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வாசக8கேள.... க95:&ட8 ?ா(க@
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*.

100 ேகா$ைய எ&ட இFG49 வா&H அ5

IJேடாH 10 உட0  !ய Hபா8ட0 MரOச8

MரOச8 தF9 MைழQ ெசS!க@

பGக9 7

பGக9 12

பGக9 10

உ
I

ேள

–டாKடL.ெப. சMNர ேபா8 –
ஆ!#ேதா'(, )*ய -./ட1

சாதன4கைள அ9:க( ெச<*#( “=க>ேவா>
-./ட1 சாதன4க@” (Consumer Electronics
Show) உலக அளC1 நைடெப'வF!#. இIத
ஆ!#, ெசJற வாரM*1, அெமOPகாC1,
லாQேவகாQ நகO1 நைடெபRறF. உலS1
இய4T( பல :JனU V'வன4க@, ைமP
ேராசாX/ உ/பட, இ*1 கலIF ெகா!# த4
கYJ )*ய சாதன4கைள அ9:க( ெச<தன>.
ந( வாZPைக[1 நா( எ*>ெகா@]( ேதைவ
கYJ அ-Xபைட[1 )*ய சாதன4க@ அைமI
*^Iதன. ேதைவக]Pகான _>`களா< அைவ
இ^IதF ம/#aJ9, ந( வாZPைக[J

அ#Mத :Jேன9ய Vைலகைள அைவ கா/#
வதா< அைமI*^Iதன.

இIத ஆ!# நைடெபRற க!கா/b, :I
ைதய ஆ!#கைளP கா/-c( அ*க ஆரவா
ர:(, aJ adX)( ெகா!# கலகலMதF.
இeவள`தாJ எJ' வைரய'MFP fற :-
யாத அளCலான வ!ணM ெதாைலPகா/b
ெப/-க@, bJன Sராம4க]PT( ேமலான
அளC1 அைமIத V'வன4கYJ கா/bP fடா
ர4க@, வா-Pைகயாள>கைள எXப-யாவF
கவ>IFCட ேவ!#( எJற T9Pேகா]டJ
Cள(பர4க@, கா/bக@ என அைனMF வைக
கYc( bறXபாக இ^IதF. ெசJற ஆ!#

 !ய $%&ட(
சாதன-க/0

அ2 வ45 



19-1-20153

கYc( இேத ஆரவார( இ^Iதாc(, கா/bPT
அYPகXப/ட சாதன4க@ தIத Vைற` மன
தளC1VைலPகC1ைல.ஆனா1,இIதஆ!#
கா/டXப/ட சாதன4க@, ந( எ*>காலM*1
இைவ எ1லா( ந( உடJ வIF வாZPைகைய
எYதாPகX ேபாSJறன எJற உ'*ையM
தIதன. அIத வைக[1 வாZPைகPTM ேதைவ
யான சாதன4க@ தIத ெச<*கைளP காணலா(.

உடOநலR ேபSR சாதனTகI

2015 ஆ( ஆ!-1 நா( ந( கர4க-
Yேலேய ந( உட1VைலையP கா/#(,
அதைனX ேபUX பாF காPT( சாதன4கைள
அ*க அளC1 பயJப #MF( lZVைலக@
உ^வாS வ^SJறன. ஏRகனேவ, உட1Vைல
கா/#( ைக வைளய4க@ (fitness bands),
ெச9 *றJ ெகா!ட க- கார4க@ (smart
watches) )ழPகM*1 உ@ளன. இவR91 
f#த1 வச*க]டJ f-யவRைற இIத க!
கா/b[1 காண :-IதF. இவR'டJ, )*ய
தாக, ெசCM*றJ TைறIதவ>க]Pகான சாத
ன4கைள :தJ :தலாகP காண :-IதF.

இைவ )]oM உதCpடJ ெமாைப1 ேபாJ
மR'( ேடXள/ q.b.க]டJ இைணIF 
ெகா@]( *றdடJ வ-வைமPகXப/#
அ9:கXப#MதX ப/#@ளன. TழIைதகYJ
உட1 l/-ைனP கா/ட கர4கYJ Fைண
[J9 பயJப#MதP f-ய சாதன4க@, எIத
அளCRT lOய ஒY[1 இJd( TழIைத
கைளP கா/டலா( எJற மாs/ட>, ந(ைம
Cைளயாட ைவMF ந( :FSJ வைளp( 
தJைமையt சOX ப#MF( சாதன( என இIத
சாதன4கYJ வOைச u@SறF.

VWX2 3றZ [\]ைல
மWXR 3_2 பVைம கா`தO

ந( அcவலக( மR'( v#கY1 பயJ
ப#MF( சாதன4க]PT, இயRைக[w^IF
சP*ையX ெப'( வைக[1 வ-வைமPகX
ப/டசாதன4க@ பல அ9 :கமாp@ளன. lOய
ஒY[w^IF aJ சP* தயாOMF வழ4கP
f-ய பாPெக/ அளCலான சாதன4க@
வIF@ளன. 90 Vaட4க@ lOய ஒY[1
இதைன ைவMF எ#Mதா1, ந( ெமாைப1 
ேபாJ நா@ :yவF( பயJப#MதP f-ய
aJ சP*[ைனM த^SறF. ஐேபாைன ைவMF
எ#MFt ெச1c( ெஷ1 ஒJ91, இMதைகய
ேசாலா> ெதா|1 =/ப( இைணMFM தரX-
ப/#, ேபாdPகான aJ சP* ெதாட>IF தயா-
OPகXப/# வழ4கXப#SறF.

இIத வைக[1 ெபOய சாதன4க]( உ@
ளன. எலP/OP சP *[1 ம/#ேம ஓ#(
Qேபா>/Q p- w- கா> மாட1 ஒJ' அைன-
வைரp( கவ>வதாக உ@ளF.இதJ கத`க@
*றPT( ெதா|1 =/ப( இFவைர நா( 
காணாத ஒJறாT(. தRேபாைதய ேமா/டா> 
ைசPS@க ]PT எலP/OP சP *ைய வழ4S
இயPகைவPT( சாதன( ஒJ' பழ ைம ையp(
)Fைமையp( இைணPT( வாகன சாதன
மாக இ^IதF. எJ.எX.b. ெதா|1 =/ப( 
இைணIத எலP/OP Qf/ட> சாCக@, அைச-
Cேலேய Qf/ட>கைள Qடா>/ ெச<தன.

ெதாbO f7ப`ைதK
gழMைதகI கWக சாத னTகI

அ9Cயைலp(,
ெதா|1 =/பM *
ைனp( TழIைதX 
ப ^ வ M * w ^I ே த
கR'P ெகா@ள, கR
பைனM *றைனp(
ெதா|1 =/பM
ைதp( கலIF உ^
வாPகXப/ட பல
சாதன4க@, இIத
க!கா/b[J bறXபான அ(ச4களாக இ^I
தன. b'வ>க@ அ9Cய1, கணPT மR'(
ெதா|1 =/பP f'கைளP கR'P ெகா@ள 
இைவ உத`( வைக[1 வ-வைமPகXப/
#@ளன. க(X~/ட> )ேராSராa4 அ-Xப
ைடையP கR'M த^( b9ய இயI *ர மsத>க
ைளp( இIத க!கா/b அ9:கXப#M*யF.
Ozobot எJd( சாதன(, -ரா[4, -ைசJ
மR'( வ!ண கா/bகைளX பயJப#M*
TழIைதக@ ேராபா-PQ மR'( க(X ~/ட> 
)ேராSராa4 வ|கைளP கR'P ெகா@ள
உத`SறF.
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பல ெதாbO f7ப N7டTகI

பல V'வன4க@ த4க@ ெதா|1 =/ப
*/ட4கைள CளPகமாக அYMதன. இவR91
:XபOமாண அt�X ெபா9க@ ஏராளமா<

இ^Iதன. இேத அ-Xபைட[1 அ9:கமான
Scio scanner எJd( சாதனMைத மPக@ பயJ
ப#M*, உண`X ப!ட4கைளp(, ம^I
Fகைளp( QேகJ ெச<F, அவR9J ஊ/
டtசMF CSத( மR'( ம^IFகY1 உ@ள
இரசாயனP கலXqைனp( க!ட9யலா(.

இIத ஆ!# Eureka Park எJ' அைழP
கXப/ட வளாகM*1, 300 V' வன4க]PT
ேம1 இட( ெபR9^Iதன. ெசJற ஆ!-1
இ*1 200 V'வன4கேள இட( ெபR9^I
தன. இைவ ெபாFமPக]Pகான ெபாFவான
பல சாதன4கைளP கா/bPTP ெகா! -^I
தன.

இ4T கா/b ைவPகXப/-^Iத bல சாத
ன4கைளP T9Xq/#t ெசா1ல ேவ!#(.
அவRைறP கா/-p@ள V'வன4க]( T9X
qடMதPகைவேய. அIத வைக[1 �ேழ தரX
ப/#@ள சாதன4க@ :PSயமானைவ ஆT(.

ைமKேராசா27

இIத ஆ!# க!கா/bைய ைமPேராசாX/
V'வன( நJT பயJப#M*P ெகா!டF.

அதJ ேநாP
Sயா 215 ேபாJ
இ*1 அைனவைரp(
கவ>IதF. மwவான Cைல[1
அைமIத இJட>ெந/ ெர- ெமாைப1 ேபாJ

இF. வOக@ ஏF( இ1லாம1 இதJ அ-X-
பைட Cைல 29 டால>. இ*1 ேபQ)P, 
ெமச�ச>, q4 ேதட1 வச*, /C/ட> மR'( 
ஆXபரா as qர`ச> ஆSயைவ ப*யXப/#
தரXப#SJறன. 2.4 அ4Tல QVGA எ1.b.-.
*ைர, 8 எ(.q. ரா( Vைனவக(, )]oM
மR'( எX.எ(. ேர-ேயா ஆSயைவ மRற
வச*க@. இதJ :J)றP ேகமரா 0.3 ெமகா
qPெஸ1 ெசJசா> ெகா!# அைமPகXப/ட
தாக உ@ளF.

