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வாசகFகேள.... க!"$%டF KாBக7
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 ஜூைல மாத-9X8 
`: ெவNயாb5+<க<cடா.. Sா6க# மXY*
‘TU’<கைள உ+வா<bயவD, ெவN5CடவD, 
bைட<8* இட!க#, &ைல ஆbயவXைற< கCடாய* 
8=3>டேவKL*.

LMேடா9 10 இலவசமாக ேவM;!

4*தாMOB பரவலா)! 4=ய ெதாQB K%பRக7

SனாLB TெமUV()* தைட

ப(க! 7

ப(க! 12

ப(க! 8

உ
I

ேள

2 ய க$%&'ட) ஒ+, -'./0 வ234'
ட3. 7ல .9'ட: சாத ன?க@ இைணDக%

ப'F, ஒ+,ேம எKத%படாத L ய ேப%ப
ராகNதா+ அ3 உ?கைள அைடR$. ஆனா:, 
உ?க@ -'F ப'ெஜ'ைட V)வW%ப3
Xத:, ேக+ச) ேநாையD 0ண%ப FN3வ3

வைர, அதனா: அைனN3 ெசய:க ைளR$
ேம/ெகா@ள X.R$ எ+ற தகவ: 4ய%பாக
உ@ளத:லவா? எ2த க$% &'ட\D0$, எ+ன
பய+பா'.ைன ]?க@ ேம/ெகா^டா_$, 
அ : 7ல Lேரா Wரா$க@ இ\%ப3 அவ7யN
ேதைவயா0$. அவ/ைற இ?0 காணலா$.

க!"$%ட'()* ேதைவ யான
அவ3ய 4ேரா6ரா!க7
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வ`23 க'.D ெகா^F, சா%'ேவ) Lேரா W
ரா$கைளD க$%&'ட\D0@ L0N3வத/0@,
Xதa: உ?க@ bரcசைரN d)மாeR?க@.
4^ேடாf 7fடN3ட+, மாறா Vைலg: 
இ+ட)ெந' எDfLேளார) தர%ப'.\D0$.
ஆனா:, ஏ/கனேவ ]?க@ ேவ, ஒ\ bரc
சைர% பய+பFN % பழW இ\2தா:, இ3 
4\%பj:லாத ஒ+றாக, ேவ, ஒ\ வ`+
ஆைடைய உFN ய3 ேபால இ\D0$.
எனேவ, உ?கkD0N ேதைவயான bரcசைர
டc+ேலா' ெசl3 இ+fடா: ெசl டc$.
அைனN3 bரcச)கk$ இலவசமாகேவ
WைடDW+றன எ+ப3c$ இ?0 எ^m%
பா)Dக ேவ^.ய ஒ+,.

Nைன6 (Ninite)

L ய க$%&'ட`: Lேரா Wரா$கைள
இ+fடா: ெசlவதைன ”Vைன'” இைணய
தள$ jக jக எnதாD0Wற3. இத+ இைணய
தள$ ெச:லc$. (https://ninite.com/) அ?0
உ?கkD0 எ2த சா%'ேவ) ெதா0%L ேவ^-
Fேமா, அதைனN ேத)2ெதFDகc$. அத+

Xக%L பDகN :, நமD0 ேவ^.ய, ேதைவ
யான பல LேராWரா$க@ வைக வா`யாக
அFDக%ப'.\%பதைன% பா)Dகலா$. உ?
கkD0N ேதைவயானைதN ேத)2ெதFN3,
Get Installer எ+ப : WnD ெசlதா:, அத/
கான இ+fடால) LேராWரா$, ஒ\ 7oய .exe
ைபலாகN தர%பF$. இ2த LேராWரா$ pல$,
]?க@ ேத)2ெதFNத அைனN3 LேராWரா$
கk$ இ+fடா: ெசlய%பF$. இைடேய, 
நமD0N ேதைவg:லாத LேராWரா$க@ 0,D
W'டா:, அவ/ைற Vைன' Lற2த@n4F$.
இ+fடா: ெசlவ : எ2த% bரqைனR$
ஏ/படா3. jகc$ பயr@ள, ஆqச ̀ ய%பட
ைவN F$ தள$ Vைன'.

ஏ.S.T. ஆV6W ைவர7

உ?க@ க$%&'டைர Vqசய$ இைண
யN3ட+ இைணNேத பய+ப FN3-)க@.
எனேவ, ைவரf தாD0த_D0 உ?க@ க$%

&'ட) ஆளா0$ வாl% Lக@ அ கமாW+
றன. இைணயN3ட+ இைணய4:ைல எ+
றா_$, ]?க@ பய+ப FN3$, R.எf.b.
%ளாs 'ைரt pலX$ ைவரfக@ வரலா$.
எனேவ, ஏேதr$ ஒ\ ஆ^'. ைவரf
LேராWரா$ ஒ+ைற க$%&'ட`: V,வ
ேவ^F$. பல\$ ப`2 3ைரNதப., ஏ.4.9.
ஆ^'. ைவரf ெதா0% bைன V,வலா$.
இ : secure shredder, Do Not Track பா3கா%L,
தானாக 0o%b'ட நாn: fேக+ ெசl
வதைன அைமD0$ வச ஆWயைவ uFத:
வச களாகD WைடDW+றன. இ2த ெதா0%L
இ:லாம:, அவாf' (Avast)ெதா0%bைனR$
V,வலா$. Vைன' தளN : இைவ இர^-
Fேம WைடD Wற3. 4^ேடாf 8 7fட$
ெகா^ட ெதா0%பாக உ?க@ க$% &'ட)
இ\2தா:, அ : உ@ள Windows Defender
ஆ^'. ைவரf ெதா0%ேப ேபா3 மான3.
மாறா Vைலg: இ3 தர%பFWற3.

மாYேவM ைப67

(Malwarebytes AntiMalware Free)
ஏ.4.9. ஆ^'. ைவரf ெதா0%L 7ற%

பாகq ெசய:ப'டா_$, L  யதாக ைவரf
ஒ+, வ\ைகg:, எ2த ஆ^'. ைவரf
ெதா0%L$ பயனnDகா3. இவ/ைற “zero
day” threats என அைழDW+றன). அ^ைமD
கால?கn:, இ3 ேபா+ற ஆ^'. ைவரf 
ெதா0%LகkD0q சவா: 4F$ வைகg:
பல மா:ேவ) LேராWரா$க@ க$%&'ட)
கைள ஊF\cW+றன. இNதைகய LேராW
ரா$கைளN தFDக Malwarebytes Anti-Malware
Free நமD0 உதcWற3. இதைன XKைமயான
ஓ) ஆ^'. ைவரf Lேரா Wராமாக% பய+
பFNத இயலா3. வழDகமான ஆ^'.
ைவரf ெதா0%Lக@ ெசய:படாம: உ@ள
Vைலகn: இ3 உத 4F$.

K.].W^ராKைபயM (PC Decrapifier)

ஆ^'. ைவரf Lேரா
Wராjைன இ+fடா:
ெசl3, ந$ க$%&'ட
\D0 அர^ அைமNத 
b+ன), க$%&'ட) வா?
0$ேபா3, அத rட+ 
ேச)23 வ2த ேதைவய/ற 
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இ+fடா: ெசlய%ப'ட LேராWரா$கைள
]Dக ேவ^F$. பல ெப)சன: க$%&'ட)
V,வன?க@, bloatware என அைழDக%பF$,
இ2த ேதைவய/ற LேராWரா$கைள, க$%&'
ட`: V,4, அ3 0oN3 எ3c$ uறாம:,
அ:ல3 ெப\ைமRட+ uo 4/,4F
W+றன). இைவ, ந$ க$%&'ட) ெசய:
பா'.ைன jகc$ ம2த%ப FN3$ அ:-
ல3 பா D0$. இ2தq 7DகைலN d)D0$
வைகg: தா+ PC Decrapifier சா%'ேவ)
பய+பFWற3. இதைன இ+fடா: ெசl3
பய+பFN3ைகg:, ந$ க$%&'டைர XK
ைமயாக fேக+ ெசl3, எ2த LேராWரா$க@
இ2த வைக% ப'டைவ என ஒ\ ப' .யைல
அyD0$. ஒேர த'டa:, அைவ அைனN
ைதR$, இ2த LேராWரா$ pல$ ]DW4
டலா$. இ+ெனா\  ைரg:, நாமாக அைமNத
LேராWரா$கைளR$ ப'.யaF$. அ%ேபா3
]?க@ 0o%b'ட LேராWரா$ ஒ+, ேதைவ
g:ைல எ+, க\ னா:, இத+ pல$ ]D W
4டலா$.

அ.லாkகM (Unlocker)

ஏேதr$ LேராWரா$ ஒ+ைற, அ+ 
இ+fடா: ெசl3 ]D0$ Xய/7g: ஈFபF
ைகg:, அ2த LேராWரா$ பய+பா'.: இ\D
Wற3 எ+,$, அதைன ]Dக X.யா3 எ+,$
நமD0 bைழq ெசl தர%பF$. ஆனா:, நா$ 
ேத.% பா)Dைகg:, 0o%b'ட அ2த Lேரா
Wரா$, ெசய:பா'.: இ:ைல எ+, ெத`ய
வ\$. உ^ைமg:, 4^ேடாf அதைன%
b+LலN : இயDWD ெகா^.\D0$. அ+
லாDக) LேராWரா$ இத/கான d)4ைனN த\
Wற3. இய?WD ெகா^.\%பதாகD u,$,
அ2த LேராWராj+ ெசய:பா'.ைன Vைல%
பFN , அ+ இ+fடா: ெசl34F$.
இத/0 0o%b'ட சா%'ேவ) LேராWராj+
ஐகா+ |3 ைர' WnD ெசl3, WைடD0$
ெமr4:, Unlocker எ+ப : WnD ெசl3
ேத)2ெதFDகc$. b+ அ2த LேராWராjைன
]DW4டலா$. இ : இ+ெனா\ ஆபN3$
உ@ள3. Unlocker LேராWராjைன இ+fடா:
ெசl Fைகg:, ேதைவய/ற LேராWரா$க@
7லc$ இ+fடா: ஆ0$. அவ/ைற b+
நாn:, நாமாகேவ ]DW4டலா$.

ெரzவா (Recuva)

பல ேவைளகn:, நா$ ந$ைம
அoயாம:, 7ல ைப:கைள அyN3
4Fேவா$. } ைசDW@ b+e: இ\23$
]DW4Fேவா$. b+ன), அ3 0oN3 பத'ட$
அைடேவா$. க$%&'ட) பய+பFN3ேவா)
அைனவ\$ இைழD0$ தவ, இ3. 7ல
ேவைளகn:, ெமாNதமாக ைப:கைளN ேத)2

ெதFN3, ேநர.யாக, }ைசDW@ b+rD0
அr%பாமேலேய, அyD0$ ேவைலg_$
ஈFபFேவா$. ந$ ெசய:பா'.: அtவளc
ந$bDைக நமD0. ஆனா:, |'ெடFDக X.
யாத அள4/0 ைப:க@ அy2த b+னேர, 
”அடடா! அவசர%ப'F4ேடாேம!” என
வ\Nத%பFேவா$. இ2த மா ` Vக� cகn:
நமD0D ைக ெகாFD0$ LேராWரா$க@, நா$
அyNத ைப:கைள |'ெடFD0$ LேராWரா$
களா0$. அ2த வைகg: 7ற2த3, ெர0வா
(Recuva) LேராWரா$. Piriform V,வன$ த\$
இ2த LேராWராjைன, இ+fடா: ெசl3
இயDWனா:, ந$ க$% &'ட`: அ^ைமD 
காலN : அyDக%ப'F, |^F$ |'ெட-
FDகD u.ய ைப:க@ அைனNைதR$ ப'-
.யaF$. அ a\23 நமD0N ேதைவ%
பF$ ைப:கைள |'ெடFDகலா$. இ3 ந$
க$%&'ட`: தயாராl இ\D0$ வைகg: 
அைமN3D ெகா@வ3 ந:ல3. அ.Dக. 
இதைன% பய+பFNத மா'ேடா$ எ+றா_$, 
ேமேல uற%ப'ட �� Vைலகn:, நமD0
ைக ெகாFD0$ LேராWரா$ இ3 ஆ0$.

