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

NO ெவ;யாQ<R1க1Sடா6. -ா.க2 மGH!
‘/0’1கைள உRவா1Qயவ&, ெவ;<$டவ&, 
Qைட13! இடWக2, Xைல ஆQயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ\]!.
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உWக2 ேக2X, ச^ேதக!, கR56கைள
அD"_ைக<. அ^த^த" ப3@<O
தைல"_கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ\]! எOற உWக;O
எ@&பா&"ைபa! எb6Wக2.

~ டாIடJ ெப.சKLர ேபா5 ~

ெமாைப% ேபா(க*% நம,- வ/0 அைழ3
5க6 யா/ைடய9 என அ<ய உத?0

@க3 பயA6ள ெசயD “EF காலH”.  Jற
நாLகMட( ஒ3JLைகO%, இRSயாT%
இதைன3 பய(பLU9பவH எVW,ைக @க
அSக0 எ(X அVைமO% அ< T,க3பE
L6ள9. ெமாைப% ேபா( பய(ப LU90 20
ேகா[ ேப\%, 13 ேகா[ ேபH இதைன3 பய(-
பLU9_(றனH. இRS ெமா`, ஒDெபயH35
மaX0 Jற மாbல ெமா`க6 பய(பாLக6
இRத ெசயDO% அ<cக3பLUத3பEL வ/
வதா%, இத( பய(பாL இ(A0 அSக\,-0
என எSHபாH,க3பL_ற9.

இRத ெசயD அைனU9 வைக ெமாைப% 
ேபா( இய,க கEடைம35க*% ெசய%பL_
ற9. Android, iOS, BlackBerry, Symbian, Windows
Mobile, Windows Phone 7, மaX0 Windows Phone 
8 ஆ_ய அைனUSa-ெமன இத( பS35க6
_ைட,_(றன. இRSய ெமா`க6 உEபட 
ப(னாEL ெமா`க*% இ9 ெசய%ப L_ற9.
2014 ஆ0 ஆV[%, 35 ெமா` கM,- ேம%
இS% பய(பLUத3பEடன.

இRSயாT% ஒ/வH சராச\யாக, த(
ெமாைப% ேபாh% 12 அைழ3 5கைள ேமa
ெகா6_றாH. 10 அைழ35கைள3 ெபX_றாH
எ(X தன,-, _ைட,-0 தகவ%க*(
அைழ35க*( அ[3பைடO% EF காலH

‘+Y காலI ெசய:பாZ’ ~ சPயா? தவறா?
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அ<TU96ள9. இRத வைகO%, ஒ/வH த(
ெமாைப% ேபாh% 20 cைற இய,கUSைன
ேமaெகா6_றாH. அைனU9 ெசய%பாLக
*i0, EF காலH அவ/,- உத?_ற9. இத
ேனாL இைணRத EF டயலH ெசயD, ெவ*
அைழ35 ஒ(X ெச%i0 c(ேப, எRத நப
/,- அைழ35 அA3ப3பL_ற9 எ(X காE
L_ற9. தகவ% ெதாைல ெதாடHJ%, இைண
யUS( வ`யான ெதாடHJ%, ஒ/வ/ைடய
@( அkச% cகவ\ேய அவைர அைடயாள0
காEL0 தகவலாக3 பய(பEL வ/_ற9. EF
காலH lல0, ஒ/வH அவ/ைடய ெமாைப%
எV lல0 அைடயாள0 காEட3பLவ9 தa
ேபா9பழ,க மா_வ/_ற9.இதனாேலேய,பல
இைணய வHUதக bXவனmக6 (எ.கா. Quikr,
redBus, Goibibo, ShopClues, Naukri.com மaX0
OYO Rooms) தmக6 வா[,ைகயாளHகைள
அைடயாள0 காண, EF காலH bXவனU9ட(
ஒ3பRத0 ேமaெகாVL6ளன.

ெச(ற ஆVL ஜூைலO%, ‘EF காலH’
த(Aைடய எq.எ0.எq. ெசயDைய ‘EF
ெமசkசH’ எ(ற ெபய\% ெவ*OEட9. இ9
இRSயாTa- மELமானதா-0. இRத ெசயD,
எq.எ0.எq. அA3ப3பLைகO%, அA3ப3
பL0 ெமாைப% ேபா( எVr,- உ\யவைர
அைடயாள0 காEL0. ஏறUதாழ 15 ேகா[ ேபH 
இதைன3 பய(பLUS வ/ _(றனH.

இRSயாT% மEL@/R9 இத( சHவ\%,
170 ேகா[,- ேமaபEட எVக6 உ6ளன. 
SனRேதாX0 12 ேகா[ qேப0 அைழ35க6
தL,க3பL_(றன. SனRேதாX0 ஒ/ லEசU
Sa-0 ேமaபEட இRSயHக6, இதைன3 5S
யதாக3 பய(பLUதU ெதாடm_u6ளனH.

ெமாைப% ேபா(க*%, ந0ைம அைழ,-0
நபH, ந0 ெதாடH5ைடயவHக*( எVக6
பE[யD% பSR9 ைவ,க3படாTEடா%,

அைழ,-0 நப\( ெபயH நம,-U ெத\யா9.
ஆனா%, நம,- அ(றாட0 பல அைழ35க6,
வHUதக vSயாக?0, ேமாசமான அைழ3பாக?0
_ைட,_(றன. இவaைற நா0 ேத[, அைழ3
பவH யாெரன அ<ய c[யா9. இRத இடUS%
தா(, ‘EF காலH’ ெசயD நம,- உத?_ற9.

‘EF காலH’ ெசயDOைன qேகV[ேநTயா
நாE[( True Software Scandinavia AB எ(A0
bXவன0 வழm-_ற9. ”ேதைவேய கVL
J[35க*( தாw” என அ<Tய% கVLJ
[35கைள, xXவாHக6. அேத ேபால ேதைவ
ஒ(ைற உணHRத இ/வH cைனR9 உ/வா,_,
இ(X ப(னாLக*i0, பல ெமா`க*%
பய(பLUத3பL_ற9, ‘EF காலH’ ெசயD.

qyட( நாEைடz ேசHRத, 31 வயேத bர0-
Jய மாெம[ மaX0 நா@ (Alan Mamedi and
Nami Zarringhalam) ஆ_ய இ/வ/,-0, தm
க*( ேவைல வாm-0 bXவன உ\ைமயா
ளHக*( ெமாைப% எVகைள அ<ய ேவV
[ய {|bைல ஏaபEட9. அ9 மE L@(<,
மாெம[,- ப(னாEடளT% அைழ35 வRத
ேபா9, அவaைற வ[ கE[, c, _ய ெதாைல
ேப} அைழ35கைள மEL0 ஏaX, ெகா6M0

வ`ைய, காண SE-
ட@EடாH. cதD%
}<ய அளT%,

‘EF காலH’ ெசய
Dைய உ/வா,_, 
இைணய தள0
ஒ(<% அைனவ

Client: க!"$%ட' ெந%ெ வா',-. இைண,க"-
ப%4 ச'வராக இய8காம. பய:ப4;த"ப4!
எ>த க!"$%ட?! -ைளயA% என அைழ,க"
ப4!.
Doc: இF ஒ? ைபH: ெபயI. உKள Fைண"
ெபய'. இ>த ெபய ?ட: உKள ைப.  ைம,
ேராசா"% ேவ'% ெதாM"N. உ?வான ைப.
எ:பதைன இF MO,-றF.
Download: க!"$%ட' ஒ:OH?>F ேநரQயாக
இ:ெனா? க!"$%ட?,M" ைபைல மாST
வதைன டUAேலா% என, MO"N4-ேறா!.
இ?"NV! இ:ட'ெந% ெந%ெ வா',-. 
இைண>FKள க!"$%டIH?>F ஒ? ைப.
இற,-" பWய"ப4வதைனேய இF ெப?!
பாX! MO,-றF.
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/,-0 வழm_ய ேபா9,
cத% வாரUSேலேய,
10 ஆOர0 ேப/,-
ேமலாக, இதைனU தர
Tற,க0 ெசwத9 ெத\ய
வRத9. இ9ேவ அவHக-
M,- ஊ,கUைதU தR9,
அதைன ேம0பLU90
பWO% இறmகz
ெசwத9. தாmக6
பாHU9 வRத பW O
D/R9 Tல_, ’EF
காலH’ வ[வைம,-0
பWO% இறm_னH.
இ(X அவHக6 வ[
வைமU9 இலவசமாகU
த/0 ெசயD, உல_(
@க3 ெப\ய ெதாைல
ேப} ேபேரE[ைன,
ெகாVL6ள9. உல_(
அைனU9 ெதாைலேப}
க*( எVக6 மaX0
அவaைற, ெகாVL6
ளவHக*( Tபரmக6,
ஒேர ஏE[% _ைடUதா%
எ3ப[ இ/,-0
என, கaபைன ெசw9
பா/mக6. அ9தா( EF
காலH ெசயD. அ9 மE
L@(<, நம,- வ/0
அநாமேதய அைழ35க6
த/0 எVகைள @க எ*
தாக இத( lல0 தL,
கலா0.

”ெதாைல ெதாடH5
எ(X வ/ைகO%,
ெமாைப% ேபா( பய(பLU
9பவHகM,- மன வ/Uத0 அ*,-0 �m-
ஒ(X,-U �Hவாக, ‘EF காலH’ ெசய%பL_
ற9” எ(X இதைன வழm-0 bXவனUைதU
ெதாடm_ய இ/வ\% ஒ/வரான மாெம[ x<
u6ளாH.

EF காலH ெசயD,- ந0 எVக6 எ3ப[
_ைட,_(றன? இRத, ேக6T, இRத ெசய
Dைய3 பய(பLU9பவHக6 மaX0 ெத\R9
ெகாVடவHக6 மனS% cதD% எ�_
ற9. இRத ெசய Dைய3 பய(ப LUத ஒ/வH
அதைனU தரTற,க0 ெசw9, பSR9 ெகா6
ைகO%, EF காலH ெசயD அவ\( ெமாைப%
ேபாh% உ6ள, ெதாைலேப} எVக6 அடm
_ய ெதா-3Jைன3 ெபaX, ெகா6ள ச0
மத0 ேகEL3 ெபX_ற9. “ஒ/வ\( ச0மத0
இ(< அவH ெமாைப% ேபா(க*% cகவ\3
J\?க*% உ6ள எVகைள எL3பS%ைல”

எ(X இRbXவன0 அ<
TU96ள9.

இ3ப[ேய, உல
ெகm-0 உ6ள பல
ேகா[3 ேபHக*(
ெமாைப% ேபா(க*(
ெதாடH5 நபHக*(
எVக6, அவHக6
ெபயHகMட(, EF
காலH ெசயDO( சH
வ\% பSய3பL_(
றன. இRத வைகO%
ஒ/வH EF காலH 
ெசயDைய3 பய(ப
LUSனாi0, அவ\(
ேபாh% உ6ள
அைனU9 ெதாடH5
கM0, EF கால\( 
சHவ\% பSய3பL
_(றன. J(னH,
இைவ சDUெதL,
க3பEL, ச\யான
ெபயH மaX0 அவ\(
எVக6 ெகாVட பE-
[ய% உ/வா,க3ப L
_ற9. அத( J(னH,
உmகM,- அைழ35
வ/ைகO%, EF
காலH ெசயD ெசய%
பாE[% இ/Rதா%, 
உடேன எVr,-\
யவ\( ெபயH காE
ட3பL_ற9.

