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வாசகFகேள.... க&-G2டF KாLகM
க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456

மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧௪ 0ச!ப& மாத5@G3 

NO ெவ;யாQ<R1க1Sடா6. -ா.க2 மGH!
‘/0’1கைள உRவா1Qயவ&, ெவ;<$டவ&, 
Qைட13! இடWக2, Xைல ஆQயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ\]!.

அ:NOPQ& ‘த&படTகM’

8ராம-5றTகVL சWகP தள- பய+பா/ உயF8றQ

*#க+ சா-./ ெட#12 அ4-5

ப#க& 5

ப#க& 11

ப#க& 7

உ
I

ேள

– டாKடL ெப. சMNர ேபா6 –
வ ! ஜூைல 29' உ)ைம உ+ள அைன-

வ 13! 45ேடா: 10 ஆ>பேரABC
D:ட! இலவசமாக வழCக>பட இ 1IறK.
”இதNகாக OPபQR ெசTK ெகா+ UCக+”
என ைம1ேராசா>A WXவன!, தZேய
ஒ ெசய]ைய^ ெதாடCI, அைன^K க!>-

_Aட`கaP டா:1 பா)' 45ேடா: 
ஐகாைன1 காAcIறK. இதனா', வாசக`க+
பல`, 45ேடா: 10 3d^K பல ேக+ 4
கைள, eP அfச' gலமாகR!, கBதCக+
gலமாகR! ெகாc^K+ளன`. பல` ெபாK
வாக அdய 4 !h! தக வ'க+, அவ`கaP 
ேக+4கUடP இCேக ெதா3^K வழCக>பc

உWக2 ேக2X, ச^ேதக!, கR56கைள
அD"_ைக<. அ^த^த" ப3@<O
தைல"_கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ\]! எOற உWக;O
எ@&பா&"ைபa! எb6Wக2.

 னா#க%&  ைடக%&
 !ேடா% 10
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IPறன.
ேக"#: எ&'ைடய #+ேடா- ெட-/டா0 1ேரா
4ரா5க" அைன895, #+ேடா- 10> இய@
Aமா?

பQ': 45ேடா: 7 மNX! 45ேடா:
8.1 D:டCகa' இயC3! அைன^K 
ெட:1டா> hேராIரா!கU!, 45ேடா:
10 D:ட^Q' Wlசய! இயC3!. ேப1 அ>
m'க+ மNX! ஆ5AB ைவர: ேபாPற Dல
வைக பைழய D:ட! ைப'கைள, அவNைற
வழCIயவ`கaP இைணய தள! ெசPX
அ>ேடA ெசTK ெகா+ள ேவ5c!. அ'லK
அoத WXவனCகaடேம, அoத ெசp]க+
45 101ேகNற வைகp' அ>ேடA ெசT
ய>பAc4Aடனவா அ'லK ெசTய>பcமா
என1 ேகAc அdoK ெகா+UCக+. ெசPற
வார!, ஏ.4.r. ஆ5AB ைவர:, 45 
101ேகNற வைகp' தP ெதா3>sைன இ>
ேபாேத உய`^Q^ தயாராக ைவ^K+ளK எPற
தகவ' க!>_Aட` மல)' தர>பAடK.

ேக"#: #+ேடா- 10> எைவ எ>லா5 1Fய9
என0 பHIயJட KILமா?

பQ': க!>
_Aட` மல)' இைவ
3d^K அtவ>ேபாK
4)வான தகவ'க+
தர>பAடதா', uCக+
4 !h! வைகp', v 1
கமாக அவNைற> பABய
]cIேறP. eக> ெப)ய
மாNற! என :டா`A ெமw
x5c! தர>ப
c வ த ை ன 1
y ற ல ா ! .
இKR!, 45
8' தர>பAட
மாட`P அ>aேகஷP
ைட'கU! இ 13!.

இKவைர 45ேடா: ேபாZ'
இயCIய ஒ]வ{ இயC3! கா`டனா (Cortana)
இZ ெப`சன' க!>_Aட 13! Iைட13!.
:டா`A பAடZP வலK hற! உ+ள ச`l
பா1: இட^Q' இK Iைட13!. இதN3 Dல
ெசABC: ேமNெகா+ள ேவ5BயQ 1கலா!.

ெபாKவான D:ட! ெசய'பாcக+ மNX!
அவNdNகான ேநாABsேகஷP மNX! பA
டPகUடP ஒ Action Center தர>பc!.

} ேபா`A மNX! மR: இ'லாத ேட>ளA
s.D.1கa', ேட>ளA ேமாA எPற Wைல
தர>பc!. இQ' :டா`A ெமw ேபாPறைவ 
O~^Qைரp�! காAட>பc!.

45ேடா: ஹேலா என>பc! hQய பேயா 
ெமA)1 ச>ேபா`A, ேபாAேடா:, ெமp',

கால5ட`, எ!.எ:.எP. W_:, :ேபா`A:,
பண!, பயண!, �ேதா�ண Wைல அd4>h
ேபாPற ெசய]கU1கான s)Rக+ காAட>
பc!.

45ேடா: D:டCக+ அைன^ QN3மாக,
ஒேர ஒ 45ேடா: :ேடா` அைம1க>
பAc Iைட1க இ 1 IறK. அைன^K வைக,
அைன^K அள4' இயC3! 45ேடா: 
சாதனCக+ அைன^QN3! ேதைவயான ெசய
]க+ இC3 Iைட13!.

இPw! :பா`டP எPற 3d �Ac> ெபய
 டP அைழ1க>பc! “எA�” sர Rச` ON
d�! hQய வBவைம>s', hQய இய1க
இfDZ' இயC3! வைகp' Iைட1க
இ 1IறK.

ேக"#: எ&'ைடய ‘ஒ& HைரN’ ைப>க" எ&ன
வாA5?

ேசாதைன> பQ>h build 9879 Oத' ஒP
Aைரt ெசய'பாAB' Dல மாNறCக+ ெத)
IPறன. 45 8.1 ' அdOகமான placeholder

files u1க>பAc+ளK. இதP
gல! ைப' எ1:hேளா
ர)', 1ளtA அைம>s'
உ+ள ைப'கU! காA-
ட>பAடன.

தNேபாK ஒ  hQய 
ஒ CIைண>h (new
sync utility) ேமN
ெகா+ள>பcIறK.

ஆனா', இK
ஜூைல 29' 

I ை ட 1 3 ம ா
எPX ெத) ய
4'ைல. இ >

sw! உCக+
ைப'கU13 எoத 

ேசதO! இ 1காK. ெபX! 
வ{க+ ேவ5cமானா', இPw!

சNX> ெப)ய அள4' தர>பc!.

ேக"#: ஓரா+P கQ89, #+ேடா- 10 பய&ப-
P8த கHடண5 வTJ/க0பP5 எ&U5, ெசW8த
KIயாதவXக", பைழய #+ேடா- Z-ட8F[A5
ேபாக KIயா9 எ&U5 பரவலாக\ ெசா>ல0பP
4றேத, அ9 உ+ைமயா? அ0பIயானா>, #+
10/A மாறாமேலேய இ_/கலமா?

பQ': Wlசயமாக இ'ைல. 45ேடா:
உ)ம! வழC3! அB>பைட அைம>sைன
ைம1ேராசா>A மாNற 4'ைல. இல வசமாக^
தர>பAடா�!, அK Wைல^த உ)ைமைய,
உ)ம^ைத நம13 வழC3IறK. உCக+ க!>
_Aட`, ைம1ேராசா>A வழC3! அ>ேடA 
ைப'கைள> ெபNX ைகயாU! QறP ெகா5-
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B oதா', Wlசய! அKவைர அைன^K! இல
வசமாகேவ வழC க >
பc!. ஓரா5c
கால^QN3+,
உ ) ை ம
இ  o K ! ,
45 1013
ம ா N d 1
ெ க ா + ள ா
த வ ` க + ,
sP நாa'
அதN3 மாற
ேவ5c!
என 4 !
s ன ா ' ,
அ>ேபாK
ம A c ே ம
கAடண! ெச�^த
ேவ5c!.

�X ேகாB சாதனCகa' 45ேடா:
D:ட! இயCக ேவ5c! எPபைத இல1-
காக1 ெகா5c+ள ைம1ேராசா>A Wlசய!
தP உXQ ெமா{ைய1 கா>பாNX! என உX
Qயாக ந!பலா!.

ேக"#: நா& எ0பI #+ேடா- 10 இல வச வழ@
கைல0 ெபற KIL5?

பQ': 45ேடா: 7 மNX! 45ேடா:
8.1 D:ட! ெகா5ட க!> _Aட`க+ அ>ேடA
KB3035583 ைபைல^ தCக+ க!>_Aட`
கa' அ>ேடA ெசTQ oதா', இoத இலவச
ெதா3>sNகான அ>ேடA ைப'கைள, ஜூைல
29' இலவசமாக> ெபறலா!.

ேக"#; #+ேடா- 10 Z-ட8 Fைன எb தாக 
இ&-டா> ெசcFP5 வைகd>, ஐ.எ-.ஓ. ைப>
ஒ&gைன ைம/ேராசா0H த_மா?

பQ': தரலா!. தராம�! இ 1கலா!.
ைம1ேராசா>A இKவைர இK 3d^K எoத தக
வ�! தர4'ைல.

ேக"#: #+ேடா- 10 K&ேனாHட ேசாதைன
1ேரா4ரா5 எ0ேபா9 KI#[A வ_5?

பQ': ஜுைல 29, 2015' 45ேடா: 10
வழCக>பAட sPன !, 45ேடா: இP
ைசட` hேராIரா! ெதாட !. ஜனவ), 2105'
தர>பAட இPைசட` hேரா Iரா!, அ1ே டாப`
1, 2015' OB4N13 வ !. அதP sPன`,
இைவ இயCகாK.

