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இ ைற#$% பய ப)*த%ப), ெப.,
பாலான ெமாைப4 ேபா க74

ஆ9:ரா<: ஆ%பேர:=> ?@டேம இய#
க%ப)CறD. இைணய இைண%Gைன எ7
தா#$, @மாI: ேபாைன நா)பவIகL ேதIM
ெத)%பD, ஆ9:ரா<: ?@ட* Dட வ., 
ெமாைப4 ேபா கைளேய எ பD இ - ைறய
நைடPைற ஆCQ:டD. இத வசSகைள
எ%ப= PTைமயாக% பய ப)*தலா, எ -
பதU$ இ>$ ?ல $V%Wகைள# கா9ேபா,.

அ%ப=யானா4, வசSகL இ.MD, மைற*D
ைவ#க%ப:)Lளனவா? எ ற ேகLQ உ>கL 
மனS4 எழலா,. அைவ மைற*D ைவ#க%-
படQ4ைல. ?ல வசSகL Cைட#காD எ ற
எ9ண*Sேலேய நா, ஆ9:ரா<: @மாI:
ேபா கைள% பய ப)*S வ.Cேறா,. ?ல 
வசSகL அ=#க= பய ப )*த ேவ9டாத 
\ைல]4 இ.%பதா4, அவUைற நா, ெபா.:-
ப)*DவD இ4ைல. ஆனா4, ேதைவ%ப),
ேபாD ெகா^ச, த)மா_Cேறா,. இவUV4
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?ல P#Cய வசSகைள எ%ப= ெச: ெச<வD
என% பாI#கலா,.

ேபாKட0 வMத சா"7ேவ&
ெமாைப4 ேபாைன* தயா`*D, வ=வ

ைம*D வழ>$, \_வன>கL, த>கaைடய
சா%:ேவI ெதா$%WகL ?ல வUைறb,, வI*-
தக cS]4 ஒ%பMத, ேமUெகாLள%ப:)
மUற \_வன>க7 சா%:ேவI ெதா$%
Wகைளb, பSMேத த.C றன. இவUைற
bloatware packing அ4லD preinstalled apps
என அைழ#CறாIகL. இவUV4 ெப.,பாலா
னைவ ந, ேபா பய பா:=U$* ேதைவ%
படாதைவேய. க,%e:டIக7f, இேத
ேபா ற gh \ைலைய நா, சMS#Cேறா,.
ெமாைப4 ேபா இய#க, ேவகமாகi,, எ7
தாகi, இ.#க ேவ9), எ றா4, இவUைற
Pதj4 ேபாkj.MD l#க ேவ9),.
இதU$ Pதj4 ேபாk4 settings G`i ெச4
லi,. இ>$ உLள Apps எ ற G`QU$
அ)*D ெச4லi,. ெதாடIMD வலD Wறமாக
@ைவ% ெச<D ெச _, அMத வ` ைச]4 "All"
எ பதைன# காணi,. இ>$ நம#$* ேதைவ
]4லாத அ%7ேகஷ கைள* ேதIMெத)#
கi,. ேதIMெத)*D Uninstall அ4லD Disable
எ ற ப:டைன அT*த, இைவ காணாம4
ேபா$,.

Nேரா$ OரPசQ0 Rற0 T7>க
ெமாைப4 ேபா GரiசI

வn இைணய*S4 உலா 
வ.ைக]4, $ைறவான 
அைல#கUைற]ைன%
பய ப)*DவD ேவக*
Sைன* த.,. ேமf,,
உ>கa#ெகன ெகா)#-
க%ப:)Lள மாத
அளQலான ேட:டா
Qைன# $ைற#$,.
இதைன ெச: ெச<
Sட, உ>கL $ேரா,
அ%7ேகஷைன*
Sற#கi,. Menu
ஐகா pD த:=,
Sைர] வலD
ேமலாகq ெச4
லi,. சU_%
பைழய மாட4
ே ப ா ன ா க
இ .M த ா 4 ,
ே ப ா k 4
இ . # $ ,
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ம U _ ,
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(Settings) ப:டைன அT*S இதைன%
ெபறi,. இ>$ "Bandwidth management" எ ற
ஆ%ஷ Cைட#$,. அதைன* ேதIMெத)#
கi,. இ>$ "Reduce data usage" எ பதைன*
ேதIMெத)#கi,. இ>$ இMத ெசய4பா:
=ைன இய#க* தர%ப: =.#$, @Q:ைச
ஓரமாக* தL7 இய#க \ைல]4 அைம#-
கi,. இதைன* ெதாடIMD $ேரா, GரiசI,
ந, ேபாr#$ வ., ேட:டாQ  அளைவ# 
க:)%பாடான \ைல]ேலேய ைவ*S.#$,.

ேஹா$ :WX0 க7>"பா>
ந, ெமாைப4 ேபாk  வாச4 நம#$* 

தர%ப), ேஹா, @Cc . இ> C.MDதா 
எதைனb, ெதாட>$Cேறா,. எனேவ,
இதைன எ%ேபாD, ந, க:)%பா:=4
ைவ*S.#க ேவ9),. இதUெகன ச`யான
Pைற]4 ஆ9:ரா<: ?@ட*ைத இய#$,
\ைல#$# ெகா9) வ., Custom Android
launcher ஐ இதU$% பய ப)*தலா,. இதைன
இய#C% பய ப)*Dைக]4, PUVf,
மா_ப:டதாகi,, அேத ேநர*S4 நம#$
எ7தான ஓI இய#க gh\ைலைய* த.வதா
கi, இ.#$,. இதUெகன பல ஆ9:ரா<: 
லா^சIகL இைண ய*S4 Cைட#C றன.
இவUV4 நா Q., WவD Nova Launcher
எ ற ஒ றா$,. இதU$ அ)*தப=யாக,
EverythingMe மU_, Terrain Home எ ற அ%
7ேகஷ கa, Cைட#C றன. இைவ WSய

ேஹா, @Ccைன நம#$* தMதாf,, 
நா, எ7S4 அதைன :e 

ெச<D அைம*S),
வைக]4 இைவ அைம
C றன. இதனா4, நா, 
ெமாைப4 ேபா அ%7
ேகஷ கைள% பய ப-
)*DவD எ7தாCறD.

டா:Y :Z7[ இயYக
ேம$பா>

ஏக%ப:ட அ%7
ேகஷ கைள l>கL
பய ப)*Dபவராக
இ.Mதா4, ஒv
ெவா. Pைறb,,
ேஹா, @Cc 
ப # க > க ை ள *
தL7, ேதைவ
யானைத# க9
டVMD இய#$
வD ?ர,மான
ஒ ற ா க
இ . # $ , .
ஆ9:ரா<:

த., Recent
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Apps எ ற வசS நம#$ இS4 உதQ ெச<
வதாக இ.Mதாf,, தI: பாI:= டா@#
மாேனஜI அ%7ேகஷ கL, இ r, x)
தலான வசSகைள* த.,. Switchr எ ற அ%
7ேகஷ இMத வைக]4 ?றMததா$,.
இதைன% பய ப)*Dைக]4, ேபாk =@
Gேள Sைர] yைல]4 இ.MD @ைவ%
ெச<D, அ9ைம]4 பய ப)*த%ப:ட அ4
லD ெபாDவாக% பய ப)*த%ப:ட அ%7
ேகஷ கL ப:=யைல% ெபU_% பய ப)*
தலா,. ேமf,, =@Gேள] எMத yைல]4
இ.MD @ைவ% ெச< Sட
ேவ9), எ பைத#
xட நா, வைரயைற ெச<D ெச: ெச<
Sடலா,. ஒvெவா.
அ%7ேகஷr, எ%ப=
நம#$# கா:? அ7#க 
ேவ9), எ ப தைன# 
xட அைம*Sடலா,.

கா7]ைய அழNப>`த
உ>கL ஆ9:ரா<:

ேபா l>கL பய ப)*D
ைக]4, =@Gேளbடr,,
இ4லாதேபாD அதைன
இ.:டா#Cb, ைவ*S),.
இMத வசS அைம#க%ப டாத
ேபாk4, இதைன ஒ. ?Vய
அ%7ேகஷ ெகா9) அைம#
கலா,. இத ெபயI Screebl. இMத
அ%7ேகஷ , உ>கL ேபாk4
தர%ப:)Lள அ#zலேராp:டI
{ைல% பய ப)*S4 l>கL
ேபாைன எ%ப= பய ப)*DC|IகL
எ _ உணI CறD. ேபாைன% G=*S
.#$, \ைல, l>கL அதைன இய#C#
ெகா9=.%பதாக* ெத`Q*தா4, =@
Gேள]ைன ஒ7bட கா:),. இ4
ைலேய4, இ.:டா#$,. இD எvவ ளi
எ7தானD எ பDட , } ச#Sைய ~ணா#
காம4 கா#CறD. ேமf,, ?ல ேவைளக74,
நா, @Cck4 உLளைத% ப=#$, PயU
?]4 இ.#ைக]4, @Ccைன இ.:டா#-
காம4 ைவ#CறD.

தானாக ஒb க7>"ப>`f$ gைல
@மாI: ேபாைன% ெபா_*த வைர,

ெப.,பாலான ேம,ப)*Dத4 அத @Cc 
ஒ7ைய# க:)%ப)*DவSேலேய உLளD.
இD ?@ட*Sேலேய தர%ப:)Lள வசS எ 
றாf,, ேமf, இS4 ?ல நகா� ேவைலகைள
ேமUெகாLளலா,. Lux எ r, அ%7ேகஷ 
இதUகான வnகைள ந $ த.CறD. Sைர] 
ஒ7 Q), த ைமையq ச`யான அளQf,,

ேதைவ%ப), \ைல]f, ம:), த. CறD.
இதனா4, ந, க9கa#$q ?ரம, ஏUப)வ
S4ைல. ேப:ட`] } ச#Sb, பாDகா#
க%ப)CறD. ெபாDவாக Sைர# கா:?] 
ஒ7 ெவ7%பா)தா , ேப:ட`] அSக ச#
S]ைன எ)*D# ெகாLவதா4, இMத க:)%
பா) நம#$* ேதைவயான ஒ றா$,.

j ேபா&7 ேம$ப>`தk
ெப.,பாலான ஆ9:ரா<: ேபா க74, 

ந4ல QIq�வ4 � ேபாI: தர%ப)CறD.
இ.Mதாf,, பல ேவைள க74, இMத �

ேபாI: இ%ப= இ.Mதா4 ந றாக இ.#-
$ேம எ _தா  நா, ஆைச%ப )Cேறா,.
இதUெகனேவ, பல தI: பாI:= அ%7
ேகஷ கL இய>$C றன. Google Play
Store4, மா_ப:ட QIq�வ4 � ேபாI:

த., தI: பாI:= அ%7ேகஷ கL
\ைறய Cைட#C றன. இவUV4
SwiftKey எ பD ?ற%பான, எ7தான, 
வசSயான இய#க*Sைன* த.வதாக
அைமMDLளD. இS4 P x:
=ேய PTq ெசாUகைள* த., next-
word prediction வசSைய# xட நா,
Q.,W, வைக]4 அைம*D# 
ெகாLளலா,. இேத ேபா ற மUற
?றMத அ%7ேகஷ கைள# $V%
Gட ேவ9), எ றா4, Swype
மU_, TouchPal ஆCயவUைற#
$V%Gடலா,.

