
ஏ!ர# 20, ௨௦௧௫ இத+ட. இைண!3

வைரயைறய&ற
ந()ைல இைணய-

ைவ . ேவக-
1ைற2றதா?

46 அைலவ8ைச
பய;பா(
இ<=யா>@
ெவ&B ெபCமா?
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=னமலF – க-GHIடF மலF, 39, ஒ678 ேரா<, இராய! ேப7ைட, ெச.ைன -– 600 014
computermalar@dinamalar.in

வாசகFகேள.... க-GHIடF Nா@கO
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*.

PQR1- ெபFசன@ க-GHIடF >&பைன

ைவ . ேவக- 1ைற2றதா?

S1O ஆUV ெசU=(- W=ய ேபIட8 ெதாX@ NIப-

பYக- 6

பYக- 11

பYக- 8

உ
I

ேள

~ டாKடL ெப.சMNர ேபா8 ~

Oல மாத%களாக( பல நா+க,-,
இைணய3 456த 7வாத%க,-, “ெந: 

;<:ரா>:?” என(ப+3 ‘வைரயைறயCற
ந+;ைல இைணய3’ எDற ெபாEF அHக3
இட3 ெபCJ வEKறL. அெமNOகா7-
இL ஒE ெபNய 7வாதமாகQ3, அரRO43
மOகSO43 இைடேயயான கE6L( ேபாU
ஆகQ3 உEெவ+6தL. XDனU அெம NOக

அரYD ‘ஐOKய தகவ- ெதாடU[ \U(பாய3’
(Federal Communications Commission) ெசDற
X(ரவN 26 அDJ, ஒE ெபாL6 \U7ைன 
ஆைணயாக, 400 பOக ஆவணமாக6 தbதL.
“இைணய ேசைவ ;J வன%கைள” ெபாL
ேசைவ ;Jவன%கF என அ576தL.
இைணய( பயDபா+ எDபL ெதாைலேப
YO4 இைணயான ஒE சாதனமாக மா57:
டL. எனேவ அL ஒdெ வாEவEO43 எbத

வைரயைறய&ற
ந()ைல இைணய-
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7த6 தைடefD5 KைடOக ேவg+3 என
அ576தL. தCேபாL அதD hL3
7வாத3 ெதாடUKறL.

இbHயா7i3 இbத(
Xரjைன 456L பல
7வாத%கF அர%ேக
5eFளன. இ%4
நமO4 இைணய
இைண([ ேசைவ
வழ%43 ;J
வன%கF, Yல
இைணய தள%
கைள6 தைட
ெ ச l L F ள ன .
பலவCைற இல
வசமாக அmக
அnமH வழ%4
KDறன. தைட ெசl
ய(ப:ட தள%கF,
இலவசமாக( பாU(ப
தC46 தைட ெசlய(ப:
டைவயாக உFளன. பயனா
ளUகF க:டண3 ெசi6Hனா-,
இவCைற( பாUOக அnமH வழ%க(ப+3.

இைத இDn3 சCJ 7Nவாக( பாUO-
கலா3. இbHயா7-, வைரயைறயCற
ந+;ைலeடD o?ய இைணய ேசைவ 
456L இLவைர இDn3 ச:ட 7Hp
ைறகF வ4Oக(பட7-ைல. அதனா-, Yல
தகவ- ெதாடU[ ;Jவன%கF, ெவ,(ப
ைடயாகேவ எ-ைல h5 ெசய-ப+3 qr;
ைலs-, இ%4 தகவ- ெதாt- u:ப ;Jவ
ன%கைளO கgகாvO43 :ராl அைம([, 
அவC5D hL நடவ?Oைக எ+(பதCகான
ச:ட( XNQகைளO ெகாg?EOக7-ைல.

இைணய3 எDபேத ஒE தw மw த
EOேகா, ஒE நா:?Cேகா, அர ROேகா ெசாb
தமானL அ-ல. அL ஒ E
உலகளா7ய Internet Society
எDn3 அைம(
Xனா-, அதD
ப-ேவJ XNQ
க,னா- ;Uவ
KOக(ப:+ வE
KறL. எனேவ,
இைணய3 அைனவ
EO43 ெபாLவானL.
யாE3 அவEைடய 7E(
ப(ப? பயDப+6HO
ெகாFளலா3. இH- எbத
;Uவாகp3 தைலsட p?
யாL. இE(Xn3, இb
Hயா7- இய%43 Yல
தகவ- ெதாடU[ ;Jவ

ன%கF, :ராl அைம( Xைன6 த%கF ெச-
வாOகா-, க:டாய(ப+6H, அவUகSO

ேகCப வைளOக( பாUOKDறன. Yல 
இைணய தள%கைள6 தwேய

XN6L6 தைட ெசlL, க:
டண3 ெசi6H ம:+ேம
பாUO43 வைகs-
ெகாg+ வர pயCYO
KDறன. இதனா-, 
ப ய ன ா ள U க , ட 3
இEbL அHகO க:-
டண3 வq>Oக H:
டf+KDறனU. இL
“ வ ை ர ய ை ற ய C ற
ந+;ைலeடD o?ய
இைணய ேசைவO4”

எHரான6 H:டf:ட
சHயா43.
ந + ; ை ல ய ா ன

இைணய ேசைவ எDபL,
இைணய6H- பHய(ப:-

+Fள அைன6L தகவ-கைளe3
ெபJ3 உNைம, அைனவEO43 சம

மாக6 தர(பட ேவg+3 எDப ேதயா43.
பயனாளUகF, தகவ-கF, இைணய தள%கF,
இைணய தள%கைள( ெபJ வதCகான அ(,
ேகஷD [ேரா Kரா3கF அ-லL எbத வைக
இைண([ எDபனவC5D அ?(பைடs-
பா4பா+ அ-லL க:டண3 வq- ெசl-
ய(படO oடாL. ஆனா-, அ6தைகய பா4
பா:?ைன ஏCப+6த, ஏUெட-, NைலயDz 
மCJ3 டா:டா ெடாேகாேமா ஆKய ;J வ
ன%கF, :ராl அைம( Xைன ெநEOK வE
KDறன.

அெமNOகா7i3 இேத ேபால இைணய 
ேசைவ ;Jவன%கF pயCY6த ேபாL,
ெபE3 அள7- மOகF த%கF எHU(
XைனO கா:?, மOகF சாUபான 

ஆைணைய( ெபCறனU.
இDைறய ;ைலs-,
இைணய தகவ-

மCJ3 தள%க,
ைடேய பாரப:ச3
கா:+வL அெமNO

கா7- ச:ட 7Hp
ைறகSO4( [ற3பான

தா43.
வ ை ர ய ை ற ய C ற

ந+;ைலeடD o?ய 
இைணய ேசைவsைனe3
தCேபாL ேசைவ ;J வ
ன%கF ேமCெகாFள6 H:
டf+3 ;ைலகைளe3
ஓU எ+6LO கா:+டD 
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7ளO4KேறD. நா3 அைனவE3 fDசா
ர6ைத( பயDப +6LKேறா3. 7ளO4,
fOY, KைரgடU, ?7, (N:|, ஏ.Y. என 
எதைன( பயDப+6Hனாi3, பயDப
+6L3 fDசார6HCேகCற க:டண6ைதj
ெசi6த ேவg+3. இதC4( பHலாக,
X>(z :<( ைல: பயDப+6Hனா-
ஒE க:டண3, அ-:ரா KைரgடU பயD-
ப+6Hனா- ஒE க:டண3, ேவJ 7ளO4
மCJ3 KைரgடU பயDப+6Hனா- ஒE
க:டண3, சா3ச% ?7O4 ஒE க:டண3 
எDJ fDசார6HC4O க:டண3 7H6தா- 
அL எdவளQ அப6தமானL எDபL அைன
வEO43 [Ne3. அேத ேபா- தாD, தC
ேபாL இைணய ேசைவ ;Jவன%கF க:
டண3 7HOக pCப+KDறன.

இைணய6ைத( பயDப+6LவH-, அதD
ெசய- ேவக3. பயDப+6L3 ேட:டா 
அளQ, நா:கF வைரயைற ஆKயவC5D
அ?(பைடs- உFள க:டண6 H:ட%-
கைள6 ேதUbெத+6L நா3 க:டண3 ெசi6-
LKேறா3. இதC4( பHலாக, ேபz[O
எDறா- இலவச3, }ெமs- எDறா- க:-
டண3, :7:டU எDறா- பாH சiைக 
எDJ க:டண3 7H6தா- எDனவா43?
+2 ேதUQ p?QகF பாUOக, �.20 என வq-
>6தா-, யாU தாD சK6LO ெகாFவாUகF?

எனேவ, தகவ- ெதாடU[ இைணய ேசைவ
;Jவன%கF 7E3[3 வைகs- இைணய
தள%கைளe3, க:டண6 H:ட%கைளe3
வைரயைற ெசlHட :ராl அnமH6தா-
எDனவா43? 2} இைண(XC4 மாத3 
�.250, 3} இைண(XC4 மாத3 �.650,

o+தலாக ேபz[O பாUOக �.60, }ெமs-
பாUOக �. 40, <:<( பாUOக �.100, 
(,(காU: மCJ3 Xற வU6தக தள%கF
எw- இலவச3 எனO க:ட ண%கF ;Uண-
sOக(படலா3.

இbதj qr;ைலs-, “e :<( ேபாDற
தள%க,- பHbL ைவOக(ப:+Fள 
பாட-, ஆட- காெணா, 7?ேயாOகைள, 
இைணய( பயனாளUக SO46 ெதாடUbL
தர, அHக ெசல 7:+ க:டைம(ைப உE
வாOK இயOK வEKேறா3. எனேவ, அ6த
ைகய தள%கைளO காண o+த- க:டண3
வq>6தா- எDன?” எDJ இைணய தள
;UவாKகS3, ேசைவ ;Jவன%கS3 ேக:
KDறன.

பயனாளUகேளா, இbத ெசல7ன%கF
மCJ3 ;Jவன6HCகான லாப3 ஆKய
வCைறO கணOK:+6தாD, இைணய ேசைவ
க:டணேம 7HOக(ப+KறL. XD, ஏD
hg+3 தwேய அHகO க:டண3 எDற 
7னா7ைன எ�([KDறனU.

இDn3 :ராl எbத p?Q3 எ+Oக-
7-ைல. இதCKைடேய, இைணய ேசைவ
;Jவன%கF மைறpகமாக ேமCெகாFS3
pயCYகைள p5ய?Oக, இbHய இைணய(
பயனாளUகS3 pயDJ வEKDறனU.  

