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ேவ9?.. ேவ4) ெசய6 209 எ..F. இட.
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Nட A எ01. ஐகாைன@ த)Y@ ேத4Oெத?"
கலா.. இhD எW@AS, வ9ண., ைஹைல)
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eல. அர�. Cட ேமQெகாEள RYயாA.
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NனOேதா+. இதைன( பய0ப ?@A]0றன4.
ஒS மாத@N>, இதைன( பய0ப ?@Aேவா4
எ9�"ைக 10 ேகாY"D. அN கமாD..

அர� LNRைறைய அoL@NSOதாm.,
இ01. LN Rைற jற> jதான நடவY"ைக
Bைன@ ெதாடhகL>ைல. ஆனா>, அதQகாக 
வா)H அ( ெசய6ைய அ(பYேய அர� L)?
ைவ"D. என நா. எN4பா4"க RYயாA. ஏQ
கனேவ, 2011 ஆ. ஆ9Y>, இேத ேபால
ஒS FரlைனB>, Fளா" ெபI *+வன@N0
தர^ மைற" Do�)?@ N)ட@NQD அ1 மN
அ="காம>, அதைன இO NயாL> தைட ெச:
தA ம@Nய அர�. F0ன4, R.ைபB>, Fளா"
ெபI *+வன. த0 ச4வ4 ஒ0ைற இONயா
LQெகன அைம@A, அதைன அ�DவதQகான
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றாட. பா4"]ேறா.. உலகேம அ�X. *ைல
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வழhDவைத *+@N, ைம"ேராசா() அதைன"
ைகL)ட F0னS., L9ேடாH எ"HF
ஆ(பேர)Yh aHட. இ01. பய0ப?@த(
ப?]றA. ப0னா)டளL>, 18 ேகாYேய 10
ல)ச. க.(�)ட4க=>, L9ேடாH எ"HF
இ0ைறய *ைலB> பய0ப ?@த(ப?வதாக
Net Applications எ01. ைமய. எ?@த ஒS
கண"ெக?(T C+]றA. இதைன( பய0ப?@
Aபவ4கைள, இOத aHட@N6SOA
FI(பA இயலாத ெசய> எ0+ இOத(
FIL> இயhDபவ4கE C+]0றன4.
Do(பாக, �னாL>, இத0 பய0பா? 
gக அNக.. அhD பய0ப?@த(ப?. 
க.(�)ட4 ஆ(பேர)Yh aHடh-
க=>, இA இர9
டாவA இட@ Nைன"
ெகா9?EளA. 2014
ஆ. ஆ9?, ஏ(ர>
86SOA, எ"HF

aHட@NQகான த0 RW உத LையX. ைம"
ேராசா() *+@NயA. அத0 F0ன4, இதைன(
பய0ப?@Nயவ4கE, க.(�)ட4 ெசய>பா)
YQD( பாAகா(T கSN, ேவ+ L9ேடாH 
ஆ(பேர)Yh aHட@NQD மாoனா4கE.
பல4, ’பாAகா(T தர(ப டL>ைல எ0றாm.
பரவாB>ைல, இAேவ ேபாA.’  எ0ற RY
^ட0 ெதாட4OA இத ைனேய பய0ப?@N வS
]0றன4. இவ4கE ெமா@த க.(�)ட4 பய-
னாள4க=>, 11% ேப4 ஆவா4கE. L9ேடாH
பய0ப?@Aபவ4க=>, 12% ேப4 இ01.
எ"HFைய@ தhகE க.( �)ட4க=> இய"] 
வS]0றன4. உலக அளL> இயhD. க.(
�)ட4க=>, L9ேடாH ஆ(ப ேர)Yh
aHட., 91.5% க.(�)ட4க=> இயh] வS
]றA. L9ேடாH இய"D. க.(�)ட4க=0
எ9�"ைக 150 ேகாY.

L9ேடாH எ"HF, 
L9ேடாH இயhD.
க . ( � ) ட 4 க = > ,
நா0காவA இட@-
Nைன" ெகா9?EளA.
L9ேடாH 7 aHட.
86.1 ேகாY க.(�)ட4
க=m., L9ேடாH
10 aHட. 23.5 ேகாY 
க . ( � ) ட 4 க = m . ,
L9ேடாH 8 மQ+.

கர(பா9 ):;யா +<ேடா1 எ@1A?

aHட@N6SOA
ய> எ0+ இOத(
கE C+]0றன4.
இத0 பய0பா?
ய0ப?@த(ப?.
ர)Yh aHடh
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8.1 இைணOA 19.9 ேகாY க.(�)ட4க=m.
இயhD]0றன.

�னாL> ஐI� *+வனமான StatCounter
*+வன. நட@Nய ஆ:L>, எ"HF aHட. 
அhD உEள க.(�)ட4க=>, 26.2% பய0ப
?@த(ப?வதாக" க9டoOAEளA. �ன4கE
அNக. பய0ப?@A. ‘ைப?’ (Baidu) ேதட>
சாதன@N0 *+வன@Aட0, ைம"ேராசா() ஓ4
ஒ(பOத. ேமQெகா9டA. இத0பY, ‘ைப?’
ேதட> சாதன., பயனாள4கைள L9ேடாH
10"D மா+வதQD@ �9YயA. இதQD( Fர
Nபலனாக, ைம"ேராசா() ‘ைப?’ ேதட> சாத
ன@ைத, L9ேடாH 10> மாறா *ைல ேதட>
சாதனமாக, �னாL> அைம@தA. இSOதாm.,
L9ேடாH 10"D மாo" ெகாEவA gக gக 
ெமAவாகேவ, �னாL> நடOA வS]றA.
மா4l, 2017 வைர எ"HF 5% க.(�)ட4க=>
இS"D. எ0+ எN4பா4"க(ப?]றA.

L9ேடாH எ"HFB6SOA ம"கE L?ப
டாம> இS(பதQD( பல காரணhகE உEளன.
அ?@த ேம.ப?@த(ப)ட ஆ(பேர)Yh aH
டமான L9ேடாH 7 அ>லA L9ேடாH 10
"D மாo" ெகாEள, ஹா4)ேவ4 அ(]ேர) 
ெச:ய(பட ேவ9?.. TNய க.(�)ட4 ஒ0
oைன வாh]( பய0ப?@த, ம"கE தயாராக
இ>ைல.

ேமm., ேநரYயாக, L9ேடாH எ"HFB
6SOA, L9ேடாH 10"D மாo" ெகாEள
RYயாA. L9ேடாH 7 "D மாQo" ெகா9ட
F0னேர, L9ேடாH 10"D மாற RYX..

இA^. ஒS தைட க>லாக உEளA. இS(
F1., L9ேடாH எ"HF, வS. ஆ9-
?க=>, ெகா�ச. ெகா�சமாக" DைறOA
ஓIல"க சத �த@N> இS"D. எ0+ எN4பா4"
க(ப?]றA.

இO*ைலB>, L9ேடாH 7 இ01.
அNக. பய0ப?@த(ப?. L9ேடாH 
aHடமாக@ ெதாட4OA இSOA வS]றA.
NetMarketShare க�(TபY, 52% க.(�)ட4
க=>, L9 7 இயh] வS]றA.

L9ேடாH 10, ெமா@த க.( �)ட4க=>
14% இட@ைத" ெகா9?EளA. L9 10 
இலவசமாக( ெப+. இ+N நாE ெநSh]
வSவதா>, வS. e0+ மாதhக=>, gக 
அNகமான க.(�)ட4க=>, L9 10 இட.
ெப+வைத( பா4"கலா..

க.(�)டI> தg�> ைட( ெச: Nட,
ைம"ேராசா() ஆ(பேர)Yh aHட@N>,

நம"D மாறா *ைலB> ]ைட(பA ‘லதா’
எ0ற ெபயI> ]ைட"D. எW@ASதா0.
ேவ+ aல தg� சா()ேவ4 மQ+. )ைரவ4கE
வழhDேவா4, aல �bேகா) தg� எW@A
S"கைள@ தOAEளன4. இவQo> ெபS.பா-
லானைவ, அOத சா()ேவ4 Tேரா]ராRட0
ம)?ேம இயhD. த0ைம ெகா9டைவயாக
உEளன. தb(ப)ட Y.Y.எ(. எW@Aவைக
யாக, தg� �bேகா) க)டைம(F> பய0ப
?@த, அ9ைமB> தg�( T@தா9? அ0+, 
L�வ> jYயா ெட"னாலzH *+வன., Uni
Amma எ0ற ெபயI>, 15 வைக எW@AS"கைள
ெவ=B)?EளA. இைணய@N>, இவQைற 
http://visualmediatech.com/fonts/ எ0ற இைணய
தள@N> இSOA தரLற"க. ெச:A ெகாE
ளலா.. g0 ¤>, அ�ச>கE வYவைம(T

மQ+. D+�ெச ய6கE என அைன@Nm.
இவQைற( பய0ப?@தலா. எ0+ இதைன 
வYவைம@த ெபாoயாள4, ெச>வ Rர= அo
L@AEளா4. LைரL> இ01. 100 எW@ A
S"கE ெவ=யாD. என^. ெதIL@AEளா4.

