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மைற#த ஆ'() *+வன அ/ப1 234
ஜா'2, த8 மர ண;/<= >8, 2006

ஆB ஆCDE, ஆ'() *+வன;/<ெகன,
175 ஏLக1 பர'பளNE, அO வலக வளாகB
ஒ8ைற அைமLக இS'பதாக அTN; /
S#தா1. உலXேலேய த[;\] ெசாEல'ப_B
அளN<= அ\ இSL=B எ8றா1. அவa8
கனb NைரNE நனவாக' ேபாXற\. இதைன
”ஆ'() வளாகB இரC_ (Apple Campus
2)” என அவ1 அைழ;தா1. அ#த வளாகB 

ெதாட1#\ கgட'பg_, த<ே பா\ அைன;\
ேவைலகhB >DவைடiB தSவாjE உ)
ளன. அ_;த 2016 ஆC_ >Dவத<=) அE
ல\ 2017 ஆB ஆC_ ெதாடLக;/E இ#த 
அOவலகB ெசயEபட; ெதாடk=B என எ/1
பா1Lக'ப_Xற\.

இ#த வளாக;/ைன NCெவl ஓட
வளாகB (2ேப2 o') எ8ேற அைனவSB
அைழLX8றன1. இத8 ேதா<றB அ#த 
வைகjE அைம#\)ள\.

இ\ 176 ஏLக1 பர'பளைவL ெகாCட

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.

ஆ'VR WXவன/F- அFசய உலக!
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இட;/E அைமLக'ப _Xற\. அOவலக
வளாகB 28 லgசB ச\ர அD பர'பளNE 
அைமXற\. ஒேர கgடட;/E, ஆ'() *+
வன ஊrய1க) 13,000 ேப1 பtயா<+
வா1க). u<T வ#தாE, இ\ ஒS ைமE vர;
/<=B ச<+ அ/கமாகேவ இSL=B.

வgட வDவ வளாகமாக அைமLக'ப_B
இ#த கgடடB நா8= மாDகளாE ஆன\.
இத8 இS பLக uவ1கhB ெகg Dயான கC
ணாDயாE அைமLக'பg _)ள\. இதனாE, 
இk= பt waபவ1க), இரC_ பLக>B
உ)ள இய<ைக] xழைலL கCடவாேற பt-
யா<றலாB. கCணாDகளாE ஆன மாD'
பDLகg_கைள அைமL=B yேல (Seele) *+
வன;/8 கgடட ெபாTயாள1 zgட1 ஆ1ப1
இ\ ப<TL =T'(_ைகjE, இ#த கgட
ட;/E பய8ப_;த'ப_B கCணாDகைள
வaைச'ப_;/னாE, ஆ+ Xேலா {gட1 vர;
/<= இSL=B எ8+ =T'(g_)ளா1.

(agட8 நாgைட] ேச1#த கg_மான
*+வனமான Foster+Partners இ#த வளாக;
/ைனL கgD; தSB ெபா+'(ைன ஏ<+)
ள\. உலX8 |க] }ற#த, பல ெபaய கgட-

டkகைளL கgDய அ~பவB ெகாCட\ இ#த
*+வனB. இ#தL கgடட;/E பய8ப_;த'
ப_B ெபாSgக) அைன;\B உலக; தரB 
வா�#ததாக உ)ளன.

|க' ெபaய வளாகமாக அைமLக'பg_)
ளதாE, ஆkகாkேக உணb *ைலயkகhB,
நைடெவ lகhB, �ைழb வாjEகhB
அைமLக'பg_)ளன. ஒS ெபaய உணவகB, 
அk=)ள பர#த wEெவ lைய ேநாLXயவா+
அைமLக'பg_)ள\. இத8 பர'ப ளb
மg_B 21,468 ச\ர அDயா=B. Caffè Macs என
அைழLக'ப_B இ#த உணவகB, ஆ'() *+
வன ஊrய1கhL= மg_ேம. இரC_ மாD-
கlE இ\ அைமXற\. ெபா\ மLக), இ#த
வளாக;/~) �ைழய அ~ ம/ இEைல. 
ஆ'() *+வன;/8 வள1]}; /gடkக)
=T;\, இத8 ஊr ய1கhB, ஆ�வாள1கhB
கல#தாேலா}L=B வைகjE, ெபா\மLகhL
கான அ~ம/ ம+Lக'பg _)ள\.

wEெவlj8 �ழாக, �|L= அDjE கா1
கைள *+; \|டB ெபaய அளNE அைமL
க'பg_)ள\. இ/E 14,200 கா1கைள *+;-
தலாB.இதனாE, கா1க) *+;த'பg_ அைவ 
வளாக;/8 அழ கான ேதா<ற;ைதL =ைறL=B 
*ைலேய ஏ<ப டா\. வளா க;ைத] u<T 7,000
மரkக) வள1Lக'பg_ வS X8றன. பா1'ப-
த<= இ#த வளாகB ஒS |க' ெபaய �kகா
வாக இSL=B. ெமா;த' பர'ப ளNE, 80%
இடB ”பuைம வளாகB” ஆக அைமiB.

இ#த வளாகB அைமய இ8ைறய /gட 
ம/'zgD8பD 500 ேகாD டால1 ெசல வா=B
எ8+ கணL Xட'பg_)ள\. இ\ ேதைவ
ய<ற ஆடBபரB என ஆ'() *+வன பk=
>த�gடா ள1க) எ/1'w ெதaN;\ வS
X8றன1. ஆ'() *+வன;/8 த[ இS'w
*/jE 1% எ8ப\ �+ ேகாD டால1 ஆ=B. 
இS#\B எ/1'w ெதaN;\ வSX8றன1.

இk= அைமiB உட<பj<} ைமயB 7.5
ேகாD டால1 ெசலNE அைமLக'ப _Xற\.
இதைன }�கா8 ப)ள;தாLXE வ}L=B
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20 ஆjரB ஆ'() *+வன;/ன1 பய8
ப_;தலாB. வளாக;ைத] u<T u<T,
நைடபj<}ம<+Bஓ_Bபj<} ேம<ெ கா)ள
பல ைமEக) அளNலான பாைதக) அைமL
க'பg_)ளன. இ#த வளாக;/<=)ளாக
ஊrய1க) ெச8+ வSவத<ெகன; த[ேய
1,000 ேமாgடா1 ைசLX)க) *+;த'ப_B.

இ\ பய8பாgD<= வ#த (8னSB, 
=ப13ேனா நகaE உ)ள த<ேபாைதய ஆ'()
*+வன வளாகB அ'ப Dேய இSL=B.
இDLக'பட மாgடா\ என அTNLக'பg_)
ள\.

இ/E |�}யB ஒ8+ அைமLக'ப_B
என }ல1 தவறாகL கS;\ ெதa N;\ வ#-
தன1. அத<= ”ஆ'() ம[த இன;/8 வள
மான எ/1கால;ைத உSவாL=வ/E தா8
பா_ப_B; கட#த கால;ைதL ெகாCடாடா\”
என' ப/E அlLக'பg_)ள\.

ஆjரB ேப1 ஒSkேக அம1#\ காணL 
�Dய அரkகB ஒ8+, �|LகDjE எ�'
ப'பg_)ள\. ஆ'() *+வன;/8 ஆ�b
ம<+B ேசாதைனL �டkக) பல லgசB ச\ர 
அDjE உSவாLக'பg_)ளன. 

இ#த வளாக;/E யாSL=B wைக (DLக 
அ~ம/ இEைல. 234 ஜா'2 இத8
/gடB =T;\' ேபu ைகjE, இதைன 
ஆt;தரமாகL =T'(g_)ளா1. (பா1Lக:
https://www.youtube.com/watch?v=oPzVsrgaxmc)
த8 ெப<ே றா1க) இS வSB, wைக (DL=B
பழLக;தாE, �ைர�ரE w<+ ேநாயாE இற#த
தாகbB, அதனாE, wைக (D'ப\ ம[ த~L=
ஆகா\ எனbB, அதைன அைனவSB (8ப<ற
ேவC_B எனL =T'(g_)ளா1.

இ/E இ8ெனாS =T'(ட;தLக அBசB
எ8னெவ8றாE, இk= ஏற;தாழ 7 லgசB
ச\ர அD அளNE xaய ெவ'ப;/�S#\

|8 சL/ைய உSவாL=B ேபனEக) அைமL-
க'பg_)ளன. இ#த வளாகB >�வ\B
இயk=வத<=; ேதைவயான |8 சL/jைன
இ#த ேபனEக) தSB.

பல wைக'படL கைலஞ1க) ம<+B 
NDேயா தயாa'பாள1க), ஆlEலா 
}Tய Nமான;/ைன அ~'(, இ#த வளாகB 
கgட'ப_ைகjE, அத8 பல *ைலகைள
ேபாgேடா வாக எ_;\, NDேயா படk
களாக i g�' தள;/E ெவljg_)ளன1.
மா/aL= ஒ8+ https://www.youtube.com/
watch?v=mj8cI4G5_PQ எ8ற தள;/E XைடL
Xற\. பா1'பத<= |க' (ரB|'பாகbB
உ)ள\. ஆ'() *+வன;/8 wகைழ அத8
சாதனkக), ம[த இன] சa;/ர;/E ப/;
தாOB, இ#த வளாகB �_தலாக' wகைழ
இைணL=B எ8ப/E ஐய|Eைல.

Pinned : !" ெச%ய'ப)ட அ,ல. /01 ைவ4
க'ப)ட எ"ற ெபா:ைள4 ெகா<ட இ>த ெசா,,
A<ேடாC DCட01,, நாF அG4கG பய"
பH0.F அ'Iேகஷ" KேராMராFகைள, உடனG
யாக எH0.' பய"பH0.F வைகP, அைம'ப
தைன4 /R4Mற.. அ'Iேகஷ"கT ம)HU"R,
KேராMராFகT, இைணய தளWகX4கான YW4
என எதைனZF !" ெச%. ைவ4கலாF. இவ[ைற
ஒ: ெம]A, ைவ0., நாF A:FKFேபா. இய4
கலாF. எH0.4 கா)டாக, A<ேடாC ACடா
Cடா^) ெம], இர<H !_`களாக' !_4க'ப)
HTள.. ேமலாக உTள பா1' !_`, இ. ேபா"ற
!" ெச%ய'பHF KேராMராFகX4கான.. எ>த
KேராMராFகைள எ,லாF நாF அG4கG பய"
பH0.Mேறாேமா, அவ[ைற இ1, ப1>. ைவ4
கலாF.

“ெதZ?0 ெகாR[\கR”
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–பாரL–

பாடEகைள, எB(3 வDNேலா அEல\
NDேயா ைபEகளாகேவா ேத1#ெத _;\'

ப/வ\ த<ேபா\ அைனவSB ேம<ெகா)hB
பழLகமாக உ)ள\. பல இைணய *+வ
னkக), இ#த' பாடE ேகா'wகைள' ப/#\
ைவ;/ட, இலவசமாகbB, கgடணB ெப<+L
ெகாC_B, தkக) ச1வ1கlE இடB த#\
வSX8றன. இத8 �லB, நாB உலX8 எ#த
�ைலjE இS#தாOB, இ4வா+ ேச|;\
ைவ;த பாடE ேகா'wகைள' ெப<+ இயLக
>DiB. அ;தைகய தளkகைளiB, அவ<T8
இலவச ம<+B கgடண /gடkக) }லவ<
ைறiB இk= காணலாB.

