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மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧6 >"ரவ9 

மாத5@G3 MN ெவ;யாP<Q1க1Rடா6. -ா.க2 
மGH! ‘/0’1கைள உQவா1Pயவ&, ெவ;<$டவ&,
Pைட13! இடVக2, Wைல ஆPயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ[\!.
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உVக2 ேக2W, ச^ேதக!, கQ56கைள
அD"_ைக<. அ^த^த" ப3@<N
தைல"_கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இND! எNன
தகவ.க2 ேவ[\! எNற உVக;N
எ@&பா&"ைபa! எb6Vக2.

~ டாJடK ெப.சLMர ேபா, ~

“ந வா$%ைக இ) இைணய இ,லாம,
இய/க 01யா2” எ4ற 6ைல%7 நா 
வ92:;ேடா . ஒ;@ ெமாBத ம)த
இனBE4 அGைவB ேத%H ைவBEI%7 
இடமாக இ4J இைணய உயL9EI%Hற2.

இைணய ~~ இ/7 தா4 நா பாL%கா ம
ேலேய அEக ம%கைளP ச9E%Hேறா , உைர
யா@Hேறா ; ேநU, ச9E%காத ம)தLகைள

எ,லா , ந உறவாக% ெகாV@ அ4W ெசXB
2Hேறா ; ந எVண/கைள இ9த உல7
அGயB தIHேறா ; ந  உணைவ, நம%7B 
ேதைவயான ெபாI;கைள வா/7Hேறா ; ந 
ெதாYைல, ேசைவைய ேமZெ கா[Hேறா ;
ந வIமானBைத 6LவH%Hேறா . இE, தா4 
வ\%Hேறா ; இதைனேய ]வா \%Hேறா .
இ9த அள:Z7 ந ைம% க;1^ேபா;@,
அத4 உலகBE, இ_B2^ ேபா;@, ந 

இைணய' காU' ெவ5C Vழா
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வா$%ைக%7 ஒI WEய பUமாணBைத வழ/
Hய இைணய , 1991, ெசய,படB ெதாட/H,
ெச4ற ஆகd; 6 அ4J, த4 21^W[ள
உfேரா;டBE, 25 ஆV@ கV@[ள2.
ெவ[i:ழா காj இதைன நம%7B த9த
1 ெபLனLd k மZJ அவைரB ெதாடL92
ெசய,ப;ட அைனB2 இைணய வ,XநL
கl%7 நா ந4G ெசXBத% கட4 ப;1I%
Hேறா .

“க,: சாL9த தகவ,க[ அைனB2 ,
அைனவI%7 இலவசமாக% Hைட%க
ேவV@ ” எ4ற உ4னத ேநா%கBE4 ஒI 
:ைடயாகBதா4 இைணய ேதா4Gய2.
0த, இைணய தளBைதm  அதைனB ேத1 
அGய nரoசைரm த9தவL 1 ெபLனLd
k. URL, HTML, மZJ HTTP ேபா4ற ெபயL
கl%ெக,லா nர மா அவேர. ெதாட%
கBE, இைணய , யாL ேவV@மானாX 
ேம ப@Bத% p1ய தகவ, ைமயமாகo , 
அைனவI த/கl%7B ேதைவ யான தக
வைலB ேத1 எ@B2% ெகா[ள% p1ய தகவ, 
களq\யமாகo தா4 வ1வைம%க^ப;
ட2. இ9த ேநா%கB2ட4 1989, பsயாZறB
ெதாட/H, 1990ஆ ஆV@ இதைன வ1 வ
ைமB2 ேசாதைன ெசuE;டாL ெபLனLd k. 
தகவ, ைமயமாக அைம9தாX , அ/7 அ9த
தகவ, உ[ள2 என எ^ப1 அGவ2? எ4ற
ேக[:, அத4 அ@Bத பUமாணBைத அைமB
த2.

இ9த% ேக[:%கான :ைடைய, 0தw,
உIவான இைணய 6Jவன/கi, ஒ4றான
யாஹூ த9த2. dடா4 ேபாL@ ப,கைலf4 

மாணவரான ெஜLU ய/ மZJ ெதாY, {;ப
வ,Xநரான ேட:; ைபேலா இைண92,
இைணய தள/கi4 ப; 1யைல உIவா%
HனாLக[. வைக வைகயாக இைணய தள/
கைள^ nUB2% கா;1னாLக[. இைண
யBE4 ைடர%டUயாக அவLக[ உIவா%Hய

வா$%ைக%7 ஒI EWEய UபUமாணBைத வழ/
Hய இைணய , 1991, ெசய,படB ெதாட/H,
ெச4ற ஆகd; 6 அ4J, த4 21^W[ள

மாணவரான ெெஜLULU ய/ மZJ ெெதாYY, {;ப
வ,Xநரான ேட:; ைபேலா இைண92,
இைணய தள/கi4 ப;1யைல உIவா%

• உல#$ %க' (ற*த சா./ேவ2 34வ
ன7க8 இ*:யா<$ இய7#னா=>,
இ@A> 86.4 ேகாF இ*:ய2க8, இைணய
இைண.I@Jேய வாK#றா2க8. 27%
ஆMக8 இைணயNைத. பய@பPNQ>
ேபாQ, 17% ெபMகேள இைணயN:$
இைண#@றன2. ெபMக TUV இைணய> 
பாQகா.பானQ அ$ல எ@ற கYNQ,
இ7V 3ல< வY#றQ. ெமாைப$ ேபா@
பய@பPNQ> ெபMக8, ச[தாயNேதாP
ஒ/F' ெச$லா தவ2க8 எ@4> பல2 கYQ
#@றன2.

• இ*:யா<$ இைணய. பய@பாP %க
ேவகமாக வள2*Q வY #றQ. 2000 ஆ>
ஆMF$, 105.34,81,072 மUகc$ 0.5% 
ேப2 (55,57,455) ம/ Pேம இைணயNைத
அg#. பய@பPNத [F*தQ. 2012 
ஆ> ஆMF$, ெமாNத ஜனNெதாைகi$
(126,35,89,639) 12.6% ேப2 (15,89,60,346) 
இைணயNைத. பய@ப PN: வ*தன2. 
இ@4, 2016 ஜூைல 1 அ@4 எPNத
கணU#@பF, ெமாNத ஜனNெதாைகi$
(132,68,01,576) 34,8% ேப2 (46,21,24,989) 
பய@பPN: வY#@றன2.
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ப;1ய, இI9த2. அத4 n4னL, 1|;ட,
எ%:^ெமV; காL^பேரச4 (DEC), அ,டா
:dடா (Alta Vista) எ4ற ேதட, ெபாGையB
த9த2. ஹா;பா; (Hot Bot) எ4} ேதட,
சாதன அதைனB ெதாடL9த2. இ4J p7[
ேதட, சாதனBE4 இமாலய ேசைவைய அG
யாத ம%கேள இ,ைல எனலா .

ஒI \ல ெசாZகைள அைமB2, ேதைவ-
யான ேதட, சாதனBE, ெகா@B2, உலH4
அைனB2 இைணய சLவLகைள உ[ளட%Hய
உலக ைவய :Uவைல (World Wide Web) fw
I92 ேதைவ%கEகமாகேவ தகவ,கைள^
ெபZJ% ெகா[l சாB EயBைத, இைணய
வ,XநLக[ அiB2 வIH4றனL. ‘ெவ^’ என
அைழ%க^ப@ ைவய :Uவைலm இைண
ய0 ஒ4ற,ல. இைணய  எ4ப2, ைவய 
:UவைலையB தா/H^ n1%7 க;டைம^
பா7 . ேகn[க[, க ^�;டLக[, சLவLக[
மZJ அைவ சாL9த அைனB2 இைண9த
க;டைம^ேப இைணயமா7 . பல ெந;
ெவாL%7க[ இைண9த ெந;ெவாL% தா4
இைணய .

இ4J ஏறBதாழ �ZJ^ பB2 ேகா1 
இைணய தள/க[ இய/7H4றன. 340 ேகா1
ம%க[ Eன9ேதாJ அதைன^ பய4ப@BE
வIH4றனL. ஒ�ெவாI 6�டBEX , பல
ேகா1 கண%H, தகவ,க[ அ}^ப^ ப@H4
றன. பல ேகா1 பட/க[ பUமாG% ெகா[ள^
ப@H4றன. 7ைற9த2 1.5 ேகா1 டாலL
மE^n, வLBதக ேமZெகா[ள^ப@Hற2.

