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வாசக2கேள.... க89:#ட2 ?ா@க.
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 மாD^ மாத-:X9 
_; ெவNயாa6+/க/bடா.. Sா7க# மXY*
‘TU’/கைள உ+வா/aயவD, ெவN6CடவD, 
aைட/9* இட!க#, &ைல ஆaயவXைற/ கCடாய* 
9=4>டேவKL*.

ேபா#ேடா &'(

பணய'ைக6களாD8 க89:#ட2க.

ஆF#ராH#: தவ5க. தJ2'க

ப'க8 5

ப'க8 11

ப'க8 7

உ
I

ேள

க !#$ட&க( இய+க,ைத! ெபா2,த
வைர, அத7 அ8!பைடக9: ஒ7

றாக, க !#$ட& இய+> ைப: ?@ட  
வைக A+Bயமான ஒ7றா> . ஒFெவாG
ஆ!பேர$8J ?@டA ஒG வைக ைப:
?@ட,Kைன ச!ேபா&$ ெசMB7றன. நா 
எJ> எP,QR ெச72 பய7பP,த+
S8ய ேபா&$டT( $ைரF, அைன,Q ?@டJ
கUட7 இைணWQ இயJக ேவXP 
எ7றா: FAT32 வைக ைப: ?@ட,Kைன+
ெகாX8GWதா: ந:லQ. அWத $ைரF Zக[ 

ெப\யதாக, அKக+ ெகா(ளள[ ெகாXடதாக
இGWதா:, அத^> எ7.8.எ!.எ@. (NTFS)
ைப: ?@ட ேதைவ!பP . ேம+ ?@ட,K:
பா&ம$ ெசMய!ப$ட $ைரFக9: HFS+ எ7ற
ைப: வைக பய7 பP,த!பPBறQ. அைவ
_Xேடா@ ?@டJக9: இயJகாQ. ̀ ன+@ 
?@ட தன+ெகன ஒG ைப: ?@ட,ைத+ 
ெகாXP இயJ>BறQ. எனேவ, ஒFெவாG
க !#$ட& பயனாளG , இWத ைப: ?@ட 
வைகக( >a,Q அaWQ ெகா(ள ேவX 8ய
Q(ளQ. ஒFெவா72 ேவ2 எWத வைக ?@

ைப@ N(ட8: த4ைமO8 வைககP8
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ட,Qட7 இைணWQ இயJ> எ7பதைனb 
ெத\WQ ெகா(ள ேவXP . ஏ7 இ,தைன 
வைக ைப: ?@டJக( உ(ளன என அத7
அ8!பைட+ க$டைம!Tைனb e\WQ
ெகா(ள ேவX8யQ(ளQ. இJ> அவ^ைற+
காXேபா .

பலவைக ைபN O;டPகI ஏ0 உIளன?
ஹா&$ $ைரF, !ளாg $ைர

அ:லQ எWத @ேடாேரh i8
யாவாக இGWதாj , அவ^a:
பல வைகக9: ைப:க( வைக!
பP,த!ப$P @ேடா& ெசMய!பPB7றன.
ஒFெவாG @ேடாேரh i8யா[ , ஒ72
அ:லQ அத^> ேம^ப$ட T\[கைள+
(partitions) ெகாXP(ளன. ஒFெவாG பா&$8
ஷl ஒG வைக ைப: ?@ட, Qட7 பா&ம$
ெசMய!ப$P(ளன. பா&ம$ ெசMைகm:, 
அRெசய:பாடானQ, அWத வைக ைப: ?@
ட,Kைன+ கா`யான nைலm: அைம+BறQ.

ஒG ைப: ?@ட , >a!T$ட $ைர_:
ேட$டா_ைன! T\,Q தo,தo தகவ:
QXPகளாக அைம+க உத[BறQ. அQ ம$P
Z7a, இWத ைப:க( >a,த தகவ:கைளb ,
ைப`7 ெபய&, யா&, யா& அWத ைபைல! 
பா&+க அlமK ெப^2(ளன& ம^2 ைப:
>a,த Tற பXeகைளb @ேடா& ெசM
Kட ஒG வp தGBறQ. இேத ைப: ?@ட ,
$ைர_: @ேடா& ெசMய!பP ைப:கU+
கான அ$டவைண ஒ7ைறb தயா& ெசMQ
ைவ+BறQ. இத7 qலேம, ஓ& ஆ!பேர$8J
?@ட , அWத $ைர_: ைபைல, ேதP
ைகm:, ேதட: Zக எ9தான ெசயலாக ேம^
ெகா(ள!பPBறQ. >a!T$ட ஒG ைப:
எ9தாக இட அaய!ப$P, நம+>+ Bைட+
BறQ.

நா க !#$ட\: பய7பP,Q ஆ!ப
ேர$8J ?@ட  இWத ைப: ?@ட, Kைன!
e\WQ ெகா(U வைகm: அைம+க!ப$8
GWதா: தா7, அQ ைப: ஒ7a: உ(ள ேட$
டா_ைன, தர A8b , ைப:கைள, Kற+க
A8b ம^2 அதைன, KG,K iXP  
$ைர_: பKய A8b . உJகUைடய ஆ!ப
ேர$8J ?@ட ைப: ?@ட ஒ7ைற அaய
இயலாம: ேபானா:, sJக( அWத ைப: ?@
ட,K^கான ச!ேபா&$ தG $ைரவ& ஒ7ைற
இ7@டா: ெசMKட ேவX8யKG+> . அF
வா2 இ7@டா: ெசMய _:ைல எ7றா:,
அWத ஆ!பேர$8J ?@ட, Qட7 அWத ைப:
?@ட,Kைன! பய7பP,த A8யாQ.

அ!ப8யானா:, ஒேர ஒG ைப: ?@ட 
இG+கலாேம? ஏ7 பல இG+B7றன? எ7ற
ேக(_க( ந மனK: எழலா . அைன,Q
ைப: ?@டJகU ஒேர தர மானைவ அ:ல.

ேவ2பாடான இWத ைப: இய+க
Aைறக(, ேவ2பாடான பல வp
க9: ேட$டா_ைன வைக! 
பP,QB7றன. ?ல
ைப: ?@

ட J க ( ,
ம^றவ^ைற+

கா$8j , ெசய:பா$8: 
ேவக,ைத+ ெகாX8G+> . ?ல SPதலான
பாQகா!Tைன+ ெகாX8G+> . ?ல ம^ற
வ^ைற+ கா$8j அKக அள_: @ேடா& 
ெசMKட+ S8ய வசKைய! ெப^aG+> . ?ல
?@டJக( ைப: ெக$P! ேபாக வாM!ேப 
இ:லாம: வ8வைம+க!ப$8G+> .

க !#$ட& ைப:கைள+ ெகாXP நா  
ேம^ெகா(U பலவைகயான ெசய:பாP
கைள+ கXடா:, ZகR ?றW,Q என ஒேர ஒG 
ைப: ?@ட,KனR v$8+ கா$ட A8 யாQ
எ7ேற ெசா:ல ேவXP . ஒFெவாG ஆ!-
பேர$8J ?@டA தன+ெகன ஒG ைப:
?@ட,Kைன! பய7பP,QB7றன. ஆ!ப
ேர$8J ?@ட  வ8 வைம!பவ&கU இேத
ைப: ?@ட,Kைன! பய7பP,QB7றன&.
ைம+ேராசா!$, ஆ!T( ம^2 `ன+@
சா&Wத அ8!பைட+ க$டைம!Tைன
உGவா+>பவ&க( தJகU+>R ெசாWதமான
ைப: ?@ட,Kைனேய பய7பP,QB7றன&.
eKயதாக வG ைப: ?@டJக(, nRசயமாக,
A7னதாக இGWத ைப: ?@டJகைள+ கா$
8j ேவகமாக, nைல,த த7ைம ெகாX
டைவயாக, அKக+ ெகா((ள_: ேட$டா
@ேடா& ெசMய+ S8யைவயாக உ(ளன.
இைவ SPத: வசKகைளb ெகாXP(ளன.
ைப: ?@ட ஒ72 உGவா+க!பPவQ எ9
தான ெசய: அ:ல. இWத ?@ட எ!ப8
ைப:க( அைம+க!பட ேவXP , அைவ 
எ!ப8 வைக!பP,த!பட ேவXP , அ$ட-
வைண! பP,த!பட ேவXP ம^2 அைவ
சா&Wத தகவ:க( எ!ப8, எJ> அைம+க!பட 
ேவXP எ7பதைன+ ெகாX 8G+B7றன.

இPS ெபாTவான Oல ைபN
O;டPகI SUVT" பா&Wகலா$. 

1. FAT32: இWத வைக ைப: ?@ட  
_Xேடா@ ஆ!பேர$8J ?@ட,K7
Zக! பைழய வைக ைப: ?@ட, KைனR
ேச&Wததா> . க !#$ட&க9: இைண,Q 
பய7பP,K! T7ன& எP,QR ெச:ல+ 
S8ய ?aய அள_லான i8யா+க9:,
இWத வைக ைப: ?@ட இ7l பய7

??????
ரரரரர

p
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பP,த! பPBறQ. Zக! ெப\ய ெகா((
ள_லான, 1 TB, i8யா+க( NTFS ைப:
?@ட,K: பா&ம$ ெசMய!ப$P Bைட+-
B7றன. இWத வைக ைப: ?@ட,Kைன,
?aய அள_லான @ேடாேரh i8யா+
க9:, அ:லQ 8w$ட: ேகம ரா+க(, ெச$
டா! பா+@க(, ம^2 ேக சாதனJக9:
ஒ,த வைக+கா க[ , எ7.8.எ!.எ@. வைக 
ச!ேபா&$ ெசMய!படாம: உ(ள i8யா+க
9j , FAT32 ைப: ?@ட பய7பP,த!ப
PBறQ.

2. NTFS: _Xேடா@ ஆ!பேர$8J ?@ட 
வ\ைசm: எ+@T+>! T7னா:, $ைரF
T\!பத^> NTFS ைப: ?@ட  பய7ப P,
த!பPBறQ. ெவ9m: இGWQ இைண+
க!ப$P ெசய:பP,த!பP $ைரFக(,
FAT32 அ:லQ NTFS ைப: ?@ட,தா:,
பா&ம$ ெசMய!பPB7றன.

3. HFS+: ஆ!T( n2வன,K7 ேம+ க !
#$ட&க9: உ(ளாக[ , ெவ9ேய
இைண,Q! பய7ப P,Q $ைரFகைள
HFS+ ைப: ?@ட ெகாXP T\+B7றன.
ஆனா:, ேம+ ?@டJக( வpயாக, FAT32
?@ட,Kj எxதலா . இK: NTFS ைப:
?@ட,K:, ைப:க9: எxத ேவXP 
எ7றா:, அத^கான த&$ பா&$8 சா!$ேவ&
eேராBரா கைள! பய7பP,த ேவXP .

4. Ext2, Ext3, ம^2 Ext4: `ன+@ >a,Q!
ேபvைகm:, Ext2, Ext3, ம^2 Ext4 எ7ற
ைப: ?@டJக( >a,Q ேக$ 8G!y&க(.
Ext2 எ7பQ Zக! பைழய ைப: ?@ட .
இWத ைப: ?@ட,K: எxQைகm:, Z7
தைட ஏ^ப$P எxQவQ n72 ேபானா:,
ேட$டா அைன,Q ெக$P! ேபாM, i$P
எP+க A8யாத nைல+>, த(ள!பP .
இWத TரRைன இ:லாத வைகm: Ext3
ைப: ?@ட உGவா னQ. ஆனா:, இத7 
ெசய: ேவக Zக[ >ைறவாக இGWதQ.
Ext4 ைப: ?@ட அXைம+ கால,K:
உGவான நzன ைப: ?@டமா> . _ைர-
வாகR ெசய:பட+ S8யQ. இ!ே பாQ பய7
பP,த!பP அைன,Q `ன+@ ?@டJ
க9j , இQேவ மாறா nைலm: உ(ள
ைப: ?@டமாக உ(ளQ. `ன+@ ஆ!ப
ேர$8J ?@ட  FAT32 ம^2 NTFS ைப:
?@டJக9: எxத[ , அK: அைமWத
ேட$டா_ைன! ப8+க[ Kற7 ெகாXட
தா> .

