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வாசக;கேள.... க&=>?ட; FாGக"
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 ேம மாத-9X8 
^: ெவMயா`5+UகUaடா.. Rா6க# மXY*
‘ST’Uகைள உ+வாU`யவC, ெவM5BடவC, 
`ைடU8* இட!க#, &ைல ஆ`யவXைறU கBடாய* 
8<3=டேவJK*.

'(ய ைவர/ ெஹ2வா
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ெமேசK அ=Mேகஷ+ “ைல+”
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ப.க& 13

ப.க& 11

உ
K
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  !, த$ேபா(, அத* அ+ச. ேசைவ1.
23ய ப5மா ண8ைத உ:வா; < =ய$-

?1. ஈAபBA!ள(. இத* ெபயG  இ*பா;H
(Inbox). Iெம1. ம$J< K ! நM (Google
Now) ஆOய இரQR* ?றT2 KJக! இ3.
இைணV( தரTபAO*றன. 23ய Xத கBட
ைமT2கZ., வைககZ. உ[க! அ+ச.க!
\58(8 தரTபAO*றன. இதனா., நா<
ச5யான அ+ச. தகவ.கZ. அ3க ேநர<
ெசலவ^;கலா<. Hேப< ெம1.க!, வG8
தக _3யான ெம1.கைளT 2றVத!ளலா<.
அ( மBA`*a, ந< பயb!ள ெம1.
கc<, அவ$a* ைமய8 தகவ.க! ேகாR
காBடTபAவதா., நா< XைரவாகT பாG8(
ெசய.பட ேவQRய ெம1.கைள, உடனR
யாக இ*பா;H dல< காண =Re<. இத*
dல<, தகவ. ெதா^. fBப83., OBட8-

தBட ஒ:  Tைப8 ெதாBRயாக மாaXBட
Iெம1ைல8 3:83 அைம; < பh1.
K ! இற[Oe!ள(.

Iெம1. பய*பA8தாதவGகைள, இ;கா
ல83. Xர. XBA எQhXடலா<. நா*
அைனவ:ேம Iெம1. பயனாளGகளாக இ:;
Oேறா<. இ:T\b< ?ல \ரjைனகைள இத*
dல< நா< ெதாடGV( சV38( வ: Oேறா<. 
?.லைர வG8தகGகZ* Xள<பர அ+ச.க!,
Hபா< ெம1.க!, மா.ேவGகைள8 தா[O 
வ:< ெம1.க! ேபா*ற பல ேவQட8த காத,
நா< X:<பாத அ+ச.க! ெதாடGV( ந< 
அ+ச. இ*பா;H ெபBR1. வV( XkO*
றன. இவ$a* இைடேயதா*, நம; =;O
யமான ந< நQபGக! ம$J< உறXனGகZ*
அ+ச.கc< வ:O*றன. இதனா., ?ல 
ேவைளகZ. நம; 8 ேதைவயான அ+ச.கள

 !" த%& '(ய இ+பா./ !" த%& '(ய இ+பா./
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நா< கவl;க8 தவJOேறா<. இVத \ரjைன
கைள8 mG;கேவ, K ! 23ய
தாக இ*பா;H எ*ற அTZ
ேகஷைன8 த:Oற(.

இ*பா;H எனT ெபய5
டTபBடாo<, இ( Iெம
1p* இ*பா;H வச3ைய
மBA< ெகாQR:;கா(.
இத* dல< ந< XமானT
பயண[க!, நம; வர ேவQ
Rய ெபா:Bக!, qைனrB
ட.க! எ*பன ேபா*ற
வ$ைறe< இ3. qGவாக<
ெசs3டலா<. Iெம1ைல
வRவைம8( பராம5TபவG
கேள, இVத இ*பா;H அT
Zேகஷைனe< வRவைம8
(!ளனG எ*றாo<, இ(
=$ao< மாJபBட KAத.
வச3கைள8 த:< வைக1.,
அ3கமான பhகைள ேம$
ெகா!c< என K ! qJவ
ன83. அQைம1. உயG
பதX; உயG8தTபBட tVதG
\jைச த* வைலமைனT
ப3X. ெத5X8(!ளாG.

23ய இ*பா;H, Iெம1o; மா$றா
ன( அ.ல. ஏ$கனேவ நம; ; Oைட; <
இ*பா;vைன =$aoமாக மா$a அைம;O
ற(. Iெம1. நம;  அa =கமாO ஏற8தாழ
10 ஆQAக! ஆOXBடன. நா< பல வைக
கZ., ப5மாண[கZ. ந< பh; கலாjசா
ர83ைன மா$a வளTபA831:;Oேறா<.
ஆனா., ந< வாzேவாA இைணVத Iெம1.
மா$ற< ெபறாம. இ:V( வ: Oற(. அத$ 
வளைமயான மா$ற< த:< ஒ: =ய$? தா* 
இVத இ*பா;H.

”=*\:Vத கால8ைத; காBRo<,
இTேபா( அ3கமான எQh;ைக1.
ந< அ;க{QB இ*பா;v. ெம1.க! 
 XO*றன. நம; வ:< =;Oய அ+ச.
கc<, இVத  Tைப1. மாBR; ெகா!O*
றன. இதனா., ஏ$பA< ?aய இைடெவZ
கZ., நம; வ:< `க =;Oய அ+ச.க!
நkXT ேபாகலா<.  aTபாக, நா< ந< 
ெமாைப. ேபா*க! வ^, அ+ச.கைளT
பாG;ைக1., இVத தவJத.க! ஏ$பA
O*றன. இ[ நம; உதXA< வைக1.
வRவைம;கTபBடேத 23ய இ*பா;H”
என K ! (ைண8 தைலவG tVதG \jைச
ெத5X8(!ளாG.

இ*பா;H நம;  வV 3:; < அ+ச.
ெசs3கைள, ெதா T2களாகT \58(
ைவ;Oற(. Social, Promotions, and Finance எ*

பன ேபா*ற \5{கZ. அA; Oற(. இ8
(ட* நம;கான =;Oய தக
வ.கைள ைஹைலB ெசs(
காBAOற(. ஏேதb<
qகz{  a8த தக வ.க!, 
நQபGக! ம$J< உறX
னGக! அbT\ய ேபாB
ேடா;க! சாGVத தகவ.க!
எ*பன ேபா*றவ$ைற;
ேகாR காBR, நா< எவ$ைற
உடேன பாG;க ேவQA<,
?a( நா! க^8( பாG;
கலா<, பாG;கேவ
ேவQடா< எனT பல வைக-
கZ. \58(; காBAOற(.
(இத* ப.ேவJ பhகைளT
ப$aய KAத. தகவ.கைள
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=bzNTjpUMOp4#t=19
எ*ற =கவ51. உ!ள
காெணாZ; காB?1. 
பாG8( ெத5V( ெகா!
ளலா<)

இ0பாM: ெபN" வO

இVத இ*பா;H அTZேகஷனT பய*ப
A83T பாG;க, K !  aT \Bட Iெம1.
பயனாளGக c; அைழT2 அbT\e!ள(.
அைழT2 ெப$ற ஒMெவா:வ:< த[க!
நQபGக! dவ:; , இேத ேபா*ற அைழT-
\ைன அbTபலா<. அவGக! இேத ேபால
பய*பA83T பாG8(, ேமo< dவ :; 
அbTபலா<. இTபR8தா*, =தp.
Iெம1. நம; அa=கமாOய( வாசகG
கc; qைனX:;கலா<. அைழT\தz
ேவQA< அ+ச. ஒ*ைற inbox@google.com
எ*ற =கவ5; அbT\, கா83:V( அைழT
\ைனT ெபறலா<.

�[க! அ3G�டசாpயாக இ:V(, அைழT
\தz ஒ*ைறT ெப$றா., உ[க! சாத ன83$
ேக$ப, K ! \ேள அ.ல( ஆT\! அT
Zேகஷ* Hேடா:; p[; Oைட; <.
ெடH;டாT ப3T\ைன inbox.google.com எ*ற
தள83p:V( ெப$J; ெகா!ள அbம3

O ை ட ;  < .
(Google Apps 
2 ே ர ா O ர ா
`ைன8 த[க! 
வG8தக பய*
ப ா B A ;  ;
ெ க ா Q R
: T ப வ G க
c; , இVத
இ* ப ா ; H
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Oைட;கா(.)

இ*பா;H த$ேபா( இ:; < Iெம1.
அTZேகஷb; மா$றாக8 தரTபடX.ைல.
Iெம1. உட* இைணVேத இதைனT பய*
பA8த ேவQA<. ஆனா., 23ய அbபவ=<,
ெசய.பாAகc< வச3கைளe< இ( த:<.

ஆQசRய" தS" ெசயTபா>

=த. ேநா;O., இVத இ*பா;H, நம;  
ஆjச5ய8ைத8 த:< வைக1. அைம;கTபB
A!ள(. 23ய வRவைமT2, வQண[க!
என Oற[க அR;Oற(. ந<=ைடய ெமேச�
அைன8(< அைவ Oைட;கTெப$ற நா! 
வா5யாக அA;கTபB A!ள(. இ*ைறய
அ+ச.க! ேமலாக அைம;கTபB R:; <.
ெதாடGV( =* 3ன< ம$J< இVத மாத<
என வ5ைச ெச.o<. இ( மBA`*a,
ஒMெவா: அ+சo; < ஓG அைடயாள< தரT
பBA வைகTபA8தTபA<. 23ய அ+ச.
ஒ*J வ:<ே பா(, அ( உட னRயாக வைகT
பA8தTபBA, அVத ெதா 3 23யதாக; காB
டTபA<. ஏ$கனேவ ெடH;டாT அ+சp.
நா< ெப$a:Tப( ேபால Social and Promotions
எ*ற இ: வைகக!, ேபாl. நா< பாG; <  
இ*பா;vo< Oைட; <. 23 யதாக Finance
எ*J ஒ: வைக தரTபAOற(. நா< ெசo8த
ேவQRய \.க!, கRத[க! ஆOயைவ
இVதT \5X. இைண;கTபA<. நா< வா[-
Oய ெபா:Bக!  a8த அ+ச.கZ. உ!ள 
எQக!, ர�(க! அaயTபBA, அைவe<
ெதா ;கTபA<. Travel எ*ற வைக1* �z, 
ந< பயணXபர<, XA3கZ. அைறக!
ப3{ சாGVத அ+ச.க! அA;கTபA<. 
இைவ அTேடB ெசsயTபAைக1., ச5யாக
=Vைதய அ+ச.கcட* இைண;கTபA<.
எA8(; காBடாக, �[க! அைற ேவQR =*
KBRேய ப3{ ெசsத(, உJ3 ெசsயTபBA
ஒ: கRத< வVதா., Travel எ*b< ெதா 3,
இ*பா;v. =*னதாக; காBடTபA<. 

