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மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧5 ஜனவ9 

மாத5@G3 NO ெவ;யாQ<R1க1Sடா6. -ா.க2 
மGH! ‘/0’1கைள உRவா1Qயவ&, ெவ;<$டவ&,
Qைட13! இடWக2, Xைல ஆQயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ\]!.
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உ
I
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~ டாKடL ெப.சMNர ேபா7 ~
ெச ற மாத&, த 'ைடய +-ய ./ேடா1
ஆ3பேர678 91ட&, ./ேடா1 10, வ=& 
ஜூைல 29C அைனவ=FG& இலவசமாகF
KைடFG& என ைமFேராசா36 அM.NதO.
ஆனாC, ெச ற ஜூைல 3C, சST மாறான அM
.3ைப ெவVW6XYளO. ெமாNதமாக அைன
வ=FG& தர3படாமC, ப73ப7யாக, அைல
அைலயாக, ஒ\ெவா= ]ைலWC உYள பயனா
ள_க`FG வழ8க3பX& என அM.NOYளO.
அதாவO, வ=& ஜூைல 29C ./ேடா1 10
வழ8GவO ெதாட8க3பX&. அைனவ=FG&

இCலாமC. ப73ப7யாகN தர3பX&. ஆனாC,
அைனவைரb& ./ேடா1 10 ெச றைடய
எNதைன நா6கY எXFG& எ T ெசாCல-
.Cைல.

dதeC, வ=& ஜூைல 29 அ T, 
./ேடா1 10 ேசாதைனN ெதாG3fைன3
பய பXNதN தர3ப6ட “இ ைசட_ +ேரா-
Kரா&” -6டN- ப8G ெகா/டவ_க`FG
ம6X& அVFக3பX&. அத f ன_, ப73ப-
7யாக, ப-g ெசhO ெகா/டவ_க`FG வழ8
க3பX& என அM.Fக3ப6XYளO. ஒ\-
ெவா= ]ைலWi&, ./ேடா1 10 ெபST3 

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&"ைபb! எc6Wக2.



13-7-20153
பய பXNOபவ_கY jT& f k6ட8கY,
பlmeFக3ப6X, அ-C d ேனSற& ேதைவ
எnC, அைவ வழ8க3பX& என, இoத -6-
டN- இயFGந_ ெடl ைமய_ச அM.N
OYளா_.

இoத வைகWC இ ைஸட_ +ேராKராqC
உYள 50
ல 6 ச &
ே ப = F G
./ேடா1
10 dதeC
வ ழ 8 க 3
ப X & .
ெச ற ேம
மாதN-C
இ வ _
க V 
எ /
s F ை க
39 ல6
ச ம ா க
இ=oதO
GM3f
ட N த F
க த ா க
இ=oதO. இவ_கY, ./ேடா1 10
ேசாதைனN ெதாG3fைனN ெதாடFக& dதC
பய பXN-, த8கY அ'பவN-ைன ைமF
ேராசா36 ]TவனNOட பK_oO ெகா/டவ_
களாவா_கY.

அXNO, ./ேடா1 ெர7 -6டN-C, த8-
க`Fகான ./ேடா1 10 91டNைத d ப
-g ெசhத வ_க`FG வழ8க3பX&. இவ_கY
அைனவ=FG& ஒேர ேநரN-C தர3பட மா6
டாO. இவ_க`FG வழ8க3பX& d ன_,
அவ_கV க&3t6ட_, ./ 10 ஐ இயFகN
ேதைவயான ஹா_6ேவ_ ெகா/XYளதா எனw
ேசாதைன ெசhய3பX&. இயFகF j7ய க&3
t6ட_க`FG ம6Xேம வழ8க3பX&. இவ_
க`FG இO GMNத அM.3+ வழ8க3ப6X,
தர.றFக& ெசh-ட அ'ம-Fக3பXவா_கY.
./ேடா1 7 மST& ./ேடா1 8.1 91
ட8கைள இயFGபவ_கY, இoத வைகWC
இட& ெபTK றன_.

இவ_க`&, ஓரா/XFGY, ./ேடா1
10 91டNைதN தர.றFக& ெசhO ெபSTF
ெகாYள ேவ/X&. இவ_கY, ஜூைல 30, 
2016C dய றாC KைடFகாO. .ைல 
ெகாXNேத வா8க ேவ/7ய-=FG&.
ஆனாC, ெதாடFக ஓரா/X காலN-C ெபS
றவ_கY, ஓரா/XFG3 f ன_, .ைல
ெகாXFக ேவ/7ய-Cைல. வா|நாY d}
வO&, ./ேடா1 10 இலவசமாகேவ இவ_க
Vட& இ=FG&.

ெமாNதமாக உlம& ேக6X3 ெபT பவ_
க`FG, ஆக16 1 dதC ./ 10 வழ8
க3பX&. Windows 10 Enterprise 91டN
-ைன இவ_கY ெபTவா_கY. இேத ேபால, 
./ேடா1 10 எஜுேகஷ  ெதாG3 fைனF
ேக6XYளவ_க`FG& வழ8க3பX&.

உலKேலேய qக3
ெபlய அள.C ேபச3
ப6X வழ8க3பX&
சா36ேவ_ அ3ேட6
./ேடா1 10
ஆகNதா  இ=FG&. 
./ேடா1 91
டN-C அைனவராi&

.=&f3 பய ப
XNத3ப6X,

./ 8C
� F க 3
ப 6 ட

“1டா_6” ெம',
கா_டனா எ '& 
7 � 6 ட C
அ 9 1 ட / 6 ,

எ6� என3பX& +-ய வைக fர gச_
ஆKயைவ ./ேடா1 10 91டN-  9ல 
9ற3ப&ச8களாG&.

Hard Disk : (ஹா"# %&') ைப,கைள/ ப012
ைவ42 இய'க/ பய7ப89 ஓ" அ%/பைட
சாதன9. இ0, அைன42 வைக ைப,கைளA9
ப0யலா9. ஆ/பேர#%F G&ட9 (HIேடா&),
அ/Kேகஷ7 சா/#ேவ" (எ9.எ&.ஆN&,
ேபOேம'க" ேபா7றைவ) மRS9 இவRறா,
உUவா'க/ப89 ைப,கV அைன4ைதA9
இ0, ப0யலா9. இதைன WைறயாகX9 கவ
னமாகX9 ைகயாள ேவI89. இ2 ெக#8/
ேபாவைத4தா7 ஹா"# %&' கர/# ஆ[
H#டதாக' \Sவா"கV. ஒU Wைற ெக#8/
ேபானா, அதைன ^I89 ச_ ெச`வ2 Gரம
மான கா_ய9. எனேவ இ0, ப0ய/ப89 ைப,
கa'b நக, எ842 தdேய இைத/ ேபா7ற
ேவS சாதனFகK, ப012 ைவ/ப2 ந,ல2.

Bandwidth: இைண'க/ப#ட இU ேவS சாத-
னFகV இைடேய நைடெபS9 ேட#டா ப_மாR
ற40, அ0க ப#ச ேட#டா ப_மாRற ேவக407
அளைவ இ2 bf'[ற2. இ2 ேட#டா பய
g'b9 ேவக9 அ,ல.
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இைணய& GMNO, இo-யF Kராம8கVC
வா}& மFக`FGF கSTF ெகாXFக

டா6டா 6ர161 மST& jGY இo -யா
இைணoO, ஒ= +-ய வைக -6டN -ைன அM-
.NOYளன. இதSெகன வ7வைமFக3ப6ட
“இைணய ைசFKY வ/7கைள” ('Internet
Cycle Carts') ெதாைல �ர8கVC அைமoOYள
Kராம8க`FG அ'3ப இ=FK றன_. இoத
ைசFKYகY, Kரா ம8கVC ஐ1K�& அCலO
அO ேபா ற ெபா=6கைள .Sபைன ெசh
-X& ைசFKYகY ேபால வ7வைமFக3
ப6XYளன. இoத ைசFKYகைள இயFG&
“இைணய சார-கY” ந& ஊ_ ேபா16 ேம 
ேபாலw ெசயCப Xவா_கY. இவ_கY, Kராம8
கVC உYள ெப/க`FG இைணயNைத3
பய பXNO& வ�கைளF கSTN த=வா_கY.
இoத இைணய ைசFKY வ/7கY, அoத Kரா
ம8க`FGN தகவCகைள வழ8G&, ெதாைல
ெதாட_+கைள ஏSபXN-N த=& ஒSைறw சாள
ர8களாகw ெசயCபX&.

டா6டா 6ர16 த j6டாV ]Tவன8க
`ட , Kராம8க`FG இoத இைணய ைசF-
KYகY ெச T வ=வதைனw ெசயCபXNO&.
jGY இo-யா இoத ைசFKYகைள இைணய
ைசFKYகளாக மாSMN த=& ெசயCபா6
7ைன ேமSெகாY`&. இoத ைசFKYகைள 

இயFG& ெப/க ̀ FG பWS 9ைய அVFG&.
இத �ல& இo -யா, த 7�6டC இo-யா
இலFைக அைடய வ� fறFG&.

இoத இைணய ைசFKY ெதாடFக .ழா.C 
டா6டா 6ர16 தைலவ_ ரNத  டா6டா 
மST& jGY இo -யா ெத KழFG ஆ9யா
OைணN தைலவ_ ராஜ  ஆனoத  ஆKேயா_ 
கலoO ெகா/டன_.

இoத இைணய ைசF KYகைள இயFG
பவ_கY, Kராம3 +ற ெப/க`FG, இைண
யNைத3 பய பXNOவதSகான அ73பைட
பWS9Wைன வழ8Gவா_கY. இைணய&

<ராமK
ெப)கU=கான

இ!டJெநM
ைச=<S CMட'
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த=& பய கY GMNO எXNOைர3பா_கY.
நகர8கVC வா}& ெப/கY, இைண

யNைத3 பய பXNதF கSTF ெகாYவ-C
.ைரவாகw ெசயCபXK றன_. ஆனாC, Kரா
ம3+ற இo-ய3 ெப/கY இoத வைகWC 
f த8Kேய இ=FK றன_. Kராம3 +ற8
கVC இைணயNைத3 பய பXNOேவாlC,
12% ேபேர ெப/களாக இ=FK றன_.