5. Btrfs — “better file system”: `ன+@ ?@ட,K7
eKய ைப: ?@டமா> . இQ இ7l  
வ8வைம+க!பP nைலmேலேய உ(ளQ.
த^ேபாQ பய7பP,த!பP ெபG பா
லான `ன+@ ஆ!பேர$8J ?@டJக9:,
இQ மாறா nைல ைப: ?@டமாக இ:ைல.

ஆனா:, _ைர_: Ext4 ைப: ?@ட 
இட,Kைன இQ T8, Q_P . Zக அKக
அள_:, ேட$டா _ைன @ேடா& ெசM Kட
இWத ைப: ?@ட வp தG .

6. Swap: `ன+@ ?@ட,K: இWத ”Swap” ைப:
?@ட ஒG ைப: ?@டேம அ:ல. இத7
அ8!பைடm:, $ைர_: பா&$8ஷ7 உG
வா+Bய T7ன&, இதைன ஆ!ப ேர$8J
?@ட தன+>, ேதைவ யான ேபாQ பய7
பP,K+ ெகா(U . இதனா:, இத^ெகன
தoேய ஒG பா&$8ஷைன, `ன+@ ?@
ட,K: உGவா+க ேவX 8யQ(ளQ.
இ7l பல ைப: ?@டJக( இGW-

தாj , ேமேல Sற!ப$டைவேய, ெபG -
பாலான க !#$ட& பய னாள&க( ெத\WQ
ெகா(ள ேவX8யைவ ஆ> . அ!ேபாQதா7,
ஏ7 ஒG ைபைல ஒG >a! T$ட ?@ட,K: 
ப8+க A8ய_:ைல ேபா7ற ேக(_கU+>,
அவ&கேள _ைட ெத\WQ ெகா(வா&க(.

ெதRST ெகா.P,க.
USB - Universal Serial Bus: (!"வ$ச& ')ய&
ப,) க/012ட4ட5 இைண9க0ப:/ ;ற சாத-
னAகைள எDதாக இைணEF0 பய5ப :Eத ஒ4
வH. ,ேகன$, மM,, ;ளாN OைரQ, ;)Rட$ 
எனE தSேபாF அைனEF சாதனAகU/ இத5
வHேய தா5 க/012ட4ட5 இைண9க0ப :
V5றன. க/012ட$ இயAV9 ெகாR O49
X/ேபாேத இதைன0 பய5ப:EY சாதனAகைள
இைண9கலா/, [9கலா/.

Control Panel: (கR2ேரா& ேபன&) \Rேடா,
இய9கEY5 ,டா$2 ெம]\& தர0ப:/ ஒ4 
^& என இதைன_ ெசா&லலா/. இத5 `ல/
\Rேடா, இய9கEY5 அO0பைட_ ெசய&பா
:கைள ெச/ைம0 ப:Eதலா/. அEFட5 ெப$
சன& க/012ட$ மSa/ இைணbத சாத னAகc 
ெசய&ப:/ த5ைமைய!/ 'ரைம9கலா/.

Taskbar: (டா,9 பா$) \Rேடா, இய9கEY&
மா"2ட$ Yைரd& eழாக இயAX/ [c க2ட/.
இY& ,டா$2 ெம], \ைரவாக அ0Dேகஷ5
hேராVரா/கைள இய9க ஐகா5கc அடAVய
ெதாX0h, இயAV9 ெகாRO49X/ அ0D
ேகஷ5 hேராVரா/கD5 ைப&கU9கான க2
டAகc மSa/ கOகார/, ;5னjd& இயAV9
ெகாRO49X/ hேராVரா/கD5 ஐகா5கc
ஆVயைவ இ49X/. இவSைறE ேதைவ0ப:/
ேபாF VD9 ெசlF ெபறலா/.

DES - Data Encryption Standard: mகM/ ;ரபல
மான எ5V)0ஷ5 nைற. இF 56–;2 e மSa/
;ளா9 ைசப$ (Block Cypher Method)வHdைன0
பய5ப:EY ேட2டா\ைன 64 – ;2 அடAVய
ெதாX0hகளாக மாSaVறF. அத5 ;5 அதைன
எ5V)02 ெசlVறF.
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ேபா$ேடா எP,Q ர?!பQ எ7பQ இ7
ைற+> ஒG >ழWைத _ைள யா$

டாக மாa_$டQ. ?2வ&க( Sட Zக அழ
காக ேபா$ேடா எP+> வைகm:, Kற7
ெகாXட எ9ய 8w$ட: சாதனJக( த^
ேபாQ சWைதm: Bைட+B7றன. இவ^2ட7,
அேத அள_^>, Kற7 ெகாXட ேகமரா+க(
இைணWத ெமாைப: ேபா7கU ெபGB உ(
ளன. எனேவ ேபா$ேடா எP!பQ எ7பQ அF-
வளவாக ெசல_:லாத ஒG ெபாxQ ேபா+
காக மாa_$டQ. இவ^2ட7, இ7l  ந  
க^பைன+>, {o ேபாP  வைகm:, இWத 
ேபா$ேடா+கைள மா^a அைம+க, ெமG
S$ட பல அ!9ேகஷ7 eேராBரா க(,
இைணய,K: இலவசமாக+ Bைட+B7றன.
அவ^a: ஒ7றான ேபா$ேடா Z+@ (FotoMix)
எ7பQ >a,Q இJ> 
காணலா .

இWத இலவச eேரா
Bரா Bைட+>  
இைணய தள Aகவ\ :

http://www.diphso.no/
FotoMix.html. 2.8 எ .
T. அள_: Bைட+>  
இதைன ட[Xேலா$
ெசMQ, இ7@டா:
ெசMவQ Zக[ எ9Q.
ஒG ?ல nZடJக9:
எ:லா A8WQ_PB
றQ. eேராBரா இய+
க,K^>, தயாராM+ 
Bைட+BறQ. இத7
qல , ேபா$ேடா+

க97 T7eல,Kைன மா^a அைம+கலா .
படJக9: இGWQ நம+>! T8,த அ:லQ 
T8+காதவ&கைள இைண+கலா , s+கலா .
பல ேபா$ே டா+கைள ெவ$8 ஒ$8 ெகாலாh 
என!பP ஓ_ய ேபா$ே டா+கைள அைம+-
கலா . வா: ேப!ப&க(, ?8, 8_8 கவ&-
கைள உGவா+கலா . இ2 Km: Bைட+> 
ேபா$ேடா இFவா2 மா^ற!ப$டQ என 
அaWQ ெகா(ளாத அள_^> இய^ைக
யாக எP+க!ப$ட ேபா$ேடா ேபால கா$?
அ9+> . அைன,Q A8+க!ப$ட ேபா$
ேடா+கைள T\X$ எP+கலா . Z7 அ�ச: 
qல அl!பலா . � க!, பoய7 ஆBய
வ^a: T\X$ ெசMKட+ ெகாP+கலா . 

_Xேடா@ இய+க,K: இWத eேரா Bரா  
இயJ>BறQ.

ா

/

7

இ

ேபா#ேடா &'(
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இ 7ைறய8w$ட: உலB:, பலவைகயான
க !#$ட& ம^2 Tற 8w$ட:

சாத7Jக( இயJB வGB7றன. க !#$ட&
க9: ெவFேவ2 ஆ!பேர$8J ?@ட,K: 
இயJ>வதைன+ ெகாX8G+Bேறா . அேத
ேபால ேட!ள$ T.?. ம^2 @மா&$ ேபா7
கU இயJB வGB7றன. மா2ப$ட இய+-
கA வ8வைம!e ெகாXட இWத சாதனJ
க9: நா ெவFேவ2 � ேபா&$கைளேய
இைண,Q! பய7பP,த ேவX8b(ளQ.
வய& இைண!e இ7a ெசய:பP , eU�, �
ேபா&டாக இGWதாj , மா2ப$ட வ^ைறேய
பய7பP,த ேவX8ய ��nைல உ(ளQ.
இWnைலm:, ம[@ ம^2 � ேபா&$ வ8
வைம!பK: உலB: A7ன� n2வனமாகR
ெசய:ப$P வG லாwெட+, அXைமm:
K480 எ7ற ெபய\: eKய � ேபா&$ ஒ7ைற
_^பைன+> ெவ9m$P(ளQ. இQ eU�,
ெதாp: �$ப,K:, அைன,Q ஆ!பேர$8J
?@டJக9j இயJ> � ேபா&டாக வ8
வைம+க!ப$P(ளQ. இWத � ேபா&8:
உ(ள டய: ஒ7ைறR vழ^ 2வத7
qல , _Xேடா@, ேம+
ம^2 >ேரா ெப&
சன: க !#$ட&க(,
@மா&$ ேபா7 ம^2 
ேட!ள$ T?+கான �
ேபா&டாக! பய7பP,
தலா . இK: உ(ள @லா$
ஒ7a:, @மா&$ ேபா7 ம ^ 2  
ேட!ள$ T.?.+கைள ைவ,Q! பய7ப
P,தலா . அவ^a7 த8ம7 10.5 Zi

அ:லQ >ைற வாக இG+க ேவXP . இத7 
எைட 820 Bரா .

ெப&சன: க !#$ட& ஒ72ட7, ைவ T
இைண!T: பய7பP,Qைகm:, � ேபா&87
@லா$8: ைவ+க!ப$P(ள @மா&$
ேபாo: ஒ& எ@.எ .எ@. ெட+@$ அைம+க 
ேவXP எ7றா:, அ!ப8ேய, டயைலR ச^2 
மா^aR vழ^a பய7பP,தலா . 

எWத 8w$ட: சாதன எ7றாj , ைட! 
ெசMKட ேவX8ய அவ ?ய ?aதளவாவQ
உ(ளQ. இWத வைகm:, அைன,Q சாதனJ
க9j பய7பP வைகm:, இரXP அ:
லQ q72 ஆ!பேர$8J ?@டJகU+>
ஈP ெகாP+> வைகm: வWQ(ள இWத �
ேபா&$, அைனவ\7 ேதைவகைளb nைற
ேவ^2BறQ. கG!e ம^2 ெவ(ைள வX
ணJக9: வ8வைம+க!ப$P(ள இWத �
ேபா&$ த^ேபாQ அெம\+கா ம^2 ஐேரா!
Tய நாPக9: Bைட+BறQ. _ைல 50 டால&.

சாத ன,க. பல - -- சாதன,க. பல
1 ேபா2# ஒ4 5தா41 ேபா2# ஒ45தா4
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ெமாைப: ேபா7 பய7பா$8ைன!
ெபா2,த வைர, ப7னாெடJ> 

Zக அKகமாக! பய7பP,த!பPவQ
ஆX$ராM$ ?@டேம. அதாவQ, ேபா7
பய7பP,Qத`: ப:ேவ2 nைலக9:
Kறைம உ(ளவ&க( இதைன+ ைகயா(B7
றன&. இWKயா_:, @மா&$ ேபா7 பய7
பாP ெபGB வG வதா:, ஆX$ராM$ 
?@ட,Kைன, ெதாட+க nைலm: பய7ப P,
Qபவ&க( ெபG பா7ைமயாக இG+B7றன&.
இவ&க9ட இWத ?@ட  பய7பா$8: ?ல 
ெபாQவான தவ2க( காண!பPB7றன. ?ல
தவ2க( ெபாQவானைவ; இழ!e எதைனb 
ஏ^பP,தாதைவ. ஆனா:, ?ல தவ2க9னா:,
ேபாo: உ(ள ேட$டா_ைன இழ+க ேந&B
றQ. இWத தவ2க( ஏ^ப டாம: எ!ப8 ெசய:-
பட ேவXP எ7பைத இJ> பா&+கலா .
1. பாTகா"Xைன உYவாWSக: @மா&$

ேபாo: நா அKக அள_: ேட$டா-
_ைனR ேச&,Q ைவ+Bேறா . இWத தக-
வ:க( ெபG பாj ம^றவ&க U+>,
ெத\ய+ Sடாதைவேய. எனேவ, இவ^ைற
ம^றவ&க( எ9K: அ�> ��nைலm:
அைம+க+ SடாQ. ம^றவ&க( ேபாைன+
ைகயா(வைத, தP+க, பா@ேவ&$, 
ேப$ட& அைம!T7 வp பாQகா!e, _ர:
ேரைக பாQகா!e அ:லQ உJக( @மா&$ 
ேபா7 தர+S8ய எWத வைகmலாவQ, பாQ
கா!Tைன ஏ^பP,த ேவXP . S>( அ+-
க[X$8ைன இK: பய7பP,Kனா:,
இரXP அP+> nைல பாQகா!Tைன உG
வா+B ைவ+க[ .