1. MNH Oேள PQRJ (Google Play
Music): ெதாடLக;/E இ\ Google Music என'
ெபய1 ெப<TS#த\. இ\ ><TOB இல
வசB. ஆனாE, அ/கபgசமாக 50,000 பாடE
கைள' ப/b ெச�/டலாB. எkXS#\B,
எ#த சாதனB வrயாகbB ெப<+ இயLX ர}L

கலாB. இதைன' ெபற https://play.google.com/
music/listen?u=0#/manager எ8ற தள;/E �=)
தSB இலவச அ'lேகஷைன; தரNறLகB
ெச�\, உkக) கB'�gடaE, ெமாைபE 
ேபா[E இ82டாE ெச� /டbB. அ/E
உkக) �=) அLகbCg �லB உ)ேள ெசE-
லலாB. �kக) |�}L ைபEகைள ைவ; \)ள 
ேபாEட1கைள அத<=L காgடbB. உடேன,
�=) (ேள |�}L, அ#த ைபEகைள; த8 
தள;/E ப/#\ ைவ;\L ெகா)hB. உkக)
|�}L ேபாEடaேலேய இ#த அ'lேகஷ8
அம1#\ ெகாC_, �kக) கB'�gடaE
ப/iB பாடEகைள; த8 பLக;/E, உkக) 
அLகbCgDE ப/#\ ெகா)hB. �kகhB, 
இைணய தளkகl�S#\, |�}L ைபEகைள
ேநரDயாக உkக) அLகbCgDE ப/#\
ைவLகலாB. (8ன1, இவ<ைற உkக) சாத-
ன;/<= மா<TL ெகா)ளலாB.

இ/E 50,000 பாடEக) வைர இலவசமாக'
ப/#\ ைவ;\L ெகா)ளலாB. அத<=B 
ேமலாகL கgடணB ெசO; /iB இ/E இடB
ெபற இயலா\. ஆனாE, �=) இ8ெனாS
த['பgட ேசைவைய; தSXற\. அ\ “Google
Play Music All Access” என அைழLக'ப_Xற\.
இ/E பல லgசLக ணLகான பாடEகைள' 
ப/#\ ைவ;\, எk=B அ�X' ெபறலாB. 
இத<கான மாதL கgடணB 9.99 டால1.

2. அேமஸா0 PQRJ (Amazon Music):
இ#த ேசைவiB �=) (ேள |�}L ேபாலேவ
ெசயEப_;த'ப_Xற\. Amazon Music Importer 

இைச' பாடQகைள இல வ ச மாக' பF யலா!இைச' பாடQகைள இலவசமாக' பFயலா!
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எ8ற அ'lேகஷ8 �லB, நB கB'�gடa
�S#\ அேமஸா8 |�}L அLகbCgD<=
பாடE ேகா'wகைள அ'ேலாg ெச�/டலாB.
இத8 தள;/E “Upload Your Music” எ8பைத
இயLX ைபEகைள அ'ேலாg ெச�/டலாB.
உkகhL= ஒ\Lக'பgட அைலLக<ைற
அளNE, எ#த அளN<= ஏ<+L ெகா)ள
>Diேமா, அ#த அளN<= அgஜ2g ெச�
ய'பg_ ைபEக) ப/#\ ைவ;\L ெகா)-
ள'ப_B. (8ன1, கB'�gட1 ம<+B
ஆCgரா�g, ஐேபா8 ம<+B ஐேபg �ல
மாகbB பாடEகைள இயLXL ேகgகலாB. 
ஆனாE, �=) அளbL= அேமஸா8 தளB
தாராள மன'பா8ைம ெகாCட தEல. இ/E
250 பாடEகைள மg_ேம ப/#\ ைவLக
>DiB. ஆனாE, அேமஸா8 தள;/E �kக)
எB(3 பாடEகைளL கgடணB ெசO;/
வாkXனாE, அைவ இேத இட;/OB ப/#\ 
ைவLக'ப_B. அ#த பாடEக), 250 பாடE
எCtLைக வைரயைறjE ேசரா\. இைவiB
ேச1;\, பாடEகl8 எCtLைக 50,000 
ஐ; தாC_ைகjE, ஆC_L= 25 டால1
ெசO;/, 2,50,000 பாடEகைள] ேச|;\ 
ைவLக அேமஸா8 இடB தS Xற\. இ4
வளb =ைற#த கgடண;/E �=)
அ~ம/'ப/Eைல எ8பதைனiB இkேக
கS;/E ெகா)ள ேவC_B.

3. ஐ :Q0; ேம:] ம^_$ ஆ"OH
PQRJ (iTunes Match and Apple Music):
ஐ g�82 (aNE ப/ய'பgடதாக, iTunes
Match வச/ைய ஆ'() *+வனB தSX
ற\. இ#த �E, உkக) ஐ g�82 ைல'ேர
aைய 2ேக8 ெச�\, ஆ'() ஏ<கனேவ

ெகாC_)ள பாடEகhட8 ஒ' (g_'
பா1;\, அவ<ைற உkகhL=; தSXற\. ஐ
g�82 பய8ப_;த ஆC_L= 25 டால1க) 
கgடணB ெசO;த ேவC_B. இலவசB
எEலாB ஆ'() *+வன;/டB Xைட
யா\. இ8ெனாS வைக வச /iB உ)ள\. 
அ\ Apple Music. இ#த தள;/E iCloud Music
Library இைணLக'பg_)ள\. மாத#ேதா+B
10 டால1 ெசO;/ இதைன' பய8ப_;தலாB. 
ெதாrE �gப �/jE பா1;தாE, ஐg�82 
ேமg] ம<+B ஆ'() |�}L த[;த[
யாக இயk=பைவ ஆ=B. இரC_L=மான
அைன;\ வைக ேவ+பா_B ெதaய ேவC_B 
எ8றாE https://support.apple.com/en-gb/
HT204962 எ8ற இைணய தளB ெசEலbB. ஐ
g�82 ேமg] இதைன எ�\B வைர, 25,000
பாடEகைள' ப/ய த8 தள;/E அ~ ம
/;த\. ஆனாE, அ#த எC tLைகைய ஒS
லgசமாக உய1;த இS'ப தாக ஆ'() 
அTN;\)ள\. ஆC_L= 25 டால1 
கgடண;/E, ஒS லgசB பாடEக) என 
வைரயைற இSL=B.

4. ைமJேராசா": ஒ0 :ைரf ம^_$ 
Ngf PQRJ (Microsoft OneDrive and Groove 
Music): இ'ேபா\ ைமLேராசா'g ஒ8 
gைர4 தள;/E நாB பாடEகைள' ப/#\ 
பா\கா;\' பய8ப_;தலாB. ைமLேராசா'g
=�4 |�}L அ'lேகஷ8 �லB, ப/#த
பாடEகைளL ேகgகலாB. �kக) ேச4
ெச�/ட எC�B பாடEகl8 எC tLைக] 
ச<+L =ைறவான எCtLைகjE இS#தாE, 
இ#த வச/ைய' பய8ப_;தலாB. ேமOB, 
ேச4 ெச� /_B பாடEகைள, ஒ8 gைர4
வrயாக ெப1சனE கB'�gட1 அEல\ 
ேல'டா' கB'�gடSட8 ஒSkXைணL
கலாB. =�4 |�}L அ'lேகஷைன,
NCேடா2 10, ஐேபா8, ஆCgரா�g ம<+B
ஐேபg ெசய�கlE பய8ப_;தலாB.

ைமLேராசா'g ஒ8 gைரNE 15 �.(.
எ8ற அளNE இலவசமாக நB ேடgடா ைபE
கைள ேச4 ெச�/ட அ~ம/LXற\. பாடE
கைள' ப/ைகjE, அவ<T<கான இட>B 
இ#த கணLXE எ_;\L ெகா)ள'ப_B. 
மாத#ேதா+B 7 டால1 கgடணமாக]
ெசO;/, ஆz2 365 பய8ப_;\பவ1கhL=
ஒ8 gைர4 இடB, இட வைரயைறj8T
வழkக'ப_Xற\.

உkக) பாடEகl8 எC tLைக
|கL =ைறவாக இS'(8, �kக) gரா' 
பாL2 அEல\ �=) gைரNE அவ<ைற 
ேச4 ெச�\, ேதைவ'ப _Bேபா\ பய8
ப_;தலாB. அ/க'பDயான எCtLைகjE
பாடEக) இS'(8, ேமேல தர'பg_)ள
வச/கைள' பய8ப_;தலாB.
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உkகhைடய கB'�gடaE, NCேடா2 10
ஆ'பேரgDk }2ட;ைத' ப/#\Ng31

களா? அ'பDயானாE, உkக) கB'�gடைரiB
அ/E உ)ள இைணய இைண'(ைனiB
NCேடா2 10 }2டB �kக) அTயாம
ேலேய பய8ப_;/L ெகாCDSL=B. அத8
�லB ம<ற கB'�gட1கhL=, NCேடா2
10 அ'ேடg ைபEகைள அ~'(L ெகாCD
SL=B. இதைன ைமLேராசா'g “NCேடா2
வழk=வ/E அ/க பgச பய8பா_” (Windows
Update Delivery Optimization (WUDO) என
அைழLXற\. இ#த தகவைல, ைமLேராசா'g
*+வனB, த8 NC 10 =T;த ேக)N ப/E
(http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/
windows-update-delivery-optimization-faq) ப=/jE
ெதaN;\)ள\.

இ#த NCேடா2 ஆ'Dைமேசஷ8 �E,
(WUDO) NCேடா2 அ'ேடg ைபEகைளiB,
NCேடா2 2ேடாa�S#\ அ'lேகஷ8
wேராXராBகைளiB ெபற ெசயEப_Xற\.
உkக) கB'�gடaE, |க ெம\வாக இயk=B
இைணய இைண'w அEல\, ெதாட1#\
ெசயEப_மா எ8ற ச#ேதக;/ைன; தரL �Dய
இைணய இைண'w இS#தாE, இ#த �E, உkக
hL= அ'ேடg ைபEகைள' ெபற உதbB. ஒ8
+L= ேம<பgட ெப1சனE கB'�gட1கைள
�kக) ைவ;\ இயLXL ெகாCDS#தாE, இ#த
அ'ேடg ைபEகைள' ெப<+, கB'�gட1
கைள /ற8 உய1;த, �kக) பய8ப_;த ேவC
Dய இைணய அைலLக<ைற வaைச' பய8பாg
Dைன இ\ =ைற;/_B. இ\ நEல\தாேன
எ8+ எC�X�1களா? ேமேல பDikக).

இ#த �E, உkக) கB'�gடa�S#\, அ\
இயk=B இைணய ேலாLகE ெநgெவா1LXE
உ)ள ம<ற ெப1சனE கB'�gட1கhL=B
அ'ேடg ைபEக) ம<+B அ'lேகஷ8கைள
அ~'wB. இத8 �லB, ைமLே ராசா'g,
NCேடா2 10 }2ட;/<= ேமBப _;த'
பgட ெப1சனE கB'�gட1கைள, ைபE

கைள' பX1#\ ெகா)hB ச1வ ராக' பய8ப
_;\Xற\. இ/E ��Lகா�B Nஷயkகைள
*ைனNE ெகா)ள ேவC_B.
1. இ#த Delivery Optimization �E NCேடா2

10 இயLக >ைறைமjE, தானாக மாறா
*ைலjE இயLக'பg_ XைடLXற\.
NCேடா2 10 }2ட;/ைனL கB'�g
டaE ப/iBேபா\, எ#த *ைலjOB, “இ#த
�E உkகhL=; ேதைவ'ப_மா?” எ8ற
ேக)N ேகgக'ப_வ/Eைல. வைரய+Lக'
பgட அைலLக<ைற வaைச வr இைணய
இைண'w ெப+பவ1கhL= இ#த �E உத
N_B எ8ற *ைலjேலேய இதைன மாறா
*ைலjE ைமLேராசா'g ைவ;\)ள\.

