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computermalar@dinamalar.in

வாசக$கேள.... க'()*ட$ 3ா4க5
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 >4ரவF 
மாத-:X9 ^; ெவNயா`6+/க/aடா.. Sா7க# 
மXY* ‘TU’/கைள உ+வா/`யவD, ெவN6CடவD,
`ைட/9* இட!க#, &ைல ஆ`யவXைற/ கCடாய* 
9=4>டேவKL*.

ைக7ட(ப9' இ;ட$ெந* எ?@Aேளார$

7Cேடா@ 9 Eல கEFத தகவ4க5

HெமIJ4 ேசK(A? LடMN

ப?க' 5

ப?க' 9

ப?க' 7

உ
I

ேள

7 ேடா$ 8 ஆ'பேர*+, -$ட., பல
ேகாண,க34 வா+6ைகயாள;6< எ>

ரான A>ய மாCற,கைள6 ெகா +;'பதா4,
A>ய க.'G*டH வா,<பவHகI, J ேடா$
8 -$டK>ைன' ெபCL, பயMபNKதK தய,
<OMறனH. அதனா4, இவHகI J ேடா$
7 ெதா<'Tைனேய ெபLOMறனH. அதM
ப4ேவL வச>கைள' பயMபNK>' பாHKV,
அவCWM தMைமXைன YZைமயாக' ெபற[ 
ெசய4பNOMறனH. J$டாJM ேதா4J6<'
TM வ\த இ\த -$டK>4, ைம6ேராசா'*
]Lவன. பல A>ய ^Nத4 வச >கைளK த\
VIளV. பல AVைமகைள_. ஏCபNK>_I
ளV. இவCW4 -லவCைற இ,< பாH6கலா..  

1. K ேபாL< ஷாL# க#": J ேடா$

a_டM ab6காc. aகைள அZK VைகX4
ேமCெகாIள'பN. ெசய4பா Nகைள6
காணலா..
எ[: அ'ேபாV ெசய4ப*N6 ெகா +;6<.

J ேடாJைன YZK >ைர6<6 ெகா N
ெச4OறV.

ஐ: அ'ேபாைதய J ே டாJைன fgைம$ 
ெசhOறV; அ4லV வழ6கமான அளJC<6
ெகா N வ;OறV.

k'*+ ஆேரா: அ'ேபாைதய J ேடா
Jைன, அNKத >ைர6< மாCLOறV.

D: அைனKV J ேடா6கைள_. fgைம$
ெசhV, ெட$6டா' >ைரைய6 கா*NOறV.

E: J ேடா$ எ6$AேளாரH >ற6க'பN.;
ைம க.'G*டH ேபா4டH கா*ட'பN..

7Cேடா@ 7
மாTதலான A ய வச க5
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F: ேதட4 J ேடா கா*ட'பN..
G: உடM இைண6க'ப*ட சாதன,கைள[

nCW6 கா*N..
L: ெட$6டா'Tைன லா6 ெசh >N..
M: அ'ேபாைதய J ேடாJைன fgைம$

ெசh>N..
R: ரM J ேடாJைன இய6<..
T: டா$6 பாo4 nழML வ;.; ஒqெவா;

ஐ*டK>C<. ஏேரா r6 வச>Xைன6
ெகாN6<..

U : ஈ$ ஆ' G$ ெசMடைரK >ற6<..
TAB : Y'பoமாண6 கா*-
Pause: -$ட. ஆ'ெல* இய6க'பN..

2.ெஹ\2 அ^# ச2ேபாL#: J ேடா$
7 -$டK>4 ெஹ4' Tou A>ய வைகX4
வ+வைம6க'ப*NIளV. இதM YதMைம'
ப6கK>4 vML To uகI உIளன. Search
Box, ைம6ேராசா'* இைணய தளK >Cகான
ேநர+ x,6, Ask எML ெபயo
ட'ப*ட ப*டM. J ேடாJM
வலV ேம4 vைலX4 உIள Ask
ப*டைன அZKதலா.; அ4லV 
ேஹா. ேபy4, இடV ab'
Aற. உIள More Support Options
ToJ4 O36 ெசhV, ேதைவ-
யான தகவ4கைள' ெபறலா..
இ>4 தாM ைம6ேராசா'* Ask
a Person for Help
எMற Toைவ
மைறKV ைவK
VIளV. இ>4
O36 ெசhதா4
R e m o t e
A s s i s t a n c e ,
Microsoft Help Forums, மCL. Computer
Manufactures Homepage ஆOயைவ Oைட6<..
இதM vல. எ'ப+ உதJ ெபறலா. எMப
தைன, இ>4 ெசML அW\V ெகாIவேத -ற'
பாக இ;6<..

3. `"டb ெஹ\f g2ேபாL#: ந. க.'
G*டH எ\த ]ைலX4 உIளV எML அWய
அைனவ;6<. ஆHவமாகKதாM இ;6<..
J ேடா$ 7 -$டK>4, இதCகான வz
தர'ப*NIளV. சH[ ைலM ெப*+X4,
perfmon /report என ைட' ெசhV எMடH த*
+னா4, க.'G*டH <WKத அைனKV தக வ4
க{. Oைட6<.. க.'G*டH ெசய4பN.
>றM, எqவளu >றைன' பயMபNKVOறV,
Tர[ைனகI இ;\தா4 அவCைறK |H6க வz
ஆOயைவ கா*ட'பN..இ\த அW6ைக க.'
G*டo4 ேசq ெசhய'பN.. இதைன எ[.
+.எ..எ4. ைபலாக ேசq ெசhV, உ,கI ந -
ப;6<, இதைன இெமXx4 அ}'பu. வz
தர'பNOறV.

4. அ2jேகஷ." அ. இ."டா\:
J ேடா$ -$டKVடM, -ல அ'3ேகஷM
AேராOரா.கI இைணKேத தர'ப*டன.
இைவ -$டKVடM ஒ;, Oைண\V இ;\த
தனா4, பயMபNK VOேறாேமா இ4ைலேயா,
அைவ -$டK>4 இய6க ]ைலX4 இ;\V 
ெகா ேட இ;6<.. இMடHெந* எ6$ A
ேளாரH ப>'A 8, �+யா TேளயH, �+யா
ெசMடH, +J+ ேம6கH ேபாMற AேராO
ரா.கI இதC< எNKV6 கா*N.  ஆனா4,
J ேடா$ 7 -$டK>4, இவCைற ேதைவ
இ4ைல எMறா4, �6 OJட வச> தர'ப*
NIளV. க *ேரா4 ேபனx4, Program and
Features எMற ToJC<[ ெச4லu.. இ>4
Turn Windows features on or off எMற ToJைனK
ேதH\ெதN6கu.. இவCW4 இV ேபாMற 
ஒ;,Oைண6க'ப*NIள AேராOரா.க3M
ப*+ய4 கா*ட'பN.. இ>4 உ,க{6<K

ேதைவ'பN. AேராOரா.கைள ம*N.
ைவKV6 ெகாIள அதM YM
Aற. உIள, -Wய க*டK>4
+6 அைட யாளKைத ஏCபNK
தu..

5. qெரெட.vய\ ேமேனஜL
(Credential Manager): இ\த -$
டK>M க *ேரா4 ேபனx4, Oர
ெடMkய4 ேமேனஜH எM}.
A>ய அ'3ேகஷM ஒML தர'

ப * N I ள V .
இதைன இய6க 
சH[ ைலg4
Credential என
ைட' ெசh>
டu.. இ>4

ந. பா$ேவH*, GசH ேந. ேபாMற வCைற6
<W'T*N ேசq ெசhV ைவKV6 ெகாI
ளலா.. நா. அ+6க+ ெச4�. இைண-
யதள,க{6கான GசH ேந. மCL. பா$
ேவH*கைள_., இ>4 ப>\V பாVகா'பாக 
ைவ6கலா.. இைவ Windows Vault எMப>4
ேசq ெசhV ைவ6க'பN.. இ\த ைபைல_.
ேப6க' எNKV ைவ6கலா..

6. 3yய ெசய\ zைற6\ ேவL# ேப#: எ..
எ$.ஆr$ெதா<' AடM வ;. ேவH* Aேரா O
ராfைனேய அைனவ;. பயMபNKVOேறா..
அதனா4 -$டKVடM வ;. ேநா*ேப* 
மCL. ேவH* ேப* AேராOரா.கைள அqவள
வாக' பயMபNKVவV இ4ைல. ேநா*ேப*
AேராOராfைனயாவV, -ல AேராOரா.
கைள எZVைகX4 இய6<Oேறா.. ஆனா4
ேவH* ேப* AேராOராfைன YZைமயாக
ஒV6O ைவ6 Oேறா.. இதனாேலேய ைம6
ேராசா'* ]LவனY., இ>4 எ\த மாCற,க
ைள_. ஏCபNKதாமேலேய, தM J ேடா$

Ask எML ெபயo
M. J ேடாJM
ைலX4 உIள Ask
Kதலா.; அ4லV
, இடV ab'
e Support Options
ெசhV, ேதைவ
ள' ெபறலா..
ேராசா'* Ask

ேதைவ'பN. AேராOர
ைவKV6 ெக
Aற. உIள,
+6 அைடய
தu..

5. qெரெட.
(Credential Mana
டK>M க *ேர
ெடMkய4 ே
A>ய அ'3ேக
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ஆ'பேர*+, -$ட,க {டM த\V
வ\தV. இ'ேபாV J ேடா$ 7 -$
டK>4, இV ெபoய மாCற,க{ட}.
வச>க{ட}. தர'ப*NIளV. இ'
ேபாV டா<ெம *கைள J;'ப'ப+
யான பாHம*+4 உ; வா6க Y + _ . .
ஆH.+.எ'. (.rtf)) ப ா H
ம*+4 தாM இவCைற
YMA ேசq ெசhV
வ\ேதா.. இ'
ேபாV இவCைற
Office Open XML
documet (.docx)
ஆகu. ேசq ெசh-
>டலா.. இதனா4 ேவH+4 உ;வா6க'பN.
இ\த பாHம* ைப4கைள, ேவH* ேப+�.
>ற\V எ+* ெசh>டலா..

7. ெட"~டா2 ஒ+�கைம23: ஐகாMகI
>ைரெய,<. -தW6 Oட6OMற னவா! -ரம.
எNKV அவCைற[ �ர ைம6க ேவ டா.. எ'5 
aைய, சCL ேநர. அZK>யவாL ைவ6கu..
ஐகாMகI தாமாக �ராக அைம6க'பN.. அ4-
லV வழ6க.ே பால, ெட$6டா'T4 ைர*
O36 ெசhV, J$டாJ4 உIளV ேபால, 
View, Auto arrange அZKதu..

8. `"டfyைன g2ேபL ெச�yட: க.'
G*டH மலH ToJC< வாச கHகI Tர[ைன
க{6<K |Hu ேக*N அவசர அைழ'Aகைள6
ெகாN'பV N. அவHக3ட., $டாH* அ'
o'ேபH -+ உIளதா எML ேக*டா4, ப>4 
Oைட6காV.

ஏெனMறா4, -$டKVடM தர'பN.
-+6க34, அ'ப+ ஒML உIளெதML
ெதo\தவHகI, அதைன' பK>ரமாக ைவK>
;'ப>4ைல. அ'ப+யானா4, J ேடா$
7 -$டK>ைன, இMடHெந*+x;\V
டu ேலா* ெசhV, இM$டா4 ெசhத
வHகI எMன ெசhவV எMற ேகIJ எழலா..
J ேடா$ 7 -$ட. இVேபாMற $டாH*
அ' o'ேபH -+ தயாo6<. வzைய6 ெகா 
NIளV. -$ட. �* ஆவ>4 -6க4 ஏCபN. 
�b]ைலX4, இV ேபாMற -+6கI நம6<
ைக ெகாN6<..

