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உல"# %க அ(கமான பயனாள/கைள1
ெகா34 இய678 அ9ச# ேசைவ=#, 

?ெம=# @தBடDைத1 ெகா34EளF எH
பF அைனவJ8 அKLதேத. எனேவ, இதைன
ேம8ப4DF8, இதH வச(கைள அ(கNப
4DF8 வOகைள, PQசய8 அைனவJ8 RJ8
Sவா/கE. இ67 தரNபU4Eள பல வச(கE,

?ெம=# பயனாள/கE இF வைர அKயாத, 
ஆனா#, அவ/கW17D ேதைவNப48 வச (
களா78. இ67 அவXKH பயHபா4, பயH
ப4DF8 Rத8 7KDF காணலா8. இைவ
அைனDF8 Z7E P[வனDதா# தரNபட
R#ைல. இைணயD(# இF ேபாHற ]#கE 
Pைறய "ைட1"Hறன. அவXK# ேத/Lெத-
41கNபUட ^லவXKH தHைமகE  இ67

உWக2 ேக2X, ச_ேதக!, கR56கைள
அD"`ைக<. அ_த_த" ப3@<O
தைல"`கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ\]! எOற உWக;O
எ@&பா&"ைபb! எc6Wக2.
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Rள1கNபU4Eளன. இவXKH _ல8, உ6க
Wைடய %H அ9ச# க`த6கைள யா/ aH
ெதாட/LF க3காb1"Hறன/ என அK
யலா8. உ6கW17 அ9ச# அcNaயவ/கE
7KDF அKLF ெகாEளலா8. நம17Q ேசத8 
RைளR1க வL(J178 அ9ச#கைள அைட
யாள8 க34 ெகாEளலா8.
1. Sortd: இF ஒJ அJைமயான ேதாXற8

தJ8 “f"H” எனலா8. ந8@ைடய இH
பா1ைஸ, ந8 RJNபD(XேகXறப` ahi
களாக மாXK அைம1கலா8. எLத ேவைள
=j8, இLத ahiகkH ெபய/கைள
மாXK1 ெகாEளலா8. நம17D ேதைவ
யான ahiகைள எNேபாF8 Z4தலாக
அைமDF1 ெகாEளலா8. இவXKH வh-
ைசையl8, ந8 RJNபNப` மாX Kl8
அைம1கலா8. ahiகைள அ ை ம D F
RU4, அ9ச#
கkH தHைம1
ேகXப, அவXைற
%க எkதாக,
இmDF வLF,
இLத ahiகk#
RU4Rடலா8.

2. Ugly Email: n6கE
%H அ9ச# ஒHைறD (றLF ப`178
ேநர8, எ(# n6கE "k1 ெசo"p/கE,
எ67 n6கE இJ1"p/கE எHபைத
எ#லா8 க3டKய பல ]#கE இைண-
யD(# உEளன. அNப`யானா#, அNப`
ஒJ ]# பயHப4DதNப4"றதா என நா8
அKLF ெகாEளi8 ஒH[ இJ17ேம
எH[ எ3q"p/களா? அFதாH இLத
Ugly Email எHc8 7ேரா8 aரiசJ1கான
எ1fடHஷH ெசயB. இதைன, aரiச
JடH இைணDFRUடா#, உ6கE %H
அ9ச#கE ேவi பா/1கNப4வதைன1
க34 ெகாEளலா8. n6கE எதைனl8
"k1 ெசo(48 @Hனாேலேய, இLத 
எ1fடHஷH தH ேவலையD ெதாட6"R
4"றF. இதைன இHfடா# ெசoத உட
ேனேய, உ6கWைடய இH பா1t# உEள
அ9ச#கk#, எைவ எ#லா8 க3காb1
கNப4"Hறனேவா, அவX[17 அJேக,
^Kய க3 அைடயாள8 ஒH[ காUடN
ப48.

3. Full Contact: 7ேரா8 aரiசJ1கான எ1f
டHஷH Sேரா"ரா8 இF. உ6கW17
%H அ9ச# அcNSபவ/கkH ச_க
Pைல, பb Pைல ேபாHறவXைற இF
காU48. அவ/கkH UuUf, இHfட-
"ரா8 ேபாUேடா, ேபfS1 அNேடU ஆ"
யவXைற, இதH _ல8 ப`DதKயலா8.
அDFடH, அவ/கkH P[வன6கE, அைவ

அைமLFEள இட8, பb யாள/ எ3
b1ைக அளi ேபாHறவXைறl8 அK
யலா8. இF Z7E கால3ட/ ெசய BlடH
இைணLF ெசய#ப48. ஏேதc8 ஒJ P[-
வனDFடH சL(NS ஒH[1ெகன n6கE
ெச#வதாக இJLதா#, அ67 ெச#j8 
@H, அLத P[வன8 7KDF அைனD-
ைதl8 இதH _ல8 அKLF ெகாEளலா8.

4. Mixmax : %1fேம1f எனNப48 இLத
7ேரா8 aரiச/ எ1fடHஷH Sேரா "ரா8,
ந#ல பயcEள Rஷய6கைள1 ெகா34E
ளF. %H அ9ச#கkBJLேத, ந8 சL(NS
கைள அைமDF1 ெகாEளலா8. உ6கE அ9-
ச#கE ஏXகனேவ ப`1கNபU 4Eளனவா
எH[8 அKயலா8. அNப` யாேரc8 ப`D-
(JLதா#, அவ/கkH அ9ச#கைள, அவ/க
W17D ெதhயாம# n6கE காணலா8.  aX
பா4 அcNபலா8 எH[ @`i
எ4178 அ9 ச#கைள, அLத

7 K w U 4 டH
அைமDF ைவ1
கலா8. ஒேர
"k1 _ல8,
%H அ9ச#க-
W1கான ெட8N

ேளU4கைள அைம1கலா8.
5. Mailburn: இF ஐேபாc1கான ஓ/ அN

kேகஷH. இF, உ3ைமயான ம1கE
அcNS8 ?ெம=#கைள அைடயாள8
க34 அKR1 "றF. அதாவF, Pzf
ெலUட/ ேபாHறவXைற உ6கE க8N-
zUடh#, ஒF1"1 காணலா8. அதாவF,
அவசரD(#, இவXைற ஒF1", @1"யமா
னவ/கkட%JLF வLFEள அ9ச#கைள
அைடயாள8 க34 ப`1க உதi"றF.

6. Unsubscriber: ஐேபா{#, ?ெம=# பயH-
பாU`Xகான அN kேகஷH. இதைனN பயH
ப4D(, நா8 ஏXகனேவ, ப(LF ெபX[
வJ8 7m1கkBJLF, ந8ைம1 கழU`1
ெகாEள உதi8. ெபாFவாக, ^ல தள6க k
BJLF தகவ#கைள1 ெகா3ட %H அ9
ச#கைளN ெபற, நா8 அவXKH சLதா தார
ராகN ப(LF ெகாEேவா8. அைவ ேதைவ
இ#ைல எHறா#, இைவ அcNS8, அ9
ச#கkேலேய, அ(BJLF ந8ைம R4
RDF1 ெகாEள B61 வச( இJ178.
ஆனா#, ^லவXK# அLத வச( இJ1காF.
ந8 கmD(# ஏKய ேவதா ளமாகD ெதாட/LF
அ9ச#கE வLF ெகா3ேட இJ178. அD
தைகய அ9ச# ப(iகkBJLF ந8ைம
R4R1க இLத அN kேகசH உதi"றF.

7. MailTrack.io: இF ஒJ 7ேரா8 aரiச/
எ1fடHஷH. இதைனN பயHப4D(,
ந8 இெம=# எNேபாF அcNபNபUடF 
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(ஒJ `1 அைடயாள8), எNேபாF ெபXற
வரா# (ற1கNபUடF (இர34 `1 அைட
யாள8) என1 க34 ெகாEளலா8. இF
மU4%HK, பலJ17 ஓ/ அ9சைல அcN
Sைக=#, அவ/கE ஒ�ெவாJவJ8 எN
ேபாF (றLதன/ எHப ைதl8, த{Dத{ேய
ெதhLF ெகாEளலா8. n6கE RJ8 aனா#,
அ9சைலN ெபXறவ/ எNேபாF (ற1"
றாேரா, அேத கணD(#, பாN அN R3ேடா 
_ல@8 ெதhLF ெகாEளலா8.

8. Snapmail: இFi8 ஒJ 7ேரா8 எ1f
டHஷH ெசயBதாH. இதைன அைமDF
RUடா#, ந8@ைடய ?ெம=B# உEள
"send" பUடH அJேக, இHெனாJ பUட
ைனl8 இைணDFR48. இதைனN பயH
ப4D(, தHைனேய அODF1 ெகாEW8
வைக=# ெமேச� அcNப @`l8. 
இLத பUடH, உ6கE ெமேசைஜQ �J1", 
அதைனN ெப[பவJ17, அைதD (றLF
ப`1க, B61 ஒHைற அcN S"றF.
அ9சைலN ெப[பவ/, அLத B61"#
"k1 ெசoF, (றLத iடH, அLத ெமேச� 60
Rநா`கk# தHைன அODF1 ெகாEW8
எH[ அவJ17D ெதhR1"றF. aHன/,
தHைன அODF1 ெகாE"றF. தXேபா
ைத17 இLத fநாNெம=#, ெட1fUைட 
மU4ேம இ�வா[ அO1"றF.

9. Gmail Offline: இைணய இைணNS இ#
லாத Pைல=j8, n6கE உ6கE ?ெம-
=ைலN பயHப4Dத இLத Sேரா"ரா8 வச( 
அk1"றF. இதH _ல8, n6கE அcNப
ேவ3`ய அ9சைல, இைணய இைணN
aXகான ெசலRHK தயாh1க @`"
றF. aHன/, இைணய இைணN aைன
ஏXப4D(, இ�வா[ தயாhDத அ9ச#கE
அைனDைதl8, ெமாDதமாக அcNa1
ெகாEளலா8.

10.Giphy: %கN aரபலமான GIF ேதட#
P[வன8 தயாhDF அk178 7ேரா8
aரiச/ எ1fடHஷH Sேரா "ரா8. இதH
GIF ேதட# (றைன, ேநர`யாக, உ6கE
?ெம=# ெசய#பாU`# இைணDF தJ
"றF. இதைன உ6கE க8NzUடh#
இHfடா# ெசoதiடH, ஒJ ^Kய
வானR# ேபாHற Giphy ஐகாH காUடNப4
"றF. இதH _ல8, உ6கE அ9ச#கk#,
உ6கW17N a`Dத ஐகாHகைள இைண1க
இயj8.

11.Dropbox for Gmail: ?ெம=BH "Compose"
பUடH அJேக Dropbox பUடH ஒHைற,
இLத எ1fடHஷH Sேரா"ரா8 அைம1-
"றF. இதH _ல8 ஒJ %H அ9சB#,
Dropbox B61"ைன இைண1க @`"றF.
இதனா#, உ6கE இHபா1t# ெபhய 

ைப#கைள இைணDF, அதXகான இடDைத 
uணா1க ேவ3`ய ேதைவ ஏXப4வ
(#ைல.

12.Boomerang: இF ஒJ Nள1 இH Sேரா "ரா8.
இதைன 7ேரா8, பய/பா1f அ#லF சபாh 
aரiச/கk# பயHப4Dதலா8. இF பல
^Hன ^Hன வச(கைள, அ9ச# அcNS
வ(# தJ"றF. %க @1"யமான வச(,
அ9ச#கைளD தயா hDF ைவDF, aH ஒJ
நாk# அcNS8 வச(யா78.

