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வாசக*கேள.... கEGH5ட* Kா:கL
க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456

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

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

ஆ45ரா75 ேபா9: #;ய ெசா<கைள இைண$க

பாMகாGப<ற OரPச* ஏD?

?4ேடா" 10 ~ காலC;D க5டாயE

ப$கE 5

ப$கE 11

ப$கE 8

உ
J

ேள

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

க!"#$ட& மல9. இPD! எPன
தகவ.க2 ேவ]^! எPற உXக;P
எ@&பா&"ைபc! எd6Xக2.

~ டாLடM ெப.சNOர ேபா: ~

 !க# இ&'( )*ேடா. 8 ஆ0பேர34!
5.ட( பய&ப79:; ெகா*4=;>?@

களா? உடேன அதைன )*ேடா. 8.1;K
ேம(ப79:; ெகா#M!க#. ைம;ேராசா03,
இP )*ேடா. 8 5.ட9:QK எSத)தமான
பாTகா0U மQV( Wைழ :=9TவதQகான
ைபZகைள அ[;காT. ெபாTவாக, ைம;-
ேராசா03 \Vவன(, தா& எSத )*ேடா.
ப:0Wைன ெவ[]3டா^(, அத& பாTகா0
பான இய;க9:Qகான ைபZகைள, ப9T ஆ*
7கM;K வழ!K(. எ0ேபாT ேஹ;க@க#,

இSத 5.ட9:& Wைழ; K` a7க# வbயாக
உ#ேள cைழவT ெதdSதா^(, அதைனe சd0-
ப79T( வைக]Z, அதQகான ைபZகைள
இலவசமாக வழ!K(. ஆனாZ, )*ேடா.
8 ப:0Wைன0 ெபாV9தவைர, இP அ9
தைகய ைபZக# வழ!க0பட மா3டாT.
எனேவ, )* 8 பய&ப79T( அைனவ=(,
)* 8.1 5.ட9:QK மா`; ெகா#ள ேவ*
4யT அவ5யமா>றT. இZைலேயZ, ேஹ;
க@க[& ெதாZைலகM;K ஆளாேவா(.
ப&னா3டள)Z, இSத வைக]Z, இ&'(
5 ேகா4 ேப@ த!க# க(0i3ட@க[Z,

?4ேடா" 8 இ9 ேவ4டாE
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)*ேடா. 8 ஆ0பேர34! 5.ட9:ைன0
பய&ப79: வ=>&றன@. (ெமா9த ெப@
சனZ க(0i3ட@க[& எ* k;ைக 200
ேகா4) இP, இSத 5.ட( இய!K( க(0
i3ட@க[Z, U:ய ைவர.கைள9 த7;கேவா,
ேஹ;க@க[& oயQ5கைள o`ய4;கேவா,
ச0ேபா@3 ைபZக# வழ!க0பட மா3டாT.
)*ேடா. 8.1, 2013 அ;ேடாப@ மாத(
ெவ[]ட0ப7ைக]Z, ைம;ேராசா03, த&
)*ேடா. 8 5.ட( பய&ப79:யவ@க#
அைனவைரq(, )*ேடா. 8.1 5.ட9
:QK மா`; ெகா#MமாV ேக37; ெகா*
டT. அ0ேபாேத, 2016Z )* 8 5.ட9:QK
ச0ேபா@3 \V9த0ப7( என அ`)9தT.

)*ேடா. 8.1, அ40ப ைட]Z, 
’)*ேடா. ச@s. ேப;’ என அைழ;க0
ப7( ேம(ப79த0ப3ட ப:0U தா&. இதQK
மாQ`; ெகா*டாZ, இதQகான பாTகா0U
2023 ஆ( ஆ*7 வைர >ைட;K(.  !க#
”)*ேடா. 10;K மா`; ெகா#ேவாேம;
எதQகாக )*ேடா. 8.1” என \ைன;கலா(.
இலவசமாக, )*ேடா. 10 ேதைவ எ&றாZ,
)*ேடா. 8 5.ட9:u=ST, )*ேடா.
8.1 ;K oதuZ ேம(ப 79:; ெகா*டாZ
தா&, அதைன0 ெபற o4q(.

)*ேடா. 8.1 5.ட( ேம(ப 79தைல0 
ெபாV9தவைர, அT ஏQகனேவ உ#ள ந(
ைபZக# அZலT Uேரா>ரா(க# xT U:யதாக
எதைனq( எyதாT. ஆனாZ, இ:Z உ#ள
ஒ= 5ரம( எ&னெவ&றாZ, )* 8.1;K 
ேம(ப79த அ:க ேநர( எ79T; ெகா#ள0
ப7>றT. இைடேய ேவV ஹா@3ேவ@ Wரe
ைனக# ஏQப3டாZ, 5;கZ தா&. எனேவ, 
ந( ைபZக# அைன9:QK( ேப; அ0 எ79T
ைவ9T; ெகா*7, )* 8.1;K ேம(ப 79:;
ெகா#வT பாTகா0பானT.

ேமQப>ROL ெகாJTQ வU Vைற

o&U அ0ேட3 ைபZகைள Updates எ&
பதைன அ{>0 ெபQேறா(. ஆனாZ, )*

8.1 அ0ேட3 ைபைல )*ேடா. .ேடாdZ
இ=ST ம37ேம ெபற o4q(.

)*ேடா. 8Z oதuZ .டா@3 (Start)
.>|& ெசZல}(. Windows Store;கான
ைடZ ேத@Sெத7;க}(. இT :ற; K(
ேபாT, )*ேடா. 8.1;K இலவசமாக மா`;
ெகா#ள ஒ= ெதாட@U இட( (Link) கா3ட0
ப7(. இSத u!; இZைல எ&றாZ, “Windows
8.1” என ைட0 ெச~T ேத40 ெபற}(.

இSத u!;>Z ெச&V, Download எ&
ப:Z >[; ெச~தாZ, )*ேடா. 8.1 ப:
ய0பட9 ெதாட!K(. அ:ேவக இைணய
இைண0U இ=Sதா^(, 5ல=;K இT 3 மk
ேநர( எ79T; ெகா#>றT. 5ல=;K 90 \�
ட9:Z o4>றT. ஏQV; ெகா#M( க(0i3
டைர0 ெபாV9T(, இைணய இைண0Wைனe
சா@ST( இT இ=;K(. 5ல ேவைள க[Z,
ேம(ப79 TதZ \&V ேபானா^(, 5ல
)நா4க[Z x*7( தானாகேவ ெதாட!K(.

Network: ெந"ெவா%& (இ*ட%ெந" உ"பட)
/0 இைண&க4ப"56&78 ஒ6 க84:"ட;0
உ<ேள அ@மBC*D வ68 அEFதவ;*
HயJKையF தE&78 ஒ6 சா4"ேவ% அ0லN 
KDய ஹா%"ேவ% சாதன8.

Internet Telephony: வழ&கமான ெடSேபா*
இைண4T0லாம0 இ*ட%ெந" Uல8 ெதாைல
ேபK ெதாட%W ெகாXE ேபY8 Hைற&7 இ[த 
ெபய%.

Domain Name: இ*ட%ெந"50 உ<ள தகவ0
தள\கைள இ] ெசா0லா0 7D4TE/*றன%.
அ[த தளFB* ெபயைர இN 7D&/றN.

Client: க84:"ட% ெந"ெ வா%&/0 இைண&க4
ப"E ச%வராக இய\காம0 பய*பEFத4பE8
எ[த க84:"ட68 /ைளயX" என அைழ&
 க4பE8.
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ேம(ப79Tதu& ஒ�ெவா= \ைல;K(, W&
Uல வ*ண( மாV(.

5.ட( ைபZ இற;க( ெச~ய0ப3ட-
}ட&, அதைன க(0i33டdZ அைம;க,
இ= வைக அைம0U (Express setting அZலT
customizing settings) ஆ0ஷ& தர0ப7(. oதZ
வைகயான Express setting எ79T; ெகா#
ளலா(. )ைர)Z ேம(ப79TதZ o4q(.
ெதாட@ST, உ!கMைடய ைம;ேராசா03 அ;
க}*3 தகவZகைள; ெகா7;க ேவ*7(.
இT  !க# )*ேடா. 8 5.ட9:ைன வா!
>ய ேபாT தSத தகவலாக இ=;K(. இT
உ!கMைடய Outlook.com, Hotmail, Live Mail 
அZலT MSN அ;க}*3 ஆக இ=;கலா(. 
இத& W&ன@, ைம;ேராசா03 உ!கM;K
ஒ= ெச;id34 ேகா3 ஒ&`ைன உ!க#
ெமாைபZ ேபா& அZலT உ!கMைடய W`
ெதா= ெம]Z அ;க}*34QK அ'0U(.
இதைன  !க# ைட0 ெச~:ட ேவ*4ய:
=;K(.  !க# தா&, இSத அ;க}*34&
உdைமயாள@ எ&பதைன இSத ெச;id34
ேகா3 உV: ெச~:7(. ஆனாZ, )*ேடா.
8.1 ேம(ப79Tத^;K o&னதாக, இSத அ;க
}*34ைன அSத; க(0i3டdZ, அ0ேபாT
பய&ப79: இ=SதாZ, இT ேக3க0பட மா3
டாT. ெச;id34 ேகா3 ேதைவ0படாT.

ெச;id34 ேகா3 உ#�7 ெச~ய0ப3ட
W&ன@, நம;K ஒ= :ைர; கா35 >ைட;K(.
அ:Z ஒ& 3ைர� ந( க(0i3டdZ அைம;
க0ப3ட தகவZ >ைட;K(. இ:Z ந( க(0
i3டdZ உ#ள ேபா3ேடா;க# அைன9T( 
ேப; அ0 ெச~ய0ப7(. இTேவ, ந(
டாKெம*3 மQV( ைபZக# அைன9T(
ேச� ெச~ய0ப7( இடமாக இ=;K( எ&ற
தகவ^( தர0ப7(.

