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வாசக.கேள.... க*+,-ட. =ா$க>
க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456

மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧5 ஏ"ர. மாத5@G3 

NO ெவ;யாQ<R1க1Sடா6. -ா.க2 மGH!
‘/0’1கைள உRவா1Qயவ&, ெவ;<$டவ&, 
Qைட13! இடWக2, Xைல ஆQயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ\]!.

@$கA(கான இைணய தள*

இ!ெட$ &'( க*+,-ட. வா1க+ ேபா41களா?

சFக தள, G! அIச$ கண(ைக J'K6ட
ப(க* 5

ப(க* 9

ப(க* 6

உ
I

ேள

~ டா!ட& ெப.சKLர ேபா; ~

ைம"ேராசா() *+வன. அ0ர1யா34
த6 78ேடா: 10 இய"க ?ைற

ைமBC இயDE. சாதனDகைளG ெச6ற
ெசIவா3"Jழைம, அ"ேடாபN 6C, அP
?க(பQ40RSளT. ?த6 ?தலாக4 தா6 வ1
வைம4த ‘சNேப: W"’ (Surface Book) எ6Y.
ம1" கZ[ைய ெவ\B)டT. ”ம1"கZ
[க\C ]கG ^ற_த உGச4ைத இ_த ம1"க
Z[ ெகா8 QSளT. அTதா6 ’சNேப: W"’, 
என இதைன அP?க(பQ40ய ைம"
ேராசா() *+வன Tைண4 தைலவN பேனா:

பனா3 (Panos Panay) EP(b)டாN.

ச&ேப; 5! மN!கPQ

”இTேவ எDகS ?தC ம1" கZ[.
ஆனாC இTவைர இயDJய ம1"க Z[கS
அைன406 அ.சDகைளR. மாdP அைம"
க(ப)ட ம1"கZ[. W0 யதாக நாDகS ஒg
ம1"கZ[ைய" க8Qb14TSேளா.”
எ6+ அவN ெதாடN_T ேபh ைகBC EP(
b)டாN.

இT ம1"கZ[ ம)QமCல. இத6 0ைர(
பாக4ைத4 த[ேய கழ)1 ஒg E+DகZ[

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.

ைம(ேராசா+- தP* QRேடா& 10 சாதன1க>
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யாகi. (“ேட(ள) b.^.”) பய6பQ4தலா..
l ேபாN1C ஒg lைய அm40யiட6, 0ைர(
பE0 தானாக" கழ8Q த[ேய Jைட"JறT.
எனேவ இT ”ஒ6PC இர8Q” என அைழ"
க(பQ. ஒg சாதனமாக ெவ\வ_TSளT.
இத6 0ைர 13.1 அDEல அள7C அைம_TS
ளT. இT சd+ மா+தலான அளi தா6. வழ"
கமாக நா. பாN4த ம1"கZ[ 0ைரகைள"
கா)1o. சd+ உயர. pQதலாக இg"E..
இ_த 0ைர( பE 0ைய எ_த" ேகாண40o.
ைவ4T" காணலா.. சd+ உயN40( b1"
கலா.. இதdE வq வE"E. வைகBC, 
ைம"ேராசா() "dynamic fulcrum hinge, எ6ற
ஒg hழC ைமய( bைண(bைன( பய6ப
Q40RSளT.

இத6 ஒ\(WS\ என அைழ"க(பQ.
‘b"ெஸC’ 0ற6 3000 x 2000 ஆக உSளT. ஒg
சTர அDEல40C 267 b"ெஸCகS. ெமா4த.
60 ல)ச. b"ெஸCகS. இதைன4 ெதா)Q.
இய"கலா.. ”:ைடல:” ேபனாi. பய6ப-
Q4தலா.. எ_த" ேகாண40C பாN4தாo.,
கா)^ ]க4 ெத\வாக உSளT.  0ைரைய4
த[யாக" கழ)1 E+DகZ[யாக( பாN"
ைகBC, அத6 த1ம6 7.7. ]u ஆக அைம
JறT. எைட 725 Jரா.. ெமா4த ம1"கZ
[B6 த1ம6 28.8 ]u. எைட 1.587 Jேலா.

இ_த ேல(டா( க.(x)டyC இயDE. 
^.b.R. ஐ5 வைகையG ேசN_தT. இத6 தd
கா{கG ெசயC (ரா.) *ைனவக40ைன 16
|.b. வைர உயN40" ெகாSளலா.. இத6
ஹாN) 1:" எ:.எ:.1. வைகBC அைம"
க(ப)QSளT. இதைன ஒg ெடரா ைப)
அள7dE உயN4தலா.. b6Wறமாக 8 ெமகா
b"ெஸC 0ற6 ெகா8ட ேகமராi., ?6
Wறமாக 5 ெமகா b"ெஸC 0ற6 ேகமராi.
உSளன. இத6 l ேபாN1C, 7ைசகS, b6Wற
மாக ஒ\x)ட(ப)Q அைம"க(ப)QSளன.
lழாக அைம"க(பQ. h)Q தள. (Track Pad)
க8ணா1யாC கா"க(ப)QSளT. இதைன(
பய6பQ40யவNகS, *Gசயமாக மi: பய6
பா)1ைன 7g.ப மா)டாNகS எ6+ ைம"
ேராசா() அ14TG ெசாCJறT. 7ரCேரைக
உணN_T இய"கi. இ0C வச0 உSளT.

இர8Q R.எ:.b.3 ேபாN)கS தர(ப)QS-
ளன. ?m அள7லான, எ:.1. காN) :லா)
இ0C இைண"க(ப)QSளT. “ஹேலா” எ6+
ெசா6னாC, ந. ?க40ைன அைடயாள.
க8Q இயDக, ேகமராi. Jைட" JறT.

இத6 ேப)டyB6 0ற6 ெதாடN_T 12
மZ ேநர. கZ[ைய இய"க ]6ச"0

Bைன4 தgJறT.
இ_த ‘சNேப: W"’ (Surface Book) வg.

அ"ேடாபN 26 ?தC 7dபைன"E வgJ
றT. ஆனாC, ேதைவ(ப QபவNகS, ?6ப0
7ைன அ"ேடாபN 7 ?தC ேமdெகாSளலா.
என ைம"ே ராசா() அP74TSளT. ஆனாC,
இவdP6 7ைல தா6 அைன வg"E. அ0NG
^யாகi., க8க\C ~N வரவைழ(பதா
கi. உSளT. ெதாட"க *ைல சNேப: W"
கZ[B6 (Core i5, 8GB RAM, and a 128GB
PCIe SSD) 7ைல அெமy"க டாலN 1,499.
இ0C Jராb": ெசய{ த[யாக இg"காT.
Jராb": ெசய{ த[யாகi., 256 |.b.
எ:.எ:.1. R. ெகா8டத6 7ைல 1,899
டாலN. உயN*ைலBC, Core i7 with 16GB RAM
and a 512GB SSD ெகா8ட கZ[ 2,699 டாலN
எனi. அP7"க(ப)QSளT. 

இத6 அழகான ேதாdற. மd+. by4
ெதQ4த *ைலBC ெசயCபாQ ேபா6ற-
வdைற" காண https://www.youtube.com/
watch?t=1&v=XVfOe5mFbAE எ6ற காெணா
\ைய" காணi..

”78ேடா: பய6பQ4T. பயனாளNகS
?த{C இதைன4 தDகS ேதைவ என உணN_-
தனN. b6னN, அTேவ தDகS ேதNi என அP_
தனN; இ(ேபாT அTேவ தாDகS ேந^"E. 
78ேடா: என உணN J6றனN” என ச4ய
நாெதCலா, இ_த கா)^ அரDJC, 78ேடா:
10 ^:ட. EP4T அP74தாN.

5Lய RSயா ேபா0கI

இேத *க�G^BC, ைம"ேராசா(), Lumia
950 and 950XL எ6ற இg ெமாைபC ேபா6
கைள அP?க. ெச3தT. வழ"கமாக, சாத
னDக\6 ?6ேனா)ட4ைத" கா)Q. 
(ைரய6 ேரா(பN (Bryan Roper) 7லாவாyயாக
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இவdP6 ெசயCபாQகைள" கா)1னாN.

இவdP6 7ைல ?ைறேய 549 
மd+. 649 டாலNகS.

ை ம " ே ர ா ச ா ( )
*+வன. ேநா"
Jயா *+வன4ைத

வாDJய0C இg_T, �]யா
ேபா6கS வgவT தSளா)ட40C இg_தT.
இ(ேபாT ேநா"Jயா ஊqயNகS அைனவg.
ெவ\ேய அY(ப(ப)ட *ைலBC, இ_த 
இg �]யா ேபா6கS ெவ\யா JRSளன.
இர8Q., 78ேடா: 10 ஆ(பேர)1D
^:ட4ைத" ெகா8Q அ0 ர1யா3 இற"க(
ப)QSளன. 78ேடா: 10 ^:ட40C, ஒg
ெமாைபC ேபா6 எ6னெவCலா. ெச3 0ட
?1R. என" கா)ட(ப)QSளT. ?6Wற"
ேகமரா, Windows Hello ெசய{ைய இய"E
வதாC, நா. ேபாைன4 �"J( b14த iட6,
த6ைன இய"க4 தயாN(பQ40" ெகாSJ
றT. அேத ேபாC Continuum ெசய{ இயDE
வதாC, இ_த ேபா6கS, ஏற4தாழ ெபNசனC
க.(x)டy6 ெசயCபா QகS அைன4ைதR. 
ேமdெகாSள தயாராJ6றன. ேபா6கைள 
மா[)டN ஒ6PC இைண4T7)டாC, ?m
ைமயான ெபNசனC க.(x)டN Jைட"JறT.

�]யா 950 ெமாைபC ேபா[C, 0ைர 5.2 
அDEல அள7C உSளT. இ0C பய6பQ4
த(பQவT ெஹ"ஸா (6) ேகாN (ராசசN ஆE..
�]யா 950 எ":.எC. ெமாைபC ேபா[6 
0ைர 5.7 அDEல அள7C தர(ப)QSளT.
இ0C ஆ"டா ேகாN ^( இயDEJறT.

இர81o. 20 ெமகா b"ெஸC 0ற6
ெகா8ட b6Wற" ேகமரா உSளT. :ேடாேர�
ெமமy 30 |.b. இதைன 2 ெடரா ைப) அள
7dE, ைம"ேரா எ:.1. காN) ெகா8Q அ0
க(பQ4தலா. எ6+ ைம"ேராசா() அP74
TSளT.

ைம!ேராசா4: ைக வைளயU

ந. உடdபBd^ைய" க8காZ4TG
ெசாCல, Microsoft Band எ6ற சாதன4
ைதR. ைம"ேராசா() கா)1யT. இTi.
78ேடா: 10 ஆ(பேர)1D ^:ட40C
இயDEJறT.

ந.?ைடய இதய4 T1(W, உடd பBd^,
அத6 �ல. எy"க(ப)ட கேலாy ச4T ஆJய
வdைற அள_T ெசாCJறT. அ4Tட6 நம"E

வ_0g"E. ]6 அ�சCகைள( பாN"கi.
வq தgJறT. கால8டN பய6பா)1C நா.
அைம4T ைவ40g"E. *ைன�)டCக�.
நம"E இ0C Jைட"J6றன.

இT காNெடனா �oட6 ெசயCப QவதாC,
நா. ந. ஒ{" EP(b6 �ல., ெச30கைள
ைட( ெச30Q.ப1 க)டைள ெகாQ"கலா..

