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வாசக$கேள.... க'()*ட$ 3ா4க5
உ!க#ேக#&,ச(ேதக*, க+-./கைள 

அ345ைக67 அ(த(த4 ப9:6;
தைல45கைள 9=4>ட@*.

க*4BCடD மலF7 இ;3* எ;ன
தகவ7க# ேவKL* எ;ற உ!கN;
எ:DபாD4ைபP* எQ.!க#.

க*4BCடD ெதாடDபான Sா7 ‘TU’/க# 9=-.
மலF7 ெவN6ட 2 >ர:கைள அ34ப@*.

Sா7க# மXY* ‘TU’/க# ௨௦௧௪ ஜனவF 
மாத-:X9 _; ெவNயாa6+/க/bடா.. Sா7க# 
மXY* ‘TU’/கைள உ+வா/aயவD, ெவN6CடவD,
aைட/9* இட!க#, &ைல ஆaயவXைற/ கCடாய* 
9=4>டேவKL*.

6ெம84 பா:கா(பா னதா?

ேவ$* <(=

ேம'ப>@த(ப*ட அBரா ஆE*< ைவர=

பGக' 4

பGக' 12

பGக' 8

உ
I

ேள

 உலக அ& ேவக)&* மா-ற/கைள2
ச4&)5 வ67ற5. ஒ6 கால)&* ஓேஹா
எ=> ேபச@பAட ெதாE* FAப/கG இ=>
மைற45 வ67=றன. எ4த மJகளாK பய=
பN)த@பNவேத இ*ைல. இேத ேபால,
இ@ேபா5 உGள Pல ெதாE* FAப/கQ 
மைறR வாS@Tகைள இ@ேபாேத காAU வ6
7=றன. இ5 VW)5 இ/V பாXJகலா .

ஒ6 கால)&*, Y.P.U. @ேளயX ஒ=Wைன2 
சZயாக இய/க ைவ)5, அத= காA Pைய 
இைணJக@பAட UY\* காAN ஒ6வX,
ெபZய ெதாE* FAப  ெதZ4த வராJJ க6த@
பAடாX. ெதாடX45 Y.P.ஆX. வ4த5.

நா பாXJகாத ேசன*, Y.P.ஆZ* ப&45 
7ைட)த5 ெபZய அ&சயமாJJ க6த@பAட5.
1980 ஆ ஆdU*, Yைன* இைச) தA
NJகG 15 ஆdNகf*, ெமா)தமாக, வழJ

ெகாE45 ேபாV  என யாரா வ5 எdh இ6@
பாXகளா? அத= j=னX, வ4த PUJகQ 
காணாம* ேபாV என kைன)5@ பாX)&6@
பாXகளா? ‘‘மா-ற ஒ=ேற மாறாத5’’ எ=ற
ேகாAபாAUைன, இைவ ெதாடX45 உ> &@ப
N)&J ெகாdNGளன.இl அN)5 வழJ-
ெகாE45 ேபாக இ6@ப5, mமாXA ேபா=
&ைரகேள என PலX அU)52 ெசா*7=றனX. 
அh45 ெகாdN இயJக@பN சாதன/கG
ெதாடX45 வர) ெதாட/7 உGளன. 

mமாXA வாA2 ம-> mமாXA Jளாm ஆ7
யைவ ட2 m7n= &ைரகG ெகாdட mமாXA 
ேபாl= இட)ைத@ jUJக இ6J7=றன. 
இ4த 2014 ஆ ஆdU*, 1.9 ேகாU எ=ற 
எdhJைகைய இ4த அh45 ெகாdN
இயJக@பN சாதன/கG எAட இ6J 7=றன. 
2018* இவ-W= எdhJைக 11.2 ேகாU யாக

மைற#$   ேபா)*   ெதா-.   /0ப1க3மைற#$ ேபா)* ெதா-. /0ப1க3

ந
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இ6JV .
ஆனா*,

அ ை வ இ=
ைறJVJ 7ைடJV  அ h R  
சாதன/களாக இ6Jகா5. இைவ 
ேமK ேம பN)த@பAN qNத* வச&
கQடr , அைனவ6 பய=பN)5 
வைக\* எfைமயாகs இ6JV .  உ/கG
சAைட\* tத* பAட=, உ/கf= JளuA 
க @vAU/ AைரY-கான tகவா\லாக
இயJக@பN . qVG 7ளாm ெதாடX45 ேம 
பாN அைட45, எ*லா6  வா/7@ பய=ப-
N)5 வைக\* 7ைடJV .

அN)த kைலயாக, மlத உடw* ப&)5 
இயJகJ qUய RFID P@கG வU வைமJக@
பN . இவ-ைற@ பய=பN)&, ந |AU=
கதsகைளR , காX கதsகைளR &றJகலா .
கd பாXைவ\ேலேய இைவ இயJக@பN .

இ=r 20 ஆdNகf*, எ4த ெசய*
மlத= ெசSயJ qU ய5, எ4த ெசய* க @-
vAடX ெசSயJ qU ய5 எ=> ேவ> பN)&@
பாX@ப5 கUனமா7YN .

இ=ைறய சாதன/கf= பய=பாAU*,
ேபAடZகG tJ7ய இட ெப->Gளன.
ஆனா*, அைவ ைகயாGவத-Vப அ&க எைட 
ெகாdடனவாகs , ெபZயனவாகs , சாX}
ெசSவத-V அ&க ேநர  எN)5J ெகாGப ைவ
யாகs உGளன. எனேவ, ேபAடZகQJV
மா-றாக, ~@பX ெகபாPAடXகG அ*ல5 எZ
ெபா6G ெகாdட ெச*கG (Fuel cells) பய=-
பாAU-VJ 7ைடJV .

மsm ம-> � ேபாXAகG இட ெதZ
யாம* காணாம* ேபாSYN .
Vர*, ைகயைசs, tக
அைசs, கd அைசs ம-> 
Pல T&ய வைக கAடைளகG
பய=பாAU* இவ-W=
பய=பாN மா-W@ ெபற@
பN .

ெ த ா N
உ ண X
&ைர

கAடைளகG ெதாடரலா .
ஆனா*, அைவ ஆS Y-V

க  @ v A ட X க ை ள @
ப ய= ப N ) 5 ே வ ா X
மANேம பய=ப N)-
த@பN சாதனமாக

இ6JV .
ந இ*ல/கf*

பய=பN)த@பN  சாத-
ன/கf* அ�)& இயJக@-

பN பAட=கG மைற45
ெகாdN வ67=றன. ZேமாA 

கAN@பாN சாத ன/கG பலவைக
கf* வUவைமJக@பANJ 7ைடJ7=றன.
இ@ேபாேத, நா  பய=ப N)5 mமாXA
ேபா=கேள, அைறகf* உGள �vPJ
சாதன/கG ம-> jறவ-ைறJ கA N@ப
N)5 சாதன/களாக உ6ெவN)5 வ67=
றன. ேமK ெதாைலY* இ645 இயJV  
இயJக/கQ இ@ேபாேத 7ைடJ7=றன.
ெதாைல45 ேபாV mமாXA ேபா=கf=
இயJக)&ைன tடJ7 ைவJV ெதாE* FA
ப)&ைன இ@ேபா5 சXவ சாதா ரணமாக மJகG
ைகயாG7=றனX. எ&Xகால)&*, வா�/ 
ெம�=கைள, ஒ6 ெதாE* FAப ெடJ �
�ய=, அவX அKவலக)&* இ64தவாேற சZ
ெசS&ட tUR .

நா பய=பN)த@பN சாதன/கf= 
கAN@பாN ஒ6 k>வன)&* ைமயமாக
இ6JV . தl மlதXகைள ந TவைதJ காA
UK இ4த சாதன/க ைளேய kXவா7கG ந T
வாXகG. அ*ல5 ந jJைக ைவ)&ட ம>@
பாXகG. VW@jAட சாத ன)&= ஆ@ப ேரAU/
Pmட , இ6JV இட , ெநAெவாXJ அU@
பைட\*, அதைன kXவா7கG ந ப) ெதாட/
VவாXகG. அ*ல5 ந jJைக இழ@பாXகG.

அ@பUயானா*, இ)தைன Yஷய/கf*
எ5 அ&க நாG பய=பாAU* இ6JV ? இ4த 
ேகGYJV@ பல6 �= அ�ச* ெதாE*
FAப)&ைனேய �AUJ காAN7=றனX.
இ=ைறய சா@AேவX உல7* ெவV நாG

வாழJ qUய கர@பா= �2Pயாக,
�= அ�ச* Tேரா7ரா கG
இ6JV . இ4த &Aட
அU@பைட மாறா5. அ�ச*
கைள அ�V சாதன/கG 
ேவdNமானா* மாறலா .
அh45 ெகாdN இயJV 
சாதன/கேள, அ�ச*
பாX)5@ ப&லfJV சாத

ன/களாக அைம-
யலா . �= அ�ச*
க A ட ை ம @ T
மAN மாறா5.
ந ைம YAN@

ேபாகா5.

3

இ6JV .
ஆனா*,

அ ை வ இ=
ைறைைை JVJ 7ைடJV அ h R  
சாதன/களாக இ6Jகா5. இைவ
ேமK ேம பN)த@பAN qNத* வச&
கQடr , அைனவ6 பய=பN)5 

கAடைளகG
ஆனா*,

க  @
ப ய=
மAN
த@பN

இ6JV
ந 

பய=பN
ன/கf*

பN பA
ெகாdN வ

கAN@பாN சாத
கf* வUவைமJக@பANJ
இ@ேபாேத, நா பய=ப
ே = ே f*

மா-றாக, ~@பX ெகபாPAடXகG அ*ல5 எZ
ெபா6G ெகாdட ெச*கG (Fuel cells) பய=
பாAU-VJ 7ைடJV .

மsm ம-> � ேபாXAகG இட ெதZ
யாம* காணாம* ேபாSYN .
Vர*, ைகயைசs, tக
அைசs, கd அைசs ம-> 
Pல T&ய வைக கAடைளகG
பய=பாAU* இவ-W=
பய=பாN மா-W@ ெபற@
பN .

ெ த ா N
உ ண X
&ைர

எ5 அ&க நாG பய=பாAU* இ6JV ? இ4த
ேகGYJV@ பல6 �= அ�ச* ெதாE*
FAப)&ைனேய �AUJ காAN7=றனX.
இ=ைறய சா@AேவX உல7* ெவV நாG

வாழJழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழழ qUய கர@பா= �2Pயாக,
�= அ�ச* Tேரா7ரா கG
இ6JV . இ4த &Aட
அU@பைட மாறா5. அ�ச*
கைள அ�V சாதன/கG
ேவdNமானா* மாறலா .
அh45 ெகாdN இயJV 
சாதன/கேள, அ�ச*
பாX)5@ ப&லfJV சாத

ன/களாக அைம
யலா . �= அ�ச*
க A ட ை ம @ T
மAN மாறா5.
ந ைம YAN@

ேபாகா5.
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ெம\* பா5கா@பானதா? அதைன 
ந பலாமா? இ5 ேபா=ற ேகGYகG வாசகX
கfட�645 அ&க வ67=றன. ப=னாA
டளY* அ&கமானவXகG �ெம\* பய=
பN)5வதா*, இ4த பய வாசகXகfட 
ஏ-பAU6Jகலா . ேமK எuவளs தா=
qVG k>வன ேதJ7 ைவJV . ஏதாவ5 ஒ6
நாf*, &�ெரன �ெம\* எ5s 7ைடJ
காம* ேபாSYAடா* எ=ன ெசSவ5? நா 
பல Yஷய/கைள அ&* தாேன ேசX)5 ைவ)
5Gேளா எ=ற மன பய  இ5 ேபா=ற ேகG-
Yகைள வாசகXகG மன&* ேதா->YJ7ற5.
இதைன2 ச-> இ/ேக பாXJகலா .

�= அ�ச* அத= த=ைம\w645 ஒ=ைற
உ>&யாகJ qறலா . அ5 ஒ6 &ற4த T)
தக . ஏென=றா*, �/கG அr@T ெம\*,
அ5 �ெம\லாக இ64தாK , யாஹூவாக
அ*ல5 எ5வாக இ64தாK , பல சXவXகG
வEயாக2 ெச*7ற5. உ/கQைடய ெம\*
சXவZw645, அ5 ெச*ல ேவdUய சXவ
6JV ேநராக2 ெச*வ &*ைல. இைடேய
எ)தைனேயா சXவXகG வE யாக)தா=
ெச*7ற5. ெபா5வாக, இைவ எ4த சX
வZK பUJக@பNவ
&*ைல. ஆனா*,
யாராவ5 பU)5@
பாXJக ேவdN 
என tUs கAU
YAடா*, பாX)
5Yடலா . அ@
ப U ய ா ன ா * ,
பா5கா@ப-ற kைல
\*தா= ெச*7றதா? எ=ற ேகGY
எழலா .

