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~ டாIடJ ெப.சKLர ேபா6 ~
ைம ேராசா%& ()வன, த. /0ேடா2 10 
இய க89ட. தர இ: ;, எ&= >ர?ச@, பல
வைககEF, இG()வன8H. வழ க8HJ; 
மாறான வைககEF அNOக%பP8த%பட
இ: Qற9. இ9வைர த. இ.ட@ெந&
எ 2Uேளார@ >ர?சWF கைட%>X89 வGத
வழ க Oைறகைள OJNY, மாJNZ[ள9
ைம ேராசா%&. >ர?சW. க&டைம%>Y,
ந\ன ெதா]F ^&ப8HைனZ,, வசHகைளZ,

தG9[ள9. அவJNF _லவJைற இ`; 
காணலா,.

OதbF 2பா@ட. H&ட, என இ9
அN/ க%ப&ட9. அ0ைமcF தா., 
இ9 எ&= என அைழ க%பP, எ.),,
/0ேடா2 10 ஆ%பேர&X` _2ட8HF
மாறா (ைலcF உ[ள >ர?சராக இ: ;, 
எ.), அN/ க%ப&ட9.  ெபா9வாக,
இ.ட@ெந&எ 2Uேளார@ >ர?ச@ ெதா;%>. 
UHய பH%Uக[ அN/ க%பPைகcF,
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அைவ அ%ேபா9 Uழ க8HF இ: ;,,
ஆ%பேர&X` _2ட`கEF, ஒ.) ;
ேமJப&டவJNF, பய.பP, /த8HF 
தர%பP,. ஆனாF, இ%ேபா9 வர இ: ;,
எ&= >ர?ச@, /0ேடா2 இய க8H.
OGைதய பH%UகEF இய`கா9 எ.)
H&டவ&டமாக gற%ப&P[ள9.
இ.ட@ெந& எ 2Uேளார@ >ர?சW. ேலாேகா
ேபாலேவ, எ&= >ர?சW. ேலாேகா?, 
ஏற8தாழ வXவைம க% ப&X:GதாY,,
அேதாP ஒJ)ைம OXG9/PQற9.

‘‘அP8த >ர?சைர வXவைம%ப9 ஒ.)
ம&P, எ`கE. பiயாக இFலாமF, 
அைன89 வ]கEY,, மாJற8ைத ஏJபP8த
/:,>ேனா,” எ.) எ&= >ர?சைர
வXவைம8த வFYந@ ;j/. தைலவ@
சா@ல2 ேமாW2 gNZ[ளா@.

மர0 வNO ெதாடJPQைல

வழ கமாக, ைம ேராசா%& த. இ.
ட@ெந& எ 2Uேளார@ பH%>ைன, அத.
பைழய பH%UகEF உ[ள ெசயFபாPக
ைளZ, உ[ளட Qயதாகேவ ெவEcP,.
ஏென.றாF, பல ()வன`க[ த`க[
இைணய தள`கைள, ;N%>&ட இ.ட@ெந&
எ 2Uேளார@ பH%>. அX%பைடcF தயா
W89 வழ`Qc:%பா@க[. UHயதாக வ:,
ஒ.), OJNY, மா)ப&ட ெசயFபா&XF
இ:GதாF, அதJெகன அவ@கE. தள8 Hைன
மாJற ேவ0XயH: ;,. எனேவ, இGத
இைணய தள8 தயாW%U ()வன`க[, இைண
யதள`கைள ெகா0P[ள ()வன`கl ;m
_ரம, வழ`க gடாெத.ற எ0ண8HF,
இ9 ேபால மரU வ] இய க8Hைன ைம -
ேராசா%& ெகா0X:Gத9. அ9. எ&= >ர?
சWF ைக/ட%ப&P[ள9. பழசாQ% ேபான
ெதா]F ^&ப8Hb:G9 /லQ, UHய >ர?ச@
தர%பPQற9. இ9 ஏற8தாழ, ெமாnFலா,
g;[ மJ), ஆ%>[ ()வன`க[ ேமJ
ெகா[l, வ]கைள ஒ8ததாக உ[ள9.

எ&= >ர?ச@, ைம ேராசா%& த:, 
ActiveX oFகைள ச%ேபா@& ெசpயா9. அேத

ேபால இ.ட@ெந& எ 2 Uேளார@ ெதா;%U
11 ெகன வXவைம க%ப&ட /qவF ேப_ 
2QW%& மJ), த@& பா@&X oFகl,, 
எ&= >ர?சWF இய`கா9. அFல9 இய 
க8H. ேவக8ைத ம&P%பP89,. ஆனாF.
அேடா% >ளாr மJ), >.X.எ%. ைபFகைள 
ச%ேபா@& ெசpHP,.

இ.ட@ெந& எ 2Uேளார@ >ர?ச@ ேதைவ%
பP, () வன`கl ;, அFல9 அதைனேய
/:,Uபவ@கl ;, ைம ேராசா%& ;N%
>&ட கால8HJ; /0ேடா2 10 >ர ?ச: ;
ச%ேபா@& வழ`Q உத/P,. இதJகான பா9
கா%U ைபFக[ ம&P, வழ`க%பP,. UHய 
வசHக[ எ9?, வழ`க%பட மா&டா9.

அLேவகUV, Lற+ XYய இைணயO ேதடZV

பைழய >ர?சWF இய`Qய தள`கl கான
ஒ8Hைச?8 த.ைம ேவ0டா, என ைம 
ேராசா%&OXெவP8ததாF,எ&=>ர?ச@sக?,
;ைறவான இட8ைத எP89 ெகா[l, _Nய
இய க ைபைல ெகா0P[ள9. அHக ப&ச
பய.பாPகைள8 த:, ;NtPகைள ெகா0
P[ள9. எ&= >ர?சWF OJNY, UHய
MSHTML ெதா]F ^&ப, பய.பP8த%ப&P[
ள9. எனேவ, பைழய >ர?சைர ச%ேபா@& ெசp
HP, எGத oY, இHF இFைல. இதனாF,
இதைனm q: Q ைகயாள OXZ,. இ9
இ.ட@ெந& எ 2Uேளார@ >ர?ச@ 11 ேபால
இர0P மட`; ேவக8HF, இய`;Qற9. இGத
வைகcF, பய@பா 2 மJ), ;ேரா, >ர?ச@
கE., UHய 64 >& ெசயFேவக8ைத8 w Q
யX ;, வைகcF இய`;Qற9. இ.ைறய
அள/F, பைழய இ.ட@ெந& எ 2Uேளார@ >ர
?ச@ பH%U 11 ஐ, 4,200 /ஷய`கEF s{q,
வைகcF எ&= அைம க%ப&P[ள9. அ9 ம&
Ps.N, ைம ேராசா%& UHயதாக அைம ;,,
அைன89 சாதன`கl ;மான இய க89ட.
இைணG9 ெசயFபPவதாF, அைன89 சாத
ன`கEY,, ஒேர மாHWயாக இைணய தள`
கைள கா&PQற9. இ.ட@ெந& எ 2Uேளார@
>ர?ச@, ெமாைபF சாதன`கEF, இைணய%
ப க`கைள கா&PைகcF HணNய9. அGத
தய க,, ;ழ%ப, எ&= >ர?ச@ ெமாைபF சாத
ன`கEF இய`;ைகcF இ: கா9.

எI6ட+ஷ+ 0ேரா]ராVகG ஏ_0

இ.ட@ெந& எ 2Uேளார@ >ர?ச@ ேபாF
இFலாமF, ஜாவா 2QW%& அX%ப ைடcF
அைமGத எ 2ட.ஷ. Uேரா Qரா,கl ;
எ&= ச%ேபா@& வழ`QP,. த@& பா@&X 
oFக[ }ல, Qைட ;, இைணய% ப க`
கைளZ, ச%ேபா@& ெசpHP,. இGத UHய
ெசயFபாP, எ&= >ர?ச: ; gPதF
பய.பா&Xைன அE  Qற9. ;ேரா, மJ),



11-5-20154

பய@பா 2 >ர?ச@கE. எ 2ட.ஷ.க[
ேபால, எ&= >ர?சW. எ 2ட.ஷ.க[
எm.X.எ,.எF மJ), ஜாவா 2QW%& அX%
பைடcF அைம க%ப&X: க ேவ0P,.
ஆனாF, ெதாட க8HF, இGத எ 2ட.ஷ.
ச%ேபா@& இ: கா9 எ.) ெதWQற9. பX%ப
Xயாக இ9 வழ`க%பP,.

த` நபfIகானg

எ&= >ர?ச@, அத. பய னாள@ ஒ~
ெவா:வ: ;, த�8த�யான அ�பவ8
Hைன ெகாP%பதாக இ: ;,. இ9 ைம 
ேராசா%& ()வன8H. ‘>`’ ச@m ேசைவZட.
இைணGததாக இ: ;,. பயனாள@க[, இGத 
ேசைவகைள% பய.பP8த /:%ப, ெதW
/ ைகcF, >ர?சWF ந, ெசயFபாPக[ க0
காi க%பP,. இத. }ல,, இைணய8HF
ந, ேதடF sக எEதாக OX?கைள% ெப),.

எ&= >ர?சW. OகவW க&ட8HF, ஒ:
ேக[/ைய ைட% ெசpHட8 ெதாட`;,
ேபாேத, எ&= அதJ; ேதடF /ைடகளாக
வர gXயவJைற% ப&Xயbட8 ெதாட`;,.
எP89 கா&டாக, இ.ைறய ப`;m சGைத

(லவர, ;N89 அNய, ேதடF ஒ.ைற ேமJ-
ெகா0டாF, அGத ேக[/ைய ைட% ெசpH
P,ேபாேத, அ.ைறய ப`; /ைல /ப ர`க[ 
கா&ட%பட ஆர,> ;,. ஓ@ உண? /PH
;N89 ேக[/ அைமZ, ேபாேத, அ`; 
ெசFல வ], எ~வள? ேநர, அ9 இய`;,, 
உ`க[ OGைதய /:%ப`கE. �தான ெம�
ேபா.றைவ தயாராக% பா@%பதJ; இ: ;,.

>ர?சைர8 ெதாட`;,ேபாேத, UHய ேட%
ஒ.)ட. ெதாட`;,. அHF �`க[, அ0
ைமcF பா@8த தள`கE. ப& XயF தர%-
பP,. அவJ)ட., அ.ைறய ெசpH8 தள`-
கl கான b` 2 Qைட ;,. இதனாF,
பயனாள@, /ைர வாக தன ; ேவ0 Xயைத
அ�கலா,.

0Lய அhபவOLQ ஆkOgV வசLகG

பயனாள@க[ பX89 அNZ, அ�பவ8HF,
பல UHய H:%ப`கைள எ&= >ர?ச@ த:,
வைகcF வXவைம க%ப&P[ள9. எ&=
>ர?சWF ேதைவயJற, ந, கவன8ைத8 H:%
UQ.ற சமாmசார`க[ இFைல. ேவ0டாத
ெம� க[, >.னicF இய`;, _Nய
UேராQரா,க[ ஆQயைவ தர%பட/Fைல.
இைணய தள8H. வWகEF, பயனாள@ 
ஆ�G9 பX கலா,. ந, கவன, அைன89,, 
தள, த:, தகவFகEF ம& Pேம இ: ;,.

