@ பல அL^ேகஷ(கE
ப;qJ தரLபNB(றன.
ெவEைள
zற:;,
இqத
ேபா(
ெவ^யாB~EளJ.
இத§ட(
ேபா(
’டாUடாகL பய(பN:தS Y>ய ெபா7E
தரLபNBறJ. அ:Jட( இத<கான கவD
ஒ({@ தரLபNBறJ.
ஆ<,5டதாக. ©Cவா7கS. ஒ2 Mைற ெக5'3
'3
ன c'0
ேபானாB அதைன
சH ெச•வF Zர-ரமமான காHய0.
எனேவ இAB
பAய3ப'0
ைபBகR./
நகB
எ'@F
@F
த•ேய
இைத3
ைத3
ேபாKற ேவC சாத
தனwகPB பAEF ைவ3பF
வ3பF
நBலF.
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டா/ெம&' 34&'
எ67க0 ேபா:;களா!
* உ கE
டா\ெமUV,
’LெரV¶V
V¶V
ZVட
ஆBயவ<ைற அ¸¬N@ -(, \-LZVட
7Sக
அqத அ¸} நக,, அÓவளT அழகாக இ7Sக
qதா,
ேவUடா@;
சாதாரணமாக
இ7qதா,
ேபாJ@; ந@ ைப_S\:தா( எ({
எUƒBCDகளா? அLப>யானா,, அதைன
ைன
draft mode , அ¸¬டT@. இÓவைக அ¸}L
¸}L
Zர; ேவகமாக Z/UV ஆ\@. \ைறவான
வான
இ S ெசலவா\@. இqத வைக அ¸} நக,
‘draft’, ‘fast’, ‘eco’ என ெவÓேவ{ வைக0,
ைக0,
அைழSகLபN@. உ கE Z/Uட/, இJ
எ(னெவ({ காVடLபN@.
* ¬ல
டா\ெமUVக^,
\ைறவான
றவான
வ/கE இ7Sகலா@; அ,லJ ¬-ய
அள?,
அ¸¬Vடா_@
ப>S\@
S\@
@
வைக0, இ7Sகலா@. அLப>LபVட
பVட
டா\ெமUVகைள அ¸¬Nைக0,, தா^(
ா^(
(
ஒ7 பSக:;, இரUN பSக கைள
ைள
அ¸¬டலாேம!
* YNமானவைர உ கE டா\ெமUVக^,,
^,,
ேபாVேடாSகE ம<{@ ெப/ய அள?லான
லான
BராZS’
பட கைள:
த?DSகT@.
T@.
இதனா, டா\ெமUV ைப, அளT
அ;க/S\@.
அ¸¬Nைக0,,
இqத
டா\ெமUV>( பSக கைள வ>வைம:J
ம:J
அ¸¬ட, Z/UடD அ;க ேநர@ எNS\@.
\@.
* வUண@
கலqத
டா\ெமUV
மUV
அ¸ெசNSைக0,,
அqத
அ¸}L
Zர;
->வானதாக
இ,லாம,,
ாம,,
ேசாதைனS\:தா( எX,, அதைன black
ack or
grayscale எ(§@ வைக0, அ¸ெசNSகலா@.
இதனா,, ேநர@ '¸சமா\@. வUண
ைம ெசலவாகாJ. \-Lபாக ேலசD கலD

” ெத4^c ெகாIள”

Registr--y: (ெர”$5H) ,cேடா$ இய.க@FடK இைணEத ஒ2 ேட5டா ேப$ (தகவB தள0)
இAB அைன@F ஹா75ேவ7 ம]C0 சா35ேவ7
/f@த தகவBகS எ‰த3ப5' பAய3ப5[2./0. இவ]CடK பயKப'@Fபவ2.கான
,23பwகS, ெசயBபா'கR.கான •ைலகS
உ2வா.க3ப5' பAய3ப'0. ,cேடா$
இய.க0 இEத தகவB தள@A™2EF தகவBகைள3 ெப]C ெசயBப'வதாB ச]C கவனமா-

Z/Uட/, ேநர@ அ;க அள?, \ைற~@.
* Z/UடDகE அ¸¬டாத ேவைளக^, sleep
modeS\¸ ெச({ ?N@. உட( அ¸¬ட
கVடைள
ெகாNSைக0,
?ைரவாக:
தயாராB?N@. இதைனேய '(சS;ைய
z{:;?Vடா,, Z/UடD தயாரா\@
ேநர@ அ;கமா\@. Z/UV ெஹV
த ய ா D L ப N : த L ப ட
ேவUN@;
ைம
ெத^S\@
¬-ய
ெத
\ழாI
\ழ
-ைனகE
(nozzles)

