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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.

~ டாJடK ெப.சLMர ேபா7 ~

ஆ!#ல% நம() அ+,யெமா0யாக
இ3லாம3, இர6டா% ெமா0 யாக

அைம+9:;ட9. அ=றாட வா@:3 பல
இட!கB3 ஆ!#லCைத நா% பய=பECத
ேவ6Gய9Hள9. க%JK;டLM% நா%
அைம()% டா) ெம6;கH, ஒO(P()கH,
க;EைரகH, கGத!கH, சRக வைலCதள(
)SJPகH ஆ#யவTைறJ ெபU%பாM%
ஆ!#லCVேலேய அைம(#ேறா%. ைம(
ேராசாJ; த= :6ேடாX YXடCV3 ஆ!#
லCV3 எ[C9J \ைழ^=SJ பய=பECத
அகராVகைள த= YXடCV3 அைமC9
வழ!#_Hள9.

இதனா3, a= அbச3கH, ேபXP(, 
ேவO; ெசயc மTd% இைணய தள!கB3 
நா% ஆ!#லCV3 ெசாTகைள அைம(
ைக^3, எ[C9J \ைழகைள ஏTபEC
Vனா3, உடேன ெசாTகB= hழாக ெநB iகH
ெகா6ட YSய YகJP( ேகாE கா;டJபE%.  
அV3 மiX ெகா6E ைர; #B( ெசjதா3, 
அ+தk ெசா3c= எ[C9 தவdகH VUCதJ-
ப;E கா;டJபE%. அV3 #B( ெசjதா3,
சLயான ெசா3, தவdகlட= அைம(கJ
ப;ட ெசா3c= இடCV3 அைம(கJபE%. 
ஆனா3, அ+த ெசா3ைலJ பய=ப EC9வV3,
ஏேதm% இல(கணJ \ைழ இU+தா3, அ9
கா;டJபட மா;டா9. இதTகான nOைவ 
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அ6ைம^3 ஓO இைணய தளCV3 காண 
ேநO+த9. அ+தC தளCV= pகவL https://www.
grammarly.com/.  p=P க;டண% ெசMCV 
ம;Eேம இதைனJ பய=பECத pG_%.
அ6ைம^3 இV3, :Lவான ப)Vகlட=,
நம()J ேபா9மான வசVகlட=, இலவசJ
பVJP ஒ=ைற_% ெகா6E வ+9HளனO.

Grammarly ெசயc, “உல#3 தானாக
இய!)% aகk Yற+த \ைழ VUCV” என 
அைழ(கJபE#ற9. எ[C9J \ைழ, இல(
கணJ \ைழ, வா(#ய!கB3 ,dCத( )S
q;EJ \ைழ ஆ#யவTைறk r;G( கா;G,
இ+த ெசயc, VUCத!கைளC தU#ற9. நா%
சL எ=d ஏTd( ெகா6டா3 ம;Eேம நா%
எ[Vய9 VUCதJபE%.

இ+த இலவசJ பVJ\ைன Grammarly Editor
எனi% அைழ(#=றனO. இதைனJ பV+ 9
:;டா3, ெதாடO+9 தானாகJ \=னs^3
இய!#( ெகா6 GU()%. இத= Rல%,
ஏறCதாழ 250()% ேமTப;ட இல(கணJ
\ைழகH, எ[C9J \ைழகH மTd% \ற-
வைகJ \ைழகH க6டSயJப;E, அவTைறC
VUC9வதTகான :UJபC ேதOi தரJபE#
ற9. அ9 ம;Ea=S, ‘ஏ= அ9 ஒU \ைழ?’
எனk r;G( கா;டJபE#ற9. \ைழகH
எ6ணJப;E இCதைன \ைழகH உHளன 
எ=d ஒU வ;டCV3 தரJபE#ற9. அ+தJ
\ைழகl(கான சLயான nO:ைன x!கH
ஏTd(ெகாHள ேவ6E%. அ3ல9, )SJ
\;ட \ைழைய( க6E ெகாHள ேவ6டா%
என Ignore என அS:(க ேவ6E%. இ3ைல
எ=றா3, இdV வைர ஒU YகJP வ;ட% நா%
அைம()% ெட(X; ப(கCV= வல9 hழாக(
கா;டJபE%. \ைழகH அைனCைத_% சL
ெசj9:;டா3, YகJP வ6ண% பkைச
யாக மாS:E%. இதைன )ேரா%, சபாL,
பயOபா(X \ரiசOகH மTd% ைம(ேராசாJ;
ேவO; ெசயc, அைதJ ேபா=ற மTற எG;டO
கBM% பய=பECதலா%.

இ+த தள% (https://www.grammarly.com/) 
ெச=d, இதTகான எ(X #Kட\H ைபைலC
தர:ற(க% ெசj9 இ=Xடா3 ெசjVட
ேவ6E%. ேவO; Pேரா#ராaM%, )ேரா%
\ரiசU(காகi% இ=Xடா3 ெசjVடலா%.
ேவO; Pேரா#ராaTெகன இ=Xடா3 ெசjத
iட=, ேவO; ெசயcைய RG y6E% இய(
கCVT)( ெகா6E வர ேவ6E%. ேவOG=
ெமm:3, Home ேடJ\3, வல9 ஓரCV3,
Enable Grammarly எ=d ஒU பkைச வ6ணCV3
ஐகா= ஒ=d இU()%. இதைன( #B( 
ெசj9 இய(க ேவ6E%. உட= Grammarly
இய!கC ெதாட!)%. ந% ெட(X; :6ேடா
இட9Pற% இU(க, ‘#ராமOc’ ெசயc r;E%
\ைழகH, வல9Pற% த{( க;டCV3 கா;

டJபE%. இதைன இய()ைக^3, ேவOG3
வழ(கமான Yல க;டைளகH ெசய3படா9.
எEC9( கா;டாக, க6;ேரா3 + இஸ;
அ[CV நா% ேமTெகா6ட இdVk ெசய3
பா;Gைன ரC9 ெசjVE% ெசய3பாE இய!
கா9. இ=ெனாU p(#ய :ஷயCVைன_%
கவனCV3 ெகாHள ேவ6E%. இ9 ெசய3
 பEைக^3, Auto Save இய!கா9. ேவO; Pேரா
#ராa3 நா% தயாL()% டா)ெம6;கH,
)SJ\;ட கால( ெகE:3, தானாக ேச� 
ெசjVE% வைக^3 அைம(கலா%. இதனா3, 
நாமாக ேச� ெசjயா:;டாM%, ேவO; #ரா�
ஆ)% ப;சCV3, இdV வைர ேச� ெசjயJ-
ப;ட டா)ெம6; #ைட()%. ஆனா3, ‘#ரா-
மOc’ இய!)% ப;சCV3, இ+த தானாக ேச�
ெசjVE% ெசய3பாE pட(கJபE%. எனேவ,
நாமாக, அG(கG க6;ேரா3 + எX அ[CV
ேச� ெசjVட ேவ6E%.

\ரiசU(ெகன இதைன இ=Xடா3 ெசj
9:;டா3, அ+த \ரiசL3 இய(கJபE%
ேபXP( ேபா=ற சRக தள!கH, அைம()%
a= அbச3கH ஆ#யவTS3 உHள இல(
கணJ \ைழகH VUCதJபE%. வல9 hழாக, 
‘#ராமOc’ ெசய3பEவதைன( கா;E%,

பkைச ,றC Vலான வ;ட% இU()%. நா%
அைம()% ெசா3c3, எ[C9J \ைழேயா, 
இல(கணJ \ைழேயா ஏTப;டா3, இ+த
பkைச வ;ட% YகJபாக மாd%. அUேக Yd 
க;டCV3 எ=ன வைக யான \ைழ எ=d
:ள(க% கா;டJப;E, அதTகான சL யான
ெசா3 அைமJP கா;டJபE%. எEC9( கா;-
டாக, ams என எ[Vனா3, இ9 எ[C9J \ைழ
என( கா;G, அ+த இடCV3 am அ3ல9 arms
என ஏேதm% ெசா3 வரலா% எ=d எEC9(
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கா;E%. I indicate error என எ[Vனா3, “Article
Missing” எ=d \ைழ கா;G, ‘I indicate an error’
எனC VUC9%. இ+த YகJP வ;டCV3 #B( 
ெசjதா3, ெமாCத \ைழகl% கா;டJபE%.
இ9 ேபால, 250()% ேமTப;ட இல(கண,
ெசாT\ைழகைள இ+த ெசயc ெதாடO+9
கா;G, VUC9%. ேபXP(, ;:;டO, c!(E
இ=, Tumblr ேபா=ற சRக தள!கBM% இ9
ேபால ந% வா(#ய!கl%, ெசாTகl% VUC
தJபE%. VUCத!கைள நா% ஏTக ேவ6டா%
என( கUVனா3, VUCத% கா;E% )SJP
ப(கCV3 Ignore எ=பைத #B( ெசjதா3
ேபா9%. அ3ல9, Dictionary3 ேசO(கவா என(
ேக;E, உHளாக இய!)% அகராV^3 அ+த
ெசா3 ேசO(கJபE%.

எ[C9J \ைழகH ம;Ea=S, வா(#ய(
)SqEகH மTd% ,dCதJ PHB, \ற )Sq
Eகளான, கமா, ேகால=, ெசa ேகால= ேபா=
றைவ எ!ேக, ஏ= அைம(க ேவ6E% எ=ற
)SJ\ைன_% த+9, ‘#ராமOc’ VUCத%
ெசj#ற9. ஆ!#லk ெசாTகB3, Yல ெசாT

கB= pத3 எ[C9 ேக\ட3 எ[Cதாக
இU(க ேவ6E%. எEC9( கா;டாக, மாத!
கB= ெபயைர எ[9%ேபா9, june என எ[த(
�டா9. June எ=dதா= எ[த ேவ6E%. இ9
ேபா=ற \ைழகைள_% சL ெசj#ற9.

இ9 மாணவOகl() ம; Ea=S, ந%
அைனவU()ேம ஆ!#ல% \ைழ^=S
எ[த உதi#ற9. ‘#ராமOc’ #ைட()% தள%
ெச=றா3, \.எk.G. ப;ட% ெபTற ேபரா YL
யOகH �ட, இத= ெசய3பா;GைனJ Pக@+9
)SJPகH எ[V_HளைதJ பG(கலா%.

வைல மைன (Blogs) அைமC9 ஆ! #லCV3
க;Eைரகைள அைமJபவOகl() ‘#ராமOc’
YறJபாக உதi#ற9. \ைழகH VUC9வ9
ம;Ea=S, நா% அைமCVE% ெசாTகl()J
பVலாக, அேத ெபாUைளk YறJபாகC தU%

ெசாTகைள_% கா; E#ற9. நா% பய=ப
EC9% வா(#ய!கH ஏTகனேவ ஏேதm%
வைல மைன மTd% \ற இைணய தள!கB3, 
ஏ=, ந% வைல மைன கB3 இU+தாM%, அ9
r;G( கா;டJபE%. 

‘#ராமOc’ ஓO இைணய தளC VUC Vயாகi%
ெசய3பE#ற9. ஏேதm% ஓO ஆ!#ல வா(
#ய% சLயாக அைம(கJப;EHளதா எ=d ச+
ேதக% வ+தா3, அ+த வா( #யCைத, Grammarly
இைணய தள% ெச=d, அ!) தரJப; EHள
இடCV3 ஒ;G:;டா3, உட= அ+த வா(#
யCV= \ைழகH )SC9 தக வ3கH கா;டJ-
ப;E சL ெசjயJபE%. சLயாக இU+தா3,
\ைழகH இ3ைல எ=ற தகவM% கா;டJ-
பE%. ஒ�ெவாU \ைழ VUCதCVTகான கார
ணp% கா;டJபE%. 

Grammarly தளC9ட= இைண+ததாக( h@(
கா�% ேசைவகl% #ைட( #=றன. அைவ:
1. Grammarly Answers: இ9 எ[CதாளOகl(

கான இைணய( )[. இ!ேக ஆ! #ல
ெமா0J பய=பா;G3 ஏTபE% ச+ேதக!
கைள( ேகH:களாகC த+தா3, பலLடa
U+9, :ள(க!கlட= :ைடகH தரJபE
#=றன.