இoத ]ைலைய3 ேபாFKட, நா& அைன
வ=& இைணoO ெசயCபட ேவ/X& என
jGY இo-யா OைணN தைலவ_ jMbYளா_.
இைணய இைண3+ எ பO, எoத ஒ= சd
தாயN-SGமான அ73பைட மST& அN-
யாவ9யN ேதைவயாக உYளO. இதைன3
பய பXNOைகWC, மFகV கC. அMg
.lவைடKறO. சdதாய ெபா=ளாதார மாS
றN-Sகான, தகவCகைள அ�G& வ�கைளN
த=KறO.

இoத இைணய ைசFKYகY, dதeC
GஜராN, ராஜ1தா மST& ஜா_Fக/6 மா]
ல8கVC த8கY பsையN ெதாட8GK றன.
அXNத 18 மாத8கVC, 4,500 Kராம8கVC
வா}& 5 ல6ச& Kராம3 ெப/கைள இoத
பWS9 ெச றைடய உYளO. ஒ\ெவா= Kரா
மN-i&, வார& இ= நா6கY இoத இைணய
ைசFKYகY, இைணய3 பWS9Wைன
வழ8G&. ஒ= KராமN-C அCலO இைணF-
க3ப6ட Kராம8கVC, நா G dதC ஆT
மாத8கVC இoத பWS9 வG3 +கY ேமS-
ெகாYள3பX&.

இoத dயS9WC இ/ெடC ]Tவனd&
இைணoOYளO. இ/ெடC ஏSகனேவ,

ெப/க`Fகான 7�6டC கC.ையN த=
வ-C jGY இo-யா ]T வனN- j6டாV
யாக உYளO.

டா6டா 6ர16, ஏSக னேவ, ச�க, ப/பாX
]க|gகைள Kராம8கVC ேமSெகாY`&
-6டN-ைன, 16 மா]ல8கVC,  170 மாவ6
ட8கVC, 8 ல6ச& �XகVC ேமSெகா/XY
ளO.

இoத இைணய ைசFKY -6ட&, ெதாட_oO
மSற மா]ல8கVi& அமCபXNத3பX&.

Domain Name: இ7ட"ெந#%, உVள
தகவ, தளFகைள இh ெசா,லா, bf/i
8[7றன". அ1த தள407 ெபயைர இ2
bf'[ற2.

Download: க9/j#ட" ஒ7fkU12
ேநர%யாக இ7ெனாU க9/j#டU'b/
ைபைல மாRSவதைன டXIேலா# என'
bf/i8[ேறா9. இU/il9 இ7ட"ெந#
ெந#ெவா"'[, இைண1 2Vள க9/j#ட_
kU12 ஒU ைப, இற'[/ ப0ய/ப8வத
ைனேய இ2 ெபU9பாm9 bf'[ற2.

Network: ெந#ெவா"' (இ7ட"ெந#
உ#பட)[, இைண'க/ப#%U'b9 ஒU
க9/j#ட_, உVேள அl ம0n7f
வU9 அ84தவ_7 WயR Gைய4 த8'b9
ஒU சா/#ேவ" அ,ல2 Gfய ஹா"#ேவ" 
சாதன9.

“ெத[W\ ெகாSU]கS”
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Oத dைறயாக, இ/ெடC ]Tவன&,
9Mய 17F வ7.C, d}ைமயான ஒ=

க&3t6டராக இயFகF j7ய 9Mய க&3
t6ட_ ஒ ைற ெவVW6டO GMNத தக
வைலw 9ல வார8க`FG d ெவVW67
=oேதா&. எw.7.எ&.ஐ. ேபா_6 உYள எoத
7.Wi&, மாn6டli& இதைன இைணNO
இயFகலா&. உட , +`�N இைண3fC 
இய8G& மg1 மST& � ேபா_6 இைணN
O.6டாC, d}ைமயான க&3t6ட_ பய 
பாX KைடFG&.

தSேபாO இoத இ/ெடC 17F க&3-
t6ட_ �.9999 எ ற .ைலWC, இo -யா.C
.SபைனFG அMdக3பXNத3ப6XYளO.

இoத 17F க&3t6டlC, Quad-core Intel
Atom 3ராசச_ தர3ப6XYளO. இ/ெடC
எw.7. KராfF1 வச- இைணFக3ப6XY
ளO. ரா& ெமமl 2 �.f. 1ேடாேர� ெமமl
32 �.f. இ-C ைமFேரா எ1.7. 1லா6
ஒ T& உYளO. இத �ல& 1ேடாேர�
ெமமlW -றைன அ-க3பXN-F ெகாY
ளலா&. 7... அCலO மாn6டைர இைணFக 
எw.எ&.7.ஐ. ேபா_6 உYளO. மSற இைண3
+க`Fெகன b.எ1.f. ேபா_6 KைடFKறO.
ைவ f, +`�N 4.0. மST& மC67 ேசனC
7�6டC ஆ7ேயா ச3ேபா_6 ஆKய வச-
க`& உYளன. இ-C ெவ3ப& தsFக q -
.9M இCைல எ பO GM3fடNதFகO.

இo-யா.C இத அMdக .ைல
�.10,999 என அM.Fக3ப67=oதாi&,
�.9,999 .ைலFேக KைடF KறO.

க&3t6ட_ பய பா67ைன அXNத
]ைலFGF ெகா/X ெசCi& dயS9யாக,
இoத 17F க&3t6டைர வ7 வைமNO வழ8
Gவதாக, இ/ெடC அM.NOYளO. எ3
ேபாO, எ3ப7 க&3 t6டைரF ைகயாளலா&
எ ற வைரயைறகைளb& க6X3பாXக
ைளb& இoத 17F க&3t6ட_ தக_NOYளO.

+-ய சாதன8கைள +-ய �|]ைலகVC
இைணNO, க&3t6டைர இயFக d7b& 
எ ற +ர69கரமான சாதனமாக இO உYளO
என, 3V3 கா_6 இைணய தளN-  OைணN 
தைலவ_ அqேத� ஜா jM bYளா_.

இWCயா(5
இ)ெட5

,X=
க'KLMடJ
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ஜூைல மாத இT -WC, ./ேடா1 10 வர
உYளO. உடன7யாக அைனவ=FG& இO
KைடFகாO எ T தSேபாைதய தகவC jM
னாi&, ப73ப7யாக அைனNO ./ேடா1
பயனாள_க`FG& இO KைடFG& எ -
பO உT-யாK.6டO. �T ேகா7 ேப_
./ேடா1 பய பXNOபவ_களாக இ=3
பா_கY எ T ைமFேராசா36 இலFG ]_ண
WNOYள ]ைலWC, ./ேடா1 10 91டN
-ைன அைனNO சாதன8க`FG& ெகா/X
ெசCலேவ அO .=&+&. அo ]ைலWC,
./ேடா1 7 மST& ./ேடா1 8 91ட&
பய பாX எoத ]ைலWC இ=FG&? எ ற
ேகY. எ}KறO.

இ ைறய ]ைலWC, ./ேடா1 7, இO
வைர, எF1f த.ர ேவT எoத ./ேடா1
91டd& எ6டாத உயரNைத எ67bYளO.
‘‘ெந6 அ3Vேகஷ 1” எ '& க/கா
s3+ அைம3+ அ/ைமWC ெவVW6ட தக
வe ப7, ./ேடா1 7 91ட& பய பாX,
ெமாNத க&3t6ட_கVC, 67.1 சத�தN-ைன
எ67bYளO. � MC இர/X ப8KைனF
கா67i&, சST அ-கமான எ/sFைகWC,
./ேடா1 7 இட& ெபSTYளO. ெச ற
ேம மாதNைதF கா67i& பய பாX 4% jX

தலாKbYளO. 2009 ஆ& ஆ/X அFேடாப_
மாத&, ./ேடா1 எF1f 76.2% க&3 t6
ட_கVC பய பXNத3ப6ட Oதா , இO வைர

எ!னவா&'
()ேடா, 7 ம./' ()ேடா, 8?

Internet Telephony: வழ'கமான ெடkேபா7
இைண/i,லாம, இ7ட"ெந# pல9 ெதாைல
ேபG ெதாட"q ெகாI8 ேபr9 Wைற'b இ1த 
ெபய".
Mother Board: (மத" ேபா"8)ெப"சன, க9/
j#ட_, இU'b9 எல'#ராd' ச"'j#
ேபா"8. இத7 pல9 தா7 க9/j#ட_7
அைன42 பாகFகa9 (மாd#ட", s ேபா"8,
மX&, i_Iட" ேபா7றைவ) இைண'க/ப#8
ெசய,ப84த/ப8[7றன. ஒ7S'ெகா7S
இைண12 ெசய,ப8[7றன.
Client: க9/j#ட" ெந#ெவா"'[, இைண'க/
ப#8 ச"வ ராக இயFகாம, பய7ப 84த/ப89 
எ1த க9/j#டU9 [ைளயI# என அைழ'க/
ப89.
Doc: இ2 ஒU ைபk7 ெபய_, உVள 2ைண/
ெபய". இ1த ெபயUட7 உVள ைப, ைம'
ேராசா/#ேவ"#ெதாb/i, உU வானைப,எ7
பதைன இ2 bf'[ற2.

“ெத[W\ ெகாSU]கS”
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எoத 91டd& தா/ட d7யாத சாதைன
யாG&. அXNதப7யாக, ./ேடா1 7 இoத
இடN-ைன3 f7NOYளO.

வ=&, 2020 ஆ& ஆ/X ஜனவl
மாத& ./ேடா1 7 91டd&
ஓhg ெபற உYளO. அதா
வO, இO ஓhெவ XFக,
இ '& 54 மாத8கேள
உYளன. ஆனாC,
ைமFேராசா36 ேவT
-6ட& ெகா/XY
ளO. இoத கால 
இ ை ட ெ வ V W C ,
./ேடா1 7 91
டNைத, qகF GTKய
அள.SGF ெகா/X
ெசCவOதா அத 
இலFG. அதனாCதா , 
./ேடா1 7 பய பXN
Oேவா=FG ./ேடா1 10
9 1 ட N - ை ன
இ ல வ ச ம ா க
வழ8க இ=FK
றO.

./ேடா1 7 பய பXNO& தnநப_கY,
./ேடா1 10FG மாMனாi&, ]Tவன8கY
+-ய ஆ3பேர678 91டN-SG மாMF
ெகாYள qகg& தய8Gவா_கY. இதSGF
காரண&, பல அ3Vேகஷ கைள, +-ய 91
டN-SேகSற வைகWC மாSM எ}த ேவ/7ய
க6டாயமாG&. jXதலாக, த8கY க&3t6ட_
கைளb& +-யதாக மாSற ேவ/X&. அCலO
அ3Kேர6 ெசh-ட ேவ/X&.