லாY :WXqk
T>தk பய0பா>

ஆ9:ரா<: ?@ட,, 
Q:ெஜ:)கைள (widgets)
ந,Pைடய ேஹா,
@�`k4 ம:)} V,

லா# @Cckf, ைவ*D#
ெகாLள அrமS#CறD. இMத லா#

@Cc எ பD, நா, ேபாk பவI ப:
டைன அT*Dைக]4 Pதj4 நம#$# கா:
ட%ப)வதா$,. லா# @Cck4, �ேதா�ண
\ைல $V*த தகவ4, அ)*D நா, எ)*Dq 
ெசய4ப)*த ேவ9=ய உ_S ெச<த \கh-
iகL (,upcoming appointments), ேப:ட`] 
} Sற அளi, அ9ைம# கால*Sய ெச<S
ேபா றைவ கா:ட%ப),. இவU_ட 
ேமf, ?ல லா# @Cc Q:ெஜ:)கைள
இைண#கலா,. இதனா4, ஒ. @ைவ%G
ேலேய x)த4 தகவ4கைள# காண இயf,. 
இMத வைக]4 அSக x)த4 வசSகைள
அைம#கலா,. ேபா ெச:=>@ அைம%G4, 
Security G`Q4 ெச _, லா# @Cck4
Q:ெஜ:)கL இய#க%பட ேவ9), எ -
பதைன இய#C ைவ#கi,. அத G னI,

,, =@Gேள] எMத yைல]4
வ% ெச<Sட
எ பைத#
வைரயைற ெசெெசெசெசெசெசெசசெெசெசெசெெசெெசெசசசெசெசசெசச<<D<D ெெெெச:ச: ெெெெெச<ச<ச<<<<<<<<<<
ஒvெவா.

r, எ%ப=
? அ7#க

எ பதைன#
Sடலா,.

அழNப>`த
ஆ9:ரா<:

L பய ப)*D
@Gேளbடr,,
D அதைன
b, ைவ*S),.

அைம#க%படாத
தைன ஒ. ?Vய
ெகா9) அைம#

ெபயI Screebl. இMத
, உ>கL ேபாk4

அ#zலேராp:டI
ய ப)*S4 l>கL
ப= பய ப)*DC|IகL
CறD. ேபாைன% G=*S
, l>கL அதைன இய#C#

பதாக* ெத`Q*தா4, =@
ஒ7bட கா:),. இ4

ந4ல QIq�வ4 � ேபாI: தர%ப)C
இ.Mதாf,, பல ேவைளக74, இM

ேபாI: இ%ப= இ.Mதா4 ந றாக இ
$ேம எ _தா நா, ஆைச%ப)Cேற
இதஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇ Uெகனேவ, பல தI: பாI:= அ
ேகே ஷ கL இய>$C றன. Google
StSS ore4, மா_ப:ட QIq�வ4 � ேப

த., தI: பாI:= அ%7ேகஷ 
\ைறய Cைட#C றன. இவU
SwiftKey எ பD ?ற%பான, எ7த
வசSயான இய#க*Sைன* த.வ
அைமMDLளD. இS4 P 
=ேய PTq ெசாUகைள* த.,
wowwwwww rd prediction வசSைய# xட
Q.,W, வைக]4 அைம
ெகாLளலா,. இேத ேபா ற
?ற?? Mத அ%7ேகஷ கைள# $
Gட ேவ9), எ றா4, S
மUமமமமமமமம _, TouchPal ஆCயவU
$$$V$$$$$$$$$$$$$$$$ %Gடலா,.

லாY :WXqk
T>தk பய0பா>

ஆ9:ரா<: ?@
Q:ெஜ:)கைள (wid
ந,Pைடய ேஹ
@�`k4 ம:)}

லா# @Cckf, ைவ
ெகாLள அrமS#CறD. இMத
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உ>கa#$* ேதைவயான தகவ4கைள* த., 
அ%7ேகஷ கைள* ேத= அைம#கi,.

அsZ"3கைளY க7>"ப>`த

ஆ9:ரா<: ?@ட, இய>$, ேபா -
க74, ேநா:=Gேகஷ என%ப), தகவ4
அVQ#ைககL நம#$ ?ல ந ைம த.,
தகவ4கைள அ7%பைவ ஆ$,. ஆனா4,
அைவேய எ9�#ைக அS கமா$,ேபாD,
ேதைவயUற $%ைபகL ேச., இட மாக*தா 
ேபா Sைர கா:? அ7#$,. இ%ப=%ப:ட
வUைற# க:)%ப)*த ஆ9:ரா<: ?@ட, 
?ல க:)%பா:) வச Sகைளb, அ7#CறD.
ேநா:=Gேகஷ கைள* த., அ%7ேகஷk4
இவUைற# க: )%ப)*D, வசS அ7#க%பட
Q4ைல எ றா4, ?@ட, ெச:=>@ ஐகா 
அT*S, Apps எ ற G`QU$q ெச4லi,.
$V%G:ட அ%7ேகஷ ெபயைர# க9டV
யi,. அS4 "Show notifications" எ பத அ.
ேகbLள ெச# பா#z4 =# அைடயாள*ைத
ஏUப)*தi,. இk, அMத அ%7ேகஷ 
சாIMத அVQ%WகL ேபாr#$ வராD. 

vYWய w0 அxசk தகவk கவன`RyN வர
உ>கL ெமாைப4 ேபாk4 உLள �ெம]4 

அ%7ேகஷk4 ெச:=>@ G`i ெச4லi,.
அS4 உ>கL அ#கi9: ேதIMெத )#கi,.
அ>$ "Manage labels" எ பதைன* ேதIMெத
)#கi,. அS4 l>கL உ.வா# Cய ேலGL
pD ேட% ெச<Sடi,. ெதாடIMD "Sync
messages" எ பதைன* ேதIMெத)*D, "Sync:
Last 30 days" எ பதU$ மாUறi,. இ_Sயாக,
"Label notifications" எ ற G`QU$q ெச _,
Sound எ r, ஆ%ஷைன* ேதIMெத)#கi,.
P#Cயமான அ^ச4 Cைட#$,ேபாD, எT%
ப%பட ேவ9=ய ஒj]ைன* ேதIMெத)*D
அைம#கi,. இ%ப=ேய, l>கL அைம#$,
ஒvெவா. ேலGa#$, அைம#கலா,.

RைரY கா7] ஸூ$ ெச|Rட
ெப.,பாலான இைணய தள>கL,

ெமாைப4 ேபாk4 ?ற%பாக% பாI#$,
வைக]f, வ=வைம#க%ப)C றன. அத
னாேலேய, அைனவ., அS4 உLள வ`
கைள எ7தாக% ப=#க P=b, என எ9ண
ேவ9டா,. பல Qஷய>கL, }கq ?Vய 
எT*S4 தா ெமாைப4 ேபா Sைர]4
கா:ட%ப),. எனேவ, Sைரைய ஸூ,
ெச<தா4 தா , ெட#@: ெப`ய அளQ4 கா:-
ட%ப),. ஆனா4, ?ல இைணய தள>கL, 
இMத ஸூ, ெச<S), வசS#$ உ:ப டாம4
வ=வைம#க%ப:=.#$,. இD ஆIவPட 
ெட#@:ைட% ப=#க \ைன%ப வIக a#$ 
எ`qசைல* த.,. இதைன* தா9=ட எ7ய

வn ஒ _ உLளD. $ேரா, ஆ9:ரா<: 
Gரiச`4, ெச:=>@ ெச4லi, அS4
Accessibility எ ற G`QU$q ெச4லi,. 
அ>$ "Force enable zoom" எ பS4 உLள ெச#
பா#z4 =# அைடயாள, ஒ ைற அைம#
கi,. அvவளi தா . உ>கL ேபாk Sைர
அைம%ைப% ெபா_*D, அதைனq ெச4ல மாக
இர9) Qர4களா4 CL 7னா4 Sைர சU_ 
Q`MD, ெட#@: ெப`தாக# கா:? அ7#$,. 
க9கைள இ)#C# ெகா9) உU_% பாI#$, 
ேவைல எ4லா, இk ேதைவ இ.#காD.

ேமேல தர%ப:)Lள $V%WகL அைன*
ைதb, l>கL பய ப)*த ேவ9), எ -
பD அவ?ய}4ைல. ஆனா4, இைவ அைன*
Dேம, உ>கa#$ எ%ேபாதா வD ேதைவயாக
இ.#$, எ பD ம:), உ9ைம.

ெத*M\ ெகா9]Aக9
Backup Rotation: ேப# அ% &'யா*+
ெசய.பா/க1. ஒ+3. இ6. ெசா.ல%ப/8 
9ழ;< =ைற@னா. அBைம# காலD6ய
ேடFடா ேப# அ% Gைட#GறH. இத;J =+ 
ஏ;ப/Dத%பFட ேப# அ% கBடLய%பF/
அத+ இடD6. M6ய ேடFடா ப6ய%ப/GறH.
இNத ெசய.பாF'ைன இO 9ழ;< JL#GறH. 
இதனா. ைப.கP கர%F ஆனா. அத+
ேடFடாS8 எ1தாக &B/8 ெபற%ப/GறH. 

DES - Data Encryption Standard: UகS8
Vரபலமான எ+GW%ஷ+ =ைற. இH 56–VF 
[ ம;38 Vளா# ைசப] (Block Cypher Method)
வ_@ைன% பய+ப/D6 ேடFடா*ைன 64 –
VF அடaGய ெதாJ%Mகளாக மா;3GறH. 
அத+ V+ அதைன எ+GW%F ெசbGறH.

Cryptography: ெதாட]Mக1+ ரக<யD
த+ைமைய% பாHகா%ப6. இHS8 ஒc வ_.
இNத எ+GW%ஷ+ =ைற@. ேடFடா =;Ld8
மாறான வ_@. அைம#க%ப/வதாJ8.
MWNH ெகாPள ='யாத பா]மF'. ேடFடா  
ப6ய%ப/8. இதைன &B/8 ெபற UகS8
எ16. MWNH ெகாPள='யாத ரக<யமாகD
தயாW#க%ப/8 [ ெகாBேட ='e8.

RAID - Redundant Array of Independent Disks:
ஒேர ேடFடா*ைன பல ஹா]F 'g#G.
ப6NH ைவ#J8 =ைற. இத+ hல8 இ+MF 
ம;38 அSFMF ெசய.பா/கைள சமiைல% 
ப/D6 பG]NH இய#கலா8. இத+ hல8
க8%jFட] <gடD6+ ெசய.பா/கP 
ேம+ைமயைடG+றன.

Downtime: ஹா]Fேவ], ஆ%பேரF'a <gட8
அ.லH அ%1ேகஷ+ MேராGரா8க1+ 
தவLனா. க8%jFட] <gட8 இயaகாம. 
இc#J8 கால8.
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ேப@W# ெமாைப4 சாத ன>க74 த 
ெமச^சI பய பா:=ைன, அத ேப@W#

சPதாய தள*Sj.MD G`*D எ)*D, தkேய
அைம*D% பய ப)*த* தMதD. அைன*D
வா=#ைகயாளIகa, இதைன% G பUற
ேவ9=ய க:டாய*SU$ உLளா#CயD.
ஆனா4, இD $V*D பல வதM SகL ெவ7யா
Cன. ேப@W# ந, ெமாைப4 ேபா பய பா)
$V*த அைன*D தகவ4கைளb, S.)CறD.
ெமச^சI அ%7ேகஷைன% பSb,ேபாD,
தர%ப), அrமSகL yல, இMத S.:) ஏU
பா) நட#CறD எ _ பலQதமான தகவ4கL
இைணய*S4 ெவ7யாCன. க,%e:டI
மல` ெச ற இதhக74 xட இD $V*D
தகவ4கL தர%ப:டன. இMத வதMSகL பல
நா)க74 பரQயதா4, பலI, இMத ெமச^சI
அ%7ேகஷைனேய த>கL ெமாைப4 சாதன>
க74 இ.MD l#CனI. இ @ட9: ெமச^சI 
பய பா:=U$ ெட@#டா% மU_, ேல%டா% 
க,%e:டIகைள% பய ப)*S பைழய Pைற
]ேலேய ைகயா9டனI.