அ%ல9, �mகளாக, 
EF காலH ெசய DO%,

ஓH எVr,-\யவைரU

Network: ெந%ெவா', (இ:ட'ெந% உ%பட)
-. இைண,க"ப%Q?,M! ஒ? க!"$%டI.
உKேள அVமW[:O வ?! அ4;தவI: \யS
]ைய; த4,M! ஒ? சா"%ேவ' அ.லF ]Oய
ஹா'%ேவ' சாதன!.
Taskbar: (டா_, பா') `Aேடா_ இய,க;W.
மாa%ட' Wைர[. bழாக இய8M! cK க%ட!. 
இW. _டா'% ெமV, `ைர வாக அ" eேகஷ:
gேரா-ரா!கைள இய,க ஐகா:கK அட8-ய
ெதாM"g, இய8-, ெகாA Q?,M! அ"e
ேகஷ: gேரா-ரா!கe: ைப.கi,கான க%
ட8கK மST! கQகார!, N:னj[. இய8-,
ெகாAQ?,M! gேரா-ரா!கe: ஐகா:கK
ஆ-யைவ இ?,M!. இவSைற; ேதைவ"ப4!
ேபாF -e, ெசlF ெபறலா!.

“ெதP]^ ெகாO_EகO”
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ேத[ தகவ% ெபறலா0. அ3ப[3 ெபX0
ேபா9,அRதஎVr,-\யவ/,-,இ9ேபால,
இRத எVWD/R9 ஒ/வH உmக6 எV
-<U9 ேத[னாH எ(ற ெசwS அA3ப3பL
_ற9.

இதைன3 பய(பLUS, -<3JEட ஓH
எVைண, ”qேப0” என அ<T,கலா0.
EF காலH, அRத எVWட@/R9
அைழ35 வ/ைகO%, எUதைன
நபHக6 அRத எVைண
qேப0 என, -<3JEL6
ளனH எ(X காEL_ற9.

நம,- ேதைவயaற
வைகO% அைழ35
ெகாLU9, ந0 ேநரUைத
yணா,-0 நப\(
எVைண, ெகாLU9,
அRத எVWD/R9
அைழ35 வRதா%, தL,
-0ப[ EF காலைர3
பய(பLUதலா0. இRத ஒ/
பய(பாE[aகாகேவ, அSக0
தரTற,க0 ெசwய3பEட ெசய
Dக*%, l(றாவ9 இடUைத EF
காலH ெபaX6ள9. cத% இரVL இடU
Sைன3 ெபaறைவ, ேபq5, மaX0 வாEq
அ3 ெசயDக6.

ெபHசன% க03�EடH lலc0 ஓH
எVr,-\யவைர, கVட<ய EF காலH
உத?_ற9. இதa- https://www.truecaller.
com/ எ(ற cகவ\O% உ6ள இைணய தள0
ெச%ல?0. ”200 ேகா[ ேபா( எVக M,-
ேம% இm- ேத[3 ெபXக” எ(ற தைல3
5ட( ேபா( எV -<U9U ேத[ அ<ய வ`
தர3பL_ற9. இm- தர3பEL6ள �ளU
ேதட% கEடUS%, cதD% ேதட3பL0 
ெதாைலேப} எV உ6ள நாEைடU ேதHR-
ெதL,க?0. அைனU9 நாLக*( ெபயH
கM0, அவa<aகான ெதாைலேப} -< �EL
எVr0 பE[யDட3பEL _ைட,-0.
நாEைடU ேதHRெதLUத J(, ெதாைலேப}
எVைண (ெமாைப% அ%ல9 ேலVE ைல() 
உ6�L ெசw9 எVடH தEட?0. உட(, 
அRத ெதாைலேப} எVr,-\யவH ெபயH,
cகவ\, அ9 ெமாைப% அ%ல9  வயH வ`
இைண35 மaX0 ெதாைலேப} ேசைவ
வழm-0 bXவனUS( ெபயH ஆ_யைவ காE
ட3பL0.

‘EF காலH’ ெசயD, ந0ைம அைடயாள0
காELவ9, தh மhத உ\ைமைய3 ப<,-0
ெசய% ஆகாதா? என3 பலH ேகEL6ளனH.
ெசயDையU தரTற,க0 ெசwSL0 நப\(
எVைண, இRத ெசயD அைட யாள0 காE
டலா0. ஆனா%, அவH அைழ,-0 மaX0 
அவைர அைழ,-0 மaறவHக*( எVகைள
எ3ப[ அைடயாள0 காEடலா0? எ(X பலH 
ேகாப3பL_(றனH. இ9 bயாயமான ேக6
Tேய. இதaகான �Hைவu0 ’EF காலH’ வழm
-_ற9. அத( இைணய தள0 ெச(X (https://
www.truecaller.com/unlist) உmக6 எVைண பE[
யDD/R9 �,-மாX ேகEL, ெகா6ளலா0.

தர3பEL6ள கEடUS%, நாE [aகான
-<�EL எVrட( (+91),

உmக6 ெமாைப% எVைணU தர
ேவVL0. 24 மW ேநரUSa

-6ளாக, உmக6 எV அத(
சHவ\( ேடEடா ேப�D
/R9 �,க3பL0. �mக6
உmக6 எVைண, அத(
தளUS% பS? ெசw S
/Rதா%, cதD% உmக6
எVைண ெசய% இழ,கz 
ெசwSட ேவVL0. 

இதa-0 இRத தளUS% 
இட0 தர3பEL6ள9. இத( 

ெசயDO%, Settings menu 
ெச(X, About tab ேதHRெதL,

க?0. ெதாடHR9 Deactivate எ(பS%
_*, ெசw Sட ேவVL0. �mக6 இ9 வைர

‘EF காலH’ பய(ப LUதாம% இ/Rதா%, ெசய-
DையU தரTற,க0 ெசw9 பய(பLU9mக6.
ேதைவயaற அைழ35கைளU தTH,கலா0.

Virus: (ைவர_) ெக4தைல `ைள`,M!
ஒ? க!"$%ட' gேரா-ரா!. க!"$%ட' இய,-
க;W. MT,b4 த>F எImச ைல;த?! எ:பF 
\த. க!"$%ட' இய,க;Wைனேய \ட,-
ைவ,M! வைர பலவைகயான நாச ேவைலகe.
ஈ4ப4!. க!"$%ட'கi,-ைடேய ைப.கK
பIமாற"ப4ைக[. (இெம[., ]Q,Nளா"N
மST! Nளாo %ைரp) இைவ அவS Tட: 
இைண>F ெச:T நாச;ைத உAடா,M!.
இெம[. qல! ெச:ற N:ன' அ>த க!"-
$%டI. இ?,M! இெம[. \கவIகi,M
ெம[. அV"gவF ேபால; தாV! ெச:T நாச
ேவைல[. ஈ4ப4!. ைவர_ gேரா-ரா! கK
ெபாFவாக எ>த அOMOr! கா%டாF க!"
$%ட?,MK இ?,M!. ஏதாவF நாK அ.லF 
ெசய.பா%Qைன ேமSெகாKைக[. tA Q`
ட"ப%4 நாச ேவைலைய ேமSெகாKi!.

“ெதP]^ ெகாO_EகO”
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x-6 bXவன0, உலக ம,கைள இைணய
வ` இைண,-0 ேநா,கU 9ட( ப%ேவX

வ`கைள ேமaெகாVL வ/_ற9. TVW%
ஏவ3பL0 ப�(க6 lல0, எ*தாக யா/0
ெந/mக c[யாத இடmக*% வா�0 ம,க-
M,- இைணய ேசைவOைன வழmக, x-6
பல நாLக*% cயa} எLU9 வ/_ற9. அV
ைமO% இத( ேசாதைன ஓEட0 ேமaெகா6
ள3பEட9. இRத ப�(க*% �Dய0 வாu 
bர3ப3பEL இ/,-0. தைரOD/R9 20
_.�. உயரUS% இைவ பறRதப[ இ/,-0.
இSD/R9 இைணய ெதாடHJaகான வசS
வழmக3பL0. ஒ/ ப�( 40 _.�. �aற-
ளT% வ},-0 ம,கM,- இைணய ேசைவ-
Oைன வழm-0. ேசாதைன ஓEட0 ெவa<
ெபaற J(னH, ஆRSர மாbல0 அ%ல9 மஹா
ரா�Eரா மாbலUS% �( இைணய SEட0
cதD% ெசய%பLUத3பL0 எ(X ெத\ _ற9.

இRத SEட0, 2013 ஆ0 ஆVL அ<T,
க3பEட9. ஆனா%, இRSய அர}( தகவ%
ெதாைல ெதாடH5 அைமzசகUSட@/R9 பல
வ`க*% இRத SEடUSa-U தைட TS,க3
பEட9. ஏaகனேவ இயm_ வ/0 ெமாைப%
மaX0 இைணய ேசைவ bXவனmக*% ெசய%
பாLக*% இRத ப�( ேசைவ -X,_L0
எ(X அர� க/Sய9. அU9ட( உ69ைற
மaX0 பா9கா35 9ைற அைமzசகc0, �(
SEட0 நாE[( பா9கா35 தகவ% ெதாடHJ%
-X,_EL, நாE[( பா9கா3Ja- இைட�X
TைளT,-0 என, க/Sய9. Tமான ேசைவ
சாHRத அைமzசக0, �( ப�( SEட0, Tமா
னmக*( பயண3 பாைதக*% -X,_L0
என, க/Sய9.

ெதாைல ெதாடH5 J\T% இயm-0 bXவ
னmக6, அர� ஒ/ ைபசா xட வாmகாம%, x-6
bXவன0 இைணய ேசைவ வழmக அAமS

வழmக, xடா9 எ(X எSH35 ெத\TUதனH.
இதைன எSHெகா6ளேவ, x-6 bXவன0,
இRSய அர}( தகவ% ெதாடH5 ெபா9U9ைற
bXவனமான, J.எq.எ(.எ%. bXவனU9ட(
இைணR9 �( SEடUSைன இய,க c[?
ெசw96ள9. இலவச இைணய ேசைவOைன
இரO%ேவ qேடஷ(க*% வழm-0 SEடU
Sைன, x-6 bXவன0 ெதாடHR9 T\வைடயz
ெசw9 வ/_ற9. இUதைகய qேடஷ(க*(
எVW,ைக ெதாடHR9 உயHR9 வ/_ற9.

அSக ம,க6 இைணய இைண3J% வ/
ைகO%, த(Aைடய Tள0பரmக6 அSகமான
எVW,ைகO% ம,கைள அைடu0 என x-6
SEட@L_ற9. அ[3பைடO%, x-6, Tள0
பரmகைள இய,-0 bXவனமா-0. இைணய
பயனாளHக6 எVW,ைக அSக\Uதா%, த(
Tள0பர வHUதக0 அத( lல0 அSக\,-0
என x-6 இல,- ைவ,_ற9. x-6 bXவ
னUS( ெமாUத வ/மானUS%, 90.4%, Tள0
பரmக*% இ/Rேத _ைடU9 வ/_ற9. இR
SயாT%, இ(A0 90 ேகா[ ேபH இைணய
இைண35 இ%லாம% இ/,_(றனH. இ9
22% ஜனUெதாைகயா-0. இRத ஜூ( மாத
இXS,-6, இைணய3 பயனாளHக*( எV
W,ைக 46.2 ேகா[யாக உய/0 எ(X x-6
கWU96ள9. இவHகM,- இைணய ேசைவ
அ*,-0 பEசUS%, த( Tள0பர வ/மான0
ெப/-0 எ(X0 x-6 க/9_ற9.

