
நவ"ப$ 10, ௨௦௧௪ இத-ட/ இைண45

இ!#ய வா'( அ* வா+,ைகயாள0க1 7 ேகா+

3(ட5 6ட8  இய9:; 3(ட56ட8 இய9:;
<ேரா > ரா;கைள <ேரா>ரா;கைள

?,க?,க



10-11-20142

#னமல0 – க;*C'ட0 மல0, 39, ஒ8:; ேரா?, இராய4 ேப:ைட, ெச/ைன -– 600 014
computermalar@dinamalar.in

வாசக0கேள.... க;*C'ட0 GாHக1
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 ேம மாத-9X8 
^: ெவMயா`5+UகUaடா.. Rா6க# மXY*
‘ST’Uகைள உ+வாU`யவC, ெவM5BடவC, 
`ைடU8* இட!க#, &ைல ஆ`யவXைறU கBடாய* 
8<3=டேவJK*.

3(ட56ட8 இய9:; <ேரா>ரா;கைள ?,க

இ!#ய ெமாJகK,கான இைணய, M'டைம*<

இ!#ய வா'( அ* வா+,ைகயாள0க1 7 ேகா+

ப,க; 6

ப,க; 12

ப,க; 10

உ
J

ேள

இ த தைல%ைப% ப'()*+,, பல.
மன1 பைதபைத2கலா1. 6ெம89

தள(;9 த<க=> ?2@ய டாCெமD+
கைள, ரகGய2 க'த<கைள% பல.
Hேடா. ெசK) ைவ()Mளன.. பலNட>
ேமOெகாDட தP%ப+ட மOQ1 
அSவலக( ெதாட.TகU2கான சா+G
ய<கM, 6ெம89 தள(;9 தா> உM
ளன. எனேவ, 6ெம89 Xட%ப+டா9,
இவ.கM க; எ>ன வாC1? ;[ெரன
அைன()1 இND,*டாதா? எனேவ,

6ெம8லாவ) Xட%ப,வதாவ)? எ>Q
த<கM மனைத( ேதO\2 ெகாMப வ.கU1
உD,.

ஆனா9, க^P ெதா_9 `+ப(;9 
இய<C1 வ9Sந.கM, இ>b1 ஐ )
ஆD,கU2CMளாக, ஒN நா=9,
?>னேம அ\*2க%ப+,, கால அவகாச1
தர%ப+,, ப;eயாக ேவQ ஒ>Q வழ<
க%ப+,, 6ெம89 Xட%ப,1; அத> 
தள<கைள( தா<@ இN2C1 ச.வ.கM
ேவQ ப^2C( ;N%ப%ப,1

SெமTH Uட*பV; SெமTH Uட*பV;
இ8பா,( இட; W+,:;இ8பா,( இட; W+,:;
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எ>Q கN() ெதh*()Mளன.. 
இ த ?'*OC வNவதOகான
காரண<கைள இ<C காணலா1.
1. 6ெம89 அதைன% பய>ப,()ப

வ.க=> ைகக=9, அவ.கU2காகேவ
இய<@ வN1 ஒN ெபhய சா%+ேவ. அ%-
=ேகஷனாC1. இதைன வ'வைம()
இய2C1, lCM mQவன(;OC இதனா9,
எ த nர;பSb1 இ9ைல. ேட+டா
வ'*9 lட பய> எ)o1 இ9ைல. இ;
eN ) எ த*தமான '6+ட9 பய>
கைள lCM ெபQவ;9ைல. எனேவ,
நா1 *N1nனாS1, இ9ைல எ>றாS1,
lCM mQவன(;OC இ) ெதh தாS1,
ெதhயா*+டாS1, 6ெம89 Xq@2
ெகாD'N2C1 ஒ>Qதா>.

2. s> அtச9 எ>b1 இெம89
உNவா2க%ப+ட) எதOகாக? ேதைவ-
யOறவOைற% ேபா+, ைவ2C1 இட
மாக(தா> இ) உN வான). இதைன
ெமாைப9 சாதன '6+ட9 உல@9, ஆ<
@ல(;9, "dumb pipe" என2 lQவா.கM.
பல ச.வ.கM, இதைன% பய>ப,()
பவ.கM ஒNவN2ெகாNவ. த<கU
ைடய தகவ9கைள n+க=9 அைம()% 
பhமா\2 ெகாMளேவ இய< C@>றன;
s> அtச9 u9 எ த உN%ப 'யான
T;யதாக ஒ>ைற( தானாக வழ<க
?'யா). இதைன% பய>ப,()பவ.
பா.2@>ற *ஷய<கU2C1, பா.2காத 
*ஷய<கU2C1 இைடேய ஒN வா89 
காவலனாக2 lட இெம89 ெசய9ப,
வ;9ைல.

3. s> அtச9 ேசைவ வழ<Cபவ.கM,
இ) ேபால C%ைபகைள( தா<C1 CழாK
களாக, த<கM ேசைவ சாதன<கM அைம
வைத *N1ப*9ைல. ஏென>றா9,
அ;9 எ)o1 லாப1 ஈ+ட ?'யாேத.

இ த இெம89 C%ைப இட(;Oெகன
தP ெசய9 அைடயாள1 இ9ைல.
இதைன இ) ெகா,2C1 ந1பக(த>ைம
மOQ1 ேவகமான ெசய9;ற> ெகாDேட
பயனாள.கM ம;%n,@>றன..
அ%ப'%ப+ட yqmைல89, இெம89
ெசய9பா+'9 @ைட%ப) zேரா லாப1
தா>; ஏ>, Gல ேவைளக=9 zேரா-
*OC1 {ேழ இத> Xல1 @ைட2C1
வNமான1 ெச9@ற). ஆனா9, பயனா
ள.கM, இ த C%ைப C*|1 இட(-
ைதேய *N1T@>றன.. இதைன
இய2C1 mQவன<கM, *ைரவான
ெசய9பா,, ந1பக(த>ைம மOQ1
மeவான ெமாைப9 ேட+டா ெதாட.T 
ஆ@யவOைற( தNவதைனேய பயனா
ள.கM எ;.பா.2@>றன.. இைணய1
அவ.கU2C( ேதைவ யான அ% =
ேகஷ>கM, ேசைவகM மOQ1 ச?தாய(
தகவ9 பாhமாOற(;Oகானைத( தர
ேவD,1 என எ;.பா.2@>றன..

4. s> அtச9 எ>ப), தகவ9 ெதாட.T 
ெதா_9 `+ப(;> C%ைப( ெதா+' 
ப;%பாC1. இதனா9 தா> இ>ைறய 
உல@9 இ) sகo1 nர பல1 அைட த 
சXக இய2கமாக உMள). s> அtச9
எ>பத> தா(பhயேம, அ) ஒN ம(;
யHத. இ9லாத ஒN தகவ9 ெதாட.T 
~'யமாக இN%ப)தா>. �<கM ெசK;
ஒ>ைற ஒNவN2C அb%T@�.கM.
அதைன அவ. ெபOQ2 ெகாM@றா..

5. ம2கM உ<க U2C ெசK ;கைள அb%

Tைக89, அைவ உ<கM இ>பா2�9,
மாறான வhைச89 இட1 n'() அைம
@>றன. அDைம89 வ த) ?த9 
இட(;9 அைம@ற). இதைன, ேபHT2
ேபா>ற ச?தாய இைணய தள(;> 
ெசய9பா+,ட> ஒ%n,<கM. �<கM
உ<கM நDப.க U2ெகன தகவ9 
ஒ>ைற% ப;@�.கM. அ த ஒN Gல நD
ப.கM அதைன% ெபQ@>றன.. அ9
ல), �<கM ேபHT2@9 உMள ஒNவ
N2C ெமேச� ஒ>Q அb% T@�.கM.
ேபHT2 ெந+ெவா.2 அதைன "Other"
எ>b1 ேபா9டh9 ேபா+, ைவ2 @ற).
இதைன யாN1 பா.%ப ;9ைல. தO
ேபா), அDைம2 காலமாக, ஒN G\ய
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அள*9, lCM ம(;யHதராக இய<C@
ற). C%ைப ெம89கைள( தர1 nh()2
கா+,@ற). lCM C%ைப (Hேப1)
ெம89கM என வைக%ப,( )வதைன
நா1 ஏOQ2 ெகாM@ேறா1. 

6. lCU2C s> அtச9 ஏ> nர�ைன2
Chயதா@ற)? 6ெம89 ஒN C%ைப(
தளமாக இய<Cவதைன மாOற பல?ைற
அ,(த,() ?யO Gகைள ேமOெகாDட
தைன நா1 பா.(;N2@ேறா1. 6ெம89
பய>பா+'ைன� சOQ உOசாகX+,
வதாகo1, ெபாNM ெகாDடதாகo1
அைம2க, Google Wave எ>ற ஒ>ைற அ\
?க%ப,(;ய). ஆனா9, அ) ம2க=ட1
எ,பட*9ைல. ெதாட. ), s> அtச
S2C% ப;லாக ம2கM Google+ எ>b1
uைல ஏOQ2 ெகாMவா.கM எ>Q lCM
எ;.பா.(த). அ)o1 ம2க=ட1 ெச9
வா2C ெபற*9ைல. அ,(), அtச9
வைக%ப,()தைல lCM ெகாD,
வ த). ேட%கUட> க+ட1 க+',
ந1 அtச9கைள% ப+'யe+ட). ?2
@ய ெசK;கைள "Primary," "Promotions," 
"Social Messages," "Updates" and "Forums"
என% பல வைகக=9 nh()2 கா+
'ய). இ த ?யOG|1, ஒN Gல பய
னாள.க=ட1 வரேவOைப% ெபOற).
மOறவ.கM கD, ெகாMளேவ இ9ைல. 
ேமS1, இ) ஒN ெபhய ம(;யHத.
ேவைலேய இ9ைல. s> அtசS2C%
T;யதாக உOசாக1 தN1 வைக89
எ)o1 தர%பட*9ைல.

7. தOேபா) அைழ%nதq அ'%பைட89,
C\%n+டவ.கU2C இ>பா2H (Inbox)
எ>ற ஒN ேசைவ8ைன அ\?க%ப,(
;|Mள). இ)o1 s> அtச9 C%ைப
தள(;> nர�ைனைய ம(;யHத1 ெசK
;,1 ஒN ?யOGேய. இ) 6ெம89
அ2கoD+'OC% ப;லாக( தர%ப,வ
)தா>. T;யதாக அ2கoD+ ெதாட<@
இதைன� ெசய9ப,(த ேவD'ய
;9ைல. 6ெம8e> ேட%கU2C% ப;
லாக, இ>பா2H, ெசK ;க=> த>ைம2
ேகOப வைக%ப,(;, ேலnM மOQ1
வDண<க=9 தP(தPேய கா+,@
ற). இத> அ; ?2 @ய ெசய9பாேட, 
இ) நம2C வN1 அtச9 க' த<க=9
கD,Mள தகவ9கைள% ப'(த \ ),
அ;9 உMளவO\> த>ைம2ேகOப, தக
வ9கU2ேகOப, அtச9கைள% nh()2
கா+,வ)தா>. nh()2 கா+,வ)ட>,
அவO\> த>ைம C\() CQ தகவ9
ெகா,(), அtச9 ேசைவ89 l,த
லாக, T;ய பhமாண(ைத2 கா+ ,@ற).

