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~ டாKட& ெப.சLMர ேபா: ~

ேப"$%&' ()வன, மா,% இ0 வார2க
5%6 7'$, அள;டாத ம&>?@AB

இ0Cதா,. ஆக"F 24 அ'), ேப"$%&ைன
பய'பKLMயவ,கN' எPQ%ைக 100
ேகாTையL தாPTயU. இதைனL த' வைல
மைனW ப%கLMB (https://www.facebook.com/
zuck/posts/10102329188394581?pnref=story) ெதY
;LUZளா,. [\AB வா]^ ெமாLத ம%கNB 
ஏ`B ஒ0வ,, அ') ேப"$% தளLைதW பய'
பKLMbZளன,. இU அத' ()வன, மா,%

ஸ%க,ெப,%&d6 ஒ0 ெபYய ெவd eயா6^.
உலக ம%கZ அைனவைரb^, த' ேப"$%
தள^ gல^ இைண%6^ இல% &d6, இU
7தB பTயா6^ எ') மா,% ம&>?@ அைடC-
UZளா,.

2012 ஆ^ ஆPK அ%ேடாப, மாத^,
ேப"$% இைணய தளLMB பMCத வ,கN'
எPQ%ைக 100 ேகாTைய எF TயU.
ஆனாB, 7]ைமயாக ஒ0 நாNB பய'ப
KLMயவ, எPQ%ைக அCத அள;ைன எF
TயU, இரPK வார2க5%6 7'ன, தா'.

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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ஒ0 மாதLMB, ேப"$% தளLMைனW பய'
பKLMயவ, எPQ%ைக 100 ேகாTைய எF
TயU ஏWரB, 2014B. இWேபாU இCத எP
Q%ைக ஒேர நாNB எFTbZளU.

“ேப"$% ச7தாயLMB, ஒkெ வா0வ
0%6^ ஓ, இட^ தரWபFKZளU. இCத
நmன உல&B, சCத,Wப2கைள ஏdபKLM%
ெகாKLU ஒkெவா0வைரb^ இைணLU%
ெகாZள அU இட^ த0 &றU” எ') மா,% த'
6eWoB எ]MbZளா,.

தdேபாU ேப"$% பல நாKகNB அe7கW
பKLMbZள இலவச இைணய இைணWo'
(internet.org) gல^, அKLத ஐq) ேகாT 
எ'ற இல%ைக ேப"$% ;ைர;B அைடb^
வாrW$ உZளதாக மா,% க0U&றா,.

ஹா,ேவ,F பBகைல% கழகLM' ;KM
அைறAB ேப"$% ெதாட2கWபFடU.
7தuB, அU அCத பBகைல% கழக மாண
வ,க5%6 மFK^ வழ2கWபFடU. o'ன,,
அU சgக இைணய தளமாக மாdறWபFK, 
ெபாUம%க5%6 பய'பKLத தரWபFடU.
அத' o'ன,, இLதளLM' வள,?@ எCத
கQW$%6^ அட2காமB வள,CU வCதU.
பல $Mய வசMகZ அkவWேபாU வழ2கWபF-
டன. ெசrMகZ தக வBகளாகL தரWபFடன.
ேப"$% ெமசvச, வ` பண^ அwWபx^
வசM தரWபFKZளU.

தdேபாU $Mய வசM ஒ') ேசாதைனAB
இ0CU வ0&றU. அதைன, ேப"$% எ^
(Facebhook M) என அைழ%&'றன,. ேப"$%
ெமசvச, ெசயuA' உZளாகW பயனாள,க
5%6% &ைட%6^ ெப,சனB அ@"டPF
இU. நம%காக பQகைள ேமdெ காPK
ெசrMK^ உத;யாள,. தகவBகைளL ேதTL
த0^. ெசயdைக yPணex எனWபK^
Artificial Intelligence ெதா`B yWட^ gல^ இU
ெசயBபK^. பயனாள, சா,oB, ெபா0Fகைள

இைணய தளLMB 
ஆ,ட, ெசrMK^.

ந^ நPப,க
5 % 6

oறCத நாZ வா>LU அwW$^. பYzW
ெபா0FகைளL ேத,CெதKLU அwW$^.
;KMகNB நா^ ெச') உணx உPண,
இட2கைள 7' பMx ெசrMK^. பயண2க
5%கான ஏdபாFTைன ேமdெகாZ5^. இU
ேபால ந^ த{WபFட ;0Wப2கைளL தானா-
கேவ 7Tx ெசrU, ந^ ;0WபLM' ேபYB 
ேமdெகாZ5^.

ேப"$% வள,?@AB, இCMயா @றWபான
ஓ, இடLைத% ெகாP KZளU. |னா மd)^
அெமY%கா;d6 அKLத பTயாக, இைணய^
பய'பKLUேவா, இ26 தா' அMக^. ஏறL
தாழ 23.4 ேகாT ேப, உZளன,. இ0W ow^,
ெமாLத ஜனLெதாைகAB 19% ேப, தா'
இைணயLைதW பய'பKLM வ0 &'றன,.
இU, 46% ஆக இ0%6^ |னாxட' ஒWoK
ைகAB, \க \க% 6ைறவா6^.

வள,Cத நாKகளான, ஜWபா', oYFட'
மd)^ அெமY%கா;B, ேப"$% தளL Mைன
அMக^ ேப, பய'ப KLU&'றன,. அதனாB,
வ2&கN' பQயான (M பYமாdறLM
ைனb^, ேப"$% த' தளLMB த0&றU.

இவd)ட' தா' தdே பாU தCU ெகாP-
T0%6^ வசMகைள ேப"$% அkவW
ேபாU ேம^பKLM வ0&றU. இCத @றWபான
ேசைவகZ தா', ஒேர நாNB, ேப"$% தளL
Mைன 100 ேகாT ேப, பய'ப KLU^ (க>ைவ
ஏdபKLMbZளன.

கடCத @ல ஆPKகளாகேவ, ெட"% டாW
க^W�Fட, gல^ ேப"$%&ைனW பய'பKL
Uபவ,கைள% காFT�^, "மா,F ேபா'கN'
வ`யாகW பய'பKLUேவா, எPQ%ைகேய
அMக^ எ'ற தகவ�^ தரWபFKZளU. ஒேர
நாNB 100 ேகாT ேப, லா% இ' ெசrU இ0C
ததd6 இUx^ ஒ0 காரணமா6^. ேம�^,
ேப"$% டாF ஓ.ஆ,.�. MFடLM' �]^
பல, $Mயதாக இைணயLைத, 6eWபாக, ேப"
$%&ைனW பய'பKLதL ெதாட2& இ0W
பா,கZ. இCத ஆPK இ)MAB, 320 ேகாT
ேப, இைணய இைணWoB இ0Wபா,கZ எ')
எM,பா,Lதா�^, 400 ேகாT ேப, இைணயLMd
கான இைணWைபW ெபறாதவ,களாகேவ இ0W

பா,கZ எ'பUx^ உPைமேய.

K 0 கைள
இைஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇ ணய தளLMB

ஆ,ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ ட, ெசrMK^.
ந^நநநநநநந நPப,க

5 %555555555 6
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$%&ைனW பய
பா,கZ. இCத ஆ
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எM,பா,Lதா�^
கான இைணWை
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இCM யா;B, ெட"%டாW க^W�Fட,கZ
வ`யாக ேமdெகாZளWபK^ ேதடB

கைள% காFT�^, ெமாைபB ேபா'கZ 
வ`யாக வ0^ ேதடBகேள அMகமாக உZ
ளன எ') �6Z அe;LUZளU. ஒk
ெவா0 மாத7^, ஏறLதாழ 60 லFச^ "மா,F 
ேபா'கZ இCMயா;B ;dபைன ெசrயW
பFK வ0&'றன. "மா,F ேபா'கZ அைன
வ0%6^ கFKWபTயான ;ைலAB &ைட%
&'றன. ேம�^, இைணய இைணWodகான
MFட% கFடண2க5^ ம%கZ ெபd)%
ெகாZ5^ (ைலAB உZளன. எனேவ தா',
ெமாைபB வ`L ேதடBகZ அMகமாக உZளன
எ') காரணLைதb^ �6Z அe;LUZளU.
"மா,F ேபா'கைள சாதாரண ம%கZ வா2க
இயலாத ;ைலAB இ0CதேபாU, ெமாைபB
ேபா' வ`L ேதடBகZ 25%%6^ 6ைற வா
கேவ இ0Cதன. ெச'ற ஆPTB, இ0 வைகL
ேதடBக5^, ஏறLதாழ சமமாகேவ இ0CU
வCதன. ஆனாB, இCத ஆPTB, ெமாைபB
ேபா' பய'பாK அMகYLததனாB, இkவ`L
ேதடBகேள அMகமாக உZளன.

இCMயா;B, நடW$ ஆPTB, ெமாைபB
பய'பாK அMக ேவகLMB உய,CU வ0&றU.
2015 7தB ஆ) மாத2கNB, இைண யLைதW
பய'பKLUேவா, எPQ%ைக 35 ேகாT
எ'ற அள;B இ0CதU. இவ,கNB, 65%
ேப,, ெமாைபB வ`AB இைண யLைத அ�
6&'றன,. �6Z ()வனLைதW ெபா)Lத
வைர, ெமாைபB வ` ேதடBகZ அC()வனL
Md6? சாதகமாகேவ அைமCUZளன. ேப"$%
தளLMB, ெமாைபB ;ள^பர2கைள அMக^ 
ெசயBபKLத 7T&றU.

இைணய^ மd)^ ெமாைபB ()வன2
கN' �FடைமW$^ (Internet and Mobile
Association of India (IAMAI) இேத க0LைதL ெதY
;LUZளU. 2017 ஆ^ ஆPTB, இைண
யLைதW பய'பKLUேவா, எPQ%ைக 50
ேகாTயாக உய0^ எ')^, இவ,கNB 49 
ேகாT ேப,, ெமாைபB வ` இைண யLைத

நாKவா,கZ எ') அe;LUZளU.
இCத எPQ%ைக, இCMயா;d6 உலக

அர2&B ஒ0 நBல தளLைத% ெகாKLUZ
ளU. உலக அள;B, அெமY%கா;d6 அKL
தபTயாக, இைணய^ பய'பKLUேவா,
எPQ%ைகAB இரPடாவU இடLைத இC
Mயா ெகாP KZளU. இதனாB, �6Z மd)^ 
இைணயLMB ;ள^பர2கைள (,வ &%6^
()வன2க5%6^ இU ெபா'னான வாrW$
கைளL த0^ நாடாக இC Mயா உய,C UZளU. 
இதனாB, ;ள^பர^ தர எP�^ ()வ
ன2கZ, த2கZ 7தB ;0Wபமாக, ெமாைபB
வ` இைணய தள2கNB ;ள^ப ரLMைனL
தர MFட\K&'றன,.