அ"ேடாபN 30C இT 249 டாலg"E"
Jைட"E.. ?6W ெவ\B)ட சாதன40dE
மாறாக, இ0C 32]u x 12.8 ]u வைளவான
AMOLED 1:bேள தர(ப)QSளT. ஒg வைக
யான ெதNமC bளா:1"JC இT தயாy"க(
ப)QSளT. காN[D Jளா: 3 பாTகா(W உS
ளT. இ0C உSள பாேராu)டN ெச6சாN, நா. 
இg"E. இட406 உய ர40ைனR. கா)QJ
றT. இதைன 300 u)டN ?தC 4877 u)டN 
உயர40C உSள இடDக\C ைவ4T( பய6-
பQ4தலா..

Windows Phone 8.1 update, iPhone: 4S, 5, 5C,
5S, 6, 6 Plus, iOS 8.1.2,மd+. ஆ8)ரா3) 4.3
– 5.0 ஆJய சாதனDக�ட6 இT இைண_T
ெசயCபQ.. W��4 4.0 ெதாqC �)ப?.
இ0C இயDEJறT. இத6 {40ய. பா{மN
ேப)டy 48 மZ ேநர. ெதாடN_T இயDக 
ச"0 அ\" JறT. ?mைமயாக இதைன 90

Bloatware: !ேளா% ேவ' என நா+ அைழ!பைவ,
க+!2%ட' தயா678+ 9:வன;களா<,
தா;க= வ>வைம78+ க+!2%ட'க@< பABC
அD!ப!பE+ FேராHரா+களா8+. க+!2%ட'
ம%EJKL, இ!ேபாC, ெமாைப< ேபாKக=,
ேட!ள% O.P.7க=, 8ேரா+ F7, ஐேப% ேபாKற
சாதன;க@T+, நா+ ேக%காத, UV+பாத 
பல FேராHரா+க= பAய!ப%E தர!பEHK
றன. இவYைற நா+ க+!2%டைர அ<லC
ேமேல 8L!O%E=ள சாதன;கைள! ெபY
றZடK, இவYைற [7HUடலா+. இதனா<,
ேதைவ\KL ந+ ரா+ ெமம6 இட+ பயKபE]
த!பEவC தE7க!பE+.

“ெதUVW ெகா>A1க>”
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*]டDக\C சாN� ெச30டலா..
இ_த சாதன406 இய"க40dெகன, 

Uber, RunKeeper, Starbucks, Subway, Lose it,
MyFitnessPal, Twitter and Facebook ஆJய *+வ
னDக�ட6 ைம"ேராசா() ஒ(ப_த. ேமd
ெகா8QSளT.

ேஹாேலா ெல0;

இ_த *க�G^BC ைம"ேராசா() *+
வன. த6 ேஹாேலா ெல6: EP4T 7ப ர
மாக எTi. ெதy7"க7Cைல எ6றாo.,
அத6 இய"க4ைத" கா) 1யT. அத6 �ல
மாக Project X-Ray எ6Y. W0ய ேக. ஒ6ைற
7ைளயா1" கா)1யT. அQ4த ஆ8Q,
?தC காலா81C, இT ெவ\Bட(பQ.
எ6+., இதdெகன ேக. WேராJரா.கைள4
தயாy(பவNகS, அதdகான சாதனDகைளR.,

WேராJரா.கைளR. ெபd+" ெகாSளலா.
எ6+ அP7"க(ப)டT.

78ேடா: 10 ^:ட40C இய"க40C 
அைன4T வைக சாதனDகைளR. த_T, ச4ய 
நாெதSளா, W0ய உGச4 0ைன4 ெதாQவாN
எ6+ இ_த கா)^ அரDJC கல_T ெகா8ட
வNகS பாரா)1னாNகS. தdேபாT, 11 ேகா1
சாதனDக\C, 78ேடா: 10 இயDJ வg-
வதாக, ைம"ேராசா() *+வன அoவலN
ைமயNச6 அP74தாN.

ப4T வாரDக\C இ_த சாதைன ஈ)ட(ப)-
QSளT. 78ேடா: :ேடாN இT வைர 125
ேகா1 ?ைற அ�க(ப)QSளT. 80 ல)ச.
வN4தக கZ [க\C, 78ேடா: 10 *+வ(
ப)QSளT.

அ4Tட6, ேப:W", த6 ேப:W", இ6:-
டாJரா. மd+. ெமச�சN ெசய {கைள,
78ேடா: 10 ^:ட40C இயDE. வைகBC 
தர இg(பதாகi. அP7"க(ப)டT.

ைம"ேராசா() *+வன406 இல)^ய
மான, �+ ேகா1 சாதனDக\C 78ேடா:
இயDE. நாS அ0க ெதாைல7C இCைல
எ6பT, இ_த சாத னDக\6 ெசயCபா Qகைள"
க8டiட6 ெதyவதாக( பலg. கg4T ெதy
74TSளனN. 

அெமy"கா7C இயDE. ெப6^Cேவ
[யா பCகைல" கழக., இைணய40C

]கi. ஆGசyய4த"க வைகBC, �Cக\6
ெபா"Jஷ. ஒ6ைற வழDJ வgJறT. ஏற4
தாழ, 20 ல)ச. �CகS இDE இல வசமாக"
Jைட"J6றன. இ_த தள406 ?க வy: http://
digital.library.upenn.edu/books/

 இ_த தள40C �ைழ_தiட6, Books Online
எ6ற by7dE ~DகS ெசC �NகS. அDE �C
கைள4 ேத1( ெப+வதdகான ேதடC க)ட.,
W0யதாக( ப)1ய{ட(ப)QSளைவ, �C
ஆ^yயNகS ெபயNகS, �Cக\6 தைல(W,
�CகS ைகயா�. ெபாgS என( பல by i
க\C ேதQ. வச0 ஆJயைவ Jைட"J6றன.

இவd+"E" lழாக News எ6+ ஒg byi
உSளT. இ_த by7o., W0 யதாக இைண"
க(ப)QSள �Cக\6 ப)1யC தர(பQJ
றT. Archives and Indexes எ6ற by7C, நா.
ேதQ. �C சாN_த மdற �Cக\6 ப)1யC 
மd+. அவdP{g_T ெட":) மா0y
Jைட"JறT. இ+0யாக உSள The Inside
Story எ6ற byi இ_த தள. EP4த pQதC
தகவCகS, அ1"க1 இ4தள. பdP ேக)க(-

பQ. ேகS7கS, எ(ப1 ஒg �ைல" க8 Q
b1"கலா. எ6பதdகான வq?ைறகS ஆJ
யைவ தர(பQJ6றன.

இDE Jைட"E. இ_த இலவச �CகS
மாணவNக�"E அ0க. பய6பQ.. ஆD Jல
இல"Jய �CகS அ0க. Jைட" J6றன. 
த]� �CகS இ0C இட. ெபற 7Cைல. 
த]� இல"Jய. EP4T. எTi. ேத1 ய0C
Jைட"க7Cைல. ஆனாC, இ_0யா76 த4
Tவ �CகS பல Jைட" J6றன. ஒg?ைற
ெச6+ ேத1( பாgDகேள6.

@$கA(கான இைணய தள*
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*ைன4த ேநர40C எCலா., எ0N(பQ. 
]6 அ�சC சNவNக \o., ச�க வைல4

தளDக\o. (Orkut, Facebook, Twitter or
LinkedIn), பலN தDக�"E என பல அ"கi8)
கைள ஏdபQ40" ெகாSJ6றனN. ஏdகனேவ,
ெதாடDக(ப)டைவ சyயாகG ெசயCபQ4த
?1யாத *ைல ஒg காரணமாக இg"E.. அC
லT, ஒIெவாg வைக ெசயCபா)1dE. என
ஒIெவாg அ�சC மd+. ச�க வைல4தள
அ"கi8)கைள ஏdபQ40" ெகாSJ6
றனN. ஒg ^லN, பா:ேவN)கைள
மற_T7)Q, W0ய ெபயNக\C,
அ"கi8)கைள4 ெதாடDJ, 
தDகS ந8பNக�"E4
ெதyய( பQ4TJ6றனN.

இவNகS எ0NெகாS�.
ெபyய bரGைன, ஏdக
னேவ, ெதாடDக(ப)ட
இ4தைகய அ"கi8)
கைள �QவT எ(ப1?
எ6+ ெதyயாத *ைல
தா6. அ"கi8)கைள எ\
தாக4 ெதாடDகலா.. ஆனாC,
அவdைற �QவT சd+ ^"க
லான 7ஷய. தா6. இதனாC, 
�ட(படாத, அ�சC ?கவyக�"E(

பைழய ந8பNகS ?"Jய தகவCகைள4
தரலா.. அவdைற இய"க ?1யாத *ைலBC,
அவdPdE உyயவNகS, அவdைற( ெபற ?1
யாத *ைல ஏdபடலா.. அY(bயவேரா, ]க
ந.b"ைகRட6 தா6 அY(bய அ�சo"E
ப0ைல எ0NபாN(பாN.

இT ேபா6ற ��*ைலைய எ0NெகாS�.
வாசகNகS பலN, எ(ப1 இ_த ]6 அ�சC 
மd+. ச�க வைல4தள அ"கi8)கைள

*ர_தரமாக �QவT எ6+ ேக)Q க1
தDகைள அY(WJ6றனN. ஏd

கனேவ, இT EP4T, க.(
x)டN மலyC க)Qைர
ஒ6+ ெவ\யானT. இg(-
bY., இ6ைறய ேதைவ
க\6 அ1(ப ைடBC,
அT EP4த வqகS lேழ 
தர(ப)QSளன.

உDக�ைடய ]6
அ�சC ?கவyBைன
ஏேதா ஒg காரண40dகாக
�1ட 7g. WJ�NகS.

எ6ன ெச3வT? எ(ப1 
�QவT? எ6ற வqகS

ெதyய7Cைல. ஆனாC,
ந. அ"கi8) இ[ 

சFக தள, G! அIச$ கண(ைக J'K6ட



19-10-20157
இ0C இg"க" pடாT என ?1ெவQ4த
b6னN, எ(ப1 �QவT எ6ற வq எDE.
Jைட"க7Cைல. இேத ேபாC தா6 ச�க
வைல4 தளDக \o. (Orkut, Facebook, Twitter
or LinkedIn). அ0o. ந. கண"Jைன �1,
அTவைர பழJ வ_த ந8பNக\ட. இg_T
7லக 7g.WJ�NகS. அ"கi8)ைட(
பாN"காமC, எTi. எmதாமC இg"கலா.;
ஆனாC, ெமா4தமாக ந. கண"ேக இg"க"
pடாT என 7g.bனாC எ6ன ெச30ட
ேவ8Q.. இDE அதdகான வqகைள( பாN"
கலா..

இ0C எ6ன ஒg நCல தகவC எ[C, ஏற4
தாழ அைன4T ]6 அ�சC வச0 தg. *+-
வனDக�., உDகS ]6 அ�சC கண"Jைன
*ர_தரமாக �1" ெகாSள வq ஒ6ைற4
தgJ6றன. ஆனாC, அ_த வqகைள நா. 
ேநர1யாக, எ\தாக( ெபற இயல7Cைல.
அவdைற( ெபற பCேவ+ hd+ வqகைள 
ேமdெகாSள ேவ81RSளT. அவdைற
இDE காணலா..

Xெம8Y

1 https://www.google.com/accounts/DeleteCaribou
Service எ6ற ?கவyBC உSள தள. ெசC
லi..

2. இDE உDக�ைடய xசN ேந. மd+.
பா:ேவN) அைம"கi..

3. இDE Jைட"E. ெச"பா"�C 1" அைட
யாள. அைம"கi.. b6னN, மdற pES
ேசைவகைள( பய6பQ4த எ6ன அ"
கi8) பய6பQ4த( ேபாJ�NகS எ6ற
7னா7dE, மாdறாக உSள pES அ"
கi8) ெபயyைன அைம"கi.. 

4. பா:ேவN1ைன" ெகாQ4T, "Remove
Gmail" எ6ற ப)ட[C J\" ெச3 0டi..
இர8Q நா)க\C உDகS |ெமBC அ"
கi8) ~"க(பQ..