இGத வசHZட., ஒ: ப&டைன அj8
HனாF, நா, பா@ ;, இைணய தள8H. 
ேமF, ந, க:89கைள, ;N%Uகைள எjH
ைவ கலா,. ம)Oைற அGத இைணய தள8-
Hைன% பா@ ைகcF, ந, ;N%Uகl,
நம ; கா&ட%பP,.
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இGHயா/F இைணய% பய.பாP மJ),
ம கE. ேபா.க[ வா`;, Hற. ;N89
இ: ஆp? அN ைகக[ ெவEவG9[ளன.
அவJN.பX, இGத ஆ0XF, இைணய8ைத
இைண ;, Hற. ெகா0ட ெமாைபF
ேபா.க[ உ&ப&ட சாதன`க[ 30 ேகாX /J
பைனயா;,. ஆனாF, 44% இGHய ம க[,
இைணய இைண%>ைன% பண, ெசY8H
வா`;, ெபா:ளாதார வசH ெகா0X: க
/Fைல. கா@&ன@ (Gartner) ஆp? ைமய,
அN/8தபX, இைணய8ைத இைண ;,
ெப@சனF க,%�&ட@, ேட%ள& >._., ந\ன
ெமாைபF ேபா.க[ மJ), 2மா@& ேபா.க[
ஆQயவJN. /Jபைன இGத ஆ0XF, 30
ேகாXைய எ&P,. ெச.ற 2014 ஆ, ஆ0
Pட. ஒ%>PைகcF இ9 4.5% gPதலா;,.
வழ கமான ெப@சனF க,%�&ட@ வள@m_ 2%.
ேல%டா% மJ), ேநா&U /Jபைன gPதF
9%. ேட%ள& >._. /Jபைன 3% ;ைறZ,.
ெமாைபF ேபா.க[ /Jபைன 5% உய:,.

இGத ஆp/F, கா@&ன@, அH ந\ன
ெமாைபF ேபா. என% UHய >W/ைன8
த�ேய அைம89 கண ெகP89[ள9. இGத
>W/F, ைம ேராசா% /0ேடா2 8 சாத
ன`க[. ஆ%>[ ேம U ஏ@, ஐேப&, ஐேப&
s�, சா,ச` ேகல n ேட% எ2., ெந ச2 

7 மJ), ஏச@ ஐேகா�யா ேட% 8 மJ),
ெலேனாவா சாதன`க[ ேச@ க%ப& P[ளன.

ஆனாF, எ8தைன இG Hய ;Xம க[, க&
டண, ெசY8H இைணய இைண% >ைன%
ெப), (ைலcF உ[ளன@. 44% ேப@, இைணய 
இைண%>ைன க&டண, ெசY8H% ெபற 
இயலா (ைலcF உ[ளன@. பா2ட. க.
சFட.n ;�% எ.ற ஆp? ()வனO,
இேத க:8ைத ெவEc&P[ள9. இG()வன
அN ைகc.பX, இGHய ;P,ப`கEF,
இைணய இைண%>ைன% ெபற, ஆ0 P ;

இைணய' இைண>;' சாதனZகM
30 ேகா9  \பைனயா;'
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�. 2 ல&ச, அFல9 அதJ; ேமF வ:மான,
உ[ள ;P,பமாக இ: க ேவ0P,. 2013
;N8த அN ைகc.பX, இGத வ:மான எF
ைல ; ேமலாக உ[ளவ@க[ 56% ேப@ ம&-
Pேம. 44% ேப@, இைணய இைண%>ைன%
ெபற இயலா (ைலcேலேய உ[ளன@. 2018
ஆ, ஆ0XF, இைணய இைண%U ெபற8

த;Hயான வ:மான, உ[ளவ@களாக 67% ேப@
இ:%பா@க[.

இGத இ: அN ைக கl,, ஒ.ைற sக8
ெதEவாக வbZ)8HZ[ளன@. Qராம% Uற`
கEF, இைணய% பய.பாP அHகW க ேவ0
Pமாc., ெமாைபF ேபா. மJ), >ற சாத
ன`கE. /ைல ;ைற க%பட ேவ0P,. 
இGHயா/F /Jபைனயா;, ெமாைபF
ேபா.கEF, 65% ேபா.க[ இைணய
இைண%U த: வன ஆகேவ உ[ளன. ஆனாF,
sக ;ைறGத /ைல ெகா0ட ேபா. �.4000
எ.ற அள/F இ:%பதாF, ம க[ 2மா@& 
ேபா. வா`;வHF ஆ@வ, ;ைறG9[ளன@.

;ைறவான வ:மான, உ[ளவ@கEட, 
இைணய% பய.பாP ெப:க ேவ0P,
என எH@பா@8தாF, அதJகான சாதன`க[
;ைறGத /ைலcF வர ேவ0P,. ேமY,
ெந&ெவா@ க&டைம%U ேம,பP8த%ப&P,
இைணய இைண%>. ேவக, அHகW க%பட
ேவ0P,.

பா6ட+ அqIைக4Q தர/ப5:Gள
sல UI]ய கv/0கG

2018 ஆ, ஆ0XF, ெமா8த இைணய% 
பயனாள@கE. எ0i ைக 55 ேகாXயாக
உய:,. தJேபா9 இ9 20 ேகாXயாக உ[ள9. 
வ:, }.) ஆ0PகEF, 40% இGHய ம க[

இைணய89ட. இைண க%ப& X:%பா@க[.
2020 ஆ, ஆ0XF, இைண யமான9 இG

Hய ேத_ய ெபா:[ உJப8HcF, 5% ப`
Qைன8 த:,. இ9 �. 12 ல&ச, ேகாX ; 
இைணயானதா;,.

2018F, 54% இைணய% பயனாள@கE. 
வய9 25 ;, அHகமாக இ: ;,. தJேபா9
இவ@க[ 40% ஆக உ[ளன@.

2019 ஆ, ஆ0XF, 50% இைணய% பய-
னாள@கEF, பாH%ேப@, Qராம% Uற`கEF 
வ_%பவ@களாக இ:%பா@க[. தJேபா9 இ9 
29% ம&Pேம.

இGHய ;P,ப, ஒ.N. ெசல /ன`
கைள க&P%ப P89பவ@, 44% அGத ;P,
ப8H. தைல/யாக இ:GதாY,, அவ@கEF
25% ேப@ ம&Pேம, இைணய8ைத% பய.ப
P8த8 ெதWGதவ@களாக உ[ளன@.  
2018F இ9 30% ஆக?,, 2025F, இ9 40%
ஆக?, உய:, எ.) க:89 ெதW/ க%ப&-
P[ள9.

தJேபா9 மா(ல ெமா]கEF, இைணய8 
தள8HF காண%பP, தகவFக[ 25% ஆக உ[
ளன. இ9 வ:, 2018F, 60% ஆக உய:, எ.) 
எH@பா@ க%ப PQற9. ேமY, தகவFகl ;,
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/
center-consumer-customer-insight-marketing-
changing-connected-consumer-india/ எ.ற Oகவ
WcF உ[ள தள8Hைன% பா@ க?,.

ெமாைப% ேபா(
பய(பா*: +ல -./0க2

* !ைர$% உ'ள )+,- ./0ட% 203ேள
(LCD) 78 அ:;த;ைத= 3ரேயா.;தா%
!ைர ெக-B,ட வாF=G உ'ள8. எனேவ
ச-ைட= ைப$% ேபாைன ைவ;!Bைக$%
ஏேதOP QRைமயான அ%ல8 பா!=G ஏUப-
B;த+ Q2ய ெபாW', ெமாைப% ேபாOடY 
உரZ+ ெகா[2W+.றதா எYபைத+ கவ
];8^ ெசய%பட_P. ேபாP கவRக' அ%-
ல8 3ளா02+ கவRக' இaத வைக$% பா8-
கா=G தரலாP.

* ேபா]% Z+ன%க' எaத அள,% ெபற=ப
B.Yறன எYபைத+ கா-BP இY2ேக-டR
அைன;8 ேபாYகbcP இW+dP. இ8
dைறவாக இW+ dPேபா8 ேர2ேயஷY
எYOP க!Rf^g அ!கமாக இW+dP. சh
யாக இW+dP ேபா8 iதமாக இW+dP. 
ேமcP dைறவாக இW+ைக$% iY ச+!jP
அ!கP ெசலவk+க=பBP. எனேவ Z+ன%
hச=ஷY dைறவாக இW+dP இட;!% 
இWa8 ேபgவதைன; தB+க_P.
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~ பாரL ~
இGத உலQF }.NF இர0P ப`; ம கைள
இைணய, வ]யாக இைண க ேவ0P,
எ.ற ேநா க8ேதாP, ேப2U ()வன@
ஸ க@ப@ உ:வா Qய H&ட, தா. இ.
ட@ெந& டா& ஓ.ஆ@.�. இGத H&ட8ைத அN
/8த _ல நா&கEF, அைனவ: ;, சமமான
இைணய, தர%பட ேவ0P, எ.ற Oழ க,
“ெந& (�&ராb&X” எ.ற ெபயWF ப.னாP
கEF எHெராb8த9. இத. தா க, இGHயா
/Y, ெபWய அள/F இ:Gத9. அ%ேபா9
ஸ க@ெப@ தா�, சமமான இைணய வழ`
கைல ஆத W%பதாக அN/8தா@. அGத வ]cF
தா. த. இ0ட@ெந& H&ட, வXவைம க%
ப&P[ள9 எ.), gNனா@. ஆனாF, அ9
அ%பX அFல எ.ற எH@%U ;ரY, ஒb8
த9.

தJேபா9 ஸ க@ெப@ Q. இைணய H&
ட8HF யா@ ேவ0PமானாY,, எGத இைணய
தளO,, அFல9 இைணய ேசைவ ()வ
னO, ப`ெகP89 ெகா[ளலா, எ.) ஸ 
க@ெப@ அN/89[ளா@. த. H&ட, சமமான
இைணய ேசைவ ; எHரான9 எ.) ெசாFப
வ@க[, இGத அN/%>ைன ேக&P8 த`க[ 
க:8ைத மாJN ெகா[வா@க[ எ.) ஸ -
க@ெப@ gNZ[ளா@. எGத இைணய தளO, 
ேசைவ ()வனO, இைணG9 ெகா[ள வ]
வ;%பத. }ல,, ம கl ;8 ேத@Gெத-
P89 ெகா[ள gPதலாக /:%ப`கl,,
இலவச ேசைவகl, Qைட ;, எ.றா@.

இGத H&ட8HF இைணய /:,U, ()
வன`கl ; _ல (பGதைனகைளZ, /H8
9[ளா@. இGத இ.ட@ெந& டா& ஓ.ஆ@.

�. வ]யாக எGத தள8ைதZ, இலவசமாக
அ�கலா,. HTTPS, JavaScript ேபா.ற
வJைற8 த`க[ தள`கEF இ:G9 � Qc
: க ேவ0P,. இைணய8ைத இலவசமாக
அ�க8 தர ேவ0P,. >.ன@, வாX ைக-
யாள@கேள, க&டண, ெசY8H% பா@ ;, 
வைகcF ேசைவ இ: க ேவ0P,. அவ@-
கைள க&டண, ெசY89, வைகcF ேசைவ-
கைள வழ`Q உJசாக%பP8த ேவ0P,. 
இHF ேப2U எ.ன வைகயான உJசாக8
Hைன எH@பா@ Qற9 என8 ெதWய/Fைல.