2. இ#த WUDO �E, ஏ<கனேவ NCேடா2
அ'ேடg ெசயEபாg_L=' ப/லாக வழk
க'ப_வ/Eைல. அ#த அ'ேடg ெசயE>
ைறiB ெசயEப_Xற\. அதைன இ8~B
ெசTவாக' பய8ப _;த WUDO �E பய8ப
_;த'ப_Xற\.

3. WUDO �E, NCேடா2 அ'ேடg ம<+B
NCேடா2 2ேடா1 ெசய�க) எ8ன பா\
கா'w வrகைள' பய8ப_;\X8றனேவா,
அேத வrகைளேய பய8ப_;\வதாக ைமL
ேராசா'g அTN;\)ள\. இ#த �E, நB
கB'�gடaE உ)ள த['பgட ைபEக)
அEல\ ேபாEட1கைள அ�க >Dயா\.
அவ<ைற மா<றbB இயலா\. ஆனாE,
இ#த �ைல' ெபா+;தவைர, �8+ NS'
பkக) நாB ேத1#ெத_Lக வழkக'ப_X8
றன. 1) உkகhைடய ெப1சனE கB'�gட
a�S#\, உkக) ேலாLகE ெநgெவா1LXE
இைண#\)ள ெப1சனE கB'�gட1கlட|
S#\ அ'ேடg ைபEகைள' ெபறலாB அE
ல\ அ~'பலாB. 2) அேத ேபால இைணய
இைண'(E உ)ள ம<ற கB'�gட1கhட8
பX1#\ ெகா)hதE, ம<+B 3) இ#த �E
இயLக;/ைன *+;/ ைவ;தE.
NCேடா2 10 எCட1(ைர2 ம<+B 

ந! இைணய இைண'ைப
தன+,' பய-ப./0! 
12ேடா6 10

xyேடா; 10 பயனாள&க|JN
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NCேடா2 10 எஜுேகஷ8 ப/'wகlE,
உkகhைடய ேலாLகE ெநgெவா1LXE
இைண#\)ள ெப1சனE கB'�gட1கhட8 
மg_B அ'ேடg ைபEகைள' பX1#\ ெகா)-
வ\ மாறா *ைலjE தர'பg _)ள\. ம<ற
ப/'wகlE, இைணய;/E இைண#\)ள
ம<ற ெப1சனE கB'�gட1கhட~B பX1#\
ெகா)வ\ மாறா *ைலjE உ)ள\.

இ/E இ8ெனாS சOைகiB உ)ள\.
இைணய இைண'w metered என அத8 தகவE
பaமா<றB கணLXட'ப_வதாக இS'(8,
இ#த WUDO �E, அ#த இைணய; ெதாட1-
(ைன' பய8ப_;தா\. உkக) இைணய
இைண'(ைன, �kக) Metered ஆகL =T;\
ைவLகலாB. இத<=, Start > Settings > Network &
Internet > Wi Fi > Advanced options எ8+ ெச8+,
Set as metered connection எ8பதைன அ_;\;
தர'பg_)ள 2Ngைச இயLX ைவLக
ேவC_B.

ெமா;தமாக WUDO ��ைன இயkகாமE
ெச�/டலாB. Start > Settings > Updates & security >
Windows Update > Advanced options எ8+ ெச8+,
Choose how updates are delivered எ8பதைன;

ேத1#ெத_Lக ேவC_B. இத8 (8ன1 Delivery
Optimization எ8பதைன இயkகா (Off) *ைலjE
அைமLக ேவC_B. இ#த இரC_ (Set as
metered connection ம<+B Off) ெசயEபா_க)
தNர, இ#த ��8 ெசயEபாgDைன *+;த
ேவ+ வrக) இS'பதாக; ெதaயNEைல.

இ#த �E ெசயEபாgDE, ேஹLக1க) 
என'ப_B ைவர2 ம<+B மாEேவ1 பர'
wபவ1க) வSB வrக) இS'பதாக; ெதa
யNEைல. இS'(~B }2டB பா\கா'w
=T;\ ெதாட1#\ ஆ�b ேம<ெ கா)hB
XரகாB =�ெல (Graham Cluley) ஏ<கனேவ,
NCேடா2 அ'ேடg �Eகைள' பய8ப
_;/;தா8 ஏ<கனேவ ேஹLக1க) (ேளB
மாEேவ1 (Flame malware) ஒ8ைற' பர'(
யதாக *ைனb ப_;/i)ளா1. அவ1க),
இ#த WUDO ��ைன' பய8ப_;/ {C_B
மாEேவ1 wேராXராBகைள' பர'ப >ய<}'
பா1க) எ8+ எ]சaLைக ெகா_;\)ளா1.

எ#த ேயாச ைனiB இEலாமE, இ#த �ைல 
இயkகாமE *+;/ ைவ'ப \தா8 நEல\
என *ைனLX�1களா! நா~B அ'பD;தா8
*ைனLXேற8.

ெச8ற நா8= மாதkகlE, தகவEகைள' பa
மாTL ெகா)ள பய8ப_;த'ப_B வாg2 
அ' ெசய�ைய' 10 ேகாD ேப1 w/ய வாDL
ைகயாள1களாக' பய8ப_;த; ெதாடkXi)
ளன1. ெச8ற ஆCDE மg_B, >#ைதய 
ஆCைடL காgDOB பயனாள1 எCtLைக
50% உய1#ததாக அTNLக'பg_)ள\.
ேப2wL *+வன;/<=] ெசா#தமான இ#த
ெசய�ைய' பய8ப_;\ேவா1 எCtLைக
மாத#ேதா+B உய1#\ ெகாCேட வSXற\.
ஒS மாத;/E இதைன; ெதாட1#\ பய8
ப_;\ேவா1 எCtLைக 90 ேகாDயாக
உ)ள\. இ#த தகவைல, வாg2 அ'
தைலைம *1வாக அO வல1 ெகளB,
https://www.facebook.com/jan.koum/
posts/10153580960970011 எ8ற >க
வajE உ)ள த8 ேப2wL பL
க;/E ெதaN;\)ளா1. ெச8ற ஏ'
ர�E இ#த எCtLைக 80 ேகாD 
என அTNLக'பgDS#த\.

த<ேபா\ 10 ேகாD ேப1 �_ த
லாக; ெதாட1#\ இதைன' பய8ப_;/ வS
X8றன1. கட#த ஓராCDE இத8 ெமா;த
வள1]} 50% ஆ=B.

ேப2wL, வாg2 அ' *+வன;ைத 1,900
ேகாD டால1 ெகா_;\, தனதாLXL ெகாCட
(8ன1, இ#த வள1]} பல மடkகாக' ெபS-
Xi)ள\. 2014 ஆB ஆCDE ஆக2g

மாத;/E இ#த பயனாள1க) எCtLைக 60
ேகாD என இS#த\. இ#த ஆC_ ெதாடL
க;/E இ\ 70 ேகாDயான\.

ேப2wL பய8ப_;\ேவா1 எCtLைக
iட8 ஒ'(_ைகjE, இ\ |கbB =ைறb
தா8. ஒS மாத;/Eெதாட1#\ ேப2wL
தள;ைத' பய8ப_;\ேவா1 எCtLைக 144
ேகாD ஆ=B. இ\ gNgட1 பயனாள1கைளL
காgDOB �8+ மடk= அ/கமா=B.

வாg2 அ' ெசய�j8 அuர வள1] }L=L
காரணB அத8 தைலைம அ/ காa ெகளB

ம<+B அவa8 வE Oந1 =�வா=B.
அவ1கைள' பாராg_ேவாB என

ேப2wL *+வன1 மா1L த8 வைல
மைன] ெச�/jE (https://
w w w . f a c e b o o k . c o m / z u c k /
posts/10102343581241201) �T
i)ளா1.

வாg2 அ', 2009 ஆB ஆC_, 
அD'பைடjE ெடL2g ெமேச£ 

வச/jைன வழk=B தளமாக; ெதாடk
க'பgட\. அத8 (8ன1, வா�2 ெடL2g 
ப/#\ அ~'wB வச/ �_ தலாக; தர'
பgட\. ஒ4ெ வாS ெமாைபE சாத ன;
/OB இ\ இயk=B த8ைம ெகாCட தாக
உSவாLக'பgட\. =ரE வr அைழL=B
வச/iB தர'பgட\. இ\ேவ, 2ைக' ம<+B
ைவப1 ெசய�கhட8 ேபாgDjட ைவ;த\.

வா:6 அ': ெதாட>?0 பய-ப./0! 90 ேகாB ேப>

D
அ'
,

<+
அவ

ே

அ
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ேவ"#$ எ'ெஸ$
ஒ"'+, சா", ப010ட

ெபா\வாகேவ, ைமLேராசா'g ஆz2 �g_;
ெதா='(E உ)ள wேராXராBக) ஒ8

+Lெகா8+ இைண#\ ெசயEப_B. எ_;\L
காgடாக, ேவ1g டா=ெமCg ஒ8TE,
எLெஸE ஒ1L ¤gDE உ)ள சா1g ஒ8ைற
அ'பDேய ப/;/டலாB. இதைனL ��LகCட
ெசயEபா_க) �லB ேம<ெகா)ளலாB.
1. ேவ1g டா=ெமCgDE ப/Lக NSBwB

எLெஸE சா1gDைன; ேத1#ெத_LகbB.
சா1g >�வைதiB ேத1#ெத_Lக ேவC_B.
ஒS ப=/ைய; ேத1#ெத_LகL �டா\.

2. உட8 கCgேராE + } (Ctrl+C ) அ�;/,
அதைன Xl' ேபா1DE கா'( ெச�/டbB.

3. அ_;\ ேவ1g டா=ெமCg ெசEலbB.
4. டா=ெமCgDE எ#த இட;/E, கா'(

ெச�த சா1gDைன ஒgட ேவC_ேமா, அ#த
இட;/<= க1சைரL ெகாC_ ெசEலbB.

5. a'ப[E ேஹாB ேட' ேத1#ெத_LகbB.
6. Paste ��E உ)ள �� Na அBwL =TjE

XlL ெச�/டbB. (8ன1 Paste Special எ8
பைத; ேத1#ெத_LகbB. ேவ1g இ'ே பா\
Paste Special டயலாL பாLைஸL காg_B.

7. இk= Microsoft Office Excel Chart Object எ8
பைத; ேத1#ெத_LகbB.

8. இ/E Paste Link ேரDேயா பgட8 ேத1#
 ெத_Lக'பgDSLக ேவC_B.

9. (8ன1 ஓேக XlL ெச�/gடாE, ேவ1g, 
�kக) ெதாட1w ப_;/ய சா1gDைன,
டா=ெமCgDE இைண;\L ெகா)hB.

3456 #7
ேவ1DE மb2 பய8ப _;\ைகjE, }Tய

அளNE ம¦ச) வCண;/E }ல இடk
கlE கgடkக) எ�வைத' பா1; /S'z1க).
உkக) மb2 எதைனL காg_Xற\ எ8ப\,
}Tய அளNE NளL=B ெச�/ அ#தL கg-
ட;/E இSL=B. இைவ 2X�8 D'2
(ScreenTips) என அைழLக'ப_X8றன. மாறா
*ைலjE, இைவ எ'ே பா\B இயkXL ெகாC-
DSL=B. அதாவ\ �kக) உkக) மbைஸL
ெகாC_ ெசEைகjE, =T'(gட இட;/E
இ#த கgட] ெச�/ XைடLக'ெப+B.  
ஆனாE, ஒS }ல1, இ\ எத<=? ெதa#த\
தாேன, என எa]சE ப_வா1க). அ'பD'பg
டவ1க), }ல ெசgDk2 அைம;தாE, இைவ

காgட'படாமE இSL=B. 
1. ேவ1g ஆ'ஷ82 (Word Options) டயலாL

பாL§ைன' ெபறbB.ேவ1g 2007E, 
ஆz2 பgடைன அ�; /னாE, XைடL=B 
கgட;/E �ழாக Word Options XைடL=B.
உkகlடB ேவ1g 2010 இS#தாE, a'-
ப[E ைபE ேட' அ�;/, (8ன1 Options
எ8ப/E XlL ெச�/டbB.)