இதனாேலேய, �6Z () வன^, த'ைன 
அ�6^ ()வன2கNட^, அவ,கZ இைணய
தளLM', ெமாைபB பMWoைனb^ அவ
@ய^ ெகாPT0%க ேவPK^ என% ேகFK%
ெகாPK வ0&றU. அதாவU, ெமாைபB
வ`%6 அ�%கமாக இBலாமB இைணய 
தள2கைள ைவLUZள ()வன2கZ, ம%கZ
மனMB இ0CU �2&;Kவா,கZ எ')
�6Z சYயாக% கQLU ெதY;LUZளU. 
இCத அ�%கLMைனேய ஆ2&லLMB
‘Mobilegeddon' எ') அைழ%&'றன,.

இCMய ()வன2க5^, த2கZ ()வனLM'
இைணய தள2கைள, ெமாைபB ேபா' இைண
யLMd6 ஏdற வைகAB அைமLU வ0&'றன,.
இCத வைகA�^ ஒ0 ெதா`B oYx த{ேய
உ0வா& உய,CU வ0&றU.

பல 7'னQ வ,Lதக இைணய தள2கZ, 
த2கNட^ ெபா0FகZ வா2க ேவPK^
எ'றாB, ெமாைபB வ` இைணW oைனேய
பய'பKLU^பTயான கFடாய �>(ைலைய
உ0வா%&bZளன,.

எனேவ, இ{ேமB, ெமாைபB வ`AB
தா', நா^ இைணயLைத அ�க ேவP Tய
�>(ைல ஏdபK^. அதdேகdற வைகAB 
ந^ பய'பாFTைனb^ மாde% ெகாZள
ேவPK^.

ெமாைப' வV ெமாைப' வV
ேதட'கேள அ2கC: ேதட'கேள அ2கC:

67N அY OB467N அYOB4
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க^W�FடைரW பய'ப KLU^ ஒk-
ெவா0 7ைறb^, நா^ �6Z ேதடB சாத

னLைதW பய'பKLதாமB இ0Wப MBைல.
இைணயLMB நம%6 ேவPTய தகவB
கைளL ேதTW ெப)வMB, �6Z நம%6
ெப0^ உத; ெசr&றU. இCதL ேதடைல
இ'w^ ;ைரவாக ேமdெகாZள �6Z
@ல 6)%6 வ`கைள நம%6L தC UZளU. 
அவdeB @லவdைற இ26 பா,%கலா^.

இைணய தள$ க8டைள (The site: command)

இCத ஆWபேரFட, gல^, நா^ நம%6L 
ேதைவயான தகவBகைள,
ஒேர ஒ0 தளLMB மFK^
ேதK^பT ெசrMடலா^.
எKLU% காFடாக, Mனமல,
இைணய தளLMB மFK^
Bluetooth எ'ற ெசாBைலL
ேதKவதாக இ0CதாB,
bluetooth site www.dinamalar.in  
என% ெகாK%க ேவPK^. 
இCத கFடைளயானU, Mன
மல, இைணய தளLMB 
மFK^, Bluetooth
எ'ற ெசாB
உZள ப%
க 2 க ை ள L
ேதTLத0மா)

ேகF&ேறா^. இதனாB, மdற இைண யதள2
கNB இCத ெசாB பய'பாK உZளதா எ'ற
ேதடB ேமdெகாZளWபட மாFடாU.

RS"U8ட வைக தளWகXY ம8>$ ேதடY
(inurl:command): 

இCத ஆWபேரFட, கFடைள gல^, நா^
ேதTW ெபற ;0^$^ ேதடைல, 6eWoFட
வைக தள2கNB மFK^ ேதK^பT அைம%
&ேறா^. எKLU% காFடாக computer resources
எ'ற ெசாdகZ சா,Cத தக வBகைள, கB
;%ெகன உZள தள2கNB மFK^ ேதTW

ெபற ேவPK^ என
;0^oனாB, computer
resources inurl:edu எ')
ெகாK%க ேவPK^.

[ளKக$ ேவ\>$
ேதடY (define: “word”):

ேதடB கFடLM
ேலேய நா^ @லவded
கான ;ள%க^ மd)^
;Yவான 6eW$கைளL
ேதTW ெபறலா^. ஒ0
ெசாB UBuயமாக

எ'ன ெபா0ைள%
ெ க ா P K Z ள U

எ') �2கZ ெதYCU

67&' ேத.ைக:' பய-ப./த

]R^KR" 4Mயவரா!
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ெகாZள இCத% கFடைளையW பய'பKL
தலா^. எKLU% காFடாக, super computer
எ'பதdகான ;ள%க^ ேதைவ எ{B, define:
super computer எ'ற கFடைளைய% ெகாK%
கலா^.

RS"U8ட ெசாY உIள ெடK:8 பKக$
ம8>$ ேத`" ெபற (intext command)

இCத ஆWபேரFட, கFடைள gல^, ஒ0
6eWoFட ெபா0Z 6eLUL ேதKைகAB,
6eWoFட ெசாB பய'பKLதW பFKZள
இைணயW ப%க2கைள மFK^  ேதT%
காFட? ெசr&றU. எKLU% காFடாக, soup
recipes எ'பU 6eLத தகவBகைளL ேதTW
ெப)ைகAB, நம%6 ‘chicken’ எ'ற ெசாB
பய'பKLதWபK^ தள2கZ மFK^ ேதTW
ெபற, soup recipes intext:chicken எ') கF
டைள ெகாK%க ேவPK^. �6Z, chicken
எ'ற ெசாB உZள, soup recipes 6eLத

இைணயW ப%க2கைள மFK^ காFK^.

‘convert’ க8டைள: 

இU ஒ0 ஆWபேரFட, இBைல; �B
எ') ெசாBலலா^. இU ப'னாFK பண
மMWைப% ைகயாZ&றU. இCMய �பாr
மMWod6 அெமY%க டால, எkவளx? எ'ற
;னா;d6, அ'ைறய ப'னாFடள;லான
மMWoB டால, மMWைப% காFK^. இேத
ேபால எCத நாFK கர'@%6^ ெபறலா^.
எKLU% காFடாக, convert 100 INR to usd எ'ற
கFடைள%6 �.100%6 இைணயான அெம
Y%க டால, எkவளx எ') காFடWபK^.

ேமேல காFடWபFKZள 6)%6 வ`கZ, 
ந^ ேதடைல ;ைரவாகx^ எNதாகx^
ேமdெகாZள வ` த0 &'றன. இேத ேபால 
பல 6)%6 வ`கZ உZளன. இவdைற
அeCU நா^ ேதைவWப K^ேபாU பய'ப-
KLதலா^.

அPைமAB உலகளா;ய ஓ, ஆrx
ைமய^ (Pew Research Centre) தா'

ேமdெகாPட ெமாைபB ேபா' பய'பாK
6eLத ஆrx 7Txகைள ெவNAFKZளU.
இMB, இைளஞ,கZ வாF" அW மd)^
"நாW ேசF (WhatsApp மd)^ Snapchat)
ேபா'ற ெசrMகைள உடwட%6ட' அwWப
வ` த0^ ெசயuகைள அMக^ பய'பKLM
வ0வதாக% கPடeCUZளU.

"மா,F ேபா'கZ பய'பKLUேவாYB,
வாF" அW, &% அBலU ஐெமேச� ேபா'ற
ெசயuகைள அMக^ பய'பKLM வ0&'
றன,. 17% ேப, இU ேபா'ற ெசr Mகைள
அwWoய o'ன,, தானாக அ`LMK^
Snapchat or Wickr ேபா'றவdைறW பய'பKLU
&'றன,.

"மா,F ேபா' பய'பKLUேவாYB, 49%
ேபY' வயU 18 7தB 29%6Z இ0%&றU.
41% ேப,, தகவBகZ அwWபWபFடxட',
பTLதxட' அ`LMK^ ெசயuகைள அMக^
;0^$&'றன,. இCத ெசயuகZ அைனL
Uேம பய'பKLத இலவசமாக இைணயLMB
&ைடWபைவ ஆ6^. இவdைற ைவ o gல^
இைண%6^ேபாU, அைவ எ".எ^.எ". அB
லU அU ேபா'ற ேடFடா ;ைனW பய'ப
KLUவU இBைல. ேம�^, இைவ ேப"$%

அBலU F;Fட, ேபா'ற சgக இைணய
தள2கைளW ேபால வழ%க மாக? ெசயBப KவU
இBைல. \கx^ த{WபFட 7ைறAB, மd-
றவ,க5ட' தகவBகைளW ப&,CU ெகாZள
வசMகைள அN%&'றன. இCத த{WபFட
மைறxL த'ைம, வழ%கமாக இய26^ சgக 
இைணயதள2கNB இBைல எ'பU இவ,
கN' க0Lதாக உZளU.

இைளஞ+கN அ2கC பய-ப./\C
வாG3 அB ம]SC 3நாBேசG
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~ பாரM ~

;Pேடா" 7 ஆWபேரFT2 @"டLMd6W
o'ன,, த' ெதாK உண, Mைர ெதா`B

yFபLUட', ;Pேடா" 8 @"டLைத,
\6Cத எM,பா,W$க5ட' ைம%ேராசாWF
அe7கWபKLMயU. இCத ஆWபேரFT2
@"டLM' இய%க7^ ெவ6 @றWபாக
இ0CதU. $Mய வைகயான ஆWபேரFT2 
@"ட^, ெட"%டாW மd)^ ேலWடாW 
க^W�Fட,கNB &ைடLU பல, ம&>?@bட'
மாe% ெகாPடன,.

ஆனாB, @ல பழ&Wேபான ;ஷய2கZ 
இBலாதU ம%க5%6 எY?சைலL தCதU.
அைவ அவ,கN' க^W�Fட, பய'பாFTB 
\கx^ ஊeWேபான வசMகளாக
இ0CதைமயாB, ;Pேடா" 8 @"ட^
7]ைமb^ ம%களாB ஒU%கWபFடU. 
மாeயவ,கZ ேவ) வ`ABலாமB,
ெதாட,CU பய'பKLM வCதன,. அவ,கN' 
oர?ைனகைள அeCத ைம%ேராசாWF த' 
தவ)கைள உண,CU, $Mயதாக அe7கமான 
;Pேடா" 10 @"டLMB, அதdகான
பYகாரLைத ேமdெகாPடU. எWபTb^, த' 
பயனாள,கைளL த' ைகக5%6Z ைவLU%
ெகாZள ேவPK^ எ'ற இல%6ட' அைனLU
அ^ச2கைளb^ அல@, பல வ`கNB
இCத இல%&ைன அைடய, ைம%ேராசாWF,
;Pேடா" 10 @"டLMைன வTவைமLU
அNLUZளU.

�2கZ ;Pேடா" 8 அBலU ;Pேடா"
8.1 பய'பKLUபவராக இ0CU, ;Pேடா"
10%6 மாறலாமா ேவPடாமா என 
மMBேமB [ைனயாக உZ�,களா? இேதா, 
;Pேடா" 10B �%கWபFட ;Pேடா" 8
உ)LதBகைளb^, அவde' இடLMB இட^

ெபd)Zள ;Pேடா" 10 அ^ச2கைளb^ 
இ26 பா,%கலா^.