:ராl அைம([ மOக,ட3 இEbL 
இL சாUபாகO கE6Lகைள ேக:டL.
இதைன( பயDப+6H Yல தDனாUவ லUகF 
Savetheinternet.in எDn3 இைணய தள6ைத
உEவாOK, அதD �ல3 பயனாளUக,D
எHU(ைப6 ெதN7O43 pயC Ys- இற% K
eFளனU. �DJ நா:க,- 4 ல:ச3 fD
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அ�ச- அn(ப(ப:டன. தCே பாL ;f
ட6HC4 10,000 அ�ச-கF �த3 :ராl 
அைம(XC4 இbத தள3 �ல3 அn(
ப(ப:+ வEKDறன. இவUகSடD அர
Yய- தைலவUகF, ந?கUகF, ஊடக6H-
இய%4பவUகF என( பலE3 இதைன
fக6 \7ரமாக6 த%கF கர%க,- எ+6
LFளனU. https://www.youtube.com/watch
?v=mfY1NKrzqi0&feature=youtu.be எDற
இைணய தள6H- இL 456த 7?ேயா 
பட3 ஒDJ பHய(ப:+FளL.

ச�க ஊடக%கF மCJ3 இைணய ;J-
வன%க,D XரH;Hயாக இய%43 ‘ இb
Hய இைணய3 மCJ3 ெமாைப- o:-
டைம([’ (Internet and Mobile Association 
of India (IAMAI) “தCேபாL உFள தகவ- 
ெதாடU[ ச:ட6HC43 ேமலாக ஏேதn3
7HpைறகF ெகாg+ வbதா-, அL
[Hய வசHகைளO கgட5e3 Hற
ைமsD க�6ைத ெந5(பதC4 ஒ(
பா43” எDJ அ576LFளL. “எ�bL
வE3 ந3 பgபா:?D எ�jYைய இbத
7HpைறகF Yைத6L7+3” எDJ3
எjசN6LFளL.

இைணய6H- இய%43 ;J வன%கF,
அவUக,D தகவ-கF பயனாளUகைளj
ெசDறைடய, இைணய இைண([ தE3 
ேசைவ ;Jவன%கSO4O க:டண3
ெசi6த ேவg+3 எDJ oJவைத,
o4F, ேபz[O மCJ3 (,(காU:
ேபாDற ;Jவன%கF வDைமயாகO கg
?6LFளன.

பலமான எHU([ கா:ட(ப: +Fள 
;ைலs-, :ராl அைம([ இைணய( 
பயனாளUகSO4 எHராக நடவ?Oைக
எ+OகாL எDேற அைனவE3 எHUபாUO
KDறனU. ெபாJ6HEbL பாUOகலா3.

“இைணய$”
1. !த# !த$% ஓ' இைணயதளமாக2 ப45 ெச8

ய2ப:ட< Symbolics.com எ#>? தளமா@?. 1985
மா'D 15 அ#F இGத தள2 ெபய' ப45 ெச8ய2ப:
ட<. இதைனI தனJெகன2 ப45 ெச8< ெகாKட
LFவன? Symbolics Computer Corporation.

2. Oக2 ெபPய அளQ% ைவரS பரQய !த% LகT5
1988 ஆ? ஆKV ஏXப:ட<. அ2ேபா< பய#
பா:Z% இ[Gத உலகளாQய ச'வ'க^% 10%
ச'வ'கa இதனா%, !டcd2 ேபாeன. இGத
ைவரைஸ “The Internet Worm” என அைழIதன'.

3. Frederick Cohen எ#ற மாணவ', ைவரS (“virus,”)
எ#ற ெசா%ைல !த# !த$%, க?2 j:டைரJ 
ெகVJ@? kேராdராOX@2 பய#பVI4னா'.
இவ' க$ேபா'lயா ெபாmeய% பa^e% 
பZI<J ெகாKZ[Gதா'. ‘தானாகேவ, த#ைன2
ெப[JdJ ெகாan? kேராdராOX@’ இGத
ெசா%ைல வZவைமI<2 பய#பVI4னா'. த#
வ@2k ேதாழ'கa அmG< ெகாaள ைவரS kேரா-
dரா? ஒ#ைறI தயாPI<J கா:Zனா'. p#ன' 
க?2j:ட' ைவரS எ#பைதJ qTJகாr? 
QளJகI<ட# QவPIதா'.”க?2j:டP%
உaள kேராdரா?கைளJ ெகVI<, அவXைற2
ேபாலேவ நக$ைன உKடாJ@? kேராdரா?”.
இவேர, இIதைகய ைவரS kேராdரா?கைளI
தVJ@? ெதாt% u:ப வtகைள உ[ வாJdJ 
கா:Zனா'. p#ன', அவேர, 1987 ஆ? ஆKV, 
அைனI< ைவரSக ைளw? கKடmய ஒ[ வt-
eனா% !Zயா< எ#F LxpIதா'.

4. இ#ட'ெந: (“internet”) எ#>? ெசா%, 1882 ஆ?
ஆKZேலேய kழcக2ப:ட<. “ஒ#ேறாெடா#F
இைணGத, இைணJக2ப:ட ெசய%பாVகa” எ#
பதைனJ @mJக இGத ெசா% பய#பVIத2ப:
ட<. p#, ஏறIதாழ zF ஆKVகnJ@2 p#ன',
1982%, உலகளாQய Z.{.p/ஐ.p. ெந:ெவா'J
இைண2pைனJ @mJக இ< பய#ப:ட<.



20-4-20156

ெசDற 2014 ஆ3 ஆg+, ெபUசன- க3(-
<:டU தயாN6L 7Cபைன ெசlதவUகSO4,
ந-லெதாE ஆgடாக அைமbதL. இbத
ஆg?- தாD, ைமOேராசா(: தாD எOzX
Yzட6HCகான ச(ேபாU:?ைன p�ைம
யாக ;J6H7:டதாக அ576தL. இதனா-
பல ல:சOகணOகான க3(<:டUகF உலக3
p�வL3, ேஹOகUகளா- தாOக(ப+3 அபா-
ய6ைத எHU ேநாOKய ;ைலO46 தFள(
ப:டன. இதனா-, பல ;Jவன%கS3 தw
நபUகS3, த%க,D 7gேடாz எOzX க3(
<:டEO4( பHலாக, 7gேடாz 7 Yzட3
ெகாgட க3(<:டUகைள வா% KனாUகF.

ஆனா-, தCேபாL க3(<:டUகF 7Cப
ைனs- சCJ மbத;ைல ஏCப:+FளL. [Hய
க3(<:டUகைள மOக,ட3 7Cபைன ெசl
Hட இயல7-ைல என ெட- மCJ3 ஏசU ;J
வன%கF அ576LFளன. ெமா6த6H-, 2014
ஆ3 ஆgைடO கா:?i3, இbத ஆg+ இL
வைர 7% 7Cபைன 4ைறbLFளL.

2014D pத- காலாg?-, 7 ேகா?ேய 33
ல:ச3 க3(<:டUகF 7Cபைன ெசlய(-
ப:டன. இbத ஆg?-, இL 6 ேகா?ேய 85
ல:ச3 க3(<:டராகO 4ைறbLFளL. இL,
2009 ஆ3 ஆg+O4( XD, கடbத ஆJ
ஆg+க,- இ-லாத அள7C4O 4ைற
வானதா43. இதCகான pதDைமO காரண3,
7gேடாz எOzX Yzட3 ெகாgட க3(
<:டUகைள ைவ6HE(பவUகF, அ+6த
;ைலO4 மாறாதLதாD.

அ+6த காரண3 7ைர7- 7gேடாz

10 ஆ(பேர:?% Yzட3 ெவ, யாக இE(ப
LதாD. மOகF அைன வE3, தா%கF வா%க6 
H:டf+3 க3(<:டU [Hய ஆ(பேர:?% 
Yzட6LடD இEOக:+ேம எDற எgண6H-
உFளனU. ;jசயமாக, இbத ஆ(பேர:?%
Yzட3, இழbத ெபUசன- க3( <:டU சb
ைதையj சN(ப+6L3 என அைனவE3 எHU
பாUOKDறனU. ஏெனDறா-, 7gேடாz 10, 
7gேடாz 7 மCJ3 7gேடாz 8 ஆKய
வC5D Yறbத அ3ச%க ேளா+, [Hய பல வச-
Hகைளe3 ெகாg?EO43 எனO கEத(ப+
KறL.

7gேடாz 10 எ(ேபாL வE3 எனj சN
யான நாைள, ைமOேராசா(: இDn3 அ5-
7Oக7-ைல. ஆனா-, பல க3( <:டU 
தயாN([ ;J வன%கF, [Hய ஆ(பேர:?%
Yzட6LடD, வE3 ெச(ட3பU அ-லL அO-
ேடாபN-, அ-லL அதC43 pDன தாகேவ, 
த%க,D ேட(ள: மCJ3 ேல(டா( க3(<:
டUகF ெவ,வE3 என அ576LFளனU.

7Cபைன 4ைறQ 456L ஆlQ ேமC
ெகாgட ;Jவன%கF அைன6L3 இbத எHU
பாU(Xைன அ5 76 LFளனU.

ெசDற காலாg?-, ெலேனாவா ;J வன3 
ஒE ேகா?ேய 33 ல:ச6L 90 ஆsர3 க3(-
<:டUகைள 7Cபைன ெசlL pத- இட3
X?6தL. �<ெல: ேபOகாU: இரgடா-
வL இட6H-, ஒE ேகா?ேய 29 ல:ச6L 90 
ஆsர3 க3(<:டUகSடD இEbதL. ெட- 
;Jவன3 92 ல:ச6L 40 ஆsர3 க3( <:டU-
கைள 7Cபைன ெசlதL.

PQR1-
ெபFசன@ க-GHIடF >&பைன
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Pைர7- ெவ,sட(பட இEO43
7gேடாz 10 இயOக pைறைமeடD 

பல [Hய மாCற%கைள ைமOேராசா(: 
ஏCப+6த இEOKறL. அbத வNைசs- தD
அ(,ேகஷD [ேராKரா3கF, Hைர(பட%கF, 
இைச ஆ-ப%கF மCJ3 XறவCைற( ெபCJO
ெகாFள,வா%Kட,ஒேரஒE%KைணbதzேடாU
ஒDைற உEவாO4KறL. ைமOேராசா(: 
;Jவன6HD வா?OைகயாளUகF அைனவE3, 
த%கSO4 ேவg?ய அைன6ைதe3 இbத
zேடாN- வா%KO ெகாFளலா3. இLவைர,
பயDப+6L3 சாதன%கSO4 ஏCப, 
ேதைவயான அ(,ேகஷD தDைமOேகCப, 
ெவdேவJ pகவNக,- உFள zேடாUகைள 
நாட ேவg?யHEbதL. எனேவ,
ைமOேராசா(: அ(,ேகஷD [ேராKரா3கைள 
த%கF ேட(ள: X.Y., ேல(டா( க3(<:டU,
zமாU: ேபாD ஆKயவC5- பயDப+6த 

அைன6L ேதைவகைளe3 ஒேர zேடாN-
ெபறலா3. இதனா-, ைமOேராசா(: 
;Jவனp3 ஆ(XF மCJ3 o4F ேபால
ஒேர ஒE zேடாEடD இய%க உFளL. 

