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வாசகGகேள.... கD*H.டG Lா(க,
உ!க# ேக#&, ச(ேதக*, க+-.கைள

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

க*3BCடD மலF6 இ:2* எ:ன
தகவ6க# ேவKL* எ:ற உ!கN:
எ9DபாD3ைபP* எQ.!க#.

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

Sா6க# மXY* ‘TU’<க# ௨௦௧௪ அ<ேடாபD
மாத-9X8 ^: ெவNயா`5+<க<aடா.. Sா6க# 
மXY* ‘TU’<கைள உ+வா<`யவD, ெவN5CடவD,
`ைட<8* இட!க#, &ைல ஆ`யவXைற< கCடாய* 
8=3>டேவKL*.

ஐNO வயைத எ.Qய ஐேப.

$நாQ18 2 :கா +. ேவகT"( இைணயD

இAWD $Xேடா? எ1?+ ெதாடG:றO

ப1கD 5

ப1கD 12

ப1கD 7

உ
H

ேள

~ டாJடK ெப.சLMர ேபா7 ~
க "#$ த&க() ப+,ைப .+/காம 

ெவ(ேய6ய இர9: மாண வ<க= ெதாட&
@ய சா,Bேவ< CDவனF, இ)D உலைகேய
மாJ6, தK மKத<க() வாL/ைக$) ஓ< 
அ&கமாக மா6, ெதாட<OP இய&@, ெச)ற 
வாரF (ஏ,ர 4) த) 40 ஆவP ஆ9 +ைனX
தா9+யP. ஆF, ைம/ேராசா,B CDவனXZ)
வயP 40. அதைனX ெதாட&@ய [ ேகB\

மJDF பா ஆல) ஆ@ேயா< தா), அOத
இர9: மாணவ<க=. CD வனXைதX ெதாட&
@ய ேபாP, [ ேகB\ வயP 19. ஆல) 
வயP 22.

இ)D, ைம/ேராசா,B CD வனXZ) ேநர+
ஊbய<க() எ9d/ைக ஒf லBசXP 25 
ஆ$ரXைதX தா9+h=ளP. jயாB+ நக
f/k ெவ(ேய, 80 லBசF சPர அ+ பர,ப-
ளm த) அnவலகXைத/ ெகா9:=ளP.

ைம1ேராசா*. 40
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உலெக&kF இத) @ைளக= இய&k@)றன.
இOCDவனF வழ&kF சா,Bேவ<, உல@ 
பய)ப:Xத,ப:F 90% கF,qBட<கைள
இய/k@றP. உல@ இய&kF CDவன&
க( அZக மZ,r ெகா9டவJ6  s)றா-
வP இடXைத ைம/ேராசா,B ெகா9:=ளP.

இத) CDவன< [ ேகB\, 2000
ஆ9+ , இZtfOP ஓuv ெபJD, ஆேலா
சகராக உ=ளா<. 40 ஆ9: கால Cைறைவ
ஒB+, ைம/ேராசா,B ஊbய<கw/k ெசuZ
அx,[h=ளா<. அZ , “வfF ஆ9:கைள,
இOத, rm$ வாyF ஒzெவாfவf/kF
ெதாb {BபXZ) ச/Z @ைடXZட, பய)
ப:XPFப+” ேகB:/ ெகா9:=ளா<. ம/க=
அைனவfF ஒfவf/ெகாfவ< ெதாட<r
ெகா=ளvF, தKநப< கF,qBட< பய)பா: 
பரவvF, சா,Bேவ< பய)பட ேவ9:F
எ)D த) இல/ைக |9:F வt hDXZ
h=ளா<.

”நாJபP ஆ9:கw/k .)னா , ஒz
ெவாf}B+nF,அ&k=ளஒzெவாfேமைஜ
$nF ஒf கF,qBட< இf/க ேவ9:F
எ)D நாxF பா ஆலxF இல/k ஒ)ைற 
C<ண$XP/ ெகா9ேடாF. அ,ேபாP பல< 
இP நைட.ைற$ சாXZயமா? எ)D எ&க=
அ6ைவ� சOேதக,பBடன<. ஆனா , இ,
ேபாP உல@ எOத அளmJk/ கF,qBட<
பய)பா: ெபf@h=ளP எ)பதைன அ6
hFேபாP �க ஆ�ச#யமாக உ=ளP. இOத,
rரBj$ , ைம/ேராசா,B CDவனXZ)
ப&@ைன எ9d நாF ெபfைம,படலாF.”
எனX த) ெசuZைய [ ேகB\ ெதாட&@
h=ளா<.

நாJபP ஆ9:கw/k .)னா , தா)
க9ட கனv Cைறேவ6 வfவதாகX ெத#mX
P=ள [ ேகB\, இOத உலைக சா,Bேவ< 
தா) வtைம ெகா9டதாக மாJற .+hF.
வாLm) ப#மாண&கைள� jற,பானதா/kF
இல/ைக ைம/ேராசா,B எ)DF மறOPmட/
�டாP எ)DF ேகB:/ ெகா9:=ளா<.  
”அ:XP நாF ெசய ப:Xத, ேபாவPதா)
�க ./@யமானதாkF” எ)D த) ெசuZ$ 
எ:XPைரXP=ளா<.

ைம/ேராசா,B CDவனXZ) அ)றாட பd
க(tfOP த)ைன m:mXP/ ெகா9ட [ 
ேகB\, ெதாட<OP அத) தைலைம C<வா@
யான சXய நாெத=ளாmJk ஆேலாசைனகைள
வழ&@ வf@றா<. தJேபாP ’[ மJDF
ெமt9டா பv9ேடஷ)’ எ)xF அற/கB
டைள அைம,[) ம/கw/கான உதmகைள
வழ&kF பdகைள/ கவKXP வf@றா<.
அவfைடய தK,பBட வfமானF, அவைர/
கடOத 21 ஆ9:க( , 16 .ைற, உல@)
.த பண/கார< எ)ற இடXZ ைவXP=ளP.

இவ" தா& '( ேக+,
அெம$%கா(), க*+ -.டைர% ெகா2

456த ஒ5 9ல ப<=க=) ஒ>றான
”ேல%ைச. ப<= (Lakeside School)”C)
D) ேக.E மாணவனாகH ேசI6தாI. அKேவ
அவ5%L% க*+-.டI ேம) ஆIவ* 
ெகா<ள, காரணமாO இ56தK.

D) ேக.E எRSய Uத) VேராWரா*
4% ேட% ேக* எ>ற (ைள யா. X%கானK.
த> 17 ஆவK வயS), த> ப<=%காக 
ைட* ேடD< தயா$+பத[கான VேராWரா*
ஒ>ைற வ4வைம\K வழ^W, 4,200 டாலI
ெப[றாI. இKேவ அவI ([பைன ெசOத 
Uத) VேராWரா*.

ஹாIேவI. ப)கைல% கழக%
க)c$C) ப4%L*ேபாK த> ேபரா9$
யIக=ட*, தா> 30 வயைத அைடவத[L<,
ஒ5 ல.சாSபSயாW(Xேவ> என%
ef இ56தாI. 31 வயS) அவI ேகாgE
வரனானாI.

1975 ஆ* ஆ24), ஹாIேவI. ப)
கைலைய (.X ெவ=ேயf, த> ந2-
ப5ட> இைண6K ைம%ே ராசா+.
klவன\ைத\ ெதாட^WனாI.

ைம%ேராசா+. klவன\S> mல*
D) ேக.E ெபl* வ5மான* ப[f% no
வ5மாl eற+பXவK2X. ஒ5 (நா4C)
250 டாலI, ஒ5 kpட\S) 15,000 டாலI,
நா< ஒ>l%L% W.ட\த.ட 2 ேகா4 டாலI
வ5மான* ெபl WறாI. D) ேக.ைஸ ஒ5 
நாடாக எ2rனா), உலக\S> 37 ஆவK
பண%கார நாடாக அவI இ5+பாI.

1994 ஆ* ஆ24), தா> பல ஆ2X
களாக% காதt\K வ6த ெமt2டாைவ\
S5மண* ெசOதாI D) ேக.E. இவI
கu%L ெஜwபI காத$>, ேபா+ அ4ேல
எ>ற மக<கu*, ேரா$ ஜா> எ>ற மகx* 
உ<ளனI. 1987 ஆ* ஆ24) தா>,
ைம%ேராசா+. klவன\S> ஊ{யராக,
ெமt2டா, D) ேக.ைஸH ச6 S\தாI.

D) ேக.E Dற6த நா< அ%ேடாபI 28.
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அவ< மரணXZJk, [)னா , த) ெசாXZ)
95% பணF த<ம கா#ய&கw/k வழ&க,
ப:F என உDZ அ(XP=ளா<. இPவைர
த) அற/கBடைள/k 2,800 ேகா+ டால< CZ
அ(XP=ளா<. த) ஒzெவாf kழOைத/kF
(இர9: மக=, ஒf மக)) தலா ஒf ேகா+
டால< மB:ேம [ ேகB\ ஒP/@ ைவXP=
ளதாக/ �ற,ப:@றP.

[ ேகB\ அ(XP=ள ெசuZைய .y
ைமயாக, ப+/க mfF[னா https://twitter.
com/roychoudhary/status/584044739000868865
எ)ற இைணய தளF ெச லvF.

மKத இனXZ) .)ேனJறXZJகான
./@ய மாJறXைதX த) மZ {BபXதா  ஏJ-
ப:XZX தOத [ ேகB\ அவ<கw/k நாF
ந)6 ெசா ேவாF. அவைர வாLXPேவாF.

Oரvச<க= sலF இைணயXைத/ கா9
ைக$ , ப ேவD rேரா@ராFக= மJDF

எ/\ட)ஷ) rேரா@ராFக=, நF ேதட 
கைள/ க9கா d/@)றன. நF ேதடn/ேகJற
வைக$ , mளFபர&கைள நாF எOத தளF
ெச)றாnF காB+/ ெகா9ேட இf/@)றன.
எ:XP/ காBடாக, ேகமரா ஒ)D வா&kவதJ
காக ,(, கா<B அ லP அேமஸா) தளX
ZJk ஒf.ைற �&க= ெச)D ேத+னா ,
அத) [) �&க= எOத இைணய தளF
ெச)றாnF, ேப\r/ ேபா)ற
சsக இைணயதளXZJk� ெச)
றாnF, அOத ேகமரா k6Xத 
mளFபரF உ&கw/k/ 
காBட,பB:/ ெகா9ேட
இf/kF. இைதXதா)
“நFைம, [) ெதாடfF
வb” எ)D இைணய
ெமாb$ ெசா @ேறாF.
நம/k இP mf,ப� ைல
எK , [ரvச# “Do Not Track”
எ)D ஒf வசZ உ=ளP. அதைன
இய/@mBடா , இP ேபா)ற mளFப
ர&க= நFைம, [) ெதாடராP.