2. /ைரj8 இட\ பLக;/E Advanced எ8ற
ஆ'ஷ[E XlL ெச�/டbB.

3. இk= 2=ேராE ெச�\ �ழாக] ெச8றாE, 
Display எ8ற (ab XைடL=B.

4. இ/E Show Shortcut Keys in ScreenTips எ8ற
ெசL பாL§E DL இEைல எ8பைத உ+
/'ப_;தbB.

5. அ_;\ ஓேக XlL ெச�\ ெவl ேயறbB.

ேவ"#$ எ72 9
ெடL2g ஒ8ைற ெசலLg ெச�X�1க). (8

அதைன இ8ெனாS இட;/E ெகாC_ 
அைமLக NSBwX�1க). எ'பD இ#த
ெசயைல ேம<ெகா)X�1க)? ெடL2gைட
ெசலLg ெச�த (8ன1 மb§8 க1சைர அ/E
ெகாC_ ெச8+ (8 மbஸாE இ�;\ 
=T'(gட இடB வ#தbட8 க1சைர N_
N;\ அைமLX�1க). ேவ+ வrயாக கg
அEல\ கா'( ெச�\ ேதைவ யான இட;/E 
ேப2g ெச� X�1க). எ'பD' பா1;தாOB
இ\ பல *ைலகlE ேம<ெகா)Xற சமா]சா
ரமாக இSLXற\. இத<= ஓ1 எlய வrைய
எ'2 � தSXற\. இk=B >த�E நக1;த
ேவCDய ெடL2gைட ெசலLg ெச�\ 
ெகா)hkக). இk=B மb2 ேவCடாB 
எ8றாE o'g �iட8 ஆேரா �ைய] ேச1;\
இயLX ெடL2gைட ெசலLg ெச� /டலாB.
ெசலLg ஆனbட8 எ'2 �ைய அ�;\kக).

அத8 (8 ஆேரா � அEல\ ேப£
அ' அEல\ டbC அ�;/ ேத1#ெத _;த
ெடL2gைட எk= அைமLக ேவC _ேமா
அk= ெசEOkக). (இ'பD] ெசEOB
ேபா\ ெடL2g நக1;\B ேவைல ேவCடாB 
எ8+ *ைன;தாE எ2ேக' �ைய
அ�;\kக); எEலாB ர;தா XN_B.)
இ[ எ#த இட;/E ெடL2g அைமLக 
ேவC_ேமா அ#த இடB வ#தbட8 ஜ2g
எ8ட1 �ைய; தg _kக). ெடL2g அ#த 
இட;/E வ#தம1#\N_B. இ\ கg அCg
ேப2g வrL= இ8ெ னாS ெசயEவrயா=B.
கா'( அEல.
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எ'ெஸ$
வ:ைச வைக மா>ற@

எLெஸE ஒ1L ¤g ஒ8ைற உSவாLXjS'
z1க). ெதாட1#\ வSB ேடgடாைவ கணL-

Xgட (8ன1 ெநg_ வaைசjE உ)ளைத' 
ப_Lைக வaைசjOB, ப_Lைக வaைசjE 
உ)ளைத ெநg_ வaைசjOB மா<TனாE
இ8~B }ற'பாக இSL=B என �kக) /g
ட|டலாB. அEல\ ஏேத~B ஒS வைகjE
உ)ளைத மg_B மா<T அைமLக இ8ெனாS
ஒ1L ¤gDE எCணலாB. இதைன எ'பD
மா<+வ\? நா8= அEல\ ப;\ ெசEக)
எ8றாE ஒ4ெவா8றாக ைட' ெச�\NடலாB
எ8+ �kக) >ய<}LகலாB. இ\ேவ அ/ க
மான எCtLைகjE ெசEக) உ)ள ஒ1L
¤gடாக இS#தாE எ8ன ெச�வ\?

எLெஸEஇத<=அSைமயானஒSவrத#\)
ள\. எ#த ெசEகlE உ)ளைத மா<ற ேவC_B
என /gட|_X�1கேளா அ#த ெசEக) அைன;
ைதiB ேத1#ெத_kக). (8 கCgேராE+}
அ�;/ கா'( ெச�/_kக). அ_;\ எk=
மா<ற;\ட8 வaைசைய அைமLக ேவC_ேமா
அ#த இட;/E >தE ெசEOL=] ெசEOkக).
(8 ALT + E + S அ�;\kக).அEல\ எDg
ெம~ ெச8+ ேப2g 2ெபஷE எ8~B
(aNE XlL ெச�/_kக). இ'ேபா\ ேப2g
2ெபஷE எ8~B }Tய NCேடா XைடL=B.
இ/E பல ஆ'ஷ82 தர'பgDSL=B. எE
லாவ<T<=B �ழாக gரா82ேபா2 (Transpose)
எ8+ ஒS ஆ'ஷ8 XைடL=B. அதைன; ேத1#
ெத_;\ ஓேக XlL ெச�தாE �kக) எ/1பா1;
தபD மா<றkக) ஏ<பgDSL=B.

ஒேர ேட,டா – பல ெச$கC
எLெஸE ஒ1L wLXE ேடgடா அைமL

ைகjE, ஒேர ேடgடாNைன பல ெசEகlE
அைமLக ேவCDய/SL=B. இத<= ேடg
டாNைனL கா'( ெச�\, ெசEகlE ெச8+ 
ேப2g ெச�/_B பல >ைன ேவைலjE
இறkக ேவCடாB. எ#த ெசEகlE கா'(
ெச�/ட ேவC_ேமா, அவ<ைற; ேத1#ெத
_kக). இைவ வaைசயாக இEைல எ8றாE,
கCgேராE �ைய அ�;/L ெகாC_ ேத1#ெத

_kக). (8ன1 ேடgடாNைன ஒS ெசE�E 
ைட' ெச�/_kக). (8 கCgேராE �ைய
அ�;/L ெகாC_ எ8ட1 தg_kக). �kக)
ேத1#ெத_;த ெசEகlE எEலாB ேடgடா 
கா'( ெச�யப'பgDSL=B.

எ'ெஸ$ ெதாE7F$
ஆ,ேடா ெரகவ"

எB.எ2. ஆz2 2007 ம<+B ஆz2 2010
ஆXய ெதா='wகlE, }ற#த ஒS =T'(

ட;தLக வச/, ஆgேடா ெரகவ1 வச/ ஆ=B.
இத8 �லB =T' (gட கால இைட ெவljE,
ஆz2 அ'lேகஷ[E அைமLக'ப_B ேடg
டாNைன; தானாக ேச4 ெச�\ ைவL=BபD 
ெச�/டலாB. இதனாE, பவ1 இEலாமE
ேபா=B கால;/E அEல\ NCேடா2 Xரா¨ 
ஆ=Bேபா\, நB ேடgடா நமL=L XைடL=B. 
இ#த கால இைடெவlைய எ'பD அைம'-
ப\ எ8+ பா1LகலாB. அைன;\ ஆz2 2007
அ'lேகஷ8 wேராXராBகlOB, இ#த கால
இைடெவl, மாறா *ைலjE 10 *|டkகளாக
அைமLக'ப_Xற\. இதைன நாB எ#த அள
NOB ைவ;\L ெகா)லலாB. எ_;\L காg
டாக 5 *|டkகளாக இதைன ெசg ெச�தாE,
�kக) எ#த அ'lேகஷ8 wேராXரா|E
ெசயEபg_L ெகாCDS#தாOB, ஒ4ெவாS
5 *|ட;/<= ஒS >ைற, �kக) அைம;த
ேடgடா அைன;\B உ)ள ைபலாக அ\ ேச4 
ெச�ய'பg_L ெகாCேட இSL=B. இதைன 
எ'பD எLெஸE wேராXரா|E அைம'ப\
என பா1LகலாB.
1. ஆz2 பgட[E XlL ெச� /டbB.
2. XைடL=B ெம~N8 �ழாக “Excel Options” 

எ8+ உ)ள பgட[E XlL ெச� /டbB.
3. இ'ேபா\ “Excel Options” டயலாL பாL2

XைடL=B. இ/E உ)ள ெம~N8 இட\
பLகமாக உ)ள Save எ8பதைன; ேத1#ெத
_LகbB.

4. இk= “Save AutoRecover information” எ8+
உ)ள இட;/E காgட'பg _)ள ெசL
பாL§E DL அைட யாள;ைத இடbB.

5. எ;தைன *|ட இைட ெவljE, எLெஸE
ேடgடாNைன ேச4 ெச� /ட ேவC_B
எ8பதைன >Db ெச�/டbB.

6. அ_;\ ஓேக XlL ெச�\ ெவl ேய றbB.

எ+ெஸQ
B'6...
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�=) த8 *+வனkகl8 அைம'(E
மா<றkகைள ஏ<ப_;/, அைன; /<=B

>த8ைமயானதாக ‘ஆEபெபg’ எ8~B
*+வன;ைத உSவாLXய\. இ#த மா<ற;/8
ேபா\ �=) *+வன' (aN8 தைல வ
ராக, த|ழ1 u#த1 (]ைச *ய|Lக'பgடா1. 
இ'ேபா\, �=) *+வன' (aN8 இல]-
}ைன மா<ற'பg_ w/ய இல] }ைன ஒ8+
ெவlயாXi)ள\.

மா<T அைமLக'பgட இல]}ைனjOB
அேத �லB, }க'w, ம¦ச) ம<+B ப]ைச 
வCணkக) உ)ளன. இ#த *றkக), �=)
*+வன;/8 கட#த 17 ஆC_க) வரலா<TE
ெதாட1#\ பய8ப_;த'பgட ைவயா=B.

ஒS கால;/E, �=) ேதடE சாதனமாக'
wக� ெப<+ வள1#\ ெகாCDS#த *ைலjE,
அதைன' ெப1சனE கB' �gட1 வr யாக
மg_ேம ெப<+ வ#ேதாB. த<ேபா\,
�=) தள;/ைன' பல சாதனkக) வrயாக,
பல இயLக >ைறைமக) வr யாக'
ெப<+ வSXேறாB. ஒேர நாlE, பலவைக
சாதனkக) �லB ஒSவ1 �=) தள;
/<= ெசEவைதiB பா1LகலாB. ேட'ளg
(.}.,ெமாைபE ேபா8க) மg_|8T,
இ'ேபா\ ெதாைலL காg}' ெபgD,  ைக கD
காரkக), ஏ8 கா1 ேட¨ ேபா1g வr யாகL 
�ட, �=) தள;/ைனL காCXேறாB. இைவ 

அைன;/OB தர'ப_B ேசைவக), ஒேர
*+வன;/[ட|S#\ வSX8றன எ8ற
எCண;ைதL காgட, �=) தன\ இல]}
ைனைய மா<Ti)ள\.

எனேவ, }Tய /ைரகlE �ட, �=) நமL-
காக] ெசயEப_B தSண;ைத ந8= காgட, 
இ#த இல]}ைன மா<ற'பg _)ளதாக �=)
த8 வைலமைன] ெச�/jE அTN;\)ள\.