இதனா-, வா?OைகயாளUகSO43 
பயD KைடO43. ஒE சாதன6HCெகன 
வா%Kய அ(,ேகஷைன, ைமOேராசா(:
Yzட3 இய%43 ேவJ சாதன%க,i3
பயDப+6தலா3. எ+6LO கா:டாக, எOz
பாO�- இய%43 வைகs- வா%க(ப:ட 
ேக3z, 7?ேயா ைப-கைள ேட(ள: X.Y.
மCJ3 7gேடாz ேபாDக,- இயOகலா3.

7gேடாz 10 இDn3 ேசாதைன6
ெதா4([ எDற அள7- தாD உFளL. எனேவ,
ேமேல ெசா-ல(ப:ட அைன6L இயOகp3, 
7g 10 pைறயாக( பயனாளUகSO4 
அ57Oக(ப+ைகs- ெசய-ப+6த(ப+3 
எனQ3 அ57Oக(ப:+FளL.

இbHயா7- fகQ3 [கr ெபCற வU6தக
இைணய தளமான, fb6ரா, வE3 ேம

மாத3 pத- நாF pத- தD இைணயதள6ைத
இயOகாL. இ6த ள6HCெகன ெமாைப- அ(
,ேகஷD உFளL எDJ3, அதைன6 த%கF
ெமாைப- ேபாDக,- தர7றOக3 ெசlL,
இயOK, அதD வtயாக ம:+ேம ெபாE:
கைள வா%4மாJ தD வா?OைகயாளUகைளO
ேக:+O ெகாg+FளL. 

X(ரவN pத- வார3, இL பC5ய
உJH(ப+6த(படாத தகவ-கF KைடOக(
ெபCறன. pத>- ெமாைப- இைணய 
தள3 �ட(ப:+, ெமாைப- அ( ,ேகஷDகF
வtயாக ம:+ேம வU6தக3 ேமCெகாF-
ள(ப+3 என அ57Oக(ப:டL. தCேபாL
ெபாLவான இைணய தளp3 �ட(ப+வL
உJH ெசlய(ப:+FளL.

இbHயா7-, இL ேபால ெமாைப-
அ(,ேகஷD வt ம:+ேம வU6தக3
ேமCெகாFள(ப+3 என அ57Oக(ப:ட
pத- வU6தக இைணய தள3, fb6ரா7n
ைடயதா43.

இதனா- எbத Xரjைனe3 இ-ைல எDறா-,  
ஓராg+O4 pDனா-, இbத ;Jவன6Hைன
வா%Kய, இDெ னாE இைணய வU6தக 
;Jவனமான (,( காU: ;Jவனp3
இேத நடவ?Oைகய ேமCெகாFளலா3 எDJ
எHUபாUOக(ப+KறL.

ஏCகனேவ, இbத இரg+ ;J வன%கS3,
த%கF ெமாைப- இைணய தள6 Hைன
�?, ெமாைப- அ( ,ேகஷDகF வt ம:
+ேம வU6தக6ைத ேமCெகாg+ வEKDறன 
எDபைத, Yல வார%கSO4 pD இd7தt-
தர(ப:டL வாசகUகSO4 ;ைன 7EOகலா3.

]<^ரா இைணய தள- _டGப(2ற`

ைமYேராசாGI தQ- ஒQR2ைண<த bேடாF
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பல மாத%கF அ-லL ஆg+கF ெதாடUbL
உைழOகO o?ய ேப:டNகைள உE

வாO43 ந�ன ெதாt- u:ப3 456L o4F
;Jவன3 ஆlQ ேமCெகாg+FளL. இதD
�ல3 ?}:ட- சாதன%கைள6 தைட இ-
லாம- இயOகO o?ய ேப:ட Nகைள வ?
வைம6L, ேப:டN 7Cபைன சbைதsi3
o4F இற%க6 H:டf+KறL.

fக ெம->ய X>3 ெகாg+ சா>: 
zேட: என(ப+3 ;ைல6த ஆeF ெகாgட
ேப:டNகைள6 தயாNOக o4F எOz NசUj
ேலபர:ட�z ஆl7ைன ேமCெகாg+F
ளL. இbத ஆlQO 4�7- டாOடU ரேம� 
பர6வா| எDபவU தைலைம( ெபாJ(Xைன
ஏCJFளாU. இவU 2012 ஆ3 ஆg+O4
pDனU, ஆ(XF ;Jவன6H-, ேப:டN
ெதாt- u:ப 7�ஞாw ஆக( பv யாC
5யவU. இbதO 4� தCேபாLFள >6Hய3
அ யD ேப:டNைய மாC5 

அைமOகQ3, pC
5 i 3

[Hய ேப:டNகைள6 தயாNO43 ெதாt- u:
ப6HைனO கgட5e3 pயCYsi3 இற%K
eFளL.

தCேபாL பயDபா:?- உFள >6 Hய3
அயD ேப:ட NகைளO கா:?i3, இw உE
வா43 ேப:டNகF fகO 4ைறவான த?மD
ெகாgடைவயாகQ3, எைட 4ைற வானைவ
யாகQ3 இEO43. இைவ அi fwய3 அயD
ேப:டNகF என அைழOக(ப+3. தC
ேபாL [Hய ெதாt- u:ப6H- வ?ைமOக(-
ப+3 க3(<:டUகF, :ைரவU இ-லாம- 
ஓ+3 காUகF, உட- நல3 காO43 கE 7கF,
ேராேபா?Oz சாத ன%கF, தகவ- ெதாt-
u:ப6H- இய%43 ந�ன சாத ன%கF ஆK
யவC5- பயDப+3. 45(பாக6 த?மD
4ைறbத வைளயO o?ய zமாU: ேபாDகF, 
அvbL இயOகO o?ய zமாU: சாத ன%கF
மCJ3 உடiO4Fளாக அைம6L இயOக(
ப+3 சாதன% கைள இயO43 ேப:-
ட N க ள ா க அைமe3.

S1O ஆUV ெசU =(- S1O ஆUV ெசU=(-
W=ய ேபIட8 ெதாX@ NIப-W=ய ேபIட8 ெதாX@ NIப-
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த&'ப)ட எ- ெசா1
ேவU: டா4ெமg: தயாNOைகs- Yல

ெசாCக,D �ழாக Yக([ வgண6H-, 
ெந,வான ேகா+ ஒDJ கா:ட(ப+3. 
அbத ெசா->- எ�6L( Xைழ என(ப+3
zெப->% தவJ இEO43 ேபாL இbத
ேகா+ அைமOக(ப+3. ஆனா-, Yல ெசாCகF 
�%கF அைம6ததாக இEO43. அைவ ஆ%
Kல அகராHs- இEOகாL. அதனா- தாD
எ�6L( Xைழ என ேவU: கா: +KறL. இbத
ெசா->D எ�6L( Xைழைய ேவU: கg+ 
ெகாFளாம- இEOக ேவg+ெமDறா-,
அbத ெசா->D hL ைர: K,O ெசlL
KைடO43 ப:?ய>- "Ignore All" எDபH-
K,O ெசlHட ேவg+3. அதD XDனU, 
அbத டா4ெமg:?-, அbத ெசா- �%கF
ைட( ெசlதப?ேய ஏCJO ெகாFள(ப+3.
இbத ெசா-ைல Custom Dictionary- ேசU6L
7:டா-, எbத டா4ெமg:?- அbத ெசா-
வbதாi3, அL Xைழ எனO கா:ட(பட 
மா:டாL. ஆனா-, அேத டா4ெமg: மCற 
க3(<:டUக,- பயDப+6த( ப+ைகs-,
அbத ெசா- Xைழ உFளதாகO கா:ட(ப+3.
இL டா4ெமg:ைட( பாUO43 மCறவUகF
எDன ;ைன(பாUகேளா எDற எgண6 Hைன
உ%க,ட3 ஏCப+6L3. எனேவ, எbத க3(
<:டN- டா4ெமg: HறOக(ப:டாi3, 
XைழயCற ெசா-லாக உ%க,D ெசா- கா:
ட(பட வt ஒDJ கgட5ய(பட ேவg+3.
இதC4 இE வtகF உFளன.
1. �%கF இdவைகs- 45(Xட 7E3[3

ெசா- அ-லL ெசாCகைள6 ேதUbெத-
+OகQ3.

2. N(பw-, Display ேட(Xைன( ெபCJO
கா:டQ3.

3. இ%4 Language dialog box ேதUbெத+O
கQ3. ேவU: 2007-, Proofing 4E(X-,
Set Language �>ைன6 ேதUbெத+OகQ3.
ேவU: 2010 பயDப+6 Lபவராக இEbதா-,
Language 4�(X-, Language �- ேதUbெத
+OகQ3. இH- Set Proofing Language எD
பH- K,O ெசlHடQ3.

4. இ%4 Do Not Check Spelling or Grammar எD
பH- ?O அைடயாள3 ஏCப +6த(ப: ?
EOக ேவg+3.

5. ெதாடUbL ஓேக K,O ெசlHடQ3.
இரgடாவL வtsைன இ%4 பாUOகலா3.

pத>- Word Options டயலாO பாO�ைன6
HறOகQ3. ேவU: 2007-, ஆ�z ப:டD

K,O ெசlL, �ழாக உFள Word Options எD
பH- K,O ெசlHடQ3. இ%4 இடL[றமாக
உFள Proofing எDபH- K,O ெசl HடQ3.

ேவU: 2010-, N(பw- ைப- ேட( ேதUb-
ெத+6L, ஆ(ஷDz எDபH- K,O ெசl-
HடQ3. இ%4 z4ேரா- ெசlL ெசDJ,
Exceptions எDn3 XN7C4j ெச-லQ3.
இ%4 Hide Spelling Errors in this Document Only
எDற ெசO பாOz ?O ெசlய(ப:+ ேதUbெத-
+Oக(ப:+ இEOக ேவg+3. XDனU ஓேக 
K,O ெசlL ெவ,ேயறQ3.

இbத வt எ(ப? ெசய-ப+KறL? எDற
ேகF7 எழலா3. இதDப? அைமOக(ப+3 
ெச:?%z மாCற%கF, டா4ெமg: உடD 
ெதாடUbL ெச-i3. இதனா-, 45(X:ட
ெசா- XைழயானL எDn3 4ைற கா:ட(
பட மா:டாL.

