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பPக' 10

பPக' 9

உ
J

ேள

~ டா!ட& ெப.சLMர ேபா< ~

 மா#$ ேபா( பய(பா* +க ேவகமாக
அ/க012 வ34 5ைல89, ேபா$;க<

5ைற>த இ>த ABபைனD ச>ைத89, 5F
வனHக< ெவJ8*4 Aள4பரHகளா9,
பல#  மா#$ ேபா(க< MN121 தவறான
க312கைள வள#121 தHகOPM< பQ#>2
ெகாR* வ3Q(றன#. அவBN9 Tல வBைற 
இHM பா#Pகலா4.

mAH NOP> எR
 மா#$ ேபாU9 5DசயமாV, இF/யாகP

காணXப*4 MNXY, அ/9 உ<ள ேப$ட-
08( /ற( MN1ததாக இ3PM4. ேப$ட-
08( /றைன mAH எனP MNPQ(றன#. இ2
A milliampere hour (mAh) எனXப*4. (Milliamp 
Hours.) ஓ# ஆ4_ய# ஹவ# (Ah) எ(ப/9
10009 ஒ3 பHM. ேப$ட0 ஒ(F, தா( 
ெகா<O4 சP/8( 5ைலைய இ2 MNP Q
ற2. அ>த ேப$ட0, dR*4 eசா#f ெசVயX-
ப*4 5ைலPM1 த<ளXப*4 g(, எhவளi
மj ேநர4 சP/8ைனP ெகாR;3PM4 எ(
பதைன இ2 MNPQற2. இ>த எR உய#>த
எRணாக இ3>தா9, அ>த ேப$ட08( /ற(

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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அ/கமாக இ3PM4 எ(F அைனவ34 எR
lQ(றன#. இ2 தவF. இதைன ேவF ஒ3
எ*12P கா$*ட( பா#Pகலா4.

1000 Qேலா எைடm4, 100 bhp /ற(
ெகாRட கா# ஒ(F, ஒ3 n$ட# ெப$ேரா
oPM 25 Q.d. rர4 ெச9வதாக ைவ12P
ெகா<ேவா4. கா0( எைட89, ேமo4 500 
Qேலா அ/கXப*1/னா9, கா# ெகா*PM4 
ைமேலf 5Dசய4 Mைறm4. அேத ேபால, s$
கைள எ9லா4 எ*12A$டா9, 5Dசய4 எைட
Mைறவாக இ3Xபதனா9, அ/க ைமேலf 
ெகா*PM4. அேத ேபால, ஒ3வ# காைர எXப;
இயPMQறா# எ(பைதX ெபாF124 ைமேலf
ேவFப*4. இேத 5ைல தா(  மா#$ 
ேபாU9 உ<ள ேப$ட08( /றUo4 ஏBப
*Qற2. ெவF4 அைழXYகOPM ம$*ேம
ேபாைனX பய(ப*12ேவா0( ேப$ட0
அ/க /றைன1 த34. ப9ேவF அX J
ேகஷ(கைளX பய(ப*124 ஒ3வ0(
 மா#$ ேபா( ேப$ட08( /ற( 5Dசய4 
Mைறm4.

இ3 ேபா(கJ9, 3000 mAH ேப$ட0கைள
ைவ12 இயPQனாo4, ஒ3 ேபாU9 /ைர
சBFX ெப0யதாக இ3>தா9, அத( ேப$
ட0 /ற( Mைறவாகேவ இ3PM4. எனேவ,
ேப$ட08( ஹா#$ ேவ# MN1த தகவ9
கைளP கா$;o4, அ>த ேபாU9 இயHM4
சாX$ேவ# ெசயnகைள எXப; இயPMQx#க<

எ(பைதX ெபாF12,
அ>த ேப$ட08(
/ற( அைமm4.
எனேவ, அ/க mAH

எ(ப2 Tல ேப$ட0
கைளX ெபாF1தவைர
yRட நா< உைழPM4
எ(பைதP MN1தாo4,

எXேபா24 அ2 ேப$ட08( yRட நாOPM
உ1தரவாத4 த34 எ(F ெசா9ல g;யா2.

அMக T!ெஸV ெகாRட Mைர
இ>த தகவo4, ஏற1தாழ ேமேல ெசா9லX-

ப$ட ேப$ட08( வாzநா< ேபா(ற _ரD-
ைனையP ெகாR*<ள2. அ/க _Pெஸ9க<
ெகாRட /ைர எU9, |*த9 TறXபான கா$
Tைய1 த34 எ(ப2, எXேபா24 உRைம
யாக இ3Pகா2. அ/க _Pெஸ9களா9 நமPMP
QைடXப2, /ைரP கா$T MN1த அ/க தக-
வ9க< தா4. அ/க தக வ9கைள ெச(சா#
களா9 உணர g;m4. இதனா9, படP கா$T 
MN12 அ/க தக வ9க< QைடPQ(றன. 
பட1/( த(ைமX பRY TறXபாக இ3PM4 
எ(பைத உF/Xப*1த g; யா2.

இ>த ெமகா _Pெஸ9 MN1த Aள4பர 
Aைளயா$*, ;}$ட9 சாதன உBப1 /யா
ள#களா9, ;}$ட9 ேகமராPக< தயா0Pக1
ெதாடHQய ேபா2 ேமBெகா<ளXப$ட ஒ(
றாM4. அXேபா2, ேகமராPகJ9 ெரச9~ச(
+கi4 Mைறவாக இ3>த2. அதனா9, ெரச9-
~ச( அ/கXப*1தXப*ைக89, பட1/(
ெதJi |*தலாக அைம>த2. ஆனா9, இX
ேபாேதா, ெமகா _Pெஸ9க< எRjPைக
அ/கமாPகXப$டா9 பட1/( ெதJi |*
தலாக இ3PM4 எ(ற 5ைலPM அXபா9 ந4
ெதா�9 �$ப4 ெச( FA$ட2. Tல ெமகா
_Pெஸ9கைள அ/கமாக அைமXபதாேலேய,
பட1/( ெதJi அ/ கமாM4 எ(ப2 மாைய
யாக மாNA$ட2. ஒ3 ெப0ய அளA9 இ>த
பட1/ைன அDெச*1தா9 தா(, இத( த(ைம 
Y0m4.

ஒ3 பட1/( ெதJiX பR_ைன ேவF
Tல அ4சHகO4 g;i ெசV Q(றன. அதனா9 
தா(, ைநகா( ;4எ  ேகம ராA9 (Aைல
7,000 டால#) ெச(சா# 16 ெமகா _Pெஸ9 

ம$*ேம. இ>த ெரச9~சைன,

உHக<  மா#$ ேபா( எJ/9
மடPQA*ேம. ெச(சா0( அளi, ெல(�(
த(ைம /ற(, ISO /ற( ஆQயைவ தா( பட4
ஒ(N( பRY1 த(ைமைய g;i ெசV Q(
றன. ெமகா _Pெஸ9 ம$*ம9ல.

ெசா9லXேபானா9, பல  மா#$ ேபா(-
கJ9 உ<ள ெச(சா#க<, பா#12 பட4 
எ*PM4 (Point and shoot) ேகமராPகJ9 உ<ள
ெச(சா#கOட( ஒX_*ைக89, +கi4
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Mைற>த எRjPைக89 தா( உ<ளன.

ஆR;ராX; ேபா0கைள
மாVேவ& எ[MV தா!N\

இ>தP |BN9 ஒ3 பPக4 உRைம உ<-
ள2 எ(ேற |ற ேவR*4. ஆR$ராV$
ேபா(கைள மா9ேவ# எJ/9 தாPM4
தா(; எXேபா2? yHகளாக அXJேகஷ(
கைள இ( டா9 ெசV/*4ேபா2தா(.
ஆR$ராV$ T ட1/9 ம$ *ேம,
மா9ேவ#கைள வரவைழPM4 _ைழயான
வ�க< உ<ளன எ(ப2 தவF. எ>த ேபா(
சா#>த ஆXபேர$;H T ட1 /o4 இதB
கான _ைழ MN�*க< இ3Pகலா4. அதனா9

தா(, ஆR$ராV$
ேபா(க<, த#$ பா#$;க< த34 APK ைப9க<
ெகாRட அXJேகஷ(கைள இ( டா9 ெசV
/ட அ�ம/Xப/9ைல. ந4_Pைகயான 5F
வன1/ட+3>2 QைடPM4 அXJேகஷ(
கைள ம$*ேம நா4 இ( டா9 ெசVதா9,
எ>த ேபாUo4 மா9ேவ# வ34 சா1/யHக<
ஏBபடா2. ேமo4, ெதாடPக1/9 இ>த அX
Jேகஷ(கJ9 மா9ேவ#க< இ3Xப2 எ>த
வைக8o4 ெவJேய ெத0யா2. ேபாகX
ேபாக1தா( இவBN( ெசய9பா*கைள நா4
அNேவா4.

+க அ/கமாக இைணய ேட$டா பய(பா*,
அ/க எRjPைக89 அைழXYக< ேபா(
றைவ ஏBப *ைக89 தா(, மா9ேவ# MN12
நா4 ச>ேதகXப*ேவா4. எனேவ, ந4பP |டாத
அXJேகஷ(கைள இ( டா9 ெசVதா9
ம$*ேம, ஆR$ராV$ ேபா(கJ9
மா9ேவ#க< வரலா4. அ2 ஆR$ராV$
எ(பதா9 ம$*ேம வரா2. தBே பா2,

ஆR$ராV$ மBF4 ஐ.ஓ.எ . ெகாRட 
ேபா(கJ9 மா9ேவ#க< வ3வதாக1
தகவ9க< Qைட1 2<ளன. எனேவ, ஓ# ஆXப
ேர$;H T ட4 ெகாRட ேபாU9 ம$*ேம
மா9ேவ# வ34 வாVXYக< உ<ளன எ(ப2 
தவறான க31தாM4.

அMக ‘ேகா&’ எ]V ^>தV Mற0 5ராசச&

Tல ஆR*களாகேவ, ெமாைப9 ேபா(
Xராசச# MN12 தகவ9 த3 ைக89, �ய9
ேகா#, Mவா$ ேகா#, ஆPடா ேகா# என Aள4-
பரXப*12Q(றன#. இ2 ஏBகனேவ, ேகமரா
மBF4 ேப$ட08( பய( நா< MN1த தக
வைலX ேபா(ற2தா(. ஒ3 Xராசச09 அ/க

‘ேகா#’ இ3Xபதனாேலேய, Mைறவான ‘ேகா#’
இ3PM4 XராசசைரP கா$;o4, ேவகமாக
இயHM4 எ(ப2 தவF. Xராசச# ஒ(N( 
ெசய9 /றைன பல அ4சHக< g;i ெசV Q(
றன. ேகா# ம$*ம9ல. gதn9 ‘ேகா#’ எ(ன
ெவ(பைதP காணலா4. ஒ(FPM ேமBப$ட 
multi core processor எ(ப2, ஒேர ஒ3 க4X
~$;H TX ஆM4.இ/9 இரR* அ9ல2 
அதBM ேமBப$ட எRjPைக89, XராசTH 
அலMக< இ3PM4. இ>த அலMகைள1
தா( ‘ேகா#’ (Core) எ(Q(றன#. ஒhெ வா3
XராசTH அலM4 தU1தUேய தகவ9கைளD
ெசய9ப*1/ g;iகைள அ�XY4. ஆனா9,
அைவேய ஒ3 Xராசச0( தU1 /றைன �#-
மாUPM4 என g;i ெசV /டP |டா2.
எ*12Pகா$டாக, ஆX_< ேபா(க ைளm4 
சா4சH ேபா(கைளm4 ஒX_டலா4. ஆX_<
ஐேபா( 6 எ அ9ல2 6 எ Xள ஆQயவB
ைறm4 சா4சH காலP� எ 6 எ$f அ9ல2 
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ேநா$5 ஐm4 ஒX_டலா4. இரR* ஆX_<
ேபா(கJo4, ஆX_< ஏ9 TXெச$க< உ<
ளன. இைவ இரR* ேகா#கைள உைடயைவ.
சா4சH 5Fவன சாதனHகJ9, ஆPடா ேகா# 
எPைஸேனா TXெச$க< ெபா31தXப$*
இயHMQ(றன. சா4சH சாதனHகJ9 உ<ள
எPைஸேனா Xராசசைர �ய9 ேகா# எ(F
அைழXப2 ெபா3>24. இவBN9 இரR*
ெச$ Mவா$ ேகா# Xராச ச#க< உ<ளன. 
ஆனா9, ஒ3 ேநர1/9, ேபா( ஆBற ேவR
;ய பjகOPேகBப, ஒ3 ெச$ தா( பய(
ப*1தXப*Qற2. ஆX_< சாதன1/9 உ<
ளைதX ேபால நா(M மடHM அளA9 சா4சH 
ேபாU9 உ<ள Xராசச#கJ9 ேகா# ெச$
இ3>த ேபா/o4, ஆX_<  6 எ Xள 
ேபாU( ெசய9/ற(, சா4சH ேபாU9 உ<ள
Xராசச0( ெசய9 /ற�PM இைணயாக1தா( 
உ<ள2. இ/n3>2,  மா#$ ேபா( ஒ(N(
ெசய9/ற(, அத( Xராசச09 உ<ள ேகா#-
கJ( எRjPைக அ;Xபைட89 ம$*4
அ9ல எ(ப2 உF/யாQற2.

