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வாசகHகேள.... கI0J!டH Nா-க3
க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456 

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\]!.

BOேடா6 B6டா Bைன எ)ன ெசQவE?

ேப61; ைல! இ? @ யாB- Cைட; C றE

இைண யT@- எ)ன நட; C றE?

ப;கI 5

ப;கI 11

ப;கI 6

உ
J

ேள

~ டாLடM ெப. சN Oர ேபா8 ~

வா"# அ& ெசய* ெதாட-./ த0 பய-
னா ள-க 67கான வச 8 கைள அ8 க&ப-

:;87 ெகா<ேட ெச>வதா>, அத0 பய னா-
ள-க@ எ< B7ைகCD அ8 க E;/ வF G ற/. 
ெட7#" அJ& K வ/, இல வ ச மாக அைழ& K-
கைள ேமPெ கா@வ/ ேபா0ற K8ய வச 8க@, 
பலைர இத0 ப7கD 8FDப ைவ; /@ள/.  
இR 8 யாக; ெதE.த வைர, 80 ேகாU ேப- 
இதைன; ெதாட-./ பய0ப :;8 வF G0-
றன-. 

இவ-கV> WXக6D ஒF வ ராக இF.தா>, 
வா"# அ& தFD Zல வச 8க@ உXக-

67\& Kல&ப டா த தாக இF7கலாD. அ>ல/ 
அவPைற எ&பU சமா V;/& பய0ப :; / வ/ 
எ0ப8> உXக 67\& ]ர^ைன ஏPப" U F7-
கலாD. இைவ அைன;ைதCD நாD சE ெசa-
/ b டலாD எ0பேத நம7\7 Gைட; 8 F7\D 
ஆR த லான தகவ>. எX\ ெச0R எதைன^ 
சE ெசa 8 டலாD எ0R அd./ ெகா<டா>, 
வா"# அ& உXக@ ெதா<ட னாக மாd b:D. 
அத0 eலD உXக@ ந"K வ"டD வளFD. 
அதPகான \d& Kக@ இXேக தர&ப : G0றன. 

உPகJ ெமேசS பTLக1ப7டதா?

WXக@ வா"# அ&]> ந<ப F7\ அJ&-

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.
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]ய ெமேசf பU7க&ப"ட தைன, ேச" b<-
ேடாb> உXக@ ெசa8 அFேக இF7\D 
இர<: U7 அைட யா ளXக@ Wல gற; 8P\ 
மாd யைத ைவ;/ அd./ ெகா@ளலாD. இ/ 
\d;/ ேமhD Zல தக வ>கைள அdய WXக@ 
bFDபலாD. உXக@ ெசa 8i> ேட& ெசa/, 
அ&ப Uேய அj; 8 ய பU ைவ; 8 F7கkD. 
]0ன-, Info ஐகாைன; த"டkD. இ&ே பா/ 
சE யாக எ.த ேநர;8> உXக@ ெமேசf பU7-
க&ப"ட/ எ0ப/ கா"ட&ப:D. ஐ.ஓ.எ#. 
Z#ட; 8hD, ெமேசf ேட& ெசa/, இj;/ 
இட/ ப7கD b"டா>, இ.த தக வ>க@ கா"-
ட&ப:D.

ேபா. மாV W னாXY, 
அர7ைட ெச[O அ1ப Tேய இ\L]Y

WXக@ K8ய ஐேபா0 அ>ல/ ஆ<"ராa" 
ேபா0 வாX G i F7கலாD. தக வ>கைள K8ய 
ேபாJ7\ மாP R ைகi>, வா"# அ& ெமசn-
சE> உ@ள ேச" o#டE (chat history) ையCD 
மாPd7 ெகா@ளலாD. WXக@ ைம7ேரா எ#.
U. கா-" பய0ப :; / ப வ ராக இF.தா>, இ/ 
இ0JD எV தா ன/. Menu > Settings > Chat 
settings > Backup conversations எ0R ெச0R 
இவPைற& ப8k ெசa/ ெகா@ளலாD. K8ய 
ேபாJ7\7 கா-ைட மாPd, வா"# அ& 
இ0#டா> ெசa 8 டkD. Restore எ0R ேக"-
ைகi>, சE எ0R ெகா:;தா>, அ&ப Uேய 
பைழய ேபா0 பய0ப :; /Dே பா/ இF.த 
அைன;/ தக வ>க6D Gைட7\D. ேப7 அ& 
ெசaவ/, ேபாJ7 \@ளா கேவ இF.தா>, 
ைப> எ7# K ேளார- பய0ப :;8 sdcard/
WhatsApp/ folder என^ ெச0R, WXக ளா கேவ 
தக வ>கைள மாPd7 ெகா@ளலாD. bைரb> 
p\@ "ைரq eலD இ.த தக வ>கைள& 
பE மாd7 ெகா@6D வச8 வா"# அ& ெசய-
*7\; தர&ப ட k@ள/.

ெமா^த மாக தக வ`கைள அb1ப

ெமா;த மாக^ Zல F7\ ஒF \d-
]"ட தக வைல அJ&ப WXக@ 8"-
ட r டலாD. அத0 eலD உXக@ 
ேநர;ைத r^ச&ப :;தலாD. 
ஆனா>, அேத ேநர;8>, அ/ 
ெமா;த மாக அJ&ப&ப"ட 
தகவ> என அதைன& ெபR-
ப வ-க 67\; ெதEய7 
pடா/. இதP\ வா"# 
அ&]> தர&ப" :@ள 
broadcast எ0JD வச8 
உத k G ற/. ஒேர ெசa-
8ைய& பல F7\ 
அJ&பலாD. ஆனா>, 
ெபRD ஒqெ வா F-

வFD, அ/ உXக@ இF வ F7\ ம" :ேம 
பG-./ ெகா<ட ெசa8 என எ< s வா-க@. 
ஆ<"ராa" ேபாt>, Menu b> ேட& ெசa-
8 டkD. ]0ன- ‘New Broadcast’ எ0ப8> 
அj;8 இ.த ெசய>பா" Uைன ேமPெ கா@-
ளலாD. ஐ.ஓ.எ#. Z#ட;8>, Chats 8ைரi>, 
Broadcast Lists எ0ப8> GV7 ெசa 8 டkD. 
இத0 ]0ன-, ‘New List’ எ0ப8> ேட& ெசa-
8 டkD. உXக@ தக வைல& ெபR பவ-, உX-
க 67\& ப8> அV;தா>, அ/ உXக 67\ 
ம" :ேம Gைட7\D. தகவ> அJ&ப&ப"ட 
மPற வ-க 67\^ ெச>லா/.

அfLக1ப7ட வVைற hj=Y ெபறலாY

வா"# அ& ெசய*, ஒqெ வாF காைல 4 
மB ேநர;8>, ெமேசf அைன;ைதCD ேப7 
அ& ெசa G ற/. எனேவ, அ<ைமi> WXக@ 
அv;த, W7 Gய ெமேசைஜ x<:D ெபற 
ேவ<:D என எ< Bனா>, வா"# அ& ெசய-
*ைய  அ0 இ0#டா> ெசa/, ]0 x<:D 
இ0#டா> ெசa 8 டkD. இ.த ெசய>பா"-
Uைன ேமPெ கா@ைகi>, ேப7 அ& ெசaத-
வP d * F./ தக வ>கைள x<:D ெகா<: 
வரவா? எ0R ேக"\D. ெச0ற ஏj நா"-
கV> பE மாd7 ெகா@ள&ப"ட ெமேசfக@ 
அைன;/D Gைட7\D. இதP\ ES File Explorer 
ேபா0ற ெசய * கைள& பய0ப :;தலாD. 
இத0 eலD sdcard/WhatsApp/Databases என^ 
ெச0றா>, ேப7 அ& ெசaய&ப"ட ெசa 8-
கைள& பா-7கலாD. இ/ ஆ<"ராa" ேபா0-
கV> ம" :ேம ெசய>ப : G ற/.

ெட8L டா1 கY1 k7டq` வா78 அ1

 உXக@ ெட#7டா& கD& z"ட- அ>-
ல/ ேல& டா& கD& z"டE>, \ேராD ]ர-
kச- இ0#டா> ெசa 8 F.தா>, WhatsApp 
Web ெச0R அ8> கா"ட&ப:D ெசய>பா :-
கைள& ]0பPறkD. இ.த ேநர;8>, உXக@ 

ேபாJD இைணய; ெதாட-]> இF7க 
ேவ<:D. இர<:D ைவ ] 

இைண&]> இF.தா> ந>ல/. 
ஏென0றா>, இ.த ெவ& அ&-
V ேகஷ0, உXக@ ேபாt> 
இF./ அைன;ைதCD ஒFX-

G ைண7\D. வா"# அ& 
8ற./, அத0 ெமJb> 

WhatsApp Web இF&-
பைத7 காணலாD. ]ர k-
சE> கா"ட&ப:D QR
\d }" Uைன #ேக0 
ெசa 8 டkD. இ&-
ேபா/, கD& z"டE>, 
WXக@ வா"# 
அ& அர"ைடைய; 

`கைள அb1ப

F7\ ஒF \d-
WXக@ 8"-

eலD உXக@ 
 :;தலாD.

8>, அ/ 
&ப"ட

ெபR-
ய7
# 

@ள

Web ெச0R அ8> கா"
கைள& ]0பPறkD. இ.

ேபாJD இைணய
ேவ<:D.

இைண&]>
ஏென0றா
V ேகஷ0
இF./

G ைண
8ற./

Wh
பை
சE
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ெதாட ரலாD. அd b& K க ைளCD கD& z"ட E-
ேலேய ெபறலாD. இ.த ெசய>பா:, ஐ.ஓ.எ#. 
Z#ட;8> இ>ைல.

வா78 அ1 படPகJ ேபாs` ேவjடாேம

வா"# அ& வv வFD படXக@ பல F7\ 
எE^ச> ஊ" : வ தாக இF7\D. இைவ தXக@ 
ஆ<"ராa" ேபாt>, கால Ei> இடD 
ெபற7 pடா/ என எ<ணலாD. அ>ல/ 
ஐ ேபாt> ேகமரா ேரா*> இF7க7 pடா/ 
என எ<ணலாD. ஐ.ஓ.எ#. Z#ட;8>, 
Settings > Privacy > Photos  எ0R ெச0R 
WhatsApp off  இய7 G இ தைன^ ெசய>ப :;-
தலாD. ஆ<"ராa" ேபாt>, ES File Explorer 
ேபா0ற ைப> ேமேனஜ- ெசய *ைய இய7-
கkD. அ8> sdcard/WhatsApp/Media என^ ெச>-
லkD. ெதாட-./, பG-./ ெகா@ள bFDபாத 
எ.த ேபா>ட EhD இட/ �ழாக New எ0ப8> 
ேட& ெசa 8 டkD. அX\ .nomedia எ0ற 
ைபைல உF வா7கkD. உXக@ வா"# அ& 
இேமஜ# எ/kD கால Ei> எj./ வரா/.

தகவ` அர7ைடL] ஒ\ ஷாM7 க7

WXக@ ேமPெ கா@6D தகவ> 
அர"ைட க 67\ ஒF ஷா-" 
க" அைம7க bFD K G-
�-களா? \d& ]"ட 
அர"ைட தக வைல ேட& 
ெசa/, அj;தkD. 
]0ன-, Gைட7\D 
பா& அ& ெமJb> Add 
conversation shortcut எ0ப-
தைன; ேத-.ெத :7கkD. 
உXக 6 ைடய ேஹாD 
#G�t> ஓE ட;8> 
இ/ இடD ெபRD. 
இதைன அj;8& 
]U;/, ஓ- அ& V ேக-
ஷைன& ேபால, ஒF 
b"ெஜ" ேபால எX\ ே வ <  : -
மா னாhD இj;/ ைவ7கலாD.

