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க*3BCடD ெதாடDபான Sா6 ‘TU’<க# 8=-.
மலF6 ெவN5ட 2 >ர9கைள அ23ப@*.
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8=3>டேவKL*.

ஆP1ராQ1 "மாE1 ேபாB பயBபா2கF

இB<ரா ெர1 க=EகF Gல3 ெமாைப) ேபாB சாEH

5ர7 அ9ச) 5த) ;ைல< ப=<# 5>?@3 இலவச3

ப$க3 5

ப$க3 12

ப$க3 9

உ
J

ேள

~ டாLட" ெப.சMNர ேபா8 ~
ந ந#ப%க'ட) , உற-ன%க'ட) 

ெதாட%23 ெதாட%4 ெகா#5, ந  வா7-8 
நட9: ;க7<கைள அவ%க'ட@ பA%23
ெகாBள, ேபD49 சFக இைணயதள Jற2த
ஒL ேமைடயாக நம9:9 AைடN3Bள3. Jல
ேநரRகS8, T9Aயமான தகவ8 ஒ@ைறU பV
-ட -L 4ேவா . ஆனா8, அ2த :YUZ[ட

தகவைல ம[5 ஒL :YU Z[ட நப% அ8ல3
ஒ@\9: ேம]ப[ட ந  ந#ப%கB பா%9க9 
^டா3 என எ#`ேவா . ஏ]க னேவ, ந#-
ப%களாக ஏ]\9 ெகா#டவ%க'9: ந 
;ைலN தகவ8 ெச@\-5 . அெதUபb ஒL
JலL9: ம[5 அதைன மைற9க Tbc ? 
எ@ற ேகB- எe Aறதா? ஆ , ேபD49
தளNV8 அத]கான வசV உBள3. அ2த
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வசVையU பய@ப5N3 வfகைளU பா%9
கலா .

Tதg8, ேபD49 அ9க<#[b8, Zர
<ச% ஒ@Y@ Fல hைழய< . உRகB ப9
கNV]:j ெச8ல< . தகவ8 பVயN தரUப5  
Dேட[டD பா9k8, உRகB தக வைலU பV
ய< . இl “Post” ப[ட)9: இட34றமாக
உBள “Friends” ப[டl8 AS9 ெசmVட< .
இத@ Z@ன% “More Options” எ@பV8 AS9
ெசmVட< . ேபாD[ ப[ட)9: இட3
4ற இ3 இL9: . இUேபா3 Aைட9: 
க[டNV8 “Custom”எ@பV8 AS9 ெசmV
ட< . இதைனN ெதாட%23 “Custom Privacy”
டயலா9 பா9D கா[டUப5 . இV8 உBள
“Don’t share this with எ@ற Zn-8, “These
people or lists” எ@ற பா9k8, எ2த ந#ப%கB
இ2த தகவைலU பா%9க9 ^டாேதா, அவ%கB
ெபயைர9 AS9 ெசmVட< . oRகB ைடU
ெசmVடN ெதாடRAய<ட@, அ2த எeN3
ெகா#ட உRகB ந#ப%கB ெபய% கா[டU-
ப5 . இ2த ப[bயg8 இL23, oRகB
எ#` ந#ப%கS@ ெபய%கைளN ேத%<
ெசmVடலா . இ2த ெபய%கB “These people or
lists” எ@ற Zn-8 கா[டUப5 .

இேத ேபால, உRகB ந#ப%கS8 யா% 
ம[5 பா%9கலாேமா, அவ%கB
ெபயைர ம[5 இைண9
கலா . மாறா ;ைலp8, 
உRகB ந#
ப % க B
அைனவn@
ெபய%க' 
இ L 9 :  .
: Y U Z [ ட
J ல L 9 :
ம[5 அ2த
த க வ 8
எ l 8 ,
“ F r i e n d s ”
ப ா 9 k 8
“X” எ@பV8
AS9 ெசm3,
அவ% ெபயைர o9:RகB.

Z@ன%, அ2த :YU Z[ட நபைர “Share this 
with” எ@ற Zn-8 “Share this with”  எ@ற
பா9k8 ேச%N 3-5RகB. ேமேல “Don’t share 
this with” எ@ற Zn-8 ெபய%கைள அSNத3 
ேபால இV8 ெசய8ப ட< . TbNத<ட@
“Save Changes” எ@பV8 AS9 ெசmVட< .

இl, உRக'ைடய தகவ8 க[டNV]:N
VL ப< . உRக'ைடய :YUZ[ட
தகவைல யா% எ8லா  பா%Uபா%கB எ@\ உ\-
VUப5NV9 ெகாBள, உRகB ம<ைஸ “Custom”
எ@ற ப[ட@ r3 ச]\ நக%Nத< . அR: 
எe Z வL க[டNV8, இதைனU பா%9கU 
ேபாAறவ%கB ெபய%கB கா[டUப5 . இ2த
ப[ட@ தா@, நா  ெதாட9கNV8 “Friends”
என9 :YU Z[ட ப[ட@. oRகB மா]றRகைள 
ேம]ெகா#டதா8, அத@ ெபய% மாY cBள3.
இl “Post” எ@பV8 AS9 ெசm3, உRகB தக
வைல, oRகB ேத%2ெத5Nத நப%கB ம[5  
பா%9: வைகp8 ேபாD[ ெசmVட< .

ேமேல ெகா5N3Bள ெச[bRD 
அைமUைப, இl பV< ெசmVட இL9:  
அைனN3N தகவ8க'9:  பய@ப 5Nதலா .
ந#ப% ஒLவைர, ந#ப%கB ப[bயg8
இL23 o9க (“unfriend”) உRக'9: -LUப 
இ8லாம8 இL9கலா . ஆனா8, அவ% உRகB 
பV<கைள9 காண9 ^டா3 என எ#sனா8,
உRக'ைடய ேபD49 ப9கNV8, ேமலாக
உBள oல ;ற க[டNV@ வல3 ப9கNV8 கா[-
டUப[5Bள t7 -n அ 49 :Yp8 AS9 
ெசmVட< . அR: “Settings” எ@பV8 AS9
ெசm3 ெச[bRD ப9க ெச8ல< . oRகB 
ஏேத) தகவைல எeV9 ெகா#bL2தா8,
Click “Leave This Page” to go to the “Settings” page  
எ@\ ஒL ெமேசu கா[டUப5 . எe தU
ப5 தகவ8 இ8லாம8 ேபாm -5ேம எ@ற
கவைல இ8லாம8, AS9 ெசm3 ப9கNைத 

-[5 நக%23 ெச[bRD Zn<
ெச8ல< . ேவைல Tb2த Zற:

VL Zனா8, உRகB ப9-
கNV8 oRகB

ப ா V p 8
- [ 5 j
ெச@ற தக
வ8, oRகB
ெதாட%வத]

காக9 காN
VL9: .
“ S e t t i n g s ”
ப9கNV8,
இட34ற 
க ா [ ட U

ப5 ஆU
ஷ@கS8, “Privacy” எ@
பV8 AS9 ெசmVட< .
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“Privacy Settings and Tools” எ@ற Vைர கா[டU
ப5 . “Who can see my stuff?” எ@ற Zn-8,
“Who can see future posts?” எ@பத]: வல3
4ற உBள “Edit” எ@பV8 AS9 ெசmV
ட< . இ@) பல ஆUஷ@கைள9 கா[5 
வைகp8, இ2தU Zn< -nவைடc . இR:
“Custom” ப[ட@ அLேக உRகB ம<D ெச8
w ேபாெத8லா , oRகB ேம]ெகா#ட மா]
ற R க B கா[டUப5 . இR: 

க ா [ ட U ப 5  
- L U ப R க

S g

L23 (options) ேத%2ெத59க “Custom” ப[
டl8 AS9 ெசmVட< . “Custom Privacy”
எ@ற டயலா9 பா9D Vற9கUப5 . இV8, 
oRகB ேம]ெகாBள -L 4  மா]றRகைளN 
ேத%2ெத5N3, “Save Changes” எ@பV8 AS9
ெசmVட< . இ2த ெச[bRD, இl எV%கா
லNV8 oRகB இடU ேபா:  அைனN3 தக-
வ8க'9: ெபாL23 . oRகB ம\பbc 
“Privacy Settings and Tools” Vைர9: வ2த<ட@,
“Remember” எ@ற பா9k8, oRகB ஏ]ப5NVய
மா]றRகB, oRகB ேபாD[ ெசmத இடNV8 
ஏ]ப5NVய மா]றRகேள எ@\ , அைவ உR-
களா8 அUேட[ ெசmயUப[ 5Bளன எ@\  

கா[டUப5 .

ற R க B கா[டUப5 . இR:
க ா [ ட U ப 5  

- L U ப R க
S g

Privacy Settings and Tools Vைர9: வ2த<ட@,
“Remember” எ@ற பா9k8, oRகB ஏ]ப5NVய
மா]றRகB, oRகB ேபாD[ ெசmத இடNV8
ஏ]ப5NVய மா]றRகேள எ@\ , அைவ உR
களா8 அUேட[ ெசmயUப[5Bளன எ@\ 

கா[டUப5 .

2015 ஆ ஆ#59கான Dெப9[ர  அைல 
வnைச ஏலNV8 கல23 ெகாBள ஆ\

;\வனRகைளN த:V பைடNததாக, தகவ8
ெதாf8 h[பN 3ைற அY-N3Bள3. அைவ,
ேவாடேபா@, ஏ%ெட8, ஐbயா ெச8 wல%,
}lநா%, nைலய@D ~ேயா இ@ேபா கா 
ம]\ nைலய@D க }lேகஷ@D ஆ: .
இ2;\வனRகS@ ;கர ெசாN3 மVU4 Z@
வLமா\: ேவாடேபா@ இ2Vயா �. 8,258
ேகாb, பா%V ஏ%ெட8 �.73,069 ேகாb,
ஐbயா ெச8wலா% �.19,185 ேகாb, }lநா% 
�.1,052 ேகாb, nைலய@D க  }lேகஷ@D
�. 17,022 ேகாb ம]\  nைலய@D ~ேயா 
இ@ேபா கா �.23,029 ேகாb என தகவ8 
ெதாைல ெதாட%4 அwவலக அY-N3B
ள3. ஏ%ெச8 ம]\ டா[டா ெடாேகாேமா
;\வனRகB தBSைவ9கUப[5Bளன.
இைவ ஏ]கனேவ அ)மV ெப]ற இடRகS8 
-nவா9கU பs9: ம[5 ேபா[bpடலா .