இதைன இ%ப'|1 பா.2கலா1. 
6ெம89 அtச9 ெசK ;க=9 உMள
தகவ9 அ'%பைட89 l,தலான தகவ9
கைள% ெபOQ, அவOைற2 Google Now9
அைம() வழ< CவதOC% ப;லாக, அtச9
@ைட(தoடேனேய, அவO\Oகான Google
Now அ+ைடகைள, அtச9 இ>பா2�
ேலேய கா+' அைம2@ற).

இ>பா2H ?கவhகM, ெதாைல
ேபG எDகM, *பர<கM (பயண<கM, 
ெபாN+கM வா<@ய)) ஆ@யவOைற2
கDட\ ), அைவ C\(த l,த9 தக வ9-
கைள, e<2காக2 ெகா,2@ற). இதனா9,
l,த9 தகவ9கM ேதைவ%ப,1ேபா),
இ த e<2Cகைள2 @=2 ெசK) நா1
அவOைற% ெபOQ2 ெகாMளலா1.

இ()ட>, நா1 “ஓர<க+,த9” ேபா>ற
ெம89 பா2Hகைள அைம(), ெம)வாக%
பா.()2 ெகாMள ேவD'ய அtச9
ெசK;கைள ஓர<க+' ைவ2கலா1. nOபா,
ேதைவ%ப,1ேபா) அவOைற( ேத'% 
பா.()% ப'() ெசய9ப டலா1. இ)
ம+,s>\, இ>பா2H இ>b1 Gல வச;க
ள|1 தN@ற).

இதனா9, lCM ஒN T) *த ம(;யH
தராக� ெசய9பட( ெதாட<C@ற). �<கM
மOறவ.க Uட> பhமா\2 ெகாMU1 
தகவ9கM ஒN Tற1 மOQ1 ெபாN+கM,
ேசைவகM, ேதைவ கைள( தN1 mQவ
ன<கM ஒNTற1 என அைம(), இ த இN
Tற<கU2@ைடேய ஒN ம(;யHதராக த>
ெசய9பா+'ைன அைம()2 ெகாM @ற).

இத> Xல1, உ<கM இெம89 
இ>பா2H, l,த9 T(;சாe(தன(
ைத|1, அ;க ெசய9;றைன|1 ெகாDட
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தாக *ள<C@ற). ஆனா9, அேத ேநர(;9,
பயனாள. க+,%பா+'9 இN த தைன( 
தா> எ,()2 ெகாM@ற). பயனாள.கM
ெகாD'N த க+,%ப,()1 ச2;ைய
எ,()2 ெகாD, எ;.பாராத வைக89 
இெம89 ெசய9ப,1 எ>ற ேதாOற(-
;ைன( தN@ற). அ) உDைம|1 lட.
இ mைலைய% பயனாள.கM, ந9ல) அ9
ல) �ய) என எ,()2 ெகாMவா.களா
எ>பைத% பO\ lCM கவைல ெகாMள
*9ைல.

lCM மOQ1 nற mQவன<கM, தா<கM
வழ<C1 ஒ>\9, ம(;யHதமாக தா<கM
ெசய9பட ேவD,1 எ>பதைன அ;கமா
கேவ *N1T@>றன எ>ப) இத> Xல1
ெதhயவ )Mள). க^த y(;ர<க=>
அ'%பைட89, ?'oகைள|1, ேசைவ
கைள|1 தN1 mQவனமாக lCM ெசய9
ப+, வN@>ற). அத> பயனாள.கM பh
மா\2 ெகாMவ;9 ெபQ1 G2ன9கைள2
ெகாD,, தகவ9கைள2 கDட\ ), அதO
ேகOற *ள1பர<கைள( தN1 வ.(தக(;9
உMள). இைட(தரக.கM இ9லாம9 தகவ9
பhமா\2 ெகாD'N த த> பயனாள.க
Uட>, இ>ெனாN nhவான mQவன<கைள
இைண() ம(;யHத1 ெசK;,1 mQவன
மாக lCM ெசய9ப,@ற). இதைன(தா>,
lC=> ச.� u9 ேமOெகாM@ற). அ)
ந1ைம இைணய()ட> இைண2@ற).

ஆ..எH.எH. �+ ேசைவ2C% ப; )
ெகாD,, ஆ..எH.எH. �ட. Xல1, வா'2
ைகயாள.கM எவOைற2 ேக+, அ2கoD+
;ற தா.கேளா, அவOைற ?ைறயாக, G\)1
nசகாம9 வழ<Cவதைன lCM ந9ல ஒN
வ.(தகமாக எ,()2 ெகாMள*9ைல.
அதனா9 தா>, lCM �ட. (Google Reader)
ேசைவைய �2@ய). இேத காரண(;Oகாக
6ெம89 ேசைவைய|1 �2@*,1 எ>Q
அைனவN1 கN)@>றன.. C%ைபைய2
ெகா+' ைவ2C1 தளமாக, பயனாள.கU2C
இைடேய தன2ெகன ஒN ம(;யHத ேவைல
இ9லாத இடமாக 6ெம8ைல, lCM எD�
@ற). அதனா9 தா>, த> ெசய9பா+'ைன
ைமயமாக2 ெகாD, இய<C1, த> வா'2
ைகயாள.கU2C,அவ.கM*N1T@றா.கேளா
இ9ைலேயா, வ.(தக, ேசைவ mQவன<கைள

இைண2C1 வைக8லான ேசைவ8ைன(
தN1 இ>பா2H ேபா>றவOைற 6ெம89
இட(;9 தN@ற) lCM. எனேவ, 6ெம89
பயனாள.கM, எ>றாவ) ஒN நாM, 6ெம89
இ>ைறய ேதாOற(;ைன, ெசய9பா+
'ைன, ேசைவைய மாO\2 ெகாD, த>ைன
மாK()2 ெகாMU1 எ>ற உDைமைய
ஏOQ2 ெகாD, தா> ஆக ேவD,1.

Pinned:  ! ெச%ய'ப)ட அ,ல. /01 ைவ4-
க'ப)ட எ!ற ெபா:ைள4 ெகா<ட இ>த
ெசா,, A<ேடாC DCட01,, நாF அG4கG 
பய!பH0.F அ' Iேகஷ! KேராMராFகைள,
உடனGயாக எH0.' பய!பH0.F வைகP,
அைம'பதைன4 /R4 Mற.. அ'Iேகஷ!கT
ம)HU!R, KேராMராFகT, இைணய தளW
கX4கான YW4 என எதைனZF  ! ெச%.
ைவ4கலாF. இவ[ைற ஒ: ெம]A, ைவ0.,
நாF A:F KFேபா. இய4கலாF. எH0.4 கா)
டாக, A<ேடாC ACடா Cடா^) ெம], இர<H
 _`களாக'  _4க'ப)HTள.. ேமலாக உTள
பா1'  _`, இ. ேபா!ற  ! ெச%ய'பHF
KேராMராFகX4கான.. எ>த KேராMராFகைள
எ,லாF நாF அG4கG பய!பH0.Mேறாேமா,
அவ[ைற இ1, ப1>. ைவ4கலாF.
Carbon Copy: U! அaச, அ]' KைகP,, bக
வ_4/4 cழாக “CC:” எ!ற  _Aைன' பா^0
1:'e^கT. கா^ப! கா' எ!பத! f:4கF
இ.. அ]'ப'பHF U! அaச, ெச%1Pைன,
பல நப^கX4/ நகலாக அ]'ப,இ>த bகவ_4
க)ட01ைன' பய!பH0தலாF. அதாவ., அ]'
ப'பHF அaச, தகவ,கT, இ>த கா^ப! கா' 
க)ட01, உTள bகவ_4/_யவ^கX4/
அ,ல; ஆனாiF, அவ^கT ெத_>. ெகாTள 
ேவ<Gய ெச%1 எ!பேத இைத4 /R4Mற..
அaச, யா:4/ எjத'பHMறேதா, அவ_!
bகவ_ “To:” எ!ற  _A, அைம4க'பHMற..
Blind Carbon Copy : U! அaச, அ]'KைகP,,
“BCC:” எ!ற  _Aைன' பா^01:'e^கT.
இ>த  _AiF, /R' )ட அaசைல நகலாக
அ]'பலாF. ஆனா,, இ>த'  _A, உTள
bகவ_P,உTளவ^கTெபmவதைன,அaசைல'
ெபmபவ^ ம[mF கா^ப! கா'  _A, உTள
வ^கT அRய மா)டா^கT. அவ^கT அRயாம,,
Dல:4/ அ]'ப இ>த 'ைள<) கா^ப! கா' 
உதAHMற.. ெபா.வாக, இ. ேபா!ற பழ4
க0ைதநாக_கFக:1யா:Fபய!பH0.வ1,ைல
ஏென!றா,, இ. நFUடU:>. அaசைல'
ெபmபவ^கI! நF 4ைக4/ ஊm AைளA'
பதா/F. ெபmபவ^கI! ப)Gயைல, ம[றவ^
கIடU:>. மைற4க ேவ<HF என எ<qப
வ^கT, இதைன'பய!பH0.வா^கT.