இதa- c(5, “3v ேப},q” எ(A0 இல-
வச இைணய இைண35 த/0 SEடUSைன,
ேபq5, c( ைவU9 இய, _ய ேபா9, அர�
அதைனU தைட ெசwத9. அைனவ/,-0,
ெபா9வான ஒேர மாS \யான இைணய ேசைவ
எ(A0 அ[3பைட, ேகாEபாE[a-, 
ேபq5, SEட0 எSராக உ6ள9 எ(X மUSய
அர� தைட TSUத9.

 ! இைணய ேசைவ *+ட-*! ேசாதைன ஓ+ட2
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ப(னாEடளT%பாH,ைகO%,TVேடாq
10 இ(A0 }<ய அளTேலேய பய(

பL0 இய,க cைற ைமயாக இ/,கலா0.
ஆனா%, அெம\,காT%, TVேடாq 10 பய(-
பாL, மaற அத( cRைதய பS35கைள, காE
[i0 அSகமான க03�EடHக*% பய(பLU
த3பLவதாக அ<T,க3பEL6ள9. Microsoft
Edge வ[வைம3J% ெசயலாaX0 ைம,
ேராசா3E ெபா<யாளH ேடTE qேடா\, த(
கW3J% ெபaற தகவ%கைள அVைமO% 
ெத\TU96ளாH. TVேடாq 10 தaேபா9
28.82% பய(பாE[% உ6ள9. TVேடாq
7 }qட0 28.65% பய(பாE[% காண3பL
_ற9.

ேம, ஆ3பேரE[m }qட0, அெம\,
காT%, 16.16% பm_ைனேய ெகாVL6
ள9. TVேடாq 8 }qட0 8.25%, மaX0
TVேடாq 8.1 }qட0 5.93% பm_ைனu0
ெகாVL6ளன.

அெம\,கா மEL@(<, வட,- ஐேரா3Jய
நாLக6, ஆqSேரDயா, bu}லாR9 மaX0
பல }<ய நாLக*%, TVேடாq 10 அSக
மாக3 பய(பLUத3பLவதாக இவH -<3JE
L6ளாH.

ஆனா%, உல_( அைனU9 நாL க*% க03
�EடHக*% பய(பLUத3பL0 இய,க cைற-
ைமக*%, TVேடாq 7 இய,க cைறைம,
cத% இடUS% 39.62% பm_ைன, ெகாV
L6ள9. TVேடாq 10 }qட0 23.24% 
இடUைத, ெகாVL6ள9.

ைம,ேராசா3E ெதாடHR9 TVேடாq 10 

இய,க cைறைம,- அத( வா[,ைகயாளHக6 
மா<, ெகா6ள பல வ`கைள, ைகயாVL வ/
_ற9. அVைமO%, }ல க03�EடHக*%,
TVேடாq 10,- மா<, ெகா6ள இXS நா6
என ஓH அ<T3ைப பா3 அ3 கEடமாகU தR9 
வ/_ற9. �ழாக, இRத நாைள மாa<, ேவX
ஒ/ நாM,- இXS நாைள அைம,க T/3பU-
Saகான Dm, த/_ற9. அ%ல9 அ3_ேரE
ெசwவதaகான கால,ெக LTைன ரU9 ெசwS
ட?0 Dm, தR96ள9.  

இைத3 ெபaறவHக6, cதD% சaX SL,-
_EடனH. ஜூைல 29 வைர நா6 உ6ள9
எ(X எVWயவHகM,-, இ9 ேபா(ற c(
ேதSOEட எzச \,ைக பதaறUைத ஏaபLUS
ய9. J(னH, �ழாகU தR96ள T/3ப ேதH?
அைனU90 வா[,ைக யாளHக6 T/3பUSa
ேகaபேவ உ6ளன எ(X அைமSயைடRதனH.

இ/3JA0 இXS நா6 வைர காUS/,
காம%, ஓwவான ேநரUS%, சaX ஒ9,_, த-S 
இ/3J(, இல வச TVேடாq 10,- மா<, 
ெகா6வேத ந%ல9.
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}<ய அளTலான அைசu0 படmக6 நம,-
ேவ[,ைகயாக?0 }\3ைப வரவைழ3ப

தாக?0 அைம,க3பEL இைணயU ெதாடH 5
க*% காEட3ப L_(றன. இைவ ெதாடHR9
இயm-0 த(ைம உைடயைவ. நாc0 
அவaைற3 பய(பLUத தரTற,க0 ெசw9
ைவU9, ெகா6ளலா0. ஆனா%, }ல ேவைள
க*% இைவ எ\zசைலU த/ வதாu0 அைம
_(றன. @க ெம9வாக இயm-0 இைணய 
இைண3Jைன நா0 ெகாV[/,ைகO%, இRத
}<ய அைசu0 படmக6 (Animated GIF) bைறய
ேநர0 எLU9, ெகா6_(றன. ேமi0, இைவ 
SைரO% வRத?டேனேய, ந0 அAமS இ(
<ேய இயmகU ெதாடm_TL_(றன. நா0 மa
றவa<% ந0 கவனUைதz ெசiUத c[யா9.
இவaைற bXU90 வ`கைள }ல Jர ?சHக6
ெகாVL6ளன. }ல ஆE ஆ( ெதா-3 5கM0
_ைட,_(றன. அவaைற இm- பாH,கலா0.

Animated GIFs என அைழ,க3பL0 இைவ,
ெதா`% �Eப vSயாக படmகேள. T[ேயா
காE}க6 அ%ல. எனேவ, “இய,-வதa-
_*, ெசwSட” 3ள, இ( 5ேரா_ரா0க6
மaX0 T[ேயா இய,க தL35 �E} ெசயD
கைள, (click-to-play plugins மaX0 video-blocking
extensions) ெகாVL இவa<( இய,கUSைன
bXUத c[யா9. ஆனா%, ஒ/ ப,கUS%
இயmகU ெதாடm-0 இRத அைசu0 படm
கைள எqேக3 � அ�US அத( இய,கUSைன
bXUதலா0. ஆனா%, -ேரா0 Jர?சH இ9
ேபால எqேக3 � ெசய%பLUத3பLவதைன
T/0பT%ைல. ெமா�%லா இRத �/,-

வ`ையU த( அVைம, காலU Sய பயHபா,q
Jர?சH பS35க*% எLU9TEட9. இ(
டHெநE எ,q5ேளாரH Jர?ச\% இRத �/,-
வ` ெசய%பL_ற9. ஆனா%, ைம,ேராசா3E
எE� Jர?ச\%, இ9 ெசய%படT%ைல.
எனேவ, இRத படmக*( அைசைவ bXUத
ேவX }ல வ`கைள, ைகயாள ேவV[ய
96ள9.

-ேரா0 Jர?ச\%, இRத அைசu0 படm
க*( இய,கUSைன bXUத எ9?0 தர3ப ட
T%ைல. எனேவ, இய,கU Sைன bXUத, Jர
?சH எ,qட(ஷ( ெசய Dகைள, ைகயாள
ேவVL0. இதaெகன, x-6 bXவன0 த(
அUதாE} ெபaற }ல எ,qட(ஷ( ெசயD
கைள அAமSU96ள9. அUதைகய ெசயD
க*% ஒ(X Animation Policy.இRத எ,qட(ஷ(
5ேரா_ரா0, Jர?சH �% பாH ஒ(ைறU த/
_ற9. இத( lல0 இRத அைசu0 படmக6
அைசவதைன bXUதலா0. இRத �% பா\ைன3
பய(பLUS, இRத3 படmக*( அைச Tைன
c�ைமயாக bXUதலா0. அ%ல9 ஒ/cைற
இயm_TEL bXU90ப[ அைம,கலா0.
இRத அைம3Jைன அைமUத?ட(, இைண
யதள3 ப,கUைத �VL0 l[U Sற,க
ேவVL0.

}ல பயனாளHக6, ேமேல ெசா%ல3பEட
x-6 எ,qட(ஷ( 5ேரா_ரா0 }ல இைணய 
தள3 ப,கmக*% ெசய%ப LவS%ைல எ(X
ெத\TU96ளனH. அவHக6 Gif Jam (Animation
Stopper) எ(ற எ,qட(ஷ( 5ேரா_ரா@ைன3
பய(பLUதலா0. இ9 வழ,கமான cைற,-
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மாறாக, ேவX வ`O% ெசய%பLவதா%,
-ேரா0 Jர?ச\% bzசய0, அைசu0 படm
க*( ெசய%பாE[ைன bXU90.

பயHபா,q Jர?ச\% இைணRதப[ இதa
ெகன ஒ/ �% ெகாL,க3பE L6ள9. அைத3
பய(பLUS, அைசu0 பட இய,கUSைன
bXUதலா0; அ%ல9 ஒேர ஒ/ cைற மEL0
இய,-0ப[ அைம,கலா0.

இதைன அைம,க பயHபா,q cகவ\, கE-
டUS% about:config என ைட3 ெசw9 எ(டH
தEட?0. மாaற, xடாத அைம3Jைன மாaற
இ/,_ Hக6 எ(ற எzச\,ைக ெசwS இm-
_ைட,-0. ஏென(றா%, இRத3 J\T%
ேதைவயaற மாaறmகைள ந0ைம அ<யாம%
ஏaபLUSTLேவா0. இ9 ேவVடாத Jர?சH
இய,கUSைனU தரலா0. எனேவ, இm- “I’ll be
careful, I promise!” எ(பS% _*, ெசwத J(
னேர, மாaறUSைன ஏaபLUத c[u0. 

ெதாடHR9 ேதட% கEடUS% image.
animation என about:config ப,கUS% ைட3
ெசw9 ேதட?0. இm- image.animation_mode 
எ(ற ஒ/ அைம35 J\ Tைன, காணலா0.
இ9 மாறா bைலO% normal எ(றப[ அைம,
க3பE[/,-0. இRத bைலO%, ஒ¡ெவா/
அைசu0 படc0, ெதாடHz}யாக இயm-0
வைகO% அைம,க3பE[/,-0. இS%
_*, ெசw9, none எ(றப[ அைம,க?0.
அ%ல9, ஒ/cைற இயm_ bXU90 வைக-
Oi0 அைம,கலா0. இRத மாaறUைத ஏaப
LUSய J(னH, Jர?சைர �VL0 இய,-0
ேவைலைய ேமaெகா6ள ேவV[யS%ைல.
இm- ஏaபLUSய மாaறUைத �,_, �VL0
பைழய bைல,-, ெகாV Lவர, about:config
Sைர ெச(X, �VL0 normal எ(றப[ இதைன
அைம,க ேவVL0.