5. உDகS |ெமBC அ"கi8) ~"க(ப)ட
b6னN, எ6ன ெச3தாo., அ_த அ"க
i8)1ைன u8Q. ெபற ?1 யாT. 
அ0C உSள ெமேச�கS Jைட"காT.

ஹா:ெம8Y / எU.எ;.எ0./\]ேடா; ைல^:

1. l�"கா�. {D" உSள தள. ெசC
லi.. http://mail.live.com/mail/CloseAccount 

Confirmation.
aspx இT
J ை ட "
க 7 ை ல
எ6 ற ா C
h t t p s : / /
a c c o u n t .
l i v e . c o m /
CloseAccount.aspx எ6ற ?கவyBC உSள
தள. ெசCலi..

2. உDக�ைடய இெமBC ?கவy மd+.
பா:ேவN1ைன இDE அைம"கi.. 

3. ெதாடN_T CloseAccount எ6ற ப)ட[C
J\" ெச30டi..

4. உDகS அ"கi8) 270 நா)க�"E ஒT"
க(ப)Q பாTகா"க(பQ.. அ_த" கால40C 
u8Q. உDகS அ"கi8)1ைன உBN(
b"க 7g.bனாC, u8Q. அதைன இய"-
கலா.. இCைல எ6றாC, 270 நா)க �"E(
b6னN, ?mைமயாக ~"க(பQ.. உDகS
ந8பNகS இதdE ெதாடNW ெகா8டாC, 
அ(ப1 ஒg அ"க i8)ேட இCைல எ6ற 
ெச30 அவNக�"E4 தர(பQ..

யாஹூ தளU:

1. இ_த தள40C உSள ]6 அ�சC கண"-
Jைன ~"க https://edit.yahoo.com/config/
delete_user எ6ற ?கவyBC உSள தள.
ெசCலi..

2. உDக�"கான த[ நபN தகவCகைள அ\4T,
~"க 7g.Wவதைன confirm எ6ற ப)டைன
அm4Tவத6 �ல. உ+0(பQ4தi..

3. 90 நா)க\C உDகS அ"கi8) ?mைம
யாக ~"க(பQ.. b6னN, ~DகS 7g. b
னாo., அ"கi8) Jைட"காT.

RAID – (Redundant Array of Independent Disks):
ஒேர ேட%டாUைன பல ஹா'% >`7H<
பABC ைவ78+ aைற. இதK bல+ இKF%
மY:+ அZ%F% ெசய<பா Eகைள சம9ைல!
பE]A பH'BC இய7கலா+. இதK bல+ க+!
2%ட' P`ட]AK ெசய<பா Eக= ேமKைம
யைடHKறன.
Downtime: ஹா'%ேவ', ஆ!பேர%>; P`ட+ அ<-
லC அ!@ேகஷK FேராHரா+க@K தவLனா<
க+!2%ட' P`ட+ இய;காம< இV78+ 
கால+.

“ெதUVW ெகா>A1க>” 
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ேப;5! சbக இைணய தளU

பலg. பய6ப Q4T. இ_த தள4 0 { g_T 
தDகS அ"க i8) 1ைன ~"க அ0க. ேபN 
7g. W J6றனN. இதdE" காரண., ஒg வேர 
பல அ"க i8)க\C, ெபயNக\C ^Pய 74-
0 யா  ச4 - Tட6 அ"க i8)கைள அைம4 T-

7 Q வேத காரண..
1. ?த{C ேப:W" 

இ ை ண ய 

தள40C உDக � ைடய அ"க i8)1C 
�ைழ யi..  ெதாடN_T வலT �ைலBC 
உSள Account -> Account Settings எ6ப0C 
ெசCலi.. 

2. இT Settings  ப"க4 0ைன4 0ற"E.. 
3. இDE "Deactivate Account" எ6ற by7C 

Jைட"E. deactivate எ6ற {D"JC J\" 
ெச3 0 டi.. 

4. அCலT ேநர 1 யாக http://www.facebook.com/
deactivate.php எ6ற {D"JC J\" ெச3T, 
அ"க i8) 1ைன ~"கலா.. 

5. "Why are you deactivating:" எ6ற by7C, 
உDக �"E 7g(ப மான ேதN 7ைன ஏd-
ப Q40, அ0C ப0C அ\"கலா.. இ+ 0-
யாக, Deactivate My Account"  எ6ற ப)டைன 
அm40, அ"க i8) 1ைன ~"கலா.. 

6. h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / h e l p / c o n t a c t .
php?show_form=delete_account எ6ற இைணய 
தள. ெச6+, *ர_த ர மாக ேப:W" அ"க-
i8) 1ைன ~"கலா.. 

:\:ட& சbக இைணய தளU

1. )7)டN இைணய தள. ெச6+, அDE 
உDகS அ"க i8)1C �ைழ யi.. 
ெதாடN_T வலT �ைலBC உSள Settings  
எ6ற {D"JC J\" ெச3 0 டi..

2. இT Account Settings  எ6ற ப"க4 0ைன4 
0ற"E.. இ_த( ப"க406 இ+ 0BC 
உSள "Deactivate my account" எ6ற {D"JC 
J\" ெச3 0 டi.. 

3 அCலT ேநர 1 யாக http://twitter.com/settings/
accounts/confirm_delete  எ6ற ?க வ yBC 
உSள தள. ெச6+, அDE உDகS அ"க-

i8) 1ைன ~"கலா.. இDE உ+ 0(ப Q4-
T வ தdகாக உDகS ?1 7ைன" ேக)ைகBC 
"Okay, fine, deactivate my account" எ6ப0C 
J\" ெச3T கண" Jைன ?1"கi..

fg!: இ0 சbக இைணய தளU

1. ?த{C {D") இ6 ச�க இைணய 
தள40C உDகS அ"க i8) 1ைன4 0ற"-
கi.. 

2. வலT �ைலBC தர(ப) QSள "Settings" 
எ6ற {D"JC J\" ெச3 0 டi.. 

3. இT Settings  எ6ற ப"க4 0ைன4 0ற"E.. 
இDE "Personal Information" எ6ற by7C, 
"Close Your Account"  எ6ப0C J\" ெச3 0-
டi.. 

5. அCலT https://www.linkedin.com/secure/
settings? closemyaccountstart எ6ற {D"JC 
J\" ெச3T ேநர 1 யாக உDகS அ"க i8)-
1ைன ?1"கலா.. 

6. "Close Account Reason" எ6ற by7C ~DகS 
7g. W வ0C J\" ெச3T, "Continue"  
அm40 ெதாட ரலா..
ேமdகா�. வq க\C, எ_த ]6 அ�சC 

மd+. ச�க இைணய தளDக\C உSள 

உDகS ேதைவ(ப டாத, பய6ப Q4தாத அC-
லT ~"க(பட ேவ8Q. என எ8 � Jற அ"க-
i8) 1ைன ~"கலா..

0 யா  ச4 - Tட6 அ"க i8)கைள அைம4 T-
7 Q வேத காரண..

1. ?த{C ேப:W" 
இ ை ண ய 

Carbon Copy: JK அeச< அD! F ைக\<, 
aக வ 6787 fழாக “CC:”  எKற O6 Uைன! 
பா'] A V! g'க=. கா'பK கா!O எKபதK 
hV7க+ இC. அD!ப!பE+ JK அeச< 
ெசi A \ைன, பல நப'க j78  நக லாக 
அD!ப,இBத aக வ67 க%ட] Aைன! 
பயKப E]தலா+. அதா வC, அD!ப!பE+ 
அeச< தக வ<க=, இBத கா'பK கா!O 
க%ட]A< உ=ள aக வ 67 8 6 ய வ'க j78 
அ<ல; ஆனாT+, அவ'க= ெத6BC ெகா=ள 
ேவm >ய ெசiA எKபேத இைத7 8L7 H றC. 
அeச< யாV78 எn த!ப E H றேதா, அவ6K 
aக வ6  “To:” எKற O6U< அைம7க!
 ப E H றC.  

“ெதUVW ெகா>A1க>” 
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~ பாரL ~

ஒg கால40C, �)1C ஒg ெபNசனC க.(-
x)டN எ6றாC, “அ(ப 1யா, ?1 Rமா?” 

எ6ெறCலா. ேகS7 எm( b ய வNகS இg_-
தனN. ஆனாC, ெதாqC �)ப. hgDக, 
hgDக, ெபNசனC க.( x)டN எDE. பய6-
ப Q4T. ெபாg ளாக மாP 7)டT. இதdE" 
காரண. “�N 70R.” ஆE.. அ_த 70 B6-
ப1, )ரா6 ̂ :டNகS hgDJ, ^( ஒ6PC 
ப0 ய(பQ. )ரா6 ̂ :டNக\6 எ8 Z"ைக 
ேகா1ைய4 தா8 1 7)டT. அ_த வைகBC, 
ெபNசனC க.( x)டg. hgDJ, பா"-
ெக)1C ைவ4T எQ4TG ெசCo. அள 7dE 
வ_ T 7)டT. ̂ (கS தயா y"E. *+ வ ன மான 
இ6ெடC *+ வ னேம, த6 ?தC க.( x)ட-
ராக, :1" க.( x)டைர ெவ\ B) QSளT. 

pES *+ வ ன406 Eேரா. கா:) 
(Chromecast) ேபால இCலாமC, இT எ_த 
சாத ன4ைதR. சாN_ 0CலாமC, ?m ைம யாக 
இயDE. ஆ(ப ேர)1D ^:ட. இ0C உS-
ளT. இ0C 78ேடா: மd+. {ன": ^:-
டDகைள இய"க ?1R..

அ(ப 1 யானாC, உடேன இ6ெடC :1" 
க.( x)டைர வாD J 7 டலா. எ6+ ?1 ெவ-
Q" J �Nகளா? ெகா�ச. lேழ தர(ப) QSள 
அத6 அ.சDக ைளR., ெசயC 0ற ைனR. கவ-
[4 T 7)Q வாDக ?1i ெச3 0 QDகS.

h/ ைம யான j.எ;.k.ேபா&:

இ0C, ?m ைம யாக இயDE. R.எ:.b. 
ேபாN) தர(ப) QSளT. எ\ தாக இ6:டாC 

ெச3 0ட ?1R.. எQ4T இய" J ய iட6 
இயDE. ஒg 1|)டC சாத ன மாக இT 
உSளT. எ_தG ^"கo. இதைன இயDக 
ைவ(ப0C இCைல. 1.7.   மா[)டyC 
இதைனG ெசgJ, பவN ப)டைன அm4-
0னாC, இ_த :1" க.( x)டN, 78ேடா: 
8 ^:ட4 0ைன ேலா) ெச3 J றT. இ0C 
தர(ப) QSள ெச) அ( ெசயCபா) 1ைன 
ேமdெ கா8Q 7)டாC, நம"E வழ"க மான 
78ேடா: ஆ(ப ேர)1D ^:ட. �� *ைல 
Jைட" J றT. 

ைவ k jட0 5qsv இயgகாw

இ6ெடC :1" க.( x)டyC ைவ b 
இயD E.ே பாT W��4 இயDகாT. W��4 
இயD E ைகBC, ைவ b இயDகாT.  இ_த 
:1" க.( x)டN இயD E வ தdE, l ேபாN) 
மd+. மi: ேதைவ(பQ.. இ(ே பாT 
இர8Q. இைண_த l ேபாN) 7dப ைன"E" 
Jைட" J6றன. 