இDெனாE வtயாக, உ%கF custom dictionary 
file ஐ மCறவUகSO43 அn(X, அவUகF க3(
<:டN- ேவU: ைடரOடNs- பHQ ெசlL
பயDப+6தj ெசா-லலா3. அ(ே பாL, இbத
ெசாCகF XைழயCறதாகேவ கா:ட(ப+3. 
அiவலக3 ஒD5- 4�வாக( பvயாCJப
வUகSO4 இL fகQ3 உத7யாக இEO43.

எ2345கைள அகல'ப :3த
ேவU?- எ�6LOகைள ந3 இ�ட(ப?

தைல([க,- அைமOக( பல வtகF
உFளன. இH- ஒDJ எ�6LOக,D அக-
ல6ைத அHகNOகj ெசlவL. ெபாLவாக
p� எ�6HD அளைவ அH கN(ேபா3; அ-
லL 4ைற(ேபா3. இL எ�6Hைன 7N6L
அைம(ேபா3. �%கF அdவாJ அைமOக6 
H:டf+KDற ெசா-ைல6 ேதUbெத+6LO
ெகாFS%கF. XD கg:ேரா- + ? (Ctrl+D)
ெகா+6L பாg: 7gேடா7ைன( ெபறQ3.
இதைன ெமn பாN- Format K,O ெசlL
pத- XNவாக இEO43 Font எDபதைனe3
ேதUbெத+Oகலா3.  

இbத 7gேடா7- பல ேட(கF
KைடO43. இH- Character Spacing எDப
தைன6 ேதUbெத +OகQ3. அH- Scale எD
பதC4 அEK- உFள அளQ க:ட6H- ஏC
கனேவ 100% என இEO43. இதைன 200%
என அைம6L ஓேக K,O ெசlL பாU6தா-
ேதUbெத+6த ெசா->- உFள எ�6LOகF
அைன6L3 அகலமாக மாCற(ப:+ இEO43.
இL உ%க SO4 அHகமாக6 ெதNbதா- அகல
அள7D சத7Kத6ைதO 4ைறOகலா3; o+த
லாக ேவg+ெமDறா- உயU6தலா3.
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அல;கைள மா=ற
பா?@லா ேதைவயா?

எOெஸ- ஒUO �:?- ெவ4 கால6HC4 (?)
pD[ அ?O கணOK- ேட:டா அைம6த-

தாகQ3, அதைன ஒேர க:டைளs- பாUpலா
ெகா+6L h:டU அலK- மாCற எDன ெசl Hட
ேவg+3 என வாசகU ஒEவU ேக:?EbதாU.
இL ேபால அல4கF மாCற6HC4 ெபாLவான 
க:டைள எDனெவDJ பாUOகலா3.  

எOெஸ- ெதா4(X- CONVERT எDற ப%
சைனO க:டைள வNs- ெகாg+ வbL, எbத
அல4கைளe3 மாCறலா3. இbத ப%சைன
அைமOைகs- �%கF பாUpலா எதைனe3
அ5bHEOக6 ேதைவs-ைல. எ+6LOகா:டாக
Column B –s- வNைசயாக அ?O கணOK-
ேட:டா ெகா+6L ைவ6HEOK UகF. இதைன
h:டU கணOK- Column C s- ெகாg+
வர ஆைச(ப+K UகF. இw Column B –s-
ேட:டா உFள ெச-கைள6 ேதUbெத+OகQ3.
இL B2 pத- B8 வைர இE(பதாக ைவ6LO
ெகாFேவா3. pத>- B2:B8 வைரsலான ெச-
கைள6 ேதUbெத+%கF. அ+6L C2:C8 ேதUb
ெத+%கF. இ(ேபாL =CONVERT(B2,”ft”,”m”) என
பாUpலா7ைன ைட( ெசlHடQ3. அ+6L Ctrl
+ Enter எDற இE �கைளe3 அ�6தQ3. இd
வைகO க:டைள �ல3 பல வைகயான அல4
கைள மாC5 அைமOகலா3. ைம-– K.h, காலD
– >:டU என பல KைடOKDறன. பாரD¡:
– ெச-Yயz மாCற6HCகான பாUpலா இ(ப?
இEO43. =CONVERT(68, “F”, “C”) ெச-Yயz –
பாரD¡: பாUpலா =CONVERT(68, “C”, “F”) என
அைமe3. எOெஸ- ெஹ-( ெமn ெசDJ
மCறவC5Cகான பாUpலாOகைள அைமOகQ3.
உ%க,ட3 பHய(ப:+Fள எOெஸ- CONVERT
பாUpலா7ைன, உ%கF க3(<:டN- உFள
எOெஸ- ெதா4([ எ+6LO ெகாFள7-ைல
எDறா-, Analysis ToolPak – ைன உ%கF க3(
<:டN- இDzடா- ெசlL XDனU பயDப
+6தQ3.

பல ஒ?5E5;கைள உட- GHட
எOெஸ- [ேராKராf- ெசயலாCJைகs-,

ஒUO[O ஒD5ைன �+வதC4( பல வt
கைள நா3 XDபC JKேறா3. ஆனா-, ஒD
JO4 ேமCப:ட ஒUO [O4கைள �+வதC4
எDன ெசlKேறா3? ஒdெவாDறாக6தாD
�+Kேறா3. இதC4 ஒE REO4 வtsைன

எOெஸ- ெகாg+FளL. அL ெவ,(ப-
ைடயாக6 ெதNயாததா-, நா3 அதைன அ5
யாம- இEO Kேறா3. பல ஒUO [O4கைள,
ஒேர � அ�6த6H- �ட, ¢(: � அ�6HO
ெகாg+ ைப- ெமn7ைன6 HறOகQ3. 
இ(ேபாL Close எDபL Close All எனO கா:
ட(ப+3. இதைன6 ேதUbெத+6L K,O 
ெசlதா-, அைன6L ஒUO [O 4கS3 �ட(
ப+3. ஒDைற ;ைன7- ெகாFள ேவg+3. 
¢(: � அ�6HO ெகாg+ ைப- ெமn
Hறbதா- தாD, Close All எDபL கா:ட(ப+3.
இ-ைலேய- அL கா:Y அ,OகாL.

IJK) IJLM
எOெஸ- [ேராKராf- டயலாO பாO

�ைன( பயDப+6Lைகs-, �%கF
டயலாO பாO�- காgபதைன ெச: ெசlL
அைமOகலா3. இH- ஒDJ, �%கF பாUO43 
எOெஸ- ஒUO[OKD XN7< கா:Ysைன
டயலாO பாO�D இட L பOக3 கா:+3ப?
அைமOகலா3. Views �>ைன அ+6LFள
�r ேநாOKய அ3[O 45s- K,O ெசlL, 
KைடO43 ப:?ய>- Preview எDபதைன6
ேதUbெத+OகQ3.

இbத Open டயலாO பாOz HறOக(ப+
ைகs-, Yல ஒUO[O4கSO4 XN7< என(
ப+3 pD ேதாCறO கா:Y தர(பட7-ைல
எDபைத உணUbHE(�UகF. அைன6L ஒUO[O
4கSO43 XN7< கா:Y இEOக ேவg+3
என p?Q ெசlதா-, �ேழ தbLFளப? ெச:
ெசlHடQ3.
1. Office ப:டD K,O ெசlHடQ3. ெதாடUbL

Prepare மCJ3 Properties K,O ெசlHடQ3.
எOெஸ-, உ%கSைடய ஒU£: ேமலாக,
REOகாமாக properties கா:+3.

2. அ+6L Document Properties ஐ அ+6LFள
அ3[O 45sD hL K,O ெசl HடQ3.
இ%4 Advanced Properties எDபைத6 ேதUb
ெத+OகQ3. எOெஸ- இ(ேபாL Properties
டயலாO பாOைஸ6 HறO43. 

3. இ%4 Summary ேட( ேதUbெத+Oக(ப:?
E(பதைன உJH ெசlHடQ3.

4. இbத டயலாO பாO�D �ழாக உFள Save
Thumbnails for All Excel Documents எDபைத6
ேதUbெத+OகQ3. 

5. அ+6L Properties டயலாO பாOைஸ �ட
ஓேக K,O ெசlH+ேவா3.

6. இ(ேபாL ஒUO[OKைன ேசd ெசlHடQ3.

எYெஸ@
eGb...
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~ பாரN ~

ந3 �+க,- Xரா:ேபg: இைண([டD
ைவ X இைணOக(ப:+ பயDப+6L3

பழOக3 ெபEK வEKறL. இதC4O காரண3
ெடzO டா( க3(<:டU ம:+ேம [ழ%K 
வbத �+க,-, ேல(டா( க3(<:டU,
ேட(ள: X.Y.OகF, zமாU: ேபாDகF என(
பல வைகயான ெமாைப- சாதன%கைள ஒேர
�:?- பயDப+6த6 ெதாட%K உFேளா3.
இவCJடD ந3 ?7 சாதன%கS3 zமாU: 
?.7. சாதன%களாக மா5 வEவL இDைறய
நைடpைறயாக உFளL.

இbதj qr;ைலs-, பலE3 4ைறப:+O
ெகாFS3 ;ைல ைவ X இைண(XD ேவக3
ஆ43. ;J7ய Yல மாத%க,ேலேய, ைவ
X இைண(XD ேவக3 4ைறவL3, அதD
ேர?ேயா அைலகF �jYD RCறளQ 4ைற
வL3 காண(ப+KறL. ைவ X ெரள:டU
சாதன3 உFள அைறைய6 தாg? அ+6த
அைறகSO4j ெசDறா-, இைண(ேப
KைடOகாத ;ைல, அ-லL அ?Oக?
இைண([ 7ல43 ;ைல, இைண(XD 
ேவக3 4ைறe3 ;ைல என( ப-ேவJ
qr;ைலகைளj சbHOKேறா3.

இதCகான \UQகF ந3 ைகக,ேலேய உF
ளன. அவCைற இ%4 காணலா3.

