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த "ைடய 2015 ஆ' ஆ()*கான,
ெசய4க6 உ8வா*:பவ<க=*கான

க8>தரABC, D:6 த அ)>த ெமாைபC
ஆGபேரIJA KLட' :M>த தகவCகைள> 
தOதP. ஆ(IராRI எ' எ ற ெபயUC வர 
இ8*:' இOத KLட' தWேபாைதய வசXக6
பலவWைற ேம'ப)>Pவதாக அைமOP6ளP.

D:Z அ)>த ெமாைபC ஆGபேரIJA
KLட>XைனG பய ப)>P' அ"பவ>
Xைன \]ைமயாக KறGபானெதா றாக>

த8' இல*Bைன D:6 ெகா()6ளதாக 
அM^*கGபIடP. 

ஆ(IராRI எ' KLட>XC இைண*கG
பI)6ள சாதனAக6 ஒ a*ெகா a தAக
=*:6 ேடIடா பUமாM* ெகா6=' பாABC
bXய ேம'பா) தரGபI)6ளP. தWேபா
P6ள கIடைமGcC, பயனாள<க6 I^Iட<
பய பாIJWகான 4A*Bைன> ேத<Oெத)*
ைகdC, :ேரா' cரeச< வf ேவ()மா
அCலP I^IடU அXகார g<வ cரeச<
ேவ()மா என* ேகI) நா' ேத<Oெத)GபதW
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காக* கா>X8*:'. ஆனாC, இGேபாP, I^I
டUC BZ* ெசRதாC, ஆGபேரIJA KLடேம,
அGேபாP எOத அGZேகஷ jகk KறOதP
என> ேத<Oெத)>P இய*:'. ஆனாC, ேவa
ஏேத"' த<I பா<IJ அGZேகஷைன இதW
ெகன ma^d8OதாC, ஆ(IராR எ' எ ன
ெசRX)' எ a D:6 அM^*க^Cைல.

D:6, ஆ(IராRI Lமா<I ேபா க
Zn', ேடGளI c.K.*கZn' இயA:'
ேபIடUd பய பாI) கால>Xைன அX
கGப)>P' வைகdC KLட> Xைன ேம'
ப)>Xo6ளP. இOதG bXய வf\ைற*:
Doze எனG ெபயUI)6ளP. இயAகாத ேபாP,
பல நா6 இய*கGபடாத ெசய4கைள \ட*B
ைவGபத pல', ேபIடUd ச*X K*கனG
ப)>தGப)BறP.

ஆ(IராRI எ' KLட', o.எL.c. ைடG 
K வைகdைனG பய ப)>த கIடைமG
cைன> த8BறP. சாதனAகைள சா<q ெசR
வதW:G bXய வைர\ைறG பய Bைட*
BறP. இத pல', :MGcIட ெமாைபC
ேபாைன சா<q ெசRXட ேவ()மா அCலP
அத pல' ேவa ஒ8 சாதன>Xைன சா<q 
ெசRXட ேவ()மா எ பதைன \Je ெசRX
டலா'. எ)>P* காIடாக, ஒ8 ஆ(IராRI
எ' ேடGளI c.K.dC o.எL.c. ைடG K
கன*ட< ெகா(J8OதாC, அP ஒ8 Lமா<I
ேபாைனo' சா<q ெசRXடலா'. அCலP
அOத Lமா<I ேபா pல' த ைனo' சா<q 
ெசRP ெகா6ளலா'.

ஆ(IராRI எ' KLட>X இ 
ெனா8 bXய வசX, ^ரC ேரைக Lேகன<. டk 
ஐ.J. உ6ள ஐேபாsC உ6ளைதG ேபால, 
ஆ(IராRI Lமா<I ேபா பயனாள<க='
தAக6 ^ரC ேரைகையG பய ப)>X ேபா 
கைள இய*கe' pடe' ெசRXடலா'.
பணG பUமாWற>Xைனo' ேமWெகா6ளலா'.

ெமாைபC வf mX பU மாWற வfdC,
D:6 ‘ஆ(IராRI ேப’ (Android Pay) எ ற
ஒ8 XIட>ைத இOத க8>தரABC அM\க'
ெசRP6ளP. இOத கIடைமGb எ .எG.K.
ெதாfC tIப>XC இயA:BறP. இதைனG
பய ப)>X KMய வuக mைலயAகZC எ .
எG.K. வf mX பUமாWற>Xைன ேமWெகா6
ளலா'. அெமU*கா^C, 7 லIச' ^Wபைன
ைமயAக6, இOத ஆ(IராRI ேப KLட>XC 
இயA:வதW: ஒ>P* ெகா() D:6 maவ
ன>Pட ஒGபOத' ேபாI )6ளன. இதைன 
அM^>த D:6, பைழய D:6 வாலI
XIட' :M>P', அத இ ைறய நைட \ைற
:M>P' எPe' ேபச^Cைல.

இைணய இைணGcC பJGபP எ பP'
தகவCகைள> ேத)வP' பழ*கமாB^Iட
தனாC, ஆ(IராRI எ' KLட>XC Chrome

Custom Tabs எ ற வசX தரGபI)6ளP.
இXC, Lமா<I ேபாsC இயA:' ெசய-
4க6, தAக =*ெகன தsேய ஒ8 :ேரா' 
ேடG ஒ Mைன> தAக =*கா னதாR* ெகா6-
ளலா'. இXC BZ* ெசRதாC, அOத ெசய4*
:6ளாக, ஒ8 :ேரா' cரeச< Xற*கGபI)
ெசயCபாIJW:* Bைட*:'. இOத cரeச< 
^(ேடா, :MGcIட ெசய4 ேபாலேவ
ேதாWறமZ*:'. இத pல' ெசய4கைள
இய*B, அXC பJவAகைள mரGபலா'. mரG
bவதW:> ேதைவயான தகவCக6, :ேரா' cர
eசU48OP எ)>P* ெகா6ளGப)'.

இOத :ேரா' cரeசUC மI)' ஒ8 வசX
தரGபI)6ளP. இP இயA:'ேபாP, இைணய
இைணGc ேவக' :ைறOதாC, தர^ற*கG
ப)' தள>X48OP, அXக ேடIடா^ைன*
ெகா(J8*:' படAக6, ஆGெஜ*Iக6 cU*
கGபI), தள>XC உ6ள ெட*LI தகவCக6
மI)' jக ேவகமாக இற*B> தரGப)'.

ஆGc6 maவன>X சபாU ெசய4o',
இ LடாேபGப< அGZேகஷ"' இைத>தா 
ெசRB றன.

ஆ(IராRI KLட>XC இயA:' ெசய-
4க=*: அ"மX ெகா)*கGப)' வசX
ேம'ப)>தGபI )6ளP. இத  pல', பய-
னாள<க6, ஓ< அG Zேகஷ எGபJ இயAக
ேவ()' எ பதைன* கI)Gப)>த D)த
லாகG பல வfகைளG ெபaB றன<. ஏWக
னேவ ெகா)*கGபIட அ" மXைய மாWM*
ெகா6ளe' வசX தரGபI)6ளP. தsGபIட 
\ைறdC அ"மXையk Kல :MGcIட ெசய
4க=*: மI)' வழAகலா'; அCலP அ"
மX மற*கலா'.  எ)>P* காIடாக, பயனாள<
ஒ8வ<, வாIL அG ெசய4 கா(டா*IL பI-
JயைலG பய ப)>த அ"மX*கலா'. அேத
ேநர>XC, ைம*ேராேபா ெசய4*: அOத
அ"மXைய மa*கலா'.

KMய வசXக=' ேம'ப)>தGபI)6ளன.
எ)>P* காIடாக, ெட*LI ேத<Oெத)*:'
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வசX KறGபாக அைம*கGபI)6ளP. பய
னாள< ஒ8வ<, ஆ(IராRI எ' KLட>XC
உ6ள தகவC ஒ ைறG பB<OP ெகா(டாC,
அOத ெசய4d சாGIேவ<, எOத ெதாட<bட ,
எOத அGZேகஷ வf பயனாள< அவWைறG
பB<OP ெகா6Bறா< எ பதைன mைன^C
ெகா6='. இத pல', இOத KLட>XC,
அலார', ேநாIJcேகஷ , UA ேடா ேபா ற
ஒ4*:' ெசயCக=*:, தs>தsேய ஒ4 அள
^ைன m<ணய' ெசRXடலா'.

தWேபாைத*: ஆ(IராRI எ' KLட'
ேசாதைனG பXGபாக* Bைட*BறP. இத 
\] இய*க> ெதா:Gb 2015 ஆ' ஆ(J  
p றாவP காலா(JC வழAகGப)'.

வ8' ^(ேடாL ஆGப ேரIJA KLட'
10C, அைனவ8*:' cUயமான சா4ெட<

ேக' தரGபட உ6ளP. 20 ஆ()க=*:'
ேமலாக, ^(ேடாL ஆGபேரIJA KL
ட>XC ஒ8ABைண>P> தரGபIட ^ைள
யாIடாக சா4ெட< இ8OP வOதP. ^ைள
யா)வXC தரGபIட அத எZய ^Xக6
பலைர ^ைள யாட> {( JயP. உலெகA:'
இOத ^ைளயாIJW: ரKக<க6 இ8Oதன<.
cரபலமாகe', அXக' ^ைளயாடGப)'
^ைளயாIடாக இP இ8OP வOதP.

ஹா<IL, ைம L}Gப< ஆBய ^ைள
யாI)க=ட சா4ெட< ^ைளயாI)'
இைண>P> தரGபI) வOதP. ஆனாC, 
^(ேடாL 8 KLட>XC இ8OP, சா4ெட<
�*கGபIடP. ^(ேடாL LேடாUC
சா4ெட< ேகj bXய ந}ன பXGb Bைட>P 
வ8BறP. இ8Gc"', இதைன ^ைளயாட
ேவ()' எ றாC, LேடாUC இதைன>
ேதJG பா<>P ^ைளயாட ேவ()'.  

ைம*ேராசாGI தWேபாP இதைன �()'

^(ேடாL 10 KLட>Pட தர \Je ெசR
P6ளP. ^(ேடாL 8 பXGcC இ8OP �*
கGபIட அேத சா4ெட< இைண*கGப)'.
தWேபாP இதைன> ேதJ ^ைள யாட ேவ( J
யXCைல.