இ8H&ட8HF இைணZ, இைணய 
தள`க[, இைணய வ] ெதாைல ேப_, 
/Xேயா மJ), ைபF பWமாJற,, அHக
அள/F ேபா&ேடா பWமாJற, ேபா.ற
வJைற ேமJெகா[ள gடா9. ெமாைபF
ேபா. மJ), 2மா@& ேபா.கEF அ�;, 
வைகcF, இைணய தள`க[ ;N% >&ட
அைலவWைசcF ெசயFபட ேவ0P,. இGத
H&ட, வ]யாக, இைணய, அ�க /:,U,
வாX ைகயாள@க[, க&டா யமாக ேப2U 

 !வைட&' இ)ட*ெந- டா- ஓ.ஆ*.2.
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அ க?0& ெகா0X: க ேவ0P,.
இ9 ேபால பல (பGத ைனகைள ேப2U  

/H89[ள9. இவJைற மJற ()வன`க[
எ%பX எP89 ெகா[l, என8 ெதWய
/Fைல.

ஆனாF, பல@ இGத H&ட, ெசயFபP,
வ]ைய ேநா QனாF, இ9 அைன வ: ;, சம
மான இைணய, வழ`;வதJ; எHரானதா;,
எ.) �0P, வbZ)8H gNZ[ளன@.

இGத அN/%>. }ல, ேப2U ஓ@
இைணய ேசைவ ()வன, ேபால இய`க8 
ெதாட`;,. அைன89 இைணய அ�கY,,
ேப2U ச@வ@கE. வ]ேய அ�%ப%பP,.
ம க[ இைணய8ைத அ�க இ.ட@ெந&
டா& ஓ.ஆ@.�. }லேம ெசFல ேவ0X
யH: ;,. ஸ க@ெப@ Q. H&ட8HF
இைணZ, அைன89 இைணய தள ()வன`க
l ;,, ேப2U ஒ: காவலாEயாகm ெசயF
பP,. >.ன@, உலக8H. அைன89 தகவF
கl ;,. இ.ட@ெந& ஓ.ஆ@.�. ம&Pேம
மாJற இயலாத காவலாEயாக இய`;,. ஏJ
கனேவ த. இைணய தள8ைத Ojைமயாக
ேப2U QனாF க&P%பP8த இயல/Fைல.
எனேவ, இ8H&ட8HF பல இைணய தள`க[
மJ), ேசைவ ()வன`க[ இைணைகcF,
இைணய தள`கைள கா0ப9 _ கலாக
மா),.

ேமY,, இ8H&ட8ைத, அHகமான வாX 
ைகயாள@க[ பய.பP8த8 ெதாட`QனாF,
பா9கா%U >ரmைனகl,, ேஹ க@க[
^ைழய gXய தவறாக அைம க%ப&ட 
;NtPகE. எ0i ைகZ, ெப:;,.
ஏென.றாF, ேப2U த. H&ட8HF
இைணZ, இைணய ()வன`கl ;, த.
வச, உ[ள O Qயமான பா9கா%U வைளய
மான எ2.எ2.எF அFல9 X.எF.எ2 ஆQ-
யவJைற அவJN. பய.பா&XJ; வழ`
கா9. இGத இர0P பா9கா%U வைளய`க[
தா. இைணய8HF ேட&டா/. பயண8ைதm
q: Q மJறவ@கEடs:G9 கா%பாJN ைவ%
பைவயா;,. இைவ >.பJற%பட/Fைல
எ.றாF, ேஹ க@கEடs:G9 பயனாள@க[

த%>%ப9 _ரம,.
ேமY, ேப2U Q. இைணய8 H&ட8HF, 

ெவE%பைடயான த.ைம இFைல. பல O -
Qய தகவFகைள, இ8H&ட8HF இைணய 
/:,U, ()வன`கl ;8 தர/Fைல. பய
னாள@க[ பWமாN ெகா[l, தகவFக[, 
அரq ேவ0Pேகா[ ெகாP8தாF அ9 ;N89
எ.ன OXெவP89m ெசயலாJ )வ9, தகவF
ெதாட@U >W/F ெசயFபP, ேசைவ () வ
ன`கlடனான உட.பாP, இGத H&ட, (@
வாக, என எGத தகவY, தர%ப ட/Fைல.
இ9 ேப2U ()வன8ைத எேதmசாHகார,
ெகா0டதாக மாJN/P, எ.ற க:8Hைன%
பல@ O. ைவ Q.றன@.

ேமY, இ.ட@ெந& டா& ஓ.ஆ@.�. H&ட-
மான9, பயனாள@க[ எGத ேட&டா H&ட8ைத
வா`க ேவ0P, என OX? ெசpவதJ; O.-
னேர, இல வச இைணய இைண%U எ.ற ;)-
Qய வாசைல கா&PQற9. இதைன கா&X,
பயனாள@கைள இ9 _ க ைவ ;ேமா எ.ற
அmச, அைனவWடO, தைல w QZ[ள9.
இதனாF, பயனாள@க[, மJற பயனாள@க
lட. சமsFலாத ஒ: இைண%>F _  Q/P
வா@க[ எ.ற (ைலZ, ஏJப&P[ள9. இ%-
ேபா9 இய`Q வ:, ஆ%>[ 2ேடா@ மJ), 

ெந4 564ரா849
எaத,த= பாd பாBP இ%லாம%, சம மான

இைணய ேசைவ தர=பட ேவ[BP எYற
ேநா+.%, -ராF ேக-B+ ெகா[டதU.ணnக,
தnக' கW;8கைள, அoச% வk அO=3
யவRக' எ[p+ைக, இq! நாளான ஏ=ர%
24+d' ப;8 ல-ச; !ைன; தா[ 2ய8.
இq!+ க-ட;!%, ஒW uiட;!Ud சரா சh
யாக 50 அoச%க' அO=ப=ப-டன. இ8 12
நா-கb% சா;!யமா$Uq.

ெமாைப% வk இaத இய+க;!Ud ஆத
ர_ ெகாB;ேதாR எ[p+ைக 40 ல-ச மாdP. 
இவRக', இa!ய ெமாைப% ேசைவ uq வ
னnக' Q-டைம=3Y (Cellular Operators
Association of India's (COAI)) ச=கா இ[டRெந- 
இைணய தளP zலP தnக' ஆத ர,ைன;
ெதh,;8'ளனR. இaத அைம=G, இைணய
இைண=3ைன ெமாைப% வk தWவதUகான
ேட-டா க-டண;ைத= பல மடnd உயR;-
!னா% ம-Bேம, அைன;8 இைணய தளn
கைளjP சமமாக+ கW! இைண=G வழnக
|2jP எYற G!ய கW;!ைன ெவb $-B'
ள8 இnd d/=3ட;த+க8. இ}வாq க-
டண;ைத உயR;!னா%, இa!யா,% பலR
இYடRெந- இைண=G ெபqP வாF=3ைன
இழa8,BவாRக' எYப8 உq!.

இ8 d/;8 j -~=3% ெவb$ட=ப-ட
,2ேயா, ேவகமாக= பர,ய8. 10 நா-கb% 26
ல-சP ேபR இதைன= பாR;தனR.
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g;[ >ேள 2ேடா@ இGத வைகcFதா.
வாX ைகயாள@கைள க&X% ேபா&P வ:
Q.றன. இைவயாவ9, அ%Eேகஷ.கைள
வழ`;வHF த.�&ைசயாக நடG9 ெகா[
Q.றன. ஆனாF, இைணய இைண%>ைனேய
ஒ: ()வன, ைவ89 ெகா0டாF, அத
�ட, ந, qதGHர, _ைற%ப& P/P,.

இGத இ.ட@ெந& டா& ஓ.ஆ@.�. H&ட8-
Hைன அNOக%பP8H% ேபqைகcF, ஸ 
க@ெப@ , ெந& (�&ராb&X ெகா[ைக ;
ஆதர? ெதW/8தா@. அவர9 gJ)%பX,
ெந& (�&ராb&X எ.ப9,” ஒ: பயனாள@,
/Xேயா ஒ.ைற காண/:,>, அதைன8
தர/ற க, ெசpHட OJபPைகcF, அ9 sக
ெம9வாக அவW. க,%�&டைர அைடZ,
��(ைல தர%பPQற9. ஏென.றாF, /ைர
வாக ேவ0P, எ�F, அதJ;8 த�ேய,
இைணய இைண%U த:, ()வன8HJ;%
பண, ெசY8Hயாக ேவ0P,. இ9 சW
யFல” எ.) gNனா@. ஆனாF, அவ :ைடய
H&ட8HF, ;N%>&ட தள`க[ அE ;,
தகவFக[ ம&Pேம, எGத/த% பா;பாP,
இ.N Qைட ;,. மJறைவ பJN, ஸ 
க@ெப@ எ9?, gற/Fைல.

மா@ ஸ க@ெப@ , உ0ைமcேலேய
ெந& (�&ராb&X ;N89 அ கைற ெகா[-
பவராக இ:GதாF, அத. அX%பைட ெகா[
ைககl ; மH%U அE%பவராக8 த.ைன 
கா&X ெகா[ள ேவ0P,. ேப2U , இைண
ய8HF த. வbைமயான இட8ைத% பய.ப
P8H, இைணய ேசைவ ()வன`கEட,,
ேட&டா? கான அX%பைட க&ட ண8ைத
(@ணய, ெசpHட ேவ0P,. சO தாய8HF
நbGத >W/ன: ;, த`; தைடயJற, பா;
பாP இFலாத இைணய இைண%>ைன8
த:வைத உ)H ெசpHட ேவ0P,. அ%பX
ஒ: (ைலைய ேப2U ெசயFபP8HனாF
ம&Pேம, உலக அள/F Oj இைணய8ைத
ேகாX கண கான ம கl ; வழ`;, த. 
இல ைக ேப2U ஈ&ட OXZ,.

ேப2U தJேபா9 த. இ.ட@ெந& டா& 
ஓ.ஆ@.�. H&ட8Hைன அைன89 O.ேன Nய
நாPகl ;, /Wவா க, ெசp9 வ:Qற9.

அHF இGHயா?, அட க,. அதனாF தா.,
ப.னா&டள/F பல ம க[, எFலா: ;,
சமமான இைணய அ�கF ;N89% ேப_ வ:-
Q.றன@. இGத நா&XF உ[ள அைம%Uக[
எFலா,, ஒ.NைணG9 ெந& (�&ராb&
X ; ஆதர? ெதW/89 வ:Q.றன@. 

இGHயா/F, பல ல&ச, ம க[, சமமான
இைணய இைண%>Jெகன ;ரF ெகாP8-
ததாF, ேப2U Q. இ.ட@ெந& டா& ஓ.ஆ@.
�. H&ட8HF இ:G9 பல ()வன`க[
/லQ உ[ளன.

இGத உலக, இைண ய8ைத% ெபா)8த-
வைர ஒ: H:%U Oைனையm சGH89 வ: Q
ற9. இைண ய8HJ; அP89 வர இ:%பவ@
கE. எ0i ைக 300 ேகாX யாக இ: க%
ேபாQற9. அவ@க[ அைனவ:,, இGத 
உலQ. அN?சாF தக வFக[ அைன8ைதZ,,
பா;பாடJற OைறcF அ�க, ஏJக னேவ
உ[ளவ@க[ தJசமய, ெபJ) வ:வைத%
ேபால அ�மH க%பட ேவ0P,. இவ@க[,
இர0டா, (ைல இைணய  ;X ம களாக, 
ெப:, தகவF ெதாட@U ()வன`க[ ேபா&
P[ள ேவbகl ;[ளாக, க&P%பாP[ள
இைணய ேசைவகைளZ,, அ%Eேகஷ.க
ைளZ, ெப)பவ@களாக இ: க gடா9.