13.Find Big Mail: உ6கE ?ெம=# தளD(H
இட8 ஏறDதாழ PைறL FRUடF எHற
ெசo( உ6கW17 வரலா8. ெபJ8பாj8, 
%கN ெபhய அளRலான ைப#கைள
இைணNபாக1 ெகா34 வLத அ9ச#
கேள இதX71 காரணமாக இJ1கலா8.
இLத எ1fடHஷH Sேரா"ரா8, உ6கE 
?ெம=#தளD(ைனfேகHெசoF,உ6கE
இH பா1t# இJ178 %கN ெபhய ைப#-
கைள1 க3டKLF காU48. அவXைற 
உடன`யாக அO1கi8 உதi8. இதH
_ல8, உ6கE இHபா1t#, காB இடDைத 
எ3bயiடH அ(கNப4Dதலா8.
ேமேல தரNபU4Eள Sேரா"ரா8கைள,

Z7kH ேதட# உதR ெகா34 ேத`N பா/DF,
த7Lத, பாFகாNபான இைணய தள6கkBJLF
தரRற1க8 ெசoF பயHப4Dதலா8.

இHc8 இF ேபாHற ^ல நகா� ேவைல
கைள நம1காக ேமXெகாEள1 Z`ய ஆU
ஆH Sேரா"ரா8கE, இைணயD(# "ைட1
"Hறன. அவXைறD ேத`N பா/DF பயH
ப4Dதலா8. ஆனா#, ேதைவNபடாத
வXைறN ப( வF தவறா78. அF ேதைவயXற
^ல ெதா#ைலகைளD தரலா8.

ெரசNOச0: (Resolution) மா#$ட& 'ைர
அ+ல- அ./+ பட1 ஒ34+ எ6த அள9:;
<ெட>+? உAளன எ3பைதC ;4Cக இ6த 
அளF அல; ெசா+ைலH பய3பJK-Lேறா1.
ஒP மா#$டQ+ இ- அத3 RCெஸ+கைளC 
;4CLற-. எJK-C கா$டாக 17 அV;ல
மா#$டQ+ இ- 1024 x 768 RCெஸ+ ஆக
இPC;1. அ.]H ப^வ1 ம:`1 ?ேகனQ+
ெரச+aச3 எ3ப- ஒP ச-ர அV ;லK'+ எK
தைன cAdகd+ (Dots per Inch DPI) <ெட>+?
தரHப$JAள- எ3பைத இ- ;4C Lற-. அ+
ல- ஒP ச-ர அV;ல இடK'+ எKதைன -d
இVC அ+ல- ேடான& ெதdCகHப JLற- எ3
பைதe1 ெரச+aச3 எ3பத3 fல1 ெசா+லH
பJLற-.

“ெத[RM ெகா5\(க5”
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இL(யாR# 400 ர=# Pைலய6கk#,
அ(ேவக ைவ a இைணய இைணN

aைன வழ678 (UடD(ைன Z7E P[
வன8 ேமXெ காEள இJ1"றF. இதைன Z7E
P[வன@8, அ3ைம=# அLத P[வனD
(X7Q ெசHற இL (ய aரதம/ ேமா` அவ/
கW8 அKRDFEளன/. `?Uட# இL(யா
(UடD(H ஒJ ப7(யாக, இLத @யX^
ேமXெகாEளNப4"றF.

இD(UடD(H ��, வJ8 201617E, %க
அ(கN ேபா17வரDF உEள 100 ர=# Pைல
ய6கE ேத/Lெத41கNபU4, இLத (Uட8 
அK@கNப4DதNப48. இவXKH _ல8,
நாெளாH[17 ஒJ ேகா` பய bகW17, ைவ
a _ல8 இைணய இைணNS "ைட178.
Z7E, இL(ய ர=#ேவ P/வாக8 மX[8 
தXேபாF இைணய இைணNaைன ைபப/
ெநUெவா/1 கUடைமNS _ல8 வழ6"
வJ8 RailTel எHற அைமNSடH இைணLF
இLத (UடD(ைன ேமXெகாEW8.

இLத (Uட8 ெசய#பாU`X7 வJ8
ேபாF, இL(யாRேலேய %கN ெபhய ைவ
a இைணய கUடைமNபாக இJ178.
இHைற17 வழ6கNபU4 வJ8, ைவ a
இைணNaH ேவகDைத1 காU`j8 %க அ(க
மான ேவகD(# "ைட178 இைணய இைணN
பாக இF ெசய#ப48.

பயbகE காD(J178 ேநரD(#, தா6கE

RJ8S8 R`ேயாRைனD தரRற1க8 ெசoF
பயHப4Dதலா8. அ#லF இைணயD(#
இJLதவாேற பயHப4Dதலா8. தா6கE 
பயண8 ேமXெகாEள இJ178 ஊ/கைளN 
பXKய தகவ#கைளN ெபறலா8. பயண8
ேமXெகாEைக=# ப`NபதX78, Rைளயா4
வதX78 �#கE மX[8 RைளயாU4கைளD
தரRற1க8 ெசo(டலா8.

இLத தகவ#கைள, Z7E P[ வனD
தைலைம P/வா", �Lத/ aQைச வைல மைனN
ப(ெவாHK# ெதhRDFEளா/. தXேபாF
30 ேகா` ேப/ இL (யாR#, இைணயDைதN
பயHப4D(1 ெகா34 வJ"Hறன/. 
இவ/கk# 10 ேகா` ேப/, ெசHற ஆ3-
4தாH இைண யDைதN பயHப4DதD ெதாட6
"ன/. ஆனா#, அேத ேநரD(#, இL(யாR#
�[ ேகா` ேப/ இைணய இைணN aைனN
பயHப4Dதாம# உEளன/ எH[8, அவ/
 கW17, இLத S(ய (Uட8 இைணயN பயH
பாU`ைனD தJ8 எH[8 �Lத/ aQைச 
ெதhRDFEளா/.

இF 7KDF aர தம/ கJDF ெதhR1ைக=#,
இL(யாR# அ(காரN�/வ ெமாOயாக 22
ெமாOகE உEளன. அைவ அைனDF8 இைண-
யD(H பயHபாU4 ெமாO களாக அைமய
ேவ348. அைவ அைனD(j8 இைணயN
பயHபாU`ைன1 ெகா34 வர �Lத/ aQைச 
உ[( அkDFEள தாக1 7KN aUடா/.

400 ர"# $ைலய(க*#
ைவ , இைணய இைண/1: 235
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பல ேகா` ம1களா# பயHப4DதNபU4
வJ8, ேபfS1 ச_க வைலD தளD(#, பய

னாள/கkH தகவ#கைள நா8 RJ8aனா#,
அதைன அKR1க, “ைல1” (Like) பUடH உE
ளF. இF ெசHற, 2009 ஆ8 ஆ3`# அK @க
மானF. இேத ேபால, RJ8பR#ைல எHறா#,
அதைனQ �U`1 காUட ஏH “`fைல1”
(Dislike) எHc8 “RJ8பR#ைல” எHற பU
டc8 ேதைவ எனN பல பய னாள/கE ேகU4 
வLதன/. அவ/கkH ேவ34ேகாW1"ண6க,
இLத `fைல1 பUடH ைவ1கNபடலா8
எH[, அ3ைம=#, தH தைலைம=டD(#
நைடெபXற ேகER ~ ப(# ேநரD(H ேபாF,
ேபfS1 P[வன/ மா/1 அKRDFEளா/.
இLத பUடH வ`வைம178 பb ஏறDதாழ
@`LFRUடதாகi8, RைரR# இதXகான
அKRNS வJ8 எH[8 ெதhRDதா/. ^KF
கால8, இF ேசாதைன @ைற=# பயனாள/க
W171 "ைட178.

இF ெவ[Naைன1 காU4வ(# @தHைம
இட8 ெகாEளாF. ^ல ேவைளகk#, F1ககர
மான தகவ# ப(iகைளN ப`Nபவ/கE, த6
கைள அKயாம#, அ#லF ேவ[ எLத க3
ேணாUட8 7KDத பUடc8 இ#லா ததா#,
ைல1 பUடைன அmD(R4"Hறன/. இF தக
வj178, ம{தாaமானD(X78 எ(ரானதாக
உEளF. அNப`NபUட தகவைலN ப`178
ேபாF, நாH அதைன RJ8பR#ைல எH[
காUட இLத “`fைல1” பUடH உதவலா8.

அFமU4%HK, ^ல ேதைவயXற Rள8
பர பாN அN தகவ#கைளD தா6கE RJ8ப-
R#ைல எH[ காUட, ம1கE ’`fைல1’ பU-
டைன RJ8பலா8. இF ேபால ெமHைம யான
எ(/Naைன, எ3ணDைதD ெதhR1கேவ,

ம1கE இதைனN பயHப4DFவா/கE எH[
எ(/பா/1கNப4"றF. ^ல/ த6கWைடய
7ழLைதகE, வள/NS ெச#ல aரா bகE,
தா6கE ர^Dத சைமய# 7KNSகைளN ப("H
றன/. யாJ8 இவX [17 ’`fைல1’ பUடைன 
அmDத மாUடா/கE எH[ எ(/பா/1 "ேறா8 
என ^ல உளRய# PSண/கE இF 7KDF 
கJDF ெதhRDFEளன/.

ஆனா#, `fைல1 பUடc17N ப(லாக
“Sorry” பUடH ஒHைறD தரலா8 எHற எ(/
பா/NS8 உEளF. இLத பUடH _ல8, தகவ# 
ப(RH உண/Rைன மXறவ/கW8 ப"/LF
ெகாEளலா8. இதைனN பல/ ேபfS1 P[
வனD(X7D ெதhRDFEளன/. அவ/கkH
உண/iகE அைனDைதl8 ேபfS1 P[ வன8
தH கவனD(# ெகா3 4EளF.
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~ பாரM ~

இைணய8 எHபF ந8 வா�R# ஒHறாக 
இைணLFRUடF. ெபJ8பாலான ம1கE

ேநர`யாக இைணயDைதN பயHப4D( வJ
"Hறன/. மXறவ/கE, ஏேதc8 ஒJ வைக=#,
இைணயD(H தா1கDைத அcபRDF வJ"H
றன/. இைணயDைதN பயHப4DFபவ/கE,
ஏேதc8 ெபாJUகE வா6க, RXக வ/Dதக
�(=# இய678 தள6கW17Q ெச#"Hறன/.
^ல/, ச_க வைலD தள6கk#, தா6கE RJ8
aய தகவ#கைளN ப"/LF ெகாEள ̂ ல மbD-
FkகளாவF (னLேதா[8 ெசலR4"Hறன/.
ேவைல ேதட, த6கWைடய aரQைனகW17D
�/i காண என ஏதாவF ஒJ காரண8, ம1
கைள இைணயDFடH இைண1 "றF.

இL(யாைவN ெபா[Dதவைர, உலக
அளR#, அ(கமான எ3b1ைக=#
இைணயN பயனாள/கைள1 ெகா3ட நா4
கkH பU`யB# _HறாவF இடDைத1
ெகா34EளF. தXேபாF 24.3 ேகா` ேப/
இைணயDைதN பயHப4D( வJ"Hறன/.
ெசHற ஆ3ைட1 காU`j8, தXேபாF
19.19% ேப/ Z4தலாக, இைணயN பயனாள/
களாக இைணLFEளன/.

