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Oர"ச$ வ&யாக இைணய-ைத நா0ைக12,
இைணய தள5கைள- 6ற8க 9:ப0

ைக12 நம8>? பலவைகயான BைழD ெசF
6கG Hைட8HJறன. இLத BைழD ெசF6
கைள? பா$-த"டJ, ‘‘அNவள"தாJ, இLத
இைணய தளO சP12ைல. நOமா2 அQக
9RயாS” எJU 9R" ெசFS VலHV0
HேறாO. ஆனா2, அLத? BைழD ெசF6கைள

VPவாக? பR-S- ெதPLS ெகாYடா2, 
நாO இல8> ைவ-60O இைணய தள5கZ2
ெப[Oபாலான தள5கைள? Bற வ&கZ2
அQH? பா$-S VடலாO எJபேத உYைம.

நாO சL68>O BைழD ெசF6கZ2 98
Hயமான ]ல >^-S இ5> காணலாO.நO
இைணய அQக_2, தவ றாகD ெச2ைக12,
நO Bர"ச$ எJன `கaHறS எJபைத நம8>D
bcR8 காc0வேத இLத BைழD ெசF6க

 ர"ச$ த'(  ைழ+ ெச-.க0
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ளா>O. இவ:^2 எ?ேபாSO ஓ$ எY காcட?
ப0O. எ0-S8 காcடாக ‘404’ ம:UO ‘500’ 
என இ[8கலாO. இLத எYகhடJ b[8கமாக
]U Vள8க9O அZ8க?ப0O. ஆனா2, அS 
நம8>? iPயாததாக இ[8கலாO. இLத Bைழ
கZ2 ெப[Oபாலானவ:ைற நாO சP ெசFS
நO ேதட2 9ய:]ைய- ெதாடரலாO. எனேவ,
இைவ எJன ெசா2ல வ[HJறன எJபைத-
ெதPLS ெகாGhO 9ய:]ைய இ5> ேம:
ெகாGளலாO.

எY 400 வPைச12 பல BைழD ெசF6கG
நம8>8 Hைட8HJறன. இவ:^2 நாJ> 
BைழD ெசF6கG நாO அR8கR சL6?பைவ
யாக உGளன. அைவ:
1. 400 – OைழQIள ேவS;ேகாI (Bad

Request): k5கG அl?Bய, இைணய
தள-6:கான VYண?பO அ2லS
ேவY0ேகாG சPயான 9ைற12

அl?ப?படV2ைல. k5கG, அLத
இைணய தள-6J 9கவPையD (URL)
சPயாக அைம-S உGm0 ெசFn$களா
எனD சP பா$8க"O. அ2லS >^?Bcட
இைணய? ப8க-6ைன iS?B-SO
(Refresh) பா$8கலாO. k5கG உ5கG ேவY
0ேகாைள அl?BயேபாS, உ5கZJ
இைணய இைண?B2 ஏேதlO BரDைன 
ஏ:பcR[Lதா2, இLத BைழD ெசF6 ெபற
வாF?iY0.

2. 401 – உ[ைமய]ற_ (Unauthorized): இLத
ெசF6ேய உ5கh8> அதJ தJைமைய
Vள8>HறS. இLத ெசF6ைய k5கG
ெப:றா2, >^?Bcட இைணய தள--
6ைன? ெபற, உ5கhைடய இைணய 9கவ
P8> உPைம இ2ைல. அ2லS k5கG தLத

தகவ2கG இத:கானைவ இ2ைல. அ2லS
இ62 லா8 இJ ெசFS, தள-6lG ெச2ல
உ5கh8> உPைம இ2ைல. இS ேபாJற
BைழD ெசF6 Hைட8>O பcச-62, 9ய:-
]ைய8 ைகV 0வேத ந2லS. ஏெனJறா2,
அLத இைணய? ப8கO >^?Bcட ]லரா2
மc0ேம பா$8>O வைக12 அைம8க?-
பc0 வழ5க?ப0HறS.

3. 404 – காண!படb#ைல (Not Found): நாO
அR8கR சL68>O ஒ[ ெபாSவான BைழD 
ெசF6 இS. k5கG காண V[OiO ப8கO 
அ2லS இைணய தளO, இைண ய-62

காண?படV2ைல. k5கG அைம-SGள
9கவP1ைனD சP பா$8க"O. ஒ[9ைற8>
இ[9ைறயாக அதைன qQ8கமாகD சP
பா$8க"O. அதJ BJன[O, >^? Bcட 
இைணய தளO Hைட8க V2ைல எJறா2,
k5கG பா$8க V[OiO இைணய தள-6:
கான 9கவP இS இ2ைல எJறா HறS.
அLத இைணய? ப8க-6J 9தJைம- தள? 
ப8க-6ைன (home page) அQH? BJன$
k5கG V[OiO ப8க-6ைன? ெபUவத:
கான வ&கைள ஆF" ெசFS, ப8க-ைத8 
காண 9ய:]8க"O.

4. 408 – bSண!ப ேநரw கடM_b6ட_
(Request Timeout): k5கG ஓ$ இைணய தள-
6:கான 9கவPைய அைம-S, அதைன?
ெப:U- தர உ5கG Bர"சைர இய8>
ைக12, உ5கG Bர"ச$ அத:கான ஏ:பா-
0கைள ேம:ெகாY0, ]ல >^r0கைள
அl?iHறS. இLத அைழ?i8 >^r
0கG, பல ச$வ$கைள8 கடLS ெசJU, 
உ5கh8கான இைணய தளO உGள 
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ச$வைரD ெசJறைடLS, BJ அLத ச$வ$
த[O தகவ2கைள உ5கh8> அZ8
HறS. இத:>, உ5கG Bர"ச$ >^?Bcட
கால வைரயைறைய அைம-S8 ெகாGHறS.
>^?Bcட அLத8 கால வைர யைற கடLSO, 
உ5கh8கான இைணய தளO >^-த தகவ2
Bர"ச[8> அl?ப?படV2ைல எs2,
“காலO கடLSVcடS” எJற BைழD ெசF
6ைய Bர"ச$ உ5கh8>- ெதP V8HறS.
இLத Bைழ8>8 காரணO, உ5கG ப8க9O
இ[8கலாO; இைணய தள-6ைன8 ெகாY
0Gள ச$வ$ ப8க9O இ[8கலாO. ]^S 
காலO கா-6[LS, Bர"சைர iS?B8>O
வைக12 ெர?ெரu ெசFதா2, ஒ[ ேவைள, 
>^?Bcட தளO Hைட8கலாO. இ2ைல 
எs2, 9ய:]ையD ]^S காலO ெசJU 
ேம:ெகாGள ேவY0O.
ெதாட$LS 500 எJற எYகைள- தா5H 

வ[O BைழD ெசF6கைள? பா$8கலாO. 500
எJற எY சா$LS வ[O BைழD ெசF6கG 
Hைட-தா2, அS k5கG பா$8க V[OiO
இைணய தள5கைள8 ெகாY0Gள ச$வPடO
உGள Bைழ சா$Lத தாகேவ இ[8>O. எனேவ,
இதைன நாO சP ெசF6ட 9RயாS. இLத
வைகயான BைழD ெசF6கG, >^?Bcட
ேநர-6ேலா, அ2லS >^?Bcட ப8க5கைள8 
காண 9ய:] ெசFைக1ேலா Hைட8க?
ெப:றா2, அLத தள-6J உPைமயாளைர-
ெதாட$i ெகாY0, உ5கh8>8 Hைட8>O
BைழD ெசF6 >^-S ெதPV8க"O. இLத
வைக12 நாO ெபற8 vRய ]ல ெபாSவான 
BைழD ெசF6கைள இ5> காணலாO.
1. 500 – சLவL அைம!2 Oைழ (Internal Server

Error) : இS ச$வPJ கcடைம?i சா$Lத
BைழையD bcR8 காc 0HறS. Bைழ எJ
னெவJU, S2_தமாக இ62 அ^ய 9R
யாS.

2. 502 – ேமாசமான வ��தடw (Bad Gateway):
இLத BைழD ெசF6 Hைட-தா2, உ5கG 
Bர"ச[8>O, இைணய தளO உGள ச$
வ[8>O இைடேயயான வ&12 உGள
இரY0 ச$வ$கG சPயாக- ெதாட$Bைன
ஏ:ப0-68 ெகாGள இயலV2ைல. இLத
Bைழ, இைணய தள-62 ஒ[ i6ய ப8கO

ஒJைற Bர"ச[8> அl?iO ேபாS ஏ:
படலாO. அ2லS அLத ச$வP2 லா8 இJ
ெசF60OேபாS ஏ:படலாO. அ2லS
ஏேதlO ெபா[cகG வா5க ஓ$ இைணய 
தள-ைத அQ>OேபாS Hைட8கலாO.

3. 503 – ேசைவ �ைடKகb#ைல (Service
Unavailable): இLத BைழD ெசF6 த:கா _க
மானதாகேவா, அ2லS ெவ> கால-6:>8
காcட?ப0O வைக1ேலா இ[8கலாO. 
“இ?ேபாைத8> இLத இைணய தளO உ5-
கh8>8 Hைட8காS” எJபேத இதJ
ெபா[G. எனேவ, wக"O அவசரமாக
இதைன8 காண ேவY0O எJறா2, ]ல 
மx ேநரO க&-S இதைன8 காண 9ய:-
]8கலாO. இ2ைல எs2, ]ல நாcகG 
க&-S 9ய:]8கலாO.

4. 504 – வ��தட ேநரw கடM_b6ட_
(Gateway Timeout): இS BைழD ெசF6 408

ேபாJறS. “ேநரO கடLSVcடS” எJபS
இ5> இரY0 ச$வ$கh8Hைடேய ஏ:
ப0O BரDைன. உ5கG கO? zcட[8>
இ62 ப5H2ைல. ஏேதlO ஒ[ ச$வ$ தJ 
இய8க `ைல1ைன இழL6[8கலாO. ]ல
மx-SZகZேலா அ2லS ]ல மx ேநர5
க&-ேதா, இLத தளO இய8க?படலாO.

Oறவைக Oைழ� ெச�NகI

BைழD ெசF6கG எ?ே பாSO ஓ$ எY
QடJ வ[வ62ைல. ]ல ேவைளகZ2, தக
வ2கhடJ ஒ[ BைழD ெசF6 தர?ப டலாO. 
இவ:ைற நாO எZதாக? iPLS ெகாGளலாO.
இ?பR8 Hைட8>O BைழD ெசF6கZ2
ெபாSவான ]லவ:ைற இ5> காணலாO.