இதைன அXNO, ./ேடா1 8 / 8.1
91ட& பய பXNOேவா_ எ/sFைக
17% ஆக உYளO. ./ேடா1 எF1f, பாO
கா3பSற ]ைலWi&, 15% க&3 t6ட_கVC
இ '& இய8K வ=KறO. ./ேடா1
.1டா 1.62% க&3t6ட_கVC உYளO.  

./ேடா1 எF1f, 2014C தா ெகா/7
=oத 26.29% இடN-e=oO இற8K, 11.98%
ப8KைனF ெகா/XYளO. இத d7g&
.ைர.C ]கழ இ=FKறO.

ஆனாC, இைவ அைனNO& த8கY ப8
Kைன, ./ேடா1 10 தர3பX&ேபாO,
ெபlய அள.C இழoO.X&. ஏென றாC,
./ேடா1 10 இலவசமாகN தர3பட உYளO.
ஓரா/XFGY மாMனாC தா  இல வச& எ ற
]பoதைனையb& ைமFேராசா36 அM.NOY
ளO. எனேவ, ./ேடா1 10 91டN -SG
மாMF ெகாYவ-C, பயனாள_கVைடேய ]w
சய& ஒ= ேவக& இ=FG&.

இ=oதாi&, ./ேடா1 7 மST&
./ேடா1 8 / 8.1 91ட8க`FG அ3ேட6

உT- ெசhய3ப6ட நாY இ '& ெவG
�ரN-C உYளதாC, இவSைற3 பய ப XN
OேவாlC பல_, இவSMேலேய ெதாடரலா&.
ெசFtl67 அ3ேட6 என3பX& பாOகா3+

கவச& வழ8G& ைபCகY ெதாட_oO
வழ8க3பX& எ ற உT- உYளO.

./ேடா1 .1டா
11.04.2017 வைரWi&,

./ேடா1 7, ஜனவl 
14, 2020 வைர Wi&,
./ேடா1 8.1, அF-
ேடாப_ 1, 2023 வைர Wi&
த8க`Fகான பாOகா3+
ைபCகைள3 ெபT&.

ேமi&, ./ேடா1 8
91டNOட , ./ேடா1

10 91டN-  அ&ச8கைள 
ஒ3fXைகWC, ெப=&பா

லான வச-கY, ./ 8ேலேய
உYளன. ./ 10 91டN-C

ம6Xேம அMd
க 3 ப X N த 3 ப X &
வச-கY ேவ/ Xப
வ_கY, ./ 10FG 

மாMF ெகாYள எ/ணலா&. மSற வ_கY ./ 
8 ேலேய ெதாடரலா&.

Software: (சா/#ேவ") ஹா"#ேவ" என'
\ற/ப89 சாதனFகைள இய'b9 க9/-
j#ட" qேரா[ரா9கV அ,ல2 qேரா[ரா9
கK7 ெதாb/q என இதைன' \றலா9.
ஆ/பேர#%F G&ட9 qேரா [ரா9, சா/#ேவ" 
அ/Kேகஷ7கV (எ9.எ&. ஆN&, ேக9&
ேபா7றைவ) ஆ[ய அைன429 இ1த 
ெசா,லா, bf/iட/ப89.

USB -- Universal Serial Bus: (Adவ"ச, t_ய,
ப&) க9/j#ட Uட7 இைண'க/ப89 iற 
சாதனFகைள எK தாக இைண42/ பய7
ப84த ஒU வu. &ேகன", மX&, iளாv
%ைரw, i_Iட" என4 தRேபா2 அைன42
சாதனFகa9 இத7 வuேய தா7 க9/j#
டUட7 இைண'க/ப8[7றன. க9/j#ட"
இயF[' ெகாI%U'b9ேபாேத இதைன/
பய7ப840 சாத னFகைள இைண'கலா9, 
x'கலா9.

Hardware: (ஹா"# ேவ") க9/j#ட" சா"1த
அைன42 சாதனFகa9 இ1த ெசா,லா, 
bf/iட/ப8[7றன. மத"ேபா"8, G/,
மX&, s ேபா"8, i_Iட", ேமாட9, ெரௗ#ட"
என அைன429 இ1த ெசா,k, அடFb9.

“ெத[W\ ெகாSU]கS”
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ேவ"#$ எ'கைள
எ+,தா$ எ+த

ேவ_6 +ேராKராqC டாGெம/6கைள
அைமFG& ேபாO, எ/கைள ெடF16

Xட பய பXNத ேவ/ 7யO இ=oதாC,
ஒSைற இலFகமாக இ=3f , இலFகN-ைன
எ}N-C எ}Oவேத 9றoதO. “He ate 7
biscuits” எ T எ}OவைதF கா67i& “He ate
seven biscuits,” என எ}Oவேத 9றoதO. �8கY
.=&fனாC, ேவ_6 ேமSெகாY`& இலF
கண ேசாதைனையb& (Grammar) இதSேகS
றப7 மாSM அைமFகலா&. இதைன ேமS
ெகாYள �|FGMNதப7 அைமFகg&.
1. ஆ�1 ப6ட KVF ெசhO,அXNO Word

Options எ ப-C KVF ெசh-டg&. இ3
ேபாOேவ_6WordOptionsடயலாFபாFைஸF
கா6X&.

2. இoத டயலாF பாF� இடO பFகN-C
உYள Proofing எ ற ஆ3ஷnC KVF ெசh-
-டg&.
அXNO Settings ப6டnC KVF ெசh

-டg&. ேவ_6 Grammar Settings டயலாF
பாFைஸF கா6X&. இ8G ஆ3ஷ ப67
யeC �ழாகw ெசCலg&. இ-C Numbers
ஆ3ஷ வைர ெசCலg&. இ-C 7F அைட-
யாள& ஒ ைற ஏSபXNதg&.

f ன_ Kராம_ மST& ேவ_6 ஆ3ஷ 1
டயலாF பாF1கைள �7 ெவVேயறg&.

/த$ எ+,0 அல3கார5
ேவ_6 டாGெம/6கVC, பாரா. dதC

எ}Nைத அCலO க6XைரW ெதாடFக
பN-W dதC எ}N-ைனw சST3 ெபlதாக,
அல8காரNOட அைம3பா_கY. இO ஒ=
.த அழG பXNO& dயS9ேய. இ-C ஒ= 
வைக Drop cap எ பதாG&. இதைன எ3ப7
அைம3பO என3 பா_Fகலா&.
1. ெடF16ைட வழFக& ேபால ேவ_6 +ேரா-

KராqC அைமFகg&.
2. பN-WC dதC எ}Nைத ம6X& ேத_oெத

XFகg&.

3. l3பnC Insert ேட3fைனN ேத_oெத
XFகg&.

4. KைடFG& Text G�3fC, Drop Cap எ 
பத �O KVF ெசh-டg&. ேவ_6 6ரா3
ேக3 அைமN-ட 9ல ெபாO வான ஆ3ஷ 
கைளF கா6X&.

5. இ8G Drop Cap Options எ பதைனN ேத_o
ெதXFகg&. ேவ_6 6ரா3 ேக3 டயலாF
பாFைஸF கா6X&.

6. உ8கY .=3ப3ப7, 6ரா3 ேக3 எ3ப7 
அைமய ேவ/X& எ பதைனN ேத_oெத-
XFகg&.

7. f ஓேக KVF ெசhO ெவV ேயறg&.

ெமா,த ப9க எ':9ைக

ேவ_7C டாGெம/6 தயாlFG&
ேபாO, பFக8கV எ/ sFைகைய

அைம3பO ந& அைனவl வழFக&. அoத 
டாGெம/7C ெமாNத& எNதைன பF
க8கY எ பதைனb& அத'ட இைணNO,
ஒ\ெவா= பFகN-i& வ= மாT அைமF-
கலா&. இதைன டாGெம/7C �C6 ஒ ைற
அைம3பத �ல& ெகா/X வரலா&. 
இதSGF �ேழ கா67bYளப7 ெசயC
பட ேவ/X&.
1. எoத இடN-C ெமாNத பFக8கV  எ/-

sFைக வர ேவ/ Xேமா, அoத இடN
-SGF க_சைரF ெகா/X ெசCலg&. 

2. l3ப'ைடய Insert ேட3 ேத_oெதXFக3பட
ேவ/X&.

3. Text G�3fC Quick Parts எ ப-C KVF
ெசh-டg&. இ8G �| .l ெம' ஒ T
KைடFG&. இ-C Field எ பதைனN ேத_o
ெதXFகg&. ேவ_6 Field டயலாF பாF
�ைனF கா6X&.

4. அXNO Categories �|.l ப67யeC,
Document Information எ பதைனN ேத_oெத
XFகg&. Field Names எ ப-C NumPages
எ பதைனN ேத_oெதXFகg&. அXNO
டயலாF பாFைஸ �7, �Cைட இைணFக 
ஓேக, KVF ெசh-டg&.
இn, ெமாNத பFக எ/கY எ/ sFைக

உ8கY டாGெம/7C கா6ட3பX&.
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எ9ெஸ$ ஷா"= க= >க?
* காெம 61 உYள ெசCகைள ம6X&

ெசலF6 ெசh-ட க/6ேராC+�36+ஓ
(Ctrl+Shft+O) அ}Nதg&. எoத ெசCei&
கெம 61 இCைல எ றாC  No cells found
எ ற ெசh- KைடFG&.

* ேத_oெதXFக3ப6ட பா_dலா.SG எoத
ெசCகY எCலா& ெதாட_+ உYளO எ T
அMய CTRL+[ அ}Nதg&.

* Ctrl+] �கைள அ}N -னாC எoத ெசCeC
க_ச_ இ=FKறேதா அoத ெசC ச&பoத3
ப6ட பா_dலாFகY கா6ட3பX&.

* �36 + ஆேரா � (Shft+Arrow key) அ}N
-னாC ெசCகY ேத_oெதXFக3பXவO ஒ=
ெசCiFG �67Fக3பX&. 

* க/6ேராC + �36 + ஆேரா �
(Ctrl+Shft+Arrow key) அ}N-னாC அேத
பXFைக அCலO ெந6X வlைசWC
ேட6டா இ=FG& கைட9 ெசC வைர
ெசலF ஷ �67Fக3பX&. 