இதைனK தயாo6க Start > All Programs >
Maintenance > Create a System Repair Disc எML
ெச4லu.. J ேடா$ 7, -$டK>ைன
இய6க6 ^+ய -+ ஒMைறK தயாoKV6
ெகாN6<..

9. �ர�ைனகைள~ க^ட�ய: -ல ேவைள
க34, -$டK>M -ல ெசய4பாNகI ம*N.
Yட,O' ேபா<..

அ\த ேவைளX4, எதனா4 Tர[ைன ஏCபN
OறV என நம6<K ெதoயாV. இதைன6 க 
டW\V ெகாIள, J ேடா$ 7 வz ஒMைறK

த;OறV. அV ேபாMற �b]
ைலX4, க *ேரா4 ேபன4 
ெச4லu.. அ,< System and 

Security எMபதM ab Find and 
Fix எMற Toைவ' பாH6
கu.. அ4லV சH[ பா6�4 
Troubleshooting எML ைட'

ெசhV எMடH த*டu..
ெபாVவான Tர[

ைனகI, �,கI அைமK
VIள ெச*+,$, -$ட.
O�g, ேபாMற வz
க34, Tர[ைன6<K |Hu
Oைட6கலா.. இதC< 

YM இேத ேபால ஏCப* +;\தா4, சH[
பா6�4 Troubles hooting history எML ைட'
ெசhV பாH6கu.. இ\த J ேடாJM இடV 
ேம4 ப6க vைலX4 View All எMற x,6O4
O36 ெசhதா4, இதC< YM இV ேபால 
ஏCப*ட -6க4கI, அவCWM தMைம மCL. 
|HuகI கா*ட'பN..

,க{டM த\V
 ேடா$ 7 -$
மாCற,க{ட}.
ப*NIளV. இ'
கைள J;'ப'ப+
;வா6க Y + _ . .

ப ா H

V

Se
F

ெசhV

ெமாைப& வ(
இைணய, ெதாட/0& 

18.5 ேகா6 இ79ய/க:
இைணய$ ப'க)க*+ ஏ-ப./ ெமா3த 

ச6த78+, 70 சத<த/ ேபா> ம-?/ ேட$ளB
C.E.'கF வHயாக3தா> ஏ-ப.I>றன.
ஒM நா*+, இ6OயPகF சராசRயாக,
இைணய3Sட> 4 மU 58 XYட)கF
ெதாடPC+ உFளனP.

இ6Oயா[+ ெமாைப+ ேபா>
ச6தாதாரPக*> எ]U'ைக 88.6 ேகா7.
பலP ஒ>?'`/ ேம-பBட E/கைள$
பய>ப.3SI>றனP எ>பைதa/ இ)`
கM3O+ ெகாFள ேவ]./. ஒM E/ மB.ேம
பய>ப.3SேவாP எ]U'ைக 35.9 ேகா7. 

இ)` Iைட'`/ இைணய3 ெதாடPC>
சராசR ேவக/, Yகd/ `ைறவாக 1.7Mbps
ஆக உFளS. ப>னாBடள[+, இைணய3 
ெதாடPC> சராசR ேவக/ ஆ`/. எனேவ,
இ6Oயா[+இைணய இைண$C> ேவக/ Yக 
ேமாசமாக' `ைறவாக உFளS எ>பதைன
நா/ ஒ3S' ெகா]ேட ஆக ேவ]./.
இ6Oயா[+ அOகமான எ]U'ைக8+
வா7'ைகயாளPகைள' ெகா].Fள சgக
இைணய தள/ ேபhi' ஆ`/. இவPக*+ 66
சத<த/ ேபP, ேபhi'Iைன hமாPB ேபா>
வHயாக3தா> பய>ப.3SI>றனP.
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ைம6ேராசா'* ]Lவன., தM Tரu
சரான, இMடHெந* எ6$AேளாரoM

பைழய ப>'Aக{6கான ச'ேபாH*+ைன
Jல6O6 ெகாIவதாக அWJKVIளV. ப+'
ப+யாக, வ;. 18 மாத,க34 இV YZைம
அைட_.. தM}ைடய தCேபாV நைட
YைறX4 இ;6<. இMடHெந* எ6$A
ேளாரH ப>'A 11 ஐ, அைனவ;. பயMப
NKV. வைகX4 �ைழK>ட YயC -6OறV,
ைம6ேராசா'*. �,கI பைழய ெபHசன4 
க.'G*டo4, A>ய ப>'TC< மாLவ
தC< எ>H'பாக இ;\தா4, ைம6ேராசா'*
தM நடவ+6ைக vல., உ,கைள' ப�ய
ைவK>N.. வ;. 2016, ஜனவo 12 Yத4, 
தM J ேடா$ -$ட. எவCைற எ4லா.
ச'ேபாH* ெசh>N. என ைம6ேராசா'* அW
JKVIளV.

அ\த வைகX4, இMடHெந* எ6$ AேளாரH
TரuசoM பைழய ப>'Aக{6< ெதாz4
�*ப உதJேயா, பாVகா' Tைன' பல'ப
NKV. ேப*[ ைப4கேளா வழ,க'பட மா*
டாV. J ேடா$ எ6$T6< ஏCப*ட க>
தாM இவCWC<. ஏCபN.. இMடHெந* 
எ6$AேளாரH ப>'A 86< Yதx4 இ\த உத
JகI ]LKத'பN.. 2016 ஆ. ஆ N, ஜன-
வo 13x;\V இதCகான ேப*[ ைப4கI
தர'பட மா*டாV. தCேபாV இ\த TரuசH
ப>'A, உலO4 இய,<. ெபHசன4 க.'G*
டHக34, 20 சத�த6 க.'G*டHக34 பயMப
NKத'பNOறV.இவCW4பலவCW4இM}.
J ேடா$ எ6$T இய, <வV. <W'TடK

த6கV. இைணய வzக34 ஏCபN. பo வHK
தைனX4, 6% பoமாCற. இM}. பைழய
TரuசHகI வzேய தாM நைடெபCL வ;OM
றன. எனேவ, தCேபாைதய ]ைல' பயMபாN
ெதாடH\தா4, இ\த உதJ ]LKத., பலமான 
பா>'Tைன ஏCபNKV..

J ேடா$ 7 -$ட. இய6<பவHகI,
இMடHெந* எ6$AேளாரH ப>'A 116<
மாW6 ெகாIள ேவ N.. அ'ே பாVதாM
A>ய அ'ேட* ைப4கI அதC<6 Oைட6<.. 
J$டாJ4 இ;'பவHகI, இMடHெந* எ6$
AேளாரH ப>'A 9ஐ ம*Nேம ப>\V இய6க
Y+_.. இதCகான ச'ேபாH* ]LKத'பN. 
நாI <WKV ைம6ே ராசா'* அW J6கJ4ைல.

இMடHெந* எ6$AேளாரH ப>'A 9 மCL.
10 ஆOய இர N., ெமாKதK>4 15 சத �த6
க.'G*டHக34 பயMபNKத'ப*N வ; OM
றன. இதM TMனH வ\த ப>'AகI ப>ய'பட
Y+யாத க.'G*டHக34 ம*Nேம இைவ
பயMபNKத'ப*N வ;OMறன. இMடHெந*
எ6$AேளாரH ப>'A 9 J ேடா$ J$டா
எ$.T.2 மCL. J ேடா$ சHவH 20084 
ம*Nேம பயMபNKத'பNOறV. J ேடா$
J$டா, 20174 Y+JC<6 ெகா  Nவர'பட
உIளV. இMடHெந* எ6$AேளாரH ப>'A
10 ஒML ம*Nேம, J ேடா$ சHவH 20124 
பயMபNKத'பNOறV. இதனா4, J ேடா$
7 இய6க Yைறைம உIள அைனKV ெபHசன4
க.'G*டHக{. இMடHெந* எ6$AேளாரH
ப>'A 116< மாCற'பட ேவ  +ய ]ைலைய
அைட_.. அ'ே பாVதாM TரuசH இய6கK-
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7 ேடா$ -$டK>4 இ'
ேபாV தர'பN. கா4<ேல*

டHகI, ெவL. ^*ட4, கzKத4
கண6<கைள ம*N. ெசய4ப
NK>6 கா*N. வைகX4 தர'ப-
Nவ>4ைல. ேமலாக, இM}.
பலவைக கண6<கைள_. இ>4
ேமCெகாIளலா..

இ>4 நாM< வைகயான கா4-
<ேல*டHகைள6 காணலா..
அைவ: Standard Scientific mode, 
Programmer mode, மCL. Statistics
mode. கா4<ேல*டo4 ேமலாகK
தர'பN. ேட'க34, View O36
ெசhதா4, இ\த வைககI ப*+ய
xட'பN.. இ\த வைககI ம*
NfMW, �,கI ேமCெகா ட
Standard and Scientific கண6<கI அைனK
ைத_. ப*+யx*N6 கா*N.. JG ேட'
ெசML, History எMப>4 O36 ெசhதா4,
இதைன' ெபறலா..

History எMபதM ab Digit grouping எMற
Tou Oைட6<.. இதைனK ேதH\ெதNKதா4,
ஒqெவா; vML இல6க,கைள அNKV ஒ;
காCAI3 ேசH6க'பN..

அேத ேபால, இ'ToJ4 Unit or Time மாC
LவதCகான Tou. உIளV. இதM vல.
�,கI Tற\V எKதைன நாI எMப தைன6

கண6Oடலா..
இ; ேவL நா*க-
{6< இைடேய 
உIள நா*
கைள6 கண6O
டலா.. இ>4 உIள ஒH6 �* ToJ4, gas
mileage, mortgage payments, or lease payments 
ஆOயவCைற_. கண6Oடலா.. இவCைற6
கண6O*ட TMனH, � N. கா4 <ேல*டH
ெதாட6க ]ைல6< வர JG ேட' ெசML,
Standard ]ைலX4 O36 ெசh>டலா..

>Cகான YZைமயான பாVகா'A Oைட6<..
மCற ப>'Aக{6<, ைம6ேராசா'* பாVகா'A
மCL. A>ய வச>கI அ36<. ச'ேபாH*
ைப4கI வழ,<வதைன ]LK>JN..

J ேடா$ எ6$T பயMபNKVபவHகI,
ெதாடH\V இMடHெந* எ6$AேளாரH
TரuசoM பைழய ப>'Aகைள'
பயMபNK>னாHகI எMறா4,
ைம6ேராசா'* அதைனK
தைட ெசh>டாV. ஆனா4,
அவHகI த,கI ெபாL'T4 
தாM, அவCைற' பயMபNKத
ேவ N.. இ\த' பயMபா*
+னா4 ஏCபN. பா>'Aக
{6<, ைம6ேராசா'* ெபாL'-
ேபCகாV.