�ெம\* இத-V ஒ6 வE ெகாd-
NGள5. நா அr@T 
ெசS&ைய VW@jAட
வைக\* �6Jகமாக

மா-W (encrypt) அைமJ7ற5. மா-ற@பAட
kைல\ேலேய, qVG சXவX ெநAெவாXJ7*
பயhJ7ற5. இ&* SSL எ=r ெதாE*
FAப பய=பN)த@பN7ற5. ஆனா*,
உ/கG அ�சைல@ ெப>பவX, qVG ெம\*
பய=பN)தாYAடா*, உ/கG சXவ Zw645,
ெப>பவX பய=ப N)5 சXவX வைர பா5
கா@ப-ற kைல\* தா=, அ�ச* ெசS& பய
hJV . இ&* உGள jர2ைனைய) �XJV 
வைகயாக)தா= qVG Vேரா எJmட=ஷ=
எ=> ஒ6 அைம@ைப உ6வாJV7ற5.

�= அ�ச* பா5கா@T அைம@jK ,
பல இட/கf* ேடAடா கPsகG ஏ-பN 
வாS@T உGள5. qVG த= வ6 மான)&-
காக உ/கG ெம\* ெசS&ைய@ பUJகலா .
ேமK , k>வன)&* ேவைல பாXJV 
அைனவ6 உ)தம  லXகG அ*லX. அவX
கf* PலX, உ/கG ெம\* ெசS &கைள@
பUJகலா . எm.எm.எ*. ெதாE* FAபt  

�கs பா5கா@பான5 அ*ல.
இதைன அdைம\* ெவf

யான ஹாXA @¡A எ=r  
ைவரm Tேரா7ரா  k¢ j))5.

ந �= அ�ச* கணJVகG பலரா*
ேஹJ ெசSய@பAN &6
ட@பN வாS@TகG 
அ&க உGளன. &6ட@ப
டாம* இ6Jக ேவdN  

எ=றா*, Pல t= எ2சZJைக 
ெசய*பாNகைள ேம-ெகாG
ளலா . tதலாவதாக, யாராK 

எfதாக அW45 ெகாGள tUயாத பாm
ேவXUைன@ பய=பN)த ேவdN . அ5
ச->@ ெபZதாக இ6Jக ேவdN . Vழ@ப
மான ெசா*லாக அைமJக@பட ேவdN . 
எdh@ பாX)5 அWய tUயாத தாக இ6Jக 

ேவdN . ேமK , எf&* kைனY* 
ெகாGள tUயாத தாகs இ6Jக ேவdN .

5 ெச*ல ேவdUய சXவவவவவவவவ
ெச*வ&*ைல. இைடேய
XவXகG வEயாக)தா==
5வாக, இைவ எ4த சXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
க@பNவவவவவவவவவவவவவவவவவவவவ
ா*,
5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

N                                            
AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
X)

அ@
* ,

kைல
றதா? எ=ற ேகGY

-V ஒ6 வE ெகாdddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
அr@T   

W@jAடடடடடடட
�6Jகமாக

�க����� s பா5க
இஇஇஇஇஇதஇஇஇஇஇஇஇஇ ைன அd

யான ஹாXA
ைவரm Tேரா7ரா

ந �= அ�ச* கண
ேஹேேேேேேேேேேேே J ெ
டடடடடடட@ட பN 
அஅஅஅஅஅஅ&அஅ க உ
டடடடடடடாட ம* இ

எ===========றறறறறறறா******,* Pல
ெசசசசசசசசசசசயயயயயயய*பாபபபபபாாாாாாாாப Nகைள
ளளலளலலலலளளளலலளளளலளலலளளலலலலலலலளலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலாாாாா ாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாா . tதலா

எஎfஎ தாக அW45 ெகாGள
ேவXUைன@ பய=பN)த
சச-ச >@ ெபZதாக இ6Jக ே
மமமமாமமமமமமமம ன ெசா*லாக அைமJக
எdh@ பாX)5 அWய tU

ேவdN . ேமK , எf
ெகாGள tUயாத தாகs இ

6‘‘
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அ4த பாmேவXUைன, உ/கG �= அ�ச* 
பhJV மAN பய=பN)த ேவdN . ேவ> 
எ4த ேசைவJV , Tேரா7ரா�K பய=பN)
தேவ qடா5. பய=பN)&னா*, இரd U-V  
ஆப)5 வரJqUய வாS@TகQ , எf&*
கdடWR வாS@TகQ ஏ-பN .

இரdடாவதாக, இரdN kைல\* உ/கG
அJகsdAUைன2 ேசாதைன ெசS5 அrம
&JV வைக\* பா5கா@jைன ஏ-பN)5க. 
இதைன அைம) 5YAடா*, �/கG அrம
&Jகாத ஒ6 நபX, உ/கG �= அ�ச* அJக
sdAUைன இயJக) ெதாட/7னா*, உ/கG 
ெமாைப* ேபாrJV, �ெம\* ஒ6 VW £A
Uைன அr@T .

�/கG அ*ல5 உ/கைள@ ேபால இய/V  
ஒ6வX, அ4த VW£AUைன அ�ச* ெபA
U\* அைம)தா* தா=, அ�ச* உG ெபAU 

&றJV . உ/கQைடய ேபா= ைவ)&6Jகா
தவXகG, �/கG உAபட, யா6 அ�சKJV
அrம&Jக@பட மாAடாXகG.

இ6 kைல வE பா5கா@T அைம)&N  
வEகG VW)5 ஏ-கனேவ க @vAடX மலZ*
எ�த@பANGள5. அ*ல5, �/கG உ/கG
�ெம\* அJகsdA தள)&ேலேய VW@T
கைள@ ெப-> அைமJகலா . tJ 7யமான
ஒ6 பா5கா@T வE\ைன நா அைன வ6 
கAடாய  கைட@ jUJக ேவdN . 

எ4த க @vAடZ* �= அ�சைல@ 
பாXJக அமX4தாK , பாX)5 tU)த j=னX,
tைறயாக லாJ அsA ெசS&ட ேவdN .
இ*ைல எl*, அN)5 அம6  ஒ6வX, 
உ/கG அJகsdA Uைன எfதாகJ
ைகயாdN, உ/கG ரகPய தகவ*கைள
அW45 ெகாGளலா .

Ctrl+a: டா#ெம&' ()வைத./ ேத12ெத34க.
Ctrl+b: அ)8தமான (Font) வ=>? எ)8தைம4க.
Ctrl+c: ேத12ெத38தைத, ேகாBDைன நகெல34க (Copy)
Ctrl+d: ஓ1 எ)8IJ வ=ைவ மாKL அைம4க.
Ctrl+e: ந3ேவ ெட4M' அைம4க.
Ctrl+f: #LBD'ட ெசா? அ?லO ெட4M' அைம2 OPள 
இட8ைத4 க&டL2O, அதJ இட8I? ேவS ஒU ெசா?
அைம4க. V&3/ ேதடைல8 ெதாடர.
Ctrl+g: ஓXட/ ெச?ல.
Ctrl+h: (ஒJLJ இட8I?) மKெறாJைற அைம8Iட
Ctrl+i: எ)8O / ெசா?ைல சா[வாக அைம4க .
Ctrl+j: ப8I ஒJைற இUப4க(/ ]ராக,ேநராக அைம4க.
(Justify)
Ctrl+k: ைஹBப1 `m4 ஒJைற ஏKப38த.
Ctrl+l: ப8I ஒJைற இடO ப4க/ ]ராக ேநராக அைம4க.
Ctrl+m: ப8Iwைன இடOxறமாக zLய இட/ >ட.
Ctrl+n: xIய டா#ெம&' உUவா4க.
Ctrl+o: டா#ெம&' ஒJைற8 Iற4க.
Ctrl+p: டா#ெம&' ஒJைற அ}ச=4க
Ctrl+q: ப8I அைமBைப �4க.
Ctrl+r: ப8Iwைன வலO xற/ ]ராக, ேநராக அைம4க.
Ctrl+s: தானாக, டா#ெம&' பIயBபட
Ctrl+t:ப8Iw? இைடBப'ட இட8I? இைட ெவ� 
அைம4க.
Ctrl+u: ெட4M'=? அ=4ேகா=ட.
Ctrl+v: ேத12ெத38தைத ஒ'=ட.
Ctrl+w: டா#ெம&'ைட �=ட.
Ctrl+x: ேத12ெத38தைத அ�4க, �4 �ட.
Ctrl+y: இSIயாக ேமKெகா&ட ெசய?பா'=ைன V&3/
ேமKெகாPள.
Ctrl+z: இSIயாக ேமKெகா&ட ெசய?பா'=K# மாறாக
ேமKெகாPள.

ேவ$<4
கE*ேரா4 க*டைளக5

Doc: இO ஒU ைப`J ெபயX? உPள
OைணB ெபய1. இ2த ெபய UடJ
உPள ைப? ைம4ேராசாB' ேவ1'
ெதா#BD? உUவான ைப? எJப
தைன இO #L4�றO.

Download: க/B�'ட1 ஒJ L`U2O
ேநர=யாக இJெனாU க/B�'
டU4#B ைபைல மாKSவதைன
ட�&ேலா' என4 #LBD3
�ேறா/. இUBD�/ இJட1ெந' 
ெந'ெவா14�? இைண2 OPள 
க/B�'ட X`U2O ஒU ைப?
இற4�B பIயBப3வதைனேய இO
ெபU/பா�/ #L4�றO.

Network: ெந'ெவா14 (இJட1ெந'
உ'பட)�? இைண4கBப'=
U4#/ ஒU க/B�'டX? உPேள
அ�மIwJL வU/ அ38த
வXJ (யKzைய8 த34#/ 
ஒU சாB'ேவ1 அ?லO zLய 
ஹா1'ேவ1 சாதன/.

Mother Board: (மத1 ேபா1')
ெப1சன? க/B�'டX? இU4#/ 
எல4'ரா�4 ச14�' ேபா1'.
இதJ �ல/ தாJ க/B�'டXJ
அைன8O பாகmக�/ (மா�'ட1,
� ேபா13, ம�M, DX&ட1 ேபாJ
றைவ) இைண4கBப'3 ெசய?
ப38தBப3�Jறன. ஒJS4
ெகாJS இைண2O ெசய?ப3
�Jறன.

ெதMN: ெகா5ள
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.txt: இ" #க எ&ைமயான ேவ/0 1ராச45
ெட890 ைபைல8 =>8?ற". இAத
வைக ைபCக&C பா/ம0D5 Eஷ
ய5கH இI8கா"; எனேவ Notepad உ0-
பட எAத வைகயான ேவ/0 1ராச45 
சா10ேவ/ ெதா=1LMO இதைனP Qற8
கலாO.

.rtf: RS ெட890 பா/ம0 என அைழ8-
க1பVO இAத வைக ைபCக&C ஓரள
EY= ெட890 பா/ம0D5 இI8=O.
பா/ம0ைட8 கா0V?ற எAதEத ேவ/0
1ராச45 ெதா=1ZO இதைனP QறA"
கா0VO.

***.doc: ைம8ேராசா10 ேவ/0 ெதா=1LC
உIவா8க1பVO ைபCகH அைனP"O
இAத "ைண1 ெபயIட] ?ைட8=O. 
எனேவ இAத "ைண1 ெபய/ இIAதாC
ேவ/0 ெதா=1ைபP QறA" ைபைலP 
Qற8கலாO.

***.xls:: எO.எ9. ஆ_9 ெதா=1LC
உHள எ8ெஸC Zேரா?ரா#C உIவா=O
ைபCகH இAத "ைண1 ெபயIட]
அைம8க1பVO. எனேவ எ8ெஸC Zேரா
?ராO அCல" ேவb ஏேதhO 91ெர0 
i0 Zேரா ?ராO ஒ]>Cதா] இதைனP 
Qற8க kDmO.

.ppt: Enேடாq] LR#ய/ Lரச]
ேடஷ] ேப8ேகu ஆன பவ/ பாvn0
ெதா=1LC உIவா=O ைபCக w8=
இAத "ைண1 ெபய/ ?ைட8=O.