* �36 + ேஹா& �கY (Shft+Home) அ}Nத3
பXைகWC பXFைக வlைசW dதC ெசC
வைர ெசலF ஷ �67Fக3பX&.

* க/6ேராC+�36+ ேஹா& (Ctrl+Shft+Home)
�கY அ}Nத3பXைகWC ெசலF ஷ ஒ_F
 67 dதC ெசC வைர �67Fக3பX&. 

* க/6ேராC+�36 + எ/6 (Ctrl+Shft+End)
�கY அ}Nத3பXைகWC ெசலF ஷ ஒ_F
 67C கைட9யாக3 பய பXNத3ப6ட
ெசC வைரWC �67Fக3பX&.

* எ ட_ � (Enter)அ}Nத3பXைகWC அoத
ெசC d7Fக3ப6X க_ச_ �ழாக உYள ெசC
iFGw ெசCi&.

ேட=டா ABCகD9EF ெபய" அH9க

எFெஸC ஒ_F  67C அைமFக3பX& 
சா_6கVC ேட6டா ேலfY அைம3பO, 

அoத சா_6 ெதl.FG& dFKய தகவCகைள
எXNOF கா6X&. �8கY அைமFG& சா_6
பா_ம6ைட3 ெபாTNO இoத ேலfYகY தக
வCகைளF கா6Xவ-C 9ற3fட8கைள3
ெபTK றன. இO எ3ப7 எ T பா_Fகலா&.

எXNOF கா6டாக �8கY ஒ= ைப – சா_6

அைமNதாC அ-C ேட6டா .Sகான ேலfY
இCைல எ றாC ]wசய& தக வCகY எ ன
ெசாCல வ=K றன, ஒ TFெகா T எ3
ப7N ெதாட_+ைடயன எ T ெதlயாO. இoத
ேட6டா ேலfYகைள எ3ப7 அைம3பO 
எ T காணலா&. எFெஸC 2007 பய ப XNO
பவ_க`FG:
1. dதeC எoத சா_6 XFG ேட6டா ேலfY 

அைமFக ேவ/Xேமா அத �O KVF
ெசhO இயFகg&.

2. ேலஅg6 ேட3 l3ப கா6ட3பXவதைன
உT- ெசh-டg&.

3. இ-C உYள Data Labels எ ற �ைலF KVF 
ெசh-டg&. இoத வைகWC எoத இடN-C
ேட6டா ேலfYகைள அைமFக ேவ/X&
எ பதSG பல ஆ3ஷ கைள எFெஸC த=-
KறO.

4. எ8K=oதாC 9ற3பாக அoத ேலfY த 
பsையw ெசh-Xேமா அ8G ைவFகg&.
அXNO எFெஸC 2003 பய ப XNOப

வ_க`FG:
1. dதeC எoத சா_6 XFG ேட6டா ேலfY

அைமFக ேவ/Xேமா அத �O KVF
ெசhO இயFகg&.

2. f Chart ெம'.e=oO Chart Options 
எ '& fl.ைனN ேத_oெதXFகg&.
இ8ேக Chart Options டயலாF பாF1
KைடFG&.

3. இoத பாF�C உYள Data Lables எ '&
ேடfைனN ேத_oெத XFகg&.இoத டயலாF 
பாF�C இடO பFக& பCேவT வைகயான
ேட6டா ேலfYகைளF கா6X&. உ8க`
ைடய சா_67 த ைமFேகSப  கா6ட3
பX& ேட6டா ேலfYகV  எ/ sFைக
மST& த ைம மாT&.

4. இoத ேட6டா ேலfYகைள3 பா_NதாC அ73
பைடWC ஐoO வைககY இ=3பைத உண
ரலா&. ஒ\ெவா T& ேட6டா. த ைம
மST& ேலfV வைக ஆKயவSைற
இைண3ப-C ேவTப67=FG&. இவSM
e=oO உ8கY ேநாFகNைத ெவVFகா6X&
9றoத ேலfYகைளN ேத_oெதXFகலா&.

5. OK KVF ெசh-டg&. சா_6 ேலfYக
`ட வ7வைமFக3ப6X கா6ட3பXவ
தSG தயாராக இ=FG&.

எ=ெஸ5
XK,...
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~ பாரN ~
இைணயN-C நா& உலா வ=ைகWC, ந&ைம
அMயாமC, நா& எoத தள8கைள3 பா_F
Kேறா&, எ ன எ ன தn நப_ தகவCகைளN
த=Kேறா& எ பவSைற3 பல மாCேவ_ +ேரா
Kரா&கY f பSMF ெகா/ேட இ=FK றன.
இைவ ந&ைம அMயாமC ந& க&3t6டlC,
ெமாைபC ேபா கVC வoதம_oதைவயாக
இ=FG&. அCலO நா& பய பXNO& fர g
சேர, இதSகான ெசயeைய3 ப-N-=FG&.
அCலO fரgசேர, அ\வாT வ7வைமFக3
ப67=FG&.

நா& கா�& தள8கVேலேய இதSகான
�CகY ப-Fக3ப67=FG&. அைவ, அNதள&
�ல& ந&dைடய ஒ\ெவா= நக_தைலb& கவ
nNO, அதSகான தகவCகைளN -ர67, வ7 வ
ைமNதவ=FG வழ8G&. ஆ ைலnC நா&
பய பXNO& �CகY மST& ச�க வைலN-
தள8க`&, ந&ைம3 f பST& ேவைலைய
ேமSெகாYவO வழFகமா K.6டO.

இoத +ேராKரா&கVட& 9FகாமC இ=Fக,
நா& dகவl அSறவ_களாக இ=Fக d7யாO.
பல �|]ைலகVC ந&ைம3 பSMய சlயான
தகவCகைள அVFக ேவ/7ய-=FG&.
இ=3f'& 9ல ெசயCபாXகைள ேமS

ெகா/டாC,ந&தகவCகY-= ட3பXவதைனN
தXFகலா&. அவSைற இ8G காணலா&.

TரUசL மWXY ேதடZ சாதன[ைத மாWXக

fரபலமான அைனNO fரgச_க`&,
இ ட_ெந6 எF1+ேளார_, Gேரா&,
பய_பாF1 ேபா ற அைனNO&, fைரேவ6
அCலO இ காFnேடா (have incognito or
private browsing ) எ றைழFக3பX&, ந&
ேதடCகைள3 f ெதாட_வதைனN தXFG& 
]ைலகைளF ெகா/XYளன. இoத fரg
ச_கVC, இoத தn நப_ ]ைலைய ேமS
ெகா/டாC, நா& இைணயN ேதடைல d7Nத 
f ன_, ந& இைணய £வXகY அைனNO& �F-
க3பXK றன.

அCலO, தnநப_ £தo-ரN-C தைலWடாத
fரgசைர3 பய பXNதலா&. ஏ.ேய6ட_
அCலO டா_ (Aviator or Tor) fரgச_கY இதSG

இைணயBC5 D! ெதாடரைலB தH=க
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உதg&. இ-i& 9ல 9ற3+ ]ைல கைள
ேமSெகா/X, தn நப_ தகவCகைள3 f 
ெதாடராதவாT ேமSெகாYளலா&.

�8கY வழFகமான fரgசைர3
ப ய ப X N

- ன ா i & ,
இ ை ண

யN-C ேதடiFG, ேவT ஒ= ேதடC சாத
னNைத (Search Engine) பய பXNதலா&.
எXNOF கா6டாக, jGY fரgசlC, �8கY
ேதடC ஒ ைற ேமSெகாYைகWC, உ8கY
ேதடiFகான .ைடகY அைனNO&, தn3
ப6ட dைறWC, உ8கY அFகg/6 சா_oO&,
doைதய ேதடiFேகSற வைக Wi& ப-g
ெசhய3பXK றன. ஆனாC, DuckDuckGo and
StartPage ேபா ற ேதடC சாதன8கY இoத
ெசயைல ேமSெகாYவ-Cைல. இைவ jGY
தளN-e=oO ேதடiFகான .ைடகைள3
ெபSறாi&, ந& ேதடCக`& .ைடக`&
ப-g ெசhO ைவFக3பXவ-Cைல.

]^கI ப_LவைதK க`காbKகUY

ந&qC பல_ ச�க இைணய தள8கைள
.=&f3 பய ப XNOKேறா&. அ-C, நா&
பா_NO ர9Nத -ைர3பட8கைள மSற ந/
ப_க`FG3 பloOைரFKேறா&. ேக/7
Fர� சாகா ேபா ற .ைளயா6Xகைள மSற
வ_க`ட இைணயN-ேலேய .ைளயாX
Kேறா&. இO ேபா ற ெசயCபாXகVC
ஈXபXைகWC, எoத அள.SG

அXNதவ_க`ட ெதாட_+ ெகாY K
ேறாேமா, அoத அள.SG, ந&ைம3 பSMய
தகவCக`& ெசC K றன. இoத தகவCகைள
வா8KF ெகா/X தா , உ8கY ேதைவ க`F

ேகSற .ள&பர8கைள, இoத தள8கY �8கY
இைணயN-C ெசCைகWC தoO ெகா/ேட
இ=FK றன. அேத ேபால, ந&dைடய
ேப1+F மST& jGY அFகg/6 �ல&,
மSற இைணய தள8க ̀ FGw ெசCவO நமFG 
எVதாக இ=Fகலா&. ஆனாC, அத  �ல&, 
பல த_6 பா_67 இைணயதள8க`FG நா&
ந&ைம3 பSMய தக வCகைளN த=Kேறா& எ 
பைத எ3ேபாO& எwசlFைகயாக ேமSெகாYள
ேவ/X&.

TரUசg. ஆ6 ஆ. ெசயjகைள0 பய.ப<[kக

உ8கY இைணய நடவ7Fைககைள
யாெரCலா& f பSM வ=K றன_ எ T 
ெதloO ெகாYளg&, அCலO அவ_கV f 
பST& நடவ7FைககைளF GைறFகg& .=&
+K¥_களா? அ3ப7யானாC, �8கY 9ல ஆ6
ஆ +ேராKரா&கைள3 பய பXNதலா&.
அைவ -~Ghostery, PrivacyFix மST& Blur ஆK
யைவயாG&. பல dFKய fரgச_க`Fெகன
இைவ தnNதnேய KைடFK றன. இைவ,
உ8கைள3 f பSTபவ_கைளN தXFK றன.
உ8கY ேட6டா .ைன3 ெபT ைகWC ெப=& 
தைடகைள ஏSபXNOK றன. �8கY .=&
fனாC, 9ல தள8க ̀ FG இவSM �ல&,
தகவCகைள3 ெபற அ'ம- அVFகலா&.