]^}னM (CCleaner)

Piriform V,வன$ தயா
`N3 அnN3@ள
இ+ெனா\ அவ7ய
மான LேராWரா$
7W�ன). க$%
&'ட) பய+ப-
F N 3 ப வ ) க n ட $
இத/0 தe b`ய$
உ^F. ஏென+றா:,
நா$ பல Vைல
கn: ேம/ெகா@k$
ேவைலைய ஒேர இயDகN : நடN N த\$ 
ெசய:பாF இத/0 உ^F. ந$ க$%&'ட) 
ெசய:பா'.:, இைணய உலாDகn: ேச)2-
 F$ ேதைவய/ற 0DW ைப:க@, bர cச) 
�fட` ைப:க@, ேதைவய/றதாக ேதD
க%பF$ த/காaக ைப:க@, 4^ேடாf
ெர9f'`g: ஏ/ப FNத%பF$ த/கா aக
0o�Fக@ என அைனN3 0%ைபகைளR$
]DW, க$% &'டைரq �Nத%ப FN3$ ேவைல

தயா
ள
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gைன இ2த LேராWரா$ ேம/ெகா@Wற3.
இலவசமாக இதைன Piriform V,வன தளN :
இ\23 ெபறலா$. பண$ ெச_N , 25 டால), 
ெப/றா:, இ+r$ 7ல uFத: வச க@ 
WைடD0$. ஆனா:, இலவசமாகD WைடD0$
வச கேள நமD0% ேபா3மானதா0$.

S.எY.].�Wயா KேளயM

4^ேடாf 8 ெகா^ட க$%&'டைர
]?க@ வா?Wg\2தா:, அ : .4.Dகைள

இயD0வ : bரq
ைனகைளq ச2 D
கலா$. 4^ேடாf
7 7fடN :, .4
.Dகைள இயD0$
வச ேபால, இ :
தர%பட4:ைல.
ஒ\ேவைள உ?க@
க$%&'ட) .4.
பாDஸுட+ வ.வ
ைமDக%ப'F வ2
 \2தா:, இ2த
bரqைன இ\Dகா3.
இ:ைல எe:,

உ?க@ bரqைனD0N
d)c, க$%&'ட`: 4.எ:.7. |.யா bேள-
யைர இ+fடா: ெசlவ 3தா+. இ3 இலவச
மாகேவ WைடDWற3.

ெப5V6 டா6 ெந6 (Paint dot net)

ெப`ய அள4லான LேராWரா$கைள%
பா)Nத b+ன), ந$ க$%&'ட`: இ\Dக
ேவ^.ய 7+ன 7+ன LேராWரா$கn:,
நமD0 அ க$ பய+படD u.ய3 ெபg^'
டா' ெந'. இ3 அேடா% ேபா'ேடா ஷா%
அள4/0, அ க இேம� எ.'ட) வச கைளD
ெகா^டதாக இ:லா4'டா_$, இலவச
மாகD WைடD0$ இ2த LேராWராj:, எ+ன
இ\Dக% ேபாWற3 எ+, எ^ண ேவ^டா$.
இ : நா$ சாதாரணமாக எ )பா)D0$ இேம�
 \N3வத/0N ேதைவயான அைனN3$
WைடDW+றன. ]?க@ WராbDf வ:_நராக
இ\23, அேடா% ேபா'ேடா ஷா% அ%n
ேகஷrD0% பண$ ெசலவyDக இயலாம:
இ\2தா:, ெபg^' டா' ெந' Lேரா Wரா$,
உ?கkD0N ேதைவயான வச க@ ெகா^ட-
தாக இ:ைல என உண)2தா:, GIMP எ+r$
இேம� எ.'.? சா%'ேவ) ெதா0%bைன%
பய+பFNதலா$. இ3 இலவசமாகD WைடD
Wற3. இதைன% பய+பFNத, 7லவ/ைறD
க/,D ெகா@ள ேவ^F$. க/,D ெகா@வ3
எn3. க/,D ெகா^F4'டா:, இ3 த\$
வச க@ உ?கைளR$ உ?க@ ந^ப)க ைளR$
மைலDக ைவN F$.

K.W.எ1. 2ேரா^ரா�கI

b...எ%. ைப:கைள% ப.Dக எ+றா:, 
உடேன நா$ நாF வ3 அேடா% b...எ%. 
}ட) LேராWரா$ தா+. இ3c$ இலவசமாகD

WைடDWற3. ஆனா:, இ3 ச/, எnதாக%
பய+பFNத இயலாத3. அ.Dக. அ%ேட'
ெசlய%பFவ3. அைனN /0$ ேமலாக,
ைவரfகைள பர%Lபவ)க@, இதைன% பய+
பFN3$ க$%&'ட)கைள எnதாக வைளN3%
ேபா'F வ\W+றன). எனேவ, இ2த Lேரா
WராjைனN த?க@ க$%&'ட`a\23 எFN3
4'டவ)கேள அ க$. அ%ப.யானா:, இத+
இடN : ெசய:பF$ Lேரா Wரா$க@ எைவ?
உ?கkD0 அ.%பைடயான ெசய:பாFக@
ெகா^ட b...எ%. }ட) ேவ^F$ எ+றா:, 
Sumatra PDF }ட) அ%nேகஷைன% பய+பFN
தலா$. இ3 அtவளவாக ெவnேய ெத`யாத3
எ+பதா:, ேஹDக)க@ இ+r$ இத+ பDக$ 
வர4:ைல.

இதைன அFN3,
PDF Xchange எ+r$
அ % n ே க ஷ ை ன D
uறலா$. இ3 இல வ
சமாகD WைடDWற3.
b...எ%. ைப:கைள%
ப.%பத/0$ அதைன 
எ.' ெசlவத/0$
jக எnதான3. இ3 
7oய அள4ேலேய ந$
ஹா)' .fDW: இட$ 
எFN3D ெகா@வதா:, 
அைனவரா_$ இ3 4\$ப% பFWற3.

ேமேல ெசா:ல%ப'ட வ/o: இ\23
ச/, மா,ப'ட, b...எ%. ைப:கkட+
ெசயலா/,$ அ%nேகஷ+ CutePDF எ+ப3.
நமD0% பல ேவைளகn:, ந$ டா0ெம^'
ைப:, இேம� ைப:, ஏ+ XK இைணய%
பDகN ைன, b...எ%. ைபலாக மா/ற 4\$
Lேவா$. இ2த CutePDF இலவசமாகD WைடD
Wற3. இ3 ஒ\ b`^ட) 'ைரவ) ைபலாக ந$
க$%&'ட`: அம)23 ெகா@Wற3. File > Print
எ+ற இைடXக$ வyயாகq ெச+,, எ2த ஒ\
ைபைலR$, b...எ%. ைபலாக மா/,$ வச
 ைய இ3 த\Wற3.

kள�6 �Y �ல� ைபY ேதkக�

இ+ைறய ெபாK :, க$%&'ட) பய+
பா'.:, ந$ ைப:கைள ேசt ெசl3 ைவN
 ட fேடாேர� இட மாக% பல இைணய
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தள?க@, Dளt' fேடாேர� எ+ற வைகg:
WைடDW+றன. இவ/ைற ந$ க$%&'ட
\ட+ இைணNேத ெசய:பட ைவDகலா$.
]?க@ க$%&'ட) பய+பFN னா_$,
fமா)' ேபா+ அ:ல3 ேட%ள' பய+பFN
 னா_$, ]?க@ உ\வாD0$ ைப:கைள,
Dளt' fேடாேர� Xைறg: இய?0$
இ2த தள?கn: ேசt ெசl3 ேதDW ைவD
கலா$. உ?கn+ க$%&'ட), 4^ேடாf 8
அ:ல3 4^ேடாf 8.1 7fடN3ட+ தர%
ப'.\2தா:, அ : ைமDேராசா%' V,வ
னN + fைக 'ைரt இைணDக%ப'F@ள3.

இைணயN ெதாட)b:
]?க@ ெசய:ப'F,
ைப:கைள உ\
வாDWனா:, க$%
&'ட`+ ஹா)'
.fDW: ேசt ெசl
வ3 ேபால, ைப:க@ 

fைக 'ைர4: ேசt 

ெசlய%பF$. ]?க@
4^ேடாf 7, 4fடா
அ:ல3 எDfb பய+ப
FN3பவராக இ\2தா:,
]?க@ 4\$L$ Dளt' 
fேடாேர� வைகையN
ேத)2ெதFN3% பய+ப
FNதலா$. ஒ+ 'ைரt, u0@ 'ைரt ம/,$ 
'ரா% பாDf இ2த வைகg: இய?W வ\ W+
றன. 2014 ஆ$ ஆ^.:, Dளt' fேடாேர� 
பழDக$ ெப\Wயதா:, இைவ அைனN3$
த?க@ பயனாள)கkD0N த\$ ேதDக அளைவ 
அ க`N3@ளன. எனேவ, இவ/o: ஒ+ைறN
ேத)2ெதFN3, அ : அDகc^'  ற23, 
ேதைவ%பF$ேபா3 பய+பFNதலா$.ேமேல
ெசா:ல%ப'ட LேராWரா$க@ த4ர, இ+r$
பல அN யாவ7ய LேராWரா$க@, உ?க@ எ )
பா)%bைன Vைறேவ/,$ வைகg: WைடD-
W+றன. இவ/ைறN ேத. அo23, இ+fடா: 
ெசl3 பய+பFNதலா$.

இை

fை

+ற வார$ XK வ3$, சpக இைணய
தள?கn:, ேபfLD தள$ ஒ\ வார$,
பராம`%b/காக pட%பF$ எ+,$,

ேபfLD V,வனNதா:, அ க`N3 வ\$
வா.Dைகயாள)கn+ எ^mDைகையq சமா
nDக இயலாததா:, Vர2தரமாக pட%பF$
எ+,$ பல வத2 க@ உலா வ2தன. இ3 
0oN3 ேபfLD V,வன இயD0ந) லா` R
0o%bFைகg:, தயc ெசl3 எ?கn+ எ )
காலN  'ட%பmகn: ந+றாகq ெசய:பட
4F?க@. இ3 ேபா+ற ஆதாரம/ற ெபாl
கைள% பர%b, எ?கைளq ேசா)வைடயq

ெசlயாd)க@ எ+, ேக'FD ெகா^F@ளா).
ெச+ற வார$ 5,000 ேகா. டால) pலதன V 
யாக, ேபfLD V,வன$ ெப/,@ள Vைலg:,
V,வன$ pட%பF$ எ+ப3 X'டா@தன
மான க\N3 எனc$ 0o%b'F@ளா).

�jg+ |3 ஒ\ Wரக$ ேமா  �j அyய% 
ேபாWற3, ஒபாமா4+ மைன4 இ+ெ னா\
0ழ2ைதD0N தாயாக% ேபாWறா), ேபா+ற பல 
ெபாlயான க/பைன ெசl கைள ெவngF
வைத வழDகமாகD ெகா^F@ள 7ல இைணய
தள?கn+ 4ைளயா'F இ3 எ+,$ uo-
R@ளா).

ேப94( :ட"ப;! வத<=
ெச
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S^ேடாf 10 ஆ%பேர'.? 7fட$ 0oN3
பல எ )பா)%Lக@ மDகnட$ உ@ளன.