ெதாட@ST Next >[; ெச~தாZ, .டா@3
.>|';K க(0i3ட@ ந(ைம அைழ9Te
ெசZ^(. இ9Tட& இSத ேம(ப79TதZ o4-
யாT. இ&'( 5ல அ0ேட3 ைபZக# இய;
க0பட ேவ*7(. இதQK “Windows updates” 
என ைட0 ெச~T Search Charm பK:]Z

அ0ேட3 ைப^;கான இட9ைத0 பா@;க}(. 
Check for updates எ&ப:Z >[; ெச~:ட}(.
”)*ேடா. அ0ேட3 ைமய(” :ற;க0ப7(. 
உ!கM;கான அ0ேட3 ைபZக# எைவ உ#-
ளன எ&V கா3ட0ப7(. அவQ`Z உ!க# 
)=0ப0ப4 ேத@Sெத79T, அ0ேட3 ெச~T 
ெகா#ளலா(. அைன9ைதq( அ0ேட3 ெச~
வேத பாTகா0பானT.

அைன9T அ0ேட3 ைபZக ைளq(, ப:} 
ெச~த W&ன@, உ!க# க(0i3டd& டா.; 
பாdZ, வலT ஓர9:Z, 5`ய )*ேடா ஐகா& 
கா3ட0ப7(. இT )*ேடா. 10;கான 
இலவச ஐகா& ஆK(. )*ேடா. 10;K 
அ0>ேர3 ெச~:ட ஒ9T; ெகா*7, அ:Z 
>[; ெச~தாZ, உ!க# க(0 i3டd& ஆ0
பேர34! 5.ட( )*ேடா. 10;K ேம(
ப79த0ப7(. அT 2025 ஆ( ஆ*7 வைர
பாTகா0WQகான ைபZக# உ!க M;K;
>ைட;K( எ&பைத உV:0ப79T(.

)*ேடா. 8 5.ட9:& இய;க oைற
கைள, ம;க# யா=( அ�வ ளவாக )=(
ப)Zைல. oQ`^( U:ய வைக]Z,
ைடZ க3ட!க ளாலான :ைர;K9 த!கைள
அைழ9Te ெச&றT )*ேடா. வா4;ைக யா
ள@கM;K0 W4;க )Zைல. .டா@3 .>|& 
இZலாத )*ேடா. இய;க9:ைன ெவV9
தன@. எனேவ, ச0ேபா@3 ைபZ இZைல எ&ற 
அ`)0U, )* 8Z இ=Sத Wைழக# இZ-
லாமZ அைம;க0ப3ட )*ேடா. 8.1 ;K
மா`; ெகா#ள நZல சSத@0ப9:ைன அவ@க
M;K வழ!>q#ளT எ&ேற க=த ேவ*7(.

Hard Disk : (ஹா%" 5`&) ைப0கைள4 பB[N
ைவFN இய&க4 பய*பE8 ஓ% அ54பைட
சாதன8. இB0 அைனFN வைக ைப0கைளb8
பBயலா8. ஆ4பேர"5\ K`ட8 (dXேடா`),
அ4fேகஷ* சா4"ேவ% (எ8.எ`.ஆh`, ேபi
ேம&க% ேபா*றைவ) மJj8 இவJறா0 உ6
வா&க4பE8 ைப0க< அைனFைதb8 இB0
பBயலா8. இதைன Hைறயாகk8 கவனமாகk8
ைகயாள ேவXE8. இN ெக"E4 ேபாவைதFதா*
ஹா%" 5`& கர4" ஆ/d"டதாக& ljவா%க<.
ஒ6 Hைற ெக"E4 ேபானா0 அதைன mXE8
ச; ெசnவN Kரமமான கா;ய8. எனேவ இB0
பBய4பE8 ைப0கo&7 நக0 எEFN தpேய
இைத4 ேபா*ற ேவj சாதன\கf0 பB[N
ைவ4பN ந0லN.
Bandwidth: இைண&க4ப"ட இ6 ேவj சாத
ன\க< இைடேய நைடெபj8 ேட"டா ப;மாJ
றFB0 அBக ப"ச ேட"டா ப;மாJற ேவகFB*
அளைவ இN 7D&/றN. இN ேட"டா பயq&78
ேவக8 அ0ல.
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~ பாரO ~

ந(oைடய ஆ*3ரா~3 ெமாைபZ
ேபாPZ, பல ெபய@க#, �=;Ke ெசாQக# 

(acronyms) மQV( நாமாக உ=வா;K( ெசாQ
கைள ைட0 ெச~:7ேவா(. இவQைற
எy9T0 Wைழக# ெகா*ட ெசாQகளாக,
ஆ*3ரா~3 5.ட( எ79T; ெகா*7,
அவQைற9 :=9த oயQ5 எ7;K(. அ0
ேபாT நம;K எdeசலாக இ=;K(. இவQைற
எZலா( ந(oைடய custom words and phrases
ஆக, ேபாPZ உ#ள அகரா:]Z ேச@9T
)3டாZ, இSத எdeசZ த=( :=9T(
oயQ5 ேமQெகா#ள0ப டாT. இதைன எ0ப4
ேமQெகா#வT என0 பா@;கலா(.

�க எ[தான வb, � ேபா@4Z இ=Sேத
இவQைற இைண0பதாK(. எ79T; கா3
டாக, �ெம]Z அ0[ேகஷPZ  !க#
ஒ= ெம]ைல ைட0 ெச~வதாக ைவ9T;
ெகா#ேவா(. அகரா:]Z இZலாத ெசாZ
ஒ&ைற  !க# ைட0 ெச~ைக]Z, அதைன
அ79T ஒ= .ேப. )3ட}ட&, அSத
ெசாZ தவV எ&V, ெசாZu& �ழாக 5க0U
வ*ண9:Z அ4;ேகா7 கா3ட0ப7(. எSத
ெசாZைல, அகரா:]Z இைண;க ேவ*
7ேமா, அ:Z இ=
oைற ேட0 ெச~
:ட}(. �Z பா@
ஒ&V, பல ஆ0
ஷ&கMட& கா3ட0
ப7(. அ:Z “Replace”
எ&ப:Z ேட0 ெச~
:ட}(. W&ன@,
>ைட;K( பா0
அ0 ெம')Z
“Add to dictionary”

எ&ப:Z ேட0 ெச~ :ட}(. இ0ேபாT “Add to
dictionary” டயலா; பா;. கா3ட0ப7(.  !க# 
)=0ப0ப3டாZ, K`0W3ட ெசாZuZ, 
ஏேத'( மாQற!க# ேமQெகா#ள )=0ப0
ப3டாZ, அதைன மாQற}(. W&ன@, ஓேக 
>[; ெச~ :3டாZ, அSத ெசாZ அகரா:]Z
ேச@;க0ப37, அ79த oைற அதைன ைட0 
ெச~:7ைக]Z அT தவறான ெசாZலாக;
கா3ட0பட மா3டாT. 

ெச8`b: அைம(g$ வU மாjqதv

 !க#, இT ேபால � ேபா@3 வb மாQற
o4யாத, ஏேத'( அ0[ேகஷ& ஒ&`Z
ெசயZ ப3டாZ, ேமேல ெசா&ன வb]Z, 
ெசாZைல இைண;க o4யாT. ஒ&V;K
ேமQப3ட ெசாQகைள ெமா9த மாக}( 
இைண;க o4யாT. இதQK “Settings” பய&
ப79:, ெசாQகைள இைண;கலா(. இதQK,
oதuZ :ைர]& ேமu =ST .ைவ0 ெச~T, 

ெச34!. ஐகா& xT
ேட0 ெச~:ட}(. இ!K

“Personal” எ&ற Wd)Z,
“Language & input” எ&
ப:Z ேட0 ெச~ :ட}(.
இSத “Language & input”
Wd)Z, K`0WZ உ#ள
ெமாb]& ெபயைர;
காண}(. இ!K “English
(United States)” எ&V
இ=;K(. இ:Z
“Personal dictionary” எ&
ப:Z ேட0 ெச~:
ட}(. இSத :ைர]Z,
“Language & input” எ&
ப:Z  !க# க*ட

ஆ45ரா75 ேபா9: #;ய ெசா<கைள இைண$க
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ெமாb]Z ேட0 ெச~ :ட}(. “Personal
dictionary”  !க# ஏேத'( ெசாZைல இT
வைர இைண;காமZ இ=Sதா^(, ெசாZைல 
இைண;கவா எ&ற ெச~: தர0ப7(. ேமZ
வலT �ைல]Z உ#ள “+ Add எ&ப:Z ேட0
ெச~:ட}(. “Type a word” எ&V oதZ வd]Z
இ=0ப:Z ேட0 ெச~:ட}(. இ!K  !க#
இைண;க ேவ*4ய, இTவைர அகரா:]Z
இZலாத ெசாZைல ைட0 ெச~:ட}(.  !க#
)=(U( ெசாZ, oQ`^( U:ய மQV(
வழ;>Z இZலாத ெசாZைல ைட0 ெச~:
7!க#. உட& W& ெசZ^( (back) ப3டைன
அy9T!க#. இSத ெசாZ அக ரா:;Ke ெச& V
)7(. இSத ெசாZ, இP அSத ெமாைபZ 
ேபாPZ எ&V( :=9த0பட மா3டாT. 

இSத தP0ப3ட அகரா:]u=ST (“Personal 
dictionary”) ஒ= ெசாZைல  ;க ேவ*7(
என  !க# )=(WனாZ, இSத ப3 4யuZ
உ#ள அSத ெசாZuZ ஒ=oைற )ரலாZ
அy9த}((ேட0). W&ன@ :ைர]Z, வலT
ேமலாக உ#ள “Delete” எ&ப:Z ஒ=oைற த3
ட}(. இ�வாV  ;க0ப3ட W&ன=(, �K#
\ைன)Z அSத ெசாZ இ=;K(.  !க#
அதைன ைட0 ெச~ :ட oயQ5;ைக]Z,
�K# � ேபா@4Z ேமலாகe ெசாQக# :=9த0
ப7( ப3ைட]Z, இSத ெசாZ கா3ட0ப7(. 
எனேவ, ஒ= oைற  !க# �K# ெமமd]Z
ெகா*7 ெச& V)3டாZ, அT கா3ட0
படாமZ இ=0பைத9 த)@;க o4யாT.
ஆனாZ, :=9த0ப7( oயQ 5]Z �K#
இற!காT. ஆனாZ, நாமாக, �K# த=( :=9-
த9ைத ஏQV; ெகா#ளலா(.

x>தv z{(): ேபானஸாக இ&'(
ஒ= K`0U த= >ேற&. ேவகமாக ைட0
ெச~:ட நா( இSத தP0ப3ட அகரா:;K
KV;K (ஷா@3 க3) வbகைள அைம;கலா(.  