இ(டHெநE எ,q5ேளாரH Jர?ச\%,
எqேக3 �ைய அ�US அைசu0 பட அைச ?
கைள bXUதலா0. 5S யதாக இைணய3 ப,க0
ஒ(X, க03�Eட\( Jர?சைர அைடRத
?ட(, எqேக3 �ைய அ�U Sனா%, அRத3
ப,கUS% காண3பL0 அைசu0 படmக*(
இய,க0 bXUத3பL0.

ெமாUதமாக இைவ bXUத3பLவதa-,
இ(டHெநE எ,q5ேளார\% ேவX ஓH
ஆ3ஷ( தர3பEL6ள9. இ(டHெநE Jர
?ச\%, ெசE[mq ெமA ஐகாh% _*,
ெசw9 Sற,க?0. இm- “Internet Options” எ(
பS% _*, ெசw9, “Advanced” எ(A0 ேட3
JைனU ேதHRெதL,க?0. இm- q-ேரா%
ெசw9, �ழாகz ெச(X, “Multimedia” எ(A0
J\Ta-z ெச%ல?0. அm- “Play Animations in 
Webpages” எ(X இ/3பS% உ6ள [, அைட
யாளUைத �,_Tட?0.

இRத 5Sய மாaற0 ெசய%பாE [a- வர,

�mக6 க03�Eட\( இய,கU Sைனேய
�VL0 இய,க ேவV[யS/,-0. இைதz
ெசw9 c[U9TEடா%, இ(டHெநE எ,q5
ேளாரH Jர?ச\%, அைசu0 படmக*% அைச
Tைன, காண c[யா9. c�ைமயாக?0,
எ3ேபா90 இRத படmக*( அைசTைன
bXUத, இ(டHெநE எ,q 5ேளார\% ேவX
எ*ய வ`க6 இ%ைல.

ைம,ேராசா3E அVைமO% தRS/,-0
எE� Jர?ச\% இRத3 பட அைச?கைள
bXU90 வ`க6 எ9?0 இ%ைல. எE� Jர
?சH, எ,qட(ஷ( 5ேரா_ரா0கைள ஏaX,
ெகா6வ9 இ%ைல. வ/0 TVேடாq 10
இய,க cைறைமO( ஆVLTழாT( ேபா9,
இதaகான எ,qட(ஷ( ைம,ேராசா3E
qேடா\% _ைட,கலா0 எ(X எSHபாH,கலா0.

MMC - Multimedia Card : Nளாo ெமமI கா'
Qைன" ேபால, ம.%Q uQயா கா'4கைளr!
பலவைகயான ைப.கைள _ேடா' ெசlWட"
பய:ப4;தலா!. ேபா%ேடா, vQேயா, w$],,
சா"%ேவ' என எpவைக ைப.கைளr! பW>F
ைவ,கலா!. இ>த கா'4கK ெவpேவT வைக-
யான ேவா.ேடx yைலைய" பய:ப 4;Fவதா.
இவSைற, ைகயாKைக[. கவனமாக இ?,க
ேவA4!.
Failover: ேப, அ" வz[. இய8M! ஒ? ெசய.-
\ைற. ]_ட;W: \,-ய சாத ன8கe.
Nரm]ைன ஏSப%4 ெசய.பட \Q யாம.
ேபானா. இரAடா! yைல[. உKள 
சாதன8கK அ>த ெசய.பா%Qைன எ4;Fm
ெசய.ப4! yைல. "ராசச', ச'வ', ெந%ெவா', 
அ.லF ேட%டாேப_ ஆ- யைவ ெசய. 
இழ,ைக[. {4த. Wற: ெகாAட 
க!"$%ட' ]_ட8கe. இ>த ெசய.பா4
ேமSெகாKள"ப4!.

“ெதP]^ ெகாO_EகO”
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உல5! 6க ெம:;ய ேல<டா<
ேல3டா3 வ[வைமU9U த/வS% ப(னாE

டளT% ெபயH ெபaற ¢�லE ேப,காHE
எ(A0 எz.J. bXவன0, உல _ேலேய @க,
-ைறRத த[ம( உ6ள ேல3டா3 க03�E
டைர வ[வைமU9, இRத ஜூ( மாத0 21
அ(X, இRSயாT% Taபைன,- அ<cக0
ெசwSட உ6ள9. இRத ேல3டா3 க03�EடH
HP Spectre என அைழ,க3பL_ற9. இத(
Tைல ஏறUதாழ F. 78,650 ஆக இ/,கலா0.

இRத ேல3டா3J( த[ம( 10.4 @%D
�EடH (0.41 அm-ல0). 12 அm-ல அளT%,
0.52 அm-ல த[ம
Aட( ெவ*வR
S/,-0 ேம,5,
(MacBook) மaX0
ேம, 5, ஏH ஆ3J6
ேல3டா3 க03�EடH
கைள, காE[i0 ெம%
Dயதாக எz.J. இ/,_ற9.
இதAைடய ேதாaறc0
ca<i0 5Sய வைகO%,
அைனவ\( கவனU
ைதu0 ஈH3
பதாக உ6
ள9. இRத
HP Spectre ேல3டா3
க03�Eட\%, LDDR3 RAM 8
¤.J. எ(ற அளT% தர3பEL6ள9.
இத( qேடாேர� வசS,- எq.எq.[. ஹாHE
Eைர¡ 512 ¤.J. அளT% உ6ள9. இS% 6th
generation Intel Core i5 (2.3-GHz Intel Core i5-6200U
CPU) மaX0 i7 3ராசசHக6 இயm-_(றன.

இS% தர3பEL6ள ைஹ3\E ேபEட\ைய
ஒ/ cைற சாH� ெசwதா%, 9 மW ேநரU
Sa-0 ேமலாக ெசய%பாE [aகான @( ச,
Sைய வழm-_ற9. இS% ைட3 } u.எq.
J. ேபாHEக6 l(X தர3பEL6ள9 -<3J
டUத,க அ0சமா-0. இS% தர3பEL6ள டz
ேபE @க அகலமாக3 ெப\ய அளT%, 5.5 X
2.6 அm-ல அளT% அைம,க3பEL6ள9.
q¥,கHக*D/R9 (Bang & Olufsen Speakers)
_ைட,-0 ஒD @கU ெத*வாக உ6ள9.
இத( Sைர 15 அm-ல அளT% ெதாL உணH

Sைரயாக அைம,க3பE L6ள9. பல 
மW ேநர3 பய(பாE [i0, இS%

ெவ3ப0 உணர3படேவ இ%ைல. 
எz.J. bXவனUSa-, நா(-
சாw? ேகாL களா%, எz.J.

எ(ற ஆm_ல எ�U 9,
கைள, ெகாVட ேலாேகா

ஒ(X 5Sயதாக வ[வ
ைம,க3பEL6ள9.

எz.J.bXவனUS(
இRத 5Sய இலz
}ைனையU தாm_

வ/0 ேல3டா3 க03
�EடH HP Spectre ேல3டா3

ஆ-0. இRத இலz}ைன இh வ/0 
அைனU9 எz.J. க03�EடHக*i0 இட0 
ெபXமா அ%ல9 உயHரக க03�EடHக*% 
மEL0 இட0 ெபXமா எ(ப9 -<U9 
இ(A0 ெத*வா,க3படT%ைல.

இத( Tைல சaX அSகமாக உ6ளதாக3
ெபா9வான க/U9 bல ?_ற9.
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படmகைள3 ப_HR9 ெகா6வ90, நVபH
கைள அRத3 படmக M,- ேட, (Tag) ெசw

வ90, ேபq5,_% வழ,கமான ஒ/ பழ,க-
மா-0. }ல ேவைளக*% நா0 ஒ/ படUS% 
இ/,_ேறாேமா இ%ைலேயா, அ%ல9 நம,-
அRத3 பட0 J[,_றேதா இ%ைலேயா, ந0
நVபHக*% }லH ந0ைம இைணU9TL
_(றனH. இ9 }ல ேவைளக*% நம,- எ\z
சைலU த/_ற9. ஒ/ }ல படmக6 ந0 ந%ல
ெபயைர, ெகL3பதாக?0 அைமR9TL_
ற9. அ9 ேபா(ற ேவைளக*%,
இதைன, கEL3பLUத c[
யாதா எ(X ஆைச3பL_ேறா0.
எ3ப[, கEL3பLUதலா0 எ(
பைத இm- காணலா0.

Mைல 1: cதD% ேபq5,_%
லா, இ( ெசw9,  Settings _*,
ெசwSட?0. இ9 வல9 ஓரUS%,
தைல�ழாக, காண3பL0 c,
ேகாணUS% _*, ெசwதா% 
_ைட,-0 ெமAT% இ/,-0.

Mைல 2: இh _ைட,-0 TV
ேடாT%, இட9 ப,க0 உ6ள ெமAT% 
Timeline and Tagging எ(பைத, _*, ெசwS
ட?0. இ3ேபா9 Timeline and Tagging Settings
எ(ற TVேடா _ைட,-0.

Mைல 3: இS% l(றாவ9 J\வாக How can
I manage tags people add and tagging suggestions?

 எ(ற J\? இ/,-0. இS% உmகைள
ேட, ெசwப வHகைள, கEL3பLUத பல ஆ3
ஷ(க6 _ைட,-0. இS% �mக6 T/050
வைகO% ெசE[mq அைமU9 ெவ*ேய

ற?0. இh �mக6 இட0 தராம%, யா/0 உm-
கைள எRத பS?டேனா அ%ல9 ேபாEேடா?
டேனா ேட, ெசw Sட c[யா9.

ஏaகனேவ ேட, ெசwத ேபாEேடா,கைள
எ(ன ெசwSடலா0? இRத3 ேபாEேடா,
கைள �,க, ேபாEேடாTைன ஆ%பU SD/R9
Sற,க?0. உmக6 ெபயH அ/ேக, கHசைர, 
ெகாVL ெச(றா%, Remove tag எ(X காண3
பL0. அS% _*, ெசw Sட?0. இRத வசS

காEட3படT%ைல எ(றா%, �ழாக
வல9 ப,க0 _ைட,-0
ஆ3ஷ(q பE[யைல,
காண?0. J(னH இS%,
Remove Tag. எ(பS% _*,
ெசwSட?0. _*, ெசw
த?ட( _ைட,-0 கE
டUS%, ஏ( �mக6 �,க
T/05_ Hக6 எ(X ேகE
க3பL0. இதa-3 பS%
அ*,காமi0 Tடலா0. 
ேட, �,க3பL0.

}ல ேவைளக*%, }ல
ேபாEேடா,க*% �mக6 ேட, ெசwய3பE[
/3¥Hக6. அதைன �,க T/0பமாE¦Hக6.
ஆனா%, அ9 -<U9 வ/0 ைல,, கெமVE
-<U9 தகவ% உmகM,-U ேதைவ இ%ைல
என எVணலா0. இதa- ேபாEேடாTைன,
_*, ெசw9, கெமVE பா,ஸு,- ேமலாக
உ6ள, Unfollow Post எ(பS% _*, ெசwS
ட?0. இத( J(னH, �mக6 ேட, ெசwத
ேபாEேடாT% இைண,க3பL0 தகவ%க6
_ைட,கா9.