]+ அர7ைட கைள wx^த

Zல ேவைள கV>, \j தகவ> அர"ைடக@ 
அ8கD ஏPப": நம7\ எE^சைல; தFD. 
அ.த உைர யா ட*> இF./ ெவVேய ெச>ல 
WXக@ bFDபாம> இF7கலாD. ஆனா>, 
அதPகாக, அ.த7 \jb> ஒFவ- ெசa8 
அJ& KDே பா ெத>லாD, உXக 67\ ஓ- அd-
b&K Gைட&ப தைன bFDப மா" �-க@. 
இதைன; தb-7க, உXக@ ஐேபாt>, group 
chat 8ற7கkD. \�& பP dய தகவ> அdய, 
subject> ேட& ெசa 8 டkD. இ&ே பா/ Group 
Info #G�0 Gைட7\D. இX\ Mute எ0ற 

ேட& ]ைன அj; 8 b"டா>, உXக 67கான 
அd b& Kக@ வரா/. ஆ<"ராa" ேபாt>, 
chat 8ற./, Menu ப"ட0 அj;தkD. ]0ன-, 
Mute எ0ப தைன அj;தkD. இதைன7 \d&-
]"ட கால; 8P\ ம":D ெசய>ப :Dப UCD 
அைம7கலாD. அ>ல/ Show notifications எ0ற 
ெப" Ui> உ@ள U7 அைட யா ள;ைத W7 G-
b"டா>, gர.த ர மாக எ.த அd b&KD உXக-
67\ Gைட7கா/.

வா78 அ1 ெசய yைய1 z7 =க

வா"# அ& ெசய *ைய ேவR யாFD 
பா-7க இயலா வ<ணD �"U ைவ7கலாD. 
இதைன ஐ.ஓ.எ#. Z#ட;8> ேமPெ கா@ள 
இய லா/. ஆ<"ராa" ேபாt>, இதP\ 
பல வvக@ உ@ளன. பல வைக யான �" :-
கைள; தFD அ& V ேகஷ0 eலD, பா#ேவ-" 
அ>ல/ ‘]0 எ<’ ெகா:;/& ]ற- நD 
தகவ> அர"ைடைய& பா-7காத வைகi> 
�"U ைவ7கலாD. Chat Block, AppLock, or Smart 
AppLock ேபா0ற ெசய *க@ இதP\ உதkD. 
இ.த அ& V ேக ஷ0கV>, WXக@ அd யாம> 

தவ றான பா#ேவ-" அ>ல/ ]0 பய0-
ப :;8; 8ற./ பா-7க bFD K ப-

வ-கைள& ேபா"ேடா எ:;/ 
உXக VடD கா":D வச 8CD 

உ@ள/. உXக@ அர"ைட தக-
வ>கைள; 8Fட �ய0ற 
உXக@ அ0K “ந<ப-கைள” 
WXக@ ஒF ]U ]U7கலாD. 
b<ேடா# ேபாt>, 
WhatsApp Locker எ0ற ெசய-
*ைய& பய0ப :;தலாD. 
]ளா7 ெபE ேபாt> Lock 

for Whats Messenger எ0ற 
ெசய* உதkD.

இx O யாக1 பாM^த ேநரY மைறLக

வா"# அ& ெசய *i>, ஒF 
ெதாட- ]ைன& பா-7ைகi>, வழ7க மாக 

எ&ே பா/ இR 8 யாக  அர"ைடi> இF.ேதாD 
என, அவE0 ெபய F7\7 �ழாக7 கா"ட&-
ப:D. இத0 eலD, அவ- எ&ே பா/ வா"# 
அ& பய0ப :; 8னா- எ0R நாD ெதE./ 
ெகா@ளலாD. WXக@ இqவாR வா"# 
அ& ெசய *ைய& பா-;தைத மPற வ-க@ 
ெதE./ ெகா@ள7 pடா/ எ0R எ< Bனா>, 
அதPகான அைம& ]ைன உF வா7கலாD. 
Settings > Account > Privacy என^ ெச0R, 
இ.த ெச"UX# அைம7கலாD. ஆனா>, 
ஒ0ைற; ெதE./ ெகா@ள ேவ<:D. 
WXக6D அேத ேபால அ:;த வ-க@, வா"# 
அ& ெசய *ைய எ&ே பா/ பய0ப :; 8 னா-க@ 
எ0R பா-7க �U யா/.

ைடL] ஒ\ ஷாM7 க7

@6D தகவ> 
ஒF ஷா-" 

 bFD K G-
 ]"ட 

 ேட& 
kD. 
\D 
Add d 
0ப0ப0ப0ப-

கkD.D.D.D.D.  
ேஹாDாD  
;8> 
D. 

8& 

X\X\ ே வே வ <  : -: -

தவ றான பா#ேவ
ப :;8; 8

வ-கைள&
உXக 

உ@
வ>
உX
WX
b<
WhWh
*ை
]ள]ள

fofo
ெசெச

இxஇx O

வா"#
ெதெதெதெதெதெதாட- ]ைன&



20-7-20155

|<ேடா# 10 வர இF7\D gைலi>, 
வாச க-க V ட r F./ பல வைக யான ச.ேத-

கXகைள7 ெகா<: கU தXக6D, அைழ& K-
க6D வ./ ெகா< U F7 G0றன. b<ேடா# 
b#டா பய0ப :;/D வாச க-கV0 கU-
தXக@ Zd/ அ^ச; /ட0 உ@ளன. “WXக@ 
b<ேடா# 7 மPRD b<ேடா# 8 /8.1 Z#-
ட; 8 * F./ மாற; தயாராa இF7\D வாச க-
 க 67\^ சE யான ப8ைல; ெதாட-./ 
அV;/7 ெகா< :@ �-க@. நாJD எ0 ந<-
ப-க6D b<ேடா# b#டா பய0ப :;8 
வF GேறாD. எXக@ gைல எ0ன?” எ0 Gற 
�8i> கU தXக@ Gைட7க& ெபP R@ளன. 
b<ேடா# b#டா b * F./, b<ேடா# 
7 மPRD b<ேடா# 8.17\ அ& Gேர" ெசa-
ய&ப:D கD& z"ட-க 67ேக, இல வ ச மாக 
b<ேடா# 10 Gைட7\D. அ&ப Uேய Gைட;-
தாhD, அைன;/ கD& z"ட-க6D அதைன 
இய7க �U Cமா எ0ப/ ச.ேத கேம. அ.த7 
கD& z"ட-கV>, b< 10 Z#ட; 8ைன 
இய7க7 pUய &ராசச- இF7க ேவ<:D. 

ேமhD, b<ேடா# 8 இய7G7 ெகா<-
U F.தாhD, அதைன இல வ ச மாக b< 
8.17\ அ& Gேர" ெசaத ]0னேர, b< 10 
தர b ற7கD ெசa/ ப8./ இய7க �UCD. 
b#டா ைவ; 8 F&ப வ-க 67\ இல வச b< 
10 Gைட7கா/. உXக@ கD& z"ட- அதைன 
ஏPR7 ெகா@ள7 pUய ஹா-"ேவ- ெகா< U-
F.தா>, 100 டால- bைல ெகா:; /;தா0, 
அதைன& ெபற ேவ< U ய 8 F7\D.

 b<ேடா# 10 ஆ&ப ேர"UX Z#டD 

இயX \ வ தP\; ேதைவ யான \ைற.த ப"ச 
ஹா-"ேவ- ேதைவக@ ]0வ F மாR.

&ராசச-, \ைற.த/ 1 Gகா ெஹ-"# அ>-
ல/ அதP\7 p: த லான ேவக;8> இயXக 
ேவ<:D. ராD ெமமE, 32 ]" எ0றா>, 
1 �.], 64 ]" எ0றா> 2 �.]. இF7க 
ேவ<:D. ஹா-" U#7 இடD \ைற.த/ 
16 �.]. Microsoft DirectX 9 graphics device with 
WDDM driver ெகா<ட Gரா]7# கா-" ேதைவ.  
இைவ அைன; /ேம, b<ேடா# 7 Z#டD 
பய0ப :;த; ேதைவ யான ஹா-"ேவ- 
ேதைவக@ எ0பைத நாD gைனb> ெகா@-
ளலாD.

ஒF p: த லான ேதைவCD உ@ள/. உXக@ 
&ராசச- PAE, NX and SSE2 ேபா0ற வPைற 
ச&ேபா-" ெசa 8ட ேவ<:D. PAE எ0ப/, 32 
]" &ராச ச F\, 4 �.]. U#7 #ேப# பய0ப-
:;/D 8றைன; தFD.  NX  எ0ப/, மா>ேவ- 
Kேரா G ராDகV0 தா7 \ த>க V * F./ உXக@ 
கD& z"டைர; த:7\D 8றைன; தFD. SSE2 
&ராசச- இய7க;8>, வைர யைற ெசaய&ப"ட 
வைர � ைறக@. இவPைற;தா0 த-" பா-"U 
தFD அ& V ேக ஷ0க@ மPRD "ைரவ- Kேரா-
G ராDக@ சா-. 8 F7\D.

WXக@ b<ேடா# எ7#] அ>ல/ b#டா 
ைவ; 8 F.தா>, http://windows.microsoft.com/en-
us/windows-8/upgrade-assistant-download-online-
faq எ0ற இைணய தளD ெச0R, உXக@ 
கD& z"ட-, b<ேடா# 10 ஏPR7 ெகா@ள 
உக.ததா? எ0ற ேக@ b7\ bைடைய& 
ெபறலாD.

BOேடா6 B6டா Bைன 
எ)ன ெசQவE?
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–பாரO–
நாD அ0றாட வா�b> இைணய& பய0-

பா: இ>லாம> இF7க �U யா/ எ0ற 
�� gைல உF வா G b"ட/. இF7க இடD, 
சா& ]ட உணk, உ:7க உைட எ0ப/ ேபால, 
ஒqெ வாF தt மt தt0 உE ைம யாக 
இைணயD இ0R இட;ைத7 ெகா< :@-
ள/. ஒFவ- கD& z"ட-, இைணயD \d;/ 
எ/kD அd யா த வ ராக இF7கலாD. ஆனா>, 
அவE0 அ0றாட வா�7ைகi>, இைணயD 
வv யாக அவ F7\ ஏேதJD Gைட;/7 
ெகா< :தா0 இF7 G ற/. அ&ப U யான>, 
உல க ளா bய இைண ய;8> எ0னதா0 நட7-
G ற/? உலG> உ@ள அைன வ F7\D இைண-
ய;8> ஏதா வ/ ெதாட-K உ@ள/ எ0றா>, 
அ/ எqவ ளk ேவக;8> இயXக ேவ<:D. 
எ.த அள b லான ேட"டா �ழல ேவ<:D. 
இதைன அd./ ெகா@ள ஓ- இைணய தளD 
உ@ள/. http://pennystocks.la/internet-in-real-time/
எ0ற �க வ Ei> அ/ இயX \ G ற/. 

இ.த தள;8>, எ0ன ேவக;8>, இைண-
ய;8> ேட"டா �ழ0R வF G0றன எ0R 
ஆ^ச E ய; /ட0 பா-7கலாD. இ8> �ைழ.த-
kட0, WXக@ 
அ.த தள;8> 
இF7\D ேநரD 
கண7  G  ட&ப  : -
G ற/. இைண-
ய;8> இயX\D 
ஒqெ வாF gR வ-
ன;80 இைண-
ய  த  ள ;  8 h D 

எ0ன நட7 G ற/ எ0R வ<ண வ<ண7 
க"டXகV> கா"ட&ப : G ற/. "b"டE> 
இ/ ெதாடX \ G ற/. அ.த ெநாUi> எ;தைன 
அ7கk<" ெதாடXக&ப"டன; எ;தைன 
ெசa 8க@ ப8k ெசaய&ப"டன எ0R கU காரD 
ஓ: வ/ ேபால; ெதாட-./ கா"ட&ப : G ற/. 
C "z&]> எ;தைன bU ேயா7க@ அ&ேலா" 
ெசaய&ப"டன. அ.த ஒF bநா Ui>, 
எ;தைன மB ேநரD ஓட7 pUய bU ேயா7க@ 
பா-7க&ப"டன எ0R கா"ட&ப : G ற/. p\@ 
தள;8>, எ;தைன ேதட>க@ ேமPெ கா@ள&-
ப"டன எ0ப/ ம" : r0d, அ.த ெநாUi>, 
p\@ gR வனD bளDபரD eலD எqவ ளk 
வFவாa ஈ" U C@ள/ எ0RD கா" : G ற/.