ெபாVவாகேவ, ைம6
ேராசா'* ]L வன., அதM 
சா'*ேவH வா+6ைகயாளHகI,

தாM வழ,<. ேம.ப NKத'ப*ட சா'*ேவH 
அ'3ேகஷMகைளேய, TரuசH உ*பட,
பயMபNKத ேவ N. என J;.AOறV.
அ'ேபாVதாM, A>ய வச>கைள_., பாV

கா'Tைன_. தர Y+_. என ]ைன6
OறV. ஆனா4, இவCைற' பயM
பNKV. ]LவM,கI, A>யன
வCWC< மாW6 ெகாIள தய,-
<OMறன. ஏெனMறா4, பைழய
சா'*ேவH இய,<. க.'G*டH
கI, A>ய ேம.ப NKத'ப*ட சா'*
ேவH ெதா<'Aகைள' பயMபNK
V. ]ைலX4 இ;'ப>4ைல. A>-

யனவCWC< மாற ேவ N. எg4,
அைவெபoயஅளJ4]>[nைமXைன

ஏCபNKVOMறன. எனேவ தாM, அைவ,
எ\த நாI வைர பைழ யனவCைற' பயMபNKத
Y+_ேமா, அVவைர பயMபNK> வர Y+u
ெசhOMறன.

sõ¼¦Vü ïV_z¼éâ¦ì
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மCற இெமX4 AேராOரா.க3x;\V
yெமX4 தg'ப*N ெதoவதC<' பல

-ற'AகI உIளன. அவCW4 ஒML அதM
ஆH6Oq என'பN., கா'பக. ஆ<.. இ>4 
ெமX4கைள' பாVகா'பாக ைவK>டலா..
ஒ; -லH இ,< ைவKதா4, ெமX4கI 
காணாம4 ேபாOறV எML <Cற. சா*NOM
றனH. அqவாL yெமX4 ][சய. ெசய4ப-
டாV. இ>4 Aoயாத Jஷய. ஏேதா இ;6O
றV எML எ c. வாச கHக{. உIளனH. 
இதைன[ சCL Joவாக இ,< கா ேபா..

yெமXxM ஒ; -ற\த வச> அ4லV பo
மாண. அV தன6ெகன ஒ; ேசfKV ைவ6<. 
(ெகாடu , O*ட,O) இடKைத ைவK >;'ப
VதாM. yெமXைல' பயMபNKதK ெதாட,
Oய காலK>4 பல;6< இV A>ராகேவ
இ;6<.. இ\த ஆH6Oq எMபV உ,கI
ெமX4கைள' பல ஆ NகI ெதாடH\V
ைவK>;6<. எMபத4ல. அவCைற அV
Jடேவ JடாV; எML. J*N JடாV எML
எ ண ேவ டா.. Jவர,க{6< ேமேல
ப+_,கI.

இ\த ஆH6Oq ப*டைன உ,கI yெம
XxM இMபா6$ ேதாCறK>4 காணலா..
இ>4 O36 ெசhதா4 அV அ'ேபாV கHசH 
உIள இெமX4 ெசh>ைய இMபா6�x
;\V எNKVJNOறV. அ'Aற. எMன ெசh
OறV? ஏM எN6OறV? இV உ,கI இெமX4
கைள ஒ; ஒZ,< ெசh >N. ேவைல தாM. 

�,கI ஆ[சoய'படலா.. இMபா6�x;\V
எN6க'ப*ட இெமX4 எ,< ெச4OறV
எML பாH6க J;.பலா.. இV �,கI அ\த
இெமX4 ெசh>6< ஏேத}. ேலTI ெபயH
த\>;6O�Hகளா எMபைத' ெபாLKV உI
ளV. �,கI அதC< ேலTI ெகாNK>;\தா4
அV அ\த ேலT {6கான பா6�C<[ ெச4O
றV. இதைன ஆ4 ெமX4 ToJ�. (All Mail)
பாH6கலா..

இதைன6 ெகா�ச. இM}. TMே னா6O[
ெசML Jள6கமாக' பாH6கலா.. உ,கI 
yெமX�6< ஒ; இெமX4 ெசh> வ\தuடM
அV தானாகேவ இMபா6$ ேலTைல வா,O
ெகா N இMபா6$ ToJ4 ைவ6க'பNO
றV. இத}ைடய ேலTைள மாCறாதவைர அV
ேவL எ\த ToJC<. மாCற'பNவ>4ைல.
இதC< ஒ; ேலTI தராம4 ஆH6Oq ப*டM 
அZK> ஆH6Oq ToJC< அ}'Tனா4
ஆ4 ெமX4 JGJ4 ெமேசyC< அNKதப
+யாக “Inbox” எML இ;'பைத6 காணலா..
இV எதCகாக எMறா4 உ,க3M அைனKV 
ெமX4கைள_. �,கI அைவ எ,O;\V வ\
தைவ எML பாH'பதCகாக. அேத ேநரK>4
அைவ ஆ4 ெமX4 ேபா4டo�. கா*ட'
பNOMறன.

இதைன இM}. Jள6கமாக' Ao\V
ெகாIளu. இ\த ஏCபா*+ைன[ ேசா>KV' 
பாH6கu. ab6க டப+ ெசய4படu..
இM பா6$ ெசML ஏேத}. ஒ; இெமX4 

÷Ø\lo_÷Ø\lo_
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ெமேசைஜK ேதH\ெதN6கu.. இதC< ஒ; 
ேலT4 ெகாN6கu.. ஆனா4 ஆH6Oq ெசh
>ட ேவ டா.. இg �,கI ெகாNKத ேலT4
JG ெசML அ,< உIள ப*+யx4 இ\த
இெமX4 ெசh> இட. 
ெபCW;'பதைன6
காc,கI. இ,<
�,கI ெகாNKத
ேலT�. Yத
x ே ல ே ய
அதC< வழ,க'
ப*ட இMபா6$
ேலT�. கா*ட'ப
Nவதைன6 காணலா.. இைவ
ஆ4 ெமX4 ேபா4டo�. கா*
ட'பN..

இ'ேபாV � N. இM பா6$ ெசML
இMெனா; ெமேசைஜK ேதH\ெதN,கI.
இ'ேபாV அதC< ஒ; ேலT4 அைமKV
ஆH6Oq ப*டைன_. அZK> ஆH6Oq ெசh
>N,கI. அNKV ேலT4 JGJ4 ெசML
பாHKதா4 �,கI அதC<6 ெகாNKத ேலT4 
இ;6<.. ஆனா4 இMபா6$ ேலT4 இ;6
காV. ஒ; ெமேசைஜ ஆH6Oq ெசh >NைகX4
அ\த இெமX4 ெசh>6< வழ,க'ப*ட
இMபா6$ ேலT4 �6க'ப NOறV.இதனா4

இ\த இெமX4 ெமேச� இMபா6�4 
ெதாடH\V கா*ட'பட மா*டாV. �,கI தாM 
அதைன ெகாடu�4 ேபா* NJ* Hகேள.

அ'ப+யானா4 ஆH6Oq ெசhதைத
� N. �*N இMபா6$ ெகா N வர 

Y+யாதா? ெகா N 
வ\V அதC< ேவL
ஒ; ேலT4 வழ,க
Y+யாதா? எML 
�,கI ேக*<.
ேகIJ AoOறV.

த ா ர ா ள ம ா க 6
ெகா N வரலா.. 

ஆH6Oq ெசML �*க J;.A.
ெமேசy4 கHசைர6 ெகா N 

ெச4லu..
அ,< More Actions எML ஒ; x,6

Oைட6<.. அதைன6 O36 ெசhV Oைட6<. 
ெம}J4 உIள Move to Inbox எMப>4 O36 
ெசh>டu.. �,கI அ\த ெமேசyC<[
ெசhதெத4லா. � N. oவH$ ஆO அ\த 
ெமேச� இMபா6�C<[ ெசM LJN..

ஆH6Oq ப*டM vல. �,கI <W' T*ட
-ல இெமX4கைள எNKV[ ெசML தgேய 
ToKV ைவ6க Y+OறV. YயC- ெசhV
பாHKதா4 இதைன �,கI J;. A�HகI.

\த அ ட சரா சர ெவ3X4 ]Mற
வாL ந. �fைய' பாHKதா4 எ'
ப+ இ;6<.? ]லா எ'ப+ ேதாC

றம36<.? மCற Oரக,கI -Wயதாகேவ
ெதo_மா? அ4லV ெபoயதாகK ெதo_மா?
J கCகI எ\த உ;J4 இ;6<..

ெதாைல ¡ர6 Oரக,கI J ெவ3Xx
;\V பாHKதா4, ேவL வைகX4 JK>யாச
மான ேதாCறKைத6 ெகா +;6<மா? இV
ேபாMற ேகIJக{6ெக4லா. Jைட த;.
வைகX4 இைணய தள. ஒML வ+ வைம6
க'ப*NIளV.

இ\த தளK>M ெபயH Space. http://www.
space.com/எMற YகவoX4 உIள இைணய'
ப6கK>C<[ ெசMறா4, ெசMற 2012 ஆ.
ஆ +4, J ெவ3Xx;\V எNKத Aைக'
பட,க34, ¢L -ற\த ேபா*ேடா6கI
ேதH\ெதN6க'ப*N, -Wய Jள6கKVடM
கா*ட'பNOMறன.

இ\த Jள6க,கI அைனKV. நா. 
இைவ <WKV ெதo\V ெகாIள ேவ +ய
தகவ4கைளK த;OMறன. -லவCWC<6

^Nத4 தகவ4கைளK த;. வைகX4 ேவL
இைணய தள,க{6கான Yக வo ெதாடHAகI
தர'ப*NIளன.

ந. <ழ\ைத க{6<6 கா*+ Jள6கலா..
நாY. பாHKV Jய6கலா.. இவCைற' பாH6க
�,கI ெச4ல ேவ +ய சoயான Yகவo
http://www.space.com/18642100bestspace
photos2012.html.

இ
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7 ேடா$ 9 ஆ'பேர*+, -$ட.
<WKத தகவ4கI, ப4ேவL ஊட-

க,கI வzயாக6 க-\V ெகா NIளன.
J ேடா$ 8, ெதாz4 �*ப ¤>X4 பல
மாCற,கைள6 ெகா N வ\தா�., ம6
க3M பழO'ேபான ெசய4பாNக{6< YC
W�. மாறாக இ;\ததா4, அqவளவாக எN
படJ4ைல. ேதா4Jையேய ச\>Kததா4,
ம6கI ஏமாCறமைட\த பல Jஷய,கைள,
வ;. J ேடா$ 9 -$டK>4 ைம6
ேராசா'* எNKVJட Y+ெவNKVIளV.

Threshold எMற <W¥*N' ெபய;டM,
J ேடா$ 9 வ+வைம6க'ப*N வ;O
றV. இ>4 Yதலாவதாக Charms Bar �6க'
பN. எML ெதoOறV. வா+6ைகயாளH
க34 ெப;.பாலானவHகI எ>HபாH6<.
Start menu தர'பட உIளV. J ேடா$
அ'3ேகஷM AேராOரா.க{டM, ெம*ேரா
அ'3ேகஷMக{. ெட$6டா'T4 கா*
ட'பN.. இர N. இய,<.. ][சயமாக,
வா+6ைகயாளHக3M fக' Toயமான
இய6க Yைறைமயாக இV இ;6<. என 
ெதoOறV.

ஆனா4, சாH.$ பாH இய6க., ேட'ள* 
T.-.6க34 J;.ப'' பNவதா4, அதC
கான இய6கK>4 சாH.$ பாH ெதாட;..
எனேவ, பார.பoயமாக' பயMபNKத'பN.
ெபHசன4 க.'G*டHக34 J ேடா$
9, ம6க3M J;'ப,க{6ேகCப ெசய4
பN. ஒ; -$டமாக அWYக'பNKத'பN.
வாh'A உIளV. J ேடா$ 9 -$ட.,

J ேடா$ 8 -$டK>M அ.ச,கைள6
கா*+�., J ேடா$7 அ.ச,கI அ>க.
ெகா டதாக அைம யலா..