2100 ெமகா ெஹ%[D, 1800, 900 ம]\ 
800 ெமகா ெஹ%[D அைலவnைசகைள ஏல 
இட அர� Tb< ெசm3Bள3.

இV8 டா[டா ெடாேகாேமா ;\ வன 

ஜ T அ#[ கா�r%, அDஸா  ம]\  
வடAழ9: மாகாணRக'9கான ஏலNV8 பR
ேக]க தைட -V9கUப[ 5Bள3.

இ2த ஏலNV8 பR: ெகாBள, இ2 ;\வ
னRகB ெசwNVcBள ெதாைக, இவ]Y@
பண பலNைத9 கா[5வதாக அைம23Bள3.
nைலய@D ~ேயா �.4,500 ேகாb, பா%V 
ஏ%ெட8 �. 4,336 ேகாb, ஐbயா ெச8 wல%
�. 4,000 ேகாb, ேவாடேபா@ இ2 Vயா
�.3,700 ேகாb, nைலய@D க  }lேகஷ@D
�. 1,175 ேகாb ெசwN VcBளன.

இV8, 2010 ஆ ஆ#b8, உnம  ெப]\ 
கட2த ஐ23 ஆ#5களாக, அ]ப ெதாf8
h[ப காரணRக'9காக இயRகாம8 இL2த3
nைலய@D ~ேயா இ@ேபாகா எ@ப3 :YU
ZடNத9க3.

2015 ஆ ஆ#b8, JறUபான ெதாைல 
ெதாட%4 ேசைவ Aைட9:மா எ@ப3 இ@) 
வாb9ைகயாள%கS@ மனV8 ச2ேத கமாகேவ
இL23 வLAற3. ஏென@றா8, அbUபைட9
க[டைமUZைனj சn யாக அைமUபV8, இ2
Vய தகவ8 ெதாட%4 ;\வனRகB அVக 
ெசல-5வV8ைல.

"ெப$1ர3 அைலவWைச ஏலY=) ஆZ ;Zவன[கF
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ஆ#[ராm[ ஆUபேர[bR JDடNV8
இயR: Dமா%[ ேபா@கB -]பைன

இ2Vயா-8, ெபLமள-8 அVகnN3 வL
Aற3. பல ;\வனRகB ேபா[b ேபா[5
அைனN3 Zn-னL வாR: வைகp8 இ2த
வைக Dமா%[ ேபா@கைளj ச2ைதp8 அYT
கUப5NV வLA@றன%. ேமw , ெதாட%2த 
இைணயN ெதாட%4, இ9கால வா79ைகp8
அNVயாவJயN ேதைவயாக மாYவLAற3.
இத]ெகன அைனவL ேலU டாU க U }[
டைரc , இைணய இைணU4 ெபற ேட[டா
கா%[ என அைழ9கUப5 இைணய JYய
ேமாடRகைளc எ5N39 ெகா#5 அைலய
Tbயா3. இ2த ேதைவைய ;ைற< ெசmV
டேவ, நம9: Dமா%[ ெமாைப8 ேபா@கB 
அVக அள-8 ெதாட%23 வLA@றன. அைன
வL வாR: வைகp8, ப[ெஜ[ -ைல
pw இைவ AைடUபதா8, அேநக  ம9கB
இவ]ைற வாRAU பய@ப5NதN ெதாடRA
உBளன%. ெபL பாலான Dமா%[ ேபா@
கS8 ஆ#[ராm[ ஆUபேர[bR JDடேம
பய@ப5NதUப5Aற3.

அbUபைட வசVகB ம[5ேம Aைட9: 
ேபா@கS8, t ேபா%5ட) , அைழU49கான
ப[ட@க'ட) , TகவnகS8 ஒLவைக
யான ேத5 வசVcட) ம[5 பழA வ2த
ம9கB, Dமா%[ ேபா@கB தL ந�ன வசV
கைள TeைமயாகN ெதn23 ெகாBளாம8,

:YUZ[ட Jலவ]ைற ம[5ேம பய@ப5NV
வLA@றன%. இதனாேலேய இ2த ேபா@ பய@-
பா[b@ பலவைக அ சRகS@ இய9கRகB 
:YN3 வாச க%கB பல கbதRகைள அ)UZ
வLA@றன%. இத]:9 காரண ஆ#[ராm[
JDட தL வசVகB :YN3 , அவ]ைற
அைமN3 இய9: வfகB :YN3 பல% 
Teைமயாக அY யாம8 இLUப3 தா@. 
எனேவ, ஏ]கனேவ ெவSயான Jல தகவ8
:YU4கB இR: -n வாகN தரUப5A@றன.

PQவனSகJ தUV Wல ேவQபா<கJ

oRகB வாRAU பய@ப 5N3 Dமா%[
ேபாைன எ2த ;\வன தயாnN3 வழRA உB
ள3 எ@ற அbUபைடp8 Jல ேம ே பா9கான 
ேவ\பா5கB இL9கலா . இைவ ெபL -
பாw , ெதாட9க Vைர தL ெம)9கS8
ம[5ேம இL9: . ம]ற இய9க பய@கB
ெபா3வானதாகேவ இL9: . எj.b.J.
ம]\ சா சR ேபா@கS8 அைனN3ேம ஒேர
மாVnயாகN தரUப[bL9: . ஆனா8, இ2த
ேவ\பா5கB :YN3 யாL  கவ ைலUப[N
ேதைவ இ8ைல.

அைழ1[\ ேவQபா<

உRக'ைடய பைழய மாட8 ேபாl8,
அைழU4கைள ஏ]ப5Nதலா , ெபறலா ,
ெட9D[ ெமேசu அ)Uபலா . படRகைள

ஆP1ராQ1
"மாE1 ேபாB பயBபா2கF
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எ59கலா , பா%9கலா . ஆனா8, ஆ#[ராm[
JDட ெகா#ட ேபாlw இவ]ைற �க
ந@றாக< , Vற@ ^bயதாக< ேம]ெகாB
ளலா . இLUZ) ஒL ேவ\பா5 உBள3.
ஆ#[ராm[ Dமா%[ ேபா@ இய9கNV@ அbU
பைட அவ]Y@ அUSேகஷ@கேள. இவ]ைற
Apps என அைழ9A@றன%. நா ஆ#[ராm[
ேபாl8 ேம]ெகாB' அைனN3 ெசய8பா
5க' , இ2த ஆUD எ@ற அUSேகஷ@கB
வfதா@ ேம]ெகாBளUப5A@றன. உRகB
ேபா@ Vைரp@ (Home Screen) tழாக, ேபா@
ஐகா@ உBளதா? அதைனN ெதா5RகB. உடேன
அைழU4 ஏ]ப5N3வத]கான Vைர Aைட9: .
இத)Bளாக, அைழU4கைள ஏ]ப5Nதலா ,
வாmD ெமp8 இய9கலா , oRகB ஏ]ப
5NVய, ெப]ற அைழU4கS@ ப[bயைல9
காணலா . TகவnகB ப[bய8 Aைட9: .
உய% வைக ஆ#[ராm[ ேபா@ எ@றா8, இ2த
Tகவnகைள :eவாகU ZnN3 அைம9கலா .
ப[bயg8 உBள எ#கைள9 ெகா#டவ%
கS@ �@ அ�ச8 Tகவnகைளc பV23
ைவ9கலா .

ெமேச] அ^14V வசN

உRகB ேபாைனU ெபா\N3 இ3 Messages
அ8ல3 Messaging என அைழ9கUப5 . ந�ன
ேபா@கS8, Hangouts அUSேகஷlw 
ெட9D[ ெமேசu ைகயாளலா . ெமேச~R
ஐகான அeNV9 Aைட9: Vைரp8, ஒL
+ ஐகா@ Aைட9: . இதைன அeNVனா8,
4Vய ெமேசu ஒ@ைற அைம9கலா . ெட9D[ 
ெமேசu ஒ@ைற அ)Uப அதைனU ெப\ பவ%
(recipient) :YNத தகவ8கB இL9க ேவ#5 .

கா_டாL78 (contacts)

ந ெட9D[ ெமேசைஜU ெப\பவ% எ#
ந TகவnU ப[bயg8 இL9: . இவ]Yg
L23 ெட9D[ ெப\பவn@ எ#ைணN ேத%2
ெத5Nதா8, அ3 தானாக அைம9கUப5 . 
அ8ல3 4Vய எ#ைணc ைடU ெசm3

அைம9கலா . ஏ]க
னேவ உBளவL9:
அ)Uப ேவ#5 
எl8, TகவnகB
ப9கNV8 Aைட9: 
ேதட8 க[டNV8,
-ரைல அeNத, க%ச%
ஒ@\ , tழாக ைடU
ெசmVட, ஆ@ DA�@
t ேபா%[ ஒ@\ 
Aைட9: . இ2த t
ேபா%b8 எeN39
கைள ஒ�ெவா@றாக
அைம9: ேபாேத,

அ2த எeN39:nயவ%கS@ ெபய%U ப[bய8
கா[டUப5 . Teைம யாக அைம9: T@
னேர, Tகவn ப[ bயg8 உBள, ெட9D[
ெப\பவn@ ெபய% கா[டUப5 . அதைன
ஏ]: வைகp8, t ேபா%b8 எ#ட% அeN
Vனா8, அவL9கான எ# இட ெப\ . ஒேர
ெசmVையU பலL9: அ)Uப<  இV8 வசV 
தரUப[bLUபைத9 காணலா .

ேஹாV 8gh.