இதைன அVMத
ேப@W# தUேபாD
அVQ%W ஒ _
yல,, இMத தவ
றான வதMSகa#$
ம_%W ெத`Q*
DLளD. ேப@W#
ெமச^சI அ%7ேக
ஷைன வ=வைம*த
$TQ4 உLள

ெபாV]ய4 வ4fநI �:டI, ெமச^சI Wேரா-
Cராமா4, ேபாk4 ேமUெகாLள%ப), ேபq
�#கைள ேக:க P= யாD. ேபாk4 உLL
ேகமரா அ4லD ைம#ே ராேபாைன பய ப
)*த P=யாD. வா=#ைகயாளIகL $ர4 
வn த>கL தக வ4கைள% ப`மாV# ெகாL
வதைன எ7தா#கேவ, ேபாk4 உLள ைம#
மU_, ேகமரா $V*D ேக:க%ப)CறD எ _
ெத7i ப)* SbLளாI. வா=#ைகயாளIக7 
அrமS ெப_ வD எ பD, எMத ஒ. அ%7
ேகஷ இ @டா4 ெச<ய%ப), ேபாD,,
வழ#கமான நைடPைறதா . வா=#ைகயா
ளIகL ெமச^சைர% பய ப )*தாத ேபாD,,
ெமச^சைர% பய ப)*Dைக]f,, ேதைவ%
படாத ேபாD,, ெமச^சI தானாக அவUைற%
பய ப)*த இயலாD.

ேப@W# இைணய தள* Sj.MD இMத வச
Sைய% G`*D தk அ%7ேகஷனாக# ெகா)*
ததU$, தகவ4 ப`மாUற வசSைய எ7தாகi,
Qைரவாகi, ேமUெ காLa, வச Sைய*
த.வதUகாகேவ எ _, $V%G:)LளாI.

P ைப# கா:=f,,
ெமச^சI yல, 20% 
அSக ேவக*S4 தக-
வ4கL ப`மாV# ெகாL
ள%ப)C றன எ _,
�:=# கா:=bLளாI.
இMத Qள#க, உ9ைம
\ைலைய ம#கL அV
வதUகாக* தர%ப)வதா
கi, $V%G:)LளாI.

:::::::
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ேடObk ெசk இைடெவb
ேவI=4 ேடGL ஒ ைற அைம*D, தக
வ4கைள அைம#$, வசS]4 ?ல அழ$ 
ேசI#$, ேவைலகைள ேமUெகாLளலா,.
இMத வைக]4 ெச4கa#Cைடேய ?Vய
இைடெவ7ைய உ.வா#$வD எ%ப= என%
பாI#கலா,. இMத இைடெவ7, ெச4க
ைளb,, அவUV வ`ைசகைளb, அழகாக
எ)*D# கா:),. இதU$ ேடGL எ=:டI
ஒ ைற ேவI: ெகா9)LளD. ெபாDவாக 
ேடGL ஒ ைற உ.வா#$ைக]4, ெச4கa#
Cைடேய இைடெவ7 எDi, ஏUப)*த%
பட மா:டாD. ெச4கைள% G`#$, க:ட 
ேகா) ம:)ேம கா:ட%ப),. இதைனb,
ேவ9டா, எ றா4, மைற*DQடலா,.
எனேவ ெச4கa#Cைடேய இைடெவ7ைய
ஏUப)*த நா, அதrட வ., ேடGL எ=:
டைர% பய ப)*த ேவ9),.
1. Pதj4 வ=வ*Sைன மாUற எ9�,

ேடG74 எ>ேகr, ைர: C7# ெச<-
Sடi,. ேவI: Context ெமrQைன#
கா:),.

2. இMத ெமrQ4 Table Properties எ ற
ஆ%ஷைன* ேதIMெத)#கi,. ேவI:
உடேன, Table Properties டயலா# பா#ைஸ#
கா:),.

3. இS4 Table ேட% ேதIMெத)#க%ப:=.%ப
தைன உ_S ெச<Sடi,.

4. இMத டயலா# பா#z �ழாக உLள Options
எ ற ப:டைன* ேதIMெத )#கi,. ேவI:
Table Options டயலா# பா#ைஸ# கா:),.

5. இS4 Allow Spacing Between Cells எ ற ெச#
பா#z4 =# அைடயாள*ைத ஏUப)*தi,.

6. இMத ெச# பா#z  வலD ப#க,, ெச4க-
a#Cைடேய எvவளi இட, Qட%பட
ேவ9), எ பதைன* ேதIMெத )#கi,. 

7. அ)*D Table Options டயலா# பா#ைஸ yட
ஓேக C7# ெச< Sடi,.

8. G னI, Table Properties டயலா# பா#ைஸ
y)வதUகான ஓேக ப:டைன# C7# ெச<
Sடi,.

எ/`ைத[ ~�Yக இ� வ�கI
எ,.எ@. ஆ�@ ெதா$%G4 எMத ஒ.
ைபjf, காண%ப), எT*S  அளைவ% 
ெப`தா#கi, ?V யதாக மாUறi, இர9)
Qத க:டைளகL பய ப)*த%ப)C றன.
அைவ

Ctrl + Shift + > மU_, Ctrl + Shift + < என ஒ.
வைக.

Ctrl + [ மU_, Ctrl + ] என ஒ. வைக.
ஏ இர9) Qதமான க:டைளகL? இத 
ெசய4பா:=4 ேவ_பா) உ9டா? என#
ேக:டா4 ஆ, எ _தா ெசா4ல ேவ9),. 
எT*D அளi#கான �h Q`b, ப:=யைல%
பாI*தா4 இதUகான Qைட ெத`b,. இMத 
ப:=யj4 வ`ைசயாக எT*S அளi இ.#
காD. 8 j.MD 12 வ`ைசயாக வ., எ9
G னI 14, 16 எனq ெச4f,. அ%ப=யானா4
எT*S அளi 13,15 ேவ9), எ றா4
எ ன ெச<வD? இ>ேக தா ேமேல xற%
ப:ட இ. வைக# க:ட ைளகL ேவ_ ப)C 
றன. Pதj4 தர%ப:ட y _ �கL இைண%W
(Ctrl + Shift + >) எT*D அளi ப:=யj4 உLள
எ9 ப= அளைவ% ெப.#$,, $ைற#$,.
எ)*D# கா:டாக இMத க:ட ைளைய% பய 

ேவ1) K"F...
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ப)*Dைக]4 12#$% G எT*S அளi
14 ஆக உய.,. 144 இ.Mதா4 $ைற#$,
ேபாD 12 ஆக# $ைற#க%ப),. ஆனா4 இர9-
டாவD வைக# க:டைளயான இர9) �
(Ctrl + [) க:டைளைய% பய ப )*Dைக]4
அைவ எT*S  அளைவ ஒvெ வா றாக# 
$ைற#$,, x:),.

ெடY:7>YN அRக இட$ ேவ� >மா?
`>கL எ,.எ@. ேவI: ெதா$%Gைன%
பய ப)*D ைக]4 உ > க L
ெட#@:)#$ \ைறய இட,
ேவ9), என எ9�ப வரா?
எதU$ இMத ேதைவ
]4லாத ெமr மU_,
பாIகL இ.#C றன
எ _ எ`qச4 ப) பவரா?
ேவI: ெச: அ%G4 ஒ.
?ல =# அைடயாள>
கைள ஏUப)*Dவத 
yலP, l#$வத 
yலP, இதைன ேமU
ெகாLளலா,.அேதேபால
p9), ேவ9), எ 
றாf, அவUைற p:)#
ெகாLளலா,. இதU$
Pதj4 Tools ெமr
ெச4லi,. G அS4
Options எ r, G`ைவ*
ேதIMெத)*D வ., ேட%
Q9ேடாQ4 View ேடைப# C 7 #
ெச<Sடi,. இS4 Horizontal Scroll Bar, Status
Bar, Vertical Scroll Bar எ ற y _ பாIகa,
அவUV எSேர ெச# பா#@கa, இ.#$,.
இS4 எD உ>கa#$* ேதைவ இ4ைல என
எ9�C|Iகேளா அS4 =# அைடயாள*ைத
எ)*DQ)>கL. G ேவI: ெதா$%G4
ெட#@: தயா`# ைக]4 அ4லD எ=:
ெச<ைக]4 உ>கL மாk:ட`4 l>கL =#
அைடயாள, எ)*DQ:ட பாIகL இ.#
காD. இதனா4 ெட#@: அ=#கq சU_ x) த
லாக இட, Cைட#$,. l#Cய இMத பாIகL
p9), ேவ9), எ றா4 p9), இேத
வn]4 ெச _ Qe ேட% அT*S* ேதைவ
யான பாI கa#$ P னா4 உLள பா#@ க74
=# அைடயாள, ஏUப)*Sனா4 ேபாD,. 

ேடOI ெசk ெடY:7 மாyற$
ேவI: ேடGL ஒ V4, அத ெச4 க:ட>
க74 உLள ெட#@:ைட எMத வைக]4
ேவ9)மானாf, ேதா _,ப= மாUV
அைம#கலா,. எ)*D# கா:டாக, ப)#ைக 
வச*S4 இ.%பதைன, ெந:) வா#C4 
அைம#கலா,. இதU$# �h#கா�, வn

க74 ெசய4பட ேவ9),.
1. எMத ெச4j4 உLள ெட#@:ைட மாUற

ேவ9)ேமா, அMத ெச4f#$# கIசைர#
ெகா9) ெச _, ைர: C7# ெச<Sடi,.
அ%ேபாD Context menu ஒ _ Cைட#$,.

2. இMத ெமrQ4 Text Direction எ ப
தைன* ேதIi ெச<Sடi,. ெட#@:
ைடர� டயலா# பா#@ Cைட#
$,. இதைன% பய ப )*S, ெட#@:
எMத வைக]4 மாUற%பட ேவ9), எ ப
 தைன* ேதIMெத)#கi,. l>கL எ9�
யப= அைம*த G னI, ஓேக C7# ெச<D

ெவ7ேய றi,.
இMத ெசய4பா:=ைன,

ேவI: த., `%பk4
உLள ேல அi: ேட%
Gைன% பய ப)*
Sb, ேமUெகாLளலா,.  
இதU$, ேமேல xVய
ப=, கIசைர ெச4j4 
ைவ*Sடi,. அ)*D,
`%பk4, ேல
அi: ேட%Gைன*
Sற#கi,. இS4
Cைட#$, Alignment
group4, Text Direction
எ ற {jைன*
Sற#கi,. l>கL

Q.,W, வைக]4, 
ெட#@: அைமb,

வைர, இS4 C7# ெச<D ெகா9ேட இ.#
கi,. ெட#@: $V%G:ட ேகாண*S4 வM
தiட , ெவ7ேயV ஓேக C7# ெச<Sடi,.