ெதY!6 ெகா1K9க1
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ந க #$%டைர இய+க, ெதாட01
ய3ட4, பல 8ேப :ேரா1ரா க;,

நா அ>யாமேலேய, ந அ@மAB4>ேய
இய0க, ெதாட01, C4னEBF இய0
1யவாேற இI+14றன. startup programs
என இைவ அைழ+க#ப M14றன. இைவ
ந க #$%டN இய+க,A4 ெசயF ேவக,-
Aைன+ Pைற+14றன. இைவ இய0 PவQ
Rட நம+P, ெதSயTFைல. ஏென4றாF,
நா :Aய சா#%ேவN அ#Vேகஷ4 ஒ4ைற
இ48டாF ெசYைகBF, அத@ட4 ஒ%Z+
ெகா[M இைவ க #$%டைர அைட14றன.
இவ\ைற ]+1னாF, ந க # $%டN ெசயF-
பா%ZF Cர^ைன ஏ\பMேமா எ4_ `லN
ேதைவய\ற பய ெகா[M, இவ\_டேனேய
ெசயFபM14றனN. `லேரா, இவ\ைற எ#பZ
]+PவQ எ4_ அ>யாமF உ;ளனN. அத\கான
வcகைள இ0P பாN+கலா . T[ேடா8 
T8டா, T[ேடா8 7 ம\_ T[ேடா8 8
ஆ#பேர%Z0 `8ட0கVF இவ\ைற எ#பZ
]+PவQ என+ காணலா .
1. L;ட" கா/Nகேரஷ/ PQ (System

Configuration Tool): T[ேடா8 i + R அj,
AனாF, ர4 T[ேடா 1ைட+P . இAF
msconfig என ைட# ெசYQ எ[டN அj,
AனாF, `8ட கா4Cகேரஷ4 எ4@ 
T[ேடா 1ைட+P . இத4 kல ஆ#ப
ேர%Z0 `8ட இய0Pவைத வைரயைற
ெசYQ அைம+கலா . இAF உ;ள Startup
ேட# அj,AனாF, T[ேடா8 இய+க ,
இய0க, ெதாட0PைகBF, இய0க,
ெதாட0P அைன,Q அ#Vேகஷ4 :ேரா

1ரா கV4 ப%ZயF 1ைட+P . இAF
Start Menu’s Startup ேபாFடSF உ;ள
அைன,Q அ#Vேகஷ4கl அட0P .
இதைன,தா4 நா ச\_ mரைம+க ேவ[ Z
n;ளQ. ஆனாF, அத\P o4, இpத ப%
ZயqF இI+P ந க #$%டN இய0க,
ேதைவயான :ேரா1ரா கைள நா அைட
யாள க[M ெகா;ள ேவ[M . எM,Q+ 
கா%டாக, ந  க # $%டSF பAய#ப%
M;ள ஆ[%Z ைவர8 :ேரா 1ரா  க%-
டாய எ#ேபாQ இய01+ ெகா[ZI+க
ேவ[M .

2. ேதைவயSற அ4 Vேகஷ/கைள WடXYக:
ேமேல ெசா4ன ப%Zயைல ojைமயாக
ஒ4ற4 C4 ஒ4றாக# பாN+க3 . C4னN,
நம+P, ேதைவ இFலாத :ேரா 1ரா க;
என உ_A ெசYய+ RZயவ\ைற ]+க3 .
இத\P, இpத :ேரா1ரா o4 உ;ள
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ெச+ பா+rF
இI+P Z+
அைடயாள,A4
sQ 1V+
ெசYதாF, அpத
Z+ அைடயாள 
] + க # ப M  .
இt, அpத :ேரா
1ரா , ஆ#ப
ேர%Z0 `8ட,
Qட4 இய0க,
ெ த ா ட 0 க ா Q .
இதைன^ ெசYQ oZ,த3ட4, ஓேக 1V+
ெசYAட3 . உட4, `>ய T[ேடா ஒ4_
கா%ட#ப%M, க #$%டைர v 8டாN%
ெசYAடவா அFலQ C4னN ெசYAட
லாமா எ4_ ேக;T ேக%M ஒI T[ேடா 
1ைட+P . உ0க; வசA#பZ, க # $%
டைர v8டாN% ெசYAடலா ; அFலQ,
அpத ேவைலைய# C4 நாVF ைவ,Q+
ெகா;ளலா . இத\P Restart ம\_ 'Exit
without restart' எ4ற ஆ#ஷ4க; தர#ப% Z
I+P . உ0க; oZ3+ேக\ற ஒ4ைற, 
ேதNpெதM,Q 1V+ ெசYAடலா .

3. [\ேடா; 8 / 8.1Q WடXY" ெசயQ
பா?: ேமேல ெசா4ன பEைய எ#பZ
T[ேடா8 8 ம\_ T[ேடா8 8.1 `8
ட0கVF எ#பZ ேம\ெகா;ளலா எ4_
பாN+கலா . டா8+பாSF ைர% 1V+ ெசY
Aட3 . C4னN டா8+ மாேனஜN (Task
Manager) T[ேடாTைன இய+க,A\P+
ெகா[M வர3 . இத\P CTRL-+SHIFT+
-ESC iகைள அj,An ெசயFபடலா .
ெதாடNpQ Startup எ4பAF 1V+ ெசYA
ட3 . T[ேடா8 8 `8ட , இAF கா%
ட#ப%M;ள ஒyெவாI அ#Vேகஷ4 எ4
னTத ெசயFபா%Zைன ஏ\பM,Q என+
கா%M . இpத# ப%Zயைல அல` ஆY3
ெசYQ, அAக பாA#: தI 14ற, ேதைவ#ப
டாத :ேரா1ரா கைள+ க[ட>யலா . ]+
க#பட ேவ[Zய :ேரா1ரா ஒ4>ைன,
ேதN3 ெசYQ, Disable எ4பAF 1V+ ெசY
Aட3 . o4: ெசாFqயபZ, ேதைவய\
றQ எ4_ சSயாக oZ3 ெசYAM :ேரா
1ரா sQ ம%M Disable அைம+க3 .

4. Lல ேசைவகைள WடXக`": ேமேல R>
யபZ ெசயFப%M, பல :ேரா1ரா கைள
]+1ய C4னI , உ0க; க #$%டN
ேவக o4: ேபாலேவ �க ெமQ வாக
இIpதாF, க #$%டN இய0க, ெதாட0-
PைகBF, தானாகேவ ெதாட0P `ல
ேசைவகைளn (services) �_,தலா .
இத\P அைன,Q ஆ#பேர%Z0 `8ட0
கV� System Configuration T[ேடா

Tைன, Aற+க 
ேவ[M . (இத\P
Windows+R அj,A
msconfig ைட#
ெசYQ, C4னN
Enter அj,த3 .
C4னN, இ oைற
Services ேட#Cைன
அj,த3 . இ0P
ஒyெவாI சN�8 
அM,Q, அதைன,
தயாS,Q வழ0P  

�_வன,A4 ெபயN கா%ட#பM . இAF
Microsoft Corporation எ4_ இI+P 
இட,AF ைக ைவ+க ேவ[டா . அேத
ேபால, ]0க; இ48டாF ெசYQ இய+P 
ஆ[%Z ைவர8 ெதாP# Cைன தயாS,Q
வழ0P �_வன,A4 ெபயN ெகா[ட
ேசைவ ப+கo ெசFல ேவ[டா .

5. ேதைவ எgQ h\?": ேமேல ெசா4ன
வcகVF ]+1ய எத ைனயாவQ s[M 
ேதைவ என ]0க; எ[EனாF, அதைன 
s[M எVதாக இய0P  சா#%ேவN 
அ#Vேகஷ4 அFலQ ேசைவ ப%ZயqF
இைண+கலா . P>#C%ட ேட# அj,A,
C4, இவ\>4 ப%Zயைல வSைசயாக#
பாN,Q, ]0க; s%M இய+க TI :  
:ேரா1ரா�ைன Z+ அZ,Q ேசN+க3 .
ஆனாF, ஒ4ைற �ைனTF ைவ,Q+ ெகா;ள

ேவ[M . ]+PவதாB@ , ]+1யைத^ ேசN#
பதாB@ , ேமேல Rற#ப%ட வcoைறகைள
ேம\ெகா[ட C4னN, க #$%டைர s[M 
v8டாN% ெசYதாF தா4, நா TI Cய ெசயF
பாM ேம\ெகா;ள#பM .

Client: கF'r)ட^ ெந)ெவா^4M, இைண4க'
ப)H ச^வராக இயWகாம, பய!பH0த'பHF எ>த
கF'r)ட:F Mைளய<) என அைழ4க'பHF.
Doc: இ. ஒ: ைபY! ெபய_, உTள .ைண'
ெபய^. இ>த ெபய:ட! உTள ைப, ைம4
ேராசா') ேவ^) ெதா/' , உ: வான ைப, எ!-
பதைன இ. /R4Mற..
Domain Name: இ!ட^ெந)G, உTள தகவ,
தளWகைள இs ெசா,லா, /R'  HM!றன^.
அ>த தள01! ெபயைர இ. /R4Mற..
Download: கF'r)ட^ ஒ! RY:>. ேநரGயாக
இ!ெனா: கF'r)ட:4/' ைபைல மா[m
வதைன ட`<ேலா) என4 /R' HMேறாF.
இ:' ]F இ!ட^ெந) ெந)ெவா^4M,
இைண>.Tள கF' r)ட_Y:>. ஒ: ைப,
இற4M' ப1ய'பHவதைனேய இ. ெப:F
பாiF /R4Mற..
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10-11-20148

ேவ"#$ க'(ேரா$ க(டைளக.
Ctrl+a: டாPெம[% ojவைதn ேதNp

ெதM+க.
Ctrl+b: அj,தமான (Bold) வZTF எj,த

ைம+க.
Ctrl+C: ேதNpெதM,தைத, ேகா#Cைன நகெல

M+க (Copy).
Ctrl+d: ஓN எj,A4 (Font) வZைவ மா\>

அைம+க.
Ctrl+e: நMேவ ெட+8% அைம+க.
Ctrl+f: P>#C%ட ெசாF அFலQ ெட+8%

அைமpQ;ள இட,ைத+ க[ட>pQ,
அத4 இட,AF ேவ_ ஒI ெசாF அைம+க. 
s[M ேதடைல, ெதாடர Alt+Ctrl+y.

Ctrl+g: ஓSட ெசFல.
Ctrl+h: (ஒ4>4 இட,AF) ம\ெறா4ைற

அைம,Aட.
Ctrl+i: எj,Q / ெசாFைல சாYவாக அைம+க .
Ctrl+j: ப,A ஒ4ைற இIப+கo mராக, ேநராக

(Justify)அைம+க.
Ctrl+k: ைஹ#பN q0+ ஒ4ைற ஏ\பM,த.
Ctrl+l : ப,A ஒ4ைற இடQ ப+க mராக ேநராக

அைம+க.
Ctrl+m: ப,ABைன இடQ:றமாக `>ய இட 

Tட.
Ctrl+n: :Aய டாPெம[% உIவா+க.
Ctrl+o: டாPெம[% ஒ4ைற, Aற+க.
Ctrl+p: டாPெம[% ஒ4ைற அ^சZ+க
Ctrl+q: ப,A அைம#ைப ]+க.
Ctrl+r: ப,ABைன வலQ :ற mராக, ேநராக

அைம+க.
Ctrl+s: தானாக, டாPெம[% பAய#பட (Save

while texting).
Ctrl+t:ப,ABF இைட#ப%ட இட,AF இைட-

ெவV அைம+க.
Ctrl+u: ெட+8%ZF அZ+ேகாZட.
Ctrl+v: ேதNpெதM,தைத ஒ%Zட.

Ctrl+w: டாPெம[%ைட kZட.
Ctrl+x: ேதNpெதM,தைத அc+க, ]+1ட.
Ctrl+y: இ_Aயாக ேம\ெகா[ட ெசயFபா%

Zைன s[M ேம\ெகா;ள.
Ctrl+z: இ_Aயாக ேம\ெகா[ட ெசயFபா%

Z\P மாறாக ேம\ெகா;ள.