Mother Board: (மத% ேபா%E)ெப%சன0 க84:"ட;0 
இ6&78 எல&"ராp& ச%&:" ேபா%E. இத*
Uல8 தா* க84:"ட;* அைனFN பாக\கo8
(மாp"ட%, r ேபா%E, மk`, T;Xட% ேபா*றைவ)
இைண&க4ப"E ெசய0பEFத4பE/*றன. 
ஒ*j&ெகா*j இைண[N ெசய0பE/*றன. 
Hardware: (ஹா%" ேவ%) க84:"ட% சா%[த
அைனFN சாதன\கo8 இ[த ெசா0லா0 
7D4Tட4பE/*றன. மத%ேபா%E, K4, மk`, r
ேபா%E, T;Xட%, ேமாட8, ெரௗ"ட% என அைனFN8 
இ[த ெசா0S0 அட\78.
Doc: இN ஒ6 ைபS* ெபய;0 உ<ள Nைண4
ெபய%. இ[த ெபய6ட* உ<ள ைப0  ைம&ேராசா4"
ேவ%" ெதா74T0 உ6வான ைப0 எ*பதைன இN
7D&/றN.

“ெதUVM ெகாLWXகL”
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ஏேத'( ஒ=  *ட ெசாZைல அZலT ெசாZ 
ெதாK:ைய  !க# அ4;க4 ைட0 ெச~:ட
ேவ*4ய:=SதாZ, அத& Wர:\: ேபால,
ஓd= எy9Tக# அட!>ய ெசாZைல அதQ-
கான KV;K வbயாக அைம;கலா(.  எ79T;
கா3டாக, “Department of Education” எ&ற
ெசாQக# அட!>ய ெதாK:ைய  !க# அ4;-
க4 ைட0 ெச~:ட ேவ* 4ய:=SதாZ, எ&ன
ெச~:ட ேவ*7( என0 பா@;கலா(.

இதQK “Optional shortcut” எ&ற வd]Z ஒ=
oைற த3ட}(. இ!K  !க# o4} ெச~
:7( ஷா@3 க3 ெசாZைல அைம;க}(. அT
“doe” ஆக ைவ9T, அதைன ைட0 ெச~:ட}(.
இதைன ைட0 ெச~த}ட&, W& ேநா;>e ெசZ
வதQகான அ(U; K` ப3டைன9 த3ட}(.
இT நா( ஏQப79:q#ள மாQற9ைத ஏQV;
ெகா*7, oSைதய :ைர;K வST)7(. நா(
)=(U(  *ட ெசாZ ெதாK: ப34யuZ

ஏQV; ெகா#ள0ப37, அதQகான ஷா@3 க3,
அSத ெசாZ அZலT ெசாZ ெதாK:]& �ழாக
அைம;க0ப7(. W&,  !க# எ0ேபாெதZலா(
doe என ைட0 ெச~>?@கேளா, அ0ேபாT, அதQ
கான oy ெசாZ ெதாK: என  !க# அைம9த
“Department of Education” கா3ட0ப7(. கா3ட0
ப7( ெசாZ ெதாK:]Z  !க# த34னாZ,
இதைன  !க# ஏQV; ெகா*7 அதQகான ப3
டைன அy9:னாZ, உட& இSத  *ட ெசாZ
ெதாK: ெட;.34Z அைம;க0ப7(. இT
 !க# எSத அ0[ேகஷைன0 பய&ப79:
னா^( >ைட;K(.

ஆனாZ,  !க# ஏேத'( ஒ= த@3 பா@34 
� ேபா@4ைன0 பய&ப79:னாZ, (Sellinam,
Swype அZலT Swiftkey ேபா&றைவ), அ:^(
இSத வச: இ=;K(. ஆனாZ, அைம;K(
oைற மாVபடலா(. அதைன அ`ST ெகா*7
ெசயZபட ேவ*7(.

ெமாைபZ ேபாPZ, ேப.U; ெமச�ச@
ெதாட@ST பய&ப79T( வா4;ைக

யாள@க[& எ*k;ைக, ெச&ற 2015 4ச(-
பdZ, 80 ேகா4ைய9 தா* 4)3டதாக அ`
);க0ப37#ளT. இேத ேவைள]Z, வா3.
அ0 ெமச�ச@ பய&ப79Tேவாd& எ*
k;ைக 90 ேகா4ைய9 தா*4q#ளT.

ெச&ற ஜூைல மாத9 :ேலேய, ேப.U;
ெமச�சd& வா4;ைகயாளd& எ*k;ைக 
70 ேகா4ைய9 தா*4 உய@ST ெகா*7 வS
தT. இSத ெசயu]^(, பல U:ய ேம(ப79
த0ப3ட வச:க# தர0ப37 வSதன. ஏ0ரZ 
மாத( )4ேயா வb அைழ0U வச: தர0ப3
7#ளT.

ஜூைல மாத9:Z, ெமாைபZ வb \:
பdமாQற வச: அ` oகமானT. 4ச(பdZ,
ெசZல0 ெபய@க# த=( வச: மQQV( 
வ*ண ேகா7க# அைம;K( வச:q( வழ!
க0ப3டT. ெச&ற ஜூ& மாத(, இதைன9
தர)ற;க( ெச~ேதாd& எ*k;ைக �V
ேகா4ைய9 தா* 4யT.

நட0U 2016 ஆ( ஆ*4Z, ேப.U; பல
U:யவச:கைளஅ`oக0ப79த:3ட�37#
ளT. ஏQகனேவ, ேப.U; \V வன( ’4�3டZ
அ5.ட*3 எ(’ எ&'( வச:ைய அ`oக(
ெச~:ட ேசாதைனகைள ேமQெகா*7#ளT. 
இT ெசயQைக c*ண`} �ல( ெசயZப7(
ஒ= ெசயuயாக இ=;K(.

ேப"#$ ெமச)ச* வா-$ைகயாள* 80 ேகா-
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உ!க# க(0i3டdZ அ: நsன 50 0ராச-
ச@கைள0 பய&ப79த )=(U>?@களா?

அ0ப4யானாZ, க(0i3டd& ஆ0பேர34!
5.ட( )*ேடா. 10 ஆக; க3டாய( இட(
ெபற ேவ*7(. பல \Vவன!க#, த!க#
\Vவன!கM;K9 ேதைவயான சா03ேவ@
Uேரா>ரா(கைள, பைழய ஆ0பேர34!
5.ட!க[Z இய!KமாV அைம9T#ளன.
ஆனாZ, )*ேடா. 10 5.ட9:QK ஏQற
ப4 இவQைற0 ெப=( ெபா=3 ெசல)Z,
மாQற o&வ=வ:Zைல. எனேவ, பைழய
ஆ0பேர34! 5.ட9:ைனேய பய&ப79:
வ=>&றன@. ஆனாZ, இவ@க# தா!க# பய&
ப79T( க(0i3ட@கைள, நsன0 ப79T
>&றன@. U:ய க3ட ைம0WZ >ைட;K(
0ராசச@கைள அைம;க0ப37#ள ெப@சனZ
க(0i3ட@கைள வா!>0 பய&ப79T
>&றன@.

இPேமZ, இSத oயQ5 ஈேடறாT என
ைம;ேராசா03 வைரயைற ெச~T#ளT.
நsன 50 ெச3க[Z, )*ேடா. 10 ம3
7ேம இய!க o4q( என அ`)9T#ளT.
இ*ெடZ, ஏ.எ(.4. மQV( KவாZகா( \V-
வன!க# தயாd;K( ”.ைகேல;” (Skylake)
0ராசச@க[Z, )*ேடா. 10 ஆ0பேர34!
5.ட( ம37ேம இய!K( என ைம;-

ேராசா03 அ`)9T#ளT.
இ*ெடZ \Vவன9:& .ைகேல;,

ஏ.எ(.4. \Vவன9:& Wd.டZ d3� (Bristol
Ridge) KவாZகா( \Vவன9:& 8996 50க#,
)*ேடா. 10 5.ட!க# ம37ேம இய!K(
வைக]Z க3ட ைம;க0ப37 ெவ[ வS T#
ளன. 50 தயா d;K( இSத \Vவன!கM(,
)*ேடா. 7 மQV( )*ேடா. 8 5.ட!
கM;K ச0ேபா@3 வழ!Kவதைன \V9:)3
டன.

ைம;ேராசா03 \Vவன9:u=ST
ச0ேபா@3 ெபV(, )*ேடா. 8.1 ஆ0ப
ேர34! 5.ட( �ட, இSத U:ய 0ராசச@
க[Z இய!காT எ&பT இ!K \ைன)Z 
ெகா#ள9த;கT.

?4ேடா" 10 ~ காலC;D க5டாயE
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இ&ைறய கால க3ட9:Z, தகவZ ெதாbZ
c3ப உல>Z, நா( பல 4�3டZ சாத ன!
கைள0 பய&ப79: வ=>ேறா(. க(0i3
ட@க# ந( வா�)& ஒ= o;>ய அ!கமாக
இய!> வ=>&றன. ஆனாZ, இவQைற
இய;K( நா( ஒ= 5ல பழ;க!கைள, அைவ 
தவV என9 ெதdST(, மாQ`; ெகா#ளாமZ
ெதாட@ST W&பQ` வ= >ேறா(. அவQ`Z
5லவQைற இ!K பா@;கலா(.

தவறான அ}zVைற�Q இயLzத�Q

க(0i3ட@ o&னாZ, பல மk ேநர!க#
ெதாட@ST அம@ST
அதைன இய;KவT
பல=;K வா4;ைக யா
>)3டT. ந(oைடய
oTைக9 தா!>0 W4;
காத நாQகாu, உயர9ைத
அ3ஜ.3 ெச~ய o4
யாத ேமைஜ மQV( நாQ-
காuக#, உடZ வu வSத
W&ன=( உ3கா@ST
பkயாQV( \ைலைய
மாQ`; ெகா#ளாமZ ெதாட=தZ ஆ>யைவ
நம;K0 ெபdய அள)Z T&ப9ைத வரவ
ைழ;K( )ஷய!களாK(.

