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வாசக1கேள.... க-/C2ட1 Gா(கH
க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456

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

PO ெவ;யாR<S1க1Tடா6. -ா.க2 மGH!
‘/0’1கைள உSவா1Rயவ&, ெவ;<$டவ&, 
Rைட13! இடXக2, Yைல ஆRயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ]^!.

ேக78 !ர9 உ;ைம மா=>ற@

ஹா12 2ைரJ கவன-

இKL- ஓ1 ஆ7O ம2Oேம %7ேடா" 7 / 8
ப!க- 5

ப!க- 8

ப!க- 7

உ
J

ேள

உXக2 ேக2Y, ச`ேதக!, கS56கைள
அD"aைக<. அ`த`த" ப3@<O
தைல"aகைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ]^! எOற உXக;O
எ@&பா&"ைபc! எd6Xக2.

–டாLட. ெப. சMNர ேபா: –

க!"$%ட' மல*+ தர"ப/! க% /ைரக1+,
ேமைஜ5 க67, ம85 க67 ம9:!

;:<க67 என அைன@AB பயBகD ;E@F
;E"GகD தர"ப%/ வIJBறன. இவ9E+
ஏேதO! ஒBைற வா<J" பயBப /@த@
A%டR/! வாசக'கD, எF இவ9E+ TறU
தF? எBற Xனாேவா/ க8த<கைள அO"-
GJBறன'. அைன@Fேம, பயBபா%8ைன"
ெபா:@த வைர [5JயமானF தாB. அAக\
Tற"G வா]UதF எBறா+, அF பயBப /@
Fபவ*B ேதைவக1B அ8"பைட^ேலேய

அைம_!. இBO! ச9: X* வாக இவ9EB 
பயBகைள இ<; ஒ"`%/" பா'5கலா!.
1. ெடb5டா" க!"$%ட'கD என"ப/! 

ெப'சன+ க!"$%ட'கD அ+லF ேம5 
க!"$%ட'கD இBO! வ'@தக அc வ
லக<கD ம9:! d/க1+ அAக அளX+
X8ேயா ம9:! Jரா`5b பயBப/@Fப
வ'கe5; [5Jய சாத னமாகேவ கIத"ப
/JBறன. இA+ நா! XI!G! அளX9;,
க!"$%8< ம9:! Jரா`5b Aறைன
உய'@A5 ெகாDளலா!. Rக" ெப*ய அளX
லான மா7%ட'கைள இைண@F5 ெகாi/ 
ெசய+ப/@தலா!. ஒB: எBன, இரi/ 

ெட"!டா/, ேல/டா/, ேட/ள2 எ@ VறWத@?
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மா7%ட'கைள5 jட இைண@F, இI வk
க1+ பயBப/@தலா!. Rக [5Jயமான
GேராJரா!கைள வ8வைம5க, இBO!
இUத ெப'சன+ க!"$%ட'கD அ8"
பைட@ ேதைவயா] உD
ளன.

2. ேல"டா" க!"$%
ட'கD d/க1c!,
வ'@தக அcவலக<க
1c! இ"ேபாF பரவ
லாக" பயB
ப/@த"ப%/
வIJBறன.
இ m வ ை க 5
க ! " $ %
ட'க1c!,
ந ம 5 ; @
ேதைவயான
Aறைன, அA
க " ப / @ A "
பயBப/@தலா!. இைவ எ<;! எ/@F\
ெசB: பயBப/@F! வச Aைய அ15
JBறன. இதைன" பயBப/@Fபவ'கD,
பல ேவைளக1+, ெப*ய அள Xலான n
ேபா'%க1B ேதைவைய உண'JBறன'.
இUத@ ேதைவைய, ெப*ய n ேபா'%கைள,
இதOடB இைண@F" பயBப/@FவதB
oல! நா! pைறேவ9ற [8_!. ேல"டா" 
ம9:! ேட"ள% என ஒ"`/ைக^+, Tல
GேராJரா!கைள ேல"டா" க!"$%ட*+
ெசய+ப/@Fேவா!; அUத GேராJராRB
ேட"ள% பA"ைப, ேட"ள% க!"$%ட*+
பயBப/@Fேவா!. ஆனாc! அUத Gேரா
JராRB Tல ெசய+பா/கைள, ேல"டா"
அ+லF ெடb5டா" க!"$%ட'க1+
ம%/ேம ெசய+ப/@த [8_!. ேட"ள%
`.T.5க1+, இைணய@A+ இைண@F ம%
/ேம பயBப/@F! Tல ெசய+பா/கைள,
ெப'சன+ க!"$%ட' ம9:! ேல"டா" 
க!"$%ட'க1+, இைணய இைண"G இ+
லாமேலேய ெசய+ப/@த [8_!.

3. கடUத Tல ஆi/க1+, `ரபலமாJ வI!
ேட"ள% `.T.5க1B பயBபா/, ந! ெப'-
சன+ க!"$%8< அைம"`ைனேய பல
ப*மாண<க1+ மா9EX%டன. T:வ'கD
[த+ தா@தா பா%8கD வைர, t5J\
ெசB: பயBப/@த [8_! அளX9;
இUத TEய ெப'சன+ க!"$%ட' மாEX%-
டF. d/க1+ பயBப/@F! பலI5;,
;E"பாக இைள ஞ'க e5;, ேட"ள%
`.T.5கD Rகv! [5Jயமானைவயாக
அைமUF X%டன. பல பD1க1+,
ேட"ள% `.T.5கைள, பD1 p'வாகேம,
மாணவ'கe5; d/க1+ ‘ேஹா! ஒ'5’

ெச]Aட க%டாய சாத னமாக வழ<;JறF.
ஏெனBறா+, மாணவ'கe5கான y+கD, 
RB y+களாக (e Book) Rக அAக எi65
ைக^+ இA+ பAUF ைவ@F" பயBப/@த

[8_!. சoக இைணய தள<கD
வkயாக, ந%ைப_! தக வ+க
ைள_! ப*மாE5 ெகாDவத9;,
இைவ Rக [5Jய சாத ன<க
ளாக5 கIத"ப /JBறன. நா!
ேவைல பா'5;! இட<க1+, 

ெப'சன+ அ+
லF ேல"டா"
க!"$%ட'க
e5; ஈடாக
இ வ 9 ை ற "
ப யB ப / @
FவF [{
ைமயாக இய
லாF. ஆனா+,
த9ேபாF Tல

p : வ ன < க D ,
இ த ை ன ே ய

இல5காக5 ெகாi/, ேட"ள%
`.T.5கைள வ8வைம5;! ப6க1+ ஈ/
ப%/ வIJBறன. இ"ேபாேத, Tல உணv
X/Aக1+, ேட"ள% `.T.5கைள" பயB
ப/@A, உணv வழ<;! ஊkய'கD,
நம5;@ ேதைவயான உணv" ப%8யைல
எ/@F, உணv5 jட@A9; அO"Gவ
தைன" நா! காண [8JறF. பல அc
வலக<க1+, அcவல'கD த<கD `*v
ஊkய'கe5;, ப6 ;E@த ;E" Gகைள
அO"பv! ேட"ள% `.T.5கைள" பயBப
/@FJBறன'.

Virus: (ைவர#) ெக'தைல ,ைள,./0
ஒ2 க0345ட7 8ேரா;ரா0. க0345ட7 இய.
க@AB /C.D' தEF எHIசைல@த20 எKபF
MதB க0345ட7 இய.க@Aைனேய Mட.;
ைவ./0 வைர பலவைகயான நாச ேவைலகPB
ஈ'ப'0. க0345ட7கR.;ைடேய ைபBகS
பHமாற3ப'ைகVB (இெமVB, XY,Zளா3Z
ம[C0 Zளா\ Yைர]) இைவ அவ[CடK
இைணEF ெசKC நாச@ைத உaடா./0.
இெமVB bல0 ெசKற ZKன7 அEத க03
45டHB இ2./0 இெமVB MகவHகR./
ெமVB அc38வF ேபால@ தாc0 ெசKC நாச
ேவைலVB ஈ'ப'0. ைவர# 8ேரா;ரா0 கS
ெபாFவாக எEத அd/de0 கா5டாF க03
45ட2./S இ2./0. ஏதாவF நாS அBலF
ெசயBபா5Yைன ேம[ெகாSைகVB gaY,
ட3ப5' நாச ேவைலைய ேம[ெகாSR0.

“ெத;W@ ெகாHZ[கH”
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இUத வைக^+

நா! ஆ"`D p:வ
ன@AB ஐேப% சாத
ன@AB பயBபா/
;E@F5 கவ75க
ேவi/!. ேட"ள%
`.T. பயBபா%8+,
ஒI ெப*ய மா9ற@
Aைன ஏ9ப/@AயF
ஆ"`D p:வ@AB
ஐ ேப% சாதன! தாB.
Xைல Rக அAகமாக
இIUதாc!, இதB பயBபா/
தாB, Xைல ;ைறUத ஆi%ரா]% 
ேட"ள% `.T.5கைள சUைத^+ X9
பைன5;5 ெகாi/ வUதF. இUத
ேட"ள% `.T.5கeடB, நாB bமா'% ேபாB
கைள_! இைண@F" பா'5க XI!GJேறB.
ஏெனBறா+, உiைம^ேலேய அைவ TEய
ேட"ள% `.T.5களாக@தாB ெசய+ப /JB
றன. 4� வkயாக இைண5க"ப /ைக^+,
அைவ Tல ேட"ள% `.T.5கைள_! த<கD 
AறB R5க ெசய+பா%8+ R� �JBறன.
நாB எBOைடய bமா'% ேபாைன, அைழ"G
கைள ஏ9ப/@த, ெட5b% அைம5க, ேபbG5
பயBப/@த, இைணய@A+ உலா வUF தகவ+
கைள@ ேத8" ெபற, ேபா%ேடா5கைள எ/@F
அவ9ைற எ8% ெச]Aட, டா;ெமi%கைள
உIவா5J அவ9ைற_! ேம!ப/@Aட பயB
ப/@A வIJேறB. இைவ, இ"ேபாF d/
க1c!, TEய அளXலான வ'@தக அc
வலக<க1c! Rக [5Jய க!"$%8<
சாதன<களாக5 கIத"ப%/ பயBப /@த"
ப%/ வIJBறன.

இUத சாதன<க1B [5Jய@Fவ! அ+
லF Tற"G@ தBைம இவ9ைற" பயBப/@
Fேவா*B ேதைவக1B அ8"பைட^ேலேய
அைமJறF. பல ேவைளக1+, த<கeைடய
bமா'% ேபாB த<க1டRIUF `*5க"ப/
ைக^+, பல' ஏேதா ெப*ய அளX+ இழ"G
ஏ9ப%டF ேபால உண'JBறன'. இIUதாc!,
Tல ேவைலகைள, நாB எB ெப'சன+ க!"
$%ட*+ தாB ேம9ெகாDள [8_!. எA'
கால@A+, இUத ேவ:பா/கD �'5க"ப/!
வைக^+ அைன@F! ஒேர AறB ெகாiடதாக
வ8வைம5க"படலா!. எ/@F\ ெசB: பயB
ப/@த"ப/! சாதன<க1+, ேமைஜ5 க6
7^+ ேம9ெகாDள5 j8ய அைன@F ெசய+
பா/கைள_! ேம9ெகாDe! வைக^+ AறB
அAக"ப/@த"படலா!. அ"ேபாF, இவ9EB 
இைடேய உDள இUத AறB ேவ: பா/
மைற_!.

ைம5ேராசா"%, தB Xiேடாb 10 ஆ"ப
ேர%8< Tbட@Aைன, ேபாBகD, ேட"ள%

`.T.5கD ம9:! ெப'
சன+ க!"$%ட'கD என 
அைன@F சாதன<க1c!
இய<;! வைக^+ வ8
வைம@ததB ேநா5க!
ேமேல ெசா+ல"ப%ட

ஒI<Jைண5;!
ேநா5க!தாB.