தWX@கான YBய Z[ேகா, எX\T]@கK
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ஒvெவாS ஆ(பேர)Yh aHடR., அ(=
ேகஷ0 சா()ேவ4 ெதாD(T., தாேன வY-

வைம@த பல ஷா4)க) } ெதாD(Tகைள"
ெகா9YS"D.. இைவ, நா. aரமெம?@A,
ம^H ]=" ெச:N?. ேவைலl �ைமைய"
Dைற"D.. ம^H இ>லாம>, } ேபா4Y
ேலேய �Qo �Qo வOA, }கைள அW@Aவத0
eல. ந. ேவைலைய ேமQெகா9டா>, க.(
�)டI> ந. ேவைல@ Nற0 இர9? பhD
அNகமாD. எ0+ கண"]ட(ப)?EளA.

இOத *ைலBm., நா. aல ஷா4)க) }
ெதாD(Tகைள ம)?ேம *ைனL> ெகா9?
பய0ப?@N வS]ேறா.. aலவQைற, அைவ
எvவள^ பய1Eளதாக இSOதாm., மறOA
பய0ப?@தாம> இSOA L?]ேறா..
இதQD" காரண., அைவ அY"கY பய0ப
?@த(படாதைவயாக இS(பைவ; அ>லA, }
ேபா4Y>, Do(F)ட }கE சQ+ ெதாைலவாக 
அைம"க(ப)YS"D. *ைல. அOத வைகB>
L9ேடாH aHட@N>, மற"க(ப)ட aல 
ஷா4) க) } ெதாD(Tகைள" காணலா..
1. க\7ேரா, + ஒ^ (Ctrl + Y): ந.g> பல4,

“Ctrl + Z” }கைள( பய0ப?@Nனா>, அ(
ேபாA ேமQெகாEள(ப)ட ெசய>பா? t"-
க(ப?. என அoO NS"]ேறா.. இA பல
ேவைளக=> நம"D உதLயாக இS"]
றA. ஆனா>, இேத ேபால “Ctrl + Y” எ0ற
} ெதாD(T. உEளA எ0+ ஒS aலS"ேக
ெதIX.. அவ4க[. இதைன( பய0ப?@
AவA இ>ைல. இOத } ெதாD(T, நா.
ேமேல ெசா0னபY, t"க(ப)ட ெசய>
பா)Yைன, j9?. ெகா9? வS.. 
இதனா>, நா. தவ+தலாக, R0பாக ேமQ
ெகா9ட ெசயைல t"]L)டா>, அதைன
j9?. ெசய>பா) YQD" ெகா9? வர 
இOத } ெதாD(T பய0ப?]றA. இA பல
ேவைளக=>, ந. ேவைல"D உB4(Flைச
ெகா?"D.. எனேவ, இதைன மறO Nடாம>,
மனN> ைவ@A, ேதைவ(ப ?.ேபாA பய0-
ப?@த ேவ9?..

2. f\ேடா8 + gேரK/ பா8 (Win + Pause/
Break): உhகE க.(�)ட4 aHட@N0
க)டைம(T தக வ>கE Do@A அoய, 
நா. க9)ேரா> ேபன6> இSOA 

பழ@க\BJ இJலாத
பயQKள ஷா"# க# a ெதாb(YகK

கw(x7டzK{( )Nயவரா !
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ேநரYயாக( ெப+]ேறா.. L9ேடாH 8
aHட@N>, இA இ01. எ=தா"க(ப)
?EளA. “Win + X” எ0ற }கைள அW@N,
]ைட"D. ப)Yய6>, “System” எ0ப
தைன@ ேத4Oெத?@தா>, aHட. Do@த 
தகவ>கE ]ைட"D.. ஆனா>, இதைன
இ01. எ=ைம( ப?@த, உhகE }
ேபா4Y>, “Win + Pause/Break” அW@
AhகE. aHட. Do@த தகவ>கE, பா( 
அ( L9ேடாவாக எWOA வS..

3. ஆ,7 + g�\7 8S�0 (Alt + Print Screen):
ந. } ேபா4Y> உEள (Prt Scr) }, அY"
கY, H]ub> ெதIX. ேதாQற@Nைன
அ(பYேய படமாக மாQo எ?"க( பய0
ப?]றA. Nைர" கா)a RWைமX. இOத
ெசய>பா)Y> கா)ட(ப?.. இதQD(
பNலாக, ெசய>ப)?" ெகா9YS"D.
L9ேடா கா)a ம)?. ேதைவ எ0றா>, 
“Alt + Print Screen” }கைள அW@
AhகE. இ(ேபாA ]ைட"D.
கா)a, நா. LS.T.
ெசய>பா)ைட ம)?.
கா)?. L9ேடா
க ா ) a ய ா க
இS"D..
இ த ன ா > ,
Nைர RW
ை ம X .
கா(F ெச:A,
F0னா>, அதைன
எY) ெச:N?.
ேவைல glசமா]றA.

4. f\ேடா8 + இ (Win + E) L9ேடாH aH
ட@N> அNக. பய0ப?. ஒS Tேரா]ரா.
உEளA எ0றா>, அA L9ேடாH எ"HT
ேளார4 தா0. ெபாAவாக, இதைன Hடா4)
ெம1 இய"]( ெப+]ேறா.. அ>லA
டாH" பாI> உEள இத0 ஐகாb> ]="
ெச:]ேறா.. அ>லA, NைரB> கா)ட(-
ப?. “My Computer” ஐகா0 jA ]="
ெச:A ெப+]ேறா.. ஆனா>, gக ேவக-
மாக, L9ேடாH எ"HTேளாரைர( ெபற
ேவ9?. எ0றா>, உhகE } ேபா4Y>,
“Win + E” அW@AhகE. இதைன( ெபS.
பாலானவ4கE பய0ப?@Aவேத இ>ைல.
ஆனாm., இA gக gக( பய1Eள ஷா4)
க) } ெதாD(T எ0பN> சOேதகேம
இ>ைல.

5. க\7ேரா, + �(7 + எ$ (Ctrl + Shift +
N): TNய ேபா>ட4 ஒ0ைற உSவா"க,
நா. அைனவS. F0பQ+. வ�, ெடH" 
டா(F>, கா6யாக உEள இட@N>, ைர) 
]=" ெச:A, F0ன4 “New > Folder.” என@

ேத4Oெத?(பAதா0. இைத" கா) Ym.
எ=ய வ�, “Ctrl + Shift +N,” ஆ]ய }கைள
அW@AவதாD.. இOத }கைள அW@
Nனா>, உhக=0 TNய ேபா>ட4 உSவா"
க(ப)?, thகE அதQD ஒS ெபய4 ெகா?(-
பதQகாக" கா@NS"D.. ைககைள எ?@A,
ம^ைஸ இய"], ]ைட"D. ெம1L>, 
இதQகான FI^கைள இய"], ேபா>டைர(
ெப+வைத" கா) Ym., இA எvவள^
எ=ய, DைறOத ேநர. எ?"D. வ� என
ெதIOA ெகாEளலா..

