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வாசக.கேள.... க/234ட. :ா;க<
உ!க# ேக#&, ச(ேதக*, க+-.கைள

அ234ைக56 அ(த(த3 ப895:
தைல34கைள 8<3=ட?*.

க*3ABடC மலE6 இ:2* எ:ன
தகவ6க# ேவJK* எ:ற உ!கM:
எ9CபாC3ைபO* எP.!க#.

க*3ABடC ெதாடCபான Rா6 ‘ST’Uக# 8<-.
மலE6 ெவM5ட 2 =ர9கைள அ23ப?*.

Rா6க# மXY* ‘ST’Uக# ௨௦௧௪ ஏ3ர6 மாத-9X8 
_: ெவMயாa5+UகUbடா.. Rா6க# மXY*
‘ST’Uகைள உ+வாUaயவC, ெவM5BடவC, 
aைடU8* இட!க#, &ைல ஆaயவXைறU கBடாய* 
8<3=டேவJK*.

ைம!ேராசா24 ெப( ஊBய.க< 29%

ைஹதராபாI ைவ K நகரமாMறO

ேப+P! மா.! வழRS/ 'TOக< அV'2P

ப!க/ 4

ப!க/ 13

ப!க/ 7

உ
J

ேள

+டா"# ெம' ()*+ ,)ேடா. 10
/.ட234 தர7ப#9:7ப;, ,)ேடா.

பயனாள"கABC7 ெபDய ,ஷயமாக இ:G
தாI+, ,)ேடா. 104 அைதB கா#9I+
/ற7பான /ல வச3கP தர7ப#*Pளன.
இ:7R'+, .டா"# ெம',4 தSேபா;
தர7ப#*Pள வ9வைம7T அைனவDU கவ
ன2ைத ஈ"7பதாக உPள;. XGைதய .டா"# 
ெம',U வச3கைளB கா#9I+ Y*தலான
வச3கP தர7ப#*Pள; ம#*ZU[, அதU
வ9வைம7T+ Zக எ]தாக அதைன இயBC
வதSC வ^கP த:வதாக அைமG;Pள;. அ;
C[2; இ_C பா"Bகலா+.

.டா"# ெம' தSேபா; ைல` ைட4.

எUa அைழBக7ப*+, எ7ேபா;+ இயB
க234 உPள அ7]ேகஷUக]U cைலையB
கா#*வதாக அைமBக7ப#*Pள;. இதU
வல; பBக RD,4, d_கP ,:+T+, அ4-
ல; அ9Bக9 பயUப *2;+ Tேராeரா+
கைள RU ெசf; ைவBகலா+. ,)ேடா. 
ேபாU ெம',4, நா+ அ9Bக9 அைழ7
 பவDU எ)ைண RU ெசfவ; ேபால, இ_C
நா+ அ9Bக9 பயUப *2;+ அ7]ேகஷைன
RU ெசf; அைமBகலா+. ைல` ைட4.
எUபைவ உi"2;97TPளைவ. அதாவ;,
அதU இயBக+ அGத ைடj4 கா#ட7ப#* 
ெகா)ேட இ:BC+. Dynamic எUற வைகi4
அைமGதைவ. உ_கP இட23SேகSற, அGத

'(ேடா+ 10
+டா.4 ெமZ

ெசய;பா[
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ேநர2ைதய ெசf3கைள, தகவ4கைள இைவ
தG; ெகா)ேட இ:BC+. இ34 d_கP 
அ9Bக9 பயUப*2;+ ேபா4டைரB Yட RU
ெசf; ைவBகலா+.

.டா"# ெம',U இட; பBக+, வழBக+
ேபால ,)ேடா. 7 /.ட234 இ:Gத;
ேபா4 தர7ப#*Pள;. எனேவ, வழBக+
ேபால, இ34 eைடBC+ ேதட4 க#ட2ைத7
பயUப*23, d_கP ெபற ,:+T+ ைப4 அ4
ல; அ7]ேகஷைன7 ெபறலா+. அ2;டU,
அ)ைமi4 d_கP பயUப*23ய Tேராe
ரா+க]U ப#9யைலl+ இ34 ெபறலா+.
இ34 All Apps ெம'm+ தர7ப#*Pள;.
இதU nல+, க+7o#டD4 ப3ய7ப#*Pள 
அைன2; Tேராeரா+க]U ப#9யைலl+
ெபSa, நமBC2 ேதைவயானைத2 ேத"Gெத
*2;B ெகாPளலா+.

இGத அைன2; Tேராeரா+ ப#9யIடU,
ெந#* வாBe4 ெசய4ப*+ .Cேரா4 பா" 
தர7ப#*Pள;. எனேவ, Y*தலான Tேராe
ரா+கைள அ*Bகாக7 ெபSa Cழ7ப மைடய
ேவ)9ய34ைல. ,)ேடா. 7 மSa+
,)ேடா. 8 /.ட_க]4 ேமSெகா)ட;
ேபால, Tேராeரா+கABகாக Rரm. ெசf
3டாம4, இGத
ேதட4 க#ட23U
வ^யாக, எ]
தாக அவSைற7
ெபறலா+.

.டா"# ெம'
,ைன Zக அ3
கமாக7 பயUப
*23, அதைனேய சா"G; பல" இ:Gத தைன
ைமBேராசா7# உண"G; ெகா)*, இ7ேபா;
பைழய Xைற7ப9 ெசய4ப*+ .டா"#
ெம',ைன2 தG;Pள;. C[7பாக caவன
3#ட_கைள ேமSெகா)டவ"கP, .டா"# 
ெம',ைன அ3க+ சா"G3:Gதன". இதைன
ைமBேராசா7# ஏSaB ெகா)டதU அைடயா
ளேம, இ7ேபாைதய .டா"# ெம' ஆC+.
ஆனா4, அத'டU T3ய oச" இ)ட"ேப. 
இைணG; பயUப*2;+ வைகi4 தர7ப#
*Pள;. இ; ைமBேராசா7# caவன+ தU 
வா9Bைகயாள"கைள, T3ய ெதா^4 s#ப2
3ைன7 பயUப*2த ,*BC+ அைழ7பாC+.
ctசய+ பயனாள"கP, T3ய வைக இைட Xக2
3SC மாaவா"கP என எ3"பா"Bகலா+.

இGத .டா"# ெம',U ேமலாக, ந+ oச" 
அBகm)# ஐகாU தர7ப*eற;. எனேவ,
இதைன7 பயUப*23 க+7 o#டDU ெசய4-
பா#9ைன லாB ெசf; ெகாPளலா+. இU-
ெனா: பவ" ப#டைன அv23, க+7o#டைர
.w7, ஷ# டm) அ4ல; x .டா"# ெசf;
ெகாPளலா+.

இதU yழாக2 தர7ப#*Pள ேபனj4,
ைப4 எB.Tேளார" மSa+ ைப4கABகான
ஷா"# க# yகைள அைம2;B ெகாPளலா+.

ைப4 எB.Tேளார" ஐகாU அ:ேக eைடBC+
அ+TB C[ைய அv23னா4, அ)ைமi4 
நா+ பயUப*23ய ேபா4ட"கP மSa+ 
ைப4கP கா#ட7ப*eUறன.

,)ேடா. 8.1 /.ட234 தர7ப#-
ட; ேபால, .டா"# ப#டz4 ைர# e]B
ெசfதா4, ஒ: 'power menu' eைடBeற;.
இ34 க)#ேரா4 ேபனைல உடன9யாக7
ெபa+ வ^ eைடBeற;. அ2;டU, Run,
Disk Management மSa+ Task Manager ேபாUற
க+7o#ட" ெசய4பா *க]4 அ97பைட மாS
ற_கைள2 த:eற வச3கைளl+ உடன9யாக7
ெபறலா+.

இ7ேபா; தர7ப#9:BC+ ெபDயெதா:
மாSற+ எUனெவ|4, .டா"# ெம'
,ைனேய அள,4 /[யதாகேவா அ4
ல; ெபDயதாகேவா மாS[ அைமBகலா+.
அதSகாக, Zகm+ /[ யதாக அைமBக X9
யா;. பைழய .டா"# .exU அளm வைர
ெச4லலா+.

.டா"# ெம',4 உPள எGத அ7]ேக
ஷzI+, ைர# e]B ெசfதா4, பல ஆ7
ஷUகP eைடB eUறன. டா.BபாD4 RU அ7 
ெசfவ;, .டா"# ெம',4 இ:G; அ7 ]ேக

ஷைன dBCவ;,
ெப"சன4 க+7
o # ட D j :G ே த
அ 7 ] ே க ஷ ை ன
dBCவ; ேபாUற
ெசய4பா*கைள
ேமSெகாPளலா+.
,)ேடா. 8

.டா"# .exz4 உPள; ேபால, ைல` 
ைட4.கைள, ந+ ,:7ப7ப9 மாS[ அைமB-
கலா+.

/ல C[7R#ட ,)ேடா. ைல` ைட4.-
க]U இயBக23ைன ca23 ைவBகலா+. /ல-
:BC த_கABC எ2தைன இெமi4 க9 த_கP
வG;Pளன ேபாUற தகவ4கைள ,:+ப மா#
டா"கP. அவ"கP இGத ஆ7ஷைன7 பயU
ப*2தலா+. ைட4.க]U அள,ைன Small,
Medium, Wide and Large என அள,4 மாS[ 
அைமBகலா+.

.டா"# ெம',4 காj யாக உPள 
இட234 ைர# e]B ெசfதா4 இU'+ 
இர)* ஆ7ஷUகP eைடB eUறன. அைவ 
— Personalize and Properties ஆC+. Xதj4
தர7ப#*Pள Personalization ெசய4பா*,
அ`வளm XBeயமானத4ல. க)#ேரா4
ேபனj4 உPள ஒ: /[ய RDm த:+ XB
eய+ இ4லாத /ல ேவைல கைள ேமSெகாPள 
வ^ த:eற;. .டா"# ெம',U வ)ண+
மாSaவ;, ,)ேடா பா"ட"கைள மாSaவ;
ேபாUற /ல நகா} ேவைலகைளேய இ34
ேமSெகாPளலா+.

Properties RDm நா+ ஆ"வமாக ேமS
ெகாPA+ பல ேவைலகABC வ^கா#9யாக
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உPள;. டா.B பா:BC ந+ைம அைழ2;t
ெச4eற;. க)#ேரா4 ேபனj4 உPள
.டா"# ெம', 7ரா7ப"#~. எU'+ அ7]
ேகஷைன2 த:eற;. இ34 எUன ேவ9Bைக
எUறா4, இ; ெதாட_C+ேபாேத, டா.Bபா"
ேட7 இயBக7ப#* eைடBeற;. இ34
e]B ெசfதா4, இU'+ /ல ஆ7ஷUகP 
eைடBeUறன. இ34 ேமலாக, Use the Start
Menu எUற ெசB பாB. eைடBeற;. .டா"#
.exU தர7பட,4ைல எUப; இ_C C[7
Rட2தBக;. .டா"# .exைன2 ேத97 ெபa
பவ"கP Zகm+ Cைறவாக2தாU இ:7பா"கP
எUற எ)ண234, அ; தர7பட,4ைல.

ேவa ஆ7ஷUக]4 C[7Rட2தBக;,
oச" அBகm)#க]4 privacy அைமBC+
வ^யாC+. ந+ ெப"சன4 தகவ4கP ைட4
க]4 கா#ட7ப*வதைன ca2தலா+. அ)
ைமi4 பயUப *2த7ப#ட Tேராeரா+கைளB
கா#*வதைனl+ ca2தலா+.

.டா"# ெம',4 கா#ட7ப*பைவ, ப97

ப9யாகB கா#ட7ப*+ வைகi4 அைமBக7பட
ேவ)*மா எUபதைனl+ இ_C eைடBC+
ஆ7ஷU nல+ வைரயைற ெசf3டலா+. க"
சைரB ெகா)* ெசUறாேல, ;ைண ெம'BகP
3றBக7ப*+ cைலBCt ெச4ல ேவ)*மா எU
பதைன இ_C அைமBகலா+. அேத ேபால Tேரா
eரா+கைள இv2;t ெசUa, நா+ ,:+T+
இட234 அைமBC+ வச3l+ தர7ப*eற;.
ேமI+, க)#ேரா4 ேபன4 ேபாUற க+7
o#டைர c"வeBC+ �4கைளl+ .டா"#
ெம',4 கா#*+ப9 அைமBகலா+. ந+
தz7ப#ட ேபா4ட"களான ைம Zo/B,
�9ேயா ேபாUற ேபா4டகைளl+ நா+ ,:7
ப7ப#டா4, .டா"# ெம',SCB ெகா)*
வரலா+. இGத T3ய .டா"# ெம' C[2;
எUன Tக�G; எv3னாI+, ைமBேராசா7#
இ34 பைழய .டா"# ப#டைன2 தர,4ைல
என7 பல" அI2;B ெகாPeUறன". ஆனா4,
இ34 ைமBேராசா7# தU'ைடய cைலைய
மாS[B ெகாPள,4ைல.