சா/�த� OைழகI – (Certificate errors):
k5கG அQக V[OiO இைணய தளO
தாJ பாSகா?பானS எJபத:கான அைட-
யாள5கைள8 காcR, அத:ெகனD சாJ^தa 
வழ5>O அைம?BடO பாSகா?i சாJ^தa 
ெபறV2ைல. அ2லS ஏ:கனேவ ெப:^
[Lத சாJ^த&J கால8ெக0 9RL6[8>O.
இLத தள-6ைன ஏேதlO ேஹ8க$கG ைக?
ப:^ இ[Lதா|O, இ-தைகய BைழD ெசF6 
Hைட8>O வாF?i உY0. இS ேபாJற 
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இைணய தள5கைள அQகாம2 இ[?பேத 
ந2லS. இLத Bைழ சP ெசFய?பc0, சP-
யான சாJ^தைழ இLத தளO ெப:ற BJ,
இதைன? பா$?பS ந2லS. 9R }மானா2,
இLத தள-6J உPைமைய? ெப:றவ[டJ
ெதாட$i ெகாY0 இதைன- ெதPV8கலாO.
அ2லS Bைழ எJனெவJU அ^யலாO. அS 
உYைம1ேலேய சாJ^தa >^-ததா அ2லS
தவறான BைழD ெசF6 தர?ப0Hறதா என
அ^LS அத:ேக:ப ெசய2படலாO.

பா_கா!2 எ�ச [KைககI – (Security
warnings): அைன-S Bர"ச$கhO பாSகா?i
த[வத:கான பல நடவR8ைககைள எ0-S
வ[HJறன. Bர"ச$ பய னாள$கைள, த5கG
வாR8ைகயாள$கG நலJ கா8கேவ இLத ஏ:
பா0கைள ேம:ெகாY0Gளன. இதJ ~லO,
வழ8கமாக மா2ேவ$ அ2லS �ேகO ெசF6
கைள? பர?iO தள5கZடw[LS பாSகா8க
இLத பாSகா?i நடவR8ைககG பயJப0O.
உ5கG Bர"சPJ பாSகா?i அைம?ைப wக
உய$ `ைல12 (High) அைம-6[Lதா2, இLத
BைழD ெசF6 அR8கR Hைட8>O. k5கG 
ெசc ெசFSGள அளV:> பாSகா?பான வ&
கைள, k5கG பா$8க V[OiO தளO ெகாY R
[8காS எJபேத இதJ ெபா[G. இS ேபாJற
BைழD ெசF6 அR8கR ெபUவைத8 >ைற8க 

V[OBனா2, உ5கG Bர"சPJ பாSகா?i
அைம?Bைன, ம-6ய அ2லS �a `ைல12 
(Low or Medium) அைம8கலாO. எ?ேபாS
உ5கG Bர"ச$ இS ேபாJற ஒ[ BைழD ெசF-
61ைன- த[Hறேதா, அLத இைணய தள-
6ைன அQகாம2 இ[?பேத ந2லS. அ?பR
அQHனா2, உ5க ZடO wகD ச86 வாFLத 
ஆYcR ைவர� iேராHராO இ[Lதா|O, 
மா2ேவ$ த0?i ெசய_ இ[Lதா|O, உ5கG 
கO?zcட[8> மா2ேவ$ அ2லS ைவர� 
வ[O வாF?iகG உY0.

இS ேபாJற BைழD ெசF6கG, k5கG
அைம-SGள ?ள8 இJ அ2லS ஆc ஆJ
iேராHராOகளா|O Hைட?பSY0. இN
வாU BரDைனகைள- த[O ?ள8 இJ iேரா H
ராOகைள அைடயாளO கY0 k8 HV0வSO
ந2லS. BJன$, ேதைவ?ப0OேபாS மc0O
அதைன இJ�டா2 ெசFS ெகாGளலாO.

]ல ேவைளகZ2, ஒ[ >^? Bcட தள-
6ைன இைண?i BரDைன களா2 ெபற 9R
யV2ைல எனD ெசF6 Hைட-தா2, அேத
அைம?B2, ேவU ஒ[ தள-ைத அQக
9ய:]8க"O. அ?ேபாSO Hைட8க V2ைல
எJறா2, உ5கG ெநcெவா$8 அைம?B2 
தாJ தவU இ[?பS உYைமயாHறS. உ5க
hைடய இைணய இைண?BைனD சP பா$8
க"O. சP ெசF6ட 9RயV2ைல எJறா2,
உ5கh8> இைணய இைண? Bைன- த[O
`Uவன-6J வாR8ைகயாள$ ைமய-6ைன
அQக"O.

Firewall : ெந"ெவா%& (இ*ட%ெந" உ"பட)
/0 இைண&க4ப"56&78 ஒ6 க84:"ட;0
உ<ேள அ@மBC*D வ68 அEFதவ;*
HயJKையF தE&78 ஒ6 சா4"ேவ% அ0லN 
KDய ஹா%"ேவ% சாதன8.
Internet Telephony: வழ&கமான ெடSேபா*
இைண4T0லாம0 இ*ட%ெந" Uல8 ெதாைல-
ேபK ெதாட%W ெகாXE ேபY8 Hைற&7 இ[த 
ெபய%.
Mother Board: (மத% ேபா%E)ெப%சன0 க84:"
ட;0 இ6&78 எல&"ரா^& ச%&:" ேபா%E.
இத* Uல8 தா* க84:"ட;* அைனFN 
பாக_க`8 (மா^"ட%, b ேபா%E, மcd,
T;Xட% ேபா*றைவ) இைண&க4ப"E ெசய0-
பEFத4பE/*றன. ஒ*e&ெகா*e இைண[N
ெசய0பE/*றன.
Hardware: (ஹா%" ேவ%) க84:"ட% சா%[த
அைனFN சாதன_க`8 இ[த ெசா0லா0 
7D4Tட4பE/*றன. மத%ேபா%E, K4, மcd,
b ேபா%E, T;Xட%, ேமாட8, ெரௗ"ட% என
அைனFN8 இ[த ெசா0S0 அட_78.

ெதWXYெகா0Z@க0



6-4-20156

2015 ஆO ஆYRJ wக? ெபPய ெதா&2
qcப சாதனமாக இJlO ஓP[ மாத5கZ2

ெவZயாக இ[8>O, VYேடா� 10 ஆ?
பேரcR5 ]�டO, அைன-S தsநப$ பயJ
பாcR:>O இலவசO எJU அ^V8க?பc-
0GளS. VYேடா� 7 ம:UO VYேடா�
8.1 ]�ட-6ைன, காb ெகா0-S வா5H1[L
தா|O, 6[c0-தனமாக நகெல0-S? ப6LS
இய8H வLதா|O, அவ$கG VYேடா� 10 
]�ட-ைத? ெப:U8 ெகாGளலாO எJU
ஏ:கனேவ அ^V8க?பcடS. இLத
அ^V?B2 ேம|O ஒ[ ெதZVைன ைம8
ேராசா?c அ^V-SGளS.

VYேடா� 10 ]�ட-6ைன ஒேர 9ய:
]12 த5கhைடய கO?zcட$கZ2
அ?Hேரc ெசF6ட, VYேடா� 7 ]�ட-
SடJ அதJ எ�.B. ேப8ேக� 1 ம:UO
VYேடா� 8.1 ெகாYR[8க ேவY0O.
இவ$கG ஒேர 9ய: ]12, VYேடா� 10
]�ட-6ைன- த5கG கO? zcட$கZ2 
இற8H? ப6" ெசFS ெகாGளலாO.

அ?பRயானா2, VYேடா� 7 ம:UO
VYேடா� 8 ]�ட-6ைன அ?பRேய 9த2
9ைற ெப:ற `ைல12 இJlO ைவ-S

இய8H8 ெகாYR[?பவ$கG எJன ெசF6ட
ேவY0O? எJற ேகGV எழலாO. இவ$கG
9த_2, VYேடா� 7 ]�ட-ைத}O
VY 8 ]�ட-ைத}O 9த_2, இJைறய
`ைல8> அ? Hேரc ெசF6ட ேவY0O. 
இவ$கG VYேடா� 10 ]�டO ேதRD
ெசJறா2, 9த_2 இLத ஏ:பாcRைன 
ேம:ெகாG hமாU, ைம8ேராசா?c இவ$
கh8> வ& த[O. அLத வ&ைய ேம:
ெகாY0, VY 7 ம:UO VY 8 அ?Hேரc
ெசFத BJனேர, VY 10 ெபற 9R}O.

9த_2 VYேடா� 10 ]�டO ஓராY08>
இலவசமாக? பயJப0-68 ெகாGளலாO என
ைம8ேராசா?c அ^V-6[LதS. இ?ேபாS
அத:>?BJன[OஎLதVதDேசைவகcடண9O
ெச|-தாம2 பயJப0-தலாO எJU அ^V-
SGளS. VYேடா� 10 ]�ட-6ைன 9தJ
9தலாக வா5>ேவா$ கcடணO ெச|-6
வா5க ேவY0O. இத:கான 9�- ெதாைக
ைய}O ெச|-த ேவY0O.

`Uவன? பயJபாcR:> VYேடா� 10
இலவசமாக8 Hைட8காS. அவ$கG இத:
கான கcடண-ைதD ெச|-6, உP ம5கைள?
ெபற ேவY0O.

12ேடா6 10 9: மாற=ேபா?@களா!
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�>G ஆYcராFc லா_பா? 5.0.
ெமாைப2 ஆ?பேரcR5 ]�ட- 6ைன

அ^9க?ப0-6ய ேபாS, அS ெமாைப2
பயJபாcR2 ஒ[ iரc]கரமான மா:
ற-ைத8 ெகாY0 வ[O என அைனவ[O 
எ6$பா$-தன$. அ?பRD ெசா2_-தாJ அS 
அ^9கமானS. i6ய ேதா:ற-6ைன த[O
என8 கா-6[Lத `ைல12, அS ச:U ஏமா:
ற-6ைனேய தLதS. wக ெமSவாக இய5H
யS. `ைறய Bைழ8 >^r0கG காண?பc0
ப2ேவU ]8க2கG ேதாJ^ன.

இைவ அைன-ைத}O கவ ன-62 இ[-68
ெகாYட v>G, த:ேபாS ஆYcராFc 5.1 
ப6?Bைன wக ேந$-6யானதாக ெவZ1c
0GளS. அ6கமான எYx8ைக12 காண?
பcட Bைழ8 >^r0கG அைன-SO சP ெசF
ய?பc0Gளன. அS மc0wJ^, v0தலாக
]ல பயlGள வச6கG அ^9க?ப0-த?பc
0Gளன. இLத v0த2 வச6கG, லா_பா? 5.1
ஐ ]ற?பாக8 காc0HJறன. அவ:ைற இ5>
காணலாO.

ேமwப;�த!ப6ட ைவ O ம]�w 2���

9தJ 9த_2, லா_ பா? அ^9கமான
ேபாS ேநாcRBேகஷJ� BPV2 இ[Lத
Quick Settings ]ல வைர9ைறகh8>cபcேட
இ[LதS. ெசcR5� ேபன2 ெச2ல, அத:
கான வ&கm2 ெச2ல ேவY Rய6[LதS.

ைவ B அைலவPைசைய மா:ற ேவY0O
என எYxனா|O, b:^? பல வ&கZ2
ெச2ல ேவYRய6[LதS. ஆனா2, லா_பா?
5.12, cரா? ட"Y ெமlVJ வ& யாகD
ெசJU, எZ62 ைவ B ெநcெவா$8 அ2லS
ih�- மா:ற-6ைன ேம:ெகாGளலாO. நாO 
ெசFய ேவYRயெத2லாO, பcRய_2 உGள
அOi8 >^ைய8 HZ8 ெசFS ெச2ல ேவY-
RயSதாJ.