2. Grammarly Handbook: இ+தC தளCV= aக
அUைமயான ேசைவ. இ9 ஓO இல(கண
�3 ெகா6ட தள% எ=d �றலா%. எ;E
வைக இல(கணJ \L iகைள :ள(க!கH
மTd% எEC9( கா;Eகlட= :ள()#
ற9. வா(#ய!கB3 பய=பECதJபE%
,dCத( )SqEகைள, ஒ=ப9 \Liகளாக
எEC9( கா;G :ள(க மாகC தU #ற9.

எ[C9கH எJபG ெசாTகளா#=றன; அத=
அGJபைட எ=ன? எ!) ேக\ட3 எ[C9
அைம(க ேவ6E%? வா( #ய!கB3
Xைட3 ேபா=ற பல \LiகB3 ஆ!#
லCைதJ பய=பEC9% pைற பTS �றJப-
E#ற9. ெதாடO+9 எJபG எ+த Xைடc3
எ[9வ9, எ[Vயைத எJபG y6E%
VUCV அைமJப9 எ=d% :ள( )#ற9.
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3. Grammarly Words: இைணயCV3 அைம+த

ஓO அகராV மTd% ஒU ெபாUH பல ெசாT
களாக இைணk ெசாTகைள( கா;E%
ஒU தள%. இ!) தரJபE% க;டCV3 
ெசா3ைல அைமC9C ேதGனா3, உட=
அத= ெபாUH, இல(கண( )SJP, ெசா3 
பய=பECதJபட( �Gய பல இட!கl(
கான :ள(க!கH என அைனC9% கா;
டJபE#ற9. aகJ ெபLய அள:3 தயா
L(கJப;ட அகராVகB3 ம;Eேம இ+த
அள:T) :ள(க!கைள( காணலா%.

4. Grammarly Blog (OராமKQ4$ வைல மைன): 
#ராமOc(ெகன ஒU வைலமைன உHள9.
இ!ேக நம() )ழJபCைத ஏTப EC9%
ெசாTகl(கான :ள(க!கH தரJப E#=
றன. இ!) ெச=d உ!கH a= அbச3 pக-
வLையJ பV+9:;டா3, உ!கH அbச3
ெப;G() Vன+ேதாd% ஆ! #ல ெமா0
)SC9 அைனவU()% ஏTபE% ச+ேதக!
கl% nOiகl% #ைட()%. இ+த வைல
மைன^3 அைவ பV+9 ைவC9C தரJப
E#=றன. எEC9( கா;டாக, Judgement
/ Judge ment, Spelled / Spelt, Amongst / Among
மTd% Than / Then ேபா=ற இைணகைளJ
பய=பEC9வV3 ஏTபE% ச+ேதக!க
l(கான :ள(க!கH ெதBவாகC தரJப E
#=றன.

5. The Grammarly Facebook Community / Twitter
Account: சRக வைலCதள!கBM%,
Grammarly இட% ெபTdHள9. இைவ
க3: கTdC தU% சRகJ ப(க!களாக வG-
வைம(கJப;GU(#=றன. இ!) உdJ\
னOகளாகJ பVi ெசj9 ெகா6ட வOகH, 

த!கH ச+ேதக!கl() :ள(க!கைளJ
ெபறலா%. :ள(க!கH தர pG+தவOகH, 
மTறவOகB= ச+ேதக!கைளC nO(கலா%.
ப=னாெட!)% பல ல;ச(கண(கான 

எ[CதாளOகH இ+த தளCV= ப3ேவd வசV
கைளJ பய=பECVC தா!கH எ[9% ஆ!-
#ல ெமா0ையk ெச%ைம யாகC தவd எ9
ia=S எ[9#=றனO. இ+த தளCVைன,
600()% ேமTப;ட ப=னா;E ப3கைல( 
கழக!கl%, க3: அைமJ Pகl% பL+9ைர
ெசj9 பய=பECத உL ம!கைளJ ெபTdH
ளன. க;EைரகH, அS(ைககH, ஆji( க;E
ைரகH, V;ட( க;EைரகH, க3�L �ைழi
:6ணJப!கH எனJ பலவைக எ[Cேதா :
ய!கH இத= உத :_ட= அைம(கJபE#=
றன. ெசாTகB= சLயான இடJ பய=பாE, 
ஒU ெபாUH )SC9k சL யான அ[Cத% தU% 
ெசாTகH, ச;ட%, மத%, உட3நல%, க3:
ேபா=ற ப3ேவd \LiகB3 சLயாகJ பய=
பECத( �Gய ெசாTகைள இத= Rல% பல
எ[CதாளOகH சL ெசj9 ெகாH #=றனO.  
ேவைல ேதEபவOகl()%, ஆ!#லCைத
இர6டாவ9 ெமா0யாகேவா, அ+,ய ெமா0
யாகேவா கTப வOகl()% இ+த தள% ஒU 
வரJ\ரசாத% எ=றா3 அ9 aைக^3ைல.
ப=னா;டள:3 இதைன 40 ல;ச% ேபU()
ேம3 பய=பECV வU#=றனO என இத=
தளCV3 அS:(கJப; EHள9. 

இலவசமாக( #ைட()% இ+த தளCV3
#ைட()% �3கைள, மாணவOகH ம;E
a=S, ஆ!#ல% பய=ப EC9% அைனவU%
தர:ற(க% ேமTெகா6E, இ=Xடா3 ெசj9
பய=பECதலா%. இ+த ெசய c^= பய=பாE
)SC9 பல :Gேயா(கH, _ ;KJ தளCV3
#ைட(#=றன. எEC9( கா;டாக, https://www.
youtube.com/watch?v=BVCvjZwc4sk எ=ற pக
வL^3 உHள காெணாBையJ பாO(கi%.
‘#ராமOc’ இைணய தள% ெச=d ந% க;E
ைரகைளC VUC 9வ9 )SC9%, அத= Jள(
இ= Pேரா#ரா%கைள பV+9 இய()வ9
)SC9% அS+9 ெகாHள https://www.youtube.
com/watch?v=_F13V8d_DN0 எ=ற pகவL^3
உHள காெணாBைய( காணலா%. https://www.
youtube.com/watch?v=fVbE2CSXCJ0 எ=ற pக
வL^3 உHள காெணாB_% இ+த வைக^3
அைனC9 பய=பாEகH )SC9% rU(க மாக(
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கா;G :ள()#ற9.

இைணய தள!கB3, ‘#ராமOc’ ேபால
இ=m% பல ெசா3, இல(கண VUCVகH 
இU+தாM%, இதைனCதா= pத3 இடCV3
அைனவU% பாரா;E#=றனO. மTற ெசயc
கB= ெபயOகைள இ!) தU#ேற=.
1. ேவO; JெரX தளCV3 இய!)% Jள( இ=

Pேரா#ராமாக, TinyMCE Spellcheck #ைட(#
ற9. இைணய தள pக வL https://wordpress.
org/plugins/tinymce-spellcheck/

2. ேவO; ெசயc^3 உHளைதJ ேபால Google
Docs ெசயc^M%, ெசா3 மTd% இல(கண
VUCV ஒ=d இய!)#ற9.

3. எ+த Jள( இ= Pேரா#ராaைன_%
இைண(காம3, ெட(X; VUCத ேவ6E% 
எ=றா3, Paper Rater எ=m% கU: சLயா
னதாக இU()%. இத= தள% ெச=d, நா%
VUCத :U%P% ெட(X;ைட ஒ;Gனா3,
ெட(X;G3 உHள \ைழகH கா;டJப;E 

VUC9வTகான வாjJPகH கா;டJபE%.
4. “தவdகைளk ெசjயாnOகH” எ=ற பbk

ைல= ெசாTகlட= நம()( #ைடJ-
ப9 Ginger எ=m% ெசா3 VUCV. �)H
)ேரா% எ(Xட=ஷ=, எ%.எX. ஆ�X

Jள( இ= Pேரா#ரா% மTd% ஐேபா=, 
ஐேப;, ஆ6;ராj; சாத ன!கl(
கான பVJPகlட= Ginger #ைட(#ற9.
ெசா3 மTd% இல(கண \ைழகைளC VUC
9வ9ட=, இத= உHளாக அைம+த Sentence
Phraser, x!கH அைம()% வா(#யC
Vைன எJபG எ3லா% மாTS YறJபாக
அைம(கலா% எ=d கா; E#ற9. www.
gingersoftware எ=ற தளCV3 இதைனJ 
ெபறலா%.

5. After the Deadline எ=ற ேவO; JெரX
Jள( இ=, Vற �Td ெசயcயாக (Open
Source) வGவைம(கJப;ட9. )ேரா%,
பயOபா(X மTd% :6ேடாX ைல� ெசய-
cகl()மான இைணJPk ெசயcயாகi%
இ9 #ைட( #ற9. http://www.afterthedeadline.
com/ எ=ற தளCV3 இதைனJ ெபறலா%.

6. Slick Write எ=m% இைணய தள கU:,
பய=பECத எBய இைட pகமாகC தரJ
ப;EHள9. ந% ெட(X;ைட இV3
ெபாUCV:;டா3, எ[C9 மTd% இல(
கண, ெசாT \ைழகH ம; Ea=S, எCதைன
ெசய3 ெசாTகH, :ைனயைடk ெசாTகH, 
r;EJ ெபயOk ெசாTகH, ெபா9வாக
நா% காணாத ெசாTகH எCதைன பய=ப-
ECதJப;EHளன எ=d ஒU ப;Gயேல
தரJபE#ற9. இதைன http://www.slickwrite.
com எ=ற தளCV3 ெபறலா%. இV3
ெசாTகH சாO+த ஒU :ைளயா;E% தரJப
E#ற9. இத= Rல%, ெசாTகைள எJபG
எ3லா% பய=பECதலா% எ=ற ந% Vறைன 
வளOC9( ெகாHளலா%.

7. Prowriting Aid எ=m% தளCV3 நா% பய=
பEC9% ெசாTகl()J பVலாக, இ=m%
YறJபான ெசாTகைளJ பய=ப ECத
உத: தரJபE#ற9. பல உத:கH இ!)
#ைடCதாM%, அைனC9% இல வச% அ3ல. 
#ைட()% தள pகவL https://prowritingaid.
com/
ஆ!#ல ெமா0ைய நா% ந% \(ைகேயாE

பய=பECதC 9ைணயாj ேமேல )SJ \
டJப;EHள தள!கl%, அத= கU:கl%
உHளன. ெதா03 �;பCV= உத :யா3,
நம() இைவ #ைட(கJ ெபd #=றன. ேமேல 
ெசா3லJப;ட அைனC9%, ந% ேதைவகH
அைனCைத_% ,ைறேவTd% என( �ற pG-
யா9. இUJ \m% அ�வJேபா9 இவTைற_%
பய=பECVJ பாO(கலா%.

ஆ!#ல% கTd( ெகாHl% மாண வOக
l(), அவOகH ஏTபEC9% \ைழகைள அS
யi%, \ைழகைளC VUCV( ெகாHளi%
சLயான ெசய cையC ேதO+ெதEC9J பய=
பEC9!கH. ெபLயவOகH, த!கH )ழ+ைத
கl() இதைன( கTd( ெகாE!கH
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பல வாசகOகH, த!கB= :6ேடாX 10
YXடCV3, ஷ; டi6 ெமm:3,

ைஹபOேன; ஆJஷ= கா;டJபட:3ைல
எ=d எ[V உHளனO. )SJபாக ேலJடாJ
க%JK;டைரC ெதாடO+9 பய=பEC9ப
வOகH, இ+த ஆJஷைன அG(கG பய=ப
ECV வ+ததாகi%, அ9 இ3லாத9, Y(கைலC
தUவதாகi% )SJ\;EHளனO. பலO, அ+த
ஆJஷ=, :6ேடாX 103 இ3ைல எ=d
எ6s( ெகா6GU(கலா%. அ+த ஆJஷ=
மாறா ,ைல^3 தரJபட:3ைல; நாமாக ெச;
ெசj9 ெகாHளலா%. அதைன எJபG ெச; ெசj
வ9 எ=பதைன_%, ைஹபOேன; எ=ப9 எ+த
,ைலைய( )S(#ற9 எ=d% பாO(கலா%.