ெமாைபEேபா8 ேபா8ற }Tய சாத னk
கlE, w/ய இல]}ைனjE, எ�;\ ‘G’
ெபaய (Capital) எ�;தாக மா<ற'பg_)ள\.
>8w ெவ)ைள வCண;/E, }Tய (lower
case letter) எ�;தாக இS#த\. �=) *+வ
ன;/8 ேவ+ ேசைவக) தர'ப _ைகjOB,
நB ஒ� வr கgடைளL=L �=) ெசயEப-
_Bேபா\B, இ#த எ�;/ைன] u<T }Tய
அளNE வCண' w) lக) uழ8+ வS வ
தைனL காணலாB. இ\bB w/ய மா<றேம. 

>த8 >த�E, 1977ஆB ஆCDE, �=), 
இல]}ைன ஒ8ைற; தனLெகன ெவlL
காgDய\. அ\ அ'ேபாைதய ேவ1g ஆ1g
எ8~B �E �லB உSவான\ ேபா8ற ேதா<-
ற;/ைனL ெகாCDS#த\. இ\ ெச'டBப1
1998 வைர பய8ப_;த'பgட\. (8ன1, 
அLேடாப1 1998 >தE ேம, 1999 வைர 
இS#த இல]}ைனjE, ஆ]சaயL=T ஒ8+
இ+/jE இS#த\.

C,D- EFய இலHIைன
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(8ன1 ப;தாC_கhL=, >'பaமாண
அD'பைடjE அைமLக'பg_, ேம 31, 1999
>தE, ேம 5, 2010 வைர பய8ப_;த'பgட\.
அ_;ததாக வ#த இல]}ைனjE, எ�;\க)
எlைமயாLக'பg_, ஒS ‘O’ மg_B ஆர¦u
வCண;/E அைம#/S#த\. இ\ ேம 6, 2010
>தE ெச'டBப1 18, 2013 வைர இS#த\.

இ+/யாக த<ேபா\ NலLக'பgட இல]
}ைன ெச'டBப1 19, 2013 >தE, ெச'டBப1
1, 2015 வைர இS#த\. இ'ேபா\ காgட'-

ப_B இல]}ைன ெச'டBப1 2, 2015 >தE
இS#\ வSXற\.

�=l8 இல]}ைன }ல ேசாக *க�
bகைளL காg_ைகjE, வCணkகlE
இEலாமE, அ#த *க� bக) நட#த 
நாgDைன] u<TL காgட'பg_ வ#த\.
>த8 >தலாக,ேபால#\ நாgDE நைட ெப<ற
Nமான Nப;/8 ேபா\ �=) ேபால#\ எ8ற
(aN8 ேலாேகா, எ#த வCண; /OB இE
லாமE இS#த\. இ#த Nப;/E, ேபால#\ 
நாgD8 அ/ப1 மரணமைட#தா1. அ_;\
yனாNE நட#த �கBப;/E பல1 இற#த 
ேபா\ இேத ேபாலL காgட'பgட\.

ஒ4ெவாS ஆCD8 }ல Nேசஷ /னk
கlE, த8 மாறா *ைலjE உ)ள இல] }
ைனைய மா<T, �=) �DE என அ4வ'
ேபா\ அ#த /னkகl8 *க� bகhLேக<ப
}Tய அ[ேமஷ8 படkகளாகL காgட'ப _
வதைனiB நாB அ4வ'ேபா\ பா1;\ வS
XேறாB.

ெட2L டா' கB'�gட1கைளL காgDOB,
ேல' டா' கB'�gட1க) தா8 அ/க

எCtLைகjE இ'ேபா\ பய8ப_;த'
பg_ வSX8றன. இதைன' பரா மa'ப/E,
இத8 ேபgடaகேள >தE இடB ெப+X8
றன. ேபgடa பராமa'(<கான }ல =T'wக)
இk= தர'ப_X8றன.

எ"ேபா�$ இைண"O� ேவyடா$

உkக) ேல' டா' கB'�gடைர >த8
>த�E சா1£ ெச� /_ைகjE, அதைன 100%
சா1£ ெச�/டbB. அத8 (8ன1, அத8 சா1£
40% >தE 80% வைர எ8ற அளNE இSLக 

ேவC_B. ேபgட ajE உ)ள எலLgரா8க) 
எ'ேபாதாவ\ அk=B இk=B நக1வத<கான 
இடB இSLக ேவC_B. இ#த =T'(ைன 
ஆ'() *+வனB அTN;\)ள\. இ# *
ைலjE ேபgட aைய ைவ;/S#தாE, ேபg
டaj8 வா�நா) நா8= பk= அ/கaL=B.
எ'பD இ#த அள NைனL கCகாt;\ ைவ;
/S'ப\? எ8+ ேகgX�1களா? இதைன
கB'�gட1 /ைரj8 ஓரமாகL கவ[LகலாB. 
ேல'டா' கB'�gடaE ேவைல பா1Lக NE
ைலயா? உட8 அதைன ஆ' ெச�\, �D, 
|8சL/j�S#\ N_N;\, «gDE ைவL
கbB. இதைன ைவ; /_Bேபா\, ஏேத~B

ேல"டா" க$"Q:ட�JN" 5Lயவரா!

ேல'டா' ேப:டZ பராமZ'E
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ஒS ேமைஜ அE
ல\ அைத' ேபா8ற
பர'(E ைவLகbB.
ெம;ைத ேபா8
றவ<TE ைவLக
ேவCடாB. ேபgட
aj8 ெவ'பB ெவl
ே ய + வ த ை ன
ெம;ைத ேபா8ற
பர'w த_L=B.
இ\ ேபgடaj8
வா�நா) பய8
ப ா g D ை ன L
=ைறL=B. அ'ப
D'பgட பர'(E
ைவ;\ இயL=
வ\B தவ+.

சா&� ெச�த�

மாதB ஒS>ைற
ேய~B, ேபgட
aைய >�ைமயாக
(100%) சா1£ ெச�/ட
ேவC_B. அேத ேபால, ஒS >ைற
ேய~B, >�ைமயாக அத8 |8சL /ையL
கா� ெச�\ (8 |8சL/ ஏ<ற ேவC_B.
இ#த ‘மாதB ஒS >ைற’ எ8பதைன எ/
ேல~B, =T'பாக ெமாைபE ேபா[E,
அEல\ கB'�gட1 /ைரjE உ)ள 2DLX 
=T'(E, எ�/ ைவLக ேவC_B. அ'ேபா
\தா8 இ\ *ைனN<= வSB.

N�&]Rயாக இ�Jக:?ேம

த<ேபா\ வSB ந«ன ேபgடaக) 
அைன;\B, �;/யB அD'பைடயாகL
ெகாC_ வDவைமLக'பgடைவ. எனேவ
இவ<ைற 50 >தE 95 பார8¬g DXa (10
>தE 30 DXa ெசE}ய2) அளNE ைவ;
/SLக ேவC_B. இதைன நாB எ'ேபா\B
அள#\ ைவ;/SLக >Dயா\. எனேவ, நாB
பtயா<+B அைறைய] ச<+L =l1 த8
ைமiட8 ைவ;/SLக ேவC_B. அ;\ட8
ேல'டா' கB'�gடaE கா<+ ெவl ேய+B
வrகைள] u;தமாக ைவ;/SLக ேவC_B.
ெவ'பL கா<+ Nைரவாக ெவlேய+Xறதா
எ8பதைனL கCகாtLக ேவC_B.

அ"ேட: ெச�L?க

பல *+வனkக), தkகl8 சா'gேவ1 அ'
lேகஷ8கைள ேமBப_;\ைகjE, ேபgட
aj8 /றைன ேமBப_;\B வrகைளiB
தkக) ைபEகlE தSX8றன. எனேவ,
நாB ேல'டா' கB'�gடaE பய8ப_;\B
சா'gேவ1 அ'lேகஷ8க) அைன;/<=B

அ4வ'ேபா\,
அ'ேடg ெச� /

_வ\ ேபgடaj8
வா�நாgகைளiB

அ/கaL=B.

�yட நா:கH
பய0ப?�தாம�

இ�"ப� ந�லத�ல

ஏேத~B காரண;/னாE,
ேல'டா' கB'�gடைர'
பய8ப_;தாமE, பல 
மாதkக) Ng_N_வதாக
இS#தாE, அத<கான மா<+
ஏ<பா_கைள ேம<ெகா)
ளbB. ேபgடajE 50%
|8 சL/iட8, =l1]
}யான இட;/E அ\
ைவLக'ப_வத<கான

ஏ<பா_கைள ேம<ெகா)ள
ேவC_B. ெமா;தமாக |8 சL/ இE-

லாத *ைலjE உ)ள ேபgடaகhட8, ேல'
டா' கB'�gடைர' பல மாதkக) Ng_
ைவ'ப\, (8 எ'ேபா\B பய8ப_;த இய
லாத *ைலL= ேபgடaையL ெகாC_ ெச8 +
N_B.

ேமேல =T'(gட அைன;\B |க எl-
ைமயாக ேம<ெகா)ளL �Dய ெசயEபா_க
ளாக; ெதaXறதா? அ'பDயானாE, (8ப<ற;
ெதாடk=கேள8.

Email harvesting: Ga)ட, உலக01,,
ஏ[c4 ெகாTள'படாத தவறான ெசய,பாH.
U" அdச, eகவ_கைள ெமா0தமாக0 1:H
வத[/ஒ'பான..இவ[ைற4க)டணFெசf01
வாW/வத[/' பல வ^0தக^கT உTளன^.
ெப:FபாfF CபாF ெமP,கைள அ]'ப,
இ0தைகய U" அdச, ெபா1கைள' பய"
பH0.வா^கT. ேபா)Gகைள நட0.F இைணய
தளWகT, ஏேத]F ஒ: கவ^gDகரமான 1)ட0
1ைன4 hR U" அdச, eகவ_கைள' ெபcF
இைணய தளWகT, அ>த வைகP, தாWகT
ெபcF U" அdச, eகவ_கைள0 தiயா^
jcவனWகX4/ A[cAHM"றன^.

அெம_4காA, 2003 ஆF ஆ<H
CAN-SPAM Act எ"ற ச)ட01" op இ. தைட
ெச%ய'ப)HTள.. ஒqெவா: U" அdச,
eகவ_ையZF, அத[/ உ_யவ_" அ]
ம1 ெப[ற !றேக, ேவc ஒ:வ^ அ,ல. jc
வனF அ,ல. இைணய தளF ெபற ேவ<HF
என இ>தg ச)டF க)டாயமா4MZTள..

“ெதZ?0 ெகாR[\கR”
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}ற#த /ற8 ெகாCட இS ேகமராLகhட8,
எ].D.}. *+வனB, Htc Desire 826 (Blue)

எ8ற ெபயaE, 2மா1g ேபா8 ஒ8ைற 
ெவljg_)ள\. இத8 அ/க பgச Nைல 
�. 25,990. ஆCgரா�g 5.0.1 லா�பா'
ஆ'பேரgDk }2ட;/E இயk =Xற\.
இரC_ நாேனா }Bகைள இ/E இயL
கலாB.

எ2.எB.எ2., எB.எB.எ2., இெமjE,
w¨ ெமjE ஆXய வச/க) தர'பg_)
ளன. ஆgேடா ேபாக2, எE.இ.D.'ளா¨
வச/iட8 13 எB.(. /ற8 ெகாCட இS
ேகமராLக) >8
wற;/OB, (8wற;
/OB உ)ளன. எB.
(. 4 ம<+B எB.(.
3 (ேளய1க) இயk=
X8றன.