6. f\ேடா8 � + வல� அw)K {� + எ\டL
(Win + Right Arrow + Enter): L9ேடாH
ெப4சன> க.( �)டைர, இ+Nயாக ஷ)
ட^9 ெச: Nட( பல வ�கE உEளன. 
அவQo> ஒ0+ “Win” ப)ட0 அW@N, 

அத0 F0 வலA ஆேரா }
அW@N, F0ன4 எ0ட4

ப)ட0 அW@ AவA.
இA, ஷ) ட^9
ப)டb>, Rத>

ஆ(ஷைனl ெசய>ப
?@A.. இOத } ெசய>

பா? L9ேடாH 
8 மQ+. 8.1 >
ெசய>படாA.
7. f\ +
அw)K {� �கI
(Win + Arrow
Keys): உhக=ட.

gக( ெபIய க.(�)ட4 Nைர இSOதா>, 
ெசய>ப)?" ெகா9YS"D. Tேரா]ரா.
கைள, NைரB0 ஏதா வA ஒS ப"க@NQD"
ெகா9? ெச>லலாேம. இதனா>, F01. 
R01மாக L9ேடா"க=ைடேய உலவ
ேவ9டாேம. ெபாAவாக, ம^H பய0ப-
?@N, L9ேடா"கைள eY@ Nற"கலா..  
ஆனா>, அேத ேநர@N>, “Win + Arrow
Keys” பய0பா?, இேத ெசய>பா)Yைன@
தS.. எOத அ.T" Do }ைய அW@A]¥4
கேளா, அதQேகQப L9ேடாH ஒAh]" 
ெகா?"D..

8. f\ + ேட( (Win + Tab): L9ேடாL>
இயh]" ெகா9YS"D. Tேரா]ரா.க["
]ைடேய ெச0+ வர, நா. ஆ>) + ேட(
}கைள( பய0ப?@A]ேறா.. இேத ெசய>
பா)Yைன, L9ேடாH } + ேட( } அW@
NX. ெபறலா. எ0பA பலS"D@ ெதIயாA.
ேமேல ெசா>ல(ப)டைவ, ந.மா> அNக. 

பய0ப?@த(படாத, ஆனா>, பய 1Eள பலv
ஷா4) க) }களாD.. இA ேபால, இ01. 
பல இS" ]0றன. இவQைற அoOA பய0ப-
?@AhகE.
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)ெர9) ைம"ேரா *+வன@N0 ஆரா:la
யாள4கE,அ9ைமB>TNயவைகFைண(

ப?@A. ைவரH ஒ0ைற" க9டoOAEளன4. 
இத0 ெபய4 PETYA Crypto-ransomware.

Ransomware எ0பA ஒSவைகயான
மா>ேவ4 Tேரா]ரா.. இA ந. ெப4சன>
க.(�)டI> உEள ைப>கைள, நா. எ?@A(
பய0ப?@த RYயாதபY ”�)YL?.”.  
F0ன4, Do(F)ட ெதாைகைய, Do(F)ட 
வைகB> ெசm@Nனா> ம)?ேம, ைப>கைள
j)ெட?"க RYX. என அoL"D..
ஆனாm., பண. ெபQ+" ெகா9ட 
F0னS., ந. ைப>கE நம"D" ]ைட"D. 
எ0பதQD எOதLத உ+NX. ]ைடயாA.

இOத மா>ேவ4 Tேரா]ராgைன வY
வைம@A பர(F வSபவ4கE, மS@Aவ
மைனகைள@ தQேபாA தhகளA இல"D
களாக" ெகா9?Eளன4. ேநாயா=கE Do@த 
ைப>கE, அவ4க["D அ="க(ப?. a]lைச
B> R"]ய இட. ெப+வதா>, நாசகார
Tேரா]ராம4கE ெப)யா மா>ேவ4 Tேரா
]ராgைன, மS@Aவமைன ச4வ4க["D
அ1(F, பண. ேக)]0றன4.

மS@Aவ மைன *4வா]க[., தhகE 
உடனY@ ேதைவ"காக, அவ4க["D 
அY ப�OA, ேக)D. ெதாைகையl 
ெசm@NL?]0றன4.

இOத( TNய ெப)யா ைவரH ந. ைப> 
கைள D+"] அைம(பAட0 *QபN>ைல. 
ந. ஹா4) )ைரLனX. �)Y L?]றA.
இதனா>, ந. aHட. இயhDவேத ேகEL"
Doயா]றA. aHட@Nைன �) ெச:Nட 
RYவN>ைல. க.(�)டைர இய"]னா>,

வழ"கமாக நா. கா�. L9ேடாH
பட@NQD( பNலாக, ம9ைட ஓ? மQ+. 
D+"காக இS எm.TகE ெகா9ட பட. 
கா)ட(ப?]றA. எ..F.ஆ4. என(ப?. 
(Master Boot Record) ேமலாக, ெப)யா
ைவரH த0 Do�?கைள எWNL?வதா>, 
க.(�)ட4 இய"கேம தைடப?]றA. 

ெபாAவாக, இA ேபா0ற Fைணயாக
ந. க.(�)டைர" ைக(பQ+. மா>ேவ4 
Tேரா]ரா.கE, g0ன�ச> வ�யாக
பரL, அN> ந. மனைத" கவS. வைகB>
aல தளhக["D 6h" தS.. இவQo>
]=" ெச:தா>, ைவரH ந. க.(�)டைர 
வOதைடOA த0 ேவைலைய" கா)?.. 

ெப)யா மா>ேவ4 ஒS "ளv) Hேடாேர¨ 
தள@N6SOA பர^வதாக" க9டoOAEளன4. 
ேவைல"கான ஒIzன> L9ண(ப. ேபால
ஒ0+ தர(ப)?, அதைன *ர(TைகB> 
ெப)யா �ைழOAL?]றA. அ>லA 
)ரா( பா"ஸு"கான 6h" தர(ப)?, 
நா. அத0பா> ஈ4"க(ப)? a"]" ெகாE 
]ேறா..

)ெர9) ைம"ேரா அoL(F>, இOத 
ெப)யா மா>ேவ4, )ரா( பா"H ேபா>டI>, 
தாேன LI@A" ெகாE[. ைப> ஒ0ைறX.,
ேபா)ேடா ஒ0ைறX. ேபா)? ைவ"]றA.
இOத ேபா>டI> உEள ைவரH ைப> ஒ0+,
ந. க.(�)டI> உEள ஆ9)Y ைவரH 
Tேரா]ராgைன Rத6> Rட"] ைவ@A, 
‘ெப)யா’ பரவ வ� அைம@A தS]றA.

F0ன4 ெப)யா ெசய>ப)?, ேமேல 
Do(F)ட ம9ைட ஓ? ெகா9ட
L9ேடாH Nைரைய" கா)?]றA. அத0 

ஹா"# #ைரைவ( )#*+,- ’ெப#யா’ ைவர1
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இ0+ ந. அைனவI0 இ>லhக=m. 
உEள ந. Hமா4) ேபா0கE, a+வ4கைள

இW"D. காOதhகளாக மாo வS]0றன.
இ0ைறய a+வ4கE, ஏ0 ஓரா9? RY@த 
DழOைதகE Cட Hமா4) ேபா0கைள அNக. 
LS.T]0றன4. பல4, Hமா4) ேபா0கைள( 
பய0ப?@N, Lைளயா?]0றன4. ேபா)ேடா
எ?"]0றன4. அேத ேநர@N>, அவ4கE
FரlைனகைளX. இW@AL?]0றன4.

Hமா4) ேபாb>, Lைளயாட உhகளா> 
அ1மN தர(ப)ட a+வ4கE தாhகE
அoயாமேலேய, ஏேத1. ெபாS)கைள
வாhகலா.. Lைளயா)?க=0 இைடேய, 
இA ேபால, aல ெபாS)கE அ>லA
Lைளயா)Yைன@ தS. Tேரா]ரா.கE
ேவ9?மா எ0+ Lள.பரhகE வS]0றன.

நாமாக இSOதா>, அவQைற அல)aய(
ப?@Aேவா.. ஆனா>, a+வ4கE அத0
F0ன� அoயாம>, அதQD சI எ0+ ]="
ெச:தா>, அதQகான பண. ஏQகனேவ thகE 
பNOA ைவ@AEள அ"க^9)Y> இSOA
எ?"க(ப)?L?..

aல a+வ4கE, ேம> நா?க=>, 
ெந)F="H தள@N6SOA, ேதைவ(படாத
Nைர(படhகைள ட^9ேலா) ெச:AL?
வதாக தகவ>கE ெபற(ப)?Eளன. aல
a+வ4கE, ந. ேபHT" தள@Nைன@ NறOA,
நா. அoயாதவ4கைள உைரயாட அைழ@N?.

