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3. தள! ஒ0ைற+ பா-A=G ெகாcT G
ைகdC, YேபY பாSைன அ\ABனாC,
எJத இைணய தளABI!, தளமான= ஒ 
பGக! bழாகR ெசCI!. இேத ேபால,
u+P b அ\AB YேபY பா- அ\ABனாC,
அேத ேபால பல பGகLகைளA தாcTR
ெசCலலா!.

4. 6ேரா! 2ர4சSC, நா! பல ஷா-P கP bகW
wல! அத0 எGYட0ஷ0க^G6R ெசCல
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BகW தர++பP@Wளன. இவFைற+ ெபற,
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வைகdC enable ெசx
Bட4!. இதனாC,
ேட+கW அைனA=!
� L;, �9யதாகG
க ா P � ய / + ப த F 6 +
பBலாக, ஒ090

ேமC ஒ0றாக அ@G-
க+பP@G காP� 

அ/G6!.
7. இைணய
தள! எதைன+

பா-A=G ெகாc
T JதாI!, அதைன ஸூ! ெசx= ெபS
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அேத ேபால, எJத இைணயதளABF6மான
ஷா-P கP ஒ0ைற, 1cேடாY ெடYG-
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/ேகஷ0க^G6 நா! ஏFப@A=! ஷா-P
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பா-A= தகவCகைளA ேத-Jெத@A= 
ேதG; ைவG;ேறா!. இைடேய, ஏேத]!

ப{ இ JதாC, க!+OPடைர hmABR
ெசC;ேறா!. 20ன-, �9ய கால இைட
ெவ/dC, fc@! இைணய! ெசCல, 
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BறJதாC, அBக
ேநர! ஆ6!.
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தளLகW அைனA=!
ஒேர ேநரABC BறG-
க+பPடாC ந0றாக
இ G6! அCலவா?

இதைன நா!
ெசPTLY wல!
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இதF6, chrome://
settings ெசCல4!.
அL6, “On startup”
எ0பதைனA ேத-J-
ெத@Gக4!. இBC

“Continue where I left
off” எ0 பதைனG ;/G ெசx=
ேத-Jெத@A= அைமGக4!. அ@Aத Uைற, 
6ேரா! 2ர4சைர இயG6!ேபா=, அதF6
U0 இயG ;யேபா= pLகW பா-Aத அைனA
=இைணய தளLக^ட0, 2ர4ச- BறGக+
ப@!.
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இைணயABC உலா வ வ=, பல தளLக/C
ெச0m தகவCகைளA BரP@வ= எ+ேபா=!
ஓ- இ}ைமயான அ]பவமாக இ +ப
BCைல. இைணயABC �ைழவத0 wல! பல 
ேகாTGகணGகான பGகLக^!, ேகாTGகணG
கான ;காைபP தகவCக^! உLகW 1ரC
�}G6 வரலா!. இவF9C, ஏேத]! ஒ 
ெக@தC 1ைள1G6! சா+Pேவ- அCல=
69�@கW, உLகW க!+OPடSC �ைழJ=,
அத0 இயGகAைத ெந9Gகலா!; அCல= 
Bைச B +2 1டலா!. ெபா= வாக, ந! 2ர
4ச- ெசயCப@! 1தABைன அ= மாFm!.
க!+OPடைர நா! அ9யாமேலேய ைக+
பF9, ந!Uைடய த}+பPட தகவCகைளA
BரPT, ெக@தC Kேரா;ரா�ைன அ]+2ய
வ G6 அ]+2 ைவG6!. அ= மP@மCல;
ந! க!+OPடS0 ைமயR ெசயலகமாக வT
வைமGக+பP@R ெசயCப@! ெர�YPSைய
அத0 1 +ப+பT அCல= ஏேனா தாேனா
எ0m மாF91@!. 20 ந! க!+OPட- ந!
கPடைள எதைனn! hைறேவFறா=. இBC
எ0ன 2ரRைன எ0றாC, ந! க!+ OPட-
ைக+பFற+பPட= நமG6 கால! தா~ABேய 
ெதSய வ !. அ+பTயானாC, ந! க!+OPட-
ைக+பFற+பPட= எ0பதைன எ+ேபா=, எJத
ெசயCகளாC உணரலா!? இL6 �லவFைறG
காணலா!.

bேழ தர+பP@Wள ெசயCபா @கைள pLகW
உண-JதாC, உLகW க!+ OPட- ைக+பFற+
பP@ 1Pட= எ0ப= உmBயா;ற=.
1. pLகW பய0ப@A=! 2ர4ச-, pLகW

1 !பாமேலேய, pLகW அைமGகாத Uக
வS உWள தள! ஒ0mG6R ெசC;ற=.

2. மாறா hைலdC pLகW அைமAத ேதடC 
சாதன! மாFற+பP@Wள=. KBய ச-R இ�
�}C, pLகW எதைனA ேதTனாI!, அ=
KBயதாக, உ வாGக+பPட இ��0 உWள
இைணய தளABF6R ெசC ;ற=.

Carbon Copy: >? அAச% அS4oைகR%, Bக
வC/H/ gழாக “CC:” எ?ற lC_ைன4 பாP)
*F4sPக2. காPப? கா4l எ?பத? tF/கM
இJ. அS4ப4ப<M >? அAச% ெசi *
Rைன, பல நபPக^/H நகலாக அS4ப,இ[த
BகவC/ க#ட) *ைன4 பய?ப<)தலாM.
அதாவJ, அS4ப4ப<M அAச% தக வ%க2,
இ[த காPப? கா4l க#ட)*% உ2ள Bக-
வC/HCயவPக^/H அ%ல; ஆனாNM,
அவPக2 ெதC[J ெகா2ள ேவe!ய ெசi*
எ?பேத இைத/ HZ/`றJ. அAச% யாF/H
எvத4ப<`றேதா, அவC? BகவC “To:” எ?ற
lC_% அைம/க4ப<`றJ.

“ெதUVW ெகாFXYகF”
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3. ஆcPT ைவரY, ஆcT

Yைபேவ- அCல= ஆcPT
மாCேவ- தளLக^G6
pLகW ெசCைகdC,
pLகW த@Gக+ப@
;|-கW.

4. ெவ+ 2ர4சைர+ பய0ப
@A=ைகdC, பCேவm
பா+ அ+ 1cேடாGகW
; ை ட G ;0 ற ன .
அவFைற உLகளாC,
wட இயல1Cைல.

5. KBயதாக, pLகW
அைமGகாத ேபவSP
தள UகவSகW அCல=
KGமா-G அைமGக+ப@
;0றன.

6. ெவ+ 2ர4ச- �க4! ெம=வாக இயL6;
ற=.
இBo J= த+2Gக �ல வ[கைளG ைகயா

ளலா!. ஆனாC, இJத வ[கW �m சத�த!
உLகைள+ பா=காG6! என உmB அ/Gக
UTயா=.
1. 1cேடாY �YடABFெகன அ/Gக+ப@! 

ேபPR ைபCகைள அ�வ+ே பா= அ+ேடP
ெசxB@LகW.

2. KBய சா+Pேவ- ஒ0ைற இ0YடாC ெசx
B@ைகdC, ேவm ஏேத]! ேதைவ+படாத
சா+Pேவ- இ0YடாC ெசxய+ப @;றதா
என 1[+பாx இ Gக4!.

3. ெதSயாத சா+Pேவ- ெதா6+2ைன,
ேதைவ+படாத சா+Pேவ- ெதா6+ 2ைன,
நா06 ேப- நCல= எ0m ெசாC;றா-கW
எ0பதFகாக, உLகW க!+OPடSC
இ0YடாC ெசxBட ேவcடா!. 

4. எJத +ளG இ0 Kேரா;ரா�ைனn!, உL
க^G6 அ= ேதைவ எனR சSயாக உmB
ெசxய+ப@! U0 இ0YடாC ெசxBட 
ேவcடா!.

5. ஆcPT Yைபேவ- Kேரா ;
ரா�ைன இ0YடாC ெசx=, அ�-

வ+ேபா= அதைன அ+ேடP
ெசxBட4!.
6. அேத ேபால,
ஆcPT ைவரY Kேரா
;ரா!கைளn! அ+ேடP
ெசxBட4!.
7. ெவ+ 2ர 4ச-

ெசPTLY அைம+K
கைள எ+ேபா=! உய-
hைல பா= கா+K hைல
dேலேய அைமA=

ைவGக4!.
8. ேதைவயFற அCல= 

இன! அ9யாத இைணய தளL
கைள அa6வைதA த1-Gக4!.

9. ேமேல தர+பPட பா=கா+K நடவTGைக
கைள எ@Aத 20ன !, உLகW க!+OPட-
பாBGக+படலா!; உLகW 2ர4ச- ைக+பFற+
படலா!. எனேவ, ந! இைணய+ பய0பாP
Tைன 1[+ேபா@ ேமFெகாWள ேவc@!.

Bloatware: 4ேளா# ேவP என நாM அைழ4பைவ,
கM4w#டP  தயாC/HM ].வனOகளா%,
தாOக2 வ!வைம/HM கM4w#டPகm%
ப*[J அS4ப4ப<M oேரா`ராMகளாHM.
கM4w#டP ம# <>?Z, இ4ேபாJ, ெமாைப%
ேபா?க2, ேட4ள# l.W./க2, HேராM o/, 
ஐேப# ேபா?ற சாதனOகmNM, நாM ேக#காத,
_FMபாத பல oேரா`ராMக2 ப*ய4ப#<
தர4ப<`?றன. இவ-ைற நாM கM4w#
டைர அ%லJ ேமேல HZ4l#<2ள சாதனO
கைள4 ெப-றqட?, இவ-ைற y/`_டலாM.
இதனா%, ேதைவ R?Z நM ராM ெமமC இடM 
பய?ப<)த4ப<வJ த</க4ப<M.