ெமாைப% ேபா(
பய(பா*: +ல -./0க2
* ெமாைப% ேபா]% 0 மUqP 1 ஆ.ய

�கb% எ:;8+க' எ8_P இைண+க=பட
,%ைல. 0 மUqP 1 எ[க' Flag எ[க'
என அைழ+க=பB.Yறன. இவUைற=
பயYபB;!;தாY பல நாB கb% அவ
சர எ[க' அைம+க=ப-B'ளன. அவ சர
அைழ=3Ud 100 எ[ பயYபBவ8 இ!%
ஒYq.

* ஒ}ெவாW ெமாைப% வாn. இய+க;
ெதாடn.ய_டY *#06#எYற எ[ைண
அ:;! அதY த] அைடயாள எ[ைண; 
(IMEI -~ International Mobile Equipment 
Identity) ெதha8 ைவ;8+ ெகா' �nக'. 
உnக' ெமாைப% ேபாO+கான வார[2 
இதைன^ சாRaத தாdP. ேமcP உnக'
ெமாைப% ெதாைலa8 ேபானா% இaத 
எ[ைண+ ெகா[B ேத2+ க[ B32+
கலாP.

* உnக' ெந-ெவாR+.ைன; தா[2
,-�Rகளா? ெமாைப% ேபாைன ஆ=
ெசFவ8 ந%ல8. இ%ைல எYறா%, ேப-டh
பவR fணாdP.
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2007 / 2010%
வAகBCDைடேய இைடெவG

�`க[ எ,.எ2.ேவ@& 2007 அFல9 2010 ;
அ0ைமcF மாN இ:GதாF, அத. வWக

l ; இைட ேயயான இைட ெவ EcF சJ)
மாJற, இ:%பதைன உண@GH:%�@க[.
மாறா (ைலcF, வWகl ; இைடேய, ேவ@&

2003F இ:Gதைத 
கா&XY, அHக
இைடெவE இ:%ப
தைன% பா@ கலா,.
இதைன எ%பX ந,
/:%ப%பX அைம%
ப9 என% பா@ 
கலா,.

ேவ@& 2003F, மாறா (ைலcF வWகl ;
இைடேய இைடெவE ஒ.) என ெச& ெசp
ய%ப&X: ;,. ஆனாF, ேவ@& 2007 மJ),
ேவ@& 2010F, ைம ேராசா%& இதைன 1.15 
ஆக மாJN அைம89[ள9. இ9 பல: ;%
>X8H: கலா,. ஏென.றாF, வWக[ ஒ.
) ெகா.) இட, /&P அைமG9 பா@%ப-
தJ; ந.றாக கா&_ அE ;,. ஆனாF, _ல@ 
இதைன8 த`க[ /:%ப%பX மாJற /:,U
வா@க[. �`க[ ஒ: டா;ெம0& Oj வ9,,
வWகl ; இைடேய உ[ள இைடெவEcைன
மாJற /:,>னாF, ேஹா, ேட%>F, Styles
;�% ெசFல?,. >.ன@, Change Styles அP89
Style Sets ஆQயவJைற8 ேத@GெதP க?,.
>.ன@, பாp0&டைர Style Sets எ.பHF
கா&ட%பP, பFேவ) 2ைடF (ைலகைள%
பா@ கலா,.இHF கா&ட%பP, Live Preview
எ.பதைன QE ெசp9, �`க[ அைம க
/:,U, மாJற,, எ%பX ெட 2&ைட 
அைம ;, எ.பதைன% பா@ கலா,. இ`;
வW இைடெவEைய 1.0 என அைம கலா,. 
இதைன மாறா (ைலcF அைம8Hட Change
Styles எ.பHF QE ெசp9, அத. >. Set as
Default எ.பHF QE ெசpHட?,.

டா;ெம0&XF ;N%>&ட வW கைள
மJ),, �`க[ /:,U, வW இைடெவEcF
அைம க /:,>னாF, மாJற /:,U,
ெட 2&ைட8 ேத@GெதP க?,. அP89,
W%ப�F, பாராQரா% (Paragraph) ;�%>F,
Line and Paragraph Spacing எ.ற ப&ட�F
QE ெசpHட?,. Qைட ;, ��/W
ெம�/F, �`க[ /:,U, வW இைட

ெவEcைன8 ேத@GெதP க?,. ேத@GெதP8
தJேகJற வைகcF இைட ெவE அைமZ,.

கெமH4 வHணJ மாKற
ேவ@& ெதா;%>F டா;ெம0&XF உ:வா 

க%பP, கெம0&க[ த� வ0ண8HF
அைம க%பPQ.றன. இGத வ0ண8ைத
ேவ) வ0ண8HF மாJற, ேவ@& ெதா;%>�F
வ] இFைல. ஆனாF /0ேடா2 _2ட8HF
_ல மா)தFக[ ெசp9 இத. வ0ண8Hைன
மாJறலா,. அGத வ]ைய இ`; காணலா,.

ெபா9வாக, ேவ@& டா; ெம0&XF,
;N%>&ட _ல இட`கEF நா, ;N% Uகைள
எjH அைம%ேபா,. ம?2 பாp0&டைர 
;N%U உ[ள9 எ.) கா&P, இட8HJ; 
ெகா0P ெச.றாF, _Nய பா% அ% பா 2 
கா&ட%ப&P, அத�ட. ெதாட@ U[ள
கெம0& கா&ட%பP,. ெபா9 வாக, இGத
கெம0&X. வ0ண, இள, ம{ச ளாக
இ: ;,. இ%ேபா9 இGத வ0ண8ைத
மாJற எ.ன ெசpயலா, எ.) பா@ கலா,.
ஏென.றாF, ேவ@XF இதைன மாJற 
வ] தர%பட/Fைல. ஆனாF /0ேடா2
_2ட, ெச&X`nF அைம க%பP, 
வ0ண8Hைன,ேவ@& ஏJ)  ெகா[ Qற9.
அதJகான வ]க[:
1. ேவ@& ெதா;%>ைன s�ைம2 ெசp9 

ெகா[ள?,. மJற அ%Eேகஷ. UேராQ
ரா,க[ HறG H:GதாY,, அவJைறZ, q: 
க?,.

2. அP89, ெட2 டா% HைரcF காbயாக
உ[ள ஓ@ இட8HF QE ெசpHட?,.
/0ேடா2 Context Menu ஒ.ைற கா&P,.

3. இ`; Properties ேத@GெதP க?,. இத.
>.ன@, /0ேடா2 Display Properties 
டயலா பா ைஸ  கா&P,. இHF 
Appearance எ.ற ேட% ேத@GெதP க%ப&X
:%பதைன உ)H ெசpHட?,. இ`; Item
�� /W ெம�/ைன% பய.பP8H, ToolTip
ேத@GெதP க?,.

4. இ`; ��/W ெம�/F வல9 ப க மாக
உ[ள, Color indicator எ.பHF QE ெசpH
ட?,. /0ேடா2 ஒ: _Nய க&ட8 Hைன 
கா&P,. இHF �`க[ /:,U, வ0ண8-
Hைன8 ேத@GெதP கலா,. 

5. உ`கl ; எGத வ0ண, ேவ0Pேமா,
அதைன8 ேத@GெதP க?,.

6. >.ன@ ஓேக QE ெசp9 ெவE ேயற?,.
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ெடCM4 வ9வைம/0
தா`க[ அைம8HP, ஒ@  �& sக அழ-

காக இ:%பைத யா@ தா. /:,ப மா&-
டா@க[? ெசFக[, அHF உ[ள ேட&டா க[, 
ேமேல உ[ள பா@Oலா க[, சா@&க[ என
அைன89, அழகான ேதாJற8HF இ:GதாF,
அதைன8 தயாW8த ந,ைம மJறவ@க[ பாரா&
டா/&டாY,, ந, மனHJ; (ைறவாக
இ: ;, அFலவா! இ9 சா@Gத ஒ: அ,ச8ைத 
இ`; பா@%ேபா,.

எ ெஸF ஒ@ �& ேல அ?& மJ),
Xைச. ெசpவHF அைனவ:, ெபா9வான 
>ரmைன ஒ.ைறm சGH%பா@க[. ெசFகEF
உ[ள ேட&டா ெட 2& உ[ள அள /J;
அHகமான இட8ைத எP8H: கா9. இதனாF
ேட&டா உ[ள ெசFகEF அHகமான காb
இட, இ: ;,. இ9 ஒ@  �& Xைச�F 
/:,பாத ேதாJற8Hைன8த:,.

இGத >ரmைனைய8 �@ க எ ெஸF 
இர0P வ]கைள8 த:Qற9. ெட 2&ைட
ெந&டாக அைம கலா,; அFல9 qழJN ஒ:
ேகாண8HF ைவ கலா,. எGத ெசFகEF
உ[ள ெட 2&ைட மாJN அைம8 Hட ேவ0
Pேமா அGத ெசFகைள8 ேத@GெதP க?,.
>. இHF ம?2 ைர& QE ெசpதாF ெம� 
ஒ.) Qைட ;,.இHF Format Cells எ.பHF
QE ெசpHட?,. இHF உ[ள பல ேட%
கEF அைல.ெம0& எ.பதைன8 ேத@Gெத-
P8தாF ெந&டாக, பP ைக வசமாக, ;N%-
>&ட ேகாண8HF சாpவாக ெட 2&ைட 
அைம8Hட வ]க[ தர%ப&X: ;,. உ`க[
Xைச. கJபைன ேகJப ெட 2&ைட அைம8-
Hட க&டைள ேத@GெதP89 ஓேக QE 
ெசp9 ெவEேயற?,. இ%ேபா9 காb இட, 
இFலாமF ெட 2& அைம க%ப&P அழ-
கான ேதாJற8HF இ: ;,.

ெஹடO மKPJ 04டO
எ ெஸF ெதா;%>F ஒ@  �&கைள 

அைம8த >.ன@, நா, ேமJெகா[l,
நகாq ேவைலகEF ஒ.), அத. ெஹட@க
ைளZ, U&ட@கைளZ, (headers and footers)

அைம%ப9. ஒ.) அFல9 இர0P ஒ@ �&
கைள ஒ: ஒ@ U QF அைம8 H:GதாF, இ9
sக?, எEைமயான ேவைல யாக இ: ;,. 
அ9ேவ, பல ஒ@ �&க[ அட` Qய ஒ@ U 
காக அைமG9, அைவ அைன8HY, ஒேர மாH
Wயான ெஹட@ மJ), U&ட@ அைம%பதாக
இ:GதாF, அGத ேவைல சJ) ேநர, எP ;, 
ெசயலாக அைமZ,. இதைன எ%பXm சG H%
ப9 என% பா@ கலா,.

இ9 ஒ.), கXனமான ேவைல அFல.
அைன89 ஒ@ �&கைளZ, ஒ: ;jவாக
எ0i ெசயFப&டாF, இ9 sக?, எE தாக 
அைமZ,.
1. OதbF எGத ஒ@ �&கEF ஒேர மாHW

யான ெஹட@ மJ), U&ட@ அைம%ப9
எ.பதைன OX? ெசp9 ெகா[ள?,.

2. அGத வW ைசcF உ[ள OதF ஒ@  �&
Xைன8 ேத@GெதP க?,.

