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வாசக;கேள.... க/F8Iட; Lா&க6
க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456

மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧6 ஏ"ர. மாத5@G3 

NO ெவ;யாQ<R1க1Sடா6. -ா.க2 மGH!
‘/0’1கைள உRவா1Qயவ&, ெவ;<$டவ&, 
Qைட13! இடWக2, Xைல ஆQயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ\]!.

இMைறய இைணய ேசைவ "IடPக6

ைப&கைள ேப3 அF ெசQ"Rேவா/
இ!"யா%& (க ேவகமாக வள./ ேப123

ப3க/ 5

ப3க/ 9

ப3க/ 7

உ
H

ே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&"ைபb! எc6Wக2.

~ டா"ட# ெப.ச()ர ேபா, ~

 !" த% இைச) கைடைய இ-.ய இைண
ய1.2 .ற-4"ள4. இத% 7ல9 நா9

<=9>9 பாட2கைள, கAடண9 ெசC1. 
தர<ற)க9 ெசE4 ெகா"ளலா9. பாட2கைள,
அவHைறI பாJயவKக", இைச அைம1த
வKக", எN.யவKக", பாடIபO9 PQ
Rைல எ%ற பல வைககS2 ேதJ கUடV-4
ெபறலா9. இைணய1.2 ேகAO9 ரW)கலா9.
இத% தள XகவY https://play.google.com/music/
listen?authuser#/now.

 !" Zேள [\W) ]ேடாK Xத% Xத
லாக, அெம Y)கா<2 2011 ஆ9 ஆUO 
அVXகமான4. இ-.யா வ=வதH! ஐ-4
ஆUOக" ஆd e"ள4. தHே பா4 அைன14
இைணய Rfவனgகh9, இ-.யா i4 கU
ைவ14 வ=வதா2,  !" [க ேவகமாக இ--
.யா<2 இதைனj ெசய2பO1.e"ள4. 130
ேகாJ ம)க" வW)!9 இ- .யா<2, இைண
ய1.2 30 ேகாJ ேபK உ"ளனK. இ- .யா<2,
mனா ேபால,  !" Wல <ஷயgகS2 தo-
ைமIபO1தIபட<2ைல.

இ!"யா%& 456 7ேள (893 1ேடா;
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 !" Zேள [\W) ]ேடாK இ-.யா<2
அைம)கIபட இ=)dற4 எ%ற தகவ2
ஜூைல மாத1.ேலேய கW-4 வ-த4. தH
ேபா4 இ4 ெசய2பாAJH! வ-4"ள4. வK1
தக1.H!1 தயாராE உ"ள4. பாட2 ஒ%ைற
s. 15 ெசC1. தர<ற)க9 ெசE.டலா9.
ஆ2ப9 எ%ற வைகu2 பாட2 ெதா!I>க" 
s. 70 Xத2 s. 200 வைரu2 dைட)d%றன. 
இ-.ய மாRல ெமாwI பாட2 ெதா!I>க" 
மAO[%V, ப%னாAடள<லான பாட2கh9
dைட)d%றன.

இைசI ZYயKகh)!, Top Songs, New
Releases, Top Albums, Best of Bollywood, Devotional
& Spiritual, Indian Pop Hits, Recommended for
You, International Music, Tamil, Telugu, Punjabi
Pop, Ghazals & Sufi, Indian Classical எ%ற
வைகu2 பாட2க" தரIபAO"ளன. !ழ-ைத
கh)ெகன தoயாகz9 பாட2க" ப.யI
பAO dைட)d%றன. கஜ2 மHf9 {Z எனI
Zற ZYzகSC9 பாட2க" உ"ளன.

ஆனா2, இ%|9 இைசI பாட2 ஒ})க, 
ேரJேயா மHf9 ஒ= !O9ப1.Hகான .Aட9
ஆdயவHைற  !" தர<2ைல. வ=9 நாA
கS2 எ.KபாK)கலா9. பய னாளK ஒ=வK த% 
பாட2கைள, தன)!I ZJ1த பாட2கைள,
அ.க பAச9 50,000 எ%ற எU~)ைகu2
அIேலாA ெசE4 இ-த தள1.2 ப.-4
ைவ14) ெகா"ளலா9. !ேரா9 ZரzசK வw
யாக இதைன ேமHெகா"ளலா9. Z%னK,
ேதைவIபOைகu2 தgக" ேபா%கS% வw
யாக) ேகAO) ெகா"ளலா9.

இத% 7ல9,  !" ஆ].ேர}யா<%
Guvara, ஆIZ" [\W), கானா, சாவ% மHf9 

<g) [\W) (Apple Music, Gaana, Saavn, மHf9
Wynk Music) ஆdய இைச1 தளgக hட% ேபாA
Ju2 இறgde"ள4. இவHV2 கானா, சாவ%
ஆdயைவ இ- .ய [\W) ]ேடாK தளgக
ளா!9. ஏHகனேவ இயg!9 இைவ ந2ல வ=-
மான9 பாK14 வ=d%றன. சாவ% தள1.2 
மாத9 ஒ%f)! s. 99, ஆU O)! s.999 
ெசC1., ஐ-4 ெமாைப2 சாதனgகS2 அள-
வHற பாட2கைள1 தர<ற)க9 ெசE4 ெகா"
ளலா9. இலவசமாக இைணய1.2 ைவ1ேத
பாட2கைள) ேகA!9 வச.ையe9 சாவ%
த=dற4. கானா தளX9 இேத வைகu2 த%
தள1ைத இய)!dற4. இரUO9 ேரJேயா
]ேடஷ%கைளe9 இய)!d%றன. ஒ} பரI
பIபO9 பாட2கS2, ேதைவIபO9 பாட2-
கைள ேதJ எO14) ேகAகலா9. 

ஆனாC9, dெரJA காKA மHf9 ெடZA 
காKA பய%பO14ேவாK, இ-.ய ஜன1ெதா
ைகu2 10% மAOேம எ%ற ேகாண1.2 பாK)-
ைகu2, இ1தைகய <Hபைன தளgகS% வK1-
தக9, இ-.யா ேபா%ற அ.க ம)க" வாN9 
நாAJ2 !ைறவாகேவ இ=)!9. X%>,
ெமாைப2 ேசைவ ெசE .O9 Rfவனgக"
வwயாக, வாg!9 ெபா=Aக h)!I பண9
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JUேடா] 10 இய)க Xைறைமu2 இயg!9
ெமாைப2 ேபா%கS2, ெதாைலேபW மHf9
<Jேயா அைழI>கைள ேமHெகா"h9
ெசய}கைள, ேப]>) த% ெமச�சK
ெசய}u2 அUைமu2 த-4"ள4. ஏHகனேவ,
ஆUAராEAமHf9ஐ.ஓ.எ].இய)கXைறைம
அைலேபWகS2இ-தவச.dைட14வ=dற4.
இ4வைர இ-த அைழI>கைள <Uேடா]
அைலேபWu2 ஏHபO1த இயலா4. ெமச�சK
ெசய}u}=-4 <லd, Messenger.com அ2ல4
Facebook.com ெச%f தா% இ-த அைழI>கைள
ஏHபO1த இயC9. வழ)க9ேபால, <Uேடா]
10 இய)க Xைறைமu2 இயg!9 ெமச�சK
ெசய}uC9, ேபா% ஐகா%, ேமலாக வல4
ப)க9 தரIபOdற4. இ-த ஐகா% பjைச
வUண1.2 �gக" அைழ)க <=9>9
நUபK இைணIZ2 உ"ளைத) காAO9.
ஐகாைன அN1.னா2, “உgக" இைணI> ைவ
Z இைணIபா? அ2ல4 ேடAடா .Aடமா?”
எ%f ெமச�சK ேகA!9. Z%னK ெதாடரலா9.

ெச%ற வார9 தா% இ-த வச.ைய எ-த<த
அV<I>9 இ%V ேப]>) வழgde"ள4.
உgக" அைலேபWu2 dைட)க<2ைல
எ%றா2, Wல நாAகS2 dைட)!9
வாEI>"ள4. dைட1த Z%னK, உgகைள
உgக" நUபK அைழ1தா2, அைழI> ஒ}
dைட)!9. <Jேயா அைழIZ2 எ-த ேகமரா
பய%பO1தலா9 எ%f ேதK-ெதO)கலா9.
<Jேயா அைழI>கைளI ப.-.டலா9.

!NவாகI ேபச <=9Zனா2, !ர2
அைழI>கைள மAOேம ேமHெகா"ள இயC9.

ெசE.க" அ|I>வ4 இ.C9
மைற!Vயா)க (Encryption) Xைறuேலேய
ேமHெகா"ளIபOdற4. ஒ=வ=ட% ெசE.
பYமாHற9 ேமHெகா"ைகu2 இ-த Xைற 
ேமHெகா"ளIபOவதா2, இ=வK மAOேம 
இதைனI பJ14 அV-4 ெகா"ள இயC9.

ெச%ற ஏIர2 மாத9, ெமாைப2 ேபா% 
<Uேடா] 10)கான ேப]>) மHf9
ேப]>) ெமச�சK அISேகஷ%க" 
ெவSயாdன. ெதாடK-4 இத% பல வச.க" 
ேம9பO1தIபAடன. இவHV2, அைலேபW 
மHf9 <Jேயா அைழIZHகான வச.க" 
இ2லாம2 இ=-தன. ஆனா2, ஐ.ஓ.எ]. 
மHf9 ஆUAராEA இய)க XைறைமகS2 
dைட14 வ-தன. இIேபா4 இ-த இைடெவS
RரIபIபAO"ள4.

ெசC149 Xைறைய  !" ெகாUO வ-த4.
இ4 இ%|9  !" Zேள [eW) ]ேடாK <H
பைனu2 இைண)கIபட<2ைல. எo|9,
இதைன <ைர<2  !" இைண)!9 எ%f
அV<14"ள4.

ேபாAJu2 தாமதமாக இறgdனாC9,
அைன14 WறIப9சgகைளe9  !" ெகாUO 
வ=9 என எ.KபாK)கIபOdற4. ஆனா2,
 !" Rfவன1.H! சாதகமான ஒ%f9

இ.2 உ"ள4. அைன14 ஆUAராEA
ெமாைப2 சாத னgக SC9, இதHகான Play
Music �2 ப.யIபAO1 தரIபOdற4. [\W)
Zேள ]ேடாK பய%பO1த <=9>பவKக",
இதHெகன >.யதாக அISேகஷ% எதைனe9
இ%]டா2 ெசE.ட1 ேதைவu2ைல.

ஆUAராEA ப.)கIபAட ெமாைப2 
ேபா%கேள அ. கமாக இ-.யா<2 இயg!
வதா2, இைசI பாட2 சாK-4, Zேள [\W)
அISேகஷ% தா% பயனாளKகS% Xத2 ேதK
வாக அைமe9 என  !" எ.KபாK)dற4.
 !" Zேள வzjசKக" 7ல9 X%  AJேய
பண9 ெசC1.I ெபf9 வச.ைய  !" த=
வதா2, இைசIபாட2 ெபற, ஒ=வK dெரJA 
காKA ேபா%றவHைற எ.Kேநா)க ேவUJய
.2ைல.

இதைனj ேசாதைன ெசE4 பாK1.ட <=9
>பவKக", தgக" ஆUAராEA ேபாo2,
Zேள [\W) வwயாக ெசய2பO1.I பாK)
கலா9. அ2ல4 இைணய தள9 ெச%f9 பாK)
கலா9.