டாNெம�7 ெதாடYகv$ v�P$
ேவI: டா$ெம9: ஒ ைற* தயா ̀ *D#
ெகா9=.#C|IகL. உ>கL கIசைர l>கL
பாI*D# ெகா9=.#$, Sைர] ெதாட#
க*SU$# ெகா9) ெச4ல எ9�C|IகL.
அதாவD Sைர]4 ெத`b, ெட#@: @Cc 
நகர# xடாD. ெத`C ற வா#Cய>க74
Pத4 வா#Cய*SU$q ெச4ல ேவ9),.
எ ன ெச< Sடலா,? Home அT*Sனா4
வ`] ெதாட#க* SU$ ம: )ேம ெச4f,.  
Ctrl + Home அT*Sனா4 அMத ஆவண* S 
ெதாட#க*SU$q ெச4 f,. Sைர]4 ெத`b, 
Pத4 வா#Cய*S ெதாட#க* SU$q
ெச4ல Alt + Ctrl + Page Up அT*S% பா.>கL.
அேத ேபா4 Sைர]4 ெத`b, ப#க*S  
�h%பாக*SU$q ெச4ல Alt + Ctrl + Page Down
அT*தi,. ேவI: டா$ெம9:=4 ேவக-
மாக \ைன*த இட*SU$ lMSq ெச4ல Qர4 
�k]4 உLள g:�ம*ைத* ெத`MD ெகா9
�Iகளா!
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அ9ைம]4 ந, Gர தமI ேமா=, த Pத4
�தMSர நாL உைர]4, இMSயாைவ ஒ.

=�:ட4 இMSயாவாக, அைன*D மா\ல>கL
ம:)} V, உலக நா)கL அைன*D, அைன
வ` க,% e:டI மாk:டIகL வnேய 
ெதாடIW ெகாLள# x=ய வைக]4 அைமMத 
இMSயாவாக மாற ேவ9), எ ற த ல:
?ய*ைத ெவ7]:டாI. இ ைறய இMSயா
இMத வைக]4 இ _ எ ன \ைல]4 உL-
ளD?

வற9ட ெப`ய பாைல வன>கைள#
ெகா9ட இராஜ@தா மா\ல*S தைலநக
ரான ெஜ<�`j.MD வட Cழ#ேக 170 C.p.
�ர*S4, ஆhவாI மாவ:ட*S4  உLளD சM
தாj எ ற Cராம,. இ>$ அைம#க%ப: )L
ளD ஒ. க,%e:டI இைணய ைமய,. இ.பD
மாணவIகL, பல வயDைடய ?_வIகளா<,
அ>$ க,%e:ட`4 இைணய இைண%G4
ேப@W# தள*S4 த>கL அ#கi9: 
தள*ைத% பாI*D, த>க7 பS4கைள பSi
ெச<D ெகா9=.#C றனI. ஆ>Cல*S4
த>கL பSைல% பSi ெச< C றனI. ?_ வI
கa#ேக உ`ய தவ_கL அைன*D, அS4
உLளன. இ.Mதாf,, தகவ4 PTைமயாகq
ெச றைடb, வைக]4 பSiகL உLளன.
ஏேதr, சMேதக, ஏUப:டா4, அMதq ?_-
வIகL உட x$L ெமாn ெபயI%W {ைல% 
பய ப)*S, ச`யா என% பாI*D# ெகாLC 
றனI.

இ r, ?லI த>கL பL7 ேதIi P=
iகைள இைணய*S4 பாI*D மChq?]4
DL7# $S#C றனI. சU_* தL7 உLள
ைமய, ஒ V4, க4�` மாணவI, த 
ேவைல* S:ட* SUகாக, எ,.எ@. ஆ�@ 
ெதா$%G4, ைப4 ஒ ைற* தயாI ெச<D 
ெகா9=.#CறாI. இvவளi ேவைலகa,,
எ>ேகா ெதாைல �ர# Cரா ம*S4 தா நைட
ெப_C றன. இD எ%ப= சா*Sயமா]U_?

கடMத 12 ஆ9)களாக இMSயாQ4 இய>C
வ., அர� சாரா, லாப ேநா#கமUற =�:ட4
எ,பவIெம9: பi9ேடஷ  அைம%W தா  
இதைனq சா*Sயமா#CbLளD. இMSயாQ4
உLள அைன*D கைட# ேகா= Cராம>கa,,
இைணய*S அைன*D பல கைளb, அr
பQ#க ேவ9), எ ற உ னதமான ல:?ய*
Dட இD ெசய4ப:) வ.CறD.

இMத அைம%W 20 மா\ல>க74, 50
க,%e:டI ைமய>கL வnயாக, ம#கa#$
அ=%பைட க,%e:டI இய#க ப]U ?ைய
இலவசமாகi,, $ைறMத க:டண, ெபU_#
ெகா9), கU_# ெகா)*D வ.CறD. ம 
ேமாக அர�, 20114 ேத?ய அளQலான ஆ%
=க4 ைபபI ெந:ெவாI#Cைன ஏUப)*த
PயU?கைள ேமUெகா9டD. இMSய Cரா
ம>கa#$# க,%e:டI மU_, இைணய 
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பய பா:=ைன# ெகா9) ெச4லேவ இMத
ெந:ெவாI# அைம%W ஏUப )*த%ப)வதாக
அVQ#க%ப:டD. ஆனா4, பல ேகாண>க
7j.MD GரqைனகL வMததா4, S:ட, }க
ெமDவாகq ெசய4ப:டD.

ஆனா4, இ ைறய Gர தமI இதைன* த 
தk கவன*S4 ெகா9), =�:ட4 இMSயா
எ r, இல:?ய*SU$ P r`ைம ெகா)*
DLளாI. அத ப=, இMSயாQ4 உLள 6.41
ல:ச, Cராம>க74, Pத4 க:டமாக, 2.5
ல:ச, Cராம>கa#$, QைரQ4 இைணய
வசS தர இல#$ \Iண]#க%ப:)LளD. 
2019#$L, P=Mத அளQU$ பL7க74 ைவ
G எ r, வயI இைண%G4லா இைணய
ெதாடIGைன அைம*D# ெகா)#கi, P=i
ெச<ய%ப:) ப�கL ெதாட>க%ப:)Lளன.
இ%ேபாD இய#க%ப:)# ெகா9=.#$,,
மU_, WSதாக* ெதாட>க%பட இ.#$, S:
ட>கa#கான ெசலi மS%�) ¡.1.13 ல:ச, 
ேகா= என# $V¢) ெச<ய%ப:)LளD.

Cராம>கைள Q)*D, ெபாDவாகேவ, இM-
SயாQ4 இைணய இைண%G \ைல, மUற
நா)கaட ஒ%G)ைக]4 }கi, G த>
Cயதாகேவ உLளD. இMSயாQ4 இைணய*
Sைன% பய ப)*D, 25.20 ேகா= பய னாளI
க74, y V4 ஒ. ப>Cன.,, ெமாைப4
ேபா பய ப)*DபவIக74, நா C4 ஒ.
ப>Cன., Cராம% Wற>க74 வாhC 
றனI. நகர>க74 வாhபவIக74, 37.4% 
ேபI இைணய*ைத% பய ப)*DC றனI.
ஆனா4, Cராம% Wற>க74 உLளவIக74,
8.6% ேபI ம:)ேம இைணய*ைத% பய ப
)*S வ.C றனI.

இMSய இைணய இைண%W எ பD
$ைறMத ப:ச, ெநா=#$ 512 Cேலா G:@
ேவக, ெகா9:D எ ேற அVQ#க%ப:)L
ளD. ெமா*த இMSய ம#க74, 2% ேபI தா 
இைணய*ைத% பய ப)*S வ.C றனI
எ _, ெத`Q#க%ப:)LளD.

உலக வ>C] அVQ#ைக]4 

அ9ைம]4 ெத` Q*DLளப=, ஒ. நா:=4
10% இைணய% பய பா) வளIq? இ.Mதா4,
அத ெபாDவான உLநா:) உUப*S 
1.38% ஆக இ.#$,. எனேவ தா , அர�, 
இMSயாQ4 ஏUகனேவ நைடெபU_ வ.C ற
=�:ட4 மாUற*ைத, இ r, அS ேவக
Wர:?யாக மாUற ேவ9), என S:ட})
CறD.

இMSயாQ இMத 2019 ஆ, ஆ9
)#$L =�:ட4 இMSயா எ ற S:ட*S4, 
ெத7வான இல# $கL இ4ைல எ _, :ரா< 
அைம%G தைலவI ராஹு4 $4லாI ெத`-
Q*DLளாI. 2019 ஆ, ஆ9)#$L =�:ட4
இMSயா உ.வா#க%ப), எ ற இல#$ அSக
ேபராைச ெகா9டதா$, எனi, $V% G:
)LளாI. இ%ேபாD xட, தைல நகI =4j]4
ஒ. இற%W அ4லD Gற%W சா  Vதைழ
இைணய, வnயாக வா>க இய லாத \ைல
இ.#$,ேபாD, எMத ெம ெபா.L ெகா9),
=�:ட4 இMSயாைவ நா, உ.வா#க%
ேபாCேறா, எ _ ேகLQ ேக:)LளாI.
} kய4 க:டைம%ைப ஏUப )*D, அேத 
ேநர*S4, இைணய*S4 உLள தகவ4கைள 
ேதைவயான அள QU$ உ.வா#C% பSய 
ேவ9),.

=�:ட4 இMSயா எ பD ஓI அைண க:)
வைத% ேபா4 அ4ல.

அர� \S ஒD# Cனா4, ெபாV யாளIகL 
S:ட>கைள வைரயைற ெச<D, அைணைய
Qைரவா## க:=Qடலா,. ஆனா4, இM
SயாQ4 எ>$, இைணய*ைத# ெகா9)
வ.வS4, அைன*D G` Qன., ப>ேகUக
ேவ9),.

க4Q, ம.*Dவ,, \S, lS, வ>CகL 
மU_, சPதாய*S அைன*D G`Qன.,
த>க7ட, ம#கa#ெகன உLள தகவ4கைள 
=�:ட4 வ=Q4 தயா ராக உ.மாUV* தர 
ேவ9),. இதU$* தkயாI \_ வன>க7 
ஒ*Dைழ%W, அSக, ேதைவ%ப), எ _
:ரா< தைலவI ெத`Q*DLளாI.
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உ>க7ட, Q9ேடா@ 7 ?@ட, இய>$,
ேல%டா% க,%e:டI உLளதா? இ>$

தர%ப:)Lள ஆIவy:), $V%Gைன%
ப=*D அS4 ேசாதைன ெச<D பாI#-
கi,. Win + X அT*தi,. உட ,
l>கL உ>கL Q9ேடா@ 7
ேல%டா% க,%e:டI Sைர]4,
ேட�ேபாI: ஒ _ கா:ட%ப),.
இS4 க,%e:டைர மாk:டI
ெச<Sடலா,. � ெசய4
ப ா ) க
ை ள b ,
இ த 
வn]4 க:
)%ப)*தலா,.

மாk:டI Sைர] ஒ7
அளைவ மாUறலா,. ஒj அளைவ ப:ைட#

ேகா) yல, அSக`#கi, $ைற#கi,
ெச<Sடலா,. ேப:ட`] } ச#S எMத

அளQ4 உLளD
என அVயலா,.
வயIெல@ இைண%
Gைன இைண#கலா,;
l#கலா,. உ>கL 
இைண%Gைனb, க9
கா�#கலா,.

ேவ_ ஒ. மாk:டைர
இைண*D அதைனb,
க:)%ப)*தலா,.

Q9ேடா@ 8.1 உLள
?@ட*S4 Q9 � + எ#@

இ r, பல வசSகa#கான
ஆ%ஷ த.,.