3. >.ன@, கைட_ ஒ@ �&Xைன8 ேத@G-
ெதP ;, வைர  %& �ைய அj8H% 
>X க?,. இ%ேபா9 பல ஒ@ �&க[
ேத@GெதP க%பP,.  இதைன உண@8H 
கா&ட, எ ெஸF UேராQரா,, Group எ.ற
ெசாFைல த. ைட&XF பாWF கா&P,. 

4. இ�, �`க[ /:,>யபX, ெஹட@ அFல9
U&டைர அைம க?,. இ%ேபா9 �`க[
ேத@GெதP8த ஒ@ �&க[ அைன89, அேத
ேபாF அைம க%பPவதைன காணலா,.

ேட4டாQ( Rேழ ேகா*
எ ெஸF ஒ@ U QF ேட&டாைவ8 ேத@?

ெசp9, >.ன@ அX ே காP கான U ஐகா.
�9 அj8HனாF, அFல9 க0&ேராF + U
அj8HனாF, ேட&டா/. �ழாக ஒ: ேகாP 
அைம க%பP,. இ9 அX ேகாP அைம8த-
லா;,. ஒ: அX ேகாP ;% பHலாக, இர0P
ேகாPக[ அைம க ேவ0P, எ.றாF,  %& 
�ைய அj8H ெகா0P Underline oைல
அj8த?,. இ: ேகாPக[ அைம க%பP,. 
இேத ேபால பலவைக ேகாPக[ அைம க, 
Format=>Cells க&டைளைய ெகாP89,
>.U Font ேடைப அj8H% பா:`க[.
பல/த அX ேகாPகைள Underline ப;HcF
காணலா,.

எ>ெஸ:
9H^...
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;ேரா, >ர?சW. பய.பாP ெதாட@G9
அHகW89, தJேபா9 >ர?ச@ சGைதcF

25%  ;, ேமலாக இட8ைத% >X89[ளதாக
அN/ க%ப&P[ள9. இ.ட@ெந&
எ 2Uேளார@ பய.பP89பவ@க[, எ%பXZ,
இ.�, 8 மாத8HJ;[ மாNயாக ேவ0P,
எ.ற (ைலcF இ: ைகcF, ;ேரா, அHக
ஆரவாரs.N இGத சாதைனைய ஈ&XZ[ள9.
>ர?ச@ மJ), இைணய ெசயFபாPகைள 
கவ�89 வ:, ெந& அ%Eேகஷ.2 எ.�, 
அைம%U இGத தகவைல ெவEc&P[ள9.
ெச.ற மாத,, 25% எ.ற அள/ைன8
தா0Xய9.

பய@பா 2 ெச.ற 2010 ஏ%ரF மJ), ேம 
மாத`கEF, இGத இல ைக எ&Xc:Gத9.
அத. >.ன@ ெதாட@G9 சWைவேய சGH89
வ:Qற9. ெச.ற ஏ%ரF மாத8HF இத. ப`;
11.7% ஆக இ:Gத9.

வ:, நவ,பWF, ;ேரா, >ர?ச@
30% ப`Qைன ைக%பJ), என
எH@பா@ க%பPQற9. ஆனாF,
இ.ட@ெந& எ 2Uேளார@ 
55.8% ப`Qைன ெகா0P,
இ.னO, இய`Q வ:வ9
;N%>ட8த க9.

இ : % > � , ,
ைம ேராசா%& ()வன,
ெதாட@G9 இத. பFேவ)
பH%Uகl ;, ச%ேபா@&
()8த%பP, எ.ற தகவைல
வழ`Q வ:Qற9. வ:,
2016 ஆ, ஆ0XF, ஜனவW
12F, /0ேடா2 /2டா/F
ம&P, இ.ட@ெந& எ 2Uேளாரைர

ச%ேபா@& ெசpHP,. இ.எ. பH%U 11, 
/0ேடா2 7 மJ), /0ேடா2 8.1 F
ம&P, ச%ேபா@& ெசpய%பP,. /0ேடா2 
10 அNOகமான >.ன@, அHY, இ.எ. பH%U 
11 ச%ேபா@& ெசpய%பP,. 

/0ேடா2 10 ெவEயான >.ன@,
எ&= >ர?ச: ; O Qய89வ, தர%பP,. 
அைன89 க,%�&ட@கl,, /0ேடா2 
10 ; உய@8த%பட ேவ0P, எ.பதைன
ைம ேராசா%& இல காக  ெகா0P[ளதாF, 
இ.ட@ெந& எ 2Uேளார: ; ச%ேபா@& 
இ:GதாY,, எ&= >ர?ச@ பய.பாP 
ம&Pேம உய:, எ.) எH@பா@ க%பPQற9. 
இ:GதாY,, /0ேடா2 10 ; 
உடனXயாக மாற /:,பாதவ@க[, 
/0ேடா2 7 _2ட8HைனZ,, அHF
இ.ட@ெந& எ 2Uேளார@ >ர?ச@  பH%U
8 ஐ _ல கால, பய.பP89வா@க[ என

எH@பா@ க%பPQற9.

3ர5ச*
பய)பா-9: ;ேரா'
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இGHயா/F 2மா@& ேபா. /Jபைன அHக
W89 வ:வத. }ல,, இைணய8ைத அ�Q8
த`க[ வா� ைக8 ேதைவகைள (ைற ேவJN 
ெகா[ேவாW. எ0i ைக sக ேவகமாக
உய@G9 வ:Qற9. இ9 ;N89, அைன89
நாPகl, மQ�m_ ெதW/8தாY,, ஒேர ஒ:
நாP ம&P, ஆ�Gத கவைல ெதW /89[ள9. 
அ9 அெமW க அரq தா..

sக அHக எ0i ைகcF பயனாள@க[
இGHயா/F ெப:Q வ:வதனாF, ஆ.
ைல. தகவF H:&P, அHகமா;, என
அெமW கா கவைல ெதW/89[ள9. அெம
W க வ@8தக >ரH(Hக[, அ0ைமcF அE8
9[ள அN ைகcF (Special 301 Report for 2015)
இGத கவைல ெதW/ க%ப&P[ள9. இ9
பயனாள@கE. எ0i ைக வள@m _cF,
எH@மைற8 தா க8ைத ஏJப P89, என இGத
அN ைக கவைல ெதW/89[ள9.

இGத ஆ0P ஜூ. OX/J;[ளாக,
ெமாைபF வ] இைணய8ைத% பய.ப
P89ேவா@ எ0i ைக இG Hயா/F, 21
ேகாXேய 30 ல&சமாக இ: ;, எ.) எH@-
பா@ க%பPQற9. இ9 கடGத ஆ) மாத`கEF
உ[ள தகவFக lட. ஒ%>&P% பா@8தாF,
வள@m_ 23% ஆக உ[ள9. இைணய8ைத% 
பய.பP89பவ@கE. எ0i ைக, இGத
ஆ0X. இ)HcF, 37 ேகாXயாக உய@G9,
உலQF இர0டாவ9 நாடாக அைமZ, எ.) 
ெதWQற9.

இGத அபWதமான வள@m_ைய எH@பா@89,
இGHய அரq, த. ச&டH&ட8HF, இைணய8
தகவF H:&ைட8 தP%பதJ;0டான, >W
?கைள ஏJபP8த ேவ0P,. இதJகான
அைன89 உத/கைளZ,, ச&ட% >W?கைள
ஏJபP8H, அவJைற அமFபP89, வ]க

ைளZ,, அெமW க அரq, இGHய அர_ட, 
ெதW/89[ள9.  

இைணய8HF தகவF H:&Pகைள க0ட
NZ, எ n>ேயா (Excipio) எ.�, ()வன,,
அ0ைமcF, க&டண, ெசY8H ம&Pேம
பா@ க gXய _ல Hைர%ப ட`கைள, அHக
அள/F H:&P8 தனமாக இைணய8Hb
:G9 தர/ற க, ெசpதHF, இGHயா OதF
இட, ெபJ)[ள9 எ.) அN/89[ள9.
/. ¢சF, எ.�, நXக@ நX8த %�Wய2 7
(Furious 7) எ.�, Hைர%பட8Hைன, ச&ட8
HJ;% Uற,பாக, ெச.ற ஏ%ரF வைர, இG H
யா/F 5 ல&ச89 78 ஆcர, ேப@ தர/ற க,
ெசp9[ளதாக அN/89[ள9. இதைன
அP89 பாQ2தா., £னா, அெம W கா மJ),
>W&ட. நாPக[ உ[ளன.

இ9 ேபா.ற H:&P8தனமான தர/ற கm
ெசயFகl ;8 9ைண ேபா;, Extratorrent.cc 
எ.�, இைணய தள,, இGHயா/F sக?,
>ரபலமாக அைனவ: ;, ெதWGத ஒ.றாக
உ[ளன. பல:, இதைன% பய.பP89வதா
க?, அN/ க%ப&P[ள9. 9ரH:rடவச
மாக, இGத இைணய தள, உ ைர. நா&XF 
உ[ள ச@வWF இய`;Qற9. இGத தள8HF,
14 ல&ச, H:&P ைபFக[, H:ட%பPவ
தJெக.ேற உ[ளன. ஒ~ெவா: மாதO,,
ஆcர, ேகாX ேப@ இHb:G9 ைபFகைள8
H:&P8தனமாக% ைபFகைள8 தர/ற க,
ெசpQ.றன@.

 இ9 ேபா.ற இைணய8 H:&P கைள
ஒP க sக  கP ைமயான ச&ட, ெகா0P
வர ேவ0P,. அ%ே பா9 தா. இைணய% 
பயனாள@க[ உய@G9 வ:, ெபாj9, 
ேமாசமான /ைள?க[ ஏJபடாமF இ: ;,. 
இதைனேய அெமW க அரq /:, UQற9.

ெபNOவN'
இPDய இைணய'

;RST கவைல
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அ0ைமcF, எW ச. ஆp? அைம%U,
ெமாைபF வ] இைணய8ைத% பய.ப

P89பவ@கEைடேய ஆp? ஒ.ைற நட8H
ய9. இவJNF பல UHய தகவFக[ க0டN
ய%ப&P ெவEcட%ப&P[ளன.

இGத ஆp? 33 நகர`கEF, 15 ஆcர, பய
னாள@கEைடேய நட8த%ப&ட9. இவ@கEF
2�, 3� மJ), 4� ெந&ெவா@  ;கைள%
பய.பP89பவ@க[ இ:Gதன@. 2மா@&
ேபா.கl ; மாNய (ைல, ெமாைபF 
>ரா&ேப0& பய.ப P89வHF ஆ@வ, ஆQ
யைவ இGத ஆp/F ெதWய வGதன. இHF பH
லE8தவ@கEF, 48 சத\த, ேப@, 2� மJ),
3� ேசைவகl Qைடேய எGத ேவ)பாP,
ெதWய/Fைல எ.) gNன@.