%<ேடா1 10& ேப123 ெமசAச; %Bேயா அைழF2
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Yைலய%] �ேயா அ.ரJயாக) ெகாUO
வ-த 4� ேடAடா ேசைவ .Aடgக",

இைணய ேசைவ வழg!9 அைன14 Rfவ
னgகைளe9 ஆட ைவ14<Aட4 எ%றா2
அ4 [ைகயாகா4. இலவச அைழI>க",
[க) !ைற-த கAடண1.2 4� ேசைவ
என Yைலய%] இ4வைர இ2லாத வைகu2
இ-.யI பய னாளKகh)! ேசைவைய
வழgd வ=dற4. இதனா2, மHற ெமாைப2
இைணய ேசைவ Rfவனgகh9, இைணய
ேசைவ வழg!9 Rfவனgகh9, இ-த
ேபாAJu2 தா)!I ZJ)க, தgகS% ேசைவ1 
.AடgகS2, அ4 3� அ2ல4 4�யாக
இ=-தாC9, மாHறgகைள) ெகாUO வ-4"
ளனK.

இதனா2 பயனைட-.=Iப4 அைன14
ெமாைப2 பயனா ளKக" எ%றாC9, ெப=9 
அள<2 இதைன வரேவHf, பய%பO1.
வ=வ4 இைளஞKகh9 மாணவKகh9
தா%. Rfவனgகh)dைடேயயான இ-தI
ேபாAJu2, இைணய ேசைவ) கAடண9
மHf9 ேவக9, ேடAடா அள<2 ஏHபAO"ள
மாHறgகைள இg! காணலா9.

Kைலய$; Mேயா

இ%ைறய Rைலu2, Yைலய%]
�ேயா மHf9 அத% dகா ைபபK
(GigaFiber) ZராAேபUA ேசைவ தா%,
[க) !ைற-த கAட ண1.2 ெமாைப2 
இைணய ேசைவ த=9 Rfவனgகளாக

இட9 ெபHf"ளனK. 4�
இைணய ேசைவeட% 

இைண-த !ைற-த கA
டண9 ெகாUட பல
.Aடgகைள த-4 வ=
d%றனK. அV Xக சCைக
யாக, 7%f மாதgகh)!

.ன-ேதாf9 4 �.Z. ேடAடா

எ%ற அளzட% இைணI> இயg!dற4.
இத|ைடய, ZராAேபUA ேசைவ

த=9 dகா ைபபK Rf வன9 பல .Aடg
கைள1 த=dற4. Xத2 Rைலu2, ஒேர நாS2
எ�வளz ேடAடா ேவUOமானாC9 பய%ப
O1.) ெகா"ள s. 400 கAடண1.2 .Aட9 
வழgகIபAO"ள4. பJIபJயாக பல
.Aடgக" இதைன அO14 உ"ளன. 
உjசகAடமாக, ஒ= மாத கால1 .H!, நாெளா%
f)! 3.5 �.Z. ேடAடா .Aட1.ைன
s. 5,000 எ%ற கAடண1.2 த= dற4.

N.எ;.எ$.எP.

ெபா414ைற Rfவனமான, Z.எ].
எ%.எ2. RfவனX9
இ-த ஓAடI ப-தய1.2 
கல-4 ெகாUO"ள4.
அUைமu2 இ-Rf
வன9 s.249 கAட ண1.2, 
அளவHற ZராAேபUA இ%-
டKெநA.Aட9ஒ%ைற1த-த4.

இ.2 மாத9 ஒ% f)! 300
�.Z. ேடAடா வைர பய%ப O1
தலா9.

ஏ/ெடP

Yைலய%] �ேயா Rfவன1.% அ.ர
Jைய எ.Kெகா"ள, இ-.யா<2 இயg!9
இ%ெனா= ெபYய Rfவனமான பாK. ஏKெட2
ஓK .Aட1ைத அV <14 ெசய2பO1.

வ=dற4. இ.2 s.1,498
ெசC1. � சாK� ெசE4
ெகாUடா2, 4� மHf9 3� 
ேசைவ dைட)!9. ெமாைப2 
இைணய ேசைவu2 1 �.Z.
ேடAடா dைட)!9. .A-
ட1.% கால9 28 நாAக".

இMைறய இைணய ேசைவ "IடPக6
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ேவாடேபா$ (ெள+;

Yைலய%] �ேயா, Z.எ].எ%.எ2. மHf9
ஏKெட2 Rfவனgக" அV<1த ஆKவ7AO9
இைணய ேசைவ .Aடgகh)! இைணயாக

ேவாடேபா% RfவனX9
ஒ= >.ய .Aட1ைத அV<1
த4. இ.2 “Iெள)]” ('Flex')
எ%ற ெபயY2 ஓK அலdைன)
ெகாUO வ-4"ள4. ஒ=
Iெள)] எ%ப4 1 எ9.Z.
ேடAடாz9, பயனாளK ெபf9

ஒ= R[ட அைழI>9 ஆ!9. [க) !ைற-த
கAடணமாக, s.119)! � சாK� ெசEதா2, அ-த
பயனாள=)! 325 Iெள)] தரIபOdற4.
பயனாளK ேடAடா அ2ல4 வாE] அைழI>
கh)!I பய%பO1.) ெகா"ளலா9. இ.2
அ.க பAச � சாK� s. 399. இதH!, 1750
Iெள)], 28 நாAகh)!" பய%பO1.)
ெகா"h9 வைகu2 தரIபOdற4.

டா:டா ெடாெகாேமா

இ-Rfவன9 பல ெமாைப2 இைணய .A
டgகைள1 த=dற4. [க) !ைற-த அள<2,

3� .Aட9 s. 8 ெசC1.I
ெபf9 வைகu2 உ"ள4. 
35 எ9.Z. 3� ேடAடா<2
ெதாடgd, s.1,299 வைர 
பல .Aடgக" உ"ளன.
s.1,299 ெசC1.னா2,

அளவHற 3� ேடAடா, 28 நாAகh)!)
dைட)!9.

ஏ/ெசP

s. 8 கAடண9 ெசC1.னா2, ஏKெச2 Rf
வன9, 40 எ9.Z. 3� ேடAடா<ைன ஒ= நா"
கால அவகாச1.2 பய%பO149 வைகu2

த=dற4. உயK-த
Rைலu2, s. 1697
ெசC1.னா2, 20 
�.Z. ேடAடா<ைன
28 நாAகS2 பய%ப

O1த1 த=dற4. இ-Rfவன9 த=9 .Aடg
கS2 Wற-த4 அத% 3� .Aடமா!9. இ.2 
s. 175 ெசC1.னா2, 28 நாAகS2 3� 
ேடAடா 1 �.Z. வைர பய%பO1தலா9.

ஐVயா

15 நாAகh)! 1 �.Z. ேடAடா த=9 4�
இைணய ேசைவuைன s. 150)! ஐJயா
த=dற4. s. 299 ெசC1.னா2, 28 நாA
கS2 பய%பO1த, 1.25 �.Z. ேடAடா 3�
ேசைவu2 த=dற4.  Oதலான கால1.A

டமாக, 4 �.Z. 3�
இைணய ேசைவu2 4
�.Z. ேடAடா அள<2 
3 மாதgகh)! s.
952 ெசC1.I ெபf9

.Aட9 த=dற4 ஐJயா Rfவன9.

டா:டா ேபா:டா$

டாAடா ேபாAடா% வாJ)ைக யா ளKக-
h)!, 45 நாAக", 3.5 �.Z. ேடAடா பய%
பO149 வைகu2, s. 655)! ஒ= .Aட9

வழgகIபOdற4.
 Oத2 கால1
.H!1 ேதைவI
பAடா2, ஓராUO
கால அள<2,

ெமா1த9 30 �.Z. ேடAடா பய%ப O149
வைகu2 s. 4,999)! .Aட9 ஒ%f வழg-
கIபOdற4. மாத1 .Aட9 s. 455 ெசC1.I
ெபHறா2, 2.5 �.Z. ேடAடா அ| ம.)கIப
Odற4.

எW.V.எ;.

எ9 Zேள] எ%|9 எ9.J.எ]. Rf வன1
.Aட1.2, s. 101 ெசC1., 28 நாAக h)!
200 எ9.Z. ேடAடா வைர பய%பO1தலா9. 

s.1,599 ெசC1.னா2,
28 நாAகh)! 28 �.Z.
ேடAடா வைர பய%ப
O1.) ெகா"ளலா9.
அ.க9 இைணய9

பய%பO14பவKகh)!, இ-த .Aட9 பய%
த=வதாக உ"ளதாக, இத% வாJ)ைகயாளKக"
க=14 ெதY<)d%றனK.

ஏ.X.V. ைபப/ ெந:

வயK வw இைணIZ2 இைணய ேசைவ
த=9, ெபgக �ைர1 தைல ைமuடமாக)
ெகாUO இயg!9, ஏ.W.J. Rf வன9 அU
ைமu2, 100 Mbps ேவக1.2 இைணய

இைணI> த=9 .Aட9
ஒ%ைற அVXகIபO1.
e"ள4. இதHகான மாத)
கAடண9 s. 1,999.

ேமேல தரIபAO"ள
RfவனgகS% .A

டgக" எ2லா9, இ-த கA Oைர எN49ேபா4
அம}2 இ=-தைவ. தHேபா4 இ.2 !VI ZA
டவHf" WVதள<2 மாHறgக" இ=)கலா9.
ஆனா2, தHேபா4 Yைலய%] �ேயா<னா2
ஏHபAO"ள ேபாAJu2, வாJ)ைகயாளKக
h)! அ.க பய|"ள இைணய ேசைவ .A-
டgக" dைட14"ளன.
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– பாரZ –

ேப]>) Rfவன1.H! இ-.யா<2 {X
கமான உறz இ2ைல எ%றாC9, இ-

.ய ம)க" அைனவைரe9 இைணய14ட%
இைண)!9 XயHWu2 ேப]>) ெதாடK-4
XயHW14 வ=dற4. இ-Rைலu2, [க அ.க
ேவகமாக ேப]>) வள=9 நாOகS% வY
ைசu2, இ-.யா இரUடாவ4 இட1ைதI
ெபHf"ள4. உலd% அைன14 நாOகS%
சராசY வளKjWைய) காAJC9, இ-.யா<2
ேப]>) பயனாளKகS% எU~)ைக வளKjW
அ.கமாக உ"ளதாக1 தHேபா4 எO)கI
பAட ஆE<2 ெதYய வ-4"ள4. ேப]>) 
RfவனX9 இதைன உf.IபO1.e"ள4.
.ன-ேதாf9 உலகளா<ய அள<2 ேப]>)
தள1ைதI பய%பO14பவY% வளKjW 17%.
இ-.யா<2 இ4 22%.

இ-.யா<2 ெதாடK-4 இ-த தள1.ைனI
பய%பO14பவKகS% எU~)ைக 15.5
ேகாJ. இவKகS2, 7.7 ேகாJ ேபK .ன-
ேதாf9 இதைனI பய%பO14d%றனK. 14.7
ேகாJ ேபK ேப]>) தள1.ைன மாத-ே தாf9
தgக" ெமாைப2 ேபா%க" வw பய%ப-
O14d%றனK. 7.3 ேகாJ ேபK .ன-ேதாf9
ெமாைப2 ேபா% வwயாக ேப]>)d2 தக
வ2கைளI ப.d%றனK.

