
ெச"ட$ப& 22, ௨௦௧௪ இத/ட0 இைண"4

 மா#$ ேபா(   மா#$ ேபா( வய+ 20வய+ 20



22-9-20142

,னமல# – க134$ட# மல#, 39, ஒ78: ேரா>, இராய" ேப8ைட, ெச0ைன -– 600 014
computermalar@dinamalar.in

வாசக#கேள.... க134$ட# :ா;க<
உ!க# ேக#&, ச(ேதக*, க+-.கைள

அ234ைக56 அ(த(த3 ப895:
தைல34கைள 8<3=ட?*.

க*3ABடC மலE6 இ:2* எ:ன
தகவ6க# ேவJK* எ:ற உ!கM:
எ9CபாC3ைபO* எP.!க#.

க*3ABடC ெதாடCபான Rா6 ‘ST’Uக# 8<-.
மலE6 ெவM5ட 2 =ர9கைள அ23ப?*.

Rா6க# மXY* ‘ST’Uக# ௨௦௧௪ மாC^ மாத-9X8 
_: ெவMயாa5+UகUbடா.. Rா6க# மXY*
‘ST’Uகைள உ+வாUaயவC, ெவM5BடவC, 
aைடU8* இட!க#, &ைல ஆaயவXைறU கBடாய* 
8<3=டேவJK*.

ஆ>$ரா@$ – ஐேபா( 6: ஓ# ஒ3FG

 மா#$ ேபா( வய+ 20

ஆ3H< வள#Iத வரலாK

பLக1 4

பLக1 13

பLக1 7

உ
I

ேள

 மா"# ேபா' வ)ைச,-, அ0 1கமான
நா5 1தலா8, ம9க:ைடேய அத' ெதா>-
?#ப@ABCD EகF ெபBறH ஆDJ5 KLவ
ன@A' ஐேபா'. 2010 ஆS ஆTU ஐேப# 
ெவ:யான J'ன", அU@Hவர இX9CS
ஐேபா' 6 எ'ன வைகயானதா8, எ[த EAய
வசAக\ட' வ]வைம9கDப#U ^ைட9CS
என ம9க5 பலவைகயா89 க_@H வ[தன".
அவ"க:' கா@AXDJBC ெச'ற ெசDடSப"
9- 1BLD E5: இடDப#டH.

ஆDJ5 KLவன@A' தைலைம K"வாக

அAகா) ]S C9, ஐேபா' 6 மBLS ஐேபா'
6 Dளb என இரTU ேபா'கைள ெவ:
,#டா". அவB0' cறDபSசdக5 மBLS
சா"[த தகவ-கைள இdC பா"9கலாS.

ஐேபா' 6- Aைர 4.7 அd Cல அகல@A- 
உ5ளH. இத' ெரச-hச' 1334 x 750 J9
ெஸ-க5. ஐேபா' 6 Dளb ேபாl' Aைர 5.5
அdCல அளm- அைம9கDப# U5ளH. இத'
ெரச-hச' 1920 x 1080. இரTU ேபா'
க\S 16, 64, 128 o.J. என ராS ெமம)ைய9
ெகாTட p'L வைககளாக ெவ:யா^'

ெபRய ைச ஆ3H<
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றன. ேபாl' ெமம)ைய ஆDJ5, 128 o.J. 
வைர உய"@AயH இHேவ 1த- 1ைற
ஆCS. அேத ேநர@A- 32 o.J. அளm-
bேடாேரq ெமம) தரDபUவH KL@தDப#
U5ளH.

இரTU மாட- ேபா'க\9C இைடேய 100 
அெம)9க டால" mைல m@AயாசS உ5ளH.
தdகS, c-வ" மBLS bேபb ^ேர வTணd
க:- இைவ ெவ:யா^s5ளன. த]மைனD
ெபாL@தவைர, ஐேபா' 5 எb மாடைல9
கா#]tS Cைறவாக இA- அைம[ H5ளH.
இவB0' த]ம' 1ைறேய 6.9uv மBLS
7.1 uv ஆக உ5ளH. ஐேபா' 5 எb த]ம'
7.6 uv ஆக உ5ளH.

இரTU ேபா'க:tS, EAய ஆDJ5
ஏ8 cD (64bit Apple A8) ெபாX@தDப#U5
ளH. இH ஏ7 cDJைன9 கா# ]tS 13%
அளm- CைறவானH. ெசய- Aற' 25% 
அAகமாக இX9CS என அ0m9கDப#
U5ளH. இ[த cDJ- இைண9
கDப#U5ள ^ராJ9b
ெசய-பாU, 1[
ைதய cDைப9
க ா # ] t S
50% �Uத-
ே வ க @ A -
ெசய-பUS.
இ[த cD
ப ய' ப
U@HS u'
ச9A 50%
C ை ற வ ா க
இ X 9 C S .
எ ன ே வ
ே ப # ட
),' u'
ச9A �Uத
லான ேநரS
தdCS.

இ ர T U
EAய மாட-
க : t S ,
வ ய " ெ ல b
இ ை ண D E ,
1[ ை த ய
ம ா ட - க : -
உ 5 ள ை த 9
க ா # ] t S
�Uத- ேவக@
Hட' ெசய-ப U^றH. இத'
ேட#டா ப)மாBற ேவகS 150 Mbps LTE ஆக 
இX9CS. 1[ைதய மாட-க:-, இH 1-00
Mbps ஆக இX[தH. இரTU மாட-க:tS
ைவ J இைணDைபD பய'பU@A, ேபா'

அைழDEகைள ஏBபU@AD பய'பU@தலாS.
இA- உ5ள எ'.எD.c. cD pலS, இ[த

ேபா'கைளD பய'பU@A, அைச �க5 pலS 
KA ப)மாBற@ Aைன ேமBெகா5ளலாS.

இ[த ேபா'க:-, ேமலாக உ5ள 
கTணா], ஓரdக:- வைளவாக அைம9கD
ப#U5ளH. J'EறS ெச0�#டDப#ட அt
ulய@ தகU அைம9கDப#U5ளH.

ஐேபா' 6 Dளb ேபDெல# ("phablet")
என�S அைழ9கDபU^றH. ேபா' மBLS
ேடDள# J.c.9C இைடேயயான ஒX சாதன
மாக9 கXதDபU^றH.

இவB0- தரDப#U5ள ேகமரா9க:tS
EAய ெதா>- ?#பS தரDப# U5ளH. 8
ெமகா J9ெஸ- iSight ேகமரா இைண9கD-

ப#U5ளH. #� ேடா' Dளா� இயd C
^றH. Cைற[த ெவ:�ச@A- எU9

கDபUS ேபா#ேடா9க\S,
H-�ய@ைத@ தXS

வைக,- ெவ:யா
^'றன. m]ேயா 
கா#cக5, வழ9கான
Kைல,-, ெநா]9C
30 1த- 60 JேரS
கைளD பA�
ெச8^றH. ெமH
வாக இயdCS
Kைல,- இய9
Cைக,- (slow
motion video) இH
ெநா]9C 120
1த- 240 JேரSக
ளாக உ5ளH.

ே ம S ப U @ த D
ப#ட ெர]னா
]bJேள, �Uத-
Aற�ட' 64 J# 
ஏ8 (A8) cD, ைவ 
J இைணDE,
ெமாைப- வால#
இ ை ண D E
ெசய-பாU, வர
இX9CS ஆDJ5
வா#� உட'
இைண[த இய9கS
ஆ^யைவ EAய
வசAக5 ஆCS.

ெசDடSப" 17-
ெவ:,டDபட இX9CS

ஐ.ஓ.எb. 8 இய9க 1ைறைம, ஐேபா' 4 எb
1த- ஐேபா' 6 வைர,லான ேபா'க:-
இலவசமாக அDேட# ெச8யDபU^றH.
இதைனsS EAய ேமSபU@தலாக ஏBL9
ெகா5ளலாS.



22-9-20144

இ[த 1ைற ஐேபா' 6- ெப)ய Aைர
தரDப#U5ளH ஆDJ5 KLவன@ABC

ேவTUமானா-, EAய mஷயமாக இX9
கலாS. ஆனா-, பல bமா"# ேபா'க5 ஏB-
கனேவ இதைனsS u cய Kைல,- உ5
ளன எ'பேத உTைம. ஐேபா' 6 Aைர தXS
ெரச-hச�S, bமா"# ேபா'க:- EAய
mஷயமாக9 கXதDபட ேவT]யA-ைல.
அேத ேபால, ஐேபா' ேகமரா 8 எS.J. Aற'
ெகாTடH எ'பH ஆT#ரா8# ேபா'க:-
1'ேப வ[த 1'ேனBறமாCS.

வர இX9CS ஆDJ5 வா#� சாத ன@
Hட' ஐேபா' 6 இைண9கDபUS எ'ற அ0
mDE, �C5 ஏBகனேவ த[H5ள Android Wear
smartwatch 1'னா- எUபUமா எ'பதைனD
ெபாL@AX[Hதா' பா"9க ேவTUS.

ஐ.ஓ.எb. 8 cbடS pலS ஐ 9ள¡# ைப-
கைள9 ைகயாள, இதBC ம#Uேமயான அD
:ேகஷ'க5 உTU எ'L அ0m9கDப#
U5ளH. �C5 இதைன �C5 #ைர¡ pலS
ஏBகனேவ த[H வX^றH எ'பH�S C0DJ
ட@த9கH.

ஐேபாl- தரDபUS ைவ J வைக ேவகS
(802.11ac), சாSசd ேகல9¢ எb5 ேபாl-
இயd^ வX^றH.

எனேவ, EAய வசAக5 என ஐேபாl-
அ0m9கDப#டைவ, ஆDJ5 KLவன@ABC
ேவTUமானா-, EAயைவயாக இX9கலாS.
இவB0- ெபXSபாலானைவ ஆT#ரா8#
cbட@A- இயd^ வX பைவயாகேவ உ5
ளன. இரT]tS, எ[த வைக �Uத- cறD
Eட' இயdCS எ'பைதD ெபாL@ AX[H
பா"9க ேவTUS.

�C5 வால# எ'ற ெபய)-, ெமாைப-

ேபா' pலS ெபாX5 mBபைன
ைமயdக:- பணS ெசt@HS 1ைற p'L
ஆTUக\9C 1', �C5 KLவன@தா-
அ01கDபU@தDப#டH. தBேபாH ஆDJ5
ேப (Apple Pay) எ'ற ெபய)- ஆDJ5
KLவன1S இேத 1ைற,ைன9 ெகாTU
வ[H5ளH.

எ'.எD.c. ெதா>- ?#ப@ Aைன இய9CS
cD pலS இH ேமBெகா5ளDபUS. �C5 
இ[த ெதா>- ?#ப@A- ெதாட9க@A- ெசS-
ைமயாக� ெசய-பட 1]யm-ைல. ஆDJ5
இதைன@ Aறைமயாக இய9^ ெபய" எU9CS
என எA"பா"9கDப U^றH.

