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வாசக'கேள.... க345*ட' :ா;க/
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:DபாD4ைபP* எQ.!க#.

க*4BCடD ெதாடDபான Sா7 ‘TU’/க# 9=-.
மலF7 ெவN6ட 2 >ர:கைள அ34ப@*.

Sா7க# மXY* ‘TU’/க# ௨௦௧௪ ஜனவF 
மாத-:X9 _; ெவNயாa6+/க/bடா.. Sா7க# 
மXY* ‘TU’/கைள உ+வா/aயவD, ெவN6CடவD,
aைட/9* இட!க#, &ைல ஆaயவXைற/ கCடாய* 
9=4>டேவKL*.

ேபா=யான ?@*ட; சா%AதCக/

இலவச இ%ட'ெந* ெகா-.க/

ேல4டா4 ேப*டDையF ெகா;G3 Hேரா3 JரKச'

பFக3 5

பFக3 11

பFக3 7

உ
J

ேள

L ேடா$ 7 ஆ'பேர*+, -$ட. பய
னாள3க5ைடேய ஊ9: -ல ஆ <க=

ஆ>?*டன. ? ேடா$ எB$C -$ட.
D+?EF வHத C9ன3, இதEF மா:ய வா+B-
ைகயாள3க59 எ MBைகN. ெபP> வP
>றR. இவ3க= அைனவP., ? ேடா$
7 -$ட. F:Tத இயBகB F:'Uகைள -ல
VWக= வாXலாகY., த,க= பய9பா*+9
ZலD. ெத[HR ெகா=>9றன3. ஆனா\.,
? ேடா$ 7 -$ட. ெகா <=ள பல ?ஷ
ய,க= இ9^. பலPBFT ெத[யாமேலேய
உ=ளன. இதEFB காரண. எHத VWகa. இR
F:TR எbதாமW இP'பRதா9. ெபாR வா
கேவ, க.'c*ட3 இயBகTdW, Undocumented
Features எனe -ல உ <. இவEைற' பE:

ஒP -லPBFT ெத[H dPBக வாg'U <.
அவ3க= மEறவ3கaBF டாFெம * ெசgR 
ெவ5X*டாW தா9 உ <. ேம\., இHத 
-$டTdைன வ+வைமTதவ3க=, அவ3க
aBF ம*<ேம ெத[Hd<. வைகXW -ல
?ேசஷ அ.ச,கைள உPவாB> ைவTdP'
பா3க=. அவEைற Easter Eggs என அைழ'-
பா3க=. அ'ப+'ப*ட -ல வசdக= F:TR.
Easter Eggs F:TR. இ,F காணலா..

Mல ஷாO7க7 QகJ
1. Uேரா>ராkEகான ஐகா9 ஒ9:W >5B

ெசgd<. D9, m'* nைய அbTdB
ெகா < >5B ெசgதாW, அHத Uேரா >
ராk9 ? ேடா ஒ9o ஏEகனேவ dறHR

OPேடாQ 7
ORைதக/
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ெசயWப*<B ெகா +PHதா\., Udய
தாக ஒP ெசயWபா*< ? ேடா dறBக'-
ப<.. எ<TRB கா*டாக, ேவ3* Uேரா >
ராkைனT dறHR, டாFெம * ஒ9:W
ெசயWப*<B ெகா +PB>q3க=. Udய
? ேடா ஒ9:W, Udய டாFெம * அW-
லR பைழய டாFெம * ஒ9ைறT dறBக 
ேவ <. எrW, இsவாo ெசgdடலா..
Udய ேவ3* ? ேடா ஒ9o dறBக'ப<..

2. ஐகா9 அbTRைகXW, m'*+ க *ேராW
nகைள அbTdB ெகா < ெசgதா\., 
ேமேல v:ய ெசயWபா< ேமEெகா=ள'-
ப<.. இdW எ9ன ேவoபா< எ9றாW,
இHத ? ேடா, DE :\. அ*kr$*
ேர*ட3 உ[ைமNட9 dறBக'ப<..

3. க *ேராW ப*டைன அbTdB
ெகா <, இேத ேபால Uேரா>ரா. ஐகா9
ஒ9:W >5B ெசgதாW, dறHR ெசயW
 ப<Tத'ப<. ? ேடாBக5W, இod
யாகT dறHத ? ேடா dறBக'ப<..

dறBக'ப*ட ? ேடா?9 ேமW ப*
+XW க3சைர ைவTR >5B ெசgதாW, அR
krைம$ ெசgய'ப<.. இதைன மாr*ட3
dைரXW எ,F ேவ <மானா\. ெகா <
ெச9o அைமBகலா.. இத9 அள?ைன நா. 
?P.U. வைகXW -:தாBகலா.; ெப[யதா
கY. அைமBகலா.. இதைன மY$ ெதாடா
ம\. அைமBகலா. எ9பR உ,கaBFT 
ெத[Nமா? இேதா அைவ:

? ேடா$ ேலாேகா nXைன அbTdB 
ெகா < அ' (UP) அ.UBF:Xைன அbT
dனாW, ? ே டா?9 அளைவ' ெப[தாB
கலா..

அேத ேபால, ? ேடா$ ேலாேகா nXைன,
வலR அWலR இடR அ.UB F:Nட9
அbTத, ? ேடா dைரX9 இடR அWலR
வலR பBகமாக நக3Tத'ப<..

RரSைனகைள மUறவXYZ[ ெத\LYக
க.'c*ட[W Cரeைன ஒ9o ஏEப<

ைகXW, அதைன மEறவPBF இதனாW தா9,
அWலR இHத ெசயWபா*+9 ேபாRதா9 
Cரeைன ஏEப*ட R எ9o ெசா9னாW தா9
U[N.. இதைன எ'ப+ ெசாWவR? Cரeைன
ஏEப<ைகXW, க.'c*ட3 ெசயWபா*+W,
எ9ன எ9ன ஏEப*டR என நமBFT ெத[
Nமா? இதைன' பdY ெசgd<. வைகXW,
|W ஒ9ைற ? ேடா$ 7 ெகா <=ளR.
இHத |}9 ெபய3 Problems Step Recorder.
இதைன அ~க, $டா3* ெம^?W >5B
ெசgR, ேதடW க*டTdW “Problem Record”  
என ைட' ெசgR எ ட3 த*டY.. அ<TR, 
Record steps to reproduce a problem எ9பdW
>5B ெசgdடY.. இR Problem Steps
Recorder |ைல இயBகT ெதாட,F.. உட9 
Start Record எ9பdW அbTத, நா. ேமE

ெகா=a. ெசயWபா <க= அைனTR., ெட$B
டா'CW பdY ெசgய'ப<.. ஒsெவாP
Dைற மYஸாW >5B ெசg d<.ேபாR.,
ெட$Bடா' dைர, $>�9 ஷா* ஆக' பdY 
ெசgய'ப<.. இைவ அைனTR. “problem
steps” எ9றப+ வ[ைசயாக, தானாகேவ பdY
ெசgய'ப<.. பdY ெசgதR ேபாR. எ9o 
அைத �oTdனாW, ைபைல ZIP file ஆக,
ேசs ெசgd<.ப+ �,க= ேக*<B ெகா=
ள'ப<�3க=. அேத ேபாW பdY ெசgd
டலா.. C9ன3, ேதைவ'ப<ைகXW, இதைன
?[TR, $>�9 ஷா*கைள ஒsெ வா9றாக' 
பா3TR, எ'ே பாR Cரeைன ஏEப*டR எ9o 
அ:யலா.. அWலR, Cரeைன கைள அ:HR
�3BகB v+ய ெதா�W �*ப?யலாளPBF,
இHத ைபைல அ^'பலா.. அவ3 அதைன
?[TR' பா3TR, Cரeைனைய உண3HR 
ெகா <, அதEகான �3?ைனT தPவா3.
இ'ப+ ஒP |W உ=ளR என, பல ெதா�W 
�*ப வW\ந3கaBேக ெத[யாR.

அ<TR -ல ?Hைதயான, ஆனாW அேத 
சமய. பய^=ள ? ேடா$ 7 ஈ$ட3 எB$
என'ப<. -ல FoBF வசdகைளB காணலா..

1. GodMode: இR ஒP kக kக' பய^=ள |W.

? ேடா$ 7 -$டTd9 இயBக ெசயW
பா<க= அைனTைதN. இத9 Zல. ெச*
அ' ெசgdடலா.. ஏறTதாழ 270 -$ட.
அைம'U ெசயWபா <கைள இத9 Zல.
ேமEெகா=ளலா.. இதEF ெட$Bடா'CW, 
Udய ேபாWட3 ஒ9ைற உPவாBகY..இத9 
ெபயராக “GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-
825C-99712043E01C}”  எ9பதைன அைமB
கY. (ேமEேகா= F:க= இWலாமW). 
இHத ேபாWட[9 ஐகா9 பட. மEற வE:
}PHR சEo ?Tdயாசமாக �ல �றTdW
அைமHdPBF.. க *ேராW ேபன\Bகான
ஐகா9 ேபாலB கா*- அ5BF..  C9ன3
அHத ேபாWடைரT dறHR பா3BகY.. க.'-
c*ட3 இயBக ெசயWபா <க=, ஏறTதாழ 
45 C[Yக5W C[Bக'ப*<T தர'ப<..
அ*kr $*ேர*+s |W$, பா *$, 
? ேடா$ பய3வாW, அ'ேட*, cச3 அB
கY *$ என' பல பய^=ள C[Yக5W,
270BF. ேமEப*ட ெச* அ' ெசயW
பா<கaBகான },B >ைடBF.. இவE:W
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ேதைவயானdW >5B ெசgR, நா. Udய 
ெச* அ' வ�ைய ேமEெகா=ளலா.. இHத
|W அத9 ெபயPBேகEப, ந.ைம ந. க.'
c*ட[9 கடYளாக மாEo>றR.

ைப]கைள ^வ= இ._ அbYக
நா. அ\வலகTdW பய9ப<TdB ெகா 

+PB>ற க.'c*டைர, அ<TR ந. இPB
ைகXW அம3HR ெசயWபட' ேபாF. 
இ9ெனாPவ[ட. தர ேவ +யdPBF..
ந. க.'c*ட[W ந. ெசாHத ைபWகைள'
பdHR ைவTdPBகலா.. எ9ன தா9 அ�T
தா\., Recuva ேபா9ற Uேரா>ரா.களாW,
அவEைற � <. ெபEo?டலா.. இsவாo
இWலாமW �வேட இWலாமW, ெமாTதமாக,
Dbைமயாக �Bக ? ேடா$ 7 வ� ஒ9o
ெகா <=ளR.

இதEF கமா * 'ரா.'* (Command
Prompt) ெசWலY.. $டா3* ேதடW க*டTdW
cmd என ைட' ெசgR எ ட3 அbTdனாW,
இHத க*டைள' U=5 ெகா ட ? ேடா
>ைடBF.. இdW “cipher /w:C” என ைட'
ெசgR எ ட3 த*டY.. அ�Bக'ப*ட அW
லR அ�Bக'படாத ைபWக= அைனTR.
Dbைமயாக �Bக'ப<.. இHதB க*டைளைய
எHத *ைர?W உ=ள ைபWகaBF என ெசயW-
ப<TR>ேறாேமா, அதEகான *ைரs எbT

dைன, க*டைளXW அைமBக ேவ <.. 

இ.fg Mல ஷாO7 க7 Qகைள
இhZ Z_0Rடலாg.