இ4 !V14 ேப]>) Rfவன RKவாd
 fைகu2, அO14 இைணய1.2 இைணய
இ=)!9 �f ேகாJ ேபY2 இ-.யா ெப=9 பg
dைன)ெகாUJ=)!9எ%றாK.இவKகைளX%

ேநா)dேய ேப]>)d% XயHWக" இ=)!9.
தகவ2 ெதாடK> ெதாw2 �Aப Rfவ

னgக", இ-.யா<2 ெபYய அள<2 XயH
Wகைள ேமHெகா"h9 அள<H! இட9
உ"ளதைன உணK- 4"ளனK. இைணயI பய
னாளKகS% எU~)ைக இg! [க ேவக
மாக வளK-4 வ-தாC9, இ%|9 ெப=9பா-
லான ம)க" இைணய9 ப)க9 வராம2 தா%

இ!"யா%& (க ேவகமாக வள./ ேப123

Failover: ேப" அ/ வ123 இய678 ஒ: ெசய3
<ைற. ?,ட@)A <"Bய சாத ன6கF3 GரH-
?ைன ஏJபKL ெசய3பட <Mயாம3 ேபானா3
இரOடா8 Pைல23 உSள சாதன6கS
அ(த ெசய3பாKMைன எL@VH ெசய3பL8
Pைல. /ராசச#, ச#வ#, ெநKெவா#" அ3லV 
ேடKடாேப, ஆBயைவ ெசய3 இழ"ைக23
[Lத3 )றA ெகாOட க8/\Kட# ?,ட6
கF3 இ(த ெசய3பாL ேமJெகாSள/பL8.
MMC Multimedia Card : Gளா] ெமம^ கா#
Mைன/ ேபால, ம3KM _Mயா கா#Lகைள`8
பலவைகயான ைப3கைள ,ேடா# ெசa)ட/
பயAபL@தலா8. ேபாKேடா, bMேயா, c\?",
சா/Kேவ# என எdவைக ைப3கைள`8 ப)(V
ைவ"கலா8. இ(த கா#LகS ெவdேவe வைக
யான ேவா3ேடf Pைலைய/ பயAபL@Vவதா3
இவJைற" ைகயாSைக23 கவனமாக இ:"க
ேவOL8.

“ெதW!X ெகா6YPக6”
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உ"ளனK. இ-.ய ஜன1ெதாைகu2, 7%V2
இரUO பgdனK, இைணய1ைத) கUO"
ளாKகேள எ%பேத ச-ேதக9 என அ-RKவாd
!VIZAO"ளாK.

இ-.ய நகரgகS2, இைணயI
பய%பாO வளKjW ெதாடK-4
ேவகமாக வளK-4
வ=dற4. ஆனா2,
மHற WVய நகரgக
SC9, dராமgக
SC9 இ4 அ-த
அள<2 இ2ைல.
ேப]>) இ-த இடg
கS2 வாN9 ம)
கைள இல)காக)
ெகாUேட த% எ.K-
கால1 .Aடgகைள
அைம14 வ=dற4. இg!
]மாKA ேபா%க" இ2
லாம2, சாதாரண வச.க"
ெகாUட ெமாைப2 ேபா%கேள 
அ.க9 பய%ப O1தIபOd%றன எ%
ப4 கவன1.2 ெகா"ள ேவUJய ஒ=
அ9சமா!9. இ-.யா<2 இைணயI பய%
பாO மHற நாOகS}=-4 பல வைககS2
ேவfபாAOட% உ"ள4. ெநAெவாK), இைண
ய1.2 பய%பO1தIபO9 ெமாw, அ.2 ப.
யIபO9 Wதறலான <ஷயgக" எ%பைவ
இ.2 !VIZட1த)க Wல ேவfபாOகளா!9.
இதனா2, ேப]>) த% XயHWகைள dராம ம)
கSட[=-4 ெதாடgde"ள4. த% ெசய}க"
அைன1ைதe9, [க) !ைறவான ேவக1.2
ெசய2பO9 ெநAெவாK) இைணI>கh9 எS
தாகI ெபf9 வைகu2 !ைற-த அள<2 வJ
வைம14 த=dற4. இ-த வைகu2 ‘ேப]>)
ைலA’ (Facebook Lite) மHf9 ‘ெமச�சK ைலA’

(Messenger Lite) என
த% X)dய ெசய

} க S%

அளz !ைற-த வJ வgகைள1 தயாK ெசE4
வழgde"ள4. ெநAெவாK) ெசய2பO9
இடgக" அைன1.C9, இ-த !ைற-த

வJவ ெசய}க" [கj WறI
பாக இயg!d%றன. இதனா2,
ம)க" ேப]>) தள1.ைன

அ.கமாகI பய%பO1த1
ெதாடgde"ளனK.

அ14ட%, மாRல
ெமாwகS2, ேப]

>)d% பய%பாA
Jைன1 த=வ.C9,

ேப]>) XயHW)
dற4. ஏென%றா2,
இ-.யKகS2 90%

ேபK ஆgdல ெமாw
அVயாதவKகளாகz9,
அதைனI பய%

பO1த XJயாதவKகளாகz9
உ"ளனK. இத% 7ல9 அ.க

மான ம)கைள ேப]>) பய னா ளK
களாகI ெபHf வ=dற4. தHேபா4

இ-.யா<% X)dயமான 12 ெமாw
கS2 ேப]>) இய)க9 உ"ள4.

இ-த வைகu2 தா%, ‘Free Basics’/ ‘Internet.org’
எ%|9 .Aட1.ைன ேப]>) இ-.யா<2
அVXக9 ெசE4, இலவச இைணய இைணI
Zைன வழgக1 ெதாடgdய4. ஆனா2, இ-த
ேசைவையj {HV அைம)கIபAட தைடj
{வKகைள, இ-.ய அர{ அg�கY)க<2ைல.
எனேவ, இ-த .Aட9 ெதாடர<2ைல.

இ=-தாC9, த% XயH Wu2 WV49 மன9 
தளராம2, ‘எ)]Zர] ைவ Z’ எ%|9 .A
ட1.ைன, இ-.யா<2 7ைல XO)!கS2
உ"ள dராம ம)கh)ெகன வJவைம14"
ள4. இ4 தHேபா4 ேசாதைன XயHWu2
உ"ள4.  !" ஏHகனேவ, ரu2ேவ Rைலயg
கS2 இலவச ைவ Z த=வைத இ-.ய அர{9
ம)கh9 ஏHf) ெகாUடைமயா2, ேப]-
>)d% இ-த .AடX9 ஏHf) ெகா"ளIபO9 
எ%f ேப]>) எ.KபாK)dற4.

))))))
(((((((((((

ததததததததததததததததததததத
}
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‘நா9 உ=வா)!9 ைப2க" எIேபா4 ேவU
OமானாC9 ெதாைல-4 <O9. இவHVH!
பா4காIபாக நக}கைள எO14 ைவ)க
ேவUO9’ எ%ற எUண9 ந9 மன.% ஓர1.2
எIேபா49 இ=-4 ெகாUேட உ"ள4. 
ஆனா2, நா9 அவHVHகான பா4காI> ெசய2-
பாOகைள ேமHெகா"dேறாமா எ%றா2,
ெப=9பாலானவKக" இ2ைல எ%fதா%
ப.லSIபாKக". இதH!) காரண9, க9I
\AடY% ஹாKA J]) இ%|9 பல ஆU
O)! ந9ைம ைக<டா4 எ%f பல ஆU Oக
ளாக அைனவ=9 எU வ4தா%. ஆனா2,
.¡ெரன ஹாKA J]) ெகAOI ேபாE, 
அ1தைன ேடAடா ைப2கh9 நம)! இ2ைல 
எ%ற Rைல வ=9ேபா4தா%, தைலu2 
ைக ைவ14 >ல9ப1 ெதாடg!dேறா9.

ஆனா2, கU 9 க=14மாகI ப~யாH
fபவKக", !VIZAட கால இைடெவSu2,
தgக" க9I\AடY2 உ"ள ேடAடா ைப2க"
அைன1ைதe9 ேப) அI எO14 ைவ)d%
றனK. ஒ= Wலேரா, என)! ஆவ லாக உ"ள4. 
ஆனா2, எ%ன ெசE.ட ேவUO9? எ4
எSதான வw என1 ெதY ய<2ைலேய எ%ற
ேக"<கhட% எ4z9 ெசE.டாம2 இ=-4
<Od%றனK. இவKகh)கான கAOைரேய
இ4.

X%ெப2லா9, ேப) அI எ%ப4 எIபJ
எO)க ேவUO9, எ.2 ேப) அI ைப2கைள 
ைவ)க ேவUO9, எ-த ைப2கைள எO)க 
ேவUO9 எ%பெத2லா9, [கI ெபYய சவா

லான ெசயலாக இ=-த4. இIே பாைதய கால
கAட1.2, நம)!) dைட)!9 சாIAேவK 
வச.க", )ள�A க9I\AJg ேத)ககgக"
ஆdயைவ ேப) அI ப~ கைள எSதாக
மாHVe"ளன. இIேபா49 நா9 அவHைறI
பய%பO1., ேப) அI ப~ கைள ேமHெகா"
ள<2ைல எ%றா2, ந9[ட9 தா% !ைற உ"
ள4. இg!, எIபJ, எ-த வைக கS2 ேப)
அI ெசEவ4 எ%ப4 !V14I பாK)கலா9.

எவ_ைற எPலாW ேப+ அ(?

Wல ைப2கைள ’நா9 ேப) அI காIZ 
எO1ேத ஆக ேவUO9’ எ%ற வைகu2 
அைனவ=9 ைவ1.=Iேபா9. இவHf)!
ஏேத|9 ஒ= வைகu2 ேப) அI க9I\A
டY2 அ2ல4 ேவf ேத)கக iJயா<2
ைவ1.=Iேபா9. இ1தைகய ைப2க"
த<ர, நா9 எவHைற ேப) அI ெசE.ட
ேவUO9?

உgகhைடய ைப2கைள, அைவ ெகாU
O"ள ேடAடா<% அJIபைடu2, பய%ப-
O149 க9I\AடY2 ZY14 ைவ1.=-தா2,
நா9 ேப) அI ெசE.டI பய%பO149
சாIAேவK ெசய})!, ேப) அI ெசE-
.ட ேவUJய ைப2கS% வைகைய) 
(டா!ெமUA, படgக", <Jேயா மHf9 ந9 
[\W) ேபா2டKக") காA J<டலா9. இ=I
Z|, ேவf Wல வைக ேடAடா <ைனe9 நா9
ேப) அI ெசEதாக ேவUO9.

ைப&கைள ேப3 அF ெசQ"Rேவா/
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நம)! வ-.=)!9 [% அ�ச2கைளI
ெபHf, ந9 க9I\AடY2 தgக ைவ)!9,
இெமu2 )ைளயUA ெசய}கைள1 (தU
டKேபKA, ஆIபரா ேபா%றைவ) தHே பா4 அ�
வளவாக யா=9 பய%பO14வ4 இ2ைல. இ1
தைகய ெசய}கS2, எIபJ ேப) அI எO14
ைவ14) ெகா"வ4 எ%ற அைமIZைன, அ-த
ெசய}கSேலேய அV-4 பய%பO1தலா9.