ேப>?@ அ@கBC+D:
ேட5E FரHைன
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டா"ெம%&
எ)& ெச+ய-ப/0 ேநர0

ேவHE 5ேரா_ரா0, ஒ/ ைபD% �mக6 
எ¡வள? ேநர0 அதைன எ[E ெசwSட
எLU9, ெகா6_ Hக6 எ(X ெதாடHR9
கண,_EL, ெகாVேட இ/,-0. இதைன
�mக6 அ<ய ேவVLமானா%, டா-ெமVE
ைப% ெபய\%, ைரE _*, ெசw9,
3ரா3பHE¦q _*, ெசw9 _ைட,-0
டயலா, பா,�% Statistics _*, ெசwதா%,
இRத ேநர Tபர0 அ<யலா0. இRத ேநரUைத,
அRத டா-ெமVE[%, அ¡வ3ேபா9 ஒ/
எ[E[m c[u0ேபா9, பS? ெசwSட
எVWனா%, அதைனu0 ேமaெகா6ள ேவHE
வ` த/_ற9.

�|,காr0 ெசய%cைறகைள, 
ைகயாள?0.
1. கHசைர டா-ெமVE[% எRத இடUS%

ேநரUைத3 பS? ெசwSட ேவVL0
என T/05_ Hகேளா, அRத இடUS%
bXUத?0

2. \3பh% Insert ேட3 _*, ெசwSட?0.
3. அLU9 ெட,qE -F3J% (Text Group) Quick

Parts �% எ(பS% _*, ெசwSட?0. அத(
J(னH Fields எ(பS% _*, ெசwSட?0.
ேவHE Field டயலா, பா,ைஸ, காEL0.

4. இm- Categories பE[யD% Date and Time
எ(பைதU ேதHRெதL,க?0.

5. _ைட,_(ற ¥%E வைகக*% EditTime 

எ(பைதU ேதHRெதL,க?0.
6. J(னH, ஓேக _*, ெசw9 ெவ*ேயற?0.

ெவ5ேவ6 அள9:
ேட;< ெச: அைம->

ேவHE 5ேரா_ரா0, அத( டா-ெமVEக*%
ேடJ6கைள உ/வா,-வைத @க எ*ைமயான
ஒ/ ெசயலாகU தR96ள9. ஆனா%, அS%
ெச%கைள நா0 T/0Jய வைகO%
அைம3ப9, சaX �a< வைளU9z ெசய%பL0
ேவைலயாக உ6ள9. எLU9, காEடாக, ேடJ6
ஒ(<( cத% இ/ ெச%க6 ஒ/ -<3JEட
அளT% அSக அகலUSi0, மaற பU9
ெச%க6 -ைறவாக சமமான அளT% ேவVL0
எ(றா% எ(ன ெசwSடலா0? ேவHE தானாக
இதைன அைம,கா9. அத( மாறா bைலO%,
-<3JEட அளT% அைனU9 ெச%கைளu0
அைமU9TL0. எனேவ, ேமேல x<யப[
அகலU9ட( 12 ெச%க6 ெகாVட ேடJ6
ஒ(ைற அைம,க, ஒ/ �/,கமான வ`ைய3
பாH3ேபா0.
1. l(X ெச%க6 ெகாVட ஒ/ வ\ைச 

ேடJ6 ஒ(ைற உ/வா,க?0. இ9
உmக6 டா-ெமVE[( ஒ/ மாH¤( 
cைனOD/R9 அLUத மாH¤( வைர 
�E[,க3பEL _ைட,-0. 

2. அLU9 ம?ைஸ3 பய(பLUS, cத% 
இரVL ெச%க*( அகலUSைன �mகேள  
ச\ ெசwSLmக6. எ¡வள? அSக அகல0
ேவVLேமா, அ¡வள? அகலUS%
அைமUSLmக6.

3. ம?�( கHசைர l(றாவ9 ெச%D% 
bXUத?0.

4. \3பAைடய Layout tab ேட3JைனU
Sற,க?0. ம?�( கHசH ெச%i,-6 
இ/Rதா% தா(, இRத ேட3 இ/3ப9 
காEட3பL0.

5. அLU9 Merge -F3J%, Split Cells எ(ற
�D% _*, ெசwSட?0. 

6. அLU9 Number of Columns எ(ற
கVEேராைல3 பய(பLUS, அRத ெச%ைல 
பU9 ெச%களாக3 J\,க ேவVL0 என
அைம,க?0.

7. அLU9 ஓேக _*, ெசw9 ெவ*ேயற?0.



13-6-201613

எ?ெஸ: ெஹடB மC60 >&டB

எ,ெஸ% ெதா-3J% ஒH, ¯Eகைள அைமUத
J(னH,நா0ேமaெகா6M0நகா�ேவைலக*%
ஒ(X, அத( ெஹடHகைளu0 5EடHகைளu0
(headers and footers) அைம3ப9. ஒ(X அ%ல9
இரVL ஒH, ¯Eகைள ஒ/ ஒH,5,_%
அைமUS/Rதா%, இ9 @க?0 எ*ைமயான
ேவைலயாக இ/,-0. அ9ேவ, பல ஒH,
¯Eக6 அடm_ய ஒH,5,காக அைமR9, அைவ
அைனUSi0 ஒேர மாS\யான ெஹடH மaX0
5EடH அைம3பதாக இ/Rதா%, அRத ேவைல
சaX ேநர0 எL,-0 ெசயலாக அைமu0.
இதைன எ3ப[z சRS3ப9 என3 பாH,கலா0.

இ9 ஒ(X0 க[னமான ேவைல அ%ல. 
அைனU9 ஒH, ¯Eகைளu0 ஒ/ -�வாக 
எVW ெசய%பEடா%, இ9 @க?0 எ*தாக 
அைமu0.
1. cதD%எRதஒH,¯Eக*%ஒேரமாS\யான

ெஹடH மaX0 5EடH அைம3ப9
எ(பதைன c[? ெசw9 ெகா6ள?0.

2. அRத வ\ைசO% உ6ள cத% ஒH,
¯E[ைனU ேதHRெதL,க?0.

3. J(னH, கைட} ஒH, ¯E[ைனU
ேதHRெதL,-0 வைர °3E �ைய அ�US3
J[,க?0. இ3ேபா9 பல ஒH, ¯Eக6
ேதHRெதL,க3பL0. இதைன உணHUS,
காEட, எ,ெஸ% 5ேரா_ரா0, Group எ(ற
ெசா%ைல த( ைடE[% பா\% காEL0.

4. இh, �mக6 T/0Jயப[, ெஹடH அ%ல9
5Eடைர அைம,க?0. இ3ேபா9 �mக6
ேதHRெதLUத ஒH, ¯Eக6 அைனU90 அேத
ேபா% அைம,க3பLவதைன, காணலா0.

ஒB?>?"கைள ெமாFதமாக H)ட

எ,ெஸ% 5ேரா_ரா@% ெசயலாaXைகO%,
ஒH,5, ஒ(<ைன lLவதa-3 பல வ`கைள
நா0 J(பaX_ேறா0. ஆனா%, ஒ(X,-
ேமaபEட ஒH, 5,-கைள lLவதa- எ(ன
ெசw_ேறா0?ஒ¡ெவா(றாகUதா(lL_ேறா0.
இதa- ஒ/ �/,- வ`Oைன எ,ெஸ%
ெகாVL6ள9. அ9 ெவ*3பைடயாகU
ெத\யாததா%, நா0 அதைன அ<யாம%

இ/,_ேறா0. பல ஒH,5,-கைள, ஒேர �
அ�UதUS% lட, °3E � அ�US, ெகாVL
ைப% ெமATைனU Sற,க?0. இ3ேபா9 Close
எ(ப9 Close All என, காEட3பL0. இதைனU
ேதHRெதLU9 _*, ெசwதா%, அைனU9 ஒH,
5,-கM0 lட3பL0. ஒ(ைற bைனT%
ெகா6ள ேவVL0. °3E � அ�US,
ெகாVL ைப% ெமA SறRதா% தா(, Close All
எ(ப9 காEட3பL0. இ%ைலேய% அ9 காE}
அ*,கா9.

ெச:கைள? "Iவாக அைம?க

எ,ெஸ% ெதா-3J% ேடEடா,கைள,
ெகாLU9 பWயாa<, ெகாV[/,ைகO%
-<3JEட ெச%கள ஒ/ -F3பாக, கEட0
கEட ேவVL0 என எVr_ Hகளா?
அ3ேபா9 �mக6 கEட@ட T/050
ெச%கைள ைஹைலE ெசw9 ேதHRெதLU9
J( Ctrl+Shift+& அ�U9mக6. அழகாக, கEட0
கE[ காண3பL0. அத(J( கEட@Eட
ெச%க*% பாHடைர எ3ப[ �,-வ9
என ேயா},_ Hகளா? c(5 ேபாலேவ
கEட@Eட ெச%கைள ைஹைலE ெசw9
ேதHRெதLU9 J( Ctrl+Shift+_ஆ_ய �கைள
அ�Uத?0. அைனU9 பாHடHகM0 காணாம%
ேபாzசா!

ப/?ைக வJைசகைள ஒKறா?க

எ,ெஸ% ஒH, ¯E[%, 5Sய பL,ைக 
வ\ைசகைள -<3JEட இடUS% 
இைண,க நம,- வசSக6 தர3பEL6ளன. 
எRத வ\ைசO( �ழாக, xLத% வ\ைச
ேவVLேமா, அதைனU ேதHRெதLU9, J(னH 
இ(ெஸHE (Insert) ெமA ெச(X, அS% Rows
ேதHRெதLU9 _*, ெசwேவா0. இத( lல0
ஒேர ஒ/ வ\ைச நம,-, _ைட,-0. 

ஒ(X,- ேமaபEட வ\ைச ேவVL0 
எh% எ(ன ெசw_ேறா0? இதa- இரVL 
வ`க6 உ6ளன. ேமேல x<யப[ வ\ைச
ஒ(ைற இைணUத J(னH, f4 பEடைன
அ�USனா%, அLUதLU9 வ\ைசக6
இைண,க3பL0.
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இRSய ெமாைப% சRைத, Tைலைய
cத(ைம அ[3பைட, காரணமாக, ெகாVL
இயm-0 ஒ/ சRைதயா-0. அதனாேலேய பல
bXவனmக6, அைனU9 bைல Tைலக*i0 
பல மாட% ேபா(கைள அ<cக3பLUS
வ/_(றன. ெச(ற ேம மாதUS%,
இRSயாT% நLbைலO% பல ெமாைப%
qமாHE ேபா(க6 Taபைன,- வRதன. 
F. 15,000,-0 -ைறவான TைலO% வRத
}ல qமாHE ேபா(க6 -<Uத அ[3பைடU
தகவ%க6 இm- பE[யDட3பL_(றன.

HTC Desire 628
எz.[.}. bXவன0 ெவ*OEL6ள

அVைம, கால மாட% qமாHE ேபா(. இத(
அSகபEச Tைல F.13,990.
5 அm-ல Sைர, லாDபா3
}qட0, 1.3 _கா ெஹHEq
ஆ,டா ேகாH 3ராசசH மaX0
3 ¤.J. ரா0 ஆ_யைவ
இத( }ற3ப0சmக6.
இத( 32 ¤.J. qேடாேர�
ெமம\ைய 2 ெடரா ைபE

அளTa- உயHUதலா0 எ(ப9 இ(ெனா/
}ற3ப0சமா-0. HTC BoomSound ெசயDO(
இய,கUS% இத( q¥,கHக6 }ற3பாக
இயm-_(றன.