இ&ப Uேய, #ைக&, அேமஸா0, ேபா0ற 
தளXகV> எ0ன நட7 G0றன; எ.த அள-
bP\ வ-;தகD ேமPெ கா@ள&ப"ட/ எ0ற 
தக வ>க@ Gைட7 G0றன. ேப# K7G> 
எ;தைன ேப- ‘ைல7’ ெதE b;தன-; 
எ;தைன ேப- K8ய தக வ>கைள& ப8. /@-
ளன- எ0R #�டா x"ட- ேபால கா"ட&ப : 
G ற/. வா"# அ& தள;8>, அ.த ெநாUi> 
எ;தைன அ7க k<"க@ ெதாடXக&ப"டன 

மPRD எ;தைன 
தக வ>க@ அJ&-
ப&ப"டன எ0RD 
ெதE./ ெகா@-
ளலாD.

இ R  8 i > , 
�ழாக, WXக@ 
எqவ ளk ேநரD 
இ.த தள;8> 

இைண யT@-
எ)ன நட; C றE?
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ெமா�>லா, b<ேடா# 10> இயXக7 
pUய ]ர kச- ஒ0ைற; தயா E7\D 

பBi> இறX G C@ள/. இ8> எ0ன 
அ8 சயD எ0 G �-களா? ெச0ற ஆ<:, 
ெமா�>லா, தா0 ட^  #G� J7-
கான ]ர k சைர; தயா E7\D �யP-
Zைய7 ைகb" : b"ட தாக அd-
b; 8 F.த/. rக7 \ைற.த 
எ< B7ைக i லான பய-
னா ள-கேள, ட^ #G�0 
]ர k சைர டk<ேலா" 
ெசa/ பய0ப :; /-
வா-க@. எனேவ, அ/ 
ேதைவ யPற/ என 
ெமா�>லா கF 8-
ய/. 

ஆனா>, தPே பா/, 
b<ேடா# 107கான 
]ர k சைர; தயா E7க 
இ ற X  G  i  F & ப த0 
eலD, இ.த K8ய ]ர-
k சE0 eலD, ெமா�>லா  
K8ய வாa& K கைள எ8-ே நா7 G-
C@ள/ எ0ப/ ெதV வா G ற/. 
iOS Z#ட;8> இயX\D, ட^ 
#G�0 ]ர kச- ஒ0ைறCD 

ெமா�>லா தயா E7 G ற/. இ/ \d;த p:த> 
தக வ>க@ எத ைனCD த0 வைல ம ைனi> 
(https://blog.mozilla.org/futurereleases/2015/07/02/
what-to-look-forward-to-from-firefox/) ெமா�>லா 
தர  b>ைல.  K8ய ]ர kச-, தt^ ெசய>-

பா" :ட0 இF7\D எ0RD, 
வழ7க மான இைணய ]ர-

k ச F7\ மாPறாக இF7\D 
எ0RD தகவ> தர&ப" :@ள/. 

b < ே ட ா # 
#ேடாE>, ெமா�>-

லாb0 ]ர kச- 
G ை ட 7  G  ற / . 
கட.த இர<: 
ஆ <  :  க V > , 
ெமா�>லா ]ர k-
சைர& பய0ப :;-
/ ப வ-கV0 பX\ 
42% ஆக7 \ைற.-
/@ள/. K8 ய தாக, 

b<ேடா# 107ெகன 
வர இF7\D, 

பய-பா7# ]ர kச-, 
இ.த& பய0பா" Uைன 

அ8 க E7கலாD.

இF. �-க@. அ.த கால;8> 
எ;தைன �.]. அளb> ேட"டா இைண-
ய;8> பE மாd7 ெகா@ள&ப"டன 
எ0RD கா"ட&ப : G ற/. நா0 இF.த 
11 bநா U கV>, ெமா;த இைண ய;8> 
248314 �.]. ேட"டா பE மா ற&ப"-
ட/. இைண ய;80 ]ரDமா<ட;ைத 
உண-./ ெகா@ள இைத7 கா" UhD 
ேவR ஒF அளk ேகா> Gைட7கா/. 
அவ ZயD ெச0R பாFXக@.

1@ய 
வாQ01கைளT ேத+I 
ெமாY-லா

 ட^  #G� J7-
ா E7\D �யP-

b"ட தாக அd-
 \ைற.த 

பய-
G�0 
ா" 

:; /-
/ 

என 

/, 
கான 
E7க 

ப த0 
 ]ர-
மா�>�>�>லாலாலாலாலாலாலாலா  
 எ8-ே ே ே நாநாநாநாநாநா7 7 7 7 G-G-G-G-G-
V வாவா G G G G G ற ற ற ற ற ற/./././././././.   

X\D, ட^ ^ ^ 
ைறCD 

தர  b>ைல.  K8ய ]ர kச-
பா" :ட0 இF
வழ7க மான

k ச F7\ மா
எ0RD தகவ> 

b <
#ேடா

லாb0
G ை
கட
ஆ <
ெம
சை
/ 
42
/@

b<b<
வரவரவரவரவர

பயபயபயபயபயபய-ப-பா7
இ.இ.இ.இ.இ.த&

அ8அ8அ8அ8அ8அ8அ8 க க E E7கலாD.
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 !" $%ட பா)ம%+, 
அைம/த ெட23% ேதட

ேவ-" Kேரா G ராr> ெசா> ேத: வ8> 
rகkD ச78 வாa.த வv க6D தர&-

ப" :@ளன. \d& ]"ட ெசா> ம" : r0d, 
\d& ]"ட பா-ம"U> அைம.த ெசாPகைள 
ம":D ேதU அd யலாD. அதP\7 ��7-
காsD வv கைள ேமPெ கா@ளkD.
1. WXக@ ேவ-" 2007 பய0ப :; / ப வ ராக 

இF.தா>, Ctrl+F �கைள அj;தkD. ேவ-" 
2010 பய0ப :; / ப வ ராக இF.தா>, E&-
பt> ேஹாD ேட& கா"ட&பட ேவ<:D. 
இX\ Editing group> Find tool அ:; /@ள 
�� ேநா7 Gய அDK7 \d iைன GV7 ெசa-
8 டkD.  ]0 Advanced Find  எ0ப8> GV7 
ெசa 8 டkD. ேவ-" Find and Replace எ0ற 
டயலா7 பா7 �ைன7 கா":D. அ8> Find  
எ0ற ேட& ேத-.ெத :7க&ப" U F7\D. 

2. More எ0ற ப"ட0 இF.தா>, அ8> GV7 
ெசa 8 டkD. ேவ-" Find and Replace  எ0ற 
டயலா7 பா7�0 bE வான ேதாPற; 8ைன7 
கா":D. Find What க"ட;8> உ@ள எத-
ைனCD W7 G b டkD. No Formatting ப"ட0 
இF.தா> அ8> GV7 ெசa 8 டkD. 

3. அ:;/ Format ப"டt> GV7 ெசa/, 
]0ன-, Font எ0ப தைன; ேத-.ெத :7-
கkD. ேவ-" Find Font  எ0ற டயலா7 பா7-
�ைன7 கா":D. இ&ே பா/, Effects எ0ற 
]Eb> Superscript, Subscript  ேபா0றைவ 
ேஷ" ெசaய&ப": மைற7க&ப" U F&ப-
தைன7 காணலாD. அதா வ/, இ.த ப<-
Kக@ எ>லாD, ேதட*> ஒF அDச மாக 
எ:;/7 ெகா@ள&பட மா"டா/ எ0R 
ெபாF@. 

4. அ:;/ WXக@ ேத:D ெட7#"U> இF7க 
ேவ< Uய ப< Kக@ (character attributes) 
எைவ எ0R ேத-.ெத :7கkD. இ.த ப<-
K கV0 ெபய-க@ அ:;/ இF7க ேவ<-
Uய க"ட;8> U7 அைட யாளD ஒ0ைற 
அைம7க மற7க ேவ<டாD. 

5. ெதாட-./ ஓேக GV7 ெசa 8 டkD. அ:;/ 
Find Next  எ0ப8> GV7 ெசa 8 டkD. 

ப2க6க7, தா89 ெச,ல

rக Wள மான டா\ ெம<"U>, ேவக மாக ப7-
கXகைள^ �ழPd^ ெச>ல, நம7\ மk�> 

உ@ள Zdய ச7கரD உத k G ற/. இர<: ப"-
ட0க 67 G ைடேய இ.த Zdய ச7கரD நம7\; 
தர&ப : G ற/. மkைஸ டா\ ெம<"U> 
ைவ;/, இ.த^ Zdய ச7க ர; 8ைன அj;8 
இj;தா>, ப7கXக@ ேவக மாக, நாD நக-;-
/ வ தP\ ஏPப, �ழா கேவா, ேமலா கேவா 
நக-./ ெச>hD. ஆனா>, இ&ே பா/ வFD 
Zல மk# சாத னXகV>, இ.த  > இF&ப-
8>ைல. இF& ]JD இ.த வச 8ைய& ெபR-
வ தP\ Zல ெச"UX# அைம& Kக@ உ@ளன. 
அவPைற& பா-7கலாD.
1. Tools ெமJ b * F./ Customize எ0ற 

ஆ&ஷைன; ேத-.ெத :7கkD.  ேவ-" 
Customize டயலா7 பா7ைஸ7 கா":D. 

2. இ8> Commands எ0ற ேட&]> GV7 ெசa-
8 டkD. ேவ-" க"ட ைளக@ Zல வE ைச-
யாக; தர&ப:D. 

3. இ.த ப" U ய*0 இட/ ப7கD All Commands 
எ0ற ஆ&ஷைன; ேத-.ெத :7கkD. 

4. வல/ ப7கD உ@ள ]Eb> AutoScroll எ0ற 
ஆ&ஷைன; ேத-.ெத :7கkD. 

5. இ.த AutoScroll  ஆ&ஷைன உXக@ ¡>-
பா-க@ உ@ள இட; 8P\ இj;/^ ெச>-
லkD. மk# ப"டைன b" : b"டா>, 
AutoScroll எ0JD ெபய Fட0 ஒF ப"ட0 
¡>பா-கV> ேதா0 R வைத& பா-7கலாD. 

6. ெதாட-./ Close எ0ப8> GV7 ெசa/ 
Customize டயலா7 பா7ைஸ eடkD.  
இ.த K8ய க"ட ைளைய& பய0ப :;த, 

K8ய ¡> பா- ப"டt> GV7 ெசa 8 டkD. 
அqவாR ெசa 8 : ைகi>, வல/ ப7கD 
உ@ள ெந": வா7G> உ@ள பா- மாRD. 
K8ய இர"ைட அDK7 \d ஒ0R ேதா0RD. 
இ.த அD K7 \ d iைன ேமலா கkD �ழா-
கkD #\ேரா> பாE>  நக-; / வத0 eலD, 
டா\ெம0" எqவ ளk ேவக மாக நக-;த&பட 
ேவ<:D எ0ப தைன �Uk ெசa/ ெச" ெசa-
8 டலாD. இ.த ேவக மாக நக-;/D ெசய>பா"-
U * F./ b: பட எ#ேக& �ைய அj; /Xக@. 
அ>ல/ மk# ப"டைன அj; /Xக@.
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ேட%டா8< =ேழ ேகா?
எ7ெஸ> ஒ-7 K7G> ேட"டாைவ; ேத-k 

ெசa/, ]0ன- அU7ே கா :7கான U ஐகா0 
x/ அj; 8னா>, அ>ல/ க<"ேரா> + U 
அj; 8னா>, ேட"டாb0 �ழாக ஒF ேகா: 
அைம7க&ப:D. இ/ அU7ே கா: அைம;த-
லா\D. ஒF அU7ே கா :7\& ப8 லாக, இர<: 
ேகா:க@ அைம7க ேவ<:D எ0றா>, ¢&" 
�ைய அj;87 ெகா<: Underline ¡ைல 
அj;தkD. இF ேகா:க@ அைம7க&ப:D. 
இேத ேபால பல வைக7 ேகா:க@ அைம7க, 
Format=>Cells க"-  ட-  ைளைய ெகா:;/, ]0K Font 
ேடைப அj;-8& பாFX-க@. பல-  bத அU7ே கா-
: கைள Underline ப\-  8-i> காண-லாD.