ேமேலாBடமாக,
த[ < XA
31* ெபயG,
நா! ேபா*ற
தகவ.க! காB
டTபA<. அத*
�( OZ;
ெசsதா. அ.
ல( தBRனா.,
உட* இைணVத
அைன8( கRத[
கc< காBடT
பA<. அ8(ட*
இ . ல ா ம . ,
இVத XA3

இ:; < ஊ:; �[க! பயண< ெசsவத$
கான ஏ$பாAகைள ேம$ெகாQR:Vதா.,
அைவe< காBடTபA<. இத$ெகன பயண 
ஏெஜQB ஒ:வG உதX ெப$J, ஏ$பா Aகைள
ேம$ெகாQR:Vதா., அவ:டனான அ+ச.
ெதாடG2கc< காBடTபA<. இதனா., ஒேர
பாGைவ1. ெதாடGபான அைன8( தகவ.
கைளe< நா< அaV( ெகா!ள =ROற(.

ப8ட0கK அWXக"

இ*பா;v. வ5ைசயாகT பல பBட*க!
அa=க< ஆO*றன. =தp. இவ$ைறT பய*
பA8(வ( ச$J ?ரமமாக இ:;கலா<. ஆனா.,
பய*பA83T பாG;ைக1., இைவ த:< வச
3கைள நா< X:<2ேவா<. இதைனT பய*ப
A83, ெமா8தமாக ?ல அ+ச.கைள பாG8ததாக
ஒ(;கலா<. இ*b< ஆழமாகT ெபாJைமயாகT
பR;க ேவQA< என8 3Bட`Aபவ$ைற, இ*
பா;v. \* அT ெசs( அைம;கலா<. இVத
அ+ச., Promos அ.ல( Social வைக1. ெச.ல;
KRயதாக இ:Vதா., அVத  aT\Bட அ+ச.
மBA<, தlயாக ேவJபA83; காBடTபA<.
\* அT ெசs( ைவ8த அ+சைல �;க ேவQA<
என =R{ ெசsதா., பBடl. OZ; ெசs3
டலா<; அ.ல( வல(2றமாக HைவT ெசs3
டலா<. �QA< \*னா. பாG;க ேவQA< என
எQhனா., Done ேடT அk83 ஒ(;O ைவ;
கலா<.

அ+ச. ஒ*J; ப3லZ8த., =*
ேனா;O\ற:; அbT2த.ம$J<23யஅ+
ச.கைள உ:வா; த. ஆOயைவ ச$J ?ரம< 
எA8(j ெசs3ட. ேவQA<. ப3. அbTப 
அ.ல( =*ேனா;O \ற:; அbTப, அVத
அ+சpைன8 3ற;க ேவQA<. இெம1. 
ெஹடG ப  31., அ.ல( அத$ < ேமலாக, 
d*J 2!Zகcட* ஒ: பBட* Oைட; <.
இ*ெனா: பBட*, அ+ச. ந<ைம வVத-
ைடVத ேநர< அ:ேக காBடTபA<. இதைன;
OZ; ெசsதா., அ.ல( தBRனா., அ+ச
o;கான ப3. அbTபலா<; அ.ல( =*-
ேனா;OT \ற:; அbTபலா<.

இ*பா;v. இ:VதபRேய, அ+ச. ஒ*
J; T ப3. அbTப X:< \னா., அ+-
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சp. Oைட; < ச$JT ெப5ய அளXலான
?கT2 வQண83. தரTபB A!ள + பB
டைன அk8த ேவQA<. �[க! அQைம1.
ெதாடG2 ெகாQட =கவ5க! அைன8(<
ஐகா*களாக; காBடTபA<. இவ$a. ேதைவ-
யான ஒ*a. OZ; ெசsதா., தBRனா.,
உட* அ( Oைட; <.

23யதாக ஒ: ெமேச� அைம;க ேவQA<
எ*றா., ?கT2 வQண83. தரTபBA!ள
ெப*?. ஐகாl. OZ; ெசs3ட ேவQA<.
அ+ச. எk(வ3. Iெம1. த:< அைன8(
வச3கc< இ*பா;v. தரTபடX.ைல.
எA8(; காBடாக, BைரXp:V( ேநரRயாக
ைப. ஒ*ைற அTேலாB ெசs3ட =Rயா(.

YைனZ8டT ம\N" ]ட3^T ேபா>தT
(Reminders and Snooze)

இ*பா;H த:< இரQA 23ய ?றT2
அ<ச[க! இைவயா <. இைவ 23யைவயா
எ*ற ேக!X qjசய< ந< மன3. எk<.
ஏென*றா., Reminders எ*ப( ஏ$கனேவ
உ!ள Tasks எ*பைதT ேபா*றேத. அேத ேபால
Snooze எ*ப( Boomerang add-on எ*பத$ 
இைணயான(. ஆனா., இ*பா;H ச$J ?றT
பாக இரQைடe< இைண;Oற(. இ*பா;v*
ெடH;டாT ப3T\., அ+ச. �( ந< கGசைர;
ெகாQA ெச*J, அTேபா( Oைட; < கRகார
ஐகா* �( OZ; ெசsதா., அ+ச. ஒ*ைற
snooze ெசsவத$கான ஆTஷ*க! Oைட; <.
ெமாைப. ேபா* ப3T\., அ+ச. �( இட(
ப;கமாக HைவT ெசsதா., இVத ஆTஷ*
Oைட; <. உடனRயாக ?ல அ+ச.கc; T
ப3. அZ;க இயலா(. ப3. அZ;க ?a(
கால அவகாச< ேதைவTபடலா<. அ( ேபா*ற
அ+ச.கைள; ைகயாள இVத ஆTஷ*க!
`க{< உதXயாக இ:; <. Reminders �., ந<
ெசய.பட ேவQRய அ+ச.கைள ேமலாக8
ெத5e< வைக1. அைம;க உத{O*றன.
qைனrBட. ஒ*ைற அைம;க, ?கT2 வQ
ண83. உ!ள + பBடைன OZ;; ெசs3ட
ேவQA<. \*னG, ஊதா qற83. காBடT
பA< Xர. ஐகாைன8 ேதGVெதA;க ேவQA<.
qைனrBட ேவQRய ெசs3ைய ைடT ெசs(,
அத$கான ேநர8ைதe< அைம;க ேவQA<.
ெமாைப. ப3T\., இ:; < இட< அRT
பைட1. இVத ஆTஷைன அைம83டலா<.
இத$ ெலாேகஷ* ெசBR[H இய;கTபBR
:;க ேவQA<. Google Now �. �[க! பய*
பA83னா., �[க! அைம8த qைனrBட.க!
அ[ காBடTபA<.

ெதாg34கK (Bundles)
த$ேபா( Iெம1. த:< tabs ேபா*றைவ

இைவ. ஆனா., இTேபா( KAதலாகj ?ல

வைகக! (categories) ேசG;கTபB A!ளன. இVத 
ெதா T2கZ* ெபயைர; ெகாQA, �[க!
காண ேவQRய, அ+ச.கc; =;Oய8
(வ< ெகாA8(T பாG;கலா<.

உதjM gW34கK (Assists)

இ( ஒ: 23ய வச3. qைனrBட.க!, அ+
ச.க! ஆOயைவ சாGVத உதX;  aT2க!,
(ெதாைலேப? எQக!, =கவ5க!) அவ$Jட*
இைண;கTபA<. எA8(; காBடாக, XA3
ஒ*a. X:V( ஒ*J ஏ$பாA ெசs3ட, அ+ச.
அbT\னா., qைனrBட. ஏ$பA83னா.,
அதbட*, அVத XA31* =கவ5, ெதாைல
ேப? எQக! ஆOயைவ இைண;கTபA<.

XM]யq தகவTகK (Highlights)
ஒேர பாGைவ1., ஓG அ+ச.  a8(8

ெத5V( ெகா!ள இVத Highlights இைண;கTப
AOற(.  aT\Bட ஒ: இைணT2, ேபாBேடா
அ.ல( டா ெமQB, எVத ெம1 oட* உ!
ள( எ*J ேதட ேவQ Rய3.ைல. அத*
?aய நக அள{ பட<, அ( இ:Tபதைன;
காBR; ெகாA; <. அ+சைல அைட யாள<
கQA 3றV( பாG;க =Re<.

ச\N கவyq{ க\க|"
உ[க! அ+ச.கைள qGவOTப3.,

இ*பா;H ச$J X83யாசமான அ� =
ைறைய உ[கc; 8 த:Oற(. இதைன;
க$J; ெகா!ள ?a( கால< உ[க c; 8
ேதைவTபடலா<.  ஆனா., ெதாடGV(
பய*பA83னா., ஓ5: நாBகZ. அவ$ைற; 
க$J; ெகா!ளலா<. வழ;க மான =ைற1., 
ேநரTபR வ5ைச யாக அைமVதவ$ைறT
பய*பA8த �[க! X:<\னா., இTேபா(
உ!ள =ைறேய உ[க c; T ேபா( மான(.
ஆனா., உ[கc; வ:< இெம1.க!,
3றVத ெவZj சVைத1. X$பைன ெசs
யTபA< ெபா:BகைளT ேபால உ[கைள
அk8(வதாக இ:Vதா., 23ய இ*பா;H
உ[கc; qjசய< ைக ெகாA; <. அதைன; 
க$J; ெகா!ள ?a( கால< எA8(; 
ெகா!வ( உ[கc; எ3Gகால83. ந.ல
பய*கைள8 த:<.
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RQேடாH ம$J< ஆQBராsB ?Hட[
கZ. இய[ < வைக1. இ: வைகயாக

‘‘ெமாைபெஜl’’ எ*b< பயb!ள சாTBேவG
அTZேகஷ* தரTபAOற(. இVத அTZ
ேகஷ* 2ேராOரா<, ெகAத. XைளX; <
மா.ேவG 2ேராOரா< ஆக இ:; ேமா எ*J
பலG சVேதகTபAO*றனG. இ: வைக ?H
ட[கZ. இய[ < வைக1. தரTபAவதா.,
அMவாறான த*ைம ெகாQடதாக இ:;கா(
எனT பல:< இதைனT பய*பA83 வ:
O*றனG. XQேடாH இய[ < ெபGசன.
க<T�Bட5o<, ஆQBராsB இய[ <
ெமாைப. ேபா*க! ம$J< ேடTளB
\.?.;கZ. இதைன எZதாகT பய*பA8
தலா<. இத* பய*கc< அ3க<. இ(  a8(
இ[ பாG;கலா<.
1. ெமாைப. ேபா* / ேடTளB \.?. க<T

�Bட:ட* இைணT2: ெமாைபெஜl 
சாTBேவG அTZேகஷl* =;Oய
ெசய.பாA, ெபGசன. க<T�Bட:ட*
ேடTளB \.?. ம$J< ெமாைப. ேபாைன
இைண8(, ைப.கைள qGவO; < 
பhைய ேம$ெகா!வ(தா*. இதைன 
ெபGசன. க<T�Bட5. ப3V( இய;O
ய{ட*, அVத க<T�Bட:ட* ஏேதb<
ஆQBராsB ?Hட83. இய[ < ேபா*
அ.ல( ேடT!ட \.?. ைய உட* அைட
யாள< கQA ெகா!Oற(. உட*, பட[க!,
�Rேயா பட[க!, இைச ேகாT2க! ஆO
யவ$ைற இரQR$ < இைடேய ப5

மாa; ெகா!ள உத {Oற(. அ8(ட* நா<
ேசM ெசs( ைவ8 3:; < ேடB
டாX$கான =kைமயான ேப; அT
எA8( ைவ8(; ெகா!ள{< ெசsOற(.