2. X.ஓ.X. (POP) அfசN gைறையV தj&W-
கk$: ெபாQவாக ஆX$ராM$ வா8+
ைகயாள&க9டZGWQ ஒG ேக(_ைய
எK&பா&+கலா . ”ஏ7 எ7 ெமm:க( 
ேபாo`GWQ அ:லQ ெட@+டா!T`
GWQ மைறWQ _P B7றன?” இத^கான
அ8!பைட காரண , sJக( உJக( அ�ச:
கண+Bைன T.ஓ.T. வைகm: அைம!ப-
Qதா7. இWத வைகm:, அ�ச:க( எ!
ேபாQ அத^கான ச&வ\: தJB இG+> 
ப8 அைம+க ேவXP . அ�ச:கைள! 
ப8+க தர_ற+க ெசMKPைகm:, ச&வ\:
இGWQ மைறb ப8 அைம+க+ SடாQ. 
பலவைகயான வpக9: அ�ச: அ+க
[X$கைள அைம+கலா . ஆனா:, SP-
மானவைர T.ஓ.T. வைக ெச$ அ!Tைன,
த_&+க[ .

3. j:ெஜ: ?கI அsக$ ேதைவயா? ?ல
ஆX$ராM$ ேஹா @B�7 Kைர க9: 
எ+கRச+க மான _$ெஜ$Pக( என!பP  
அ!9ேகஷ7கைள! பா&+Bேறா . _$
ெஜ$Pக( எ7பைவ எ!ேபாQ தாமாகேவ
இயJB, தகவ:கைள, தWQ ெகாX 8G!
பைவ. எWத அள_லான எX�+ைகm:
இைவ அKகமாக இG+B7றனேவா, அWத
அள_^> உJக( ேபாo7 ேப$ட\ Z7
ச+K ேவகமாக, {&WQ_P . எனேவ, உJக
U+>, ேதைவயான, அவ?ய ேதைவயான
_$ெஜ$Pகைள ம$P ேத&WெதP,Q
அைம+க[ . அKகமாக ேவXடா .

4. vெம8N தj&Wக ேவxடா$: ஆX$ராM$
ம^2 wெமm: T\,Q ைவ,Q!
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பா&+க இயலாதைவ. இைவ இரXP 
இைணWத ெசய:பாP Zக[ ேந&,Kயாக
இG+> . எனேவ, sJக( ஆX$ராM$
@மா&$ேபா7 ஒ72 வாJB! பய7பP,
Qவதாக இGWதா:, க$டாய wெமm:
அ+க[X$ ஒ7ைற உG வா+B! பய7ப
P,த[ . wெமm: அ+க[X$ இ:ைல
எ7றா:, பல A+Bய பய l(ள _ஷயJ
கைள இழ+க ேந\P . S>( Tேள @ேடா&,
ேப+ அ! எP!பQ என! பல A+Bய ெசய:
பாPகைள, wெமm: அ+க[X$ வpயா
க,தா7 ேம^ெகா(ள A8b . ஆX$ராM$
ேபாைன ெச$ அ! ெசMவத^> A7னேர,
wெமm: அ+க[X$ ஒ7ைற உGவா+B,
ேபா7 ெச$ அ! ெசய:பா$87 ேபாQ 
பய7பP,த[ . கால! ேபா+B: ேபா7
பய7பா$8:, இத7 வசKகைள sJக(
உண&WQ ர?!y&க(.

5. அyமsகைள அளzT தரk$: அ!9ேகஷ7
ஒ7ைற இ7@டா: ெசMைகm:, அWத
அ!9ேகஷைன! பய7பP,Q ேபாQ,
?@ட,K^> எWத வைக அl மKைய,
தர இG+B�&க( எ7ற எRச\+ைக உJக
U+>+ Bைட+> . ?@ட, K^கான அl
மKைய+ >a!T$ட அள_ேலேய இG+க
ேவXP . ?ல அ!9ேகஷ7க( உJக
Uைடய இட >a,த தகவ:க(, Z7
அ�ச: ஆBயவ^ைற! பய7பP,த அl
மK ேக$> . இவ^ைற, தர ேவXடா .
இைவ இ:லாம:, இ7@டா: ஆகாQ
எ7றா:, அWத அ!9ேகஷைனேய eற+க
�,Q_ட ேவXP . எWத வைக அlமK
ெகாP,தா:, ந ேட$டா எWத அள_:
அ!9ேகஷ7 வச!பP எ7பதைன ந7>
அaWQ, அத^ேக^ப அlமK தர[ .

6. ேதைவ இNலாமN 4{|V ஏ0? sJக(
eU�, பய7பP,தாதவராக இGWதா:,
அ:லQ எ!ேபாதாவQ ம$Pேம பய7ப
P,Qபவராக இGWதா:, ஏ7 அத7 இய+
க,ைத, ெதாட&WQ ெசய: nைலmேலேய
ைவ,KG+க ேவXP ? இQ உJக( ேப$
ட\m7 Z7 ச+Kைய ேவகமாக இழ+கR
ெசMKP . எனேவ, ேபா7 ெச$ அ! ெசM
KPைகm:, eU�, வசKைய இயJகா
nைலm: அைம+க[ . ேதைவ!பP 
ேபாQ ம$P பய7பP,த[ . இேத ேபால 
ைவ T வசKையb பய7பP,த[ .

7. அ"~ேகஷ0 த�Wைக: உJக( ேபாo:
எ,தைன அ!9ேகஷ7கைள அைம,Q
இG+B�&க( என மாத ஒGAைறயா
வQ த�+ைக ெசMKட[ . பய7பP,தா
தவ^ைற அ7 இ7@டா: ெசMKட[ .
ேக @ _ைளயாPவQ மனK^> e,Q
ண&R? அ9+> . ஆனா:, அவ^a:

நாளைட_: ஆ&வ  >ைறW Q_$டா:,
அ7 இ7@டா: ெசMQ _டலா . பய7ப
P,தாத அ!9ேகஷ7கU , ேக @கU ,
பய7பP,தாத nைலmj ேப$ட\m7
ச+Kைய இழ+க ைவ,KP .

8. ஆX$ராM$ ம^2 ஆ!T( n2வன,K7
ஐ.ஓ.எ@. ?@ட,K^>  இைடேய உ(ள 
ஒG A+Bய ேவ2பாP, ஆX$ராM$ ?@
ட,K7 வைளWQ ெகாP+> த7ைம தா7. 
இதனாேலேய, eKதாM ஆX$ராM$ பய7-
பP,Qபவ&க(, அைன,ைதb பய7பP,த
Aய^?+Bறா&க(. அைன,ைதb பய7ப
P,த எX�னா:, ?ல A+Bய பய7பாP
கைள இழ+க ேந\P .

9. அ"ேட: SUVT அல: Oய$ ேவxடா$:  
பல ேவைளக9: நம+> ?ல அ!9ேக
ஷ7கU+கான அ!ேட$ தர _ற+க ெசM
ய!ப$P(ளQ. அ:லQ, eKய அ!ேட$ 
உ(ளQ. தர_ற+க ெசMKடவா? எ7ற
அa_!eக( வWQ ெகாXேட இG+> . 
ஒG ?ல& இதனா: ெதா:ைல ஏ^பPேமா
எ72 எX� அlமK ம2!பா&க(. ?ல&, 
அல$?யமாக இGWQ_Pவா&க(.
அ!ேட$ >a,Q அa_!eக( வGவத^>
காரண , ெபG பாj அைவ ேபாo7
பாQகா!e >a,த ைப: அ!ேட$ ஆகேவ 
இG+> . ெபாQவாக, ஆ!T( n2 வன ,
தா7 ெப\ய அள_: மா^றJகைள, 
தGவதாக இGWதா: ம$Pேம, இQ ேபா7ற
எRச\+ைககைள வழJ> . ?ல ேவைள
க9:, A7பா கேவ அa_,Q_$P,
தானாகேவ ஒேர ேநர,K:, த7 அைன,Q 
ஐேபா7க9j ?@ட அ:லQ அ!-
9ேகஷ7கைள அ!ேட$ ெசMKP .
ஆX$ராM$ அ!ப8 அ:ல. ?7ன _ஷ
யJகU+>மான அ!ேட$ >a,Q 
அa_+> . ?ல அ!ேட$ ைப:கைள
ந உத_m7a ேபாo: அ!ேட$ ெசM
Kட A8யாQ. ெபாQவாக, நா >a!T$ட
கால இைடெவ 9m: அ!ேட$ ெசMQ
ெகாXேட இG+க ேவXP . அ!9
ேகஷ7 ேமேனஜ& T\_^>R ெச72,
அJ> அ!ேட$ ெசMய ேவX8ய ைப:க(
உ(ளனவா எ72 ேசாதைன ெசMQ, 
T7ன& அ!ேட$ ெசMKடலா . அ:லQ
Tேள @ேடா& ெச72  இதைன அa யலா .
ஆX$ராM$ இயJ>தள எ7பQ

இ!ேபாQ உலெகJ> அKக எX �+
ைகm: பயனாள&கைள! ெப^ 2(ள ஒG
தளமா> . எனேவ, அத^> மாa+ ெகா(
ைகm:, ?aய அள_லான தவ2கைள
நா த_&+க ேவXP . அWத வைகm: 
ேமேல தர!ப$P(ள >a! eக( nRசய 
உJகU+>! பய7பP .
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ேவ2# V9(...
ெமாVத பWக எx�Wைக

ேவ&8: டா>ெமX$ தயா\+> ேபாQ,
ப+கJக97 எX�+ைகைய அைம!பQ ந 
அைனவ\7 வழ+க . அWத டா>ெமX8:
ெமா,த எ,தைன ப+கJக( எ7ப தைனb 
அதlட7 இைண,Q, ஒFெவாG ப+க,
Kj வG மா2 அைம+கலா . இதைன 
டா>ெமX8: y:$ ஒ7ைற அைம!பத7 
qல ெகாXP வரலா . இத^>+ �ேழ 
கா$8b(ளப8 ெசய:பட ேவXP .
1. எWத இட,K: ெமா,த ப+கJக97 எX-

�+ைக வர ேவXPேமா, அWத இட,
K^>+ க&சைர+ ெகாXP ெச:ல[ .

2. \!பlைடய Insert ேட! ேத&WெதP+க!
பட ேவXP .

3. Text >�!T: Quick Parts எ7பK: B9+
ெசMKட[ . இJ> �� _\ ெமl ஒ72
Bைட+> . இK: Field எ7பதைன,
ேத&WெதP+க[ . ேவ&$ Field டயலா+
பா+�ைன+ கா$P .

4. அP,Q Categories ��_\ ப$8ய`:,
Document Information எ7பதைன, ேத&Wெத
P+க[ . Field Names எ7பK: NumPages
எ7பதைன, ேத&WெதP+க[ . அP,Q
டயலா+ பா+ைஸ q8, y:ைட இைண+க
ஓேக, B9+ ெசMKட[ .
இo, ெமா,த ப+க எXக( எX�+ைக

உJக( டா>ெமX8: கா$ட!பP .

