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இ4"டாMராA பய4பN/OA 30 ேகாR ேப2

ப$கA 5

ப$கA 13

ப$கA 11

உ
J

ேள

–பாரL–
இைணய% வ'யாக நம,- வ.%

அ0123க4 பல வைக. ெட,:;, அலார% 
ம>?% சAக இைணய தளDகEF என2 பல
வ'கEF நம,- இைவ Iைட,IJறன.
ெமாைபF ேபாJகEF இMதைகய அ012
3க4 ஏராள%. ெமாைபF ேபாJ பயJபPM
QபவRக4, இவ>ைற ேவ? வ'SJ0 ஏ>?,
ெகாTP4ளனR. UலR இவ>ைற ரU,IறாRக4.
ஆனாF, பலR இைவ ேதைவதானா எJ?
Wக% X',IJறனR. 1.2ப% ேக;டாF, 
இைவ என,- ேவTடாேம எJ? WY ெவ

P2பாRக4. ஏெனJறாF, தகவF த.% வைக
ம;P% எJறாF அைனவ.% இZத அ012-
3கைள 1.%பலா%. ஆனாF, எ[\ச];P%
வைகSF, இMதைகய அ0123க4 -1
வைத நா% 1.%ப மா;ேடா%. ேப:3, சAக 
இைணய தள அ012 3க4 ெப.%பா^% இM-
தைகயைவயாகேவ உ4ளன. இவ>ைற நா%
எZத அள1F க;P2பPMத WY`% எJபைத
இD- பாR,கலா%.

Wதலாவதாக, உDக4 அ,கaT; சாRZQ
தர2பP% அ0123கைள bDக4 க;P2பPM
தலா%. இைவ bDக4 எZத வைகயான சாதனD
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கைள2 பயJபPMcனா^%, ஒேர மாc[யாக
உDக4 அ,கaT; சாRZQ வZQ ெகாTேட
இ.,-%.

Uல அ0123கைள ஆ2பேர;YD U:ட%
அள1ேலேய ெமாMதமாக தPMQ e?Mதலா%.
அFலQ -02f;ட வைக அ0123கைள
ெமாMதமாக தPMQ e?Mதலா%. இதJ Aல%,
ஒ. -02f;ட அ2Eேகஷைன அதJ ெதாட,
கMcேலேய இயDகாமF தPMQ e?Mத WY`%.

இ?cயாக, -02f;ட அ2EேகஷhF
இ.ZQ வ.% அ0123கைள bDகளாக b,க
WY`%. எPMQ,கா;டாக, ஆT;ராi;
இய,கMcF ேப:3, தள அ0123கைள வர
1டாமF e?Mத WY`%. ஆனாF, ஐ.ஓ.எ:.
இய,கMcF ேப:3, அ0123கைள e?Mத
இயலாQ.

இh ேப:3, த.% அ0123கைள எ2பY
e?Mதலா% எJ? பாR2ேபா%.

ேப:4M அMகPQ8 அRS34 ெச8TU:

bDக4 ேப:3, தளMcl.ZQ ஒ.வ[J
fறZத நா4 -0Mத அ0123க4 அFலQ
ஒ.வR தJ ந;3 ெதாடRfைன APதF
(Close Friend’s activity) -0Mத அ0123க4
வர ேவTடா% என 1.% fனாF, இவ>ைற
ேப:3, இைணய தளMcேலேய e?Mதலா%.
அFலQ இQ பcய2ப;ட ஆT;ராi; அF
லQ ஐ.ஓ.எ:. சாதனMcJ Aல% e?Mதலா%.

ஐேப; சாதனMcF, ேப:3, அ2Eேக
ஷைனM cற,கa%. ேமF இடQ 3ற% உ4ள 
AJ? ேகாPக4 உ4ள ஐகாhF த;டa%.
இதJ Aல% ைச; பாR கா;ட2பP%. இதைன
உ.;Y, ெகாTP mழாக\ ெசJ?, “Settings”
ம>?% அதJ fJ “Notifications” எJபனவ>0F
த;டa%.

அ2ேட; ெசiய2
ப;ட ேப:3, பcZQ இய,
க2பP% ஆT;ரா;i
சாதனMcF, ேமேல
கா;YயQ ேபால
ைச; பாR cற,கa%.
இcF “Account Settings”
oQ த;Y2 fJனR
Iைட,-% cைரSF
“Notifications” எJபcF த;
டa%.

இ?cயாக, ேப:3,
இைணய தளMcF, ேமF
வலQ AைலSF உ4ள 
அ%3,-0SF த;டa%.
இD- mp 1[ ப;YயF
ஒJ? Iைட,-%. இD-
“Settings” ம>?% அதJ
fJ “Notifications” எJபன

வ>0F த;டa%.
இD-தாJ, bDக4 fறZத நா4 ம>?% fற 

அ0123க4 ேவTPமா, ேவTடாமா எJப
தைன WYa ெசicடலா%. இD- “What You
Get Notified About” எJபதைன அqMc, ேப:3,
இைணயதளMcF bDக4 எQ -0Mத அ0
123கைள2 ெபற இ.,IrRக4 எJபதைன
அ0யலா%. எPMQ, கா;டாக, ேபா;ேடா 
அFலQ தகவF ஒJ0F bDக4 ேட, (Tag)
ெசiய2ப;டாF, யாR அதைன\ ெசiதQ எJற 
அ0123 Iைட,-%. இதைன e?Mதலா%. 
அFலQ யாR (உDக4 நTபRகளா? அFலQ 
உDகEJ நTபRகEJ நTபRகளா?) இதைன 
ேம>ெகாTடQ எJற அ012fைன ம;P%
e?Mதலா%.

ேம^%, Uல ப,கDகைள (Page) உ.வா,I 
அதைன bDக4 eRவI,ைகSF, அcF
ஏேதv% ெசயFபாPக4 ேம>ெகா4ள2பP
ைகSF, யாR அதைன ேம>ெகாTடQ என உD
கw,- வ.% அ0123கைள e?Mதலா%.

இேத ப;YயlF ெதாடRZQ ெசJ?
“Birthdays” எJபcF ேட2 ெசiதாF, நTபRக4
fறZத நா4 -0MQ வ.% அ0123கைள
e?Mதலா% அFலQ அvமc,கலா%.

இZத அ0123க4 -0Mத ெச;YD:
அைம2பcF, “Friends’ life events” ம>?% “Group
activity.” ஆIயைவ`% உ4ளன எJபைத bDக4
ெத[ZQ ெகா4ளலா%.

இJெனாJைற`% ேம>ெகா4ளலா%. bDக4
சாRZQ4ள ஒ. -x2, எ2ேபாQ% yகa% அc
கமான எTz,ைகSF பcaகைள ேம>
ெகாTP, அcJ சாRபாக, eைறய அ0123க4
உDகw,- வ.வதாக ைவMQ, ெகா4ேவா%.
அZத அ0123கைள e?Mத, அZத -q அைமZ
Q4ள இடMcேலேய, அதJ ப,கMcேலேய
அத>கான வ' இ.,-%. அFலQ account

settings ப,கMcேலேய இதைன
ேம>ெகா4ளலா%.

இJ ெ ன ாJ ை ற ` %
bDக4 ெத[ZQ ெகா4
வQ yக W,IயமானQ.
உDகwைடய ப,கMcJ
TimelineF யாராவQ எq
cனாF உDகw,- அ0
123 வ.%. bDக4 
ஏேதv% eைலM தக
வFகைள (status update)
அைமMQ அcF உDக4
நTபRக4 ‘கெமT;’ ெசi
தாேலா, அFலQ ‘ைல,’ 
ெசiதாேலா, உDகw,-
அ0123க4 Iைட,-%.
ஏேதv% ஒ. ேபா;
ேடா1F bDக4 ேட, ெசi-



12-1-20154
ய2ப;டா^%, உDகw,- அ0123க4
Iைட,-%. இQ உDக4 ெசயFபா;YF -?,
IPவதாக bDக4 உணRZதாF, இதJ ஒ{
ெவா. eகp1^% bDக4 தhேய ெசJ?,
அதைன உDக4 1.2ப2பY ைகயாள ேவT
Yயc.,-%. (அFலQ இJv% X.,கமாக,
சAக இைணய தள% ெசJ? பாR2பைதேய
e?Mத ேவTYயc.,-%.)

bDக4 உDக4 நTப[J தகவF ஒJ0F,
’கெமT;’ ஒJைற அைம,IrRக4. அதைனM
ெதாடZQ, உDகEJ -023ைரSJ oQ, ம>
றவRக4 ‘கெமT;’ ெசicPைகSF, உDக
w,- அQ -0Mத அ0123 வZQ ெகாTேட 
இ.,-%. இQ உDகw,- எ[\சF த.வதாக
இ.Zதாேலா, அFலQ அள1>-% அcகமாக
இ.Zதாேலா, அZத தகவF அைமZQ4ள
இடMc>-\ ெசJ?, “Stop Notifications”எJ
பcF IE, ெசiQ e?Mதலா%.

இேத ேபால, bDக4 ஒ.
eைலM தகவைல
அ2ேட; ெசiQ,
அcF யாR கெமT;
அFலQ ைல, அ F
லQ ேஷR ெசi
தா^%, அQ -0Mத
அ0123 வZQ
ெகாTேட இ.,-%.
இவ>ைற e?Mத,
bDக4 அ2ேட;
ெசiத தகவF
இ.,-% இட% ெசJ?,
அD- Iைட,-% mp 1[
ெமv1F, அ0123கைள
e?MQவத>கான (“Stop Notifications”)
ேட2f4 IE, ெசicட ேவTP%.

இcl.ZQ நா% ஒJைற உணரலா%.
ேப:3, சAக இைணய தளMcF, ந% ெசயF-
பாPகைள, அZத தள% ஊP?வ2 பல வாi2
3க4 உ4ளன. இதைன நா%, அQ -0MQM 
ெதாடRZQ UZcMQ, ந% அ,கaT;Y>-
வ.% தகவFகைள ஆia ெசiQ நா% அ0ZQ 
ெகா4ளலா% எJபேத.  ெமாMதMcF, நா%
ேப:3, தள% ெசFலாமF, நம,- எZத
அ0123% வராத வைகSF அைமMQ,
ெகாTடாF, நா% இcl.ZQ த2f,கலா%.

சாதனVLேலேய XYVZத[

நா% பயJபPMQ% ெமாைபF சாதனD
கEேலேய, அதJ ஆ2பேர;YD U:ட%
அைம2fF, இZத அ0123கைள e?Mத
WY`% எJறாF, அQ yக yக எEய ேவைல
யாக அைம`%. bDக4 லாlபா2 என2பP%
ஆT;ராi; பc23 5 ஐ பயJபPMcனாF,
ெச;YD: cறZQ, “Sound & notification -> App

notifications” எJ? வ[ைசயாக\ ெசJ?, fJ
Iைட,-% ப;YயlF, உDக4 அ2EேகஷனM
ேதRZெதPMQ, அ0123கைள e?Mதலா%.