ேபா`ட0 வb\ சா&ஜ&

ெமாைப9 ேபா�ட( இைண12 தரXப*4
சா#ஜைர ம$*ேம பய(ப*1த ேவR*4
எ(ற எRண4 பல0ட4 உ<ள2. ேபா( தயா-
01த 5Fவன4, ேபா�PேகBற வைக89 தயா-
012 த>2<ள சா#ஜ# மBF4 ேக_ைளX பய(-
ப*12வ2 ந9ல2தா(.

ஆனா9, அேத /ற( MNXYகOPேகBப
தயா0PகXப$* வழHகXப*4, _ற 5Fவ

னHகJ( சா#ஜ#கைளm4 பய(ப*1தலா4.
த#$ பா#$; தயா012 வழHM4 சா#ஜ34, 
ெமாைப9 ேபா( தயா 01த 5Fவன4 வழH
Qய சா#ஜ0( பவ# ேர$;H ெகாR ;3>தா9,
அதைனX பய(ப*12வ/9 தவN9ைல.
ேபா�ட( வ>த சா#ஜ ைர1தா( பய(ப*1த
ேவR*4 எ(ப/9ைல. பவ# ேர$;H A1
/யாசமாக உ<ள சா#ஜைரX பய(ப*1/னா9
எ(னவாM4? எ(ற Aனா எழலா4. உHகO
ைடய  மா#$ ேபா( 1.5A சா#ஜ3ட( தரX
ப$டதாக ைவ12P ெகா<ேவா4. yHக< ேவF
5Fவன4 தயா012 வழH Qய 1.2A சா#ஜைரX
பய(ப*1/, ேபாைன சா#f ெசV/டலா4.
இ/9 ேவFபா* எ(னெவ(றா9, உHக<
ேபா( அத( 5Fவன சா#ஜ# �ல4 சா#f ெசV-
/ட எ*12P ெகாRட ேநர1ைதP கா$;o4, 
சBF |*தலான ேநர1ைத சா#f ெசV/ட
எ*12P ெகா<O4. மBறப; ேவF எ>த ஊF
AைளAPM4 Aைளiக< எ2i4 ஏBபடா2. 

ஆனா9, அதBM 2A சா#ஜ# பய(ப*1
/னா9, ெதாட#>2 பய(ப *12ைக89,
 மா#$ேபா( மBF4 ேப$ட0கJ9 _ரDைன
ஏBபடலா4. ஏென(றா9, அைவ 1.5A சா#ஜ
3ட( சா#f ெசV /*4 வைக8ேலேய வ;வ
ைமPகXப$டைவயாக இ3Xபதா9, 5Dசய4
அவBN( ெசய9 /ற(, yRட கால1 /BMX 
_( gடPகXபடலா4.

எனேவ, /ற( |;ய சா#ஜைர, அவ சர1
/BM, ேவF சா#ஜ# இ9லாத 5ைல89 ஓ03 
gைற பய(ப *1தலா4. ெதாட#>2 பய(ப *1
2வ2 தவF.

_.எ .எ(.எ9. தைர வ� ெதாைலேபT
mட( இைண>த இைணய இைணXY

ெபBFX பய(ப*124, ம1/ய, மா5ல
அர� ஊ�ய#க<, பj 5ைறi ெபBேறா#,
ெபா212ைற 5Fவன ஊ�ய#க< ஆQேயா
3PM இ2வைர க$டண1/9 10% சoைக
த<Oப; வழHகXப$* வ>த2. இதைன 5%
ஆகP Mைற12 அNAX_ைன _.எ .எ(.
எ9. வழHQm<ள2. இ2 01~1௦~2015 gத9
அமoPM வ>2<ள2. 01/11/2015 gத9 வழH
கXப*4 _9n9 இ2 கா$டXப*4. ேமo4
AபரHக< ேதைவXப*ேவா#, க$டண4 
இ9லா ெதாைலேபT எR 1500 ஐ1 ெதாட#Y 
ெகாR* அNயலா4. ேவF ெந$ெவா#P
ெதாைலேபTகJn3>2 ெதாட#Y ெகா<ேவா#
18003451500 எ(ற எRlPM1 ெதாட#Y 
ெகா<ளலா4.

மஹாபnYர1/9 உ<ள கடBகைர
ேகாAைலD �BN, இலவச ைவ _ இைணய
இைணX_ைன _.எ .எ(.எ9. வழHQ வ3

வதாக1 ெத0APகXப$*<ள2. மாத1/9,
3 நா$க<, நாெளா(FPM 30 5+டHக<,
இலவசமாக இைணய இைணX_ைன, இHM
வ34 �BFலா பயjக< ெபBFX பய(ப*1
தலா4. 30 5+ட1/BM ேமலாகi4, இைணய 
இைணXY ேதைவXப*ேவா#, அதBகான
|Xப(கைள, க$டண4 ெசo1/X ெபBF 
பய(ப*1தலா4.

இதBQைடேய, ெச(ைன89, ப12 ெதாைல
ேபT 5ைலயHக< சா#>த தைர வ� ெதாைல
ேபTக<, அ*1த ேம4ப *1த 5ைல வைலX-
_(னn9 இைணPகXப$ *A$டன எ(F4,
இத( �ல4, +கD TறXபான இைணX_ைன,
இ>த ெதாைலேபT ச>தாதா ர#க< (55,204) 
ெபFவா#க< எ(F4 _.எ .எ(.எ9. அNA1
2<ள2. அ*1தப;யாக, ேமo4 40 5ைலயH
கJ9 இ>த ேம4ப*1தXப*4 பj ேமB-
ெகா<ளXப*4 எ(F4, அத( �ல4 1,75,000 
ச>தாதார#க< பய(ெபFவா#க< எ(F4
அNAPகXப$*<ள2.

C.எ".எ!.எ<. இ!ட1ெந8 சXைக Yைற6Z
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ARேடா 7 மBF4 ARேடா 8 ஆXப
ேர$;H T டHகைள ந4 க4X~$ட09 

அைமPM4 ேபா2, இைவ க4X~$ட0(
ஹா#$ ; PQ9 “System Reserved” எ(F ஒ3
_0ைவ உ3வாPMQ(றன. ARேடா இ>த
_0ABM எ>த ஒ3 தU $ைரA( ெபயைர
அைமXப/9ைல. எனேவ, இதைன Disk
Management ேபா(ற ஒ3 பய(பா$* க3
AையX பய(ப*1/னா9 தா( நா4 பா#Pக 
g;m4.

இ>த System Reserved Partition எ(ற _0i,
ARேடா 7 ஆXபேர$;H T ட4 gத9
நைடgைறPM வ>த2. எனேவ, இதBM g>
ைதய ARேடா T டHகJ9 இதைனP 
காண g;யா2. இதைன ஒ$; வ>த
ARேடா ச#வ# (Windows Serer 2008 R2) ஆX
பேர$;H T டHகJo4 இ2 தரXப$ட2.

இ>த T ட4 _0i எ(ன ெசVQற2?
இ>தX _0A9 இரR* gPQய AஷயHக<

உ<ளன. அைவ:

Boot Manager and Boot Configuration Data

ந4 க4X~$ட# ஆXபேர$;H T ட4
இயHக1 ெதாடHQயiட(, ARேடா  $
ேமேனஜ# (Boot Manager) ெதாடPக4 இயHQ,
ெதாடPக இயPக1/Bகான ேட$டாAைன Boot
Configuration Data (BCD) Store இ3>2 ப;P
Qற2. ந4 க4X~$ட# T ட 1/Bகான _0
An3>2  $ ேலாடைர இயPMQற2. அ2,
_(ன#, T ட4 $ைரA9 இ3>2 ARேடா 
T ட1/ைன இயPக1 ெதாடHMQற2.

T; லா!க& ;ைரh
jb!கkMqகான ெதாட!க ைபVகJ

yHக< _$ லாPக# $ைரh �3Pக1/B

கான �ைல உHக< ஹா#$ $ைரABெகனX 
பய(ப*1த g;ெவ*1/3>தா9, T ட1/B
கான இ>த ஒ2PகXப$ட _0A9, அதBM1 
ேதைவயான ைப9க< இ3PM4. உHக< க4X-
~$ட# �3PQ அைமPகXப டாத _0Aைன  $
ெசVQற2. _(ன#, �3PQ அைமPகXப$ட
gத(ைம $ைரAைன, A012, �3PQ ைவP-
கXப$ட ARேடா T ட1/ைன இயPMQ
ற2.

yHக< BitLocker drive encryption பய(ப
*1த A34 _னா9, இ>த T ட4 0ச#h$ 
பா#$;ஷ( க$டாய4 ேதைவXப*4.  
ேவF வ�89 இ2 ெசய9ப டேவ g; யா2.
மாறா 5ைல89, gP Qயமான  $ ைப9க<
இHM  ேடா# ெசVயXப *Q(றன. ந4மா9,
ARேடா இயPக _0A9 இவBைற  ேடா# 
ெசV/ட g;m4 எ(றாo4, அைவ இHM4 
 ேடா# ெசVயXப$* இயPகXப*Q(றன.

sRேடா< System Reserved Partition ஐ 
உbவா!Nைக:V எ0ன நட!�ற�?

இ>தX _0i, ARேடா 7 T ட 1/9
100 எ4._. இட1ைதm4, ARேடா  8
T ட 1/9 350 எ4._. இட 1ைதm4 எ*12P 
ெகா<Qற2. ARேடா இ( டா9 ெசVயX
ப*4 ெசய9பா*கJ( ேபா2, க4X~$ட0(
$ைரh _0PகXப*4 ெபா¤ேத, இ>தX _0i 
உ3வாPகXப*Qற2.

உHக< $ைரA9, _012 ஒ2PகXப டாத
இட1/9 ARேடா T ட1/Bகான _0
Aைன, Qரா_க9 பா#$;ஷ( ேமேனஜ#
ெகாR* அைமPM4ேபா2, நமPM “To ensure
that all Windows features work correctly, Windows
might create additional partitions for system files.” 
என ஒ3 ெசV/ தரXப*4. இதைன அ*12,

இரகOயமாக
ஒ> ைடரPடQ
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ARேடா , வழPகமாக, T ட1/Bகான
gத(ைம இட1/ைனX _0PM4 g(
னேர, System Reserved partition ஐ உ3வாPQP
ெகா<O4.

System Reserved partition V உJள
ைபVகைள ந\மாV அ�!க ���மா?