ேவ&�N எ"2 �
ெட+@$ ஒ7ைற ெசல+$ ெசMB�&க(.
T7 அதைன இ7ெனாG இட,K: ெகாXP
அைம+க _G eB�&க(. எ!ப8 இWத
ெசயைல ேம^ெகா(B�&க(? ெட+@$ைட
ெசல+$ ெசMத T7ன& ம[�7 க&சைர
அK: ெகாXP ெச72 T7 ம[ஸா:
இx,Q >a!T$ட இட வWத[ட7 க&
சைர _P_,Q அைம+ B�&க(. ேவ2 வp
யாக க$ அ:லQ கா!T ெசMQ ேதைவயான
இட,K: ேப@$ ெசMB�&க(. எ!ப8!
பா&,தாj இQ பல nைலக9: ேம^
ெகா(Bற சமாRசாரமாக இG+BறQ. இத^>
ஓ& எ9ய வpைய எ!2 � தGBறQ. இJ> 
Aத`: நக&,த ேவX 8ய ெட+@$ைட
ெசல+$ ெசMQ ெகா(UJக(. இJ> 

ம[@ ேவXடா எ7றா: �!$ �bட7
ஆேரா �ையR ேச&,Q இய+B ெட+@$ைட 
ெசல+$ ெசMKடலா . ெசல+$ ஆன[ட7
எ!2 �ைய அx,QJக(. அத7 T7 ஆேரா 
� அ:லQ ேபh அ! அ:லQ ட[X அx,K
ேத&WெதP,த ெட+@$ைட எJ> அைம+க 
ேவXPேமா அJ> ெச: jJக(. (இ!ப8R
ெச:j ேபாQ ெட+@$ நக&,Q ேவைல
ேவXடா எ72 nைன,தா: எ@ேக!
�ைய அx,QJக(; எ:லா ர,தாB_P .)
இo எWத இட,K: ெட+@$ அைம+க 
ேவXPேமா அWத இட வWத [ட7 ஜ@$ 
எ7ட& �ைய, த$PJக(. ெட+@$ அWத
இட,K: வWதம&WQ_P . இQ க$ அX$
ேப@$ வp+> இ7ெனாG ெசய:வp
யா> . கா!T அ:ல.

ெடW;: எNைலW ேகா? பய0ப?Vத
ேவ&$ டா>ெமX$ தயா\!பவ&க(,

Print Layout _#_: தJக( ெட+@$ைட
அைம,தா:, அK: கா$? அ9+> 
ெட+@$ எ:ைல+ ேகாP அவ&கU+> 
Zக[ உத_யாM இG!பைத+ காணலா .
இைவ e( 9களா: ஆன ேகாPக(. sJக(
அைம+> ெட+@$ எWத அள _^>(
ம$Pேம இG+> எ7ப தைன+ கா$P . 
இWத ெட+@$ எ:ைல+ ேகாPக97 8@T
ேளைய+ கX$ேரா: ெசM Kட ��+கா� 
வpகைள! T7ப^ற[ .
1. Word Options டயலா+ பா+ைஸ+ ெகாXP

வர[ . ேவ&$ 2007:, ஆy@ ப$ட7
B9+ ெசMQ, �ழாக உ(ள Word Options
ப$டைன B9+ ெசMKட ேவXP . 

2. இWத டயலா+ பா+�7 இடQ ப+க உ(ள
Advanced எ7பK: B9+ ெசMKட[ .

3. இJ> Bைட+> ஆ!ஷ7@ ப$ 8ய`:
ம[ைஸ உG$8+ ெகாXP ெச:ல[ .
Show Document Content எ7ற T\_: n2,
த[ .

4. Show Text Boundaries எ7ற ெச+ பா+�:
8+ அைடயாள ஏ^பP,Kனா:,
ெட+@$ எ:ைல+ ேகாP கா$ட!பP . 
எP,Q_$டா: கா$ட!பட மா$டாQ.
ேதைவயா னைத ஏ^பP,Kய T7ன&,

ஓேக B9+ ெசMQ ெவ9ேயற[ .
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எWெஸN எ/Vs0 அளk
ம^ற அ!9ேகஷ7 சா!$ேவ& ேபாலேவ
எ+ெஸ: ெதா>!Tj  எx,K7 அள[ 
பாMX$ எ7ேற >a!Tட!பPBறQ. ஒG
பாMX$ எ7பQ ஏற,தாழ ஓ& அJ>ல,K:
72: ஒG பJ>. ஒG ெச: அ:லQ ெச:`:
உ(ள தகவ: ஒ7a7 எx,K7 அள_ைன
மா^ற ேவX8யKG!T7 நா �: பா\ைன!
பய7பP,QBேறா . ெட+@$ ச பWதமான
�:கU+> இடQ ப+க (பாX$ �`7 
வலQ ப+க ) பாMX$ அள_7 y:P க$ட  
உ(ளQ. இWத y:87 வலQ ப+க உ(ள
�� ேநா+Bய அ e+ >am: B9+ ெசMதா:
எx,K7 பாMX$ அள[க( பலவ^ைற+
காணலா . ெட+@$ைட, ேத&WெதP,Q
_$P இWத ைசைஸ மா^ aனா: எx,Q+-
க97 அள[ மாa இG!பதைன+ காணலா .

ஆனா: ஒ7ைற nைன_: ெகா(ள 
ேவXP . B9+ ெசMதா: �� ேநா+B _\b  
அள[க9: ம$Pேம எx,K7 அளைவ மா^ற
A8b எ7பத:ல. அள[ க$ட,K: ெச72 
எx,K7 அளைவ � ேபா&P வpயாக ைட!
ெசMQ அைம+க A8b . எ+ெஸ: ெதா>!
Tைன! ெபா2,தவைர 1 Aத: 409 e(9
வைர இதைன அைம+க A8b . (இQ உJக( 
T\Xட\7 Kறைன! ெபா2,தQ) Ax எX
அள_: ம$PZ7a பாK அள_j இWத
எx,K7 அளைவ அைம+கலா .

jY$4$ எ/Vsைன �ைல"ப?Vத
எ+ெஸ: ஒ&+ �$ ஒ7a: அ!ே பாQ உ(ள
எx,Qவைக உJகU+> T8+காம: இG+
கலா . அ:லQ உJகU+>! T8,த வைக-
mைன sJக( மாறாததாக அைம,Kட எX
ணலா . அ:லQ ஆJBல அ:லாம: தZ�
எx,Q+க9: அடJBய தகவ:க( ெகாXட
ைபைல sJக( அ8+க8 பய7ப P,தலா .
அ!ேபாQ ஒFெவாG Aைறb  பாX$ 
_Xேடா ெச72 தZ� எx,Kைன ெச$ ெசM-
வQ ?+கலாக இG+கலா . இத^> ஒேர வp 
sJக( _G e எx,Q வைகmைன nைல,த
எx,தாக அைம!பQதா7. இதைன ெச$ ெசM-
Kட+ ��+கா� ப8 அைம,KPJக(.
1. “Tools”ெமl B9+ ெசMQ அK: “Options”

T\ைவ, ேத&WெதP+க[ .
2. இo “Options” எ7l பல ேட!க( அடJ-

Bய _Xேடா_: “General” எ7l ேடT:
B9+ ெசMKட[ .

3. இ!ேபாQ Bைட+> _Xேடா_:
“Standard font” எ7பத^> ேந& எKராக
பாX$ ம^2 ைச@ _Xேடா இG+> . 
இK: sJக( _G e எx, Qவைக
mைன, ேத&Wெத P,Q ம^2  அத^கான 
அள_ைனb ேத&WெதP,Q T7 ஓேக
B9+ ெசMQ _Xே டா+கைள qட[ . 
இo எ!ேபாQ எ+ெஸ: ஒ&+ �$ைட,
KறWதாj  கா` இட,K: இWத பாX$ 
தா7 பய7பா$8^>, தயாராக இG+> .

ைபசாj�S$ �பா�WS$ இைடேய 4I~
எ+ெஸ: ஒ&+ �$8: கர7?யான �பாM
எFவள[ எ72 >a!TPைகm: ச\யாக+
கண+BP வைகm: ைபசா ைவb ேச&,Q+
>a!TPேவா . ஆனா: ஒFெவாG Aைறb 
�பாM+> ைபசா_^> இைடேய e(9 
அைம!பQ ச^2 ?ர மமாக இG+> . இதைன
எ+ெஸ: eேராBராேம அைம+> ப8 ெச$
ெசMKடலா . எ!ப8 எ72 பா&!ேபாமா!

எP,Q+ கா$டாக sJக( பண மK!ைப+ 
>a!TPைகm: �பாM ைபசா இைணWத
எXைண e(9 இடாம: Aத`: அைம+
க[ . எP,Q+ கா$டாக 11245, 2345,
5693, 236798 என அைம!பதாக ைவ,Q+ 
ெகா(ேவா . sJக( ��+கா� Aைறm:
அைம,Q_$டா: இWத எXக( 112.45,
23.45, 56.93, 2367.98 என அைம+க!பP . 
sJக( ெச$ ெசMKட ேவX8ய Aைற:
1. “Tools” ெமl B9+ ெசMQ அK: “Options”

T\ைவ, ேத&WெதP+க[ . 
2. இo Bைட+>   “Options” எ7l பல

ேட!க( அடJBய _Xேடா_: “Edit”
எ7l ேடT: B9+ ெசM Kட[ . இK:
“Fixed decimal” எ7l T\_: ெச+ ெசMK
ட[ . இ!ேபாQ “Places” எ7l இட,K7
A7னா: “2” என அைம,Kட[ .
T7 ஓேக B9+ ெசMQ _Xே டாைவ
qட[ . இo sJக( அைம,KP எX
க97 இ2K இரXP இல+கJகU+>
A7னா: e(9 தாேன அைம+க!பP . 
இWத ெசய:பாP ேதைவm:ைல எ7றா:
“Fixed decimal” எ7l T\_7 A7 உ(ள
8+ அைடயாள,ைத எP,Q_ட[ .

எ'ெஸ@
V9(...
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Ya!ே டாவா: (CryptoWall) எ7ற ைவர@ 
மா:ேவ& ெச7ற ஆX 8 ̀  GWQ பர_ வG-

B றQ. இதைன பணய, ெதாைக சா!$ேவ& 
(Ransomware) என அைழ+ B7றன&. மா&R மாத 
ம, Km: ெதாடJB, இ72 ஆக@$ இ2K 
வார  வைர, ஏற,தாழ 6 ல$ச  க ! #$ட&-
கைள இWத சா!$ேவ& அ! 9 ேகஷ7 ைக! 
ப^a, 525 ேகா8 ைப:கைள நாச  ெசM Q(-
ளQ. 

Ransomware எ7பQ ஒG வைக யான ெகPத: 
_ைள _+>  சா!$ேவ&. இQ ஒG க !-
#$ட& ?@ட, Kைன, த7 க$ P!பா$ 8^>( 
ெகாXP வG . T7 க ! #$டைர! பய7ப-
P, Q பவ& அ:லQ உ\ ைம யா ள G+>, க !-
#$ட& த7 க$ P!பா$8: உ(ளQ எ72 , 
>a! T$ட ெதாைக mைனR ெசj, Kனா: 
தா7, க$ P!பா$ 8ைன _ல+B+ ெகா(ள 
A8b  எ72  ெசMK அl!e . பண ய-
மாக க ! #$ட\: உ(ள அைன,Q ைப:-
கU  இG+> . பண  ெசj,தா _$டா:, 
அைன,Q ைப:க97 ேட$டா[  vG+க!-
ப$P, அவ^ைற எP,Q ெசய:ப ட A 8 யாத 
வைகm: பK ய!பP . 

இFவ ைகm: Ba!ே டாவா: மா:ேவ& 
தயா \,த வ&க( ப,Q ல$ச  டால& வைர ஈ$-
8 b(ளன& என ெட: ெச+#& ஒ&+@ ,ெர$ 
#o$ (Dell SecureWorks' Counter Threat Unit 
(CTU)) அைம!e அa _, Q(ளQ. 

Ba!ே டாவா: ைவர@ eேரா Bரா  எ!ப8 
ெசய:ப P B றQ?  சWேத க, K^> இட மான, 
Z7 அ�ச: க8 தJக9: தர!ப$ P(ள `J+-
> கைள+ B9+ ெசMQ, ஏேதா ஒG தள, K^> 
இ$PR ெச:ல!ப P ப வ&க97 க ! #$ட&-
க9: இWத Ba!ே டாவா: பர_, த7 ெகPத: 
ேவைல கைள ேம^ெ கா( B றQ. ஒG ?ல 
இைணய தளJக ைளb  இWத ைவர@ ைக!-
ப^a, அWத இைணய தளJக U+>R ெச:j  
க ! #$ட& பய னா ள&க97 க ! #$ட&க-
ைளb  இWத ைவர@ பாK+ B றQ.