ேக"#: #+ேடா- 10 Z-ட8F> எ8தைன வைக
உ"ளன?

பQ': ெசPற ேம மாத!, ைம1ேராசா>A தP
45ேடா: 10 D:ட^QP வைகக+ 3d^த

அd4>sைன ெவapAடK. க!>_Aட` மல
)�! அK 3d^K 4)வான 4ள1கCக+ தர>

பAடன. 45ேடா: 7 மNX! 8.1
D:டCகaP வைகக
U1ேகNப, 45 10
Iைட13!. அB>ப
ைடp' ெபாKவாக
45ேடா: 10
மNX! 45ேடா:
>ேரா என இ வைக
உ+ளன. Ddய
மNX! ெப)ய
WXவனCக+, கA
டண! ெச�^Q
இoத அ>ேடA
ை ப ' க ை ள >
ெபறலா!.

ேக"#: நா& #+ேடா- 10 
Z - ட 8 Fைன அ& இ&-டா> ெசcFட
KILமா?

பQ': ெப`சன' க!>_Aட` ஒPைற 
45ேடா: 10 D:ட^QN3 அ>IேரA ெசT
Qcைகp', 45ேடா: 8.11கான ெரகவ)
பா`ABஷP அ>பBேய மாNற! எK RePd
ைவ1க>பc!. இoத பா`ABஷைன uCக+
u1காதவைர, uCக+ 45ேடா: 10ைன அP
இP:டா' ெசTK, பைழய 45ேடா: 
8.113^ Q !பலா!.

சமாகேவ வழC க >
c!. ஓரா5c
ால^QN3+,

) ை ம
 o K ! ,

5 1013
ா N d 1

க ா + ள ா
வ ` க + ,
P நாa'
தN3 மாற
வ5c!
ன 4 !
ன ா ' ,
>ேபாK
A c ே ம

Aடண! ெச�^த
வ5c!.

)�! அK 3d^K 4)வான 4ள1கC
பAடன. 45ேடா: 7 ம

D:டCகaP
U1ேகNப, 4
Iைட13!.
ைடp' ெ
45ேடா:
மNX! 45
>ேரா என இ
உ+ளன.
மNX!
WXவனC
டண!
இoத
ை ப ' க
ெபறலா!

ேக"#: நா& #+

* ெரசQRச": (Resolution) மாiHடX
Fைர அ>ல9 அ\Z> பட5 ஒ&g> எjத
அள#[A kெடc>- உ"ளன எ&பைத/
Ag/க இjத அளl அலA ெசா>ைல0
பய&பP894ேறா5. ஒ_ மாiHடm>
இ9 அத& n/ெஸ>கைள/ Ag/4ற9.
எP89/ காHடாக 17 அ@Aல மாiHடm>
இ9 1024 x 768 n/ெஸ> ஆக இ_/A5.
அ\q0 பIவ5 ம[U5 -ேகனm> ெரச>rச&
எ&ப9 ஒ_ ச9ர அ@Aல8F> எ8தைன
1"bகb> (Dots per Inch ---- DPI) kெடc>-
தர0பHP"ள9 எ&பைத இ9 Ag/4ற9.
அ>ல9 ஒ_ ச9ர அ@Aல இட8F>
எ8தைன 9b இ@/ அ>ல9 ேடானX
ெதb/க0பP4ற9 எ&பைதL5 ெரச>rச&
எ&பத& sல5 ெசா>ல0பP4ற9.

* ேபT5UV (Bandwidth): இைண/க0பHட
இ_ ேவU சாதன@க" இைடேய நைடெபU5
ேடHடா பmமா[ற8F> அFக பHச ேடHடா
பmமா[ற ேவக8F& அளைவ இ9 Ag/4ற9.
இ9 ேடHடா பயu/A5 ேவக5 அ>ல.

“ெத[\Q ெகாM%TகM”
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கடoத Dல ஆ5cகளாக, ‘ெச's’ என>பc!
த!படCக+ எc^K1 ெகா+வK ெவd^த

னமாT> பர4 வ ! பழ1கமாக உ+ளK. இதனா
ேலேய, எoத ஒ ெமாைப' ேபாZ�! OPப1
கமாT ஒ ேகமரா இ >பK அவDயமான ஒ 
அ!சமாக மாd4AடK. அைன^K ெமாைப'
தயா)>h WXவனCகU!, OPப1க ேகமரா,
அதP ெமகா s1ெஸ' தPைம 3d^K அவ
Dய! 4ள!பர>பc^Q வ IPறன`. :மா`A
ேபாP வாC3பவ`கU!, ெச's ேகமரா 3d^K
அdoத sPனேர ஒPைற வாC3வK 3d^K
OBR எc1IPறன`. அேத சமய^Q', ெச's
பட! எc>பK எPபK ஒ 4த அlvX^K!
பழ1கமாக மாd வ வதைன�! நா! ஒ^K1
ெகா+ள ேவ5c!. இoத பழ1க^ைத ஒAB
நம13 வoத தகவ'கைள இC3 காணலா!.

ெசQX எ;VததாQ மரண[

அ5ைமp' DCக>�ைரl ேச`oத 21 வயK
வா]ப` ஒ வ`, தPைன^ தாேன ெமாைப'
ேபாZ' பட! எc13! OயNDp' இர5c
xAட` உயர^Q' இ oK கட�13+ 4~oK
உpைர 4Aடா`. இK நடoதK இoேதாேன�
யா4' பா] எPற இட^Q'. இேத ேபாPற
இPெனா 4ப^Q', 21 வயK Wர!sய ர�ய
ெப5, பாKகா>h அQகா) 4Acl ெசPற 9 எ!.
எ! K>பா1I�டP ெச's பட! எc1ைகp',
K>பா1I ெவB^K ச!பவ இட^Qேலேய ப]
யானா`. இK நடoதK மா:ேகா நக)'.

XரபலமானவLகI ெசQX
எ;Kக ம]K^றாLகI

ம1கU13 அQக! ெத)oத sர பலமான
வ`க+ பல`, மNறவ`கUடP ெச's பட! 
எc1க மX>h ெத)4>பா`க+. அ5ைமp' 
பா): நக)' >ெரfl ஓ>பP ெடPZ: 
ேபாABp', Oத' vNd' ேராஜ` ெபடர` 
ெவNd ெபNற ேபாK, அவ)P eக^
�4ரமான ரDக` ஒ வ`, தPwைடய இ 1ைக
p] oK எ~oK ஓB அவ)ட! ெசPX, இoத
Wக�4ைன உCகUடP ெச's எc^K பQoK 
ைவ1க 4 !hIேறP எPX ெசாPனா`.
ெபடர` அQக1 ேகாபONX, பாKகா>s' இK
ஒ ெப)ய 3ளXபB எனl ச^த! ேபாAc
தP ேகாப^ைத1 காABனா`. ெச's பட! 
எc1க அwமQ1க OBயாK என y1
3ர]Aடா`.ேகP:Qைர>பட4ழா4',Dக>h
க!பள வரேவNsP ேபாK, ெச's ேபாAேடா 
எc1க அwமQ IைடயாK. இoத 4ழா1 3~
தைலவ` இK பNd1 yXைகp', ெச's
ேபாAேடா4' ஒ வ` eக1 ேகாரமாக காAD
அa1க வாT>h5c எPXைர^தா`. ெச's
எc1க 4Q1க>பAட தைட ச)ேய எPX 
வாQAடா`. Wக�lD13> ெபா oதாத ெசய' 
எPX! 3d>sAடா`.

தவறான இடVNQ தவறான ேபா5ேடா

2013 ஆ! ஆ5B', டாZ� sரதம` 
ெஹ' தா`ZC, s)AB� sரதம` ேகம�P 

அ:NOPQ&
‘த&படTகM’



29-6-20156

மNX! அெம)1க ஜனாQபQ ஒபாமா, ெந'சP
ம5ேடலா4Nகான WைனR Wக�lD ஒPd',
ெச's எc>பK 3d^த 4ஷய! 3d^K> பல
Oர5பாடான க ^Kகைள^ ெத)4^தன`.
ேடZ� sரதம` (ெப5) அவ ைடய :மா`A
ேபாZ' ஒ ெச's எc^தா`. அoத ேபாA-
ேடா4', ஒபாமா மNX! ேகம�P இ hறO!
இ oதன`. ஆனா', அK த3Q131 3ைற
வான ெசய', ஒ~1க! 3ைற வதP அd3d
மNX! ேமNக^Qய நாக)க^QP ��lD என
ம1க+ அைனவ ! க ^K ெத)4^தன`.

ேபா5ேடாUனாQ UபV`

ெசPற ஆ5B', ெச's படCக+ ஒ 
4மான 4ப^QN31 கார ணமாT அைமo
தK. ெகாலரேடா4' ெடPவ` நக` அ ேக,
அ!)^ பா' DC எPபவ` தPைனேய ெச's
பட! எc^தா`. அ>ேபாK அவ` ஒ 4மா
ன^ைத இய1I1 ெகா5B oதா`. அ>ேபாK
ெவa>பAட >ளா� ெவalச! அவ ைடய
கவன^ைதl DதறB^K, 4ப^ைத ஏNபc^Q
யK என National Transportation Safety Board
அைம>h இoத 4ப^K 3d^K ேமNெகா5ட
4சாரைணp' ெத)4^தK. ெவalச^Qனா'
கவன! Dதdய 4மான! தைரp' ேமாQ யK.
DC மNX! ஒ இoQய பய� இQ' மரண
ONறன`. இoத> பய� ஓ` இைச1 கைலஞ`
ஆவா`.