ெட23% +ைச<
தாXக@ அைம; 8:D ஒ-7 £" rக அழ-

காக இF&பைத யா- தா0 bFDப மா"-
டா-க@? ெச>க@, அ8> உ@ள ேட"டா7க@, 
ேமேல உ@ள பா- � லா7க@, சா-"க@ என 
அைன;/D அழ கான ேதாPற;8> இF.தா>, 
அதைன; தயா E;த நDைம மPற வ-க@ பாரா"-
டா b"டாhD, நD மன 8P\ gைற வாக 
இF7\D அ>லவா! இ/ சா-.த ஒF அDச;ைத 
இX\ பா-&ேபாD.

எ7ெஸ> ஒ-7 £" ேல அk" மPRD 
Uைச0 ெசaவ8> அைன வFD ெபா/ வான 
]ர^ைன ஒ0ைற^ ச. 8&பா-க@. ெச>கV> 
உ@ள ேட"டா ெட7#" உ@ள அள bP\ 
அ8 க மான இட;ைத எ:; 8 F7கா/. இதனா> 
ேட"டா உ@ள ெச>கV> அ8 க மான கா* 
இடD இF7\D. இ/ ஒ-7 £" Uைசt> 
bFDபாத ேதாPற; 8 ைன;தFD. இ.த ]ர -̂
ைனைய; �-7க எ7ெஸ> இர<: வv கைள; 
தF G ற/. ெட7#"ைட ெந"டாக அைம7-
கலாD; அ>ல/ �ழPd ஒF ேகாண;8> ைவ7-
கலாD.  எ.த ெச>கV> உ@ள ெட7#"ைட 
மாPd அைம; 8ட ேவ< :ேமா அ.த ெச>-
கைள; ேத-.ெத :7கkD. ]0 இ8> மk# 
ைர" GV7 ெசaதா> ெமJ ஒ0R Gைட7\D.

இ8> Format Cells எ0ப8> GV7 ெசa-
8 டkD. இ8> உ@ள பல ேட&கV> 

அைல0ெம<" எ0ப தைன; ேத-.ெத :;தா> 
ெந"டாக, ப:7ைக வச மாக, \d& ]"ட 
ேகாண;8> சாaவாக ெட7#"ைட அைம;-
8ட வvக@ தர&ப" U F7\D. உXக@ Uைச0 
கPப ைன7ேகPப ெட7#"ைட அைம; 8ட க"-
டைள ேத-.ெத :;/ ஓேக GV7 ெசa/ ெவV-
ேய றkD. இ&ே பா/ கா* இடD இ>லாம> 
ெட7#" அைம7க&ப": அழ கான ேதாP-
ற;8> இF7\D.

ெட23% ?2  
அ@க இடB ேவD ?மா?

WXக@ எD.எ#. ேவ-" ெதா\& ]ைன& 
பய0ப :; / ைகi> உXக@ ெட7#"-

:7\ gைறய இடD ேவ<:D என எ< s-
ப வரா? எதP\ இ.த ேதைவ i>லாத ெமJ 
மPRD பா-க@ இF7 G0றன எ0R எE^ச> 
ப: ப வரா? ேவ-" ெச" அ&]> ஒF Zல U7 
அைட யா ளXகைள ஏPப :; / வத0 eல�D 
W7 \ வத0 eல�D இதைன ேமPெ கா@-
ளலாD. அேத ேபால x<:D ேவ<:D 
எ0றாhD அவPைற x":7 ெகா@ளலாD. 
இதP\ �த*> Tools ெமJ ெச>லkD. 
]0 அ8> Options எ0JD ]Eைவ; ேத-.ெத-
:;/ வFD ேட& b<ே டாb> View ேடைப7 
GV7 ெசa 8 டkD. இ8> Horizontal Scroll Bar, 
Status Bar, Vertical Scroll Bar எ0ற e0R பா--
க6D அவPd0 எ8ேர ெச7 பா7#க6D 
இF7\D. 

இ8> எ/ உXக 67\; ேதைவ இ>ைல 
என எ< s G �-கேளா அ8> U7 அைட-
யா ள;ைத எ:; / b :Xக@. ]0 ேவ-" 
ெதா\&]> ெட7#"  தயாE7 ைகi> அ>-
ல/ எU" ெசaைகi> உXக@ மாt"டE> 
WXக@ U7 அைட யாளD எ:; / b"ட பா-க@ 
இF7கா/. இதனா> ெட7#" அU7க^ சPR 
p: த லாக இடD Gைட7\D. W7 Gய இ.த 
பா-க@ x<:D ேவ<:D எ0றா> x<:D 
இேத வvi> ெச0R bz ேட& அj;8; 
ேதைவ யான பா- க67\ �0னா> உ@ள 
பா7# கV> U7 அைட யாளD ஏPப :; 8னா> 
ேபா/D. 

எ;ெஸ-
806...
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ைம7ே ராசா&" gR வனD த0 இ0ட-ெந" 
எ7# K ேளார- ]ர k ச F7\ bைட 

ெகா:7\D கால;ைத ெநFXG7 ெகா<-
:@ள/. த0 எ"f ]ர k சைர, இ/ வைர 
யாFD எ8-பா-7காத வைகi> வU வ ைம;/ 
b<ேடா# 10 Z#ட; /ட0 வழX \ G ற/.  
இ.த Z#ட; /ட0 மாறா gைலi>, தர&-
ப:D ]ர k ச ராக எ"f அைமய& ேபாG ற/. 
�.ைதய b<ேடா# Z#டD எ8hD, எ"f 
இயXகா/. எ&ே பா/D, K8ய ]ர kச- ஒ0ைற 
ைம7ே ராசா&" அd � க&ப :;-
/ ைகi>, அ/ பைழய ]ர k-
ச-கV> இயX G ய வPைறCD 
அைண;ேத ெசh;/D. பைழய 
b<ேடா# Z#டXக VhD 
இயX\D, backward compatibility 
என அைழ7க&ப:D, பைழய 
Z#ட; /ட0 இைண./ 
ெச>hD வச 8ைய7 ெகா< U-
F.ததா> தா0, இ0ட-ெந" 
எ7# K ேளார- இய7க ைப> 
ெதா\&K, ெபEய அளb> 
இF.த/. ஆனா>, �த> �ைற-
யாக, ேவR எ.த �.ைதய Z#-
ட; 8hD இயXகாத வைகi>, 
எ"f அd � க மா G ற/.

எ"f, ைம7ே ரா சா&U0 
ActiveX, Browsers Helper Objects 
(BHOS), VBScript ஆGய எத-
ைனCD ச&ேபா-" ெசa 8 டா/. 
இ0ட-ெந" எ7# K ேளார- 
117\ உF வா7க&ப"ட த-" 
பா-"U ¡> பா-க@ எத ைனCD 

ச&ேபா-" ெசa 8 டா/. இைவ அைன; /ேம, 
Z#டD ெசய>பா" Uைன ம.த&ப :; 8ய 
bஷ யXக ளா\D. இைவ, எ"f ]ர k சE> W7-
க&ப" :@ளன. ஆனா>, அேடா& ]ளா¥ 
மPRD ].U.எ&. ைப>க 67\ ச&ேபா-" தர&-
ப : G ற/. 

backward compatibility தFD bஷ யXக@ 
அைன;/D W7க&ப" :@ளதா>, எ"f ]ர k-
சE0 இய7க ைப>, rக^ Zd ய தாக அைம.-
/@ள/. 

இ0ட-ெந" எ7# K ேளார- 
ேபா> இ>லாம>, எ"f ]ர-
kச-, ஜாவா அU&ப ைடi> 
அைம.த எ7#ட0ஷ0 Kேரா-
G ராDகைள ச&ேபா-" ெசa 8 :-
G ற/. இதனா>, த-" பா-"U 
gR வ னXக@, இைணய& ப7-
கXகைள அவ-க@ bF&ப&பU 
கா":D வைகi> தளXகைள 
அைம7க �UCD.

ைம7ே ராசா&" gR வ ன;80 
]X ேதட> சாத ன; /ட0, 
எ"f ]ர kச- ஒFX G ைண7-
க&ப": தர&ப : G ற/.  அ;-
/ட0 K8ய கா-டனா ெப-சன> 
அZ#ட<" ெசய>பா" :-
டJD ஒFX G ைண7க&ப" :@-
ள/. ]ர k சE0 அ"ர# பாE>, 
ேக@b ஒ0ைற ைட& ெசa 8 :-
ைகi>, எ"f ]ர kச-, அதP-
ெகன Gைட7\D வாa& K@ள 
bைட கைள; தயா- ெசa/ 
அV7 G ற/. 

எ!" $ர&ச() *+த- .ற01க3
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ஆ<"ராa" இய7க;8> ெசய>ப:D 
ேப#K7 ெசய *i0, K8ய ெசய * யான 

ேப#K7 ைல" தPே பா/ p\@ ]ேள இ.-
8யா #ேடாE>, இல வச தர b ற7க; 8P\; தர&-
ப" :@ள/. #மா-"ேபா0 பய0பா : கV>, 
ேப#K7 பய0பா: �7 Gய இட;ைத வG7 G-
ற/. உலக அளb>, மாத.ே தாRD இதைன; 
ெதாட-./ பய0ப :; / ேவாE0 எ< B7ைக 
144 ேகாU யா\D. இவ-கV>, இ. 8 யாb> 10 
ேகாU ேப- பய0ப :;8 வF G0றன-. அெம E7-
கா bP\ அ:;த ப U யாக, அ8க பய னா ள-கைள 
ேப#K7 ெகா< U F&ப/ இ. 8 யாb> தா0. 

ஆனா>, இவ-கV> ெபFDபா லா ன வ-க@, 
ேவகD rக7 \ைற.த (2�) இைணய இைண&-
] ைனேய பய0ப :; 8ேய, ேப#K7 தள;ைத7 
கா< G0றன-. இதனா>, தர b ற7கD ெசaவ/ 
rக rக; தாம த மா G ற/. \d&பாக, Kைக&ப-

டXகைள தள; 8P\ ஏP R வ தP\ அ8க ேநரD 
கா; 8 F7க ேவ< U C@ள/. இ. 8 யாb> ம"-
: r0d, ேவR பல நா: க VhD இேத  gைல 
தா0.

இவ-க 67\ உதkD வைகi>, ேப#K7, 
“ேப#K7 ைல"” எ0ற ெசய *ைய அd �-
க&ப :; 8 ய/. �த*> ஆZ யாb0 Zல நா:-
கV> ம" :ேம அd � க&ப :;த&ப"ட இ.த 
ெசய *i0 eலD, ேப#K7 தள; 8ைன rக 
ேவக மாக& பய0ப :;த இயhD. படXக@ 
அ&ேலா" ெசaவ/D டk<ேலா" ெசaவ/D 
rக bைர வாக ேமPெ கா@ள �UCD. தP-
ேபா/ இ.த ெசய*, இ. 8 யா bhD அd �கD 
ஆG C@ள/. இதைன; தர b ற7கD ெசa/, 
ஆ<"ராa" 2.2. மPRD அத0 ]0ன- வ.த 
Z#டD இயX\D #மா-"ேபா0கV> பய0-
ப :;தலாD. 

மPற இைணய வ-;தக தளXகைள& ேபாலேவ, 
இt &V& கா-" இைணய தள; 8 ைனCD, 

அதPெகன வU வ ைம;/ இல வ ச மாக வழXக&-
ப:D அ& V ேகஷ0 வv யாக ம" :ேம, வFD 
ெச&டDப- �த> அsக �UCD. ]ர kச- 
வv யாக, இத0 தளD ெச0R, இt ெபாF"-
கைள வாXக �U யா/.