ஆT#ரா8# மBLS ஆDJ5 KL வன@A'
ஐ.ஓ.எb. ஆDபேர#]d cbடdக:ைடேய
ெபX@த ேவLபாU உTU. ஆDJ5 cb-
ட@A' இய9க@Aைன அத' KL வனS 1£
ைமயாக@ த' க#UDபா#]-, க#U9 ேகாD-
பாக ைவ@H5ளH. இதBகான ஹா"#ேவ" 

ஆ>$ரா@$ –ஆ>$ரா@$ –
 ஐேபா( 6: ஐேபா( 6:

ஓ# ஒ3 FGஓ# ஒ3FG

இ!"யா%& ஐேபா+ 6
அெம$%கா() ஐேபா- 6, வ01 ெச3ட1ப5 
19 8த) ;ைட%=1 எ-?1, ெதாட5@A இ@த 
ஆDtE- இ?F%=G 115 நாJகK) அL8
க3பJNத3பJ1 எனP1 அL(%க3பQJG-
ளA. இ@த 115 நாJகG பQEயU), ஆ3VG
W?வன1, இ@ Fயா(X= 8%;யNAவ1
ெகாJNA, அ%ேடாப5 17 8த) ;ைட%=1 
எனN ெத$(%க3பQJGளA. ”ஆ3VG இ@-
Fயா” இைணய தளNF) இ@த தகவ) ;ைடN-
AGளA.
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மBLS சாD#ேவ" மாBறdகைள ஆDJ5
KLவனS ம#Uேம அ�மA9க 1]sS.
ஆனா-, ஆT#ரா8# cbட@A- இயdCS
அD:ேகஷ'கைள, த"# பா"#]
எனDபUS KL வனdகளா-,
ெதா>- ?#ப வ-tந"
களா-, வா]9ைக
யாள"க\9ேகBப
மாB0 அைம@H@
தர 1]sS.
ஆT#ரா8# cb
ட@A- ப-ேவL
இய9க வைகக5
ஒேர ேநர@A-
இயd^ வX
^'றன. 2013-
ெ வ : ய ா ன
ஆ T # ர ா 8 #
^# ேக# இய9க
1 ை ற ை ம ை ய
21% ேபா'
க\S, ெஜ-�
¦' வைக,ைன
54.2% ேபா'
க\S, 2010-
ெ வ : ய ா ன
o ச" Dெர#
வைக,ைன 14%
ே ப ா' க \ S
பய'பU@A வX
^'றன. இதBC
மாறாக, ஆDJ5
K L வ ன @ A'
ஐ.ஓ.எb. 7 இய9க 1ைறைம,-, 92%
ஆDJ5 ேபா'க5 பய'பU@H^'றன.

ஆனா-, �C5 KLவன@A' Aற[த ெவ:
ெதா>- ?#பD ேபா9C தா', ஆT#ரா8#
cbட@AைனD ெப)ய அளm- பய'பU@த
ைவ@H5ளH எ'பதைனsS, ம9க5 அA-
தா' தdக5 ெபXSபா லான ேதைவகைள
KைறேவB09 ெகா5ள 1]sS என உLAயாக
நSE^'றன" எ'பைதsS மL9க 1]யாH.

அேத ேநர@A-, ]o#ட- உல^- வலS
வXS மா-ேவ" Eேரா ̂ ராSக5, ஆT#ரா8#
வ>யாக@தா' அAகS வX^'றன. இ[த
வைக,- ஆDJ5 KLவன@A' ஐ.ஓ.எb.
cbடS �Uத- பாHகாDJைன@ தX^றH.
ஆT#ரா8# cbட@A- இயdCS வைக,- 
ெவ:யாCS மBறவ"க:' Eேரா^ராS
கேள இ[த மா-ேவ" பரவt9C9 காரணS
எ'றாtS, �C5 அவBைற KL@த ேமB-
ெகாTட 1யBcக5 1£ைமயான பலைன@
தரm-ைல. அதBெகன �C5 ேமBெ காTU
வXS cல ெதா>- ?#ப �Lக\S ம9கைள� 

ெச'றைடயm-ைல.
இXDJ�S cல ெதா>-

?#பdக5 மBLS தரD
பUS வசAக:-
ஐேபா' தl�
cறDEட' mளd
C^றH. §ேழ
அைவ ¨#]9 கா#
டDபU^'றன.

1. ேதாKற"
ெ ப ா M N :
ஐேபாl' வ]
வைமDE எD
ேபாHS தl@ த'
ைமsட', மBற
ஆ T # ர ா 8 #
ே ப ா' க \ ட'
ஒDJUைக,-,
�Uத- cறDE
ெ க ா T ட த ா
கேவ உ5ளH.
ஐேபா' 6- தரD
பUS ெர]னா
]bJேள, ©)ய
ெ வ : � ச @ A -
ெட9b# உ#
பட Aைர9 கா#-
cைய@ ெத:
வாக9 கா#US.
இH சாSசd
ே ப ா' க : -
இ-ைல. கால9¢ 
எb 3 ேபாைன,

Kழ�- ைவ@H@தா', Aைர,- உ5ளைதD 
E)[H ெகா5ள 1]sS.

2. ெந8ெவா&R இைண"4: 1[ைதய மாட-
கைள9 கா#]tS, ஐேபா' 6 மாட-க:-,
ெந#ெவா"9 இைணDE ேவக மாக�S, ப-

8த) நாK)
10 லQச1 ேபா- பFP
ஐேபா- 6 வா]=வதX=, 8-பF(ைனN
ெதாட];யPட-, 24 ம` ேநரNF), 
பNA லQச1 ேப5 வா];% ெகாGள பFP 
ெசbAGளன5 எ-? ஆ3VG W?வன1
அL(NAGளA. இவ5கK) பல5,
ேபா-கைள3 ெப?வதX=c dல நாQகG 
காNF0%க ேவDEயF0%=1. dல0%= 
ெச3ட1ப5 19 அ-? ேபா-கG வழ]க3பJ1
எனP1 ெத$(%க3பQJGளA.
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ேவL வைக ெந#ெவா"9 Kைல கைள@
ெதாட"E ெகா5ள இய'றதாக�S உ5ளH.

இதBC இA- அ0 1கDபU@தDப#
U5ள EAய ெதா>- ?#பS (LTE (long-term
evolution, a wireless networking standard)) உத�^
றH. இத' pலS 150 Mpbs எ'ற ேவக@ைத 
எ#ட 1]sS.

3. எ0.எ".T. வால8: ஆT#ரா8# இய9CS
�C5 வால# cbட@A- உ5ள Cைறக5
எH�u'0, ஆDJ5 வால# அைமDE
இயdCS எ'L எA"பா"9கDபU^றH. இ[த
வைக,- ஆDJ5 தர இX9CS வா#� ெசய--
பா#]ைனsS ேச"@H9 ெகா5ளலாS.

4. ேப8டV70 பல Wைன Xற0: ஐேபா' 6-
தரDபUS ேப#ட),- ெதாட"[H 50 ம_ 
ேநரS ஆ]ேயா இைச9கலாS; 11 ம_ ேநரS
m]ேயா பா"9கலாS; 11 ம_ ேநரS ைவ J
அ-லH எ-.].இ. ெதா>- ?#ப@A- பய'-
பU@தலாS. 10 ம_ ேநரS 3o Jர�cd,
14 ம_ ேநரS Cர- வ> ெதாட"E ேமB
ெகா5ளலாS. 16 நா#க5 இத' u' ச9A 
தdCS ச9A ெகாTடதாக உ5ளH. இHேவ
ஐேபா' 6 Dளb மாட�-, ேமேல தரDப#
U5ள அைன@H வசAகைளsS �Uதலான
கால@ABC தXவதாக அ0m9கDப#U5ளH.
இ[த வைக,- சாSசd EAய ேப#ட)கைள@
தர ேவT]யAX9CS.

5. ஒZ[\ைண"4: Integration எ'L ெசா-
லDபUS ஒXd^ைணDE, ஆDJ5 KLவன
சாதனdக:- ^ைட9CS ஒX ந-ல வசA
யாCS. ேம9 ஆDபேர#]d cbடS, ஐேபா'

மBLS ஐேப# ஆ^யவB0- இயdCS
அD:ேகஷ'கைள ெத:வாக இைண@H�
ெசய-பU@தலாS. ஆDJ5 தXS Handoff
ேபா'ற வசAக5, இதைன இ'�S cறD
 பானதாக மாB0 உ5ளன.

p'L வைக சாதனdக:ைடேய இவB0-
இயdCS அD:ேகஷ'கைள ஒXd^ைண@H�
ெசய-பU@தலாS, ெசய-பாUகைள மாB09
ெகா5ளலாS. �C5 இதைன �C5 #ைர¡
pலS ெசய-பU@ H^றH.

Gmail, Chrome, Google Calendar, and Google+
ஆ^ய அைன@HS இைணவாக� ெசய-ப U
^'றன. ஆனா-, இ[த வச Aைய@ தXவைத
ஆDJ5 KLவனS ம9க\9C ந'றாக எU@H�
ெசா-� வX^றH. �C5 இவBைற ம9க
\9C9 ெகாTU ெச-வA- J' தd ̂ ேய
உ5ளH.

6. த0 ஆ^ைம: ஆDJ5 தா' தXS வசAக5
அைன@ைதsS த' 1£9 க#UDபா#]-
ைவ@H5ளதா-, வா]9ைகயாள"க\9C
இைணவான ஒX நTபனாக� ெசய-பU^றH.
ஆT#ரா8# சாதனdக5, வா]9ைகயாள"
க:' இைசவான வசAைய@ தர த"# பா"#]
அD:ேகஷ'கைளேய நSJ உ5ளH.

இ[த வைக,-, user-friendly pல KLவன
மாக ஆDJ5 ெபய" எU@H5ளH. வXS நா#-
க:-, K�சயS ஆT#ரா8# cbடS இயdC
1ைற,- பல ேமSபU@த-கைள எA"பா"9
கலாS. ஆDJ5 த[ H5ள EAய சவா-கைள
�C5 K�சயS எA" ெகா5\S என எA"பா"9
கலாS.

உடன]@ தகவ- ெதாட"J- 1'ன_
இட@ைதD J]@AX9CS ைவப"

(Viber), அTைம,-
ெமாைப- சாத
னdக:-, m]ேயா
அைழDJைன ேமB
ெகா5\S வசAைய@
த[H5ளH. ைவப" அD-
:ேகஷைனD பய'
பU@A வXபவ"க5,
இl அத' வ>யா-
கேவ, ஆT#ரா8# 
bமா"# ேபா'க
:tS, ஐேபா'க:tS, «]ேயா அைழD
JைனsS ேமBெகா5ளலாS.

ஏBகனேவ இ[த வசA ெப"சன- கSD-
h#ட" மBLS ேம9 கSDh#ட"க:- தரD

ப#U5ளH. அவB0Bகான EAய பADபாக
ைவப" 5.0 ெவ:,டDப#U5ளH.

இH mTேடாb
8 மBLS ஓ.எb.
எ9b ஆ^ய cbடd
க\9காக� cறDபான
ே ம S ப U @ த t ட'
தரDப#U5ளH.

ைவப" ெதாCD-
JைனD பய'பU@H
பவ"க5, தdக\ட'
ெதாட"J- உ5ள
வ"கைள, அவ"க

\9C@ தரDப# U5ள ைவப" பய னாள" எT
கைள9 ெகாTU ¬ரைம9கலாS. EAய பADE, 
பயனாள"க \9C EAய இைட 1க@AைனsS
த[H5ளH.