த 9 ே ப ா F ,
க!"$%8<
ப 6 க D
5ளm% ��

p ை ல ை ய
ே ந ா 5 J "
பய6@F5
ெ க ா i 8

I5JBறன. ந! த க வ +
கe! GேராJரா!கe!, 5ளm% ச'
வ'க1+ ேத5J ைவ5க"ப%8I5;!. அவ9ைற
ந! bமா'% ேபாB, ேட"ள% `.T., ேல"டா"
ம9:! ெடb5டா" ெட'Rன+ என எதB வk
யாகv! ெப9: பயBப/@த [8_!. இF ஒேர
சாதன@ைத நா! சா'UAI5;! தBைமைய �5J,
நம5; எ<;! ெசB: பயBப/@த5 j8ய வச
Aைய அ15;!. அதைன எi6" பா'5ைக^+,
அைன@F சாதன<கe! நம5; [5Jயமான
ைவேய. j/த+ Tற"Gகைள5 ெகாiடைவேய.

Control Panel: (கa5ேராB ேபனB) ,aேடா#
இய.க@AK #டா75 ெமc,B தர3ப'0 ஒ2
hB என இதைனI ெசாBலலா0. இதK bல0
,aேடா# இய.க@AK அY3பைடI ெசயBபா'
கைள ெச0ைம3 ப'@தலா0. அ@FடK ெப7சனB
க0345ட7 ம[C0 இைணEத சாதனiகS ெசயB
ப'0 தKைமையe0 jரைம.கலா0.
Taskbar: (டா#. பா7) ,aேடா# இய.க@AB 
மாk5ட7 AைரVB Dழாக இயi/0 mS க5ட0.
இAB #டா75 ெமc, ,ைரவாக அ3PேகஷK
8ேரா;ரா0கைள இய.க ஐகாKகS அடi;ய
ெதா/38, இயi;. ெகாaY2./0 அ3P
ேகஷK 8ேரா;ரா0கPK ைபBகR.கான க5
டiகS ம[C0 கYகார0, ZKனpVB இயi;.
ெகாaY2./0 8ேரா;ரா0கPK ஐகாKகS
ஆ;யைவ இ2./0. இவ[ைற@ ேதைவ3ப '0-
ேபாF ;P. ெசrF ெபறலா0.
USB -- Universal Serial Bus: (ekவ7சB jHயB ப#)
க0345ட2டK இைண.க3ப'0 Zற சாதனi
கைள எPதாக இைண@F3 பயKப'@த ஒ2 வs.
#ேகன7, மt#, Zளா\ Yைர], ZHaட7 என@
த[ேபாF அைன@F சாதனiகR0 இதK வsேய
தாK க0345ட2டK இைண.க3ப';Kறன.
க0345ட7 இயi;. ெகாaY2./0
ேபாேத இதைன3 பயKப'@A சாதனiகைள
இைண.கலா0, m.கலா0.

“ெத;W@ ெகாHZ[கH”
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–பாரN –

bமா'% ேபாBகD பயBப/@F! அைன
வI! ஏதாவF ஒI pைல^+, XI!`

Xைளயா/! Xைளயா%/ ேகi8 5ர� சாகா. 
வயF X@Aயாச! இBE, பலI! இதைன
ரT@F Xைளயா8 வIJBறன'. பல*B அB
றாட வா�5ைக^+, இைண `*யாத ஒBறாக, 
ேகi8 5ர� சாகா அைமUFX%டF.

இUத Xைளயா%/ ம%/RBE, ேமc! பல
Xைளயா%/கைள உIவா5J, அதB oல!
Rக" ெப*ய அளX+ வIமான! ஈ%8 வI!
p:வன! ‘J< 8�%ட+’ p:வன! ஆ;!.
அiைம^+, இUp:வன@ைத, X8ேயா ேக!
உIவா5க@A+ [Bன6^+ இய<J வI!,
“ஆ58XஷB `1bஸா'%” (Activision Blizzard) 
வா<J_DளF. இத9; ெகா/@த Xைல 590
ேகா8 டால'.

இரi/! இைணUத இUத p:வன@AB
Xைளயா%/க1+, இ7, மாதUேதா:! 50
ேகா8 வா85ைக யாள'கD ப<ெக/"பா'கD. 
196 நா/க1+, வா85ைகயாள'கD இவ9E+
ஈ/ப/வா'கD என ஆ58XஷB தைலைம p'
வாJ பா"` ேகா85 அEX@FDளா'. இUத
ஆi8+ ம%/!, ெமாைப+ Xைளயா%/
க1+, வா85ைகயாள'கD, 2,900 ேகா8 டால'
ெசலவk"பா'கD எB: ஓ' ஆ]v ெத*X5J
றF. இF, வI! 2018+, 4,500 ேகா8 டாலராக
உயI! வா]"G! உDளF.

தனதா5J5 ெகாi /Dள ‘J<’ p:வன" 
`*X9;, ஆ58XஷB, தB ெதாk+ �%
ப<கD, அOபவ! ம%/RBE, oலதன pA
உதX_! வழ<J, GAய எ+ைல க1+ X*UF, 
j/த+ இல5;கைள எ%/! எனv! அEX5
க"ப%/DளF. ெதாட'UF, J< த7 p:வன"
`*வாகேவ ெசய+ப/!.

2003 ஆ! ஆi8+, J< p:வன! தB
வ'@தக@Aைன@ ெதாட<JயF. Xைளயா%/
கைள, வா85ைக யாள'கD இல வசமாக Xைள
யாட வழ<JயF. ஆனா+, j/த+ வசA
கைள, Xைளயா%8+ ேம9ெ காDள க%டண!
ெசc@த ேவi/!. பல', இதைன\ ெசc@A 
Xைளயாட ேவi/! எBற ஆவ ேலா/ j8ய 
ெவEைய5 ெகாiட தனா+, இUp:வன@AB
வIமான! ெதாட'UF உய'UதF.

180 Xைள யா%/கe5; ேம+ உIவா5J
வழ<Jனாc!, J< p:வன! Rக" ெப*ய
அளX+ ெவ9E ெப9றF அதB ’ேகi8 5ர� 
சாகா’ oல! தாB. AனUே தா:!, அதைன 
15 ேகா8ேய 80 ல%ச! ேப' Xைளயா8ன'.
AனUேதா:! ேம9ெகாDள"ப%ட Xைள-
யா%/ pக�XB எi65ைக y: ேகா8ைய@
தாi8யF. ெமாைப+ ேபாBக1+ Xைள
யாட@ தர"ப%டத9; [Bன', ேபbG5 சoக 
இைணய தள@A+ தாB இF Jைட@F வU-
தF. 2012 ஆ! ஆi8+, ஏ"ர+ மாத@A+, 
ேபbG5 தள@A+ இUத ேக! ெதாட< JயF.

ேக78 !ர9 உ;ைம மா=>ற@
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எA'பாராத ெவ9Eைய_!, ல%ச5கண5கான
ரTக'கைள_! ெப9றF. `Bன', நவ!ப'
மாத!, ஆ"`D ேபாBக1+
இUத ேக! Xைளயாட@ 
தர"ப%டF. ெதாட'UF
8ச!ப*+, ஆi%ரா]%
bமா'% ேபாBகe5-
கான வ8Xc! ெவ1-
யானF. 2013+, Rக அAக
அளX+, தரXற5க! ெச]ய"
ப%ட ஐேபாB அ"1ேகஷனாக,
ேகi8 5ர� சாகா இட! `8@
தF.

ஆனா+, 2014 ஆ! ஆi8+,
J< ெவ1^%ட ப<; ெவ1�/
எA'பா'@த பலைன@ தரX+ைல.
ேகi8 5ர� ேபால இBெனாI ேக! ஒBைற

வ8வைம@F ெவ1^%ட [ய9TகD, எA'
பா'@த ெவ9Eைய@ தர X+ைல. அதனா+, p:
வன@AB வIமான! ;ைறUதF.

Angry Birds ேக! தயா*@F வழ<Jய
ேராXேயா p:வன[!, ஏற@

தாழ இேத pைலைய\
சUA@FDளF எBபF
இ<; ;E"`ட@த5
கF.

த<கைள [B7
:@த, இUத p:வ
ன<கD, bமா'% ேபாB
வ ா 8 5 ை க ய ா ள ' க
e5;, j/த+ ஆ'வ!

ஏ9ப/! வைக^+,
Xைளயா%/கைள

வ8வைம@F வழ<;! என எA'பா'5கலா!.

வI! ஏ"ர+ மாத! [த+, Xiேடாb
எ5b` ம9:! Xbடா ஆ"பேர%8<

Tbட<க1+ இய<;! ;ேரா! `ரvச' ெசய
�5கான ச"ேபா'% தIவைத, j;D p:@ A
X/! என அEX5க"ப%/DளF. ைம5
ேராசா"% ச"ேபா'% ெச]யாத, ஆ"ப ேர%8<
Tbட<கைள இBO! இய5J5 ெகாi8
I"பவ'கைள" GAய ஆ"பேர%8< Tbட@
A9; மாE5 ெகாDள, இUத நடவ85ைக க%
டாய"ப/@F! என j;D கI FJறF. ஏ"ர+,
20165;" `B, இUத Tbட<க1+, ;ேரா!
`ரvச' இய<;!. ஆனா+, அதB பாFகா"
`9கான ெச5$*%8 ேப%\ ைப+கD தர"பட
மா%டாF என j;D ெத*X@FDளF.

ஏ"ர+, 2016 உடB, ைம5ேராசா"% எ5b
`5கான ச"ேபா'% p:@A, ஏற@தாழ இரi/
ஆi/ கால! ஆJ^I5;!. XbடாX9கான

ச"ேபா'% 2012 ஆ! ஆi8+ p:@த"ப%டF.
�%85க"ப%ட ச"ேபா'% 2017 வைர இI5;!.

Xiேடாb எ5b ̀ ^+, ;ேரா! `ரvச'
பயBப/@Fேவா', ேவ: GAய ஆ"பேர%8<
Tbட@Aேலேய ெதாடர XI!`னா+, இவ'க
e5; பய'பா5b ம9:! ஆ"பரா `ர vச'கD
உதX5; வரலா!.

நவ!ப' ெதாட5க@A+, ெந%மா'5க% 
ேஷ' (Netmarketshare) எBO! p:வன!
ேம9ெகாiட ஆ]XBப8, Xiேடாb
எ5b`, இBO! 12% ேப'களா+ பயBப
/@த"ப%/ வIJறF. Xiேடாb 10 Tb
ட@ைத, 8.1% ேப' பயBப /@A வIJBறன'.
ஆனா+, Statcounter எBO! அைம"G ெவ1
^%ட க6"`+, Xiேடாb 10 Tbட! 
11% ேபராc!, Xiேடாb எ5b` 8.46%
ேபராc! பயBப/@த"ப%/ வIJBறன.

எ!"#, %"டா%(
)ேரா- ச/ேபா12 இ(ைல
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�<கD வா<க@ A%ட R/! GAய
ெடb5டா" அ+லF ேல" டா" க!"$%

ட*+, Xiேடாb 7 அ+லF Xiேடாb 8
இIUதா+ ேபாF! எB: எi�J�'களா?
அ"ப8யானா+, அத9; இBO! ஓ' ஆi/
கால! ம%/ேம உDளF. ஓராi 89;"
`Bன', ைம5ேராசா"%, Xiேடாb 7
அ+லF Xiேடாb 8 Tbட<கe5கான
உ*ம<கைள, க!"$%ட' தயா*5;! p:
வன<கe5; வழ<;வைத p:@AX/!.
உ<கe5;, அதB `Bன', க!"$%ட'கD
Xiேடாb 10 Tbட@FடB ம%/ேம
Jைட5;!. அ5ேடாப' 31, 20165;" `Bன',
Xiேடாb 10 Tbட! ம%/ேம, p:வன<
க1டRIUF Jைட5;!.