2. K ! \ேள Hேடா5p:V( உ[க!
ெமாைப. ேபாb;கான சாTBேவG ெதா T-
2கைள ட{QேலாB ெசs(, \*னG,
உ[க! ேபாb; அ.ல( ேடTளB
\.?.;கc; மா$a; ெகா!ளலா<. 

3. உ[கcடய ேபாl. �$J;கண;கான
ெதாடG2 =கவ5க!, ேபா* எQக!
உ!ளனவா? உ[களா., அவ$ைறT பரா ம
5;க =RயX.ைலயா? இVத சாTBேவG
dல<, அவ$ைற வ5 ைசTபA8தலா<,
எRB ெசs3டலா<, �;கலா<; 23யவ$ைற
இைண;கலா<.

4. உ[கcைடய க<T�Bட:ட* ெமாைப.
ேபாைன இைண8(XBடா., அ3. வV(
ேசGV3:; < ெமேச�கைள, ெபGசன.
க<T�Bட5p:Vதவாேற பR;கலா<,
�;கலா<.
இMவாJ பலவைககZ., க<T�Bட:; <

ெமாைப. ேபாb; <, ேடTளB \.?.; <
இைடேய ஒ: ைப. ேமேனஜராக இVத
ெமாைபெஜl (Mobogenie) ெசய.பAOற(.

இ:T\b< ஏ* இதைன மா.ேவG எனT 
பலG சVேதகTபAO*றனG. =த. காரண<,
இ( ந< ெமாைப. ேபாl. உ!ள ந<
ெபGசன. தகவ.கைள எA8(T பய*ப
A8(வ(. இரQடாவதாக, ந< ெபGசன.

ெமாைபெஜ8
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க<T�Bட5. உ!ள ஆQBR ைவரH
2ேராOரா<, ெமாைபெஜl இய[க8
ெதாட[Oய{ட*, அதைன மா.ேவG
என அaX8(, இய;கவா? எ*ற
சVேதக; ேக!Xைய எkT2Oற(.
எனேவ, இத* dல< �[க! ப5 மாa;
ெகா!ளாத ைப. ஏேதb< இ:Vதா.,
அதைன ந*றாகj ேசாதைன ெசs(
உடேன �;OXட{<.

இதைன இ*Hடா. ெசs3Aைக1.
Custom installation எ*ற வைக1.
இ*Hடா. ெசs3ட{<. கQகைள
dR; ெகாQA, ெந;HB, ெந;HB
என அA8( அA8( OZ; ெசs3ட
ேவQடா<.

ெமா8த83., இ( ந.ல பய*கைள8 
தVதாo<, ச$J அjச< த:< வைக1.
ெசய.பAOற( எ*ப( உQைமேய.
ஆனா., இ( மா.ேவG என இ*b< 
q�\;கTபடX.ைல.

ைம;ேராசாTB qJவன< அQைம1. 23
யதாக, ேவகமாகT பரX வ:< ைவரH

 a8( எjச5;ைக ஒ*ைற ெவZ1B
A!ள(. இத* ெபயG helluva. இ(
பவGபாsQB \ரசQேடஷ* ைப.
ஒ*J dல< ேவகமாகT பர {
Oற(. இ( பா38த க<T�B
டைர, ைவரைஸ அbT\
யவGக!, =kைமயாக8
த[க! க<T�Bட5. 
ெகாQA வர =Re<. 
த$ேபாைத; `க;
 ைறVத எQh;ைக
1லான க<T�BடG
கZ. தா* இ( ெத*பB
A!ள( எ*J ைம;ேராசாTB 
க:8( ெத5X8தாo<, இ(
பரவலாகேவ ப*னாAகZ.
காணTபAவதாக ெத5ய வV(!
ள(. XQேடாH XHடா,
XQேடாH சGவG 2008,
XQேடாH 8, XQேடாH
7, சGவG 2012, XQேடாH ஆG.R. ம$J< 
எ;H\ இய[ < க<T�BடGகைள `க எZ-
தாக இ( பா3;Oற(.

இ3. ?;காம. இ:;க, �[க! அaயாத
ஒ:வ5ட`:V( `* அ+ச. இைணTபாக
\ரசQேடஷ* ைப. ம$J< \ற ைப.க!
வVதா., அதைன8 3ற;க ேவQடா<. ெத5V

தவ5ட< இ:Vேத வVதாo<, அவைர8
ெதாடG2 ெகாQA, உJ3TபA83ய \*னேர,

ைபைல8 3ற;க{<. அேத ேபால,  aT-
\Bட ைப. ஒ*ைற8 3ற;க, அB-

`lHBேரBடG உ5ைம ேதைவ
என, �[க! அaயாத ைப. ஒ*

J; ; ேகBடா., அbம3 தர
ேவQடா<. Window’s User

Account �ைல உ[க! கB
ATபாBR. எTே பா(<
ைவ83:;க{<.

இVத ைவரH
fைழe< \ைழ;  a

�A, ைம;ேராசாTB
ஆ�H பவG பாsQB \ர

சQேடஷ* ைப. (Power
Point’s OLE) சாGVததா <.

இ( HTெரB  B ேபா*ற-
வ$ைற பவGபாsQB ைபp. 
இைண;க உத{<  a�A
ஆ <. ெபா( வாக, இVத �.

சாGVத  a�A, `க{< பா(காTபானதா
கேவ இ:; <. ஆன., இ3. யாேரா ?லG, 
\ைழ;  a�BA வ5கைள; கQடaV(, 
அத* வ^ இVத ைவரைஸT பரT\ வ: O*-
றனG. இ(  a8(, ைம;ேராசாTB த:< அa;
ைக1ைனT பR;க, https://technet.microsoft.com/
library/security/3010060 எ*ற =கவ51. உ!ள
தள< ெச.ல{<.

'(ய ைவர/ ெஹ2வா

Taskbar: (டா"# பா&) '*ேடா" இய#க/01 
மா34ட& 0ைர71 8ழாக இய:;< => க4ட<.
இ01 "டா&4 ெமA, 'ைர வாக அEFேகஷH Iேரா
Kரா<கைள இய#க ஐகாHக> அட:Kய ெதா;EI,
இய:K# ெகா*OP#;< அEFேகஷH IேராKரா<
கFH ைப1கQ#கான க4ட:க> மST< கOகார<, 
UHனV71 இய:K# ெகா*OP#;< IேராKரா<
கFH ஐகாHக> ஆKயைவ இP#;<. இவSைற/
ேதைவEபY<ேபாZ KF# ெச\Z ெபறலா<. 

Driver: (4ைரவ&)'*ேடா" மST< Uற ஆEபேர4O:
^"ட:கQடH O_4ட1 சாதன:க> (U`*ட&,
மa", Uளாb 4ைரc ேபாHறைவ) ெதாட&I ெகா>ள
ேதைவயான சாE4ேவ& IேராKரா<. '*ேடா" ேபாHற
ஆEபேர4O: ^"ட:கF1 பலவைகயான சாதன:க
Q#கான 4ைரவ& ைப1க> ஏSகனேவ ப0யEப4ேட
Kைட#;<. அEபO இ1லாத eைல71 இfத சாதன:க
QடH ^O71 அவSgSகான 4ைரவ&க> தரEபY<.

ெதSTU ெகா"VJக"
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டா"ெம%& ()*த ,ைற

ஒMெவா: =ைற ேவGB டா ெமQBைட8 
3:8(ைக1., அத* TராTபGB¡H 

(document properties)அTேடBெசsயTபAOற(.
ஒ: டா ெமQB எ8தனாவ( =ைறயாக8 
3:8தTபBட( எ*ப( இVத தகவ.கZ. 
ஒ*J. இதைன the revision number என
அைழ;O*றனG. �[க! X:<\னா., இVத
எQைண, அேத டா ெமQBR. அைம8(, 
தானாகேவ அTேடB ெசs( காBAமாJ 
அைம;கலா<.
1. எ[ இVத எQ காBடTபட ேவQAேமா,

அVத இட83. கGசைர அைம;க{<.
2. 5Tபl., Insert ேடT\ைன; காBட{<.
3. இ3. உ!ள ெட;HB  �T\. Quick Parts

எ*ப3. OZ; ெசs3ட{<. இத* \*னG
Field எ*ப3. OZ; ெசs3ட{<. ேவGB
Field டயலா; பா;ைஸ; காBA<.

4. Categories பBRயp. இ:V(, Numbering
எ*பதைன8 ேதGVெதA;க{<. ேவGB Field
Names பBRயைல அTேடB ெசsOற(.

5. இVத பBRயp. இ:V( RevNum எ*ப

தைன8 ேதGVெதA;க{<.
6. அA8( ஓேக OZ; ெசs( டயலா; பா;ைஸ 

dட{<. இl, டா ெமQB 3:8தTபA< 
ஒMெவா: ேவைள 1o<, அத$கான டா -
ெமQBRேலேய, அTேடB ெசsயTபA<.

பாரா வ2வைம3ைப
ம4றவ454" அைம7க

ேவGB ெதா T\. KAத. பய*கைள8 
த:< ஒ: சாதன< பாGமB ெப1QடG 

எ*b< வச3 ஆ <. இத* dல< ஒ: 
பாரா பாGமBRைன இ*ெனா: பாராX$ 
மா$றலா<. =தp. எVத பாராX*
பாGமBRைன; காT\ ெசs( இ*ெனா: 
பாராX$ மா$ற X:<2O¤Gகேளா
அதைன ெசல;B ெசs3ட{<. \* �. 
பா5. பாGமB ெப1QடG எ*ற \5X.
OZ; ெசs3ட{<. \* எVத பாராX. 
இVத பாGமBRைனj ெசo8த ேவQAேமா 
அதைன ேதGVெதA8( OZ; ெசs3ட{<. 
இேத பாGமBைட8 ெதாடGV( காT\
ெசs3ட பாGமB ெப1Qட5. ட2! OZ;
ெசs3ட ேவQA<. �QA< பாGமB 
ெப1Qடைர  ேளாH ெசs3A< வைர இVத
பாGமB ெதாடGV( காT\ ஆ <.  ேளாH
ெசs3ட பாGமB ெப1Qட5. இ*ெனா: 
=ைற OZ; ெசs3ட ேவQA<. அ.ல(
எHேகT �1ைன அk8த ேவQA<.

ேவGB 2007 ெதா T\., பாGமB
ெப1QடG ெபற, ேஹா< ேடT\., OZT
ேபாGB \5X., வல( dைல1. இ:; <
பாGமB ெப1QடG ெச*J, ேமேல
காBடTபBA!ள மா$ற[கைளj
ெசய.பA8தலா<. இVத ஐகா*, ெப1QB 
\ர� ஐகானாக; Oைட; <. 
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ெஹட:, <&ட=> ?ரா@7A
எ;ெஸ. ஒG; B ஒ*a* ெஹடG 

ம$J< 2Bடைர (header and footer) 
வRவைம;ைக1., எ;ெஸ. பலவைக ?றT2 
KJகைள அ3. அைம83ட வ^ த:Oற(.
பட[கைள; Kட இவ$a. இைண;கலா<.
1. =தp. Insert ேடT\ைன8

ேதGVெதA;க{<.
2. இ3. Header & Footer எ*ற �p. OZ;

ெசs3ட{<. எ;ெஸ. 5Tபl. Design 
எ*ற ேடT\ைன; காBAOற(.