இ>த _0A9 உ<ள ைப9க< d2 ைக ைவP-
காம9 இ3Xபேத ந9ல2. மாறா 5ைல89,
உHகOPM இதைனP கா$டாம9, ARேடா 
உ3வாPQ ைவ12P ெகா< Qற2. அதனா9
தா(, அதBெகன1 தUேய ஒ3 $ைரh எ¤1
/ைன1 த3வ/9ைல. ெப34பாலான பய
னாள#கOPM, System Reserved partition என
ஒ3 _0i இ3Xபேத ெத0யா2. பய(ப*1/
னாேலா, அ9ல2 _Bகால1/9 பய(ப*1த
/ $ ட + $ ட ா ே ல ா ,
இ>த Reserved
partition _0i ஒ3
க$டாய1 ேதைவ
யாM4. ARேடா 
A டாA9 இ( 
ட ே ல ஷ � P M X
_(ன#, இதைன1
தUேய உ3வாPQ
அைமPக ேவR
;83>த2. இX
ேபா2, ARேடா 
இ( டா9 ெசV
யXப*ைக89,
ஒ h ெ வ ா 3
$ைரi4 _$
லாPக# அைமPகXப*4 வைக89 தயா#
ெசV2 ைவPகXப*Qற2.

உHக< க4X~$ட09 இ>தX _0i அைமP
கXப*வதைன yHக< A34பாA$டா9, gத
nேலேய அ4 gயBTைய1 த*Pக ேவR*4.
ARேடா System Reserved partition அைமPக
இட4 இ9ைல என எ*12P ெகாR*,
ARேடா T ட1/ைன, ஒேர $ைரh
_0A9 அைமPM4. இ>த வைக89 ெசய9-
பட ேவR*4 எ(றா9, Qரா_க9 ; P
பா#$;ஷUH �9 தAர மBற எதைனm4
பய(ப*1த ேவR*4. இதBMP ¦zPகRட
வாF ெசய9படi4.
1. ARேடா இ( டா9 ெசVயXப*

ைக89, Shift+F10 ஆQய ¦கைள அ¤1தi4.
Command Prompt ARேடா QைடPM4.

2. இ>த கமாR$ Xரா4X$ ARே டாA9
diskpart என ைடX ெசV2 எRட# த$டi4.

3. இ>த diskpart �ைலX பய(ப*1/, இ2
வைர _0PகXபடாத ஹா#$ $ைரA(
இட1/9, Y/ய _0Aைன உ3வாPகi4.
எ*12P கா$டாக, உHக< க4X~$ட09

ஒேர ஒ3 $ைரh இ3>தா9, அ2 gBNo4
காnயாக இ3>தா9, select disk 0 என ைடX
ெசV2,_(ன# எ(பதைன1 ேத#>ெத *P
கi4. இXேபா2 gத9 ; P ேத#>ெத *P
கXப*4. இத( _(ன#, $ைரA( ஒ2P
கXபடாத இட1ைதX பய(ப*1/, Y/ய
பா#$;ஷ( ஒ(ைற உ3 வாPகi4.

4. ெதாட#>2 ெச$ அX ெசய9பா$ ;ைன
ேமBெகா<ளi4. உHக Jட4 ஒ3 Y/ய
பா#$;ஷ( ஒ(ைற உ3 வாPகi4 எ(F
ேக$கXப*4 ேபா2, ஏBக னேவ g(Y 
உ3வாPQய பா#$ ;ஷைன1 ேத#>ெத
*Pகi4.

5. T ட4 0ச#h$ பா#$;ஷைன yPக
g;m4. ஆனா9,  $ ேலாட# ைப9க< 
அைன124 அ/9  ேடா# ெசVயXப$;3X

பதா9, ARேடா 
அைவ இ9லாம9
வ ழ P க 4 ே ப ா ல 1
ெதாடHக இய-
லா2. எனேவ, க$-
டாய4 அதைன
yPக ேவR*4 என
g;i ெசVதா9,
 $ ைப9கைள
System Reserved
_ 0 A n 3> 2
A R ே ட ா  
T ட4 ைப9க<

உ<ள T ட4
$ ை ர A B M
மாBNய _(

னேர, yPக g;m4. ARேடா 8 T 
ட1/9 இ2 இ(�4 சBF MழXப மான
ெசய9பாடாகX _(பBற ேவR;m<ள2.
ARேடா ெரகவ0 §z5ைலைய gதn9
gடPQ ைவ12, _(ன# dR*4 இயPக
ேவR;ய/3PM4. அத( _(ன#, T ட4
0ச#h பா#$;ஷைன yPக ேவR*4.
ஆனா9, இைவ எ9லா4 ேதைவயா என 
g;i ெசV2 ெகா<வ2 ந9ல2.

Registry: (ெர#$%&) '*ேடா$ இய0க2
4ட5 இைண8த ஒ; ேட%டா ேப$ (தகவ> தள@)
இA> அைன24 ஹாE%ேவE மGH@ சாJ%ேவE 
KL2த தகவ>கM எOதJப%P பA யJப% Q
;0K@. இவG Hட5 பய5ப P24பவ;0கான
';JபSகM, ெசய>பாPகU0கான VைலகM
உ;வா0கJப%P பAயJபP@. '*ேடா$ 
இய0க@ இ8த தகவ> தள2AY;84 தகவ>
கைளJ ெபGH ெசய>பPவதா> சGH கவனமா
கேவ இதைன0 ைகயாMவ4 ந>ல4.

“ெதQ[\ ெகா2]5க2”
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ஆ8ர4 ெசாBக< ெசா9லP |;யைத, ஒ3
பட4 ெசா9nA*4 எ(F ஒ3 |BF

உR*. 4,000 ேகா; படHக< இHேக ஒ3
சாதைனையX பைற சாBFQ(றன. ெமாைப9
ேபா(கJ( வ�ேய, படHகைளX பQ#>2
ெகா<ள இைணய1/9 அைமPகXப$*<ள 
“இ( டாQரா4” பய(ப*12ேவா# எR
jPைக, ெச(ற வார1/9 40 ேகா; எ(ற
எRjPைகைய1 தாR; உ<ள2. இ/9
உ<ள படHகJ( எRjPைக 4,000 ேகா;
எ(ற இலPைக1 ெதா$*, ெதாட#>2 உய#>2
ெகாR*<ள2. இ>த சாதைன இ1தள1/(
ேநாPக1/ைன மPகJைடேய dR*4 உF
/Xப*1/m<ள2. படHக< வ�யாக நா4 ந4
எRணHகைளX ப0மாNP ெகா<ள g;m4
எ(ற அ;Xபைட89, இ>த தள4 அைமP
கXப$ட2. இ>த சாதைன MN12, இ( டா
Qரா4 இைணய தள வைலமைன89, http://
blog.instagram.com/post/129662501137/150922-
400million எ(ற gகவ089 தகவ9க< தரXப$
*<ளன.

கட>த ஐ>2 ஆR*களாக, இ>த வள#DT ஏB
ப$*<ள2 இHM MNX_ட1தPக2. ேப YP
5Fவன1/BMD ெசா>தமான2 இ>த தள4.
இதைன ேப YP 2012 ஆ4 ஆR;9, ©F
ேகா; டால# ெகா*12 இதைன வாHQய2.
இ>த தள1ைதX பய(ப*12ேவா09, 75 சத
ªத1/BM4 அ/கமானவ#க<, அெம0Pகா
தA#12 மBற நா*கJ9 வாzபவ#க<. இF/

யாக இைண>த 10 ேகா; ேப09, பா/Xேப#,
ஐேராXபா மBF4 ஆTய நா*கைளD ேச#>த
வ#க<. அெம0Pக# அ9லாத பல _ரபலHக<,
இ>த தள1ைதX பய(ப*1/ வ3Q(றன#
எ(F, ேமேல �$;P கா$டXப$*<ள வைல
மைனD ெசV/89 தரXப$*<ள2.

ஐ>2 ஆR*கOPM g(Y இ( டாQரா4
ெதாடHகXப*ைக89, 40 ேகா; பயனாள#க<
எ(ப2 ஒ3 கன வாக1தா( இ3>த2. ஆனா9, 
ெதாட#>2 இ>த ெசயn ேம4ப*1தXப$-
டதா9, இ>த அளABMX பயனாள#கைள 
அைடய g;>த2. இ>த உலைக படHகJ9 
பா#12 ரT12, அவBைற மBற வ#க ேளா*
பQ#>2 ெகா<வ2 எ(ப2 ஒ3 தU அ�பவ4
தா(. இதைன எRjX பா#12, வ;வைம12,
மPகOPகாக அ#Xபj12, ெதாட#>2 ேசைவ 
ெசV2 வ34 இ( டாQரா4 5Fவன1ைத 5D
சய4 பாரா$ட ேவR*4.

இ!"டா%ரா':
40 ேகா+ பயனாள1க2,

4000 ேகா+ பட5க2

RAID – (Redundant Array of Independent Disks):
ஒேர ேட%டா'ைன பல ஹாE% Q$0[> 
பA84 ைவ0K@ \ைற. இத5 ^ல@ இ5_% 
மGH@ அ`%_% ெசய>பாPகைள சமVைலJ 
பP2A ப[E84 இய0கலா@. இத5 ^ல@
க@Ja%டE b$ட2A5 ெசய>பாPகM
ேம5ைமயைட[5றன.

“ெதQ[\ ெகா2]5க2”
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Xளா« $ைரhகைள1 தயா 012 வழHMவ/9
g(னj89 உ<ள SanDisk 5Fவன4,

அRைம89, gBNo4 Y/ய ெதா�9 �$
ப1/9 இயHM4, A1 /யாசமான பய(பா$
;ைன1 த34 Xளா« $ைரh  ;P ஒ(ைற
அNgகXப*1/m<ள2. இத( ெபய# SanDisk
Connect Wireless Stick.

Xளா« $ைரh ஒ(ைறX பய(ப *1/, 
ஒ3 க4X~$ட0n3>2 ைப9கைளP காX_
ெசV2 எ*12D ெச9லலா4. அ>த $ைரAைன
இ(ெனா3 க4X~$ட09 இைண12 ைப9
கைள மாBNP ெகா<ளலா4. அ/n3>24
ை ப 9 க ை ள P காX_ ெசV2 
ெகா<ளலா4. ை ப 9 க ை ள
ே ச + 1 2 ைவPM4
ச ா த ன ம ா
க i 4 ,
எ * 1 2 D
ெ ச 9 ல X
பய(ப*4 சாத
னமாகi4 Xளா«
$ைரh பய(ப*Q
ற2.

தBேபா2 அNgகமாQ
உ<ள SanDisk Connect Wireless
Stick ஒ3 ைவ _ ச#வராகi4 ெசய9
ப*Qற2. இ/9 காX_ ெசVயXப$ட
ைப9கைள, இ2 த34 ைவ _ இைணXY
�ல4, ஒ(FPM ேமBப$ட சாத னHக<
பQ#>2 ெகா<ளலா4. இத( உ<J3PM4
ேப$ட0, இதைன நா(M மj 30 5+ட
ேநர4 ெசய9பட ைவPQற2. இ/9 உ<ள
அXJேகஷைனX பய(ப*1/, ஆR$ராV$
மBF4 ஐ.ஓ.எ . சாத னHக Oட( ைப9
கைளX பQ#>2 ெகா<ளலா4. பா ேவ#$ 

�ல4 பா2காPகXப$ட ைவ _ இைணXY
இ/9 தரXப*Qற2.

இத0 �ற56 அ\ச�கJ
வய# இைணXY இ(N, ைவ _ இைணXY

�ல4, ந4 ேபா$ேடா, A;ேயா  மBF4
டாMெமR$ ைப9கைள ேசh ெசV2, 
ேதைவXப*ைக89, அேத gைற89 அlQX
ெபBFX பய(ப*12த9.

ஒேர ேநர1/9, ைஹ ெடப Uஷ( A;ேயா 
ைப9கைள, �(F சாதனHகOPM மாBNP
ெகா<O4 வச/. வய# இைணXY இ(NX 
பய(ப*1 2வ2ட(, m.எ ._. ேபா#$
ஒ(N9 இைண124 வழPக மாகX பய(ப*1
2வ2ேபாலX பய(ப*1தலா4.

16, 32, 64மBF4128}._.ெகா<ளளiகJ9
இ2 QைடPQற2. இவBN( Aைல gைறேய
¬. 2,790, ¬. 3,790, ¬. 5,490 மBF4

¬. 9,490 ஆM4.