இதனாேலேய, இL(ய இைணய தள6கkH
எ3b1ைகl8 உய/LF வJ"றF.

அLத வைக=#, இL(ய ம1கkைடேய எLத
இைணய தள6கE aரபலமாகN பயHபாU`#
உEளன எH[ ஓ/ ஆoi எ41கNபUடF.
இLத ஆo i17 @த# அ`Nபைட, இைணய
தள6கkH பயHபாU`ைன, உலக அளR#
கbDF வJ8 அெல1ஸா (Alexa) இைணய தள
மா78. அ4DF, கடLத ஆ[ மாத6கk#, இL-

(யாR# வ^Nேபா/ பா/Dத இைணய தள6கE
கண1"# எ4DF1 ெகாEளNபUடன. அேத 
ேநரD(#, பU`யB# @த# ^ல இட6கைளN
a`Dத இைணய தள6கE, உலக அளR# இD
தைகய பU`யB# எLத இடDைத1 ெகா34E
ளன எHபFi8 கண1"# எ4DF1 ெகாEளN-
பUடF. அெல1ஸா இைணய கண1ெக 4NS,
ப#ேவ[ தகவ#கkH அ`Nப ைட=# எ41
கNப4வதா78. எனேவ, பU`யB# ஓ/
இைணய தளD(Xகான இட@8, அெல1ஸா 
தLFEள இட@8 ெவ�ேவறாக இJ178. 

இL(ய ம1கkH இைணயD ெதாட/ Sகைள
அ`Nபைடயாக1 ெகா3ேட இLத கண1ெக-
4NS ேமXெகாEளNபUடF. அதH @`i
கைள இ6ேக காணலா8.
1. Flipkart.com: பU`யB# @த# இடD(#

இJNபF, வ/Dதக �( யாக இய678 

இைணய தளமான NkN கா/U டாU கா8
ஆ78. கண1ெக 4NபUட ஆ[ மாத6
கk#, இதைனN பா/Dத இL(ய/கkH எ3
b1ைக 8.71 ேகா`யா78. இL(யாR#
இய678 இைணய தள6கk# இF 6 ஆவF
இடDைதl8, உலக அளR# 79 ஆவF இடD
ைதl8 ெபX [EளF. இL (யாR#, வ/D
தக �( யான இய678 தள6கk# @தB#
ேதாHKயF இF. 1996 ஆ8 ஆ3`#

இR6யாN#
,ரபலமான
இைணய தள(க5
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ெதாட6கNபUட இLத தள8, ேகமரா, க8N
zUட/ Fைண சாதன6கE, ெஹU ேபாH 
ேபாHற `?Uட# எல1Uரா{1 சாதன6கE 
RXபைன=# @Hனb=# உEளF. இLத 
தள8 தXேபாF ெசo(கE, தகவ#கE,
ேவைல வாoNS Rள8பர6கE ஆ"யவX
KX78 இட8 அkDF வJ"றF.

2. Indiatimes.com: இதைனQ ெசHற ஆ[ மாத6-
கk# பா/Dத இL(ய/கkH எ3b1ைக
7.85 ேகா`. இL(யாR# இய678
�`யா P[வன6கk#, @Hனb=# உE

ளF இL(யா ைட8f டாU கா8. 1996
ஆ8 ஆ34, இLத ெசo( தகவ# தள8 
P[வNபUடF. இL(யா 7KDத ெசo(க
W17, பHனாUடளR# பலJ8 பா/Nப(#
@தBட8 ெப["றF. ெசo(கE, ேவைல
வாoNS Rள8பர6கE மX[8 ஆHைலH
வ/Dதக8 ேபாHற அைனD(X78 இ(#
இட8 தரNபU4EளF. இL(ய அளR#,
12 ஆவF இடD(j8, உலக அளR# 109 
இடD(j8, அெல1ஸா இதைனN பU`ய
BU4EளF.

3. Amazon.in: பHனாUடளR# Sக� ெபXற 
வ/Dதக இைணய தளமான அேமஸாH
P[வனD(H இL(ய தள8 இF. ம1க
W17D ேதைவயான அைனDF ெபாJU
கW8 ெபJ8பாj8 இ(# "ைட1 "Hறன.

7.78 ேகா` ேப/ கடLத ஆ[ மாத6கk# 
இதைனN பா/DFEளன/. ப#ேவ[ ah i
கk# �க/ேவா/ ெபாJUகE வழ6கNப4
"Hறன. (ைரNபட6கE, ெதாைல1காU^
Pக�Q^கE, �#கE என இLத தள8 RX
பைன ெசo(48 ெபாJUகE பலவாhயாக
Rh"Hறன. அ3ைம=# Amazon Fashion
Store எHற ஒJ கைடN ahi8 இ(#
ெதாட6கNபU4EளF. இLத தள8, கJ
ைண=H அ`Nபைட=# ெபாJUகைளD
தானமாகD தர RJ8Sபவ/கW17, த{ேய
ஒJ ahRைன Gift A Smile எHற தைலNa#
தJ"றF. இL(ய அளR# இதH இட8 7;
பHனாUடளR# இதH இட8 91.

4. Rediff.com: மாதLேதா[8 சரா சhயாக 5.05
ேகா` ேப/ பயHப4DF8 தள8 இF. 

1996 ஆ8 ஆ34 ெதாட6கNபUட இLத 
தளD(#, Rediff Song Buzz, Rediff Bol, and
Rediff Locale எHற ahiகE ம1கkைடேய
aரபலமானைவ. இLத ahiகE தJ8
ெபாJUகE அைனDF8, இL(ய அளR#
மU4%HK, பHனாUடளRj8 Sக� ெபX
றைவ ஆ78. அ3ைம=#, Rediff Deal Ho
jaye எHற ெபயh# ஒJ ahi ெதாட6கN
பU4EளF. இL(ய அளR# 27 ஆவF
இடDைதl8, பHனாUட ளR# 334 ஆவF
இடDைதl8, அெல1ஸா கbNa# இLத 
தள8 ெபX[EளF.

5. Torrentz.in: டார3U ைப#க WடH (torrent 
files) (ைரNபட6கE, �#கE, Sேரா"
ரா8கE, இைச மX[8 ம1கE RJ8S8

அைனDைதl8 தJ"றF இLத தள8. ெசHற
ஆ[ மாத6கk#, இதைனN பயHப 4D(ய
வ/கkH எ3b1ைக 4.36 ேகா`. இL(ய
அளR# 20 ஆவF இடDைதl8, பHனாU
டளR# 506 ஆவF இடDைதl8 இLத
தள8 ெபX[EளF.

Pinned: R3 ெச>யHப$ட அ+ல- ;K'
ைவCகHப$ட எ3ற ெபாPைளC ெகாgட இ6த
ெசா+, 9gேடா? /?டK'+, நா1 அ^Cக^ 
பய3பJK-1 அHdேகஷ3 cேராLரா1கைள,
உடன^யாக எJK-H பய3பJK-1 வைகk+
அைமHபதைனC ;4CLற-. அHdேகஷ3கA
ம$Jl34, cேராLரா1கA, இைணய தளV
கnCகான oVC என எதைனe1 R3 ெச>-
ைவCகலா1. இவ:ைற ஒP ெமp9+ ைவK-, 
நா1 9P1c1ேபா- இயCகலா1. எJK-C
கா$டாக, 9gேடா? 9?டா ?டா&$ 
ெமp, இரgJ RQFகளாகH RQCகHப$JA
ள-. ேமலாக உAள பா'H RQF, இ- ேபா3ற 
R3 ெச>யHபJ1 cேராLரா1கnCகான-.
எ6த cேராLரா1கைள எ+லா1 நா1 அ^Cக^
பய3பJK-Lேறாேமா, அவ:ைற இ'+ ப'6-
ைவCகலா1.

“ெத[RM ெகா5\(க5”
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6. Snapdeal.com: இL(யா @mவF8 %கN aர

பலமான வ/Dதக இைணய தள8. ெசHற
ஆ[ மாத6கk# 4.16 ேகா` ேப/ இதைனN
பா/DFEளன/. பல ahiகk#, ஏறDதாழ
40 லUச8 ெபாJUகைள RXபைன ெசo
"றF. பல லUச8 வா`1ைகயாள/கைள1

ெகா3டF. இ(# RXபைன ெசoபவ/
கkH எ3b1ைக ஒJ லUசDF 50 ஆ=ர8.
இL(யாR# 5,000178 ேமXபUட ெபhய
மX[8 ^Kய நகர6கW17 ெபாJUகைள
வழ67"றF. இL(ய அளR# 13 ஆவF
இடDைதl8, பHனாUடளR# 170 ஆவF
இடDைதl8 இLத தள8 ெபX[EளF.

7. NDTV.com: ஆ[ மாத காலD(#,4.05 ேகா`
ேபைரD தHபா#
ஈ/Dத தள8 இF.
இL(ய அளR#
23 ஆவF இடD
ைதl8, பHனாU
டளR#, 245 ஆவF இடDைதl8 ெகா3
4EளF. இLத ெதாைல1காU^ ஒkபரNS8
P[வன8, 1988 ஆ8 ஆ3`# aரணாo
மX[8 ரா(கா ராo ஆ"ேயாரா# P[ வN
பUடF. New Delhi Television எHபதH �J1
கேம NDTV எHபதா78. இL(யாR#,
இைணயD(# %கQ ^றLத ெசo( தளமாக
இF ம(1கNப4"றF.

8. HDFCBank.com: ெசHற ஆ[ மாத6கk#,
3.81 ேகா` ேபரா# பயHப4DதNபUட எQ.

`.எN.^. வ6 "=H இைணய தள8 இF. இL-
(யாR# 16 ஆவF இடDைதl8, பHனாU
டளR#, 283 ஆவF இடDைதl8 ெபX[E
ளF. இL(யாRH ஐLதாவF %கN ெபhய
வ6", எQ.`.எN.^. வ6 "யா78. பHனாU
டளR# பயHப4Dத1 Z`ய ெடaU கா/
`ைன @தH @தB# இL(யாR#, VISA
P[வனDFடH இைணLF அK@கNப4D
(ய ெபJைமைய1 ெகா3டF இLத வ6".
இL(ய நகர6கk# அ(க8 RJ8பNப48
வ6"யாகN ெபய/ ெபXறF. இL(யாRH
2,000178 ேமXபUட நகர6கk#, 3,251 
"ைளகைளl8, 11,177 ஏ.`.எ8. ைமய6க
ைளl8 ெகா3டF.

9. Naukri.com: 2.02 ேகா` ேபரா#, ஆ[ மாத6

கk# இF பயHப4DதNபU4EளF. இL
(ய அளR# 38ஆவF இடDைதl8, பH-
னாUடளR#, 459 ஆவF இடD (ைனl8
இLத தள8 ெகா34EளF. Info Edge (India)

Ltd எHற P[வன8, 1997# இதைன P[
RயF. ேவைல வாoNSகைளD ேத4ேவா
J17 இLத தள8 %கN ெபhய அளR#
ேசைவ ெசoF வJ"றF. இ(# ப(i ெசo
தவ/கkH எ3b1ைக 3 ேகா`ேய 50 லU
சDைதD தா3`lEளF. இதH ேசைவ17N
பல RJFகைள ெவH[EளF.