KLட>Pட இைண*கGபIேட Bைட*-
BறP. ஆனாC, ைம L}Gப< மWa'
ஹா<IL ஆBய ^ைள யாI)க6 தரGபட
^Cைல. ^(ேடாL LேடாUC ேதJG பா<>-
P>தா ^ைளயாட ேவ(JயX8*:'.

^(ேடாL 10C தரGபட இ8*:'
சா4ெட< Solitaire Suite எ ற ெபயUC வழAகG
ப)'. இXC solitaire (Klondike), Spider, FreeCell,
Pyramid, and Tripeaks ஆBய பCேவa சா4ெட<
^ைளயாI)க6 இைணGபாக* Bைட*:'. 
^(ேடாL 10 KLட>X “all apps” எ ற
cU^C இP தரGபIJ8*:'.

சா4ெட< cUய<க6, ^(ேடாL 8 KL
ட>XC அP தரGபட^Cைல எ a ேகாப'
ெகா(J8OதாC, ^(ேடாL 10 வ8' வைர
கா>X8OP தAக6 ஆ<வ>ைத> ெதாடரலா'.

Q!R( வSTறU
சாVெடC ேக(
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ேபLb* maவன' bXய அGZேகஷ 
ஒ ைற அ(ைமdC அM\கGப)>Xo6

ளP. அத ெபய< “ேபLb* ைலI” (Facebook
Lite). �a ேகாJ*:' ேமலான வாJ*ைகயா
ள<கைள உலெகA:' ேபLb* ெபWa6ளP.
இவ<கZC ெப8'பாலானவ<க6, ேவக'
:ைறOத 2� ெநIெவா<*Bைனேய பய ப
)>X வ8B றன<. இதனாC, ேபLb* பய 
ப)>PவP இவ<க=*: உWசாகpI)வதாR
இCைல. இOத :ைறையG ேபா*B, ேபLb* 
ெசய4dC ெசயCப)வைத ேவகமா*க,
ேபLb* maவன', இOத ெசய4ைய வJவ
ைம>P அM\கGப)>Xo6ளP.

ெச ற ஜனவU \தC, இOத ெசய4 ேசாத
ைனdC இ8OP வOதP. இதைன உ8வா* Bய
:]^ தைலவ< ^ஜய சAக< இP பWM* 
:MGc)ைகdC, ‘‘ஆGcU*கா மWa' ெத 
Bழ*: ஆKய நா)கZC, இதைன ேசாத ைன*
ெகன ெவ6ேளாIட j)ைகdC, ம*கZடj
8OP அXக வரேவWb இ8OதP. அதைன>
ெதாட<OP, ெசய4ைய எOத அள^W:,
அள^C :ைறOததாக அைம*க \J oேமா,
அOத அள^W:k KMயதாக அைம>P> தW
ேபாP D:6 cேள Lேடா< வf யாக வழA-
:Bேறா'” எ றா<. ேசாதைனG பXGcைன
தர^ற*க' ெசRP பய ப)>Xயவ<கZC,

ேப*4A ைல"

பB0பBயாக D!ேடா* 10
வ ! ஜூைல மாத*+, -.ேடா1 10

இய6க 8ைறைம ெவ<யாக உ>ள@.
அைன*@ சாதனEக<F! இயEG! வைகH, 
-.ேடா1 10 இ 6G! என ைம6ேராசாKL 
அM-*தாF!, 8தO, ெபQசன, க!KRLட
 6G மLT! ெவ<HLT, UVனQ, -.ேடா1
ேபாV, எ61 பா61 ஒV மXY! Uற சாத
னEகZ6G -. 10 ெவ<HடKபT! என
அM-6கKபLT>ள@. அேத ேபால, 8தO,
ெவ<HடKபTைகH,, -. 32 ெட16டாK
அK<ேகஷVகZ6கான சKேபாQL இ 6கா@
என^!. UV ஒ நா<, இ@ `ைட6G! என* 
ெதa`ற@. -.ேடா1 8.1 ெவ<HடKபT
ைகH,, இேத ேபால, 8தO, ெபQசன, க!K
RLடQகZ6G!, UVனQ, -.ேடா1 ேபாV
கZ6G! c1ட! ெவ<HடKபLட@.
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50 ஆdர' ேப< இP :M>P \] X8GX 
ெதU^>P6ளன<.

இதைன ெமாைபC ேபாsC பXOP 
ெகா(டாC, இOத அGZேகஷ , ெமPவாக
இயA:' ெநIெவா<* மWa' ஆ(IராRI 
ேபா கZC, இைணய இைணG cைன ேவகG
ப)>P'. இைணய இைணGcைன> த8'
அைல*கWைற வUைச ெமPவாக இயA:'
ேபாP, இOத ெசய4 உடேன இயAB, ேடIடா 
பUமாWற>Xைன ^ைரவாக ேமWெகா6ள வf
த8'. இOத ெசய4 ேபாsC 1 எ'.c. இட>
ைதேய எ)>P* ெகா6='. ^ைரவாக> தர^
ற*க' ெசRP ெகா6ளலா'.

இOத ெசய4 தWே பாP ஆKயா, ஆGcU*கா,
இல>� அெமU*கா மWa' ஐேராGபா க(
டAகZC அM\கGப)>தGப)BறP. D:6
cேள LேடாUC (Play store) இதைனG ெபWa*
ெகா6ளலா'.

இP பWM மா<* த \க�C ப*க>XC எ]
PைகdC, “உலக' \]வP' உ6ள அைன>P
cU^ன8*கான ெசய4கைள வJவைம*க
நாAக6 ெதாட<OP பuயாW aBேறா'. நா'
அைனவ8' இைணGcC இ8*:' mைல 
வ8' வைர இOத \யWK ெதாட8'” எ a 
:MGcI)6ளா<.

ேபLb* ைலI அM\கGப)>தGப)வ
தW: ஒ8 வார>XW: \ bதா , D:6 ma-
வன' த ”ஆ(IராRI ஒ ” (Android One)
XIட>Xைன அM\கGப)>XயP. இOத XI
ட>XC தரGப)' ெசய4, ^ைல :ைறOத
ெமாைபC ேபா கZC, :ைறOத ேவக'
ெகா(ட இைணய அைல*கWைற வUைசdC,
bXய அGZேகஷ கைள ேவகமாக இய*:'.
இOXயா மWa' இOேதாேன�யா உIபட
ஆa நா)கZC இOத XIட' ெசயCப)>தG
பI) வ8BறP.

D:6 தா த8' ேதடC \Jeகைள ேவக
மாக வாJ*ைகயாள<கZட' ெகா() ெசCல
பல ெசய4கைள> தயா< ெசRP வ8BறP.

D:6 மWa' ேபLb* ஆBய இர()

maவனAக=ேம, \த' \தலாக ெமாைபC
ேபாsC, 2� ெநIெவா<* வfயாக இைணய'
ேத)' ேகாJ*கண*கான வாJ*ைக யாள<
கைள* :M ைவ>ேத இ>த ைகய ெசய4கைள
உ8வா*B வழA :B றன<. இவ<கைள \தC
கIட>Xேலேய தAக6 ெசய4க6 pல'
வைள>PG ேபாI)^IடாC, தAக6 இைணய
வ<>தக' jக ேவகமாக உய<OP லாப' த8'
என கண*:G ேபா)B றன<.

ெதYZUெகா6ேவா(
Bloatware: KேளாL ேவQ என நா! அைழKபைவ,
க!KRLடQ தயாa6G! eYவனEகளா,, தாEக>
வfவைம6G! க!KRLடQக<, ப+g@ அhK
பKபT! iேரா`ரா!களாG!. க!KRLடQ மLT
jVM, இKேபா@, ெமாைப, ேபாVக>, ேடKளL
U.c.6க>, Gேரா! i6, ஐேபL ேபாVற சாதனE
க<F!, நா! ேகLகாத, - !பாத பல iேரா`
ரா!க> ப+யKபLT தரKபT`Vறன. இவXைற
நா! க!KRLடைர அ,ல@ ேமேல GMKULT>ள
சாதனEகைளK ெபXற^டV, இவXைற l6`-
டலா!. இதனா,, ேதைவHVM ந! ரா! ெமமa
இட! பயVபT*தKபTவ@ தT6கKபT!.
Pinned: UV ெசmயKபLட அ,ல@ G*+ ைவ6
கKபLட எVற ெபா ைள6 ெகா.ட இgத
ெசா,, -.ேடா1 c1ட*+,, நா! அf6கf
பயVபT*@! அK<ேகஷV iேரா`ரா!கைள,
உடனfயாக எT*@K பயVபT*@! வைகH,
அைமKபதைன6 GM6`ற@. அK<ேகஷVக>
மLTjVM, iேரா`ரா!க>, இைணய தளEகZ6
கான OE6 என எதைனo! UV ெசm@ ைவ6
கலா!. இவXைற ஒ ெமh-, ைவ*@, நா!
- !i!ேபா@ இய6கலா!. எT*@6 காLடாக,
-.ேடா1 -1டா 1டாQL ெமh, இர.T Ua
^களாகK Ua6கKபLT>ள@. ேமலாக உ>ள
பா+K Ua^, இ@ ேபாVற UV ெசmயKபT!
iேரா`ரா!கZ6கான@. எgத iேரா`ரா!கைள
எ,லா! நா! அf6கf பயVபT*@`ேறாேமா,
அவXைற இ+, ப+g@ ைவ6கலா!.
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உலBேலேய jக அXக ேடIடா ெகா6ள
ளe ெகா(ட ைம*ேரா எL.J. கா<I

ஒ ைற ைம*ேராJயா (Microdia) maவன' தயா
U>P அM\கGப)>Xo6ளP. இத ெபய<
Xtra Elite microSDXC UHS-II. இP ெச ற வார'
நைடெபWற Computex 2015 க(காIKdC
காIடGபIடP. இதW: \ ஸா  JL* 
maவன' ^Wபைன*:* ெகா() வOத 200
�.c. ேடIடா ெகா6ளளe ெகா(ட கா<I
தா அXக ேடIடா ெகா6ள* DJயP என 
\தC இட>ைதG ெபWM8OதP. ைம*ேரா�
Jயா maவன>X கா<JC SDXC 4.0 UHS-II
எ ற ெதாfC tIப வைரயைற பய ப)>தG
பI)6ளP.