.pdf: இAத வைக ைபைல அேடா1 அ8-
ேராப0 yட/ அCல" அைத1 ேபால வA-
"Hள பல ZQய Zேரா?ராOகைள8 (Pdf

viewer) ெகாnV Qற8கலாO. Portable
Document File எ]b இதைன k�ைமயாக 
அைழ8?றா/கH. ெட98 டா1 ப1&i5
�லO உIவா8க1ப0ட ைபCகைள 
E�ேயாகO ெசv Qட இAத ைபC 
kைறைய1 பல/ ைகயா w?]றன/.
ைபC உIவான பாn0 இCலாமC 
ெட890ைபைலஅ1பDேயபடOேபாC
ைபலாக இ" கா0VO. தYேபா" இAத 
வைக ைபCகைள �nVO ெட890டாக 
மாYbவதY=O Zேரா?ராOகH ?ைட8?]
றன. அேடா1 அ8ே ராப/ yட/ உ0பட 
இAத வைக ைபCகைளP QறA" பD8க8
�Dய Zேரா?ராOகH அைனP"O இலவ
சமாக8 ?ைட8?]றன எ]ப" =>1L
டPத8க"

*******htm / html : ஒI ைபC இவY>C
ஏதாவ" ஒ]>ைனP "ைண1 ெபய
ராக8 ெகாnDIAதாC இ" இ]ட/
ெந0DC பய]பVPத அைம8க1ப0ட"
என அைடயாளO கnV ெகாHளலாO. 
எனேவ இதைன ஒI ெவ1 Lர�ச/
Zேரா?ரா#C Qற8கலாO. Enேடா9
இய8கPQC இதைனP Qற8க இI kைற
?&8 ெசvதாC அ" இ]ட/ெந0 எ89
Zேளார/ ெதா=1LைனP QறA" இAத
ைபைல8 கா0VO. அ�வாb கா0ட
மbPதாC உ5கH கO1�0டRC உHள 
ேவb ெவ1 Lர�ச/ �லO இதைனP Qற8-
கலாO.

csv: ஒI 91ெர0 �0DC அைம8க1பட
ேவnDய தகவCகH காYZH&கH என 
அைழ8க1பVO கமா8களாC LR8க1
ப0V ைபலாக அைம8க1ப Vைக�C

க!"#$ட&'("
*+யவரா?

ைப4கOP வைகக5
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இAத "ைண1 ெபய/ அAத 
ைபM8=8 ?ைட8=O.
இதைன எ8ெஸC Zேரா?
ரா#C QறA" பா/8கலாO.
அCல" தகவCகைள �Oமா
பா/PதாC ேபா"O என
எn�னாC எAத ேவ/0 
ெதா=1Z �லkO பா/8
கலாO.

QRGக(ப*ட ைப4க5
�ேழ ைபCகைள �I8?P தI

ைக�C ?ைட8=O ைபC 
வைகக&] "ைண1 ெபய/
கH தர1ப0VHளன. இ�
வாb ைபCகைளS �I8?P
தIவதைன File compresseion
என அைழ8?]றன/. ைபC-
க&] அளைவS �I8?
இைணயO வ� பRமா>8
ெகாHள�O எVP"S ெசC
ல�O இ" அQகO பய]
பVPத1பV?ற".

.zip: இAத "ைண1 ெபயIட]
ஒI ைபC உ5கw8=
வAதாC அ" �I8க1ப0ட
ைபC எ]b ெபாIH. இPத
ைகய ைபCகைள ERP"8 
கா0ட இைணயPQC 
�ைறய Zேரா?ராOகH இல
வசமாக8 ?ைட8?]றன.
இவY>C அQகO பய]ப-
VPத1பVவ" Enq1
Zேரா?ராமா=O.

******.rar: இ"�O �I8
க1ப0ட ைப�] ஒI வைக-
யா=O. இதைனP Qற8க
4ல 9ெபஷC Zேரா?ராO
ேதைவ1படலாO. �Dண
�S� எ]ற Zேரா?ராO
இAத ப�ைய #க அழ
காகS ெசv" kDPQVO.

.cab: உ5கH கO1 �0டRC
Enேடா9 இய8கPQC
ஏேதhO Zேரா?ராO
ஒ]ைற, எVP"8 கா0-
டாக ேவ/0 Zேரா?ராO,
இ]9டாC ெசvதாC 
Enேடா9 அAத Zேரா ?
ரா#ைன1 பDP"P ெதRA"
ெகாnV அதைன ேகLன0
ைபC ஒ]>C பQA"
ைவ8=O. அAத வைக 
ைப�] "ைண1 ெபய/
தா] இ". இAத ைபைல 
நாO பDP" அ>ய ேவn-
Dய" இCைல. எனேவ
இதைனP Qற8காமC இI1
பேத நCல".

 !ேடா% %ேடா'(
1.69 ல*ச, அ/0ேகஷ4க5

B&ேடாM 8.1 மKS/ ஆ1.=. zMடmக�? இயm#/ 
அB�ேகஷJகP மKS/ ேக/M எ&�4ைக எJன எJS,
கட2த ஜூைல 5 அJS, ைம4ேராசாB' அL>8OPளO.
ெமா8த/ ஒU ல'ச8O 68 ஆwர8O 699 ஆக இU2தO.
ெதாட12O இO வள12O/ வU�றO. ெசJற DBரவX மாத/
இதJ எ&�4ைக 1,46,000 ஆக இU2தO #LB Dட8த4
கO. ெசJற ஐ2O மாதmக�?, 150 நா'க�?, ேம�/ 20,000 
அB�ேகஷJகP உய12OPளO எJபO ஒU zறBபான
ெவ�Bபாேட.

¤க அIகமாக தர>ற4க/ ெச[யBப'ட இலவச அB�ேக
ஷJகP Facebook, Netflix, Skype, Google Search, and Tube Free ஆ�-
யைவேய. க'டண/ ெச�8தBப'3/ பல அB�ேகஷJகP
ெபறBப'டன.

அவKL? ெபU/பாலானைவ >ைளயா'3 xேரா�ரா/க
ளா#/. அவKL? #LBDட8த4கைவ GT Racing 2 The Real
Car Experience, Asphalt 8 Airborne, FIFA 14, Microsoft Solitaire
Collection, and Despicable Me Minion Rush  ஆ#/. க'டண/
ெச�8IB ெபறBப'டைவ Halo Spartan Assault, Fruit Ninja, 
GTA San Andreas, Wheel of Fortune, and Rayman Jungle Run  எனB
ப'=ய`டBப'3Pளன.

அ®வBேபாO >&ேடாM MேடாX? அB �ேகஷJ xேரா�
ரா/க�4# தP�ப= >ைல./ அL>4கBப3வO உ&3.
இBேபாO அL>4கBப'டவKைற நா/ ேவ&3மானா?,
“ஆ=8 தP�ப=” என எ38O4 ெகாPளலா/.

ைம:ேராசா/* <=வன@A4
அB /CDE/ பA லG

அ&ைமw?, ைம4ேராசாB' ±S வன/ தJ 4ள®' Mேடாேர² 
ஒJ 'ைர>? வழmகBப3/ இல வச இைணய இட8 Iைன./,
க'டண/ ெச�8IB ெபறBப3/ இட8IJ  அளைவ./ அI
கBப38I அL>BDைன ெவ�w''O. இ2த வைகw?,
அBேபாO இேத வைகw? இட/ த2O (த? இட8I? இU2த 
´#P ±Sவன8ைதB DJ�4#8 தP�யO.

தKேபாO இதK#B பIல=யாக, அளவKற இட/ தUவதாக
´#P அL>8OPளO. இBே பாO ெச�8I வU/ க'டண8-
OடJ, ´3தலாக மாத/ ஒJS4# 5 டால1 ெச�8I, ±Sவன
வா=4ைகயாள1கP அளவKற இட/ எ38O4 ெகாPளலா/
எJS அL>8OPளO.

அ&ைமw? நட2த ´#P ெடவலBப1கP மாநா'=?,
ஆ&'ரா[', #ேரா/ மKS/ ´#P அB�ேகஷJகP DX�
கைள8 தைலைம ஏKS நட8O/ µ2த1 D}ைச இதைன அL-
>8OPளா1. அதKேகKற வைகw?, ´#P இைணய தள/ 
மாKறBப'3PளO. ேம�/ தகவ? அLய http://www.google.
com/enterprise/apps/business/pricing.html எJற (க வXw? உPள
இைணய தள/ ெச?ல�/.
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இைணய)&* இலவசமாகJ 7ைடJV 
ஆdAU ைவரm ெதாV@Tகf* பரவலாக@
பய=பN)த@பNவ5 அYரா k>வன)&=
ஆdAU ைவரm ெதாV@பாV . இ5 t=T 
AntiVir என அைழJக@பAA5. த-ேபா5 இ5
பல வைககf* ேம பN)த@பAN, T&ய 
ெதாV@பாJJ7ைடJ7ற5.இத=ெபய6 Avira
Free Antivirus  என மா-ற@பANGள5. ைவரm
Tேரா7ரா கQJV எ&ராக இத= ெசய*பாN
ேவகமாகs ந jJைக த6வதாகs 
உGள5. கAடண ெசK)&யவXகQJV)
தர@பN ஆdAU ைவரm Tேரா7ரா கf*
பய=பN)த@பN மா*ேவXகQJV எ&ரான
ெதாE* FAப இ4த இலவச ெதாV@jK 
பய=பN)த@பANGள5.

இ5, ெபXசன* க @vAடX ஒ=W*,
ைவரm ம-> மா*ேவXகQJV எ&ராக,
அNJகNJகாக பா5கா@T வைளய/கைள
அைமJ7ற5. இதனா*, ெதா*ைல தரJqUய
ைவரm, Aேராஜ=கG மAN�=W, அrம&
\=W ந க @vAடXக QJVG வ6 Yள ப
ர/கG ம->  mைபேவXக ைளR தNJ7ற5.
இவ-ைறJ ெகாdU6JV இைணய தள/க
QJV, அவ-W= த=ைமைய அW யாம* நா  
ெச*ல tய-PJைக\*, நமJV எ2சZJைக
ெசS& வழ/V7ற5.

ஒuெவா6 வாரt , ைவரmகG உGள
னவா எ=> ந க @vAடXகைள mேக=
ெசS&ட) ேதைவ இ*ைல.
ஏென=றா*, க @ vAடX 
இய/V ஒuெ வா6
ேவைள\K , அYரா
ெதாடX45 mேக= ெசS
7ற5.

ெபா5வாக ஆdAU
ைவரm Tேரா7ரா கG,
ஏ-கனேவ கdடWய@
பAட ைவரmகf= த=
ைமைய@ ப&s ெசS5
ெகாdN, அவ-W=
அ U @ ப ை ட \ *
ைவரmகG தாJக t-ப N
ைக\* கdடW7=றன.

அYரா, T&யதாக
ஏேதr வழJக)&-V
மாறான ெசய*பாA Uைன
ஏேதr ஒ6 Tேரா7ரா 
ேம-ெகாdடா*, ச4ேத
க@பAN அ5 ைவரm

Tேரா7ராமா எ=> ேசாதைன ெசS7ற5. இ4த
வைக\* T&யதாக வ6 மா*ேவX ெதாV@T
கQ கdடWய@பN7=றன.

இதrட= இலவசமாகJ 7ைடJV Avira
Search «* பாZைன இ=mடா* ெசS5
ெகாGவ5 ந*ல5. இத= ¬ல ேமK 
இரdN வச&கG 7ைடJ 7=றன. tதலாவ
தாக, Website Safety Advisor  எ=r «* 7ைடJ
7ற5. நா ஒuெவா6 tைற ஓX இைணய
தள)&ைன அ�V ேபா5 , அத= ந பக)
த=ைம எ=ன எ=> ஓX அளsேகாw* கணJ
7ANJ q>7ற5. இத= ¬ல நா ந jJைக
ெகாGளJ qUய இைணய தள/கG எைவ 
எ=> நா அWய tUR .

இரdடாவ5 «* பாX Browser Tracking Blocker 
ஆV . இ5 நா இைண ய)&* ேம-ெ காGQ 
ேதடைல, தள/கைள ம-றவXக QJVJ காAN
வ&*ைல. தாr ப&45 ெகாGவ&*ைல.

t�வ5மாக jைரேவA ேதடலாக ந 
இைணய) ேதடைல ைவ)5J ெகாG7ற5.
ேமK , ம-றவXகG VJ 7கG ¬லமாக நா 
ேதN தள/கG, ெபா6AகG VW)5 அW45 
ெகாGவதைன t� ைம யாக) தNJ7ற5.
இதனா*, நா ேதN ெபா6Aகைள அW45 
ெகாdN, அத-ேக-ப Yள பர/கைள jரs
சXகG அfJக tU யா5.

இ5 இலவச எ=பேதாN, இதைன@ பய=
பN)5ேவாX அைனவ6JV தலா

5 �j இட இலவசமாக
அfJ7ற5.

இ4த இட)ைத@ பய=-
பN)&, ந டாVெமdA,
ேபாAேடா ம-> |Uேயா
ைப*கைள JளuA க @
vAU/ tைற\* ப&45
பா5கா@பாக ைவ) &டலா .

இதைனJ காAUK  �க 
ேவகமான ெசய*பாN ம-> 
அ@ேடA வச&கG ேதைவ@
பNேவாX, கAடண ெசK)
&R ச-> ேம ப N)த@பAட 
ெதாV@jைன@ ெபறலா .

இலவசமாக இதைன@ ெபற
http://www.avira.com/en/avira
freeantivirus எ=ற tக வZ\*
உGள தள)&ைன அ� கs .

ல.
இ5 இலவச

பN)

ேம,பH@த/ப*ட

அBரா
ஆE*< ைவர=
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வU/ 2015 ஆ/ ஆ&=?
>&ேடாM 9 வர உPளதாக ந/ப8
த#2த ைம4ேராசாB' அ� வலக8
I`U2O கz2த தகவ? ´S�றO.
இO >&ேடாM 8 zMட8IJ
அ38த ேம/ப38தBப'ட பIBபா
க8தாJ இU4#/.