A>ய YயC-யாக, J ேடா$ 9 -$
டK>4, JH[nவ4 ெட$6டா' (virtual
desktop) அைமKV இய6<வதCகான வச
>கI தர'பட இ;6OMறன. தCசமய., ேம6 
ஓ.எ$. மCL. உA N இய6க,க34 இ\த
வச> Oைட6OறV.

JH[nவ4 ெட$6டா' vல., நா. ெவq
ேவL வைகXலான ெட$6டா'கைள உ;
வா6கலா.. இைவ YCW�. மாLப*ட
�b]ைலகைள6 ெகா +;6கலா.. இர 
+�. மாW மாW இய,கலா.. எNKV6 கா*
டாக, ஒ; ெட$6டா'T4 உ,கI ]Lவன'
ப�க{6கான அ'3ேகஷMகைள ைவKV
இய6கலா..

இMெனாMW4, �,கI Jைள யாN.
ேக.$ மCL. ெபHசன4 Jஷய,க{6கான
தாக அைமKV6 ெகாIளலா..

இ>x;\V, ேட'ள* T.-.6க34 நM
றாக இய,Oய -$டK >ைன, ெபHசன4
க.'G*டHக3�. J;.T இய6க'பN.
என ைம6ேராசா'* எ �, J ேடா$ 8
ெகா N வ\KV தவL என அV உணH\V,
தCேபாV ]ைலைமைய மாCW, A>ய
J ேடா$ 9 -$டK>4 ெகா N வரK
>*டfNவV ெதoOறV.

JைரJ4 J ேடா$ 9 இய6கK>M
ேசாதைன ப>'A ெவ3Xட'படலா. எML
அைனவ;. எ>HபாH6OMறனH.

sõ¼¦Vü 9

Eé ïEÍ> >ïk_ï^
sõ¼¦Vü 9 

Eé ïEÍ> >ïk_ï^
sõ¼¦Vü 9 

Eé ïEÍ> >ïk_ï^
sõ¼¦Vü 9 

Eé ïEÍ> >ïk_ï^
sõ¼¦Vü 9 sõ¼¦Vü 9 sõ¼¦Vü 9 sõ¼¦Vü 9 

Eé ïEÍ> >ïk_ï^Eé ïEÍ> >ïk_ï^Eé ïEÍ> >ïk_ï^Eé ïEÍ> >ïk_ï^
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�fyயாசமான ெட~"# ேதL�
ேவH* டா< ெம *+4 ேவைல ெசh-

ைகX4,   ெட6$* ேதHu ெசhவV fக 
எ3 தான ஒM LதாM. வo ைச யாக வoகI எM-
றாேலா, அ4லV J*N J*N வoகI எM-
றாேலா, அவCைறK ேதHu ெசh V J டலா.. 
ஆனா4, ெந* N வா6O4 வo க34 -ல எZK-
V6கைள ம*N. ேதHu ெசh >ட ேவ N. 
எMறா4 எMன ெசhவV?

எNKV6 கா*டாக, வo ைச யான வo க34, 
பKதா வV எZKV Yத4, ப> ைன\தா வV எZK-
V வைர, அைனKV வo க 3�. மCற வCைற 
J* N J*N, ேதHu ெசh >ட ேவ N. எg4 
எMன ெசhவV? ேவH* இதைன fக எ3 தாக 
ேமCெ காIள a ேபாH*  மCL. மu$ பயM-
ப NKV. வz கைள ேவH* நம6<K த; O றV. 
இதC<6 ab6காc. வz கைள' TMபC-
றu..
1. எ\த ெட6$* ப< >ைய6 கா'T ெசh >ட 

ேவ  Nேமா, அதM ேம4 இடV vைல6<, 
கHசைர6 ெகா N ெச4லu.. 

2. அNKV, க *ேரா4 + k'*+ எ'8 
(Ctrl+Shift+F8) அZKதu.. 

3. அNKV, கHசH க *ேரா4 aகைள, �,கI 
கா'T ெசh >ட J;.A. ெட6$* YZ-
ைம_. ேதH\ெத N6கu.. 
�,கI மu$ ெகா N இதைனK ேதH\ெத-

N6க J;. Tனா4, ஆ4* aைய அZK>6 
ெகா N, ெட6$* ப< >ையK ேதH\ெத N6-
கu.. J;. Tய ெட6$* ேதH\ெத N6க'ப*-
ட uடM, �,கI J;. Tய ெசய4பா* +ைன 
ேமCெ காIளலா.. ெட4 (Del) a அZK-
>னா4, அ\த ெட6$* ப<> YZ வV. 
அz6க'பN..

ெஹடL அ\ல� 3#டL �~க
ேவH* டா< ெம *+4 ெஹடH மCL. 

A*டHகைள அைமKV, அ>4, ப6க,க34 
ெதாடH\V ேமலா கu., aழா கu. வர-
ேவ  +ய ெட6$* அைம'ேபா.. இைவ 
டா< ெம *+M ஒqெ வா; ப6கK >�. 
Oைட6<.. ஆனா4, அqவாL அைமKத 
TMனH, -லH இவCைற �6க J;. A வாHகI. 
-லH த,க {6<6 OைடK > ;6<. டா<-
ெம *+4 உIள ெஹடH மCL. A*டH-
கைள �6க J;. A வாHகI. இவHகI ெசய4-
பட ேவ  +ய வzகI aேழ தர'ப N OMறன.

1. Yதx4, எ\த ெஹடைர �6க J;. A O �H-
கேளா, அ>4 கHசைர6 ெகா N ெசML 
ைவ6கu.. 

2. �,கI Normal அ4லV  Outline  பயMப NK-
>னா4, View ெம} J x ;\V Header and 
Footer எMப தைனK ேதH\ெத N6கu..  Print 
Layout JG வாக இ;\தா4, ெஹடH அ4-
லV A*டH இடK>4 டAI O36 ெசhதா4 
ேபாV மா னV. 

3. �,கI A*டைர அz6க J;. Tனா4, 
Header and Footer டயலா6 பா6�4 Switch  
ஐகாg4 O36 ெசh > டu.. 

4. அNKV ெஹடH அ4லV A*டoM 
ெட6$*ைடK ேதH\ெத N6கu.. 

5. அNKV  Del அ4லV க *ேரா4 + எ6$ 
aைய அZKதu.. 

6. அNKV ஓேக எMப>4 O36 ெசh > டu..

ைஹைல# � வ^ணb மா¡ற
ேவH+4 டா<ெம * உ; வா6 < ைகX4, 

அதைன' ப+'ப வHக3M கவ னKைதK 
>;'ப, ெட6$*+M <W' T*ட ப< >-
கைள ைஹைல*+, ெசh Oேறா.. எ'ப+ 
ைஹைல*டH ேபனா Jைன நா. ெசய4ப-
NK V O ேறாேமா, அேத ேபால ைஹைல*+, 
¨4 ெசய4ப N O றV. மாறா ]ைலX4, 
ைஹைல*+, ¨4 ம�சI வ ணK >ைனK 
த; O றV.  ஆனா4, இ\த வ ணK >ைன 
�,கI J;.A. வ ணK >C< மாCறலா.. 
கலH To டH ைவKV, டா6 < ெம * +ைன 
அ[ - N ப வHக {6< இV அவ -ய. ேதைவ. 
வ ணK >ைன ab6 ெகாNK VIள வz க 3M-
ப+ மாCறலா.. 

Yதx4 o'பg4 ேஹா. ேட' Tைன6 
O36 ெசh > டu..  இ,<  Font  <©'T4 
Oைட6<. ைஹைல* ¨4 (Highlight tool) 
ெகா  + ;6<. ab ேநா6 Oய அ.A6 <WXM 
�V O36 ெசh > டu.. உடM, ப> ைன\V 
வ ண,கI ெகா ட க*ட. உ,க {6<6 
Oைட6<.. இ>4 உ,க {6<' T+Kத மான 
வ ணK >ைனK ேதH\ெத NKV  அைம6-
கலா.. A> ய தாகK ேதH\ெத N6க'ப N வ-
தனா4, ஏCக னேவ அைம6க'ப*ட ெட6$* 
ைஹைல*+, வ ண. மாறாV. A> ய தாக 
ஏCப NKத'பN. ைஹைல*+, வ ண. 
ம*N., A> ய தாகK ேதH\ெத N6க'ப*ட வ -
ணK>4 அைம_..

ேவ"# %&'...ேவ"# %&'...ேவ"# %&'...ேவ"# %&'...ேவ"# %&'...ேவ"# %&'...ேவ"# %&'...ேவ"# %&'...
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சo, உ,க {6< ஒ; டா<ெம * Oைட6-
O றV. அ>4 பல இட,-
க34, ெட6$* பல வ-
ைக க34 ைஹைல* 
ெ ச h ய ' ப *  N I ள V . 
இV உ,க {6<' T+6க-
J4ைல. இதைன �,கI 
J;'ப'பN. ஒ; வ -
ணK >C< மாCறK >*ட-
f N O �HகI. இதைன எ'-
ப+ ேமCெ காIவV என' 
பாH6கலா.. இதC< 
ேவH* Aேரா Oரா. த;. 
find and replace எMற வச-
> Xைன' பயMப NK-
தலா.. 

1. Yதx4 ைஹைல* ¨4 O36 ெசhV, 
�,கI அைம6க J;.A. வ ணKைதK 
ேதH\ெத N,கI. 

2. அNKV க *ேரா4 + எ[  (Ctrl+ H) aகைள 
அZK>  Find and Replace டயலா6 பா6�4 
Replace  ேட' ேதH\ெத N6க'ப*ட 
]ைலX4  ெபறu.. 

3. Find What எMற பா6�4, கHசH ]Cக*N.. 
இg, Format | Highlight என அZKதu..  
Format ப*டைன, �,கI  More ப*டM 
அZK>' ெபற ேவ N..

4. அNKV  Replace With பா6�4,  � N.  
Format | Highlight அZKதu.. 

5. அNKV Replace All எMப தைன அZK-
தu.. டா< ெம *+4 உIள, ஏCக-
னேவ ைஹைல* ெசhய'ப*ட வ ண. 
அைனKV., $ெட' 14 �,கI ேதH\ெத-
NKத வ ணK >C< மாW இ;6<..

ேவL \ �^ேடா 
�gfத¤b ேசLfத¤b

ேவH* Aேரா Oரா., J ேடா ஒMைற' 
ToKV, ஒேர டா< ெம *+M இர N ப<-
> க34 ெசய4பட வz த; O றV. அேத 
ேபால, இர N ப< > க34 காண'பN. 
ேவH* டா< ெம * +ைன, இ; ேவL JG6-

க34 காணலா.. J ே டா Jைன' To6க, 
J ேடா ெம}J4 Split எMபைதK ேதH\
 ெத N6கu.. 