:1" க.( x)டN ந. ைவ b இைண(-
Wட6 இைண"க(பQ..  ஒg  W��4 சாத ன4-
T டY. இைண"க(பQ..  இDE l ேபாN) 
இைண"க(பQ.. அT W��4 இைண(bC 
இயDE.. இ_த வைகBC l ேபாN) இய"-
க(ப Q.ே பாT, ைவ b இைண(W ேவக. 
]க ]க" EைறR.. அCலT இCலாத *ைல 
ஏdபQ.. அCலT ைவ b இைண(W *ைல-
யாக இg"E.. l ேபாN) வq யாக உS-
¥Q ெச3 0Q. எm4 TகS சy யாக 17BC 
ெதy யாT. 

பாரL

இ!ெட$ &'( 
க*+ ,-ட. 
வா1க+ ேபா41களா?
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இ(ே பாT வg. 17"கS ெபg.-
பாo. :மாN) 17 என(பQ., இைணய 
இைண(bC இயD E ப ைவ யா கேவ உSளன. 
இ_த 17"க\C, இதdகான ஆ(ப ேர)1D 
^:ட. தர(ப) QSளT. ஆனாC, bர i சNகS 
ேபா6ற  அ( \ ேக ஷ6கS இய"க. என வg-
ைகBC, இைவ தSளா Q J6றன. இ6ெடC 
க.( x)டN :1" இைண"க(ப Q ைகBC, 
17BC, ?m ைம யான 78ேடா: அCலT 
{ன": இய"க. Jைட" J றT. இதைன( 
பய6ப Q4த4 ெதாடD J 7)டாC, *Gசய. 
நா. 1.7.BC உSள ஆ(ப ேர)1D ^:ட4-
0dEG ெசCல மா)ேடா.. இ_த :1" க.(-
x)ட gட6, ைம"ே ராசா() ஆ¦:, Eேரா. 
அCலT பயNபா": ேபா6ற வdைற( பய6ப-
Q4 T.ே பாT, இைவ அைன4T.  இCலாமC, 
இ_த 17ைய ைவ4T அழE பாN4ேதாேம 
எ6+ எ8 � �NகS.

ெமமy மxzU பவ&
உDகS :மாN) 17ைய, :1" க.( x)-

ட gட6 இைண4 T 7)Q, அT சy யான ெபN-
சனC க.( x)டN என எ8 ZனாC, அT E+-
Jய காலேம இg"E.. :1" க.( x)டyC, 
ேபாT மான க.( x)1D பவN Jைட"காT. 
எQ4T" கா)டாக, 1080 p 71 ேயா 7ைன" 
காண ஆைச(ப)டாC, அ0C பல ^"கC-
க ைளR. bரGைன க ைளR. ச_ 0( ¦NகS. 
அதைன ம)Q. பாN"க ேவ8Q. என எ8-
ZனாC, சy. bரGைனகS ஏdப டாT. அத-
Yட6, மdற க.( x)டN ெசயCபா Q கைள 
ேமdெ காSள ?ய6றாC, ^"கCகS ஏdபQ..

பவ& ேபg! பய0ப =vதலாU

இ6ெடC :1" க.( x)டy6 ஒg ^ற(-
ப.ச., அT இயDக, பவN (ள" பா38) 
ேதைவ BCைல. ஏேதY. ஒg பவN ேபD" சாத-
ன4ைத இைண4T இய"கலா.. இT R.எ:.
b. பவN ேபாN) வq யாக ]6ச" 0ைய( 
ெபற" p 1 ய தாக உSளதாC, இT சா4 0 ய மா J-
றT. ேமo., இதdE எ_த ஒg ஆ8)ரா3) 
ேபா6 அCலT ேட(ள) b.^.BC பய6ப Q4-
த(பQ. ேகbைள இதdE( பய6ப Q4தலா..

ேபா0 Lைர ெதy யாw

Eேரா. கா:) சாத ன4ைத, :மாN) 17-
Rட6 பய6ப Q4 0னாC, உDகS :மாN) 
ேபாைன அ(ப 1ேய 17 0ைரBC இைண4T" 
காணலா.. ஆனாC, :1" க.( x)டyC இ_த 
ஒgD J ைண(W ஏdப டாT. 

ேபா&:டkI k.{.யாக க|த ேவ]டாU

:1" க.( x)டைர, ஒg ேபாN)டbS க.(-

x)ட ராகG ெசயCப Q4தலா. எ6+ *ைன"க 
ேவ8டா.. ஏென6றாC, இத6 ?m ைம யான 
இய"க4 0dE நா. பல சாத னDகைளG சாN_T 
இயDக ேவ8 1 ய TSளT.  எG.1.எ..ஐ. 
ேபாN) உSள :J§6 ேவ8Q.. :1" க.(-
x)டN இயDக, பவN சா"ெக) அCலT பவN 
ேபD" இைண"க ேவ8Q..  ேமo., ஒg l 
ேபாN) மd+. மi: ேதைவ. 

இத6 7ைலைய ஒ( b Q ைகBC, அ_த 
7ைல"E நCல ெதாg ேட(ள) b.^. வாD-
J 7 டலா.. அ0C, அதdகான :J§6, 7NG-
hவC l ேபாN), மi: ஆJ யன உSளன. பவN 
ேபD" அCலT பவN சா"ெக) ேதைவ(ப டாT. 
^Pய எG.1.எ..ஐ. கென"டN ஒ6ைற எQ4TG 
ெச6 + 7)டாC, ேட(ள) b.^.R. நCல-
ெதாg ெபNசனC க.( x)ட ராக மாP 7Q..

இg_தாo., ஒg 78ேடா: 8 ேட(ள) 
b.^., ?m ைம யான ஒg ெபNசனC க.(-
x)டy6 இய"க4 0ைன அைன4 T மாக4 தர 
?1 யாT. அேத ேபாC தா6 :1" க.( x)-
டg. தர ?1 யாT.  ஆனாC, ேட(ள) b.^.
ைய எ\ தாக ெபNசனC க.( x)ட ராக இய"க 
?1R.. :1" க.( x)டைர அIவ ளi எ\-
தாக இய"க ?1 யாT.

இ6ெடC :1" க.( x)டN, ஒg 17ைய 
?m ைம யான 78ேடா: 17 யாக மாdற 
இயo..  ஒg ேப"க( b.^.யாக அதைனG 
ெசயCப Q4தலா.. ஆனாC, ?m ைம யான 
ேபாN)டbS ெபNசனC க.( x)ட ராக அT 
ெசயCபட ?1 யாT.

* Registry: (ெரq`%6) Umேடா  ̀இய7க] CடK 
இைணBத ஒV ேட%டா ேப  ̀(தகவ< தள+) இA< 
அைன]C ஹா'%ேவ' மY:+ சா!%ேவ' 8L]த 
தக வ<க= எn த!ப%E பA ய!ப% > V78+. இவY-
:டK பயKப E] C ப வ V7கான UV!ப;க=, 
ெசய<பா E க j7கான 9ைலக= உV வா7க!-
ப%E பA ய!பE+. Umேடா  ̀ இய7க+ இBத 
தகவ< தள] A t VBC தக வ<கைள! ெபY: 
ெசய<ப E வதா< சY: கவ ன மா கேவ இதைன7 
ைகயா=வC ந<லC.

Taskbar: (டா`7 பா') Umேடா` இய7க]A< 
மாu%ட' Aைர\< fழாக இய;8+ [= 
க%ட+. இA< `டா'% ெமD, Uைர வாக அ!-
@ ேகஷK Fேரா H ரா+கைள இய7க ஐகாKக= 
அட; Hய ெதா8!F, இய;H7 ெகாm >-
V78+ அ! @ ேகஷK Fேரா H ரா+க@K 
ைப<க j7கான க%ட;க= மY:+ க> கார+, 
OKன v\< இய;H7 ெகாm > V78+ Fேரா-
H ரா+க@K ஐகாKக= ஆH யைவ இV78+. 
இவYைற] ேதைவ!ப E+ே பாC H@7 ெசiC 
ெபறலா+. 

“ெதUVW ெகா>A1க>” 
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ைம"ே ராசா() த6 ெசய {கS எ4தைன 
வா1"ைக யா ளNகளாC பய6ப Q4-

த(ப Q J றT எ6ற தக வCகள4 த6 Y ைடய 
“Microsoft by Numbers” எ6ற இைண ய த ள406 
(http://news.microsoft.com/bythenumbers/windows-
ten) �ல. ெதாடN_T கா)1" ெகா8ேட B-
g" J றT. 2018 ஆ. ஆ81C, �+ ேகா1 
சாத னDக\C 78ேடா: ஆ(ப ேர)1D 
^:ட. பய6பா)1C இg"E. எ6ற இல"-
Jைன ைம"ே ராசா() அP 74தT அைன வ-
g"E. *ைன 7 g"E.. இ_த EP( b) QSள 
தள40C  கா)ட(ப) QSள அ8ைம" கால4-
0ய தக வCகைள இDE பாN"கலா..
1. 78ேடா: :ேடாyC 6 ல)ச4T 69 ஆBர. 

அ( \ ேக ஷ6கS, ேபா6கS, ெட:"டா( 
மd+. ேட(ள) b.^."க�"காக உSளன. 
ஒIெ வாg நா�. �d+" கண"JC அ( \-
ேக ஷ6கS இைண"க(ப)Q வg J6றன. 
இ_த எ8 Z"ைக, ெச6ற நவ.பyC, 5 
ல)ச4T 25 ஆB ர மாக இg_தT. 

2. ைம"ே ராசா() *+ வ ன406 ஆ¦: 
ெதாE( bைன �d+ இg பT ேகா1 ேபN 
பய6ப Q40" ெகா8 QSளனN. இT 
¨]BC வ^(ப வNக\C ஏqC ஒgவN எ6ற 
கண"கா J றT. ஆ¦: ெசய{, இT வைர, 15 
ேகா1 ?ைற தர 7 ற"க. ெச3ய(ப) QS-
ளT. இT ஐேபா6, ஐேப), ஆ8)ரா3) 
சாத னDகைள  உSள ட" J ய தாE.. pES 
bேள வq யாக, ேவN) ெசய{, 5 ேகா1 
?ைற இ6:டாC ெச3ய(ப) QSளT. 
எ"ெஸC மd+. பவNபா38) ெசய-
{கS, தலா ஒg ேகா1 ?ைற இ6:டாC 
ெச3ய(ப) QSளன. pES *+ வ ன406 
ஆ8)ரா3) பய னா ளNகS, 140 ேகா1 எ6-
பT EP( b ட4த"கT.

3. அi)o" ெசய {ைய, 40 ேகா1 ேபN பய6-
ப Q40 வg J6றனN. இ_த எ8 Z"ைக 
அIவ ள வாக உய ர 7Cைல. 

4. அQ4T EP( b)QG ெசாCல" p1 யT 
:ைக( ெசய {B6 பய6பாQ. ஒIெ வாg 
நா�., :ைக( பய னா ளNகS, 300 ேகா1 
*]ட. அதைன( பய6ப Q40 வg J6றனN. 
ெச6ற ஆ8Q, இT ஒIெ வாg மாத?. 
5,000 ேகா1 *] டDக ளாக இg_தT. 

5. ப6னா)ட ள7C இயDE. ?தC 500 *+-
வ னDக\C, 80% *+ வ னDகS, ைம"-
ேராசா() வழDE. "ளI) ேசைவைய( 
பய6ப Q40 வg J6றன.

6. ைம"ே ராசா() *+ வ ன406 ச�க" கடைம 
EP4T. இ_த தள40C தக வCகS உSளன. 
ைம"ே ராசா() *+ வன., ஒIெ வாg நா�., 
26 ல)ச. டாலN ம0( bdகான சா()ேவN 
Wேரா J ரா.கைள, இல வ ச மாக, 86 ஆBர. 
ேசைவ *+ வ னDக �"E வழDJ வg J றT. 
இ0C பZ யாd+. ஊq யNகS, �+ ேகா1 
டாலNக �"E ேமலாக, 31 ஆBர. தNம *+ வ-
னDக �"E வழD J RSளனN. 