ைவப# த&' ெமாைப+ ,-ேயா அைழ23

ா

'

ா

த



22-9-20147

ஆDJ5 KLவன@A' EAய ஐேபா'
மாட-க5 ஐேபா' 6 மBLS ஐேபா'

6 Dளb ெவ:யா^s5ள இ[Kைல,-,
ெமாைப- ேபா' இய9க வரலாB0- தன9
ெகன தl இடS J]@த ஐேபா' உX வான வர
லாBைற இdC காணலாS.
1. ஐேபா0 ெதாடRக$ ஜனவV 9, 2007: ஆT

UேதாLS நட9CS, ேம9ேவ"-# கX@த
ரd^-, ஆDJ5 KLவன" b¡ ஜாDb,
1B0tS EAய ஐேபா', அக ல@Aைரsட'
�]ய ஐபா# மBLS இைணய இைணDJ- 
EAய வ> என p'L mஷயdகைள அ01
கDபU@Aனா". இ'ைறய Kைல,- அAகS
பய'பா#]- இX9CS bமா"# ேபா�9C
அ'L mைத ,டDப#டH. இ[த ேபா'
ஜூ' 29, 2007- ெவ:யானH. பல ம_
ேநரS கா@AX[H
ம9க5 இதைனD
ெபBL� ெச'றன".
இH அ01கமா^
74 நா#க5 க>@H,
ப@H ல#சS
ஐேபா'க5 mB
பைன ெச8யDப#
டதாக, ஆDJ5 அ0
m@தH.

2. ஆ h 8 ர ா j 8
ேபா8k: ஐேபா'
அ01கமா^ 15
மாதdக5 க>@H,
இதBCD ேபா#
]யாக, 1த-

ஆT#ரா8# ேபா' அ01கமானH. எ�.
].c. #¯S என இH அைழ9கDப#டH.

3. qரsைன 2010: ஆDJ5 KLவன ஊ>ய"
ஒXவ" தBெ காைல ெச8தைத அU@H,
ஊ>ய" பாHகாDE Jர�ைன ஏBப#டH.

4. மv8k டா:R, ஜூ0 21, 2-010: ஐ.ஓ.எb.4
cbடS, ஐேபா�9C ஒேர ேநர@A- பல 
அD:ேகஷ'க5 இய9CS Aறைன அ:@
தH.

5. ெடவ ல"ப& வZxதW$ ம\ys Tz$: த'�
ைடய ObjectiveC கSDh#ட" ெமா>,- உX-
வா9கDபUS Eேரா^ராSகைள ம#Uேம
ஏBL9 ெகா5ளDபUS என ஆDJ5 அ0
m@தH. இதனா-, பல Eேரா^ராS ெடவ
லDப"க5 அA"�csBறன". cல மாதdக5
க>@H, இ[த Kப[தைன தள"@தDப#-

டதா-, அAகமான
எ T _ 9 ை க , -
ஐேபா�9கான அD
:ேகஷ'க5 ^ைட@
தன.
6. க ா " 4 V ை ம
வழR|, ஏ"ரv 15,
2011: சாSசd த'
ெ த ா > - ? # ப @
Aைன@ AX]D பய'
பU@Hவதாக ஆDJ5
வழ9C ெதாU@தH. 
J'ன" ஒDப[த 
அ ] D ப ை ட , -
வழ9C AXSபD
ெபறDப#டH.
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ஆDJ5 KLவன@A' தைலைம K"வாக
அAகா), ]S C9 அTைம,- ஆDJ5

KLவனS வ]வைம@த ஆDJ5 வா#� (Apple
Watch) சாதன@ைத அ01கDபU@Aனா". த'
பய'பா#U சாதனdக:-, இHவைர ஆDJ5
KLவனS இH ேபா'ற ெதாX சாத ன@ைத@ த[
தேத இ-ைல எ'L �LS அளmBC ந«ன 
ெதா>- ?#ப@A- உXவானH எ'L C0D-
J#டா". க]காரS ஒ'0- எ'னெவ-லாS
எA"பா"9கலாS எ'L ம9க5 எTண9 �]-
யைத9 கா#]tS, 1B0tS EAய வசA
க\ட�S ெசய-பாUக\ட�S இH உ5
ளH எ'L C0DJ#U5ளா". ஆT#ரா8#
ெதா>- ?#ப@A- இேத ேபா'ற சாதன@ைத
உXவா9CS 1யBcக\9C 1'னாேலேய,
ஆDJ5 வா#� உXவா9கDப#U5ளH.
நாdக5 எdேகா ெச'Lm#ேடாS எ'LS
�0s5ளா".

ஐபா#, ஐேபா' மBLS ஐேப# எDப]
1B0tS EAய வசAகைள எA"பாராத
வைக,- த[தனேவா, அேத ேபால 1B0tS
EAய ேகாண@A- இத' ெசய-பா#]ைன9
காணலாS.

ஆDJ5 வா#� ஒ'0' mைல 349 டால"
என@ ெதாடdC^றH. p'L வைகயான
ஆDJ5 வா#� உXவா9கDப#U mைல9C9
^ைட9^றH. இத' ஆ\ைம வXS 2015
ஆS ஆT]- 1£ைமயாக@ ெத)ய வXS. 
K�சயS அ_[H இய9கDபUS கSDh#ட"
ச[ைத,-, ஆDJ5 வா#� 1த- இட@ைத 

ம#Uu'0, ேவL எ[த சாதன1S இத' வச
Aக\9C அXேக வராத KைலsS ஏBபUS
எ'L பல க_D Eக5 ெத)m9^'றன. 2001
ஆS ஆT]-, இேத ேபால எS.J. 3 பாடைல
வழdCவA- த'lகரBற சாதனமாக ஐபா#
அ01கமானH. mBபைன� ச[ைத,- ராஜா
வாகD பல ஆTUக5 «B0X[தH. 2007-
ஆDJ5 KLவன@A' ஐேபா' எனDபUS
bமா"# ேபா' அ01கமானH. EAய தர@
ைதsS வசAகைளsS Kைல KL@AயH.

�C5, ைம9ேராசாD# மBLS சாSசd 
ஆ^ய KLவனdக5, அ_[H இய9CS கSD
h#]d சாதனdகைள அ0 1கDபU@A இX9
கலாS. அ-லH உX வா9CS 1யB cக:- ஈU
ப#U9 ெகாT]X9கலாS. ஆனா-, ஆDJ5
ஏBகனேவ த' சாத னdக5 ெபBற ெவB 0,'
EகF Kழ�-, ஆDJ5 வா#� இயdCS என
நSJ, இ[த ச[ைத,- இறd^s5ளH.

தBேபாH mBபைன,- வர இX9CS
ஆDJ5 வா#�, அதைன அ_பவ)' உட-
Kைல,ைன9 கா#US சாதனமாக EAய
1ைற,- உXெவU9CS. ெமாைப- வ> 
பணS ெசt@Hவதைன9 கTகா_9CS.
மBLS Jற EAய ந«ன வசAகைள அ:9CS.
இரTU வைகயான அள�க:- இH வ]வ
ைம9கDப#U நம9C இH ^ைட9CS. p'L
வைகயான வ]வைமDJ- இைவ உXவா9
கDபUS. வா]9ைகயா ள"க5 தdக\9CD 
J]@த மாடைல@ ேத"[ெத U9க இH வசAயாக
இX9CS.

7. :~� ஜா": மரண$: 2011, அ9ேடாப" 5-,
ஆDJ5 KLவன" b¡ ஜாDb மைற[தா".
அவX9CD J' ெபாLDேபBற ]S C9,
ஐேபா' ேபால, ]o#ட- உல^- 1£
ைமயான மாBற@Aைன ஏBபU@த9 �]ய 
சாதனS ஒ'ைற வ]வைம9CS சவாைல
எA"ெகாTடா".

8. அX&�ட$ த�த ஐ.ஓ.எ:.7: ெசDடSப" 18,
2013-, ஐ.ஓ.எb.7 cbடS ெவ:யா^, பல 
EAய மாBறdகைளsS வசAகைளsS த[
தH. இதைன@ ெதாட"[H ஐேபா' 5 எb,
ஐேபா' 5c ெவ:யா^ன. mBப ைன9C
வ[த 3 நா#க:-, 90 ல#சS ேபா'க5
mBபைன ெச8யDப#டதாக ஆDJ5 அ0
m@தH.

9. இ0ைறய �ைல: bமா"# ேபா' பய'
பா#]-, ஆT#ரா8# சாத னdகேள uக
அAகமாக இயd^ வX^'றன. உலக
அளm- 84.7% ஆக உ5ளH. ஐ.ஓ.எb.
11.7% மBLS mTேடாb ேபா' 2.5% ஆக

உ5ளன. இA- ேவ]9ைக எ'னெவ'றா-,
bமா"# ேபா' mBபைன,- அAக லாபS
ஈ#UவH ஆDJ5 ேபா'கேள.

10.இ'ைறய ©FKைலைய� ச[A@H, mBப
ைன,- 1த- இடS J]9க ஆDJ5 KL-
வனS த' mBபைன9 ெகா5ைக,- அAக
மாBறdகைள ஏBபU@த ேவT ]யH5ளH.
அAக ெமாைப- ேபா' பய'பாU ேமB
ெகா5ளDபUS ஆcய பcJ9 நாUக:-,
mைல Cைற[த ஆT#ரா8ட மாட-க5
ெபX^ வX^'றன. இவB Lட', எ'LS 
அAக mைல,- mBபைன ெச8யDபUS 
ஐேபா'க5, ேபா#],- பdேகBக இய ல
m-ைல. EAய ஐ.ஓ.எb.8 cbடS, «U
க:- ஆDJ5 சாதனdக5 பய'பா#ைட
1'lL@A பல வசAகைள9 ெகாTU
வXS எ'L எA"பா"9கDப U^றH. அD
ேபாHஆDJ5,ஆT#ரா8# சாத னdக\9C
ஒX சவாலா8 இX9கலாS எ'L எA"பா"9-
கDபU^றH.

ஆ3H< வா$V : அ,சயமானதா?
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இைணயS வ> வ"@தகS ேமBெ கா5வA-, 
எDப]sS 1த- வ)ைச இட@ைதD J]@

Hmட இ[Aய வ"@தக இைணய தள KLவ
னdக5 1]ெவU@H5ளன. அதBகான A#
டdக:' அ]Dபைட,-, cல KLவனdக5
ஒDப[தS ேமBெகாTU, தdக5 வா]9ைகயா
ள"க\9C� cறDபான ேசைவைய அ:Dபத' 
pலS, 1த- இட@ABC வர 1யBc9^'றன. 
இ[த வைக,- Flipkart, Uber, redBus and OLX 
ஆ^ய KLவனdக5 தdக\9C5 ஒDப[தS
ேமBெகாTU5ளன. ஒXவX9ெகாXவ" உதm
ெச8வத' pலS, அைன@H KLவனdக:'
வா]9ைகயாள"க5 எT_9ைக அAகமா^
றH. எU@H9 கா#டாக, D:D கா"# மBLS
ஓ.எ-.எ9b KLவனdக5 இைணDJைன9
�றலாS. தdக5 பைழய ெபாX#க5 mBபைன 
ெச8Aட mXSES வா]9ைக யாள"கைள 
ஓ.எ-.எ9b தளS ஈ"9^றH. இவ"க5 EAய
ெபாX#கைள வாdக, அவ"க5 D:D கா"# 
தள@ABC அ�DபDப U^றா"க5. ெபாHவாக,
எல9#ராl9 ெபாX#கைள வாd^D பல
ஆTUக5 பய'பU@Aய J'ன", அவBைற 
mBLm#U@தா', EAய ெபாX#கைள வாdக
அைனவXS mXS E^'றன". இ[த இX KL
வனdக:' இைணDE இதBC எ:தாக வ>

கா#U^றH.
இேத ேபால, இைணய தள@A- பb பய

_க5 ]9ெக# பA� ெச8AUS தள1S,
வாடைக டா9¢ ேசைவ தXS இைணய தள 
KLவன1S இைணைக,-, பயணS 1][த
J'ன", இலவச டா9¢ ேசைவ தரDப U^றH.
இH, பb ]9க# பAவைத அAக)9^றH.