இ4J இைணயBE, அEக ஆE%க  
ெசXB2வ2, ச�க வைலB தள/கேள. அ@B
தப1யாக ேதட, ெபாGகl , வLBதக தள/
கl உ[ளன. 6ைலயாக இைணய தள/க[
இI9த 6ைல மாG, இ4J ந ேமா@ ேப\ 
உறo ெகா[l இைணய தள/க[ உfLB
21^Wட4 இய/7H4றன. ஆ/Hல ம;
@ேம இைணய ெமாYயாக இI9த 6ைல மாG, 
உலH4 அைனB2 ெமாY கl இைணயBE4
ெமாYகளாக ம%கlட4 ேப\% ெகாV1
I%H4றன. ெவJ தகவ, தள/களாகB
ெதாட/H, இ4J பட/க[, காெணாi^
பட/க[, நகI  வைர oக[ ெகாVட தள/-
களாக இைணய இய/7Hற2. இைணய 
க ^�;டUwI92 சZJ :லHP ெச4J, பல
ெமாைப, சாதன/க[ வYயாக ம%கைளP
ெச4J அைடHற2.

“எ/7 எEX இைணய ” (internet
of things) எ4ற தாரக ம9EரBைத ஒw%கP
ெசu2, WEய இல%Hைன ேநா%H இைணய 
ெச4J ெகாV1I%Hற2. நா ந அ4றாட
வா$:, பய4ப@B2 அைனB2 ெபாI;
கl , இைணயBE, இைண%க^ப;@, ந  
வா$:ைன \%கலZறதாக மாZJ  வYf, 

பயsB2% ெகாV 1I%Hற2. ம%க[ இைண
யBைத அj7 ேவக0 நாl%7 நா[ அE
கUB2% ெகாV@[ள2. இ4} \ல ஆV
@கiேலேய இைணயBE4 WEய சகா^த 
எ_த^பட இI%Hற2. இBதைன%7 
:BE;ட 1 ெபLனLd k%7 ந4G 
pJேவா . அவைரB ெதாடL92 இ9த ைவய 
:U வைலைய, ம%கi4 ராஜ பா;ைடயா%Hய
இைணய வ,XநLக[ அைனவU4 உைழ^
ைபm ந ச9தE%7^ WUய ைவ^ேபா .

• இ*:யா<$ இைணய ேசைவ, 15 ஆகl/
1995 அ@4, <.எl.எ@.எ$. 34 வ
னNதா$ ெதாட7க.ப/டQ. அ.ேபாQ
ெபாQNQைற 34வனமாக இY*த <ேதn
சoசா2 3கா> 34 வன> (Videsh Sanchar
Nigam Limited (VSNL)) இதைன வழ7#யQ.
அதqெகன Gateway Internet Access Service 
(GIAS) எ@ெறாY Ir<ைன இ*34வன>
அைமNQ, இைணய இைண.Iைன வழ7
#யQ. ஆ4 மாதN:$ 10 ஆiர> ேப2
இைண.t ெபqறன2. 1995, ஜூைல 31$,
ெமாைப$ ேபா@ ேசைவ ெதாட7க.ப/டQ.

• இ*:யா<$ இைணய இைண.t வழ7
Vவதqகான ஆயNத. பuக8 1986
ஆ> ஆMF$ ெதாட7க.ப/டன. 
[தv$ க$< மq4> ஆராw'( 34வ
ன7க8 ம/P> இைணய இைண.t ெபற
Educational Research Network (ERNET) 
எ@ற ெந/ெவா2U அைமUக.ப/டQ. இ*-
:ய அர(@ எலU/ராyUl Qைறz> 
(Department of Electronics (DOE)) ஐU#ய
நாPக8 சைபi@, நாP கc@ வள2' (U
கான United Nations Development Program
(UNDP) Qைறz> இைண*Q இ*த [யq(
கைள ேமqெகாMடன.

• I@ன2, 1988$, அர(@ ேத(ய தகவ$ 
ைமய> (National Informatics Centre) அர(@
ப$ேவ4 QைறகTU#ைடேயயான தகவ$
பrமாqறN:qெகன NICNet எ@A>
ெந/ெவா2U#ைன ஏqப PN:' ெசய$ப
PN:யQ.

• இைணய இைண.ைப ஏqப PN:N தY-
வ:$ <.எl.எ@.எ$. தைலவ2 கன கசபா
ப: பாMFய@, அ*34வனN:@ ெதா}$
~/ப இயUVந2 I.ேக.(7கா$ மq4> 
அ%தா. Vமா2 ஆ#ேயா2 [U #ய ப7காq-
Jன2.

• ெதாடUகN:$ <நாFUV 9.6 #ேலா I/l 
எ@ற அள<$ ெதாட7#ய இைணய
இைண.t ேவக>, I@னாc$ %க ேவக-
மாக வள2*Q தqே பாQ ெமகா I/l எ@ற 
அளைவ எ/Fz8ளQ. �lP ைல@ என.
பP> தy.ப/ட ச2வ2 இைண.t தqேபாQ
Vைற*த க/டணN:$ ெநாFUV #கா
I/l ேவகN:$ #ைடU#றQ.
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~ பாரM ~

p7[ அVைமf, அG:Bத அத4
ஆV;ராu; \dடBE4 WEய பE^W

7.0, ‘நெக;’ பயனாளLகl%7P ெச4ற வார 
ஆகd; 22 E/க[ அ4J ெவifட^ப;ட2.
ெதாட%கBE, இ9த \dட , இதைன ஏZJ%
ெகா[ள% p1ய ெந%சd மாட, ேபா}%7 
ம;@ Hைட%7 . அ@Bதப1யாக, எ,.|.
:.20 (LG V20) மாட, ேபா}%7 வழ/க^
ப@ . இ9த \dடBைத^ ெபJ , ெந%சd 
அ,லாத ேவJ 6Jவன ெமாைப, ேபா4 இ2
வாகBதா4 இI%7 . ெதாடL92 இ4} \ல
மாத/கi,, மZற ஆV;ராu; ெமாைப,
ேபா4கl%7 இ2 வழ/க^ப@ .

இ9த \dட ேம மாத ெவifட^ப;
டாX , ஜூ4 மாத  தா4 இத4 ெபயL அG-
:%க^ப;ட2. தZேபா2 இ9த \dட  0_-
ைமயாக ெவiயாHm[ள2. வI ெச^ட பL
6 அ4J, இ9த \dட ெகாVட எ,.|. :20
மாட, ெவiயா7 என எ,.|. 6Jவன 
அG:B2[ள2. இத4 0ZGX WEய வச
Eகைளm அ ச/கைளm இ/7 காணலா .

Oைரவாக ெச-QR, அைம()

இ^ேபா2, ேபா4 Eைரf4 ேம, ப7E
fwI92 �ழாக dைவ^ ெசuதா,, அE,
அைனB2 அ^iேகஷ4கl%7 ப;ட4க[
எ^ேபா2  Hைட%7 . இ9த \Gய ப;ட4-

ஆ7*ரா9* :;ட' ‘நெக*’ பயனாள$க@AB ெவCDE
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வைரயைற ெசu2 வழ/Hm[ள2. ந உணL
oகைள எiE, மZறவLகl%7^ WUய ைவB
Eட, ‘எேமா;1கா4’ எ4J அைழ%க^ப@ 
\Gய 1|;ட, 7J ப ட/க[ உதoH4றன.
‘எேமா|’ எ4J இைவ அைழ%க^ப@H4
றன. ஆனா,, இ9த இரV1Z7 \ல ேவJ பா
@க[ உ[ளன.

‘எேமா|’ என^ப@பைவ அ1^பைடf,
பட/களாக அைம9த 7G�@க[ (Picture
Characters) ஆ7 . ெபI பாX , ெமாைப,
ேபா), பய4ப@Bத^ப@ 7G�@கைளேய
இைவ 7G^n@H4றன. ‘எேமா|’ எ4ற ெசா,
ஜ^பா)ய ெமாYf, இI92 வ9த2. ‘இ’
எ4ப2 பட எ4பைத% 7G%Hற2. ‘ேமா|’
எ4ப2 7G�@ ஆ7 . இைவ ெபI பாX  
பட/கேள. 0க/க[, �ேதா�ண 6ைலக[, 
சா^n@ உணo, அI92 பான/க[, �I
க/க[ மZJ தாவர வைகக[ ஆHயனவாக
இI%H4றன. ெமாைப, ேபா), பய4ப @B
த^ப@ எேமா|%க[ அைனB2 வVண/க-
iேலேய அைம92[ளன. \ல அைசoகlட4
p1ய பட/களாகo உ[ளன. �4J நா47

அைசoகைள உ[ளட%H, அவZைறB EI ப
EI ப கா;@பைவயாக வ1வைம%க^
ப;@[ளன.