&V& கா-" தள;8>, ப8k ெபPற உR& ]-
ன-க ளாக, 4 ேகாUேய 50 ல"சD ேப- இயXG 
வF G0றன-. ஒqெ வாF நா6D ஒF ேகாU ேப- 
இ.த தள; 8ைன அs \ G0றன-.  30 ஆiரD 
வ-;த க-க@, 2 ேகாU ெபாF"கைள bPபைன 
ெசa/ வF G0றன-. இைணயD வv Z>லைர 
வ-;தகD ேமPெ கா@ள �UCD எ0பைத, &V& 
கா-" இைணய தளD எ:;/7 கா"U வF G ற/. 

இ.த இைணய தள; 8P\ வFD வ-;தக 
வாa& K கV>, 75% வாa& Kக@, ெமாைப> 

ேபா0 வv யா க;தா0 வ.த ைட G0றன. 
எனேவ, ெமாைப> ேபாt> தன7ெகன ஓ- 
அ& V ேக ஷைன வU வ ைம;/, அதைன இல-
வ ச மாக வழXG, அத0 eல மா கேவ வ-;த-
க;ைத ேமPெ கா@ள &V& கா-" �U ெவ :;-
த8> bய& ]>ைல. வFD ெச&டDப- �த>, 
இ.த மாPற; 8P\ &V& கா-" ெச> G ற/.

&V& கா-" �0K வாX Gய, r.;ரா 
இைணய தளD ஏPக னேவ, ெமாைப> ெசய* 
eலD வ-;தகD ேமPெ கா@6D பழ7க; 8P\ 
மாd b"ட/. r.த ரா bைன& ெபாR;த வைர, 
அத0 7-0% வ-;தகD, ெமாைப> ேபா0க@ 
வv யா கேவ ேமPெ கா@ள&ப": வF G0றன. 
இF& ]JD, �P dhD ெசய* eலேம வ-;-
தகD எ0ற gைல7\ மாdய ]0ன-, r.;-
ராb0 வ-;தகD 10% \ைற. /@ள தாக அd-
b7க&ப" :@ள/.

ேப61; ைல! இ? @ யாB- Cைட; C றE

த[\ ெசய] வ^ யாக ம! +ேம 0_0 காH!
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ேகம ராb> ]*D இைண;/, எ8ேர gP-
ப வE0 �கD பா-;/, ெவV^சD சE 

ெசa/, ெல0ைஸ இj;/, ேபா"ேடா 
எ:7\D காலD எ>லாD இற.த காலD ஆG-
b"ட/. \d&பாக, #மா-" ேபா0 வ.த 
]0ன-, அைன;/D தாமாக சE ெசa/ ந>ல-
b த மாக ேபா"ே டா bைன; தFD ேகம ரா7க@ 
இைண.த #மா-" ேபா0க@ தPே பா/ எX\D 
Gைட7 G0றன. ZR வ-க@ pட, இவPைற7 
ைகயா<:, ந>ல ேபா"ே டா7க ைளCD, bU-
ேயா7க ைளCD தXக@ கPபைன மPRD ஆைச7-
ேகPப எ:;/ வF G0றன-. �0K ேபால, 
]*D, ெடவ ல&]X மPRD ]E<UX என& 
பல வைக ெசலk இ>லா ததா>, ெமாைப> 
ேபா0 ைவ; 8 F&ப வ ெர>லாD, ேகமரா ேம0 
ஆக உலா வF G0றன-.

இF& ]JD, #மா-" ேபா0 மPற ேபா0-
க V * F./ ேவR ப"டதா>, இ8> தர&ப:D 
இர<: ேகம ரா7கைள& பய0ப :;8, Zற.த 
ேபா"ே டா7கைள எ:7க இயhD. \d&பாக, 
இ.த ேபா0கV> ]0 K ற மாக; தர&ப:D 
ேகம ரா7கV0 த0ைம, தt ேகம ரா7கV0 
Zற& K கைள7 ெகா< U F7 G0றன. அத னா-
ேலேய, ஒqெ வாF ெமாைப> ேபா0 ெவV யா-
\Dே பா/D, அத0 ேகம ராb0 Zற&K \d;/ 
bளDப ர&ப :;த&ப : G ற/. #மா-" ேபா0-
கV> தர&ப:D ேகம ராb0 த0ைம, அ8> 
Gைட7\D வச 8க@, அவPைற& பய0ப :;8 
எ:7க7 pUய ேபா"ே டா7க@ \d;/ இX\ 
காணலாD.
1. ேபாக8 (Focus): படXக@ ெதV வாக; 

ெதEய, ேகம ராb> உFவD \bய^ ெசaவ-

தைன இ/ pR G ற/. படD ஒ0R எ:7க&-
ப:D �0, 8ைரைய& பா-;/, அ/ சE யாக 
ேபாக# ெசaய&ப" :@ளதா எ0ப தைன 
உR8 ெசa/ ெகா@ள ேவ<:D. WXக@ 
படD எ:7\D நப- அ>ல/ ெபாF@ சE-
யான ேபாக# gைலi> இ>ைல எ0றா>, 
உXக@ #மா-" ேபாைன, �0 ]0னாக 
அ"ஜ#" ெசa 8 டkD. அ>ல/ WXக@ 
�0, ]0னாக^ ெச>ல ேவ< U ய 8 F7\D.

2. Oைர ெதா7= ேபாக8 : இ0 ெ  ன ா F 
வvCD ேபாக# ெசa 8ட #மா-" ேபாt> 
உ<:. ெபாFV> எ.த இட;ைத& ேபாக# 
ெசa 8ட ேவ<:D என bFD K G �-கேளா, 
ேகம ராb0 8ைரi>, அ.த இட;8> 
ெதாடkD. #மா-" ேபாt0 ேகமரா, 
WXக@ ெதா"ட இட;ைத ைமய மாக7 
ெகா<:, ேபாக# ெசa 8:D.  இ;த ைனCD 
சE ெசaத ]0ன-, #மா-" ேபாt>, GV7 
ெசa 8ட ேவ< Uய இட;ைத; ெதாடkD.

3. ஸூY த|MLக�Y: பல #மா-" ேபா0-
கV> உ@ள ேகம ராb>, ஸூD வச8 தர&
 ப" :@ள/. ஆனா>, U�"ட> ஸூD 

ேபாைன0 பய)ப +T@
ேபா!ேடா எ+;க லாமா!

8மாM7 ேபாbL]1 3OயவMகளா!
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ெசaவ/ ந>ல பட;ைத; தரா/. இX\ 
தா0, #மா-" ேபாt0 ேகம ரா bP\D 
மPற ேகம ரா7க 67\D உ@ள ேவR பா"-
Uைன WXக@ உண ரலாD. மPற ேகம-
ராb> ஸூD ெசa 8 : ைகi>, ேகம ராb0 
ெல0# �0 ]0னாக நக-./ gP\D. 
ஆனா>, #மா-" ேபாt> ெல0# நக-
ரா/. தPே பா/ வ. 8 F7\D Zல #மா-" 
ேபா0கV>, 8ைரைய இF bர>களா> 
G@V இ.த ெசய>பா" Uைன ேமPெ கா@-
ளலாD. ஆனா>, இதைன^ ெசaய7 pடா/. 
ஏென0றா>, ெல0# நகர& ேபாவ/ 
இ>ைல. இ.த G@6D வச8, பட;80 
அளைவ7 \ைற7க, அ8 க E7க ேமPெ கா@-
ளலாD. ஸூD ெசa 8ட அ>ல. படD எ:;த 
]0ன-, நாD பட;80 அளைவ7 \ைற7-
கலாD அ>ல/ அ8 க E7கலாD. எனேவ, 
#மா-" ேபாt> இ.த ேவைலைய ேமP-
ெகா@ள ேவ<டாD.

4. 1ளா� ேவjடாY: �0K பய0ப :;த&-
ப"ட, ெபாF"க@ அ>ல/ ஆ"கைள& 
பா-;/ \d ைவ;/ எ:7க&ப"ட ேகம-
ரா7கV>, &ளா¥ பய0ப :;த ேவ<டாD 
எ0ப/ சEேய. �PR& Kற^ �ழ> ெவV^-
ச;ைத& படD எ:7க& பய0ப :;87 
ெகா@ள ேவ<:D. நாD &ளா¥ ெகா<: 
எ0ன ெசa GேறாD என நாD அd./ 
ெகா@ள b>ைல எ0றா>, &ளா¥ பய0-
ப :; / வ/ சE  அ>ல. ஒF ெபாF@ சPR 
ெவV^சD \ைற வான இட;8> இF.தா>, 
அதைன; ெதV வாக7 கா" : வ தP\ &ளா¥ 
உப ேயா G7க&ப : G ற/. ஆனா>, அ/ சE-

யான வv அ>ல. \PறD நட.த இட;8>, 
அX\ Gைட7\D ஒqெ வாF தக வ ைலCD, 
/> * ய மாக& படD எ:7க 8"ட r"டா>, 
&ளா¥ பய0ப :;தலாD. சாதா ர ண மாக 
எ0றா>, இயPைக ெவV^ச; 8ைன& பய0-
ப :; / வேத ந>ல/. ேகம ராb> உ@ள 
&ளா¥ ெவV^ச;ைத& பய0ப :;8, எ:7-
க&ப:D ெபாF 67\ ஒV தF வைத7 கா"-
UhD, �P dhD உ@ள இயPைக ெவV^-
ச; 8P\ ஆ"கைள7 ெகா<: ெச>லkD. 
அ>ல/, ஆ@, ெபாF@ இF7\D இட;-

8P\ bள7\ ஒVைய; தரkD. எனேவ, 
rக அவ ZயD எ0றா> ஒvய, ேகம ராb> 
உ@ள &ளா¥ ெவV^ச;ைத& பய0ப :;த 
ேவ<டாD.

5. �. 3றL ேகம ராைவ1 பய.ப =^ �க: 
#மா-" ேபா0 அைன; 8hD, இ&ே பா/ 
�0 K ற மா கkD, ]0 K ற மா கkD என 
இர<: ேகம ரா7க@ தர&ப : G0றன. இ8> 

]0 K ற மாக; தர&ப:D ேகம ராேவ, அ8க7 
p:த> 8ற0 ெகா<ட தாக; தர&ப : G-
ற/. எனேவ, ேபா"ேடா எ:7க இத ைனேய 
பய0ப :;த ேவ<:D. �0 K ற மாக உ@ள 
ேகம ரா bைன& பய0ப :;த7 pடா/. 
தானாக எ:7க&ப:D ெச>] ேபா"ேடா 
ஷூ" ெசa 8ட ேவR வv i>ைல. �0 K-
ற மாக உ@ள ேகம ரா b ைனேய பய0ப :;த 
ேவ< U C@ள/. இ. g ைலi>, நD ந<ப- 
யாைர யா வ/ நDைம& ேபா"ேடா எ:7க^ 
ெசா>லலாD.

6. ேகமரா அ1 � ேக ஷ.கJ:  அ<ைமi> ெவV-
யான p\V0 ஆ<"ராa" Z#டD மPRD 
ஆ&]@ gR வ ன;80 ஐ.ஓ.எ#. Z#ட;8>, 
ேகமரா அ& V ேகஷ0 தர&ப : G ற/. த-" 
பா-"U அ& V ேக ஷ0க6D Gைட7 G0றன. 
இைவ ேபாt> உ@ள அ& V ேக ஷ Jட0 
இைண./ ெசய>ப : G0றன.

ஹs மPL� (Honey Monkey): க!"-
#$ட&' நா! இைண ய01' உலா வ5 வ6 
ேபால, ந!ைம" ேபாலேவ ெசய'பா = கைள 
ேம?ெ கா@A! Bேரா D ரா E?F ஹH மIJD 
எLM ெபயN. இைணய தளIகQ'  ேஹJ-
கNக@  தாJக!,  வழJக0 1?F மாறான ெசய'-
பா =க@, பா6 கா" UைனV ேசத"ப =06! 
நட வ WJைகக@ உ@ளனவா எLM இ6 
ெதாடNX6 ேதW" பாN06J ெகாYேட இ5JF!.