இேத வ)ைச,-, )ய- எbேட# ெதா>�-
இயdCS காம' Dேளா" தளS, «Uக5 க#
டDப#U வXS இடdக\9C வா]9ைக யா
ள"கைள அைழ@H� ெச-ல, இல வச டா9¢ 
ேசைவ,ைன@ தர, C0DJ#ட டா9¢ KL
வன@Hட' ஒDப[தS ேமBெகா5^றH. இ@
தைகய ஒDப[தdக5, இ[Aயாm- ம#Uேம
ஏBபU@தDப#U5ளன. அெம)9கா, ஐேராDபா 
அ-லH ஜDபாl- �ட இH ேபா'ற ஒDப[
தdக5 ஏBப#டH இ-ைல.

அU@த ஐ[H ஆTUக:-, இைணயS
pலS வ"@தகS ேமBெ கா5ள இXDபவ"
க:' எT_9ைக 40 ேகா]ைய எ#US 
எ'ற க_DJ' அ]Dப ைட,-, தdக\ைடய
வ"@தக@Aைன அைன@H வைகக:tS cறD
பா9^, வா]9ைக யாள"க\9C வசA தர இ[த
KLவனdக5 1யBc9^'றன. அA- இ[த
வ"@தக ஒDப[தdக\S அடdCS.

இத' ேமலாக உ5ள கTணா] கவ" சைபய"
^0bட- ெகாTU தயா)9
கDப#U5ளH. இதனா-,
இA- b^ரா#� எனD
பUS §ற-க5 ஏBபட
வா8DJ-ைல. உ5ேள 
இX9CS ]bJேள
ெர]னா வைகைய� சா"[
தH. த#UவH மBLS
ெதாட"[H அ£@HவH
ஆ^ய இரT]BCS
இைடேய உ5ள ேவL
பா#]ைன இ[த Aைர
E)[HெகாTUஇயdCS
வைக,- அைம9கD
ப#U5ளH. Force Touch
எ'�S ½- இதைன ேமB
ெகா5^றH. எனேவ, Aைர அ£@
த@ABC தl@தlேய சாதனdக5
ேதைவDபடாH.

இதைன ம_9க#]- அ_[H ெகாTU,
ஒ¡ெவாX 1ைற ம_9க#]ைன உய"@HS
ேபாHS, வா#� ெசய-பாU கா#டDபUS.

இத' pலS ெமேசq ெபLைக,-,

அA- உ5ள ெசாBக:' 
ெபாX5 மBLS த'
ைம,ைன இ[த வா#�
E)[H ெகாTU
பAைலsS தயா" ெச8
^றH.

அதனா-, அAகS 
ைடD ெச8H பA-
தயா" ெச8Aட ேவT
]யAX9காH. இ[த
வா#� ெசய-பா#]B
கான c0ய அD:ேக
ஷ'கைள@ தயா" ெச8வ
தBC, ஆDJ5 KLவனS
த' ெடவலDப"க\9C

WatchKit ஒ'ைற வழdC
^றH.
இ[த வா#� அU@த

ஆTU mBபைன9C 
வXS என அ0m@த ஆDJ5

KLவன தைலைம அAகா), இதBகான
கா@AXDE அவcயS தா' என வா#� வXS
ேபாH ம9க5 உண"வா"க5 எ'LS ெத) m@
H5ளா".

ேசைவ5+ இைண8' இ9:ய இைணய தள<க>
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ேவ#$ Y3 ...
ேத,Z1 ேநர\1 தானாக அைமய

ேவ"# டாCெமT#]-, அதைன@ தயா-
)9^ற நா5 மBLS ேநர@ Aைன9 க#டாய
மாக அைம9க mXSEேவாS. இH ஒX க]த
மாக இX9கலாS. அ-லH டாCெமT#]'
ெஹட" அ-லH E#டரக இX9கலாS. ேவ"#
Eேரா^ராS ேதA அ-லH ேநர@Aைன mைர
வாக அைம9க வ> தX^றH. இவBைற
அைமDபAtS பலவைக பா"ம#கைள@ தX
^றH. இ[த தகவைல டாCெமT#]- ஒX
¦-டாக அைம9க ேவTUS. இதைன நாமாக
அDேட# ெச8AடலாS; அ-லH தானாக�S
அDேட# ெச8AUS வைக,tS அைம9
கலாS. இதBC9 §F9கா¾S வ>1ைறகைள
அைம9க�S.
1. க"சைர டாCெமT#]' எ[த இட@A-

ேதA அ-லH ேநரS அைம9கDபட ேவT
Uேமா அdC ெகாTU ெச'L ைவ9க�S.

2. )Dபl- Insert ேடDJைன@ ேத"[ெதU9
க�S.

3. ெட9b# C�DJ- Date & Time எ'பதைன@
ேத"[ெதU9க�S. இDேபாH ேவ"# Date &
Time டயலா9 பா9¢ைன9 கா#US.

4. இA- ேதA அ-லH நா5 கா#டDப Uவ
தBC பல வைக பா"ம# கா#டDபUS. 
அA- ஒ'ைற@ ேத"[ெதU9க�S.

5. டாCெமT# Aற9கDபUS அ'ைறய 

நா5 மBLS ேநரS தானாகேவ பAயDபட 
ேவTUS என mXSJனா-, §ழாக உ5ள 
ெச9 பா9¢- ]9 அைடயாளS ஒ'ைற 
ஏBபU@த�S. இதைன@ ேத"[ெதU@தா-, 
ேவ"# ேதA மBLS ேநர@Aைன ஒX ¦-
டாக டாCெமT#]- அைம9CS வ>ைய
ஏBபU@H^ேறாS.

6. ெதாட"[H ஓேக ^:9 ெச8Aட�S. ¿dக5
அைம@A#டப], ேதA அ-லH ேநரS 
உdக5 டாCெமT#]- அைம9கDபUS.

பாரா பா#ம$Y]

ேவ"# டாCெமT# ஒ'0- ஒX பாரா 1£
வHS ஏேத�S மாBறdகைள ேமBெ கா5ள
1]� ெச8^À"களா? 1£ பாராm' வ)க\9
^ைடேயயான இைடெவ:ைய அAகDபU@
தேவா, Cைற9கேவா mXS E^À"களா? பாரா
இ'ெட'# எதைனேய�S மாBற mXSE^
À"களா? இடH, வலH, நU என பாரா இைண
யாக அைம வைத மாB0 அைம9க எTணமா?
இதBெக-லாS 1£ பாராmைனsS ¿dக5
ெசல9# ெச8H, ேதைவயான மாBற@ABகான
க#டைளைய@ தர�S. அH அDப]ேய பாரா
1£வHS ேமBெகா5ளDபUS.

ேவ#Y; எ>கைள எ_`தா; எ_த
ேவ"# Eேரா^ராu- டாCெமT#கைள
அைம9CS ேபாH, எTகைள ெட9b#
Uட' பய'பU@த ேவT]யH இX[தா-,
ஒBைற இல9க மாக இXDJ', இல9க@Aைன 
எ£@A- எ£Hவேத cற[தH. “He ate 7
biscuits” எ'L எ£Hவைத9 கா#]tS “He ate
seven biscuits,”என எ£Hவேத cற[தH. ¿dக5
mXSJனா-, ேவ"# ேமBெகா5\S இல9
கண ேசாத ைனையsS (Grammar) இதBேகB
றப] மாB0 அைம9கலாS. இதைன ேமB
ெகா5ள §F9C0@தப] அைம9க�S.
1. ஆ¦b ப#ட' ^:9 ெச8H,அU@H Word

Options எ'பA- ^:9 ெச8Aட�S.
இDேபாH ேவ"# Word Options டயலா9
பா9ைஸ9 கா#US.
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2. இ[த டயலா9 பா9¢' 

இடH ப9க@A-
உ5ள Proofing
எ'ற ஆDஷl-
^:9 ெச8Aட�S.
அU@H Settings ப#

டl- ^:9 ெச8Aட
�S. ேவ"# Grammar
Settings டயலா9
பா9ைஸ9 கா#US.
இdC ஆDஷ' ப#
]ய�- §ழாக� ெச-
ல�S. இA- Numbers
ஆDஷ' வைர ெச-
ல�S. இA- ]9 
அைடயாளS ஒ'ைற
ஏBபU@த�S.

J'ன" ^ராம"
மBLS ேவ"#
ஆDஷ'b டயலா9 பா9b-
கைள p] ெவ:ேயற�S.

எ_`,( அளைவ
அைர3 a<b cைறLக

ேவ"]- பய'பU@தDபUS எ£@H ஒ'0' 
அளைவ9 Cைற9க பாT# ெபய" க#ட@
ABCD ப9க@A- இX9CS பாT# ைசb க#
ட@A- அள� எTைண9 ெகாU9கலாS. எT
ெப)ய அளm- இX[தா- எ£@A' அள�S 
ெப)தாCS. இதைன ஒ¡ெவா'றாக உய"@-
தலாS. அேத ேபால அவBைற� c0யதாக�S
மாBறலாS. ஆனா- ஓரளmBC ேம- uக�S
c0யதாக மாB0னா- அH Aைர,- ெத)யாH.

எ£@A' அளைவD பாAயாக�S ேவ"]-
Cைற9கலாS. எU@H9கா#டாக, Arial எ£@H
வைக,- cல ெசாBகைள பா8T# 30-
ைவ9^À"க5. அ[த எ£@H அள� ெகா சS
Cைற[தா- ந-லH எ'L எT¾^À"க5.
ஆனா- 29 உdக5 தைலDJ' இட@ABC�
c0யதாக இX9^றH. இ[Kைல,- அதைன
29.5 ஆக�S அைம9கலாS. அDப]யானா-
இதைன கா- அள�, அதாவH எ#ேடகா-
என, 8.25, என அைம9கலாமா எ'L ஒXவ" 
ேக#கலாS. அH 1]யாH. ெகாU@HD
பா"@தா- உdக\9ேக இH ெத)ய வXS.