தா7 ைக!ப^ aய க ! #$ட&க9: உ(ள 
ைப:க ைளb , ேபா:ட&க ைளb  iXP  
ெசய:ப P,Q  nைல+>+ ெகாXP வர, 
>a! T$ட ெதாைக தர ேவXP  என Ba!-
ேடாவா: eேரா B ரா Zைன, தயா \,த வ&க 9 ட-
Z GWQ தகவ: அl!ப!ப P B றQ. பணய, 
ெதாைக T$காM7 (Bitcoin) என!பP  பண 
மா^2 Aைறm: ெசj,த ேவXP  என அa-
[ 2,த!ப P B றQ. 

ேக$க!பP  பணய, ெதாைக 500 டால \ ̀ -
GWQ 10,000 டால& வைர உ(ளQ. 6,25,000 
க ! #$ட&க( பாK+க!ப$டK:, 1,683 ேப& 
ம$ Pேம இWத பணய, ெதாைக mைனR ெசj,-
K b(ளன&. இவ&க9: பாK+>  ேம^ப$ட-
வ&க( அெம \+கா_: வா�ப வ&க(.  ஆ2 
மாத கால,K: நடWத இWத க ! #$ட& ைக!-
ப^ 2 த`:, பணய, ெதாைக யாக, 11,01,900 
டால&க( ெசj,த!ப$ P(ளன. 

அெம \+கா _^> அP,த ப 8 யாக, _ய$நா  
நா$8: இWத Ba!ே டாவா: தா+ >த: உ(-
ளQ. 66,500  க ! #$ட&க U+> ேம: இWத 
நா$8: பாK+க!ப$ P(ளன. இWத ைவர@ 
அP,Q இல+> ைவ, K G+>  நாP க ளாக, 
T\$ட7, கனடா ம^2  இW Kயா ஆBய 
நாPக( கXட a ய!ப$ P(ளன.
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ெமாைப: ேபா7 பய7பாP அ,Kயாவ?ய 
ஒ7றாக இ72 வள&WQ(ளQ. 

ெமாைப: ேபா7 ஒ7a:, Zக A+Bய 
உ2!பாக அத7 ேப$ட\ உ(ளQ. ச\யாக 
நா  இதைன+ கவo+க_:ைல எ7றா:, 
நம+>, ேதைவயான A+Bய ேவைளக9:, 
இத7 Z7 ச+K கா`யாB, ெமாைப: 
ேபாைன! பய7பP,த A8யாத nைல 
ஏ^பP . எனேவ ேப$ட\கைள அFவ!ேபாQ 
சா&h ெசMKட ேவX8யQ(ளQ. சா&h 
ெசMதாj , அதைன, ேதைவ!பP  ேபாQ 
ம$P  பய7பP,Q  வைகm: ?ல 
A+Bய ெசய:பாPகைள நா  ேம^ெகா(ள 
ேவXP . அ!ப8 ேம^ெகாXடா: தா7, 
ேப$ட\ ந  எK&பா&!e+> ஏ^ற வைகm: 
நம+> ைக ெகாP+> . அைவ எ7ன எ72 
இJ> பா&+கலா .

sJக( ெச:j  இட , உJக U ைடய 
ெமாைப: ேபாl+கான ?+ன: Bைட+காத 
அ:லQ ெதாட&Wத ?+ன: Bைட!பK: ?ர-
ம மான �� nைல உ(ள இட மாக இG!ப தாக 
உண&Wதா:, ெமாைப: ேபா7 ெசய:பா$-
8ைன n2,த ேவXP . ஏென7றா:, இQ 
ேபா7ற �� n ைல க9:, உJக( ெமாைப: 
ேபா7 வழ+க, K^> அK க மான Z7 ச+-
Kைய! பய7ப P,K, ?+ன:கைள எ!ப 8 யா-
வQ ெப^ 2 _ட Aய^ ?+> . அQ ெபG -
பாj  ேதா: _ ையேய தx[ . எனேவ, 
ெமாைப: ேபாைன இQ ேபா7ற இடJக9: 
@_$R ஆ! ெசMவQ, ேப$ட \m7 Z7ச+K 
zணாகR ெசல _ ட!ப P வQ தP+க!பP .

அேத ேபால, ெமாைப: ேபாo:, 
காலXட&, ேநா$@ ேபா7ற அ! 9 ேக ஷ7-
கைள! பய7ப P, K னாj , அ:லQ ஆJ B\ 
ேப&$@ ேபா7ற _ைள யா$ P க9: ஈP ப-
P வ தாக இGWதாj , ெமாைப: ேபாைன 

ஏ& Tேள7 ேமா$ ("airplane mode")என!பP  
nைலm: அைம,Q இவ^ைற ெசய:ப P,-
தலா . இதனா:, ?+ன: ெதாட& eக( n2,-
த!ப$P, ெமாைப: ேபாo: உ(ள அ! 9 ேக-
ஷ7க( ம$P  இயJ>  nைல ஏ^பP .

ேதைவ!ப$டா: ஒpய, ெமாைப: 
ேபாo: இயJக+ S8ய eU�,, ைவ T,  
w.T.எ@. ெமாைப: ேட$டா ேபா7ற அ!-
9 ேக ஷ7கைள n2,தலா . இைவ ேதைவ!-
ப டா ம ேலேய, ெதாட&WQ இய+க n ைலm: 
இGWதா:, ேப$ட \m7 Kற7 zணா> .

ெமாைப: ேபா7 Kைரm7 ஒ9 n ைலைய 
(brightness) >ைற,Q அைம+க[ . ெபG பா-
லான ேபா7க9:, இத^ெகன "auto" என!பP  
தாo யJB nைல ஒ72 தர!ப$ 8 G+> . 
பல&, இதைனR ெசய:ப டாத த7ைமm: 
ைவ,Q, ஒ9 n ைலைய அK க மா+B ைவ!-
பா&க(. இQ ேதைவ ய^றQ. இத^>! பK லாக, 
Zக[  >ைற,Q ெச$ ெசM K டலா . அதைன 
ெச$ ெசM KP  இட ,K:, ஒG @ைல8J பா& 
ஒ72 தர!ப$ 8 G+> . இWத ேகா$ 8ைன 
இx,Q அைம+ > ே பாேத, ேதா72  ஒ9 
nைல நம+> எFவ ள[ ேதைவ!பP  எ7ப-
தைன+ கXட aWQ ெச$ ெசM K டலா .

ெமாைப: ேபா7 ஒ7a7, T7ன �m: பல 
அ! 9 ேக ஷ7க( தானா கேவ இயJB+ ெகாX-
8 G+> . இதனா: தா7, ேப@e+ ேபா7ற 
சqக இைணய தள,K: நம+கான தகவ: 
தர!பP  nைலm:, ெமாைப: ேபாl+> 
அa _!e Bைட+> . இQ S>( ேபா7ற 
அ! 9 ேக ஷ7க U+>  ெபாGWQ .  ஆனா:, 
எ!ே பாேதா வர!ே பா Bற தக வ j+காக, எ!-
ேபாQ  தயா& nைலm:, இQ ேபா7ற அ!-
9 ேக ஷ7கைள! T7ன �m: இய+க,K: 
ைவ, K G!பQ, ந  ெமாைப: ேபா7 ேப$ட-
\m7 Kறைன zண 8+> . எனேவ, ேதைவ!-

ெமாைப% ேபா( ெமாைப% ேபா( 
ேப)ட+ பா,கா./ேப)ட+ பா,கா./
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ப P ே பாQ ம$P , இWத அ! 9 ேக ஷ7கைள 
இய+ > வQ ந:லQ. 

ேபRv இ:லாம:, ேவ2 ?ல இய+கJ-
கைள நா  ெமாைப: ேபாo: அFவ!ே பாQ 
ேம^ெ கா( Bேறா . ?ல& Zக அK க மா கேவ 
ேம^ெ கா(வா&க(. இைண ய,K: உலா 
வGத:, ேக @ _ைள யா P வQ, ேகமரா 
பய7ப P,K ேபா$ேடா எP!பQ ேபா7-
றைவ இK: அடJ> . >a!பாக ேபா$ேடா 
எP!பQ, அK க மான Z7 ச+ Kைய எP,Q+ 
ெகா(U . !ளாg பய7ப P, Q வQ இK: 
Zக அKக Z7ச+ Kைய எP+>  ஒG ெசய:-
பா டா> . இவ^ைற+ SP மா ன வைர ேதைவ!-
ப$டா: ம$ Pேம பய7ப P,த ேவXP . 
பய7ப P, Kய T7ன&, இவ^ைற ெசய:படா 
nைலm: ஆ! ெசMQ ைவ+க ேவXP . 
ேகமரா சாதன  ேபா7ற வ^a7 இய+க,ைத 
ஆ! ெசMத ?ல _நா 8 க 9 ேலேய iXP  

ஆ7 ெசMவQ, அK க!ப 8 யான Z7 ச+ Kைய! 
பய7ப P,Q . எனேவ, ஒG Aைற ஆ! ெசMத 
இWத அ! 9 ேக ஷ7கைள, ?aQ கால இைட-
ெவ9 _$ P,தா7, iXP  ஆ7 ெசM Kட 
ேவXP .

ஆX$ராM$ ?@ட  இயJ>  ெமாைப: 
ேபா7க9:, இWத ஒFெ வாG அ! 9 ேக ஷl  
எFவ ள[ Z7 ச+ Kைய! பய7ப P, Q B-
றQ எ7ப தைன+ காணலா . அைத அ8+க8 
பா&,Q, T7ன �m: zேண இயJ>  அ! 9-
ேக ஷ7கைள n2,தலா . 

ேப$ட \m7 பவ& Zக[  >ைற வாக இG+-
> ே பாQ, அதைன � சா&h ெசM KP  ேநர  
வைர, ேபR v+கைள அள ேவாP ைவ,Q+ 
ெகா(ள[ . இ:ைல எo:, A+ B ய மா ன-
வ&க( அைழ+ > ே பாQ, ந  ெமாைப: 
ேபா7 ேப$ட \m:, பவ& இ:லாம: 
ேபாM _P .

இைணய இைண! Tைன, தG  வைகm: பல-
_ த மான ேட$டா கா&$கைள ேவாடேபா7 

n2 வன  வழJB வG B றQ. இவ^a7 க$ட-
ணA , இைணய இைண!T: ேட$டா ப\-
மா^றA  ெவFேவ2 அள_: இG+ B7றன. 
இவ^ைற ெட@+டா! ம^2  ேல$டா! க !-
#$ட&க9: இைண,Q, இைணய இைண!e 
ெபற! பய7ப P,தலா . அXைமm: இWத 
n2 வன , வய& இைண!e எQ[  இ:-
லாத nைலm: இைணய இைண!e தG  
ேவாடேபா7 R206Z  எ7l  ைவ T இைணய 
சாதன  ஒ7ைற _^ப ைன+> அa Aக  ெசM-
Q(ளQ. இத7 qல  நம+> 21.1 Mbps அள_: 
ேட$டா ப\ மா^ற  Bைட+> . ைவ T வp 
ெசய:ப P வதா:, ஒேர ேநர,K: 10 ேப& தo,-
த o யாக தJக( சாத னJக( வp யாக இைணய 
இைண!e ெபறலா . ைம+ேரா எ@.8. கா&$ 
qல  இத7 nைன வ க, Kைன 32 w.T. வைர 
அK க!ப P,தலா . WPS authentication ெதாp: 

�$ப  வp யாக, இைணய உலா வG ைகm: 
SPத: பாQ கா!e வழJக!ப P B றQ. இத7 
ேப$ட\ 1,500 mAh Kற7 ெகாXட தாக உ(-
ளQ. ஒG Aைற சா&h ெசMதா:, 3 ம� 45 
nZட  ெதாட&WQ பய7ப P,த Z7 ச+K 
Bைட+ B றQ. இத lட7 ஒG சா&ஜ& ம^2  
b.எ@.T. ேகT( தர!ப P B றQ. 

இQ ேபா7ற ைவ T வp இைணய 
இைண!e தG  சாத னJக97 ேதைவ த^-
ேபாQ அK க \,Q வG வதா:, ேவாடேபா7 
n2 வன  ZகR ?றWத 3w ெமாைப: ைவ T 
ஒ7ைற வ8 வ ைம,Q த^ே பாQ வழJ B b(ள-
தாக இW n 2 வன தைலைம வ&,தக அK கா\ 
மா,³& ெத\ _, Q(ளா&. 