ைம5ேராசா"% p:வன! எ"ே பாF
தB GAய Xiேடாb Tbட@Aைன ெவ1-
^%டாc!, [Uைதய Xiேடாb Tbட@-
FடB, GAய க!"$%ட'கD வழ<க"ப/
வத9கான உ*ம@Aைன இரi/ ஆi/
கe5; ம%/ேம வழ<;!. இதைன, ஒI
XAயாகேவ, ைம5ேராசா"% ைவ@AIU
தாc!, Tல ேவைள க1+, இUத XA தள'@
த"ப%டF எBபேத உiைம. இUத XA"-

ப8, த9ேபாF, Xiேடாb 7 Tbட@A9கான
உ*ம<கD, க!"$%ட' தயா*5;! p:வ
ன<கe5; வழ<க"பட5 jடாF. ஆனா+, 
த9ேபாF வழ<க"ப%/ வIJறF.
Xiேடாb 8 Tbட@Aைன" ெபா:@தவைர,
GAய க!"$%ட'க1+, யாI! அதைன5
ெகாDள XI"ப"ப/வA+ைல. Xiேடாb
10 ப5கேம ெசB: X/JBறன'. த9ே பாைதய
pலவர"ப8, Xiேடாb 10 Tbட@A9;,
12 ேகா85; ேமலான உ* ம<கD வழ<க"ப%-
/Dளன. Xiேடாb இய<;! க!"$%ட'-
க1+, 28% 5;! ேமலான க!"$%ட'க1+, 
Xiேடாb 10 இய<J5 ெகாi/DளF.

இBO! ஓராi /5;" `B, p:
வன<க1ட! வா<;! க!"$%ட'க1+,
Xiேடாb 7 இI5காF எBபதா+, அத9
கான ச"ேபா'% ைப+கD Jைட5காF எBற 
எiண! யாI5;! ேவiடா!. ஜன வ* 2020
வைர �%85க"ப%ட ச"ேபா'% ைப+கD 
தர"ப/!. Xiேடாb 8 Tbட@A9;, [தB
ைமயான ச"ேபா'% ைப+கD, வI! ஜனவ*,
2018 வைர Jைட5;!. 2023 ஆ! ஆi/ 
வைர, �%85க"ப%ட ச"ேபா'% ைப+கD 
Jைட5;!.
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இB: ந! ப6 வா�5ைக^B இBEயைம
யாத ஒI சாதனமாக க!"$%ட' இட!

ெப9:X%டF. இவ9ைற" பயBப/@F!
நா! இைட இைடேய ஓ]v எ/@தாc!, க!"-
$%ட' ஓ]ெவ/"பA+ைல. நா! அத9;\
ெச+c! RBச5Aைய p:@FவA+ைல. நா!
பயBப/@A வUத GேராJரா!கைள o/வ
A+ைல. ஆனா+, க!"$%ட*+ நா! அEயாம
ேலேய பல ப6கD ேம9ெ காDள"ப%/ தாB 
வIJBறன. க!"$%ட*B ஹா'% %ைரm 
அத9ேக9ற வைக^+ ெசய+ப%/5 ெகாi/
தாB இI5JறF. நா! ந! இI5ைக^+ சா]UF
ஓ]ெவ/5ைக^+, க!"$%ட' டவ*+, T.`.
_.XB ெசய+பா%8ைன5 கா%/! எ+.இ.8. 
Xள5Jைன உ9: ேநா5Jனா+, இF ெத* ய
வI!.T.`._.ெசய+பா%8+ இI"பைத இUத 
Xள5; உண'@F!. இ"ேபாF உ<கe5ேக சU
ேதக! வரலா!. அ"ப8 எBன ஹா'% %ைரm 
ெசயலா9:JறF? எBற ேகDX எழலா!.
அF ேம9ெகாDe! ேவைல, நா! அFவைர
பா'@F வUத ேவைல ெதாட'பானதா? அ+லF
தBைன@ தயா'pைல^+ ைவ@AI5க ஹா'%
%ைரm �ழ+ Jறதா? எBெற+லா! நா! எi
ணலா!. இF ேபாBற Xனா5க e5;! சUேத
க<கe5;! இ<; Xைட காணலா!.

நா! க!"$%டைர X%/ XலJ, ஏேதO!
இதைழ" Gர%8" ப85ைக^+, க!" $%
ட*B ஹா'% %ைரm, நா! �i/! வUF
ேவைலைய@ ெதாடI! அUத தIண@ைத
எA'ேநா5J5 கா@AI5JறF. ஆனா+, அேத

ேநர@Ac!, அF தB வழ5க மான ேவைலைய
ேம9ெகாi/தாB உDளF. ேவைலைய
ேம9ெகாDe! அUத ேநர@A+, நா! த9கா �
கமாக ஒ@A ைவ@த ேவைல^ைன@ ெதாடI!
தIண@ைத எA'பா'@F5 கா@ AI5JறF.
நா! ெதாடர ஆர! ̀ @த vடB, அFவைர தாB 
பா'@த ேவைலைய ஒ@Aைவ5JறF. எனேவ,
க!"$%ட*B AறB �<கD அதைன இய5
காத ேபாF!, பயBப/@த"ப%/5 ெகாi
/தாB உDளF. நா! ேவைல பா'5காத ேபாF,
ஹா'% %ைரm பா'@த ேவைல எBன ெவB:
நா! பா'5க [8_மா? [8யாF. அெதBன
ரகTய!? இேதா இ<;, ஹா'% %ைரm எBன 
ப6கைள ேம9ெகாD JறF என" பா'5கலா!.

O$னP7Q ேமSெகாJள(ப>, பPகJ

க!"$%டைர நா! இய5காத ேபாF,
Tல ப6கD ேம9ெகாDள"ப/JBறன. இF
நா! க!"$%ட*+ பயBப /@F! சா"%ேவ' 
அ"1ேகஷBகைள_!, அைவ எ"ப8
ெச% ெச]ய"ப%8I5JBறன எBபைத_!
ெபா:@தF. இI"`O!, Tல ெபாFவான
`Bன6 ேவைலகைள இ<; காணலா!.

ைபQ வைக(ப>VதQ (Indexing)

த9ேபாF வI! அைன@F க!" $%ட'
க1+ இய<;! ஆ"பேர%8< Tbட<கe!,
த<க1ட! ேசI! ைப+கைள வைக"ப /@F!, 
file-indexing, ேவைலைய ேம9ெகாDJBறன.
ஹா'% %ைரm [{வF! ஊ'UF ெசB:,
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ஒmெவாI ைபைல_!, அதB வைக ம9:!
அA+ எBன எ{A உDளF எனv! பா'5JB
றன. பா'@F தன5;5 Jைட5;! தகவ+க1B
அ8"பைட^+, ஒI ேட%டா க%ட ைம"
`ைன உIவா5J ைவ@F5 ெகாDJBறன. 
நா!, ஆ"பேர%8< Tbட@A+ உDள தகவ+
ேத8@தI! �ைல" பயBப/@Fைக^+, இUத
ேட%டா க%டைம"G பயBப/@த"ப/JறF.
இUத அைம"`ைன எ"ேபாF! ேம!ப /@த"
ப%ட pைல^+ ைவ@Aட, ஹா'% %ைரX+
உDள ைப+கைள, இUத வைக"ப/@F! �+,
ெதாட'UF கiகா6@F வIJறF. அA+
ஏேதO! மா9ற<கD ஏ9ப/Jறதா எB:
ஆ]v ெச]F, மா9ற<கைள பAUF ைவ@F5 
ெகாDJறF. இUத" ப6 தாB ெதாட'UF
நைடெப:JறF.

*:L *OராL (Disk defragmentaion)

ஹா'% %ைரX+ உDள ைப+கைள@ ெதாட'\
Tயாக ஹா'% %ைரX+ அ/5J ைவ@A/!
ேவைலேய, ‘8b5 8`ரா5’ என அைழ5க"ப/
JறF. Xiேடாb 98 ஆ"பேர%8< Tbட!
பயBப/@Fைக^+, அைன@F ைப+கைள_!
o8 ைவ@த `Bனேர, 8b5Jைன 8`ரா5
ெச]Aட [8_!. ஆனா+, GAயதாக வI!
Xiேடாb ஆ"பேர%8< Tbட<க1+, இUத
�+ நdன"ப/@த"ப%/DளF. நா! ைப+
கைள" பயBப/@A5 ெகாi8IUதாc!,
ஹா'% 8b5J+ உDள ைப+கD அைன@
ைத_! 8`ரா5 ெச]A/! ப6ைய, ஹா'%
8b5 ேம9ெகாDJறF. இUத" ப6, க!"$%
ட*+ ேவைல எFv! ேம9ெகாDளாத ேபாF
ெச]ய"ப/! வைக^+, ஆ"பேர%8< Tbட!
அைம5க"ப%/DளF. எனேவ, நா! எUத
ேவைலைய_! ேம9ெகாDளாம+, க!"$%
டைர X%/ ச9: ேநர! XலJ இI5ைக^+,
இUத ப6 p\சய! ேம9ெகாDள"ப/!.

ஆ\8* ைவர: ேசாதைன( பP

ஆi%8 ைவரb GேராJரா!கe!, க!"
$%டI5;" பாFகா"G வழ<;! ம9ற Gேரா
Jரா!கe!, ;E"`%ட கால அவகாச@A+,
பாFகா"G ப6கைள ேம9ெகாDள நா!
அைம@AI"ேபா!; அ+லF மாறா pைல^+
அFேவ அைம@F5 ெகாi8I5;!. இUத
ப6கD, நா! க!"$%ட*+ எUத ேவைல_!
ேம9ெகாDளாதேபாF! ெசய+ப/@த"ப/!.

ேபL அ( (Back up files)

தானாக ந! ைப+க e5; ேப5 அ"
அைம5;! ப6^ைன நா! அைம@AIUதா+,
ைப+கைள" ேப5 அ" ெச]F நக+கைள
எ/@F ைவ5;! ப6, நா! க!"$%டைர
X%/ Xல;ைக^c! ேம9ெகாDள"ப/!.

தானாக அ(ேட8 ெச_தQ (Automatic update) 

Xiேடாb ஆ"பேர%8< Tbட!, j;D
;ேரா!, ெமா�+லா பய'பா5b ேபாB
றைவ தா<களாகேவ அ"ேட% ெச]A/!
வைக^+ வ8வைம5க"ப%/Dளன. எனேவ,
நா! ேவைல ெச]யாதேபாF, ஹா'% %ைரm
ேவைல ெச]வதாக நம5; அைடயாள! கா%-
ட"ப%டா+, இUத Tbட! அ"1ேகஷB
GேராJரா!கD, த<கைள அ"ேட% ெச]வத9
காக ைப+கைள@ தர Xற5க! ெச]F ெகாi8
I5கலா!.

ேமேல ெசா+ல"ப% 8I"பைவ எ+லா!,
ஹா'% 8b5 ேம9ெகாDe! Tல ெதாட' 
ப6கD தாB. இBO! பல ப6கைள, 
ஹா'% %ைரm தானாகேவ ேம9ெகாDe!
வைக^+ Xiேடாb இய<;!. இவ9ைற5
காண டாb5 மாேனஜ' AறUF, Disk header
J15 ெச]F, அ"ே பாைத5; ேம9ெ காDள"
ப%/5 ெகாi 8I5;! ெசய+பா/கைள5
காணலா!.

Xiேடாb 7 பயBப/@Fபவ'கD, 8b5
ெஹட' `*Xைன5 காண இயலாF. இA+
Performance ேட" J15 ெச]F, “Open Resource 
Monitor” ேத'Uெத/@F, ஹா'% %ைரm
ேம9ெகாi8I5;! ப6கைள5 காணலா!.
Resource Monitor  XiேடாX+, Disk ேட"
J15 ெச]F, ெசய+பா/க1B வ*ைசைய5
காணலா!. Xiேடாb 8 ம9:! Xiேடாb
8.1 Tbட<க1c!, Resource Monitor  
Xiேடா j/த+ தக வ+கைள@ தI!.