ேபா@ இய9கNV]: வL ேபா3 நம9:9 
Aைட9: DA�@ இ3.
இதைன நா ெச[ அU 
ெசmVட ேவ#5 . 
நம9: அUSேகஷ@கB
(apps) தா@ T9Aய எ@
பதா8, ந ேபாl8 உBள
அைனN3 அUSேகஷ@க
ைளc ெதn23 ெகாBள
ேவ#5 . இத]: “all
apps” எ@ற ஐகாைன அeN
தலா . அeNVய<ட@
Aைட9: Vைரைய
ேஹா DA�@ ஆக
ைவN39 ெகாBளலா .
இதைன app drawer என< அைழ9A@றன%.
அUSேகஷ@ ஒ@ைற இ2தN Vைரp8 அைமN
Vட ேவ#5  எ@றா8, அத@ ஐகாl8 -ர8 
ைவN3, அeNVயவாேற இeN3N Vைரp8
-[5-டலா . இUபbேய எNதைன ேஹா 
DA�@கB ேவ#5மானாw ைவN39
ெகாBளலா . உRகB ேஹா DA�l8 உBள
அUSேகஷ@ ஐகா@, அ2த அUSேகஷ)9
கான ஷா%[ க[ தா@. ஏேத) ஒL ேஹா 
DA�ைன o9க ேவ#5  எl8, அV8 உBள 
ஐகா@கB அைனNைதc o9A-[டா8, அ2த
DA�) மைற2 3-5 . அUSேகஷ@கB
ஐகா@கைள o9க, அவ]Y@ r3 -ரைல 
ைவN3 X எ@) அைடயாள ெகா#ட
இடNைத ேநா9A இeN3-ட ேவ#5 .
இதனா8, அUSேகஷ@ உRகB ேபாl8
இL23 o9கUப டா3. ஷா%[ க[ ம[5ேம 
மைறc .

j7ெஜ78 (Widgets)

அUSேகஷ@க'9கான ஷா%[க[
ஐகா@கB ம[5�@Y, -[ெஜ[கB :YN3 
அY23 ெகாBள ேவ#5 . இதைன interactive
tool எ@\ ^றலா . ஒL -[ெஜ[, அU S
ேகஷ@ அ8ல3 ேசைவ ஒ@Y@ :YUZ[ட
அள-ைனU ெப]\U பய@ப 5Nத உத<A
ற3. நா ேஹா DA�ைன -[5 -லகாம
ேலேய ேசைவையU ெபறலா . ஆ#[ராm[
JDடNV8, இைவ நம9: ந  ேநரNைத 
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�jசUப5N3A@றன. எ5N39 கா[டாக,
�ேதா�ண ;ைலைய9 கா[5  அU Sேகஷ@
ஒ@Y8, அதைன அYய Teைமயாக அதைன
இய9காம8, :YUZ[ட T9Aய இடNV@
�ேதா�ண ;ைலைய ம[5 அYயலா . பR:
-ைல தகவ8, கால#டn8 :YN3 ைவNV
L9: வர இL9:  ;க7 <கB, அ#ைமp8
வ2த �@ அ�ச8கB ேபா@றைவ -[ெஜ[
க'9கான எ5N39 கா[5கB. அUSேகஷ@
ஷா%[க[கைள இைணUப3 ேபால, -[ெஜ[-
5கைளc ேத%2ெத5N3, இeN3, Vைரp8
நா -L 4 இடNV8 அைம9கலா .

ைவ [, ெமாைப\ ேட7டா மwQV [ற

(WiFi, Mobile Data, And More)
பைழய ெமாைப8 ேபா@கS8, நம9: 

அS9கUப5 ெதாட%4 :YN3 நா  எ3<  
ெசmVட Tbயா3. நம9: J9ன8 Aைட9-
காத ேபா3, நா உBள இடNV8 இL23 
ச]\ -லAj ெச@\ Tய]J9கலா . ஆனா8,
அ3< உ\Vயாக J9னைலN தL எ@\
ெசா8ல Tbயா3. ஆனா8, இUேபா3 பழ9
கNV8 உBள Dமா%[ ேபா@கைளU ெபா\N-
தவைர, அதைன இைண9: ெதாf8 h[ப 
:YN3 பல ெசா8லாட8கைளj ச2V9Aேறா .
ைவ Z, 3~, 4'�N ம]\ எ8.b.b.
(Wi-Fi, 3G, Bluetooth, and LTE) எனU பல ெசா]கB
நம9:U பழ9கமாA@றன. இைவ எ@ன?
இைவ எ@ன மாVnயான இைணUZைன
நம9:N தLA@றன?

ைவ [

இ3 வய% எ3<�@Y நம9:, நா 
இL9: இடNV]:Bளாகேவ (local area 
connection) Aைட9: இைணU4. எ2த வய%

இைணU4 
இ@ Y ,
இ ை ண ய N
ெ த ா ட %
Zைன இ3
ந ம 9 : N
த ர 9 ^ b
ய3. ெபா3-
ம9கB ^5 

இடRகளான -5VகB, வsக வளாகRகB,
-மான, ரp8 ;ைலயRகS8, “இR: ைவ 
Z இைணU4 இலவசமாm9 Aைட9: ”
எ@ேறா, “இ2த வளாக ைவ Z இைணUZ8
உBள3” எ@ேறா அY-9கUப[bLUபதைன9
காணலா . �[bw சn, ெபா3வான ெபnய 
இடRகSw சn, இ2த இைணUZைனN தர,
இைணய இைணU4 அத@ J9ன8கைள
பரUZட, வய%ெலD ெரள[டL இL2தா8
ேபா3 . ந Dமா%[ ேபாைன, �[b8 உBள

ைவ Z இைணUZ8 எ2த-த பயT இ@YU
பய@ப5Nதலா . ஆனா8, ெபா3 இடR
கS8, ச]\ கவனN3டேனதா@ பய@ப5Nத
ேவ#5 . ஏென@றா8, உRகB பய@பா[
bைன, அேத இைணUZைனU பய@ப5N3 
ம]றவ%க' ெதn23 ெகாBள Tbc .
எனேவ, வRA9 கண9: ேபா@ற உRகB தl 
நப% தகவ8கைள அNதைகய இைணU4கS8
பய@ப5Nதேவ ^டா3.

ெபா3வாக, இNத ைகய ைவ Z இைணU
4கS8 Aைட9: J9ன8கB, ெரள[ட%
அLேக �க< JறUபாக< , அைத-[5
-ல:  ரRகS8 ச]\ :ைற வான Vற)
ட) Aைட9: .

ெமாைப\ ேட7டா
ெமாைப\ ேட7டா அ\ல� ேட7டா 

(Mobile Data or Data)

ந Dமா%[ ேபாl]: ேசைவ ெசm V5 
;\வன வழR:  இைணய இைணU-
Zைன இ3 :Y9Aற3. அ2;\வன தL 
இைணய இைணUZ]கான J9ன8, JறUபாக9 
Aைட9: இடRகS8 இதைன ந@: பய@ப-
5Nதலா . இ2த ெந[ெவா%9 இைணU4 3~, 
4~ அ8ல3 எ8.b.இ. ஆக இL9கலா . 3~,
4~ நம9: ெதn2தைவ தா@. எ8.b.இ. (Long
Term Evolution) எ@ப3 இUேபா3 வ2VL9: 
அVேவக ெந[ெவா%9 இைணUபா: . :YU-
பாக ேபா@ ேபா@ற ெமாைப8 சாத னRக'9
கான ெதாf8 h[பமா: .

�.[.எ8.

இ2 த வ ச V , உ R க B
ெமாைப8 ேபாைன, இ�<
லA8 அத@ இடNVைனN 38-
gயமாக9 கா[5 .இத]:
இைணய இைணU4 
ேதைவ இ8ைல. ைவ
Z அ8ல3 ெமாைப8
ேட[டா< ேதைவ
இ8ைல. எனேவ, எ2த 
இடNVw இதைனU பய@ப5N
தலா .

4���

:\Aய  ரNV8 சாதனRக'9Aைடேய,
வய%கB இ8லாம8 இைணU Zைன ஏ]ப

5NV, தகவ8 பn மா]றN V]:
உதவ9 ^bய3. இத@ Fல  
ஆbேயா J9ன8கைள, �bேயா
ம]\ Zற ைப8கைள பn மாY9
ெகாBளலா . இத]: இைணய
இைணUேபா, ெமாைப8 ேட[
டாேவா ேதைவ இ8ைல. இU-

உ R க B
, இ�<
ைனN 38
 .இத]:
U4

வ

5
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ேபா3 கா%கS8 அைம9கUப[ 5Bள ஆbேயா
சாதனRக'ட@, 4'�N Fல ந ெமாைப8
ேபா@கைள இைணN3 ேபா@ இ8லாம8
ேபசலா .

ஏ"[ேள. ேமா7

இ2த ;ைல9: ேபாைன9 ெகா#5
ெச@றா8, நம9: அைழU4கB வசV 3#-
b9கUப5 . இைணய இைணU4 Aைட9-

கா3. ஆனா8, ேபாl8 -ைளயா[59கைள
-ைளயாடலா . இைசைய9 ேக[கலா . 
-மானU பயணNV@ ேபா3 ^ட இதைனU
பய@ப5Nதலா . 

இ� ஒ�ெவாU நா�V

ேமேல ெசா@ன ெந[ெவா%9 வசV
கைளU பய@ப5Nதாத ேபா3, அவ]ைற 
பய@ப5Nதா ;ைலp8 (off) ைவNVட
ேவ#5 . ஏென@றா8, அைவ இய9கNV8 
இL9: ேபா3, ேப[டnp@ ச9Vைய
எ5N39 ெகா#ேட இL9: . 4'�N
^ட, பய@ப5Nதாத ேபா3, அைண9கUபட 
ேவ#5 . இ3 �க எS3. அ2த ஐகாைன
ஒLTைற ெதா[டா8 இயR: ; இ@ெனாL
Tைற ெதா[டா8 இய9க  Tட9கUப5 . 
இ3 ைவ Z இைணU Z]: ெபாL23 .