:டா&8 :gj1 இடkMY :டா&8 ெமq
;Pேடா" 8 @"டLMB, \க ேமாசமாகW

பயனாள,கைள எY?சB அைடய ைவLதU,
@"ட^ இய2கL ெதாட2&யxட', ேநராக 
அத' Start "&�' Mற%கWபFK நம%6% 
காF@ அNLதUதா'. உ2கNட^ ேடWளF 
o.@.அBலU ெமாைபB ேபா' இ0CதாB, இU 
சYயானU எ'ற எPண^ ஏdபK^. ஆனாB, 
பார^பYயமாக நா^ பய'பKLMW பழ&W
ேபான, � ேபா,F மd)^ மx" இைணLU?
ெசயBபKLU^ ெப,சனB க^W�FடYB
இCத "&�' ேதாdற^ அC(யமாக இ0CதU. 
ந^ ைககைள% கFTW ேபாFடU ேபால 
உண,x ஏdபFடU. ஏ' எ'றாB, வழ%கமாக 
நா^ பய'பKLMய "டா,F ெமw அMB
இBைல. ைம%ேராசாWF இதைன அKLU 
வCத ;Pேடா" 8.1 @"டLMB ஒ0
மாMYயாக? சYWபKLMயU. அWேபாU �ட 
"டா,F ெமw தராமB, "டா,F பFடைனL 
தCதU. 7] ெமw தரWபட;Bைல. இதைன
ம%கZ ;0^ப;Bைல எ') ைம%ேராசாWF 
()வனLM' ெபாeயாள,க5%6L ெதYய 
வர, ;Pேடா" 10B, "டா,F ெமw;ைன 
இைணLU;Fடன,. அLUட', ;Pேடா" 

OPேடா3 10' Q5கBபGட OP 8 சS5க'கN



7-9-20158
8B \கW ெபYய அள;B ேபசWபFட 
ெசயuக5%கான மd)^ உA,LUTW$ட'
இய26^ ைடB" கFட2க5^
தரWபFKZளன.

சா&$: பா& (Charms Bar)
இடkMY ஆKஷ1 ெச\ட& (Action Center)
;Pேடா" 8 ெவNயானேபாU, அதைன

வTவைமLதவ,கZ தா2கZ த0^ \க
அ0ைமயானவசMஎ')சா,^"பா,வசMைய%
6eWoFடன,. இU ெதாK உண, Mைர உZள 
@"ட2க5%6L தா' சYயானதாக இ0CதU. 
ெட"%டாW க^W�Fட, ைவLM0Cதவ,கZ,
இதைன அkவளவாகW பய'பKLUவேத 
இBைல. ஆனாB, நா^ எM,பாராத
ேநரLMB, இCத சா,^" பா, தானாக எ]CU 
வCU இ^ைச த0வதாகேவ பயனாள,கZ
உண,Cதன,. எனேவ, இU ;Pேடா" 10 
@"டLMB �%கWபFK;FடU. அத{டLMB
Action Center தரWபFKZளU. இ26 இெமAB,
F;Fட,, @"ட^ 6eLத அe;W$கZ
மd)^ oற அWNேகஷ' 6eLத தகவBகZ
&ைட%&'றன. இதைன நா^ ேவPK^ 
எ'றாB பா,%கx^, ;0^பாத ேநரLMB
அ]LM ைவ%கx^ � தரWபFKZளU.

இ1ட&ெந8 எK:4ேளார& இடkMY எ8� Uர�ச&

;Pேடா" 8 @"டLMB இ0Cத
இ'ட,ெநF எ%"$ேளாரY' இரPK
பMW$க5%6W பMலாக, ைம%ேராசாWF, 
;Pேடா" 10B, எF� oரxசைரL
தCUZளU. ;Pேடா" 8B இ0Cத ஒ0 இ'
ட,ெநF எ%"$ேளார, பMW$ ெதாK உண, 
Mைரக5%கானU. இ'ெனா'), வழ%கமான 
ெட"%டாW க^W�Fட, இய%கLMdகானU.
ஆனாB, இCத இ0 பMW$கN' ெசயBபாK
ேவT%ைகயாகx^, ;ேனாதமாகx^ இ0CU
இய2&யU.

நா^ இைணய தளLMdகான 7கவY 
u2%ைக% &N% ெசrதாB, எCத பMW$
அதைன நம%6L தரWேபா&றU எ'பU
ெதYயாU. இCத% 6ழWப7^, oரxச,க5^
இ0Cத இடLMB, 7de�^ $Mய ெதா`B
yFபLMB இய26^ எF� oரxச,
தரWபFKZளU. பைழய ெதா`B yFபLMB 

இய26^ இ'ட,ெநF எ%"$ேளார, oரxச,
7de�^ �%கWபFK;FடU.

எF� oரxச, ந^ எM,பா,W$%ேகdறபT 
ெசயBபK&றU. \க ேவகமாகx^ 
இய26&றU.

நா^ எCத;தLMB ெசயBபடW ேபா&ேறா^ 
எ'பதைனb^ எM,பா,LU ெசயBபK&றU.
இ'ெனா'ைறb^ இ26 6eWoட
ேவPK^. இ'ட,ெநF எ%"$ேளார, பMW$
11 7]ைமயாக �%கபWட;Bைல. அU 
;Pேடா" 10 @"டLUட' தரWபFKZளU. 
உ2க5%6 அUதா' ேவPK^ எ'றாB, 
எKLU ெசயBபடலா^. ஆனாB, மாறா 
(ைலAB ;Pேடா" 10 @"டLUட' 
ெசயBபK^ oரxச, எF� தா'.
4. 7]L MைரAB மFKேம ெசயBபK^

;Pேடா" அWNேகஷ' $ேரா&ரா^கZ
தdேபாU அCத வசMைய மாde% 
ெகாPKZளன.ெசயuகN'ெசயBபாFKL 
ேதாdறLM' ;Pேடா;' அளைவ எWபT 
ேவPKமானா�^ மாde% ெகாZளலா^. 
மாறா (ைலAB, ;Pேடா" 8 @"டLMB,
அWNேகஷ'கZ 7]L MைரAB
இய%கWபFடன. அவde' ேதாdறLM' 
அளைவ நா^ ;0^$^ அள;B ைவLU%
ெகாZள 7TயாU. ;Pேடா" 8.1 வCத
ேபாU, Mைரைய \{ைம" ெசrU 
ெகாZவதd6^, gKவதd6^ பFட' 
தரWபFடU. 7]L Mைர% காF@ இCத 
இரPK (ைலகைள (,வ&%க @eU 
@%கைலL தCதU.
;Pேடா" 10 உட' இைணCU 

தரWபFKZள அWNேகஷ'கZ தdேபாU
Universal apps என அைழ%கWபK&'றன.
இவde' அளைவ மாde அைம%கலா^.  
அU மFK\'e, ெதாK உண, Mைர 
இBலாத ெப,சனB க^W�Fட,கN�^ 
�ட, மx" மd)^ � ேபா,F gல^ இவdைற
\க எNதாக இய%கலா^. வழ%கமாக, 
ெட"%டாW MைரAB, ஒ0 அWNேகஷ' 
எWபT இய26ேமா, அேத ேபால 
இய26&'றன.

ேமேல காFடWபFKZள @ல வசMகZ தா',
;Pேடா" 8 @"டLMB நம%6 எY?சைலb^,
@%கைலb^ தCU ெகாPT0Cதன. 
அைவ யாx^ �%கWபFK, ;Pேடா"
10 எNதான ெசயBபாFTைனL த0^ 
அWNேகஷ'கைள% ெகாPKZளன. இCத
வTவைமW$, ;Pேடா" 10 @"டLMைன 
நா^ எCத;த அ?ச7\'e ேமdெகாZள ஓ, 
அTWபைடையL த0&றU.

;Pேடா" 10 @"டLMd6 மாe%
ெகாZள, இ'w^ பல நBல வசMகZ உZளன. 
அவdைற அKLத கFKைரAB த0&ேற'.
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 ளவ$ைய மட)* அைம)க
ேவ,F டா6ெமPF ஒ'ைற அைம%ைகAB,

பல ேவைளகNB, �ளமான இைணய
7கவY ஒ'ைற அைம%க ேவPTய �>(ைல
ஏdபK^. இைணய 7கவYக5%கான u2%
எWேபாU^ ஒேர ெசாB ேபால �ளமாக இ0%6^.
இU வலU மா,�' அ0ேக வ0ைகAB, அதைன
ஒ0 ெசாBலாக எKLU% ெகாPK, ேவ,F $ேரா
&ரா^, அCத இைணய 7கவY 7]வைதb^,
அKLத வY%6% ெகாPK ெசB�^. இதைன
Word Wrapping என% �)&ேறா^.

இதனாB வலU மா,�{B அழ&'e ஒ0 
இைடெவN ஏdபK^. இரPK ப%க7^ 
அைல' ெமPF எ{B, 7தB வYAB எ]L-
U%க5%&ைடேய அழகdற இைடெவN
ஏdபK^. இCத @%கu'e அைம%க ேவ,F
ஓ, ஆWஷ' தCUZளU. அதைனL ேத,C
ெதKLU அைமLU;FடாB, இைணய 7கவY
அBலU \க �ளமான ெசாB ேதைவWபFட
இடLMB oY%கWபFK அைம%கWபK^.

டா6ெமPFைடL MறCU க,சைர எCத
இடLMB இைணய 7கவYையW oY%க ேவP
Kேமா, அCத இடLMB ெகாPK ெசBலx^.
ெபாUவாக "லா� எனWபK^ சாrx ேகாFT'
அ0ேக oY%க ;0^$ேவா^. இCத இடLMB
க,சைர% ெகாPK ெச') ()Lதx^. அKLU
Insert ேடWoB &N% ெசrMடx^. அKLU
Symbols 60WoB Symbol எ'பMB &N% ெசrM
டx^. o'ன,, More Symbolsஎ'பைதL ேத,Cெத
KLதாB, Symbols டயலா% பா%" Mற%கWபK^.
ேவ,F 2003B, Insert ெமw;ேலேய Symbol oY
;ைனW ெபறலா^. இதைன அKLU, Special
Characters எ'ற ேடWoைனL ேத,CெதK%கx^.
&ைட%6^ ;Pேடா;B, No Width Optional
Break எ'பMB &N% ெசrMடx^. இkவா)
oYLU;டWபFKZளதா எ') �2கZ b.ஆ,.
எB. 7கவYைய "&�{B பா,LU ெசாBல 7T
யாU. ஆனாB oY%கWபFT0%6^. இதைன%
கFடாய^ பா,%க ேவPK^ என எPQனாB,
பாரா&ராW oேர% காFKவதdகான ஆWஷைனL
ேத,CெதKLதாB, அைனLU பாரா மா,%க,க
5ட', இCத oYLத இட7^ காFடWபK^.
oYLத இடLMB @eய �Z கFட^ ெதYb^.
இைணய 7கவY தா' எ'eBைல. எCத �ள
ெசாBைலb^ இU ேபால oYLU அைம%கலா^.