உ,க= க.'c*ட[W �ைறய ? -
ேடாBக=dறHத �ைலXW உ=ளதா? ஒsெ வா9
:\. ஏேத^. Uேரா>ரா. ஒ9o dறBக'-
ப*<, ைபW ஒ9o ெசயWபா*+W உ=ளதா? 
அWலR எHத ெசயWபா<. இ9: dறBக'-
ப*ட �ைலXW உ=ளதா? இவEைற Z+ட, 
Windows Logo + Home எ9ற nகைள அbT
தY.. ஒsெவாP Dைற அbTR.ேபாR.,
ஒsெவாP ? ேடா Zட'ப<.. �,க=
அ'ேபாR ெட$Bடா'CW dறHR ைவTR 
ெசயWப<. ? ேடா ம*<. dறHத ப+ேய
இPBF..

dைரXW உ=ள -:ய எbTRBகைள'
பா3Bக இயல?Wைலயா? ? ேடா$ nைய
அbTdB ெகா <, ந. லாB ப*ட9 அbT dய 
�ைலXW + nைய அbTதY.. ? ேடா$
இயBகTd9 ேமBrைபய3 ெசயWபடT
ெதாட,F.. Dத}W இPHத ? ேடா?EF
ேமலாக ஒP -:ய ? ேடா கா*ட'ப<.. 
பைழய ? ேடா?W க3ச3 இPBF. பFd
ம*<. இ,F ெப[R ப<Tத'ப*< கா*ட'-
ப<.. ைமன$ n அbTdனாW, கா*ட'ப<.
அளY FைறTRB கா*ட'ப<..

S ! #$வன' இ)வைர அ-.) வ/த
Quickoffice அ1-ேகஷைன 5678ட).

த; Google Apps வைலமைன>? இ)  @.த
தகவைல ெவ->8B!ள). D ! 1ேள மE$' 
அ1-ேகஷ; FேடாH? இI இ) JைடKகா).
தEேபா) இ/த அ1-ேகஷைன1 பய;பB.N
வOபவPக! ெதாடP/) இதைன1 பய;பB.
தலா'. ஆனா?, TNய வசNக! எ)W' இைணK
க1பட மா8டா). TNய பயனாளPக! யாO'
இதைன இ;Fடா? ெசYNட Z6யா).

 >K ஆ[F அ1-ேகஷI? உ!ள ெசய?
பாBக! அைன.)' D ! டாKF, ]8F மE$'
Fைல8F (Google Docs, Sheets and Slides apps) 
அ1-ேகஷ;க-? இைணKக1ப8B78டதா?,
இதைன D ! 5BJற).

கட/த ஓரா`டாகேவ  >K ஆ[F அைன
வOK ' இலவசமாகK Jைட.) வ/த).
இதைன1 பய;பB.NயவPக! அைனவO' இத;
பய;பாBக!  @.) aகW' பாரா86 வ/தனP.
இதைன1 பய;பB.N டா  ெம`8க!, F1ெர8-
]8க! மE$' Fைல8 bரச;ேடஷ; ைப?கைள

எ68 ெசY Nட Z6/த). பய;ப B. Nய பலO' 
இதE 5 FடாP சா;@தd அ-.) வ/தனP.
ஏற.தாழ ஒO ேகா6 க'1h8டPக-? இ) பN-
ய1ப8டதாக D ! அ@7.NO/த). ேதைவ1
பBேவாP, தI.தIயாக Google Docs, Google 
Sheets and Google Slides ஆJயவEைற1 பNயW'
வசN தர1ப8ட).

D ! இர`B ஆ` BகiK Z;னP,
இ/த  >K ஆ[F அ1-ேகஷைன அத;
#$வன.Nட' இO/) வாjJய). ைமKேராசா18
ஆ[F ைப?கைள எ68 ெசY Nட ஏ)வாக, இதைன
இலவசமாக அ-.) வ/த). தEேபா) இதைன
5678ட).

ெபா)வாக, தனK ேவ`6ய அ1-ேக
ஷ;கைள வாj வ)', b;னP அN? உ!ள
kல வசNகைள த; அ1-ேகஷ;க-? T .N1
பய;பB.த. தOவ)', பயனாளPக! பழJ1 
ேபான b;னP, அவEைற எB.)7Bவ)', D !
#$வன.NE வழKகமான ஒO ெசய?பாB தா;.
அைதேய இ1ேபா)  >K ஆ[F 7ஷ ய.Nl'
ெசY)!ள).   

 !" $%ய ‘‘!'( ஆ*+”
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இைணய தள,கaBF, அைவ ச[யான
மEo. Dைறயாக இய,F. தள,க= 

என ஒsெவாP நா*+\. அதEெகன அைமB
க'ப*ட அைம'U சா9ற5B>றR. இHத
சா9:த�கைள Dத}W ேசாdTத C9னேர,
அவE:9 உ ைம த9ைமைய உod ெசgத 
C9னேர, CரYச3க=, அவEoட9 ெதாட3U
ெகா=ள நமBF வ� தP.. இHத சா9:த�க=
Secure Sockets Layer (SSL) என அைழBக'ப
<>9றன. இHdயா?W இHத சா9:தைழ,
மTdய அர-9 அைம'பான, ”ேநஷனW இ9
ப3ேம+B ெச9ட3” எ9^. அைம'C9 அd-
கார. ெபEற ஒP C[Y வழ,F>றR.

இHdயா?W, இைணயTdW வல. வP.
ேஹBக3க= மEo. ைவர$க= F:TR
அ:HR எeச[Bைக தP. அைம'பாக Computer
Emergency Response Team-India (CERT-In)
எ9^. அைம'U ெசயWப<>றR. அ 
ைமXW இHத அைம'U, ேமேல ெசாWல'
ப*ட சா9:த�கைள' ேபாலேவ, ேபா}யான
சா9:த�கைளT தயா3 ெசgR, -ல இைணய
தள,க= இய,FவதாகY., அவE:ட. பயனா
ள3க= எeச[BைகNட9 ெசயWபட ேவ <.
எனY. அ:?TR=ளR.

இHத மாதTdW, ல*சBகணBகான
F+மBக=, த,க59 வP மான வ[B கணB
>ைன இைணய. வ�யாக தாBகW ெசg-
d<. பMைய ேமEெகா=வா3க=. இHத
ேநரTdW இR ேபால ேபா}யான சா9:த�
கைளB ெகா < இய,F. தள,க= ெசயW-
ப<வR, ந. இைணய பாRகா'U த9ைமBF
Cரeைனயாக உPெவ<BF. என -.இ.ஆ3.+. 
அைம'U கPR>றR.

ெதாைல?}PHR க.'c*ட3கைள ைக'
பE: ெக<தW ?ைள?Bக இHத சா9:த�
கைள' பல3 பய9ப<Tதலா. எ9o எd3
பா3Bக'ப<>றR. எனேவ, பயனாள3க=
வழBகமான DைறBF மாறாக ெசயWப<.
தள,க5ட. ஜாB>ரைதயாக இPBக ேவ <.
என எeச[TR=ளR.

இHத வைக C�m, மEo. ேஹB>, 
ெசயWபா< ெபP.பா\. ? ேடா$
ஆ'பேர*+, -$ட. பய9ப <TR. க.'
c*ட3க= வ�யாகேவ ேமEெகா=ள'
ப<வதாகY. ெத[?Bக'ப*<=ளR.
இதைனT ெதாட3HR ைமBே ராசா'* ந.CBைக
அEற சா9:த� ெகா <=ள தள,கைள 
பயனாள3கaBF அைட யாள. கா*<. 
பMXW இற,>N=ளR.

ேம\., vF= மEo. ைமBே ராசா'*
�oவன,க=, இHdயா?9 எ9.ஐ.-.
�oவன. ேபா}யான சா9 :த�கைளe -ல
இைணய தள,க aBF வழ,>N=ளR எ9ற
FEறe சா*+ைனN. ெத[?TR=ளR.

இHதB FEறe சா*+Eகான பdைல த9 
இைணய தளTdW எ9.ஐ.-. அைம'U வழ,-
>N=ளR. இR F:TR ேம\. தகவWகைள
அ:ய இHத தளTைத வாசக3க= அ~கலா..

பயனாள3கைள' ெபாoTத வைர, இHதB
Fழ'பTd}PHR. பாdBக'ப<வd}PHR.
த,கைள' பாRகாTRB ெகா=ள, ைமB
ேராசா'* வழ,F. பாRகா'U F:Tத Uேரா >
ரா.கைள அ'ேட* ெசgR ைவTRB ெகா=ள
ேவ <..

இைணய தள,கaBF வழ,க'ப<.
+�*டW சா9:த�W, சா9:த� ெபEறவ[9
ெபய3, ஒP வ[ைச எ , சா9 :த� காலா வ
dயாF. நா=, இHத சா9:தைழB ெகா +
P'பவ3 ெபEo=ள ப'5B n மEo. -.ஏ.
அைம'C9 ைகெயbT Rட9 v+ய சா9 :த� 
ஆ>யைவ இPBF..

ேபா#யான '()ட+ சா-.த0க2

ெதDRT ெகா/U.க/
Downtime: ஹாP8ேவP, ஆ1பேர86j kFட'
அ?ல) அ1-ேகஷ; TேராJரா'க-;
தவ@னா? க'1h8டP kFட' இயjகாம?
இOK ' கால'.
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SF= அ ைமXW இ9^. ஒP Fேரா. 
ேசாதைன தள. ஒ9ைறT ெதாட,>

N=ளR. இHத தளTd9 Zலமாக, ஆ,>லe 
ெசாEக59 எbTRBக= சா3Hத ந. dறைன 
ேசாதைன ெசgR ெகா=ளலா.. இR Spell
Up என அைழBக'ப<>றR. இR ஒP ?ைள
யா*< ?ைள யா<வைத' ேபா9ற அ^
பவTைதT தP>றR. இP'C^. இதைன
ஆ,>லe ெசாEகைளB கEoB ெகா=a. அ^
பவமாகY. எ<TRB ெகா=ளலா.. இ'ேபாR
நாெட,F. நடTத'ப<. spelling bee எ9ற
ேபா*+க5W கலHR ெகா=பவ3கaBF இHத
ேசாதைனT தள. அdக. பய9 தP..  இHத
தள. எ'ப+ ெசயWப<>றR எ9o கா*+ட
-:ய �+ேயா பட. ஒ9o http://googleblog.
blogspot.com/2014/05/speak-and-learn-with-spell-
up-our.html  எ9ற Dகவ[XW உ=ள இைணய
தளTdW >ைடB >றR. ஆ3வD=ளவ3க=
Dத}W இதைனB காணலா..

இHத ேக. உ=ள இைணய தள. https://
spellup.withgoogle.com/ எ9ற Dகவ[XW
இய,F>றR. இHத தள. ெச9றYட9, இR
கா*<. >ராCB$ அrேமஷ9 பட,க= 
பா3'பதEF ஆ3வTdைனT � <>9றன.
இHத ேக. ?ைளயா<வதEF $�Bக3 மEo.
ைமB ஆயTத �ைலXW இPBக ேவ <..
அைவ இWைல எ9றாW, ?ைளயா*+ைன
ேமEெகா=ள நமBF அ^மd >ைடBகாR.
ெப3சனW க.'c*ட3 அWலR ேல'டா' 
க.'c*ட[W இதைன ?ைளயா<வைதB
கா*+\., $மா3* ேபாrW ?ைள யா<வR
எ5தாக உ=ளR. vF= Fேரா., ஆ *ராg*
$மா3* ேபா9 வ�யாக எ9றாW, ?ைளயா<
ைகXW நா. ெசாEகைள உeச[TR. ?ைளயா
டலா.. மEற ஐேபா9, ஐேப* சாதன,க= வ�

எ9றாW, ைட' ெசgR ம* <ேம ?ைள யாட
D+N..

ஆ,>ல ெமா�ைய DதW மEo. இர டா-
வR ெமா�யாகB ெகா ட வ3க aBF, ?ைள
யா*< வாB>W அத9 ெசாEக=, அவE:9
எbTR ஆ>யன F:TR அ:HRெகா=ள இHத
தள. kகY. உதY.. $ெபW},, எ'ப+
உeச['பR, இWலாத எbTைதB க <C+'
பR என' பல வைகக5W இதைன ?ைள யா
டலா.. ச[யான ?ைட அ5Bக, அ5Bக பB
கTdW ஒP ேகாUர. எb'ப'ப<.. தவறான
?ைட தP.ேபாR, அHத ேகாUர. ச[N..  உ,
க59 ஆ3வTைதT � +, ஆ, >லe ெசாE-
கைளB கEoB ெகா=வதைன எ5தாB F>றR
இHத தள..