எPMQ, கா;டாக, ேப:3, இைணய
தள அ2EேகஷைனM ேதRZெதPMQ, அcF
Iைட,-% :ைலட[F “Block” எJபதைனM
ேதRZெதPMதாF, அZத தளMcl.ZQ எZத 1த
மான அ0123% உDக4 ெமாைபF சாதனM
c>- வராQ. bDக4 ேப:3, தளMcF, உDக4
அ,கaT;YF, அ0123க4 Iைட2பQ
-0MQ எZத ெச;YD: அைமMc.Zதா^%,
உDக4 ெமாைபF சாதனMcF ேமேல -0MQ4
ளபY ெச;YD: அைமMQ1;டாF, ேப:3,
தளMcl.ZQ எZத அ0123% வராQ.

ஐேபாJ ம>?% ஐேப; ேபாJற ஆ2f4
e?வன சாதனDகEF, இQ ேபாJற அ0123

கைள e?MQ% வசc தர2ப;
P4ளQ. அவ>0F ெச;YD:
cறZQ, “Notifications” எJற f[1F

ெசJறாF, இவ>ைற அ0
யலா%.

ஆT;ராi; 5,- 
WZைதய U:டMcF: 

ஆT;ராi; பc23 5 U:
டMc>- WJனாF வZத 

U:டDகைள2 பcZத
சாதனDகைள bDக4
பயJபPMcனாF, எJன
ெசicட ேவTP% என2
பாR,கலா%.

ேமேல X;Y, கா;
YயQ ேபால, இZத U:ட%

இயD-% சாதனMcF, அ2E
ேகஷJ ேமேனஜR ெசJ?, அ2Eேக
ஷனM ேதRZெதP,கa%. ேமF வலQ

AைலSF உ4ள AJ? ேகாPகEF IE,
ெசicடa%. fJ இD- Iைட,-% :ைலடR
பா[F mழாக\ ெசJ?, “App Settings” எJபதைன
ேட2 ெசicடa%. உடJ, பலவைகயான ேநா;
YfேகஷJ: ெச;YD: -0MQ கா;ட2பP%.
இைவ அைனMைத`% ெமாMதமாக e?Mதலா%.
ைவ2ேரஷைன அைம,கலா%. எF.இ.Y.
ெச;YD: அைம,கலா%. [D ேடாJ ேதRZ
ெதP,கலா%. அ0123கEF கெமT;, நT
பRக4 1Tண2ப%, eகpaகw,கான அைழ2
fதpக4 என2 பலவைகயான f[aகw,கான
அ0123க4 -0MQ ெச;YD: அைம,கலா%.

உDகw,- �>?, கண,கான நTபRக4 
அைமZத வ;ட% ேப: 3,IF இ.ZதாF, e\
சய% அவRகEJ fறZத நா4 -0MQ வ.%
அ0123கைள bDக4 1.%ப மா;�Rக4.
எனேவ, இவ>ைற bDக4 பயJபPMQ%
U:டMcேலேய e?Mc 1;டாF, எZத fர\
ைன`% எழாQ.

???????????????????????????????????????????????????????????????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[[[[
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ைம,ேராசா2; த>ேபாQ வYவைமMQ
வ.% :பாRடJ fரaசR -0MQ

ேம^% பல தகவFக4 கUZQ4ளன.
1Tேடா: 10 ஆ2பேர;YD U:டMQடJ
வர இ.,-% இZத 3cய fர aசR, “:பாRடJ”
எJற -0�;P ெபயைர, ெகாTP4ளQ.
இQ இJடRெந; எ,:3ேளாரR ெதா-2fJ
ேம%பா;P ெதா-2பாக இ.,காQ. W>0^%
3cய ஒJறாக வYவைம,க2பP%.

ெவ2I; ெகாTP வYவைம,க2படாமF,
Chakra JavaScript engine and Trident rendering
e n g i n e ெகாTP வYவைம,க2ப;P
வ.IறQ.

சபா[ ம>?% -ேரா% fர
aசRக4, ெவ2I;

ெகாTP வYவ
ை ம , க 2 ப ; ட
ை வ ய ா - % .
1Tேடா: 10
U : ட M Q டJ

இ ை ண M Q
இQ வழD
க2பP%.

இcF ெமாைபF
சாதனDகEF இயD-%

பc23% Iைட,-%.
-ேரா% ம>?%

பயRபா,: fரaசRக4 ேபால, yக,
-ைறZத இடMைதேய ஹாR; Y:,IF 
எPMQ, ெகா4w%. எ,:டJஷJ
3ேராIரா%கைள ச2ேபாR; ெசicP%.
ஆனாF, ஆT;ராi; ம>?% ஐ.ஓ.எ:. 
U:டDகEF இQ இயD -மா எனM
ெத[ய1Fைல.

1Tேடா: 10 U:டMQடJ,
இJடRெந; எ,:3ேளாரR ெதா-23% வழD
க2பP%. இJv% பல வசcக4 -0MQ ஜன
வ[ 21F, ைம,ேராசா2;, 1Tேடா: 10
ெவESPைகSF அ01,-% என அைன
வ.% எcRபாR,IJறனR.

"பா2ட4 5ர7ச2 #9ய தகவ<க=

Doc: இ! ஒ$ ைப'( ெபய+, உ.ள !ைண1
ெபய2. இ4த ெபய $ட( உ.ள ைப, ைம8
ேராசா1> ேவ2> ெதா@1A, உ$வான ைப, எ(
பதைன இ! @D8Eற!.
Domain Name: இ(ட2ெந>H, உ.ள தகவ,
தளJகைள இK ெசா,லா, @D1AME(றன2.
அ4த தளOP( ெபயைர இ! @D8Eற!.
Client: கQ1R>ட2 ெந>ெவா28E, இைண8க1-
ப>M ச2வ ராக இயJகாம, பய(ப MOத1பMQ
எ4த கQ1R>ட$Q EைளயS> என அைழ8க1-
பMQ.

ெதUVO ெகா=WLக=
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இJைறய உலIF, ந�ன ெதா'F �;ப% 
இFலாத ஒ. வாp,ைகைய ந%மாF

எTz2 பாR,க, �ட இயலாQ.  இைவ த.%
உலIயF மாயமான ஒJறாக உ4ளQ. ஆனாF,
இவ>றாF நா% ெப?% பாc23 உTைம யான
தாக உ4ளQ. அ2பYயானாF, இZத பாc2f
l.ZQ த2f,க நா%, இைவ அைனMைத`%
1ல,I ைவMQ, க>காலMc>-\ ெசFல
ேவTPமா? எJ? ஒ.வR ேகாபமாக ந%yட%
ேக41 ேக;கலா%. இZத ேக41,-2 பcF, 
நா% எ2பY ந�ன ெதா'F �;பM cனாF
பாc,க2பPIேறா% எJபதைன அ0ZQ, அZத
பாc23கEl.ZQ எ2பY 1Pபடலா% எJ
பத>கான வ' Wைறகைள, காTபcF தாJ
உ4ளQ. இD- அ2பY2ப;ட பாc23க4
எைவ எJபதைன`%, அவ>0l.ZQ 1Pபட
நா% எJன வ'கைள ேம>ெகா4ளலா% எJப
ைத`% காணலா%.

S>ப>] Xைல ேநா_M`RகJ
எZத ஒ. பழ,க2ப;ட eைலSl.ZQ%

நா% 1PபPைகSF, அத>கான உடF ம>?%
மனeைல பாc23க4 e\சய% ந%yட% ஏ>
பP%. ெதாடRZQ 3ைகSைல பழ,க%, ேதbR
அ.ZQ% பழ,க% உைடயவRகEட%, Uல

நா;க4 அவ>ைற அறேவ பயJப PMதாமF
இ.,-% eைல,-, ெகாTP ெசJறாF,
அவRக4 உடFeைலSF பத>ற% ஏ>பP%.
மனeைலSF ஏ>பP% தா,கMதாF, ேம^%
உடFநல% �RெகP%.

இதைன ஆDIலMcF Withdrawal syndrome
என, -02fPவாRக4. நா% பயJபPMQ%
ெதா'F �;பW% இ2பYMதாJ ந%yட% 
தா,கMைத ஏ>ப PMQIJறன. 2012 ஆ%
ஆTYF, இQ -0MQ ஓR ஆia ேம>ெகா4-
ள2ப;டQ. ெதாைலேபU பயJப PMQ% 100
ேபRகEடy.ZQ அைவ ப0,க2ப;டன.
அவ>ைற2 பயJப PMதாமF, பாR,காமF
இ.,-%பY பாRMQ, ெகா4ள2ப;டQ.
இவRகEF 66 ேபRகEJ மன eைல கPைம
யாக2 பாc,க2ப;டQ. 

ைபMcய% fYMதவRக4 ேபாF ஆனாRக4. 
இQ அவRகEJ உடFeைலைய`% பாcMதQ.
இேத ேபாJற ஆia ஒJைற Swansea ம>?%
Milan பFகைல, கழகDக4, இைணய% பயJ
பPMQபவRகEட% அTைமSF ேம>ெகா4
ள2ப;டQ. ேபாைத ம.ZQ பழ,கMc>- 
ஆளானவRகைள, அcl.ZQ தPMதாF, எJன
1ைளaக4 ஏ>பPேமா, அZத 1ைளaகைள
அவRகEட% காண WYZதQ.

ெதா#$ &'ப)களா$ தா,க-ப./

உட<-ைலYA மன -ைலYA
–டாMடb. ெப. சfLர ேபா:.
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gMகh.ைம தj] பாL34

WைறயாகM �D-% ேநரMcைன அைமMQ
வாpவைத ந% ம.MQவRக4 அைனவ.%
நம,- ப[ZQைர,IJறனR. -02பாக இைள
ஞRகw,- இQ yகa% அவUய%. ந% ெபR
சனF க%2�;டR, ேல2டா2, ெமாைபF
ேபாJ ம>?% fற சாதனDகEl.ZQ வ.%
ஒE,க>ைறSனாF, ந% �,கeைல மா?த
^,-4ளாIறQ. அளa,கcகமாக, ெதா'F
�;ப சாதனDகைள2 பயJபPMQவQ, -02
பாக உறDக\ ெசF^% WJ பயJபPMQவQ,
ந% உற,க காலMcைன2 fJப>?வதைன
ெவ-வாக2 பாc,IறQ. எனேவ, உறDக\
ெசF^% WJனR, இவ>ைற2 பயJபPMQவ
தைன e\சய% த1R,க ேவTP%.