ஒ� அைம!2

லா_ பா? ]�ட-62 ஒ_ அைம?B2, 
நாO அைம8க8 vRய 6cட வைககG wக8 
>ைறவான எYx8ைக1ேலேய இ[Lதன.
அலாரO ஒJU அைம8க ேவY0O எJறா2, 
>ைறLதS 12 மx ேநர-6:> 9Jனா ேலேய
அைம8க ேவY0O. இ2ைல எs2 அைம8க 
9RயாS. இS த:ேபாS மா:ற?பc0 பல
ஆ?ஷJகZ2 Hைட8HறS.

சாதன! பா_கா!2

ெமாைப2 ேபாJகG 6[0 ேபாவS 
இJlO அ6கமாகேவ இ[LS வ[HறS.
எனேவ, லா_பா? 5.12, ேபாl8கான 
பாSகா?i அOச5கG `ைறய தர?பc 0G
ளன. 6[Rய"டJ, ேபாைன அதJ ேப8டP
ெசcR5H2 அைம8க 9R யாS. பல
6[ட$கG மாறா `ைல ெதா&:சாைல 

OPய RைவSடE லாT பா=
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அைம?B:> ேபாைன8 ெகாY0 ெசJU,
நாO அைம-த 6[c 08> எ6ரான பாSகா?i
நடவR8ைககைளD ெசய_ழ8கD ெசFவா$கG.
இs, லா_பா? 5.1 ைவ-6[Lதா2, நாO
v>G அைம?B2 ெகா0-த பா�ேவ$ைட8
ெகா08காம2 எLத மா:ற5கைள}O ேம:
ெகாGள 9RயாS. த:ே பாைத8> இLத பாS
கா?i வச6, ெந8ச� 6, ெந8ச� 9 ம:UO
லா_பா? 5.1 இய5>O ேபாJகZ2 மc0ேம
உGளS.

அ�b!2கI மா]றw

லா_பா? ]�ட-62 அ^V?iகG Hைட?
பS நாO வரேவ:>O ஓ$ அOசமாகேவ இ[LS
வLதS. ஆனா2, அவ:ைற `U-த நம8>- 
தர?பcட ஆ?ஷJகG wக"O >ைறேவ.

ஓ$ அ^V?i மைற}O வைர கா- 6[8க
ேவY0O. அ2லS, அ62 ேட? ெசFS,
அLத அ?Zேகஷைன இய8H, அ2லS
�ைவ? ெசFS ெமா-தமாக எ2லாவ:ைற}O
k8க ேவY0O. ஆனா2, இ?ே பாS, ஓ$
அ^V?Bைன, அதJ ெபcR8>G �Y0O
அl?பலாO. இS ஒ[ ]^ய அளVலான
உதV எJறா|O, நO எPDசைல k8>O
வச6 ஆ>O.

ைவ O ேதL�

ஆYcராFc 5.1 ப6?B2 அைன வ[O
V[OiO ஒ[ வச6, ைவ B இைண?i சா$L
ததா>O. நO ேபாJ, wக ேமாசமாகD ெசய2
ப0O, இைணய இைண?ைப- தராம2 ெசய2-
ப0O, ஒ[ ைவ B ெநcெவா$8H2 இைணLS
Vcடா2, அதைன ]�டO உண$LS ெகாY0,

�Y0O அLத ெநcெ வா$8H2 இைண யாம2
பா$-S8 ெகாGHறS.

இலவச ைவ B இைண?iகG உGள இட5
கZ2 நாO ெச2|OேபாS, இLத வச6 நம8>
உதVயாக இ[8>O.

ெமாைப2 ேபாJகhO, இைணய?
பயJபா0O ேவகமாக அ6கP-S

வ[வதா2, இைணயO வ& ெபா[cகG
V:பைன, இLத ஆY0 இU68>G �. ஒ[ 
லcசO ேகாRைய எc0O என IAMAI ம:UO
IMRB International அைம?iகG அ^V-SGளன.
ெசJற RசOபP2 இLத சLைத1J V:பைன 
�. 81,525 ேகாRயாக இ[LதS.

2010 ஆO ஆY0 �. 26,263 ேகாRயாக
இ[Lத இLத சLைத, 2012 ஆO ஆYR2
�. 47,349 ேகாRயாக இ[LதS. 20132, இS
�. 53,301 ேகாRயாக உய$LதS.

இ62 பயணO சா$Lத V:பைன 69% 

(�. 50,050 ேகாR) ஆக"O, ம:றைவ 21%
(�.31,245 ேகாRஆக"O இ[Lதன. ம:றைவ
Bற BP"கZ2 ேம:ெகாGள?பcடன. 

இL6யாV2, >ைறLத பcசO மாதO 
ஒ[9ைற இைணய-ைத? பயJப0-Sபவ$கG
ெதாைக 23.2 ேகாRயாக உGளS. 

இவ$கZ2 6.67 ேகாR ேப$, ஏேதlO ஒ[ 
ெபா[ைள, இைணயO வ& வா5>பவ$களாக
உGளன$. 96 லcசO ேப$ தா5கG வா5க
V[OiO ெபா[G >^-த ேதட2கைள 
ேம:ெகாYடவ$களாக உGளன$. இவ$கG 
எLத ெபா[ைள}O வா5கV2ைல எJபS"O
>^?Bட-த8கS.

[. ஒ' லDச( ேகாPைய] தா2^(

P_DடN சXைத
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ேவ"#$ நா() ஆ+ேடா-க/
ேவ$c iேராHராw2, நாJ> ஆc

ேடா8கG ("auto") தர?பc0Gளன. இLத
நாJ> ஆcேடா �2கhO, அைவ AutoText,
AutoComplete, AutoCorrect, ம:UO AutoFormat
ஆ>O. இவ:^J ~லO டா>ெமYcகைள
Vைரவாக"O, ேவகமாக"O, எZதாக"O, ஒேர
மா6Pயான வைக1|O தயாP8க உத"HJறன.

0$ல+ பா34+5
ேவ$R2 ெட8�cRJ ]ல பாக5கைள 98

Hய?ப0-த"O ேகா$ைவயாக வPைச?ப
0-68 காcட"O i2லc பாFYc� பயJ-
ப0-SHேறாO. இத:> வழ8கமாக பா$மc
ெமl ெசJU இத:கான BPVைன- ேத$L
ெத08HேறாO. அ2லS ெட8�cைட- ேத$L
ெத0-S ெமl பாP2 அத:கான ஐகாைன8
HZ8 ெசFHேறாO. இத:>? ப62 i2லc 
அைம8க?பட ேவYRய ெட8�cR2 க$சைர
ைவ-S BJ கYcேரா2+�?c+எ2 அ�-
6னா2 ேபாSO. தானாக i2லc அைமLS
V0O. கYcேரா2+�?c+எJ அ�- 6னா2
இLத i2லc பாFYcகG k5HV0O.

எ78ைத; <=-க இ= வ?க/
எO.எ�. ஆ�� ெதா>?B2 எLத ஒ[

ைப_|O காண?ப0O எ�-6J அளைவ?
ெபPதா8க"O ]^யதாக மா:ற"O இரY0Vத
கcடைளகG பயJப0-த?ப0HJறன. அைவ

Ctrl + Shift + > ம:UO Ctrl + Shift + < என ஒ[
வைக.

Ctrl + [ ம:UO Ctrl + ] என ஒ[ வைக.
ஏJ இரY0 Vதமான கcடைளகG? இதJ
ெசய2பாcR2 ேவUபா0 உYடா? என8
ேகcடா2 ஆO எJUதாJ ெசா2ல ேவY0O.
எ�-S அள"8கான �aVP}O பcR
யைல? பா$-தா2 இத:கான Vைட ெதP}O.
இLத பcRய_2 வPைசயாக எ�-6J அள"
இ[8காS. 8 _[LS 12 வPைசயாக வ[O
எY BJன$ 14, 16 எனD ெச2|O. அ?பR
யானா2 எ�-6J அள" 13,15 ேவY0O
எJறா2 எJன ெசFவS? இ5ேக தாJ
ேமேல vற?பcட இ[ வைக8 கcடைளகG

ேவUப0HJறன. 9த_2 தர?பcட ~JU
�கG இைண?i (Ctrl + Shift + >) எ�-S
அள" பcRய_2 உGள எY பR அளைவ?
ெப[8>O, >ைற8>O. எ0-S8 காcடாக
இLத கcடைளைய? பயJப0-Sைக12
128>? BJ எ�-6J அள" 14 ஆக உய[O.
142 இ[Lதா2 >ைற8>OேபாS 12 ஆக8
>ைற8க?ப0O. ஆனா2 இரYடாவS வைக8
கcடைளயான இரY0 � (Ctrl + [) கcடைளைய?
பயJப0-Sைக12 அைவ எ�-6J அளைவ
ஒNெவாJறாக8 >ைற8>O, vc0O.

ெட-5+A-)
அCக இடD ேவ4 Aமா?

�5கG எO.எ�. ேவ$c ெதா>?Bைன?
பயJ ப0-Sைக12 உ5கG ெட8�c

08> `ைறய இடO ேவY0O என எYQ
பவரா? எத:> இLத ேதைவ12லாத ெமl
ம:UO பா$கG இ[8HJறன எJU எPDச2
ப0பவரா? ேவ$c ெசc அ?B2 ஒ[ ]ல
R8 அைடயாள5கைள ஏ:ப0-SவதJ
~ல9O k8>வதJ ~ல9O இதைன ேம:
ெகாGளலாO. அேத ேபால �Y0O ேவY0O
எJறா|O அவ:ைற �c08 ெகாGளலாO.
இத:> 9த_2 Tools ெமl ெச2ல"O.
BJ அ62 Options எJlO BPைவ- ேத$Lெத
0-S வ[O ேட? VYேடாV2 View ேடைப8
HZ8 ெசF6ட"O. இ62 Horizontal Scroll
Bar, Status Bar, Vertical Scroll Bar எJற ~JU
பா$கhO அவ:^J எ6ேர ெச8 பா8�
கhO இ[8>O. இ62 எS உ5கh8>-
ேதைவ இ2ைல என எYQH�$கேளா அ62
R8 அைடயாள-ைத எ0-SV05கG. BJ
ேவ$c ெதா>?B2 ெட8�c தயாP8 ைக12
அ2லS எRc ெசFைக12 உ5கG மாsc
டP2 k5கG R8 அைடயாளO எ0-SVcட
பா$கG இ[8காS. இதனா2 ெட8�c
அR8கD ச:U v0தலாக இடO Hைட8>O.
k8Hய இLத பா$கG �Y0O ேவY0O
எJறா2 �Y0O இேத வ&12 ெசJU Vz
ேட? அ�-6- ேதைவயான பா$ கh8>
9Jனா2 உGள பா8�கZ2 R8 அைடயாளO
ஏ:ப0-6னா2 ேபாSO.