க$ட]கைள அைம`+
ெடL $, பட1 அைமLக

ேவ"# ெதாCDJ- ப9கdகைள அைம9
ைக,- ெட9b#, வைர படdக5, படdக5,
^:D ஆ"# எனD பல வைக அைமDைப
டாCெமT#U9C5 ெகாTU வர 1யB
cDேபாS. அDேபாH நம9C ேகாUக5

அைம[த க#டdக5 
இX[தா- இவBைற
ச)யான இட@A- 
அைம@H அழகாக
ட ா C ெ ம T # ை ட
உXவா9க வசAயாக
இX9CS. இதB-
காக ெட9b#]' 
ஒX பCAயாக க#
டdக5 அைம@தா- 
அைவsS அ�c-
வ[H டாC
ெ ம T # ]'
அழைக9 ெகU@
H m U S .
இதBCD பA
லாகD J'ன
_,- ஒX

க#டS அைம@H
அைவ ¿9கDபUவதBகான வ>ையsS
அைம@H@ தரலாS. இதBC View ெம�m-
Toolbars எ'பதைன@ ேத"[ெதU9க�S. J'
^ைட9CS J)�க:- Drawing எ'பA-
^:9 ெச8Aட�S. இDேபாH Drawing Toolbar
^ைட9CS. இA- Draw எ'பA- ^:9
ெச8H J' Grid எ'பைத9 ^:9 ெச8A
ட�S. J' உ5ள J)m- ‘Display gridlines
on screen’ எ'பைத@ ேத"[ெதU@H ெந#U
வா9^Bகாக�S பU9ைக வா^Bகாக�S ஒX
அளைவ@ ேத"[ெத U@H அைம9க�S. இத'
J' OK ^:9 ெச8H ெவ:ேயற�S. இ[த
^)# க#டS ேதாBற@A- ம#US ைவ@HD 
பய'பU@HS வைக,- நம9C9 ^ைட9CS. 
இதைனD பய'ப U@A நாS ெட9b# உ#
பட படdக5, வைரபடdக5, ேபா#ேடா9க5
ேபா'றவBைற� ச)யாக அைம9கலாS.

ெதRI+ ெகா<e]க<
Taskbar: (டாg% பா5) (Dேடாg இய%
கNF) மாiQட5 Fைரj) kழாக இய]=1 
lG கQட1. இF) gடா5Q ெமm, (ைர-
வாக அ3Kேகஷ- oேரா;ரா1கைள இய%க
ஐகா-கG அட];ய ெதா=3o, இய];% 
ெகாDE0%=1 அ3Kேகஷ- oேரா;ரா1
கK- ைப)கp%கான கQட]கG மX?1
கEகார1, V-ன`j) இய];% ெகாD
E0%=1 oேரா;ரா1கK- ஐகா-கG
ஆ;யைவ இ0%=1. இவXைறN ேதைவ3 
பJ1ேபாA ;K% ெசbA ெபறலா1.

Domain Name: இ-ட5ெநQE) உGள தகவ)
தள]கைள இc ெசா)லா) =L3VJ;-றன5.
அ@த தளNF- ெபயைர இA =L%;றA.
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எLெஸ; Y3 ...
 3ெர$ g$Y; மாhற]க<

எ9ெஸ- ஒ"9 E9 தயா)DJ-, ஒேர ேநர@A-
பல ஒ"9 Â#கைள@ Aற[H ைவ@H நாS பய'-
பU@த mXDபDபUேவாS. இதBெகன mT
ேடாm- ஒ¡ெவாX ஒ"9 Â#]BCS மாLவ
தBC, §ழாக உ5ள ேடDJBC ம�b க"சைர9
ெகாTU ெச'L ெசய-பU@த ேவTUS. §
ேபா"]ைனேய பய'பU@HS பழ9கS உ5
ளவ"க\9C இH சBL cரம@ைத@ தXS.
இதBகான ¨X9C வ> ஒ'L எ9ெஸ- ஒ"9 
Â#]- தரDப#U5ளH. ஒ"9 Â# மாற mXD
பDபUைக,-, Ctrl+F6 §கைள அ£@த�S.
இ[த §கைள அ£@Hைக,-, ஒ"9 E9Cக:'
ேடDக5 வ)ைசயாக@ ேத"[ெதU9கDபUவ
தைனD பா"9கலாS. ஐ[H ஒ"9E9Cக5 Aற[-
AX[தா-, ஐ[தாவH ஒ"9 Â# ெச-ல, ஐ[H
1ைற Ctrl+F6 §கைள அ£@த ேவTUS.

பGLைக வRைச இைணLக
எ9ெஸ- ஒ"9 Â#]-, EAய பU9ைக வ)
ைசகைள C0DJ#ட இட@A- இைண9க 
நம9C வசAக5 தரDப#U5ளன. எ[த வ)-
ைச,' §ழாக9 �Uத- வ)ைச ேவTUேமா,
அதைன@ ேத"[ெதU@H, J'ன" இ'ெஸ"#
(Insert) ெம� ெச'L, அA- Rows ேத"[ெத
U@H ^:9 ெச8ேவாS. இத' pலS ஒேர ஒX
வ)ைச நம9C9 ^ைட9CS.

ஒ'L9C ேமBப#ட வ)ைச ேவTUS 
எl- எ'ன ெச8^ேறாS? இதBC இரTU
வ>க5 உ5ளன. ேமேல �0யப] வ)ைச
ஒ'ைற இைண@த J'ன", F4 ப#டைன
அ£@Aனா-, அU@தU@H வ) ைசக5 இைண9
கDபUS.

இ'ெனாX வ> இைத9 கா#]tS எ:ய
வ>யாCS. ஒX C0DJ#ட இட@A- ஐ[H
வ)ைசக5 இைண9கDபட ேவTUS என 
mXSJனா-, அ[த வ)ைச ெச'L, ெதாட"�c
யாக ஏBகனேவ இX9CS ஐ[H வ)ைசகைள@
ேத"[ெதU9க�S. அU@H, இ'ெஸ"# (Insert)
ெம� ெச'L, அA- Rows ேத"[ெதU@H
^:9 ெச8Aட�S. ¿dக5 ேத"[ெதU@த
1த- வ)ைச9C ேமலாக, எ9ெஸ- ஐ[H வ)-

ைசகைள இைண@AX9CS. இH சBL ேவ]9
ைகயாக9 �ட@ ேதா'றலாS.  

 ெச;jLc< kl]c1 எ>க<
எ9ெஸ- ெதாCDJ- ெச- ஒ'0- எTகைள
அைம9^À"க5. அDேபாH இடS இ-ைல
எ'றா- ெச- தானாக m)[H ெகா5 ̂ றH.
அ-லH நம9CD J]9காத ##### எ'ற அைட
யாளS ^ைட9^றH. காரணS எ'னெவ'றா-
¿dக5 தXS எT அ[த ெச-�- அடdக
m-ைல எ'L ெபாX5.  இH ேபால ெச-
m)வைடவH உdக\9CD J]9கm-ைல
எ'றா- உdக\9C இ'ெ னாX வ> உ5ளH. 
எTகைள c0யதா9^m#டா- ெச-t9C5
அடd^mUS அ-லவா? இ[த ேவைலைய
யா" பா"Dபா"க5? எTகைள அ]@HD J' 
ெசல9# ெச8H J' அத' அளைவ� ¨X9CS 
ேவைல ேநரS எU9CS ெசய- அ-லவா? 
ேதைவேய இ-ைல. கSDh#டேர அதைனD 
பா"@H9 ெகா5\S. ெச-�' அகல அளைவ9
�#டாம- ெச-t9C5 எTக:' அளைவ�
¨X9^ அைம@H9 ெகா5\S. எDப] எ£@
H9க:' அளைவ� ¨X9கலாS எ'L ேயாc9க 
ேவTடாS. அதBகான “shrink to fit”எ'ற க#-
டைள9 க#ட@Aைன9 ^:9 ெச8A#டா- 
ேபாHS. இதBC 1த�- எ[த ெச-க:-
மBLS பU9க வ)ைசக:-  இ[த ெசய-பாU
ேதைவேயா அவBைற 1த�- ெசல9# ெச8 A
ட�S. அத'J' பா"ம# ெச-b  (Format Cells)
mTேடாmைன@ Aற9க ேவTUS. இதBC
ெச-கைள@ ேத"[ெத U@த J'ன" ைர# ^:9 
ெச8H வXS ெம�m- Format Cells எ'ற
J)ைவ@ ேத"[ெத U9க ேவTUS. அ-லH 
கT#ேரா- + 1 அ£@த�S. இA- ^ைட9CS
ேடDக:- Alignment ேடJைன9 ^:9 ெச8H
அதBகான mTேடாmைனD ெபற�S. Text
Control section எ'ற J)m- Shrink to fit எ'
பைத9 ^:9 ெச8Aட�S. J' ஓேக ெகாU@H
ெவ:ேயற�S. இl ேத"[ெதU@த ெச-க:-
எTகைள அைம9CS ேபாH அைவ ெச--
t9C5 அடdகாதவனவாக இX[தா- தானாக
த' அளைவ� ¨X9^9 ெகா5\S.
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இ 'L uக� சாதரணமாக அைனவராtS
பய'பU@தDபUS, mXSபDபUS 

bமா"# ேபா' பய'பா#]BC வ[H 20
ஆTUகைள9 கட[H5ளH. ஐ.J.எS. ைசம'
ெமாைப- ேபா' எ'ற ெபய)- (IBM Simon
mobile phone) 1த- bமா"# ேபா'
ெவ:யானH. அெம)9க ெமாைப- 
ேபா' ேசைவ KLவனமான BelSelf
1த' 1த�- இதைன 1994-
mBபைன9C9 ெகாTU வ[தH.

அத' ¿ளS 23 ெச.v. எைட
அைர ^ேலா. ஏற@தாழ நாS
பய'பU@HS ெசdக- அள
mBC அH இX[தH. uக
எ:ைமயானதாக�S, நாS
mXSES அைன@H ப_க
ைளsS ேமBெகாTடதா-,
அதைன ைசம' எனD ெபய
)#டதாக அDேபாH அ0
m9கDப#டH.

இ[த ைசம'
bமா"# ேபாl-, எ-.
c.]. Aைர ட� b^¯'
ெதா>- ?#பS ெகாTடதாக

இX[தH. இA- தரDப# ]X[த சாD#ேவ"
pலS ேநா#b அைம9க 1][தH. காலTட", 
காTடா9# ஆ^யைவ K"வ^9கDப#டன. 

ேப9b அ�Dப 1][தH. அைழDEக\S
எ:தாக அ�DபDப#U ெபறDப#டன. 
ப-ேவL அD:ேகஷ'கைள கா"#க5 pலS

இைண9க, ப9கவா#]-
bலா# அைம9கDப#]X[தH.
இதைன ஐேபாl' 1'ே னா]

என அைழ9கலாS
என லTட' uh-
cய காDபாள"
C 0 D J # ட H
uக�S ெபாX@

தேம. அDேபாH இ[த 
மாட- mBபைன 50 ஆ,

ர@Aைன@ ெதா#டH. 
வXS அ9ேடாப)-, இ[த

பைழய ேபா' ஒ'ைற லTட' 
அ0mய- அXdகா#cயக@A-,

கா#c9C ைவ9க A#ட uடDப#
U5ளH. தகவ- ெதாட"J- வள"�c 

எ'ற தைலDJலான J)m-, இH கா#
c9C வXS.

?மா#@ ேபாA வயB 20
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ெமாைப- bமா"# ேபா'க:- தdகைள@
தாdகேள ேபா#ேடா எU9CS

வசA,ைன ெச-J எ'L அைனவXS
அைழ9^'றன". அதைன ைமயமாக9
ெகாTU, லாவா KLவனS ஐ)b எ9b5 (Lava
Iris X5) எ'ற bமா"# ேபாைன mBபைன9C9
ெகாTU வ[H5ளH. இத' அAக ப#ச mைல 
�. 8,799.