“ெதUVW ெகாFXYகF”
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~ பாரO ~
ப0னாPடள1C இயL6! தகவC ெதா[C
�Pப ேம!பா@கW 69A= கcகா{A=
வ ! International Telecommunication Union
அைம+K, அcைமdC 2015 ஆ! ஆc@G
கான தகவC ெதா[C �Pப U0ேனFற! 
69Aத அ9Gைகdைன ெவ/dP@Wள=.  
இBC கc@Wள தகவCகைளn!, தகவC
ெதா[C �Pப U0ேனFறAB0 UG;ய hைல
கைளn! இL6 காணலா!.

உல;0 பல wைலக/C வா\! மGகW
ஒ வ Gெகா வ- ெதாட-K ெகாWவ= எ0
ப=, ெதாைலேப�ைய, 69+பாக ெமாைபC 
ெதாைலேப�ைய மGக/ட! ெகாc@ ெச0ற 
ேபா= சாABயமாdFm. ஆனாC, இைணய
வ[ ெதாட-K வJத ேபா=, மGகW ெதாட-K 
ெகாWவBC மாெப ! KரP�ேய ஏFபPட=.
ஆc@ 2000C, இ0ட-ெநP எ0ப=, ஓ-
ஆட!பர வசBயாக, பண வசB பைடAதவ-கW
மP@ேம பய0ப@AதG _Tயதாக, நகரLக/C
வா~பவ-க^G6 மP@ேம ;ைடG6! 2ர சாத
மாக இ Jத=.

ஆனாC, இ0m 15 ஆc@க^G6+ 20,
ெதா[C �Pப உல;C ஏFபPட U0ேனFற!, 
அT+பைடG கPடைம+2C ஏFபPட அB
ரT மாFற!, ெதாைல ெதாட-K சாதனLக/0 
1ைல சS4 ஆ;யவF9னாC, ம}த}0 இJத
அFKத கc@2T+K, ஒ �றJத பய]Wள
சாதனமாக மா9, அைனவ G6! ;PடG _T
யதாக உ ெவ@A=Wள=.

2000 ஆ! ஆcTC, உலக அள1C,
ெமாைபC ேபா0 பய0ப @A=பவ-கW எc
{Gைக 73.8 ேகாTயாக இ Jத=. இ0m

அ= 700 ேகாTயாக உய-J =Wள=. அc
ைமdC நடJத ஐG ;ய நா@கW �Fறாc@ 
வள-R� இலG6கW க Aத ரL;C இJத KW/ 
1பரLகW ெப ைம nட0 ைவGக+பP@, 
ெதாட- U0ேனFறABFகான இலG 6கW 69G-
க+பPடன.

2000 ஆ! ஆcTC, உல;0 பல பாகL-
க/C, இைணய! பய0ப@Aத+படாத, 
;ைடGகாத ஒ வசBயாக இ Jத=. 40 ேகாT
ேப- மP@ேம அதைன+ பய0ப@AB வJதன-. 
ஆனாC, தFேபா= இ= 320 ேகாT யாக இJத 
ஆcT0 இmBdC இ G6! என எB-பா-G-
க+ப@;ற=. இJத எB-பா-+K _ட ஒ 6ைற
வான மB+2ைனேய ெகாc@Wள= எனலா!.
ஏென0றாC, 2000 ஆ! ஆcTC இ= ;ைடG-
கேவ ;ைடGகா= என எc{ய, தFே பாைதய
வள ! நா@க/C, ஏறAதாழ 200 ேகாT ேப-  
இைணயAைத+ பய0ப @AB வ ;0றன-. 
இJத உய-4, ெமாைபC 69+பாக Yமா-P 
ேபா0 பய0பாPTனாC ஏFபPட= ஏFபP
ட= என உmBயாகG _றலா!. தFேபா= உலக
அள1C, 200 ேகாT Yமா-P ேபா0கW பய0-
பாPTC உWளன. உலக அள1C, ெமாைபC 
பய0ப@A=பவ-க/C, 83% ேப-, தLகW
ெமாைபC ேபா0கW எJத ேநரU! இைணய
இைண+2C இ Gக ேவc@! என 1 !2R 
ெசயCப@;0றன-.

வய- வ[ இCலாத இைண+K ெதா[C
�PபABC ஏFபP@Wள ேவகமான மாmதC
க^! இதF6 ஒ காரணமா6!. அ=ேவ, �கG
6ைறJத அள4 வள-R� ெபFற நா@க/C,
1/!K hைலக/C வா~;0ற மGகைள
இைணGக ஓ- அT+பைடையA தJ= வ ;ற=.

உலைக$ &'()ய
தகவ- ெதா0- 12ப4
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இJBயா1I! �னா1I! தகவC ெதாட-K

=ைறdC ஏFபPட மாFறLகேள, வள-Jத நா@
க/C இைணயAைத+ பய0ப@A=! ஒ வ
 G6 இைணயாக, இJத இரc@ நா@க/I!
இ வ- உWளன-. இ +2]!, வள-Jத நா@
க/C 200 ேகாT ேப-, இைணய இைண+
209 இ GைகdC, வள-J= வ ! �னா,
இJBயா ேபா0ற நா@ க/C, 400 ேகாT ேப- 
இைணயAைதA ெதாட-K ெகாWளாமC இ G-
;0றன-.

இ0]! ேமாசமான �~hைல, 6ைறவாக
வள-Jத நா@க/C காண+ப@;ற=. இJத நா@
க/C, 10C ஒ வ G6Aதா0 இைணயAைத+
பய0ப@A=! வாx+K ;ைடA=Wள=. இJத
நா@க/0 ஜனAெதாைக 94 ேகாTG6! சFm
அBகமாக இ G6!. ஆனாC, இவ-க/C 9.5%
ேப- மP@ேம இைணய இைண+K ெபFm
வ ;0றன-.

தகவC மFm! ெதாைல ெதாட-K ெதா[C 

�PபAB0 கடJத 15 ஆc@கால வள-R� பல
ஆRசSய+படAதGக சாதைனகைள ெவ/+ப
@A=வதாx உWள=.

உலக அள1லான இ0ட-ெநP பய0பா@
கடJத 15 ஆc@க/C, 6.5% o J=, 43% ஆக
7 மடL6 உய-J=Wள=. 2007 ஆ! ஆc@
ேவகமாக உயரA ெதாடL;ய ெமாைபC
2ராPேபcP பய0பா@, தFே பா= 47% ஐ எP
TnWள=.

இைணய இைண+K ெபFற �@க/0 எc
{Gைக 15% o J=, 46% ஆக உய-J=Wள=.

2� ெமாைபC ேபா0 இைண+K 2001C
58% ஆக இ Jத=, தFேபா= 95% ஆக உWள=.

3� ெதா[C �Pப!, Uத0 UதoC ஜ+
பா}C, எ0.T.T. ெடாேகாேமா hmவனAதாC
அ9Uக! ெசxய+பPட=. அத0 20ன-, பC
ேவm hmவனLகளாC, உலெகL6! உFசாகA
ேதா@ இJத ெதா[C �Pப! வழLக+பPட=. 

2011 ஆ! ஆcTC, 45% மGகளாC பய0ப @A
த+பPட 3� ெதா[C �Pப!, தFே பா= 69% 
ேபராC பய0ப@Aத+ப@;ற=. ;ராம+ KறL
க/C இ= 29% ஆக4!, நக-+ KறLக/C, இ=
89% ஆக4! இ0m உWள=. இJத ெதா[C
�Pப! இJத அள1F6 வள-R� அைடயG
காரண! இJ Bயா1I! �னா1I! மGகW
வா~1C ஏFபPட அBரT மாFறLகேள.

2ராPேபcP இைணய இைண+K எ0m
வ ைகdC, இைண+20 ேவக! ஒ UG;ய
அ!சமா;ற=. உலக அள1C, 2ராPேபcP
இைணய இைண+K வள-J= வJதாI!,
ஆ�ய மFm! ஆ+2SGக நா@கW �லவF9C,
2ராPேபcP இைணய இைண+K �க4!
ெம=வாகேவ மGக^G6G ;ைடA= வ ;ற=.

ஐேரா+பா, அெமSGகா மFm! �ல ஆ�ய 
நா@க/C, 6ைறJத= 10 Mbps ேவகABC
இைணய இைண+K ;ைடA= வ ;ற=.

2 ர ா P ே ப c P

இைண+K ேவகAைத+ ெபாmA
தவைர, ெகாSயG 6Tயர� UதC
இடABC உWள=. அதF6 அ@A

தபTயாக, 2ரா0Y, Y�ட0,
ெட0மா-G, Y1Pச-லாJ= மFm! 2SPட0
இட! ெபm;0றன. இவFைறA ெதாட-Jேத 
அெமSGகா4!, கனடா4! இட! ெபm;0
றன.