*க�^க[. நடOA வSவதாக, aல ஆ:^கE
ெதIL"]0றன. இதQD@ «4^ அ="D.
வைகB>, CDE Fேள HேடாI>, Kids Place 
எ01. அ(=ேகஷ0 Tேரா]ரா. ]ைட"
]றA. இதைன@ தரLற"க. ெச:A, ந.
Hமா4) ேபாb> பNOA ெகா9டா>, a+வ4
கE, நா. அ1மN"D. தளhகE ம)?ேம 
ெச0+, Do(F)ட ெசய>பா?க=>ம)?ேம 
ஈ?பட RYX.. அதQேகQற வைகB> ேஹா. 
H]u0 ஒ0+ ம)?ேம, a+வ4க["D"
கா)ட(ப?.. இOத NைரB>, நா. அ1மN"
D. அ(=ேகஷ0கE ம)?. கா)ட(ப?..

அவ4களா>, அ(=ேகஷ0 HேடாS"Dl 
ெச>ல RYயாA. இத0 eல. அவ4கE
அoயாம> அ>லA அoOA Cட எOத
அ(=ேகஷைனX. Lைல"D வாhக RYயாA. 

thகE RY^ ெச:தா>, ைவ F
இைண(Fைன" Cட *+@N ைவ"கலா..
ேட)டா N)ட@Nைன Rட"], இைணய 
இைண(T ]ைட"காதபY ெச:Nடலா..
ேபா1"D வS. அைழ(Tக=6SOA.
a+வ4கைள Lல"] ைவ"கலா..இைவ
ம)?g0o, a+வ4கE Do(F)ட ேநர
அளL> ம)?ேம Lைளயாடலா. என 
வைரயைற ெச:Nடலா.. எOத ேநர@N> 
அவ4கE Lைளயாடலா. எ0பதைனX.
Do@A ைவ"கலா.. Kids Place இலவசமாக
CDE Fேள HேடாI> ]ைட"]றA.

F0ன4, பண. எ(பY ெசm@த(பட 
ேவ9?. என க)டைளகE தர(ப?]0றன.
aல ேவைளக=>, க.(�)ட4 ேச(
ேமாY> Nற"க(ப)?, இOத NைரகE 
கா)ட(ப?]0றன. Fைண@ ெதாைகயாக,
400 டால4 வைர ேக)க(ப?]றA.

இA Do@A )ெர9) ைம"ேரா, )ரா(
பா"H *4வா]க=ட. எ?@A" Co,

Do(F)ட ேபா>ட4 மQ+. ைப>கைள 
t"கl ெச:தA. ஆனா>, இதைன எN4பா4@த
ெப)யா வYவைம(பாள4கE, ேவ+ ஒS 
ேபா>டைர அைம@A, ெப)யாLைன( பர(F
வS]0றன4.

இN6SOA ந. க.(�)டைர( பாAகா"க, 
ந. ஆ9)Y ைவரH ெதாD(Fைன அ(ேட) 
ஆக ைவ@NS(பA ந>லA.

bழSைதகைளZ-
ேபா9கைளZ-

பாTகா\T@ ெகாKUVகK
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ைஹைல# ெச'த ெசா*கைள மா*ற
ஒS வாசக4, தா0 தயாI"D. டாD ெம9)

க=> பல ெசாQகைள "text highlight color" பய0ப
?@N, ைஹைல) ெச:AEளதாக^., F0ன4,
அேத ெசாQகைள, ைஹைல) எ?@AL)?,
அY"ேகா?ட0 அைம@A மாQ+. ேவைலைய 
ேமQெகாEள ேவ9Y இS(பதாக^. எWN
உEளா4. ெதாட4OA ெட"H) எW@N0 அள
ைவX. மாQற ேவ9?. எ0+., இைவ
அைன@ைதX. ஒேர ேநர@N> ேமQெகாEள
இயmமா? என" ேக)?Eளா4. இவS"கான
பNைல அைனவS. பY"D. வைகB> Y(-
ஸாக இhD தS]ேற0.

இவ4 LS.T. அைன@A மாQறhகைளX.
ேமQெகாEள Find and Replace |> gக உதL
யாக இS"D.. }ேழ தOAEளபY ெசய>பட 
ேவ9?..
1. Rத6> Ctrl+H அW@த^.. இ(ேபாA Find

and Replace பா">, Replace ேட( அW@
த(ப)? Nற"க(ப?. வைகB> கா)ட(
ப?..

2. ெதாட4OA More ப)ட0 இSOதா>, அதைன
அW@த^..

3. இ(ேபாA, க4ச4, Find What எ0ற கா6யான
ெப)YB>, AY@A" ெகா9YS"D..

4. ெதாட4OA No Formatting எ0ற ப)டb>
]=" ெச:Nட^..

5. அ?@A Format ப)டb> ]=" ெச:N
ட^.. F0ன4 அN> Highlight எ0பைத@
ேத4Oெத?"க^..

6. இ(ேபாA "Highlight" எ0ற ெசா>, Find What 
எ0ற ெப)YB> கா)ட(ப?..

7. ெதாட4OA Replace With எ0ற பா">
]=" ெச:Nட^.. அOத ெப)Y கா6யாக
இS(பதைன உ+N ெச:Nட^..

8. அ?@A Format ]=" ெச:A, Highlight
எ0பைத@ ேத4Oெத?"க^.. இ(ே பாA
"Highlight" எ0ற ெசா>, Replace With பா">
}ழாக இS"D..

9. Format ப)ட0 ]=" ெச:A, Highlight எ0
பைத இர9டாவதாக@ ேத4Oெத?"க^..
இ(ேபாA "Highlight" எ0ற ெசா> "Not

Highlight" என மாoBS"D..
10.j9?. Format ப)ட0 அW@N, ெதாட4OA 

Font எ0பைத@ ேத4Oெத?"க^..
11.ேவ4) Replace Font டயலா" பா">, Font

எ0பைத" கா)?..
12.இOத டயலா" பா">, க9)ேரா> }கைள

அW@N, எW@N0 அளைவ *4ணB"க^..
அேத ேபால அY"ேகாYட ‘Underline’ எ0ப
ைதX. ேத4Oெத?"க^..

13.ஓேக ]=" ெச:A Replace Font டயலா"
பா"ைஸ eட^..

14.அ?@A Replace All எ0பN> ]=" ெச:N
ட^..
ேமேல ெசா>ல(ப)ட ெசய>பா ?க=>,

உhகE ேவ4) ெதாD(Fைன( ெபா+@A, aல 
மா+தலான ெசய>பா?கைள ேமQெகாEள
ேவ9YயNS"கலா..

ெசா*க/01ைடேய அ60ேகா7
ேவ4) ெதாD(F> உS வா"D. டாDெம9)
க=> பல ெசாQக=> அY"ே கா? இ? ைகB>,
ெசாQக["D இைட ேயX. ேகாY அைமOA
L?.. aல4, ெசாQக ["D இைட ேயயான
இைடெவ=க=> இ>லாம>, ெசாQக["D
இைடேய ம)?. ேகாYைன அைம"க LS.-
Tவா4கE. இதQகான வ� எ0ன ெதIXமா?
அY"ேகா? இட ேவ9Yய ெசாQகைள@
ேத4Oெத?hகE. F0ன4 Ctrl + Shift + W எ0ற
}கைள அW@த^..
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89:# மா;<=
>?தா' ெச# ெச'?ட

thகE Rத0 Rத6>, எ"ெஸ> Tேரா ]ரா
gைன@ ெதாடhDைகB>, கா6யாக" காண(

ப?. ஒ4" ²)Y>, aல அ.சhகE, மாறா 
*ைலB> ஏQகனேவ அைம"க(ப)YSக"D..
அவQo> thகE ஒ4" ²) அlச Y"ைகB>
ேதைவ(ப?. ப"க மா4z0 ஒ0றாD.. thகE
இதைன மாQo  அைம"க LS.Fனா>, }ேழ
Do(F)?EளபY ெசய>பட ேவ9?..
1. TNய எ"ெஸ> ஒ4"T" ஒ0oைன@ Nற"க^..
2. இOத ஒ4" T"]> உEள அைன@A ஒ4" ²)

க["D., FI9) மா4zைன மாQo அைம"
க^.. இA எ(ேபாA. thகE LS.T., மாறா
*ைல மா4z0 ஆக இS"க ேவ9?..

3. ெதாட4OA, thகE ஒ4" T"]> ேமQெகாEள 
LS.T. மாQறhகைளX. ேமQெகாEள^.. 
இA ெஹட4 மQ+. T)ட4 மQ+. Fற அ.
சhகளாக^. இS"கலா..

4. அைன@A மாQறhகைளX. ேமQெகா9ட
FறD, ைப> ெம1L> Save As எ0பதைன@
ேத4Oெத?"க^.. எ"ெஸ> உடேன, Save As
டயலா" பா"ைஸ" கா)?..