4^ேடாf 8 7fடNதா:, தா+ இழ2த ம %
bைன, ைமDேராசா%' V,வன$, இத+ pல$ 
|'FD ெகா@ள பல Xய/7கைள ேம/
ெகா^F வ\Wற3. 4^ேடாf 10 ெதாy:
�'ப ேசாதைனN ெதா0%bைன இயDW%
பா)Nதவ)க@, இ2த ெதா0%b:, ைமD
ேராசா%' த+ வா.Dைகயா ள)கn+ 4\%ப?-
கைள Vைறேவ/ற அ க Xய/7 ெசl 3@ள3 
எ+, க\N3 ெத`4N3@ளன). 4^ேடாf
10 7fடN ைன, நா$ பய+பFNத எ+ன
ெவ:லா$ எ )பா)DWேறாேமா, அவ/ைற
எ:லா$ தர Xய/7N3@ள3. 4^ேடாf
7 7fடN : உ@ள 7ற2த வச கைளR$,
4^ேடாf 8 7fடN : அoXகமான பல
ந:ல 4ஷய?கைளR$ கல23, இதைன வ. வ
ைமN3@ள3. அN3ட+, இ2த 7fடN ைன,
Dளt' ேசைவRட+ இைணN3, (ஒ+ 'ைரt) 
ந:ல வச கைளN தர X+வ23@ள3.

இ2Vைலg:, ைமDேராசா%' ம/,$
4^ேடாf வா.Dைகயாள)க@, இ2த 
ஆ%பேர'.? 7fட$ இலவசமாகN தர%
பட ேவ^F$ எ+பத/கான க\N3கைள X+
ைவN3@ளன).

4^ேடாf 8 7fட$ வா?W% பய+
பFN ய பல\$, அதனா: WைடNத எ )
பாராத ஏமா/றNதா:, அ )q7  அைட23@
ளன). எனேவ, பல\$ அFNத 7fடN  /0
ேம$பFNதN தயாராக உ@ளன). ஆனா:,
அேத ேநரN :, 4^ேடாf 8 பய+ப
FNதN ெதாட?Wய பல), 4ைல மaவான,

ம/ற V,வன?கn+ ஆ%பேர'.? 7fட?
கkD0 மாo உ@ளன). பல), ெப)சன:
க$%&'ட)கைள 4FN3, 0ேரா$ LD,
ஆ%b@ க$%&'ட) ம/,$ ஆ^'ராl'
7fடN : இய?0$ ெப)சன: க$%&'ட)-
கkD0 மாo உ@ளன). இவ)கைள |^F$
ைமDேராசா%' த+ 0ைடD0@ ெகா^F
வர ேவ^F$ எ+றா:, 4^ேடாf 10 இல-
வசமாக வழ?க%பட ேவ^F$. 4^ேடாf
7 ம/,$ அத+ b+ன) வ2த 4^ேடாf
8, 4^ேடாf 8.1 7fட$ வா?Wய அைன
வ\D0$ இ3 இலவசமாகN தர%பட
ேவ^F$. வ)Nதக } g:, இ2த எ )பா)%L
ச/, அ கமாகN ெத`யலா$. ஆனா:, த+
Vைலையq �ராDக, ைமDேராசா%' இ2த 
Vைலைய எFNேத ஆக ேவ^.ய \D0$.
த+ எ )கால வ)NதகN : மDகnட$ ந$bD
ைகைய ஏ/பFNத, இ2த X.4ைன ைமD
ேராசா%'எFDகேவ^F$எனெப\$பா லான
வ)க@ க\N3 ெத` 4N3@ளன).

இ3 ைமDேராசா%' V, வனN /0
வ\மான இழ%ைப ஏ/பFN னா_$, த+
LேராWரா$கn: uFத: வச கைளD க'ட
ணN + அ.%பைடg: த23 இழ%ைப ஈF
ெசl டலா$ எ+,$

ைமDேராசா%' அ_வல) ெக4+ ெத` 4N-
3@ளா). த/ேபா3 ஆ�f 365 ெதா0%b:,
ைமDேராசா%' அ கD கவன$ ெச_N  வ\-
Wற3. அதrட+ இைண23 4^ேடாf
10 7fடN _$ இe த+ வ)Nதக }  யான
ெசய:பா'.ைன ேம/ெகா@k$ எ+, எ )-
பா)Dகலா$.

LMேடா910இலவசமாகேவM;!
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உலW: jக அ க அள4: பய+பFNத%
பF$ u0@ V,வனN + இலவச அ�ச:

ேசைவயான 9ெமg:, �னா4: X/o_மாகq
ெச+ற வார$ தைட ெசlய%ப'ட3. எKN3
`ைம, பய+பா'F உ`ைமD0 எ ராகq ெசய:-
பF$ அைம%b+ இைணயதளமான GreatFire.
org எ+ற தளN : இ2த தகவ: தர%ப'F@
ள3. ராl'ட)f ெசl V,வனX$ இதைன
உ, %பFN R@ள3. �னா4: தைட ெசl
ய%ப'டதா:, u0@ V,வன$ ெதாட)23
ெவngF$ j+ அ�ச: பய+பா'F வைர
படN :, ெச+ற ஒ\ வாரமாக, பய+பா'FD
ேகாF ச`23 கா'ட%பFWற3. ஆனா:, �ன
அர7+ ெவnRறcN3ைற அ கா`க@, இ2த
தைட 0oN3 த?கkD0 எ3c$ ெத`யா3
என அo4N3@ளன).

பல ஆ^Fகளாகேவ, u0@ V,வனN
 /0$ �ன நா'F அர7/0$ ந'Lறc$,
ெதாy: } யான உறc$ ச`யாக இ:ைல. 
இைணயN ேதட: X.cகைளN த?க@ அர�
தmDைக ெசlத b+னேர, u0@ ெவngட
ேவ^F$ எ+ற �ன அர7+ 4^ண%பN
 ைன, u0@ ெமாNதமாக ம,Nத3. 2010 ஆ$
ஆ^F, உற4: ஏ/ப'ட இ2த 4`ச:, அதன 
அ�ச: ேசைவgைன% பா Nத3. த+ இயD
கN ைன �னா4a\23, u0@, ஹா?கா?
நா'./0 மா/oD ெகா^ட3.

ஜனநாயகN ைன ேவ^. .னாம+ ச3D
கN : நைடெப/ற ேபாராnகைளD ெகா�ர

மாக மரணN3ட+ த^.Nத 25 ஆ$ ஆ^F
ெந\?0ைகg:, �னா, u0@ V,வனN +
அ�ச: ேசைவைய V,N ய3. ஆனா_$,
�ன மDக@ அc'_D டா' கா$ ம/,$ 
ஆ%b@ V,வனN + இெமg: Wைளய^'
LேராWரா$ pல$, 9ெமg: ேசைவைய%
ெப/, வ2தன). இ%ே பா3 அ2த வைக வy
கk$, XKைமயாக, ெமாNதமாக அைடDக%
ப'F 4'டன.

Bandwidth: இைண#க%ப'ட இ* ேவ-
சாதன2க3 இைடேய நைடெப-7 ேட'டா 
ப8மா:ற<=> அ=க ப'ச ேட'டா ப8மா:ற 
ேவக<=@ அளைவ இB CD#EறB. இB
ேட'டா பயG#C7 ேவக7 அ>ல.
Client: க7%I'டJ ெந'ெவாJ#E>
இைண#க%ப'K சJவராக இய2காம>
பய@பK<த%பK7 எNத க7%I'ட*7 
EைளயO' என அைழ#க%பK7.
Doc: இB ஒ* ைபR@ ெபய8> உ3ள
Bைண% ெபயJ. இNத ெபய*ட@ உ3ள ைப>  
ைம#ேராசா%' ேவJ' ெதாC%T> உ*வான
ைப> எ@பதைன இB CD#EறB.
Domain Name: இ@டJெந'U> உ3ள தகவ>
தள2கைளஇVெசா>லா>CD%TKE@றனJ.
அNத தள<=@ ெபயைர இB CD#EறB.

ெதY<Z ெகா7[Rக7

ஆனா:, இத/0 ஒ\ b`4ன`டj\23
எ )%L வரலா$. இலவசமாக 4^ேடாf
10 ெகாFDக%பF$ Vைலg:, ெப\$பாலா
னவ)க@, த?க@ ெப)சன: க$%&'டைர
அ%Wேர' ெசl ட மா'டா)க@. L ய க$%
&'ட) வா?க மா'டா)க@. எனேவ, க$%-
&'ட) தயா`N3 4/பைன ெசlபவ)க@,
இ2த இலவச அrம ைய எ )%பா)க@.

X+L L ய 4^ேடாf ப %L ெவn g
ட%பFைகg:, க$%&'ட) தயா`%பவ)க@,
L ய சாதன வச கைள அoXக$ ெசl3,
வா.Dைகயாள)கைள% L ய க$%&'ட)
வா?0$ வைகg: வy நடN3வா)க@. இ3
இ%ேபா3 நைடெபற இயலா3 என இ2த தயா-
`%L V,வன?க@ எ^�W+றன. ஆனா:,
நFVைலயாள)க@, இ%ேபா3$ க$%&'ட)
தயா`%பவ)க@, 4^ேடாf 10ஐ% பய+ப FN
3$ேபா3, L ய வச கைளN த\$ வைகg:,
தயா`%b: L3ைமகைளD ெகா^F வரலா$ 
எ+, u,W+றன).

இத/கான d)c ஒ+ைற ைமDேராசா%' க^-
டoய ேவ^F$.

4^ேடாf 10 ேசாதைனN ெதா0%b/0% 
பலNத வரேவ/L இ\%பதா:, ைமDேராசா%'
இ3 0oN3 மW�q 7ைய ெவng'F@ள3. 
இத/0 X+ 4^ேடாf 7/8/8.1 ேசாதைனN
ெதா0%L ெவngட%ப'ட ேபா3, பய+ப
FN ய வா.Dைகயாள) எ^mDைகையD
கா'._$, 4^ேடாf 10 ேசாதைனN
ெதா0%b/D0 jக அ  கமான அள4: பயனா
ள)க@ ப 23@ளன). ஏறNதாழ 15 ல'ச$ ேப)
தா?க@ பய+பFN வ\வதாக% ப 23@
ளன).  ன2ேதா,$ 5 ல'ச$ ேப) ெதாட)23
பய+பFN வ\W+றன). இ3வைர, பயனா
ள)கn+ b+�'ட?க@ அ.%ப ைடg:,
1,300 bைழD 0o�Fக@ க^டoய%ப'F,
0ைற ]Dக$ ெசlய%ப'F@ளன. இதனா:,
4^ேடாf 10 வா.Dைக யாள)க@ எ )-
பா)D0$ XKைமயான ெதா0%பாக இ\D0$ 
எ+, எ )பா)Dக%ப FWற3.

SனாLB TெமUV()* தைட
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ெட"#$%& $ரா* ேஷேடா
ேவ)' டா0ெம^'.: பாராDகkD0 பா)ட)
அைமDகலா$ எ+பதைனN ெத`23 ைவN 
\%�)க@. இதrட+ இ+r$ ஒ\ ப. ேமேல 
ெச+,, 0o%b'ட ெடDf'./0 எ%ப.
'ரா% ேஷேடா அைமN3 அழ0 பFNதலா$
என% பா)Dகலா$.

'ரா% ேஷேடா (drop shadow) எ+ப3c$
ஒ\வைக பா)டேர. இ3 இர^F பDக?கn:, 
ம/ற இ\ பDக?கn: இ\%பைதD கா'._$
ச/, அகலமாக இ\D0$. இ3 அq7: வ\$
ேபா3,இ2த0o%b'டெடDf'ம'F$ம/ற
வ/oa\23 ச/, உயரமாகN தeேய கா'ட%
பF$. இதைன எ%ப. அைம%ப3?
1. எ2த பாரா4: 'ரா% ேஷேடா 4ைன

இைணDக ேவ^Fேமா, அ : க)சைர
V,Nதc$.