ெபா9வாக, க%JK;டL3 ேவைல pG+
தiட=, கUமேம க6ணாக இUJபவOகH,
ைப3கH அைனCைத_% ேச� ெசj9, ஒ�-
ெவாU Pேரா#ராaைன_% சLயாக RG, க%J
K;டL= இய(கC Vைன_% ,dC9வாOகH
(Shut Down). இ9தா= சLயான வ0_% �ட. 

ஆனா3, இைடேய YS9 ஓji எEJ
பவOகH (எE(கCதா= ேவ6E%), க%JK;
டைர ேமTெசா=னவாd ஷ; டi6 ெசj9, 
\= y6E% இய()வைத :U%ப:3ைல.
ேமM%, ேலJடாJ ேபா=ற க%JK;டOகB3,
அJபGேய :;E ெச3வ9, ேப;டL^= a= 
ச(Vைய( காc ெசjVE%. எனேவ தா=,
ைம(ேராசாJ;, Sleep மTd% Hibernate என
இU ஆJஷ=கைளC த+த9.

ஆனா3, :6ேடாX 10 இய(க pைற-
ைம^3, மTற ஷ; டi6 :UJப!க B
ைடேய, ‘ைஹபOேன;’ ஆJஷைனC தர
:3ைல. அதைன :U%PபவOகH ம;E%

இய(# ைவ(க;E% என வ0ையC த+9H
ள9.

’ைஹபKேன5’ எதXகாக?

:6ேடாX 10 YXடCV3, ’ைஹபOேன;’ 
,ைலைய அைம()% p=னO, அ9 எ=ன 
வைகயான ,ைல? எதTகாக அதைனJ 
பலO :U%P#=றனO? எ=d பாO(கலா%.
‘ைஹபOேனஷ=’ எ=ப9, வழ(கமாக நா% 
ேமTெகாHl% ஷ; டi6 ,ைல()%,
‘X�J’ ,ைல()% இைடJப;ட ஒ=றா)%. 
இ9 ேலJடாJ க%J K;டைர இல(காக( 
ெகா6ேட தரJப;ட9.  நா% ந% க%J
K;டைர ‘ைஹபOேன;’ ,ைல^3 ைவ(
)%ேபா9, அJே பா9 க%JK;டO இய!#(
ெகா6GU()% ,ைல ேச� ெசjயJப;E
ைவ(கJபE#ற9. எ+த Pேரா#ரா%கH Vற(
கJப;E இய!#( ெகா6GU(#=றன,
எ+த ேகாJPகH ெசய3பா;G3 உHளன எ=
பைத, ஹாO; GX(#3 க%JK;டO ேச�
ெசj9 ைவC9( ெகா6E, க%JK;டைர Off
,ைல()( ெகா6E ெச3M%. y6E% க%J-
K;டைர இய()% ேபா9, எ+த இடCV3 எ+த 
எ+த Pேரா#ரா%கlட= x!கH ைஹபOேன;
,ைல()k ெச=�Oகேளா, அ+த Pேரா#ரா%கH
இய(கJப;E, அV3 உHள ேகாJ PகH x!கH
ெசயலாTறC தயாராக இU()%. X�J ,ைல
ேபால இ9 a=ச(VையJ பய=பECதா9.
ஆனா3, அதைன( கா;GM% சTd அV க
மான ேநரCைத, y6E% க%JK;டைர இய(க
எEC9( ெகாHl%.

சL, இதைன எJபG :6ேடாX 103 
அைமJப9? ‘ைஹபOேன;’ ஆJஷைன 

 !ேடா% 10' ைஹப+ேன-



20-6-20168
எJபG ’பவO’ ெமm:3 ெகா6E வU வ9?
Start > Power எனC ெதாட!#, டாX( பாL3
உHள ேதட3 க;டCV3 ‘‘power options” என
ைடJ ெசj9 எ6டO த;டi%. இத= pத3 
:ைடயாக ‘க6;ேரா3 ேபன3’ #ைட()%.
அV3 #B( ெசjVடi%. க6;ேரா3 ேபன3
Vற(கJப;டiட=, இட9 ப(க% உHள 
\L:3 Choose what the power buttons do எ=
பைதC ேதO+ெதE(கi%. ேமலாக, Choose the 
power settings that you want for your computer எ=
பதைனC ேதO+ெதE(கi%. \=னO, X)ேரா3
ெசj9, hழாகk ெச=d, Shutdown settings எ=
பV3, Hibernate எ=பத= அUேக உHள, YSய
க;டCV3 G( அைடயாளCVைன ஏTப EC
தi%. இ{, XடாO; ெமm ெபTd, பவO
\L:3 #B( ெசjைக^3, ைஹபOேன;
\Li இUJபதைனJ பாO(கலா%.

இ+Vயா:3, த= வOCதகJ \L:ைன
இய()% அேமஸா= ,d வன%, �E தலாக
ேமM% 300 ேகாG டாலO pத�E ெசjய உH
ளதாக அS:C9Hள9. இத= Rல%, இ+V
யா:3 இ+ ,dவனCV= pத�E 500 ேகாG
டாலராக உயU%. அேமஸா= ,dவனCV=,
தைலைம ,Oவாக அVகாL ெஜJ ெபேஸாX,
வா�!ட{3 நட+த இ+Vய அெமL(க
வOCதக( )[:= தைலவOகH �;டCV3 
இதைனC ெதL:CதாO. இ+த ,க@k Y^3 \ர
தமO ேமாG_% கல+9 ெகா6டாO. அேமஸா=
,dவன%, ெச=ற 2013 ஆ% ஆ6G= மC-
V^3 த= \L:ைன இ+ Vயா:3 ெதாட!#
ய9. 2014 ஆ6E வா(#3, இத= Rலதன%
200 ேகாG டாலராக இU+த9. அJே பா9
இய!# வ+த JBJ காO; மTd% XநாJ  3 
வOCதக தள!கlட= ேபா; G^ட இ+த pத
�E ேதைவயாj இU+த9.

ஏTகனேவ, இ+Vயா:3, 45 ஆ^ர% ேவைல
வாjJPகைள, அேமஸா= உUவா(#_Hள9.

இ+VயJ ெபாUளாதார வளOkY ெதாடO+9 
உயO+9 வUவதா3, இ=m% Yற+த வOCதக 
வாjJPகH #ைட()% என அேமஸா= கU 9
#ற9. ெவBநா;E ,dவன!கH ேநரGயாக
pத�E ெசjவதTகான இ+ Vய அரY= :V
கB=பG, அேமஸா= ேநரGயாக எதைன_%
இ!) :TபV3ைல எ=ப9 இ!) )SJ \டC
த(க9.

PVயதாj ெசMCதJபட இU()% Rல
தன%, PVய வ0 கைள( க6டSயi%,
G¡;ட3 ெதா03 pைன ேவாOகைள ஊ(-
கJபECதi% பய=பE% எ=d அS :(கJ
ப;EHள9. இ+த ஆ6E இ+Vயா:3,
இைணய ேசைவ(கான (ள�; £@ ,ைலைய
உUவா()% எ=d%, pத3 pதலாக அெமL(
கா:T) ெவBேய, இ+Vயா:3 ைஹதராபாC
நகL3, சாJ;ேவO ெபாS^ய3 \L:3 ெபLய
அள:லான ஆji மTd% வளOkY ைமய%
ஒ=Sைன அைம()% எ=d% ெதL:(கJ
ப;EHள9.
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ெப!க¤U:ைனC தைலைம^டமாக(
ெகா6E இய!)% Atria Convergence 

Technologies ,dவன% (ACT Broadband) PV
யதாக( க%\ வ0 இைணய இைணJP தU
வV3, இ+த ஆ6G= pத3 காலா6G3
pதcட% ெபTdHள9. pத3 R=d, ஜனவL  
pத3 மாOk வைர, மாத!கB3, 80 ஆ^ர% 
ேபைரJ PVய ச+தா தாரOகளாகJ ெபTdH
ள9. ;ராj ெவB^;EHள அS(ைக^=பG,
ெச=ற மாOk 31 அ=d, ஏ.Y.G. ,d வனCV=
ச+தாதாரO எ6s(ைக 9 ல;சC9 40ஆ^ர%.
ெச=ற Gச%பO 31 அ=d, இ+த எ6s(ைக 
70 ஆ^ர% ஆக இU+த9. மாOk 313, ஏOெட3, 
க%\ வ0 இைணய ச+தாதாரOகளாக, 17.4
ல;ச% ேபைர( ெகா6GU+த9.

ெச=ற 2015 ஆ% ஆ6G3, ஏ.Y.G. மTd%
பாOV ஏOெட3 ஆ#ய இU ,dவன!கl%
நவ%பO மாத% வைர 2,30,000 ச+தாதாரO
கைளk ேசOCVU+தன. Gச%பO 31 pGய,
பாOV ஏOெட3 2.6 ல;ச% ச+தா தாரOகைள_%,
ஏOெட3 ,dவன% ஏ.Y.G. 2.5 ல;ச% ச+-
தாதாரOகைள_% PVயதாக இைணCVU+
தன. ெச=ற ஆ6G= இdV^3, க%\ வ0
இைணய இைணJபாக, ஏOெட3 16.7 ல;ச%
ச+தாதாரOகைள_%, ஏ.G.Y. 8.6 ல;ச% ச+தா-
தாரOகைள_% ெகா6GU+தன.

;ராj ெவB^;ட ேட;டா அGJபைட^3
பாO()%ேபா9, இ+Vயா:3 ஐ+9 ,dவ
ன!கH, க%\ வ0 இைணய இைணJP வழ!
)வV3 p=னs^3 உHளன. ெபா9C 9ைற
,dவனமான பாரC சbசாO ,கா% caெட;
மTd% எ%.G.எ=.எ3., ஏ.Y.G எனJ-
பE% அ;Lயா க=வOெஜ=X caெட;, _
Jரா;ேப6; (You BB). இ+த ஐ+V3, \.எX.
எ=.எ3. மTd% ஏOெட3 ,dவன!கைள ம;
Eேம, இ+ Vயா p[வ9% இய!)% ,dவ

ன!களா)%.
ஏ.Y.G. pதc3 ேக\H YXட% ஆJபேர;

டராக (MSO) த= ெசய3பா;GைனC ெதாட!#
ய9. ெத={+Vயா:3 ஒU Yல மாநகர!கB3
ம;Eேம த= பsைய ேமTெகா6ட9. YS9
கால% க0Cேத, க%\ வ0 இைணய ேசைவ 
வழ!)% வOCத கCVைனC ெதாட! #ய9.
)ைற+த காலC Vேலேய, aகJ ெபLய எ6s(
ைக^3 ச+தாதாரOகைள( ெகா6டதாக வளO+
9Hள9. \.எX.எ=.எ3. மTd% எ%.G.எ=.
எ3. ,dவன!கH த!கH ச+தாதாரOகைள
இழ(ைக^3, மTற R=d த{யாO ,d வன!
கl%, த!கH ச+தா தாரO எ6s(ைகையC
ெதாடO+9 அVகLC9 வ+தன. ெச=ற மாOk
வைர^3, \.எX.எ=.எ3.,dவனCV= க%\
வ0 ச+தாதாரO எ6 s(ைக 99.4 ல;ச மா
கi%, எ%.G.எ=.எ3. ,dவனCV= ச+தாதாரO
எ6s(ைக 11.1 ல;ச மாகi% இU+த9.