J9ேடா@ எ#@G பய ப)*DபவIகL
பலI அதைன# ைகQ:)Q:) ேவ_

Q9ேடா@ ?@ட>கa#$ மாV வ.
வதா4, Q9ேடா@ ?@ட>க7 ப>க7%W
QCத, மாV வ.CறD. அ9ைம# காலமாக
Q9ேடா@ 8 மU_, 8.1 பய பா) உயIMD
வ.வதாக, இவUைற# க9கா�#$, ெந:
அ%7ேகஷ எ r, அைம%W ெத`Q*DL
ளD. இMத இர9) ஆ%பேர:=> ?@ட>
கைள% ப னா:டளQ4 13.37% ேபI பய ப
)*S வ.C றனI.

ஜூைல]4 6.56% ப>Cைன# ெகா9=.Mத
Q9ேடா@ 8.1, தUேபாD 7.09% ஆக உயIM-
DLளD. Q9ேடா@ 8, 5.92% j.MD 6.28% 
ஆக உயIMDLளD. ஆனாf,, Q9ேடா@ 7
ெதாடIMD த ஆaைமைய* த#க ைவ*D#
ெகா9) வ.CறD. ெமா*த க,%e:டI
க74, 51.21% ேபI இதைன% பய ப )*S
வ.C றனI. க,%e:டI தயா`*D QU
பைன ெச<S), \_வன>கa, இதU$ ஒ.

காரணமா$,. எq.G. ேபா ற \_வ >கL
பல, Q9ேடா@ 8 ?@:*ைத# ைகQ)*D,
Q9ேடா@ 7 ?@ட*SU$ மாV வ.C றனI.
த>க7 WSய க,%e:டIக74, Q9ேடா@ 
7 ?@ட*Sைனேய பSMD த.C றனI.

Q9ேடா@ எ#@G ெதாடI பய பா) 
$V*D, ைம#ேராசா%: பல அபாய எqச ̀ #ைக
வழ>Cய G ன.,, இMத ?@ட* Sைன%
பய ப)*DேவாI எ9�#ைக, இ r, 
க�சமாக இ.#C றD. 23.89% ேபI இ r,
இதைன% பய ப)*DC றனI. ஒvெவா.
மாதP,, }க# $ைறMத எ9�#ைக]ேலேய
இD ைகQட%ப)CறD. Q@டா பய ப)*
DேவாI 3.02% ஆக உLளனI.

jன#@ பய ப)*DேவாI 1.67% ஆகi,, 
ேம# ஓ.எ@. 10.9 பய ப )*DேவாI 4.29% 
ஆகi, உLளனI.

l>கL இதைன% ப=*த G னI, உ>கL
ஆ%பேர:=> ?@ட* Sைன மாUற% ேபாC|I
களா?

 !ேடா% 8 ம()* 8.1

பய-பா/ உய23ற5

JVேடாF 7 ேல"டா" JMைதக9
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J9ேடா@ இய>$, ெபIசன4 க,%e:
டைர மi@ இ4லாம4, டq ேப: அ4

லD மUற பா<9: சாதன, எDi} V
இய#க P=bமா? P=யாD. அ%ப=யானா4,
ேல%டா% க,%e:டI ஒ V4, அத டq
ேப: இய>காம4 ேபானா4, எ ன ெச<வD? 
இMத Gரqைன இ.Mதா4, க,%e:டைர இய#
$வD எ பD ப�ரத% Gரய*தன, ெச<வD
ேபா4 ஆ$,. எனேவ, Gரqைன#$* ¦Ii
காண Pயல ேவ9),. எ ன ெச<யலா,?

Pத4 PயU?யாக, க,%e:டைர c �:
ெச<Sடi,. அ%ேபாD, டq ேப: ெசய4பட
Q4ைல எ றா4, �h#கா�, PயU?கைள
ேமUெகாLளi,.

?ல ேவைளக74, நா, ந,ைம அVயாம
ேலேய, டq ேப= இய#க* Sைன \_*S
இ.%ேபா,. ஒvெவா. ேல% டா% Gf,, 
டq ேப= இய#க*ைத \_*S ைவ*Sட,
ப>ச � இைண%G4 ஒ. ஷாI:க: � இ.#
கலா,. ?ல க,%e:டIக7 ப>ச �க74
அைவ எMத வைக ெசய4பா:=Uெகன ?Vய
ஐகா ஒ _ � அ.ேக கா:ட%ப:=.#$,.
இவUV yல, டq ேப=Uகான �ைய அVMD, 
டqேப: இய#க*Sைனq ச` ெச<Sட PயU
?#கi,.

இ r, ச`யாகQ4ைல எ றா4, touchpad
settings எ ற G`Qைன# காண ேவ9),.

@டாI: ெமr ெச4லi,. அ>$ mouse
settings ைட% ெச<Sடi,. Change mouse
settings எ ற G`Q4 டq ேப=Uகான
அைம%W, இ.#கலா,. இ4ைல எ றாf,, 
அ>$ தர%ப:)Lள அைன*D இய#க*S
ைனb, இய#க\ைல]4 ைவ#$, வnயாக,
அைன*SU$, =# அைடயாள, அைம#-
கi,. அ4லD ேர=ேயா ப:ட  இ.Mதா4, 
அவUைற ஆ ெச<D ைவ#கi,.

இவU_#$, ச`%ப டQ4ைல எk4,
உ>கL ேல%டா% க,%e:ட`4, ஹாI:ேவI
Gரqைன தா இ.#$,. ேல%டா% க,%e:
டைர அத Gரqைன கைளq ச` ெச<S),
ெட#§¨யkட, அr%G, ஹாI:ேவI Gரq
ைனையq ச` ெச<Sட# ெகா)#கi,.

ச!க இைணய தள*+,
10.6 ேகா2 இ3+ய4க5
இைணயD6. இயaJ8 பயனாள]களாக, 

இN6யா*. த;ேபாH 24.32 ேகா' ேப]
உPளன]. இவ]க1. 10.6 ேகா' ேப], 
சhக இைணய தளaகைள% பய+ப/D6 
வcG+றன]. இN6ய ஜனDெதாைகeட+
இதைன ஒ%V/ைக@., 19 சதtத8 ேப] 
இைணய% பயனாள]களாக உPளH ெதWGறH. 
2012ஆ8 ஆB'., இைணய% பயனாள]கP 
எBu#ைக 13.7 ேகா'யாக மF/ேம இcNதH
(ச=தாய தளaக1. 6 ேகா' மF/ேம) எ+பH
இaJ JL%VடDத#கH. பல ேகாணaக1. 
6ரFட%பFட தகவ.கP, இNத எyO<#J#
காரண8 ெமாைப. ேபா+ வ_ இைணய%
பய+பாேட எ+3 ெதWGறH. <ல தகவ.கைள 
இaJ காணலா8.

ேல7டா7 க*7:;ட<- ட= ேப;



8-9-201413

சா,ச> \_வன, இMS
யாQ4, Pத4 Pதலாக

க4Q#ெகன அ%7ேகஷ 
ஒ ைற* தMDLளD.

மாணவIகL இதைன இய#C, பாட>கL சாIMத
த>கL க4Q* ேதைவகைள \ைறேவUV#
ெகாLளலா,. சMேதக>கைள* ெத7i
ப)*S# ெகாLளலா,. ‘Samsung Smart Learning’
என இதைன சா,ச> ெபய`:)LளD. சா,ச>
\_வன*S MSC (Media Solutions Center) G`i
இதைன வ=வைம*D இய#$CறD.

இD ஒ. #ளv: அைம%Gலான அ%7
ேகஷ ¦Iவாக இ.#$,. இD 2� மU_, 3�
பாIம:க74 Cைட#$,. அைன*D சா,ச>
ேட%ள: G.?.#கL yலமாக இதைன%
ெபறலா,.

இMத% G`Q4, இMSயாQ4 ?.G.எ@.இ.
க4Q* S:ட*S4 ப]f, 7 ேகா= மாண
வIகa#$ வ$%W 1 Pத4 12 வைர]லான
பாட# $V%WகL வழ>க%ப)C றன.

ே ம f ,
ேபா:=* ேதI
i க a # $ *
தயாI ெச<S),
45 ல:ச, மாண
வ I க a # $ , ,
ேதIi# $V%
WகL இS4
C ை ட # C 
றன. மUற
க4Q S:ட>க74 ப]4ேவா.#$,
QைரQ4 பாட# $V%WகL இேத ேபா ற
அ%7ேகஷ வnயாக வழ>க%ப),.

இMத அ%7ேகஷk4, வ$%பைறக74
ஆ?`யIகளா4 தர%ப), பாட# $V%W

கa#$# x)தலான Qள#
க>க>கL தர%ப),.
ஆ9) ஒ _#$ ஒv
ெவா.மாணவ.,இதUகான
க:டண*ைதq ெசf*S% பய  ெபறலா,. பL-
7கaட இதUகான ஒ%பMத, ேமUெகா9)
இMத S:ட*Sைன நைடPைற%ப)*தi,
சா,ச> இMSயா PயU ?*D வ.CறD.

இMத பாட# $V% Wகைள எ@.=. காI:
க74 பSMD, சா,ச> QUபைன ைமய>கL
வnயாக QUபைன ெச<Sடi, சா,ச>
இMSயா \_வன, S:ட})CறD.

இD ேபா ற #ளv: அைம%G4 க4Q
சாIMத பாட# $V%Wகைள* த., PயU?, இM
SயாQ4 Pத4 Pைறயாக ேமUெகாLள%ப:
)LளD. இD க4Q* Dைற]4 ெப`ய மாU
ற*ைத ஏUப)*D, என எSIபாI#கலா,. 

அ9ைம]4, சா,ச> \_ வன,, இM Sய
வா=#ைகயாள.#$ ம:), என தkேய ஒ.
அ%7ேகஷ @ேடாI ஒ ைற* ெதாட>C

யD. இS4
இ வ I க 7 4
ெப.,பாலா
னவIகa#$*
ே த ை வ ய ா ன
அ % 7 ே க
ஷ க L
ம : ) ,
C ை ட # $ , .
ெ ம ா * த ம ா க

ல:ச# கண#C4 அ%7ேகஷ கைள ைவ*D*
த.வதைன# கா:=f,, எைவ P#Cயமாக*
ேதைவ%ப)ேமா, அMத அ%7ேகஷ கைள
ம:), ெகா9) @ேடாI இய# $வD ந4லD
எ _ சா,ச> க. DCறD.
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ெச7ட*ப2 9A ஐேபா- 6 அEFக*ெச7ட*ப2 9A ஐேபா- 6 அEFக*ெச7ட*ப2 9A ஐேபா- 6 அEFக*ெச7ட*ப2 9A ஐேபா- 6 அEFக*ெச7ட*ப2 9A ஐேபா- 6 அEFக*ெச7ட*ப2 9A ஐேபா- 6 அE Fக*ெச7ட*ப2 9A ஐேபா- 6 அE Fக*ெச7ட*ப2 9A ஐேபா- 6 அE Fக*ெச7ட*ப2 9A ஐேபா- 6 அE Fக*ெச7ட*ப2 9A ஐேபா- 6 அE Fக*ெச7ட*ப2 9A ஐேபா- 6 அEFக*
ஐேபா 64, எ .எ%.?. என%ப), 

அ9ைம# கள தகவ4 ெதாடIW ெதாn4 �:ப, 
பய பா:=U$* தர%ப), என எSIபாI#க%
 ப)CறD.