இத7 அKக ப$ச _ைல �. 2,399. 8:`, 
A ைப, ெகா:க,தா ம^2  ெச7ைன நக ரJ-
க9: Aத`: இQ _^ப ைன+> அa A க!ப-
P,த!ப$P, T7ன& ம^ற நக ரJக 9j  அa-
A க!ப P,த!பP  எ72  அவ& Saனா&.

ேவாடேபா% '(ய ேவாடேபா% '(ய 

ைவ + இைணய சாதன1ைவ + இைணய சாதன1
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ெமாைப: @மா&$ ேபா7 _^ப ைனm:, 
ப7னா$ட ள_:, ைம+ே ராசா!$ n2-

வன  3% பJ B ைனேய ெகாX P(ளQ. இதைன 
அK க \+க, ைம+ே ராசா!$ வG  மாதJக9: 
பல Aய^ ? கைள ேம^ெ கா(ள இG+ B றQ. 
அK: ஒ7றாக, த7 l ைடய µZயா வ\ைச 
ேபா7க9:, >ைறWத _ைலm: பல மாட:-
கைள அa A க!ப P,த K$ட Z$ P(ளQ.

இத7 µZயா 830 ெமாைப: ேபா7, பல 
eKய வச Kக( ெகாXட @மா&$ ேபானாக 
ெவ9 வG . சா சJ கால+� எ@ 5 ம^2  
ஆ!T( ஐேபா7 5 எ@ ஆBய ேபா7க U+> 
இைண யாக இத7 ெசய:பா Pக( இG+>  
எ72 , ஆனா: _ைலm:, இவ^ 2ட7 ஒ!-
T P ைகm:, Zக[  >ைற வாக இG+>  
எ72  எK&பா&+க!ப P B றQ. 430 அெம \+க 
டால& எ7ற அள_: இத7 _ைல இG+-
கலா . இQ ம^ற ேபா7கைள+ கா$ 8j  
100 டால& >ைற வான _ைல யாக அைமb  
வாM!e உ(ளQ.

ைம+ே ராசா!$ n2 வன ெமாைப: T\_7 
Qைண,த ைலவ& Ba@ இQ >a,Q+ S2-
ைகm:, ஆ!T( ம^2  சா சJ ?ல வச K-
க U+காக Zக உய&Wத _ைல mைன வா8+-
ைக யா ள&க 9 ட Z GWQ ெப2 B றQ. இQ 
ேதைவ ய^ற ஒ72 என எJக U ைடய eKய 
ெமாைப: ேபா7க( qல  கா$ Pேவா  
எ72 Sa m(ளா&. 

இWத eKய ேபாo7 ேகமரா, இWத வ\-

ைசm: ெவ9 யான,  AWைதய ேபா7 மாட:-
கைள+ கா$ 8j  Kற7 அKக  ெகாXட 
ேகம ரா வாக இG+> . @ேடX$ 
ைப எ7ற இயJகா nைல m ̀  GWQ, 
Zக _ைர_: இயJ>  nைல+> மாa+ 
ெகா(U  Kறைன இWத ேகமரா ெகாX 8-
G+> . இத7 z8ேயா 4K z8 ேயா வாக 
இG+> . ைஹ ெடப oஷ7 த7ைமைய+ 
கா$ 8j  நா7> பJ> ெத9 வான கா$-
?ைய! பK[ ெசM KP . 

ேமj , இWத ேபா7க97 ெசய: 
Kறைன+ S$ P வ த^கா கேவ, ைம+ே ராசா!$ 
அ! 9 ேகஷ7  @ேடா\:, 3 ல$ச,Q 
20 ஆmர  அ! 9 ேக ஷ7க(, வா8+ைக யா-
ள&க( தர _ ற+க  ெசMவ த^காக, தர!ப P 
B7றன. ேமj , ெதாட&WQ ஒFெ வாG 
வாரA  500 அ! 9 ேக ஷ7க( அ!ேலா$ 
ெசM KP  K$ட, K ைனb  ைம+ே ராசா!$ 
அம:ப P, Q B றQ.

ஆனா:, இWத _ைல >ைற!e, @மா&$ 
ேபா7 _^பைனR சWைதm:, ைம+ே ராசா!$ 
n2 வன ேபா7க97 மK!ைப உய&, Qமா எ7-
பQ ேக( _+ > aேய. ஆ!T( ம^2  S>97 
ஆX$ராM$ ?@டJக97 ெதாp: �$பR 
�ழ ைலb  வச K க ைளb , ைம+ே ராசா!$ 
ெகாX 8 G+க _:ைல எ7ற எXண தா7, 
வா8+ைக யா ள&க 9 ைடேய nல_ வG B றQ. 
பல அ! 9 ேக ஷ7க( >ைற வா கேவ உ(ள-
தாக _Xேடா@ 8 ேபா7க( வWத ேபாQ 

ைம'ே ராசா9#
வRST க#Z8 

ைம'ே ராசா9#
வRST க#Z8 

ைம'ே ராசா9#
வRST க#Z8 

ைம'ே ராசா9#ைம'ே ராசா9#ைம'ே ராசா9#
வவவவவவவவவவவவவவவவவவவRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ககககககககககககககககககக#################ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ88888888888888888 வRST க#Z8 வவவவவவவவவவவவவவவவவRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTT கககககககககககககககக##############ZZZZZZZZZZZZZZZ88888888888888வRST க#Z8 வவவவவவவவவவவவRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTT ககககககககககக#########ZZZZZZZZZZ888888888வவவவவவவவவவவவRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTT ககககககககககக#########ZZZZZZZZZZ888888888வRST க#Z8 
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ம+க( கGK வWதன&.  இWத 
ம2 த ைல யான எXண ஓ$ட,-
Kைன ம+க( மனK: இGWQ 
அ8 ேயாP ஒp+க ேவX 8 யQ, 
இ!ே பாQ ைம+ே ராசா!$ n2-
வ ன,K7 தைல யாய இல+காக 
உ(ளQ. Ba@ இQ ப^a S2-
ைகm: இWத _ஷ ய,K: ைம+-
ேராசா!$ பல K$டJகைள ேம^-
ெகாXP ெசய லா^a வG B றQ 
எ7றா&.

ெபாQ வாக ெமாைப: ேபா7, 
>a!பாக  @மா&$ ேபா7 
ஒ7ைற வாJ>  A7ேப, 
வா8+ைக யாள&, தா7 எ7ன 
ேபா7 வாJக ேவXP  எ7ப-
தைன A8[ ெசM Q _ P Bறா&. _ைல, இைண-
ய,K: அQ >a,த கG, Qக(, ஏ^க னேவ 
வாJ Bய நXப&க97 கG,Q ம^2  _ள -
ப ரJக97 அ8!ப ைடm: இத^கான A8-

_ைன எP, Q _ P Bறா&. எனேவ, இத ைனb  
ைம+ே ராசா!$ கG,K: ெகாXP, இWத 
தளJக 9j  தJக( Aய^ ?ைய ேம^ெ கா(ள 
ேவXP .

ேமா$டா ேராலா n2 வ ன,K7 ேமா$ேடா 
வ\ ைசm: ெவ9 யான @மா&$ ேபா7-

க U+> ம+க 9ட  ந:ல வர ேவ^e Bைட,-
ததா:, ெதாட&WQ பல மா^றJக U டl , 
eKய வச K க U டl , பல eKய மாட:கைள 
ேமா$டா ேராலா n2 வன  ெவ9 m$ P(ளQ. 
அXைமm:, இரXP ?  இய+க வச K bட7 
S8ய ேமா$ேடா w எ7ற 
ெபய\: @மா&$ ேபா7 
ஒ72 ெவ9 யா B b(-
ளQ. இK: 5 அJ >ல 
அள _ லான Kைர 
1280 x 720 T+ெஸ: 
கா$? ெவ9!பா-
Pட7 அைம+க!ப$-
P(ளQ. Kைர+> 
கா&oJ ெகா\:லா 
Bளா@ பாQ கா!e 
த ர ! ப $  P ( ள Q . 
1.2 Bகா ெஹ&$@ 
ே வ க , K : 
இயJ>  @நா! 
$ேரக7 400 
!ராசச& இயJ > B-
றQ. T7 e ற மாக 
8 எ .T. Kற7 
ெகாXட ேகம-
ரா[ , A7 e ற-
மாக 2 எ .T. 
Kற7 ெகாXட 
ே க ம  ர ா [   

இைண+க!ப$ P(ளன. A7 e ற மாக இரXP 
@y+க&க( தர!ப$ P(ளன. இரXP ? கைள 
இய+>  Kற lட7 S8ய இWத ேபாo: 
1 w.T. ரா  nைன வக  உ(ளQ. இத7 
@ேடாேரh ெமம\ 16 w.T. ேமj  அK க!-
ப P,த s$ ?+கான @லா$ தர!ப$ P(ளQ. 
இத7 ஆ!ப ேர$8J ?@ட  ஆX$ராM$ 

4.4. B$ேக$. இத7 த8ம7 10.9 
Zi. எைட 149 Bரா . 

இK: 3.5 Zi ஆ8ேயா 
ஜா+ ம^2  எ!.எ . 
ேர8ேயா உ(ளன. 
ெந$ெவா&+ இைண!-
Tைன 3w, ைவ T, 
eU�,, w.T.எ@. 
ஆBய ெதாp: �$-
பJக( தG B7றன.

இத7 ேப$ட\ 
2070 mAh Kற7 
ெகாXடQ. இத7 
அKக ப$ச _ைல 
�. 12,999 (16 w.T. 
மாட:). கG!e 
ம^2  ெவ(ைள 
வ X ண J க 9 : 
இQ Bைட+ B-
றQ. !9! கா&$ 
இைணய தள  
qல  இதைன! 
ெப^2+ ெகா(-
ளலா .

[6ய ேமா#ேடா \  ]ய@ N8 ேபா4 அ_ ̀ க8



15-9-201416

ெவ> நா$க ளாக ைம+ே ராசா!$ n2 வ ன,-
K ட Z GWQ எK&பா&,த µZயா 730 

(இரXP ? ) ம^2  µZயா 735 ஆBய இG 
ெமாைப: ேபா7க( >a,த அa _!e அX-
ைமm: ெவ9 யா B b(ளQ. இரX 8j  5 
ெமகா T+ெஸ: Kற7 ெகாXட ைவ ஆJB( 
ேகமரா A7 e ற மாக, தர!ப$ P(ளQ. இத7 
qல  ெச:T என!பP  தானா கேவ த7ைன 
ேபா$ேடா எP,Q+ ெகா(ப வ&க(, ெத9-
வான ந:ல ெரச: # ச lட7 S8ய ேபா$-
ேடா _ைன எP,Q+ ெகா(ள A8b . 
இவ^a7 T7 eற  இயJ>  
ேகமரா 6.7 ெமகா T+ெஸ: 
Kற lட7, எ:.இ.8. 
!ளாg ெகாXP  1080T 
z8ேயா பK _P  வச-
K bட7 இயJ > B றQ. 
ஆ$ேடா ேபாக@ வச-
Kb  தர!ப$ P(ளQ.

இவ^a7 Kைர 4.7 
அJ >ல எR.8. கG!e 
OLED 8@ Tேள ெகாXட-
ைவ யாக உ(ளன. �!ப& 
ெச7 ?8F டR எ7l  த7-
ைம mைன+ ெகாXட தாக 
இைவ அைமW Q(ளன.  இWத 
இரXP மாட: ேபா7க 9j  
1.2 Bகா ெஹ&$@ ேவக,K: 
இயJ>  >வா$ ேகா& @நா! 
$ேரக7 400 !ராச ச&, _Xேடா@ 

ேபா7 8.1 ஆ!ப ேர$8J ?@ட ,K: இயJ-
> B7றன.இரX 8j  µZயா ெடo  
அ!ேட$ தர!ப$ P(ளQ. 

µZயா 730 �ய: ?  இய+க  ெகாXட 
Q.  இரXP ேபா7க 9j  1 w.T. ரா  
ெமம\, @ேடாேரh ெமம\ 8 w.T., தர!ப$-
P(ளQ. @ேடாேரh ெமம \ைய ைம+ேரா 
எ@.8. கா&$ qல  128 w.T. வைர அK க!ப-
P,Q  வசK தர!ப$ P(ளQ. 

