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வாசகFகேள.... க;(P)டF TாKகD
க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456

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\]!.

ைம"ேராசா() வா+,ய ‘.+") இ0’ ~ ஏ0? எத4காக?

ேவF) ைபK வைககD

IAD ேதட.K Lல வNகD

ப"க; 8

ப"க; 11

ப"க; 10

உ
I

ேள

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.

~ டாKடL ெப.சMNர ேபா5 ~

ஆ!" ேதா'(, ஜூ+ மாத./0, ஆ123
4'வன(, த+ சாதன8க:;ெகன ெசய

?கைள உCவா;DபவFக:;கான, ப+னாGட
ளIலான கC.தர8ைக நட.MவM வழ;க(.
இதைன “ஆ123 ெபாQயா ளFகR+ ச8கம(”
எ+' அைழ;கலா(.

இUத ஆ!V0, ெச+ற ஜூ+ 13 அ+', 
சா+2ரா+Z[ேகா நக\0, ஆ123 சாதன8
க:;ெகன ெசய?க3 உCவா;DபவFக:;

கான 2016 ஆ( ஆ! ";கான கC.தர8`ைன,
ஆ123 நட./யM. இ/0 இU4'வன./+
தைலைம 4Fவா` V( D; தைலைமaைர
ஆbQனாF. 2ற 4Fவா`க:( c/ய மாb
ற8க3 DQ.M உைர யாbQனாFக3. IைரI0
ெவR வர இC;D( அைன.M ெசய? மாb-
ற8க3 DQ.M( Iள;க1பGடM. ஐேபா+,
ஐேபG, ேம; க(1eGடFக3, ஆ123 வாGf 
மb'( ஆ123 VI என ஆ123 சாதன8க3
அைன./+ இய;க gைறைமகRh( மாb

ஆ(CD
ெபாXயாளFக<0
ப0னா)Y கZ[தர+A
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ற8க3 இC;D( என அQI.தாF.

இUத அQI1c iக g;`ய ஒ+றாக; கC
த1ப"`றM. ெதாk0 lGப m/யாக, ஆ123
பல சவா0கைளf ெச+ற ஆ!" gn
வM( சU/.M வUதM. ப.தா!"க
:;D1 2+, gத0 gைறயாக, 
ஆ123 4'வன./+ gத0
காலா!" வCமான( DைறU /
CUதM. அ!ைமo0 ெவRoட1
பGட ஆ123 வாGf சாதன./bD
வரேவbc( இCUதM; ச\o0ைல
எ+ற கC.M( ெவRயானM. ஆ123
4'வன./+ வCமான./0 ெபC(
ப8D வ`;D(, ஐேபா+ Ibபைன, உலக
அளI0 ச\Uத [மாFG ேபா+ Ibப ைனைய1
ேபாலேவ ச\UM இCUதM. எனேவ, த+ 
சாதன8கைள இய;D( ெசய?க3 அைன./+
ெசய0பா"கRh( ேம(பாGVைன ேமb
ெகா3ள ஆ123 gVெவ".M, க"ைமயாக
உைழ.M1 பல மாbற8கைள; ெகா!" வU
M3ளM.

iக g;`ய அQI1பாக, ஆ123 4' வ
ன./+, ெமாைப0 சாதன8க:;கான, g;`ய
இய;க gைறைமo0 c/யதாக ஐ.ஓ.எ[.10,
பல c/ய வச /க:ட+ ெவRoட1ப"`றM.
c/யதாக ப.M நrன வச/க3 தர1பG"3
ளன. ெமா.த./0 பல ேம(பா"க3 அQI;
க1பG"3ளன. அவbQ0 Zல:

ந( க!கைள; கவர; tVய gத0 மாbற(,
ெமேசu ெசய?o0 தர1பG"3ளM. இத+
பயனாளFக3, இv ெசாbகைள ஒC ZQய தG
ட?0 எேமாw என1ப"( ZQய பட8களாக
மாbQ, எn/ய DQ1cகைள அx1பலா(.
/ைர gnவ/h( காGட1ப"( வைகo0
அைசa( பட8கைள இைண;கலா(.

இUத ‘ஐெமேசu’ ேம(ப ".த?0, இைச;
ேகா1cகைள1 ப`FUM ெகா3:( ெசய0
பா"( இைண;க1பG"3ளM. VwGட0 டf 
z ேபாFG {ல( இதைனf ெசய0ப".தலா(.
ஆ123 [ேடா\0, 20 லGச( ெசய?க3 பய

னாளFக:;ெகன இC1ப
தாக|(,அைவ13

ஆ o ர (
ே க ா V
g ை ற

த ர I
ற ; க (

ெச}ய1பG
" 3 ள த ா

க|( V( D; ெத\ I.தாF. கGடண(
ெசh./1 ெப'( ெசய?க3 {ல(,
இUத ெசய?கைள உCவா;`யவFக3,

இMவைர 5000 ேகாV டாலF பண( 
ஈGVa3ளதாக|( அQI.தாF.

ஆ123 ெட[;டா1 க(1eGட
C;கான இய;க gைறைமo0 ஓ.எ[.
எ;[ Z[டமானM ேம; ஓ.எ[. 

(MacOS) என அைழ;க1ப"`றM.
இUத ஆ!" ப/1c இUத1 ெபய-
Cட+ Zயரா (Sierra) என அைழ;

க1ப"`றM. Zயரா எ+பM க?
ேபாFvயாைவa( ெநவாடாIைனa(

இைண;D( ஒC மைல.ெதா டராD(.
gத0 gைறயாக, ஆ123 வழ8D( ஒ? 

வk VwGட0 உதIயாளரான ‘Z\’, (Siri)
ேம; க(1 eGட Cட+ இைண;க1பG "3ளM.
இM ஏbகனேவ, ‘ஆ123 ேப’ ெசய ?ையa(
ெசய0ப"./ வC ̀ றM. இv ேம; க(1
eGடF பயனாளFக3, த8க3 ஆ123 வாGf
கGVய கர./ைன, ேல1டா( ஒ+';D அCேக
ெகா!" ெச0வத+ {ல(, ேம; க(1 eG
டைர இய;க /ற;க gVa(.

ஆ123 வாGf சாதனg( ேம(ப".த1ப"
`றM. ‘வாGf ஓ.எf.3’ (WatchOS 3) கVகார./0
இv உ8க3 ந!பFகR+ உடbபobZக
ைளa( கண; ̀ G"1 பாF;க
gVa(. இUத c/ய
இைடgக(, ெசய? 
ஒ+ைற உ8க:
ைடய ஐேபாv0
iக ேவகமாக
இய;க./bD;
ெகா!" வC(.
இதைன ஆ123
‘InstantLaunch’ என
அைழ;`றM.

இ ை ண ய . /+
வkயாகf ெசய0ப"(
‘ஆ123 ேப’ ெசய ?o0,

USB -- Universal Serial Bus: ( !வ#ச%
')ய% ப,) க/012ட4ட5 இைண9க0ப:/ 
;ற சாதன@கைள எCதாக இைணDE0 
பய5ப:Dத ஒ4 வG. ,ேகன#, மL,,
;ளாM NைரP, ;)Qட# எனD தRேபாE
அைனDE சாதன@கT/ இத5 வGேய தா5 
க/012ட4ட5 இைண9க0ப:U5றன. 
க/012ட# இய@U9 ெகாQN49W/ேபாேத 
இதைன0 பய5ப:DX சாதன@கைள
இைண9கலா/, Z9கலா/.

“ெதG98 ெகாD\+கD”
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‘சபா\’;ெகன c/ய பGட+ ஒ+' அQgக1
ப".M`றM. இத+ வkயாக, உ8க3 ஐேபா+
அ0லM உ8க3 ஆ123 வாGf  சாதன8கR0
உ3ள ‘டf ஐ.V.’ (TouchID) {ல( �8க3 பண(
ெசh./யைத ச\ பாF.M; ெகா3ளலா(.

ெச+ற ஆ!", சUதா ெசh./1 பய+ப-
".M( வைகo0 அQgக1ப".த1பGட
‘ஆ123 ieZ;’ (Apple Music) இ1ேபாM
ேம(ப".த1ப"`றM. பயனாளF ஒCவ\+
தbேபாைதய இைச �லக(, இUத ெசய?o+
g+x;D. த3ள1ப "`றM. இ/0 ‘2ேள
?[G’ வைகoh( ேம(பா" தர1பG"3
ளM. இ1ேபாM பல c/ய ேட1க3 இ/0
இைண;க1பG", ந( IC1ப8க:;ேகbபf
ெசய0ப".M( வைகo0 இைவ இய8D`+
றன. தbசமய(, ஒC ேகாVேய 50 லGச( ேபF 
இதைன; கGடண( ெசh./1 பய+ப".M(
சUதாதாரFகளாக உ3ளனF.

பட8க3 இv, Memories பD/o0 2\.M
ைவ;க1ப"(. பட./0 உ3ள நபFக3, எ";-
க1பGட இட(, 4க�|க3 என1 பல வைக-
கR0 இைவ 2\;க1பG" அைம;க1ப"(.
ஐேபாv0 இய8D( ஐேபா+ அZ[ட+G
ெசய?ைய, ேமh( ேம(ப"./ வVவைம.
/ட, 4'வன./0 ப�யாbறாத, ெசய?க3
வVவைம1பாளFக:;D( இைச| தர1ப"
`றM.

‘ஆ123 ேம1[’ (Apple Maps) ெசய?o0
ஏbப".த1ப"( மாbற1பGட வVவைம1c
அதைன இ+x( Zற1பாகf ெசயலாb'(
வைகo0 அைமUM3ளM. உ8க3 கால!டF
ெசய?ைய ஆ}| ெச}M, �8க3 ெச0ல இC;
`+ற இட8கைள1 பாF.M க!கா�;D(.
நா( ேத"( நம;கான வச/கைள. தC(. ந(

அCேக இC;D( இட8கைள. ேதV. தC-
வ/0, ந0ல g+ேனbற( ெகா!ட ெசய0-
பா" தர1பG"3ளM.

ஐ.ஓ.எ[. 10 Z[ட./0, இv ேதைவ யbற,
ஏbகனேவ ப/UM பய+ப".தாத ெசய?கைள
�;DவM எRைம1ப".த1பG"3ளM. ந(
gக1c1 ப;க./0 ேதைவ யbற இட8கைள1 
2V.M, அத+ அழைக; ெக";D( ெசய ?
கR+ பட8க3 இv இC;காM.

இUத இய;க gைற ைமo+ iகf Zற1பான 
மாbற(, சாதன.ைத. /றUM இய;D( வk
மாbற1பG"3ளMதா+. g+c, ப;க வk
யாக. /ைரo0 அn./ இn;க ேவ!"(. 
இ1ேபாM ேஹா( அn./. /ற;கலா(. 
gத?0 உ8க3 Iர0 ேரைகைய [ேக+
ெச}MIG"12+, ேஹா( பGடv0 தG
Vனா0 ேபாM(. சாதன( இய8க. ெதாட8D(. 
பல ஆ!"களாக, ‘[ைவ1’ ெச}ேத பய+
ப"./ வUத பயனாளFக:;D, இUத c/ய
gைற சb' எ\fசைல. தUதாh(, இM எRM 
எ+பதா0, 4fசய( ஏb'; ெகா3வாFக3. 