20-6-201610

~ பாரM ~
க%JK;டO, இைணய% மTd% XமாO; 

ேபா=கB3, ந%ைமJ பTSய தகவ3கைள
அVக% ெபTd( ெகா6E, த= ேநா(கC VT
காகJ பய=பEC9வV3 pத3 இட% ெபd
வ9 �)H ,dவனேம. :ள%பர!கைளC த=
வOCதகCV= அGJபைடயாக( ெகா6 EHள,
�)H ,dவனCV= ெசய3பாEகl(), ம(
கl%, அவOகB= அ\லாைஷகl% ெதL+
தாக ேவ6 Gய9Hள9. எனேவ, ஏேதm% ஒU
வைக^3, வ0^3 ந%ைமJ பTSய தகவ3
கைள �)H ெபTd( ெகாH #ற9. நா% �)H
,dவனCV= ப3ேவd ெசயcகளா3 பய=
ெபdவதா3, ந%மா3 தகவ3கைளC தரா மM%
இU(க pGவV3ைல. எனேவ, இவTைற எ+த
அள:T)( )ைற(கலா% எ=d பாOJேபா%.

x!கH ஆ6;ராj; ேபா= அ3ல9
ேடJள; சாதனCைதJ பய=பEC9பவராக
இU+தா3, �)H ஏTகனேவ உ!கைளJ பT
Sய பல தகவ3கைளJ \= ெதாடO+9 வU%
ெசய3பா;Gைன ேமTெகா6GU()%. அJப
Gயா! எ= அ(கi6;ைட RG:டவா? எ=ற
எ6ண% உ!கH மனV3 ேதா=d%. RE வ
தT)% �)H எBய வ0கைளC தU%. ஆனா3,
நா% அ(கi6;Gைன RG:ட மா;ேடா%. 
ஏென=றா3, �)H \ேள XேடாLcU+9
நா% அJBேகஷ=கைள இற(க ேவ6E%
எ{3, நம() �)H அ(கi6; ஒU க;
டாயC ேதைவ ஆ)%. பல ெசயcகH வ0
யாக, பல இட!கB3 ந%ைமJ பTSய தக
வ3கH, �)H ,dவன% ெபd% வைக^3
கY#=றன. இUJ\m%, )ைறவான அள:3
ந% தகவ3கைளC தU%, Yல p(#ய வ0
கைள இ!) காணலா%.

�)H நம()C தUபைவ எ3லா% இல வ
சேம. ஏென=றா3, �)H எ=m% ெதா03
�;ப அர(க=, :ள%பர% வ0 ெபU% வU
மானேம அதT) எ(கkச(க மா)%. இ+த :ள%
பர!கH வ0யாகேவ, உ!கl(கான :ள%பர
வ;ட% க;டJபE#ற9. இைணயCைதk rTS
வUைக^3, இ+த :ள%பர!கைள ஒ9()
வ9 அ�வ ளi எBதான காLய% அ3ல. �)H 
தளCV= :ள%பர ெச;G!X ப(கCV3

(https://www.google.com/settings/u/0/ads) x!கH
Yல நகாr ெச;G!X அைமJைப ேமT-
ெகா6E, x!கH தU% தக வ3கH 93 cதமா
கi%, ஆOவ% ெகா6EHள :ள%பர!கH 
ம;E% இUJபதாகi% ஏTபECதலா%. 

 �)H ,dவனCV= pத=ைம வOCதக%
ேதEத3 தா=. அV3 எ=ன ெசjயலா% எ=d
அEC9 பாO(கலா%. �)H x!கH ெச3M%,
பாO()% அைனC9 தள!கH )SCத தகவ3
கைளJ பVi ெசj9 ைவC9( ெகாH#ற9. ெபO
சன3 க%JK;டராக இU+தாM%, ஆ6;ராj;
YXடCV3 �)H ந�” ெசயcயாக இU+
தாM%, ேதEத3 க;டCV3 எ=னெவ3லா%
ைடJ ெசj#�OகH எ=பைத( �)H ெதாடO+9
க6காsC9( ெகா6EHள9.

அVO�டவசமாக, �)H இ+த தகவ3கH
எ3லா% எBதாக( கா�%பG, ந% அ(கi6; 
¨XடL ப(கCV3 ேம3 ப)V^3 ைவC9H
ள9. இ!), இவTைற ேச� ெசjVடாம3
ைவC9( ெகாHள ெச;G!X ப) V^3 வ0
தரJப;EHள9. எனேவ, நா% �)H எEC9
ைவC9Hள தகவ3கைள ேச� ெசjVடாம3
x(#:டலா%. அ3ல9 ேதO+ெதECத Yல
வTைற ம;E% பV_%பG அைமC9( ெகாH
ளலா%.

[ெம4\: நா% ¡ெம^3 ெசயcையJ
பய=பEC9ைக^3, �)H சOவOகH வ0யாக
நா% அmJPவ9 அைனCைத_% ஒU காJ\
எEC9, �)H ைவC9( ெகாH#ற9. a=
அbச3 ெசயc ஒ=S= ெசய3பா;G= அGJ
பைடேய இ9தா=. ஆனா3, �)H அதT)%
ேமலாக ஒU பG ெச=d, நம() :ள%பர!
கைள அmJPவதTகாக, ந% அbச3கைள
Xேக= ெசj9 தகவ3கைளC Vர;G ைவC9(
ெகா6E ெசய3பEC9#ற9. நா% அmJP%
ெட(X;ைட ம;Eம3ல; பட!கைள_%
Xேக= ெசj#ற9. இ�வாd �)H ெசய3
பEவைத x!கH :U%ப:3ைல எ=றா3,
ந% அ(கi6;GcU+9 ¡ெம^3 அ(க
i6;ைட x()வ9தா= ஒேர வ0.

ெதாடK)கH (Contacts): ஆ6;ராj; YX
டCVைனJ பய=பEC9வV3 நா% ெபd%
aகJ ெபLய வசV, ந% ெதாைல ேபY ெதாடO-

./23/4 தகவ'கைள3 /ைற4ேத த:க
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Pகைள எBதாக, ஒU சாதனCVcU+9 இ=
ெனா=d() மாTS( ெகாHவ9தா=. இ9 எJ
பG சாCVயமா#ற9 எ=றா3, ந% ெதாடOPகH
அைனC9% �)H அ(கi6;Eட= ஒU!
#ைண(கJபEவ9தா=. ெமாைப3 ேபா{
ேலேய, ந% ெதாடOPகB= a= அbச3
pகவLகl% தாமாக ேச� ெசjயJபEவ9%
இJபGCதா=. நா% x(க ேவ6E% என எ6
sனா3, ஒU pயTY^3, ஒU ெதாடO\ைன
ம;Eேம x(க pG_%. ஆனா3, இ+த சாத ன!
கB3, நா% ந% ெதாடOPகைள ேச� ெசj9
ைவC9( ெகாHவ9தா= Yற+த வ0 யா)%.

ெபU%பாலான ஆ6;ராj; இய()%
சாதன!கB3, உ!கH ேபா= ெதாடOPகைள,
உ!கH Y% காO GT) மாTdவ9 எ{3, People
எ=m% அJBேகஷ= ெச=d, அV3 Settings
ேதO+ெதE(க ேவ6E%. அத= \=னO, Export
Contacts to SIM எ=பதைன( #B( ெசjVட
pகவLகH அைனC9 தகவ3கlட= மாTறJ
பE%. ஒU Yல ஆ6;ராj; சாதன!கB3,
இ+த வ0pைறகH சTd மாdபடலா%.

^_H கால`டK: இV3 நா% அைம()%
,க@iகH அைனC9% �)H தளCVனா3
ஒU!#ைண(கJ பE#=றன. இ!) ம;E%,
இV3 உHளவTைற pTSMமாக x(க pG
யா9. �)H கால6ட Uட= அைனC9 ெதாடO
Pகைள_% x(#னா3தா= அ9 pG_%.

^_H 5ைரb: ¡ெம^3 சOவL3, ந%
ெம^3கH, ெதாடOPகH அைனC9%
ேசaJP( #ட!#3 ைவ(கJபEவ9 ேபால,
;ைர� ெசயc(கான சOவLM% ேசa(கJப E
#றதா எ=ப9 இ=m% ெதBவாக அSயC தரJ
பட:3ைல. ஆனா3, ;ைர� பய=பEC9%
சOவL3 ேசOC9 ைவ(கJபE% ஆவண!கH,
பட!கH, :Gேயா(கH அைனC9%, எ+த
ேநரp% �)H ,dவன% அSய( #ைட()%
வைக^3தா= பVயJபE#=றன. x!கH
உ!கH ைப3கைள அ0()%ேபா9% \=னO 
அ0Cத \=னO, ;ேர� ெப;G^cU+9
x()% ேபா9%, அைவ மைற(கJபE#=றன.
,kசயமாj, அைவ �)B= சOவ LcU+9 உட
னGயாக, அறேவ x(கJபEவV3ைல. ஆனா3,
உ!கH அ(கi6;Gைன ேவd யாேரm%,
\= நாB3 அ�#னா3, அவOகl() x!கH
x(#யைவ ,kசயமாக( #ைட(கா9.

உலfgஇடg(Location):உ!கHஆ6;ராj;
சாதன% இய!கC ெதாட!#ய காலCVcU+9,
�)H ’ெலாேகஷ=’ எ=m% வசV Rல%,
x!கH எ!ெக3லா% ெச3#�OகH எ=பதைன
அS+9 பVi ெசj#ற9. அ+த சாதன% Rல%,
�)H ேமJ பய=பEC9வதாக இU+தா3,
இ+த �3 தா= அGJபைடைய அைம(#ற9.
ெபOசன3 க%JK;டL3 ேமJ பய=பEC9
ைக^3, ெலாேகஷ= �ைல நா% இய(காம
ேலேய, மTறைவ Rல%, �)H நா% இய!)% 
இடCைத அS+9 ெகாH#ற9. இதைன x!கH
:U%ப:3ைல எ=றா3, இ+த ெசய3பா;

Gைன, ஆ6;ராj; சாதனCV3 pட(#:
டலா%.

^_H (ேள: ஆ6;ராj; ேபா= ைவCV
UJபவOகH, �)H Jேள பய=ப ECதாம3
இU(க pGயா9. பல ெசய cகH இத=
வ0யாகேவ நம()( #ைட()%. �)H, 
x!கH இ+த XேடாO ெச=d ெபd% அைனC-
ைத_% ப;Gயc;EC த={ட% ைவC9(
ெகாHl%. இ9 நா% XேடாைரJ பய=பECத
ஒJP( ெகாHl% ஒJப+தCV3 ஒU ,ப+தைன-
யா)%. ஆனா3, ெவBJபைட யாக இ9 ெதL-
வV3ைல. இதT) x!கH உட=பாG3ைல
எ=றா3, Jேள XேடாLைனJ பய=ப EC
தாம3 இUJப9தா= ஒேர வ0. ஆனா3, அ9 
சLயான வ0 அ3ல. ஏென=றா3, இ+த Jேள 
XேடாL3 இU+9 x!கH ெபTற அைனC9 
ெசயcகைள_% x(க ேவ6E%. \= எ+த
பய=பாE% உ!கl()( #ைட(கா9.

j 5k(: _ ;KJ தள ெச;G!X
அைமJPகH https://www.google.com/settings/
accounthistory எ=m% இடCV3 #ைட()%.
இ!) x!கH ேதGய :Gேயா(கB= ப;-
Gய3 #ைட()% இவTைற x(க x!கH 
:U%\னா3, அவTைறC ேதG x( #:
டலா%. இ!ேகேய, உ!கH ேதடைலJ பVi
ெசjய ேவ6டா% என �) l()( க;டைள 
இடலா%. அேத ேபால, x!கH ேதGJ பாOCத 
:Gேயா(கB= ப; Gயைல_% அ�#, x(க
:U%Pவைத x(#:டலா%.