‘எேமா;1கா4’ எ4பைவ சZேற மாJ-
ப;டைவ. ‘Emotion + Icon’ எ4ற வைகf,
இைவ அைம92[ளன. ெபI பாX , ந 

ெமாைப4 ேபாNAகான
O ய BP'படQக5
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ேவ$[4
க7*ேரா4
க*டைளக5

உணLoகைள nரEபw^பதாகேவ இைவ
அைம92[ளன. 0க உணLP\ அ,ல2 உடைல 
வைளBத 6ைலf, இைவ வ1வைம%க^
ப;@ Hைட%H4றன. ெதாட%கBE,, இைவ 
ஆdH 7G�@கைள% ெகாV@ அைம%க^
ப;டன. எ@B2% கா;டாக, ேவ1%ைக அ,
ல2 \U^ைப 7G%க :-) �4J � ேபாL;
ேகர%டLகைள% ெகாVட 7G�@ அைம%
க^ப@Hற2. இேத ேபால, பல அைம%க^
ப;@ ெட%d;@ட4 இைண%க^ப;@ பய4
ப@Bத^ப@H4றன.

;:;டU, பய4ப@Bத^ப@  எேமா |%
கைள http://www.emojitracker.com/ எ4ற தளBE,
காணலா .

தZேபா2 �)ேகா; அைம^W 72 WEய
எேமா|%கைள வைரயைற ெசu2, பய4
ப@Bத அ}மE த92[ள2. ஏZகனேவ,
இ9த அைம^W 1,601 எேமா|%கl%7
அ}மE வழ/Hm[ள2. அைவ பய4
பா;1, உ[ளன. ச�பBE, நட92 019த
Uேயா ஒw n%d :ைளயா;@ ேபா;1
கைள ஒ;1, \ல எேமா|%க[ பய4பா;1Z7
வ9தன. dேபாL;d மZJ  ெவZG �ரLக-
l%7 வழ/க^ப@ ேகா^ைபக[, பத%க/க[
ெகாVடதாக இைவ அைம9தன. ெச,n
எ@%க^ப@வைத% 7G^n@ வைகf,,
�Vட கர ஒ4J, ெமாைப, ேபாைன^
n1B2[ளப1 ஓL எேமா| வ92[ள2.

இ9த^ WEய எேமா|%கைள^ பய4ப@Bத
பயனாளLக[ \ல கால காBEI%க ேவV@ .
ஆ^n[ 6JவனBE4 ஐ.ஓ.எd. 10 மZJ 
ஆV;ராu; ெநக; ஆ^பேர;1/ \dட/
கlட4 இைவ தர^படலா .

Ctrl+a: டாVெமM/ [�வைதz> ேத2*
ெதPUக.
Ctrl+b: அ�Nதமான (Bold) வF<$ எ�Nத
ைமUக.
Ctrl+c: ேத2*ெதPNதைத, ேகா. Iைன நக
ெலPUக (Copyp).
Ctrl+d: ஓ2 எ�N:@ (Font) வFைவ மாqJ
அைமUக.
Ctrl+e: நPேவ ெடUl/ அைமUக.
Ctrl+f: VJ.I/ட ெசா$ அ$லQ ெடUl/ 
அைம*Q8ள இடNைதU கMட J*Q,
அத@ இடN:$ ேவ4 ஒY ெசா$ அைமUக. 
�MP> ேதடைலN ெதாடர Alt+Ctrl+y.
Ctrl+g: ஓrட> ெச$ல.
Ctrl+h: (ஒ@J@ இடN:$) மqெறா@ைற
அைமN:ட.
Ctrl+i: எ�NQ / ெசா$ைல சாwவாக அைமUக
Ctrl+j: பN: ஒ@ைற இYபUக[> �ராக,
ேநராக (Justify) அைமUக.
Ctrl+k: ைஹ.ப2 v7U ஒ@ைற ஏqபPNத.
Ctrl+l: பN: ஒ@ைற இடQ பUக> �ராக
ேநராக அைமUக.
Ctrl+m: பN:iைன இடQtறமாக (Jய
இட> <ட.
Ctrl+n: t:ய டாVெமM/ உY வாUக.
Ctrl+o: டாVெமM/ ஒ@ைறN :றUக.
Ctrl+p: டாVெமM/ ஒ@ைற அ'ச FUக
Ctrl+q: பN: அைம.ைப �Uக.
Ctrl+r: பN:iைன வலQ tற> �ராக, ேநராக
அைமUக.
Ctrl+s: தானாக, டாVெமM/ ப: ய.பட 
(Save while texting).
Ctrl+t: பN:i$ இைட.ப/ட இடN:$ இைட-
ெவc அைமUக.
Ctrl+u: ெடUl/F$ அFUேகாFட.
Ctrl+v: ேத2*ெதPNதைத ஒ/Fட. 
Ctrl+w: டாVெமM/ைட �Fட.
Ctrl+x: ேத2*ெதPNதைத அ}Uக, �U #ட.
Ctrl+y: இ4:யாக ேமqெகாMட ெசய$பா/
Fைன �MP> ேமqெகா8ள.
Ctrl+z: இ4:யாக ேமqெகாMட ெசய$
பா/FqV மாறாக ேமqெகா8ள.
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இ9Eய நகர/கi,, அEக எVs%ைகf,,
இைணயBைத^ பய4ப@B2ேவாL ப;1
யw,, த�$நா@ 0த, இடBைத^ ெபZ
J[ள2. ெச4ற மாLP மாதBE4 இJ Ef,
எ@Bத கண%�;14ப1, ெமாBத உ[ள 23.1 
ேகா1 ேபU, 9% ேபL த�$நா;1, உ[ளனL. 
2.1 ேகா1 ேபL த�ழக நகர/கi, இைண
யBைத^ பய4ப@B2H4றனL. மஹாரா�;ரா,
1,w மZJ கLநாடகா மா6ல நக ர/கi,
இைணய^ பயனாளLகi4 எVs%ைக,
0ைறேய 1.97 ேகா1, 1.96 ேகா1 மZJ 1.7
ேகா1 ஆக இI9த2.

ெமாBத இ9Eயா:,, 34.2 ேகா1 பயனா
ளLகi,, Hராம^ Wற/கi, இைணய ச9தா
தாரLகi4 எVs%ைக 11.2 ேகா1யாக இI9
த2. Hராம^ Wற/கைள^ ெபாIBத ம;1,,
உBதர^ nரேதசBE4 Hழ%7 nU:,, 1.12 
ேகா1 ேபL, நகL^Wற இைணய^ பயனாளLக
l%7 இைணயாக உ[ளனL. இ9த வைகf,,
மஹாரா�;ரா மா6ல 97 ல;ச  ேபைரm , 
ஆ9Eர மா6ல 90 ல;ச ேபைரm  ெகாV-
1I9த2.

:ைர:,, ‘பாரB ெந;’ எ4ற E;டBE4
�$, இரV@ ல;சB2 50 ஆfர Hராம^
பqசாயB2கi,, ஆ^1க, ைபபL �ல 
nரா;ேபV; இைண^W தர^பட உ[ள2. 
இ9த வசE ஏZப@BE% ெகா@Bத n4னL,
Hராம^ Wற/கi,, இைணய இைண^W

�க ேவகமாக அEகU%7 எ4J எELபாL%
க^ப@Hற2. இ9த E;ட , இ9Eயா 0_
வ2 �4J க;டமாக அம,ப@Bத^ப@ .
2017 ஆ ஆV@ மாLP மாதB EZ 7[ளாக, 
ஒI ல;ச  Hராம பqசா யB2கiX ,
1ச பL 2018%7[, �த  உ[ள 1.5 ல;ச  
பqசாயB2கiX இ9த E;ட ேமZ
ெகா[ள^ப@ .

ெச4ற ஏ^ர, 0த, ஜூ4 வைரfலான
காலBE, எ@Bத கs^ W^ப1, இ9 Eயா:,
தர^ப@ சராசUயான இைணய இைண^W,
:நா1%7 3.5 ெமகா n;d ஆக இI9த2.
இ2 உலக அள:,, இ9 Eயா:Z7 114 ஆவ2
இடBைதேய ெபZJB த92[ள2.

இ9Eயா:, இைணய ேசைவ வழ/7 
6Jவன/கi,, பாLE ஏLெட, 6Jவன ,
9 ேகா1ேய 5 ல;சB2 30 ஆfர இைணய
ச9தாதாரLகைள% ெகாV@ 0த, இடBைத^
ெபZJ[ளதாக, அVைமf, பாரா lம4
றBE, ெதU :%க^ப;ட2. இதZ7 அ@Bத
6ைலf,, ேவாடேபா4, Uைலய4d க �
)ேகஷ4, n.எd.எ4.எ,., ஏLெச,, டாடா
ெடாேகாேமா மZJ  ெடwநாL ஆHய 6J வ
ன/க[ உ[ளன.