ம]ற வசVகB oRகB ஏ]கனேவ சாதா
ரண ெமாைப8 ேபாl8 பய@ப 5NVயைவ
தா@. ேமேல தரUப[5Bளவ]Y8 ஏேத)  
4nய-8ைல எ@றா8, இைணயNைத நாட< .
;ைறய :YU4கB Aைட9: .

b 5 இ இ 4

இ2Vய அரJ@ தகவ8 ெதாைல ெதாட%4
ஒeR:Tைற ஆைணய , ெச@ற ஜனவn
மாத வைரpலான Zரா[ேப#[ இைணய
இைணU4 :YNத தகவ8கைள ெவSp[5B
ள3. வய% வf ம]\ அ8லாத வைக Zரா[
ேப#[ இைணU4 வழRAய ;\வனRகS8
Tத8 இட ெப\வ3, 2 ேகாbேய 2 ல[சN3
90 ஆpர வாb9ைகயாள%கைள9 ெகா#ட
பா%V ஏ%ெட8 ;\வனமா: . Z.எD.
எ@.எ8. இ2த வைகp8, ஒL ேகாbேய 90
ல[சN3 70 ஆpர வாb9ைக யாள%க
'ட@ இர#டாவ3 இடNைதU ெப] YL2
த3. ேவாடேபா@ (1.786 ேகாb), ஐbயா 
ெச8wல% (1.412 ேகாb) ஆA யன அ5Nத5Nத
இ ட R கைள9 ெகா#bL2தன.

nைலய@D க }lேகஷ@D ;\வனNV@
வாb9ைகயாள% எ#s9ைக 74 ல[சN3 70 
ஆpர ஆ: .

ெச@ற bச பn8, 8 ேகாbேய 57 ல[சN3
40 ஆpரமாக இL2த Zரா[ேப#[ இைணU4
ெப]றவ% எ#s9ைக, 10.21% உய%23,
9 ேகாbேய 44 ல[சN3 90 ஆpரமாக
ஜனவnp8 உய%2த3. வய% இைணU4 Fல 
Zரா[ேப#[இைணயஇைணU4ெகா5Nத;\
வனRகS8, Z.எD.எ@.எ8. ;\வன Tத8
இடNைதc , பா%V ஏ%ெட8, எ .b.எ@.
எ8. ஆAயைவ அ5NN இடRக ைளc  
ெப]YL2தன.

வய% இ8லாம8 Zரா[ேப#[ இைணU4
ெகா5Nத ;\வ
னRகS8, பா%V
ஏ%ெட8 Tத8

இ ட N ை த c  ,
ே வ ா ட ே ப ா@ ,
ஐ b ய ா
ெச8wல%, Z.எD.

எ@.எ8. ம]\ 
nைலய@D க }l
ேகஷ@D ஆAயைவ

அ5Nத இடRகைளc 
ெப]YL2தன.

ெசBற ஜனவW]) இைணய இைண<#
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த�7 ெமாfைய9 க U}[டnw , இைண
யNVw பய@ப5Nத உத-யாக இL23

வL “Tர� அ�ச8” ெம@ெபாLS@ 30 
ஆவ3 ஆ#5-ழா ெச@ற வார JறUபாக,
மேலJயா-8, ேகாலால ¥n8 ெகா#டாடU
ப[ட3. ஏறNதாழ, உலக Teவ3 பN3
ல[ச ேப%களா8 இ2த ெம@ெபாLB பய@
ப5NதUப[5 வLAற3. இ2த -ழா-8,
இதைன உLவா9A வழRA வL  TN3 
ெந5மாற@, ெம@ெபாLS@ ”Tத8 ;ைலU
பVU4” எ@) JறU4U பVைகைய, பயனா
ள%கS@ ெசா2தU பய)9: இலவசமாகேவ
அSUபதாக அY-Nதா%.

இ2த 30 ஆ ஆ#5-ழா-8, Tர� ெம@
ெபாLB4VயபVைகம]\ ெச8gன ம]\ 
ெச8gய8 தளRகS@ 4Vய ெதாf8 h[ப
ேம பா5கB :YN3 Tர� ெந5மாற@ உைர
யா]Yனா%. Tர� ெம@ெபாLS@ 4Vய பVைக
தL 4Vய வசVகB :YN3, �க -nவாக
-ள9க அSNத TN3 ெந5மாற@, இ\Vp8,
இ2த பVைகpைன, இலவசமாக, அைனவ
L9: , தl நப% பய@பா[b]:, இலவசமாக
வழR:வதாக அY-N3, உலெகR: உBள
த�7U பயனாள%கைள மA7jJpw உ]சாகN
Vw ஆ7NVனா%. இ2த Tர� அ�ச8 Tத8
;ைலU பVைகைய இலவசமாகU ெபற -L 
4பவ%கB, http://muthal.anjal.net எ@) தளN
V]:j ெச@\, தRகB ெபய%, �@ அ�ச8 
Tகவn ஆAயவ]ைற அSN3, இலவசமாகN
தர-ற9க ெசm3 ெகாBளலா . உட@,
க U}[டn8 இ@Dடா8 ெசm3, பய@ப-
5Nதலா . பய@ப5N3ைகp8, 4Vய வசVக
ைளc , 4Vய அழகான எeN 3L9கைளc 
க#டYயலா . “இைணமV” எ@ற அழகான

எeN3L இV8 Aைட9Aற3. இ2த எeN3L
ஆUZB சாதனRகB அைனN Vw ம]\ எj.
b.J. ஆ#[ராm[ கL -கSw இய8பாக
இயR: தளRக'ட@ வழRகUப[5 வL Aற3
எ@ப3 இR: :YU ZடNத9க3.

4Vய Tர� அ�ச8 ெம@ெபாLB,
-#ேடாD ஆUபேர[bR JDடN Vைன
அைனN3 ;ைலகSw பய@ப5N3 சாத
னRகB அைனNVw , ைகயட9க சாத னRக
Sw பய@ப 5N3  வ#ண  ேம ப 5NதU
ப[5Bள3.

இேத Tர� அ�ச8 Tத8 ;ைலU பVUZ@
வ%NதகU பVU4, “Tர� அ�ச8 Te ;ைலU
பVU4” எ@ற ெபயn8, Jல ^5த8 ெதாf8 
h[பRக'ட@ வ%Nதக ;\ வனRக'9ெகன
ெவSpடUப[5Bள3. வsக ேநா9:ைடய
பயன%கB, க[டண  ெசwNV இதைனU 
ெப]\, ^5த8 வசVகைளU ெபறலா .

5ர7 அ9ச) 5த) ;ைல< ப=<#

5>?@3 இலவச3
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 !வைக ேவ'( பா'ம(,-
ெபா3வாக, ேவ%[ டா:ெம#[b8,

ெட9D[ ஒ@ைற பா%ம[ ெசm3, 
அதைன அeNதமாக, சாmவாக, அb9ே காb[
டபb அைம9க ேவ#5 எ@றா8, அ2த
ெசா8ைலN ேத%2ெத5N3, Z@ அதைன
அeNதமாக அைம9க ேவ#5 எ@றா8, 
bold �g@ r3 AS9 ெசmV5ேவா . அ8
ல3 க#[ேரா8 + B அeN3ேவா . ஒேர
ஒL ெசா8ைல oRகB பா%ம[ ெசm Vட -L 
Zனா8, ெசா8ைலN ேத%2ெத59: ேவைல
எ8லா ேதைவ இ8ைல. அ2தj ெசா8g@
r3 க%சைர எ2த இடNV8 ேவ#5மானாw 
;\N3RகB. Z@ன%, nUபl8, ேஹா  ேடU-
Zைன9 கா[ட< . அ5N3 Font :�UZ8, Bold
�g@ r3 AS9 ெசmVட< . oRகB க%சைர9
ெகா#5 ெச@\ ைவNத ெசா8 Teவ3 
அeNதமாக9 கா[J அS9: . இ�வாேற, 
எ2த ஒL �ைலc இ2த Tைறp8 பய@ப 5N
தலா . Ctrl+U அeNVனா8, ெசா8g@ tழாக
அb9ேகாbடUப5 . டா:ெம#b@ பைழய
மாறா ;ைல9:, பா%ம[bR எ3< இ8
லாம8 ெகா#5 ெச8ல ேவ#5மா? க%சைர 
பா%ம[ ெசmத ெசா8w9:Bளாக ;\NVU
Z@ன%, Ctrl+Space Bar அeNத< .

உRகB ேவ%[ 4ேராAரா�8 இ2த வசV
ெசய8பட-8ைல எ@றா8, அதைன வbவ
ைம9: ேபா3 oRகB ஏ]ப5NVய Jல ெச[
bR:கேள காரண .
1. Tதg8 ேவ%[ ஆUஷ@ டயலா9 பா9ைஸN

Vற9க< . ேவ%[ 20078 ஆ¦D ப[டைன
அeNVU Z@ன% ேவ%[ ஆUஷ@D எ@
பV8 AS9 ெசmVட< .

2. இ2த டயலா9 பா9k@ இட3 ப9க ஓர மாக 
உBள, Advanced option எ@பதைனN ேத%2
ெத59க< .

3. Editing Options எ@) Zn-8, When Selecting
Automatically Select Entire Word எ@\ உBளத@
எVேர உBள ெச9 பா9k8 b9 அைடயாள 
இLUபதைன உ\V ெசmVட< .

4. அ5N3 oRகB ஏ]ப5NVய மா]றRகைள
ேச� ெசmVட ஓேக AS9 ெசm3 ெவS ேய
ற< .

இ2த மா]றRகB, ஒL ெசா8 ேத%2ெத59
கUப5ைகp8, அ3 எ2த வைகp8 ேத%2
ெத59கUபட ேவ#5 எ@பதைன Tb<
ெசmV5வ3 ம[5�@Y, ேமேல :YUZ[ட
வைகp8 பா%ம[bR மா]றRகைளc ஏ]\9 
ெகாB' வைகpw ெச[ ெசmயUப5A
ற3. இ2த ெச9 பா9D ேத%2ெத59கUபட
-8ைல எ@றா8, Te ெசா8w ேத%2ெத
59கUப5வ3 நைடெபறா3.

./ேள1 ெட41( ெத6ய
ேவ%[ டா:ெம#[b8 ெசா]கைளN

ேதb9 க#டY23, அவ]Y@ இடNV8
நா -L 4 ெசா]கைள அைமNVட Find
and Replace எ@) �ைலU பய@ப5N3
Aேறா . இV8 � ZேளD ெசmVட9 க[டைள
ெகா5Nதா8, :YUZ[ட ெசா8ைல9 க#ட
Y23, அத@ இட NV8 �ZேளD ெட9D[ைட
அைமN3-[5, இ2த �8 அ5Nத ெசா8
இL9:�டNV8 ெச@\ ;]: . :YUZ[ட
இடNV8, 4Vய ெசா8 அைம9கUப[5-[ட
தா என நம9:N ெதnயா3. இதைன நா ெதn23
ெகா#5 ெசய8பட, ஒL வf உBள3.
1. �ZேளD ெசmயUபட ேவ# bய

ெட9D[ைட ASU ேபா%59: காUZ ெசm-
Vட< .