ைம/ேராசா,B CDவனF த) இ)ட<ெநB
எ/\rேளார< பZ,r 10 , “Do Not Track” வச
Zைய மாறா Cைல$ , j\டF கBட ைம,[
ேலேய ைவXP ெவ($BடP. இதைனX தK
நப< �தOZரF mfFrF அைனவfF வரேவJ
றன<. ஆனா , mளFப ரXZ) அ+,ப ைட$  
இைணய தள&கைள இய/kF CDவன&க=
இதJk எZ<,r ெத# mXதன<. இைணயF

சா<Oத ெதாb [#m இP k6XP பல 
mவாத&க= ஏJபB:, இதJகான வைர.ைற
ஒ)ைற, ெபாP வான இைணய அைம,r World
Wide Web Consortium (W3C) வkXZட ேவ9:F
என/ ேகB:/ ெகா=ள,பBடP.

இத) அ+,பைட$ , [ரvச< ஒ)6 ,
“Do Not Track” வசZ தர,பB:=ளதா, அதைன
வா+/ைகயாள<க= அைமXP/ ெகா=ள இய-
nமா எ)பதைனX ெத#m/க ேவ9:F என/ 

ேகB:/ ெகா=ள,பBடP. இOத வசZைய
இய/kவPF, CDXZ ைவ,பPF,

வா+/ைகயா ள<க() mf,-
பXZைன, ெபாDXPXதா)

இf/க ேவ9:F எனvF,
[ரvசைர வழ&kF CD
வனXZ) mf,பXZ)
அ+,பைட$  இf/க/ 
�டாP எனvF அ6m/
க,பBடP.
இத) அ+,பைட$ ,

ைம/ேராசா,B CDவனF, த) 
வf&கால [ரvச<க( இOத “Do

Not Track” வசZ வா+/ைக யாள<க() mf,
ப,ப+ அைம/kF வைக$ தர,ப:F என 
அ6mXP=ளP. DNT வசZ மாறா Cைல$ ,
[ரvச<க( தர,பட மாBடாP. வா+/
ைகயாள<க=, த&க= கF,qBடைர .த)
.தt ெசB ெசuZ:Fேபாேத, இதைனhF
ெசB ெசuP ெகா=ளலாF. அேத ேபால,
m9ேடா\ j\டF மJDF இ)ட<ெநB 
எ/\rேளார< ேமFப:XPைக$nF, ெசB
ெசuP ெகா=ள ேவ9:F.

எAைன* +A ெதாடராேத

த இைணய தளF
/ ேபா)ற
k� ெச)
6Xத
k/
ட
)
F
ய
F.
ைல
Track”

P. அதைன

ேகB:/ ெகா=ள
இய/kவP

வா+/ை
பXZ

இf
[
வ
அ
�
க,
இ

ைம/ே
வf&கால
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P�Bட சாதன&க() ச#XZரXZ ,
இமாலய சாதைன பைடXத ெபfைம 

ஆ,[= CDவனXZ) ஐேபB சாதனXZJk
உ9:. ஆ,[= CDவனXZ) ேட,ளB, ஒf
தK ெதாb [#ைவX ெதாட&@ ைவXதP;
இ)D வைர அP உ$<XP+,rட) இய&@
வf@றP.

அ6.கமா@ அ9ைம$ (ஏ,ர 3) ஐOP 
ஆ9:கைள/ கடOத இOத சாதனF தா),
ஆ,[= CDவனXZ) தைலவ< மைறOத
\�z ஜா,\ இDZயாக அ6.க,ப:XZய
சாதனF. 2010 இதைன அ6.க,ப:XZய
ேபாP, “மOZரXZ உfவான rரBjகரமான” 
சாதனF எ)D \�z ஜா,\ �6னா<.

அ,ேபாP ஐேபா) அ6.க,ப:Xத,பB: 
s)D ஆ9:க= ஆ@ இfOதன. ம/க= அத)
மய/கXZ இfOP m:படாத Cைல$ ,
ஐேபB {ைழOதP. இத) ெபயைர, பல<
@9ட ெசuதன<. சJD, ெப#ய ஐேபா)
இP எ)D kைற �6ன<. இதனா  நம/k 
எ)ன பய) rZதாக/ @ைட/க, ேபா@றP?
எ)D ேகt ெசuதன<.

ஆனா , ஐேபா) அ6.கமானேபாP,
.B+ ேமாZய �BடXைத/ காB+nF
சJD அZகமாகேவ, ஐேபைட வா&க ம/க= 
kmOதன<. .த நாேள 3 லBசF ஐேபBகைள
mJறதாக, ஆ,[= அ6mXதP. இர9:
மாத&க( , இத) mJபைன 20 லBசXைத
எB+யP.

இத) mJபைனைய/ கdXதவ<க=,
.த ஆ9+ , 11 .த 70 லBசF வைர
இத) mJபைன எ9d/ைக இf/kF
என எZ<பா<Xதன<. ஆனா , ஒf ேகா+ேய

48 லBசF ஐேபBகைள mJபைன ெசuP 
அசXZயP ஆ,[= CDவனF.

rகL ெபJற ஆ&@ல இதழான “ைடF” 
அOத ஆ9+) jறOத +�Bட  சாதனமாக 
ஐேபைடX ேத<Oெத:XP மkடF �B+யP.  
இத) ெவJ6 காரணமாக ‘ேட,ளB’ எ)றா  
அP ஐேபB தா) என, ேபச,பBடP. ேவD 
CDவனXZ) ேட,ளB வா&க ேவ9:F
எ)D .+ெவ:Xதவ<கwF, கைடகw/k� 
ெச)D அOத CDவனXZ) ஐேபB ெகா:&க=
எ)D தா) ேகB: வா&@னா<க=.

ஐNO வயைத
எ.Qய ஐேப.
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.த ஆ9+ , ேட,ளB [.j. சOைத$ , 

ஆ,[= CDவனXZ) ஐேபB 77% இடXைத/
ெகா9+fOதP.

ஆனா , கடOத 2014 , ேட,ளB 
சOைத$ , ஆ,[= CDவனXZ) ப&k 28%
ஆக� �f&@mBடP. [ற CDவன&க=
இOத சOைத$  kmXத ப ேவD மாட  
ேட,ளBகேள இதJk/ காரணF. .த ச#v,
அேமஸா) த)xைடய @9+ சாதனXைத
199 டால< mைல$B: அ6.கF ெசuதேபாP 
ஏJபBடP. அ,ேபாP ஐேப+) mைல 499 
டால<. தJேபாP rழ/கXZ உ=ள ேட,ளB
[.j./க( , s)6 இர9: ஆ9BராuB
இய/கXZ ெசய ப:F ேட,ளBகளாகேவ
உ=ளன.

இfOதாnF உய<ரக ேட,ளB எ)றா , அP 
ஆ,[= தா) எ)D ம/க= இ)ன.F ஏJD/
ெகா9:தா) உ=ளன<. இOத� சOைத$ த) 
ெபயைரX த/க ைவ/க ஆ,[= CDவன.F
இ)xF ெதாட<OP ேபாரா+ வf@றP.
2013 அ/ேடாப< மாதF, ஐேபB �K
எ)D சJD mைல kைறOத ேட,ளBைட/
ெகா9: வOதP. ெதாட<OP, அத) த+ம)
kைறOத மாட கைள/ ெகா9: வOதP. 
இOத வைக$ , ெச)ற ஆ9+ , ஐேபB ஏ<
2 மாட ெவ( வOதP. இZ mர ேரைக
ெச)சா< � அ6.க,ப:Xத,பBடP.
த&க .லாF �ச,பBட மாட ஒ)DF
ெவ(யானP.

ெதாட<OP ஐேபB சாதனXைத
வ+வைம,பZ , ஆ,[=, ஐ.[.எF.
CDவனXPட) ஒ,பOதF ேமJெகா9:=ளP.

”ஐேபB ,ேரா ("iPad Pro") எ)ற ஒ)ைற
வ+வைமXP ஆ,[= ெவ($ட இf,பதாக 
வதOZக= உ=ளன. ஆனா , இதைன
ைம/ேராசா,B பய)ப:XZ/ ெகா9: த)
Surface Pro 3 ைவ/ ெகா9: வOதP. �D 
ேகா+ டால< சOைதைய, ெபJறP.

2011 ஆF ஆ9+ , �k= த) kேராF r/
சாதனXைத, ப=(க( அ6.க,ப:XZய 
[)ன<, 2012 , ஆ,[= ஐr/\ மJDF 
ஐ Bq)\ h சாதன&கைள, ப=(க( 
ZdXதP. ஒf கBடXZ , அெம#/காm)
ெட/ஸா\ மாகாண, ப=(க( மB:F, 
@9ட< கா<ட) வk,[tfOP 12 ஆF வk,r 
வைர ப+/kF மாணவ<களா , 7 லBசXP
50 ஆ$ரF ஐேபBக= பய)ப:Xத,பBடன. 
இf,[xF, ப=(க(  பய)ப:Xத,ப:F 
ேட,ளBmJபைன� சOைத$ , ைம/ேராசா,B 
39% ப&@ைனhF, ஆ,[= 32% ப&@ைனhF
ெகா9:=ளன.

அ:XP, .த  .ைற பயனாள<க() 
ேட,ளB மாJறXைத எZ<பா<XP ஆ,[= 
காXP/ ெகா9:=ளP. ெபாPவாக, 3
.த 5 ஆ9:க( , த&க= +�Bட 
சாதன&கைள ஒP/@, rZயனவJைற ம/க= 
வா&kவா<க=. அOத வைக$ , .தt  
ஐேபB வா&@யவ<க=, ஆ,[= CDவனXZ) 
rZய ஐேபB சாதன&கைள வா&kவா<க= 
எ)D ஆ,[= எZ<பா</@றP.

எP எ,ப+ இfOதாnF, kழOைதகw/kF 
ெப#யவ<கw/kF,ஐேபB ஒf |+யா ேட,ளB 
சாதனமாக இfOP வf@றP. இ,ேபாP 
வOZf/kF kைறOத mைல ேட,ளB 
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[.j./க=, பல mஷய&க( ,
ஐேபB சாதனXைத/ காB+nF
பயx=ளதாக இfOதாnF,
வ<Xதக, பdகw/காக, எ&kF
எ:XP� ெச)D பய)ப:XPF
வைக$ j6ய கF,qBடைர
நா:பவ<க�/k, ஐேபB
மB:ேம jறOத சாதனமாகX 
ெத#@றP.