ஒ0பMத^கq. sNகI அைன[ைதxY பy[தzக

9ல இைணய தள8கV  9ற3+ வச -கைள3
பய பXNத dSபXைகWC, ேப1+F �ல&
ப-ைகWC, பல ]பoத ைனகY அட8Kய ஒ3
பoத& தர3ப6X, இவSைற ஏSTF ெகாY K¥_
களா? எ T ேக6க3பX&. நாd&, அவSைற
எOg& ப7FகாமC Accept எ ற ேட3fC
KVF ெசhO ேவகமாகw ெச T ெகா/ேட

இ=3ேபா&. அ3ப7 இCலாமC, 
இவSைற3 ப7Fக ேவ/X&. அ3

ேபாO ேநர& இCைல எ -

ற ா i & ,
அவSைற கா3f ெசhO, ைபeC 

ப-NO, f ஒ= ேநரN-C ப7Fக ேவ/X&.
ந& ெப_சனC தகவCகைள பய ப XNத அ'
ம-3பO ேபா ற ]பoதைனகY இ=oதாC,

�8கY வழFகமான fரgசைர3
ப ய ப X N

- ன ா i & ,
இ ை ண

பா_NO ர9Nத -ைர3பட8கைள மSற ந/
ப_க`FG3 பloOைரFKேறா&. ேக/7
Fர� சாகா ேபா ற .ைளயா6Xகைள மSற
வ_க`ட இைணயN-ேலேய .ைளயாX
Kேறா&. இO ேபா ற ெசயCபாXகVC
ஈXபXைகWC, எoத அள.SG

அXNதவ_க`ட ெதாட_+ ெகாYK
ேறாேமா, அoத அள.SG, ந&ைம3 பSMய
தகவCக`& ெசCK றன. இoத தகவCகைள

K ெ ே

பoத& தர3ப6X, இவSைற ஏSTF ெகாYK¥_
களா? எ T ேக6க3பX&. நாd&, அவSைற
எOg& ப7FகாமC Accept எ ற ேட3fC
KVF ெசhO ேவகமாகw ெச T ெகா/ேட

இ=3ேபா&. அ3ப7 இCலாமC,
இவSைற3 ப7Fக ேவ/X&. அ3

ேபாO ேநர& இCைல எ 

ற ா i & ,
அவSைற கா3f ெசhO, ைபeC

ப-NO, f ஒ= ேநரN-C ப7Fக ேவ/X&.
ந& ெப_சனC தகவCகைள பய பXNத அ'

- ே ] இ
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அoத ெசயeைய3 பய பXNOவ-e=oO
.லKF ெகாYள ேவ/X&.

சMேதக0ப<Y தள^கI, அ{சZகI,
தரsறKக ைபZகI ேவ`டாY

ந&ைம3 f ெதாட=& பல �|]ைலகைள
இத �ல& ெப=& அள.C தXFகலா&.
ஏேத'& இைணய தள& GMNO சoேதக&
ஏSபXKறதா? அCலO q அ¦சCகைள3
ப7FைகWC, வழFகN-SG மாறான பட8கY, 
e8F ஆKயன உYளனவா? டg/ேலா6 
ெசhய3பX& ைபCகY .N-யாசமான ைபC
வ7ைவF ெகா/XYளனவா? இ3ப7 எoத 
சoேதக& வoதாi&, உடேன அதைன ]TN-
.ட ேவ/X&. இவSைற ேசாதைன ெசhO, 
இவSMC ைவர1 அCலO மாCேவ_ +ேராK
ரா&கY ஒ67F ெகா/XYளனவா எ T க/ட

MoO ெசாCi& பல ேசாதைனN தள8கY உY
ளன. அவSMSG இவSைற அ'3f, ேசாதைன 
d7g அMoத f னேர, அைவ §8G .ைள
.3பன அCல எ T இT-யாக உT- ெசhத
f , அவSைற3 பய பXNதg&.

ஒ ைற ]ைன.C ைவNOF ெகாYள
ேவ/X&. இதSெகன அ'3ப3பX&
மாCேவ_ +ேராKரா&கY மST& ைவர1கY,
ந& இைணயN ேதடC தட8கைள ம6X& 
அMவ-Cைல. அைவ ந& க&3t6டlC
ைவN-=FG& அlய தகவCகைளb& ைக3
பST& அபாயd& எ3ேபாO& இ=FKறO.
எனேவ, கவ னமாக ேமேல GM3f6ட ெசயC
பாXகைள ]wசய& ேமSெகாYள ேவ/X&.
ஆ/67 ைவர1 மST& ஆ/67 மாCேவ_ 
ெதாG3+கைள எ3ேபாO& பய பXNதg&.
அவSைறb& அ\வ3ேபாO அ3ேட6 ெசhO
ைவNO3 பய பXNத ேவ/X&.

லாவா]TவனN- தயாl3பாக,வ=&ஜூைல
14C, த ஆ/6ராh6 ஒ 1மா_6 ேபாைன, 
jGY �. 12,000 .ைலWC இo-யா.C
அMdக3பXNத உYளO. dத dதeC,
jGY த ஆ/6ராh6 ேபாைன இo-யா.C
அMdக3பXN-யேபாO, இo-ய ெமாைபC
]Tவன8கY அ-க ஆ_வ& கா6ட.Cைல.
தSேபாO அைனNO ]Tவன8க`&, jGV 
ெமாைபC ேபா தயாl3+ -6டN-C 
ப8ெகXFக .=&+K றன.
அoத வைகWC, +-ய ‘லாவா ஆ/6ராh6 
ஒ ’ 1மா_6 ேபா , லாவா ]TவனN- 
ஹா_6ேவ_ மST& சா36ேவ_, �7யா
ெடF ]TவனN- 93 ஆKயன ெகா/X
வ7வைமFக3ப6X ெவVவ=KறO. இ-C 
jGY மST& லாவா ]Tவன8கY இைணoO
தயாlNத ஆ/6ராh6 ெசயeகY பல இட& 
ெபTK றன.

ெச ற ஆ/7C, jGY � T ஆ/6ராh6
ஒ 1மா_6ேபா கைள அMdக& ெசhதO. 
ைமFேராேமF1 கா வா1 ஏ ஒ , கா_ப 
1பா_FKY மST& 1ைப1 6�& b.எ .ஓ
ஆKயைவெவVவoதன. இo-ய]Tவன8கY,
இoத ேபா கைள வ7வைமFைகWC, 
mனா.e=oO ேபா கைள அ3ப7ேய
இறFGம- ெசhO, .SபைனFGF ெகா/X
வoதன.

ஹா_6ேவ_ மST& சா36ேவ_ 
ஆKயவSMC, இவSM ப8G 9MO jட
இCலாமC இ=oதO.

ஆனாC, இ3ேபாO ெவVயாக இ=FG& 
இoத லாவா ஆ/6ராh6 ஒ  ேபாnC, 
லாவா ]TவனN- ப8G அ-கமாகேவ
உYளO. அதனாC, பயனாள_க`FG3 
+-ய அ'பவN-ைன இO த=& எ T
எ-_பா_Fக3பXKறO. 

ஜூைல 145
_&S த`'
ஆ)MராbM

ஒ! ேபா!
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த ேபாC6 (Bolt) வlைசWC, +-ய
1மா_6 ேபா ஒ ைற ப6ெஜ6 

.ைலWC, ைமFேராேமF1 அMdக&
ெசhOYளO. இத .ைல �. 3,499
ம6Xேம. இ-C 1ைவ3 � ேபா_6 உYளO.
பயனாள_கY தா8கY .=&+& ெமா�WC
இதைன3 பய பXN-F ெகாYளலா&. இoத 
� ேபா_7C தq|, ெதi FG, க னட&,
ஒlயா, வ8காள ெமா�, மராN-, GஜராN-, 
மைலயாள&மST&இo-ஆKயெமா�கைள3
பய பXNO& வச- தர3ப6XYளO.

இ-C 4 அ8Gல அள.C WVGA -ைர
உYளO. இத �யC ேகா_ 3ராசச_ 1.3 
Kகா ெஹ_61 ேவகN-C இய8GKறO.
ஆ/6ராh6 4.4. 91ட& தர3பXKறO.
]ைலNத ேபாக1 உைடய 3.2 ெமகா
fFெஸC ேகமரா, எC.இ.7. 3ளா� உட 
ெபா=Nத3ப6XYளO. d +றமாக 0.3 எ&.
f. -ற ெகா/ட ..�.ஏ. ேகமரா உYளO.

இ-C உYள App bazaar ெசயeW 
�ல&, பNதாWரN-SG& ேமSப6ட 
அ3Vேகஷ கைளN தர.றFக& ெசhO
ெகாYளலா&. இ-C Firsttouch launcher, Chatz,
Clean Master, hotstar, Housing, NewHunt, Quikr,
Scandid, Snapdeal மST& பல அ3Vேகஷ கY

ப-ய3ப6X KைடFK றன.
இத ரா& ெமமl 512 எ&.f. 1ேடாேர�

ெமமl 4 �.f. இதைன ைமFேரா எ1.7.
கா_6 �ல& 32 �.f. வைர அ-க3பXNதலா&. 
இர/X 9&கைள3 பய பXN-F ெகாY`&
வச-தர3ப6XYளO.எ3.எ&.ேர7ேயா மST& 
3.5 q� ஆ7ேயா ஜாF உYளன. ெந6ெவா_F 
இைண3fSG 3�, ைவ f, +`�N 4.0, �.f.
எ1. ெதா�C ©6ப8கY இய8GK றன.
இத ேப6டl 1,300 mAh -ற ெகா/டO.
�ல ]றN-C வ7வைமFக3ப6X KைடFG&
இoத 1மா_6 ேபா .ைல �. 3,499.

பMெஜM (ைல
,மாJMேபா!
ைம=ேராேம=,
ேபா5M X303

ேபாd, G'ன,கV எ1த அளH, ெபற/ப8[7
றன எ7பைத' கா#89 இ7%ேக#ட" அைன42
ேபா7கKm9 இU'b9. இ2 bைறவாக இU'
b9ேபா2 ேர%ேயஷ7 எ7l9 க0"zhr அ0க
மாக இU'b9. ச_யாக இU'b9 ேபா2 {தமாக
இU'b9. ேமm9 bைற வாக இU'ைகn, {7 
ச'0A9 அ0க9 ெசலவu'க/ப89. எனேவ
G'ன, _ச/ஷ7 bைற வாக இU'b9 இட40,
இU12 ேபrவதைன4 த8'கX9.