Uைலய4d |ேயா, அVைமf, அG0க  
ெசuத 4| ேசைவ, Hராம^ Wற/கi,, அEக
ச9தாதாரLகைள ஈL%7 என அைனவI எEL-
பாL%H4றனL.

இைணய( பயனாள$கC4 தJKநாE Lத Mட'
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ேவ"#$ வைக(ப*+,- வ.க/

ேவL; WேராHரா பய4ப@BEயவLக[
அைனவIேம, ேவL; தகவ,கைள nUB2
வைக^ப@B2 (sorting) ேவைல ெசuவ
தைன உணL9EI^�Lக[. இதைன ெதாட%
கBEwI92 இJEவைரயாகேவா (ascending
or descending), அ,ல2 இJEfwI92
ெதாட%க வைரேயா (descending) இI%கலா .
வUைசயாக^ ப;1யலாகB தர^ப;ட தகவ,
கைள இ9த வைகf, nUB2 அைம%கலா .  
ஆ/Hல ெமாYf, அைம9த தகவ,க[ 
எ),, ெதாட%க 0த, �7 Eவைர எ),
அ2 0–9, A–Z ஆ7 . �7EfwI92 ெதாட%க
வைர எ),, அதZ7 ேநLமாறான வைகf,
அைமவ2 ஆ7 . மZற ெமாYகl%7, அ9த
ெமாYகi4 த4ைமைய^ ெபாJBத2 ஆ7 . 
இE, எ9த வைக^ nUBத, ேவV@ எ4ப
தைன^ பயனாளL தா4 Sort டயலா% பா%�,
அைம%க ேவV@ .

இE, இ4ெனாI \Gய வYையm  n4பZ-
றலா . இ9த nUBதைல, ேவL; ெட%d;1,
உ[ள எ_B2 வைகfX (case sensitive) 
அைம%க ேவV@மா, அதாவ2 nU^ப2 A-Z
ஆக இI%க ேவV@மா அ,ல2 a-z ஆக
இI%க ேவV@மா எ4பதைன 01o ெசuE
டலா . இ9த வைக^ nUBதைல நா  அைம%-
க:,ைல எ),, ெபUய எ_B2 மZJ 
\Gய எ_B2 (uppercase and lowercase letters) 
ெட%d;ைட, ேவL;, nUBதw4 ேபா2 ஒேர
மாEUயாகBதா4 எ@B2% ெகா[l .

ேவL; \Gய, ெபUய எ_B2%கைளm த4
கவனBE, எ@B2^ nU%க ேவV@ என எV
sனா,, நா �ேழ த92[ளப1, ெச;1/d
அைம%க ேவV@ .
1. 0தw, எ9த ெட%d;ைட^ வைக nU%க

ேவV@ேமா, அதைனB ேதL9ெத @%கo .
�/க[ ஒI அ;டவைணைய (table) வைக^
nU^பதாக இI9தா,, அத}[, எ/ேக} 
கLசைர% ெகாV@ ெச4J அைமBதா,
ேபா2 . ஆனா, ெட%d;ைட nUB2 
அைம^பதாக இI9தா,, nU%க ேவV 1ய
ெட%d; 0_ வைதm 0தw, ேதL9ெத
@%க ேவV@ .

2. அ@B2 U^ப), Home ேட^ ேதL9ெத@%
கo .

3. ெதாடL92 Paragraph 7�^n,, Sort �,
ேதL9ெத@%கo . இ2 A-Z எ_B2%க

lட4 தைல�$ அ W% 7G ெகாVட ஐகா
னாக% கா;\ அi%7 . (ேடn[ nU^ப தாக
இI9தா,, U^ப), உ[ள table's Layout
ேட^nைனB ேதL9ெத @B2, Data group,
உ[ள Sort �, �2 Hi% ெசuEடo .)
இ^ேபா2 ேவL; Sort Text டயலா% பா%
�ைன% கா;@ .

4. இ9த டயலா% பா%�,, ேமw I92 �ழா-
கவா, அ,ல2 �Y I92 ேமலா கவா எ4
பதZ7 , எ9த வைகf, ெட%d;ைட
nUB2% கா;ட ேவV@  எ4ப தZ7  ஆ^-
ஷ4க[ தர^ப;1I%7 . அவZைற^ பய4
ப@Bதo .

5. ெதாடL92 Options ப;ட), Hi% ெசuE
டo . ேவL; Sort Options டயலா% பா%ைஸ% 
கா;@ .

6. இE, தர^ப@  Case Sensitive  ெச% பா%
�ைன �/க[ எ^ப1 ேவL; எ_B2%
கைள% ைகயாள ேவV@ என எVj
H¡Lகேளா, அதZேகZறப1 அைம%கo .
இதைனB ேதL9ெத@Bதா,, nU%7  வைக 
எ_B2 வைகf, அ1^பைடf, ேமZ
ெகா[ள^ப@ . இ,ைல எ),, ெபUய
எ_B2, \Gய எ_B2 எ4ற ேவJபா@
இ4G nUBத, ேமZெகா[ள^ப@ .

7. அ@Bத @B2 Hைட%7 ஓேக ப;ட),
Hi% ெசu2 ெவiேயறo .

ேட1ைள 3வ#45 67க

ேவL; டா7 ெமV;1, ேடn[ ஒ4ைற உI-
வா%7H¡Lக[. n4 அதைன 0_ைமயாக
�%க 6ைன%H¡Lக[. ேவL; WேராHரா இதZ
ெகனP \ல வசEகைளm வYகைளm த92[
ள2. அைவ:
1. 0_ ேடn ைளm ேதL9ெத@%கo .
2. U^ப),, Layout ேட^ ெச,லo .
3. Rows & Columns 7�^n, Delete எ4பE,

Hi% ெசuEடo .
4. அ@B2 Delete Table அ,ல2 Delete Rows  

எ4பE, Hi% ெசu Eடo .
இ4ெனாI வY: U^ப), ேஹா  

ேட^nைன அ_BEB Eற%கo . இE,
Clipboard 7�^ ெச,லo . ெதாடL92 
Cut ஆ^ஷ4 ேதL9ெத@B2 இய%கo . இ/7 
Del ப;ட}%7 மE^nI%கா2. ஆனா,,
பாரா ஒ4ைறm ேடnlட4 இைணB2 
ெட, �ைய அ_B Eனா,, அ2o ேசL92
அYm .
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சா":க;$ ேட:டா ேல1/
எ%ெஸ, ஒL% £;1, சாL;கl%7 ேட;டா

ேலn[ அைம^ப2 அ9த சாL; ெதU:%7 
0%Hய தகவ,கைள எ@B2% கா;@ . �/க[
அைம%7 சாL; பாLம;ைட^ ெபாJB2
இ9த ேலn[க[ தகவ,கைள% கா; @வE,
\ற^nட/கைள^ ெபJH4றன. இ2 எ^ப1
எ4J பாL%கலா .

எ@B2% கா;டாக �/க[ ஒI ைப – சாL;
அைமBதா, அE, ேட;டா:Zகான ேலn[
இ,ைல எ4றா, 6Pசய தகவ,க[ எ4ன
ெசா,ல வIH4றன, ஒ4J%ெகா4J எ^
ப1B ெதாடLWைடயன எ4J ெதUயா2. இ9த
ேட;டா ேலn[கைள எ^ப1 அைம^ப2 
எ4J காணலா . எ%ெஸ, 2007 பய4ப@B2
பவLகl%7:
1. 0தw, எ9த சாL;@%7 ேட;டா ேலn[

அைம%க ேவV@ேமா அத4 �2 Hi%
ெசu2 இய%கo .

2. ேலஅo; ேட^ U^ப4 கா;ட^ப@வதைன
உJE ெசuEடo .

3. இE, உ[ள Data Labels எ4ற �ைல% Hi%
ெசuEடo . இ9த வைகf, எ9த இடBE,
ேட;டா ேலn[கைள அைம%க ேவV@  
எ4பதZ7 பல ஆ^ஷ4கைள எ%ெஸ, தI
Hற2.

4. எ/HI9தா, \ற^பாக அ9த ேலn[ த4
பsையP ெசuE@ேமா அ/7 ைவ%கo .
அ@B2 எ%ெஸ, 2003 பய4ப @B2பவLக

l%7:
1. 0தw, எ9த சாL;@%7 ேட;டா ேலn[

அைம%க ேவV@ேமா அத4 �2 Hi%
ெசu2 இய%கo .

2. n4 Chart ெம}:wI92 Chart Options
எ4} nU:ைனB ேதL9ெத @%கo .
இ/ேக Chart Options டயலா% பா%d
Hைட%7 .