�னா4! இJBயா4! இைணய இைண+K,
ெமாைபC ேபா0 பய0பா@ ஆ;யவF9C
உலக அள1C U0ன{ இடABC இ J
தாI!, 2ராPேபcP இைண+2C 20 தL
;ேய உWளன. சராசS ேவக! இL6 2 Mbps தா0.
இJத அ9Gைக UTவாக, 2015 ஆ! ஆcT0
இmBdC, வள-Jத நா@க/C 80% �@க/I!,
வள-J= வ ! நா@க/C 34% �@க/I!,
இைணய இைண+K ஏேத]! ஒ வT1C
பய0ப@Aத+ப@! என ெதS1A=Wள=.

தகவC மFm! ெதாைல ெதாட-K ெதா[C 
�Pப!, 2015G6+ 20ன- இ0]! ேவக-
மாக வள-J= எcண UTயாத இலG6கைள
எP@! எ0m எB-பா-Gகலா!.
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கா"# / ேப'(
ேவ-P டா6ெமcPகைளA தயாSGைகdC, 
ேவm ஒ ைபoC இ J= ெடGYP கா+2
ெசx= ஒP@! ேவைலைய ேமFெகாWேவா!.
அ+ேபா= ெடGYP ஏFகனேவ எJத பா-
மPTC உWளேதா, அேத பா-மPTC ஒP
ட+ப@!. இ= ஒPட+ப@! டா6 ெமcP
@ட0 ஒA=+ ேபாகாத வைகdC, ேதைவ யFற
ேபாCP, இடாoGY ஆ;யவFmட0 அைமG
க+ப@!. இ+பT இCலாமC, ஒPட+ப@! 
ெடGYPT0 பா-மP@G6 ஏFற வைகdC
அைமABட ேவ-P வ[ ஒ0ைறG ெகாc@W
ள=. ேத-Jெத@Gக+பPட ெடGYPTைன
Ctrl + C ெகா@A= கா+2 ெசxB@;ேறா!.
20ன- கcPேராC + 1 ெகா@A= ஒP
@;ேறா!. இதF6+ பBலாக, Ctrl + Alt + V
ெகா@A=+ பா LகW. உட0 Paste Options
எ0]! 1cேடா ெகா@Gக+ப@!. இBC
ஒPட+ப@! ெடGYP எJத பா-மPTC
இ Gக ேவc@! எ0பதFகான வைககW தர+-
ப@!. அைவ: Microsoft Word Object, Formatted
Text (RTF), Unformatted Text, Picture (Windows
Metafile), Picture (Enhanced Metafile), HTML format,
Unformatted Unicode Text. இவF9C Unformatted
Text எ0பதைனA ேத-Jெத@AதாC, எ@Gக+-
பPட ைபoC இ Jத பா-மPTL 1ஷயLகW 
எ=4�09, ஒPட+ப@! டா6ெமcP பா-
மPTC, ெடGYP ஒPட+ப@!.

இைண,க"ப(ட ேட#.க01
ெச1க04 அகல7

ேவ-P Kேரா;ரா�C, இரc@ ேட2Wகைள
�க எ/தாக இைணGகலா!. இரc@G6!
இைடேய உWள ெடGYPைட pG;, இரc
ைடn! இைண+ப= எ/=. ஆனாC, இJத
இரc@ ேட2Wக^!, ெவ�ேவறான எc{G
ைகdC ெநP@ வSைசகைளG ெகாcT JதாC,
இைண+ப= கTன!. ேமI!, இJத ெநP@
வSைசக/0 அகல! ெவ�ேவறாக இ J
தாI!,இ= �ரமமான காSயமாக இ G6!.

இதF6 1ைரவான ¡-4 ஒ0ைறைன ேவ-P 
ெகாc@Wள=. அ=, ேவ-P Kேரா;ரா�
ைனேய இJத ெநP@ வSைசகைள பா-மP
ெசxBட 1P@1@வ=தா0. இதF6G b~G
கcட ெசயCபா@கைள ேமFெகாWள4!.
1. KBதாக இைணGக+பPட ேட2/C

ஏேத]! ஓ- இடABC க-சைரG ெகாc@ 
ெச0m hmAத4!.

2. S+ப}C Layout ேட+2ைனA ேத-Jெத
@Gக4!. 20ன- Select | Select Table எனR
ெசCல4!. இ+ே பா= U\ ேட2^! 
ேத-Jெத@Gக+பPT G6!. இL6 Cell
Size 6¢+2C தர+பP@Wள கcPேராC
கைள+ பா-Gக4!. உயர! மFm! அகல!
அைம+பதFகான கcPேராCகW தர+பP-
@WளதைனG காணலா!. உLக^G6 இ+
ேபாைதG6 அகலAைதR சS ெசxவ =தா0
ேவைல. கcPேராo0 வல= Kற! உWள 
ேமC ேநாG;ய அ!KG 69dைனG ;/G
ெசxBட4!. இ+ேபா= ேவ-P, ெநP@ வS
ைசd0 அகலAைதR சFmG 6ைற+ப தைனG
காணலா!. இ + 2]! அைனA= ெநP@ 
வSைசd0 அகலU! ஒேர அள1C அைமJ-
B +பதைன+ பா-Gகலா!.
இ+ேபா= U\ ேட2^G6! ெநP@ 

வSைச ஒேர அகலABC அைமJ B +பதைனG
காணலா!. இ} Cell Size 6¢+2C AutoFit
எ0]! zoைனG ;/G ெசxBட4!. ேவ-P
இ+ேபா= =ைண ெம] ஒ0ைறG காP@!.
அBo J= AutoFit Window எ0பதைனA ேத-J
ெத@Gக4!. இ+ேபா= ேட2/0 ெமாAத அக
லU!, ;ைடG;0ற மா-�0 அகல! மFm!
ெநP@ வSைச அைனABF6! ஒேர அள1C
அகல! அைமGக+பPT +பதைனG காணலா!.
இJத ேநரABC, pLகW _@தலாக மாFறLகW
ஏேத]! ஏFப@Aத 1 !2னாC, ஏFப@ABG
ெகாWளலா!.

ேட"#4 இைடெவ0 அைம,க
ேவ-P ¢ல- நமG6+ பல வ[க/C உத4;
ற=. வழGகமாக ேட+கைள நா! ெசP ெசx
;ேறா!. ஒ�ெவா ேட+2F6! இைடேய 
உWள £ரABைன ¢ல- wல! அ9J= ெகாW
;ேறா!. ஆனாC ஒ ேட+ பாxcP ¢லS0
இட= Kற! இ J= எ�வ ள4 £ரABo J=
உWள= எ0m! அேத ேபால வல= KறA Bo
 J= எ�வள4 £ரABo J= உWள= எ0m!
அ9யலா!. இதF6 ¢லSC ேட+ உWள
இடABC க-சைரG ெகாc@ ைவGக4!. இ+-
ேபா=இட=பGகம4Y பPடைன அ\Aத4!. 
அதைன 1P@1டாமC வல= பGக! ம4Y
பPடைனn! அ\Aத4!. இ+ேபா= 69+-
2Pட ேட+ இ KறABo J=! எ�வள4
£ரABo J= உWள= எ0m காPட+ப@!.
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எ,ெஸ1: அ=,ே கா>
எGெஸC Kேரா ;ரா!, ெசCக/C அைமG-

க+ப@! ேடPடா10 bழாக+ பல வைக 
அTGே கா @ கைள அைமGக உத 1 @ ; ற=. 
இவFைற+ ெபFm அைமGகG b~Gகாa! 
ெசயC U ைற கைள ேமFெ காWள ேவc@!. 
Format ெம]1C Cells எ0ப தைனA ேத-Jெத-
@Gக4!. உட0 Format Cells எ0]! டயலாG 
பாGY காPட+ப@!. இBC Font எ0]! 
ேட+ ேத-Jெத @Gக+பP T  Gக ேவc@!. 
இத0 b~ இட= பGக! Underline எ0]! 
பாGY ;ைடG6!. இBC காPட+பP @Wள 
பCேவm அTGே கா @ க / o  J=, pLகW 
1 !K! அTGே காP TைனA ேத-Jெத @G-
கலா!. Underline Type Meaning None  எ0m 
ெச0றாC, ெசC ஒ09C ஏFக னேவ உWள 
ேகா@கW pGக+ப@!. Single  எ0ப தைனA 
ேத-Jெத @AதாC, ஒ  வSGே கா@ அTGே கா-
டாக அைமGக+ப@!. Double  எ0ப= இரc@ 
ேகா@ கைளA த !. Single Accounting Same எ0-
ப=, ேகாP TைனR சFmG bழாக அைமG6!. 
Double Accounting Same இரPைடG ேகா@ கைளR 
சFmG bழாக இறG; அைமG6!.

எ,ெஸ1 COMBIN பா? @லா
எGெஸC ெதா6+2C COMBIN எ0m ஒ  
பLச0 உWள=. இதைன+ பல- பய0ப @A B-
d  Gக  மாPடா-கW. ஏ0, இ= எதF6 எ0ேற 
பல  G6A ெதS யாமC இ Gகலா!. ெதSய 
ேவc@! எ0ற அவ � யU! இCலாமC இ J-
B  Gகலா!. ேதைவ ஏFப@! ேபா= நா! 
இதைனA ேதT அ9J= ெகாWேவா!. இதைன 
இL6 காணலா!.