இ த � <
n 1 / ய 4

அய( ேப$ட0
இ ை ண P க X ப $ * <

ள2. அதைன e சா#f
ெசV2 ெகா<ளலா4. ந4

வாzPைக gைற ெமாைப9 சாதனX பய(பா$
;ைனX ேபால எXேபா24 நக#>2 ெகாRேட 
ஓ;P ெகாRேட இ3Xப தாக மாNA$ட2.
அதBேகBப இ2 ேபா(ற சாத னHக< நமPM1
ேதைவயாV உ<ளன. இ2 5Dசய4 ;}$ட9
ச>ைத89, ந9ல வரேவB_ைனX ெபF4.

6ளா7 8ைர;< ஒ> ச1வ1

ச[ைதPY6 ZE\
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~ பாரM ~

ª*கJ9, _ரா$ேபR$ இைணய இைணXY
தBேபா2 இ(Nயைமயாத ஒ(றாக உ3

வாQA$ட2. அ12ட(, அதைன ª*கJ9
பய(ப*124 ேலXடாX மBF4 ெமாைப9
ேபா(கJo4 பHQ$*X பய(ப *1த ைவ
_ இைணXபாக மாBNX பய(ப*12வ24
ெப3Q வ3Qற2. ª$;9 நா4 ெபBN3PM4
ைவ _ இைணX_ைன எXப;, அ/கX பய(
உ<ளதாக அைமPகலா4 எ(F இHM பா#P
கலா4.

ச�யான இடkMV ைவ T ெரள;ட&

ைவ _ இைணXY த34 ெரள$ட#
சாதன1ைதD ச0யான இட1/9 ª$;9 அைம1
/ட ேவR*4. ச0யாக இைணXY QைடP
 காததBM, அ2 அைமPகXப*4 இடேம gத9
காரணமாக இ3PM4. ª*கJ9 பய(ப*1தX
ப*4 ெரள$ட#க<, ெபா2வாக, 100 அ; வைர
த( TPன9கைள அ�XY4. எனேவ, ª$;( 
ைமயX பM/89, �வ#க<, கRணா; மBF4 
+(சார சாதனHக< அ3ேக இ9லாத இட1/9
அைமPக ேவR*4. ெரள$ட09 இ3>2
அ�XபXப*4 ஒn அைலக< அைன12
/ைசகJo4 பயjPM4 த(ைம ெகாR

டைவ. அைறகJ( ேமB|ைர8n3>2,
ெரள$ட# அைமm4 இட4, �(N9 நா(M
பM/ இைட ெவJ AடXப$* இ3Pக
ேவR*4. ெபா2வாக, ைவ _ அைலக<,
¦z ேநாPQD ெச9o4 த(ைம ெகாRடைவ 
எ(பதா9, சBF உயரமாக அைமXப2i4
ந9ல2. அேத ேநர1/9, ேமB |ைரPM அ3
ேகm4 இ3PகP |டா2.

ெப�ய ஆRெட0னா

ந4gைடய ெரள$ட# சாதன1/9 மாறா
5ைல89 அைமPகXப$* QைடPM4. ஆR
ெட(னா +கD Tற>த தாக இ3PM4 எ(F 
ெசா9வதBQ9ைல. ெரள$ட# தயா0PM4
5FவனHக< பல, தயா0XYD ெசலAைனP
MைறPM4 வைக89, Aைல மnவாகP
QைடPM4 ஆRெட(னாPகைளேய ெபBF,
சாதன1/9 இைணPQ(றன#. இவBைற yP Q
A$*, ேம4ப*1தXப$ட வைக89 இயHM4
ஆRெட(னாPகைள, இவBN9 ெபாF1-
தலா4. ஏBகனேவ அைமPகXப$டவBைற 
+க எJதாக,  P¬AைனP கழBN எ*1 2
A$*, அ>த இட1/9, /ற( அ/ கமான ஆR
ெட(னாAைன அைமPகலா4. இ>த வைக
ஆRெட(னாPகைள, ¬.500 PM< வாH Q

A8B ைவ C இைண6C! Eறைன அEக6பBHத



12-10-201511
Aடலா4. இ1தைகய ஆRெட(னாPக<, ஒ3
/ைச89 ம$*ேம அைலகைள அ�XY4 எ(
பதா9, ைவ _ இைணX_9 இைணm4 சாத
னHக< இயPகXப*4 இட1/ைன ேநாPQ,
இ>த ஆRெட(னாPக< ெபா31தXப$ட
_(, ெரள$ட#கைள அைமPக ேவR*4.

ெரள;ட& சா5;ேவ&

ந4+9 பல#, ெரள$ட09 இயHM4
சாX$ேவ# ெசய9பா$;ைன ேம4ப*1த
g;m4 எ(பதைன1 ெத0யாதவ#களாக
இ3PQேறா4. பல வைக ெச$;H  
மBF4 அைல அ�XY4 /ற(
ேம4ப*1தoPகான வ�க
Oட( இ>த சாX$ேவ#
ெசயnக< தரX
ப*Q(றன. MNXபாக,
இத( அைல அ�XY4 /றைன,  
(transmission power—TX Power)
ந4மா9, உய#>த 5ைல89
அைமPக g;m4. இத( �ல4,
ெரள$ட# அைலக< ெச9o4 இட
A �ரண1ைத அ/கXப*1த
g;m4. மாறா 5ைல89, 
அைலக< ெச9o4 ேசன9 ஒ(-
றாகேவ இ3PM4. உHக< ª$
*PM அ3Q9, பல ெரள$ட#க<, 
அேத ேசனn9 இயHMபைவயாக
இ3>தா9, MNP¦*க< காரண
மாக, ெரள$ட# ெசய9பா$*1
/ற( Mைறயலா4. உHகOைடய
ெரள$ட3Pகான சாX$ேவ# ெசய
n89, ப9ேவF ேசன9கைள அைமPகலா4. 
எ>த ேசனn9, அைமPM4ேபா2, /ற( |;ய 
ெசய9பா* QைடPQறேதா, அ>த ேசனைலX
பய(ப*1தலா4.

��;ட& ெசயVபா>

ைவ _ TPன9கJ( /றைன, ’0$ட#க<’
(repeater) ெகாR*, ª$;BM<ளாகேவ அ/
கXப*1தலா4. 0$ட# சாதன4, உHகO
ைடய ைவ _ ெரள$ட0n3>2 TPன9கைளX
ெபBF, TPன9க< ெச9லP |;ய பரX_ைன
அ/க0PQற2. ைகயடPக அளA9, ெமாைப9
ேபா( அளA9, 0$ட#க< QைடPQ(றன.
இவBைறX ெபBF, எ>த இட1/9, TPன9க<
பல+ழPQ(றனேவா, அ>த இட1/9 +(
சP/ QைடPM4 இைணX_9 5ர>தரமாக
அைம12Aடலா4.

இhவாF அைமPகXப*4 0$ட34,
ெரள$ட34 ஒேர ைவ _ ெபய0ைனP
ெகாR* (Wi-Fi SSID name) இயHக ேவR*4.
ேமo4, ெரள$ட34 0$ட34, ெவh
ேவF Xரா$கா $ ேசன9கOPM ெச$;H 

அைமPகXபட ேவR*4. இதைன அைம12
A$*, ேமேல |Nயப;யான இட1/9, 0$
டைர அைமPக ேவR*4.

skMயாசமான jேத� �யq�

Tல ேவ;Pைகயான gயBTகO4 ெரள$
ட0( அைலªDைச ஒ¤HM ப*124 எனD
Tல# இைணய1/9 எ¤/ உ<ளன#. அவBைற 
third-party hacks என அைழPQ(றன#. MJ#
பானHக< அைடPகXப*4 காn அo+Uய
டXபா ஒ(ைற எ*12P ெகா<OHக<. இரR

டாக இதைன ெவ$டi4. இ2 பரவ
ைளயமாக இ3Pக$*4. _(ன#,

இதைன ஆRெட(னாைவD 
�BN அைமPகi4. இ2
ெரள$ட0( அைலகைள
ேம4ப*12வ2ட(, ஒேர

/ைச89 அவBைறD ெசo124. 
டXபாABMX ப/ லாக, ஏேத�4 

அo+Uய ேபXபைரm4 பய(
ப*1தலா4. அo+Uய ேபXபைர,
ேமேல |Nயப; ெவ$; அைம12

ெரள$ட0( ஆRெட(னா அ3ேக
ைவPகi4.

ெரள;ட& பா�கா56

ெரள$ட# ெச$;H 5ைலகைள
மாBN அைமXப2 உHக OPMX Y/
யதாக இ3>தா9, சBF கவன12ட(
ெசய9படi4. gதn9 yHக< உH-
கOைடய ெரள$ட0( ஐ._. gகவ

0ைய அN>2 ெகா<ள ேவR*4. ARேடா  
ெப#சன9 க4X ~$ட09, கமாR$ Xரா4X$-
;ைன gதn9 ெபFHக<. Win+R அ¤1/X
_(ன# cmd என ைடX ெசV2 எRட# த$
டi4. _(ன#, இ/9 ipconfig என ைடX ெசV
/டi4. Ipconfig /றPகXப$டiட(, அ/9 
the 'Default Gateway' IP address எ(பைத1
ேத;X ெபறi4. இ>த ஐ._. gக வ0ைய _ர
iச0( gகவ0 க$ட1/9 ைடX ெசVதா9,
உHகJட4 பா ேவ#$ மBF4 ~ச# ேந4
ேக$கXப*4. வழPகமாக, இ2 admin மBF4
admin என இ3PM4. இதைன yHக< ஏBக-
னேவ மாBN இ3>தா9, மாBறXப$டதைன1
தர ேவR*4. _(ன#, பா2காXY 5ைல
மBF4 Y/ய பா ேவ#;ைன1 தரலா4.

இ/9 ைவ _ ெந$ெவா#P ெசய9பா$
;ைன 5F1தலா4. அXப; 5F1/னா9,
மBறவ#கJ( சாதனHகJ9, உHக< ைவ _
ெந$ெவா#P ெபய# கா$டXபட மா$டா2. 
ஆனா9, yHக< அத ைனm4, அதBகான
பா ேவ#ைடm4 5ைனA9 ைவ1/3Pக
ேவR*4.
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ேட"# "%&க
ேவ#$ ெசயn89 டாMெமR$ தயா 0PM4
ேபா2,ெப0யஅளA9ேட_<ஒ(ைற gதn9 
உ3வாPMேவா4. _(ன#, அதைனX _012 
அைமPக A34Yேவா4. இதைன ேமB-
ெகா<ள Tல#, காX_, க$, எ;$, ேப $ எனD 
�BND ெச9வா#க<. ேநர4 ªணாM4. இதBM 
ேவ#$ ேட_< எ;$ட# எ(ற �ைல1 த3 Q
ற2. ேட_< எ;$ட# எ(ற �ைலX பய(ப-
*1/ yHக< A34Y4 ேவைலைய ேமBெகா<-
ளலா4. ேவ#$ 20079, இ2 தரXப$*<ள2.
இத( வ�யாக, yHக< உHக< ேட$டா Aைன,
அழகான, வச/யான ேட_J9 அைமPகலா4.
அ>த ேதைவ8ைன 5ைற ேவBF4 வ� gைற
கைளX பா#Pகலா4.
1. எ>த ப*Pைக வ0 ைச8n3>2 ேட_ைளX

_012, அதைன gத9 வ0ைசயாக அைமPக 
ேவR*4 என1 /$ட+*Qx#கேளா, அ>த
வ0ைச89 க#சைரP ெகாR* ெச(F ைவP
கi4.

2. அ*12 0XபU9 Layout ேடX_ைன1 ேத#>
ெத*Pகi4. ேட_J( உ<ளாக உHக<
க#ச# இ3>தா9 தா(, இ>த ேடX _ைனX
பா#Pகலா4.

3. அ*12 Merge group M¬X உ<ளாக உ<ள
Split Table �ைலP QJP ெசV/டi4.

4. உட( ேவ#$, சாதாரணமாக அைமPகXப*4
பாரா ேபா(ற பா#ம$ ஒ(Nைன, அ>த வ0
ைசPM g(பாக இைணPM4. இதனா9, 
இரR* ேட_<க< தU1தUயாக அHேக
உ3வாPகXப*4.