5. இOத டயலா" பா"0 }ழாக உEள, }� LI
ெம1( ப)Yயைல" ]=" ெச:A Nற"க^..
இOத ெம1L>, Excel Template அ>லA Excel
Macro-Enabled Template எ0பதைன@ ேத4Oெத
?"க^.. thகE ேம"ேரா பய0ப?@AவA
இ>ைல எ0றா>, Rத> ஆ(ஷைன@ ேத4Oெத
?"க^..

6. அ?@A ேசv ெச:Nட ேவ9Yய ைப60
ெபயைர அைம"க ேவ9?.. இOத ைப>
ெபயைர Book.xltx அ>லA Book.xlt என ேம"ேரா
பய0ப?@Aவைத( ெபா+@A அைம"க
ேவ9?..

7. இOத TNய ெட.(ேள) ைபைல XLStart ேபா>
டI> ேசv ெச:Nட^.. default template ேபா>
டI> ேசv ெச:Nட" CடாA.

8. XLStart ேபா>ட4 எhDEளA எ0+ ெதIயா
L)டா>, ேதட> க)ட@N> ைட( ெச:A ேதY(
ெபற^.. ஏென0றா>, உhகE க.(�)டI>,
எ"ெஸ> எ(பY பN^ ெச:ய(ப)?EளA எ0
பைத( ெபா+@A, இத0 இட. மா+..

9. உhகE க.(�)ட4 ஏேத1. ெந)ெவா4"]>
இைண"க(ப)?, எ"ெஸ> Tேரா]ரா. ச4வI
6SOA உhக["D" ]ைட(பதாக இSOதா>,
இOத மாQறhகைள ஏQப?@த உhகளா> RY

யாA. உhகE ெந)ெவா4" அ)gbH)ேர)
டIட. அ1மN ெபQ+, ேதைவயான மாQறh
கைள ேமQெகாEள ேவ9?..

தைல@> ெதாட;AB கா#ட@பட
எ"ெஸ> ஒ4" ²)Y> ேம> உEள ப?"ைக வI

ைசக=>, ெச>க["கான தைல(Tகைள ைட(
ெச:A ைவ@NS(ேபா.. F0 அ?@த?@த ப"கh
க["Dl ெச>ைகB>, அOத தைல(TகE ெதIவ
N>ைல எ0பதா>, எOத வIைசB> எOத ேட)
டாLைன ைட( ெச:வA எ0+ aoA த?மாo(
ேபாேவா.. இதQகாக அ?@த?@த ப"கhக["Dl
ெச>ைகB> இOத தைல(Tகைள ம)?. ெதIX.
பY உைறய ைவ@தா> எ0ன எ0+ ேதா0+]
றதா? அதாவA ப?"ைக வIைச 30, 40 எனl ெச0
றாm., அOத ப"கhக=0 ேமலாக, இOத தைல(
TகE நம"D@ ெதIOதபY இS"க ேவ9?.
எ0பAதாேன உhகE LS(ப.. உhகE LS(ப(
பYேய, தைல(T உEள வIைசகைள அ(பYேய
உைறOA ேபா: *Qக ைவ"கலா.. அதைன எ(பY
ேமQெகாEவA எ0+ பா4(ேபா..

எ?@A" கா)டாக, Rத> e0+ ப?"ைக வI
ைசக=> *+வன( ெபய4 மQ+. ெந)? வIைச
க=> அைம(பதQகான ேட)டாLைன Lள"D.
வைகB> தைல(Tகைள அைம@NS"]¥4கE. இOத
e0+ ப?"ைக வIைசக[. அைன@A ப"கhக
=m. ெதIய ேவ9?.. எனேவ A4 ெச>ைல@
ேத4Oெத?"க^.. ேத4Oெத?@த F0ன4, ேமேல
உEள ெம1 பாI>, Window எ0பN> ]=" ெச:
N?hகE. }ழாக Freeze Panes எ0+ ஒS FI^
இS"D.. இதைன@ ேத4Oெத?hகE. இ(ேபாA
e0றாவA ப?"ைக வIைச"D., நா0காவA
ப?"ைக வIைச"D. இைடேய, ப)ைடயாக ஒS
ேகா? இS"D.. இb thகE 60, 70 என எOத
ப?"ைக வIைச"Dl ெச0றாm., Rத> e0+
ப?"ைக வIைசகE அ(பYேய ேமலாக உைறOA
*QD.. ஒ0ைற *ைனL> ைவ@A" ெகாE[hகE.
thகE இதQெகன@ ேத4Oெத?"D. ெச> அ வI
ைசB> தா0 இS"க ேவ9?..

சI, ேவைல RYOத F0, இOத உைறOத ெச>-
கைள ம+பYX. வழ"கமான *ைலB> ைவ"க
ேவ9?ேம. 

எ0ன ெச:யலா.? j9?. Window ெம1
Lைன@ ேத4Oெத?@தா> அhD Unfreeze Panes 
எ0+ ஒS FI^ Freeze Panes இSOத இட@N>
இS"D.. இN> ]=" ெச:தா>, உடேன 
உைறயl ெச:த வIைசகE அத0 த0ைம B6
SOA LலD.. D+"காக இSOத ப)ைடயான
ேகா? மைறOAL?..
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க.(�)ட4 மலI>, வாசக4கE ேவ9?
ேகா["]ணhக, ெமாைப> மல4 FIL>,

ப)ெஜ) Lைல ேபா0கE, TNய வர ̂ கE,
ெபIய *+வனhக=0 TNய ேபா0கE என(
பல FI^க=>, Hமா4) ேபா0கE Do@த தக
வ>கE தர(ப?]0றன.

இhD´.25,000"D.DைறவானLைலB>,
ெமாைப> ேபா0 சOைதB> ]ைட"D.
Hமா4) ேபா0க=>, ம"கE ஆதர^ ெபQற 
aல ேபா0கE இhD ப)Yய6ட(ப?]0
றன. இைவ எOத தDNB0 அY(பைடBm.
வIைச(ப?@த(படL>ைல. சOைதB> இவQ
oQD" ]ைட"D. வரேவQT, LQபைன அY(
பைடB> தகவ>கE ெபற(ப)? தர(ப?]0
றன.

�ேயா� எw.ஐ. 5 (Xiaomi Mi 5)

Rத0 Rத6> Snapdragon 820 (ராசசSட0
இONயாL> அoRகமான Hமா4) ேபா0
ேயாg எ..ஐ. 5. ெதா�> �)ப uNB>
ஆ:^ ெச:A Hமா4) ேபா0கைள@ ேத4Oெத
?(பவ4க=0 ஆதரLைன இதனா> ெபQறA.
3 z.F. ரா. ெமமI, 5.15 அhDல அளL>
Nைர, F0Tறமாக 16
எ..F. Nற0 ெகா9ட
ேகமரா, இர9? a.
இய"க., 4z எ>.Y.இ. 
ச(ேபா4) என( பல TNய
ந�ன வசNகைள" ெகா9
டதாக இA உEளA. இத0
மாட>க=>, தQேபாA 32
z.F. மாட> ம)?ேம
இONயாL> ]ைட"]
றA. 64 மQ+. 128 z.F.
மாட>கE இhD LQப

ைன"D" ெகா9 ?வர(படL>ைல. ெமமI
கா4) Hலா) இ>லாததா>, இத0 Hேடாேர¨
ெமமIைய அNக(ப?@த RYயாA எ0
பA ஒS Dைற. இத0 Lைல ´. 24,999. 32 
z.F. Hேடாேர¨ ெமமI ெகா9ட Hமா4)
ேபா1"D இA சQ+ அNக. என( பல4 கS@A 
ெதIL"]0றன4. 

¡{I (எ,.¢.) ெநKச8 ேபா$கI

ெபாAவாக, ஆ9)ரா:) aHட. ேபா0கE 
LS.Tபவ4கE, ெந"சH ேபா0க["D Rத
6ட. ெகா?(பா4கE. ஆனா>, இவQo> 
ெபாAவாக ேகமரா மQ+. ேப)டI சI யாக
இS(பN>ைல எ0ற Tகா4கE இS"D.. 
இOத Dைறபா?கE இ>லாம> LQபைன"D
அoRகமான ெந"சH ேபா0கE Nexus 5X and
Nexus 6P ஆD.. Nexus 5X ேபாb>, 12.5 எ..
F. Nற0 ெகா9ட aற(பான ேகமரா தர(ப)-
?EளA. ஆ9)ரா:) இைடRக. மQ+.
Snapdragon 808 hexa-core இOத ேபா0க=0
C?த> aற(TகளாD..