சbVNர fைனgh j"ன[ அqMத`

ெசPற ேம மாத!, இ^தா]p', I)
ேமானா நக)' e_Dய! ஒPd', அC I oத
WைனRl Dைல ஒPXடP ெச's ேபாAேடா
எc1க OயPற ஒ வ)P எைட தாCகாம',

DைலpP I�ட^QP ஒ ப3Q உைடoதK. 
ெசPற மா`l மாத!, க] ேபா`Zயா4]

 oK வoத இ ெப5க+, ேரா! நக)' உ+ள 
ெகாலாDய^Q', தCக+ ெபய)P OP எ~^K
கைளl ெசK1I sP அைவ ெத)�! வைகp'
ெச's எc^தன`. அCI oத பழCகாலl
Dைல hQய எ~^ Kகளா', தP hகைழ இழo
தK தாP elச!.
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D1கP கைடp' சா>sc!ேபாKதாP ந!
ஆ^மா`^த ந5பP “ேடT மlD எCேகடா

இ 1க?” எPX ஒ ெமேச� அw> hவா`. இவ
 13> பQ' அw>ப } ேபா`A அ~^த இய
லாத வைகp' ைகெய'லா! D1கP மசாலா. 
:மா`A ேபாP Qைர மசாலா4' ெகAc>
ேபானா' அதைன> ப)சa^த மைன4 ப^ரகா
aயாI 4cவா`. ந5பேனா பQ' வர4'ைல
எPறா' அc^த வ)p' ந'ல ெமAரா:
பாைஷp'தாP அைழ>பா`.

இoத D1கைல^ �`13! வைகp' பPனா-
ெடC3! D1கP கைட நட^K! ேக.எ>.D.
WXவன! (Kentucky Fried Chicken) தாP D1கP
வழC3! Aேரைய சNX> ெப)தா1I சா>
sc! இட^QN31 }ழாக ஒ hUm^ } ேபா`
Bைன அைம^K வழC3IறK.

ெதாட1க^Qேலேய இoத } ேபா`ைட ந!
:மா`A ேபாP அ'லK ேல>டா> க!>_A
ட டP hUm^ வ{யாக இைண^K4Aடா'
எaதாக Aேரpேலேய ைட> ெசT Qடலா!.
இதைன ”ேக.எ>.D. Aேர ைட>ப`” என>
ெபய)Ac+ளன`. இQ' ைட> ெசTவதனா'
ந! :மா`A ேபாZ' D1கP D' �க+ பB
வK தc1க>பcIறK.

இoத 4ள!பர தoQர^ைத ”ச`�: >ளாP”
(Service Plan) எPw! WXவன! ேக.எ>.
D.1காக வBவைம^K வழCI�+ளK. இoத }
ேபா`c 4 ex தBமP ெகா5டK. u` மNX!
ஈர! உ+ேள ெச'லாK. இதைன �.எ:.s.
வ{p' சா`� ெசTK ெகா+ளலா!. இதைன 

எaதாகl v AB எc^Kl ெச'லலா!. ெபாK-
வாக D1கP மNX! 3a` பானCக+ வழCக>-
பc! Aேரp' ைக v^த! ெசTQட ேப>ப`
ைவ^K த வா`க+. அoத இட^Q' இoத }
ேபா`c ைவ1க>பcIறK.

ெதாட1க^Q' ெஜ`ம Zp' இயC3! 
ேக.எ>.D. உணவக^Q' அdOக! ெசTய>
பcைகp' இoத } ேபா`Bைன �Ac13
எc^Kl ெச'ல வாB1ைக யாள`க+ அwமQ1

*#க+
சா-./

ெட#12
அ4-5
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க>பAடன`.

பயPபc^Qய sPன` இoத } ேபா`Bைன
எPன ெசTவK? அQ' D1கP மசாலா இ 1
3ேம? எPற ேக+4 எ~Iறதா? ஒ நா>IP
ேப>ப` ைவ^K v^த! ெசTK4Ac x5c!
சா`� ெசTK அc^த Aேர�டP பயPப c^
தலா!.

ெசPற ெச>ட!ப)' ஜ>பாP ேக.எ>.D.
s)R தP 30 ஆவK ஆ5 c4ழா4ைன1
ெகா5டாட 4ள!பரமாக D1கP } ேபா`A
மR: மNX! D1கP Aர!:B1 �.எ:.s.
ஆIயவNைற வBவைம^K வழCIனா`க+.
இ>ேபாK வழCக>பc! ேக.எ>.D. D1கP 
Aேர ைட>ப` மNற நாcகa' அdOக>பc^
த>பcமா எPX தகவ' இKவைர இ'ைல.

தP வாB1ைகயாள`கU13 அவ`கUைடய
தZ நப` தகவ'கைள1 கா^K1 ெகா+ள

அQக>பBயான m'கைள^ த ! OயNDp'
y3+ இறCI�+ளK. Oத' கAடமாக, அதP
பாKகா>h சாதனCக+ பல>பc^த>பAc+
ளன. hQயதாக ‘ைம அ1கR5A’ (My Account)
எPற ெபய)', ஒ பாKகா>h வைளய^ைத
ஏNபc^Q�+ளK. இoத வைளய! ெசPX,
பயனாள`க+ தCக+ தZ நப` ேடAடா
ெதாட`பான அைம>hகைள> பா`ைவpAc,
அவNd' ேம�! Dல கAc>பாcகைள1
ெகா5c வரலா!.

‘ைம அ1கR5A’ ப1கமானK ஒ வ ைடய
y3+ அ1கR5ABைன1 கAc>பc^த,
பாKகா1க மNX! பாKகா>பாக ை வ ^ Q
 1க உதR! ப1கமாக வ B வ
ைம1க>பAc+ளK.
இQ' பயனாள`க+ 
பல ேவைலகைள
ேமNெகா+ளலா!.
உCக+ பா:-
ேவ`ைட W`வI1
கலா!. அ1கR5A
� : ட ) ை ய >
பா`ைவpடலா!.
உCக+ தZ நப`
தகவ'கைள மாN
றலா!. உCகைள இல1காக1 ெகா5c 
தர>பc! 4ள!பரCகைள1 கA c>பc^
தலா!. இoத வைளய^Q', ந!Oைடய தZ
நப` தகவ'க+ எ>பB பாK கா1க>பcIP
றன எPX அதNகான m'கைளl ேசாதைனp
டலா!.

தCகUைடய தகவ' ேதட', ேம>s'
ேதட', � A_> ேதB> பயPபc^Kத'

மNX! sற y3+ பயPபாAc^ தளCகa'
ேமNெகா+U! ப�க+ சா`oத தகவ'கைள
இC3 நா! W`வI1கலா!. ஒ  வரK அ1க
R5AB' இைண1க>பA c+ள அ>aேகஷP
கைள�!, இைணய தளCகைள�! பயனாள`
கேள கAc>பc^தலா!. 

இoத “ைம அ1கR5A” பாKகா>h
வைளய! த4ர, y3+ privacy.google.com 
எPw! தள^Qைன�! அdOக>பc^Q�+
ளK. இoத தள^Q' பாK கா>h 3d^த ெபாK
வான ேக+4கU13> பQ'க+ Iைட1IP
றன. “y3+ ந! eடe oK எoத வைகயான
தகவ'கைள^ QரAcIறK? அoத தகவ'கைள
ைவ^K1 ெகா5c y3+ எPன ெசTIறK?
y3+ பயPபாAB' என13 ஏNபc! அw
ப வ ^ Qைன1 கA c>பc^த என13

எPன m'க+ இ 1IP-
றன? ேபாPற ேக+
4கU13 இC3
4ைடக+ தர>பc
IPறன.

இேத தள^Q', 
y3+ எ>பB ந!
ெதாட`பான 4ள!
பரCகைள நம131
காAcIறK. அ>
ேபாKந!ைம>பNdய

தகவ'கைள எtவாX 4ள!பர WXவனCக
aட! காAடமேலேய, 4ள!பரCக+ ந!ைம
வoதைட IPறன எPெற'லா! 4ள1க>பA-
c+ளK. ெதாட`oK இK ேபாPற தZ நப`
ேடAடா பாK கா>h 3d^K ந!eடேம
கAc>பாABைன^ த ! m'க+ பல தயா
)>s' இ >ப தாகR!, ெதாட`oK அைவ தர>
பc! எனR! y3+ அd4^ K+ளK.

த]நபF தகவLகைள# கா#க “ைம அ#க_`2”
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'ளவ*ைய மட/2 அைம/க
ேவ`A டா3ெம5A ஒPைற அைம1ைகp', 
பல ேவைளகa', uளமான இைணய Oகவ) 
ஒPைற அைம1க ேவ5Bய  �Wைல ஏN
பc!. இைணய Oக வ)கU1கான ]C1 எ>
ேபாK! ஒேர ெசா' ேபால uள மாக இ 13!.
இK வலK மா`rP அ ேக வ ைகp',
அதைன ஒ ெசா'லாக எc^K1 ெகா5c,
ேவ`A hேராIரா!, அoத இைணய Oகவ) 
O~வைத�!, அc^த வ)131 ெகா5c
ெச'�!. இதைன Word Wrapping என1 yX
Iேறா!.

இதனா' வலK மா`rZ' அழIPd ஒ 
இைடெவa ஏNபc!. இர5c ப1கO! 
அைலP ெம5A எZ', Oத' வ)p' எ~^
K1கU1Iைடேய அழகNற இைடெவa ஏN
பc!. இoத D1க]Pd அைம1க ேவ`A ஓ`
ஆ>ஷP தoK+ளK. அதைன^ ேத`oெதc^K
அைம^K4Aடா', இைணய Oகவ) அ'லK
eக uளமான ெசா' ேதைவ>பAட இட^Q'
s)1க>பAc அைம1க>பc!.