ஏெனJறா?, இJெனாU (KL�/ xIய
ஆBபேர'=m zMட8IK# இJ�/ zல ஆ&
3கP ெச?ல ேவ&3/. எBப= >&ேடாM 8.1
zல எI1பா18த மாKறmக�டJ ெவ�யானேதா, 
அேத ேபால, இO�/ பயனாள1கP எI1பா14#/
மாKறmக�டJ ெவ�wடBப3/ என அைன வU/ 
எI1பா14�Jறன1.

அ8OடJ இJெனாU தகவ�/ �ைட8 OP
ளO. இO >&ேடாM 8 மKS/ 8.1 பயJப38O
ேவாU4# இலவசமான அBேட' ஆகேவ தரBப3/
எJS எI1பா14கBப3�றO. அO ம'3¤JL,
>&ேடாM 7 பயJப38OேவாU/, இதைன
இலவசமாகேவ ெபSவா1கP எJS/ ´றBப3
�றO. ஏெனJறா?, ைம4ேராசாB' ±Sவன/,
தKேபாO >&ேடாM 7 பயJப38Oேவா1கP,
>&ேடாM 9 zMட8IK# மாற ேவ&3/ என
எI1பா14�றO.

தKேபாைத4#, இ2த xIய zMட/ தரBே பா#/
வசIகP, அதJ >ைல மKS/ Dற தக வ?கP
#L8O எO�/ உSIயாக} ெசா?ல (=யாO எJ
றா�/, அைன8O >&ேடாM பயனாள1கைள./,
xIய zMட8IK# மாKS/ வ�கைள, ைம4-
ேராசாB' ·>ரமாக} z2I8O வUவதா44 ´றBப
3�றO.

>&ேடாM 7 ஆBபேர'=m zMட/ பயJபா'
=K#8 தரBப'3 ஏற8தாழ 5 ஆ&3கP (=2O
>'டன. பJனா'டள>?, பயJப38தBப3/
ஆBபேர'=m zMடmக�?, இOேவ ¤க அIக
பயனாள1க�டJ (த? இட8I? உPளO.

இவ1கைள இலவசமாக >&ேடாM 9 zMட8
IK# மாKSவO, ைம4ேராசாB' ±Sவன8
IK# ெபXய ±I இழBைப8 தU/. இUBD�/,
காலB ேபா4�? லாப/ ஈ'3வதK# இO ஒU
ந?ல தளமாக அைம./ எJS எI1பா14கB
ப3�றO.

எBப= >&ேடாM எ4MD zMட8 IK#4 
க'டாயமாக ேம/பா3 தரBப3/ உத> ெதா#B
xகP ±S8தBப'ட னேவா, அேத ேபால ஒU 
¹º±ைல >&ேடாM 7 zMட8IK#/ ஏKபடலா/.
அO ேபாJற ஒU ¹º±ைல ஏKப3/ (J, xIய
zMட8IK# பயனாள1கைள மாKL >'டா?, 
Dர}ைன எO�/ ஏKபடாO எJS ைம4ேராசாB' 
எ&»�றO.

Internet Telephony: வழ4கமான ெட`ேபாJ
இைணBD?லாம? இJட1ெந' �ல/ 
ெதாைலேபz ெதாட1x ெகா&3 ேபµ/ 
(ைற4# இ2த ெபய1.

Client: க/B�'ட1 ெந'ெவா14�? இைண4
கBப'3 ச1வ ராக இயmகாம? பயJப 38தB-
ப3/ எ2த க/B �'டU/ �ைளய&' என 
அைழ4கBப3/.

Domain Name: இJட1ெந'=? உPள தகவ?
தளmகைள இ}ெசா?லா? #LBD3�Jறன1.
அ2த தள8IJ ெபயைர இO #L4�றO.

?
8
8

J

BEேடா= 9 இலவசமா?

ெதMN: ெகா5ள
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=ைறய நைடtைற வாºJைக\*,
ெமாைப*சாதன/கைள@பய=பN)தாேதாX

இ6Jக tUயா5. ந வாºJைக\* qNத*
வச&கைள இைவ த6வ5ட=, ந  வாºJைக2 
~ழைலR மா-W உGளன. இதனா*, நா 
வாºY* Pல T&ய பdபாAN ெநWகைளJ
கைட@jUJக ேவdUய ~ºkைலகQJV
ஆளா7 உGேளா . இ4த ெநWகf* 
ெப6 பாலானவXகQJV ஒ@Tத* உGள5 
எ=றாK , தlைம@ பN)த@பNைக\K ,
Pல அவசர ~ºkைலகfK , அவ-ைற
»>7ேறா . அ5 ம-றவXகைள@ பா&J7ற5.
அuவாW=W, qNமானவைர நா  எ@பU 
இவ-ைறJ கைட@jU)5 பdபாANட=
வாழ tUR என@ பாXJகலா .

ெதாைலேபKைய அத. ஒM
ெவO6P ேக7காத Rைல6P ைவSதP

ெமாைப* ேபா= பய=பN)தாத இடேம
இ*ைல எ=பைத நா அைனவ6ேம ஒ)5J
ெகாG7ேறா . இதனா*, ஒ6 வZ= ேபா=
அைழ@T ஒw,மh ஓைச, பாட* ஓைச அ*-
ல5 ேவ> Pற@பாக ெசA ெசSய@பAட ஒw
என எ/V ஒwJ7ற5. இ5 அவX தlேய
இ6Jைக\*, த=rைடய |AU* அ*ல5
அKவலக) தl அைற\* இ6Jைக\* சZ
யானதாக இ6Jகலா . Pல இட/கf*, இ4த
அைழ@T ஒw ஒwJகேவ qடா5. அைவ,
&ைர@பட பாXJV  ேபா5, அ6 7w6@பவX
¼* ஒ=ைற@ பUJV ேபா5, ஒ6வX உைர
யா-W, ம-றவXகG அதைனJ ேகANJ ெகாd-
U6JV ேபா5, அைனவ6 �கs ஈX@
Tட= ேவைல பாX)5J ெகாdU6JV ேபா5,

ேநாயாf\= அைற\*, உயX அ& காZ ம->  
ம6)5வX அைற\*, என@ பல இட/கைள@
பAUயwடலா . இ4த இட/கf* எ*லா ,
உ/கG ெமாைப* ேபாl= அைழ@T ஒwைய
மsனமாக ைவ)5, அ&Xs என@பN ைவ@
ேரஷ= மAN அைமJகலா .

ேபாTP Uைளயா=வைத RVSWXகI
நா ஒ6வ6ட= ேப�ைக\*, அவX

ந ேப2ைச உ->J ேகAகாம*, ெமாைப* 
ேபாl* YைளயாAUைன YைளயாNவேதா,
அ*ல5 ெசAU/m அைம@பேதா நமJV k2
சய எZ2சைல) த6 . ெமாைப* ேபா=
¬ல ேசா�ய* இைணய தள/கைள) 
ெதாடXT ெகாdN நdபXகQட= தகவ*கG
பZமாற@பNவ5 இ@ேபா5 அ&கZ)&6@
பதா*, பலX, இ)த ைகய ெதாடXjேலேய
உGளனX. ஆனா*, ந  tட= ேப� நd
பXகG ேப�வதைன இ4ேநர)&* அலAPய@
பN)57ேறா . நAjைன வளXJக என உ6
வாJக@பAட சtதாய இைணய தள/கG, பல
ேவைளகf*, ேநரUயாக ஈNபடாமேலேய,
நAjைன tWJV தள/களாகs மா>7=-
றன. எனேவ, ம-ற வXகG உ/க Qட= ேப�
ைக\*, ச¬க kகºs ஒ=W* ப/ெகN)5J
ெகாdU6Jைக\*, ெமாைப* ேபா= அ*
ல5 ேல@டா@j* ெதாடXT ெகாGவ தைன
அறேவ ேம-ெகாGளJ qடா5. கAடாய 
இ4த சாதன/கG ¬ல ெதாடXT ெகாdேட
ஆக ேவdN எl*, ந  �ட ேப�பவZட 
kைலைய எN)5J qWயj=னX, அ*ல5
ச¬க kகºYw645 Yல7ேயா, அ)ெதாடX
jைன ேம-ெகாGள ேவdN .

ெமாைப+
சாதன/

பய1பா23+
ப!பா24

ெந6க8

ெமாைப+
சாதன/

பய1பா23+
ப!பா24

ெந6க8

ெமாைப+
சாதன/

பய1பா23+
ப!பா24

ெந6க8

ெமாைப+
சாதன/

பய1பா23+
ப!பா24

ெந6க8

ெமாைப+
சாதன/

பய1பா23+
ப!பா24

ெந6க8

ெமாைப+
சாதன/

பய1பா23+
ப!பா24

ெந6க8

ெமாைப+ ெமாைப+ ெமாைப+ ெமாைப+ ெமாைப+ 
சாதன/ சாதன/ சாதன/ சாதன/ சாதன/ 

பய1பா23+ பய1பா23+ பய1பா23+ பய1பா23+ பய1பா23+ 
ப!பா24 ப!பா24 ப!பா24 ப!பா24 ப!பா24 

ெந6க8ெந6க8ெந6க8ெந6க8ெந6க8

ெமாைப+
சாதன/

பய1பா23+
ப!பா24

ெந6க8

இ
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ேநரSைத நZ U[0ப0ப\
அைமSW^ கைட0_\^க

இ=ைறய ெமாைப* ெதாE* FAப , ந 
tைடய தகவ* பZமா-ற)&ைன �க �க
எfதாகs , VW@jAட ேநர)&K  ேம--
ெகாGQ வச&ைய) த4 5Gள5. ேநரUயாக
ஒ6வZட ேப�வைதJ காAUK, ெமேச}
¬ல ந ெசய*பாAUைன எf தாக ம-றவ
6JV) ெதZYJகலா . இ4த வச&, நா  எ4த 
ஒ6 kகºY-V , சZயான ேநர)&-V2 ெச*
வதைன எ&XபாXJ7ற5. kகºY* மா-ற/கG
ஏ-பN ~ºkைல ஏ-பN ேபா5, அத
ேனாN ச ப4த@பAட வXகQJV) ெதZYJக
ேவdUய கடைமையR ந �ட �ம)57
ற5. எனேவ, சZ யான ேநர)&-V ஒ6 kகº2
P\* கல45 ெகாGவதைனR , அ5 ேநர 
மா-ற@பN ேபா5, ம-ற வ6JV) ெதZYJக
ேவdNவதைனR நா j=ப-ற ேவdN .

`ைர0படZ பாb^ைக6P
எல^7ராT^ சாதனXகI எதgh

&ைர@பட kைலய/கf* PலX த/கQ
ைடய எலJAராlJ சாதன/களான, ெமாைப* 
ேபா=, ஐ ேபA, ஐேபா= mமாXA ேபா=
ஆ7யவ-ைற இயJ7J ெகாdU6@பாXகG.
அ*ல5 ெசAU/m மா-WJ ெகாd U6@
பாXகG. இவXகG, ம-றவXகG த/கைளJ கவ-
lJகY*ைல எ=> , த/கG சாதன/கf*
ஏ-பN ஒw, ம-றவXகQJV இைட�ச-
லாக இ*ைல எ=> எdhJ ெகாd U6@
பாXகG. ஆனா*, அ@பU kகºவ&*ைல.
அ67* இ6@பவXகG, இவX ஏ= இ/V வ45 
இ4த ேவைலைய ேம-ெகாdU6J7றாX
எ=> எZ2ச* பANJ ெகாdU6@பாXகG.
இ4த சாத ன/கf= &ைர ெவf2சேம ம-ற
வZ= கவன)ைத) &6@T எZ2ச* அ சமாக
இ6JV . எனேவ, &ைர@பட kைல ய/கf*, 
இவ-ைற இய/காம* tடJ7 ைவ@பேத
ந*ல5. ெமாைப* ேபா= ேபா=றவ-W*
அைழ@TகG இ64தா*, அத-ெகன ெசA ெசS-
ய@பAட ெமேசைஜ அr@பலா . அ*ல5
ேபாைனேய ஆ@ ெசS5 ைவJகலா .

ெட^87 அைம^hZ ெநjகI
t=ெப*லா , இைளஞXகேள அ&க 

ெடJmA ெசS&கG அr@T  வச &ைய@
பய=பN)& வ4தனX. ெப6 பாK ெவAU@
ேப2�கைள, வXணைனகேள இ645 வ4தன.
இத-கான வாJ7ய/கG அைர Vைற வாJ7
ய/கG, எ�)5@ jைழகG, t->@ ெபறாத 
ெசா-கG என இ6JV . இ@ேபா5 இைவ 
இ6J7=றன. ஆனா*, இ@ேபா5, அKவ
லக)&* உயX அ&காZகG த/கG �º பh
யா-> ம-ற வXகQட= அKவ* VW)த 
தகவ*கைள, ெடJmA ெமேச} அr@j@ 
ெப->J ெகாG7=றனX. எனேவ, இ&* சZ-
யான வைக\* ெடJmA அைம@ப5ேவ பd
பான ஒ=றாV . ஓX உயX அ& காZJV “lol wuts
up boss?” என ெடJmA அr@Tவ5 ந*ல நாக
Zகமாகா5. அ*ல5 “Can you come in a few hours
la?” என அr@Tவ5 தவறான ஒ=றாV .