ஆனா>, இOத மாட> ேபா0க =m.,
C?த> ெமமI ேமQெகாEள ைம"ேரா எH.Y. 
கா4) Hலா) தர(ப ட
L>ைல. ல^) Hs"-
கI0 ஒ6 எN4பா4@த
அளL> இ>ைல. USB
Type-C ேபா4) தர(
ப)?EளA. ஆனா>,
க.(�)டI> இதைன
இைண"க@ ேதைவ-
யான ேகFE தர(ப
டாததா>, தbயாக 
ஒ0+ வாhக ேவ9
YXEளA. இைவ

c.25,000@b- bைறவான +ைலfJ 1மா"# ேபா9கK
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ெவ=யான ேபாA அoL"க(ப)ட Lைல ´. 
32,000 மQ+. ´. 36,000 ஆக இSOதாm.,
தQேபாA ´.25 ஆB ர@ NQD. Dைறவாக"
]ைட"]0றன.

ஒ$ (ள8 2

gக( Fரபலமாக ேபச(ப)ட, Tகழ(ப)ட
ஒ0 (ளH ேபாைன அ?@A ெவ=Bட(ப)ட
இOத Hமா4) ேபா0 பல Nற0கைள" ெகா9

YS"D. என( பலமாக
எ N 4 ப ா 4 " க ( ப ) ட A .
இத0 ரா. ெமமI 4 z.F.
இத0 (ராசச4 Snapdragon

810 2.1. அ?@த aற(T
இத0 13 எ..F. 
ேகமரா. 5.5 அh
Dல அளL> Nைர.
|ய> a. ெசய>
பா? மQ+.
4z எ>.Y.இ.

ெந)ெவா4" இைண(T என
பல aற(ப.சhகE உEளன. X.எH.F. ைட(
4 ேபா4) இSOதாm., அதைன RWைமயாக(
பய0ப?@த இயலL>ைல. ேப)டIB0 வா�
நா[. gக^. Dைறவாகேவ உEளதாக( பல4
ெதIL@AEளன4. இத0 Lைல ´. 22,999 
(64 z.F.) மQ+. ´.20,999 (16 z.F.).

ெலேனாவா ைவ( எK8 3

இOத Hமா4) ேபா0 ´.19,999 எ0ற
Lைல" Do�)?ட0 ெவ=யா]( பலI0

கவன@ைத ஈ4@AEளA. இத0
(ராசச4 Snapdragon 808 hexa-
core எ0பA^. இத0 aற(பாக
உEளA. 4z.F. ரா. ெமமI
Xட0, 4K LYேயா பNLைனl
aற(பாக@ தS]றA. இத0
H�uேயா Hs"க4 மQ+.
ஆYேயா த0ைம gக^. அS-
ைமயாக உEளதாக, ஆYேயா 
ரaக4கE Co வS]0றன4.

|ய> a. கா4) ேபா4)
இSOதாm., அN> ஒ0o>,

ெமமI கா4) பய0ப?@த L)YS(பA சQ+
எN4பாரா ஏமாQற@ைத@ தS ]றA. இத0 வYவ
ைம(T., எைடX. பய னாள4கைள@ Nைக"க
ைவ@AEளA. இத0 Lைல இOத வIைசB>
வS. ேபா0கைள" கா)Ym. gக^. Dைற-
வான Lைலயாக இS(பதா>, பலI0 வர ேவQ
Fைன( ெபQ+EளA.

ேசாP எK8¤�யா இஸ7 3 (ள8

ேசாb *+வன@N0 இஸ) 3 வIைசB>
ெவ=யான ேபா0க["D இைணயானதாக

இOத ேபா0 அ.சhகைள" ெகா9YS"க
L>ைல எ0றாm., பல aற( Tக["காக, LQ
பைனB> இட. FY@AEளA. Rத6> gக
அNகமான Lைல Do"க(ப)YSOதாm.,
F0ன4, Lைல Dைற"க(ப)ட தனா>, ம"
க=0 கவன@ைத" கவ4OதA.

இOத Hமா4) ேபாb> gக ச"N வா:Oத 
இய"க@ைத@ தS. Snapdragon 810 processor 
(ராசச4 தர(ப)?EளA. ரா. ெமமI 3 z.F.
t4 Tகாத வ9ண. இA வY
வைம"க(ப)?EளA இத0
C?த> aற(T. aற(பான
ேகமரா, 32 z.F. Hேடாேர¨, 
ைம"ேரா எH.Y. கா4) வசN 
ஆ]யைவX. அைனவI0 கவ
ன@ைத ஈ4"]0றன. 

ஆனா>, ROைதய ேபா0
க=> தர(ப)ட ேப)டIைய(
ேபால இ>லாம>, இத0 
ேப)டI a"கைல@ தS வதாக
அைமOAEளதாக( பயனா
ள4கE ெதIL"]0றன4. இத0 
Lைல தQேபாA ´. 24,500 
என அoL"க(ப)டாm., LQபைன ைமயh-
க=>, *ைலயான Lைல என எA^. இ>ைல
எ0ேற ெதI]றA.

ேமா7ேடா எK8 gேள

ேமா)ேடா எ"H வIைசB> வOத இOத
Hமா4) ேபா0, ேமா)ேடா எ"H வIைசB>
அoRகமா]XEள }� *ைல ேபானாD.. இத0
வYவைம(T, இர9? a. பய0பா?, 4z
ெந)ெவா4" இைண(T, ைம"ேரா எH.Y.கா4)
ேபா4), ேகமராL0 aற(பான பய0பா? ஆ]
யைவ இOத LைலB> வS. Hமா4) ேபா0
க=> காண(படாத அ.சhகளாD..

இN> தர(ப)?Eள (ராசச4 சQ+ பைழ-
யதாD.. இத0 ரா. ெமமI 2 z.F. எ0பA
ஏமாQற@ைத@ தSவதாக( பயனாள4கE C+
]0றன4. Hs"க4 இ01. சQ+ aற(பாக 
அைமONS"கலா.. இத0 16 z.F. மாட>
ேபா0 ´.16,499 மQ+. 32 
z.F. ´. 17,999 என, ட4ேபா 
சா4ஜSட0 Lைல Bட(ப)
?Eளன.

சOைதB>, இேத Lைல
அைம(F> இ01. aல
ேபா0கE உEளன. ெமா@
த@N>, ம"க =ட. வரேவQ
Fைன( ெபQற மாட>கE 
Do@A ேமேல தகவ>கE 
தர(ப)?Eளன. இவQo0
LைலX. சQேறற" Dைறய 
இS"கலா..
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�ன ெமாைப> ேபா0 *+வனமான, ேயாg,
நட(T ஆ9Y0 Rத> காலா9Y> (2016

ஜனவI Rத> மா4l வைர) ஒS ேகாYேய 48 
ல)ச. ேபா0கைள LQபைன ெச:A சாதைன
பைட@AEளதாக, IHS Technology எ01.
அைம(F0 அo"ைக C+ ]றA. ெச0ற
ஆ9?., இேத கால@N> 1.50 ேகாY ேபா0
கைள, ேயாg LQபைன ெச:தA. இOத 
எ9�"ைக, �னாLQD ெவ=ேய LQபைன
ெச:ய(ப)ட Hமா4) ேபா0கைளX. ேச4@A
கண"]ட(ப)டதாD..

�னாLQD அ?@த பYயாக, இO*+வன@
NQD இONயா தா0 அNக LQபைன ேமQ
ெகாE[. சOைதயாக உEளA. இONய4க
["D" க)?பYயான LைலB> Hமா4)
ேபா0கைள" ெகா9?வOA, ேயாg இhD

சOைதைய( FY@AEளதாக, பல க�( TகE
ெதIL"]0றன.

அ9ைமB>, ேயாg *+ வன. ‘ெர)g
ேநா) 3’ மQ+. ’எ..ஐ.5’ (Redmi Note 3 and
Mi 5 ) ஆ]ய ேபா0கைள இONயாL> ெவ=
B)டA. இவQ oQD ந>ல வரேவQT. ]ைட@
தA. இONயாL> இர9? ெதா�Qசாைலகைள
அைம@A த0 ேபா0கைள@ தயா I"க ேயாg
RயQaகைள எ?@AவS]றA.