பா"ம(#1 மா2ற
ேவN% ெட+8%ZF `ல P>#C%ட ெசா\
கைள ம\ற ெசா\கVட�IpQ ேவ_பM,A+
கா%ட அj,த மாக, அZ+ே காM, சாY3 ம\_  
ேவ_ `ல பாNம%கVF அவ\ைற அைம, A
I#ேபா . அைம,த C4னN, இpத பாNம%Z0 
ேதைவ இFைல என எ[EனாF, இவ\ைற
ெமா,தமாக ]+க ேவ[Mெம4றாF, இதைன,
ேதN3 ெசYQ ெம@ பாN ெச4_ ஒyெவாI
ஐகானாக+ 1V+ ெசYேவா . இத\P# பA-
லாக இர[M ஷாN% க% iகைள# பய4ப M,
தலா .

பாNம%Z0 ]+1 எVைமயான
ெட+8% ம%Mேம ேதைவ#பM  ெசா\-
கைள, ேதN3 ெசYQ ெகா; l0க;.
C4 க[%ேராF + �#%+இஸ% (Ctrl+Shft+Z)
அj,Q0க;. ெமா,தமாக பாNம%Z0 
அைன,Q ]+க#பM . ேவN% உ;ளாக 
ResetChar எ4ற க%டைளைய அமFபM,
Q1றQ. இதைன க[%ேராF + 8ேப8
பாN அj,An ேம\ெகா;ளலா .

இேத ேபால ஏேத@ பாரா பாNம%Z0 
ெசYAIpதாF, அpத பாNம%Zைன ]+க
பாராTைன ெசல+% ெசYQ க[%ேராF + +$
(Ctrl+Q) அj,Q0க;.

ெட+8% ஒ4_+P சாதாரண நாNமF
8ைடF இIpதாF ேபாQ  எ4_ 
எ[EனாF, உடேன அதைன, ேதNpெத
M,Q க[%ேராF+�#%+எ4  (Ctrl+Shft+N) 
அj,த3 .
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அ#5ேகா6
எ+ெஸF :ேரா1ரா , ெசFகVF அைம+

க#பM ேட%டாT4 iழாக# பலவைக
அZ+ேகாMகைள அைம+க உதTM1றQ.
இவ\ைற# ெப\_ அைம+க+ i�+கா�  
ெசயFoைறகைள ேம\ெகா;ள ேவ[M .
Format ெம@TF Cells எ4பதைன, ேதNpெத
M+க3 . உட4 Format Cells எ4@ டயலா+
பா+8 கா%ட#பM . இAF Font எ4@ 
ேட# ேதNpெதM+க#ப% ZI+க ேவ[M .
இத4 i� இடQ ப+க Underline எ4@ 
பா+8 1ைட+P . இAF கா%ட#ப%M;ள
பFேவ_ அZ+ேகாMகVqIpQ, ]0க;
TI : அZ+ேகா%Zைன, ேதNpெதM+
கலா . Underline Type Meaning None எ4_
ெச4றாF, ெசF ஒ4>F ஏ\கனேவ உ;ள
ேகாMக; ]+க#பM . Single எ4பதைன,
ேதNpெதM,தாF, ஒI வS+ேகாM அZ+ேகா-
டாக அைம+க#பM . Double எ4பQ இர[M
ேகாMகைள, தI . Single Accounting Same எ4
பQ, ேகா%Zைன^ ச\_+ iழாக அைம+P .
Double Accounting Same இர%ைட+ ேகாM
கைள^ ச\_+ iழாக இற+1 அைம+P .

COMBIN பா"7லா
எ+ெஸF ெதாP#CF COMBIN எ4_ ஒI
ப0ச4 உ;ளQ. இதைன# பலN பய4பM,A
BI+க மா%டாNக;. ஏ4, இQ எத\P எ4ேற
பலI+P, ெதSயாமF இI+கலா . ெதSய 
ேவ[M எ4ற அவ`யo இFலாமF இIp
AI+கலா . ேதைவ ஏ\பM ேபாQ நா 
இதைன, ேதZ அ>pQ ெகா;ேவா . இதைன
இ0P காணலா .

இpதப0ச4,ஒIெச%எ[க;அFலQஎj,
Q+க; அFலQ இர[ைடn கலpதவ\ைற+
ெகா[M எ,தைன வைகயாக இைண+கலா 

எ4பதைன உடேன கா%M . எM,Q+ கா%
டாக 26 எj,Q+க; ஆ01ல,AF உ;ளன. 10
எ[க; உ;ளன. (0 oதF 9 வைர) இவ\ைற#
பய4பM,A நா4P ேகர+டNக; உ;ள இைண#
:க; எ,தைன உIவா+க oZn ? நா ேப#பN
ேபனா எM,Q# ேபா%டாF இ4_ ம%MமFல
ஒI வார,A\P ேமF ஆகலா . எ+ெஸF க[
`�%M ேநர,AF ெசாFqTM . அத\P
இpத ப0ச4 உத31றQ.

இpத ப0ச4 ெசயFபட பாNoலா பாNம% i�+
க[டவா_ அைம1றQ =COMBIN (universe, sets).
இAF universe எ4பQ :Aதாக அைம+க#பMவ
த\கான ேட%டா. இ0ேக 26 எj,Q+கl ப,Q
எ[கlமாP . sets எ4பQ ஒyெவாI இண#
C� எ,தைன ேகர+டN இI+க ேவ[M எ4ப
தைன+ P>+1றQ. எனேவ நா ேமேல ெசா4ன
ேட%டாT\P பாNoலா i�+க[டவா_ அைம
1றQ : = =COMBIN(26+10,4) எ,தைன இைண#:
இAF உIவாP எ4_ அ>ய பலN ஆNவமாக
இI#�Nக; இFைலயா? 58,905 இைண#:
ேகர+டNகைள உIவா+கலா .

ஒேர ேட(டா – பல ெச$க.
எ+ெஸF ஒN+ :+1F ேட%டா அைம+-
ைகBF, ஒேர ேட%டா Tைன பல ெசFகVF
அைம+க ேவ[ZயAI+P . இத\P ேட%
டாTைன+ கா#C ெசYQ, ெசFகVF ெச4_ 
ேப8% ெசYAM பல oைன ேவைலBF
இற0க ேவ[டா . எpத ெசFகVF கா#C
ெசYAட ேவ[Mேமா, அவ\ைற, ேதNpெத
M0க;. இைவ வSைசயாக இFைல எ4றாF, 
க[%ேராF iைய அj,A+ ெகா[M ேதNpெத
M0க;. C4னN ேட%டா Tைன ஒI ெசFqF
ைட# ெசYAM0க;. C4 க[%ேராF iைய
அj,A+ ெகா[M எ4டN த% M0க;. ]0க;
ேதNpெதM,த ெசFகVF எFலா ேட%டா
கா#C ெசYயப#ப%ZI+P .

எ,ெஸH
+*(...
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ெமாைபF சாதன0கVF, எVதாக3 ,
Tைரவாக3 ெமேச� ம\_  

இைணpத ைபFக; அ@#ப# பய4பM 
அ#Vேகஷ4கVF வா%8 அ# உலக அளTF
oதqட,ைத# CZ,Q;ளQ. இத4 இpAய
வாZ+ைகயாளNக; எ[E+ைக ெச4ற மாத 
7 ேகாZைய, தா[Zn;ளதாக அ>T+க#ப%
M;ளQ. இQ ப4னா%ட ளTலான வாZ+ைக
யாளN எ[E+ைகBF 10% அளTF உ;ளQ.

இpத 7 ேகாZ ேபN, PைறpதQ மாத ஒI
oைறயாவQ வா%8 அ# அ#Vேகஷைன#
பய4பM,Q14றனN என இpத �_வன,A4
இpAய# CST4 Qைண, தைலவN அேராரா
P>#C%M;ளாN.

உலக அளTF ெமா,த பயனாளN எ[
E+ைக 60 ேகாZயாக
உ;ளQ. இவNகVF
10 சத�த# ேபைர+
ெகா[M;ள இpAயா,
வா%8 அ# �_வன,
A\P நFலெதாI சp
ைதயாக உ;ளQ.

இதனாேலேய இp
Aயா ம\_ Cேர`F
நாMகVF த4 தt+
கவன,Aைன வா%8
அ# ெகா[M;ளQ.
ேப8:+ �_வன 
இதைன+ ைகயக#ப

M,Aய C4@ , வா%8 அ# த4 தt,த4-
ைமைய ெதாடNpQ ெகா[M;ளQ. ேப8:+
சkக இைணய தள,Qட4 இQ இைணயாQ
எ4_ அவN அ>T,தாN. (அேராரா ZFq 
ஐ.ஐ.Z. B4 o4னா; மாணவN எ4பQ P>#
Cட,த+கQ.)

வா%8 அ# �_வன,AF பEயா\_ 80
ஊcயNகl , ேப8:+ �_வன^ ெசயFபா-
Mக; வcயாக# பல ��+க0கைள+ க\_ 
வI14றனN. 

1,900 ேகாZ டாலN ெகாM,Q ேப8:+, 
வா%8 அ# �_வன,ைத வா01யQ. இதைன
மA#C%M, பS மா\ற, Aைன oZ+க இர[M 
ஆ[Mக; ஆனQ.

ஆனாF, இpத கால,A\P k4_ ஆ[M
கl+P o4னாF,
இதைன oZ,A
IpதாF, `ல ல%ச 
ட ா ல N க V ே ல ே ய
பSமா\ற oZpA
I+P .

இைட# ப%ட
கால,AF வா%8 
அ# ெப\ற அபSத
மான வளN^`  அத4
மA#ைப எ0ேகா
ெகா[M ெச4_ T%-
டQ என3 அேராரா 
ெதST,Q;ளாN.

இ!#ய வா'( அ* வா+,ைகயாள0க1 7 ேகா+
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அ[ைமBF mனாT\P வN,தக vAயான 
பயணமாக, ேப8:+ �_வனN மாN+

ெச4>IpதாN. அ#ேபாQ mனாT4 `0Pவா
பFகைல+ கழக,AF உைரயா\>ய ேபாQ, mன
ெமாcBF உைரயா\>, அவNகV4 மனAF
இட CZ,தாN. அ01Ipத அைனவI ,
அவS4 mன ெமாcBF அைமpத ேப^`ைன+
ேக%M இ4ப அAN^` அைடpதனN.  அேத
ேநர,AF mன அர`4 இைணய தகவF அ�-
வலக,A4 உயN அAகாS � ேவ, ேப8:+,
mனா அர`4 TAகைள ojைமயாக# C4-
ப\>னாF, தாராளமாக, mனாTF இய0கலா 
எ4_ அ>T,Q;ளாN. mனாTF ேப8:+
இய0க தைட TA+க#ப% M;ளQ எ4_ ஏ\க
னேவ வpத ெசYA தவ_ எ4_ R>n;ளாN.
அேத ேநர,AF, ேப8:+ mனாTF இய0க
அ@மA+க#பM எ4_ தா4 RறTFைல
எ4_ அ>T,தாN. ெவVநா%Z4 எpத ஓN 
இைணய �_வனo , mன அர`4 TAகைள
மA,Q# C4ப\>னாF ம%Mேம, mனாTF
இய0க oZn என அவN க[ Z#பாக, ெதS
T,தாN.