 !" த-.
ஆ!"ல ெசா( எ*+, ேசாதைன தள2
 !" த-. !" த-.  !" த-.

ெதDRT ெகா/U.க/
MMC - Multimedia Card : bளாn ெமமH காP
6ைன1 ேபால, ம?86 o6யா காP Bகைளp'
பலவைகயான ைப?கைள FேடாP ெசYNட1
பய;பB.தலா'. ேபா8ேடா, q6ேயா, ahkK, 
சா18ேவP என எrவைக ைப?க ைளp' பN/) 
ைவKகலா'. இ/த காPBக! ெவrேவ$ வைக
யான ேவா?ேடs #ைலைய1 பய;ப B.)
வதா? இவEைறK ைகயா!ைக>? கவனமாக
இOKக ேவ`B'.

DES - Data Encryption Standard: aகW' bரப
லமான எ;JH1ஷ; Zைற. இ) 56–b8 u
மE$' bளாK ைசபP (Block Cypher Method)
வv>ைன1 பய;பB.N ேட8டா 7ைன 64 –
b8 அடjJய ெதா 1Tகளாக மாE$Jற).
அத; b; அதைன எ;JH18 ெசY Jற).
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அ ைமXW ெவ5யான ஒP தகவW 
ேல'டா' க.'c*டைர' பய9ப<T

Rபவ3 அைனவPBF. அd3e-ையT தH
R=ளR. ? ேடா$ பய9ப<Tத'ப<. 
ேல'டா' க.'c*ட[W, Fேரா. Cர Yசைர'
பய9ப<TdனாW, அR அத9 ேப*ட [X9
dறைன ெவFவாகB FைறTR, க.'c*
ட[9 ெசயWபா*+ைன மHத'ப<TR>றR
எ9பRதா9. அ'ப+யானாW, ேவo CரY
ச3க= ேப*ட[X9 dறைன, வா�நாைளB 
Fைற'பR இWைல எ9o ெபாPளா>றR.

இதைன Dbைமயாக' U[HR ெகா=ள 
“system clock tick rate” எ9பR F:TR நா.
அ:HR ெகா=ள ேவ <.. இHத அள ?ைன
? ேடா$ -$ட. தனBF=ளாக ைவTRB
ெகா +PB>றR. நா. இதைன அ:HR
ெகா=ள ேவ <. எனe ெச9றாW, �eசய. 
இR F:TRT ெத[HR ெகா=ளலா.. Fேரா.
CரYச3 dறBக'ப*டYட9, இHத >ளாB +B
ேவகTdைன 1.000ms என ெச* ெசgR ெகா=
>றR.

BளாB +B எ9பR எ9ன?  அR இ,ேக
எ'ப+ CரeைனBF=ளா>றR?
? ேடா$ ேபா9ற ஆ'ப
ேர*+, -$டTdW ேமEெகா=
ள'ப<. �க�Yக= -:ய கால
இைடெவ5XW ேமEெகா=
ள'ப<>9றன. k9 சBdையB
Fைறவாக' பய9ப<Tத, தா9
ேவ ட'படாத காலTdW
'ராசச3 “�,F>றR”. வைர
யைற ெசgய'ப*ட கால இைட
ெவ5XW எbHR தா9 ெசயW-
பட ேவ <மா எ9o பா3TR, 
���ைலBேகEப ெசயWப<

>றR.

இHத இைடெவ5 காலTdைன Fேரா. 
1.000ms ஆக FைறTR ெச* ெசg>றR.
மாறா �ைலXW, இR 15.625 milliseconds ஆக
இPBF.. அதாவR 'ராசச3, ஒP ?நா +XW 
64 Dைற ?�TெதbHR எ9ன �க�Yக=
நடB>றR எ9பதைன' பா3B>றR.

இதைன 1.000ms என ெச* ெசgd<
ைகXW, 'ராசச3 ஒP ?நா +XW 1000 Dைற 
?�TெதbHR எ9ன நடB >றR என' பா3TR
ெசயWப<>றR. 64BF. 1000BF. ெபPTத
ேவoபா< உ=ளேத. இதனாW, 25 சத �த. 
v<தலாக k9 சBd உ:�ச'ப<>றR. இHத
>ளாB ேர*, அைனTR நா<க5\. ஒேர மாd
[யாக ? ேடா$ -$டTதாW ெச* ெசg
ய'ப<>றR. ஒேர ஒP அ'5ேகஷ9 ம*<.
இதைன மாE:னாW, அைனTR அ'5ேக
ஷ9க= இய,FவR. ெக<Bக'ப<>றR.
இR F:TR நா. அ:HR ெகா=வ dWைல எ9
பதாW, இHத Cரeைன F:TR. அ:யாமW
இPB>ேறா.. ஏ9, இR ஒP Cரeைன எ9ேற 
உண3வdWைல.

இHத Cரeைன F:TR 
ெத[HR ெகா=ைகXW, மEற
CரYச3க= இHத ���ைலXW
எ9ன ெசg>9றன? எ9ற
ேக=? எழலா.. தEே பாR
UழBகTdW உ=ள இ9ட3ெந*
எB$Uேளா33 CரYச[W இHத
+B ேர* ெபாRவாக, 15.625ms
ஆக உ=ளR. ஆனாW, அdக
ேவைல' பa உ=ள தளT
dEFe ெசWைகXW, இR
தானாக உய3>றR. எ<TRB
கா*டாக, N *c' தள.
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ெச9o, அ,F உ=ள ?+ேயா ைபW ஒ9ைற
இயBF. ேபாR, இ9ட3ெந* எB$ Uேளார3
இதைன 1.00ms ஆக உய3TR>றR. ?+ேயா
ைபைல Z+, இHத ேட'Cைன Z<.
ேபாR, பைழயப+ இHத ேவக. 15.625msBFT
dP.U>றR. ஆனாW, Fேரா. CரYச3 dறB
க'ப<ைகXW இR அdகமாBக'ப*<, Cர
Yச3 Zட'ப<. வைர அ'ப+ேய உ=ளR.
� <. இதைனB FைறTR அைமBF. dற9 
Fேரா. CரYசPBFT தர'பட?Wைல. ைமB
ேராசா'*, இR ேபால >ளாB ேர* +ைன 1.00ms
என அைமTRB ெகா=வR தவறானR எ9o
vo>றR. பா3Bக: http://msdn.microsoft.com/en-
us/windows/hardware/gg463266.aspx

ந.kW பல3, Fேரா. CரYசைர Z<வேத
இWைல. எ<TRB கா*டாக, நா9 �ெமXைல
எ9 k9 அ�சலாக' பய9ப<TR>ேற9.
இதைன எ'ேபாR. dறHR பா3Bக, Fேரா.
CரYசைரT ெதாட3HR ப ய9 ப
<Td வP>ேற9.
எனBF ெமXW
வ P > ற ே த ா ,
இWைலேயா ,
Fேரா. Cர
Yச3 dறHேத
இ P B F . .
அ த ன ா W ,
எ9 ேல'டா'
க.'c*ட[9
ேப*ட[ பவ3
அdக. எ<TRB
ெ க ா = ள ' ப < .
� � � ை ல X ே ல ே ய
இய,F..

ெட$Bடா' ெப3சனW க.'c*
ட[W இதைன நா9 அளHR பா3Bக D+H
தR. எHத' பMN. ேமEெகா=ளாத ���
ைலXW, Fேரா. CரYச3 dறHத �ைலXW,
ெப3சனW க.'c*ட[9 k9சBd பய9பா<
15 DதW 20 வா* ஆக உ=ளR. Fேரா. Cர
Yசைர Z<ைகXW, k9 சBd பய9பா<
12 DதW 15 வா*$ ஆக இPHதR. இHத
k9 சBd v<தW அWலR FைறதW ெப[ய 
Cரeைனைய ஏEப<TRவdWைல. ஆனாW,
ேல'டா' க.'c*ட[W இR Cரeைனைய ஏE
ப<TR.. ஏென9றாW, இ,F k9 சBd பய9
பா< எ9பR நா. ெதாட3HR க காMTR
ெச.ைம' ப<Tத'பட ேவ +ய ஒ9றாF..
ேதைவ இWலாமW, நா. ேல'டா' க.' c*
ட[9 ேப*ட[ சBdைய �ண+Bக ேவ +ய
dWைல.

இHத Cரeைன ேமB மEo. }னB$ -$
ட,க5W ஏEப<வdWைல. ஏென9றாW,
அைவ “tickless timers” எ9ற ஒ9ைற' பய9
ப<TR>9றன. ஆனாW, நா. அdக. பய9
ப<TRவR ? ேடா$ -$ட. ம*<ேம.

எனேவ, இHத' CரeைனBFT �3Y காண 
பலP. Dய9o வP>9றன3. இ9ட3ெந*
எB$Uேளார3 மEo. பய3பாB$ CரYச3
க5W இHத Cரeைன இWைல. �+யா ைபW
கைள இயBF. ேபாR ம*<. சEo v<தலாக
k9சBd பய9ப<Tத Dைன>9றன. மEற
ேநர,க5W, ெச* ெசgத அள?EF ேமW ெசW
வR இWைல. ைமBே ராசா'* இR F:TR �?
ரமாகe ெசயWப*< வP>றR. ?ைர?W இதE
கான �3Y >ைடBகலா..

ஆனாW, அR வைர எ9ன ெசg dடலா.?
vF= இHத' Cரeைனைய ஒP ெபாP*
டாக எ<TRB ெகா=வ தாகT ெத[ய?Wைல.
vF= CரeைனையT �3YBF என எ<TRB
ெகா=a.ேபாRதா9, �3?ைன எd3பா3B
கலா.. பயனாள3க= அைன வP., vF= �o
வனTd9 பB *ேரBக[W (https://code.google.
com/p/chromium/issues/detail?id=153139) இHத'
Cரeைனைய' பdயலா.. அdகமான எ MB
ைகXW பயனாள3க=, இR F:TR' பdY

ெசgதாW, vF= இதைனT
�?ரமான ஒ9றாகB கP
தலா..

அ<Tத �3Y, Fேரா. 
CரYச3 பய9ப<T

Rவைத �oTd, இ9
ட3ெந* எB$Uேளா33

அWலR பய3பாB$ CரYச
PBF மாoவேத. ஆனாW,
இHத இர < Cர Yச3க5W

உ=ள மEற Cரeைனக=
இ வ E ை ற '
ப ய9 ப

< T R வ d W
தயBகTdைன ஏEப

<TR>9றன. எனேவ, இHத
Cரeைனைய உண3Hத பலP., ”எ9ன 

ஆனா\. ச[, Fேரா. CரYசைரேய பய9ப
<TRேவா.” எ9ற D+YBF வHR=ளன3.

ஆனாW, vF= �oவனTd9 CரYச3 வW
\ந3 Fb?EF இHத Cரeைன ெச9ற தாகY.,
இR F:TR. இதEகான �3Y F:TR. ஆgY 
ெசgR �3?ைனB க ட:N.ப+ vF=
வW\ந3 Fb?EF அ:Yைர v: N=ளதா
கY. அ ைமT தக வWக= ெத[?B>9றன.
எனேவ, �3YBFB காT dPBகலா..