இைணயV ேதட[ ைபVLயUகJ
இைணய% பயJபPMQபவRகEட% ெவ-

ேவகமாக2 பர1 வ.% ேநாi இQ. அJறாட
வாp,ைகSF எ2ேபாQ% எைதயாவQ இைண
யMcF ேதPவQ%, இைணயMcF, -02பாக
ேப:3,, ;1;டR ம>?% இJ:டாIரா%
ேபாJறவ>0F, அJைறய ெபாqcF பcய2
ப;P4ளவ>ைற அ0யM QY2பQ%, ந%yF 
பல[ைடேய பர1 வ.% மனeைலயா-%.
இQa% ஒ. வைக ேநாi எJIறQ ம.MQவ
உலக%. இZத2 பழ,கMc>- அY ைமயான
வRகைள ”இைணயெவE2 ைபMcயDக4”
(Cyberchondriacs) என அைழ,IJறனR.
இவRக4 ஒ.வைக மன உZQத^,- (anxiety)

ஆளாIJறனR. இQ மன அqMதM cைன அc
க[MQ, அZeைல உடFநலMைத2 பாc,IறQ.
அQ ம;PyJ0, தDகEJ பாc23 eைல
Sைன இைணய% Aலமாக அ0ய WY`% என
இவRக4 ந%3IJறனR. அத>கான �Rைவ`%
இைணயMcேலேய ேதY2 fY,IJறனR.
இைணயMcJ oQ Wq ந%f,ைக ைவM cP% 
இZத ெசயF, இவRகEJ மனeைல ம>?%
உடFeைலையM ெதாடRZQ பாc,க2ப;ட
eைலSF ைவ,IறQ.

உ7ரkMகJ `ைறத[
ேல2டா2 க%2�;டைர தDக4 மYSF 

ைவMQ இய,-% ஆTகw,-, அcl
.ZQ ெவE2பP% ெவ2ப% ம>?% yJ 

காZத அைலக4, அவRகEJ உS ர�,கEF
பாc2ைப ஏ>பPMQIJறன. yக yக, -ைற
வான எTz,ைகSேலேய இவRகEட% உSர
�,க4 காண2ப Pவதாக, பல ஆiaக4 ெத[
1MQ4ளன. நா4 ஒJ ?,- நாJ- மz ேநர%
பயJபPMQபவRகw,-, e\சயமாக அவR
கEJ உS ர�,கEF உ4ள Y.எJ.ஏ. ேசதம
ைடவதாகa% அ0ய2ப;P4ளQ. f[;டhF
இயD-% எ,�;டR (Exeter) பFகைல, கழ
கMcF ேம>ெகா4ள2ப;ட ஆia, ெமாைபF 
ேபாJ கc[ய,கW% இMதைகய 1ைள1ைன
ஏ>பPMQவதாகM ெத[1,IறQ.

பாbைவV Lற. பாL34
‘‘அளa,- o0னாF அyRதW% ந�X” எJற 

பழெமா' ந%yைடேய உTP. ெதாடRZQ
க%2�;டR மாh;டR cைரSJ ஒE ெவE2
பா;Yைனேய பாRMQ, ெகாTY.2பவR
கw,-2 ெபா.ZQ% ச[யான பழெமா'
இQவா-%. நா4 WqவQ% க%2�;டR
மாh;ட[J cைரையேய பாRMQ, ெகாTP
பzயா>?பவRகw,-, பாRைவ, கா;
USF ெதEவ>ற தJைம WதlF ஏ>பP%. 
கTகEF ஈர2பத% -ைறயM ெதாடD-%. 
இதனாF, பாR,-% தJைமைய இவRக4 மா>-
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0ட Wய>U2பாRக4. இQ �ராத தைலவlSF
ெகாTP1P%. ேம^%, fரகாசமான fJ
னzSF, க.23 eற வ[கைளM ெதாடRZQ
பY2பதாF, மTைட2 ெபா;YF வl\ X.,
கMcைன (temple spasm) ஏ>பPMQ%. இQ
ெதாடR தைலவlைய ஏ>பPMQ%. இZத தா,
கMcl.ZQ 1Pபட, ஒ{ெவா. 20 eyடM
c>-% ஒ. Wைற, மாh;டR :I�hl.ZQ
1லI, ச>? ேநர% ஓiெவP,க ேவTP% என 
ம.MQவRக4 ெத[1,IJறனR.

sZெகv]4 வw

ேல2டா2 க%2�;டRக4 ம>?% 
ெட:,டா2 க%2�;டRகEF பzயா>?
பவRக4, தாDக4 1.%fயபY எFலா%,
அமRZQ அவ>ைற இய,க W>பPIJறனR.
அேத ேபால, ெமாைபF ேபாhF ேபXப
வRக4, பFேவ? eைலகEF தDக4 கqM
ைத`%, தைலைய`% c.2f ைவMQ2
பயJபPMத W>பPIJறனR. f[;டhF
பzயா>?%, WQெக^%3 அ?ைவ UI\ைச 
e3ணR Kenneth Hansraj இQ ப>0 ேம>
ெகாTட ஆi1F, ந% தைலைய 60 YI[
ேகாணMcF c.23ைகSF, கqMcJ oQ
அcகமான அள1F பல% fரேயாI,க2பPவ
தாகa%, அQ WQெக^%3 ம>?% கqMெத

^%fF ேமாச மான 1ைளaகைள ஏ>பPMQ
IறQ எJ?% கTட0ZQ4ளாR.

sகV ேதாxற3 பாL34
“நாJ -Eயலைற,-, �ட எJ ெமாைபF

ேபாைன எPMQ, ெகாTP ெசFIேறJ” என2
ெப.ைமயாக\ UலR �? வQTP. ெமாைபF
ேபாைன நா% அைனMQ இடDகw,-%
எPMQ\ ெசFல ேவTYய க;டாயMcF இ.,
Iேறா%. இதனாF, ெமாைபF ேபாhF பல
வைக, I.yக4 தD -IJறன. இவ>0J உட
னY பாc23 ந% WகDகEF ஏ>ப PIJறன.
இZத, I.yக4 ந% மSR,காFகEF தDI 
ம.,கைள ஏ>பPMQIJறன. கTகw,-%
பர1 பாc2ைப உ.வா,-IJறன. எனேவ,
அ{வ2ேபாQ, ெமாைபF ேபாைன I.y
நாUh ெகாTP XMத2பPMத ேவTP% 
என ம.MQவRக4 ஆேலாசைன த.IJறனR.

ேமேல -02f;டைவ, ெபாQவாக
ந�ன ெதா'F �;பMcF இயD-% சாதனD
கைள2 பயJபPMQைகSF ஏ>பP% பாc23
eைலகளா-%. நா% அ0யாம^% Uலவைக2
பாc23கw% ந% உடlF ஏ>படலா%.
உடFeைலSF ஏ>கனேவ உ4ள Uல
-ைறக4, இZத சாத னDகைள2 பயJப PMQ
வதாF, �1ரமாI ெப[ய அள1F பாc2fைன
ஏ>பPMதலா%. எனேவ, சாதனDகைள2 பயJ
பPMQவதைன ஓரள1>-, க;P2பா;YF
ெகாTP வZQ, உடFந லMைத2 பாQகா,-% 
வ'கைள`% fJப>ற ேவTYயQ ந%
கடைம யா-%.

Carbon Copy: U( அVச, அW1XைகY,,
[கவ+8@8 \ழாக “CC:” எ(ற A+]ைன1 
பா2OP$1^2க.. கா2ப( கா1A எ(பத(
_$8கQ இ!. அW1ப1பMQ U( அVச, 
ெச`PYைன, பல நப2கa8@ நகலாக
அW1ப,இ4த [க வ+8 க>டO Pைன1
பய(பMOதலாQ. அதாவ!, அW1ப1பMQ 
அVச, தகவ,க., இ4த கா2ப( கா1A 
க>டOP, உ.ள [கவ+8@+யவ2கa8@
அ,ல; ஆனாdQ, அவ2க. ெத+4! ெகா.ள
ேவSHய ெச`P எ(பேத இைத8 @D8 E
ற!. அVச, யா$8@ எeத1பMEறேதா,
அவ+( [கவ+ “To:” எ(ற A+], அைம8-
க1பMEற!.
Bandwidth: இைண8க1ப>ட இ$
ேவf சாதனJக. இைடேய நைடெபfQ 
ேட>டா ப+மாgறOP, அPக ப>ச ேட>டா 
ப+மாgற ேவகOP( அளைவ இ! @D8Eற!. 
இ! ேட>டா பயh8@Q ேவகQ அ,ல.

ெதUVO ெகா=WLக=
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ேட2ைள 45ைமயாக அ#,க
ேவR; டா-ெமT;YF ேடf4 ஒJைற 
உ.வா,-IrRக4. fJ அதைன Wqைம
யாக b,க eைன,IrRக4. ேவR; 3ேராIரா%
இத>ெகன\ Uல வசcகைள`% வ'கைள`%
தZQ4ளQ. அைவ:
1. Wq ேடfைள`% ேதRZெதP,கa%.
2. [2பhF, Layout ேட2 ெசFலa%.
3. Rows & Columns -x2fF Delete எJபcF

IE, ெசicடa%.
4. அPMQ Delete Table அFலQ Delete Rows எJ

பcF IE, ெசicடa%.
இJெனா. வ': [2பhF ேஹா% ேட2-

fைன அqMcM cற,கa%. இcF Clipboard
-x2 ெசFலa%. ெதாடRZQ Cut ஆ2ஷJ
ேதRZெதPMQ இய,கa%. இD- Del ப;ட
v,- மc2f.,காQ. ஆனாF, பாரா ஒJ
ைற`% ேடfwடJ இைணMQ ெடF mைய
அqMcனாF, அQa% ேசRZQ அ'`%.

ேட29 ெச$ ெட,;' மா<ற/
ேவR; ேடf4 ஒJ0F, அதJ ெசF க;டD-
கEF உ4ள ெட,:;ைட எZத வைகSF
ேவTPமானா^% ேதாJ?%பY மா>0
அைம,கலா%. எPMQ, கா;டாக, பP,ைக
வசMcF இ.2பதைன, ெந;P வா,IF 
அைம,கலா%. இத>-, mp,கா�% வ'-
கEF ெசயFபட ேவTP%.
1. எZத ெசFlF உ4ள ெட,:;ைட மா>ற

ேவTPேமா, அZத ெசF^,-, கRசைர,
ெகாTP ெசJ?, ைர; IE, ெசicடa%.
அ2ேபாQ Context menu ஒJ? Iைட,-%.