அைச`கைளX பயJப#M* ெமாைப1
ேபாJகைள இயPTவF இJைறPT பரவ
லாகX பல ேபாJகY1 இய4S வ^SறF.
இ*1 ஒ^ ப- :Jேன9ய ெதா|1 =/ப( 
ெகா!டதாக, எ1wX-P ேலXQ எJற V'
வன( ேபாJ ஒJைறP கா/-p@ளF. இ*1
"Multi Layer Interaction" எJற ெதா|1 =/ப( 
அ9:கXப#MதXப/#@ளF. ெமாைப1
ேபாJ ஒJ9J :Jனா1, எeவ ள` �ரM*1,
எதைன ேநாPS, அதைனX பயJப#MFபவ>
Cர1 உ@ளF எJற அ-Xபைட[1 ேபாJ
இய4TSறF. எ#MFP கா/டாக, Qமா>/
ேபாJ ஒJ91, C�ேயா ஒJைறP கவsP
T(ேபாF, நா( ந( கரM *ைனP ெகா!#
ெசJறா1, க/#Xபா/-Rகான ப/டJக@ 
கா/டXப#SJறன. இதJ �ல(, v-ேயா
இJd( எeவள` ேநர( இய4T( எJபைத
அ9யலா(. *ைரM ேதாRறMைதM ெதYவாக
ைவMFP ெகா!ேட, v-ேயாCைன :J )
றமாக`(, qJ)றமாக`( ேவகமாக இயP
கலா(.

ஏசL ]Xவன`N. 3Nய கR2k7டL

இF ேபாJற க!-
கா/bகைள,ஏச>V'
வன( எXேபாF(
ந1ல :ைற[1
ப யJ ப # M * P
ெகா@](. :தJ
:தலாக 15.6
அ4Tல *ைர
ெகா!ட

ே ல X ட ா X
க(X~/டைர இIத
க!கா/b[1 அ9:கXப#M*p@ளF.
Chromebook 15 என இF ெபயOடXப/#@ளF.
Intel Core i3 அ1லF Intel Celeron Xராசச>க@
இ*1 பயJப#MதXப#SJறன. இதJ *ைர
:yைமயான எt.-. -Qqேள, 1920x1080
qPெஸ1 ெரச1~சJ ெகா!ட தாக உ@ளF. 
Tைறவான CைலPT ேவ!#( எJறா1, 
ெரச1~சJ சR' Tைற வாகP ெகா!ட
ேலXடாX SைடPSறF. ரா( ெமமOp( 2
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மR'( 4 ..q. ெகா!டதாக இ^ மாட1க@
உ@ளன. இதJ Cைல 250 டால>.

qேக7 தsR 3Nய 7ைரv

இIதP க!கா/b[1, � ேக/ V'வனM*J
) * ய ஹா>/ -QP Tக@
மP க ை ள P

கவ>I
த ன .

அவR91,
aக aகP T ை ற வ ா ன
த-மs1 வ-வைமP கXப/ட ேபா>/-
டq@ ஹா>/ /ைரe T9XqடMதPகதா<
இ^IதF. 7 a1w �/ட> த-மs1, Q�1
/ேர[1 அைமPகXப/# இF SைடPSறF.
இதJ எைட 90 Sரா( ம/#ேம. இFதாJ
உ!ைம[ேலேய எY*1 எ#MFt ெச1c(
ேபா>/டq@ ஹா>/ /ைரவாக உ@ளF
எJ' க!கா/bPT வIத பல> ெதO CMத
தாக அ9 CPகXப/ #@ளF. இதJ

Qேடாேர� அள`
500 ..q. Cைல

100 டால>.
�ேக/ V'
வன(, வய>
இ ை ண X )

எ F ` aJ 9
இய4T( ேபா>/

டq@ ஹா>/ /ைரC
ைனp( கா/bPTP ெகா!# வIதF. p.எQ.
q. ேகq@ எF`aJ9 இதைன இயPகலா(.
இதJ Cைல 120 டால>.

Nற. wxய ைசKyI

உட1 நல( ேப�பவ>க@ இXேபாF
அ*கமாக ைசPS@கைளX பயJப#MதM
ெதாட4Sp@ளன>. இதைனX பயJப#M*
Qமா>/ ைசPS@ ஒJ' உ^வாPகXப/#@
ளF. இதJ ெபடw1 அைமPகXப/#@ள
ெசJசா>, இதJ ேபாP TவரMைதP கா/#

SறF. ெபடw1 GPS மR'( GPRS ெசJசா>க@
தரXப/#@ளன. இதdடJ இைணPகXப/ட 
அXYேகஷdPT, இIத ெபட1, இIத ைசP
Sைள ஓ/#பவOJ உட1நலP f'க@ மR'(
அIத ைசPS@ ெச1c( இட4க@ T9MF 
தகவ1கைள அdX)SறF. எனேவ, இF
*^# ேபானா1, aக எYதாக எ4T உ@ளF 
எனP க!ட9யலா(.

எZ.{.6. |கZ }~ய கR2k7டL

b.q.p. டவ> எJற ேகா)ரMFடJ க(X

~/டைர எ!UX பா>Xபவ>க]PT, 2.06
அ4Tல உயரM*1 725 Sரா( எைட[1 க(X-
~/ட> த^SறF எt.q.V'வன(. HP Pavilion
Mini Desktop மR'( HP Stream Mini Desktop என
இர!# மாட1க@ வ^SJறன. இ!ெட1 
ேகா> ஐ3 Xராசச>, C!ேடாQ 8.1 bQட(,
1 ெடரா ைப/ Qேடாேர�, 8 ..q. ரா( என
இIத bM*ரP T@ளJ க(X~/ட> கைள க/
#SறF. இதைன வா4Tபவ>க]PT, ைமP
ேராசாX/ V'வனM*J ஒJ /ைரC1 இர!#
ஆ!#க]PT 200 ..q. Qேடாேர� இட(
இலவசமாகM தரXப#SறF. இதJ Cைல 180
மR'( 320 டாலராக இ^PT(.

ேசாs V'வன( தJ )*ய வாPேமJ
சாதன( ஒJைற அ9:கXப#M*p@ளF.
Walkman ZX2 என அைழPகXப#( இதJ Cைல
1120 டால>. aக அ*கமாக Cைல[டXப/
#@ளதா1, Vtசய( ஆtசOயXபடMதPக வச
*க](, தJைமp( இ^PT( என எ*>பா>P
கலா(. Vtசயமாக ேசாs V'வனM*J S-Master
HX digital amplifier இ^PT(. இதJ Qேடாேர� 
128 ..q. வய>ெலQ ஆ- ேயா`டJ இய4 T
SறF. TழIைதக@ aJசார( வழ4T( XளP
அ^ேக ெசJறா1, தானாக இய4S, aJசP
*ைய V'MF(
Brio Safe Outlet
இIத க!கா/
b[1 இட(
ெ ப R 9 ^I த F .
சOயாகt ெசா1
வ ெ தJ ற ா 1 ,
சOயான XளP
இ ை ண P க X
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ப/டா1 ம/#ேம, இ*w^IF aJசP*
SைடPT(.

ெமாைப1 ெதா|1 =/ப( �ல(, உட1
வwையP TைறPகலா( எJ' NeuroMetrix V'
வன( எ!U, அதRகான சாதன( ஒJைற வ-
வைமMF கா/-p@ளF. இதைனP ைககY1
அUIF ெகா@ளலா(. �/# வw, நர()
ேகாளா'களா1 வ^( வw ேபாJறவRைற இF
TணXப#MFSறF. "Non-invasive neurostimulation

technology" எJd( நர()கைளM �!- TணX
ப#MF( ெதா|1 =/ப( இ*1 பயJப#M
தXப#SறF. இதைன ந( Qமா>/ ேபாdடJ
ெதாட>) ப#M*, ந( வw மR'( பயJபா/
-ைன அ9IF ெகா@ளலா(.

bகெர/ பழPகM*ைனP TைறPக bல தக-
வ1கைள தIF aர/#SறF Quitbit எJd(
சாதன(. அ-Xபைட[1 இF ஒ^ bகெர/
ைல/ட>. u4க@ எMதைன :ைற இதைனX
பயJப#MFS�>க@ எJபதJ �ல(, எMதைன
bகெர/க@ )ைகPS�>க@ எJ' கணPS#S
றF. நா( :Jேப நமPெகன ஓ> அளCைன V>
ணய( ெச<F ெகா!டா1, அIத அள` வIத
qJன>, எtசOPைக ெகா#MF, பRற ைவPக
ம'PSறF. Cைல 100 டால>.

ேமேல கா/டXப/ #@ளைவ aகt bலேவ. 
இJd( அ*கமான எ!UPைக[1 ந(
அJறாட வாZPைக[1 பயJப #MதP f-ய
பல சாதன4க@ இIதP க! கா/ b[1 பா>
ைவPT இ^Iதன. Vtசய( இIத ஆ!-1 
ந( பயJபா/-RT அைவ வ^( எJ' எ*>-
பா>Xேபா(.

V4க@ ஏேதd( ச�க இைணயதளM*1 
அPக`!/ ைவM*^Iதா1, ெசJற மாத 

இ'*[1, ெசJற 2014 ஆ( ஆ!-1
u4க@ எJன ெச<_>க@, bறX) எJன 
எJ' ஒ^ b9ய v-ேயா அ1லF படM
ெதாTX) கா/டXப/-^PT(. ேபQ)P 
மR'( fT@ XளQ ஆSயைவ இதைனt 
சOயாக ேமRெகா!# வ^SJறன. இவRைறX
பா>Mத ேபாF, இைணய( இFவைர எJன
ெச<தF? எXப- வள>IதF? எJ' யாராவF
v-ேயா கா/bயாகP கா/-னா1, அதைன
இைணயM*1 ப*IF ைவMதா1, எXேபாF
ேவ!#மானாc( பா>MFM ெதOIF
ெகா@ளலாேம எJற எ!ண( வIதF. இIத 
எ!ணMFடJ இைணயM*1 ேத-யேபாF,
இைணயM*J கைத எJற தைலXqேலேய
(Story of the Web) ஒ^ தள( இ^XபF ெதOய
வIதF. இIத தளM*J :கவO http://
storyoftheweb.org.uk/

”இXப- எ1லா( ெச<*ட :-p( எJ' 
எ!UயF fட இ1ைலேய” எJ' :தw1 
இைணயMைதX பா>Mதவ>க@ ெசா1w 
இ^Xபா>க@. இXேபாேதா, ”இைணய(
இ1லாம1 எJனா1 இ^Pக :-யாF”
எJ' ெசா1பவ>கேள அ*க(. ஏJ, அXப-t
ெசாJனா1தாJ, ந(ைம இXேபாைதய
உலSJ மsத>களாக ந(ைம ம*PSறா>க@.
18 ேகா-PT ேமலான இைணய தள4க@
இJ' உ@ளன. ெதாட>IF இதJ எ!UPைக
அ*கOMF ெகா!#( உ@ளF. கடIத 25

ஆ!#கY1 ஏRப/ட வள>tbைய இIத
இைணய தள( கா/#SறF.