இJத பLச0, ஒ  ெசP எcகW அCல= எ\A-
=GகW அCல= இரcைடn! கலJத வFைறG 
ெகாc@ எAதைன வைக யாக இைணGகலா! 
எ0ப தைன உடேன காP@!. எ@A=G காP-
டாக 26 எ\A =GகW ஆL ; லABC உWளன. 10 
எcகW உWளன. (0 UதC 9 வைர) இவFைற+ 
பய0ப @AB நா06 ேகரGட-கW உWள இைண+-
KகW எAதைன  உ  வாGக UTn!? நா! ேப+ப- 
ேபனா எ@A=+ ேபாPடாC இ0m மP @ மCல 
ஒ  வாரA BF6 ேமC ஆகலா!. எGெஸC கc 

��P@! ேநரABC ெசாC o 1@!. அதF6 
இJத பLச0 உத 4 ; ற=.

இJத பLச0 ெசயCபட பா- Uலா பா-மP 
b~Gகcட வாm அைம ; ற=  =COMBIN (universe, 
sets). இBC universe எ0ப= KB தாக அைமG-
க+ப @ வ தFகான ேடPடா. இLேக 26 எ\A =G-
க^! பA= எcக ̂  மா6!. sets எ0ப=  ஒ�-
ெவா  இண+ 2I! எAதைன ேகரGட- இ Gக 
ேவc@! எ0ப தைனG 69G ; ற=. எனேவ நா! 
ேமேல ெசா0ன ேடPடா 1F6 பா- Uலா b~G-
கcட வாm அைம ; ற= :  = =COMBIN(26+10,4) 
எAதைன இைண+K இBC உ  வா6! எ0m 
அ9ய பல- ஆ-வ மாக இ + ¤-கW இCைலயா?  
58,905 இைண+K ேகரGட-கைள உ  வாGகலா!.

எ,ெஸ1 எADE4 அளG
மFற அ+ / ேகஷ0 சா+Pேவ- ேபாலேவ, 
எGெஸC ெதா6+ 2I! எ\AB0 அள4 
பாxcP எ0ேற 69+ 2 ட+ப @ ; ற=. ஒ  
பாxcP எ0ப= ஏறAதாழ ஓ- அL 6 லABC 
72C ஒ  பL6. ஒ  ெசC அCல= ெசCoC 
உWள தகவC ஒ090 எ\AB0 அள 1ைன 
மாFற ேவc T ய B  +20 நா! zC பாSைன+ 
பய0ப @A = ;ேறா!. ெடGYP ச!பJத மான 
zCக ̂ G6 இட= பGக! (பாcP zo0 
வல= பGக!) பாxcP அள10 ¤C@ கPட! 
உWள=. 
இJத ¤CT0 வல= பGக! உWள b~ ேநாG-
;ய அ!KG 69dC ;/G ெசxதாC எ\AB0 
பாxcP அள 4கW பல வFைறG காணலா!. 
ெடGYPைடA ேத-Jெத @A = 1P@ இJத 
ைசைஸ மாF 9னாC எ\A =Gக/0 அள4 
மா9 இ +ப தைனG காணலா!. 

ஆனாC ஒ0ைற hைன1C ெகாWள 
ேவc@!. ;/G ெசxதாC b~ ேநாG; 1Sn! 
அள 4 க/C மP @ேம எ\AB0 அளைவ மாFற 
UTn! எ0ப தCல. அள4 கPடABC ெச0m 
எ\AB0 அளைவ b ேபா-@ வ[ யாக ைட+ 
ெசx= அைமGக UTn!. எGெஸC ெதா6+-
2ைன+ ெபாmAத வைர 1 UதC 409 KW/ 
வைர இதைன அைமGக UTn!. (இ= உLகW 
2ScடS0 Bறைன+ ெபாmAத=) U\ எc 
அள1C மP @ �09 பாB அள 1I! இJத 
எ\AB0 அளைவ அைமGகலா!.

எ(ெஸ-
:;9...
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இJத ஆcT0, ேகாைட கால �ற+K ெவ/ �-
டாக, _6W த0 ஆcPராxP கT கார சாத னL-
க/C KBய 17 மாடCகைள ெவ/ dP @Wள=. 
ஏFக னேவ ெவ/ யான இJத ஆcPராxP ைக 
கT கார சாத னLக/C, ந! 1 +பA BFேகFப 
UகLகைள அைமA=G ெகாWளலா!. இJத 
வைகdC, 1,500 ேவm பPட UகLகW இ J-
தன. அcைமdC, ேமI! 17 KBய UகL-
கைள, _6W த0 +ேள YேடாSC தJ =Wள=. 
இJத மாm பPட UகLகைளA தர+ பல hm-
வ னLக ̂ ட0 ஒ+பJதLகைள _6W ேமF-
ெகாcட=. KB ய தாக வJ =Wள கT கார UகLகW 
20வ   மாm:

1. Moods of Norway
2. Hello Kitty
3. Time Will Come
4. Rubik’s Watch Face
5. ANREALAGE Watch Face
6. Angry Birds Aviator
7. George Frost Watch Face
8. Terminator Genisys Watch Face
9. Lulu Frost Watch Face
10. Kevin Tong Watch Face
11. TRIWA Watch Face
12. Rowley Wristwear
13. Bang & Olufsen Watch Face
14. Geox Watch Face
15. Moomins Watch Face

16. MUJI to Relax
17. Gundam RX-78-2 Watch Face
இ= 69A= ேமI! தக வCகW அ9ய http://

officialandroid.blogspot.in/2015/06/android-wear-
new-watch-faces-from.html எ0]! Uக வ SdC 
உWள தளA Bைன அa கலா!.

ஆ!" $% பா( ஆப)தான,
பல ெசயpகைள நM கM4w#டC% இ?Qடா% 
ெசiைகR%, நM அSம* ெபறாமேலேய வ[J 
அமP[J ெகா2^M, z%பாPகm%, ஆQ/ z% 
பாP (Ask Toolbar) lரபலமானJ. தகவ%கைள) 
ேதட இதைன4 பய?ப<)JபவPக2 பலP. 
அeைமR% ”இJ >கqM ேமாசமான 
மா%ேவP” என ைம/ேராசா4# அZ_)J2ளJ. 

ைம/ேராசா4# ].வன)*? ஆe#! 
மா%ேவP ம-.M ைவரQ ெதாH4o 
இதைன/ கeடZ[J2ளதாக ைம/ேராசா4# 
ெதC_)J2ளJ. o*ய ைம/ேராசா4# 
ஆe#! ைவரQ ெதாH4o ேப#V ைப%, இ[த 
zைல அ{/`றJ.  o*ய அ4ேட# ைப%, 
இ?டPெந# எ/QoேளாரP ெச#!Oைஸ 
அத-ேக-ற வைகR% மா-Z அைம/`றJ. 
பயனாளPக^/H ஆQ/ z% பாP HZ)த 
எVசC/ைக ெசi*ையkM வழOH`றJ. 
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ெலேனாவா, 1cேடாY 10 �YடABைன 
ஏFmG ெகாc@ ெசயCபடG _Tய பாGெகP 
க!+OPடைர ெவ/dP@Wள=. எR.T.எ!.ஐ. 
ெதா[C �PபABC இயLக _Tய Bைர 
உWள சாதன! எதைனn!, ஒ  ெடYGடா+ 
க!+OPடராக இ= மாF9, இயLG6! த0ைம 
உைடய=. இத]ட0 K^zA ெதா[C 
�PபABC, 2.4 ;கா ெஹ-PY ேவகABC 
இயL6!

b ேபா-P மFm! ம4Y சாதனLகைள 
இைணGகலா!.

Stick 300 என அைழGக+ப@! இJத 
பாGெகP க!+OPட-, இcெடC Atom 
Z3735F +ராசச ட0 இயL6;ற=. இBC 
ரா! hைனவக! 2 �.2. Yேடாேர¥ ெமமS 
32 �.2. இதைன ைமGேரா எY.T. கா-P 
ெகாc@ அBக+ப@ABG ெகாWளலா!.

ைவ 2 மFm! K^zA 4 இBC 
இயL6;0றன. இJத பாGெகP க!+OPட- 
1cேடாY 8.1 �YடA=ட0 தFேபா= 
;ைடAதாI!, இதைன 1c 10G6 எ/தாக 
ம ா F 9 G ெகாWளலா!. 

வ  ! 
ஜ ூ ை ல 

மாத! 
UதC 130 

ப 4 c P 
1 ை ல d C 

(இJBய ¢பாx 13,000) 
ெலேனாவா hmவன 1Fபைன 

ைமயLகW மFm! அேமஸா0 இைணய 
வ-Aதக தளABC ;ைடG6!. 

அTGகT பயணLகைள ேமFெகாW^! 
h-வா;க^G6 இJத YTG க!+OPட- �க+ 
பய]Wளதாக இ G6!. 

இதF6 U0ன-, இ0ெடC hmவன! இேத 
ேபால ஒ  பாGெகP க!+OPட- ஒ0ைற 
ெவ/dPட= hைன1 Gகலா!.