இத pல' ^நாJdC 300 ெமகா cIL
ேடIடா பUமாற \Jo'. ஏWகனேவ ஸா  
எL.J. கா<JC பய ப)>தGபI) வOத SDXC
3.0 UHS-I ெதாfC tIப' த8' இய*க>ைத*
காIJn' தWேபாைதய கா<I p a மடA:
அXக ேவக>XC ேடIடா பU மாaBறP. bXய
ெதாfC tIப' பய ப)>தGப)ைகdC
கா<JC வழ*கமாக அைம*கGப)' c கZ 
வUைசக=*: அ8ேக D)தலாக ஒ8 வUைச

c க6 ேதைவGப)'. bXதாக வOX8*
B ற Microdia 512GB Xtra Elite எL.J. கா<J 
^ைல 1000 டால<. (ஏற>தாழ �.63860) வ8' 
ஜூைல மாத' இP ^Wபைன*: வ8BறP.
நCல உய< ரக Lமா<I ேபாs ^ைலைய* 
காIJn' இத ^ைல அXக' தா .

ஆனாC ெதாfC �X யாக ேபாIேடா 
மWa' ^Jேயா எ)*:' வCnந<க=*:
இOத கா<I ேதைவGப)'. இேத ேபா ற 
அளe6ள கா<Jைன மWற maவனAக6 தயா
U>P ^Wபைன ேபாI JdC இறA:ைகdC
இOத கா<J  ^ைல :ைறo' எ a எX<-
பா<*கலா'. தWே பாP எk.J.K. மWa'
எC.�. ேபா ற maவனAக6 தாAக6 ெகா()
வ8' ெமாைபC ேபா கZ  Lேடாேரq 
ெமமUைய ைம*ேரா எL.J. கா<I ெகா() 
இர() ெடரா ைபI அள ̂ W: உய<>X* 
ெகா6ளலா' என அM^>P வ8B றன<. 

ஏென றாC இ ைறய கIட ைமGcC 
உய<Oத அளவாக 2 ெடரா ைபI வைர ெகா)*க
\Jo'. ஆனாC இPவைர ேமேல ெசாCலG-
பIட 512 �.c. அள^C ெகா6ள* DJய 
கா<I தா  ெவZ வO P6ளP.

512 :.1. ேட"டா ெகா6>(
ைமAேரா எ*.B. காC"
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PழOைதக6 காணாமC ேபாவP', கட>தG-
ப)வP', கட>தGபI) ேவைலdC ஈ)

ப)>தGப)வP', இ ைற*:' இOXயா^C
நட*B ற ெகா)ைம எனG பல சpக ஆ<
வல<க6 கவைல ெதU^>P வ8B றன<.
காணாமC ேபா:' :ழOைதகைள* க(டMOP
தகவCகைள> ெதUயGப)>தெவன, ம> Xய 
அர� இைணய தள' ஒ ைற> ெதாடABo6
ளP. இOத இைணய தள' http://khoyapaya.gov.
in/mpp/home எ ற \கவUdC இயA:BறP.
இத ெபய< 'Khoya-Paya'. ெப(க6 மWa'
:�Oைதக6 நல>Pைற அைமkச8', தகவC
ெதாfC tIப Pைற அைமkச8' இதைன 
அ(ைமdC ெதாடAB ைவ>தன<.

தவற^டGபIட :ழOைதக6, சOேதக>
XW: இடமான \ைறdC XUo' :ழOைதக6,
சOேதகGப)' வைகdலான நப<கZட' உ6ள
:ழOைதக6 எனG பCேவa cUeகZC, இ>த
ள>XC தகவCகைளG பXயலா'.

ஏWகனேவ இேத அைமkசக' காணாமC 
ேபான :ழOைதகைள* க(டMவதWகான
இைணய தள' ஒ ைற இய*B வ8BறP.
அXC :Jம*க6, :ழOைத காணாமC
ேபானாேலா அCலP சOேதக>XWBடமான
\ைறdC அைலOP XUOதாேலா, எ ன ெசR
Xட ேவ()' என> ெதU^*BறP. காவC
Pைறo' எGபJ ெசயCபட ேவ()' எ ப
தைன இOத தள' அM ̂ *BறP. இP \]*க
\]*க ெபாP ம*க6 மWa' காவCPைற
இைணOP ெசயCப)வதWகான அJGப
ைடைய வழA:' இைணய தளமா:'.

எனேவ தா , அைன>P தரGcன8' பA
ேகWக ேவ()' எ பதWகாக இOத bXய தள' 
ெதாடAகGபI)6ளP. ம*க6 யாவ8' தாAக-

ளாகேவ காணா மCேபான :ழOைதக6 :M>த
தகவCகைள தள>XC ஏWறலா'. யாேர"', 
சOேதக>XWBடமான \ைறdC, :ழOைதக6
நடமா)வைத* க(டாC, அவ<கைள mழW
பட' எ)>P இOத தள>XC பXயலா'. தAக6
:ழOைதகைள> தவற^Iட ெபWேறா<க='
தகவCகைள அைம*கலா'. இP காவC Pைற 
நடவJ*ைகையG cரXப4*காP. இXC
பXயGப)' தகவC அM*ைகைய, :ழOைத 
காணாமC ேபானதWகான காவC Pைறd 
\தC தகவC அM*ைக யாக* (First Information 
Report (FIR)) ெகா6ள* DடாP என> ெதU^*
கGபI)6ளP.

ெபாPவாக, ஏைழ கZ :ழOைத கேள
காணாமC ேபாB றன<. அCலP கட>தGப )
B றன<. இOத இைணய தள' அGபJGபIட
ெபWேறா<க=*: jகe' உத^யாக இ8*:'
எ a, இ>தள>ைத> ெதாடAB ைவ>த ம>Xய 
அைமkச< ர^ cரசா> DMனா<. இOத தள>X 
ேசைவகைளG பய ப)>த ெமாைபC அGZ
ேகஷ ஒ a' உ8 வா*கGபI) வழAகG
ப)' என> ெதUBறP.

இOXயா^C ஒ�ெவா8 ஆ()',
70 ஆdர' :ழOைதக6 காணாமC ேபாவ
தாக ேதKய :WறG பXe ைமய' (National
Crime Record Bureau) அM^>P6ளP. 2010C 
இOத எ(u*ைக 77,000 ஆக இ8OதP.
2011C இP 90 ஆdரமாக உய<OதP. 2012
\தC 2015 ஆ' ஆ()*கான கால>XC, 
�IகGபIட :ழOைதகZ எ(u*ைக
23,597 மI)ேம.

இOத தள>Xைன ெப(க6 மWa' 
:ழOைதக6 நல ெப8*:' XIட> XWகான 
அைமkசரைவ வJ வைம>P வழABo6ளP.

ெதாைலZU ேபான [ழZைதகைளA க!ட]ய ஓC இைணய தள(
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ேப" அ% கா%(
ேவ<JC டா:ெம(Iகைள உ8 வா*:

Bேறா'. இவWMWகான, பாPகாGcWெகன
ேப* அG காG cகைள நா' எ)>P ைவ>P*
ெகா6Bேறாமா? இOத ேக6^*: Kல<, ஆ',
ேவ<I தா தானாகேவ எ)>P ைவ>P*
ெகா6Bறேத. ஒU�னC டா:ெம(I ைபC
ெகI)G ேபாR Bைட*காத ேபாP இOத ேப*
அG காGcdைனG பய ப)>X* ெகா6ளலா'
எ a பXலZ*கலா'. Kலேரா, ேப* அG காG
cdைன ேவ<I எ)Gபேத இCைல. அXC
அOத வசX எCலா' இCைல எனe' பX லZ*
கலா'. இXC எP உ(ைம?

ேவ<JC உ8வா*கGப)' ைபCக =*:
ேப* அG காGc எ)>P ைவ>P* ெகா6
ளலா'. ஆனாC, இOத ெசயCபாIJைன
ேவ<I தானாக, மாறா mைலdC ெகா(J8*க
^Cைல. நாமாக>தா இதWகான அைமG
cைன உ8வா*க ேவ()'. அP எGபJ எனG 
பா<*கலா'.
1. ேவ<I ஆGஷ L (Word Options) டயலா*

பா*ைஸ> Xற*கe'. ேவ<I 2007C, ஆ�L 
பIடைன அ]>X ேவ<I ஆGஷ L �P
BZ* ெசRXடe'. ேவ<I 2010C, UGப
"ைடய ைபC ேடG ேத<Oெத)>P BZ*
ெசRP, அத c ன<, ஆGஷ L எ பXC 
BZ* ெசRXடe'.

2. டயலா* பா*� இடP ப*க>XC,
Advanced எ பXC BZ* ெசRXடe'.

3. இA: �ழாக Save options எ பதைன*
கா�' வைர ெசCலe'. டயலா* பா*� 
இடP ப*க' உ6ள Save எ ற ஆGஷ"ட 
:ழGc* ெகா6ள ேவ(டா'. இர()'
ஒ றCல.

4. இA: Always Create Backup Copy எ பXC
BZ* ெசRXடe'. ெச* மா<* ஒ ைற
இXC ஏWப)>தெவௗ'. c ன< ஓேக
BZ* ெசRP ெவZேயறe'.
இதைன அ)>P, உ8வா*கGப)' 

டா:ெம(I அைன>XW:' ேப* அG காGc
அைம*கGப)'. அதாவP, டா:ெம(I
ஒ ைற �Aக6 ேச� ெசR X)ைகdC, அதW:
\Oைதய mைலdC உ6ள டா:ெம(I,
ேப* அG காGcயாக இ8*:'. ஒU�னC

டா:ெம(I ைபC ெகI)G ேபான mைலdC, 
இOத ேப* அG காGcdைன �Aக6 பய ப
)>X* ெகா6ளலா'. ைப4 PைணG ெபய-
Uைன ஒU�னC ைப4 ெபய ராக மாWM*
ெகா6ளலா'.