ேவH* 2007 பயMப NK V ப வHகI, o'பg4 
JG ேதH\ெத N6கu.. இ>4 $'3* எM-
ப>4 O36  ெசhதா4, J ேடா இர டாக' 
To6க'பN.. அ'ே பாV, ேவH* >ைரX4, 
பN6ைக6 ேகாN ஒMைற அைம6<.. மu$ 
ெகா N இதைன ேம4, aழாக நகHKதலா.. 
மu$ ப*டைன எ,< J* N J N O ேறாேமா, 
அேத இடK>4, J ேடா To6<. ேகாN. 
அமH\V ெகாI{.. J ே டா Jைன' ToK-
தைத ரKV ெசh >ட ேவ N. எMறா4, 
எ$ேக' aைய அZKதலா.. ஆனா4, இதைன 
மu$ ப*டைன, To6<. ேகா*+4 ைவKV[ 
ெசய4ப NKV. YM ேமCெ காIள ேவ N.. 
இ4ைலேய4, aேழ <W' T* NIள ப+ ெசய4-
பட ேவ N.. இதC< இர N வzகI உI-
ளன. ஏேத}. ஒMைற' TMபCறலா..

J ேடா ெம} J x ;\V Remove Split எM-
ப தைனK ேதH\ெத N6கu..  அNKV, To6<. 
ேகா*+4, மu$ கHசைர ைவKV, டAI O36 
ெசh > டu..

ToKத J ே டா Jைன ஒMறாக மாC L-
ைகX4, ெட6$*+4, கHசH எ\த J -
ேடாJ4 இ;\தேதா, அ\த J ே டாJM 
ப  AகI, டா< ெம * N6<K  தர'பN.. 
எNKV6 கா*டாக,  ேகா* N6< ேமலாக 
இ;\த ப<> நாHம4  (Normal) JG J�., 
aழாக இ;\த ப<> To * ேல அu* (Print 
Layout) JG J�. இ;\V, கHசH ேகா* N6<6 
aழாக இ;\த ப< >X4 ைவ6க'ப*N, To6-
க'ப*ட J ேடா ஒMறாக மாCW அைம6க'-
ப*டா4, Oைட6<. J ேடா, To * ேல 
அu* JGJ4 இ;6<.. ேகா* N6< ேமலாக 
இ;\தா4, நாHம4 JGJ4 இ;6<.. 

¥�2 �#ட ப~கb ெச\ல
ேவH* டா<ெம * ஒMW4, <W' T*ட 

ப6க. ஒM L6<[ ெச4ல J;. A O �HகI. 
அதM ப6க எ  உ,க {6<K ெதo_.. அ\த' 
ப6கK >C<[ ெச4ல, Yதx4 எ'5 aXைன 
அZK V,கI. இ'ே பாV Find and Replace 
டயலா6 பா6$ கா*ட'பN.. இ>4 ேட' ஏC-
க னேவ ேதH\ெத N6க'ப*N இ;6<.. இ,< 
Go To What எMப>4 பல ஆ'ஷMகI ெகாN6-
க'ப* + ;6<.. அ>4 Yத லா வ தாக Page 
எMற ஆ'ஷM ேதH\ெத N6க'ப*N இ;6<.. 
அ;ேக, Enter Page Number எML கா*ட'ப*N 
�ள மான க*ட. ஒML கா*ட'பN.. இ>4 
ப6க எ ைண அைமKV  Next எMப>4 O36 
ெசhதா4,  உடM <W' T*ட ப6க. >ற6க'-
ப*N கா*ட'பN..
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@மாH* ேபாMகI அைனK >�., ஏேரா 
TேளM ேமா* எML ஒ; ஆ'ஷM தர'-

ப N O றV. பலH இதைன' பயMப NK V வV 
இ4ைல. எனேவ இV <WKV கவைல' பN-
வ >4ைல. ஆனா4, -ல ேவைள க34, இ\த 
ஆ'ஷைன இய6 O J*N, ேபச Y+ யாத ]ைல 
உ; வா <.ே பாV, மCறவH ெசா4x, இதைன 
இய,கா ]ைலX4 ைவ6 OMறனH. இ\த ]ைல 
இய6க'ப N ைகX4 எMன நட6 O றV எML 
இ,< பாH6கலா.. 

$மாH* ேபாைன ஏேரா TேளM ேமா+4 
ைவ6ைகX4, அதM ெச4 �லH ேர+ேயா, ைவ 
T, A{¨K ஆO யைவ ெசய4ப N வ >4ைல. 
ெச4 டவHக {டM ேபானா4 ெதாடHA 
ெகாIள Y+ யாV. ேபச அைழ'A JN6க Y+-
யாV. எ$.எ..எ$. அ}'ப Y+ யாV. அதா-
வV ெச4 டவHகI vல. ேமCெ காIள'பN. 
எ\த ப� ைய_. ேமCெ காIள Y+ யாV. 

ேபாM ைவ T ெந*ெ வாH6O4 இைணய 
Y+ யாV. இதனா4, அ\த ெந*ெவாH6 
வzேய எ\த சாத னKைத_. ெதாடHA ெகாIள 
இய லாV. ஏCக னேவ, ைவ 
T ெசய4பா*ைட இய6க 
]ைலX4 ைவK >-
;\தா4, ஏேரா TேளM 
ேமா+4, அV தானா-
கேவ ெசய4 இழ6<.. 

ஏ ே ர ா  T ே ளM 
ேமா+4, A{¨K இய,-
காV. ெப;.பா லா ன-
வHகI, A{¨K இய6O 
த,க { ைடய ெஹ* 
ெச* +ைன இய6 <-

வாHகI. இV ெசய4ப டாV. ஆனா4, மu$ 
மCL. a ேபாH* ஆO ய வCைற இய6க 
Y+_.. 

இ\ ] ைலX4 y.T.எ$. என'பN. ந. 
ேபாM இய,<. இடKைத அW_. ெதாz4 
�*ப. இய,காV. ெபாV வாக Jமான ]L வ-
ன,கI இதைன இய6 < வைதK தைட ெசh VI-
ளன. இ\த ]ைல இய6க'ப N ைகX4, $மாH* 
ேபாg4, உIள ஏேரா TேளM ேமா* ஐகாM 
இய6க'ப* + ;6<. ]ைலX4 ஒ3 J*ட ப+ 
இ;6<.. ஐேபாM, ஐேப* மCL. $மாH* 
ேபாMக34 இV ேமலாக6 கா*ட'பN.. 

ெபாV வாக ெமாைப4 ேபாMகI ெச4 டவH-
கைள த,கI -6ன4க {6காக -ர மK VடM 
ேதN வதா4, Jமான' பய ண,க34, அதM 
சாத ன,கI இய6க. பா>6க'பN.. எனேவ, 
ஏேரா TேளM ேமா+4, ேபாMகைள அைம6க 
ேவ  + ய > ;6<.. ெபாV வா கேவ, ெச4 டவH-
க 3 x ;\V -6ன4கI Oைட6கா ததா4, நா. 
ேபாைன' பயMப NK V வV இ4ைல. ேமேல 
ெச4லாம4, Jமான ]ைல யK >}I உIள 

Jமா ன,க34 அமH\ >-
;6ைகX4, ேபாMகI 
ெச4 டவHகைளK 
ெதாடHA ெகாIள 
Y+_.. இV ேபாMற 
�b ] ைல க34, நா. 
ந. ெச4 ேபாMகைள 
இய6க6 ^டாV என 
Jமான ஊz யHகI 
தNK V J N வாHகI. 

�,கI Jமா னK>4 
இ4லாத ேபாV., 

அைனK >�., ஏேரா வாHகI. இV ெசய4ப டாV. ஆனா4, மu$

ெமாைப4 ேபாV4 ெமாைப4 ேபாV4 
ஏேரா Xேள; Yைலஏேரா Xேள; Yைல
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இ\த ]ைல உ,க-
{6< உத JN.. 
உ,கI ேபாg4 
உIள ேப*டo ச6-
>ைய6 கா'பாCற 
இதைன இய6கலா..  
ஏேரா TேளM ேமா* 
இய6க'ப N வதா4, 
பல வயHெல$ 
ெ ந * ெ வ ா H 6 
ப�கI ேமCெ காI-
ள'ப டாV. 

எனேவ, ேப*ட oXM fM ச6> f[ச மா O-
றV. ஆனா4, இதைன இய6 Oனா4, நம6< 
அைழ' A க{. Oைட6காV எMப தைன 
]ைனJ4 ெகாIள ேவ N.. 

-ல பய �யH Jமான ]L வ ன,கI, த,கI 
Jமா ன,க34 பயண. ெசhே வா oட., க*-

டண. ெபCL6 
ெகா N, ைவ 
T இய6க அ}-
ம  > 6  OM ற ன H . 
அ'ே பாV அைழ'-
A கைள இய6க 
Y+ யாV. ஆனா4, 
ைவ T இய6க 
Y+_.. 

அதM vல. 
-ல சாத ன,கைளK 

ெதாடHA ெகாIள Y+_.. <W'பாக இM-
டHெந* ேசைவ Xைன' பயMப NKத Y+_..  

JைரJ4, பய �கI க*டண. ெச�K>, 
ெமாைப4 ேபாMக {6கான அைழ' A க ைள_. 
ேமCெ காIள6 ^+ய வச > Xைன Jமான ]L-
வ ன,கI த;. கால. வ;. என அைன வ;. 
எ>HபாH6 OMறனH.

இைண யK>4 பாV கா'A வழ,<. ப�-
க34 இய,O வ;. Tைரேவ* ேகாH 

(PrivateCore) ]L வ னKைத, சvக இைணய தள-
மான ேப$A6 வா, O _IளV.  ெசMற மாத., 
அெம o6க உளu அ� வ லக., ேப$A6 சH-
வHகைள ஊN L J ய தா கu., அ'ே பாV ப4-
லா X ர6க ண6கான பய னா ளHக3M தg நபH 
தக வ4கைள, உளu அைம'A எNKV6 ெகா -
ட தா கu. ெசh> ெவ3 யா னV. 

இதனா4, கல6க YCற ேப$A6 ]L வன., 
தM சHவHகைள' பாV கா6க, இqவ ைகX4 
பாV கா'A வழ,O வ;. Tைரேவ* ேகாH 
]L வ னKைத Jைல6< வா, O _IளV.  எMன 

பண. ெகாNKV வா,க'ப*டV ேபாMற 
தக வ4கI ெவ3ேய அW J6க'ப ட J4ைல 
எMறா�.,  Tைரேவ* ேகாH ]L வ னK>M  
இைணய பாV கா'A ெதாz4 �*பK >ைன 
தM தள,க34 பயMப NKத இ;'ப தாக, 
ேப$A6 அW JK VIளV. இ\த ெதாz4 �*-
பK>M vல., மா4ேவH ெதா<' AகI ஊN-
L வைலK தN6க Y+_.. ேம�., ேப$A6 
அ} ம >6காத Aேரா O ரா.கI எVu. அcக 
இய லாத வைகX4 இV ெசய4பN..  தM ]L-
வன., ேப$A6 ]L வ னKதா4  வா,க'ப*-
ட தைன, Tைரேவ* ேகாH ]L வன. உL >'
 ப NK > _IளV.

¼ÃüAÂ kVºþB A]B W®kªD
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\ > யாJ4, ேநா6 Oயா µfயா 530 
$மாH* ேபாM JCப ைன6< அW Y க'
 ப NKத'ப* NIளV. 

இதM அ>க ப*ச ச\ைத Jைல ©. 7,199. 
இர N -.கைள இய6க6 ^+ய ப*ெஜ* 
Jைல J ேடா$ ேபானாக இV க; த'ப N-
O றV. 