6-4-201510

சா"+கH$ ேட+டா ேலI/
எ8ெஸ2 ஒ$8 �cR2 சா$cகh8> ேடcடா

ேலBG அைம?பS அLத சா$c ெதPV8>O
98Hய தகவ2கைள எ0-S8 காc0O. k5கG
அைம8>O சா$c பா$மcைட? ெபாU-S இLத
ேலBGகG தகவ2கைள8 காc0வ62 ]ற?Bட5
கைள? ெபUHJறன. இS எ?பR எJU பா$8-
கலாO.

எ0-S8 காcடாக k5கG ஒ[ ைப – சா$c
அைம-தா2 அ62 ேடcடாV:கான ேலBG
இ2ைல எJறா2 `DசயO தகவ2கG எJன
ெசா2ல வ[HJறன, ஒJU8ெகாJU எ?பR-
ெதாட$iைடயன எJU ெதPயாS. இLத ேடcடா
ேலBGகைள எ?பR அைம?பS எJU காணலாO. 
எ8ெஸ2 2007 பயJப0-Sபவ$கh8>:
1. 9த_2 எLத சா$c08> ேடcடா ேலBG

அைம8க ேவY0ேமா அதJ �S HZ8 ெசFS 
இய8க"O.

2 ேலஅ"c ேட? P?பJ காcட?ப0வதைன
உU6 ெசF6ட"O.

3. இ62 உGள Data LabelsஎJற �ைல8 HZ8
ெசF6ட"O. இLத வைக12 எLத இட-62
ேடcடா ேலBGகைள அைம8க ேவY0O
எJபத:> பல ஆ?ஷJகைள எ8ெஸ2 த[ H
றS.

4. எ5H[Lதா2 ]ற?பாக அLத ேலBG தJ
பxையD ெசF60ேமா அ5> ைவ8க"O.

அ0-S எ8ெஸ2 2003 பயJப 0-Sபவ$
கh8>:
1. 9த_2 எLத சா$c08> ேடcடா ேலBG

அைம8க ேவY0ேமா அதJ �S HZ8 ெசFS 
இய8க"O.

2. BJ Chart ெமlV_[LS Chart Options
எJlO BPVைன- ேத$Lெத08க"O.
இ5ேக Chart Options டயலா8 பா8�
Hைட8>O.

3. இLத பா8�2 உGள Data Lables எJlO
ேடBைன- ேத$Lெத08க"O.இLத டயலா8
பா8�2 இடS ப8கO ப2ேவU வைக யான 
ேடcடா ேலBGகைள8 காc0O. உ5க h
ைடய சா$cRJ தJைம8ேக:ப  காcட?ப0O
ேடcடா ேலBGகZJ எYx8ைக ம:UO 
தJைம மாUO.

4. இLத ேடcடா ேலBGகைள? பா$-தா2 
அR?பைட12 ஐLS வைககG இ[?பைத 
உணரலாO. ஒNெவாJUO ேடcடாVJ 
தJைம ம:UO ேலBZJ வைக ஆHயவ:ைற
இைண?ப62 ேவUபcR[8>O. இவ:^
_[LS உ5கG ேநா8க-ைத ெவZ8காc0O

]றLத ேலBGகைள- ேத$Lெத08கலாO.
5. OK HZ8 ெசF6ட"O. சா$c ேலBGகhடJ

வRவைம8க?பc0 காcட?ப0வத:> தயா
ராக இ[8>O.

ஒ"- K+#$ ஆLெஜ-+ இைணL0
எO.எ�. ஆ�� vc0- ெதா>?B2 உGள 

எ8ெஸ2 iேராHராO HராB8� இ2லாத iேரா
HராO. அதJ தs-தJைம �?ெரc�c உ[வா8
>வSதாJ. இ[Lதா|O, நாO ஒ$8 �c0கைள-
தகவ2கைளD ெசOைம யாக- த[O வைக12, 
வைரய?பcட பட5கைள இைண8 HேறாO.
இவ:ைற ஆ?ெஜ8c என அைழ8Hறா$கG.

இLத ஆ?ெஜ8cகைள எ?பR இைண?பS
என"O, அவ:^2 வYணO அைம?பS என"O 
இ5> பா$8கலாO.
1. எLத ஆ?ெஜ8cைட மா:^ அைம8க ேவY-

0ேமா, அதைன 9த_2 ேத$Lெத 08க"O.
2. cரா15 (Drawing) �2பாP2, Fill Color அ[ேக

உGள, �a ேநா8Hய அOi8 >^12 HZ8
ெசF6ட"O. எ8ெஸ2 ஒ[ கல$ ெமl
Vைன8 காc0O.

3. இLத கல$ ெமlV2, Fill Effects எJப62
HZ8 ெசF6ட"O. எ8ெஸ2 Fill Effects
டயலா8 பா8ைஸ8 காc0O.

4. இLத டயலா8 பா8�2 உGள �2�கைள? 
பயJப0-6, ஆ?ெஜ8cR2 B2 ெசF60
ைக12 எ??பR?பcட வைக12 வYணO
இ[8க ேவY0O எJப தைன- ேத$Lெத 08
கலாO. அைவ BJவ[மாU:
Gradient: ஆ?ெஜ8cRJ ப2ேவU ப>6கZ2

`ர?ப?பcட வYண-6J ஆழO எLத அளV2
இ[8க ேவY0O எJபதைன வைரயைற ெசF-
6ட, இLத ேட?Bைன? பயJப0-தலாO. நாO
V[OiO வைக12 அைம-6ட, இLத �ைல? 
பயJப0-தலாO. 

Texture: ஆ?ெஜ8RJ ேம:iற?  Db8>
வYணO ncட இLத ேட? Bைன? பயJப0--
த"O. இ62 marble, fabric, ம:UO wood என?
பல வைககG தர?பc0Gளைத? பா$8கலாO. 

Pattern: k5கG எLத வYணO ேத$Lெத0-S
அைம-தா|O, பல வைக அைம?iகZ2,
அவ:ைற அைம-6ட இLத ேட? உத "HறS.
இLத அைம?iகZ2 பல VYேடா�
ெட�8டா? ேபால அைமHறS.

Picture: இLத ேட? ~லO, உ5கG ஆ?ெஜ8
Rைன B2 ெசF6ட உத"O படO ஒJைற
எ08கலாO. k5கG பயJப0-SO பட-ைத? 
ெபாU-S, பல i6ய, எ6$பாராத, ஆ$வ~c0O
Vைள"கைள இ62 ஏ:ப0-தலாO.

எ9ெஸN
P=6...
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– பாரN –
இ[ இதaகh8> 9Jனா2, ஆYcராFc

�மா$c ேபாJ த[O ப2ேவU வச 6கG 
>^-S கc0ைர தர?பcடS. பல வாசக$கG,
இS >^-S பாராc0த2கைள}O நJ^ைய}O
ெதPV-S கRத5கG, wJ அ¡ச2கG அl?
Bனா$கG. ]ல$ ெதாைலேப] வ&ேய}O
ெதாட$i ெகாY0 பல சLேதக5கைள- n$-S8
ெகாYடன$. ெதாட$LS அைழ?iகhO
Hைட8HJறன. ]ல$, ெபாSவான வச6கைள
wக அ[ைமயாக- தLSGm$கG. அேத ேபால, 
இLத ேபாs2 ஏ:ப0O ]Jன ]Jன BரDைன
கh8கான n$"கைள}O bcR8 காc05கG
எJU எ�6 உGளன$. ஒ[ ]ல$, ெட�8டா?
கO?zcடP2 ேச[O ேதைவய:றவ:ைற
k8>வS ேபால, ஆYcராFc ேபாs|O
அS ேபாJற b-த?ப0-SO ேவைலகைள
ேம:ெகாGள இய|மா? அ?பRயான2 அைவ
எJன? எJU vற"O என ேவY0ேகாG 
தLதன$. அLத ேநா8H2 ]L 68ைக12, ெதJ-
பcட ]ல 98Hயமான ெசய2பா0கG இ5ேக
தர?பc0Gளன. இவ:ைற ேம:ெகாYடா2,
ஆYcராFc �மா$c ேபாs2, அ6க 
பcச பயJகைள, எLதVதமான ]8க2கG
இJ^? ெபறலாO. இேதா அைவ:

இ5> தர?ப0O R?� ம:UO >^?iகG
அைன-S ஆYcராFc ெமாைப2 ேபாJ
கh8>O ெபாSவானைவயா>O. ஆYcராFc
ஆ?பேரcR5 ]�ட-6J எLத ப6?ைப
உ5கG ெமாைப2 ேபாs2 இJ�டா2

ெசFS பயJப0-6 வLதா|O, இவ:ைற?
பயJப0-தலாO. எLத நாcR2, இட-62
இைவ இய8க?பcடா|O, இLத ெசய2
பா0கைள ேம:ெகாGளலாO. அS மc0
wJ^, எLத `ைல12 ஆYcராFc பயJ
ப0-Sபவராக ஒ[ பயனாள$ இ[Lதா|O, அவ$
இவ:ைற? பயJப0-தலாO. அ6க ஆY0கG
அlபவO உGளவ$ மc0ேம பயJப0-த8
vRய உதV8 >^?iகG இைவ இ2ைல.

ேதைவய]றைத �K�க

இLத ெசய2பாc Rைன ேம:ெ காGள ]^S
v0தலான ேநரO ேதைவ. ஆனா2, இதைன
ேம:ெகாYட BJன$, உ5கG ெமாைப2 
ேபாJ பயJபாcR2 ஒ[ மாUதைல k5கG
உணரலாO. அS மc 0wJ^, உ5கG
ஆYcராFc ேபாைன8 ைகயாGவS wக
wக எZதாக மாUO.

உ5கG ஆYcராFc ேபாJ பயJபாc0
கால-62, ெகா¡சO ெகா¡ச மாக ]ல
அ?ZேகஷJகைள- ெதPLS ெகாY0
அவ:ைற உ5கG ேபாs2 இJ�டா2
ெசF6[?�$கG. ]லவ:ைற அவ:^J
பயJகh8காக அைம-6[?�$கG. ]ல
வ:ைற நYப$கG அ2லS ேபாJ >^-S 
தகவ2கைள- த[O இதaகZ2 Hைட8>O
>^?iகZJ அR?பைட12 ெப:U
இJ�டா2 ெசF6[?�$கG. இNவாU
இJ�டா2 ெசFய?பcட அைன-S அ? Z
ேகஷJகhO, உ5கG ேபாsJ அ? ZேகஷJ

ஆ2Dரா-D ேபாE DFG@
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ெபcR12 (app drawer) இ[8>O. இLத ெபc-
R12, எ-தைன அளV:> அ6கமான எY
x8ைக12 அ?ZேகஷJகG உGளனேவா,
அLத அளV:>, இவ:ைற- ேதR? ெபUO
ேநர9O அ6கமா>O. எனேவ, உ5கh8> k5
கேள உதV ெசF60O வைக12, k5கG பயJ
ப0-தாத, அ2லS அ6கO பயJப0-தாத
அ?ZேகஷJகைள, ேபாs2 இ[LS அறேவ
k8HV05கG. இதJ ~லO, ம:ற ேதைவ
யான அ?ZேகஷJகைள k5கG எZ62 Vைர
வாக? ெப:U? பயJப0-த 9R}O. ேம|O,
உ5கG ேபாs2 ேத8க`ைல8கான இடO
Hைட8>O. இ62, இJlO ]ல ேதைவயான
அ?ZேகஷJகைள அைம8கலாO. அ2லS
k5கG உ[வா8>O ைப2கைள, ேபாcேடா
ம:UO ஆRேயா, ¢Rேயா ைப2கைள- ேத8H
ைவ8கலாO.