ட ா = ெ ம C g
ம<+B ேபாgேடா
எDgட1 ஆXயைவ
த ர ' ப g _ ) ள ன .
லbg 2zLக1, 3.5
|{ ஆDேயா ஜாL
ஆXயைவ உ)ளன.
இத8 ராB ெமமa
2 �.(. 2ேடாேர£
ெமமa 16 �.(.
இதைன 128 �.(.
வைர எ2.D. ெமமa
கா1g ெகாC_ அ/

க'ப_;/L ெகா)ளலாB. இத8 =வாg ேகா1 
'ராசச1 Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 
ஆக உ)ள\.

இத8 /ைர x'ப1 எE.}.D. ெகபா}D4
ட] 2X�8 வைகைய] ேச1#த\. 1080 x 1920
(LெஸE /ற8 ெகாCட\. மEgD ட] வச/ 
தர'பg_)ள\. அL§லேரா{gட1, 'ராL§
|gD ம<+B காBப2 ெச8சா1க) இயk =
X8றன.

ெநgெவா1L இைண' (<= 2�, 3� ம<+B
4� அைலவaைசகlE இ#த ேபா8 இயk
=Xற\. �.(.ஆ1.எ2., ைவ (, எE.D.இ.,

wh�; ஆXய
ெதாrE �g
பkக) இயk=
X8றன. இத8 பa
மாணB 158 x 77.5
x 8 |{. எைட 183
XராB.

இத8 ேபg
டa த[ேய இE-
லாமE, இைணL-
க'பgேட உ)ள\.
இத8 /ற8 2600
mAh. ஒS>ைற
சா1£ ெச�தாE, 
626 மt ேநரB தk
=Xற\. ெதாட1#\
22 மt ேநரB
ேபச |8 சL/ 
XைடLXற\.

எH.B.I.
Bைசய> 826
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ெதாட1#\ பEேவ+ மாடEகlE, 2மா1g 
ேபா8கைள வD வ ைம;\ வழkX வSB 

சாBசk *+ வனB, த8 காலL§ வa ைசjE, 
அCைமjE Samsung Galaxy A 3 - (Black) எ8ற 
2மா1g ேபாைன வழk X i)ள\. இத8 அ/க 
பgச Nைல �. 14,990. இ/E ஆCgரா�g 
4.4.4 Xgேகg ஆ'ப ேரgDk }2டB இயk =-
X ற\. இத8 'ராசச1 }', 1.2 Xகா ெஹ1g2 
ேவக;/E இயk=B =வாg ேகா1 Cortex-A53 
}' ஆ=B. 

இ/E எB.எB.எ2., எ2.எB.எ2, w¨-
ெமjE ம<+B இெமjE வச /க) XைடL-
X8றன. எB( 3 ம<+B எB(4 (ேள ய1க) 
தர'பg _)ளன. டா=ெமCg N�வ1 பய8-
ப _;தலாB. 2� ம<+B 3� ெநgெ வா1L =-
கlE இயLகலாB.

ஒேர ஒS நாேனா }B |ைன இ/E 
இைண;\] ெசயEப _;தலாB. இ#த 2மா1g 
ேபா[8 பa மாணB 130.1 x 65.5 x 6.9 |{. 
இத8 எைட 110.3 XராB. பா1 ைட' வDNE 
இ\ வD வ ைமLக'பg _)ள\. /ைர 4.5 அk-
=ல அள N லான Super AMOLED ெகபா }D4 ட] 
2X�8 ஆக; தர'பg _)ள\. இத8 (LெஸE 
/ற8 540 x 960. மEgD ட] வச/ ெகாCட\. 
இத8 ராB ெமமa 1 �.(. 2ேடாேர£ ெமமa 
16 �.(. இதைன 64 �.(. வைர உய1;தலாB. 

ெநgெவா1L இைண' (<= 3�, ைவ (, 
wh�;, எ8.எ'.}. ம<+B i.எ2.(. ஆXய 
ெதாrE �gபkக) இயk = X8றன. 

லbg 2zLக1, 3.5 |{ ஆDேயா ஜாL தர'-
பg _)ளன.  ஆgேடா ேபாக2, எE.இ.D.
'ளா¨ இைண#த 8 எB.(. /ற8 ெகாCட 
ேகமரா (8 w ற மாக; தர'பg _)ள\. >8 w ற-
மாக 5 எB.(. /ற8 ெகாCட ேகமரா உ)ள\. 

இத8 }'ெசg Qualcomm MSM8916 

Snapdragon 410. அL § ல ேரா {gட1, 'ராL §-
|gD ம<+B ேகBப2 இயLகB உ)ளன.

எ_;\ மா<ற இய லாத 1900 mAh /ற8 
ெகாCட ேபgடa தர'பg _)ள\.

சா!ச\ 
கால+b ஏ 3

சா"ச# ேகல() * 316
51ய Cமா^) ேபா" ஒ"ைற, சாFசW 
jcவனF r.6,300 AைலP, அ<ைமP, 
ெவIP)HTள..  இ>த மாட, ேபாi" ெபய^ 
Samsung Galaxy G 316 H-VE S Duos 3 - (Black).  
இ1, இர<H ைம4ேரா DFகைள இய4கலாF. 
ஆ<)ரா%) 4.4. M)ேக) இத" ஆ'பேர)GW 
DCடF. 1.2 Mகா ெஹ^)C ேவக01, 
இயW/F wய, ேகா^ 'ராசச^ உTள.. இத" 
!"Kற4 ேகமரா 5 எF.!. 1ற" ெகா<ட.. 
e"Kறமாக A.a.ஏ. ேகமரா உTள.. இத" 
ப_மாணF 121.4 X 62.9 X 10.8 Uy. எைட 
124 MராF.  இத" 1ைர 4 அW/ல அளA,, 
ம,)G டg வச1Zட" hGய டg CMz". இத" 
!4ெஸ, 1ற" 480 X 800. ல`) C|4க^, 
3.5 Uy ஆGேயா ஜா4 தர'ப)HTள.. எ'.
எF. ேரGேயா இயW/Mற.. இத" Cேடாேர~ 
ெமம_ 4 a.!. இதைன ைம4ேரா எC.G. கா^) 
ெகா<H அ1க'பH0தலாF. ெந)ெவா^4 
இைண'![/ 3a, 2a, ைவ 
!, KXw0 4.0., இயW/ 
M"றன. இ1, 
த ர ' ப ) H T ள 
Y 0 1 ய F 
அய" ேப)ட_ 
1500 mAH 1ற" 
ெகா<ட.. 
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கா1ப8 *+ வ ன;/8 அCைமL கால; /ய 
அT >கB Karbonn A 8 Star எ8ற 2மா1g 

ேபா8. இத8 அ/க பgச Nைல �.2,454. 
இ#த ெமாைபE 2மா1g ேபா8, 3.5 அk-
=ல அள N லான ெகபா }D4 ட] 2X�8 
(320 x 480 (LெஸE /ற8), ஆCgரா�g 
4.4.2 Xg ேகg ஆ'ப ேரgDk }2டB, 
'ளா¨ இைண#த 3 எB.(. /ற8 ெகாCட 
(8 wறL ேகமரா ஆXய }ற'w வச / கைளL 
ெகாC _)ள\. இ/E ஒேர ஒS �.எ2.எB. 
|[ }B மg _ேம ஒS ேநர;/E பய8ப-
_;தலாB. 2� அைல வ a ைசjE மg _ேம 
இயk=B. எ2.எB.எ2., எB.எB.எ2. 

ம<+B இெமjE வச /க) தர'பg _)ளன.  
எ'.எB. ேரDேயா இயk = X ற\.

இத8 ராB ெமமa 256 எB.(. 2ேடாேர£ 
ெமமa 2 �.(. இதைன எ2.D. கா1g ெகாC_ 
32 �.(. வைர உய1;தலாB. ெநgெவா1L 
இைண' (<= �.(.ஆ1.எ2., எg£, wh�; 
ெதாrE �gபkக) இயk = X8றன. இ/E 
தர'பg _)ள �; /யB அய8 ேபgடa 1200 
எB.ஏ.எ] /ற8 ெகாCட\. சா1£ ெச�ய'-
பgட |8 சL/ 250 மt ேநரB தk = X ற\. 
இத8 பa மாணB 117.1 x 61.5 x 10.7 |{. எைட 
115 XராB. இத8 அ/க பgச Nைல �.௩௫௨௯ 
என அTNLக'பg_)ள\.

த8 ~ ைடய NCேடா2 அ' l ேகஷ8 
2ேடாaE (Windows App Store) இ\ வைர தர'-
ப_B }ல NCேடா2 ெமாைபE சா1#த ெசய-
� கைள ைமLே ராசா'g �Lக உ)ள\. ±|யா 
ேபா8கlE ேகமரா சா1#த ெசய �க) இைவ. 
இ#த ெசய �க) NCேடா2 ேபா8 8.1 }2-
ட;/E ெசயEப _ பைவ. ±|யா 2ேடாa 
ெடEல1 (Lumia Storyteller), ±|யா zம1 (Lumia 
Beamer), ேபாgேடா zம1 (Photobeamer) ம<+B 
±|யா aேபாக2 (Lumia Refocus) ஆXய 
ெசய �க) வSB அLே டாப1 30L=' (8, 
NCேடா2 2ேடாaE XைடLகா\. ஏ<க-
னேவ, இவ<ைற' ெப<+ ப/#\ இயL = ப வ1-
க hL=B, இ\ =T;த எ#த ச'ேபா1g ைபOB 
வழkக'பட மாgடா\. இைவ அ'ேடg ெச�-

ய'ப டbB மாgடா\ என ைமLே ராசா'g 
அT N; \)ள\. ஆனாE, ெமாைபE ேபா8-
கlE இயkXL ெகாC D S#தாE, ைமL-
ேராசா'g இவ<ைற �Lகா\. 

“|க] }ற#த வைகjE ெசயEப_B ெசய-
� கைள எkக) வாDLைக யா ள1க hL=; 
தS வைத நாkக) >L Xய இலLகாகL 
ெகாC _)ேளாB. அத8பD, இ#த ெசய � 
க hL=' ப/ லாக NCேடா2 10 ெமாைபE 
}2ட; / ைனiB, அ/E இயk=B இ#த ப/� 
ெசய � க ைளiB தS XேறாB” என ைமL-
ேராசா'g அT N; \)ள\. ±| யாNE 
இயk=B ெசய �க) பல NCேடா2 10E 
இைணLக'பg _)ள தா கbB ைமLே ராசா'g 
*+ வனB அT N; \)ள\.

கா>ப- ஏ 8 6டா>

ைம+ே ராசா': eBய 12ேடா6 ேபா- 8.1 ெசய fகR
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அெம _4காA, DY4கா" பTள0தா4M, 
தைலைம' பத A கI, ப� K_ZF இ> 1 ய^கT 
பG0த க,A jைல யWகைள4 கவ i0தா, 
ஒ"c Kல'பHF. ெப:Fபா லா ன வ^கT, இ>-
1ய ெதா�, �)ப4 கழ க01, அ,ல. அத[/ 
இைண யான க,A jைல யWகI, பG0 1 :4 M"-
றன^. ஆனா,, நF நா)G, அ. ேபா"ற க,A 
jைல யWகT உTளேத பல மாண வ^க X4/, 
ஏ", ஆD _ ய^க X4ேக ெத_ யா.. நக ரWகI, 
ம) Hேம, இ>த க,A jைல யWகI" �ைழ`0 
ேத^A, கல>. ெகாTள பP[D த:F ைமயWகT 
உTளன. eதY,, பT I கI, பPfF மாண வ -̂
க X4/, இத" Dற' !ைன எH0.4 hR, ஆD-
_ ய^கT மாண வ^கைள ஊ4 / A4க ேவ<HF. 
ஆD _ ய^கT ஒ"c ேச^>., �ைழ`0 ேத^ ̀ 4-
கான பP[D தர ேவ<HF. ஆW Mல ெமா� அR-
A ைனZF, பய"பா)H0 1ற ைனZF க[c0 தர 
ேவ<HF. இqவாc ெசய,ப)டா,, jgசயF அ1க 
எ< �4ைகP, மாண வ^கT, இ> 1ய ெதா�, 
�)ப கழ கWகI, ேச^>. பய ன ைட வா^கT. உலக 
அளA, Kகp ெபc வா^கT.