அ)ைமi4 ைமBேராசா7# caவன+ தU
zட+ ப|யாSa+ ஊ^ய"கP C[2த

தகவ4 ஒUைற ெவ]i#*Pள;. அGcaவ
ன234 ப|யாSaேவாD4 ெமா2த ெப)
ஊ^ய"கP இ;வைர 24% ஆக இ:Gதன".
அ)ைமi4 இ; 29% ஆக உய"G;Pளதாக
அ[,2;Pள;. அதU இயBCந" Cv,4
ெப)கP இ;வைர 33% ஆக இ:Gதன".
தSேபா; இGத எ)|Bைக 40% ஆக உய"G-
;Pள;.

ஆனா4, ெப)க]4 ெதா^4 s#ப வ4

Iந" எ)|Bைக 17.5% ஆக ம#*ேம உP
ள;.

ெமா2த ஊ^ய" எ)|Bைகi4, 28.9%
ேப" ஆ/ய நா#ைடt ேச"Gதவ"கP. அெம DB
க"கP மSa+ அ_C வாv+ க:7T இன2தவ" 
ெமா2த+ 3.5% ஆக உPளன". அ3க எ)|B
ைகi4 60.6% ஆக உPளவ"கP ஐேரா7 R
ய"கP.

இத'டU ஒ7R*ைகi4, YCP caவ
ன234 30% ேப" ெப)கP. ஐேரா7 Rய"கP
61% ேப".

ைம!ேராசா24

ெப(
ஊBய.க<

29%
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')ேடா. 10 ெதாC7RU ெதா^4 s#ப
XUேனா#ட7 ப37T பலரா4 பாரா#

ட7ப#* வ:eற;. பUனா*க]4 இ:G;,
,)ேடா. ,} வா/கP, ”இ; நமBகான;.
நா+ எ3"பா"BC+ அைன2;+ இ34 தர7
ப#*Pள;” எUa பாரா#9, அதU /ற7T 
அ+ச_கைள7 ப#9யj#* வ:eUறன".
இவ"க]U க:2;, அைன2; நா#* மBக
ளாI+ ஏSaB ெகாPள7ப#* வ:வதைன,
ஆ_கா_ேக இைணய234 ப3ய7ப*+ க#
*ைரகைளB ெகா)* ெதDG; ெகாPளலா+.
பரவலாகB காண7ப*+ /ல தகவ4கைளl+
க:2;கைளl+ இ_C காணலா+.

,)ேடா. 8 /.ட+ C[2; மBகP பல2த
ஏமாSற+ அைடGததைன நா+ அைனவ:+
அ[ேவா+. க+7o#ட" மலDU பல பBக_
க]4 இGத ஏமாSற2 3ைனB கா#*+ மBகP 
க:2;கP XUைவBக7ப#டன.  ெதா* உண"
3ைரlடU நா+ த:+ /.ட23ைன மBகP 
Zக மe�t/யாக ஏSaB ெகா)* வரேவST
த:வா"கP எUa எ3"பா"2த ைமBேராசா7# 
XUன| ெதா^4 s#ப வ4Iந"கP, மB
க]U எ3"7RைனB க)*, ஏமாSற2ைத 
ெவ]7ப*23ய தUைமையB க)* அ3"t/
அைடGதன". 3~ெரன2 தர7ப*+ XS[I
மான ெதா^4 s#ப மாSற_கைள சாதாரண 
மBகP ,:+R உடேன ஏSaB ெகாPள மா#
டா"கP எUற உ)ைமiைன ைமBேராசா7# 
caவன உய" வ4Iந"கP உண"Gதன". எ7
ப9, ,)ேடா. 8, XGதவSைறB கா#9I+
Xvைமயான மாSற_கP ெகா)ட ஆ7ப-
ேர#9_ /.ட+ என ைமBேராசா7# அ[
,2தேதா, அேத ேபால, அ*2த ,)ேடா.

ஆ7பேர#9_ /.டX+, XGைதய3j:G;,
அதாவ; ,)ேடா. 8j:G;, XS [I+
மாaதலான /.டமாக இ:Bக ேவ)*+ என
X9ெவ*2தன". ஆனா4, இGத Xைற இலBC 
ேகாடா' ேகா9 மBகABகா னதாக இ:Gத;.

,)ேடா. 8 தGத ேதைவயSற மாSற_கP
ெமா2தமாக RU'BC2 தPள7ப#டன. 
எவSைற XUzைல7ப*23 ,)ேடா. 8
அ[Xக7ப*2த7ப#டனேவா, அைவ எ4லா+
மBக]ட+ வர ேவS Rைன7 ெபற,4ைல. 
மாறாக, ஏமாSற2ைதl+ எDtச ைலl+ த:+
,ஷய_களாக7 பா"Bக7ப#டன. ெப:+பா-
லான மBக]ட+ ெதா* உண" 3ைர ெகா)ட 
மாz#ட" இ4ைல. அதSC மா[B ெகாPள
ேவ)*+ எUறா4, பணt ெசலm அ3க+. 
ேமI+, T3ய ,ஷ ய_கP பலவSைறB கSaB 
ெகாPவதைன ,)ேடா. 8 எ3"பா"2த;.
இதைன மBகP ,:+ப ,4ைல. அவ"கP
ேவைலBeைடேய இதSC ேநர+ ஒ;Beட
அவ"க]ட+ ேநர+ இ4ைல.

தSேபா; அைவ எ4லா+ ,லBeB ெகாP-
ள7ப#*Pளன. ,)ேடா. 10 /.ட23ைன 
இயBeய எ4லா:+, ைமBேராசா7# தன;
தவ[ைன ஒ2;B ெகா)ட;. ,)ேடா. 8
/.ட+ தாU ெசfத ெபDய தவa என ைமB
ேராசா7# உண"G; ெகா)ட; எனB க:2; 
ெதD,2தன". ,)ேடா. 104, மBக]U 
ேதைவகைள cைறேவSaவதைன ைமB
ேராசா7# XUzைல7ப*23lPள; என7
பாரா#9lPளன".

,)ேடா. 10 உ_கைளேயா அ4ல; C[7
பாக ஒ: RD,னைரேயா XUzைல7 ப*23
வ9வைமBக7பட,4ைல. ெதா* உண" 3ைர

ம!க#!கான '(ேடா+ 10
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இயBக+ இ4லாம4, ெப"சன4 க+7 o#ட"
பயUப*23 வGத ெப:+பாலான மBக]U  
,:7ப23ைன இலBகாகB ெகா)* அைமB
க7ப#*Pள;. ஏெனUறா4, இவ"கP தாU,
,)ேடா. /.ட23ைன அ97பைடயாகB
ெகா)*,பல�aேகா9ேவைலநா#க]4த_
கABகான ப|2 3#ட23ைன, ,)ேடா.
/.ட23U அ97பைடi4 அைம2; இயBe
வGதன". இ34, அ7ப9ேய Xvைமயாக அ9
ேயா* மாSற_கைளB ெகா)* வGதா4, யா"
தாU ஏSaB ெகாPவா"கP.

,)ேடா. 8 ெகா)* வGத மாSற_க
]னா4, மன+ பைத2தவ"கP, இ7ேபா;
,)ேடா. 10 ெகா)* வர இ:BC+ Xைற
ைமiைன7 பா"2; c+ம3 அைடG;Pளன". 
,)ேடா. 10, ெதா^4 s#ப+ ெதDGத
ேமதா,கABகான; அ4ல. ,)ேடா. 10
எUப; மBகABகான ,)ேடா. இயBக+ 
எUப; இ7ேபா; அைனவDU ெந�/I+
அைம3ையB ெகா)* வG;Pள;.

,)ேடா. 8 Xைறைம, எGத சGேதக2
3SC+ இட+ இ4லாம4, ஒ: Zகt /றGத
மாSற2ைதB ெகா)* வGத இயBக+ தாU. 
,)ேடா. இயBக23ைன, ஒ: ெதாட" 
உண" 3ைர இயBக ேமைடயாக ,)ேடா.
8 nல+ மாS[,#டா4, ெப"சன4 க+7o#
டD4 இGத T3ய cைலகைள மBகP ,:+R 
ஏSaB ெகாPவா"கP என, ைமBே ராசா7# எ3"
பா"2த;. ஆனா4, அGத எ3"பா"7T cைறேவ
ற,4ைல. இதSC Xத4 காரண+, ஒ`ெவா:
ஆ)*+, T3ய க+7 o#ட"கைள வா_e
த_கP ப|iைன2 ெதாடர மBகP தயாராக 
இ4ைல. ேமI+, ,)ேடா. 8 /.ட+ தGத
oச" இ)ட"ேப. ெதாட"பSற இயBகமாக 
இ:Gத;.

ேமI+, ைமBேராசா7# மSa+ அத'டU
ஒ7பGத+ ேமSெகா)*, க+7o#டைர2 தயா
D2; வழ_eயவ"கP, இGத T3ய ,)ேடா.
8 /.ட+ த:+ வச3கP C[2; மBக]
ைடேய எGத எ3"பா"7Rைனl+, ,^7T
ண",ைனl+ ஏSப*2த,4ைல. தா_கP
எ; தGதாI+, அதைன மBகP ஏSaB ெகாP
வா"கP என அவ"கP எ3"பா"2தன". ஆனா4,
அ; நைடேவற,4ைல. அதனாேலேய
,)ேடா. 8 அ[Xக+ ஒ: மாெப:+ தவ
றான நடவ9Bைக என ைமBேராசா7# ஒ2;B
ெகா)ட;. எனேவ அ*2த ஆ7பேர#9_
/.ட+, ,)ேடா. 8 சா"Gத எ;m+ இ4
லாம4, மBகP ,:+T+ ஒ: Xைற ைமயாக
இ:Bக ேவ)*+ என X9 ெவ*2;, ைமB
ேராசா7#ெசய4ப#*,,)ேடா.10ைனஉ:
வாBelPள;.

,)ேடா. 8 /.ட+ தGத T3ய வச3கைள
,:+R ஏSaB ெகா)* ெதாட"G; ெசய4

ப#டவ"கABC, இGத 3:7ப மான X9m, 
ctசய+ ஏமாSற2ைத அ]BC+. .டா"#
ெம' மSa+ ,)ேடா. ெட.Bடா7 
()*+ வ:வ; இவ"கABC7 R9Bகாம4
இ:BC+. இவ"கைளB CSற+ சா#ட ேவ)-
9ய34ைல. ZகB க�ட7ப#* த_கP
ப| cைலைய, ,)ேடா. 8 /.ட2ைத
ைமயமாகB ெகா)* மாS[ அைம2; ெசய4
ப#* வ:பவ"கP இவ"கP. ()*+ பைழய
/.ட+ XைறைமBேக ெச4ல ேவ) 9ய
��cைல ஏSப#டா4, அ; ctசய+ இவ"க-
ABC ஏமாSறமாக2தாU இ:BC+. இ34,
இவ"கP, இைடேய /ர ம7ப#*, ,)ேடா.
8.1 /.ட2 3SேகSபm+ த_க]U ப|7 
ப)பா#9ைன மாS[B ெகா)டா"கP. 
எனேவ, /ல:BC, ,)ேடா. 10 சSa7
RUேனாBet ெச4வ; ஏமாSற2ைத2 தரலா+. 
ஆனா4, ப| ேமSெகாPவ34 /ரம+ 
இ:Bகா;. ஆனா4, ,)ேடா. 10 Zகm+
பழeயதாகேவ இ:BC+.