68% ேப@, த`கl ; Qைட ;, இைணய 
இைண%U ;N89 ;ைற ெதW/8தன@.
இைணய தள`க[ இற`க ெவ; ேநர, ஆQ.-
ற9 எ.),, பல ேநர`கEF, இைண%U அ)G
9/PQற9 எ.), ெதW/8தன@. \PகEF
இ: ;,ேபா9 இைண%U சW யாக உ[ள9
எ.),, ெவEேய ெசFY,ேபா9 ெதாட@
இைண%U எ.ப9 உ)H%பP8த OXயாத
ஒ.றாக உ[ள9. 2013 ஆ, ஆ0XF, 20%
ெப0கேள, ெமாைபF வ]யாக இைணய8
Hைன% பய.பP8Hனா@க[. ஆனாF, 2015F
இ9 34% ஆக உய@G9[ள9. நகர`கEF
2மா@& ேபா.கைள% பய.பP89பவ@கEF,

}.NF ஒ:வ@ இைணய8ைத% பய.பP89
Q.றன@.

ெமாைபF வ] இைணய, பய.பP89
வ9 அHகமான ெசல/ைன இj89 ைவ 
Qற9 என 88% ேப@ ெதW/8தன@. இவ@கEF,
48% ேப@, 2� பய.பா&XJ;,, 3� பய.
பா&XJ;, இைடேய ேவ) பாP எ9?,
ெதWய/Fைல எ.) க:89ைர89[ளன@.
க&P%ப Xயாக gXய அள/F, ெமாைபF
>ரா&ேப0& ேட&டா H&ட`க[ எ9?,
இFலாததாF, தா`க[ ெமாைபF இ.-
ட@ெந& பய.ப P8 9வ9 இFைல எ.) 36%
ேப@ க:89 ெதW /8தன@. இ: Q.ற H&ட`-
கl, சW யாக% UWG9 ெகா[ள இயல/Fைல.
10% ேப@ ம&Pேம, ெமாைபF >ரா&ேப0&
ேட&டா H&ட`க[ ;N89 அNG9 ைவ8 9[
ளன@.

ெமாைபF >ரா&ேப0& பய.பP89
பவ@கEF, ெப:,பாலானவ@க[, ச}க
இைணய தள% பய.பாP, /¢ேயா தர/ற 
க8HJ; அHக, பய.ப P89Q.றன@. 36%
ம&Pேம, (H சா@Gத பiகl ;% பய.பP8
9Q.றன@.

இ9 ேபா.ற ஆp?கl,, OX?கl,,
ெமாைபF ேசைவ வழ`;ேவா@, எ8தைகய
ேசைவகைள ம க[ அHக, /:,UQ.றன@
எ.பைத அNG9 ெகா0P, அதJேகJப த`க[ 
H&ட`கைள வXவைம க OXZ,.

22>;' 32>;' ேவ@பாA ெத!ய :ைல
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ப&ெஜ& /ைலcF நFலெதா: 2மா@&
ேபாைன வா`க ேவ0P, எ.ப9, பலW. 

ஆைசயாக இ%ேபா9 உ:ெவP89[ள9.
இவ@கE., எH@பா@%>ைன (ைறேவJ),
வைகcF, 2ைப2 ()வன, 2ெடFலா@
405 எ.ற 2மா@& ேபாைன /Jபைன ;
அNOக%பP8HZ[ள9. இGத ேபாைன
Saholic இைணய /Jபைன தள8H. }ல, 
வா`கலா,. இHF 4 அ`;ல WVGA Hைர
ெகாP க%ப&P[ள9. 1.2 Qகா ெஹ@&2
ேவக8HF இய`;, 2நா%&ேரக. 200
%ராசச@ இய`;Qற9. இத. ஆ%பேர&X`
_2ட, ஆ0&ராp& 4.4 Q&ேக&. இத. 
>.Uற ேகமரா 3.2 ெமகா > ெஸF Hற.
ெகா0ட9. எF.இ.X.%ளாr தர%ப&P[ள9. 
O.Uறமாக 1.3 எ,.>. Hற. ெகா0ட
ேகமரா இய`;Qற9. இர0P _,கைள இHF
இய கலா,. 3� ெந&ெவா@  ச%ேபா@& 

Qைட Qற9. ெந&ெவா@ இைண%>J; 
3�,ைவ>, A2DP இைணGதUlo8,�.>.எ2.
ஆQய ெதா]F ^&ப`க[ இய`;Q.றன.

இத. ரா, (ைனவக, 512 எ,.>.,
2ேடாேர= ெமமW 4 �.>. இதைன ைம ேரா
எ2.X. கா@& ெகா0P 32 �.>. வைர 
அHக%பP8தலா,. எ%.எ,. ேரXேயா மJ), 
3.5 s� ஆXேயா ஜா தர%ப&P[ள9. இத.
ேப&டW 1500 எ,.ஏ.எm. Hற. ெகா0ட9. 
A2DP இைணGத Ulo8 மJ), �.>.எ2.
ஆQய ெதா]F ^&ப`க[ இய`;Q.றன.

த. ஐW2 வWைசcF, லாவா
()வன, அ0ைமcF ஐW2 ஐகா.

(Iris Icon) 2மா@& ேபாைன /Jபைன ;
அNOக%பP8HZ[ள9. இத. அHக ப&ச
/ைல �. 11,999 என அN/ க%ப&P[ள9. 
இHF 5 அ`;ல Hைர 1280 x 720 > ெஸFக[
Hற�ட. அைம க%ப&P[ளன. இHF 1.3
Qகா ெஹ@&2 ேவக89ட. இய`;, ;வா&
ேகா@ %ராசச@ உ[ள9. இத. ஆ%பேர&X` 
_2ட,ஆ0&ராp& 4.4 Q&ேக&. >.Uறமாக 
oயF எF.இ.X. %ளாr உ[ள 13 எ,.>. Hற. 
ெகா0ட ேகமரா இய`;Qற9. O.Uறமாக, 5
எ,.>. Hற. ெகா0ட ேகமரா தர%ப&P[ள9.
மJற லாவா 2மா@& ேபா.கைள% ேபால
இHY, இர0P _, இய க, உ[ள9. 3� 

ெந&ெவா@ இய`;Qற9. இத. ரா, ெமமW
2 �.>. இத. 2ேடாேர= ெமமW 16 �.>.
இதைன எ2.X. ெமமW கா@& ெகா0P
அHக%பP8தலா,.

இGத 2மா@& ேபா�. பWமாண,
143.41×70.56×7.7 s�. எைட 143 Qரா,.
இHF எ%.எ,. ேரXேயா மJ), 3.5 s�
ஆXேயா ஜா தர%ப&P[ளன. ெந&ெவா@  
இைண%>J; 3�, Ulo8, ைவ >, �.>.எ2. 
Z.எ2.>. ஓ.X.�. ஆQயைவ இய`;Q.றன. 
இத. ேப&டW 2500 mAh Hற. ெகா0ட9.

இGத ேபாைன வா`;, OதF 500 ேப: ;, 
ெசF> ேபா&ேடா எP%பதJ;8 9ைண UWZ, 
2X ஒ.) பWசாக8 தர%பPQற9. சYைக 
/ைலcF �.11,499 ;, Qைட Qற9.

லாவா
ஐ!^ ஐகா)
a.11,999>;

அRcக'

1

a.3,299>;
^ைப^ ^ெட:லா*
^மா*-ேபா)
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2மா@& ேபா.கைள வா`Q% பய.ப P8த
ேவ0P, எ.Q.ற ஆவF, பல Wட,, 

;N%பாக Qராம%Uற ம கEட, ெப:Q வ:Q
ற9. இைத உண@G9 ெகா0ட பல >ரபல ()
வன`க[, 2மா@& ேபா� ;Wய _ல அX%
பைட வசHகைள ;ைற காமF, ம கE.
எH@பா@%Uகl ேகJப, 2மா@& ேபா.கைள
/Jபைன ; அNOக%பP8H வ:Q.றன@.
அவJNF _லவJைற இ`; q: கமாக% பா@ 
கலா,.
1. Moto E (2nd Gen): ேமா&டாேராலா/. இGத

2மா@& ேபா�.
/ைல �. 6,999. ர%
பWலான qJ)% Uற,,

ெகாWFலா Qளா2
ப ா 9 க ா % U ட.
gXய Hைர, �@
உ[ேள Uக OX
யாத அள/J;

ேமF «mq என% பல-
ைரZ, கவ@GHj ;, அ,ச`க[ ெகா0
ட9.

2. Huawei Honor 4X: �. 10,499 /ைலcட%
ப&P இ:GதாY,, இGத ேபா. த:, வச
Hகைள ேநா ;ைகcF, இ9 ஒ: ப&ெஜ&
/ைல ேபா.தா.. இHF ெகாWFலா 
Qளா2 பா9கா%U வழ`க%ப டா/&
டாY,, ேலsேன& ெசpய%ப&ட Hைர
தர%ப&P[ள9. இHF இர0P _,க[ 
இய`;Q.றன. இ9 ஒ: 4� ெந&ெவா@ 

ேபா..
3. InFocus M2 : �. 4,999
என /ைலcட%ப&P[ள
இGத 2மா@& ேபா., Moto
E ேபாைன% ேபால சJ)%
ெபWய அள/F உ[ள
தா;,. இதைன அj8H%
>X89% பய.பP89,
வைகcF, ேம& >�r
தர%ப&P[ள9. இத. ைஹ
ெடப�ஷ. டm 2Q¬.
மJற ேபா.கைள% >.

� ;8 த[lQற9. இத. இர0P ேகம
ரா கl, 8 எ,.>. Hற. ெகா0டைவ
எ.பதனாF, ெசF> பட`கைளZ, அேத 
ெதE?ட. எP க OXZ,.

4. Xiaomi Redmi 2: �. 6,999 /ைலcட%
ப&P, ேம OதF வார8HF /Jபைன ;

ெவEயான ேபா.
இ9. sக உ)Hயாக
வXவைம க%ப&
P[ளதாக, இGத
ேபாைன% பJNய
;N%U ெதW/ 
Qற9. �றF /ழ
OXயாத, &ேரக. 
&ெரcF Qளா2
இHF தர%ப&P[-
ள9. இத. 4.7
அ`;ல Hைர sக8 
9Fbயமாக கா&_கைள8 த:வதாF,
Hைர%பட`க[ பா@ க இ9 சW யான
2மா@& ேபா.. ெமாைபF ேபா&ேடா 
எP க sக?, உகGத9. இத. �ச@ இ.
ட@ேப2 சJ) மா)தYட. உ[ளதாF,
இதைன% பய.பP8H, ெட 2&X. 
அளைவ ெபWதா Q ெகா[ளலா,. 

5. Karbonn Titanium MachTwo: இத. /ைல
சJ) அHக, தா.. �. 10,490. இ:%
>�, /ைல ேகJற வசHக[ ெகா0ட 
2மா@&ேபா.. ஆ%>[ ஐ ேபா. ேபாலேவ
ேதாJறமE ;, இGத ேபா�F ெகாWFலா
Qளா2 Hைர தர%ப&P[ள9. இத.
ெம&டF கவW. �ழாக, இ: 2� க@க[ 
இய`;Q.றன. இ`; ப&Xயbட%ப&
P[ள அைன89 ேபா.கEF, இத. %ராச-
சW. ேவக, தா. sக அHக,. இதனாF, 
டா;ெம0& எX&X`, }/ பா@8தF, 
அைழ%Uகைள ைகயாlதF மJ),
ேக,2 /ைளயாPதF ேபா.றைவ அHக 
மQ�m_ அE ;, ெசயFபா டாக உ[ளன.