டா3ெம5Aைட^ QறoK க`சைர எoத
இட^Q' இைணய Oகவ)ைய> s)1க ேவ5
cேமா, அoத இட^Q' ெகா5c ெச'லR!.
ெபாKவாக :லா� என>பc! சாTR ேகாABP
அ ேக s)1க 4 !hேவா!. இoத இட^Q'
க`சைர1 ெகா5c ெசPX WX^தR!. அc^K
Insert ேட>s' Ia1 ெசTQடR!. அc^K
Symbols 3 >s' Symbol எPபQ' Ia1 ெசT
QடR!. sPன`, More Symbols எPபைத^ ேத`o
ெதc^தா', Symbols டயலா1 பா1: Qற1க>
பc!. ேவ`A 2003', Insert ெமw4ேலேய
Symbol s)4ைன> ெபறலா!. இதைன அc^K,
Special Characters எPற ேட>sைன^ ேத`oெத
c1கR!. Iைட13! 45ேடா4', No -Width
Optional Break எPபQ' Ia1 ெசTQடR!.

இtவாX s)^K4ட>பAc+ளதா எPX
uCக+ �.ஆ`.எ'. Oகவ)ைய :I�Z'
பா`^K ெசா'ல OBயாK. ஆனா' s)1க>-
பAB 13!. இதைன1 கAடாய! பா`1க
ேவ5c! என எ5�னா', பாராIரா> sேர1 
காAcவதNகான ஆ>ஷைன^ ேத`oெதc^தா',
அைன^K பாரா மா`1க`கUடP, இoத s)^த
இடO! காAட>பc!. s)^த இட^Q'
Ddய u+ கAட! ெத)�!. இைணய Oகவ)

தாP எPd'ைல. எoத uள ெசா'ைல�! இK 
ேபால s)^K அைம1கலா!.

56789ட பா;ம9<= 
அைம>த ெட/%9 ேதட

ேவ`A hேராIராe' ெசா' ேதcவQ' eகR!
ச1Q வாToத வ{கU! தர>பAc+ளன. 3d>
sAட ெசா' மAcePd, 3d>sAட பா`
மAB' அைமoத ெசாNகைள மAc! ேதB 
அdயலா!. அதN31 }�1கா¡! வ{ கைள
ேமNெகா+ளR!.
1. uCக+ ேவ`A 2007 பயPபc^Kபவராக

இ oதா', Ctrl+F }கைள அ~^தR!. ேவ`A 
2010 பயPபc^Kபவராக இ oதா', )>
பZ' ேஹா! ேட> காAட>பட ேவ5c!.
இC3 Editing group ' Find tool அc^K+ள
}� ேநா1Iய அ!h1 3dpைன Ia1 ெசT-
QடR!. sP Advanced Find எPபQ' Ia1
ெசTQடR!. ேவ`A Find and Replace எPற
டயலா1 பா1¢ைன1 காAc!. அQ' Find
எPற ேட> ேத`oெதc1க>பAB 13!.

2. More எPற பAடP இ oதா', அQ' Ia1
ெசTQடR!. ேவ`A Find and Replace எPற
டயலா1 பா1¢P 4) வான ேதாNற^ Qைன1
காAc!. Find What கAட^Q' உ+ள எத-
ைன�! u1I4டR!. No Formatting பAடP
இ oதா' அQ' Ia1 ெசT QடR!.

3. அc^K Format பAடZ' Ia1 ெசTK,
sPன`, Font எPபதைன^ ேத`oெத c1
கR!. ேவ`A Find Font எPற டயலா1
பா1¢ைன1 காAc!. இ>ே பாK, Effects
எPற s)4' Superscript, Subscript ேபாP
றைவ ேஷA ெசTய>பAc மைற1க>பA-
B >பதைன1 காணலா!. அதாவK, இoத
ப5hக+ எ'லா!, ேதட]' ஒ  அ!ச மாக
எc^K1 ெகா+ள>பட மாAடாK எPX
ெபா +.

4. அc^K uCக+ ேதc! ெட1:AB' இ 1க
ேவ5Bய ப5hக+ (character attributes)
எைவ எPX ேத`oெத c1கR!. இoத ப5
hகaP ெபய`க+ அc^K இ 1க ேவ5
Bய கA ட ^Q' B1 அைடயாள! ஒPைற
அைம1க மற1க ேவ5டா!. 

5. ெதாட`oK ஓேக Ia1 ெசT QடR!. அc^K
Find Next எPபQ' Ia1 ெசT QடR!.
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ெச=கைள/
5Bவாக/ க9டCட

எ1ெஸ' ெதா3>s' ேடAடா1கைள1
ெகாc^K ப�யாNd1 ெகா5B 1ைகp'

3d>sAட ெச'கைள ஒ 3�>பாக1
கAட! கAட ேவ5c! என எ5¡I£`
களா? அ>ேபாK uCக+ கAடeட 4 !h!
ெச'கைள ைஹைலA ெசTK ேத`oெதc^K
sP Ctrl+Shift+& அ~^KCக+. அழகாக1
கAட! கAB காண>பc!. அதPsP கAட
eAட ெச'கa' பா`டைர எ>பB u13வK
என ேயாD1I£`களா? OPh ேபாலேவ கA
டeAட ெச'கைள ைஹைலA ெசTK ேத`o
ெதc^K sP Ctrl+Shift+_ ஆIய }கைள அ~^
தR!. அைன^K பா`ட`கU! காணாம'
ேபாlசா!

ஒ;/ E9 8* F கா9G
எ1ெஸ' hேராIராe' டயலா1 பா1

¢ைன> பயPபc^Kைகp', uCக+
டயலா1 பா1¢' கா5ப தைன ெசA ெசTK
அைம1கலா!. இQ' ஒPX, uCக+ பா`13! 
எ1ெஸ' ஒ`1h1IP s)4_ காADpைன
டயலா1 பா1¢P இட K ப1க! காAc!பB
அைம1கலா!. Views m]ைன அc^K+ள
}� ேநா1Iய அ!h1 3dp' Ia1 ெசTK,
Iைட13! பABய]' Preview எPபதைன^
ேத`oெதc1கR!.

இoத Open டயலா1 பா1: Qற1க>பc
ைகp', Dல ஒ`1h13கU13 s)4_ என>
பc! OP ேதாNற1 காAD தர>பட4'ைல
எPபைத உண`o Q >¥`க+. அைன^K
ஒ`1h13கU13! s)4_ காAD இ 1க
ேவ5c! என OBR ெசTதா', }ேழ தo K+
ளபB ெசA ெசTQடR!.
1. Office பAடP Ia1 ெசTQடR!. ெதாட`oK

Prepare மNX! Properties Ia1 ெசTQடR!.
எ1ெஸ', உCகUைடய ஒ`1¦A ேமலாக,
v 1காமாக properties காAc!.

2. அc^K Document Properties ஐ அc^K+ள

அ!h1 3dpP xK Ia1 ெசT QடR!.
இC3 Advanced Properties எPபைத^ ேத`o
ெதc1கR!. எ1ெஸ' இ>ேபாK Properties
டயலா1 பா1ைஸ^ Qற13!. 

3. இC3 Summary ேட> ேத`oெதc1க>பAB
 >பதைன உXQ ெசTQடR!.

4. இoத டயலா1 பா1¢P }ழாக உ+ள Save
Thumbnails for All Excel Documents எPபைத^
ேத`oெதc1கR!. 

5. அc^K Properties டயலா1 பா1ைஸ
gட ஓேக Ia1 ெசT Qcேவா!.

6. இ>ேபாK ஒ`1h1Iைன ேசt ெசTQடR!.

பH/ைக வ*ைச இைண/க
எ1ெஸ' ஒ`1 ¦AB', hQய பc1ைக வ)-

ைசகைள 3d>sAட இட^Q' இைண1க 
நம13 வசQக+ தர>பAc+ளன. எoத வ)-
ைசpP }ழாக1 ycத' வ)ைச ேவ5cேமா, 
அதைன^ ேத`oெத c^K, sPன` இPெஸ`A 
(Insert) ெமw ெசPX, அQ'  Rows ேத`oெத
c^K Ia1 ெசTேவா!. இதP gல! ஒேர ஒ  
வ)ைச நம131 Iைட13!. ஒPX13 ேமN
பAட வ)ைச ேவ5c! எZ' எPன ெசT-
Iேறா!? இதN3 இர5c வ{க+ உ+ளன. 
ேமேல yd யபB வ)ைச ஒPைற இைண^த
sPன`, f4 பAடைன அ~^Qனா', அc^த
c^K வ)ைசக+ இைண1க>பc!.
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~ பாரN ~
இைணய^Qைன> பயPபc^Kபவ`கa',
சgக^ ெதாட`sைன^ த ! இைணய தளC-
கைள> பயPபc^KவQ', Iராம> hறCகa'
உ+ளவ`க+ எ5�1ைக, நக`>hறCகa'
hQதாக இைண>h1 ெகா+பவ`கைள1 காA-
B�! ெசPற ஆ5c அQகமாக இ oததாக
அd41க>பAc+ளK. ெசPற 2014 ஆ!
ஆ5B', இoத எ5�1ைக 35% Iராம>
hறCகa' உய`oததாக^ ெத)ய வoK+ளK.
IMRB International and Internet and industry body
Mobile Association of India (IMAI) இதைன அd4^
K+ளK.