3. இ9த பா%�, உ[ள Data Lables எ4} 
ேடnைனB ேதL9ெத@%கo .இ9த டயலா%
பா%�, இட2 ப%க ப,ேவJ வைக யான
ேட;டா ேலn[கைள% கா;@ . உ/க l
ைடய சாL;14 த4ைம%ேகZப  கா;ட^

ப@ ேட;டா ேலn[கi4 எV s%ைக
மZJ த4ைம மாJ .

4. இ9த ேட;டா ேலn[கைள^ பாLBதா, அ1^
பைடf, ஐ92 வைகக[ இI^பைத உண
ரலா . ஒ�ெவா4J ேட;டா:4 த4ைம
மZJ ேலni4 வைக ஆHயவZைற
இைண^பE, ேவJப;1I%7 . இவZG
wI92 உ/க[ ேநா%கBைத ெவi%கா;@ 
\ற9த ேலn[கைளB ேதL9ெத@%கலா .

5. OK Hi% ெசuEடo . சாL; ேலn[க
lட4 வ1வைம%க^ப;@ கா;ட^ப@வ
தZ7 தயாராக இI%7 .

ஒ"7 >:#4 இ@A வBைச

எ%ெஸ, ெதா7^n, Ctrl+End அ_B2ைகf,,
எ%ெஸ,, ஒL% £;14 �ழாக ேட;டா

அைம%க^ப;@[ள ெச,X%7, உ/கைள
அைழB2P ெச,X . இ2 �$ வUைசf,
7J%7 வல2 ெந;@ வUைச எனP ெசா,ல^
ப@ . �/க[ \ல ப@%ைக வUைசக[ அ,ல2
ெந;@ வUைசகைள, ஒL% £;1, �%Hனா,,
Ctrl+End �க[ உ/கைள �%HயவZGZ7 04
பாக% �ழாக ேட;டா அைம92[ள வல2 ஓர
ெச,X%7 எ@B2P ெச,X எ4J தாேன
எELபாL^�Lக[. அ2தா4 இ,ைல. ஏZகனேவ
ஒU|னலாக, இJEயாக எ9த ெச,X%7P ெச4
றேதா, அ9த ெச,X%7B தா4 ெச,X .

எ@B2% கா;டாக, �/க[ அைமBத ஒL%
£; ஒ4G, H20 ெச, �ழாக, இJEயான
தாக இI^பதாக ைவB2% ெகா[ேவா . இE,
�/க[ �4J ப@%ைக வUைசகைளm ,
ஒI ெந;@ வUைசfைனm இைடேய �%
7H¡Lக[. இ^ேபா2 Ctrl+End �கைள அ_B
Eனா,, கLசL G17 ெச,X%7Bதாேன ெச,X  
எ4J எELபாL%H¡Lக[. இ,ைல. அதZ7^
பEலாக H20 எ4ற ெச,X%ேக ெச,X .
இதZ7% காரண எ4னெவ4றா,, �/க[ ஏZ-
ப@BEய மாZற , ைபw, பEய^படாதேத
ஆ7 . எனேவ, மாZறB EZேகZற வைகf, 
இJE ெச, கா;ட^பட ேவV@  எ4றா,, 
ைபைல ேச� ெசuதா, ேபா2 . மாZறBE4 
அ1^பைடf, கைட\ ெச,ைல% கா;@ .
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அஸூd 6Jவன ெச4ற வாரBE,, த4
}ைடய Zen Fone (Laser 16 GB) dமாL;

ேபாைன :Zபைன%7 அG0க^ப@BEm[
ள2. இத4 அEக ப;ச :ைல �. 13,000. இE,
ஆV;ராu; 5.0 லாw பா^ \dட இய/7
Hற2. இE,, Qualcomm MSM8939 Snapdragon
615 \^ ெச; இைண%க^ப; @[ள2. இத
}ட4 Adreno 405 |.n.m. உ[ள2. 1.7 Hகா
ெஹL;d ேவகBE, இய/7  ஆ%டா ேகாL 
^ராசசL உ[ள2. அ%�லேரா�;டL, ைகேரா,
^ரா%\�;1 ெச4சாLகlட4 கா பd தர^
ப;@[ள2.

இத4 n4Wற% ேகமரா 13 எ .n. Eற}
ட} அைம%க^ப;@[ள2. இE,
ேலசL ஆ;ேடா ேபாகd, �ய,
எ,.இ.1. �ய,
ே ட ா4

^ளா� இைண%க^ப; @[ள2. :1ேயா
பEm Eற4 :நா1%7 30 nேர க[. 04
Wற% ேகமரா 5 எ .n. Eற}ட} உ[ள2.

5.5 அ/7ல அள:, ஐ.n.எd. ெகபா\1�
டP dH�4 Eைர உ[ள2. காL)/ ெகாU,லா
Hளாd 4 பா2கா^W தர^ப;@[ள2. ம,;1
டP வசE ெகாV@[ள2.

எd.எ .எd., எ .எ .எd., இெமf,, 
W� ெமf,, இ4dடV; ெமசqசL வசEக[
Hைட%H4றன. எP.1.எ .எ,. nரoசL தர^
ப;@[ள2. எ .n. 4 மZJ எ .n. 3 nேள
யLக[, டா7ெமV; :�வL, இய/ 7H4றன.
ெந;ெவாL% இைண^nZ7 3|, 4|, எ;¥,
ைவ n, மZJ m.எd.n. ெதாY, {;

ப/க[ ெசய,ப@H4றன. இE, இரV@
ைம%ேரா \ கைள இய%கலா .
இத4 பUமாண  152.5 x 77.2 x 10.8
��. எைட 170 Hரா .

இத4 ரா ெமமU 3 |.n.
dேடாேர¥ ெமமU 16 |.n.
இதைன ைம%ேரா எd.1. காL;
ெகாV@, 128 |.n. வைர அE
க^ப@Bதலா . 3.5 �� ஆ1ேயா 
ஜா% மZJ லo; d�%கLக[
தர^ப;@[ளன.  இத4 wBEய 
பாwமL ேப;டU 3,000 mAh Eற4
ெகாVடதாக உ[ள2.  

இத4 அEக ப;ச :ைல �. 
13,000.

அ]; ெஸ_ ேபா_ (ேலச$ 16 b.c.)
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ெச4ற வார , சா ச/ 6Jவன த4}ைடய
Z2 dமாL; ேபாைன :Zபைன%7
ெவif;ட2. இE, ைடச4 ஆ^பேர;1/
\dட அைம92[ள2. இத4 Eைர 4 அ/7ல
அள:,, 800 × 480 n%ெஸ, அடLBEmட4
WVGA TFT 1dnேள ெகாV@[ள2. 1.5 Hகா
ெஹL;d ேவகBE, இய/7 7வா; ேகாL
^ராசசL இய/7Hற2. இத4 ரா ெமமU 1 |.n.
dேடாேர¥ ெமமU 8 |.n. இதைன ைம%ேரா
எd.1. காL; ெகாV@ 128 |.n. வைர
அEக^ப@Bதலா . ெந;ெவாL% இைண^nZ7
4|, ைவ n, Wl�B 4.0 மZJ |.n.எd.
ஆHய ெதாY, {;ப/க[ இய/7H4றன.

n4Wறமாக இய/7 ேகமரா 5 எ .n.

Eற4 ெகாVட2. எ,.இ.1. ̂ ளா� இைண92 
ெசய,ப@Hற2. 04Wறமாக :.|.ஏ. ேகமரா
ஒ4J தர^ப;@[ள2.

இ9த dமாL; ேபா),, இரV@ \ கைள
இய%கலா . ெந;ெவாL% 4| இைண^n, 
ெசய,ப@ . இI ச%கர வாகன/கi, 
ெச,ேவாI%கான த) 6ைல (Sbikemode) இE,
இய/7Hற2. இE, தர^ப;@[ள My Money
Transfer வசE �ல 6E பUவLBதைன 7GBத
அG%ைககைள^ ெபறலா . பணBைதm  
பUமாG% ெகா[l வசE உV@.

இத4 ேப;டU 1,500mAh Eற4 ெகாVட2.
இத4 அEக ப;ச :ைல �.4,590. �4J 

வVண/கi, இ9த ேபா4 Hைட%Hற2.