ேசா;SகLபட
ே வ U N @ ;
இ வ < ை ற S
கலைவS\: தயாD
பN:த ேவUN@
N@
எ(பJ
எ(
ேபா(ற
பல ப¹ -ைனLAகE
ேம<ெகாEளLபN@.
எனேவ
Z/UடD
ேவைல
ெசIயா?Vடா_@,
ெச
அத(
'(
சS;ைய z{:தாம, தயாD zைல0,
ைவ:;7Sகலா@. அJ தானாகேவ sleep
modeS\¸ ெச,வதா,, ¬Sக, இ,ைல.
கேவ இதைன. ைகயாSவF நBலF.
USB - Universal Serial Bus: (g•வ7சB
xHயB ப$) க0345ட2டK இைண.க3ப'0
\ற சாதனwகைள எPதாக இைண@F3 பயKப'@த ஒ2 வ}. $ேகன7, ம‚$, \ளா^ [ைர_,
\Hcட7 என@ த]ேபாF அைன@F சாதனwகR0 இதK வ}ேய தாK க0345ட2டK
இைண.க3ப'<Kறன.
க0345ட7 இயw<. ெகாc[2./0ேபாேத
இதைன3 பயKப'@A சாதனwகைள இைண.கலா0, •.கலா0.
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ெபAசனH
3ேர7
ேவ

‘‘
கமாக இைணய உலா ேம]ெகாSள”
எKற க5'ைரXB தர3ப5'Sள /f38கS,
ஷா75 க5 Dகைள ,ள.< உSளன. இKe0
•ைறய தwகPட—2EF எA7பா7.<ேறா0.
/f3பாக ஒ_ெவா2 \ர‚ச20 ம]றவ]fட—2EF ேவCப5' ெகாc[2./0 ஷா75 க5
Dகைள3 ப5[ய™5' தர‚0.

எQ. கyதம/, wzம^கலQ.

தF. இw/ நம./ இைணய இைண38 த20
•CவனwகPK அல5Zய தKைமgடK இதைன
ஒ3\5'3 பா7@F, காலcட7கPB உSள
படwகைள3 பா7@F ,ய3பைடவF ேபாB ,ய3பைடய ேவc[யFதாK எKC எcƒேனK.
தகவ²./
நKf.
ெபாFம.கR./0
ேஷேடா இKட7ெந5 <ைட./0 நாைள எA7பா73ேபா0.
எQ. சகாய ராபX7 ரா€, wzவSணாமைல.
Eத வார இத}B ேவ75 ம]C0 எ.ெஸB
[3$கைள, ப.கwகS எw/0 j,, 8Aய மல7
மாைலயாக@ தEFS‹7கS. இ23\e0 ஒேர ப.க@AB தEதாB, அIெச'@F ைவ@F. ெகாSள
எPதா• இ2EதF. MK8 ேபால@ தர M[gமானாB, ம<´IZயாக இ2./0.
எ8. ரேம• பா2, ‚வகா‚.
யB µ5[w Z$ட0 எBலா0 எத]/? எKற
ேகS,gடK அEத3 ப.கேம ேபாக. ©டாF
எKC ஒF.< இ2EேதK. உwகS Zfய, அவZயமான தகவB /f38 அதK ேதைவைய உண7@AயF ம5'—Kf, அதனாB எEத பாA380 ஏ]படாF எKற ைதHய@ைதg0 ெகா'@தF.
இரா. த^கமƒ, ம„ைர.
ல ேவைளகPB ந0 ெப7சனB தகவBகைள
மைற@ேத ைபBகைள உ2வா.க ேவc[gSளF. எ.ெஸB ம5'—Kf, •wகS தEFSள தகவBகைள. ெகாc' ேவ7[²0 ெப7சனB தகவBகைள மைற./0 வ}கைள நாேன அfEF
ெகாcேடK. நKf.
எ.‚. …†„ ேதவ/, உ‚லQப7‡.
Eத வார0 ெதா}B ¶5ப ெசா]கS அைன@ைதg0 ஒ2 ேசர ெகா'@தF பயeSளதாக
இ2EதF. இேத ேபால வார0 ஒ2 ப.க0
ெகா'@தாB Zற3பாக இ2./0.
ஆ. 8ேவதா ரா€, ெச/ைன.