ேவ./0 12ேடா
4$5த78 ேச.5த78

ேவ,F $ேரா&ரா^, ;Pேடா ஒ'ைறW
oYLU, ஒேர டா6ெமPFT' இரPK 

ப6MகNB ெசயBபட வ` த0&றU. அேத
ேபால, இரPK ப6MகNB காணWபK^
ேவ,F டா6ெமPFTைன, இ0 ேவ) ;�%
கNB காணலா^. ;Pேடா;ைனW oY%க, 
;Pேடா ெமw;B Split எ'பைதL ேத,Cெத
K%கx^.

ேவ,F 2007 பய'ப KLUபவ,கZ, YWப{B
;� ேத,CெதK%கx^. இMB "WNF எ'-
பMB &N% ெசrதாB, ;Pேடா இரPடாகW
oY%கWபK^. அWேபாU, ேவ,F MைரAB,
பK%ைக% ேகாK ஒ'ைற அைம%6^. மx"
ெகாPK இதைன ேமB, �ழாக நக,Lதலா^. 
மx" பFடைன எ26 ;F K;K&ேறாேமா,
அேத இடLMB, ;Pேடா oY%6^ ேகாK^
அம,CU ெகாZ5^.

;Pேடா;ைனW oYLதைத ரLU ெசrMட
ேவPK^ எ'றாB, எ"ேகW �ைய அ]L
தலா^. ஆனாB, இதைன மx" பFடைன, 
oY%6^ ேகாFTB ைவLU? ெசயBப KLU^ 
7' ேமdெகாZள ேவPK^. இBைலேயB, 
�ேழ 6eWoFKZளபT ெசயBபட ேவPK^. 
இதd6 இரPK வ`கZ உZளன. ஏேதw^ 
ஒ'ைறW o'பdறலா^.

;Pேடா ெமw;u0CU Remove Split எ'
பதைனL ேத,CெதK%கx^. அKLU, oY%6^
ேகாFTB, மx" க,சைர ைவLU, ட$Z &N% 
ெசrMடx^.

oYLத ;Pேடா ;ைன ஒ'றாக மாd )
ைகAB, ெட%"FTB, க,ச, எCத ;P-
ேடா;B இ0Cதேதா, அCத ;Pேடா;' 
பP$கZ, டா6ெமPFK%6L தரWபK^.
எKLU% காFடாக,  ேகாFK%6 ேமலாக
இ0Cத ப6M நா,மB (Normal) ;�;�^,
�ழாக இ0Cத ப6M oYPF ேல அxF (Print
Layout) ;�;�^ இ0CU, க,ச, ேகாFK%6%
�ழாக இ0Cத ப6MAB ைவ%கWபFK, oY%-
கWபFட ;Pேடா ஒ'றாக மாde அைம%-
கWபFடாB, &ைட%6^ ;Pேடா, oYPF
ேல அxF ;�;B இ0%6^. ேகாF K%6
ேமலாக இ0CதாB, நா,மB ;�;B இ0%6^.
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எ)ெஸ0 ைப0கைள
ஒ?@A பB5த

எ%ெஸB $ேரா&ரா\B, ைபB ஒ'ைறL
Mற%க 7யd@%ைகAB, நம%6 File Open

டயலா% பா%" &ைட%&றU. இCத டயலா%
பா%", ;Pேடா" @"டLMB, பல ெசய u
க5ட' நா^ பய'பKLU^ அேத டயலா%
பா%" ஆகLதா' உZளU. இ0W ow^, இMB

காFடWபK^ ைபBகைள, நா^ ஏேதw^ ஒ0 
வைகAB ஒ]26 பKLMW ெபறலா^. அதd-
கான வ`7ைறகZ இேதா:
1. எ%ெஸB $ேரா&ரா\B, file ெமw;B Open

ேத,CெதK%கx^. அBலU "டாPட,F
�B பாYB, Open �uB &N% ெசrMடx^.

2. இCத டயலா% பா%¡B, View �uB வலU
ப%கமாக உZள �> ;Y அ^$% 6eAB
&N% ெசrMடx^. எ%ெஸB இWேபாU
�ழாக ஒ0 ெமw;ைன% காFK^.

3. இCத ெமw;B Arrange Icons எ'பதைனL
ேத,CெதK%கx^. இ26 எ%ெஸB, Open
டயலா% பா%¡B, ைபBகைள எWபT
வைகWபKLதலா^ எ'பதdகான @ல வ`
கைள% காFK^.

4. எCத வYைசAB ைபBகZ காFடWபட 
ேவPK^ எ'பதைன �2கZ 7Tx ெசrU,
அCத வ`கைளL ேத,Cெத K%கலா^. �2கZ
ேத,CெதK%6^ வ`A' அTWபைடAB
ைபBகZ உடேன வைகWபKLதWபK^. 

5. @ல ;Pேடா" @"ட^ இய%கLMB, இCத
Arrange Icons இBலாமB இ0%கலா^. அW
பTWபFட �>(ைலAB, Open டயலா%

பா%¡' ைபBகZ காFடWபK^ இடLMB,
ைரF &N% ெசrMடx^. அ26 &ைட%6^
Context ெமw;B, இCத Arrange Icons அB
லU Sort By ஆWஷ' &ைட%6^. அதைனW
பய'பKLM, ைபBகைள வைகWபKLதலா^.

6. �2கZ வைகWபKLU^ (ைலகைள,
எ%ெஸB (ைன;B ைவLU% ெகாPK, 
¢PK^ அதைன �2கZ மாdறாதவைர,
அேத வைககNB காFK^.

ைபசா1CA8 DபாE)A8
இைடேய GHI

எ%ெஸB ஒ,% £FTB கர'@யான �பாr
எkவளx எ') 6eWoKைகAB சYயாக%

கண%&K^ வைகAB ைபசாைவb^ ேச,LU%
6eWoKேவா^. ஆனாB ஒkெவா0 7ைறb^
�பாr%6^ ைபசா;d6 இைடேய $ZN 
அைமWபU சd) @ரமமாக இ0%6^. இதைன
எ%ெஸB $ேரா&ராேம அைம%6^பT ெசF
ெசrMடலா^. எWபT எ') பா,Wேபாமா!

எKLU% காFடாக �2கZ பண மMWைப%
6eWoKைகAB �பாr ைபசா இைணCத
எPைண $ZN இடாமB 7தuB அைம%-
கx^. எKLU% காFடாக 11245, 2345, 
5693, 236798 என அைமWப தாக ைவLU% 
ெகாZேவா^. �2கZ �>%கா�^ 7ைறAB 
அைமLU;FடாB இCத எPகZ 112.45,
23.45, 56.93, 2367.98 என அைம%கWபK^.
�2கZ ெசF ெசrMட ேவPTய 7ைற:
1. “Tools” ெமw &N% ெசrU அMB “Options”

oYைவL ேத,CெதK%கx^.
2. இ{ &ைட%6^ “Options” எ'w^ பல 

ேடWகZ அட2&ய ;Pே டா;B “Edit”
எ'w^ ேடoB &N% ெசrMடx^. இMB
“Fixed decimal” எ'w^ oY;B ெச% ெசrM
டx^. இWேபாU “Places” எ'w^ இடLM'
7'னாB “2” என அைமL Mடx^. o'
ஓேக &N% ெசrU ;Pே டாைவ gடx^. 
இ{ �2கZ அைமLMK^ எPகN' இ)M 
இரPK இல%க2க5%6 7'னாB $ZN
தாேன அைம%கWபK^. இCத ெசயBபாK 
ேதைவABைல எ'றாB “Fixed decimal”
எ'w^ oY;' 7' உZள T% அைடயா
ளLைத எKLU;டx^.

எ5ெஸ'
)B3...
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மdற இெமAB $ேரா&ரா^கNu0CU
�ெமAB த{WபFK ெதYவதd6W பல

@றW$கZ உZளன. அவdeB ஒ') அத' 
ஆ,%&k எனWபK^, காWபக^ ஆ6^. இMB
ெமABகைளW பாUகாWபாக ைவLMடலா^.
ஒ0 @ல, இ26 ைவLதாB, ெமABகZ 
காணாமB ேபா&றU எ') 6dற^ சாF K&'
றன,. அkவா) �ெமAB (?சய^ ெசயB
படாU. இMB $Yயாத ;ஷய^ ஏேதா இ0%
&றU எ') எP�^ வாசக,க5^ உZளன,.
இதைன? சd) ;Yவாக இ26 காPேபா^.

�ெமAu' ஒ0 @றCத வசM அBலU பY
மாண^ அU தன%ெகன ஒ0 ேச\LU ைவ%6^
(ெகாடxP, &Fட2&) இடLைத ைவLM
0WபUதா'. �ெமAைலW பய'பKLதL
ெதாட2&ய காலLMB பல0%6 இU $M
ராகேவ இ0%6^. இCத ஆ,%&k எ'பU
உ2கZ ெமABகைளW பல
ஆPKகZ ெதாட,CU
ைவLM0%6^ எ'ப
தBல. அவdைற அU
;டேவ ;டாU; எ')^
;FK ;டாU
எ') எPண
ே வ P ட ா ^ .
;வர2க5%6
ேமேல பT
b2கZ.

இCத ஆ,%&k
பFடைன உ2கZ
� ெ ம A u'
இ' ப ா % "
ே த ா d ற L M B
க ா ண ல ா ^ .

இMB &N% ெசrதாB அU அWேபாU க,ச,
உZள இெமAB ெசrMைய இ'பா%¡u0CU
எKLU;K&றU. அW$ற^ எ'ன ெசr&றU?
ஏ' எK%&றU? இU உ2கZ இெமABகைள
ஒ]26 ெசrMK^ ேவைல தா'. �2கZ
ஆ?சYயWபடலா^. இ'பா%¡u0CU எK%கW
பFட இெமAB எ26 ெசB&றU எ') பா,%க
;0^பலா^. இU �2கZ அCத இெமAB
ெசrM%6 ஏேதw^ ேலoZ ெபய, தCM0%&
§,களா எ'பைதW ெபா)LU உZளU. �2கZ
அதd6 ேலoZ ெகாKLM0CதாB அU அCத
ேலo5%கான பா%¡d6? ெசB&றU. இதைன
ஆB ெமAB oY;�^ (All Mail) பா,%கலா^.

இதைன% ெகாvச^ இ'w^ o'ேனா%&?
ெச') ;ள%கமாகW பா,%கலா^. உ2கZ
�ெமA�%6 ஒ0 இெமAB ெசrM வCதxட'
அU தானாகேவ இ'பா%" ேலoைல வா2&

ெகாPKஇ'பா%"
oY;B ைவ%கW
பK&றU. இதw
ைடய ேலoைள
ம ா d ற ா த வ ை ர
அU ேவ) எCத
o Y ; d 6 ^
ம ா d ற W ப K வ
MBைல. இதd6
ஒ0 ேலoZ
தராமB ஆ,%&k
பFட' அ]LM
ஆ,%&k oY
;d6 அwW

oனாB ஆB
ெ ம A B
;�;B

�ெம7�KR" 4Mயவரா !�ெம7�KR" 4Mயவரா !