அ.Mட+, ஐேபாைனf சb' உயர. �; ̀
ய|டேனேய, Ik.M; ெகா!" ெசய0பாG
VbD வC( ேம(பா"( தர1பG"3ளM.

அைன.M ேம(ப".Mதh;கான ெசய?
க:( அத+ வkgைறக:(, ெசய?க3
உCவா;DபவFக:;D வழ8க1பG"3ளன.
இலவச ேம(பா"க3 அைன.M(, அைன.M 
ஆ123 பயனாளFக:;D( தர1பG"3ளன.

Hardware: (ஹா#2 ேவ#) க/012ட# சா#\த
அைனDE சாதன@கT/ இ\த ெசா%லா%
W]0;ட0ப:U5றன. மத#ேபா#:, ^0, மL,, 
_ ேபா#:, ;)Qட#, ேமாட/, ெரௗ2ட# என
அைனDE/ இ\த ெசா%a% அட@W/.

Software: (சா02ேவ#) ஹா#2ேவ# என9
bற0ப:/ சாதன@கைள இய9W/ க/012ட# 
cேராUரா/கd அ%லE cேராUரா/கC5 
ெதாW0c என இதைன9 bறலா/. ஆ0பேர2N@
^,ட/ cேராUரா/, சா02ேவ# அ0Cேகஷ5கd 
(எ/.எ,. ஆg,, ேக/, ேபா5றைவ) ஆUய 
அைனDE/ இ\த ெசா%லா% W]0;ட0ப:/.

Control Panel: (கQ2ேரா% ேபன%)
hQேடா, இய9கDX5 ,டா#2 ெமih%
தர0ப:/ ஒ4 j% என இதைனk ெசா%லலா/.
இத5 lல/ hQேடா, இய9கDX5 
அN0பைடk ெசய%பா:கைள ெச/ைம0 
ப:Dதலா/. அDEட5 ெப#சன% க/012ட#
மRm/ இைண\த சாதன@கd ெசய%ப:/
த5ைமைய / 'ரைம9கலா/.

“ெதG98 ெகாD\+கD”
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~ பாரN ~
இUத ஆ!" நைடெபbற ஆ123 4'வ
ன./+, உலக அளIலான ெசய?க3 வVவ
ைம1பாளFக3 கC.தர8`0 அைனவரM ஆf
ச\யg( ம/1c( கலUத கவன.ைத ஈF.தவF
அ+Iதா Iஜ} எ+x( ஒ+பM வயேத ஆன, 
இU/ய வ(சாவR1 ெப! ஆவாF. இவF 
தbேபாM த+ ெபbேறாFக:ட+ ஆ[ /ேர?
யாI+ ெம0ேபாF+ நக\0 வZ.M வC`றாF. 
ம|!G Ie எ+x( ெதாட;க1ப33o0, 
{+றா( 4ைல வD120 பV.M வC`றாF. 
இMவைர நைடெபbற அைன.M ஆ123 
ெடவல1பF கC.தர8DகR0 கலUM ெகா!
டவFகR0, iக; DைறUத வயMைடயவF (9)
இவFதா+. cேரா`ராமFக:;;D, ஆ123
4'வன அைழ12+ ேப\0, இ;கC.தர8`0 
கலUM ெகா3வM, ஒC ெப\ய ICM ஆD(.

DழUைதக:;கான ெசய? ஒ+ைற வVவ
ைம;க ேவ!"( என அ+Iதா Iஜ} gV
ெவ".M, cேரா`ராi8 அQUM, ெசய?கைள
உCவா;`a3ளாF. gத?0 உCவா;`ய GoalsHi
ெசய?;D, ஆ123 4'வன( ப.தாoர(
டாலF ப\சR.M3ளM. இர!டாவதாக உC
வா;`ய [மாFG`+[ அvம0[ (Smartkins
Animals) எ+ற ெசய? அவC;D, ஆ123 4'
வன அைழ12+ ேப\0, cேரா`ராமFக3 கC.த
ர8`0 கலUM ெகா3:( வா}12ைன. தUM3
ளM. cேரா`ராமFகR0 ெபC(பாலானவFக3

த8க3 இல;காக; ெகா!VC1பM, இUத
கC.தர8`0, ஆ123 4'வன./+ அைழ1
பாளராக; ெகளரவ( ெபb' கலUM ெகா3வ
ைத.தா+. இதைன. த+ ஒ+பM வய/0 ெபb
'3ளாF, அ+Iதா Iஜ}.

100 Iல8Dகைள; காGV, Z'வFகைள
அவbQ+ ெபயF ெசா0?1 பழ;க1ப ".த
இவF அைம.M வழ8 ̀ ய “[மாFG`+[
அvம0[” ெசய?ைய, ஆ123 [ேடா\0
இலவசமாக|(, கGடண( ெசh./a(
ெபறலா(. இலவசமாக ஐேபாvh(, ஐ
ேபVh( ப/UM ெகா!டா0, DைறUத எ!-
�;ைகo0 iCக8க3 காGட1ப "`+றன.
இவbைற எ1பV அைழ1பM என DழUைதக3 
கb'; ெகா!", அUத1 ப;க./ேலேய தர1
பG"3ள ைம; பட./ைன அn./, DழU-
ைதக3 iCக8கR+ ெபயFகைள; tறலா(. 
இM ப/வாD(. 2+, அதைன இய;`f ச\-

ஒ0ப8 வய8 இ9:ய வ;சாவ<( ெப> @"A
ஆ(CD Eேரா,ராமF பGH
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யாக; DழUைதக3 tQa3ளாFகளா எ+'
ேசா/.M; ெகா3ளலா(. ேமh( iCக8கைள
இைண;க ஒC டாலF ெசh./1 ெபறலா(.
இதைன1 பbQ அQய http://www.smartkins.com/ 
எ+x( தள( ெச0ல|(. ெசய?ைய ஐேபG
மb'( ஐேபாv0 ப/UM இய;`1 பாF;க,
ஆ123 [ேடாF ெச0ல|(.

இUத ெசய ?o0, ெச0ல1 2ரா�களா
க|(, ப!ைண r" கR0 வளF;D( 2ரா �
களாக|(, (நா}, ப�, D/ைர ேபா+றைவ)
30;D( ேமbபGடைவ உ3ளன. Z8க(, c?,
Z'.ைத மb'( யாைன ேபா+ற காG" Iல8
Dக3 30;D( ேமலாக; காGட1ப"`+றன.
கட0 வா� 2ரா�க3 (ஷாF;, கட0D/ைர
மb'( டா02+ ேபா+றைவ)ப.M;D ேம0

உ3ளன. 20;D( ேமbபGட பற ைவக3 வ\-
ைசயாக இட( ெபb'3ளன. gதைல, ஆைம,
வ!ண.M1�fZ ேபா+றைவ ஒC Dn வாக.
தர1பG"3ளன.

இதbD g+னC( GoalsHi எ+ற ஒC ெசய
?ைய, ஆ123 சாதன8கR0 இய8D( 
வைகo0 வVவைம.M ஆ123 4'வன./+
ப\ைச1 ெபb QCUதாF. ஏn வய/?CUM
ெசய?கைள உCவா;` வC`றாF.

இவF இதbகாக, எUத க(1eGடF ப3R
oh( cேரா`ராi8 DQ.M1 பV;கI0ைல. a
Ge120, cேரா`ரா( எnMவதbகான ‘ேகாV8
பாட8கைள’ �!"( �!"( பாF.M, கb';

Domain Name: இ5ட#ெந2N% உdள தகவ%
தள@கைள இk ெசா%லா% W]0;:U5றன#.
அ\த தளDX5 ெபயைர இE W]9UறE.
Network: ெந2ெவா#9 (இ5ட#ெந2 உ2பட)
U% இைண9க0ப2N49W/ ஒ4 க/012ட)%
உdேள அiமXp5] வ4/ அ:Dதவ)5 qயR
^ையD த:9W/ ஒ4 சா02ேவ# அ%லE ^]ய
ஹா#2ேவ# சாதன/.
Download: க/012ட# ஒ5]a4\E ேநரNயாக
இ5ெனா4 க/012ட49W0 ைபைல மாRm
வதைன டLQேலா2 என9 W]0;:Uேறா/.
இ40;i/ இ5ட#ெந2 ெந2ெ வா#9U% 
இைண\Edள க/012ட )a4\E ஒ4 ைப%
இற9U0 பXய0ப:வதைனேய இE ெப4/
பாs/ W]9UறE.

“ெதG98 ெகாD\+கD”
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ெகா!", இUத ெசய?ைய உCவா;`a3ளாF.
அ+Iதாைவ ஆ123 4'வன./+

தைலைம 4Fவாக அ/கா\ V( D;, கC.த
ர8`0 அQgக1ப"./னாF. “உல`+ iகf
ZறUத cக� ெபற; tVய, iக; DைறUத வய M
ைடய cேரா`ராமF” என அவைர1 cக�UதாF.
“ நா+ ஒC அ1Rேகஷ+ ெடவல1பராக உC
வாக IC(c`ேற+. அத+ {ல(, இUத
உல`0 ஒC மாbற. /ைன ஏbப".த gVa(”
எ+`றாF அ+Iதா. அவF ஒC cேரா`ராமராக
உCவாவத+ {ல(, ZறUதெதாC ெதாk0
gைனேவாராக வர ேவ!"( என IC(c
`றாF. ஆ123 கC.தர8`0 கலUM ெகா!ட
ெதாk0 gத�GடாளFகRட( த+ IC1
ப.ைத. ெத\I.M கலUMைரயாVனாF.

ப.தாoர( டாலF ப\� ெபbற இவCைடய
GoalsHi எ+x( ெசய?, DழUைதக:;D(
ெபbேறாFக:;DமானM. எ1பV இல;Dகைள
4Fணo;க ேவ!"(, ேநர./ைன எ1பV
4Fவ`;க ேவ!"(, இல;D ேநா;`ய ந(
ப�ைய எ1பV க!கா�.M தர( உயF.த
ேவ!"(, Dnவாக எ1பV ெசய0பட
ேவ!"( என1 பல வk கைள; காG"`றM.
இதைன1 2+பbQ, பய+ப"./னா0, கV ன
மான ேவைல1 ப� tட எRதாக. ெத\a(
என ஒCவF பாராG"ைர வழ8`a3ளாF.

அ+IதாI+ தாயாF, cவனா Iஜ}, ஐ.2.
எ(. 4'வன./0, வF.தக ஆேலாசகராக
உ3ளாF. அதனாேலேய, அ+IதாIட( வF.
தக m/யாக உயர ேவ!"( எ+ற ஆைசa(,
இல;D( ஆர(ப gதேல இCUM வUததாக
அவF தாயாF ெத\I.M3ளாF. Z' வயM
gத0, ஆ123 4'வன.ைத. ெதாட8`ய
[�� ஜா1[ ஒC ZறUத g+ மா/\ தைல வ
ராக இCUதாF எ+'( இவF DQ1 2G"3ளாF.