கா)" அ+ல- ./
ேவ#$ டாMெமR$ தயா0PM4ேபா2, MNX
_$ட ெடP $;ைன QJX ேபா#;9 ைவ1
/3Xேபா4. அதைனX பல இடHகJ9 ஒ$ட
ேவR;ய/3PM4. இ2 Tல ேவைளகJ9 பட
மாகP |ட இ3Pகலா4. அXேபா2 ேவF ஒ3
ெடP $ைட எ*12 இ(ெனா3 இ$1/9 
ஒ$டஎRl4ேபா2அதைனகாX_ெசVதா9,
QJX ேபா#;9 உ<ள ெடP $ அ9ல2 பட4

மைற>2A*4. ஆனா9, அதைன dR*4
காX_ ெசVவ2 சBF ேநர4 எ*PM4 ெசய லாக
இ3Pகலா4. அXப;Xப$ட ேவைளகJ9,
QJX ேபா#*PM காX_ ெசV/டாமேலேய,
ெடP $ைட இ(ெனா3 இ$1/9 ேப $ 
ெசV/*4 வ�ையP கைடX _;Pகலா4.
1. gதn9 ேவF ஒ3 இட1/9 ஒ$ட ேவR-

;ய ெடP $;ைன1 ேத#>ெத *Pகi4. 
2. ெதாட#>2 Shift+F2 ¦கைள அ¤1தi4.
3. அ*12, க#சைர, ெடP $ைட எ>த

இட1/9 ஒ$ட ேவR*ேமா, அHM
ெகாR* ெச(F அைமPகi4. இU,
எ(ட# த$;னா9, ெடP $ க#ச# இ3PM4 
இட1/9 ஒ$டXப*4. 

ெமா2த ப&க எ67&ைக
ேவ#;9 டாMெமR$ தயா0PM4ேபா2, பP-
கHகJ( எRjPைகைய அைமXப2 ந4 
அைனவ0( வழPக4. அ>த டாM ெமR;9 
ெமா1த4 எ1தைன பPகHக< எ(ப தைனm4
அத�ட( இைண12, ஒhெவா3 பPக1
/o4 வ3மாF அைமPகலா4. இதைன டாM-
ெமR;9 9$ ஒ(ைற அைமXபத( �ல4 
ெகாR* வரலா4. இதBMP ¦ேழ கா$ ;m<ள
ப; ெசய9பட ேவR*4.
1. எ>த இட1/9 ெமா1த பPகHகJ( எR

jPைக வர ேவR*ேமா, அ>த இட1-
/BMP க#சைரP ெகாR* ெச9லi4. 

2. 0Xப�ைடய Insert ேடX ேத#>ெத*PகXபட
ேவR*4.

3. Text M¬X_9 Quick Parts எ(ப/9 QJP
ெசV/டi4. இHM ¦z A0 ெம� ஒ(F
QைடPM4. இ/9 Field எ(பதைன1 ேத#>
ெத*Pகi4. ேவ#$ Field டயலாP பாP
�ைனP கா$*4.

4. அ*12 Categories ¦zA0 ப$;யn9,
Document Information எ(பதைன1 ேத#>ெத
*Pகi4. Field Names எ(ப/9 NumPages
எ(பதைன1 ேத#>ெத*Pகi4. அ*12 
டயலாP பாPைஸ �;, 9ைட இைணPக 
ஓேக, QJP ெசV/டi4.
இU, ெமா1த பPக எRக< எRjPைக

உHக< டாMெமR;9 கா$டXப*4.



12-10-201513

ேட9டா&கைள வ%ைச)ப=2த
எPெஸ9 ெதாMX_9 நா4 பலவைகயான

ேட$டாPகைள அ*PQ ைவP Qேறா4. 
அவBைற ப9ேவF 5ைலகJ9 நா4 வ0ைசX
ப*1/X பா#Pக ேவR;ய/3PM4. அகரவ
0ைசXப;, Mைற>த ம/XY அ9ல2 உய#>த
ம/XY என வ0ைசXப*1த ேவR;ய/
3PM4. இதைன எXப; ேமBெகா<வ2 எ(F
இHM பா#Pகலா4.

gதn9 எPெஸ9 ெதாMX _BM எ>த ேட$
டாைவ வ0ைசXப*1த ேவR*4 என ெசா9ல
ேவR*4. இதைன ேமBெகா<ள gதn9 
ேட$டா இ3PM4 ெச9nைன1 ேத#>ெத *Pக
ேவR*4. ஒேர ஒ3 ெச9ைல ம$*4 வ0ைசX
ப*12வதாக இ3>தா9 Sort Ascending அ9ல2
Sort Descending ப$டைன1 ேத#>ெத*Pகi4.
எ>த ெச9ைல1 ேத#>ெத*PQx#கேளா அ>த
ெச9 அ>த 9;( கால1/9 இ3Xபதைன
உF/ ெசV2 ெகா<ளi4. இ>த இ3 ப$ட(
கO4 Standard �9பா09 உ<ளன.

ஒேர வைக ேட$டா இ9லாம9 ஒ( FPM
ேமBப$ட வைக ேட$டாAைன (எ*12P
கா$டாக ெபய# மBF4 _ற>த ேத/) வ0ைசX
ப*1த ேவR*4 எ(றா9 yHக< எPெஸ9
ெதாMX_BM ேவF வைக89 இதைன1 ெத0
யXப*1த ேவR*4. எ>த 9*கைள வ0
ைசXப*1த ேவR*4 எனi4 எ>த வைக89
அவBைற அ*Pக ேவR*4 எனi4 |ற
ேவR*4. இதBM gதn9  Data ெம� ெச9
லi4. அ/9 Sort எ(�4 _0ைவ1 ேத#>ெத
*Pகi4. இ>த Sort ARேடாA9 �(F
வைக89 _0XபதBM, அவBN9 எதBM g(-
�0ைம ெகா*XபதBM என வ�க< தரXப$
;3PM4. ஒhெவா(ைறm4 QJP ெசV2
QைடPM4 ப$;யn9 yHக< A34Y4
ேட$டா ெச9oPகான ெபயைர1 ேத#>ெத-
*12 g(�0ைமPேகBறப; அைமPகi4.
அைவ ஒhெவா(No4 ¦�3>2 ேமலா
கi4 ேமn3>2 ¦ழாகi4 (உய#>த ம/XY/
Mைற>த ம/XY) அைமPக ascending அ9
ல2 descending ேத#>ெத*Pகi4. வைகXப
*1த ேவR;ய ேட$டா ெச9கOPM yHக<
ெஹட# வ0ைச (“Header row” ஒ(F ெகா*1/
3>தா9 அதைனP MNX_ட ேவR*4. இதBM 
¦ழாக வச/ தரXப$;3PM4. இதைன yHக<

ெசலP$ ெசVயாA$டா9 எPெஸ9 ெஹட 0
o<ள ெசா9ைலm4 எ*12P ெகாR* _012
அதBெகன ஒ3 இட4 ெகா*12X _0PM4.  
அ9ல2 ெஹட# வ0ைச yHக< ெகா*Pக-
A9ைல எ(றா9 “No header row” எ(பதைன1
ேத#>ெத*Pக ேவR*4. அைன124 g;>-
தiட( ஓேக QJP ெசV2 ெவJேயறi4.
இXேபா2 உHக< ேட$டா ெதாMXY yHக< 
A34_யப; வைகXப*1தXப$* அழகாகP
QைடPM4. dR*4 ேவF ஒ3 ெச9n9
உ<ள ேட$டாAைனm4 ேச#12 வைகXப*1
/ட1 /$ட+$டா9 அதைன  மாBN1 ேத#>
ெத*12 வைகXப*1தலா4.

ெச+கைள& >?வாக அைம&க
எPெஸ9 ெதாMX_9 ேட$டாPகைளP 

ெகா*12 பjயாBNP ெகாR;3Pைக89
MNX_$ட ெச9கள ஒ3 M¬XபாகP க$ட4 
க$ட ேவR*4 என எRl Qx#களா?
அXேபா2 yHக< க$ட +ட A34Y4 ெச9
கைள ைஹைல$ ெசV2 ேத#>ெத *12 _( 
Ctrl+Shift+& அ¤12Hக<. அழகாகP க$ட4
க$; காணXப*4.  அத(_( க$ட+$ட
ெச9கJ9 பா#டைர எXப; yPMவ2 என
ேயாTPQx#களா? g(Y ேபாலேவ க$ட
+$ட ெச9கைள ைஹைல$ ெசV2 ேத#>
ெத*12 _( Ctrl+Shift+_ஆQய ¦கைள அ¤1
தi4. அைன12 பா#ட#கO4 காணாம9
ேபாDசா!

ப=&ைக வ%ைச கைள ஒAறா&க
எPெஸ9 ஒ# P ¯$;9, Y/ய ப*Pைக வ0

ைசகைள MNX_$ட இட1/9 இைணPக 
நமPM வச/க< தரXப$*<ளன. எ>த வ0
ைச8( ¦ழாகP |*த9 வ0ைச ேவR*ேமா,
அதைன1 ேத#>ெத*12, _(ன# இ(ெஸ#$
(Insert) ெம� ெச(F, அ/9  Rows ேத#>ெத
*12 QJP ெசVேவா4. இத( �ல4 ஒேர ஒ3 
வ0ைச நமPMP QைடPM4.

ஒ(FPM ேமBப$ட வ0ைச ேவR*4 எU9
எ(ன ெசVQேறா4? இதBM இரR* வ�க<
உ<ளன. ேமேல |Nயப; வ0ைச ஒ(ைற
இைண1த _(ன#, f4 ப$டைன அ¤1/னா9,
அ*1த*12 வ0ைசக< இைணPகXப*4.

எPெஸ<
+6"...
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ெமாைப9 சாதனHகJ9 பா2காXY MN12
ஆVi ேமBெகாR* வ34 Palo Alto

Networks எ(ற ைமய4, XcodeGhost எ(�4
மா9ேவ# YேராQரா4, 20PM4 ேமBப$ட 
ஐ.ஓ.எ . அXJேகஷ(கைள (ஐ.ஓ.எ . எ(
ப2, ஐேபா( மBF4 ஐேப$ சாதனHகJ( 
ஆXபேர$;H T டமாM4) பா/12<ள2 
எ(F கRடN>2<ள2. 

gதn9 39 அXJேகஷ(கJ9 பா/XY
இ3>ததைன இ>த ஆVi ைமய4 கRடN>
த2. அ/9, +க gPQயமான அXJேகஷ(
WeChat ஆM4. இதைனX ெப34பாலான 
வா;Pைகயாள#க< பய(ப*1/ வ3Q(றன#. 
இ12ட( வHQகJ9 5/X பjகைள ேமB
ெகா<ள உதA*4 Tல அXJேகஷ(கைளm4
இ>த மா9ேவ# Yேரா Qரா4 பா/12<ள2.
பல34 பய(ப*124 CamCard எ(ற கா#$
eட# அXJேகஷ�4 பா/PகXப$*<ள2.

வ ா ; P ை க ய ா ள # க O P M ,
இ2 ேபாnயான எDச0Pைக
கைள அ�X_, அவ#கOைடய
பா ேவ#$ மBF4 பல தU
நப# தகவ9கைளP ேக$* +ர$ * Q ற 2 .
அவBைற வா;Pைகயாள#க< த34 ப$ச1/9,
அவBைறX பய(ப*1/, வHQP கணPMகJn
3>2 பண1ைத மாBFQற2.

ெபா2வாக, ஆR$ராV$ சாதனHகOட(
ஒX_*ைக89, ஆX_< 5Fவன சாதனHக<
பா2காXபானைவ எ(F ெபய# எ*1தைவ
யாM4. இ3X_�4, தBேபா2 இ>த மா9ேவ# 
YேராQரா4 ெசய9பா*, ஆX_< 5Fவன
சாதனHகO4, ேஹPக#கJ( வைலPM<ேள
A¤>2A$டன எ(ேற க3த1 ேதா(FQற2.

உHகOைடய ஆX_< சாதன1/9 மா9ேவ#
பா/PகXப$ட YேராQரா4 இ3>தா9, அதைன
உடன;யாக அ�12A$*, _(ன#, ஆX_<
 ேடா0n3>2 Y/யதாக அதைன தரAறPக4

ெசV2 இ( டா9 ெசV2 ெகா<ளi4. அ1
2ட( உHக< ஆX_< ஐ.;. பா ேவ# ;
ைனm4 மாBNAடi4.