ெமாைப4 ேபெம9: எ r, இMத வசS 
$V*D ஆ%GL எDi, ெத`Q#கQ4ைல எ 
றாf,, இMத வைக]4 மUற \_வன% ேபா 
கைள# கா:=f, ?ற%பான வைக]4 எ .எ%.
?. வசSைய ஆ%GL தரலா, எ _ எSIபாI#-
க%ப)CறD.

இவU_ட ஆ%GL ஐ வா:q எ ற
ைக]4 அ�MD ெகா9) இய#$, சாதன, 
ெவ7 வரலா,. அேத ேபால }க% ெப`ய 
அளQலான Sைரbட x=ய ஐ ேப: சாதனP,
அVPகமாகலா,. இMத ெப`ய (12.5
அ>$ல,) Sைரbட x=ய ஐ ேப: வ.,
2015 ஆ, ஆ9= ெதாட#க*S4 \qசய, 
வ., என P W ெத`Q#க%ப:டD.

ஆ%GL \_வன*S அ)*த ஐேபா 
எ%ேபாD QUப ைன#$ வ., என

ப4ேவ_ வதMSகL வMத வ9ண, இ.M-
தன. இ_Sயாக, ஆ%GL \_வன, இதைன
அVPக QழாQUகான அைழ%Gதைழ அைன
வ.#$, வழ>CbLளD. வ., ெச%ட,பI
94, ஐேபா 6 அVPகமாCறD.

அைழ%Gதn4, ஐேபா 6 $V*த
தகவ4கL அvவளவாக இ4ைல. ஆனா4,
இதrட ேவ_ ?ல சாதன>கa,
அVPக%ப)*த%ப), என* ெத`CறD.
4.7 அ>$ல*Sைர மU_, 5.5 அ>$ல*Sைர
என இ. வைக யான ஐேபா 6 மாட4கL
ெவ7வ., என அைனவ., எSIபாI# 
C றனI.

ஒ. ?லI, இர9டாவD மாட4, ?ல
வார>கL கn*D QUபைன#$ வரலா, எ _
க.*D ெத`Q*DLளனI. ?Vய அளQலான
Sைர ெகா9ட மாட4 ஐேபா 6 எனi,,
ெப`ய Sைர ெகா9ட D ஐேபா ஏI எனi,
அைழ#க%படலா,. அ4லD ஐேபா  எ4 
(L- large screen) எனi, இD ெபய`ட%
படலா,.
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இைணய வI*தக தள>க74, எ4.�.
\_வன, த எ4 60 ெமாைப4 ேபாைன

QUபைன#$# ெகா9) வMDLளD. 
QைரQ4 இD QUபைன ைமய>க 7f,
Cைட#$,. இத அSக ப:ச Qைல ¡. 9.000.
இைணயதள*S4 அVQ#க%ப:ட Qைல இD
எ றாf,, ெச ற வார, இத Qைல
¡.7,990 ஆக இ.MதD.

இத0 ]ற"ப$ச�கI: 4.3 அ>$ல அளQ4
ெகபா?=v டq @Cc , இத G#ெஸ4
Sற 800 x 400. 1.3 Cகா ெஹI:@ ேவக*S4
இத %ராச சI இய>$CறD. ரா, ெமம` 512
எ,.G. @ேடாேர¬ ெமம` 4 �.G. இதைன

ைம#ேரா எ@.=. காI: ெகா9) 32 �.G. 
வைர உயI*தலா,.

இத ஆ%பேர:=> ?@ட, ஆ9:ரா<: 
C:ேக: 4.4. இர9) ?,கைள இய#கலா,. 
எ4.இ.=. %ளா� உட 5 எ,.G. Sற 
ெகா9ட ேகமரா தர%ப:)LளD. P Wறமாக
0.3 எ,G ேகமரா இய>$CறD.

இMத ெமாைப4 ேபாk ப`மாண,
66.3×124.1×12 }p. எைட 122 Cரா,. 
ெந:ெவாI# இைண%GU$ 3�, ைவ G,
Wa{* 4.0., �.G.எ@. ஆCயைவ இய>
$C றன. இத ேப:ட` 1700 mAh Sற 
ெகா9டதாக உLளD. 

எ8.L. எ860 ெமாைப8 அIcக'

கால#z எ@ {ேயா@ 2 ேபாk அ)*த
ேம,ப:ட பS%பாக, சா,ச> \_வன, 

இMSயாQ4 த சா,ச># கால#z எ@
{ேயா@ 3 (SMG313HU) @மாI: ேபாைன இM
SயாQ4 QUபைன#$# ெகா9) வர இ.#C
றD. இத அSக ப:ச Qைல ¡. 8,590 என 
அVQ#க%ப:)LளD. ஆனா4,?ல QUபைன
யாளIகL, இMத ேபாைன ¡.7,999#$ QU-
பைன ெச<Sட P வMDLளனI. இD ஏUக
னேவ ெவ7யான கால#z எ@ 4 ேபாk ,
3� மU_, {ய4 ?, பS%பாக உLளD.
இS4 800 x 480 G#ெஸ4 Sற ெகா9ட
4 அ>$ல ெகபா?=v டq @Cc உLளD.
இய>$, %ராசசI 1 Cகா ெஹI:@ Sற 
ெகா9டD. சா,ச> \_ வன*S வழ#கமான
டqQ@ இைடPக,, எ4.இ.=. %ளா� உட  
5 எ,.G. Sற ெகா9ட G Wற# ேகமரா, 0.3
எ,.G. Sற ெகா9ட P Wற# ேகமரா ஆC-

யைவ தர%ப:)Lளன.
ெச ற ஜூைல மாத,, சா,ச> \_ வன,

த கால#z @டாI 2, கால#z @டாI 
அ:வா @ மU_, கால#z ஏ@ எ .எ#@.
= @மாI: ேபா கைள ெவ7]:டD \ைன
Q.#கலா,. இர9) ?, இய#க, இS4
Cைட#CறD. இS4 ரா, ெமம` 512 எ,.G.
ஆகi,, @ேடாேர¬ ெமம` 4 �.G. ஆகi,
இ.#$,. இதைன அSக%ப)*த எ#@
பா ஷ @லா: தர%ப:)LளD. 3.5 }p
ஆ=ேயா ஜா# மU_, எ%.எ,. ேர=ேயா இய>-
$C றன. 3�, ைவ G, Wa{* 4.0., �.G.
எ@. ஆCயைவ ெந:ெவாI# இைண%GU$
பய ப)C றன. இத ேப:ட` 1,500 mAh
Sற ெகா9டD. 

இ r, ?ல வார>க74 இD அைன*D
கைடக7f, Cைட#$, என அVQ#க%
ப:)LளD.
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d.4,399 அSக ப:ச Qைல என# $V]
ட%ப:), ைம#ேராேம#@ ேபா4: ஏ 082
ெமாைப4 ேபா QUபைன#$ வMDLளD. 
ேபா4: வ`ைச]4, அ9ைம]4 ெவ7
யான @மாI:ேபா இD. @நா%�4 வI*தக
இைணய தள, yல, இ%ேபாைத#$ QU-
பைனயாCறD. இS4 P Wறமாக இர9)
@�#கIகL தர%ப:)Lளன. }e?# ைப4
கைள இைச#கெவன தk � ஒD#க%ப:)L
ளD. இD 2� இைண%Gைன* த.,. இர9) 
?,கைள இய#$,. இத Sைர கா:), =@-
Gேள 800 x 480 G#ெஸ4 Sற ெகா9ட D.
Sைர அகல, 3.97 அ>$ல,.

இS4 1 Cகா ெஹI:@ ேவக*S4 ெசய4
ப), {ய4 ேகாI %ராசசI உLளD. 512 எ,.G.
ரா, \ைனவக,, @ேடாேர¬ ெமம` 4 �.G.

இதைன ைம#ேரா எ@.=. காI: yல, அS
க%ப)*தலா,. இத  ஆ%ப ேர:=> ?@ட,
ஆ9:ரா<: 4.4 C:ேக: ஆ$,. இத  
G Wற# ேகமரா 2 எ,.G. Sற எ4.இ.=.
%ளா� ெகா9டD. G Wறமாக 0.3 எ,.G.
Sறrட x=ய ேகமரா தர%ப:)LளD. எ%.
எ,. ேர=ேயா, 3.5 }p ஆ�ேயா ஜா# தர%ப:-
)LளD. ெந:ெவாI# இைண%G4 2�, ைவ 
G, Wa{* 4.0 இய>$C றன. இத ேப:
ட` 1,700 mAh Sற ெகா9டதாக உLளD. 

ஆ ைல வI*த க*S4 இத  அS கப:ச
Qைல ¡. 4,399 என அVQ#க%ப:)LளD.
தUேபாD ெவLைள வ9ண*S4 ம:)ேம
இD Cைட*தாf,, lல,, வயெல:, ம^சL
மU_, ?க%W வ9ண>க74 வ= வைம#க%
ப:) Cைட#க இ.#C றன.

சாதாரண வசS, ேகமரா ேபா , ஆ=ேயா
ேபா , @மாI: ேபா  எ ெற4லா, 

தk% ெபயI ெகா9) ெமாைப4 ேபா கL 
QUபைனq சMைத]4 வMதன. இ%ேபாD
த>கைள* தா>கேள ேபா:ேடா எ)*D# 
ெகாLள உதi, ெச4G ேபா  எ ற# $V%-
Wட ெமாைப4 ேபா கL வ=வைம#க%
ப:) Cைட#C றன. ேசாk \_வன,, அ9
ைம]4 த எ#@�`யா ? 3 ேபாைன, ெச4G
@மாI:ேபா என அVPக, ெச<DLளD.

இத0 ]ற"3 அ$ச�கI: 5.5 அ>$ல Sைர
1280 x 720 G#ெஸ4 Sறrட தர%ப:)L
ளD. இS4 ெமாைப4 GேரQயா இ^?  2
ெதாn4 �:ப, உLளD.1.2 Cகா ெஹI:@
ேவக*S4 இய>$, $வா4கா, @நா%
:ேரக 400 %ராசசI, 1 �G ரா, ெமம`,
@ேடாேர¬ ெமம` 8 �.G. @ேடாேர¬ ெமம
`ைய 64 �.G வைர அSக%ப)*D, வசS,  

ஆ9:ரா<: 4.4. C:ேக: ஆ%பேர:=>
?@ட,, இர9) ?, இய#க,,  8 எ,.G.
Sறrட G Wற# ேகமரா. இS4 எ#@மாI
ஆI.எ@. ெச சாI, எ4.இ.=. %ளா�, 1080G 
Q=ேயா பSi, P Wறமாக 5 எ,.G. Sற 
ெகா9ட ேகமரா. இS4 25 }p ைவ: ஆ>CL 
ெல @, 720G Q=ேயா பSi Sற  ெகா9-
டதாக உLளD. ஆI.=.எ@. ெதாn4 �:ப*
Dட @�`ேயா எ%.எ,. ேர=ேயா, 3.5 }p
ஆ=ேயா ஜா#, ெந:ெவாI# இைண%GU$ 
3�, ைவ G, Wa{* 4.0, �.G.எ@. ஆCய 
ெதாn4 �:ப>கL உLளன. இத ேப:
ட` 2,500 mAh Sற ெகா9டதாக உLளD.
ேசாk எ#@�`யா ?3, க.%W, ெவLைள
மU_, }9: வ9ண>க74 வ= வைம#க%
ப:) Cைட#CறD. இத அSக ப:ச Qைல
¡.23,990. இMத மாத, Pத4 வார*S4
இ.MD இD QUபைன ெச<ய%ப )CறD.