சgக இைணய^ தளCகைள> பயP

பc^K! 14.3 ேகாB (ஏ>ர' 2015 வைர) ேப`
கa', 11.8 ேகாB ேப` நகரCகa' வா�ப
வ`க+. 2.5 ேகாB ேப` IராமCகa] oK
இயC3பவ`க+. ெசPற ஜூP 2014 வைர,
Iராம> hறCகa' இ oK சgக தளCகைள> 
பயPபc^Kபவ`க+ எ5�1ைக 33% உய`o
K+ளK. நகரCகa' இoத வள`lD 28% மA-
cேம. இoத1 க�>h ஏ~ மாW லCகa', 35
இடCகa' வா�பவ`கaட! எc1க>பAடK. 
ஏ>ர' 2015P பB, 25.7 ேகாB இைணய> பய-
னாள`க+ இoQயா4' உ+ளன`. இவ`கa'
18 ேகாB ேப` நகரCகa�! 7.7 ேகாB ேப` 
IராமCகa�! வா�IPறன`. Iராம> hறC
கa' உ+ளவ`கaP சgக தள> பயPபாc 
உய`வதN3, இ^த ளCகaP ப'ேவX வசQக+
மNX! ெதாட`hகைள ஏNபc^KவQ' உ+ள
இண1கமான ெதா{' ©Aப  � Wைலகேள
காரணமா3!.

hK B'], O!ைப, ெசPைன மNX! 
ெகா'க^தா உAபட இo Qயா4P 35 நகரC
கa' உ+ள இைணய> பயனாள`கa' 84%
ேப` இைண ய^ைத, ெப !பா�! சgக நA
sNெகன இயC3! தளCகைள> பா`>பதNேக
பயPபc^KIPறன`. Iராம>hறCகa' இoத
எ5�1ைக 85% ஆக உ+ளK. 

நக`>hறCகa' சgக தளCகைள> பயP
பc^Kவ`கa', ஏற^தாழ பாQ13 ேமலான
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வ`க+ நாP3 மாநகரCகaேலேய உ+ளன`.
இoத நாP3 ெப ! நகரCகU13 அc^த ப
Bயான, 35 Ddய நகரCகa' உ+ளவ`கa'
5% ேப` சgக இைணய தளCகைள> பயPப-
c^KIPறன`. இoத ஆT4', சgக இைணய
தளCகைள> பயPபc^KவQ' க'ª)
மாணவ`கேள அQக இட! (34%) ெபNX+
ளன`. அc^தபBயாக, 21 வயQ] oK 35
வயK+ள இைளஞ`க+ அc^த இட!
ெபXIPறன`.

இQ' க5டdய>பAட இPெனா 
O1Iய ஆ`வgAc! 4ஷT!, சgக இைணய
தளCகைள> பயPப c^Kபவ`கa' gPd'
இர5c பC3 ேப` ெமாைப' ேபாPக+
வ{யாகேவ சgக இைணய தளCகைள^
ெதாட`h ெகா+IPறன`. தNேபாK :மா`A
ேபாPகaP 4ைல பB>ப Bயாக1 3ைறoK,
அQகமாக 4Nபைனயாவதா', ெமாைப'
ேபாP வ{ பயPபாc இPw! அQ கமா3!
எPX எQ`பா`1க>பcIறK.

ேமேல க5டdய>பAட தகவ'களா',
சgக இைணய தளCகைள இய13! 
WXவனCக+, அவNdP இய1க^Q', ycத
லாக Oத«c ெசTK வ IPறன.

ெதாட1க! Oத' இPX வைர,
இoத சgக இைணய தள> பயPபாAB', 
ேப:h1 இைணய தளேம Oத' இட!
ெபXIறK.

ெமா^த^Q' 96% ேப` இதைன> பயPப
c^KIPறன`. இதைன அc^K y3+ >ள:

பயPபc^Kபவ`க+ 61% ஆக உ+ளன`.
A4Aட` தள^Qைன 43% ேப !, ]C1A இP
தள^Qைன 24% ேப ! பயPபc^Q
வ IPறன`. 

ெமா^த சgக தள> பயPபாAடா ள`கa',
18% ேப` மAcேம இைணய^Qைன^ தCக+
அ�வலக^Q] oK பயPபc^KIPறன`.
அc^த 18% ேப` தCக+ :மா`AேபாP
அ'லK ேட>ளA s.D. வ{ யாக> பயPப
c^KIPறன`. ஏற^தாழ 75% ேப`, தCக+
�cகa] oK தாP, இoத தளCகைள
அ¡3IPறன`.

இoத ஆTR 2013 Bச!ப` மாத^QN3>
soைதய கால^Q' எc1க>பAடK.
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/ளா� Aைரtகைள^ தயா)^K வழC3வQ', 
உலக அள4' hக� ெபNற சாP B:1 
WXவன!,அ5ைமp'128r.s.ெகா+ளளR
ெகா5ட, உலIேலேய eகl Ddய �.எ:.
s. >ளா� Aைர4ைன SanDisk Ultra Fit USB 
3.0 எPற ெபய)' அdOக>பc^Q�+ளK.
இK அ5ைமp' நைடெபNற Computex 2015
க5காADp' காAD13 ைவ1க>பAB oதK.
இதP 4ேசஷ அ!சCக+:

வழ1கமான �.எ:.s. 2 வைக >ளா�
Aைரtகைள1 காAB�! ப^K மடC3
ycத' ேவக^Q' ேடAடா4ைன ப)மாd1 
ெகா+U!. 4நாB13 அQக பAச! 130 எ!.s.
ேடAடா பB^தd�! QறP ெகா5டK. சாP 
B:1 WXவன^QP, பா:ேவ`A gல!
பாKகா>h வழC3! சா>Aேவ`
இQ' உ+ளK. 128 sA
எPI)>ஷP ெசய'பாABைன
இQ' ேமNெகா+ளலா!. ைப'க+
அ{�! பAச^Q', அவNைற^
Q !ப> ெபNX^ த வதN3
RescuePRO எPw! சா>Aேவ`
அ>aேகஷP வழCக>பcIறK.

இK�.எ:.s.3வைகெதா{'©Aப^Q'

ெசய'பAடா�!, �.எ:.s. 2 வைக ெதா{'
©Aப^Q' இயC3! சாதனCகUடw!
இயC3! தPைம ெகா5டK.

128 r.s. ெகா+ளளR ெகா5ட, இதP
4ைல 119.99 டால` (�. 7,645) ஆக W`ணய!
ெசTய>பc!. 256 r.s. ெகா+ளளR
ெகா5ட Aைரt �.12,740 எPற அள4'

4ைலpட>படலா!.
இoத இர5c! ஒேர

ேநர^Q' பPனாAடள4'
4Nபைன13 வ ! எPX

அ d 4 1 க > ப A c + ள K .
ஆனா', எ>ேபாK வ ! எPX

ெத)41க>பட4'ைல.

உல8+ 9க: *;ய
=.எ1... -ளாA 2ைரC
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ேகPவா: D'வ` 5 எPற ெபய)' அ5
ைமp' தP :மா`A ேபாP ஒPைற ைம1-
ேராேம1: WXவன! 4Nப ைன13 அdO
க>பc^Q�+ளK. இK உலIேலேய eக1
3ைறவான தBமP ெகா5ட ேபாP எPற
ெபய)ைன> ெபNX+ளK. இதP தBமP 5.1 
ex மAcேம.

ேகPவா: D'வ` 5 :மா`A ேபாZ'
4.8 அC3ல அள4' ெகபாDBt டl Qைர
தர>பAc+ளK. இதP B:sேள AMOLED
வைகையl ேச`oதK. இதP ெரச'_சP
720 x 1280 அள4' ெகாc1க>பAc+ளK.
Qைர13 ெகா)'லா Iளா: 3 பாKகா>h
தர>பAc+ளK. இ oK! கவனமாக, இK
ேபாZP தBமைன உய`^தாத வைகp'
அைமoK+ளK. இQ' Qualcomm Snapdragon
410 3வாA ேகா` >ராசச`, 1.2 Iகா ெஹ`A:
ேவக^Q' இயC3IறK. இதP ரா! ெமம) 2
r.s. :ேடாேர� ெமம) 16 r.s. ைம1ேரா
எ:.B. கா`A இைண>பதNகான :லாA இ'-
லாததா', இதைன அQக>பc^த OBயாK.

இதP sPhறமாக 8 எ!.
s. QறP ெகா5ட
ேகமரா தர>பA
c + ள K .
ஆAேடா

ேபாக: மNX! எ'.இ.B. >ளா� இயC3
IPறன. �ேயா பQR! QறP 1080p@30fps 
ஆக உ+ளK.  OPhறமாக 5 எ!.s. QறwடP
இயC3! ேகமரா உ+ளK. இoத :மா`A
ேபாP 3ைறoத தBமைன1 ெகா5டK மAc
e'லாம', எைட�! eகR! 3ைறவாக 97
Iராமாக உ+ளK.

லRA:¥1க`, எ>.எ!. ேரBேயா மNX! 3.5
ex ஆBேயா ஜா1 தர>பAc+ளK. ெநAெவா`1
இைண>sN3 ைவ s hUm^ மNX! ஹாA
:பாA ெதா{' ©Aப! தர>பAc+ளK. அ1
¢லேராxAட` ெசPசா` இயC3IறK. எ:.
எ!.எ:. மNX! எ!.எ!.எ:. வசQ உ+ளK.
இெமp', h� ெமp' வசQ உ+ளன. எ!.s.3
மNX! எ!.s.4 sேளய` தர>பAc+ளன.

இதP ேபAட) 2,000mAh QறP
ெகா5டதாக^ தர> ப A c + ள K .
ெதாட`oK 8 ம� ேநர! ேபச
O B � ! . 345 ம� ேநர! eP 
ச 1 Q தC3IறK.