ெதDRT ெகா/U.க/
RAID-RedundantArrayof IndependentDisks:ஒேர
ேட8டா7ைனபலஹாP8 6FKJ? பN/) ைவK
 ' Zைற. இத; 5ல' இ;T8 மE$' அW8
T8 ெசய?பா Bகைள சம#ைல1 பB.N பJP/)
இயKகலா'. இத; 5ல' க'1h8டP kF-
ட.N; ெசய?பாBக! ேம;ைமயைடJ;றன.
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O ேடா$ 7 மEo. ? ேடா$ 8 ஆ'ப
ேர*+, -$ட,கைள ந. க.'c*ட[W 

அைமBF. ேபாR, இைவ க.'c*ட[9
ஹா3* +$B>W “System Reserved” எ9o ஒP
C[ைவ உPவாBF>9றன. ? ேடா$ இHத
C[?EF எHத ஒP தr *ைர?9 ெபயைர
அைம'பdWைல. எனேவ, இதைன Disk
Management ேபா9ற ஒP பய9பா*< கP
?ைய' பய9ப<TdனாW தா9 நா. பா3Bக 
D+N..

இHத System Reserved Partition எ9ற C[Y,
? ேடா$ 7 ஆ'பேர*+, -$ட. DதW
நைடDைறBF வHதR. எனேவ, இதEF DH
ைதய ? ேடா$ -$ட,க5W இதைனB 
காண D+யாR. இதைன ஒ*+ வHத
? ேடா$ ச3வ3 (Windows Serer 2008 R2) ஆ'-
பேர*+, -$ட,க5\. இR தர'ப*டR.

இjத M8டg R\k எ.ன ெசsvறw?

இHத' C[?W இர < DB>ய ?ஷய,க=
உ=ளன. அைவ:

1. Boot Manager and Boot Configuration 
Data : ந. க.'c*ட3 ஆ'பேர*+, -$ட. 
இய,கT ெதாட,>யYட9, ? ேடா$ ²*
ேமேனஜ3 (Boot Manager) ெதாடBக. இய,>, 
ெதாடBக இயBகTdEகான ேட*டா?ைன Boot
Configuration Data (BCD) Store இPHR ப+B>றR.
ந. க.'c*ட3 -$ட TdEகான C[?}PHR
²* ேலாடைர இயBF>றR. அR, C9ன3,

-$ட. *ைர?W இPHR ? ேடா$ -$-
டTdைன இயBகT ெதாட, F>றR.

2. R7 லாYகO 7ைர� ^XYக[ �U
கான ெதாடYக ைப]கJ: �,க= C* லாBக3
*ைரs �PBகTdEகான |ைல உ,க= ஹா3*
*ைர?Eெகன' பய9ப<Tத D+ெவ<Td
PHதாW, -$டTdEகான இHத ஒRBக'ப*ட 
C[?W, அதEFT ேதைவ யான ைபWக=
இPBF.. உ,க= க.'c*ட3 �PB> அைமB
க'படாத C[?ைன ²* ெசg >றR. C9ன3,
�PB> அைமBக'ப*ட Dத9ைம *ைர?ைன,
?[TR, �PB> ைவBக'ப*ட ? ேடா$ 
-$டTdைன இயBF>றR. �,க= BitLocker
drive encryption பய9ப<Tத ?P.CனாW,
இHத -$ட. [ச3s* பா3* +ஷ9 க*டாய.

34ட+67கான த9:;<=

ெதDRT ெகா/U.க/
Back up Domain Controller: 7`ேடாF ெந8
ெவாPKJ? இைணKக1ப8B!ள க'1h8
டPக-? ஒ;$ அ?ல) ஒ;$K ேமEப8ட
க'1h8டPக! bைர மH ெடாைம; க`8ேரா
லH; ேபK அ1 ஆக� ெசய?பBவதைன இ)
 @KJற). அைவ ெசய? இழKைக>? இ/த
ேபK அ1 ெடாைம; க`8ேரா லPக! அத; 
ெசய?பா86ைன ேமEெ கா! J;றன. இைவ 
ெசKhH86 சாP/த ெசய?பாBகைளp' ேமE
ெகா!i'வைக>?ெச8ெசYய1ப86OK '.
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ேதைவ'ப<.. ேவo வ�XW இR ெசயW
படேவ D+யாR. மாறா �ைலXW, DB>ய
மான ²* ைபWக= இ,F $ேடா3 ெசgய'
ப<>9றன. ந.மாW, ? ேடா$ இயBக
C[?W இவEைற $ேடா3 ெசgdட D+N.
எ9றா\., அைவ இ,F. $ேடா3 ெசgய'
ப*< இயBக'ப<>9றன.

3.L�ேடா8 System Reserved Partition ஐ
உXவாYZைக6] எ.ன நடYvறw?

இHத' C[Y, ? ேடா$ 7 -$டTdW
100 எ..C. இட TைதN., ? ேடா$ 8
-$ட TdW 350 எ..C. இட TைதN. எ<TRB
ெகா=>றR. ? ேடா$ இ9$டாW ெசgய'
ப<. ெசயWபா<க59 ேபாR, க.'c*ட[9
*ைரs C[Bக'ப<. ெபாbேத, இHத' C[Y
உPவாBக'ப<>றR.

உ,க= *ைர?W, C[TR ஒRBக'படாத
இடTdW ? ேடா$ -$டTdEகான C[-
?ைன, >ராCகW பா3*+ஷ9 ேமேனஜ3 
ெகா < அைமB F.ே பாR, நமBF “To ensure
that all Windows features work correctly, Windows
might create additional partitions for system files.”
என ஒP ெசgd தர'ப<.. இதைன அ<TR,
? ேடா$, வழBகமாக, -$டTdEகான
Dத9ைம இடT dைன' C[BF. D9னேர,
System Reserved partition ஐ உPவாB>B ெகா=a..

System Reserved partition ] உJள
ைப]கைள நgமா] அbYக ���மா?
இHத C[?W உ=ள ைபWக= �R ைக ைவB

காமW இP'பேத நWலR. மாறா �ைலXW,
உ,கaBF இதைனB கா*டாமW, ? ேடா$
உPவாB> ைவTRB ெகா=>றR. அதனாW
தா9, அதEெகனT தrேய ஒP *ைரs எbT-
dைனT தPவdWைல. ெபP.பாலான பய
னாள3கaBF, System Reserved partition என
ஒP C[Y இP'பேத ெத[யாR. பய9ப <Td
னாேலா, அWலR CEகாலTdW பய9ப<Tத
d*டk*டாேலா, இHத Reserved partition C[Y
ஒP க*டாயT ேதைவயாF.. ? ேடா$
?$டா?W இ9$டேலஷ^BF' C9ன3,
இதைனT தrேய உPவாB> அைமBக ேவ  +
XPHதR. இ'ேபாR, ? ேடா$ இ9$டாW
ெசgய'ப<ைகXW, ஒsெவாP *ைரY.
C* லாBக3 அைமBக'ப<. வைகXW தயா3 
ெசgR ைவBக'ப<>றR.

உ,க= க.'c*ட[W இHத' C[Y அைமB
க'ப<வதைன �,க= ?P.பா?*டாW, Dத
}ேலேய அ. DயE-ையT த<Bக ேவ <..
? ேடா$ System Reserved partition அைமBக
இட. இWைல என எ<TRB ெகா <,
? ேடா$ -$டTdைன, ஒேர *ைரs
C[?W அைமBF.. இHத வைகXW ெசயW-
பட ேவ <. எ9றாW, >ரா CகW +$B
பா3*+ஷr, |W த?ர மEற எதைனN.

பய9ப<Tத ேவ <..  இதEFB n�Bக ட
வாo ெசயWபடY..

1.? ேடா$ இ9$டாW ெசgய'ப <
ைகXW, Shift+F10 ஆ>ய nகைள அbTதY..
Command Prompt ? ேடா >ைடBF..

2. இHத கமா * 'ரா.'* ? ேடா?W
diskpart என ைட' ெசgR எ ட3 த*டY..

3. இHத diskpart |ைல' பய9ப<Td, இR
வைர C[Bக'படாத ஹா3* *ைர?9 
இடTdW, Udய C[?ைன உPவாBகY.. 
எ<TRB கா*டாக, உ,க= க.' c*ட[W
ஒேர ஒP *ைரs இPHதாW, அR DE:\.
கா}யாக இPHதாW, select disk 0 என ைட'
ெசgR,C9ன3 எ9பதைனT ேத3Hெத<B
கY.. இ'ேபாR DதW +$B ேத3Hெத <B
க'ப<.. இத9 C9ன3, *ைர?9 ஒRB
க'படாத இடTைத' பய9ப<Td, Udய
பா3*+ஷ9 ஒ9ைற உP வாBகY..

4. ெதாட3HR ெச* அ' ெசயWபா* +ைன
ேமEெகா=ளY.. உ,க5ட. ஒP Udய
பா3*+ஷ9 ஒ9ைற உP வாBகY. எ9o
ேக*க'ப<. ேபாR, ஏEகனேவ D9U உP
வாB>ய பா3* +ஷைனT ேத3Hெத<BகY..

5. -$ட. [ச3s* பா3* +ஷைன �Bக
D+N.. ஆனாW, ²* ேலாட3 ைபWக= 
அைனTR. அdW $ேடா3 ெசgய'ப*+
P'பதாW, ? ேடா$ அைவ இWலாமW
வழBக.ேபாலT ெதாட,க இயலாR.
எனேவ, க*டாய. அதைன �Bக ேவ <. 
என D+Y ெசgதாW, ²* ைபWகைள System
Reserved C[?}PHR ? ேடா$ -$ட.
ைபWக= உ=ள -$ட. *ைர?EF மாE-
:ய C9னேர, �Bக D+N.. ? ேடா$ 8
-$டTdW இR இ9^. சEo Fழ'ப மான
ெசயWபாடாக' C9பEற ேவ +N=ளR.
? ேடா$ ெரகவ[ ���ைலைய Dத}W
DடB> ைவTR, C9ன3 � <. இயBக
ேவ +யdPBF.. அத9 C9ன3, -$ட.
[ச3s பா3*+ஷைன �Bக ேவ <..
ஆனாW, இைவ எWலா. ேதைவயா என 
D+Y ெசgR ெகா=வR நWலR.

ெதDRT ெகா/U.க/
Failover: ேபK அ1 வv>? இயj ' ஒO

ெசய?Zைற. kFட.N; ZK Jய சாத
னjக-? bர�kைன ஏEப8B ெசய?பட
Z6யாம? ேபானா? இர`டா' #ைல>? 
உ!ள சாதனjக! அ/த ெசய?பா86ைன
எB.)� ெசய?பB' #ைல. 1ராசசP, சPவP, 
ெந8ெவாPK அ?ல) ேட8டாேபF ஆJ யைவ
ெசய? இழKைக>? DBத? Nற; ெகா`ட 
க'1h8டP kFடjக-? இ/த ெசய?பாB 
ேமEெகா!ள1பB'.
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இலவச இ@டAெநC ெகாD!கE
ேபFTK #$வனP ஸKகPெபPK, உலJ?

உ!ள அைனவOK ' இலவச இ;டPெந8
இைண1T வழjக1பட ேவ`B' எ;ற ேகாHK
ைகைய ப;னா8டள7? ைவ.)!ளாP. எ1ப6
அவkய ேசைவ (ெநO1T, காவ?, ேபHடP, ஆ'
Tல;F ேபா;றைவ) கைள, க8டணa;@, இலவ
சமாக ெதாைலேபk>? அைழKJேறாேமா, அேத
ேபால இைணய இைண1T' இலவசமாக மKக
iK வழjக ேவ`B' எனK ேக8BK ெகா`-
B!ளாP. வா? F8�8 இதv? எ�த1ப8B!ள
க8Bைர ஒ;@? இதEகான N8ட. Nைனp' த/
)!ளாP. இ/த இதd சாP/), இவP மEற kல #$ வ
னjகiட; இைண/) Internet.org எ;ற ஒO N8
ட.Nைன. ெதாடjJ உ!ளாP. இN? ேபFTK, 
ஆ1பரா bரWசP #$வன' மE$' தகவ? ெதாv? 
�8ப1bH7? இயj ' பல Z;ன� #$வ
னjக! இைண/)!ளன.