ேபரா. டாJட& எ$.தP ழ ரச0, ம�ைர.

இq ̀  லM, உTள அைன வ ைரZF ேபC K4M, 
இைண'ேப" எ"ற இல4 / ட]F, இல) D ய0 .-
ட]F ெசய,ப)H வ:F, இத" jc வனF மா^4 
C4க^ப^4 M[/, ஒேர ேநர01, 100 ேகாG ேப^ 
இதைன' பய"ப H0 1 னா^கT எ"ப., அவ^ 
இல) Dய' பாைதP, கட>த ஒ: ெவ[R ைம, க,-
லா/F. இல வ ச மாக அைன வ :4/F இ>த வா%'-
!ைன0 த>., நF ச�க வாp4ைகP, பல மா[றW-
கைள ஏ[ப H0 1ய அவ :4/ ந"R ெசா,ேவாF.

�. ��யா ரா�, Ly ?Jக�.

இi, ெமாைப, Cமா^) ேபா"கேள நாF பய"ப-
H0.F, கF' �)ட^க ளா க`F, ெமாைப, ேபா"-
க ளா க`F ெசய,பHF எ"ற jைலைய ேநா4M 
நாF e"ேனR4 ெகா< G :4 MேறாF எ"ப ைதேய 
உWகT க) H ைரP, உTள தக வ,கT உc1 
ெச% M"றன. தக வ f4/ ந"R.

ேபரா. இரா. ெச�வJ Nமா&, ெச0ைன.

‘‘M/T ேதH ைகP, பய"ப H0த” எ"ற க) H-
ைரP, தர'ப) HTள ஷா^)க) oகT அைன0.F, 
ந"றாக மன1, ப1ZF வ<ணF, எH0.4 கா)-
H க Xட" Aள4க'ப) HTளன. எ� 1 ய வ :4/' 
பாரா) H கXF, ந" RZF.

ஏ. பர ேம;வர0, L� நக&.

x<ேடாC 8 DCட0 1ைன ம4கT A:Fபா த-
த[/4 காரணF, K1ய வச 1கT எ"ற ெபய_,, 
பல இFைச யான அFசWகT இ:>த .தா". A< 
10, அைவ �4க'ப)ட. ந,ல .தா". இதைன 
அR>. எ� 1ய க) Hைர ஆD _ய^ பாரா) H4 / _-
யவ^.

�. அ05] ெச�வ0, �x� � 5��&.

�ெம PY" ஆவண4 கா'பகF எ"ற ̀ ட" 
K1ய வச1 எ"c எ<�' பG0ேத". ஏ[க னேவ 
உTள ஆ^4Mq /R0. எ"றாfF, அதைன எ'-
பG' பய"ப H0 . வ. எ"cF அR யாம, இ:>த-
தனா,, க) H ைரP, த>த தக வ,கT அைன0.F 
K1 ய ன வா கேவ இ:>தன. இqவ ள` வச 1 கைள 
aெமP, த: M ற. எ"ப. Aய'பாக உTள.. 
இ"]F பர வ லாக0 ெத_ யாத வச 1கT /R0. 
இ"]F G'C தர`F.

எ;. மாலL ெபா0ரா�, ேசல$.
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ேகTA: ெலேனாவா ேட'ள) !.D.ஒ"c என4/' 
ப_ சாக வழWக'ப)ட.. இ.தா" நா" பய"-
ப H0.F eத, ேட'ள) !.D. இதைன இய4M 
Dல YW4 / கI, உTள ைப,கைள இய4க 
eய[ D4ைகP,, Dல இைணய தளWக X4/g 
ெச,ைகP,, 'ளா� இைண>த !ேளய^ இ,ைல 
எ"cF, அதைன ட`<ேலா) ெச% 1 H மாcF அR-
` c0த'ப H M ற.. ட`<ேலா) ெச% 1ட eய[D 
ெச%தா,, 'ளா� Mைட'ப 1,ைல. எW/ !ரgைன 
உTள. என0 ெத_ ய A,ைல. இதைன எ'பG சமா-
I4கலாF?

எ0. காR நாத0, x�லா 5ர$, ம�ைர.
ப/E: உkக) ேட'ளg (.}.j8 ஆ'ப-

ேரgDk }2டB ஆCgரா�g ஆக இSLக 
ேவC_B. ேட'ளg (.}.LகlE, ஆCgரா�g 
ஆ'ப ேரgDk }2டB 4.1 ம<+B அத8 (8ன1 
ெவl யா ன தாக இS#தாE, இ#த (ர]ைன 
இSL=B.  அேடா' *+ வனB ெமாைபE சாத-
னkக hLகான த8 'ளா¨ (ேள யைர' w\' ('-
பைத *+; / Ngட\. இ\ நட#த\ ெச8ற 2011 
நவBப1. அத<= >8ன1 'ளா¨ (ேள யaE 
இயk = பைவ இ8+B இயk=B. ஆனாE, 
இத8 (8ன1 வ#தைவ இயkகா\. பைழய 
'ளா¨ (ேள ய SL= அ4வ'ே பா\ அ'ேடg 
ைபEகhB XைடL X8றன.  எனேவ, த<ே பா-
ைதய ஆCgரா�g இயk=B ேட'ளg (.}.
கlE, 'ளா¨ (ேளய1 எ8ப\ இEலாத ஓ1 
அBச மா கேவ மாT Ngட\. 

ஆனாE, �kக) கgடாயB 'ளா¨ (ேளய1 
ேதைவ'ப_B ைபEகைள இயLக ேவC_B 
எ[E, Puffin என'ப_B (ர b சaE இயL-
கலாB. இ#த (ர bச1 https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.cloudmosa.puffin&hl=en 

எ8ற >க வ ajE, தர N றLகB ெச� /ட இல வ-
ச மாகL XைடL X ற\.

ேகTA: கF' �)ட_, நா" உ: வா4/F ைப,கைள 
எ'ே பா.F ேப4 அ' கா' ! யாக எ" ேபா^)ட!T 
ஹா^) )ைரA, ேசU0. ைவ4 Mேற". கF' �)-
டைர ஏேத]F ைவரC ைக'ப[R அ. கF' �)ட_" 
ஹா^) )ைரAைன4 ெகH4/F jைலP,, அ. 
ேபா^)ட!T ஹா^) )ைரA, ப1> .Tள ைப,க-
ைளZF பா14 /மா? எ" ப�4காக, ேபா^)ட!T 
ஹா^) )ைரAைன எ'ே பா.F கF' �)ட :ட" 
இைண0த jைல P ேலேய ைவ0 1 :4க லாமா?

ஆ&. ராகf �Kத&, ேகாைவ.
ப/E: உkக h ைடய கB' �gடa8 ஹா1g 

gைர4, பல ஆC _ க ளாக' பய8ப _;த'பg_, 
அதனாE, பய ன<ற *ைலைய அைட#தாE, அ\ 
கB' �gட Sட8 இைணLக'பgட ேபா1gட() 
ஹா1g gைரNைன' பா/Lகா\.  ஆனாE, கB'-
�gட SL= வSB |8 சL /jE (ர]ைன ஏ<-
பg_, அ/க அ�;த >)ள |8சL/ பா�#தாE, 
அ'ே பா\ ேபா1gட() ஹா1g gைர4 சாத-
ன>B பா/Lக'பg_, ைபEகைள இழLக ேநa-
டலாB. ைவர2, கB' �gடaE உ)ள ஹா1g 
gைரN ைன;தா8 >த�E பா/L=B. ஆனாE, 
பா/'ப ைட#த ஹா1g D2L X � S#\, உkக) 
ேபா1gட() ஹா1g gைரN<= மா<ற'ப_B 
ைபEக hட8 அ#த ைவர2 இS#\, அ\bB 
மா<ற'ப_B *ைலjE, ேபா1gட() ஹா1g 
gைரbB, அ/E உ)ள ைபEகhB பா/Lக'ப-
டலாB. 

ெதாட1#\ �kக) உS வாL=B அைன;\ 
ைபEக ைளiB, ேபா1gட() ஹா1g gைரNE 
ப/#\ ைவL=B ேதைவ உkக hL= இS#தாE, 

ேகHx- – பL� –டாJட& ெப. சKLர ேபா; –
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இதைன எ'ே பா\B இைண;\ ைவ;\' 
பய8ப _;தலாB. இEைல எ[E, பt 
>D#த (8ன1, இரNE ேபா1gட() ஹா1g 
gைரNைன இைண;\, அைன;\ w/ய ைபE-
க ைளiB ேபL அ' எ_;\L ெகா)ள லாேம. 
ெதாட1#\ இைண'(E ேபா1gட() ஹா1g 
gைரNைன ைவ'ப\ நEல தEல. ேதைவ-
i மEல. ேமOB, கB' �gட1 ெசயEப_B 
ேபா\ ஏ<ப_B ெவ'பB, உkக) ேபா1g-
ட() ஹா1g gைரN ைனiB பா/LகலாB. 
அத னா ேலேய, }ல *+ வ னkக) தkக) 
ேபா1gட() ஹா1g gைரNைன எ'ே பா\B 
இைண;\ ைவLகL �டா\ என அT b +; \
 X8றன.

ேகTA: ேபC K4 Mைன நா" ெதாட^>. பய"ப-
H0த A:F K Mேற". எ" உற A ன^கXF ந<ப -̂
கXF அ1, உTளன^. அவ^க I ட U :>. K1ய 
தக வ,கT Mைட4 M"றன.   ேபCK4 �லeF 
ைவரC பர`F எ"c எ" ந<ப^ hR வ: Mறா^. 
இ. உ<ைமயா? இ. என4/4 கல4க0 1ைன 
ஏ[ப H0 1 ZTள.. தய` ெச%. இதைன0 ெதI-
வா4க`F.

இராச. காx � நாட0, த�சா�&.
ப/E: ேப2wL எ8ப\  ைவர2 உ)ள தளB 

அEல. இதைன உ+ / யாக]  ெசாEலலாB. 
இ/E உkகைள' ப/b ெச�\, உkக) 
உற N ன1கl8, நCப1கl8 தளkகைள' 
பா1'ப தனாE, *]சயB ைவர2 உkக) கB'-
�gட SL= வரா\. ஆனாE, அ/E அவ1க) 
ஏேத~B ஒS ைபE அEல\ இைண ய த ள;-
/<=; ெதாட1 (ைன வழkX, அ/E XlL 
ெச�\, அ#த தளB �லB, அEல\ ைபE 
�லB உkக) கB' �gட SL= ைவர2 அE-
ல\ மாEேவ1 பர வலாB. அத<= வா�' wக) 
உC_. =T'பாக, இk= XlL ெச�தாE, ஐ 
ேபg இல வசB. அழ X கைளL காண இk= 
XlL ெச� / _kக) என வSB NளBப ரkக) 
*]சயB உkக) கB' �gட SL= மாEேவ1 
ேபா8ற (ர]ைன கைளL ெகாC_ வ#\ தSB. 
எனேவ, எ#த �kL XOB XlL ெச� / டாமE, 
�kக) ேப2 wL Xைன' பய8ப _;த லாேம. 