ஆனா', ைம1ேராேம1:
வழ1க^QN3 மாறாக, இQ' ஒ 

நாேனா D! மAcேம இய1க OB�!.
இ >sw! எ'.B.இ. அைலவ)ைச
இைண>h Iைட1IறK. ஆ5AராTA
லா]பா> D:ட! இயC3IறK. இதP

4ைல �. 17,999.
ெவ+ைள வ5ண^Q' Iைட13!

இoத :மா`A ேபாP, அc^த மாத! Oத' 
இைணய வ`^தக தளCக a�!, ெமாைப' 

ேபாP 4Nபைன ைமயCகa�! Iைட13!.

உல8ேலேய cைற\த தbம]L
ைம#ேராேம#1 1மாF2 ேபா+
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ேசாZ WXவன^QP இர5c D! :மா`A
ேபாP எ1:¥)யா D4 mய', அ5ைமp'
�. 29,490 அQக பAச 4ைலயாக W`ணய! 
ெசTய>பAc, இoQயா4' 4Nபைன13
அdOக! ெசTய>பAc+ளK. இK ெச's
ேபாAேடா எc>பைத O1Iய வசQயாக^
த IறK. OPhற1 ேகமரா 25 ex ைவA
ஆCI+ ெலP: மNX! எ'.இ.B. >ளா�
இைணoK தர>பAc+ளK. இதP QறP 5
ெமகா s1ெஸ' ஆ3!. Qைர 5.5 அC3ல
அள4' (1920 x 1080 s1ெஸ'க+ QறwடP)
உ+ளK. Full HD IPS display with Mobile BRAVIA 
Engine 2 இயC3IறK. :IராAl ஏNபடாத
வைகp' பாKகா>h வழCக>பAc+ளK.
இதP ஆ1டா ேகா` xBயா ெட1 >ராசச` 1.7
Iகா ெஹ`A: ேவக^Q' ெசய'பcIறK. 
இQ' ஆ5AராTA 5.0 லா]பா> D:ட!
தர>பAc+ளK. இதP sPhற1 ேகமரா 13
எ!.s. QறP ெகா5c, எ'.இ.B. >ளா�
இைணoK தர>பAc+ளK. இதP ரா! ெமம)
2 r.s. :ேடாேர� ெமம) 16 r.s. இதைன
அQக>பc^த :லாA Iைட1IறK. ேபAட)
2,600 mAh QறP ெகா5டK. ெநAெவா`1
இைண>sN3 4r எ'.B.இ. ெதா{' ©Aப! 
இயC3IறK. இதP ப)மாண! 150.3 x 77.4 x
7.9 ex. எைட 147 Iரா!. எ>.எ!. ேரBேயா
மNX! 3.5 ex ஆBேயா ஜா1 Iைட1IPறன.
ெநAெவா`1 இைண>sN3 4r, 3r, ைவ s,
hUm^ 4.1, r.s.எ:. மNX! எP.எ>.D. 
ஆIய ெதா{' ©AபCக+ இயC3IPறன.

இதP ேபAட) 2,600 mAh QறP ெகா5டK.

க >h, ெவ+ைள மNX! ePA
வ5ணCகa' இoத மாட' ேபாP 
Iைட1IறK.

ேசா]
எ#1d[யா *4
இ\Dயா L
அ;gக&
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அைன^K தர>sனைர�! தP ெமாைப'
ேபாP மாட'களா' கAB> ேபாட 

ேவ5c! என சா!சC, அைன^K நாcக
a�! OயNDகைள ேமNெகா5c வ I
றK. அoத வைகp', eக உய`oத :மா`A 
ேபாPக+ அdOக^QN3 இைடேய, Dல ம^
Qய Wைல ேபாPகைள�!, பAெஜA 4ைல
ேபாPகைள�! 4Nபைன131 ெகா5c வ 
IறK. அoத வைகp', அ5ைமp' Samsung
Galaxy G 316 H-VE S Duos 3 எPற ஒ :மா`A
ேபாைன ெவapAc+ளK. இதP அQக பAச
4ைல �.6,300.

இQ' 2r மNX! 3r ெநAெவா`1 ெசய'ப-
cIPறன. இர5c ைம1ேரா r.எ:.எ!. D!
கைள> பயPபc^தலா!. ஆ5AராTA 4.4. 
IAேகA D:ட! இய13IறK. இதP mய'
ேகா` >ராசச` 1.2 Iகா ெஹ`A: ேவக^Q' 
இயC3IறK. இதP ரா! ெமம) 512 எ!.s.
:ேடாேர� ெமம) 4 r.s. ைம1ேரா எ:.B.
கா`A ெகா5c 64 r.s. வைர இதைன அQக
ப>c^தலா!. இதP ப)மாண! 121.4 x 62.9 x
10.8 ex. எைட 124 Iரா!.

ேக5B பா` வB4', 4 அC3ல அள
4லான B.எ>.B. ெகபாDBt டl :I�P
ெகா5c இK வBவைம1க>பAc+ளK.
அ1DலேராxAட` மNX! r ெசPசா` இQ'
இயC3IPறன.

sPhறமாக இயC3! ேகமரா 5 எ!.s.
QறwடP, ஆAேடா ேபாக: அைம>hடP,
எ'.இ.B. >ளா� இைணoK தர>பAc+ளK.

OPhறமாக ேகமரா இ'ைல. லRA :¥1க`,
3.5 ex ஆBேயா ஜா1 ஆIயைவ உ+ளன. 
பQR ெசTய1 yBய வசQ�டP எ>.எ!.
ேரBேயா உ+ளK. r.s.ஆ`.எ:., எA�, ைவ 
s, A2DP இைணoத hUm^ ஆIய ெதா{' ©A
பCக+ ெநAெவா`1 இைண>ைப1 ெகாc1 IP
றன. எ:.எ!.எ:., எ!.எ!.எ:., இெமp', 
h� ெமp', இP:ட5A ெமசfச` ஆIய
வசQக+ தர>பAc+ளன.

இQ' 1,500 mAh QறP ெகா5ட ]^Qய!
அயP ேபAட) தர>பAc+ளK. இK ஒ 
Oைற சா`� ெசTதா', 230 ம� ேநர! ேத1I 
ைவ1IறK. ெதாட`oK 5 ம� ேநர! ேபச
ச1Q அa1IறK.

5Dய சா&சT 1மாF2ேபா+

* ஒNெவா_ ெமாைப> வா@4 இய/க8
ெதாட@4யlட& *#06#எ&ற எ+ைண
அv8F அத& தi அைடயாள எ+ைண8
(IMEI -~ International Mobile Equipment Identity)
ெதmj9 ைவ89/ ெகா"w@க". உ@க"
ெமாைப> ேபா'/கான வார+I இதைன\
சாXjததாA5. ேமW5 உ@க" ெமாைப>
ெதாைலj9 ேபானா> இjத எ+ைண/
ெகா+P ேதI/ க+PnI/கலா5.

* உ@க" ெநHெவாX/4ைன8 தா+I
#HkXகளா? ெமாைப> ேபாைன ஆ0
ெசcவ9 ந>ல9. இ>ைல எ&றா>, ேபHடm
பவX xணாA5.

ெமாைபL b-1...
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ஆ+HராcH எ5 Z-ட5 பய&பாHP/A வ_5
ேபா9 y\சயமாக அைனவராW5 #_5ப0பP5.
ஏென&றா>, {@க" எP89/ காHIL"ள
அைன89 1Fய அ5ச@கw5, அைவ த_5
வசFகw5 அைனவ_5 #_50பPபைவயாA5.
ேமW5, ேபா& பய&பாHI> 1Fய ேவக8ைத8
த_வதாகேவ அைன895 வIவைம/க0பPவ9
ெதm4ற9. Ag0பாக, இைணய இைண0n&
ேவக5 Aைறவாக இ_/A5ேபா9, பட@க"
ஆ0ெஜ/Hக" இ>லாம> தர#ற/க5 ெசc
வ9 Zற0பான வQKைறயாA5. இjத Z-ட5
பல ஆ+Pக" பாராHட0பP5.

டாKடL எ". vwவாச", ேகாைவ.

ேப-1/ அ/கl+H {/க5 Ag8த த@க" பF>
}க8 ெதbவாக இ_jத9. அ0பIேய n&ப[g
எ& பைழய அ/கl+H ஒ&ைற {/ 4ேன&. த@க-
w/A ந&g.

எ6. 0கேழMN, NyவாzL.

ஆ0n" yUவன8F& அFரI அg#01கைள/
ேகாXைவயாக எP89, Ag0 1கேளாP தjத
கHPைர அFக5 ெதmj9 ெகா"ள உத#ய9.
ஆ0n" yUவன8F& சாதன@க" எதைனL5
நா& பய&பP8த#>ைல எ&றாW5, அ9 ப[g 
அgj9 ெகா"ள }கl5 உத#ய9.

எ6.ேக. அTணாமைல, ேகாைவ.

தானாக டாAெம+H ேசN ெசcய0பPவத[கான
ெசHI@- I0- அ_ைம. உடேன எ& க50rH
டm> அைம89/ ெகா+ேட&. பய'"ள Ag01.

ஆL. ேமb ெபா"{த|க[, ராஜபாைளய[.

ஐ.ஓ.எ-.9 ம[U5 ஐேபH சாத ன8F[கான அ0ேடH
எ0ேபா9 4ைட/A5. நா& பல பuகw/A
ஐேபH }i பய&பP8F வ_4ேற&. ஆவ Wட& 
கா8F_/4ேற&. உ@க" கHPைரdJ_j9,
ஐேபH }i சாதன8FW5 Z-ட5 அ0ேடH 
தானாக/ 4ைட/A5 என yைன/ 4ேற&.

எ6. காLVNK ராஜ", jவகாj.