எ*கைள" ெகா*.
ேம0ேகா1 23க1

ேவ<I டா:ெம(I உ8 வா* :ைகdC, பல
இடAகZC ேமWேகா6 :MகைளG பய 

ப)>PBேறா'. Kல ேவைளகZC, நா' ஒ8
வைக :M¢IJைன அைம>தாC, ேவ<I 
தானாக அதைன மாWa'. இP மாறா mைலdC
தானாக மாWM அைம*:' வைகdC ேவ<I 
ெசI ெசRயGபIJ8GபPதா காரண'.
இவWைற மாWறாமC அைம*க, ஆIேடா 
கெர*I ^(ேடா ெபWa (Tools | AutoCorrect//
AutoFormat As You Type மாWற ேவ()'.
இதW: இ ெனா8 வfo' உ6ளP. இOத
ேமWேகா6 அைடயாள* :Mக6 அGபJேய
உAக=*:> ேதைவ எ றாC அOத அைட யா
ளAகைள � ேபா<JC ேவa ஒ8 வf pல'
ஏWப)>தலா'.

ஆCI அ]>Xயவாa 0147 எ ற எ(ைண
ந'லா* � ேபா<JC ைடG ெசRதாC, ெதாட*க
mைலdC அைம*கGப)' டb6 ெகாI
ேடஷ அைடயாள' Bைட*:'.

ஆCI அ]>Xயவாa 0148 எ ற எ(ைண
ந'லா* � ேபா<JC ைடG ெசRதாC, \Jo'
mைலdC அைம*கGப)' டb6 ெகாI
ேடஷ அைடயாள' Bைட*:'.

ஆCI அ]>Xயவாa 0145எ ற எ(ைண
ந'லா* � ேபா<JC ைடG ெசRதாC, ெதாட*க
mைலdC அைம*கGப)' KAB6  ெகாI
ேடஷ அைடயாள' Bைட*:'.

ஆCI அ]>Xயவாa 0146 எ ற எ(ைண
ந'லா* � ேபா<JC ைடG ெசRதாC \Je
mைலdC அைம*கGப)' KAB6  ெகாI
ேடஷ அைடயாள' Bைட*:'. ஒ ைற
mைன^C ைவ>P* ெகா6=Aக6. இOத எ(
கைள ந' லா* �dைன அ]>XG c அத 
�ழாக உ6ள � ேபா<) pல' ைடG ெசRXட
ேவ()'.
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எAெஸ3
B0*...

சா56க78 ேட6டா ேல(1
எ*ெஸC ஒ<* £IJC சா<Iக=*: ேடIடா

ேலc6 அைமGபP அOத சா<I ெதU ̂ *:'
\*Bய தகவCகைள எ)>P* காI)'.  �Aக6
அைம*:' சா<I பா<மIைடG ெபாa>P
இOத ேலc6க6 தகவCகைள* காI)வXC
KறGcடAகைளG ெபaB றன. இP எGபJ
எ a பா<*கலா'.

எ)>P* காIடாக �Aக6 ஒ8 ைப – சா<I
அைம>தாC அXC ேடIடா^Wகான ேலc6
இCைல எ றாC mkசய' தகவCக6 எ ன
ெசாCல வ8B றன, ஒ a*ெகா a எG
பJ> ெதாட<bைடயன எ a ெதUயாP. இOத
ேடIடா ேலc6கைள எGபJ அைமGபP
எ a காணலா'. எ*ெஸC 2007 பய ப)> P
பவ<க=*::
1. \த4C எOத சா<I)*: ேடIடா ேலc6

அைம*க ேவ()ேமா அத �P BZ*
ெசRP இய*கe'.

2. ேலஅeI ேடG UGப காIடGப)வதைன
உaX ெசRXடe'.

3. இXC உ6ள Data Labelsஎ ற ¦ைல* BZ*
ெசRXடe'. இOத வைகdC எOத இட>XC
ேடIடா ேலc6கைள அைம*க ேவ()' 
எ பதW: பல ஆGஷ கைள எ*ெஸC த8
BறP.

4. எAB8OதாC KறGபாக அOத ேலc6 த 
பuையk ெசRX)ேமா அA: ைவ*கe'.
அ)>P எ*ெஸC 2003 பய ப)>Pபவ<க

=*::
1. \த4C எOத சா<I)*: ேடIடா ேலc6

அைம*க ேவ()ேமா அத �P BZ*
ெசRP இய*கe'.

2. c Chart ெம"^48OP Chart Options
எ "' cU^ைன> ேத<Oெத)*கe'. 
இAேக Chart Options டயலா* பா*L
Bைட*:'.

3. இOத பா*�C உ6ள Data Lables எ "'
ேடcைன> ேத<Oெத)*கe'.இOத டயலா*
பா*�C இடP ப*க' பCேவa வைகயான
ேடIடா ேலc6கைள* காI)'. உAக=
ைடய சா<IJ த ைம*ேகWப  காIடG
ப)' ேடIடா ேலc6கZ எ(u*ைக
மWa' த ைம மாa'.

4. இOத ேடIடா ேலc6கைளG பா<>தாC

அJGபைடdC ஐOP வைகக6 இ8Gபைத
உணரலா'. ஒ�ெவா a' ேடIடா^ 
த ைம மWa' ேலcZ வைக ஆBயவWைற
இைணGபXC ேவaபIJ8*:'. இவWM
48OP உAக6 ேநா*க>ைத ெவZ*காI)'
KறOத ேலc6கைள> ேத<Oெத)*கலா'.

5. OK BZ* ெசRXடe'. சா<I ேலc6க
=ட வJவைம*கGபI) காIடGப)வ
தW: தயாராக இ8*:'.

;<ய வைக ஒ5";" ப<@
எ*ெஸC bேராBராjC டயலா* பா*�ைனG

பய ப)>PைகdC,�Aக6டயலா*பா*�C
கா(பதைன ெசI ெசRP அைம*கலா'.

இXC ஒ a, �Aக6 பா<*:' எ*ெஸC ஒ<*
b*B cU^§ காIKdைன டயலா* பா*� 
இடP ப*க' காI)'பJ அைம*கலா'. Views
¦4ைன அ)>P6ள �� ேநா*Bய அ'b*
:MdC BZ* ெசRP, Bைட*:' பIJய4C
Preview எ பதைன> ேத<Oெத)*கe'.

இOத Open டயலா* பா*L Xற*கGப )
ைகdC, Kல ஒ<*b*:க=*: cU^§ எனG
ப)' \ ேதாWற* காIK தரGப ட^Cைல
எ பைத உண<OX8G�<க6. அைன>P
ஒ<*b*:க=*:' cU^§ காIK இ8*க
ேவ()' என \Je ெசRதாC, �ேழ தO P6
ளபJ ெசI ெசRXடe'.
1. Office பIட BZ* ெசRXடe'. ெதாட<OP

Prepare மWa' Properties BZ* ெசRXடe'.
எ*ெஸC, உAக=ைடய ஒ<¨I ேமலாக,
�8*கமாக properties காI)'.

2. அ)>P Document Propertiesஐ அ)>P6ள
அ'b* :Md �P BZ* ெசR Xடe'.
இA: Advanced Properties எ பைத> ேத<O
ெத)*கe'. எ*ெஸC இGேபாP Properties
டயலா* பா*ைஸ> Xற*:'. 

3. இA: Summary ேடG ேத<Oெத )*கGபI J
8Gபதைன உaX ெசRXடe'.

4. இOத டயலா* பா*� �ழாக உ6ள Save
Thumbnails for All Excel Documents எ பைத>
ேத<Oெத)*கe'. 

5. அ)>P Properties டயலா* பா*ைஸ pட
ஓேக BZ* ெசRX)ேவா'.

6. இGேபாP ஒ<*b*Bைன ேச�
ெசRXடe'.
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D!ேடா* 103
DலAக0ப"ட

அ(சJக6

வ8' ஜூைல 29C Bைட*க இ8*:' 
^(ேடாL 10 KLட>XைனG பல8' 

ஆவnட' எX<பா<>P* கா>X8*:'
mைலdC, இPவைர ^(ேடாL KLட>XC
தரGபIட Kல அ'சAக6 இXC த^<*கGபI
)6ளன எ ற தகவC சWa ஏமாWற>Xைன>
தரலா'. அைவ எைவ எ a இA: பா<*கலா'.
1. RSேடா7 TUயா ெச"டL: ^(ேடாL

1048OP �*கGப)' jகG ெபUய வசX 
^(ேடாL �Jயா ெச ட<. ைம*ே ராசாGI
த வைலமைனdC (http://www.microsoft.
com/en-us/windows/windows-10-specifications)
இதைன அM^>P6ளP. ^(ேடாL 7
ேஹா' cUjய', ^(ேடாL 7 bரபஷனC,
^(ேடாL அCIJேமI, ^(ேடாL 8
Gேரா, ^(ேடாL 8.1 Gேரா ஆBய KLட'
ெதா:GbகZ48OP, ^(ேடாL 10*:
அGBேரI ெசRP ெகா(டாC, அவWMC,
^(ேடாL �Jயா ெச ட< இ8*காP.  
அGேடI ெசRயGப)ைகdC இOத அGZ
ேகஷ �*கGப)'.

2. URU இயKPX ெசயY: ^(ேடாL �Jயா
ெச ட< வfயாக, J^ J*கைள இய*B* 
ெகா(J8Oதவ<க=*: இP அX<kKயாக
இ8*:'. �Jயா ெச ட< �*கGப)வதாC,
J^J*கைள இய*க தsயான ஒ8 ெசய-
4ைய> தர^ற*க' ெசRP பXOP ெகா6ள
ேவ()'.

3. ^(ேடாL 7 ெடL*டாGcC நா' இய*B*
ெகா(J8*:' ெசய4க6 அைன>P' �*
கGப)B றன.