;ெம:>' ;ெம:>'
ஆவண5 காBபகCஆவண5 காBபகC
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ெமேச�d6 அKLதபTயாக “Inbox” எ') இ0W
பைத% காணலா^. இU எதdகாக எ'றாB உ2
கN' அைனLU ெமABகைளb^ �2கZ அைவ
எ2&0CU வCதைவ எ') பா,Wபதdகாக. அேத
ேநரLMB அைவ ஆB ெமAB ேபாBடY�^
காFடWபK&'றன.

இதைன இ'w^ ;ள%கமாகW $YCU ெகாZ
ளx^ இCத ஏdபாFTைன? ேசாMLUW பா,%
கx^ �>%கPடபT ெசயBபடx^. இ' பா%"
ெச') ஏேதw^ ஒ0 இெமAB ெமேசைஜL
ேத,CெதK%கx^. இதd6 ஒ0 ேலoB ெகாK%
கx^. ஆனாB ஆ,%&k ெசrMட ேவPடா^.
இ{ �2கZ ெகாKLத ேலoB ;� ெச')
அ26 உZள பFTயuB இCத இெமAB ெசrM
இட^ ெபde0Wபதைன% கா�2கZ. இ26
�2கZ ெகாKLத ேலo�^ 7தuேலேய அதd6
வழ2கWபFட இ'பா%" ேலo�^ காFடWப
Kவதைன% காணலா^. இைவ ஆB ெமAB
ேபாBடY�^ காFடWபK^.

இWேபாU ¢PK^ இ' பா%" ெச')
இ'ெனா0 ெமேசைஜL ேத,CெதK2கZ.

இWேபாU அதd6 ஒ0 ேலoB அைமLU
ஆ,%&k பFடைனb^ அ]LM ஆ,%&k ெசr
MK2கZ. அKLU ேலoB ;�;B ெச')
பா,LதாB �2கZ அதd6% ெகாKLத ேலoB 
இ0%6^. ஆனாB இ'பா%" ேலoB இ0%
காU. ஒ0 ெமேசைஜ ஆ,%&k ெசr MKைகAB
அCத இெமAB ெசrM%6 வழ2கWபFட
இ'பா%" ேலoB �%கWப K&றU.இதனாB
இCத இெமAB ெமேச� இ'பா%¡B
ெதாட,CU காFடWபட மாFடாU.

அWபTயானாB ஆ,%&k ெசrதைத ¢PK^
¢FK இ'பா%" ெகாPK வர 7Tயாதா?
ெகாPKவCUஅதd6ேவ)ஒ0ேலoBவழ2க
7Tயாதா? எ') �2கZ ேகF6^ ேகZ; $Y&
றU. தாராளமாக% ெகாPK வரலா^. ஆ,%&k
ெச') ¢Fக ;0^$^ ெமேச�B க,சைர%

ெகாPK ெசBலx^. அ26 More Actions எ')
ஒ0 u2% &ைட%6^. அதைன% &N% ெசrU
&ைட%6^ ெமw;B உZள Move to Inbox
எ'பMB &N% ெசrMடx^. �2கZ
அCத ெமேச�d6? ெசrதெதBலா^ ¢PK^
Yவ," ஆ& அCத ெமேச� இ'பா%¡d6?
ெச');K^.

ஆ,%&k பFட' gல^ �2கZ 6eWoFட 
@ல இெமABகைள எKLU? ெச') த{ேய
oYLU ைவ%க 7T&றU. 7யd@ ெசrU
பா,LதாB இதைன �2கZ ;0^$m,கZ.

 !ேடா% 7 ஷா()க) +க,
 !ேடா% 7 ஆ(பேர+,- .%ட/01,

எ(ேபா45 வழ9கமாக  !ேடா%
.%ட/01 இய->5 ஷா@+க+ Aகேள 
ெபா4வாக இய->DEறன. இI(JK5 
.ல ெசய1பாNகO P0யனவாகQ5, RNத1
வச0கO தIவதாகQ5 அைமV0I(பதா1, 
.ல ஷா@+க+ AகW9கான ெசய1பாNகO 
மாXற(ப+NOளன. ெமா/தமாக இ-> தY
AகZE ெசய1பாNகைள9 காணலா5.
எ"2 – ேத@VெதN9க(ப+ட ஒE]E ெபய@
மாXற.
எ"3 – ைப1 அ1ல4 ^1 பா_ைன/ ேதட.
எ"4 –  !ேடா% எ9%Pேளார_1 அ+ர%
பா@ ப+,யைல9 கா+ட.
எ"5 – அ(ேபாைதய  !ேடா ைன
ெர(ெர` ெசa0ட.
எ"6 – ஒI  !ேடா அ1ல4 ெட%9டா(J1
கா+ட(பN5 %DbE ஆ(ெஜ9+கO
ஒdெவாEறாகe ெச1ல.
எ"10 – இய-D9 ெகா!,I9>5
PேராDராf1, ெமK பா_ைன
இய9க/0X>9 ெகா!N வர.
ெட�8 – ேத@VெதN/ததைன அg/4, b
ைச9DO JEK9>9 ெகா!N ெச1ல.
எ:ேக" – அ(ேபாைதய ெசய1பா+,ைன
hi/த (ேத@VெதN/த  !ேடா ைன 
kட).
வல� ஆேரா – வல4 ப9க5 உOள அN/த
ெமK ைன/ 0ற9க / 4ைண ெமK
ஒEைற/ 0ற9க.
இட� ஆேரா – இட4 ப9க5 உOள அN/த
ெமK ைன/ 0ற9க / 4ைண ெமK
ஒEைற/ 0ற9க.
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அைனவ0%6^ சமமான இைணய
இைணW$ மd)^ பய'பாK வசMAைன 

அN%க ேவPK^ என கடCத ஓராPடாக 
அைனLU நாKகN�^ ம%கZ ேபாராT
வ0&'றன,. இதைன “ெநF (�FராuFT” 
என அைழ%&'றன,. ஒ0 @ல இைணய
()வன2கZ, இைணய ேசைவ இைணW$ 
வழ26^ ()வன2கZ, தா2கZ
இலவசமாகேவ இைணW$ த0வதாக%
�e, தா2கZ இைணW$ த0^ இைணய
தள2கைளb^, அவde' ேசைவகைளb^ 
oரபலWபKLத MFட2கZ தCU வ0&'றன. 
ேப"$% ()வனLM' இ'ட,ெநF டாF
ஓ.ஆ,.�. MFட^ இU ேபா'றUதா'.

ஒ0 @ல ெமாைபB ேபா' ேசைவ
()வன2கேளா, இைணய இைணW$ த0வதாக 
இ0CதாB, 6eWoFட தள2கைள% காண
த2க5%6^ கFடண^ ெச�Lத ேவPK^ என
MFட2கைளL ¨FTனா,கZ. இவ,கேள, அCத 
இைணய தள (,வாகLMட^, “உ2க5ைடய
இைணய தள2கைள ;ைரவாக% காFட, 
எ2க5%6W பண^ ெச�LU2கZ” எ')
ேகFகL ெதாட2&ன. இU பBேவ) எM,
க0LUகைள ம%கNட^ இ0CU ெபdறன. 
அெமY%கா;B, இU 6eLU ெபாUம%கZ 
எ]?@ ஏdபFடU. அைனவ0%6^ சமமான

இைணய இைணW$ மd)^ ேசைவ தரWபட 
ேவPK^ என ேபாராFட^ ஏdபFடU.
அெமY%க அரz இதd6 ெச; மKLU,
அWபTேய அதைன? சFடமாகx^ ெகாPK 
வCதU.

இCMயா;B இU பாரா5^ ம'றLM�^, 
ம%கNைடேயb^ ெபYய அள;B ெவTLதU. 
ம%கN' எM,Wைப% கPட அரz, தகவB
ெதாைல ெதாட,$ UைறAட^ இU
6eLத அe%ைகAைன% ேகFடU. இCMய 
இைணய^ மd)^ ெமாைபB ()வன2கN'
�FடைமWoட7^ அe%ைக ஒ'ைற அரz
ேகFT0CதU. இரPK அe%ைகக5^ 
சம,Wo%கWபFK;Fடன. அர@' தகவB
ெதாைல ெதாட,$ Uைற அe%ைக, எCத ஒ0
7T;ைனb^ ெதNவாக% 6eWoடாமB 
7TxகைளL ெதY;LM0CதU. ெநF
(�FராuFT இCMயா;B �,LUW 
ேபாr;Kேமா எ'ற அ?ச^ ¢PK^ ம%கைள 
வாFTயU. ¢PK^ பல இைணய தள2கZ 
வ`யாக பலLத எM,W$கZ &ள^oன.
அரz^ MyGov.in  எ'ற இைணய தளLMB,
அைனவYட^ இ0CU^ க0LUகைள ேகFடU.
இCத? �>(ைலAB, இைணய ேசைவ 
மd)^ ெமாைபB ேசைவ ()வன2கN'
அைமW$ அNLUZள அe%ைக, ம%கN'

இ`2ய இைணய ெமாைப' 6GடைமB4
ஆதa57C ெநG bFGரா>G)
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எM,பா,W$கைள பYCUைர%6^ வைகAB
அைமCUZளU.

இலவசமாக இைணய இைணW$ த0வதாக% 
�e, சமமான இைணய இைணWoைனL
த2கZ ;0Wப^ேபால வைள%கL MFட\K^
()வன2கN' 7யd@கZ 7eயT%கWபட
ேவPK^ என ஆQLதரமாக இத'
அe%ைக எKLUைரLUZளU. இU ேபா'ற
MFட2கZ gல^, இைணயLMB இய26^
ெபYய ()வன2கZ, இைணயLM'
வாசB காவல,களாக மாe, ம%கைள,
இைணய^ பய'பKLUவMB oY;ைனைய

ஏdபKLUவா,கZ என% �ebZளU. இU
6eLத தகவB ெதாைல ெதாட,$ UைறA'
அe%ைக, எதைனb^ உ)Mயாக% �றாமB, 
பல^ இழCத ஒ0வY' �dறாக உZளU. அரz
இதைனW $ற%கQLU, இCMய இைணயW
பயனாள,கN' உYைமையW பாUகா%க
ேவPK^ என% ேகFKZளU.

இைணய ேசைவ மd)^ ெமாைபB ேசைவ
()வன2கN' அைமWoட^, 73 ஆAர^ 
ஆவண2கZ, இைணய உYைமைய% காLMட 
சம,Wo%கWபFKZளதாக, இCத அைமW$ 
அe%ைக ெவNAFKZளU. இ'w^ 
ெதாட,CU பல, பல ஆவண2கைள அNLU 

வ0வதாகx^ ெதY;LUZளU.
இ ை ண ய L ை த W
ெபா)Lதவைர, அMB
உZள அைனLU^,
அ ை ன வ 0 % 6 ^

&ைட%க ேவPK^
என அைனவ0^ ஒேர 6ரuB ெதY;LU
வ0&'றன,.