2. இZத ெமv1F Text Direction எJபதைனM
ேதRa ெசicடa%. ெட,:; ைடர�J
டயலா, பா,: Iைட,-%. இதைன2 பயJ-
பPMc, ெட,:; எZத வைகSF மா>ற2பட
ேவTP% எJபதைனM ேதRZெத P,கa%.
bDக4 எTzயபY அைமMத fJனR, ஓேக
IE, ெசiQ ெவEேயறa%.
இZத ெசயFபா;Yைன, ேவR; த.% [2

பhF உ4ள ேல அa; ேட2fைன2 பயJப

PMc`% ேம>ெ கா4ளலா%. இத>-% ேமேல
�0யபY, கRசைர ெசFlF ைவMcடa%.
அPMQ, [2பhF, ேல அa; ேட2 fைனM
cற,கa%. இcF Iைட,-% Alignment groupF,
Text Direction எJற �lைனM cற,கa%. bDக4
1.%3% வைகSF, ெட,:; அைம`%
வைர, இcF IE, ெசiQ ெகாTேட இ.,
கa%. ெட,:; -02 f;ட ேகாணMcF வZ
தaடJ, ெவEேய0 ஓேக IE, ெசicடa%.

>?,கமாக @ல BC-Dக9
ேவR; டா-ெமT;YF உடனYயாக
:ெபFlD ேசாதைன ேம>ெகா4ள எ27
அqMதa%.

ைஹபJ பயJபPMcய ெசா>க4 f[ யாமF
இ.,க ேவTP% எJறாF ைஹபJ ைட2 
ெசicPைகSF கT;ேராF + 2; mகைள
அqMc, ெகா4wDக4.

-02f;ட இரTP ெசா>க4 வ[ ஓரD-
கEF f[யாமF அைமய ேவTP% எJறாF
கT;ேராF+ 2;+:ேப: பயJப PM
QDக4.

cைரSF ெத[`% WதF வா, IயMcJ
ெதாட,கM c>-\ ெசFல Alt + Ctrl + Page Up
அqMc2 பா.Dக4. அேத ேபாF cைரSF
ெத[`% ப,கMcJ mp2பாகMc>-\ ெசFல lt
+ Ctrl + Page Down அqMதa%.

D$ல' பாEF'; ஷாH' க'
ேவRYF ெட,:;YJ Uல பாகDகைள W, I
ய2பPMதa% ேகாRைவ யாக வ[ைச2பPMc,
கா;டa% 3Fல; பாiT;: பயJப PMQ
Iேறா%. இத>- வழ,கமாக பாRம; ெமv
ெசJ? இத>கான f[1ைனM ேதRZெத P,
Iேறா%. அFலQ ெட,:;ைடM ேதRZெத-
PMQ ெமv பா[F அத>கான ஐகாைன, 
IE, ெசiIேறா%. இத>-2 பcF 3Fல; 
அைம,க2பட ேவTYய ெட,:;YF கRசைர 
ைவMQ fJ கT;ேராF+ 2;+எF அqM-
cனாF ேபாQ%. தானாக 3Fல; அைமZ Q
1P%. கT;ேராF+ 2;+எJ அqMcனாF 
இZத 3Fல; பாiT;க4 bD I1P%.



12-1-201510

எ$ெஸ<
R)"...

சாH'கI$ ேட'டா ேல29
எ,ெஸF ஒR, ¢;YF சாR;கw,- ேட;டா
ேலf4 அைம2பQ அZத சாR; ெத[ 1,-%
W,Iய தகவFகைள எPMQ, கா;P%.  bDக4
அைம,-% சாR; பாRம;ைட2 ெபா?MQ
இZத ேலf4க4 தகவFகைள, கா; PவcF
Uற2fடDகைள2 ெப?IJறன. இQ எ2பY
எJ? பாR,கலா%.

எPMQ, கா;டாக bDக4 ஒ. ைப – சாR;
அைமMதாF அcF ேட;டா1>கான ேலf4
இFைல எJறாF e\சய% தகவFக4 எJன
ெசாFல வ.IJறன, ஒJ?,ெகாJ? எ2
பYM ெதாடR 3ைடயன எJ? ெத[யாQ. இZத
ேட;டா ேலf4கைள எ2பY அைம2பQ
எJ? காணலா%. எ,ெஸF 2007 பயJபPMQ
பவRகw,-:
1. WதlF எZத சாR;P,- ேட;டா ேலf4

அைம,க ேவTPேமா அதJ oQ IE,
ெசiQ இய,கa%.

2. ேலஅa; ேட2 [2பJ கா;ட2பPவதைன
உ?c ெசicடa%.

3. இcF உ4ள Data LabelsஎJற �ைல, IE,
ெசicடa%. இZத வைகSF எZத இடMcF
ேட;டா ேலf4கைள அைம,க ேவTP% 
எJபத>- பல ஆ2ஷJகைள எ,ெஸF த.
IறQ.

4. எDI.ZதாF Uற2பாக அZத ேலf4 தJ
பzைய\ ெசicPேமா அD- ைவ,கa%.
அPMQ எ,ெஸF 2003 பயJபPMQப

வRகw,-:
1. WதlF எZத சாR;P,- ேட;டா ேலf4

அைம,க ேவTPேமா அதJ oQ IE,
ெசiQ இய,கa%.

2. fJ Chart ெமv1l.ZQ Chart Options
எJv% f[1ைனM ேதRZெத P,கa%.
இDேக Chart Options டயலா, பா,: 
Iைட,-%.

3. இZத பா,�F உ4ள Data Lables எJv%
ேடfைனM ேதRZெதP,கa%.இZத டயலா, 
பா,�F இடQ ப,க% பFேவ? வைகயான
ேட;டா ேலf4கைள, கா;P%. உDகw
ைடய சாR;YJ தJைம,ேக>ப  கா;ட2
பP% ேட;டா ேலf4கEJ எTz,ைக
ம>?% தJைம மா?%.

4. இZத ேட;டா ேலf4கைள2 பாRMதாF 
அY2பைடSF ஐZQ வைகக4 இ.2பைத 
உணரலா%. ஒ{ெ வாJ?% ேட;டா1J
தJைம ம>?% ேலfEJ வைக ஆI ய
வ>ைற இைண2பcF ேவ? ப;Y.,-%.
இவ>0l.ZQ உDக4 ேநா,கMைத ெவE,
கா;P% UறZத ேலf4கைளM ேதRZெதP,
கலா%.

5. OK IE, ெசicடa%. சாR; ேலf4கwடJ
வYவைம,க2ப;P கா;ட2பPவத>- தயா
ராக இ.,-%.

வKைச வைக மா<ற/
எ,ெஸF ஒR, ¢; ஒJைற உ. வா,IS.2
µRக4. ெதாடRZQ வ.% ேட;டாைவ கண,
I;ட fJனR ெந;P வ[ைசSF உ4ளைத2 
பP,ைக வ[ைசS^%, பP,ைக வ[ ைசSF
உ4ளைத ெந;P வ[ைசS^% மா>0னாF 
இJv% Uற2பாக இ.,-% என bDக4 c;-
டyடலா%. அFலQ ஏேதv% ஒ. வைகSF
உ4ளைத ம;P% மா>0 அைம,க இJெ னா.
ஒR, ¢;YF எTணலா%. இதைன எ2பY 
மா>?வQ? நாJ- அFலQ பMQ ெசFக4
எJறாF ஒ{ெவாJறாக ைட2 ெசi Q1டலா%
எJ? bDக4 Wய>U,கலா%. இQேவ அcக
மான எTz,ைகSF ெசFக4 உ4ள ஒR, 
¢;டாக இ.ZதாF எJன ெசiவQ?

எ,ெஸF இத>- அ.ைமயான ஒ. வ'
தZQ4ளQ. எZத ெசFகEF உ4ளைத மா>ற 
ேவTP% என c;டyPIrRகேளா அZத
ெசFக4 அைனMைத`% ேதRZெதPDக4.
fJ கT;ேராF+U அqMc கா2f ெசic
PDக4. அPMQ எD- மா>றM QடJ வ[-
ைசைய அைம,க ேவTPேமா அZத இடMcF 
WதF ெசF^,-\ ெசF^Dக4. fJ ALT + E
+ S அqMQDக4.அFலQ எY; ெமv ெசJ?
ேப:; :ெபஷF எJv% f[1F IE, 
ெசicPDக4.

இ2ேபாQ ேப:; :ெபஷF எJv% U0ய
1Tேடா Iைட,-%. இcF பல ஆ2ஷJ: 
தர2ப;Y.,-%. எFலாவ>0>-% mழாக
;ராJ:ேபா: (Transpose) எJ? ஒ. ஆ2ஷJ 
Iைட,-%. அதைனM ேதRZெத PMQ ஓேக 
IE, ெசiதாF bDக4 எcRபாRMத பY மா>-
றDக4 ஏ>ப;Y.,-%.



12-1-201511

உடனYயாக\ ெசicகைள2 ப[மா0,
ெகா4ள உதa% இJ:டாIரா% அ2Eேக

ஷைனM த>ேபாQ 30 ேகாY ேபR ெதாடRZQ
பயJபPMQவதாக இZe?வனMcJ வைல
மைனM தகவFக4 ெத[1,IJறன. ”இJ:
டாIரா% சWதாய% ெதாடRZQ 1[வதைன2
பாRMQ நாDக4 y,க மIp\U`% ெப.ைம`%
அைடIேறா%. எDக4 வாY,ைகயாளRக4
அைனவ.% தDக4 உணRaகைள, தகவFகைள,
படDகைள எDக4 Aலமாக2 பIRZQ ெகா4
வQ எDகw,- மIp\U`% ஆ\ச[யMைத`%
அE,IறQ. ெதாடRZQ நFல WைறSF ேசைவ
ெசicட Wய>U,Iேறா%” என அcF தர2ப;
P4ளQ.

ெசJற மாR\ மாத இ?cSF 20 ேகாY வாY,
ை க ய ா ள R

க ை ள ,

ெகாTY.Zத இJ:டாIரா%, த>ேபாQ 30
ேகாY2 ேப.டJ ெதாடR\Uயாக இயDI வ.I
றQ. கடZத ஒJபQ மாதMcF இQ 50% வளR\
Uைய, ெகாTP4ளQ ெத[ய வZQ4ளQ. இேத
காலMcF, 28.4 ேகாY ெதாடR பயனாளRகைள,
ெகாTட ;1;டR தளMcைன, கா;Y^%,
இJ:டாIரா% ெப[யQ எJபQ -02fடM
த,கQ.