அ+IதாIட( cேரா`ரா( அைம1பM
DQ.M ேகGடேபாM, “கC.தாக. ேதா+'(
iக1 ெப\ய ப� gத?0 ஒC ேதாbறமாக
ந( g+ இC;D(. ஆனா0, அதைனf ெசய-
?யாக மாb'வM சb' கVனமான ப�
யாD(. cேராGேடா ைட1, Vைச+ அைம1c,

இைண1c, பயனF இைட gக( அைம1பM,
cேரா`ரா( எnவM, அதைனf ெசய0ப "./f 
ேசாதைன ெச}வM, 2ைழ கைளf ச\ ெச}வM
என1 ப+gக1 ப�யாD( அM” எ+' DQ1-
2G"3ளாF.

� வளFUM ெப\யவளாக வCைகo0 எ+
னவாக உCவாக IC(c`றா}? எ+' ேகG
டேபாM, “நா+ c/ய க!"2V1cகைள
உCவா;Dபவராக வளர IC(c`ேற+. அ1
ேபாMதா+, ம;க3 கb'; ெகா!", அத+
{ல( பயனைடa( வைகoலான க!"2V1
cகைள உCவா;க gVa(” எ+றாF. “ெதாk0
lGப./+ {ல(, ம;க:ைடய வா�;
ைகo0, ஒC மாbற.ைத உCவா;க IC(c
`ேற+” எ+' த+xைடய ெபயF மb'( 4'
வன அGைடo0 DQ12G"3ளாF. “எ+ன ஓF
அCைம யான உயFUத ேநா;க(” என1 பலC(
இவC;D வா�.M ெத\I.M3ளனF.

இUத; கC.த ர8`0 கலUM ெகா!", 
ஆ123 4'வன. தைலவF V; D; அவF
கைளf சU/1பM த+ பல நா3 இல;காக 
இCUதM என இவF ெத\I.M3ளாF. எனேவ,
அதbகான I!ண1ப./ைன ஆ123 4'
வன./bD அx12, ேதFUெத";க1பG",
Zற1c ெப'3ளாF.

ஆ123 4'வன./+ உலகளாIய இUத
ெடவல1பF கC.தர8`0, மாணவFக ளாa3ள
350 cேரா`ராமFக3 அைழ;க1பG" கலUM
ெகா!டனF. இவFகR0, 120 ேபF, 18 ;D( 
Dைறவான வயMைடயவFகேள. இதbெகன
I!ண12.தவFகR0, ெப!கேள அ/க( 
இCUதனF. ெச+ற ஆ!ைட; காGVh(
{+' மட8D எ! �;ைகo0, ெப!க3
I!ண1ப( அx12 இCUதனF. ேதFUெத ";
க1பGடவFகR0, 22 சதrத( ேபF ெப!க3
எ+பM|( DQ12ட.த;கM.

Client: க/012ட# ெந2ெவா#9U% இைண9க0
ப2: ச#வராக இய@காம% பய5ப:Dத0ப:/
எ\த க/012ட4/ UைளயQ2 என அைழ9க0
ப:/.
Taskbar: (டா,9 பா#) hQேடா, இய9கDX% 
மா!2ட# Xைரp% _ழாக இய@W/ Zd க2ட/. 
இX% ,டா#2 ெமi, hைர வாக அ0 Cேகஷ5
cேராUரா/கைள இய9க ஐகா5கd அட@Uய
ெதாW0c, இய@U9 ெகாQ N49W/ அ0C
ேகஷ5 cேராUரா/கC5 ைப%கT9கான க2
ட@கd மRm/ கNகார/, ;5னvp% இய@U9
ெகாQN49W/ cேராUரா/கC5 ஐகா5கd
ஆUயைவ இ49W/. இவRைறD ேதைவ0ப:/
ேபாE UC9 ெசwE ெபறலா/.

“ெதG98 ெகாD\+கD”
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ெச+ற வார(, ஜூ+ 13 அ+', ைம;
ேராசா1G 4'வன(, ச{க வைல.தள( நட./ 
வC( ‘?8;G இ+’ (LinkdIn) 4'வன.ைத
2,620 ேகாV டாலF ெகா".M வா8 ̀ a3ள
தாக அQI1c தUதM பலC;D அ/FfZைய.
தUM3ளM. ‘?8;G இ+’ 4'வன./+
ப8D ஒ+';D 156 டாலF ெசh./, இU4
'வன.ைத ைம;ேராசா1G வா8க ஒ1பUத(
ேமbெகா3ள1பG"3ளM. 4'வன( gn ைம
யாக; ைக மா'வM, இUத ஆ!" இ'/;D3
4ைறேவ'(.

வF.தக./0 ஈ"ப"( வ0hநFக3 DQ.த
ேடGடாIைன, இUத இர!" 4'வன8க:(
ெபb' வUதன. ஒCவ\+ ேடGடா வGட( 
மbறத+ வGட./0 D';`டாம0 இCUM
வC`றM. ஏென+றா0, தv.தvயான அV1ப
ைடo0 இைவ இய8`ன. இ1ேபாM ‘?8;G
இ+’ ேடGடா வGட(, ைம;ேராசா1G 4'வ
ன.Mட+ இைணவதா0, ைம;ேராசா1G தா+ 
ெகா!"3ள ெதாk0 வ0 hநFகR+ வG
ட.ைத1 ெபC;`; ெகா3:( 4க�| ஏbபட 
இC;`றM. ைம;ேராசா1G வைல12+ன?0,
நபF ெதாடFcக3, தகவ0க3, ெச} /க3,
கால!டF ப/|க3 மb'( ஆவண8க3 என
இட( ெபb'3ளன.
‘?8;G இ+’ வைல1
2+ன?0, ேவைலக3,
ப�யாளFக3, வ0h
நFக3, கb'; ெகா3

:த0, ஒேர வைகயான ப� ெச}பவFக3,
எ/FபாF1cக3, ேவைல;D ச\யான நபF ேதV 
எ".த0, ப�;D அமF.Mத0 என இட( 
ெபb'3ளன. இUத இர!" வைல12+னh(
இv ைம;ேராசா1G வச( வC(. இதனா0, 
ெபாMவான ெதாk0 வள வா}1 cக3 அைனவ
C;D( `ைட;D(. உbப./ /றx( வF.தக 
வா}1cக:( இைணUM இUத வா}1cகைள
அ/க\;D(.

‘?8;Gஇ+’ த+ வCமான.ைத உயF.த
வk ெத\ யாம0 Ik.M; ெகா! VC;D(
4ைலo0, இUத வF.தக வ�க( ேதைவயா?
என1 பலC( கC M`+றனF. ெச+ற 2011
ஆ( ஆ!V0 [ைக1 4' வன.ைத வா8`ய
ெதாைகைய1 ேபால {+' மட8D ெதாைக 
தbேபாM ெசh.த1பG"3ளM. ஆனா0, பலF 
ைம;ேராசா1G எ/Fகா ல./bகான /Gட8க3
இ+Q இதைன வா8`oC;காM எ+' கC.M
ெத\I.M3ளனF. இத+ வkயாக, ைம;
ேராசா1G c/ய சகா1த( ஒ+ைற1 பைட;D( 
எ+' எ/FபாF;`+றனF. 

‘?8;G இ+’ ச{க வைல.தள( 20020 
வVவைம;க1பG", த+ ெசய0பாGVைன
20030 ெதாட8`யM. இத+ அV1பைட

இல;D, வ0 hநFகைள
இ ை ண 1 ப M த ா+ .
இத+ {ல(, /றைம
உ3ளவFக3 ஒ�ெவா
CவC( இைணUM

ைம"ேராசா() வா+,ய ‘.+") இ0’ ~
ஏ0? எத4காக?
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ெகா3ள gV`றM. த8க3 /றைமைய1
2றC;D அR.M வF.தக வா}1cகைள1
ெபC;`; ெகா3ளலா(. த8க:;D ேவ!
Vய /ற+கைளa( 2ற\டiCUM ெபb';
ெகா!" பய+ப ".தலா(. ஒCவC;ெகாCவF
ப\UMைரo+ ேப\0 ேவைல வா}1cகைள1
ெபறலா(. ெச+ற மாFf இ'/o0, 43.3
ேகாV உ'12னFக3 இ/0 உ3ளனF. இவF
கR0, 10.6 ேகாV ேபF ெதாடFUM இய8`
வC`+றனF.

இ/0 ப/UM இய8DபவFக3, த8க:;D3
Dn;கைள அைம.M; ெகா!"( தக வ0
கைள1 ப`FUM ெகா3ளலா(. ெபC(பாh(
ேவைல வா}1c ேத"( Dn;களாக இைவ
இCUதாh(, க0I மb'( ஆ}Ibெகன1
பல பயx3ள Dn;க:( இய8` வC`+
றன. ஏற.தாழ ஒC லGச./bD( ேமbபGட
Dn;க3 உ3ளன. rணான தகவ0கைள1 2றF
IC(பாம0 அx1c( [ேப( வைக. தகவ0
க:( இ;Dn;கR0 இட( ெப'`+றன.

அெம\;காI0 த+ தைலைம இட.ைத; 
ெகா!" இய8D( இU4'வன(, உல`+ 24
ெமாkகR0 இய8` வCவM DQ12ட.த;
கM. இU/யாI0 இதbD அhவலக( ஒ+'
இய8` வC`றM. ெமா.த./0, இUத 4'
வன./0 ஏற.தாழ 9,500 அhவலFக3 ப�
யாbQ வC`+றனF.

ைம;ேராசா1G தbேபாM, த+ ேபாGV 4'
வனமான, ஆ123 4'வன./+ இய;க gைற
ைமக:;D1 (ஐேபா+ மb'( ஐ.ஓ.எ[.)
ேபாGVயாக எதைனa( வVவைம;க gயbZ
எ";க1 ேபாவ/0ைல. அதbD1 ப/லாக,
43.3 ேகாV உ'1 2னFக3 இய8D( இUத

ச{க வைல.தள.ைத வா8`a3ளM. உலக
அளIலான வ0hநFக3, பயனாளFக:ட+
ைம;ேராசா1G ெதாடFc ெகா3:( gயb
Zேய இM. உல`0 ஒ�ெ வாC நபைரa(
ைம;ேராசா1G 4'வன.Mட+ இைண;க இM
ேபா+ற ச{க தள8க3 அவZய( என ைம;
ேராசா1Gதைலைம4Fவா` ச.ய நாெத3ளா கC-
M`றாF. அ�வா' ெகா!" வCவத+ {ல(,
அவFகைள ேமh( ஆ;க�Fவமான வkகR0,
ைம;ேராசா1G ெசh.த gVa( என. /Gட i
"`றாF. அ|Gh;, ஆ�[ 365 மb'( ைம;
ேராசா1G எ;ேச� ஆ`யவbைற “?8;G இ+”
தள( ெகா!VC;`+ற ெப\ய அளIலான
ேடGடா ெநGெவாF;Dட+ இைண.M இUத 
இல;ைக அைடய ச.ய நாெத3ளா /Gடi"
`றாF. இUத இைண12+ {ல(, இவFக :;D
ெதாk0 lGப. /ைனa(, ேசைவையa(
எRதாக வழ8க gVa(. அத+ வkயாக,
ைம;ேராசா1G 4'வன( ச{க அளI0 ஒC 
ந0ல பல( ெகா!ட ச; /யாக மா'(. இUத
இைண120 வC( ெதாk0 வ0hநFக3,
ஒCவC;ெகாCவF த8கR+ /றைமைய1
ப`FUM ெகா3ள gVa(. இM அவFகR+
/றைன gnைம1ப"./, வF.தக வா}1-
cகைள வள( 4ைறUததாக மாbற gVa(.
ைம;ேராசா1G உல`+ gத0 4ைல 4'வ
னமாக இCUதாh(, ெப\ய அளI0 இதbD
ச{க இைண1c இ0ைல. இUத; Dைறைய 
‘?8;G இ+’ �F;D(. c/ தாக, 43.3 ேகாV
ேபF ைம;ேராசா1G 4'வன./+ ஆதரைவ1
ெப'`+றனF. இதனா0, ைம;ே ராசா1G 4'
வன./+ இ+ெனாC ச{க1 ப\மாண( உ'
/யாD(.
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க(1eGடைர1 பய+ப".M( ஒ�ெவாC 
gைறa(, நா( tD3 ேதட0 சாதன.ைத1 