10. Intoday.in: ெசHற ஆ[ மாத6கk#, 1.62
ேகா` ேபரா# பயHப4DதNபUட தள8. 

இL(ய அளR#, 63 ஆவF இடDைதl8, 
பHனாUடளR# 622 ஆவF இடDைதl8
ெகா34EளF. “India Today Group” எHc8
�`யா 7mமD(H இைணய தள8. இLத 
தளD(#, இ1 7mமD(H India Today
Magazine, Business Today, and Aaj Tak News
Channel ஆ"ய இத�கE, ெசo( ேசைவகE
7KDF அKLF ெகாEளலா8. 

Virus: (ைவர?) ெகJதைல 9ைள9C;1
ஒP க1Ha$ட& cேராLரா1. க1Ha$ட& 
இயCகK'+ ;`CsJ த6- எQ.சைலKதP1
எ3ப- tத+ க1Ha$ட& இயCகK 'ைனேய
tடCL ைவC;1 வைர பல வைகயான நாச
ேவைலகd+ ஈJபJ1. க1Ha$ட&கnC
Lைடேய ைப+கA பQமாறHபJைகk+
(இெமk+, /^,RளாHR ம:`1 Rளாv
^ைரw) இைவ அவ:`ட3 இைண6- ெச3` 
நாசKைத உgடாC;1. இெமk+ fல1
ெச3ற R3ன& அ6த க1H a$டQ+ இPC;1
இெமk+ tகவQகnC; ெமk+ அpHc
வ- ேபாலK தாp1 ெச3` நாச ேவைலk+ 
ஈJபJ1. ைவர? cேராLரா1 கA ெபா- வாக
எ6த அ4;4e1 கா$டா- க1Ha$டPC;A
இPC;1. ஏதாவ- நாA அ+ல- ெசய+பா$-
^ைன ேம:ெகாAைகk+ yg^9டHப$J
நாச ேவைலைய ேம:ெகாAn1.

“ெத[RM ெகா5\(க5”
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R3ேடாf 10 ஆNப ேரU`6 ^fடD-
(ைனN ப(i ெசoF இய1" வJ"

p/களா? அதH _ல8, 7ேரா8 அ#லF
பய/பா1f aரiசைர, இைணயD(BJLF தர
Rற1க8 ெசo(ட @யX^ ெசoதா#, உடH,
ைம1ேராசாNU எU� aரiசைரN பhLFைர1
"றF எHற வைக=#, "Microsoft recommends
Microsoft Edge for Windows 10," எH[ ஓ/ எQ
சh1ைக ெசo( வJ"றF. இ(# "k1
ெசoதா#, உடH எU� aரiசhH ^றNபான
அ8ச6கE 7KDத தகவ#கE தரNப4"Hறன.
aரiசJ1கான ேபாU`=#, எU� aரiசJ17
ந#ல இட8 ெகாEள, ைம1ேராசாNU இLத
@யX^ைய ேமXெகா34EளF.

இFவைர நம171 "ைடDF நா8 இய1
"வJ8 aரiச/கைள1 காU`j8, S(ய
ெதாO# �UபD(H அ`Nபைட=#, S(ய
வைக இ9^H இய1கD(#, எU� aரiச/
வ`வைம1கNபU4 தரNப4"றF. இதைன,
இ67 7ேரா8 மX[8 பய/பா1f aரiச
JடH, ^ல அ8ச6கkH அ`Nப ைட=# ஒN
aU4N பா/1கலா8.

ைம1ேராசாNU எU� aரiச/, R3ேடாf
10 ^fட8 இய678 அைனDF சாதன6
கkj8, ஆNபேரU`6 ^fடDFடH
இைணDேத தரNப4"றF. இF இHட/ெநU
எ1fSேளார/ aரiசhH அ4Dத வாhசா78.
இதைன1 காU`j8 பல ேம8பா4 ெகா3ட
S(ய அ8ச6கE எU� aரiசh# உEளன.
இதைன ஆoi ெசoத பல ஆoவாள/கE, எU�
aரiச/ 7ேரா8 மX[8 பய/பா1f aரiச/க

W17Q சh யான ேபாU`ையD தJ8 எH[8,
பல Rஷய6கk#, பல S(ய வச (கைள எU�
ெகா34EளF எH[8 ெதh RD FEளன/. 

எU� aரiசh#, இைணய தள6கைள1
கா3ைக=#, அ(# 7KNSகைள, அLத தளN
ப1க6கkேலேய எm( ைவ1கலா8. அ4Dத
@ைற, அேத தளD(ைன1 கா3ைக=#, அLத 
7KNSகWடH, அDதள8 "ைட178. ைம1
ேராசாNU,R3ேடாf10^fடD(#தJ8, ந8 
த{NபUட FைணவH கா/ெட னாiடH, எU� 
aரiச/ இைணLF ெசய#ப 4"றF. இதனா#,
இைணயN ப1க6கE %க Rைரவாக1 "ைட1
"Hறன.

7ேரா8 மX[8 பய/பா1f aரiச/
கk#, த/U பா/U` Sேரா"ரா8கைள எk
தாக இைணDF இய1க @`l8. அைவ எLத
கUடைமNaj8 ெசய#ப48 வைக=# 
"ைட1"றF. ஆ3UராoU ேபாH, ேம1
^fட8 என எ(# ெசய#பUடாj8, ஒJ 
@ைற லா1 இH ெசoF, அைனDF S1 மா/17
கைளl8 ெபX[N பயHப4Dதலா8. ஆனா#,
இFவைர, ைம1ேராசாNU எU� aரiச/, 
R3ேடாf 10 ^fடDFடH மU4ேம ெசய#
ப4"றF.

இJNac8, எU� aர iசh# தரNபU4Eள
பல ேம8ப4DதNபUட வச(கE, இHட/ெநU 
எ1fSேளாரைர RU4, மXற aரiச/கைளN
பயHப4D(யவ/கைள, எU� ப1க8 இm178
என ைம1ேராசாNU எ3q"றF. ஏm ஆ3
4கW17 @Hனா#, அெமh1காR#, 80% பய
னாள/கE, இHட/ெநU aர iசைரேய பயH
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ப4D( வLதன/. ஆனா#, aHன/, Z7E
7ேரா8 aரiச/ அெமh1காR# aர பலமா
னF. சபாh aரiச/ _Hறா8 இடD(j8,
பய/பா1f நாHகா8 இடD(j8 இJLதன.
2012#, உலக அளR#, 7ேரா8, இHட/ெநU
எ1fSேளாரைரN aH
c17D தEkயF.

ைம1ேராச ாNU
R3ேடாf 10 ^f-
டD(# ெகா34Eள
ேம8ப4Dத#கE,
aரiசைரl8 தா3`
nU`1கNபU4E
ளன. R3ேடாf 8
அ#லF R3ேடாf
7 பயனாள/கE, இல
வசமாக R3ேடாf
10 ^fடD(ைனD
த ர R ற 1 க 8
ெசoF, ப(i
ெசoF ெகாEளலா8. இதனா#, 7KNaUட 
அளi வJமானD(ைன, ைம1ேராசாNU இழ1-
கலா8. இதைன, R3ேடாf fேடா/, ச/Q 
மX[8 ேக8f வOயாக ஈ4 ெசo (ட @`l8
என ைம1ேராசாNU தைலைம அ( காh# சDய
நாெதEளா அKRDFEளா/.

எU� aரiச/, ைம1ேராசாNU P[ வ
னD(H ேக8f வ/DதகDFடH இைணL(
J1கR#ைல. அதcைடய அNkேகஷH
fேடாhj8 இF இ#ைல. ஆனா#, எU�
aரiச/, ைம1ேராசாNU ேதட# வ/DதகD(X7
உர8 அk178. ைம1ே ராசாNU P[வனD(H
a6 (Bing) ேதட# சாதன8, எU� aரiசhH
மாறா Pைல=# உEள ேதட# சாதனமாக
அைம1கNபU4EளF. பயனாள/கW8 அNப ̀
ேயதாH பயHப4DFவா/கE. PQசய8 மாXK1
ெகாEள மாUடா/கE. ஆனா#, அேத ேநரD(# 
கா/டனா ெசயB=H ெசய#பா4, a6 ேதட#
சாதனDதா# (றH ெப[8 வைக=# உE
ளF. எனேவ, எU� பயனாள/கE, கா/டனா
இைணNaH பலHகைள அcபR1ைக=#,
a6 ேதட# சாதனDைத அ`1க` பயHப4DF
வா/கE.

கா/டனா ெசயBைய இJ வOகk#
ெபறலா8: ச/Q பாh# ேநர`யாக ைடN
ெசoதா# கா/டனா "ைட178. அ#லF, 
இைணய தளD(# உEள ெட1fU ெசாX
ேகாைவையD ேத/Lெத4DF, ைரU "k1
ெசoF, "ைட178 ெமcR# "Ask Cortana"
எHப(# "k1 ெசo(டலா8. இLத இர34
வOகkj8, பயனாள/, a6 ேதட# சாதனD
(ைனேய பயHப4DFமா[  3டNப4வா/
எHபF உ3ைம.

இLத வைக=#, a6 ேதட# சாதனN பயH

பாU`H �F, ைம1ேராசாNU அ(க ந8a1ைக
ெகா34EளF. Rள8பர வJமான8, ைம1
ேராசாNU P[வனD(#, ஆ3417 ஆ34 21%
உய/LF வJ"றF. இF a6 _ல8 இHc8
அ(கh178 எH[ ைம1ேராசாNU எ(/பா/1

"றF.
எU� aரiசைர பய

னாள/கkட8 பhLF
ைரDF பயHப4DதQ
ெசoவF, ைம1
ேராசாNUP[வனD(H
வJமான இல1"ைன
அைடl8 வOகk#
ஒHறா78.

ேதட# சLைத=#
தH ப6"ைன
உய/D(1 ெகாEள

எU� aரiச/ பயH
பா4 உதi8. அLத
Z4த# பயH

பா4, Z7E P[வனN ப6"ைன1
7ைற1கலா8. 7ேரா8 பயனாள/கE, எU� aர
iசJ17D தாRனா#, அவ/கE PQசயமாக, a6
ேதட# சாதனD(ைனேய சா/L(JNபா/கE. அF
Z7E வJமானDைத PQசய8 பா(178.

எனேவ, R3ேடாf 10 பயனாள/கE,
ைம1ேராசாNU ெகா4178, மXற aரiச/
7KDத எQசh1ைக=ைன, ^ரேம# ெகா34 
கவ{DF நடNபா/களா? எHபF இHc8 ^ல 
மாத6கk# ெதhLFR48.

த!"நா% அர) அைம,-.
/ராம இைணய.