P4ளQ.
ெசJற மாR\ மாத இ?cSF 20 ேகாY வாY,

ை க ய ா ள R
க ை ள ,

இ4"டாMராA பய4பN/OA 30 ேகாR ேப2

Blind Carbon Copy: U( அVச, அW1X
ைகY,, “BCC:” எ(ற A+]ைன1 பா2O P$1
^2க.. இ4த A+]dQ, @D1A>ட அVசைல
நகலாக அW1பலாQ. ஆனா,, இ4த1 A+], 
உ.ள [கவ+Y, உ.ளவ2க. ெபfவதைன,
அVசைல1 ெபfபவ2 மgfQ கா2ப( கா1A 
A+], உ.ளவ2க. அDய மா>டா2க.. 
அவ2க. அDயாம,, iல$8@ அW1ப
இ4த 1ைளS> கா2ப( கா1A உத]M
Eற!. ெபா!வாக, இ! ேபா(ற பழ8கOைத
நாக+கQ க$P யா$Q பய(பMO!வP,ைல.
ஏென(றா,, இ! நQUடU$4! அV
சைல1 ெபfபவ2கk( நQA8ைக8@ ஊf
]ைள]1பதா@Q.  ெபfபவ2கk( ப>
Hயைல, மgறவ2கkடU$4! மைற8க
ேவSMQ என எSmபவ2க., இதைன 1
பய(பMO!வா2க..

ெதUVO ெகா=WLக=
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z-4 e?வன%, அெம[,கா1F, WதlF
காJச: நக[F �-4 ைபபR (Google Fiber)

எJற c;டMcJ mp, ஆ2 YகF ைபபR அY2
பைடSF, yக ேவகமாக இைணய இைண23
த.% வசcைய அEMதQ. த>ேபாQ அதைன
ேம^% Uல நகரDகEF அைமMQ வழD-
IறQ. இேத அைம2fைன`% வசcைய`%
இZcயா1F வழDக �-4 WYெவPMQ,
இத>ெகன, இZcய அரUJ தகவF ெதா'F
�;பMQைற,கான அைம\சகMQடJ ேப\X
வாRMைத நடMc வ.IறQ. அரX%, இதைன
Y¸;டF இZcயா எJv% W>ேபா,- c;
டMcJ ஒ. ப-cயாக ேம>ெகா4ள ஆRவ%
கா;PIறQ. இZத c;ட% eைறேவ>ற2
ப;டாF, 1நாY,- ஒ. Iகா ைப;:
(1000Mbps (1Gbps)) ேவகMcF தகவF ப[மா0,
ெகா4w% வைகSF, இைணய இைண23
நம,-, Iைட,-%. த>ேபாQ இZcயா1F
சராச[யாக, Iைட,-%, இைணய இைண23
ேவகMcைன, கா;Y^% 500 மடD- 
ேவகMcF இQ ெசயFபP%. த>ேபாைதய சரா
ச[ தகவF ப[மா>ற ேவக% 1.7 ெமகா f;: 
ஆ-%.

இZcய அரX 
அcகா[கEட%
இQ -0Mத 1சா
[Mத ேபாQ,
ேப\X வாRMைத
ெ த ா ட , க
eைலSF இ.2ப
தாகa%, ஆனாF,
அரX இZத வச
cைய ஏ>பPMத
�-4 ேபாJற

ஒ. e?வனMQடJ ஒ2பZத% ேம>ெகா4ள
ஆRவMQடJ இ.2பதா கa% �0னாRக4. 
அ2பYயானாF, இதைன இZcயா1F எ2
ேபாQஎcRபாR,கலா%? எJற ேக4 1,-உ?c
யான பcைல யா.% தர 1Fைல.

அத>- WJனR, இZ cயா1F Fiber in India 
c;டMcைன அமFபPMத �-4 WJவZதாF, 
அதJ WJ உ4ள fர\ைனக4 எJன எJ? 
பாR,கலா%. WதlF உ[ மDக4 ெப?வQ. 
இZcயா1F, இைணய ேசைவ வழD-% எZத
ஒ. e?வனW%, அரUட% ஏல WைறSF க;
டணMைத eRணய% ெசiQ, உ[மMைத வாDக
ேவTP%. உ[மDகw,கான 1ைலக4 எZத 
ேநரMc^% உயரலா%. ஏல% எP,-%ேபாQ,
ம>ற e?வனDக4 க;டணMைத உயRMதலா%.
அFலQ, இதைனM த1R,க, �-4, ஏ>கனேவ
இZத2 f[1F இயDI வ.% ெபாQMQைற 
e?வனமான f.எ:.எJ.எF. ேபாJற e?வ
னDகwடJ இைணZQ ெசயFபடலா%.

அ2பYேய, �-4 fர\ைனகw,-M �Ra
கTP, ”இZcயா ைபபR” c;டMcைன அமFப
PMத WJவZதாF, ம>ற ெதாைலெதாடR3 e?
வனDகEJ பாP cTடா;டமாI1P%. ஏ>க

னேவ இயDI வ.%
e?வனDக4, 3¸
ம>?% 4¸ ெதாடR3
கைள அைம2பcF
பல சவாFகைள\
சZcMQ வ.IJ
றன. இைவ, �-4
ேபாJற, இைணய
இைண2fF அXரM
தனமான ேவகMcF
இயDக, �Yய e?வ
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னMQடJ ேபா;YSட WYயாத ¹peைல ஏ>
படலா%. ஏ>கனேவ, க;PபYயாகத eைலSF
வ.மான% இ.2பதாF, உ[ம% ெப>ற பல e?
வனDக4, தDக4 ெசயFபாPகைள e?Mc வ.
IJறன. இZeைலSF, �-4 இMc;டMcைன
ேம>ெகாTடாF, இZcய e?வனDக4 அைனM
Qேம Aட2படலா%. அFலQ �-4 e?வனM
c>- இைணயான fற ெவEநா;P e?வனDக
wடJ இைணZதாF தாJ ெசயFபட WY`%.

ெதாைலM கா8{ ஒ|பர34 எ.னவா`]?

அெம[,கா1F, �-4 இZத ைபபR
இைண2fேலேய, Uல ெதாைல,கா;U ேசனF
கைள`% வழDI வ.IறQ. இZத இைண2fF
ெதாைல,கா;U ேசனFகைள`% த.வQ yக
எEதான ஒJறாகa%, �PதF வ.மான% த.
வதாகa% அைம`%. அேத Wைறைய இD-%
fJப>ற �-4 உ[ம% ேக;கலா%. அ2பY, 
ேக;P வழDக2பP% ப;சMcF, அQ ஏ>க-
னேவ, ெதாைல, கா;U ேசனFகைள வழD-%
e?வனDகEJ ெசயFபா;Y>- ேபா;Yயா
கa%, இைட�றாகa% அைம`%. ஏ>கனேவ,
பல ெதாைல,கா;U ேசனFக4, ெதாைல,-
கா;U ெந;ெவாR, e?வனDக4, தDக4 ஒE

பர2fைன, இைண யMcF கா;Y வ.IJறன.
ஆனாF, ச[யான, ேவக மான, க; PபYயான,
இைணய இைண23 இFலாததனாF, இைவ
ம,கEட% எPபட1Fைல. ஆனாF, �-4
ேபாJற e?வனDக4 இZத2 f[1F இயDகM
ெதாடD-ைகSF, ெதாைல �ரMcF அைமZ
Q4ள Iராம2 3றDகw,-%, இ\ேசைவைய
எEதாக, ெகாTP ெசJ ?1P%. அ2பY2
ப;ட ¹peைலSF, ஏ>கனேவ இயDI வ.%
ஒEபர23 e?வனDக4 தDக4 ேசைவைய
e?Mத ேவTY வரலா%.

ம/9ய அரG தைட ெசIத இைணய தளLக=
~1ரவாcக4 ெதாடRபான தகவFகைள2

பர2fயத>காக, மMcய அரX 32 இைணய
தளDக4 இய,கMcைன Wட,I ைவM Q4
ளQ. இவ>0F GitHub, Internet Archive, Pastebin,
ம>?% Vimeo ஆIயைவ அடD-%. இவ>ைற
இZcயா1F இயD-% எவ.% ெதாடR3
ெகா4ள இயலாQ. இவ>ைற Wட, -வத>
கான ஆைண ெசJற Yச%பR 17F ெவE
Sட2ப;டQ. தகவF ெதாடR3 ச;ட%,
2000J f[a 69 ஏ அY2பைடSF இZத
ஆைண fற2f,க2ப;P நைடWைற,- வZ
Q4ளQ. தைட ெசiய2ப;ட 32 தளDகEJ 
ெபயRக4 fJவ.மா?: justpaste,it, hastebin.
com, codepad.org, pastie.org, pastee.org, paste2.
org, slexy.org, paste4btc.com, 0bin.net, heypasteit.
com, sourceforge.net/projects/phorkie, atnsoft.com/
textpaster, archive.org, hpage.com, ipage.com, webs.
com, weebly.com, 000webhost.com, freehosting.
com, vimeo.com, dailymotion.com, pastebin.com,
gist.github.com, ipaste.eu, thesnippetapp.com, snipt.
net, tny.cz (Tinypaste), github.com (gist-it), snipplr.
com, termbin.com, snippetsource.net, cryptbin.com.

இவ>0F GitHub எJற தளMைத Wட,
IயQ பல.,- ஏமா>றMைத தZQ4ளQ.
ஏெனJறாF, இZcயா1F சா2;ேவR 3ேரா
Iரா% வYவைம2பவRக4, இZத தளMைத

அcக% பயJபPMc, பயJெப>? வZதனR.
ஐ.எ:.ஐ.எ:. �1ரவாத அைம2fJ

ெசயFபாPகைளM தP2பேத இZத ஆைணSJ
WதJைம ேநா,க% என அரX அ01MQ4ளQ.