இ[த ேபா' அேமஸா' டா# இ'
இைணய வ"@தக தளS வ>யாகேவ தBேபாH
வாdக 1]sS. இத' ெகபாc]¡ ட� b^¯'  
5 அdCல@A- 1280 x 720 J9ெஸ-க:-
]bJேள கா#Uவதாக அைம[H5ளH.
இத' Dராசச)' ேவகS 1.2 ^கா ெஹ"#b. 
ஆDபேர#]d cbடS ஆT#ரா8# 4.4.2
^#ேக#.

வழ9கமான cS மBLS ைம9ேரா cS

என இரTU o.எb.எS. cSகைள இA- 
இைண@H இய9கலாS. J'Eற9 ேகமரா 8
எS.J. Aற�ட�S, ½ய- எ-.இ.]. Dளா� 
உட�S இயdC^றH. இA- ஆSlmஷ' 
J.எb.ஐ. ெச'சா" தரDப#U5ளH. 
ேபாl' த]ம' 7.5 uv. எைட 135 ^ராS. 
ெந#ெவா"9 இைணDJBC ைவ J, 3o,
E\½@ 4.0., o.J.எb., s.எb.J. ஆ^ய 
வசAக5 ^ைட9^'றன. இத' ேப#ட) 2,100
mAh Aற' ெகாTடH.

கXDE மBLS ெவ5ைள வTணdக:-
வ]வைம9கப#]X9CS இ[த ேபா' சtைக 
mைலயாக �. 8,6499C வழdகDபU^றH.
16 o.J. ைம9ேரா எb.]. கா"# இலவசமாக 
வழdகDபU^றH. mBபைன,' 1த- நா5
இதைன வாd^ேயாX9CS இ'�S பல 
ப)¨க5 வழdகDப#டன. 

இ'ெ ட 9b ெட9னாலob KLவனS
அTைம,- இரTU 3o வய"ெலb 

ேட#டா கா"#கைள mBபைன9C அ01கD
பU@As5ளH. இவB0' தரmற9க
ேவகS 21.6Mbps மBLS 14.4Mbps ஆக
உ5ளH. இதைன ெடb9 டாD கSD
h#ட" அ-லH ேலDடாD கSDh#
ட)- இைண@H இைணய இைணDE
ெபற ேவT]யA-ைல. இவBLட'
தரDபUS இலவச பவ" அடாDட)-
இைண@H, u' இைணDE ெகாU@த
�ட', நம9C வய" இைணDE இ-லாம-
இைணய இைணDE ^ைட9^றH. இH 3o
ைவ J இைணய இைணDபாCS. ஒX கா"#
பய'பU@A, எ#U சாதனdக \9C இைணய
இைணDJைனD ெபறலாS. இH ெசய-பUவ

தBC எ[த #ைரவ" Eேரா^ராuைனsS கSD
h#ட)- KLவ ேவTUவA-ைல. இA-

cS கா"# bலா# மBLS ைம9ேரா எb.
]. கா"# bலா# தரDப# U5ளH.
mTேடாb எ9bJ 1த- இ'ைறய 
mTேடாb cbடS, ேம9 ஓ.எb.
எ9b ஆ^யவB0- இயdC^றH.

“அைனவX9CS இைணய
இைணDE ^ைட9க ேவTUS” 
எ'ற உய)ய இல9Cட' இ[த
இரTU வய"ெலb 3o ேட#டா 
கா"#க5 வ]வைம9கDப#U வழd

கDபUவதாக, இ'ெட9b KLவன வ"@தகD
J)m' தைலவ" மா"9கTேடய ெத) m@தா". 
இவB0' mைல �. 2,700 மBLS �. 2,530
ஆக உ5ளH.

இ!ெட$% '(வன+,! -,ய ேட0டா கா30

லாவா ஐ./ எ1/5
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இ+ெட1/ அ7வா
ப8ெஜ8
/மா;8 ேபா+
அCவா 4 எ9b எ'ற ெபய)-, ப#ெஜ#

mைல,-, bமா"# ேபா' ஒ'ைற
அCவா KLவனS அ01கDபU@As5ளH.
4 அdCல அளm- WVGA Aைர, ஒX ^கா
ெஹ"#b ேவக@A- இயdCS ½ய- ேகா" 
Dராசச", ஆT#ரா8# 4.2 ெஜ-�¦' cbடS,
எ-.இ.]. Dளா� ெகாTட 2 எS.J. J'Eற9
ேகமரா, 1'Eற m.o.ஏ. ேகமரா, இரTU
cS இய9கS, 3o இைணDE, 256 எS.J.
ராS ெமம), 512 எS.J. bேடாேரq ெமம)
ஆ^யவBைற9ெகாTU5ளH.எD.எS.ேர]ேயா
மBLS 3.5 ஆ]ேயா ஜா9 தரDப#U5ளன. 
ெந#ெவா"9 இைணDJBC 3o, ைவ J, E\½@
மBLS o.J.எb. ஆ^ய ெதா>- ?#பdக5 
இயdC^'றன.

இத' ேப#ட) 1,300 mAh Aற' ெகாTடதாக 
உ5ளH. இ[Aயாm- 3o இைணDE தXS
bமா"# ேபா'க:-, ஆT#ரா8# 4.2
cbட@Hட' mBபைன9C உ5ள ம�வான 
ேபானாக இH உ5ளதாக அ0m9கDப#U5ளH.

இ[த ஆT]' cற[த bமா"#
ேபானாக mைரm-

ெவ:,டDபUS எ'L
ெச-கா' KLவனS
அ0m@H வ[H5ள 
ெமாைப- bமா"# ேபா'
ெச-கா' u-�lயS
அ-#ரா 9h 500. இத' Aைர 
5 அdCல அகலS உைடயH.
ஓ.o.எb. ெதா>- ?#ப@A- 
உXவானH. VideoCore IV GPU
இைண[த இத' Cவா# ேகா" 
Dராசச" (Broadcom BCM23550)
1.2 ^கா ெஹ"#b ேவக@A-
இயdC^றH.

ஆT#ரா8# 4.4. ^#ேக# 
ஆDபேர#]d cbடS
இயdC^றH. இத' J'Eறமாக

8 ெமகா J9ெஸ- Aற' ெகாTட ேகமரா
தரDப#U5ளH. 1'Eறமாக, 2 எS.J.
Aற' ேகமரா தரDப#U5ளH. இத' ராS 
ெமம) 2 o.J. bேடாேரq ெமம) 16
o.J. இதைன 32 o.J. வைர உய"@A9
ெகா5ளலாS.

இA- இரTU cSகைள இய9கலாS. 
3.5 uv ஆ]ேயா ஜா9 மBLS எD.
எS. ேர]ேயா இயdC^றH. இ[த
ேபாl' த]ம' 8 uv. எைட 149
^ராS. ெந#ெவா"9 இைணDJBC
3o, ைவ J, E\½@ 4.0, மBLS 
o.J.எb. ெதா>- ?#பdக5 
இயdC^'றன. இத' ேப#ட),'
Aற' 2,500 mAh. ெவ5ைள
Kற@A- வ]வைம9கDப#ட
இ[த ெமாைப- ேபாl' அAக

ப#ச mைல �. 9,999.

ெச5கா! 6578ய9 அ50ரா $< 500
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சா1ச] W?வனNF- க)( சா5@த 8யXd
நம%=N ேதைவயான ஒ-றா=1. d.V.எg.d. 
மQJu-L மXற மாWல3 பாடNFQட]கp%=1
இதைன ($P பJNத ேவDJ1. அேத ேபால கQ
டணNைதv1 =ைற%க ேவDJ1. அ)லA l%க
ேவDJ1. சா1ச] இ@Fயா() ெப$ய அள()
த- சாதன]கைளc ச@ைத3பJNF லாப1 ஈQE
வ0;றA. எனேவ, இலவசமாகேவ இதைன வழ]
கலா1. அரdடu0@A இ@த ேகா$%ைக ைவ%க3
பQடா), ஒ0ேவைள சா1ச] இதைன வழ]கலா1.
அரx 8-வ0மா?

டாRட& எ$. மVய அK4த$, நாக&ே கா�v.

ைப)கK-பா5மQJகGஎைவஎ-பதைனNெதK
 வாக (ள%; எzத3பQட கQJைர, அைனNA தக
வ)கைளv1 த@AGளA. (ஷ ய]கைள3 o$v1
வைகj) (ள%;ய ஆd$ய0%=3 பாராQJகG.

டாRட& ெப. WZேகச0, ெச0ைன.

ேபாQேடா u%g oேரா;ரா1, ேபாQேடா சா5@த ந1
கXபைனகp%= ந)ல உ0 த0;றA. uக எKதா
கP1, (ைரவாகP1 நா1 (01o1 வைகj) ேபாQ
ேடா%கைள அைம%க 8E;றA. தகவ{%= ந-L.

எ0. கைலயரச0, த�சா�&.

ஒ-?%= ேமXபQட, மா?பQட க13|Qட5 dg
ட]கைள ஒேர ேநரNF) இய%=பவ5கK-, தைல
யாய Vரcைன k ேபா5Q தா-. அதைன }5%=1
வைகj) வEவைம%க3பQட k ேபா5Q பல d%க)
கp%=N }5P த01. இ@Fயா() இ@த k ேபா5Q
பய-பாQEX=1, (Xபைன%=1 வ01 நாைள 
எF5பா5%;ேற-.

எ:. Xயாகராஜ0, XZ"�&.
ெதாட5@A ஆDQராbQ ேபா- பய-பாJ
=LNத தகவ)கைளN த@A வ~ காQJ1 த]கG 
ஆd$ய5 =z(X= மன]கi@த ந-L. அ3ேடQ
=LNA ெதKவான க0NAைர ேதைவ. ெபாAவாக

எzAவைத% காQE{1, எ@த oேரா;ரா1கைள
அ3ேடQ ெசbFட ேவDJ1 எ-? =L3VQJc
ெசா)லP1.

ஆ. ெசvவராஜ0, கனகெச8k|ள$, 4�sேசV.

mL3ேடாவா) ைவரg க13|Qட5கைளேய பண
ய1 ெகாGவA (dNFரமானதாக உGளA. இ03V
m1, பணயN ெதாைகைய3 ெப?1 வ~கG அ� வளP
எKதானதாகவா இ0%;-றன? இைத% ெகாDJ
பயனாள5கைள3 VENAN தDE%க 8Eயாதா?

எ0.கலாரா�, Xh>Rகv.

ேகG( பF) ப=Fj) த@AGள ைவரg
ேடாQட) டாQ கா1 =LNத தகவ)கG uகP1
பயmGள தகவ) ஆ=1. இ3ேபாெத)லா1, அ�ச)
உட- வ01 ைப)கைள இ@த தளNFX= அm3V, ச@
ேதகNைத Wவ5NF ெசbத V-னேர, ெசய)பJ;ேற-.
ந1ைபைலெப01பாலான,oக�ெபXறஆDQEைவரg
oேரா;ரா1கGெகாDJேசாதைனெசbA,8EPகைளN
த01 8ைற uக ேந5NFயாக உGளA. தகவ{%=
u%கந-L.

கா. இளவழக0, ெச0ைன.