7. இ_ * + வ ன406 ைபபN ெந)ெவாN" 
வைல( b6ன{6 ~ள., *லா 7dE. ¨]"-
Eமா3 அள_ 0)டாC, ெமா4த �ர4ைத( 
ேபால �6+ மடDE இg"E. எ6+. 
அP 7"க(ப) QSளT.

8. இ+ 0 யாக ேவ1"ைக யான ஒg தக வo. 
தர(ப) QSளT. ைம"ே ராசா() *+ வ-
ன406 தைல ைம ய க மான ெர)மா8) அo-
வ ல க40C பZ யாd+. ஊq யNகS அ0க. 
7g.b சா( b Q வT French fries  என(பQ. 
வ+ வேல. இைதG சா( bட" ேக)Q, ஆ8Q 
ேதா+. ப4T ல)ச. ஆNடNகS தர(ப Q-
J6றன.
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?த6 ?த{C ேவN) ெசய {ைய இ6:டாC 
ெச3ைகBC, இ6ெஸN) l, நா. ெட":)-

1ைன, இg"E. ெட":) 1dE ேமலாக ைட( 
ெச3 0 டi., ேதைவ இCைல எ[C, இ_த 

வச 0ைய *+4தi. எ6ற வைகBC மாறா 
*ைலBC அைம"க(ப Q J றT. ஆனாC, மdற 
^ல ேவN) Wேரா J ரா.க\C, இ_த இ6ெஸN) 
lயா னT, நா. கா(b ெச3T, J\( ேபாN1C 
ேத"J ைவ4 0 g"E., ெட":) மd+. படD-
கைள ஒ)ட பய6ப Q4த(ப Q J றT. ̂ ல ேவN) 
(ராச சNக\C, ெடª) l ெட":) 1ைன அq"-
கi., இ6ெஸN) l, அ(ே பாT கNசN உSள 
*ைலBC, ெட":) 1ைன ஒ)டi. பய6-
ப Q J6றன.  இதனாC, ேவN) ெசய { Rட6, 
மdற ேவN) ெசய { க \o. பZ யாd +ேவாN, 
இ6ெஸN) l ெசயCபா)1C தQ மா + J6-
றனN. 

ஆனாC, நா. 7g. bனாC, ேவN) ெசய-
{ Bo., இ6ெஸN) lBைன இேத ேபால, 
ெட":) மd+. ஆ(ெஜ") ஒ)ட (Ctrl+V ) 
ெசயCபா) 1dE மாdP அைம"கலா.. அI-
வா+ அைம4T, நா. J\( ேபாN1C ேத"J 
ைவ4 TSள வdைற ஒ)ட பய6ப Q4தலா.. 
இதdE" lேழ கா) 1 RSள ெசயC ? ைற கைள 
ேமdெ காSளi..
1. ஆ¦: ப)ட6 அm40, Word Options 

டயலா" பா"ைஸ4 0ற"கi.. ~DகS 
ேவN) 2010 பய6ப Q4 T வ தாக இg_தாC, 
y(ப[C File ேட( bைன அm40, b6னN 
Options J\" ெச3 0 டi..

2. டயலா" பா"�6 இடT ப"க40C Advanced 
எ6 P g(ப0C, J\" ெச3 0 டi.. 

3. b6னN lழாகG ெச6+, Cut, Copy, and Paste 
byைவ" காணi..

4. இ0C உSள Use the Insert Key for Paste எ6ற 
ெச" பா"�C 1" அைட யா ள4 0ைன ஏdப-
Q4தi.. 

5. அQ4T, ஓேக J\" ெச3T ெவ\ ேய றi..

ெட,-% 
எ*ைல, ேகா5 பய!ப 57த

ேவN) டாEெம8) தயா y(ப வNகS, Print 
Layout 7x7C தDகS ெட":)ைட 

அைம4தாC, அ0C கா)^ அ\"E. ெட":) 
எCைல" ேகாQ அவNக �"E ]கi. உத-
7யா3 இg(பைத" காணலா.. இைவ WS-
\ களாC ஆன ேகாQகS. ~DகS அைம"E. 
ெட":) எ_த அள 7dES ம) Qேம இg"E. 
எ6ப தைன" கா)Q.. இ_த ெட":) எCைல" 
ேகாQ க\6 1: b ேளைய" க8)ேராC ெச3-
0ட l�"கா�. வq கைள( b6பdறi..
1. Word Options டயலா" பா"ைஸ" ெகா8Q 

வரi.. ேவN) 2007C, ஆ¦: ப)ட6 
J\" ெச3T, lழாக உSள  Word Options ப)-
டைன J\" ெச3 0ட ேவ8Q.. 

2. இ_த டயலா" பா"�6 இடT ப"க. உSள  
Advanced எ6ப0C J\" ெச3 0 டi.. 

3. இDE Jைட"E. ஆ(ஷ6: ப) 1 ய{C 
மiைஸ உg)1" ெகா8Q ெசCலi.. 
Show Document Content எ6ற by7C *+4-
தi.. 

4. Show Text Boundaries எ6ற ெச" பா"�C 
1" அைட யாள. ஏdப Q4 0னாC, ெட":) 
எCைல" ேகாQ கா)ட(பQ.. எQ4 T-
7)டாC கா)ட(பட மா)டாT.
ேதைவ யா னைத ஏdப Q4 0ய b6னN, ஓேக 

J\" ெச3T ெவ\ ேய றi..
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அ:ே பா ைதய ேநர0 ப=ய

^லN எ"ெஸC Wேரா J ரா]C பZ ெச3-
ைகBC, தாDகS ஈQ பQ. பCேவ+ 

ேவைல க\C, தாDகS ெசல வ q"E. கால 
அளைவ அPய 0)ட ] Q வாNகS. அதdெகன, 
ேவைல ெதாடDE. ேபாT அCலT ?1"E. 
ேபாT, அCலT இைட ெவ \B6 ேபாT, அ(-
ேபா ைதய ேநர4ைத( ப0ய 7g. W வாNகS. 
இவNகS, ேநர4ைத( பாN4T, அதைன ைட( 
ெச3T எ8டN த)ட ேவ8 1 ய 0Cைல. ெசC 
ஒ6ைற4 ேதN_ெத Q4T, Ctrl+: (: -ேகால6)
எ6ற lகைள அm4 0னாC ேபாT.. ேகால6 
அைம"க () l அm4த(பட ேவ8Q. எ6-
பதாC, இதைன Eட 1®t+இt±�+: எனi. 
pறலா..  இ_த lகைள அm4 0 7)டாC, 
எ"ெஸC, ~DகS ேதN_ெத Q4த ெசC{C, 
^:ட406 அ(ே பா ைதய ேநர4 0ைன அைம"-
J றT. ~DகS ெச3ய ேவ8 1 ய ெதCலா., 
உடேன எ8டN அm40, அதைன ஏd+" 
ெகாSவ Tதா6.

=>7 = ய?! கண, A50
எ"ெஸC ஒN" W"JC, பாN ? லா"கைள 

அைம(பT அத6 ?" Jய ெசயCபா-
டாE.. பாN ? லா"கைள அைம4த b6னN, 
அைவ இயDக4 ேதைவ யான ேட)டா"கைள, 
அவd Pdகான ெசCக\C அைம" Jேறா.. 
உடேன, அ_த பாN ? லா"கS, ேட)டா"கைள" 
ைகயா8Q, 7ைட கைள" EP( b)ட ெசC-
க\C ஏdப Q4T.. ஏdக னேவ, அைம"க(ப)ட 
ேட)டா"க\C மாdறDகைள ஏdப Q4 0னாC, 
எ6ன நட"E.? உட ன 1 யாக, பாN ? லா"கS 
ெசயCப)Q, ?1 i க \o. மாdறDகைள ஏd-
ப Q4T..   அதா வT, நா. ேமdெ காS�. 
மாdறDக\6 அ1(ப ைடBC  எ"ெஸC எ(-
ேபாT. அ(ேட)டா கேவ இg"E.. இT பல 
வq க\C நம"E உத i J றT. ெபyய ஒN²) Q-
க\C ெசயCப Q ைகBC நா. ஒIெ வாg ெசC-
{o. ெச6+ நாமாக 0g4த(பQ. ேட)-
டா 7dேகdற வைகBC ?1 i கைள மாdற 
?1 யாT.  

ஆனாC, ஒg ^லN தாDக ளா கேவ ^ல ேட)-
டா"க ைளR., அT சாN_த ?1 i க ைளR. 
மாdற 7g. W வாNகS. எ"ெஸC இ_த ?1-

i கைள" கண" Jட அ0க ேநர. எQ4T" 
ெகாS�. எ6+ ெசாCப வNக�. உ8Q. 
ெமT வாகG ெசயCபQ. க.( x)டNக\C 
இIவா+ அைம யலா.. அIவா+ தாDக ளா-
கேவ கண" J)Q அைம"க 7g. W ப வNகS, 
எ"ெஸC ெதாE(bC ^ல மாdறDகைள 
ேமdெ காSள ேவ8Q.. அவdைற இDE 
பாN"கலா..
1. Tools ெமY 7 { g_T Options ேதN_ெத Q"-

கi.. எ"ெஸC உDக �"E Options Options 
Dialogue Box  கா)Q.. 

2.இ_த 78ே டா7C உSள Calculation 
எ6Y. ேட( ேதN_ெத Q"க(ப) 1 g(பைத 
உ+0 ெச3 0 டi.. 

3.அ0C Manual எ6Y. ேர1ேயா ப)ட6 
ேதN_ெத Q"கi.. 
b6 OK J\" ெச3 0 டi.. 
 உDக \ட. எ"ெஸC 2007 இg_தாC l�"-

கா�. மாdறDகைள ஏdப Q4தi..
1. Office ப)ட[C J\" ெச3 0 டi.. 
2. b6 Excel Options எ6ப0C J\" ெச3 0-

டi.. இ(ே பாT எ"ெஸC ஆ(ஷ6: 
டயலா" பா": 0ற"க(பQ.. 

3. இத6 இடT ப"க40C உSள Formulas எ6ற 
ஏy யா7C J\" ெச3 0 டi.. 

4. டயலா" பா"�6 Calculation Options எ6ற 
by7C உSள Manual ேர1ேயா ப)டைன4 
ேதN_ெத Q"கi.. 
b6 OK J\" ெச3 0 டi..

எ,ெஸ* ஷா$% க% 'கC
காெம6): உSள ெசCகைள ம)Q. 

ெசல") ெச3 0ட க8)ேராC+()+ஓ  
(Ctrl+Shft+O) அm4தi.. எ_த ெசC {o. 
கெம6): இCைல எ6றாC  No cells found 
எ6ற ெச30 Jைட"E.. 

ேதN_ெத Q"க(ப)ட பாN ? லா 7dE  எ_த 
ெசCகS எCலா. ெதாடNW உSளT எ6+ 
அPய CTRL+[ அm4தi.. 

Ctrl+] lகைள அm4 0னாC எ_த ெசC{C 
கNசN இg" J றேதா  அ_த ெசC ச.ப_த(ப)ட 
பாN ? லா"கS கா)ட(பQ..

() + ஆேரா l (Shft+Arrow key) அm4-
0னாC ெசCகS ேதN_ெத Q"க(ப Q வT  ஒg 
ெசC o"E ~) 1"க(பQ.. 

எ(ெஸ$
'+&...
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சா.சD *+ வன. த6 ‘ேஜ’ வy ைசBC, 
அ8ைமBC கால"� ேஜ 2 எ6Y. 