அgைமk+, தl ழக tதலைம.ச&, தlழக
LராமVகைள இைணC;1 வைகk+, 

LராமVகnCகான இைணய வச'கைள,
{. 3,000 ேகா^ '$ட ம'H }$^+ அைமCக 
இPHபதாக அ49K-Aளா&. இ- மK'ய
அர/3 உத9eட3 அைமCகHபJ1. தl~
நா$^+ உAள 12 ஆkரK- 524 Lராம ஊரா$
/கA அைனK-1 ஆH ̂ க+ ைபப& வ� யாக
இைணCகHப$J அர/3 ேசைவK தளVகA
அைனK-1, Lராம மCக nC;C LைடC;1
வைகk+ ெசய+பJKதHபJ1. இத:ெகன,
“தl~நாJ ைபப& ெந$ வாQய1” ஒ3`
அைமCகHபJ1. அைனK- Lராம ஊரா$/
கn1 பாரK டா$ ெந$ (Bharat Net) உட3
இைணCகHபJ1. அர/3 அைமHபான, அர]
ேகRA ^9 கா&Hப ேரஷ3 இத:கான Internet
Protocol Television (IPTV) ஐe1, Rரா$ேபg$
ெந$ இைணHRைனe1, ;ைற6த க$ட
ணK'+ வழV;1.
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வ4கைள ஒ89- ப%;த
டா7ெம3U அைமDத aHன/, ^ல ேவைள

கk#, ஒJ பாராR# அைனDF வh கW8
ஒேர உயரD(# இ#லாம# அைம1கNபU`JN
பதைன1 காணலா8. இதX71 காரண8, நா8
ேத/Lெத4DFEள எmDFJ1ேகXற வைக=#,
வhகW1"ைடேயயான உயர8 அைம1கNபடா
தேத காரண8. பாரா பா/மU`6 டயலா1 பா1f
_ல8, தானாக ைலH fேப^6 அைம178 
(Auto line spacing) @ைற ேத/Lெத41கNபU`
JLதா#, ேவ/U, வh=# உEள %கN ெபhய
எmDFJRைன1 க3டKLF, அதH அள
RXேகXப, அதXேகXற வைக=# வhகW1"
ைடேயயான இைடெவkைய அைம1"றF.
ஒJ வh=# உEள எmDFJi178, அ4Dத
வh=# உEள எmDFJRX78 அளR# RD
(யாச8 இJLதா#, வhகW1"ைடேயயான
இைடெவk ேவ[பாடாக அைம"றF. இLத
aரQைன17D �/i காண, வhகW1"ைடேய
யான இைடெவkையQ சhயாக நாேம அைம1க 
ேவ348. இதX7 ஒJ வO உEளF. நா8
எLத அளR# எmDFJRைனD ேத/Lெத41"
ேறாேமா, அதH அளR# 120 சதuத அளR# 
வhகW1"ைடேய இைடெவk அைம1கலா8.
எ4DF1 காUடாக ைட8f ேராமH எmDF
JR# 10 பாo3U அளR# எmD F1கைளN
பயHப4D(னா#, வhகW1கான இைடெவk
12 பாo3Uகளாக இJ1க ேவ348.

க<ட9கைள அைம;>
ெட,@<, பட. அைம,க

ேவ/U ெதா7Na# ப1க6கைள அைம1
ைக=# ெட1fU, வைர பட6கE,

பட6கE, "kN ஆ/U எனN பல வைக
அைமNைப டா7ெம3U 417E ெகா34
வர @யX^Nேபா8. அNே பாF நம17
ேகா4கE அைமLத கUட6கE இJLதா#
இவXைற சhயான இடD(# அைமDF அழகாக
டா7ெம3Uைட உJவா1க வச(யாக
இJ178. இதXகாக ெட1fU`H ஒJ ப7(
யாக கUட6கE அைமDதா# அைவl8 அQ^#
வLF டா7ெம3U`H அழைக1 ெக4D F
R48. இதX7N ப(லாகN aHன b=#

ஒJ கUட8 அைமDF அைவ n1கNப4வதX
கான வOையl8 அைமDFD தரலா8. இதX7 
View ெமcR# Toolbars எHபதைனD ேத/Lெத
41கi8. aH "ைட178 ahiகk# Drawing  
எHப(# "k1 ெசo(டi8. இNேபாF Drawing 
Toolbar "ைட178. இ(# Draw எHப(#
"k1 ெசoF aH Grid எHபைத1 "k1 ெசo
(டi8. aH உEள ahR# ‘Display gridlines
on screen’ எHபைதD ேத/Lெத4DF ெநU4
வா1"Xகா கi8 ப41ைக வா"Xகா கi8 ஒJ
அளைவD ேத/Lெத4DF அைம1கi8. இதH 
aH OK "k1 ெசoF ெவkேயறi8. இLத
"hU கUட8 ேதாXறD(# மU48 ைவDFN 
பயHப4DF8 வைக=# நம171 "ைட178. 
இதைனN பயHப 4D( நா8 ெட1fU உU-
பட பட6கE, வைரபட6கE, ேபாUேடா1கE
ேபாHறவXைறQ சh யாக அைம1கலா8.

பாரா வBவைமCைப
மDறவDFD- அைம,க

ேவ/U ெதா7Na# Z4த# பயHகைளD தJ8 
ஒJ சாதன8 பா/மU ெப=3ட/ எHc8

வச( ஆ78. இதH _ல8 ஒJ பாரா பா/மU-
`ைன இHெனாJ பாராRX7 மாXறலா8. 
@தB# எLத பாராRH பா/மU`ைன1 காNa
ெசoF இHெனாJ பாராRX7 மாXற RJ8 S
"p/கேளா அதைன ெசல1U ெசo(டi8. aH
]# பாh# பா/மU ெப=3ட/ எHற ahR# 
"k1 ெசo(டi8. aH எLத பாராR# இLத
பா/மU`ைனQ ெசjDத ேவ3 4ேமா அதைன 
ேத/Lெத4DF "k1 ெசo (டi8. இேத பா/
மUைடD ெதாட/LF காNa ெசo (ட பா/மU
ெப=3டh# டSE "k1 ெசo(ட ேவ348. 
�348 பா/மU ெப=3டைர 7ேளாf ெசo-
(48 வைர இLத பா/மU ெதாட/LF காNa 
ஆ78. 7ேளாf ெசo(ட பா/மU ெப=3-
டh# இHெனாJ @ைற "k1 ெசo(ட
ேவ348. அ#லF எfேகN �=ைன அmDத
ேவ348.

ேவ/U 2007 ெதா7Na#, பா/மU ெப=3ட/
ெபற, ேஹா8 ேடNa#, "kN ேபா/U ahR#,
வலF _ைல=# இJ178 பா/மU ெப=3ட/
ெசH[, ேமேல காUடNபU4Eள மாXற6கைளQ
ெசய#ப4Dதலா8. இLத ஐகாH, ெப=3U
aர¢ ஐகானாக1 "ைட178.
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பல ெசIகJI ஒேர ேட<டா
எ1ெஸ# ஒ/1 £U தயாh178 ேபாF, பல

ேவைளகk#, ஒேர ேடUடாRைனN பல
ெச#கk# அைம1க ேவ3`ய(J178. இLத
ேவைலைய ேமXெகாEள எ1ெஸ# ஒJ �J17 
வO=ைனD தJ"றF. @தB#, ஒேர ேடUடா
Rைன அைம1க ேவ3 ̀ ய ெச#கE அைனD-
ைதl8 ேத/Lெத41கi8. அைவ வhைசயாக
இ#ைல எ{#, க3Uேரா# �ைய அmD(1
ெகா34, அLத ெச#கkH �F "k1 ெசo(
டi8. ெதாட/LF அைம1க ேவ3`ய ேடUடா
Rைன ைடN ெசo(டi8. ைடN ெசoF @`D
தiடH, எ3ட/ �ைய அmDத ேவ3டா8.
க3Uேரா# + எ3ட/ �கைள அmDதi8. அ�
வளiதாH! n6கE RJ8aயப`, 7KNaUட
ேடUடா, அைனDF ெச#கkj8 அைமL(JN
பதைன1 காணலா8.

ேட<டா L4MகN,-C
ெபயO அJ,க

எ1ெஸ# ஒ/1 £U`# அைம1கNப48
சா/Uகk# ேடUடா ேலaE அைமNபF,

அLத சா/U ெதhR178 @1"ய தகவ#கைள
எ4DF1 காU48. n6கE அைம178 சா/U
பா/மUைடN ெபா[DF இLத ேலaEகE
தகவ#கைள1 காU4வ(# ^றNaட6கைளN
ெப["Hறன. இF எNப` எH[ பா/1கலா8.

எ4DF1 காUடாக n6கE ஒJ ைப – சா/U
அைமDதா# அ(# ேடUடாRXகான ேலaE
இ#ைல எHறா# PQசய8 தகவ#கE எHன
ெசா#ல வJ"Hறன, ஒH[1ெகாH[ எN
ப`D ெதாட/ Sைடயன எH[ ெதhயாF. இLத
ேடUடா ேலaEகைள எNப` அைமNபF
எH[ காணலா8. எ1ெஸ# 2007 பயHப4DF
பவ/கW17:
1. @தB# எLத சா/U417 ேடUடா ேலaE

அைம1க ேவ34ேமா அதH �F "k1
ெசoF இய1கi8.

2. ேலஅiU ேடN hNபH காUடNப4வதைன
உ[( ெசo(டi8.

3. இ(# உEள Data Labels எHற ]ைல1 "k1
ெசo(டi8. இLத வைக=# எLத இடD(#
ேடUடா ேலaEகைள அைம1க ேவ348 எH
பதX7 பல ஆNஷHகைள எ1ெஸ# தJ"றF.

4. எ6"JLதா# ^றNபாக அLத ேலaE தH
பbையQ ெசo(4ேமா அ67 ைவ1கi8.
அ4DF எ1ெஸ# 2003 பயHப 4DFபவ/க

W17:
1. @தB# எLத சா/U417 ேடUடா ேலaE 

அைம1க ேவ34ேமா அதH �F "k1
ெசoF இய1கi8.

2. aH Chart ெமcRBJLF Chart Options
எHc8 ahRைனD ேத/Lெத 41கi8. 
இ6ேக Chart Options டயலா1 பா1f
"ைட178.

3. இLத பா1t# உEள Data Lables எHc8
ேடaைனD ேத/Lெத41கi8.இLத டயலா1
பா1t# இடF ப1க8 ப#ேவ[ வைக யான
ேடUடா ேலaEகைள1 காU48. உ6க W
ைடய சா/U`H தHைம1ேகXப  காUடN
ப48 ேடUடா ேலaEகkH எ3 b1ைக
மX[8 தHைம மா[8.

4. இLத ேடUடா ேலaEகைளN பா/Dதா# அ`N
பைட=# ஐLF வைககE இJNபைத உண
ரலா8. ஒ�ெவாH[8 ேடUடாRH தHைம
மX[8 ேலakH வைக ஆ"யவXைற
இைணNப(# ேவ[பU`J178. இவXK
BJLF உ6கE ேநா1கDைத ெவk1காU48
^றLத ேலaEகைளD ேத/Lெத41கலா8.

5. OK "k1 ெசo(டi8. சா/U ேலaEகWடH
வ`வைம1கNபU4 காUடNப4வதX7 தயா
ராக இJ178.

Pல -FC QகR
ேத/Lெத 41கNபUட பா/ @ லா RX7  எLத 

ெச#கE எ#லா8 ெதாட/S உEளF எH[ 
அKய CTRL+[ அmDதi8. 

Ctrl+] �கைள அmD (னா# எLத ெச#B# 
க/ச/ இJ1 " றேதா  அLத ெச# ச8பLதNபUட 
பா/ @ லா1கE காUடNப48.

§NU + ஆேரா � (Shft+Arrow key) அmD-
(னா# ெச#கE ேத/Lெத 41கNப 4 வF  ஒJ 
ெச# j17 nU ̀ 1கNப48. 