�ெமu2 அ2ல4 அzAC) டாA கா9  
ேபா%ற இைணய1.2 இயg!9 இெமu2
தளgகைளேய நா9 பய%பO14dேறா9.
எனேவ, அவHைற எIபJ ேப) அI காIZ
எO)கலா9 எ%பதைன, அ-த தள1.2 தரI
பAO"ள வwவைககைள1 ெதY-4 Z%பH
றலா9. அ2ல4, eM Client ேபா%ற ெட])டாI
சாIAேவK ெசய}கைலI பய%பO1., அ-த
அ�ச2கைளI ெபறலா9. இ-த ெசய}க",
இைணய1.2 இ=-தவாேற இயg!9 அ�ச2 
தளgகS}=-4 அ�ச2கைளI ெபற உதz
d%றன. இைவ, �ெமu2,  !" ஆI],
ஐ )ள�A, அzAC) டாA கா9 மHf9 இ4
ேபால இயg!dற இைணய தள ெமu2 ெசய
}கைள சIேபாKA ெசEd%றன. இ-த ெசய
}u2 ெதாடKjWயாக ேப) அI ெசE.ட
ெசAJg] அைமI> ெகாO)கIபA O"ள4.
Tools > Settings > Backup எனj ெச%f, ேப) அI
ெசEவதHெகன ஒ= ேபா2டைர அைம14, 
ெதாடKjWயாக ேப) அI ெசE.டலா9.

Nரhச/கH

உgகhைடய ZரzசKகS2, �gக" கவ
னமாக Wல
> ) ம ா K )
!க" அ2
ல4 ேபவYA
எ ன I ப O 9
!V¢Oகைள,
அ J ) க J
பாK)க ேவU
Jய தளg
க h ) க ா க
ஏ H ப O 1 .
இ=)கலா9.
இைவ எI

ேபா49 நம)!1 ேதைவIபO9. க9I\AடK
dரா£ ஆவதனா2, இவHைற நா9 இழ)!9
Rைல ஏHபடலா9. எனேவ, இவHைறe9 ஒ=
ைப}2 அைம14, அதHகான ேப) அI எO14
ைவIபேத ந2ல4.

Wல ZரzசKக" இதHகான வwXைறக
ைளe9 ெகாUO"ளன. ெமா¤2லா, த% 
பயKபா)] ZரzசYேலேய, இவHைறj {=)d

ேப) அI ெசE.O9 வwuைன) ெகாUO"
ள4. வல4 ேம2 ப)க9 உ"ள 7%f ேகாOக" 
அடgdய ஐகாo2 dS) ெசE4, dைட)!9  
ெம| 7ல9, இதHெகன அ)கzUA ஒ%ைற 
ஏHபO1. ேப) அI ெசE.டலா9. இதைன
பயKபா)] இயg!9 உgக hைடய அைன14
க9I\AடKகSC9 ெபf9 வைகu2 அைம)-
கலா9. பயKபா)] ெசய }ைய ஏHf இயg!9 
ஆUAராEA மHf9 ஐ.ஓ.எ]. ேபா%க SC9 
இதைனI ெபHf) ெகா"ளலா9.

 !" !ேரா9 ZரzசYC9 இேத ேபா%ற
ஒ= வச. தரIபA O"ள4. இ-த வச.ையI
பய%பO1., !ேரா9 ZரzசY2 நா9 ேமH
ெகா"h9அைன14ப~கைளe9 ((bookmarks,
extensions, themes,) ேப) அI ைபலாக மாHV,
ந9  !" அ)கzUA கண)d2  ைவ14)
ெகா"ளலா9. இவHV2 மாHறgக" ஏH
பAடா2, மHற க9I\AடKகS2, நா9 ந9 
 !" அ)கzUA 7ல9 !ேரா9 ZரzசைரI
பய%பO14ைகu2, மாHறgகh9 ேப) அI
ைப}2 அIேடA ெசEயIபO9.

ந9[2 பலK ஒேர ஒ= ZரzசK மAOேம 
பய%பO14வ.2ைல. ஒ%f)! ேமHபAட
ZரzசைரI பய%பO14dேறா9. ஒ�ெவா=
ZரzசYC9 >)மாK)!கைள அைம)dேறா9.
ஒ�ெவா= Zரzச=)!9 ஒ= >)மாK) ேப)
அI ைப2 உ=வா)d ைவIப4, ந9 ேநர1ைத 
¥ணா)!9. இ-த Wரம1.ைனI ேபா)!9 
வைகu2 எ)]மாK)] (Xmarks) எ%|9
ெசய} உ=வா)கIபAO"ள4. பயKபா)],
!ேரா9, இUடKெநA எ)]>ேளாரK, சபாY
உAபட அைன14 Zர zசKகSC9 அைம)கI
பO9 >)மாK)!கைள இ4 ஒ=gdைண141
த=dற4. �gக" ஏHபO1.ய >)மாK)!கS2
W%ன மாHற1ைத ஏHபO1.னாC9, அ4
உடேன மாHற14ட% ேப) அI ைபC)!9
ெச2dற4.

:ைரவ/ ைபPகH

க9I\AடேராO அத% 4ைண சாதனgகைள
இைண14I பய%பO14d¦Kகளா? அIபJ
யானா2, அவHைற இைண14 இய)!வதHகான
ெசய}கேள, ‘AைரவK ைப2க"’ என அைழ)
கIபOd%றன. ந9 க9I\AடK, <Jேயா காKA,
அj{I ெபாVக", ]ேகனKக" மHf9 இ4
ேபா%றவHfட% “ேப{வதH!” இ-த AைரவK
ைப2க" ேதைவIபOd%றன. இ-த ைப2க"
நம)!1 தoேய அைன149 dைடIப.2ைல.
அைவ தாமாகேவ, ஆIபேரAJg W]ட1தா2
எO14I ப.யIபAO) ெகா"ளIபOd%றன.
அIபJயானா2, க9I\AடK dரா£ ஆd,
iUO9 இய)கIபOைகu2, இ-த 4ைண சாத
னgகh)கான AைரவK ைப2கS% ேதைவைய
எIபJ RைறேவHV) ெகா"வ4? AைரவK
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ைப2கைள ேப) அI ெசEவதHெக%ேற ஒ=
Wல சாIAேவK >ேராdரா9க" இைணய1.2
dைட)d%றன. அவHV2, DriverMax எ%|9
ெசய} பலராC9 <=9Z பய%பO1தIபO
dற4. http://www.drivermax.com/ எ%ற இைணய
தள1.2 இதைன இலவசமாகI ெபறலா9.
ஆனா2, இதைன உgக" க9I\AடY2 ப.e9
ேபா4 சHf கவனமாக இ=)கz9. இ4  Oத
லாகj Wல �2 பாKகைளe9 ப.dற4. மாHறாக
Slim Drivers எ%ற ெசய}ைய Rfவலா9. இ-த
ெசய}e9 AைரவK ைப2கைள ேப) அI எO14
ைவIப4ட%, ேப) அI எO14"ள AைரவK
ைப2கh)!1 தHேபாைதய ேம9பO1தIபAட
ப.I> உ"ளதா என1 ேதJ அV<)dற4.

AைரவK ைப2கைள ேப) அI எO14 ைவ)-
கா<Aடா2, அவHைற1 ேதJ, 4ைண சாதனg
கைள1 தயாY14 வழgdய RfவனgகS%
இைணய தளgகைள1 ேதJ அைலய ேவUO9.
எனேவ, ேமேல  Vய இரUO ெசய}கS2,
ஏதாவ4 ஒ%V% 7ல9, அைன14 AைரவKக
h)!9 ேப) அI எO14 ைவIபேத ந2ல4.

சjதாய வைலk தளqகH

!ைற-த பAச9 ஒ= சXதாய இைணய 
தள1.லாவ4 நா9 நம)ெகன ப)க9 ைவ14
இயgd வ=dேறா9. A<AடK மHf9 
ேப]>) தளgகS2 தgகh)ெகன கண)d2
லாத க9I\AடK பயனாளைர நா9 காUப4
அY4. இ-த தளgகS2 நா9 ப.z ெசEத 
தகவ2க", படgக" ஆdயவHைற நா9 ேப)
அI எO14 ைவ14) ெகா"ளலா9. இ-த
தளgக" dரா£ ஆகா4 எ%f அைன வ=9
ந9Z)ைகeட% உ"ளனK. இ=IZ|9,
நா9 இதைன ேப) அI எO14 ைவ14, 
iUO9 i" ப.<ைன ஏHபO1தI ேபாவ-
.2ைல. நா9 ப.-த தகவ2கh)!9 படgக
h)!9 ந9[ட9 ஒ= காIZ இ=Iப4 ந2ல
4தாேன.

A<AடK வைல1தள1.2, ேவf தKA
பாKAJ சாIAேவK இதH!1 ேதைவ இ2ைல.
உgகhைடய அ)கzUA ெசAJg] ப)க9
ெச%f, ெசAJg] ZY<2 "Request your 
archive" எ%ற இட1.H!j ெச2லz9. �gக" 
ப.z ெசEத அைன14 தக வ2கh9 படg
கh9 ெமா1த மாக உgகh)!) dைட)!9. 
அதHகான }g) உgகhைடய [% அ�ச2
XகவY)! அ|IபIபO9.

ேப]>) வைல1 தள1.2, General Account 
Settings ெச2லz9. அg! �ழாகj ெச%றா2,
"Download a copy of your Facebook data" எ%f
ஒ= }g) இ=)!9. உgக" அைன14 ப.
zகh9 எO)கIபAO, ெதா!)கIபO9.
இதைனI ெபfவதHகான }g) உgகhைடய

[% அ�ச2 XகவY)! அ|IபIபO9.

ேப+ அ( வைககH

ேப) அI ெசEவ4 எ%ப4, ைப2 ஒ%ைற
இ%ெனா= இட1.2 காIZ ெசEவைதI ேபால
எSதான4தா%. உgக" ஹாKA Aைர<}=-4,
ஒ= Iளா£ Aைர<H!) காIZ ெசEவ49
ஒ= வைகயான ேப) அI தா%. இ=IZ|9,
iUO9 iUO9 ெபf9 வாEI>க", பா4காI
பான ேப) அI, ேப) அI ெசEததைன அ dI
ெபf9 Xைற ஆdயைவேய, எ-த வைக ேப)
அI Xைறuைன �gக" பய%பO1த ேவUO9
எ%பதைன XJz ெசEd%றன.

!VIZAட வைக ேடAடா <ைன மA
Oேம ேப) அI ெசE.ட ேவUO9 என எU-
~னா2, அதைன எSதா)!9 சாIAேவK 
ஒ%ைறI பய%பO1தz9.  ேப) அI எ%ப4,
ைப2 ஒ%ைற ஒ= காIZ எOIப4 மAOம2ல.
இரUO நக2களாவ4 ஏHபO1த ேவUO9. 
எனேவ, ேபா2டK XNவைதe9 காIZ ெசE4,
Z%னK அேத ேபா2டY2 iUO9 ைப2கைள 
இைண)ைகu2, ேபா2டK XNவைதe9 ேப)
அI எO14 ைவ)கலா9. இதHெகன பல ெசய
}க" உ"ளன. <Uேடா] 7 W]ட1.2,
அத|ட% இைண141 தரIபAO"ள Backup
and Restore எ%ற வச.ைய இதH!I பய%ப
O1தலா9. <Uேடா] 8 Xத2 File History 
எ%ற ேப) அI �2 தரIபA O"ள4. இதைனI 
பய%பO1., ஹாKA J])d% XN இேம-
ைஜe9 ேப) அI எO)கலா9. <Uேடா] 10 
W]ட1.2, ஹாKA J])d% XN ேப) அI 
எO)க, Bvckup2, SyncBackSE or SyncBackPro,
மHf9 AOMEI Backupper Standard ஆdய ெசய
}கைளI பய%பO1தலா9.