2. பா)ம' (Format) ெமr4: இ\23 Borders
and Shading எ+பதைனN ேத)2ெதFD
கc$. ேவ)' Borders ேட%  றDக%ப'ட
Vைலg: Borders and Shading டயலாD பாD
�ைனD கா'F$.

3. இ?0 ஏ/கனேவ அைமDக%ப'டைவ கா'-
ட%பF$ இட3 Lறமான ப'.யa: எ+ப
தைனN ேத)2ெதFDகc$.

4. ெதாட)23 Width drop-down ப'.யa:,
ேகாF எ2த அள4: இ\Dக ேவ^F$ எ+
பதைனN ேத)2ெதFDகc$. b+ ஓேக WnD
ெசl3 ெவnேயறc$.

ைஹப0
ேவ)' டா0ெம^'கn: ேகா'.+
]ளNைதD கணDWFைகg_$, ெசா/கைள
அFNத வ`D0 மடDWD ெகா^F ெச:ைக
g_$, ைஹப+ அ:ல3 ேடs இ\2தா:
7ல ேவைளகn: b`N34FWற3. நா$, ஒ\
வ` இ3 ேபால b`Dக%ப Fவதைன 4\$L
வ :ைல. ஏென+றா:, 7ல ெதாைலேப7
எ^க@ இ3 ேபா+ற ேடsகைளD ெகா^F
அைமN \%ேபா$. இைவ b`Dக%ப'டா:
அைவ ச`யாக அைமயா3. எனேவ b`Dக X.
யாத ைஹப+க@ இ2த இடN : அைமDக%

பட ேவ^F$.
இத/0 அ2த ைஹப+ அ:ல3 ேடs

அைமDைகg: க^'ேரா: ம/,$  %' 
¡கைள ஒ\ ேசர அKN D ெகா^F அைமDக 
ேவ^F$. b`Dக X.யாத ைஹப+கைள
ேவ, ஒ\ வைகg_$ அைமDகலா$. 
1. இ+ெஸ)' ெமr ெச+, 7$ப: எ+o\%

பைதN ேத)2ெதFDகc$.  இ3 இ+ெஸ)'
7$ப: டயலாD பாDைஸD ெகாFD0$. 

2. இ2த 7oய 4^ேடா4: fெபஷ:
ேகரDட)f ேட%b: WnD ெசl  டc$.

3. இத+ b+ நா+ bேரDW? ைஹப+ ேகரD
டைர ைஹைல' ெசl டc$.

4. b+ன) இ+ெஸ)' எ+ப : WnD ெசl  
டc$.

5. அFN3 ேக+ச: எ+ப : WnD ெசlவத+ 
pல$ டயலாD பாDைஸ pடc$.

கா*2 அ&ல5 67
ேவ)' டா0ெம^' தயா`D0$ேபா3,
0o%b'ட ெடDf'.ைன Wn% ேபா).:
ைவN \%ேபா$. அதைன% பல இட?கn:
ஒ'ட ேவ^.ய \D0$. இ3 7ல ேவைள
கn: படமாகD uட இ\Dகலா$. அ%ே பா3
ேவ, ஒ\ ெடDf'ைட எFN3 இ+ெ னா\
இ'N : ஒ'ட எ^ �$ேபா3 அதைன கா%b
ெசlதா:, Wn% ேபா).: உ@ள ெடDf' 
அ:ல3 பட$ மைற234F$. ஆனா:,
அதைன |^F$ கா%b ெசlவ3 ச/, ேநர$
எFD0$ ெசய லாக இ\Dகலா$. அ%ப.%
ப'ட ேவைளகn:, Wn% ேபா) FD0 கா%b
ெசl டாமேலேய, ெடDf'ைட இ+ெனா\
இடN : ேபf' ெசl  F$ வyையD கைட%
b.Dகலா$.
1. Xதa: ேவ, ஒ\ இடN : ஒ'ட ேவ^-

.ய ெடDf'.ைனN ேத)2ெதFDகc$.
2. ெதாட)23 Shift+F2 ¡கைள அKNதc$.
3. அFN3, க)சைர, ெடDf'ைட எ2த 

இடN : ஒ'ட ேவ^ Fேமா, அ?0
ெகா^F ெச+, அைமDகc$. இe,
எ+ட) த'.னா:, ெடDf' க)ச) இ\D0$
இடN : ஒ'ட%பF$. 
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எ(ெஸB
O"9...

ேட$டா"கைள வ:ைச*ப <=த
எDெஸ: ெதா0%b: நா$ பல வைகயான

ேட'டாDகைள அFDW ைவDWேறா$.
அவ/ைற ப:ேவ, Vைலகn: நா$ வ`ைச%
பFN % பா)Dக ேவ^.ய \D0$. அகரவ
`ைச%ப., 0ைற2த ம %L அ:ல3 உய)2த
ம %Lஎனவ`ைச%பFNத  ேவ^.ய \D0$.
இதைன எ%ப. ேம/ெகா@வ3 எ+, இ?0
பா)Dகலா$. Xதa: எDெஸ: ெதா0%b/0
எ2த ேட'டாைவ வ`ைச%பFNத ேவ^F$
என ெசா:ல ேவ^F$. இதைன ேம/ெ கா@ள
Xதa: ேட'டா இ\D0$ ெச: aைனN ேத)2
ெதFDக ேவ^F$. ஒேர ஒ\ ெச:ைல ம'F$
வ`ைச%பFN3வதாக இ\2தா: Sort Ascending
அ:ல3 Sort Descending ப'டைனN ேத)2
ெதFDகc$. எ2த ெச:ைலN ேத)2ெதFDW
¢)கேளா அ2த ெச: அ2த �:.+ காலN :
இ\%பதைன உ, ெசl3 ெகா@ளc$. இ2த
இ\ ப'ட+கk$ Standard �:பா`: உ@ளன.

ஒேர வைக ேட'டா இ:லாம: ஒ+ ,D0
ேம/ப'ட வைக ேட'டா4ைன (எFN3D
கா'டாக ெபய) ம/,$ bற2த ேத ) வ`ைச%
பFNத ேவ^F$ எ+றா: ]?க@ எDெஸ:
ெதா0%b/0 ேவ, வைகg: இதைனN ெத`
ய%பFNத ேவ^F$. எ2த �:Fகைள வ`
ைச%பFNத ேவ^F$ எனc$ எ2த வைகg:
அவ/ைற அFDக ேவ^F$ எனc$ uற
ேவ^F$. இத/0 Xதa: Data ெமr ெச:
லc$. அ : 0m£t எ+r$ b`ைவN 
ேத)2ெதFDகc$. இ2த Sort 4^ேடா4:
p+, வைகg: b`%பத/0, அவ/o: எத/0
X+r`ைம ெகாF%பத/0 என வyக@ தர%
ப'.\D0$. ஒtெவா+ைறR$ WnD ெசl3
WைடD0$ ப'.யa: ]?க@ 4\$L$
ேட'டா ெச:_Dகான ெபயைரN ேத)2ெத-
FN3 X+r`ைமDேக/றப. அைமDகc$.
அைவ ஒtெவா+o_$ ¡y\23 ேமலா
கc$ ேமa\23 ¡ழாகc$ (உய)2த ம %L/
0ைற2த ம %L) அைமDக ascending அ:
ல3 descending ேத)2ெதFDகc$. வைக%ப
FNத ேவ^.ய ேட'டா ெச:கkD0 ]?க@
ெஹட) வ`ைச (“Header row” ஒ+, ெகாFN 
\2தா: அதைனD 0o%bட ேவ^F$. இத/0 
¡ழாக வச தர%ப'.\D0$. இதைன ]?க@
ெசலD' ெசlயா4'டா: எDெஸ: ெஹட`
_@ள ெசா:ைலR$ எFN3D ெகா^F b`N3

அத/ெகன ஒ\ இட$ ெகாFN3% b`D0$.  
அ:ல3 ெஹட) வ`ைச ]?க@ ெகாFDக-
4:ைல எ+றா: “No header row” எ+பதைனN
ேத)2ெதFDக ேவ^F$. அைனN3$ X.2-
தcட+ ஓேக WnD ெசl3 ெவnேயறc$.
இ%ேபா3 உ?க@ ேட'டா ெதா0%L ]?க@ 
4\$bயப. வைக%பFNத%ப'F அழகாகD
WைடD0$. |^F$ ேவ, ஒ\ ெச:a:
உ@ள ேட'டா4ைனR$ ேச)N3 வைக%பFN
 டN  'டj'டா: அதைன  மா/oN ேத)2
ெதFN3 வைக%பFNதலா$.

ெட"#$ %ைச0
தா?க@ அைமN F$ ஒ)¥' jக அழகாக

இ\%பைத யா) தா+ 4\$ப மா'டா)க@?
ெச:க@, அ : உ@ள ேட'டாDக@, ேமேல
உ@ள பா)XலாDக@, சா)'க@ என அைனN3$
அழகான ேதா/றN : இ\2தா:, அதைனN தயா
`Nத ந$ைம ம/றவ)க@ பாரா'டா4'டா_$,
ந$ மன /0 Vைறவாக இ\D0$ அ:லவா!
இ3 சா)2த ஒ\ அ$சNைத இ?0 பா)%ேபா$.

எDெஸ: ஒ)D ¦' ேல அc' ம/,$ 
.ைச+ ெசlவ : அைனவ\$ ெபா3வான
bரqைன ஒ+ைறq ச2 %பா)க@. ெச:கn: 
உ@ள ேட'டா ெடDf' உ@ள அள4/0
அ கமான இடNைத எFN \Dகா3. இதனா:
ேட'டா உ@ள ெச:கn: அ கமான காa
இட$ இ\D0$. இ3 ஒ)D ¦' .ைசe: 
4\$பாத ேதா/றN ைனNத\$.

இ2த bரqைனையN d)Dக எDெஸ: 
இர^F வyகைளN த\Wற3. ெடDf'ைட
ெந'டாக அைமDகலா$; அ:ல3 �ழ/o ஒ\ 
ேகாணN : ைவDகலா$. எ2த ெச:கn:
உ@ள ெடDf'ைட மா/o அைமN  ட ேவ^
Fேமா அ2த ெச:கைளN ேத)2ெத FDகc$.
b+ இ : மcf ைர' WnD ெசlதா: ெமr 
ஒ+, WைடD0$. இ : Format Cells எ+ப :
WnD ெசl டc$. இ : உ@ள பல ேட%
கn: அைல+ெம^' எ+பதைனN ேத)2ெத-
FNதா: ெந'டாக, பFDைக வச மாக, 0o%
b'ட ேகாணN : சாlவாக ெடDf'ைட 
அைமN ட வyக@ தர%ப' .\D0$. உ?க@
.ைச+ க/ப ைனDேக/ப ெடDf'ைட அைமN-
 ட க'டைள ேத)2ெதFN3 ஓேக WnD 
ெசl3 ெவn ேயறc$. இ%ே பா3 காa இட$
இ:லாம: ெடDf' அைமDக%ப'F அழ-
கான ேதா/றN : இ\D0$.
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வழDக$ ேபா:, u0@ V,வனN /0,
ெச+ற 2014 ஆ$ ஆ^F பல ெவ/oக

ைளR$ ச,Dக:கைளR$ ெகா^டதாக இ\2
த3. அவ/o: 7லவ/ைற இ?0 காணலா$.

2014+ b%ரவ` மாத$, அெம ̀ Dகா4:
கா+சf நகரN : அoXக%பFN ய, த+r
ைடய u0@ ைபப) (Google Fiber) இைணய
இைண%bைன ேம_$ 7ல ெம'ேரா நக ர?
கn: 4`c பFN ய3. இதைன அைனவ\$
வரேவ/றன). ெமாNத$ 34 நகர?கn: இ3
த/ேபா3 இய?W வ\Wற3.