இைணய தள> வ} <qபைன ெசwய.-
ப/ட:$, மqற lமா2/ேபா@கc@ <qப
ைனையU கா/F=> %க அ:கமாக �ேயா%
ெர/ ேநா/ 3 (Xiaomi’s Redmi Note 3) <q
பைனயானதாக அJ<Uக.ப/P8ளQ. 2016
ஆ> ஆMF@, இரMடாவQ காலாMF$,
ஏ.ர$ [த$ ஜூ@ வைர iலான காலN:$,
8 ல/சNQ 80 ஆiர> எ@ற எMuUைகைய
இ*த lமா2/ ேபா@ <qபைன எ/FயQ.
அPNத இரMடாவQ இடNைத. ெபqற
lமா2/ ேபா@ <qபைன எM uUைகையU 

கா/F=> இQ இரMP மட7V அ:கமாV>.
மா2' [த$ ெதாட7# ஐ*Q மாத7கc$, 17 
ல/சNQ 50 ஆiர> எ@ற அள<$ <qபைன 
உய2*Q இY*தQ. Ic. கா2/ மq4> %
டா/ கா> ஆ#ய வ2Nதக இைணய தள7க8 
வ}யாக இ*த <qபைன ேமqெகா8ள.ப/
டQ.

�ன 34 வனமான �ேயா%, இ*:யா<$
ஒ�ெவாY ஆMP> த@ <qபைனைய 72%
�Pதலாக ேமqெகாMP வYவQ VJ.IடN
தUகQ.

சா'சQ இஸ* 2 ;மா$* ேபா_ ெவCDE

fேயாJ ெர* ேநா* 3 Vhபைனi4 சாதைன
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ப;ெஜ; :ைலf, dமாL; ேபா4
ஒ4Gைன ெஸ4 6Jவன  அVைமf, 

ெவif;@[ள2. Zen Cine Maxx எ4ற ெபயU,
ெவiயாHm[ள இ9த ேபா)4 :ைல �.
4,600. ஆV;ராu; H;ேக; \dடBE,
இய/7 இ9த dமாL; ேபா)4 Eைர 5.5
அ/7ல அள:, அைம%க^ப;@[ள2. இ2
ஒI ஐ.n.எd. ெகபா\1� டP dH�4. இத4 
n4Wற% ேகமரா 5 எ .n. Eற}ட4 ^ளா�
இைண92 தர^ப;@[ள2. 04Wற ெச,n 
ேகமரா 2 எ .n. Eற}ட4 உ[ள2.

இE, 7வா; ேகாL ^ராசசL, 1.3 Hகா 
ெஹL;d ேவகBE, இய/7Hற2. இE,
எd.எ .எd., எ .எ .எd., W� ெமf,, 
இ ெமf,, இ4dடV; ெமசqசL

ஆHய வசEக[ உ[ளன. 2| மZJ 3|
ேபானாக இத4 ெந;ெவாL% இைண^Wக[ 
Hைட%H4றன. இE, இரV@ |.எd.எ . 
\ கைள இய%கலா .

இத4 ரா ெமமU 512 எ .n. dேடாேர¥ 
ெமமU 8 |.n. இதைன ைம%ேரா எd.1.
காL; ெகாV@ 32 |.n. வைர உயLBதலா . 
ெந;ெவாL% இைண^nZ7 |.n.ஆL.எd.,
எ;¥, 3|, ைவ n, Wl�B மZJ m.எd.n. 
ெதாY, {;ப/க[ இய/7H4றன. எ .n.3
மZJ எ .n.4 nேளயLக[ தர^ப;@[ளன. 
லo; d�%கL மZJ  3.5 �� ஆ1ேயா ஜா% 
தர^ப;@[ள2. இத4 ேப;டU 3,100 mAh
Eற4 ெகாVட2.

இத4 அEக ப;ச :ைல �.4,600.

சா>ச7 மq4> �ேயா% 34வன7க8
த7கc@ (ல மாட$ lமா2/ ேபா@கc@ 

<ைலையU VைறNQ8ளன. சா>ச7, த@
காலU� வrைசi$ <qபைன ெசwQ 
ெகாMFYUV> Galaxy S7 மq4> S7 Edge
ஆ#ய lமா2/ ேபா@கc@ <ைலையU 
VைறNQ8ளQ. காலU� எl 7, 32 �.I.
மாட$ �. 5,500 Vைறவாக, �. 43,400
<ைலiட.ப/P8ளQ. காலU� எl 7 எ/�
ேபா@, 32 �.I. மாட$, �. 6,000 Vைறவாக �.
48,900UV வா7கலா>.

இைவ ெச@ற மா2' மாத>
ெவciட.ப/டைவ. இ*த இரMP மாட$
ேபா@கT>, ப@னா/டள<$ பாரா/Fைன.
ெபqறைவ. இத@ �2 tகாத த@ைமUV. ெபய2 
ெபqறைவ. ேம=>, இ*த lமா2/ ேபா@கc$
தர.ப/P8ள ேகமராUகc@ ெசய$பாP> 
ெம'சNதUகைவயாக உ8ளQ. 2015$

ெவciட.ப/ட காலU� எl 6 மq4> எl 6
எ/� ேபா@கைளU கா/F=>, இ*த இரMP 
ேபா@கT> அ:கமாக <qபைனயாV> எ@4 
எ:2பா2Uக.பP#றQ.

�ேயா% 34வனN:@ Mi 5 lமா2/
ேபா@, ெச@ற மா2' மாத> இ*:யா<$
ெவciட.ப/டQ. அ.ேபாQ அத@ அ:க 
ப/ச <ைல �. 24,999. தqேபாQ, இத@ <ைல
�.2,000 VைறUக.ப/P, �. 22,999UVU 
#ைடU#றQ.

இ*த ேபா@ 3 �.I. ரா> ெமமr
ெகாMடQ. :ைர 5.15 அ7Vல அள<$ 
அைமUக.ப/P8ளQ. 16 எ>.I. ேகமரா 
I@tறமாக�>, 4 எ>.I. ேகமரா [@tறமாக�>
இய7V#@றன. இரMP (>கைள இயUகலா>. 
இத@ ேப/டr 3,000 mAh :ற@ ெகாMடQ.
இ*த ேப/டri$ சா2� ெசw:ட Qualcomm
Quick Charge 3.0. இயUக> தர.ப/P8ளQ.

;மா$* ேபா_க5 Vைல Bைற(O



29-8-201617

ஆகl/ 2 ஆ> நா8, ைமUேராசா./, <Mேடாl
10 ஆ.பேர/F7 (lடN:qகான அ.#ேர/ ைபைல
ெவci/டQ. ேவ4 எ*த க>.�/ட2 இத�> இQ
VJNத தகவ$கைளN தராத 3ைலi$, %க�> <r
வாக�>, ெதcவாக�>, அத@ வச:க8 VJNQ>
தகவ$கைளN த*த க>.�/ட2 மல2 ஆ(rய2
V�<qV பாரா/PகT> ந@Jz>. அ.#ேர/
Iர'ைனைய உMடாU#<Pேமா எ@ற அ'சNைத
உ7க8 க/Pைர ேபாU#யQ.

டாJடK h. தனேசகர$, மjைர.

எ*த ஒY சாதனNைதz> [ைறயாக. பராமrUக
ேவMP> எ@பதைன ெநN :யFயாw <ளUV>
க/Pைர அYைமயாக�>, பயA8ளதாக�>
அைம*Q8ளQ. இதைன. பFNத I@ன2, எ@ 
�/F$ க>.�/டைர. பய@பPNQேவா2, அ:$
கா/ட.ப/P8ள வ}[ைறகைள. I@பqJ க>.
�/டைர. பராமrUகN ெதாட7#</டன2. ந@J.

எW. சகாேதவ$, Mqெந_ேவs.

QIராU ெசwவQ எ@றா$ எ@ன எ@4>, எதqV
எ@4> trயாம$ இY*ேத@. %க�> எcைமயாக
அதைன. trய ைவNதைமUV ந@J. �7க8 த*
Q8ள எPNQU கா/P அYைம.

எ,. ேக. vவராஜ$, ெபாHளாxv.

இைணய வரலா4 க/Pைர அPNQ நா> எ@ன 
ெசw:ட ேவMP>, அர� இதqV எ.பF ஊUக> 
அcUக ேவMP> எ@பதைன ந@றாக <ளUV
#றQ. #ராம. tற மUகTUV இைணயNைதU
ெகாMP ெச$வேத, நா> இ*:யா<$ ேமq
ெகா8ள ேவMFய அN:யாவ(ய பu எ@பQ ந@
றாக எPNQைரUக.ப/P8ளQ.

எW. y(ைபயா hUjJ ZமாK, ப\q-Q.

OMேடாl 10 ேம>பPN:யQ ம/P%@J,
ெதாட2*Q பல ெடUyUகலான ெசய$பாP
கைளz> ேமqெகா8ள ேவMFயQ அN:யாவ(
யமா#றQ. இy, க>.�/ட2 பய@பPNQேவா2,
ஆ.பேர/F7 (lட> VJNQ ஓர ளவாவQ
ெதr*:Y*தா$ ம/Pேம, க>.�/டr@ [�N
:றைனz> பய@பPNதலா> எ@பQ உ4:. இ*த 
3ைலi$ உ7கTைடய <ளUக7க8 3ைற*த
க/Pைர வாச க2கTUV ஒY வர.Iரசாத> ஆV>.