4. ^(ேடாL 10 ேஹா' பXGcைன* ெகா 
J8Gபவ<கZ க'G§IடUC, ^(ேடாL
KLட' அGேடI ைபCக6 தாமாகேவ பX
யGப)'. ^(ேடாL 10 Gேரா மWa' 
எ ட<cைரL ஆBய ெதா:G bக6 ைவ> X
8Gேபா< மI)' அGேடI ைபCக6 தAக
=*:> ேதைவ இCைல எ a க8XனாC,
அவWைற ஏWa* ெகா6ளாமC இ8* :'பJ 
அைம*க வசX தரGபI )6ளP.

5. Zரபல Rைள யா6<கI: சா4ெட<, ைம L
}Gப< மWa' ஹா<IL ஆBய ^ைள-
யாI)க6, ^(ேடாL 7 ெதா:Gb வைர
தரGபI) வOதன. ^(ேடாL 10 KLட'
இத �P அGேடI ெசRயGப)ைகdC,
இைவ �*கGப)'. இவWMW:G பXலாக,  
“Microsoft Solitaire Collection” மWa' “Microsoft
Minesweeper” எ ற ெபயUC இOத ^ைள
யாI)க6 maவGப)'.

6. RSேடா7 ைல] எச" ̂ ய_7: இOத
ெசய4 உAக6 KLட>XC பXயGபI
J8OதாC, ஒ Iைர� அGZேகஷ 
�*கGப)'. இதW:G பX லாக, *ள�I 
Lேடாேரq வைகG பXGb ஒ a
maவGப)'.
ேமேல ெசாCலGபIடைவ �*கGபI-

டாn', ^(ேடாL 10 KLட' தர இ8*:' 
bXய வசXக6 பல, இOத* :ைற dைன �*B
^)'. bXய எIq cரeச<, bXய இைணOத 
ேக(J *ர© ேக', ^(ேடாL ேபா ேமG
அGZேகஷ எனG பலவWைற இOத வைகdC
:MGcடலா'.
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0Xய இைணய தளAகZ ெபய<கைளG
பXe ெசRவதW:, இOXயா^C Go Daddy,

Big Rock, Net4India ஆBய maவனAக6 ெபUய
அள^n', மWறைவ ெதாட<OP ªராகe'
இயAB வ8B றன. இைவ தOத தகவC
கZ அJGபைடdC, இO Xயா^C, ெச ற
மாத' இைணயதளG ெபய<G பXe இர()
மடAகாக உய<O P6ளP எ a ெதUய
வ8BறP. இP உலக அள^C இயA:'
இைணய தளG பXeகZC 4% ஆ:',
ªனா ந'ைம* காIJn' அXக அள^C
தளAகைள* ெகா()6ளP. உலக அள^C
இத பA: 22% ஆக உ6ளP.

இOXயா^C இ8 மடA: எ(u*
ைகdC ெச ற மாத' உய<OதP, இைணயG
பயனாள<க6 ெதாட<OP ெப8Bவ8வைதேய
காI)BறP. இைணய>ைதG பய ப)>P
பவ<க6, தAக=*ெகன தAகZ ெசாOத
இைணய தளAகைள உ8வா*:' ஆ<வ>XC 
உ6ளன<. வ<>தக �Xdலான தளAக=',
தs நப< தளAக=' jக ேவக மாக அவWM  
எ(u*ைகdC உய<OP வ8B றன.

இOத எ(u*ைக உய<^C, Lமா<I
ேபா ேபா ற சாதனAகZனாC, உய<OP
வ8' இைணயG பயனாள<கZ எ(u*ைக
உய<e' ஒ8 காரணமாக இ8*BறP. இOX
யா^C ேமWெகா6ளGப)' இைணய பய -
பாIJC 65% ெமாைபC ேபா கZ வfேய
தா ேமWெகா6ளGப)BறP.

தWேபாP ெமா>த' 23.2 ேகாJ இைணயG 
பயனாள<க6 உ6ள தாக ஒ8 கண*ெக)Gb
DaBறP.

இைணய தள0
ெபயC ப-b
இர!R மடJ[ அ-கY04
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த இைணய தள>XC, அ(ைமdC,
�. 6,499 ^ைல என* :MGcI),

ைம*ேராேம*L ma வன', த  "ைடய bXய
ைம*ேராேம*L கா வாL பய< 3 Lமா<I
ேபாைன ^Wபைன*: ெவZdI)6ளP.
இேத ^ைல*: மWற ெமாைபC ேபா 
^Wபைன ைமயAகZn' இP ^Wப ைனdC
உ6ளP.

இXC 4.5 அA:ல அகல>XC, 540 x 960
c*ெஸC Xற"ட Xைர அைம*கGபI)6
ளP. இதW: கா<sA ெகாUCலா BளாL 3
பாPகாGb வழAகGபI)6ளP. இத Gராசச<
(MediaTek (MT6582M)) 1.3 Bகா ெஹ<IL
ேவக>XC இயA :BறP. இத ரா' ெமமU
1 �.c. ஆGபேரIJA KLட' ஆ(IராRI
4.4.2 BIேகI.

இXC இர() K'கைள இய*கலா'. 
இத c bற* ேகமரா 5 எ'.c. Xற"ட ,
எC.இ.J. Gளா© Pைணoட இயA:BறP.
\ bற ெவG ேகமரா 2 எ'.c. Xற"ட 
உ6ளP. இத Lேடாேரq ெமமU 8 �.c.
இதைன ைம*ேரா எL.J. கா<I ெகா() 32 
�.c. வைர அXகGப)>தலா'. இOத Lமா<I 
ேபாsC அ*�லேரா�Iட<, ைலI ெச சா<,
Gரா*�jIJ ெச சா< ேபா ற ந}ன வச

Xக6 தரGபI)6ளன. ெநIெவா<* இைணG-
cW: 3�, �.c.ஆ<.எL. ஏ �cஎL., ைவ
c, ைம*ேரா o.எL.c மWa' b=¦> ஆBய
ெதாfC tIபAக6 இயA:B றன.

இத ேபIடU 1850 mAh Xற ேகா டP. 
ஏ] மu ேநர' ெதாட<OP ேபசலா'. ஒ8
\ைற சா<q ெசRதாC, 180 மu ேநர' j 
ச*X தA:BறP. இத"ட M! Live, M! Games, 
Opera , Swift key, Hike, Clean Master, Games Club,
M! Insurance, M! Security, Snapdeal, Truecaller, and
Reverie apps ஆBய அGZேகஷ க6 பXOP
தரGப)B றன.

இேத ேநர>XC, ைம*ேராேம*L maவன' 
த 4� எC.J.இ. கா வாL ைநI 2 Lமா<I
ேபாைன �.16,299 எ a ^ைலdI) அM\
கGப)>XயP. இXC HD AMOLED JLcேள
ெகா(ட 5 அA:ல Xைர உ6ளP. 64 cI
இய*க>XC இயA:' Snapdragon 615 Octa 
Core Gராசச< இயA:BறP.

இத ரா' ெமமU 2 �.c. ஆGபேரIJA
KLட' ஆ(IராRI லா4பாG 5. c  b
ற>XC 13 எ'.c. Xற ெகா(ட ேகம ராe',
\ bறமாக 5 எ'.c. Xற உ6ள ேகமராe'
தரGபI)6ளன. இத ேபIடU 2,260 mAh
Xற ெகா(டP.

ைமAே ராேமA* ைமAே ராேமA* 
கா.வா* கா.வா* 

பயC 3பயC 3
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எk.J.K. அ(ைமdC சOைதdC ^Wப-
ைன*: அM \ கGப )> X o6ள ஒ  j 

(One Me) எ "' Lமா<I ேபா  இP வைர 
இCலாத ஒ8 வச Xைய* ெகா( )6ளP. 
ெபாP வாக Lேடாேரq ெமம Uைய* :MG-
cI)k ெசாCைகdC, 8 �.c. தரGபI )6ளP. 
ஆனாC, ைம*ேரா எL.J. கா<I ெகா() 32 
அCலP 64 �.c. வைர அX கGப )>தலா' 
எ a ^ள'ப ரGப )> P வா<க6.

ஆனாC, உல B ேலேய \த  \த லாக 
இர() ெடரா ைபI அளe வைர �I J>த 
Lேடாேரq ெமம Uைய> தாA:' வச X oட  
இOத ேபா  வJ வ ைம>P வழAகGப ) B றP. 
ஆனாC, அOத அள ̂ W: ெமம Uைய அX-
கGப )>X* ெகா6=' Xற "ட  இ "' 
ைம*ேரா எL.J. கா<I அM \ க மா க ̂ Cைல 
எ பP :MG c ட>த*கP. அ(ைமdC 
தா , ைம*ே ரா Jயா எ ற ma வன', Microdia 
512GB Xtra Elite  எ ற 512 �.c. வைர ெமமU 
ெகா( )6ள ைம*ேரா எL. J. கா<I ஒ ைற 
�.63,000 ^ைலdC ெவZ dI )6ளP எ ற 
தகவC தரGபIடP. வ8' ஜூைல \தC இP 
Bைட*:'.

எk.J.K. ma வ ன>X  இOத ேபாsC 
இர() K'கைள இய*கலா'. இXC 
Mediatek's new Helio X10 எ ற ªனா^C தயா U*-

கGபIட Gராசச< இயA : B றP. இத  Gராசச< 
KG 64 cI வைக இய*க' ெகா(டP. 
ஆ*டா ேகா< வைக oட  2.2 Bகா ெஹ<IL 
ேவக>XC இயA : B றP.

இர() K'கைள இXC இய*கலா'. 
இத  Xைர 5.2 அA :ல அக ல>XC 1440x2560 
c*ெஸC Xற  ெகா(ட QHD JL cேள 
ெகா(டP. ஆ(IராRI லா4பாG 5.0 
KLட' இயA : B றP. இXC எk.J.K. ma வ-
ன>X  Sense UI சாGIேவ< இயAB இைட-
\ க> Xைன> த8 B றP. இத  ரா' ெமமU 
3 �.c. இத  Lேடாேரq ெமமU 32 �.c. 
ஆக உ6ளP. இதைன 2 ெடராைபI வைர 
உய<>X* ெகா6ளலா'. இத  c  bற* 
ேகமரா எC.இ.J. Gளா© வச X oட  20 எ'.
c. Xற  உைட ய தாக உ6ளP. 