தாwகS /f3\5'Sள பா.ெக5 அ3Pேக- இ
ஷைன@ தர,ற.க0 ெச•F, இK$டாB ெச•F
பயKப'@A3 பா7@ேதK. அAக வசAகைள
இEத அ3PேகஷK ெகாc'SளF. ஒ_ெவா2
நாR0 ஒKைற. க]C. ெகாS<ேறK. தகவ²./ நKf.
எ/. {Yமாற/, ேகாைவ.
ைணய உலா,B நம./3 பயKகைள@
த20 அேத ேநர@AB, /C.D'கைளg0, Zரம@ைதg0 த2வன எ.$டKஷK 8ேரா<ரா0கேள.
எனேவ இவ]ைற அளேவா' பயKப'@த நா0
பழ<. ெகாSள ேவc'0. இEத அf‚ைரைய
நK/ ,ள.கமாக@ தEFS‹7கS.
எ1. இ1ரா}Q, ெச/ைன.
cேடா$ 8 ஷா75 க5 DகS ெதா/38
இKe0 ேதைவ. அதK ைடB$ மா]ற0 /f@த
தகவ²0 8Aயதாக இ2EதF. நKf. இ2.<Kற
ெதா' உண7 AைரXைன யா20 ேவcடா0
எKC ெசாBல மா5டா7கS. இத]கான தகவB
/f38 எத]/? எKC •ைன@தவாேற அதைன3
ப[@ேதK. ப[@த \Kன7 தாK, ேதைவ எKபF
எwேகe0 ஏ]ப'0. அ3ேபாF இF ேபாKற
வ}கா5டB ேதைவ எKபதைன உண7EேதK.
எ8. பfமள ர^கநாத/, wz1~X.
ம./. <ைட.காF எKறா²0 ேஷேடா இK
ட7ெந5 /f@த தகவB ஆIசHய@ைத வரவைழ@

இ

b

ந

e

ப

இ
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ேகIb - ப>H
ேக#&: ஏ; 32 h> 4ளாi Cைரj என
அைம/aறாDக#. 30, 40 என அைம-தா7
எ;ன? நKபFட* ேகCடதX9, ைபனF எK
எ;பதா7 அ4பU-தா; வ+* எ;aறாD. இ.
9=-. &ள/க* அN/க _UPமா?

- /. மாலw, wz†த^கN.
எ
ப;,: உ கE நUபD Y{வJ ச/ேய.
ைபன/ எ(பதா,, க@LŸVடைரL ெபா{:
தவைர நா@ சq;S\@ எUகE 32, 256,
512, 1024 என இ7SB(றன. இ(§@ ச<{
?/வாகL பாDSகலா@. நா@ அைனவ7@
ெட¬ம,
¬’ட@
வP
எUகைளL
பழSக:;, ைவ:;7SBேறா@. ெட¬ எ(றா,
ப:J. அதாவJ ப:J இலSக கE. 0 -த,
9 வைர. இவ<ைறS ெகாUN அைன:J
எUகைள~@
அைமSBேறா@.
ள~
க@LŸVடDகE ேவ{
ஆனா,, க@LŸ
வைக0,
எUகைளS
வைக0
ை க ய ா E B( ற ன .
இரUேட இரUN
இர
இலSக கE தா(;
இல
அைவ 0 ம<{@ 1.
அை
க@LŸVடD எதைன¸
க@
ெசய,பN:;னா_@,
ெசா,,
க>த@,
ெடS’V,
ெ
பட கE என எJவாக இ7qதா_@,
அைவ இqத இரUN எUகளா, தா(
\-LZடLபNB(றன.
க@LŸVடைரL
ெபா{:தவைர 0 எ(பJ “off” zைல, 1 எ(பJ
“on” zைல. இதைன:தா( ைபன/ (binary)
எனS \-LZNB(றனD. ˜ கE AேராBரா'
அ,லJ க@LŸVடD பாJகாLA \-:J