இைணய^ வ`யாக 6ரB வ` இைணW$
ேசைவAைன @ல ()வன2கZ ேமdெகாZள 
உYம2கைள வழ2கலா^ எ') தகவB 
ெதா`B yFப Uைற அe%ைகAB தCUZள
7T;ைன, இைணய^ மd)^ ெமாைபB
அைமWபான IMAI எM,LUZளU.

இCத அe%ைககைளW ெபd)Zள அரz 
எ'ன 7Tx எK%கW ேபா&றU எ') 
ெபா)LM0CU பா,%க ேவPK^.

;Pேடா" 10 ஆWபேரFT2 @"ட^
அe7கமா& 40 நாFகZ ஆ&bZள

(ைலAB, ஏdகனேவ ெவN வCத ;Pேடா"
@"ட2கZ 6eLU ம%கZ எ'ன எP �
&றா,கZ எ'ற ஓ, ஆr;ைன, இWoY
;B ெசயBபK^ ைமய^ ஒ') கண%ெக
KLதU. பரவலாக, ச7தாயLMB பல (ைல
கNB க^W�Fட, பய'பKLUேவா,கைள%
கPK அவ,கN' க0L Uகைள% ேகF
டU. இ)MAB அவ,கZ ெதY;Lத க0LU
கN' அTWபைடAB, ;Pேடா" @"ட2

கZ 6eLத 7Txகைள ெவNAF
KZளU.

அMக^ ;0^
ப W ப F ட
;Pேடா"
ப M W $ க Z

என ஒ0 oYவா
கx^, ;0^பW

படாத, ெவ)LU
ஒ U % க W ப F ட

; P ே ட ா "

@"ட2கZ என ஒ0 oYவாகx^ இCத
7TxகZ தரWபF KZளன.

அMக^ ;0^பWபFட ;Pேடா" பMW$கZ:
;Pேடா" 7 – 41.64% (1,233 ேப,)
;Pேடா" எ%"o – 18.59% (546 ேப,)
;Pேடா" \ – 13.04% (383 ேப,)
;Pேடா" ;"டா – 12.70% (373 ேப,)
;Pேடா" 8 – 10.45% (307 ேப,)
;Pேடா" 95 – 1.40% (41 ேப,)
;Pேடா" 98 – 1.40% (41 ேப,)
;Pேடா" 3.1 – 1% (23 ேப,)
ம%கZ ;0^பாத, ேமாச^ என எPணWபFட

;Pேடா" பMW$கZ 6eLத கண%ெகKW$
;Pேடா" \ – 38.75% (1,021 ேப,)
;Pேடா" ;"டா – 38.25% (1,008 ேப,)
;Pேடா" 8 – 17.46% (460 ேப,)
;Pேடா" 3.1 – 1.94% (51 ேப,)
;Pேடா" 7 – 0.99% (26 ேப,)
;Pேடா" 95 – 0.95% (25 ேப,)
;Pேடா" எ%"o – 0.95% (25 ேப,)
;Pேடா" 98 – 1% (29 ேப,)
ெமாLத^ வா%கNLதவ,கZ : 2,635 ேப,.

OPேடா3 இய5க cைறைமகN ~ ஒe கண5ெக.B4
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\க% 6ைறCத Mற' ெகாPட "மா,F ேபா'
கNB, ;Pேடா" 10 ெமாைபB @"ட^

பய'பKLUவMB @ல @%கBகZ ஏdபFKZள
தாக, ஆrx ()வன^ ஒ') அe;LUZளU.
ைம%ேராசாWF ()வன^ அPைமAB ெவN
AFKZள, ;Pேடா" 10 ெமாைபB ஆW
பேரFT2 @"டLைத இ'"டாB ெசrMட,
6ைறCதU 8 �.o. ெமமY இட^ ேதைவWப
K&றU. ;Pேடா" ேபா' 8.1 @"டLMைன
ஏdகனேவ ைவLM0Wேபா,, அWேடF ெசrM
டx^ இU ேதைவWபKவதாB, 6ைறCத Mற'
ெகாPட "மா,F ேபா' ைவLU இய%&% 
ெகாPT0Wபவ,கZ கவைல அைடCUZளன,.
Nokia Lumia 530 மd)^ HTC 8S, ஆ&ய ேபா'
கNB, உZ (ைனவக^ 4 �.o. எ'ற அள;
ேலேய அைம%கWபFKZளU.

7] ஆWபேரFT2 @"டLMைனW பMய
இ0 மட2காக 8 �.o. இட^ ேதைவWபK
&றU.

;Pேடா" 8 ெமாைபB @"ட^ அKLU,
;Pேடா" 10 ெமாைபB @"ட^ ெவN யா
னU. ஆனாB, ைம%ேராசாWF இதd6L ேதைவ-
யான இட^ 6eLU எUx^ அe;%க;Bைல.
இ0Wow^, ைம%ேராசாWF ()வனLMd6
இU $Mயெதா0 (ைலயா6^. ;Pேடா"
@"டLMd6 மாeய பயனாள,கZ ெப0^-
பா�^, \க% 6ைறCத ;ைல ெமாைபB ேபா'-
கைளW பய'பKLMW பழ%க^ உைடயவ,கZ.
இவ,கZ, ;Pேடா" 10 ெமாைபB @"ட^ 
பMயL ேதைவயான இட^ ெகாP T0%க%
�Tய ;ைல உய,Cத ேபா'கைளW  பய'பKL
தாதவ,களாகேவ இ0Wபா,கZ.

7'$ ஆWoZ த' ஐ.ஓ.எ". 8 @"டLMைன
ெவNAFட ேபாU, அதைன இ'"டாB ெசr-
Mட 5 �.o. இட^ ேதைவWபFடU. ஆனாB,

பயனாள,கZ இதைன எM,LU த2கZ அM0W
Mைய ெவNAFடxட', ஆWoZ இதைன 
1.1. �.o. ஆக மாd eயU. அேத ேபால ைம%
ேராசாWF () வன7^ த' (ைலைய மாde,
;Pேடா" 10 ெமாைபB @"டL Mைன
மாdeL தரலா^ எ') எM,பா,%கWப K&றU.

OPேடா3 10 ெமாைப' f3டC ப2வ2' gரhைன

AைறKத 1ைலM0
ெஸN 4 47

எ(.எ5. ேர,ேயா, இர!N .5 இய9க5 மXi5
1.3 எ5.J. 0றE ெகா!ட, ,q+ட1 ஸூ5 வச
0uடE R,ய ேகமரா ஆDய .ற(P வச0க
WடE R,ய ெமாைப1 ேபாE ஒEைற, ெஸE
ெமாைப1% hiவன5, Zen P 47 எEற ெபய_1
ெவZv+NOள4. ஆ!+ராa+ இய9க/01
இய->5 இVத ேபாY1, இர!N q.எ%.
எ5. fY .5கைள இய9கலா5. இதE 0ைர
3.5 அ->ல அள 1 ெகபா.,d டe 0ைரயாக
அைம9க(ப+NOள4.
ெந+ெவா@9 இைண(
JX> q.J.ஆ@.எ%.
மXi5 PW^/ வச
0கO தர(ப+NO
ளன. இதE ேப+
ட_ 2,000 mAH
0றE ெகா!ட
~ / 0 ய 5
அயE ேப+
ட_. இதE
சV ை த
 ை ல
�.2,500.t

ப+NOள4.
இைண(

ஆ@.எ%.
^/ வச

+NO
ேப+

mAH
!ட

5
+
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;Pேடா" ெமாைபB இய%கLMB இய26^ 
ைம%ேராசாWF ª\யா ெமாைபB

ேபா'கZ இWேபாU பல மாடBகNB வரL
ெதாட2&bZளன. அPைமAB ;Pேடா"
ெமாைபB 8.1 @"டLMB இய26^ Microsoft
Lumia 640 Xl (Black) எ'ற ெபய, ெகாPட
"மா,F ேபா' ஒ') ;dபைன%6 வCUZ
ளU. இத' அMக பFச ;ைல �.15,500.

இMB 1.2 &கா ெஹ,F" ேவகLMB 
இய26^ 6வாF ேகா, @W தரWபFKZளU.
இத' @WெசF Qualcomm MSM8226 Snapdragon
400 .இரPK ைம%ேரா @^கைள இMB இய%
கலா^. இத' பYமாண^ 157.9 x 81.5 x 9 \¢.
எைட 171 &ரா^.

இத' Mைர ஐ.o.எ". எB.@.T. ட? "&�' 
வைகைய? ேச,CதU. 5.7 அ26ல அள;B 
அைமCU, கா,{2 ெகாYBலா &ளா" 3 பாU
காW$ ெகாP KZளU. இத' o%ெஸB Mற' 
720 x 1280. மBFT ட? ெகாPடதாக இU
அைம%கWபFKZளU. லxF"«%க,, 3.5 \¢
ஆTேயா ஜா% தரWபFKZளU.

இத' ரா^ ெமமY 1 �.o. "ேடாேர�
ெமமY 8 �.o. இதைன ைம%ேரா எ".T. கா,F
ெகாPK 128 �.o. வைர அMகWபKLதலா^.
ெநFெவா,% இைணWod6 �.o.ஆ,.எ".,
எF�, 3�, டoZb ேல', ைவ o, $5�L, 
எ'.எW.@. ஆ&ய ெதா`B yFப2கZ ெசயB
பK&'றன. இத' o'$ற% ேகமரா 13 எ^.o.
Mற' ெகாPடU. ஆFேடா ேபாக", எB.இ.T.
Wளா� இைணCதU. 4128 x 3096 o%ெஸB
Mற{B ெசயBபK&றU. 7'$ற% ேகமரா 5

எ^.o.Mற' ெகாPடதாக உZளU. அ%¡லேரா
¢Fட,, Wரா%¡\FT, கா^ப", ெச'சா, ேகா,
ஆ&ய ெச'சா,கZ இMB ெசயBபK&'றன.

இMB தரWபFKZள uLMய^ அய' ேபF-
டY 3000 mAh Mற' ெகாPடU. 936 மQ
ேநர^ \' ச%MையL ேத%& ைவ%&றU. 31
மQ ேநர^ இத' gல^ ெதாட,CU ேபசலா^. 
இத' அMக பFச ;ைல �.15,500.

ைம5ேராசாBG 
ijயா 640

ெமாைப0 /QR...
* ெமாைப1 ேபாY1 0 மXi5 1 ஆDய AகZ1

எ�/49கO எ4Q5 இைண9க(பட 1ைல.
0 மXi5 1 எ!கO Flag எ!கO என
அைழ9க(பNDEறன. இவXைற( பயEப
N/0/தாE பல நாNகZ1 அவசர எ!கO
அைம9க(ப+NOளன. அவசர அைழ(JX>
100 எ! பயEபNவ4 இ01 ஒEi.

* ஒdெவாI ெமாைப1 வா-D இய9க/
ெதாட-DயQடE *#06#எEற எ!ைண
அ�/0 அதE தY அைடயாள எ!ைண/
(IMEI -~ International Mobile Equipment Identity)
ெத_V4 ைவ/49 ெகாOW-கO. உ-கO
ெமாைப1 ேபாK9கான வார!, இதைனe
சா@Vததா>5. ேம�5 உ-கO ெமாைப1
ெதாைலV4 ேபானா1 இVத எ!ைண9
ெகா!N ேத,9 க!NJ,9கலா5.