இ/தK  �7? உ!ேளாP, உலJ? உ!ள
அைனவOK ' இலவச இைணய ேசைவ JைடKக
ேவ`B' எ;பதைன. தjக! Zத;ைம இலK-
காகK ெகா`B!ளனP. தEேபா), உலக அள7?
5;@? ஒO பjJனP தா; இைணய இைண1T
ேசைவ>ைன1 ெபE$ பய;பB.N வOJ;றனP.
இ/த #ைல ZE@l' மாற ேவ`B'. அைன வ
OK ' இைணய ேசைவ இலவசமாக. தர1பட
ேவ`B' எனK ேக8BK ெகா`B!ளனP. அதE
கான ZயEkக! எBKக ஒ.)ைழ1பதாகW'
உ$N அ-.)!ளனP.

5;@? இர`B பj ேபOK இைணய
இைண1T இ?லாததா?, அவPக-; அ@W.
Nறைனp', கEபைன. Nறைனp' இ/த உலக'
பய;பB.த Z6யாம? ேபாY7BJற). இ)
உலக மKகiK மாெபO' இழ1பா '. எனேவ
தா; இ/த ேநாKக.)ட; ெசய?பBJேறா' என
இ/த அைம1T அ@7.)!ள). 

தEேபா)  ைற/த 7ைல>? JைடK '
FமாP8 ேபா;கேள, அNக அள7? இைணய
இைண1bைன மKகiK K ெகா`B ெச?வN?

kற1பான பjJைன ஆEற Z6p' என ஸKகP 
ெபPK கO.) ெதH7.)!ளாP. ஏென;றா?, தைர 
வv இைணய இைண1 bைன வழj வதEகான
க8Bமான� ெசலW, வளP/) வO' நாBகiK �
�ைமயாக இOK '. அதE 1 பN லாக, FமாP8 
ேபா; வv இைணய இைண1bE அNக' ெசல
வாகா). ேமl', ஏEகனேவ, உலJ; 90 சதqத
மKக!, ஏேத�' ஒO வைக>?, ெமாைப? ேபா; 
ெந8ெவாPKJ? உ!ளனP. இேத ெந8ெ வாPK
Jைன1 பய;பB.N, இைணய இைண1bைன
எ-தாக வழjக Z6p'.

ஆனா?, இ/த வைக இைண1b?, ேட8டா 
பHமாEற.NEகான ெசலW தா;  @1b8.தKக
வைக>? அN கமாக இOK '. எB.)K கா8டாக,
அெமHKகா ேபா;ற நா86?, ஒOவP ஐ ேபா;
ஒ;ைற வாjJ, இைணய இைண1 bE 1 பய;-
பB.Nனா?, இர`B ஆ`Bக-? அவP ேமE
ெகா`டெசலWெதாைக>?75%பண'ேட8டாபH
மாEற.NEகாகேவ ெசல78டதாகேவ இOK '.

இ/த� �ழைல எNP.) நா' ேபாராட ேவ`6
ய)!ள) எனK D$JறாP, ஸKகPெபPK. இதE 
ெமாைப? ேபா; ேசைவ வழj ேவாH; மன1
பாj மாற ேவ`B' என எNPபாPK JறாP. எ1-
ப6 அவசர ேசைவகiK இலவச ெதாைலேபk
இைண1T தர1பBJறேதா, அேத ேபால எ-ய
மKகiK இலவச இைணய. ெதாடPT JைடKக
ேவ`B'.  ைற/த ப8ச', ஓP அ61பைட இைணய 
வசN தர1பட ேவ`B' எ;JறாP, ஸKகPெபPK.

இ) ேபா;ற அ61பைட இைணய வச Nைய
இலவசமாக1 பய;பB.)' மKக!, நாளைட7?,
க8டண' ெசl.N1 ெபற Z;வOவாPக! எ;$
இவP எNPபாPK JறாP. இவH; எ`ண1பாj-
 K ஏEப இைணய ேசைவ #$வனjக! Z;வ
Oமா எ;ப) ேபாக1 ேபாக.தா; ெதHp'. Z;
வOவாPகளா? அ?ல) ஸKகPெபPK த; 7ள'பர
வOமான.ைத உயP.NK ெகா!ள இ) ேபால
கO.)Kகைள Z; ைவK JறாP எ;$ எ`�வாP
களா? கா.NO/) பாPKகலா'.
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V;ல* பாWP*Q
ேவ"#$ ெட()*#+ ,ல பாக1கைள

4(5ய7ப89த;< ேகா"ைவயாக வ=ைச7
ப89@( கா*ட;< A$ல* பாBC*)
பய+ப89D5ேறா<. இதHI வழ(க
மாக பா"ம* ெமL ெச+M இதHகான O=-
Pைன9 ேத"Qெத 8(5ேறா<. அ$லD
ெட()*ைட9 ேத"Qெத89D ெமL பா=$
அதHகான ஐகாைன( 5T( ெசB5ேறா<.
இதHI7 ப@$ A$ல* அைம(க7பட
ேவC#ய ெட()*#$ க"சைர ைவ9D
O+ கC*ேரா$+W7*+எ$ அY9@னா$
ேபாD<. தானாக A$ல* அைமQDP8<.
கC*ேரா$+W7*+எ+ அY9@னா$ இQத
A$ல* பாBC*கZ [15P8<.

JDP* JDO5O; எ?*

ேவ"* டாIெமC* ஒ+M அ],$ எ7
ப#( கா*, அT(I< எ+M காண, O=C*
O=P` எ+ற வச@ைய ேவ"*  தa5
றD. இ@$ அQத டாI ெமC*#$ உZள
அைன9D பா"ம*#1 ேவைலகைளc<
ஒேர ேநர9@$ காணலா<. ெந*8 வ= ைசகZ,
பாரா(கZ, ெஹட" மHM< A*ட" மHM< 
பட1கZ என அைன9ைதc< காணலா<.  
இ7ப# பா"(I< ேபாD அ@$ @a9த1கZ
ேமHெகாZள நா< Pa<பலா<. இேத ேதாH
ற9@$, @a9த1கைளc< ேமHெகாZள
வச@ உZளD. ஆனா$ எ7ப# ேமH
ெகாZவD எ+பDதா+ பலa(I7 A=யாத
A@ராB உZளD. அைத இ1I பா"(கலா<.

ேவ"* 2007 ெதாI7O$, O=C* 
O=P` j$பா=$ 5ைட(I< O= P`
Ik7O$, Magnifer jைல, #( அைடயா

ள9ைத எ89DP*8 [(க;<. இlவாM
ெசBத;ட+, ஏHகனேவ O= P` ேதாH
ற9@$ காண7ப8< க"ச" வழ(கமான ஐ–
n< ேபால( கா*, அT(I<. டாIெமC*
நா"ம$ P`P$ 5ைட(I<. உட+ டாI
ெமC*ைட எ#* ெசB@டலா<.

பFக எPக/ ெசாYகளாக
ேவ"* ெதாI7O$ உa வா(க7ப*ட

டாIெமC*கT$ ப(க எCகைள எT
தாக இ85ேறா<. ெமL பா=$ ெச+M 
இ+ெஸ"* 5T( ெசBD Page Numbers ேத"Q
ெத89தா$ 5ைட(I< ெமLP$ ந< Pa7-
ப7ப*ட இட9@$ ப(க எCகZ ேதா+ M<
ப# ெசB DPடலா<. இQத ப(க எCகZ
இல(க1களாக9 தா+ இa(I<. இவHைற
எCகp(கான ெசாHக ளாக ைவ9D(
ெகாZள] ,ல a(I ஆவலாக இa(I<. 
அQத ஆைசைய7 q"9@ ெசB@ட rs(கC
டப# ெசய$பட;<.

1. வழ(க<ேபால ப(க எCகைள இைண(-

ேவ'* : ?4Qேவ'* : ?4Qேவ'* : ?4Qேவ'* : ?4Qேவ'* : ?4Qேவ'* : ?4Qேவ'* : ?4Qேவ'* : ?4Q

ெதDRT ெகா/U.க/
ஹI மjKJ (Honey Monkey): க'1 h8டH? 
நா' இைண ய.N? உலா வO வ) ேபால, 
ந'ைம1 ேபாலேவ ெசய?பா B கைள ேமE-
ெகா!i' Tேரா J ரா aE  ஹ� மjKJ எ;$ 
ெபயP. இைணய தளjக-?  ேஹKகPக!  
தாKக',  வழKக. NE  மாறான ெசய?பா-
Bக!, பா) கா1 bைன� ேசத1ப B.)' நட வ-
6Kைகக! உ!ள னவா எ;$ இ) ெதாடP/) 
ேத61 பாP.)K ெகா`ேட இOK '.
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க;<.

2. அத+ O+ ப(க எC u( I =ய n$ைட9 
ேத"Qெத 8(க ேவC8<. இதHI ப(க 
எC அaேக க"சைர( ெகாC8 ெச+M 
இa 4ைற 5T( ெசB @ ட;<. ப(க எC 
ேபv ெஹட" அ$லD A*ட=$ தா+ 
இa(I<. இ7ே பாD அQத இட< 4Y-
வD< ேத"Qெத 8(க7ப*8 AZ TகZ 
ெகாCட ேகா8 களா$ க*ட< க*ட7-
ப*8 கா*ட7ப8<. இ@$ எC இa(I<. 

3. இx இQத எC u(கான n$ைட9 
ேத"Qெத 8(க ேவC8<. அD எ1ேக 
இa( 5 றD எ+M ேக* 5 y"களா?  இQத 
எC அaேக க"சைர( ெகாC8 ெச+M 
W7*+எ79 அY9த;<.   எC u(கான 
n$8 5ைட(I<. n$8 ேத"Qெத 8(க7-
ப*8 5ேர கல=$ கா*ட7ப8<. n$#$ 
PAGE எ+M ெத=c<. இD தா+ அத L-
ைடய I� �8.

4. இx இQத I� �* #HI7 ப@ லாக \* 
CardText என ைட7 ெசB @ ட;<. 

5. O+ �C8< எ79 r அY9 @னா$ எC 
இல(க மாக இa7பD மாHற< ெபHM 
எY9@$ 5ைட(I<. எ89D( கா*டாக 
4த$ ப(க9@$ 1 – எ+ப தHI7 ப@ லாக 
One என இa(I<.

ேவ'*: [\Fக மாக ]ல HA4 Vக/
 ேவ"* டாI ெமC*#$  உட ன # யாக 

)ெப$�1 ேசாதைன ேமHெ காZள எ77 
அY9த;<. 

ைஹப+ பய+ப 89 @ய ெசாHகZ O=-
யாம$ இa(க ேவC8< எ+றா$ ைஹப+ 
ைட7 ெசB @ 8 ைக�$ கC*ேரா$ + W7* 
rகைள அY9@( ெகாZ p1கZ. 

I�7 O*ட இரC8 ெசாHகZ வ= ஓர1-
கT$ O= யாம$ அைமய ேவC8< எ+றா$ 
கC*ேரா$+W7*+)ேப) பய+ப 89-
D1கZ.

@ைர�$ ெத=c< 4த$ வா( 5 ய9@+ 
ெதாட(க9 @HI] ெச$ல Alt + Ctrl + Page Up 
அY9@7 பாa1கZ. அேத ேபா$ @ைர�$ 
ெத=c< ப(க9@+ rs7பா க9 @HI] ெச$ல 
lt + Ctrl + Page Down அY9த;<.