இ*1 =ைழIத`டJ, இதைனP காண
இ^ வ|க@ இ^Iதன. இ*1 உ@ள Auto
Play எJபதைனM ேத>Iெத#Mதா1, அF
தானாகேவ, ப-Xப-யாகX பட4க]டJ, 
இைணயM*J வள>tbைய, அதJ bறXபான
பயணM*ைனP கா/#SறF. இJெனா^ 
வ|யாக, u4கேள உ4கYJ க/#Xபா/-1
இதைன இயPSP காணலா(. நாJ ஆ/ேடா 
Xேள இயPSேனJ. 1989 ஆ( ஆ!# 
:த1 இJ' வைர ஏRப/ட மாRற4க@, 
ச(பIதXப/ட நப>கYJ பட4க@, ஏRப/ட
மாRற4க@ என அைனMF( அழகாகM
ெதாTPகXப/# தரXப/#@ளன.

நா( இைணய( பயJப#MதM ெதாட4Sய 
அIத நா/கைள நா( எ!U அைசேபா#(
வைக[1, பல கா/bக@ ந( ெந�ைசM 
ெதா#SJறன. அைனவ^( க/டாய( பா>Pக
ேவ!-ய இைணய தள( இF.

இைணயX!0 வரலாY
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இJd( ஓரா!# காலM*1 தJ இைண-
யதளM*ைனM ெதாட>IF பயJப

#MF( வா-Pைகயாள>கYJ எ!UPைக 
100 ேகா-ைய எ/#( என வா/Q அX 
அ9CMF@ளF. ேபQ)P V'வன( 2014 ஆ(
ஆ!-1 இதைனP ைகய கXப#M*யேபாF,
இIத எ!UPைகையMதாJ தJ இலPகாக
அ9CM*^IதF. 1600 ேகா- டால> ெகா#MF,
ெமாைப1 சாதன4கY1, உடன- ெச<*கைள
அdX)வ*1 :த1 இடM*1 இ^Iத வா/Q
அX V'வனMைத வா4SயேபாF, ேபQ)P
இதைன அைடயேவ!-ய இலPகாக V>ணய(
ெச<*^IதF. அF Vtசயமாக ஈேட'( வா<X
)க@ அ*க( ெதOSJறன.

எQ.எ(.எQ. வ|:ைறையP கா/-c(
அ*கt ெசலCJ9, ஏJ ஏறMதாழ எF`(
இJ9, ெச<*கைள அdXப ெமாைப1 சாத
ன4கைளX பயJப#MFபவ>க@ இதைனேய
நா#SJறன>. இதனா1 தாJ, இI*யா மR'(
Sேர/ qO/டJ ேபாJற நா# கY1, எQ.எ(.
எQ. பயJப#MF( வா-Pைகயாள>கYJ 
எ!UPைக ெதாட>IF சOIF வ^SறF.

வா/Q அX வ|யாக, *னIேதா'( 3,000
ேகா- தகவ1க@ பOமா9P ெகா@ளXப#வ
தாக இதJ தைலைம V>வாக அcவல> ஜாJ
ெகள( அ9CMF@ளா>.

ேபQ)P இIV'வனMைத வா4Sய qJன>,

வா/Q அX V'வனM*J சIைத ம*X)
ஏறMதாழ 2108 ேகா- டால> எJற அளைவ
எ/-p@ளF. V'வன( ைக மா9ய ேபாF,
வா/Q அX ெகா!-^Iத பயனாள>கYJ
எ!UPைக ஒ^ மாதM*1 45 ேகா- யாக
ம/#ேம இ^IதF.

இவ>கY1 70% ேப> ம/#ேம *னI
ேதா'( இதைனX பயJப#M* வIதன>. அதJ 
qJன>, மாதIேதா'( 2.5 ேகா- ேப> இதJ
வா-Pைகயாள>களாக இைணIதன>. ெசJற 
ஏXர1 22 அJ', இதJ வா-Pைகயாள>க@
எ!UPைக 50 ேகா-ைய எ/ -யF.

qேரb1, இI*யா, ெமP�ேகா மR'( 
ர�யாC1 )*ய வா-Pைகயாள>கYJ 
எ!UPைக aக ேவகமாக அ* கOM*^IதF.
2013 -ச(பO1 இIத எ!UPைக 40 ேகா--
யானF. இIத ேவகM*1 ெசJறா1, இJd( 
ஓரா!-1 இF 100 ேகா-ைய Vtசய( எ/#( 
என அைனவ^( எ*>பா>P SJறன>. 

இXேபாF(, வா/Q அX ேபQ)P
V'வனM*J க!காUXq1, தs ஒ^
qOவாகMதாJ இய4S வ^ SறF. வா-P
ைகயாள>கYJ தsXப/ட தக வ1கைள 
இைவ ஒeெவாJ'( எXப- ைகயா@ 
SJறன எJ' அெமOPக அரbJ வ>MதகX 
qO` ஆைணய( ெதாட>IF க!கா UMF
வ^SறF.

100 ேகா$ைய எ&ட இFG49 வா&H அ5
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ேவ"# டா'ெம*#க,-
வ.ைச1ப34த-

எPெஸ1 ெதாTXqைனX ேபால, தக வ1
கைள வOைசXப#MF( வச* (அகரவOைச
மR'( எ!க@ வOைச) உ@ளF. இதைன
அ9யாத பல>, ேட/டாCைன இJெனா^
)ேராSராaRT எ#MFt ெசJ' வOைசX
ப#M*, qJன> டாTெம!/கY1 ஒ/#SJ
றன>. டாTெம!/-ேலேய வOைசXப#MF
வதைன எXப- ேமRெகா@ளலா( எJ'
பா>Pகலா(.

டாTெம!/கY1, ேடq@கY1 நா(
தகவ1கைள அைமPSேறா(. இவRைற 
வOைசXப#Mத, :தw1 அவRைறM ேத>I-
ெத#Pக ேவ!#(. qJன> OXபs1 
ேஹா( ேடXqைன ேத>Iெத#Pக`(. இ*1
SைடPT( Sort ப/டs1 SYP ெச<தா1,
தகவ1க@ வOைசXப#MதXப#(. இ4T எX-
ப- வOைசXப#Mத ேவ!#( என :-` ெச<
*ட ஆXஷJக@ தரXப#(. ந( C^XபXப-
ஆXஷைனM ேத>Iெத#MF SYP ெச<தா1,
வOைசXப#MதXப/# SைடPT(.

கைட6 ைப7ட8
ேவ"# 9ற;க

ேவ>/ அ1லF ேவ' எIத )ேரா Sரா(
பயJப#M*னாc(, ஒ^:ைற :-MF
ம':ைற இயPகM ெதாட4Tைக[1, இ'
*யாகM *றIF பயJப#M*ய ைபைலM
*றIF பயJப #Mத எ!�ேவா(. ைப1
ெமd ெசJ', ப/-யைலM *றIதா1, அ*1
:தலாவதாகP SைடPT( ைப1 அFவா
கMதாJ இ^PT(. அ1லF ¡சJ/w ~Q# 
ைப1 ப/-யைலX ெபRறா1, அ*1 கைட
bயாகX பயJப#M*ய ைபைலX ெபR'
SYP ெச<F, qJன> இயPகலா(. இIத
SYPTகைள atச( ெச<*#( வைக[1,
ஒ^ ெச/-4Q அைமMதா1, ேவ>/ )ேரா

Sரா( *றPT( ேபாேத, இ' *யாக நா(
பயJப#M*ய ைபcடJ ேவ>/ இய4கM 
ெதாட4T(. �ேழ T9Xq/#@ளப- ெச/
ெச<*ட`(.
1. Qடா>/ ப/டJ அyMத`(.
2. ரJ ேத>Iெத#Pக`(.
3. இ' *[1 தரXப/#@ளைத அXப-ேய 

ைடX ெச<*ட`(: winword.exe /mFile1
4. ஓேக SYP ெச<*ட`(.

இ*1 தரXப/#@ள /m QC/t ஒ^
ேமPேரா அ1லF க/டைளைய இயPT(. 
இIத இடM*1, File1 எJபF :Jனேர வைர
ய'PகXப/ட ஒ^ ெபய>. ஒ^ ைபwJ ெபய>
எJனவாக இ^Iதாc(, இFேவ ெபயராக
மா'(. இதைன அ#MF,
1. C!ேடாQ எPQ )ேளாரO1, winword.exe

எJற ைபைலP க!ட9ய`(. இF வழPக
மாக, C:\Program Files\Microsoft Office\Office\ 
folder எJற இடM*1 SைடPT(. இ*1 
ைர/ SYP ெச<F, SைடPT( ெமdC1
Create Shortcut எJபைதM ேத>Iெத#Pக`(.
C!ேடாQ ஷா>/க/ ஒJைற உ^ வாPT(.
இF ப/-யwJ இ'*யாகP கா/டX
ப#(. qJன>, )*ய ஷா>/க/-1 ைர/
SYP Send To Desktop எJபைதM ேத>Iெத
#Pக`(.

2. இs ெடQPடாXq1, )*ய ஷா>/க/ 
ஐகாைனP க!ட9ய`(.