ேமK PலX ேக@jட* எ�)5JகைளJ
ெகாdN ெடJmA அைம@பாXகG. இ5s  
தவறான பdபாV . தl@பAட நdபXகG
YN)5, ம-ற வXகfட ெடJmA ெமேச} 
பZமாWJ ெகாGைக\*, ேக@ jட* ெலAடX
களாக இ*லாம*, tைறயான வாJ7ய/கG
¬ல ெடJmA அைம@ப5ேவ சZயான பd
பாV .

எ0ேபாWZ hgறZ hைறயா?

ந ைம2 �-WRGள PலX எ@ேபா5 எத
ைனயாவ5 V-ற Vைற qWJ ெகாdேட
இ6@@பாXகG. இவXகG த/கைள@ ப-Wய
ேமாசமான பdT@ ப&@jைன ம-றவ6JVJ
காAUJ ெகாd U6@பவXகளாவXகG. k2
சய �-W இ6@பவXகG, இ)தைகய Vண 
ெகாdடபவXகைள ெவ>@பாXகG; அ*ல5
Yல72 ெச*ல Y6 TவாXகG. PலX இைண
ய)&K இ5 ேபா=ற ெசய*க fK ஈNப
NவாXகG. அ�ச* V�Jகf* இ5 ேபால2
ெசய*பAடா*, PலX V�Jக fw645 த/
கைள YலJ7J ெகாGQ  tU Y-V2 ெச*
வாXகG. த/கG வைல மைனகf* இ5 ேபால 
எ�5பவXகf= எ�)ைத@ பUJக ஆAகேள
இ6Jக மாAடாXகG. எனேவ, இைண ய)&*,
ந ேகாப)&ைன எ=றாவ5 ஒ6 நாG, நாக Z
கமாகJ காAட ேவdNேமா ஒEய, பdj*
லாம* ெதாடX45 எ�5வதைன) தYXJக
ேவdN .

மTதbகைள^ கா7\sZ
சாதனXகI v^wயமPல

ெதாE* FAப வளX45YAடதனா*,
அைவ ெகாNJV வச&கைள@ பய=பN)5 
ேபா5 நா ந ைம இழJ7ேறா . ஏென=றா*,
நா U�Aட* சாதன/கQJV அ&க ம&@T
அfJ7ேறா , மlதXகைள இரdடாவ5
இட)&* ைவJ7ேறா . இ4த தவ-Wைன)
&6)&J ெகாdடா*, k2சய  நா  பdபா ளX
களாகேவ ெதாடX45 இ6@ேபா .

ேமேல �AUJ காAட@பA NGளைவேயாN
இ=r Pல உ>)த* த6 ெசய*கைளR 
PலX இ4த சாதன/கf* ேம-ெகாGளலா .
அவ-ைற எ*லா , அவXக ளாகேவ TZ45
ெகாdN YலJVவேத ந*ல5.

Cryptography: ெதாட1 xக�J ரகzய8
தJைமையB பாOகாBபI? இO�/ ஒU
வ�. இ2த எJ�XBஷJ (ைறw? ேட'டா
(KL�/ மாறான வ�w? அைம4கB
 ப3வதா#/. xX2O ெகாPள (=யாத
பா1ம'=? ேட'டா பIயBப3/. இதைன
V&3/ ெபற ¤க�/ எ�I? xX2O 
ெகாPள(=யாத ரகzயமாக8 தயாX4
கBப3/ � ெகா&ேட (=./.

ெதMN: ெகா5ள
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ேவb7 : ைஹப.
ேவXA டாVெமdAகf* ேகாAU= �ள)
ைதJ கணJ7Nைக\K , ெசா-கைள அN)த
வZJV மடJ7J ெகாdN ெச*ைக\K ,  
ைஹப= அ*ல5 ேடÄ இ64தா* Pல
ேவைளகf* jZ)5YN7ற5. நா , ஒ6
வZ இ5 ேபால jZJக@பNவதைன Y6 T
வ&*ைல. ஏென=றா*, Pல ெதாைலேபP
எdகG இ5 ேபா=ற ேடÄகைளJ ெகாdN
அைம)&6@ேபா . இைவ jZJக@பAடா*
அைவ சZயாக அைமயா5. எனேவ jZJக tU
யாத ைஹப=கG இ4த இட)&* அைமJக@
பட ேவdN .

இத-V அ4த ைஹப= அ*ல5 ேடÄ 
அைமJைக\* கdAேரா* ம->  �@A 
�கைள ஒ6 ேசர அ�)&J ெகாdN அைமJக 
ேவdN . jZJக tUயாத ைஹப=கைள
ேவ> ஒ6 வைக\K அைமJகலா .

1. இ=ெஸXA ெமr ெச=> P ப* எ=W6@
பைத) ேதX4ெத NJகs . இ5 இ=ெஸXA
P ப* டயலாJ பாJைஸJ ெகாNJV .

2. இ4த PWய YdேடாY* mெபஷ* 
ேகரJடXm ேட@j* 7fJ ெசS&டs .

3. இத= j= நா= jேரJ7/ ைஹப= ேகரJ
டைர ைஹைலA ெசS&டs .

4. j=னX இ=ெஸXA எ=ப&* 7fJ ெசS &
டs .

5. அN)5 ேக=ச* எ=ப&* 7fJ ெசSவத=
¬ல டயலாJ பாJைஸ ¬டs .

ேவb7: கா0_ அPலW z{
ேவXA டாVெமdA தயா ZJ V ேபா5,
VW@jAட ெடJmAUைன 7f@ ேபாXU*
ைவ)&6@ேபா . அதைன@ பல இட/கf*
ஒAட ேவdUய&6JV . இ5 Pல ேவைள
கf* படமாகJ qட இ6Jகலா . அ@ேபா5

ேவ> ஒ6 ெடJmAைட எN)5 இ=ெ னா6
இட)&* ஒAட எd� ே பா5 அதைன கா@j 
ெசSதா*, 7f@ ேபாXU* உGள ெடJmA
அ*ல5 பட  மைற4 5YN . ஆனா*,
அதைன »dN கா@j ெசSவ5 ச-> ேநர  
எNJV ெசயலாக இ6Jகலா . அ@ப U@
பAட ேவைளகf*, 7f@ ேபாXNJV கா@j
ெசS&டாமேலேய, ெடJmAைட இ=ெனா6
இA)&* ேபmA ெசS&N வEையJ கைட@
jUJகலா .

1. tதw* ேவ> ஒ6 இட)&* ஒAட ேவd
Uய ெடJmAUைன) ேதX4ெதNJகs .

2. ெதாடX45 Shift+F2 �கைள அ�)தs .
3. அN)5, கXசைர, ெடJmAைட எ4த

இட)&* ஒAட ேவd Nேமா, அ/V
ெகாdN ெச=> அைமJகs . இl, எ= 
டX தA Uனா*, ெடJmA கXசX இ6JV 
இட)&* ஒAட@பN . 

ேவb7: ெட^87\P 7ரா0 ேஷேடா
ேவXA டாVெமdAU* பாராJக QJV பாXடX 
அைமJகலா எ=பதைன) ெதZ45 ைவ)
&6@ÈXகG. இதrட= இ=r ஒ6 பU
ேமேல ெச=>, VW@ jAட ெடJmA U-V 
எ@பU Aரா@ ேஷேடா அைம)5 அழV பN)
தலா என@ பாXJகலா .

Aரா@ ேஷேடா (drop shadow) எ=ப5s ஒ6
வைக பாXடேர. இ5 இரdN பJக/கf*, 
ம-ற இ6 பJக/கf* இ6@பைதJ காA UK 
ச-> அகலமாக இ6JV . இ5 அ2P* வ6 
ேபா5,இ4தVW@ jAடெடJmAமAN ம-ற
வ-Ww645 ச-> உயரமாக) தlேய காAட@
பN . இதைன எ@பU அைம@ப5?

1. எ4த பாராY* Aரா@ ேஷேடா Yைன
இைணJக ேவdNேமா, அ&* கXசைர
k>)தs .

ேவ$* <(=...
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ேட7டா^கைள வ}ைச0ப=Sத
எJெஸ*ெதாV@j*நா பலவைகயானேடA
டாJகைள அNJ7 ைவJ 7ேறா . அவ-ைற
ப*ேவ> kைலகf* நா வZைச@பN)&@
பாXJக ேவdUய&6JV . அகரவZைச@பU,
Vைற4த ம&@T அ*ல5 உயX4த ம&@T என 
வZைச@பN)த ேவdUய&6JV . இதைன
எ@பU ேம-ெகாGவ5 எ=> இ/V பாXJ
கலா . tதw* எJெஸ* ெதாV@ j-V எ4த
ேடAடாைவ வZைச@பN)த ேவdN என 
ெசா*ல ேவdN . இதைன ேம-ெகாGள
tதw* ேடAடா இ6JV ெச* wைன) ேதX4-
ெதNJக ேவdN . ஒேர ஒ6 ெச*ைல மAN 
வZைச@பN)5வதாக இ64தா* Sort Ascending
அ*ல5 Sort Descending பAடைன) ேதX4ெதNJ
கs . எ4த ெச*ைல) ேதX4ெத NJ7ÉXகேளா
அ4த ெச* அ4த È*U= கால)&* இ6@ப
தைன உ>& ெசS5 ெகாGளs . இ4த இ6
பAட=கQ Standard «*பாZ* உGளன.

ஒேர வைக ேடAடா இ*லாம* ஒ=>JV
ேம-பAட வைக ேடAடாYைன (எN)5J-
காAடாக ெபயX ம-> jற4த ேத&) வZ ைச@
பN)த ேவdN எ=றா* �/கG எJெஸ*
ெதாV@j-V ேவ> வைக\* இதைன) ெதZ
ய@பN)த ேவdN . எ4த È* Nகைள வZ
ைச@பN)த ேவdN எனs எ4த வைக\*
அவ-ைற அNJக ேவdN எனs qற
ேவdN . இத-V tதw* Data ெமr ெச*
லs . அ&* Sort எ=r  jZைவ) ேதX4ெத-
NJகs . இ4த Sort YdேடாY* ¬=>
வைக\* jZ@பத-V, அவ-W* எத-V t=-
rZைம ெகாN@பத-V என வEகG தர@பAU
6JV .

ஒuெவா=ைறR 7fJ ெசS5 7ைடJV 
பAUயw* �/கG Y6 T ேடAடா ெச*
KJகான ெபயைர) ேதX4ெதN)5 t=rZ
ைமJேக-றபU அைமJகs . அைவ ஒu
ெவா=WK �E645 ேமலாகs ேமw645
�ழாகs (உயX4த ம&@T/Vைற4த ம&@T) 
அைமJக ascending அ*ல5 descending ேதX4ெத
NJகs . வைக@பN)த ேவdUய ேடAடா
ெச*கQJV �/கG ெஹடX வZைச(“Header
row” ஒ=> ெகாN)&64தா* அதைனJ
VW@jட ேவdN . இத-V �ழாக வச&

தர@பAU6JV . இதைன �/கG ெசலJA
ெசSயாYAடா* எJெஸ* ெஹடZKGள
ெசா*ைலR எN)5J ெகாdN jZ)5 அத-
ெகன ஒ6 இட ெகாN)5@ jZJV .  அ*
ல5 ெஹடX வZைச �/கG ெகாNJக Y*ைல 
எ=றா* “No header row” எ=ப தைன) ேதX4
ெதNJக ேவdN . அைன)5 tU4த
sட= ஓேக 7fJ ெசS5 ெவfேயறs .
இ@ேபா5 உ/கG ேடAடா ெதாV@T �/கG 
Y6 jயபU வைக@பN)த@பAN அழகாகJ
7ைடJV . »dN ேவ> ஒ6 ெச*w*
உGள ேடAடாYைனR ேசX)5 வைக@பN)
&ட) &Aட�Aடா* அதைன மா-W) ேதX4
ெதN)5 வைக@பN)தலா .

ெசPகைள^ h+வாக^ க7ட~ட
எJெஸ* ெதாV@j* ேடAடாJகைளJ
ெகாN)5 பhயா-WJ ெகாdU6Jைக\*
VW@jAட ெச*கள ஒ6 V¢@பாகJ கAட 
கAட ேவdN என எd� 7ÉXகளா?
அ@ேபா5 �/கG கAட�ட Y6 T ெச*
கைள ைஹைலA ெசS5 ேதX4ெதN)5 j=
Ctrl+Shift+& அ�)5/கG. அழகாகJ கAட 
கAU காண@பN . அத=j= கAட�Aட
ெச*கf* பாXடைர எ@பU �JVவ5 என
ேயாPJ7ÉXகளா? t=T ேபாலேவ கAட�Aட
ெச*கைள ைஹைலA ெசS5 ேதX4ெதN)5
j= Ctrl+Shift+_ஆ7ய �கைள அ�)தs .
அைன)5 பாXடXகQ காணாம* ேபா2சா!