ைவ V ெரள7டL அைமKYZ இடZ

ைவ X ெரள:டU அைமe3 இட6Hைன
fக எ,தாக எ+6LO ெகாFளO oடாL.
அதைன ைவ6L இயO43 இடp3 அதD 
ேவக3, அைல�jYD ¤ர6ைத ;Uணய3
ெசlH+3. பாLகா(பான இட3 எDJ

கEH, நா3 பாUOக இயலாதப?, ஏேதn3
Y5ய �ேரா, அ-லL மர( ெப:? அ-லL 
ெதாைலOகா:Y( ெப:?sD XD[ற3
ைவOகO oடாL. fகj Yறbத இட3 எDJ
ெசாDனா-, அL ந3 �:?D ைமய( ப4
HதாD. அ-லL, நா3 பயDப +6L3 அைன6L 
சாதன%கS3 சமமான ¤ர6H- அைமe3 
இட3 தாD. நா3 பயDப+6L3 சாதன%கF,
ெரள:டND அEேக இEbதா-, அவCைற 
ஈதUெந: ேகXFகF ெகாg+, ெரள:ட EடD 
இைண6L( பயDப+6LவL அைன6L
Xரjைனகைளe3 \UO43. �+க,- உFள
ெச%க- RவUகF அ-லL உேலாக6 த+( [க
SO4 அEேக ெரள:டைர ைவ6L இயOகO 
oடாL. இைவ இjசாதன3 அn([3 அைல
கைள6 த+O43.

பா[கா!3 வைளயZ ேதைவ

ந3 ெரள:டU இயOக6 HC4
பாLகா([ ேதைவ. இL ேவJ
ஒDைறe3 45Oக 7-ைல.
ஒE பாzேவU: ெகா+6L 
அதைன நமO4 ம:+ேம உNைம

eைடயதாக அைம6LO ெகாFள
ேவg+3. இ-ைல எw-, ந3

ெந:ெவாUO Kைன அEK- வY(பவU
ைஹஜாO ெசlL ெகாg+ ெச-வாU.
ந ா 3 அ 5 ய ா ம -

ைவ . ேவக-
1ைற2றதா?
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அவU பயDப +6Hனா-,
;jசய3 நமO4O KைடO43 அைலவNைசsD
தாOக3 fகQ3 4ைறவாகேவ இEO43.
பாzேவU: ெகா+6L பாLகா(Xைன ஏC
ப+6H7:டா-, இbத( XரjைனO4 வt
இ-ைல. உ%கSO4 அEK- வY(பவU தD

ேட(ள: அ-லL zமாU: ேபாnடD உ%கF
�:?C4 வbL, ந:ேபா+ ேபYO ெகாg?EO
ைகs-, உ%கF ைவ X இைணய இைண(XD
பாzேவU: ெகா+%கF.

அவசரமாக இைணய3 பாUOக ேவg?eF
ளL எDJ ேக:+, உ%கF பாzேவUைட �%கF
ெகா+6L7:டா-, அவU ெவ,ேய5யQடD,
பாzேவUைட மாC57டQ3. இ-ைல எDறா-,
அவU உ%கF அEK- உFள அவU �:?-
இEbதவாேற பாzேவU: இடாமேலேய, ைவ X
இைண(Xைன( பயDப+6த p?e3.

].P. ^]ேயா பய.ப<_த ேநரZ

ைவ X இைணய இைண(XD தDைம,
அதைன( பயDப+6L3 சாதன%க,D தD
ைமைய( ெபாJ6L3 அைமe3. �%கF fக 
அHகமாக �?ேயா அ-லL இைணய ?7
பயDப+6Lபவராக இEbதா-, இL �%கF
மCற 7ஷய% க SO4 இைண
ய6ைத( பயD
ப + 6 L வ ை த (
ப ா H O 4 3 .
எனேவ, �?ேயா
மCJ3 இைணய
?7 ேபாDற
வCைற( பயD
ப+6த தw ேநர3

ஒLO4%கF.

bக! ெபfய ^டா? fj7டL பய.ப<_[க

உ%கF �+ பல ப+Oைக அைறகF அ-
லL மா? ெகாgடதா? அ(ப?யானா-, ைவ
X இைணய இைண([ Yல இட%க,- fக

fகO 4ைறவா கேவா, அ-லL
இ-லாமேலா

இ E O க
வாl([
உg+.

இ L
ே ப ாD ற
இ ட %

க,-, N�:
டைர( பயD

ப + 6 L % க F .
இL அiவல
க % க S O 4 3
ெ ப ா Eb L 3 .

N�:டU ெபாL
வாக ம>வான 7ைலsேலேய KைடO43.
Yல ெரள:டUகF இL ேபாDற “அmக- வt
pைனகைள” ("access point") பயDப+6L3 வைக
sலான வசHகைளO ெகாgடதாகேவ இEO43.
அவCைற( பயDப+6Lைகs-, இL ேபாDற
N�:டUகைள எ,தாக இைண6L( பயDப+6
தலா3.

ெரள7டkKYq ெசலv ெசwNட_
தயxக ேவyடாZ

�%கF வா%K( பயDப +6L3 ெரள:டU 
ந�ன வசHகF ெகாgட தாக இEOக:+3. 
7ைல 4ைற வானதாக வா%Kனா-, அைன6L
Xரj ைன கS3 வர6 ெதாட%43. எனேவ,

வா%43ேபாL, சCJ ெசலQ
o+தலாக இEbதாi3,

ந-ல ந�ன ெரள:ட-
ராக வா%K இைணO
கQ3. இL Yல ஆg
+கSOகாவL, எbத(
X ர j ை ன ை ய e 3
தராL. வா% 43
ேபாேத, அதCகான

N�:டைரe3 வா%K,
�:?D மJ[ற3 உFள அைறs-

ைவ6L இயOகQ3.
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இbHயா7-, தகவ- ெதாt- u:ப6
LைறsD ெபNய எHUபாU([ தCேபாL

4} அைலவNைச6 ெதாடU[ 456L6 தாD.
அgைமs- நடbL p?bத zெபO:ர3 
அைலவNைச ஏல6HC4( XDனU, பலE3
இL 456L( பலமான எHUபாU( [கைள
ேமCெகாg+FளனU. 4}, இbHயா7-
ேட:டா பNமாCற6H- [HயெதாE மாCற6
Hைன ஏCப+6L3 என அைனவE3 எHUபாUO-
KDறனU. அL நைடெபJவதCகான சா6HயO
oJகF உFளனவா எDJ பாUOகலா3.

§னா7C4 அ+6தப?யாக, அHக எgvO
ைகs-, ெமாைப- ேபாD பயனாளUகைளO
ெகாg+Fள இbHயா7-, 4} பயDபா+
வளராம-, இDn3 ெபE3பாலான பயனா
ளUகF, 2} ெந:ெவாUO ேசைவsைனேய
பயDப+6H வEவதC4, இவUக,D வா%43
;ைலOேகCற ேபாD சாதன%கS3, 4} க:-
டண6 H:ட%கS3 இ-லாைமேய காரண%
களா43. இதைனj
சN ெசlHட நா3
Xற நா+கைள ேநாO
காம-, ந3 பயனா
ளUக,D பயD தD
ைமs>EbLதாD
அ5bL ெகாFள
ேவg+3. ேட:டா
ெபCJ பயDப
+6L3 வைககF,
வா?OைகயாளND
தDைமகF, ெபாE

ளாதார ;ைலகF மCJ3 சாUbத Xற Qேம,
;ைலைமயj §ராOக நமO4 உதQ3 என இb-
Hய ெச-iலU ஆ(பேர:டUகF அைம(XD
தைலவU ராஜD ேம6<z ெதN 76LFளாU.
”ேதைவ, க:டண3 456L வா?Oைக-
யாளUகF ெகாg+Fள எHUபாU([கF,
வா?OைகயாளU எ(ப?(ப:ட ேட:டா பN
மாCற6ைத எHUபாUOKDறனU மCJ3 Xற
தகவ-கைள, இbத( XN7- இய%43 ;J-
வன%கF அ5bL, அவC5D அ?(பைடs-
த%கF H:ட%கைள அைமOக ேவg+3.”

இbHயா7-, 3} அைலவNைச( பயDபா+
ெபNய அள7- ேமCெகாFள(பட7-ைல. பய
னாளUகF, இDn3 பழசாK( ேபான 2} அைல
வNைச6 ெதாடUXைனேய ெதாடUbL ேமC
ெகாg+வEKDறனU. 3}இbHயா7-fகQ3
மbத ;ைலs- ேமCெகாFள(ப+வதC4, அதC
கான க:டணேம pதDைமO காரணமாக இEbL
வEKறL. இbத XN7- ெசய-ப+3 தகவ-

ெதாt- u:ப ;Jவ
ன%கF, த%கSைடய
லாப 7Kத6Hைன(
ெபEO4வதCேக pத
>ட3 தbL வEKD
றனU. fக அHகமாK(
ேபான zெபO:ர3
க : ட ண 6 H ன ா - ,
4ைறbத க:டண6H-
3} இைண(Xைன
மOகSO46 தர p?ய
7-ைல என இவUகF
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ேகா? ேபU 3} பயனாளUகளாக இEbதாi3,
இவUகF ெபE3பாi3 பயDப+6LவL 2}
அைலவNைச ெதாடUXைன6தாD.

தCேபாL இbத qr;ைல மா5வEKறL.
ஒE%Kைணbத 4} உNம6Hைன( ெபCJFள
NைலயDz இgடz:�z ;J வன3 இதைன 
உணUbL அதCகான நடவ?Oைககைள எ+6L
வEKறL. Yல 45(X:ட மgடல%க,-
4} இயOக, உNம3 ெபCJFள பாரH ஏUெட-
;Jவனp3, தDnைடய க:டண6 H:ட%
க,- ெபE3 அளQ 4ைற6தLடD, பல சi
ைககைளe3 தர6 தயாராK வEKறL. தCேபாL
இbத pயCYs- �?ேயாகாD ;Jவனp3
இற%KeFளL. இbத qr;ைலக,-, இb
Hயா7- 4} ேசைவeடD, இைணயj சbைத
Yற(பானதாக அைமe3 வாl([கF அHக
N6L வEKDறன.

4} ெவC5 ெபJவதC4, மOக,D ”வா%43
;ைலேய” pOKய காரணமாக இEOக(
ேபாKறL. NைலயDz ;Jவன அHபE3
இதைனேய தD 45OேகாளாகO ெகாg+
நடவ?Oைக எ+6L வEKறாU. சா3ச%
;Jவன6LடD ஒ(பbத3 ேமCெகாg+
�. 5,000O43 4ைறவான 7ைலs-, 4}
ெந:ெவாUOK- இய%43 ெமாைப- ேபாD-
கைள 7CபைனO4O ெகாg+ வர இEO-
KறாU. மCற ;Jவன%கSடn3 இேத ேபா-
4ைறவான 7ைலs-, 4} ெந:ெவாUO
ேபாDகைளe3, Xற ?}:ட- ெதாடU[ சாத
ன%கைளe3 ெகாg+ வர ேபjR வாU6ைத
ேமCெகாFள(ப:+ வEKறL.