+ளs: ேத+ககW

ஒ%f)! ேமHபAட க9I\AடKகைளI பய%
பO1. வ=ேவா=)!, )ள�A ]ேடாேர� ேப)
அI [கz9 வச.யான ஒ%றா!9. இத% 7ல9,
நா9 பய%பO149 எ-த க9I\AடYC9, ந9X
ைடய ைப2க" அைன1ைதe9 ெபHfI பய%
பO1தலா9. இ-த வச.u2 தரIபO9 �2, ந9
ைப2கைள அைன1ைதe9, )ள�A Xைறu2
ேப) அI எO14 ைவIபதா2, நா9 எ-த க9I
\AடK வwயாகz9, அவHைறI ெபHf பய%ப
O1தலா9. ]மாKA ேபா%கSC9 இவHைறI
ெபறலா9.

)ள�A ேப) அI ெசய2பா Oகh)!, பல
இைணய தளgக" வw த=d%றன. 2 �.Z.
Xத2 பல அளzகS2 இட9 தரIபOd%றன.
கAடண9 ெசC1.e9  Oத2 இட1.ைனI
ெபHf )ள�A ]ேடாேர� Xைறu2, ந9 
ைப2கh)!I ேப)கI எO)கலா9.
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தைல#%கைள(
தானாக அைம-க

�2க" மHf9 ப=வ இதQகைள1 தயா
Y)ைகu2, ேவKA டா!ெமUAகS2,

Wல !VIZAட படgக", அAடவைணக",
ேடZ"க" ஆdயவHVH! தைலI>க"
அைம1.Oேவா9. எO14) காAடாக, டா!
ெமUAகS2 உ"ள அைன14 ேடZ"க-
h)!9 “Table” என1 தைலIZAO, ஒ�ெவா%
ைறe9 “Table1,Table2, Table3” என அைம)க1
.Aட[Oேவா9. ேவKA இதைன உணK-4
ஒ�ெவா=Xைற ேடZ" அைம)!9 ேபா49,
தானாகேவ இ-த தைலIZைன அைம14)
ெகா"h9 வைகu2, ெசA ெசE .டலா9.
இேத ேபால படgக" மHf9 Zற ஆIெஜ)A
கைள அைம)ைகuC9 இ-த தைலI >கைள)
ெகாUO வரலா9. இதH!) �Q)கா 9
Xைறu2 ெசAJg] அைம)கz9.
1. டா!ெமUAைட1 .ற-4 ெகா"hgக".

ேகIஷ% டயலா) பா)ைஸ) ெகாUO
வா=gக". இதH!, உgக" ேவKA ெதா!I> 
ேவKA 2007)! X-ைத யதாக இ=-தா2,
Insert அN1., dைட)!9 ெம|<2
Reference>Caption என1 ேதK-ெதO)கz9.
இIேபா4 Caption எ%ற WVய கAட9
dைட)!9. இ.2 �gக" தர <=9>9
தைலI> மHf9 இ-த தைலI> எதHகாக
எ%பைத ேடZ", பட9 மHf9 ேவf
ஆIெஜ)A எ%பைத1 ேதK-ெதO)கz9. 

2. ேவKA 2007 ஆக இ=-தா2, YIபo2
References ேடI ேதK-ெதO14, Z%னK
Captions !sIZ2 Insert Caption எ%ப.2
dS) ெசE.டz9.

3. அO14 AutoCaption பAடo2 dS) ெசE.
டz9. ேவKA இIேபா4 AutoCaption டயலா)
பா)ைஸ) காAO9. இ.2 ஒ= ஆIெஜ)A
பா)] dைட)!9. எ-த<தமான ஆIெஜ)A
எ%பதைன இ.2 ேதK-ெதO14 J) மாK)
அைம)கz9. எO14) காAடாக, �gக"
அைம)!9 ேடZ"கh)கான தைலI>
அைம)க <=9Zனா2, Microsoft Word Table
எ%பதைன1 ேதK-ெதO)கz9.  இg! Use
Label எ%ற �Q <Y ெம|<ைனI பய%
பO1., எ-த ெசா2 ேடZ" அ2ல4
ேவf ஆIெஜ)A ேமலாக1 தைலIபாக வர

ேவUOேமா, அ-த ெசா2ைல ைடI ெசE-
.டz9. இதைன அO14 Position எ%ற
�Q<Y ெம|<ைனI பய%பO1., இ-த
தைலI> எg! வர ேவU Oேமா, அ-த
இட1.ைன1 ேதK-ெதO)கz9. இைவ
எ2லா9 XJ-த Z% ஓேக dS) ெசE4
ெவSேயறz9.

எ/க0 அைம12
இைடெவ7

ேவKJ2 அைம)!9
டா!ெமUAகS2, வY-
கS2 வYைச யாக எU
கைள அைமIேபா9.
ஒ�ெவா= வYuC9,
எUகh)!9, அO14
வ=9 ெட)]AO)!9
இைடேயயான ¨ர9
நா9 ைடI ெசEவைதI 
ெபாf14 அைமe9. 
அ4 ேபால இ2லாம2, 
ஒேர மா.Yயாக, இ-த
இைடெவSைய அைம)கலா9. அதHகான வw
Xைறகைள இg! பாK)கலா9.
1. YIபo2 Page Layout ேடIZைன1 ேதK-ெத

O)கz9.
2. Page Setup !sIZ2 உ"ள Line Numbers

எ%|9�}2dS)ெசE.டz9.ெதாடK-4
Line Number Options எ%பைத1 ேதK-ெதO)
கz9. ேவKA Page Setup டயலா) பா)¤2
உ"ள Layout ேடIZைன) காAO9.

3. Line Numbers பAடo2 dS) ெசE.டz9.
இIேபா4 Line Numbers டயலா) பா)]
dைட)!9.

4. அO14 From Text எ%|9 பா)¤2 உ"ள
அளைவ, �gக" வYகS2 எ-த அள<H!
X%னதாக எUக" இ=)க ேவU Oேமா,
அதHேகHறாKேபா2 அ.2 தரIபA O"ள
அள<ைன அைம)கz9.

5. அO14 ஓேக dS) ெசE4 Line Numbers 
டயலா) பா)ைஸ 7டz9.

6. Z%னK, ஓேக dS) ெசE4 Page Setup 
டயலா) பா)ைஸ 7J ெவSேயறz9. இo
�gக" <=9ZயபJ எUகைள அைம)
கலா9.
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89#:;ட ப-க=க0 ம;>2 அ?@ட

Wல ஒK) ©Aக" பல ப)கgக" அடgdய
தாக வJவைம)கIபO9. ஆனா2, அjW

Oைகu2, Wல ப)கgக" மAO9, அ4z9
ெதாடKjWயாக இ2லாம2, ேதைவ)ேகHப அj
Wட ேவUJய.=)!9. இ4 ேபா%ற ேவைள
கS2 எIபJ அவHைற அjWOவ4 எனI பாK)
கலா9.

நா9 தயாY1த ஒK) ©A ஒ�ெவா%f9
ஒேர தாS2 அjWட XJe9 எ%றா2, இ-த
Zரjைன)!1 ªK<ைன எSதாக ேமHெகா"
ளலா9. நா9 ெசEய ேவUJயெத2லா9,
எ-த ப)கgகைள அjெசO)க ேவUOேமா,
அவHைற Xத}2 ேதK-ெதO)க ேவUO9.
எO14) காAடாக, ப)கgக" 4,8,10 அjசJ)க
ேவUO9 எ%றா2, Xத}2 ஒK) ©A 4 ேதK-
ெதO14, Z%னK, கUAேரா2 �ைய அN1.)
ெகாUO ஒK) ©A 8, Z% 10 என1 ேதK-ெத
O)கz9. இத% Z%னK, நா9 அjWOைகu2,
இ-த ப)கgக" மAOேம அjசா!9.

இதH!I ப.லாக, ஒேர ஒK) ©AJ2 உ"ள 
ெவ�ேவf ப)கgகைள அjெசO)க ேவUO
ெமo2, சHf W)கலான வw கைள) கைடIZ
J)க ேவUJய.=)!9. அjெசO)க <=9
பாத ப)கgகைள மைற14 (hide) ைவ14,
Z% மைற)கIபடாத ப)கgகைள அjெசOIப
தா!9. இ%ெனா= எSய வwையe9 இg!
பாK)கலா9.
1. YIபo2 <\ ேடI ேதK-ெதO)கz9.
2. அO14 Workbook Views !sIZ2, Page

Break Preview �}% i4 dS) ெசE.டz9.
இIேபா4 எ)ெஸ2 உgக" ஒK) ©A
Jைன) காAO9. அத% அைன14 ேப�
Zேர) இடgகh9 ெதYe9.

3. இIேபா4 எ-த ப)க1.ைன அjெசO)க
ேவUOேமா, அத% அைன14 ெச2க
ைளe9 ேதK-ெதO)கz9. 

4. அO14 கUAேரா2 �ைய அN1.)
ெகாUO, அjசJ)க <=9>9 அO1த
ப)க1.2 உ"ள ெச2கைள1 ேதK-ெதO)
கz9.

5. இIபJேய, அjெசO)க <=9>9 அைன14 
ப)கgகSC9 உ"ள ெச2கைள1 ேதK-
ெதO)கz9.

6. ெதாடK-4, கUAேரா2 + Z (Ctrl+P) அN1

தz9. எ)ெஸ2 2007 ZYUA டயலா)
பா)ைஸ) காAO9. �gக" எ)ெஸ2 2010
பய%பO1.னா2, YIபo2 ைப2 ேடI-
Zைன) காAO9. அ.2 அjெசOIபதHகாண 
கUAேரா2 கAடைளகைள) காணலா9.

7. எ)ெஸ2 20072, Print What ஏYயா<2,
Selection எ%பதைன1 ேதK-ெதO)கz9.
எ)ெஸ2 20102, தைலIZ% �Q உ"ள பA
டைன அN1., Print Selection எ%பதைன1
ேதK-ெதO)கz9.

8. ஓேக அ2ல4 ZYUA dS) ெசEதா2, ேதK--
ெதO1த ப)கgக" அjசா!9. ெதாடK-4 
அjசான Z%னK, Page Break Preview J]Z
ேளைய 7டz9.

ஆB;+D#; க;ட ைளக0

எ)ெஸ2 ெதா!IZ2 ஆ2A+¬IA �க
hட% பgச% �கைள அN1.னா2 ேமH

ெகா"ளIபO9 ெசய2பா Oகைள இgேக பாK)
கலா9
F1 +ALT+SHIFT : >.ய ஒK) ©A ஒ%f .ற)கI

பO9.
F2 +ALT+SHIFT : அIேபா4 ெசய2பAO)

ெகாUJ=)!9 ஒK)>) ேச� ெசEயI
பO9.