ப=^ைக வ}ைச இைண^க
எJெஸ* ஒXÏAU*, T&ய பNJைக வZ
ைசகைள VW@ jAட இட)&* இைணJக 
நமJV வச&கG தர@பA NGளன. எ4த வZ
ைச\= �ழாகJ qNத* வZைச ேவd Nேமா, 
அதைன) ேதX4ெதN)5, j=னX இ=ெஸXA
(Insert)ெமr ெச=>, அ&* Rows ேதX4ெத
N)5 7fJ ெசSேவா . இத= ¬ல  ஒேர ஒ6 
வZைச நமJVJ 7ைடJV .  ஒ=>JV ேம-
பAட வZைச ேவdN  எl* எ=ன ெசS-
7ேறா ? இத-V இரdN வEகG உGளன. 
ேமேல qWயபU வZைச ஒ=ைற இைண)த
j=னX, f4 பAடைன அ�) &னா*, அN)த-
N)5 வZைசகG இைணJக@பN .

2. பாXமA (Format) ெமrY* இ645 Borders 
and Shading எ=பதைன) ேதX4ெதNJகs .
ேவXA Borders ேட@ &றJக@பAட kைல\*
Borders and Shading டயலாJ பாJÐைனJ
காAN .

3. இ/V ஏ-கனேவ அைமJக@பAடைவ காA-
ட@பN இட5 Tறமான பA Uயw* Shadow
எ=பதைன) ேதX4ெதNJகs . 

4. ெதாடX45 Width dropdown பAUயw*,
ேகாN எ4த அளY* இ6Jக ேவdN எ=
பதைன) ேதX4ெதNJகs . j= ஓேக 7fJ
ெசS5 ெவfேயறs .
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எ'.<.எ=.  எ'.<.எ=.
எ' (ேள= பவ$ ைவ V

எ .U.எm. எ=ற ெபயZ*, ேதPய அளY*,
ெதாைல ெதாடXT ேசைவகைள ேம-ெகாdN
வ6 Pmடமா Äயா  ெடw சX|சm k>
வன , அdைம\* MTS MBlaze Power Wi-
Fi எ=ற ெரளAடX ஒ=ைற ெவf
\ANGள5. இ5 எ/V 
எN)52 ெச=> பய=ப-
N)5 வைக\* வU-
வைமJக@பANGள5.
இ&* 5,200 mAh &ற=
ெகாdட ேபAடZ தர@
பANGள5.

இதைனJ ெகாdN
உ/கG ெமாைப*
சாதன/கைள n சாX}
ெசS5 ெகாGளலா .
ஒேர ேநர)&* ஆ>
சாதன/கQJV ைவ j
வச& தரலா . ேடAடா 
ப7X45 ெகாGQ வச
&R இ&* தர@பA NG
ள5. ைவ j இைண@T
¬ல ைப*கைள மா-WJ
ெகாGளலா . இ5 எ .
U.எm. 3� @ளm ெநA
ெவாXJ7* ெசய*பN7ற5. @n ெபSA ம-> 
ேபாmA ெபSA பய னாளXகG ஆ7ய இ6வ
6JV இ5 7ைடJ7ற5.

இத. ெதா�P �7ப அZசXகI

j.P.எ . 43362 ைவ j P@ெசA,Vவா*கா 
6600, EVDO Rev 8 P.U.எ .ஏ P@ெசA,
ஒேர ேநர)&* 6 சாதன/கQJV ைவ j
இைண@T த6 &ற=, ெதாடX j-கான PJ

ன*கைள2 ெசWsட= தர
இரdN ஆ=ெட=னா, 
R.எm.j. 2., 32 �j
எm.U. காXA பய=
பN)த வச&, ைவj
இைண@T kைல,
சாX�/ பh, ேபAடZ 
ெலவ* ஆ7யவ-ைற)
ெதZYJV எ*.இ.U.
தகவ* YளJVகG
ம-> ெதாடX45 15 
மh ேநர ைவ j
பய=பாN த6 5200 
mAh &ற= ெகாdட
ேபAடZ.

mமாXA ேபா=
ம-> ேட@ளA பய=ப

N)5பவXகG, ெதாடX4த
இைணய இைண@jைனR ,

இத-கான �= சJ& த6 ேபAட
ZையR எ&XபாXJ7=றனX.எனேவ

தா= அ4த எ&XபாX@Tகைள ஈN ெசS&N 
வைக\*, இ4த எ jேளm பவX ைவj (MTS
MBlaze Power WiFi) சாதன  வU வைமJக@பAN
வழ/க@பNவதாக, Pmடமா Äயா ெடwசX
|சm k>வன இயJVநX ெதZY)5GளாX.

இ4த சாதன)ைத @n ெபSA பயனாளXகG,
¢.3,499 &Aட)&= �º ெப->J ெகாG-
ளலா . இ) &AA)&= �º 10 �.j. ேடAடா
பய=பாN, 30 நாG காலJ கணJ7* வழ/க@
பN7ற5. qNதலாக R Av@ பய=பாAU-V
மAN என 5 �j தர@பN7ற5. ேபாmA
ெபSA பயனாளXகQJV ¢.2,999 கAட
ண)&* பல வைக) &Aட/கf= �º தர@
 பN7ற5.

=ற ெபயZ*, ேதPய அளY*,
XT ேசைவகைள ேம-ெகாdN
ா Äயா ெடwசX|சm k>
ம\* MTS MBlaze Power Wi
AடX ஒ=ைற ெவf

இ5 எ/V 
> பய=ப
\* வU
NGள5.

mAh &ற=
டZ தர@

ெகாdN
ெமாைப*
n சாX}
Gளலா .
* ஆ>

ைவ j
ேடAடா

GQ வச
ர@பANG
இைண@T

ைள மா-WJ
இ5 எ 

ன*கைள2
இரdN
R.எm.j
எm.U.
பN)த
இைண
சாX�/
ெலவ*
ெதZYJ
தகவ*
ம-> 
மh ே
பய=பா
mAh &
ேபAடZ

mமாXA
ம-> ே

N)5பவXகG
இைணய இை

இத-கான �= சJ
ZையR எ&XபாXJ7

தா= அ4த எ&XபாX@Tகைள
வைக\*, இ4த எ jேளm ப
MBlaze Power WiFi) சாதன வU
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எ2.U.P. k>வன , ெச=ற மாX2 மாத 
 னாY* UைசயX 616 எ=ற இரdN P  
பய=பாN ெகாdட ெமாைப* ேபாைன அW
tக@பN)&ய5. த-ேபா5 »dN அத=
t� அ ச/கQட= அWtகமா7RGள5.
இ&* 5 அ/Vல HD IPS Umjேள ெகாdட
&ைர உGள5.

ஆJடா ேகாX MediaTek MT6592 @ராசசX
இய/V7ற5. இத= ஆ@பேரAU/ Pmட 
ெஜ*w È= 4.2. எ2.U.P. ெச=m 5.1 vசX 
இ=டXேபm இ&* தர@பN7ற5. எ*.இ.U.
@ளாÄ ெகாdட 8 எ .j. &ற= ெகாdட
ேகமரா, 1080p இயJக)5ட= |Uேயா ப&s
&றrட= இய/V7ற5. t=Tறமாக 2 எ .j.

&ற= ெகாdட ேகமரா உGள5. இத= |Uேயா
ப&s ேவக  720p. 3.5 �» ஆUேயா ஜாJ உG-
ள5.

3� இைண@T த6 இ4த ேபா=, இரdN
P கைள இயJV7ற5. இத= ரா ெமமZ 1
�.j. இத= mேடாேர} 4 எ .j. இத= ேபA
டZ\= &ற= 2,000 mAh. ம-ற UைசயX ேபா=
கf* உGளைத@ ேபால, இ&* t= Tறமாக
இரdN mÈJகXகG தர@ப டY*ைல. இத=
பZமாண  142 x 71.9 x 9.15 �»}. எைட 150
7ரா .  னா, ரÄயா, வடJV ம->  ெத-கா-
Pய நாNகf* அW tகமா7RGள இ4த ேபா=
YைரY* இ4&யாYK 7ைடJV . இத=
Yைல ¢. 14,500 எ=ற அளY* இ6Jகலா .

எW.<.X. எW.<.X.
<ைசய$ 616 <ைசய$ 616
இரE> X' ேபாPஇரE> X' ேபாP

ேபாC0 வRைச�C, ைம8ேராேம89 �b
வனO அnைம�C ெவ& �0DI8=O
9மா/0 ேபா] ேபாC0 ஏ 069 ஆ=O.
இQC ஆn0ராv0 ?0ேக0 4.4 49டO 
தர1பVவ" இத] 4ற1Z.

இத# ம%ற 'ற(ப*ச,க.:
5 அ5=ல ெகபா4D� டS
9?y] D9Lேள, இரnV
4O பய]பாV, ¢யC ேகா/
1.3 ?கா ெஹ/09 MediaTek 
MT6572 1ராசச/, எC.இ.D.
1ளா« இைணAத 5 எO.L.
Qற] ெகாnட ேகமரா, 0.3
எO.L. Qற] ெகாnட k]
Zறமாக அைமAத ேகமரா, 3.5
#� ஆDேயா ஜா8, எ1.எO.
ேரDேயா, 512 எO.L. ராO

�ைனவகO, 4 .L. 9ேடாேரu ெமமR,
இதைன 32 .L. வைர அQக1பVP"O
வசQ, ெந0ெவா/8 இைண1LY= 2,
ைவ L, Zw¢P ெதா�C ®0பO. 
7 ம� ேநரO ெதாட/A" ேப�O வசQ தIO

1800 mah Qற] ெகாnட 
ேப0டR இQC தர1பV
?ற".

இதைன ஒI kைற சா/u
ெசvதாC, 210 ம� ேநரO 
#] ச8Q த5=?ற". ஐA"
வnண5க&C ?ைட8=O
இAத ெமாைபC 9மா/0
ேபா±] Eைல ².5,301. 
தYேபாைத8= ஆ]ைல] 
வ/Pதக தள5க&C 
இதைன1 ெபறலாO.

ைம"ேராேம"' ேபா)* ஏ 069 ெமாைப) ேபா-
J.5,301  ைலO(

0 4.4 49டO

:
S

ைவ L, Zw
7 ம� ேநரO ெத

1
ே
?

ெ

இ
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/கG ெமாைப* ேபா= ேபAடZ\= &ற=
அUJகU �X45YN7றதா? ஏேதr அைழ@T
ஒ=ைற@ ெப->@ ேபPJ ெகாd U6Jைக\
ேலேய, ேபAடZ ஆ@ ஆ7YNவதா*, பா&\
ேலேய ெதாடXT அ>45 ேபா7 றதா? உ/கG 
ெமாைப* ேபா= ேபAடZ\= &றைன) தJக 
ைவ)52  ராக@ பய=பN)த இ/V Pல VW@
TகG தர@பN7=றன.
1. �/கG ெச*K7=ற இட அ*ல5 ஊZ*

உ/கG ெமாைப* ேபாrJV PJன* சZ-
யாகJ 7ைடJகா5 எ=> எd�7ÉXகளா?
உ/கG ெமாைப* ேபாைன mYA2 ஆ@ 
ெசSவ5 ந*ல5. ஏென=றா*, எ@பUயா
வ5 ஒ6 ெநAெவாXJ7ைன@ jUJV 
tய-P\*, உ/கG ெமாைப* ேபா= த=
ேபAடZ\= அ&க &றைன2 ெசலவEJV .
இ>&\*, தாேன ஆ@ ஆ7YN .

2. இ5 ேபா=ற ~ºkைல\*, அதாவ5
PJன* 7ைடJகாம*, அைழ@ Tகைள
இைணJக tUயாதேபா5, ெமாைப*
ேபாl* உGள காலdடX, ேநாAm பய=
பN)தs , ஆ/7Z ேபXAm ேபா=ற
YைளயாANJகைள Yைளயாடs Y6 
T7ÉXகளா? அ@பUயானா*, ேபாைன
"airplane mode" எ=ற kைலJV மா-றs .
இ4த kைல\*, எ4த அைழ@T உ/கG
ேபாrJVJ 7ைடJகா5. ஆனா*, �/கG
ேம-ெகாGள Y6 T jற ேசைவகைள@
பய=பN)தலா .

3. உ/கQJV) ேதைவ இ*லாத ேநர)&*
Bluetooth, GPS, WiFi, mobile data ஆ7ய வச&
கைள k>)& (off) ைவJகs . ஏென=றா*, 
ெதாடX45 இவ-ைற இய/க ைவ)5J
ெகாdU6@ப5, உ/கG
ேபAடZ\= &றைன உW� P
YN .