ைம%ேராசா3Q த- ஒ- Qைர(X= வ01 ைப)-
கK- உcச கQட அள(ைன% ைக (QடA உD-
ைமjேலேய ந)ல வசF ஆ=1. இ3ேபாA எ@த
தய%க81 இ)லாம), ைப)கைள ஒ- Qைர(X= 
அm3V ேச� ெசbFட 8E;றA.

எ:. உமா மேஹ:வV, தா$பர$.

எ%ெஸ) ெதா=3V{1 ெசாXகைளN F0Nதலா1
எ-ற தகவ), இNதைன ஆDJகளாக ெத$யாம)
இ0@AGளA என%=. இA ேபா-ற சாதாரணமான,
ஆனா), uகP1 பயmGளதகவ)கைளN ெதாட5@A
அFகமாகN த0மா? ேகQJ% ெகாG;ேற-.

ேட. சாWேவv மா�Rக$, ேசாழவ�தா0.

ெப#சன;ெப#சன;
HேரLHேரL
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ேகG(: ஐ ேபQ சாதனNF) உGள k ேபE),
நா1 ேத5@ெதJ%=1 ெசா)U) க5ச0%=
வலA oற1 உGள ேகர%டைர எ3பE l% =வA?
அதXகான k எA?

�. ��தர �&xX, ெச0ைன.

பA-: இ[த ேக5mையD பல" ேக#U5
ளன". ெபாHவாக, கSDh#ட" § ேபா"]-,
ேப9 bேபb அ£@A, க"சX9C இடHEறS
உ5ள ேகர9டXS, ெடÈ# § அ£@A க"சX9C
வலH EறS உ5ள ேகர9டைரsS அ>9கலாS.
ஆனா-, ஐ ேப]- உ5ள § ேபா"]-, ெடÈ#
§ இ-ைல. எனேவ, க"சைர ேப9 bேபb §
அ£@A ேகர9டைர ¿9CS ெசய-பா# ]BC9
ெகாTU ெச'L, J' ேப9 bேபb அ£@A
ெசய-பU@தலாS.

ேகG(: எ- ெப5சன) க13|Qட$) (Dேடாg
7 ேஹா1 V$uய1 dgட1 இய]=;றA. இF)
நா- ைம%ேராசா3Q ெச%|$QE எச-�ய)g
பய-பJNA;ேற-. �Jதலாக, ேவ? ஆDQE
ைவரg oேரா;ரா1 பய-பJNத ேவDJமா?

எ0. த�ைக ெசvவ0, ம�ைர.

பA-: ைம9ேராசாD# ெச9h)#] எச'
Éய-b எ'பH, நS கSDh#ட"க\9C
ைவரb மBLS மா-ேவ"க:டuX[H பாH
காDE தர, ைம9ே ராசாD# KL வனS தXS
இலவச Eேரா^ராS. இதைன http://windows.
microsoft.com/en-us/windows/security-essentials-

download எ'ற 1கவ),- இX[H தரmற9கS
ெச8H, இ'bடா- ெச8H பய'ப U@தலாS. 
மBற ஆT#] ைவரb Eேரா^ராSக\ட'
இத' இய9க ெசய-பா# ]ைன ஏ.m. ெடb# 
(AVTest) எ'�S KLவனS மBற ஆT#]
ைவரb ெதாCDEக\ட' (Avast, AGV, Avira,
Bitdefender, Kaspersky, Malwarebytes and Norton)
ஒDJ#UD பா"@H 1] �கைள அTைம,-
த[தH. அ[த 1]�க5 உdக5 ச[ேதக@ABC 
mைட அ:9CS. ப@H cbடdக:-, ைம9-
ேராசாD# எச'Éய-b ந'றாக� ெசய-ப#
டH. 60 மா-ேவ" Eேரா ̂ ராSக:-, 59ைன9
கTட0[தH. 53 மா-ேவ"கைள ¿9 ̂ யH.
இ[த வைக,- 88% மADெபT ெபBறH.

ைவரbகைளD ெபாL@தவைர, அைன@H 
ைவரbகைளsS எச'Éய-b கTட 0[தH.
30 ைவரbக:- 26ைன ¿9 ̂ யH.

இ[த ேசாதைன ஒD ¦#]- பய'பU@தD
ப#ட, ேமேல ¨#]9 கா#]s5ள அைன@H
ஆT#] ைவரb Eேரா^ராSக\S, கSD
h#ட"கைளD பாHகாDபA- ெச¡வேன 
ெசய-ப#டன எ'பH C0DJட@த9கH.
Malwarebytes, Bitdefender and Kaspersky ஆ^
யைவ மBறவBைற9 கா# ]tS cறDபாக�
ெசய-ப#டன. ைம9ேராசாD# ெதாட"[H த' 
ெச9h)#] எச'Éய-b Eேரா^ராuைன
அDேட# ெச8H வX ̂ றH. மBற KLவனd
க\S தdக\ைடய ெதாCDJைன@ ெதாட"[H
ேமSபU@A வXவதா-, தரD ப# ]ய�- எச'
Éய-b சBLD J' தd^ேய உ5ளH.

ேக<n – ப,;
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ேகG(: uகc x0%கமான அE%கE பய-ப JNA1 
கDQேரா) +இஸQ (Ctrl + Z)ஷா5Q k பய-பாJ,
ெபjDQ oேரா;ராu) ேவ? வைகயாகc ெசய)ப
J;றேத, ஏ-? இA dgடNF- ேகாளாறா? எ3பE
Wவ5NF ெசbவA?

எ0. சகாேதவ0, Xh >Rகv.

பA-: ¿dக5 C0DJUS ஷா"# க# §யா-
னH uக அXைமயான ஒX வ>ைய நம9C@
தXS. எ[த §ையயாவH நSைம அ0யாம-
ெதா#U, இய9^, எA"பாராத mைள� ஏB
ப#டா-, இ[த கT#ேரா- + இஸ# (Ctrl + Z)
§கைள அ£@Aனா-, அ[த ெசய-பாU ¿9^9 
ெகா5ளDபUS. ெப,T# ேபா'ற Eேரா ̂
ராSக:-, இ[த ஷா"# க# § ேவL cல ெசய-
பாUகைளsS நம9C@ தX^றH. ெதாட"[H
J' ேநா9^ய ெசய-பாUக\9C� ெச-^றH.
பல 1ைற ெதாட"[H அ£@ Hவத' pலS,
எ[த ெசய-பா#]- ெகாTU KL@த ேவT-
Uேமா, அA- KL@தலாS.

ேகG(: எ- (Dேடாg 7 ெடg%டா3 க13|Q
ட$) gE%; ேநாQg அைம%க (01o;ேற-.
இதXகான வ~கG கDQேரா) ேபனU) இ)ைல. 
எ];0@A இதைன3 ெபறலா1? எ3பE அதைன
அைமNA ெசய)பJNதலா1.

ஆ&. �xதாபX, ெசjயா�.

பA-: ந-ல ேக5m. பல
X9CS இ[த பA- பய'
பUS. mTேடாb 7 ஆD
பேர#]d cbடS தXS,
EAய வசAக:-, ேமS
பU@தDப#ட b]9^
ேநா#b எ'�S
வசA C0DJட@த9க
தாக�S, பய�5ள
தாக�S அைம[H5
ளH. இH C0@H பல
வாசக"க\S நம9C
எ£A ேக#U உ5
ளன". அைனவXS
அ0sS வTணS
அH C0@த தகவ-கைள இdC
காணலாS.

b]9^ ேநா#b pலS, நாS
கSDh#ட" Aைர,-, C0DEகைள
எ£A ைவ9கலாS. இதைன
இய9க@ABC9 ெகாTU வர,
bடா"# ச"� பா9¢-,
sticky என ைடD ெச8
Aட�S. இத' pலS

b]9^ ேநா#b Eேரா^ராuைன இய9க@
ABC9 ெகாTU வரலாS.  இதைனD பய'ப
U@HவH uக எ:H. இதைன இய9க@ABC9
ெகாTU வ[த�ட', ஒX கா�யான b]9^ 
ேநா#, ெடb9 டாDJ- கா#டDபUS. 
இதைன ெடb9டாDJ- எdC ேவTUமா
னாtS ைவ@H9 ெகா5ளலாS. J'ன", இA- 
உdக5 C0DJைன ைடD ெச8AடலாS.
ைடD ெச8AUைக,-, அத' ேதைவ9ேகBப,
இ[த ேநா# m) வைடsS. இத' எ-ைலைய
அைட[த�ட', ¨X\S ேதாBற@ைதD 
ெபLS. இXDJ�S, இத' அளைவ நாS
mXSES வைக,- அைம@H9 ெகா5ளலாS. 
இ[த b]9^ ேநா#]' வTண@ைதsS மாB-
றலாS. இதBC b]9^ ேநா#]' உ5ளாக,
ைர# ^:9 ெச8H, ^ைட9CS ெம�m-, 
வTண@ைத மாBறலாS. EAய b]9^ ேநா#
ஒ'L உXவா9க, பைழயA- ேமலாக இடH 
pைல,- உ5ள ேநா#]- காணDபUS +
அைடயாள@A- ^:9 ெச8 Aட ேவTUS.
அ-லH [Ctrl]+[N] எ'ற §கைள அ£@த 
ேவTUS. ேநா# ஒ'ைற அ>9க, ேம- வலH 
pைல,- உ5ள எ9b (“+ button”) ப#டl-
^:9 ெச8தா- ேபாHS. அ-லH [Ctrl]+[D]
எ'ற §கைள அ£@த ேவTUS.

ேநா#]- ைடD ெச8த ெட9b#ைட, 
வழ9கS ேபால மBற ேவ"# Dராசச"க:- 
பா"ம# ெச8வH ேபால, அ£@தS, சா8ெவ-
£@H, அ]9ேகாU, இடH, வலH, சமமான
இ'ெட'#, எ£@H அளmைனD ெப)தா9

Cத-, c0தா9Cத- என அைன@H ேவைல
கைளsS ேமBெகா5ளலாS. அேத
ஷா"# க# §கைளD பய'பU@தலாS.

(Ctrl+B,Ctrl+I,Ctrl+T, Ctrl+U etc.,)
 ேநா# ஒ'ைற அ>9ைக,-,
அH உdக\9C எ�ச )9ைக ெச8-
Aைய வழdCS. அ>@Hm
டவா, vTUS ^ைட9காH?
எ'ற ேக5mைய@ தXS. cல

ேவைளக:-, இ[த ெச8A 
எ-லாS என9C ேவTடாS எ'ற 
mXDப பா#ைட நாS ேத"[ெத-

UDேபாS. அDப]Dப#டவ"க
\9C, ஓ" எ�ச)9ைக. அ>9

கDபUS b]9^ ேநா#,
அ¡வள�தா'. ¯ைச9^5

J' � 9 ெ க - ல ா S
எU@H� ெச-லD
படாH. அ>@H
m#டா- vTUS 
^ைட9காH.

இ[த b]9^ேக<n–ப,;
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ேநா# ேச¡ ெச8யDப#U உdக \9C
ேவTUS எ'றா-, ேச¡ ெச8H ெகா5ளலாS. 
StickyNotes.snt எ'ற ெபய)- இH ேச¡
ெச8யDபUS. இதைன C:\Users\{username} \
AppData\Roaming\Microsoft\Sticky Notes எ'ற
ேபா-ட)- காணலாS.