”mனா எ#ேபாQ நFல ந%: vA யான அ�
PoைறBைனேய ம\ற நா%M �_வன0க
Vட கைட# CZ,Q வ I
1றQ. ஆனாF, யாN
எ0க; TIpAனராக
oதqF வர oZn 
எ4பைத நா0க;
தா4 �Nமாt+க
ேவ[M . நா0க;
ம\றவNகைள மா\ற
oZயாQ. ஆனாF,

எ0க; ந[பNகைள, ேதNpெதM#பAF எ0க
l+P உSைம உ[M” எ4_  � P>#C%
M;ளாN.

mன அர`4 TAoைறகைள# C4ப\_வQ
எ4பQ, mனாT4 கMைமயான `ல ச%ட0
கl+P பEpQ ேபாவதாக oZn . P>#
பாக, அர`யF vA யாக எpத ஒI எAN#பான
�ைலn ெவVவர+ RடாQ. ெச4ற 2009 
ஆ ஆ[ZF இIpQ, mன அர� ேப8:+
இய+க,Aைன, தைட ெசYQ;ளQ. mனாTF
அ#ேபாQ நைடெப\ற கலா^சார எAN# Cைன
அM,Q இpத தைட TA+க#ப%டQ.

ேப8:+ �_வனN மாN+, இQவைர நா4P
oைற mனாT\P பயணமாக^ ெச4_, mன
அர`4 உயN ெதாcF �%ப �_வன, தைலவN
கைள^சpA,Q;ளாN. mனாTFஇைணயேதடF
�_வனமான ைபM (Baidu) ம\_ ெமாைபF
ேபா4 தயாS#: �_வனமான rேயா� (Xiaomi)
ஆ1யவ\_ட4 பல �\_ ேப^� வாN,ைத நட,
An;ளாN. ஆனாF, mனாTF த4 �_வன,A4
ெசயFபாM எ#ேபாQ ெதாட0P எ4பQ
P>,Q `>ய அளTF Rட அவN தகவFகைள
ெவVBடTFைல.

mனாTF இைணய பய4பM,QபவN
கV4 எ[E+ைக 60 ேகாZ+P ேமலாP .
நவ பSF அர� ஆதர3ட4 ப4னா%M அளT

லான இைணய+ கI,தர0P ஒ4>ைன mனா
நட,த உ;ளQ. அெம-
S+கா உ%பட பல
நா%M �_வன0க;
இAF கலpQ ெகா;ள
அைழ#: TM+க#
ப%M;ளQ.

]னா^H ேப(<, பய8பா'+_:
தைட இHைல
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ெச4ற வார , RP;, இpAயாTF,
“இpAய ெமாcகl+கான இைணய+

R%டைம#: (“Indian Languages Internet Alliance
(ILIA)” எ4ற ஓN அைம#ைப ஏ\பM,An;
ளQ. அZ#பைடBF, இQ தகவF ம\_ 
ெசYAகைள, மா�ல ெமாcகVF தI14ற
அைம#:கlடனான R%M ஆP . இAF
அர� ஓN அ0கமாக இைண+க#ப%M;ளQ.
oதqF, ெதாட+க,AF, இpA ெமாc பய4-
பா%Zைன இைணய,AF, இ#ேபாQ இI#
பத\P ேமலாக+ ெகா[M வர#பM .
C4னN, ம\ற மா�ல ெமாcகV� ெகா[M
வர ஏ\பாMக; ேம\ெகா;ள#பM . அவ ரவN
ெமாcகVF, தகவFகl , ெசYAகl ம+க
l+P இைணய வcயாக+ ெகா[M ெசFல
ேவ[M எ4ற இல+Pட4 இpத அைம#:
ெசயFபM .

இpத அைம#C4 ஒI ெசயFபாடாக,
www.hindiweb.com எ4ற oகவSBF இpA
ெமாc+கான இைணய தள ஒ4_ ெதாட0
க#ப%M;ளQ. இAF இpA ெமாcBF தக
வFக; 1ைட+14றன. இதனாF, ஆ01
ல,ைத# :SpQ ெகா;ள இயலாதவNக;,
இத4 kல தகவFகைளn ெசYAகைளn 
ெதSpQ ெகா;ளலா .

RP; ”ஒq வc ேதடF” oைறBைன
(Voice Search) அ>oக#பM,A ெச ைம#ப
M,An;ளQ. இpA ெமாcBF ெட+8%
ைட# ெசYAட, ேவகமாக ைட# ெசYAM 
வcகைள+ ெகா[ட i ேபாN% ஒ4ைற வZவ
ைம,Q தpQ;ளQ. ஓ#ப4 ேசாN8 oைறBF
இய0P இpA எj,Q+க; பல ெகா[ட
ெதாPA ஒ4_ தர#பட உ;ளQ. இதனாF,
எpத ஆ#பேர%Z0 `8ட,AF இய0P 

க #$%டS� இவ\ைற# பய4ப M,தலா . 
இpA ெமாcBF எjத TI :பவNகl+P ,
வைலமைனBைன உIவா+1, த0க; கI,
Qகைள# பAபவNகl+P இைவ �க3 
உதTயாக இI+P .

Hard Disk : (ஹா^) GC4) ைப,கைள' ப1>.
ைவ0. இய4க' பய!பHF ஓ^ அG'பைட 
சாதனF. இ1, அைன0. வைக ைப,க ைளZF
ப1யலாF. ஆ'பேர)GW DCடF (A<ேடாC), 
அ'Iேகஷ! சா')ேவ^ (எF.எC.ஆeC, ேபx
ேம4க^ ேபா!றைவ) ம[mF இவ[றா, உ:-
வா4க'பHF ைப,கT அைன0ைதZF இ1, 
ப1யலாF. இதைன bைறயாக`F கவனமா
க`F ைகயாள ேவ<HF. இ. ெக)H' ேபாவ-
ைத0தா! ஹா^) GC4 கர') ஆMA)ட தாக4 
ymவா^கT. ஒ: bைற ெக)H' ேபானா, 
அதைன z<HF ச_ ெச%வ. Dரமமான கா_யF.
எனேவ இ1, ப1ய'பHF ைப,க X4/ நக, 
எH0. த{ேய இைத' ேபா!ற ேவm சாதனW
கI, ப1>. ைவ'ப. ந,ல.. 

Bandwidth: இைண4க'ப)ட இ: ேவm சாத-
னWகT இைடேய நைட ெபmF ேட)டா ப_மா[
ற01, அ1க ப)ச ேட)டா ப_ மா[ற ேவக01!
அளைவ இ. /R4Mற.. இ. ேட)டா பய
|4/F ேவகF அ,ல.

Network: ெந)ெவா^4 (இ!ட^ெந) உ)பட)
M, இைண4க'ப)G:4/F ஒ: கF'r)ட_,
உTேள அ]ம1P!R வ:F அH0தவ_! bய[
Dைய0 தH4/F ஒ: சா')ேவ^ அ,ல. DRய
ஹா^)ேவ^ சாதனF.

ெதY!6 ெகா1K9க1

இ=>ய ெமா@கA5கான

இைணய, M'டைம*<
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ேநஷனF  யா+ரC+ இதj , 
ெதாைல+கா%` ேசனFகl , அைவ

தI அSய தகவFகl+P# ெபயN ெப\றைவ.
நா எVAF காண oZயாத பலவ\ைற# ப\> 
தகவFகைள, தI ேநஷனF  யா+ரC+
�_வன Tல0Pக; P>,Q தகவFகைள,
தர http://animals.nationalgeographic.com/animals/
எ4ற oகவSBF ஓN இைணய தள,ைத
இய+P1றQ. நா இQவைர ேக;T#படாத
Tல0Pக; P>,ெதFலா , �க அIைமயான
தகவFகைள ojைமயாக, தI1றQ. இpத 
தள ந ைம வc நட,QவQ �க எVைமயாக

உ;ளQ. Animals Home, Facts, Photos, Video,
Animal Conservation, and Big Cats Initiative 
என# பல CS3கVF, தகவFக;
1ைட+14றன. �க# ெபSய அளTF,
Tல0PகV4 ப%ZயF ];1றQ. இைவ
வைக#பM,த#ப%M;ளதாF, நா ேதM 
Tல0P, அFலQ தகவF சாNpத Tல01ைன+ 
க[ட>ய oZn .

ெபSயவNக; ம%M�4>, ப;V ம\_  
கF�S மாணவNக; Tல0Pக; P>,Q அ>ய 
�க3 அSய தகவFகைள+ ெகா[M;ள 
இpத தள,Aைன அவ`ய காண ேவ[M .

ஏ\கனேவ, இpAயாTF 20 ேகாZ ேபN
ojைமயாக இைணய,ைத# பய4பM,Q
பவNகளாக உ;ளனN. இவNக; oதF �ைல
Bேலேய இைணய,ைத# பய4பM,QபவNக
ளாக இIpததனாF, ஆ0 1ல இவNகl+P
ெதSpQ இIpதQ. ஆனாF, அM,த 30 ேகாZ
ேபN, ஆ01ல அ>யாதவNகளாக, அFலQ
ojைமயாக# பய4பM,த, ெதSயாதவN
களாக இI#பாNக;. எனேவ அவNகV4
தாY ெமாc வcயாக,தா4, இைணய அவN
கl+P, தர#பட ேவ[M . அத\காக இpத
”இpAய ெமாcகl+கான இைணய+ R%ட
ைம#:” ெசயFபM என RP; இpAயா �_
வன# CST4 தைலவN ராஜ4 ஆனpத4 ெதS-

T,Q;ளாN. இpத அைம#C4 kல 2017
ஆ ஆ[ZF, இpAயாTF இைணய,ைத#
பய4பM,QபவNகV4 எ[E+ைக 50
ேகாZைய எ%M எ4_  அவN R> n;ளாN.

இpத அைம#: உIவா+கேம, இpத
இல+1\கான oதF பZ ஆP . ெதாடNpQ பF
ேவ_ அைம#:க; இpத R%டைம#C4 சாN
பாக அைம+க#ப%M, அைவ ஒyெவா4_+P ,
P>#C%ட பE இல+காக �NணB+க#பM .

அ[ைமBF Qவ+க#ப%M;ள Hindiweb.
com இைணய தள �கNேவாI+கான தளமாக
இய0P . யாN ேவ[Mமானா� , இத4 ஓN
அ0கமாக^ ெசயFபடலா  எ4_ அ> T+க#
ப%M;ளQ.