6. Lava Iris X8: �. 8,999 /ைலcட%ப&P[ள
இGத ேபா., Oj க >ளா2X QனாF
ஆன9. இதனாF, இதைன ைகயா[வ9
சJ) கXனமாக இ: ;,. இத�ைடய
ஆ0&ராp& இ.
ட@ேப2 }ல, ைசைக,
க0களாF உJ) ேநா 
;தF ஆQயவJN.
}ல, ெசயFபாP
கைள ேமJெகா[
ளலா,. இத.
%ராசச:, sக
ே வ க ம ா க
இய`க gX
ய9 ஆ;,.

அdைமe: ெவfயான
ப-ெஜ- ^மா*- ேபா)கM
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P.எ0.எY.எ%. தWP இலவச அைழ=G உ[ைம
$ேலேய நYைம தWவதாdP. ஆனா%, ஏRெட%
uqவனP எ=ப2யாவ8, நP ேபா]% உ'ள க-ட
ண;ைத எB;8,BP எYபதா%, நP3 இaத !-
ட;!% இறnக ேயாZ+க ேவ[2ய8'ள8.

ஆ.மாயவ+, தwசாxJ.

yனா,Y �யாi uqவனP ெச%cP ேவக;ைத=
பாR;தா%, அைன;8 |Yனp uqவனnகைளjP
3YO+d; த'b,BP ேபால; ெதh.ற8. ,U
பைன+d= 3Y ேசைவ எYப!% ந%ல கவனP
ெசc;!னா%, u^சயP எaத uqவன|P ெவU/
ெபqP. அ8தாY, அைன;8 ெமாைப% uqவனn
க�P கவனP ெசc;தாத ஒYறாக உ'ள8.

எ6.ேக. அzணாமைல, இராமநாத0ரV.

எ+03ைய ,-B வaேத ஆக ேவ[BP எYற 
uைல+d நாP இYOP Zல மாதnகb% த'ள=-
ப-B ,BேவாP. ஒ}ெவாW 3h,Y ச=ேபாR-BP
,ல+க=ப-B+ ெகா[2W=ப8 இதUகான அ/d
/ேய.

பா.மLராv, Lf/{J.

நாP இ] ெதாடRa8 பயYபB;த இW+.Yற
“எ-�” 3ர_சR d/;8, இYOP QBதலாக+ d/=
Gக' தர_P. இ8வைர இYடRெந- எ+0GேளாரR
ப+கேம ெச%லாம% இW+.ேறாP. இ], ைம+
ேராசா=-தWPஇaத‘எ-�’3ர_சைர=பயYபB;!=
பாR+க |2_ ெசF8'ேளாP. ,[ேடா0 10 Z0ட;
8டY இ8 தர=பBP நாைள எ!RபாR+.ேறாP.

எ+. ேதவசகாயV, 0g|ேச}.

ஆ[-ராF- Z0ட;!% எ=ப2 அoச%கைள+
ைகயாள ேவ[BP என= ப2=ப2யாக= பாடP நட;
8வ8 ேபால தa!W=ப8 iக அWைம. i+க நY/.
ஆ[-ராF- ெமாைப% 0மாR- ேபாYகைள= G!
யதாக= பயYபB;8ேவாW+d சhயான வkகா-2
இaத+ க-Bைர.

ேபரா. மா. sவ�f�JOL, மgைர.

இYெட% தWP “,ர% �ள+ கP=~-டR”, இY
ைறய கp] உலைக+ ைக+d' ெகா[B வWP 
,ய=ைப; தWP ஒW சாதனP. ,ைர,% இa!யா
,cP .ைட+dP எYq எ!RபாR+கலாP. அ2+
க2 பயணnகb% ஈBபBேவாW+dP iக_P உத
,யாக இ8 இW+dP.

எ6. காJOLேகய+, sதVபரV.

‘ெந- u~-ரா)-2” !-ட;!ைன அரg கB
ைமயாக அம%பB;!னா%, இைணய இைண=G
uqவனnக', அ!க லாபP பாR+க, இைண=G+
க-டண;ைத உயR;தலாP. அரg இதைனjP க-B=
பB;த ேவ[BP. எaத இைணய ேசைவ uqவன|P
dைறaத லாபP ஈ-2யதாக+ கண+ேக இ%ைல. ம+
க�+d உத, ெசF!ட ஏY இaத uqவனnக'
இ}வள_ தயnd.Yறன என; ெதhய,%ைல.

எ6. அக6Y+,ெச+ைன.

� -~= ெதாடn. ப;தா[B uைற_Uறதா?
ஆ^சhயமாF இW+.ற8. இYOP நPேமாB G!
யதாF இW=பதாக;தாY ெதh.ற8. எ8 d/;8
ேவ[BமானாcP, ,ள+க= படnகைள+ ெகா[
2W=ப8டY, மUறவRக�+d; ேதைவ=பBP என
நாP நPGபவUைற, ப!=பதUdP அOம! தWP
j -~=3ைன^ சhயாக அ/வாUறc+d= பயYப
B;த ேவ[2ய8 நம8 கடைம.

டாIடJ. எ6. ச|sதானKதV, நாகJேகா�Q.

ைம+ேராசா=- uqவன;!Y இல+d �q ேகா2
சாதனnக' எYப8 இYைற+d+ ேக',+
d/யாக இW+கலாP. ஆனா%, u^சயP தாY
uைன;தைத^ சா!+dP. இ%லா மலா, தன+d வW
மானP தWP, ,[ேடா0 10 ஆ=ப ேர-2n Z0ட;-
!ைனேய இலவசமாக; தW.ற8. ஆனா%, இaத
நடவ2+ைகக' அைன;8ேம நம+d பயY அb=ப
ைவயாகேவ இW+dP எYப!% ஐயi%ைல.

எ6. Lfமைல, ஆs}யJ, Lz:IகQ.
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ேக',: அ2+க2 ேவR- டாdெம[-கைள உW
வா+dP பp என+d. இ!% iக= ெபhய அள,%
ேட3'கைள அைம+ைக$%, அைவ மாR�Y இட;
ைதjP எB;8+ ெகா'.Yறன. மாR�Y இட;
!Ud' வWP வைக$%, ேட3'கைள அைம=ப
தUகான வkக' இWaதா%, தW மாq ேக-B+
ெகா'.ேறY.

ஆ. Lfமைல, ேகாைவ.

பHF: அைம க%ப&ட ேட>EF, ஏேத�,
ஓ@ இட8HF, ைர& QE ெசpHட?,. ேவ@&,
கா0ெட 2& ெம� ஒ.ைற கா&P,.
இHF AutoFit எ.) இ:%பHF QE ெசpH
ட?,. ேவ@& இ%ேபா9 இ.ெ னா: 9ைண

ெம� ஒ.ைற கா&P,. அP89 இHF 
உ[ள AutoFit to Window எ.பHF QE ெசp
Hட?,. இ~வா) ெசpHPைகcF, அைன89
ெசFகl,, ஒேர அகல8HF உ:வா க%ப&P,
ேட>[ மா@�. இட8HJ;[ அைமG 9/P,.

ேக',: ேவR- ெதாd=3% டாd ெம[-கைள 
அ2+க2 தயாR ெசF.ேறY. எY அc வலக=
பp$%, பp சாRa8 uைறய gW+க ெசாUகைள
(Abbreviations) பயYபB;த ேவ[2j'ள8.
இவUைற= பயYபB;8ைக$%, ேவR- அவU/Y
இq!$% உ'ள G'bைய+ கண+.% எB;8+ 
ெகா[B, அ8 வா+.ய;!Y இq! என எB;8+

ெகா[B, வா+.ய இைடெவb ,-B அB;த 
வா+.ய;!Ud^ ெச%.ற8. எYன ெசFதாcP,
மாற,%ைல. gW+க ெசாUகைள= பயYப B;-
8ைக$% க-டாயP இq!$% G'b அைம+க
ேவ[2j'ள8. இதUd �R_ எYன?

ஆ. �ராம+, ேஹா�J.

பHF: நFல ேக[/. இGத >ரmைன உ[ள-
வ@க[ பல@, இதJ;8 �@/ைன8 ேதடாமF 
சமாE89m ெச.N:%பா@க[. �`க[ (ைறய
q: க ெசாJகைள% பய.பP89வதாF,
�@? கான ேதடைல8 ெதாட` QZ[@க[.
இேதா அதJகான வ].

ேவ@& நா, டா;ெம0&கEF அைம ;, 
q: ; ெசாJகைள (abbreviations)8 ெதாட@G9
கவ�89 வG9 ெகா0ேட இ: ;,. ஆனாF, 
அவJைறm q: ; ெசாJகளாக எP89  ெகா[-
ளாமF, /H/ல ;களாக (Exceptions) எP89 
ெகா[l,. எதJகான /H/ல ; என உ`க[
மனHF ேக[/ எழலா,? இ9 AutoCorrect 
எ.ற >W/F வ: Qற9. ேவ@&, இ)H% U[
Eைய வா Qய8H. OXவாக8தா. எP89 
ெகா[l,. ந, q: க ெசாJகைள /H/ல 
;களாக கா&X/&டாF, இGத OX/ைன
எP கா9. அதJகான வ]க[:
1. ேவ@& ஆ%ஷ.2 டயலா பா ைஸ8 Hற -

ேகM – பD:–டாIடJ ெப. சKLர ேபா6 –
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க?,. ஆ�2 ப&ட. அj8H, �ழாக உ[ள
Word Options எ.பHF QE ெசpHட?,.

2. அP89 Qைட ;, /0ேடா/F, இட9
ப க, உ[ல proofing எ.பHF QE ெசpH
ட?,.

3. ெதாட@G9 AutoCorrect எ.பHF QE ெசp
Hட?,. இ%ேபா9 ேவ@& ஆ&ேடா கெர &
டயலா பா nைன  கா&P,.

4. இ`; Qைட ;, ப;HcF Exceptions
எ.�, ப&டைன QE ெசpHட?,.
ேவ@& AutoCorrect Exceptions டயலா பா 
nைன கா&P,.

5. Qைட ;, _Nய க&ட8HF First Letter
எ.�, ேட% ேத@GெதP க%ப&X:%ப
தைன உ)H ெசpHட?,.

6. இ`; "exceptions" என கா&ட%ப&X:%
ப9 அைன89, q: ; ெசாJகE. ப& X
யேல. இGத ப&XயbF �`க[ UHயதாகm
ேச@ க ேவ0XயவJைற, ைட% ெசp9
Add ப&ட. QE ெசp9 இைண கலா,.
இHF _Nய, ெபWய (uppercase or lowercase)
என எ9வாக ேவ0PமானாY, இ: 
கலா,. எP89 கா&டாக, dR. / dr. எனm
q: ;m ெசாF இ: கலா,. இ9 ேபால
�`க[ அX கX பய.பP89, ெசாJகைள
இைண கலா,. இGத டயலா பா n.
�ழாக Automatically Add Words to List என ஒ:
ெச பா 2 இ: ;,. இ9 நம காக ெசாJ-
கைளm ேச@ ;, வசH ஆ;,. �`க[ ஒ:
q: ;m ெசாFைல, அத. இ)H% U[E
Zட. ைட% ெசpQ®@க[. ேவ@& அதைன
இGத% ப&XயbF இFைல எ.றாF, அ9
வா Qய OX? எ.) எ0i ெகா0P,
அP8த வா Qய8HJகான ெபWய எj8
9ட. ெதாட`;,. �`க[ ேப 2ேப2
அj8H, U[Eைய அP89 ைட% ெசpHட8
ெதாட`QனாF, ேவ@& அதைன% UWG9
ெகா0P, தானாகேவ, q: ;m ெசாJக[
ப&XயbF ேச@89/P,.