ைமHேராேமHF ேபா8) ஏ 082
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JBேடாg <gட8 பய+பாF 'ைன யாc8
Jைற#க ='யாH. அHேவ க8%jFடW+ மாறா
இய#கமாக இc#J8. பல] எத;J வ8M எ+3
iOசய8 ேவ3 வைகயான <gடaக z#J மாற 
மாFடா]கP.

ஆ&. ேகாமR, ேகாைவ.

Hள{F க8%jF'a VW*. உPள வைககைள
ந+றாக *ள#G உP}]கP. பாட% MDத கaக1.
~ட இH ேபா. இ.ைல. ந+L.

எ0. ெசkவY Nமா&, ெச0ைன.

)ராb எ+ன ெகாPைக கcDHc மா;Lனாd8,
இைணய இைண%M கFடணDைத# JைறDதா.
தா+, ம#க1ைடேய இைணய% பய+பா/8,
ெதாட]NH ந.ல =+ேன;ற=8 இc#J8. 
இதைன &'யா*. �aகP தா+ வ;M3Dத
ேவB/8.

]. ஆைச`த$O, ேதவார$.

இ+ட]ெநF எ#gMேளாரW+ இ+ைறய iைல
JLDத ெத1வான கF/ைர தNதைம#J ந+L.
எNத ப6%ைப எ6. ப6NH இய# JவH என சN
ேதக8 ெகாB 'cNத என#J ந.லெதாc ெத1
*ைனD தNத H உaகP கF/ைர.

ெம. "ரா0]: ேசZய&, காைரYகாk.

ரா8 ெமமW ெசய.பா/கைளD த�யாகS8,
ேரா8 ெமமW ெசய.பா /கைளD த�யாகS8,
இ+�8 *ள#கமாக கF/ைர ஒ+3 எyதS8.
இரBைடe8 ஒDH% பா]DH ப'Dத கcDHகP
ச;3 Jழ%MG+றன.

எ0. ]வரxசq தா:, ெச0ைன.

JBேடாg 7 <gடD6. கா]F �ட] VரOைன
இc%பH எ+�ட8 உPள ேல%டா%V. மF/8 
என எBu@cNேத+. தaகP கF/ைரைய%
ப'Dத V+னேர, அைனDH8 MWNதH. �aகP

தNHPள  ெசய.=ைறகைள% V+ப;L மா;L
அைமDH*Fேட+. இ%ேபாH எ#gMேளார ] ைப.
கைள# காF/GறH. ந+L.

எ:. ம6kவாகன0, Z/" 3ர$.

Hள{F க8%jF'a JLDத தகவ.கP அைனDH8 
வc8 எ6]கால% ேபா# Gைன# காF /வதாக
உPளH. அைனவc8 இ� இ+ட]ெநF 
இ.லாம., #ள{F ச]வ]க1. ைப.கைளD 
ேத#காம., க8%jFடW. ெசய.பட ='யாH
ேபா. உPளH. இNத வச 6ையD தc8 ேநரD6.,
பாHகா%Vைனe8 பல%ப/D6னா. ந+றாக
இc#J8. இைணயDைத ந8V#ைகeட+ பய+ப
/Dதலா8.

ேக. ஆளவMதா0, ]வகா].

FFராa பாgேவ]F JLDத JL%MகP UகS8 
அcைம. ஆனா., இ+ைறய iைல@. எ.லாc8,
நம#J VரOைன இc#காH எ+3 யாc8 கB/
ெகாPள# ~'ய பாgேவ]Fகைளேய பய+ப/D6
வcG+றன]. இH த*]#க%பட ேவB/8.

ேபரா. �.ேக. �த& ராஜ0, மfைர.

gன அர<+ M6ய ஓ.எg. iOசய8 அெமW#கா
*;J எOசW#ைக */*%பத;கான =ய; <ேய.
இ6. அவ]கP ெவ;L ெப3 வா]களா எ+பH
சNேதகேம. இதைன ைம#ேராசா%F ந+J
உண]N6c#GறH. எ%ப'e8 ந8Uட8
வNதாக ேவB/8 எ+ப தைன அLNHPளH.
பா]%ேபா8. இ36@. யா] ெஜ@#Gறா]கP
எ+பதைன.

அ. �&ஜஹா0, Z�fநக&.

சைபய] Gளாg 6ைர@. g#ராFO ஏ;பட 
வாb%ேப இ.ைல எ+பைத% ப'# J8ேபாH, அத;-
காக ெசdDத ேவB 'ய *ைல அ6கேமா எ+3
6G. ஏ;ப/GறH. ெபா3D6cNH பா]#கலா8.

நா. உைமயாI, மfைர.

ெப1சன8ெப1சன8
hேரHhேரH
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ேகP*: என#JD Hபா@. ேவைல GைடDH
ெச.ல இc#Gேற+. அaJ ெச+3 நாேன
சைமய. ெசbH சா%VடD 6FடUF/Pேள+.  
இைணயD6. ந8 உணS வைககP தயாW%பH
JLDத இைணய தளaகP ப; Lய தகவ.கைளD
தcமா3 ேகF/# ெகாPGேற+. நா+ இைண
யD6. ேத'யேபாH GைடDதைவ எ.லா8 என#J
6c%6யாக இ.ைல. =+M ஒc=ைற க8%jFட]
மலW. இH JLDH தாaகP எy6யதாக, எ+
நBப] எ+�ட8 ~Lனா]. தயS ெசbH என#J
அNத தகவ.கைளD தNH வா�*. ஒ1 ஏ;றS8.

எ0. ~கவன$, ]த$பர$.

பS4: பரவா]4ைல �கவன,. ெவ7நா:
)#$ ேபாக இ.#ைக]4 ந4ல ஏUபா )கைள
ேமUெகா9) வ.C|IகL. என#$, க,%
e:டI மல`4 எTSயD \ைனQ4 இ4ைல.
இ.%Gr,, உ>கa#காக* ேத=யேபாD,
Cைட*த தகவ4கL.
1. http://www.indobase.com/recipes: ஏற*தாழ

நா, எSIபாI#$, அைன*D உணi வைகக
a#கான $V%Wகa, இS4 Qள#கமாக#
Cைட#C றன. அ*Dட , எMத ப9=
ைக#$ எ ன ெச<Sட ேவ9), எனi,
எ#@:ரா =%@ தர%ப:)LளD. எMத
மா\ல*S4 எ ன S ப9ட, Qேசஷ,
எ _, xற%ப)CறD.

2. http://www.manjulaskitchen.com/ எ kட,
இMத ெபா.:கL உLளன. எ ன உணi% 
பதாI*த, தயா`#கலா,? எ ற ேநா#C4
இMத தள*S4 $V%WகL Cைட#C றன. 
இS4 தர%ப:)Lள ~=ேயா பட>கைள
தரQற#க, ெச<D, G நா74 xட% பய 
ப)*S# ெகாLளலா,.

3. http://www.ifood.tv/. பலவைக, கலாqசார அ=%-
பைட]4 உணi தயா`#$, Pைற வழ>
க%ப)CறD. இMSயIக7 உணi% பழ#க
Pைற, தயா`#$, Pைற $V*D பல $V%
WகL உLளன. ~=ேயாவாக# கா:ட%ப

)வD }கi, ?ற%W. தரQற#க, ெச<D,
G னI பய ப)*S# ெகாLளலா,. த]I
சாத, எ%ப=ெய4லா, தயா`#கலா, எ ற
$V%W எ ைன }கi, கவIMதD. இைவ 
தQர, இைணய*S4 எ*த ைனேயா தள>கL
உLளன. ?ல ைசவ, அைசவ தள>கL என% 
G`*D, பாI#கலா,.
உ>கa#$# x)தலாக ஒ. தகவ4 த.

Cேற . l>கL இMத தள>கைள% பாI*D 
உணi தயா`#$,ேபாD, ?ல மாUற>கைள 
ேமUெகா9டா4, உணQ  .? மா_, என 
அrபவ*S4 உணIC|Iகளா! அதைன $V%
பா#C தMதா4, ஓI இைணய தள, ஏU_#
ெகாLCறD.

இMத தள*S ெபயI W:=@:டா
(Foodista). இத Pகவ` http://www.foodista.
com/. “The Cooking Encyclopedia Everyone Can 
Edit” எ ேற இத Pக%G4 இMத தள*SU
கான Qள#க, தர%ப: )LளD. எனேவ ந,
உணi Pைற கைள% பUVய $V% WகL, இS4
தர%ப:)Lள உணi Pைறகa#கான $V%W
க74 மாUற>கL ஆCயவUைற l>கL தாரா
ளமாக இMத தள*SU$ அr%பலா,. ேமf,
l>கL தயாI ெச<S), உணi இ%ப=*தா 
இ.#$, எ _ கா:ட அதைன% ேபா:ேடா 
எ)*D, அr%பலா,.

ேகP*: ேவ]F டாJெமBF'. உcவா#க%ப/8
அFடவைணகைள% VW#J8 வ_ JLDத '%g
ேவ]F 2003#J தNHP}]கP. ேவ]F 2007. எ%ப'
VW#கலா8 எ+3 *ள#கS8.

ஆ. மேனாகர0, R�"�&.

பS4: ேவI: 20074, }க அ.ைம யான
ேடGL எ=:டI ஒ _ தர%ப: )LளD. இத 
வnயாக, l>கL உ>கL ேட:டாQைன, அழ
கான, வசSயான ேடG74 அைம#கலா,.
ெபாDவாக }க% ெப`ய ேடGைள நா, உ.
வா#Cனா4, ஒ. \ைல]4 அதைன% G`*D 

ேக9J – ப.8
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அைம#க S:ட})ேவா,. அMத ேதைவ]ைன
\ைறேவU_, வn Pைறகைள% பாI#கலா,.
1. எMத ப)#ைக வ`ைச]j.MD ேடGைள%

G`*D, அதைன Pத4 வ` ைசயாக அைம#க
ேவ9), என* S:ட})C|Iகேளா, அMத
வ`ைச]4 கIசைர# ெகா9) ெச _ ைவ#
கi,.

2. அ)*D `%பk4 Layout ேட%Gைன* ேதIM
ெத)#கi,. ேடG7 உLளாக உ>கL 
கIசI இ.Mதா4 தா , இMத ேட% Gைன%
பாI#கலா,.

3. அ)*D Merge group $¡% உLளாக உLள
Split Table {ைல# C7# ெச<Sடi,.

4. உட ேவI:, சாதாரணமாக அைம#க%ப),
பாரா ேபா ற பாIம: ஒ Vைன, அMத வ`
ைச#$ P பாக இைண#$,. இதனா4, 
இர9) ேடGLகL தk*தkயாக அ>ேக
உ.வா#க%ப),.

ேகP*: FPS எ+பH frames per second எ+பத+
9c#க8 தானா? இH ேகம ரா*+ அ8சமா? அ.
லH அத+ *'ேயா ப6e8 6றனா? =y ைம யாக 
*ள#கS8.

எ:. மx~ளா, ேகாZkப7�.