பய+ப".தாம0 இC1ப/0ைல.
இைணய./0 நம;D ேவ!Vய தகவ0கைள.
ேதV1 ெப'வ/0, tD3 நம;D ெபC(
உதI ெச}`றM. இUத. ேதடைல இ+x(
Iைரவாக ேமbெகா3ள tD3 Zல D';D
வkகைள நம;D. தUM3ளM. அவbQ0
Zலவbைற இ8D பாF;கலா(.
1. இைணய தளO க4டைள (The site: command):

இUத ஆ1பேரGடF {ல(, நா( நம;D.
ேதைவயான தகவ0கைள, ஒேர ஒC தள./0
மG"( ேத"(பV ெச}/டலா(. எ".M;
காGடாக, /னமலF இைணய தள./0
மG"( Bluetooth எ+ற ெசா0ைல.
ேத"வதாக இCUதா0, bluetooth site www.
dinamalar.in  என; ெகா";க ேவ!"(.
இUத கGடைளயானM, /னமலF இைணய
தள./0மG"(, Bluetoothஎ+றெசா0உ3ள
ப;க8கைள. ேதV.தCமா' ேகG`ேறா(. 
இதனா0, மbற இைணயதள8கR0 இUத
ெசா0 பய+பா" உ3ளதா எ+ற ேதட0 
ேமbெகா3ள1பட மாGடாM.

2. UV(W4ட வைக தளYகZ[ ம4<O ேதட[
(inurl:command): இUத ஆ1பேரGடF
கGடைள {ல(, நா( ேதV1 ெபற IC(c( 
ேதடைல, DQ12Gட வைக தள8கR0 
மG"( ேத"(பV அைம;`ேறா(. எ".M;
காGடாக computer resources எ+ற ெசாbக3
சாFUத தகவ0கைள, க0I;ெகன உ3ள 
தள8கR0 மG"( ேதV1 ெபற ேவ!"( 
என IC(2னா0, computer resources
inurl:edu எ+' ெகா";க ேவ!"(.

3. ]ளKகO ேவ^<O ேதட[ (define: “word”):
ேதட0 கGட./ேலேய நா( ZலவbQbகான 
Iள;க( மb'( I\வான DQ1cகைள.
ேதV1 ெபறலா(. ஒC ெசா0 M0?யமாக

எ+ன ெபாCைள; ெகா!"3ளM 
எ+' �8க3 ெத\UM ெகா3ள இUத; 
கGடைளைய1 பய+ப".தலா(. எ".M; 
காGடாக, super computer எ+பதbகான
Iள;க( ேதைவ எv0, define: super computer
எ+ற கGடைளைய; ெகா";கலா(.

4. UV(W4ட ெசா[ உIள ெடK54 பKகO  
ம4<O ேத_( ெபற (intext command):
இUத ஆ1பேரGடF கGடைள {ல(, ஒC 
DQ12Gட ெபாC3 DQ.M. ேத"ைகo0,
DQ12Gட ெசா0 பய+ப".த1 பG"3ள
இைணய1 ப;க8கைள மG"(  ேதV;
காGடf ெச}`றM. எ".M; காGடாக,
soup recipes எ+பM DQ.த தகவ0கைள.
ேதV1 ெப'ைகo0, நம;D ‘chicken’ எ+ற
ெசா0 பய+ப".த1ப"( தள8க3 மG"( 
ேதV1 ெபற,  soup recipes intext:chicken எ+'
கGடைள ெகா";க ேவ!"(. tD3,
chicken எ+ற ெசா0 உ3ள, soup recipes
DQ.த இைணய1 ப;க8கைள மG"( 
காG"(.

5. ‘‘convert’ க4டைள: இM ஒC ஆ1பேரGடF
இ0ைல; �0 எ+' ெசா0லலா(. இM
ப+னாG" பண ம/1ைப; ைகயா3`றM. 
இU/ய �பா} ம/12bD அெம\;க டாலF 
எ�வள|? எ+ற IனாIbD, அ+ைறய
ப+னாGடளIலான ம/120 டாலF 
ம/1ைப; காG"(. இேத ேபால எUத நாG" 
கர+Z;D( ெபறலா(. எ".M; காGடாக,
convert 100 INR to usd எ+ற கGடைள;D
�.100;D இைணயான அெம\;க டாலF 
எ�வள| எ+' காGட1ப"(.
ேமேல காGட1பG"3ள D';D வkக3, 

ந( ேதடைல Iைரவாக|( எRதாக|(
ேமbெகா3ள வk தC`+றன. இேத ேபால 
பல D';D வkக3 உ3ளன. இவbைற அQUM 
நா( ேதைவ1ப"(ேபாM பய+ப".தலா(.

க;(P)டZ"A( E:யவரா !

IAD ேதட.K Lல வNகD
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ந(i0 ெபC(பாலானவFக3, க(1eGட\0
ைம;ேராசா1G 4'வன( வழ8D( ேவFG

cேரா`ராiைன1 பய+ப"./ வCபவFகளாக
இC1ேபா(. ஆனா0, ந(i0 பலC(, ேவFG
ைபைல .docx பVவ./ேலேய ேச� ெச}M
வC`ேறா(. இ.Mட+, இ+x( பல வைக-
கR0, ேவFG ைபைல ேச� ெச}/ட gVa(.
பல வாசகFக3, ேவFG டாDெம!GV+ பல 
வைகக3 DQ.M(, அவbQb`ைடேய உ3ள
ேவ'பா"க3 DQ.M( கVத8க3 {ல( ேகG-
"3ளனF. ேவFG டாDெம!Gகைள ேச�
ெச}/ட. தC( ைப0 வைகக3 DQ.M இ8D 
பாF;கலா(.
1. ேவL4 டாUெம^4: ேவFG த+ ேகா1 c

கைள .docx ைப0களாக ேச� ெச}/"(.
மாறா 4ைலo0, ேவFG 2007 மb'( அத+ 
2+னF வUத ப/1cக3, இUத வைகo0
தா+ டாDெம!Gகைள ேச� ெச}/"(.
.docx ைப0க3, ெட;[G தIர, [ைட0, 
ஆ1ெஜ;G, [ைட0 பாFமG மb'(
இேமஜ[ ஆ`யைவa( இைண;க1பG
VC;D(. இUத தv.தvயான அ(ச8க3
அைன.M(, ஒேர ேகா1பாக ஒC8`
ைண;க1 பGVC;D(.

2. ேமKேரா இைணMத டாUெம^4: இUத வைக
ைப0க3 .docm எ+ற Mைண1 ெபய\ைன;
ெகா!VC;D(. இUத டாDெம!GகR0
ேம;ேரா;க3 வVவைம;க1பG" இைண;
க1பGVC;D(. ேம;ேரா எ+பைவ, Zல
ெசய0பா"கைள ேமbெகா3ள எnத1
பGட கGடைள வா;`ய8க3 ெகா!ட
ஒC ெதாD1பாD(. எ".M; காGடாக, ஒC
ேம;ேரா ெதாD1c {ல(, ஒேர ஒC zைய
அn.Mவத+ {ல(, டாDெம!GV0
உ3ள ெட;[GV0 உ3ள அைன.M எn.-
Mகைளa(, எn./+ அளைவa( மாbQI
டலா(.

3. ேவL4 97 ~ 2003 டாUெம^4: இM ேவFG
cேரா`ராi+ gUைதய ப/1cக:;கான
ைப0 பாFமG. ெட;[G மG"i+Q, இUத
ைப?0, ைப0 பாFமG DQ.த தகவ0க3
மb'( ைஹபF ?8;Dக3 இC;D(.

4. ேவL4 97~2003 ெடO(ேள4: இUத வைக
ேகா12+ டாDெம!GVைன நா( ஒC
ெட(1ேளGடாக மாbறலா(. அM Word 97 –
2003 cேரா`ரா( ப/1cகR0 ெசய0ப"(.

5. W._.எ(.: இUத வைக1பVவ; ேகா1cக3, 
PDF—Portable Document Format, எ+ற
வைகையf ேசFUதைவ. இதைன, க(1
eGடF, [மாFG ேபா+ மb'( ேட1ளG 
2.Z.;கR0 எRதாக1 பV.தQய gVa(.

6. எK5.W.எ5. டாUெம^4: (XPS) இUத

ைப0 வைக, டாDெம!G பாFமGைட; 
கா.M; ெகா3`றM. இத+ {ல( ைபைல1
ப`FவM எRதா`றM. இUத ைப?0 உ3ள
ேடGடாIைன மாb'வM iக; கVன(.
இUத ைப0 வைகைய, .xps டாDெம!G
கைள1 பV;க; tVய cேரா ̀ ராமா0 மG
"ேம பV;க gVa(.

7. ெவ( ேப�, ெவ( ேப� வ_க4_ய�: (Single File
Web Page, Web Page, Web Page, filtered ) இUத
வைக1 ைப0க3, டாDெம!GVைன .html
பVவ./0 ேச� ெச}`+றன. இைவ இைண
ய./0 பV;D( வைகo0 அைம;க1பGட
ேகா1cகளாD(. இUத ைப0கR0, இேமu,
ஒ? மb'( 2ற|( இ/0 இC;D(.

8. �� ெடK54 பாLம4: (Rich Text Format): 
ைம;ேராசா1G 4'வன(, gத+ gத?0
டாDெம!Gக :;காக உCவா;`ய பாFமG 
இM. பல கGடைம1cகR0 பV;க1ப"(
வைகo0 உCவா;க1பGடM இM. இUத \f
ெட;[G டாDெம!GV0, cைக1 பட8
கைள இைண;கலா(.

9. த� ெடK54 ம4<O: (Plain Text --~~ .txt):
இUத ைப0கR0 ெட;[G அைமU/C;D(.
ஆனா0, இத+ பாFமG, ைஹ1பF ?8; அ0
லM ேபாGேடா;கைள மாbற இயலாM.

10.எK5.எO.எ[ ைப[கI: (Word XML 
Document, Word 2003 XML Document, Stirct 
Open XML Document): .xml எ+பM Extensible
Markup Language எ+பத+ �C;கமாD(.
இM ைப0கR0 ேடGடாைவ இைண;க1 
பய+ப"`றM. இM ஏற.தாழ HTML
ைபைல1 ேபா+றதாD(.