ஒtெவா\ ஆ^F$ நடD0$ தகவ:
ெதாy: �'ப க\Nதர?W:, த+ L ய சாதன$
அ:ல3 வச gைன u0@ அoXக%பFN3$.
அ2த வைகg:, 2014:, ஆ^'ராl'
ப %L 5ைன, லாaபா% எ+ற
ெபய`: கா'.ய3. ஆனா:,
ெமாைப: ேபாrDகான இ2த
ஆ%பேர'.? 7fட$, அD
ேடாப)மாத$மDகkD0வழ?
க%ப'ட3.

இ2த ஆ^.:, ெபா3-
மDகn+ எ )%bைன u0@
வா?WD க'.D ெகா^ட ச$ப-
வX$ நைடெப/ற3. 9ெமg:
பய+பFN3$ த+ வா.D
ைகயாள) ஒ\வ), 0ழ2ைத
கn+ பாaய: பட?கைளD
ைகயா@Wறா) எ+, 0/ற$
சா'., காவ:3ைறD0

அவைர அைடயாள$ கா'.ய3. அவ)கk$
நடவ.Dைக எFNதன). ஆனா:, ெபா3மDக@
இ3 த?க@ ெசா2த தe%ப'ட நடவ.Dைக
கn:, 9ெமg: ஈFபFவதாகD 0/ற$ சா'
.னா)க@. இ3 ெப\$ அள4:, ப+னா'ட
ள4: 4வாதNைத ஏ/ப FN ய3.

u0@ V,வனN + பல ஆ^Fக@ Xய/
7g+ பயனாக, ஓ'Fந) ேதைவ%படாத கா),
இ2த ஆ^.: ெவn யான3. .ச$ப) மாத$
இதைன இயDWD கா'.ய3.

u0@ ெவng'ட, 0ைற வான த.ம+
ெகா^ட 0ேரா$LD ேல%டா% க$%&'ட)
அத/0 ஒ\ 7ற%பான இடNைதD ெகாFNத3.
0o%பாக க:4% b`4: இத+ பய+பாF

அ க`N3, தe% LகைழN த2த3.

2014B C)7 கட<த பாைத

34 நகர?கn: இ3
ற3.

நடD0$ தகவ:
W:, த+ L ய சாதன$
@ அoXக%பFN3$.
ஆ^'ராl'
% எ+ற

ஆனா:,
இ2த
அD

வழ?

பா3
u0@
ட ச$ப
9ெமg:
வா.D
2ைத

ைளD
/ற$

ைறD0

இதைன இயDWD கா'.ய3.
u0@ ெவng'ட, 0ைறவான த.ம+

ெகா^ட 0ேரா$LD ேல%டா% க$%&'ட)
அத/0 ஒ\ 7ற%பான இடNைதD ெகாFNத3.
0o%பாக க:4% b`4: இத+ பய+பாF

அ க`N3, தe% LகைழN த2த3.
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2 தாl% bற23@ள 2015 ஆ$ ஆ^.:,
ஏ/கனேவ இயDகN : இ\D0$ 7ல

ெதாy: �'ப?க@, மDகnைடேய அ க%
பயனாள)கைள% ெப,$ எ+, அைனவ\$ 
எ )பா)DW+றன). எ%ேபா3$, .9'ட:
உலW:, 7ல அ க$ ேபச%பF$; ஆனா:, 
அtவளவாக% பய+ த\$ வைகg: மDகைளq
ெச+றைடயா3. 7ல அoXகமா0$ேபா3
மDகைள ஈ)Dகா3. அதனா: ஏ/பF$ பய+க@ 
நல$ பயD0$ வைகg: இ\DWற3 எ+,
ெத`2தcட+, ேவகமாக% பரவலா0$. வ\$
ஆ^.: மDகnைடேய 7ற%பான இட$ 
ெபறD u.ய ெதாy: �'ப?க@ 0oN3 
இ?0 காணலா$.

SVேடா7 10

]?க@ ஓFகளாக அFDக%ப'FN தர%ப'ட 
4^ேடாf 8 ஆ%பேர'.? 7fட$ 0oN3
எ`qச: ப'.\2தா:, உ?கைள சா2த%பFN , 
த?க@ வைளயN /0@ ெகா^Fவ\$ 
Xய/7g:, ைமDேராசா%' நமD0N தர
இ\%ப3 4^ேடாf 10. இ3 மDகnைடேய
ஏ/கனேவ ந+0 பழDக%ப'ட 4^ேடாf 
7 7fடN + fைடைலD ெகா^F
அைமDக%ப'F@ள3.த/ேபாைதD0, ெதாy: 
�'ப ேசாதைன% ப %பாக இ\2தா_$,
ைமDேராசா%', 4^ேடாf 8 7fடNதா:,
ஏமா/றமைட2த அ:ல3 அ )q7D0 ஆளான 
த+ வா.Dைகயாள)கn+ எ )பா)%bைன 

Vைறc ெசl F$ வைகg:, 4^ேடாf 10
உ@ள3 எ+ப3 உ, %பFNத%ப'F@ள3. 
2015 ஜூ+ மாதN /0% b+ன) வ\$ 
அைனN3 ெப)சன: க$%&'ட)க@, ேட%ள'
b.7.Dக@ ம/,$ ேல%டா% க$%&'ட)க@
அைனN _$ 4^ேடாf 10 7fட$ தா+
இட$ ெப/,, மDகளா: 4\$ப%பF$
எ+ப : 7o3$ ச2ேதக$ இ:ைல.

ஆV6ரா�6 லா�பா1

த+ ஆ^'ராl' ஆ%-
பேர'.? 7fடN ைன
அ%ேட' ெசlைகg:,
u0@ V,வன$ 7o3 ச,D
கைலேய ச2 N3 வ\Wற3.
ெச+ற அDேடாப) மாத
வாDW:, த+ லாaபா% 
ஆ^'ராl' 7f
டNைத அo Xக%பFN 
ய3. jக ஆ)%பா'டமாக,
இத/கான அo4%Lகk$,
4ள$பர?கk$ வ2தன. 
ஆனா:, யா) இதைன%
ெப/, பய+பFN3Wறா)க@? அ:ல3
அ%ேட' ெசl ட வச  தர%ப' F@ளதா?
இ2த ேக@4கkD0 இ:ைல எ+,தா+ ப :
ெசா:ல ேவ^.R@ள3. u0@ V,வனN +
ெநDசf (Nexus) சாதன?கைள வா?W% பய+
பFN யவ)க@ ம'Fேம இதைன இயD0$

ஆ%
 ைன

கg:,
ச,D

Wற3.

 
ாக,
$,
தன.
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வாl%L ெப/, அrப4Nதன). 7ல ெமாைப:
ேபா+ V,வன?க@ இதைன% ெப/,, தா?க@
ஜனவ` மாத$ லாf ேவகாf நக`: நைடெபற
இ\D0$ ெமாைப: ேபா+ க\Nத ர?W:, 
த?க@ ேபா+கn: அைமN3 அoXக$ ெசl
 ட இ\DW+றன. லாaபா% ஆ%பேர'.?
7fட$ ெதாடDக Vைல ெமாைப: ேபா+க
n_$ ெசய:பF$ வைகg: வ.வைமDக%
ப'ட 7fடமா0$. இ2த 7fட$ இய?க, 512 
எ$.b. ெமம` ேபா3$. எனேவ, 2015:, இ2த 
7fட$ இய?0$ ேபா+க@, இ2 யா4:
அ க வா.Dைகயாள)கைள% ெப,$.

எ..எ1.]

அ^ைமD களN ெதாட)L ெதாy: �'ப$
(Near Field Communication): எ2த வய) ெதாட)L$
இ:லாம: தகவ: ப`மா,$, ைவ b ேபா+ற
ெதாy: �'ப$ இ3. இத+ pல$ 7oய அள

4லான ேட'டா
4ைன% ப`மாoD
ெ க ா @ ள ல ா $ .
இ2த ெதாy: �'
பN ைன இயD0$
இர^F .9'ட:
ச ா த ன ? க ை ள ,
jகD 0ைற2த
©ரN : (7ல
ெச+.|'ட)க@)
ைவN3q ெசய:ப

FN னா:, தகவ:க@ ப`மாற%பF$. இ2த
ெதாy: �'ப$ இய?0$ உ?க@ ெமாைப:
ேபா+ fW}e: த'ட ேவ^.ய இடN :,
பண$ ெச_N3வதைன% ெப/,D ெகா@k$,
இேத ெதாy: �'ப$ ெகா^ட சாதனN +
அ\ேக த'.னா:, உ?கkைடய ேபாe:
உ@ள தகவ: pல$, பண$ அ2த இ+ெ னா\
சாதனN /0 அr%ப%பF$ தகவ: ப`மாoD 
ெகா@ள%பF$. இ3 ஏறNதாழ, Wெர.D கா)'
அ:ல3 ஏ...எ$. கா).ைன, வ)Nதக V, வ
ன?கn: பய+பFNத%பF$ சாதன?கn:
fைவ% ெசl3 பண$ ெச_N3$ Xைறைய%
ேபா+றதா0$. 2015 ஆ$ ஆ^.: வர
இ\D0$ அைனN3 ெமாைப: fமா)' 
ேபா+கk$, Vqசயமாக இ2த ெதாy: �'பN
 ைனD ெகா^டதா கேவ இ\D0$. இத/கான
க'டண$ ெச_N3தைல ஏ/,D ெகா@ள ஒ\
சா%'ேவ) அ%nேகஷ+ ேதைவ%பF$. இ3
இ2 யா4/0 வ\வத/0$, பய+பா'.: பர
cவத/0$ ச/, கால$ எFN3D ெகா@k$
எ+ேற அைனவ\$ எ )பா)D W+றன).

எ�.எ�.எY. (The Mobile HighDefinition Link)

ெமாைப: ஆ.ேயா ம/,$ -.ேயா இைட
XகN /கான வைரயைற ெசlய%ப'ட தர$

இ3. இத+ pல$, ெமாைப: ேபா+க@, 
ேட%ள' b.7.Dக@ ம/,$ bற ைகg: 
எFN3q ெச+, பய+ப FNதD u.ய சாதன?
கைள ைஹ ெடப eஷ+ ெதாைலDகா'7% 
ெப'. ம/,$ ஆ.ேயா `� வ)கkட+
இைணN3 ெசய:பFN3$ ெதாy: �'ப-
மா0$. MHL 3.0 எ+r$ இ2த தர வைரயைற
4K (Ultra HD) -.ேயா ம/,$ 7.1 சரc^'
சc^' ஆ.ேயா4ைன ச%ேபா)' ெசl-
 F$. உ?கnட$ உ@ள fமா)' ேபாe:,
4K or UHD அள4: -.ேயா எFD0$  ற+
இ\2தா:, எ$.எq.எ:.ேகb@ ஒ+ைற வா?W,
உ?க@ ெதாைலDகா'7% ெப' .g+ HDMI
ேபா)'.: இைணN3 ெசய:பFNதலா$. 

�.எ7.K. 3

]?க@ இe R.எf.b. ெமம` f.D ஒ+, 
வா?0வதாக இ\2தா:, ச/, uFத: பண$
ெச_N , R.எf.b. 3 வைக இைண%bைனN
த\$ f.DWைன வா?
கc$. இ2த ேம$ப-
FNத%ப'ட R.எf.
b. ெதாy: �'பN : 
“SuperSpeed” எ+r$
தர வைரயைற ெசய:ப
FWற3. இத+ pல$
ஒ\ 4நா.g:, 5 Wகா b' ேட'டா ப`மாoD
ெகா@ள X.R$. இ3 த/ேபா3 பய+பா'.: 
இ\D0$ R.எf.b. 2 ெமம` f.D ெசய:
பFவைதD கா'._$ பN3 ப?0 uFத:
ேவகN :, ேட'டா4ைன% ப`மா,$.ஒ\
%ளாs 'ைரt f.D, R.எf.b. 3 வைகையq
சா)2த3 என அoய, அத+ ேபா)'.: ]ல வ^-
ணX$, அத+ %ளD0கn: SS எ+ற எKN3D
கk$ இ\%பைதD ெகா^F அoயலா$.