\  bற* ேகமரா 4 அCIரா c*ெஸC 
ெகா() இயA : B றP. இத  ேபIடU  2,840 
mAh Xற  ெகா(டP. ெநIெவா<* இைணG-
cW:, 2�, 3� மWa' 4�, எC.J.இ., ைவ 
c, b=¦> 4.1, எ .எG.K. மWa' ைம*ேரா 
o.எL.c. ஆBய  ெதாfC tIபAக6 இயA :-
B றன. இOத Lமா<I ேபா  Bேர, ேகாCI 
மWa' ேராL ேகாCI ஆBய வ(ணAகZC 
Bைட*:'. ^ைல ^பர' இ "' அM ̂ *-
கGப ட ̂ Cைல. 

எdவ ளb ெகாR,தாe( 
தாJ[( ெமாைப3 ேபா.
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இ ெட*L ெட*னா ல�L ma வன', த -
" ைடய 4� ெநIெவா<* Lமா<I ேபாைன 
^Wப ைன*: அM \ கGப )> X o6ளP. இத  
^ைல �.9,499. இXC 5 அA :ல எk.J. 
JL cேள ெகா(ட Xைர தரGபI )6ளP. 
LBராIk ஏWப டாத வைகdC, இXC Iேரக  
IெரRC BளாL அைமGb வழAகGபI )6-
ளP. 1.3 Bகா ெஹ<IL ேவக>XC இயA:' 
:வாI ேகா< MediaTek MT6735 64 cI Gராசச< 
இயA : B றP. இத  ஆGப ேரIJA KLட' 
ஆ(IராRI லா4பாG 5.0. இத  c -
bற* ேகமரா 13 ெமகா c*ெஸC Xற "ட  
எC.இ.J. Gளா© ெகா( )6ளP. \  b ற மாக 
5 ெமகா c*ெஸC ேகமரா தரGபI )6ளP. 
இர() ேகம ரா*க ைளo' ஒேர ேநர>XC, 
பட> XW:6 பட' எ ற வைகdC இய*-
கலா'. Lேலா ேமாஷ  ^Jேயா பXe' 
இXC Bைட*க வf தரGபI )6ளP. இர() 
K'கைள இய*கலா'. ஒ8 K' இய*க>XC 
4� ெநIெவா<* இைணGb', மWறXC 3� 
இைணGb' இய*கலா'. 21 மாmல ெமாf க-
=*கான சGேபா<I Bைட* B றP. 

Lமா<I ேபா  சOைதdC, தWே பாP 
எX<பா<*கGப)' அX ந}ன வச X க =ட  
:ைறOத ^ைலdC, இதைன அM \ கGப )>-
P வ தாக, இO m a வ ன>X  வ<>தகG cU^  
தைலவ< :MG cI )6ளா<. 

இத  ரா' ெமமU 2 �.c. Lேடாேரq 
ெமமU 16 �.c. இதைன அX கGப )>P' 

வச Xo' உ(). எG.எ'. ேரJேயா மWa' 
3.5 j� ஆJேயா ஜா* தரGபI )6ளன. 
ெநIெவா<* இைணG cW:, 4�, 3�, ைவ c, 
b=¦> 4.0., �.c.எL. ஆBய ெதாfC tI-
பAக6 இயA : B றன. இத  ேபIடU 2,300 
mAh Xற "ட  உ6ளP. இO Xயா \] வP' 
உ6ள ெமாைபC ேபா  ^Wபைன ைமயA-
கZC இP Bைட* B றP.

இ.ெடA* அ[வா 4: 
*மாC" ேபா.
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இOத ஆ() ெதாட*க>XC நைட ெபWற 
சா'சA ைமய' 2015 க8>த ரABC, சா'சA 
ேகல*� ேகா< Gைர' 4� அM \ க மா னP. 
தWே பாP இO X யா^C �. 9,750 என ^ைல d-
டGபI) ^Wப ைன*: வO P6ளP. Indiatimes 
Shopping ^Wபைன தள>XC இதைன வாA-
கலா'. இXC 4.5 அA :ல WVGA Xைர தரGபI-
)6ளP. :வாI ேகா< LநாG Iேரக  410 64 
cI Gராசச< இயA : B றP. BIேகI 4.4 இத  
ஆGப ேரIJA KLட'. இத  c  b ற மாக 
5 ெமகா c*ெஸC Xற  ெகா(ட எC.இ.J. 
Gளா© இைணOத ேகம ராe', \  b ற மாக 
2 எ'.c. Xற  ெகா(ட ேகம ராe' உ6ளன. 
இத  Xைர 4.5 அA :ல அள^C 800 x 480 
c*ெஸC Xற "ட  JL cேள காI ) B றP.  
இத  ரா' ெமமU 1 �.c. Lேடாேரq ெமமU 
8 �.c. இதைன 64 �.c. வைர ைம*ேரா எL.
J. கா<I ெகா() அX கGப )>தலா'.

இத  ஆGப ேரIJA KLட' ஆ(IராRI 
4.4. BIேகI. இத  c  b ற மாக எC.இ.J. 
Gளா© இைணOத 5 எ'.c. Xற  ெகா(ட 
ேகம ராe', \  b ற மாக 2 எ'.c. Xற  
ெகா(ட ேகம ராe' இயA : B றன. இXC 
இர() K'கைள இய*கலா'. இத  பU-
மாண' 131.3 x 68.4 x 8.8 j�. எைட 130 
Bரா'. 

எG.எ'. ேரJேயா மWa' 3.5 j� ஆJேயா 
ஜா* தரGபI )6ளP. ெநIெவா<* இைணG-
cW: 4� எC.J.இ., ைவ c, b=¦> 4.0, 
�.c.எL. மWa' எ .எG.K. ஆBய ெதாfC 
tIபAக6 இயA : B றன. இத  ேபIடU 
2,000 mAh Xற  ெகா(ட தாக உ6ளP. க8Gb 
மWa' ெவ6ைள வ(ணAகZC இOத ேபா  
�.9.750 எ ற ^ைலdC ^Wப ைன யா B றP. 
சா'சA இO Xய இ Lேடா< வ<>தக தள>XC 
Bைட* B றP.

ைம*ே ராேம*L ma வன' த  ¦JC (Doodle) 
வU ைசdC, பIெஜI ^ைலdC, bXய 
Lமா<I ேபா  ஒ ைற, Canvas Doodle 4 எ ற 
ெபய 8ட  ெவZ dI )6ளP. இத  அXக 
பIச ^ைல �.9,499 மI )ேம. இ~ேப வ<>-
தக இைணய தள' வfேய வாA : ேவா 8*:, 
இP �.9.199 எ ற ^ைலdC Bைட* B றP. 

இP இர() K' இயA:' ேபGளI 
எ a' அைழ*கலா'. இXC ஐ.c.எL. 
JL cேள காI)' 6 அA :ல அள ̂  லான 
Xைர உ6ளP. இத  JL cேள c*ெஸC 
960x540 ஆக உ6ளP. Xைர*: கா<sA 
ெகாUCலா BளாL 3 பாP காGb தரGபI )6-
ளP. இத  ரா' ெமமU 1 �.c. Lேடாேரq 

ெமமU 8 �.c.  இதைன ைம*ேரா எL.
J.கா<I ெகா() 32 �.c. வைர அX கGப-
)>X* ெகா6ளலா'. 

இதைன ஆ(IராRI 5.0 லா4பாG 
KLட' இய* : B றP. இத  ேபIடU 3,000 
mAh Xற  ெகா(ட தாக உ6ளP. இத  
c  b ற மாக இயA:' ேகமரா 8 எ'.c. Xற-
" ட"', \  b ற மாக இயA:' ேகமரா 2 
எ'.c. Xற " ட"' அைம*கGபI )6ளP. 
ெநIெவா<* இைணG cW: 3�, ைவ c, 
�.c.எL. மWa' b=¦> ெதாfC tI-
பAக6 இயA : B றன. வாJ*ைக யா ள<க6 
பய ப )>த பல அG Z ேக ஷ க6 இXC 
பX யGபI) Bைட* B றன. 

சா(சJ ேகலAf 
ேகாC 0ைர( 4: 
g.9,750

ைமAே ராேமA* ேக.வா* jB3 4
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இைணய வp அைழK i கZ!, ெமாைப, வp 
அைழK i கZ! ஒVற,ல எVபைத அரq iag@ 
ெகா.T, ெமாைப, ேசைவ eY வ னEக> வ -
மானK பEG ேகLG! ேவ. T ேகாைள 8X M F-
மாக eரா க a6க ேவ.T!. ெநL eRLரா OLf 
அம,ப T*த, உEக> கL Tைர ந,ல அfKப-
ைடைய* த  ̀  ற@. இதைன ெமாp ெபயQ*@ 
ம* +ய அர q6G அhK iEக>. 

U. கb ணா fLgN, ேசலX.

இg + யா-, ஐேபாV தயா a6கKபT! எVற 
ெசm+ வர ேவXக*த6க தாG!. ந,ல ெதாp, 
rLப*+, இயEG! ஐேபாVக>, -ைல அ+க! 
எVபதா,, ம6க < ைடேய அ+க வர ேவX UைனK 
ெபற -,ைல. இg + யா-, ஐேபாVக> தயா a6-
கKபLடா,, ஆKU> eY வன! தV ேபாVக<V 
-ைலைய இEG Gைற6க ேவ.T! எVற ேவ.-
T ேகாைள* தரலா!. அ@^! ெச- சாm6கலா!.

ேபரா. நா. மக ராஜ", ெச"ைன.

”jேரா ேரLfE ” GM*த தEக> ப+, jக -a வா-
க^! எ<ய 8ைறH, -ள6க*ைத6 ெகா.ட தா-
க^! உ>ள@. இதைனt ெசா,O ம6கைள இu 
eY வ னEக> ஏமாXற 8f யா@. இதனா, தாV, 
wG> eY வன! இ@ ேபாVற +Lட! ெகா.T 
வர ேவ.T! என eைன*தைத ஒ*+ ேபாL T>-
ள@.  ம6க <ட! -pK i ணQ^ ஏXப T* @ வ+, 
+ன மலQ நா< த x6G இைண எ@ ̂  j,ைல.