�காதாரமjற ���ைல

க(0i3ட@, � ேபா@3, ம}., 5Wq
உ#ள ேகW& – இைவ யா}( ேமாசமான ��

மQV( அy;K ப4Sத \ைல]ேலேய இய;
க0ப7>&றன. ெவ[@ \ற!க[Z வ4வைம;
க0ப3ட பல � ேபா@7க#, அy;K0 ப4S

ததனாZ, oQ`^( \ற( மா`, த!>)3ட
அy;K கைறகMடேனேய காண0ப7>&றன.
அ*ைம]Z நட9த0ப3ட ஆ~)Z, ெபாT; 
கb0பைறக[Z அம=( இட9:Z காண0-
ப7( >= �கைள; கா34^( 60 மட!K
ேமலாக; >=�க#, � ேபா@4Z உ#ளதாக;
க*ட`ய0ப37#ளT. நாெளா&V;K ஒ=
oைற என இZலா)3டா^(, வார( ஒ=o
ைறயாவT, இவQைறe �9த0ப79T( :ரவ( 
ெகா*7 �9த0ப79:னாZ, இய; Kபவd&
உடZ நல( பாTகா;க0ப7( அZலவா?

ெமாைபv ேபா�v VழLக�>தv

ெதாvைல த�Q வைக7v ேபா$ ேப�தv

ந(�Z பல@, ெப=(பாலானவ@க[&
ெவV0U;K ஆளாவT, நா( ெமாைபZ பய&
ப79T( oைறக[னாZதா&. சா0W7(
ேமைஜக[u=ST ேபா&கைள9 த#[ேய
ைவ;க}(; கைடக#, �(, ெபாT அ^வ

மா<Y$ ெகாLள
ேவ4 -ய பழ$கXகL
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ல க!க#, u03க#, ம=9 T வ மைன, ப., 
ஆ3ேடா, 3ெர]& ேபா&ற இட!க[Z, 
ெமாைபZ ேபாPZ உர;க0 ேப� வைத எ0-
ேபாT \V9த0 ேபா>ேறா(?

ைபvகைள பரா ம -(ே பாமா

ந(�Z ெப=(பாேலா@, க(0 i3டdZ 
அைம;க0ப7( ைபZக M;கான ேப; அ0 
கா0W எ70பேத இZைல. சd யான கால இைட-
ெவ []Z, க(0 i3டdZ உ#ள அைன9T 
ைபZக ைளq(, இ&ெ னா= எ;.ெட@னZ 
ஹா@3 3ைர)QK மாQ` ைவ0பT, நZல-
ெதா= o&ெனeச d;ைக நட வ 4;ைக யாK(. 
இதனாZ, நா( அ=(பா7 ப37 பாT கா9T 
ைவ9த அSநா# பட!க#, ேபா3ே டா;க#, 
ேட3டா;க#, ைபZக#, க4 த!க#, \: \@-
வாக9 தக வZக# என அைன9 Tேம 5ல ேவைள-
க[Z நம;K; >ைட;காமZ ேபா~ )7(. 
ெதdST( ஏ& ேப; அ0 எ70ப :Zைல?  

இைட ெவ� இ${ �`ேயா பாMRதv 

அ79த அ79த \ைலைய o49T9 தா& 
வ=ேவ& என0 பல@, பல க(0 i3ட@ ேக(.-
கைள ெவ` ேயா7 ெதாட@ST நா&K மk 
ேநர9 :QK( ேமலாக )ைள யா 7 > றா@க#. 
இைடேய ஓ~} எ7;காமZ, த*�@ அ=S-
தாமZ, காZக# மQV( உட(ைப அைச;-
காமZ நாQகா u]Z அம@Sேத இ=0பT, 
உட ̂ ;K9 �! >ைன )ைள );K( எ&பT 
ெதdST( ஏ& பல@ இSத பழ;க9 :ைன மாQ-
V வ :Zைல?

ஷ8 ட��

ேல0டா0 க(0 i3ட@கைள, அ:Z ேவைல 
o4Sத W&ன@, ஜ.3 அ0ப 4ேய :ைர உ#ள 
ேமZ �4ைய �4 எ79Te ெசZலலா(.  
ஆனாZ, இT நZல தZல; ேல0டா0 ெவK-
நா3க# உைழ;க ேவ*7( என எ* kனாZ, 
அதைன K`0 W3ட கால இைட ெவ []Z ஷ3 
ட}* ெச~ :7( பழ;க9 :ைன ேமQெ கா#ள 
ேவ*7(. 

உறbzQ இடROv அ� வ லகQ 

ேல0டா0, .மா@3 ேபா&, ஐேப3 என 
அைன9ைதq( ப7;ைக;K உற!கe ெசZ^( 
ேபாT ெகா*7 ெசZவT, ெவK ேநர( )b9-
: =ST பய&ப 79 T வT, சd யான ேநர9:Z 
�!க மV0பT, W&ன@ �;க( சd யாக 
வ= வேத இZைல எ&V KQற( சா3 7 வT 
ேபா&ற ெசயZக# தவV எ&V ெதdSத W&-
ன=(, ெதாட@ST இSத0 பழ;க9ைத0 பல=( 
கைட0 W 40பT ஏ&? ( K`0பாக 5ல ம=9-
T வ@க#, இர} ேநர!க[Z க* )b9T 
ேல0டா0 க(0 i3டdZ பk யாQ`, அத ' ட-

ேனேய உற! K >&றன@. மV நா[Z, ேநாயா-
[ கைள0 பா@;ைக]Z எdeசZ, க*க [^( 
மன :^( ேதா&றாதா?)

இயLகRைத ேமQப >Rதv

 பல ேவைள க[Z, நம;K நா( பய&ப-
79T( 5.ட(, அ0 [ ேகஷ& சா03ேவ@ 
Uேரா > ரா(க# மQV( ஆ*34 ைவர. 
Uேரா > ரா(க# ஆ> ய வQ ̀ QK அ0ேட3 
ைபZக# உ#ளன. அ0ேட3 ெச~ : ட லாமா? 
எ&V ேக#) வ=(. அSத ேவைலைய 
ேமQெ கா*7, W&ன@, க(0 i3டைர மV 
ப 4q( |.டா@3 ெச~ :ட ேசா(ேப ̀ 9த ன0-
ப37, பல@ அ0ேட3 ெச~வைத; ேக&சZ 
ெச~ T ) 7 >&றன@. இT தவV ம3 7 �&`, 
ேதைவ யQற அபா ய9 : ைனq( வர வ ைழ;K(. 
\V வ ன!க# அ0ேட3 ைபZகைள அ[;-
ைக]Z,  தா!க# தயா d9T வழ! >ய Uேரா >-
ரா(க[Z �7தZ வச : கைள ம37( அ[0-
ப :Zைல. த!க# Uேரா > ரா(க[Z உ#ள 
எSத பல s ன மான இட9ைத0 பய&ப 79:, 
ைவர.க# cைழ >&ற னேவா, அவQைறq( 
சd ெச~T அ0ேட3 ைபZகைள அ[; >&-
றன@.  இவQைற அ0ேட3 ெச~ :7( பkைய 
ேக&சZ ெச~வத& �ல(, நா( வச : கைள 
ம37( இழ0ப :Zைல; ைவர. எ: ரான பாT-
கா0 W ைனq( இழ; >ேறா(.

பா� கா(பா னதா உbகJ பா:ேவM8 

ஏற9தாழ ஐS T;K( ேமQப3ட பா.ேவ@3-
கைள ஒ=வ@ ஒ= நா[Z பய&ப 79த ேவ* 4 ய
 T#ளT. உ!க# பா.ேவ@3 1234 என 
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இைணய9 ேதடZகைள9 ெதாட@ST ஆ~} 
ெச~T வ=( ’ெந3மா@;க3 ேஷ@’ எ&ற 
அைம0U, 5ல :7; >7( தக வZகைள ெவ[-
]3 7#ளT. 

இைணய ெவ[]Z உலா}( ம;க[Z, 
30% ேப@ பாT கா0பQற Wர } ச@க ைளேய 
பய&ப 79: வ= >&றன@. பாT கா0U உ#ள 
இ&ட@ெந3 Wர } ச ரான, இ&ட@ெந3 எ;.-
U ேளார@ 11 ஐ, 25.7% ம3 7ேம பய&ப 79: 
வ= >&றன@. இர*7 ஆ* 7 க M;K o&U 
பாT கா0 Wைன இழSத இ&ட@ெந3 எ;. U-
ேளார@ 8 ஐ, ஏற9தாழ 9% ேப@ பய&ப 79: 
வ= >&றன@.

இேத ேபால, பாT கா0 WZலாத இ&ட@ெந3 
எ;. U ேளார@ 9 ஐ, ஏற9தாழ 7% ேப=(, இ&-

ட@ெந3 எ;. U ேளார@ 10 ஐ 4% ேப=( பய&-
ப 79: வ= >&றன@.

)*ேடா. 10 5.ட9 Tட& தர0ப3ட 
எ3� Wர } சைர, 2% ேப@ ம3 7ேம பய&ப 79-
T >&றன@. இT பாT கா0பா னT ம3 7 �&`, 
ேவக மாக இய! K வT( �ட. 

ைம;ே ராசா03 \V வ ன9:& Wர } ச ராக 
இZலா த வQ`Z, Kேரா( Wர } சைர 21% ேப@ 
பய&ப 79 T >&றன@. பய@பா;. Wர } சைர 
9% ேப=(, சபாd Wர } சைர 3% ேப=( த!க# 
Wர } ச ராக அைம9 T#ளன@. இ&ட@ெந3 
எ;. U ேளார@ ப:0U 11 ஐ, இல வ ச மாக9 தர-
) ற;க( ெச~T பய&ப 79தலா(. அதQகான 
இைணய தள oக வd http://windows.microsoft.
com/en-us/internet-explorer/download-ie.

உ#ளதா? உ!க# ெபய@, WறSத நா#, ெதாைல-
ேப5 எ* என உ#ளதா? \eசய( அைவ பாT-
கா0பா னைவ இZைல. பல ஆ* 7 க ளாக ஒேர 
பா.ேவ@ைடேய பய&ப 79: வ= >ேற& 
எ&V ெப=ைம அ49T; ெகா# > ?@களா? 
இதைன எeச d;K( ெச~ : கைள உதா �ன( 
ெச~ > ?@களா? இT தவ ̀ Zைலயா?