“ெத(?E ெகா3abக3” 
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38 ய தாக #மா-" ேபா0 ஒ0ைற Desire 326 
G (White) எ0ற ெபயE>, எ^.U.Z. gR வனD 

ெவV i" :@ள/.  இ8> ஆ<"ராa" 4.4.2 
G"ேக" Z#டD இயX \ G ற/.  8 எD.]. 
8ற Jட0 pUய ]0 Kற7 ேகம ராkD, 2 எD.
]. 8ற Jட0 pUய �0 Kற7 ேகம ராkD உ@-
ளன. 1.2 Gகா ெஹ-"# ேவக;8> இயX\D 
\வா" ேகா- &ராசச- தர&ப" :@ள/. இத0 
அ8க ப"ச ச.ைத bைல �. 9,590. 

எ#.எD.எ#, எD.எD.எ#., இெமi> 
மPRD K¥ ெமi> வச-
8க@ உ@ளன. HTML5 
]ர kச- இயX \ G ற/.  
ம>"U xUயா வச-
8 கைள& ெபாR;த-
வைர MP4/H.264 player/
MP3/eAAC+/WAV player
]ேள ய-க@ இயX \-
G0றன. டா\ெம<" 
bzவ- பய0ப :;-
தலாD. ேபா"ேடா 
மPRD b�ேயா எU"-
ட-க6D உ@ளன. 
இர<: ைம7ேரா 
ZDகைள இய7கலாD. 
இத0 பE மாணD 139.7 
x 69.6 x 9.7 rx. எைட 
146 GராD. பா- வUவ 
அைம&]> ெகபா-
ZUq ட^ #G�0 
ெகா<: இயX \ G ற/. 
ம>"U ட^ வச 8CD 

உ@ள/. எ&.எD. ேரUேயா இயX \ G ற/.
இ8> உ@ள ைம7ேரா எ#.U. கா-" 

#லா"U>, 32 �] வைர i லான ெகா@ள-
ளk ெகா<ட கா-"கைள& பய0ப :;தலாD. 
இத0 ராD ெமமE 1 �.]. #ேடாேரf ெமமE 
8 �.]. 

ெந"ெவா-7 இைண& ]P\ 3�, ைவ ], 
K6¡;, C.எ#.],  ஆG யைவ இயX \ G0-
றன. ஆ"ேடா ேபாக#, எ>.இ.U. &ளா¥ 
உட0 8 எD.]. 8ற0 ெகா<ட ]0 Kற7 

ேகமரா உ@ள/. இ8> தர&ப" :@ள 
&ராசச- Spreadtrum SC7731G. 

\வா" ேகா- வைகைய^ 
ேச-.த/.   அ7 Z ல ேரா-
x"ட-, &ரா7 � r"U 
ெச0சா-க@ உ@ளன. 

இத0 ேப"டE *;-
8யD அய0 ேப"டE 
2000 mAh 8ற0 ெகா<-
ட/. ஒF �ைற சா-f 
ெசaதா>, 524 மB 
ேநரD ேத7G ைவ7-
கலாD. ெதாட-./ 20 
மB ேநரD ேபசலாD.

�. 10,0007\D 
\ைற வான (�.9590) 
bைலi> Gைட7\D, 
p:த> வச 8க@ 
ெகா<ட #மா-" ேபா0-
கV> \d& ] ட;த7க ஒ0-
றாக இ/ உ@ள/.

எ\.8... 
8ைசயH 326 e

. 
CD
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ைம7ேராேம7# gRவனD, அைன;/ 
தர&]னFD ெமாைப> ேபா0கைள& 

பய0ப:;/D வைகi>, பல gைலகV> 
bைலi":, ேபா0கைள அd�க&ப:;8 
வFGற/. அ<ைமi> �. 730 அ8க ப"ச 
bைலi> bPபைன ெசa8:D வைகi> 
K8ய ேபா0 ஒ0ைற ெவVi":@ள/. இ8> 
இர<: ZDகைள& பய0ப:;தலாD எ0ப/ 
p:த> தகவ>. இத0 ெபய- Micromax X 1800. 
இ8> இர<: rt �.எ#.எD. ZDகைள& 
பய0ப:;தலாD. இ.த ெமாைப> ேபாt0 
பEமாணD 105x44x14.7 rx. 

பா- ைட& வUb> அைம7க&ப" :@ள 
இ8>, எ<க6D எj; / க6D அடX Gய � 
ேபா-" உ@ள/. U.எ&.U. வைக வ<ண;-
8ைர Gைட7 G ற/. 3GP/mp4/mp3/wav/amr/aac  
ஆGய பா-ம" ைப>கைள இய7 \ G ற/. லk" 

#�7க- தர&ப" :@ள/. ைம7ேரா எ#.U. 
கா-" #லா"U>, 4 �.]. வைர i லான கா-"-
கைள இைண;/& பய0ப :;தலாD. 0.08 எD.
]. 8ற0 உ@ள ]0 K ற மாக இயX\D ஒF 
ேகமரா உ@ள/. இத0 ேப"டE 750 mAh 8ற0 
ெகா<ட/.

ந ன ெதாv> �"ப;8> வU வ ைம7க&ப"-
:@ள ெமாைப> ேபா0கைள கட.த ஆR 

ஆ< : க ளாக, இ. 8ய ச.ைதi> bPபைன 
ெசa/ வFD ெஸ0 ெமாைப> gR வனD, 
அ<ைமi>, ZEN 506 (POWER MAX 1) எ0ற 
ெபயE>, K8ய ஆ<"ராa" #மா-" ேபா0 
ஒ0ைற bPப ைன7\ அd � க&ப :; 8 C@ள/.   
1.2 Gகா ெஹ-"# ேவக;8> இயX\D 
\வா" ேகா- Z& தர&ப" :@ள/. 5 எD.]. 
8ற0 ெகா<ட ]0 Kற7 ேகம ராkD, 2 எD.
]. 8ற0 ெகா<ட �0 Kற7 ேகம ராkD இ8> 
உ@ளன. இ8> இர<: ைம7ேரா �.எ#.
எD. ZDகைள இய7கலாD. ஆ<"ராa" ஆ&-
ப ேர"UX Z#டD 4.0. G"ேக" இ8> இயX-
\ G ற/. 

எD]3 மPRD எD] 4 ைப>கைள இய7\D 
வச8, டா\ெம<" bzவ- பய0ப :;/D 
வச8 தர&ப" :@ளன. ஐ.].எ#. U# ]ேள 

(540 x 960 ]7ெஸ> 8ற Jட0) 8ைர தர&ப"-
:@ள/. ம>"U ட^ வச 8CD உ<:. லk" 
#�7க-, 3.5 rx ஆUேயா ஜா7, எ&.எD. 
ேரUேயா ஆG ய ைவCD உ@ளன. இத0 ராD 
ெமமE 1 �.]. #ேடாேரf ெமமE 8 �.]. 
ைம7ேரா எ#.U. கா-" ெகா<: 32 �.]. 
வைர இதைன உய-;தலாD.  ெந"ெவா-7 
இைண& ]P\ �.].ஆ-.எ#., எ"f, ட]@C 
ேல0, K6¡; ெதாv> �"பXக@ இயX \-
G0றன. &ளா¥ மPRD ஆ"ேடா ேபாக# 
ெகா<ட 5 எD.]. 8ற0 உைடய ]0 Kற7 
ேகம ராkD, 2 எD.]. 8ற0 ெகா<ட �0 Kற7 
ேகம ராkD தர&ப" :@ளன. 

இ8> தர&ப" :@ள *; 8யD அய0 
ேப"டE 4200 mAh 8ற0 ெகா<ட தாக உ@ள/. 
ஒF �ைற சா-f ெசaதா>, 25 நா"க 67\ 
r0 ச78 தX \ G ற/. இத0 அ8க ப"ச ச.ைத 
bைல �.7,--000 என அd b7க&ப" :@ள/.

ெஸ) 
ெமாைப- தfI 
1@ய ஆO!ராQ! 
ெஸ) 506

iக; jைற?த Bைலk- .lய ெமாைப- ேபா)
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வFD 2017 ஆD ஆ<U>, #மா-"ேபா0 
bPப ைனi>, அெம E7காைவ rnZ, இ.த 

வE ைசi> உலG> இர<டா வ/ இட;ைத 
இ. 8யா ]U7\D எ0R அd b7க&ப" :@-
ள/. Strategy Analytics எ0ற ஆak ைமயD 
இ.த தக வைல ெவV i" :@ள/.  2017>, 
ªனாb> 50.50 ேகாU #மா-" ேபா0க6D, 
இ. 8 யாb> 17.4 ேகாUCD, அெம E7காb> 
16.9 ேகாU ேபா0க6D bPப ைன யா\D 
எ0R கண7 G ட&ப" :@ள/. 

நட&K 2015 ஆD ஆ<U>, இ. 8 யாb> 
11 ேகாUேய 80 ல"சD #மா-"ேபா0க@ bP-
ப ைன யா\D. இ. 8 யாb> இைண ய;ைத& 
பய0ப :; /ேவா- எ< B7ைக 24.3 ேகாU. 
அெம E7காb> இ/ 27.98 ேகாU யாக உ@-
ள/. ஐ.U.Z. அd7ைக i0பU, ஆZய பZ]7 
நா: கV>, இ. 8 யாb> தா0 rக ேவக மாக 
#மா-" ேபா0 bPபைன உய-./ வF G ற/. 

உலக அளb>, 2015> 150 ேகாU #மா-"-
ேபா0க@ bPப ைன யா\D எ0R எ8-பா-7-
க&ப : G ற/. இ/ 2017>, 170 ேகாU யாக 
உயFD. 

ªனாb>, நட&K ஆ<U>, 45.8 ேகாU 
#மா-"ேபா0க@ bPப ைன யா\D. 2017>, 
இ/ 50.5 ேகாU யாக உயFD வாa&K உ@-
ள/. கட.த ஆ< : கV>, rக ேவக மான bP-
ப ைனைய^ ச. 8;த ªனா, தPே பா/ gதானD 
அைட./ \ைற./ வF G ற/. 

அ:;த bPபைன அைல இ. 8 யாb> ேவக-
மாக உய-./ வF G ற/. Z>லைர வ-;த க;8> 
#மா-" ேபா0 ெகா< :@ள இடD, ம; 8ய 
தர ம7கV0 ெபாF ளா தார வள-^Z, #மா-"-
ேபா0கV0 அ8 க மான வFைக, உ@நா"U> 
தயா E&K ஆGய அைன;/D இைண./ 
இ. 8 யாb> #மா-" ேபா0 bPப ைனைய 
அ8 க E;/ வF G0றன.t

த0 ேக0வா# வEைசi>, Micromax A 99 
(Canvas Express) எ0ற #மா-" ேபா0 

ஒ0ைற, அ<ைமi> ைம7ேராேம7# 
gRவனD ெவVi":@ள/. 4.5 அX\ல 
அளb> IPS LCD ட^ #G�0 (480 x 854 
]7ெஸ>க@), ம>"U ட^ வச8Cட0 
தர&ப":@ள/. பா- ைட& வUb> 
அைம7க&ப":@ள இ.த ேபாt0 பEமாணD 
132.4 x 64.5 x 8.7 rx. எைட 143 GராD. 
ஆ<"ராa" 4.4. G"ேக" ஆ&பேர"UX 
Z#டD இயX\Gற/. ]0Kற7 ேகமரா 5 
எD.]. 8றJடJD, �0Kறமாக b.�.ஏ. 
ேகமராkD உ@ளன. இத0 \வா" ேகா- &ராசச- 
1.3 Gகா ெஹ-"# ேவக;8> ெசய>ப:Gற/. 
எ#.எD.எ#., எD.எD.எ#, இெமi>, K¥ 
ெமi>, இ0#ட<" ெமசnச- வச8க@ 

தர&ப":@ளன. டா\ெம<" bzவ- 
பய0ப:;தலாD.  எ^.U.எD.எ>. ]ரkச- 
தர&ப":@ள/. ேபா"ேடா மPRD bUேயா 
எU"ட-க@ உ@ளன.   இத0 ராD ெமமE 
1 �.]. #ேடாேரf ெமமE 8 �.]. இதைன 
ைம7ேரா எ#.U. கா-" eலD 32 �.]. 
வைர அ8க&ப:;தலாD. ெந"ெவா-7 
இைண&]P\ 3�, K6¡;, C.எ#.]., 
ைவ ] ெதாv> �"பXக@ இயX\G0றன. 
இர<: ZDகைள இ8> இய7கலாD. இ8> 
பய0ப:;த&ப:D *;8யD அய0 ேப"டE 
1950 mAh 8ற0 ெகா<டதாக உ@ள/. 
ஒF�ைற சா-f ெசaதா>, 240 மB ேநரD 
தX\Gற/. ெதாட-./ 7 மB ேநரD ேப�D 
8றைன அV7Gற/. இத0 அ8க ப"ச ச.ைத 
bைல �. 6,750 என அdb7க&ப":@ள/.