56ய ெலேனாவா 
9:( க4;<2ட>

Email Attachment: >? அAச% தக வ Nட? 
அS4ப4 ப<M ைப%க2 இjவா. இெமR% அ#-
டாVெமe# என/ HZ4 l ட4ப < ̀  றJ. ெதாட/-
க)*%, இjவா. ெட/Q#ைட ைபலாக இைண/க 
B! யாJ. அAச% அS4 o பவP, தானாக ெட/Q#ைட 
oேரா ̀ ராM ஒ?Z? }லM மா-Z, அAச% தக வ-
Nட? ஒ#! அS4 oவாP. ெப. பவP இதைன ஒF 
oேரா ̀ ராM }லM ~e<M மா-Z, அதைன ெட/Q# 
எ!#டC% ஒ#!/ காண ேவe<M. இ4ே பாJ எ%-
லாேம மாZ _#டJ. >க எm தாக எ[த ைபைலkM 
இைண)J அS4பலாM. ஒjெ வாF >? அAச% 
ேசைவkM, தOக2 அAச Nட? இைண/க4ப<M 
ைபN/H அள _ைன வைர யைற ெசi J2ளன.  
இத-HM ேமலான அள_% ைப% அS4ப ேவe<M 
எ\%, அத-கா? இல வச ம-.M க#டண ேசைவ 
வழOHM ]. வ னOக^M உ2ளன.

ந�ன >? அAச% க#ட ைம4o, ைப%கைள 
அ#டாV ெசiவ*%, MIME எ?SM வைர ய ைறைய4 
பய?ப <) J ̀ ?றன. இJ ைப%கைள இைண4-
பJ, அS4 o வJ, ெப. வJ, இைண/க4ப#ட 
ைபைல _ைர வாக4 பாP4பJ என அைன)ைதkM 
எm தா/ H ̀  றJ.

“ெதUVW ெகாFXYகF” 
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7மா-Pேபா0 1FபைனR சJைதdC 
இயL6! அைனA= hmவனLக^!, 
தLக/0 2T+ைப இJBய 1FபைனR 
சJைதdC இmGகமாG;ட UயF�கைள 
ேமFெகாc@ வ ;0றன. அைனவ ! 
வாL6! 1ைலdC Yமா-Pேபா0கைளA 
தயாSA= 1FபைனG6G ெகாc@ வ வBC 
Uைன+Kட0 ெசயCப@;0றன. 6ைறJத 
1ைலdC Yமா-P ேபா0கைளG ெகாc@ 
வ வ= மP@�09, இJBயா1C தLகW 
உFபAB ெதா[Fசாைலகைளn! அைம+பBC 
ஆ-வ! காPT வ ;0றன. 

மABய அர� Make in India BPடABைன 
அைனA= வைகக/I! ெசயCப@Aத 
BPட�P@ வ வதாC, இL6 அைமGக+ப@! 
உFபAB ெதா[Fசாைலக^G6 இறG6மB 
மFm! �Lக வSR சIைககைள வழL; 
வ ;ற=.  இJத வாx+2ைன அைனA= 
ெபSய hmவனLக^! பய0ப@ABG ெகாWள 
BPட�@;0றன. 

ெலேனாவா, க!+OPட- மFm! ேல+டா+ 
க!+OPட- 1FபைனdC, இJBயா1C 
U0ன{dC இயL6! hmவனமா6!. 2014 
ஆ! ஆcTC, _6W hmவனABட! இ J=, 
ேமாPடாேராலா hmவனABைன வாL;ய 
ேபா=, Yமா-P ேபா0 வ-AதகABI! 
அதF; Jத ஆ-வAைத அ9ய UTJத=.

ெலேனாவா Yமா-P ேபா0கW, தFேபா= 

இV6யாD- ெலேனாவா 
9மா>2 ேபாL ெதா0Nசாைல
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அத0 1ைலGேகFற வைகdC ெசயCபா@கைள 
hைற4ட0 அ/+பதாக மGக/ட! Kக~ 
ெபFmWள=. 69+பாக, ¢.10,000 G6! 
6ைறவான 1ைலdC 4� Yமா-P ேபா0கைள 
வழL;ய=, மGக/ைடேய இJhmவன 
Yமா-P ேபா0கைள அBக அள1C ெகாc@ 
ெச0ற=.  ”வ ! ஆc@க/C, 4�/எC.
T.இ. ெதா[C �Pபேம ெப ! அள1C 
1 !ப+ப@! ெதா[C �Pபமாக இ Gக+ 
ேபா;ற=. எனேவ, இBC அBக ஆ-வ! 
காPட 1 !K;ேறா!” என அcைமdC 
இத0 இJBய 1Fபைன+ 2S4 இயG6ந- 
69+2P@Wளா-. 

ெலேனாவா க!+OPட- தயாS+2Fெகன, 
K=RேசSdC ஏFகனேவ ஒ  ெதா[Fசாைல 
இயL; வ ;ற=. தFேபா= இJhmவன! 
Yமா-P ேபா0 தயாS+2F6! ெதா[Fசாைல 
ஒ0ைற அைமGக BPட�@;ற=.  

தFேபா= Yமா-P ேபா0 பய0பா@ 
அBகS+K 30% ஆக உWள=. இ= இ0]! 
ேவகமாக வள ! எ0m எB-பா-Gக+ப@;ற=. 
இJத வைகdC, ெலேனாவா இJBயா1C, 
ேமI! த0 த}+பPட 1Fபைன 
ைமயLகைளA BறJB@! ெசயCபா@க/C 
இறL;nWள=.

இJத வைகdC, KBய ெதா[FசாைலகைளA 
BறGக மFற hmவனLக^! UயF�கைள 
ேமFெகாc@ வ ;0றன. இத0 wல!, 
தLகW தயாS+Kக/0 உFபAB ெசல1ைனG 
6ைறGகலா! எ0m எca;0றன. இBC 
ெகாSய hmவனமான எC.�. எலGPரா}GY, 
இJBயா1C ¢.1,000 ேகாT Uத¨@ ெசxBட 
UTெவ@A=Wள=.

ஏFகனேவ க!+OPட- மலSC ெவ/யான 

தகவo0பT, Foxconn hmவன! த0 ஐேபா0 
தயாSG6! ெதா[Fசாைலைய இJBயா1C 
அைமG;ற=. 

தFேபா= வJ=Wள தகவo0பT, 
இJhmவன!, த0 ©ேயா� ேபா0 
தயாS+2ைனn! இJBயா1ேலேய 
ேமFெகாWள UTெவ@A=Wள=. ஆJBர 
மாhலABC �S நகSC இ= அைமயலா!.

 * Oைர5S உJள TLU6 VW7டS X7 Yேள 
(LCD) _` அ-fதfைத1 Yர ேயா VfதாS 
Oைர ெக6 < Uட வாh12 உJள`. எனேவ 
பாLெக6XS ேபாைன ைவf O < ைக5S 
ஏேதkq sMைம யான அSல` பாO12 ஏvப-
<fதL sXய ெபாwJ ெமாைபS ேபாkட/ 
உரxL ெகாy X wL V றதா எ/பைதL கவ-
{f`| ெசயSப ட}q. ேபாq கவMகJ அS-
ல` Yளா7XL கவMகJ இNத வைக5S 
பா` கா12 தரலாq. 

* ெமாைபS ேபா{S 0 மv�q 1 ஆVய 
�க�S எ-f ̀ LகJ எ`}q இைணLக1ப ட-
USைல. 0 மv�q 1 எyகJ Flag  எyகJ 
என அைழLக1ப < V/றன. இவvைற1 
பய/ப <f Ofதா/ பல நா< க�S அவ-
சர எyகJ அைமLக1ப6 <Jளன. அவ சர 
அைழ1 Yv� 100 எy பய/ப < வ` இOS 
ஒ/�.  

* உ�கJ ெந6ெ வாML Vைனf தாyX U6-
�Mகளா? ெமாைபS ேபாைன ஆ1 ெசhவ` 
நSல`. இSைல எ/றாS,  ேப6ட� பவM 
�ணா�q.

“ெமாைப- :;9” 
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அைனA= மGக^! வாL;+ 
பய0ப@A=! 1ைலdC தரமான, 
அைனA= வசBக^! ெகாcட Yமா-P 
ேபா0கைள, எR.T.�. hmவன! 
தFேபா= வTவைமA= சJைதdC 
அ9Uக+ப@AB வ ;ற=. அJத 
வSைசdC, அcைமdC வJ=Wள 
எR.T.�. Yமா-P ேபா0 Htc Desire 
326 G (Blue). ஆcPராxP 4.4.2. 
ஆ+பேரPTL �YடABC இயL6! 
இJத ேபா}C, 8 எ!.2. Bற0 ெகாcட 
20KறG ேகமரா4!, 2 எ!.2. Bற0 
ெகாcட U0KறG ேகமரா4! உWளன. 
இத0 6வாP ேகா- +ராசச- 1.2 ;கா 
ெஹ-PY ேவகABC இயL6;ற=. 
20 KறG ேகமரா, ஆPேடா ேபாகY 
மFm! எC.இ.T. +ளாª வசBnட0 
தர+பP@Wள=. இத0 2GெஸC Bற0 
3264 x 2448 ஆக உWள=. 

எY.எ!.எY., எ!.எ!.எY., இெமdC 
மFm! Kª ெமdC 
வசBகW தர+பP@Wளன. 
எ+.எ!. ேரTேயா, 
எ!.2.4 மFm! எ!.
2.3 2ேளய-கW 
தர+பP@Wளன.

டா6ெமcP 1Oவ- 
மFm! ேபாPேடா, 
1Tேயா எTPட- 
த ர + ப P @ W ள ன . 
2� மFm! 3� 
ெநPெவா-G இைண+K 
தர+பP@Wள=. இரc@ 

ைமGேரா �!கைள இBC இயGகலா!.
இத0 பSமாண! 139.7 x 69.6 x 9.7 

�f. எைட 146 ;ரா!. பா- வT1C 
இ= அைமGக+பP@Wள=. 