8b5J+ ேம9ெகாDள"ப/! ெசய+
பா/கைள" பAv ெச]F, `B ஒI ேநர@A+
பா'@F5 ெகாDளலா! எB: A%ட R%டா+, 
Process Monitor பயBப/@தலா!. இதைன\
ெசய+ப/@A, க!"$%ட*�IUF �<கD
XலJ\ ெசBறா+, ஒI வI! பயBப/@
தாத ேபாF, ஹா'% %ைரm ேம9ெ காDe!
ப6கைள5 காணலா!. "ராசb மா7%ட', 
பல வைக ெசய+பா/கைள" பAv ெச]A/!.
எனேவ, �+பா*+ உDள ப%டBகைள5 
J15 ெச]F, ைப+ Tbட! அைம"`+ 
உDள ைப+க1+ ேம9ெகாDள"ப/!
ப6கைள ம%/! பAv ெச]A/!ப8
ெச% ெச]Aடலா!.

எனேவ, �<கD பயBப/@தாத ேபாF, 
க!"$%ட*B ஹா'% 8b5 ெசய+ப /வ
தைன அதB எ+.இ.8.Xள5; எ*UF கா%-
8னா+, கவைல"பட ேவiடா!. Tல ந+ல
ேதைவயான ப6 கேள ேம9ெகாDள"ப /
JBறன எB: அைமAயைடயv!. அ"ப8_!
ைவரb அ+லFமா+ேவ' என\ சUேத க"
ப%டா+, உ<க1ட! உDள ஆi%8 ைவரb 
ெகாi/, ஒI [ைற [{ ைமயாக bேகB
ெச]Aடv!.
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க!"$%ட' ம9:! இைணய" பயBபா%8+ 
இ"ேபாF Rக எ1தாக" ேபச"ப%/ 

பயBப/@த"ப/! ஒI ெபாID “5ளm%
க!"$%8<” (Cloud Computing) எBபதா;!.
ஆனா+, ஒI Tலேரா, இதைன@ ெத*UF எBன
ஆக" ேபாJறF? இF எத9;? ந! க%/"
பா%8+ இ+லாத ேட%டா நம5; எ"ேபாF!
Jைட5;மா? எBெற+லா! ேகDXகைள
எ{"` வIJBறன'. ேமc!, இதB ெதாட'-
பாக hybrid cloud ம9:! SaaS எBெற+லா!
ெசா+ல"ப/Jறேத? அைவ எவ9ைற5 ;E5
JBறன? எBற ேகDXகe! எ{JBறன.
அைவ ;E@F இ<; X*வாக" பா'5கலா!.

Lளb8 அhjக,: cloud computing எBபF
21 ஆ! y9றாi8B `ர பலமான தகவ+
ெதாk+ �%ப ெசா9ெறாடராக இIUதாc!,
1950 ஆ! ஆi8ேலேய, இதB ேவ'கD ெதB
ப%டன. ெம^B `ேர! க!"$%ட'கe!,
அதOடB இைண5க"ப%ட ெட' Rன+க
ைள_! ச9: எi6" பா'@தா+, அBேற 
5ளm% க!"$%8< ெதாட<JX%டதைன
அEயலா!. ெம^B ̀ ேர! ச'வI5;!, அதB
ெட'Rன+கe5;மான இBைறய ெதாைலv
தாB Rக அAகமாJ உDளF.

5ளm% எBபF ப+ேவ: க!"$%ட'கD,
ெமா@தமாக இைண5க"ப%/ ஒேர ஒI Tb
ட@தா+ இய5க"ப/வதா;!. 5ளm% எB
பF எ"ேபாF! ஒB:5; ேம9ப%ட ேசைவ
கைள (data storage, content delivery, or applications)
வழ<;! சாதனமா;!. இவ9ைற ஒB:5;
ேம9ப%ட பயனாள'கD பயBப/@A5 ெகாi/
த<கD க!"$%8< ேதைவகைள pைறேவ9E5
ெகாDளலா!. அதாவF, பயனாள'கD இUத
ேசைவகைள" பயBப/@Fைக^+, எUதXத
மான ெச% அ" ப6கைளேயா அ+லF 5ளm%
சாதன@Aைன பராம*5;! ப6^ைனேயா
ேம9ெகாDள ேவi8யA+ைல.

ச*, 5ளm% எB: ஏB இத9;" ெபய*%

டன'? யாI5;! இதB காரண! உ: Aயாக@
ெத*யX+ைல. பல க!"$%ட'கD இைண"
`ைன tர@A�IUF பா'5;! ேபாF, அைவ
அைன@F! ேச'UF ஒI ேமக5 j%ட மாக@
தாேன ெத*_!. j%ட மாக" பற5;! ெவ%/5 
J1கD அ+லF ெவளவா+கைள எi6"
பா'@தா+, இF G*_!. அேத க9பைனைய5
க!"$%ட'கe5;! ெசc@A" பா'@தா+, 
நா! ஏB இதைன ‘5ளm%’ என அைழ5Jேறா!
எBபFv! G*_!.

5ளm% சாத ன<க1B அைம" ̀ ைன இI
ெபI!`*vகளாக" `*5கலா!. 1. ஆய@த"ப
/@த+ (Deployment) 2. ேசைவ தIத+ (service).

[த+ வைக^+ இய<;! 5ளm% அைம"-
`ைன இBO! Tல `* vக1+ வைக"ப/@
தலா!. அைவ, 1. தB ப65கான 5ளm% 
(Private cloud) இF ஒI த7 நப' அ+லF p:வ
ன@A9; ம%/! பயBப/! வைக^+ அைம5-
க"ப/வதா;!. இதைன இவ'கD இI5;!
இட@A+ தாB அைம5க"பட ேவi/! எB-
பA+ைல. tர இட<க1c! ைவ@F இய5
கலா!. இUத 5ளm% ேசைவைய, பயBப /@F
பவ' அ+லF p:வனேம இய5கலா!; அ+லF
இவ' சாராத ஒIவ' அ+லF p: வன!, இவ'க-
e5காக அைம@F இய5கலா!. 

1. ெபாvவான Lளb8: ெபாF 5ளm%
ேசைவ ெபாFவான எவI! பயBப/@F!
வைக^+ அைம5க"ப /JBறன. [த�+
ெசா+ல"ப%ட த7 நப' 5ளm% அைம"-
`9;!, இத9;! ெப*ய அளX+ ேவ: பா/
இ+ைல. பயனாள'கD யா' எBபA+ ம% /ேம
ேவ:பா/ உi/.

2. கல(பான Lளb8 இயLக, (Hybrid 
Cloud): ஒI 5ளm% த7 நப' ம9:! ெபாF-
வான எவI5;! என இரi/ வைக^ன
I5;! தB ேசைவ^ைன வழ<;ைக^+ அF
Hybrid Cloud என அைழ5க"ப/JறF. இரi/
5ளm% ச'வ'கD இைணUF ேசைவ கைள,
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இரi/ வைக^னI5;! வழ<க [BவI!
ேபாF!, இேத ெபய*+ அF அைழ5க"ப/J
றF. ஒIவ' தன5ெகன ஒI 5ளm% ச'வைர
அைம@F" பயBப/@A5 ெகாi/, ம9றவ'
கைள_! பயBப/@த அOமA@தா+, அF
Hybrid Cloud என அைழ5க"ப/!.

3. சj தாய Lளb8 (Community Cloud):
த7"ப%ட 5ளm% ச'வ' ஒB:, பல p:
வB<களா+, பல தர"ப%டவ'களா+ பயBப-
/@த"ப/!ேபாF, அF Community Cloud என
அைழ5க"ப/JறF. ேவ: ேகாண@A+ பா'5
ைக^+, "ைரேவ% 5ளm% ெபாF வான ஒB
றாகv! ேசைவ தI! ஒI அைம"பாக5 கI
த"ப/!.

ேசைவகD எBற வைக^+ இைவ oB:
வைகயாக" `*5க"ப/JBறன. த9ேபாF
5ளm% ேசைவ" ப6கD பல வாறாக ேம9
ெகாDள"ப/வதா+, இUத `*vகe! பல
வைககளாக5 கா%ட"ப/JBறன. அைவ,

1. அ*(பைடL க8டைம() ேசைவ
(Infrastructure as a Service (IaaS)): ஒI 5ளm%
ேசைவ^+ ச'வ' ஹா'%ேவ', ெந%ெ வா'5J<
அைலவ*ைச அ+லF ேலா% ேபலBT<
ேபாBற ேசைவகD வழ<க"ப/ைக^+, அF
அ8"பைட5 க%டைம"G ேசைவ என அைழ5
க"ப/JறF. அேமஸாB
p:வன! வழ<;! 
இைணய தள ேசைவ 
இத9கான ஓ' எ/@F5
கா%/.

2. சா(8ேவ. க8
டைம() ேசைவ (PaaS =
Platform as a Service): ஒI
5ளm% ச'வ', அதB பய
னாள'கe5; சா"%ேவ'
ெதா;"Gகைள உIவா5;
வத9;@ ேதைவயான �� p
ைலைய, ேதைவயான ெமB
ெபாI%கைள@ தUதா+, அF ஓ '
ேமைட5 க%டைம"`ைன@ தIவத9; ஒ"
பா;!. இதனா+, ெமBெபாI%கைள@ தயா'
ெச]பவ', அத9;@ ேதைவயான ஹா'%ேவ'
ம9:! சா"%ேவ' அைம"Gகைள வா<J,
த<களF க!"$%ட'க1+ அைம@F" பயB
ப/@த ேவi8யA+ைல. இத9கான ஓ'
எ/@F5 கா%/ Force.com

3. சா(8ேவ. ேசைவ (Software as a Service
(SaaS)): அ"1ேகஷBகD ம9:! GேராJ
ரா!கைள@ தBனக@ேத ெகாi/, அவ9ைற@ 
ேதைவ"ப/! பயனாள'கD அ�J" ெப9:"
பயBப/@F! ேசைவைய வழ<;! 5ளm%
ேசைவ இUத" `*X+ வI!. Gmail, Basecamp,
and Netflix ஆJயைவ இத9கான எ/@F5 கா%
/களா;!.

5ளm% க!"$%8< ப6க1B எA'கால!:
ேமேல ெசா+ல"ப%ட 5ளm% க!"$%8< வச

AகD ம9:! எ/@F5 கா%/5கைள_! பா'5
ைக^+, வI! எA'கால@A+ இைவ இ+லாம+
இய<க [8யாF எBபF உ:A. ெமாைப+ அ"
1ேகஷBகD, த<கD ேப5 அ" ைப+கைள,
5ளm% bேடாேர�+ தாB ைவ@F" பாFகா5
JBறன. %ரா" பா5b, j;D %ைரm ம9:!
இF ேபாBற 5ளm% ச'வ'கD இத9; எ/@F5
கா%/களா;!. அேமஸாB, _ %$" ேபாB
றைவ 5ளm% க%டைம"G ேசைவ5; அைடயா
ள<களா;!. 5ளm% இ+ைல எBறா+, இB
ைற5; நா! அைனவI! பயBப/@F! பாA5;
ேம9ப%ட இைணய அ"1ேகஷBகைள இழ5க
ேவi8யAI5;!. அ"ப8யானா+, இவ9EB
எA'கால" ப6கe!, அவ9E9கான இட<
கe! எ"ப8 இI5;!?

இA+ உDள அபாய! எBன? 5ளm%
bேடாேர� பயனாள' அைனவI5;!, அA+
அவ'கD ேசm ெச]FDள ேட%டாX9; அ�5
க@Aைன@ தIJறF. பயனாள'க1B க!"$%
ட'க1B இய5க! [ட<J" ேபானாc!, ேவ:
க!"$%ட'கD அ+லF ெபாFவான க!"$%ட'
ைமய<க1+ இIUF jட இவ9ைற இய5

கலா!. ஆனா+, நா! 5ளm% bேடாேர�
ேசைவைய@ தI! p:வன@ைத ந!`,

அைன@F ேட%டா5க
ைள_! தIJேறா!.
இF எBைற5;!
அபாய! தாB
எB: பலI! கI

FJBறன'. இUத
அ\ச@ைத" ேபா5;!
வைக^+, 5ளm% ச'
வ'கD GAய ெதாk+
�%ப@Aைன உI

வா5க ேவi/!. அ"ேபா
FதாB, வா85ைகயாள'கD ந!

`5ைக_டB 5ளm% க!"$%8<
[ைறைய" `Bப9:வா'கD.