இLத b-த?ப0-Sதைல உ5கG ெதாட$iகG
பcRய_|O ேம:ெகாGளலாO. ஆYcராFc
]�ட-ைத? ெபாU-தவைர, k5கG பயJப
0-SO பலVதமான ேசைவகZ_2 உGள
ெதாட$iகைள ஒ[5Hைண-S ைவ-S8
ெகாGhO வச61ைன- த[HறS. v>G,
ேப�i8 ம:UO Bற த$c பா$cR அ?Zேக
ஷJகZ2 பயJப0-SO ெதாட$iகG பcR
ய_2 உGளவ:ைற}O, ெமாைப2 ேபாs2
இைண-S8 ெகாGளலாO. அைவ ேபாJ எY
களாக-தாJ இ[8க ேவY0O எJப62ைல.
wJ அ¡ச2 9கவPகளாக"O இ[8கலாO.
இதனா2, உ5கG ச~க இைணய தள5கZ2
உGள உ5கG ெதாட$iகைள? ெபாU-S,
ேபாs2 உGள காYடா8c� என?ப0O 9க
வP- ெதா>6 ெபPதாக இடO ெகாGhO ஒJறா
HV0O. இS, ேபாsJ ம:ற ெசய2பா0கைள
ேவகமாக ேம:ெகாGள Vடாம2 பா68>O ஒJ
றாக மா^V0O. எனேவ, ேபாJ ~லO k5கG
பயJப0-தாத 9கவPகைள k8HV0வேத ந2
லS. இத:>8 �a8கYட ெசய29ைறகைள
ேம:ெகாGள"O.
1. 9த_2 Contacts அ2லS People (உ5கG

ேபாl8ேக:றபR) எJபைத- 6ற8க"O. 
2. ெமl பcடைன- தcட"O. BJன$, 

Contacts �S ேட? ெசFS, அதJ பcR
யைல? ெபற"O.

3. இ62 எLத ெதாட$iகG எ2லாO k8க?பட 
ேவY0ேமா, அவ:ைற k8HVட"O.

4. ேப�i8 ெமச¡ச$ ேபாJறவ:^2, ெதாட$
iகைள ேபாs2 இைண8>O ெசய2பாc
Rைன k8>வத:கான வ&கைள, அLத அ?
Zேகஷsேலேய தL6[?பா$கG. இவ:ைற
v>G த[O அைன-S அ?ZேகஷJக
Z|O, v>G ெம12, v>G நN ேபாJ
றைவ, இைண8>O வ&1ைன 9ட8H
ைவ8க"O.

மாறா �ைல5# ��I �#7

ஆYcராFc ]�ட-62, ஒNெவா[ அ?
ZேகஷJ அ2லS டா�8 சாதன-6:>, பல
அ?ZேகஷJகG இைணLS ெசயலா:ற-
தயாராF இ[?ப தைன8 காணலாO. இத:>, 
v>G த[O மாறா `ைல12 உGள அ?-
ZேகஷJகைள k5கG பயJப0-த-
தயாராF இ[8க ேவY0O. ஏெனJறா2,
இNவாU v>G அ?ZேகஷJகh8
Hைடேய இைண?i ஏ:ப0ைக12 மc0ேம,
ஆYcராFc இய8கO 9�ைம1|O, அ6க
பcச பயJ Hைட8>O. எ0-S8 காcடாக, 
Evernote �|8>? ப6லாக, v>G �? (Google
Keep) �ைல? பயJப0-SவS, உ5கh8>
‘£ெம12’ ம:UO ‘v>G நN’ அ?ZேகஷJ
கZJ பயJபாcைட}O எ0-S- த[O. 

v>G ெதாட$LS தJ Google Now �_J வச
6கைள ேமOப0-6 வ[வதா2, v>G ேதட2
உcபட அைன-S அ?ZேகஷJகhடlO,
ெமாைப2 ேபாl8> ெதாட$i ஏ:பc0,
பயJபா0கG அ6கமா>O.

��I ந� அ!�ேகஷைன உ�கI வய!ப;�_க

v>G த[O ஆYcராFc இய8க-62, 
v>G நN, ஒ[ ச86வாFLத �லாக? பயJ
ப0HறS. k5கG ெச2|O இட5கG >^-த
தகவ2கைள- 6ரcR- த[ HறS; k5கG
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V[OB? பா$8>O Vைளயாc0கZJ
�ேகா$கG, ஆ$வ?ப0O ப5> VைலகG
ஆHயவ:ைற- த[O. wJ அ¡ச2 அl?ப,
ெமேச� அl?ப, ேதட2 ேம:ெகாGள,
ைககைள? பயJப0-தாம2 இய5க உதV
ெசF60O.

இ5> எJன 98HயO எJறா2, k5கG
இதைன? பயJப0-த- ெதாட5HVcடா2,
அதைன உ5கG ெமாைப2 ேபாsJ அJறாட
இய8க5கZ2 ஒJறாக ஆ8>வத:> V[?ப?
ப0¢$கG. ஏெனJறா2, அ?ேபாSதாJ அதJ
9�ைமயான பயJகைள, >ைறV2லாம2
உ5களா2 அlபV8க 9R}O. எLத அளV:>
இதJ ~லO ேதடைல ேம:ெகாGH�$கேளா,
அLத அளV:> உ5கG ேதட2கG `ைனV2
ைவ-S8 ெகாGள?பc0, ேபாs2 உ5கh8
கான தகவ2கG வLS ெகாYேட இ[8>O.

ேதைவக�Kேக]ற ேஹாw 7�¡/ இயKகw

ஆYcராFc இய8க-62 Hைட8>O
ஒNெவா[ ேஹாO �H¤J இய8க9O, 
ஒேர மா6Pயாக, இைணயாக உ[வா8க?ப
டV2ைல. ]ல கYகh8> V[LதZ?ப
தாக இ[8>O. ]ல 6ற ைமயாக நாO பயJப
0-SO வைக12 இ[8>O. இதனா2, பல$, 
த5கG ெமாைப2 ேபாJ 6ைர12 Hைட8>O
9� இட-ைத}O இதJ பயJகைள
அlபV8>O வைக12 இ[8க ேவY0O
என V[Oiவா$கG. ]லேரா, அவ$கG
ெசய2ப0ைக12, கYகைள8 கவ$L6
�8>O வைக12 காc] இ[8க ேவY0O
என V[Oiவா$கG. இவ$கG, தா5கG
V[OiO வைக12, ேஹாO �H¤J லா¡ச$ 
ஒJைற- ேத$Lெத0-S அைம-S8 ெகாG-
வS ந2லS. இதனா2, அவ$கG ெபUO
பயJகG அ6கமா>O. எ0-S8 காcடாக,
என8> ேநாவா லா¡ச$ ?ைரO (Nova Launcher
Prime Hைட8>O தள 9கவP: https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.
launcher.prime&hl=en) ேத$Lெத0-S அைம-
SGேளJ. ஏெனJறா2, இS நO Vர2
அைச"கh8ேக:ப ெசய2ப0O வச6 ெகாY
டS. ச:U8 v0தலான அைச"கG ~லO,
எJ இJபா8ைஸ நாJ இ[ Vர2 ெசய2
~லO 6ற8க 9R}O. அேத ேபால,
wJ அ¡ச2 அ?Zேகஷைன இய8க 9R}O.
அS மc0wJ^, அ?ZேகஷJ cராயP2
உGள ம:ற அ?ZேகஷJகைள மைற-S
ைவ-S, பயJ த[பவ:ைற மc0O இய8>O
வைக12 அைம8க 9R}O.

ப2ேவU �H¤J லா¡ச$கG இைண
ய-62, v>G Bேள �ேடாP2 Hைட8 
HJறன. இவ:^2 ]லவ:ைற- ேத$Lெத0-S,
இய8H? பா$-S, உ5கh? BP யமானைத-

ேத$Lெத0-S அைம-S8 ெகாGளலாO.

ெமாைப# ேபா¢# கா!O அS6 ேப76

கO?zcட$ பயJபாcR2, நாO அ6கO 
பயJப0-SவS கா?B அYc ேப�c
�2 தாJ. ஆனா2, ெட�8டா? கO?zc
டP2 இதைன? பயJப 0-SவS ேபால,
ெமாைப2 ேபாs2 எZ தாக? பயJப
0-த 9RயாS. ஆனா2, பயJகG அ6 கமா
கேவ ேபாs|O இ[8>O. எனேவ, இLத
�ைல ெமாைப2 ேபாs2 அR8கR பயJப
0-6? பா$-S பழH8 ெகாGள ேவY0O. 
இத:ெகன ச:U ேநரO ஒS8H8 க:U8 
ெகாGவSO ந2லேத. அ2லS HZ?ப$ (Clipper)
ேபாJற த$c பா$cR அ?ZேகஷJகைள}O
இத:>? பயJப0-தலாO. இLத iேரா HராO,
HZ? ேபா$c ேமேனஜ$ ேபாலD ெசய2ப 0H
றS. இLத �2 பயJப0-த- ெதPLS ெகாY0, 
ெதாட$LS பயJப0-6னா2, `ைறய ேநரO 
wDசமா>O. >^?பாக, ஒJ U8> ேம:பcட
வ:ைற கா?B அYc ேப�c ெசF60ைக12,
நO உைழ?iO ேநர9O ந2ல Vத-62 wD-
ச?ப0O. ேமேல ெசா2ல?பcடைவ மc0
wJ^, ஆYcராFc ேபாைன? பயJப0-S
ைக12, k5கhO ]ல வ&கைள அவ]யமாக
ேம:ெகாGள ேவY0O என உண$ ¢$கG. 
அவ:ைற ம:றவ$கh8>O ெதPய?ப0-
S5கG.