இOZயாைவ, ெபாDXதவைர,
ெதாட/கXZ ஐேபB சாதன&
க( ஆ<வF காBட,பட
m ைல. ஆனா , ஆ,[=
ெதாட<OP பல mJபைன
.ைறகைள அ6mXP, த)
சOைதைய இOZயா மB:�)6, 
[ேரj ,ர�யாமJDF�னாஆ@யநா:க(nF
Cைல,ப:XZ/ ெகா9டP. பணF ZfFப
தfத , பைழய சாதன&கwk ெரா/க கbv,
வB+$ லாம மாதOேதாDF ெசnXPத 
என, பல வbகைள அ6.க,ப:XZயP. 
இதனா , ஐேபB mJபைன 45% வைர ஓ<
ஆ9+ அZக#XதP.

தJேபாP, ஆ,[= 9.7 அ&kல Zைர 
ெகா9ட ஐேபB ஏ<, ஐேபB 

4 (ெர+னா Zைர/ காBj
ெகா9டP) ஆ@யவJைறhF, 
ஐேபB �K $  பல 
மாட கைளhF (mைல
f.21,900 .த �.28,900
வைர) mJபைன ெசu@றP.
ெர+னா Zைர இ லாத ஐ
ேபB 2 mJபைன இ&k
CDXத,பBடP.

எ9d, பா</ைக$ ,
ஐேபB (ஐேபாைனhF
ேச<XP) s)D 

rரBjகw/k mXZBடP. 
ஒf rZய வைக$  கF,qBட< 

இய/கF ேமJெகா=ள , தK நபf/கான 
ஒf பய)பாB: சாதனF மJDF ஒf rZய 
ெதாb [#v ெதாட/கF என s)D rZய 
mஷய&க=, ஐ ேபB சாதனXPட) ெதாட&@,
இ)D யாfF ஒP/க இயலாத வைக$  
வள<OP வf@)றன.

 , தJேபாP,
ெகா9

4

Q9ேடா\ 10 ஆ,பேரB+& j\டF
வர இf/kF Cைல$ , எOத உதmhF

தர,பட மாBடாP என ஏறXதாழ ஓரா9
:/k .)ன< ைகm ட,பBட எ/\[ ஆ,
பேரB+& j\டF, அத) பயனாள<க=
பலரா ெதாட<OP பய)ப:Xத,பB: வf@
றP. m9ேடா\ 8 மJDF m9ேடா\ 8.1
j\ட&கைள, பய)ப:XPேவா#) ெமாXத
எ9d/ைகைய/ காB+nF, 13 ஆ9:
கால m9ேடா\ எ/\[ பய)ப:XPேவா<
எ9d/ைக அZகமாக உ=ளP. இOத தகவ 
அ9ைம$ “ெநB அ,(ேகஷ)\” அைம,
[னா எ:/க,பBட கண/ெக :,[ ெத#ய
வOP=ளP.

இf,[xF எ/\[ j\டF பய)ப:X
Pேவா< எ9d/ைக j6P j6 தாக/ kைறOP
வf@றP. ெச)ற [,ரவ# மாதF எ/\[$)

ப&k 19.1% ஆக இfOதP. மா<� மாதXZ , 
இP 16.9% ஆக/ kைறOதP.  ஆனா , அேத
ேநரXZ , m9 8 மJDF m9 8.1 பய)ப:X
Pேவா< ப&k 14% ஆக இfOதP. m9 8.1
தKயாக 10.5% மJDF m9 8 ப&k 3.5% ஆக
இfOதன.

.த இடXZ , m9ேடா\ 7 j\டF,
58% ஆக இfOதP. இ)xF உலக அளm ,
m9ேடா\ j\டF பய)ப :XPேவா< எ9
d/ைக 150 ேகா+/kF ேமலாக இfOP
வf@றP. இZ ைகmட,பBட [)னfF,
m9ேடா\ எ/\[ ெதாட<OP பய)ப:Xத,
பB: வfவதா , rZய கF,qBட< mJபைன
j6P ச#OP வf@றP. j, தயா#XP வழ&kF
இ)ெட CDவனXZ) வ<Xதக.F வfமான
இழ,[ைன� சOZXP=ளP.

இAWD
$Xேடா? எ1?+

ெதாடG:றO
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~ பாரM ~

�&க= kேராF [ரvச< பய)ப:XP@�<
களா? அ,ப+யானா , இதJெகன �&க=

தரmற/கF ெசuP, பZv ெசuP ெகா9ட
எ/\ட)ஷ) rேரா@ராFக( பல, உ&க=
கF,qBட# ெக:த mைளm/kF rேரா@
ராFகளாக இf/கலாF. இOத rேரா@ராFக=,
�&க= இைணய உலாm இf/ைக$ ,
mளFபர&கைள/ காB:பைவயாக உ=ளன.
அOத mளFபரXZ j/@, அவJ6 @(/
ெசuைக$ , அைவ �&க= பா<XP/ ெகா9
+f/kF இைணய தளXZ �&க= ேமJ
ெகா=wF ெசய பா:கைள அ,ப+ேய �f/@
நகெல:XP அx, r@)றன. இதனா , அOத
இைணய தள&க= பாPகா,பானைவயாக
வ+வைம/க,பB+fOதாnF, �&க= தfF
தகவ க= இOத mளFபர&களா Zfட,ப:
@)றன.

ெலேனாவா CDவனF அ9ைம$ mJ
பைன ெசuத கF,qBட<க( , Superfish
எ)ற CDவனXZ) mளFபர rேரா@ராFகைள
இைணXP mJபைன ெசuதP. இOத rேரா@
ராFக=, நாF ேதட சாதனXைத, பய)ப:XP
ைக$ , இைடேய அத) mளFபர&கைளhF
இைணXP/ காB+ன. அZ @(/ ெசuZ:F
வா+/ைகயாள<க() தK நப< தக வ கைளX
Zf+ அx,[ன.

இOத [ர�ைன ெவ(வOதvட), �k= CD
வன ஆuவாள<க=, ெப</� நக#  உ=ள கt-
ேபா<Kயா ப கைல/ கழகXZ இP k6XP
ஆuv ெசuதன<. .+vக= �கvF அZ<�
jையX தfவதாக இfOதன. kேராF [ரvசf/
கான, �k= அxமZXத, எ/\ட)ஷ) rேரா
@ராFக( , s)6 ஒf ப&k rேரா@ராFக=

ஏமாJDபைவயாகvF, ெக:த mைளm/kF
சா,Bேவ< rேரா@ராFகளாகvF இf,பP
ெத#ய வOதP. உடேன, �k= அவJ6 
200/kF ேமJபBடவJைற த) தளXZt
fOP �/@h=ளP. ஏறXதாழ 1.4 ேகா+ பயனா
ள<க=, 192 எ/\ட)ஷ) rேரா@ராFகளா 
பாZ/க,பB:=ளP .த கBட ஆum  
ெத#ய வOP=ளP. இK வfF எ/\ட)ஷ) 
rேரா@ராFக=, இைத, ேபா ெசய படாம 
இf/க, rZய ெதாb {BபXZைன �k=
ஆuவாள<க= rkXZh=ளன<.

�k= இைணய தள&கைள, பா<ைவ$:F
பயனாள<க( , 5 சத}தF ேப< இP ேபால
kைறOதP ஒf rேரா@ரா�னா பாZ,r/
k=ளா@h=ளன<. jல< இர9: அ லP
நா)k rேரா@ராFகைளX த&க= கF,qB
ட# பZOP இய/@h=ளன< எ)D ெத#ய
வOP=ளP. m9ேடா\ மJDF ஓ.எ\.எ/\
என இர9: ஆ,பேரB+& j\ட&க(  
இய&kF கF,qBட<க (nF இOத ேமாசமான
எ/\ட)ஷ) rேரா@ராFக= பரmh=ளன.

ெபாPவாக, �k= CD வனF, இP ேபால,
mளFபர&கைள இைட� ெசf kவைதX த:,
பZ ைல. ஆனா , அவJ6Jகான வைர.ைற
கைள, CபOதைனகைள mZX P=ளன<.

இOத mளFபர&க( இf.ைற @(/
ெசuதா எ)ன நட/kF எ)பP அைனவ
f/kF ெத#Oத ஒ)றாக இf/க ேவ9:F எ)-
பP, CபOதைனக( ஒ)றாkF. ஆனா , பல
rேரா@ராFக= இOத ./@ய CபOதைனைய
CைறேவJறா ததா , இவJ6) ZfB:XதனF 
ெவ(ேய வOதP. �k= தJேபாP அXதைகய
rேரா@ராFகைள �/kF நடவ+/ைக$ 
இற&@h=ளP.

78, 91:ய
"<.= எ1?டAஷA
Cேரா:ராDக,
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,-.& /0 ேதா1ற3
ேவ<+ மv\ பய)ப:XPைக$ , j6ய
அளm ம�ச= வ9ணXZ jல இட&க( 
கBட&க= எyவைத, பா<XZf,�<க=.
உ&க= மv\ எதைன/ காB:@றP எ)
பP, j6ய அளm mள/kF ெசuZ அOத/
கBடXZ இf/kF. இைவ \@�) +,\ 
(ScreenTips) என அைழ/க,ப:@)றன. மாறா
Cைல$ , இைவ எ,ேபாPF இய&@/ ெகா9

+f/kF. அதாவP �&க= உ&க= மvைஸ/
ெகா9: ெச ைக$ , k6, [Bட இடXZ 
இOத கBட� ெசuZ @ைட/க,ெபDF.
ஆனா , ஒf jல<, இP எதJk? ெத#OதP 
தாேன, என எ#�ச ப:வா<க=. அ,ப+,பB
டவ<க=, jல ெசB+&\ அைமXதா , இைவ
காBட,படாம இf/kF.
1. ேவ<B ஆ,ஷ)\ (Word Options) டயலா/

பா/ ைன, ெபறvF.ேவ<B 2007 ,
ஆ�\ பBடைன அyXZனா , @ைட/kF
கBடXZ ¡ழாக Word Options @ைட/kF.
உ&க(டF ேவ<B 2010 இfOதா , #,
பK ைப ேட, அyXZ, [)ன< Options
எ)பZ @(/ ெசuZடvF.)

2. Zைர$) இடP ப/கXZ  Advanced எ)ற
ஆ,ஷK @(/ ெசuZடvF.

3. இ&k \kேரா ெசuP ¡ழாக� ெச)றா , 
Display எ)ற [#v @ைட/kF.

4. இZ Show Shortcut Keys in ScreenTips எ)ற
ெச/ பா/  +/ இ ைல எ)பைத உD
Z,ப:XதvF.