ேமேல தரJப;EHள தகவ3கBcU+9,
x!கH �)H சOவOகl(), உ!கைளJ பT
Sய தகவ3கைள, அS+ேதா அSயாமேலா,
எ+த அள:T)C தU#�OகH எ=பதைனC
ெதL+9 ெகா6 GUJ�OகH. �)H ,dவன%
தU% எ+த வசVைய நா% பய=பECVனாM%,
ந%pைடய :UJப!கH, ந%ைமJ பTSய
தகவ3கH, அத= சOவL3 ெச=d அைட வ
ைதேயா, அவTைறJ பய=பECV ந%ைம
�)H அ�)வைதேயா மாTற இயலா9.
:UJபJ ப;டா3, ந%aடaU+9 ெச3M%
தகவ3கைள( )ைறC9( ெகாHளலா%. �)H 
ேசைவேய, அV3 உHள ந% அ(க i6;
Gைன( க;EJபா;G3 ைவC9( ெகா6G
U()% �3கைளC தU#ற9. ஆனா3, இதT)
நா% ெமன(ெக;E ெச;G!X அைமC9C 
ெதாடO+9 க6காs()% ேவைலைய_%
ேமTெகாHள ேவ6E%. ஆ6;ராj; சாத-
ன!கH, ¡ெம^3, �)H ேமJX, _ ;KJ
ேபா=றைவ எ3லா%, தக வ3கைளk ேசக-
L()% �3கைளC தா!க ளாகேவ இய(#C
த!கH பsையC ெதாடO #=றன. நா% இதைன
அS+9, ஒ�ெவாU ெச;G!X ப(கp%
அ�#, இவTைறC தE(கலா%. ஆனா3, அ�
வாd தE()% ேவைளகB3, Yல வசVகைள
இழ(க ேவ6GயVU()%. ேதைவJபE%
ேபா9 ம;E% பய=பECVனா3, தகவ3கH 
ெதாடO+9 ெச3வ9 ,dCதJபE%.
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எ!"$%கைள அகல+ப-"த
ேவOG3 எ[C9(கைள ந% இ�டJபG
தைலJPகB3 அைம(கJ பல வ0கH உH
ளன. இV3 ஒ=d எ[C9(கB= அகலCைத
அVகL(கk ெசjவ9. ெபா9வாக p[
எ[CV= அளைவ அVகLJேபா%; அ3
ல9 )ைறJேபா%. இ9 எ[CVைன :LC9
அைமJேபா%. x!கH அ�வாd அைம(கC 
V;டaE#=ற ெசா3ைலC ேதO+ெதEC9(
ெகாHl!கH. \= க6;ேரா3 + G (Ctrl+D)
ெகாEC9 பா6; :6ேடா:ைனJ ெபறi%. 
இதைன ெமm பாL3 Format #B( ெசj9
pத3 \Lவாக இU()% Font எ=பதைன_%
ேதO+ெதE(கலா%. இ+த :6ேடா:3 பல
ேடJகH #ைட()%. இV3  Character Spacing
எ=பதைனC ேதO+ெதE(கi%. அV3 Scale
எ=பதT) அU#3 உHள அளi க;டCV3
ஏTகனேவ 100% என இU()%. இதைன 200%
என அைமC9 ஓேக #B( ெசj9 பாOCதா3 
ேதO+ெதECத ெசா3c3 உHள எ[C9(கH 
அைனC9% அகலமாக மாTறJப;E இU()%.
இ9 உ!கl() அV கமாகC ெதL+தா3 அகல
அள:= சத:#தCைத( )ைற(கலா%; �E
தலாக ேவ6Eெம=றா3 உயOCதலா%.

ெட%12
எ3ைல% ேகா- பய7ப-"த

ேவO; டா)ெம6; தயா LJபவOகH,
Print Layout :K:3 த!கH ெட(X;ைட
அைமCதா3, அV3 கா;Y அB()% ெட(X;
எ3ைல( ேகாE அவOகl() aகi% உத
:யாj இUJபைத( காணலா%. இைவ PH
Bகளா3 ஆன ேகாEகH. x!கH அைம()%
ெட(X; எ+த அள:T)H ம;Eேம இU()%
எ=பதைன( கா;E%. இ+த ெட(X; எ3ைல( 
ேகாEகB= GX\ேளைய( க6;ேரா3 ெசj
Vட h@(கா�% வ0கைளJ \=பTறi%.
1. Word Options டயலா( பா(ைஸ( ெகா6E

வரi%. ேவO; 20073, ஆ�X ப;ட= 
#B( ெசj9, hழாக உHள  Word Optionsப;
டைன #B( ெசjVட ேவ6E%.

2. இ+த டயலா( பா(©= இட9 ப(க% உHள  
Advanced எ=பV3 #B( ெசjVடi%.

3. இ!) #ைட()% ஆJஷ=X ப;Gயc3
மiைஸ உU;G( ெகா6E ெச3லi%. Show
Document Content எ=ற \L:3 ,dCதi%.

4. Show Text Boundaries எ=ற ெச( பா(©3

G( அைடயாள% ஏTப ECVனா3, ெட(X;
எ3ைல( ேகாE கா;டJபE%. எEC9
:;டா3 கா;டJபட மா;டா9.
ேதைவயானைத ஏTபECVய \=னO, ஓேக 

#B( ெசj9 ெவBேயறi%.

89+:2ட பா;ம2=3
அைம>த ெட%12 ேதட

ேவO; Pேரா#ராa3 ெசா3 ேதEவV3 aகi%
ச(V வாj+த வ0கl% தரJப; EHளன. )SJ
\;ட ெசா3 ம;Ea=S, )SJ\;ட பாO
ம;G3 அைம+த ெசாTகைள ம;E% ேதG 
அSயலா%. அதT)( h@(கா�% வ0 கைள 
ேமTெகாHளi%.
1. x!கH ேவO; 2007 பய=பEC9பவராக

இU+தா3, Ctrl+F hகைள அ[Cதi%. ேவO; 
2010 பய=பEC 9பவராக இU+தா3, LJ
ப{3 ேஹா% ேடJ கா;டJபட ேவ6E%. 
இ!) Editing group3 Find tool அEC9Hள
h@ ேநா(#ய அ%P( )S^ைன #B( ெசj
Vடi%. \= Advanced Find எ=பV3 #B(
ெசjVடi%. ேவO; Find and Replace எ=ற
டயலா( பா(©ைன( கா;E%. அV3 Find
எ=ற ேடJ ேதO+ெதE(கJப;GU()%.

2. More எ=ற ப;ட= இU+தா3, அV3 #B( 
ெசjVடi%. ேவO; Find and Replace எ=ற
டயலா( பா(©= :Lவான ேதாTறC Vைன(
கா;E%. Find What க;டCV3 உHள எத
ைன_% x(#:டi%. No Formatting ப;ட=
இU+தா3 அV3 #B( ெசj Vடi%.

3. அEC9 Format ப;ட{3 #B( ெசj9,
\=னO, Font எ=பதைனC ேதO+ெதE(
கi%. ேவO; Find Font எ=ற டயலா( பா(
©ைன( கா;E%. இJே பா9, Effects எ=ற
\L:3 Superscript, Subscript ேபா=றைவ
ேஷ; ெசjயJப;E மைற(கJப; GUJப
தைன( காணலா%. அதாவ9, இ+த ப6PகH
எ3லா%, ேதடc3 ஒU அ%சமாக எEC9(
ெகாHளJபட மா;டா9 எ=d ெபாUH. 

4. அEC9 x!கH ேதE% ெட(X;G3 இU(க
ேவ6Gய ப6PகH (character attributes)
எைவ எ=d ேதO+ெதE(கi%. இ+த ப6
PகB= ெபயOகH அEC9 இU(க ேவ6
Gய க;டCV3 G( அைட யாள% ஒ=ைற
அைம(க மற(க ேவ6டா%. 

5. ெதாடO+9 ஓேக #B( ெசjVடi%. அEC9
Find Next எ=பV3 #B( ெசjVடi%.
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ேட2டா%கைள வ@ைச+ப-"த

எ(ெஸ3 ெதா)J\3 நா% பலவைகயான
ேட;டா(கைள அE(# ைவ(#ேறா%.

அவTைற ப3ேவd ,ைலகB3 நா% 
வLைசJபECVJ பாO(க ேவ6GயVU()%.
அகரவLைசJபG, )ைற+த மVJP அ3ல9
உயO+த மVJP என வLைசJபECத
ேவ6GயVU()%. இதைன எJபG
ேமTெகாHவ9 எ=d இ!) பாO(கலா%.

pதc3 எ(ெஸ3 ெதா)J\T) எ+த
ேட;டாைவ வLைசJபECத ேவ6E% என 
ெசா3ல ேவ6E%. இதைன ேமTெகாHள
pதc3 ேட;டா இU()% ெச3cைனC
ேதO+ெதE(க ேவ6E%. ஒேர ஒU ெச3ைல
ம;E% வLைசJபEC9வதாக இU+தா3 
Sort Ascending அ3ல9 Sort Descending
ப;டைனC ேதO+ெதE(கi%. எ+த ெச3ைலC
ேதO+ெதE(#�Oகேளா அ+த ெச3 அ+த
�3G= காலCV3 இUJபதைன உdV ெசj9
ெகாHளi%. இ+த இU ப;ட=கl% Standard
�3பாL3 உHளன.

ஒேர வைக ேட;டா இ3லாம3 
ஒ=d() ேமTப;ட வைக ேட;டா:ைன 
(எEC9(கா;டாக ெபயO மTd% \ற+த ேதV)
வLைசJபECத ேவ6E% எ=றா3 x!கH
எ(ெஸ3 ெதா)J\T) ேவd வைக^3
இதைனC ெதLயJபECத ேவ6E%. எ+த
�3Eகைள வLைசJபECத ேவ6E% எனi%
எ+த வைக^3 அவTைற அE(க ேவ6E%
எனi% �ற ேவ6E%. இதT) pதc3  
Data ெமm ெச3லi%. அV3 Sort எ=m%
\LைவC ேதO+ெதE(கi%. இ+த Sort
:6ேடா:3 R=d வைக^3 \LJபதT),
அவTS3 எதT) p=mLைம ெகாEJபதT)
என வ0கH தரJப;GU()%.

ஒ�ெவா=ைற_% #B( ெசj9 #ைட()%
ப;Gயc3 x!கH :U%P% ேட;டா
ெச3M(கான ெபயைரC ேதO+ெதEC9
p=mLைம(ேகTறபG அைம(கi%. அைவ
ஒ�ெவா=SM% h0U+9 ேமலாகi% 
ேமcU+9 hழாகi% (உயO+த மVJP/
)ைற+த மVJP) அைம(க ascending அ3ல9
descending ேதO+ெதE(கi%.

வைகJபECத ேவ6Gய ேட;டா 
ெச3கl() x!கH ெஹடO வLைச (“Header
row” ஒ=d ெகாECVU+தா3 அதைன(

)SJ\ட ேவ6E%. இதT) hழாக வசV 
தரJப;GU()%. இதைன x!கH ெசல(; 
ெசjயா:;டா3 எ(ெஸ3 ெஹடLMHள
ெசா3ைல_% எEC9( ெகா6E \LC9
அதTெகன ஒU இட% ெகாEC9J
\L()%. அ3ல9 ெஹடO வLைச x!கH
ெகாE(க:3ைல எ=றா3 “No header row”
எ=பதைனC ேதO+ெதE(க ேவ6E%. 
அைனC9% pG+தiட= ஓேக #B( 
ெசj9 ெவBேயறi%. இJேபா9 உ!கH
ேட;டா ெதா)JP x!கH :U%\யபG 
வைகJபECதJப;E அழகாக( #ைட()%.
y6E% ேவd ஒU ெச3c3 உHள
ேட;டா:ைன_% ேசOC9 வைகJபECVடC
V;டa;டா3 அதைன  மாTSC ேதO+ெதEC9
வைகJபECதலா%.

எ%ெஸ3 – ஆ32+E+2
எ(ெஸ3 ெதா)J\3 ஆ3;+�J; 

hகlட= ப!ச= hகைள அ[CVனா3
ேமTெகாHளJபE% ெசய3பாEகைள இ!ேக
பாO(கலா%.

F1 +ALT+SHIFT : PVய ஒO( «; ஒ=d
Vற(கJபE%.

F2 +ALT+SHIFT : அJேபா9 ெசய3ப;E(
ெகா6GU()% ஒO(P( ேச� ெசjயJபE%. 