3. இ[ , ெஹடG அ.ல( 2BடG, இவ$a. 
எ3. �[க! ?றT2 KJகைள அைம;க
X:<2O¤Gக! எ*பதைனT ெபாJ8(8
ேதGVெதA;க{<.

4. உ[கcைடய Oரா\; பட< எVத
இட83. அைம;கTபட ேவQA< என
X:<2O¤Gகேளா, அத$ேக$ப, (left, center,
or right) அTப 31ைன8 ேதGVெதA;க{<.

5. ெதாடGV( Header & Filter Elements  �T\.
உ!ள Picture �p. OZ; ெசs3ட{<.
இTேபா( எ;ெஸ., Insert Picture டயலா;
பா;ைஸ; காBA<.

6. அA8(, டயலா; பா;v. உ!ள 
கQBேரா. HXBjகைளT பய*பA83,
�[க! அைம;க X:<2< Oரா\; ைபைல8
ேதGVெதA;க{<.

7. ெதாடGV( Insert எ*ப3. OZ;
ெசs3ட{<. எ;ெஸ., ேதGVெதA8த 
Oரா\; பட83ைன ஏ$கனேவ ேதGVெதA8த 
இட83. அைம;Oற(.

8. இl,ெஹடGஅ.ல(2Bட5.,ேதைவயான 
3:8த[கைள ேம$ெகா!ள{<.

9. ெஹடG அ.ல( 2Bடைர XBA
ெவZேயa, ெவZேய OZ; ெசs3ட{<.
இl, ெஹடG அ.ல( 2Bட5., �[க!

அைம8த Oரா\; பட< qைலயாக இ:; <. 
ேதைவ இ.ைல எl., இேத ேபால
ெசய.பBA, டயலா; பா;v. ேதைவயான 
கQBேரா. ேதGVெதA8( �;கலா<.

ேட3@C ப=மாண*ைத மா4ற 
எ;ெஸ. ஒG;  BR* ேடTக! அைன8(<

?aயதாகேவ தரTபBA!ளன. மாறா
qைல1. தரTபA< இவ$a* ப5மாண8ைத
நா< மா$றலா<.

�[க! பய*பA8(வ( XQேடாH 7
எl., �z;கQடபR ெசய.பட{<.
1. Start ெமb அ.ல( ேதட. கBட83.

இ:V( Control Panel 3ற;க{<.
2. அA8( Appearance & Personalizationஎ*ப3.

OZ; ெசs3ட{<. 
3. Personalization \5X. Change Window Glass

Color எ*ப3. OZ; ெசs3ட{<.
4. அA8( Advanced Appearance Settings

எ*ப3. OZ; ெசs3ட{<. 
5. அA8( Item எ*ற BராT ட{Q பா;v.,

Scrollbar எ*பைத8 ேதGVெதA;க{<.
அA8(, �[க! X:<2< அளX.
ேடT அைமய, அத$கான அள{கைள8
ேதGVெதA8( அைம;க{<. ெப5ய
அளX. எ*றா., ேடTகc< ெப5யதாக
அைமe<. \*னG Apply ம$J< OK OZ;
ெசs( ெவZேயற{<.
இTேபா( எ;ெஸ. ஒG;  B 

ேடTகZ* அள{ �[க! ெசB ெசsதபR
அைமe<. இ3. எ*ன \ரjைன எ*றா.,
உ[க! ஆ�H ெதா T\. உ!ள
2ேராOரா<கZ. தரTபBA!ள H ேரா. 
பாGகZ* அள{< மா$றTபBR:; <. 
ச$J ெப5யதாக உ!ள H ேரா.
பா5ைன �[க! பய*பA8தT பழக
ேவQRய3:; <.

எ.ெஸG
Z=/...
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இV3யT \ரதம5* அoவலக83.
இய[ < இைணய83* ேவக< ெநாR; 

34 ெமகா ைபBH ஆக உ!ள( என8 ெத5 X;
கTபBA!ள(. ம;கc;கான இைணய ேவக<
சராச5 2 ெமகா ைபBH தா*. \ரதம5* அo
வலக< எTேபா(<, ந< நாA மBA`*a,
அைன8( நாAகcடb< ெதாடG2 ெகாQA
தகவ.கைளT ெப$J அbTப ேவQRய3
:Tபதா. இVத அள{ ேவக83. இைணய
இைணT2 தரTபBA!ள(. ம83ய
அர?* ேநஷன. இ*பGேமR;H 
ெசQடG (NIC - National Informatics
Centre) இதைன அைம8( வழ[O
வ:Oற(. அெம5;காX., K !
ைபபG 3Bட83* �z, ெபா(ம;க
c; , XநாR; ஒ: Oகா ைபBH
ேவக83. இைணய8 ெதாடG2
Oைட83Aைக1., இ( சாதா
ரண< தா* என, இ(
 a8( தகவ. அae<
உ5ைமj சBட83* �z
இVத தகவைலT ெப$
றவG அaX8(!ளாG.

இV3யாX. அ3க
ேவக இைணய இைணT2
ெபJ< இட< ெகாj?1. உ!ள Startup Village
ஆ <. இ( \ரதம5* அoவலக< ெபJ<
ேவக8ைத; காBRo< 30 மட[ 
அ3கமா <. இைணய
இைணT2 வழ[ வ3.,
இV3யா 115 ஆவ(
இட8ைதT ெப$J!
ள(. ெத* ெகா5யாX.
தா*, `க அ3க ேவக

மான, 24.6 ெமகா ைபBH ேவக83. இைணய 
இைணT2 வழ[கTபAOற(.

இV3யாX. ?ல ேவைளகZ. உய:<
இைணய சராச5 ேவக< 14 ெமகா ைபBH
ஆ <. இதைன இV3ய இைணய பயனாளG
கZ. 1.2 சத�த ம;க! மBAேம ெப$J வ:
O*றனG.

அQைம1. \ரதமG அa
X8த RIBட. இV 3யா 3B

ட83* �z, வ:< 2019 ஆ<
ஆQA; !, இV3ய Oரா
ம[க! உBபட அைன8( 
இட[கc; <, அ3ேவக
இைணய இைணT2 வழ[
கTபA<. இத$ெகன ம8
3ய அரt ஒ: லBச< ேகாR

�பாs ஒ(;Oe!ள(.
\ரதம5* அoவல

க83. உ!ள க<T�B
டGக! XQேடாH 7 ம$J<
XQேடாH 8 ஆTபேரBR[

?Hட83. இய[  O*றன.
கடVத ஆQAகZ.,
\ரதமG அo வலக83.

இய[ < க<T�BடG-
கZ., எ8தைன க<T�B
டGக!, ேஹ;கGகளா.
ைகTப$றT பBடன எ*ப

த$ , ப3. தரTபடX.ைல.
\ரதம5* அoவலக _3

யான BXBடG தள8 3$ெகன அரt 
எ({< ெசலவ^;கX.ைல. இதைன

30 லBச< ேபG கவl8( வ: O*றனG
எ*ப( இ[  aT \ட8த;க(.

[ரதம; அ2வலக இைணய ேவக&



3-11-201411

ெமாைப. ேசைவ வழ[ < �lநாG
qJவன< த* வாR;ைகயாளGகZ.

50% ேபைர, இைணய இைணT\ைனT
ெப$JT பய*பA8த8 QAேவா< என
அaX8(!ள(. அVத அளX$ ;  ைறVத
கBடண83., இைணய ேசைவ1ைன வழ[
 ேவா< எ*J  aT\BA!ள(. 2017 ஆ<
ஆQR$ ! இVத மா$ற8ைத ஏ$பA8த
இல; qGண18(!ள(.

இைணய இைணT2 ெப$J, தகவ.
கைளT ெபற, ெமாைப. ேபா*
கேள, அ3க< X:<பTப-
AO*றன. இ( க.X,
உட.நல<, ேவைல
வாsT2 \5{கZ.,
ெப5ய அளX. ச=தாய
மா$ற[கைள ஏ$பA83 வ:Oற(.
ப.ேவJ சdக தள[க!, அTZேகஷ*க!
(ேபH2; ம$J< வாBH அT ேபா*றைவ)
ம$J< ேசைவ8 தள[க! dல< இVத வைக
இைணய மா$ற< ஏ$பBA வ:Oற(. எனேவ,
அRTபைட ம;கc; , அவGக! ஏ$J;
ெகா!c< கBடண83., இைணய இைணT
\ைன வழ[ வ( அ83யாவ?யமாOற(.

இதைன ெடpநாG  �T ேம$ெகா!c<
என, ெடpநாG  �T தைலைம அ3கா5 ஜா* 
\ெரட5; அQைம1. இV3யா வVத ேபா(
 aT\BடாG. ” அைனவ:; < இ*டGெநB”
எ*பதைன8 த[க! qJவன< த* இல;
காக; ெகாQ A!ள( எ*J< ெத5X8தாG.
இV3ய அரt ெகாQA!ள “RIBட. 

இV3யா” எ*b< 3Bட8ே தாA இ(
இைணV( ெசய.ப A8தTபA<
எ*J<, அர?* இலB?ய< qைற-

ேவற, �lநாG த:< 3Bட< ெப5ய 
அளX. உதXA< என{<  aT\BடாG.

த$ேபா( இV3யாX., இைணயT பய
னபாA 25% ஆக உ!ள(. 24.5 ேகாR
ம;க! மBAேம பய*ப A83 வ: O*
றனG. வ:< 2017 ஆ< ஆQR. இ( 
50 ேகாRயாக உய:< வாsT2!ள(.
த$ேபா( இைணய இைணTபான(
70% ெமாைப. சாதன[க! வ^யா-

கேவ ேம$ெகா!ளTப AO*றன. �lநாG
வாR;ைகயாளGகZ., இ( ேபால ெமாைப.
ேபா* வ^ இைணய8ைதT பய*ப A8(ேவாG
எQh;ைக, ெச*ற ஆQைட; காB Ro<
73% உயGV(!ள(.

இV3யாX. ெமேச� அTZேகஷ*
‘‘LINE” பய*பA8(ேவாG எQh;ைக

3 ேகாRைய8 தாQRe!ளதாக அaX;கT
பBA!ள(. ஜTபா* நாBRன. தைலைம 
அoவலக83ைன; ெகாQA இய[ < இVq
Jவன83*, இV3யT \5X* தைலவG ?[
ேசாl, ெச*ற வார< இதைன8 ெத5X8தாG.
இ3. அZ;கTபA< 23ய வச3கc<, ந�ன
ெதா^. fBப=<, இதைன, ெமேச� அTZ
ேகஷ* எ*பதைனe< தாQR பலXத வச3
கைள அ3கபBச பய*பாBR$ 8 த:வதாs
மா$ae!ள(. வ:< மாGj மாத83$ ! இத*
பயனாளGகZ* எQh;ைகைய 5 ேகாRயாக
உயG8த இல; qGண1;கTபB A!ள(.