ேவ'*: ^JேளQ ெடFQ* ெதDய

ேவ"* டாI ெமC*#$ ெசாHகைள9 
ேத#( கCட �QD, அவH�+ இட9@$ 
நா< Pa<A< ெசாHகைள அைம9 @ட Find 
and Replace எ+L< jைல7 பய+ப 89 D-
5ேறா<. இ@$ � Oேள) ெசB @ட( க*-

டைள ெகா89தா$, I�7 O*ட ெசா$ைல( 
கCட �QD, அத+ இட9@$ �Oேள) 
ெட()*ைட அைம9 D P*8, இQத j$ 
அ89த ெசா$ இa( I �ட 9@$ ெச+M 
�HI<. I�7 O*ட இட9@$, A@ய ெசா$ 
அைம(க7ப* 8 P*டதா என நம(I9 
ெத= யாD. இதைன நா< ெத=QD ெகாC8 
ெசய$பட, ஒa வ� உZளD.

1. �Oேள) ெசBய7பட ேவC #ய 
ெட()*ைட 5T7 ேபா" 8(I கா7O 
ெசB @ ட;<. 

2. O+ன", கC*ேரா$ + எ7 rகைள 
அY9@, நா< ேத8< ெசா$ �(I இைண-
யாக ெசா$ உZள இட 9ைத( கCட �-
ய;<. இ7ே பாD எ)ேக7 rைய அY9-
@னா$, ைபC* அC* � Oேள) 
டயலா( பா() �ட7ப8<. இa7-
OL<, நா< ேத# அ� ய7பட ேவC #ய 
ெசா$�$, க"ச" �HI<. 

3. இ7ே பாD கC*ேரா$ + P rகைள அY9-
@னா$, 5T7 ேபா"#$ உZள �Oேள) 
ெசBய7பட ேவC #ய ெட()* ேப)* 
ெசBய7ப8<. 

4. அ89D Object Browser இ$, ெந()* 
அ< A( I� அ$லD கC*ேரா$ + ேபv 
ட;C rகைள அY9 @னா$, ேத8< 
ெசா$ இa(I< இட 9@$ க"ச" �HI<. 
இx ேமேல 2 மHM< 3$ கா*ட7ப*-
8Zள ெசய$பா 8 கைள �C8< ேமH-
ெகாZள;<. 

ெதDRT ெகா/U.க/
Backup Rotation: ேபK அ1 o6 யா7; ெசய?பா-
B க-? ஒ;$. இN? ெசா?ல1பB' �ழEk 
Zைற >னா? அ`ைமK கால. Nய ேட8டா 
ேபK அ1 JைடK J ற). இதE  Z; ஏEப-
B.த1ப8ட ேபK அ1 க`ட @ ய1ப8B அத; 
இட.N? TNய ேட8டா பN ய1ப B J ற).இ/த 
ெசய?பா8 6ைன இ� �ழEk  @K J ற). 
இதனா? ைப?க! கர18 ஆனா? அத; ேட8-
டாW' எ- தாக o`B' ெபற1ப B J ற). 

Cryptography: ெதாடP T க-; ரக kய. த;-
ைமைய1 பா) கா1பN? இ)W' ஒO வv.  
இ/த எ; J H1ஷ;  Zைற>? ேட8டா ZE-
@l' மாறான வv>? அைமKக1ப B வ தா '. 
TH/) ெகா!ள Z6 யாத பாPம86? ேட8டா  
பN ய1பB'. இதைன o`B' ெபற aகW' 
எ-N? TH/) ெகா!ள Z 6 யாத ரக k ய மாக. 
தயா HKக1பB' u ெகா`ேட Z6p'. 
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ஏ                                            -Pெச? #$ வன' ஆ/ Nர bர ேதச', அFஸா', 
[ஹாP மE$' ஒ6ஷா மா# லjக-? TN ய தாக 

4� ெமாைப? ேசைவைய அ@ Z க1ப B. N p!ள). 
மேல kயா   ேமK�F #$ வ னZ' உHைம ெகா`-
B!ள ஏPெச? ஏEக னேவ தadநாB உ8பட பல 
மா# லjக-? இ/த ேசைவைய அ@ Z க1ப B. N-
p!ள). தEே பா) ெமா.த' எ8B மா# லjக-? 
4 � ேசைவைய வழj   J ற). 
இ/த தக வைல ெவ- >8ட இ/-
# $ வன', 4� அ61ப ைட>? 
வழjக1பB' அNக ப8ச மE$' 
 ைற/த ப8ச இைண1T ேவக' 
எ;ன வாக இOK ' எ;ேறா, 
ேசைவ. N8டjக! மE$' அதE-
கான க8டண'  @.ேதா எ/த 
தக வ ைலp' பJP/) ெகா!ள-
7?ைல. 

தா; ஏEக னேவ அ� மN 
ெபE$ bரா8ேப`8 வயPெலF 
ேசைவ வழj ' ம`ட லjக-?, 

பாN இடjக-?, இ/த 4� ேசைவைய ஏPெச? 
வழj   J ற). இ/ N யா7?, பாPN ஏPெட? தா; 
Zத; Zத ? 4� ேசைவைய (TD-LTE technology) 
ெகா?க.தா, ெபjக ¡O, Tேன மE$' ப¢சா1 
மா# லjக-? வழj J ய) இj   @1 b ட.தK-
க). இ/த ேசைவைய ஆ1b! மE$'  @ b8ட எ?.
�. FமாP8 ேபா;க! வv யாக ம8 Bேம Zத ? 

பாரN ஏPெட? ெதாடj-
J ய). ஆனா?, ஏPெச? 
உHம' ெபE $!ள  ம`ட-
லjக-?, பாPN ஏPெட? 
உHம' ெபற 7?ைல எ;ப-
த ைனp' #ைன7? ெகா!-
ளலா'. 4� ேசைவைய 
வழj   வத; 5ல', அN-
ேவக இைண1b? ேட8டா 
பH மா@K ெகா!ள 7O'T' 
பய னா ளPக-; ேதைவைய 
ஏPெச? #ைற ேவEற உ!-
ள). 

நா1! மா3ல5க78

4@ இைண4V
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அ�$ �o வன. த9 ெஸ9ேபா9 வ[-
ைசXW ெஸ9ேபா9 5 மாடைல இH d-

யா?W ?Eப ைனBF அ: Dக. ெசg R=ளR. 
இHத ேபாr9 அ.ச,க= மEo. வ+ வ-
ைம'U F:TR ெச9ற கPTத ர,>W அ: ?B-
க'ப*டR.  இHத ேபாr9 -ற'ப.ச,க=:

5 அ, Fல ெகபா -+s மW*+ டe +$ Cேள 
தP. dைர. ெகா[Wலா >ளா$ பாR கா' Uட9 
>ைடB > றR. 1.6 >கா ெஹ3*$ ேவகTdW 
இய,F. இ ெடW ஆ*ட. Z2560 'ராசச3

இர < ைமBேரா -.கைள' பய9ப <TR. 
வசd. ஆ *ராg* 4.3 ெஜW} �9 ஆ'ப-
ேர*+, -$ட.. இதைன அ<Tத 4.4. >* 
ேக* -$டT dEF அ'ேட* ெசgR ெகா=a. 
வசd தர'ப* <=ளR. எW.இ.+.'ளா� 

இைணHத 8 எ..C. dற9 ெகா ட C9 UறB 
ேகமரா மEo. 2 எ..C. dற9 ெகா ட D9-
UறB ேகமரா ஆ> யைவ >ைடB >9றன.

இத9 த+ம9 10.34 k�. எைட 145 >ரா.. 
இத9 ரா. ெமம[ 2�.C.  $ேடாேரº ெமம[ 
8 மEo. 16 �C ெகா < இர < மாடW-
க5W >ைடB > றR. இதைன 64 �C வைர 
உய3Tதலா.. ெந*ெவா3B இைண' CEF 3�, 
ைவ C, Ua|T 4, �.C.எ$. ஆ>ய ெதா�W 
�*ப,க= இய, F >9றன. இத9 ேப*ட[ 
2110 mAh dற9 ெகா டR. 

இHத ேபா9 கP'U, ெவ=ைள, பb'U, 
-க'U மEo. த,க வ ண,க5W >ைடB >-
றR. இத9 ?ைல ½.9999 (8 �.C) ½.13,999 
(16 �.C).

இF6யாH( 
அஸூ4 ெஸ@ேபா@ 
அMNக2

இF6யாH( 
அஸூ4 ெஸ@ேபா@ 
அMNக2

இF6யாH( 
அஸூ4 ெஸ@ேபா@ 
அMNக2

இF6யாH( 
அஸூ4 ெஸ@ேபா@ 
அMNக2

இF6யாH( இF6யாH( இF6யாH( 
அஸூ4 ெஸ@ேபா@ அஸூ4 ெஸ@ேபா@ அஸூ4 ெஸ@ேபா@ 
அMNக2அMNக2அMNக2

இF6யாH( 
அஸூ4 ெஸ@ேபா@ 
அMNக2
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காலB¿ ேகா3 ெமாைபW ேபாr9 
அ<Tத வா[சாக, சா.ச, �oவன. 

இHdயா?W, சா.ச, ேகலB¿ ேகா3 2 (SM-
G355H) ெமாைபW ேபாைன ெவ5X*<=ளR. 
இR மTdய �ைலXW, சா.ச, ெவ5X*<=ள 
$மா3* ேபா9 ஆF.. இdW 4.5 அ,Fல 
டe $>�9 dைர தர'ப*<=ளR. இத9 Fவா* 
ேகா3 'ராசச3 ேவக. 1.2 >கா ெஹ3*$. 
ஆ *ராg* 4.4 >*ேக* ஆ'பேர*+, 
-$ட. இய,F>றR.சா.ச, டe ?$ cச3 
இ ட3ேப$ தர'ப*<=ளR.  இர < 
-.கைள இdW பய9ப<Tதலா..  இத9 ரா. 
ெமம[ 768 எ..C. $ேடாேரº ெமம[ 4 �.C. 
இதைன 64 �.C. ஆக உய3TdB ெகா=ள வசd 
தர'ப*<=ளR.

இHத ெமாைபW ேபாr9 ப[மாண. 
130.2 x 67.9 x 9.8 k�. எைட 138 >ரா.. 
எW.இ.+. 'ளா� ெகா ட 5 எ..C. dற9 
உட9 இய,F. ேகமரா C9Uறமாக உ=ளR. 
D9Uறமாக, 0.3 எ..C. ?.�.ஏ. ேகமரா 
உ=ளR. 

3.5 k� ஆ+ேயா ஜாB, எ'.எ.. ேர+ேயா 
உ=ளன. ெந*ெவா3B இைண'CEF 3�, ைவ 
C, Ua|T மEo. �.C.எ$. ஆ>ய ெதா�W 
�*ப,க= இய,F>9றன. இத9 ேப*ட[ 
2000 mAh dற9 ெகா டR.

கP'U மEo. ெவ=ைள வ ண,க5W 
>ைடBF. இHத ேபாr9 ?ைல ½.11,900. 
ஆ9ைல9 ZலமாகY., சா.ச, �oவன 
?Eபைன ைமய,க5\. >ைடBF..

சா"ச# %ேடா( ெபய( மா-ற"
சா'சj தனKெகன உO வாKJ இயK ' 

அ1 - ேகஷ; FேடாH; ெபயைர 
“Galaxy Apps” என மாE @ p!ள).  இ/த 
FேடாHைன FமாP8 ேபா;க! மE$' 
ேட1ள8 b.k.KகiKெகன மாE@ அைம.) 
இ/த ெபய Hைன. த/ )!ள). அ. )ட; £E-
$Kக ணKகான TNய அ1 - ேக ஷ;க ைளp' 
ேசP. )!ள).  இ/த அ1 - ேகஷ; FேடாOK-
கான இ;டPேப �l' TNய வ6 வ ைம1T 
தர1ப8 B!ள). 

ஒ�j  பB.த1ப8 6 O1ப )ட;, ந' 
ேதட lK  7ைர வான Z6 W கைளK கா8 B-
J ற). ஒO kல bH W க-? அ1 - ேக ஷ;க! 
வைக1ப B.த1ப8 B!ளன. (எ.கா. Best Picks, 
Top, and For Galaxy) அ1 - ேக ஷ;கைள வாj-
  ேவா OKகான kற1T சl ைகக! இO/தா?, 
அைவ கா8ட1ப B J;றன. ேமl' சா'சj 
#$ வன. தயா H1 T க iK  ம8B' என தர1-
பB' அ1 - ேக ஷ;க! தI.)K கா8ட1ப B-
J;றன. 