á?ரமாகS க¹X0, ெசய,பVடா, தா(,
இJ \-:J அ;கமாக அ-qJ ெசய,பட
ேவU>ய;7S\@.
இ(§@ ெகா*ச@
?/வாகL பாDSகலா@.
ெட¬ம, ¬’ட :;,, 1x10 = 10, 10x10=100,
100x10=
1000
என:
ெதாடDBேறா@.
ைபன/0, 1x2=2, 2x2=4, 4x2=8, 8x2=16,
16x2=32 என¸ ெச,ல ேவUN@. •ேழ இqதS
கVட:;ைனS கவX~ கE. இJ 10011 எ(ற
ைபன/ எU அைமLைப ?வ/SBறJ.
16(8×2)
1

8(4×2) 4(2×2) 2(1×2) 1
0

0

1

1

ஒ7 கVV:;, “1” இ7qதா, அJ “on”
zைல. அத( ம;LA எN:JS ெகாEளLபN@.
அத(ப>
இ ேக
1+2+16
எN:JS
ெகாEளLபட ேவUN@. ஆக ெமா:த@ 19.
ைபன/ எU 10011 ம;LA 19. அதாவJ 19
எ(ற எU ம;LைபS க@LŸVட7S\: தர
10011 எ(ற ைபன/ைய: தர ேவUN@.
ஒ7 ெட¬ம, எUைண எN:J, அதைனL
ைபன/ எUணாக மா<-னா,, இJ இ(§@
ச<{ ெத^வாகL A/~@. எN:JS காVடாக
55 எ(ற ெட¬ம, எUைண எN:JS
ெகாEேவா@. ைபன/ ம;LA எUக^,
(1,2,4,8,16,32,64) எqத எU இதைனS
ெகாE"@ 'கL ெப/ய எU எனS காண
ேவUN@. அJ 32. இqத ம;LZ, 1 எ(ற
ம;Lைப அைமSகT@. இX 55„7qJ
இqத 32 ஐS கPSக நமS\ 23 BைடSBறJ.
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இதைனS ெகாE"@ 'கL ெப/ய எU
16. இ;, 1 எ(ற ம;Lைப அைமSகT@.
இLப>ேய ஒÓெவா7 ம;LைபS கணSBVN
அத<கான ைபன/ எU¹, 1 எ(ற ம;Lைப
அைமSகT@. இLப>ேய 0 BைடS\@ வைர
அைமSகT@.•‚Sகாƒ@ வைக0, “55(”
ைபன/ அைம~@.
32(16x2) 6(8×2)
1

1

7-7-2014
ெதF&/aற.. எ; r; அxச7 கUத!கைள
நா; ெபற _Uaற.. ஆனா7, அ34ப
இயல&7ைல. இ. எதனா7 ஏXபLaற.?
இதXகான sD@ எ;ன எ;Y காCட@*.
-எQ. {தˆwரா ேதR, ேகாைவ.

8(4×2) 4(2×2) 2(1×2) 1
0

1

1

1

அதாவJ ெட¬ம, எU 55( ைபன/
எU 110111. இLேபாJ ைபன/ \-:J
அ-q;7LÒDகE. இX உ க"S\ 32 ¤Z,
128 ¤Z என ஏ( இ7SBறJ எ(பJ A/~@.
ேக#&: n!க# ஒ+_ைற எ*.எp. ஒ; Cைரj
9=-. எQ.ைக67, /ளjC க*4BCU!
_ைற67 ந* ைப7கைளq ேசr-. ைவ/க,
ஒ; Cைரj ந7ல. என எQ:6+(sDக#.
அ4பUயானா7, ேவY சாதன!கN7 இ+(.
ந* ைப7கைள4 ெபYவ. எ4பU? ேமt* ஒ;
Cைரj பா.கா4பானதா?
-எQ. {Yமார/, ெச/ைன.
ப;,: ஒ( Vைர?_Eள ைப,கைள
அƒ\வJ 'க எ^J. உ க"S\ ஒ( VைரÓ