ஏ. ZbMதா ேதR, ெச"ைன. 

qG> eY வ ன*+V i+ய +LடEக>, பய னா-
ளQக Z6G அ<6க இ 6G! i+ய வச +க>, 
அ+க எ+QபாQK Uைன ேமXெ கா>ள ைவ6 ̀ V-
றன. இ@ ேபால, அைன*@ அK < ேக ஷVக-
Z6G!, இ@ ெதa -6கKபட ேவVT!.

ஆL. Rஜய ராv, Nbwx.

qG> நy, ஆ.LராmL அz க லVக> ஆ -̀
யன மXY! பல wG> தக வ,க> GM*த கL-
Tைர jக^! பய h>ள தாக உ>ள@. இவXைறK 
பயVப T*@! பய னா ளQக Z6G இVh! -a-
வாக* தகவ, தgதா, ம`{tc அைடேவா!.

எ7. ஆL. Nர RயX, மyைர.

Z.எ1.எV.எ,. eY வன! எVனதாV கLடண 
ேநா6`, பல +LடEகைள அM -*தாF!, 
ந!ம ம6க> iag@ ெகா>Z! வைகH, உE-
கைளK ேபாVற ப* + a6ைக கேள தக வ,கைள6 
ெகா.T ெச, ̀ Vறன. -a வான கL T ைர6G 
jக^! நVM.

ஆL. Rேனாதா fLgN, ப_லா வரX ெச"ைன.

ஒ  வp யாக -.ேடா1 10 வர இ 6G! ேத+ 
அM -6கKபL T -Lட@. இ K Uh!, வgத 
UVனQ, மXற வQக> ெசா,வ தைன6 ேகLT 8f-
ெவ TKப @தாV cல   ைடய வழ6க மாG!. ந,ல 
ேநர*+,, இgத c1ட*+V பலVகைள எx +ய 
உEக Z6G நVM.

U. வUேவ_ zbக",ெப{க |b.

R.ேடா1 ஆKப ேரLfE c1ட! எVh! பq, 
ெச,வ*ைத வாa6 ெகாT6G! -த* +ைன 
சa யான பட*@டV -ள6` உ> |Qக>. 
ந,ல அ  ைம யான கL Tைர. நVM.

எ/. xர} ~ R நாத", ெச"ைன.

ஆ6டா ேகாQ மXY! GவாL ேகாQ GM*த 
கL Tைர ஒ  தகவ, கள} cய!. இgத வைகH, 
இதைன எx + ய வைர பாராLட ேவ.T!. வய@ 
வgத வQக Z6G நா! ஏமாXறK பLT வ  ̀ -
ேறாேமா எVற பய! உ  வா ̀  ற@. ந,ல தக வ,-
க Z6G நVM.

எ/. எX. த�� ராஜ", ெச{ைக.
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ேக>-: ேக� ெமமa GM*@ ேக>-K பL-
T>ேளV. ஆE ̀  ல*+, எx தKபL T>ள கL Tைர 
ஒVM,, ேக� 6ராjE (Cache Cramming) எVY 
ஒ  ெசா,லாL cையK பாQ*ேதV. ஆனா,, சa-
யாக -ள6க! தரKப ட -,ைல. இதைன -ள6 G-
மாY ேகLT6 ெகா> ̀ ேறV.

எ". Rஜ ய PமாL, ேம_ம b வg�L.
பXC: ெக)தC ^ைள ̂ *:' வைகdC 

KMய bேரா Bரா' ஒ ைற இய* : வ ைதேய இOத 
ெசாC (Cache Cramming)  :M* B றP. அOத ைபC 
cர e சU  ேக© ெமமU அCலP க'G §IடU  
JL* ேக© இட> XW:* ெகா() ெச a 
இய*கGப)'. அ> Pட , எOத ேபா<I ெசயC-
பா) இCலாமC உ6ளP எ a க(ட MOP, 
அத  pல' த ைன அ"G c ய வU  க'G-
§Iட 8ட  ெதாட<b ெகா(), அவ 8*: இP 
இயA:' க'G §Iடைர> ெதாட<b ப)>X* 
ெகா)*:'. உAக6 க'G §Iட< இைண ய>XC 
இைணOP இயA:' ேபாP, இOத ேபா<I வf-
யாக, ெக)தC ^ைள ̂ *:' bேரா B ரா jைன 
அ"G c யவ<, உAக = ைடய அ8 ைம யான தக-
வCகைள> ேதJ ைவ>P* ெகா6ள இP உதe'.

ேக>-: எV கணவQ �Lf, பயVப T*தKபT! 
க!K RLடa,, ேவQL iேரா ̀  ராj,, வழ6க மான 
f6 ஷன a oடV, அவQ க, �aK பாடEக Z6G* 
ேதைவ யான பல f6 ஷன a கைள உ  வா6 ̀  o>
ளாQ. நாV டாGெம.L உ  வா6 G ைகH,, அவX-
ைறo! ேவQL ேதT ̀  ற@. இதைன eY*+, ெமHV 
f6 ஷன aைய மLT! பயVப T*@! வைகH, 
ெசLfE1 அைம6க 8f oமா? நாV ேவQL 2013 
பயVப T*+ வ  ̀ ேறV.

எ7.ேக. ேவத வ_Y, ெச"ைன.
பXC: ேவ<I ந' வச X*ேகWற பJ, பல 

தs வைக அக ரா X கைள உ8 வா*BG பய ப-
)>த வசX ஏWப )>X> த8 B றP. நா' பய -

ப )>P' ெபா86 ெதா: X கZ  ெசாWகைள 
இOத தs வைக அக ரா X கZC இைண*கலா'. 
நா' ெட*LI ைடG ெசRைகdC, ேவ<I 

நா' அைம*:' ெசாWகைள, வழ*க மான அக-
ரா X oட , நா' அைம> X 8*:' இOத  தs 
அக ரா X க = ட"', எ]>PG cைழ க =*காக 
ேசாதைன ெசR X)'. இதனாC :MG cI)k 
ெசாCல* DJய அள ̂ W:* D)தC ேநர' 
எPe' எ)>P* ெகா6ளGப ) வ XCைல. தs 
வைக அக ரா XdC உ6ள ெசாWக6, �Aக6 
அைம*:' ெசாWகைள ஒ> X 8OP, �Aக6 
அைம*:' ெசாWகZ  தவW Mைன, தs வைக 
அக ரா X கZ  அJGப ைடdC, சU எ a அைவ 
ஏWa* ெகா6=' ேபாPதா , �Aக6 :MG-
c)' cரkைன ஏWப ) B றP. சU, இவWைற எG-
பJ ^ல*B ைவGபP எனG பா<*கலா'.

ேவ<I அத "ட  தரGபI J 8*:' 
\த ைம அக ரா Xைய மI)' பய ப )>த 
��*கா�' ெசயC \ ைற கைள* ைகயா ளe'.  
டா:ெம(I ஒ ைற> XறOP “File” ேடG-
cைன BZ* ெசR X டe'. Bைட*:' KMய 
^(ே டா^C, இடP ப*க>XC உ6ள ^ஷ-
யAகZC  “Options” எ ப தைன* BZ* ெசR X-
டe'.  இs Bைட*:' “Word Options” டயலா* 

ேகIR- – பN_–டாKடL ெப. சMNர ேபா7 –
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பா*�C, இடP ப*க' உ6ள தைலG b கZC 
“Proofing” எ பத  �P BZ* ெசR X டe'.  
இA: Bைட*:' “When correcting spelling in 
Microsoft Office programs” எ ற cU^C, “Suggest 
from main dictionary only” எ a உ6ளத  அ8ேக 
காIடGப)' ெச* பா*�C J* அைட யாள' 
ஒ ைற அைம*கe'. மாWறAக6 அைன>-
ைதo' ஏWa* ெகா6=' வைகdC ஓேக 
BZ* ெசRP ேவ<I ஆGஷ L டயலா* 
பா* �ைன ^I) ெவZ ேய றe'.  இேத 
வைகdC, எ*ெஸC மWa' பவ<பாR(I 
ெசய 4 க Zn' ேமWெ கா6ளலா'. 

ேக>-: ைவ U எனKப T வ@!, வயQெல1 எனKப T-
வ@! ஒேர ெபா ைள, இய6க* +ைன6 GM6 ̀ V-
ற னவா? இ@ என6GK பல ேவைள க<, GழKப*-
+ைன ஏXப T* @ ̀  ற@. தj pF! ஆE ̀  ல* +F! 
இ@ GM*@ எx @ ப வQக>, ஒVMV இட*+, இV-
ெனா  ெசா,ைலK பயVப T* @ வைதK பாQ* +  6-
`ேறV. அVi wQg@ -ள6க^!.

ஆL. zgyw சS zக", Nbgதv.
பXC: நCல ேக6^. ெதாட*க>XC இைவ 

பWM எ] P ைகdC, என*: சWa :ழGப' 
ஏWப ) வP உ(). எனேவ, எZய ெசாWகZC 
இவWM  ேவa பாI Jைன* காI)' வைக d-
ேலேய எ]X வ8 Bேற . இர()', ஒேர இய*-
க> Xைன* :M*:' ெவ�ேவa ெசாWக6. 
ைவ c எ பP இைண ய>ைத மI)' வய< 
இைணG c M இைண*:' ெசயCபாI JW:G 
பய ப )>தGபட ேவ()'. வய<ெலL எ -
பP, வய< இ M இைண*:' எOத ெசயCபாI-
J ைனo' :M*:'. 

சWa ^U வாக, உAக =*: நCல ெதாட<-
b6ள எ)>P* காI )ட  ெசாC Bேற . 
}IJC இைணய இைணGb', அதைன ைவ 
c ஆகG பய ப )>P' ெரளIட< வச Xo' 
இ8*:'. }IJC இ8* :'ே பாP, உAக6 
Lமா<I ேபா  அத  ைவ c அைல கைளG 
பய ப )>X இைண ய>XC இைண B றP. }I-
ைட ̂ I) சWa> ெதாைல வாகk ெசCைகdC, 
உAக6 Lமா<I ேபாsC உ6ள K' தOத ma-
வன' த8' “வய<ெலL” ெநIெ வா<*BC 
�Aக6 tைழ B ®<க6. 