பS4:ந4லேகLQ.ஏென றா4, ெமாைப4 
ேபா ெதாn4 �:ப# $V%Wக74 இதைன
அ=#க= காணலா,. frames per second எ 
பD, க,%e:ட`4 Sைர]4, ஒ. கா:?, ஒ.
ெநா=]4 எ*தைன Pைற ெர%ெர� ெச<D
கா:ட%ப), வைக]4 பட, பSய%ப)CறD
எ பைத# கா:)CறD. இMத ெர%ெர� ேர:
எvவளi அSக, உLளேதா, அMத அளQU$
பட, ெத7வாக இ.#$,. க,% e:டI ேக,@
என%ப), Qைளயா:=f, இD P#Cய,.
ெநா=#$ 30#$, �ழாக ேர: இ.Mதா4, ேக,
இய#$வS4 ?#க4 ஏUப),. ெபாDவாக,
$ைறMதD 60 Gேர, இ.%பேத ந4லD என% 
பலI எ9�C றனI. ஆனா4, 30 இ.Mதாேல
ேபாD,. தUேபாD 100 Gேர,கL வைர கா:?
அைம#க# x=ய ெதாn4 �:ப, எ7தாக# 
Cைட#CறD. இதUேகUப அMத சாதன*S 
Qைலb, உயI*த%ப), எ பதைனb,
கவன*S4 ெகாLள ேவ9),.

ேகP*: அdவலகD6. ேவைல பா]#J8 நாaகP,
ஒேர அைற@. நBப]கP நா+Jேப]கP தaG
ePேளா8. நா+ *Bேடாg 7 ேல%டா% க8%jFட]
ைவDHPேள+. எ+ நBப]க1ட8 க8% jFட]
இ.ைல. அவ]கP, த�Dத� jச] அ#கSBF 
ேபாF/ பய+ப/Dத அ�ம6 ேகFG+றன].
இதைன எ%ப' அைம%பH? பாgேவ]F த�Dத
�ேய அைம#க ='eமா?

ேக. எ0. ஆராவvத0, R�"�&.

பS4: ந9பIகa#$ உதவ P வMத உ>
கa#$ பாரா:)கL. அ)*D உ>கL ேகL
Q#$ வ.ேவா,. Q9ேடா@ ஆ%ப ேர:=>
?@ட,, eசI அ#க i9:கைள உ. வா#க
எ7தான வn கைள* த.CறD. இத yல,,
ஒ. பயனாளI, எMத ைப4கL மU_, ேபா4-
டIகைள% பய ப)*தலா, எ _ வைரயைற
ெச<D Q9ேடா@ ?@ட*SU$q ெசா4 C
றD. ஒ. ெபIசன4 க,% e:ட`4, ஒ _#$
ேமUப:ட அ#கi9:கைள உ.வா#கலா,. 
Q9ேடா@ 7 ?@ட*S4, எ%ப= இவUைற
உ.வா#கலா, எ ப தைன இ>$ பாI#கலா,.
1. @டாI: ெமrQj.MD Control Panel ஐ*

Sற#கi,.
2. இS4 User Accounts எ பைத* ேதIM

ெத)#கi,. இS4 உ>கL க,%e:டI 
ெந:ெவாI#C4 இைண#க%ப: =.Mதா4,
Give other users access to this computer எ ப
தைன* ேதIMெத )#கi,. இ4ைல எk4,
Manage another account எ பதைன* ேதIM
ெத)#கi,.

3. ெந:ெவாI#C4 இைண#க%ப:=.Mதா4,
ஏUகனேவ அMத ெந:ெவாI#C4, அ4-
லD ெபIசன4 க,%e:ட`4 உLள அ#க
i9:கL கா:ட%ப),. இ>$ Add எ 
பS4 C7# ெச<Sடi,. உட eசI ேந,
(User Name) ஒ _ த.,ப= l>கL ேக:)#
ெகாLள%ப)~IகL. அ*Dட ெடாைம 
ெபய., தர ேவ9=யS.#$,. அ*
Dட , WSய eச.#$ Standard account அ4
லD Administrator account ஆCயவUV4 எMத
அ#கi9: உ`ைம தர இ.#C|IகL எ 
பதைன# $V%G:)q ெசா4ல ேவ9),.
அ)*D Finish எ பதைன அT*தi,.

4. உ>கL ெபIசன4 க,% e:டI தk யாக
ைவ*D% பய ப)*த# x=யதான இய#
க*S4 இ.Mதா4, eசI ேந, ம:), தர 
ேவ9=யS.#$,. உட எ*தைகய
த ைம உைடய அ#கi9: எ பதைனb,
$V%Gட ேவ9),. அத G னI, Create
Account எ பS4 அT*தi,.

5. eசI அ#கi9:)#$ பா@ேவI: ேதைவ
இ4ைல எk4, ைம#ேராசா%:, l>கL 
அதைன உ.வா#C ைவ*D# ெகாL aமா_
ேக:)# ெகாLCறD. $V%G:ட க,%
e:ட`4 லா# இ ெச<D, க9:ேரா4
ேபனைல* SறMD, User Accounts ேதIMெத
)*D அ)*D Create a password, எ பS4
C7# ெச<D, உ>கL அ#கi9: =Uகான 
பா@ேவIைட அைம#கலா,. பா@ேவIைட 
இர9டாவD Pைறb, ைட% ெச<D உ_S 
ெச<Sட ேவ9),.  ேதைவ%ப:டா4,
பா@ேவI=ைன \ைனi ப)*S% password
hint) பாI#க ஏேதr, தகவ4கைளb,
அைம#கலா,. ெந:ெவாI#C4 உ>கL
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க,%e:டI இைண#க%ப: =.Mதா4, அ:
}k@:ேர:டI ம:)ேம பா@ேவIைட
அைம#க P=b,.

6. இதU$, Control Panel SறMD User Accounts
ேதIMெத)*D, Manage another account,
ேதIMெத)#க ேவ9),. இ>$, l>கL
எMத அ#கi9:=U$ பா@ேவI: அைம#க
ேவ9)ேமா, அதைன* ேதIMெத)#கi,.
G னI Create a password எ பS4 அT*
தi,. G னI, பா@ேவI =ைன ைட% ெச<-
Sடi,. G னI p9), அதைன உ_S%
ப)*D, வைக]4, ைட% ெச<Sடi,.
G னI Create password எ பS4 அT*S
ெவ7ேயறi,.

ேகP*: ெர%ெர� ேரF எ+பH <.V.e ெசய.பாF
';கா? அ.லH க8%jFடW+ மா�Fடc#கா?

கா. R�ஞான$, ெச|யா�.

பS4: ெர%ெர� ேர: எ பD மாk:ட` 
கா:?* ேதாUற*Dட ச,பMத%ப:டD.
க,%e:டI Sைர]4 நம#$# கா:?யாக#
Cைட#$, =@Gேள ஒ. ெநா=]4 எ*தைன
Pைற ஒ7e:ட%ப)CறD ((Illuminating)) எ ப
தைனேய இD $V#CறD. இD Gேர, ேர:
(Frame Rate) எ பD ேபா4 இ.#CறD எ _
l>கL எ9�னாf,, இர9ைடb, ேபா:)
$ழ%G# ெகாLள ேவ9=யS4ைல. Gேர,
ேர: எ பD ஒ. =@Gேள ஒ. கா:?]j
.MD இ ெனா. கா:?#$ எ*தைன Pைற
மா_CறD எ பைத# $V#CறD. ஆனா4
ெர%ெர� ேர: எ பD அMத Gேர,க74 கா:-
?கL எ*தைன Pைற ஒ. ெநா=]4 ஒ7e:
ட%ப)C றன எ பதைன# $V%பதா$,.
உ>கL மாk:ட` ெர%ெர� ேர:=ைன
எ%ப=# க9டVவD? எ ற ேகLQ உ>
கa#$ எழலா,. ெட@#டா%G4
ைர: C7# ெச<D Properties எ ப
தைன* ேதIMெத)#கi,. அ)*D 
Settings ேட%Gைன* ேதIMெத)#
கi,. அS4 Cைட#$, Advanced
ப:டைன# C7# ெச<Sடi,.
Cைட#$, WSய Q9ே டாQ4
Monitor எ r, ேட%Gைன C7#
ெச<Sடi,. G Monitor settings 
எ r, ஏ`யாQ4 உ>கL மாk:-
ட` ெர%ெர� ேர:=ைன#
காணலா,. அS4 ஒ. �h Q`b, ெமr-
QUகான ப:= ெத`b,. இS4 உLள 
அ,W# $V]ைன அT* Sனா4 பல
ெர%ெர� ேர: ெகா)#க%ப:=.%பD
ெத`யவ.,. 60,70, 72, 75 மU_, 85
என இைவ தர%ப:=.#$,.
இவUV அல$ Hertz
ஆ$,. ெப`ய 17 அ4லD 19

அ>$ல மாk:டI எ றா4 ெர%ெர� ேர: 85 
ஆக# ெகாLளலா,. மாk:டI அளi $ைறய 
$ைறய இதைனb, $ைற*D# ெகாLளலா,.

ேகP*: ஷவ. ேவ] (Shovelware) எ+3 அ%1
ேகஷ+ MேராGரா8 JLDH ப'#J8 ேபாH ெதWய 
வNதH. ஆனா., அH எதைன# JL#GறH எ+3
எNத *ள#க=8 அNத ��. இ.ைல. இH 
சா%Fேவ] ச8பNத%பFடதா? அ.லH ஹா]Fேவ] 
ச8பNத%பFடதா?

�. ெஜபரா�, மfைர.

பS4: க,%e:டI வா>$,ேபாD, அத
rட பSய%ப:) Cைட#$, ேதைவ யUற, 
அSக% பயk4லாத WேராCரா,கைள இMத
ெபய`:), அைழ%பாIகL. ெபாDவாக
இவUைற Crapware அ4லD Bloatware எ ேற
ெபய`:) ஒD#க%ப)வD உ9). Pத4
Pைற க,%e:டI வா>$பவIகL, த>கL
க,%e:ட.ட இல வசமாக இ*தைன Wேரா
Cரா,கL த.CறாIகL எ _ ஆqச`ய%ப)
வD9). அMத ஆqச`ய உணIQ அ=%ப
ைட]4, இMத Wேரா Cரா,கைள Shovelware
என அைழ#C றனI.

ேகP*: *Bேடாg 7 <gட8 ெகாBட க8%jF
டைர வாaGePேள+. இ6. வா. ேப%ப] ம;38
ேப# GரSBF வBணD6ைன மா;38 வ_கP
ெத1வாக என#JD ெதW ய*.ைல. ெசF'a வ_
~றS8.

பா. வள&மR, ேகாைவ.

பS4: WSய ஆ%பேர:=> ?@ட*
SU$ மாVனா4, நம#$ ஏUகனேவ

ெத`Mத Qஷய>கL xட ெத` யா
தைவ ேபால* ேதாUறம7#$,. இk
ெச: ெச<வதUகான வn கைள%
பாI%ேபா,.
Pதj4 ெட@#டா%G4, ைர:

C7# ெச<S)>கL. Cைட#$,
ெமr Q4 Personalize எ பதைன*
ேதIMெத)#கi,. அ)*D, �ழாக

உLள Desktop Background எ 
பS4 C7# ெச<Sடi,. அ)*த
Q9ேடாQ4, Desktop Background
எ பS4 C7# ெச<Sடi,.
அ)*D Cைட#$, Q9ேடாQ4,

Change background color எ பS4
C7# ெச<Sடi,. இD Picture position 

heading எ பS4 இட, ெபUV.#$,.
இ%ேபாD, l>கL Q.,W, வ9ண*S4 
அைம*Sட, வ9ண* ேதIi க:ட, 

Cைட#$,. இSj.MD மன
SU$% G=*த வ9ண* Sன* ேதIM
ெத)*D அைம#கi,.

4 ஒ7e:
பதா$,.
:=ைன

LQ உ>
%G4
 ப
*D
#

ெமr
Lள
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பD
85
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ெ
பா
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ெ
ே
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