இ/ைறய இைணய தள"

ேநஷனH Sயா,ரW, ^ல9:க1
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]னாT4 ெமாைபF ேபா4 தயா S#: 
�_ வ ன மான rயா� (Xiaomi), 8மாN% 

ேபா4 T\ப ைனBF, உலக அளTF k4றா-
வQ இட,ைத# CZ, Q;ளQ. mனாTF இத4 
8மாN% ேபா4க l+P ஏ\ப% M;ள வர ேவ\: 
இத\P+ கார ணமாY அைமp Q;ளQ. ப4னா%-
ட ளTF இத4 சpைத# ப0P 2.1 சத � த, A q-
IpQ 5.3% ஆக உயNp Q;ளQ. 

rயா� �_ வன 8மாN%ேபா4க;, சா ச0 
ம\_  ஆ#C;   ேபா4க l+P அM,த 
இட,ைத# CZ, Q;ளன. இpத �_ வன  
k4_ ஆ[ M க l+P o4னN தா4, த4 
ேபா4கைள T\ப ைன+P+ ெகா[M வpதQ. 
ஆனாF, Pைற வான TைலBF, அAக வச A-
க lட4 ஆ[%ராY% இய+க,AF 8மாN% 
ேபா4கைள, தpQ o4 @+P வp Q T%டQ. 
ஐ.Z.`. தI  தக வFக V4பZ, இர[டா-
வQ இட,AF உ;ள ஆ#C; �_ வன ேபா4-
கைள+ கா% Z�  இQ �க3  C4 த0-
1ேய உ;ளQ. இத4 T\பைன# ப0P 5.3% 
ஆP . ஆ#C; 12% இட,ைத# ெப\ _;-
ளQ. ஆனாF, rயா� 8மாN% ேபா4கV4 
T\பைன ஆ[M ேதா_  211% T\பைன 

வளN^ ̀ ைய+ ெகா[ M;ளQ P># C ட,த+-
கQ. ெச4ற k4_ மாத0கVF, rயா �B4  
Mi 4 8மாN% ேபா4 அAக அளTF T\ப ைன-
யா னQ. ந�ன வச Aக; அைன,ைதn  தI  
இpத 8மாN% ேபாt4 Tைல 326 அெம S+க 
டாலN அள T ேலேய உ;ளQ. 

இp A யாTF இைணய தள வN,தக  kல , 
rயா �B4 ேபா4க; ெபI  அளTF 
T\ப ைன யா 14றன.  TைரTF இ0P வர 
இI+P  Mi 4 8மாN% ேபா4 Tைல ¢.19,000 
oதF ¢.21,000 வைர எ4ற அளTF இI+-
கலா  எ4_ எANபாN+க#ப M 1 றQ. இ4@  
பல நாM கVF, rயா� த4 ெமாைபF ேபா4-
கைள T\பைன ெசY Aட �Tர oய\ ̀  கைள 
எM,Q வI 1 றQ. இதனாF, அAக எ[ E+-
ைகBF ெமாைபF ேபா4கைள T\பைன 
ெசY AM  �_ வ ன மாக TைரTF இட  
ெப_  என ஐ.Z.`. அைம#: அ> T, Q;-
ளQ. 

ஏ\க னேவ, ஆ#C; �_ வ ன,A4 பல,த 
ேபா% Zைய^ சp A,Q வI  சா ச0, த\ே பாQ 
rயா �B4 ேபா% Z ையn  சp A+க  ேவ[-
Z n;ளQ. opைதய ஆ[ZF 35 சத �த# 

]னா^8 aயாb (மா0' c! 6 > ற6
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அ[ைமBF ெவV B ட#ப% M;ள 
ஆ[%ராY% பA#: 5.0 லாqபா# ஆ#-

ப ேர%Z0 `8ட , த4 :Aய ெமாைபF 
ேபா4கVF (Moto X and Moto G, Moto G LTE, 
Moto E, Droid Ultra, Droid Maxx, and Droid Mini) 
அ# 1ேர% ெசYய#ப%M, தர#பM  என 
ேமா%டா ேராலா �_ வன  அ> T, Q;ளQ. வர 
இI+P  த4 ெமாைபF சாத ன0க; அைன,-
A� , இpத :Aய ஆ#ப ேர%Z0 `8ட  
தர#பM  என3  அ> T+க#ப% M;ளQ. 
(கா[க: http://motorola-blog.blogspot.in/2014/10/
its-official-android-50-lollipop-coming.html) :Aய 
லாqபா# ஆ#ப ேர%Z0 `8ட,A4 Aற4 

P>,Q மA# C M ைகBF, ேமாடா ேராலா �_-
வன  5 �ைல அளTF, 5+P 5 மA#ெப[ 
வழ0 1 n;ளQ.

:Aய வ[ண0க; அட0 1ய க%ட-
ைம#:, எV தான இைட oக , ேம ப M,த#-
ப%ட ேநா% Z C ேக ஷ4க;, ேப%டS �4 
ச+A �^ச#ப M, QதF, RMதF பாQ கா#:, 
ஆ[%ராY% Aற4 R%ட#ப%ட லா+, 
:Aய PB+ ெச%Z08 அைம#:, ப1NpQ 
பய4ப M, Q தqF RMதF வசA, RMதF 
ெமாc க l+கான ச#ேபாN% ஆ1 யைவ 
லாqபா# `8ட,A4 P># C ட,த+க `ற#: 
அ ச0க ளாP .

ப0 1ைன+ ெகா[ Z Ipத சா ச0, ெச4ற 
காலா[ZF 24.7 சத � தேம ெகா;ள oZpதQ. 
இத @ ைடய லாபo  74% Pைறp Q;ளQ. 
த4 opைதய மாடF ேபா4கV4 Tைல 
Pைற#: ம\_  ேபா%Z �_ வ ன0களாF T\-
பைன PைறpதQ  இத\P+ கார ண0க ளாP .

ஆனாF, இேத கால,AF, ஆ#C; �_-
வன  ெதாடNpQ த4 T\ப ைனைய அA க S,Q 
வI 1 றQ. opைதய ஆ[ைட+ கா% Z� , 
ெச4ற காலா[ZF, இத4 T\பைன 16% 
அA க S, Q;ளQ. ஐேபா4 6 ம\_  6 #ள8 
ேபா4க; அ> oக  ஆனா� , opைதய 
மாடF ேபா4க ளான 5எ8 ம\_  5` ஆ1 ய-
ைவேய அAக  T\பைன ெசYய#ப%டன. 

ெமா,த,AF, ப4னா%ட ளTF, 32.7 
ேகாZ 8மாN% ேபா4க; T\ப ைன யா 1 n;-
ளன. இQ opைதய ஆ[ைட+ கா% Z�  
25.2% RMதF என ஐ.Z.`. அ> T, Q;ளQ. 
வளI  நாM கVF, 8மாN% ேபா4 T\பைன 
30% அA க S,Q வI 1 றQ. வளNpத நாM கVF 
இQ ஒ\ைற இல+க, A ேலேய இIpQ வI 1-
றQ.

ம\ற �_ வ ன0க; ேம\ெ கா[ட T\பைன 
C4வ I மா_:

ெலேனாவா �_ வ ன,A4 A369i and A316 
மாடF ேபா4க; அAக T\ப ைனைய 

ேம\ெ கா[டன. 4  மாடF ேபா4க; 
அெம S+காTF Pைறpத TைலBF அ> o க-
மா Bன. இதனாF, இத4 T\பைன opைதய 
ஆ[ைட+ கா% Z�  அA கமாY இIpதQ.

எF. . ெச4ற காலா[ZF, இQ வைர 
இFலாத அளTF, 1.5 ேகாZ ெமாைபF 
ேபா4கைள T\பைன ெசYதQ. இp � _ வ-
ன,A4 எ# ம\_  எF வSைச ேபா4க;, 
வளI  ம\_  வளNpத நாM கVF அAக  
T\ப ைன யா Bன. உயN �ைல ேபா4கVF 
 3 மாடைல ெவV B%M, அpத வS ைச B�  
த4 இட,ைத �ைல#ப M, A யQ.
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MP; �_ வன  தா4 வZ வ ைம, Q;ள 
இpA ெமாc+கான i ேபாN Zைன, இp A-

யாTF T\ப ைன யாP  8மாN%ேபா4கVF 
பA3 ெசYQ தர, 8மாN% ேபா4 தயா S#பா-
ளNக Vட  ஒ#பpத  ேம\ெ கா;l  oய\-
` கைள ேம\ெ கா[ M;ளQ. இத4 kல , 
8மாN% ேபா4கVF, அவ\ைற# பய4ப-
M, Q பவN இpA ெமாcBF த0க l ைடய 
�4 அ¥சFகைள எV தா க3  Tைர வா க3  
தயாN ெசY Aட oZn . தா0க; ம\ற வ I+P, 
ெதS T+க TI :  ெசY A க ைளn  ைட# 
ெசY Aட oZn . இ#ே பாQ :ழ+க,AF 
இI+P  8மாN% ேபா4க V� , `8ட  
அ#ேட% kல , இpத i ேபாN% இ48டாF 
ெசY A ட3 , RP; A%ட � M 1 றQ. 

த\ே பாQ பல ெமாைபF ேபா4கVF 
இpA ெமாc ச#ேபாN% தர#ப%டா� , பய-
னாளN, இpA ெமாcBF தா4 TI :  
தக வைல ெட+8%டாக அைம#பAF 
`ரம  ெகா; 14றனN. �\> வைள,Q, பல 
வc கைள இத\ெகன ைகயாள ேவ[ Z n;-
ளQ. இதனாF, இpA ெமாcBF ெட+8% தI-
வ தைன, தTN,Q TM 14றனN. 

இp A யாTF இய0P  92 ேகாZேய 40 
ல%ச  ெமாைபF ேபா4 பய4ப M, Q ப வNக;, 
அZ#பைட வச Aக; ெகா[ட ேபா4க ைளேய 
அAக  பய4ப M,A வI 14றனN. 

இவNக;, ப%ெஜ% TைலBF 8மாN% 
ேபா4க; 1ைட#ப த னா� , இைணய 
இைண#CF தக வFகைள# ெபற3 , 8மாN% 
ேபா4க l+P மா> வ I 14றனN. 

இQ ேபா4ற மா�ல ெமாc க l+கான i 
ேபாN Mக;, 8மாN% ேபா@+P மா_  பழ+-
க, Aைன அA க#ப M,Q  என3  RP; எ[-
� 1 றQ.

த�ைழ# ெபா_,த வைர, 8மாN% ேபா4-
கVF, த�� பய4ப M,த ”ெசF qன ” எ4ற 
சா#%ேவN அ# V ேகஷ4 இல வ ச மாக RP; 
Cேள 8ேடாN ம\_  ஆ#C; 8ேடாSF 
1ைட+ 1 றQ. ெட+8% அைம#பAF 
o4 R% Zேய ெசா\கைள+ கா%M  வசA உ%-
பட பல வச Aக; இAF உ;ளன. 