F3 +ALT+SHIFT : ெந;E மTd% பE(ைக
வLைச ேல\HகH பய=பECV ெபயOகைள 
உUவா(கலா%.

F6 +ALT+SHIFT : ஒ=d() ேமTப;ட
ஒO(P( :6ேடா(கH Vற(கJப;GUJ\= 
தTேபாைதய ஒO(P(#T) p+ைதய ஒO(P(
:6ேடா Vற(கJபE%. 

F9+ALT+SHIFT : Vற+VU()% அைனC9
ஒO¬;கBM% அைனC9 ஒO( P()
கBM% அைனC9 கா3)ேலஷ=கl%
ெசய3பECதJபE%.

F10 +ALT+SHIFT : XமாO; ேட(#Tகான
ெமm மTd% ெமேச Vற(கJபE%. ஒ=d() 
ேமTப;ட XமாO; ேட( Vற(கJப;GU+தா3 
அECத ேட( ெச=d அதTகான ெமm மTd%
ெமேச Vற(கJபE%. 

F11 +ALT+SHIFT : ைம(ேராசாJ; X#LJ
எG;டO Vற(கJபE%.

F12 +ALT+SHIFT : \L6; டயலா( பா(X
Vற(கJபE%.
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உலக அள:3, வU% ஆ6EகB3,
XமாO; ேபா= :Tபைன )ைற_%

எ=d, G¡;ட3 வOCதகJ \L:3 ஆji
ேமTெகா6E வU% காO;னO ,dவன%
அS:C9Hள9. 2015 ஆ% ஆ6G3, 14.4%
வளOkYைய ேமTெகா6ட XமாO; ேபா=
:Tபைன, நடJP 2016 ஆ% ஆ6G3, 7%
வளOkYைய ம;Eேம ேமTெகாHl%. 150
ேகாG XமாO; ேபா=கH ம;Eேம :Tபைன
யா)% எ=d கண(#டJப;EHள9. வளO+த
நாEகளான அெமL(கா, ேமT)
ஐேராJ\ய நாEகH, ஜJபா=, 
ஆYய பY\( நாEகB3, 90%
அள:T) XமாO; ேபா=கH
ம(கைள அைட+9:;டன.
இ!) XமாO; ேபா= :Tபைன
)ைற+ததT)( காரண%, ஏT
கனேவ வா!#J பய=பEC9%
ம(கH, PVய மாட3 ேபா=
கl() மாd% மன ,ைலைய(
ெகா6Gராத9தா= எ=d, காO;னO ஆji
ைமயCV= இய()நO ெதL:C9HளாO.

கட+த ஏ[ ஆ6EகB3, XமாO; ேபா= :T
பைன^3 ஏTப;ட உkச% இ{ ஏTபடா9. 2010
ஆ% ஆ6G3, XமாO; ேபா= :Tபைன 73 சத
®தCVைன எ;Gய9. வளO+த நாEகB3 �ட,
உயO,ைல ேபா=கைளJ பய=பEC9பவOகH,
ேபா= ஒ=ைற )ைற+த9 2.5 ஆ6EகH பய=
பEC9#=றனO. அECத ஐ+9 ஆ6Eகl()
இ+த பழ(க% மாறJ ேபாவV3ைல.

வளO+த நாEகB3, XமாO; ேபா= :T-

பைன ேதைவயான அள :ைன எ;G:;
டதா3, பல ,dவன!கB= கவன%, இ+Vயா
மTd% ¯னா ப(க% VU%\_Hள9. XமாO;
ேபா= அ3லாத ேபா=கB= :Tபைன 20153, 
இ+Vயா:3 16.7 ேகாGயாக இU+த9. இ9
ெமாCத ெமாைப3 ேபா= :Tப ைன^3, 61%
ஆ)%. இ+VயJ பயனாளOகl(), XமாO;
ேபா=கH :ைல உயO+த ைவயாகேவ இU+
தன. ஆனா3, பல h@ ,ைல XமாO; ேபா=-
கB= :ைல )ைறவாக இUJபதா3, நடJP

2016 ஆ% ஆ6G3, 13.9 ேகாG 
XமாO; ேபா=கH :Tபைன
யா)% என காO;னO அS(ைக
�d#ற9. p+ைதய ஆ6ைட(
கா;GM% இ9 29.5% �Eத
லா)%. இ+Vயா:3, XமாO;
ேபா= ஒ=S= சராசL :ைல 
°.4,700()% )ைறவாகேவ உH
ள9. °.8,000()% )ைற வான
:ைல உHள XமாO; ேபா=கH

ெமாCத :Tபைன^3 50% இடCைதJ
\G()% எ=d% அS:(கJப;EHள9.

PVய ெதா03 �;பCV= அGJபைட^3,
ந®ன வசVகH XமாO; ேபா{3 அS pக%
ஆனாM%, இ+Vய வாG(ைக யா ளOகH, 
இர6E ஆ6E()J \=னU%, த!கH 
பைழய XமாO; ேபாேன ேபா9% எ=ற
,ைல^3 ெதாடO+9 பய=பECV வU#=
றனO. எனேவ, :Tபைன வU% ஆ6 EகB3
இ+Vயா:3 )ைறவாகேவ இU()% எ=d
எVOபாOJபதாக காO;னO அS(ைக �d#ற9.

%மா+-ேபாS  Yபைன /ைறZ>
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qன ,dவனமான ெல எ(ேகா (LeEco), எVO
பாOCதபG, ெச=ற வார% இர6E XமாO;
ேபா=கைள LeEco Le 2 மTd% Le Max 2
எ=ற ெபயOகB3 ெவB^;EHள9. இ+த
இர6G3 அVகC Vற= ெகா6ட9 Le Max
2. இத= aகJ ெபLய YறJப%ச% இத= ரா%
ெமமL தா=. 6 ¡.\. அள:3 ரா% ெமமL
தரJப;EHள9. ெச=ற ஏJரc3 ¯னா:3 
ெவB^டJப;ட இ+த XமாO; ேபா=கH,
தTேபா9 இ+Vயா:3 :Tபைன() வ+9H
ளன. Le 2 அVக ப;ச :ைல °. 11,999; Le
Max 2 அVக ப;ச :ைல °. 22,999. வU%
ஜூ= 20 pத3 இ+த ேபா=கைள வOCதக
இைணய தள!கH (Lemall.com மTd% Flipkart)
Rல% வா!#( ெகாHளலா%.

LeEco Le 2 XமாO; ேபா{3 இர6E Y%
கைளJ பய=பECதலா%. இத= Vைர 5.5 அ!-
)ல அள:3 அைம(கJப;EHள9. இத=
ெரச3Kச= 1,080 x 1,920 \(ெஸ3கH. இV3
ஆ(டா ேகாO, 64 \; Snapdragon 652 SoC 
JராசசO ெபாUCதJப;EHள9. ரா% ெமமL 
3 ¡.\. இத= Xேடாேர ெமமL 32 ¡.\.
எ3.இ.G. Jளா� இைண+த 16 எ%.\. Vற=
ெகா6ட ேகமரா \=Pறமாகi%, 8 எ%.
\. Vற= ெகா6ட ேகமரா p=Pறமாகi%
இைண(கJப;EHளன. ெந;ெவாO( இைணJ-
\T) 4¡ எ3.G.இ., ைவ \, Pl�C, ¡.\.
எX., மTd% Y ைடJ _.எX.\., ெதா03 �;
ப!கH இய!)#=றன. இத= ேப;டL 3,000

mAh Vற= ெகா6ட9.
Dual-SIM LeEco Le Max 2 XமாO; ேபா{M%

இர6E Y%கைளJ பயனபECதலா%. QHD
SuperRetina GX\ேள ெகா6ட 5.7 அ!)ல
அள:லான Vைர தரJப;EHள9. இத=
\(ெஸ3 அடOCV aகk YறJபாக 1,440x2,560
எ=ற அள:3 உHள9. இV3 64 \;, )வா; 
ேகாO )வா3கா% Snapdragon 820 JராசசO இய!
)#ற9. இத= ரா% ெமமL aகk YறJபானதாக
6 ¡.\. அள:3 அைம(கJப;EHள9. இத=
Xேடாேர ெமமL 64 ¡.\. எ3.இ.G. Jளா� 
இைண+த 21 எ%.\.Vற= ெகா6ட ேகமரா 
\=Pறமாகi%, 8 எ%.\. Vற= ெகா6ட
ேகமரா p=Pறமாகi% இய!)#=றன.

ெந;ெவாO( இைணJ\T) 4¡ எ3.G.இ.,
ைவ \, Pl�C, ¡.\.எX., மTd% Y ைடJ
ைம(ேரா _.எX.\., ெதா03 �;ப!கH 
இய!)#=றன. இத= ேப;டL 3,100 mAh
Vற= ெகா6ட9.

இ+த இர6E XமாO; ேபா=கBM% Sense
ID 3D :ர3 ேரைக உணU% ெதா03 �;ப 
வசV தரJப;EHள9.

உல#ேலேய pத= pதலாக, ெமாைப3
ேபா=கB3 தரJபE% 3.5 ay ஆGேயா ஜா( 
இ3லாம3, அத= இடCV3, Y ைடJ _.எX.
\. (USB Type-C) ஆGேயா ேபாO; தரJப;EH
ள9 இ+த XமாO; ேபா=கB3 ம; Eேம.
இவTdட= தரJபE% ெஹ;ெச; aக உயO
வான Hi-Fi audio தரCV3 உHளன.

ெல எ3ேகா S அச4தலான %மா+- ேபாSகE
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பானாேசா{( ,dவன%, ெச=ற வார%, த=-
mைடய T30 மTd% T44 எ=ற ெபயL3

த= PVய 3¡ XமாO; ேபா=கைள, இ+ Vயk
ச+ைத^3 :Tபைன() அSpகJபECV_H
ள9. இர6GM% 4 அ!)ல அள:3 WVGA
GX\ேள ெகா6ட VைரகH உHளன. T44
மாட3 ேபா= °.4,290, T30 மாட3 ேபா= °.
3,290 என :ைல^டJப;EHளன. இவTS=
YறJப%ச!கைள( காணலா%.

பானாேசாvJ 30 7மாK5 ேபா$ : 800 x 480
\(ெஸ3 அடOCV_ட= �Gய 4 அ!)ல
Vைர, 1.3 #கா ெஹO;X ேவகCV3 இய!)% 
)வா; ேகாO JராசசO, 512 எ%.\. ரா% ெமமL,
32 ¡.\. வைர அVகJபEC9% Vற= ெகா6ட 
4 ¡.\. Xேடாேர ெமமL, ஆ6;ராj; 5.1
லாc பாJ ஆJபேர;G! YXட%, இர6E 
Y% பய=பாE, \=Pறமாக எ3.இ.G.Jளா�
இைண+த 5 எ%.\. ேகமரா, 2 எ%.\.Vற=
ெகா6ட p=Pற( ேகமரா, எJ.எ%.ேரGேயா
மTd% 3.5 ay ஆGேயா ஜா(, ெந;ெவாO( 
இைணJ\T) 3¡, ைவ \, Pl�C மTd%
¡.\.எX.ெதா03 �;ப!கH என இ+த
மாட3 ேபா{3 வசVகH உHளன. இத= பL
மாண%126 x 64 x 10.3 ay. இத= ேப;டL
1,400 mAh Vற= ெகா6டதாகC தரJப;ட9.