:மாN) ேபாைன இ_ 0 யா7C 7dப ைன"E 
அP ? க(ப Q4 0 RSளT. இத6 அ0க ப)ச 
7ைல ³.8,490 என அP 7"க(ப) QSளT. 
இத6 EP( b ட4த"க அ.ச. இ0C தர(ப)-
QSள Ultra Data Saving வச0. இதைன( பய6ப-
Q40, ேபா[C இ6:டாC ெச3ய(ப) QSள 
த[(ப)ட ெசய {கS, ெமாைபC ேட)டா-
7ைன( பய6ப Q4 T வைத நா. க) Q(ப Q4-
தலா.. இத6 �ல., ந. ேதைவ"E ம) Qேம 
ெமாைபC ேட)டா வச0 பய6ப Q4த(ப Q-
வைத உ+0 ெச3 0 டலா.. இத6 �ல., இT-
வைர   �ணாக4 ேதைவ B6P ந. ெமாைபC 
ேட)டா 7ைன( பய6ப Q4த நா. ந.ைம அP-
யாமC அY ம 04தT தைட ெச3ய(ப Q J றT. 
இதனாC 50% பய6பாQ தQ"க(பQ. என 
சா.சD அP 74 TSளT.

 இத6 ெகபா ̂ 1I டG :J§6 0ைர 960 
x 540  b"ெஸCக �ட6, 
4.7 அD Eல அள7C, 
qHD Super AMOLED 1:-
b ேள Rட6 அைம"க(-
ப) QSளT.  மC)1 
டG வச 0R. உS-
ளT. இ0C 1.3 Jகா 
ெஹN): ேவக40C 
இயDE. Eவா) ேகாN 
Exynos 3475  (ராசசN 
இயD E J றT. இத6 
ஆ(ப ேர)1D ^:ட. 
ஆ8)ரா3) 5.1.1 
லா{பா(. 

சா.சD *+ வ ன406 

xசN இ6டNேப: பய6ப Q4த(ப Q J றT. 
இ_த ேபா[6 b6 Wற. 5 ெமகா b"ெஸC 
ேகமரா, எC.இ.1.(ளா´ இைண"க(ப)Q 
தர(ப) QSளT. இதைன( பய6ப Q40, ைஹ 
ெடப [ஷ6 71ேயா ப0 7ைன ேமdெ காS-
ளலா.. இத6 ?6 W ற மாக, 2 ெமகா b"ெஸC 
ேகமரா இயD E J றT. (ரா" � ])1 அ" �-
ல ேரா u)டN இயD E J றT. எ:.எ..எ:., 
எ..எ..எ:., இெமBC மd+. W´ ெமBC 
வச 0கS தர(ப) QSளன. எ.b3 மd+. 
எ.b 4 bேள யNக �ட6, ேபா)ேடா/71ேயா 
எ1)டN மd+. டாEெம8) எ1)டNக�. 
உSளன. 

இ_த ேபா[C இர8Q ைம"ேரா ^.கைள 
இய"கலா.. இத6 த1ம6 8.4 ]u. |.b.ஆN.
எ:. மd+. எ)� ெதாqC �)பDகS இயD E-
J6றன. இத6 பy மாண. 136.5 x 69 x 8.4 ]u. 

இத6 ரா. ெமமy 1 |.b.  இத6 
: ே ட ா ே ர � ெமமy 8 |.b. இைத 128 

|.b. வைர ைம"ேரா 
எ:.1. காN) 
ெகா8Q அ0 க(ப Q4-
தலா.. b6 Wற" கவN 
ேதா{னாC அைம"-
க(ப)டT ேபா6ற 
உணNைவ4 தg J-
றT. இத6 {4 0ய. 
ேப)டy 2,000 mAh 
0ற6 ெகா8ட தாக 
உSளT. ெவSைள, 
கg(W மd+. தDக 
வ8ணDக\C இ_த 
மாடC ேபா6 ெவ\-
யா J RSளT.

சா*ச1 
கால(Z ேஜ 2
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ெபாT வாக, ஆ(bS 
ே ப ா6 க \6 

7ைல இ_ 0ய 
வ ா 1 " ை க  ய ா  ள N -
க �"EG சd+ அ0-
க மா கேவ ெதy வதாC, 
அவdP6 7dபைன, மdற 
*+ வன( ேபா6க �ட6 ஒ(-
b Q ைகBC சd+" Eைற வா கேவ 
இg"E.. ஆ(bS *+ வ ன?., இ_-
0ய வா1"ைக யா ளNக\6 மன *ைல 
அP_T 7ைலைய" Eைற"காமC, ப6னா)-
ட ள 7 லான 7ைல B ேலேய, த6 ேபா6க-
�"கான 7ைலைய அP 74T வ_ TSளT. 
ஆனாC, W0ய மாடC ேபா6கைள அP ? க(-
ப Q4 T ைகBC, ஏdக னேவ ெவ\ யான ேபா6-
க\6 7ைலைய" Eைற4T அP 7(பT இத6 
வழ"க மாE.. அேத ேபால, இ_த ?ைற, 
அ8ைமBC, ெச6ற ஆ8Q அ"ே டா பyC 
ெவ\ யான,  த6 Y ைடய ஆ(bS ஐேபா6 
6, ஐேபா6 6 (ள: மd+. ஐேபா6 5 ஆJ ய-
வdP6 7ைலைய" Eைற4T அP 74 TSளT. 

ஆ(bS ேபா6க\6 தdே பா ைதய 7ைல 
lேழ தர(ப) QSளT. அவdP6 பைழய 
7ைல அைட(W" EP க �"ES காணலா..
ஐேபா6  5 எ: 16 |.b. ³. 35,000 (47,-000)
ஐேபா6  5 எ: 32 |.b. ³. 40,000 (51,-500)
ஐேபா6  6  16 |.b. ³. 52,000 (56,-000)
ஐேபா6  6  64 |.b. ³. 62,000 (65,-000)
ஐேபா6 6 (ள: 16 |.b. ³. 62,000 (65,-000)

ஐேபா6 6 (ள: 
64 |.b. ³. 
72,000 (74,-000)

ேமேல தர(-
ப )  Q S ள ை வ , 

ஆ(bS *+ வன. 
?1i ெச3T அP 74த 

*+ வன 7ைலகS. ஆனாC, 7d-
பைனG ச_ைதBC ^ல ¶லNகS, 

தDகS லாப4 0ைன" Eைற4T" 
ெகா8Q, இ6Y. Eைற வாக 7d + வ g-

J6றனN.

இV 6 யாQ$ 
ஆ+^> ேபா!க> 

Qைல _ைற+a

* ெமாைப< ேபாu< 0 மY:+ 1 ஆHய fக@< 
எn] C7க= எCZ+ இைண7க!ப ட U<ைல. 
0 மY:+ 1 எmக= Flag  எmக= என அைழ7-
க!ப E HKறன. இவYைற! பயKப E] A]தாK 
பல நாE க@< அவ சர எmக= அைம7க!ப%-
E=ளன. அவ சர அைழ! OY8 100 எm பயKப-
E வC இA< ஒK:.  

* ஒV ெமாைப< ேபாK  வா;H இய7க] ெதாட;-
H ய ZடK *#06#எKற எmைண அn]A அதK 
தu அைட யாள எmைண] (IMEI -~ International 
Mobile Equipment Identity)  ெத6BC ைவ]C7 
ெகா= j;க=. உ;க= ெமாைப< ேபாD7-
கான வாரm> இதைனy சா'Bத தா8+. ேமT+ 
உ;க= ெமாைப< ெதாைலBC ேபானா< இBத 
எmைண7 ெகாmE ேத>7 கm E O >7கலா+. 

“ெதUVW ெகா>A1க>” 
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எG.1.^. *+ வ ன4 0 ட ] g_T அ8ைமBC 
7dப ைன"E அP ? க(ப Q4த(ப)ட 

:மாN) ேபானாக எG.1.^. 1ைசயN 826 
ெவ\ வ_ TSளT. இT 2|, 3| மd+. 4| 
ேபானாக இயD E J றT. இ0C இர8Q நாேனா 
^.கைள( பய6ப Q4தலா.. இத6 பy மாண. 
158 x 77.5 x 8 ]u. எைட 183 Jரா.. 

இ_த :மாN) ேபா[6 0ைர 5.5 அD Eல 
அள7C உSளT. எC.^.1.3 ெகபா ̂ 1I டG 
:J§6 ஆக4 தர(ப) QSளT. 1080 x 1920 
b"ெஸC 0ற6 ெகா8ட இ_த 0ைரBC, 
மC)1 டG வச 0R. Jைட" J றT. இத6 பயனN 
இைட ?க. எG.1.^. *+ வ ன406 த[4-
த6ைம ெகா8ட தாக அைம"க(ப) QS-
ளT. ேபாைன இய"E. 
ஆ(ப ேர)1D ^:ட. 
ஆ8)ரா3) 5.0.1. 
லா{பா(. ^( ெச) 
ஆக Qualcomm MSM8939 
Snapdragon 615 தர(ப)-
QSளT. இத6 ^.b.
R. 1.7 Jகா ெஹN): 
ேவக40C இயDE. 
Cortex-A53  ஆE.. 
இத6 ரா. ெமமy 
2 |.b. :ேடாேர� 
ெமமy 16 |.b. 
இதைன ைம"ேரா எ:.
1. காN) ெகா8Q 
128 |.b.ஆக உயN4-
தலா.. 

ெ ந ) ெ வ ா N " 
இைண( bdE, இ_த :மாN) 
ேபா[C, |.b.ஆN.எ:., எ)�, 3|, 4|, ைவ 

b W��4 மd+. R.எ:.b. ஆJய ெதாqC 
�)பDகS இயD E J6றன.

b6 W ற மாக இயDE. ?த6ைம ேகமரா, 
ஆ)ேடா ேபாக:. எC.இ.1. (ளா´  ெகா8Q 
13 எ..b. 0ற6 உைட ய தாக4 தர(ப) QS-
ளT. |ேயா ேட"JD, டG ேபாக:, ?க ம P_T 
ெசயCப QதC, ஒேர ேநர40C �1ேயா மd+. 
இேம� ப0i என( பல ^ற(W அ.சDகைள" 
ெகா8 QSளT.  ?6 Wற" ேகமரா 2 எ..b. 
0ற6 ெகா8ட தாக உSளT. எ(.எ.. ேர1ேயா 
இயD E J றT. அ" � ல ேரா u)டN, (ரா" �-
])1 மd+. கா.ப: ெச6சாNகS ெசயCப-
Q J6றன. எ:.எ..எ:., எ..எ..எ:., W´ 

ெமBC மd+. இெமBC வச-
0கS Jைட" J6றன. எ..
b.3, எ..b.4 bேள யNகS, 
டாEெம8) 7xவN, 
ேபா)ேடா மd+. 71ேயா 
எ1)டN ஆJ யைவ தர(ப)-
QSளன. 

இ0C தர(ப) QSள, 
எQ"க இய லாத {4-
0ய. பா{மN ேப)டy, 
2,600 mAh 0ற6 ெகா8-
டT. ஒg ?ைற சாN� 
ெச3தாC, 626 மZ 
ேநர. ]6 ச" 0ைய4 
ேத"J ைவ"E. 0ற6 
ெகா8டT. ெதாடN_T 
இத6 �ல. 22 மZ 
ேநர. ேபசலா..  
இத6 அ0க ப)ச 

7dபைன 7ைல ³.25,990 என 
அP 7"க(ப) QSளT.
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k.எ`.எK.எ<. எKனதாK தK Oரா%ேபm% 
ேவக] Aைன அA க 6]தாT+, வா>7ைக யா ள V7-
கான OK ேசைவ Uைர வாக7 Hைட7க U<ைல 
எKறா<, இைணய இைண!F சBைத\<  OK த;-
Hய 9ைல \ ேலேய ெசய<பE+. இதைன aதt< 
O.எ`.எK.எ<. ச6 ெசi Aட ேவmE+.

ேக. }பா சgக&, 5w�ேசy.