இ>4 FWVGA +$ Tேள கா*N. 4 அ, <ல 
>ைர உIளV. 1.2 Oகா ெஹH*$ ேவகK>4 
இய,<. $நா'*ேரகM 'ராசசH இய, < O-
றV. இதM ஆ'ப ேர*+, -$ட. J ேடா$ 
ேபாM 8.1. இ>4 5 எ..T. >றM ெகா ட 
ேகமரா TM A ற மாக இய, < O றV. 

ஒ; -. f x ;\V அைழ' A கைள மCெ றாM-
L6< மாCL. வைகX4 இர N -.க{. 
இய, < OMறன. இதM த+மM 11.7 f�. 
எைட 129 Oரா.. 

இதM ரா. ெமமo 512 எ..T., இதM 
$ேடாேர� ெமமo 4 y.T. இதைன 128 y.T. 
வைர அ> க'ப NK>6 ெகாIளலா.. எ'.எ.. 
ேர+ேயா மCL. 3.5 f� ஆ+ேயா ஜா6 தர'-
ப* NIளன. 

ெந*ெவாH6 இைண' TC< 3y, ைவ T, 
A{¨K மCL. y.T.எ$. ெதாz4 �*-
ப,கI இய, < OMறன. டாH6 Oேர, ஆர�[, 
ெவIைள மCL. ப[ைச வ ண,க34 இV 
Oைட6 O றV. ஏHெட4 வா+6ைக யா ளHக {6<, 
இ\த ேபாM வா, <.ே பாV, இர N மாத,க-
{6< இல வ ச மாக, மாத. ஒM L6< 2 y.T. 
ேட*டா ெபL. >*ட. வழ,க'ப N O றV.

$நா'  4 இைணய வHKதக தளK>M 
vல. இ\த ேபாைன வா,க' ப>u 
ெசh > டலா.. இ\த தள. ©. 7,3456< இதைன 
JCபைன ெசh O றV.

¼åVÂþBV ÙtBV 530
¶¤xï\Vªm

இ
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M ெட6$ ]L வன. Aqua Style  எMற 
ெபயo4, ஆ *ராh* $மாH* ேபாM 
ஒMைற JCப ைன6< அ ைமX4 அW-

Y க'ப NK > _IளV. இ>4 WVGA IPS +$-
Tேள கா*N. 4 அ, <ல >ைர உIளV. 
1.3 Oகா ெஹH*$ ேவகK>4 இய,<. 
'ராசசH தர'ப* NIளV.  ஆ'ப ேர*+, 
-$ட. ஆ *ராh* O*ேக* 4.4.2. 

எ4.இ.+. 'ளா¶ ெகா ட 5 எ..T. 
>றM ெகா ட ேகமரா, TM A ற மா கu., 
2 ெமகா T6ெஸ4 >றM ெகா ட ேகமரா, 
YM A ற மா கu. இய, < OMறன. இர N 
-. இய6க., 1 y.T. ரா. ]ைன வக., 
4 y.T. $ேடாேர�, இதைன 32 y.T. வைர 
அ> க'ப NKத ெமமo காH* இைண'A 
ேபாH* ஆO யைவ உIளன. ெந*ெவாH6 
இைண' TC< 3y, ைவ- T, A{¨K, 
y.T.எ$. ஆO யைவ இய, < OMறன.  

எ'.எ.. ேர+ேயா மCL. 3.5 f� 
ஆ+ேயா ஜா6 தர'ப* NIளV.  இதM 

ேப*டo 1,400 mAh >றM ெகா டV. அ -
ைமX4 ெவ3 யான ெச4காM f4 xன. 
ேபா}6<' ேபா* + யாக, $மாH* ேபாM 
ச\ைதX4 இV JCப ைன யா O றV. க;'A 
மCL. ெவIைள வ ண,க34 Oைட6<. 
இதM அ>க ப*ச ச\ைத Jைல ©. 5,990. 
இத }டM இல வ ச மாக '3' கவH ஒML தர'-
ப N O றV. 

இ

Ö[Ø¦Âü 
¶zkV üç¦_ 

gõâ«VFâ ¼ÃV[

நட'A ]> யா +M இர டா வV 
காலா +4, இ\ > யாJ4 அ>க. 

ெமாைப4 ேபாMகைள JCபைன ெசhத ]L-
வ ன மாக, இ\ >ய ]L வன. ைம6ே ராேம6$ 
இட. ெபC LIளV. இqவ ைகX4, பMனா*-
ட ளJ4 இய,<. சா.ச, ]L வ னKைத இV 
Y\ > _IளV. CounterPoint Research அைம'A 
இ\த தக வைல ெவ3 X* NIளV. 

இ\ > யாைவ' ெபாLKத வைர, ெமாKத 
ெமாைப4 ேபாM JCபைன ஆ  N6< 2% 
உயH\V வ; O றV. ஆனா4, $மாH* ேபாM 
JCபைன 68% உயH\ VIளV. $மாH* ேபாM 
JCபைன' ToJ4,  ேமா*டா ேராலா, ேநா6-
O யாைவ TM }6<K தI3, நாMகா வV இடK-
>C< வ\ VIளV.  இ\த ToJ4, சா.ச, 
25.3% ப, <டM Yத4 இடKைதK ெதாடH\V 

ெகா  NIளV. அNKத இர டா வV 
இடK>4 ைம6ே ராேம6$ 19.1% ப, <டM 
உIளV. காHபM, ேமா*டா ராேலா மCL. 
ேநா6 Oயா அNKத NKத இட,கைள6 ெகா -
NIளன. இ\த வைகX4 ேமா*டா ரா ேலாJM 
JCபைன இ,< <W' T டKத6கV. ேமா*ேடா 
வo ைசX4 இ\ ] L வன. ெவ3 X*ட $மாH* 
ேபாMக3M JCபைன ெப;. அளJ4 இ;\-
தV.

இர டா வV காலா +4, ைம6ே ராேம6$ 
]L வன., சாதா ரண வச >கI ெகா ட 
ேபாMகI JCப ைனX4, பKதா வV ெபoய 
]L வ ன மாக இட. ெபCறV. இ\த காலK>4 
தாM, Yத4 Yத லாக, ைம6ே ராேம6$ ]L-
வன., JCப ைனX4 Yத4 பKV இட,க34 
இட. ெபC LIளV.

சா'சM YT வ னZைத 7[ப ைனI4 
\F ] ெச;ற ைம?ே ராேம?@
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ஆ *ராh* இய6கK>M O*ேக* ப>'A 
பர வ லாக' பயMப NKத'ப*N6 ெகா -

+ ;6 O றதா எML பல ;6< ச\ேதக. எழலா.. 
இ\த ச\ேத கK >ைன' ேபா6<. வைகX4 
^<I அதM பயMபாN <WKத AI3 Jப ர,-
கைள அW JK VIளV. 

தCே பாV இய,<. $மாH* ேபாMக34, 
20.9% ேபாMக34 O*ேக* பயMப NKத'-
ப*N வ; O றV. ஜூM மாத. இV 14.9% 
ஆகேவ இ;\V வ\தV. >  ெரன இதM பயM-

பாN அ> க மா ன தC<6 காரண., அ ைமX4 
ெவ3 யான எ4.y. y3 மCL. கால6� 
ேட' எ$ ஆO யைவ இ\த ஆ'ப ேர*+, -$-
டK VடM ெவ3 யா னV 
ஒ; கார ண மாக இ;6-
கலா.. 

ஏCக னேவ ஐ$ O¤. 
சா *J[ -$ட. 
பயMப NK > ய வHகI, 
O*ேக* -$டK >C< 
த,கைள உயHK>6 
ெகாIவV. ஒ; கார-
ணேம.  ஆ *ராh* 
-$டK>4 அ> க மாக' 
பயMப NKத'ப N வV 
ெஜ4x rM தாM. 
இதைன' பயMப-
NK VேவாH 26.5%. 

சா.ச, ]L வன. தM } ைடய கால6� 
எ$4 fg $மாH* ேபா}6<6 

OைடKத வர ேவC Tைன அNKV, தM 
எ$5  $மாH* ேபாgM fg மாட ைல_. 
ெவ3 X*டV. JைரJ4 இV இ\ > யாJ4 

JCப ைன6< அW Y க'ப NKத'பட உIளV. 
இKத கவ4, சா.ச, ]L வன இைணய தளK>4 
தர'ப* NIளV.  கால6� எ$5 fg ̈ ேயா$ 
(SM-G800H) என இV அைழ6க'ப N O றV. 
இ>4 இர N -. இய6க. தர'ப* NIளV. 

இதM 4.5 அ, <ல அள J லான >ைர AMOLED
+$ Tேள ெகா ட தாக உIளV. இதM 
'ராசசH 1.4 Oகா ெஹH*$ ேவகK>4 இய,< 
<வா* ேகாH 'ராச ச ரா<.. ஆ *ராh* 4.4.2 
O*ேக* -$ட. இய, < O றV. எ4.இ.+. 
'ளா¶ ெகா ட 8 ெமகா T6ெஸ4 ேகமரா 
TM A ற மாக இய, < O றV. 

YM A றK>4, 2.1 ெமகா T6ெஸ4 >றM 
ெகா ட ேகமரா தர'ப* NIளV. இதைன 
+.J. oேமா* ஆக[ ெசய4ப NKதலா.. அதC-
ெகன இM'ரா ெர* எ4.இ.+. இய, < O றV. 

ெந*ெவாH6 இைண'-
TC< 3y, ைவ T, 

A{¨K 4.0., y.T.எ$. 
மCL. எM.எ'.-. ஆO யைவ தர'ப*-
NIளன.   S Health மCL.  Heart rate 

ஆO யைவ தர'ப* NIளன. இ>4 ¡n மCL. 
�H AகாV எMற சாM W தைழ' ெபC LIளV. 

கால6� எ$5 ெமாைப4 ேபாg4 தர'ப*-
NIள Finger Scanner மCL.  Heart rate sensor 
தர'ப* NIளன. இதM ரா. ெமமo 1.5 y.T. 
$ேடாேர� ெமமo 16 y.T. இதைன அ> க'-
ப NKத $லா* ேபாH* தர'ப* NIளV. இதM 
ேப*டo 2,100 mAh >றM ெகா டV. இதM 
பo மாண. 131.1 x 64.8 x 9.1 f�.   எைட 
120 Oரா.. க;'A, ெவIைள, �ல. மCL. 
த,க ]ற,க34 வ+ வ ைம6க'ப* NIளV.  
இதM Jைல JைரJ4 ெவ3 X ட'பN..

ÖÍ]BVs_ 
ÄVDÄº ïVéÂL 
¨ü 5 tM

ÖòÃm Ä>T> ü\Vìâ ¼ÃV[ï¹_ þâ¼ïâ
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பாO$i ஏ-பB., ஹாPB 7h' kட)I$ ேபான 
C>னP தா>, நா/ ைககைள$ Cைச6S ெகா]., 
ெசlவ த m யாS [H' Iேறா/. அ6த வைக8+, 
ஹாPB 7h' Iைன$ பாS கா'க நா/ ேம-ெ காFள 
ேவ] 7ய நட வ 7'ைக கைள Yக அழ காக பB 7 ய-
pB .F qPகF. `m$பாக, ெவ$ப/ அO க மானா+, 
ஹாPB 7h' ெகB.$ ேபா`/; s]ட பய>பா., 
ெவ$ப3ைத3 தM/ எ>ப தைன யாM/ உணPவ-
O+ைல. இதைன எ.3S' காB 7ய கB .ைர Eற$-
பா னS.