ெச0ற 2015 ஆ. ஆ9Y>, 8 ேகாY
Rத> 10 ேகாY வைர ேபா0கைள LQபைன
ெச:Nட, ேயாg இல"D ைவ@ NSOதA.
ஆனா>, 7 ேகாY ேபா0கE வைரேய LQ
பைன ெச:Nட RYOதA. இOத ஆ9? த0
இல"ைக அைடய அைன@A RயQaகைளX.
ேமQெகா9?EளA ேயாg.

ைம ேராேம % '(வன+,-
அ/ைம கால+,ய, அைனவ5 

67 க89ப;யான <ைல=> அைம?த
%மாA8 ேபானாக வ?,5BபC ைம ேரா
ேம % DE 417 %மாA8 ேபா- இ,>
ஆ/8ராK8 5.1 ஆBபேர8;N O%ட7
தரBப89QளC. இத- BராசசA 6வா8
ேகாA BராசசA. 2U,3U மW(7 4U
ெந8ெவாA அைலவZைச=> இயN6
DறC. இர/9 U.எ%.எ7.O7கைள
இ,> இய கலா7. 5 அN6ல அள<
லான ெகபாO;] ட^ %D_- தரBப89Q
ளC. ம>8; ட^ வச,ைய`7 இC
ெகா/9QளC. லa8 %b கA, 3.5 cd
ஆ;ேயா ஜா ஆDயைவ`7 உQளன.

இத- ரா7 ெமமZ 3 U.g. %ேடாேரh ெமமZ
16 U.g. ைம ேரா எ%.;. காA8 ெகா/9
32 U.g. வைர இதைன அ,கBப9+தலா7.
ெந8ெவாA இைணBgW6 U.g.ஆA.
எ%., எ8h, ைவ g, klm+, 3U மW(7
4U ெதாn> o8பNகQ இயN6D-றன.
ஆ8ேடா ேபாக%, எ>.இ.;. Bளாp
இைண?த 13 எ7.g. ,ற- ெகா/ட
ேகமரா g-kறமாக இயN6DறC. q-kற 
ேகமரா 5 எ7.g. ,ற- ெகா/டC. எB.எ7.
ேர;ேயா தரBப89QளC. டா6ெம/8
<EவA வச, Dைட DறC.

இத- r+,ய7 அய- ேப8டZ 2,500 
mAh ,ற- ெகா/டC. இத- அ,க ப8ச
<ைல t.9,500.

gேயாWf9 அபார +hபைன

ைம@ேராேம@1 iE 417 (ேக9வா1 ெமகா 4m)
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fYேடா[ இயJக/0L EகV jறXத வச 0ேய
அதL [டாN% ெம]. அதைன ZYேடா[ 8( lJ
Dயதா( தாL, [டாN% ெம]Z( பழJக"ப%ட
மJக@, j[ட/0ைனேய ஒ5JD/ த@QனாNக@.
UL, bY<! ைமJேராசா"% வாWJைகயா ளN-
கQL எYணIகAJேக>ப, தL ZYேடா[ 10( 
இதைன" B0ய அ!சIகAடL ெகாY< வX5@-
ள5. இXத வWவைம"B உ4வானைத, Eக அழ
காக, ஒ4 ச'/0ரJ க%<ைர ேபால தXத5 Eக 
அ4ைம. நLo.

எ$. ெஜய(gரகா§, ேசலw.

¨தp( lJDய தL [டாN% ெம]Zைன, ZY
ேடா[ 10( மJக@ எ0NபாN"Bகைள qைறேவ>ற
ைமJேராசா"% r<த( வச0கAடL ெகாY<
வX5@ள5. அதL jற"Bகைள ZளJகமாக தX5@
ள5 பய]@ள W"[ ஆக அைமX5@ள5.

எ$. ஆL. மேக8வர$, உ©லwப7ª.

‘‘ேப[BJD( ெச[ Zைளயாடலா!” எLற
தைல"B Zய"Uைன/ தXத5. எ/தைன ஆY <
களாக, ேப[BJDைன" பயLப</0 வX04J
Dேறா!. ஆனா(, இ5 ெத'யZ(ைலேய என"
பல4! உIக@ க%<ைர\ைன" பW/த ULனN
ஆVச'ய"ப%<@ளனN. இ"ேபா5 Zைளயாட/
ெதாடIDc@ளனN. உIகAJF ம%<! இ5 எ"
பW ெத'Xத5? அ5 ம%<ELo, அதைன Zைள
யாட/ ேதைவயான Fo"Bகைளc! ஒ4 பாடJ
க%<ைர ேபால/ தX5@uNக@.  பாரா%<க@ சாN.
இ"பWேய, இL]! பல B0ய BைதX5 DடJF! 
தகவ(கைள/ தரe!.

ேபரா. எ8. பரம©வw, ம�ைர.

டாFெமY%W( ச" ம>M! v"பN [D'"%
அைம"ப5 Fo/த W"[ பய]@ளதாக இ4Xத5.
EJக நLo.

எ$. ம«¬ளா ேதf, கடL.

இைணய வw வN/தக/0>கான அரjL ஆத-
ரe!, வாi"BகA! rWc@ள qைலைய வாi"
Bக@ தைல"U( நLறா கe! ெதQ வாகe! தX 5@
uNக@. சவா(க@ எLற பF0\( அரx மJகைளJ
கா"பா>M! வைக\( அoZ/5@ள Z0 yைறக
ைளc!, அைவ எ"பW ஒ4 ந(ல yைற\லான வN/
தக/0ைன வளNJF! எLபைதc! x%WJ கா%W
c@ள5 Eக அ4ைம.

எ8.Yர«ச$, ேகாய¨®¯L.

ெச(pன!’ ந! [மாN% ேபாLகQL தEzV சI
காக எLM! ஒp/5J ெகாYW4JF!. [மாN%
ேபாLகQ( இLM தEw( எQ தாக எaத yW
DறெதLறா(, அத>FJ காரண! ெச(pன!
தாL. இX0யாZ(, Fo"பாக/ தEzநா%W(
70%JF ேம( இதL பயLபா< உ@ள5 எLறா(, 
அத>FJ காரண! அதL எQ ைமc!, ெசா(ைல 
yL r%Wேய த4! வச0c! தாL. இதைன/ தXத
y/5 ெந<மாறL அவNக AJF நா! கடைம"ப%-
<@ேளா!.

ஆL. fஜயரா°, Nz±©.

இைணய/0( ஒQX5 ெகா@A! வச 0க@
Fo/த க%<ைரைய" பW/5Z%<, அதைன/
}ய ெசய(பா<கAJF/ தாேன ந! மJக@
அ0க! பயLப</5வாNக@. நாணய/0L
இ4 பJக! ேபால இ0( நLைமc! உ@ள5.
}ைமc! உ@ள5. ந(லேத நடJF! என எ0N
பாN"ேபா!.

ெத. ¬. மஹாேதவ$, {wப ேகாணw.

fYேடா[ 10( B0ய5 எLன? எLற வாச க'L 
ேக@ZJF, ேகாப"படாம(, B0ய வச 0கQ( yJ
Dயமானவ>ைற எ</5ைர/த5 Eகe! அ4ைம.
உIகQL கடைம வaவாத எa/5JF ஒ4
வணJக!.

எ8. ஆேராKSயநாத$, )�±ேச�.
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ேக@Z: ZYேடா[ 10 j[ட! ெகாYட 
ேல"டா" பயLப</0 வ4DேறL. இ5 இலவச
மாக டeYேலா% ெசiததா(, yLB Dைட/த5 
ேபால j[ட! W[J என ஒLM! இ(ைல. ஏேத]!
j[ட/0( UரVைன எLறா(, WZW %ைர� அ(
ல5 c.எ[.U. %ைரZp4X5 �% ஆF! வைக\(
W[J, ZY 10 j[ட/0>F எIF DைடJF!?

எ8. நMத{மாL, ெச$ைன.
பN>: எhD. ேதY அைலயேவ9டா..

அA உhக=டேம உEளA. thகேள, உhகE
L9ேடாH 10 aHட. உதLXட0 ஒS ‘ெரக

வI )ைரv’ தயா4 ெச:A பய0ப ?@தலா..
ஏேத1. (ளா� )ைரv ஒ0o> இOத ெரக
வI )ைரv உS வா"கலா.. }ேழ ெகா?@
AEள Do(Tகைள ந0றாக( பY@A@ தயா4
ெச:Nட^..