4. உ/கG ெமாைப* ேபா=
&ைர\= காAP) &ைர
\ைன ச-> ெவf2ச  
Vைறவாகேவ ைவJ
கs . ெபா5வாகேவ,
ெமாைப* ேபாl*
&ைர\= காAPJகான
ெவf2ச)ைதJ கAN@
பN)& ைவJக "auto"
setting தர@பAU6JV .
இதைன tடJ7YAN,
�/களாக ெசAU/m
அைமJV வE
\ைன@ j=ப-றs .
அ@ேபா5தா=, Vைற
வான ெவf2ச Um
jேள அைமJக tUR .
ேதைவ@பAடா*, ச->

அ&கZ)5J ெகாGளs tUR . இதனா*,
ெதாடX45 ேபAடZ\= &ற= அ&க பய=
பN)த@பNவ5 VைறR .

5. ெமாைப* ேபாl*, j= Tல)&* Pல அ@
fேகஷ=கG இய/7J ெகாdN இ6JV .
எN)5J காAடாக, உ/க QJV வ6 �=
அ�ச*கைளJ கா� ஆXவ)&*அதைன) 
ெதாடX45 இய/7J ெகாdU6JV வைக
\* அைம)&6Jகலா . அ*ல5 ஏேதr 
சtதாய இைணய தள)&* வ6  ெசS &க
QJகாக, அத ைனR  இயJ7 ைவ) &6J
கலா . இவ-ைற எ*லா , VW@ jAட கால 
அவகாச)&* ஒேர tய- P\* காணலாேம!
எனேவ, அவ-ைற k>)&, இய/காம* 
ைவJகலா . இதனா*, ேபAட Z\= &ற=
|ணாவ5 தNJக@பN .

6. ெமாைப* ேபா=கG பய=பN)&
ேபாAேடா எN@ப5 இ@ேபா5 அUJகU
ேம-ெகாGள@பN சாதாரண Yஷயமா7
YAட5. இதைன2 ச->) &Aட �டலா .
ேதைவய-ற ேநர)&*, ேபாAேடா ம->  
|Uேயா எNJகாத ேநர)&* இ4த அ@f
ேகஷ=கைள  k>)& ைவJகலா . PலX,
இத-காக அUJகU இ4த அ@ fேகஷ=
கைள ஆ@ ம-> ஆ= ெசSவாXகG. உட
rடJVட= இவ-ைற இயJகs , இயJ
க)&ைன tUJகs ெசSதா*, அத-கான 
ேபAடZ &ற= �க அ& கமாக@ பய=பN)
த@பN . |னாV . எனேவ, இ4த அ@fேக
ஷ=கைள) ேதைவ@பN  ேபா5 மAN  
இயJVவ5 ேபAடZJV அ&க வாºநாAகG
ெகாNJV .

7. உ / க Q ைடய ேபAடZ &ற= Vைற45
காண@ப N7றதா? அ@பUயானா*,

அN)5 அதைன n
சாX} ெசS &N 
வைர, ச-> ேப2ைசJ
Vைற)5J ெகாG
Q/கG. அ@ேபா5
தா= tJ7ய

ம ா ன த க வைல) த6 நபX
கG, உ/கQட= ெதாடXT ெகாGள 

t ய - P J ை க \ * , �/கG ெதாடXT
ெகாGள ேபA டZ பவ 6ட= இ6J
V . அ*ல5, »dN சாX} ெசS-
&N வைர, இuவா> அைழJV நபX

கQJV PWய அளY*, »dN 
அவXகைள) ெதாடXT ெகாGவ
தாக, ெடJmAெமேச} அr@

பs . அவXகG, உ/
கGkைலையஉணX45,
உ/கைள ெதாடX45 
அைழ)5 Pரம@பN)த
மாAடாXகG.

ெமாைப4ேபாPேப*டM றP

l*
ன
@
o"
 .
N,
m
E
 .
ற
m
 .

ச->

கG, உ/கQட= தெத
t ய - P J ை க \ * ,t ய - P J ை க \ * �/�/

ெகாGள ேபA டZ
V . அ*ல5, »d
&N வைர, இuவா>

கQJV PWய அ
அவXகைள) ெ
தாக, ெடJm

பs .
கGk
உ/கை
அைழ
மாAட

உ
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ெப$சன4ெப$சன4
VேரGVேரG

அேமஸா; eYவன-:; பயD ேபா; 9=-த
தகவ7க# ஆவைல- fKLவதாg அைம(
.#ளன. ந* ஊF7 எ4ே பா. aைட/9* எ;ற
தகவைலP* தர@*. இ4ேபா.தா; இ(:யா
&k* அேமஸா; தள* இய! 9aறேத. எனேவ
&ைர&7 aைட/9* என எ:DபாD4ேபா*.

ெச.ராம zbS`, ேம�b.
பய;பL-தாத அ/க@KCகைள lUL*
வmக# பX=ய கCLைர கால-ேத ெசgத உத
&யா9*. எ4பU இவXைற lLவ. எ;Y வm
ெதFயாம7 இ+(ேத;. ேபn5/a7 _;5
ஏXபL-:ய அ/க@KC எ; ெபயF7 T=ய
மாXற!கேளாL இ+/9*. அதைன _தp7 q/-
aேன;. ந;=.

எ.. hலேசகர., U+02ரZ.
ஆD9C lட4பLவ. எ:DபாD-த ஒ;Yதா;.
பலD, நா3* தா;, இதைன4 பய;பL-.வேத
இ7ைல. ேபn5/a; >ரபல*, வாU/ைகயாளD
க#எKs/ைக,ஆD9Cதள-ைதlடைவ-.#
ள.. ”இைணய-:7 இெத7லா* சகஜம4பா”
எ;Y ெசா7ல- fKLaற.. தகவk/9 ந;=.

எ.. ேகாwலZ, ஊ7\.
ைஹ/ ெமசuசD 9=-த தகவ7 5:யதாக
இ+(த.. பU-. நKபDகNட* &சாF-த
ேபா.தா;, அ.@* ந7லெதா+ இ;nடKC
ெமசuசD 5ேராaரா* என அ=(. ெகாKேட;. 

ேக. உலகநாத., ெச.ைன.
‘‘பழ(தwx இல/aயy ெசா7 அைட@” எ;ற
தைல4>7 ெகாL-.#ள தகவk*, அ(த
தகவ7 தள_* ந* பழ(தwx இல/aய-
:X9*, அதைன/ கXY/ ெகா#பவDகz/9*,
ஆTFயD மXY* மாண வDகz/9*, ஆg@
ேமXெகா#வதX9* wக wக உதவ/ bUய
இைணய தளமா9*. பய3#ள இதைன- த(த
ேபராTFய+/9 நா* ந;= கட; பCL#ேளா*.
அவ+/9 எ!க# ந;=.

டா^டb ேபரா. அZசா பர�, `�=^கP.

‘‘ச!க* க;காDட;n” இைணய தள* எ;
ெற;ைற/9* பா.கா/க4பட ேவKL*. 
அ4ேடC ெசgய4பட ேவKL*. ஏேத3* ப7-
கைல/ கழக!க# இதைன உ+வா/aய ேபராTF
ய+/9 e: உத& ெசg., அவைர- ெதாடD(.
ெசய7பட ைவ-., ேமk* பல ெசா7 அைட @
கைள உ+வா/க .ைண 5Fய ேவKL*. தக வ
k/9 ந;=.

ேபரா. எ8. மாதU, ெச.ைன.
பயDபா/n eYவன_* ேபா; தயாF-. &X
பைன ெசgaறதா? ெமாைப7 ேபா; ேதைவ
தா/க* ைம/ேராசா4C உCபட அைன-. eY-
வ;!கைளP* தா/aP#ளேத! இத; &ைள@
ெபா. ம/கz/9 ந;ைம த+ வதாக இ+(தா7
ந7ல.தா;.

எ.. சகாய ரா�, காைர^காP.

^:ய அர}/9 ந;= ெதF&/கவா அ7ல.
மா~ய உத& ெபறவா? நேமா ஆKCU ைவரn.
எ4பUேயா, இ(:யா&7 இய!9* eYவன!
க# ஆKCU ைவரn >F&k* த!க# :றைம
ைய/ காCUனா7 ந* நாCUX9y Tற45தா;.

எ8. Wைரரா�, 2W�ேச}.
ஒ; Cைர&7 15 �> இட* த+வ. ைம/ேரா
சா4U; அ:ரU தா;. ஆனா7, இதX9 b9# 
eyசய* ப:லUயாக இ;3* அ:கமாக இட*
த+*. b9# தாேன, _தp7 அ:க ேசw/9* 
இட* த(. த; �ெம6ைல4 பரவலா/aய..
எனேவ, b9# எ;ன ெசgய4 ேபாa ற. என
எ:DபாD/aேறா*.

ஆb. ராZ �ேர�, �UPM2S�b.
ேயாCடா ைபC 9=-. }+/க மாக ப:7
அN/காம7, wக &Fவாக அைன-. அல9க
ைளP* எL-./ b=, &ள/க_* &லாவாF
யாக- த(தைம/9 ந;=.

எ8. காbS`ேகய., `[0பரXh.றZ.
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ேகP>: நாJ >&ேடாM 7 பயJப38O�ேறJ.
எJ டாM4 பாX?, வலO �ைலw?, அBேபாO 
ெசய?ப3/ xேரா�ரா/க�J ஐகாJகP
கா'டBப3�Jறன. இைவ என4# நJ#
பX}சய/ ஆ�>'ட ப=யா?, அவKைற நாJ
மைற8ேத ைவ4க (=.மா? அ®வாS ைவ8த 
DJன1, ேதைவ எ�?, V&3/ அவKைற4
கா'டBப3மாS ெச[Iடலாமா?

ெச. க�ண0ப., காைர^h\.
ப&*: உ/கQைடய Ydேடாm 7 டாmJ

பாZ* அ&கமாக ஐகா=கG த/Vவ5 அழ7=W 
இ6@பதாக உணX7ÉXகளா! இவ-ைற �/கG
Y6 jனா*, மைறJகலா . ஆனா*, இைவ 
ேதைவ இ*ைல எ=பைத tUs ெசS5
ெகாGQ/கG. �ºJகdடவா> ெசய*படs .

1. டாmJ பாZ= வல5 ¬ைல\*, ேம*
ேநாJ7ய அ TJ VW ஒ=ைறJ காணலா .
இத= ேமலாக மsÐ= கXசைரJ ெகாdN 
ெச*K/கG. அ@ேபா5 "Show hidden icons" 
எ=> ஒ6 P=ன கAட2 ெசS& ேதா=> .

2. இ4த பAடl* 7fJ ெசS&டs .
இ@ேபா5 ஐகா=கG ேமலாகs , 
�ழாக உGள jZY* "Customize" எ=> 
காAட@பN .

3. இ@ேபா5 கdAேரா* ேபனw* 
Notification Area Icons" எ=ற jZs Ydேடா
காAட@பN . இ4த YdேடாY= �ழாக, 
"Turn system icons on or off" எ=> இ6@ப&*
7fJ ெசS&டs .

4. இl Ydேடா "Turn system icons on or off" 
எ=பதாக மா> . இ/V Clock", "Volume" (the
speaker), "Network", "Power", and "Action Center"
என@ பல Pmட ஐகா=கG இ6JV .
இ&* 7fJ ெசS5, அ4த ஐகா= காAட@பட
ேவdNமா இ*ைலயா எ=பதைன "On" or
"Off" ேதX4ெதN)5 tUs ெசS&டலா . 
இதைன tUs ெசSத j=னX, ஓேக 7fJ
ெசS5 டயலாJ பாJைஸ ¬டs .

ேகP>: எJ ½'=? பயJப38த�/, எJ மகJ,
தJ பP� ேலBடாB க/B�'டUடJ, ´3தலாகB 
பயJப38த�/ ஒU ெப1சன? க/B�'ட1 
வாmக I'ட¤'3PேளJ. >&ேடாM 7 அ?லO
>&ேடாM 8 /8.1 இவKL? எO வாmக? அL�ைர
´ற�/.

எ.. hழ�ைதசா~, `[0பரXh.றZ.
ப&*: இ&* அWsைர qற எ=ன 

இ6J7ற5? உ/கG ேதைவகேள, �/கG
வா/க Y6 T எ4த சாதன)ைதR kXணய 
ெசS7=றன. இ/ேக அத-கான தகவ*கைள@
பாX@ேபா .

Ydேடாm 8 ம-> அத= ேம பN)த@
பAட Pmட 8.1 உட=, க @vAடXகG 
ஒராdடாகேவ 7ைட)5 வ4தாK , இ=r  
Ydேடாm 7 Pmட)5ட= ெபXசன*
க @vAடXகG 7ைட)5 வ67=றன. ஆனா*, 

ேக5B – ப 4
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Ydேடாm 8, Ydேடாm 7 ம-> Ymடா
/ எJmj\w645 t-WK மா>பAட5
எ=பதைன kைனY* ெகாGள ேவdN .
Ydேடாm 8 vசX இdடXேபm ஏற)தாழ
mமாXA ேபாl* உGள PmA)ைத@ 
ேபா=ற5. ேபாl* தர@பNவதைன@
ேபா=ேற, ெதாN உணX இயJக (ட2 m7n=)
ெகாdட5.