ைம;ேராேம;6 ஏ 99

6மாH!ேபா) தயா (0$- அெம (;காைவ iopI இ? @யா
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ைமJே ராசா"$ ZM வ ன01L 1$ட E =த' 
அ'ல6 ெதா\' ]$ப U& ̂  கQ' எLன தாL 
UரVைன? அ` a"B!, இM1 ெசய'பா=! அWJ-
கW மாM DLற னேவ? இல வ ச மாக aYேடாb 10 
த5 வ1' UரVைன இ5Xத6. இ"ே பா6 ef ைம-
யான ஆ"ப ேர$WI hbட! த5 வ 1i! அWJகW 
மாM த லான அ` a" Bக@ வ5 DLறன. இ1 j-
5X6, aY 10 hbட01' பல B1ய நkன ெதா\' 
]$ப01L அW"ப ைடl' வச 1க@ தர"பட உ@-
ளன எLM ெத& D ற6. எ1NபாN"ேபா!.

ேபரா. டாLடM எY. �வ1 � ர காசY, சா^�M.

|Yேடாb 10 hbட01L UL m$டIக@, 
இLn! பல ேப$V ைப'கைள ேவY = D ற6 எLற 
op Zைல ெத& D ற6. அத னா ேலேய, அைல அைல-
யாக aYேடாb 10 வர இ5"ப தாக0 தக வ'க@ 
ெவQ யா D q@ளன. இ6^! நமJF ந'ல 6தாL. 
எ1Nபா ராத UரVைனக@, தவ Mக@ இ5"UL, 
ைமJே ராசா"$ அவ?ைற0 150 1ய ULனN, நா! 
ெப?MJ ெகா@ளலா!. கா0 1 5X6 வர ேவ?ேபா!.

ேபரா. ஆ. �வ ேமாக., ம�ைர.

இைணய! F`06 Dராம மJக AJF ைசJ D@கQ' 
ெசLM க?MJ ெகா=JF! 1$ட! நLறா க0தாL 
உ@ள6. ஆனா', ெதாடNX6 அவNக@ பயLப =0த 
க!" #$டN இைணய வச 1 lைன Dரா மIகQ' ஏ?-
ப =0த ேவY=!. eLB, Dராம" பsசா ய06 அi-
வ ல கIகQ', ேரWேயா அ` e க மான op Z ைலl', 
அதைன அ` e க"ப =01, aவ சாயJ F`" Bக@ 
ம?M! ெசt 1 கைளJ ேக$ F!பW ெசtதனN. அைத" 
ேபால இத ைனq! ெசய'ப =0தலா!. 

ஆM .]ணேசகர., ெச.ைன.

எIக@ மன1' இ5Xத கவ ைல கைள “aYேடாb 
7 ம?M! aYேடாb 8 எLன வாF!?” எLற க$ =-
ைரl' aளJ D ய ேதா=, ெதQ வாக எLன நடJF! 
எLM! கா$ W q@ wNக@. க$ = ைர யா ள 5JF" 
பாரா$ =க@.

ேக. ெத[ேவN Oர., 3��ேசq.

�கJ Fழ"ப மான ெதா\' ]$ப சIக 1 கைள, 
எQ ைம q டn!, ெதQ வா க^! எ=06V ெசாLன, 
“இைண ய01' UL ெதாட ரைல0 த=Jக”  எLற 
க$ =ைர தாL, ெசLற வார க!" #$டN மல&L 
hற"பான அ!ச!. க$ =ைர எf 1 யவN அேந க மாக 
Dரா ம0 1 j 5X6 பW06 ெபா` யா ள ராக வX 1-
5"பாN என ZைனJ DேறL. வாp0 6க@.

ேபரா. ஆ. �1ைபயா, ேகாைவ.

8மாN$ ேபாH' அ"பW எLனதாL ெசtவாNக@? 
எLற ேக@ aJF, ஆt a j 5X6 எ=0த F`" B-
கைளJ ெகாY= ப1' அQ0த6 Eக^! அ5ைம.

ெச. கq கால., ெத.கா�.

இரYடா வ6 ெசxவாtJ D ழைம ேப$V ைப' இH 
ZL M a=! எLற ெசt1 கலJக0 1ைன ஏ?ப =0-
1 ய6 உYைம தாL. அதL ULன y ையq!, 
இH எLன ெசtய ேவY=! என" ப1' தXத6! 
பா6 கா"பான ந! UJைகைய ஏ?ப =0 1 q@ள6.

ேக. ஆM. ��லா, O\1zM.

Tz$ட' இX 1யா எLற 1$ட! F`0த ப06 அ!-
சIகைளV {5Jக மாக ேக@a ப1' பF 1l' 
தXத6 அதL eJ D ய0 6 வ0 1 ைனq!, எ1Nகால 
இலJ F க ைளq! த5 வ தாக உ@ள6. 

எ8. காM^ O ேகய., |+1 3ரY.
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ேக@a: ெப5!பாi!, தEp டாF ெமY$கைள0 
தயா &Jகேவ நாL க!" #$டைர" பயLப =01 
வ5 DேறL. இத?F Fற@ தEpV ெசயj ம?M! 
எL.எV.எ!. ைர$டைர" பயLப =0 6 DேறL. 
இவ?ைற" பயLப =01 டாFெமY$ தயா &J-
ைகl', வாJ Dய! ஒL`L eத' எf06 நாL 
ைட" ெசtயாத எf0தாக வ5 D ற6. ~Y=! 
அதைன ஒ$ Wேய ேதைவ"ப=! எf0ைத ைட" 
ெசt6, eதj' உ@ள எf0 1ைன �Jக ேவY-
W q@ள6. இXத UரVைன, ஆI Dல ெமா\ சாNX-
த த6 எLM எL நYபN �M DறாN. hலN, நாL 
பயLப =06! தEp சா"$ேவN சாNXத6 எLM 
�M DLறனN. இXத" UரVைனlL �ல! எLன? 
�N^ எI F@ள6?

கா. �\ கேவ`, �^ �L ]T.
ப8>: தrv> டா\ ெம<"கைள; தயா E&-

ப8> ம" : ம>ல, தrைழ^ சாதா ர ண மாக& பய0-
ப :;/D அைன வ F7\D இ.த ]ர^ைன ஏPப :-
G ற/. WXக@ பய0ப :;/D எD.எ#. ஆ�# 
ெதா\&K எ0ன ெவ0R pற b>ைல. ேவ-" 
2007 என gைன7 Gேற0. வா7 G ய;80 �த> 
எj;/ மாPறD எ0ப/ ஆX Gல ெமாv அU&-
ப ைடi>, ேவ-" ெசய *i>, மாறா gைலi> 
தர&ப:D ெசய>பா டா\D. WXக@ ைட& ெசa-
8:D வா7 G ய;80 �த> எj;/ ேக]ட> 
எj;/ என ேவ-" ஏPR7 ெகா<:, அதைன 
ேக]ட> எj;தாக மாP R G ற/. இ/ AutoCorrect 
எ0ற ¡> ெசa 8:D ெசய>பா:. இ.த ெசய>-
பா" Uைன ம":D gR; 8 b"டா>, உXக@ 
]ர^ைன7\; �-k Gைட7\D. 

�த*>  AutoCorrect ¡> இF7\D இடD 
ெச>லkD. இதP\ E&பt> GV7 ெசa/ 
Gைட7\D ெமJb>, Word Options எ0ப-
தைன; ேத-.ெத :7கkD. Gைட7\D b<-
ேடாb>, இட/ ப7கD, Proofing எ0ப தைன; 

ேத-.ெத :7கkD. இதைன; ேத-.ெத :;த-
kட0, Change how word corrects and formats 
your text எ0ற b<ேடா Gைட7\D.  இ8> 
�த> ¡லாக Auto Correct Options எ0ற ேட& 
Gைட7\D. இ8> GV7 ெசaதா>, Auto Correct 
எ0R கா"U, ெதாட-./, WXக@ ேத-.ெத :;/ 
அைம;த  ஆX GலD (AutoCorrect:English United 
States) தைல& ]"ட b<ேடா Gைட7\D. 
அ8> பல ேட&க@ காண&ப:D. அ8hD 
ஆ"ேடா கெர7" எ0ற ேட&]> GV7 ெசa-
8ட Gைட7\D ப>ேவR ஆ&ஷ0கV>, 
‘‘Capitalize First letter of Sentences” எ0R இF&-
பத0 �0 உ@ள பா7�> உ@ள U7 அைட-
யா ள;ைத எ:; / b டkD. ]0ன-, ஓேக 
GV7 ெசa/ ெவV ேய றலாD.  ஆனா>, ஆX-
Gல வா7 G யXகைள அைம7 \Dே பா/, �த> 
எj; 8ைன^ Zdய எj;தாக அைம;தா>, 
அ/ 8F;த&பட மா"டா/. இ.த b<-
ேடாb>  Gைட7\D வச 8க@ ]0வ F மாR: 
Correct Two Initial Capitals, Capitalize First Letter 
Of Sentences, Capitalize First Letter Of Table Cells, 
Capitalize Names Of Days, Correct Accidental Use Of 
Caps Lock Key.

ேக@a: aYேடாb 10 DைடJ F!ே பா6, 
aYேடாb ~Wயா ெசLடN / UேளயN இ5Jகா6 
எனJ �M D றாNகேள? அ"ப W யானா', அதL 
இட01' எLன அைம06J ெகா@ளலா!? எ"பW 
அைம06J ெகா@ளலா!?

எ.. இN Oரா, ம�ைர.
ப8>: b<ேடா# xUயா ெச0ட-, b< 

10 உட0 Gைட7கா/. ஆனா>, b<ேடா# 
]ேளய-, Z#ட; /ட0 Gைட7\D எ0 Rதா0 
ெதE G ற/. b<ேடா# xUயா ெச0ட- ேபால 
அைன;/ ெசய>பா : க ைளCD, xUயா ]ேள-

ேகJ|- – பO` –டாLடM ெப. சNOர ேபா8 –
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யE> ேமPெ கா@ள �U யா/ எ0றாhD, 
rzZ7 மPRD bUேயா ைப>கைள இய7-
கலாD. இதP\& ப8 லாக எ0றா>, b.எ>.Z. 
xUயா ]ேள யைர டk<ேலா" ெசa/ பய0-
ப :;தலாD.

ேக@a: எL த?ே பா ைதய aYேடாb ஆ"ப ேர$WI 
hbட!, இல வச aYேடாb 10 hbட0ைத" ெபற 
eW யா6. B1 ய தாக வாIக ேவY=! எLறா', எx-
வ ள^ ெசi0த ேவY=!? எ"ே பா6 DைடJF!?

கா. உத ய ]மாM, ேசலY.
ப8>: எ>லா F7\D, b<ேடா# 10 இல-

வ ச மாக7 Gைட7கா/ எ0ப/ உ<ைமேய. 
WXக@ b<ேடா# 7 அ>ல/ b<ேடா# 8.1 
பய0ப :;த b>ைல எ0றா>, அ>ல/ ஓரா<-
:7\& ]0ன-, bைல ெகா:;/ b<ேடா# 
10 Z#ட; 8ைன bைல ெகா:;/ வாXக 
bFD ]னா>, ைம7ே ராசா&" அதPகான வைக-
கைள; ெதE b; /@ள/. b<ேடா# 10 
Z#ட;80 இF வைக கைள bPப ைன7\7 
ெகா<: வF G ற/. Windows 10 Home Z#-
ட;80 bைல 119 டால-. Windows 10 Pro 
Z#டD bைல 199 டால-. 