Bandwidth: இைண&க4ப"ட இ6 ேவe சாத
ன_க< இைடேய நைடெபe8 ேட"டா ப; மாJ-
றFB0 அBக ப"ச ேட"டா ப; மாJற ேவகFB* 
அளைவ இN 7D&/றN. இN ேட"டா பய
g&78 ேவக8 அ0ல.
Client: க84:"ட% ெந"ெவா%&/0 இைண&க4
ப"E ச%வராக இய_காம0 பய*பEFத4பE8 
எ[த க84:"ட68 /ைளயX" என அைழ&க4-
பE8.
Doc: இN ஒ6 ைபS* ெபய;0 உ<ள Nைண4
ெபய%. இ[த ெபய6ட* உ<ள ைப0  ைம&
ேராசா4" ேவ%" ெதா74T0 உ6 வான ைப0 எ*-
பதைன இN 7D&/றN.
Domain Name: இ*ட%ெந"50 உ<ள தகவ0
தள_கைள இh ெசா0லா0 7D4TE/*றன%.
அ[த தளFB* ெபயைர இN 7D&/றN.
Download: க84:"ட% ஒ*DS6[N ேநர5யாக
இ*ெனா6 க84:"ட 6&74 ைபைல மாJ e
வதைன டcXேலா" என& 7D4TE/ேறா8.
இ64T@8 இ*ட%ெந" ெந"ெவா%&/0
இைண[N<ள க84:"ட;S6[N ஒ6 ைப0
இற&/4 பBய4பEவதைனேய இN ெப68
பாi8 7D&/றN.

ெதWXYெகா0Z@க0
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7மா$c ேபாJகG அ6கமாக அ^9கமா>O
இL6ய ெமாைப2 சLைத12, அR?பைட

வச6கhடJ, இJட$ெநc ம:UO ேகமரா
வச6}டJ vRய ெமாைப2 ேபாJ ஒJைற
ேநா8Hயா 215 எJற ெபய[டJ, பcெஜc 
Vைல12, �. 2,149 என Vைல1c0,  அ^
9க?ப0-6}GளS ேநா8Hயா `UவனO.
இ-தைகய ேபாJகைள அ^ 9க?ப0-SவதJ
~லO, �. 350 ேகாR அளV2 இய5>O 
ெதாட8க `ைல ேபாJகZ2 i6ய VPவா8க--
6ைன ேநா8H ேநா8 Hயா ெச2ல- 6cடwc
0GளS.

ேநா8Hயா 215 ேபாs2, �a8காQO ]ற?
பOச5கG உGளன. இதJ பPமாணO 116.00 x
50.00 x 12.90 w�. எைட 78.60 HராO. ேபcட
P1J 6றJ 1,100 mAh. 6ைர 240×320 ெரச2
zசJ R�Bேள}டJ 2.4 அ5>ல 6ைர, 8 எO.
B. ராO `ைனவகO, 32 £.B. வைர ைம8ேரா 
எ�.R. கா$c வ& அ6 க?ப0-SO வச6}டJ
�ேடாேர� `ைனவகO. இ62 ஆ?பரா ws 
Bர"ச$ தர?பc0GளS. ேப�i8, cVcட$ 
ம:UO ேப�i8 ெமச¡ச$ தள5கh8கான
ேநரR இைண?iGளS. B5 ேத0த2 �2 தர?
பc0GளS. இதJ ேகமரா 0.3 ெமகா B8ெஸ2
6றJ ெகாYடS. }.எ�.B. ேபா$c Hைட8H
றS. இரY0 ]Oகைள இய8>HறS. இ62
உGள ேப�i8 அ?ZேகஷJ 9 மா`ல ெமா&

கைள ச?ேபா$c ெசF HறS எJபS >^?Bட-
த8கS. பDைச, க[?i ம:UO ெவGைள வY-
ண5கZ2 இLத ேபாJ Hைட8 HறS.

இLத வைக அR?பைட வச6கG ெகாYட, 
அேத ேநர-62 இைணய இைண?i த[O 
இரY0 ]O ேபாJகைள- த[ வ62 ேநா8
Hயா அ6க அ8கைற காc0வS இSேவ 9த2
9ைற. ெசJற 2014 ஆO ஆYR2, 25.7 ேகாR 
ெமாைப2 ேபாJகG இL 6யாV2 V:பைன
ெசFய?பcடன. இவ:^2 70% ேபாJகG,
இ-தைகய அR?பைட வச6கG ெகாYட
ேபாJகேள. இLத வைக ேபாJ V:பைனD 
சLைத12 சாOச5 16.5 % ப5Hைன}O, ேநா8
Hயா 13.3% ப5 Hைன}O ெகாYR[Lதன.

�.2,000 9த2 �.3,000 வைர Vைல}O,
இைணய வச6}O இரY0 ]O இய8க9O
ெகாYட ேபாJகG `DசயO, அ6க? பயJ
பாcைட எ6$பா$8>O ம8கைள8 கவ[O எJU
6cடwc0, ேநா8Hயா இLத வைக ேபாJ
கைள- தயாP-S வழ5>வ62 இற5H}GளS.
இதJ ~லO, தன8>O சாOச5 `Uவன-6:>O
இைடேய உGள இைடெவZைய8 >ைற8க
ேநா8Hயா 6cடw0HறS. ஏெனJறா2, சாOச5
`Uவன-6டO, இJட$ெநc வச6 ெகாYட
>ைறLத Vைல ேபாJ எS"O இ2ைல.

அR?பைட வச6கG ெகாYட ேபாJகZJ
V:பைன ெதாட$LS >ைறLS வ[ HறS.

இEட$ெநD
மde(
ேகமரா

இைணXத
ேநா9gயா
ெமாைபN
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ெமா-தமாக சLைத1_[LS மைறய இJlO
5 9த2 10 ஆY0கG ஆகலாO. இL6யாV2
iழ8க-62 உGள 97 ேகாR ெமாைப2 ேபாJ-
கZ2, 20 ேகாR ேபாJகZ2 மc 0ேம,
இைணய இைண?i ெபUO வச6 உGளS. 
ேம|O, ெமாைப2 ேபாJ பயJப 0-Sேவா$
கZ2, 80% ேப$ �.3,0008> ேம2 Vைல }Gள
ேபாைன வா5 Hட வச6 இ2லா தவ$களாக
உGளன$. இLத இைடெவZைய wக அ[ைம
யாக ேநா8Hயா பயJப0-த 6cடwc0, இLத
i6ய ெமாைப2 ேபாைன, ேநா8Hயா 215,
ெவZ1c0GளS.

வ[O ஏ?ர2 மாத-62, இL6யாV2, ைம8
ேராசா?c ¥wயா 430 �மா$c ேபாJ

V:பைன8> அ^9கமாHறS. இரY0 ]O
இய8>O இLத ேபாsJ அ6க பcச Vைல
�. 4,400. அைன வ[O வா5>O பcெஜc
Vைல12 இLத ¥wயா �மா$c ேபாJ வL-
SGளS. இSேவ ைம8ேராசா?c ¥wயா
வPைச ேபாJகZ2 wக"O >ைறவான 
Vைல12 வ[O ேபாJ ஆ>O.

ஆனா2, இதJ ]ற?பOச5கG அைனவ[O
எ6$பா$8>O வைக12 உGளன. 4 அ5>ல
எ2.].R. 6ைர 800 X 480 B8ெஸ2 R�-
Bேள த[HறS. 1.2 Hகா ெஹ$c� ேவக-62
இய5>O >வா2 காO �நா? cேரகJ ?ராசச$ 
இய5>HறS. இதJ ராO ெமமP 1 £.B.
�ேடாேர� ெமமP 8 £.B. இதைன ைம8ேரா
எ�.R. கா$c ெகாY0 128 £.B. வைர அ6-
க?ப0-தலாO.

இ62 இரY0 ]Oகைள இய8கலாO. 
ைம8ேராசா?c `UவனO அைன-S ¥wயா
430 ேபாJகZJ வாR8ைகயாள$கh8>O,
30 £.B. வைர இலவச �ேடாேர� இடO

த[HறS. ஆனா2, இதJ ேகமரா, ச:U >ைற
வான 6றJ உைட யதாக உGளS. 2 எO.B.
6றlடJ, ேபாக� `ைல?ப 0-த?பcட
BJiற8 ேகம ரா"O, 0.3 எO.B. 6றlைடய
9Jiற8 ேகமரா"O இ62 தர?பc0Gளன.
ெநcெவா$8 இைண?B:> 2£, 3£, ைவ B
ம:UO ih�- ெதா&2 qcப5கG இய5 >
HJறன. ைலc ெசJசா$, அ8 �லேரா�cட$
ம:UO ?ரா8�wR ெசJசா$ ஆHயைவ தர?
பc0Gளன. 1500 mAh 6றJ ெகாYட ேபc
டP, ஒ[9ைற சா$� ெசFதா2, 19 நாcக h8>
wJச86 ேத5 >HறS.

இதJ பPமாணO 120.5 x 63.19 x 10.63 w�
ஆக"O எைட 127.9 HராO ஆக"O உGளS.

இதJ ஆ?பேரcR5 ]�டO VYேடா� 
ேபாJ 8.1. இதைன VYேடா� 10 ]�டO 
வ[ைக12, அத:> அ?ேடc ெசFS ெகாG-
ளலாO. 9தJ 9தலாக �மா$c ேபாJ வா5
>ேவா[8>, பcெஜc Vைல12 Hைட8>O
ேபானாக இS அைமL SGளதா2, ம8கZடO
இS ந2ல வரேவ:Bைன? ெபUO என ைம8
ேராசா?c `Uவன அ6காP ெதPV-தா$.

ைம9ேராசா=D
hiயா 430

lயN m(
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உலக அளV2, �மா$c ேபாJ V:ப
ைன12, ஆ?BG `U வனO, ெசJற

ஆYRJ இU68 காலாYR2, 20 சத¢த? ப5
Hைனேய ெகாYR[LதS. ஆனா2, �மா$c
ேபாJ V:பைன ~லO Hைட-த 2,100 ேகாR
டால$ லாப-62, 89 சத¢த? ப5Hைன? ெப:
^[LதS. இத:>8 காரணO, அதJ ஐேபாJ 6
ம:UO ஐேபாJ 6 ?ள� அ^9கமா>O.

�மா$c ேபாJ ஆ?பேரcR5
]�டO சLைத12, v>G `U
வன-6J ஆYcராFc
]�டO, wக?
ெப[Oபாலான
இ ட - ை த 8
ெ க ா Y R
[ 8 க ல ா O .
ஆ ன ா 2 ,
லாபO பா$-தS
ஐ.ஓ.எ�. ]�டO
இய8கேம.

இத:>8 காரணO,
ஆ?BG தJ ஐேபாJ
கh8>, wக உய$
வான BPwய Vைலைய
`$ணயO ெசFவSதாJ.

ஆYcராFc �மா$c
ேபாJகG BPVJ லாபO
>ைறLதS, v>G `Uவன-
6:>8 கவைலைய உYடா8

H1[8>O. ஏெனJறா2, லாபO >ைறH
றS என அ^Lதா2, சாOச5 ேபாJற அ6க
அளV2 �மா$c ேபாJகைள- தயா P8>O
`Uவன5கG, ஆYcராFc ]�ட-6:> மா:
றாக ைம8ேராசா?c `U வன-6J VYேடா�
இய8க 9ைறைம8> மாUO வாF?i உGளS. 