,)ேடா. 8 தGத ேதா4,ைய அ7ப9ேய
ஏSaB ெகா)*, ,)ேடா. 10 வ9வைம2த
Xைறl+, ைமBேராசா7# caவன23U
ஒ: ைதDயமான ெசய4பா* தாU எUa
பாரா#ட ேவ)*+. ,)ேடா. 10 Xைறைம 
அைனவ:BC+ பழeய ஒUறாகm+, ஆaத4
அ]7பதாகm+ உPள;. இ7ப 92தாU
ஒ: ஆ7பேர#9_ /.ட+ இ:Bக ேவ)*+ 
எனமBகPஏSaBெகா)* க:2; ெதD ,2 ;P
ளன". இ34 ,)ேடா. 8 /.ட+ அ[Xக7
ப*23ய பல ,ஷய_கP, வச3கP இ:B
க2தாU ெசfeUறன. ஆனா4, அைவ தz ைம7
ப*2த7ப#*Pளன. ேதைவ எUறா4 எ*2;B
ெகாPள#*+ என ஒ: பBக+ ஒ;B eேய
ைவBக7ப#*Pளன.

“நாU பா"BC+ ,ஷ ய_கP ’எU'ைடய
க#*7பா#9SCPேளேய இ:7பைவ’ எUற
உண",ைன ,)ேடா. 10 த: eற;” எUa
ஒ:வ" க:2; ெதD,2;Pளா". நமBC2
ேதைவயான அ7 ]ேகஷUகைள ம#*+
இயBe, ந+ ப|ைய2 ெதாட"G; ேமS-
ெகா)* ேபாfB ெகா)ேட இ:Bகலா+.  
,)ேடா. ம#*ம4ல, எGத ஆ7பேர#9_
/.டX+ அ7ப92தாU இ:Bக ேவ)*+.

ேமI+, இ7ேபா; தர7ப#*Pள ேசாதைன 
ெதா^4 s#ப XUேனா#ட23U அ97ப-
ைடi4 ெதD,Bக7ப*+ க:2;Bகைள, 
ஆேலாசைனகைள ைமBேராசா7# ஏSaB
ெகா)*, X9வான ,)ேடா. 10 /.-
ட2ைத அ*2த ஆ)* த:+. எனேவ, 
ctசய+, வர இ:BC+ இa3 /.ட+ ப37T, 
மBகABகா னதாf இ:BC+ எUa அைன வ:+
ந+TeUறன".



20-10-20147

அ)ைமi4 இG3யா,SC வ:ைக TDGத
ேப.TB caவன2 தைலவ" மா"B, இG3

யா,4 இைணய ேம+பா# 9Sெகன 10 ல#ச+
டால" ம37Rலான உத, அ]7பதாக அ[
,2தா". ெப)கP, மாணவ"கP, ,வசாiகP
மSa+ Tல+ மாa+ உைழ7பாள"கP ஆe
ேயா:BC, வா�,ய4 ேதைவகைள cைறேவS
[*+ வைகi4 உத,*+ சா7#ேவ" அ7]
ேகஷUகP, இைணய தள_கP, இைணய+ 
வ^ ேசைவ ஆeயவSைறB ெகா)* வ:
வ34 இGத c3 பயUப*2த7ப*+.

T; 94ji4 நைடெபSற இைணய க:2த
ர_eSC வ:ைக TDGத ேபா; இதைன மா"B 
அ[,2தா". இைணய இைண7T த:+ சB-
3l+ 3ற'+ C[2; ,Dவாக7 ேப/ய மா"B, 
ெதா^4 s#ப+ எUப; C[7R#ட ஒ:
/லDU தz உDைமயாக இ:BகB Yடா;. அ; 
ந+ சXதாய+ அைன23SC+ நUைம த:+ 
ஒUறாக இய_க ேவ)*+ எUa Y[னா".

இG3யா ஏSகனேவ அ[,ய4, ஆfm
மSa+ ெதா^4 s#ப RD mகைள ஏSaB
ெகா)* /ற7பாகt ெசய4ப#* வ: eற;.
அேத ேபால இைணய2ைதl+ Xvைமயாக
ஏSaB ெகாPள ேவ)*+ எUறா". ஏSக-
னேவ, இG3யா,4 24.3 ேகா9 ேப" இைண
ய23I+, 10 ேகா9 ேப" ேப.TBeI+

இ:GதாI+, இU'+ �a ேகா97 ேப:BC
ேம4, இைணய இைண7RU[ உPளன"
எUறா". இG3ய ஜன2ெதாைகi4 இU'+
69% ேப" இைணய2ைத7 பயUப *2தாதவராக
உPளன". ஏU இைண ய2ைத7 பயUப *2த
ேவ)*+? மSa+ இைணய+ எUன பயU
கைள2 த:+ எUற ேகP,கABC7 ப34
ெதDயாதவ"களாக இவ"கP உPளன". இவ"
கைள இைணய+ பயUப *2த ஊBக7ப*2த
ேவ)*+. இைணய+ தரB Y9ய பயUக]U
ம37ைப இவ"கP உண"G; அ[G; ெகாPள
ேவ)*+. இGத வைகi4, ெமாைப4 சாத
ன_கP ஏSகனேவ ெவS[ ெபSa, அைன2;
மBகைளl+ இைண2;Pள;. எனேவ,
அவS[U வ^யாகேவ அவ"கைள இைணய2
3I+ இைணBகலா+. 

அ)ைமi4 ெமB eU/ caவன+ ெவ]
i#ட அதU அ[Bைகi4, இைண ய23ைன
மBகP ஏSaB ெகாPள X9 யாைமBC,
அவ"கP ெமா^க]4 இைணய+ இ4லாதேத
XதUைமB காரணமாC+. இைணய+ வ^
ேசைவl+ இவ"கABC அவ"க]U ெமா^i4
eைட7ப34ைல. இ;ேவ, இைண ய2ைத, ஒ:
C[7R#ட RD,ன:BC ம#*ேம உDயதாBe
,*eற;. இGத இைணய இைடெவ]ைய7
ேபாBக, ேப.TB eராம7 Tற_க]4 இைணய 

ேப"#$ மா($ வழ+,-

'TOக< அV'2P
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இ ை ண 7
Rைன ேம+
ப * 2 ; +
ப | க ] 4
ெ ச ய 4 ப ட 2
ெதாட_elP
ள;. இைணய
ே ச ை வ ை ய 7
ப யU ப * 2 ;
வ34, எGத
க#டண2 3#
ட 2 3 ை ன l +
ே ம S ெ க ா P
ளாம4, /ல
அ 9 7 ப ை ட
இைணய வச
3கP அைனவ
:BC+ eைடBC+
வைகi4 இ:Bக 
ேவ)*+ என ேப.TB
தைலவ" மா"B ெதD,2தா".

 /ல ஆfmகP nல+ தனBCB
eைட2த தகவ4கைளl+ மா"B அ[,2தா".
ஆ)கAடU ஒ7R*ைகi4, ெப)க]4
20% ேப" தாU இைண ய2ைத7 பயUப*2;
eUறன". இைணய234 உPள ,ஷ ய_க]4
80% தாU ப2; மாcல ெமா^ க]4 உPளன.
ஆனா4, இG3யா,4 22 ெமா^கP அர}
அIவலக ெமா^களாக அ_yகDBக7ப#
*Pளன. ேப.TB பயUப*2;ேவாD4 65%
ேப", ஆ_eல+ த,ர Rற ெமா^ க]I+
பயUப*2;eUறன".

இGத Cைறபா*கைள மன34 ெகா)*,
மா"B ”இG3யா,4 T3ய க)*R97TகAB
கான சவா4” எU'+ 3#ட23ைன அ[,2
;Pளா". இGத 3#ட+, தSேபா; இG3யா,4
அ3க வச 3கைள7 ெபறாத மாணவ"கP,
ெப)கP, ,வசாiகP மSa+ Tல+ ெபய:+
உைழ7பாள"கP ஆeேயா:BC இைணய2ைத
ெந:_eய ெதாட"TைடயதாகB ெகா)*
ெச4ேவா:BC உத,கைள வழ_C+.
ஏெனUறா4, இGத நாUC RD,ன" தாU,
இைணயெவ]i4 ெச4வ34 அ97பைடi
ேலேய /ல Rரtைன கைளt சG 3BeUறன".
இைணய இைண7T eைட2தாI+, அவ"கP 
ெமா^க]4 ,ஷய_கP தர7படாததா4,
இைணய+ த_கABC த:வெத4லா+ ஒUa
Z4ைல எUற X9,SC வG;Pளன".

மா"B அ[,2த 3#ட உத, C[2; Internet.
org தள234 ,வரமாக2 தகவ4கP தர7ப#*P
ளன. ேமேல C[7R#ட நாUC RD,ன:BC+
ெபDய அள,4 பயU eைடBC+ வைகi4
சா7#ேவ" அ7]ேகஷU, இைணய தள+,

இ ை ண ய
ேசைவ அ4
ல; அதS
கான T3ய
3 # ட _ க P
த:ேவா:BC,
2 ல#ச2; 50
ஆiர+ டால"
பDசாக வழ_
க7ப*+.

அ * 2 ; ,
ஒ`ெவா: RD
, ன : B C +
அ3க பயU 
த:+ வைகi4
ெசய4ப#ட இ:-
வ:BC தலா 25

ஆiர+ டால" வழ_
க7ப*+. அ*2; மா"t

மாத+ நைடெபற இ:BC+
உலக அள,லான ெமாைப4

க:2தர_e4 இGத ,:;கP அ[
,Bக7ப*+. இGத ,:3SC ,)ண7-

ப_கைள அ'7ப ஜனவD 31, 2015 கைட/
நாளாC+.

ேமI+ தகவ4கைள7 ெபற http://internet.
org/innovationchallenge  எUற Xக வDi4 உPள
இைணய தள23ைன7 பா"Bகm+.

Hardware: (ஹா"# ேவ") க*+,#ட" சா"/த 
அைன45 சாதன6க7* இ/த ெசா:லா: 
<=+>ட+ப@ABறன. மத"ேபா"@, G+, மHI,
J ேபா"@, >KLட", ேமாட*, ெரௗ#ட" என
அைன45* இ/த ெசா:P: அட6<*.

Software: (சா+#ேவ") ஹா"#ேவ" எனQ Rற+
ப@* சாத ன6கைள இயQ<* க*+ ,#ட" Vேரா A
ரா*கW அ:ல5 Vேரா Aரா*கXB ெதா<+V என
இதைனQ Rறலா*. ஆ+ப ேர#Z6 GIட* Vேரா-
Aரா*, சா+#ேவ" அ+XேகஷBகW (எ*.எI.
ஆ\I, ேக*I ேபாBறைவ) ஆAய அைன45* 
இ/த ெசா:லா: <=+>ட+ப@*.

USB -- Universal Serial Bus: (]^வ"ச: _Kய:
பI) க*+,#ட`டB இைணQக+ப@* >ற சாத
ன6கைள எXதாக இைண45+ பயBப@4த ஒ`
வc. Iேகன", மHI, +ளாd Zைரe, >KLட" 
என4 தfேபா5 அைன45 சாதன6க7* இதB 
வcேய தாB க*+ ,#ட`டB இைணQக+ப @
ABறன. க*+,#ட" இய6AQ ெகாLZ`Q
<*ேபாேத இதைன+ பயBப @4g சாதன6கைள
இைணQகலா*, hQகலா*.

ெத\]O ெகா<#Rக<
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எ/கைள எ34தா6 எ3த
ேவ"# TேராeராZ4 டாCெம)#கைள

அைமBC+ ேபா;, எ)கைள ெடB.#*டU 
பயUப*2த ேவ)9ய; இ:Gதா4, ஒSைற 
இலBகமாக இ:7RU, இலBக23ைன 
எv234 எv;வேத /றGத;. “He ate 7
biscuits” எUa எv;வைதB கா#9I+ “He
ate seven biscuits” என எv;வேத /றGத;.
d_கP ,:+Rனா4, ேவ"# ேமSெகாPA+
இலBகண ேசாதைனையl+ (Grammar)
இதSேகSறப9 மாS[ அைமBகலா+. இதைன
ேமSெகாPள y�BC[2தப9 அைமBகm+.
1. ஆ¤. ப#டU e]B ெசf;,அ*2; 

Word Options எUப34 e]B ெசf3டm+.
இ7ேபா; ேவ"# Word Options டயலாB
பாBைஸB கா#*+.