அைனVvேம இைணயமா_: இ7 வI<
கால!, நம5; அைன@ Fேம இைணய! தாB 
எBற ��pைலைய உIவா5;!. நா! பயBப
/@F! அைன@F சாதன<கe!, க!" $%ட' 
ம%/RBE, 8.X., R$T5 பா5b, ைம5ேரா
ஓவB அ/"G, ஏ.T. RB சாத ன<கD என
அைன@F! 5ளm% ச'வ'க eடB இைண5
க"ப%/, நா! எ<; ெசBறாc!, அவ9ைற
இய5;! வைக^லான ஒI ��pைல
Jைட@தா+ எ"ப8 இI5;!? எA'கால! இ"-
ப8@தாB இI5;! எB: க65க"ப%/D
ளF. 5ளm% ச'வ'கD ந!ைம\ �9E அைம5-
க"ப%/, அவ9 E�IUF நா! ேசைவகைள
ேம9ெகாDேவா!. இBைறய ெதாைலேபT
இைண"பக<கைள" ேபால, ந! அI Jேலேய
அைவ அைம5க"படலா!. அதB oல! ந! 
ெசய+பா/கD அைன@F! 8�%ட+ மயமா
கலா!. வா�5ைக தர! உயரலா!.
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ைஹைல# ெச'த ெசா*கைள மா*ற
ஒI வாசக', தாB தயா*5;! டா;ெமi%

க1+ பல ெசா9கைள "text highlight color" 
பயBப/@A, ைஹைல% ெச]FDளதாகv!, 

`Bன', அேத ெசா9
கைள, ைஹைல%
எ/@FX%/, அ85
ேகா/டB அைம@F
மா9:! ேவைலைய
ே ம 9 ெ க ா D ள
ேவi8 இI"பதா
கv! எ{A உDளா'.
ெதாட'UF ெட5b%

எ{@AB அளைவ_! மா9ற ேவi/!
எB:!, இைவ அைன@ைத_! ஒேர ேநர@A+
ேம9ெகாDள இயcமா? என5 ேக% /Dளா'. 
இவI5கான பAைல அைனவI! ப85;! 
வைக^+ 8"ஸாக இ<; தIJேறB.

இவ' XI!G! அைன@F மா9ற<கைள_!
ேம9ெகாDள Find and Replace �+ Rக உதX
யாக இI5;!. nேழ தUFDளப8 ெசய+பட 
ேவi/!.
1. [த�+ Ctrl+H அ{@தv!. இ"ேபாF Find

and Replace பா5�+, Replace ேட" அ{@த"
ப%/ Aற5க"ப/! வைக^+ கா%ட"ப/!.

2. ெதாட'UF More ப%டB இIUதா+, அதைன
அ{@தv!.

3. இ"ேபாF, க'ச', Find What எBற கா�யான
ெப%8^+, F8@F5 ெகாi8I5;!.

4. ெதாட'UF No Formatting எBற ப%ட7+
J15 ெச]Aடv!.

5. அ/@F Format ப%ட7+ J15 ெச]A
டv!. `Bன' அA+ Highlight எBபைத@
ேத'Uெத/5கv!.

6. இ"ேபாF "Highlight" எBற ெசா+, Find What 
எBற ெப%8^+ கா%ட"ப/!.

7. ெதாட'UF Replace With எBற பா5�+ J15
ெச]Aடv!. அUத ெப%8 கா�யாக இI"
பதைன உ:A ெச]Aடv!.

8. அ/@F Format J15 ெச]F, Highlight
எBபைத@ ேத'Uெத/5கv!. இ"ே பாF
"Highlight" எBற ெசா+, Replace With பா5�+
nழாக இI5;!.

9. Format ப%டB J15 ெச]F, Highlight எB
பைத இரiடாவதாக@ ேத'Uெத/5கv!.
இ"ேபாF "Highlight" எBற ெசா+ "Not
Highlight" என மாE^I5;!.

10.�i/! Format ப%டB அ{@A, ெதாட'UF

Font எBபைத@ ேத'Uெத/5கv!.
11.ேவ'% Replace Font டயலா5 பா5�+, Font

எBபைத5 கா%/!.
12.இUத டயலா5 பா5�+, கi%ேரா+ nகைள 

அ{@A, எ{@AB அளைவ p'ண^5கv!.
அேத ேபால அ85ே கா8ட ‘Underline’ எBப
ைத_! ேத'Uெத/5கv!.

13.ஓேக J15 ெச]F Replace Font டயலா5
பா5ைஸ oடv!.

14.அ/@F Replace All எBபA+ J15 ெச]A
டv!.
ேமேல ெசா+ல"ப%ட ெசய+பா /க1+,

உ<கD ேவ'% ெதா;"`ைன" ெபா:@F, Tல 
மா:தலான ெசய+பா/கைள ேம9ெகாDள
ேவi8யAI5கலா!.

டா0ெம1# எ3# ெச'ய5ப78 ேநர8
ேவ'% GேராJரா!, ஒI ைப�+ �<கD எm

வளv ேநர! அதைன எ8% ெச]Aட
எ/@F5 ெகாDJ�'கD எB: ெதாட'UF கண5

J%/5 ெகாiேட
இI5;!. இதைன
�<கD அEய
ேவi/மானா+,
டா;ெமi% ைப+
ெபய*+, ைர%
J15 ெச]F, "ரா"
ப'% b J15
ெச]F Jைட5;!

டயலா5 பா5�+ Statistics J15 ெச]தா+, இUத
ேநர Xபர! அEயலா!. இUத ேநர@ைத, அUத
டா;ெமi%8+, அmவ"ேபாF ஒI எ8%8<
[8_!ேபாF, பAv ெச]Aட எi6னா+,
அதைன_! ேம9ெகாDள ேவ'% வk தIJறF.

n�5கா�! ெசய+[ைறகைள5 ைகயா
ளv!.
1. க'சைர டா;ெமi%8+ எUத இட@A+ ேநர@

ைத" பAv ெச]Aட ேவi/! என XI!G
J�'கேளா, அUத இட@A+ p:@தv!

2. *"ப7+ Insert ேட" J15 ெச]Aடv!.
3. அ/@F ெட5b% ;¡"`+ (Text Group) Quick

Parts �+ எBபA+ J15 ெச]Aடv!. அதB
`Bன' Fields எBபA+ J15 ெச]Aடv!.
ேவ'% Field டயலா5 பா5ைஸ5 கா%/!.

4. இ<; Categories ப%8ய�+ Date and Time
எBபைத@ ேத'Uெத/5கv!.

5. Jைட5JBற ¢+% வைகக1+ EditTime எB
பைத@ ேத'Uெத/5கv!.

6. `Bன', ஓேக J15 ெச]F ெவ1ேயறv!.
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எ<ெஸ> – ஆ>#+A5#
எ5ெஸ+ ெதா;"`+ ஆ+%+¤"% nகeடB

ப<சB nகைள அ{@Aனா+ ேம9ெகாDள"
ப/! ெசய+பா/கைள இ<ேக பா'5கலா!

F1 +ALT+SHIFT : GAய ஒ'5 ¥% ஒB: Aற5
க"ப/!.

F2 +ALT+SHIFT : அ"ேபாF ெசய+ப%/5
ெகாi8I5;! ஒ'5G5 ேசm ெச]ய"ப/!.

F3 +ALT+SHIFT: ெந%/ ம9:! ப/5ைக
வ*ைச ேல`DகD பயBப/@A ெபய'கைள
உIவா5கலா!.

F6 +ALT+SHIFT ஒB:5; ேம9ப%ட ஒ'5G5
Xiேடா5கD Aற5க"ப%8I"`B த9ேபா
ைதய ஒ'5G5J9; [Uைதய ஒ'5G5 Xiேடா
Aற5க"ப/!.

F9 +ALT+SHIFT AறUAI5;! அைன@F ஒ'
¦%க1c! அைன@F ஒ'5 G5;க1c!
அைன@F கா+;ேலஷBகe! ெசய+ப/@த"
ப/!.

F10 +ALT+SHIFT bமா'% ேட5J9கான
ெமO ம9:! ெமேச� Aற5க"ப/!. ஒB-
:5; ேம9ப%ட bமா'% ேட5 Aற5க"ப%8
IUதா+ அ/@த ேட5 ெசB: அத9கான ெமO 
ம9:! ெமேச� Aற5க"ப/!.

F11+ALT+SHIFT: ைம5ேராசா"% bJ*"
எ8%ட' Aற5க"ப/!.

F12 +ALT+SHIFT: `*i% டயலா5 பா5b
Aற5க"ப/!.

சாB#கC> ேட#டா ேலDE
எ5ெஸ+ ஒ'5 ¥%8+ சா'%க e5; ேட%டா

ேல`D அைம"பF அUத சா'% ெத* X5;!
[5Jய தகவ+கைள எ/@F5 கா%/!.  �<கD
அைம5;! சா'% பா'ம%ைட" ெபா:@F
இUத ேல`DகD தகவ+கைள5 கா% /வA+
Tற"`ட<கைள" ெப:JBறன. இF எ"ப8
எB: பா'5கலா!.

எ/@F5 கா%டாக �<கD ஒI ைப – சா'%
அைம@தா+ அA+ ேட%டாX9கான ேல`D
இ+ைல எBறா+ p\சய! தகவ+கD எBன

ெசா+ல வIJBறன, ஒB:5ெகாB: எ"
ப8@ ெதாட'Gைடயன எB: ெத*யாF. இUத
ேட%டா ேல`Dகைள எ"ப8 அைம"பF 
எB: காணலா!. எ5ெஸ+ 2007 பயBப /@F
பவ'கe5;:
1. [த�+ எUத சா'% /5; ேட%டா ேல`D 

அைம5க ேவi/ேமா அதB �F J15
ெச]F இய5கv!.

2. ேலஅv% ேட" *"பB கா%ட"ப /வதைன
உ:A ெச]Aடv!.

3. இA+ உDள Data Labels எBற �ைல5 J15
ெச]Aடv!. இUத வைக^+ எUத இட@A+
ேட%டா ேல`Dகைள அைம5க ேவi/!
எBபத9; பல ஆ"ஷBகைள எ5ெஸ+ தIJ
றF.

4. எ<JIUதா+ Tற"பாக அUத ேல`D தB
ப6ைய\ ெச]A/ேமா அ<; ைவ5கv!.
அ/@F எ5ெஸ+ 2003 பயBப/@Fப

வ'கe5;:
1. [த�+ எUத சா'%/5; ேட%டா ேல`D 

அைம5க ேவi/ேமா அதB �F J15
ெச]F இய5கv!.

2. `B Chart ெமOX�IUF Chart Options
எBO! `*Xைன@ ேத'Uெத/5கv! இ<ேக
Chart Options டயலா5 பா5b Jைட5;!. 

3. இUத பா5�+ உDள Data Lables எBO!
ேட`ைன@ ேத'Uெத/5கv!.இUத டயலா5
பா5�+ இடF ப5க! ப+ேவ: வைக யான
ேட%டா ேல`Dகைள5 கா%/!. உ<க e
ைடய சா'%8B தBைம5ேக9ப  கா%ட"
ப/! ேட%டா ேல`Dக1B எi 65ைக
ம9:! தBைம மா:!.

4. இUத ேட%டா ேல`Dகைள" பா'@தா+
அ8"பைட^+ ஐUF வைககD இI"பைத 
உணரலா!. ஒmெவாB:! ேட%டாXB
தBைம ம9:! ேல`1B வைக ஆJ ய
வ9ைற இைண"பA+ ேவ: ப%8I5;!.
இவ9E�IUF உ<கD ேநா5க@ைத ெவ15
கா%/! TறUத ேல`Dகைள@ ேத'Uெத/5
கலா!.