இ6@jr , Ydேடாm 8 ம-> 8.1
Pmட/கf*, �/கG Ydேடாm 7* ெப> 
ெடmJடா@ இயJக  ேபா=ற இயJக)&ைன 
ேம-ெகாGளலா . mடாXA பAட= ெமr
இ*லாம* இ5 7ைடJ7ற5. (Ydேடாm
8.2 ம-> Ydேடாm 9* இ4த mடாXA
பAடr 7ைடJக இ6@பதாக) தகவ*கG 
உGளன)

T&ய Pmடமாக இ64தாK , Ydேடாm
8 பல Yஷய/கf* Pற@பான வச&கைளR ,
ேவக)&ைனR ெகாdடதாக உGள5. எனேவ, 
�/கG Ydேடாm 8 உGள க @vAடைர
இரdெடா6 நாAகG, �/கG க @vAடX
வா/V கைட அ*ல5 நdபXகfட 
பழ7@ பா6/கG. k2சய அதைன வா/7ட 
tUெவN@ÈXகG. ெதாடX45 Pல நாAகG
பழ7ய j=ன6 , Ydேடாm 8 உ/கQJV2
Pரமமானதாக) ெதZ4தா*, Ydேடாm
7 உGள Pmட வா/கs . உ/கQJV
எ5 வச&யாக@ பN7றேதா, எ5 இயJக
எfைமயான ஒ=றாக இ6J7றேதா, அதைன 
வா/கs .

ேகP>: ேவ1' xேரா�ரா¤? ேடDP ஒJைற
இைட} ெசU�னா?, அO பா1டைர அைம8O4
ெகாP�றO. என4#} zல ேவைளக�?, பா1ட1
இ?லாத ேடDP ேவ&=.PளO. அBப= ஒU
ேடDைளB ெபற ேவ&3/ எJறா? எJன
க'டைள ெகா3BபO?

எ8. �னா hமாb, ெச.ைன.
ப&*: �/கG

ெ ச ா * வ 5
சZேய. ேவXA
டாVெமdAU*,
ேடjG ஒ=ைற
இைட2 ெச6கலாக
இ ை ண J V  
ேபா5, ெச*கைள2
�-W பாXடXகைள
அைம)5J ெகாG7ற5. பல ெசய*பாNகQJV
இ4த பாXடX ேதைவ@பN7ற5. ஆனா*, பலX 
இ4த பாXடXகG த/கQJV ேவdடா  என 
எd�7=றனX. இ4த பாXடXகG இ*லாம*
ேடjG ெபற@ பல வEகG உGளன. அ&*
எfதான5 Ctrl+Alt+U  �கைள, ேடjைள
அைம)த j=னX அ�)5வ5. �கைள
அ�)5 t=னX, கXசZ= kைல ேடjQJV
உGளாக இ6Jக ேவdN .

ேகP>: >&ேடாM 8 zMட/ ைப?கைள,
எJ xIய க/B�'டX? இU2O, =>=
ஒJL? காBD ெச[O, அதைனB பயJப38I
எJ�ைடய ேலBடாB க/B�'டXJ ஆBபேர'=m 
zMட8Iைன மாKL4 ெகாPளலாமா?

எ..ேஜா` v[க., காைர^காP.
ப&*: k2சயமாக2 ெசSயJ qடா5. 

இரdN காரண/கQJகாக இ5 ெசய*படா5. 
உ/கQைடய Ydேடாm 8 க @vAடZ*
உGள Pmட  ைப*கைள மAN  கா@j 
ெசS5, இ=ெனா6 க @vAடZ* ப&45,
அதைனஇயJகtUயா5.இ5 ேபா=ற வE\* 
ஆ@பேரAU/ Pmட/கைள மா-ற tUயா5.
Ydேடாm 8 Pmட)&ைன, Ydேடாm 8
Pmட UYU அ*ல5 இைணய)&* இ645
தரYறJக ெசS5தா= அைமJக tUR . 

இ=ெனா=> �/கG tய-PJகலாமா எ=> 
ேகAV வE, சAட)&-V@ Tற பான5. 
அ@பUேய ெசSதாK , அ5 ைமJேராசா@A
அrம& இ=W இய/கா5. உ/கG க @vAடX 
இயJக)&ைனேய ைமJேராசா@A tடJ7@ 
ேபாANYN .
ேகP>: நாJ பா14#/ ெவB ைச'க�`U2O 
ெட4M'ைட ேவ1' டா#ெம&'=? காBD 
ெ ச [ I 3 ை க w ? ,
ஏKகனேவ உPள
வXக�J Mைட`?
அைமயாம?, ேவS
ஒU வைகw?
அைம�றO. DJ
V&3/ இதைன8
ேத12ெத38O அைம4க ேவ&=.PளO.
இதKகானேவS வ�கP உPளனவா?  ஆ.எ�லரz,
IUB¾1.

ப&*: பல6JV ேதைவயான ப&ைல) த6 
ேகGYைய) த4ைதைமJV ந=W.

இைணய)&w645 மANம*ல, ேவ>
எ4த ஒ6 ைபw* இ645 ெடJmAைட 
ேபmA ெசSதsட=, ெடJmA tUவைடR  
இட)&*, ஒ6 PWய ஐகா= காAட@பN . 
இ4த இட)&* கXசைரJ ெகாdN ெச=> 
7fJ ெசS&டs . இl, ஒ6 PWய பா@ அ@ 
ெசS&J கAட பAUயலாகJ காAட@பN . 
இ&* ¬=> ஆ@ஷ=கG தர@பN . அைவ: 
Keep Source Formatting, Match destination Formatting  
ம-> Keep Text only.  �/கG Y6 jயபU
அைமய, இரdடாவ5 ஆ@ஷைன)
ேதX4ெதNJகs . ஒAட@பட ெடJmA 
ஏ-கனேவ உGள ெடJmAU= mைடைல 
ஏ->J ெகாdN த=ைன மா-WJ ெகாGQ .  

ேகP>: >&ேடாM எ4MDைய >'3>ட
எ&�, எJ க/B�'டXJ ரா/ ெமமXைய
அIகBப38I, ´3தலாக ஹா1' =M4 
ஒJைற./ அைம8OPேளJ. இதைன அB�ேர' 
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ெச[Iட, ைம4ேராசாB' இைணய தள8I?,
>&ேடாM 8.1 அB�ேர' அzMட&' �ல/ எJ
க/B�'ட1 #L8O8 ெதX2O ெகாPள >U/D
தள/ ெசJேறJ. ஆனா?, எ2த தகவ�/ தர 
மS4�றO. இO எதனா??

எ8. கனகசைப, KதZபரZ.
ப&*: �/கG �XJகமாக ேயாP)5,

t=ேன-பாNகைள ேம-ெகாdN ெசய*பட) 
ெதாட/7 இ6J7ÉXகG. ஆனா*, தவறான
ஓX அU@பைடையJ ெகாdU6J7ÉXகG.
Ydேடாm எJmj Pmட)5ட= Ydேடாm
8 அ@7ேரA அPmடdA தா= ெசய*பN .
((http://windows.microsoft.com/enus/windows8/))
Ydேடாm 8.1 இத= j=, Ydேடாm 8
Pmட)&= அ@ேடA ெசய*பாNகQJெகன
தர@பAட5. எனேவ இய/கY*ைல. எனேவ,
Ydேடாm 8 அPmடdA w/J ெச=>
ெசய*பN)&@ பாXJகs . உ/கG க @vAடX
Ydேடாm 8 Pmட)&* ெசய*பN 
எ=றா*, Ydேடாm 8.1K ெசய*பN .
Ydேடாm 8JV மாWJ ெகாdN, j=னX,
Ydேடாm 8.1 மாWJ ெகாGளs .

ேகP>: எJ அ�வலக8I? இ&ட1ெந' 
எ4Mxேளார1 Dர�ச1 பயJப38O�ேறா/. 
இI? யா1 பயJப38Iனா�/, ப=வmகைள
±ரBxைகw?, உடJ ப�யாKS/ ஒUவ1 சா12த
தகவ?கP தாமாக அம12O ெகாP�Jறன. அவ1, 
தானாக எO�/ ெச'=mM அைம4க>?ைல 
எJ�றா1. இதைன எBப= �4#வO என
அவU4#/ ெதXய>?ைல. இ2த Dர}ைன4#8
·1� எJன?

எZ. ஷ�vகZ, மWைர.
ப&*: இ5 க @vAடX த6  வச&தா=; 

ஆனா*, இ/V jர2ைனயாக
tைள)5Gள5. ஒuெவா6 tைறR  
ஒ6வX தா= t�ைமயாக தகவ*கைள
அைம@ப&* ேநர)&ைன |ணாJ
காம* இ6Jக இ4த வச& தர@பANG
ள5. இ5 பலX பய=பN)5 
இட)&*, PJகைலேய ஏ-பN)5 . 
ஒ6வZ= தகவ* மAN�=W, Pல
ேவைளகf* தகவ*கG கல45  
7ைடJV . ெமா)தமாக இவ-ைற 
�Jக இ=டXெநA jரsசZ* Pல
ெசAU/m அைமJக ேவdN .
இ=டXெநAjரsசZ*Tools>Internet
Options>Content>Autocompleteஎன2ெச*ல
s .இ/Vஅைனவ6JVமானஆ@ஷ=
கைள அைமJகலா . அ*ல5 �J7
Yடலா .

ேகP>: ேபMx4�? பல1 தmக�4#B
D=8த ½=ேயா4கைள
பI� ெச[�Jறன1. 
அIேலேய இய4�B பா14க

ேவ&=யOPளO. DJ நா�? பா14#/ வைகw?  
பI� ெச[O எBப=? >ள4க�/.

எ.. �bS`கா ேதU, ெச.ைன.

ப&*: ேபmTJ7*, VW@jAட 
|Uேயா ைபைல, தl ேட@j* &றJகs . 
இ@ேபா5 அ5 இய/க) ெதாட/V  ேபா5, 
அ4த ேட@j* உGள tகவZJ கAட)&* 
உGள tகவZைய கா@j ெசS&டs .

j=னX, http:// www.downvids.net/ எ=ற
tகவZ\* உGள தள  ெச*லs . 
அ/V ெகாNJக@பANGள tகவZJ
கAட)&*,ேமேல ெசா*wயபU கா@j 
ெசSத தள tகவZ\ைன ேபmA ெசS5 
அ6ேக உGள download”எ=ப&* 7fJ
ெசSதா*, அ4த |Uேயா ைபைல டs=ேலாA
ெசSவத-கான இைண@T 7ைடJV .
அ4த இைண@j* அ�)&, j=னX save as
linkஎ=ப&* அ�)&னா*, |Uேயா ைப* 
ேசu ெசSய@பN .

ேகP>: நாJ ேவ1' 2003 பயJப38I 
வU�ேறJ. ஆBபேர'=m zMட/ எ4MD. இI? 
தயாX4கBப3/ ேவ1' டா#ெம&'க�?, 
அைம./ ப4க எ&கைள எJ >UBபBப= பா1ம' 
ெச[Iட (=.மா ?

எ.. ெசPவ^ hமாb, U[Wநகb.
ப&*: பாXமA என எதைன2

ெசா*K7ÉXகG எ=> ெதZயY*ைல. 
இ6@jr ெபா5வான வE
கைள) த67ேற=. tதw* எ4த டாV

ெமdAU* உGள பJக எdகைள மா>த
லான பாXமAU* அைமJக Y6 T 
7ÉXகேளா, அதைன) &றJகs . 
எ4த இட)&* உGள பJக எdகைள

அைமJக Y6 T7ÉXகேளா, அ4த
இA)&* கXசைர அைமJகs . 
j=னX, YR ெமr ெபறs . இ&*
ெஹடX அdA TAடX jZYைன)
ேதX4ெதNJகs . 7ைடJV ெஹடX 

கAட)&* �ழாக பJக எdகைள எUA 
ெசS&N «* பாX கAட  தர@பN . 

இ&* பாXமA ேப} ஐகாைனJ கdN jU)5 
அத= »5 7fJ ெசS&டs . இ/V ேப} 
ந பXகQJகான பலYத பாXமAகG தர@பN . 

இ&* உ/கQJV Y6@பமான 
பாXமAUைன) ேதX4ெதN)5 
அைமJகs .

த6 &த ;
jர2ைனயாக

6 tைறR 
தகவ*கைள

ன |ணாJ
ர@பANG

=பN)5 
பN)5 .
W, Pல
ல45 
வ-ைற
* Pல
dN .
Internet
ன2ெச*ல
னஆ@ஷ=

*ல5 �J7

mக�4#B

ப&*
ெசா*
இ6@
கைள

ெமd
லான
7ÉXக
எ4த

அை
இA
j=
ெஹ
ேதX

கAட
ெசS&N 

இ&* பாXம
அத= »5
ந பXகQJ
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