இ/த Tண ர ைம1 bEகான காரண'  @.) 
ேத6 யN?, சா'சj #$ வன' தEே பா) 
ஆ`8ராY8 மE$' ைடஸ; (Tizen) என1 
பல ஆ1ப ேர86j kFடjக iKகான அ1 - ேக-
ஷ;கைள உO வாKJ வO வதா?, வா6Kைக-
யா ளPக!  ழ1ப' அைட யாம? இOKக இ/த 
இைட Zக' ேதைவ1ப8ட தாக. ெதH J ற).

ேமl' தக வ?க iK  http://global.
samsungtomorrow.com/?p=38617 எ;ற Zக வ-
H>? உ!ள இைணய தள' ெச?லW'. 

இR0யாO; சா3ச. ேகலFb ேகா' 2
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ெப'சன;
JேரF

உ!¡P ெமாv1 பய;பாB இைண ய.N? 
வளPவ), ந' Jராம1 Tற மKக - ைடேய இைண-
ய. N ைனp', ெமாைப? ேபாைனp' இ;�' 
அN க மாகK ெகா`B ேசPK '. இதE  மா#ல 
அர �க! Z; வ/) உதவ ேவ`B'. மா# ல.N? 
இ/த வைக ெமாv வளP� kKெகன தI. )ைற 
அைம1ப) இ;�' kற1பாக இOK '.

எ.. இ0ரா�g, காைரYகா].

ேப1பP பய;பாB  ைறKக1பட ேவ`B'  என 
இலK  Z; ைவ.) ெசய?பB' இ/நா-?, 
க'1 h8டP அ��1 bH7? அத; பய;
 பா8 6ைனK  ைற. NB' வvக! ெகா`ட 
க8 Bைர பய �!ள தாக உ!ள). எ� N ய வ OK  
எjக! ந; @p' பாரா8B'.

-டாYடO கX. உைமயாJ, ேகாைவ.

ேக!7 பN? ப  N>? ¤jக! அ-. )!ள 
ெடkம? மE$' ைபனH  @.த 7ளKகZ', 
எB.)K கா8 B கi' aக அOைம. ைபனH எ;$ 
ப6K Jேறா'. ஆனா?, ெத- வாக எ;ன ெவன 
இ) வைர யாO' கE$K ெகாBKக 7?ைல. k@ய 
அள7?, aக. ெத- வாக 7ளK J ய ைமK  ந;@, 
ந;@.

ேபரா எ8. இராம vX�ண., L+0 3ரg.

அ7ரா ஆ`86 ைவரF இல வ ச மாகK Jைட.-
தாl', Z�1 பா) கா1 bைன. தO J ற). TNய 
வச Nக! இ;�' இத; மN1ைப உயP.)' என 
எNPபாPKகலா'.

M.�. மX ைதயா, ஒ[தYகைட.

ைபன HK ' ெடkம? எ` �K   மான ெதாடP-
bைனK க8ட' ேபா8B 7ளK J ய) அOைம. 
இ1ப 6ேய வார/ே தா$' ஏேத�' ஒO கா;-
ெச1ைட 7ளK Jனா?, மாண வPக iK  பய �!-
ளதாY இOK '.

எ8. �தர., ெச.ைன.

‘‘மைற/) ேபா ' ெதாv? �8பjக!” எ; �'-
க8 B ைரைய1 ப6.)1 பாP.த b;னP, இ;�' 
எ;ன எ;ன 7ேநா த மான சாத னjக! வ/) 
இ;ைறய சாத னjகைள ஓர' த! iேமா எ;$ 
அ¢ச ேவ` 6 p!ள).  ேபாேனாB இ`டPெந8 
ெபற வாj Jய ேமாட' எ/த 7த பய � a;@ JடK-
J ற). இேத ேபால ஒrெ வாO q8 6l' 7.k.ஆP., 
ேபஜP, 67 என எ.த ைனேயா உ!ளன. இவEைற 
எ1ப6 6FேபாF ெசYவ) எ;ற வv க ைளp' 
D@னா?, ந;றாக இOK '.

டாYடO எ.. Mவ ராம., ெச.ைன.

0¨ ெர;$ ‘‘�ெம>? பா) கா1பா னதா?” எ;ற 
ேக! 7ையK ேக8B, அ) பா) கா1 b?ைல, 
ஆனாl' ேவ$ வv >?ைல எ; Jற ெதாI>? 
க8 B ைரையK ெகா`B ெச; $! ©Pக!. 
இதைன1 ப6.த b;னP, இN? உ!ள kல 
டா  ெம`8க!, படjக! எ?லா' ெதாைல/ )-
7 Bேமா எ;ற பய' தா; மனN? ஏEப B J ற). 
இO1 b�' எ;ன நமK  ம8 Bமா? எ;ற ஒO 
எ`ணZ' ஏEப8B, ந'ைம� சா/த1ப B. ) J ற).

�.அக]யா ^jதரg, காைரYகா].

@ெம>? ந'ைம ைவ.) 7ள'ப ரjக! 5ல' 
ந;றாக ச'பா. Nய வO மான' ஈ86K ெகா` 6-
OK J ற). எனேவ, பா) கா1ப னதா? எ;ற ேக!7, 
மன ச/ேதக' இ;@, அ) #ைல யா ன )தா; எ;ற 
எ`ண. )ட; வv ெச?ேவா'. பய/தா?, ஒO 
ேவைலK ' ஆகா) சாP.

எ8. உமா ேதL, மwைர.

எ1ப 6 யா வ) ஆ1ப ேர86j kFட.N? தாேன 
ராஜா எ;ற #ைலைய ைமKே ராசா18 78 B-
7 டா). எனேவ, 7`ேடாF 9 இல வ ச மாகK 
JைடK ' எ;ேற எNPபாP1ேபா'. அN? ஏE-
பB' இழ1 bைன எ1ப 6p' ைமKே ராசா18 தனK  
ஈB ெசY) ெகா!i'. 

�.ெஜய ராம., �X 3 வனg.
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ேக!7: ஒேர ேநர.N? பல எKFட;ஷ;க! 
ெகா`ட ைப?கைள. ேத61 ெபற Z6 pமா? 
எB.)K கா8டாக, எனK  ேவP8 டா ெம`8 
ைப? ேவ` B ெம;றா?, *.doc எனK ெகாB.). 
ேதடலா'. இத �ட; இைண/) எனK  ேவ$ 
எKFட;ஷ; ெபயP ெகா`ட ைப?கi' 
ேவ`B' எ;றா?, எ;ன ெசY Nட ேவ`B'? 
இrவா$ ேதட Z6 pமா?

-ேக. �ல ேமகg, ேதவாரg.

பdW: தாரா ள மாக, ? ேடா$ இதEF 
வசd தH R=ளR. ? ேடா$ எB$ U ேளார 
ைரT dறHR, அdW வல R Uற. ேமலாக உ=ள 
ச3e எ9^. ேதடW க*டTdW, .doc  என 
அைமTRT ேத+னாW, ேபாWட3 ஒ9:W 
உ=ள டாFெம * ைபWக= அைனTR. 
>ைடBF.. இத ̂ ட9 மEற எB$ட9ஷ9க= 
உ=ள ைபWகa. ேதைவ எ9றாW, Ext:.doc OR 
Ext:.txt OR Ext:.pdf. என ைட' ெசgR ேதடலா.. 
இHத ெசாEெ றா டைரB ெகா<TதாW, ெகா<Tத 
Z9o வைக எB$ட9ஷ9 ெபய3 ெகா ட 
அைனTR ைபWகa. ப* + ய } ட'ப<.. 
இ'ப +ேய எHத எB$ட9ஷ9 ெகா ட 
ைப\BF. ெகா<Bகலா..

ேக!7: 7`ேடாF 7 Tர ப ஷன? kFட. )ட; 
TNய க'1 h8டP ஒ;$ வாj J p!ேள;. இN? 
எ1ப6 ஒO ைபைல, க'1 h8ட H   O/) 1ளாn 
8ைர7? கா1b ெசYவ) எ;$ ெதH ய 7?ைல. 
7`ேடாF எKF T ேளாரP ெச;$, ைபைல 1ளாn 
8ைர7E  இ�.) ெச;$ கா1b ெசY Nட ேவ`-
6 ய )!ள). Z;T எKF b>?, ேசr அF க8-

டைள ெகாB.), JைடK ' ெம�7?, 1ளாn 
8ைர7? கா1b ெசY Nட Z6/த). வv கா8டW'. 

ெச. vX�ண ZமாO, ேகாைவ.

பdW: �,க= F:' C*டR ேபால, ைபW 
எB$ U ேளா ர[W, இbTRe ெச9o., கா'C 
அ * ேப$* க*டைள பய9ப <T dN. 
ைபWகைள நக3Tதலா.. ேம\., ைபW எB$-
U ேளார[W, ைபW ஒ9:9 �R ைர* >5B 
ெசgR, >ைடB F.ெம ̂ ?W உ=ள Send 
To ஆ'ஷ9 பய9ப <Td ைபைல, 'ளா� 
*ைர?EF கா'C ெசg d டலா..  ேசs 
அ$ ெம^?W, �,க= ?P.U. 'ளா� 
*ைர?EF ைபைல கா'C ெசg d<. ஆ'ஷ9 
இd\. தர'ப* <=ளR.  எHத ைபைலN. 
ேசs ெசg dட க*டைள ெகா<Tத C9ன3, 
எHத *ைரs அWலR 'ளா� *ைர?W பdய 
ஆ'ஷ9க= தர'ப* <=ளன. கவ ன மாக' 
பா3BகY.. ஒP ேவைள உ,க a ைடய 'ளா� 
*ைரs ெக*<' ேபானதாW, க.' c*ட[W 
ப+Bக D+ யா த ப+ vட இPBகலா.. எனேவ 
அத ைனN. ேசாதைன ெசg d டY..

ேக!7: எ; ேல1டா1 க'1 h8டH? க8டண' 
ெசl.N1 ெபEற 7`ேடாF 8 உ!ள). இதைன 
இயKக. ெதாடj   ைக>?, 7`ேடாF 8.1 ேவ`-
டாமா? ேம'ப B.NK ெகா!ள 7O1பமா? எ;$ 
ேக8 J ற).  இ/த ெசY N>; ெபாO! எ;ன? 

ேக/O- – ப0;
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இ/த TNய kFட. NEகான க8ட ண.ைத எj  
ெசl. ) வ)?

ஆ. �X ஞானg, ெச.ைன.

பdW: ? ேடா$ 8 -$டTdW, பய-
னா ள3க= அdக. ேக*ட -ல வச d கைள, 
? ேடா$ 8.1 Zல. ைமBே ராசா'* தH R=-
ளR. இதEF Udய க*டண. எRY. ெச\Tத 
ேவ  + ய dWைல. இR ஒP அ'ேட* -$ட. 
தா9. அ'ேட* ெசgR ெகா=வR எ5R. 
? ேடா$ 8.1W Udய வச dக= பல தர'-
ப* <=ளன. இதைன �,க= �eசய. ?P. U-
�3க=. எனேவ, மாE:B ெகா=ளY.. 

ேக!7: 7`ேடாF 8 kFட. )ட; ேல1டா1 
வாjJ பய;ப B. ) Jேற;. இN? ஷ8 டW` 
ெசYவ) aகW' �E@ வைள.) ெசYய ேவ` 6ய 
ேவைல யாக உ!ள). FடாP8 ப8ட; இ?லா த) 
இ) ேபா;ற kKகைல. தO J ற). ஷ8 டW` ெசY-
வ தE  இN? ஒO ஷாP8 க8 உO வாKக Z6 pமா? 
அதEகான ெச86jF அைம1 bைன. தரW'.