ெசJற ஆYRJ, இU68 காலாYR2, 
சாOச5 V:பைன ெசFத �மா$c ேபாJ

கZJ எYx8ைக, 9Lைதய ஆY0 
இேத காலாYR2 V:பைன 

ெசFய?பcடைத8 காc
R|O ஒ[ ேகாR >ைறவாக

இ[LதS.
ஆனா2, ஆ?BG 

`Uவன-6J �மா$c
ேபாJகG V:பைன

அ6கமாக இ[LதS. ெசJற
ஆY0, ஆ?BG `Uவன-
6:>O சாOச5 ̀ U வன-6:>O
�மா$c ேபாJ V:பைன12,
ேவUபா0 2.5 ேகாRயாக
இ[LதS. சாOச5 9Jன
x12 இ[LதS. நடLS
9RLத ஆYRJ, இU68 
காலாYR2 இLத ேவU-
பா0 7.4 ேகாRயாக
உய$LS, சாOச5 `U வ

ன-SடJ சPயான ேபாc
Rைய ேம:ெகாYடS.

ஆ= 0 ஈD^(
அ.க பDச லாப(
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ேட"டா jX" ப"ெஜ" jைலC0 dமா%" ேபா* 
த6வN ம"E8 ச;ய0ல. அB0 ஏேத@8

Tரhைன ஏJப"டா0, m%FN ைவFBட வா5&ைக
யாள% ைமய_கைளn8 அைம&க ேவXE8.

ஆ. ¤வ!Oரகாசw, காைரKகா#.

bXேடாd 10 ெடd& டா4 க84:"ட6&கான
ஆ4பேர"5_ Kdட8 7DFத தகவ0கைள& 

கா"5i8, jX 10 ெமாைப0 Kdட8 7DFத 
jபர_க< பல ஆhச;யU"E8 வைகC0
உ<ளன. 7D4பாக எ*.எ4.K. ெதாr0
s"பFB0, அத@ட* இைண&க4பE8 எh.K.இ.
ெதாr0 s"ப8 நம&7, பண4 ப;மாJறFB0
tEத0 பாNகா4TைனF த6வதாக அைம[B
64பN Kற4பா78. ெமாைப0 பய*பாE, இ[த 
பாNகா4WகேளாE இ*@8 பரவலா78. 7D4
பாக, /ராம4 Wற_கu0 இத* Wழ&க8 அBக
மா78.

டாKடL எ/. இ¢ய/, ம_ைர.

ஒ6 காலFB0, ெந"dேக4 க8:^ேகட%
Tரcசைர vwFB, இ*ட%ெந" எ&dW

ேளார% பய*பா"50 H[BயN. ைம&ேராசா4"
த[த jXேடாd Kdட8 xழS0, இதJ78 
Wகw /ைட&க HயJ Kக< எE&க4ப"டன. அN
தவe என yBம*ற8 வைர ெச*e மJற xe
வன_க< ஆைண ெபJறன. T*ன%, ேஹ&க%
களா0 அBக8 பாB&க4பE8 Tரcச% எ*ற
ெபயைரn8 ெபJறN. 7ேரா8 Tரcச% வா5&ைக
யாள%கuைடேய Wகw ெபJற T*@8 இ*ட%ெந"
எ&dWேளார% ந0ல இட8 ெபJD6[தN.
இ64T@8, ைம&ேராசா4" xeவனேம அதைன
H5&க4 ேபா/றN. dபா%ட* WBய வசB
கைள H*^eFB Hத0 இட8 ெபeமா எ*பN
இ^ேம0 தா* ெத;n8.

ேபரா. இசK�¥�_, எ7., N¦!§L.

இ*ட%ெந" எ&dWேளார% வள%[த jத8
7DFத உ_க< W<S jப ர_க< zக அ6ைம. 

7ேரா8 Tரcசைர ம"Eேம பய*பEFB வ68 இ*
ைறய தைலHைறCன%, இ*ட%ெந" எ&dWேளார%
7DFN8 அD[N ெகா<ள ேவXE8.

பா. ெஜயK�மாL, 2_�ேச[.

இ*@8 பல அரY Nைறக<, ெபாN4 T;j0 
இய_78 அைம4Wக<, த_கu* இைணய 

தளFBைன இ*ட%ெந" எ&d Wேளார;0 ம"Eேம
இய_78ப5 அைமFN இய&/ வ6 /*றன%. இ*-
ட%ெந" எ&d Wேளார% பய*பா"50 இ6[N jல/
இ6&க4 ேபாவதா0, இவ%க<, ெபாN ம&க<
நலைன H*^"E த_க< தள_கைள மாJD& 
ெகா<ள ேவXE8.

ஆL. ந/மாற/, ம_ைர.

Q.எd.T. ைட4 K வைக பய*பா"50, பைழய
Hைற n.எd.T. சாத ன_க`8 இய_78 எ*-

பN பல6&7 மன xைறைவ& ெகாE4ப தாக
அைம[N<ளN. பைழய ெடSேபா* ேமாட8, ேபஜ% 
க6jக< B{ெரன காலாவBயானN ேபால, பைழய
n.எd.T. ேபா%" சாத ன_க`8, பைழயதா| vணா
/jEேமா எ*ற அhச8 இ6[தN. அதைனF
m%FN ைவFதைம&7 ந*D.

ேக. �ைறமN, த©சாªL.

ைபரKயாக jXேடாd Kdட8 பய*பEFN
பவ%க`&78, jXேடாd 10 இலவச8 எ*ற

அBர5 ச[ேதாஷ அB%hK தக வைல ைம&ே ராசா4" 
த[N<ளN, அத* ராஜ த[ Bரமா, அ0லN ைபர
KையF தE&க இய லாத xைலயா? ஒ*eேம W;ய
j0ைல. ஆனா0, ைம&ே ராசா4" எத ைனேயா B"-
டz"EFதா* இ[த H5ைவ எEFN<ளN எ*e
xைன&க ேவX5யN<ளN.

எ/. இ. �மேரச/, காைரKகா#.

ெப$சனNெப$சனN
 ேர9 ேர9
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ேக<j: எ* க84:"ட;0 jXேடாd 7 Kdட8
இய_7/றN. இB0 ைர" மcd /u&/ன, b
ேபா%" Uல8 அைம4பN எ4ப5?

ஆL.«வரா¬, ேகாைவ.
ப62:VYேடா� 7 ]�ட-62 ைரc HZ8

ெசய2பா0 நம8> wக"O உதVயாக உGளS.
எ0-S8 காcடாக, ைப2 ஒJைற- ேத$Lெத
0-S, அ62 ைரc HZ8 ெசF 605கG. எ-
தைன வைக ேவைலகh8>, நம8> ெமl

Hைட8HறS எJபதைன? பா$8கலாO. ]ல
ேவைளகZ2, நாO � ேபா$Rேலேய பx
யா:^8 ெகாYR[?ேபாO. இLத ெசய2பாc
Rைன, ம"�2 ைரc HZ8 ெசFய?ப 0வ
தைன, � ேபா$Rேலேய ேம:ெகாGளலாO.
இ?ேபாS வ[O ந¢ன � ேபா$0கZ2 இத
ெகன- தsேய � தர?பc0GளS. இS வல
SiறO, �ேப� பாைர அ0-S, கYcேரா2
ம:UO ஆ2c �கh8> ந0ேவ தர?பc0G
ளS. � ேபா$R2 �கைள அ�-6 இLத ைரc
HZ8 ெமlVைன? ெபற ேவY0O எJறா2,
Shift + F10 �கைள அ�-6னா2 Hைட8>O.

ேக<j: jXேடாd 7 ஆ4பேர"5_ Kdட8
ெகாXட எ* க84:"ட;0, 7ேரா8 Tரcசைர4
பய*பEFN/ேற*. இதJகான ச%vd ேப&
ெகா*E அ4ேட" ெச|N<ேள*. jX 10 வ68 
நாைள எB%பா%FN& காFB6&/ேற*. jX 7
KdடFNட*, இ*ட%ெந" எ&d Wேளார% பB4W
11 இய_7/றN. இதைன க84:"ட;S6[N
y&க எ*ன ெச|Bட ேவXE8? வrHைறகைள&
tறc8.

எ/. கவேன7வர/, N¦!பாைல.
ப62: k5கG VYேடா� 7 பயJப0-

6னா2, அ62 இJட$ெநc எ8�iேளார$
iேராHராwைன k8>O வ&கG தர?பc0G
ளன. 9த_2 VYேடா� �டா$c பc-
டைன அ�-த"O. இ62 கYcேரா2 ேபன2
ேட? அ�-6, அதைன? ெபற"O. BJன$,  
Programs and Features  ெச2ல"O. இ5>
இடS ப8கO உGள BPV2  Turn Windows
Features on off எJற ஆ?ஷJ இடS ப8கO
Hைட8>O. இ62 HZ8 ெசFS அLத iேரா
Hராwைன இய8க"O. இ5> View installed
updates எJப62 HZ8 ெசF6ட"O. இ62
Microsoft Windows எJபதJ �a, இJட$ெநc
எ8�iேளார$ எJப62 ைரc HZ8 ெசFS,
Hைட8>O ெமlV2 Uninstall. எJபதைன-
ேத$Lெத08க"O. அJ இJ�டா2 ஆன
BJன$, ]�ட-6ைன �Y0O �டா$c ெசF
6ட ேவYRய6[8>O.

உYைம12 இ5> எJன நட8HறS
எJறா2, இJட$ெநc எ8� iேளார$ உ5கG
]�ட-62 மைற8க?பc0 9ட8க? 
ப0HறS. ைம8ேராசா?c எ?ேபாSO தJl
ைடய VYேடா� அOச5கைள k8Hட அl
ம6?ப62ைல. அ-தைகய அOச5கZ2 இJ

ேக01 – ப.N–டாKடL.ெப. சMNர ேபா7 –
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ட$ெநc எ8� iேளார$ ெதா>?iO ஒJறா>O.
அதனா2 தாJ, அதைன 9�ைமயாக அJ
இJ�டா2 ெசF6ட இயலாS.

இதைன, VYேடா� 8 ]�ட-62 எ?
பR k8>வS எJபதைன}O பா$8கலாO.
இத:> ச:U ேவU மா6Pயான நடவR8ைககG
ேதைவ. VYேடா� பcடJ அ�-6, "Turn
Windows" என ைட? ெசF6ட- ெதாட5க"O. 
உடJ Hைட8>O பcRய_2 "Turn Windows
Features on or off" எJப62 HZ8 ெசF6ட"O.
]ல ப6"கZ2, இ?ேபாS உ5கG அcw
s�cேரcட$ பா�ேவ$c ேகcக?படலாO.
அ?ேபாSதாJ ெதாட$LS இய5க 9R}O.

இJட$ெநc எ8�iேளார$ ெசய2பாc
Rைன 9ட8H ைவ8க, Internet Explorer என
இ[8>O இட-6J இடS ப8கO உGள ெச8
பா8�2 உGள R8 அைட யாள-6ைன எ0-
SVட"O. BJன$ ஓேக HZ8 ெசF6ட"O.
�Y0O Yes எJப62 HZ8 ெசF6ட ேவY
Rய6[8>O. ெதாட$LS ¤ �டா$c எJப62
HZ8 ெசFS, k5கG ஏ:ப0-6ய மா:ற5
கைள ெசய2பாcR:>8 ெகாY0 வர"O.