இத0 ெகபா�T� டR Y;�0 480 x 
854 2GெஸC Bற0 ெகாcட=. மCPT 
டR வசB இBC அ/Gக+பP@Wள=. 
ல4P Y¤Gக-, 3.5 �f ஆTேயா ஜாG 
தர+பP@Wள=. இத0 ரா! ெமமS 
1 �.2. Yேடாேர¥ ெமமS 8 �.2. 
இதைன ைமGேரா எY.T. wல! 32 
�.2. ஆக உய-Aதலா!. �.2.ஆ-.எY., 
எP¥, K^zA, n.எY.2. ஆ;யைவ 
ெநPெவா-G இைண+KகைளA 
த ;0றன.  

இத0 ேபPடS  2000 mAh Bற0 
ெகாcட=. 524 ம{ ேநர! இத0 �0 
சGB தL6;ற=. ெதாட-J= 20 ம{ 
ேநர! ேபசலா!. இத0 அBக பPச 
சJைத 1ைல ¢. 9,590.

எ$.:.\. எ$.:.\. 
:ைசய> 326 _:ைசய> 326 _
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சGB வாxJத ஆGடா ேகா- +ராசச- ெகாcட 
Yமா-P ேபா0 ஒ0ைற, ைமGே ராேமGY 
hm வன! Micromax E 311 (Nitro 2) எ0ற 
ெபயSC, அcைமdC ெவ/ dP-
@Wள=. இBC ஐ.2.எY. 
TY 2ேள ெகாcட 5 
அL 6ல அள 1 லான 
ெகபா �T� டR Y;�0 
உWள=. 
இத0 +ராசச- 1.4 ;கா 
ெஹ-PY ேவகABC 
இயL6! த0ைம ெகாc-
ட=. ஆcPராxP ;P 
ேகP 4.4. �Yட! இJத 
ேபாைன இயG 6 ; ற=.  
�.எY.எ!. மFm! �.T.
எ!.ஏ. அைல வ S ைச க/C 
இJத ேபாைன இயGகலா!. இரc@ �!க-
ைளn! இJத ேபா0 ெசயCப @A = ; ற=. 

இத0 ரா! ெமமS 2 �.2. Yேடாேர¥ 
ெமமS 16 �.2. இத ைனn! ைமGேரா எY.
T. கா-P wல! 32 �.2. வைர உய-Aதலா!. 
ல4P Y¤Gக-, 3.5 �f ஆTேயா ஜாG தர+-
பP @Wள=. 

ெநPெவா-G இைண+ 2F6, �.2.ஆ-.எY., 
எP¥, ைவ 2, K^zA, n.எY.2. ெதா[C 
�PபLகW இயL 6 ;0றன.  இத0 20 KறG 

ேகமரா, எC.இ.T. +ளாª இைண+2C 13 
எ!.2. Bற ]ட0 இயL 6 ; ற=. U0-

KறG ேகமரா 5 எ!.2. Bற-
]ட0 உWள=. எ+.

எ!. ேரTேயா இயL-
6 ; ற=. ;ரா 1PT, 
ைலP மFm! +ராG-
© �PT ெச0சா-கW 
உWளன. இத0 ேபP-
டS 2,400 mAh Bற0 
ெகாcட=. இத0 
அBக பPச 1ைல 
வSகW உPபட 
¢. 10, 990.

ைம(ே ராேம(9
இ 311 (a2ேரா 2)

0ைற, ைமGே ராேமGY
 311 (Nitro 2) எ0ற 

மdC ெவ/ dP
2.எY. 
 5
ான 
�0

 ;கா
BC 

காc-
;P 

இJத 
; ற=.  

�.T.
ைச க/C 
Gகலா!. இரc@ �!க-

எ!.2. Bற ]ட0 இயL
KறG ேகமரா 

]ட0 உW
எ!. ேர
6 ; ற=
ைலP 
© �P
உWளன
டS 2,
ெகாc
அBக 
வSகW
¢. 1

* ஒjெவாF ெமாைப% வாO` இய/க) 
ெதாடO`யqட? *#06#எ?ற எeைண 
அv)* அத? த\ அைடயாள எeைண) 
(IMEI -~ International Mobile Equipment 
Identity)  ெதC[J ைவ)J/ ெகா2^Oக2. 
உOக2 ெமாைப% ேபாS/கான 
வாரe! இதைனV சாP[ததாHM. ேமNM 
உOக2 ெமாைப% ெதாைல[J ேபானா% 
இ[த எeைண/ ெகாe< ேத!/ 
கe<l!/கலாM. 

“ெமாைப- :;9” 
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ேபா#ே டா/க2, _! ேயா/க2 எ</க ெமாைப% 
QமாP# ேபாைன4 பய?ப <) J வJ ெதாடP[J அ*-
க C)J வFM நாm%, QமாP# காP# }லM, Qேடாேர� 
ெமம Cைய ெடராைப# அள_% உயP)JM வைகR% 
ெமாைப% ேபா?க2 வ! வ ைம/க4ப < வJ பய னா-
ளPக ̂ /H உத _ யாக இF/HM. அ[த வைகR% 
ஒ? > ேபாைன அைன வFM வர ேவ-பாPக2. 
ஆனா%, ம-ற ெசய%பா < கேள ேபா\? தர) *ைன, 
உயPைவ ]PணயM ெசi *<M.

x. ேமாக/, ெச/ைன.

Y.எQ.எ?.எ%. ]. வனM Bதp% த? வா!/ைக-
யா ளPக2 அைன வ F/HM, அவPக2 ெமாைப% 
ேபா?கைள4 பய?ப <) J வ*%, ேதைவ4ப<M 
வச * கைள/ ெகா</க#<M. l?னP, வால# 
ேபா?ற Bய- W கm% இறOகலாM. இ*% பணM 
பC மா-றM எ?பதா%, ம/க mடM நM l/ைகைய 
ஊ#ட ேவe<M, l.எQ.எ?.எ%. ]. வனM.

கw. இரா ம V w6 Xண/, xதqபரq.

வர இF/HM _eேடாQ 10 ஆ4ப ேர#!O WQடM 
HZ)த அைன)J ச[ேத கOக^M ெதm வா/HM 
வைகR% அத? அMசOகைள _C வா கqM ெதm-
வா கqM உOக2 க# <ைர த[தJ. HZ4பாக, ஏ--
க னேவ இ?Qடா% ெசiய4ப# <2ள oேரா ̀  ராM-
கm%, எ)த ைகய த?ைம உ2ளைவ ெதாடP[J 
இயOHM எ?. _ள/க4ப# <2ளJ >க அFைம. 
ஒ? #ைரj ைப%க2 எ%லாM அ{[ J _ <மா 
எ?ற ச[ேதகM HZ)த ப*NM, எ? தய/க)ைத 
y/ ̀  யJ. >/க ந?Z.

ஆ. தk�ே காX, Ow1ப ர� �/றq.

UeேடாQ 10 WQடM அ? இ?Qடா% ெசiதா% 
எ?ன நட/HM எ?ற எ? ேக2 _ைய4 ெபாJ-
வா/`, ர) *னV tF/க மாக _ள/கM அm) J2-
�Pக2. வாச கPகm? ேக2 _ க ̂ /H ம*4ப m)J, 
]ைற வான ப*%கைள) தFM உOக2 ஆW CயP 
Hv _ைன4 பாரா# < ̀ ேற?.

ேபரா. X. Ow ேவ�க ட சா�, ெச/ைன.

தM படOகைள இ4ே பாJ W. வPக2 எ%லாM அநா-
ய ச மாக/ ைகயா ̂  ̀  றாPக2 எ?ற ெபF > த)*% 
இF[த எ?ைன, தOக2 க# <ைர W[ */க ைவ)-
தJ. இjவ ளq அபா யOகளா எ?. ந<Oக ைவ/ ̀ -
றJ. ஒF Bைற எOக2 ஊC%, யாைன kட? எ</க 
Bய?ற ஒF வைர யாைன Jர) * யJ. எVச C/ைக 
தFM க# <ைர, பாடM oக#<M வைகR% படOக-
^ட? த[த ைம/H ந?Z.

ஏ.பழ {|சா�, Ow வyணா மைல.

sH2 த[ J2ள “ைம அ/கqe#” HZ)J தகவ% 
HZ4o ேபாதாJ. இ?SM _C வான க# <ைர தF-
மா. ேக#</ ெகா2 ̀ ேற?.

எ/. ரா� U7வ நாத/, ேகாைவ.

Vராம4 oறOகm% பர_ வFM ச}க இைணய தள4 
பய?பா<, அMம/க m ைடேய _C வான பாPைவ-
Rைன) தர ேவe<M.  இதனா% ெபe Wt மரணM 
Hைறய ேவe<M. ெபe க%_ உயர ேவe<M. 
ெமா)த)*% ச}க ெபாF ளா தாரM உயர ேவe<M. 
இத-கான வ{ Bைறக2 HZ)J உOக m ட > F[J 
க# < ைர Rைன எ*PபாP/ ̀ ேற?.