2. இGத டயலாB பாB¦U இட; பBக234
உPள Proofing எUற ஆ7ஷz4 e]B
ெசf3டm+.
அ*2; Settings ப#டz4 e]B

ெசf3டm+. ேவ"# Grammar Settings 
டயலாB பாBைஸB கா#*+. இ_C ஆ7ஷU
ப#9யj4 yழாகt ெச4லm+. இ34
Numbers ஆ7ஷU வைர ெச4லm+. இ34 9B 
அைடயாள+ ஒUைற ஏSப*2தm+.

RUன" eராம" மSa+ ேவ"# ஆ7ஷU.
டயலாB பாB.கைள n9 ெவ]ேயறm+.

பாரா பா(ட( 9$க
_லேவைளக]4, நா+ தயாDBC+
டாCெம)#க]4, /ல பாராBக]4
ப97பவ"க]U கவன2ைத ஈ"Bக, அதSC ம#*+
}S[ க#ட+ க#9 இ:7ேபா+. RU நா]4
அதைன dBக ,:+Tேவா+. பல ேவைளக]4
இதைன எ7ப9 dBCவ; என2 ெதDயாம4
,^7ேபா+. இேதா, அதSகான வ^:
1. எGத பாரா,j:G; பா"டைர dBக

ேவ)*ேமா, அ34 க"சைரB ெகா)*
ca2தm+.

2. D7பz4, ேஹா+ ேட7Rைன2 ேத"Gெத*B
கm+.

3. பாரா C¨7R4 உPள பா"ட". �j4
(Borders tool), வல;Tற+ yழாக ேநாBC+

அ+TB C[iைன e]B ெசf3டm+. 
ேவ"#, இ7ேபா; பல ஆ7ஷUகைளB
கா#*+.

4. இ34NoBorderஎUபதைன2ேத"Gெத*Bகm+.
ேவ"# பாரா,ைனt }S[ உPள பா"டைர
dBC+.

வ/ண4;6 ைஹைல>?+
அt/4 உPள ஆவண_கைள7 பயUப*2;

ைகi4, XBeயமான /ல ெசாSகைள,
ைஹைல#ட"
எU ' +
ேபனா,னா4,
வ ) ண 2 3 4 ,
ெ ச ா S க ]U
எ v 2 ; B க P

ெதDl+ வைகi4
அ ை ம 7 ே ப ா + .
ே வ " #
ெ த ா C 7 R I +
இேத ேபா4

அ ை ம B க ல ா + .
ப4ேவa வ)ண_ 
க]4, ெசாSகைள
C v B க ள ா க 7
RDBC+ வைகi4
அ ை ம B க ல ா + .
ேதைவ7ப*+ேபா;
வ ) ண _ க ை ள
மாS[B ெகாPளலா+.

இதSC7 பயUப*+ �jU ெபய" 
ைஹைல# �4 (Highlight Tool). Xதj4 ேவ"#
ெதாC7R4, மாறா cைலi4 இ; ம�சP
வ)ணமாக இ:BC+.

கல" RD)டD4 அt/ட இ; நUறாக 
இ:BC+ எUபதா4, இGத வ)ண+ 
தர7ப#*Pள;.இதைனமாSற,:+RனாI+
மாS[B ெகாPளலா+.

ெம' பாD4 உPள ஐகாUக]ைடேய 
ab எUற எv2;BகAடU, ைஹைல#ட"
ேபனாmடU ஒ: ஐகாU ெதUப*+. இதU 
அ:e4 க"சைரB ெகா)* ெசUa, yழாக
உPள அ+TB C[i4 e]B ெசfதா4, எGத 
வ)ண+ ேவ)*ேமா, அGத வ)ண23ைன2
ேத"Gெத*2; அைமBகலா+.
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எ!ெஸ; ^2+...
ஒ($ A>?6 மB நாைளய ேத;

எBெஸ4 ஒ"B ©#94, மaநாP ேத3ைய
அைமBக ,:+Rனா4, அதைன Zகt /[ய

கணBeைன இைண7பதU nல+ ேமSெ காP
ளலா+. d_கP தயாDBC+ ஒ"B ©#94, /ல
காரண_கABகாக, ஒ: C[7R#ட ெச4j4, 
மa நாP ேத3ைய அைமBக ,:+Teª"கP.
இதSC இUைறய ேத3Bகான பா" Xலா,4
/[ய மாSற23ைன ஏSப*23னா4 ேபா;+. 
அGத பா"Xலா = TODAY() + 1 என அைமl+.
இGத பா"Xலா,ைனB கவz2தா4 ஒUa
ெதDயவ:+. பா"Xலா, Xதj4 அUைறய
ேத3ையB கணBe*eற;. RU அத'டU 1
ஐB Y#*eற;. இதனா4 மaநாைளய ேத3
eைடBeற;. இ`வாேற இ34 ேமI+ மாS
ற_கைள ஏSப*23, நா+ நமBC2 ேதைவ
யான நாABகான ேத3ையB ெகா)* வரலா+.
எ*2;B கா#டாக, 14 நா#கABC7 RUன"
உPள நாABகான ேத3ையB ெகா)*வர, +14
என2 தரலா+.

ெந>FவGைச IG4த6

எBெஸ4 ஒ"B ©#94, ெந#* வDைச 
ஒU[4 பல:ைடய ெபய"கைள அைம2

3:Beª"கP. அைனவ:BC+ ெபய" இர)*
ெசாSகளாக அைமG;Pளன. எனேவ இGத 
ெந#* வDைசைய ம#*+ இர)டாக7
RD2;, ெபயD4 உPள Xத4 ெசா4ைல ஒ: 
வDைசiI+, இர)டாவ; ெபயைர இர)டா
வ; வDைசiI+ அைமBக ,:+Teª"கP.
எUன ெசfயலா+? இதSC ஓ" எ]தான வ^ 
உPள;. இGத வ^ைய2 ெதDl+ XUன", 
நாU பா"Xலா,4 .#D_ ப_சU பயUப
*23, நானாக7 RD2; அைம2ேதU. இ;
ேதைவேய இ4ைல. எBெஸ4 அ:ைமயான
வ^ ஒUைற2 த:eற;.

ெந#* வDைச A ,4, இGத இர#ைடt
ெசா4 ெபய"கP இ:7பதாக ைவ2;B
ெகாPேவா+. இதைன Xதj4 ைஹைல#
ெசf3ட ேவ)*+. அ*2; Data எU'+
ேட7RSC மாறm+. அ_C Text to Columns
எU'+ ப#டz4 e]B ெசf3டm+. இ7
ேபா; Convert Text to Columns எU'+ ,ஸா"#
ேமலாகB eைடBC+.

இ34 Delimited எUபதைன2 ேத"Gெத
*Bகm+. இ; மாறா cைலi4 eைடBC+.
இதைனB e]B ெசf3டm+. அ*2; இGத
ெபய"க]4 எUன வைக delimiter ைவ2;B
ெகாPளலா+ எUப தைன2 ெதD,Bக
ேவ)*+. அ*2; Next ெச4லm+. ேவa
delimiter கP பயUப*2த7ப#9:Gதா4 (tab
or comma), அவSைற2 ேத"Gெத*Bகலா+. 
ஒUaBC ேமSப#டதாகB Yட2 ேத"Gெத-
*Bகலா+. அ*2; பா"ம#9ைன2 ேத"G-
ெத*Bகm+. RU e]B ெசf; X9Bகm+.
இGதேட#டா,ைன இUெனா: வDைசi4
அைமBக ேவ)*+ எz4, Destination எU'+
¤494 அைமBகm+. இz தz2த zயான
வDைசi4 அைமG ;,*+. ேமலாகt ெசUa
இGத வDைசகABகான தைல7ைப ம#*+
d_கP மாS[ அைம2த4 ேபா;+.

ெஹட( – #>ட( எ34J$கK
எBெஸ4ஒ"B©#94அைமBக7ப*+ெஹட"

மSa+ T#ட"க]4 உPள ெடB.#ைட
ந+ இ�ட7ப#ட அள,4, சாfவாக அ4ல;
CaBCB ேகா*, y�Bேகா* ேச"2; அைமBC+
வச3 உ)*. இ; ம#*ZU[ ெஹட" T#ட"
க]4 அைமBக7ப*+ பல ,ஷய_கைள ந+
,:7ப7ப9 மாS[ வ9வைமBC+ வச3l+
எBெஸ4 ெதாC7R4 தர7ப#*Pள;.

Xதj4 ெடB.# எUட" ெசf3டm+.
RUன" இGத டயலாB பாB¦4 உPள A
எU'+ �j4 e]B ெசf 3டm+. உடU
eைடBC+ ,)ே டா,4 ேதைவயான எv2;
வைகi4 ெடB.#ைட மாSறலா+. CaBCB
ேகா9டலா+, ச7. eD7#, �7ப" .eD7#
அைமBகலா+. உ_கAைடய எBெஸ4 எ+.
எ.. ஆ¤. 2007 வைகையt ேச"Gத; எUறா4, 
வ)ண2ைதl+ மாSறலா+. எBெஸ4 97BC
XUT வGத ெதாC3க]4 இGத கல" மாSa+
வச3 இ:Gத;. RU எBெஸ4 20074 தாU
இ; ()*+ தர7ப#ட;. மSற ெதாC7R4
உPள ெஹட"க]4 வ)ண எv2;BகP
ேவ)*மாiU, வ)ண234 எv2;BகP
உPள eராRB. அைம2; அ7ப9ேய ேப.# 
ெசf3ட ேவ)9ய;தாU. இGத வ^ைய
caவன_க]U இலt/ைனகP, மSற eராRB
ஆ7ெஜB#கைள அைம7ப வ"கP ேமSெகாP
eறா"கP.
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ேதைவ இ4லாம4, ந+ க+7o#ட"க]4
இற_C+ சா7#ேவ" ெதாC7 TகP, 

3:#*2தனமாக2 தகவ4கைள2 3:*+
வைகi4 sைழl+ .ைபேவ" ெதாC7TகP
ஆeயவSைற dBCவதSெகன, YCP ஒ:
T3ய �4 ஒUைற2 த:eற;. இ; ேதைவ
இ4லாம4, தாமாக வG; ஒ#9B ெகாPA+
�4பா"கைள, (எ*2;B கா#டாக Ask Toolbar)
உடன9யாக dBCeற;. இதைன இலவசமாக7
ெபSa பயUப*2த https://www.google.com/
chrome/srt/ எUற XகவDi4 உPள தள23SCt

ெச4லm+. இதைன இயBC+ேபா;, dBC
வதSகான ேமாசமான Tேராeரா+கP எ;m+
இ4ைல எUறாI+, ந+ Xைடய ெச#9_.
அைன2ைதl+ இ; மாS[ அைமBC+. இ;
ந+Xைடய ,:7ப23U ேபD4 தாU நைட
ெபa+. Cேரா+ Rரmச" பயUப*2;ேவா",
அ34 ஏேத'+ RரtைனகP ெதUப#டா4, 
இதைன7 பயUப*2தலா+. ேவa ஏேத'+
Tேராeரா+கP, Cேரா+ Rரmசைர அ'ம3
iU[ பயUப*23னா4, அGத Tேராeரா+கP
அைன2;+ dBக7ப*+.

bS< தT/
சா24ேவ.
c!S/ d;

P3தாக அ[Xக+ ெசfய7ப#ட ஐேபாU 6
மSa+ ஐேபாU 7ள. ெமாைப4 ேபாUகP,

வ:+ அBேடாப" மாத இa3BCP, 69 
நா*க]4 ,SபைனBC அ[Xக7ப*2த7பட 
உPளன. ஆ)* இa3BCPளாக, ேமI+ 115
நா*க]4 இைவ ,SபைனBCB eைடBC+.
இG3யா உ#பட ெசUற வார+, இைவ 36 
நா*க]4 ,SபைனBC வGதன. Xதj4 
அெமDBகா, ஜ7பாU மSa+ ஆ.3ேரjயா 
உ#ப#ட நா*க]4 அ[Xகமாe, ெபDய 
அள,4 மBக]ைடேய, இGத ேபாUகP
தாBக23ைன ஏSப*23lPளன. ெசUற வார+
¯னா மSa+ இG3யா,4 ெவ]யாeன. 
ஆ7RP, தU ேபாUகABC ந4ல 
,Sபைனt சGைதைய, அெமDBகா த,"2; 

ெவ]நா*க]4 தாU உ:வாBக X9l+
எUa X9m ெசf; இGத °,ர X9mகைள
எ*2;Pள;.