2��� 7மாM6

Lk�N V,வன$, ெச+ற .ச$ப) 2 அ+,,
அத+ L ய ேம$பா'F% ப %L 4.2 0oN3
அo4%bைன ெவn g'F@ள3. இ : 0o%
b'Fq ெசா:லNதDக அ$ச$, இ : தர%பF$ 
பா3கா%பா0$. இதைன% பய+பFN3பவ)

அrம g+o, ெமாைப: ேபாrட+ இ+
ெனா\ சாதனNைத இைணயாDக (Pairing) X.
யா3. ேம_$, இ3 பைழய ப %Lகn: உ@ள
ேட'டா ப` மா,$ ேவகN  ைனD கா' ._$
2.5 மட?0 அ க ேவகN : தக வ:கள% ப`
மாoD ெகா@k$.
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ைமDேராேமDf V,வன$ அ^ைமg: த+
L ய ேட%ள' ஒ+ைற Tab P470 எ+ற

ெபய`: ெவng'F@ள3. இ3 இர^F 7$
இயDக$ ெகா^டதாக வ.வைமDக%ப'F@
ள3. இத+ 4ைல ª.6,999. இ : 21 ெமாy
கைள% பய+பFNத வச க@ தர%ப'F@ளன. 
இதனா:, இைணய தகவ:கைளN த?க@ 
ெமாyகn: ெப,வேதாF, த?க@ தகவ:க
ளR$ த?க@ ெமாyகn:, பயனாள)களா: 
தர X.R$.

இ2த ேட%ள'.: IPS TFT .fbேள தரDu
.ய 7 அ?0ல  ைர தர%ப'F@ள3. இ3 1024
x 600 bDெஸ:  ற+ ெகா^டதாக இ\D0$.
இ : 1.3 Wகா ெஹ)'f ேவகN : இய?0$
�ய: ேகா) %ராசச) உ@ள3.இத+ ரா$ ெமம`
1 9.b. இர^F 7$கைள இ : இயDகலா$.
39 இைண%L WைடDWற3. இத+ ஆ%ப
ேர'.? 7fட$ ஆ^'ராl' 4.4 W'ேக'.

இ : ஒa pல$ ேத. அoR$ வாlf 
ச)q வச , u0@ 'ைரt பய+பாF, 4.ேயா
அைழ%Lக@, அ.Dக. ெதாட)L ெகா@ேவா
\Dகான தe அைம%L ஆWயைவ தர%ப'-
F@ளன. இத+ b+ LறD ேகமரா 5 எ$.b.
 ற+ ெகா^ட3. X+LறD ேகமரா 0.3 எ$.
b. றrட+ இய?0Wற3. இவ/o+ pல$
ைஹ ெடபeஷ+  றrட+ 4.ேயா ப 
4ைன ேம/ெகா@ளலா$ எ+, அo 4Dக%
ப'F@ள3.

இத+ fேடாேர�  ற+ 8 9.b. இதைன

ைமDேரா எf... கா)' ெகா^F 32 9.b.
வைர உய)Nதலா$. ெந'ெவா)D இைண%b/0
39, ைவ b, Lk�N ஆWய ெதாy: �'ப?க@
இயDக%பFW+றன. இத+ ேப'ட` 3,200 mAh
 ற+ ெகா^ட3. j+ சD ைய 158 மm ேநர$
ேதD0Wற3. ெதாட)23 11 மm ேநர$ ேப�வ
த/கான சD ைய அnDWற3. 7:வ) ம/,$
Wேர வ^ண?கn: இ3 WைடDWற3. இத+
அ க ப'ச 4ைல ª.6,999.

எ@.%.B. தர இD"EF
ப$ெஜ$ 4I ெமாைப&
ெதாடJNBஉயJWைலXைலYேலேயெமாைப>
ேபா@கைள X:பைன#C வழ2E வNத
எV.U.Z. W- வன7, த:ே பாB, 2015 ஆ7 
ஆOU@ aத> காலாOU>, ப'ெஜ'
XைலY> பல 4d eமாJ' ேபா@கைள
அDaக%பK<த இ*#EறB. aதR>
fனா ம:-7 ைதவா@ நா'U> அDaக%ப
K<த%ப'K, T@னJ இN=யாX> இைவ
X:பைன#C வ*7. இவ:D>, Xைல Cைற%-
T:C ஏ:ற வைகY> MediaTek %ராசசJ
Z%க3 இட7 ெப-7. இNத Z%கi> எ>.இ.U. 
(LTE) ெதாj> k'ப7 இைணN=*%பதா>,
இைவ இட7 ெப-7 மாட> eமாJ' ேபா@க3 
4d eமாJ' ேபா@களாகV ெசய>பK7.

ைம(ேராேம(9 கா^வா9 ேட" P470
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தானாகேவ, ெமாைப: உத4Rட+
ேபா'ேடா எFD0$ Xய/7ைய

அைனவ\$ ேம/ெகா^F வ\Wேறா$.
சpக இைணய தள?கn: பல) தா?க@ இt-
வா, எFD0$ ேபா'ேடாDகைள% ப 23
வ\W+றன). இ2த Xய/7D0 ந+றாக உத
4F$ வைகg: பல V,வன?க@, ெமாைப:
ேபா+கைளN தயா`N3 4/பைன ெசl3
வ\W+றன. அ2த வைகg:, லாவா V,வ
னN + அ^ைமD கால ெமாைப: ஒ+, 4/-
பைனD0 அoXக%பFNத%ப'F@ள3. லாவா
ெச:b (Lava Selfie) என அைழDக%பF$ இ2த
ெமாைப: ேபாe+ அ க ப'ச 4ைல ª.
7,549.

இ : 5 அ?0ல அள4: HD IPS .fbேள
ெகா^ட ெகபா7.t டq fW}+ உ@ள3. 
 ைர ம:'. டq வச  ெகா^ட3. இத+ 
ஆ%பேர'.? 7fட$, ஆ^'ராl' 4.4.2.
W'ேக'.

இ3 8.1. ெமகா bDெஸ:  ற+ ெகா^-
ட3. 1.2 Wகா ெஹ)'f ேவகN : இய?0$
0வா' ேகா) %ராசச) தர%ப'F@ள3. 39
ெந'ெவா)DW: இய?0$ இ2த ேபாe:

இர^F 9.எf.எ$. 7$கைள இயDகலா$. 
இத+ ப`மாண$ 144.5 X 71.2 X 9.25j|. பா)
ைட% வ.4: அைமDக%ப'F@ள3 இ2த
fமா)' ேபா+.

எ%.எ$. ேர.ேயா, லc' f�Dக), 3.5 j| 
ஆ.ேயா ஜாD, 32 9.b. வைர ெமம` கா)' 
எFN3D ெகா@k$ ைமDேரா எf... கா)' 
fலா' இ : தர%ப'F@ளன. இத+ ரா$ 
ெமம` 1 9.b. fேடாேர� ெமம` 8 9.b.
இதைன 32 9.b. வைர அ க%பFNதலா$. 
ெந'ெவா)D இைண%b/0 9.b.ஆ).எf.,
எ'�, 39, டb@& லா+, R.எf.b., Lk�N 
ஆWய ெதாy: �'ப?க@ இய? 0W+றன.
ஆ'ேடா ேபாகf வச Rட+ b+Lறமாக
8 எ$.b.  ற+ ெகா^ட ேகமரா இய?0Wற3.
X+Lறமாக உ@ள ேகமரா 5 எ$.b.  றrட+
அைமDக%ப'F@ள3.

எf.எ$.எf. ம/,$ எ$.எ$.எf.
அr%L$ வச க@ தர%ப'F@ளன. இத+
ேப'ட` 2,400 mAh  ற+ ெகா^ட3. 240
மm ேநர$ இ3 j+சD  ையN ேதDW ைவD-
Wற3. ெதாட)23 12 மm ேநர$ ேப�$ சD
 ையN த\Wற3.
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ைடச+ (Tizen) அ.%பைடg: இய?0$,
சா$ச? V,வனN + Z1 fமா)' ேபா+

வ\$ ஜனவ`g:, இ2 யா4: அoXக%
பFNத%பF$ எனN ெத`Wற3. ெத+ ெகா`
யா4+ பN `DைகD 0o%L ஒ+, இதைனN
ெத`4N3@ள3. இ2த மாட: அoXக%பFN
த%பFவ3 ெவ0 நா'களாகN த@n% ேபாட%
ப'F வ2த3 எ+,$, த/ே பா3 ஜனவ` 18: 
இ3 இ2 யா4: 4/பைனD0 வ\$ எ+,
ெத`4Dக%ப'F@ள3.

இ2த மாட:, fமா)' ேபா+கn+ வ`
ைசg:, ெதாடDக Vைல ேபானாக அைமR$.
4ைல ª.5,400 எ+ற அள4: இ\Dகலா$. 
வ)Nதக இைணய தள?க@ வyயாகc$,
ெமாைப: ேபா+ 4/பைன Vைலய?கn_$ 
இவ/ைற வா?கலா$.

இத+ 7ற%ப$ச?க ளாக ¡ேழ 0o%b'
டைவ இ\D0$ என எ )பா)Dக%பFWற3.
 ைர 4 அ?0ல அள4: TFT LCD .fbேள
Rட+ அைமR$. 1.2 Wகா ெஹ)'f ேவகN : 
இத+ �ய: ேகா) %ராசச) இய?0$.
Spreadtrum SC7727S %ராசச) இ : இைணD
க%பF$. இத+ ரா$ ெமம` 512 எ$.b. ஆக 
இ\D0$. இத+ b+LறD ேகமரா 3.2 எ$.b.
 ற+ ெகா^டதா கc$, X+LறD ேகமரா 0.3 
எ$.b.  ற+ ெகா^டதாகc$ தர%பF$.

இ3 இர^F 7$கைள இயD0$ வைகg:
இ\Dகலா$ எ+,$ அoய%பFWற3. 39
ம/,$ ைவb இைண%Lக@ WைடD0$.
சா$ச? V,வனN + டq4f (TouchWiz) இைட
Xக$ இ : |^F$ பய+ப FNத%படலா$

எ+, ெத`Wற3. இ : bைரேவ' ேமா'
ம/,$ பவ) ேச4? ேமா' ேபா+ற 7ல வச
 க@ தர%படலா$.