ேக<j: jXேடாd 10 7DFN ந0ல வைக
யாக, xைறய எ�B வ6/�%க<. இ4ப5Fதா*
jXேடாd 8 7DFN8 ஓேஹா எ*e ேபச4ப"
டN. ஆனா0 எ*னவாCJe? எனேவ, எ*^ட8
jXேடாd 7 இ64பதா0, jXேடாd 10 வ[N
பல68 பய*பEFB4 பா%FN, அ@ பவFைத மJற
வ%க`ட* ப/%[N ெகா<`8 வைர காF B6[N
இலவசமாகF தரjற&க8 ெச|N ெகா<ளலாமா?

எ/. ெஜயல6®, ¤வகா¤.
ப62: VYேடா� 8 ம8கZடO ெபPய

அளV2 ெசJறைடயV2ைல எJபதா2, அS
>ைற}Gள ஆ?பேரcR5 ]�டO எJறா H
VடாS. இ62 ெசய2பட ]லவ:ைற8 க:U8
ெகாGள ேவYRய6[LதS. ம8கG அத:>-
தயாராகV2ைல. ம:றபR ெதா&2 qcப
வைக12 பா$-தா2, VY 8 wகD ]ற?பான
ஒJறா>O. �மா$c ெமாைப2 ேபாJகZ2
மc0ேம இ[LS வLத ெதா0 உண$ 6ைர
இய8க-6ைன, ெப$சன2 கO?zcட[8>8
ெகாY0 வLதS VYேடா� 8 மc0ேம.
இJUO அதJ V[OBகளா2, இLத ]�டO
ேபா:ற?ப0வS உYைமேய.

இs, உ5கG ேகG V8> வ[ேவாO. k5கG 

கா-6[8கலாO. ஆனா2, 12 மாத5கh8>G,
VYேடா� 7 ]�ட-6_[LS, VYேடா�
108> அ?Hேரc ெசF 6டV2ைல எJறா2,
அ0-S கcடணO ெச|-6-தாJ, VYேடா�
10 ]�ட- 6ைன வா5க ேவYRய6[8>O,
]�ட$. பரவா12ைலயா!

ேக<j: �ேயாz எ*பN ெமாைப0 ேபா* தயா-
;&78 �ன xeவனமா? இத* ெமாைப0 ேபா*க<
அ�வளவாக& கைடகu0 jJபைன ெச|ய4பE
வB0ைல. ஆனாi8, இN 7DFN பல ெச|Bக<
வ[த வXண8 உ<ளன. இN �னாj0 இய_ 7
/றதா? இைத4 ேபா*e ேவe �ன ெமாைப0
ேபா* xeவன_க<, இ[Bயாj0 உ<ளனவா?

எ/. ¯தர/, ம_ைர.
ப62: ஆO, �ேயாw எJபS §னாV2 

இய5>O ெமாைப2 ேபாJ `Uவனேம. ஓP[
ஆY0கZ2, சாOச5 ம:UO ஆ?BG `Uவ

ன5கhடJ ேபாcR10O அளV2, உலக
அளV2 இடO BR- SGளS. 2011 ஆக�c
மாதO தாJ இதJ 9த2 �மா$c ேபாJ ெவZ-
யானS. த:ேபாS உலக அளV2 �மா$c
ேபாJகைள V:பைன ெசFவ62 ~Jறா-
வS இட-ைத? BR-SGளS. ெலேனாவா
ம:UO எ2.£. ஆHயைவ 9ைறேய நாJகா-
வS ம:UO ஐLதாவS இட5கைள8 ெகாY
0Gளன. �யாw1J ேபாJகெள2லாO,
ஆ?BG `Uவன-6J ேபாJகைள? ேபாலேவ
வRவைம8க?பcR[8>O. இL`Uவன-6J
உPைம யாள$ ேல ஜுJ, §னாVJ பண8கார$
கZJ வPைச12 23 ஆவS இட-ைத8 ெகாY
0Gளா$.

இL6யாV2 அ0-S கா¥Jற இ[8>O
§ன ெமாைப2 `UவனO ெமFஸூ (Meizu)
ஆ>O. இL6யாV2 VைரV2 தJ ெமாைப2
ேபாJகைள V:பைன ெசF6ட இ[?பதாக,
cVcட$ ம:UO ேப�i8 தள5கZ2 இL ̀
UவனO அ^V-SGளS. இL6யாV2 Meizu
M1 Note எJlO ேபாlடJ தJ வ[ைகைய?
ப6" ெசF6ட இ[8 HறS. இLத 4£ ேபாJ
அைன-S ந¢ன வச6கhடJ, 3140 mAh 6றJ
ெகாYட ேபcடP}டJ வRவைம8க?பc0G
ளதாக அ^V8க?பc0GளS.
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�யாw, இL6யாV2 ?Z? கா$c இைணய

தள வ$-தக `U வன-SடJ ஒ?பLதO ேம:
ெகாY0 தJ ெமாைப2 ேபாJகைள V:பைன
ெசFS வ[HறS. ெமFஸூ `Uவன9O இேத
வ&ைய? BJப:றலாO.

ேக<j: எ* ேல4டா4 க84:"ட;0 jXேடாd 8
ைவFB6[ேத*. B{ெரன தானாக அN jXேடாd
8.1&7 அ4 /ேர" ெச|N ெகாXடN. இB0 ைம&
ேராசா4" ஒ* "ைர� ஒ6_/ைண&க4ப"E<ளதா
கc8, ைப0கைளF தயா;&78ேபாN, அவJைற
அ4ப5ேய ஒ* "ைரj0 ேச� ெச|யலா8 எ*e8
எ* நXப% te/றா%? இN எ4ப5 சாFBய8? நா*
இெத0லா8 ேவXடா8 எ*e இ6&/ேற*. jX
10&காக& காFB6&/ேற*.

எ/. ராஜ ேசகர/, N¦!§L.
ப62: உ5கhைடய ேல?டா? கO?zc

டP2 இ[Lத VY 8 தானாக அ?Hேரc
ெசF6[8காS. அதைன அ?ேடc ெசF
60OபR k5கG ெசc ெசF6[L6[?
�$கG. அதைன- தானாக இJ�டா2

ெசF6ட"O ெசcR5� அைம8க?பcR[L6
[8கலாO.இSந2லத:ேக.k5கGVYேடா�
10ஐ V[Oiவதா2, VY 8.18> அ?
Hேரc ெசFய?பcடS ந2லSதாJ. அ?
ேபாSதாJ ஒேர �ெட?B2, VY 108>D
ெச2ல 9R}O. இ2ைல எs2, 9த_2
VY 8.18> மா^ய BJனேர, VY 10
தரVற8கO ெசF6ட 9R}O.

உ5கG நYப$ ஒJ cைரN >^-SD
ெசா2வSO உYைமதாJ. இ6|O,
k5கG ஒJ cைரN ஒ[5Hைண-த
|8> (syncing) அlம6 அZ-6[?
�$கG. BJனx12 இத:கான
ெசய2பா0 இய5H8 ெகாYேட
இ[8>O. உ5கG ைப2கG ஒJ
cைரV2 ேசN ெசFய?ப0O.
ஆனா2, இத:> உ5கG கO?
zcட$ எ?ேபாSO இைணய
இைண?B2 இ[8க ேவY0O.
உ5கhைடய கO?zcடP2 உGள ஒJ
cைரN ேபா2டP2 இைவ இ[8>O.
இைணய இைண?B2 இவ:ைற
ஒJ cைரN ேபா2டP_[LS
எ0-S8 ெகாGளலாO. உ5க

hைடய கO?zcட$ எJU மc0O இ2ைல.
எLத கO?zcடP2, உலH2 எLத இட-6_
[LSO, OneDrive.com இைணய தளO ெசJU,
k5கG ேசN ெசFத ைப2கைள எ0-S? 
பயJப0-தலாO. எRc ெசF6டலாO. அத:
கான பா�ேவ$Rைன ம:றவ$கh8>O
ெகா0-S, ைப2கைள? பH$LS ெகாG
ளலாO. இதனா2, இS ஒ[ ேப8 அ? ேபாலD 
ெசய2ப0HறS.

ேக<j: ைம&ேராசா4" xeவனFB* jXேடாd
இய&கFB0, தzw எ�FN6வாக “லதா” எ*ற
எ�FN6 தர4பE/றN. ஏ;ய0 :^ேகா"
எ8.எd. எ*ற எ�FN ைபS* தzw4 T; வாக 
இN உ<ளN. ச�பFB0, ஓ% இதr0, HரY 
அ�ச0 எ*@8 சா4"ேவ% த68 இைணமB எ*ற
தzw எ�Fைத jXேடாd KdடFB0 ெபறலா8
எ*e எ�த4ப"56[தN. இN உXைமயா?
ைம&ேராசா4" த68 இ[த இரXE எ�F N6&
கu0 எN அழகாக இ6&78?

க. அ/2Kக ர¤, b¦_நகL.
ப62: VYேடா� இய8க-SடJ வ[O

எ�-S[8கZ2, ஏPய2 zsேகாc எO.எ�.
எJற எ�-S[ ேகா?i, உலHJ ெப[Oபா-
லான ெமா&கைள8 ெகாY0GளS. அSதாJ
zsேகாc கcடைம?BJ ]ற?i. லதா எJற 
எ�-S[ அ62 தwைழ8 ெகாY0GளS. 
k5கG >^?B0O “இைண ம6” எJற எ�-
S[, 9ரb அ¡ச2 தwa ெமJெபா[G வ&
Hைட8>O எ�-S[வா>O. ம:ற தwaD ெசய
_கைள? ேபால, இS தsயான சா?cேவ$
ேபால ெசய2படாS. இதைன இJ�டா2
ெசFதா2, இS VYேடா� ]�ட- SடJ 
ஒ[5HைணLததாக மா^V0O. இJ�டா2

ெசFத BJன$, ]�ட-62 உGள எ�-S[
வாக இS அைமLSV0O. 9ரb அ¡ச2

ெமJெபா[ைள அJ இJ�டா2
ெசFதா2, இLத எ�-S["O
k8க?ப0O. இS ைம8ே ராசா?c 
தரV2ைல.
எLத எ�-S[ அழகாக உGளS?

எJU ேகc0Gm$கG. அழ> எJபS
ஒNெவா[வPJ ேதைவ, கYேணாc
ட-6ைன? ெபாU-தS. எJைன? 

ெபாU-தவைர “இைணம6” தwa
எ�-S[ அழ>தாJ. லதாைவ8 
காcR|O அழ>தாJ. ம:ற-
வ$கh8> லதா எ�-S[ அழ
காக- ெதJபடலாO. k5கG இLத 

இலவச ெமJெபா [ைள- தரV
ற8கO ெசFS, 9ரb `U வன-6டO,

அதைன இJ�டா2 ெசF6ட �
இலவசமாக? ெப:U, இJ�டா2
ெசFS பயJப0-6? பா$8க"O
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