ெபDய அள,லான 3ைர, ேம+ப*2த7ப#ட
ெசய4 3றU ெகா)ட ேகமரா மSa+ ெமாைப4
வ^ ெபா:PகP வா_CவதSகான பண+
ெசI2த4 ேபாUற வச3களா4, இGத இ:
ேபாUகA+ மBக]ைடேய ந4ல ெபயைர7
ெபSa வ:வதாக, ஆ7RP அ[,2;Pள;.
அBேடாப" 174 ¯னா, இG3யா மSa+
ெமாேனாேகா நா*க]4 இைவ அ[Xகமாiன.
இதைன2 ெதாட"G; அBேடாப" 23, 24, 30
மSa+ 31 ேத3க]4, உலeU பல நா*க]4
இGத ேபாUகP ,SபைனBCB eைடBக
ஏSபா*கP ெசfய7ப#*Pளன.

அ!ேடாபT!S< 69 நா[கf; ஐேபாh 6
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பல வாசக"க]டZ:G; ேல7டா7 மSa+ 
ஐேப#, அ4ல; ஐேப# ஏ" மSa+ 

ேட7ள# ஆeயவS[Seைடேய உPள 
,23யாச_கP C[2;+, ெசய4பா*கP 
C[2;+ ேகP,கP ெகா)ட க9த_கP 
க+7o#ட" மல" RD,SC வ:eUறன. 
இ_C }:Bகமாக இவS[U தUைம C[2;+, 
ெசய4பா#94 உPள ேவaபா*கP C[2;+ 
காணலா+.

1. Xதj4 ேல7டா7 மSa+ ேட7ள# 
R./BC+ இைடேய உPள ேவa பா# 9ைனB 
காணலா+. ேல7டா7 R./. அ4ல; ேநா#TB 
க+7 o#ட" எUப;, ைகi4 எ*2;t ெசUa 
பயUப *2தB Y9ய Xv ைம யான ெப"சன4 
க+7 o#டDU ெசய4பா * கைள2 தரB Y 9ய 
சாத ன மாC+. இ34  ெப"சன4 க+7 o#ட" 
ம# * ZU[, ேமB க+7 o#ட" வைகl+ 
உ)*. ,)ேடா. மSa+ ஓ.எ.. ஆ7-
ப ேர#9_ /.ட_கைள, இைவ Xv ைம-
யாக இயBC+. இவSைற இைண ய2 ;டU 
இைண2ேதா, இைணBகா மேலா இயBகலா+. 
இவS[4 டt .exU இயBக+ இ:Bகலா+. 
இ4லா மI+ இைவ ெசய4ப*+.

ெந#TB எUப; ,)ேடா. இயB-
க234 இய_C+ ஒ: /[ய சாதன+. இ34 
இைணய இைண7T ெபSa இயBக ஒ: 
yேபா"# இைணGேத eைடBC+. Cேரா+TB 
(Chromebook) எUப; YCP Cேரா+ ஆ7-
ப ேர#9_ /.ட2 3ைன7 பயUப *23, 
இைணய இைண7 Rைன7 ெபSa ெசய4-

ப *2;+ /.ட+ ஆC+. இ; YCP தள2-
3 j :G; eைடBC+ அ7 ] ேக ஷUகைளB 
ெகா)ேட ெப:+பாI+ ெசய4ப * வதா4, 
இைணய இைண7R4 இ:Gதா4 தாU, Xv-
ைம யான இயBகX+ பய'+ eைடBC+. 
Cேரா+ TB eI+ y ேபா"# ஒUa இைணBக7-
ப#ேட eைடBC+. 

ேட7ள# R./. எUப; டt .exU 
ெகா)ட ஒ: சாத ன மாC+. இ34 y ேபா"ைட 
இைண2;t ெசய4ப *2த வச3 தர7ப# *P-
ள;. ேட7ள# R./.Bகான Rர ப ல மான ஆ7ப-
ேர#9_ /.ட_க ளாக ஆ)#ராf# மSa+ 
ஐ.ஓ.எ.. /.ட_கைளB Yறலா+. ெநBச., 
e)94 பய" மSa+ �B கல" (Nexus, 
Kindle Fire and Nook Color) ஆe ய வSைற, பல-
வ ைக யான ஆ)#ராf# ேட7ள#க ளாகB 
காணலா+.

d_கP ஓ" ஆ)#ராf# ேட7ள# 9ைன7 
பயUப *2 ; ைகi4, இதSகான அ7 ] ேக-
ஷUகP அ4ல; Tேரா e ரா+கைள YCP 
7ேள .ேடாD4 காணலா+. e)94 மSa+ 
�B ஆe யைவ, இவS [Sெகன வ9 வ ைமB-
க7ப#ட ஆ)#ராf# /.ட_க]4 இய_-
C eUறன. இவS[4 இய_C+ வைகi4,  
அ7 ] ேக ஷUகP, �4கP, இைச மSa+ 
�9ேயா ேகா7 TகP Xைறேய அேமஸாU 
மSa+ பா"ன. அ)# ேநாRP .ேடா" 
தள_க]4 eைடB eUறன. ேட7ள# இைணய 
இைண7R4 இய_C+ வைகi4 வ9 வ ைமB-
க7ப# *Pள;. பல வைக க]4 பா"2தா4, 

ைஹதராபாI ைவ- –- K நகரமாMறO
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பா"3 ஏ"ெட4 ca வன+, ைஹத ராபா2 
நகD4 ைவ–R இைண7 Rைன, அGந கDU 

17 XB eய இட_க]4 வழ_ C e ற;. ஒ:வ" 
நாெளாU aBC, இல வச ைவ R இைண7T 
nல+ 750 எ+.R. ேட#டா தர ,-
றBக+ ெசf; ெகாPளலா+.

ைஹத ராபா2 நகைர ஒ: 9²#ட4 
நக ராக மாS[, அ_C வாv+ 
மBகP அைன வ :BC+ இைணய 
இைண7 Rைன வழ_C+ இலBC 
ஒUைற இUைறய ெதI_கானா 
அர} ெகா) *Pள;. அதU ஒ: 
பC 3 யாக இGத நட வ 9Bைக ேமS-
ெகாPள7ப * e ற;. .மா"#ேபாU, 
ேட7ள# R./. மSa+ ைவ–R இயB-
க7ப*+ அைன2; சாத ன_க ]I+, இGத 
ைவ R இைண7T eைடBC+. நாெளாU aBC
40 ஆiர+ வ"2த க"கP, வ"2தக ca வ ன_கP 
பய ன ைட வா"கP எUa எ3"பா"Bக7ப * e ற;. 

இUைறய �ழj4, ம:2 ; வ ம ைனகP, 
வ_e மSa+ க4, ca வ ன_கைள மBகP 

இைணய+ வ^ யாக அ³e ,ைர வான 
ேசைவைய7 ெபற இைணய இைண7T XB-
eய ப_காS a e ற;. எனேவ, இGத இல வச 
இைண7 Rைன வழ_ C வதU nல+, மBகP 

த_கP அUறாட வா�BைகiU 
XB eய ப| கைள எ] தாக ேமS-
ெகாPள X9l+ எUa ெதI_கானா 
அர} க: ; e ற;.  ெதI_கானா 
மSa+ ஆG 3ர மாc ல_க ABகான 
பா"3 ஏ"ெட4 ca வன தைலைம 
அ3 காD ,ஜ ய ரா கவU இதைன2 
ெதD ,2தா".இ_C வாv+ மBகP, 
தSே பா; C[7 R# *Pள 17 
இட_க]4, த_கP சாத ன_க]4 
ைவ–R இைண7T ெபறலா+. அவ"-

க A ைடய ெமாைப4 எ) |SC, ஒ`ெ வா-
: வ :BC+ ஒ: பா.ேவ"# எ) ஒ: Xைற 
தர7ப*+. இதைன அவ"கP எ7ே பா;+ பயU-
ப *2தலா+. நாP ஒU aBC, பய னாள" ஒ:-
வ :BC 760 எ+.R. ேட#டா அ³க இல வச 
அ' ம3 உ)*.

இ; ஒ: ைவ-R இயBக சாத ன மாC+. உ_-
களா4, ஒ: ைவ-R இைண7T, அ4ல; 3² 
அ4ல; 4² இைண7 Rைன7 ெபற X9 யா; 
எUறா4, ேட7ள# பயUப *2;+ எ)ண2-
3ைன ,# * , டலா+.

ஐேப# சாதன+ ஆ7RP 
ca வ ன23U ஐ.ஓ.எ.. 
ஆ7ப ேர#9_ /.ட234 
இய_ C e ற;. இதS-
கான ஆ9ேயா, ,9ேயா 
மSa+ T2த க_க ABகான 
ைப4கைள, ஆ7RP 
ca வ ன23U ஐ-#oU 
.ேடாD4 ெபறலா+.

ஐேப# ஏ" எUப;, 
அ)ைமB கால234 
ெவ] வGத  சாத ன மாC+. 
இ; எைட Cைற வா-
கm+, இயBக ேவக+ 
,ைர வா கm+ ெகா)-
ட;. ஆ)#ராf# 
ேட7ள# ேபால, இத '-
ட'+ y ேபா"# ஒUைற இைண2;7 பயUப-
*2தலா+.  ேட7ள# R./.Bக]U வD ைசi4, 
அ3க ,ைல lPளைவ ஐேப# சாத ன_க ளாC+.
ைமBே ராசா7# ca வ னX+ ,)ேடா. 
ஆ".9. எUற ெபயD4 ேட7ள# R./.Bகைள 

வழ_ C eUறன. இைவ ,)ேடா. 8 ஆ7-
ப ேர#9_ /.ட234 இய_ C eUறன. 
,)ேடா. இயBக234 இய_C+ Tேரா e ரா+-
கைள ஆ)#ராf#, ஐ.ஓ.எ. மSa+ Cேரா+ TB-

க]4 இயBக X9 யா;. 
ஆனா4, ,)ேடா. 
ஆ".9.i4 இயBகலா+. 

ேட7ள# மSa+ 
ேல7டா7 கABC இைட-
ேய யான சாத ன மாக  
இ; க: த7ப * e ற;.  
,)ேடா. ஆ".9. 
மSa+ ,)ேடா. ேட7-
ள#கP ,2 3 யா ச_கP 
அ3க+ ெகா)டைவ. 
ஆ".9., ,)ேடா. 
அ7 ] ேகஷU .ேடாD4 
eைடBC+ அ7 ] ேக-
ஷUகைள7 பயUப-
*2 ; e ற;. ஆனா4, 
,)ேடா. Tேரா e ரா+-
கைள Xv ைம யாக7 

பயUப *2த X9 யா;.  ஆ¤., ேபா#ேடா ஷா7 
அ4ல; இ; ேபாUற ,)ேடா. Tேரா e ராZU 
Xv ப37T+ பயUப *2த ேவ)*+ எUறா4 
உ_க ]ட+ ,)ேடா. 8.14 இய_C+ 
ேட7ள# ேதைவ.

ைஹதராபாI ைவ- –- K நகரமாMறO
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ைமBேராசா7#, அBேடாப" Xத4 
வார234, XUT அ[,2தப9, தU 

ேநாBeயா ´Zயா 730 �ய4 /+ .மா"# 
ேபாைன, இG3யா,4 ,SபைனBC 
அ[Xக7ப*23ய;. இ; ெச4R வச3ைய 
ைமயமாகB ெகா)* வ9வைமBக7ப#ட;.  
இதU 3ைர 4.7 அ_Cல234 OLED 
9.RேளlடU அைமG;Pள;. 1.2 eகா 
ெஹ"#. ேவக234 இய_C+ .நா7 #ேரகU 
400 7ராசச" தர7ப#*Pள;. ´Zயா ெடz+ 
அ7ேட# ெகா)ட ,)ேடா. ேபாU 8.1 
ஆ7பேர#9_ /.ட+ தர7ப#*Pள;. 
இதU XUTறB ேகமரா 5 ெமகா RBெஸ4 
3ற'டU, ைவ# ஆ_eP ெலU. ெகா)* 
அைமBக7ப#*Pள;. இதU focal length  24 
Z(. இதனா4, தானாகேவ ேபா#ேடா எ*BC+ 
ெச4R வச3, Y*த4 3ற'டU இய_Ceற;.   
RUTறB ேகமரா எ4.இ.9. 7ளா� இைணG; 
6.7 ெமகா RBெஸ4 3ற'டU இய_Ceற;. 