ஜனவYUB சா!சR ’இஸ% ஒ^’ 9மாF% ேபா^

KயாMN0 அபார OPபைன
�ன W-வனமான lயாm, கடNத ஜூைல
மாத7 இN=யாX> த@ ெமாைப> ேபா@க3
X:பைனைய< ெதாட2EயB. இNத ஆ- மாத
கால<=>, இNW-வன7 X:பைன ெசoத
eமாJ' ேபா@கi@ X:பைன 10 ல'ச<=ைன<
தாOU உ3ளதாக அDX#க%ப'K3ளB. இNத
தகவைல இNW-வன<=@ Bைண< தைலவJ
ஹூேகா பJரா ெத8X<B3ளாJ. இB த2க
q#C ெப*7 உ:சாக<=ைன< தNB3ளதா
கr7. இத:காக இN=ய வாU#ைகயாளJகq#C
ந@Dைய< ெத8X%பதாகr7 sDt3ளாJ.
இN=யாX> lயாm eமாJ' ேபா@க3 %i%
காJ' வJ<தக இைணய தள7 uல7 X:பைன
யானB. அU#கU பல Xைல சv ைகக3 அD-
X#க%ப'டன. ம:ற W-வன2கi@ eமாJ'
ேபா@கqட@, இத@ Xைல ேபா' UYK7
அளX:C இ*Nததா>, அ=க எOG#ைகY>
lயாm ேபா@க3 X:ப ைன யா Yன. தா@ தயா-
8#C7 ெமாைப> மாட>கi>,  ‘m3 (Mi 3),
‘ெர'm 1எe ேநா'’ (RedMi Note) எ@ற இ*
மாட> eமாJ' ேபா@கைள ம' Kேம, lயாm
இN=யாX> அDaக7 ெசoதB. இத:E
ைடேய கா%x8ைம வழ#E>, X:பைன<
தைடt7, T@னJ அNத தைடைய# CD% T'ட 
கால<=:C y#Et7, y= ம@ற ஆைணைய 
lயாm W-வன7 ெப:றB.
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இைணய<=@ வளJVZையV ச8யாக இரOK
கால க'ட2களாக% T8<B, இ@ைறய z{ W
ைலY>, அத@uல7 எ%பU ந7 வா{#ைகY>
ஒ|ெவா* ெசய>பா'Uைனt7 ெசய>பK<த
aUt7 எ@பதைன mக அழகாக Xள#E உ3
}Jக3. இ%பU எ>லா7 நட#Cமா? எ@ற ேக3X
எ�Nதாv7, இ%பU<தா@ a@x7 நா7 ேக3 X
கைள அK#Eேனா7. ஆனா>, அைவ எ>லா7 ந7
a@ேன ஈேடD வ*வைத% பாJ< =*#Eேறா7.
அ*ைமயான ZNதைனY> எ�த%ப'ட க'Kைர
”x<BணJVZtட@ x=ய பாைதY> இைணய7”.
பாரா'Kகq7 ந@Dt7.

ேபரா எ7. மாM�தாVட., நாகMேகாSY.

25 ஆOKகால இைணய வளJVZையt7, அத@
எ=Jகால<=ைனt7 இ|வளr அழகாக, அDr% �J
வமாக எK<B# கா'KவB கUனமான ஒ@றாC7.
mக அழகாக அைன<ைதt7 sD, இ%பU<தா@
நட#C7 என Xள#EயB mக அ*ைம. எ�=ய ஆZ
8ய*#C வா{<Bகq7 பாரா'Kத>கq7.

T. �kமா�கத., ெச.ைன.

ைம#ேராசா%' எNத =ைசY> ெச>v7; எ%பU
நடNB ெகா3ள ேவOK7 என எK<B# sD யB
ெதiவாக உ3ளB. அத@ அ%iேகஷ@க3 Zல
ம#கiட7 எKபடாம> ேபானாv7, சaதாய<=@
ZNதைனைய, வா{#ைக aைறைய மா:D அைம<த 
ைம#ேராசா%' W-வன<=:C எ@-7 ேதா>X
இ*#காB எ@பைத ந@C Xள#E உ3}Jக3.

�ைனவM எ7. பாM��ப., ��1�M.

அ�ேமஷ@ இய#க<ைத W-<=னா> Eைட#C7
பய@க3 பல. ச8யான ேநர<=> எK<B# கா'-
Uயைம#C ந@D. ேவ- எNத �>கiv7 இNத
வjைய# க:-# ெகா3ள aUயX>ைல.

W. எ.. பM�., ம�ைர.

ைஹபJேன' பய@பா' Uைன எ%பU< =*7ப#
ெகாOK வ*வB எ@ற ேக3X#C, ச8யாகr7
Xள#கமாகr7 ப=> அi<B, எ@ TரVைனைய<
�J<தைம#C ந@D. வாசகJகi@ எNத ேக3
X#C7, ெபா-ைமயாக% ப=> த*7 த2க3 ஆZ-
8யJ C�X:C எ@ Zர7 தா{Nத வண#க2க3.

எ..ேகா^ல�, ேகாைவ.

வ*7 ஆOU>, 4d அைலவ8ைச% பய@பாK
Eைட#Cமா எ@ற WைலY>, வ*7 ஆOU> எ%-
பU இதைன% பய@பK<BேவாJ எOG#ைக
உய*7 எ@- ஆதார2க ேளாK Xைள# Et3ளB
என#C% TU<தB. WVசய7 நட#C7 எ@- ந7T#
ைகtட@ எ=JபாJ%ேபா7.

W.பாYரா�, ^��ண^#.

எ#eT Zeட<=ைன ேதoNB ேபான டயJ 
ெகாOட காேராK ஒ%T'ட ேக3Xt7, அத:C%
ெபா-ைமயாக y2க3 அi<B3ள ப=v7 அ*
ைமYv7 அ*ைம. ஒ|ெ வா* ேக3X ப=v7 ஒ*
பாடமாக அைம EறB, க7%I'டJ மல8>. தயா
8%T> உ3ள அைன<B ஆZ8யJகq#C7 ந@D.
x<தாOK வா{<Bக3.

டாkடM கா. Nர�ச. zமாM, ]வகா].

இைணய% பய@பா'Uைன ேம:ெ கா3ள ம#க
q#C இலவசமாக அத@ இய#க<=ைன# க:-<
த*7 ஏJெட> W- வன<=@ aய:Zக3 பாரா'ட<
த#க ேவOUயைவ. எ@னதா@ Xயாபார W-வன
மாக இ*Nதாv7, ம:ற W- வன2க3 எBr7 ெசo
=டX>ைலேய. ந7 பாரத% Tரதம8@ Ud'ட>
இN=யா ='ட<=@ ஓJ அ2கமாக, அG> ராம
Tரா�#CV ெசoத உதX ேபால, ஏJெட> W-வ
ன<=@ aய:Zக3 அைமt7. இதைன< ெதi வாக
எK<BV ெசா@ன த2கq#C7 பாரா'Kத>க3.

W. ^�7ட., ப மைல, ம�ைர.

ெபFசனBெபFசனB
aேர(aேர(
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ேக3X: எ%ேபாB ஒ* ைபைல uUனாv7, அ>லB
அதைன உ*வா#CைகY>, கO'ேரா> + எe
ெகாK<B ேச| ெசoவB எ@ வழ#க7. ஆனா>,
இ%ேபாB Zல ேவைளகi>, ஒ* பா% அ% XOேடா
கா'ட%ப'K, ஏ:கனேவ உ3ள இேத ெபய*3ள
ைப> �B இNத ேகா%Tைன எ�தவா? எ@- ேக'E
றB. இத:C எ@ன காரண7? எ2C தவ- உ3ளB?

எ.. SஜயzமாM, ம�ைர.

ப :: ைப: ஒ+ைற ேசt ெசl ட, அதைன
உ\வாD0$ேபாேத, க^'ேரா: + எf எ+ற
�\D04ைசைய% பய+பFN3வத/0 Xதa:
உ?கkD0 எ+ பாரா'Fத:க@. ைப: ஒ+ைற
ேசt ெசl Fைகg:, ஏ/கனேவ அேத ெபய`:
உ@ள ைப: |3, அ%ேபா3@ள ெடDf' அ:
ல3 பட$ ப ய%பF$. அதாவ3, அ2த ைப:
|3 எKத%பF$. பல ேநர?கn:, ]?க@ 0o%
bFவ3 ேபா+ற தகவ: எ3c$ ேக'க%பட
மா'டா3. 7ல ேவைளகn:, இ2த L ய ைப:
ெகா^F, பைழய ைபa+ |3 ேசt ெசl 
டவா? எ+, ேக'க%பF$. இ3 ேபா+ற bரq
ைனகைளN த4)Dக, ]?க@ Save As எ+ற க'ட
ைளைய% பய+பFNதலா$. இத/கான ஷா)'
க' எ+ன எ+,, ]?க@ பய+பFN3$ LேராW
ராj: ெத`23 ெகா@ளலா$. ஒtெவா\ LேராW
ராj/0$ ஒ\ வைகயான ஷா)'க' ¡ இ2த ெசய
_D0 உ@ளதா:, நா+ தர4:ைல. ைப: ெமr
ெச+,, அ:ல3 ஆ�f ெதா0%b:, `%பe:
WnD ெசl3, அ : WைடD0$ ெமr4:, Save
As எ+ப : WnD ெசl3, ைப_D0% L ய
ெபய) ெகாFN3 ேசt ெசl டலா$.

ேக3X: க7%I'ட8R*NB அj#கப'ட ைபைல
எ%பU Zல அ%iேகஷ@க3 கOKTU#E@றன?
இ<தைகய அ%iேகஷ@கi> ZறNத ஒ@ைற%
ப8NBைர#கr7.

எ.. வச¡� ராஜ., ேசல�.

ப :: ெபா3வாக, ைப: ஒ+, அyDக%ப-
Fைகg:, அ3 }ைசDW@ b+e: த?0Wற3.
b+ இ?W\%பதைனR$ அyN34'டா:,
ைப: அyDக%பFWற3. ஆனா:, 4^ேடாf
7fடN :, இNதைகய ைப: ]Dக$ எ+ப3
எ+ன எ+, பா)Nதா:, உ?க@ ேக@4D0
4ைட WைடD0$. ைப: ஒ+ைற Vர2த ரமாக
]?க@ அy%பதாக VைனN3 அyDைகg:, 
அ2த ைப: அyDக%பFவ :ைல. அ2த
ைபைல4^ேடாf7fடN3ட+இைணD0$ 
ெதாட)Lகேள அyDக%பFW+றன. அyNத
ைபைல |'FN த\$ LேராWரா$க@, இ2த
a?DWைன |^F$ அ3 ]Dக%ப'ட வyg: 
b+ேனாDWq ெச+, க^டoW+றன. b+ன),
அத+ pல$, ைபைல |'FN த\ W+றன. 
இ2த வைகg: Recuva எ+r$ LேராWரா$,
jகq 7ற%பாகq ெசய:ப FWற3. இ2த Lேரா
Wராjைன இயDW, fேக+ ெசl ட க'டைள
ெகாFDைகg:, அ3 அ%ேபாைதய Vைலg:
உ?க@ க$% &'ட`: உ@ள, |'க%படD 
u.ய அyDக%ப'ட ைப:கைளD க^டo23 
ப'.ய: இF$. அyDக%ப'ட ைப:க@
ம'Fj+o, க$%&'ட) இயDக$, எ )பா
ராத Vைலg:, XடDக%ப'F ெசய: இழ23 
ேபாைகg:, அyDக%பF$ ைப:கைளR$, 
இ2த LேராWரா$ |'F எFN3N த\$.

எனேவ, ெர0வா அ%nேகஷ+ LேராWரா$,
க$%&'ட`: க'டாய$ இ\Dக ேவ^ .ய ஒ\
LேராWரா$ ஆ0$. இதைன இலவசமாகேவ,
இத+ தளN  a\23 ெப/,D ெகா@ளலா$.
uFத: வச கkட+ u.ய LேராWரா$ 20
டால) க'ட ணN : WைடD Wற3.

ேக3X: எ#ெஸ> ஒJ# �'U> ெசய>ப KைகY>,
பாJaலா அைம# C7ேபாB7, அ>லB ஏ:கனேவ
அைம<த ஒ@ Dைன எU' ெசo =K7ேபாB7, எ@

ேக7L – ப=B



5-1-201519
மrl> உ3ள eCேரா> �> ெசய>பட ம-#
EறB. அத:C% ப=லாக, வலB ப#க7 உ3ள
eைலU2 பா8ைன நா@ பய@பK<த ேவOUt3
ளB. இத:கான காரண7 எ@ன? இதைனV ச8
ெசo=ட aUயாதா?