ேப8ட -ைய� �ர ைமRதv

ேல0டா0 க(0 i3டd& பவ@ 0ள;ைகe 
ெச=>, அதைன0 பய&ப 79 T வT �க எ[-
Tதா&. ஆனாZ அேதா7 \& V )ட; �டாT. 
ேப3ட d கைள அத& :ற& oy ைம யாக; 
>ைட;K( வைக]Z, அதைன சா@� ெச~வ-
Tட& 3iP! ெச~ : ட}( ேவ*7(. 5ல 
மாத இைட ெவ []Z, ேப3ட d கைள oy ைம-

யாகe ேசாதைன ெச~T, அவQ`& :றைன 
oy ைம யாக0 பய&ப 79T( வைக]Z தயா@ 
ெச~ :ட ேவ*7(. ஆனாZ, இT ெதdS-
: =ST( ஏ& பல@ இSத ெசயZபா3 4ைன 
ேமQெ கா#வ :Zைல?

பாM காGப<ற Oர Pச* ஏD?
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ேவ"#$ வைக(ப *+,- வ.க/
ேவ@3 Uேரா >ரா( பய&ப 79 : ய வ@க# 

அைன வ =ேம, ேவ@3 தக வZகைள 
Wd9T வைக0ப 79T( (sorting) ேவைல ெச~-
வ தைன உண@S : =0  @க#. இதைன ெதாட;-
க9 : u =ST இV : வ ைர யா கேவா (ascending or 
descending), அZலT இV : ] u =ST ெதாட;க 
வைரேயா (descending) இ=;கலா(. வd ைச-
யாக0 ப3 4 ய லாக9 தர0ப3ட தக வZகைள 
இSத வைக]Z Wd9T அைம;கலா(.  

ஆ! >ல ெமாb]Z அைமSத தக வZக# 
எPZ, ெதாட;க( oதZ �K : வைர எPZ 
அT 0–9, A–Z ஆK(. �K : ] u =ST ெதாட;க 
வைர எPZ, அதQK ேந@மா றான வைக]Z 
அைம வT ஆK(. 

மQற ெமாb க M;K, அSத ெமாb க[& 
த&ைமைய0 ெபாV9தT ஆK(. இ:Z எSத 
வைக0 Wd9தZ ேவ*7( எ&ப தைன0 பய-
னாள@ தா& Sort  டயலா; பா;¡Z அைம;க 
ேவ*7(. 

 இ:Z இ&ெ னா= 5`ய வb ையq( 
W&பQறலா(. இSத Wd9தைல, ேவ@3 
ெட;.34Z உ#ள எy9T வைக ]^( (case 
sensitive) அைம;க ேவ* 7மா, அதா வT Wd0-
பT A-Z ஆக இ=;க ேவ* 7மா அZலT a-z
ஆக இ=;க ேவ* 7மா எ&ப தைன o4} 
ெச~ : டலா(. 

இSத வைக0 Wd9தைல நா( அைம;-
க )Zைல எPZ, ெபdய எy9T மQV( 
5`ய எy9T (uppercase and lowercase letters) 
ெட;.3ைட, ேவ@3, Wd9தu& ேபாT ஒேர 
மா: d யா க9தா& எ79T; ெகா#M(.

ேவ@3 5`ய, ெபdய எy9 T;க ைளq( த& 
கவ ன9:Z எ79T0 Wd;க ேவ*7( என எ*-
kனாZ, நா( �ேழ தS T#ள ப4, ெச34!. 
அைம;க ேவ*7(. 
1. oதuZ எSத ெட;.3ைட0 வைக Wd;க 

ேவ* 7ேமா, அதைன9 ேத@Sெத 7;க}(. 
( !க# ஒ= அ3ட வ ைணைய (table) வைக0 

Wd0ப தாக இ=SதாZ, அத'#, எ!ேக'( 
க@சைர; ெகா*7 ெச&V அைம9தாZ 
ேபாT(. ஆனாZ ெட;.3ைட Wd9T 
அைம0ப தாக இ=SதாZ, Wd;க ேவ* 4ய 
ெட;.3 oy வ ைதq( oதuZ ேத@Sெத-
7;க ேவ*7(.

2. அ79T d0பPZ Home ேட0 ேத@Sெத-
7;க}(.

3. ெதாட@ST Paragraph K¢0WZ, Sort �Z 
ேத@Sெத 7;க}(. இT A-Z எy9 T;க-
Mட& தைல�� அ(U; K` ெகா*ட ஐகா-
னாக; கா35 அ[;K(. (ேடW# Wd0ப தாக 
இ=SதாZ, d0பPZ உ#ள table's Layout 
ேட0 Wைன9 ேத@Sெத 79T, Data groupZ 
உ#ள Sort �Z xT >[; ெச~ : ட}(.) 
இ0ே பாT ேவ@3 Sort Text டயலா; பா;-
¡ைன; கா37(. 

4. இSத டயலா; பா;¡Z, ேமu =ST �ழா-
கவா, அZலT �b =ST ேமலா கவா எ&-
ப தQK(, எSத வைக]Z ெட;.3ைட 
Wd9T; கா3ட ேவ*7( எ&ப தQK( ஆ0-
ஷ&க# தர0ப3 4 =;K(. அவQைற0 பய&-
ப 79த}(. 

5. ெதாட@ST Options ப3டPZ >[; ெச~ :-
ட}(. ேவ@3 Sort Options டயலா; பா;ைஸ; 
கா37(.

6. இ:Z தர0ப7( Case Sensitive  
ெச; பா; ¡ைன  !க# எ0ப4 ேவ@3 
எy9 T;கைள; ைகயாள ேவ*7( 
என எ* { > ?@கேளா, அதQேகQற ப4 
அைம;க}(. இதைன9 ேத@Sெத 79தாZ, 
Wd;K( வைக எy9T வைக]Z அ40-
ப ைட]Z ேமQெ கா#ள0ப7(. இZைல 
எPZ, ெபdய எy9T, 5`ய எy9T எ&ற 
ேவV பா7 இ&` Wd9தZ ேமQெ கா#ள0-
ப7(.

7. அ79த 79T >ைட;K( ஓேக 
ப3டPZ >[; ெச~T ெவ[ ேய ற}(.



25-1-201613

எ1ெஸ$ ைபைல 
56- 7-ே பா, பா"1க

எ;ெஸZ ஒ@; £3 ஒ&ைற �க; கவ ன9-
Tட& ரக 5 ய மாக9 தயா d9T; ெகா* 4 =;-

> ?@க#. அ0ே பாT உ!க# ந*ப@ அ=ேக 
வ= >றா@. அவ d ட � =ST அதைன மைற;க 
)=( U > ?@க#. எ&ன ெச~ : டலா(? உடேன 
)*ேடா ெம' )QKe ெசZ ̂ !க#. அ:Z 
ைஹ3 (Hide) எ&V இ=0பைத; >[; ெச~ :-
7!க#. அZலT ஆZ3 + டW#i + எe ஆ>ய 
�&V �கைள அy9 : னா^( இSத )ைள} 
ஏQப7(.  !க# ஈ7 ப37; ெகா* 4 =;K( 
ைபZ மைற;க0ப3 7 )7(. )*ேடா ெம' 
ெச&V தQே பாT :றS : =;K( ைபZக[& 
ப3 4 யைல0 பா@9தா^( அ:Z இSத ைபZ 
இ=;காT. 

சd. இ0ே பாT அSத ைபைல x*7( 
:றST பk யாQற )=( U > ?@களா? x*7( 
)*ேடா ெம' ெச&V அ&ைஹ3 (Unhide) 
எ&ப தைன; >[; ெச~யலா(. அZலT 
ஆZ3 + டW#i + q ஆ>ய �கைள அy9-
தலா(. அ0ே பாT ஒ= )*ேடா :ற;க0ப37 
அ:Z மைற9T ைவ;க0ப3 4 =;K( ைபZக# 
அைன9T( கா3ட0ப7(.  !க# எSத ைபைல 
மைற9T ைவ9த : u =ST x3க )=( U > ?@-
கேளா அSத ைபu& ெபய@ xT >[; ெச~T 
அதைன9 :றST பk யாQறலா(. 

இ0ே பாT ஒ= சSேதக( உ!க M;K 
வரலா(? மைற;க0ப3ட ைபைல x*7( 
ெகா*7 வராமZ எ;ெஸZ Uேரா > ராைம �4-
)3டாZ எ&ன நட;K(? அ40ப ைட]Z 
பா@;ைக]Z எ;ெஸZ Uேரா > ராைம �7(-
ேபாT, அ0ே பாT நா( பய&ப 79:; ெகா*-
4 =;K( ைபைல ப: யவா எ&V ேக3K(. 
மQற ைபZகைள �7(ே பாT ேச� ெச~ய 
அZலT ேவ*டா( என \ைன9தாZ அதQ-
ேகQறா@ேபாZ ெய. / ேநா ெகா79T ெவ[-
ேய றலா(. 

இ!ேக ேவV பா7 எ&ன ெவ&றாZ  !க# 
மைற9T W& x*7( :ற;காமZ )3ட 
ைபைல9 :ற;க  W&ெ னா = oைற க3டைள 

ெகா79தாZ, ைபZ :றST உடேன மைற;க0-
ப3 7 )7(. x*7( )*ேடா ெம'  ெச&V 
அ&ைஹ3 ப3டைன அy9த ைபZ x*7( 
பய&ப 79த; >ைட;K(.  எனெவ அ~ேயா 
ேபா~ )3டேத! எ&ற கவைல ேவ*டா(. 

ெட1:; வ# வ ைம(7
தா!க# அைம9 :7( ஒ@; £3 �க 

அழ காக இ=0பைத யா@ தா& )=(ப 
மா3டா@க#? ெசZக#, அ:Z உ#ள 
ேட3டா;க#, ேமேல உ#ள பா@ o லா;க#, 
சா@3க# என அைன9T( அழ கான ேதாQ-
ற9:Z இ=SதாZ, அதைன9 தயா d9த 
ந(ைம மQற வ@க# பாரா3டா )3டா^(, 
ந( மன :QK \ைற வாக இ=;K( அZலவா! 
இT சா@Sத ஒ= அ(ச9ைத இ!K பா@0ேபா(.

எ;ெஸZ ஒ@; £3 ேல அ}3 மQV( 
4ைச& ெச~வ:Z அைன வ=( ெபாT-
வான Wரeைன ஒ&ைறe சS :0பா@க#. ெசZ-
க[Z உ#ள ேட3டா ெட;.3 உ#ள அள-
)QK அ: க மான இட9ைத எ79 : =;காT. 
இதனாZ ேட3டா உ#ள ெசZக[Z அ: க மான 
காu இட( இ=;K(. இT ஒ@; £3 4ைசPZ 
)=(பாத ேதாQற9 : ைன9த=(.