ெந$ெவா&+ இைண! T^> 4w எ:.8.இ., 
(µZயா 735 ம$P ) (அP,த மாட`: 

3w), eU�, 4.0., w.T.எ@., 
எ7.எ!.?.,  ஆBய 
ெதாp: �$பJக( 
இ ய J  >  B7 ற ன . 
இவ^a: உ(ள 
ேப$ட \க( 2,400 
mAh Kற7 ெகாX-
டைவ. 

 பRைச, ஆர�R, 
டா&+ Bேர ம^2  
ெவ(ைள வXணJ-
க9: இைவ ெவ9 யா-
B7றன. _^ப ைன+> 
வG ே பாQ ச\ யான 
_ைல ெத\ய வG . உ,-
ேத ச மாக இவ^a7 _ைல 
�.15,800 எ7ற அள_: 

இG+கலா  எ72 எK&-
பா&+க!ப P B றQ.

ேநா' Yயா ேநா' Yயா 
b&யா 730 b&யா 730 
மe58 735மe58 735

 lட7 S8ய ேபா$-
ெகா(ள A8b . 

 இயJ>  
+ெஸ: 

.இ.8. 
80T 

 வச-
றQ. 
வச-

4.7 
!e 

ாXட-
 �!ப& 

  த7-
ட தாக 
ன.  இWத 
ா7க 9j  

ேவக,K:K: 
கா& @நா! 
 _Xேடா@ 

ெந$ெவா&+ இைண! T^
(µZயா 735 ம$P ) 

3w), eU�, 
எ7
ெத
இ ய
இவ
ேப
mA
டை

டா&+
ெவ(ை
க9: 
B7றன
வG ே
_ைல 
ேத ச மாக
�.15,800

இG+கலா
பா&+க!ப P 



15-9-201417

#ராl எ5ன ெகாcைக க4E F4 மாS r னாs/, 
இைணய இைண0h க2ட ணEைத9 XைறEதா& 
தா5, ம9க D ைடேய இைணய0 பய5பா:/, 
ெதாட$bF ந&ல n5ேனSறn/ இ49X/. 
இதைன uO யா\& [Aகc தா5 வS h aEத 
ேவR:/.

O. ஆைசVத$X, ேதவார$.

ரா/ ெமம) ெசய&பா : கைளE த" யா கM/, 
ேரா/ ெமம) ெசய&பா : கைளE த" யா கM/, 
இ5]/ \ள9க மாக க2 :ைர ஒ5a எv தM/. 
இரRைட!/ ஒEF0 பா$EF பOEத க4E Fகc 
சSa Xழ0 h V5றன.

எ0. Oவ ரfச� தா;, ெச0ைன.

இைணய/ எ5பF ேபாைதயா? ேக2கேவ ேவO9-
ைக யாக இ49 V றF. ஒ4 ேவைள அைன வ4/ 
இQவாa மாr \ : ேவாமா எ5ற பயn/ உcளF. 
nதy& ெபSே றா$கc, தAகc Xழbைத கைள9 
கRகா jEF க/0 12ட$ மSa/ இைண யE-
Yைன0 பய5ப :Eத ைவ9க ேவR:/. பcD9 
zட/ மSa/ க& { )கc, மாண வ$க U9X 
சவா& \:/ வைகd& பாடAகைள9 கSa9 
ெகா:Eதா&, |_சய/ பய ]cள கா) யAக U9XE 
தா5, மாண வ$கc இைண யEைத அள ேவா: பய5-
ப :E F வா$கc.

எ.மா� gVT ெசNவரா�, 4TWே கா:ைட.

ஆR2ராl2 மSa/ ஐேபா5 XrEத ேவa பா-
: கைள அ4 ைம யாக0 ப2 O ய y2 :c }$கc. 
நா/ எ5ன ெகா:Eதாs/ ம9கc ஏSa9 ெகாc-
வா$கc எ5a ஆ0;c |ைன9 V றF. இதSX, 
ஆ0;c சாத னAக U9X ஆத ரM த4/ அெம )9-
க$கU/ ஒ4 காரண/. இ40 ;]/, ஆR2ராl2 
இ5ைறய அள\& அYக வச Y கைளE த4 V றF 
எ5பF உRைமேய. ச) யாக எvY, mகE ெதD-
வான Xr0 h கைளE தb Fc }$கc. பாரா2 :கc.

டாWட& எ;. Oவ ைக லாச$, மTைர.

ஆR2ராl2 ேபா"& இQவ ளM வச Yகc 
இ4bF/ இF வைர பய5ப :Eதாம& இ4b-

Fcேள5. எ5ைன0 ேபாலேவ பல4/ இயAV 
வbதன$ எ5பைத அrbF ெகாRேட5. கா� 
ெகா:EF எbத O�2ட& சாதன/ வாA V னாs/, 
அைத0 பSr பOEF, அYக ப2ச/ அத5 வச Y-
கைள0 பய5ப :Eத ேவR:/ எ5ப Fதா5 ச). 
எவSைற [9க ேவR:/ என [Aகc zrய அr M-
ைர கU/ ெச/ைம யாக உcளன. ந5r.

ேத. Oவ" X ர காச$, �jN � 4V�&.

ெமச�ச$ அ0 D ேக ஷ"& �AX இ&ைல எ5a 
ேப,h9 za/ே பாேத நம9X சbேதக/ வs9 V-
றF. இbத அ0 D ேகஷ5 ம2 : m5r, ேவa எbத 
சா02ேவ$ அ0 D ேக ஷ ]9X/, நா/ �ல அ] ம Y-
கைள9 ெகா:9 X/ே பாF, ந/ ேட2டா ந/ வச m-
4bF, ேவa ஒ4 வ)5 க2 :0பா2 OSX/ ெச5 a-
\ : V றF. இF O�2ட& உலV& எதா$Eத மான 
ெசய&பா டாX/. இதைன ஏSa9 ெகாR: தா5, 
இbத O�2ட& உலV& நட மாட nO!/. 

-எ;. Xர ச0ன Sமா&, ெச0ைன.

”V�2ட& இb Yயா சாE Y யமா?” எ5ற க2 :ைர 
நா/ இயAX/ |ைலd5 உRைம யான �� |-
ைல ைய!/, அY& எ5ன ெசl F \ட nO!/ எ5ற 
ச) யான,ெதD வான பா$ைவ!/ ெகாR: எv-
த0ப2 :cளF. எv Y ய வ 49X பாரா2 : த&கc. 
நக ரAகD& ம2:/ இ5ட$ெந2 இைண0 ;ைன 
எD தா கM/ \ைர வா கM/ வழA X வF ச) ய&ல. 
Vராம0 hறAக Ds/ இF nv ைம யாகE தர0பட 
ேவR:/ எ5ப FM/, அத5 தா9க/ எbத அள\& 
பரவ ேவR:/ எ5ற இல9X/ ச) யாக \ள9க0-
ப2 :cளF.

ேபரா. இரா. sY ஞான$, மTைர.

JRேடா, 7 ேல0டா0 \bைத க ளாக9 zற0-
ப2டைவ அபா ர மான Xr0 hகc. இதைன \) M-
ப :EY ெப)ய க2 : ைர யாக ேமs/ பல Xr0 h-
கைளE தரM/. ேமs/, இேத 2)9, \Rேடா, 
7 ெசய&ப:/ ேல0டா0 க/0 12ட)& ெபற எ5ன 
ெசl Yட ேவR:/ எ5ப த ைன!/ \ள9கM/.

எ;. �&ய X ரபா, sY"�&.

ெப2சன@ெப2சன@
fேர'fேர'
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ேகc\: ஏSக னேவ தயா )9க0ப2ட ேவ$2 
டாXெமR2 ஒ5r&, �ல பாரா9கைள ம2:/, 
அத5 மா$ �"& சSa �49க மாக இRெடR2 
ெசlF, அ:Eத ேட0 இ49X/ இடEY& அைம9க 
nO !மா? அதSகான வHகc எ5ன?  நா5 பய5ப-
:E F வF எ/.எ,. ஆ�, 2007. 

-எ0. ெபா0 Sமா&, jY T நக&. 

பK:: \!பo: உ(ள ேஹா  ேட! qல , 
sJக( _G e  வைகm:, டா>ெமX$ பாரா 
ஒ7a7 பாரா மா& wைன மா^a அைம+கலா . 
sJக( ஏ^க னேவ ேட! ெச$8J@ அைம, K-
GWதா:, அP,த ேட! T^> பாரா Ax ைம-
யாக, தா_+ >K,Q அம&WQ ெகா(U . எWத 
ேட!e  >a+க!ப டாம: இGWதா:, மாறா 
nைலm: உ(ள அP,த ேட! T^> நக&,-
த!பP  (வழ+க மாக இQ அைர அJ >ல  
இG+> ). பாரா ஒ7ைற அP,த ேட! n2,-
த, K^>+ ெகாXP ெச:ல ��+ > a! T$ட 
ெசய:பா P கைள ேம^ெ கா(ள[ .
1. எWத பாரா _ைன அP,த ேட! n2,த, K^> 

அl!ப ேவX Pேமா, அWத பாரா _l( 
க&சைர+ ெகாXP ெச72 n2,த[ . 

2. \!பo: ேஹா  ேட! Tைன+ கா$ட[ . 
இJ> உ(ள >�!க9:, பாரா Bரா!  
(Paragraph) >�! ெச:ல[ . இ!ே பாQ 
அத7 ேமலாக பல ஐகா7க( இG+> . 
க&சைர அவ^a7 iQ நக&, Kனா:, 
Increase Indent �: கா$ட!பP . இதைன+ 
B9+ ெசMதா:, க&ச& உ(ள பாரா அP,த 
ேட! nைல+>R ெச:j . அKக ேட!க( 
கடWQ _$ட தாக கG Kனா:, அGேக 
இடQ eற  உ(ள �`: B9+ ெசMதா:, 
இடQ ப+க  பாரா நக&WQ இட  T8+> . 

ேகc\: ேவ$2 டாX ெமR2O& ப2 O யைலE தயா$ 
ெசlைகd&, h&ல2 ப2 Oய& எ5a/, எRகc ப2-
Oய& எ5a/ இரR: வைக உcள தாக எ5 ஆ�-
)ய$ பாட/ நடE Yனா$. எRகc ப2 Oய& எ5பF 
எ5ன? 

-எ0. ரPக நாத0, வzத வாO.

பK::  sJக( >a! TP  bulleted ம^2  
numbered ப$ 8 ய:க( >a,த சWேத க, K^> 
அ8!பைட எQ[  இ:ைல. e:ல$க U+>! 
பK லாக, இரXடா வQ வைக! ப$ 8 ய`: 
எXக( பய7ப P,த!ப P B7றன. இரXடா-
வQ வைக எXக( ெகாXட ப$ 8 ய`: தர!-
பP  தக வ:க( ஒ7 2+ெ கா72 ெதாட& e-
ைட ய தாக இG+> .  இWத ெதாட&e e:ல$ 
ப$ 8 ய`: இG+கலா ; அ:லQ இ:லா-
மj  இG+கலா . அFவ ள [தா7. 

  ‘Bulleted’ எ7பQ தo,த o யான தக வ:க( 
தG  ஒG ப$ 8ய:. இWத ப$ 8 ய`: வ\ க97 
A7ேன, ஏேதl  ஒG வைக அைட யா ள,-
Kைன+ (Symbol) ெகாX 8 G+> . இWத அைட-
யா ளேம e:ல$ என அைழ+க!ப P B றQ. 
இQ ?aய e( 9 m ̀  GWQ எWத வைக அைட-
யா ள மாக ேவX P மா னாj  இG+கலா .  A 
numbered list எ7பQ, இேத ப$ 8 ய`:, அைட-
யாள! பட, K^>! பK லாக, வ\ ைச யாக 
எXக( இG+> . ெதாட& கG,Q அ:லQ 
தக வ:கைள, தG ைகm:, இWத `@$ வைக 
பய7ப P,த!ப P B றQ. அFவா2 இ:லாம:, 
ந  கவ ன,ைத+ கவG  வைகm: தர!பP  
ெதாட&ப^ற, ஆனா:, A+ B ய மான தக வ:க( 
e:ல$ இைணWத ப$ 8 ய லாக, தர!பட 
ேவXP . ேவ&$ இதைன, தயா \,Q வழJக 
எ9ய வp கைள+ ெகாX P(ளQ. Aத`:, 
ஒFெ வாG தக வ ைலb  ைட! ெசMQ, அத7 
A8_: எ7ட& அx,த[ . ஒG தகவ:, ஒG 
வ\+> ேம: ெச7றாj , இ2 Km: ம$ Pேம 
எ7ட& அx,த[ .  ஒFெ வாG வ\ A8 _j  
எ7ட& அx,த ேவXடா . 