ஆM.  12ரா�, ேகாைவ.
ப :: மcf -ைலD க'F%பFN3வ

த/0 ஒேர ஒ\ ெச'.?f அைம%L உ@ள3. 
அதைன இயD0வ3 0oN3D ¡ேழ த\Wேற+.
1. Excel Options டயலாD பாDைஸ Xதa: 

இயDகc$. (எDெஸ: 2007 ெதா0%b:,
ஆ�f ப'டைன அKN , ¡ழாக வல3 
பDக$ உ@ள Excel Options எ+ப : WnD
ெசl டc$. எDெஸ: 2010:, `%பe:
உ@ள ைப: ேட%bைன அKNதc$. b+
Options எ+ப : WnD ெசl டc$.)

2. டயலாD பாD�: இட3 பDக$ WைடD0$
Advanced எ+ப : WnD ெசl டc$.

3. Editing Options எ+ற b`4:, Zoom on Roll 
with Intellimouse எ+ற ெசD பாD�: உ@ள
.D அைடயாளNைத எFN34டc$.

4. b+ ஓேக WnD ெசl3 ெவnேயறc$.
இe, மcf f0ேரா: -: தைடபடா3.

ேக3X: எ@ க7%I'ட8> உ3ள இ@டJெந' எ#e
xேளாரைர (IE 11) uK7 ேபாெத>லா7, பா% அ%
XOேடா ஒ@- கா'ட%ப'K, அ=>, இ@டJெந'
எ#exேளாரJ இய2கX>ைல எ@ற ெசo= இ*
aைற கா'ட%பKEறB. இ@ டJெந' எ#exேளாரJ
இய2கX>ைல எ@பB உOைமேய.ஏென@றா>,
நா@ தா@ அதைன W-<BEேற@. T@ ஏ@ இNத
TைழV ெசo= ேதா@-EறB?

ஆM.���kzமர., ���].

ப :: இ2த bரqைன அ.Dக. ஏ/பFவதாக
இ\2தா:, bரqைன 0oN3 ேவ, எ2த தக
வ_$ தர%பட4:ைல எ+றா:, இ+ட)ெந'
எDfLேளாரைர அத+ மாறா VைலD0D
ெகா^F ெச:லலா$. க$%&'ட\ட+ ப 2த 
அத+ ெதாடDக VைலD0 அr%பலா$.
இதனா:, இ+ட)ெந' எDf Lேளார) அத+
ெதாடDக VைலD0q ெச:_$. இதனா:,

அத+ �: பா)க@, ஆ' ஆ+ ெதா0%-
Lக@ ம/,$ மா/ற%ப'ட bற ெச'.?f
அைனN3$, அத+ அ%ேபாைதய ெசய:பா-
Fகைள இழD0$. ஆனா:, ]?க@ உ?க@
ேபவ`'f தளD 0o%Lகைள ேபD அ% எFN3
ைவN3D ெகா@ள ேவ^F$. இ:ைலேய:
அவ/ைறR$ இழDக ேந`F$.

ேக3X: a@x ஒ*aைற ேவJ' டாC ெமO'கi> 
உ3ள வ8கi> எOகைள அைம%பB CD<B
U%e தN�Jக3. இ=> வ8கq#C a@னா>,
எOக3 அைமய இ*#C7 Wைலைய, அதா வB, 
எ|வளr eேபe �ர<=> அைமய ேவOK7 
எ@பைதt7 ெச' ெசo =ட aU tமா? நா@ பல 
aைற aய@-7 aU யX>ைல. தயr ெசoB U%e
தரr7. a@ s'Uய ந@D.

எ.. அ�ணா�சல�, ��1�M.

ப :: ந:ல ேக@4. இத/கான ப ைல, அத+ 
ெச'.?f ேசாதைன ெசl3 பா)Nத b+ன), 
¡ேழ த23@ேள+.
1. `%பe: Page Layout ேட%bைனN ேத)2ெத

FDகc$.
2. Page Setup 0ª%b: உ@ள Line Numbers

எ+r$ �a: WnD ெசl டc$. ெதாட)23
Line Number Options எ+பைதN ேத)2ெதFD
கc$. ேவ)' Page Setup டயலாD பாD�:
உ@ள Layout ேட%
bைனD கா'F$.

3. Line Numbers ப'
டe: WnD ெசl-
 டc$. இ%
ேபா3 Line Numbers
டயலாD பாDf
WைடD0$.

4. அFN3 From Text
எ+r$ பாD�:
உ@ள அளைவ,
]?க@ வ`கn:
எ2த அள 4/0
X+னதாக எ^க@
இ\Dக ேவ^Fேமா, அத/ேக/றா)ேபா: 
அ : தர%ப'F@ள அள4ைன அைமD
கc$.

5. அFN3 ஓேக WnD ெசl3 Line Numbers
டயலாD பாDைஸ pடc$.

6. b+ன), ஓேக WnD ெசl3 Page Setup
டயலாD பாDைஸ p. ெவnேயறc$.
இe ]?க@ 4\$bயப. எ^கைள அைமD
கலா$. உ?க@ ந+oD0 ந+o.

ேக3X: எ@ யாஹூ ெமY> அ#க rOU> lists
T8ைவ எ@னா> ெபற இயலX>ைல. எ@ க7%
I'ட8> XOேடாe எ#eT, இ@டJெந' எ#e-
xேளாரJ 8 அ>லB பயJபா#e TரrசJ பய@ப
K<BEேற@. Contacts T8r ெச@றா>, ‘Add List’ 
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sட என#C# Eைட%ப=>ைல. எ2C TரVைன
உ3ளB எ@-7 ெத8 யX>ைல. இத:கான
�Jைவ< த*மா- ேக'K# ெகா3Eேற@.

கா. த¢£� ெசYவ., ]வகா].

ப :: இ+ட)ெந' எDf Lேளார) ப %L
8, யாஹூ ெமgலா: ச%ேபா)' ெசlய%-
பFவ :ைல. எனேவ, அ : பய+பFN
 னா:, அத+ அைனN3 ப`மாண?கk$
XKைமயாகD Wைட%ப  :ைல, WைடD
கா3. பய)பாDf bரcசைர% ெபா,Nதவைர,
]?க@ ப %L 19 அ:ல3 அத/0% b+ வ2-
தவ/ைற% பய+பFNத ேவ^F$. அ:ல3
u0@ 0ேரா$ ப %L 25 அ:ல3 அத/0
ேம/ப'டதைன% பய+பFNதc$.

உ?கைள% ெபா,Nதவைர, இ+ெனா\ 7D
கலான bரqைன எ+னெவ+றா:, 4^ேடாf
எDfb ஆ%பேர'.? 7fடN + வyயாக,
இைணயNைத அ�0வ3 அபாயமான3.
0o%பாக இ+ட)ெந' எDfLேளார) ப %L 8
பய+பFN3வ3 அறேவ uடா3. ெச+ற ஏ%ர:
மாதேம, 4^ேடாf எDfbDகான ச%ேபா)'
.ைன ைமDேராசா%' வாபf ெப/,D ெகா^
ட3. எனேவ, இதைனN த4)%பேத ந:ல3.

ேக3X: Tரrச8> நா7 ெச@- வNத இைணய
தள aகவ8க3 அட2Eய ெதாC%Tைன (�e
ட8) அj#க aUEறB. இேத ேபால, ஆO'ராo'
ெமாைப> ேபா�> உ3ள, sC3 Tேள eேடா8>
நா7 ேதUயவ:ைற, அத@ சாJபாக அைம#க%ப'
K3ள ப= rகைள y#க aUtமா? அத:கான வj
எ@ன?

W. ஏ வWயா., காைரkகாY.

ப :: jக ந:ல ேக@4. u0@
bேள fேடா`:, நா$ ேத.ய அ%n
ேகஷ+க@ 0oNத ப cக@, நா$
ேத.% பா)Nத p4க@, ®:க@,
பாட:க@ ம/,$ இ3 ேபா+ற
அைனN3 ேதட:க@ 0oN3$
ப ய%பFWற3. இ3 ந$ bேள
fேடா) அDகc^'.: ப ய%
ப'F@ள3. அேத ேபால, இலவச
மாக% ெப/றா_$, க'டண$ ெச_N %
ெப/றா_$, ]?க@ டc^ேலா' ெசlத
அைனN3 அ%nேகஷ+கk$ ““My Apps””
எ+r$ ப'.யa: இட$ ெப,$.
இ2த ப'.ய: நா@ ெச:லq
ெச:ல jக ]^டதாக வள\$.
ஒ\ க'டN : இைவ எ2த க'
F%பா'./0$ அட?காததாகq

ெச+,4F$. ஆனா_$, இவ/ைற ]D0$
வyR$ எnதானேத. ேஹா$ fW}e:, u0@
bேள fேடா) ஐகாைனN ெதாடc$. ‘‘bேள
fேடா)”  றDக%பF$. இட3 ேம: ஓரமாக
உ@ள p+, 7oய ேகாFக@ அட?Wய ெமr
ஐகாைனN ெதாடc$. இ : WைடD0$ ¡�
4` ெமr4:, “Settings” ஆ%ஷைனN ேத)2
ெதFDகc$. இ2த  ைரg: “Clear local search
history” எ+பைதN ெதாடc$. உட+ நமD0
ேபா+ எ+ன ெசlWற3 எ+ப3 கா'ட%பட
மா'டா3. ச)q �fட` காaயாW4'டதா
எ+, நமD0N ெத`யா3. எனேவ “Back” ப'ட+
அKN , WைடD0$  ைரg: ேமலாக உ@ள
ேதட: க'டN : ெதாடc$. இ?0 ]?க@
ஏ/கனேவ ேம/ெகா^ட ேதட:க@ WைடDக
4:ைல எ+றா:, அைனN3$ அyDக%ப'F
4'டன எ+, ெபா\@.  ைரg: ேம: இட3
Lற$ உ@ள அ$LD 0ogைனN ெதா'F bேள
fேடா`+ Xத:  ைரD0q ெச:லலா$.

ேக3X: ஒ@-#C ேம:ப'டவJ பய@ப K<B7 
க7%I'டJக3 எ@ அvவலக<=> பல உ3ளன.
அைன<=v7, XOேடாe இய#க<=> வN B3ள
இ@டJெந' எ#exேளாரJ Tரrசைர% பய@ப
K<BEேறா7. இத@ uல7, இைணய தள2கi>
உ3ள பல பUவ2கைள Wர%xைகY>, ம:றவJக3
ஏ:கனேவ தNத ேட'டா தானாக# கா'ட%ப KE
றB. அ>லB Wர%ப%பKEறB. ஒ*வJ தNத ேட'
டாXைன, �OK7 வராதபU எ%பU அைம%பB?

கா. ெஜயபாY, ெச.ைன.

ப :: இ3 க$% &'ட) தானாக நமD0N 
த\$ வச தா+; ஒ\ வேர பய+பFN னா:,

இத+ அ\ைமைய உணரலா$. |^F$
|^F$ ந$ைம% ப/oய தக வ:
கைள, எFN3D கா'டாக, j+ 
அ�ச: Xகவ`, ெபய), Xக
வ`, ெதாட)L எ^ ேபா+றைவ,
|^F$ |^F$ அைமDக ேவ^-

.ய :ைல. அதனா:, தவ, ஏ/பF
வ3$ தFDக%பFWற3. ஆனா:,
இ?0 bரqைனயாக உ@ள3 எ+,
ெசா:W¢)கேள. இ2த வச , பல)

பய+பFN3$ இடN :, 7Dக-
ைலேய ஏ/பFN3$. ஒ\வ`+
தகவ: ம'Fj+o, 7ல ேவைள
கn: பல) த23@ள தகவ:க@ 
கல23$ WைடD0$. ெமாNதமாக
இவ/ைற ]Dக இ+ட)ெந' bர

cச`: 7ல ெச'.?f அைமDக
ேவ^F$. இ+ட)ெந' bரcச`:

Tools>Internet Options>Content>Autocomplete
எனq ெச:லc$. இ?0 அைன வ
\D0மான ஆ%ஷ+கைள அைமD
கலா$. அ:ல3 ]DW4டலா$.
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