க3Uேரா# + §NU + ஆேரா � (Ctrl+Shft+Arrow 
key) அmD (னா# அேத ப41ைக அ#லF 
ெநU4 வh ைச=# ேடUடா இJ178 கைட^ 
ெச# வைர ெசல1 ஷH  nU ̀ 1கNப48. 

§NU + ேஹா8 �கE (Shft+Home)அmDதN-
ப 4 ைக=# ப41ைக வh ைச=H @த# ெச# 
வைர ெசல1 ஷH nU ̀ 1கNப48. 

எUெஸ#
^/P...
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ஆNaE P[ வன8 S( ய தாக ெவk =Uட 
ஐேபாH 6 எf மX[8 ஐேபாH 6 எf 

Nளf RXபைன, ெவk யா" _Hேற நாU-
கk#, ஒJ ேகா`ேய 30 லUசD (ைனD தா3-
` lEளF. ெசHற ெசNட8ப/ 25#, RXப-
ைன17 S(ய ஐேபாHகE ெவk யா "ன. 
அெம h1கா, ahUடH உUபட 12 நா4 கk#, 
இF ெவk யா " யF. ஆ/வ8 ெகா3ட ம1கE, 
@த# நாE இரேவ RXபைன1 கைடகE @H 
வh ைச யாக PH[, ம[நாE காைல கைட (றL-
த iடH வா6"1 ெகா3டன/. ^ல/ ^Kய 
Zடா ர6கைள அைமDF, கைட கkH @H 
த6 "ன/. @த# ஆளாக வா6 " ய வ/கைள, 
ம1கE ஆ/வD FடH பாராU`, அவ/க WடH 
ெச#a SைகNபட8 எ4DF1 ெகா3டன/. 
ெவk நா 4 கk# வாm8 
த% ழ/கW8, இL ( ய/கW8 
இதX7 R( R ல1க#ல.  
ஆNaE P[ வ னD(H S(ய 
சாத ன6கE ெவk யா78 
ஒ�ெ வாJ @ைறl8, இF 
ேபாHற Pக� iகE ஏXப 4-
வF வா`1ைக யா"N ேபாo-
RUடF. @H ZU ̀ ேய, 
இைணய தளD(# ப(Lத-
வ/க W17, ெசNட8ப/ 25 
அH[, ஐேபாHகE அவ/-
கkH கத i கைளD தU` 
தரNபUடன.

இL ( யாR#, வJ8 
அ1ே டாப/ 16 அH[, S(ய 
ஐேபாHகE RXப ைன17 வJ8 எH[ ஆNaE 

P[ வன8 அK RD FEளF. அதX7 @Hன தாக, 
அ1ே டாப/ 9 மX[8 10 ேத( கk#, ேவ[ ^ல 
நா4 கk# RXப ைன17 இைவ ெவk யா78. 

இLத ஆ34 இ[ (17E, 130 நா4 கk# 
400 ெமாைப# ேசைவ P[ வ ன6கE வO-
யாக இJ ேபாHகW8 RXப ைன17 வL F-
R48.  இL ( யாR#, ஆNaE ேபாHகE, எLத 
ஒJ ெமாைப# ேசைவ P[ வ னD(H கU-
டாய aைணN aH Kேய RXப ைன யா "Hறன. 
ஒJ ^ல P[ வ ன6கE, ^ல சj ைக க WடH 
RXபைன ெசoதாj8, ஆNaE ேபாH 
வா678 ஒJவ/, எLத P[ வ னD(H ^8 கா/-
ைடl8 பயHப 4D(, ேபாைனQ ெசய#ப 4D-
தலா8. 

S(ய ஐேபாHகE RXபைன 7KDF, 
ஆNaE தைலைம P/வா" ̀ 8 71 
Z[ ைக=#, இதX7 @Lைதய 
ஐேபாHகE ெவk wU ̀ ைன1 காU-
`j8, இLத @ைற அ(க அளR# 
RXபைன இJLத தா கi8, ேபாH-
கkH S(ய ெசய#பா 4கE 7KDF, 
பய னா ள/கkH aH ̈ Uட6கE 
%கQ ̂ றNபாக உEள தா கi8 7KN-
aU 4Eளா/. 7KNபாக, 3 ` டQ 
மX[8 ைல� ேபாUேடாf வச (-
கைள அைன வJ8 அ(க ஆ/வD-
FடH பயHப 4D( வJ வ தா கi8 
ZKனா/.

ஆNaE வாUQ இL(யா 
R# எH[ ெவk வJ8 
எHற தக வ#கE எFi8 தரN 

ப ட R#ைல.



5-10-201515

ெஸHேபாH ெச#a எHற ெபயh# பல S(ய 
ெமாைப# ேபாHகைள, அ©f P[ வன8 RX-
ப ைன17D ெதாட/LF அK @ கNப 4D( வJ-
" றF. ெசHற ஆகfU மாத8, ெஸHேபாH 
ெச#a எHற மாட# ேபாைன ª. 15,999 
எHற Rைல=# RXப ைன171 ெகா34 வL-
தF. இF NkN கா/U வ/Dதக இைணய தள8 
_ல8 ெவk யா னF. தXே பாF அதH ேம8ப-
4DதNபUட மாட# ஒHைற (ZD551KL) எHற 
ெபயh# 3 ?.a. ரா8 Pைன வ கD FடH, 32 
?.a. fேடாேர� ெமம h lடH ெவk =U 4E-
ளF. இதH அ(க பUச Rைல ª. 17,999 என 
அK R1கNபU 4EளF. இதH ^றNப8ச6கE:

இதH (ைர 5.5. அ6 7ல அளR#, 1920 x 
1080 a1ெஸ# (ற cடH அைம1கNபU 4E-
ளF. இதX7 கா/{6 "ளாf 4 பாF-
காNS தரNபU 4EளF. இ(# ஆ1டா 
ேகா/ Snapdragon 615 Nராசச/ தரN-
பU 4EளF. 2 ?.a. ரா8 ெமமh 
ெகா3 4Eள மாடB#, fேடாேர� 
ெமம h யாக 16 ?.a., மX[8 3 
?.a. ரா8 ெமமh ெகா3 4Eள 
மாடB#, fேடாேர� ெமம h யாக 
32 ?.a. "ைட1 "Hறன. இவXைற 
ைம1ேரா எf.`.கா/U ெகா34 64 
?.a. வைர உய/Dதலா8. இவXKH 
ஆNப ேரU`6 ^fட8 ஆ3UராoU 
5 லாBபாN. இ(# இர34 ^8-
கைள இய1கலா8. 

aH S றD(# 13 எ8.a. (றH 
ெகா3ட ேகமரா, ேலச/ ஆUேடா ேபாகf 
மX[8 hய# ேடாH Nளா¢ இைணDFD 

தரNபU 4EளF. @H S ற மாக உEள  ெச#a 
ேகமரா, அேத (ற cடH, ைவU ஆ6"E 
ெலHf ெகா34 இய6 7 வF இதH ^றN-
பா78. 

இLத மாட# ேபாHகkH பh மாண8 156.5 x 
77.2 x 10.8 %�. எைட 170 "ரா8. 

இவXK# 3,000 mAh (றH ெகா3ட ேபU-
டh இைண1கNபU 4EளF.

ெநUெவா/1 இைணN aX7, 4?, 3?, ைவ 
a, SW]D 4, ?.a.எf. ஆ" யைவ இய6 7-
"Hறன. ெவEைள, இள9 ̂  கNS மX[8 கட# 
nலD(# இைவ "ைட1 "Hறன. 3 ?.a. ரா8 
ேபாH ª.17,599, 2 ?.a. ரா8 ேபாH 
ª. 15,999178 "ைட1 "H-
றன. 

அ`P ெஸaேபாaஅ`P ெஸaேபாa
ெச#, 16ய ெமாைப#ெச#, 16ய ெமாைப#
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ைம1ே ராேம1f P[ வன8 அ3ைம=#, 
Micromax Canvas Spark 2 எHற fமா/U-

ேபாைன RXப ைன17 ெவk =UடF. “இL (-
யாRH 3? fமா/UேபாH” எனD தைலN-
aU4, இதைன ைம1ே ராேம1f அK @க8 
ெசo FEளF.

இதH அ(க பUச Rைல ª.3,999 மU 4ேம. 
ேகHவாf வh ைச=# வL ( J178 பUெஜU 
Rைல fமா/UேபாH இF. இதH (ைர 5 அ6-
7ல அளR# 854 x 480 a1ெஸ# (ற cடH, 
FWVGA `f aேள ெகா3ட தாக உEளF. 1.3 
"கா ெஹ/Uf ேவகD(# இய678 7வாU 
ேகா/ Nராசச/ இய6 7 " றF. இதH ரா8 ெமமh 
768 எ8.a.  இதH fேடாேர� ெமமh 4 ?.a. 
இதைன ைம1ேரா எf.`. கா/U _ல8 32 ?.a. 
வைர உய/Dதலா8.  
ஆ3UராoU 5.1 
லாBபாN ஆNப-
ேரU`6 ^fட8 
இLத fமா/U-
ேபா{# இய6 7 "-
றF. இ(# இர34 
^8கைளN பயHப-
4Dதலா8. aH Sற1 
ேகமரா, எ#.இ.`.
Nளா¢ இைணLF, 5 
எ8.a. (றH ெகா3-
ட தாக உEளF. 
@H S ற மாக 2 எ8.
a. (றH ெகா3ட 
ேகமரா உEளF. எN.
எ8. ேர`ேயா, 3.5 
%� ஆ`ேயா ஜா1 
த ர N ப U  4 E ள ன . 

ெநUெவா/1 இைணN aX7 3?, SW]D, ைவ 
a, ?.a.எf. ஆ"ய ெதாO# �Uப6கE இய6-
7 "Hறன. இதH ேபUடh 1800mAh (றH ெகா3-
4Eள தாக அைம1கNபU 4EளF. ெஹUெசU, 
சா/ஜ/ ஆ" ய வX [டH f"�H  பாF காN aX-
கான அUைடl8 தரNப 4 " றF. fநாN «# 
தளD(#, இதH RXப ைன1கான @Hப (i தX-
ேபாF ேமXெ காEளNபU4 வJ " றF. 

இதX7 @Hன/ ெவk யான, ேகHவாf 
fபா/1, ம1க k ைடேய அ(க வர ேவX aைனN 
ெபXறதா#, இர3டா வF மாட# ேபாH தX-
ேபாF ெவk = டNப 4 " றF. ெசHற இJ மாத6-
கk#, இLத @த# மாட# RXபைன 5 லUச8 
எHற எ3 b1ைகையD ெதாUட தாக, ைம1-
ேராேம1f P[ வ னD(H தைலைம P/வா", 

R¬D தcஜா  
ெதh RD FEளா/. 

இL  (  யாR#, 
fமா/U ேபாH 
பயHபா4 தX-
ேபாF 12% ஆக 
உEளF. ª.3,000 
@த# ª. 4,000 
R ை ல = # 
f ம ா / U 
ேபாHகE ெவk-
=  ட N ப  4  வ F , 
fமா/U ேபாH 
ப யH ப ா U -
`ைன இHc8 
உய/DF8 எH[ 
எ(/பா/1கNப 4-
" றF. 