Vimeo தள eRவாIக4 இQ -0MQ க.MQ
ெத[1,ைகSF, தாDக4 �1ரவாத க.MQ
கைள உடேன b, I1;டதாகa%, ஆனா^%,
அரX தைட ெசiQ1;டQ எJ? �0`4
ளQ. தDகEட% இQ -0MQ WJ �; Yேய 
அ01,க1Fைல எJ?% -ைற ெத[ 1MQ4-
ளQ.
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:ைப: e? வனMcJ 3cய ெதாட,க eைல
:மாR;ேபாJ :ெடFலாR 440 (Stellar 440)

அTைமSF 1>பைன,- அ0Wக2பPMத2
ப;டQ. இதைன Saholic வRMதக இைணய தள% 
Aல% வாDI, ெகா4ளலா%. இZத :மாR;
ேபாhJ Uற23 அ%ச% இcF ெதாைல, 
கா;U eகp\Uகைள2 பாR,-%
வைகSF வழDக2ப;P4ள
ெதா'F �;பேம. WJ
3றமாக இரTP :µ,
க R க 4
தர2ப;
Y . 2

பQ இJெனா. Uற23. இதJ ஆ2ப ேர;YD
U:ட% ஆT;ராi; 4.4 I;ேக;. இcF 
4 அD-ல WVGA :I�J அைம,க2ப;P4
ளQ. ஒ. Iகா ெஹR;: ேவகMcF இயD-% 
�யF ேகாR 2ராசசR தர2ப PIறQ. 3¸ ெசயF
பாP, இரTP U% இய,க%, எF.இ.Y.2ளா» 

இைணZத 3.2 ெமகா f,ெஸF
cறvடJ �Yய ேகமரா, 1.3 
ெமகா f,ெஸF cறvடJ
இைணZத WJ3ற, ேகமரா 
ஆIயைவ தர2ப; P4ளன.

இதJ ப[மாண%
127.6×63.8×11.5 yo. 
ெந;ெவாR, இைண2f>-
3¸, ைவ f, 3w�M, ¸.f.
எ:. ஆIய ெதா'F �;
பDக4 இயD-IJறன.
எ2.எ%. ேரYேயா, 3.5. 
yo ஆYேயா ஜா, தர2ப;
P4ளன.

இcF தர2ப;P4ள
ேப;ட[ 1,400 mAh cறJ
ெகாTடதா-%. Spice
Stellar 440 ெமாைபF
:மாR; ேபாJ Iேர
கல[F Iைட,I
றQ. x.5,249 அcக 
ப;\ 1ைல Sட2ப;

P4ள இZத ேபாJ, 
x. 4,199,-, Iைட,-

IறQ.

"ைப" "ெட<லா2 440
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உDக4 ெமாைபF ேபாJ ேப;ட [SJ
cறJ அY,கY �RZQ1PIறதா? ஏேதv%

அைழ23 ஒJைற2 ெப>?2 ேபU, ெகாT
Y.,ைகSேலேய, ேப;ட[ ஆ2 ஆI1P
வதாF, பாcSேலேய ெதாடR3 அ?ZQ ேபாI
றதா? உDக4 ெமாைபF ேபாJ ேப;ட [SJ
cறைனM த,க ைவMQ\ �ராக2 பயJப PMத 
இD- Uல -023க4 தர2பPIJறன.
1. bDக4 ெசF^IJற இட% அFலQ ஊ[F

உDக4 ெமாைபF ேபாv,- U,னF ச[
யாக, Iைட,காQ எJ? எT�IrRகளா?
உDக4 ெமாைபF ேபாைன :1;\ ஆ2
ெசiவQ நFலQ. ஏெனJறாF, எ2பYயா
வQ ஒ. ெந;ெவாR,Iைன2 fY,-%
Wய>USF, உDக4 ெமாைபF ேபாJ தJ
ேப;ட[SJ அcக cறைன\ ெசலவ',-%.
இ?cSF, தாேன ஆ2 ஆI1P%.

2. இQ ேபாJற ¹peைலSF, அதாவQ U,னF
Iைட,காமF, அைழ23கைள இைண,க
WYயாதேபாQ, ெமாைபF ேபாhF உ4ள
காலTடR, ேநா;: பயJபPMதa%, ஆD
I[ ேபR;: ேபாJற 1ைளயா;P,கைள
1ைளயாடa% 1.%3IrRகளா? அ2ப
YயானாF, ேபாைன "airplane mode" எJற
eைல,- மா>றa%. இZத eைலSF, எZத
அைழ23% உDக4 ேபாv,-, Iைட,காQ.
ஆனாF, bDக4 ேம>ெகா4ள 1.%3% fற
ேசைவகைள2 பயJபPMதலா%.

3. உDகw,-M ேதைவ இFலாத ேநரMcF
Bluetooth, GPS, Wi-Fi, mobile data  ஆIய வசc
கைள e?Mc (off) ைவ,கa%. ஏெனJறாF,
ெதாடRZQ இவ>ைற இயDக ைவMQ, 
ெகாTY.2பQ, உDக4 ேப;ட[SJ

cறைன உ0�U1P%.
4. உDக4 ெமாைபF ேபாJ cைரSJ கா;UM

cைரSைன ச>? ெவE\ச% -ைறவாகேவ
ைவ,கa%. ெபாQவாகேவ, ெமாைபF
ேபாhF cைரSJ கா;U,கான ெவE\
சMைத, க;P2பPMc ைவ,க "auto" setting
தர2ப;Y.,-%. இதைன Wட,I1;P,
bDகளாக ெச;YD: அைம,-% வ'
Sைன2 fJப>றa%. அ2ேபாQதாJ, -ைற
வான ெவE\ச Y:fேள அைம,க WY`%.
ேதைவ2ப;டாF, ச>? அcக[MQ, ெகா4
ளa% WY`%. இதனாF, ெதாடRZQ ேப;
ட[SJ cறJ அcக% பயJபPMத2பPவQ
-ைற`%.

5. ெமாைபF ேபாhF, fJ3லMcF Uல அ2

ெமாைப< ேபா4 ேபCடU ]$கனA
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EேகஷJக4 இயDI, ெகாTP இ.,-%.
எPMQ, கா;டாக, உDகw,- வ.%
yJ அ�சFகைள, கா�% ஆRவMcF
அதைனM ெதாடRZQ இயDI, ெகாTY
.,-% வைகSF அைமMc.,கலா%. அF
லQ ஏேதv% சWதாய இைணய தளMcF
வ.% ெசicகw,காக, அதைன`% இய,I
ைவMc.,கலா%. இவ>ைற எFலா%, -02
f;ட கால அவகாசMcF ஒேர Wய> USF
காணலாேம! எனேவ, அவ>ைற e?Mc,
இயDகாமF ைவ,கலா%. இதனாF, ேப;ட
[SJ cறJ �ணாவQ தP,க2பP%. 

6. ெமாைபF ேபாJக4 பயJபPMc ேபா;ேடா
எP2பQ இ2ேபாQ அY,கY ேம>ெகா4ள2
பP% சாதாரண 1ஷயமாI1;டQ. இதைன\
ச>?M c;டyடலா%. ேதைவய>ற ேநரMcF,
ேபா;ேடா ம>?% �Yேயா எP,காத
ேநரMcF இZத அ2EேகஷJகைள e?Mc
ைவ,கலா%. UலR, இத>காக அY,கY இZத
அ2EேகஷJகைள ஆ2 ம>?% ஆJ ெசi
வாRக4. உடvட,-டJ இவ>ைற இய,

கa%, இய,கMcைன WY,கa% ெசiதாF,
அத>கான ேப;ட[ cறJ yக அcகமாக2
பயJபPMத2பP%. �னா-%. எனேவ, இZத
அ2EேகஷJகைளM ேதைவ2பP% ேபாQ
ம;P% இய,-வQ ேப;ட[,- அcக வாp
நா;க4 ெகாP,-%.

7. உDகwைடய ேப;ட[ cறJ -ைறZQ
காண2பPIறதா? அ2பYயானாF, அPMQ
அதைன � சாR½ ெசicP% வைர, ச>?
ேப\ைச, -ைறMQ, ெகா4 wDக4. அ2-
ேபாQதாJ W,Iயமான தகவைலM த.%
நபRக4, உDகwடJ ெதாடR3 ெகா4ள 
Wய>U,ைகSF, bDக4 ெதாடR3 ெகா4ள 
ேப;ட[ பவ.டJ இ.,-%. அFலQ, 
oTP% சாR½ ெசicP% வைர, இ{வா? 
அைழ,-% நபRகw,- U0ய அள1F, 
oTP% அவRகைளM ெதாடR3 ெகா4
வதாக, ெட,:; ெமேச½ அv2பa%.
அவRக4, உDக4 eைலைய உணRZQ, உD
கைள ெதாடRZQ அைழMQ Uர ம2பPMத
மா;டாRக4.  

அcக ப;ச 1ைல யாக x.9,700 என, -0,க2
ப;P, சா%சD e? வன% தJ 3cய சா%சD

¸ 360 எ\ கால,� ேகாR 2ைர% :மாR;
ேபாைன ெவES;P4ளQ. இQ ஒ. 4¸
எF.Y.இ. அைலவ[ைச ெமாைபF :மாR;
ேபாJ. ஆT;ராi; 4.4. I;ேக; ஆ2ப
ேர;YD U:ட% இயD-IறQ. எF.இ.Y.
2ளா» இைணZத ஆ;ேடா ேபாக: cறJ

ெ க ா T ட ,
5 எ%.f.
c ற h F
இ ய D - %
ேகமரா fJ3
றமாகa%, 2
எ%.f. cறJ 
ெ க ா T ட
ேகமரா WJ3
றமாகa% உ4
ளன. ¸ேயா
ே ட , I D ,
ட\ ேபாக:, 
ே ப :
Y ட , ஷJ
ஆIய வச

cக4 இcF Iைட,IJறன.
இcF இரTP ைம,ேரா U%கைள இய,

கலா%. இதJ ப[மாண% 130.8 X 67.9 X 8.8
yo. எைட 130 Iரா%. பாR ைட2 வY1F
வYவைம,க2ப;P4ளQ. ெகபாUY{ ட\
:I�J 4.5 அD-ல அள1F தர2ப; P4
ளQ. மF;Y ட\ ெசயFபாP% Iைட,IறQ.
லa; :µ,கR, 3.5 yo ஆYேயா ஜா, ஆI-
யைவ உ4ளன. மF;YoYயா f[1F, எ%.
f.3, எ%.f.4, எ\.263 ஆIய fேளயRக4 தர2
ப;P4ளன. டா-ெமT; 1�வR 3ேராIரா%
இயD-IறQ.

ரா% ெமம[ 1 ¸.f. ஆகa%, :ேடாேர½
ெமம[ 8 ¸.f. ஆகa% உ4ளன. ைம,ேரா
எ:.Y. காR; Aல%, இதJ :ேடாேர½ ெமம-
[ைய 64 ¸.f. வைர உயRMதலா%. ெந;ெவாR, 
இைண2f>- ¸.f.ஆR.எ:., எ;½, 3¸, 
4¸, ைவ f, ஹா; :பா; ஆIய ெதா'F 
�;பDக4 இயD-IJறன. அTைம, கள
தகவF ெதாடR3 வசcயான எJ.எ2.U. தர2
ப;P4ளQ.

இதJ lMcய% அயJ ேப;ட[ 2,000 mAh
cறJ ெகாTட தாக உ4ளQ.

இதJ அcக ப;ச 1ைல x. 9.700.