இதBQைடேய 140 ேகா; ஆR$ராV$
ேபா(கைள1 தாPகP |;ய _ைழP MN�
*க< இரR* அRைம89 கRடNயXப$
*<ள2. இைவ d;யா இயPகX பய(ப*1
தXப*4 Stagefright எ(ற ெபாN89 உ<ளன.
இவBN( �ல4 ேஹPக#க<, +க எJதாக,
ஆR$ராV$ ேபாU9 �ைழய இயo4.
எ4._.3 மBF4 எ4._.4 ைப9க< 5ைறய
QைடPM4 இைணய தள4 எ(F ஒ3 nHP

QைனP கா$;, ேபா( பய(ப*1
2பவ#கைள, இ>த _ைழP MN
�*கைளX பய(ப*1/ இ¤Pக
g;m4. அhவாF ெச(றவ#
கJ( ேபா(கJ9, மா9ேவ#
இ3PM4 எ4_3 அ9ல2 எ4_4

ைப9 இறPகXப*4. இவBைற
g¤ைமயாக இயPகாம9, TNய
அளA9 இயPQX பா#1தாo4
|ட, மா9ேவ# ேபாU9 பரவ
வாVXY<ள2. பா/PகXப$ட

ேபா�ட( அேத ெந$ெவா#PQ9 உ<ள மBற
ேபா(கJo4, இ>த மா9ேவ# YேராQரா+ைன
ேஹPகரா9 ெசo1த g;m4. 2008PMX _(
தயாராQ ெவJ வ>த அைன12 ஆR$ராV$
ேபா(கJo4 இ>த _ைழPMN�*க< இ3P
Q(றன.

இ2 MN12 |M< |Fைக89, இ>த
_ைழP MN�*கைளD ச0 ெசV/*4 ேப$D
ைப9 அPேடாப# 5 gத9 ெவJ8டXப*4
எ(F4, gதn9 |M< 5Fவன1/( ெநPச 
ேபா(கOPM இைவ வழHகXப*4 எனi4
அNA12<ள2. _(ன#, மBற ஆR$ராV$ 
ேபா(கOPM இைவ தர AறPக4 ெசV/ட1
தரXப*4.

ஐேபா!, ஐேப8,
ஆa8ராb8 ேபா!கc<

மா<ேவ1
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இ(ைறய கால1/9, ெமாைப9 ேபா(
ஒ(ைற1 தHக< இ*X_ேலா, பாPெக$
;ேலா, ைகX ைபகJேலா எ*12D ெச9லாத
ஒ3வைர, அவ# ஆேணா, ெபRேணா, காR
ப2 அ02. வHQP கணPM அ9ல2 எ>த அர� 
அ9ல2 ெபா21 2ைற 5F வனமா8�4, ந4
தUநப# தகவ9களாகP ேக$* வாHMவ/9
க$டாயமாக ந4 ெமாைப9 ேசைவ எRl4
ஒ(றாM4. இதனா9, பல#, ஒ(FPM ேமB
ப$ட ெமாைப9 ேபா(கைளm4 வாHQ ைவ1
2<ளன#. ஏேத�4 ஒ3 5ைல89, பய(ப
*1/ வ34 ெமாைப9 ேபா( ெசய9 இழ>2
ேபானா9, உடன;யாகP ைக ெகா*Pக ஒ3
ெமாைப9 ேபா( ேவR*4 எ(ற /$டX
பாHQ9, M*4ப1/BM ஒ(F அ9ல2
இரR* ெமாைப9 ேபா(கைள, உ/0யாக
ைவ12<ளன#.

அXப;யானா9, அ>த உ/0யாக ைவ1
/3PM4ெமாைப9ேபா(கைளஎ>தXபய�4
இ9லாமலா ைவ1/3PQறா#க<? எ(ற
Aனா எ¤4. ªணாக, எ>த _ரேயாஜனg4
இ(N, ஏ( ைவ1/3Pக ேவR*4 எ(F |ட
எRணலா4. இ9ைல. Tல# இதைன +கD
சா2#யமாக, ெமாைப9 ேசைவ இ(N, 
ெமாைப9 க$டண1 /$ட4 எ2i4
இ9லாம9, ஏற1தாழ ெமாைப9 ேசைவ
ெபBற ேபா( ேபாலேவ பய(ப*1/ வ3Q(
றன#. இ2 எXப; இயo4? எ(ற ேக<A எ¤ 
Qற2 அ9லவா? T4 இ9லாத ஒ3 ஆR$ராV$
அ9ல2 ஐேபா( அ3ேக ைவ _ இைணய
இைணXY QைடPM4 சா1/ய4 இ3>தா9,
அதைன T4 உ<ள ஒ3 ேபா( ேபாலேவ பய(

ப*1/ பல வச/கைளX ெபறலா4. அXப;X
ப$ட, க$டணேம இ9லாம9 ேபாைனX பய(-
ப*1தP |;ய வச/கைள இHM காணலா4.

வா;< அ5 : Kik மBF4 WhatsApp அXJேக
ஷ(க< வ>த _(ன#, ந4 ெமாைப9 ேபா(
கJ( ெசலi Mைறய ஆர4 _12A$ட2 எ(F
|றலா4. ேப YP 5F வன4, வா$  அX 5F-
வன1ைத 120 ேகா; டால# ெகா*12 வாHQ
யேபா2, அைனவ34 அ/#>தன#. ஆனா9,
ெதாட#>2 வா$ அX ெசயn89 ஏBப$ட 
ேம4பா*க< அவ#கைள _ர4+Pக ைவ12,
அதைனX _( ெதாடர ைவ1தன. இத( வா;P-
ைகயாள#க< எRjPைக ராPெக$ ேவக1/9 
உய#>2 90 ெகா;ைய எ$;ய2. தHக< நR
ப#கOட(, எ>தAதP க$டணg4 இ(NX 
ேப�4 வாVX_ைன, வா$  அX த>த 2i4 
இதBM ஒ3 காரண4 ஆM4.

வழPகமான ெடP $ ெமேசf எ( N9
லாம9, M¤வாக அைம>2 அைன12 உFX_
ன#கOPM<ளாக1 தகவ9 ப0மாNP ெகா<O4
வச/ அைனவைரm4 கவ#>த2. ெடP $
ம$*+(N, உண#DTகைள ெவJPகா$*4
எேமா$;கா(க< எ(�4 TNய T1/ரHக<,
படHக< ஆQயவBைறm4 பய(ப*1தP
|;யதாக, இ2 உய#>த ேபா2, வா;Pைக
யாள#க< ெதாட#>2 இதைனX பய(ப *1/
வர1 ெதாடHQனா#க<. இதைனX பய(ப
*1த உHக< ெமாைப9 ேபாU9 T4 மBF4
சா#>த எ>த ேசைவm4 ேதைவ இ9ைல. T4 
ஒ(N( எR ம$*4 இ3>தா9 ேபா24.
ஆR$ராV$ அ9ல2 ஐ.ஓ.எ . என எ>-
தவைகயான ஆXபேர$;H T ட1/o4

O' க8ட ண d!e O' க8டணd!e
ெமாைப< ேபாைன6 ெமாைப< ேபாைன6

பய!ப BHதபய!பBHத
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Aைல அ;Xபைட89 இயHM4 இ>/ய
ெமாைப9 ேபா( ABபைனD ச>ைத89,

ஆX_< 5Fவன1/( ஐேபா( ABபைன அ/
கமாக இ3>த/9ைல. ஆனா9, தBேபா2, த(
சாதனHகJ( ABபைனைய அ/க0PM4 gயB
Tகைள, இ>/யாA9 ஆX_< எ*12 வ3Q
ற2. அ>த வைக89, நடXY அPே டாப# gத9 
;ச4ப# வைர8லான �(F மாதHகJ9,
12 ல$ச4 ஐேபா(கைள ABபைன ெசV /ட
இலPM 5#ண812<ள2. இ2 ெச(ற ஆR* 
ெமா1தg4 ேமBெகாRட ABபைனPMD சம
மாM4.

இ>த ஆR;9, 500 ஐ.ஓ.எ .  ேடா#கைள
இரRடா4 5ைல நகரHகJ9 ஆX_< /றPQ
ற2. ேகாய4Y1r#, /3DT ஆQயைவ இ/9
அடHM4. ெப0ய நகரHகJ9, 2000 ச.அ; பரX
பளA9 த( ABபைன ைமயHகைள அைம1த
ஆX_< 5Fவன4, இ>த TNய நகரHகJ9, 300
gத9 600 ச.அ; பரX_9 கைடகைள அைமPக

g;ெவ*12 ெசய9பா$;9 இறHQm<ள2.
இ>த ABபைன gயBTகைள ேமBெகா<ள,

¬. 300 ேகா; ெசலA9 /$ட1 /ைன வைர
யைற ெசV2<ள2. ெச(ற ஆR;9, AB
பனPெகன ேமBெகா<ளXப$ட ெசலAனH
கJ( ெமா1த ம/XY ¬. 112 ேகா;. நடXY 
ஆR;9, 35 ல$ச4 ேபா(கைள ABபைன 
ெசV/ட ஆX_< gயBTPQற2.

வ34 அPேடாப# 169, ஆX_< 5Fவன1/(
Y/ய ேபா(களான ஐேபா( 6 எ மBF4 6 எ 
Xள ஆQயைவ இ>/யாA9 அNgகமாQ(
றன. இவBN( Aைல ¬.60,0009 ெதாடHM4
எ(F எ/#பா#PகXப*Qற2. ச0யான ABபைன
Aைல ABபைனPM வ34ேபா2 அNAPகX
ப*4. பR;ைக கால ேமாக4 மBF4 ஆX_<
சாதனHகைள A34Y4 மPகJ( ஆ#வ4 
ஆQயைவ இ>த gைற, ஆX_< ேபா( AB
பைனPMP ைக ெகா*PM4 என ஆX_< எ/#
பா#PQற2.

இயHM4 ெசயnயாக இ2 உ<ள2. ஆX_<
ேபா( உ<ளவ#க< https://itunes.apple.com/
us/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8
எ(ற gகவ08o4, ஆR$ராV$ ேபா(
உ<ளவ#க< https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.whatsapp&hl=en எ(ற gகவ
08o4, இ>த வா$ அX ெசயnையX
ெபறலா4. இதைன இ( டா9 ெசVைக89,
உHகOைடய ெமாைப9 எR ேக$கXப*4.
அதைன1 த>2A$டா9 ம$*4 ேபா24. அதB
கான T4 உHக< ேபாU9 இ3Pக ேவR*4
எ(ப2 இ9ைல. இைணய1 ெதாட#Y ைவ _
வ�யாகP QைடPைக89, இதைன இயPQX
பய(ப*1தலா4. ேபசலா4; ெடP $ அ�X-
பலா4. அைன1ைதm4 எJைமயாகi4, Aைர-
வாகi4 பய(ப*1த வ9ல2 எ(ப2 இத(
/ற�PM எ*12P கா$*.

ெவJமா5லHக< மBF4 ெவJநா*க
OPMX பயண4 ெசVபவ#கOPM இ2 ஒ3
வரX_ரசாத4. MNXபாக ெவJநா*கOPMD
ெச9ைக89, ெமாைப9 ேசைவ 5FவனHக<
ேக$M4 ேரா+H க$டண4 +க +க அ/கமாக
இ3PM4. அைழXY மBF4 எ .எ4.எ . க$ட
ணg4 +க அ/க4. அ2 ேபா(ற இடHகJ9,
வா$ அX நமPM1 2ைண 5BM4. ெவJ
நா*கJ9, Aமான 5ைலயHக<, ர89 5ைல
யHக< மBF4 A*/க<, கைடக< என மPக<
|*4 இடHகJ9, இலவச இைணய இைணXY
QைடXப2 இதBM உதAயாக இ3PM4.

இHM4 நா4 ைவ _ இைணய இைணXY
இ3>தா9, ெமாைப9 ேபா( க$டண வச
/ையX பய(ப*1தாம9, ைவ _ இைணX_9

வா$ அX ெசயnையX பய(ப*1தலா4.