இpத அ#-V ேகஷ4 சா#%ேவN 
ெதாP# Cைன இ48டாF ெசYதாF, 
ஆ0 1ல , த�� ெமாc கைள �க எV-
தாக+ ைகயா ளலா . த�cF ைட# ெசY Aட 
த��ெந% 99 ம\_  அ¥சF i ேபாN%க; 
தர#ப M 14றன. AைரBF கா%ட#பM  
i ேபாN% kல  �க எV தாக ைட# 
ெசY A டலா . ஆ#C; �_ வன  த4 ஆ#-
ப ேர%Z0 `8ட, A ேலேய, ஐ.ஓ.எ8.7 
oதF த�� ெமாc+கான ச#ேபாN% வழ01 
வI 1 றQ. தtேய அ# V ேகஷ4 சா#%ேவN 
ேதைவ BFைல.

(மா0'ேபாeH 

இ! #,ெகன M:1 M'V ஒ*ப!த;
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“இ!பா4C” ேபால பல K1ய வச 1 கைள0 த:-
வ. y/T }m வ ன01! வாG4ைக யான ெசய,-
பா Hதா!. ஆனா,, எ0தைன ~,கT 1:Fப' 
ெபற'ப) HTளன எ!ப த ைனZF நாF கவ {4க 
ேவ<HF. இ!பா4C �லF த! �ெமP, தள0-
1[/ வராத வ: மா ன0ைத' ெப:4க y/T 
}ைன4கலாF. இ>த ேநா4M, யா:F பா^4க-
A,ைலயா?

-ஆ. ெசk qQேவQ, q\ ?XகQ.

?WகT இ!பா4C /R0.F அத! K1ய அF-
சWகT /R0.F த> .Tள தக வ,கT Uக அ:ைம. 
இ�வ ள` வச 1கT ெகா<ட இ!பா4C }sசயF 
அ1க அளA, வாG4ைக யா ள^கைள' ெபmF. 
அைன வ:F A:F K வா^கT. நா! அR>த அளA, 
எ! ந<ப^கT யா:4/F இ!பா4C பய!ப H0த 
அைழ'K வர A,ைல. 

ேபரா. கா. Lவ ஞான", [-4 5ர".

^_ வாக ெமாைப ெஜ{ /R0. எj1, அதைன' 
பய!ப H0 . வ1, உTள _C4 /R0.F தகவ, 
ெகாH0த த[/ தWகைள' பாரா)ட ேவ<HF.

எ/. கா$vqX, W"ைப.

இ!பா4C ேக)H ெமP, அ]'  ேன!. M)ட0-
த)ட �!m வாரWகT ஆM A)டன. y/T க<-
H ெகாTளேவ இ,ைல. Mைட0தா, தாேன அத! 
வச 1கT /R0. அR>. ெகாTள bGZF.

-எ;. wxyண Yமா$, ெச/ைன.

Wர தம^ அi வ ல க01, இயW/F இைணய 
இைண'K ேவக அள A[/ நF ம4க X4/ Mைட4-

கா A)டாiF, அ1, பா1 ய ள A[கா வ. ேவக மாக, 
பj 1!R  /ைற>த க)ட ண01, வழWகலாF. 
G�)ட, இ> 1யா இல4ைக b!ைவ0 .Tள நF 
 ர த ம :4/, தகவ, ெதா�, �)ப வ, i ந^கT 
இ>த வைகP, உத ̀  வா^களா!

கா. ெஜய4 N ரகாy, Lத"பர".

ெஹட^ ம[mF K)ட_, உTளைத �4க f)G4 
கா) Gய வ� என4/ பல  ரsைன கI, இ:>. 
AH தைல த>த.. இ. ேபா!ற ேகTA ப1,கT 
ம[mF �WகT வழW/F G'CகT, பல ேவைள-
கI, எWக X4/ ந,ல உத Aயா% இ:4 M!றன. 
உWகT bய[ D4/F உத A4/F ந!R.

-ஆரா. க"ப தாச/, ேகாைவ.

*� 4 தளF ெச!m பா^0ேத!. அ0த ள01, 
உTள இல வ ச மாக0 தர'பHF படWகT நFைம 
Aய' , ஆ�0.F எ!ப. உm1. எ>த வைகP, 
ேவ< H மா னாiF, எ>த அளA, ேவ< H மா-
னாiF படWகT /A>. Mட4 M!றன. அsf0 
ெதா� i4/ ந,ல உத A யாக இ. உTள..  
தக வ i4/ மன மா^>த ந!R.

-ஆ$. ேசக$, Lவ காL.

 >_) ைல! வ<ணF அைம'ப. /R0த G'C 
Uக`F உப ேயா க மான ஒ!றா/F. ெச,கI, 
இHF தக வ,க X4ேக[ப இ'ே பா. நா! ஒ^4 �) 
தயா _0. வ: Mேற!. இ. ஒ: ஒ^4 �)ைட' 
பா^0த ̀ ட! அத! ேட)டா த!ைம ப[R அR>. 
ெகாTள உத ̀  M ற.. இதனா,, என4/ பாரா)H 
Mைட4 M ற.. உWக X4/ எ! மன மா^>த ந!R.

எ;. |த$சன", காைரXகாQ.

ெப0சனHெப0சனH
Wேர,Wேர,
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ேகTA: K1 ய தாக சாFசW ஆ<)ரா%) Cமா^) 
ேபா! வாWM' பய!ப H01 வ: Mேற!. இ1, 
உTள ேப)ட _P! U! ச4 1ைய, KX~0 ம[mF 
ைவ   ெதாட^ KகT அ1கF உRafF எ!mF, 
இவ[ைற அைண0., இய4காம, ைவ'ப. ந,ல. 
எ!m ym M!றன^. உ<ைமயா? வ� கா)ட`F.

-எ;.ேகாமளா, தா"பர".

பAF: ஆ[%ராY% ேபா4கVF, ைவ-C, 
:l¦, ம\_   .C.எ8. ேபா4ற ேரZேயா 
அைல பய4பா%M வச Aக; அைன,Q , ேப%-
ட SB4 ச+ Aைய அAக  எM,Q+ ெகா;l . 
எனேவ, :l¦, ெஹ%ெச% பய4ப M,த-
TFைல எtF, :l¦, வச Aைய எ#ே பாQ  
அைண,ேத ைவ+கலா .  .C.எ8. வச Aைய 
ஒI `லேர பய4ப M, Q 14றனN. இத ைனn  
அைண,ேத ைவ+கலா . அேத ேபால ைவ 
C இைண#: . பய4ப M,தாத ேநர,AF, 
இவ\ைற அைண,Q ைவ#பேத நFலQ. 
இதனாF, ேப%ட SB4 �4 ச+A பய4பாM 
Pைறn . �4ச+A ெவP ேநர  இI+P . 
ேப%டS பய t4># ேபாவQ த; V#ே பா ட#-
பM .

ேகTA: எ! கF' r)ட_,, எ! ேப4 அ' )ைர� 
இடF காY யா M A)ட. எ!m என4/ எsச _4ைக 
ெச%1 Mைட4 M ற.. இதனா, எ!னா,, ேப4 அ' 
ெச% 1ட bG ய A,ைல. இத[/ எ!ன காரணF?

ஆ. Lvதா$vத/, ெபாJளா}L.

பAF: நFல ேக;T. இpத ேக; TB4 கார-

ண,ைத அைன வI  :SpQ ெகா;ள ேவ[M  
எ4ப த\காக^ ச\_ TS வான பAைல, தI-
1ேற4.

`ல க # $%டN தயா S#பா ளNக;, க #-
$%டSF Recovery drive எ4ற ஒ4ைற, த\-
ேபாQ தpQ வI 14றனN. இQ ஹாN% %ைரT-
q IpQ தtேய ைவ+க#ப% M;ள %ைரy 
இFைல. ஹாN% %ைரTF ஒI பாN% Zஷ4. 
ஆனாF நம+P+ கா%ட#ப டாமF, மைற,Q 
ைவ+க#பM . பல வாச கNக; த0க; கZ-
த0கVF, “:A ய தாக ஒI க # $%டN வா0-
1 n;ேள4. அAF C, E, F எ4_ %ைரyக; 
உ;ளன. ஆனாF, D இFைல” என, த0க; 
கZ த0கVF P># C% M;ளனN. இpத ெரக வS 
%ைரy ெபI பா� , D %ைரy ஆகேவ உ;-
ளQ.  நா , க # $%டN 1ரா§ ஆ1, க # $%-
டைர restore ெசY Aட oய\ ̀ +ைகBF, இpத 
%ைரy நம+P+ கா%ட#பM . இத4 kல , 
க # $%டைர ேப+ட SBF இIpQ வpத ேபாQ 
எ#பZ இIpதேதா, அp � ைல+P+ ெகா[M 
ெசFலலா . o4: நா  க # $%டN வா0P  
ேபாQ, அத4 ஆ#ப ேர%Z0 ̀ 8ட  அட0 1ய 
`.Z. ஒ4_ நம+P, தர#பM . அேத ேபாF, 
அத\P# பA லாக, இpத Z %ைரy நம+P வZ-
வ ைம+க#ப%M 1ைட+ 1 றQ. இpத ேப+டS 
�ைல+P+ க # $%டைர+ ெகா[M ெசFவ-
தைன, நா  ேவ_ வcேய இFலா த ேபா Qதா4 
பய4ப M,த ேவ[M . இதைன# பய4ப M,-
AனாF, க # $%டSF நா  ேம\ெ கா[ட 
அைன,Q ேவைல கl  இFலாமF ேபாY-

ேக1^- – ப#H
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எனேவ, இpத %ைரTF நா  எத ைனn  
ேசy ெசYQ ைவ+க oZ யாQ. அ#பZ எத-
ைன யா வQ ேசy ெசYதாF, க # $%டைர 
பைழய �ைல+P+ ெகா[M ெசF�  Restore 
ேவைலைய^ ெசyவேன ேம\ெ கா;ள oZ யாQ. 

இpத %ைரy எM,Q+ ெகா;l  இட  
�க3  Pைற வா னேத ஆP . `8ட  ெரகவN 
ஆவ த\P எyவ ள3 இட  ேதைவேயா, அy
 வ ள3 தா4 இத\ெகன ஒQ+க#ப% Z I+P .

எனேவ, இpத %ைரTF ேப+ அ# ைபF-
கைள+ ெகா[M ெசFவ தைன, தTN+க3 .

ேகTA: எ! ] ைடய �ெமP, அ4க ̀ <)G, 
M)ட0த)ட 99% U! அaச,கைள0 1� ெரன4 
காண A,ைல. நா! எத ைனZF அ�4க A,ைல, 
�4க A,ைல. எ! ] ைடய ேபா,ட^க ளZF காண-
A,ைல. இவ[ைற நா! எ'பG z<HF ெபற 
bGZF. அ!K y^>. உடேன என4/ வ� கைள4 
கா)ட`F.

எ/. அWதா ~� வாச/, ெச/ைன.