இ34 இர)* /+கைள இயBகலா+. இதU 
ரா+ cைனவக2 3றU 1 ².R. .ேடாேரµ ெமமD 
8 ².R. இதைன 128 ².R. வைர ைமBேரா எ..
9. கா"# ெகா)* அ3க7ப*2தலா+.

ெந#ெவா"B இைண7RSC 3², TA�2 
4.0., ².R.எ.., மSa+ எU.எ7./. ெதா^4 
s#ப_கP இய_CeUறன. இதU ேப#டD 

2,200 mAh 3றU ெகா)ட;. 
ந4ல பtைச, ஆர�t, க:7T eேர மSa+ 

ெவPைள வ)ண_க]4 eைடBC+ 
ேநாBeயா ´Zயா 730 �ய4 /+ .மா"# 
ேபாU, இG3யா,4 ¨.15,299 என 
,ைலiட7ப#* அ[XகமாelPள;. இதைன 
வா_Cேவா:BC, Xத4 ஆa மாத_கABC 
ைமBேராசா7# ஒU #ைர,4 ஒ: ெடரா ைப# 
இட+ இலவசமாகB eைடBeற;. அதU RU 
ெதாட"G; பயUப*2த மாதGேதாa+ ¨.125 
க#டணமாகt ெசI2த ேவ)*+.

ேநா$Lயா MNயா 730 

dய; _/ +மா.4 ேபாh

Carbon Copy: iB அjச: அk+ V ைகl:, mக வ-
KQ<Q Jழாக “CC:”  எBற >K oைன+ பா"4 g ̀ +-
\"கW. கா"பB கா+> எBபதB p`Qக* இ5. அk+-
ப+ப@* iB அjச: ெசq g lைன, பல நப"க 7Q<  
நக லாக அk+ப,இ/த mக வKQ க#ட4 gைன+ பயBப-
@4தலா*. அதா வ5, அk+ப+ப@* அjச: தக வ:கW, 
இ/த கா"பB கா+> க#ட4g: உWள mக வ KQ <-
K ய வ"க 7Q< அ:ல; ஆனாu*, அவ"கW ெதK/5 
ெகாWள ேவL Zய ெசqg எBபேத இைதQ <=Q A ற5. 
அjச: யா`Q< எv த+ப @ A றேதா, அவKB mக வK  
“To:” எBற >Ko: அைமQக+ப @ A ற5.  

ெத\]O ெகா<#Rக<
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தU'ைடய ²3 .ைடல. ெமாைப4 
.மா"# ேபாைன, அ)ைமi4 எ4.

². caவன+ இG3யா,4 ,SபைனBC 
அ[Xக7ப*23ய;. இ34 qHD 9.Rேள 
த:+ 5.5 அ_Cல அள,லான 3ைர 
தர7ப#*Pள;. இதU Cவா# ேகா" 7ராசச" 
1.3 eகா ெஹ"#. ேவக234 இய_Ceற;. 
ஆ)#ராf# 4.4. e#ேக# ஆ7பேர#9_ 
/.ட+ தர7ப#*Pள;. எ4.இ.9. 7ளா� 
இைணGத 13 எ+.R. 3றU ெகா)ட RUTறB 
ேகமராm+, 1.3 ெமகா RBெஸ4 3றU ெகா)ட 
XUTறB ேகமராm+ இ34 இய_CeUறன. 
இ34 ர7ப"9ய+ .ைடல. ேபனா ஒUa 
இைணBக7ப#*Pள;. இதU nல+ ஒ: 
T3ய இயBC+ அ'பவ+ eைடBeற;. 
இதU இG3யா,4 அ[Xக7ப*2த7ப*+ 
மாட4 ேபாU ம#*+ இர)* /+ இயBக+ 
ெகா)டதாக2 தர7ப*eற;. 

”ந4ல 9.Rேள, ந�ன வ9வைம7T 
மSa+ தர2தBக ,ைலi4 .மா"# ேபாU 
ஒUைற எ3"பா"7பவ"கABC ²3 .ைடல. 
ெமாைப4 ஏSறதாக இ:BC+” என இதைன 
அ[Xக7ப*2;ைகi4 எ4.². caவன23U 
,Sபைன7 RDm அIவல" அZ2 Cµரா4 
ெதD,2தா".  இG3ய .மா"# ேபாU 
,Sபைனt சGைதi4, இz வ:+ மாட4கP, 
RUபSa+ மாட4 ேபானாக ²3 .ைடல. 
இ:BC+ எனm+ C[7R#டா".

இதU மSற /ற7ப+ச_கP: ஒ: ².R. 
ரா+ cைனவக+. ைமBேரா எ..9. கா"# 
வ^யாக ெமமD அ3க7ப*2;+ வைகi4 8 
².R. .ேடாேரµ ெமமD. இதU பDமாண+ 
149.3 x 75.9 x 10.2 Z(. எைட 163 eரா+. 
ெந#ெவா"B இைண7RSC 3², ைவ R, 
TA�2 மSa+ ².R.எ.. ெதா^4 s#ப_கP 
இய_CeUறன.  இதU ேப#டD 3,000  

mAh 3றU ெகா)ட;. க:7T, ெவPைள 
மSa+ த_க cற234 eைடBC+ எ4.². 
²3 .ைடல. .மா"# ேபாzU அ3கப#ச 
,ைல ¨.21,500 என2 தர7ப#*Pள;.

T.2,599V ஆX;ராY; 
<மா&; ேபா1

ெச:காB wxவன* தBkைடய Campus 
One A354C Iமா"# ேபாைன y.2,599 அgக 
ப#ச oைல என அ=o45 ofபைனQ< 
அ=mக+ப@4g]Wள5. இg: ஆL#ராq# 
4.4 A# ேக# GIட* இய6<Aற5. 3.5 அ6<ல 
அளo: HVGA gைர உWள5.  இதB ZI>ேள 
gறB 480 x 320 >Qெஸ:கW.  ஒ` Aகா 
ெஹ"#I ேவக4g: இதB �ய: ேகா" +ராசச" 
ெசய:ப@Aற5. 2� ெதாட"V AைடQAற5. 
இரL@ �.எI.எ*. G*கைள, இ` ேவx 
ZI>ேள]டB,  இg: இயQகலா*.  எ:.இ.Z. 
+ளாd ெகாLட 2 எ*.>. gறB ெகாLட ேகமரா 
>BVறமாகH*, o.�.ஏ. ேகமரா mBVறமாகH* 
தர+ப#@Wளன. 3.5 i� ஆZேயா ஜாQ மfx* 
எ+.எ*. ேரZேயா உWளன. ெந#ெவா"Q 
இைண+>f< 2�, ைவ >, V7�4 ஆAய 
ெதாc: �#ப6கW இய6<ABறன. இதB ரா* 
ெமமK 256 எ*.>. Iேடாேர� ெமமK 512 எ*.>. 
இதைன ைமQேரா எI.Z. கா"# �ல* 32 �.>. 
வைர அgகK45Q ெகாWளலா*.  இதB ேப#டK 
1,200 mAh gறB ெகாLட5.   Celkon Campus 
One A354C  க`+V, Gக+V, ெவWைள மfx* 
hல வLண6கX: AைடQAற5. அgக ப#ச 
oைலயாக y. 2,599 எனQ <=Qக+ப#@Wள5. 

எ6.S. TBவன4;V 

k3 +ைடல+ ேபாh
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ெலேனாவா caவன+ தU ஏ வDைசi4 
(A series) T3ய .மா"# ேபாU ஒUைற 

Lenovo A328 எUற ெபயD4 ,SபைனBC 
அ[Xக7ப*23lPள;. இதU 3ைர 854 x 
480 RBெஸ4 3ற'டU Y9ய 9.Rேள 
த:வதாக, 4.5 அ_Cல அள,4 உPள;.  
1.3 eகா ெஹ"#. ேவக234 இய_C+ 
Mediatek MT6582M  7ராசச" தர7ப#*Pள;. 
இதU ஆ7பேர#9_ /.ட+ ஆ)#ராf# 
4.4. e#ேக#. RUTறமாக எ4.இ.9. 7ளா� 
ெகா)ட 5 ெமகா RBெஸ4 3றU ேகமரா 
இய_Ceற;. XUTறமாக 2 எ+.R. 3றU 
ெகா)ட ேகமரா உPள;. 

இGத ெமாைப4 ேபாU பா;கா7T, ேட#டா 
பe"த4 மSa+ /ல XBeய ப|கைள 
ேமSெகாPள, ெலேனாவா caவன23U 
அ7]ேகஷU சா7#ேவ" ெதாC7TகP ப3G; 
eைடBeUறன. இர)* /+கைள இ34 
இயBகலா+. இGத ஆ)9U ெதாடBக234 
ெலேனாவா அ[Xக7ப*23ய, ெலேனாவா 
ஏ 526 மாட4 ேபாz4 இ:Gத அேத ெசய4 
அ+ச_கP இ3I+ உPளன. ஆனா4, இGத 
ேபாz4 ேகமரா,U 3றU Y*தலாக  
அைமBக7ப#*Pள;. 

Lenovo A328 ெமாைப4 ேபாzU த9மU 11 
Z(. எைட 140 eரா+. 3.5 Z( ஆ9ேயா ஜாB 
மSa+ எ7.எ+. ேர9ேயா இய_CeUறன. 
இதU ரா+ ெமமD 1 ².R. .ேடாேரµ 
ெமமD 4 ².R. இதைன 32 ².R. வைர 
அ3க7ப*2தலா+. ெந#ெவா"B இைண7RSC 
3², ைவ R, TA�2 4.0 மSa+ ².R.எ.. 
ஆeய ெதா^4 s#ப_கP இய_CeUறன.

இதU ேப#டD 2,000 mAh 3றU ெகா)ட;. 
க:7T மSa+ ெவPைள வ)ண_க]4 
eைடBC+ இGத .மா"# ேபாzU ,ைல ¨. 
7,299 என அ[,Bக7ப#*Pள;. இG3யா,4 
ெலேனாவா caவன23Sெகன தz7ப#ட 
Xைறi4 இய_C+ 1,400 ,Sபைன 

ைமய_க]I+ மSa+ Rற ெமாைப4 ேபாU 
,SபைனB கைடக]I+ இGத ேபாU ெசUற 
வார+ Xத4 ,SபைனBC வG;Pள;.

ெலேனாவா ஏ 328 ெலேனாவா ஏ 328 
+மா.4 ேபாh +மா.4 ேபாh 

அVmக/அVmக/

சாMச[ <மா&; 
ேபா1க\!P இலவச 

^ய& ேம5<
ெசBற ஆகI# மாத*, �ய" (HERE) wxவன* 
சா*ச6 wxவன45டB தாB ஏfப@4gQ 
ெகாLட ஒ+ப/த* <=45 அ=o+V ஒB=ைன 
ெவXl#ட5. அதB அZ+பைடl:, சா*ச6 
ேகலQ� Iமா"# ேபாBகW, இைணய இைண+V 
இ:லாமேலேய பயBப@4தQ RZய வைகlலான 
�ய" ேம+I அ+XேகஷB ஒB=B ேசாதைன 
பg+>ைன அLைமl: ெவXl#@Wள5. 
எ/த ஒ` இட4gf<* ெச:u* வைகl:, 
ேபாQ<வர4gfகான வcகா#@த:கைள 
இ/த ேம+ கா#@Aற5. oLேடாI ேபா^: 
AைடQ<*, ேபாB இய6<* இட* சா"/த 
அைன45 வc கா#@த:க7* இg: 
AைடQABறன. 

இத1 _ற56 அMச[கJ: இைணய 
இைண+>B=, கா" ஓ#@* ேபா5*, நட/5 
ெச:u* ேபா5*, <ர: �ல* வc கா#@த:, 
�x நா@கX: வc கா#@* வைகlலான 
வைரபட6கைள தரoறQக* ெசq5, அைம45Q 
ெகாW7* வசg மfx* 46 நா@கX:, 766 
நகர6கX:, ெபா545ைற வாகன6கW ெச:u* 
வc மfx* gைச கா#@* வைரபட* ஆAயைவ 
ஆ<*. ஆL#ராq# 4.1 மfx* அதB >Bன" 
ெவXயான ஆ+பேர#Z6 GIட6கW ெகாLட 
சா*ச6 ெமாைப: Iமா"# ேபாBகX:, இதைன+ 
பg/5 இயQகலா*. இ5 இலவசமாகQ AைடQ<* 
இைணய தள mகவK: http://www.samsungapps.com/
appquery/appDetail.as?appId=com.here.app.maps
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க*+ ,#ட" இயQக* கfxQ ெகாWள4 ெதாட6-
Aய ேபா5, ேலா#டI 1-–2–-3 தாB I+ெர# �# 
ப� க 7Qகான ஒேர Vேரா A ரா மாக இ`/த5. 
அைன45 ேட#டா ேபI ப� க ைள]* அg: தாB 
ேமfெ காLேடா*. அதB பயBபா@ mZ45 ைவQ-
க+ப @ A ற5 எBற தகவ: க# @ ைரைய+ பZQ-
ைகl: iகH* வ`4த மாக இ`/த5. 