எ..^ஹா M�, மwைர.

பdW: ஓ.எ$. தாரா ள மாக இதைன 
உP வாBகலா.. n�Bகா~. ெச* அ' வ�-
கைள ேமEெ கா=ளY.. 

1. உ,க a ைடய ெட$Bடா'CW கா} யாக 
உ=ள இடTdW, ைர* >5B ெசg d டY.. 
>ைடBF. கா ெடB$* ெம^?W, “New” 
எ9ப தைனT ேத3Hெத <BகY..  ெதாட3HR 
“Shortcut” எ9ப த ைனN. >5B ெசg d டY.. 

2. இ'ே பாR ஒP டயலாB பாB$ >ைடBF.. 
இத9 ந<?W, ஒP -:ய பாB¿W, உ,க= 
ஷா3* க* இPBக ேவ  +ய இ*Tைத 
அைமBக ேவ <.. இHத பாB¿W 
shutdown /s /t 0 என ைட' ெசg d டY.. 

3. அ<TR “Next” ப*டrW >5B ெசg d டY.. 
ெதாட3HR உ,க= ஷா3* க* வ�BF ஒP 
ெபய3 ெகா<BகY.. இதEF Shut Down  
எ9ேற ெபய3 ெகா<Bகலா.. அைன வ-
PBF. ெத[Hத தாக இPBF.. இo d யாக 
“Finish” எ9பdW >5B ெசgR ெவ5 ேய-
றY.. இ'ே பாR உ,க= ெட$Bடா'CW 
Udய ஷா3* க* இPBF.. இdW டU= 
>5B ெசgதாW, ? ேடா$ 8 -$ட. ஷ* 
டY * ெசgய'ப<.. இR ? ேடா$ 
8BF ம* < மWல, அைனTR ? ேடா$ 
-$ட,க 5\. ெசயWப<..

ேக!7: எKெஸ? ஒPK ]86?, ெச?க-? 
உ!ள ேட8டா 7EேகEப பாPம8 ெசYவ தE , 
H1பI? உ!ள ?கைள. ேத6, b;னP ெம� 
ெபE$ பாPம8 ெசYய ேவ` 6 ய )!ள). இ1ப6� 
ெச?லாம?, பாPம8 ெசYவ தE  ஷாP8 க8 u 
ெதா 1 Tக! இOK J;ற னவா? அவEைற. 
தO மா$ ேவ` B Jேற;.

எ.. ர�j �ர., �� =Yக].

பdW: உ,க= Cரeைன U[ > றR. ெசWக5W 
எ க=, கர9-, ேநர. ஆ> ய வEைற அைமB-
ைகXW இHத ேதைவ எWலா PBF. ஏEப<.. 
�,க= ேக*பR ேபால எBெஸW -ல ஷா3*க* 
n வச d கைளT தP > றR. அவE:W -ல வEைற 
இ,F தP >ேற9.

Ctrl+Shift+~ ெபாR வான பா3ம*  

Ctrl+Shift+! எ க aBகான பா3ம*: இர < 
ெட-மW இட,கa., ஆXர. ெதாைகB-
கான கமாY. >ைடBF..  

Ctrl+Shift+$ கர9 -Bகான பா3ம* >ைடBF.. 
இர < ெட-மW இட,கa., ெநக+s 
ெதாைக எrW, அைட'UB F: கa. 
>ைடBF..  

Ctrl+Shift+# ேதd அைம'பதEகான பா3ம* 

Ctrl+Shift+@ ேநரT dEகான பா3ம*. �k ட,க= 
கா*ட'ப < வ Rட9 DEபகW மEo. CEப-
க\. (am/pm)அைமBகலா..   

Ctrl+Shift+% சத � தT dEகான பா3ம*. ெட-மW 
இட. >ைடBகாR. 

ேக!7: எKெஸ? 2007 பய;ப B. ) Jேற;. இN? 
ஒேர ேநர.N? ஒேர Nைர>? இர`B ஒPK ]8-
கைள. Nற/) ைவ.)1 பய;ப B.த Z6 pமா?

M. எg. காO[ � ேகய., �X0�O.

பdW: தாரா ள மாக இர < ஒ3Á*கைளT 
dறHR ைவTR' பய9ப <Tதலா.. Dத}W 
ஒP ஒ3B UB >ைனT dறHR ைவBகY.. 

ெதDRT ெகா/U.க/
#ர/த ர மாக ெம� பாP:  7Fடா7? ேபா?-
டPகைளK கா`ைக>? ெம� பாP மைறK-
க1பB'. அ1ே பா ைதK  இ/த ெம� ேதைவ 
எI?  Alt  uைய அ�.த JைடK '. b; 
o`B' மைறp'. இதE 1 பN லாக எ1-
ேபா)' ெம� JைடK  'ப 6p' இதைன 
அைமKகலா'. ேபா?டP ஒ;ைற. ேதP/ெத-
B.)1 b; Organize ப8டைன அ�.தW'. 
இN? Folder and search options’ எ;-
ப தைன. ேதP/ெத BKகW'. b; 7h ேட1-
bE � ெச?லW'. அj  ‘Always show menus’ 
எ;$ இOK ' இட.N? உ!ள பாK�? 
6K அைட யா ள.ைத ஏEப B.தW'.  b; ஓேக 
J-K ெசY) ெவ- ேய றW'.
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['பrW View ேட' Cைன' ெபறY.. அ<TR 
? ேடா F½'CW New Window  எ9பdW 
>5B ெசg d டY.. எBெஸW இ'ே பாR 
அேத ஒ3B UB >ைன இ9ெ னா9றாகT 
dறBF.. இ9^. காண'ப<. ['பr9 
?c ேட'CW, Arrange All எ9ற |}W >5B 
ெசg d டY.. 

இ'ே பாR எHத வைகXW எBெஸW உ,க= 
ஒ3B Â*கைளB கா*ட ேவ <. எ9ப-
தைன D+Y ெசgR அைமBகY.. அ<TR 
ஓேக >5B ெசg d டY.. இ'ே பாR எBெஸW 
�,க= அைமTத ப+ ? ே டாBக5W ஒ3B 
Â* +ைனB கா*<..

ஒsெ வாP ? ே டா ?\., �,க= 
?P.U. ெவsேவo ஒ3Á*கைள +$-
Cேள ெசg d டலா.. அைவ ஒேர ஒ3B UB>9 
ஒ3B Â*டாக  இPHதா\., அவEைற அைமB-
கலா..   இேத ேபால எTதைன ? ே டாBக= 
ேவ  < மா னா\. dறHR ஒ3B Â*கைள 
அைமBகலா..

ேக!7: நா; ேவP8 2003 பய;ப B.-
) ைக>?,  @1 b8ட டா ெம`8 
ைப? இOK ' ேபா?டP ெதH ய 7?ைல 
எ;றா?, அN? உ!ள ெடKF8 k@ய 
அள7? அைம.) ேதட Z6/.). 
ைப? NறK ' Open dialog box? அ?-
ல) ?F ெம�7? இதைன ேமE-
ெகா!ள Z6/த). இேத ேபா;ற வசN 
ேவP8 2007? உ!ளதா? நா; 
தEச மய' இத ைனேய பய;ப B.N 
வO Jேற;.

ேக.எ.. �வா னjதg, LX w நகO.

பdW: ஆ., இதEகான வ� ஒ9o 
ேவ3* 2007W உ=ளR. �,க= v:-
N=ள அேத ைபW dறBF. Open 
dialog boxW, ேமலாக வலR ZைலXW 
ஒP ேதடW க*ட. இPBF.. 

�,க= �ைன?W ைவT-
d PBF. ெடB$*ைட 
இdW ைட' ெசgR, 

பாB$ அPேக இPBF. ெல9$ ேபா9ற 
ஐகாrW >5B ெசg d டY.. ேவ3* அைனTR 
டாFெம * ைபWக 5\. இHத ெடB$ 
உ=ள ைபைலT ேத+T தP.. ஆனாW, ேவ3* 
2003W இPHத ப+, kகY. ஆழ மான ேதடW 
இdW இPB Fமா எ9o ேக=? ேக*டாW, 
இWைல எ9 oதா9 ெசாWேவ9. ? ேடா$ 
-$டTdW இHத வைக யான ஆழ மான ேதடW 
வசd தர'ப* <=ளதாW, ேவ3* 2007W இR 
�PBக'ப* < ?*டR எ9ேற voேவ9.  

 ேக!7: எனK  ஒO �ெம>? அKகW`8 Nற/) 
kல OK  ம8B' Zக வH த/ )!ேள;. நா; 
வழKக மாக1 பய;ப B.)' அW8lK அ¢ச? தள' 
வv யாக �ெம>? அ¢ச?க ைளp' ெபE$1 
ப6Kக Z6p' என எ; ந`பP D$ JறாP. 
ஆனா?, அவ OK  அதEகான ெச86jF 
ெதH ய 7?ைல. இ) உ`ைமயா? உ`ைம 
எI?, அதEகான வv கைளK கE$. தரW'.

-ேக. சப �8வர., 3wSேச\.

பdW:  தாரா ள மாக உ,க= �ெமXW அ�சW-
கைள, அY* \B>W ெபறலா.. -:R மாEற,-
கைள �ெமXW அBக Y *+W ேமEெ கா=ள 
ேவ <.. Dத}W, �ெமXW அBகY * 
பBக. ெச9o, உ,க= அBக Y * +Eகான 
இ9பாB$ ெபறY.. இdW வலR Uற. 
ேமலாக, உ,க= ெபய PBFB nழாக  உ=ள  
Settings ஐகாrW >5B ெசg d டY.. 

இ,F Settings எ9ப தைனT ேத3Hெத <B-
கY.. அ<TR, Forwarding and POP/IMAP 
எ9பdW >5B ெசg d டY.. இr >ைடBF. 
ஆ'ஷ9க5W, Enable POP for all mail அWலR 
Enable POP for mail that arrives from now  எ9-
பைதB >5B ெசg d டY..  C9ன3 அேத பB-
கTd9 nழாகT ேதா9o.  Save Changes எ9-

பdW >5B ெசgR ெவ5 ேய றY.. 

இ'ே பாR உ,க= k9 அ�சW
 க aBF, POP வ�ைய அைமT R ?*-
Ã3க=.  அ<TR அY*\B இெமXW 

Uேரா > ரா kைன ெச* ெசg dட 
ேவ <.. அதEகான வ�க=: அY*
\B dறHR, >ைடBF. ெம^?W Tools 
எ9பdW >5B ெசgR  Account Settings 

C[Y ெசWலY.. Udய ? ேடா ஒ9o 
dறBக'ப<..  அ<TR  E-mail 
ேட' ெச9o, New எ9பdW >5B 
ெசg d டY.. 

அ<TR >ைடBF. ? ே டா?W, 
Microsoft Exchange, POP3, IMAP அWலR 

HTTP   ேர+ேயா ப*ட9 எனT ேத3Hெத<B-
கY.. அ<TR  Next எ9பdW >5B ெசg d-
டY.. அsவ ள Yதா9. இr உ,க= �ெமXW 

ெமXWகைள, அY*\B  
அBக Y *+W ெபEo' ப+B-
கலா..

003 பய;ப B.-
டா ெம`8 

 ெதH ய 7?ைல 
டKF8 k@ய 
 Z6/.). 
box? அ?-
ன ேமE-

;ற வசN 
நா; 

;ப B.N 

X w நகO.

வ� ஒ9o 
,க= v:-

BF. Open 
 ZைலXW 

F.. 

கTd9 nழா
பdW >5

இ'
 க aBF
Ã3க=

Uேரா >
ேவ <
\B d
எ9பd

C[
dற
ேட
ெசg 

அ<
Micros

HTTP   ேர+
கY.. அ<T
டY.. அsவ

ேக/O–ப0;