சாAசL ^ 360 எ` கால$a
ேகா2 )ைரA அ'bகA
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கQ1R>ட2 ஒ(Dைன1 XPயதாக1 ெபgறnட(,
அத( பய(பா> Hg@Q, பா!கா1Ag@Q

நம8@O ேதைவயான சா1>ேவ2 அ1kேகஷ(
கைளK ச+யாகK _>H8 கா> Hp.q2க.. Eராம1
XறJகk,, கQ1R>ட2 பய(பாM அP க+O!
வ$Q rைலY,, இ4த க>Mைர rKசயQ ந,ல பH1
Aைனைய வழJ@Q.

எ.. பாbVதசாரL, ேசல].

கQ1R>ட$8கான அவiய XேராEராQக.
க>MைரY, @D1Aட1ப>M.ள rைன>

தளQ @DOத ெச`Pைய இ1ேபா!தா( பHO!O
ெத+4! ெகாSேட(. எsவளn பயW.ள தள
மாக இ! வHவைம8க1ப>M.ள!. கQ1R>ட+,
நாQ நQ ப,ேவf பh கைள ேமgெ கா.வP, 
நம8@ உத] ெச`PMQ வைகYdQ, பா!கா1X
த$வதg@Q எOதைன XேராEராQக. உ.ளன.
அ! ம> MU(D, இைவ அைனO!Q ஒேர தளOP,
ப>Hய'ட1ப>H$1ப!nQ, அவgைற இ(tடா,
ெச`PMைகY, ஏgபMQ AரKைனகa8@,
இOதளQ u2வாக இயJ @வ!Q, Uக அ$ைம.
இ4த உத]ைய, XP தாக இதைன1 பgDO 
ெத+4! ெகா.aQ நQ வாசக2க. rKசயQ
எ(fQ rைன], ெகா.வா2க..

எ.. சாhநாத., �bகா�.

SSேடாt 10 இலவசமாகO தர1பட, ச+யான
காரணJகைளpQ, தகவ,கைளpQ த4P$8

Ex2க.. இ4த க>Mைர rKசயQ வாசக2கk(
மனPdQ ந,ல எP2பா21 Aைன ஏgப MO!Q. iல-
ராவ! அவgைற ைம8ேராசா1> rfவனOPg@
ெத+]1பா2க.. அ4rfவனOP( இ4Pய1 A+n
r2வாEகaQ இதைன தைலைமயகOP( கவனO
Pg@8 ெகாSM ெச,லலாQ.

எ:. ஞான3�ரகாச], மZைர.

எ(ன தைடக. வ4தாdQ, ேதா,]கைளK ச4
POதாdQ, ெவgD1 பHகைளO தாSHனாdQ,

y@. எ(fQ த( rைல மாறா!, ெதாட24! இ4த
உலைக, நQ வாzைவ H{>ட, மயமாக மாgறாம,
உறJகா!. ெச(ற ஆSH, அ! கட4த வ4த
பாைதேய இதg@ சா>i. ந(றாகnQ _$8கமாகnQ
உJக. ஆi+ய2 எMO!ைரO!.ளா2.

ேக.எ.. மjதsVZ, S+34ர].

இ4த ஆSH, ம8கkைடேய பரவ இ$8@Q
ெதா|, }>பJக. பgDய க>Mைர, ச+யான

எP2காலOைத8 கh1பதாக உ.ள!. ]வ+8க1
ப>M.ள }>ப பய(பாMகk,, எ(.எ1.i. என1
பMQ ெமாைப, சாதனJக. வ|, பணQ ப+மாgறQ
rKசயQ ேவகமாக1 பரnQ வா`1Xக. உSM.

ேபரா. sைனவb எ.. த� கா�சல], ேசாழ வfதா..

எ8ெஸ, XேராEராU,, மnt �ைல8 க>M1ப
MO!Q வ|[ைறYைன, உJக. ேக.] பP,

ப@P �லQ இ1ேபா!தா( ெத+4! ெகாSேட(.
iற1பான, ெதkவான ]ள8கQ ந(றாக இ$4த!.

�. இராேசfLர., த�சா�b.

இ(ட2ெந> எ8tXேளார2 ெதா@1Aைன1
பய(பMO!வP,, தgேபாைதய ப,ேவf

]Sேடாt இய8கJகkைடேய பல i8க,க.
உ.ளன. இைவ அைனOைத1 பgDpQ ]+வான
க>Mைர ஒ(f த$ மாf ேக>M8 ெகா.Eேற(.

எ:.��வாச., Lj வரUக].

அn>d8 மgfQ அn>d8 டா> காQ ேவf-
பா>Hைன தJக. பP, iற1பாக ]ள8E

ய!. நா( இ!வைர தவ றாக எSh வ4தைதO 
P$OP8 ெகாSேட(.

எ:. ெச[வரா�, 4ZMேகா8ைட

ெப2சன<ெப2சன<
5ேர$5ேர$
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ேக.]: எ( கQ1 R>ட2 அH8கH �tடா2> 
ஆEற!. அsவாf ஆ@Q [(, இய8க1பMQ 
அ1kேகஷ( XேராEராQக., iல ேநரQ ெசய,
இழ4! rgE(றன. ேவ2> உ>பட இ4த AரKைன
ஏgபMEற!. ஆனா,, iல ேவைளகk, �SMQ
இயJ@Eற!. எ(ன AரKைன? AரKைன எ(ன
என8 கா>MQ AைழK ெச`PகaQ ெத+ய
],ைல. இதgகான u2n எ(ன?

பா. ெச[லsVZ, {வகா{.
பcF: U,கலான ேக41. உDக4 fர\ைன 

-0MQ இJv% Uல தகவFக4 அEMc
.ZதாF, இதைன2 பY,-% ம>ற வாச கR
கw,-% உத1யாi இ.Zc.,-%. இ.2
fv%, fர\ைன இதனாF தாJ என �IMQ,
mேழ பcைலM த.IேறJ.

fர\ைன ஏ>பPைகSF, தானாக U:ட%
�:டாR; ஆனாF, Iைட,-% fைழ\ ெசic
நம,-M ெத[யாமேல ேபாi1P%. அதனாF
�ட, bDக4 தகவFகைளM தராமF இ.Zc.,
கலா%. fைழ\ ெசic ச[யாக நம,-, Iைட,
காதேபாQ, நா% நம,-M ெத[Zத வ'கEF
Wய>U,கலா%. �:டாR; ஆவைதM தP,-% 
வைகSF Uல ெச;YD: அைம23 ஏ>பPMc
1;டாF, உDகEJ த>ேபாைதய U,கF �RZ-
Q1P%.
1. :டாR; ப;டJ அqMc, “Control Panel”

ேதRZெதP,கa%.
2. bDக4 ”expanded Control Panel” பயJபPMQ

பவராக இ.ZதாF, “System” எJபதைனM
ேதRZெதP,கa%. இFைல எhF, “System
and Security” எJபதைனM ேதRZெதPMQ2
fJனR, “System” எJபதைனM ேதRZெதP,
கa%.

3. இடQ ப,க2 f[1F, “Advanced system
settings” எJபதைனM ேதRZெதP,கa%.

4. இD- User Account Control டயலா, பா,:
IைடMதாF, அcF “Yes” எJபcF IE,
ெசicடa%.

5. இ2ேபாQ பல ேட2க4 ெகாTட  “System
Properties” எJv% டயலா, பா,:
Iைட,-%. இcF “Advanced” எJv%
ேட2fF IE, ெசicடa%.

6. இD- “Startup and Recovery” எJபcJ mழாக,
“Settings” ப;டhF IE, ெசi cடa%.

7. இh “Startup and Recovery” எJற டயலா,
பா,: Iைட,-%. இcF “System failure” 
எJபதJ mழாக, “Automatically restart” எJ
பcF உ4ள Y, அைட யாளMcைன எPMQ
1டa%.

8. fJனR, ஓேக IE, ெசiQ அைனMQ 
டயலா, பா,:க ைள`% AY ெவE ேய
றa%. இh, உDக4 U:ட% WடDI2
ேபாைகSF, 3w :I�J Iைட,ைகSF, 
அத>கான காரணDகளாக, கா;P% தக-
வFகைள bDக4 ெபற WY`%. அZத,
காரணDகEJ அY2ப ைடSF �R 1ைன2
ெபறலா%.

ேக.]: ைம8ே ராசா1> த( Wைடய எ8tA it
டOPg@O த4! வ4த ஆதர]ைன ]ல8E8
ெகாSட!. அதனா,, இ! ேபால இ,லாம,,
ெதாட24! ச1ேபா2> த$Q rfவனOP( ஆ1ப
ேர>HJ itடOPg@ மாD8 ெகா.வேத ந,ல!
எ(f எSmEேற(. எ4த itடOPg@ மாD8
ெகா.ளலாQ எ(பதg@ ஆேலா சைன ெசா,லnQ.

எ.. ��bதமாலா, ெச.ைன.
பcF: இQ ேபாJற எTணDக4 மனcF

ெகாTட பலR ஆ2f4 e?வனMcJ ஆ2
பேர;YD U:டMc>- மா0னாRக4. UலR
lன,: U:டMcைன இJ:டாF ெசiQ, 

டாMடb. ெப. சfLர ேபா:ேக=( – ப9<
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ப யJ ப P M c
னாRக4. ஆனாF,
ஒJைற eைன1F
ெ க ா 4 ள
ேவTP%. எZத 
ஒ. e?வனW%,
ெதாடRZQ பல 
ஆ T P க w , -

தDக4 ஓ.எ:. அFலQ சா2;ேவR அ2Eேகஷ
v,-ஆதரaெகாP2பாRக4 எJ? எcRபாR,க 
WYயாQ. ைம,ேராசா2; e? வன% தJ
இய,கM ெதா-23கw,- பMதாTPக4
ச2ேபாR; த.IறQ. ஆனாF, ஆ2f4 நாJ-
ஆTPகw,- ம;Pேம, பாQகா23 த.%

இைண23 ேகா2
3க4, fைழ
c.Mத, -0�
Pக4 ெகாTட
ேகா23கைளM த.
IறQ. எPMQ,
கா;டாக, ஆ2f4
e?வன% தJ
Snow Leopard
U:டMc>கான
ச2ேபாR;Yைன
ெசJற ஆTP

1ல,I, ெகாTடQ. இதனாF, ேம, U:ட% 
க%2�;டRகEF 20% ேஹ,கRகEJ இல,
-,- ஆளாSன. ஆ2f4, தJ அPMத ஆ2ப-

ேர;YD U:
டMc>-, தJ
சாதனDகைள
இ ல வ ச ம ா க
அ 2 I ே ர ;
ெ ச i I ற Q .
த ா ன ா க ே வ ,

இதைனM தJ U:ட% இயD-% சாத னDகEF
ேம>ெகாTP 1P%. ஆனாF, அைனMQ சாத
னDகைள`% இ{வா? அ2Iேர; ெசicட
WYயாQ. அ2Iேர; ெசiய2பP% eைலSF 
உDக4 க%2�;டR ஹாR;ேவR இயD Iட
இயலாQ எJறாF, ஆ2f4 த.% ேம%ப PM
த2ப;ட U:ட% அcF பcய2பட மா;டாQ.
அ2பY2ப;ட ஒ. க%2�;டைர bDக4
ைவMc.ZதாF, அQa% இJைறய eைலSF,
1Tேடா: எ,:f இயD-% க%2 �;டைர2 
ேபாJற eைல தாJ.

lன,: U:டMைத2 ெபா.Mதவைர,
ஒ{ெவா. ஆ? மாத காலMc>- ஒ. Wைற
U:ட% அ2ேட; Iைட,-%. ெட:,டா2
ம>?% சRவR அ2ேட; தர2பPIறQ. இைவ,
பாQகா2fைன ேம%பPMQவQடJ, இய,க
eைலSF ஏ>பP% fைழ, -0 �Pகைள`%
ச[ ெசiIJறன.