F3 +ALT+SHIFT: ெநAO மHf9 பO)ைக வYைச
ேலZ"க" பய%பO1. ெபயKகைள உ=-
வா)கலா9. 

F6 +ALT+SHIFT ஒ%f)! ேமHபAட ஒK)>)
<Uேடா)க" .ற)கIபA J=IZ% தH
ேபாைதய ஒK)>)dH! X-ைதய ஒK)>)  
<Uேடா .ற)கIபO9. 

F9 +ALT+SHIFT .ற-.=)!9 அைன14 ஒK)
©AகSC9 அைன14 ஒK) >)!கSC9
அைன14 கா2 !ேலஷ%கh9 ெசய2பO1
தIபO9.

F10 +ALT+SHIFT ]மாKA ேட)dHகான ெம|
மHf9 ெமேச� .ற)கIபO9. ஒ%f)!
ேமHபAட ]மாKA ேட) .ற)கIபAJ
=-தா2 அO1த ேட) ெச%f அதHகான
ெம| மHf9 ெமேச� .ற)கIபO9. 

F11+ALT+SHIFT: ைம)ேராசாIA ]dYI
எJAடK .ற)கIபO9.

F12 +ALT+SHIFT: ZYUA டயலா) பா)] .ற)
கIபO9.
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Yைலய%] Rfவன9 இ-.யா<2
த%|ைடய Lyf F1 ]மாKA ேபாைன

<Hபைன)!) ெகாUO வ-4"ள4. இ4 ஒ=
பAெஜA <ைலu2 dைட)!9 4� ]மாKA 
ேபா%. இத% அ.கபAச <ைல s. 13,399.

இ-த <ைலu2 வாg!ேவா=)! பல 
சCைககைளe9 பY{கைளe9 Yைலய%] 
வழg!dற4. s.3,000 ம.I>"ள 
>h�1 ])கK dைட)dற4. WAJ 
ேபg) வாJ)ைகயாளKகh)!, காKA
பய%பO14ைகu2 10% பண9 .=9ப
dைட)dற4.s.15,000ம.I>"ளYைலய%]
�ெடE2 பY{  Iப% தரIபOdற4.

இ-த4�]மாKAேபாo2,பல>.யவச.க"
தரIபAO"ளன. Rich Communication எ%|9
ேசைவu% 7ல9, பயனாளK தா% இ=)!9 
இட1.ைன அைழIZ% ேபா4 மHறவ=ட%
பdK-4 ெகா"ளலா9. iJயா ைப2கைளe9
பYமாV) ெகா"ளலா9. Smart Play எ%|9
வச., ேபாைனI பய%பO14பவK, பாK14) 
ெகாUJ=)!9 <Jேயா .ைரைய <O14
ெவSேய பாK1தா2, <Jேயா தHகா}கமாக
Rf1தIபO9 ெசய2பாAJைன1 த=dற4.
ஒேர ேநர1.2, இ= <Jேயா ைப2கைள
இய)கலா9.

Smart Ring எ%|9 �2, பயனாளK

ேபா% பய%பO1தIபO9 PQRைலகைள
ஆEz ெசE4, தானாகேவ ஒ} அளைவ)
கAOIபO14dற4. ஒேர எU~}=-4 7%f
Xைற “[]O கா2” வ-தா2, இf. அைழIZ%
அைழI> ம~ ஒ} அ.கIபO1தIபOdற4.

இ-த]மாKAேபாo%மHறWறIப9சgக": 
5.5. அg!ல அள<லான, 1080 x 1920
Z)ெஸ2 அடK1.eட%  Jய ஐ.Z.எ].
J]Zேள .ைர, மாK£மேலா ஆIபேரAJg
W]ட9, 3 �.Z. ரா9 ெமமY, 128 �.Z. வைர
அ.கIபO1த)  Jய 32 �.Z. ]ேடாேர�
ெமமY, ஆ)டா ேகாK Qualcomm Snapdragon 617
W.Z.e., Adreno 405 �.Z.e., Z%>றமாக 16
எ9.Z., X%>றமாக 8 எ9.Z. .ற% ெகாUட
ேகமரா)க", ெநAெவாK) இைணIZH! 4�,
எ2.J.இ., ைவ Z, >h�1 4.1, ைம)ேரா 
e.எ].Z. மHf9 �.Z.எ]. ஆdய ெதாw2 
�Aபgக" இய)க9 ஆdயைவ உ"ளன.
இத% பYமாண9 155.5 x77.6 x7.9 [i மHf9
எைட 153 dரா9. இ.2 இரUO W9கைள 
இய)கலா9.

தHேபா4 Lyf F1 ]மாKA ேபா% Yைலய%]
J�Aட2 கைடகS% வwயாக) dைட)dற4.
இேத வYைசu2 ெவSuடIபAO"ள மHற 
Yைலய%] ேபா%கhட% தரIபOவைதI
ேபால, �ேயா W9 இலவசமாக1 தரIபOdற4.

WைலயM1 4[
பIெஜI

1மா;I ேபாM
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ஹுேவ Rfவன9, அUைமu2 த%|ைடய
Honor 8 ]மாKA ேபாைன இ-.யா<2
<Hபைன)! அVXகIபO1.e"ள4. இ-த
]மாKA ேபாo% ேகமரா ெசய2பாO,
பல >.ய வச.கைள) ெகாUடதாக 
அைம)கIபAO"ள4. இ4 ேகமரா
ZYயKகைள இத% வச9 இN)!9 என
எ.KபாK)கIபOdற4. s. 29,999 என அ.க
பAச <ைலயாக) !VuடIபAO"ள இ-த
ேபா%, ISI காKA, அேமஸா% மHf9
ஹுேவ Rfவன இைணய தளgக" வwயாக
<Hபைன ெசEயIபOdற4.

இ.2 �ய2 ெல%] ெபா=1தIபAட
ேகமரா Z%>றமாக 12 எ9.Z. .ற|ட% 
இயg!dற4. ஒ= ெல%] வUணgகைள) 
ைகIபHfdற4.இ%ெனா%fவUணம2லாத
பட1ைதI ப.dற4. Z% இரUO9
இைண)கIபAO, Wற-த பட9 தரIபOdற4.
ஹுேவ Rfவன1.% P9 ]மாKA ேபாo2
உ"ள4 ேபா%ற வJவைமI> இ-த
ேகமரா<2 தரIபAO"ள4. �ய2 ேடா%
�ய2 Iளா£, �ய2 ஐ.எ].Z.
ஆAேடா ேபாக] இைண-த
ேலசK, காUAரா]A
ேபாக], 42}யமான
பட1.Hகான ஆழ அளz
என மHற ேகமரா அ9சgக"
இ.2 தரIபAO"ளன. இத%
ெல%] .ற)கIபO9 Rைல 
(aperture mode) 7ல9, பட1.%
Z%ன~ மgகலா)கIபAO,
எO)கIபO9 பட1.% !< ைமய9
ெதSவா)கIபOdற4.

Z%>றமாக<ர2ேரைகஉண=9வச.
தரIபAO"ள4. ஒ= ெநாJu2 பா.)!9 
!ைறவான ேநர1.2 இதைன இய)கலா9.

இய)dயzடேனேய, அISேகஷ%கைள 
இய)கலா9.  !" ந� ெசய2பO1தலா9. 
மHf9 ேகலYu2 உ"ள ேபாAேடா)கைள 
வYைசயாக) காணலா9.

மHற அ9சgக": 5.2 அg!ல .ைர, 
LTPS J]Zேளeட%, 1080 x 1920 Z)ெஸ2
அடK1.eட% உ"ள4. ஆUAராEA 6
மாK£ மலாE W]ட9 இயg!dற4. 1.8 dகா 
ெஹKA] ேவக1.2 இயg!9 ஆ)ேடா ேகாK 
Kirin 950 W.Z.e. தரIபAO"ள4. இத% �.Z.
e. Mali-T880. X%>றமாக 8 எ9.Z. .ற%
ெகாUட ேகமரா உ"ள4. இத% ரா9 ெமமY 
4 �.Z. ]ேடாேர� ெமமY 32 �.Z. இதைன
128 �.Z. வைர உயK1.) ெகா"ளலா9. 
இத% ேபAடY 3000 mAh .ற% ெகாUட4.
இ-த ேபாo% பYமாண9 145.5 x 71 x 7.45
[i. ெநAெவாK) இைணIZH! 4�, ைவ
Z, >h�1 4.2, e.எ].Z. ைடI W, �.Z.
எ]., எ%.எI.W. ஆdய ெதாw2 �Aபgக"
இயg!d%றன.

ேகமரா 1ெபஷ&
ஹான; 8 1மா;I ேபாM
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சா9சg Rfவன9 த% கால)¤ வYைசu2,
அUைமu2 Galaxy Z2 Tizen Duos

எ%ற ]மாKA ேபாைன <Hபைன)!
அVXகIபO1.e"ள4. பAெஜA <ைல
ெகாUட இ-த ேபாo% அ.க பAச <ைல 
s. 4,590.

இ.2 4 அg!ல J.எI.J. ெகபாWJ�
டj ]d�% தரIபAO"ள4. ம2AJ டj
வச.e9 உ"ள4. 5 எ9.Z. .ற% ெகாUட
ேகமரா Z%>றமாகz9, <.�.ஏ. ேகமரா
X%>றமாகz9 இயg!d%றன. 1.5 dகா

ெஹKA] ேவக1.2 இயg!9 !வாA ேகாK 
WI இைண)கIபAO"ள4. ரா9 ெமமY 1
�.Z. அள<2 உ"ள4. ]ேடாேர� ெமமY
8 �.Z. ைடஸ% ஆIபேரAJg W]ட9
ப.I> 2.4 ேபாைன இய)!dற4. 2�,
3� மHf9 4� அைலவYைசகS2 இ4 
இயg!dற4. ெநAெவாK) இைணIZH!
�.Z.ஆK.எ]., எA�, >h�1, e.எ].Z. 
ஆdய ெதாw2 �Aபgக" இயg!d%றன. 
ைம)ேரா W9 ஒ%ைறI பய%பO1தலா9.
லzA ])கK மHf9 3.5 [i ஆJேயா ஜா) 
இைண)கIபAO"ளன.

இத% WI ெசA Spreadtrum SC9830.இத%
�.Z.e. Mali-400MP2. அ)¤லேராiAடK
ெச%சாK இய)க1.2 உ"ள4. எ].எ9.எ].,
எ9.எ9.எ]., >£ ெமu2, இெமu2 ஆdய
வச.க" dைட)d%றன. எ9.Z.3 மHf9 எ9.
Z. 4 ZேளயKக" ெசய2பOd%றன. 

இத% பYமாண9 121.5 x 63 x 10.8 [i. எைட
127 dரா9. 1,500 mAh .ற% ெகாUட }1.ய9
அய% ேபAடY இைண)கIபAO"ள4.

இத% அ.க பAச <ைல s. 4,590

கால3a இஸI 2 ைடஸM dேயா1

ெமாைப3 ேபாg3 0 மJe8 1 ஆBய jகF3
எk@V"கS எVl8 இைண"க/படn3ைல.
0 மJe8 1 எOகS Flag எOகS என அைழ"
க/பLBAறன. இவJைற/ பயAபL@)@தாA
பல நாLகF3 அவசர எOகS அைம"க/பK LS-
ளன. அவசர அைழ/GJ7 100 எO பயAபLவV
இ)3 ஒAe.