3. இ*1 ைர/ SYP ெச<F, Properties ேத>I
ெத#Pக`(.

4. ஷா>/க/ ேடXq1, /mFile1 எJற QC/ைச
Q/O4TடJ இைணPக`(.

5.ஓேக SYP ெச< *ட`(.
இIத ஷா>/க/ைடX பயJப#M*, எX

ேபாெத1லா(, ேவ>/ *றPகXப #Sறேதா, இ'
*யாகX பயJப#MதXப/ட ைபcடேனேய,
ேவ>/ *றPகXப#(. 

ஓ> எtசOPைக. u4க@ ஒJ'PT ேமR-
ப/ட ேவ>/ )ேராSரா( பயJப#MFபவ
ராக இ^Iதா1, ேமேல 11 கா/டXப/ #@ள
இடM*1 சOயான ேபா1டOJ ெபயைரM தர
ேவ!-ய*^PT(.
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எGெஸ(
$5H...

<1ெர# >#?- மா@றAகB
எPெஸ1 ஒ>P )P தயாOXq1, ஒேர ேநரM*1
பல ஒ>P £/கைளM *றIF ைவMF நா( பயJ
ப#Mத C^XபXப#ேவா(. இதRெகன C!
ேடாC1 ஒeெவா^ ஒ>P £/ -RT( மா'வ
தRT, �ழாக உ@ள ேடXqRT ம`Q க>சைரP
ெகா!# ெசJ' ெசய1ப#Mத ேவ!#(. �
ேபா>-ைனேய பயJப#MF( பழPக( உ@
ளவ>க]PT இF சR' bரமMைதM த^(.
இதRகான �^PT வ| ஒJ' எPெஸ1 ஒ>P 
£/-1 தரXப/#@ளF. ஒ>P £/ மாற C^X
பXப#ைக[1, Ctrl+F6 �கைள அyMத`(.
இIத �கைள அyMFைக[1, ஒ>P )PTகYJ
ேடXக@ வOைசயாகM ேத>Iெத#PகXப#வ
தைனX பா>Pகலா(. ஐIF ஒ>P)PTக@ *றI
*^Iதா1, ஐIதாவF ஒ>P £/ ெச1ல, ஐIF
:ைற Ctrl+F6 �கைள அyMத ேவ!#(.

அவ6ய EF;' வGகB
எIத அXYேகஷJ )ேராSராac(, அைன
வ^PT( அைனMF( :PSயமானைவ எJ'
க^த :-யாF. உ4க]PT :PSயமானF மR
றவ>க]PTt சாதாரணமாக இ^Pகலா(. அேத
ேபால மாR9p( ெசா1லலா(. இ^X qd(
இ4T அ*க( பயd@ள bல CM*யாசமான
ஷா>/ க/ � ெதாTX)க@ இ4T தரXப/
#@ளன. அtச-MF உ4க@ ேமைஜPT அ^ேக
ஒ/- ைவMFX பயJப#Mதலா(.
Control + “C”: Copy
Control + “X”: Cut
Control + “V”: Paste
F2:அXேபாைதய ெச1ைல எ-/ ெச< *ட.

(எYதாக எ-/ ெச<*#( வைக[1 ெச1
ெரபரJசQ அைனMF( வ!ணM*1
அைமPகலா()

F5: Go to
F11:உடன- சா>/ SைடPக
Shift + F3: ேபQ/ ெசய1பா/-Rகான Cஸா>/

SைடPT(.
Control + F3: ெபயைர வைரயைற ெச<*டலா(.
Control + “+” அXேபாைதய ேத>`PT ஏRறப-

ெச1, ப#Pைக மR'( ெந/# வOைச[ைன
இைடt ெச^T(.

Control + “--”: அXேபாைதய ேத>`PT ஏRறப-
ெச1, ப#Pைக மR'( ெந/# வOைச[ைன
uPT(.

Shift + Space: :y ப#Pைக வOைசp( அX
ேபாைதய ஏOயாCRகாக ேத>Iெத#PகX
ப#(. இF எJன எJ' ெகா#MFX பா>MF
உண>IF ெகா@]4க@.

Control + Space : :y ெந/# வOைசp( அX
ேபாைதய ஏOயாCRகாக ேத>Iெத#PகX
ப#(. இF எJன எJ' ெகா#MFX பா>MF
உண>IF ெகா@]4க@.

Control + “!” (அ1லF Control + Shift + “1”: எ!ைண
இர!# தசம QதானM*1 பா>ம/ ெச<*#(.

Control + “$” (அ1லF Control + Shift + “4”): கரJb
யாக பா>ம/ெச<*#(.

Control + “%” (அ1லF Control + Shift + “5”): சதv
தM*1 பா>ம/ ெச< *#(.

Control + “/” (அ1லF Control + Shift + “7”): ச[J
-qP ஆக பா>ம/ ெச<யXப#(.  

Control + “&” (அ1லF Control + Shift + “6”):அX
ேபாFேத>Iெத#PகXப/-^Xபதைனt�R9
b9ய பா>ட> அைமPகXப#(.

எ;ெஸ- – ஆ-#+L1#
எPெஸ1 ெதாTXq1 ஆ1/+¥X/ �க ]டJ
ப4சJ �கைள அyM *னா1 ேமRெ கா@ளX
ப#( ெசய1பா#கைள இ4ேக பா>Pகலா(
F1 +ALT+SHIFT : )*ய ஒ>P £/ ஒJ' *றPகX

ப#(.
F2 +ALT+SHIFT : அXேபாF ெசய1ப/#P

ெகா!-^PT( ஒ>P)P ேசe ெச<யXப#(.
F3 +ALT+SHIFT: ெந/# மR'( ப#Pைக வOைச

ேலq@க@ பயJப#M* ெபய>கைள உ^வாP
கலா(.

F6 +ALT+SHIFT ஒJ'PT ேமRப/ட ஒ>P)P
C!ேடாPக@ *றPகXப/ -^XqJ தR
ேபாைதய ஒ>P)PSRT :Iைதய ஒ>P)P  
C!ேடா *றPகXப#(. 

F9 +ALT+SHIFT *றI*^PT( அைனMF ஒ>P
£/கYc( அைனMF ஒ>P )PTகYc(
அைனMF கா1TேலஷJக]( ெசய1ப#M
தXப#(.

F10+ALT+SHIFT Qமா>/ேடPSRகானெமdமR
'( ெமேச� *றPகXப#(. ஒJ 'PT ேமR
ப/ட Qமா>/ ேடP *றPகXப/ -^Iதா1
அ#Mத ேடP ெசJ' அதRகான ெமd 
மR'( ெமேச� *றPகXப#(. 

F11+ALT+SHIFT: ைமPே ராசாX/ QSOX
எ-/ட> *றPகXப#(.

F12 +ALT+SHIFT: qO!/ டயலாP பாPQ *றP
கXப#(.
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இைணயM*1 உலா வ^ைக[1, Vtசயமாக
ஏேதd( ஒJ' அ1லF இர!# 

qைழt ெச<*க@ நமPTP கா/டXப#(. 
T9Xபாக, நா( இைணய தள :கவO[ைனP
ெகா#MFC/#, தளM*ைனP காணP
காM*^Xேபா(. அXேபாF தளM*RTX
ப*லாக, qைழt ெச<* க/டa/#P
கா/டXப#(. qைழt ெச<*கைளP கா/#( 
வைக ெவeேவறாக இ^Iதாc(, qைழt 
ெச<*க@ �/-P கா/#( தவ'க@ அ1லF
bPக1க@ ஒேர மா*OயாகMதாJ இ^PT(.
இMதைகய qைழt ெச<*கY1 bல வைககைள
இ4T காணலா(.

சLx{ேக7 எLரL (certificate error):
ெபாFவாக இைவ SSL ச>-qேக/ எ>ர>

எனP கா/டXப#(. இF ெப^(பாc(
HTTPS எJற :Jெனா/#டJ ெதாட4T(
இைணய :கவO ெகா!ட தளM*ைன அ�க 
எ!�ைக[1 SைடPT(. HTTPS encryption 

T9Mத qைழt ெச<*யாக இF இ^PT(. 
இIத வைக[1 தகவ1கைள இைணய 
தள4க@ �^PS வழ4T(ேபாF, தா4க@
உ!ைமயான இைணய தள4க@ எJ' கா/ட, 
அைவ சாJ9தZ ஒJைற :தw1 கா/#(. 
எ#MFP கா/டாக, Google.com இைணய தள(,
அதRகான சாJ9தைழ, சாJ9தZ வழ4T( 
அ*கார¬>வமான அைமXqட( ெபR9^PT(. 
:தw1, இIத தளM*J ெபயைரP ெகா!#,
fT@ தாJ அதJ உOைமயாள> எJற 
சாJ9தZ தகவ1 சO பா>PகXப#(. நா( 
Google.com தளM*ைன அ�Tைக[1, அIத
தளமானF இF T9MF தனPT வழ4கXப/ட 
சாJ9தைழP கா/#(. நா( பயJப#MF(
qர`ச>, அIத சாJ9தZ சOயான, அMதா/b 
ெபRற அைமX) வழ4Sp@ளதா எJ' 
ேசாதைன ெச<*#(. இIத அ-Xபைட[1, 
u4க@ சOயான fT@ தளM*ைனX 
ெப'S�>களா அ1லF அேத ேபாJற ெபய>
ெகா!ட ேபாwயான, மா1ேவ> பரX)(
ேஹPக> ஒ^வOJ ச>வ> த^( தளM*ைனX 
ெப'S�>களா எJபF ெதOIFC#(. எனேவ,
சாJ9தZ T9Mத, qைழt ெச<* வIதா1, 
u4க@ ேத#( தள( இJ9, ேபாwயான ஒ^
ச>வ^டJ இைணPகX ெப'S�>க@ எJபF 
உ!ைமயாSறF. எ#MFP கா/டாக, ெபாF
இடM*1, அ4T SைடPT( ைவ q �ல(,
ெபாFவான ெந/ெவா>P ஒJ91 =ைழIF, 
வ4S[J தளMைத அ�க :யRbPT(ேபாF 
இIத qைழt ெச<* SைடMதா1, u4க@ 
பயJப#MF( ெந/ெவா>P ேஹPக>களா1 
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ைகXபRறXப/#, ேபாwயான ஒ^ ச>வ^PT
உ4கைள இyPSறF எJ' ெபா^@.
இJெனா^ VகZ`( இ4T ஏRபட வா<X)
உ!#. u4க@ ெதாட>) ெகா@ள :யRbPT(
இைணய தள( தனPகான தT*t சாJ9தைழ,
அதைன வழ4Sய அ*கார¬>வ அைமXqட(,
)FXqPக தவ9[^Iதாc(, இIத qைழt
ெச<* SைடPT(. இ^Xqd(, இIத
இர!-J ேபாF( நா( ந( தsXப/ட
V* பOமாRற4கைள அ1லF தகவ1
பOமாRற4கைள ேமRெகா@ளாம1 இ^XபF
ந1லF.