பAF: வழ+க மாக நா  பய4ப M,Q  
 ெமBF அ+க 3[%ZF �ைழpQ, ந  
ெமBFக; எFலா  காண TFைல எ4றாF, 
அQ ெபSய அAN^ ̀  ைய,தா4 தI . கவ ைல#-
ப டா �Nக;. i�+க[ட இட0கVF ேதட3 . 
அைவ எ#ப Zn  1ைட+க வாY# :க; 
அAக .
1. :ராy (Trash): %ரா§ எ4@  P#ைப, 

ெதா% Zைய+ 1V+ ெசYQ பாN+க3 . 
இ0P தவ _ த லாக ெமா,த ெமBFக-
ைளn  ]0க; அ@#C இI+கலா . ஒI 
ெமBைல அc+க o\ப M ைகBF, அைன,-
ைதn  ேதNpெத M,த �ைலBF அ@#C 
இI+கலா . எனேவ, இpத ேபாFடSF 
இIpதாF, அவ\ைற s[M  இ4பா+8 
ேபாFட I+P அ@#பலா . %ேர§ ேபாF-
ட I+P ெமBFக; ெச4றாF, அைவ ஒI 
மாத  ம% Mேம ைவ+க#பM . C4 �ரpத-
ர மாக அc+க#பM . எனேவ உட ன Z யாக^ 
ெசயFப ட3 .

2. ஆQ ெம8Q (All Mail): இQதா4 அைன,Q 
ெமBFகl  கா,Q ைவ+க#பM  இட-
மாP . உ0க; ெமBF %ேர§ ெப% ZBF 
இFைல எ4றாF, இ0P இI+க வாY#-
:[M. ¦FபாSF உ;ள archive ப%டைன, 
உ0கைள அ> யாமF அj,A, அைன,Q 
ெமBFக ைளn  ]0க; அ@#C இI+-
கலா . இIpதா� , All Mail ேபாFடN கா%-
ட#படா �ைல B�  இI+P . இதைன# 
ெபற, %ேர§ ேபாFடN இட Q :ற  ம3r4 
கNசைர+ ெகா[M ெசFல3 . அ0P 
More எ4_ ஒI ஆ#ஷ4 இI+P . இ0P 
1V+ ெசYதாF, All Mail ேபாFடN உ%பட 

அைன,Q ேபாFடNகl  1ைட+P . 
3. ;ேப" (Spam): ]0கேளா அFலQ உ0க; 

அ+க 3[%ைட# பய4ப M, Aய ஒI வராF, 
அைன,Q ெமBFகl  8பா  என+ P>-
B ட#ப%M, இpத ேபாFட I+P^ ெச4 >-
I+கலா . இத ைனn  ஆF ெமBF ேபாF-
டைர, ேதZ+ கா[பQ ேபால ெப\_, 
உ0க; ெமBFக; இI+ 14ற னவா என# 
பாN+க3 . 

4. இெம8Q wைளய\: மாSற" (POP/IMAP 
Email Clients): அ[ைமBF, அ3%�+, த[-
டNேபN% ேபா4ற தN% பாN%Z இெமBF 
1ைளய[% :ேரா 1 ரா க; எத ைன-
ேய@  இ48டாF ெசY �Nகளா? அFலQ 
இ48டாF ெசYத வ\>F,  ெம BFகைள 
எM,Q, தI  வைகBF அைம, �Nகளா? 
அ#ப Z யானாF,  ெமBF அ¥சFகைள 
அைவ எM,த C4னN, அைன,Q   ெமBF 
சNவ S q IpQ ]+க#ப% Z I+கலா . இpத 
அைம# Cைன மா\ > T ட3 .

5. ேமேல ெசா4ன அைன,Q இட0க V�  
உ0க;  ெமBF அ¥சFக; இFைல 
எ4றாF, உ0க; அ+க 3[% Zைன ேவ_ 
ஒIவN ைகயா[M ெகா[ Z I+P  �-
�ைல ஏ\ப டலா . அ#ப Z யானாF, உட ன-
Z யாக https://www.google.com/settings/security 
எ4ற தள  ெச4_, உ0க; அ+க 3[%Z4 
பா8ேவNைட மா\ற3 .

ேகTA: �ெம PY,, ேல TகT அைம0.  _ ̀ -
கைள அைம0த  !ன^, நம4/ வ:F /R'  )ட 
ெமP,கைள, ேநர G யாக ெமP, சா^>த ேல T-
கI!  _ ̀  க X4/ அைம4க bG Zமா? அத[-
கான வ�கT எ!ன? �ெமP, ெச)GWC பா^0-
. A)ேட!. அ1, எ.`F இ,ைல. இ>த ேல T, 
 ,ட^ வ� bைற எW/ தர'ப) HTள.? ப1, 
தர`F. ந!R.
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-எ/. கைல} ெசQ[, �v �X Y�.

பAF: நFல ேக;T. TS வான பAF தI-
1ேற4. நம+P# பல வ ைக யான ெமBFக; 
நா  TI பா மேல Rட வI 14றன. 
 ெமBF அவ\ைற, த\ே பாQ k4_ ேட#-
கVF CS,Q, தI 1 றQ. இI# C@ , நம+-
கான ெமBFக V� , நம+P வழ+க மாக 
அ@#:  நபNகV4 �4 அ¥சF oக வ SB4 
அZ#ப ைடBF CFடNக; உI வா+1, C4 
அவNக l+கான ேபாFடNகைள உI வா+1, 
அவ\ >\P ேலC;க; ெகாM,Q, ெமBF-
கைள+ காணலா . இத\கான வc o ைற கைள 
இ0P பாN+கலா .

 ெம BqF நம+P வI  எ[ண\ற 
ெமBFகைள வZ க%Z# பய4ப M,த, இத\-
கான வZ க% Zக; (filters) உத 3 14றன.  
இவ\ைற# பய4ப M,A, ெமBFக; தாமா-
கேவ, P># C%ட ேலCFகVF இைண n பZ 
ெசY A டலா ; ஆN+1y என#பM  இட0-
கVF பாQ கா+கலா ; அc+கலா ; 8டாN  
அைம,Q ேவ_ ப M,தலா  அFலQ ம\ற வNக-
l+P பாNேவN%  ெசY A டலா . 

வ� க: � கைள உx வாX YதQ: இpத filter
என#பM   வZ க% Zைய உI வா+ P வQ எ#-
பZ எ4_ பாN+கலா . 
1.  ெமBF தள,AF உ;ள சN^ பா+8 ஓர மாக 

உ;ள i� TS அ :+ P>BF 1V+ ெசY-
A ட3 . உ0க l ைடய ேதடF வைக எ4ன 
எ4_ ெப\_+ ெகா;ள ஒI T[ேடா கா%-
ட#பM . 

2. உ0க l ைடய ேதடF வைக Bைன இAF 
இட3 . உ0க; ேதடF சS யாக அைம+க#-
ப% M;ளதா என உ_A ெசY Aட சN^ ப%-
டைன அj,A+ 1ைட+P  அ¥சF தக வF-
கைள# பாN,Q உ_A ெசY A ட3 . 

3. சS யாக இIpதQ எ4றாF, இpத சN^ T[-
ேடாTF iழாக உ;ள Create filter with this 
search எ4பAF 1V+ ெசY A ட3 . 

4. இt இpத வZ க%Z kல  எ4ன 
ெசயFபா% Zைன ேம\ெ கா;ளலா  
எ4_ இ0P ேதNpெத M+க3 . 
பலN, இவ\ைற  ெமBFக; தாமாக, 
P># C%ட ேலCF i� அைம n -
பZ அைம+ 14றனN. இதனாF, 
இ4பா+8 அைட ப டாமF, 
ெமBFக; தாமாக, தt ேலCF 
ெப% Zைய அைட 14றன. நம+P 
ேநர  1ைட+ைகBF இவ\ைற, 
AறpQ பாN+கலா . இத\P Skip the 
Inbox (Archive it) and Apply the label எ4ற 
ஆ#ஷைன, ேதNpெத M+க3 . இ#ப-
Zேய பல ேவ_ ேவைல க l+கான வZ-
க% Z கைள உI வா+கலா .

5. அM,Q  Create filter எ4பAF 

1V+ ெசY A ட3 . இ#ே பாQ வZ க%Z 
தயாN. 
]0க; வZ க% Z கைள, தயாN ெசYத 3ட4, 

அAF ெச% ெசYத த\ேக\ற ெமBFக; 
அைன,Q  வZ க%ட#ப%M, அpத அpத CS-
3 கVF ஒQ0P . ஏ\க னேவ 1ைட+க#ப%ட 
ெமBFகl  அpத வைகBF இIpதாF, 
அைவn  ஒQ+க#பM . ஆனாF, ெசயFபா-
Mக; C4னாF வI  ெமBFகVF ம% Mேம 
ேம\ெ கா;ள#பM . எM,Q+ கா%டாக, P>#-
C%ட �4ன¥சF oக வ S B q IpQ வI  
ெமBFகைள இ4ெ னாI �4ன¥சF oக வ-
S+P பாNேவN% ெசY n பZ வZ க%Z ஒ4_ 
அைம+க#ப%டாF, அைம+க#ப%ட த\P# 
C4னN வI  ெமBFக; ம% Mேம பாNேவN% 
ெசYய#பM .

ேகTA: ேவ^) டா/ெம<) பா^4ைகP,, (ேவ^) 
2007) அத! _'ப! ெம] பா^ Uக அக ல மாக 
அ1க இட0ைத'  G0.4 ெகா<H கா)D அI4-
M ற.. ேதைவ ய[ற. எ,லாF கா)ட'ப H M ற.. 
என4/ ேமேல உTள ெம] பா_, உTள தைல'K 
ம)HF இ:>தா, ேபா.F. எைவ எWேக இ:4 M-
ற. எ!m என4/ ந!றாக0 ெத_ZF. இத!பG, 
ேமேல உTள பா^ ம)HF ெத_ ZFபG அைம4க 
bG Zமா?

எ/.~தர/, தா"பர".

பAF: �க எV தாக மா\றலா . ெம@TF 
தர#ப% M;ள, S#ப4 ெகா[ M;ள 
அைன,Q  ெதSn  எ4_ ]0க; P># C%-

M;ளQ, ேவN% பய4ப M, Q வAF,  
உ0க; அ@ ப வ,ைத+ கா% M 1-
றQ. ேமலாக+ கா%ட#பM  S#ப4 
ம\_  ெம@ எA லா வQ கNசைர+ 

ெகா[M ெச4_ ைர% 1V+ ெசY A-
ட3 . உட4 `>ய i� TS ப% ZயF 
ஒ4_ கா%ட#பM . இAF k4_ 

ஆ#ஷ4க; கா%ட#பM . iழாக, 
k4றா வ தாக Minimize the Ribbon 
எ4_ ஓN ஆ#ஷ4 1ைட+P . 
இAF 1V+ ெசYதாF, ]0க; 
ேக% M;ள பZ, ேமலாக இI+P  

ெம@ பாN ம%M  இI+P . C4னN, 
எ#ே பாQ ேவ[ M மா னா� , இAF 
1V+ ெசYQ, உ0க l+P, ேதைவ யான 

அைன,Q  ெப\_+ ெகா;-
ளலா .
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