“ெதW!X ெகா6YPக6”
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எKf Gரlச^3 G.M.எ/. ைப3கS )ற"க/ப
Lவைத இVவைர எ^HசoடA ெபாeைமயாக/
பா#@V வ(ேதA. p6கS ேகSn ப)3 ப7 )23
த(VSள M/ைஸ/ GAபJr, த#K பா#KM G.M.எ/.
sட:"7 மாJr" ெகாOேடA. ெதFவாக த(தV
cகl8 நAறாக உSளV.

ஆ. z{வாச$, Z|}$ற�/.

ெபாVவாக Gரlச^3 எ",டAஷA uேராB
ரா8கS, க8/\Kட^A ெசய3பாKMைன ம(த/
பL@V8 என பM@):"BேறA. தா6கS அF@
VSள 7ேரா8 Gரlச^A பாVகா/GJகான
எ",டAஷA uேராBரா8கS 7r@V பM@தlடA,
அவ?யமான ?ல எ",டAஷA uேராBரா8கv8
ேதைவ எAபைத உண#(V உடேன அவJைற
இA,டா3 ெசaVnKேடA. ந3ல தகவ3கS
அட6Bய ?ற/பான கKLைர த(த ைம"7 நAr.

ஆ/. ேட{யP ஆz/வாதW. ெச$ைன.

Unshorten.lnk எ",டAஷA uேராBரா8 cகl8
பயwSளதாக உSளV. p6கS கKLைர23 7r/
GKLSளபM, இைணய <கவ^கைளH x:"க
மாக" ெகாL@V ஏமாJe8 ேஹ"க#கFட8 இg
நா8 ஏமாற மாKேடா8.

எ;. ��தர ல�f, ேத{.

“Zைர"காK? ெவKM எL"க” u) தாக வ(VSள
Snipping Tool 7r@த அ:ைமயான கKLைர cக/
பயwSளதாக உSளV. இVவைர ெமா@தமாக
G^OK ,BsA எL@V/ GA, ேதைவயானைத
ெவKM எL@V ேசd ெசaV ேநர8 கட@) வ(ேதA.
பயwSள 7r/uகv"7 நAr.

கா. �ேர� �மா/, ெச$ைன.

இ()யாno8, 7r/பாக zனாno8, பSF
மாணவ#கS இைணய@ைத/ பயAப L@V8 
<ைறகS பய<e@Vவதாக உSளன. ஆனா3, ந8
அரx zனாைவ/ ேபால பல சKட6கைள இயJr, 
ந8 ?eவ#கைள" கா/பாJற ேவOL8. இதைன 
ஆ{@தரமாக p6கS ஏA [றn3ைல. தகவ3கS
த:வேதாL Pe@)" ெகாO|#கேள.

ேக. ைசயk அம�Pலா, Z|(�/.

“மl, xKM2A வOண8 மJe8 அளnைன
மாJற” எAற கKLைர எAைன/ ேபாAற zgய#
?KMசAகv"7 ந3ல வ1 காKLவதாa உSளV.
ஏெனAறா3, பல<ைற க#ச# இ:"78 இடேம
ெத^யாத Pைல23 தாA க8/\Kடைர இய"B"
ெகாOM:"Bேறா8. கKLைர23 7r/uகைள@
ெதFவாக எL@V" ெகாL@VSள ஆ?^ய:"7
நAr.

எ$. �கவனW, ேதர"��/.

வய#ெல, மl, xKMகF3 }Ae வைக உS
ளV எAற nப ரேம உ6கS கKLைரைய/ பM@த
GAன# தாA பல:"7@ ெத^ய வ(VSளV.
அ)o8 ைவ G இைண/G3 ெசய3பL8 மl,
xKMைய/ பா#"கேவ <M யn3ைல. இ:/Gw8
மJற தகவ3கS ெத^(V ெகாSள ேவOMய தக
வ3கேள.

ஆ/. Jஜ� தனரா�, ெசqகPப:=.

ேவ#M3 �ல# 7r@த கKLைர x:"க மாகl8,
u)ய தகவ3கைள@ த:வதாகl8, ஏJகனேவ
ெத^(V ைவ@தைத@ ெதFl பL@ Vவதாகl8
உSளV. கKLைர ஆ?^ய:"7 நAr.

ஆ/. இ|தயரா�, )��ேசK.
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ேகSn: எAgட8 ேகனA பவ# ஷாK ேகமரா
உSளV. இ)3 ?rய அளn3 nMேயா பட6கைள
எL"BேறA. இதைன க8/\Kட:"7 மாJr/
பா#"ைக23, GAன{23 ச@த8 அ) கமாக
உSளV. nMேயா பா#/பதJ7 இைட\றாக உS
ளV. இதைன எ/பM p"7வV? nMேயா ப)`8
ேபாேத, ஒ� ப)வாகாம3 பா#@V" ெகாSள
<M`மா?

எ$. ேமா{கா வச�k, காைர+காP.
ப.2: உgக" Zரjைன >Y dற4. இ.2

W)க2 எ%னெவ%றா2, ஒ= J�Aட2 ைப2
எ%ப4 ஒAO ெமா1த <ஷ யgக" அடg
dய ஒ= ைப2. ைப}% ஒ= ப!.ைய Xட)
கலா9; ஆனா2, ைப}2 உ"ள ஒ= அ9ச1ைத
எSதாக Xட)க இயலா4. ஒ}ேய இ2லாம2
<Jேயா ைப2 இ=)க ேவUO9 எ%றா2, 
<Jேயா ப.e9 ேபா4, ஒ} இ2லாம2
எO)க ேவUO9. (ெபா4 வாக அைன14 ேகம-
ரா)கSC9 இ-த ஒ} Xட)!9 வச. தரIபA
J=)!9). அ2ல4 <Jேயா எO1த Z%னK,
அதHகான ‘ேநYலா >4IZ1த2 ெசய}’
ஒ%V% 7ல9 (non-linear editing program) 
ஒ}ைய �)கலா9.

இ-த Wரம9 இ2லாம2, உgக" ெபKசன2
க9I\AடYேலேய ஒ= வச. உ"ள4. அ4
ைம)ேராசாIA 7< ேம)கK எ%|9 ெசய
}ையI பய%பO1. இதைன ேமHெகா"
ளலா9. இதைன ]டாKA ெம|<2 உ"ள 
ேதட2 கAட9 7ல9 ெபறலா9. இ4 உgக"
க9I\AடY2 இ2ைல எ%றா2, http://windows.
microsoft.com/en-us/windows/movie-maker எ%ற
XகவYu2 இதைனI ெபHf, இ%]டா2
ெசE4 பய%பO1தலா9.

7< ேம)கைர இய)கz9. அO14, Add

videos and photos எ%பைத1 ேதK-ெதO)
கz9. �gக" எJA ெசE.ட <=9>9 <J
ேயா<ைன1 ேதK-ெதO)கz9. அ4 உgக"
Iராஜ)A எ%ப.2 காAடIபO9. Edit ேடI
Zைன) dS) ெசE4, dைட)!9 ெம|<2 
Video volume எ%பைத1 ேதK-ெதO)கz9.
இ.2 காAடIபO9 ]ைலடைர நகK1., no
sound எ%பைத1 ேதK-ெதO14 dS) ெசE.
டz9. Z%னK Save movie எ%பைத1 ேதK-ெத
O)கz9. இIே பா4 எ-த பாKமAJ2 ேச� 
ெசE.ட <=9 >d¦Kக" எ%f ேகAபதH!j
சYயான ப.ைல1 ேதK-ெத O14 அைம)-
கz9. இ.2 Publish movie எ%பைத1 ேதK-
ெதO1தா2, அதைன ேநர Jயாக, ச7க ஊடகg
கS2 ப.)கz9 ெசE .டலா9.

ேகSn: ச}க வைல@ தள6கF3 (ேப,u", KnKட#
ேபாAறைவ) பல# த6கS ெபாAனான ேநர@ைத/
ேபா"7வதனா3, மgத உைழ/u@ )றA 7ைறB
றV எAe8, இதனா3, பல# nர") அைடBAறன#
எAe8 பரவலாக" 7JறH சாKL எk(VSளV. இV
உOைமயா? இV 7r@V ஆalகS ேமJெகாSள/
பKLSளனவா? <MlகS எAன?

எ$. ஆன�தரா�, Z|ெநPேவ�.
ப.2: நாணய1.% இ= ப)கgகைளI 

ேபால, இ4 !V14 இ= ேவf வைக யான 
க=14க" உலzd%றன. “அளz)! [�
Wனா2 அ[KதX9 ந�{” எ%ற ந9 பழெமாw
ைய1தா% இg! க=1.2 ெகா"ள ேவUO9.
அ.க ேநர9 ெசல<Oவதா2, ந9 உைழI>1
.ற% ¥ணா!9 வாEI> Rjசய9 ஏHபO9. 
ஒ= WலK, ச7க வைல1 தளgக" வw யாக
ஏமாHறIபOவதா2, மன <ர). அைடd%
றனK என ஓK ஆEz ெதY <)dற4. Facebook,

–டா+ட/ ெப. ச�Zர ேபா; –ேகHJ – பZP
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YouTube, Twitter, Google+, Instagram, Snapchat,
Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine and LinkedIn ஆdய
வைல1தளgகைளI பய%பO14ேவாைரj
ச-.14 இ-த ஆEz எO)கIபAட4. வாQ)
ைகu2 தoைமuனா2 <ர). அைட-த வK
கh)!, ச7க வைல1 தளgக" >14ணKjW
த=9, மன.H! Rைறைவ1 த=9 இடமாகz9
உ"ள4 எனz9 அேத ஆEz ெதY<)dற4.
எனேவ, அளேவாO பய%பO1.னா2 எ4z9 
ந2லேத. இைள ஞKக" இதைன அவWய9
உணK-4 ெசய2பட ேவUO9.

ேகSn: 7ேரா8 Gரlசைர nOேடா, 10 ?,ட@)3
பயAபL@VBேறA. இ)3 பல எ",டAஷA uேரா
Bரா8கைள/ பயAபL@) வ:BேறA. இைவ
இய678ேபாV8, இய6காத ேபாV8, Gரlச^A
�3 பா^3 இட8 எL@V" ெகாSBAறன. இைவ
காKட/பட ேவOMய ேதைவேய இ3ைல. இவJைற
எ/பM மைற/பV? மைற@தா3, இவJrA இய"க8
Bைட"காம3 ேபாanLமா?

ஆ/. ஷ�jகW, ம�ைர.
ப.2: �gக" ெசா2வ49 சYேய. ேதைவ-

யHற வைகu2 இ-த எ)]ட%ஷ%க" காA-
டIபட ேவUJய.2ைலேய. இதைன �)க
அ2ல4 மைற)க, அத% ஐகாo2 ைரA
dS) ெசE.டz9. அg! dைட)!9 �Q<Y
ெம|<2 “Hide button” எ%ற பAடைன1 ேதK-
ெதO14 அைம)கz9. அ-த ஐகா% அத% 
Z%னK காAடIபட மாAடா4.