”இwேம-, Xரா:ேபg:
இைணய இைண([ மCJ3 Xற
?}:ட- ேசைவகF, ஓU ஆட3
பர வசHயாக இbHயா7- கE
த(பட மா:டாL” என உலக
அள7- பணOகாரUக,D ப:?
ய>- 22 ஆவL இட6ைத( ெபC
JFள NைலயDz அ3பாw, தD
;Jவன( ப% 4தாரUக,D o:
ட6H- 45(X:+FளாU.

இb;ைலs-, பாUH ஏUெட-
;Jவனp3 தD 4} ேட:டா
H:ட%கSOகான க:டண6ைத
31% வைர 4ைற6LFளL. ஏற6
தாழ 3} அைலவNைசOகான
க:டண அள7ேலேய, 4} க:
டண6ைதe3 அைம6LFளL.
இதD �ல3, NைலயDz }ேயா
தD 4} ெந:ெவாUOKைன
7NQப+6H, வா?OைகயாளU
கைளO கவE3 pDனU, பாUH
ஏUெட- வா?OைகயாளUகைள6

தD X?s- ெகாg+ வE3 என எHUபாUOக(
ப+KறL.

NைலயDz }ேயா ;J வன3 ஏCக னேவ,
2} ேட:டா க:ட ண6H- 4} ேசைவைய 
வழ%க6 H:ட f+வதாக அ576LFளL.
இதனா-, 4} ேசைவ வழ%4வH- ;Jவ
ன%கSOKைடேய ;jசய3 ந-ல ேபா:?
இEO43 எDJ3, இதனா-, மOக,ைடேய
4} பயDபா+ அHகNO43 வாl([கF இE(
பதாகQ3, இL 456L ஆlQ ேமCெகாg+
வE3 அைம([கF அ5 76LFளன.

இbதj qr;ைலs- அரR3 Yல வtp
ைறகைளO கா:ட ேவg+3. 45(பாக, 
ெந:ெவாUO இய% 4வH- ேமCெகாFள(
பட ேவg?ய வtpைறகF மCJ3 7Hp
ைறகF எDன எDபைத6 ெத,வாக அ5 7Oக
ேவg+3.

ஏCகனேவ, ேராf% க:டண 7K த%கF,
உNம%கF [L( X6த- ஆKயவC5- அரYD
ெகாFைககF ;Jவன%க,ைடேய ஒE ெத,
வCற ;ைலைய ேமCெகாFளேவ உத7ன.
இதைன6 த7U6L, உJH(பாடான ;ைலைய 
ேமCெகாg+, தD ;ைலைய அரR ;Jவன%க
SO4 உணU6த ேவg+3. 

வா?OைகயாளUகைள( ெபாJ6தவைர, 4}
அைலவNைச( பயDபா+, அHேவக ேட:டா
பNமாCற3 ஆKயவCைற 7E3[பவUகளாகேவ
இEOKDறனU. இவUக,D ேதைவOேகCபQ3.
வா%43 ;ைலOேகCபQ3, ;Jவன%கF H:
ட%கைள அைம6L6 தbதா-, ;jசய3 4}
அைலவNைச( பயDபா+ மOக,ட3 அHக3
பரQ3 வாl([g+.
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ேமா:டாேராலா ;Jவன3 அgைமs- தD
4} zமாU: ேபாD ஒDைற ேமா:ேடா

இ ெசகg: ெஜனேரஷD (Motorola Moto E
(2nd Gen) 4G) எDற ெபயN- 7CபைனO4
அ5pக(ப+6HeFளL. Yல வார%கSO4
pDனU இேத ெபயN- 3} zமாU: ேபாD
�. 6,999 7ைலs:+ ெவ,sட(ப:டL.
இbத 4} ேபாwD 7ைல �. 7,999. இH-
1.2 Kகா ெஹU:z ேவக6H- ெசய-ப+3 
4வா: ேகாU zநா( :ேரகD (ராசசU இய%4
KறL. இH- 4.5 அ%4ல qHD Hைர, 960 x
540 XOெஸ- ?zXேளeடn3, ெகாN-லா
காUw% Kளாz 3 பாLகா([டn3 தர(ப:
+FளL. இதD ஆ(பேர:?% Yzட3
ஆg:ராl: 5.0 லா>பா(. (ளா�
இ-லாத 5 எ3.X. HறD ெகாgட
ேகமரா XD[றமாகQ3. 7.}.ஏ.
ேகமரா ஒDJ pD[றமாகQ3
ெசய-ப+KறL. இதD ரா3
ெமமN 1 }.X. zேடாேர|
ெமமN 8 }.X. இதைன
ைமOேரா எz.?. காU:
ெகாg+ அHக(ப+6தலா3.
இH- இரg+ Y3கைள 
இயOகலா3. இதD பNமாண3 
66.8×129.9×5.2 fh. த?மD 12.3
fh. எைட 145 Kரா3.

இH- எ(.எ3. ேர?ேயா, 3.5 ஆ?ேயா ஜாO
தர(ப:+Fளன. ெந:ெவாUO இைண(XC4 
4}, 3}, ைவ X, [S�6 4.0., }.X.எz. 
ஆKய ெதாt- u:ப%கF இய%4KDறன.

இதD ேப:டN 2390 mAh HறD ெகாgடL.
இL கE([ மCJ3 ெவFைள ;ற%க,- 

KைடOKறL. தCேபாL இL (,( காU:
இைணய தள6H- KைடOKறL. ஏ(ர- 23
pத- 27O4F ேபாDகF அn(ப(ப+3. இத
nடD :ராDெஸg: 8 }.X. ெமமN காU:
70% சiைக 7ைலs- தர(ப+KறL.

ேமாIடாேராலா ேமாIேடா இ
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இ bத ஆg?D இJHO4F, இb Hயா7-
ெமாைப- பயDப+6LேவாU எg

vOைக ¨J ேகா?ைய6 தாg+3 எDபL
உJH(ப+6த(ப:+FளL. ெசDற X(ர வN
மாத6LடD p?bத கால6HCகான, ெமாைப-
பயDபா+ 456த தகவ-கைள, ெதாைல
ெதாடU[ 7வகார%கைளO கgகாv6LவE3
அைம(பான, :ராl (TRAI) ெவ,s:+FளL.
அேத எgைணO ெகாg+, த%கF ெமாைப-
ேசைவ ;Jவன%கைள மாC5O ெகாFள 7g
ண(ப3 அ,6தவUக,D எgvOைக ஒE 
ேகா?ேய 50 ல:ச6ைத6 தாg?eFளL.
ெமா6த ெமாைப- பயனாளU எgvOைக
96 ேகா?ேய, 5 ல:ச6L 80 ஆsர3. இbத
ேவக6H- ெசDறா-, வE3 ஜூைல மாத6
HC4F, இbத எgvOைக ¨J ேகா?ைய
எ:டலா3.

இDெனாE pOKய தகவi3, இேத 
ேநர6H- தர(ப:+FளL. கடbத Yல மாத%
க,-, நகர%க,- உயE3 ெமாைப- பய-
னாளUக,D எgvOைகையO கா:?i3,
Kராம( [ற%க,- fக அHகமாக பயனா
ளUகF உயUbL வEKDறனU. 

ெதாடUbL கடbத ஆJ மாத%களாக, X.எz.
எD.எ-. ;Jவன6HனU த%கF ெமாைப-
வா?OைகயாளUகைள இழbL வEKDறனU.
கடbத 12 மாத%க,-, 1.7 ேகா? சbதா தா
ரUகF. இb;Jவன6ைத 7:+ 7லKeF
ளனU.

ெபாLவாக, ெமாைப- எgகைள6 
ெதாடUbL ைவ6HEbதாi3, அவCைற(
பயDப+6தாதவUக,D எgvOைக pD[
10O4 7 ேபராக இEbL வbதனU. தCேபாL

அL 10O4 ஒEவராகO 4ைறbLFளL.
X(ரவN மாத6H-, 96.5 ேகா? சbதா தா ரU-

க,-, 85.2 ேகா? ேபU ெதாடUbL பயDப +6
LபவUகளாக உFளனU. தCேபாL இL 88.6%
ஆக உFளL.

ஜனவNs- 95 ேகா?ேய 23 ல:ச6L 40
ஆsரமாக இEbத ெமாைப- சbதாதாரUகF.
X(ரவN இJHs-, 96 ேகா?ேய 5 ல:ச6L
80 ஆsரமாக உயUbLFளL.

நகர( ப4Hக,-, ெமாைப- சbதாதாரU எg
vOைக 0.69% உயUb LFளL. 38 ல:ச6L 20 
ஆsர3 ேபU [Hயதாக ெமாைப- இைண([
ெபCJFளனU. இேத ேநர6H-, Kராம( [ற%
க,-, 1.11% உயUbL 44 ல:ச6L 20 ஆsர3
[Hய இைண([கF தர(ப:+Fளன. நகU(
[ற%க,- 55.72 ேகா?( ேபE3, Kரா ம([
ற%க,-, 40.33 ேகா?( ேபE3, ெமாைப- 
பயDப+6H வEKDறனU.

7நா?O4 512 Kேலா X:z  ேவக6
HC43 அHகமான ேவக6H- Xரா:ேபg:
இைண([ ெபCற வUகF எgvOைக 9
ேகா?ேய 45 ல:ச6 H>EbL, 9.73 ேகா?யாக
X(ரவNs- உயUbHEbதL.

கடbத 12 மாத%க,-, அHக எg vO
ைகs- ெமாைப- சbதாதாரUகைளj ேசU6
தH-, ஐ?யா ெச-iலU ;Jவன3 pத- இட6-
Hi3, ேவாடேபாD மCJ3 பாரH ஏUெட-
;Jவன%கF pைறேய இரgடாவL மCJ3
�DறாவL இட6Hi3 உFளனU. X.எz.எD.
எ-. ;Jவன3 இேத கால6H- ஒE ேகா?ேய 
70 ல:ச3 சbதா தாரUகைள இழbLFளL. Yz-
டமா ;Jவனp3 தD வா?OைகயாளUகைளO
கvசமாக இழbLFளL.

fC ேகாeைய^ ெதாட இQY1-
ெமாைப@ பயனாளFகO
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ைமJேராசா2: LFவனI4X@ 40 வய< எ#
றா~?, க:Vைர p% ேக:S @mIேத இ[Gத<.
அவ'தா# அGத LFவன?. ஒ[ தl மlதl#
!யX{, மா>ட சPI4ரIைதேய மாXm அைமI
தைத, Oக அழகாக, ேதைவயான @m2kகa மXF? 
தகவ%கnட# தG4[Jd�'கa. OJக ந#m.

எ8. பாKய ல7zb, Ny <Kக#.