ேபரா. இ,ரேவ_, zUjJ ZQ.

எ/� Iர�ச2 �7க8 VJ. I/ P8ளQ ேபால, 
ேம>பPNத=UV. I@ பல t:ய வச:கைளz>
மாqற7கைளz> ெகாMடதாக உ8ளQ. VJ.t
த*தைமUV ந@J.

எ$. காதK ெமா{|$, )jxேசb.

ஆM/ராw/ (lட> நமUேகqற வைகi$, 
F�/ட$ உல#qV அ:க> அJ[கமாகாதவ2க
TUV> எcய ஒ@றாக அைம*:Y.பதாேலேய,
மUகளா$ ஒQUக.படாம$ உ8ளQ. அ:க>
பய@பPNத.பP> (lட மாக�> இய7V#றQ.
உ7க8 க/PைரN தைல.t VJ.IPவQ ேபால,
ஆM/ராw/ ஓ2 அரசாT> (lட> தா@.

ேத. பழமைல, காைரJZQ.

ஹா2/ FlU ேசாதைன எைத யாவQ
ேமqெகாMடா$, Iர'ைன ஏqப Pேமா எ@4 
எMu, இQவைர நா@ எ*த ேசாதைனையz> 
ெசwத:$ைல. உ7க8 க>.�/ட2 பராமr.t
VJNத க/Pைரi$ த*த VJ.t எ@ பயNைத.
ேபாU#, ஹா2/ FlUைக FIராU ெசw:ட
உத<யQ.

எW. ராஜரUMனW, vவகாv.
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ேக8<: எ@Aைடய ெவ. ேகமரா :�ெரன ேவைல
ெசw:ட<$ைல. எ@ க>.�/டr$ <Mேடாl
10 இய7V#றQ. அMைமi$ தர.ப/ட ஆகl/
02 ேம>பPNதைலz> ெசய$பPN: </ேட@. ஒY
ேவைள இQேவ காரணமாக இYUVமா? அ$லQ,
t:யதாக /ைரவ2 ைப$ எதைனேயA> அ.ேட/
ெசw:ட ேவMPமா? நா@ லா�ெடU ெவ. ேகமரா
பய@பPNQ#ேற@. அ*தU ேகமரா இ@ெனாY
க>.�/டr$ ந@றாக ேவைல ெசw#றQ.

Q. ந�$ (ரகா�, ெச$ைன
பE,: இ9த^ nரPைன பலI%7 வ92[

ளதாகB ெதUHற2. பலI%7 எ4றா,, ஏறB
தாழ பல ல;ச ேபI%7 ேமலாக. WEய
தாகB தர^ப;ட ேம ப@Bத, ேகா^W, ெவ^
ேகமரா%க[ ேமZெகா[l :1ேயா இேம¥ 
d;��/ பsையP ெச ைம^ ப@Bத பல 
வYகைள% ெகாVடதாக இI9த2. ஏZகனேவ
இI9த 0ைறைய ஒ_/7 ப@BE, அைனB2
ெவ^ ேகமரா%கl எiதாகP ெசய,ப@  
வைகf, �ரைம^பதZெகன \ல வY0ைறக[
தர^ப;டன. ஆனா,, இல%7%7 மாறாக, பல
ல;ச க ^�;டLகi, இைண%க^ப;ட
ெவ^ ேகமரா%க ைளm , சாL9த சாதன/க
ைளm இ2 0ட%H:;டதாகB ெதUHற2.
7G^பாக Logitech C920 ெவ^ ேகமரா பய4ப
@BEயவLகl%7 இ9த^ nரPைன அEக வ9
2[ள2.

இ2 7GB2 ைம%ேராசா^; 6JவனBE4
அEகார ¦Lவ வா1%ைக யா ளLகl%கான
7ைற §L%7 வைல மைனf,, இதZகான
§L:ைன உIவா%க^ பலI ஈ@ப;@

வIவதாகo , :ைர:, §Lo தர^ப@ 
எ4J அG:B2[ளனL. இதைனB §L%க
தZேபாைத%7 ெர|d;U பEoகைள மாZG
ெசய,படலா . ஆனா,, அE, \%க, வ92
:;டா,, 6ைலைம இ4} ேமாச ஆH
:@ .

எனேவ, தZேபாைத%7 ேவJ ெவ^ேக மரா 
அ,ல2 ேவJ \dட உ[ள க ^�;டL-
கi,, :1ேயா ேச;1/ ேபா4ற பsகைள 
ேமZெகா[l/க[.

ேமX தக வ,கl%7 ைம%ேராசா^; 
இைணய தளBைத அjகலா . 0க வU:

https://social.msdn.microsoft.com/Forums/
windowsdesktop/en-US/9d6a8704-764f-46df-a41c-
8e9d84f7f0f3/mjpg-encoded-media-type-is-not-
available-for-usbuvc-webcameras-after-windows-10-
version-1607-os?forum=mediafoundationdevelopme
nt#fc5c100a-c661-43cd-9540-bb4591e3d1fe

ேக8<: (ல இைணய தள7க TUV' ெச$-
ைகi$, அQ அரசா$ தைட ெசwய.ப/ P8ளQ
எ@ற தைல.I$ �ள மான ெசw: தர.பP#றQ.
தள> #ைட.ப:$ைல. ஆனா$, எ@ நMப2, ேவ4 
வைகi$ அQ ேபா@ற தள7கைள. பா2Uகலா> 
எ@4 ெசா$#றா2. அர� தைட ெசwவ:$ பல-
சாvயாக இ$ைலயா? தைட ெசwத தள7கைள.
பா2Nதா$ அQ யா2 தவ4?

எ$. �ர|( ZமாK, ேகாைவ.
பE,: அரசா, தைட ெசuய^ப;ட தள/-

கைள^ பாL%க 0யZ\ ெசu Eட% pடா2. அ^
ப1^ப;ட தள/கைள^ பாLBதாேலா, அEw

–டாJடK ெப. சLMர ேபா, –ேகHO – பM_
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I92 ைப,கைளB தர:ற%க ெசuதாேலா,
அரசா, �/க[ ைக2 ெசuய^ப டலா . �4J
ஆV@க[ \ைறB தVடைனm , �. 3 ல;ச 
அபராத0 :E%க^படலா . (Domain Name
System) DNS-filtering எ4ற தைட 0ைறf,
தா4, அர] இ9த தள/கl%7 யாI ெச,ல
01யாதப1 தைட :EB2[ள2. இதZ7,
டா;டா க  �)ேகஷ4 ேபா4ற த)யாL 6J
வன/கi4 2ைணைய நா1m[ள2.

இதZகான ச;ட^ nUoக[ உ[ளன. அைவ
Copyright Act, 1957 ச;டBE4 �$ உ[ள nU
oக[ 63, 63-A, 65 மZJ  65-A  ஆனா,, இ2
வைர யாI ைக2 ெசuய^ப;டதாகேவா,
வழ%7 பEo ெசuததாகேவா தகவ, இ,ைல.
அதZகாக, தைட ெசuய^ப;ட தள/கைள,
த/க[ நVபL pJவ2 ேபால, எ^ப1யாவ2
பாL%கலா எ4J 0யZ\ ெசu Eட% pடா2. 
தைட ெசuய^ப;ட தள/கi, இI92 த[
iேய இI/க[.

ேக8<: எ@ அ=வலகN:$, ெந/ெவா2U#$
இைணUக.ப/P8ள க>.�/ட2கc$ நா7க8
பutr#ேறா>. அ=வலக டாVெமM/கைள
ெந/ெவா2U#$ இைணUக.ப/P8ள க>.�/ட2
கc$, அதqெகன அA ம:Uக.ப/டவ2க8 :YN
தலா>. இ:$ கைட(யாக :YN:யவr@ ெபயைர
டாVெமM/F$ ப:z>பF ெச/ ெசw:ட [F
zமா? இதqV த2/ பா2/F சா./ேவ2 இைணUக 
ேவMPமா?

எW. ஆ_பK-, காைரJZQ.
பE,: ேவL; இதZகான வச Eகைள% ெகாV

@[ள2. தL; பாL;1 சா^;ேவL ேதைவ
f,ைல. உ/க[ டா7ெமV;1ேலேய, இJ
Eயாக ேச� ெசuதவU4 ெபயைர இைண%7 

வைகf, ெச;1/d அைம%க, ேவL; வY 
தIHற2. �$%கVடவாJ அதZ7 ெச;1/d
அைம%கo .
1. எ9த இடBE, ெபயL வரேவV@ என

:I WH¡Lகேளா, அ9த இடBE, கLசைர
ைவ%கo .