ேஜ. எ7. ெசபா7 Xய/, X.கS �1ப6X.
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ேக2_: எ? \டM }?. >? அAச% Bக வ Cக2 
உ2ளன. அைன)ைதkM ெவjேவ. வைக ெசய%-
பா < க ̂ /ெகன4 பய?ப <)* வF ̀ ேற?. இைவ 
அைன)ைதkM எ? lர q சC% ெகாe< வர B!-
kமா? அத-கான வ{க2 எ?ன?

எ/. ராஜ ல6 ��, ேதவாரq.
பBC: உLக ̂  ைடய ேகW1 ெத/ வாக 

இCைல. pcட கT தABC இ J=, pLகW, 
உLகW அைனA= ெமdCக ைளn! Windows 
Live Mail Kேரா ; ரா�C ெகாc@ வர 1 ! K-
; |-கW எ0m ெதS ; ற=. 2ர 4ச- எ0ப=, 
இைண யAைத அaக+ பய0ப @Aத+ப@! ஒ  
Kேரா ;ரா!. இெமdC ;ைளயcP Kேரா ;ரா! 
எ0ப=, இைண யAைத அa;, இெமdC ச--
வ-க / ட �  J= உLக ̂ Gகான அ�சCகைள+ 
ெபற உத 1@! Kேரா ;ரா! ஆ6!.

pLகW w0m ெவ�ேவm �0 அ�சC 
hm வன ேசைவ dைன+ பய0ப @A = வ தாக 
இ JதாC, ஒ�ெ வா0 mG6!, உLகW 2ர-
4 சSC, ஒ  ேட+ 2ைனA BறJ=, அ�சC 
Uக வ SGகான அ�சCகைளA தர 1 றGக! 
ெசx Bட ேவc@!. ஒேர ேசைவ hm வ னA-
Bட! இ J=, w0m Uக வ S கைளG ெகாc-
T  JதாC, ஒ�ெ வா0 mG6! ேவm ேவறான 
2ர 4 சைர+ பய0ப @Aதலா!. இ0ட-ெநP 
எGY K ேளார-, 6ேரா!, பய-பாGY என+ பய0-
ப @Aதலா!. இJத வைகdC ஒேர ேநரABC, 
அைனA= Uக வ S க ̂ G6! வJ B  G6! அ�-
சCகைள+ ெபறலா!. 

உLகW அ�சCகW அைனAைதn! Windows 
Live MailG6 தர 1 றGக! ெசx Bட pLகW 1 !-
K வ தா க4! ெதS ; ற=. இ=4! �க எ/ தான 
ஒ0 mதா0. உLகW 1cேடாY ைல� ெமdC 
இ0பாG ©ைனA BறGக4!. இத0 இ0-
பாG©C, ேமலாக இட= Kற! உWள �9ய அ!-

KG 6 SdC ;/G ெசx= அதைனA BறGக4!. 
20ன-, இBC காP T nWள ஆ+ஷ0க/C, 
ேதைவ யா ன வFைறG ;/G ெசx B ட4!. 
ெதாட-J= E-mail accounts எ0ப தைனA ேத-J-
ெத @Gக4!. இதைன அ@A= Add Accounts 
எ0ப தைனA ேத-Jெத @Gக4!.  இ+ே பா= 
ைல� ெமdC Kேரா ;ரா!, அGக 4cPகைள 
அைமG6! வ[கW wல மாக உLகW எ/BC 
வ[ நடABR ெசCI!.

ேக2_:  நா? எ? கM4 w#டC% ஹாP# #ைரைவ 
மா-ற இF/ ̀ ேற?. த-ே பாJ _eேடாQ 7 
பய?ப <)* வF ̀ ேற?. ஆனா%, உட ன ! யாக 
ஹாP# #ைரj மா-ற ேவe !ய க#டா ய)*% 
இF/ ̀ ேற?. _eேடாQ 10 ஆ4ப ேர#!O WQ-
ட) *ைன எ4ப! ெப. வJ? த-ே பாJ ஏ-க னேவ 
ெப-ற உCமM ெப-ற _eேடாQ 7 உ2ளJ. o*ய 
ஹாP# #ைர_% அதைன4 ப*[J ெகா2ளலாM. 
இத-ேக _e 10 `ைட/ Hமா? அ%லJ, l? 
நாm%, o* ய தாக க#டணM ெசN)* வாO`4 
ப*ய ேவe <மா?

ஆM. தk�ே காX, Ow1�M.

பBC: ஹா-P Pைர� மாFற ேவc Tய 
த ண! வJதாC உடேன மாF 9 1 @LகW. 
1cேடாY 7 உSம! ெகாcட ஆ+ப ேரPTL 
�YடAைத இ0YடாC ெசx=, அைனA= அ+-
ேடPக ைளn! ேமFெ காW ̂ LகW. உLகW 
ஹா-P Pைர�, 1cேடாY 10 ெபறA த6-
B n ைட ய தா ; 1@!. இைண யABC, ைமG-
ேராசா+P அ+ேடP ெசxதாC, தானா கேவ, 1c 
10 Sச-� ெசx= ெபFmG ெகாWளA ேதைவ-
யான ஐகா0, உLகW க!+ OPடS0 �Yட! 
PேரdC வல= wைலdC காPட+ப@!. 
அBC ;/G ெசx= 1c 10 ஐ, Sச-� ெசx= 
ைவGக4!. 20 நா/C, அதா வ= ஜூைல 29 

ேகJU- – பOS–டாLடM ெப. சNOர ேபா7 –
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அ0m, உLகW க!+ OPடSC தானா கேவ, 1c 
10Gகான ைபCகW தர 1 றGக! ெசxய+ப@!. 
உLகW 1 +ப! ேபால அதைன இ0YடாC 
ெசx= ெகாWளலா!. கவைல ேவcடா!.

ேக2_: ைம/ே ராசா4# ேபா?ற சா4#ேவP ]. வ-
னOக2, க%_ ]. வ னOகm%, மாண வPக ̂ /H 
உத _<M வைகR% ]* உத_, அ!4பைட/ 
க#ட ைம4o அைம/க ]* அm/ ̀ ?ற னவா? 
இF[தா%, அேத ேபால, இOHM ]. வ னOக2 
உத வ லாேம?

ஆM. �தர/, ேகாைவ.

பBC: அெம SGகா1C, அைனA= ெபSய 
hm வ னLக^! கC1 hm வ னLக/C hB 
உத1 அ/G6! BPடLகைள அைமA= உத1 
ெசx= வ  ;0றன. இத0 wல!, மாண வ-கW 
�றJத UைறdC உ  வா;, 20 நா/C இJ-
h m வ னLக/C ப{ யாFறலா!. எ@A=G 
காPடாக, n} வ- �PT ஆ+ வாuLட0 
(University of Washington) பCகைலG கழ கABC, 
அcைமdC ைமGே ராசா+P hm வன! அL6 
இயL6! க!+ OPட- அ9 1யC =ைறG6 ஒ  
ேகாT டால- hB உத1 அ/A =Wள=. இ= 
இ0ெ னா  வளா கA BைனG கPT, அBC KBய 
வ6+ K கைளA ெதாடLக+ பய0ப @Aத+ப@! 
என அ9 1Gக+பP @Wள=. இத0 wல!, எB--
கா லABC, தLகW hm வ னABC ப{ யாFற 
Bற ைம சா oகW உ  வா6! வாx+ KகW ஏFப-
@ ; ற=. மFm! எB-கா லAைத உ  வாG6! 
Bறைம ெகாcட இைள ஞ-கW உ  வா வா-கW 
என ைமGே ராசா+P அ9 1A =Wள=. இJ B யா-
1I!, ஆLகாLேக பCகைலG கழ கLக ̂ G6+ 
பல hm வ னLகW உத1 வ  ;0றன. 

ேக2_: ஆe#ராi# ேபா?க mNM, சாதா ரண 
வச *க2 ெகாeட ேபா?க mNM, பல அ4 m ேக-
ஷ?க2 இயO H ̀ ?றன. ம/க2 இவ-ைற4 பய?-
ப <) J வJ, ேபா?கm? பய?பா# ! ைனேய மா-Z 
வF ̀  றJ. ேபt வ த-H அ*கM இ[த ேபா?க2 
பய?ப <)த4ப < ̀ ?ற னவா? அ%லJ அ4 m ேக-
ஷ?கைள இய/` வச * கைள4 ெபற இைவ பய?-
ப <)த4ப < ̀ ?ற னவா?

ஆ. மV� �லா, ெச/ைன.

பBC: நCல ேகW1. Yமா-P ேபா0க/C 
தா0 அBக! அ+ / ேக ஷ0கW இயL; வ  ;0-
றன. எனேவ, மGகW ேபா0கைள இயGகாமC 
ைவ+ப BCைல. ெதாட-J= ேப� வ தF6!, 
இJத அ+ / ேக ஷ0கைள இயG; வச B கைள 
அ] ப 1Gக4! பய0ப @AB வ  ;0றன-. 
உLகW ேகW 1Gகான பBைலA ேத@ ைகdC, 
pCச0 எ0]! அைம+K ேமFெ காcட 
ஆx4 UT 4கW ;ைடAதன. சரா ச S யாக, 
ஒ�ெ வா  மாதU!, ஒ வ- 37.5 ம{ ேநர! 
அ+ / ேக ஷ0கைல இயG 6 ;0றன-. அதா வ=, 

ஒ  மாதABC இ  U\ இயL6! நாPகW 
இவ-கW அ+ / ேக ஷ0கைள இயGக பய0ப-
@A = ;0றன-. 