5. OK J15 ெச]Aடv!. சா'% ேல`Dக
eடB வ8வைம5க"ப%/ கா%ட"ப/வ
த9; தயாராக இI5;!.

எ!ெஸ(
8/"...
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Lava Iris X8 எBற ெபய*+, அiைம^+, அAக
ப%ச Xைலயாக ¡. 8,349 Xைல^%/,

ஆi%ரா]% ேபாB ஒB: அiைம^+
ெவ1யாJ_DளF. இA+ ஆ5டா ேகா'
"ராசச' இய<;JறF. 720 x 1280 `5ெஸ+
AறOடB, 5 அ<;ல அளXலான Aைர தர"
ப%/DளF. இF எ+.T.8. ெகபா T8m ட\
bJ¨B Aைரயாக உDளF. இரi/ T!கைள
இA+ பயBப/@தலா!. எ!.`. 3 `ேளய',
டா;ெமi% X$வ' இய<;JBறன. இதB
ப*மாண! 143.4 x 71 x 8.6 R�. எைட 160
Jரா!. எ!.`. 3 `ேளய', லv%b¢5க', 3.5
R� ஆ8ேயா ஜா5 ஆJயைவ ஆ8ேயா அO-
பவ@ைத\ Tற"பா5;JBறன. இதB ரா!
ெமம* 2 �.`. bேடாேர� ெமம* 8 �.`.
இதைன, ைம5ேரா எb.8. கா'% Fைண_டB
32 �.`. வைர அAக"ப/@தலா!.  இதB `B
Gற5 ேகமரா, 8 எ!.`. AறOடB, 3264 x
2448 `5ெஸ+ அட'@A_டனான பட<கைள@
தI! வைக^+ இய<;JறF. d8ேயாv! பA
யலா!. [BGற5 ேகமரா 2 எ!.`. AறOடB
உDளF. இதB ேப%ட* 2,500 mAh AறB
ெகாiடதாக@ தர"ப /JறF. இதB oல!, 9
ம6 ேநர! 40 pRட<கD ெதாட'\Tயாக"
ேபசலா!. ஒI[ைற சா'� ெச]தா+, 291 ம6 
ேநர! RBசகA த<;JறF.

லாவா p:வன@AB இBெனாI Xைல
;ைறவான ஆi%ரா]% ேபானாக, Lava Iris
X1 Grand ெவ1வUFDளF. இதB அAக
ப%ச Xைல ¡. 6,649 என அEX5க"ப%-

/DளF. இA+ ஆi%ரா]% 4.4 J%ேக% 
ஆ"பேர%8< Tbடமாக@ தர"ப% /DளF.
இA+ இரi/ T!கைள இய5கலா!. 1.3 Jகா 
ெஹ'%b ேவக@A+ இய<;! ;வா% ேகா'
"ராசச' இய5;JறF. �ய+ எ+.இ.8. "ளா�
ெகாiட, 8 எ!.`. AறOடB இய<;!
ஆ%ேடா ேபாகb ேகமரா, `BGறமாக உD
ளF. எb.எ!.எb., எ!.எ!.எb., இெம^+,
G� ெம^+ ஆJய வசAகD Jைட5 JBறன.
எ!.`. 3, எ!.`. 4 `ேளய'கD, டா;ெமi%
X$வ' ஆJய வசAகD தர"ப%/Dளன.
இதB ப*மாண! 71.8x143x8.9 R.�. இதB
ெகபாT8m ட\ bJ¨7+ ம+%8 ட\ 
வசA தர"ப%/DளF. லv% b¢5க' ம9:!
3.5 R� ஆ8ேயா ஜா5 உDளன. இதB ரா! 
ெமம* 1 �.`. bேடாேர� ெமம* 8 �.`.
இதைன ைம5ேரா எb.8. கா'% ெகாi/ 
32 �.`. வைர உய'@A5 ெகாDளலா!. 
ெந%ெவா'5 இைண"`9;, �.`.ஆ'.
எb., எ%�, ைவ `, Ge�@ ம9:! _.எb.
`. ெதாk+ �%ப<கD இய< ;JBறன.
இதB `BGற5 ேகமரா, 8 எ!.`. AறOடB
ஆ%ேடா ேபாகb வசA_!, �ய+ எ+.இ.8. 
"ளா� ெகாiடதாக உDளF. d8ேயாv!
பAயலா!. [BGற5 ேகமரா 2 எ!.`.
AறOடB உDளF. எ".எ!. ேர8ேயா
இய<;JறF. பலவைகயான ெசBசா'கD
இதைன நdன bமா'% ேபானாக5 கா% /JB
றன. இதB �@Aய! அயB ேப%ட*, 2,200
mAh AறB ெகாiடதாக@ தர"ப%/DளF.

ப2ெஜ2 %ைல^( ப2ெஜ2 %ைல^(
லாவா ஆ72ரா_2 லாவா ஆ72ரா_2

ேபாKகHேபாKகH
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அைனவI! bமா'% ேபாB ஒBைற வா<J" 
பயBப/@த ேவi/! எBற ஆவைல5 

ெகாi8I5;! pைல^+, அவ'க1B
ேதைவைய pைறேவ9:! வைக^+ பல p:-
வன<கD, ப%ெஜ% Xைல^+, ஆi%ரா]%
இய5க@A+, bமா'% ேபாBகைள ெவ1^%/
வIJBறன. அUத வைக^+ இiெட5b 
p:வன@AB Intex Aqua Y2 எBற bமா'%
ேபாB ெவ1வUFDளF. இதB அAக
ப%ச Xைல ¡. 4,279 ம%/ேம.

ஆi%ரா]% 4.2 J%ேக% ஆ"பேர%8<
Tbட@FடB இF ெவ1யாJ_DளF. இரi/
T!கைள இA+ இய5கலா!. 1.2 Jகா ெஹ'%b
ேவக@A+, �ய+ ேகா' "ராசச' இய<;JறF.
இதB ப*மாண! 63x134.2x10.6 R�. பா' வ8
வ@A+ அைம5க"ப%/Dள இUத bமா'%
ேபா7+, 4 அ<;ல, அIைமயான ெகபாT8m
ட\ bJ¨B தர"ப%/DளF. இUத Aைர^B
கா%T அட'@A 854 x 480 `5ெஸ+கD ஆ;!.
இதB ரா! ெமம* 512 எ!.`. bேடாேர�
ெமம* 1.27 �.`. இதைன ைம5ேரா எb.
8. கா'% ெகாi/ 32 �.`. வைர உய'@A5
ெகாDளலா!. �.`.ஆ'.எb., Ge�@, ைவ
`, _.எb.`. ெதாk+ �%ப<கD ச*யான
ெந%ெவா'5 இைண"`ைன@ தIJBறன. இதB
`BGற5 ேகமரா 5 எ!.`. AறB ெகாiடதாக
உDளF. X8ேயா பAைவ_! தIJறF.
[BGற5 ேகமராv! 5 எ!.`. AறB ெகாi
டதாக@ தர"ப%/DளF. JராX%8 ம9:!
"ரா5�R%8 ெசBசா'கD இய<;JBறன.
இதB �@Aய! அயB ேப%ட* 1,500 mAh
AறB உைடயF. இதB அAக ப%ச Xைல
¡. 4,279.

இ7ெட!"
"மா12 ேபாK

ைம"ேராேம"& ேக)வா& +ேள& 4-
அ.ேடாப7 மாத0, ைம.ேராேம.# uCவன0

தKcைடய ேகKவா# Zேள# 4w .4400
#மா75ேபாைன ெவPV5டF. அதK ,ைல
y.6,999 என அd,.க3ப5டF. த[ேபாF, Canvas
Blaze 4G Q400 எKற ெபயHB, அேத வHைசVB
அ'@த ேபாைன ெவPV5'SளF. இF, eBay.
in வ7@தக இைணய தள@AB ,[பைன./ உS
ளF. இதK Aைர 4.5 அi/ல அள,B, 854 x 480
Z.ெஸB AறcடK, FWVGA வைக Y#Zேள
த2;றF. ஆ3பேர5Yi X#ட0 ஆa5ராr5
5.1 லா�பா3. ஒ2 ;கா ெஹ75# ேவக@AB
ெசயBப'0 /வா5 ேகா7 3ராசச7 X3 MediaTek
MT6735M SoC இைண.க3ப5'SளF. ZK8ற.
ேகமரா எB.இ.Y. 3ளா\ இைணEF 8 ெமகா
Z.ெஸB AறK ெகாaடதாக@ தர3ப5'SளF.
MK8றமாக 2 எ0.Z. AறK ெகாa'Sள ேகமரா
இயi/;றF. இதK ெபயHB /d3Z5Y23பF
ேபால, இF 4w அைலவHைச@ AறcடK Xற3
பாக இயi/;றF. இதK ரா0 ெமமH 1 w.Z.
#ேடாேர� ெமமH 8 w.Z. இதைன ெமமH கா75
ெகாa' 32 w.Z. வைர உய7@தலா0. இரa'
X0கைள இAB இய.கலா0.

ஆYேயா ரசைன.ெகன எ3.எ0.ேரYேயா 
ம[C0 3.5 �� ஆYேயா ஜா. தர3ப5 'Sளன.
ெந5ெவா7. இைண3Z[/ 4w, 3w, ைவ Z, 
8Rh@ 4.0 ம[C0 w.Z.எ#. ெதாsB �5-
பiகS இயi/;Kறன. இதK ேப5டH 1,750
mAh. இEத மாடB #மா75 ேபாK க238 வa
ண@AB ெவPயா;eSளF. இைணய தள@AB,
இதK அAக ப5ச ,ைல y. 6,199 என அd ,.-
க3ப5'SளF.
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�ேயா7 ெமாைப+ ேபாBகைள@ தயா*@F
வழ<;! p:வன!, அiைம^+, தB 

எ" வ*ைச^+, எ" 103 எBO! ெபய*+,
இI மாட+ ேபாBகைள, இUAயாX+
X9பைன5;5 ெகாi/ வUFDளF. ஒB:
1 �.`. ரா! ெமம*_டO!, அ/@தF 3
�.`. ரா! ெமம*_டO! அைமUFDளF.
ெச"ட!ப*+, இUத மாட+ 2 �.`. ரா!
ெமம*_டB ெவ1யானF. இUAயாXேலேய
தயா*5க"ப%ட ேபாB என அEX5க"ப%டF.
த9ேபாF, ரா! ெமம*^+ ச9:
ேவ:பா%/டB இI மாட+கD வUFDளன.
இவ9EB Tற"ப!ச<கைள இ<; பா'5கலா!.

1280 × 720 `5ெஸ+ AறOடB, எ\.
8. ஐ.`.எb. 8b`ேள கா%/! 5 அ<;ல
Aைர; அதOடB %ேரகB%ெர]+ (Dragontrail)
Jளாb பாFகா"G. 1.3 Jகா ெஹ'%b 
ேவக@A+ இய<;! 64 `% அைம"`+
வ8வைம5க"ப%ட MediaTek MT6735 ;வா%
ேகா' "ராசச', 1/2/3 �.`. ரா! ெமம*, 16
�.`. bேடாேர� ெமம*, ஆi%ரா]% 5.0
லா�பா" ஆ"பேர%8< Tbட!, இரi/ T!
இய5க வசA, ஆ%ேடா ேபாகb, எ+.இ.8.
"ளா� இைணUத 8 எ!.`. AறB ெகாiட
`BGற5 ேகமரா, 5 எ!.`. AறB ெகாiட
[BGற5 ேகமரா என வசAகைள இUத மாட+ 
ேபாBகD ெகாi/Dளன.

இவ9EB ப*மாண!, 146×70.3×7.95 R� என
ஒேர அளXேலேய உDளன. த8மB 7.9 R�.
`BGற! கiணா8 ேபால@ ேதா9றம15;!
வைக^+ ெஷ+ தர"ப%/DளF. �9Ec! 
உேலாக@தாலான `ேர! உDளF. இUAயாX+
வழ<க"ப/! 4� ேசைவைய ஏ9: இய<;!
ெதாk+ �%ப! உDளF. ெந%ெவா'5 
இைண"`9;, 4�, 3�, ைவ `, Ge�@ 4.0

ம9:! �.`.எb. இய<;JBறன. இவ9E+ 
தர"ப%/Dள ேப%ட* 2,400 mAh AறB
ெகாiடதாக உDளF. oB: வiண<க1+ 
இUத மாட+ ேபாBகD Jைட5JBறன. ஒI 
�.`. ெமம* உDளF ¡.8,999, 3 �.`. உDளF
¡. 9,999  என அAக ப%ச Xைல^ட"ப%/
Jைட5JBறன.  [த�+ ெவ1^ட"ப%ட
இUத ேபா7B 2 �.`. ெமம* மாட+ ¡.9.999
என Xைல^ட"ப%/ ெதாட'UF X9பைன 
ெச]ய"ப%/ வIJறF.