ேக@a: எL Hட! நாLF ஆY = க AJF eLனN 
வாI Dய aYேடாb 7 hbட! ெகாYட க!"-
#$டN உ@ள6. aYேடாb 7 அ"ேட$ ெசtய"ப-
ட a'ைல எLறா', எLனா', aYேடாb 10JF 
அ" Dேர$ ெசt 1ட eW யா6 எLM உIக@ க$ =-
ைரl' பW0ேதL. நாL அ" Dேர$ ெசt 1ட eய?-
hJைகl', “Windows Update error 80070422.”
எLM வ5 D ற6. நாL எLன ெசt 1ட ேவY=!? 
நாL இ6 வைர ஆ"ப ேர$WI hbட0 1ைன 
அ"ேட$ ெசt 1 டேவ இ'ைல.

அ.�தM, ெச.ைன.
ப8>: இ/ வைர WXக@ உXக@ ஆ&ப-

ேர"UX Z#டD b<ேடா# 7, அ&ேட" 
ெசa 8 டாம> இF.தா>, இதP\ ைம7-
ேராசா&" தFD ெசய>பா : கைள ேமPெ கா@ள 
ேவ< U ய 8 F7\D. tinyurl.com/kbl3bcm எ0ற 
�க வ Ei> உ@ள தள; 8ைன& பா-7கkD. 
இத0 eலD அ&ேட" ெசa 8ட இய ல b>ைல 
எ0றா>, �ேழ \d& ]" :@ள பU, b<ேடா# 
7 Z#ட; 8Pகான அைன;/ அ&ேட" ைப>-
க6D இைண.த ‘‘ Windows 7 SP1,” எ0ப தைன 
டk<ேலா" ெசa 8 டkD. இதைன அ&ேட" 
ெசa 8"டா>, b<ேடா# 10 ெபற உXக@ 
கD& z"ட- தயா ரா G b:D.

அ& Gேர" ெசaவ தPகான ைம7ே ராசா&" 
gR வ ன;80 அd k ைரக@ tinyurl.com/
pql9fs2 எ0ற தள;8> Gைட7 G0றன. இ.த 
தள;8>, ேமேல \d& ]" :@ள/ ேபால, 
அைன;/ அ&ேட" ைப>க6D அடX Gய 
ெமா;த ெதா\& ]ைன டk<ேலா" ெசa 8ட 

*X7 தர&ப" :@ள/. அேத தள& ப7க;8>, 
b<ேடா# 8 ைவ; /@ள வ-க@, b<ேடா# 
8.1 அ&ேட" ெசaவ தPகான *X7 தர&ப" :@-
ள த ைனCD பா-7கலாD.

இேத தள;8>, b<ேடா# 10 இய7க; 
ேதைவ யான ஹா-"ேவ- ேதைவ க6D ப" U-
ய * ட&ப" :@ளன. உXக 6 ைடய கD& z"-
டE> உ@ள/ 32 ]" &ராச சரா அ>ல/ 64 ]" 
&ராச சரா எ0ற ேக@ b7\ இX\ WXக@ bைட 
அV7க ேவ<:D. இதைன அdய க<"ேரா> 
ேபன> ெச0R, System எ0ப தைன; ேத-.-
ெத :7கkD. அX\ இ.த தகவ> Gைட7\D. 
உXக@ ஹா-" U#7G> எqவ ளk இடD கா*-
யாக உ@ள/ எ0ப தைன அdய C drive ெச0R   
properties எ0ப தைன; ேத-.ெத :;/& பா-;/ 
அd யலாD.

ைம7ே ராசா&" தFD \ைற.த ப"ச 
ஹா-"ேவ- ேதைவ கேள உXக@ கD& z"ட- 
ெகா< :@ள/ எ0றா>, b<ேடா# 10 
ப8.த ]0ன-, உXக@ கD& z"ட- ெம/ வாக 
இயXக வாa& K<:. எனேவ, சPR7 p: த-
லாக ஹா-"ேவ- ேதைவ கைள; ேத-.ெத :;/ 
அைம;/7 ெகா@ளkD.

b<ேடா# 10- ப8 ய&ப : ைகi>, த0னா> 
இய7க இய லாத சா&"ேவ- அ& V ேக ஷ0-
கைள, W7 G b :DபU, b<ேடா# 10 இ0#-
டால- ேக"\D. எனேவ, எதP\D தயா ராக 
இF7கkD.

ேக@a: எ!.எb. ஆ�b 2007 பயLப =01 வ5-
DேறL. eLB ேவN$ 2003 ெதாF"U', a# ெமn 
�ல!, டாFெமY$ ef ைமq!, ef 1ைர ையq! 
எ=06J ெகாY=, நLறாகJ கா$h த5!. இைத 
அ"ப Wேய மாண வNக AJF வF"U' கா$ட hற"-
பாக இ5Xத6. த?ே பா6 அேத ேபாLற ெசய'பா$-
Wைன, ேவN$ 2007' ெகாY= வர இய ல a'ைல. 
இ6 எதனா'? அதைன" ெபற எLன ெச$WIb 
அைமJக ேவY=!?

ஆM. Oயா க ராஜ., O\��.
ப8>:  WXக@ ெசா>வ/ சEேய. ேவ-" 

2007>, �j; 8ைரCD ஒF டா\ெம<" 
எ:;/7 ெகா<: கா"Z தFD வv இ>ைல. 
இ/ \d;/, Microsoft Conversion Guide பா-7\D 
ேபா/, View, Full Screen Reading, எ0R ெச0R 
ெபறலாD எ0R pR G ற/. ஆனாhD, �j; 
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8ைரCD டா\ ெம<"டா> பய0ப :;த இய-
ல b>ைல. ஓர மாக இF7\D Zல �tக@, நD 
கவ ன;ைத^ Zத ற U7 G0றன. 

ஆனாhD, உXக 67\ உத bட, ைம7-
ேராசா&" Zல வv கைள7 ெகா< :@ள/. 
ஆனா>, அ.த வvக@ மைற7க&ப" :@-
ளன. ஏ0 மைற7க&ப" :@ளன எ0ற ேக@-
b7\ bைட இ>ைல. இைட � க; 8ைன 
(இ<ட-ேப#) Zற&பா7க எ0R ெசா>*7 
ெகா@ளலாD. வழ7க மான �j 8ைர& பய0-
பா: ேதைவ எ0றா>, Alt+V அj;8, உட0 
U அj;தkD. ஆ�# ெதா\&]0 அைன;/ 
சXக 8 க6D மைற7க&ப" U F7\D. #\ேரா> 
பா- ம":D, 8ைரi0 வல/ ப7க;8> கா"-
ட&ப:D. இ.த கா" Z i * F./ ெவV ேயற 
ேவ<:D எt>, எ#ேக& �ைய அj;தkD. 

இதைன ஒF ¡> பா- eலD ெபற ேவ<:D 
எ0றா>, �ேழ ெகா:; /@ள பU ெசய>ப டkD.
1. ஆ�# ப"ட0 அj;8, Word Options ேத-.-

ெத :7கkD. ேவ-" Word Options டயலா7 
பா7ைஸ7 கா":D.

2. டயலா7 பா7�0 இட / KறD Customize 
எ0ற ப"டைன அj;தkD. 

3. �� bE ெமJb>, All Commands எ0ப-
தைன; ேத-.ெத :7கkD. 

4. Gைட7\D க"ட ைள கV>, Toggle Full 
Screen எ0ப தைன; ேத-.ெத :7கkD. 

5. ெதாட-./ Add ப"டைன அj;தkD. 
இ&ே பா/, �j; 8 ைர7கான டாG@ 

ப"ட0 (Toggle Full Screen) ¡>பா- கா"-
ட&ப:D. இதைன& பய0ப :;8; ேதைவ-
யான ேபா/, டா\ ெம<" Uைன �j; 
8ைரi> காணலாD.

ேக@a: எL Hட! இரY= ேல"டா" க!"-
#$டNக@ உ@ளன. ஒL`' aYேடாb 
8.1, ம?ெ றாL`', aYேடாb abடா 
உ@ள6. நாL 8.1 உ@ள ேல" டா" க!"-
#$ட&', aYேடாb 10Jகாக ப1^ 
ெசt 6@ேளL. அ=0த க!" #$ட &i!, 
இதைன ேம?ெ கா@ள ேவY =மா? அ'-
ல6 இ1' DைடJF! உ& ம0 1ைன ைவ06, 
aYேடாb 10 ப1X6 ெகா@ள லாமா?

ெபா. கா� ராஜ., ம�ைர.
ப8>: ஒqெ வாF கD& z"-

ட EhD, ேவR ேவR உEமD 

ெபPற ஆ&ப ேர"UX Z#டD இயX \ வதா>, 
ஒqெ வா0 dhD WXக@ ப8 வ தP\ �யP Zக@ 
எ:7க ேவ<:D. 

இ0ெ னாF ேல& டா& கD& z"டE>, 
b<ேடா# b#டா இயX \ வ தாக7 
pd C@ �-க@. b<ேடா# b#டா ஆ&ப-
ேர"UX Z#டD இயX\D கD& z"ட F7\, 
b<ேடா# 10 இல வ ச மாக7 Gைட7கா/. 
அ.த ேல& டா& கD& z"டE0 ஹா-"ேவ-, 
b< 10 Z#டD இயX \ வ தP\; ேதைவ-
யா னைத7 ெகா< U F.தா>, WXக@ 100 
டால- அ>ல/ அதP\ ஈடான இ. 8ய& 
பணD ெசh;8, b<ேடா# 10 ஆ&ப ேர"UX 
Z#ட; 8ைன& ெபPR7 ெகா@ள ேவ< U ய 8-
F7\D. 

ேக@a:  ஒxெ வா5 ேவN$ டாFெமY$ தயா &J-
F!ே பா6!, அதL Properties உடL, டாFெமY$ 
F`0த ம?ற அ!சIகA! ெகாYட Summary 
இைணJக"ப$= DைடJ D ற6. இதைன 
டாF ெமY$ =டL அVெச =06 ைவ06J 
ெகா@ள eW qமா? எLன ெசt6! அVச WJக 
இய ல a'ைல. அத?கான ெச$WIb எLன?

எ.. அ\7ெச`வ., �தYபரY.

ப8>: ந>ல ேக@b. WXக@ bFDKD அ.த 
Summary details டா\ ெம<"U0 இR8& ப7-
க மாக அ^ெச :7கலாD. அதPகான ெச"UX# 
�ேழ தF Gேற0. WXக@ ேவ-" 2007 பய0ப-
:; / ப வ ராக இF.தா>,
1. Ctrl+P அj;தkD. ேவ-" ]E<" டயலா7 

பா7ைஸ7 கா":D. 
2. அ:;/ Print What �� bE ெமJ bைன& 

பய0ப :;8, Document Properties எ0ப-
தைன; ேத-.ெத :7கkD. ]0 ஓேக GV7 

ெசa/ ெவVேய வ.தா>, அ:;/ 
டா\ெம<" அ^சா \Dே பா/, இ.த 
bE வான தக வ>க6D ஒF ப7க;8> 
அ^சாG7 Gைட7\D.

WXக@ ேவ-" 2010 பய0ப :;-
8னா>,
1. Ctrl+P அj;தkD. ேவ-" E&-
பt0 File ேட& ]ைன7 கா":D. Print 
ஆ&ஷ0 இட/ ப7கD ேத-.ெத :7-

க&ப" U F7\D.
2. Settings ேல] 67\7 �ழாக 
உ@ள �� bE ெமJ bைன7 
GV7 ெசa 8 டkD. ேவ-" WXக@ 
அ^ Zட bFDKD பல அDசX-
கைள7 கா":D. 

3. அவPd> Document Properties எ0-
ப8> GV7 ெசa 8 டkD.
4. ]0ன- Print எ0ப8> GV7 
ெசa 8 டkD.

கk
kD. 
டாG@

ா- கா"-
 ேதைவ-
j; 

!"

ைவ06, 

தைன;
ெசa/

டா
bE
அ^

8ன
1. 
பt
ஆ&

கை
3. அ

ேக3B–ப@-