ேகTA: !ர ̀  ச^கI, ைல) ெவ%) !ர ̀ ச^ என 
(Lightweight Browser) தi வைக உ<டா? அ1, 
அைன0. ப� க ைளZF ேம[ெ காTள eG Zமா? 
அ'ப G'ப)ட !ர ̀  ச^கT எைவ?

எ;. RJகKத&, N$ப ேகாண$.
ப/E: �kக) =T' (_B Lightweight Browser 

எ8ப\, வழLகBே பால நாB பய8ப _;\B 
(ர b ச1கேள. ஒS (ர bச1 அ\ ெசயEப _-
ைகjE, தா8 இயkக, கB' �gட1 }2ட;/8 
/ற8கைளL =ைற வாக, அதா வ\ ராB ெமமa, 
2ேடாேர£ ெமமa ேபா8ற வ<ைற, பய8

 ப _; /னாE, அ\ ைலg ெவjg (ர bச1 என 
அைழLக'ப_B. ெபா\ வாக, ெமாைபE சாத-
னkகlE பய8ப _; \ வ த<ெகன உS வாL-
க'ப_B (ர b ச1கைள, இ\ ேபால NளB-
பரB ெச� X8றன1. இைவ ேவக மாக இயkக, 
}ல ேவைள கlE, இைண ய; /<ெகன 
இSL=B }ல வைர ய ைறக) {ற'ப டலாB.

ேகTA: ேவ^) Kேரா M ராU,, டா/ெம<) தயா-
_0த !"ன^, எ�0.' !ைழ ம[cF இல4கண' 
!ைழ கைள0 1:0 . ைகP,, Dல !ைழ கைள அ>த 
டா/ ெம<)G, கவ ன01, எH0.4 ெகாTள 
ேவ<டா ெம"c (Ignore) அைம0. !ைழ கைள0 
1:0 . Mேற". ஆனா,, நா" எH0.4 ெகாTள 
ேவ<டா ெம"c அைம0த Dல வ[R, !ைழ கைள 
y<HF 1:0த ெச"றா,, ேவ^) அவ[ைற !ைழ-
யாக4 கா)ட மc4 M ற.. இ. ஏ" ஏ[ப H M ற.? 
மா[ற ேவ< H மானா, எ"ன ெச% 1ட ேவ<HF?

எ0. �Kதர  &�L, ேகாைவ.
ப/E: டா=ெமCg ஒ8TE, �kக) 

எ�;\ ம<+B இலLகண' (ைழ கைள; 
/S;த >ய<} எ_LைகjE, உkக) >D b-
கைள ேவ1g த8 *ைனNE ைவ;\L ெகா)-
X ற\. அதனாE தா8, அ_;த >ைற, {C_B 

அவ<ைற (ைழ எ8+ ugDL காgடாமE 
ெசE X ற\. ஏ<க னேவ ேம<ெ காCட >D b-
கைள ேவ1g மற#\, (ைழ கள] ugDL காgட 
ேவC_B என எC tனாE, ��LகCட 
ெசயEபா _ கைள ேம<ெ கா)ளbB.
1. Word Options டயலாL பாLைஸ; /றLகbB. 

(ேவ1g 2007E ஆz2 பgட8 அ�;/E, 
(8 Word Options எ8ற இட;/E XlL ெச�-
/ டbB. ேவ1g 2010E, a'ப[E ைபE 
ேட' அ�;/, (8 Options எ8ற இட;/E 
XlL ெச� / டbB.

2. இ#த டயலாL பாL§8 இட\ wறB Proofing 
எ8+ இS'ப/E XlL ெச� / டbB. 

3. ெதாட1#\ Check Document (ேவ1g 2007) 
அEல\ Recheck Document (ேவ1g 2010) 
எ8ப/E XlL ெச� / டbB. உட8, 
இ8ெ னாS டயலாL பாL2 காgட'பg_,
அ/E �kக) அைன;ைதiB {C_B ஒS 
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>ைற ேசாதைன ெச� /ட NSB w X �1களா 
எ8ற ேக)N �ள மான கgட;/E காgட'-
ப_B. 

4. இத<= Yes எ8ப/E XlL ெச� / டbB. 
அ_;\ OK எ8ப/E XlL ெச�\, ேவ1g 
ஆ'ஷ82 டயலாL பாLைஸ �டbB.
இ# * ைலjE, ேவ1g டா= ெமCgDE 

எ#த மா<ற>B ஏ<பgட\ ேபால; ெதa யா\. 
{C_B ஒS >ைற எ�;\' (ைழ அTய 
ேசாதைன நட; /னாE, உட8 �kக) கC_ 
ெகா)ள ேவCடாB எ8+ >8w ஒ\L Xய 
(ைழக) இ'ே பா\ காgட'ப_B.

ேகTA: ெப^சன, கF' �)ட_,, ேல'டா' கF'-
�)ட_,, இைண ய0ைத' பய"ப H0 . ைகP,, 
நாF பய"ப H0.F அைன0. !ர ̀  ச^க IfF, 
இைணய தள eக வ _கT ப1> 1 :'பைத �C-
ட_ !_` ெச"c அ�4 MேறாF. ஆனா,, Cமா^) 
ேபாi, ஆ<)ரா%) DCட01, இ>த இைணய 
தள eக வ _ கைள அ�4க eG Zமா? அத[கான 
ெசய, eைற வ� கைள' பG'ப G யாக4 hற`F.

 எ0. �" O ர ம �ய0, ேதவார$.
ப/E: பலa8 மன/E இSL=B 

ேக) NையL ேகgட த<= ந8T. இைண ய;/E 
தள >க வ aக) மg _ |8T, நாB பா1;த 
i g�' படkக), �=) (ேள 2ேடாaE ேதD-
யைவ, w;த கkக) ேபா8ற அைன;\ ேதடE-
கhB ப/ ய'ப _ X8றன. 2மா1g ேபா[E, 
இல வ ச மாக எ#த அ' l ேக ஷ ைனேயா அEல\ 
ஒS ெபாS ைளேயா ெப<றாOB, அ\ தளB 
சா1#\ ப/ ய'ப _ X ற\. தர N றLகB ெச�த 
அ' l ேக ஷ8க) “My Apps” எ8ற பg D ய�E 
இடB ெப+B. இ#த பg DயE நாhL= நா) 
ெதாட1#\ வளSB. எனேவ, இ#த' ப/ b-
கைள அ4வ'ே பா\ �L = வ\B நEலேத. 
இத<= ேஹாB 2X�[E,   �=) (ேள 
2ேடா1 ஐகா8 அ�;/, (ேள 2ேடா1 
ெசEலbB. அk= ேமேல, இட\ wறB 
}Tய �8+ ேகா_க) ஒS }Tய பட மாக; 
ெதaiB. அதைன; ெதாg_ இயLகbB. 
அk= ஒS ெம~ XைடL=B. அ/E, 
“Settings” எ8பைத; ேத1#ெத _LகbB.  

இ/E “Clear local search history” 
எ8+ இSL=B இட;ைத; ெதாg_ 
இயLகbB. உkக) ேதடE ப/-
bக) அைன;\B �Lக'ப_B. 
ஆனாE, �Lக'பg _ Ngடதா என 
உkக hL=; தகவE XைடLகா\. 
{C_B ேதடE கgடB ெச8+, 
எத ைன ேய~B ேதட >ய< }LைகjE, 
பைழய ேதடEக) காgட'ப ட NEைல 
எ8றாE, அைவ அைன;\B 
அrLக'பg _ Ngடன எ8பைத 
உ+/ ெச�\ ெகா)ளலாB.

ேகTA: எ4ெஸ, ஒ^4 �)G,, ேரா (Row) ஒ"-
c4/ ேமலாக அ,ல. oழாக0 1� ெரன ஒ: வ_-
ைசையg ேச^4க ேவ< Gய அவ DயF ஏ[ப H M ற.. 
இத[/ ேமேல ெம] ெச"c, இ"ெஸ^) ேதG 
ெசய,ப H ைகP,, பல ேநரWகI, தவ றாக K1ய 
வ_ைச Mைட4 M ற.. அ,ல. வ_ைச இைண4க'-
ப H வேத இ,ைல. o ேபா^) �லF இதைன ேம[-
ெகாTள ஷா^) க) o உTளதா என எ'1 அ�01' 
பா^0ேத". அ1fF Aைட Mைட4க A,ைல. 
இத[கான வ� hற`F.

ேஜ. ¢� � ராஜா, ேத£.
ப/E:  � ேபா1ைட மg _ேம பய8ப _;/, 

எLெஸE ஒ1L ¤gDE, ப_Lைக வaைச 
ஒ8 +L= ேமலாக அEல\ �ழாக ஒS வa-
ைசைய இைணLகலாB. >த�E, எ#த வa-
ைசL= ேமE அEல\ �� இ8ெ னாS வa-
ைசைய] ேச1Lக NSB w X �1கேளா, அ/E ஒS 
ெசEைல; ேத1#ெத _LகbB. (8ன1, o'g 
ம<+B  2ேப2 �ைய அ�;தbB. இ'ே பா\ 
>� வa ைசiB ேத1#ெத _Lக'ப_B. அ_;\ 
கCgேராE+o'g+ ‘+’ �ைய அ�;தbB. 
இ#த + � எ�; \Lக) ேமலாக உ)ள �. நBப1 
ேபDE உ)ள � அEல.  இ'ே பா\ �kக) 
ேத1#ெத _;த வa ைசL= ேமலாக, w/ ய ெதாS 
வaைச ேதா8 T j S'பைதL காணலாB. 

இ8ெ னாS வriB உ)ள\. ெதாட1பான 
வa ைசjE ெசE ஒ8ைற; ேத1#ெத _LகbB. 
(8ன1, ஆEg + ’ஐ’ �ைய அ�;/' (8ன1 
‘ஆ1’ �ைய அ�;தbB. ேத1#ெத _;த ெசE 
இSL=B வa ைசL= ேமலாக ஒS வaைச 
இைட] ெசS க'ப_B.

ேகTA: DM �ன^ Kேரா M ரா Uைன எ'ே பா.F பய"-
ப H01 வ: Mேற". இ. மா,ேவ^ அ,ல. ைவரC-
கைள �4/F ஆ<)G ைவரC Kேரா M ரா மா க`F 

ெசய,ப Hமா? அத[கான ெச)GWC எ"ன?
ஆ&. பாJய ல: �P, பழ£.

ப/E: }X ·ன1 எ8~B wேரா-
XராB, நாB கB' �gடைர' பய8ப-
_; \ ைகjE ஏ<ப_B ேதைவ ய<ற 

த<கா �க' wேரா X ராBகைள �L=B 
ஒS wேரா XராB ஆ=B. கB' �gடa8 
ெர�2g ajE ஏேத~B தவ றான 
=T � _க), }ல wேரா X ரா |னாE 

ஏ<ப _;த'பgடாE, அவ<ைறiB 
�L=B. இைணய; ேதட�E ஏ<-
ப_B ப/ b கைள �L=B. எைவ 
எEலாB �L=B எ8ப தைன இ#த 
wேரா XராB ெதாடk X ய bட8 
இட\ பLகB உ)ள பg D ய�E 

பா1; / S' z1க). ஆனாE, �kக) 
எ/1பா1L=B வைகjE, இ\ 
ஆCgD ைவர2 wேரா X ரா மாக] 
ெசயEப டா\.  

 ந ேத
=) (ேள 
 2ேடா1
\ wறB 

பட மாக; 
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