11.ஓப$ டாUெம^4 ெடK54 (Open Document
Text) : இUத வைக ைப0 ஓ1ப+ ேசாF[
பாFமGV0 உCவான டாDெம!Gகைள;
ெகா!VC;D(. DQ1பாக, Open Office
மb'( Libre Office cேரா`ரா(கR0 உC
வான ைப0க3 இUத வVI0 ேச� ெச}ய1
ப"(. இைவ .odt எ+ற Mைண1 ெபய\ைன;
ெகா!VC;D(. இைவ, ைம;ேராசா1G
ஆ�[ cேரா`ரா(கR0 தயா\;க1ப"(
டாDெம!GகR+ அ(ச8கைள; ெகா!V
C;D(. ஆனா0, ேவFG ைபைல இUத பாF
மGV0 ேச� ெச}தா0, Zல பாFமGV8 Iஷ
ய8க3 �8D( 4ைல ஏbப"(.

12.6~டாUெம^4: இUத வVவ ைப?+
Mைண1 ெபயF .wps. ைம;ேராசா1G ஒF;[
ப/1c 6 gத0 9.0 வைரoலான cேரா`
ரா(கR0 இM மாறா 4ைல பாFமGடாக 
இCUதM. ேவFG டாDெம!GகR0 உ3ள 
நrன பாFமG Iஷய8க3 இUத வைக டாD-
ெம!GகR0 இC;காM.

ேவF) ைபK வைககD
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 ளவ$ைய மட)* அைம)க
ேவFG டாDெம!G ஒ+ைற அைம;ைகo0, 
பல ேவைளகR0, �ளமான இைணய gகவ\
ஒ+ைற அைம;க ேவ!Vய  �4ைல ஏb
ப"(. இைணய gகவ\க:;கான ?8; எ1
ேபாM( ஒேர ெசா0 ேபால �ளமாக இC;D(.
இM வலM மாFw+ அCேக வC ைகo0,
அதைன ஒC ெசா0லாக எ".M; ெகா!",
ேவFG cேரா`ரா(, அUத இைணய gகவ\
gnவைதa(, அ".த வ\;D; ெகா!"
ெச0h(. இதைன Word Wrapping என; t'
`ேறா(.

இதனா0 வலM மாFwv0 அழ`+Q ஒC
இைடெவR ஏbப"(. இர!" ப;கg( 
அைல+ெம!G எv0, gத0 வ\o0 எn.-
M;க:;`ைடேய அழகbற இைடெவR ஏb
ப"(. இUத Z;க?+Q அைம;க ேவFG ஓF
ஆ1ஷ+ தUM3ளM. அதைன. ேதFUெத".M
அைம.MIGடா0, இைணய gகவ\ அ0லM
iக �ளமான ெசா0 ேதைவ1பGட இட./0
2\;க1பG" அைம;க1ப"(.

டாDெம!Gைட. /றUM கFசைர எUத 
இட./0 இைணய gக வ\ைய1 2\;க
ேவ!"ேமா, அUத இட./0 ெகா!" ெச0
ல|(. ெபாMவாக [லா¡ என1ப"( சா}|
ேகாGV+ அCேக 2\;க IC(cேவா(. இUத
இட./0 கFசைர; ெகா!" ெச+' 4'.
த|(. அ".M Insert ேட120 `R; ெச}/
ட|(. அ".M Symbols DC120 Symbol எ+
ப/0 `R; ெச}/ட|(. 2+னF, More Symbols
எ+பைத. ேதFUெத".தா0, Symbols டயலா;
பா;[ /ற;க1ப"(. ேவFG 20030, Insert
ெமxIேலேய Symbol 2\Iைன1 ெபறலா(.
இதைன அ".M, Special Characters எ+ற ேட1
2ைன. ேதFUெத";க|(. `ைட;D( I!
ேடாI0, No -Width Optional Break எ+ப/0
`R; ெச}/ட|(.

இ�வா' 2\.MIட1பG"3ளதா எ+'
�8க3 a.ஆF.எ0. gகவ\ைய [`mv0
பாF.M ெசா0ல gVயாM. ஆனா0 2\;க1-
பGVC;D(. இதைன; கGடாய( பாF;க
ேவ!"( என எ!�னா0, பாரா`ரா1 2ேர;
காG"வதbகான ஆ1ஷைன. ேதFUெத".தா0,
அைன.M பாரா மாF;கFக:ட+, இUத 2\.த 
இடg( காGட1ப"(. 2\.த இட./0
ZQய �3 கGட( ெத\a(. இைணய gக வ\
தா+ எ+Q0ைல. எUத �ள ெசா0ைலa( இM
ேபால 2\.M அைம;கலா(.

ேவ./0 எ)ெஸ0
ஒ.) 56 சா.6 ப:; :ட

ெபாMவாகேவ, ைம;ேராசா1G ஆ�[ tG".
ெதாD120 உ3ள cேரா`ரா(க3 ஒ+';
ெகா+' இைணUM ெசய0ப"(. எ".M; காG
டாக, ேவFG டாDெம!G ஒ+Q0, எ;ெஸ0
ஒF; £GV0 உ3ள சாFG ஒ+ைற அ1பVேய 
ப/./டலா(. இதைன; z�;க!ட ெசய0பா
"க3 {ல( ேமbெகா3ளலா(.
1. ேவFG டாDெம!GV0 ப/;க IC(c( 

எ;ெஸ0 சாFGVைன. ேதFUெத";
க|(. சாFG gnவைதa( ேதFUெத";க
ேவ!"(. ஒC பD/ைய. ேதFUெத ";க;
tடாM.

2. உட+ க!Gேரா0 + Z (Ctrl+C ) அn./,
அதைன `R1 ேபாFV0 கா12 ெச}/
ட|(.

3. அ".M ேவFG டாDெம!G ெச0ல|(.
4. டாDெம!GV0 எUத இட./0, கா12

ெச}த சாFGVைன ஒGட ேவ!"ேமா, அUத
இட./bD கFசைர; ெகா!" ெச0ல|(.

5. \1பv0 ேஹா( ேட1 ேதFUெத";க|(.
6. Paste �?0 உ3ள z� I\ அ(c; DQo0

`R; ெச}/ட|(. 2+னF Paste Special எ+
பைத. ேதFUெத ";க|(. ேவFG இ1ே பாM
Paste Special டயலா; பா;ைஸ; காG"(.

7. இ8D Microsoft Office Excel Chart Object எ+
பைத. ேதFUெத";க|(.

8. இ/0 Paste Link ேரVேயா பGட+ ேதFUெத
";க1பGVC;க ேவ!"(.

9. 2+னF ஓேக `R; ெச}/Gடா0, ேவFG, 
�8க3 ெதாடFc ப". /ய சாFGVைன, டாD-
ெம!GV0 இைண.M; ெகா3:(.
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எ)ெஸ0 ெதா=>?0
ஆ6ேடா ெரகவ.

எ(.எ[. ஆ�[ 2007 மb'( ஆ�[ 2010 
ஆ`ய ெதாD1cகR0, ZறUத ஒC DQ12

ட.த;க வச/, ஆGேடா ெரகவF வச/ ஆD(.
இத+ {ல( DQ1 2Gட கால இைடெவ Ro0,
ஆ�[ அ1Rேகஷv0 அைம;க1ப"( ேடG
டாIைன. தானாக ேச� ெச}M ைவ;D(பV
ெச}/டலா(. இதனா0, பவF இ0லாம0
ேபாD( கால./0 அ0லM I!ேடா[ ̀ ரா¡ 
ஆD(ேபாM, ந( ேடGடா நம;D; `ைட;D(.
இUத கால இைட ெவRைய எ1பV அைம1பM 
எ+' பாF;கலா(.

அைன.M ஆ�[ 2007 அ1Rேகஷ+ cேரா
`ரா(கRh(, இUத கால இைடெவR, மாறா
4ைலo0 10 4iட8களாக அைம;க1ப"`
றM. இதைன நா( எUத அளIh( ைவ.M;

ெகா3லலா(.
எ".M; காG
டாக 5 4i
ட 8 க ள ா க
இதைன ெசG
ெ ச } த ா 0 ,
�8க3 எUத
அ1Rேகஷ+
cேரா`ராi0
ெசய0பG";
ெகா!VCU
தாh(, ஒ�
ெவாC 5 4i

ட./bD ஒC gைற, �8க3 அைம.த ேடGடா
அைன.M( உ3ள ைபலாக அM ேச� ெச}ய1
பG"; ெகா!ேட இC;D(. இதைன எ1பV
எ;ெஸ0 cேரா`ராi0 அைம1பM என பாF;
கலா(.
1. ஆ�[ பGடv0 `R; ெச} /ட|(.
2. `ைட;D( ெமxI+ zழாக “Excel Options”

எ+' உ3ள பGடv0 `R; ெச}/ட|(.
3. இ1ேபாM “Excel Options” டயலா; பா;[

`ைட;D(. இ/0 உ3ள ெமxI+ இடM 
ப;கமாக உ3ள Save எ+பதைன. ேதFUெத
";க|(.

4. இ8D “Save AutoRecover information” எ+'
உ3ள இட./0 காGட1பG"3ள ெச;

பா;¥0 V; அைட யாள.ைத இட|(.
5. எ.தைன 4iட இைடெவ Ro0, எ;ெஸ0 

ேடGடாIைன ேச� ெச}/ட ேவ!"( 
எ+பதைன gV| ெச} /ட|(.

6. அ".M ஓேக `R; ெச}M ெவR ேயற|(.

எ)ெஸ0:
வ$ைசகC எ;தைன?

எ;ெஸ0 ெதாD120 வ\ைசகைள. ேதFU-
ெத";ைகo0 எ.தைன வ\ைசகைள. ேதFU
ெத"./C;`ேறா( எ+' எ1பV அQவM?
எ".M; காGடாக மாணவFகR+ ம/1ெப!
கைள வ\ைச யாக எ+டF ெச}ைகo0, அ0
லM ெச}த 2+ எ.தைன ேபC;D எ+டF ெச}-
/C;`ேறா( எ+' பாF;க IC(cைகo0
எ+ன ெச}`ேறா(? 

மாvGட\0 Iரைல ைவ.M [`mைன. 
ெதாG"1 பாF.M எ!¦வதா? அ0லM ஒ�
ெவாC வ\ைசயாக; கFசைர; ெகா!" ெச+' 
1,2,3 எ+' கண; ̀ "வதா? அ/க எ!�;
ைகo0 இCUதா0 4fசய( இைவ இர!"( 
நம;D ச\ யாக வராM. எ;ெஸ0 இதbெக+ேற 
ஒC வச/ைய; ெகா! "3ளM.

எ;ெஸ0 ெதாD1ேப உ8க:;D �8க3
ெசல;G ெச}/"( வ\ைசகைள எ!�f
ெசா0h(. அM|( �8க3 ெச0கைள 
ைஹைலG ெச}/"(ேபாேத அைவ எ!ண1
பG" எ!�;ைக எ+னெவ+' உ8க:;Df
ெசா0ல1ப"(. இ/0 எ+ன ேவV;ைக 
எ+றா0 இUத வச/ உ8க3 க! g+ எ1-
ேபாM( உ3ளM. ஆனா0 �8க3 அதைன இM
வைர உb' ேநா;கI0ைல. அதைன இ8D 
பாF1ேபா(.