ேக',: எY எ+ெஸ% Gேரா.ராi%, |YG ஒR+
�- தயாh;த 3YனR, Zல ெந-Bவhைச அ%ல8
பB+ைக வhைசகைள; ேதRaெதB;தா%, அaத
ெச%கb% உ'ள எ[ ம!=Gக' Q-ட=ப-B,
0ேட-ட0 பாh% கா-ட=பBP. Zல நா-களாக இ8
கா-ட=பட,%ைல. இ8 எதனா% ஏUப-ட8 எYqP
ெதhய,%ைல. இதைன எ=ப2 சh ெசF!டலாP.
இaத வச! பல வைககb% உத,யாF இWaத8.

எ+. ேக. க�யெபfமாG, ேகாைவ.
பHF: எ ெஸF பலவைகயான தகவFகைள

உ`க[ ஒ@ �& 2ேட&ட2 பாWF த:,.
எவJைற கா&ட ேவ0P, எ.பதைன நா,
தா. ேத@GெதP89 அைம க ேவ0P,. எ0
கE. g&டF ம&Ps.N, ேமY, பல OX
?கைளZ, ெபறலா,. 2ேட&ட2 பாWF,

ைர& QE ெசpH
ட?,. இHF ஒ:
கா0ெட 2& ெம�
Qைட ;,. இHF
Average, Count, Sum
ேபா.ற இ.�, >ற
கா&ட%பP,. இவJNF
நம ;8 ேதைவயா
னைத8 ேத@GெதP 
கலா,. உ`கைள%
ெபா)8த வைர Sum
எ.ற ஆ%ஷைன8 ேத@G

ெதP க ேவ0P,.

ேக',: எ+ெஸ% ஒR+ �-2% ஒW d/= 3-ட
ெந-B வhைச$% இட=பBP எ[க �டY, d/=-
3-ட வைக கரYZ அைடயாளP, எ.கா. அெமh+க
டாலR d/�B, அைம+கலாP. ஆனா%, ேவR2% 
அ8 ேபாYற ஒW வச! .ைட+க ,%ைல. இ8 
இ%ைலயா? அ%ல8 எYனா% அைம+க |2 ய,%
ைலயா? இW=3Y ெதbய=பB;த_P.

s.எ+.பழமைல, �VபேகாணV.
பHF: நFல ஒ%Uைம ேக[/. ேவ@XY,

இGத வசHcைன8 தGH: கலா,. ஆனாF,
9ரH:rடமாக8 தர%பட/Fைல எ.பேத
உ0ைம. இGத வைக யான பா@ம&X` வசH
இFைல. இ:%>�,, சJ) _ரம, எP89 
இதைன அைம கலா,. எP89  கா&டாக, 
ேவ@XF உ[ள ேட>[ ெசF ஒ.NF, 65
மJ), 78 என எ0கைள அைம8 H: Q®@க[.
இவJ)ட., டால@ ;Nt&ைடm ேச@ க எ0-
�Q®@க[. �� க0P[ளபX ெசயFபட?,.
1. ேவ@& ேட>E. எGத ெசFbF எ0க[ 

உ[ளனேவா, அHF க@சைர ()8த?,.
2. Ctrl+F9 அj8HனாF ஒ: ேஜாX ெநEவான

அைட%U ;Nக[ Qைட ;,.
3. ெதாட@G9 சம ;NtP (=) ைட% ெசp9,

அத. >. எ0கைள (65,78) ைட% ெசpH
ட?,.

4. >.ன@, ஒ: 2ேப2 ெகாP89, அத.
>.ன@, \# ைட% ெசp9, இ.ெனா:
2ேப2 தர?,. இGத அைடயாள`கைள
2/&m எ.) ெசாFQேறா,. இGத
2/&mக[ ேவ@& UேராQராsட,, இGத
எ0கைள �`க[ பா@ம& ெசp9 அைம க 
/:,UQ®@க[ என g)Qற9.

5. இ%ேபா9 எGத வைக பா@ம& எ.பைத 
அைம க ேவ0P,. அவJைற ேமJேகா[
;Nகl ;[ அைம க ேவ0P,. உ`கl
ைடய ேதைவ%பX, இ`; "$#,###.00" என
அைம க ேவ0P,.

6. ெதாட@G9 Shft+F9 அj8த?,. இ9 �Fைட
Ojைமயா ;,.

7. இேத ேபால ெதாட@G9 எ0கைள அைம 
கலா,.
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ேக',: ெசYற இதk%, ேக', ~ ப!% பd
!$%, ,[ேடா0 7 ஆ=பேர-2n Z0ட;!% பல
வைக உ'ள8 என ,hவாக; தa!Wa�Rக'. தக
வ%க' பயO'ளைவயாக இWaதன. ,[ேடா0
8 Z0ட;!cP இ8 ேபால பல வைக= ப!=Gக'
உ'ளனவா? அைவ எYன?

ெத. மா}ய/ப+, sவகாs.
பHF: நFல ேக[/. அ9 ேக[/ பHF

ப;H எ.பதாF, /0ேடா2 8 ;N89,
தகவFகைள8 தர/Fைல. ேதைவயJறதாQ
/P,. வாசக@க[ ஏ. இைவ எFலா, எ.)
எ0i/ட?, வாp%U0P. இ%ேபா9
�`க[ ேக&X:%பதனாF ெசாFQேற..

/0ேடா2 7 _2ட8HF ஆ) வைக8
ெதா;%Uக[ உ[ளன. /0ேடா2 8 _2
ட8HF நா.; வைக உ[ளன. /0ேடா2
ஆ@.X. ~ இ9 ேட%ள& >._. கl கான,
;ைற க%ப&ட /0ேடா2 பH%U. இ9
/0ேடா2 ெட2 டா% UேராQரா,கைள
இய க OXய/Fைல எ.பதாF, அ9 உ:வா
னதJகான இல ைக ஈ&ட/Fைல எ.பதாF,
ெவJNயைடயாத பH%பாக க:த%ப&ட9.
இதைன% பய.பP8Hய பல@ இதைன /:,
பேவ ெசpதன@. ைம ேராசா%&, >.ன@,
ேட%ள& >._. கl கான Oj பH%>ைன
உ:வா Qய9.

/0ேடா2 8, \PகEF க,%�&ட@
கைள% பய.பP8Hயவ@கைள இல காக 
ெகா0ட9. /0ேடா2 8 %ேரா (Windows
8 Pro) எ.ற பH%U வைக, வ@8தக ()வ
ன`கl ;,, gPதF வசHக[ ெகா0ட
_2ட8ைத \PகEF பய.பP8Hயவ@க[
எH@பா@8தாF, அவ@க l கா க?, தயாW 
க%ப&ட9. ‘/0ேடா2 8 எ0ட@>ைரச2’
எ.ற பH%U, வ@8தக () வன`களாகm ெசயF
பP, வாX ைகயாள@க[ மJ), ெந&ெவா@ 
��(ைலcF க,%�&ட@கைள% பய.ப
P89பவ@கl காக வXவைம க%ப&ட9.

இத. >.ன@, /0ேடா2 8.1 மJ),
அத. >.ன@, 8.1.1 என அைழ க%ப&ட
ேம,பP8தFக[ ஆQயவJைறZ,
ேச@8தாF, /0ேடா2 8 _2ட8HJ;
12 ெவ~ேவறான வXவைம%Uக[
இ:%பைத காணலா,.

உ`கl ; ஒ: ேக[/ மனHF
எழலா,. அ%பXயானாF, வர
இ: ;, /0ேடா2 10 ஆ%ப
ேர&X` _2ட8HJ; எ8தைன
வைகயான பH%Uக[ வ:,. இ9
வைர ைம ேராசா%& இ9 ;N89
எ9?, அN/ க/Fைல. ஆனாF,
அைன89 சாதன`கl ;மாp ஒேர
ஆ%பேர&X` _2ட8ைத அF
லவா ைம ேராசா%& இல காக 
ெகா0P ெசயFப&P வ:Qற9.
அதாவ9 /0ேடா2 10 எGத

சாதன8HF இய`QனாY,, அHF Qைட ;,
அ�பவ, ஒேர மாHWயாக இ: க ேவ0P,.
இGத அX%பைடcF, ஒேர வைக பH%Uதா.
இ: ;, என எH@பா@ கலா,. ஜூைல மாத,
/0ேடா2 10 வர உ[ள9. அ%ேபா9 பா@ 
கலா,.

ேக',: நாY பயRபா+0 3ர _சைர ,[ேடா0 7
Z0டP ெகா[ட கP=~-டh% பயYப B;! வW-
.ேறY. இ8 ஒW ேல= டா= கP=~-டR. இைண-
ய;!% 3ர_0 ெசF !Bைக$%, 3ைரேவ-
=ர_Zn ெசF!B எYq எY ந[பR Qq.றாR.
இ8 எதைன+ d/+.ற8? இதைன எ=ப2
பயRபா+0 3ர_சh% ேமUெகா'வ8?

எ+. லார+6 ேச�யJ, 0g|ேச}.
பHF: >ைரேவ& >ர ?_` எ.ப9, நா,

பா@ ;, இைணய தள`க[ ;N89 >ர ?
சWF எGத தகவY, பH ய%பட மா&டா9.
தJகாbகமாக இ.ட@ெந& ைபFகF, ; �2
மJ), பXவ ேட&டா க[ எைவZ, பH ய%
பPவHFைல. இ:%>�,, >ைரேவ& >ர
?_` ெசpைகcF, உ`க[ (@வாQஅFல9
OதலாEcடs:G9 அவJைற மைற க OX
யா9. அரq அFல9 இைணய இைண%>ைன 
வழ`;, ஐ.எ2.>. () வன`கEடs:G9,
மைற க இயலா9.

�`க[ ட?0ேலா& ெசpய%பP, ைபFக[
அFல9 �`க[ ஏJபP89, U மா@ ஆQ
யைவ உ`க[ க,%�&டWேலேய பHய%
பP,. இGத ��(ைலcF பய@பா 2 >ர?
சWF, எ%பX >ர?2 ெசpHடலா, எ.பைத
இ`; பா@ கலா,.
1. பய@பா 2 >ர ?சைர, உ`க[ ெட2 டா%

அFல9 2டா@& ெம�/F இ:G9 Hற -
க?,.
2. பய@பா 2 >ர?ச@ இய க%பP, 

வல9 }ைலcF }.) ேகாPக[ 
ஒ.ற. �9 ஒ.றாக அP க%ப&ட
ேதாJற8Hைன8 த:, ப&ட�F 
QE ெசpHட?,.
3. இ%ேபா9 ெம� பா@ ஒ.)

எjG9 வ:,. இHF பல ஆ%ஷ.க[ 
கா&ட%பP,. “New Private Page” எ.)
இ:%பHF QE ெசpHட?,.
4. ஒ: UHய /0ேடா ஒ.) 

Hற க%பP,. இ9 ஒ: UHய >ர
?ச@ ஆ;,. இத. }ல, உ`க
lைடய >ர?ச@ �`க[ பா@ ;,
தள, எதைனZ, பHG9 ெகா[
ளாத வைகcF >ர?2 ெசpH

டலா,.
5. எ%ேபா9, >ர?2 ெசpவைத% 

ேபால இைண ய8ைத% >ர?2
ெசpHட?,. >ர?_` OXGத
>.ன@, அைன89 /0ேடா க
ைளZ, }X/ட?,.
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