5. அ:XP ஓேக @(/ ெசuP ெவ(ேய றvF.

ெவ5ேவ6 அள9(
ேட'; ெச( அைம0?

ேவ<B rேரா@ராF, அத) டாkெம9B
க( ேட[=கைள உf வா/ kவைத �க
எ(ைமயான ஒf ெசய லாகX தOP=ளP. 
ஆனா , அZ ெச கைள நாF mfF[ய
வைக$ அைம,பP, சJD �J6 வைளXP� 
ெசய ப:F ேவைல யாக உ=ளP. எ:XP/ 
காBடாக, ேட[= ஒ)6) .த  இf ெச க= 
ஒf k6,[Bட அளm அZக அகலXZnF, 
மJற பXP ெச க= kைற வாக சமமான
அளm ேவ9:F எ)றா எ)ன ெசu
ZடலாF? ேவ<B தானாக இதைன அைம/
காP. அத) மாறா Cைல$ , k6, [Bட
அளm அைனXP ெச கைளhF அைமX P
m:F. எனேவ, ேமேல �6யப+ அகலXPட)
12 ெச க= ெகா9ட ேட[= ஒ)ைற
அைம/க, ஒf �f/கமான வbைய, 
பா<,ேபாF.
1. s)D ெச க= ெகா9ட ஒf வ#ைச

ேட[= ஒ)ைற உfவா/கvF. இP உ&க= 
டாkெம9B+) ஒf மா<�) .ைன$t
fOP அ:Xத மா<�) வைர �B+/க,பB: 
@ைட/kF.

2. அ:XP மvைஸ, பய)ப :XZ, .த 
இர9: ெச க() அக லXZைன �&கேள  
ச# ெசuZ:&க=. எzவளv அZக அகலF
ேவ9:ேமா, அzவளv அகலXZ அைமX
Z:&க=.

3. மv ) க<சைர s)றா வP ெச t CDX
தvF.

4. #,பxைடய Layout tab ேட,[ைனX
Zற/கvF. மv ) க<ச< ெச n/k=
இfOதா தா), இOத ேட, இf,பP காB
ட,ப:F.

5. அ:XP Merge k�,[ , Split Cells எ)ற
�t @(/ ெசuZடvF.

6. அ:XP Number of Columns எ)ற க9B
ேராைல, பய)ப:XZ, அOத ெச ைல பXP 
ெச களாக, [#/க ேவ9:F என அைம/-
கvF.

7. அ:XP ஓேக @(/ ெசuP ெவ( ேயறvF.
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எAெஸ( – ஆ(++E0+
எ/ெஸ ெதாk,[ ஆ B+£,B ¡கwட)
ப&ச) ¡கைள அyXZனா ேமJெகா=ள,
ப:F ெசய பா:கைள இ&ேக பா</கலாF.

F1 +ALT+SHIFT : rZய ஒ</ ¤B ஒ)D Zற/
க,ப:F.

F2 +ALT+SHIFT :அ,ேபாP ெசய பB:/
ெகா9+f/kF ஒ</r/ ேசz ெசuய,ப:F.

F3 +ALT+SHIFT :ெநB: மJDF ப:/ைக 
வ#ைச ேல[=க= பய)ப:XZ ெபய<கைள
உfவா/கலாF.

F6 +ALT+SHIFT :ஒ)D/k ேமJபBட ஒ</r/
m9ேடா/க= Zற/க,பB+f,[) தJேபா
ைதய ஒ</r/@Jk .Oைதய ஒ</r/ m9ேடா
Zற/க,ப:F.

F9 +ALT+SHIFT: ZறOZf/kF அைனXP ஒ<
¥Bக(nF அைனXP ஒ</ r/kக(nF
அைனXP கா kேலஷ)கwF ெசய ப:X
த,ப:F.

F10 +ALT+SHIFT: \மா<B ேட/@Jகான
ெமx மJDF ெமேச¦ Zற/க,ப:F. ஒ)-
D/k ேமJபBட \மா<B ேட/ Zற/க,பB+
fOதா அ:Xத ேட/ ெச)D அதJகான ெமx
மJDF ெமேச¦ Zற/க,ப:F.

F11 +ALT+SHIFT: ைம/ேராசா,B \@#,
எ+Bட< Zற/க,ப:F.

F12 +ALT+SHIFT : [#9B டயலா/ பா/\
Zற/க,ப:F.

ஒ"A G+/& இ6H வIைச
எ/ெஸ ெதாk,[ Ctrl+End அyXPைக$ ,
எ/ெஸ , ஒ<¥B+) ¡ழாக ேடBடா அைம/
க,பB:=ள ெச n/k, உ&கைள அைழXP� 
ெச nF. இP ¡L வ#ைச$ kD/k வலP
ெநB: வ#ைச என� ெசா ல,ப:F.  �&க=
jல ப:/ைக வ#ைசக= அ லP ெநB: வ#
ைசகைள, ஒ</ ¤B+ �/@னா , Ctrl+End
¡க= உ&கைள �/@யவJ6Jk .)பாக/
¡ழாக ேடBடா அைமOP=ள வலP ஓர ெச 
n/k எ:XP� ெச nF எ)D தாேன எZ<-
பா<,�<க=.

அPதா) இ ைல. ஏJகனேவ ஒ#�னலாக,
இDZயாக எOத ெச n/k� ெச)றேதா,
அOத ெச n/kX தா) ெச nF. எ:XP/
காBடாக, �&க= அைமXத ஒ</ ¤B ஒ)6 

H20 ெச ¡ழாக, இDZயானதாக இf,பதாக
ைவXP/ ெகா=ேவாF. இZ  �&க= s)D 
ப:/ைக வ#ைசகைளhF, ஒf ெநB: வ#ைச
$ைனhF இைடேய �/k@�<க=. இ,ேபாP
Ctrl+End ¡கைள அyXZனா , க<ச< G17 ெச 
n/kXதாேன ெச nF எ)D எZ<பா</@
�<க=. இ ைல. அதJk, பZலாக H20 எ)ற
ெச n/ேக ெச nF. இதJk/ காரணF எ)
னெவ)றா , �&க= ஏJப:XZய மாJறF,
ைபt பZய,படாதேத ஆkF. எனேவ, மாJ-
றXZJேகJற வைக$  இDZ ெச  காBட,பட 
ேவ9:F எ)றா , ைபைல ேசz ெசuதா  
ேபாPF. மாJறXZ) அ+,பைட$ கைடj 
ெச ைல/ காB:F.

9J3?3 எKLHைன
Nைல0பQLத

எ/ெஸ ஒ</ ¤B ஒ)6 அ,ே பாP உ=ள
எyXPவைக உ&கw/k [+/காம இf/
கலாF. அ லP உ&கw/k, [+Xத வைக
$ைன �&க= மாறாததாக அைமXZட எ9
ணலாF. அ லP ஆ&@லF அ லாம  த�L 
எyXP/க(  அட& @ய தகவ க= ெகா9ட
ைபைல �&க= அ+/க+ பய)ப:XதலாF. 
அ,ேபாP ஒzெவாf .ைறhF, பா9B 
m9ேடா ெச)D த�L எyXZைன ெசB ெசu-
வP j/கலாக இf/கலாF. இதJk ஒேர வb
�&க= mfFrF எyXP வைக$ைன CைலXத
எyXதாக அைம,ப Pதா). இதைன ெசB ெசu
Zட/ ¡L/கா §Fப+ அைமXZ:&க=.
1. “Tools” ெமx @(/ ெசuP அZ “Options”

[#ைவX ேத<Oெத:/கvF.
2. இK @ைட/kF “Options” எ)xF பல

ேட,க= அட&@ய m9ேடாm “General”
எ)xF ேட[ @(/ ெசuZடvF.

3. இ,ேபாP @ைட/kF m9ேடாm 
“Standard font” எ)பதJk ேந< எZராக பா9B
மJDF ைச\ m9ேடா இf/kF. இZ 
�&க= mfFrF எyXPவைக$ைனX ேத<O
ெத:XP மJDF அதJகான அளmைனhF
ேத<Oெத:XP [) ஓேக @(/ ெசuP m9
ேடா/கைளsடvF.இKஎ,ேபாPஎ/ெஸ 
ஒ</ ¤BைடX ZறOதாnF காt இடXZ 
இOத பா9B தா) பய)பாB+JkX தயாராக
இf/kF.

எ1ெஸ(
Q*?...
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Q9ேடா\ j\டXZ டா@= ¡ (Toggle Key)
என ஒf பய)பா: உ=ளP. ¡ ஒ)ைற

அyXZmBடா , ெதாட<OP ஒf பய)பா:F,
|9:F அதைன அyX Zனா , .)[fOத
பய)பா:F @ைட/kF. எ:XP/ காBடாக,
ேக,\ லா/ ¡$ைன� ெசா லலாF. இதைன 
ஒf.ைற அyXZmBடா , ெதாட<OP ஆ&
@லXZ ெப#ய எyXPகளாகேவ @ைட/kF.
|9:F அyXZ mBடா , வழ/கF ேபால 
j6ய எyXPக= @ைட/kF. k6,[Bடப+
ெசB ெசuதா , இதைன அyXPF ேபாPF,
�/kF ேபாPF, ேவDபாடான ஒt எy,[, 
j\டF நFைம எ�ச#/kF.

ஒf jல<, ஏ) இதைன மJற ¡க(nF 
ெசய ப:Fப+ ெசuய/ �டாP. k6,பாக,
£,B, ஆ B மJDF க9Bேரா ¡கைள
அைம/க .+hமா? எ)D ேகB@)றன<.
இOத ¡கைள இzவாD அைம,பP, �ரான
பய)பாB+ைனX தfF ெசயலாக இf/க .+
யாP. இf,[xF, எ,ப+ இவJைற டா@= 
¡களாக அைம/க .+hF என, பா</கலாF.

m9ேடா\ அைம,[ \+/@ ¡ (Sticky
Keys) எ)D ஒf அைம,r உ9:. இதைன
இய/@Xதா) ¡ பய)பாB+ைன டா@= ¡யாக
அைம/கலாF.

\+/@ ¡ பய)பாB+ைன எ,ப+ ெசய 
பாB+Jk/ ெகா9: வfவP என, பா</
கலாF. .தt க9Bேரா ேபனைலX Zற/
கvF. இP Classic Viewm இf,பைத உDZ
ெசuP ெகா9:, அைனXP க9Bேரா  

ேபன ஐகா)கwF காBட,ப :@)றனவா
எ)D பா</கvF. இOத mqm  இ ைல 
எ)றா , க9Bேரா  ேபனt) இடP 
ப/க, [#m ெச)D, Switch to Classic View
எ)ற ேட,[ைன அyXZ, இOத mq mJk/
ெகா9: வரvF.