அ".த gைற ெநG" வ\ைச அ0லM 
ப";ைக வ\ைசகைள ைஹைலG ெச} /"
ைகo0 ப";ைக வ\ைசக:;கான எn.M;க3
ேதா+'( இட./bD ேமலாக1 பாC8க3. 
அ0லM இ'/யாக ைஹைலG ஆன ெச0h;D
அCகாைமo0 ேமலாக1 பாC8க3. எ.தைன 
கால( என; காGட1ப"(. எ".M; காGடாக 
நா+D கால( எ+றா0 4C என; காGட1ப"(. 
கால( gnவைதa( ேதFUெத";க ேவ!"(.
இேத ேபால ேரா என1ப"( ப";ைக வ\ைச
ெசல;G ஆD(ேபாM 4R என; காGட1ப"(.
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இUத 2016 ஆ( ஆ!V+, gத0 {+'
மாத8கR0, ெமாைப0 பய+ப".Mவ/0,
உலக அளI0, iக அ/கமாக c/யவFகைள;
ெகா!ட நாடாக இU/யா இட( 2V. M3ளM.
ஜூ+ மாத( ெவRயான Ericsson Mobility Report 
இUத தகவைல. தUM3ளM. ப+னாGடளI0,
ெமாைப0 c/ய சUதாதாரFகR+ எ!�;ைக
6 ேகாVேய 30 லGச(. இ/0 2 ேகாVேய 10
லGச( ேபF இU/யாI0 உ3ளனF. iயா+மF
மb'( இUேதாேன§யா நா"க3, தலா 50
லGச( ேபCட+ அ".த இட8கR0 உ3
ளனF. அ".த தாக, பா`[தா+ மb'( அெம-
\;கா, தலா 30 லGச( c/ய சUதா தாரFக:ட+
உ3ளன. Zல நா"கR0, ெமாைப0 சUதாதா
ரFகR+ எ!�;ைக, அUநாGV+ ம;க3
ெதாைகைய; காGVh( அ/கமாக உ3ளM.
ெசய0படாத சUதா இைண1cக3, ஒCவேர
பல ெமாைப0 ேபா+கைள1 பய+ப".M
வM, ஒ�ெவாC வைக ெதாடF c;D( ஒC
ெமாைப0 ேபா+ மb'( எ!ைண1 பய+ப
".MவM ேபா+றைவேய இதbD; காரண8
களாக உ3ளன. ப+னாGடளI0, 500 ேகாV
சUதாதாரFக3 உ3ளனF. ஆனா0, ேசைவ தர1
ப"( சUதா;கR+ எ!�;ைக, 740 ேகாV
யாக உ3ளM.

ஜன.ெதாைகaட+ ஒ12"ைகo0,
ெமாைப0 ேபா+ பய+பா", Zல நா"கR0,
120% ;D ேம0 உ3ளM. ¨னாI0 இM 92%,
இU/யாI0 80% ஆக உ3ளM. இU/யாI0
தbேபாM 103 ேகாVேய 50 லGச( ேசைவ சU-
தா;க3 உ3ளன. ¨னாI0 இM 129ேகாVேய

50 லGசமாக, உலக அளI0 gத0 இட( 
ெகா!" உ3ளM. இU/யா இர!டாவM 
இட./0 உ3ளM.

ஒ�ெவாC ஆ!"(, ெமாைப0 ேபா+ 
வk இைணய இைண1c ேசைவ 20% உயFUM
வC`றM. 2016 ஆ( ஆ!V0, gத0 {+'
மாத8கR0 இதைன1 c/யதாக 14 ேகாV
ேபF ெபbறனF. இைணய./0 iக1 ெப\ய
அளI0, IVேயா பட; காGZக3 ெபC`
வCவM, ெமாைப0 வk இைணய இைண1-
cகR+ எ!�;ைகையa( உலக அளI0
உயF.M வC`றM. “இ+ைறய இைளஞFக3,
IVேயா [Gmi8 IC(cபவFகளாக வா�UM
வC`+றனF. இைணய வk  IVேயா இ0லாத
ஒC நாைள அவFக3 அx பI.தேத இ0ைல.
வழ;கமான ெதாைல; காGZ பாF1பM, இ1-
ேபாM ெமாைப0 வk இைணய IVேயா பாF1-
பதbD மாQ வC`றM. இ/0 ெபC(பாலான
IVேயா பாF;D( 4க�|க3, ைவ 2 இைணய
இைண1c வk இCUதாh(, ெமாைப0 வk
ேடGடா {ல( IVேயா பாF;D( ேநரg(
அ/க\.M வC`றM. வா�Iய0 gைறo0
இM ஒC ெப\ய மாbறமாD(. அகல /ைர
ெகா!ட ெதாைல; காGZ1 ெபG Vo?CUM
ZQய அளIலான ெமாைப0 ேபா+ IVேயா
IbD இைள ஞFக3 மாQ வC ̀ +றனF. 20
gத0 59 வயM3ளவFக3 [மாFG ேபா+ வk
யாக இைணய( பாF;D( ேநர( அள IbD, 16 
gத0 19 வயM3ளவFக:( பாF; ̀ +றனF.

சb' வய தானவFக3 மாbற8க:;D
எR/0 மாற மாGடாFக3. எ".M; காGடாக,

இ9:யா^K அ:க ெமாைபK பயனாளFகD
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30 gத0 35 வயM3ளவFக3, DைறUத வய
M3ளவFகைள; காGVh(, 4 ம�
ேநர( t"தலாகேவ, வழ;கமான
ெதாைல; காGZ1 ெபGVo0 
ெபாnைத1 ேபா;D`+றனF.
ஆனா0, வய/0 DைறUதவFக3, 
ZQய [மாFG ேபா+ /ைரaட+
/C1/ அைட`+றனF. நா3 
gnவM(, [மாFG ேபா+ {ல
மாகேவ, IVேயா காGZகைள;
கா!`+றனF. கடUத நா+D ஆ!"
கR0, இM 85% அ/க\.M3ளM.

ெமாைப0 ேடGடா {ல( இைணய.ைத

அ¦Dவைத; காGVh(, ைவ 2 இைண1c
வkயாக இைண ய.ைத அ¦D( பழ;

கேம ேவகமாக அ/க\.M வC`
றM. [மாFG ேபா+ வk IVேயா
கா!ப/0 85% ைவ 2 இைண1c
வkயா கேவ ேமbெ கா3ள1பG"
வC`றM. இC12x( ேதைவ;
ேகbற அளI0 ைவ 2 இைண1c
மb'( ேவக( அைன.M ெபாn-

/h( `ைட;காததா0, ெமாைப0
ேடGடா /Gட8க3 வk யாக இைணய 

இைண120 IVேயா கா!ப M|( ேமb
ெகா3ள1பG" வC`றM.

பானாேசாv; 4'வன( த+xைடய ம./ய 
4ைல Iைலoலான 275 [மாFG ேபாைன 
அ!ைமo0 Ibபைன;D ெவRoGடM.
இத+ Iைல �. 5,990. இ/0 ைஹ
ெடபvஷ+ /ைர 5 அ8Dல அளI0
தர1பG"3ளM. இத+ 2;ெஸ0 அடF./ 1280
x 720 2;ெஸ0க3 ஆD(. 1.3 `கா ெஹFG[
ேவக./0 இய8D( MediaTek MT6580 
1ராசசF தர1பG"3ளM. Mali 400 MP2 GPU
இைண;க1பG"3ளM. இத+ ரா(
ெமம\ 1 w.2. [ேடாேரu ெமம\
8 w.2. இதைன 32 w.2. வைர
ைம;ேரா எ[.V. காFG ெகா!"
ெமம\ைய அ/கமா;கலா(.
இத+ ஆ1பேரGV8 Z[ட( 
ஆ!Gரா}G 5.1. லா?பா1.
இ/0 இர!" Z(கைள1 
பய+ப".தலா(.
�ய0 எ0.இ.V. 1ளா¡ ெகா!ட
8 எ(.2. /ற+ ெகா!ட ேகமரா
2+cறமாக|(, 5 எ(.2. /ற+
ெகா!ட ேகமரா 2+cறமாக|(

இய8D`+றன. இத+ ப\மாண( 144.9 x 71
x 8.95 i�. எைட 157 `ரா(. ெநGெவாF;
இைண12bD 3w, ைவ 2, c:�. 4.0.
மb'( w.2.எ[. ஆ`ய ெதாk0 lGப8க3 
இய8D`+றன.
இத+ ேபGட\o+ /ற+ 5000mAh ஆக
உ3ளM. த8க 4ற./h(, மண0 கC1c 
4ற./h( இM வVவைம;க1பG" 

`ைட;`றM. �.5,990 என அ/க 
பGச Iைலoட1பG"3ள இUத 
[மாFG ேபாைன வா8DேவாC;D 
�. 399 Iைலa3ள [`m+ கவF 
இலவசமாக வழ8க1ப"`றM.
இதைன ெவRo"ைகo0, இ/0
உ3ள ேபGட\o+ /றைன;
DQ12G" பானாேசாv; 
4Fவா` ேபZனாF. ெதாடFUM 
இைணய இைண120 இய8க 
ேதைவயான i+ ச;/ைய. 
தC( வைகo0, இத+ ேபGட\ 
அ ை ம ; க 1 ப G " 3 ள த ா க ;
tQனாF.

பானாேசா`" C 75
ெவ<யான8
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ெச+ற மாத(, ஒCவF த+xைடய ேல1
டா1 க(1eGடைர i+சார( வழ8D( 
1ள; சா;ெகGV0 இைண;ைகo0, i+-
சார( பா}UM உoF இழ;க ேந\Gடதாக.
தகவ0 ெவRயானM. அவF i+ இைண1c 
ெகா";ைகo0, DRFபான( ஒ+'
அCU/; ெகா!VCUததாக|(, அ1ேபாM
Iர0 ஒ+' 1ள;`0 இCUத 2+க :;D
இைடேய ெச+', i+சார.Mட+ ெதாடF
2ைன ஏbப"./யதா0, இUத Iப.M ேநFU
ததாக. ெத\ய வUதM. Zல அV1பைட பாM
கா1c ெசய0பா"கைள ேமbெகா!டா0,
நா( இM ேபா+ற Iப. MகR?CUM த12;
கலா(. நா( அ+றாட( பய+ப".M( சாத-
ன8க3 DQ.M இ8D பாF;கலா(.

[மாFGேபா+ மb'( ேட1ளG சாதன8
கR+ சாFஜFகைள1 2\.ேத ைகயாள|(.
ஒ+Q+ இட./0 இ+ெ னா+ைற1 பய+
ப".த; tடாM. இைவ ெவ�ேவ' i+
ச;/ /றைன; ெகா3ள ேவ!Vயைவயாக
இC;D(. எனேவ, ஒ+Q+ இட./0 இ+-
ெனாCசாFஜைர1பய+ப".Mைகo0, அ/க
i+ேனாGட./னா0, சாதன( ெகG"1 
ேபாக வா}1c!".

[மாFG ேபாைன இர| gnவM( சாFw0

ைவ./C;க ேவ!டா(. இதனா0 ெவ1ப(
அ/கமா`, ேபGட\ ெகG"I"( வா}1c
ஏbபடலா(. எனேவ இர| gnவM(
இைண120 ைவ./C;காம0, நா( உற8`
எnUத 2+னF tட சாFu ெச}/டலாேம.