ேக.J- – ப6@
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அைன,Q தக வ:க ைளb  ப$ 8 ய லாக, 

தWத T7ன&, ெமா,த மாக அவ^ைற, ேத&W-
ெத P+க[ . அP,Q \!பo:, ேஹா  ப$-
டைன+ B9+ ெசM K ட[ .  அP,Q பாரா 
>�!T: உ(ள  Bullets tool ம^2   Numbering 
tool எ7ப வ^a:, எQ உJக U+> ேதைவ!-
ப Pேமா, அK: B9+ ெசMQ ப$ 8 யைல 
nைற[ ெசM K ட[ .

ேகc\: ேவ$2 டாX ெமR2O& எvEF0 ;ைழ-
கைள9 கRட rbF Y4E F வF ேபால, எ9ெஸ& 
ஒ$ 9 �2 Os/ அேத ேபா& ேமSெ காcள nO !மா? 
nO!/ எ5றா&, அதSகான ^& எbத ெம]\& 
Vைட9X/? நா5 எ/.எ,. ஆ�, 2003 பய5ப-
:EY வ4 Vேற5.

எ0. கலா ேசகர0, sY gNைல வா8N.

பK:: எ+ெஸ: eேரா B ரா Zj  இேத 
எx,Q! Tைழ KG,Q  வசK உ(ளQ. ��+-
கXட ப8 ெசய:ப ட[ .
1. எx,Q! Tைழ அaய _G e  ஒ&¼$ 

அ:லQ ஒ& + �$கைள, ேத&Wெத P+க[ . 
2. Tools ெமl ெச72  Spelling எ7ப தைன, 

ேத&Wெத P+க[ .  அ:லQ  F7 � அx,-
த[ . எ+ெஸ: உJக( ஒ&+ �$ 8ைன 
@ெப: ெச+ ெசM Kட, ெதாடJ> .  
@ெப:`J டயலா+ பா+@ கா$ட!ப$P 
அK:, @ெப: ெச+க&, Tைழ என எX�  
இடJக( எ:லா  கா$ட!பP .  இK: 
கா$ட!பP  spelling suggestions >a,Q 
sJக( உJக( A8ைவ அம:ப P,தலா . 
@ெப: ெச+கைர ஒ&+ �$ Ax வQ  

ேம^ெ கா(ளாம:, ?ல ெச:க9: ம$P  
Sட ேம^ெ கா(ளலா . இத^>,
1. எWத ெச:க9: ேசாதைன ேம^ெ கா(ள 

ேவX Pேமா, அWத ெச:கைள, ேத&Wெத-
P+க[ . 

2. வழ+க  ேபால Tools ெமl ெச72  Spelling 
எ7ப தைன, ேத&Wெத P+க[ .  அ:லQ  F7 
� அx,த[ . இJ>  கா$ட!பP  தவ 2-
க U+> உJக( க�! e!ப8 A8 ெவ P,QR 
ெசய:ப ட[ .
sJக( ேத&Wெத P,த ெச:க9: @ெப: 

ெச+ A8Wத T7ன&, எ+ெஸ:, உJக( ஒ&+ 
�$87 iத! ப> K ையb  ேசாதைன ெசM-
K டவா? எ72 ேக$> . _G!ப Z GWதா: 
ெதாட ரலா . அ:லQ No B9+ ெசMQ, @ெப: 
ெச+BJ ேசாத ைனைய A8+கலா .

ேகc\: நா5 \Rேடா, 7 �,டEY&, ேவ$2 
2007 பய5ப :E F Vேற5. ஒேர ப9கEY& பல 
ப9கAகc அ_ �ட ேவR Oய �� |ைல �ல ேநரA-
கD& ஏSப : V றF. இதைன எ0பO ெச2 ெசlF 
அ_ � : வF? 

எ;. தPக Tைர, sY"�&.

பK:: தா( ஒ7a7 ஒG ப+க,K:, ஒ7-
2+> ேம^ப$ட ப+கJகைள அR ?P  வச-
K mைன ேவ&$ eேரா Bரா  ெகாX P(ளQ. 
எP,Q+ கா$டாக, உJக( டா> ெமX$ 8 ̀ -
GWQ இரXP ப+கJகைள, ேத&Wெத P,Q, 
அWத இரX 8 ைனb  ஒேர ப+க,K: அR ?-
டலா . ப+கJக( 1,2,4,6,ம^2  16 என+ 
Sட, ேத&Wெத P,Q, ஒேர ப+க,K: அR ?-
டலா . ஆனா:, ப8!ப த^>R ச^2 ?ர ம-
மாக இG+> . இWத வச K mைன+ ைகயாள 
��+கா�  ெசய:பா P கைள ேவ&$ 2007: 
ேம^ெ கா(ளலா .
1. sJக( அR ?ட _G e  டா> ெமX$-

8ைன, Kற+க[ .
2. கX$ேரா: + !T (Ctrl+P) அx,த[ . 

ேவ&$ T\X$ டயலா+ பா+ைஸ+ கா$P . 
3. அJ> Pages Per Sheet எ7ற �� _\ ெமl 

Bைட+> . இQ �ழாக வலQ qைலm: 
இG+> . இJ> எ,தைன ப+கJக( ஒேர 
ப+க,K: அR ?ட!பட ேவXP  எ7ப-
தைன+ >a+க[ .

4. அR ?P  வைகm:  ேவ2 ஏேதl  _G!-
பJக( இG!T7, அத^கான ேத& [ க ைளb  
ேத&Wெத P,Q அைம+க[ . 

5. T7 ஓேக B9+ ெசMQ ெவ9 ேய ற[ . 
ேத&Wெத P,Q அைம,த ப8 ப+கJக( அR ?-
ட!பP .

ேகc\: ஒ5 2ைர\& ைப& ேசm9X/ அளM 
உய$b Fcளதா? க2டண/ ெசsEY எQவ ளM 
ேசQ ெசl Y டலா/? ெசsEதாம& இல வ ச மாக எQ-
வ ளM  ேசQ ெசl Y டலா/?

கா. �ல வ ரச0, ேத�
.

பK:: ைம+ே ராசா!$ தG  அ^ e த மான 
+ளF$ T\[ சாதன  ஒ7 $ைரF. இK: க$-
டண  எQ[  ெசj,தாம:, 15 w.T. அள[ 
வைர ைப:கைள ேசF ெசMQ ைவ,Q! பய7-
ப P,தலா . அl!ப!பP  ைப: ஒ7a7 
அள[ 2 w.T.+> ேம: இG+க+ SடாQ. அX-
ைமm: இWத ைபj+கான 2 w.T. அள _ைன 
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ைம+ே ராசா!$ s+ B b(ளQ. இதனா:, ஒG 
ைப: 2 w.T. அள _^> ேம: இGWதாj , 
அதைன ஒ7 $ைர_: ேசF ெசM Kட A8b . 
இதனா:, ஒGவ& ெமா,த ேசF ெசM KP  அள-
_ைன ெவ> ¾+ Bர  எ$ Pவா& எ72 ைம+-
ேராசா!$ எK&பா&+ B றQ. ஆy@ 365 பய னா-
ள&க97 ைப: ேசZ+>  அள[ ஒG ெடரா 
ைப$டாக உய&,த!ப$ P(ளQ.  ஒ7 $ைர_: 
இQ வைர ைப:கைள ேசZ,Q ைவ, Q(ள வ&-
க9: 75% ேப& 15 w.T.+>  >ைற வா கேவ 
ைப:கைள ேசZ,Q ைவ, Q(ளன&. எனேவ, 
ஒG ெடராைப$ எ7பQ அள வ^ற nைலைய 
ஒ,,தா> .  இ!ப ேபாQ பலG  ைஹ ெடப-
oஷ7 q_ ைப:கைள ேசF ெசMQ வG-
B7றன&. இWத வைக ைப: ஒ7a7 அள[ 
nRசய  3 அ:லQ 4 w.T. இG+> . எனேவ 
தா7, ேசZ+க!பP  ைப: அள_7 உR-
ச,ைத ைம+ே ராசா!$ s+ B b(ளQ. இQ வர-
ேவ^க, த+க Qதா7. ைப: அள[ வைர யைற 
இ:ைல எ7றா:, வா8+ைக யா ள&க(, எத-
ைனb  ேயா?+காம: ேசF ெசM Kட Aய^ ?!-
பா&க(. ெமா,த அள[ ெநGJ Bய T7னேர, 
இQ >a,Q ேயா?!பா&க(. ஒ^ைற ைப: 
அள[ வைர யைற s+க!ப$டதா:,  தJக97 
ெமா,த அளைவ எ$P  வா8+ைக யா ள&க(, 
க$டண  ெசj,K ஒ7 $ைர_: ேசZ+க 
இட  வாJ > வா&க( எ72 ைம+ே ராசா!$ 
எK&பா&+ B றQ. க$டண  ெசj,K வாJ > வ-
தாக இGWதா:, நா  ேக$>  இட, K^ேக^ற-
ப8 ெசj,த  ேவX 8 ய K G+> .

ேகc\: என9X வ4/ m5 அ�ச&கD&, பல-
வSr&, ஏேத]/ yA9 அ&லF இைண0;& 
ைப& ஒ5a தர0ப : V றF. உAக U-
ைடய அr M ைரைய0 ;5பSr, நா5 
இவSைறE Yற0பF இ&ைல. இ40-
;]/ ஏேத]/ உRைம யான ைவர, 
இ&லாத n9 Vய அ2டா_ெமR2 
இ49 Xேமா எ5ற சbேதக/ ஏSப-
: V றF. இF ேபா& வ4 ப வSைற, 
ஆ5ைல5 தள/ ஒ5 a9X 
அ]0;, ைவர, உcளதா என 
ேசாதைன ெசl Y டலா/ எ5a n5h 
க/0 12ட$ மல)& தகவ& வbத-
தாக எ5 நRப$ za Vறா$. அbத 
வHைய uR:/ தர nO !மா?

ஆ&. ெசz sNநாத0, ெச0ைன.

பK:: உJக U+> ம$ P Z7a, 
க ! #$ட& மல& வாச க&க( அைன வ-
G+ > மாக இWத தக வைல iXP  தG-
Bேற7. https://www.virustotal.com எ7-
பQ அWத தள,K7 ெபய&. 
ெபாQ வாக, ?ல அXைம+ 
கால, Kய ைவர@கைள, ஒG 

?ல ஆX$8 ைவர@ ெதா>! eக( ச\ யாக+ 
க�+காம:, ைவர@ இ:ைல எ7ற தக வைல, 
தG . ஒG ?ல eேரா B ரா க( ைவர@ இG!-
ப தைன அa _+> . இWத தள, K^> ைபைல 
அl! Tனா:, 45 ெவFேவ றான ஆX$8 
ைவர@ eேரா B ரா க( qல  ேசாதைன ெசM-
ய!ப$P, ைவர@ உ(ளதா எ7ற தகவ: 
தர!பP . ஒG ஆX$8 ைவர@ eேரா Bரா  
ைவர@ உ(ளQ எ72 அa _,தா:, உடேன 
அதைன, Kற!ப தைன n2, K _ட ேவXP . 
அP,Q அதைன A^ a j மாக அp, Q _ட 
ேவXP .

 ேகc\: எ5 ] ைடய ெப$சன& க/0 12ட)& 
ெச5ற மாத/ nத& \Rேடா, 7 இயA X V-
றF. ெபாF வாக இைணய இைண0h ஏSப2ட-
Mட5, அதSகான இரR: க/0 12ட$ மா"2ட$ 
ெகாRட ஐகா5 ஒ5a கா2ட0ப:/. ஆனா&, எ5 
க/0 12ட)& அF இ&ைல.    இதSகான காரண/ 
எ5ன? எ0பO அவSைற உ4 வா9 X வF?

ஆ&. sY ேம�, ேம�&. 
பK:: இைணய இைண! Tைன+ கா$P  
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