ஆ+HராcH சாதன@க" பய&பP89ேவாைர, த&
ஐ.ஓ.எ-.9 sல5 ஆ0n" இv/க yைன8தாW5,
அத& சாதன@க" #ைல ம/கb& க+ைண/ கH
P4ற9. எனேவ, வளXj9 வ_5 நாPகbலாவ9,
ஆ0n" த& சாதன@கb& #ைலைய ம/கw/A/
கHP0பIயாA5 அள#> அைம/க ேவ+P5.

எ". �தMNரா, கா�j0ர[.

இi பவX ேப@/ அைனவ_/A5 ேதைவ0பP5
ஒ&றாக மாg#P5. அைனவ_5 வா@40 பய&-
பP8த Kய[Z0பாXக". }&சார5 அI/கI
காணாம> ேபாA5 yைல உ"ள ந5 ஊ_/A அ9 
அவZய5 ேதைவ. எனேவ, அைன89 yUவன@
கb& பவX ேப@/ Ag89 தகவ> தரl5.

எ". ேரா6ேமb, நா�L.

ேப-1/ ேட4@ nர\ைன/A Aர> ெகாP8தத&
sல5, ப>லாdர/ கண/கான வாசகXகb&
மனF> இ_0பவ[g[A வIவ5 ெகாP89"
�Xக". கHPைர எvFயவ_/A ஆdர5 ந&g.
எ&ைன எத[ெகP8தாW5 ேட/ ெசcL5 எ&
‘Zறjத’ ந+பXகbட5 இ_j9 எ&ைன/ கா0பா[g
உ"�Xக".ந&g.

இ. �/0ரா� ேசனாNபN, இராேம6வர[.
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ேக"#: நா& க50rHடm> அFக5 ேக5- #ைள
யாP4ேற&. இjத #ைளயாHP/கைள, 1Fயதாக
வர இ_/A5 #+ேடா- 10 ஆ0பேரHI@ Z-
ட8F> #ைளயாட இயWமா? ேவக5 Aைற Lமா?
அ0பI இ_jதா>, நா& #+ேடா- 8.1 Z-ட8F
ேலேய இ_/க #_514ேற&. உ@க" அglைர
எ&ன?

எ". தயாேசகர", ெச"ைன.
பQ': uCக+ தாP கAடாய! 45ேடா:

10 D:ட^QN3 மாd1 ெகா+ள ேவ5c!.
ஏெனPறா', இoத D:ட^Q', DirectX எPற
ெதா{' ©Aப^QP இPைறய பQ>h Iைட1
IறK. ேக!: 4ைளயாcைகp', D.s.�.
வா', 4ைளயாABN3^ ேதைவயான vழN
Dைய ெதாட`oK வழCக OBயாத Wைல இK
வைர ஏNபAc வoதK. அoத1 3ைறைய இoத
ெதா{' ©Aப! �`^K ைவ13!. இKவைர
ேமNெகா+ள>பAட ேசாதைன ெதா3>h ேசாத
ைனp' இK W�s1க>பAc+ளK. எனேவ,
DirectX பQ>h 11, 45ேடா: 7 மNX! 8.1
D:டCகa' ெசய'பAடைத1 காA B�!
4ைரவாகR!, எoத> sரlைன�! இ'லாம'
ெசய'பc! எPX எQ`பா`1க>ப cIறK.
எனேவ, uCக+ 45ேடா: 10 D:ட! பயP
பc^KவK உCகU13 Wlசய! Wைறவான
மI�lDைய^ த ! 4ஷயமாக இ 13!.

ேக"#: எ&'ைடய டாAெம+H ஒ&g>, 1F
யதாக மாX�ைன உ_வா/4 அைம/க KIய
#>ைல. பலKைற Kய[Z890 பாX89#Hேட&.
இத[கான காரண5 ெதmய#>ைல. இதைன
எ0பI\ சm ெசcவ9 என அைம01 வQகைள/
�றl5. ஒ_ Zல டாAெம+Hகb> மHPேம இjத
nர\ைன ஏ[பP4ற9.

எ". காjமா�Kக[, jவகாj.
பQ': ஒ Dல டா3ெம5Aகa'

மAcேம இoத sரlைன ஏNபcவதாக^ ெத)
4^K+®`க+. எனேவ, sரlைன131 காரண! 
ேவ`A hேராIரா! அ'ல. இoத sரlைனைய1
ெகா5c+ள டா3ெம5AகaP அைம>s' 
தாP sரlைன இ >பதாக^ ெத)IறK. இoத
டா3ெம5Aக+ ‘கர>A’ ஆI இ 1கலா!. 
இவNைற உCக+ 4 >ப>பB அைம1க }�1-
கா¡! வ{கைள^ த IேறP.
1. sரlைன13)ய டா3ெம5ABைன^ Qற1

கR!.
2. ெதாட`oK hQய, கா]யாக டா3ெம5A 

ஒPைற�! Qற1கR!.
3. hQயதாக^ QறoK+ள டா3ெம5AB',

உCக+ 4 >ப>பB, அைவ எ>பB காAD 
அa1க ேவ5c! என எ5 ¡I£`கேளா,
அதPபB மா`rP அைம1கR!.

4. sரlைன13)ய டா3ெம5A ெசPX Ctrl+A
அ~^Q, டா3ெம5A O~ வைத�! ேத`o
ெதc1கR!.

5. இடK அ!h1 3dpைன, �>A }�டP
அ~^தR!. இK sரlைன13)ய டா3
ெம5AB' அைம1க>பAc+ள பாராIரா>
அைடயாள^Qைன (Paragraph Marker) u13!.
எனேவ, இ>ேபாK, டா3ெம5AB' உ+ள 
கைடD பாரா மா`1க` த4ர அைன^K! 
ேத`oெதc1க>பA B 13!.

6. இZ, க5Aேரா'+D அ~^Q டா3ெம5A
Bைன Ia> ேபா`c13 கா>s ெசTQடR!.

7. hQய டா3ெம5A ெச'லR!. 
8. க5Aேரா'+4 அ~^ தR!. D1க' உ+ள 

டா3ெம5Aஅ>பBேய,hQயடா3 ெம5A
BP கா] ப1கCகa' கா>s ெசTய>பc!. 

9. இZ இர5c டா3ெம5Aகைள�! 
gடR!. hQய டா3 ெம5AB' uCக+ 
4 !sயபB மா`rP ெவaகUடP
டா3ெம5A அைம1க>பAB 13!.

ேகIU – பNQ–டாKடL ெப. சMNர ேபா6 –
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ேக"#: #+ேடா- 10 ஆ0பேரHI@ Z-ட8
Fைன எ& #+ேடா- 7 இய@A5 க50rHடm>
பFj9 ைவ/க ஆைச0பP4ேற&. ஆனா>,
அNவாU பFL5 ேபா9, ஏ[கனேவ பய&பP8
த0பHP வ_5 Zல வசFகb> ெபmய அள#>,
nர\ைனகைள8 த_5 அள #[A மா[ற@க" ஏ[-
பP5 என0 பI8ேத&. இ9 உ+ைமயா? அைவ
யாைவ? அத[A0 பFலாக எ&ன ெசcFடலா5?

ஏ.எ6. சரவணK �மாL, ம`ைர.
பQ': ைம1ேராசா>A WXவன! தP வைல

மைன> ப1க^Q' இதைன அd4^K+ளK.
அதP பB, uCக+ 45ேடா: 7 ேஹா! s)
eய!, 45ேடா: 7 hரபஷன', 45ேடா:
7 அ'ABேமA, xBயா ெசPட டP
45ேடா: 8 >ேரா அ'லK 45ேடா: 8.1
>ேரா ெகா5B oK, 45ேடா: 10 D:
ட^Qைன> பQoதா', 45ேடா: xBயா
ெசPட` அகNற>பc!. B.4.B.1கைள 
இய1I> பா`1க தZேய >ேள ேப1 சா>Aேவ` 
ேதைவ>பc!. 45ேடா: 7 ெட:1டா> வச
Qக+ Dல u1க>பc!.

45ேடா: 10 ேஹா! பயPபc^Kப
வ`க+, 45ேடா: அ>ேடA தள^ Q] oK
45ேடா: அ>ேடA ைப'கைள^ தானாகேவ
ெபNX> பயPபc^தலா!. 45ேடா: >ேரா 
மNX! எPA`sைர: பயPபc^Kபவ`க+,
அ>ேடA ைப'க+ ேதைவ இ'ைல எPறா',
4ல1I4c! வசQைய1 ெகா5B >பா`க+.

45ேடா: 7 D:ட^KடP இைணoேத
தர>பAட Solitaire, Minesweeper, and Hearts
Games ஆIயைவ, 45ேடா: 10 பQய>ப
cைகp' u1க>பc!. இவNdN3> பQலாக,
the “Microsoft Solitaire Collection” and “Microsoft 
Minesweeper.”  எPw! ெதா3>hக+ பQய>
பc!. Windows Live Essentials உCக+ D:
ட^Q' பQய>பAB oதா', ஒP Aைரt
அ>aேகஷP u1க>பAc, ஒP Aைர4P
இPபா1: பQ>h தர>பc!.

ேக"#: �A" yUவன5 Ag89 இ9வைர அgj
Fராத, ெதாQ> �Hப5 சாராத தகவ>க" ஏேத'5
தரl5. ஓX ஆXவ8F> ேகH4ேற&. ஆZ mயராக
நா& எ& மாணவXகw/A/ �Uேவ&.

எ". ஞான�yசா�, ேதw.
பQ'; உCக+ ஆ`வ^ைத> பாராAcIேறP.