அ:XP Accessibility எ)பதைனX Zற/
கvF. இ,ேபாP Accessibility ஆ,ஷ)\ எ)ற
டயலா/ பா/\ Zற/க,ப:F. இK ¡ ேபா<B
ேட,[ அyXZ, Use Sticky Keyss எ)ற ெச/
பா/ ைனX ேத<Oெத :/கvF.

அ:XP Settings. எ)ற இடF ெபற S எ)
பதைன அyXதvF. \+/@ ¡ டயலா/ பா/\
Zற/க,ப:F. அOத டயலா/ பா/  ¡L/
க9ட வசZக= தர,பB +f/kF.

Use shortcut ெச/ பா/\ @ைட/க U அyX
தvF. இதைன அyX ZmBடா , £,B ¡ைய
ஐOP .ைற அyXZ, \+/@ ¡\ இய/கX-
ZைனX ெதாட&கvF CDXதvF இயnF.

P அyXZனா , Press modifier key ைய இf
.ைற அyXத ெச/ பா/\ லா/ ெசuய,ப:F. 
இத) sலF, ெசய பாB +ைன மாJDF
¡ைய (Shift, Ctrl, Alt, orWin) நாF லா/ ெசuZட
.+hF. இOத ¡கைள இf.ைற ெதாட<OP
அyXPவத) sலF இOத ெசய பா: நைட.
ைற/k வfF.

T ¡ அyXZனா , Turn Sticky Keys off if two
keys are pressed at once ெச/ பா/\ ேத<Oெத:/
க,ப:F. இத) sலF, \+/@ ¡க() இய/-
கXZைன CDXத .+hF. மாJD பய)பா: 

_*., ஆ(., கX.ேரா( `கைள _*., ஆ(., கX.ேரா( `கைள
ேக*? லா1 ` ேபால அைம1கேக*? லா1 ` ேபால அைம1க
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தfF ¡களான Shift, Ctrl, Alt, அ லP Win key
¡க( ஒ)Dட), இ)ெனாf ¡hட) ேச<XP 
அyXPைக$ , \+/@ ¡ இய/கF CDXத,
ப:F.

M ¡ அyXத, Make sounds when modifier key is 
pressed எ)ற ெச/ பா/\ ேத<Oெத :/க,ப:F.
மாJD ெசய பாB+ைனX தfF மா+ ைபய< ¡, 
(Shift, Ctrl, Alt, அ லP Win key ¡) இய/கXைதX
ெதாட&கேவா, அ லP CDXதேவா அyXத,ப
:ைக$ , ஒt ஒ)D எy,ப,ப:F. ெதாட&
kFேபாP ஒf வைக ஒthF, ெசய பா:
�/க,ப:FேபாP இ)ெனாf வைக ஒthF 
எy,ப,ப:F.

S எ)ற ¡ அyXத, Show Sticky Keys status on
screen எ)ற ெச/ பா/\ ேத<Oெத:/க,ப:F.
\+/@ ¡ ெசய பா: இய/கXZ இf/
ைக$ , \+/@ ¡\ ஐகா) டா\/ பா#  
காBட,ப:F.

Tk= CDவனF கடOத s)D ஆ9 :க
ளாக, ”�k= ைபப<” எ)ற ZBடXZ) 

அ+,பைட$ , mநா+/k 1 @கா [B
ேவகXZ இைணய இைண,[ைன அெம#/
காm ேத<Oெத:Xத jல நகர&க( வழ&@
வf@றP. 2012 ஆF ஆ9: அெம#/காm)
கா)ச\ நகரXZ அ6.கமா@, தJேபாP 35
நகர&கw/k ேம இைண,[ைன வழ&@
வf@றP. இத) ேவகF mநா+/k 1 @கா
[B அளவாkF. இOத அளm , இைணய
இைண,r மJDF இைணய இைண,[) வb
+.m. ஒ(பர,r ஆ@யைவ தர,ப:@)றன.

அெம#/காm , இைணய இைண,r
வழ&@ வfF காF கா\B (Comcast) எ)xF
CDவனF, தJேபாP �k= CDவனXZ)
”�k= ைபப<” ேபால ”@கா[B ,ேரா” எ)ற
ெபய# ZBடF ஒ)ைற அ6.க,ப:XதX
ZBட�B:=ளP. .த) .தt �யா<�யா
மாCலXZ உ=ள அBலா9டா நக# இP
அ6.கமா@றP.

இத) அ+,பைட$ , mநா+/k 2 @கா
[B\ ேவகXZ , இைணய இைண,r வழ&-
க,ப:F. ைபப< இைழ sலF }:கw/k
ேநர+யாக இைண,r வழ&க,ப:F. இOத

ஆ9: .+mJk=, அBலா9டா நக# 1
ேகா+ேய 80 லBசF }: கைள இXZBடXZ) 
¡L ெகா9: வர, காF கா\B CDவனF ZBட-
�B:=ளP. காFகா\B இதJகான கBடணF 
k6XP எOத அ6m,rF தர m ைல.

�k= ைபப< ZBடXZ) ¡L, மாதF 70 
டால< கBடணமாக வ�t/க,ப:@றP. தJ
ேபாPகாFகா\BCDவனFவழ&kF இைணய 
இைண,[Jk 505Mbps ேவகXZJk 400 டால<
கBடணF வ� t/க,ப:@றP.

ஆனா , rZய @கா[B ,ேரா ZBடXZ 
அOத அள mJk/ கBடணF இf/காெத)DF,
தJேபாP }:க(  இைண,r ைவX Zf,
பவ<க=, தானாகேவ @கா[B ,ேரா ZBடX
ZJ/k மாJற,ப :வா<க= எ)DF ெத#mX
P=ளP.

காFகா\B CDவனF, ஏJக னேவ, 1,45,000
ைம ¨ரXZJk, ைபப< கBட ைம,[ைன
ஏJப:XZ, 15 லBசF CD வன&கw/k
இைணய இைண,[ைன, 10 @கா [B\
ேவகXZ வழ&@ வf@றP. இதனா , இOத
கBடைம,[) அfேக உ=ள }:கw/k
.)x#ைம ெகா:XP rZய ZBடXZ 
இைண,r வழ&க,ப:F.

= C F O ) 9: 9: mJ = B 9

$நாQ18 2 :கா +.
ேவகT"( இைணயD
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P t$ இய&kF அைனXP ெமBேரா
Bெர$)க( பயணF ெசuேவா< அைனவ

f/kF, இலவச ைவ [ இைணய இைண,r
mைரm @ைட/க இf/@றP. உல@ �க,
ெப#ய ெமBேரா Bெர$) கBடைம,rக( ,
13 ஆவP இடXைதhF, இOZயாm s)
றாவP இடXைதhF ெகா9:=ள, + t
ெமBேரா Bெர$)க( பயd/kF அைனவ
f/kF இலவச ைவ [ இைண,r தர, அத)
C<வாகXZன< .+ெவ:X P=ளன<. 

+ t ெமBேரா ர$ Cைலய&க( ,
நா)@ ஒ)D, தைர/k அ+$  ��/ k=ளாக
அைமOP=ளP. எனேவ, �க ந}ன ெதாb 
{BபXZ இய&kF ைவ [ இைண,r தா),
ச#யாகX Zறxட) இய&க .+hF. 

தJேபாP, + t ெமBேரா ர$ ZBடX
Pட) இைணOP இய/க,ப:F, k<கவா)
அZ mைரv ெமBேரா ர$ ZBடXZ , ஆD 
Cைலய&க( , எF.+.எ\. இO Zயா CDவ
னXPட) ெகா=ள,பB:=ள ஒ,பOதF அ+,-
பைட$ , ைவ [ இைண,r வழ&க,பB:
வf@றP. இதxட) ஒ,[:ைக$ , + t
ெமBேரா அைம,r 193 @.| பர,பளm ,
140 \ேடஷ)கwட) m#வைடOP=ளP.

ெமBேரா ர$ C<வாகF. ெமாைப  ேசைவ 
தfF CDவன&க(டF இதJகான ZBட மZ,
�B+ைனhF, ZBடXZைனhF ேகB:=ளP.

+ t$ நா= ேதாDF ஏறXதாழ 25 லBசF 
ேப< பயd/@றா<க=. இவ<க( 70% .த 
80% ேப< வைர, \மா<B ேபா) பய)ப :XP

@)றன<.
CDவன&க= தfF ெசலmனX ZBடF

அ+,பைட$ , ேம மாதXZJk=, இதைன 
வழ&க,ேபாkF CD வனF அ லP CDவ
ன&க= ேத<Oெத:/க,ப:F. இOத ஆ9:
இDZ/k=, ைவ [ இைண,r வழ&க,ப:F.

இதJ@ைடேய, அ9ைம$ , அZக,
ெபfFபா)ைமhட), + t மாCலXZ 
பதm ஏJD=ள ஆF ஆX� அர�, + t 
.yவPF, ைவ [ இைண,[ைன இலவச
மாக வழ&kவதாக/ �6 இfOதP. தJேபாP,
.த 30 C�ட&கw/k மB:F இல வசF 
எ)DF, அத) [)ன< கBடணF ெசnXத 
ேவ9:F எனvF த) இல/@ைன மாJ6 அ6
mXP=ளP. அP மB:�)6, இOத இலவச
30 C�ட ேசைவைய, பய)ப:XPF .)ன<,
.த 30 mநா+கw/k/ கBடாய mளFபரF
இf/kF எ)DF ெத#m/க,பB:=ளP.
இOத ZBடXைத வ+வைம/க sவ< அட&@ய
jற,r ky ஒ)6ைன ஆF ஆX� அர� அ6-
mXP=ளP.

ெமBேரா ர$ ZBடX Pட), + t மாCல
அரj) ZBடF எOத வbக( இைணOP
ேபா/kF எ)பP இKேம தா) ெத#ய வfF.
ஆனா , ஒ)D உDZ. வா+/ைகயாள<கைளX 
Zf,Z ப:X PவZ , உலக அளm இர9டா
வP இடF ெபJ D=ள + t ெமBேரா CD-
வனF, rZய ேசைவ sலF, .த  இடXைத, 
ெபDF வாu,[ைன, ெபறலாF. + tவாjக
w/k/ ெகா9டாBடFதா).