 

b.3,999# 
ப<ெஜ< 
Pமா9<ேபாa
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வாசக& க^த1 ப; 'k+ ஒP ேபரா / Qய& �4 k-
PHப- ேபால, இ6 ' யா9+ இயV;1 ெதா�+ 
�$பC கழ கVகA ;4K-1, அவ:4+ க+9 பkல 
எ3ன எ3ன t3ேன:பா J கைள நா1 ேம:-
ெகாAள ேவgJ1 எ3ப- ;4K-1, ந1 Lரா மH cற 
மாண வ&க nC; ந3; ெதQe1 வைகk+, எJK --
ைரK-, இ6த க+9 �ைல யVகd+ இட1 ெப:` 
பk�1 வா>H c கைள அவ&கA அைடe1 வைகk+ 
பk:/ அdCக ேவgJ1. அHே பா -தா3, இ6 'ய 
Lரா மVக d o P6-, உல கேம 9யC;1 வgண1, 
c'ய ெதா�+ �$பVகைள, ஆn ைமைய ந1 
மாண வ&கA ெவdHப JK - வா&கA.

ேஜ. [ரகா] ^மா&, ெச`யாb.

f;A �` வன1 தா3 ேசைவ kைனK ெதாடV-
Lய நாA tத+, ெதாட&6- ஏேதp1 c'ய 
ேசைவ kைனK த3 வா^Cைக யா ள&க nC;K தர-
ேவgJ1 எ3ற ேவ$ைக eட3 ப� யா: 4 ய-, 
உVகA க$ J ைர k o P6- ெதQய வP L ற-. 
ஏேதா வP மான1 வP L ற- எ3` இ+லாம+, மC-
கைள ̂ �$ட+ வ�H பJK-1 ப�k+ ெதாட&6- 
ஈJ பJ1 �;A �.சய1 ந1 வர லா:4+ இட1 
R^C;1.

ேபரா. எN. கM ேரச0, 4jkேசq.

f;A தP1 ெபP1பா லான ேசைவகA இல வ ச-
மா கேவ தரHப J L ற- எ3ப- ஆ.ச Q யHபJ1 
9ஷ ய மாக உAள-. எKதைன ெபQய �` வன1 
த3 ெசல F கைள ஈJ க$ட வ� கைள ஏ:ப JK'C 
ெகாgJ, இ6த அள9+ இல வச ேசைவ கைள 
வழV ; வ-, அத3 சt தாய நல1 9P1c1 ேநாC-
கK 'ைனK ெதd வாகC கா$ J L ற-. இத3 '$-
டVக nC; அைனK- நாJ கn1 ஆத ரF ெதQ-
9Cக ேவgJ1.

எ0. vேலகா ராஜ0, ெபyக z{.

f;A த6த 18 ஆgJ ேசைவ எ3` தக வ+கA 
�`1 க$ J ைரk+, அத3 15 ஆgJ ேசைவ 
;4Kத பட1 த6 ' PC L �&கA. இPH Rp1, தV-
கd3 க$ Jைர தP1 தக வ+கைள அ6தH பட1 
அP ைம யா கF1, ]PCக மா கF1 மன'+ ப'e1 
வைக k�1 தP L ற-. ந34.

கா. ஆரா வ }த0, �த�பர�.

�gேடா? 7 இயCக1 ;4Kத ;4H cகA இ3p1 
அ' க மாகK தர ேவgJ1 என 9P1 c Lேற3. 
இ3p1 ந1 வாச க&கd+ ெபP1பா லா ன வ&கA, 
9gேடா? 7 தா3 பய3ப JK' வP L3றன&. 
எனேவ, இதைனK ெதாட&6- அ' கHப JK'K தரF1.

எ;. சகா ேதவ0, ெசyகNப:=.

;^C க1H a$ட&கA இ3p1 ;ைற6த 9ைலk+ 
வரK ெதாடV Lனா+, மCக d ைடேய க1H a$ட& 
பய3பாJ அ' க QC;1. ஏென3றா+, த:ே பா- 
எ..^.எ1.ஐ. ேபா&$ உAள மா#$ட&கn1, ^9C-
கn1 அேந க மாக அைனK- �J க d�1 உA-
ளன. எனேவ, ?^C க1H a$ட&கைளH பய3ப-
JK - வ- எd தா L 9J1. ேம�1, �$^+ உAள 
ெபgக nC; இ- ஒP ெபQய வரH R ர சா த மாக 
இPC;1. ந1 இvடK ':; ந1 க1H a$டைர எd-
தாக எV;1 ெகாgJ ெச+லF1 இ- உதF1. 
இதைன அர ]C; அ4 9C;1 வைகk+ தாVகA 
த#ேய ஒP க$ Jைர எ� தF1.

டா!ட& கா. �&�M ெப{மாJ, மjைர.

;ைடல? பய3பாJ ;4Kத அ.ச1 தVகd3 க$-
J ைரk+ தரHப$ JAள ெதd வான ;4H c கைளH 
ப^Kத R3ன& அக3` 9$ட-. இHே பா- எ3 
ெமாைப+ ேபா3 ம:`1 ேடHள$ R./.Cகd+, 
?ைடல? பய3ப JK - Lேற3. /` வ&க nC;1 
க:`C ெகாJK- வP Lேற3.

எ;. ேஷாபனா, ெச0ைன.
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ேகA9: 9gேடா? 10 /?டK 'ைன ஒP வ�-
யாகH ப'6 - 9$ேட3. ஏறKதாழ ஒP ம� ேநர1 
ஆன-. இ'+ ?டா&$ ெமp LைடHப- மL~./ 
தா3. இதைன. ச:`H ெபQ ய தாக ஆCக t -̂
eமா? /ல ைட+கA ம$J1 மா4C ெகாg JA-
ளன. ம:ற வ:ைறH ேபால இைதe1 மாறாம+ அHப-
^ேய ?ேட^C ஆக அைமCக t^ eமா?

எ0. [ரகா] பா4, M{ ெநNேவ�.
ப(#: R3ேடாf 10 இல வ ச மாகN ெபXற 

ம"�Q^ உ6கE க`த8 @m வF8 ெதh " றF. 
n6கE ேகU 4Eள வXK# ^ல வX KX7 இ6ேக 
Rள1க8 தJ "ேறH.
1. fடா/U ெமcRH ேம# S ற மாக1 க/சைர1 

ெகா34 ெசH[, அ(# ைவDF, க/சைர 
இmDF, fடா/U ெமcRH பரN aைனQ 
�J1கலா8, nU ̀ 1கலா8. ைட#f �F க/-
சைர ைவDF ைரU "k1 ெசoF, அவXைற 
fடா/U ெமcR# aH ெசo ( டலா8. அ#-
லF aH ெசoத ( B JLF n1கலா8.

2. ைட#fகkH அள Rைன1 7ைற1கலா8. 
அதH �F ைரU "k1 ெசoF Resize ேத/L-
ெத 41க ேவ348. ^%U48 ைட#fகE 
உ6க W17 எhQசைலD தJ வ தாக இJLதா#, 
அவXKH �F ைரU "k1 ெசoF, 
"ைட178 ெமcR#, “Turn live tile off” எHப-
தைனD ேத/Lெத 41கi8.

ேகA9: நா3 c' ய தாக ஒP ?மா&$ ேபா3 
வாVLH பய3ப JK - Lேற3. இ'+ அ^Cக^ நா3 
ெச+�1 இடVகA ;4Kத ெச>' வP L ற-. ஏ:க-
னேவ பய3ப JK 'ய /1 கா& ̂ ைனK தா3 இ'+ 

பய3ப JK - Lேற3. ஆனா+, இ6த ேபா#+ ம$-
Jேம இ6த ெச> 'கA வP L3றன. இதனா+, நா3 
அ'க பண1 க$ட ேவg ̂  ய ' PC ;மா? எனC; 
இ- ேதைவ ய:ற-. எHப^ இதைன. சQ ெச>வ-? 
ெமாைப+ ேசைவ தP1 �` வ னK ':; எHப^ எ�-
- வ- எ3`1 ெதQ ய 9+ைல? வ� கா$டF1.

எ0. ;வ&ண லதா, ெகாள��&.
ப(#: கவ ைலேய பட ேவ3டா8. @தB# 

இF எHன ெதாO# �Uப8 எH[ ெதhLF 
ெகாE W6கE. உ6க W17 வJ8 ெசo (கE, 
n6கE எLத ஊh#, அ#லF இடD(# அLத 
ேபாைனN பயHப 4D(1 ெகா3 ̀  J1 " p/கE 
எHற ெசo (தாH. ^ல நா4 கk#, ெமாைப# 
ேபாH அைழN aXகான கUடண8, இட8 
ெபா[DF மா[ ப48. அவ/க W17 இF 
%கi8 உதi8. ந8 ஊh# அNப` இ#ைல.  
நா8 இரR# Uெர={# பயண8 ெசoைக=#, 
எLத ஊ/ அJ"# ந8 Uெர=H ேபாo1 ெகா3-
` J1 " றF எHப தைன, இLத ெசo ( கைளN 
பா/DF ெதhLF ெகாEளலா8.  ஊJ1 7Eளாக 
அ678 இ678 ெச#ைக=#, அJ கா ைம=# 
இJ178 இடD (ைன எ4DF1 காU48. 
ெசHைன=#, ேதனா8ேபUைட, ஆ�வா/ 
ேபUைட, அைடயா/ எHேறா அ#லF ^ல 
கUட ட6கkH ெபய/கைள1 7KN aUேடா 
ெசo( வJ8. இLத ெசo (கE வராம# 
இJ1க, ேபா{# ^ல அைமN S கைள ேமX-
ெகாEள ேவ348. @தB# Messages  ெச#-
லi8. இ67 �ழாக இடF Sற8 அmD (னா# 
"ைட178 ெமcR# Settings  ேத/Lெத 41-
கi8. இ{, �ழாகQ ெசHறா#, Cell Broadcast 

ேகJ�- – பMN –டா!ட& ெப. சLMர ேபா; –
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எH[ ஒJ ahi இJ178. இத ைனDதாH CB 
ெசo (கE என ெபய h டNப 4 " றF. இF ெசய#-
ப 4DதNபU ̀  J178. இதைன n1 " R டi8.   

ேகA9: எனC;H பல பா?ேவ&$கைள �ைன9+ 
ைவK-H பய3ப JK - வ'+ ;ழHப1 ஏ:ப J L ற-. 
எ3 வய- 65. இத:;H ப' லாக எ�' ைவKதா+, 
யாரா வ- ெதQ6- ெகாAவா&கேளா எ3ற பய1 
உAள-. எHப^ இ6தH Rர.ைனையK �&Cகலா1?

எ0. ெத`ேவL Mர0, �த�பர�.
 ப(#: நா8 ஒ�ெ வா J வJ8 7ைறLதF 

நாH7 அN k ேகஷH Sேரா " ரா8க W178 
மX[8 வ6" சா/Lத P( பh மாXறD (X78. 
பாfேவ/U மX[8 zச/ ேந8 பயHப 4Dத 
ேவ3 ̀  ய FEளF. இHc8 பல/ Z4 த லான 
எ3 b1ைக=# பாfேவ/UகைளN பயH-
ப 4Dத ேவ3 ̀ ய ©� P ைல=# ெசய#ப 4-
வா/கE. இவ/கE, அைனDைதl8 PைனR# 
ெகாEள இய லாம#, ?ெம=# அ1க i3U-
` B JLF வ6" அ1க i3Uவைர ஒேர பாf-
ேவ/ ̀  ைனேய பயHப 4D F வா/கE. இF 
அபா ய மா ன தா78. யாேரc8 ஒJ ேஹ1க/, 
இLத பாfேவ/ ̀ ைனD (J ̀  RUடா#,  நா8 
அைனDைதl8 இழ1க ேவ3 ̀  ய ( J178.  
இNப` PைனR# ைவDF1 ெகாEளா த வ/க-
W1கா கேவ, பாfேவ/U ேமேனஜ/ Sேரா "-
ரா8கE பல (Dashlane or LastPass) உEளன. 
இவXK# ஒHைற அவ/கE பயHப 4Dதலா8.  