-கா. fg வாச1, h/5 6ரM.

ஐ/5 ம� ேநர* எBன, இைணய இைண+V 
இ:ைல எBறாேல, உடேன உடP: ஒ` பதfற* 
ெதாf=Q ெகாW A ற5. இ+ே பா ெத:லா*, 
அைன45 ப� க7*, இைணய இைண+ > ேலேய 
ேமfெ காWள கfxQ ெகாLேடா*. GBன GBன 
oஷ ய6க 7Qெக:லா*, சK யான தகவ: ெபfx, 
உxg ெசq gட இைண ய4 g ைனேய நா@ Aேறா*. 
எனேவ, ஐ/5 ம� ேநர* இ:ைல எBறா:, நாB 
அH# எBற உ6கW க# @ைர சK யான ேகாண4g: 
நா* இைண ய4 gைன� சா"/5 இ`+ப த ைனேய 
கா# @ A ற5.

ஆ&. தயா jh[<ட1, கார!காV.

'LேடாI 10 <=4த தக வ:கைள+ பZQைகl:, 
ைமQே ராசா+# தB தவf =ைன உண"/த ேதா@, 
அதைன ஒ45Q ெகாL@, வாZQைக யா ள"கைள 
mதBைம+ ப@4g, Vgய ஆ+ப ேர#Z6 GIட4ைத 
வZ வ ைம4 5Wள5 எBx அ=ய mZ A ற5. வ"4-
தக* சK யாA, லாப* பா"Qக ேவL@* எBறா:, 
வாZQைக யா ள"கXB எg"பா"+ V கேள mQ Aய* 
எBப5, இ/த oஷ ய4g:, உல க ளா oய அளo:, 
oLேடாI 10 வZ வ ைம+>: உx g யா A ற5.

ஆ&. ெசயபாV, ேகாைவ.

ஆ+>W ம# @ ம:ல, சா+#ேவ" 5ைறl: 
இய6<* எ/த ஒ` wx வ னm*, தB Vgய சாதன*, 
மfx* அ+ X ேகஷB சா+#ேவ" ெதா<+ V கைள4 
தவ x த:க 7 ட ேனேய ெவX l @ ABறன. ஆனா:, 
ெவX யாA ஒ` வார4g: >ர�ைன கைள� ச/ g4-

த5 ஆ+>W எBx ெதK ைகl:, ஏB இ/த அவ-
சர*? எB xதாB ேக#க4 ேதாB x A ற5. இg: 
ஐ.ஓ.எI. 8.2 �L@* GIட4ைத+ >B ேநாQA 
ெச# ெசq gட தர+ப#ட5 எBற ெசqg ேகPQ < K-
ய தா கH* உWள5. ஆ+>W மfx* ைமQே ராசா+# 
ேபாBற wx வ ன6கW இ5 ேபாBற தவ x கைள� 
ச/ gQைகl:, மQக 7Q< அவf=B �5Wள ந*-
>Qைக ேபாq o@*.

ேபரா. டா!ட& எ1. qs v சாw, மvைர.

ெடரா கா+> <=4த தகவ:, ேகWo பg: 
ப< gl: அதB இைணய தள* mத: ெகாL@ 
த/த ைமQ< iQக நB=. உடB அ/த தள* 
ெசBx, க*+ ,#டK: எX தாக+ பgH ெசq5 
பயBப @4g வ` AேறB. இ+ே பா5 எத ைன]* 
கா+> ெசqவ5 எX தாக உWள5. <=+பாக, 
இைடேய wBx ேபானா:, o#ட இட4g: இ`/5 
ெதாட"வ5 ெபKய உத o யாக உWள5.

எ<. xy யMவதா, ெச1ைன.

ெமாைப: சாத ன6க Xu*, நா* ேமfெ காW7* 
இைணய4 ேதட:கW <=4த தக வ:கைள அc4-
5 o டலா* எBப5 Vgய ெசq gேய. பல`*, இ+-
ேபா5 த6கW இைணய உலா oைன ெமாைப: 
ேபாBக X ேலேய ேமfெ காWவதா:, இ/த தக-
வ:கW அைன45* ந:ல ெதா` த` ண4g: தர+-
ப# @Wளன. எv gய ஆG K ய ̀ Q< நB=.

எ1. காzசனா, ெச1ைன.

_ல G=ய <ைறகW எ+ே பா தா வ5 ெசா:ல+ப#-
டாu*, iக எXய வைகl: ,ச"  இLட"ேபI 
ெகாL@ இய6<* o.எ:.G. >ேளய", அZQகZ தாB 
இயQகQ RZய ஆZேயா மfx* oZேயா ைப:கXB 
பா"ம# எL �Qைக ைய]* அg க K45Q ெகாLேட 
உWள5. எனேவ, �x ேகாZQ<* ேமலான எL �Q-
ைகl: இ5 தர o றQக* ேமfெ காWள+ப#ட5 எBப5 
oய+ >f < Kய ெசq gேய அ:ல.

-எ1. காமா; _ நாத1, QX >!கV.

க*+ #ட" இயQக* கfxQ ெ Wள4 ெத

ெப.சன;ெப.சன;
Kேர!Kேர!
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ேகWo: g� ெரன Iைக+ பயBப @4 5 வg: 
GQக:. Vgய பg+ >ைன இBIடா: ெசqேதB. 
இதைன+ பயBப @4த பZ வ4 gைன wர+ >ேனB. 
Iைக+ பயBப @4 5 வ5 இல வச* எBறாu*, 
அ5 ஒ` டால" ($1) க#டண* எBx ெசா: A ற5. 
ேபாB அைழ+ VQ <4தாேன க#டண*. Iைக+ 
பயBப @4த ஏB? எ6< தவx?

-ெச. இ1னா_, ஏரV.

ப34: இUனா/, .ைக7 வ^ �9ேயா 
மSa+ வாf. அைழ7 T கைள, உலeU எGத 
nைலi4 இ:G;+ இல வ ச மாக7 பயUப-
*2தலா+. ஆனா4, ேல)# ைலU அ4ல; 
ெமாைப4 ேபா'BC அைழ7T ,*2தா4, 
அதSCB க#டண+ ெசI2த ேவ)*+. இG-
3 யா,4 இGத வச 3 ையேய .ைக7 எ*2 ;-
,ட7 ேபாவ தா கm+ தகவ4 உPள;. d_கP 
யா: ட னா வ; ெதாட"T ெகா)* �9ேயா அ4-
ல; வாf. அைழ7R4 ெதாட"T ெகாPவ தாக 
இ:Gதா4, அவ :BC .ைக7 Xக வD ஒUa 
இ:Bக ேவ)*+. அதைன உa3 ெசf; 
ெகா) ~"களா? அ4ல; அவDU ெதாைல ேப/ 
எ) ³BC அைழ2 °"களா?

ேகWo: oLேடாI. oIடா மQக Xட* எ@ ப-
டாம: ேபான தf<Q காரண* எBன?  oLேடாI 
8 மQக Xட* எ@ ப டாம: ேபானதB >Bன �l:, 
இதைன4 ெதK/5 ெகாWள ஆைச+ப @ AேறB.

-ஆ. 6gதா ச} Qர1, மvைர.

ப34: ஒ: /ல" இU'+ ,)ேடா. ,.-
டா ,ைன7 பயUப *23B ெகா) *தாU இ:B-
eUறன". ெந#மா"Bக# ேஷ" ைமய+ ேமS-
ெகா)ட கணBெக *7 RUப9, ,.டா /.ட+ 
3.07% க+7 o#ட"க]4 இய_ C eUறன. 

(jனB. பயUப *2 ; ப வ"கP 1.64% எUப; 
இ_C C[7 R ட2தBக;). ஆனாI+,  ,.டா 
மBக ]ட+ எ* ப ட ,4ைல எUப; உ)-
ைமேய.  இ; XGைதய ,)ேடா. எB.R 
/.ட2 3 j :G; XS [I+ மாa ப#* இ:G-
தேத, இ; TறBக |Bக7ப#ட தSகான கார ண-
மாC+. XS [ I மாக மாa தைல ேமSெ காPள 
மBகP தயா ராக இ4ைல. இதைன7 RUனா]4 
உண"Gத ைமBே ராசா7#, ,)ேடா. ,.-
டா,U }வ* இ4லாம4, ,)ேடா. 7 /.-
ட2 3ைன2 தG; மBக ]ட+ த_கP ெபயைர2 
தBக ைவ2;B ெகா)டன". 

இேத கைததாU ,)ேடா. 8 /.ட+ 
அ[ X க2 3I+ இ:Gத;. ,)ேடா. 
7 /.ட2 3 j :G; XS [I+ T3ய வ -̂
கைளB ெகா)ட தாக இ:Gததா4, மBக ]ட+ 
,)ேடா. 8 எ* ப ட ,4ைல. இதைனt சமா-
]Bக, ,)ேடா. 8.1 ெகா)* வர7ப#ட;. 
இ:7 R'+ பய னா ள"கP மன; cைற வ ைட-
ய ,4ைல. எனேவ, ,)ேடா. 8.1 மSa+ 
,)ேடா. 7 ஆeய /.ட_க]4 உPள, 
மBகP ஏSaB ெகாPளB Y9ய அைன2ைதl+ 
இைண2; ,)ேடா. 10 இ7ே பா; வ9 வ-
ைமBக7ப# *Pள;. இ; மBக ]ட+ Xv-
ைம யாக ஏSaB ெகாPள7ப *மா எUப தைன7 
ெபாa2 3 :G ;தாU பா"Bக ேவ)*+. உ_-
க ABC2 ெதD lமா! இUa+ ,)ேடா. 7 
தாU, ெப:+பா லா ன வ"களா4, 52/71%, பயU-
ப *2த7ப * e ற;. ,)ேடா. எB.R பயUப-
*2 ; வ; ஆப2தா ன; எUறாI+, அதைன 24% 
ேப" பயUப *23 வ: eUறன". ,)ேடா. 8 
மSa+ 8.1 பயUப *2 ;ேவா" 12%BC+ சSa 
அ3 மா ன வ"கேள.

ேக<'- – ப,;
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ேகWo: எB ெப"சன: க*+ ,#டK: எ+ே பா5 
“Safely Remove Hardware” பயBப @4g, ].எI.
>. +ளாd #ைரoைன எ@Qக mயBறாu*, ”இ/த 
சாதன* தfே பா5 பயBபா#Z: உWள5. இதைன+ 
பயBப @45* oLேடாI அ:ல5 ேவx Vேரா-
A ரா iைன wx4g, >B ெவXl: எ@Qக mயf-
GQகH*” எBற ெசqg AைடQ A ற5. ஆனா:, 
].எI.>. +ளாd #ைரe எ/த வைக lu* அ+-
ேபா5 பயBபா#Z: இ`Qக o:ைல. >B ஏB இ/த 
ெசqg AைடQ A ற5? என oளQகH*. இதைன4 
தo"Qக எBன ெசq gட ேவL@*?

எ<. qsv ேமாகன ~}தரM, காைர! P�.