பானாேசாvJ w 44 மாட\ ேபாv$ xற(பg
சzகH : 800 x 480 \(ெஸ3 அடOCV_ட=
�Gய 4 அ!)ல Vைர, 1.3 #கா ெஹO;X

ேவகCV3 இய!)% )வா; ேகாO JராசசO, 1
¡.\. ரா% ெமமL, 32 ¡.\. வைர அVகJப
EC9% Vற= ெகா6ட 8 ¡.\. Xேடாேர
ெமமL, ஆ6;ராj; 6.0 மாO�மலாj ஆJ-
பேர;G! YXட%, இர6E Y% பய=பாE,
\=Pறமாக எ3.இ.G.Jளா� இைண+த 5 எ%.
\. ேகமரா, 2 எ%.\.Vற= ெகா6ட p=Pற(
ேகமரா, எJ.எ%.ேரGேயா மTd% 3.5 ay 
ஆGேயா ஜா(, ெந;ெவாO( இைணJ \T)
3¡, ைவ \, Pl�C 4.0 மTd% ¡.\.எX.
ெதா03 �;ப!கH என இ+த மாட3 ேபா{3 
வசVகH உHளன. இத= பLமாண% 126 x 64
x 10.3 ay. இத= ேப;டL 2,400 mAh Vற=
ெகா6டதாகC தரJப;ட9.

பானாேசா{( G30 மாட3 XமாO; ேபா=,
ெம;டc( ேகா3;, Y3வO மTd% #ேர
வ6ண!கB3 #ைட(#=றன. இத= அVக
ப;ச :ைல °.3,290. G44 மாட3 XமாO;
ேபா= ேராX ேகா3;, ேச%ெபj= ேகா3;
மTd% எல(;L( Pl வ6ண!கB3 :Tப
ைனயா#=றன. இத= அVக ப;ச :ைல °.
4,290. இைவ இர6Eடm%, °.299 மVJPHள
X#´= காO; இலவசமாக வழ!கJபE#ற9.

இர6டா% மTd% R=றா% ,ைல நக ர!
கB3, இ+த ேபா=கH அVக அள:3 :T
பைனயா)% எ=d எVOபாO(கJபEவதாக,
பானாேசா{( ,d வன :Tபைன அVகாL ெதL
:C9HளாO.

பானாேசா]3 M 44
மY_> M 30 அRNக>
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எ ேபாதாவ& ஆ)*ரா,* ேபா-. “*/ கால2” 
ெசய6ைய நா9 பய9ப:;&ேவ9. அ& த>? 
அைழ பாள2கB9 ெபய2கைள பா2;&C*: 
C*:C:ேவ9. ஆனா., தFகG க*:ைரைய  
பH;த I9னேர, இKத ெசய6 த>? Iற
வசMகைளN? அOKேத9. PO பாக அத9 
ச2வQேலேய ெச9R எ)கைளT ெகா:;&,
அதUPQயவைர பா2 ப& எ9ப&V?, */ கால2
வWயாக, Xேப? எ)கைள; த:Tக YHN?
எ9ப&V?, YUOZ? [Mய தகவ.களாP?.
க*:ைர ஆ\Qய>TP பாரா*:கG.

ேபரா டாJடK. எ$. ஆqKவாதg, M|(}K.

5/ கால2 பய9ப:;த; ெதாடF^யVட9,
ந? ேபா9கB. உGள அைன;& எ)கைளN? 
C`F^ த9 ச2வQ. ைவ;&T ெகாG^ற& 
எ9ற உ)ைம இ&வைர நா9 அOKதM.ைல.
பய9ப:;&வதா., பயனாள2 எ) ம*:ேம
ெபற ப:? என bைன;M>Kேத9. ஒ> வைகd.
இ& ந.ல ேசைவ தா9. Xேப? அைழ [கG,
ந?ைம அefR;&? அைழ [கG யாQடg>K&
என அைனவ>? அOK& ெகாGளலாேம. ந? த-
நப2 உQைம பாMTக ப:^ற& எ9றா., அத9 
ச2வQ6>K& ந? எ)ைண iTP? உQைமையN?,
வWையN? */ கால2 த>^ற& எ9ப& சQதாேன.

எ$.பாJயநாத$, ���J_w.

�)ேடாX 10 இ- அைன;& க? l*ட2கBZ?
இயFP? க*டாய ஆ பேர*HF \Xடமா^C:?.
எனேவ, \Oய PைறகG இ>KதாZ?, அதUP 
மாOT ெகாGவேத ந.ல&. அெமQTகாC. 
ஏUப*:Gள மாUற? அதைனேய கா*:^ற&. 
இKMயாC. இ& PO;த CW [ண2V ஏUபட 
ைமTேராசா * ஏUபா:கைளe ெச,Mட ேவ):?.

எ7. �7வநாத$, M|�x.

�9 இைணய ேசைவ இKMயா Y`வ&?
ெசய.பட ேவ):?. இKMயாC. அMக?
^ராமFகG உGளன. அவUைற நா? எBதாக 
அnகV? YHயC.ைல. எனேவ, oPB9 M*ட?
நமTP ந9ைம த>? M*ட? தா9. இKத ேநாT^.,
அரf எ)p  பா2;&, q9 M*ட;MUகான 
தைடகைள iT^ அrமM தரலா?.

�. �ல��, ெச$ைன.

“�* ஒ96” ைப.களாக; தானாக அைமN? ேவ2*
டாPெம)*கG PO;த தகவைல எBதாக ந9P 
[QK& ெகாGs? வைகd. CளTக;&டr?, 
பட;&டr? தKதைமTP ந9O. எ9 ேகGCைய
மM;& பM. அB;த ேகGC பM. IQV
ஆ\Qய>TP எ9 வணTகFகG.

ேக.உதய� சLMர$, M|(}K.

எe.I. bRவன? உல^9 gக ெம.6ய
ேல டா Iைன வHவைம;& த9 ெதாW. t*ப
அrபவ;Mைன bைல bR;MNGள&. ெசய. 
ேவக?, Cைல, வHவைம [, CUபைனTP 
I9 ேசைவ என அைன;& IQVகBZ?, எe.I.
\ற பாக ெசய.ப*: வ>^ற&. அKbRவன;தா. 
தா9, இ& ேபா9ற \ற பான உலக அளC. Yத. 
சாதனFகைள அைமTக YHN?.

ஆK. ராேஜLMர$, உைறkK.

ேபX[Tேபா9ற சuக வைல; தளFகB., தானாக 
அைசN? படFகG, பா2;தVடேனேய இயFP? 
CHேயா படFகG ஒ> ெதா.ைலேய. இவUைற 
bR;M நா? C>?[?ேபா& இயTPவைதேய, 
இKத தளFகG மாறா bைலd. அைமTகலா?. 
அவUைற bR;&வ& PO;த தFகG வW கா*ட. 
\ற பாக உGள&. ந9O.

எ$. ஹாxg, ெச$ைன
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ேகGC: C)ேடாX 10 \Xட;M. ‘XHT^
ேநா*X’ தர ப:^றதா? C)ேடாX 7 \Xட;M.
இ& gகV? பயrGளதாக உGள&. இதைன 
ைமTேராசா * C)ேடாX 10. இைண;&Gள&
PO;& உFகG க*:ைரd. எ`த படC.ைல.
அOK& ெகாGவதUகாகT ேக*^ேற9.

x.�|ேகச$, M`<Jக\.
பV3: ந3ல ச+ேதக%, ேகH :_% �ட.

:6ேடாX 103 XG(# ேநா;X தரJப;
EHள9. சாதாரணமாகC தரJபட:3ைல.
பல PVய வசVகlட= ேம%பECதJப;
EHள9. pதலாவதாக, XG(# ேநா;X,
காOடனா �Mட= இைண(கJப;EHள9.
காOடனாiட= இைண+9 )SJPகைள உU
வா(கலா%. இர6டாவதாக, XG(# ேநா;X
மTற அைனC9 ெசயcகH மTd% �3கlட=
ஒU!#ைண(கJப;EHள9. இதனா3, இV3
உHள )SJPகH, x!கH ைம(ே ராசாJ; அJ
Bேகஷ=கB3 எதைனJ பய=பECVனாM%,
உ!கl() ,ைனi பECதJபE%. )SJP
ஒ=Sைன எ[V, அதைனk ெசய3பECத ேநரC-
ைத_% )SC9:;டா3, )SJ\;ட ேநரCV3
அ9 xல வ6ணCV3 மாd%. காOடனா உ!க
l() அதைன ,ைனi பEC9%.

ெதாைலேபY எ6ைண எ[V ைவCதா3,
ெதாைலேபY ெதாடOP ெகாHl% அJB
ேகஷ= இU+தா3, அ9 அ+த எ6ைண )SJ
\;ட ேநரCV3 அைழ()%. a= அbச3
pகவL இUJ\=, :6ேடாX 10 ெம^3

Pேரா#ரா% இய!#, அbசைல அmJப ,ைன
�;E%. அேத ேபால, இைணய தள pக
வL ஒ=ைற எ[V ைவCதா3, அV3 #B( 
ெசjதா3 ேபா9%; இைணய தள% Vற(கJ
பE%.

ேமேல ெசா3லJப;ட Yல வசVகH, வU%
:6ேடாX 10 ஆ6E:ழா அJேட; ,க@
iட= XG(# ேநா;©3 இைண(கJபE%. 

ேகGC: நா9 கடKத நா9P ஆ) :களாக, எe.I.
ேல டா (HP pavilion) பய9ப:;M வ>^ேற9.
ெச9ற வார?, C)ேடாX 76>K&, C)ேடாX 
10TP அ ேட* ெச,ேத9. சUR ேநர? அMக?
ஆன& எ9றாZ?, gக; ெதBவாகV?, இல Pவா
கV? அ ேட* ஆன&. எKதe \TகZ? இ.ைல. 
ஆனா., இ ேபா& மVX நக2வM. \Tக. 
இ>T^ற&. ேல டா அ பHேய லாT ஆ^ bU
^ற&. இ&, இைணய இைண I. IரVX ெச,
ைகd. இ9r? Iரeைனகைள; த> ̂ ற&. இ&
C)ேடாX 10 \Xட;Mனாலா? அ.ல& ேவR
ஹா2* ேவ2 Iரeைனdலா?

ஆK.w. ேமாகனா காK�MJ, ெபzக�|.
பV3: உ!கlைடய ேலJடாJ க%JK;

டL3 உHள ;ைரவO ைப3கH அJேட; ெசj
யJபடாம3 இUJபதாகC ெதL #ற9. Windows
Update site தள% ெச=d, எைவ அJேட;
ெசjயJபட ேவ6E% எ=பதைன அS+9,
அவTைற அJேட; ெசjVடi%. அV3 கா;
டJபட:3ைல எ=றா3, Y(க3 சTd ேமாசமா

–டாJடK ெப. சLMர ேபா7 –ேகH� – பM\
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ன9தா=. க%JK;டL3 உHள ைவ \ காO;,
டkேப; ேபா=றவTைற, ஒ�ெவா=றாக, 
ெசய3 ,dCத பs^ைன (Disable) ேமTெகாH
ளi%. எV3 இய(க ,dCதைல ேமTெ காH
ைக^3, \ரkைன இ3லாம3 இU( #றேதா,
அத= ;ைரவைர ேம%பECத ேவ6E%. அ3
ல9, GைவX ேமேனஜO ெச=d ஒ�ெவா=
றாகJ பாO(கi%. GைவX ேமேனஜO ெச3ல,
“Computer” ஐகா{3 (p=P “My Computer”)
ெச=d ைர;#B( ெசj9, #ைட()%
ெமm:3, “Manage” எ=பதைனC ேதO+ெத
E(கi%. இட9Pறமாக GைவX ேமனஜO
இU()%. வல9 ப(கCV3 YXடCV= சாத-
ன!கH அைனC9% கா;டJபE%. ஒ�ெ வாU
சாதனCVM% டPH #B( ெசj9, அத= JராJ
பO; X டயலா( பா(X ெபறi%. அத=
;ைரவO ேடJ\3, அ+த சாதனCV= இய(கC
Vைன Disable ெசjவதTகான வசV இU()%.
அV3 #B( ெசj9, இ+த ேசாதைனைய
ேமTெகாHளலா%. YXட% இய(கCVT) அC
VயாவYயமாகC ேதைவJபEபவTS= இய(
கCVைன ,dCத ேவ6டா%. ஒ�ெவா=றாகk
ேசாதைன ெசj9, ேதைவJபE% சாதனCVT
கான ;ைரவO ேகாJ\ைன ேம%பECVனா3,
உ!கH \ரkைன சL ெசjயJபE%.