ேகA9: ேவ&$ டா;ெமg$ தயா QHR+, /ல 
தைலH c கைள எ3Cேர9V tைறk+ அைமCக 
9P1 c Lேற3. ேவ&$ ஆ&$ சQ யாக இயV ;-
வ-  இ+ைல. ேவ&$ 2007 பய3ப JK - Lேற3.  
இ'+ ஷா&$ க$ பய3ப JK' எ�K - கைள, டா;-
ெமg$^+ ப'6 ' PHப- ேபால, அதா வ- எ3-
Lேரw ெச>த- ேபால அைமCக t^ eமா?

கா. பரLதாம0, M{k�.
ப(#: ேவ/U Sேரா " ரா%# இதXகான வச( 

உEளF. @தB# எH1ேரR6 எHபைத Rள1-
7 "ேறH. இF எ8பாt6 (embossing) எHப-
தX7 எ( ரா னF. ெட1fU ஒHைற எH1ேர� 
ெசo ( 4 ைக=#, அF அLதN ப1கD(# 
SைதLF ேபா# இJ178. அதH @ைன-
கk#, ^Kய அளR# Pழ லாக இJ178. 
எLத ெட1fUைட எH "ேர� ெசoய ேவ3-
4ேமா, அதைனD ேத/Lெத 41கi8. hNப{#, 
ேஹா8 ேடN ேத/Lெத 41கNபUட Pைல=# 
இJNப தைன உ[( ெசo ( டi8. அ4DF 
Font 7JNa# வலF _ைல=# உEள ^Kய 
அ8S1 7K=# "k1 ெசo ( டi8. ேவ/U 
இNே பாF Font டயலா1 பா1ைஸ1 காU48. 
இ(# Engrave எHc8 ெச1 பா1ைஸ `1 
ெசoF ேத/Lெத 41கi8. ெதாட/LF ஓேக 
"k1 ெசoF ெவk ேய றi8. இதH aHனJ8, 

எH "ேர� ெசoயNபUட ெட1fU`# ^ல 
நகா� ேவைல கைள ேமXெ காEளலா8. aH S-
லD (X78, @H ேதாXறD (X78 ெவ�ேவ[ 
வ3ண6கைள அைம1கலா8.

ேகA9: 9gேடா? 10 ஆHப ேர$^V /?டK'+ 
ேஹாேலா ெல3? எ3ற c'ய பய3பாJ ஒ3` 
இPHப தாகH ப^Kேத3. ஆனா+, அதைனH ப'6-
-Aள வ&கA, அ- ேபால எ-F1 இ+ைல எ3` 
�` L3றன&. இ'+ எ- உgைம? அHப^ 
எ-F1 உAள- எ3றா+, அ- ஏ3 ஒP /ல Qட1 
LைடCக 9+ைல? அ3c �&6- 9ளCகF1.

எ0. Mயா ேக;வர0, ெச0ைன.
ப(#: n6கE Z[ வF சhேய. R3ேடாf 

10 ஆNப ேரU`6 ^fட8 அK @க RழாR#, 
அைன வ J178 ஆQச hய8 தரDத1க வைக=# 
ைம1ே ராசாNU ெபாK யா ள/கkH ைக வ3-
ணD(# உJ வான ேஹாேலா ெலHf (HoloLens)  
7KDF அK R1கNபUடF. ேஹாேலா ெலHf 
எHபF தைல=# அbLF பா/1க ேவ3 ̀ ய 
ஒJ சாதன8. R3ேடாf 10 இய1கDைத இதH 
வO யாகN பா/1ைக=#, ந8 Pக� உல க@8, 
கXப ைன யான மாைய உல க@8 இைணLF 
காU ̂  கைள வழ678. எ4DF1 காUடாக, 
ெச�வாo "ரக8 7KDF க8N zUடh# இய1-
7 ைக=#, இதH வOேய பா/Dதா#, நா8 
அதH பரNa# நடLF ெசH[, அc ப R178 
உண/ RைனN ெப[ேவா8. ந8 Pக� உல"H 
ேமலாக, `?Uட# ேஹாேலா "ரா8 உலக8 
நம171 காUடNப48. நா8 காq8 Pக�i, 
சாதா ர ண மாக நா8 பா/178 fைகN R3-
ேடா வா கi8 இJ1கலா8; @Nப h மாண மாட# 
ெபாJ ளா கi8 இJ1கலா8. எLதN S(ய 
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ெதாO# �UபD(H Rைள ைவl8 எmD(# 
Rள1 7 வF எk த#ல; அதைன உண/LF 
பா/Dதா# தாH, அதH @m தா1கD ( ைனl8 
உண ரலா8. ேஹாேலா ெலHf சாத னD (X7 
இF @X Kj8 ெபாJLF8. இF இHc8 
நைட @ைறQ ெசய#பாU ̀ X7 வர R#ைல. 

ேகA9: க1H a$ட& இயVகK ேதைவ யான cேரா-
L ரா1க nட3, ைவர? ம:`1 மா+ேவ& cேரா-
L ரா1கA ஒ$^C ெகாgJ வ6 - 9J1 எ3`1, 
இ6த tத3ைம cேரா L ரா1கA ?டா&$ அH ப$-
^ யo+ ைவK- இயCக ேவg ̂ ய அள 9:;K 
ேதைவ யா னைவ எ3றா+, அைவe1 வ6 - 9 Jேம. 
அHப ̂  யானா+, இ6த ைவர? cேரா L ரா1கைள 
எHப^ �C ; வ-?

கா. த�� அர�, ேகாைவ.
ப(#: உ6கE அQச8 சhேய. க8N zUட/ 

�U ஆ"Q ெசய#ப 4 வ தX7D ேதைவ யான 
Sேரா " ரா8கைள நா8 fடா/U அN எHற 
வைக=# இய1 7 "ேறா8. இைவ எNே பாF8 
க8N zUட/ இய6 7 ைக=# aHன b=# 
இய6"1 ெகா3 ̀  J178.  இவX [டH 
ைவரf இைணLF ெகா3டா#, அவXைற 
n178 ேவைள=#, ேதைவNப48 Sேரா-
" ரா@8 n6 " R48. எனேவ, இவXைறD 
த{ேய அKLF ெகாEள msconfig எHற 
]ைலN பயHப 4Dதலா8. @தB#, சLேத கN-
ப48 Sேரா " ரா %ைன இய1காம# @ட1" 
ைவDF, க8N zUடைர இய1"N பா/1க 
ேவ348. க8N zUட/ இய6 "னா#, அLத 
Sேரா " ரா %ைன n1 " R டலா8.   க8N zUட/ 
இய6க ம[Dதா#, அ#லF அF 7KDF 
ேவ[ ேநாU ̀  a ேகஷH வLதா#, அதைன 
�348 ெதாட678 Sேரா "ரா8 பU ̀ -
யB# இைணDF இய1க ைவ1கலா8. 
உ6க kட8 R3ேடாf 7 அ#லF 
@Lைதய ^fடD FடH க8N zUட/ 
இJLதா#, fடா/U ெமc (றLF 
அ(# Run எHப(# "k1 ெசo-
( டi8. கUடD(# msconfig.exe 
என ைடN ெசoF ஓேக தUடi8. 
இNே பாF எ8.எf. காHa1 
R3ேடா (ற1கNப48. இ67 
உEள ேடNகk# fடா/U அN 
(Startup) "k1 ெசo ( டi8. 
இ67 "ைட178 Sேரா "ரா8 
பU ̀  யB#, ேதைவNப டாத 
Sேரா "ரா8 �F ைரU "k1 ெசoF, 
அ(# "ைட178 Rள1கD (ைனN 
ப`1கi8. அதH aHனJ8 அLத 
Sேரா "ரா8 ேதைவ இ#ைல என 
@`i ெசoதா#, disable 
ெசo ( டi8. R3ேடாf 8 
^fட8 இய1 7 ப வ/க W17, 

எ8.எf. காHa1 R3ேடா சX[ RD ( யா ச-
மாக1 "ைட178. இJN ac8 ெசய#பா4 
ஒேர Rத மா கேவ இJ178.

ேகA9: வா$? அH ேபா3ற cேரா L ரா1கA fல1 
நgப&க d ைடேய தக வ+கைளH பL&6- ெகாg-
டா�1, /ல PC L ைடேய அ+ல- ஒP ;� 9:-
L ைடேய ரக / ய மாகK தக வ+கைளC ெகாgJ 
ெச3`, ;� 9ன& ம$ Jேம அ4e1 வைகk+ 
அைமCக இய ல 9+ைல. இத:கான cேரா L-
ரா1கA எ-F1 உAள னவா? ெமாைப+ ேபா3க-
d�1 இயV;1 வைகk+ இPCக ேவgJ1. 

எ;.vகாL�, �த�பர�.
ப(#: வாUf அN ேபாHற Sேரா " ரா8க-

kj8 ரக ̂ ய8 பாF கா1க @`l8 எHறாj8, 
ேதட# சாத ன6கk# இைவ காUடNப48 
வாoN SகE உEளன. ேமj8, இைவ ப"/LF 
ெகாEள எH[ ெவk = டNப 4 வதா#, ந3ப/-

கk# ஒJ வ J1ெ கா Jவ/ நUS ெதாட/ைக=#, 
தக வ#கE மXற வ/களா# அK யNப டலா8. 
இJN ac8 உ6கE ேதைவ =ைன Pைற-
ேவXK1 ெகாEளN பயHப 4Dத1 Z`ய Sேரா-
"ரா8 ஒH[ உEளF. அதH ெபய/ Threema.

மXற வ/க W17D ெதh யாம#, த6கE 
த{NபUட உைர யாட# ரக ̂  ய மாக, 
ந3ப/க W17E இJ1க ேவ348 
எனD (Uட % 4 ப வ/க W17 இLத 
Sேரா "ரா8 சh யாக இJ178.  உைர-
யாட# இ[( வைர, மXற வ J17D 

ெதh யா த வ ைக=# �J1கNபU4 
இJ178. ெபய/, ெதாைல ேப^ எ3 
சh பா/1கNபUேட, உைர யாட#  உh-
ய வ/க W171 "ைட178. இJN-
ac8, D�மா, மXற அN k ேக-

ஷHகE, வாUf அN ேபாHறைவ 
தJ8 அைனDF வச ( க ைளl8 
தJ " றF. வாof ெமேச� 
@தXெ கா34 அைனDF வச (-
கW8 உEளன.  ஆ3UராoU, 
ஐ.ஓ.எf., R3ேடாf ேபாH, 

அேமஸாH ஆ" ய வX KXகான அN-
k ேக ஷHகE த{Dத {ேய "ைட1 "H-

றன. இதைனD தர R ற1க8 ெசo (ட https://
threema.ch/en/download எHற @க-
வ h=# உEள இைணய தள8 
ெச#லi8.
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