உ8க:ைடய சாதன./+ ேபGட\ த+
வா�நா3 பயைன இழUMIGடதா? அதைன
மாbQயாக ேவ!Vய கGடாய./bD த3
ள1பG" IG�Fகளா? மாb' ேபGட\
வா8Dைகo0, தரமான அேத 4'வன./+
ேபGட\oைன வா8க|(. Iைல ம?|
எ+' எ!�, தரமbற தFG பாFGV தயா\1
cகைள வா8க ேவ!டா(. ேபாைன சாFu
ெச}/"ைகo0, அைழ1cகைள ஏbப".த
ேவ!டா(. இUத இர!" ெசய0பா"க
:ேம ெவ1ப.ைத உCவா;க; tVயைவ.
வயFெல[ ெஹGெசG ஒ+ைற1 பய+ப
".த|(. அ0லM ேபா+ சாFu ஆD(வைர
ெபா'./C;க|(.

சாFu ெச}/"( வய\0 உ8க3 ேபாைன.
ெதா8கIடேவ!டா(.இMஉ8க3ேபாv0
உ3ள கென;டைர; ெக".MI"(.

உ8க:ைடய ெமாைப0 ேபாx;D
ம/1c ெகா";க|(. அ1ேபாMதா+ அM
�!ட நா3 உ8க3 ந!பனாக இC;D(.

cமாF) ேபா0 ம4d; ேட(ள) பா8கா(E
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இEவைரதர0ப2டஇைணயதள9W]0cகC%xகk
^ற\ததாக, Z@கd த\Edள ‘Uராம#a’ தளDைத9
க4EUேற5. xக0 பயidள W]0cகைள ேவ#2,
இெமp%, ேப,c9 ஆUய அைனDXs/ எyE/
ேபாE த4UறE. மRm/ இத5 இைணயதளDX%
தர0ப2:dள இல9கண/ W]Dத z% xகL/ பய
idளதாக உdளE. மாணவ#கd ம2:x5], ஆ@
Uல/ பய5ப:DE/ அைனவ4/ இதைன அ{UD
ெத)\E ெகாQ: ேதைவயானைத0 பய5ப:Dத
ேவQ:/. ஆ^)ய49W x9க ந5].

ேபரா. ேக. ெஜயபால$, N���.

]Qேடா, 10 ^,ட/ இ5i/ அ\~ய0ப:D
த0ப2ேட தா5 பா#9க0ப:UறE. இதRW மா]ய
வ#கd, ந/qைடய பைழய வழ9கமான ெசய%பா:
இX% Uைட9Wமா எ5ேற ச\ேதக/ ெகாQ:
இய9WU5றன#. இதைன ந/ வய0ப:DX, எC
தாக இய9கலா/ எ5ற ந/;9ைகையD த4/ க2-
:ைர, ‘hQேடா, 10~ ந/qைடயதா9க’. xகD
ெதCவான வGகைள9 கா2N, ஆ0பேர2N@ 
^,டDXைன எCதாக இய9க வG நடDEUறE,
இ\த9 க2:ைரp% தர0ப2:dள W]0cகd.

எ5. இளமாற$, ம�ைர.

�ராம#a ேப,c9 தளDX% அைன வ4/ ேச#\E 
த@கd ச\ேதக@கைளD �#DE9 ெகாdT/பN 
அைனDE மாணவ#கT9W/ அ]Lைர வழ@U
h2ேட5. Uராம#a j%கைள / பய5ப:Dத9
க2டாய0ப:DX dேள5.

ெப. இலKUவ$, ஆ��யL, ேம�L.

ேவ#N%, ைப%கைள ெமாDதமாகD Xற0பE
W]Dத N0, ெகாQட பX% xக0 பயidள தாக 
இ4\தE. x9க ந5].

ஆL. பா5கரதா5, ெபYக��.

நா5 பX\த ேபாE/, hQேடா, 10% ைஹப#ேன2
வசX கா2ட0ப டாம% இ4\தE. உ@கd W]0-
;ைன0 பNDத ;5ன#, உடேன அதைன9
ெகாQ: வ\Eh2ேட5. W]0;RW ந5].

ஆL. பாலா ெஜயராம$, N�ெந[ேவ�.

நா5 ெச5ைனp% வ^9Uேற5. ஏ.^.N. க/;
வG இைணய இைண0;ைன நாi/ எ5 நQப#
கT/ பய5ப:DEUேறா/. xக ேவகமான இைணய
இைண0c, Wைற\த க2டண/ என பல ^ற0c
கைள9 ெகாQடதாக உdளE. Z@கT/ அதைனேய
உ@கd க2:ைரp% W]00;2:d�#கd.

ேஜ.(ராY�$, ெச$ைன.

�Wd மRm/ ைம9ேராசா02 ேபா5ற
~mவன@கd, அவ#கd த4/ சா02ேவ# ெசயaைய0
பய5ப:Dத நா/ ெதாட@Wைகp% ந/qைடய
தகவ%கd அைனDைத / எ:DE9 ெகாdT/
அiமXைய0 ெபmU5றன. b:தலாக, ந/
xடx4\E த!யாகL/ த!நப# தகவ%கைளD
Xர2:U5றன. எனேவ, இவR]ட/ Wைறவாகேவ
தகவ%கைளD த4க எ5ற உ@கd க2:ைர ச)யான
ேநரDX% தர0ப2ட எkச)9ைகயாக9 க4EUேற5.

எ5. UMத$, ேசலO.

ேகdh பX% பWXp%, ,N9U ேநா2, W]Dத 
ேகdh9கான பXைல0 பNDத ;5னேர, அத5 
ேம/ப:Dத0ப2ட வசXகd W]DE அ]\ேத5. 
அைனDைத / பய5ப:DX வ4 Uேற5. வ4/
hQ 10 qத% ஆQ: ~ைறhைன ஒ2N தர0
பட இ49U5ற cXய b:த% வச XகT9காக9
காDX49Uேற5. ~ைனh% ெகாdளDத9க
வைகp% தர0ப2ட அைனDE W]0cகT9W/
ந5].

பா. ேச]யL, ]� �நகL.
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ேகdh: hQேடா, 10 மRm/ எ2� ;ர Lச# பய5-
ப:DX வ4Uேற5. எ2� ;ரLச)% பா#9W/
ஓ# இைணயதளDXைன தRேபாE எk.N.எ/.எ%.
ைபலாக ேசP ெசwXட qNயh%ைல. q5c
இ5ட#ெந2 எ9,cேளார# ;ரLச)% ேசP
ெசwேத5. இதைன எ0பN இய9U ைவ0பE?
N0, தரL/.

ஆL. இ(ரா¡O, காைரKகா[.
ப/0: I!ேடா[ 10 Z[ட.Mட+ தர1

பGVC;D( எGu 2ர|சF, இைணய தள1
ப;க./ைன, எf.V.எ(.எ0. ைபலாக ேச� ெச}
/"( வச/oைன; ெகா!VC;கI0ைல.
வC( கால8கR0, இதைன ைம;ேராசா1G
எRதா;கலா(. இ1ேபாைத;D, இ+டFெநG
எ;[cேளாரF 2ர|சF வkயாக இதைன
ேமbெகா3ளலா(. I!ேடா[ 10 Z[ட.
Mட+, இ+டFெநG எ;[cேளாரF ப/1c
11 தர1பG"3ளM. �8க3 ேச� ெச}/ட
IC(c( இைணய தள1 ப;க./ைன, எGu
2ர|ச\0 பாF.M; ெகா!VC;ைகo0, எGu
I!ேடாI0 வலM {ைலo0 `ைட;D(
ெமxIைன இய;க|(. இUத ெமxI0 ‘open
with Internet Explorer’ எ+ற ஆ1ஷ+ இC;D(.
இதைன. ேதFUெத";க|(. இM, தbேபாM
�8க3 பாF.M; ெகா!VC;D( இைணய1
ப;க./ைன இ+டFெநG எ;[cேளாரF
2ர|ச\0, c/ய ேட1 ஒ+Q0 /ற;D(.
உடேன, க!Gேரா0 + எ[ zகைள
அn./னா0, Save as டயலா; பா;[
`ைட;D(. 2+c, �8க3 IC(c( ைடர;

ட\o0, ேபா0ட\0, இUத1 ப;க./bD
ஒC ெபயF ெகா".M ேச� ெச}M ெகா3ளலா(.

ேகdh: hQேடா, 7 ^,டDX%, ேவ#2 2007
பய5ப:DEUேற5. இ5ெனா4 ெட,9டா0
க/012ட)% ேவ#2 2003 பய5ப :D EUேற5.
எ5 டாWெமQ2கC%, W]0;2ட இடDX%, 
அவR]5 ெஹட# அ%லE c2ட#கைள அைம9க 
h4/cUேற5. ச)யாக நா5 h4/c/ இடDX%
அைம9க qN வX%ைல. இதRகான வG கா2டL/.

ஆ. ெஜய�சMNர$, ஆ<�ைற.
ப/0: ேவFG cேரா`ரா( நா( ெஹடF

மb'( cGட\0 எ+ன அைம1பM எ+பைத
gV| ெச}வதைன ந(iட( IG"I"வ
ைத1ேபால, அைவ எ8ேக அைமய ேவ!"( 
எ+பதைனa( கG"1ப".M( வkகைளa(
தC`றM. அதைன இ8ேக பாF;கலா(.
1. எUத ெஹடF அ0லM cGட\+ இட.ைத.

�Fமாv;க ேவ! "ேமா, அ/0 உ8க3 கF
சைர ைவ;க|(.

2. அ".M, ைப0 ெமxI0 இCUM ேபu 
ெசG அ1 ேதFUெத";க|(. உட+, ேபu 
ெசG அ1 டயலா; பா;[ `ைட;D(. 

3. இ/0 Margins ேட1 (ேவFG 97 /ேவFG
2000) அ0லM Layout ேட1 (ேவFG 2002, 
2003) ேதFUெத";க1பGVC1பதைன உ'/
ெச}/ட|(.

4. இ8D ெஹடF மb'( cGடF (Header / Footer)
என இர!" �3 கGட8க3 `ைட;D(.
இ/0 டாDெம!G gைனo?CUM எ�

–டாKடL ெப. சMNர ேபா5 –ேகI] – பN[
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வள| �ர./0 இைவ அைம;க1பட
ேவ!"( என; DQ;க|(. Footer பா;¥0,
cGட\0 உ3ள ெட;[G ப;க./+ z� பD
/o0, எ�வள| �ர./0 அைமய ேவ!"(
எ+பதைன அைம;க|(.

5. இUத அள|க3, டாDெம!GV+ எUத
பD/o0 அைம;க1பட ேவ!"( எ+ப
தைன. ேதFUெத".M Apply To எ+பதைன
`R; ெச}/ட|(.

6. அ".M ஓேக `R; ெச}M ெவRேயற|(.