ப34: “Safely Remove Hardware” எU'+ 
�4, நா+ பயUப *2;+, l.எ..R. 7ளா� 
#ைர,4 எv த7ப*+ ைப4கP, CaB y-
* களா4, கர7# ஆகாம4 இ:Bக7 பயUப-
*2த7ப * e ற;. அ34 ைப4 எv த7ப#*B 
ெகா) 9 :B C+ே பாேதா, அ34 உPள 
ேட#டா ப9Bக7ப#*, க+7 o#டDU ெமம-
DBC மாa+ே பாேதா, உ_கP #ைர`, க+7-
o#டDU l.எ..R. ேபா"# 9 j :G; எ*B-
க7ப#டா4, அGத ைப4 ctசய+ ெக#*7 
ேபாவ தSC வாf7 T)*, ேமேல ெசா4ல7-
ப#ட �4, இGத cக�m ஏSப டாம4 ந+ைம 
எtச DB e ற;. இ:7 R'+, d_கP C[7 R *-
வ; ேபால, எGத ைபI+ ப9Bக7ப டா மI+, 
எv த7ப டா மI+ இ:B C+ே பா;+ Rைழt 
ெசf3 eைடBகலா+. இதSC ஒ: காரண+ 
உ)*. ,)ேடா. (9யா Rேளய" ேபாUற, 
d_கP எ3"பா"Bகாத Tேரா e ரா+கP,  அத '-
ைடய ”Zo/B �ல க2ைத” அைமBக7, T3-
ய தாக ஏேத'+ Zo/B ைப4கP வG ;Pள-
னவா எUa, க+7 o#டDU மSa+ அத 'டU 
இைணG ;Pள #ைர`க]4 ேத97 பா"BC+. 
இGத ெசய4பா *கP Yட, உ_கP l.எ..R. 
#ைர` பயUபா#94 உPள; எUa Yறt சD-
யான கார ண மாC+. 

இGத �� c ைலi4, உ_கP க+7 o#டD4 
RUன |i4 இய_C+ Tேரா e ரா+கP எைவ 
எUa அ[G; அவS[U இயBக2 3ைன ca2த 
ேவ)*+. இதSC “Ctrl,” “Alt,” மSa+ “Delete” 
yகைள ஒ: ேசர அv23, டா.B மாேனஜ" 
,)ே டா ,ைனB ெகா)* வர ேவ)*+. 
இ34 “Processes” ேட7R4 e]B ெசfதா4, 
இய_eB ெகா) 9 :BC+ Tேரா e ரா+கP 
எைவ எUa ெதDய வ:+. அ34 ேமேல 
ெசா4ல7ப*+ வைகi4 இய_e, #ைர,4 
ைப4கைள2 ேத*+ Tேரா e ரா+க]U இயB-
க2 3ைன ca2த ேவ)*+. 

இதU RUன:+, l.எ..R. #ைர,ைன 
ெவ]ேய எ*Bக XயS /Bைகi4, அ; பயU-
பா#94 இ:B e ற; எUற Rைழt ெசf3 
வGதா4, உ_கP க+7 o#ட", #ைர,U ெமம-
Dைய, ரா+ ெமம DBகான இட மாக எ*Bக 

XயS /B e ற; எUa ெபா:P.  இG c ைலi4, 
.டா"# ெம' அv23, “Computer,” எU-
ப34 e]B ெசf 3 டm+. RUன", l.எ..
R. #ைர,U ெபயD4, ைர# e]B ெசf 3-
டm+. eைடBC+ ெம',4 “Properties” எU-
ப தைன2 ேத"Gெத *Bகm+. RUன", இ34 
“ReadyBoost” ேட7 ெச4லm+. இ_C “Do Not 
Use This Device”  எUa தர7ப# *Pள ேர9ேயா 
ப#டைனB e]B ெசf 3 டm+. அதU RUன", 
ஓேக e]B ெசf; ெவ] ேய றm+. இ7ே பா; 
l.எ..R. #ைர,ைன எ*Bக XயS /2தா4, 
“உ_கP #ைர,ைன பா; கா7பாக dBகலா+” 
எUற ெசf3 eைடBC+.

ேகWo: எB k ைடய தfே பா ைதய க*+ ,#டK: 
oLேடாI எQI> +ேரா ஆ+ப ேர#Z6 GIட* 
உWள5. இதB ஹா"# #ைரoைன  எI.எI.Z. 
ஹா"# #ைரவாக, Vgய ஒB xQ< மாfற o`* V-
AேறB. iக எX தாக இதB ஆ+ப ேர#Z6 GIட* 
உ#பட அைன45 ைப:கW, #ைரவ"கW ஆA ய-
வfைற மாf x வ தfகான வc தரH*. 

 ஆ. ~}தர ராம1, ெபy ய PளM.

ப34: ெமBகா zக4 ஹா"# #ைர, j :G;, 
எ..எ..9. (solid state drive) BC மாற இ:7-
ப தாகB Ya e ª"கP. (ஏU, ஆ7ப ேர#9_ 
/.ட2 3ைன மாS a வ; C[2; எ;m+ 
ெசா4ல ,4ைல?) ஓ.எ.. உ#பட அைன2; 
ைப4கA+ T3ய ஹா"# 9.B eSC மாSற7-
பட ேவ)*+. இதSC Bேளாz_ (Cloning) 
என7ப*+ அ7ப 9ேய ப37T நக4 எ*BகB 
Y9ய Tேரா eரா+ ஒUa ேதைவ7ப*+.  இGத 
Tேரா eரா+, உ_கP ஹா"# #ைர,4 உP-
ள வSைற, அ7ப 9ேய நக4 எ*2; ைவ2; 
மாSa+. ஆனா4, இதSC, தSே பா ைதய 
ஹா"# #ைர` அள,4, அ4ல; அதSC+ 
Y* த லான ெகாPள ளm ெகா)ட ஹா"# 
#ைர` ஒUa ேதைவ7ப*+. அ7ே பா ;தாU 
பா"# 9ஷU ேபாUற Rரtைன எ;m+ இU[, 
கா7R ெசf 3 டலா+.

இதைன ேமSெ காPள உ_க ABC EasyUS 
Disk Copy  எUற Tேரா eரா+ ேதைவ7ப*+. 
இதU ேஹா+ எ9ஷU ப37T, இல வ ச மாக 
இைண ய234 eைடB e ற;. தள23U Xக வD: 
http://www.easeus.com/disk-copy/home-edition/

இதைன Xதj4 டm)ேலா# ெசf;, 
இயBக ேவ)*+. உடU, l.எ..R. 7ளா� 
#ைர` ஒUa அ4ல; /.9. ஒUa, எGத 
ைபI+ ப3 ய7ப டாத cைலi4 ேக#C+. 
இவS[4, /.9. ந4ல பலைன2 த:+. 
ெதாட"G; இGத Tேரா e ராேம, உ_கைள வ^ 
நட2;+. பைழய ஹா"# #ைர,U கா7R 
அட_ eய 9.B உ: வாBக7ப*+. உ: வாB-
e ய mடU, உ_கP எ..எ..9. 9.B eைன 
இU.டா4 ெசf 3 டm+. RUன" நக ெல *2த 
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/.9.iைன7  பயUப *23, உ_கP க+7 o#-
டைர ¹# ெசf 3 டm+. அதSேகSற வைகi4, 
உ_கP பயா. அைம7R4, /.9. வ^ யாக 
¹# ெசf 3*+ வைகi4 ெச#9_. மாSற7-
பட ேவ)*+.  பைழய ஹா"# 9.B eைன7 
பயUப *2த ேவ)டா+.

இ7ே பா;  Disk Copy Tேரா eரா+ 3றBக7-
ப#*, d_கP “disk copy” க#ட ைளைய2 ேத"G-
ெத *2; அ*2த cைலBCt ெச4ல ேவ)*+. 
பைழய ஹா"# #ைர,ைன source hard drive 
ஆக ேத"Gெத *Bகm+. இலBe4 ெகாPள 
ேவ) 9ய ஹா"# #ைரவாக SSD #ைர,ைன2 
ேத"Gெத *Bகm+. ெதாட"G; ைப4கைள 
கா7R ெசf 3ட க#டைள அைமBகm+. இ; 
சSa ேநர+ எ*2;B ெகாPளm+. ெபாa ைம-
யாகB கா2 3 :Bகm+. க+7 o#ட :Bகான ZU 
சB 3l+ ெதாட"G; eைட2;B ெகா)ேட 
இ:Bக ேவ)*+. Xv ைம யாக X9Gத mடU, 
பைழய ஹா"# #ைர,ைன dB e ,#*, எ..
எ..9. 9.B வ^ யாக, க+7 o#டைர இயB-
கm+. Y*த4 தக வ4க ABC+ வ^ கா# * த4-
க ABC+, இGத EasyUS  சா7#ேவ" ெதாC7-
Rைன வழ_C+ ca வ ன23U ேகP, ப34 
பC 3ைய7 பா"Bகm+. தள Xக வD: http://www.
easeus.com/disk-copy/faq.htm 

ேகWo: Vg ய தாக oLேடாI 8 பg ய+ப#ட 
ேல+டா+ க*+ ,#ட" ஒBx வா6A+ பயBப @4g 
வ` AேறB. இg:, எ�.>.wx வன* த/ 5Wள பல 
சா+#ேவ" ெதா<+ VகW தா6க ளா கேவ ெதாட6 A-
o @ ABறன. இவfைற wx4 5 வ தfகான வc எ6-
<Wள5 எBx ெதK ய o:ைல. Msconfig க#டைள 
ெகா@Q<* இடm* VK ய o:ைல. வc கா#டH*.

-எ1. �ேதh Pமர1, ெச1ைன.

ப34: ,)ேடா. 8 பயUப *2-
; ேவா :BC எv+ எDtச4 ZBக 
இட_க]4 இ;m+ ஒUa. ஏSக-
னேவ அைன2; ஆ7ப ேர#9_ 
/.ட_க ]I+, எ]ய வ^i4 
eைட2; வGத Msconfig Tேரா-
eரா+ இ:BC+ இட+ 
மாSற7ப#ட வ^ i ேலேய 
eைடB e ற;. இ;தாU, 
உ_கP RரtைனiU nல கார-
ண மாக உPள;. ஆனா4, 
Msconfig எ7ப 9l+ இ:Gேத 
ஆக ேவ)*+ அ4லவா! அ; 
எ_C eைடB e ற; எUப தைன7 
பா"Bகலா+. Xதj4 Charms 
menu ெம' ,ைன2 3றBகm+.   
இதSC உ_கP 3ைரi4 ேம4 
அ4ல; yழாக மmைஸt 
}ழSறm+. RUன", 
டா.B ேமேன ஜைரB (Task 
Manager) க)ட [G; 3றB-

கm+. இGத இட234 Startup ேட7 Rைன 
d_கP காணலா+. இதைனB e]B ெசf; 
.டா"# அ7 ெம',4, d_கP dBக ,:+T+ 
Tேரா e ரா+கP அைன2ைதl+ dBகலா+. 
இதSC அGத Tேரா e ரா+கP  (; ைர# e]B 
ஏSப *23, eைடBC+ ெம',4 Disable எU-
ப தைன இயBகm+. இz, க+7 o#ட" ெதாட_-
C ைகi4, இGத Tேரா e ரா+கP ெதாட_கா;.

ேகWo: பல ஆL @ க ளாக, �ெமl: பயBப-
@4g வ` AேறB. Gல வார6க ளாக, எனQ< வ/த 
ெமl:கW பZQக+ப#ட 5 ேபால கா#G அXQ A-
ற5. mQ Aய ெமl: கZ த6கW ம#@* பZ4த பZ 
எனQ<Q AைடQ ABறன. இ5 எதனா: ஏfப @ A-
ற5? ைவரI இ5 ேபால� ெசய:ப @மா?

-எ1. கVயாண ~}தரM, _வ கா_.

ப34: இ; ctச ய மாக ைவர. இ4ைல. 
உ_கP ²ெமi4 அBக m)#9U oச" ேந+ 
மSa+ பா.ேவ" 9ைனB க)ட [Gத, உ_-
க ABC ேவ) 9ய நப" ஒ:வ" ெசf 3*+ 
ேவைலதாU இ;. /ல ேவைள க]4 நா+ 
அஜாB e ர ைத யாக இ:G; ந+ பா.ேவ" 9ைனB 
கா#9B ெகா*BC+ வைகi4 பயUப *2 ; வ-
தனா4, வGத ,ைன. இதைன Xதj4 உa37 
ப*23B ெகா)*, RU, அ3 j :G; த7 RBC+ 
ெசய4பா# 9ைன ேமSெ காPளலா+.

உ_கP ²ெமi4 இUபாB. ெச4லm+. 
RU, அேத பBக234 y� பC 3BC உ:#9t 
ெச4லm+. வல; nைலi4 Details எUa ஒ: 
பC3 இ:BC+. அ34 e]B ெசf 3 டm+. 
இ_C, அGத ேநர234, உ_கP ²ெமi4 அBக-
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