Q(b ெம.ேரா .ெர'Aகc(
அைனவ<18D ைவ + இைண*C
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அைனவfF எZ<பா<Xதப+, எ�.+.j.
CDவனF, த) rZய +ைசய< 826

\மா<B ேபாைன, அ9ைம$ இOZயாm 
mJபைன/k அ6.க,ப:XZh=ளP.
இத) அZக பBச mைல �. 25,990 என
அ6m/க,பB:=ளP. இZ 1920 x 1080
[/ெஸ Zற)ெகா9ட5.5அ&kலஅளmலான
Zைர உ=ளP. kவா காF \நா,Bேரக) 
615 kவாB ேகா< ,ராசச< இய&k@றP.
இத) ஆ,பேரB+& j\டF ஆ9BராuB
5 லாtபா,. இத) qச< இ)ட<ேப\ ஆக,
எ�.+.j. ெச)\ இய&k@றP. இZnF
+ைசய< 820 கBடைம,r உ=ளP. இத) 
.)rறமாக, \�#ேயா எ�.+.j. �F சv9B
\�/க<க= ேடா [ ஆ+ேயா அைம,rட)
ெசய ப:@)றன. இர9: jFகைள
இய/kவPட), 4� ெநBெவா</ ெதாb 
{BபXZ இய&k@றP.

இத) அ6.க mழாm ேபjய,
எ�.+.j. CDவனXZ) ெதJk ஆjய, [#v 

தைலவ<, “எ&கwைடய வா+/ைகயாள<க() 
எZ<பா<,rகைளX ெதாட<OP அ6OP,
�க� jறOத தரXZ , ஆ�ச#ய,படXத/க 
வைக$ , \மா<B ேபா) ஒ)ைற, எ�.+.j. 
826 sலF தOZf/@ேறாF” எ)D �6னா<.

இத: மXற தcd Tற3ப*ச!க#: 2 �.[.
ராF CைனவகF, 16 �.[. \ேடாேர¦
ெமம#, ைம/ேரா எ\.+. கா<B sலF 128 
�.[. வைர அZக,ப:XPF வசZ. இர9:
நாேனா jF பய)ப:XPF வசZ. எ .இ.+.
,ளா� இைணOத 13 எF.[. Zற) ெகா9ட 
[)rற/ ேகமரா, ைவB ஆ&@= ெல)\, 3.5
�| ெஹBெசB ஜா/ ஆ@யன. இOத \மா<B
ேபாK) த+ம) 7.74 �|. எைட 155 @ராF.
ெநBெவா</ இைண,[Jk 4� எ .+.இ.
ேகB 4, 3�, ைவ [, rw�X 4.0., �.[.எ\.
ஆ@யன தர,பB:=ளன. இத) ேபBட#
2,600 mAh Zற) ெகா9டP. ெவ=ைள, �லF
மJDF ெநf,r பy,r ஆ@ய வ9ண&க(  
இOத \மா<B ேபா) @ைட/@றP.

எ/.Q.d.
QைசயG 826
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அைனவfF எZ<பா<Xதப+, ெலேனாவா 
ஏ 7000 \மா<B ேபா), இOZயாm 

mJபைன/k அ6.க,ப:Xத,பB:=ளP. 
உலக அளmலான ெச)ற கfXதர&@ இP
காBj/kX தர,பBடP. இZ 5.5 அ&kல
ைஹ ெடபKஷ) Zைர, 1.5 @கா ெஹ<B\
ேவகXZ இய&kF ஆ/டா ேகா< ,ராசச<,
ஆ9BராuB 5.0 லாtபா, ஆ,பேரB+&
j\டF, எ .இ.+. ,ளா� இைணOத 8 ெமகா
[/ெஸ Zற) ெகா9ட [)rற/ ேகமரா,
5 எF.[. Zற) ெகா9ட .)rற/ ேகமரா
தர,பB:=ளன.

இP ஒf எ .+.இ. அைலவ#ைச$ 
இய&kF 4� ேபா). ேடா [ ேலபரBட�\
அ9ைம$ ெவ($B:=ள rZய ெதாb  
{BபXZ) அ+,பைட$லான ேடா [ 
ஆBமா\ இைச அைம,r ெகா9: .தt  

ெவ( வOP=ள \மா<B ேபா) இPதா) என
அ6m/க,பB:=ளP.இத)ராFெமம#2�.[.
\ேடாேர¦ ெமம# 8 �.[. இதைன ைம/ேரா
எ\.+. கா<B ெகா9: அZக,ப:XPF வசZ 
உ=ளP.

இZ இர9: ைம/ேரா jFகைள
இய/கலாF. இத) ப#மாணF 152.6 x 76.2 x
7.9 �|. எைட 140 @ராF.

ெநBெவா</ இைண,[Jk 4� எ .+.இ., 
3�, ைவ [, rw�X 4.0 மJDF �.[.எ\. 
ஆ@ய ெதாb {Bப&க= இய&k@)றன.

இத) ேபBட# 2,900 mAh Zற) ெகா9டP.
கf,r மJDF ெவ=ைள வ9ண&க( 

இOத \மா<B ேபா) இOZயாm ,
�.8,999/k/ @ைட/@றP. இதைன ,(, 
கா<B வ<Xதக இைணய தளF sலF ஏ,ர  15 
.த ெபJD/ ெகா=ளலாF. 

இN"யா$(
gேயாh
ெதாijசாைல
Vன ெமாைப CDவன&க=, இOZயாm 

கா")DவP ெதாட<OP அZக#XP 
வf@றP. .)r த&க= ெமாைப ேபா)கைள
மB:F இ&k அx,[ mJபைன ெசuP வOத 
CDவன&க( jல, இ&ேகேய அவJ6)
ெதாbJசாைலகைள அைமXP வf@)றன.
இOத வ#ைச$ ,  யா� மJDF ஹவாu
CDவன&கைள அ:XP, �ேயாK (Gionee)
CDவனF த) ெமாைப ேபா) தயா#,r
ெதாbJசாைலைய, இOZயாm அைம/@றP.
இத) ZBட� ெசலv .த�: �. 300 ேகா+யாக
இf/kF எ)D எZ<பா</க,ப:@றP.

உலக அளm , இOZயாm தா)
\மா<B ேபா) mJபைன ேவகமாக உய<OP
வf@றP. இதைன அைனXP ெமாைப 
தயா#,r CDவன&கwF ந)k பய)ப:XZ
த&க= mJபைன� சOைதைய வள<XP
வf@)றன. இZ �ன CDவன&க()
ப&k k6,[B:� ெசா nFப+யாக

உ=ளP. ெச)ற ஆ9+ , �ேயாK
CDவனF 40 லBசF \மா<B ேபா)கைள 
இOZயாm mJபைன ெசuP=ளதாக 
அ6m/க,பB:=ளP. ப)னாBடளmலான
இOCDவன mJபைன$ , ஏb  ஒf ப&k 
ேபா)க= இ&k mJபைனயா@h=ளன.
நட,r ஆ9+ , இOத வ<XதகF இர9: 
மட&காக உயfF எ)D எZ<பா<,பதாக,
இOCDவனXZ) தைலைம அZகா# ேவாªரா
ெத#mXP=ளா<. இதனா , இOZயாm 
�:தலாக .த�: ெசuP த&க= CDவனXைத 
அைம/க, ேபாவதாகvF அ6mXP=ளா<.

இOத வைக$ , \மா<B ேபா) 
தயா#/kF ெதாbJசாைல ஒ)D ெதாட&க
இf,பதாகvF, அதJகான .த  கBட 
ஏJபா:க= .+வைடOPmBடதாகvF அவ<
ெத#mXP=ளா<.

k. 8,99918 ெலேனாவா ஏ 7000
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வர இf/kF ஆ,[= வாB� k6XP பல 
தகவ கைள� ெச)ற கF,qBட< மல< 

இதLக(  பா<XேதாF. நாF அdOP 
பய)ப:Xத/ �+ய +�Bட  சாதன&க( , 
ஆ,[= வாB� rZய ேகாண&கைள/ காBட 
இf/@றP. இOத ஆ,[= வாB� 50% த=wப+ 
mைல$  @ைட/க இf/@றP. இOத rZய  
சாதனXைத அ6.கF ெசuதத) ம@L�jையX 
த) ஊbய<கwட) ெகா9டா:F வைக$ , 
ஆ,[= CDவன ஊbய<க= அைனவf/kF 
ஆ,[= வாB� 50% த=wப+ mைல$  
தர,பட இf/@றP.  ஆ,[= வாB� அ லP 
ஆ,[= வாB� \ேபா<B ஆ@ய இf 
மாட க(  ஒ)ைறX த&க() தK,பBட 
பய)பாB+Jk, ெபDபவ<கw/k இOத 
த=wப+ mைல @ைட/kF. 

வfF ஏ,ர  10  ஆ,[= வாB� 
ெபDவதJகான .) பZv ெதாட&k@றP. 
அ)D ெதாட&@ 90 நாBகw/k=, த=wப+ 
mைல$  ெபDவதJk ஆ,[= ஊbய<கw/k/ 
கால வைரயைற தர,பB:=ளP.

இP k6XP ஆ,[= CDவனX தைலைம 
C<வா@ k6,[:ைக$ , “ ஆ,[= CDவன 
சாதன&க=, ேவD எOத CDவனXZ) 
சாதன&கwட) ஒ,[:ைக$ , அZகமாகேவ 
ம/க() வாL/ைகைய ேமFப:XP@)றன. 
ம/க() கJபைன/ெகBடாத வைகக( , 
நF வா+/ைகயாள<க= ம@L�j அைடய 
இf/@றா<க=. அவ<கwட), நF 

ஊbய<கwF அOத ம@L�jைய, ெபற 
ேவ9:F என ஆ,[= CDவனF கfP@றP” 
எ)D �6h=ளா<. 

சாFச& மJDF [ற CDவன&கwட) 
ஒ,[:ைக$ , இOத சnைக தாராள 
எ9ணXPட) தர,ப:@றP எ)ேற ெசா ல 
ேவ9:F. சாFச& �க/ kைறOத அளmேலேய 
த) ஊbய<கw/k சnைக அ(/@றP. ஐேபா) 
.த) .தt  2007  ெவ(யான ேபாP, 
அைனXP ஊbய<கwF ஒ)ைற, ப#சாக, 
ெபJறன<.  ஆனா , இ,ேபாP ஊbய<க() 
எ9d/ைக அZகமாக இf,பதா , ஆ,[= 
C<வாகF 50% சnைகைய அ6mXP=ளP. 
ெச,டFப< 29, 2007 , ஐேபா) ெவ(யான 
ேபாP, ஆ,[= CDவனXZ  பdயாJ6ய 
.y ேநர ஊbய<க= 21,600 ேப<. தJேபாP, 
இOத எ9d/ைக 92,600 ஆக உய<OP=ளP. 