`மா'% ேபாK Uள+ப ர;கைள ந+O, பல தவ றான 
கV] C கைள நாமாக வள']C7 ெகாm E=ேளா+ 
எKபC, த;க@K `மா'% ேபாK 8L]த க% Eைர 
ெத@ வாக7 கா% E H றC. உmைம 9ைலைய] 
ெத@ வாக, ந<ல எE]C7 கா% E க@K உத U-
ேயாE தBத ைம78 நKL. JகZ+ பய D=ள க% E-
ைர யாக எn த!ப% E=ளC.

ஆ&. ெசYவ நா யகU, காைர!காY.

System Reserved ைடர7ட6 இV!பேத, உ;க@K 
க% E ைரைய! ப>]த OKனேர ெத6 ய வBதC. 
இV! OD+, எK க+! 2%ட6< அதைன] ேத>! 
பா'7க U<ைல. உ;க j ைடய வz கா%ட< பய-
D=ள தாக அைமB C=ளC. அBத ைடர7ட6 உV-
வா7க+, அதYகான ேதைவ ஆH ய வYைற Jக 
U6 வாக எE]C7 கா% > {= |'க=. Pற!பான ஒV 
பாட7 க% Eைர ேபால எn த!ப% E=ளC.

எ;. சK Lரா மல& \�, மwைர.

4ளா} %ைரவேர ஒV ச'வ ராக இய; 8 வC Uய! F7-
8 6 யC. இBத தகவ< மY:+ சாதன+ 8L]C ேவ: 
எBத க+! 2%ட' இத zT+ ெசா<ல!ப ட U<ைல. 
Aன மல' க+! 2%ட' மல' இC ேபால FAய ெதாz< 
~%ப சாத ன;கைள] தV வA< aத tட+ வH7 H-
றC எKபC �mE+ 9� O7க!ப% E=ளC. உ;க= 
ஆP 6ய' 8n UY8 எK பாரா% E த<க=.

ேபரா. டா!ட& ேக.�ண ேச கர0, L|�{.

ைவ O இைண!F வா; H U%E, இைணய 
இைண!F 9: வ ன]AK ேசைவ ைய{+, ெரள%-
ட6K ெசய<பா%ைட{+ 8Yற+ �L7 ெகாm >-
V78+ ேநர]A<, த;க= �%E ைவ O இைண!F 
8L]த க% Eைர, இதK பயKபா%>< ந<ல ெத@-
Uைன] தV H றC. எ!ப> ஒV ெரள%டைர! பயKப-
E]த ேவmE+ எKபC நKறாகy ெசா<ல!ப% E=-
ளC. நKL.

பா. இள மL, ெச0ைன.
”P+ க%ட ண JKL ெமாைப< ேபாைன! பயKப-
E]த” எKற தைல! O லான க% Eைர இBத தV-
ண]A< ேதைவ யான ஒKறா8+. �%>< இV78+ 
உப6 `மா'% ேபாKகைள7 ெகாmE இ�வ ளZ 
வச A கைள நா+ அD ப U7கலா+ எKபC நா+ ெசல-
வ z]த பண] AYகான ச6 யான பயKபாE ஆ8+. 
இ!ே பாC P+ இ<லாம< பயKப E]த எK �%>< 
உ=ள மYற வ'க j78+ ெசா<t7 ெகாE]C வV-
HேறK.

மா. பா] Nய0, L| மgகலU.
ஐேபாK மY:+ ஆm%ராi% ேபாKக @T+, 
இைண யாக மா<ேவ' பாA!F இV7கலா+ எK-
பC அைன வ V78+ UE7க!ப%ட எyச 67ைக. 
இu நா+ கவ ன மாக நா+ பயKப E]C+ ேபாK-
கைள7 கவ u7க ேவmE+. மா<ேவ'கைள அD!-
F ப வ'க=, ேபாKக j78+ அD!ப ெதாட; H U%-
டன' எKபைத7 �L எyச 67ைக தBத ைம78 
நKL.

{.கா&v L ேகய0,  �|�ண �y.

‘‘�8= ந�” ெசய tைய இய7 8 வC மY:+ 
ெசய<ப E] C வC 8L]C தuேய ஒV க% Eைர 
தV மா: ேக%E7 ெகா= HேறK. PKன PKன 
>!`க= ப>]C அதைன இய7H! பா'!ப தY8] 
தய7கமாi உ=ளC.

எ0. பரKதாம0, மwைர.
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ேக=U: எK ேல!டா! க+! 2%ட6<, Umேடா` 
10 இK`டா< ெசiC தர!ப% E=ளC. இல வ ச மாக, 
Umேடா` 8.1tVBC மாYL7 ெகாmேடா+. 
இA< O; (Bing) இK`டா< ெசiய!ப% E=ளC. 
இA< ெசய<பட என78! O>7க U<ைல. இதK 
இய7க] Aைன aட7க a> {மா? அதYகான வz a-
ைறக= எKன?

எ;. ky யgகா, ெச0ைன.
ப0C: bD ெசய {ைய4 தவ றாக( Wy_T 

ெகா8 1 g" J �NகS, by யDகா. ைம"-
ேராசா() *+ வ ன4தாC, வ1 வ ைம"க(ப)ட 
ஒg சNG இ�^6 bD. அT உDகS ெபN-
சனC க.( x)டyC இ6:டாC ெச3ய(-
ப)ட Wேரா Jரா. அCல. ~DகS bD ேதடC 
சாதன. �ல., தக வCகைள4 ேதட 7g.ப-
7Cைல எ6றாC, உDகS bர i சyC, ேவ+ 
ேதடC சாத னDகள4 0ற_T பய6ப Q4தலா.. 
~DகS 7g.W. சNG இ� ̂ ைன, உDகS 
ேஹா. ேப� ஆகேவா, அCலT, உDக\6 
மாறா *ைல ேதடC சாத ன மா கேவா அைம4T" 
ெகாSளலா.. ~DகS W0 ய தாக ஒ6ைற( பய6-
ப Q4 T.ே பாேத, அ_த சNG இ� ̂ ைன மாறா 
*ைலBC அைம4T" ெகாS J �Nகளா? எ6+ 
ேக)E.. அதdE ‘ெய:’ ப)டைன அm4 0-
7)டாC, அTேவ, உDகS ேதடC ெசய { யாக 
அைம"க(ப) Q 7Q.. b6னN, ேவ+ ஒg 
ேதடC சாத ன4 0ைன 7g. bனாC, மாdறாக 
அதைன அைம4T" ெகாSளலா..

W0ய எ)� bர i சy6, மாறா *ைல ேதடC 
ெசய { யாக, bD உSளT. ஆனாo., அதைன 
ேமேல ெசா6ன வq க\C மாdP" ெகாS-

ளலா..
~DகS எ)� bர iசN பய6ப Q4 T வதாC, 

அ0C மாdற4 0ைன எ(ப1 ேமdெ காSவT 
எ6+ 7ள" E Jேற6.

எ)� bர i சyC, வலT ேமC Wற40C 
உSள ெமY ப)டைன J\" ெச3T, அ0C 
“Settings.” எ6பைத4 ேதN_ெத Q"கi.. 

lழாகG ெச6+, “View Advanced Settings.” எ6-
ப தைன4 ேதN_ெத Q"கi.. இ_த( by7C, 
உDக �"கான மாறா *ைலBC அைம"க ேவ8-
1ய சNG இ� ̂ ைன அைம"கலா..

78ேடா: 10 ^:ட4 0ைன( ெபா+4த-
வைர, bD ேதடC சாத ன.தா6, அத6 7g(-
ப மாக உSளT. எனேவ, சNG பா": அCலT 
காNெட னா 7ைன ~DகS பய6ப Q4 0னாC, 
அT bD சNG இ� ̂  [Cதா6 ெச6+ *dE.. 
~DகS bD சாத ன4ைத அ0க. ெவ+(ப தாக 
இg_தாC, pES அCலT யாஹூ சNG இ�-
^ைன4 0ற_T உDகS ேதடைல ேமdெ காS-
ளலா..

ேக=U: FA ய தான, ஐ.ஓ.எ`.9 ஆ!ப ேர%>; P -̀
ட] AY8, எK ஐேப >ைன மாY L U%ேடK. இA< 
தYே பாC ‘சாK O ராK P`ேகா’ எKD+ பாm% தர!-
ப E H றC. aKF தர!ப%ட  ‘ெஹ< U >கா’ இ<ைல. 
எKனா<, எn] Aைன! ெப6 தா7கZ+, ேபா<% 
ெசi A டZ+ a> H றC. ஆனா<, ேவ: ஒV என78! 
O>]த எn] AY8 எ!ப> மாL7 ெகா=வC?

N. சா&ல; ஞான மா P!கU, காைர!காY.
ப0C: ஐ.ஓ.எ:.9 ^:ட40C, ஆ(bS த6 

மாறா *ைல எm4 T g 7ைன ெஹC 7 1கா 

ேகI\- – பLY –டா!ட& ெப. சKLர ேபா; –
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7{ g_T சா6 b ரா6 ̂ :ேகா எ6Y. எm4 T-
g 7dE மாd P 7)டT. இத6 �ல. ப1(பT 
pQதC எ\ ைம(ப Q4த(ப) QSளT எ6+ 
ஆ(bS கg T J றT. இ_த எm4 Tg, ஆ(bS 
*+ வன. த6 ஆ(bS வா)G சாத ன4 0d-
காக4 தயா y4தT. இ_த பா8), ஆ(bS *+-
வ ன4 0dE ]கi. b14 T(ேபா3, இதைன 
ஐ.ஓ.எ:.,ஓ.எ:.எ": மd+. வா)G ஓ.எ:.
ஆJய அைன4T ஆ(ப ேர)1D ^:டDக-
\o., மாறா *ைலBC உSள எm4 T g வாக 
மாd P 7)டT. உDகைள( ேபா6ற ேவ+ 
^லg. ஆ(bS *+ வ ன4 0dேக எm0" ேக)-
QSளனN. ஆனாC, ஆ(bS *+ வன. த6 
சாத னDகைள( பய6ப Q4T. வா1"ைக யா ளN-
க �"E ஒேர மா0 y யான அY ப வ4 0ைன4 தர 
7g. W J றT. எனேவ, இ_த எm4 T g 7ைன 
மாdP ேவ+ ஒg எm4 T g 7ைன மாdற இட. 
தராT எ6ேற எ8 � Jேற6. இg( bY., 
இைண ய40C, இT ேபால ஆ(bS சாத னD-
க\C, எm4 T g"கைள மாd + வ தdகான தN) 
பாN)1 அ( \ ேக ஷ6கS உSள னவா எ6+ 
பாN"கi.. ஆனாC, அதைன ஆ(bS அY ம-
0" Eமா, b6 நா\C bரGைன வgமா எ6பT 
EP4T நா6 எTi. pற ?1 யாT.

ேக=U: ேப`F7 அ7கZm% தள]A<, நmப'க-
jடK ேச% ெசi HேறK. ஒ�ெ வாV நmப V டD+, 
தu]தu7 க%ட]A< ேச% ெசi HேறK. எK 
நmப', ஒேர க%ட]A< 8n வா கZ+ ேச% ெசi A-
டலா+ எK: �: Hறா'. இதYகான ெசயt எKன? 
எ; H VBC டZmேலா% ெசi Aட ேவmE+?

ஆ&. எ0. ஆv L ய4ப0, L| ெநYேவf.
ப0C: த[G ெசய{ ேவ8 1 ய 0Cைல. 

அேத ேச) 78ே டா7C �ல., மdற ந8-
பNக ைளR. அைழ4T ேச) ெச3 0 டலா.. 
மdற ந8பNக �"E இதைன4 ெதy 74T 7ட 
ேவ8Q.. ஏென6றாC, ஒgவN ைட( ெச3-
0Q. தக வைல மdற அைன வg. ப1"கலா.. 
இதdE l�"க8ட ப1 ெசயCப டi..