மாOேவL g~`த எZச#Kைக ெச�N
u4க@ எIத qர`ச> பயJப#M*னாc(,

அதJ வ|யாக அ*க எ!UPைக[1 இைணய 
தளX பPக4கைளM தரCறPக( ெச<S�>க@.
இவR91 ஆபMF VைறIதைவயாக`( bல
இ^Pகலா(. இIத அபாயகரமான தகவ1க@ 
அட4Sp@ள இைணய தளM*ைன u4க@
அ�க :யRbPைக[1, அதJ அபாய(
T9Mத qைழt ெச<* கா/டXபடலா(.
T9Xq/ட அIத இைணய தள(, ஏRகனேவ 
அபாய( VைறIததாகP க!ட9யXப/#,
அ�கP fடாத தள4கYJ ப/-யw1
ைவPகXப/-^Pகலா(. ஏெனJறா1, இIத 
இைணய தளM*1 u4க@ ெச1ைக[1,
ேபாwயான ஒJைறP கா/-, அதJ �ல(
உ4க@ பாQேவ>/, Sெர-/ கா>/ எ!க@
மR'( இF ேபாJற ரகbய தs நப> 
தகவ1க@ *^டXப/#, qJன> bலரா1 
பயJப#MதXபடலா(. இF ேபாJற qைழt
ெச<*க@ SைடPகXப/டா1, அதd@ 
ெச1லாம1, CலSt ெச1வேத ந1லF.

404 காண2பட_Oைல (“404 Not Found,”)
நா( அ-Pக- கா�( qைழt ெச<* இF.

”இ1லாத இைணய தள( ஒJைறP காண u4க@ 
: ய R b P S � > க @ ”
எJபேத இதJ
ெபா^@. அIத
இ ை ண ய த ள (
u P க X ப / - ^ P க
ேவ!#(; அ1லF,
u4க@ அதJ இைணய
:கவOையM தவறாகM
தI*^Pக ேவ!#(. 
இIத qைழt ெச<*,
aகM ெதாைலC1 இ^PT( ஒ^ ெவX
ச>வரா1 அைமPகXப/#, உ4க@ qர`சO1
கா/டXப#SறF. ெப^(பாc(, u4க@ 
தவறாக இதJ :கவOைய அைமM*^X®>க@ 
அ1லF u4க@ இIத இைணய தள( ெச1ல,

SYP ெச<த w4PS1 தவ' இ^Pகலா(.

சLவL இOைலேய! (“Server not found”)
qர`சO1 இIத qைழt ெச<* வIதா1, 

உ4க@ qர`ச> u4க@ அைமMத :கவO[1, 
இைணயதள( எதைனp( காணC1ைல

எJபேத ெபா^@. இதRTX பல காரண4க@
இ^Pகலா(. u4க@ :கவOையM தவறாக 
அைமM*^Pகலா(. இ1லாத ஓ> இைணய 
தளM*ைன அ�க u4க@ :யRbPகலா(. 
உ4க@ qர`ச^PT அ#Mத Vைல[1 
இய4T(, இைணய ேசைவ த^(
V'வனM*J -.எJ.எQ. ச>வ> இய4காம1
இ^Pகலா(. அ1லF உ4க@ க(X~/டO1 
அைமPகXப/#@ள பய>வா1, இதைனM 
தவறாகX )OIF ெகா!#, இIத qைழt 
ெச<*ையM தரலா(.

ெதாடL3 ெகாIள �xய_Oைல
(“Unable to connect”)

இF`( ேமேல ெசா1லXப/ட “Server not 
found” ேபாJறFதாJ. இIத qைழt ெச<* 
வ^ைக[1, u4க@ அைமMத :கவO, உ4க@ 
க(X~/ட^டJ இைணPகXப/#@ள -.எJ.
எQ. ச>வைரt சOயாக அ�S, அதRT ேம1, 
u4க@ T9Xq/ட இைணய தளM*ைனX ெபற 
:-யC1ைல எJபேத ெபா^@. அதாவF, 
u4க@ ெதாட>) ெகா@ள :யJற இைணய 
தள( உ@ள ச>வOடa^IF, உ4க@ qர`ச>
அdXqய இைணX) ெதாட>)PTt சOயான
ப*1 வரC1ைல எJபேத ெபா^@. இIத 
qைழt ெச<* வ^(ேபாF, u4க@ இைணய
C^(qய இைணய தள( இய4காம1 
இ^Pகலா(; அ1லF qரtைனகைளt சI*MFP 
ெகா!# இய4க :-யாம1 இ^Pகலா(. 
அ1லF ேமேல �/-P கா/-யப-, பய>வா1 
qரtைனயாக`( இ^Pகலா(.

ேமேல கா/டXப/#@ள qைழt ெச<*க@ 
ேபால, இJd( பல வைக qைழt ெச<*கைள 
u4க@ இைணயMைதX பயJப#MFைக[1
ெபறலா(. ஆனா1, இைவதாJ ெபாFவாக 
அ*க( ெபறXப#( qைழt ெச<*களாT(.
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ைமPேராசாX/ V'வன(, வ^( 
மாத4கY1, C!ேடாQ 10

ஆXபேர/-4bQடM*ைனெவY[டஉ@ளF. 
அMFடJ தரXப#( இJட>ெந/ எPQ)ேளார> 
qர`ச^டJ, இJெனா^ qர`ச^(
தரXப#( எJ' எ*>பா>PகXப#SறF.
இF :R9c( )*யதாகM தரXப#( என 
அைனவ^( எ*>பா>PSJறன>. )*யதாக 
வ-வைமPகXப/# தரXப#( qர`சர> Spartan
எJற T9·/#X ெபயOைனM தRேபாF
ெகா!#@ளF. இF வழPகமான qர`சOJ
ேம(பாடைடIத ப*Xபாக இ1லாம1, 
:R9c( )*யதான ேதாRற:( பயJபா#(
ெகா!-^PT( எJ' எ*>பா>PகXப#SறF.

)*ய qர`ச>, Tேரா( மR'( பய>பாPQ
qர`ச>கYJ ேதாRறM*RT இைணயான
ேதாRறM*ைனP ெகா!-^PT(. எPQடJ
ஷJக@ எனXப#( )ேராSரா(கைள ஏR'P
ெகா@](, இ*1 வழPகமான சPரா ஜாவா
QSOX/ இ�bJ (Chakra JavaScript engine)
பயJப#MதXப#(. இதdடJ Trident rendering
engine இைணIF ெசய1ப#(. எXப-
C!ேடாQ 10, C!ேடாQ 9 எJற ெதாட>
எ!ைணP ெகா!-ராம1 அ9:கமாSறேதா,
அேத ேபால, வர இ^PT( இJட>ெந/
எPQ)ேளார>, ெதாட> ப*X) 12 ஆக இ1
லாம1, :R9c( )*யதாக இ^PT( எJ'
எ*>பா>PகXப#SறF. சபாO மR'( Tேரா(
qர`ச>க@, ெவXS/ ெகா!# வ-வைமP
கXப/டைவயாT(. C!ேடாQ 10 bQடM
FடJ இைணMF இF வழ4கXப#(. இ*1
ெமாைப1 சாதன4கY1 இய4T( ப*X)(
SைடPT(.

C!ேடாQ 10 ஆXபேர/-4 bQடM*1,
இJட>ெந/ எPQ)ேளார> ப*X) 11(,
Qபா>டJ எனM தRே பாF அைழPகXப#( qர-
`ச^( என இர!#( இட( ெப'(.

தRேபாF தரXப#( இJட>ெந/ எPQ)
ேளார> qர`சைரP கா/-c(, இதJ வச*க@
300 மட4T அ*கமாக ேம(ப#MதXப/#
SைடPT(. qர`ச> பயJபா/ -ைனX )*ய 
ேகாணM*1 ஆtச Oய( கலIத அdபவMFடJ
Qபா>டJ qர`ச> த^( எJ' பல> க^MF 
ெதOCMF@ளன>. T9Xபாக, இதJ Sரா qக1
~ச> இ!ட>ேபQ பயJபா# :R9c( மா'
ப/டதாக இ^PT(. இதJ �ல(, ேபா/ -[1

IJேடாH 10 உட0
 !ய Hபா8ட0 MரOச8

Pinned:  ! ெச%ய'ப)ட அ,ல. /01 ைவ4
க'ப)ட எ!ற ெபா:ைள4 ெகா<ட இ>த
ெசா,, A<ேடாC DCட01,, நாF அG4கG
பய!பH0.F அ'Iேகஷ! KேராMராFகைள,
உடனGயாக எH0.' பய!பH0.F வைகP,
அைம'பதைன4 /R4Mற.. அ'Iேகஷ!கT
ம)HU!R, KேராMராFகT, இைணய தளWக
X4கான YW4 என எதைனZF  ! ெச%.
ைவ4கலாF. இவ[ைற ஒ: ெம]A, ைவ0.,
நாF A:FKFேபா. இய4கலாF. எH0.4 கா)
டாக, A<ேடாC ACடா Cடா^) ெம], இர<H
 _`களாக'  _4க'ப)HTள.. ேமலாக உTள
பா1'  _`, இ. ேபா!ற  ! ெச%ய'பHF
KேராMராFகX4கான.. எ>த KேராMராFகைள
எ,லாF நாF அG4கG பய!பH0.Mேறாேமா,
அவ[ைற இ1, ப1>. ைவ4கலாF.