2. Z@ன%, க#[ேரா8 + எU tகைள அeNV,
நா ேத5 ெசா8w9: இைணயாக ெசா8
உBள இடNைத9 க#ட Yய< . இUேபா3
எDேகU tைய அeNVனா8, ைப#[ 
அ#[ � ZேளD டயலா9 பா9D FடU
ப5 . இLUZ) , நா ேதb அYயUபட
ேவ#bய ெசா8g8, க%ச% ;]: . 

3. இUேபா3 க#[ேரா8+ - tகைள அeN
Vனா8, ASU ேபா%b8 உBள �ZேளD 
ெசmயUபட ேவ#bய ெட9D[ ேபD[
ெசmயUப5 .
அ5N3 Object Browser இ8, ெந9D[ அ 

49:Y அ8ல3 க#[ேரா8 + ேபu ட<#
tகைள அeNVனா8, ேத5 ெசா8 இL9:  
இட NV8 க%ச% ;]: . இl ேமேல 2
ம]\ 38 கா[டUப[ 5Bள ெசய8பா5கைள
r#5 ேம]ெகாBள< .
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ேட(டா ம(89 கா:/ ெச<=ட
எ9ெஸ8 ஒ%949 ஒ@Y8, ெச8 ெகா#5Bள

ேட[டாைவ, ேவ\ ஒL ெச8g8 ஒ[ட
காUZ ெசmV5ைகp8 இ2த Zரjைனைய எV%
ேநா9A இLU¦%கB. ேட[டா ம[5 காUZ
ஆகா3. அ3 எ2த பா%ம[b8 உBளேதா அ2த
பா%ம[5 ேச%2ேத காUZ ஆ: . அ2த எeN3
அைமU4, �]Yw உBள க[ட , அb9ேகா5
எ8லாேம காUZ ெசmயUப5 . இைவ எ8லா 
காUZ ஆகாம8, ேட[டா ம[5 காUZ ெசm
யUபட எ@ன ெசmVட ேவ#5 ?

எRAL23 ேட[டா-ைன9 காUZ ெசmVட
ேவ#5ேமா, அ2த ெச8ைல Tதg8 ேத%2
ெத5RகB. இl F2 tைய அeN3RகB.
இ2த t அeN3வத@ Fல , ேட[டா அத@
பா%ம[bgL23 தlைமU ப5NதUப5A
ற3. ேட[டா ம[5 அத@ அbUபைட
வb-8 ஒ39கUப5Aற3. இl ேட[டாைவ
க#[ேரா8 + J அ8ல3 க#[ேரா8+எ9D
ெகா5N3 எ59க< . அத@ Z@ எ2த ெச8g8 
இ2த ேட[டாைவU பV9க ேவ#5ேமா அ2த 
ெச8 ெச@\ க#[ேரா8 + - அ8ல3 ேபD[
க[டைள ெகா5Nதா8 ேட[டா பVவா: .

>6( ைல@ வAண9 மாCற
எ9ெஸ8 ஒ%9 ¨[கS8, தகவ8கB ெகா#

5Bள ெச8கைளU ZnN3U பா%9க, ெச8
கS@ An[ ைல@கB வ#ணNV8 அைம
வ3 நம9: உத-யாக இL9: . ெபா3வாக,
ெதாட9கNV8 இ2த ெச8 பா%ட% ேகா5கB
கLU4 வ#ணNV8 இL9: . ஆனா8,
இவ]ைற ந -LUபUபb, Dைடலாக வ#
ணRகS8 மா]Y9 ெகாBளலா . இ2த பா%ட%
ேகா5கS@ வ#ணRகைள மா]ற, t79-
கா` ெசய8TைறகைளU Z@ப]ற< .
1. �8D (Tools) ெம)-gL23 ஆUஷ@D

(Options) ேத%2ெத59க< . உட@
ஆUஷ@D டயலா9 பா9D Aைட9: .

2. இ2த -#ேடா-8 Aைட9: ேடUகS8
View ேடUZைன அeNVN ேத%2ெத59க< .

3. இR: தரUப5 கல% -n ெம)-8, உR-
க'9:U ZbNதமான வ#ணNVைனN
ேத%2ெத59க< . Gridlines ெச9 பா9D க[
டNV8 b9 அைடயாள இLUபைத உ\V

ெசm3 ெகாBள< .
ஒ�ெவாL ஒ%9 ¨[b]: , ேவ\பாடான

வ#ணRகைள9 ெகா5N3, அைடயாள 
கா` வைகp8, வ#ணRகைளN ேத%2ெத-
5N3 அைம9கலா .

ெந(8வ6ைச /6FதG
எ9ெஸ8 ஒ%9 ¨[b8, ெந[5 வnைச

ஒ@Y8 பலLைடய ெபய%கைள அைமNV
L9A©%கB. அைனவL9: ெபய% இர#5
ெசா]களாக அைம23Bளன. எனேவ இ2த
ெந[5 வnைசைய ம[5 இர#டாகU ZnN3,
ெபயn8 உBள Tத8 ெசா8ைல ஒL வnைச
pw , இர#டாவ3 ெபயைர இர#டாவ3
வnைசpw அைம9க -L 4A©%கB. எ@ன
ெசmயலா ? இத]: ஓ% எSதான வf உBள3.
இ2த வfையN ெதnc T@ன%, நா@ பா%T
லா-8 D[nR பRச@ பய@ப5NV, நானாகU
ZnN3 அைமNேத@. இ3 ேதைவேய இ8ைல.
எ9ெஸ8 அLைமயான வf ஒ@ைறN தLAற3.

ெந[5 வnைச A -8, இ2த இர[ைடj
ெசா8 ெபய%கB இLUபதாக ைவN39 
ெகாBேவா . இதைன Tதg8 ைஹைல[ 
ெசmVட ேவ#5 . அ5N3  Data எ@) 
ேடUZ]: மாற< . அR: Text to Columns
எ@) ப[டl8 AS9 ெசm Vட< . இU
ேபா3 Convert Text to Columns எ@) -ஸா%[ 
ேமலாக9 Aைட9: . 

இV8 Delimited எ@பதைனN ேத%2ெத 59
க< . இ3 மாறா ;ைலp8 Aைட9: . 
இதைன9 AS9 ெசmVட< . அ5N3 இ2த
ெபய%கS8 எ@ன வைக delimiter ைவN39
ெகாBளலா எ@பதைனN ெதn-9க
ேவ#5 . அ5N3 Next ெச8ல< . ேவ\
delimiter கB பய@ப5NதUப[bL2தா8 (tab
or comma), அவ]ைறN ேத%2ெத59கலா .
ஒ@\9: ேம]ப[ட தாக9 ^டN ேத%2ெத-
59கலா . அ5N3 பா%ம[bைனN ேத%2-
ெத59க< . Z@ AS9 ெசm3 Tb9க< .
இ2தேட[டா -ைன இ@ெ னாL வn ைசp8
அைம9க ேவ#5 எl8, Destination எ@) 
¦8b8 அைம9க< . இl தlNதlயான
வnைசp8 அைம23-5 . ேமலாகj ெச@\
இ2த வn ைசக'9கான தைலUைப ம[5 
oRகB மா]Y அைமNத8 ேபா3 .

எ$ெஸ)
a<"...
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~ பாரN ~

வLRகாலNV8, நா பய@ப5N3 
அைனN3 b~[ட8 சாதனRகைளc ஒேர

சாதனNV@ Fல , எ2த -த வய% இைணU4  
இ8லாம8 சா%u ெசm Vடலா . அத]கான
ெதாf8 h[பNVைன, இ2த இல9Aைன
ேநா9A ெசய8ப[5 வL  ஆmவா ள%கB, 
ஏறNதாழ ெச ைமU ப5NV உBளன%. எUபb
இUேபா3 ேரbேயா அைல கைள உLவா9A, 
அவ]Y@ Fல ைவ Z ெதாட%4 ஏ]ப5NV
இைணயN3ட@ ெதாட%4 ெகாBAேறாேமா,
அேத ேபால, இ@Uரா ெர[ கV%கB Fல  
சா%u ெசmV5 வசVைய இ2த 4Vய ெதாf8
h[ப தர இL9Aற3. இதைன Wi-Charge என
அைழ9A@றன%.

இத]ெகன வb வைம9கUப5 [ரா@D
�[ட%கB, அைறp8 -ள9:கB அ8ல3
ª ZbNதா8 அYய9 ^bய கL-கB ஆA
யைவ அைம9கUப5வ3 ேபால அைம9கU
ப5 . இவ]YgL23 ெவSயா: இ@Uரா
ெர[ கV%கB, தானாகேவ இவ]ைறU ெப]\, 
அவ]ைற �@ச9Vயாக மா]ற9 ^bய சாத
னRகைள அைடc . இைவ, ந �[b@
அைறகB எ@Y8லாம8, கைட வளாகRகB,
பD, [ெரp@ ;ைலயRகB, -மான ;ைலய
ஓm< அைறகB என எ2த இடRகSw 
ெபாLNதலா . இவ]ைற Wi-Charge's system
என அைழUபா%கB.

அைறp@ உBளாக ேம8 ^ைரp@ tழாகU
ெபாLNதUப5 இ2த Wi-Charge JDட ,
[ரா@D�[டைரU பய@ப5NV, �@ ச9-
Vைய இ@Uரா ெர[ கV%களாக மா] \A
ற3. ந b- nேமா[ இைதNதா@ ெசm3, 
ெதாைல9 கா[JU ெப[b9: இ@Uரா ெர[ 
கV%கைள அ)U4Aற3. b.-. இ2த கV%
கைளU ெப]\, அத@ த@ைம9ேக]ப ெசய8
ப5Aற3. அேத ேபால, Wi-Charge JDட ,
500 அb �]றள-8, இ@Uரா ெர[ கV%கைள 
அ)U4 . சா%u ெசmயUபட ேவ#bய, ந 
b~[ட8 சாதனRகS8 உBளாக இவ]ைறU 
ெப]\, r#5 �@ ச9Vயாக மா]ற9 ^bய
சாதன அைம9கUப5 . இ@Uரா ெர[ கV%
கைளU ெப]\ �@ச9 Vயாக மா]ற9 ^bய
சாதன , ந Dமா%[ ேபா@, ேலUடாU ஆA
யவ]\B அைம9கUபடா-[டா8, இUேபா3
பய@ப5NதUப5 Uளா� [ைர� ேபா@ற
சாதனRகB அள-8, மா]ற9 ^bய சாதன 
ெபாLNதUப[5, அவ]ைற இைணUபத@
Fல நா ந ேபா@கB ம]\  Zற சாத னR
கைள சா%u ெசmVடலா .