ைவ c எ பP, இைண ய>ைத இைண*:' 
ஒ8 வைர ய a*கGபIட வசX ஆ:'. இP 
வய<ெலL அைமGc  ஒ8 ப: X யா:'. 
ஆனாC, அP வய<ெலL அCல. க'G §Iட< 
த  sட' உ6ள தக வCகைள ெரளIட< வf-
யாக, வய< எPe' இCலாத இைணGcC ைவ 
c இைணGcC இைணo' சாத னAக =*: 
வழA : B றP. ைவ c வச XையG பய ப )>த, 
இதைன> த8' மWa' ெபa' சாத னAக6 
:MG cIட வைள ய> XW :6ளா கேவ இ8*க 
ேவ()'. இCைலேயC, இைணGb P( J*-
கGப)'. ஆனாC, வய<ெலL இைணGcC 

உ6ளைவ, தAக6 ெநIெவா<* ெசயCப)' 
எA:' ெச a வரலா'. ைவc K*னCகைளG 
ெபற ெபாP வாக ெரளIட< ேதைவGப)'. � 
ேபா<I, மeL, cU(ட< ேபா ற சாத னAக6 
b=¦> வf யாக இைண*கGப )'ே பாP, 
அைவ வய<ெலL ெதாfC tIப> X ேலேய 
இயA : B றன. இOத இைணG cW: ைவ c 
அCலP இைணய இைணGb ேதைவ dCைல.

ேக>-: 8Vi இVடQெநL எ61 i ேளாரQ 
ெதாGKU,, ஆLேடா க!K|L வச +H,, ேதைவ-
யXறைத எKபf l6க ேவ.T! எVY fK1 தg-
�Qக>. இKே பா@ என6G “ஆLேடா க!K|L” வச+ 
த ! Ua ைவேய பாQ6க 8f ய -,ைல. உத வ^!.

ஆL. நாக ராஜ", ேத�.
பXC: \ b �Aக6 எ ன ேகI) நா  

எ ன தOேத  எ பP mைன^C இCைல. 
இ8G c"', இ ட<ெநI எ*L b ேளா ரUC, 
ஆIேடா க'G¯I cUைவ எGபJ அ�-
கலா' எ a ^பர' த8 Bேற . \த4C, 
ேமC வலP ப*க' உ6ள Bய< ஐகாsC BZ* 
ெசR X டe'. இA: Internet Options எ "' 
cU ̂ ைன> ேத<Oெத )*கe'. ெதாட<OP

Content எ "' ேடGcC BZ* ெசR X டe' 
அ)>P Settings எ "' cU^C, Auto Complete  
எ ப தைன> ேத<Oெத )*கe'. இOத cU^C, 
�Aக6 எOத ெசாWகைள> ேத<Oெத )*க ேவ(-
)ேமா, அவWைற> ேத<Oெத )>P ஓேக BZ* 
ெசRதாC, ேத<Oெத )>த ெசாWக6 ஆIேடா 
க'G¯I ெசயCபாIJC அைமo'.

ேக>-: ஆKU> வாLt GM*@ cல வாரEக Z6G 
8V எx+ இ g �Qக>. தXே பா@ இg + யா-, 
இ@ எEG `ைட6 ̀  ற@? இ,ைல எu,, ப6-
க*@ நாT க ளான இலEைக அ,ல@ cEகK �a, 
`ைட6 ̀  றதா? 

ஆL. ஈ7வ�, ேகாைவ.
பXC: jக ஆ<வமாR இ8* B ®<க6 ேபாC உ6-

ளேத. தWே பாP அX கா ர g<வ மாக இO X யா^C 
இP ^Wப ைன*: இCைல. கட>X* ெகா() 
வOP ஒ8 Kல< ^Wபைன ெசR X டலா'. இ -
ைறய mைலdC, United States, Australia, Canada, 
China, France, Germany, Hong Kong, Japan மWa' 
UK  ஆBய நா) கZC ஆGc6 வாIk Bைட*-
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B றP. ஜூ  26 \தC Italy, 
Mexico, Spain, South Korea, 
Singapore, Switzerland மWa'  
Taiwan ஆBய நா) கZC ^W-
ப ைன*: வ8' என அM ̂ *-
கGபI )6ளP. இP வைர 
எ>தைன ஆGc6 வாIk 
^Wப ைன யா B o6ளP என 
ஆGc6 இ "' அM ̂ *-
க ̂ Cைல. ஆனாC, ஏGரC 
\தC இதைன வாAB* ெகா6ள \ ப Xe ஏW-
ப )>தGபIடP. எGே பாP', தயா U*:' Xற-
"*: ேமலா கேவ, அதWகான ேகIb இ8Gப-
தாக ஆGc6 ெதU ̂ > P6ளP. :MGபாக,  Italy, 
Mexico, Spain, South Korea, Singapore, Switzerland
மWa' Taiwan ஆBய நா) கZC எ�வ ளe 
வழA B னாn' ெதாட<OP ேதைவ இ8Gப தாக 
ஆGc6 அM ̂ > P6ளP.

ேக>-: டாG ெம.Lகைள* தயா a6ைகH,, 
cல வa க Z6G ஒ  8ைற நாேம க.Lேரா, + 
எ1 அx*+ ேசy ெசm ̀ ேறா!. இyவாY ேசy 
ெசm +ட மறg @ -Lடா,, க!K RLடaV jV 
ச6+ eY*தKபT! eைல ஏXபLடா,, உ  வான 
டாG ெம.Lf, கz ச மான பG +ைய இழg @ --
Tேவா!. இதைன* தT6க, தானாக டாGெம.L 
ேசy ெசmயKபட வp உ>ளதா?

எ7.ேக. பால �/ர ம vய", 0ywேச�.
பXC: ேவ<I தானாக டா: ெம(Iகைள 

ேச� ெசR X)' வச Xைய> த  பய னா ள<க-
=*:> த8 B றP. இதWகான ெசIJAL அைமG-
cைனG பா<*கலா'. \த4C Word Options 
டயலா* பா*ைஸ> Xற*கe'. c ன< Word 
Options �P BZ* ெசR X டe'. ெதாட<OP, 
டயலா* பா*L இட P bற' உ6ள Save எ -
பXC BZ* ெசR X டe'.  இA: Bைட*:' 
KMய ^(ே டா^C, Save AutoRecover Info 
Every எ ற ெச* பா*�C J* அைட யாள' 
அைம*கe'. இத  அ8ேக ெகா)*கGபI-
)6ள KMய பா*�C, mj டAக6 எ -
பத  அ8ேக 10 என மாறா mைலdC 
இ8*:'. அதா வP, ேவ<I தானாக, 
10 mj டAக =*: ஒ8 \ைற ேச� 
ெசR X)' எ a ெபா86. ஆனாC, 
இXC �Aக6 ^8'b' கால இைட-
ெவ Zைய (ஒ8 mjட' Dட அைம*-
கலா'). அைம> X டe'. 1 \தC 
120 mjட' வைர அைம*கலா'. 
c ன< ஓேக BZ* ெசR X டe'. 
இs, ேவ<I, �Aக6 ெசI ெசRத 
கால இைட ெவ ZdC, டா: ெம(Iைட 
ேச� ெசRP ெகா6='. இதனாC, j -
ச*X க'G §Iட 8*:> தைட பI-
டாn', நா' ெசI ெசRத கால 
அள^C டா:ெம(I ேச� ெசR-

யGபI) Bைட*:'. 
ஆனாC, இXC ஒ ைற* கவ ன>XC ெகா6ள 

ேவ()'. 10 mj டAக =*:' :ைற வான கால 
ேநர>XC இதைன அைம>தாC, டா:ெம(I 
அJ*கJ ேச� ெசRயGப ) வP, க'G §Iட< 
இய*க>ைத> தாம தGப )>தலா'. இ ெ னா -
ைறo' கவ ன>XC ெகா6வP நCலP. ஆIேடா 
ேச� ெசR X ) ைகdC, உAக6 ைபC ேச� ெசR-
யGப ) வ XCைல. ைபC Bரா© ஆB, அ)>த 
\ைற அதைன ெரகவ< ெசR Xட \யW K*-
ைகdC, ேவ<I bேரா B ரா jW:> ேதைவ யான 
தக வCக6 பX யGபI) தரGப ) B றன.

ேக>-: எ6ெஸ, ஒQ6 �L தயா a6 G!ே பா@, 
ெநLT வaைச, பT6ைக வa ைச கைள cல ேநரE-
க<, இVெஸQL ெசm ̀ ேறV. அKே பா@ இைடt 
ெச க, ெசmத இட*+,, Uர� ேபாVற ஒ  �, 
பாQ காLடKப T ̀  ற@. அதV அ `, கQசைர6 
ெகா.T ெசVறா,, அ+, cMய ெமh ஒVY 
ெதa ̀  ற@. இதைன l6க 8f oமா? இ@ ேடLடா 
அைமKப+, ேதைவ யXறதாm அைம ̀  ற@. இதX-
கான வp இ gதா, தர^!.

எ". ெத�ேவM Nர", கட�L.
பXC: �Aக6 :MG c)' ெம" Insert 

Options button என அைழ*கGப ) B றP. இP 
உAக6 கவ ன>ைத> Xைச X8G b வ தாக 

�Aக6 க8 X னாேலா, அCலP இP 
பய ப )>தG படGே பா வ XCைல 
எ a \Je ெசRதாேலா, இதைன* 
காIடா த வாa ெசR X டலா'. 
1. \த4C  Excel Options டயலா* 

பா*ைஸ> Xற*கe'. 
2. டயலா* பா*�  இடP ப*க', 
Advanced  எ a இ8GபXC BZ* 
ெசR X டe'. 

3. இA: Bைட* B ற பCேவa 
ஆGஷ L ெகா(ட பI J ய4C 
named Cut, Copy, and Paste எ a 
இ8GபP வைர L:ேராC ெசRP 
ெசCலe'. 

4. அA: Show Insert Options Buttons 
எ a இ8GபXC, ெச* பா*�C உ6ள 

J* அைட யா ள> Xைன �*கe'. 
c ன<, ஓேக BZ* ெசRP 
ெவZ ேய றe'.
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