ெத[\] ெகா@^-க@
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இ^PT( மRற qர`ச>கைளP கா/-c(
வா-Pைகயாள>களா1, அ*க( C^(பX-
ப#( எJ' ெதOSறF. பல ேம(பா/# வச*
க]Pகான �!#த1க@, fT@ நe ேபாJற
அXYேகஷsw^IF ைமPேராசாX/ எ#M*
^Pகலா(. தRேபாF q4 ேதட1 சாதனM*1
ேமRெகா@ளP f-ய அைனMF ேதட1 வைக-
கைளp(, Qபா>டJ qர`சOc( ேமRெகா@
ளலா(.

இ*1 தரXபட இ^PT( இJெ னா^ :P
Sய o1 Cortana அbQட!/ ஆT(. ைமP
ேராசாX/ V'வனM*J இIத o1 �ல(, qர`
சO1 Tர1 வ|[c( ேதடலா(. வர இ^PT( 
)*ய ஆXபேர/-4 bQட( C!ேடாQ
10 மR'( அதdடJ தரXபட இ^PT( 
Qபா>டJ qர`ச> ஆSய இர!-c(, பயனா

ள>க@, Tர1 வ|[c( த4க@ ேதட1கைள
ேமRெகா@ளலா(. Cortana அbQட!/
எJd( o1 இைவ இர! -c( இைணPகX
படலா( எJ' ெதOSறF. இF Tேரா( bQ
டM*1 ெசய1ப#( "OK Google" எJபதைனX
ேபா1, அ1லF f#த1 வச*க]டJ இ^P
கலா( எJ' எ*>பா>PகபX#SறF.

Qபா>டJ qர`சO1, )*ய ேடX ஒJ' தரX
ப/#, அதைனP SYP ெச<ைக[1, Cortana o1
இயPகXப/#, அதJ �ல( ந( ேதட1கைள,
ஒw �ல( ேமRெகா@ளலா(. u4க@ ேத#வF
ஓ> இைணய தளமாக`( இ^Pகலா(; அ1லF
u4க@ பயண( ெச<வதRகான பயணt ¸/#X
ப*` T9MF( இ^Pகலா(.

Qபா>டJ qர`சO1, ”T¹X ேடXq4”
எJற வச* தரXபட உ@ளF. இதJ �ல(,
நா( இைணய தள :கவOகைள, ந( C^XபX
ப- ஒேர ேடXq1 இைணMF ைவMF இயP-
கலா(. இதனா1, ஒேர ேநரM*1 அ*க எ!
UPைக[1 தள4கைள இயP Tபவ>கYJ
qர`சO1, ேடXக@ ெமாMதமாகP f/டமாக
இ^Pக ேவ!-ய*^PகாF.

ைமPேராசாX/, Qபா>டJ qர ̀ ச^டJ

இJட>ெந/ எPQ)ேளார> ப*X) 10 ஐp(
ேச>MF தர இ^PSறF. ஏெனJறா1, Qபா>டJ
qர`சOைனX பயJப#MFவF, வா-Pைகயா
ள>க@ bல^PTX q-PகC1ைல எJறா1,
அவ>க@ வழPக( ேபா1, இJட>ெந/ எPQ
)ேளாரைரX பயJப#Mதலா(. ஒேர ேநரM*1,
இர!# qர`ச>கைளp( இயPகலா(.
C!ேடாQ 10 bQடM*1 ம/#( இIத
இர!# qர`ச> இயPT( வச *ைய ைமP-
ேராசாX/ தர உ@ளF.

“Qபா>டJ” எJபF, )*ய qர`ச^Pகான
உ'* ெச<யXப/ட ெபய> அ1ல. C!ேடாQ 
10 T9Mத தக வ1க]டJ இதJ ெபய> qJன> 
தரXப#(. இF T9MF அ9 CPகXப/#, 
நமPTP கா/டXப #(ேபாF, இJd( பல
ஆtசOய வச*க@ SைடPகலா( எJ' அைன
வ^( எ*>பா>PSJறன>.

வ^( ஜனவO 211, ைமPே ராசாX/, தJ
C!ேடாQ 10 ெதாTXq1 அ9:கமாக
இ^PT(, ேமc( bல f#த1 வச*கைளP
கா/ட உ@ளF. அேத ேநரM*1, Qபா>டJ qர-
`ச> T9MF( தகவ1க@ தரXப#(.

ைமPேராசாX/ C!ேடாQ bQடM*1
ம/#ேம இய4T( வைக[1 Qபா>டJ வ--
வைமPகXப#SறF. ஆ!/ரா</ மR'(
ஆXq@ V'வன bQட4கY1 இய4T(
வைக[1, இIத qர`ச> தரXபட மா/டாF
எனேவ ெதOSறF.

Tேரா( மR'( பய>பாPQ qர`ச>க@
ேபால, aகP TைறIத இடMைதேய ஹா>/
-QPS1 எ#MFP ெகா@](. எPQடJஷJ 
)ேராSரா(கைள சXேபா>/ ெச<*#(.
ஆனா1, ஆ!/ரா</ மR'( ஐ.ஓ.எQ. 
bQட4கY1 இF இய4Tமா எனM ெதO ய
C1ைல. C!ேடாQ 10 bQடM FடJ, இJ
ட>ெந/ எPQ)ேளார> ெதாTX)( வழ4கX
ப#(.

Bloatware: 'ேளா) ேவ^ என நாF அைழ'பைவ,
கF'c)ட^  தயா_4/F deவனWகளா,,
தாWகT வGவைம4/F கF'c)ட^கI,
ப1>. அ]'ப'பHF Kேரா MராFகளா/F.
கF'c)ட^ ம) HU!R, இ'ேபா., ெமாைப,
ேபா!கT, ேட'ள)  .D.4கT, /ேராF K4, 
ஐேப) ேபா!ற சாத னWக IgF, நாF ேக)-
காத, A:Fபாத பல KேராMராFகT ப1
ய'ப)H தர'பHM!றன. இவ[ைற நாF
கF'c)டைர அ,ல. ேமேல /R'  )HTள
சாதனWகைள' ெப[ற ̀ ட!, இவ[ைற h4-
MAடலாF. இதனா,, ேதைவP!R நF ராF
ெமம_ இடF பய!ப H0த'ப Hவ. தH4
க'பHF.

ெத[\] ெகா@^-க@
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–பாரN–
வாரM*RT ஒ^ )*ய ெமாைப1 Qமா>/

ேபாJ மாட1 ெவYயாS வ^SறF. இவR9J
bறX)கY1 ஒJறாக, Qேடாேர� எனXப#(
ேதPகP f-ய ெமமO ேபசXப#SறF. ஒேர
ேபாJ மாடw1, 16, 32, 64 ..q. என இதJ
ேதPக ெமமO[J அ-Xபைட[1, மாட1 
எ!க](, Cைலp( அ9CPகX ப#SJறன. 
ஆனா1, உ!ைம[ேலேய இIத Qமா>/ 
ேபாJகY1, ஆXபேர/-4 bQட( மR'(
qற அXYேகஷJக@ எ#MFP ெகா!ட
ேதPக ெமமO ேபாக, நமPT பயJபா/-RT
எeவள` ெமமO தரXப#SறF எJற ேக@C 
எySறF. Vtசயமாக,
T9XqடXப/ட அள`
SைடPகாF. ஆனா1,
எeவள` SைடPSறF
எJ' யா^(
கவைலXப#வ*1ைல.
அ!ைம[1, ஆXq@
V'வனM*J �F
வ ா - P ை க ய ா ள >
ஒ^வ> வழPT
ெதா#Mதா>. அவ^ைடய
T R ற t ச ா / -J ப - ,
ஐ.ஓ.எQ.8 ஆXபேர/
-4 bQட(,ேதPக
ெமமO[1 23%PT
ேம1 எ#MFP ெகா@Sற
தா(. இேத
bQட(, ஐ.ஓ.எQ.7 
w^IF அXSேர/

ெச<யXப/டா1, ேமc( 1.3 ..q. இட( 
ேக/Sறதா(. இIத வழPSJ அ-Xபைட[1, 
ெமாைப1 ேபாJ சIைத[1 CRகXப#(
:JனU V'வன4கYJ மாட1க@ 
bலவRைற ஆ<` ெச<த*1, இவR9J
உ!ைம Vைல ெதOய வIதF.  அவRைற
இ4T பா>Pகலா(.

இIத ேக@CPT நா( எYதாக Cைட ெபற 
இயலாF.ஏெனJறா1,நா(இ*1b(கா>-ைன
=ைழMத`டJ, நமPT ெமாைப1 ெதாட>) 
ேசைவ[ைன வழ4T( V'வன4க](, 
இ*1 T9Xq/ட அளCைனX பயJப#M*, 
த4க@ இயPக( சா>Iத bல அXYேகஷைனX 

ப*SJறன.
:J ன U [ 1

இய4T( Qமா>/
ேபாJகY1, ஆXq@
ஐேபாJ 5b மாட1
தாJ அ*க இடMைத
எ#MFP ெகா@SறF.
ெகா#PகXப#( 16 ..q.
இடM*1, 12.6 ..q.
bQட( மR'( qற
அXYேகஷJக@ எ#MFP
ெகா@SJறன. அ#MF
fT@ ெநPசQ 5 மாட1
தனPெகன எ#MFP
ெகா@]( இட( அ*க(.
�Jறாவதாக, ஐேபாJ
5 எQ இட( q-PSறF.
இF எ#MFP ெகா@](
இட( 12.2 ..q.

Hமா8&ேபா_( Hேடாேர` ெமம[
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இIத வைக[1, aகP Tைறவான இட(

எ#MFP ெகா@]( ெமாைப1 ேபாJ சா(ச4 
V'வனM*J காலP� எQ4. இF 16 ..q. 
இடM*1, 8.56 ..q. எ#MFP ெகா@SறF. 