ேகGC: C)ேடாX 7 \Xட;M., ேவ2* 2007
பய9ப:;&^ேற9. எ ேபா&? நா9 u9R
டாPெம)* ைப.கைள; MறK& ெசய.பட ேவ)
Hய&Gள&. இைவ அைன;&? ஒேர ேபா.டQ.
இ>KதாZ?, இைவ வQைசயாக இ.ைல. எனேவ,
ஒ|ெவா9றாக; MறTக ேவ) Hய&Gள&. ெமா;த
மாக எனTP ேவ)Hய ைப.கைள, ஒேர ேநர;M.
MறTக எ9ன ெச,Mட ேவ):?? அதUகான வW
உGளதா?

அ. மMவாண$, ெபரg}K.
பV3: ேவO; Pேரா#ராaைனJ ெபாdC

தவைர, அத= ைப3கைள ,Oவ#(க p[
ைமயான ஒU YXடCVைனC த+9Hள9. 
அV3 ஒ=d, ஒேர ேநரCV3, ஒ=d() ேமT
ப;ட ைப3கைளC Vற()% ெசய3பா டா)%. 
இதைன ேமTெகாHள hேழ த+9Hள ெசய3பா
Eகைள ேமTெகாHளi%. pதc3 ைப3 Open
டயலா( பா(ைஸC Vற(கi%. Ctrl+O hகைள
அ[CV இதைனC Vற(கலா%. ைப3கB=
ப;Gய3 #ைட()%. இV3 நம() ேவ6 Gய
ைப3 ஒ=S3 டPH #B( ெசjவதT)J பV
லாக, ைப3கH ேதO+ெதE()% ேவைல^3 
இற!கi%. உ!கl() ேவ6 Gய ைப3கH
வLைசயாக இU+தா3, pத3 ைப3 ேதO+ெத
EC9 \= �J; h அ[CV, இdV ைபc3
#B( ெசj9 ேதO+ெதE(கலா%. இட% :;E 
ைப3கH இட% ெபTSU+தா3, வLைசயாக
இ3லாம3 இU+தா3, pத3 ைபைலC ேதO+

ெதEC9J \=னO, க6;ேரா3 hைய அ[CVC
ேதO+ெதEC9, நா% ஒேர ேநரCV3 Vற(க
ேவ6Gய ைப3கB= ப; Gயைல அைம(
கலா%. இ�வாd ேதO+ெதECத \=னO, Open
எ=பV3 #B( ெசjVட, x!கH ேதO+ெதECத
ைப3கH, ஒ=ற= \= ஒ=றாகC Vற(கJப E
வைத( காணலா%.

x!கH கா�% Open dialog box3, இ9 ேபால,
:6ேடாX எ(XPேளாரO பா(©3 தரJபE%
வசVகH ேபால, பல வச VகH ைப3கைள ,Oவ
#(கC தரJப;GUJபைத( காணலா%.

ேகGC: எ9 ேவைலTP, ஆF ̂ ல;M.
டாPெம)* தயாQTைகd., வாT^ய;M9 Yத.
எ`;Mைன; தானாக ெபQய எ`;தாக அைம வ
தைன bR;&? வைகd. ெச* ெச,&C*ேட9.
ஆனா., இ9r? ெபய2கைள (Regan, Sekar,
Williams) அைமTைகd., Yத. எ`;& ேகIட.
எ`;தாகேவ அைம^ற&. ஏ9 எ9R ெதQய
C.ைல. இதைனN? \Oய எ`;தாகேவ அைமTக
எ9ன ெச,Mட ேவ):??

எ$. �Kமலா ெஜயராம$, �"()ரg.
பV3: இர6E :ஷ ய!கB3 இைதk சL 

ெசjVடலா%. pதc3 ேக\ட3 எ[C9

அைமவத= £@ ,ைல அைனCைத_% ,dCV
:;டதைன உdV ெசj9 ெகாHக. ஏTக னேவ
வா(#யCV= pத3 எ[C9, ேக\டலாகC
தானாக மாTறJபEவதைன ,dCV:; OகH.
இேத ேபால இ=m% Yல £@,ைலகH உH
ளன. இதைன அS+9 x(க,
1. Tools ெமm:3 இU+9 Auto correct ஆJஷ=

#B( ெசjVடi%; அ3ல9, ேவO; 2007
எ{3, Word Options / Proofing / Auto correct
எனk ெச=d ஆ;ெடா கெர(; ஆJஷ=X 
:6ேடா :ைனJ ெபறi%.

2. இ!) Correct TWo INitial Capitals, Capitalize
First Letter of Sentences, Capitalize Names of 
Days ஆ#யவTS3 உHள G( அைடயாள!
கைள x(கi%.

3. \= hழாக உHள, AutoCorrect ப;Gயc3,
ெசா3 ஒ=S= pத3 எ[Cைத, ேக\ட3
எ[Cதாக மாTd% வைக அைம(கJப;
GU+தா3, அதைன_% x()க. அ3ல9
AutoCorrect \Lைவேய pட(# ைவ(கலா%.

4. ெதாடO+9 Spelling Checker ெச( பா(©3,
Automatically Use Suggestions எ=பVM% G(
அைடயாள% இU+தா3 x(கi%. அ3ல9,
ெசய3பா;Gைன ,dCதi%.
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5. அEC9 ஓேக #B( ெசj9 ெவBேய றi%.

ேகGC: ஒ> ேபா2*டIG ஹா2* *ைர| பய9ப
:;M எ9 ைப.கைள ேச| ெச,& ைவ;M>T
^ேற9. ஒ> ெடரா ைப* அள Vைடய&. இதைன
C)ேடாX எTXI இயF^ய க? l*ட>ட9
இைண;& பய9ப:;Mேன9. இ ேபா&
அதைன C)ேடாX 8.1 \Xட? இயFP? க? -
l*டQ. இைண;& பய9ப:;த YயU\;த
ேபா&, அதைன அOKத மாMQ oட கா*HT ெகாG
ளC.ைல. C)ேடாX 10 \Xட;MUP ேம?ப:;
MனாZ? இேத bைல வ>? எ9R எ9 ந)ப2 oR
^றா2. இதைன எ பH ~2 ப&? எ9 ேபா2*டIG
ஹா2* *ைர| இ- ேவைல ெச,யாதா?

ஆ. �ேரமலதா, ெச�யா�.
பV3: எ+த ,dவனCV= ேபாO;ட\H

;ைர� என x!கH �ற:3ைல. இUJ\m%,
\ரkைன^= அGJபைட எ=ன எ=d �d-
#ேற=. இ+த ேபாO;ட\H ;ைர:ைனk
ெசய3பECத, அதைன இைண()% க%J
K;டL3 இய!)% ஆJபேர;G! YXடC
VTகான ;ைரவOகH இU(க ேவ6E%.
ஆJபேர;G! YXடC Vேலேய அைவ தரJ
ப;GU()%. இ3ைல எ{3, ;ைர� தயா
LCத ,dவனCV= இைணய தளCV3 இ+த
;ைரவO ைப3கH தரJப;GU()%. அவTைற
தர:ற(க% ெசj9, இ=Xடா3 ெசj9 ெகாH
ளi%. ஆனா3, இ+த ேபாO;ட\H ;ைர�
தயாLCத ,dவன%, அ6ைம( காலC Vய ஆJ
பேர;G! YXட!கB3 இய!)வதTகான
;ைரவO ைப3கைளC தர:3ைல எ=றா3,
அ+த ,dவன!கB= a= அbச3 pகவL()
எ[V( ேகl!கH. பV3 இ3ைல எ=றாேலா,
;ைரவO ைப3கH #ைட(கா9 எ=றாேலா,
:6ேடாX எ(X\ க%JK;டL3 அதைன
இைணC9, ைப3கைள இ=ெனாU PVய
ேபாO;ட\H ;ைரவ U() மாTS( ெகாH-
l!கH. ேவd வ0^3ைல.

ேகGC: க? l*டQ. இயFP? Pேரா?
IரVசQ., உடrடTPட9 ஒ> ெசா.
ZTP ெபா>G த>? எTXட9ஷ9
[ேரா^ரா? ஒ9ைற இ9Xடா.
ெச,ேத9. அ& அHTகH க2சQ.
\TP? ெசாUகsTெக.லா?, ெபா>-
Bைன ம�சG க*ட;M. த>^ற&.
இ& ேவைலTP இைடlறாக உG
ள&. இதைன எ பH iTPவ&?

கா. சாரzக$, M|(பM.
பV3: )ேரா% \ரiசL3, வல9

ேமலாக உHள ெமm:3 #B( ெசj
Vடi%. அEC9, #ைட()%
h@:L ெமm:3, More tools
> Extensions எனC ேதO+ெத

E(கi%. இ!) x!கH இ=Xடா3 ெசjத
அைனC9 எ(Xட=ஷ= Pேரா#ரா%கl%
கா;டJபE%. எதைன x(க ேவ6 Eேமா,
அதT) வல9 கைடY^3 உHள )JைபC
ெதா;G ேபா=ற ஐகா{= p=P காணJ-
பE% Remove from Chrome எ=பV3 #B(
ெசjVடi%. x(கJபEவதTகான YSய அS
:JP கா;டJபE%. Remove எ=பV3
y6E% #B( ெசjVட, எ(Xட=ஷ= x(கJ-
பE%. இ{, ெபாUH �d% ெதா3ைல இU(-
கா9.

ேகGC: Bad Cluster எ9R ஹா2* HXT PO;&
பH;&Gேள9. அ)ைமd., failover cluster எ9R
ஒ> அ?ச? PO;& பH;ேத9. அ& ஹா2* HXT
PO;& இ> பதாக; ெதQயC.ைல. இ& PO;&
CளTக? த>மாR ேக*:T ெகாG^ேற9.

எ$. அ$)� ெச\�, இராசபாைளயg.
பV3: failover cluster எ=ப9 ஹாO; GX(

)SCத9 இ3ைல. பல சOவOகH இைண+த 
ஒU ெதா)V. பல அJ Bேகஷ=கH மTd%
சO®சX ெதாடO+9 இய!க சOவOகைள
இைணC9 அைமJP ஏTபECதJபE%.
இV3 ஏேதm% ஒU சOவO ெசய3 இழ(க 
ேநL;டா3, இ+த ெதா)J\3 (Cluster) உHள
இ=ெனாU சOவO, ெசய3 இழ+த சOவL=
பsk rைம^ைன_% ேசOC9 கவ{(கC
ெதாட!)%. ேசைவ Yல :நா GகH �ட பாV(
காத வைக^3 இ+த ெசய3 மாTd% பs 
ேமTெகாHளJபE%. ெசய3 இழ()% த=ைம
ையேய Failover Cluster என அைழ(#=றனO.
இ+த சOவOகH பல வைகJபE%. ைப3 சOவO,
\L6; சOவO, ேட;டா ேபX சOவO மTd% 

ெமேச¡! சOவOகH இV3 அட!)%. 
ஒ�ெவாU சOவU%, மTற சOவOகB= 
த=ைம )SC9 அS+9 ெசய3பE% 
வைக^3 Pேரா#ரா% ெசjயJப;
GU()%. ஒ�ெவாU சOவU%,

\SெதாU சOவL= பVcயாகi%
வGவைம(கJப;GU()%. இ+த
இர6E% எJேபா9%, )SJ\;ட
Y(ன3கH Rல% ெதாடO\3 இU+9 
ெகா6ேட இU()%. இ+த Y(ன3

கைள இவTS= இத யC9GJP
("heartbeat") என அைழ(#=றனO.
ஒU சOவO த= ெசய3பா;Gைன
மTற சOவU()C ெதL:(ைக^3, 
அ+த Y(ன3கைள push heartbeats
என அைழ(#=றனO. இ+த Y(-

ன3கH பVc சOவOகைள அைடயாத
ேபா9, பVc சOவO :0C9( 
ெகா6E, ெசய3 இழ+த சOவL=
ெசய3பா;Gைன_% ேசOC9
பாOC9( ெகாHl%.

ேகE –ப;'