ஆ,[= CDவனXZ) .த  \மா<B 
வாB� வfF ஏ,ர  24 அ)D ம/கw/k/ 
@ைட/க இf/@றP. .) பZv ஏ,ர  
10  ெதாட&k@றP. இOத வாB� இர9: 
அளvக( , s)D மாட க(  ெவ( வfF. 
349 டால#  ெதாட&@, 17,000 டால< வைர 
இவJ6) mைல உ=ளP.

ைம/ேராசா,B CDவனF m9ேடா\ 8 
அ6.க,ப:XZயேபாP, த) ஊbய<க= 
அைனவf/kF, m9 8 பZOத ேல,டா, 
கF,qBட< ஒ)ைற, ப#சாக வழ&@யP 
வாசக<கw/k Cைனmf/கலாF.

பா" 
$ைல'( 
ஆ*+, 
வா./
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ேபEV% ம%க=> ேவ2 X ேகா u% W ண^க எேமா.-
4 காைன |% W யK அத> சmக+ ெபாl+ V ணIH-
9ைய% கா. X W றK. அத[L நா* அைன வ5* 
பாரா.X ெத$ (%கலா*. இேத ேபால, பாtய) 
சாI6த ெசO S க ைள}* ேபEV% |% L வK ந)லK.

ஆK.ேகாXலZ, M[\].

!=+ காI. ம[l* p6\ரா இைணய தள^க< 
ஆ+E எ>x* தw அ+ = ேக ஷ>கைள அைம+-
பK, வா4%ைக யா ளIகைள ேவl எ^L* (. X-
(ட% eடாK எ>ற எ2ண\S) தா>. (யா பா-
ர\S) ஈX ப X ப வIக< அைத\தா> ெசOவாIக<. 
நா* அதைன ஏ[l% ெகா2 Xதா> ஆக ேவ2X*. 

எ7. வசLM ராஜ ேச கர., ெச.ைன.

பவI ேப^% Lf\த ேக< (%கான உ^க< பS) 
(ள%க மா க�* ($ வா க�* இ56தK. தக வ �%L 
ந>f.

P. _ைரரா` சாலேமா., ேவட சLfK.

ெமx n எ>பK எ+ப4 இய%கலா* என ேக<( 
-பS) பL SC) த6த 4+E pக அ5ைம. ந>f.

இல. ெஜய ராம., க[ மாgfK.

OைழH ெசO S க=), சா> fதo Lf\த ெசO Sக< 
சாI6K தர+ப. X<ள (ள%க* ந>றாக உ<ளK. 
இ6த (ள%க மான தகவ) ெத$ யாம), இ6த 
ெசOS Wைட\த �ட>, பய6K ேபாO, அ6த தள* 
ப%கேம ேபாகாம) இ56ேத>. 9ல ேவைள க=) 
eL< ேதட) ப%க\ S[L% eட இK ேபால ெசOS 
Wைட%L*. அK எ+ப4?

சா.hgைதயா, காைரJ jP.

Q2ேடாE 10 இல வச* எ>l அf (%க+ப.டத> 
D>னr Lf\K ச6ேதக* ெகா2 4 56ேத>. 
pக\ ெத= வாக, எ>ன ெசO Sட ேவ2X* என\ 
தகவ) த6த ைம%L ந>f.

P.ேக. உைமயாH, தாZபரZ.

ஆ2.ராO. ேபாைன ஆைச+ப.X வா^W+ 
பய>ப X\S வ5 Wேற>. ஆனா�*, க*+ -.-
டைர+ ேபால இத ைன}* அ�வ+ே பாK “சI�E” 
ெசO Sட ேவ2X* எ>பK (6ைத யா க�*, பய x<-
ள தா க�* உ<ளK. தக வ)க u%L p%க ந>f. 
இK பல 5%L kHசய* பய>பX* எ>பS) ச6ேத-
கேம இ)ைல.

].ஆK. ]வJ கkண., எ6ட ய 2ரZ.

ெமாைப) ேபாw) கா+D அ2. ேபE. 
என ஆ2.ராO. .-w^ க. X ைரC) ெகாX\த 
தகவ) pக+ பய x<ள தகவ). அதைன+ பC[9 
ெசOK பாI\K பழ Wய D>னேர, ஒ5 EமாI. 
ேபாw) இK எ�வ ள� அவ 9ய* எ>பைத\ 
ெத$6K ெகா2ேட>.

ஆ.M[மா#, ேதq.

ெபாK வாக Dர �சI கா.X* DைழH ெசO Sக< 
நம%L 9ல ம. Xேம அ4%க4 வ5*. அைவ}* 
400 ெதாட^ Wய எ2க ைளேய ெகா2 4 5%L*. 
உ^க< க. X ைரC) ெத= வாக, m> l 
(த DைழH ெசO S கைள வைக+ப X\S\ த6தK 
பய x<ள தாக இ56தK.

எ.. அ!_# வஹா!, காைரJகா#.

யாஹூ பாEேவI 4ைன ேபாx%L அx+V* 
Uைற pக�* பாK கா+பா ன Kதா>. ஆனா), 
ேபா> எ2ைண மா[f% ெகா<ள�* ஒ5 
வ{ Uைற தர ேவ2X*. ந* வ^ Wக<, ேபாx%L 
Lf �X அx+ V W>றன. ஆனா), ேபா> எ2ைண 
மா[f% ெகா<ள பல kைல க=) (2ண+ 
ப^கைள% ேக. W>றன. இl SC) மா[ற\-
ைத}* ஏ[ப X\த தாம S% W>றன. இK ேபா>ற 
�o k ைல க=), யாஹூ த> வா4%ைக 
யா ளIகைள\ த(%க (டாK எ>l எSI-
பாI+ேபா*.

எZ. பர ம ]வZ, ]தZபரZ.

ெபGசன(ெபGசன(
+ேர1+ேர1
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ேக<(: எ> w ட\S) (2ேடாE ேபா> 530 �ய) 
9* மாட) உ<ளK. இS) (2ேடாE 10 ேபா>, 
9Eட\ைத+ பS� ெசOK, ேசாதைன ெசOK பாI%-
க லாமா?

எ.. ஆனLத., 2_\ேசv.

பZ : இOத மாடt  ேசாதைன, பZ,ைப, 
பZOP, இய/@, அத) jற, rக= மJDF j/-
க கைள ைம/ே ராசா,B CD வ னX ZJkX ெத#-
m/கலாF. Windows Insider Program  உ&கைள, 

பZv ெசuP ெகா= w&க=. இOத ேசாதைன, 
பZ,ைப ஏJD/ ெகா=wF மாட  ேபா)க-
ளாக/ ¡L/ k 6Xத வJைற, ைம/ே ராசா,B அ6-
mX P=ளP: Lumia 1020, 1320, 1520, 520, 525, 52, 
530, 530 Dual Sim, 535, 620, 625, 630, 630 Dual Sim, 
635, 636, 638, 720, 735, 810, 820, 822, 830, 920, 
925, 928 and Icon. இவJ Dட) [) காBட,பB-
:=ள ைவhF ேச</க,பB :=ளன.  "�யா 
430, 435, 435 Dual Sim, 532, 532 Dual SIM, 640 Dual 
SIM மJDF 535 Dual Sim.

இOத பB + $t  தர,பB :=ள ேபா)-
க( , m9ேடா\ 10 ேசாதைனX ெதாk,r 
ச# யாக இய&காம , ஏேதxF [ைழ/ k6-

¬ :க= இf,[), k6, [Bட மாட  ேசாத-
ைன/கான ேபா)க= பB + ய t t fOP �/க,-
ப:F எனvF ெத# m/க,பB :=ளP. இP 
பJ6 ேமnF அ6ய https://insider.windows.com/ 
எ)ற இைணய தளF ெச லvF.  m9ேடா\ 
10 ேபா) j\டXZ , நாF ெசா வைத 
ெட/\Bடாக மாJ6X தfF வசZ, ேமFப-
:Xத,பBட ேபாBேடா அ, ( ேகஷ) மJDF 
ேநாB + [ ேகஷ) ஆ@ ய வJைற/ �றலாF.

ேக<(: (2ேடாE 7 9Eட\ Sைன ைம%ே ராசா+. 
ைக(. X (.ட தாக ஒ5 தகவ) ப4\ேத>. அK 
உ2ைமயா? எ%ED ேபால இத[L* அ+ேட. 
ைப)க< இw Wைட%காதா? நா> எ> இர2X 
க*+ -.டIக=) (2ேடாE 7 தா> பய>ப X\S 
வ5 Wேற>. இதனா), (2ேடாE 10 9Eட\-
S[L% க.டாய* மாf% ெகா<ள ேவ2 Xமா?

எ.. wVL Mர., நாகKே காQ#.

பZ : �&க= தக வைல 
.y ைம யாக வா&க m ைல. 
உ&கைள, ேபாலேவ, இOத 
தக வைலX தவ றாக, r#OP 
ெகா9ட வ<க=, உலக 
அளm  இP k6XP க+ த&-
கwF அ�ச கwF அx,[ 
வf @)றன<. இதJk/ காரணF ைம/ே ராசா,B 
இதைனX ெத( வாக அ6 m/கா த Pதா). த) 
ஆ,ப ேரB+& j\ட&க w/k ெம$) \B�F 
ச,ேபா<B, எ/\ெட9டB ச,ேபா<B என 
இf வைக ச,ே பா<Bகைள ைம/ே ராசா,B 
வழ&@ வf @ றP. ெம$) \B�F ச,ேபா<B 
எ)பP, k6, [Bட ஆ,ப ேரB+& j\டF 
mJபைன .+ mJk/ ெகா9: வர,பB:, 
rZய கF, qBட<க w/k உ# ம&க= @ைட/-

ேக,$- – ப"(–டாJடK.ெப. சLMர ேபா7 –
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காத Cைல ஆkF. எ/\ட9டB ச,ேபா<B 
எ)பP, அOத ஆ,ப ேரB+& j\டX ZJகான 
ேமFபாB: ைப க= ெதாட<OP வழ&க,ப-
: வ தாkF. இZ  ெச/ q #B+ ெதாட<பான 
ைப கwF உ9:.

m9ேடா\ 7 ஆ,ப ேரB+& j\டX ZJ-
கான ெம$) \B�F ச,ே பா<B +ைன மB-
:ேம  ைம/ே ராசா,B ஜன வ# 13, 2015 .த  
.+ mJk/ ெகா9: வO P=ளP. கF, qBட< 
தயா #XP mJபைன ெசuப வ<க w/k, இK 
m9ேடா\ 7 உ# ம&க= வழ&க,பட மாB-
டாP. ஏJக னேவ தயா #,[  இf/kF கF,-
qBட<க w/kF, ேகB:/ ெகா9ட கF,-
qBட< தயா #,r CD வ ன&க w/k மB :ேம, 
m9ேடா\ 7 உ# ம&க= வழ&க,ப:F. 
எனேவ, rZய கF, qBட< வா&க� ெச)றா , 
m9ேடா\ 8.1 அ லP வர இf/kF 
m9ேடா\ 10 j\ட&க w/k மB :ேம உ#-
ம&க= வழ&க,ப:F. m9ேடா\ 7 j\டF 
தா) உலக அளm  �க அZ க மாக, பய)ப-
:Xத,ப:F ஆ,ப ேரB+& j\ட மாkF. இதJ-
கான எ/\ட9டB ச,ேபா<B, வfF 2020 
ஆF ஆ9: ஜன வ# 14 வைர @ைட/kF.  
ைம/ே ராசா,B த) m9ேடா\ j\ட&க-

w/k எ,ப+ இOத ச,ே பா<Bகைள வழ& k-
@ றP; அவJ6) கால வைர யைற k6XPX 
ெத#OP ெகா=ள ேவ9:F எ)றா , http://
windows.microsoft.com/en-us/windows/lifecycle 
எ)ற .க வ #$  உ=ள ைம/ே ராசா,B தளX-
ZJk� ெச லvF. �&க= கவ ைல,ப டாம , 
காX Z fOP m9ேடா\ 10/k மா6/ ெகா=-
ளலாF. ைம/ே ராசா,B CD வ ன.F அத-
ைனXதா) mfF r @ றP.