வ[? ஆKVக^%, ெதாt% u:பI4# சJ4
ஒ�ெவா[வ[J@? dைடJக பாVபVcகa எனI
த# ஊtய'கnJ@ அm5ைர தG4[J@? p%
ேக:S ஒ[ மா மlத'. தனJ@2 p#னா%, தா#
ச?பா4Iத அைனI<? த# @ழGைதகnJ@ இ%
லாம%, 95% ெசாI4ைன த'ம காPயcகnJ@
எ�4 ைவI<aள இவைர இGத ைவயக? உaள
அள5? LைனQ% ைவI4[J@?.

எ.. {k|ண., காைரKகா#.

30 வய4% ல:சா4ப4யாdQVேவ# என �n
ைரI<, 31 வய4% ேகா�Sவரனாவ< அIதைன
எ^த%ல. த# kI4J �'ைம, ச!தாய2 பா'ைவ, 
த'ம {Gதைன என அைனI< பPணாமcக^~?
ஒ[ ந%ல மlதனாக, தைலவனாக வா�? p%
ேக:S அைனவ[? p#பXற ேவKZய ஒ[வ'. க:-
Vைர Oக அ[ைமயாக எ�த2ப:Vaள<.

எ8. காL_Nேகய., ெச.ைன.

ஐேப: ~ ெதாடJகI4% இ< ஓ' ஆட?பர சாதன?
எ#F அத# Qைலைய2 பா'I< ஒ<cdயவ'கa
எ%லா?, p#ன' அேத சாதனIைத அ%ல< மXற
LFவனcகa ெகாKV வGத அேத ேபா#ற சாத
னIைத2 பய#பVIதI ெதாடcdனா'கa. S��
ஜா2S ேபா#ற மlத சPI4ரI4% இட? ெபXற
மlத'கa எ#F? LைனQ% ெகாaளI தJக
வ'கa. ஐேப: இ#F ஒ[வ[Jெகா[வ' ெதாட'k
ெகாaள2 பய#பVI<? அ[ைமயான சாதன?.

எ8. ��வாச., ெசxக#ப7<.

�@a ச?பGத2ப:ட எJSட#ஷ# kேராd
ரா?கa இ�வள5 �Qைன ெச8யJ �Zயதாக
இ[Gதன எ#பைத ந?பேவ !ZயQ%ைல.
�@a எ%லாவXைறw? ேசாதைன ெச8 <தா# 
அ>ம4I4[J@? எ#F @[:VIதனமாக
இ[JகJ �டா< எ#F !Z5 ெச8ேத#. அm 5ைர
யாக ஒ[ க:VைரையI தGதைமJ@ ந#m.

ேக.எ.. Oவ!VரகாசZ, ம[ைர.

ஆ2pa LFவனI4# சாதனcகa எ#
றாேல, அைவ உய'Gத pPOய? Qைலe%
தா# இ[J@?. பா4 Qைலe% ஆ2pa வா:D 
எ#ற5ட# ஆ'வமாக2 பZIேத#. ஏமாXற?
தரQ%ைல உcகa க:Vைர. த# ஊtய'க
nJ@ உதQட !# வGத ஆ2pa LFவனIைத2
பாரா:டலா?. ைமJேராசா2: ேபால !X m~? 
இலவசமாகேவ ெகாVI4[Jகலா?.

கா. அ.பரச., NkqO.

]%$e% ேபா:Z ேபா:VJ ெகாKV ைவ~p
இைண2pைன மJக nJ@I த[? மாLல,
மI4ய அர�கnJ@ ந#m. இதைன நாV !�வ<?
மI4ய அர� ெகாKV வர ேவKV?. தகவ%
ெதாt% u:ப சாைலகa எGத அளQX@
QPd#ற னேவா, அGத அளQX@ நா?
!#ேனXற? அைடயலா?.

எ8. �Vfயா, Oவ காO.

Vர5ச'க^% “எ#ைன2 p# ெதாடராேத”
என ெச: ெச84ட !Zw? எ#ற Z2S தGத
ைமJ@ ந#m. இ< வைர இதைனI ெதPயாம%
பய#பVI4 வG 4[Jdேற#. இ[2p>?,
{ல வச4கnJ@ நா? ெச#ற இைணய தளc
கைள, நா? பய#பVI<? pர 5ச' ெதPG< ைவI
4[2ப< ந%ல< தாேன.

கா. தbழரO பாy]ய., ேகாைவ.

ெபFசன@
.ேரY
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ேகaQ: Sபா'ட# pர5ச' @mI< Lைறய எ�4
உa�'கa. ைமJேராசா2: QைரQ% தர இ[2
பதாகJ @m2p:Z[G�'கa. அ< தXேபா<
வG<Q:டதா? எGத இைணய தளI4$[G<
ட5Kேலா: ெச84டலா?? �cகa பய#பVI42
பா'I�'களா? பா<கா2பானதா?

ேக. �xேகாைத, ெச.ைன.
பH-: 7gேடாz 10 ஆ(பேர:?%

Yzட3 அைனவEO43 KைடO43ேபாL
இbத XரQசU KைடO43. ’zபாUடD’ எDபL
[Hய XரQசND 45«:+( ெபயU தாD. இbத
ெபயNேலேய XரQசU KைடOகலா3. அ-
லL ேவJ ெபயN- KைடOகலா3. தCேபாL
7gேடாz 10 ஆ(பேர:?% Yzட6HD
ேசாதைன( பH(Xைன6 தர7றOக3 ெசlL
பயDப+6H( பாU(பவUக SO4, அgைமs-
zபாUடD XரQசND ேசாதைன( பH([3
KைடOKறL. ஒDைற ;ைன7- ெகாFள
ேவg+3. 7g 10 மCJ3 zபாUடD இரg
+ேம ேசாதைன( பH([ தாD.

ேசாதைன6 ெதா4(Xைன( பயDப+6H(
பாU6த வைகs-, zபாUடD XரQசU, ேவக
மாக, உgைமsேலேய அH ேவகமாக இய%
4KறL. இதD pக([ ேதாCற3, XNQகF
அைம([ அைன6L3, இDடUெந: எOz[
ேளாரU பH([ 11 ஐO கா:?i3 எ,ைமயா
கQ3, வசHயாகQ3 உFளL. நா3 HறO43
ஒdெவாE இைணய( பOக6HC43 இD-
டUெந: எOz[ேளாரN- உFளL ேபால,
சLர ேட(கF தர(ப+KDறன. இH- உFள
எOz (‘x’) அைடயாள6Hைன K,O ெசlதா-,
தள%கF �ட(ப+KDறன. ‘+’ அைடயாள6
HைனO K,O ெசlதா-, [Hய ேட(கF HறO
க(ப+KDறன. இடL [ற3 ேமலாக, pD

மCJ3 XD ெசDற இைணய தள%கைள( 
ெபJவதCகான அ3[O 45கF (Forward and 
Back) தர(ப:+Fளன.

oடேவ, ஒE ெர(ெர� ப:டn3 தர(
ப:+FளL. பாU6LO ெகாg?EO43 தள6
Hைன, hg+3 தர7றOக3 ெசlL பாUOக.
இ%4 KைடO43 பாN- K,O ெசlதா-, 
ேதடiOகான க:டp3, இைணய தள pகவ
NOகான க:டp3 KைடOKறL. வலL ேமC
[ற3 உFள zடாU ப:டw- K,O ெசlதா-,
ேபவN: தள%கைள இைணOகலா3; அ-லL 
�?% >z:?- ேதைவயானவCைறj ேசUO
கலா3. அ6 LடD, ஓU இைணய தளO க: +
ைரைய( XDனU ப?6LO ெகாFளலா3 எDJ 
p?Q ெசlதா-, அதCகான ஆ(ஷn3 தர(-
ப:+FளL. ஏேதn3 இைணய தள( பO
க6Hைன ேபவN:z XN7- இைண6தா-, 
அதC46 தwயாக ஒE ெபயU ெகா+6L, 
ேபா-டU ஒD5- ஒLOK ைவOகலா3. இH- 
ேவ?Oைகயான ஒDறாக அ-லL [Hய ஒD-
றாக எனO4( ப:டL இH- காண(ப+3 க?-
கார ஐகாD தாD. இதைனO K,O ெசlதா-, 
XரQசND ¬zடN KைடOKறL. �r ேநாOK
உFள அ3[O 45s- K,O ெசlதா-, நா3 
அgைமs- டQgேலா: ெசlதைவ ப: ?
ய>ட(ப+KDறன. ேபனா மCJ3 ேப(பU
ேபால உFள ஐகாw- K,O ெசlதா-,
இைணய தள6H- ஏேதn3 எ�H ைவO
கலா3. கைடY ஐகானாக �DJ [F,கF
உFள ஐகாD தர(ப: +FளL. இH- K,O
ெசlதா-, ெச:?%z மCJ3 சாUbத ேவைல-
கைள ேமCெகாFளலா3. இDn3 ;ைறய 
ெசா-லலா3. இைவ எ-லா3. தCே பாL இE(
பவC5>EbL மாJப:டைவ.

ேகO> – ப=@–டாKடL.ெப. சMNர ேபா8 –
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ேகaQ: ஒ[ 2ளா� :ைரQ% க?2j:ட' !�வ
ைதw? கா2p ெச8<, அ2பZேய இயJக !Zwமா?
மாl:ட' மXF? pற சாதனcகnJ@ இைண2k
ெகாVJ@? வைகe% ஏேத>? க:டைம2k உaள 
pளா� :ைர� உaளதா?

ஆ. �{லா Nேன|, ேகாைவ.
பH-: உ%கF ேகF7 சCJ 7ளOகமாக

இ-ைல எDறாi3, �%கF ேக:க 7E3[3
ெபாES3, அதD XDனv ஆUவp3 ெதN
KறL. (ளா� :ைர7- க3(<:டND

ெமா6த க:ட
ைம(Xைனe3
எ + 6 L j
ெசDJ, அதைன
ம ா w : ட U
அ-லL அL
ேபாDற ஒDJ
டn3 � ேபாU

+டn3 இைண6L க3(<:டராக இயOக
p?eமா? இLதாேன உ%கF ஆUவ6HD 
அ?(பைட. இேதா அதCகான தகவ- பH-.