இSத Wரeைனைய9 �@;க எ;ெஸZ 
இர*7 வb கைள9 த= > றT. ெட;.3ைட 
ெந3டாக அைம;கலா(; அZலT �ழQ` 
ஒ= ேகாண9:Z ைவ;கலா(.  எSத ெசZ-
க[Z உ#ள ெட;.3ைட மாQ` அைம9 :ட 
ேவ* 7ேமா அSத ெசZகைள9 ேத@Sெத 7;-
க}(. W& இ:Z ம}. ைர3 >[; ெச~தாZ 
ெம' ஒ&V >ைட;K(. இ:Z ஊk¨3et 
இª ��* எ&ப:Z >[; ெச~ : ட}(. 
இ:Z உ#ள பல ேட0க[Z அைல&ெம*3 
எ&ப தைன9 ேத@Sெத 79தாZ ெந3டாக, 
ப7;ைக வச மாக, K`0 W3ட ேகாண9:Z 
சா~வாக ெட;.3ைட அைம9 :ட வbக# 
தர0ப3 4 =;K(. உ!க# 4ைச& கQப ைன;-
ேகQப ெட;.3ைட அைம9 :ட க3டைள 
ேத@Sெத 79T ஓேக >[; ெச~T ெவ[ ேய-
ற}(. இ0ே பாT காu இட( இZலாமZ 
ெட;.3 அைம;க0ப37 அழ கான ேதாQ-
ற9:Z இ=;K(.



25-1-201614

~ பாரO~ 

ஆ*7 ேதாV( உலக அள)Z cக@ேவா@ 
�&ன{ சாத ன!க# மQV( ெதாbZ 

c3ப( சா@Sத  க*கா35, அெம d;கா)& 
லா.ேவகா. நகdZ நைட ெபV(. இSத 
ஆ*7 ஜன வd 6 oதZ 9 வைர நைட ெபQ-
றT. இ:Z நட0பா*4Z )Qப ைன;K அ`-
o க மாக இ=;K( ெமாைபZ ேபா&க# 5ல 
K`9த தக வZகைள இ!K காணலா(.

ஹூேவ ஹானM 5 எL:

இSத க*கா3 5;K வSத பல ரா^(, தகவZ 
ெவ[ ]3ட ப9 : d;ைக க ளா^(, 5றSத 
ேபா&க[Z ஒ&றாக; க= த0ப3டT ஹுேவ 
ஹான@ 5 எ;.. oy வ T மாக உேலாக; கா0U, 
எZ.இ.4. 0ளா¬ இைண;க0ப37, 13 எ(.W. 
:ற 'ட& �க9 TZ u ய மாக பட( எ7;K( 
ேகமரா, 5.5 அ! Kல அள ) லான, 1080x1920 
W;ெஸZ அட@9 : qட& :ைர, )ரZ ேரைக 
ெச&சா@ மQV(  ஆ> யைவ இத& 5ற0ப(ச!-
க ளாK(.  2 மQV( 3 �.W. ரா( ெமமd, 16 �.W. 

. ே ட ா ே ர � 
ெமமd. 128�.
W. வைர 
உ ய @ 9 : ; 
ெகா#M( வச: 
ஆ> ய வQைறq( 
இ!K K`0 W-
டலா(. இத& 
ேப3டd 3,000 
mAh  :ற& 
ெ க ா * ட T . 
)ைல �க அ:-
க மாக இ=;K( 

எ&V எ:@பா@;க0ப3ட \ைல]Z, 200 டால@ 
(க3 70பா7 எT}( இ&`) என இத& )ைல 
இ=0பT பலைர )ய0WZ ஆ�9 : யT. 

சQV0 ெபd தாக, 6 அ! Kல அள ) லான 
:ைர qட& Huawei Mate 8 எ&ற மாடZ 
ேபா'( அைன வd& கவ ன9ைத ஈ@9தT. இT 
ஒ= ேப0ெல3 ~ ேபா& மQV( ேட0ள3 
பய&பா7 ெகா*டT.  இத& ஆ0ப ேர34! 
5.ட( மா@¬மலா~. இத& 0ராசச@ அ: ேவ-
க9:Z இய!K( Kirin 950. 3 மQV( 4 �.W. 
ரா( ெமம d qட& இ= வைக மாடZக# ெவ[-
யா >&றன. .ேடாேர� ெமமd 128 �.W. எ&-
பT இ&ெ னா= மாடu& தPe 5ற0U. இத& 
)ைல K`9T எT}( ெதd ய )Zைல.

எv.�. ேக 10

இத& :ைர 5.3 அ! Kல(. W;ெஸZ 
அட@9: 1280x720. 2,300mAh :ற& ேப3டd, 
Kவா3 ேகா@, ஆ;டா ேகா@ என மாட ̂ ;ேகQற 
0ராசச@, 1,1.5 மQV( 2 �.W. என ரா( ெமமd, 
8 / 16 �.W. .ேடாேர� ெமமd, 8 / 5 எ(.
W. :ற 'ட& �4ய ேகமரா என0 பல மாடZ-
க[Z ெவ[ வ = > றT. இS : யா)Z அ` o க0-
ப 79த0பட இ=0பT எT என அSேந ர9:Z 

வர இ[$\E 
#;ய ேபாDகL
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ெதd ய வ=(. இேத \V வ ன9:& 5 அ! Kல 
அள ) லான :ைர ெகா*ட இ&ெ னா= மாடZ 
எZ.�. ேக7 எ&ற ெபய d^(, இ;க*கா3-
5]Z பா@ைவ;K; கா3ட0ப3டT.

அvகாெடv ெமாைபv ேபா$கJ

ெபdய :ைர யாக, 6 அ! Kல அக ல9:Z 
720x1280 W;ெஸZ அட@9 : qட& �4ய பல 
மாடZ ெமாைபZ ேபா&கைள, அZகாெடZ 
அ` oக( ெச~தT. Alcatel OneTouch Pixi 4 எ&ற 
4� .மா@3 ேபா& இ:Z K`0 W ட9த;கT. 
இத& ேப3டd :ற& 2,580mAh.  ஆ*3ரா~3 

மா@¬மலா~ 5.ட9 Tட& OneTouch Pixi 4 (4), 
ஒ= ெமாைபZ ேபா& வ4 வ ைம;க0ப3 7#-
ளT. இத& :ைர 4 அ! Kல அள)Z ம3 7ேம 
உ#ளT.  இைவ ப3ெஜ3 )ைல]Z அ` o க-
மாK( என எ:@பா@;க0ப 7 > றT.

�ரா�8 எL: 3

�ன \V வ ன மான ZTE \V வன( கா3 5;K9 
தSத ெமாைபZ ேபா&க[Z, அைன வd& கவ-
ன9ைத; கவ@SதT, Grand X3 .மா@3ேபா&.  
இத& 5.5 அ! Kல அள ) லான :ைர 1280x720 

W;ெஸZ அட@9: ெகா*-
டT. 1.3 >கா ெஹ@3. 
ேவக9:Z இய!K( 
.நா03ேரக& 0ராசச@, 

2 �.W. ரா( ெமம-
d]Z இய! K > றT. 
ேப3டd 3,080mAh
:ற& ெகா*டT. 
.ேடாேர� ெமமd 16 
�.W. ஆ*3ரா~3 
லாu பா0 5.1 

5.ட( ப: ய0ப3 7#-
ளT. q.எ..W. ைட0 5 

ேபா@3 இத& இ&ெ னா= 
5ற0பாK(. இர*7 ேகம-

ரா;க# மQV( அைன9T மZ34 x4யா வச-
:க# இ:Z தர0ப3 7#ளன. இT ப3ெஜ3 
)ைல]Z >ைட;K( என எ:@பா@;கலா(.

� மாL: (ேரா

ெதாbZ c3ப |: யாக0 பல ரா^( ேபச0-
ப3டT, �ன \V வ ன மான Letv \V வ ன9:& 
Letv's Le Max Pro எ&'( .மா@3 ேபா& 
ஆK(. பல வைக க[Z இT oதZ ேபானாக 
உ#ளT.

KவாZகா( \V வ ன9:&, நsன Snapdragon 
820 50ெச3 ெகா*7 வ4 வ ைம;க0ப3டT 
இSத மாடZ. 2.2 >கா ெஹ@3. ேவக9:Z 
இய! K > றT. இ:Z U:ய வைக யான )ரZ 
ேரைக ெச&சா@ ஒ&V அ` o க மா > q#ளT. 
இSத )ரZ ேரைக உண@தZ, U:ய வைக 
அZ3ரா ேசாP; ெதாbZ c3ப9:Z இய!-

K > றT. இத& :ைர 6.33 அ! Kல அள)Z, 
1440 x 2560 W;ெஸZ அட@9 : qட& அைமS-
T#ளT இத& தPe 5ற0U. ஆ*3ரா~3 5.-
ட9:& U:ய ப:0பான மா@¬ மலா~ இய!-
K > றT. 3400 mAh :ற& ெகா*ட ேப3டd 
உ#ளT. 

4 �.W. ரா( ெமம dq(, .ேடாேர� ெமமd 
32 �.W.qமாக உ#ளT. இத& ேகமரா 21 எ(.
W. :ற& ெகா*டT. KவாZகா( \V வ ன9:&, 
சா@� ெச~வ:Z அ: ேவக ெதாbZ c3ப9 
:ற& ெகா*ட Quick Charge 2.0 :ற& இ:Z 
தர0ப3 7#ளT. )ைல K`9T எT}( தகவZ 
இZைல எ&றா^(, �ன \V வன( எ&பதாZ, 
க3 70ப 4 யாK( )ைல ] ேலேய இ=;K( என 
எ:@பா@;க0ப 7 > றT. U:ய அ: ேவக ெதாbZ 
c3ப9 :ைன )=( Uேவா@, இதைன உட ன 4-
யாக வா!கலா(. இS : யா)Z இT எ0ே பாT 
அ` o க மாK( என}( அ` );க0ப ட )Zைல. 
ஆனாZ, இS : யா)Z >ைட;K( 4� ேசைவ-
]ைன இ:Z இய;கலா(.
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ந79தர )ைல]37 த& U:ய .மா@3 
ேபா& ஒ&ைற, எe.4.5. \Vவன( HTC 

Desire 728 எ&ற ெபயdZ இS:யா)Z 
ெவ[]37#ளT. இத& அ:க ப3ச )ைல 
¢. 17,990. ெச&ற ெச0ட(ப@ மாத( �னா)Z 
அ`oகமான இSத மாடZ ேபாP& :ைர 5.5. 
அ!Kல அள)லானT. இ:Z ஆ;டா ேகா@ 
MediaTek MT6753 64-bit 0ராசச@ தர0ப37#ளT. 
இத& ஆ0பேர34! 5.ட( ஆ*3ரா~3 
5.1. லாu பா0.