ேக<(: ேவI. டாL ெம2.க< அ4%க4 தயா-
$%க ேவ2 4ய ேவைலC) இ5% Wேற>. இS) 
ஒ5 வா% Wய* U46த �ட>, U[l+ V<= ைவ\த-
�ட> இர2X EேபE தானாக அைம }*ப4 ெச. 
ெசO Sட U4 }மா? நா> ேவI. 2007 பய>ப X\ K-
Wேற>. இத[கான வ{ கைள\ தர�*.

எ.. வாy h[ ேகச., M[!zK.

பZ : ேவ<B இதJகான வb கைள/ ெகா9-
:=ளP. ¡ேழ k6, [B :=ள ப+ ெசய ப-
டvF. ேவ<B ZறOP ெகா=ளvF. இZ  
ஆ�\ பBடK  @(/ ெசuதா , @ைட/kF 
ெமxm  Word Options எ)பZ  @(/ ெசu Z-
டvF.  இ,ே பாP ேவ<B ஆ,ஷ)\ டயலா/ 
பா/\ @ைட/kF. இZ  இட P ப/கF உ=ள 
Proofing எ)ற ஆ,ஷK  @(/ ெசu Z டvF. 
இ&k தர,பB :=ள கBடXZ  Settings 
பBடK  @(/ ெசu Z டvF.  இK, ேவ<B 
Grammar Settings டயலா/ பா/ைஸ/ காB:F. 
இZ  Spaces Required Between Sentences எ)ற 
¡L m# ெமxm , �&க= அைம/க mfFrF 
\ேப\ எ9 d/ைகைய அைமXP, [) ஓேக 
@(/ ெசuP m9ே டா/கைள s+ ெவ(ேய 
வரvF. இK, இல/க ணX Zைன ேசாத ைன $-
: ைக$ , �&க= அைமXத ப+ \ேப\ இ -
லாத வா/ @ ய&க() ¡ழாக ப�ைச CறXZ  
வைளv ேகா:க= காBட,ப:F. அzவாD 
காBட,ப:F இட&க( , ைரB @(/ ெசuP, 
�&க= mfFrF \ேப\ ேத<Oெத :/கலாF.

ேக<(: ஒ5 ைம%ேரா எE.4. காI4) அSக ப.ச 
ெகா<ள ள� எ�வ ள�? அS க மான ெகா<ள ள� 
ெகா2ட ைம%ேரா எE.4. காI 4ைன அSக (ைல 
ெகாX\K வா^W, அK ெக.X+ ேபாO (.டா), 
�ணா W ( Xேம. அK ேபால வா^க லாமா? த^க u-
ைடய அf �ைர ேதைவ.

P.எ7. பாJய ல{|, Mk ;Jக#.

பZ :  kைறOத பBச ெகா=ள ளv எ)பேத 
இ,ே பாP �.[. கண/@  தா) வf @ றP. 
�&க= ைம/ேரா எ\.+. கா< +ைன எதJk, 
பய)ப :Xத ZBட � : @ �<க= எ)D ெசா -
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ல m ைல. ேபா) 
எ)றா , 16 அ -
லP 32 �.[. வைர 
ேபாPF. ேகமரா 
ேபா)ற சாத ன&க-
w/k 2 அ லP 4 
�.[. வைர $ லான 
கா<Bக= ேபாPF 
எ)D Cைன/ @ேற). ெபாP வாக இைவ 
வா& @ ய vட) }ணா வ Z ைல. வா& kF-
ேபாP [ , மJDF வார9+ k6XP ெத#OP 
ெகா9: அதJகான அXதாBj �B: வா&@/ 
ெகா=ளvF. }ணா@, ேபாkFே பாP மாJ6/ 
ெகா=ள உதvF.

இK, உ&க= ேக= m$) .த  பk Z/k 
வfேவாF. ைம/ேரா எ\.+. கா<+  அZக 
பBச ெகா=ள ளv எzவ ளv எ)D ேகB :=-
<க=. அ9ைம$  ப+Xத ஒf தக வைலX 
தf @ேற). SanDisk CD வனF இXத ைகய 
ைம/ேரா எ\.+. கா<BகைளX தயா #XP mJ-
பைன ெசuவZ  .)ன d$  இய&kF CD-
வனF ஆkF. தJே பாP 200 �.[. அளm  
இXத ைகய கா<BகைளX தயா #XP mJப-
ைன/k/ ெகா9: வO P=ளP. அ9ைம/ 
கால&க(  பர வ லாக/ @ைட/kF 128 �.[. 
அளைவ/ காB +nF இP 56% �: த லாkF.  
இOத கா<B, mநா +/k 90 எF.[. தக வ -
கைள, ப# மா6/ ெகா= @ றP. அதா வP C�-
டX ZJk 1,200 ேபாBே டா/கைள அ:Xத |+-
யா mJk மாJDF Zற) ெகா9டP. இ)xF 
இர9: மாத&க(  இP mJப ைன/k வfF. 
mைல 400 டால<. 

ேக<(: (2ேடாE �4யா Dேள ய 5%L+ பS-
லாக, (2ேடாE 7 9Eட\S), (.எ).4. Dேள-
யைர+ பய>ப X\த U4 }மா? எ+ே பாK* (.எ).
9. Dேள ய ைரேய பய>ப X\ K மாl க*+ -.-
ட$) ெச. ெசO Sட U4 }மா?

ஆK. ]வ ராம., ெச.ைன.

உ&க= கF, qBட< ைடர/ட #$  
உ=ள }+ேயா, எF.[. 4 ைப  ஒ)ைறX 
ேத<Oெத :/கvF. இத) |P ைரB 
@(/ ெசu Z டvF. இK, இZ  
�ளா மான ெமx ஒ)D @ைட/kF. 
இZ  உ=ள  “Open With” எ)ற ஆ,-
ஷK  @(/ ெசu Z டvF. |9:F 
“Browse” எ)பZ  @(/ ெசuP, 
@ைட/kF rேரா @ ராFபB + யt  
VLC Media Player எ)ப தைனX ேத<O-
ெத :/கvF. இOத m9ே டாm  ¡ழாக, 
“Always use the selected program to open 
this file” எ)D இf,ப தJk 
எZேர உ=ள j6ய கBடXZ  
+/ அைட யாளF ஒ)D இf,-

ப தைன உD Z,ப :XதvF. அ லP, ஏJப :X-
தvF. அ:XP ஓேக @(/ ெசuதா , �&க= 
}+ேயா  ைப கைளX Zற/க, m.எ .j. 
[ேளய< rேரா @ ரா �ைன மB:F Zற/ kFப+, 
கF, qBட f/k கBடைள ெகா:X P= <க= 
எ)றா @ றP. இK, எOத m+ேயா ைப க= 
|P @(/ ெசuதாnF, அP m.எ .j. [ேளய< 
rேரா @ ரா�  தா) Zற/க,ப:F. [) நா( , 
இதைன மாJற ேவ9:F என எ9 d னாnF, 
இேத வb$  ெச)D மாJறலாF.

ேக<(: ேவI. டாL ெம2.4) எ6த ெட%E. 
கா+D ெசOதா�*, அத> U4() ஒ5 9fய 
ஐகா> காண+ப X W றK. ெதாடI6K ைட+ ெசO-
Sட U[ப X ைகC) இK மைற6 K ( X W றK. 
இS) W=% ெசOதா), பாIம.4^ ச*ப6த மான 
9ல ஆ+ஷ>க< Wைட% W>றன. இK எத[காக? 
இதைன எத[L+ பய>ப X\த ேவ2X*?

எ7. வா}g அ�, M[\].

பZ : இP நF ந)ைம/கா கXதா). 
ெட/\B அ லP இைணய தளF ஒ) 6 t-
fOP ஏேதxF ெட/\B ஒ)ைற/ கா,[ 

ெசuைக$ , அZ  இfOத ப +ேய கா,[ ெசu-
ய,ப : @ றP. அதைன ேவ<+  ஒB : ைக$ , 
அ,ப +ேய mB : mBடா , ஏJக னேவ உ=ள 

ெட/\B :/kF ஒBட,பBட ெட/\B-
:/kF இைடேய உ=ள ேவD பா :-

களா , ச# யாக ெட/\B ெபாfOZ 
இf/காP. ேதாJறF ேவறாக 
இf/kF. இதைன� ச# ெசu Z டேவ, 
அOத ஐகா) காBட,ப : @ றP. ஒB-

+ய [)ன<, அOத ஐகா) |P @(/ 
ெசu Z டvF. இZ  பா, அ, ெசu-
ய,பB: ஒf ெசuZ/ கBடF காB-
ட,ப:F. அZ  ஒf j6ய பB +ய  

இf/kF. இZ  s)D ஆ,-
ஷ)க= தர,ப:F. அைவ: Keep 
Source Formatting, Match destination 
Formatting  மJDF Keep Text only.  
�&க= mfF [ ய ப+ அைமய, 

இர9டா வP ஆ,ஷைனX ேத<Oெத-
:/கvF. ஒBட,பட ெட/\B ஏJக னேவ 

உ=ள ெட/\B+) \ைடைல 
ஏJD/ ெகா9: த)ைன மாJ6/ 
ெகா=wF.
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