அSகTUV ஒ({ இ7qதா,, ?Uேடா’
க@LŸVடD ைக வச@ இயSக இ7qதா,, எqத
க@LŸVட/„7qJ@ ஒ( Vைர?, உEள
ைப,கைள ˜ கE எN:J இயSகலா@. அJ
உ கE ெபDசன, க@LŸVட/,
/, உEள VைரÓ
ேபால இய \@. ேடLளV Z.¬. ம<{@
?Uேடா’ ேபா(கE வPயாகT@ இேத
ெசய,பாV>ைன ேம<ெகாEளலா@.
ளலா@.
ைப,க^( பாJகாLZைனL
ைனL ெபா{:த
வைர, ஒ( VைரÓ பாJகாLபானJ
ாJகாLபானJ
எ({ இJவைர zÕZSகLபVNEளJ.
பVNEளJ.
பாJகாLA
எ({
எதைன¸
ெசா,BCDகE? இ(ைறய உலB,,
லB,, ந@
வ B கணS\கE, Bெர>V காDNகE,
'( அ*ச, தகவ,கE என ந@
ெபDசன, தகவ,கE அைன:Jேம
ன:Jேம
SளÓV
க@LŸV>
-ைற0,
ப,ேவ{ இைணய சDவDக^,
^, தாேன
உEளன.
இவ<-( பாJகாLA த(ைம \-:J
˜ கE எLப> zைறT ெப<{EãDகேளா,
{EãDகேளா,
ந@ZSைக ெகாUNEãDகேளா,
ேளா, அேத
ேபால எ@.எ’. ஒ( VைரÓ
ைரÓ \-:J@
ந@ZSைக ெகாEளலா@.
ேக#&: நா; &Kேடாp 7 பய;பL-:
வ+aேற;. எ; ஹாDC
Up/a7 374 h> காw
இட*
உ#ள.
என-

ப;,: உ களா, உ க"S\ வ7@ '(
அ*ச, க>த கைளL ெபற ->BறJ;
ஆனா,, அ§Lப ->ய?,ைல எ(றா,,
உ கE அ*ச,கைள ெவ^ேய அ§LA@
சDவD (outgoing server (SMTP) settings) அைமLZ,
தா( ¬-ய அள?, தவ{ உEளJ. -கவ/
அைமLப;, ¬-ய அள?, ைடLZ
தவ{களாகS Yட அJ இ7Sகலா@.
உ கE '( அ*ச, ேசைவ
த7@ Aே
AேராBரா'( அSகTUV
Z/?<\¸
ெச,லT@. அ;,
Z/?<
ஏ<கனேவ
அைமSகLபVட
ஏ<கன
outgoing server
அைமLAகE
ஆBயவ<ைற
ேசாதைன
ஆBயவ
ெசI;டT@.
இ;,
எLப>
ெசI;டT
அைமSகLபட
ேவUN@ எ(ப;,
அைமSகL
உ க"
க"S\ சqேதக@ இ7qதா,,
'( அ
அ*ச, த7@ z{வன:;(
இைணய தள@ ெச({ பாDSகT@.
அ,லJ
அqz{வன:;(
வா>SைகயாளD
ேசைவL
வா>S
Z/?ைன:
ெதாடDA
Z/
ெகாEளT@.
ெகாE
ேக#&:
ேவDC டா9ெமKC
ேக
ைப7 ஒ;=7, இ;ெனா+
ேவDC டா9ெமKC ைபைல
இைண4ப.
எ4பU?
தzயாக4
>;னா7 இை
இைண4பாக-தா; அைம/க
ேவKLமா? T=ய T=ய டா9ெமKC
ைபைல,
ேதைவ4பU;
ெரபர;p
ேத
வச:/காக இைண/க
ேவKUP#ள..
இை
வ{ காCட@*.
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எ/. {ேரˆwர/, wz1~X.
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ப;,: 'க எ^தாக இைணSகலா@. எqத
இட:;, இைணSக ேவUNேமா, அ \
கDசைர z{:தT@. அN:J /LபX, Insert
ேடL ேதDqெதNSகLபV>7Lபதைன உ{;
ெசI;டT@. ெதாடDqJ ெடS’V (Text)
\ÕLZ,, Object tool வலJ Aறமாக உEள
•‚ ேநாSBய அ@AS \-0ைனS B^S
ெசI;டT@. அN:J, File ஆLஷX,, Text
எ(பதைன: ேதDqெதNSகT@. இLேபாJ
ேவDV Insert File எ(ற டயலாS பாSைஸS
காVN@. இqத டயலாS பாS’, வழSகமான
ைப, ;றLபத<கான டயலாS பாS’ மா;/
இ7S\@. இ;„7qJ ˜ கE இைணSக
ேவU>ய ைபைல: ேதDqெதNSகT@. Z(னD
ஓேக B^S ெசIJ =டT@.
ேக#&: அU/கU டாp ஆ4பேரCU!
Tpட* என n!க# எQ: வ+a|Dக#.
ஆனா7, அ. 9=-த &பர!கேளா, &ள/கேமா
த+வ:7ைல. இ. எதைனq ேசD(த.? சXY
&ள/கமாக/ bற@*.
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