“ெமாைப5 XK,” 
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ெமாைபC ேபா  தயா l3fC +- ய தாக, 
ப னா6ட ள.C ©ைழoத �ேயாq ]T-
வன&, நட3+ ஆ/7  dதC ஆT மாத8-
கVC, 3 ேகா7ேய 47 ல6ச& 1மா_6 
ேபா கைள .Sபைன ெசhO சாதைன ெசh-
OYளO. ெச ற ஆ/7 , இேத காலN-C, 
இo ] T வ னN-  .Sபைன 2.611 ேகா7-
யாக இ=oதO.  ெச ற ஆ/X d} வO&, 
இo ] T வன& .Sபைன ெசhத 1மா_6-
ேபா கV  எ/ sFைக 6.112 ேகா7 யாG&. 
இலFG ைவNதைதF கா6 7i& jX த லாகw 
ெச ற ஆ/X .Sபைன ெசhத தாக, இo ] T-
வ னNைத உ= வாF Kய ேல ஜ  jM bYளா_. 
இoத ஆ/X 10 ேகா7 1மா_6 ேபா கY 
.Sபைன ெசh -ட இலFG ]_ணய& ெசh-
OYள தா கg& அM .N OYளா_. dதC ஆT 
மாத8கVC ேமSெ கா/ட .Sப-
ைனையF கணF K X ைகWC, 
இO சST க7 ன மான இலF-
காக இ=FG& என இoத3 
fl.C இய8G& பா_ைவ-
யா ள_கY jT K றன_.

�ேயாq ெவV W6ட 
1மா_6ேபா கVC, Mi 2, 
Mi 3, Redmi, Redmi Note, Mi 4
மST& Redmi 2 ஆK யைவ 
மFக V ைடேய qக3 fர ப ல-
ம ைடo OYளன. ஒ\ெ வா= 
மாடC ேபாn  .Sப ைனb& 
1 ேகா7ையN தா/ 7 bYளன. 
Mi.com இைணய வ_Nதக தள& 
�ல மாக, �ேயா qW  70% 

1மா_6ேபா கY .Sப ைன யா Wன.  இதனாC, 
mனா. , � றா வO ெபlய இைணய வ_N-
தக தள மாக Mi.com உய_o OYளO. 12 மs 
ேநரN-C, இoத தள&, 21 ல6சNO 1-0 ஆWர& 
1மா_6ேபா கைள .Sபைன ெசhO, 
K ன1 சாதைன ]க|N - bYளO. 

இo ] T வ னN-  ேபா கY, இo -யா, 
mனா, ஹா8கா8, ைதவா , 98க3ª_, 
fe3ைப 1, இoே தா ேன �யா மST& 
மேல 9யா ஆKய நாX கVC .Sபைன ெசh-
ய3ப X K றன. அ/ைமWC fேர9C நா6-
7i& இத  .Sபைன ெதாட8க3ப6டO. 
.ைர.C, .ய6நா&, ர�யா மST& O=FK 
நாX க Vi& இo ] T வன& ©ைழய உYளO.

ெச ற வாரN-C, �ேயாq த  ' ைடய 
Redmi2 1மா_6ேபாn  .ைலைய, இo-

- யா.C GைறN OYளO. 
ெச ற மா_w மாதN-C, 
இ8G .Sப ைனFG அM d-
க மான ேபாO, அத  அ-க 
ப6ச .ைல �.6,999 என 
அM .Fக3ப6டO. தS-
ேபாO �.1,000 GைறFக3-
ப6X �.5,999FGF KைடF-
K றO. இoத ேபாைன Mi.com, 
Flipkart, Amazon, Snapdeal 
ஆKய வ_Nதக தள8க-
Vi&, ெமாைபC ேபா  
.Sபைன ]ைல ய8க Vi& 
வா8கலா&. க=3+ மST& 
ெவYைள வ/ண8கVC 
KைடF K றO.

dத ஆT
ட .Sப-

WC, 
F-
3 

ைவ

& 
ளன.

& 
0% 

- யா
ெச
இ8
க 
ப6
அM
ேப
ப6
K 
Fl
ஆK
Vi
.S
வா
ெவ
Kை

eேயாf
 (.பைன ெசbத

 3.47 ேகாX 
 ,மாJMேபா!கS  



13-7-201516

ஏSக னேவ ெவV யான த  ' ைடய இஸ6 3 
மST& இஸ6 4 ஆK ய வSைற அXNO, ேசாn 
]T வன& எF1 � lயா 5 ஐ வ7 வ ைமNO வ=-
K றO. வ=& ெச3ட&பlC, dதeC ஜ3பா-
ni&, f ன_ மSற நாX க Vi& இO ெவV-
யாG&. 

ப னா ெட8G& ஒேர ேபானாக ெவV W-
ட3பட இ=FG& இoத ேபா  வ7 வ ைம3+ 
GMNO 9ல தக வCகY ெவV யா K bYளன. 
1நா3 6ராக  820 3ராசச_, 4 �.f. ரா& 
ெமமl, 4,500 எ&.ஏ.எw. ேப6டl ஆK யைவ 
இ-C இட& ெபற உYளன. 

த  இஸ6 வlைச 1மா_6 ேபா கVC, 

ேப6ட lW  -றைன3 ப73ப 7 யாக, ேசாn 
GைறNOF ெகா/ 7 =oதO. தSே பாO இத  
-ற  அ- க3ப XNத3ப6 XYளO இ8G GM3-
f டNதFகO. 

இ-C .ரCேரைக உண_oO ெசயCபX& 
இயFகd& அM d க மாக உYளO. இoத 
ேபா'ட , ேசாn ]T வன&  Z5 Ultra மST& 
Z5 Compact ஆKய ேபா க ைளb& அM d க3ப-
XNO& எனN ெதl K றO. ஒ= ேவைள அC6ரா 
மாடeC ம6X& 4500 mAH ேப6டl தர3ப-
டலா&. 

.ைர.C மSற தக வCக`& நமFGF 
KைடFகலா&.

ெசKட'ப[5 வர இ`=&' 
ேசாg எ=,h[யா இஸM 5

ேஸாேலா (Xolo) ]Tவன& ேஸாேலா இரா 
(Xolo Era) எ ற ப6ெஜ6 .ைல 1மா_6 
ேபா  ஒ ைற இo-யா.C, 
. S ப ை ன F G 
அMdக3பXN-bYளO. 
இத  5 அ8Gல -ைர (854 
x 480 fFெஸCகY) FWVGA 
71fேள ெகா/XYளO. இத  
Gவா6 ேகா_ 3ராசச_, 1.2 Kகா 
ெஹ_61 ேவகN-C இய8GKறO.  
ஆ/6ராh6 4.4. K6ேக6 ஆ3பேர678 
91ட& தர3ப6XYளO.  எC.இ.7. 3ளா� 
இைணoத 8 எ&.f. ேகமரா f +றமாகg&, 2 
எ&.f. ேகமரா d +றமாகg& இய8GK றன.

இத  ரா& ெமமl 1 �.f. 1ேடாேர� 
ெமமl 8 �.f. இதைன ெமமl கா_6 ெகா/X 
32  �.f. வைர அ-க3பXN-F ெகாYளலா&. 
இ-C தர3பX& ேப6டl 2100mAh -ற  

ெகா/டதாG&. இoத 3� ேபாnC, 
இர/X 9&கைள இயFகலா&. ெந6ெவா_F 
இைண3fSG, 3�, ைவ f, +`�N 4.0, 
�.f.எ1. மST& ஓ.7.�. b.எ1.f. ஆKய 

ெதா�C ©6ப8கY இய8GK றன. எ3.
எ&.ேர7ேயா மST& 3.5 q� ஆ7ேயா 

ஜாF வழ8க3ப6XYளன.
க=3+ ]றN-C 
வ 7 வ ை ம F க 3 ப 6 X Y ள 

இoத 1மா_6 ேபாn  
.ைல �.4,444 ம6Xேம. 
இத'ட  இலவசமாக, ஓ.7.

�. ேகfY ஒ T தர3பXKறO. 
மST& ேபாn  f +ற& 

பாOகா3பாக3 பய பXNத கவ_ 
ஒ T& வழ8க3பXKறO. இO 1நா3 ®C 
இைணய வ_Nதக தளN-  வ�யாக ம6X& 
KைடFKறO.

ேஸாேலா இரா -~ பMெஜM (ைல ,மாJMேபா!
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�ேரா9 iர Xச" பய7ப 84 2 வ தRகான %/&கV 
அைன4 2ேம {க/ பய lVள ைவ யாக உVளன. 
இேத ேபா, ெதாட"12 அத7 இய'க4 0Rb4 
ேதைவ யான அைன42 %/&க ைளA9 வாரா வார9 
தரX9.

எ.. மN வாண., ெச.ைன.

�ேரா9 iர X ச_,, |,பா"கK7 ஐகா7கV 
0ைரn, கா#ட/ப#8' ெகாIேட இU'b9 
எ7ேற இ2 வைர ந9i பய7ப 840 வ1ேத7. 
உFகV க# 8 ைரn,, இ2 bf4த bf/-
iைன/ பா"4த Xட7, எ7 க9/ j#ட_, மாRf' 
ெகாIேட7.

கா. �Mதர �L[N, அ�யYபா ைளயY.

‘‘எ7 l ைடய iர Xச" ைக/பRற/ப#டதா?” எ7ற 
க# 8ைர ந,ல ெதKைவ' ெகா84த2. ந,ல எh-
ச _'ைககV தர/ப# 8Vளன. G7ன G7ன தவ S-
கைள' \ட r#%' கா# % AV �"கV. ந7f.

ேபரா. ஆL. வாசகY, N` <KகZ.

‘‘உலைகh rU' [ய ெதாu, �#ப9” எ7ற 
தைல/ i லான க# 8ைர, {க அU ைம யாக, 
ெதாu, �#ப407 வள"h G ையA9, சpக ேம9-
பா# % ைனA9 கா# 8 [ ற2. பாரா# 8கV.

எ.. O_Z அர�, உத க ம`டலY.