ெச0ற இரc@ ஆc @ க ̂ G6 U0ன-, 
இ= 23 ம{ ேநர மாக இ Jத=. அ+ / ேக-
ஷ0கW பல வைக யா க4!, பல வச B கைளA 
த  வ தாn! அைமJ= ;ைட+பேத இதF6G 
காரண! ஆ6!. சரா ச S யாக, ஒ  பய னாள-, 28 
ேவm பPட அ+ / ேக ஷ0கைள இயG 6 ;றா-. 
அB க மாக, 70% ேப-, UதC hைலdC உWள 
200 அ+ / ேக ஷ0கைள இயG 6 ;0றன-. 

ெபcகைளG காP TI! ஆcகேள அBக 
அ+ / ேக ஷ0கைள+ பய0ப @A = ;0றன-. 
அ+ / ேக ஷ0கைள+ ெபாmAத வைர, ெபா\= 
ேபாG ;Fெகன+ பய0ப @A=! அ+ / ேக ஷ0-
கேள அBக!. இவF9C, ேக!Y, ஆTேயா, 
1Tேயா, Yேபா-PY மFm! இ �ட- அ+ /-
ேக ஷ0கW அBக!. 

ேக2_: வFM _eேடாQ 10 ஆ4ப ேர#!O WQ-
ட)*? ேலாேகா எjவா. இF/HM? எ/Ql, 
_Qடா, _e 7 ஆ` ய வ-Z%, ஒjெ வா? ./HM 
த\)த\ ேலாேகா அைட யாளM கா#<M வைகR% 
தர4ப#டJ. _e 10 எ?ன வைக ெகாe ! F/HM 
என ஏேதSM தகவ% உeடா?

எq.எ7. ஆMய ராஜ/, ேகாைவ.

பBC: நCல ேகW1. 1cேடாY 8G6 
ெடx� மல-கW, 1Yடா 1F6 அேராரா என 
இ Jதைத+ ேபால, 1c 10G6! த}+பPட 

UைறdC வT வ ைமGக+பPட ேலாேகா hR-
சய! இ G6!. அJத வைகdC, இ= வைர 
;ைடAத தக வo0 பT, 1cேடாY ேலாேகா-
1 o  J= ஒ/GகFைறகW ெவ/ யா6! பட! 
ஒ0m இத0 ேலாேகா வாக இ G6! எ0m 
ெதSய வJ =Wள=. இதைன அைம+பBC, 
ைமGே ராசா+P ேகமரா ேம+2L, ேலச- 
மFm! +ெராஜGட- ெதா[C �PபA Bைன+ 
பய0ப @A B ய தா க4! அ9 ய+பP @Wள=. 
இJத ேலாேகா வர இ G6! பல லPசGக ணG-
கான 1cேடாY 10 க!+ OPட-க/C தர+-
பட உWள=. 

இJத ேலாேகா, இ P@ மFm! இள!ப} 
உWள தாக இ G6!. ஒ/GகFைறகW, வழGக-
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மான 1cேடாY ச= ரLக/C வ[ யாக ெவ/-
வ ! காP� அைமGக+பP @Wள=. 

ேக2_: கM4 w#டC% ஒjெ வாF வைக 
ைபைலkM, HZ4 l#ட ெசய pR? }லM *ற/-
`ேறாM. அJேவ மாறா ெசய p யாக, அ[த வைக 
ைபN/H அைம[ J _ < ̀  றJ. இதைன மா-ற 
ேவe < மாR? எ?ன ெசiய ேவe<M? எOH 
ெச?. ெச#!OQ மா-Z அைம/க ேவe<M? 

ெபா.xவ �1ர ம �ய/, ேஹா�M.

பBC:  ைபC வைக ஒ0 9ைன+ KBய ெசயo 
ஒ090 வ[ யாகA BறJ= பய0ப @Aத 1 ! K-
; |-கW. அத ைனேய  மாறா hைல Kேரா ;ரா! 
ஆக4! அைமGக 1 ! K ; |-கW.  இதF6 
இரc@ வ[கW உWளன.  ைபC ெபய- f= 
ைரP ;/G ெசx=, ;ைடG6! ெம]1C 
Open With எ0ப தைனA ேத-Jெத @Gக4!. அJத 
ைபைலA BறJ= இயGகG _Tய Kேரா ; ரா!-
க/0 பP TயC காPட++ப@!. அB o  J= 
pLகW பய0ப @Aத 1 !K! Kேரா ; ரா �ைனA 
ேத-Jெத @Gகலா!. அJத வைக ைபைல, எ+-
ேபா=! ஒ  69+ 2Pட Kேரா ;ரா! தா0 BறGக 
ேவc@! என 1 ! 2னாC, அேத Open With
ெம]1C, Choose default programs எ0பBC, 
pLகW 1 !K! Kேரா ; ரா �ைனA ேத-Jெத-
@A= அைமA = 1PடாC, அ@A= மாFற+ப@! 
வைரdC, அேத Kேரா ;ரா! தா0, அJத வைக 
ைபைலA BறG6!. 

ேக2_: ைப%கm? ப# ! யைல4 பாP/க, 
_eேடாQ எ/Q o ேளா ரைர4 பய?ப <) JM-
ேபாJ, ஒjெ வாF #ைர_NM ஒF மா* C யாக, ைப% 
HZ)த தக வ%க2 கா#ட4ப < ̀ ?றன. அைன)J 
#ைரjக mNM, இைவ ஒேர மா* C யாக/ கா#-
ட4பட ேவe<M என _FM o ̀ ேற?. இத-கான 
வ{க2 எ?ன?

X. �க ம` க{, இரா ேம7வரq.

பBC: இ= வழGக மான ஒ  ெசயCபா@ 
தா0.  எGY K ேளார- ெசPTLY அைமG-
ைகdC, ஒ�ெ வா  ேபாCட ! ஒ  1-
த மாகG காPட+ப@!. 1O ெம]1C 
பல ஆ+ஷ0கW உWளன. ஆனாC 
உLகைள+ ேபால பல !, ஒ  
69+ 2Pட 1O 1 ைனேய 1 !-
K வா-கW. இத ைனேய அைனA= 
ேபாCட-க^! காPட ேவc@! 
என4! 1 +ப+ப @ வா-கW. 
இBC தவ ேற=! இCைல. அ+ே பா-
=தா0 ஒேர மாB S யான ப{ hைல 
;ைடG6!. இதF6 ேபாCட- ஒ0ைறA 
BறJ=   Organize எ0]! ேட+2C 
;/G ெசx B ட4!. இத0 20  
Folder and search options எ0ப-
தைனA ேத-Jெத @Gக4!. இL6 

1O ேட+ 2F6R ெச0m ேமலாக உWள Apply 
to folders எ0ற பPட}C ;/G ெசx B ட4!.   
இ} இ=தா0 உLக/0 மாறா hைலdC 
உWள (Default) ேபாCட ராக அைமJ = 1@!.

ேக2_: எOக2 �#!% }?. o*ய  ஆe#ராi# 
QமாP# ேபா? வாO`4 பய?ப <)* வF ̀ ேறாM. 
இவ-Z% o^z), ைவ l ம-.M ெலாேகஷ? 
ஆ`ய ெசய%பா < கைள இய/ ̀ ேய ைவ) * F/-
`ேறாM. பலP, இதனா%, ேப#டC ச/* �ணாHM. 
அ!/க!  சாP� ெசi *ட ேவe ! ய * F/HM. 
எனேவ, இவ-ைற ].)* ைவ/கலாM எ?. !4Q 
தF ̀ ?றனP. பய?ப <)தாத ேபாJM, இய/` 
ைவ4ப தா ேலேய ேப#டC ச/* �ணா Hமா? தOக-
^ ைடய அZ qைர எ?ன? 

எ/. ெஜக �ச/,  Ow|x.
பBC: ஆcPராxP ேபா0க/C, ெசயC-

ப டாமC ஒ  ெசய oைய இயGக hைலdC 
ைவA B  Gக UT யா=. K^zA pLகW பய0-
ப @A B னாI!, பய0ப @Aதா 1PடாI!, 
இயG ; 1PடாC, அ= ேபPட Sd0 சG Bைய+ 

பய0ப @ABG ெகாc @தா0 இ G6!. 
ேமI!,  ைவ-2, K^zA மFm! 
�.2.எY. ேபா0ற ேரTேயா அைல+ 
பய0பாP@ வச BகW அைனA=!, 
ேபPட Sd0 சG Bைய அBக! 

எ@A=G ெகாW^!. எனேவ, K^zA 
ெஹPெசP பய0ப @Aத 1Cைல 
எ}C, K^zA வச Bைய எ+ே பா=! 
அைணAேத ைவGகலா!. �.2.எY. 
வச Bைய ஒ  �லேர பய0ப @A =-

;0றன-. இத ைனn! அைணAேத 
ைவGகலா!. அேத ேபால ைவ 
2 இைண+K!. பய0ப @Aதாத 
ேநரABC, இவFைற அைணA= 
ைவ+பேத நCல=. இதனாC, 

ேபPட Sd0 �0 சGB பய0பா@ 
6ைறn!. �0சGB ெவ6 ேநர! 
இ G6!. ேபPடS பய }09+ 
ேபாவ= தW /+ே பா ட+ப@!.

ம7வரq.
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