இர7O
மாட(க`(

aேயாc எ/ 103

.ைற0த 2ைல ெமாைப7 ேபா)
�க. /ைறEத ,ைலVB ெமாைபB ேபாK 

ஒKைற வாi;, தiகS ஊs ய7கRடK
ெதாட78 ெகாSள எap@ A5ட�'பவ7க
R./ ஏ[ற ,ைலVB, அaைமVB ைம.-
ேராேம.# uCவன0, Micromax X 253 எKற
ெபயHB, ெமாைபB ேபாK ஒKைற ,[ப-
ைன./ அdMக3ப'@AeSளF. இதK அAக
ப5ச ,ைல y.1,499 ம5'ேம. இF ஒ2 2w
ேபானாக இயi/0. இAB இரa' w.எ#.
எ0. �k X0கைள3 பயKப'@தலா0 எK
பF �'தB வசA. 0.3 எ0.Z. AறK ெகாaட 
ேகமரா உSளF. ,Yேயா பAt0 ேம[ெ காS-
ளலா0. பா7 ைட3 வYவ@AB இF உ2வா.க3
ப5'SளF. இதK Aைர 2.4 அi /ல அள,B,
240 x 320 Z.ெஸB AறK ெகாaடதாகt0,
Y.எ3.Y. Y#Zேள த2 வதாகt0 உSளF.
எ0.Z.3 ம[C0 எ0.Z.4 Zேளய7கS இயi/
;Kறன. எ3.எ0. ேரYேயா ெசயBப';றF.
எ#.எ0.எ#. வசA உa'. இதK �@ Aய0
அயK ேப5டH  1,400 mAh AறK ெகாaடதாக
உSளF. ஐEF மp ேநர0 ெதாட7EF ேப�0
வசAைய இF அP.;றF.
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�aேடா# 10 ஆ3பேர5Yi X#ட0 பA வF 
/d@F bKC ெதPவான வs கைளI ெச0ைம-
யாக3 8He0பY ,ள.;eS�7கS. தiகS உத
,./ நKd. பAEத ZKன7 ஏேதc0 X.கB
வEதாB, எEத தள@Aைன உத,./ அ�/வF
எKபF /d@F0 தகவB தரt0. நKd.

எ$. �யாமளா கேணச$, த�சா�..

�iகS தEFSள ,aேடா# 10 பAe0 வsகPB,
MதB இரa' ச[C எPைமயான வsகS எKC
uைன.;ேறK. எK எaண0 தவறானாB, bKறா
வF வs /d@F �'தB Y3# த2மாC ேக5'.
ெகாS;ேறK.

எ$. கNேரச$, மvைர.

பயனாள7கS எBைல �dனாB, அவ7கைள@
தaY3பைத ,5',5', ஏ[கனேவ தEF வ20
�'தB இட@Aைன, ஒK 5ைர,B /ைற3பF, 
ைம.ேராசா35 u7வாக@AK �FSள ந0Z.
ைகைய. /ைற. ;றF. இவ7களாB, u7வ;.க
இயல,Bைல எKபF ெவ5ட ெவPIசமாக@ ெதH
;றF. uIசய0 பKனா5டள,B இத[/ எA738
வEA2./0. ைம.ேராசா35 ஏேதc0 8Aய வைக
நடவY.ைக எ'@F, பைழயபY அAக இட0 த20
எKC எA7பா7.;ேறா0.

எ:. பரMதாம$, N�(�..

ஒK 5ைர,B uைறய ைபB ைவ@FSளவ7கS, எ3ப
Ye0 க5டண@A5டiகைள எ'@F. ெகாSவா7கS
எKC எA7பா7.;றF ைம.ேராசா35. இலவச
இட0 பயKப'@Fபவ7கPB, /ைறEத அள,லான
எap.ைகVB பயனாள7கS, க5டண0 ெச�@த
MKவEதாேல, அF uIசய0 ெப20 வ2மானமாக
இ2./0. ைம.ேராசா35 கண./3 ேபா5'@தாK,
இEத இட0 /ைற38 நடவY.ைகைய எ'@FSளF.

*.ேக. ச,��$, N�ெநQேவ�.

�aேடா# 10B �'தB பாFகா38 வைளயi
கைள ைம.ேராசா35 தE A23பF, அF தK பைழய
தவCகP�2EF பாடiகைள. க[C. ெகாaடத
ைனேய கா5';றF. இEத வைகVB, அF வாY.
ைகயாள7கPK பய@ைத3 ேபா.;னாB, அFேவ
அத[/ ெவ[dைய@ த20.

எ,. மாலN, ேகாைவ.

ைம.ேராசா35 இEAய uC வனiகRடK ஒ3
பEத0 ேம[ெகாa', இைசEF ெசயBபட இ23
பF நம./ லாப0 தாK. இதK ெதாsB �5ப0 
ந0 வா�,K பல uைலகPB �'தB வசAகைள
அP./0. இதைன ந0 அர� வர ேவ[C �'தB 
உத,கைள வழiக ேவa'0.

கா. அhவழக$, ெச$ைன.

�iகS அP@FSள பA�K அY3பைடVB ெசயB-
ப5', ேச3 ேமாYB க0345டைர இய.;, XKன 
ZரIைனையI சH ெசrF ெகாaேடK. எEத 
ZரIைன எKறா�0, கட@தாமB, ெபாC ைமயாக
ேம[ெகாSள ேவaYய நடவY.ைககைள3 பA
லாக@ தEதைம./ நKd.

ெப�ச�$ தனரா�, நாக(ப8*ன,.

:Y.; ேநா5# பயKபா' நம./ �கt0 உதt0
ஒKறா/0. ஆனாB, இF /d@F அdயாததனாB,
பல7 இதைன3 பயKப'@Fவேத இBைல. உi
கPK ,Hவான பAB ம[C0 ,aேடா# 10 க5-
'ைரVB, #Y.; ேநா5# 3ேரா /d@த தகவB,
பலைர இதைன3 பயKப'@த ைவ./0 எKபAB 
சEேதக�Bைல. க0345ட7 மலHK அைன@F
ப.கiகR0, �க �க3 பயcSள தகவBகைள@
தாi; வ2வAB �.க ம;�IX அைடe0 பBலா
Vர.கண.கான வாசக7கPB நாc0 ஒ2வK எK
பைத@ ெதH,@F. ெகாS;ேறK.

ேஜ. ஆ.. க\ணOரா$, N�வா�..
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ேகS,: ஆa5ராr5 #மா75 ேபாK ஒKைற 
வாi;3 பயKப'@F;ேறK. இத[கான அ3
PேகஷKகைள, �/S Zேள #ேடாHB இ2EF
இற.;. ெகாa' வ2;ேறK. �க அA கமாக3
பயKப'@த3ப'0 இலவச அ3PேகஷKகS எைவ
எKC �ற MYeமா? அதK bல0, ெப20பாலான
வ7கS பயKப'@F0 அ3PேகஷKகைள இற.;3
பயKப'@த ,208;ேறK. உதவt0.

எ$. )�ேஷாVதம$, ���ண��.

பA+: bமா'% ேபாBக1+, ஆi%ரா]%
இய5க@A+ பயBப/@த, பல ெசய�கD
இலவசமாக5 Jைட5JBறன. j;D `ேள
bேடா*+ ெசBறா+, ந! XI"ப! ம9:! 
எA'பா'"`9ேக9ப இவ9ைற5 காணலா!.
இவ9E+, உ<கD ேகDX5; பA+ தI வத9
காக, ெபI!பா லானவ'கD தரXற5க! ெச]F
பயBப/@F! ெசய�கD ;E@F, தகவ+கD
ேத8யேபாF பல GAய தகவ+கD Jைட@தன.
அவ9ைற இ<; தIJேறB.

[தலாவதாக இட! ெப9EI"பF ேபbG5
ெமச�ச'. அ/@த இட@A+ இI"பF
ேபbG5. இைச" பாட+கைள ேக%க வk
தI! பiே டாரா ேர8ேயா (Pandora Radio)
எBO! ெசய� அ/@த இட@A+ உDளF. 
நாBகாவF இட@A+ Google photosm எBற
ெசய�_!, ஐUதாவF இட@A+ Snapchat
messenger ெசய�_! உDளன. bநா"ஷா%
ெமேச�கD அைன@F! ;E"`%ட கால! ம%
/ேம கா%ட"ப%/, `B மைறUFX/JBறன
எBபF இ<; ;E"`ட@த5கF. ேபா%ேடா5
கைள" பJ'UF ெகாDள பயBப/! Instagram

எBO! ெசய� அ/@த ஆறாவF இட@A+ 
உDளF. `ரபலமான இலவச Xைளயா%/ Sky
Safari ஏழாவF இட@A+ உDளF. எ%டாவF
இட@A+ உDளF ஒI "ளா� ைல% ஆக"
பயBப/! ெசய�. க%டண! ெசc@A ெப:!
ெசய�க1+ [த+ இட! ெப:வF, Minecraft
எBO! ேக! ஆ;!. இதைன@ தர Xற5க!
ெச]Aட 6.99 டால' ெசc@த ேவi/மா!.

ேகS,: எK எ.ெஸB ஒ7. �5கPB நாK பAe0 
ேட5டா ம[ற 8ேரா ;ரா0கP�0 பயKப'@F0
வைகVB, எ0.எ#. ஆ�# அைம.க3ப5 'Sளதா? 
ம[ற Xல அ3PேகஷKகPB, எ.ெஸB ேட5டா
கா5ட3ப';றேத? இF ஆ�# க5டைம3ZB உS
ளதா? அBலF ஏேதc0 ைவர# 8/Eத தனாB, ஏ[
ப'0 மா[றமா?

எ$. �லா சMNர$, ெச$ைன.
பA+: ெபாFவாக, எ!.எb. ஆ¢b j%/@ 

ெதா;"`+, ஒBE+ அைம5க"ப/! ேட%டா 
ம9ற GேராJரா!க1c! பயBப/@த"ப/!
வைக^+ அைம5க"ப%/DளF. இI" ̀ O!,
�<கD உ<கD எ5ெஸ+ ஒ'5 G5J+ தI! 
ேட%டா ம9ற அ"1ேகஷ7+ பJ'UF ெகாD
ள"பட5 jடாF என [8v ெச]தா+, nேழ
தUFDளப8 ெச%8<b அைம5கv!.
1. எ5ெஸ+ ஆ"ஷBb டயலா5 பா5ைஸ@

Aற5கv!. (எ5ெஸ+ 2007+, ஆ¢b ப%டB
அ{@A, `B nழாக உDள Excel Options ப%
ட7+ J15 ெச]Aடv!. எ5ெஸ+ 2010
எBறா+, *"ப7+ ைப+ ேட" அ{@A,
Options எBபA+ J15 ெச] Aடv!.)

2. Jைட5;! டயலா5 பா5�+, இடF ப5க!

ேகJ� – பNQ–டாLட. ெப. சMNர ேபா: –
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உDள Advanced எBபA+ J15 ெச]Aடv!.

3. இ<; b;ேரா+ ெச]F nழாக\ ெசBறா+, 
General எB: ஒI ;¡" தர"ப%8I"ப
தைன5 காணலா!.

4. இ<; Ignore Other Applications That Use 
Dynamic Data Exchange (DDE) என உDள
ெச5 பா5�+ 85 அைடயாள! ஒBEைன
அைம5கv!.

5. `Bன', ஓேக J15 ெச]F ெவ1ேயறv!.
இUத ெச5 பா5b ேத'Uெத/5க"ப%ட

vடB, எ5ெஸ+ ெசய�,  8.8.இ. (DDE
Dynamic Data Exchange) தகவ+கைள ம9ற அ"
1ேகஷBகeடB பJ'UF ெகாDளாF. இUத
ஏ9பா/, Xiேடாb இய5க@A9;Dளாக,
ம9ற அ"1ேகஷBகeடB, எ5ெஸ+ ெசய+
ப/! Xத@Aைன ம%/ேம மா9 :JறF. ம9ற
ப8, எ5ெஸ+ ெதா;"G ெசய+பா%8+, எUத 
மா9ற[! இI5காF.