-எb. ©2ர ம ªயb, ெச�க\ப#<.
மாதா மாத/ வM/ hமாPB ேபா>க*> iOய 
மாட+க*+, OைரகF ெபR தா வS ஏேதா [யா-
பார த6 Oர/ எ>? எ] U 8 M6ேத>. அ3 Sட> 
அத-` ேவ? கார ண)கF இM$ப த ைனa/ 
எ.3S' tm aF qPகF. இ? O8+ தர$பBட 
க[ஞP ஒM வR> வRகF என'`v ER$ C ைனேய 
வர வைழ3தன. ஒwெ வாM hமாPB ேபாx/, ஒM 
kற/ ேபால ஆI' ெகா]. வM I றS எ>பS 
உ]ைமேய. அS ேதைவ யா கd/ உFளS.

-டா~டL ஆL. ©«தரb, ம�ைர.
க/$ yBட M'கான Ehட/ ெஹ+3 R$ேபாPB ஒM 
ந+ல ெச' அ$ R$ேபாPB ேபால. த)கF பOp+ 
Yக' `ைற வா கேவ தகவ+ தர$பB .FளS. இS 
`m3S இ>x/ [ள'க)க zட> ஒM கB .ைர 
தரd/. `.ஆ¬ zகb, ெபரbL.

K7+ேவP எ>?  இ$ே பா Sதா> நா> ேகF[$ 
ப. Iேற>. ந/ வாச கPக*>  அைன3S ச6ேத க)-
க z'`/, தக வ+கைள3 ேத7 பO+ தM/ உ)க-
z'` எ> பாராB . த+கF.

எ". ®லதா, ெச.ைன.
அைன3S சாத ன)க z'`/ ஒேர []ேடாh 
ஆ$ப ேரB7) Ehட/ எ>பS ந+ல kய- Eேய. 
அேத ேபால ஒMவP த> {ட/ உFள க/$ yBடP 
ம-?/ ெமாைப+ சாத ன)க z'`/ ேசP3S ஒேர 
Ehட3 O-`' கBடண/ ெச|3O$ பய>ப .3S/ 
பழ'க3 O ைனa/ ெகா]. வர ேவ]./.

ஆL.q¯°ண., ேகாைவ.

a)கF [ள'க மாக' `m$ iகF அ*3 SFள 
அைன3S Cர d சPக*+, ஒ8B ேஹB ஏ[ ேயBடP 
Cர dசP Yகv Eற$பாக ெசய லா- ? I றS. Xvச-
யமாl, உ)கF கB .ைர பலைர t`F `ேரா Y p-
M6S ெவ* ேயறv ெசl O./. ஏென>றா+, எ6த 
அ$ * ேகஷ> ேபானா|/, தக வ+கைள எ+லா/ 
எ.3S' ெகாFளB .மா எ>ேற ைம'ே ராசா$B 
X? வ னk/, t`F X? வ னk/ ேகB I>றன. 
அvச மா கேவ இM' I றS. தக வ+க z'` ந>m. 
அைன வ M'`/ பய>ப./.

ேபரா. ெக.இரா ம ±Lfy, ேகாைவ 
பாS கா$i ஒ> ?தா>, இ>ைறய இைணய 
உலா'க*+ Cரvைன யாக உFளS. எனேவ, iO ய-
தாக s)கF ~B7' காB 7 8 M'`/, அைன3S Cர-
d சPகz/, Eற6த k� ைம யான பாS கா$ Cைன3 
தM/ பBச3O+, பலP இவ- ?'` மா? வாPகF. 
எ$ே பாS எ6த வH8+ மா+ேவPகF வMேமா, ந/ 
ேப)' அ'கd]B ம-?/ பாhேவPைட3 OM .ேமா 
எ>ற பய/ இM'`/ வைர நா/ இS ேபா>ற Cர d-
சPகைள' ைகயாள ேவ] 7 ய Sதா>.

-எ". ேத�2 �gயா, ேஹா²L.
‘‘இைணய/ தா> இ{ சாO'`/” எ>ற 
தைல$C+, எ�6S வM/ 7�Bட+ ெபாM ளா தார 
மா-ற/ `m3S அழ காக எ.3 S ைர3 SF qPகF. 
s)கF எ.3S' காB 7 8 M'`/ வ) I க*> 
ெசய+பா., உ)கF t-? உ]ைம ெய>ேற 
எ]ண ைவ' I றS. Xvசய/ ப>னாBட ள[+ 
இதனா+ மா-ற/ ஏ-ப./ எ>? எOPபாP$ேபா/.

-எ".q¯°ண., ெச.ைன.
வாBh அ$ மB . Y>m, இ>? ெப]கF தா>, 
அOக/ இைணய/ ம-?/ ேபhi' ேபா>ற சgக 
இைணய தள)கைள$ பய>ப .3 S I>றனP. 
இத-`' காரண/, ெப]கF ெவ* ேயm வP3-
தக/ ேபா>ற வ-m+ ஈ. பBடா+, த)கF கM3 S'-
கைள எ.3 S ைர3தா+, அவPக z'`$ பாS கா$i 
இ+ைல எ>பேத. இ6த XதPச ன மான உ]ைமைய 
s)கF ந>றாக [ள'I இM'கலா/. இM$ Cx/, 
ந+ல கM3 Oைன எ.3S3 த6த த-` ந>m.

ேக. ©தா ராª, ம�ைர.

ெப$சன4
Xேர?
ெப$சன4
Xேர?
ெப$சன4
Xேர?
ெப$சன4
Xேர?
ெப$சன4ெப$சன4ெப$சன4
Xேர?Xேர?Xேர?
ெப$சன4
Xேர?
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ேகF[: ைம'ேரா காமPh எ>பS, இைணய வP3-
த க3 Oைன' `m'`/ ெசா+லா? அ+லS ேவ? 
ெபாM ளா தார' ேகாBபாடா?

�. `கா மª, ேத³.
ப>4: Microcommerce எMபV இைணய 

தள வHKத கKே தாN ேசH\த ெசா4 தாM. fக[ 
-Wய அளJ4 பண. ைகமா ற'ப N.ே பாV, 
இ\த ெசா4ைல6 ெகா N <W' T N வாHகI. 
எNKV6 கா*டாக, இைண ய தள. ஒMW4 
ப> ய'ப* NIள பாட4, அ4லV >ைர'பட 
J+ேயா ைபைல6 கா ப தC< fக[ -Wய 
அளJ4 க*டண. ெச�K >னா4, நம6< அ}-
ம> தர'பN.. அKத ைகய பo வHKத ைனX4, 
ெச�Kத'பN. க*டண. fக 6 <ைற வா கேவ 
இ;6<.. இ\த பo மாCறKைத Microcommerce 
என6 <W' T N வாHகI.

ேகF[: நா> []ேடாh எ'hC பய>ப .3 O ய-
ேபாS, எ> ெடh'டா$C+, வா+ ேப$பP காB E-
கைள g>? XY ட)க z'` ஒM kைற மா?/ப7  
அைம3ேத>. இ$ே பாS []ேடாh 8 பய>ப .3 S-
Iேற>. இO+ இ6த காBE மா-ற3ைத அைம'`/ 
வH ெதR ய [+ைல. ெசB அ$ வH கைள' tறd/.

எ.காLf y ேகய., பழµ.
ப>4: J ேடா$ 8 -$டK >�., வா4 

ேப'பH கா* - கைள, <W' T*ட கால அவ-
கா சK>4 மாL.ப+ அைம6கலா.. ெட$6-
டா'T4, காx யாக உIள இடK>4 ைர* 
O36 ெசh > டu.. ெம} Oைட6<. ேபாV, 
aழாக உIள Personalize எMபைதK ேதH\ெத-
N6கu.. Personalization எM}. >ைர இ'-

ேபாV கா*- அ36<.. இ>4 உIள themes 
பல வCW4, உ,க {6< அைவ T+K > ;6<. 
ப*சK>4, �,கI ஒMைறK ேதH\ெத N6-
கலா.. �,கI எ>HபாH6<. மாCற,கI ஏC-
பN.. �,கI உ,க { ைடய ேபா4ட ைரேய 
பயMப NKத J;. Tனா4, >ைரXM aழாக 
உIள Desktop background எMப>4 O36 
ெசh > டu.. ேமலாக உIள Picture location 
எMப>4, Browse O36 ெசh > டu.. இதM 
TMனH, �,கI J;.A. பட,கI உIள 
ேபா4ட ;6<[ ெசML பட,கைளK ேதH\ெத-
N6கலா.. 

இேத >ைரXM aழாக, பட,கI மாL வ தC-
கான ேநரK > ைன_. மாCL. வச> தர'ப*-
NIளV. இ\த பட,கைள ஒேர வo ைசX4 அ4-
லாம4, அதM ேபா6O4 மாCW மாCW கா*N. 
ப+_. அைம6க ஆ'ஷM இ,< Oைட6<..   

ேகF[: நா> ேவPB 2007 iேரா I ரா Yைன, 
[]ேடாh 7+ பய>ப .3O வM Iேற>. டா`-
ெம]Bகைள g. ைக8+, ேவPB iேரா I ராk/ 
gட$ப . I றS. k>i ேவPB 2003 பய>ப .3 S-
ைக8+, டா` ெம]Bகைள g7 னா|/, ேவPB 
iேரா Iரா/ gட$பட மாBடாS. இS ேபால ேவPB 
2007+ iேரா I ரா Y|/ ெசl Oட k7 aமா?

கா. மாª~கb, y¯2L.
ப>4: �,கI ெசா4வV சoேய. Y\ைதய 

ேவH*, எ6ெஸ4 ( o'பM இைட Yக. இ4-
லாம4 வ\த ேபாV) ப>' A க34, இர N 
Close ப*டMகI, வலV ேம4 vைலX4 தர'-
பN.. டா< ெம *கைள v+ய TMன;., 

ேக57- – ப 4
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ேவH* vட'ப டாம4, ந. அNKத ெசய4-
பா* +C<6 காK > ;6<.. இதM vல. எ\த 
எ\த ைப4கைள vட ேவ  Nேமா, அதCகான 
<ேளா$ ப*டMகைள ம*N. அZK>, v+-
J டலா.. ேவH* >ற\த ப + ேய இ ;6<..

o'பM இைட Yக. வ\த TMனH, ஒேர 
ஒ; Close ப*டM ம* Nேம தர'ப* NI-
ளV. இதைன அZK>, ைபைல vN ைகX4, 
ைப4கI ம* N fMW, Aேரா O ராY. vட'ப-
N O றV. இதைனK தJHKV, ைப4கைள v+ய 
TMன;.,ேவH* Aேரா Oரா. இய6கK>4 
இ;6க ேவ N. என எ  �னா4, Ctrl+s 
அZK> ைபைல ேசq ெசhத TMனH, Ctrl+W 
அZKதலா.. அ4லV Ctrl+F4 அZKதலா.. 
இV அ'ே பா ைதய ைபைல உடM vN.. 
ஆனா4, Aேரா Oரா. J ேடா >ற\த ப+ 
இ;6<..

ேகF[: []ேடாh 7 Ehட3O+, t`F `ேரா/ 
Cர dசP பய>ப .3O வM Iேற>. எ> பU ெதாட'-
கேம, எ> X? வ ன3O> இைணய தள/ ெச>?, 
Eல தக வ+கைள அm6S பாP$ப Sதா>. எனேவ, 
Cர dசP இய)க3 ெதாட) ̀  ைக8+, எ> X? வன 
இைணய$ ப'க3 Sட> அS ெதாட)க ேவ]./. 
இதைன `ேரா/ Cர d சR+ அைம'`/ வH கைள' 
tறd/.