ேக.]: நா( ஐேபா( எt 4 பய(பMO!Eேற(.
அH8கH இP, XPய ஒ(ைற1 பP4 Pட ேபா! மான
இடQ Eைட1பP,ைல. yMத, tேடாேர� ெமம+ 
அைமOPட, இP, ெமம+ கா2> இைண8@Q
இடQ எJ@ தர1ப>M.ள! எனO ெத+ ய],ைல.
எ1பH இைண1ப!?

எ.. பாVLமா, ேகாைவ.
பcF: ஐேபாhF, �PதF ெமம[ ெபற 

ைம,ேரா எ:.Y.காRYைன2 ெபா.Mத WY
யாQ. ஆ2f4 e?வன% அதJ ,ள{; 
:ேடாேர½ வசcையM
தJ வாY,ைகயா
ளRக4 பயJபPMத
ேவTP% என எcR
பாR,IறQ. ஆனாF,
உDக4 fர\ைன,-
ேவ? ேகாணMcF �Ra 
காணலா%.

உDக4 ேபாhF bDக4 அY,கY பயJப
PMதாத அ2EேகஷJகைள b,கa%. அதJ
fJனR உDகw,- ேவTP% எJறாF, எ2-
ேபாQ% ஐ ;�J: தளMcl.ZQ ெப>?,
ெகா4ளa%. எனேவ, oTP% Iைட,காேதா 
எJற அ\சyJ0, அவ>ைற b,கa%. ேபாhF
உ4ள ேபா;ேடா,கைள ேவ? ஒ. :ேடாேர½
இடMc>-, எPMQ, கா;டாக உDக4 ெபR-
சனF அFலQ ேல2டா2 க%2 �;ட.,- மா>
றa%. fJனR, அவ>ைற ேபாhF இ.ZQ
b,I1டa%. இதனாF, ேபாQமான இட%
Iைட2பQடJ, ேபாJ ெதாைலZQ ேபா-% 
அFலQ c.ட2பP% ப;சMcF, ேபா;ே டா,
கைள2 பாQகா2பாக இJெ னா. இடMcF 
இ.ZQ எPMQ, ெகா4ளலா%.

�PதF :ேடாேர½ ெபற ெமம[ காRைட 
இைண2பQ -0MQ ேக;P4¾Rக4. ஐேப;
அFலQ ஐேபாhF, ெவESF இயD-%
ஹாR; ;ைர{ அFலQ ேவ? :ேடாேர½ 
சாதனDகைள இைணMQ இய,க WYயாQ.
ஆT;ராi; ேபாJகEF, இQ ேபால ெமம[ 
காR;கைள உ4ளாக இைண,கa%, ெவESF 
இ.ZQ இைண2fF ஹாR; ;ைர{ ேபாJற-
வ>ைற இைண,கa% வசc உ4ளQ. ஏேனா, 
ஆ2f4 அMதைகய இைண23கைள எ2
ேபாQ% அvமcMதcFைல. அதாவQ, அ{
வைகSF தJ சாதனDகைள வYவைம,க
1Fைல.

ேக.]: ஆS>ரா`> itடOP, இயJ@Q 
ேட1ள> A.i.8@Q, ESH, (Kindle) சாதனO
Pg@Q இைடY, எ(ன ேவfபாM? அ,ல! ேவf
பாேட இ,ைலயா?

எ.. மேஹ:வர., மZைர.
பcF: bDக4 எZத மாடF ITYF சாதன%

-0MQ இZத ேக41 எq23IrRக4 எJ?
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bDக4 Kindle
eReader ம>?%
ஆ T ; ர ா i ;
ேட2ள; -0MQ
எqc இ.,I
rRக4 எJறாF,
இ ர T Y > - %
இைடேய ெப.Mத
ேவ?பாP உ4

ளQ. Kindle eReader எJபQ, ெட,:;ைட2
பY2பQ எJற ஒJைற WதJைம வசcயாக,
ெகாTP இயD-வதா-%. ேவ? எZத\ ெசயF
பாP% அcF ேம>ெகா4ள WYயாQ. ஆனாF,
bDக4 Kindle Fire tablet -0MQ சZேதக% எq2f
S.2பதாக இ.ZதாF, இரTY>-% இைடேய
அ{வளவாக ேவ?பாP இFைல எJேற
�ற ேவTP%. Kindle Fire tablet எJபQ ஒ.
ஆT;ராi; ேட2ள; சாதன%தாJ.

ேக.]: அdவலகOP, ேமgெகா.ள1பMQ
1ராஜ8> ஒ(D,, ேவ2> டா@ெமS>கk,,
எH>HJ பh X+வP,, அP, ெசலவ|8க1பMQ
ேநரOைத8 கண8Eட ேவSHp.ள!. இதைன8
கhO!, அேத டா@ெமS>H, அைமpQபH
ைவOPட [Hpமா?

எ.. �கவேன:வர., Lj�{.
பcF: க%2�;டைர2 ெபா?Mதவைர, நா%

எJன பz ெசiதா^%, அQ க%2 �;டராF
கTகாz,க2பP%. நா% பயJபPMQ% க%2
�;ட[J cறJ, ேநர% ம>?% fறவ>ைற,
கTகாz2பQடJ, நா% 1.%fனாF, க%2-
�;ட[F அதைன2 பca ெசi cP% வச
c`% தர2ப; P4ளQ. ேவR; டா-ெமT;
Yைன2 ெபா?Mதவைர இZத வசcக4
�Pதலாகேவ உ4ளன. நா% உ.வா,-%
ெசா>க4, b,Iய ெசா>க4, மா>றDக4
ம>?% bDக4 -02fP% ேநர% ஆI-
யவ>ைற`% இZத 3ேராIரா% த.I
றQ. நா% பzயா>?Iேறாேமா இF
ைலேயா, டா-ெமT; ஒJைறM
cறZQ1;டாF, அZத ேநர%
Wதேல, அQ எY; ெசiய2ப;ட
தாக, க.த2பP%. இதைன bDக4 
மனcF ெகா4ள ேவTP%. இத>
கான வ'கைள2 பாR2ேபா%.  
1. எD- எY; ைட% கா;ட2

பட ேவTPேமா, அD- கRசைர,
ெகாTP ெசJ? e?Mதa%.

2. ேவR; [2பhF Iைட,-% Insert
ேட2fைன IE, ெசiQ அZத ப-c
Sைன2 ெபறa%.

3. Text group IE, ெசiQ
cறZQ, Quick Parts �lF

IE, ெசicடa%. fJனR Fields எJபcF
IE, ெசicடa%.ேவRYF இ2ேபாQ
Field டயலா, பா,: Iைட,-%.

4. இD- CategoriesஎJற ப;Yயைல2 ெபறa%.
Date and Time எJபதைன Categories ப;Yயl
l.ZQ ேதRZெதP,கa%.

5. அPMQ Iைட,க, �Yய µFPகEl.ZQ
EditTime எJபைதM ேதRZெதP,கa%.
இதJ அ.ேக வலQ ப,கMcF, எTகளாக
இ.ZதாF, எJன பாRம;YF ேவTP% எJ
பதைன`% நா% அைமMQ, ெகா4ளலா%.
fJனR ஓேக IE, ெசiQ ெவE ேய

றa%. இh, bDக4 ேக;ட பY, ேவR;டா--
ெமT;YF bDக4 எPMQ, ெகாTட எY;
ைட% பcய2பP%.

ேக.]: நா( எ( ேபtX8 அ8கnS>ைட �ட 
[Hn ெச`!]>ேட(. ஆனா,, எ( நSப2
கaட( நா( நடOPய தகவ, ப+மாgறJக.,
எ(Wைடய மgfQ அவ2கaைடய பPnக.,
படJக., ��ேயா8கைள ம>MQ பா28க ]$Q X
Eேற(. இ! சாOPயமா?

எ.. ெத_ேவfLர., 4Z�ேச#.
பcF: ேப:3, அ,கaT; இFலாமF,

அcF பcZQ4ளவ>ைற2
பாRைவSட WYயாQ. 
உDக4 அ,கaT;Yைன
AY1;டாF, ேப:3,
தளMcJ ெசயFபா;YF 
�ைழZQ உDக4 நTபR-
கEJ அFலQ உDகEJ
பcaகைள அ�க இய

லாQ. ஆனாF, உDக wைடய ேப:3,
ேட;டா1ைன ேச{ ெசiQ பcZQ
எPMQ ைவMQ, ெகா4ளலா%.
ேப:3, தள% ெசJ?, உDகw
ைடய அ,கaT;YF �ைழயa%.
fJனR Settings ேதRZெதP,கa%.

General Account Settings எJபதJ mp,
Download a copy of your Facebook data
எJபதைனM ேதRZெதP,கa%.
ெதாடRZQ bDக4 உDகwைடய பc

aக4, �Yேயா, ம>றவRக wடJ
நடMcய உைரயாடFக4 ஆI ய
வ>ைற உDக4 ெபRசனF க%2
�;ட.,- மா>0 ேச{ ெசiQ
ெகா4ளலா%. இதைன ைவMQ,
ெகாTP, உDக4 அ,க aT;ைட 

b,க ேவTP% எJறாF, b,I1
டலா%. ேச{ ெசiத ேகா2fைனM cறZQ, 

பைழய பcaகைள2 பாRைவSடலா%. அ,
கaT; b,கM c>- https://www.
facebook.com/help/delete_account
எJற Wகவ[,-\ ெசFலa%.
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