ெபாKவாக �'கa', y3+ 3d^த ெதா{'
©Aப தகவ'கேள Iைட13!. அதP WXவ
ன)P மZதாsமான!, ஊ{ய`க+ பா' ெகா5
c+ள அPh, அதP தைலைம அ�வலக^Q'
Iைட13! Dல வசQக+ 3d^K ெத)oK ெகா+
வK! ந'லேத. இேதா நாP பB^த DலவNைற
உCகUடP பI`oK ெகா+IேறP.

y3+ WXவன^QP தைலைம அ�வல
க^Q' உ+ள h' தைரகa' ேமTவதNகாக,
QனoேதாX! 200 ஆcக+ வாைடைக13

எc1க>பcIPறன. இைவ அCI 13!
ேதைவயNற கைழ தாவரCகைள உ5பKடP,
h' தைரகைள�! �ரா13IPறன. இயoQரC
கைள1 ெகா5c h'ெவaகைளl ச) ெசTவ
தைன> பா`>பைத1 காAB�!, இoத ஆcக+
ேம�! காAD ஊ{ ய`கU13 உNசாக^ைத^
த IPறK.

y3+ WXவன ஊ{ய`கaP 3ழoைத கைள,
அ�வலக ேநர^Q' கவZ^K1 ெகா+வதNகாக
eக> ெப)ய (Day Care Centre) 3ழoைதக+ நல
ைமய! நட^த>பcIறK. 2008 ஆ! ஆ5c
இதP கண13 வழ1 3கைள> பா`1ைகp',
ஓரா5BP ஒ 3ழoைத13 37,000 டால`
ெசலவாIறK என1 க5டdய>பAடK. அேத
ஆ5B', :டாPேபா`A ப'க ைலp' க!>
_Aட` அd4ய]' டா1ட` பAட வ3>h
மாணவ` ஒ வ 13 34,000 டால` தாP ெசல
வானK.

y3+ ேதட' கAட^Q' ஏேதw! ஒ  
yAட', ெப 1க' கண1 Iைன ைட> ெசTK
4ைட ேதcCக+. உடP 4ைட�டP yBய
கா'3ேலAட` Qைரp' Iைட13!. ேம�!
கண13கைள> ேபாடலா!.

2010 ஆ! ஆ5B] oK y3+ வார^QN3
சரரச)யாக ஒ WXவன! எPற கண1I'
வாCI1 ெகா5B 1IறK.

y3+ ேதட' தள! ெசPX I want to commit
suicide எPX எ~Q ேதcCக+. உCக+
நாAB', இயC3! தNெ காைல13 எQராக
அdRைரpைன வழC3! ெதாைலேபD எ5
தர>பc!.

“google” எPற 4ைனl ெசா', ஆCIல அக
ராQp', 2006 ஆ! ஆ5c ேச`1க>பAடK.
y3+ ேதட' தள! gல!, எoத ஒ  தக வ
ைல�! ேதc! ெசயைல1 3d13! 4ைனl-
ெசா'லாக இதைன> பயPபc^தலா!. y3+
WXவன^Q' 200013! ேமNபAட எ5�1
ைகp' இoQய`க+ ப�யாNXIPறன`.

y3+ WXவன அெம)1க ஊ{ய` ஒ வ`,
ப�யாNX! கால^Q' இறoதா', அவ)P 
வா�1ைக^ Kைணவ 13 அ'லK 3c!
ப^Q' சா`oK இ >பவ 13, அc^த ப^K
ஆ5cகU13, மாதoேதாX! ஊQய^Q' 50%
வழCக>பc!.
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ேக"#: வ_5 #+ேடா- 10 ஆ0பேரHI@ Z-
ட8F[A மாU5ேபா9, எ&iட5 உ"ள ஆ+HI
ைவர- ெதாA01 எ&னவாA5? த[ேபாைதய
yைலdேலேய இய@Aமா? அ>ல9 இய@காம>
ேபாc#Pமா? #+ேடா- 10> அ9 இய@A5
எ&பைத எ0பI அgவ9?

�. ஆL. ேவதXரகாச[, தா[பர[.
பQ': ைம1ேராசா>A WXவன^தா' வழC

க>படாத, ஆனா', eகl Dற>பாக ெசய'-
பc! த`A பா`AB ஆ5AB ைவர: ெதா3>
hகைளேய (எ.கா. Norton, Kaspersky, McAfee,
Panda, AVG) பல` பயPபc^Q வ IPறன`.
எனேவ, இoத சoேதக! வ  வK இயNைகேய.
இவNdN3> பQலாக, 45ேடா: 10 தP-
wைடய 45ேடா: Bப5ட` ஆ5AB
ைவர: ெதா3>sைன> பQ^K4cமா? எPற
ேக+4�டP பல வாசக`க+ கBத! எ~Q
உ+ளன`. இK 3d^K ைம1ேராசா>A தாP
ேமNெகா+ள இ 13! Wைலைய^ ெதaR
பc^Q�+ளK.

நா! க!>_Aட)' அைம^K+ள ஆ5AB
ைவர: ெதா3>hகa' சoதா கால!
ெதாட`oK இ oதா', அK அ>ேடA ெசT
ய>பAc ெதாட !. சoதா கால! காலாவQ
யாI4AB oதா', அ>ேடA ெசTய>பAc
இய1காம' ைவ1க>பc!. ஆனா', அK 
சா`oத ெசABC: அைம>hக+ அ>பBேய
இ 13!. சoதா கAc! வைர ைம1ேராசா>A
கா^Q 13!. அKவைர தNகா]கமாக, தP
wைடய 45ேடா: Bப5ட` gல! பாK
கா>sைன வழC3!. இK 3d^த ேமலQக^
தகவ'கU13 http://www.microsoft.com/en-US/
windows/windows-10-specifications எPற இைண
யதள^Qைன1 காணR!.

ேக"#: ேவXI> டாAெம+HI> Ag01கைள8
தயாX ெசc4ேற&. Ag01கைள ைட0 ெசc
ைகd>, ெதாடX\Zைய/ Ag/A5 வைகd> 
Zgய இரHைட/ ேகாP (=) அைடயாள@க"
Zலவ[ைற ைட0 ெசcதா>, அ9 உடேன
அv8தமான Kv/ ேகாடாக மாg#
P4ற9. இதைன {/க KIய#>ைல.
க+Hேரா> + இஸH ேபாHP, இjத
இரHைட/ ேகாP அைடயாள8Fைன
அP89 -ேப- அைம8தா> மH
Pேம அ0பIேய y[4ற9. ஒNெவா_
KைறL5 இேத ேவைல யாக உ"ள9. 
இ9 எதனா> ஏ[பP4ற9? {/க I0-
தரl5. நா& பய&பP89வ9 எ5.
எ-. ஆ�- 2007.

எ&. மேஹ-வm, ெத&காZ.
பQ': உCக+ க!>_Aட)', ேவ`A 

ெதா3>s' உCகளா' அ'லK 
பQய>பc!ேபாேதா ஏNபc^
த>பAட பா`மABC ெசABC:

அைம>h தாP இதN31 காரண!. நா! u5ட 
பc1ைக1 ேகாABைன ைட> ெசT Qட ஏN
பc! கால^ைத இK 3ைற1 IறK. இK ந'ல
KதாP. ஆனா', உCகைள> ேபாPறவ`க+,
இoத1 ேகாc ஏNபட1 yடாK. சமWைலைய1
3d13 இ Ddய ேகாc நாP3 அ'லK ஐoK 
ைட> ெசTதா�!, அைவ அ>ப Bேய இட!
ெபற ேவ5c! என எ5¡பவ`க+, அதN
கான ெசABC: அைம>s' மாXத'கைள
ஏNபc^Qனா' ேபாK!. அதNகான ெசய' O
ைறகைள1 }ேழ த IேறP.

Oத]' ஆ¥: பAடP அ~^Q Word Options
Ia1 ெசTQடR!. இK ேவ`A ஆ>ஷP:
45ேடா 4ைன^ Qற13!. இQ' இடK 
ப1க! உ+ளவNd' Proofing எPற s)4'
Ia1 ெசTQடR!. இC3 Iைட13! 45
ேடா4' Auto Correct Options எPw! 45
ேடா4ைன^ Qற1கR!. இ>ேபாK Iைட13!
Auto Correct 45ேடா4', Apply as you type
எPற s)4' உ+ள Border Lines எPபதP OP
உ+ள Ddய கAட^Q' B1 அைட யாள^ைத
எc^K4Ac, அைன^QN3! ஓேக அ~^Q
ெவaேயறR!. இZ, uCக+ அைம^த சம 
அைடயாள1 3d (=) எ^தைன இ oதா�!,
அK uளமான ேகாடாக மாறாK.

ேக"#: #+ேடா- 7 Z-ட8Fைன0 பய&பP8F
வ_4ேற&. இF> #+ேடா- எச& Zய>- 

இ&-டேலஷ& ஆன மாFm ெதm ய
#>ைல. இதைன எ0பI இ&-டா>
ெசcFடலா5? இத[கான இைணய Kக
வm எ&ன?

எ". ம�மா Nனகர", ேகாைவ.

பQ': Wlசயமாக அK உCக+
D:ட^Q' பQய>பAc இ 13!. 
இ'ைல எPறா�!, அதைன ைம1

ேராசா>Aதள^Q] oKதர4ற1க!
ெசTK இP:டா' ெசTK ெகா+
ளலா!. தள Oகவ) http://windows.
microsoft.com/en-us/windows/security-
essentials-download.

45ேடா: ைலt எசPDய':,
45ேடா: ைலt இP:டால` என இK

OPன` ெபய)ட>பAc இ oதK
எPபைத^ தCகU13 WைனR
பc^த 4 !hIேறP.

g01கைள8
ட0 ெசc
ைகd>

ாள@க"
டேன

g#
ைல.
த

ன

காZ.
வ`A

வ_4
இ&
#
ெ
வ

D
இ

45ே
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