இLவைர அ(ப? எLQ3 இ-ைல. ஆனா-,
o4F ;Jவன3 அL ேபாDற ஒDைற வ?வ
ைம6LO கா:?eFளL. இbத (ளா� :ைரd
அள7லான க3(<:டU 4ேரா3 ஆ(பேர:?%
Yzட6H- இய%கO o?யL. அqz (ASUS)
;Jவன3 இதைன ெவ,sட உFளL. 7ைல
100 டாலEO43 4ைறவாகேவ இEO43.
இதைன எj.?.எ3.ஐ.(HDMI) ேபாU: உFள
எbத சாதன6Lடn3 இைணOகலா3. � ேபாU:
மCJ3 மQz சாதன%கைள [S�6 �ல3
இைணOகலா3. அdவளQதாD, க3(<:டU
ெர?. இDzடg: காX ேபால, இDzடg:
க3(<:டU ெர?. இL மாணவUகSO4 fக 
உகbததாக இEO43. த%கF பாOெக:?- 
க3(<:டைர6 ¤OKj ெசDJ பயDப+6த
லாேம. 4ேரா3 X: என அைழOக(ப+3 இbத 
க3(<:டU 2 }.X. ரா3 ெமமNe3, 16 }.X.
zேடாேர| ெமமNe3 ெகாgடL. இ-ைல
எDறா- எDன? இEOகேவ இEO KறL Oளd:
க3(<:?% pைறsலான ெமமN.

இ-ைல, எனO4 7gேடாz க3(<:டU
தாD ேவg+3. அH- தாD பழK இEOKேறD
எDJ o5னா-, இgெட- உ%க SOகாகேவ,
எj.?.எ3.ஐ. z?O க3(<:டU ஒDைற உE
வாOK வழ%4KறL. இதD �ல3 உ%கF
?7s- எj.?.எ3.ஐ. ேபாU: இEbதா-, 
அதைன க3(<:டராக மாC5( பயDப+6
தலா3. இH- ைவ X, [S�6, e.எz.X. 
ேபாU:,32 }.X. ெமமN என( பல வசHகF
உFளன. இதD 7ைல 150 டாலU.

ேகaQ: QKேடாS 7 {Sட? பய#பVI<dேற#.
இ4% வழJகமான கZகார? டாSJ பாP% வல<

�ைலe% கா:ட2பVdற<. எ# மக# SQ:ச'
லாG4% ேவைல பா'J dறா'. இG 4யாQX@?
அதX@? ேநர? QI4யாசமா8 உaள<. இ#
ெனா[ கZகாரIைத இ4% இ#Sடா% ெச8<,
இG4ய ேநர? மXF? SQS ேநர? கா: V?பZ
அைமJக !Zwமா? !Zwமானா%, அதXகான வt
கைளJ கா:ட5?.

எ8. z!ைபயா, ெச.ைன.
பH-: இரgெடDன, �DJ க?கா ர%கைள

அைமOகலா3. அதCகான வt கைள( பாUO
கலா3. கg:ேரா- ேபனைல6 HறbL ெகாF-
ளQ3. Date and Time எDபH- இEpைற
K,O ெசlHடQ3. அ+6L KைடO43 7g

ேடா7- AdditionalClocksஎD5EO43ேட(X-
K,O ெசl HடQ3. இ%4 இரg+ இட6H-
Show This Clock எனO கா:ட(ப+3. இதைன6
ேதUbெத+Oக, அH- உFள ெசO பாO�- 
?O அைடயாள3 ஏCப+6தQ3. இதைன6 
ேதUbெத+6த QடD, உ%க SO4 ேநர மgட-
ல%கF கா:ட(ப+3. �%கF எbத நா:?D 
ேநர3 o+தலாகO கா:ட(பட ேவg+3 என
7E3[K Uகேளா, அதைன6 ேதUbெத+O
கQ3. இDெனாE நா:?D ேநரp3 இD
ெனாE க?கார6H- கா:ட(பட ேவg+3 
எDறா-, அதைனe3 hg+3 ெச: ெசlH
டலா3. XDனU ஓேக K,O ெசlL ெவ, ேய
றQ3. இw Yzட3 :ேரs- �%கF அைம6த 
இரg+ அ-லL �DJ க?கார%கF கா:+3
ேநர6ைதO காணலா3. உ%கF மQ�D கU
சைர, Yzட3 :ேரsD வலL �ைலO4O
ெகாg+ ெசDறா-, அைன6L நா:+ ேநர%
கS3, அDைறய KழைமeடD கா:ட(ப+3.

ேகaQ: எ# க?2 j:டP% எ?.எS. ஆ�S 2007 
ைவI<aேள#. ெவ@ நா:களாக2 பய#ப VI4 
வ[dேற#. இ4% ேவ': டா@ ெமK:க^% 
எ# ெசாGத ஆவ ணcகa (Qள?பர அ~ வலக?
சா'Gத) ெகாKVaள ெசாXகைளJ ெகாKV
கSட? ZJஷனP ஒ#ைற உ[வாJdwaேள#.
அதைனw? பய#பVI<dேற#. எ# மக>?
இேத க?2j:டைர2 பய#பVI<dறா#. அவ
>J@ இGத கSட? ZJஷனP ேதைவ இ%ைல.
ஆனா~?, ேவ': அத>ட>? ெசJ ெச8dற<.
இதைன அவ# பய#ப VI<?ேபா< ஒ<Jd ைவ2-
ப< எ2பZ?

எ8. z!ரம�யZ. NkqO.
பH-: �%கF ேவU: 2007 பயDப+6L
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வதா-, ஆ�z ப:டD K,O ெசlL, Word
Options எDபைத6 ேதUbெத+OகQ3. இ(
ேபாL ேவU: ஆ(ஷDz டயலாO பாOz கா:-
ட(ப+3. இH- இடL பOக3 உFள XN7- 
Proofing எDபதைன6 ேதUbெத+OகQ3. இH- 
Suggest From Main Dictionary Only எDபதைன6
ேதUbெத+O43 வைகs-, ெசO பாO�- ?O 
அைடயாள6ைத ஏCப+6தQ3. XDனU ஓேக
K,O ெசlL ெவ,ேய வரQ3.

ேகaQ: எ?.எS. டாS எ#ற ஆ2ப ேர:Zc {S-
டIைத ைமJேராசா2: LFவன? தயாPIததா?
ஐ.p.எ?. LFவன? தயாPIததா? ஏ# அGத 
{Sட? ஐ.p.எ?. க?2j:ட'க^% இயc@? டாS
என அைழJக2பVdற<? சXF QளJக5?.

எ.. பாL_Nப., OதZபரZ.
பH-: க3(<:டU தயாN6த ஐ.X.எ3. ;J

வன3, “ெசz” எDற 45«:+( ெபயN-, ஒE
(ராஜO:ஒDைற6தயாN6LதEமாJ,அ(ேபாL
ெதாட%க(ப:ட ைமOேராசா(: சா(:ேவU
;Jவன6ைதO ேக:+O ெகாgடL. 1981 ஆ3
ஆg?-, ைமOேராசா(:, ஐ.X.எ3. க3(<:
டUக,- இய%43 ஆ(பேர:?% Yzடமான
எ3.எz. டாz (Microsoft Disk Operating System
(MS-DOS)) எDற ஆ(பேர:?% Yzட6ைத வ?
வைம6LO ெகா+6தL. க3(<:டUகF இய%க
இL ஓU அ?(பைட இயOக6Hைன6 தbதL.
ஹாU:ேவU மCJ3 [ேராKரா3 எDற இE
XNQகSOKைடேய இEbத இைடெவ,ைய
இL இைண6தL. இbத Yzட3 சா(:ேவU
�லேம, ைமOேராசா(: ெபUசன- க3(
<:?% எDற XN7- uைழbL கடbத 40
ஆg+களாக6 தwO கா:+ ராஜாவாக
உலா வEKறL. 1983 ஆ3 ஆg?-,
ைமOேராசா(: 7gேடாz 1.0 எDற
ஆ(பேர:?% Yzட6Hைன, டாz
Yzட6HD ேம3ப+6த(ப:ட இயO
கமாக6 தbதL. pத- 7gேடாz
ஆ(பேர:?% Yzட3 1985- 7Cப
ைனO4 வbதL.

ேகaQ: Oக2 ெபPய ேவ': டா@ெமK: 
ஒ#m% @m2p:ட பJகI4X@ உடேன
ெச%ல ேவKV? எ#றா%, அதXகான 
�[J@ வt உaளதா?

ஆ. நேர. காMN, 3[qேசf.

பH-: ேவU: ெதா4(X- இதCகான வt
உFளL. Find and Replace டயலாO பாO�-
இதCகான வt உg+. pத>- எ(5 (F5)
அ�6தQ3. ேவU: ைபg: அg: NXேளz
பாO�-, the Go To எDற ேட(Xைன6 Hறbத
ப? கா:+3. இbத டயலாO பாO�-, இடL 
பOக3 �%கF 45(X:ட பOக6 HC4j ெச-ல
ேவg+3 எDபைதO கா:+3 இட6H- 
இE(பைத உJH ெசlL ெகாFS%கF. இ(
ேபாL எbத பOக6HC4j ெச-ல ேவg +ேமா,

அbத பOக எgைண அைமOகQ3. அ+6L Go
To எDபH- K,O ெசlL, எgடU த:டQ3 
உடD அbத பOக6HC4 எ+6Lj ெச-ல(
 ப+�UகF.

ேகaQ: k4ய க?2 j:டைர QKேடாS 10 
ெதா@2kட# வாcகI 4:டO:Z[J@? நா#,
தXேபா< QK எJS pையேய ெதாட'G< பய#
பVI4 வ[dேற#. இைணயI4% pர5S ெச8
4ட, இ#ட'ெந: எJSkேளார' பய#பVI4 வ[
dேற#. இதைன அ2ேட: ெச8< இ#ட'ெந:
எJSkேளார' ப42k 9J@ மாற Q[?kdேற#.
{ல' அ< ேவைல ெச8யா< எ# d#றன'. உK-
ைமயா? மாmJ ெகாaள எ#ன ெச84ட ேவKV??

எ.. மாலN, ெபாIளாqO.
பH-: ந-ல ேகF7. ஏெனDறா-, பல EO4
இbத சbேதக3 வbLFளL. 7gேடாz

எOzX ஆ(பேர:?% Yzட3 பயD-
ப+6LேவாU, இDடUெந: எOz[
ேளாரU பH([ 8 வைரs- ம:+ேம
பயDப+6த p?e3. அதD XDனU
ெவ,யான பH([கF, எOzXs-

இய%காL. 7zடா பயDப +6Lப
வUகF, பH([ 9 வைர ம:+ேம
பயDப+6த p?e3. 7gேடாz
7 மCJ3 7gேடாz 8 பயDப+6

LபவUகF, இDடUெந: எOz[
ேளாரU 10 வைர பயDப+6தலா3.  
7gேடாz 8.1O4 அ(ேட: ெசl
தவUகF, பH([ 11 ஐ( பHbL
இயOகலா3. �%களாக, அ(ேட:

ெசlHடO க:டைள ெகா+6தா-,
ஆ(பேர:?% Yzட3 தனO4 எL சN-

யானL எDJ ேத?, அதCகான 
ைபைல இயOK அ(ேட: ெசlL 
ெகாFS3.
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