க.(�)ட4 பய0பா) Yைன( ெபா+@த
வைர, thகE ேக) ?EளA ேபால, ஹா4) 
YH" அ>லA aHட. உEள YH" இட.
ெக)?( ேபா:, க.( �)ட4 இயhகாம> *0-
+L?.. இதைனl சI ெச:Nட ேவ9?.
எ0றா>, இ0ெ னாS aHட. YH" eல., 
அதைன இய"], TNயதாக aHட. ைப>
கைள கா(F ெச: Nட ேவ9?.. அ>லA 
ெக)?( ேபான ைப>க["D( பN லாக, 
ந>ல RைறB> உEள அேத ைப>கைள(
பNOA இய"க ேவ9?.. இதQகா கேவ தா0,
L9ேடாH aHட@N0 ெரகவI YH" ஒ0+
எ(ேபாA. ந.gட. இS"க ேவ9?..
ெபாAவாக, R0T L9ேடாH aHட. வாh-
DைகB>, அதைன ஒS YLYB> பNOA தS
வா4கE. அதைன எ(ேபாA. ெரகவI YH"
ஆக( பய0ப?@தலா.. L9ேடாH 10 இல வ
சமாக@ தரLற"க. ெச:ய(ப)?, தானாகேவ,
அ(]ேர) ெச:ய(ப ?வதா>, அA ேபா0ற
YH" நம"D" ]ைட(பN>ைல. 

ஆனா>, இதைன உண4Oத ைம"ே ராசா() 
*+வன., L9ேடாH 10 aHட@ Nெலேய,
அதQகான ெரகவI )ைரv தயாI"D. ெசய
6ைய@ தOAEளA. இOத ெரக வI YH"
]ைன@ தயா4 ெச: Nட, DைறOதA 512 எ..F.

–டாKடL ெப. சMNர ேபா8 –ேகIf – பN,
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ெகாEளள^ ெகா9ட, எA^ேம பN ய(படாத
X.எH.F. )ைரv ேவ9?.. L9ேடாH
aHட. ைப>க[. ெகா9ட ஒ0றாக@
தயா4 ெச:வெத0றா>, இ01. C?தலாக,
DைறOத ப)ச. 16 z.F. அள^ ெகா9டதாக
ஒS X.எH.F. )ைரv ஒ0oைன@ தயா ராக
ைவ@A" ெகாEள^..

L9ேடாH 10> உEள ெரகவI |>,
இதைன( பா4ம) ெச:த F0னேர, ெரகவ
I"D@ ேதைவயான ைப>கைள( பN^ ெச: N
?வதா>,அN>ஏQகனேவைப>கEஇSOதா>,
அைவ அ�"க(ப)?L?.. எனேவ, R"]ய
மான ைப>கE இSOதா>, அவQoைன ப@N
ரமாக எNலாவA கா(F ெச:A ைவ@Nட^..

L9ேடாH 10 aHட@N> உEள 
க9)ேரா> ேபன6>, Recovery எ0ற
தைல(F0 }�, Recovery Media Creator எ0ற
|> இS"D.. இதைன" காண இயலா
L)டா>, ேதட> க)ட@N> Create a recovery
drive என ைட( ெச:தா>, |ைல( பா4"கலா..
உhகE ெரகவI )ைரL>, aHட@NQகான
ைப>க[. பNய(பட ேவ9?. என thகE 
LS.Fனா> (அAதா0 ந>லA) Back up
system files to the recovery drive எ0ற LS(
ப@Nைன@ ேத4Oெத?@A இய"க^.. தானாக,
ெரகவI )ைரv தயாI"க(ப?.. ேதைவ யான
ைப>கE கா(F ெச:ய(ப?.. F0ன4, அOத
X.எH.F. )ைரv jA, “aHட. ைப>” எ0ற
ேலFைள அைம@A, அA j9?. பய0ப ?@
தாதபY லா" ெச:A, ப@Nரமாக ைவ"க^..
ேதைவ(ப?.ேபாA பய0ப?@தலா..
ேக@Z: எL �ெம\( இLபாJ[ yaவ5!
ஆID( எa/5களா(, ெத'யாத ஆIDல! அ(
லாத ெசா>க@ உ@ளன. இைவ ஆIDலV ெசா>
களா? அ(ல5, ஆIDல எa/5கைள" பயLப
</5! ேவM ெமாwயா எLM ெத'யZ(ைல.
bY<! எ"பW ஆIDல ெமாw\( �ெம\(
தள/0ைன அைம"ப5 எLM வw கா%டe!.

ஆL. சMNர ெமள², ©தwபரw.
பN>: தQேபாA நம"D" ]ைட"D., 

தகவ> ெதாட4T ெசய6க=>, நா. பய0ப
?@A. ெமா�Bைன, உட1"Dட0 மாQo" 
ெகாEள எ=ய வசNகE தர(ப) ?Eளன.
உhகE zெமB> தள@N>, ஏQகனேவ, ஆh]
ல@N> இSOதைத, thகேளா, அ>லA பய0
ப?@Nய ேவ+ ஒSவேரா, அவ4கேள அo
யாம>, ஆh]ல ெமா�ைய மாQo, ெஜ4ம0 

அ>லA Hபாb� ெமா�ைய@ ேத4Oெத?@
NS"கலா.. அதனா> தா0 இOத" Dழ(ப..
இதQகான «4^, அைன@A ெசய 6க=m.,
Settings FIL> இS"D.. அேத ேபால, 
zெமB> தள@N>, ேமலாக, வலA ப"-
க@N>, Settings ப)டb> ]=" ெச: Nட^..
]ைட"D. ப"க@N> General எ0ற ேட(F>
]=" ெச:Nட^.. இ(ேபாA ]ைட"D.
}� LI ெம1L>, English (US) எ0பைத@
ேதY@ ேத4Oெத?"க^.. F0 }ழாகl ெச0+,
Save Changes எ0பN> ]=" ெச:A ெவ=
ேயற^.. மாQற(ப)ட ெமா� Hபாb�
ஆக இSOதா>, Save Changes எ0பA Guardar
cambios ஆக இS"D.. அN> ]=" ெச: N
ட^.. HL)l ேபா)? Lள"D ெவ=lச. 
வSவA ேபால, உhகE ப"க., ஆh ]ல
ெமா�B> ]ைட"D..

இOத ப"க@N> ]ைட"D. ெசாQகE ம)-
?ேம Hபாb� ெமா�B> இSO NS"D..
உhக["D வS. ெமB>கE அைன@A.,
அைவ எWத(ப)ட ஆh ]ல. அ>லA தg �
ேலேய இSONS"D..

ேக@Z: ேப[BJ ெமச�ச'( வ4! தக வ(க-
AடL, jLன jLன இேமஜ[ அ_ ேமஷ_(
DைடJDLறன. இைவ எIF DைடJ DLறன? எ"-
பW இைணJகலா!?

எ$. ஆL. லாவ\யா, Nz(³L.
பN>: இைவ GIF ைப>கE. GIF எ0பA

Graphics Interchange Format எ0பத0 LI
வா"க.. படhக=0 நக4ைவ" கா)?. த0-
ைமXட0 CYய பட வைக. இOத பா4ம)Y>
உEள அbேமஷ0 இைணOத படhகைள,
ேபHT" ெமச�
சI> ம)?g0o,
ேபHT" ஆ0ைல
bm. இைண"
கலா.. TNய ெமேச¨
ஒ0ைற அைம"D.
ேபாA, அOத L9
ேடாL0 }ழாக, GIF
ைப>கைள இைண"க
ஆ(ஷ0 ஒ0+
]ைட"D.. பட@ைத
இைண"க இN> ]=" ெச: Nட ேவ9?..
உட0 aல அbேமஷ0 படhகE கா)-
ட(ப?.. ெமச�ச4 எb>, ப"கவா)Y>
Hைவ( ெச:தா>, இ01. aலவQைற(
பா4"கலா.. Fர ̂ ச4 ேபHT"]>, }ழாக
HDேரா> ெச:A பா4"கலா.. உhக ["D(
FY@த பட. ]ைட@த ̂ ட0, add எ0பN>
]=" ெச:Nட^.. இN> உEள ேதட>
க)ட@N>, thகE எN4பா4"D. படhகE 



25-4-201620
Do@A எWNX. ேதY( ெபறலா..
ேக@Z: க!"$%ட'L டா[J பாN இM 0\( அ"
ேபாைதய ேநர! கா%ட"ப<Dற5. r<தலாக, இL
ெனா4நா%WL,நகர/0Lேநர!கா%<!பWஎ"பW
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