ேகS,: எK ஐ ேபYB, பய7பா.# Zரtசைர3
பயKப'@த எap, ஐ 54K# ஆ3 #ேடா2./I
ெசKேறK. ஆனாB, அF ;ைட.க,Bைல. எKன
ெபயHB, இF ;ைட.;றF? பய7பா.# Zரtச7
பயKப'@FவF நBலதா?

எ$. j�ேகச$, வVத லL�\>.
பA+: ச*யான ேநர@A+, இUத ேகDXைய5

ேக%/D'கD. ஐ.ஓ.எb. சாதன<க1+,
பய'பா5b `ரvச' பயBப /@த, ஆ"`D p:
வன! தைட XA@ AIUதF. இரi/ p:வன<
கe!, தா<கD வ;@F5 ெகாiட Tல வைரய
ைறகைள X%/5 ெகா/@F\ ெச+லாததனா+,
இUத pைல ெவ; நா%களாக@ ெதாட'UF
இIUF வUதF. பய'பா5b தI! ெமா�+லா,
தB பயனாள'கைள எi6, ஆ"`D p:வ
ன@FடB `Bன' சமரச@A9; வUதF. ஆ"`D
XA5;! தர வைரயைறகைள, ெமா�+லா
ஏ9:5 ெகாi /DளF. அiைம^+ ெவ1
யான ஒI தகவ�Bப8, இ7, பய'பா5b
`ரvசைர, ஐ.ஓ.எb. இய<;! சாதன<க1+
பயBப/@த [8_! எB: அEX5க"ப%
/DளF. எனேவ, ஐ %$Bb அ"1ேகஷB
bேடா*+ ேத8" பாI<கD. Jைட5;!; அ+
லF XைரX+ Jைட5கலா!.

ேகS,: ெசKற வார0 எK அ�வலக@A[/ வEத
க0345ட7 ெபாdயாள7கS, Xல க0345ட7
கPB உSள ஹா75 5ைர] ,ைர,B ெக5'3
ேபாr,'0 எKC0, அதைன Ghosting ெசrAட
ேவa'0 எKC �dனா7கS. அF எதைன.
/d.;றF எKC ெசாBல,Bைல. இF, ஒ2 க03
45டH�2EF இKெனா2 க0345டHB ஹா75
5ைர,ைன3 ெபாC@Fவதைன. /d.;றதா?
ஏK இEத3 ெபய7 ெசாB� அைழ.;Kறன7?

ஆ.. �ஜயச�க., ெச$ைன.

பA+: ஹா'% %ைரm ஒBE+ உDள ேட%டா
அைன@ைத_!, அ"ப 8ேய இBெனாI ஹா'%
%ைரX+ நகலாக எ/@F" பA5;! [ைறேய 
Ghosting ஆ;!. ெதாk+ �%ப ¨Aயாக இB
ெனாI ெபயI! இUத ெசய+பா% 89; உi/.
Cloning எB:! j:வா'கD. இF ச9:"
ெபாFவான ெபய'. Ghosting [ைற^+ நக+
எ/"பF, ெப*ய p:வன<கD, ப+கைல5 கழ
க<கD, க+®*கD ஆJயவ9E+ உDள ேட%
டாXைன நக+ எ/"பதா;!. ேட%டா Xைன
ெமா@தமாக நக லாக5 ெகாi/ ெச+வF இUத 
[ைற^+ `Bப9ற"ப/!.

ேகS,: ேவ7YB டா/ெமa5கைள@ தயாH.
ைகVB, நா0 ேச] ெசrயாத ேபாF0, அBலF மறEத
ேபாF0, டா/ெமa5 தானாக ேச] ெசrய3ப'மா?
இF மாறா uைலVB உSளதா? அBலF நா0 ேவ75
8ேரா;ரா�B ெச5 ெசrAட ேவa'மா? அைன@
A[/0 உதt0 வைகVB ,ள.க0 தரt0.

எ$.கா�நாத$, ெச�கQப8>.
பA+: நா! டா; ெமi%கைள@ தயா*5

ைக^+, கi%ேரா+ + எb அ{@A, ைபc5;
ஒI ெபய' ெகா/@F ேசm ெச]Aடலா!.
ஆனா+, இதைன மற5;! pைல^+, ேவ'% 
தானாக, டா; ெமi%8ைன ேசm ெச]F ைவ@
AI5;மா? எBபF உ<கD ேகDX. அmவா:

ைவ@Aட நா! எBன ெச]Aட ேவi/!?
இத9கான வkகைள இ<; தI JேறB.

ேவ'% GேராJரா! தானா கேவ நா! உI
வா5;! டா; ெமi%கைள ேசm ெச]A/!.
இத9கான ெச%8<b அைம" ̀ ைன நா!
[த�+ அைம@F5 ெகாDல ேவi/!.
1. [த�+ Word Options டயலா5 பா5ைஸ@ Aற5

கv!. இF ஆ¢b ப%டைன அ{@Aனா+,
nழாக Word Options ப%டB Jைட"பைத"
பா'5கலா!. இதைன அ{@தv!.

2. ெதாட'UF, டயலா5 பா5b இட FGற!
உDள Save எBபA+ J15 ெச]Aடv!.
இ<; Jைட5;! TEய XiேடாX+, Save
AutoRecover Info Every எBற ெச5 பா5�+
85 அைடயாள! அைம5கv!. இதB
அIேக ெகா/5க"ப%/Dள TEய பா5�+,
pRட<கD எBபதB அIேக 10 என மாறா
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pைல^+ இI5;!. அதாவF, ேவ'%
தானாக, 10 pRட<கe5; ஒI[ைற ேசm
ெச]A/! எB: ெபாID. ஆனா+, இA+
�<கD XI!G! கால இைடெவ1ைய
(ஒI pRட! jட அைம5கலா!). அைம@
Aடv!. 1 [த+ 120 pRட! வைர அைம5
கலா!. `Bன' ஓேக J15 ெச]Aடv!.
இ7, ேவ'%, �<கD ெச% ெச]த கால 
இைடெவ1^+, டா;ெமi%ைட ேசm
ெச]F ெகாDe!. இதனா+, RBச5A க!"-
$%டI5;@ தைட ப%டாc!, நா! ெச%
ெச]த கால அளX+ டா;ெமi% ேசm
ெச]ய"ப%/ Jைட5;!.
ஆனா+, இA+ ஒBைற5 கவ ன@A+

ெகாDள ேவi/!. 10 pRட<கe5;! ;ைற
வான கால ேநர@A+ இதைன அைம@தா+,
டா;ெமi% அ85க8 ேசm ெச]ய"ப/வF,
க!"$%ட' இய5க@ைத@ தாமத"ப/@தலா!.
இBெனாBைற_! கவன@A+ ெகாDவF ந+
லF. ஆ%ேடா ேசm ெச]A/ைக^+, உ<கD
ைப+ ேசm ெச]ய"ப /வA+ைல. ைப+
Jரா� ஆJ, அ/@த [ைற அதைன ெரகவ'
ெச]Aட [ய9T5ைக^+, ேவ'% GேராJரா
R9;@ ேதைவயான தகவ+கD பAய"ப%/
தர"ப/JBறன.

ேகS,: miகS எ.ெஸB ஒ7.8.;[காக தEத
Y3# வsVB, /d3Z5ட ப/Aைய ம5'0 அIச
Y.க, ZHa5 ஏHயா என அதைன மா7. ெசrF
ைவ@ேதK. இKc0 அEத /d�' உSளF.
இதைன எ3பY m./வF?

எ:. �ர�சனா, N�(�..
பA+: ந+ல ேகDX. நாB 8"b தI!

ேபாF, அதைன �5;வF ;E@F ;E"`ட
X+ைல. �<களாக அEUF ெகாDd'கD
எB: எi6 X%/X%ேடB. இேதா
அத9கான வkகைள@ தIJேறB.
இF `*i% ஏ*யா என5 ;E" ̀ %
டைத �5க@தாB. அA+ அள Xட"
ப%ட வ*ைசகைள �5க அ+ல.
1. ைப+ ெமOX+ இIUF Print

Area எBபதைன@ ேத'Uெத/5
கv!. எ5ெஸ+ ஒI Fைண
ெமO ஒBைற@ தI!.

2. இA+ Clear Print Area எBபA+
J15 ெச]Aடv!. ;E�/
மைறUFX/!.
எBன அmவளvதானா? என

�<கD �i/! ேக%கலா!. இேதா, 
இBO! Tல ;E"Gகைள@ தI
JேறB.
1. Insert ெமOX�IUF Name

எBபதைன@ ேத'Uெத /5
கv!. இ<; ஒI Fைண

ெமO தர"ப/!.
2. இA+ Define எB: தர"ப%/Dளைத%

ேத'Uெத/5கv!. எ5ெஸ+ Define Name
எBO! டயலா5 பா5ைஸ5 கா%/!. இA+ 
தர"ப%/Dள ெபய'க1+ Print_Area எB:
தர"ப%8I"பைத5 காணv!. இFதாB,
�<கD `*i% ஏ*யா என ;E"`%ட
இட! ;E@த ;E"பா;!. �<கD, ;E"-
`%ட ஒ'5 G5J+, `*i% ஏ*யா என எத-
ைன_! ;E" ̀ டX+ைல எBறா+, இUத
ெபய' கா%ட"பட மா%டாF.

3. இ<; Print_Area ;E�%8ைன@ ேத'Uெத-
/@F, அ/@F Delete எBபA+ J15 ெச]A
டv!. இ"ே பாF, �<கD அைம@த `*i% 
ஏ*யா ;E�/ �5க"ப/!. அ/@F Close
அ{@A ெவ1ேயறv!.

ேகS,: எKkட0 உSள ஆa5ராr5 ேட3ள5
Z.X.VB, இKட7ெந5 இைண3ப த[கான ஐகாK 
இBைல. அBலF, “ைவ Z” என எFt0 இBைல. 
எ3பY இKட7ெந5 இைண3பF? தயt ெசrF
அத[கான வs கைள. �றt0. எK kட0 Z.எ#.
எK.எB. இைண38 உSளF.

எ$. அ�ைமநாயக,, �.கா�.
பA+: “Connect to Internet” என ஐகாB எFv!

ேஹா! bJ¨7+ இI5காF. ேட"ள% `.T.
^+, “Settings” Aற5க ேவi/!. அA+,
“connections” அ+லF “network connections” Wi Fi 
எBற `*v உDளதா என" பா'@F, அதைன
J15 ெச] Aடv!. உ<கeைடய ேட"ள%
மாட+, p:வன@ைத" ெபா:@F இF ேவ:

ப/!. அ/@F, உ<கD வய'ெலb
இBட'ெந% இைண"G இய5க"ப%-
8I5க ேவi/!. ேட"ள% `.T.
^+, airplane mode ஆ" ெச]A
I5க ேவi/!. ஏெனBறா+, இF
இய5க"ப%8IUதா+, வய'ெலb

இைணய இைண"`ைன@ த/@
FX/!. இ7, ைவ ` அ+லF
ெந%ெவா'5 கென5ஷB ப;A^+,
உ<கD ேட"ள% `.T. உண'UதE_!
அைன@F ைவ ` இைண"Gக1B

ெபய'கe! கா%ட"ப/!. உ<கD
இைண"`B ெபய' p\சய!
அUத" ப%8ய�+ இI5;!.
அA+ த%8, இய5Jனா+, உடB
பாbேவ'% ேக%க"ப/!. ச*
யாக பாbேவ'ைட5 ெகா/@தா+,
இைண"G Jைட5;!. அ/@த
[ைற, உ<கD இைணய இைண"
`ைன �<கD இய5J இIUதா+,
ேட"ள% `.T. தானாகேவ
உண'UF, அA+ இைணUF
ெகாDe!.

ேகH%–பA(