இத]: ஏ@ இ@Uரா ெர[ கV%கைள வf
யாகN ேத%2ெத5Nதன%. இ@Uரா ெர[ கV%
எ@ப3, ந க#க'9:U 4லUபடாத :\Aய
ஒS9 கV% ஆ: . ெவUப உLவா9க ஒS9க
V%கைளN தL காp8கைளU ேபால8லாம8,
வய%ெலD சா%~R Tைறp8 பய@ப5NதU

இB<ரா ெர1 க=EகF Gல3
ெமாைப) ேபாB சாEH
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ப5 கா2த மயமான சாதனRகைளU ேபா8
இ8லாம8, [ரா@D�[டn8 உBள ேலச%
டேயா[ ஒ@ைறU பய@ப5NV, இ@Uரா ெர[
கV%கB, ேநரbயாகN ேதைவUப5 சாதனRக
'9: அ)UபUப5A@றன. இவ]ைறU ெப\ 
சாதனRகS8 உBள ேபா[ேடா ேவா8b9
ெச8கB, இ2த ஒS9க]ைறைய �@ ச9Vயாக
மா]Y, அ2த சாதனNV]:N தLA@றன.

:YUZ[ட எ8ைலU ப:Vp8, இ@Uரா
ெர[ கV%கைள அ)U4   [ரா@D�[டL ,
அவ]ைறU ெப\ ேபா[ேடா ேவா8b9 
ெச8கB அடRAய சாதனT அைமc 
;ைலp8, �@ச9V கடNதUப5Aற3.
இைடேய நா ந ைககைள ைவN3, இ@Uரா 
ெர[ கV%கB ெச8வைதN த5Nதாேலா, அ8
ல3, இ2த இர#5 சாதனRகS8 ஒ@ைறj 
ச]\ இட மா]Y, Vைச மா]Y ைவNதாேலா,
சா%u ெசmவ3 தைடUப5 . :YU Z[ட கால
இைடெவS9:B, இ2த இL சாதனRக' 
ேமw ெதாட%4 ெகாBள9 ^bய ;ைலp8
அைம9கUப[டா8, �@ச9V அ)UபUப5
வ3 ெதாடL .

Wi-Charge JDட எ@ப3 எUேபா3 
ெதாட%23 �@ ச9Vைய அS9: சாதனமாக
இயR: . தானாகேவ, த@ எ8ைல9:B வL  
எ2த b~[ட8 சாதனNV]: �@ ச9Vைய
அS9: . இ2த எ8ைல எ@ப3, �5 ேபா@ற 
இடNV8 15 Tத8 20 அb9:Bளாக இL9க 
ேவ#5 . ெமாைப8 சாதனRக'9: 30 அb
வைர ேதைவUபடலா .

இ@Uரா ெர[ கV%கைள ஆபN3 இ8லாம8 
அைம9கேவ#5 . ேபDேம9க%கB ேபா@ற

சாதனRகைள ைவN3Bள இதய ேநாயாS
க'9: இைவ இைட}றாக அைமயலா . அேத
ேபால, :\9காக வL  தைட கைளc rY,
இ@Uரா ெர[ கV%கS@ பயணNைத அைமN
3-[டா8, நா பய@ப5N3 b~[ட8
சாதனRகைள சா%u ெசmவ3 எ@ப3, நா  
Fj�-5வ3 ேபால, ந ைம அYயாமேலேய
நட9: ;க7வாக, ஓ[ட மாக அைம2 3-5 .
-ைர-8 இ2த ெதாf8 h[ப ெச ைமUப
5NதUப5 என எV%பா%Uேபா .

இ2த ஆm-8 ஈ5ப[5  ேசாதைன சாத
னNைத ெவSp[5Bள ஆmவாள%கB, 
ெதாட23 இதைனj ெச ைமU ப5NV வLA@
றன%. வL 2016 ஆ ஆ#b]:B, வ%Nதக 
�Vயாக இதைன9 ெகா#5 வர Tbc  என 
ந 4A@றன%. �5கS8 உBள �@ச9V
தL Uள9 சா9ெக[b@ இைணN3U பய@ப
5Nத9 ^bய [ரா@D�[ட%கைள, 50 Tத8 
100 டால% -ைலp8 தர Tbc  எனN V[ட-
�[5Bளன%.

Tதg8 2017 ஆ ஆ#b8, இதைன ஒL
JYய Uளா� [ைர� ேபாலN தர Tbc  
எ@\ , ெதாட%23, இதைன சாத னRகB உB
ளாகேவ இைண9: வைகp8 வbவைம9
கலா எ@\ இல9: ைவN 3Bளன%.

இ2த Te இய9கT ேலச% ஒS9 க]ைற 
அbUபைடpலான3 எ@பதா8, ேலUடாU,
Dமா%[ ேபா@, ேடUள[ Z.J. ேபா@ற JYய 
அள-லான �@ ச9Vp8 இயR: சாதனR
கைள ம[5ேம சா%u ெசmVட Tbc . ேப[
டnp8 இயR: கா%கS@ ேப[டnகைள
சா%u ெசmVட Tbயா3.
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இ2Vயா-8, எj.b.J. bைசய% 820 �ய8 J 
(HTC Desire 820s) ெமாைப8 -]பைன9: அY
Tக ெசmயUப[5Bள3. இத@ அVக ப[ச
-ைல �. 25,500 என அY-9கUப[5Bள3.
ஆனா8, ச2ைதp8 �. 24, 8909:9 Aைட9
Aற3.

எj.b.J. ;\வன இ2த Dமா%[ ேபா@
:YN3, ெச@ற ஆ#ேட அY-U4 ெகா5NV
L2த3. த]ேபா3 இ2Vயா-8 -]பைன9:
அYTக ஆAcBள3. இத@ JறUப சR-
கைள9 காணலா .

இத@ Vைர 5.5. அR:ல அள-8, 1280 x
720 Z9ெஸ8 Vற)ட@ அைம9கUப[5B
ள3. இத]: Corning Gorilla Glass 3 பா3காU4
வழRகUப[5Bள3. 1.7 Aகா ெஹ%[D
ேவகNV8 இயR: Octa-Core MediaTek MT6572 
64-bit Uராசச% தரUப[5Bள3. ஆ#[ராm[
4.4. A[ேக[ ஆUபேர[bR JDட இய9
கNV8, இத@ இ#ட%ேபD எj.b.J. ெச@D 
6 ஆக உBள3. Z@4றமாக இயR: ேகமரா
13 ெமகா Z9ெஸ8 Vற@ ெகா#ட3. T@ 4
றமாக உBள ெவU ேகமரா 8 ெமகா Z9ெஸ8
Vற@ ெகா#ட3. இத)ட@ எ8.இ.b.
Uளா� இைண9கUப[5Bள3. 1080p Vற@
ெகா#ட �bேயா பV< Aைட9 Aற3. HTC
BoomSound D¦9க%கB இர#5 அைம9கUப[
5Bள3. உBளாக ஆ USபய% தரUப[5B
ள3. இV8 இர#5 J கB இயR:A@றன.
4~ இைணU4 Aைட9Aற3.@ ெந[ெவா%9
இைணUZ]: 4~ எ8.b.இ., 3~, ைவ Z,

4'�N 4.0 ம]\ ~.Z.எD. ெதாf8 h[
பRகB இயR:A@றன. இத@ ரா ெமமn 2
~.Z. Dேடாேரu ெமமn 16 ~.Z. இதைன, 
ைம9ேரா எD.b. கா%[ Fல , 32 ~.Z. வைர
அVகn9கலா . 2,600 mAh Vற@ ெகா#ட
ேப[டn தரUப[5Bள3.

எj.b.J.;\வனNV@ ெத@ ஆJயU
Zn-@ தைலவ% ைபச8 இதைன ெவS p5
ைகp8, ”எj.b.J. வாb9ைக யாள%கB, ெபnய
அள-லான VைரகB, ேவகமாக இயR: 
Uராசச%கB, அVேவக ெந[ெவா%9 ம]\ 
ெபnய அள-லான Vற@ ெகா#ட ேப[ட
nைய -L 4Aறா%கB எ@\ ெதn23, இ2த
Dமா%[ ேபாைன வbவைமN3 ெவSp[
5Bேளா ” எ@\ ^Yனா%.

எb.a.,. aைசயE 820 eய) ,3
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/ைற2த -ைலp8 ேடUள[ Z.J.pைன
நா5 Teவ3 மாணவ%க'9: வழR

Aய ேட[டா -#[ ;\வன , அ#ைமp8
nைலய@D க }lேகஷ@D ;\வனN3ட@
இைண23, ஆ#[ராm[ இய9கNV8 இயR: 
F@\ Dமா%[ ேபா@கைள, �.1,999 Tத8 �.
5,499 -ைலp8 -]பைன9: அYTகUப5N
VcBள3. இைவ பா9ெக[ ச%ப% (PocketSurfer)
Dமா%[ ேபா@ என அைழ9கUப5A@றன.
இவ]ைற வாR:ேவாL9:, nைலய@D Fல
மாக ஓ% ஆ#59: இலவச இைணய இைணU4
வழRகUப5Aற3.