இத& :ைர 1280 x 720 W;ெஸZ :ற& 
ெகா*7 ைஹ ெடபPஷ& 4.Wேள 
ெகா*டதாக உ#ளT. இத& ரா( ெமமd 2 �.W. 
.ேடாேர� ெமமd 16 �.W. இதைன ைம;ேரா 
எ..4. கா@3 ெகா*7 2 ெடரா ைப3 வைர 
உய@9:; ெகா#ளலா(. இ:Z இர*7 நாேனா 
5(கைள0 பய&ப79தலா(. இத& W&Uற; 
ேகமரா, எZ.இ.4. 0ளா¬ இைண;க0ப37 
13 எ(.W. :ற'ட& இய!K>றT. W.எ..ஐ. 
ெச&சா@ தர0ப37#ளT. அ:க Wேர(க# 
ெகா*ட ேவக9Tட& s4ேயா ப:} 

>ைட;>றT. o&Uற ேகமரா 5 எ(.W. 
:ற'ட& இய!K>றT. இ:^( W.எ..ஐ. 
ெச&சா@ மQV( :ற& �;க )4ேயா ப:} 
>ைட;>றT.

ஆ4ேயா ர5க@கM;K எ0.எ(. 
ேர4ேயா மQV( 3.5 �x ஆ4ேயா ஜா; 
தர0ப37#ளT. எe.4.5. ¯( ச}*3 
ெதாbZ c3ப(, o&Uறமாக இ= .°dேயா 
. ;க@க#, ேடாZW ஆ4ேயா 5.ட( 
ஆ>யைவ  தர0ப37#ளன. இத& பdமாண( 
157.9×77.8×7.87 �x. எைட 155 >ரா(.

ெந3ெவா@; இைண0WQK 4�, ைவ W, 
UM�9 4.1., மQV( �.W.எ.. ெதாbZ 
c3ப!க# இய!K>&றன. இத& ேப3டd 
2,800 mAh :ற& ெகா*டதாக உ#ளT. 

த!க# )=0ப0ப4 அைம9T; ெகா*7, 
வச:கைள அ'ப);க அைன9T ெதாbZ 
c3ப!கM( இSத மாடuZ தர0ப37#ளதாக, 
இதைன ெவ[]3ட எe.4.5. \Vவன9:&  
ெதQK ஆ5ய0 Wd)& தைலவ@ 59:; 
ெதd)9தா@.

சா(ச! \V வன( இS : யா)Z, த& ' ைடய 
கால;¡ ேநா3 5 (SM-N9208) .மா@3 

ேபாைன )Qப ைன;K; ெகா*7 வS T#-
ளT. oதuZ ைதவா P^(, W&ன@ மேல-
5யா மQV( Wu0ைப&. ேபா&ற ஆ5ய 
நா7 க[Z இT அ` o க மா>, நZல வர ேவQ-
Wைன0 ெபQறT. இ:Z இர*7 நாேனா 5( 
கா@ 7 கைள0 பய&ப 79தலா(. இSத .மா@3 
ேபாP& 5ற0ப(ச!கைள; காணலா(.

 இத& :ைர 5.7 அ! Kல அள)Z 
2560×1440 W;ெஸZ அட@9 : qட& உ#ளT. 
இ:Z வைள வான Super AMOLED 4. Wேள 
தர0ப3 7#ளT. ஆ;டா ேகா@ 64 W3 0ராசச@, 
2.1 >கா ெஹ@3. ேவக9:Z இய!K( 
0ராசச@ இய! K > றT. இத& ரா( ெமமd 4 
�.W. .ேடாேர� ெமமd 32 மQV( 64 �.W. 
என இர*7 மாடZக[Z தர0ப3 7#ளன. 
ஆ*3ரா~3 லாu பா0 5.1 ஆ0ப ேர34! 
5.ட9:Z இய! K > றT. W& U ற மாக 16 எ(.

W. :ற& ெகா*ட ேகமரா, எZ.இ.4.0ளா¬ 
இைண9T9 தர0ப3 7#ளT. 

o& U ற மாக, 5 எ(.W.:ற& ெகா*ட 
ெசZW ேகமரா இைண;க0ப3 7#ளT. இத& 
பd மாண(  153.2 x 76.1 x 7.6 �x. எைட 171 
>ரா(. இ:Z இதய9 T40U மQV( )ரZ 
ேரைக அ`q( ெச&சா@க# இய! K >&றன. 
ெந3ெவா@; இைண0 WQK 4�, 3�, ைவ 
W, UM�9 4.2, எ&.எ0.5. ஆ>ய ெதாbZ 
c3ப!க# இய! K >&றன. இத& ேப3டd 
�க ேவக மாக சா@� ெச~ :7( ெதாbZ c3-
ப9ைத; ெகா*ட தாக 3000 mAh :ற 'ட& 
உ#ளT. இதைன வய@ இைண9T(, இைண;-
கா ம^( சா@� ெச~ : டலா(.

இத& அ:க ப3ச )ைல ¢.51,400 (32 �.W. 
மாடZ) என அ` );க0ப3 7#ளT. 64 �.W.
மாடZ ¢. 57,400. ஏ@ெடZ \V வன( இதைன 
வா! K ேவா =;K 4� ேட3டா இைண0 Wைன 
ஓரா* 7;K இல வ ச மாக வழ! K > றT.

 எ^.-._. -ைசய* 728

சாEசX ேகல$b ேநா5 5
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‘‘ெந" Tf&`” எ*ற ஒ*j உ<ளN என இN வைர 
அD யாம0 இ6[ேத*. இ[த அளd0 உல/* பல 
நாE கf0 இN இய\ 7 / றN எ*பைத அD ைகC0 
dய4பாக உ<ளN. 130 நாE கf0 d; வா&க8 ெசn-
BE8 இ[த wj வன8, w]சய8 இ[ Bய ெமாx கf0 
உ<ள Bைர4ப ட\கf* உ; ைம Cைன4 ெபj8 
எ*j எB%பா%&கலா8. இத* Uல8, ஓர ள dJ74 
பண8 ெசyFB பட8 பா%&க d64ப H<ள வ%க<, 
B6"E d.K.5. CைனF தd%F N d E வா%க<.  
இ[த B6"E பழ&க8 7ைறb8. ெந" Tf&` wj-
வ னH8, இதJகான க"ட ணFைத& 7ைற&78 
எனk8 எB%பா%&கலா8. இN ஒ6 ச"ட z B யான 
வ%Fதக8 எ*பதா0, இதைன நா8 வர ேவJகலா8.

ேபரா. �. VRத ரச$, zQப ேகாணQ.

‘‘ெந" Tf&`” இய&க8 எ0லா8 ச;. ஆனா0, 
அதJேகJற இைணய இைண4W அB ேவ கFB0 
ேதைவ4ப Eேம. எனேவ, ெந" Tf&` இ\7 
இய\78 இைணய ேசைவ wj வ ன\க oட* 
ஏேத@8 ஓ% க"டண சy ைக bட* l5ய ஒ4-
ப[த8 ேமJெ காXE, அதைன ம&க o&7F தர 
ேவXE8. அ0லN தாேன, இைணய ேசைவ wj-
வன8 ஒ*ைறF ெதாட\க ேவXE8.

எ$. �ராம$, ேஹா�M.

)Bய Tைழ] ெசnB எ*ற தைல4T* r| தர4-
ப" E<ள ெசn BC* சாரா8சFைத& கா" 5y8, 
அதJ7 ஏ* அ[த4 ெபய% /ைடFதN எ*ற 
தகவ0 }க அ6ைம. இB0 7D4 T"டN ேபா*ற 
WB ன\க<, த} xy8 வர ேவXE8.

எ$. பRமஜா, ெச$ைன.

�க அ6 ைம யாக `மா%" ேபா*கf0 வர 
இ6&78 ெதாx0 ~"ப ேம8பா E கைள4 ப" 5-
ய S"E dள&க8 த[ N< �%க<. இைவ எ0லா8, 
நா8 அD யா ம ேலேய, ந8 ேபா*கf0 வ[N ெகாX-
5 6& /*றன. நாH8 அவJைற4 பய*ப EFB, 
வச B க o&7 அ5 ைம க ளா/ வ6 /ேறா8. மாD 
வ68 உல/* ேதைவ கைள எB%ெ கா<ள, இ[த 
ெதாx0 ~"ப\க< w]சய8 பய*பE8.

எ$. �தQபர நாத$, O���.

:மா%" ேபாp0 /ைட&78 ேக8` ேபா*ற-
வJைற இய&க, 3 �.T. ரா8 ெமம; ேபாதாN. 
dைரd0 அைனFN `மா%" ேபா*கo8, அைவ 
ெதாட&க wைலC0 இ6[தாy8, 4 அ0லN 6 
�.T. ெமம ; bட* வ68 என எB%பா%&கலா8.

ெச. Ovைல zமாM, ேகாைவ.

�\க< }* அ�ச0க< 7DFத க" E ைரC0 
த[ N<ள தக வ0க<, ஆ]ச ; ய U"E8 வைகC0 
இ0ைல. அB ச யFத&க வைகC0 உ<ளன. ஒ6 
dநா 5C0 24 ல"ச8 அ�ச0களா! எFதைன ேப%, 
இB0 த\க< ேநரFைத] ெசல வ x& /*றன%. 
74ைப ெமC0கf0, எ�வ ளk மpத ச&B �ணா-
/ றN என ஒ6வ% ஆnk ெசnதா0, பல% �ணான 
அ�ச0க< அ@4W8 பழ&கF Bைன& ைகd E-
வா%க<.

ேபரா. ஆM. ேஜாO ெவbக டா சலQ, O�(�M.