ப*னாBடளX. அைழT2கைள (LINE
Premium Call) ஏ$பA8(< வச31ைன இV3

யாX. அQைம1. இVqJவன< அa=கT
பA83e!ள(. இேத கBடைமT\. ேக<H
ம$J< \ற வச3கைளe< த:வத$ ஏ$பாAக!
நைடெப$J வ:O*றன. ப*னாBடளX.
இVத வச3ைய 56 ேகாR ேபG பய*பA83
வ:O*றனG. இV3யாX. இVத qJவன< கA
ைமயான ேபாBRைய எ3GெகாQA வ:Oற(.
ப*னாBடளX. 60 ேகாR ேபGகைளe<, இV
3யாX. 6 ேகாR ேபGகைளe< ெகாQA!ள
வாBH அT (Whatsapp) இMவைக1. =த.
ேபாBRயாளரா <. இதைன அA8( ேபH2;
ெமச+சG, ைவபG, ைஹ;, K ! டா;, �னாX*
X சாB (We Chat) ம$J< q<பH ஆOயைவ
இVத ேபாBR1. உ!ளன.

2013 ஆ< ஆQR., LINE இV3யாX.
அa=கமான(.

இைணய& பய+ப\]த] ^_\ேவா&

ெமேசK ெமேசK
அ= M ேகஷ+ அ=Mேகஷ+

“ைல+”“ைல+”
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க<T�BடG 3ைர1. எ.லாேம RTH தா*.
இ3. ப¯*, பாT அT,�. RTH என

ஏ* ?லG \58(T பாG;OறாGக!? எ*J ஒ:
வாசO ேக!X ேகBR:VதாG. இேத Xஷய<
 a8( இ*b< ?ல:< கRத[கைள அbT\ 
உ!ளனG. இVத கBAைர1., இVத RTHக
c; ஏ* ெவMேவJ ெபயGக! உ!ளன. 
இைவ  aT\A< RTHகZ* த*ைம1.
ேவJபாAக! உ!ளனவா எ*J பாG;கலா<.

ஒ: ஐகா* �( கGசைர; ெகாQA ெச.-
ைக1., அVத ஐகா* ப$aேயா அ.ல( அ(
\ர3பp; < 2ேராOரா<  a8ேதா காBடT
பA<, ஒMெவா: ?aய ெட;HB அட[Oய
ெபBRe<, அVத ெபBR1. எ*ன வைகயான
ெசs3யாக இ:Vதாo<, அத* ெபயG HO_*
RT (screen tip) எ*பதா <. யாராவ( ஒ:வG,
இ( எ*bைடய ஐயTபாA தா*, ஏ* அைன8
ைதe< HO_* RT என அைழ;க ேவQA<
என எQh, இைவ ேவJபA< ?aய த*-
ைம1* அRTபைட1. 23ய ெபயG அZ8-
3:;க ேவQA<. அவ$ைற ஒMெவா*றாக
இ[ பாG;கலா<.

ப}0 ~3: ேநாBR\ேகஷ* ஏ5யாX.
உ!ள ஐகா* ஒ*a* �( கGசைர; ெகாQA
ெச.ைக1., ேமலாக எk<\ வ:< “ப¯*”
அ.ல( �G; `^ ேதா$ற83. எk< RTH

அட[Oய கBட83ைன இMவாJ KJOேறா<.
இ3. இரQA வைக உQA. =த. வைக,
?Hட83. இVத ஐகா* சாGபாக எ*ன 
இய[O; ெகாQA!ள( எ*J காBAOற(.
ெநBெவாG; இைணT2 qைல, வா.�< அள{ 
ேபா*றைவ இைவ.

இரQடாவ( வைக, அVத ஐகா* சாGபாக 

இய[ < 2ேராOரா< எ*ன எ*J காBA<.

பா3 அ3 (jளMக உைர) ~3: ந< ம{H
ஐகா* �( ெச.ைக1. Oைட; < ?aய
அளXலான Xள;க உைரயா <. எ.கா: ேவGB
டா ெமQB, பாட. ேகாT2 ேபா*றைவ.

இைவ ெடH;டாT\. மB A`*a, ேமo<
பல இட[கZo< Oைட; <. டா ெமQB,
பட[க! என எ[ெக.லா< Xள;க< ேதைவT-
பAOறேதா, அ[ெக.லா< Oைட; <.

�T ~3:: HடாGB ெமbX* வல(
dைல1. Oைட; < RTH இைவ. எVத 
2ேராOரா<, ேபா.டG, 2ேரா Oரா< ெபயG
ஆOயவ$ைற8 த:< RTvைன இVத ெபயG
ெகாQA அைழTபாGக!. இVத RTH dல<,
ஐகா* \ர3பp; < இVத RTHக! என; 8
ேதைவ இ.ைல என யாராவ( X:< \னா., 
இவ$ைற வராம. ெசs (Xடலா<. ஆனா.,
ஒMெவா: வைக RTH qJ8த, ஒ: ெசBR[H 

ெசs3ட ேவQA<. எனேவ அைவ இ[  தரT-
படX.ைல.

ஆனா., இVத RTH எ*ன வைகயாக இ:V-
தாo<, அதைன HO_* RT என அைழTபேத 
?றVத(.

ப`+, பா= அ=, aG Z=/
க"3�8டSMg3 4�யவரா!
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க<T�Bட5. ஓG இைணய தள<, ெலBடG 
ேபB, \ரசQேடஷ* ைப., இதzக!, ?J 

ப835;ைகக! ம$J< வைலமைனக! எனT 
பலவ$ைற8 தயா5; <ேபா(, பட[க!, 
?aய அளX. Oரா\; பட[க!, ஐகா*க!, 
அைடயாள[க! எனT பலவைகயான பட[க! 
ேதைவயாs இ:; <. இவ$ைற இைணய 
தள[கZ. ேதR, அைலV( ெபJவைத; 
காBRo<, இைவ அைன8ைதe< 
ெகாQR:; < இைணய தள< ஒ*ap:V( 
ெபJவ( எZத.லவா! அVத பhைய8 
தா* http://www.freepik.com/ எ*ற இைணய 
தள< ேம$ெ காQ A!ள(. இ3. ஏற8தாழ 
14 லBச< பட[க! அட[ Oய ைப.க! 
உ!ளன. Free Pik  (இல வ ச மாக எA8(; ெகா!) 
எ*ப( இத* ெபயG. இVத தள< ெச*J, 
ந< ேதைவ;ேக$ப பட[கைள; கQA, 
ேதGVெத A8(T பய*ப A83; ெகா!ளலா<. 

இVத தள83. fைழVத {ட*, ந<ைம 
ெபா:! சாGVத பB Rய. வர ேவ$ O ற(. 
அ8 (ட* ேதட. கBட< ஒ*J<, நா< 
ேதR அaய; Oைட; O ற(.  தள83* ேமலாக, 
Vectors, Stock Photos, PSD Files, and SVG icons 
என வைகக! Oைட; O*றன. இவ$ Jட* 
See All Resources  எ*ற \5{< உ!ள(. இVத 
தள< எ8த ைக ய( என அaV( ெகா!ள, What 
is FreePik? எ*b< p[; தரTப A O ற(. இ3. 
OZ; ெசsதா., ேக!X ப3. ேபால, இVத 
தள<  a8த தக வ.க! தரTப A O*றன. 

இVத தள83. எT- கன;B அ.ல( ேபH2; 
வ^ யாக அ;க{QB ஒ*J அைம8(; ெகா!-
ளலா<. பR வ83. ந< `* அ+ச. =க வ5, 
ெபயG, �சG ேந<, பாHேவGB ஆO ய வ$ைற8 தர 
ேவQA<. இத* dல<, நா< எ*ன ெவ.லா< 

இVத தள8 3 p :V( ட{QேலாB ெசsேதா< 
எ*பைத எVத ஒ: qைல 1o< அaV( ெகா!-
ளலா<. நா< \*னாZ. பய*ப A8த என ?ல 
பட[கைள;  a8(< ைவ;கலா<.

இ�த வார இைணய தள"

ல?ச. கண.IG இலவச படJக"

USB -- Universal Serial Bus: (h3 வ&ச1 i`ய1 
ப") க<E j4ட PடH இைண#கEபY< Uற சாத-
ன:கைள எF தாக இைண/ZE பயHப Y/த ஒP 
வn. "ேகன&, மa", Uளாb Oைரc, U`*ட& 
என/ தSே பாZ அைன/Z சாத ன:கQ< இதH 
வnேய தாH க<E j4ட PடH இைண#கEப Y KH-
றன. க<E j4ட& இய:K# ெகா* O P# ;<ே பாேத 
இதைனE பயHப Y/0 சாத ன:கைள இைண#-
கலா<, =#கலா<.
Virus: (ைவர") ெகY தைல 'ைள '#;< ஒP 
க<E j4ட& Iேரா Kரா<. க<E j4ட& இய#க/01 
;T# 8Y தfZ எ`oச ைல/தP< எHபZ pத1 
க<E j4ட& இய#க/ 0 ைனேய pட#K ைவ#;< 
வைர பல வ ைக யான நாச ேவைல கF1 ஈY பY<.  
க<E j4ட&க Q# K ைடேய ைப1க> ப` மா றE-
ப Y ைக71 (இெம71, ^O,UளாEU மST< 
Uளாb Oைரc) இைவ அவS TடH இைணfZ 
ெசHT நாச/ைத உ*டா#;<. இெம71 tல< 
ெசHற UHன& அfத க<E j4ட`1 இP#;< 
இெம71 pக வ ̀  க Q#; ெம71 அAE I வZ 
ேபால/ தாA< ெசHT நாச ேவைல71 ஈY பY<. 
ைவர" Iேரா Kரா< க> ெபாZ வாக எfத அg-
; gh< கா4டாZ க<E j4ட P#;> இP#;<. 
ஏதா வZ நா> அ1லZ ெசய1பா4 Oைன ேமS-
ெகா>ைக71 u* O ' டEப4Y  நாச ேவைலைய 
ேமSெ கா>Q<.

ெதSTU ெகா"VJக"
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உலைக அj t J83 வ:< எேபாலா ைவர-
ஸு;  எ3 ரான ேபாராBட83. த* ப[-

காக, சா<ச[ qJ வன< ப8( லBச< டாலG 
ம3T 2!ள HமாGB ேபா*கைள ந*ெ கா-
ைட யாக வழ[O வ: O ற(. இைவ Olயா, 
ைல� 5யா ம$J< ?யாரா pேயாேன ஆOய 
நாA கZ. இய[ < 60 எேபாலா ம:8 (வ 
ைமய[க c;  வழ[கTபA<.

இVத வைக1., 3,000 கால;v எH3 qேயா 
HமாGB ேபா*க! வழ[கTபட இ:; O*-
றன. இைவ ஐ; Oயா நாAக! சைப 
வ^ யாக வழ[கTபA<. 

ேமேல ெசா.லTபBட நாA-
கZ., எேபாலா ைவரH 
ஏற8தாழ 9,200 ேபைர8 
தா; O e!ள(. ஏ$க-
னேவ, 4,500 ேபG 
இறV (!ளனG. இVத 
ேநாs பா3Tபா. 
பா3;கTபBட ஒ: 
?லG அெம 5;கா ம$J< 
ஐேராT \ய நாA க Zo< 
கQட a யTபB A!ளனG. 

ெச*ற வார<, 
ேபH2; qJ வனG மாG; 
அவ : ைடய மைனX \5 ?.லா {ட* 
இைணV(, எேபா லா X$  எ3 ரான ேபாராB-
ட83. உதவ,  2.5 ேகாR டாலG ந*ெ காைட 
வழ[ OனாG. எேபாலா ைவரH தா;   த o;  
எ3 ராக இ( வைர எVத ம:V(< கQ A \ R;-
கTப ட X.ைல எ*ப( இ[   aT \ ட8
 த;க(.

ேமேல  aT \B A!ள ேபா*க!, d*J 
நாA கZ. உ!ள ம:8 ( வ ம ைன கைள அைடV-

த {ட*, அவ$a. UN's Smart Health Pro
எ*b< அT Z ேகஷ* ப3 யTபA<. இVத அT-
Z ேகஷ*, ம:8 (வ ைமய83. ெசய.பA< 
ஊ^ யGக c; , எேபாலா ைவரH பா38த வG-
க c;  வழ[க ேவQ Rய ம:8 (வ ?Ojைச 
=ைற  a8( தக வ.கைள8 த:<. அ8 (ட*, 
ேநாயா Zக!  a8த தக வ.கைளj ேசG;க{< 
பய*ப A8தTபA<. 

ேநாs பா3;கTபBA ?Ojைச ெபJ< 
ேநாயா Zக! த[க! உற X னGக cட*, 

நQபGக cட* ேப? ெதாடG2 
ெகா!ள{< இVத ேபா*க! 

பய*ப A8தTபA<. 
ேநாs =$ a o மாக 

அ^;கTபBட {ட*, 
இVத ேபா*க! ெமா8-
த மாக அ^;கTபA< 
எ*J< அa X;கT-
பB A!ள(.

எ ே ப ா  ல ா  X ை ன 
எ3G8த ேபாராBட83. 

எ..I. qJ வ ன=< இற[-
O e!ள(.   ெகா5 யாைவj 

ேசGVத  எ..I. qJ வ ன=<, 
த* ப[ O$  2,000 HமாGB ேபா*-

கைள வழ[ < தகவ. ெவZ யா O e!ள(. 
இைவe< ஐ; Oய நாAக! சைப 1ட< ஒT-
ப ைட;கTபBA, அத* dல மாக, எேபாலா 
ைவரH எ3GT\. ஈA பB A!ள  k XனG 
பய*ப A8த வழ[கTபA<.  ஐ; Oய நாAக! 
சைப1., மlத ேநய ெசய.பா A கைள ஒ:[-
O ைண; <  k (Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA)) இVத ேபா*கைள வழ[ < 
எ*J அa X;கTபB A!ள(. 

எேபாலா ைவர/ எ(;=[G எேபாலா ைவர/ எ(;=[G 

சா&சJ மcd& எG.e. /மா;? ேபா+க"சா&சJ மcd& எG.e. /மா;? ேபா+க"

 வழ[கTபட இ:; O*-
 நாAக! சைப

பA<. 
Bட நாA
ைவரH
பைர8
ஏ$க-

பG
Vத
ா.
ஒ: 

$J< 
o<
னG. 

 வார<, 
னG ாG; 

ேநாயா Zக! த[க!
நQபGக cட* 

ெகா!ள{
பய*ப

அ^
இV

எ ே
எ3G8

எ..I
O e!ள(

ேசGVத  எ
த* [ O$
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*ற  மாத<, ஆQBராsB லாpபாT 
அa = க மா ன ேபா(, K ! ெந;சH 

6 HமாGB ேபாைனe< அa = கTப A8 3 ய(. 
K ! qJ வ ன8 3$காக, ேமாBடா ேராலா qJ-
வன< இதைன, அத b ைடய ேமாBடா ேராலா 
ேமாBேடா எ;H கBட ைமT\* அRTப-
ைட1. தயா 58 (!ள(. Rச<ப :; !, இV-
3யா உBபட 28 நாA கZ. இ( 
X$ப ைன;  வ:< என{< அa-
X;கTபB A!ள(. இத* ?றT-
ப<ச[க! \*வ : மாJ:

1440×2560 \;ெஸ.க! 
அைமT2 ெகாQட 5.96 அ[  ல 
அள X லான 3ைர; இ3. 16:9 
AMOLED RH \ேள தரTப A O-
ற(. இத$  காGl[ ெகா5.லா 
OளாH 3 பா( காT2 தரTபB-
A!ள(. 

இத* TராசசG  2.7 Oகா 
ெஹGBH ேவக83. இய[ < 
 வா.கா< HநாT Bேரக* 
805 ஆ <. இத* ரா< ெமம5 
3I.\. Hேடாேர� ெமம5 32 
ம$J< 64 I.\. என இரQA மாட.கZ. 
Oைட; O ற(. 

இத* ஆTப ேரBR[ ?Hட< ஆQBராsB 

5.0 லாpபாT. இத* =*ப;க மாக, இ: H�;-
கGக! இட< ெபJ O*றன. இ3. தQ·G உB-
2 காத வைக1. பா( காT2 அZ;கTபB A!-
ள(. dual LED Ring Tளா� இைணVத 13 எ<.\. 
3ற* ெகாQட \* 2ற; ேகமரா இய[   O ற(. 
இத* �Rேயா ப3{ 3ற* 4ேக ஆக உ!ள(. 
=* 2 ற மாக, 2 எ<.\. 3ற* ெகாQட ேகமரா 

இய[   O ற(.
இத* தRம* 10.1 `�. 

எைட 184 Oரா<. ெநBெவாG; 
இைணT \$  4I/எ..R.இ., 
3I, ைவ \, 2c�8 4.0. 
I.\.எH. ;ேளாநாH ம$J< 
எ*.எT.?. ஆOய ெதா^. 
fBப[க! இய[   O*றன.

இத* ேபBட5 3,220 mAh 
3ற* ெகாQட(. 

ேமக ெவQைம ம$J< 
�ல வQண< என இரQA 
வQண[கZ. இVத ேபா* 
ெவZ யா O ற(. அெம 5;-
காX. ெமாைப. ேசைவ 

3Bட8 (ட* இைணVத Xைல 
649 டாலG என அa X;கTபB A!ள(. இV-
3 யாX. அa = க மா < ேபா(, இ[  X$-
பைன Xைல தரTபA<.

 !" ெந.ச/ 6 /மா;?ேபா+

ைம;ே ராசாTB qJ-
வன< த* 

ெபய :ட* இைணVத 
“ ை ம ; ே  ர ா ச ா T B 
¯`யா” ெமாைப. 
ேபாைன XைரX. வR-
வ ைம8( ெவZ 1ட உ!-
ள(.  அேத ேநர83., ேநா;-
Oயா எ*b< ெபய5., 
ெதாட;க qைல ம$J< Xைல 
மp வான ேபா*-
கைள8 தயா 58( வழ[க 
உ!ள(. 

ெச*ற ஏTர. மாத<, 700 ேகாR 
டால :;  ேம. ெகாA8(, 
ேநா; O யாைவ வா[O; 
ெகா!c< த* ஒTபVத8 3ைன 

ைம;ே ராசாTB =R X$ ; ெகாQA 
வVத(. Xைல மp வான ேநா;-
Oயா ெபய : ட னான ெமாைப. 
ேபா*க! இl X$ப ைன;  
வ:<. த$ே பா( உ!ள ேநா;-
Oயா ¯`யா ேபா*க! X$-
பைன ெசsயTபBட \*னG, 
ைம;ே ராசாTB ¯`யா எ*ற 
ெபய5. ேபா*க! வR வ-
ைம;கTபA<. ேம$ K றT-
பBட ைம;ே ராசாTB qJ-
வன =R {க!, ேபH2; 
தள83. ெத5 X;கTபB-
A!ளன. X$பைனT 
\5X* தைலவG �லா 
ைரB Rலா இவ$ைற8 
ெத5 X8 (!ளாG.

qJ

ப.
வR-
உ!
நா;-
5., 

Xைல 
 ேபா*-

 வழ[க 

700 ேகாR 
ெகாA8(, 

வா[O; 
பVத8 3ைன

ைம;ே ராசாTB 
வVத(. Xை
Oயா ெபய 
ேபா*க!
வ:<. த
Oயா ¯`
பைன 
ைம;ே
ெபய5
ைம
பB
வன
தள

ைம.ே ராசா=? ̀ hயா ெவM வ % I றU

ெச
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இV 3 யாX. ஐேபா* 6 ம$J< ஐேபா* 
6 TளH X$பைன ெதாட[ O XBட(. 

இதைன வா[ Oய ம$J< வா[க8 3Bட-
` A ப வGக c;  ஒ: ந.ல தகவ..  இVத 
ேபாl. 4I ம$J< எ..R.இ. வச 3க! 
இய8 3$ 8 தயா ராக8 தரTபB A!ளன. 23 ய-
தாக ேவக மாக அa = க மாO வ:< எ..R.இ. 
வைக அைல வ 5ைச ெதாடG\* ேவக< எ*-
ன ெவன அaய ெப[க ̧  :X. ஒ: 

ேசாதைன நட8தTபBட(. ஏGெட. qJ வ-
ன83* ெமாைப. ேசைவ eட* இVத ேவக< 
ேசாத ைன 1 டTபBட(. எVத \ரjைனe< இ.-
லாம., ெப[க ̧  :X* பல இட[கZ., தர-
X ற;க ேவக< 40Mbps ஆக இ:Vத(. ஏGெட. 
ெநBெ வாG;O. இத* சரா ச5 ேவக< 20Mbps 
ஆக; காB R ய(. இ:T \b< அTே லாR[ 
ேவக< 4Mbps ஆக மB Aேம இ:Vத(.

எ..R.இ. (LTE - Long-Term Evolution) எ*-
ப(, 4I ெமாைப. ெதாடG\. 

ஒ: தர வ 5ைச. இத* ெசய.-
பாA த$ே பா ைதய 3I 
ெநBெவாG; ேடBடா ப5-
மா$ற ேவக8ைத; காB-
Ro< 10 மட[  ேவக-
மாக இ:; <.  

உ[க Zட< ஐேபா* 
6 இ:V(, �[க! 
வ?; < இட83. 
எ..R.இ. வச3 தரT-
பB R :Vதா., இதைன 
�[கc< ேசாத ைன-
1 டலா<. த$ே பா( 
எ..R.இ. வச 3 1ைன 
ஏGெட. ம$J< ஏGெச. 
ெமாைப. ேசைவ qJ-
வ ன[க! மB Aேம 
வழ[O வ: O*றன. 
த`zநாBR. ஏGெச. 
எ..R.இ. ேசைவ 1ைன 
வழ[   O ற(.

ஐேபா+ 6G ஐேபா+ 6G 
4e மcd& 4e மcd& 

எG.Z.இ.எG.Z.இ.

ன ெவன அaய ெப[க ̧  :X. ஒ: எ..R.இ. (LTE -
ப(, 4I

ஒ: த
பாA 
ெந
மா
Ro
மா

6 
வ?
எ.
பB
�[
1 
எ.
ஏG
ெம
வ 
வழ
த`
எ.
வழ
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'0ய ஐேப4 சாதன:கF1 அcவளவாகE I0ய 
வச0க> தரEபட'1ைல எHறாv<, ஆEU> 
வழ#க<ேபால 'ைலைய உoச/0S;# ெகா*Y 
ெசHT>ளZ. இf0யா ேபாHற இைணயE 
பயனாள&க> அ0கமாக உய&fZ வP< நாYகF1, 
இவSgH 'ைலைய# ;ைற/தா1 ந1லZ.

எ0. �jqயா, ெச0ைன.

யாைன#;< அO சT#;< எHபZ ேபால, தH 
ஆEபேர4O: ^"ட/01 wட, ஆEU> eTவன< 
தவT இைழ/தZ எHறா1, அZ xகa< ேமாசமான 
ெசயலா;<. இைத எ1லா<, eTவன:க> 
pதyேலேய கவ3/Z i& ெச\ய# wடாதா? 
eTவன:கQ#Kைடேய, = pf0யா நாH 
pf0யா எHற ேபா4O71 நா< தாH இழEUைனo 
சf0#க ேவ*Oh>ளZ. eTவன:க> {Z>ள 
ந<U#ைகேய ேகy# w/தாKறZ.

-எ:. ^ர�3 gமா$, ெச0ைன.

ஆ*4ரா\4 தH K4ேக4 ^"ட/ைத 
ெவF7Yைக71, ஆ&Eபா4டமாக ெவF74டZ. 
லாyபாE ^"ட< ெவF|Y அcவளa 
அம&#களமாக இ1ைல. எHறாv<, ^"ட< 
ஏSபY/Z< மாSற:க>, I0ய வச0க> அதைன 
எ0&ேநா#K கா/0P#க ைவ#KHறன. ;gEபாக, 
;7# ெச4O:" எEபO இய:;< எHபைதE 
பா&#க ஆவலா\ உ>ேளH. அேத ேபால ம14O 
டா"# பVh< xகa< பயA>ளதாக இP#;<. 
இfத தகவைல/ தfத த:க> க4YைரயாளP#; 
எH பாரா4Yத1க>.

ேபரா. X. நம�வாய", ம{ைர.

'0ய ஆ*4ரா\4 ^"ட/0ைன, "மா&4 
ேபா31 ப0#க தய#கமாக உ>ளZ. ^Hன 
^Hன Uரoைனகைள ஏSபY/ZKறZ. 
ந< வாசக&க> பய< ேபா#;< வைக71, 
எEபO ^"ட< அEேட4 ெச\0டலா< 
எHபதைனE பOEபOயாக 'ள#K ஒP க4Yைர 
தPமாT ேவ*YKேறH. eoசய< பல& த:க
Q#; இதS; கடைமEப4டவ&களாக 
இPEபா&க>.

டாMட$ எ:.ஆNXக", ேகாைவ.

R*ேடா" ெட#3#க1  U`'j ெதா;EUைனE 
ப0ய தய#கமா\ உ>ளZ. இHA< ெதFவாக 
அதSகான வnகைள# ெகா*Y ஒP க4Yைர 
தரa<. '&o}வ1 4ைர'1 எEபO ப0fZ 
இய#;வZ, அcவாT ப0fத UHன&, 
சாE4ேவ& அEFேகஷHகைளE ப0fZ இய#KE 
பா&EபZ எHபZ ;g/Z< 'ள#க:கைள 
எ0&பா&#KேறH.

எ". �$யா, ~. கலா ரா�, j.34ர".

ைஹதராபா/ ம4Yம1ல, இf0யா'H 
அைன/Z ெம4ேரா மST< சSTE ெப`ய நகர:க> 
அைன/Z< ைவ U இைணEI உ>ளைவயாக 
இPfதா1, ந< ெபாPளாதார வள&o^ இHA< 
ேவகமா;<. இதைன ந< Uரதம& 0P ேமாO 
அவ&க> எY/Zo ெசய1பட ேவ*Y<. O_4ட1 
இf0யா 04ட/01 இதைனh< ஓ& அ<சமாகo 
ேச&#க ேவ*Y<.

எ0. �வQ ெசTவ0, 4{QேசR.

ெப;சனGெப;சனG
[ேர.[ேர.
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ேக>': இP வார:க Q#; pH, ெமாைப1 
சாத ன:க Q#கான Uர a ச&க> ;g/Z, அP-
ைம யான க4 Yைர தf �&க>. அ01, Uைரேவ4 
Uர a^: eைல71 ம4 Yேம இய:;< Uர a ச&க> 
;g/Z எ�0 இPf �&க>. நாH ெப&சன1 க<E-
j4ட`1 பய&பா#" பயHப Y/ Z KேறH. இதைன, 
எEே பாZ< Uைரேவ4 Uர a^: eைல71 ெசய1-
ப Y<பO அைம#க pO hமா? அதSகான வnக> 
இPfதா1, அைவ எHன?

-கா. �3ர ம �ய", காைரM g~.
ப3.: த[க! X:TபTபR அைம8 (-

X டலா<. பயGபா;H \ர {சG அத$கான 

ெசBR[H அைமT \ைன ஏ$ப A8த வ^-
கைள; ெகாQ A!ள(. \ர { சைர8 3றVத-
{ட*, �.H \5{ ெச.ல{<. இ3. Options 
எ*ற \5 Xைன8 ேதGVெத A;க{<. அA8( 
எBA ேடTக cட* XQேடா ஒ*J காBடT-
பA<. இVத XQே டாX., Always use private 
browsing mode எ*J ஒ: \5{ இ:; <. இத* 
ெச; பா;v. R; அைட யாள< ஒ*ைற ஏ$ப-
A83 ெவZ ேய ற{<. இl, �QA< மா$J< 
வைர, உ[க! பயGபா;H \ர {சG, \ைரேவB 
\ர {?[ =ைற 1 ேலேய இய[ <.

ேக>': டா"# பா`1, வலZ ப#க<, கO கா ர/-
0S; அPK1 உ>ள ஐகாHகைள எEபO =#-

கலா<? அவS gனா1 பயH ஏZ< இ1ைலேய?
எ". 4வனா, ேதy.

ப3.: �[க!  aT \A< ப  31. உ!ள 
ஐகா*க! System Icons  என அa யTப A O*-
றன. அைவ உ!ள இட8 3$  ?Hட< Bேர 
எ*J< ெபய 5 டTபB A!ள(. நா< இவ$ைற 
அ^;கேவா, �;கேவா =R யா(. மைற8( 
ைவ;கலா<. HடாGB ெமbX. உ!ள கB-
ட83. “Turn system Icons on or off.” என ைடT 
ெசs( ேதட{<. Oைட; < Xைட1. OZ; 
ெசsதா., Taskbar and Start Menu  TராTபGB¡H 
XQேடா Oைட; <. இ3. customize  எ*-
ப தைன8 ேதGVெத A;க{<. இ*ெ னா: 
XQேடா 3ற;கTபA<. இத* �ழாக உ!ள, 
Turn System Icons on or off  எ*ப தைன8 ேதGV-
ெத A;க{<. ஒMெ வா: ஐகா* எ3 5o<, 
அதைன; காBட{<, மைற;க{< (on or off) 
ஆTஷ* Oைட; <. �[க! X:< \ ய பR, 
அவ$ைற8 ேதGVெத A;க{<. இ*ெ னா: தக-
வ ைலe< த: Oேற*. இ[  ஐகா*கைள; 
KA த லாக இைண;கலா<. 

ேக>': எ�/Z அள 'ைன# ;gE U Y ைக71, 
ைபகா எHT அள ' Y KHறன&. ஆனா1, க<E j4-
ட`1 இZ ;g/த தகவ1 எfத எ�/Z வைக#;< 
தரEப ட '1ைல. இதைன எEபO அg வZ?

ெம. ெச� �Tநாத0, �� >MகT.

ப3.: ைபகா (Pica) எ*ப( ஒ: typographical 
அள{ ெசா.. இ( ஏற8தாழ ஒ: அ[   ல83. 
ஆa. ஒ: ப[ Oைன;  a; O ற(. எk83* 
அளைவ;  a; < இVத ெசா., பT Z¹[, 
ைடTெசBR[ ம$J< அjt ெதா^p. அ3க< 
ைகயா ளTப A O ற(. ைபகா என அள Xைன; 

ேக"R- – ப(G
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 aT \ A ைக1., அத$கான எQைண எk3 
இJ 31. pi எkத ேவQA<. எA8(; காB-
டாக, பாரா OராT ஒ*ைற அA8( 2 ைபகா 
இட< XடTபட ேவQA< என;  aT \ட 
பாரா OராT டயலா; பா;v., After பா;v., 2 
pi என அைம;க ேவQA<.

ேக>': என#; வf Z>ள டா;ெம*4 ஒHg1 
தரEப4 Y>ள ெஹடைர =#க 'P< I KேறH. இதS-
கான வn எHன? ஆரா. க"ப தாச0,  ேகாைவ.

ப3.: �[க! �;க X:<2< ெஹட5. கG-
சைர; ெகாQA ெச*J ைவ;க{<. 5Tபl. 
Insert ேடT \ைன8 ேதGVெத A;க{<. Header & 
Footer  �T\., ெஹடG அ.ல( 2Bடைர, 
உ[க! X:TபTபR ேதGVெத A;க{<. இ[  
ேவGB ஆTஷ*க! அட[ Oய �z X5 பB Rய. 
ஒ*ைற8 த:<. ெதாடGV(, �[க! =தp. 
ேதGVெத A8தத* அRTப ைட1.,  Edit Header 
அ.ல( Edit Footer எ*ப3. OZ; ெசs 3-
ட{<. அA8(  Del �ைய அ.ல( கQBேரா. 
+ எ;H �கைள அk8த{<. 5Tபl., Rைச* 
ேடT\. Close Header and Footer எ*ப3. 
OZ; ெசs 3 ட{<.

ேக>': '*ேடா" 7 ^"ட/01, எ<.எ".ஆ�" 
2007 பயHப Y/0 வP KேறH. இ01 ேவ&4 டா;-
ெம*4கF1 வா4ட& மா&# உP வா#K அைமEப-
தSகான வnக> ெத` ய '1ைல. எEபO அைமEபZ 
என 'ள#கa<.

எ:. வர த ராஜ0, ேகாைவ.

ப3.: வாBடGமாG; அைம;க ேவQ-
Rய டா  ெமQBைட8 3றV( ெகா!ள{<. 
\*னG, �ேழ தரTபB A!ள பR ெசய.ப ட{<.
1. 5Tபl.,  “Page Layout” எ*ற ேடT\. 

OZ; ெசs 3 ட{<.
2. “Page Background”  �T\. “Watermark” எ*ற 

கBட ைள1. OZ; ெசs 3 ட{<.  இ[  
மாறா qைல1. ““CONFIDENTIAL 1”, “DO NOT 
COPY”, or “URGENT 1”” ஆOய வாBடGமாG; 
அைட யா ள[க! Oைட; <. இ3. ஒ*ைற 
�[க! X:< \னா. ேதGVெத A;கலா<.  
அ.ல(, “Custom Watermark” எ*ற பBடl. 
OZ; ெசs 3 ட{<. இTே பா( “Printed 
Watermark” எ*ற டயலா; பா;H Oைட; <. 

இ[  பல-
Xத ஆTஷ*க! 
O ை ட ;  < . 
இ வ $ a . 
� [ க ! 
X : < 2 < 
வைக1. உ!-
ளைத8 ேதGVெத-

A;கலா<.
“No watermark” ேதGVெத A8தா., அTே பா-

ைதய வாBடGமாG; �;கTபA<. இேத ெசய.-
பாB Rைன, 5Tபl. உ!ள “Remove Watermark” 
எ*ற ஆTஷைன8 ேதGVெத ATபத* dல=< 
ேம$ெ கா!ளலா<. 

பட< ஒ*ைற வாBடGமாG;காக அைம;க 
X:< \னா., “Select Picture” எ*ற பBடைன8 
ேதGVெத A;க{<.  பட83* அளைவ, X:T-
பTபR மா$a அைம;க, “Scale” எ*ப3. OZ; 
ெசs 3 ட{<. ேதGVெத A8தா., ெட;HBைட 
வாBடGமாG;காக அைம;கலா<. “Text”  எ*-
பைத அA8(  �[க! X:<2< ெட;HBைட 
அைம;க  ேவQA<. இத* \*, ெட;HB 
வQண< ம$J< அ( எTபR அைமய 
ேவQA< எ*ப தைன அைம;க ஆTஷ*க! 
Oைட; <. இவ$ைற அைம8த \*னG,  ஓேக 
அk83 டயலா; பா;ைஸ dட{<. இl டா -
ெமQBR. �[க! அைம8த ெட;HB �[க! 
அைம8த X:TபTபR வாBடGமாG;காக 
அைம;கTபA<.

ேக>': _ெம71 ெமேச� அைம#ைக71, வலZ 
ஓர மாக ^gய '*ேடா தரEப Y K றZ. இHபா#" 
உ>ேளேய தரEபY< இfத '*ேடா பய A>ள-
தாக இPfதாv<, அள'1 ^g ய தாக இPEபZ, 
பல ேவைள கF1 ^ர ம/ைத/ தP K றZ. _ெம71 
ெச4O:" ப#க/01, இதைனE ெப` தா#க எfத 
ெச4O:" ;gEI< இ1ைல. இதைனE ெப` தாக 
அைம#க pO hமா?

எ". ��த ேரச0, �S3�$.

ப3.:  தாரா ள மாக =Re<.  Iெம1. 
XQே டாX., க<ேபாH பBடைன; OZ; 
ெசsதா., 3ைர1* வல( dைல1., மாறா 
qைல1., ?aய  XQேடா ஒ*J Oைட; <. 
இ( வழ;க<ே பால, நா< XQேடாH இய;-
க83. ெபJஇ< XQேடா ேபா*ற (தா*. 
அத*பR,   இVத XQே டாX., வல( ேம. 
dைல1., d*J கBட[க! தTப A O*றன. 
அைவ Minimize, Full-screen, and Close.  நAX. 
உ!ள கBட83. OZ; ெசsதா., =k 
XQேடா Oைட; <. இ( =k XQேடா 
அ.ல; ச$JT ெப5ய XQேடா. \* 2 ல8ைத 
இ:Bடா;O, இ(ேவ HO_* =k ைமe< 
இ:Tப தாக; காBA<. ச5, இத ைனேய மாறா 
qைல XQேடா அள வாக இ:;க ேவQA< 
எ*ற உ[க! X:Tப8 3$  வ:ேவா<. 
1. Compose OZ; ெசsத \*னG, க<ேபாH 

XQே டாX.  �ேழ வல( dைல1. ?aய 
அ<2;  a அைட யா ள8ைத; காணலா<. 

2. அVத அ<2;  a1. OZ; ெசs 3 A[க!. 
Oைட; < ெமbX. Default to full-screen
எ*ப தைன8 ேதGVெத A;க{<. 



3-11-201420
இl �[க! க<ேபாH OZ; ெசs 3 A ைக1., 

இேத ெப5ய XQேடா Oைட; <. �QA< 
?aய XQேடா ேவQA< எ*றா., ேமேல 
ெசா.லTபBட வ^ கZ. ெச*J, மா$ற{<.

ேக>': ஹா&4 O"# ஒHைற அEப Oேய இH-
ெனாP ஹா&4 O"# KS; காEU ெச\ 0ட pO hமா? 
இைத/தாேன என# ;gE U Y Kேறா<. அ1லZ அZ 
ேவறா? 'ள#க< தP மாT ேக4Y# ெகா> KேறH.

இ. ெச�பக", 4{QேசR.
ப3.: Ghosting எ*ப( �[க!  aT \B R-

:Tப( ேபால, ஹாGB BைரM ஒ*ைற, இ*-
ெனா: ஹாGB BைரX* நக லாகT ப3; < 
=ைற ஆ <. இதைன cloning எ*J<  aT \-
A வாGக!.  qJ வ ன[க! ம$J< அரt அo வ-
ல க[கZ., `க அ3 க மான ைப.க c;  ேப; 
அT எA; < ேபா(, இVத ெசய. =ைற \*-
ப$றTப A O ற(. தl நபGக! இVத வ^ 1ைனT 
\*ப$ J வ( இ.ைல, அo வ லக _3 யான 
பh கZ. பய*ப A8தTபA< ஹாGB BைரM 
ம$J< க<T �BடGகZ. இVத =ைற அR;-
கR பய*ப A8தTபA<. ேடBடா ெமா8த மாக; 
ெகாQA ெச.ல இ( உத{<. ேமo<, இVத 
=ைற ஹாGB BைரM ஒ*a* ைப.க c;  
ேப; அT எATப3. ேவக மான =ைற யா <.

ேக>': '*ேடா" 7 ^"ட/01, எ<.எ". ஆ�" 
2003 பயHப Y/ Z KேறH. இ01 எ#ெஸ1 Iேரா K-
ராx1, "Eெர4�4 தயா ̀ #ைக71, ெச1கFH 
K`4 ைலைன வ*ண மாக, அதH ேட4டா 'S; 
ஏSற பO நாேன அைம#க 'P< I KேறH. அcவாT 
அைம#க pO hமா?

எ:. ேகாj�தரா�, காைரMகாT.

ப3.: உ[கZ* ேநா;க< ந.ல =ய$-
?தா*. வQண[கZ. ேகாA கைள அைம8-
( XBடா., அைவ dல< ெச.கZ. உ!ள 
ேடBடாX* த*ைம 1ைன நா< 3Bட ̀ B-
ட பR அaV( ெகா!ள =Re<. தாரா ள மாக, 
நாமா கேவ, O5B ைலைன, நா< X:<2< 
வQண[கZ. அைம;க =Re<. ெச.-
கZ*  பாGடG ேகாA கZ* வQண[கைள 
மா$ற, �z;கா�< ெசய. = ைற கைளT 
\*ப$ற{<.  
1. �.H (Tools) ெமb X p :V( 

ஆTஷ*H  (Options) ேதGVெத A;-
க{<. உட* ஆTஷ*H டயலா; 
பா;H Oைட; <.

2. இVத XQே டாX. Oைட; < 
ேடTகZ. View ேடT \ைன அk838 
ேதGVெத A;க{<.

3. இ[  தரTபA< கலG X5 ெமbX., 
உ[க c; T \R8த மான வQ-
ண8 3ைன8 ேதGVெத A;க{<. 

Gridlines ெச; பா;H கBட83. R; அைட-
யாள< இ:Tபைத உJ3 ெசs( ெகா!-
ள{<. 
ஒMெ வா: ஒG;  B R$ <, ேவJ பா டான 

வQண[கைள; ெகாA8(, அைட யாள< 
கா�< வைக1., வQண[கைள8 ேதGVெத-
A8( அைம;கலா<.

ேக>': எல#ரா3# xH �1கைளE பO#க உத-
'Y< சாத ன:கைள K*O1 (Kindle) என ஏH 
அைழ# KHறன&. பயHபா4 OS;< ெபய P#;< 
எfத ச<பfதp< இ1ைலேய. இZa< IQ�/ 
ேபால/ தானா? இfதE ெபய& ைவ/ததH UHன-
V71 ஏேதA< கைத உ>ளதா?

எ".^ரகா� ராஜ0, �த"பர".
ப3.: அ: ைம யான ேக!X. ச$J க$-

பைனைய அ.ல( கைதைய எ3GபாG8( 
ேக!X ேகB A! ¼Gக!. அைன வ:< அae< 
வQண<, இVத ெபயG வVதத* \*ன hைய8 
த: Oேற*.  கைத அ.ல qஜ<.

இ–2; என அைழ;கTபA< எல;Bராl;  
�.க! பR; < வழ;க83. ஒ: மாெப:< 
2ரB ?ைய; ெகாQ A வVத சாதன< Kindle.
இதைன வR வ ைம8த  kைவj ேசGVத ஒ: த<-
ப 3 யைர, (ைம;ேக. ;ேரான* ம$J< கேர* 
¾Tமா), அேமஸா* qJ வன< இVத சாத-
ன8 3$ T ெபயG ஒ*ைற8 த: மாJ ேகBA; 
ெகாQடனG. இVத சாதன< எத$ெக.லா<, எVத 
வ^ கZ. எ.லா< பய*பA< எ*J இவGக! 
ஆzV( ?V 38தனG. எVத ெதா^. fBப8-
ைதe< qைன{ பA8(< வைக1. ெபயG 
இ:;க; Kடா( எ*ப3. உJ 3 யாக இ:V-
தனG. அேத ேநர83. ?Vத ைனைய8 QA< 
வைக 1o<, பல ந.ல ெபா:ைள8 த: வ தா-
க{< இ:;க ேவQA< என எQ h னாGக!. 
எனேவ Kindle எ*ற ெசா.ைல8 ேதGVெத A8-
தனG. இத$  ”எ5 வைத8 Q A வ(, 

ஒZறj ெசsவ(, ந.ல வ$ a$ 8 Q A-
வ(, ெகாkV ( XBA எ5யj ெசsவ(” எ*J 
பல ெபா:! உQA. ெதா*ைம வாsVத  

நாGH (Norse) ெமா^ 1 p :V( ஆ[ O ல8-
3$  இVத ெசா. வV( இTெ பா :Z. 
பய*ப A8தTப A O ற(. இVத ெசா.p* 
dலT ெபா:!  “ெமk   வ83” எ*ப-
தா <. இVத ெசா.ைல8 தVத ¾Tமா 
KJ ைக1., “�.கZ. நா< ெபJ< 

தக வ.கc< ெசs 3 கc< mையT 
ேபா*றைவ; ப;க8 3 p :Tப வGக Z ட ̀ -
:V( இதைனT ெபJ Oேறா<. ேமo< 
அதைன8 Q A Oேறா<. \* அவ$ைற 

ம$ற வGக c; 8 த: Oேறா<. இTப Rேய 
அ( அைன வ5* ெசா8தாக மாJ O ற(”  

எ*றாG. உQைமதா*, ெபா:8த-
மான ெபயGதா*.
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