Galaxy J5 (2016)

F. 13,990 என TைலOEL சா0சm 
bXவன0 த( சா0சm ேகல,� ேஜ 5 qமாHE
ேபாைன ெவ*OEL6ள9. 5.2 
அm-ல Sைர, ஆVEராwE 6
மாH�மலாw }qட0, 1.2 
_கா ெஹHEq ேவக
-வாE ேகாH 3ராசசH, 
2 ¤.J. ரா0, 16 ¤ . J ,
qேடாேர� ெமம\, 13 எ0. J. மaX0 
5 எ0.J. Sற( ெகாVட ேகமரா,கMட(
3,100 mAh Sற( ெகாVட ேபEட\ இத(
}ற3ப0சmகளா-0.

Moto G4 Plus

ேமாEடாேராலா bXவனUS( 5Sய 
qமாHEேபா(. இத( அSக பEச Tைல 

F. 13,499. cத%
cதலாக Tர%
ேரைக ெச(சா/ட(,
ே ம ா E ட ா ே ர ா ல ா
bXவன0 ெகாVL
வR96ள qமாHE
ேபா( இ9. 1.5 _கா
ெஹHEq ேவகUS%
இயm-0 Octa Core
Qualcomm Snapdragon

Y.15,000@a2 aைறவான
ேம மாத ெமாைப:கO
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617 3ராசசH தர3பEL6ள9. 3 ¤.J. ரா0
ெமம\, 16/32 ¤.J. qேடாேர� ெமம\,
3,000 mAh Sற( ேபEட\ ஆ_யைவ இத(
}ற3ப0சmகளா-0.

ZUK Z1

ெலேனாவா bXவனUS( 5Sய qமாHE
ேபா(ZUKZ1.இத(TைலF. 13,499. ெமEட% 
Jேர0 ெகாVL வ[வைம,க3பEL, 5.5

அm-ல SைரOைன,
ெ க ா V L 6 ள 9 .
ஆ V E ர ா w E
லாDபா3 }qட0,
2.5GHz Qualcomm
Snapdragon 801 3ராசசH,
3 ¤.J. ரா0 மaX0 64
¤.J, qேடாேர� என
இத( }ற3ப0சmக6
உ6ளன. இத(
ேபEட\ 4,100 mAh

Sற( ெகாVடதாக உ6ள9 இத( }ற3Jைன 
உயHU9_ற9.

Intex Aqua Joy

இRத3 பE[யD% @க Tைல -ைறவான 
qமாHE ேபா(, இ(ெட,q bXவன0 
ெவ*OEL6ள IntexAqua Joy ஆ-0. 4 அm-ல

Sைர, 1.2GHz Quad-
core Spredtrum 3ராசசH,
லாDபா3 }qட0, 512
எ0.J. ரா0, 4 ¤.J,
qேடாேர� ெமம\ என
இத( }ற3ப0சmக6 
T\_(றன. இத( 
Tைல F. 5,999.

இ( ெ ட , q
bXவன0 F. 5,599
TைலO%, Cloud
String HD qமாHE

ேபாைன ெவ*OEL6ள9. 5 அm-ல Sைர,
1.3 _கா ெஹHEq ேவகUS% இயm-0
-வாE ேகாH 3ராசசH, Tர% ேரைக ெச(சாH
என அ0சmக6 ெகாVடதாக இRத ேபா( 
வ[வைம,க3பEL6ள9. 1 ¤.J. ரா0 ெமம\
ெகாVட இRத ேபாh%, 2,200 mAh Sற(
ெகாVட ேபEட\ தர3பEL6ள9.

Aqua Secure எ(ற ெபய\%, இ(ெனா/
qமாHE ேபாைனu0, ேம மாத0 இ(ெட,q 
ெவ*OEட9. இத( அSக பEச Tைல F.
6,499. ரா0 ெமம\ 1 ¤.J. இத( ேபEட\
1,900 mAh Sற( ெகாVட9.

Bolt Selfie Q424

ெச%J பட0 எL3பS% 9[யாw இ/3

ப வ H க M , ெ க ன
Tேசஷமாw வ[-
வைமU9, Bolt
Selfie Q424 qமாHE
ேபாைன, ைம,
ேராேம,qbXவன0
Taபைன,- ெவ*
OEL6ள9. இத( Tைல F.4,999. 4.5 அm-
-ல அளT% Sைர. c(5றc0, J(5றc0 5
எ0.J. Sற( ெகாVட ேகமரா,க6 என இத(
}ற3ப0சmகைள, xறலா0.

ைம,ேராேம,q bXவன0, F. 8,499 
எ(ற TைலO%, Canvas Evoke எ(ற qமாHE
ேபாைன ெவ*OEL6ள9. இRத வ\ைசO%, 
இ9ேவ cத% qமாHE ேபானா-0. இத( 
Sைர 5.5 அm-ல அளT% இ/3ப9 இத(
cத% }ற35. ஆ,டா ேகாH Qualcomm
Snapdragon 415 3ராசசH இதைன இய,-_ற9.
3 ¤.J. ரா0, 16 ¤.J. qேடாேர� ெமம\
_ைட,_(றன. 13 எ0.J. Sறh% 3ளா�
இைணRத ேகமரா?0, 5 எ0.J. Sற( ெகாVட
இ(ெனா/ ேகமரா?0 உ6ளன.

Lava A79

லாவா bXவனUS( இRத qமHE ேபா( 
Tைல F. 5,699. இத( Sைர 5.5. அm-ல
அளT% அைமR96ள9. ஆVEராwE 5.1 
}qட0, 1.2 GHz quad-core 3ராசசH, 1 ¤.J,
ரா0, 8 ¤.J.qேடாேர� ெமம\ என இத(
}ற3ப0சmக6 உ6ளன. எ%.இ.[. 3ளா� 
ெகாVட 5 எ0.J. Sற( ெகாVட ேகமரா
இயm-_ற9.

Eluga A2

பானாேசாh, bXவன0 ெவ*OEL6ள 
5Sய qமாHE ேபா( Eluga A2. இ9
ஒ/ 4¤ ேபா(. இத( ரா0 ெமம\ 3
¤.J. qேடாேர� 16 ¤.J. 5 அm-ல
அளT% Sைர ெகாVட இRத qமாHE 
ேபாh%, 1 _கா ெஹHEq ேவகUS%
இயm-0 -வாE ேகாH 3ராசசH 
இய,-_ற9. எ%.இ.[. 3ளா� ெகாVட
8 எ0.J. SறAட( x[ய J(5ற, ேகமரா?0,
5 எ0J Sற( ெகாVட c(5ற, ேகமரா
?0 உ6ளன. இத( அSக பEச Tைல  F.
9,490.

ேமேல ெசா%ல3பEட Jரபலமான qமாHE 
ேபா(கMட( ேவX }ல qமாHE ேபா(கM0,
இேதTைலஅளT%அ<cகமா_இ/,கலா0. 
பயனாளHக6 qமாHE ேபா( வாm-ைகO%,
ேமேல ெசா%ல3பEட qமாHE ேபா(க6, 
Tைல, வசSக6 ஆ_யவaைற மனS% 
ெகாVL தாmக6 வாm-வதaகான ேபாைன 
c[? ெசwSடலா0.
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�ைலய(q vெடw% bXவன0, ெச(ற வார0,
Lyf Wind 5 எ(ற qமாHE ேபாைன Taபைன,-,
இRSயாT% அ<cக3பLUSu6ள9. 
இRbXவன0 வழm-0 4¤ qமாHE ேபா(
இ9. இத( Sைர 5 அm-ல அளT%
அைமR96ள9. இத( J,ெஸ% அடHUS
1280 x 720. இத( [qJேள எz.[. ஐ.J.எq.
வைகையz ேசHRத9. இதைன இய,-வ9, 1
_கா ெஹHEq ேவகUS% இயm-0 MediaTek 
MT6735P SoC 3ராசசH. MaliT720 GPU இைணR9
இயm-_ற9. ஆVEராwE 5.1. லாD பா3
ஆ3பேரE[m }qட0 இய,-_ற9. இத(
J(5ற, ேகமரா 8 ெமகா J,ெஸ% Sற(
ெகாVட9. எ%.இ.[. 3ளா� இைணRத9.
இரVL }0கைள இS% இய,கலா0. இத(
ரா0 ெமம\ 8 ¤.J. qேடாேர� ெமம\ 8 ¤.J.

இதைன ைம,ேரா எq.[. காHE ெகாVL 32 
¤.J. வைர அSக\,கலா0.

J(5றமாக ஆEேடா ேபாகq SறAட(, 
எ%.இ.[. 3ளா� இைணRத 8 எ0.J. Sற(
ெகாVட ேகமரா இயm-_ற9. c(5றமாக 5
எ0.J. Sற( ெகாVட ேகமரா உ6ள9. எ3.
எ0. ேர[ேயா மaX0 3.5 @� ஆ[ேயா ஜா,
தர3பEL6ளன. இRத qமாHE ேபாh(
ப\மாண0 144.6 x 72.8 x 8.45 @�. எைட 137
_ரா0. ெநEெவாH, இைண3Ja- 4¤, ைவ 
J, 5M�U 4.0. மaX0 ¤.J.எq. ஆ_ய 
ெதா`% �Eபmக6 இயm-_(றன. இத(
ேபEட\ 2000mAh Sற( ெகாVடதாக உ6ள9.
க/35 மaX0 ெவ6ைள வVணmக*% வ/0 
இRத qமாHE ேபாh( அSக பEச Tைல
F. 6,599.

Pைலய!>
ைல< QC+ 5

ைம@ேராேம@> ேக!வா> அேம> 2
ேக வா# வ%ைச(), ைம+ேராேம+#
/0வன2 அ4ைம() த 67ய
#மா9: ேபாைன Canvas Amaze 2 எ ற
ெபய%) ெவ?(:@AளC. இத 7ைர
5 அGHல அளJ), ெகா%)லா Lளா#
3 பாCகாN6ட அைம+கNப:@AளC.
இத 7ைர P+ெஸ) அட9R7 1280 x 720
P+ெஸ)களாH2. இத Nராசச9 1.4 Lகா
ெஹ9:# ேவகR7) இயGH2 ஆ+டா
ேகா9 Qualcomm Snapdragon 415. Adreno 405
GPU இைண+கNப:@AளC.

இத ரா2 ெமம% 2 \.P.#ேடாேர]
ெமம% 16 \.P. இதைன 32 \.P. வைர
உய9R7+ ெகாAளலா2. ஆ4:ரா`:

லாaபாN b#ட2 இயGHLறC. இர4@ 
b2கைள இ7) இய+கலா2. cய) எ).இ.d. 
Nளாe இைணfத, 13 எ2.P. 7ற 
ெகா4ட ேகமரா P 6றமாகg2, 5 எ2.
P. 7ற ெகா4ட ேகமரா h 6றமாகg2 
இயGHL றன.ெந:ெவா9+இைணNPjH
4\ எ).d.இ., 3\, ைவ P, 6kcR 4.0 
மj02 \.P.எ#. ெதாl) m:பGகA 
இயGHL றன. இத ேப:ட% 2,500 mAh
7ற ெகா4டC.