ஆXq@ V'வனMைத எ*>MF வழPT 
ெதா#Mதவ> தIF@ள தகவ1ப-, ஐேபாJ 6
XளQ 12.7 ..q. இடMைத ம/#ேம C/#
ைவMF@ளF. ஐேபாJ 6, 13 ..q. இடMைத 
நா( பயJப#MதM த^SறF. 

இதRெக1லா( காரண(, ஆXபேர/-4 
bQட( ம/#aJ9, V'வன4க@
தாமாக ப*IF த^( bல அXYேகஷJ
)ேராSரா(க]( தாJ. இMதைகய 
)ேராSரா(க]டJ, QSJ என bல தரXப/# 
அைவp( அ*க இட( எ#MFP ெகா@SJறன.
இF ேபால bல ஆட(பர4க]( இடMைத
எ#MFP ெகா@SJறன. இ*1 ேவ-Pைக 
எJனெவJறா1, இடMைத அ*கமாக எ#MFP
ெகா@]( வOைச[1 இ'*யாக உ@ள 
சா(ச4 காலP� எQ4 மாடw1 தாJ, அ*க 
ஆட(பர அXYேகஷJக@ உ@ளன.

இ*1 நமPT ஏமாRற( த^வF, ைமPேரா 
எQ.-. கா>/ இைணPக ேபா>/ இ1லாம1
வ^( ேபாJ மாட1க@ தாJ. இ*1 ஆXq@
V'வன ேபாJக@ T9XqடMதPகைவ. 

ெலேனாவா V'வன(, ெலேனாவா ஏ6000
4. (Lenovo A6000 4G) ெமாைப1

ேபாைன இI*யாC1 அ9:க( ெச<SறF.
இF 4. *றJ ெகா!ட Qமா>/ ேபானாக
ப/ெஜ/ Cைல[1 இ^PT( எJ'
எ*>பா>PகXப#SறF. அ!ைம[1 நடIF
:-Iத =க>ேவா> -./ட1 சாதன4க@
க!கா/b[1 இIத ெமாைப1 ேபாJ
அ9:கXப#MதXப/டF. இ*1 HD IPS
-Qqேள (1280 x 720 qPெஸ1க@)
ெகா!ட 5 அ4Tல *ைர தரXப/#@ளF.
Tவா/ேகா> Tவா1கா( QநாX/ேரகJ 410 
Xராசச> இய4TSறF. ரா( ெமமO 1 ..q.
Qேடாேர� ெமமO 8 ..q. இதைன ெமமO
எQ.-. கா>/ ெகா!# அ*கXப#Mதலா(.
இதJ ஆXபேர/-4 bQட( ஆ!/ரா</
4.4 S/ ேக/. இ*1 இர!# ைமPேரா b(
கா>/கைளX பயJப#Mதலா(. எ1.இ.-. 
Xளா� ெகா!ட 8 எ(.q. *றJ ெகா!ட
ஆ/ேடா ேபாகQ ேகமரா qJ)றமாக`(, 2
எ(.q. *றJ ெகா!ட ேகமரா :J)றமாக`(
தரXப/#@ளF. இதJ த-மJ 8.2 a�. எைட
128 Sரா(. ெந/ெவா>P இைணXqRT 4.,
3., ைவ q, )]oM 4.0., மR'( ..q.எQ.
ெதா|1 =/ப4க@ இய4TSJறன. இதJ

ேப/டO 2300 mAh *றJ ெகா!டF. இதJ 
Cைல ¹.10,000PT( Tைறவாக இ^PT( 
எJ' எ*>பா>PகXப#SறF.

ெலேனாவா ஏ6000 4%
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ெமாைப- ேபா8 பாMகா1N-

ெகா[(லா dளாH
ெமாைப1 ேபாJ *ைர[J �தாக, ெகாO1லா 

SளாQ பாFகாX) அைமXபதைன,
ெமாைப1 ேபாJ தயாOX) V'வன4க@ பல
வழPகமாகP ெகா!#@ளன. ெசJற நவ(
பO1, ெகாO1லா SளாQ 4 இI*யாC1 அ9
:கXப#MதXப/#@ளF. இதைன சா(ச4
ஆ1பா மR'( சா(ச4 காலP� ேநா/ 4
சாதன4கY1, சா(ச4 பயJப#M*p@ளF.
இதைனM தயாOMF
வழ4T( கா>s4 V'
வனM*J, காX)Oைம
ெபRற வ|கY1 இF
தயாOPகXப#SறF.
இதனா1, TைறIத
த-மJ, aகMF1w
யமான ஒYPகா/b,
u!ட நா@ ெதாட>IF
ெசய1ப#( *றJ
ஆSய ப!)கைளM தர
:-p(. ேமc(, f>
ைமயான பரX)கைள
இF சI*Pைக[1,
அவRைறM தா4T(
*றd(, எIதCதP
�றc( ஏRபடாத தJ

ைமp( ெகாO1லா SளாQ 4 ெகா!#@ளF.
இதJ த-மJ 2 a� :த1 4 a� வைர உ@
ளF. இதைன அ9:கXப#M*ய CழாC1,
கா>s4 ெடPனா ல.Q தைலவ>, “ ெமாைப1
ேபாJ CRபைன மR'( பயJபா/-1 
aக ேவகமாக வள>IF வ^( இI *யாC1,
ெகாO1லா SளாQ 4 அ9:கX ப # M
FவதJ �ல(, aகt bறIத
எலP/ராsP ெபா^@
ஒJைற ெமாைப1 ேபாJ 
தயாOX) V'வன4க
]PT வழ4Tவதாக
அ9CMதா>.
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VWகT த>.Tள அவDய KேராMராFகT அைன0
.ேம, அைனவ:4/F க)டாயF ேதைவ'

பHF KேராMராFகேள. அ!லா4க^ ம[eF
ெர/வா /R0. இ'ேபா .தா! நாWகT ெத_>. 
ெகா<ேடாF. உடேன தர Aற4கF ெச%. பய!ப
H0த`F ெதாடWMA)ேடாF.

ேபரா. பா. }வசTகர., நாகமைல 3�ேகா7ைட.

இ>1யாA, ஆ' T deவன01! பj ைமயW
கXF A[பைன ைமயWகXF அ1கF அைம4

க'ப)டா, தா!, அ>deவன01! சாதனWகT
k., ம4கX4/ நF 4ைக உ<டா4/F. ஆனா,,
ஆ' T ேகTA ேக)க lGயாத இட01, தா!
இயW/வதாக எ<j4 ெகா<H, வாG4ைகயா
ள^கைள4 கவm'பேத இ,ைல. அெம_4காA,
ம)Hேம இ>deவனF கவனF ெசg01 வ:Mற..
இதைன4 க<G0. க)Hைர ஒ!e எn .மாe
ேக)H4 ெகாTMேற!.

ேபரா. எ8. மேஹMNர., _+23ரR.

ேபCK4 அ4க`<) ைவ0. 1ன>ேதாeF பா^'
பவ^கT பல_! எ1^பா^' ைன dைறேவ[e

வத[/0 ேதைவயான /R'Kகைள வழWM இ:4
Mo^கT. U4க ந!R.

எ..ெஜய2{ரகாசR, 3�Zேச#.

Hபா^ட!  ர`ச^ /R'Kகைள' பG0தா,,
அ1க K.ைம Zட! இ. வGவைம4க'ப)H

Mைட4/F எ!ற எ1^பா^'K வ: Mற.. ேமgF
தகவ,கைள அI4க`F.  ர`ச^ ச>ைதP,, dp
சயF ைம4ேராசா') த! lத, இட0ைத Aடா..

ஆL. �வேஜாN, நாக2ப7xனR.

ேபCK4Mைன ெமாைபY, ம)HF பா^0தா,,
அ>த சாதன01, de0தலாF. ெடC4டா' 

கF'c)ட_, பா^4/Fேபா. de0த lGயாேத.
எனேவ, அவரவ^ அ4க`<)G, de0த4 ெகாH0-
.Tள வq கைள'  !ப[றலாF. எ'பG இ:>-
தாgF, ேநா)G ேகஷ!கT எ!]F அRA'KகT
de0த'பட ேவ<Gயைவதா!.

எ..இMNர gமாL, ெச.ைன.

இ>1யாA, r/T ைபப^ இைணய இைண'பா?
ேக)கேவ ந!றாக இ:4Mற.. Mைட0.A)டா,,

நF நா)G! Gt)ட, சாைலP, இ. ஒ: Dற>த இல4
காக இ:4/F. அ1கF ேப^ பயனைடவா^கT. ம01ய
அரu இதைன ஈேட[ற ெசய,பட ேவ<HF.

x.எ8.காதRப#, தாRபரR.

மாm)டைர0 ெதாட^>., பா1'K ஏ[பHF 
வைகP, பா^'ப., Aq கI! 1றைன'

பா14/F எ!ற எpச_4ைகPைன அைனவ:F 
உணர ேவ<HF. /R'பாக, தWகT /ழ>ைத-
கைள இ>த அபாய01Y:>. பா.கா4/F
வைகP, ச_யான அR`ைர வழWக ேவ<HF.

ேபரா. ஆL. சாலேமா.. _s�நகL.

இ!CடாMராF அ'Iேகஷ! ப[R இ.வைர
அRயாம, இ:>ேத!. ஆனா,, இxவ ள` 

ேப^ இதைன' பய!பH0.Mறா^கT எ!ப. ஆp
ச_ய'பHF தகவேல. வா)C அ' ேபா!றவ[R!
l!, அத[/' ேபா) Gயாகp Dல அ'Iேகஷ!கT
இ:'ப., ந,ல ஆேரா4Mயமான ேபா)GZF,
அதனா,, rHத, வச1கXF Mைட4/F.

எ.. பரMதாம., ேசலR.

ெப8சன(ெப8சன(
MேரGMேரG
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ேகTA: ஆ'பேர)GW DCட0 1ைன lG0. ைவ'-
ப1, Cy' ம[eF ைஹப^ேன) என இர<H
dைலகI, அைம4க வq இ:4Mற.. இர<
G[/F ேவeபாH உTளதா? எ. ந,ல.?

கா. அ�ய2ப., ெச.ைன.