-எ.. ச« yரா ல# ©¶,  y¯2L.
ப>4: மாறா ]ைலX4, <ேரா. Tர uசH 

ெதாட, < ைகX4, “New Tab” ப6க. கா*ட'-
பN.. இ>4, பய னாளH, அ+6க+ பாH6<. 
இைண ய தள' ப6க,க3M கா*- கா*ட'-
பN.. இV பல ;6< fகu. பய }Iள தாக 
இ;6<.. த,க {6<K ேதைவ யான, தா,கI 
அ+6க+ ெச4�. இைண ய தள' ப6க 
படK>M �V O36 ெசhV, அதைன' ெபCL 
ப� ெதாட,கலா.. -ல ;6< இV T+6காV. 
அவHகI, தா,கI J;.A. இைண ய தள. 
ம*N. தானாகK >ற6க'பட ேவ N. என 
J;. A வாHகI. அ4லV �,கI J;. A வV 
ேபால, <W' T*ட இைணய தள' ப6கேம 
கா*ட'பட ேவ N. என J;. A வாHகI. 
இ\த J;'ப. ம* N fMW, ேவL -ல ஆ'-
ஷMக {6 < மான வz கைள இ,< த; OேறM. 
அவCைற அைம6க6 ab6காc. வz கைள' 
TMபC L,கI.
1. Yதx4 wrench ப*டைன6 O36 ெசh >-

டu.. 
2. “Options” ேதH\ெத N6கu.. 
3. இ'ே பாV  “Options” ேட' கா*ட'பN.. 

இg இட V ப6க. உIள  “Basics” எMப-
தைனK ேதH\ெத N6கu.. 

4. “On startup”எMற ToJ4,  “Open the 
following pages” எMற ேர+ேயா ப*டg4 
O36 ெசh > டu.. 

5. <ேரா. Tர uசH ஒML அ4லV பல இைணய 
தள,க {டM ெதாட,க ேவ N. என எ -
�னா4, அவCைற �,க ளாகK ேதH\ெத-
N6கu.. 

6. இதC<  “Add” ப*டg4 O36 ெசh >-
டu.. இ,<  “Add page” எMற டயலா6 
பா6$ கா*ட'பN.. இ>4 �,கI கா*-
ட'பட J;.A. இைணய தளK>M Yக-
வ oைய ைட' ெசh > டu.. இ'ப +ேய, 
�,கI J;.A. அைனKV இைணய தள,-
க3M Yக வ o கைள இைண6கu.. 

7. அ'ே பா VதாM >ற6க'ப*ட இைணய தளK-
VடM Tர uசH >ற6க'பட,  “Use current 
pages” எMற ப*டg4 O36 ெசh > டu.. 

8. காx யாக உIள ப6கK VடM Tர uசH >ற6-
க'பட, “Add page” எMற டயலா6 பா6�4, 
about:blank என ைட' ெசh > டu.. TMனH, 
“OK” ப*டg4 அZK>, டயலா6 பா6ைஸ 
vடu.. 

ேகF[: �ெம8+ வH யாக 25 எ/.C'` ேம+ 
அள [ லான ைப+கைள அx$ப k7 ய [+ைல. 
EலP இத-ெகன உFள 'ளwB சPவPகைள$ பR6-
Sைர ெசl I>றனP. அைவ பாS கா$ப ன S தானா? 
ப3 O ர மாக ெவ` நாBகF பய>ப .3த லாமா? 
எ>? ெதR ய [+ைல.  s)கF எவ-ைற$ பR6 S-
ைர' I �PகF?

கா. ©2ர ம ªயb, 3��ேசg.

ப>4: ெபoய அள J லான ைப4கைள, 
�,கI இல6< ைவK >N. நபHக {6< 
அ}'ப, இைண யK>4 பல சHவHகI இய,-
< OMறன. �,கI உ,கI � ட க+ தK>4 
<W' TN., உ,கI ந பHகI பo\ V ைரKத 
சHவHகI <WKV நாM க;KV ^ற J;.ப-
J4ைல. -ற\த ேசைவ த; பைவ என எM 
அ} ப வK>4  ெதo\V ெகா ட வCைற 
இ,<[ n;6க மாகK த; OேறM. 

1. ¸¥I #ைர¹: பலH yெமX4 பயMப NK >-
னா�., அவHக34 ெப;.பா லா ன வHகI 
^<I *ைரq பயMப NK V வ >4ைல. ‘Attach 
files’ ஐகாM அ;ேக, இதCகான ஐகாைன' 
பாH6கலா.. A>ய ைப4-
கைள ேநர + யாக, ^<I 
*ைரJC< அ'ேலா* 
ெசh > டலா.. அ4லV ஏC-
க னேவ அ'ேலா* ெசhய'-
ப*ட ைப4கைள �,கI 
அ}'ப J;.A. நபH-
க {டM பOH\V ெகாI-
ளலா.. 10 y.T. வைர இ>4 ைப4கைள 
அ}'பலா.. தCே பா ைதய yெமX4 அள-
Jைன6 கா* +�. இV 400 மட,< ெபo-
யV. ேம�. இVu. இல வ சேம. 
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2. � #ரா."பL 

(Wetransfer) :  ெபாV-
வாக, இV ேபாMற 
இைணய தள சHவH வz 
ைப4கைள அ}'ப 
YயC -6ைகX4, அ>4 
நா. ஒ; அ6கu * 
ஒMைற, ந.ைம' பC-
Wய தக வ4க {டM >ற\தாக ேவ N.. 
இ\த J *ராM$பH தளK>4, அV ேபால 
அ6கu * >ற6க ேவ  + ய >4ைல. 
wetransfer.com தள. ெசML, 2 y.T. வைர 
அள J லான ைப4கைள, ந. ந பHக {6< 
அ}'பலா.. அ}'ப ேவ  + ய வoM fM 
அ�ச4 Yக வ oைய அைமKV, அவ ;6கான 
-Wய அள J லான ெசh > ைய_. ைட' 
ெசhV, ைபைல அ'ேலா* ெசh > டலா.. 
ைப4 fக ேவக மாக அ}'ப'பN.. 

3.   ர ா 2 ெ ச. # , 
Dropsend. இ\த  
தள. அ} ம >6<. 
ைபxM அளu 
2 y.T. ஆனா4, 
இ>4 ̂ N த லாக, பாV கா'A த;. வைகX4 
AES Security encryption வச> தர'ப N O றV. 
ைப4கைள இைண6ைகX4, தானாக உ;-
வா6க'பN. பாV கா'A <W ¥N ஒML. 
தர'ப N O றV. 

4. #ரா2 பா~" (Dropbox). இ>4 அ6கu * 
ஒMைற அைம6க 
ேவ N.. 2 y.T. வைர 
அள J லான ைபைல 
அ}'பலா.. இ>�. 
பாV கா'A வச> தர'-
ப N O றV. அK VடM  
இர N ]ைல 
ேசாதைன Yைற_. 

TMபCற'ப N O றV. இதM 6ளq* 
சHவo4 ப> ய'பN. அைனKV., 
அவ ர வ ;6< ம* Nேம உo ைம-
_ ைட யV. எனேவ, யாH எ\த 
ைபைல' பாHKதாHகI எM-
ப தைன எ'ே பாV. அW\V 
ெகாIளலா.. 

5. "ைக#ைர¹ (Skydrive): உ,கI 
ெட$6டா' அ4லV ேல'டா' 
க.' G*டo4 இ\த சா'*ேவH 
அ' 3 ேக ஷைன டu ேலா* 

ெசhV அைமK-
V  J * ட ா 4 , 
இ>4 7 y.T. 

வைர ைப4கைள ேசq ெசhV ைவ6கலா.. 
ஒ; Yைற அ}'''பN. ைபxM அளu 2 
y.T.

இைணய தளK>4 இM}. பல தள,கI 
இV ேபால ேசைவ Xைன இல வ ச மாக வழ,O 
வ; OMறன.

ேகF[: இைணய தள)க*+, ப7வ/ ஏேதx/ 
ஒ>ைற Xர$C k73த C>னP, ேக$சா ெடhB 
(CAPTCHA) ஒ>ைற ேம-ெ காF z/ப7 ேகB.' 
ெகாF I றS. இO+ சாlவான எ�3 S'கF, 
எ]கF தர$ப . I>றன. ெபM/பா லான ேநர)-
க*+, இS சR யாக3 ெதR வேத இ+ைல. இதைன 
ஏ> ேக$சா எ>? ெசா+ I றாPகF. இத> [R-
வா'க/ எ>ன?

--– `. அz� ¥மாL, y¯ ம�கலb.
ப>4: ந4ல ேகIJ. இைணய. பயM-

ப NK V ேவாo4 ெப;.பா லா ன வHக {6< 
இ\த ேகIJ ஒ; ச\ேத க மாக இ;\ > ;6<.. 
�,கI ேக* N J*  HகI. இேதா அV பC-
Wய ப>4 <W'A. ேக'சா எMபதM Jo-

வா6க. Completely Automated Public Turing 
test to tell Computers and Humans Apart  ஆ<.. 
இைணயK ெதாடHT4, TM º*ட,கைள' 
ெபL ைகX4, க.' G*ட ;6<. மg த }6<. 
இைடேய ேவL பா* +ைன6 காண இ\த 
ேசாதைன நடKத'ப N O றV. ஏெனMறா4, ஆM-
ைலg4, க.' G*டேர -ல ேகI J க {6<' 
ப>4 அ3KV, பா$ேவH*, GசH ேந. ேபாM-
ற வCைற வழ,<. வைகX4 Aேரா Oரா. 

அைம6க Y+_. எMபதா4, மg தHகI 
ம* Nேம ப>4கைளK த;. வைகX4 
இ\த ேசாதைன தர'ப N O றV. எZK-
V6கI மCL. எ கI, பல ேகாண,-
க34  சo யான உ; வ மCL இ;'பV 

ேபால இைவ அைம6க'ப*N கா*ட'-
ப*N, அவCைற உI �N ெசh > N மாL 
ெசhவேத ேக'சா ேசாதைன. இதைன   
ஒ; க.' G*டH ப+6க Y+ யாம4 
ெசh >ட  எ\த அள JC< Y+ _ேமா, 
அ\த அள JC< அைம6க ெதாடH\V 
YயC -கI ேமCெ காIள'ப*N வ;-
OMறன. 

உ,க {6<6 கா*ட'பN. ேக'சா 
ேசாத ைன6கான எZK V6கI அ4லV 

எ கைள[ சo யாக' ப+6க Y+ ய J4ைல 
எMறா4, அ;O4 வ*ட வ +வ அ.A6 
<Wயாக6 கா*ட'பN. ஐகாைன அZKதu.. 

A>ய எZK VகI அட, Oய 
ேக'சா ேசாதைன தர'பN.. 

'A வச> தர'-
றV. அK VடM  

 N ]ைல 
ைன Yைற_. 

M 6ளq* 
 அைனKV., 

உo ைம-
ாH எ\த 

எM-
 அW\V 

உ,கI 
ல'டா' 

சா'*ேவH 
டu ேலா* 
hV அைமK-
J * ட ா 4 , 
4 7 y.T. 

ற வCைற
அைம6க 

ம* Nேம
இ\த 
V6கI
க34 

ேபால
ப*N,
ெசhவ
ஒ;
ெச
அ\
Yய
OM

உ,
ேசாத ைன6

எ கைள[
எMறா4,
<Wயாக6 க

ேக57–ப 4