இIெட, &%' க9/ j#ட" ேபாலேவ, ெலேனாவா 
&%' க9/ j#ட" வ1 2Vள2. Gல \8த, வச 0 க-
aட7. ஆனா,, இIெட, &%' க9/ j#ட" இ1-
0 யாH, இ7l9 HRப ைன'b வர H,ைலேய. 
ெலேனாவா &%' க9/ j#ட" இ1 0ய இைணய 
வ"4தக தளFகK, [ைட' bமா?

எ.. ேசk ராம., ேத�.

‘‘ேம' இ7 இ1 0யா” எ7ற வைகn,, ெமாைப, 
ேபா7 �S வ னFகV, தFகV உRப404 ெதாuR-
சா ைலைய இ1 0 யாH, அைம/ப2 ந9 ெபாU ளா-
தார வள"h G'b அ% வb'b9. அ1த வைகn,, 
ெலேனாவா �S வ ன4 0Rb ஆத ரX தர ேவI89.

எ7. மbய., ேசலY.

இைணய தள4 0Rb ஷா"# க# s அைம'b9 Hத9 
Hள'க மாக இU1த2. இ2 பல_7 ேநர4ைத {h-
ச/ப 84 2 [ ற2.

ஆ. ம{ �ளா, N���.

உல[7 த%ம7 {க' bைற1த &மா"# ேபாைன 
ந9 இ1 0ய �S வன9 தயா _42 வழF [ AV-
ள2 Gற/பா ன2. ைம'ே ராேம'& �S வ ன4ைத 
இதRb/ பாரா#89 ேவைளn,, வா%'ைக யாள" 
ேசைவn7 தர4 0 ைனA9 இ2 உய"4த ேவI89 
என' ேக#8' ெகாV [ேற7. இதRb xFகV 
அ1 � S வன9 bf4த க# 8 ைரn, bf/q தர 
ேவI89.

கா. �வK �மாL, �Yப ேகாணY.

ேக9& Hைள யாட எ/ப% HIேடா& 10 G&ட9 
ம# 8ேம இ/ே பா2 தb 0 யா ன தா கX9, Gற/பா-
ன தா கX9 உVள2 என ேகVH ப0, பb 0n, 
bf/ i#ட2 அைன வU9 ெத_12 ெகாVள ேவI-
%ய ஒ7S. ந7f.

N. N� ஞானY, மkைர.

�bV �S வன9 bf4த எ0"பா ராத தக வ,கV, 
bf/பாக வாட ைக'b ஆ8கV வாF[ ேமய-
H89 \bV  தகவ,, ஆ"வ p# 8 வ தாக இU1-
தன. xFகV தா7 இ2 ேபால4 தர W%A9.

ேக. உேச., அ�யYபா ைளயY.
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ேகVH: எ7 l ைடய க9/ j#ட_, HIேடா& 
7 i_ {ய9 G&ட9 இயF b [ ற2. இத lட7 
ேச"42 ைம'ே ராசா/# எச7 Gய,& ெசய kைய 
ஆI#% ைவர& ெதாb/பாக/ பய7ப 840 
வU [ேற7. இ7l9 ஏதா வ2 ஆI#% ைவர& 
ெதாb/ iைன இ7&டா, ெச` 0ட ேவI 8மா? 
xFகV தர/ே பாb9 %/ஸு'b ந7f.

ேக.�வK �மாL, ேசலY.
ப-C:�8கY GM3 f6ட ைமFே ராசா36 

எச  9யC1, ைமFே ராசா36 ]T வ னேம 
91டN Oட  வழ8 K யO. இதைனN தகவC 
ெதா�C ©6ப OைறWC, £தo - ர மாகw ெசயC-
பX& ஆhg ]T வன& ஒ T, அத  -ற  
GMNO ஆhg ெசhதO. இதைனw சl யான 
ஒ T என சா ற VNதO. ஆனாC, மSற வS-
Tட  ஒ3 f X ைகWC qகw 9றoதO எ T 
jற .Cைல. 60 மாCேவ_ ெதாG3 + கVC, 
59 ஐF க/ட MoதO. இவSMC 53 ஐ �F K-
யO. ெமாNத3 பய பா67C, 88% 9ற3பாக 
இ=oதO எனw சா ற VNதO.

ைவர1 ெதாG3 + கைள �F G வ-C, 
30C, 26 ெதாG3 fைனF க/ட MoO �F K-
யO. Avast, AGV, Avira, Bitdefender, Kaspersky, 
Malwarebytes மST& Norton. ஆKய ஆ/67 
ைவர1 ெதாG3 + க ̀ ட  இO ஒ3 f6X3 
பா_Fக3ப6டO. இைவ அைனN Oேம 
ைவர1 மST& மாCேவ_ ெதாG3 + கைளF 
க/ட MoO �F G வ-C 9ற3பாகw ெசயCப6-
டன. பல ெதாG3 +கY ைமFே ராசா36 எச -
9யC1 ெதாG3 fைனF கா6 7i& jXதC 
பய பா6ைடN தoதன. எனேவ, �8கY, ேமேல 
கா6ட3ப6ட ஆ/67 ைவர1 ெதாG3+ 
ஒ ைறb& ப-oO இயFK3 பா_Fகலா&.

ேகVH: ச^ப40, நா7 Gல வட மா� லFக a'b 

|" ெச7S வ1ேத7. எFb9 ம'கV, பல வைக 
&மா"# ேபா7கைள/ பய7ப 840 இைணய9 
பா"/ப தைன/ பா"4ேத7. ேபா7கK, iர ப ல-
மா னைவ Wத, சாதா ரண &மா"# ேபா7 வைர 
இU1தன. இவ"கV எ7ன தா7 பா"' [ றா"கV? 
எ1த மா� ல4தவ" அ0க9 &மா"# ேபா7 பய7ப-
840 இைணய9 பா"' [7றன"? எ7ப2 ேபா7ற 
ேகV H க a'ெக,லா9, ச_ யான ப0,கV [ைட'-
bமா?

எ.. சM Nயா ராஜ., N� வ னMத 2ரY.
ப-C: நCல ேகY.. யாைர3 பா_Nதாi&, 

1மா_6 ேபாைனF ைகWC ைவNO, எ னேமா 
ெசh K றா_கY; அவ_கY அ3ப7 எ னதா  
ெசh K றா_கY எ T பல =FG& ேகY .b&, 
ெதloO ெகாYள ஆைசb& வரலா&. உ8க-
`Fகான சl யான ப-ைல, அ/ைமWC, b.9. 
ெவ3 (UCWeb) எ '& ]T வன& த  ஆh.  
�ல& தo OYளO. £=Fக மாக அவSைறN த=-
Kேற .
1. 65% ேப_ �.10,000FG& Gைற வான .ைல-

bYள 1மா_6 ேபாைன3 பய ப XN- 
இைண யNைத3 பா_F K றன_.

2. இவ_கVC 45% ேப_, �.10,000FG ேமC 
.ைல bYள 1மா_6 ேபா கைள வா8 G வ-
தSகாக இைண யNைதN ேதX K றன_.

3. இவ_கVC 23.8% ேப_ மஹா ரா�6ரா மா]-
லNைதw ேச_oத வ_கY; அXNO 7Ce மா]-
லNைதw ேச_oத வ_கY 15.8%. ேமSG வ8கா-
ளNத வ_கY 14.1%. க_நா டகா 5.8%.

4. இ '& உST ேநாF KனாC, d&ைப நக-
ரNைதw ேச_oத வ_கY, dதC இடN-C 
17.28% ேப=ட  ெமாைபC ேபாnC 
இைண யNைத3 பய ப XN O3வ_க ளாக உY-
ளன_. 7Ce 16.96%. ெகாCகNதா 11.57%, 
ெச ைன 8.07%, மST& ெப8க °= 5.94%.

ேகIs- – பNZ –டாKடL ெப. சMNர ேபா7 –
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5. இவ_கVC 80% ேப_ 25 வய -S G6ப6ட-

வ_கY. 90% ேப_ ஆ/கY.
6. 70% ேப_ த8கY ேபா கVC அ-க ப6ச& 

20 அ3 V ேக ஷ கைளF ெகா/ XYளன_.
7. இoத அ3 V ேக ஷ கைள3 ெபாTNத வைர, 

72% fர g ச_கைள3 பய ப XN O K றன. 
55.7% சd தாய தள8கைள3 பய ப XN O-
K றன. .ைள யா6 X கைள3 பா_3ப வ_கY 
45.9%. உட ன7 ெசh- அ'3 + ப வ_கY 
37.1%.

8. இைணய& பய ப XN O வ-C, டg/ேலா6 
dதC இடNைதb&, ேப1+F பய ப XN O-
வO இர/டா வO இடNைதb& ெகா/ XY-
ளன. ேதடC, ேபா6ேடா பா_NதC, வ_Nதக& 
மST& ெசh -கY அXNத XNத இட8கைள3 
f7F K றன.

9. டg/ேலா6 ெசhவ-C, இைச3 பாடCகY 
dதC இடNைதb&, .7ேயா அXNத 
இடNைதb&, ேபா6ேடா மST& அ3 V ேக-
ஷ கY அXNத இட8க ைளb& ெகா/ XY-
ளன.

ேகVH: எ7 l ைடய க9/ j#ட_,, Hibernate 
ஆ/ஷ7 [ைட/ப 0,ைல. W7q வ12 ெகாI-
% U1த2. 0� ெரன ஒU நாV மைற1 2 H#ட2. 
எதனா,, இ/ப% ஆன2? என pைளைய' bழ/i' 
ெகாIட 2தா7 {hச9. எ7ன ெச`29 [ைட'-
க H,ைல. ^I89 [ைட'க எ7ன ெச#%F& 
0U4த ேவI89?

ஆ. ர[ N னேவZ, �வ கா�.
ப-C: உ8கY 1டா_6 ெம'.C, 

ஷ6 டg/ (Shutdown) ப6டைன அ}N-
-னாC KைடFG& ஆ3ஷ கVC ஒ றாக 
ைஹப_ேன6 இ=FG&. இO மைறo O .6டO 
என வாசக_ ஒ=வ_ க7த& எ} O வO இOேவ 
dதC dைற. இதைன எ3ப7 �/X& ெபT-
வO என3 பா_3ேபா&. 1டா_6 ெம' ேதடC 
க6டN-C cmd என ைட3 ெசhO ேதடg&. 
Cmd என ஒ= .ைட KைடFG&. இ-C  ைர6 
KVF ெசhO, KைடFG& ெம'.C Run 

as Administrator
எ ப-C KVF 
ெ ச h  -  ட g & . 
உடேன, உ8கY 
க & 3  t 6 ட l C 
மாSற8கைள ஏS-
ப XNத3 ேபாK-
¥_களா? எ T 
ஒ= க6டN-C 
ேகY. தர3-
பX&. Yes எ ப-
தைனN ேத_oெத-
XFகg&. உட  
command prompt 

-றFக3பX&. அ-C, powercfg /hibernate on  
என ைட3 ெசh - டg&. எ/ட_ ெசh - டg&.  
இn, �8கY ஷ6 டg/ ெம' ெச றாC, 
அ-C ைஹப_ேன6 ஆ3ஷ  இ=3ப தைனF 
காணலா&.