இ2Vய ஜனNெதாைகp8 இ@) ெபL 
பாலானவ%கB Dமா%[ ேபா@ பய@ப5N3வ
V8ைல. இைணயNVw ெதாட%4 ெகாBவ
V8ைல. :ைற2த -ைலp8 Dமா%[ ேபா@
ம[5 AைடUப3 இத]:N ª%வாகU ேபாவ
V8ைல. எனேவ தா@, இலவச இைணய
இைணUZைனc , :ைற2த -ைல Dமா%[
ேபா)ட@ வழR:வதாக, ேட[டா-#[
;\வனN தைலவ% ெதn-N3Bளா%. இ2த இல
வசஇைணயஇைணU4Fல ,ஆbேயாம]\ 
�bேயா ைப8கைள இய9A ரJ9க Tbயா3.
தர-ற9க ெசmVட< Tbயா3. அbUபைட
தகவ8க'9: இைணயU பய@பா[bைன
ேம]ெகாBளலா . சFக இைணய வைலN
தளRகS8 இயRகலா . nைலய@D ெமாைப8
அ9க<#[b8 பண இ8லாத ேபா3 ,
இைணய இைணU4 இலவசமாக9 Aைட9: .
அத]கான க[டணNVைன, nைலய@D,
ேட[டா-#[ ;\வனNVட ெப]\9
ெகாB' .

ேட[டா-#[ தL இ2த Dமா%[ ேபா@
கS8இர#5J கைளஇய9கலா .�.1,9999:9
Aைட9: Dமா%[ ேபா@ PocketSurfer 2G4 என
அைழ9கUப5Aற3. இ2த 2~ �ய8 J ேபாl8

3.5 அR:ல அள-8 ெகபாJb� bDZேள
Vைர உBள3. இத@ Uராசச% 1 Aகா ெஹ%[D
ேவகNV8 ெசய8ப5Aற3. இத@ ரா ;ைனவக 
256 எ .Z. இத@ Dேடாேரu ெமமnைய 32 ~.Z.
வைர ைம9ேரா எD.b. கா%[ Fல அVகUப5N
தலா . ஆ#[ராm[ 4.0.3 ஐDA� சா#[-j
இத@ ஆUபேர[bR JDட . Z@4றமாக -~ஏ
ேகமரா ம[5 தரUப[5Bள3. 4'�N, எU.எ .
ேரbேயா, ைவ Z ஆAய வசVகB Aைட9A@றன.

இத@ அ5Nத PocketSurfer 3G4 Dமா%[
ேபா@, 3~ ேபா@ ஆ: . இV8, 4 அR:ல
ெகபாJb� bD Zேள Vைர உBள3. 1.2 Aகா
ெஹ%[D ேவகNV8 இயR:  �ய8 ேகா% 
Uராசச% தரUப[5Bள3. இVw  ஆ#[ராm[ 
4.4.2 A[ேக[ ஆUப ேர[bR JDட  உB-
ள3. இத@ ரா  ெமமn 256 எ .Z. இத@ 
Dேடாேரu ெமமnைய ைம9ேரா எD.b. கா%[
Fல 32 ~.Z. ஆக உய%Nதலா . இV8 2~ 
ம]\ 3~ இைணU4 Aைட9 Aற3. 4'�N,
எU.எ . ேரbேயா ம]\ ைவ Z வசV உB
ள3. இத@ -ைல �.2,999.

ஐ23 அR:ல அள-லான Vைரcட@ ^bய
PocketSurfer 3G5 Dமா%[ ேபா@ �.5,499 என
-ைலpடUப[5Bள3. 1.2 Aகா ெஹ%[D
ேவகNV8 இயR: �ய8 ேகா% Uராசச% 
தரUப[5Bள3. இத@ ரா ெமமn 512 எ .
Z. இத@ Dேடாேரu ெமமnையc 32 ~.Z.
வைர உய%Nதலா . ஆ#[ராm[ 4.4.2 ஆU-
பேர[bR JDடNV8 இயR:Aற3. 3 எ .
Z. Vற@ ெகா#ட, Uளா� இைண2த Z@-
4ற9 ேகமரா< , T@ 4றமாக -.~.ஏ. ேகம
ரா< உBளன. 3~ இைணU4 தL  இ2த 
�ய8 J ேபாl8, 4'�N, எU.எ . ேரbேயா
ம]\ ைவ Z வசVகB Aைட9A@றன.

மா%j 17 Tத8 இ2த Dமா%[ ேபா@கB 
-]பைன ெசmயUப[5 வLA@றன.

ேட1டா fP1 த.3 ப1ெஜ1 fைல "மாE1 ேபாB
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தா@ ஏ]க னேவ உ\V அSNத பb, kேயா� 
;\ வன  த@ ெர[� 2 Dமா%[ ேபாைன 
இ2 V யா-8 -]ப ைன9: 
அY T கUப 5N V cBள3. 
இத@ அVக ப[ச -]பைன 
-ைல �. 6,999. இத@ 
Vைர 4.7 அR :ல அள-8, 
1280 x 720 Z9ெஸ8 
Vற@ ெகா#ட bD Z ேள-
cட@ உBள3. :வா8கா  
DநாU[ேரக@ 410 :வா[ 
ேகா% Uராசச% 1.2 Aகா 
ெஹ%[D ேவகNV8 இயR-
: A ற3. இத@ ஆUப ேர[bR 
JDட  ஆ#[ராm[ 
A[ேக[ 4.4. எ8.இ.b. 
Uளா� இைண2த 8 எ .
Z. Vற@ ெகா#ட ேகமரா 
Z@ 4 ற மா க< , 2 எ .
Z. Vற@ ெகா#ட ேகமரா 
T@ 4 ற மா க<  இயR : A@-
றன.  இV8 இர#5 J -

கைள இய9கலா . இர#5  4~ இைணUைப 
சUேபா%[ ெசm A@றன. இத@ ரா  ெமமn  1 

~.Z. Dேடாேரu ெமமn 
8 ~.Z. இதைன ைம9ேரா 
எD.b. கா%[ ெகா#5 
அ V  க U ப  5 N த ல ா  . 
ெந[ெவா%9 இைணU Z]:, 
4~, ைவ Z, 4'�N 4.0., 
~.Z.எD. ஆAய ெதாf8 
h[பRகB இயR : A@றன. 
இத@ ேப[டn 2200 mAh 
Vற@ ெகா#ட தாக அைம9-
கUப[ 5Bள3.

kேயா� ெர[ � 2 
Dமா%[ ேபா@ ஐ23 வ#-
ணRகS8 ெவS வ2 3B-
ள3. த]ே பா3 USU கா%[ 
வ%Nதக இைணய தளNV8 
Aைட9:  இ2த Dமா%[ 
ேபா@,  மா%j 24 Tத8, 
-]பைன ைமயRக Sw  
Aைட9: .

gேயாh ெர1 h 2 இi=யாf) அ?5க3
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ஆ!"# வா'( )*+த -. வான க' 1ைர 
அைன+5 தக வ6க ைள89 த: வ தாக அைம< 5#-
ள5. இதனா6, பல ெதாD6  E'பFக# பG *ய 
தக வ6கைள அ*<5 -ய!ப ைட யJ9 KL M ற5. 
ஆனா6, ஆ!"# வா'(, ஐேபா QடR தாR ெசய6-
ப19 எRப தைன அ* ைகU6, இ< V யா-6, 
இ5 சாமா W யXக YZ M6ைல எR[ KLJ ெச\-
Vட ேவ] L ய 5#ள5. 

எ.. க_ � சா�, ேசலV.

ைமZே ராசா!' த:9 ̂  ேபாX' எRபV6 கா'ட!ப'-
1#ள மLZகZ _Lய ^ ேபாX' அLZகL பயண9 
ெச6ே வா :Z)9, ேட!ள' ".a.U6 அVக அள-6 
டா) ெம]'கைள+ தயா .!ப வ :Z)9 உத --
யாக இ:Z)9. இைத! ேபால, மாW'டX உ'பட,  
பல 5ைண சாத னFகைள ைமZே ராசா!' த<தா6 
நல மாக இ:Z)9.

ஆ". பSகஜV, N_ <Lக\.

ஐேபாRக# 70 ேகாL -Gப ைன யா ன5 எRற 
தகவ6, மZக# ந6ல ெதாD6 E'ப+VR f59, 
ஆ!"# g[ வ ன+VR f59 ெகா] 1#ள 
ந9 "ZைகையZ கா' 1 M ற5. 

ஆ". gU� Nகா, NU1�".

உலக ெமாைப6 க:+த ரF) )*+த க' 1ைர 
aல அL!பைட gகh Jக# சாX<த தக வ6கைள 
ம' 1ேம த: வ தாக உ#ள5. உFக i ட j :<5 
நாR அVக9 எVXபாX+ேதR. )ைற<த ப'ச9 
KRனk g[ வ னFக# அ* K க!ப 1+ Vய lVய 
ெதாD6 E'பFக# ெகா]ட ெமாைப6 ேபாRக# 
)*+5 க' 1ைர தரJ9.

எ.. ஆ1ரஹாV, ம�ைர.

ஆ]'L ைவரm மG[9 aM nனX )*+த 
பV oைர jகJ9 -. வாக அவG*R ேதைவ 
மG[9 பயRபா'ைடZ _[ வ தாக உ#ள5. 

ேக. கமா ��., உ�த ம பா ைளயV.

டJ]ேலா' ச9ப<த மாக ைப6 தF ) வ தைன! 
பல ஆ] 1 கால9 ெத.<5 ெகா#ளாம6, ஏேதா 
KZ Mய ைப6க# இைவ என எ] k U :<ேதR. 
உFகiR -. வான பV6 ந6ல -ளZக+ Vைன 
அi+த5. jZக நR*.

ஆ". [#ைச ���, பழP.

பயாm மG[9 பX9ேவX )*+த பV6 எi ைம யாக 
இ<த காRெச!'கைள -ளZ ) வ தாக உ#ள5. 
ஏேதா ேதா# f5 ைக ேபா'1, ஒ: ந]பX _[ வ5 
ேபாRற -ளZக9 அi+த ைமZ) நR*.