:5& க84 :"ட%க<, க84 :"ட% பய*பா"50 w]-
சய8 ஒ6 ெப;ய மாJறF Bைன ஏJப EFN8. ஒ6வ% 
ஒ* j&7 ேமJப"ட `5& க84 :"ட%கைள த\க< 
பா&ெக"கf0 எEFN] ெச0வா%க<. ஒ�ெ வா6 
பய*பா" 5J78 ஒ*j என4 பய ன4 EFதலா8. 
அ4ே பாN dைலb8 }கk8 7ைற வாக இ6&78.

எ:. மேஹN Oர$, நாமLகv.

x7< �* B"டF BைனF தE&க& lடாN. ந8 
இைற யாXைம&7& 7[தக8 dைள d&காN என 
உj B யாகF ெத;[தா0, இதைன அ@ ம B&78 
வx கைள, ெதாைல ெதாட%W அைம]சக8 கXட-
Dய ேவXE8. �ர& /ரா ம\கf0 இ*@8 பல% 
இைணய இைண4 Tைன4 ெபறா மேல இ6& /-
றா%க<. இவ%க o&7 இN }கk8 உதk8.

�. மbகள� ெசv�. )��ேச-.

ேதைவ யJற அ4 f ேகஷ* Wேரா / ரா8கைள, நா8 
ெதாட%[N பய*ப EFதா த வJைற, ந8 ெமாைப0 
ேபா*க f S 6[N �& /னா0, w]சய8 ந8 
ெமாைப0 ேபா* பாN கா4பாக இய\78 வாn4-
Wக< அB க மா78.

எ:. �தா ல �, காைரLகாv.
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ேக<d: dXேடா` 10 ஆ4ப ேர"5\ K`டF-
Bைன] ெச*ற வார8 Hத0 பய*ப EFB வ6-
/ேற*. பல ஆX E க ளாக, எ* க84 :"ட;0 K 
/�ன% பய*ப EFB, அ�வ4ே பாN ேதைவ யJற 
ைப0கைள �&/ வ6 /ேற*. dXேடா` 10&கான 
K/ �ன% ெவf வ[ N<ளதா? அN ேதைவயா?

எ$. �தMச$, O�(�M.
ப:Z: )*ேடா. 10 ஆ0ப ேர34! 5.-

ட9 :ைன0 ெபாV9த வைர, ேதைவ யQற 

ைபZகைள  ;க, தP யாக த@3 பா@34 Uேரா-
> ரா(க# ேதைவ இZைல எ& Vதா& ைம;-
ேராசா03 �` q#ளT. ஆனாZ, 5> �ன@ 
ேபா&ற Uேரா > ரா(க# த=( அைன9T வச :-
கM(, )*ேடா. 10 இய;க oைற ைம]Z 
>ைட; Kமா எ&ப தைனe ேசா:9T அ`ய 
ேவ*7(.

இ=0 W'( உ!க# ேக# );கான ப:Z 
\ைற ேவQற0ப3 7#ளT. ஆ(, 5> �ன@ 

ப:ைக 5.13 )*ேடா. 10 ஆ0ப ேர34! 
5.ட9ைத இல;காக; ெகா*7 வ4 வ ைம;-
க0ப37, Wdபா@( \V வன தள9:Z இல வ ச-
மாக வழ!க0ப 7 > றT. 

இSத 5> �ன@ 5.13 ப:0WZ, ஆ0பரா 
மQV( Kேரா( x4யா ேக¬ ைபZகைள  ;K( 
வச: தர0ப3 7#ளT. இைணய0 பய னா ள@க#, 
அ*ைம; கால9:Z அ:க( எ:@பா@;K(, 
Kேரா( எ;.ட&ஷ& Uேரா > ரா(க#  ;க9-
:Qகான ஆ0ஷ& தர0ப3 7#ளT. இதனாZ, 
ஆ0பரா மQV( Kேரா( Wர } ச@கைள0 பய&-
ப 79 Tேவா@, Wர } சdZ உ= வா;க0ப7( தQ-
கா uக ைபZக# அைன9T(  ;K( :றைன 
இSத U:ய 5> �ன@ ெபQ V#ளT. ேம^(, 
இSத 5> �ன@ ப:0U, 64 W3 அைம0U இய;-
க9:Z 5ற0பாக இய!K( வைக]Z அைம;-
க0ப3 7#ளT. இதனாZ, க(0 i3ட@ இய;க 
ேவக( Kைற யாT. ேம^(, இ:Z iPேகா3 
ெட;.3 7;K ச0ேபா@3 தர0ப3 7#ளT. 
அ0ேட3 ெச~ :ட தானாக இய!K( ஆ0ஷ& 
தர0ப3 7#ளT. 

)*ேடா. 10 பய&ப 79 T ப வ@க M;K, 
)* 10 ெர�.3d �9த0ப 79T( ெசயZபா7 
இைண;க0ப3 7#ளT. எனேவ, )*ேடா. 
10 5.ட9 Tட& U:ய க(0 i3ட@ வா! > ய-
வ@க#, அத& ேவக( Kைற யாமZ ெதாட@ST 
பய&ப 79தலா(. ேம^(, )* 10& மாறா 
\ைல Wர } ச ராக உ#ள எ3� Wர } சd& 
ேதைவ யQற ைபZக ைளq( இT  ; K > றT. 
https://www.piriform.com/ccleaner/download எ&ற 

ேகJ�- – பOv–டாLடM ெப. சNOர ேபா: –
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oக வ d]Z உ#ள, இதைன வ4 வ ைம9T 
வழ!K( Wdபா@( \V வ ன9:& இைணய 
தள0 ப;க9:Z, இல வ ச மாக9 தர ) ற;க( 
ெச~T ெகா#ளலா(.

ேக<d: ேவ%50 டா7 ெமX"கைள உ6 வா& 7-
ைகC0 அத* அளைவ4 ெப; தா&கலா8. ஆனா0, 
ஒ6 Kல டா7 ெமX"கf0, எ�F N&க< dF B யா-
ச மாக& கா"ட4பட, lEத0 அக லFB0 கா"ட4ப-
E /*றன. இதைன எ[த இடFB0 ெச*j, அக ல-
மாக மாJறலா8? வx கா"டk8.

கா. ைவRய நாத$, O� ெநvேவ¡.
ப:Z: oதuZ  !க# அக ல மாக அைம;க 

)=(U( ெசாZ அZலT எy9 T கைள9 ேத@S-
ெத 79T; ெகா#ள}(. W& க*3ேராZ 
+ 4 (Ctrl+D) ெகா79T பா*3 )*ே டா-

)ைன0 ெபற}(. இதைன ெம' பாdZ 
Format >[; ெச~T oதZ Wd வாக இ=;K( 
Font   எ&ப த ைனq( ேத@Sெத 7;கலா(.  இSத 
)*ே டா)Z பல ேட0க# >ைட;K(. 
இ:Z  Character Spacing எ&ப தைன9 ேத@S-
ெத 7;க}(. அ:Z Scale எ&ப தQK அ=>Z 
உ#ள அள} க3ட9:Z ஏQக னேவ 100% 
என இ=;K(. இதைன 200% என அைம9T 
ஓேக >[; ெச~T பா@9தாZ ேத@Sெத 79த 
ெசாZuZ உ#ள எy9 T;க# அைன9T( 
அக ல மாக மாQற0ப37 இ=;K(. இT 
உ!க M;K அ: க மாக9 ெதdSதாZ அகல 
அள)& சத s த9ைத; Kைற;கலா(; 
�7 த லாக ேவ* 7 ெம&றாZ உய@9தலா(.

ேக<d: எ* @ ைடய �ெமC0 அ&கkX" யாேரா 
ஒ6 வரா0 ைக4பJற4ப"டN ெத;ய வ[ N<ளN. 
எ* ெமC0 அ&க kX"50 இ6[N பல வா றாக 

ெமC0க<, எ* ெமC0 தள காXடா&" Hக வ ; க-
o&7] ெச0வ தாக எ* நXப%க< lj /*றன%. 
எ* ெமC0 அ&க kX" 5ைன] Kல ேவைள கf0 
பா%&க H5 வ B0ைல.  ெச"5\` அைம&78 பq-
ையb8 ேமJெ கா<ள இய ல d0ைல. எ*ன ெசn B-
டலா8?

பா. மbைக யMLக ர�, த¢சா£M.
ப:Z: உ!க M ைடய க4 த9:Z தர0ப3-

7#ள  *ட )ள;க(, உ!க# �ெம ]ைல 
ஒ=வ@ ைக0பQ ̀  q#ள தைன உV: ெச~ >-
றT. இ�வாV Wற@ க3 70பா3 4QKe ெச&-
V )3ட அ;க }*3 4ைன x3ெட 7;க 
�K# இ= வb கைள9 த= > றT. உ!க# அ;க-
}*34Z தQே பாT 5ல ேவைள க[Z cைழய 
o4 > றT எ&V �` q# �@க#. எனேவ, இSத 
இர*7 வb க ைளq( oயQ 5;கலா(.  !க# 
வழ;க மாக �ெம]Z பா@;K( க(0 i3-
ட@க#, .மா@3ேபா&க# இZலாமZ, ேவV 
சாத ன!க# வb யாக, ஐ.W. oக வd வb யாக 
உ!க# அ;க}*3 பா@;க0ப3 4 =SதாZ, 
அதைன  !க# க*ட ̀  யலா( (Recently 
Used Devices / your last account activity ). உ!க# 
�ெம]Z அ;க }*34Z cைழST ெசயZபட 
o4SதாZ, உடேன அத& பா.ேவ@ைட மாQ-
ற}(. Gmail security settings ெச&V, அதைன 
two-step verification எ&ற இ= வb0 பாT கா0U 
வb;K மாQற}(. இSத இ= வb0 பாT கா0U 
வb]Z, உ!க# பா.ேவ@3 மQV(  !க# 
K`0 W7( எ* ெகா*ட .மா@3 ேபா';K 
வ=( எ* ெகா79தாZ ம3 7ேம, உ!க# அ;-
க }*3ைட9 :றST பய&ப 79த o4q(. 
�7தZ பாT கா0U வb க M;K https://support.
google.com/mail/checklist/2986618 எ&ற �K# 
தள( ெச&V பா@;க}(. அவQ`Z உ!க M;K 
ந&K UdSத வQைற0 பய&ப 79த}(.

உ!க# அ;க }*34Z cைழய o4 ய-
)Zைல எ&றாZ, �ெம]Z ெஹZ0 ப;-
க9:Z, >ைட;K( account recovery formZ 
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