ேகG(: நா- VரPசராக பய5பா%g மX?1
=ேரா1 ஆ;யவXைற3 பய-பJNA;ேற-.
இவXL) என%=3 VENத ெவ3ைசQJகைள o%
மா5%காக அைம%க, ெமm ெச-? ($NA ;K% 
ெசbFட ேவDJமா? ேவ? வ~ உGளதா? ெவ3
ைசQE) இ0@தபEேய o%மா5%, ேபவ$Q தள1
அைமNFட 8Evமா?

ேக. ெஜயsச�Xர0, 4�sேசV.

பA-: ¿dக5 mXSES வைக,- அைம@
Aட ஷா"# க# § உ5ளH. கT#ேரா- +
] (Ctrl+D) அ£@Hdக5. உட' உdக\9C
E9மா"9^Bகான ெபய" அைம9CS க#டS 
^ைட9CS. அைன@H Jர�ச"க:tS இேத
ஷா"# க# § பய'பU@A, E9மா"9 அ-லH
ேபவ)#b அைம9கலாS. இதBகான cல 
�Uத- தகவ-கைளsS இdC தX^ேற'.

E9மா"9 எ'பதா- (Bookmark) எ:தாக
E)[H ெகா5\S வைக,-, Ctrl+B இX9க
லாேம எ'L ¿dக5 எA"பா"9கலாS. ஆனா-
இ[த ஷா"# க# § Bold அைம9க அைன@H
அD:ேகஷ' Eேரா^ராSக:- பய'ப
U@த என ஒH9கDப#Um#டதா-,
இdC Ctrl+D பய'பU@தDபU^றH.

CேராS Jர�ச)-
Ctrl+Shift+D என
ஷா"#க# §
ெ க ா U @ த ா - ,
E9மா"9 அைமD
பA- இ'�S cல
நகா¨ ேவைலகைள
ேமBெகா5ளலாS.
தள@Aைன E9மா"9
ெச8H, தகவ-கைள எ]#
ெச8AடலாS.

பய"பா9b Jர�ச)-, இ[த
§கைள அ£@Aனா-, Aற[AX9CS
அைன@H ேடDக:- உ5ள தளdக\S 
E9மா"9 ெச8யDபUS.

ேகG(: ேபா)ட5 ஒ-LU0@A இ-
ெனா0 ேபா)ட0%= ைப)கைள இட1 மாX
?ைகj), ைப)கைள ேநரEயாக இzNAc
ெச-? மாXற 8Evமா?

கா. �த�Xரா ேத�, �Z�நக&.

பA-: அH�S ந-ல வ>தா'. எ: ைம
யான mைரவான வ>. எU9CS மBLS
காDJ ெச8AUS இரTU ேபா-ட"க ைளsS
ேத"[ெதU@H Aற[H ைவ@H9 ெகா5ள�S.
இவBைற� c0 யதா9^, அXகXேக ைவ@H9
ெகா5ள ேவTUS. அU@H, எ[த ைபைல
மாBற ேவTUேமா, அதைன@ ேத"[ெத
U@H, அத' vH க"சைர ைவ@H, அDப ]ேய
இ£@H� ெச'L, எ[த ேபா-ட)- காDJ 
ெச8Aட ேவTUேமா, அA- ைவ9க�S. 
இDேபாH உdக\9C� c0ய ெம� ஒ'L
^ைட9CS. ைபைல காDJ ெச8Aடவா? அ-
லH நக"@A அைம9கவா? எ'L ஆDஷ'க5 
^ைட9CS. இdC ¿dக5 mXSES வைக,-
ஆDஷ' ஒ'ைற@ ேத"[ெத U@H ^:9 ெச8 A
ட�S.

ேகG(: டா=ெமDQ ஒ-L) oQ ேநாQ பXL 
ெத$v1. எDQ ேநாQ எ-? ஒ0 =L3o எதைன% 
=L%;றA. இரDJ1 ஒ-றா? அ)லA ெவ�
ேவறா?

எ0. Tத$பர$, ெபZ[களx�&.

பA-: Footnote எ'பH, டாCெமT#]-
�றDப#U5ள ெசா- அ-லH ேவL ஒ'L 
C0@H9 �Uத- தகவ-கைள@ தX வதBகாக9
C0,டDப#U தl@H தரDபUS C0DபாCS.
இைவ C0DJ#ட ெட9b# இடS ெபLS ப9-

க@A- தரDபடலாS. §ழாக அைவ ைடD 
ெச8யDபUS. End Note எ'பH�S 

இதைனேய C09^
றH. இ[த C0D
Eக5, ஒ¡ெவாX 
அ@Aயாய@A',
இLA,- தரD

ப#டா-, அைவ
End Note ஆCS.

அ[த ெட9b# அXேக, 
எTக5 இடDப#U, அ[த

எTக\ட' அதBகான 
mள9கS, அ@Aயாய@A'
இLA,- தரDபUS. இைவ
இரTUS ஒ'Lதா'. தரDபUS
இட@ைதD ெபாL@H இவBைற9

C0DJUS ெசா- மாL பUS.

ேகG(: (Dேடாg எ%g ெகாDட
ெடg%டா3 W?NF, ஒ0வ5 dல நாQ
கேள பய-பJNFய (Dேடாg 7
dgட1 ெகாDட ேல3டா3 க13 |Q
டைர3 பய-பJNA;ேற-. இF)

dgட1 கர3Q ஆனா), ெரகவ5
ெசbவதX= என எ@த dEv1



என%=N தர3ப ட()ைல. இைத (Dேடாg 7 dg
டNF) இ0@ேத தயா$%கலா1 எ-? எ- நDப5
�?;றா5. அதXகான வ~கைள% காQடP1.

எ0. 4கy ேசர0, ேகாைவ.

பA-: ந-ல ேக5m. உdக5 நTப
)டS இைத எ-லாS ேக#U வாd^ இX9க
ேவTUS. ஒXேவைள, அவX9C ேலDடாD
ெகாU@த KLவனS இதைன வழdகாம- m#
]X9கலாS. ச), mஷய@ABC வXேவாS.
cbடS கரD# ஆனா- அதைன� ச) ெச8Aட
)Dேப" c.]. தயா)9CS 1ைற,ைன இl
பா"9கலாS.

1த�- Start>> All Programs>>
Maintenance>>Create a System Repair Disc என�
ெச-ல�S. c] #ைரm- c] ஒ'ைறD 
ேபா#U ைவ9க�S. இH கா� யாக எ[த
ைபtS இ-லாம- இX9க ேவTUS. c]
#ைரm- உ5ள c]ைய� ெச9 ெச8த J'ன",
உdக5 cbடS, ¿dக5 ேக#U9 ெகாTட 
c],ைன@ தயா" ெச8AUS. mTேடாb 7
இயdகாம- ேபாCS Kைல,-, இத' pலS
cbடS Ê# அD ெச8H, கSDh#டைர இய9
கலாS.

ேகG(: இெமj) ஹா5ெவgE] (Email
harvesting) எ-? ெசா)வA எதைன% =L%;
றA? இ@த ெசய)பாJ ந)லதனமான ஒ-றா?
அ)லA ைவரg ேபா-ற ெகJத) த01
வைகjனதா? =L3o தரP1.

யா. ெத0னர�, ெச[கvப8>.

பA-: ேதைவDபடாத, நாS mXS
பாத தகவ-கைள9 ெகாT U5ள
bேபS ெம,-கைள ெமா@தமாக
அ�Dப இ[த mXSபாத ெசய--
க:- ஈUபUS நப"க\9C,
ெமா@தமாக u' அ ச- 1க
வ)க5 ேதைவDபU^'றன.
எனேவ இவBைற@ AX]@
தXபவ"க5 ேமBெகா5\S
இ[த ெசய-பா#]ைன Email
harvesting என அைழ9^'
றன". ேபா#]கைள நட@HS
இைணய தளdக5, ஏேத�S
ஒX கவ"�cகரமான A#ட@Aைன9
�0 u' அ ச- 1கவ)கைளD
ெபLS இைணய தளdக5, அ[த
வைக,- தாdக5 ெபLS u'
அ ச- 1கவ)கைள@ தlயா" KL
வனdக\9C mBLmU^'றன".
அெம)9காm-
2003 ஆS ஆTU
CAN-SPAM Act 

எ'ற ச#ட@A' §F இH தைட ெச8யDப#
U5ளH. ஒ¡ெவாX u' அ ச- 1கவ)
ையsS, அதBC உ)யவ)' அ�மA ெபBற
Jறேக, ேவL ஒXவ" அ-லH KL வனS
அ-லH இைணய தளS ெபற ேவTUS என
இ[த� ச#டS க#டா யமா9^s5ளH.

ேகG(: ெவ3ைசQ 8க வ$கG ஒ-?%ெகா-?
அத- பா5மQE) ேவ? பJ;-றன? dல ெவ?1
எzNA%களா), ெசாXகளா) அைம%க3பQJ 
;ைட%;-றன. ஒ0 dல U]% ;ைட% =1ே பாA, 
uக lளமாக எzNA%கp1 எDகp1 இைண@A
இ0%;-றA. இA எதனா)? ஆ] ;லNF)
v.ஆ5.எ). எ-பA இ@த 8கவ$ மQJமா? அ)-
லA ேவ? dலவXைறv1 =L% ;றதா? அத- ச$
யான ($வா%க1 எ-ன?

ேத. ேர�கா ேத�, ேத�.

பA-: இ@தைன ேக5 mக5 அU@தU@H
ேக#U5Ë"க5. இLA9 ேக5m,�X[H
வX^ேற'. URL: Uniform Resource Locator 
எ'பHதா' அத' m)வா9கS. ஒ¡ெவாX
இைணய தளD ப9க1S அ-லH ப9கdக\S, 
ஒX ச"வ" கSDh#ட" ஒ'0- அைம9கD-
ப#U நம9C@ தரDபU^றH. இH இைண
ய@A- இைண9கDப#U5ள கSDh#டராக

எDேபாHS இயdCS. அ[த ச"வ)'
ெபய", த'ைமைய9 கா# Uவேத

அத' s.ஆ".எ-. இைணய தளS
எ'பH ஒX «U எ'றா- அத'
அ ச- 1கவ) தா' s.ஆ".எ-.
இ[த அ ச- 1கவ) cலX9C
uக m) வாக இX9கலாS. cல X9C

¨X9கமாக இX9கலாS.
s.ஆ".எ-. எ'பH ¿dக5 C0D

J#]XDபH ேபால, எ£@H9
க\S, ேதைவDப#டா- எT
க\S இைண[H, C0DJ#ட
பா"ம#]- அைம9கDப#ட ¿ள 

வ)யாCS. இதைன, ெவD Jர�
ச"க5, இெம,- ^ைளயT#
Eேரா^ராSக5 மBLS Jற
சாD#ேவ" Eேரா^ராSக5
E)[H ெகாTU, அ[த 1கவ)9
கான கSDh#டைர அைட[H,
சா"[த இைணயD ப9க@AைனD

ெபBL நம9C@ தX^'றன. 
s.ஆ".எ-. ஒ'0- p'L பCAக5 

இX9CS. அைவ 1. network protocol, (எ.கா.
http://, ftp://, and mailto://) 2. host name or address 
(எ.கா. www.dinamalar.com) மBLS 3. file or

resource location (எ.கா.
election.dinamalar.com/detail.
php?id=1678) ஆCS.
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