2. U^ப), Insert ேதL9ெத@%கo .
3. ெதாடL92 Text 7�^n, Quick Parts �2

Hi% ெசuEடo . இதைனB ெதாடL92
Field எ4பE, Hi% ெசuEடo . ேவL;
இ^ேபா2 Field டயலா% பா%ைஸ% கா;@ .

4. இE, Categories ப;1யw,, Document
Information எ4பதைனB ேதL9ெத@%கo .

5. அ@B2 Field Nams ப;1யw,, Last Saved
By எ4பைதB ேதL9ெத@க%o .

6. அ@B2 ஓேக Hi% ெசu2 ெவi ேயறo .
இ), ஒ�ெவாI0ைற டா7ெமV; EIB

த^ப;@ ேச� ெசuய^ப@ைகf,, அதைன
ேமZெகாVடவL ெபயL இைண%க^ப@ . 

ேக8<: ேவ2/ டாV ெமM/கைள உYவாUV
ைகi$, எ@ அ= வலக டாVெமM/கc$, நா@
ஆ/ேடா கெரU/ பய@பPN:, பல �YUV ெசாq-
கTUV, <rவான ெதாட2கைள அைமU#ேற@.
இ:$ With க/டN:$ 300UV ேமqப/ட ேகரUட2
கைளU ெகாMP, ெசா$ ெதாட2கைள அைமUக
[Fய<$ைல. இதைன எ.பF அ:க ேகரUட2
கைள ஏqVமா4 ெச/ ெசw:டலா>?

எ$. மேஹ,வb, ேகாைவ.
பE,: பலL

இ9த வசEைய^
பய4ப@B2வ2
இ,ைல. உ/
கl%7 இதZ
காக^ பாரா;
@க[. அXவலக
ட ா 7 ெ ம V ;
கi,, அXவ
லக^ ெபயLக[,
ப த : க ை ள
ஒ;1ய அX வ
லக^ ெபயLக[ அ1%க1 அைம%க ேவV1ய
EI%7 . அவZைற :ைரவாக அைம%க,
ஆ;ேடா கெர%; சUயான சாதன  ஆ7 . 
ஆனா,, �/க[ ேக;7  அEக ப;ச ேகர%-
டLக[ அைம%க வY இ,ைல. 300 ேகர%டL-
கைளm ‘With Box’ ஏZJ% ெகா[ளா2. 254
ேகர%டLகைள ம; @ேம ேமZெகா[l .

ஆனா,, ஒI வYைய நா4 உ/கl%7%
pJHேற4. அைம%க ேவV 1ய ெசா, ெதா7
Eைய இரV@ அ,ல2 �4J ெதா7 Eக
ளாக^ nUB2, ஒ�ெ வா4J%7 ஒI ]I%7P
ெசா, (mnemonic) அைமB2^ பய4ப@Bதo .
எ@B2% கா;டாக, Bharat Petroleum Corporation 
Limited (BPCL) an Indian state- controlled oil and gas
company headquartered in Mumbai, Maharashtra, A
central Public Sector Company of Government of
India என இ4} பல ெசாZக[ அட/Hய �ள
மான ஒI ெசாZெ றாடைர அ1%க1 அைம%க
ேவV1யEI9தா,, இதைன^ nUB2, BP1,
BP2 எனP ]I%7P ெசாZக[ ெகா@B2 அைம%
கலா .
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ேக8<: <Mேடாl 10 இலவசமாக அ.#ேர/
ெசwQ ெகாMேட@. <Mேடாl 7 [@t ைவN
:Y*ேத@. இ:$ ைப$ எUltேளார2 ெசய$
பாP �Pத$ வச:கTட@ அ:க பயA8ளதாக
இYU#றQ. ஆனா$, இ:$ #ைடUV> “Recent
Files” ப/Fய$ (ல ேநர7கc$ ேதைவயqறதாக
உ8ளQ. இதைன �U#</P, ேதைவ.பP>ேபாQ
ம/P> ெபற [Fzமா? அ$லQ ஒY (ல ைப$
கைள ம/P> �Uக [Fzமா?

எ,. ெஜ5�லா)|$, காைரJகா_.
பE,: :Vேடாd 10 \dடBE,, ைப,

எ%dWேளாரL ெசயwf, Hைட%7 ைப,
©dடU �க^ பய}[ளதாக இI^பதாகேவ,

பல பயனாளLக[ கI2H4றனL. ஒI
\லேர, அதைன �%க :I^ப ெதU :%
H4றனL. இ9த ைப, ©dடU �ல , 
நா அ1%க1 பய4ப@B2 ைப,
ஒ4ைற :ைரவாகB ேதL9ெத@%க 01-
Hற2. இI^n} , உ/க[ :I^பB
EZகான §Lைவ^ பாL^ேபா .

ைப, எ%dWேளாரU,, File எ4
பE, Hi% ெசuEடo . அE,,
“Change folder and search options
எ4ற nU:ைனB ேதL9ெத@%-
கo . இ^ேபா2 Folder Options
டயலா% பா%d Hைட%7 . இE, 
General எ4} ேட^nைனB
ேதL9ெத@%கo . இE, Hைட%7 
“Clear” எ4ற ப;ட), Hi% ெசuதா,,
ைப, ©dடUf, உ[ள ைப, ப;-
1ய, உடேன �%க^ப@ . 
இ9த ெசய,பா;1ைன ேமZ
ெகா[ைகf,,மZறைப,கைள

�%7 ேபா2 உJEயாக �%க :I W
H¡Lகளா? எ4J ேக;க^ப@வ2 ேபால%
ேக;க^ப@வ2 இ,ைல. இதைன ேமZ
ெகாVட n4னL, ஓேக Hi% ெசu2, �V@ 
ைப, எ%d WேளாரL EI W/க[. இ/7,
ைப, ©dடU ைப,க[ எ2o  இ,ைல எ4-
பைத �/க[ கவ )%கலா . �V@ ைப,
©dடU ேதைவ எ4றா,, இேத டயலா%
பா%d ெபZJ, Privacy எ4ற தைல^n4
�$ உ[ள இI க;ட/கiX 1% அைட யா
ளBைத ஏZப@Bதo .

ேக8<: எ@Aைடய ேவ2/ டாVெமM/கc$,
அ:க எMuUைகi$ ெடUl/ பாUl பய@
பPNQ#ேற@. இQ எ.ேபாQ> ெச�வக வF<
ேலேய #ைடU #றQ. இதைன, இத@ ஓர7கc$
வைளவாக அைமNQ, அழ காக அைமUக எ@ன 
ெசw:ட ேவMP>. இ*த பாUைஸ பா2ம/ ெசw
:ட [Fய<$ைல. இதqகான வ} தர�>.

எ$. காKUMேகய$, ZWபேகாணW.
பE,: ேவL; ெசயwf,, ெட%d; பா%d

கைள உ/க[ :I^ப^ப1 ெபZJ% ெகாV@ 
அைம%க^ பல வYக[ தர^ப;@[ளன.
09ைதய பE^Wகi,, ெட%d; பா%d
மZJ ேஷ^ எ4ற இரV@%7 அEக
ேவJபா@ இI9த2. இ^ேபா2 ேவJ பா@
�க �க% 7ைறவாகேவ உ[ள2. எனேவ,
ெட%d; பா%d ேதைவ எ4றா,, அதைன 
வைர92 அைம%க ேவVடா . Shapes �,
பய4ப@BE �/க[ :I W வைகf,,
அழகான பா%ைஸ அைம%கலா .எனேவ, 
ெட%d; பா%ைஸ அைமB 2:;@, அதைன
மாZற எVsனா,, �$%கVட ப1 ெசய,ப-

டo .
1.உ/க[ ெட%d; பா%ைஸB

ேதL9ெத@%கo .
2.U^ப), Format ேட^nைனB

ேதL9ெத@%கo . (இ9த ேட^, 
ெட%d; பா%ைஸB ேதL9ெத@Bதா,
ம;@ேம கா;ட^ப@ )

3.இ/7 Hைட%7 Insert Shapes
7�^n,, Edit Shape �w, Hi% ெசu
Eடo . ேவL; இ/7 உ/கl%7P

\ல ஆ^ஷ4க[ தI .
4.Change Shape எ4பைதB

ேதL9ெத@%கo . ேவL; பல வ
ைகயான ேஷ^கைளB தI .

5. இ/7 �/க[ :I W ,
�ைலf, வைளவான ஓர/க[

ெகாVட ெச�வக% க;ட இI%7 .
அதைனB ேதL9ெத@%கo .

6.ேவL; �கP \ரBைதயாக,
உ/க[ெட%d;பா%ைஸ,வைளo
க[ ெகாVடதாக அைம%7 .
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