* உ-கO ெந+ெவா@9Dைன/ தா!,
 +�@களா? ெமாைப1 ேபாைன ஆ( 
ெசaவ4 ந1ல4. இ1ைல எEறா1, ேப+ட_
பவ@ �ணா>5.
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ைம9ேராசா(+ ெதாட9க/01 இIV4 �ைற யXற
வைகv1 சா(+ேவ@ PேராDரா5 நக1கைள( பயE
பN/4ேவாைர9 க+N(பN/45 �யX.கைள
ேமXெகா!N வIDற4.  !ேடா% 7 .%ட5
ெவZயான01 இIV4, இVத நைட�ைறைய/
� ரமாகேவ ஏXபN/0 வIDற4. தXேபா4,
 !ேடா% 10 .%ட/01, எVத PேராDராfைன
கா(J ெசa4 பயEபN/0னா�5, அதைன இய-
க டாம1 ெசa0N5 ^ைல அ]�க(பN/0
உOள4. இ4 வா,9ைகயாள@கW9> ச_யான
பாைதைய9 கா+N5 ந1ல ெசயலா>5. ந5 ம9கO
இதைன உண@V4 நக1 எN/4 சா(+ேவ@ Pேரா
Dரா5கைள( பயEபN/45 ேவைலைய  +N ட
ேவ!N5.

எ1. Mயாகராஜ1, ம�ைர.

ஹா@+ ,%9 பயEபாN மXi5 பா4கா(பாக( பயE
பN/4வ4 >]/த ,(%கO அட-Dய க+Nைர
fகQ5  _வாகQ5, பயKOள வைகv�5 தர(
ப+NOள4. இY, ந5 வாசக@கO க5(�+ட@ பயE
பN/4வ01 heசய5 கவனமான �ைறv1 அ�
>வா@கO எEப01 சVேதக5 இ1ைல. >](பாக,
நாமாக ஏXபN/45 ேசத5 எEற தைல(JE A�
ெகாN/4Oள ,(% அIைம. அைன/0X>5 நE].

பா. இளவரச1, M���.

‘‘ஆ1பெப+ அ] (J1 ஓ@ ஆeச_ய5” எEற க+N
ைரv1 தVதைத( ப,/4, �-கO fக  ள9கமாக9
R]யப, ெசEi பா@/த01 f>Vத ஆeச_ய5
அைடVேதE. இதைன �-கO எ(ப, க!NJ,/
�@கO எEபைத9 கா+,�5, உடேன ந5 வாசக@க
W9> அ] /4 மD�Vத4 இEK5 .ற(P. இ(ப,
ெய1லா5 ,q+ட1 உலD1 இI9>5 எEப4 P0ய
ஆeச_ய5 தI5 தகவலா>5.

ஓ. ெஜயLM மேனாக&, ெச1ைன.

‘‘ெம4f+டாa” ஆ(பேர+,- .%ட5 என �-கO
ைவ/த ெபய@ தfg1 ந1ல இட/ைத( ெபi5. ச_-
யான ெபய@ தாE.

எ:. ஏகா$பர$, M�ெவா�S�&.

[!ேடா% 95 >]/த க+ Nைர fகQ5 உண@e. 
�@வமான க+Nைரயாக இட5 ெபXiOள4. அVத
நா+கைள அைச ேபாட ைவ/த4. எdவளQ ெப_ய 
மாXற/ைத நா5 ஏXi9 ெகா!N ெசய1ப+ ,I9
Dேறா5 எEப4  ய(பாக உOள4. க+Nைர ஆ.
_யI9> பாரா+NகO.

எ1. இராமாqஜ$, ெச1ைன.

[!ேடா% 10 heசய5 பய னாள@கZE மன01,
க5(�+ட@ பயEபா+,1 இட5 J,/த இய9க
�ைறைமயாக அைமu5. ெதாட@V4 இதைன 
இE%டா1 ெசa0N5 ம9கZE எ!�9ைக
உயI5.  !ேடா% 7,  ! 8 ைவ/0I(ப
வ@கO, சXi கால5 ெச1ல+N5 என9 கா/0I9
DEறன@.

ந. அ14� ெசY[, ேகாைவ.

�E அ�ச1 பயEபா+,ைன �த1 �ைறயாக
ேமXெகாOபவ@கW9> உ-கZE க+ Nைர ந1ல 
பாடமா>5. அைன/4  ஷய-கைளu5 கவ@ ெசa-
வதாக அைமV4Oள4.

ேபரா. எ:. சLMர ேசகர1, ம�ைர.

ெவ> நா+களாக, என9>5 எE >ேரா5 JரQ
ச_1, J.,.எ(. ைப1கO ஒI ேட(J1 0ற9க(
ப+N க`ட/ைத9 ெகாN/4 வVத4. உ-கO 
ப01 >](ைப( ப,/த JEனேர, இ(ப,u5 உO
ளதா எEi கXi9 ெகா!N மாX] +ேடE. தக
வ�9> நE].

எ$. �ராஜு�1, M\>KகY.



7-9-201518

ேகO : ெமாைப1 ேபாEகZE அ5ச-கO >]/4
எ�4ைகv1 அ9�லேரா �+ட@ உOள4 என
எ�4D�@கO. இ4 %மா@+ ேபாEகZ1 உOள4
எனQ5 >](JNDE�@கO. இVத �+ட@ எVத
ெசய1பா+,X> உOள4. ஏேதK5 கா+Nமா?
அ1ல4 ^1 ேபால ெசய1பNமா? நாE சா5ச-
ேகல9� %மா@+ ேபாE வா-க இI9DேறE.
அ01 இ4 க+டாய5 இI9>மா? எ(ப, ெத_V4
ெகாOவ4?

ஏ.ேக. ஏகா$பர$, ேமYம�வk�&.
பMB: அ%¡லேரா¢Fட, (accelerometer)

எ'பU, "மா,F ேபா{B இய26^ ஒ0
ெதா`B yFப^. ஒ0 "மா,FேபாைனW பய'-
பKLUைகAB, அதைனW பல ேகாண2கNB
M0W$ேவா^. எCத ப%க^ ேபா' M0WபW-
பK&றU எ'பதைன இCத ெதா`B yFப^
உண,CU, அதdேகdறா,ேபாB, ேபா{B உZள
Mைர% காF@ைய நம%6% காF K&றU. இMB
இரPK வைக காF@L ேதாdற2கZ உPK.
அைவ, ேபா,FெரrF மd)^ ேலPF"ேகW.
z0%கமாக, ெநFK வா%6 மd)^ ப%க
வா%6 என% ெகாZளலா^. அ%¡லேரா¢Fட,
ெதா`B yFப^, இதைன உண,CU நம%6%
காF@கைள% காFK&றU. இதைனW ெபற
Screen Rotation எ'ற வசMைய ெசFT2"
gலமாக இய%க (ைலAB ைவ%க ேவPK^. 
இேத ெதா`B yFப^ ேம�^ @ல ேம^பாF
Kட' ைகேரா"o% ெச'சா, எனx^ வழ2-
கWபK&றU. இU "மா,F ேபா' எKLU%
ெகாZ5^ மாd) (ைலகைள \கL UBuய
மாக எKLU, கQLU, அதdேகdப ெசயBப K&
றU. �2கZ வா2க இ0%6^ ேபா{' மாடB

எP எ'ன எ'பைத% �ற;Bைல. அதைனL
ெதYCU ெகாPK, இைணயLMB ேதTனாB, 
இCத ெதா`B yFப2கZ அMB தரWபFKZ
ளனவா எனL ெதYCU ெகாZளலா^. சா^ச2
கால%¡ "மா,F ேபா'கZ அைனL M�^ 
இைவ இ0%6^ எ')தா' (ைன%&ேற'.

ேகO : எ9ெஸ1 ஒ@9  + ெச1கZ1 உOள 
ெட9%+,1, எ�/49கW9> இைடேய உOள
இைடெவZைய அ0க_9>5 வgகO உOள
னவா? .ல ேவைள கZ1 நEறாக/ ெத_ய இVத 
ேவைலைய ேமXெகாOள ேவ!,ய4Oள4. உதQ
மாi ேக+N9 ெகாODேறE.

எ1. �வரா�, ேசல$.
பMB: z0%கமாக? ெசாBவெத'றாB, 

எ%ெஸB ஒ,% $%&B உZள ெசBகNB, ெசாd-
கN' எ]LU%கNைடேய உZள இைடெவ
Nைய மாdற இயலாU. ேவ,F $ேரா &ரா\B,
இேத ேபால ேடoNB ெசBகNB உZள ெசாd-
கN' எ]LUகN' இைடேய உZள இைட
ெவNைய மாdற வ`கZ உZளன. ஆனாB, 
எ%ெஸB ஒ,%$%&B இயலாU. ஆனா�^, @ல 
ேவைலகைள ேமdெகாZவத' gல^, இதைன 
ேமdெகாZளலா^. அCத ெசாBைல ெவk
ேவ) எ]LU வைக (Font) AB அைமLUW
பா,%கலா^. ஒkெவா0 எ]LU வைகb^, 
ஒkெவா0 ேகர%ட, இைட ெவNைய அைமLU 
உ0வா%கWபF KZளன.

ஒ')%ெகா') மா)பFட வTவைமW
oைன% ெகாPட ஒேர வைக எ]LM' உ0
வ2கைள அைமLUW பா,%கலா^. எKLU% 
காFடாக, Arial எ'றாB, Arial, Arial Narrow, Arial

ேகI[ – பMY –டாKட& ெப. சLMர ேபா: –
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Black, Arial Rounded எ'ற எ]LUவைககNB
6eWoFட ெசாBைல அைமLUW பா,%கலா^.
உ2க5%6 எU ந'றாக இைடெவNbட'
ெதY&றேதா, அதைன ஏd)% ெகாZளலா^.

ஒ'ைற (ைன;B ெகாZள ேவPK^. �2
களாக, எ]LUக5%6 இைடேய இைடெவ
Nைய உ0வா%&னாB, அU @%கuB 7Tb^.
6eWபாக, எPகNB, இல%க2க 5%6
இைடேய இைடெவN உ0வா%க% �டாU.

ேகO : எE ேவ@+ PேராDராf1, 0�ெரன அ4
வைர Dைட/4 வVத fY ^1 பா@ ெத_வேத
இ1ைல. நானாக எதைனu5 மாXற 1ைல. இ4
எ(ப, ஏXப+ட4 எEi5 P_ய 1ைல? இதைன/
0I5ப( ெபற எVத ைபைல டQ!ேலா+ ெசa0ட
ேவ!N5. அ1ல4 எ5.எ%.ஆ¡% R+N/ ெதா>(
Jைனேய மாX] b இE%டா1 ெசa0ட ேவ!Nமா?