இfத ேக வா# அேம# 2 #மா9:
ேபாn அ7க ப:ச Jைல o. 7,499.
ெச ற ஜு 9 hத) N?N கா9: வ9Rதக
இைணய தளR7) Lைட+LறC.
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“�Aேடா_ QபAட'” ெசயH த?! பாF
கா"g வைளய8கைள ந:றாக" gI>F ெகாKள 
உ8கK க%4ைர wகU! உத`யF. பQ"பQயாக
அத: பய:பா%Qைனr!, எ"பQ இய,க ேவA4!
எ:பதைனr! wகU! ெதeவாக `ள,-rKளா'
க%4ைர ஆ]Iய'. பாரா%4கK.

எ$. மஹாேதவ$, ��பேகாண�.

க!"$%ட' இய,க;W: அQ"பைடm ெசய.பா%
Qைன நா! அO>F ெகாKள, {Qய அைன;F
ெசயHகe:, ெசய. கா%Qகe: ெதe
வான `ள,க, MO"gகK ெகாAடதாக பவ' 
$ச' ெமV க%4ைர உKளF. இதைன ந:M 
gI>F பய:ப4;W வ>தா., க!" $%ட?,M
எ:ன ஆ-`4ேமா எ:ற கவைல[:O ெசய.ப
டலா!. க%4ைர ஆ]Iய?,M பாரா%4கK.

டாIடJ ேஜ. ேவலா�த�, )��ேச�.

ேப_g, பய:பா%Q., ச"ேபா'% இ:பா,_
மST! பாFகா"g ைமய! ேபா:ற வSைற இ"ேபா-
Fதா: ேகK`" ப4-ேற:. இ;தைன ஆA 4
களாl ேப_g,-ைன" பய:ப4;Wr! அOயாம.
இ?>தF நாண;த,க `ஷய! தா:. க!"$%ட'
மல?,M ந:O.

ஆJ. ��ய�ரபா, L�(�J.

ர[.ேவ _ேடஷ:கK ம%4w:O, ம,கK பய:
ப4;F! அைன;F ெபாF இட8கeX!, உணU
`4WகeX!, வ';தக வளாக8கeX! இலவச
ைவ N இைணய இைண"g இ?>தா., நா! அைன
வ?! இ:V! சST ேம!ப%ட வா|,ைகைய
ேமSெகாKள \Qr!. இதைன; ெதாட8- ைவ;
W?,M! {MK yTவன;WSM ந:O, கட:
ப%4Kேளா!.

எ$.பரKதாம$, ேசல�.

எ:ன அ?ைமயான பய VKள க% 4ைர “உ8கK 
ேப_g, தள;ைத" பா';தவ'கK”. இதைன" 
பQ;தUட:, எ: தள;Wைன" பா';தவ'கைள,
கA}Sேற:. எ: Vட: ேபm~ வா';ைத இ.
லாம. இ?,M! பைழய ேதாழ'கK பல' எ: ப,
க;Wைன, கA4 வ?-:றன' எ:ற உAைம 
என,M ம-|m]ைய; த>தF. இதனா., ந%g
வ%ட! இ:V! வள?!. க%4ைர,M w,க ந:O.

ஆJ. �தJ, ேஹா�J.

இலவச! எ:றாX!, NரUச'கe: ப:\க;
Wறைன ஒ"N%4 வ>த க%4ைர wகm ]ற>ததாக,
க?F-ேற:. இ"பQ எ.லா!, இ>த NரUச'கைள
எைட ேபாடலா! எ:பF, த8கK க%4ைரைய" பQ;
F;தா: ெதI>F ெகாAேட:. ந:O.

ஆJ. �வா�தா5, ெச$ைன.

�ல ேவைளகe. நா! yT;த \ய:றாX!, ெசய
HகK ெசய.ப%4, ெகாAேட இ?,M!. உடேன 
\Q`SM வராF. இF எImசைல; த?!. ஆ"ப
ேர%Q8 ]_ட! அQ"பைட[., ஒpெ வா:OX!
எ"பQ ெசய.ப%டா., ெசய Hகe: ெசய.பா%
Qைன yT;தலா! எ:T `ள,-யF wக அ?ைம.

சா. உேச$, ��பேகாண�.

Mmசயமாக இ>Wயா ம%4ம.ல, எ>த நா%QX!
அ8M ேமSெகாKள"ப4! இைணய" பய:பா4,
அத: ெபா?ளாதார;Wைன உய';F!. இ>த
வைக[. உல-: \:னj நாடாக இைணய"
பய:பா%Q. இ?,M! இ>Wயா`. ஏ: வள'm]
MO"Nட;த,க அள`. இ.ைல எ:பைத, ஆதா
ர8கiட: உ8கK க%4ைர `ள,-rKளF.
இ:V! அWக அள`. ம,கைள இைணய! ெச:
றைடய ேவA4! எ:பFதா: இதSகான �'வாM!.

எ5. ெஜயல��, ஆ��ைய, ம�ைர.
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ேகK`: ேவ'Q. அைம,க"ப4! டாM ெமA%Q., 
MO"N%ட ப,க;WSM உடனQயாகm ெச.வ
தSM எ>த ஷா'% க% b பய:ப4;த ேவA4!?
நா: எ"ேபாF! wக அWகமான ப,க8கiட:
டாMெமA% தயாI"பதா. என,M இ>த வz கா%
டU!. ந:O.

எ$. பால�(�ரம�ய$, L���.
பS%: ேவHE ெசயD இதaகான வ`ைய 

ஷாHEகE �யாக ைவ,கT%ைல. சaX �aX 
வ`O% அைம,க வசS ெசw9 ெகாL, _ற9.
Find and Replace டயலா, பா,�% இதaகான
வ` உVL. cதD% எ35 (F5) அ�Uத?0.
ேவHE ைபVE அVE \Jேளq பா,�%, 
Go To எ(ற ேட3JைனU SறRதப[ காEL0.
இRத டயலா, பா,�%, இட9 ப,க0 �mக6
-<3JEட ப,கUSa-z ெச%ல ேவVL0
எ(பைத, காEL0 இடUS% இ/3பைத
உXS ெசw9 ெகா6Mmக6. இ3ே பா9 எRத
ப,கUSa-z ெச%ல ேவVLேமா, அRத ப,க
எVைண அைம,க?0. அLU9 Go To எ(
பS% _*, ெசw9, எVடH தEட?0 உட(

அRத ப,கUSa- எLU9z ெச%ல3ப LyHக6.
உmக6 கHசH 17 ஆ0 ப,கUS% இ/, -0
ேபா9 26 ஆவ9 ப,கU Sa-z ெச%ல ேவVL0 
எ(றா%, +6 என ைட3 ெசw9 எ(டH தE-
ட?0. J(5றமாகz ெச%ல ேவVL0
எ(றா%, ைமனq அைட யாள0 அைமU9 
இய,க ேவVL0.

ேகK`: எ: நAப' க!"$%ட' ைப. ஒ:O:
ெபயI. எ;தைன எ�;FகK ேவA4மானாX!
இ?,கலா! எ:T {T-றா'. ைபH: இ?"Nட!
MO;F அைம,க"ப4! பாைத (Path) [: `பர8க
ைளr! ேச';தாX!, இF ேபால அள`:O ெபIய
தாக அைம,க \Qrமா? எ>த எ�;FகK, ெசாSகK
ைப. ஒ:O: ெபயI. அைமய, {டாF? ைப.
ஒ:O: Fைண" ெபய' ஏ: க!"$%டI. கா%ட"ப
4வW.ைல. `Aேடா_ எ,_gேளாரI. இதைன"
ெபற எ:ன ெசlWட ேவA4!?

எ$. ெஜயKL, ேகாைவ.
பS%: ச\யான ேநரUS% இRத ேக6 Tைய,

ேகEL6�Hக6. சaX T\வான பSைலU த/
_ேற(. க03�EடH ைபD( ெபயH அள? தa
ேபா9 T\_ற9. க03�EடH ைப% ஒ(ைற,
-<3JLைகO%, அத( Eைர¡, ைடர,ட\
மaX0 ைபD( ெபயH, 9ைண3 ெபயH ஆ_ய 
அைனU90 ேசHR9 எUதைன ேகர,டHக*%
அைமயலா0? இ3ேபாைதய TVேடாq
இய,கUS%, 260 ேகர,டHக*% அைம-
யலா0. இRத ைபD( ெபயைர MAX_PATH என

–டாIடJ ெப. சKLர ேபா5 –ேகG� – பL�
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அைழ,_(றனH. தaே பாைதய TVேடாq 10
ஆ3பேரE[m }qடUS%, இRத அள? �E
[,க3பL_ற9. தaேபாைதய ேசாதைன ஓE
டUS% இ9 அAமS,க3பL_ற9. J\T�
பS35க*% இRத �E[35, 260 ேகர,டHக
M,- ேமலாக அA மS,க3பEL ேசாதைன
ெசwய3பL_ற9. (யாேரA0, 260 ேகர,
டHக*%, ைப% ெபய\ைன, அத( Eைர¡,
ைடர,ட\, ேபா%டH, 9ைண ேபா%டH மaX0
ைப% ெபயH, 9ைண3 ெபயH ெகாVL அைமU
S/,_ Hகளா?)

ெதாட,கUS%, க03�EடH ைப% ஒ(<( 
�ள அள? “8.3” ஆக இ/Rத9. அதாவ9
ைபD( cத(ைம3 ெபயH 8 ேகர,டHக*i0,
9ைண3 ெபயH (doc, dat, db) l(X ேகர,டH
க*i0 இ/Rத9. இ9 மELேம ைப%
ெபயH. ஹாHE [q,_% எRத இடUS%
ைவ,க3பEL6ள9 எ(பதைன Tள,-0 -<
�Lக6, ைபைல அைடய ேவV[ நா0 ெச%ல
ேவV[ய “பாைதைய” (path) -<,_(றன.
J(னா*%, எRத ேகர,ட ைரu0, ைப%
ெபய\% பய(பLUத அAமS,க3பEட9.
ெதாடHR9, 8.3 எ(ற தைட Tல_ய9.

அைனU9 ேகர,டHகைளu0, ைப% ெபயH
ஒ(<% பய(பLUத c[யா9. < > : " / \ | ? *
ஆ_ய ேகர,டHகைள3 ைப% ஒ(<( ெபய\%
பய(பLUத c[யா9. அேத ேபால, CON, PRN,
AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, 
COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, 
LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, and LPT9 எ(ற
ெசாaகைள3 ைப% ெபய\% பய(பLUத
c[யா9. ைப% ெபயH ஒ(<( இXSO%,
qேபq அ%ல9 caX3 56* பய(பLUத
c[யா9.

ைப% ெபயHக*%, ெபா9வாக, TVேடாq
இய,கUS%, 9ைண3 ெபயHக6 காEட3பLவ
S%ைல. இ/3 JA0, 9ைண3 ெபயH ெத\
ய3பட ேவVL0 என எVWனா%, அதைன,
காEL0ப[ அைம,கலா0. இதa-, �ேழ
-<3JEடப[ ெசய%பட ேவVL0.

qடாHE பEட( அ�US, Folder Options
எ(பைதU Sற,க?0. அ%ல9, கVEேரா%
ேபன% _*, ெசw9, Appearance and
Personalization எ(பS% _*, ெசw9,
ெதாடHR9 Foler Options Sற,க?0.