எ.. பா"� Nப., �Vப ேகாணV.

lV யதா\ வ< V :Z)9 ேமZ க9! r'டX அ6-
ல5 அV6 இயF)9 ஆ!ப ேர'LF amட+V6, 
)*! "'1( ெசா6o9 அள -G), lVய ெதாD6 
E'ப வச Vக# எ5J9 இ6ைல. 8.எm.". a வைக 
ேபாX', l5ைம தாR எRறாo9, அ5 ஆ!"# g[-
வ ன+VR ெசா<த க] 1 " L!l இ6ைல. lV யதா\ 
உ: வான தர வைர யைற! பL 8.எm.". ேபாX' a 
வைகைய+ த: வV6, ஆ!"# K<VZ ெகா]ட5.  
ஆனாo9, இV6 பல வைக இைண! l க YZ) நா9 
ஒR [Z) ேமGப'ட அடா!டXகைள, ஆ!"# g[ வ-
ன+ Vட9 தாR வாFக ேவ]19. இைவ ஏக!ப'ட 
-ைல யாக இ:Z)9. கா+ V :<5 பாXZகலா9.

ேபரா. எ8. தாமைர# ெச\j, ெச.ைன.

ஆ!"# g[ வன9 ஏேதQ9 l5 ைமUR அL!ப-
ைடU6 தR சாத னFகைள உ: வாZM, அவGைற 
ஒ! "'1 வாFM! பயRப 1+ 5 வ தG) மGற 
இைண யான ேவ[ g[ வன சாத னFக# இ6லாத 
gைலU6 அ* K க!ப 1+V -1 வ5 வாLZைக. 
இ<த Kைற, mமாX' வா'( ".-6, ஆ!"# வா'( 
சG[! l5 ைம யாக இ:<தாo9, ஏGக னேவ உ#ள 
வா' s கi6, ஆ!"# வா'( த:9 அைன+5 வச V-
கY9 உ#ளன எRப5 )*! " ட+தZக5.

டாLட" எ..ேக. சw �ண ராஜ., ேகாைவ.

ெபEசன)ெபEசன)
jேர$jேர$
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ேக#-: -]ேடாm 7 மG[9 -]ேடாm 8 
ெகா]ட இ: ேல! டா! க9! r'டXக# ைவ+-
5#ேளR. -] 7 உ#ள க9! r'ட.6 -]ேடாm 
10 ெதாD6 E'ப ேசாதைன! பV! "ைன! பV<5 
இயZக -:9 l MேறR. இதனா6, க9! r'ட.6 
இ:Z)9 ேட'டா ைப6க# அD< 5 - 1மா? எRன 
KRேனGபா 1க# ேமGெ கா#ள ேவ]19?

எV.�� வாச., 4�#ேச�.
பV8: -#ேடாD 7, -# 8 ம]\  -# 

8.1 உBள க U }[ட%கS8, -#ேடாD 10 
ேசாதைனU பVU Zைன ;\ < ைகp8, உRக-
' ைடய ெச[bRD, தlUப[ட ைப8கB 
ம]\  ெபL பா லான அU S ேக ஷ@கB எ2த 
பாVU4  இ8லாம8 அUப bேய இL9: . 
இLU Z) , பா3 காU4 கLV, உRக ' ைடய 
ெப%சன8 ெச[bRD அைமU 4கB ம]\  
ைப8க '9: ேப9 அU எ5N3 ைவN39 ெகாB-
வ3 ந8ல3. 

-# 10 ;\ < வதா8, ெசய8 Tட9கUப5  
ஒேர 4ேரா Aரா  -#ேடாD rbயா ெச#ட% 
ஆ: . இத@ Fல  b.-.b. படRகB ம]\  
ெதாைல9கா[J ;க7j J கைள இய9க Tb யா3.  
-#ேடாD 10 இ\VU பVU4 வL ே பா3  
இ2 ;ைல இL9 :மா? எ@ப த]: ைம9ே ராசாU[ 
இ3 வைர பV8 அS9க -8ைல. ைம9ே ராசாU[ 
இ3 :YN3 -ைர-8 அY -9கலா .

ேக#-: எR Wட9 உ#ள பைழய aLU6, மைற<த 
எR அ9மா ேபா'ேடா மG[9 -Lேயா ைப6 
உ#ள5? ஆனா6, க9! r'ட.6 a.L. 'ைர-6 
ேபா'டா6, -aL !ேளய.6 ேபா'டா6, அவGைற! 
பL+5Z காண இய ல -6ைல. இதGகான வD 
எRன? எ!ப L யா வ5 அ<த ைப6கைள! பL+5 
இRெ னா: fL யா-6 பா5 காZக ேவ]19.

எ.. தSக ேவ�, WதVபரV.

பV8: இ3 ேபால மனைத9 கல9:  Jல 
ேகB -கB வாச க%க S ட � L23 வL A  @றன. 
உRக ' ைடய Jbp8 உBள படRகைள, அ2த 
ைப8கB JY த ள< ெக[5U ேபாp L2தாw , 
r#5  ெப\ வ த]கான வாmU 4 க'  அத]-
கான அU S ேக ஷ@க'  உBளன. அத]: 

T@ Jல Tய] J கைள ேம]ெ காBளலா .
Tதg8, :YU Z[ட J.b.ைய ெம8 g-

தான 3s ஒ@ Yனா8, �Nத  ெசm V ட< . 
J.b.p8 பV2த  J pனா8, இ2தU Zரjைன 
ஏ]ப[ b L2தா8, �Nத  ெசmத Z@ன%, ஒL-
ேவைள ைப8கB பb9கUப5  வாmU4 
உ#5. ேமw , இUே பா3 ேவெறாL க U-
}[டn@ J.b. [ைர-8 ேபா[5 இய9AU 
பா%9க< .

அ5N3 இத]ெகன9 Aைட9:  அU S-
ேகஷ@ சாU[ேவ%கைளU பா%9கலா . இV8 
�க<  பய )Bள தாக, நா@ கL 3 வ3  CD 
Recovery Toolbox.  இ2த அU S ேக ஷைன http://
www.oemailrecovery.com/cd_recovery.html எ@ற 
Tக வ np8 உBள தளNV8 இL23 ெபறலா .  
இதைன இ@Dடா8 ெசm3 இய9AU பா%9-
கலா . ஆனா8, ;jசய  உRகB ைப8கB 
Aைட9:  எ@\ உ\ V ய S9க Tb யா3. 
உRகB J.b. எ2த அள -]:9 ெக[5U 
ேபாcBள3 எ@பைதU ெபா\Nத3. 

இ@Dடா8 ெசmத Z@ன%, J.b.ைய 
அத@ [ைர-8 ெசwNத< . Z@ன%, J.b. 
ெரக வn பா9D அU S ேக ஷைன இய9க< . இ2த 
அU S ேகஷ@ இயRA, உRகB J.b.p8 உBள 

ேகFf- – ப=) –டாLட".ெப. சMNர ேபா8 –
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ைப8கS8, எ2த எ2த ைப8கைள r[கலா  
எ@\ ப[ b ய g5 . Z@, அவ]ைற எ2த 
ைடர9ட np8, ேபா8டn8 ேச� ெசm Vட 
ேவ#5  என9 ேக[: . அதைனj �[b9 
கா[ bய Z@ன%, r[கUபட9 ^bய ைப8கB 
அV8 ேச� ஆ: .

எUே பா3  �க அnய ைப8க '9: ேப9 
அU காUZ ஒ@\ அ8ல3 இர#டாக எ5N3 
ைவ9க< . அ3தா@ ந  ைப8கைளU பா3-
கா9:  வf.

ேக#-: m!ைர' (Sprite) எRப5 Mரா"Zm சாX<5 
பயRப 1+த!ப19 ெசா6லா? அ6ல5 -]ேடாm 
amட9 சாX<த ஒ: ெதாD6 E'ப( ெசா6லா? 
இதR ெபா:# எRன? அRl _X<5 -ளZகJ9. 

எ.. ராNகா �மா", NU1�".
பV8: தlேய ெசய8ப5  AராZ9D 

இேமu ஒ@ைற Sprite என அைழUபா%கB. இ3 
AராZ9D சா%2த ஒL ெசா8 தா@. Vைரp8, 
AராZ9D படRகS8, தாேன நக%23 ெச8w  
வைகp8 அைம9கUப[ 5Bள ஒL இேமu. 
-bேயா ேக D ேபா@ற வ]Y8 இயR:  
AராZ9D படRகைள இ2த ெசா8லா8 :YU-
பா%கB. இNத ைகய ஒ�ெ வாL Sprite இேமஜு , 
தா@ இயR : வ த]கான தl வைர ய ைற கைள9 
ெகா# b L9: . ம]ற இேமu அ8ல3 ;ைலNத 
இேமuக 'ட@ எUபb இயRக ேவ#5  எ@ப-
த]:  தl -V கைள9 ெகா# b L9: .

ேக#-: -]ேடாm 10 இRQ9 aல மாதFகi6 
ெவi U ட!பட இ:!ப தாக+ ெத. M ற5. எR 
ேல! டா! க9! r'ட.6 -]ேடாm 7 amட9 
இயF ) M ற5. இ5 க9! r'டX வாF)9 ேபாேத 
இதG)9 ேசX+5 பண9 ெசo+ VேனR. அதG-
கான ஆவ ணFக# எR Wட9 உ#ளன. நாR எR 
க9! r'ட.6 -] 10 இயZக KL 8மா? 
இRmடா6 ெச\ V ட லாமா?

Wரா ஜு�., உ�தம பாைளயV.
பV8: பல வாச க%கB இ3 ேபால ேகB --

கைள அ)UZ வL A@றன%. -#ேடாD 10 
JDட  ;jசய  ந8ல வர ேவ] ZைனU ெப\  

எனN ெதn A ற3. க[டண  ெசwNV Tைற-
யான -#ேடாD 7, -# 8 வாR A ய வ%கB, 
இல வ ச மா கேவ, -# 10 தர - ற9க  ெசm3, 
இ@Dடா8 ெசm3 பய@ப 5Nதலா .

இl, -# 10 இயRக, :ைற2த ப[ச 
ஹா%[ேவ% ேதைவ எ@ன ெவ@\ பா%9கலா .

oRகB -#ேடாD 8.1 JDடNV8 த]-
ேபா3 இயRA9 ெகா# b L2தா8, அ2த JD-
டNV8 -# 10 இய9கலா  எ@\ ைம9-
ேராசாU[ அY -N 3Bள3.

-#ேடாD 7 JDட  ெகா# b LUப வ%-
க '9கான :ைற2த ப[ச ஹா%[ேவ% ேதைவ 
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