<ைக5: உHகOைடய ெமாைப9 ேபாU9,
 ைகX ெசயnைய இ( டா9 ெசV-
2A$டா9 ேபா24. உடேன, ைவ _
இைணX_9 ெச(F, ெமேசf அ�Xபலா4.
ேபா( அைழX_ைன ஏBப *1/X ேபசலா4; 
அ9ல2 A;ேயா வ� அர$ைட அ;Pகலா4.
எ>த T4 பய(பா*4 ேதைவ இ9ைல. அேத 
ேபால, உHகைள உடன;யாக1 ெதாட#Y
ெகா<ள ஒ3வ# A34 _னா9, இ>த ெசயn
�ல4 உHகைளX _;121 ெதாட#Y ெகா<ள 
g;m4. ஆனா9, அவ#கJடg4,  ைகX அP
கiR$ மBF4 இைணய இைணXY இ3Xப2
அவTய4. இத�ைடய TறXேப, இ2, எ>த
AதP க$டண1 /$ட4, T4 இ(N ெசய9-
ப*வ2தா(. இ2 வா$ அX ெசயn89
ெதாட#Y ெகா<வைதP கா$ ;o4 |*த9
வச/ அJPQற2. M¤வாகi4 ேபTP ெகா<
ளலா4. ஒ3 Tல நா*கJ9, இத( �ல4 
அைழXY A*Xப2 க$டண4 இ9லாம9 
உ<ள2. ேவF Tல நா*கJ9, TNதளi க$
டண4 ெசo1/X ப/i ெசV2 ெகா<ள
ேவR*4. அெம0PகாAo4, கனடாAo4,
இ2 இல வச4. இ>/யாA9 ேபா( அைழX
_BMP க$டண4. A;ேயா அைழX_BM
எ2i4 இ9ைல. ஆX_< ேபா(கJ9 உ<ள 
ஐ.ஓ.எ . ஆXபேர$;H T ட1/9 இயHM4 
 ைகX ெசயn ெபற https://itunes.apple.com/
us/app/skype-for-iphone/id304878510?mt=8 எ(ற
இைணய gகவ089 உ<ள தள4 ெச9லi4.
ஆR$ராV$ ேபா�PM, https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=en எ(ற
gகவ0PMD ெச9லi4.

இ[Eயா;< f!g மாத5கc< 12 ல8ச' ஐேபா!
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�#%ட> ெதாc> d%ப2A> தன0ெகன ஓE இட@ 
ெகா*P, த5 சாதனSகM அைன2ைதf@ தg2
த5ைமfட5 ெகா*P வ;வA>, ஆJiM VHவ
ன2ைத எ%QJ iQ0க எ8த VHவன\@ \Qயா4
எ5ப4, ஆ*P ேதாH@ அL\கJபP2தJபP@ 
இ8VHவன2A5 சாதனSகM Vji24
வ;[5றன. kக ெதlவாக 'ள0க@ அl2த 
க%Pைர எOAயவ;0K பாரா%PகM.

ேக.எ<. சk�� Nமா&, ெச0ைன.

�ெமmY> இ2தைன ெசய>பாPகைள 
ேமGெகாMளலா@ எ5ப4, இ5n@
Vைறய எAEபாEJ_கைளேய த;[ற4. 
ெப;@பாலானவEகM #ெமmைல, அoச>
ப&மாL0 ெகாMள ம%Pேம பய5பP24[5றனE.
அவGைற0 ைகயாU@ வைககl> நம0K pPத> 
வசAகM உMளன எ5ப4 _Aய தகவ>. க%Pைர
ஆb&ய;0K ந5L.

ேபரா. ேக. �வ!Nமா&, ேகாைவ.

�ெமm> ^லமாகேவ ஒ;வைர ேவ` பாE0K@ 
வசAகM அAக@ உMளன எ5ப4 தSகM
க%Pைரm> கா%டJப%PMள4. ந@ேமாP
ெதாடE_ைடயவE KL2ேத நா@ அL84 
ெகாM[ேறா@ எ5ப4 இA> ஆHதலான தகவ>. 
இ>ைலேய>, அைனவ;@ #ெமmைல '%P'%P
ேவH ெமm> தளSகU0Kq ெச5H'PவாEகM. 
iர@k0க2த0க தகவ>கU0K ந5L.

டா!ட& எ\. �வ5Tரகாச\, ம�ைர.

எ0ெஸ> ஒE0 s%Q> ேதA பாEம%Qைன
வைகJபP24வ4 பGLய KLJiGK k0க ந5L.
பல iரqைனகைள2 tE0K@ ேகM' பAலாக இ4 
அைம84Mள4.

எ0. ேசஷாk�, ேசல\.

ந>ல ெதாc> d%ப2A>, தவH ஏGபடாத 
bறJபான வசAகைள2 த;வதா> தா5, ஆJiM 
ேபா5கU0K இvவள` அQதQ ஏGபP[ற4.  

�. �bேகச0, �வகா�.

எ5ன தகவ> எ5H பாE0காமேலேய, ைல0 
ப%ட5 அO24@ அவசர உல[>, Q$ைல0
அ>ல4 ’வ;2தமைட[ேற5’  ப%ட5 ெகாP24,
வாQ0ைகயாளEகைள VைலJபP24@ ேப$_0
\யGb0K பாரா%P ெகாP0கலா@.

எ0. சLதான ல��, ெபாJளா��.

எ%w iர`சைர வYfH2A ந@ைம பய5பP2த 
ைவ2AP@ ைம0ேராசாJ% VHவன2A5
\யGbகM, அதைன ஒ; ந>ல 'யாபா&யாக0 
கா%P[ற4. க%Pைரmx@, இ8த தகவைல ேகாQ 
கா%Qm;0[yEகM. இதைன ெவlJபைடயாகேவ
எOதலாேம! ஏ5 பய@?

பா. கைல� ெசVs, MR>!கV.

அAக 'ைலfMள ஆJiM ேபாைன வாSக 
ஏ5 இ2தைன ஆரவார@, பரபரJ_. அJபQ 
எ5ன மGறவGL> இ>லாத ெதாc> d%ப@.
ஐேராJiய மGH@ அெம&0க நாPகl> உMள
இ8த 'ள@பர2AGK அQைமயாK@ த5ைம ந@ 
நா%Qைன2 ெதாGL0 ெகாMளாம> இ;8தா> ச&.

எ<. jNமாற0, நாக&ேகாsV.

<ைடல$ பய5பாP KL2த அqச@ தSகl5 
க%Pைரm> தரJப%PMள ெதlவான 
KLJ_கைளJ பQ2த i5னE அக5H '%ட4.
இJேபா4 எ5 ெமாைப> ேபா5 மGH@ ேடJள%
i.b.0கl>, $ைடல$ பய5பP24[ேற5.
bHவEகU0K@ கGH0 ெகாP24 வ;[ேற5.

எ<. ேஷாபனா, ெச0ைன.
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ேகM': ~%Qேலேய அxவலக@ ைவ24 ேவைல
வா�J_ மGH@ \0[ய தகவ>கைள2 த;@
ப�ையq ெச�4 வ;[ேறா@. '*ேடா$ 7, இ5
டEெந% எ0$_ேளாரE, எ@.எ$. ஆ�$ 2007 பய5
பP24[ேறா@. இA> இ5டEெந% எ0$_ேளாரE
வcயாக, ஆ5ைல5 பQவSகl>, தகவ>கைளJ
பAைகm>, ஏGகனேவ பA8த ஒ;வ&5 தக
வ>கM தாமாக அைம [5றன. இவGைற �0[J 
பAைகm>, ஒ; bல க%டSகைள '%P'P
[ேறா@. இதனா> KழJப@ ஏGபP[ற4. இAY
;84 எJபQ 'PபPவ4?

கா. ப0�&ெசVவ\, த�சா�&.
ப/9: ª$;n3>தப;ேய ந9ல gயB

Tைய ேமBெகாR* வ3 Qx#க<. வாz12க<.
yHக< MNX_*4 தாமாக தகவ9 5ரXY4 
வச/, க4X~$ட0( ெசய9பா$;9 நமPM
அ�|லமான ஒ(F தா(. இ3X_�4, yHக<
MNX_*4 தகவ9, yHக< ேமBெகா<வைதX
ேபா(ற ெசய9பா*கைள ேமBெகா<பவ#க
OPM TPகைல உRடாPM4. இதைனD ச0X
ப*1த, Tல ெச$;H அைமPக ேவR*4.
இ2 இ(ட#ெந$ எP Yேளார# ம$*+(N,
அைன12 _ரiச#கJo4 தரXப$*<
ள2. இ(ட#ெந$ _ரiச09 Tools>Internet
Options>Content>Autocomplete எனD ெச9லi4.
இHM உHக< A3XபXப; தானாக 5ரXY4
வச/ைய yPQAடலா4.

ேகM': எ5 ந*ப5, எ5gட@ உMள ேலJ
டாJ க@Ja%டE, நாM ெச>லq ெச>ல ெம4வாக
இயSK@ எ5H pH[றா5. இ4 எJபQ உ*ைம
யாK@. Q#%ட> சாதன@ ஒ5H எJேபா4@ ஒேர

மாA&யாக, ஒேர ேவக2A> தாேன ெசய>பP@
த5ைம ெகா*ட4. ந*ப&5 pGH உ*ைமயா? 
அJபQயானா>, அதGகான காரண@ எ5ன? எJபQ
இதைன2 த'E0கலா@?

ேஜ. ஆ&. Mயாகராஜ0, 6��ேச�.
ப/9: நா< ெச9லD ெச9ல, ந4 க4X ~$

ட0( இயPக ேவக4 Mைற>2 ெகாRேட தா( 
இ3PM4. இதBMX பல காரணHக< உR*.
டiRேலா$ ெசVத YேராQரா4க<, நா4 அN
யாம9 _(னj89 இயHM4 அXJேகஷ(
YேராQரா4க<, ேபா2மான அளA9 இ9லாத
ரா4 ெமம0, மா9ேவ# Yேரா Qரா4க< எனX
பல காரணHக< இ3PM4. இ3X_�4, எJ-
தான gைற89 ச0 ெசV/ட, ந4 க4X~$ட09 
உ<ள ேக« ெமம0ையX Y2X _Xப2, தBகா
nக ைப9கைள yP Mவ2, தBகாnக _ரiச#
ைப9கைள yPMவ2 ேபா(ற ெசய9கJ9
அ;Pக; ஈ*ப*வ2, ந4 க4X~$ட# ெசய9
பா$;ைன1 ெதாட#>2 sராக ைவ1 /3PM4.
ேதைவயBற YேராQரா4க< இயHMவதைன
 டா#$ அX ெச(F yPகலா4. அ9ல2 இயH-
காம9 ைவ1/3Pகலா4.

ேகM': எ5 ெமாைப> ேபா5 Aைரm>, அத5
ெவlqச த5ைம ஆ%ேடா எ5ற தானாகq ச& ெச�-
AP@ வைகm> அைம0கJப% PMள4. இதைன,
நாமாக ச& ெச�AP@ வைகm> அைம240
ெகா*டா>, ேப%ட&m5 Aறைன kqசJபP2
தலா@ எ5H எ5 ந*பE pH [றாE. இதைன எJ-
பQ அைமJப4 எ5H ெத&ய'>ைல. QJ$ தர`@.

எ0. ஷR�கநாத0, ��O.