ெதாடHR9 View ேட3J% _*, ெசwS
ட?0. J(னH, Advanced Settings எ(பS%,
�ேழ -<3JEL6ள மாaறmகைள ேமaெகா6
ள?0. ைபD( 9ைண3 ெபயH காEட3பட,
Hide extensions for known file types எ(பதa-
அ/ேக உ6ள ெச, பா,�% [, அைடயா
ளUSைன எLU9Tட?0. ைபD( 9ைண3
ெபயH மைற,க3பட இேத இடUS% உ6ள 
ெச, பா,�%, [, அைடயாளUSைன ஏaப

LUத?0.

ேகK`: ெச:ற வார!, `Aேடா_ 7H?>F 
`Aேடா_ 10,M மாOேன:. \:g ெட_,டா" 
ெபற, டா_, பாI., வலF ஓர க%ட;W. -e, 
ெசlேவ:. உட: -ைட,M!. ஆனா., இ"ே பாF 
அ"பQ ஒ? க%ட! இ.ைல. ஒpெவா? `Aேடா
வாக qQ;தா: ெட_,டா" ெபற ேவAQrKளF.
இதSகான �'U எ:ன?

கா. ய�னா, ெச�யா�.
பS%: TVேடாq 10i0 இேத வசS உ6-

ள9. உmக*( Sைர, காE}O% பட0 அ%-
ல9 அள? ேவXபாEடா%, டாq,பாH கEட0
ெத\யாம% இ/,கலா0. சaX ச\ ெசwதா%, 
கEட0 _ைட,-0. அS% _*, ெசw9 
ெடq,டா3 ெபறலா0. இ(ெனா/ வ`u0

உ6ள9. TVேடாq �uட( ‘[’ (D) �ைய
அ�USனா%, உட( ெடq,டா3 _ைட,-0.
�VL0 அ�U Sனா%, cRைதய Sற,க3பEட 
TVேடா,க6 காE} த/0.

ேகK`: `Aேடா_ 10 ]_ட;W., பைழய ேவ'% 
டாMெமA%கைள எ"பQ; Wற"பF? நா: வா8-
-ய gWய எm.N.ேல"டா"N. எ!.எ_.ஆ�_ 
பWய"ப ட`.ைல. எ:aட! \:g `_டா
பய:ப4;WயேபாF வா8-ய ஆ�_ gேரா-ரா!
Q`Qயாக உKளF. இதைன" பய:ப4;தலாமா?
அ.லF ேவT வzகK உKள னவா?

எ$. ம�ரநாத$, �த�பர�.
பS%: TVேடாq 10 இய,கUSேலேய

ேவHE 3ராசசH ஒ(X Word Pad எ(ற ெபய\%
தர3பEL6ள9. ேதட% கEடUS% ெச(X 
Word Pad என ைட3 ெசw9, _ைட,-0
Tைடக*% அதைனU ேத[ _*, ெசwதா% 
ேபா90. ேவHE 3ராசசH _ைட,-0. அS%
உmக6 பைழய டா-ெமVE ைப%கைள3
ப[,கலா0, S/Uதலா0. 5S யதாக ேச¡
ெசw9 ெகா6ளலா0. TqடாT( ேபா9 வாm
_ய ேவHE 5ேரா_ரா0 -<Uத c� தகவ%க
ைளu0 �mக6 தரT%ைல. எனேவ, அதைன3
பSR9 பாH,க?0. TVேடாq 10 ஏaX, 
ெகா6M0 எ(Xதா( bைன,_ேற(.

இ(A0 }ல வ`கM0 உ6ளன. Outlook.
com ெச(X, ைம,ேராசா3E ேவHE ெசய
Dைய இலவசமாக3 ெபaX இய,கலா0. இRத
வைகO% இைணயUS% எ,ெஸ%, ேவHE, 
ஒ( ேநாE, பவH பாwVE மaX0 பல 5ேரா_
ரா0க6 இலவசமாக இய,க, _ைட,_(றன.

அ%ல9, இைணயUS% LibreOffice மaX0
Open Office ஆ_யைவ இலவசமாக, _ைட,
_(றன. தரTற,க0 ெசw9, பSR9 இய,



13-6-201620
கலா0. இைவu0 ேவHE டா-ெமVEகைள,
ைகயாMவதa-z }றRத ெசயDகளா-0.

ேகK`: பல gேரா-ரா!கைள `Aேடா_
Wைர[. ைவ;F இய,-, ெகாAQ?,ைக[.,
ஆ.% மST! ேட" b அ�;W, ஒpெவா? gேரா
-ராமாக மாSO, ெகாK-ேறா!. அ"ேபாF நா!
கா}! `Aேடா`ேலேய, அைன;F gேரா-ரா!
கi,M! த!" ெந[. என"ப4! ]Oய பட8கK
கா%ட"ப%4, gேரா-ரா!கK ேத'>ெத4,க"
பட வசW தர"ப4-றF. இதSM" பWலாக, ஏ:,
MO"N%ட \�ைமயான gேரா-ரா!கe: `A
ேடா,கK கா%ட"ப 4வW.ைல. இF இ:V! எe
தாக இ?,Mேம?

ஐ. ஆராவ�த$, ��பேகாண�.
பS%: �mக6 எSHபாH3ப9 ச\யான

வ`ேய. ஏaகனேவ இ/,-0 Sைர, காE-
},- ேமலாக, இRத த03 ெநO% படmக6,
நா0 நம,கான 5ேரா_ரா@ைனU ேதH? ெசw
வS% சaX }ரமUSைன ஏaப LU9_(றன.
உmக6 எSHபாH3J(ப[ 5ேரா_ரா0 TV
ேடா,க6 காEட3பEடா%, நம,-U ேதைவயா
னைதU ேதHRெத L3ப9 எ*9. நா0 அைன
வ/0 ஆ%E+ேட3 �க6 இைண35 மELேம
இதa-3 பய(ப LUS வ/_ேறா0. மaற }ல
ஷாHE கE �கM0 இதaெகன உ6ளன. Alt+Esc
�கைள அ�USனா%, �mக6 ேகEடப[ 5ேரா-
_ரா0க6 இயm-0 TVேடா,க6 காEட3
பL0. த03 ெநO% படmக6 காEட3பட மாE-
டா9. இ9 ேதHRெதL,க எ* தான வ`தா(.

இ(ெனா/ வ`u0 உ6ள9. ெப/0பா
லான பயனாளHக6 இதைன அ<RS/3ப
S%ைல. Ctrl+Alt+Tab எ(றவாX �கைள அ�U
Sனா%, Alt+Tab �கைள அ�USனா%, எ(ன
காEட3பL_றேதா, அேத வைகO% த03
ெநO% படmக6 காEட3பL0. ஆனா%,
இS% ஒ/ }(ன ேவXபாL உVL. �
ேபாH[% இ/R9 Tர%கைள எLU
9TEடா%, த03 ெநO% படmக6
அைனU90 ெமாUதமாக, காEட3
பL0. இ3ேபா9 அ05, -< � அ%
ல9 ம?q பய(ப LUS, நம,-U 
ேதைவயான 5ேரா_ரா0கைளU
ேதHRெதL,கலா0. இ(A0 ஒ/
}<ய ரக}ய0 ெசா%லELமா!
இRத � இைணகMட( °3E
�ைய அ�US, ெகாVடா%,
5ேரா_ரா0க6 J(ேனா,_, காE
ட3பL0.

ேகK`: gWயதாக ேல"டா" ஒ:T வா8
-ேன:. அW. `Aேடா_ 10
பWய"ப%4 தர"ப%4KளF. ஆ"
பேர%Q8 ]_ட;WSகான பண!

ெசX;Wr!, அத: ஓ.எ_. ].Q. தர"பட`.ைல.
இ:ெனா? க!" $%டI. பWய ேவA4! 
எ:றா., எ:ன ெசlவF? எ:T ேக%டதSM, `S
பைன ெசlதவ', இ>த, க!" $%டI. ம%4ேம
பய:ப4;த ேவA4!. க!" $%ட' ெக%4" ேபாl
`%டா., ஆ"பேர%Q8 ]_ட! அpவ ளUதா:
எ:T {T-றா'. இF உAைமயா?

எ$. சகாேதவ$, )��ேச�.
பS%: ஆ0, அவH xXவ9 உVைமேய.

இ9 ஒ/ OEM software எ(ற அ[3பைடO%
தர3பEL6ள9. Original Equipment Manufacturer
எ(ற அ[3பைடO% தர3பLவ9. க03�EடH
உ/வா,_ Taபைன ெசwப வHக6, ைம,-
ேராசா3E bX வனUSட@/R9, ெமாUதமாக
உ\மmகைள கEடண0 ெசiUS3 ெபaX, 
ெகாVL, அவaைறU தாmக6 Taபைன ெசw
SL0 க03�EடHக*% பSR9 த/வாHக6.
வாm-பவ/,- ஆ3பேரE[m }qடU
Sைன அRத, க03�Eட\% மELேம பய(
பLUத உ\ம0 வழmக3பL0. அதைன அ(
இ(qடா% ெசwதாi0, இRத உ\ மUSைன3
பய(பLUS ேவX ஒ/ க03�Eட\% பய(
பLUத c[யா9. இ9 -<U9 ைம,ேராசா3E
�|,காr0 bபRத ைனையU த( வைலம
ைனO% தR96ள9. The Microsoft Software 
License Terms, which the end user must accept
before using the software, state that the license may 
not be shared, transferred to, or used concurrently 
on different computers.” இRத உ\மUSைன3
ப_HR9 ெகா6ளேவா, மாa<, ெகா6ளேவா, 
ஒேர ேநரUS% ஒ(X,- ேமaபEட க03 �E
டHக*% பSR9 பய(பLUதேவா xடா9
எ(ற bபRதைனuட( தா(, இRத }qட0 

இய,க3பட அAமS தர3பEL6ள9.
இதa- மாறாக, ‘}%லைர உ\ம0’

எ(பத( அ[3பைடO% ஆ3ப-
ேரE[m }qட0 Taபைன ெசw
ய3பL_ற9. இRத வைகO%

வாm-பவHக6, ஒ(X,- ேமaபEட
க03�EடHக*% இய,க cைறைம
Oைன3 பய(பLUS, ெகா6ளலா0.
ஆனா%, ஒ/ ேநரUS% ஒேர ஒ/
க03�Eட\% மE Lேம பய(பLUத

c[u0. ஏaகனேவ இயm_,
ெகாV[/,-0 க03�Eட\D
/R9 அ( இ(qடா% ெசwதா%
மELேம, 5Sய க03�Eட\% 
பSR9 பய(பLUத c[u0. 
எRத ஆ3பேரE[m }qடc0

இ%லாம% 5Sய க03�EடH ஒ(ைற
வாm_, பைழய க03�Eட\%
}qடUSைன அ( இ(qடா%
ெசw9, அதைன3 5Sய க03�E
ட\% இ(qடா% ெசwSடலா0.

ேகOQ–ப*:


