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வாசக5கேள.... க789)ட5 @ாAகB
உ!க# ேக#&, ச(ேதக*, க+-.கைள

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

க*3BCடD மலF6 இ:2* எ:ன
தகவ6க# ேவKL* எ:ற உ!கN:
எ9DபாD3ைபP* எQ.!க#.

க*3BCடD ெதாடDபான Sா6 ‘TU’<க# 8=-.
மலF6 ெவN5ட 2 >ர9கைள அ23ப@*.

Sா6க# மXY* ‘TU’<க# ௨௦௧௪ ஜூ: மாத-9X8 
`: ெவNயாb5+<க<cடா.. Sா6க# மXY*
‘TU’<கைள உ+வா<bயவD, ெவN5CடவD, 
bைட<8* இட!க#, &ைல ஆbயவXைற< கCடாய* 
8=3>டேவKL*.

 !ேடா% '() ஏ+? எத/0?

CDEF பய+பாI7 பாJகா8C7

K.L.ஐ.எ7. ேபாAடNA ேபா)ேடா

பOக7 5

பOக7 12

பOக7 7

உ
J

ேள

  ேடா$ இய(க* +ட, தா, ந/ ெபா2+ 
32வ+/ ெச67ற+. இ:;<=/,

? ேடா$ இய(க*@6 நா/ இ,=/ அB
யாத பல ?ஷயFகG உGளன. இைவ அLவ;
ேபா+ நா/ பMயாNB( ெகா O:(ைகP6
ெதQயவ:7,றன. அLவாR க டBSத
ப*+ ெசய6பாTகைள இFU காணலா/.
1. அைசMN எP (Shake It Off): ஒேர ேநர*@6

பல ? ேடா(கைள* @றS+ பய,ப T*@(
ெகா O:(7YZகளா? உFகG மா]^டZ

@ைர, எSத ஒ2(க*@NU/ க^T;படாம6
Uழ;பமான ஒ: கா^aைய( கா^O(
ெகா O:(7றதா? ? ேடா$ 7 மNR/
அதைன அT*+ வSத ஆ;பேர^OF a$
டFகd6, இதNகான eZவாக, ?ய(க*த(க 
வf ஒ,R தர;ப^TGள+. gFகG எSத
? ேடா?ைன ம^T/ ைவ*+( ெகாGள 
?:/h7YZகேளா, அத, ைட^O6 பாZ
i+ 7d( ெசj+ அ;ப Oேய மkைஸ* த(க
ைவ(கk/. <,, அதைன மk$ ெகா T

 !ேடா%
Lல C1ய
0T8CகB
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3,=/ <,=மாகm சNR அைச*@டk/.
இ;ேபா+ <ற ? ேடா(கG அைன*+/
டா$( பா:(U வS+?T/. இSத வச@தா,
Aero Shake என அைழ(க;பT7ற+. இேத
வச@ ? ேடா$ எ($< அ6ல+ ?$டா
a$ட*@6 ேதைவ எ]6, அதNகான தZ^
பாZ^O அ;dேகஷ,கைள; பய,பT*@
ஏNபT*தலா/.

2. வாSேப3ப$ ;ைல: ேஷா: உFகoைடய
ெட$( டா;<6 ஒேர ஒ: வா6 ேப;பZ
கா^aைய அைம*+, அதைனேய ெதாடZS+
பாZ;ப+, உFகo(U aல ேவைள கd6 
அp*+; ேபாU/. ஏ, ஒேர ஒ: வா6 ேப;-
ப:ட, நா/ @:;@ அைடய ேவ T/?
ஒேர ேநர*@6 பல வா6 ேப;பZகைள( கா^
T/பO நா/ ெச^ ெசj@டலா/. இதNU
ெட$(டா;<6 ைர^ 7d( ெசj@டk/.
7ைட(U/ ெம=?6 Personalise > Desktop
Background எனm ெச6லk/. இ+ உFகG
வா6 ேப;பைர ெச^ ெசj@ட* ேதைவ-
யான ? ேடா?ைன* @ற(U/. இFU 
பல படFகG 7ைட(U/. க ^ேரா6 qைய
அ2*@( ெகா T, ஒ, R(U ேமNப^ட
படFகைள* ேதZSெத T(கk/. இத,
<,னZ, எSத கால அவ காச*@6 இSத
படFகG மாB கா^a அd(க ேவ T/ எ,
பதைன 3Ok ெசj@டலா/. எSத பட*@6
ெதாடF7 3Oய ேவ T/ எ,பதைனr/
sZணய/ ெசj@டலா/. இத, tல/,
ெட$( டா; பட*@ைன மாNற ஒLெ வா:
3ைறr/ gFகG ெட$(டா;<6 ேவைல
ெசj@ட ேவ Oய@6ைல.

3. Wைரவாக டா;Yபா$ ZறMதS: ேவக/ ேவக
மாக( க/;u^டQ6 ேவைல பாZ(U/
நம(U, மkைஸ டா$( பாZ ெகா T 
ெச,R, அFUGள ஐகா,கைள( 7d(
ெசjவ+ wட ேநர/ எT(U/ ெசயலாக
இ:(U/. இதNU; ப@ லாக, ? ேடா$
qைய அ2*@( ெகா T, gFகG ?:/h/
ஐகா, வQைசP6 எSத இட*@6 உGளேதா,
அதNகான எ ைண அ2*த ேவ T/.
எT*+( கா^டாக, டா$( பாQ6 ேவZ^
hேரா7ராxNகான ஐகா, t,றாவதாக
இட/ ெபNB:Sதா6, ? ேடா$ q + 3
அ2*@னா6 ேபா+/. ேவZ^ ? ேடா$
@ற(க;பT/.

4. \ேசா$; மா^:ட$: உFகoைடய க/;
u^டZ a$ட/ வழ(க* @NU/ மாறாக, 
ெம+வாக இயF7னா6, அ+ ந/ைம( கவ-
ைல(UGளா(U/. எதனா6 இSத மாNற/
ஏNப^ட+ எ,R அBய ஆவலாP:(U/.
இதNU QேசாZ$ மா]^டZ நம(U பய,
பT/. Resource Monitor என* ேதட6 க^
ட*@6 ைட; ெசj+, அதைன* @ற(கk/. 

இFU க/;u^டQ6 இயF7( ெகா  O
:(U/ அைன*+ hேரா 7ரா/கo/, க/;
u^டQ, பல வைக* @றைன எ;பO; 
பய,பT*@( ெகா O:(7,றன எ,R
ெதQய வ:/. ஒ: UB;<^ட hேரா7ராx,
ெசய6பா^Oைன a.<.r. மNR/ ெமம-
QPைன அT*+ அT*+; பாZ(ைகP6
அத, ெசய6பா^T(கான @ற, எLவ ளk
எT*+( ெகாGள;பT7ற+ எ,R ெதQய
வ:/. இ@6 அ@க/ ந/ a$ட*ைத; பய,-
பT*+/ hேரா7ராxைன( க T, அதைன
sR*@; <,னZ இய(கலா/. 

5. அ_MதைதM Z`"ப3 ெபற: நா/ எ6லா:/
Ctrl + C and Ctrl + V ேபா,ற க^டைளகைள ந,
றாக* ெதQS+ ைவ*+Gேளா/. பல:(U(
Ctrl + Z எ,ற க^டைள இ:;ப+ ெதQயா+.
இதைன; பய,பT*@, நா/ அ;ேபா+தா,
g(7P:Sத ெசய6பா^Oைன i^ெடT(
கலா/. ஏேத=/ ைப6 ஒ,ைற அf*+
{ைச(7G ெதா^O(U அ=;< இ:Sதா6,
Ctrl + Z qகைள அ2*@னா6, அ+ i T/
பைழய இட*@Nேக வ:/. இ+ ேபால g(க;
ப^ட பல ெசய6பாTகைள i^T( ெகா T
வ:/ க^டைள இ+.

6. bச$ அYகfg: க: ?3பா?: ? ேடா$
a$ட/ த:/ User Account Control xக
ந6ல பயைன* த:வதாக; பல:/ எ,
]ட/ wB உGளனZ. ஆனா6, இ,=/ 
aலZ இ+ உதkவைத( கா^Op/ உப*@
ரவ/ தா, அ@க/ த: 7ற+ எ,R க:*+
ெதQ?*+GளனZ. உFக oைடய a$ட/
ெசய6பா^O6 gFகG ேமNெகாGo/ எSத
மாNற*@, ேபா+/ இ+ ஒ: பா; அ; க^-
டமாக எ2S+ வ:/ எ,ப+ பல:(U*
ெதQயா+. இ+ பயனாளZகைள, அவZகG
ஏNபT*+/ மாNற/ UB*+ எmசQ(ைக
ெசjவதNகாக அைம(க;ப^ட ஒ: வச @
யாU/. ஆனா6, இ+ உFகo(U* ேதைவ 
இ6ைல எ,றா6, இத, இய(க*ைத sR*
@?டலா/. ேதட6 க^ட*@6 User Account
Control என ைட; ெசj+, அதைன இய(-
கk/. இ], User Account Control ? ேடா
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கா^ட;பT/. இFU $ைலடZ ஒ,ைற
இய(7, இ2*+ உFகoைடய ேநா^O<
ேகஷ, எ,=/ அB?(ைக அைம;<,
த,ைமைய மாNறலா/. உFகo(U இ+
ேபா,ற அB?(ைகேய ேதைவ இ6ைல
எ]6, $ைலடைர( qழாக இ2*+ அைம(-
கலா/. இSத ? ேடா?6 வல+ ப(க/ 
ஒLெவா,R/ எதைன( UB(7ற+ எ,R
தகவ6கoட, தர;பT/.

7. ;டா$: ெமj ஷ: டfg: $டாZ^
ெம=?6 7d( ெசj@TFகG. இ@6
மாறா sைலP6 qழாக உFகo(U( 7ைட;
ப+ ஷ^ டk ெம=வாU/. இ@6 உGள
அ/h( UB, ேமp/ aல ?:;பFகo(U
ந/ைம இ2*+m ெச, BT/. restart அ6
ல+ log off ேபா,றவNைற இFU காணலா/.
இSத வைகயான ஷ^ டk உFகd, ேதZ-
வாக இ6ைல எ,றா6, இதைன மாN Br/
அைம(கலா/. உFகG எ ண;பO மாNB
அைம(க, Shut down எ,ப@6 ைர^ 7d(
ெசj@டk/. இFU 7ைட(U/ ெம=?6
Properties ேதZSெதT(கk/. இ+, டா$(
பாQ6 உGள வNைற உFகG ?:;ப;பO 
அைம(U/ ? ேடா?ைன* த:/. gFகG 
?:;ப;பT/ பவZ ப^டைன* ேதZSெத-
T(கலா/. எT*+( கா^டாக, gFகG sleep
ப^டைன மாறா sைலP6 ேதா,R/ ப^-
டனாக இ:(க ?:;ப;ப^T அைம(க
?:/h|ZகG. அ;பO;ப^ட ?:;பF
கைள இத, tல/ அைம(கலா/.

8. q ேபா$: ஷா$: க: q sல" 4ேராvரா"
ெதாடYக": gFகG அO(கO aல hேரா7
ரா/கைள இய(Uபவராகm ெசய6ப^T(
ெகா O:(7YZகG. இதNகாக, gFகG
டா$( பாZ ெச,R, ஒLெவா,றாக இ2*+
7d( ெசj@ட ேவ Oய@6ைல. எSத
hேரா7ராxைன அO(கO இய(U7YZ
கேளா, அத, ஐகா]6 ைர^ 7d( ெசj
@டk/. 7ைட(U/ ெம=?6, Properties
ேதZSெதT(கk/. இ+ hேரா7ரா/ ;ரா;
பZ^}$ எ,ற ? ேடா?ைன* @ற(U/. 
இFU Shortcut எ,ற ேட;<NU மாறk/.
இFU Shortcut key எ,ற ~6ைட( கவ](
கk/. இ@6 7d( ெசj+, gFகG ?:/h/
qPைன ைட; ெசj@டk/. இSத qrட,
Ctrl + Alt ஆ7ய qகG இைணS+, இSத hேரா
7ராxNகான ஷாZ^ க^ qயாக மாR/.
<,னZ, இSத UB; <^ட hேரா7ராxைன*
@ற(க, இSத t,R qகைள அ2*@னா6
ேபா+/. அSத hேரா7ரா/ @ற(க;ப^T 
இயFU/.

9. டா;Y பா$ wSபா$கைள அZக\Yக: ந/
@ைரP6 கா^ட;பT/ டா$( பாZ, hேரா
7ரா/ ஐகா,கைள( ெகா  O:;பதைன(

கா^Op/, ேமp/ aல பM Pைனr/
ேமNெகாGளலா/. இதNU, டா$( பாQ6 
ைர^ 7d( ெசj+, Toolbars எ,ப@6 மk$
ெகா T ெச6லk/. இ;ேபா+ வல+ 
ப(க/ ஒ: aR ெம= 7ைட(U/. இ@6 
xகk/ பய=Gள+ Address எ,பதாU/.
இ@6 gFகG ெச6ல ேவ Oய இைணய 
தள*@, 3கவQைய ைட; ெசj+, எ டZ
த^Oனா6, உFகG <ரkசZ உ�;<?ட;
ப^T, இைணய தள/ கா^ட;பT/. இ@6
? ேடா$ எ($ hேளாரZ tல/ ேதT/
ைடர(டQ, ேபா6டZகைளr/ ெபறலா/. 
இ@6 aல hேரா7ரா/கG அவNBNெகன
<ர*ேயகமாக அைம(க;ப^ட �6பாZ
கைள( ெகா O:(U/. எT*+( கா^
டாக, ஐ ^u,$ (iTunes) தன(ெகன �6
பாZ அைம;<ைன( ெகா TGள+. அதா
வ+, இSத xua( <ேளயZ hேரா7ராxைன
x]ைம$ ெசjதா6, டா$( பாQ�:S+,
xua( க ^ேரா6 ெசj@ட உFகo(U
ஒ: �6 பாZ 7ைட(U/.

ேப"#$% (Bandwidth): இைண*க,ப#ட இ.
ேவ0 சாதன5க6 இைடேய நைடெப0: ேட#டா
ப;மா=ற%?@ அ?க ப#ச ேட#டா ப;மா=ற
ேவக%?B அளைவ இD EF*GறD. இD
ேட#டா பயI*E: ேவக: அ@ல.
Failover: ேப* அ, வKL@ இய5E: ஒ. ெசய@
Oைற. PQட%?B O*Gய சாதன5கR@ SரU
Pைன ஏ=ப#W ெசய@பட OXயாம@ ேபானா@
இர"டா: YைலL@ உ6ள சாதன5க6
அ[த ெசய@பா#Xைன எW%DU ெசய@பW:
Yைல. ,ராசச], ச]வ], ெந#ெவா]* அ@லD
ேட#டாேபQ ஆGயைவ ெசய@ இழ*ைகL@
aWத@ ?றB ெகா"ட க:,b#ட] PQட5
கR@ இ[த ெசய@பாW ேம=ெகா6ள,பW:.
MMC - Multimedia Card : Sளாc ெமம; கா]
Xைன, ேபால, ம@#X dXயா கா]Wகைளe:
பலவைகயான ைப@கைள Qேடா] ெசf?ட,
பயBபW%தலா:. ேபா#ேடா, gXேயா, hbP*,
சா,#ேவ] என எiவைக ைப@கைளe: ப?[D
ைவ*கலா:. இ[த கா]Wக6 ெவiேவ0 வைக
யான ேவா@ேடj Yைலைய, பயBபW%D
வதா@ இவ=ைற* ைகயா6ைகL@ கவனமாக
இ.*க ேவ"W:.
RAID - Redundant Array of Independent Disks::
ஒேர ேட#டா $ைன பல ஹா]# XQ*G@
ப?[D ைவ*E: Oைற. இதB lல: இBm#
ம=0: அn#m# ெசய@பாWகைள சமYைல,
பW%? பG][D இய*கலா:. இதB lல:
க:,b#ட] PQட%?B ெசய@பா Wக6 ேமB-
ைமயைடGBறன.

ெதNVJ ெகாBDWகB
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  ேடா$ ஆ;பேர^OF a$ட/ இய(-
UபவZகG அO(கO அp*+( ெகா T

தFகo(U* தாFகேள ேக^T( ெகாGo/
ேகG?, ஏ,, ? ேடா$ எதNெகT*தாp/,
{�^ ெசj@T எ,R ேக^T ந/ைம( க^டா-
ய;பT*+7ற+? எ,பேத. ஏ,? இதனா6,
? ேடா$ இய(க/ எ,ன மாRதைல ஏNப
T*@( ெகாG7ற+? அத, ெசய63ைற எ;
பO { �^ ெசjவதா6 ெச/ைம;பT*த;பT7
ற+? { �^ ெசjயா?^டா6 எ,ன நட(U/?
எதைன நா/ இழ(7ேறா/? இSத( ேகG?
கo(U இFU ?ைட காணலா/.

ெபா+வாக, ? ேடா$ இய(க*@6 இ:(-
ைகP6, அத, a$ட/ ைப6கைள மாNB
அைம(க 3Oயா+. அSத ைப6கG எ6லா/,
ெசய6பா^O6 வைள(க;ப^O:(U/. அைவ
?T?(க;படாத sைலP6, அவNB6 மாN
றFகைள ேமNெகாGள இயலா+.

xy: எ/ன ெசzvறN? ? ேடா$ இய(க/
ெசய6பா^O6 உGள ைப6கைள அ;ேட^
ெசj@டேவா அ6ல+ g(கேவா 3Oயா+.
? ேடா$ அ;ேட^ ெசய6பாT, h@ய
அ;ேட^ ைப6கைள* தர?ற(க/ ெசj@T
ைகP6, ேநரOயாக, ? ேடா$ இய(க*@6
அதைனm ெசய6பT*த இயலா+. இய(க*@6
இ:(U/ a$ட/ ைப6கd6 எSத மாNற*@
ைனr/ ேமNெகாGள இயலா+. எனேவ, ஆ;

பேர^OF a$ட*ைத sR*@ i T/ இய(
7னா6 தா,, அைவ தானாக மாNB( ெகாGள
வf 7ைட(U/. {�^ இதைன*தா, ெசj7ற+.

aல ேவைளகd6, ைப6கைள g(U/ 
ேபா+/ {�^ ேதைவ;பT7ற+. aல வைக
யான சா;^ேவZ ெதாU;hகைள அ;ேட^
ெசj@TைகP6 அ6ல+ g(UைகP6, {�^
அவaய* ேதைவ யா7ற+. எT*+( கா^டாக,
ஆ ^O ைவர$ hேரா7ரா/ ஒ,Bைன அ6
ல+ ஹாZ^ேவZ ^ைரவZ ைப6கைள இய(-
UைகP6, அவNB, ைப6கG ெமமQP6
ஏNற;பT7,றன. இ*தைகய ைப6கd6
அ;ேட^ ெசj@Tத6 அ6ல+ g(Uத6 ெசய6
பாT ேமNெகாGள;பTைகP6, ? ேடா$
க/;u^டைர {�^ ெசj@ட ேவ T7ற+.
a$ட/ 32ைமயாக இயFU/ 3,னZ, இSத
ைப6கG மாNற;ப^T ெசய6பா^ ONU வ:
7,றன.

Wgேடா; அ3ேட: xy:: ைம(ேராசா;^
sRவன/ ? ேடா$ ஆ;ப ேர^OF a$
ட*@Nகான ேப^m ைப6கைள அLவ;ே பா+
ெவdPT7ற+. ஒLெவா: மாத3/ இர டா
வ+ ெசLவாj( 7ழைம இைவ ெவdயா7,
றன. ைம(ேராசா;^ இைணய தள*@6 இைவ
7ைட(7,றன. அைவ தள*@6 ஏNற;ப^ட-
kட,, ந/ க/; u^டZ இைணய இைண;h 
ெபRைகP6, தாமா கேவ அைவ க/;u^டQ6 

 !ேடா% '() ஏ+? எத/0?
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இறFU7,றன. <, நா/ ெச^ ெசjதபO,
அைவ ப@ய;பT7,றன. அைவ ப@k ெசj
ய;ப^டkட,, a$ட/ ைப6கG அ;ேட^ 
ெசj@ட ந/ க/;u^டைர {�^ ெசjதா6
தா,, h@ய ேப^m ைப6கd, ெசய6பா^
Oனா6, a$ட/ ைப6கG ேம/பT*த;பT/. 

? ேடா$ இய(க/ இSத ேப^m ைப6கG
7ைட*தkட,, உFகைள( க^டாயமாக {�^
ெசj@ட( ேக^T( ெகாGo/. ஏென,றா6,
பா+கா;h காரணFக o(காக*தா,, இSத
ேப^m ைப6கG தர;பT7,றன. எனேவ,
எLவளk �(7ர/ {�^ ெசj+, இவNைற 
அ;ேட^ ெசj7ேறாேமா, அSத அள?NU ந/
க/;u^டZ 32ைமயாக; பா+கா(க;பT7
ற+. 3,h எ($< a$ட* @ைன; பா@(U/
வைகP6 Blaster, Sasser, மNR/ Mydoom ஆ7ய
ைவர$கG பர?ய ேபா+, ைம(ே ராசா;^
ேப^m ைப6கைள* தS+, க/;u^டQ, பய
னாளQ, அ=ம@ைய; ெபறாமேலேய க/;
u^டைர {�^ ெசjத+. ஏென,றா6, அSத 
ைவர$கd, தா(க/ அSத அள?NU ேமாச
மாக இ:Sத+. பயனாளZகG கா*@:S+, aல
நா^கG கf*+ �^ ெசj+, அவNைற ெசய6
பா^ONU( ெகா T வSதா6, ேப^m ைப6
கd, ெசய6பாT நம(U( 7ைட(காமேலேய
ேபாj?T/.

சா3:ேவ$ பZவN" |Y}வN" ம~�" ேம"
ப?Mத�": சா;^ேவZ அ;dேகஷ, hேரா
7ரா/கைள இ,$டா6 ெசjதாேலா, க/;
u^டQ�:S+ அ, இ,$டா6 ெசjதாேலா,
அ6ல+ அவNைற உயQய ப@;<NU ேம/ப
T*@னாேலா, அைவ உடேன க/;u^டைர
{�^ ெசj7,றன. அ6ல+ ெசj@TமாR
ேக^T( ெகாG7,றன. ஏென,றா6, இSத 
அ;dேகஷ=(கான ைப6கைள க/;u^டZ
ெசய6பா^O6 இ:(U/ேபாேத மாNற இய
லா+. எT*+( கா^டாக, ஆ ^O ைவர$
hேரா7ரா/ ஒ,Bைன( க/;u^டQ6 இ:S+
g(7னா6, அதைனm சாZSத அைன*+ ைப6
கo/ g(க;பட மா^டா+. க/;u^டைர
{�^ ெசjதா6 தா,, அைன*+ ைப6கo/
g(க;ப^T, 3NBpமாக அ;dேகஷ, அf(
க;பT/.

xy: ெசzைக8S ைபSகJ எ3ப நக$Mத3
ப?v/றன அSலN அ_Yக3ப?v/றன?: பய,
பா^O6 இ:(7,ற ைப6 ஒ,ைற நகZ*த,
ேவR ெபயQ6 அைம(க அ6ல+ அf(க,
? ேடா$ a$ட/ அ;dேகஷ, ஒ,ைற அ;
dேகஷ, ெடவல;பZகo(U* த:7ற+. இ+
இSத ெசய6பா^ONகான ேவ Tேகாdைன
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\PendingFileRenameOperations எ,ற
இட*@6 ெர�$^QP6 எ2@ ைவ(7ற+.

? ேடா$ �^ ெசjைகP6, அ+ 
ெர�$^Qையm ேசாதைன ெசj+, ைப6 
ெசய6பா^ONகான நைட 3ைற* ேதைவகைள
அBS+ெகா T அதNேகNப ெசய6பT7
ற+. இSத sைலP6 தா,, சா;^ேவZ அ;d
ேகஷ, ஒ,ைற அ, இ,$டா6 ெசjைகP6,
ந/மா6 அf(க இயலாத ைப6கG அf(க;ப
T7,றன.

ைம(ேராசா;^ இSத {�^ ?ஷய*ைத,
கால;ேபா(76 Uைற*+( ெகா ேட வS
+Gள+. {�^ ெசjவதைன அ*@யாவaய*
ேதைவயாக அ+ கா^ Tவ@6ைல. ? ேடா$
^ைரவZ hேரா7ரா/கைள, ஒ,B, இட*@6
இ,ெனா,ைற மாNB அைம*+( ெகாGo/ 
வச@ பைட*+Gளதாக உGள+.இதனா6 {�^
ேதைவ இ6லாம6 ேபாj?T7ற+. ேமp/,
h@ய பா+கா;h அ/சFகG, ? ேடா$ 
இய(க*@ைன( wTத6 பா+கா;h உGளதாக
அைம*+Gள+. இதனா6, ? ேடா$ 8 a$
ட*@6, ? ேடா$ ைப6கG அ;ேட^ ெசjத 
<,ன:/, {�^ ெசj@ட t,R நா^கG கால 
அவகாச/ தர;பT7ற+.

#ைரவ] (Driver): $"ேடாQ ம=0: Sற 
ஆ,பேர#X5 PQட5கoடB Xp#ட@ சாத-
ன5க6 (S;"ட], மnQ, Sளாc Xைரi 
ேபாBறைவ) ெதாட]m ெகா6ள ேதைவயான
சா,#ேவ] mேராGரா: தாB #ைரவ] mேரா-
Gரா: ஆE:. $"ேடாQ ேபாBற ஆ,ப
ேர#X5 PQட5கR@ பல வைகயான சாத
ன5கo*கான #ைரவ] ைப@க6 ஏ=க னேவ 
ப?ய,ப#ேட Gைட*E:. அ,பX இ@லாத 
YைலL@ இ[த சாதன5கoடB PXL@
அவ=F=கான Xைரவ]க6 தர,பW:. எனேவ 
#ைரவ] mேராGரா: அX,பைடL@, அD எ[த
சாதன%?=காக, பயBபWGறேதா, அதைனU
ேச][ததாE:.

ெதNVJ ெகாBDWகB
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எSத O�^ட6 ேகமராவாக இ:Sதாp/, 
அ+ ேபா]6 ப@ய;ப^T 7ைட*

தாp/, அ6ல+ ஆ ^ராj^ மNR/
ஐேபா]6 உGள ேகமரா அ;dேகஷனாக
இ:Sதாp/, அ@6 நா/ எT(U/ ேபா^
ேடா(கG அைன*+/ DCIM எ,ற ேபா6டQ
ேலேய ைவ(க;பT7ற+. O.a.ஐ.எ/. (DCIM)
எ,ப+ “Digital Camera Images” எ,பத, �:(
கமாU/. இSத O.a.ஐ.எ/. ேபா6டZ எ,ப+
ஒ: தUதர (Standardization) வைரயைற ஆU/.
இSத தர sைல 2003 ஆ/ ஆ O6 உ:வா(
க;ப^ட+. DCF (Design rule for Camera File
system) எ,ற க^டைம;<, ஒ: பU@யாக
உ:வா(க;ப^ட+. JEITA, the Japan Electronics 
and Information Technology Industries Association
எ,ற அைம;h இதைன உ:வா(7ய+. 20036
வU(க;ப^ட தர/, <,னZ 20106 h+; <(
க;ப^ட+.

O�^ட6 உல76 பய,பT*த;பT/ ெவL-
ேவR iOயா(கo(7ைடேய ஒ,R(ெகா,R
தகவ6 பQமாB( ெகாGள இSத தர3ைற உதk
7ற+. எT*+( கா^டாக, இSத தர3ைற;
பO, இ@6
த க வ 6
பQமாB(
ெ க ா G ள
நா/ பய,
ப T * + /
ை ம ( ே ர ா
எ $ . O .
க ா Z ^

FAT12, FAT16, FAT32 அ6ல+ exFAT எ,ற
வைகP6 பாZம^ ெசjய;ப^ O:(க
ேவ T/. இத, ேநா(க/, O�^ட6 ேகம
ரா(கo/, ெமமQ காZ^கo/ ஒ,ைற ஒ,R 
hQS+ ெகா T இயFக ேவ T/ எ,பேத.
 .�.எ".ைடரYட\�"ேபாSட$க�": DCFக^ட
ைம;<, 3த6 இல(U, O�^ட6 ேபா^
ேடா(கG அைன*+/ “DCIM” ைடர(டQP6
ேசL ெசjய;பட ேவ T/ எ,பேத. இSத
ைடர(டQP6, +ைண ைடர(டQகo/ அைம(
க;ப^O:(U/. ஒLெவா,BNU/ 100 3த6
999 வைர UB�T எ வழFக;பT/. இSத
எ �ட, எ2*+கo/ எ கoமாக ஐS+
UB�TகG இைண(க;பT/. ஒLெவா:
ேகமரா தயாQ;h sR வன3/, தன(ெகன ஒ:
UB�T அைம;<ைன எT*+( ெகாGளலா/.
எT*+( கா^டாக, அ@Z�டவசமாக ஆ;<G
த, ெபயZ அடF7ய UB �^Oைன அைம*+( 
ெகா ட+. அத, ைடர(ட QP6 உGள ேபா6
டZகG “100APPLE,” “101APPLE,” எ,ற வைகP6
ெச6p/. இSத ஒLெவா: ச; ைடர(டQ

Pp/, இேம�
எ ன ; ப T /
ேபா^ேடா(
கG ைப6
ெ ச j ய ;
பT/. இSத(
U B � T க
o(U அLவ
ளk 3(7
ய * + வ /
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இ6ைல. நா/ எT(U/ ேபா^ே டா(கG, நா/ 
எT(U/ வQைசPேலேய ேசL ெசj+ அைம(
க;பT/. எT*+( கா^டாக, நா/ எT(U/
ேபா^ேடா(கG DSC_0001.jpg, DSC_0002.jpg
எ,ற வQைசP6 அைமவதைன( க O:;
~ZகG.

இேத ேபா6டQ6, .THM ைப6கo/
அைமS@:;பதைன( காணலா/. இைவ JPG
படFகoட, wTதலாக அைமr/. எT*+(
கா^டாக, உFகG O�^ட6 ேகமரா?ைன;
பய,பT*@, |Oேயா ஒ,R எT(7YZகG.
இ+ .MP4 ைபலாக ேசL ெசjய;பT/.
இ;ேபா+, DSC_0001.MP4 file மNR/ DSC_0001.
THM என இ: ைப6கG ேசL ெசjய;ப^O:;
பதைன( காணலா/. இ@6 .MP4 எ,ப+ அSத
|Oேயா ைபலாU/. .THM ைப�6, aBய
அள?லான |Oேயா கா^a(கான ஒ: பட3/,
அ+ UB*த தகவ6கo/ அடF7P:(U/.
இSத ைப6, தா, சாZSத |Oேயா UB*த
தகவ6கைள( கா^T/. அதாவ+ |Oேயா
?ைன ேலா^ ெசj@டாமேலேய கா^ட;
பT/.

ஏ/ எSலா`" DCF

தர�ைறைய3 �/ப~�v/றன$?

DCF தர3ைற மாறா sைலP6 (“de facto”) 
அைன*+ O�^ட6 ேகமரா sRவனF
களாp/, $மாZ^ ேபா, வOவைம;பவZ
களாp/, <,பNற;பT/ ஒ: தர 3ைறயாக
உGள+. tஎனேவ, DCIM வOவைம;h எ,ப
தைன, O�^ட6 ேகமரா?Nகான படFகG
மாNR/ அ;dேகஷ, சா;^ேவZ, தானாகேவ,
ஒ: O�^ட6 ேகமரா அ6ல+ ைம(ேரா எ$.
O. காZ^ க/;u^டZ மNR/ <ற சாதனF
கoட, இைண(க;பTைகP6, அவNB6

உGள ேபா^ேடா(கைள; hQS+ ெகா T,
அவNைற மாNRவதNU* தயாரா7ற+.

$மாZ^ ேபா,கd6 உGள O.a.ஐ.எ/.
ேபா6டZகo/ இேத ேநா(க* @ைனr/ ெசய6
பா^Oைனr/ ேமNெகாG7,றனZ. gFகG
ஓZ ஐேபா, அ6ல+ ஆ ^ராj^ ேபாைன,
உFகG க/;u^ட:ட, இைண(ைகP6,
அSத க/;u^டZ அ6ல+ ேபா^ேடா ைல;ரQ
சா;^ேவZ, O.a.ஐ.எ/. ேபா6டைர( க T 
ெகாG7ற+. அவNB6 த, சாதன*@NU மாN
ற;பட( wOய ேபா^ே டா(கG இ:;பதைன(
க T( ெகாG7,றன. அவNைற மாNB(
ெகாGளk/ தயாராக இ:;பதைன அB?(7,
றன.

ஏ, O.a.ஐ.எ/. என அைம(க ேவ T/. 
இ+ பல:(U; hQய?6ைலேய? “Photos”
எ,ேற இதNU; ெபய Q^O:(கலாேம? எ,ற
ேகG?கG ந/ மன@6 ேதா,றலா/. அ6ல+ 
“Pictures”/ Videos” எ,R ெபயQ^O:(கலாேம
எ,R எ ணலா/. இ;பO ஒLெவா: sR
வன3/ ஒ: ெபயைர ைவ*+( ெகா டா6,
அதைன( க ட Bய; பய,பT*த;பT/, 
சா;^ேவZ அ;dேகஷ,கG இயFக 3O
யாம6 ேபாj?T/. ேமp/ ஒLெ வா: ேகம-
ராk/ ஒ: 3ைறP6 தFகoைடய வOவ
ைம;ைப அைம*+( ெகா டா6, ைம(ேரா
எ$.O. காZ^கைள,

ேகமரா(கo(7ைடேய மாNB மாNB எd
தாக; பய,பT*த 3Oயா+. ஒLெவா: ேகம
ரா?NU/, அதNேகNறபO பாZம^ ெசj@ட
ேவ Oய@:(U/. எனேவ,

இSத தர3ைற வU(க;ப^T அைம(க;-
ப^TGள+. எ;பO இ:Sதாp/, O�^ட6 
சாதனFகG இைடேய, ஒ: தர3ைற இ:Sதா6
தா,, அைன*+/ �ராக, எdதாக இயFக
3Or/.
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ெசா#கைள எ)ண+
பல வ/க0

எ/.எ$. ஆ~$ ெதாU;h 2003ஐ இ,=/  
பய,பT*+7YZகளா! அத, ேவZ^

ெதாU;<6 ஏேத=/ ஒ: ெட($^ைட உ:
வா(U ைகP6, அ@6 உGள ெசாNகd, எ 
M(ைகையm சQயாக* ெதQய ேவ O Word
Count எ,=/ வச@ைய; பய,பT*தலா/.
எSத ஒ: �6 பாQ6 ைர^ 7d( ெசjதாp/
அ@6 Word Count எ,ற வச@ 7ைட(U/. ஒ:
3ைற w^O; பாZ*+ ?ைட 7ைட*த <,னZ
i T/ w^O; பாZ(க ேவ T/ என ?:/
<னா6 Recount எ,ற ப^ட, 7ைட(U/.

ெட($^ எதைனr/ த]யாக ெசல(^ ெசj
யாத ப^ச*@6 32 ெட($^O, ெசாNகo/ 
i T/ எ ண;ப^T ?ைட 7ைட(U/.
உFகo(U எ*தைன ெசாNகG எ,R ெசா6
7,ற aBய ? ேடா?6 உGள aBய தைல
q� அ/h( UBPைன( 7d( ெசjதா6
ேமp/ 5 ?தமான ?ைடகG இ:(U/.
இைடெவd இ6லாம6 எ*தைன ேகர(டZகG 
பய, பT*த; ப^TGளன, இைடெவd rட, 
உGள ேகர(டZகd, எ M(ைக எ,ன, எ*-
தைன வQகG, எ*தைன ப(கFகG மNR/
எ*தைன ப(கFகG எ,ற ?வரFகG கா^
ட;பT/. இ+ ஒ: hேளா^OF �6 பாராக
இ:(U/. இதைன மா]^டQ6 எSத பU-
@P6 ேவ Tெம,றாp/ இ2*+ ைவ*+(
ெகாGளலா/. இSத வச@Pைன gFகG அO(
கO பய,பT*+பவராக இ:Sதா6 இSத �6
பாQைன இ2*+m ெச,R ேமேல உGள �6-
பா:ட, இைண*+?^டா6 அ+ அFேகேய
தF7?T/.

ேவZ^ 2007 பய,ப T*@னா6, எSத 
�ைலr/ gFகG ேதZSெதT(க* ேதைவ
P6ைல. டாUெம ^O, qழாக உGள அத,
$ேட^ட$ பாQ6, டாUெம ^O6 எ*
தைன ெசாNகG உGளன எ,ப+ எ;ேபா+/
கா^ட;ப^T( ெகா ேட இ:(U/. gFகG
UB;<^ட ெட($^ைட* ேதZSெதT*+,

அைவ ெமா*த/ எ*தைன எ,R அBய ?:/
<னா6, அFேகேய அ+k/ கா^ட;பT/. 
டாUெம ^O6 உGள ெமா*த ெசாNகd6, 
எ*தைன ெசாNகG ேதZSெதT(க;ப^ TGளன 
எ,R கா^ட;பT/.

பாரா வ2வைம+45
பா6ம7 ெப8)ட6

ேவZ^ ெதாU;<6 wTத6 பய,கைள* த:/ 
ஒ: சாதன/ பாZம^ ெபP டZ எ,=/ 

வச@ ஆU/. இத, tல/ ஒ: பாரா பாZம^-
Oைன இ,ெனா: பாரா?NU மாNறலா/. 
3த�6 எSத பாரா?, பாZம^ Oைன( கா;< 
ெசj+ இ,ெனா: பாரா?NU மாNற ?:/h
7YZகேளா அதைன ெசல(^ ெசj@டk/. <,
�6 பாQ6 பாZம^ ெபP டZ எ,ற <Q?6 
7d( ெசj@டk/. <, எSத பாரா?6 இSத
பாZம^Oைனm ெசp*த ேவ  Tேமா அதைன 
ேதZSெதT*+ 7d( ெசj@டk/. இேத பாZ
ம^ைட* ெதாடZS+ கா;< ெசj@ட பாZம^
ெபP டQ6 டhG 7d( ெசj@ட ேவ T/. 
i T/ பாZம^ ெபP டைர Uேளா$ ெசj-
@T/ வைர இSத பாZம^ ெதாடZS+ கா;<
ஆU/. Uேளா$ ெசj@ட பாZம^ ெபP 
டQ6 இ,ெனா: 3ைற 7d( ெசj @ட
ேவ T/. அ6ல+ எ$ேக; qPைன அ2*த 
ேவ T/.

ேவZ^ 2007 ெதாU;<6, பாZம^
ெபP டZ ெபற, ேஹா/ ேட;<6, 7d; 
ேபாZ^ <Q?6, வல+ tைலP6 இ:(U/  
பாZம^ ெபP டZ ெச,R, ேமேல கா^ட;-
ப^TGள மாNறFகைளm ெசய6ப T*தலா/. 
இSத ஐகா,, ெபP ^ <ர� ஐகானாக( 
7ைட(U/.

ேவ67 : ைஹைல72= கல6
அma6 உGள ஆவணFகைள; பய,பT*

+ைகP6, 3(7யமான aல ெசாNகைள,
ைஹைல^டZ எ,=/ ேபனா?னா6, வ 
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ண*@6, ெசாNகd, எ2* +(கG ெதQr/
வைகP6 அைம;ேபா/. ேவZ^ ெதாU;<p/
இேத ேபா6 அைம(கலா/.  ப6ேவR வ 
ணFகd6, ெசாNகைள U2(களாக; <Q(U/
வைகP6 அைம(கலா/. ேதைவ;பT/ேபா+
வ ணFகைள மாNB( ெகாGளலா/.

இதNU; பய,பT/ ��, ெபயZ 
ைஹைல^ �6 (Highlight Tool). 3த�6 ேவZ^
ெதாU;<6, மாறா sைலP6 இ+ ம�சG
வ ணமாக இ:(U/. கலZ <Q டQ6 அm
aட இ+ ந,றாக இ:(U/ எ,பதா6, இSத 
வ ண/ தர;ப^TGள+. இதைன மாNற 
?:/<னாp/ மாNB( ெகாGளலா/.

ெம= பாQ6 உGள ஐகா,கdைடேய Ab
எ,ற எ2*+(கoட,, ைஹைல^டZ ேபனா
kட, ஒ: ஐகா, ெத,பT/. இத, அ:76
கZசைர( ெகா T ெச,R, qழாக உGள அ/h( 
UBP6 7d( ெசjதா6, எSத வ ண/ ேவ -
Tேமா, அSத வ ண* @ைன* ேதZSெதT*+
அைம(கலா/.

ேவ67
ெச5 ெட>?7 மா#றA

ேவZ^ ேட<G ஒ,B6, அத, ெச6 க^டF-
கd6 உGள ெட($^ைட எSத வைகP6 

ேவ Tமானாp/ ேதா,R/பO மாNB
அைம(கலா/. எT*+( கா^டாக, பT(ைக
வச*@6 இ:;பதைன, ெந^T வா(76 
அைம(கலா/. இதNU( q�(கா�/ வf-
கd6 ெசய6பட ேவ T/.

1. எSத ெச6�6 உGள ெட($^ைட மாNற 
ேவ Tேமா, அSத ெச6p(U( கZசைர( 
ெகா T ெச,R, ைர^ 7d( ெசj@டk/.
அ;ேபா+ Context menu ஒ,R 7ைட(U/.

2. இSத ெம=?6 Text Direction எ,பதைன*
ேதZk ெசj@டk/. ெட($^ ைடர(ஷ,
டயலா( பா($ 7ைட(U/. இதைன; பய,
பT*@, ெட($^ எSத வைகP6 மாNற;பட
ேவ T/ எ,பதைன* ேதZSெதT(கk/.
gFகG எ MயபO அைம*த <,னZ, ஓேக
7d( ெசj+ ெவdேயறk/.

இSத ெசய6பா^Oைன, ேவZ^ த:/ Q;
ப]6 உGள ேல அk^ ேட;<ைன; பய,ப
T*@r/ ேமNெகாGளலா/. இதNU/ ேமேல
wBயபO, கZசைர ெச6�6 ைவ*@டk/.
அT*+, Q;ப]6, ேல அk^ ேட;<ைன* 
@ற(கk/. இ@6 7ைட(U/ Alignment group 
எ,ற ��ைன* @ற(கk/. gFகG ?:/h/
வைகP6, ெட($^ அைமr/ வைர, இ@6
7d( ெசj+ ெகா ேட இ:(கk/. ெட($^
UB;<^ட ேகாண*@6 வSத kட,, ெவd
ேயB ஓேக 7d( ெசj@டk/.

டாBெம)725
Cைர>B0ளாகD ெச5ல

ேவZ^ டாUெம ^ ஒ,ைற* தயா Q*+( 
ெகா O:(7YZகG. உFகG கZசைர

gFகG பாZ*+( ெகா O:(U/ @ைரP,
ெதாட(க*@NU( ெகா T ெச6ல எ  �7
YZகG. அதா வ+ @ைரP6 ெதQr/ ெட($^ 
$7{, நகர( wடா+. ெதQ7,ற வா(7யF
கd63த6வா(7ய*@NUmெச6லேவ T/.
எ,ன ெசj@டலா/? Home அ2*@னா6
வQP, ெதாட(க* @NU ம^ Tேம ெச6p/.  
Ctrl + Home அ2*@னா6 அSத ஆவண* @,
ெதாட(க*@NUm ெச6 p/. @ைரP6 ெதQr/
3த6 வா(7ய*@, ெதாட(க* @NUm ெச6ல
Alt + Ctrl + Page Up அ2*@; பா:FகG. அேத
ேபா6 @ைரP6 ெதQr/ ப(க*@, q�;பாக*
@NUm ெச6ல Alt + Ctrl + Page Down அ2*தk/.
ேவZ^ டாUெம ^O6 நா/ sைன*த பO
UB;<^ட இட/ ெச6ல இSத UB;<,பO
ெசய6படk/.

Eழைம8ைன
ைட+ ெசHCட

ேவZO6 ஏேத=/ 7ழைமைய ைட; ெசj @
TFகG. 7ழைம(கான ெபயZ 32 வ+/

aBய எ2*@6 ைட; ெசj@TFகG. தானாக
3த6 எ2*+ ேக;<ட6 எ2*தாக மாN
ற;பT/. “wednesday” என ைட; ெசjதா6
“Wednesday” என மாNற;பT/.

ெரச@bசB: (Resolution) மாt#ட] ?ைர அ@
லD அUP@ பட: ஒBF@ எ[த அள $=E
uெடf@Q உ6ளன எBபைத* EF*க 
இ[த அளn அலE ெசா@ைல, பயBப W%-
DGேறா:. ஒ. மாt#ட;@ இD அதB S*
ெஸ@கைள* EF*GறD. எW%D* கா#டாக
17 அ5 Eல மாt#ட;@  இD 1024 x 768
S*ெஸ@ ஆக இ.*E:. அU�, பXவ: 
ம=0: Qேகன;@ ெரச@ bசB எBபD ஒ.
சDர அ5Eல%?@ எ%தைன m6RகR@
(Dots per Inch ---- DPI) uெடf@Q தர,ப#W6
ளD எBபைத இD EF*GறD. அ@லD ஒ.
சDர அ5Eல இட%?@ எ%தைன DR இ5* 
அ@லD ேடான] ெதR*க,ப WGறD எBப
ைதe: ெரச@bசB எBபதB lல: ெசா@ல,-
பWGறD.

ெதNVJ ெகாBDWகB
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எOெஸA
K8%...

ஒ6> J72K இMC வNைச
எ(ெஸ6 ெதாU;<6 Ctrl+End அ2*+

ைகP6, எ(ெஸ6, ஒZ�^O, qழாக ேட^டா 
அைம(க;ப^TGள ெச6p(U, உFகைள
அைழ*+m ெச6p/. இ+ q� வQைசP6
UR(U வல+ ெந^T வQைச எனm ெசா6ல;
பT/. gFகG aல பT(ைக வQைசகG அ6ல+
ெந^T வQ ைசகைள, ஒZ( �^O6 g( 7னா6,
Ctrl+End qகG உFகைள g(7யவNBNU 3,
பாக( qழாக ேட^டா அைமS+Gள வல+ ஓர
ெச6p(U எT*+m ெச6p/ எ,R தாேன
எ@ZபாZ;~ZகG. அ+தா, இ6ைல. ஏNகனேவ 
ஒQ�னலாக, இR@யாக எSத ெச6p(Um ெச,
றேதா, அSத ெச6p(U* தா, ெச6p/.

எT*+( கா^டாக, gFகG அைம*த ஒZ( 
�^ ஒ,B6 H20 ெச6 qழாக, இR@யான
தாக இ:;பதாக ைவ*+( ெகாGேவா/. இ@6
gFகG t,R பT(ைக வQைசகைளr/,
ஒ: ெந^T வQைசPைனr/ இைடேய g(
U7YZகG. இ;ேபா+ Ctrl+End qகைள அ2*
@னா6, கZசZ G17 ெச6p(U*தாேன ெச6p/
எ,R எ@ZபாZ(7YZகG. இ6ைல. அதNU;
ப@லாக H20 எ,ற ெச6p(ேக ெச6p/.
இதNU( காரண/ எ,னெவ,றா6, gFகG ஏN-
பT*@ய மாNற/, ைப�6 ப@ய;படாதேத
ஆU/. எனேவ, மாNற*@NேகNற வைகP6 
இR@ ெச6 கா^ட;பட ேவ T/ எ,றா6,
ைபைல ேசL ெசjதா6 ேபா+/. மாNற*@,
அO;பைடP6 கைடa ெச6ைல( கா^T/.

எ>ெஸ5: பல
ஒ6>P>Bகைள உடK R2ட

எ(ெஸ6 hேரா7ராx6 ெசயலாNRைகP6,
ஒZ(h( ஒ,Bைன tTவதNU; பல வfகைள
நா/ <,பNR7ேறா/. ஆனா6, ஒ,R(U ேமN
ப^ட ஒZ( h(Uகைள tTவதNU எ,ன ெசj
7ேறா/? ஒLெவா,றாக*தா, tT7ேறா/.
இதNU ஒ: �:(U வf Pைன எ(ெஸ6 ெகா -
TGள+. அ+ ெவd;பைடயாக* ெதQயா
ததா6, நா/ அதைன அBயாம6 இ:( 7ேறா/.
பல ஒZ(h(Uகைள, ஒேர q அ2*த*@6 tட,
�;^ q அ2*@( ெகா T ைப6 ெம=
?ைன* @ற(கk/. இ;ேபா+ Close எ,ப+

Close All என( கா^ட;பT/. இதைன* ேதZS
ெதT*+ 7d( ெசjதா6, அைன*+ ஒZ( h( U
கo/ tட;பT/. ஒ,ைற sைன?6 ெகாGள
ேவ T/. �;^ q அ2*@( ெகா T ைப6
ெம= @றSதா6 தா,, Close All எ,ப+ கா^ட;-
பT/. இ6ைலேய6 அ+ கா^a அd(கா+.

எ>ெஸ5
ஒ6>J7 பாSகா+P

எ(ெஸ6 hேரா7ராx6, ஒZ( �^கைள*
தயாQ(ைகP6, அத, ெச6கd6 உGளவNைற
நா/ பா+கா(க 3O7ற+. ஆனா6, பாZம^
Oைன; பா+கா(க; பலZ தவ B?T7,றனZ.
ஒ: aலZ, ெச6 உGேள உGள தகவ6கG மாB
னாp/, பாZம^ என(U அ;பOேய இ:(க
ேவ T/ என எ �7,றனZ. ேட^டா
UB*+ கவைல;படாம6, அதாவ+ அவNைற
?:;ப;பO மாNR/ வச@rட,, பாZம^
Oைன மாNற இயலா sைலP6 அைம* @ட(
q�(கா�/ வfகைள; <,பNறk/.
1. ஒZ( �^O6 உGள அைன*+ ெச6க ைளr/

ேதZSெதT(கk/.
2. Q;ப]6 Home ேட;<ைன* ேதZSெத

T(கk/.
3. Cells group6, Format எ,ப@6 7d( ெசj

@டk/. <,னZ, Format Cells எ,பதைன*
ேதZSெதT(கk/. இ;ே பா+ Format Cells
டயலா( பா($ 7ைட(U/.

4. Protection ேட; ேதZSெதT(க;ப^O:;ப
தைன உR@ ெசj@டk/.

5. Locked எ,ற ெச( பா(¡6 உGள O( அைட-
யாள*@ைன எT* +?டk/.

6. அT*+ ஓேக 7d( ெசj+ டயலா( பா(ைஸ 
tடk/.

7. ெதாடZS+ Q;ப]6 Home ேட; கா^ட;
ப^டா6, Cells U£;<6 Format 7d( ெசj
@டk/. இ;ேபா+ எ(ெஸ6, Protect Sheet 
டயலா( பா(ைஸ( கா^T/.

8. Format Cells ெச( பா(¡6 O( g(கk/.
9. அT*+ டயலா( பா(¡6, எSத தகவைலr/

மாNறாம6, ஓேக 7d( ெசj+ ெவd ேய
றk/.
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வயZகG எ+kx6லாமp/, தானாகk/
இைண;<ைன ஏNபT*@( ெகாGவ

+தா, ho�*. ந/ அ,றாட வா�(ைகP,
பல அ/சFகைள எdைம;பT*+/ ?ஷ
யFகG இ@6 உGளன. நா/ க/;u^டZகG,
ெபா2+ ேபா(U சாதனFகG, ெட�ேபா,
ஆ7யவNைற; பய,பT*+/ேபா+ அைவ
தFகo(UG பல வைககd6 இைண*+( 
ெகாG7,றன. பல?த வயZகG, ேக<GகG,
ேரOேயா a(ன6கG, இ,;ரா ெர^ க@ZகG 
என; பல வைககd6 இைண;h ஏNப T*த;
பT7ற+.

ஆனா6 ho�* சாத னFகைள இைண;
ப@6 த] வf ெகா TGள+. UைறSத
x, ச(@ பய,பாT, ஒேர ேநர*@6 எ^T 
சாதனFகoட, ெதாடZh, எSத வைகPp/
ஒ,R(ெகா,R UR(7^T ெசய6 இழ(காத
sைல, இைணS@T/ சாதனFகG ேநராக இ:S-
@ட* ேதைவயNற sைல, 32 அO வ^ட*@6
ho�* ெதாf6 ¤^ப/ ெகா ட எSத சாத
ன*ைதr/ க T இைணr/ லாகவ/ என;
பல ;ள$ பாj ^கைள அT(7( ெகா T
ெச6லலா/.

ho�*இய(க;ப^டசாதனFகG, அவNB, 
எ6ைலகo(UG இ:(ைகP6 யா:/ இய(
காமேலேய ஒ,ைறெயா,R hQS+ ெகாG7,
றன. 3க*ைத tOய sைலPp/, க கைள
ம^Tேம க T ேராxேயாைவ, ஜூ�ய^
அைடயாள/ க ட+ ேபால, ho�* உGள
சாதனFகG ஒ,ைறெயா,R க T ெகாG
7,றன. ஓZ எல(^ரா]( உைர யாட6 அவN-
R(UG ஏNபT7ற+. இSத சாதனFகைள;
பய,பT*+பவZ எSத ப^டைனr/ இதN
ெகன அ2*த ேவ Oய@6ைல. இSத எல(^
ரா]( உைரயாட6 இர T அ6ல+ t,R
சாதனFகo(7ைடேய ஏNப^டkட, (அைவ
க/;u^டZ a$ட மாகேவா, ெமாைப6
ேபானாகேவா, ெஹ^ெச^ ஆகேவா, <Q 
டராகேவா இ:(கலா/) அSத சாதனFகG

தFகo(UG ஒ: ெந^ெவாZ( 7ைன ஏNப-
T*@( ெகாG7,றன. இைத ெபZசன6 ஏQயா
ெந^ெவாZ( என( wறலா/. ஆF7ல*@6
இSத ெந^ெவாZ(ைக PAN அ6ல+ piconet
என அைழ(7,றனZ. இர  ONU இைடேய
ஏNபT/ இSத ெந^ெவாZ( அேத அைறP6
மNற இர ONU இைடேய ஏNபT/ ெந^-
ெவாZ(கா6பா@(க;பTவ@6ைல. இைண;h
உR@ ெசjய;ப^ட sைலP6, இSத இர T
சாதனFகo(7ைடேய தகவ6 பQமாNற/ ஏN
பT7ற+. இ+ ஒ�, ேபா^ேடா, |Oேயா,
ைப6 என எ+வாகk/ இ:(கலா/.

ho�* பய,பT*த;பT/ சாத னFகG:
அ,றாட வா�?, நைட3ைறைய இSத
ho�* இைண;h சSேதாஷ;பT*+7ற+.
எT*+( கா^டாக, ho�* ெஹ^ெச^கG 
உFகoைடய ெமாைப6 ேபா,, ேரOேயா
ஆ7யவNRட,, வயZ எ+kx,B இைண;h
ெகாT*+ ெசய6பட ைவ( 7,றன. ெமாைப6
ேபா]6 இSத வச@ைய; ெபற A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) எ,ற ெதாf6 ¤^ப/
இ:(க ேவ T/. ெஹ^ெச^T/ அேத
ெதாf6 ¤^ப*+ட, வOவைம(க;ப^O
:(க ேவ T/. பாட6கைள ம^Tம6ல
ேபா=(U வ:/ அைழ;hகைளr/ இ@6
ேமNெகாGளலா/.

<Q டZகo/ ho�* ெதாf6 ¤^ப*@6
இயFU/ வைகP6 இ;ே பா+ வOவைம(
க;பT7,றன. உFகG ெமாைப6 ேபா]6
ேபா^ேடா ஒ,R எT*த <,னZ, அதைன
அmெசT(க <Q ட:ட, இைண(க ேவ 
Oய@6ைல. <Q டைரr/ ெமாைப6
ேபாைனr/ ho�* tல/ இைண;ைப ஏNப-
T*@னா6 ேபா+/.

காZகைள ஓ^Om ெச6ைகP6 ந/ ெமாைப6
ேபா=(U அைழ;h வSதா6 யாQ டx:S+
அைழ;h வ:7ற+ எ,பதைன எT*+(
கா^O, ேபாைன எT(காமேலேய ேபசm ெசj
@T/ ெதாf6 ¤^ப/ ெகா ட சாத னFகG 
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வS+Gளன. உGேள பயண/ ெசj
@T/ ஐS+ நபZகd, ேபா,கைள
இLவாR இைண*+ இய(கலா/.
அேத ேபால, ெமாைப6 ேபா]6 
�.<.எ$. Q�வZ இ:Sதா6, எ($
ெடZன6 �.<.எ$. சாதன/ ஒ,ைற
ho�* tல/ இைண*+
தகவ6கைள; ெபறலா/.

இR@யாக க/;u^டZ
இைண;ைப( wறலா/.
உFகoைடய ெமாைப6
ேபாைன ho�*
tல/ க/;u^ட :ட,
இைண*+ ைப6கைள
அ;ேட^ ெசj @டலா/.
ho�* வச@ ெகா ட
q ேபாZTகo/ இ;
ேபா+வS+?^டன. இவNைறr/க/;u^டZ
மNR/ ெசய6பா^ONU ஏNப ெமாைப6
ேபா=ட=/ இைண(கலா/.

4�wM ெசYb\: : எSத ெந^ெவாZ(
இைண;h ஏNபT*@னாp/ அFேக பா+
கா;h <ரmைன ஏNபT7ற+. இFU/ அேத
கைத தா,. உFகG ெமாைப6 ேபா]6 ho
�*ைத இய(7?^T aB+ ªர/ காQேலா

$w^டQேலா ெச6 pFகG. ஏதாவ+
இ,ெனா: ho�* சாதன/ UR(-
7^T இைண;ைப ஏNப T*+/.
உFகG ேபா, @ைரP6, “இ+ 
ேபால ஒ: சாதன/ இSத ைபைல 

அ=;பவா எ,R ேக^7ற+?
ஏNR( ெகாG7றாயா?”
எ,ற ேகG? இ:(U/.
உடேன இைண;ைப(
க^ ெசjவேத ந6ல+. 
ஏென,றா6 இ+ ேபால
வ:/ ைப6கd6 ைவர$ 
இ:(U/. எனேவ தா,
இைண;h இ:Sதாp/,
ைபைல ஏNR( ெகாGo/ 

அ=ம@ைய நா/ த:/
பO ெமாைப6 ேபா], 

ho�* வOவைம(க;ப^TGள+. இLவாR
ho�* tல/ அT*த சாதனFகைள( ைக;
பNB ெகT;பைத “bluejacking,” “bluebugging”
மNR/ “Car Whisperer” என அைழ(7,
றனZ. எனேவ ந/<(ைக யான நபZ அ6ல+
ெமாைப6 ேபா, அ6ல+ சாதன/ எ,R 
உR@யாக* ெதQSதாெலாfய இ*தைகய
இைண;ைப அ=ம@(க( wடா+.

ஆ8பரா \ர]ச5 வள5^L
இS@யா?6 ஆ;பரா (Opera) பய,பT*

+ேவாZ எ M(ைக 10 ேகாOைய 
ெந:FUவதாக, நாZேவ
நா^ைடm சாZSத ஆ;பரா
சா;^ேவZ sRவன*@,
தைலைம sZவாக அ@காQ ெதQ-
?*+GளாZ. ெச,ற மாத/ இ+
5 ேகாOயாக ம^Tேம இ:Sத+.
இSத அள?NU அeத வளZm-
a(U, $மாZ^ ேபா,கd, 
ெப:(கேம காரண/. ந/ப3O
யாத அள?NU, இS @யா தFகG
sRவன*@NU ந6ல இட*ைத*
தS+Gள+. இS@யாைவ;
ெபாR*த வைர, அ@க/ தர?
ற(க/ ெசjய;ப^டெமாைப6
அ;dேகஷ,கd6, ஆ;பரா
t,றாவ+ இட*ைத; ெபN RG
ள+. ப,னா^டள?6 இயFU/ �ெமP6 
சாதன*ைத( கா^Op/, ஆ;பரா <ரkசZ
அ@க/ பய,ப T*த;பTவதாகk/ அவZ
UB;<^TGளாZ.

ஆ;பரா <ரkசZ, ைப6கைள* தர ?ற(க/
ெசjைகP6, ேட^டா?ைன க/;ெர$ ெசj+ 
த:வ@6 aற;பாகm ெசய6பTவதாகk/,

அதனா6, வாO(ைகயாளZகo(U; பணm
ெசலk Uைறவதாகk/ அவZ UB;<^டாZ.

இFU இைணயm சSைத ெபா:
ளாதார அO;பைடP6 இயF U
வதா6, UைறSத ேநர*@6 தர-
?ற(க/ ெசj@T/ பMையm
ெசLவேன ெசj+ த:/ ஆ;
பரா <ரkசைர அைனவ:/
?:/h7,றனZ.

உலக அள?6, ஆ ^ராj^ 
ேபா,கG xக ேவகமாகm
சSைத;பT*த;பT/ நாT
கைள எT*+( ெகா டா6, 
அவNB6 3த6 ஐS+ இடF-
கd6, ஆ;பரா இட/ ெபR/.
அ@ ேவகமாக வளZS+ வ:/
நாTகd6, எSத அள?NU
ஆ;பரா இட/ ெபNRGள+

எ,பதைன இSத தகவ6 உR @;பT*+வதா
கk/ அவZ wBrGளாZ.

இSேதா ேனaயா, <ேரa6, ர�யா மNR/ 
ஆ;<Q(க நாTகd6 இேத ேபால வளZmaைய
ஆ;பரா ெபNR வ: 7ற+. இFU ?Nபைன
ெசj@T/ ேபா,கd6, ஆ;பரா <ர kசZ ப@k
ெசjய;ப^ேட ?Nபைன ெசjய;பT7,றன.
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தFகoைடய ெமாைப6 ேபா,கைள, UB;
பாக; ெபQய அள?6 வOவைம(க;பT/

$மாZ^ ேபா,கைள* த Q6 தவற ?T
பவZகG தNேபா+ அ@கQ*+ வ:7,றனZ.
gmச6 UளFகd6 இறFUைகP6, தFகG
கா6ச^ைட அ6ல+ ச^ைட; பா(ெக^O6
ைவ*தவாேற இறFUத6, UdயலைறP6 gZ
sர/<ய வாd(UG தவற?Tத6, டாjல^
ெதா^OP6 ?ழ ?Tத6, மைழ gZ ேதF7
இ:(U/ சாைலகd6 தவற ?Tத6 என இ+
பல வைககd6 உGள+.  aலZ, இLவாR தவ
ற?^T உடேன எT(க;பT/ ேபா,கைள,
அQaP6 72 மM ேநர/ hைத*+ ைவ*+ 
எT*தா6 சQயா7?T/ எ,R wR7,றனZ.
இ+ எSத அள?NU சQ எ,R இ+வைர யா:/
தFகG அ=பவ*@ைன* ெதQ?(க?6ைல.
ஆனா6, அ@க ேநர/ gQ6 t�7?^டா6,
$மாZ^ ேபா, ?ைல உயZSத ேட<G ெவj^
டாக*தா, பய,பT*த ேவ  Oய@:(U/.

ப6ேவR ந|ன ெதாf6 ¤^ப* +ட,,
ெமாைப6 ேபா,கG நாG ேதாR/ வS+
ெகா O:(ைகP6, த Qனா6, ெக^T;
ேபாகாத அ6ல+ த Q6 t�7னாp/,
ெசய6பT7,ற வா^டZ h£; ெமாைப6
ேபா,கG ஏ, வ:வ@6ைல. ஒ,Bர T அ+
ேபால வS+Gளன. எT* +(கா^டாக, ேசா]
எ($~Qயா இஸ^ 3 மாடைலm ெசா6லலா/.

இதNகான ?ள/பர*@6 wBrGளபO,
இதைன( ைககd6 ைவ*+( ெகா T அைட 
மைழ ெபj@T/ நாd6 ஓடலா/. Uள*தFக-
ைரP6, ைககd6 ைவ*த பOேய U@*+ gQ6
t�கலா/. 1.5 i^டZ ஆழ*@6 இதைன 30
sxடFகG t�க ைவ*+ இய(கலா/ எ,R 
wற;ப^TGள+. மNற aல மாட6கo/ இ+ 
ேபால த Q6 நைனSதாp/ ெக^T;
ேபாகாத வைகP6 வOவைம(க;ப^TGளதாக
அB?(க;ப^டன. ஆனா6, ம(கG அSத ப -
<Nகாகேவ அவNைற வாF7யதாக இ+வைர
நம(U* தகவ6 இ6ைல. எனேவ தா, பல 
sRவனFகG, gQ6 நைனSதாp/ இயFU/
ெமாைப6 ேபா,கைள வOவைம*+ வழFU
வ@6 ஆZவ/ கா^ட?6ைல. இ:;<=/,
ேவR aல கார ணFகo/ உ T. அவNைற 
இFU காணலா/.

தயா\3�S தாமத": வா^டZ h£; ெமாைப6 
ேபா,கG அ@க அள?6 காண;படாததNU,
அவNைற* தயாQ;ப@6 கால ?ர ய3/, அதN-
கான வOவைம;h 3ைறகG xகk/ Uழ;ப
மாக அைமS@:;ப+ேம. த ைர சாதன/
ஒ,B6 ¤ைழய?டாம6 இ:(க nanocoating
எ,=/ ெதாf6 ¤^ப/ நம(U( ைக ெகாT(-
7ற+. ஆனா6, இதைன; பய,பT*+ைகP6,
ேபா=(UG ெச6p/ x, ச(@rட, இ+
ஒ*+; ேபாவ@6ைல என க டBய;ப^TG
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ள+. அதைன* தT(U/ வைகP6
ெசய6பT7ற+.

பய/ப?Mத �ரம":
வா^டZ h£; ெமாைப6
ேபா,கG அ@க/ <ரபல
மாகம6 இ:(க( காரண/,
அைவ அ@க எைட ெகா 
டைவயாக அைமவ+தா,.
ேமp/ பய,பT*த சNR aர
மமாகk/ இ:(U/. ெபா+
வாக, அ@க எைட இ6
லாத ேபா,கைளr/, xக
Uைறவான தOம, உைடய
ேபா,கைளrேம ம(கG ?:/
hவாZகG. எனேவ தா,, வா^டZ
h£; ெமாைப6 ேபா,கைள
ம(கG ?:/ப?6ைல. ேமp/
தOம, அ@கமாக அைம(க;ப^டா6, அைவ
அழகான ேதாNற*@6 அைமவ@6ைல.

4Zய ேபாjY} மாற ஆைச: த Q6 ஒ:
3ைற(U இ:3ைற தFகG ேபா,கைள*

தவற ?^டவZகG, ெபா+வாக h@ய
ேபா=(U மாB( ெகாGளேவ 

?:/hவாZகG. எனேவ தா,
வா^டZ h£; த,ைம ெகா ட 

ேபா,கைள யா:/ ?:/hவ
@6ைல.

W~பைன லாப" }ைறf:
வா^டZ h£; ெமாைப6
ேபா,கைள* தயாQ(க

3ைனSதா6, ?NபைனP6 
அைவ அLவளவாக இலாப/
த:வ@6ைல. தFகG ேபா,
கைளm சாZS+ இ:;பவZகG,
அைவ ெக^T; ேபாj ?^டா6, 
அதNU; ப@ லாக h@ய ேபா,க-

ைளேய ஏNகனேவ வா^டZ h£;
ேபா,கைள வாF7; பழ7யவZகG, i T/
அேத மாட6 ேபா,க ைளேய வாFU/ பழ(க/ 
ஏNப^டா6 தா,, sRவனFகG வா^டZ h£;
மாட6 ேபா,கைள* தயாQ*+ வழFக 3,வ
:வாZகG.

இர T a/ இய(க*@6 இ,ெட($ sRவன/ ெவd
P^O:(U/ h@ய மாட6 ெமாைப6 ேபா, அUவா

ஒj 2 ;ேரா. 4.5 அFUல அள?6, ெகபாaOL டm $7{,
ெகா T இ+ வOவைம(க;ப^TGள+. இத, <(ெஸ6
@ற, 480 x 854. இத, ரா/ ெமமQ 512 எ/.<. $ேடாேர�
ெமமQ 4 �.<. இதைன ைம(ேரா எ$.O. காZ^ ெகா T
32 �< வைர அ@க;பT*தலா/.

க:;h வ ண*@6 ெவdவS@:(U/ இSத ேபா]6
சா;^ qகG தர;ப^TGளன. ho�*, r.எ$.<. மNR/
ட<Gu லா, ஆ7ய ெதாf6 ¤^பFகG ெந^ெவாZ(
இைண;<ைன ஏNபT*+7,றன. 5 எ/.<. @ற,
ெகா ட <,hற( ேகமராk/, 0.3 எ/.<. @ற=ட, ெவ;
ேகமராk/ இயFU7,றன. ;ளா� தர;ப^TGள+.

இSத ேபா], Uவா^ ேகாZ a; 1.2 7கா ெஹZ^$
ேவக*@6 இயFU7ற+. எ;.எ/. ேரOேயா, ;ரா(axO
ெச,சாZ, அ(¡லேர^டZ, ைல^ ெச,சாZ ஆ7யைவ
இதNU ெம:w^T7,றன.

இத, ஆ ^ராj^ ஆ;பேர^OF a$ட/ ப@;h 
4.2. ெஜ6� ~,. இதைன அ;7ேர^ ெசj+ ெகாG
ளk/ வச@ தர;ப^TGள+. MP3/WAV,MPEG4/ 3GP/AVI
ஆ7ய ம6^O iOயா ைப6கைள இ@6 இய(கலா/.
இத, �*@ய/ அய, ேப^டQ 1,600 mAh @ற,
ெகா ட+.

இத, அ@க ப^ச ?ைல £. 4,349.

இ+ெடO% அ0வா 
ஒa 2 8ேரா
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ைம(ேராேம($ sR வன/, ெமாைப6 
ேபா, ?Nபைனm சSைதP6, ேவக-

மாக* த, பF 7ைன அ@ க Q*+ வ: 7 ற+. 
அ ைமP6, ேக,வா$ ெச6<  எ,ற 
ெபயQ6 h@ய ெமாைப6 ேபா, ஒ,ைற 
?Nப ைன(U அB 3 க;ப T* @ rGள+. எm.
O.a. OைசயZ ஐ எ,ற ேபா]6 தர;ப^ TG-
ள+ ேபால, இ@6 13 ெமகா <(ெஸ6 @ற, 
ெகா ட 3, hற( ேகமரா எ6.இ.O. ;ளா� 
இைண(க;ப^T தர;ப^ TGள+. இ* +ட, 
ேசா] ெச,சாZ ஒ,R/ தர;ப^ TGள+. 
இத, @ைர 4.7 அF Uல அள?6 அைம(க;-
ப^ TGள+. 1.7 7கா ெஹZ^$ ேவக*@6 
இயFU/ Octa-Core ;ராசசZ, ஆ ^ராj^ 4.4. 
7^ேக^ ஆ;ப ேர^OF a$ட/, இர T a/ 
இய(க/ மNR/ 3� இைண;h இய(க 3ைற 
ஆ7 யைன இத, மNற aற;ப/சFக ளாU/. 

இSத ெச6< ேகமரா ேபாைன; பய,ப T*@, 
நா/ எT*த ெச6< ேபா^ே டா(கைள ெச/ைம; 
பT*தலா/. க கG, இைமகG, 3க அைம;h, 
க  h:வ/, உத^Tm சாய/ இ,=/ பல ?ஷ-
யFகைள* @:*தலா/. ஒLெ வா: நாo/, ஏற*-
தாழ 10 ல^ச/ ெச6< படFகG ம(களா6 எT(-
க;ப T 7,றன. இவNB6 40% படFகைளm �Z 
ெசj @ட ேவ  O ய +Gள+. இSத இல( 7ைன 

3, sR* @ேய, இSத ெச6< ேபா, வO வ ைம(-
க;ப^ TGள+. அSத வைகP6 இSத ேபா], 
ஹாZ^ேவZ மNR/ சா;^ேவZ அைம(க;ப -̂
TGளன. 

இத, ரா/ ெமமQ 2 �.<. $ேடாேர� 
ெமமQ 16 �.<. இதைன 32 �.<. வைர அ@-
க;ப T*தலா/. இ@6 இர T நாேனா a/ 
காZ^கைள; பய,ப T*தலா/. 3,னாp/, 
<,னாp/ 13 எ/.<. @ற, ெகா ட 
இர T ேகம ரா(கG தர;ப^ TGளன. எ;.
எ/. ேரOேயா, 3.5. xi ஆOேயா ஜா( ஆ7-
யைவ இயF U 7,றன. ெந^ெவாZ( இைண;-
<NU 3�, ைவ <, ho�* மNR/ �.<.எ$. 
ெதாf6 ¤^பFகG ெசய6ப T 7,றன. இத, 
ேப^டQ 2300 mAh @ற, ெகா ட தாக அைம(-
க;ப^ TGள+.

அ ைமP6 ?ழா ஒ,B6, ைம(ே ராேம($ 
தைலைம sZவா7 ?¯* தைல ைமP6, 
?ைள யா^T |ராFக ைனகG இதைன அB 3-
க;ப T* @ னாZகG. ?Nபைன ைமயFகd6, 
இ+ ஜன வQ இர டா/ வார*@6 இ:S+ 
7ைட(கலா/. ெவGைள மNR/ gல வ ணF-
கd6 இைவ ெவd வ : 7,றன. இத, ?ைல 
£.19,000 3த6 £.20,000 எ,ற வைரP6 
இ:(கலா/ எ,R எ@ZபாZ(க;ப T 7 ற+. 

ைமOே ராேமO% ேக+வா% ெசA\



15-12-201417

W"ேடாQ 8 ம=0: $"ேடாQ 8.1 PQட5கR@, 
etேகா# எ�%?@ டாEெம"# அைம,பD P*-
க@கைள% த[D வ[தD. என*E* க# W ைரக6 எ�-
D வ?@ இD ெப;ய P*கைல* ெகாW%D வ[தD. 
”Eற6 தh�U ெசய�” இD ேபாBற Eைற எDn: 
இ@லாம@, அைம*க,ப# W6ளD ெப;ய வர, S ர-
சா த மாக உ6ளD. எ[த எ�% ?�: எ,ப X,ப#ட 
P*க�: இ@ைல. வர இ.*E: $"ேடாQ 10�: 
இD Pற,பாக இய5E: எBற உ0 ?e: வர ேவ=-
க%த*கD. இதைன% த[த அ[த அெம ;*க% தh ழ-
.*E நBF.

ேபரா. �ைனவ$ எ". பா�ய" ேசகர/, ேகாைவ.

ேல,டா, ேப#ட ;க6 பரா ம ;,m EF%த அைன%D 
X,Qகo: hகn: பய �6ளைவ. EF,பாக, 100% 
வைர சா]j ெசfD ைவ*க* aடாD எBபD இ,-
ேபா DதாB ெத;ய வ[ D6ளD. இதைன% த=ே பாD 
அ? க மாக, பயBப W%D:, ேம@ Yைல, ப6R 
மாண வ]க6 கைட, S X*க ேவ"W:. ம=ற EF, m-
கo: க#டாய: SBப=ற* aX ய ைவேய.

எ;. சகாய" ேதவரா�, ஆ� \ய$, �/ன ம�$.

ஒiெ வா. EX ம க �*E: இைணய இைண,m 
எBபD ஓ] அX,பைட உ;ைம எBபைத, பல 
நாWக6 ஏ=0* ெகா"W, ம*க o*E வழ5G வ.-
GBறன. இ[ ? யா$@, அ?க* க#டண: ெச�%-
?e:, �ரான, Q?ர மான, ந: S*ைக eடB aXய 
இைணய இைண,m Gைட*க $@ைலேய? இ[த 
Yைல மா0: வைகL@, ப% ? ;*ைகக6 அரைசU 
சாX எ�த ேவ"W: என* ேக#W* ெகா6 GேறB.

எ/. கமலா. 4N�ேச\.

W"ேடாQ 8 PQட%?@, நம*E ேவ" Xய வச-
? கைளU ெசfD ெகா6ளலா: எBற தக வ@க6 
hக அ.ைம. இைவ தா5க6 அR% D6ள வ=ைற* 

கா# X�: இB�: அ? க மாக இ.*E: என 
Yைன* GேறB. அவ=ைறe: த. மா0 ேக#W* 
ெகா6 GேறB. 

எ;. மதா$ ைம�/, Z` ெநSேவ�

தன*E ந@ல வ. மான: த[D ெகா" X .[த Yைல-
L@�:, பய]பா*Q Sர n ச;@ ேதட@ சாத ன மாக, 
மாறா YைலL@ தர,ப#ட aE6 �ைல, ஒ,ப[த: 
ர%D எBற வைகL@ �* G யD ச; யான OXn 
அ@ல. அ@லD SBன IL@ இத=கான ெசா@ல,-
ப டாத காரண: எதா வD இ.*கலா:. இBைறய 
YைலL@, aE6 ம# Wேம ேதட@ ேவைலL@ 
நம*E hக நBறாக உத$ வ. G றD எBப தைன 
நா: யா.: மைற*க OX யாD.

எ/. �\ய3 �ர காச", W` N நக$.

�[ைதய $"ேடாQ EF%த தக வ@க6 ம# W-
hBF, S@ ேக#�B இைளஞ] வயD mைக,ப-
ட5க ைளe: ெவR L#W, ஒ. O� ைம யான க#-
W ைரைய% த[ ? .* G �]க6. அ,ப Xேய S;"# 
எW%D பாD கா,பாக ைவ% D6ேளB.

�. உமா ரா�, ேகாைவ.

டாQ* மாேன ஜ;B பB Oக PQட: ெவR,பாW 
EF%த தக வ@க6 Yைற வாக இ.[தா�:, ஒi-
ெவா. ேட, த.: ெசய@பாW EF%D அFய ஆைச. 
$; வான க# Wைர ஒBைற% த. மா0 ேக#W* 
ெகா6 GேறB.

எ". �த� Zர ராஜ/, Zg ?YகS.

ேவ]# mேரா G ராh@ தயா ;*E: டாE ெம"#-
கR@ காண,பW: ப# Xய@ தக வ@கைள வைக,-
ப W%D: வK கைள* கா#W: தக வ@க6 நBறாக 
$ள*க மாக% தர,ப# W6ளன. நBF.

எ;. �` ேகச/, பழ�.

W"ே Q ம=0: $"ே Q PQட5கR

ெப5சனAெப5சனA
\ேரO\ேரO
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ேக6$: நாB $"ேடாQ 8.1 வைர அ,ேட# ெசfD 
எB ேல, டா, க:, b#டைர, பயBப W%? வ.-
GேறB. இ,ே பாD இ[த YைலL@, நாB எB ேட#டா 
ைப@கைள ேப* அ, எW*க ,ளாc #ைரi அ@லD 
ேபா]#டS6 #ைரiகைள, பயBப W%த ேவ" Wமா? 
அ@லD, *ளi# #ைர$@ ேப* அ, எW,ப DடB 
$# W $ ட லாமா? எ,பX *ளi# #ைர$@ ேப* அ, 
ைப@கைள* ெகா"W ெச@வD?

எ/. �ரகா� �ல/, ெச/ைன.

ப@6: <ரகா�, gFகG 
தாரா ள மாக, OneDrive வச-
@ Pைன உFகG ேப( 
அ; பM க o(U; பய,-
ப T*@( ெகாGளலா/. 

பைழய $ைக ^ைரL தா,, இ;ே பா+ ஒ, 
^ைரL என அைழ(க;ப T வ+ உFக o(U* 
ெதQS @ :(U/. உFக o ைடய ம6^O iOயா 
மNR/ டாUெம ^ ைப6கைள* தானா கேவ, 
ஒ, ̂ ைர?6 ேப( அ; ைப6க ளாக ேசL ெசj-
@ டலா/. உFகG க/; u^ட Qp/ இவNைற; 
ப@S+ ைவ*+( ெகாGளலா/. இதNகான வf-
3 ைறகG இேதா:

3த�6 PC Settings ெச6லk/. <,னZ 
SkyDrive ேதZSெத T(கk/. Save documents to 
SkyDrive by default  எ,ப தைன இய(7 ைவ(-
கk/. இ+தா, ஒ, ^ைரL. எனேவ, Uழ;-
ப ம ைடய ேவ டா/. gFகG எSத h@ய 
டாUெம ^ ஒ,ைற ேசL ெசjதாp/, அ+   
மாறா sைலP6 OneDrive/SkyDrive6 ேசL ெசj-
@ ட;பT/. உFக o ைடய ெபZசன6 க/; u -̂
ட Qp/ ேசL ெசj+ ெகாGளலா/. OneDrive/
SkyDrive6 ேசL ெசjய;ப^ட ைப6 i+ ைர^ 
7d( ெசj+, க/; u^டQ6 ேசL ெசj @T/ 
வைக Pp/ அைம(கலா/. இ+ gFகG இைணய 
இைண;<6 இ6லாத ேபா+ பய,பT/. 

இ], உFக o ைடய ேகG ?(U வ:ேவா/. 

;ளா� ^ைரL மNR/ ைகP6 எT*+m 
ெச6ல( wOய ஹாZ^ ^ைர?p/ உFகG 
ைப6க o(U ேப( அ; எT*+ ைவ*+( 
ெகாGளலா/. 3, எmச Q(ைக rட, இ:;ப+ 
ந6ல+ தாேன. இ:; <=/, (ளL^ ^ைர?6 
ேசx*+ ைவ;ப +k/ ந6ல +தா,.

ேக6$: எB tட: எU.S. ேல,டா, க:, b#ட] 
உ6ளD. அதைன ஷ# டn" ெசfத SBன.:, 
இடD �� mற%?@, lB0 PFய $ள* Eக6 
எ;[த வ"ண: உ6ளன. Oத@ $ள*E hB 
ச*% ?ைய* கா#W: வைகL@ ெதாட][D எ;[த 
வ"ண: உ6ளD. இர"டா வD ைல#t5 அைட-
யா ள மாக உ6ளD. lBறா வD ஹா]# #ைரi 
இய*க: EF%தD. நW$@ இ.,பD, $#W 
$#W எ; G றD. இத=E எBன காரண:? எ,பX 
இவ=ைற எ; யாம@ ைவ,பD? நாB இைண ய%?@ 
ப?@ ேதX அ�% D $#ேடB. வK கா#டn:.

எ/. �பMரா ேதW, Z` ம�கல".

ப@6: ைல^]F அைட யா ள* +ட, wOய 
aBய ?ள(U ேப^ட QP, sைலைய( கா^-
T வ தாU/. இ+ ேப^டQ சாZ� ெசjய;ப T-
ைகP6 ம^ Tேம எQய ேவ T/.  அ6ல+, 
xகk/ Uைற வாக x, ச(@ இ:;ப ைதr/, 
?ைர?6 32 ைம யாக( கா� யா 7 ?T/ 
sைலP6 இ:;ப ைதr/ கா^T/. இ+ 
a$ட/ ஆ; ெசjத sைலP6, ேப^டQ சாZ� 
ஆகாத sைலP6 எQS+ ெகா  O :Sதா6, 
ேப^ட QP6 ஏேதா <ரmைன இ:( 7 ற+. 

ேல;டா; க/; u^டைர x,ச( @ rட, 
இைண(U/ வயZ ேக<ைள g(கk/. ேப^ட Qைய 
ேல;டா; க/; u^ட Q � :S+ g(கk/. பவZ ப -̂
டைன 30 ?நா O க o(U ெதாடZS+ அ2* @ய 
வ ண/ இ:(கk/. <,னZ, i T/ ேப^ட-
Qைய, க/; u^டQ, உGேள ைவ(கk/. இ;-
ேபா+ பவZ காZ^ இைண;h ெகாT*+ சாZ�F 
sைலP6 ைவ*+ கவ ](கk/.

ேகB - – ப1A

தா
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இ;ே பா+/ ெதாடZS+ ?^ T ?^T 

எQSதா6, பவZ ேக<ைள எT* + ?^T, க/;-
u^டZ இய(க*ைத sR*தk/. <, i T/ 
இய( U ைகP6, இய(க/ ெதாடF U/ே பாேத, 
எ$ேக; qைய அ2*தk/. உட, F2 qைய* 
அ2*தk/.  இ;ே பா+ F2 System Diagnostics 
அைம;h 7ைட(U/. இ;ே பா+ 7ைட(U/ 
ெம= ? � :S+ Battery Test எ,ப தைன* ேதZS-
ெத T(கk/. இ], பவZ ேக<ைள இைண* +-
?^T, Start Battery Test எ,ப தைன* ேதZSெத-
T(கk/. இSத ேசாத ைனP6, ேப^ட QP6 
எ+k/ a(க6 உGளதா எ,R கா^ட;பT/. 
நா/ பய,ப T*த* ெதாடF7 ஓQ: ஆ  T-
கd6, ேப^ட QகG தFகG @றைன இழ( 7,-
றன. உFகG ேப^டQ 32 ைம யாகm சாZ� 
ஆU/ @றைன இழS @ :(U/. ேப^ட Q Pைன 
மாNற ேவ  O ய @ :(U/.

ேக6$: $"ேடாQ 7 PQட: �# ஆE:ே பாD 
“Smartbar has stopped working.” எBற ெசf? கா#-
ட,ப W G றD. இதைன இய*க ேவ" Wமா? இ,-
ப X,ப#ட ஒB0 இ@லா ம ேலேய, எB க:, b#ட] 
நBறாக இய5 E G றD.

எ/. ச� Zரா ச��, ேகாைவ.

ப@6: Smartbar எ,ப+ ேதைவ யNற ஒ: 
;ள( இ, சமாmசார/. இ+ மNற hேரா 7 ரா/க-
oட, இைணS+ தர;ப T 7 ற+. அSத hேரா 7-
ரா/கG இயF U ைகP6, $மாZ^ பாZ உFகG 
<ர k சQ, ேஹா/ ேப�ைன மாN R 7 ற+. 
அ* +ட,, உFகG க/; u^டZ UB*த தக வ6-
கைள* @ர^O( ெகாG 7 ற+. இதைன gFகG 
g(க ேவ T/. இதNU Control Panel > Programs 
> Uninstall a Program எனm ெச6லk/. இ;-
ேபா+ இயFU/ hேரா 7 ரா/கd, ப^ Oய6 
ஒ,R 7ைட(U/. ேதட6 க^ட*@6 ேம6 
வல+ tைலP6 smartbar என ைட; ெசj @-
டk/. ேதட p(கான 3O k கd6, Smartbar 
எ,ப தைன* ேதZSெத T(கk/. <,னZ, 
Uninstall எ,ப தைன* ேதZSெத T(கk/. இ;-
ேபா+ $மாZ^ பாZ ெசய6ப T வ+ s, R ?T/.

ேக6$: ஆ5 GலU ெசா=கRB lல:, ம=0: 
அதB ெபா.6 மாF ய $த: EF%D அFய, 
இைண ய%?@ நம*E* Gைட*E: ந@ல தள: 
ஒB Fைன* aறn:. அX*கX, இD ேபால ெசா=-
கRB வள]UP EF%D அFய ேவ" Xய ேதைவ 
ஏ=ப W G றD.

எ/. v`�ண/, ெச/ைன.

ப@6: உFக o(U ம^ T ம6ல, ஆF 7ல 
ெமாf Pைன ஐய/ எ+ k x,B( கNR( 
ெகாGள ?:/ h ப வZகG, ஆF 7லm ெசா6 
ஒ,R எ;பO ெபா:G த: 7 ற+, எ;பO அ+ 
பல ஆ  T கd6 வளZS+, <ற ெசாNக oட, 
இைணS+, ெபா:G மாNற/ அைடS+ இ,-
ைறய sைல(U  வS +Gள+ எ,R ெதQS+ 
ெகாGவ+ ந6ல+. இதனா6, ஆF 7ல ெமாf; 
பய,பாT UB*+ நா/ அ,U அBS+ ெகாG-

ளலா/. இLவாR ஒ: ெசா6 UB*+, அத, 
பார/ப Qய மாNற/ UB*+ பP6வ தைன 
etymology of a word எ,R wR வாZகG. இதN-
கான பல தளFகG இ:Sதாp/, http://www.
etymonline.com எ,ற 3க வ QP6 உGள தளேம,  
aற;பாக இயF7, எdய 3ைறP6 ெசா6 
UB*த தக வைல* த: வ தாக அைமS +Gள+. 
இSத தள*ைத; பய,ப T* + வ+ எd+. 
தள*@, 3க;<6 தர;ப^ TGள க^ட*@6, 
நா/ எSத ெசா6 UB*+ அBS+ ெகாGள 
?:/ h 7 ேறாேமா, அதைன ைட; ெசj+ 
எ டZ த^ட ேவ T/. உட, அSத ெசா6, 
மNR/ அSத ெசா6 இைணSத ெசா6 ெதாU@ 
என அைன*+/ கா^ட;பT/.  எ T * + ( 
கா^டாக, நா, button எ,ற ெசா6 UB*+ 
அBய ?:/ < ய ேபா+, button, buttonhole, push-
button, எ,ப ன kட,, இ,=/ பல ெசா6 
ெதாU @கG கா^ட;ப^டன. ஒLெ வா, Bp/, 
அSத ெசா6 எSத வைகP6 (parts of speech) 
ஆF 7 ல*@6 பய,ப T*த;ப T 7 ற+ எ,ற 
?ள(க3/ தர;ப^ட+. அSதm ெசா6�, 
ெபா+ வான ?ள(க3/ தர;ப T 7 ற+. <, 
எ;பO அSத ெபா:G, இSத ெசா6லா6 UB(-
க;ப^ட+ எனk/ ?ள(க;ப T 7 ற+. 

இ* +ட,, அக ர வ Q ைச;ப Or/ ேதO 
அBr/ வச@ உGள+. எT*+( கா^டாக, 
ேதட6 க^ட*@6 p என ைட; ெசjதா6, p 
எ,ப@6 ெதாடFU/ ெசாNகG அைன*+/ 
வQ ைச யாக* தர;பT/. இSத வைகP6 ெசாN-
கைள; பாZ*+ அB வ+/ நம(U ஆZவ t^T/ 
ெசய லாக உGள+. எT*+( கா^டாக, ‘l’ எ,ற 
எ2*@6 ெதாடFU/ ெசாNக ேளாT, எSத <, 
இைண; hகG இைணய( wT/ (-ly, -logue, -ling, 
மNR/ <ற) எ,ப தைன நா/ அBய 3O 7 ற+. 

ேக6$: ைவ S ெரள#ட] சாத ன%ைத, பயBப-
W%? இைணய இைண,m ெப=0 வ. GேறB. 
எB � ைடய ேட,ள# S.P.L@, எB � ைடய ெரள#-
ட;B ெபய] கா#ட,ப W G றD. ஆனா@, அ?@ 
இைணய Oய= P*ைகL@, “authentication problem” 
என அF $,m Gைட* G றD. இ?@ எ5E தவ0 
ஏ=ப W G றD?

எ;. ெசா$ண மாலா,�M NY } .

ப@6: ந6ல ேகG?. பல :(U இSத <ரm-
ைனகG அO(கO ஏNப டலா/. இதNகான கார-
ணFக ைளr/ eZ k க ைளr/ qேழ த: 7ேற,. 
ெப:/பாp/, (எ;ே பா+/ இ6ைல) gFகG 
பா$ேவZ^ வழF U வ@6 ஏேத=/ தவ B-
ைழ* @ :(கலா/. இ+ ேபா,ற சாத னFக-
oட, இைண ைகP6, பா$ேவZ^ அைம(-
U/ே பா+, அதைன ஒLெ வா: எ2*தாக; 
பாZ(U/ வச @r/ தர;ப^ TGள+. அதNகான 
ெச( பா(¡6 O( அைட யா ள*ைத ஏNப T*-
@னா6, பா$ேவZ^ அைம(ைகP6, ஒL-
ெவா: எ2*தாக( கா^ட;ப^T <, அ+ hG-
d யாக மாR/. அைம( U/ே பா+, சQ யாக 
அைம(க;ப T 7 றதா எ,பைத, அைம;பவZ 
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சQ பாZ*+( ெகாGளலா/. ஆனா6, இதைன 
எ;ே பா+/ அ6ல+ அைன*+ பா$ேவZ^-
க o(U/ இLவாR @ைரP6 ேதா, R/பO 
அைம(க( wடா+. அT*தவZ இதைன அBr/ 
வாj;h ஏNபT/. ேமp/, பா$ேவZ^கைள 
அைம(ைகP6, aBய, ெபQய (lower case and 
upper case) எ2* +(கைளm சQ யாக அைம(க 
ேவ T/. இ@6 மாNறFகG இ:Sதா6, அ+ 
தவ றாக எT*+( ெகாGள;ப^T அ= ம@ 
மR(க;பT/.

இத, <,ன:/ சQ யா க ?6ைல எ,றா6, 
உFகG ெரள^டZ அ6ல+ ேமாட/ சாத ன*ைத, 
10 ?நா O க o(U x, இைண;ைப* + -
O*+, <, i T/ இய(கk/. அத,<,, 
உFகG ேட;ள^ <.a.P6 இைண; <NU 
3யN a(கk/. இ;ே பா+/ <ைழm ெசj@ 
7ைட*தா6, த];ப^ட 3ைறP6, உFகG 
ெரள^டZ பா$ேவZ^, ேட;ள^ <.a. மNR/ 
ைவ < ெச^OF$ ஆ7 ய வNைறm ேசாதைன 
ெசj @ டk/.

ேக6$: எB மைன$ தB க:, b#ட;@ பI யா=F* 
ெகா" X .*ைகL@, ?u ெரன எ[த, பIe: ெசf-
ய O X யா த பX, அ,ப Xேய ?ைர உைற[த Yைல*EU 
ெசB 0 $ W G றD. எ[த நட வ X*ைகe: க:, b#-
ட;B ெசய@பா# Xைன d"W: ெகா"W வர-
$@ைல. d"W: அைன%D பI க ைளe: அ,ப Xேய 
$# W $#W க:, b#டைர � �# ெசf ?ட ேவ" X ய தா-
L=0. இD எதனா@ ஏ=ப W G றD?

ஆ$. ேக. ��தர மகா ��க", மNைர.

ப@6: gFகG UB; <^ட �� s ைல(U* தG-
ள;ப^ட ேபா+ க/; u^டQ6 எ,ன எ,ன அ;-
d ேக ஷ,கG இயF7( ெகா  O :Sதன எ,R 
+6 � ய மாக* ெதQ யா த வைர, இ+ ேபா,ற 
உைற s ைல(கான காரண/ இ+தா, எ,R wற 
இய லா+. ஏென,றா6, இS sைல பல கார ணFக-
dனா6 ஏNப டலா/. ஒேர ேநர*@6 பல ேவைல-
கைள எT*+m ெசjய க/; u^டைர அதைன 
இய( U பவZ ெகா T ெச, B :(கலா/. க/;-
u^டQ, @றைன எ6லா/, அ@6 இயF7( 
ெகா  O :(U/ hேரா 7 ரா/கG எT*+( 
ெகா  O :(U/ sைலP6, ேமp/ 
aல ேவைல கைள எT*+m ெசjய 3N-
ப^டா6, க/; u^டZ த, இய(க*ைத 
ச^ என sR*@( ெகாGo/. இSத °�-
s ைலP6 Ctrl+Alt+Delete எ,ற qகைள 
அ2*@, டா$( மாேன ஜைர இய(-
UFகG. இ@6 Processes எ,=/ 
ேட; <ைன* ேதZSெத T*தா6, 
அ;ே பா+ க/; u^டQ6 இயF7( 
ெகா  O :(U/ அைன*+ hேரா-
7 ரா/கo/ ப^ O ய � ட;பT/. 
அைவ a.<.r.?, @றைன எSத 
அள ?NU உB�a( ெகா  O :(-
7,றன எ,R கா^ட;பT/. அேத 
ேநர*@6 அைவ பய,ப T*+/ 
ரா/ ெமம QP, அளk/ கா^ட;-
பT/. இைவ அ@ க மா U/ே பா+, 

smசய/ க/; u^டZ ேவR வf ெதQ யாம6, 
அதா வ+ 3ைற யாக, அ; d ேக ஷ,கைள tT-
வ தNU( wட இட x,B க/; u^டQ, sைல 
இ:;பதா6, அ+ அ;ப Oேய ெசய லNR s,-
R ?T/.  க/; u^டZ ஒ: பMைய 3O(க 
அதNU ேநர/ ெகாT(கk/. <, அT*த 
பM(U அதைன( ெகா T ெச6லk/. 
அ@க பM ேமNெ காGo/ sைல ெதாடZS+ 
ஏNப^டா6, க/; u^டQ, உGேள xக அ@-
க மான அள?6 ெவ;ப/ ஏNப^T/, க/;-
u^டZ உைற sைல(Um ெச6லலா/.

ேக6$: $"ேடாQ 8.1 ஆ,ப ேர#X5 PQட: 
ெகா"ட ேல,டா, க:, b#ட] ஒBைற எB மகB 
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