ேகVH: HIேடா& 10'b/ i7ன", மாத1-
ேதாS9 இரIடா வ2 ெசwவா`' [ ழைம தர/ப89 
பா2 கா/ iRகான ேப#h ைப, தர/பட மா#டா2 
என அf H'க/ப# 8Vளேத. அ/ப % யானா,, மாR-
றFகேளா, பா2 கா/q ேவI89 �ைலேயா ஏRப-
டாேதா?

ஆL. �வ ேநச., N�0�L.
ப-C: நCல ேகY.. பாO கா3 fைன3 பல3-

ப XNO& ேப6w ைபC தர3ப ட .Cைல எnC, 
பாO கா3+ ேதைவ3ப டாதா? அCலO ேவT 
வ� கVC பாO கா3+ வழ8க3ப Xமா? எ ற 
ேகY .கY ந& மன-C எ} K றன. மாதo-
ேதாT& பாO கா3+ ைபC தர3பX& வழFக& 
இn இ=FகாO. ஆனாC, ேதைவ3பX& 
ேபாெதCலா&, பாO கா3+ ேப6w ைபC வழ8-
க3பX&. எனேவ, இn 91ட& ேப6w ைபC 
அ3ேட6 ெசhவ தைன, நா& க6டாய& வார& 
ஒ= dைற ேமSெ காYள ேவ/X&. அ3ே பா-
Oதா , ந& 91ட& அ3ேட6 ஆகg&, பாO-
கா3பா கg& இ=FG&.

 ேகVH: க9/ j#ட_, ஒwெ வாU வைக 
ைபைலA9, bf/ i#ட ெசய kn7 pல9 0ற'-
[ேறா9. அ2ேவ மாறா ெசய k யாக, அ1த வைக 
ைபm'b அைம1 2 H 8 [ ற2. இதைன மாRற 
ேவI 8 மாn7 எ7ன ெச`ய ேவI89? எFb 
ெச7S ெச#%F& மாRf அைம'க ேவI89? 

ெபா.�வ �0ர ம bய., ேஹா�L.
ப-C:  ைபC வைக ஒ  Mைன3 +-ய 

ெசயe ஒ M  வ� யாகN -றoO பய ப-
XNத .=& + K ¥_கY. அத ைனேய  மாறா 
]ைல +ேரா Kரா& ஆகg& அைமFக .=& +-
K ¥_கY.  இதSG இர/X வ�கY உYளன.  
ைபC ெபய_ �O ைர6 KVF ெசhO, 
KைடFG& ெம'.C Open With எ ப தைனN 
ேத_oெத XFகg&. அoத ைபைலN -றoO 
இயFகF j7ய +ேரா K ரா&கV  ப6 7யC 
கா6ட33பX&. அ- e =oO �8கY பய ப-
XNத .=&+& +ேரா K ரா qைனN ேத_oெத XF-
கலா&. 

அoத வைக ைபைல, எ3ே பாO& ஒ= GM3-
f6ட +ேரா Kரா& தா  -றFக ேவ/X& என 
.=& fனாC, அேத Open With ெம'.C,
Choose default programs எ ப-C, �8கY 
.=&+& +ேரா K ரா qைனN ேத_oெத XNO 
அைமN O .6டாC, அXNO மாSற3பX& 
வைரWC, அேத +ேரா Kரா& தா , அoத வைக 
ைபைலN -றFG&. 
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ேகVH: ெச7ற வார9 W� வ29, iர தம" ேமா% 
அவ"கK7 “%�#ட, இ1 0யா” bf42 �ைறய 
ெச` 0கV வ1தன. இ1த 0#ட407 ெசய,பா 8-
கைளh rU'க மாக' \ற W% Aமா? எ7ன7னேவா 
எ,லா9 எ� 2 [ றா"கV. ெதK வா கX9 2, k ய மா-
கX9 எ2X9 q_ ய H,ைல. அதனா, தா7 இ1த' 
ேகVH.

எY. ஜா�j. ஏ{சZ, தாYபரY.
ப-C: நCல ேகY. தா . அவ 9ய& ெதV-

வாகN ெதloO ெகாYள ேவ/ 7ய .ஷ ய8-
கைளF ேக6 XY ±_கY. ந& fர தம_ ேமா7 
இO GMNO £=Fக மா கg& தo OYளா_. 
அவl  உைர W e =oேத த= Kேற .
1. இ-~க வ_ன 1 என3பX&, இைணய வ� 

]_வாக& இn dத ைம ெபT&. மFகY 
அர 9ட& இ=oO ெபற ேவ/ 7ய தக-
வCகY மST& ஆவ ண8கைள, இைணய& 
வ� ெபறலா&.

2. 7�6டC இo -யா -6டN-C 'Design in 
India' எ ப தSG dF K யN Oவ& அVFக3-
பX&. Make in India ேபால இOg& fர ப ல3ப-
XNத3ப6X ெசயCப XNத3பX&. பCேவT 
ெமா� W ன =FG&, பல வயO ]ைல கVC 
உYள வ_க ̀ F G மான 7�6டC -6ட8கY 
உ= வாFக3பX&. 125 ேகா7 மFக ̀ FGN 
ேதைவ யா னO வ7 வ ைமFக3ப6X வழ8-
க3பX&.

3. 7�6டC இo -யா -6டN-C, �.4.5 
ல6ச& ேகா7 dத ³X ெசhய3பX&. 
18 ல6ச& ேப=FG ேவைல வாh3+ 
KைடFG&.

4. ேப8F லாFக_கY ேபால, 7�6டC K6ட8-
KகY உ= வாFக3பX&. இ8G மFகY த8-
கV  dF Kய ஆவ ண8கைள3 பாO காNO 
ைவFகலா&.

5. இnேமC, ைபப_ ஆ3 7கC ெந6ெவா_F 
எ8ெகCலா& பய ப XNதF KைடF K-
றேதா, அ8G தா  வாழ .=3ப3ப X-
வா_கY. 

6. ஒ= Gழoைத jட 7�6டC பவ_ 
எ றாC எ ன ெவ T உண_oO 
ெகாY`&. GழoைதகY, உ8கY 
1மா_6 ேபாைன3 பMNO, எ ன 
இ-C ெந6 கெனF ஷ  இC-
ைலயா எனF ேக6G&.

7. நா  (fர தம_) கனg கா�& 
7�6டC இo - யா .ைன, இoத 
உலக& அXNத மாSற& எ ன 
எ T எ-_பா_NO3 பா_FG&.

8. இo -யா, உய_வ� 7�6டC சாைல-
களாC இைணFக3பX&. 120 
மFக`& இைணFக3ப X-
வா_கY. +O ைமகY பல 
இத  �ல& அM ய3பX&.

9. +-ய க/ X f 73 +கY �ல&, இo -யா 
இைணய வ� பாO கா3 fைன3 பல3ப-
XNO&. இoத ரNத& 9oதாத bNதN-C,  
இo -யா dதC ெவS Mைய3 ெபT&.

10.இo - யா.C 25 ேகா7 இைணய3 பய னா-
ள_கY உYளன_. ஆனாC, இைண யNைத 
இ '& பய ப XNதா த வ_கY அ- க மாக 
உYளன_. 7�6டC இo -யா இoத இைட-
ெவ Vைய �FG&.

ேகVH: A #j/ தள40, உVள H%ேயா 
படFகைள எK தாக' கா/i ெச`ய W% [ ற2. 
இேத ேபால, ேப& q'[, தர/ப89 H%ேயா 
படFகைள கா/i ெச` 0ட எ7ன சா/#ேவ" 
ேவI89? ஆ7ைலd, இதRகான வச0 உV-
ளதா?

எ.. காமரா�, 2k�ேசg.
ப-C: ேப1+F தளN -SG dதeC 

ெசC i8கY. உ8கY அFகg/6 -றoO, 
பFகN -SGw ெசC i8கY.  �8கY கா3f 
ெசhய ேவ/ 7ய .7ேயா உYள  இட& ெசC-
லg&. இ-C GM3 f6ட �7ேயா ைபைல, 
ைர6 KVF ெசhO, ெம' �ல&,  தn 
ேட3fC -றFகg&. இ3ே பாO அO இய8கN 
ெதாட8G& ேபாO, அoத ேட3fC உYள 
dக வlF க6டN-C உYள dக வ lைய கா3f 
ெசh - டg&. f ன_, http:// www.downvids.
net/ எ ற dக வ lWC உYள தள& ெசC-
லg&. அ8G ெகாXFக3ப6 XYள dக வlF 
க6டN-C,ேமேல ெசாC e ய ப7 கா3f ெசhத 
தள dக வ l Wைன ேப16 ெசhO அ=ேக உYள
download” எ ப-C KVF ெசhதாC, அoத 
�7ேயா ைபைல டg ேலா6 ெசhவ தSகான 
இைண3+ KைடFG&. அoத இைண3fC 
அ}N-, f ன_ save as linkஎ ப-C அ}N-

-னாC, �7ேயா ைபC ேச\ ெசhய3-
பX&.

இ ெ னா= வ�b& உYளO. 
GM3 f6ட �7ேயா ைபC கா6ட3-
ப6 XYள பFகN -ைனN -றFகg&. 

அ8G dக வl க6டN -SG ெசCலg&. 
அ8G உYள http://www.facebook.com 
எ ப தைன http://m.facebook.com என 
மாSறg&. 

இO ேப1 +FK  ெமாைபC 
தளN -SG உ8கைள இ6Xw 
ெசCi&. .7ேயா ைபC இயF-
க3ப X ைகWC, .7ேயா கா69 
�O ைர6 KVF ெசhO, "save video 

as" எ ப தைனN ேத_oெத XFகg&. 
இn, இoத �7ேயா எoத இடN-C 

ேச\ ெசhய3பட ேவ/ Xேமா, 
அoத இடNைதN ேத_oெத XNO 
ஓேக ெகாXFகg&.
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