  ?த{C, இைண ய40C, உDகS ேப:W" 
அ"க i8)1C ெசCலi.. இ(ே பாT உDகS 
ந8பNக\C ஒgவN இைண(bC J\" 
ெச3T ேச) 78ேடா ெதாடDகi..  அ_த 
78ே டா7C ேமலாக Options எ6Y. JயN 
�C பட40C J\" ெச3தாC, Add Friends to 
Chat எ6+ ஒg ஆ(ஷ6 இg"E.. இ0C 
J\" ெச3தாC, உட6 ஒg ^Pய ~ள" க)ட. 
Jைட"E.. அ0C ~DகS இைண"க 7g.W. 
நபy6 ெபயைர ைட( ெச3தாC, அவg. 

இ_த 78ே டா7C ேசN"க(ப QவாN. இ(ப-
1ேய பலைர இைண4T ேச) ெச3 0 டலா.. 
இ(ே பாT, ~DகS இைண4த அைன4T ந8பN-
க�. இ_த E³(bC இg(பாNகS. அவNகS 
ெபயNகS கா)ட(பQ.. இ_த 78ே டா7C 
~DகS எதைன ைட( ெச3தாo., அT இDE 
இைண"க(ப) QSள ந8பNக\6 ேச) 
78ே டா"க \o. கா)ட(பQ.. இ6ெ னாg 
வqR. உ8Q. ேப: W"JC உDகS ந8பN-
கைளG ேசN4T ஒg Em அைம RDகS. இ_த 
Em76 சாNபாக, அ0C உSள வNகS ப0R. 
தக வCகS அைன4T. ேச) 78ே டா7C 
கா)ட(பQ.. அைன வg. பDேகdகலா..

ேக=U: �8= தள]A< ந+ ேதட<க= எ<லா+ 
பABC ைவ7க!ப E வ தா கZ+, அைவ அைன]-
ைத{+ தuேய நா+ ெபற a>{+, அz7க a>{+ 
மY:+ நக ெல E]C ைவ7க a>{+ என7 ேக=U! 
ப%ேடK. இC உmைமயா? எBத தள]A< எK 
ேதடைல ம%E+ ெபறலா+? அE]த வ'க@K 
ேதடைல! ெபற a> {மா?

ேக.ஆ&. �வ கரா�, மwைர.
ப0C: pES உDகS ேதடCகைள எCலா. 

த[ேய ஒg தள40C ப0_T ைவ" J றT. இT 
நம"E உத 7 ட4தா6 எ6றாo. ̂ ல ̂ "கCகS 
இதனாC ஏdப டலா.. ~DகS ஒg மாத. ?6W 
ஒ6ைற4 ேத1 அP_ ̧ NகS. அதைன இ(ே பாT 
உடேன காண ேவ8Q. என எ8 ZனாC, 
?ய6+ pES தள4 0 ேலேய இதைன( 
ெபறலா.. ந. ேதடCகS அைன4ைதR. 
pES ப) 1 ய லாக4 தg J றT. 

?த{C pES அ"கi8) ஒ6PC உDகS 
xசN ேந., பா:ேவN) ெகாQ4T உDகைள( 
ப0_T ெகாS �DகS. |ெமBC தள40C pட 
�ைழ யலா.. b6னN இ_த ெதாE( bைன( 
ெபற ?த{C https://history.google.com/ எ6ற 
தள. ெசCலi.. இDE ~DகS அ_த வார40C 
ேமdெ கா8ட ேதடCக\6 அ1(ப ைடBC 
ஒg சாN) Jைட"E.. எ4தைன ேதடCகைள 
ேமdெ கா8 ¶NகS எ6ற 7பர. Jைட"E.. 
அ(ப 1ேய கNசைர" lழாக" ெகா8Q 
ெச6றாC, ேதடCகS அைன4T., அவd Pd-
கான இைணய( ப"க ̂ Pய பட4 Tட6 கா)ட(-
பQ.. இவdைற4 த[ேய ~DகS தர 7 ற"க. 
ெச3T. ைவ4T" ெகாSளலா.. இ0C, ~DகS 
ேத1ய ேதடCகS மdற வNகளாC அP ய(பட" 
pடாT எ6+ எ8 ZனாC, தர 7 ற"க. ெச3வ-
தைன இர க ̂  ய மாக ேசI ெச3 0ட ேவ8Q.. 
இCைல எ6றாC, அவdைற இ_த தள4 0-
{ g_T அq4 T 7)Q, தர 7 ற"க. ெச3 0-
டலா.. ேமேல ெசா6ன தள40C வலT ேமC 
�ைலBC இg"E. JயN ஐகா[C J\" 
ெச3 0ட ேவ8Q..  அDE கா)ட(பQ. l�-
7y ெமY7C, "Download" எ6ப0C J\" 
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ெச3தாC, உDக\6 ேதடCகS அைன4T., 
அைவ ேசN4T ைவ"க(ப)ட இட4 0 { g_T 
எQ"க(ப)Q, உDக �"E4 தர(பட4 தயாரா3 
இg"E.. இg( bY., உDக �"E எGச y"ைக 
ஒ6+ தர(பQ.. உDகS ேதடCக\C, மdற-
வNகS அPய" pடாத ேதடCகS ^ல இg"-
கலா..   மdற வNக �"E" கா)ட(ப டாமC 
இg"க ேவ8 1ய தளDகS இg"கலா.. 
எனேவ, எ(ப1 எGச y"ைக யாக, இதைன" 
கா(பாdP ைவ"க ேவ8Q. என அP i +4-
0 7)Q, ெமா4த ேதடC ெதாE( b ைனR. 
ெப+ வ தdகான {D" உDக �"E |ெம B{C 
அY(b ைவ"க(பQ.. அCலT ேவ+ யாg. 
இதைன4 தர 7 ற"க. ெச3 0 டாமC இg"க, 
இg வq( பாT கா( bைன ேமdெ காS �-
மா+. ேக)Q" ெகாS�..  ெமா4த ேதடC 
தளDகS ப) 1 யo., hg"க(ப)ட ைபலாக4 
தர(பQ..

அவ ரவN ேதடCகைள ம) Qேம ெபற 
?1R.. மdற வNக\6 xசN ேந., பா:ேவN) 
ெதy_தாC, இேத ?ைறBC ெபறலா.. 
ஆனாC, அT 0g)டCலவா!

ேக=U: நாK Umேடா` 7 அ<% >ேம% பயKப-
E]A வV HேறK. Umேடா` 10 இல வச+ எK-
பதா<, அதY8 மாற A%ட J E HேறK. Umேடா` 
8 மY:+ 8.1 ெசK:, அதK OKன' தாK, Um 10 
Hைட7 8மா? ேநர > யாக, Um 1078 அ! Hேர% 
ெசi Aட a> {மா?

எ;. �வா னKதU, \| w நக&.
ப0C: 78ேடா: 7 உyம. ெபdற ஆ(ப-

ேர)1D ^:ட4 0ைன உDகS க.( x)டyC 
ப0_ 0 g_தாC, ~DகS ேநர 1 யாக 78ேடா: 
10 ெபறலா.. ஏdக னேவ, இ_த க.( x)டைர, 
இைணய இைண(bC இய"J இg_தாC, 
78 10 ெப+ வ தdகான ைபCகS, உDகS 
க.( x)டyC இறDJ இg"E.. இCைல 
எ6றாC, இைணய இைண(bC ?த{C 
78ேடா: அ(ேட) க)டைள  
ெகாQ4T, அதdகான ைபCகைள4 
தர 7 ற"க. ெச3T ெகாSளi.. 
ெதாடN_T, உDகS க.( x)டN 
ேல(டா(பாக இg_தாC, ]6-
ச"0 தைட படா வ8ண. ைவ4T" 
ெகா8Q, இைணய இைண(bC 
78 10 அ(ேட) ெகாQ4தாC, 
78 10 ^:ட. இ6:டாC 
ெச3ய(பQ..  இைடேய ~DகS 
78ேடா: 8"E மாP இg_தாC, 
78ேடா: 8{g_T ேநர 1 யாக, 
78ேடா: 10"E அ( Jேர) ெச3 0ட 
?1 யாT. 78ேடா: 8.1 "EG 
ெச6+, b6னேர 78ேடா: 
10"EG ெசCல ேவ8Q..

ேக=U: நாK Umேடா` 8.1 P`ட+ ெகாmட 
க+! 2%ட' ைவ] C=ேளK. இA<, இல வ ச மாக7 
Hைட78+ Umேடா` 10 P`ட] Aைன! பAய 
இV7 HேறK. பாC கா!பாக, க+! 2%ட6< உ=ள 
ேட%டா UY8 ேப7 அ! எE7க ேவmE+.  எK 
ேட%டா ைப<கைள ேப7 அ! எE7க !ளா} %ைர� 
அ<லC ேபா'%டO= %ைர�கைள! பயKப E]த 
ேவm Eமா? அ<லC, 7ள�% %ைரU< ேப7 அ! 
எE!ப CடK U% E U ட லாமா? எ!ப> 7ள�% 
%ைரU< ேப7 அ! ைப<கைள ேச� ெசiC பாC-
கா!பாக ைவ]C7 ெகா=ள a> {மா? �mE+ 
எBத ேசதa+ இKL Hைட7 8மா?

ஆ&. kர �ணா �Kத&, ேகாைவ.
 ப0C:  ~DகS தாரா ள மாக, ைம"ே ராசா() 

தg.  OneDrive வச 0 Bைன( பய6ப Q40, 
உDகS ைபCகைள ேப" அ( எQ4T ைவ4T" 
ெகாSளலா. பைழய :ைக )ைரI தா6, 
இ(ே பாT ஒ6 )ைரI என அைழ"க(ப Q-
J றT. உDக � ைடய மC)1 u1யா மd+. 
டாEெம8) ைபCகைள4 தானா கேவ, ஒ6 
)ைர7C ேப" அ( ைபCக ளாக ேசI ெச3 0-
டலா.. உDகS க.( x)ட yo. இவdைற( 
ப0_T ைவ4T" ெகாSளலா.. இதdகான வq-
? ைறகS இேதா:

?த{C PC Settings ெசCலi.. b6னN 
SkyDrive ேதN_ெத Q"கi.. Save documents to 
SkyDrive by default  எ6ப தைன இய"J ைவ"-
கi.. இTதா6 ஒ6 )ைரI. எனேவ, Eழ(ப-
ம ைடய ேவ8டா.. 

~DகS எ_த W0ய டாEெம8) ஒ6ைற ேசI 
ெச3தாo., அT   மாறா *ைலBC OneDrive/
SkyDriveC ேசI ெச3 0 ட(பQ.. உDக � ைடய 
ெபNசனC க.( x)ட yo. ேசI ெச3T ெகாS-

ளலா.. OneDrive/SkyDriveC ேசI ெச3ய(-
ப)ட ைபC uT ைர) J\" ெச3T, 
க.( x)டyC ேசI ெச3 0Q. வைக-
Bo. அைம"கலா.. இT ~DகS 
இைணய இைண(bC இCலாத 
ேபாT பய6பQ.. 
உDக � ைடய க1 த40C, (ளா´ 

)ைரI அCலT ேபாN)டbS 
ஹாN) )ைரI பய6ப Q4த லாமா 
எ6ற ச_ேத க4 0 ைனR. ப0_ 0 g"-

J �NகS. தாரா ள மாக இவdைற
R. பய6ப Q4தலா.. "ளI) )ைர
7 ைனR. பய6ப Q4தலா.. ஒ6-
+"E இர8டாக ைவ4T" ெகாS-
வT நCல T தாேன. இg( bY, உD
கS ச_ேத க4 0dகான எ6 
ப0C, "ளI) )ைர7C 
ேச]4T ைவ4த ைபCகைள எ(
 ேபாT., எD J g_தாo. 
u8Q. ெபd+" ெகாSளலா. 
எ6பேத.
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