ேகSn: இைணய தள உலா வ:ைக23, ?ல ப"
க6கF3, ?ல இட6கF3, எk@VகS cகl8
?rயனவாக உSளன. இ(த/ ப"க@)ைன மKL8
ெப^தா"B/ பா#"க எ(த ஷா#K j பயAபL@த
ேவOL8. _OL8 பைழய Pைல"7" ெகாOL 
வர எ(த j பயAபL8? nள"கமான 7r/u தரl8.

ஜ. ஜாப/ அ�, )��ேசK.
ப.2: எ-த இைணய தள1.ைனe9,

அத% காAW1 ேதாHற1.ைனI ெபYதா)dI
(Zoom) பாK)கலா9. Z% {=)கலா9. இதH!
கUAேரா2 � அN1.ய Rைலu2 “+” அ2
ல4 “---” �uைன அN1த ேவUO9. ஸூ9
ெசEயIபO9 அ2ல4 ஸூ9 ெசEத காAW 
{=)கIபO9. இத% 7ல9 இைணய தளI ப)
க1.2 உ"ள எN14)கh9 படgகh9 <Y)
கIபAO) காAடIபO9. கUAேரா2 + ²ேரா
(Ctrl+-0) அN1.னா2, �gக" ஸு9 ெசEத
]d�%, அ2ல4 {=)dய .ைர பைழய 100%
Rைல)!1 .=9>9.

ேகSn: ஆ6Bல �3 ஒAr3 இைணய8
7r@V/ பM"78 ேபாV “Dark Web” எAe 7r/-
Gட/பKM:(தV. தைட ெசaய/பKட ேபாைத
ம:(VகS இதA வ1யாக nJபைன ெசaய/பL

வதாகl8 ெசா3ல/பKM:(தV. அ/பM தgயாக
ஓ# இைணய8 இய6க <M ̀ மா? அV 7r@த nப
ர6கS தர <M`மா?

எ$. ஜக$ �/kZ, Xவகqைக.
ப.2: இ-த) ேக"<)!I ப.2 தரலாமா,

ேவUடாமா எ%f பல வாரgக" W-.1த
Z%னK இதைன எN4dேற%. �gக" !VIZA
O"ள4 ேபால “Dark Web” எ%f ஓK இைணய9
உUO. ஆனா2, .=AO1தனமாக தைட ெசE
யIபAட ேபாைத ம=-4 <HபதH! மAO9
இ4 இயg!வதாக) !VIZAட4 தவf. இ-த
ேபாைத ம=-4 <Hபைன எ-த வைக இைண
ய1.C9 இ=)கலா9. 

இo, “இ=Uட இைணய9” !V14I பாK)
கலா9. இரUO வைகயான இைண யgக"
உ"ளன. ஒ%f நா9 அைனவ=9 தகவ2 
ேதO9 இைணய9.  !" சKj ேபா%ற ேதட2 
சாதனgகளா2 இதைன1 ேதJ நா9 தக வ2
கைளI ெபfdேறா9. இ%ெனா= இைண-
ய1.% ெபயK “deep web”. இத% ஒ= ப!.ேய
�gக" !VIZAO"ள Dark Web.  !" அ2
ல4 Zg ேபா%ற 
ேதட2 சாதன9
7ல9 ேதO
ைகu2 இ-த
இ ை ண ய 1 . 2
உ " ள ை வ
d ை ட ) க ா 4 .
அதHெகன தo
யாக சாIAேவK
அ I S ே க ஷ%
மHf9 அ|
ம. ேவUO9.
Tor எ%ற இல
வச சாIAேவK
7ல9 இ�
வாf மைற14
ை வ ) க I ப A
O"ள இைணய
தளgக" !V14 தகவ2 ெபறலா9 எ%f ெசா2
லIபOdற4. இதைனI பய%பO1.னா2,
வழ)கமான ந9Xைடய இைணய1 ேதடைல
மHறவKக" அV-4 ெகா"ள இய லாம2 மைற)
கலா9. இ-த இ=Uட இைணய9 7ல9,
Wல நாOகS2, அரWய2 கAWகைள எ.K14
!ழIப9 ெசEபவKக" தoேய ரகWயமாக1
தகவ2கைளI பdK-4 ெகா"வாKக".  �gக"
!VIZAO"ள தைட ெசEயIபAட ேபாைத 
ம=-4 <Hபைன, Silk Road எ%|9 இைணய
தள9 7ல9 இ-த இ=Uட இைணய1.2
<Hபைன ெசEயIபOdற4. இ4 க"ளj ச-
ைத)ெகன உ=வா)கIபAட இைணய தள9.
ஆனா2, யா=9 எS.2 அ க XJ யா4. 

இதனா2 ந%ைம என ஏதா வ4 உUடா? ஒ=
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நாAJ2 வாN9 ம)க", அத% அரசா2 ஒO)-
கIபAடா2, அவKக" இ-த இ=Uட இைண
ய1ைத அ d தgகS% இயலாைமைய
எO14ைர)க XJe9. அரசா2 தைட ெசEயI
பAட இைணய தளgகைளI பாK)க இயC9. 
ஆனா2, இதைன அ காம2 இ=Iபேத
நல9. இ2ைலேய2 பலவைக W)க2கh)!
ஆளா¥Kக".

ேகSn: ெச3o8 இட6கF3 எ3லா8 ேபாKேடா
எL@V ப)(V ைவ@V" ெகாSவV எA ெபாkV 
ேபா"78. ஓ^ட@)3 எL@த ேபாKேடா"கைள,
க8/\Kட^3 ப)(V ைவ"ைக23, ேகமரா த:8
ெபயேர ெப^யதாக அைம"க/பLBறV. இதJ7/
ப)லாக/ ெபய^ட ேவOL8 எAறா3, ஒdெவாA
றாக ெபய^ட ேவOMயVSளV. அதJ7/ ப)லாக,
அ(த ெபய:டA 1,2,3 என இைண@V/ ெபய^ட
<M`மா? அதJகான வ1 எAன? நாA nOேடா, 
10 பயAபL@VBேறA.

எ;. ேசாம��தரW, Z| நக/, ம�ைர.
ப.2: ந2ல ேக"<. J�Aட2 ேகமரா பய%

பO149 பல=)! உதz9. இேதா அதHகான
வwக". ெபா4வாக ைப2 ஒ%V% ெபயைர
மாHற, அ.2 ைரA dS) ெசE4, dைட)!9
ெம|<2, ‘Rename’ எ%பைத1 ேதK-ெதO14
மாHfேவா9. இ-த ேவைலெய2லா9 ேமH
ெகா"ளாம2, F2 � அN1.னா2, >.ய ெபயK
அைமIபதH! வw காAடIபO9. ஒ% f)!
ேமHபAட ைப2கS% ெபயKகைள மாHறz9 
இ-த எI2 � பய%பO9.

இதைன ேமHெகா"ள, Xத}2, ெபயK
மாHற ேவUJய அைன14 ைப2க ைளe9
ேதK-ெதO)கz9. அத% Z%னK எI2 �ைய 
அN1தz9. இத% Z%னK, ெபா4வான
ெபயK ஒ%ைற அைம)கz9. உgகhைடய
Zரjைனu2, எ-த ஊY2 எO1த ேபாA
ேடா)கைள, அ2ல4 <ழா<2 எO1த 
ேபாAேடா ைப2கS% ெபயKகைள
மாHV அைம)க ேவU Oேமா, அ-த
ஊY% ெபயK அ2ல4 <ழா<%
ெபயைர (Madurai / My Bday) அைம)
கலா9. இத% Z%னK, எ%டK �
அN1தz9.

இதைனj ெசEதzட%,
<Uேடா] W]ட9, தானா கேவ,
�gக" ேதK-ெதO1த ேபாA
ேடா)கS% ைப2 ெபயKகhட%, 
1,2,3 என இைண14) ெகா"h9.
எO14) காAடாக, Madurai1, Madurai2 என
அைம)!9. ஒ�ெவா%றாக ெவ�ேவf 
ெபயY2 அைம)க, அைன14 ைப2க-
ைளe9 ேதK-ெதO1த Z%னK,
ெபயK ெகாO14<AO, TAB
� அN1தz9. உட% அ-த

ெபயK ேச� ெசEயIபAO, அO1த ைப2 >.ய
ெபயK எO14) ெகா"ள தயா ரா!9. ஏேத|9
ஒ= ைபைல இ4 ேபால மாHற ேவUடா9 என 
எU~னா2, இ= Xைற ேடI � அN1தz9.

இ%ெனா= ெகா{f ெசE. <Uேடா]
10 !V14 தரA Oமா? >.ய ேபா2டK ஒ%f
உ=வா)க ேவU Oமா? CTRL+SHIFT+N 
எ%ற �கைள ெதா!Iபாக அN1தz9. இ4 
<Uேடா] 7 / 8 மHf9 <Uேடா] 10 W]
டgகS2 ெசய2பO9.

ேகSn: எA த6ைக2A பட@ைத ?rV 
மாJறேம ெசaV, அவ^A ெபயைர/ ேபாலேவ
ேதாJறமF"78 ெபயைர`8 பயAபL@) ஒ:
ேபா� ேப,u" அ"கlOK ெதாட6க/பK LS
ளV. பல நOப#கS, இதைனH xKM" காK LவV
ேவதைன அF"BறV. இதைன எ/பM p"7வV?
எ67 இV 7r@V uகா# தரலா8?

ெபய/ ெவ�8டாத வாசக/
ப.2: உgக" தKமசgகடமான Rைல

>Ydற4. ச7க இைணய தளgகS2
இ4 ேபா%ற !fdய மன9 பைட1தவKக"
தHேபா4 Rைறய அ. கY14"ளனK. ேபா}
யான ேப]>) அ)கzUAOக" Rைறய
உ=வா)கIப Od%றன. இ4 !V14 !Hறj
சாAJைன ேப]>) தள1.Hேக அ|Iபலா9. 
ேபா}யான அ)கzUA என �gக" கUO 
ெகாUO"ள ப)க1 .H!j ெச%f, அத% 
profile ப)க1.2, 7%f >"Sக" உ"ள
ஐகாo2 dS) ெசE.டz9. அIேபா4
ஒ= �Q<Y ெம| dைட)!9. இ.2 Report 
எ%ப.2 dS) ெசE.டz9. Z%னK
dைட)!9 கAட1.2, Report this account எ%

பைத1 ேதK-ெத O14 dS) ெசE .
டz9. ேப]>) Rf வன9 தgகS%
இ-த ெசE.ைய எO14) ெகா"h9. 
அ-த அ)கzUA !V14 <சா
ரைண நட149. நட வJ)ைக எO)க

WV4 கால9 ஆ!9. அ-த ப)க1ைத1
ெதாடgdயவ=)! <சாரைண அ�ச2
ெச2C9. அவK உஷாராd, அ-தI
ப)க1.ைனI பய%ப O14வைத
Rf1. <OவாK. அ2ல4, <சா-

ரைண)! அவK ஒ14ைழ)காத
.னா2, ேப]>) Rfவனேம
Rf1.<O9. �gக" காவ2 4ைற
ையe9 நாJ, ஒ= >காK அS)
கலா9. ைசபK dைர9 ZY<னK, 
இ-த) !HறjசாAO !V14, �gக"

>காK ெசEத, உgக" ப!. காவ2 
Rைலய1.H! தகவைல1 த=வாKக".

உடேன ªKz dைட)கா4. இ=I-
Z|9 உgக" கவைல ªK)கI-
பO9. ந9Z)ைகeட% இ=gக".ேக6%–ப"&