ஆ&. g��ண &kM, �த$பர$.
பMB: ஒ0 @'ன oர?ைன. இதd6 �

இ'"டாB வைர ேயா@% &§,கZ. �2கZ இB
லாத ேபாU, உ2கZ க^W�FடYB ேவ,F
ெசயuையW பய'பKLMயவ,கZ, \{ �B
பா, ெசயBபKவைத ()LM இ0%கலா^.
அதனாB எ'ன? @ல ெசயBபாKகNேலேய
அதைன ¢PK^ ெகாPK வரலா^. �2கZ 
பய'பKLU^ ேவ,F எ'ன பMW$ (ேவ,F 
2007 / 2010) எ') �2கZ 6eWoட;B
ைலேய. பரவாABைல. இரPK%6மான 6eW
$கைளL த0&ேற'.

இCத \{ �B பா,, நம%6 ேவ,F 2007B 
தா' தரWபFடU. \கx^ பயwZள �B
பா,. ேவ,F டா6ெமPFTB ஏேதw^
ஒ0 ெசாBைலL ேத,CெதKLத xட', இCத
\{ �B பா, தானாகL ேதா')^. நா^ 
அCத ெசாBu' பா,மFைட மாdற (அ]L-
தமாக, சாrவாக, அT%ேகாTட, எ]LM'
அளx மd)^ (ற^ மாdற) இதைனW பய'
பKLதலா^. ேமலாக உZள ெமw ெசBல
ேவPTயMBைல. இத' இய%கLMைன
¢PK^ ெகாPK வர ேதைவWபK^ வ`கZ 
�ேழ தரWபFKZளன.
1. Office பFட' &N% ெசrMடx^.
2. Word Options&N% ெசrக.
3. இடU ப%க^ உZள oY;B Popular எ'

பMB &N% ெசrMKக.
4. இ26 &ைட%6^ oY;B Show Mini

Toolbarஎ'பMB உZள T% அைடயாளLைத
எKLU;டx^.

5. o' ஓேக &N% ெசrU ெவNேயறx^.
�2கZ பய'பKLUவU ஆ«" 2010

ெதா6Wபாக இ0CதாB, �ேழ ெகாKLUZளபT
ெசயBபடx^.
1. File ேடWoB &N% ெசrMடx^.
2. இடU ப%க^ உZள oY;B Help எ'பத'

�ழாக உZள Options எ'பMB &N% ெசrM
டx^.

3. இ26 General எ'பMB &N% ெசr MKக.
4. இ26 User Interface Options எ'ற oY;B,

Selection எ'ற தைலWoB, Mini Tool Bar எ'
பMB T% அைடயாளLைத ஏdபKLதx^.

5. o' ஓேக &N% ெசrU ெவN ேயறx^.

ேகO :  !ேடா% இய9க/0E மாறா 9ளd+
ேசf(P இடமாக ஒE +ைரd மாXற(ப+NOள4.
இ01 ஒIவI9கான இட/0E அளQ எdவளQ?
க+டண5 ெச�/0 வா- >வெதEறா1 எVத அளQ
வைர அKம09க(பNDற4. இலவசமாக எEறா1
எdவளQ?

எ1. ேஜாMKRமா&, ேகாைவ.
பMB: ைம%ேராசாWF ()வனLM' நBல

ெதா0 T�FடB உலக ேசைவ என ஒ' Fைரk 
வசMைய% �றலா^. யா0^ இதைன 7தB 
(ைலAB இலவசமாகW பய'பKLதலா^. கF
டண^ இ'e, இMB 15 �.o. வைர, ந^ ைபB
கைள ேசk ெசrMடலா^. 7'$, இMB ேச\%
கWபK^ ைபB ஒ'e' அளx, 2 �.o.%6

ேமB இ0%க% �டாU எ'ற வைரயைற இ0C
தU. ஆனாB, அU தdேபாU �%கWபFKZளU.
ைபB ஒ'e' அளx 10 �.o. வைர இ0%-
கலா^ எ') அe;%கWபFKZளU. ெச'ற
ஆPK, ெசWட^பYu0CU இU அமuB உZ
ளU. ¢Tயா, அe;யB, கFட ட%கைல மd)^ 
ெபாeAயB Uைற சா,Cத ைபBகN' அளx 
\கW ெபYயதாக உZளதாB, ேச\LMK^
ைபu' அள;ைனb^ ைம%ேராசாWF அMக
YLUZளU. 6eWபாக, இWேபாU பல பயனா
ள,கZ, ைஹ ெடப {ஷ' பா,மFTB உZள 
MைரWபட2கைள இMB ேச\LU ைவ% &'
றன,. பட^ ஒ'e' ைபB அளx 4 அBலU 5
�.o.%6 ேமB இ0%6^ எ'பதா�^, ைம%
ேராசாWF இCத 7Tx எKL M0%கலா^.

ஆனாB, இMB ேச\LU ைவLUW பழ%க^
உைடயவ,கZ, எ'ைற%6 அளைவ எFK&றா,
கேளா, அ') கFடண^ ெச�LM, இட^ வா2-
&ட 7யd@Wபா,கZ எ') ைம%ேராசாWF
எM,பா,%&றU.

ைம%ேராசாWF ()வனLM' கFடண ெசய
uயான, ஆ«" 365 ெதா6WைபW பய'பKLU
பவ,க5%6, ஒ' Fைர;B ைபB ேச\%க ஒ0



7-9-201520
ெடரா ைபF அளx இட^ தரWபK&றU. இU
ஏறLதாழ அளவdற (ைலேய.

ேகO : ேக(சா ெட%+ (CAPTCHA) எEப4 எEன?
இதைன( பல இைணய தள-கZ1 ந5ைம( ப0
ைகv1 சV09க ேந_ NDற4. இதனா1 யாI9>
எEன பயE? இதைன %D( ெசa4 ேபாக �,
uமா? அதXகான வgகO எEன?

அ.நடராஜ  &kM, ேகாைவ.
பMB: Completely Automated Public Turing test

to tell Computers and Humans Apart எ'பத'
z0%கேம CAPTCHA ஆ6^. �2கZ பய'ப
KLU^ க^W�Fட, தானாக எதைனேயw^
பTவLMB (ரW$&றதா? அBலU �2கேள
தகவBகைள (ரW$&§,களா எ'ற தகவைல
உ)M ெசrMடேவ இCத ேசாதைன தரWப
K&றU. எ]LU%கZ மd)^ எPகZ, பல
ேகாண2கNB சYயான உ0வமd) இ0W
பU ேபால இைவ அைம%கWபFK காFடW
பFK, அவdைற உZ �K ெசr MKமா) ெசr
வேத ேகWசா ேசாதைன. அதனாB தா', இU 
ம{த' மFKேம பTLU (ைறேவd)^ ெசய
லாக உZளU. பல0%6% கTனமாகx^ உZ
ளU. உ2களாB ஒ0 ேசாதைனைய? சYயாக
அைம%க இயல;Bைல எ'றாB, உடேன
ேவ) ஒ0 ேகWசா பட^ ேகFK வா2கலா^.
இதdகான u2% இத' �ேழேய இ0%6^.
இதைன "&W ெசrU ேபாக இயலாU.

ேகO : நாE  !ேடா% 8.1 பயEபN/0 வI
DேறE. க5(�+டைர இய9க/ ெதாட-Dய
QடE, வல4 ப9க5 Aழாக, க,கார5 கா+ட(
பN5 இட/0E இட4 kைலv1, ENG AND DVR
எEற எ�/4கO கா+ட(பNDEறன. அ01 ைர+
DZ9 ெசaதா1 ENG us என9 கா+ட(பNDற4.
இதைன ��ைமயாக English என9 கா+ட நாE
எN9>5 எVத �யX.கW5 ப~9க 1ைல.
இ4 எதனா1 ஏXப+NOள4?

ஆ&. ம¡ய ேஜ¢தா:, 4��ேச¡.
பMB: உ2க5ைடய ;Yவான

கTதLMu0CU, �2கZ 6eWoK^
உ2கZ க^W�FடYB, இ'ெனா0
ெமா`%கான பய'பாF Tைனb^
இ'"டாB ெசrUZ�,கZ எ')
ெதYய வ0&றU. இCத ெமா`W
பய'பாK உ2க5%6L ேதைவ
இBைல எ'றாB, கPFேராB
ேபனB ெச'), Region and
Language அBலU Clock Region and
Language எ'பதைனL ேத,CெதK%கx^.
English த;ர அத' �ழாக ஏேதw^ ஒ0
ெமா`ையL காணWபFடாB,
அதைனL ேத,Cெத KLU,
o'ன, Remove எ'பைத% &N%

ெசrMடx^. �Kதலாக இ'ெனா0 ெமா`
இBலாத பFசLMB இCத ENG AND DVR எ'ற
எ]LUகZ எBலா^ காFடWபடாU.

ேகO : என9> வழ-க(பN5 ஐ.J. �க வ_ைய
எ(ப,/ ெத_V4 ெகாOவ4? எ(ேபா45 என9
ெகEi ம+N5 தY ஐ.J. �கவ_ தர(பNமா?

எ1.ஜவஹ&, 4��ேச¡.
பMB: உ2கZ க^W�Fட, இைணயL

Mdகான இைணWoB இ0%ைகAB, http://
whatismyipaddress.com/ எ'ற இைணய தள^
ெசBலx^. @ல ;நாTகNB, உ2க5%கான
ஐ.o.7கவY, இைணய ேசைவ வழ26^ ()
வன^,�2கZஇய26^ஊY'ெபய,,நாKஆ&
யைவ காFடWபK^.  இைணய இைணWoB
இ0%ைகAB http://whatismyipaddress.com/ எ'ற
7கவYAB உZள தள^ ெசBலx^. உட'
உ2க5%6 MைரAB, உ2கN' ஐ.o. 7கவY

காFடWபFK, உட', ISP, Services, City, Region
மd)^ Country எ') வYைசயாகL தகவB 
&ைட%6^. இMB ஐ.எ".o. எ'பMB உ2க
5%6 இைணய இைணW$ த0^ ()வனLM'

ெபய, காFடWபK^. அKLU ச, mச"
எ'பMB, �2கZ ஏேதw^ 6eW-
oFட வசM ெபde0CதாB அU காF
டWபK^. இBைல எ{B காuயாக
;டWபK^. அBலU None Detected

எ') காFடWபK^. Region எ'பMB
Tamilnadu எ')^, Country எ'பMB
India எ')^ காFடWபK^. உ2க5%
ெகன, உ2க5%6 மFK^ என த{

ஐ.o. 7கவY ேவPK^ எ'றாB, 
அதdெகனL த{ேய கFடண^
ெச�LMW ெபறலா^.

ஐ.o. 7கவY ெதYCU ெகாZள
இ'ெனா0 வ`b^ உPK.
இைணய இைணWoB, �6Z ேதK

தள^ ெபறx^. இMB ip address அBலU
ip அBலU my ip என ைடW ெசrU
எPட, தFடx^. உட' உ2கZ
ஐ.o. 7கவY காFடWபK^.

N ற4
ா+ட நாE
 1ைல.
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