ப*1: QºX மR'( ைஹப>ேனஷJ (Sleep
and hibernation) ஆSய இர!#( ஒேர ெசய1
பா/-ைனM தாJ ேமRெ கா@SJறன. ஆனா1,
ெவeேவ' வ|கY1. இர!# VைலகYc(,
இய4SP ெகா!-^PT( அXYேகஷJ )ேரா
Sரா(க@ மR'( ஆXபேர/-4 bQட( ேசe
ெச<யXப#SறF. இIத இ^ Vைலகைள
ேமRெகா@]( :J, எJன ெசய1பா/-1
இ^I_>கேளா, அIVைலPT u4க@ �!#(
ெச1v>க@. ஆனா1, ஒ^ Vைல aகt T'
Sய கால அவகாசM*RT(, இJெ னாJ' சR'
அ*கமான கால அவகாசM*RT( பயJப#Mத
ேவ!#(. QºX Vைலைய தRகா wக V'Mத(
(Suspend) எJ'( f'வா>க@. இIVைல[1,
உ4க@ க(X~/டO1 இய4SP ெகா!-
^Iத தகவ1க@ அைனMF( ரா( ெமம O[1
ேசe ெச<யXப#SறF. இதRெகன TைறIத
அளேவ aJசP* பயJப #MதXப#SறF.

u4க@ �!#( ெசய1படM ெதாட4 Tைக[1,
அவRைற உடன-யாகM த^வதRT, ஆXப
ேர/-4 bQடM*1 உ@ள bல qJன U[1 
இய4T(. இவR9J இயPகM*RT( b9தள`
aJ சP* பயJப#MதXப#(.

இதRT மாறாக, ைஹப>ேன/ (Hibernate) அX
ேபாைதய ெசய1 தகவ1கைள, உ4க@ க(X~/
டOJ ஹா>/ /ைரC1 ேசe ெச<SறF. அதJ
qJ க(X~/டைர ஷ/ ட`! ெச<SறF. இI
Vைல[c( aகP TைறIத aJசP*ேய பயJ
ப#MதXப#SறF. u4க@ உ4க@ அcவலகM*
w^IF, இJெனா^ இடM*1 நடPக இ^PT(
f/ட( ஒJ'PTt ெச1S�>க@. அXேபாF,
உ4க@ ேலXடாX க(X~/டOJ ேம1)றM
*ைரையP ெகா!# �#S�>க@. இXேபாF
ைஹப>ேன/ Vைல[1 பயJப#MதXப#(
aJசP*ையP கா/-c( f#தலாகேவ, aJ
சP* பயJப#MதXப#SறF. ஆனா1, *^(ப
ெசயலாPகM*RT வ^ைக[1, aக Cைரவாக
இயPகXப#(. ஆனா1, u4க@ v/-RTM
*^()S�>க@ எJறா1, ெவT ேநர( க(X~/
டைரX பயJப#MதX ேபாவ*1ைல. அXேபாF
ைஹப>ேன/ ெச<வேத ந1லF.

ேTA: ம4கIைடேய உ<ைமPேலேய Uக'  ரப
லமான  ர`ச^ எ.? இ!ட^ெந) எ4CKேளாரைர
dஜமாகேவ ம4கT A:FKMறா^களா? எ!ன'
ெபாe0தவைர, பய^பா4C பய!ப H0.வைதேய
A:FKMேற!. அH0த இட01ைன /ேராF  ர`ச
:4/0 த:ேவ!. ஒ:  ர`ச_Y:>. இ!ெனா!
e4/ மாeேவா^ எ>த  ர`சைர நாHM!றன^?

எ.. ராஜேகாபாO, N� xவனR.

ப*1: உ4க]ைடய ேக@CPT எJsட(
ேநராக எJ அdபவM*w^IF ப*1 ெசா1ல
இயலாF. அதனா1, NetMarketShare எJd(

ேக@I – ப!( –டாKடL.ெப. சMNர ேபா8 –
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அைமXqJ ஆ<`P கணPSw^IF ப*1 த^
SேறJ. இJட>ெந/ எPQ)ேளாரைர, தRேபாF
ெடQPடாX க(X~/டO1 58.94% ேப> பயJ
ப#MFSJறன>. இF ெசJற 2014 ஜனவO[1
இ^Iத 58.21% எJற VைலையP கா/-c(
சR' அ*கமாT(. Tேரா( qர`சைர 20.57%

ேப> பயJப#M* வ^SJறன>. இF ெசJற
ஜனவO[1 16.34% ஆக இ^IதF. Tேரா( qர`
ச^PT மா9யவ>க@, ெப^(பாc( பய>பாPQ
qர`சOw^IF வIதவ>களாக இ^Iதன>.
ெசJற ஆ!# ெதாடPகM*1, இர!டாவF
இடM*1 இ^Iத பய>பாPQ qர`ச>, தRேபாF
�JறாவF இடM*1 உ@ளF. பய>பாPQ qர`
சைர, ஜனவO 20141, 18.02% ேப> பயJப#M*
னா>க@. தRேபாF 13.26% ேப> ம/#ேம பயJ
ப#M* வ^SJறன>. அ!ைம[1, பய>பாPQ
qர`ச>, அதJ பயனாள>கYட(, V'வன வள>t
bPT V* ேக/# அ9CXqைன ெவY[/டF
உ4க]PTM ெதOI*^Pகலா(.

ெடQPடாX க(X~/ட> பயJப#MF
ேவாO1, சபாO qர ̀ ச> பயJப#MFேவா>
5.9% ேப> ஆவா>க@. ஆXபரா qர`சைர 1%
ேப^PTP Tைறவாகேவ பயJப #MFSJ
றன>. மRற qர`ச>கைள, ெமாMதM*1 0.5%
ேபேர பயJப#M* வ^SJறன>.

ேகTA: எ! கF'c)ட_, A<ேடாC 7 பய!ப
H01 வ:Mேற!. DCடF சா^>த இடWகI,,
ெசா[கைளp ச[e' ெப_ய அளA, பா^4க A:F
KMேற!. ஏென!றா,, Dல இடWகI, உT
ளவ[ைற' பா^'ப. Uக4 கGனமாக உTள..
ெப_ய எn0தாக எ'பG மா[றலாF?

எ.. காதL ெமா��., N�=KகO.

ப*1: ந1ல ேக@C. bல> இதைன மாR-
றேவ :-யாF எJ' எ!U, அXப-ேய
b9ய எyMFPகேளா# ேபாரா-P ெகா! -^X
பா>க@. இதைன மாR9 அைமPக, �ேழ T9X
q/ட ெசய1:ைறகைள ேமRெகா@ள`(.

Qடா>/ ெமd ெச1ல`(. இ*1 
க!/ேரா1 ேபன1 ேத>Iெத#Pக`(. 

க!/ேரா1 ேபன1 C!ேடாCJ, ேம1
வலF �ைல[1 உ@ள ேதட1 க/டM*1
Change window colors and metrics என ைடX
ெச<*ட`(. இF Personalization எJற ஆX
ஷைனP கா/#(. இ4T காணXப#( Change
window colors and metrics  எJப*1 SYP ெச<
*ட`(. u4க@ Windows Color and Appearance
எJற C!ே டாC1 அ#MF இ^X®>க@.
u4க@ C!ேடாCJ எIத பT*[ைன மாRற
C^()S�>கேளா, அதைன அ4T SைடPT(
�ZCO ெமdC1 ேத>Iெத#Pக`(. இ*1
கா/டXப#( ஒeெவா^ வைகPT( எyMF
வைக அள` மR'( வ!ணM*ைன மாRற
ஆXஷJ SைடPகாF. எ#MFP கா/டாக, 
Menu C!ேடாC1 மாRற ேவ!#( எs1,
u4க@ எyMF வைக, மாRற C^()( அள`, 
வ!ண(, அyMதமாகவா எJற C^Xப( ஆS
யவRைறM ேத>Iெத#Pக ேவ!#(. u4க@
மாRற C^()( அைனM*RT( :J ேதாRறP 
கா/b C!ேடாCJ ேமலாகP கா/டXப#(. 
ஒJைற VைனC1 ெகா@ள ேவ!#(. நா(
வழPகமாகX பா>PT( அளC1 வ!ண4க@, 
bQட( C!ேடாC1 ேதாJறாF. எ#MFP
கா/டாக, ஒ^ வாZMF அ/ைட[1, ஒ^ 
வ!ண( aக அழகாக இ^Pகலா(. ஆனா1, 
அேத அளC1 bறXபான ேதாRற( bQட(
C!ேடாC1 SைடPகாF. :J ேதாRறP 
கா/bையX பா>Mத qJன>, அF உ4க]PTX
q-Mதமாக இ^Iதா1, ஓேக SYP ெச<F
ெவYேயற`(. ம'ப-p( q-PகC1ைல
எJறா1, ம'ப-p( இேத ேபால ெசJ'
மாR9P ெகா@ளலா(.

ேகTA: ேபCK4M, எ! ெபய_, தளF ஒ!e
1ற>. எ! ந<ப^கைள இ!ைவ) ெச%., எ! 
ப4க01, ைவ0.Tேள!. அவ^கXF Dல Aஷ-
யWகைள ேபாC) ெச%வா^கT. ஆனா,, இ'-
ேபா. யா^ யாேரா ேபாC) ெச%M!றன^. இதைன
எ'பG4 க)H'பH0.வ.?

எ.. மாலN, ெச.ைன.

ப*1: இF ஒ^ ெதா1ைல தாJ. ஆனா1, 
u4களாக ஏRப#M*P ெகா!ட ெதா1ைல. 
உ4க@ பPகM*ைன வைரயைற ெச<ைக[1,
யா> ேவ!#மானாc( அ*1 ேபாQ/ ெச<
*டலா( எJற வைக[1 அைமM*^X®>க@.
இதைன எY*1 மாR9 அைமPகலா(. கவைல 
ேவ!டா(. �ேழ T9Xq/#@ளப- ெசய1
பட`(. உ4க]ைடய பPகM*1 ேமலாக
உ@ள Settings எJப*1 SYP ெச< *ட`(.
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