ேகJs – பMV –டா!ட& ெப. சLMர ேபா< –
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ப/9: ெமாைப9 ேபா( /ைர8( ெவJDச

ெவJXபா$;ைன ந4 க$*Xபா$*PM<
ைவ1/3Xப2 ேப$ட08( /ற( நாைள அ/
கXப*124 எ(ப2 உRைமேய.  ெதாடP
க1/9,மாறா5ைல89,இ2 "auto"setting எ(ற
வைக89 அைமPகXப$;3PM4. இதைன yP
QA$* yHகேள க$*Xப*124 வைக89
அைமPகலா4. எ>த ெமாைப9 ேபாUo4,
ெச$;H _0i ெச(றiடேனேய, அ/9
/ைர ஒJ ெவJXபா$;Bகான க$*Xபா*
கா$டXப*4. வல2 ஓர1/9, "auto" எ(ற
க$ட4 தரXப$* அ2 இயPகXப$;3PM4.
அதைன1 ெதா$* yPகi4. அ*12 yள மான
க$ட4 ஒ(F கா$டXப*4. இதைன Aர9 
ெதா$* இயPQ இட2 பPகமாக இ¤1தா9,
ெவJDச4 Mைறm4. வல2 பPக4 இ¤1தா9
அ/கமாM4. இதைன எXேபா2 ேவR*மா
னாo4 மாBN அைமPகலா4. உHக< க$ *X
பா$;BM< ைவ12P ெகா<ளலா4. yHக<
ேப$ட0 /ற( ேச+X_ைன g(UைலXப
*1/ இ>தP ேக<AையைனP ேக$*<¸#க<.
இ(ெனா3 MNXY4 த3Qேற(. உHக OPM1
ேதைவ இ9லாத ேநர1/9 Bluetooth, GPS, Wi-Fi, 
mobile data ஆQய வச/க< உHக< ேபாU9
இ3>தா9, அவBைற 5F1/ (off) ைவPகi4.
ஏென(றா9, ெதாட#>2 இவBைற இயHக
ைவ12P ெகாR;3Xப2, உHக< ேப$ட
08( /றைன உN¹TA*4.

ேகM': என0K அ`%x0 டா% கா@ தள2A>
k5 அoச> அ0க`*% ைவ24Mேள5.
இதைன எ5nைடய ெமாைப> சாதன24ட5
இைண2தா>, என0K எvவள` அள'லான இ5
பா0$ [ைட0K@? இ4 ெத&8தா>, அoச>கைள
ட`*ேலா% ெச�Aட எlதாக இ;0K@.

ஆ. �ைறமM, ேகாைவ.
ப/9: ந9ல ேக<A, 5ைறம/. அi$oP

டா$ கா4 எXப; உHக< ெமாைப9 சாதன1/9,
+( அ¹ச9 அXJேகஷ�ட( ெசய9ப*Q
ற2 எனX பா#Pகலா4. இ>த அXJேகஷ(,
உHகOைடய அi$oP கா4 அPகiR$ இ(
பாP�n3>2, உHக< ேபா�PM எதைனm4
டiRேலா$ ெசV/டா2. ஏென(றா9, இ2
ஒ3 அXJேகஷ�ட( இைண>த IMAPconnection
ஆக இ3PM4. உHகOைடய அi$oP இ(
பாP�9 உ<ள அைன1ைதm4 டiRேலா$
ெசV/டாம9, உHகOைடய +( அ¹ச9கைள
yHக< காணலா4.

உHகOைடய அPகiR$;ைன, ெமாைப9
ேபாU9 ெச$ அX ெசV/*ைக89, உHக
OPM வ>/3PM4 அ¹ச9கJ9 கட>த வார4
அ9ல2 மாத1/9 வ>த/9, எதைன பா#PகX
ேபாQx#க< எ(F பல A3Xப ெசய9பா*க<
தரXப$*, yHக< ேத#>ெத*PகXபட ேவR;

ய/3PM4. yHக< எ>த A3Xப1/ைன ெச$
ெசVதாo4, மBறவBைறm4 காண g;m4. 
எ*12P கா$டாகP கட>த வார4 வ>தைத 
ம$*4 பா#Pக A3Xப4 ெத0 A1தாo4,
அதBM g(Y வ>தைதm4 பா#Pகலா4. 
நா( ப0ேசாதைன gைற89 எ(�ைடய
அi$oP டா$ கா4 அPகiR$;ைன, எ(
ஆR$ராV$ இெம89 அXJேகஷ�ட(
இைண1ேத(. எ(�ைடய இ(பாP�9 ஆ8
ரPகணPகான ெமேசf இ3>த ேபா/o4, ஒ3 
எ4._. அளAலான ேட$டா ம$*ேம, அ>த
அXJேகஷ�Pகான இட1/9 கா$டXப$
ட2. yHக< ெம89கOட( இைணPகXப$ட
ைப9கைள, ேபா�PM டiRேலா$ ெசVதா9,
ேபாU9 இட4 உ<ளைதX ெபாF12 அைவ 
டiRேலா$ ெசVயXப*4. yHக< அைன12 
ெமேசfகைளm4 டiRேலா$ ெசV2
ைவ12X பா#Pக ேவR*4 என A34 _னா9,
அதBM ெமாைப9 சாதன4 ச0 யாக வரா2.
ெப#சன9 க4X~$ட# ஒ(ைறX பய(ப*1
தi4. இதBM yHக< POP3 அPகiR$ைடX
பய(ப*1த உHகைள அ�ம/PM4 இெம89
QைளயR$ ஒ(ைறX பய(ப*1தi4. ச0
யாக, எhவளi இட1/ைன உHக< ெமாைப9
இ(பாP ெகா<O4 எ(பைத அNய எ2i4 
வ�க< இ3Xபதாக1 ெத0யA9ைல.

ேகM': �SகM \5_ 0ளv% சEவEகl> ைப>
கைளJ பA` ெச�4 KL2த பய nMள க% Pைர
ஒ5ைற2 த8tEகM. நா5 \5ேப அவGைறJ பய5-
பP2A வ8ேத5. அ8த ேசைவைய �0Kவ4 எJபQ
எ5H அLய ';@_[ேற5. நா5 '*ேடா$ 7
பய5பP2A வ;[ேற5.

ேக. jLதர ராஜ0, Mb6வன\.
ப/9: yHக< ஒ( $ைரh அXJேகஷைன

டiRேலா$ ெசV2, உHக< க4X~$ட09
இ( டா9 ெசV2 பய(ப*1/ வ3Qx#க<
எ(F 5ைனPQேற(. அXப; இ9ைல எ(றா9,
MNX_$ட Pளh$ ேசைவைய yHக< அl
காம9 இ3>தாேல ேபா24. ஆனா9, ஒ( $ைரh
அXJேகஷைன உHக< ARேடா 7 க4X~$

ட09 இ( டா9 ெசV2 பய(ப*1/ வ3வதாக
இ3>தா9, அதைன அ( இ( டா9 ெசV2
yPQ Aடலா4. இதைன ஆ9 YேராQரா4 
ப$;யn9, ஒ( $ைரh ேத#>ெத*12, அ/9
QைடPM4 ெம�A9 uninstall ேத#>ெத*12
ெசV/டலா4. அ9ல2 Control Panel > Add or
Remove a Program ெச(F, MNX_$ட அXJேக
ஷைன அ( இ( டா9 ெசV/டலா4. இhவாF
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yPQனாo4, yHக< dR*4 இ( டா9
ெசV/டாமேலேய, ஒ( $ைரh வச/ையX
ெபBF ைப9கைள ேசh ெசV/டலா4. _ர
iச# வ�யாக, ஒ( $ைரh ெச(F, உHக<
ைமPேராசாX$ அPகiR$ பய(ப *1/,
ஒ( $ைரA9 இட4 ெபBF, ைப9கைள
ேசh ெசV/டலா4. எ>த இட1/n3>24,
இைணய இைணX_9 ஒ( $ைரh ெச(F,
ைப9கைளX ெபறலா4.

ேகM': எ5nைடய ேப$_0 அ0க`*%Q>
உMள பA`கைளJ பாE0கq ெச>ைகm>, ஒv
ெவா; \ைறf@ எ5 பா$ேவE% மGH@ aசE ேந@
ேபாட ேவ*QfMள4. aசE ேந@ தானாக2 ேதா5
H[ற4. இேத ேபால பா$ேவEQைனf@ ஒ; ஹா%
�m> ைவ24J பய5பP2த \Qfமா, அ*ணா?

எ0. jேரLMர0, �வகா�.
ப/9: த4_ �ேர>/ர(, ேப YP தள1/9 

உHக< பPக1/ைனX ெபற ~ச# ேந4 மBF4
பா ேவ#;ைனP ெகா*1ேத ஆக ேவR*4.
MPQகJ( உதAயா9, உHக< ~ச# ேந4,
உHக< க4X ~$ட09 ம$*4 ேசh ெசVயX
ப$*<ளதா, ~ச# ேந4 தரXப$*, அ2தானா
எ(F ேக$கXப*Qற2. பா ேவ#ைடX
ெபாF1தவைர8o4 அேத ேபா9 ேசh ெசV/
டலா4. yHக< பா ேவ#$ ெகா*1த _(ன#,

அத( ¦ழாக ஓ# ஆXஷ( கா$டXப*4. அ/9
“Keep me logged in” எ(F இ3PM4. இ/9 
உ<ள பாP�9 ;P அைடயாள4 ஒ(ைற
ஏBப*1தi4. இதைன அ*12, yHக<
பா ேவ#$ அைமPக ேவR;83Pகா2.
க4X~$ட# yHக< ஒ12P ெகாRட
“Keep me logged in.” எ(ற வச/89
பா ேவ#ைட 5ைனA9 ைவ12X
பய(ப*1/, உHக< அPகiR$
தள1/ைன1 த34.

ேகM': ெலேனாவா ேடJள% i.b.
ஒ5ைறJ பய5ப P2A வ; [ேற5.
இA> A�ெரன எO24கU0KJ
பAலாக, எ*கM Aைரm> ேதா5-
H[5றன. இ4 அைன24 எO24
கlx@ இ>லாம>, ஒ; bலவGL> ஏG
பP[5றன. ஆனா>, இதனா>, ைவ i
இைணJi> இெமm>கைளJ பாE0க
பா$ேவE% தர இயல'>ைல.
இ4 எதனா> ஏGபP[ற4?
இதGகான tE` எ5ன? b$ட@

ெக%PJ ேபா� இ;0Kமா?
ஆ. சLMர! Nமா&, ெப�க�b.

ப/9: இ2 +கi4 சாதாரண _ரDைனதா(.
எJ/9 �#12Aடலா4. +க yளமான க;த4
எ¤24 அளABM �#i இ9லாத _ரDைன
அ9ல. உHகOைடய ேடXள$ _.T.8(
/ைர89 தரXப*4 ¦ ேபா#$ அைமX_ைனm4,
அதைன இயPM4 gைற8ைனm4 ெத0>2
ெகாRடா9, _ரDைனPகான �#i QைடPM4.
/ைர89 கா$டXப*4 ¦ ேபா#$, வழPகமாக
நா4 ெப#சன9 க4X~$ட3ட( பய(ப*124
க4X~$ட0n3>2 ேவFப$ட2. இ>தP ¦
ேபா#*கJ9, எRக<, ¦ ேபா#;( ேம9 வ0
ைச89 அைமPகXப$;3PM4. அ9ல2, வல2
பPக1/o4,எRகOPகான¦ேபா#$இ3PM4.
இேத, எRகOPகான ¦கைள, ºX$ ¦mட(
அ¤1/, Tல Aேசஷமான, நா4 அ;Pக; பய(
ப*124 Tல அைடயாளHகைளX ெபறலா4.
டால#,  டா#, அைடXYP MN ேபா(றைவ.
ஆனா9, ஆR$ராV$ T ட1/9, /ைர89
கா$டXப*4 ¦ ேபா#$ +கD TNயதாM4.
எRக< மBF4 TறXY அைடயாளP MNகைள,
இட2 Yற4 “123” மBF4 symbols எ(ற ¦ைய
அ¤1/X ெபறலா4. இவBைற அ¤12ைக89,
எRக<, அைடயாளP MN�*க< அடHQய ¦
ேபா#$ QைடPM4. இவBNn3>2 எ¤12க
OPகான ¦ ேபா#$ ேதைவ எU9, ABC எ(ற
¦8ைன அ¤1த ேவR*4. Tல /ைரP ¦ ேபா#
*கJ9, “123” எ(ற ¦ைய dR*4 ஒ3gைற
அ¤1/னா9, டாQ< (Toggle)¦ எ(ற gைற89,
symbols ¦ QைடPM4. ஒ3 Tல ேடXள$ _.T.
PகJ9, எRக< ெகாRட ¦ ேபா#*4 தரXப*
வ2 உR*. ஆனா9, அைவ பா#Pக +கD TNய
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