ேகdh: நா5 தRேபாE hQேடா, 8.1 பய5ப
:DX வ4Uேற5. இத5 ைட%, மRm/ cXய
hஷய@கd அைனDE/, இ\த ^,ட/ வ\த நாd
qத% ர^DE பய5ப:DX வ4Uேற5. இ0
ேபாE hQேடா, 109W மாற இ49Uேற5. இX%
சா#/, பா# எ:9க0ப2:h2டதாக0 பNDேத5.
இத5 ெசய%பா: என9W xகL/ ;NDத, நா5
ர^Dத ஒ5றாW/. இதRW0 பXலாக எEL/ இ40
பதாகD ெத)யh%ைல. த#2 பா#2N சா02ேவ#
இதைனD த4மா?

எ$. Uேலா¢�Yக$, Uடவாச[.
ப/0: சாF([ பாF பலC;D1 2V;

கI0ைல எ+பதா0, ைம;ேராசா1G
I!ேடா[ 100 எ";க1பG "IGடM.
அதbD1 ப/லாக, I! 100, Start பGட+
`R; ெச}/ட ேவ!"(. உட+ c/ய 
[டாFG ெமx `ைட;D(. இ/0 `ைட;D( 
பGVய?0, Settings /ைர;Df ெச0ல ஒC
?8; தர1பG"3ளM. அ/0 `R; ெச} /ட
ேவ!"(. I!ேடா[ 80, சாF([ பாF தU
ததbD( ேமலாகேவ, இ/0 ஆ1ஷ+க3 தர1
பG"3ளன. இ8D `ைட;D( Settings பாF
வkயாக, Network, Volume, Notifications and Power
என1 பல 2\|க:;Df ெச0லலா(. தb
ேபாM Z[ட( Gேரo0, வலM cற( காGட1
ப"( அைன.M( இUத ெசGV8[ ?8;`0
`R; ெச}தா0 `ைட;D(.

[டாFG ெமxI0, All apps ?8;`0
`R; ெச}/ட|(. இ8D I!ேடா[ அ1
Rேகஷ+ ஒ+ைற. /ற;கலா(. People அ0
லM Mail என எதைனa( ேதFUெத";கலா(.
/ைரo+ இடM ேம0cற( உ3ள Options பG
டv0 `R; ெச}/ட|(. இM இ8D {+'
ப";ைக; ேகா"க3 ெகா!ட ஐகா+ ேபால
காGZ தC(. இ/0 `R; ெச}தா0, சாF([ 
பா\0 `ைட;க1ெபbற அேத கGட ைளக:ட
னான பா1 அ1 I!ேடா காGட1ப"(. இ/0 
Settings `R; ெச}தா0, DQ12Gட அ1Rேக
ஷx;கான ெசGV8[ பாF `ைட;D(. இ/0
App கGடைளo0 `R; ெச}தா0, அUத அ1R
ேகஷx;கான App பாF `ைட;D(.

I! 80 சாF([ பாF பாF.M இய;` ரZ.
தவFக:;D, I! 100 சாF([ பாF இ0ைல

எ+பM ஒC Dைற தா+. ஆனா0, பல 4ைற
வான வச/க3 தர1பG"3ளனேவ.

ேகdh: ஐேபா!% உdள அைழDதவ#கC5
ப2Nயa% உdள ெபய#கைள / எQகைள /
எPவாm Z9WவE? எ@W ேதNi/ அதRகான
வG Uைட9கh%ைல. ெபாEவாகேவ, ஐேபா5,
ஐேப2 W]DE தக வ%கd அPவளவாக9 Uைட0ப
X%ைல. தயL ெசwE வG கா2டL/.

எ$. £ர¤ச�, ேகாைவ.
ப/0: �8க3 ெசா0வM ச\தா+. ஆ123 

4'வன./+ ெதாk0 lGப( உயFUததாக
இCUதாh(, அத+ சாதன8கR+ Iைல மb-

றவb'ட+ ஒ12"ைகo0 சb' அ/க( எ+
பதா0, ஆ123 சாதன8க3 அ�வளவாக ந(
நாGV0 cழ;க./0 இ0ைல. இC1 2x(,
தbேபாM அவbQ+ பய+பா" உயFUM வC
`றM. இv, உ8கR+ ேக3I;D வCேவா(.
உ8க:ைடய ேபாv0, ேபா+ அ1Rேக
ஷைன. /ற;க|(. இ/0 Recents எ+x(
ேட1 ெச0ல|(. இ8D �8க3 ேமbெகா!ட
அைழ1cக3 பGVய0 `ைட;D(. இ8D
வலM {ைலo0, Edit எ+ப/0 `R; ெச}/
ட|(. இ/0 `R; ெச}த|ட+, Zக1c வ!-
ண./0 Delete பGட+, ஒ�ெவாC அைழ12+
அCேக இடM ப;க./0 `ைட;D(. DQ1-
2Gட அைழ12ைன மb'( �;க ேவ!"(
என. /GடiGடா0, அத+ அCேக உ3ள 
Zக1c பGடv0 அn.த|(. அ�வா' `R; 
ெச}/"ைகo0, அUத அைழ1c இடM cற
மாக வn;`f ெச0h(. 2+ அ".த Zக1c
பGட+ காGட1ப"(. இ1பVேய ஒ�ெவாC 
அைழ12bD( காGட1ப"(. gn ைமயாக,
ெமா.தமாக அைன.ைதa( அk;க ேவ!"(
எ+றா0, ேமலாக இடM {ைலo0 உ3ள Clear
எ+ப/0 `R; ெச}தா0 ேபாM(. இதைனf 
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ச\ பாF;க, “Clear All Recents” எ+ற பGடv0
அn.த|(.

உ8க3 அைழ1c ப/|கைள �;DவM
ந0லMதா+. இத+ {ல( உ8கR+ தv நபF
நடவV;ைகoைன மbறவFக3 பாF;க
இயலாM. மbற வFக3 உ8க3 ேபாைன1
பய+ப"./னாேலா அ0லM பா[ ேகாG
எM|( இ+Q �8க3 ேபாைன1 பய+ப ".
Mபவராக இCUதாேலா, இM ேபால அk1பM
ந0லMதா+.

ேகdh: எ5!ட/ எk.;. ெபhaய5 15 எ5i/
ேல0டா0 க/012ட# உdளE. இX% ைவ ;
இைண0c ெபmவX% அN9கN ^9க% ஏRப:U
றE. இ\த0 ;ரkைன W]DE ;ற வாசக#கd உ@
கCட/ b] dளா#களா? இதRகான �#L எ5ன?

எ$. Wரதா( சMNர$, ேகாைவ.
ப/0: இேத ேபா+ற 2ரfைனைய ந( 

வாசகF இCவF DQ12GVCUதனF. ஆனா0,
அவFக3 பய+ப".M( க(1eGடF எ+ன
ெவன; DQ12டI0ைல. �8க3 பய+ப
".M( அேத ேல1டா1 க(1 eGடராகேவா,
ேவறாகேவா இC;கலா(. எf.2.4'வன(

இதbகான உதI; DQ12ைன
http: / /www8.hp.com/us/en/campaigns/

hpsupportassistant/hpsupport.html?jumpid=va_
r 6 0 2 _ u s / e n / a n y / p s g / p l _ o t _ o b _ d s _ p d /
hpsupportassistant_cc/dt#.VeXhlZfy1AY

எ+ற gகவ\o0 உ3ள த+
தள./0 தUM3ளM. இ/0 எf.
2. 4'வன(, �8களாக க(1eG
ட\0 உ3ள வயFெல[ அடா1டF
ெசய?ைய அ+ இ+[டா0
ெச}M, 2+ �!"( இ+[டா0
ெச}தா0 �F| `ைட;D( என
அQI.M3ளM. இதbD உ8க3
க(1eGட\0 உ3ள சFf பா;¥0 
Device Manager என ைட1 ெச}/
ட|(. gத?0 `ைட;D( gVI0
`R; ெச}/ட|(. `ைட;D( I!
ேடாI0 Network adapters எ+பதைன.
ேதFUெத";க|(. இ8D
wireless driver எ+பைத.
ேதFUெத".M அ/0 ைரG

`R; ெச}/ட|(. `ைட;D( பGVய?0
“Uninstall.” எ+பைத. ேதFUெத".M `R;
ெச}/ட|(. GைரவF அ+ இ+[டா0 ெச}
ய1ப"(. 2+னF, க(1eGடைர m [டாFG
ெச}/ட|(. இ1ேபாM அUத GைரவF cேரா
`ரா( �!"( இ+[டா0 ஆD(. தானாகேவ
இM நட;D(. 2+னF ைவ 2 இைண1c ச\
யா`I"(. ZலF இUத வk �F| அR1பதாக,
இைணய./0 ெத\I.M3ளனF.

ேகdh: ைவ ைப அ%லE ைவ ; எ5பX%, அ\த
Fi எைத9 W]9UறE? ெமாDதDX% Wi Fi எத5
�49க/? ஒPெவா4வ4/, இ\த �49W9 W]�2
Nைன ெவPேவறாக h)9U5றன#. தயL ெசwE
hள9க/ தரL/.

ஆL. ம�ய ¥ைச, ெத$கா�.
ப/0: Wi-Fi எ+ற �C;D; DQ ¬G"f

ெசா0ைல எ1பV I\.M; t'வM என
இைணய./0 பல Iவாத8க3 ஏbபG "3
ளன. ஆனா0, Wi Fi எதxைடய �C;கg(
அ0ல. பலF இதைன Wireless Fidelity எ+பத+
�C;க( என; DQ12G" அMேவ பல\+ 
கC.தாக|( அைமUMIGடM. gத?0 ைவ
2 எதைன; DQ;`றM என1 பாF;கலா(.
வயF இைண1c எM|i+Q, ேலா;க0 ஏ\யா
ெநGெவாF;, LAN, தC( ெதாk0 lGப வைர
யைறoைன, ைவ 2 என அைழ;`+றனF. iக
உயFUத 4ைலo0 M0?யமான ஆVேயா தர1
ப"வைத ைஹ 2டெலGV (High Fidelity) என
அைழ.தனF.

அத+ அV1பைடoேலேய, ZலF ைவ 2 எ+
பைத Wireless Fidelity என I\வாக அைழ;க.
ெதாட8`னF. Wi-Fi Alliance எ+x( அைம1c,

இM ஒC �C;Df ெசா0 அ0ல எ+'
ெதR| ப"./a3ளM. (கா!க: http://
searchmobilecomputing.techtarget.com/
definition/Wi-Fi)

ைவ 2 எ+பM, வF.தக m/யாக,
வயFெல[ ெநGெவாF; இைண120 
IEEE 802.11x. எ+ற தர.ைத; DQ;கேவ 
பய+பGடM. இUத வைர யைறைய
வVவைம.M. தC( அைம12ைன,
Wi-Fi Alliance என அைழ.தனF. அM

/\UM, ேமேல ெசா0ல1பGட
அைம12ைனf சாUM Wireless
Fidelity என அைழ;க1பGடM.

இC12x(, எUத ஒC ெசா0
லாGZa(, பரவலான ம;களா0
பய+ப".த1ப"ைகo0, அM

அைனவராh( ஏb'; ெகா3ள1ப"வM
ெமாk1 பய+பாGV0 வழ;க(. 
அUத வைகo0, Wi Fi எ+பM
Wireless Fidelity எ+பதாகேவ
ெகா3ளலா(.

ேகD^–ப:K


