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ெம"வாக, பல தய+க-க.ட0 12ேடா4
10 ஆ8பேர:;- <4ட=>?@ மாAய

பயனாளDகE, அதைன எIதாகJK 1ைரவா
கJK இய+க= ேதைவயான @A8Nகைள= ேதO
P0றனD. ஏ?கனேவ, அ;8பைட ெசயUபாO
கE, N>ய வச>கைள= தVK சாதன-கE @A=த
வWXைறகE, இ-@ தர8ப:டன. இ-@ <ல
N>ய @A8NகE ம?YK <ல இய+க வச>க.+
கான ZV+க வWகைள பாD+கலாK. @A8பாக,
ைபU எ+4NேளாரD ெசய[ைய இய+@வ"
@A=" இ-@ காணலாK.

ைபN எ!<5ேளார& PQேடா
நாK எUலாVK நK ைபUகைள+ காண, ைபU 

எ+4NேளாரD 12ேடா1ைன= >ற+@K
ஷாD: க: _ @A=" ெத`a>V+PேறாK. அ"
Windows key+E. ஒV 12ேடா1U ைபU எ+4
Nேளாரைர= >ற+க இ" பயcEள ஷாD: க:
_ ஆக உEள". டா4+ பாD ெச0Y, அ>U
காண8பOK இத0 ஐகாைனfK PI+ ெசg" 
>ற+கலாK. இaத இர2O வW க.+@K
இைடேய உEள ேநர ேவYபாO <ல ைம+ேரா 
1நா;களாக இV+கலாK. ஆனாU, இர2O
எ+4NேளாரD 12ேடா+கைள= >ற+க எ0ன

உWக2 ேக2X, ச_ேதக!, கR56கைள
அD"`ைக<. அ_த_த" ப3@<O
தைல"`கைள1 34">டE!.
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எ@&பா&"ைபb! எc6Wக2.
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ெசg>டலாK? i2OK ஒV Xைற ஐகாjU
PI+ ெசgதU அUல" ஷாD: க: _ அk=
"தU என ெசயUபா:;ைன ேம?ெகாEள
ேவ2OK. பல ேவைள கIU, ேபாUடDகE 
அUல" ைடர+ட`க.+Pைடேய ைபUகைள
நகD=த, இV ைபU எ+4NேளாரD 12ேடா+
கைள= >றa" ெசயUபட ேவ2;ய"Eள".
இர2டாவ" 12ேடா >ற+க, i2OK இேத
வWகைள+ ைகயாள ேவ2OK. 12ேடா4
_ைய அk=>, ‘E’ இVXைற அk=>னாU,
இர2O ைபU எ+4NேளாரD 12ேடா+கE
>ற+க8பOK. அUல" l8: _ைய அk=>+ 
ெகா2O, ஐகா0 i" இVXைற PI+ ெசg
தாmK, இர2O 12ேடா+கE >ற+க8பOK.
அத0 n0னD, அவ?ைறo ZV+P, நம+@= 
ேதைவயான இட=>U இk=" ைவ="+
ெகாEளலாK.

Quick Access ப;RயN

12ேடா4 10U, ைபU எ+4NேளாரD பய0
பாO ெமVp:ட8ப:OEள". Quick Access ப:
;யU அைம8ப" N"8n+க8ப:OEள". நாK
பய0பO=>ய ேபாUடDகைள இaத ப:;ய[0
ேமலாக ‘n0’ ெசg" ைவ+கலாK. இத0 qலK,
ஒேர PI+ ெசg" இவ?ைற8 ெபறலாK. ‘n0’
ெசgதவ?A0 _ழாக, நாK பய0பO=>ய ேபாU
டDகE கா:ட8பOP0றன. இ" நாK @kவாகo
<ல ைபUகைள8 பய0பO="ைகsU நம+@
அவ?ைற+ ைகயாள 1ைரவான ெசயUபா:
;ைன= தVPற".

ைபN எ!<5ேளார& Mற!TU ேபாNட&

12ேடா4 10U, ைபU எ+4 NேளாரD,
Quick Access ேதDaெதO=த tைலsU >ற+

Pற". X0N வaத ஆ8பேர:;- <4ட-
கIU பழPயவDகE, This PC (X0னதாக My
Computer) sU >ற+க 1V8ப8படலாK. இ>U
வழ+கமான ேட:டா ேபாUடDகE, :ைரvகE, 
f.எ4.n. இைண+க8ப: ;VaதாU அத?
கான :ைரv என+ கா:ட8பOK. இைவ 
தா0 ேவ2OK எ0றாU, `8பjU, View
>ற+கJK. n0னD Options> Change folder> 
options PI+ ெசg>டJK. இaத ப:;ய[U,
ேதைவ8பOK ஆ8ஷ0கைள= ேதDJ ெசg" 
அைம=>டJK. Quick Access [4:;U உEள
எ>mK, w-கE ைபUகைள நகD=>, அவ?AU 
ேசD=" 1டலாK. அ8ேபாைதய ேபாUடைர
‘n0’ ெசg >ட Pin எ0ப>U PI+ ெசg",
Quick Access ப:டjU இைண+கJK. இ" `8
பjU ேஹாK ேட8nU உEள".

PV!க4ப;ட Send To ெமY
ைபU அUல" ேபாUடD ஒ0AU ைர:

PI+ ெசg" (ஒ0றUல பல ைபU ம?YK 

ேபாUடDகImK pட) பல 1ஷ ய-கைள
ேம?ெகாEளலாK. ைபUகைள கா8n ெசg-
>டலாK; நகD=தலாK. அUல" ைபUகைளo
ZV+P .zip பாDம:;U அைம+கலாK. அUல" 
ேதDaெதO=த தைன, {0 அ|சU இைண8-
பாக அc8பலாK. இ>U இ0cK <ல ஆD
வq:OK 1ஷய-கE உEளன. w-கE ைர:
PI+ ெசgவத0 X0னD, l8: _ அk=
>னாU, Pைட+@K ெமc1U பல N>ய 1ஷ-
ய-கE தர8பOP0றன.

Send To ெமYPN வசMகைள ஏ^ப>_த

இaத ெமc1ைன8 ெபY ைகsU, 
மாறா tைலsU Pைட+@K ஆ8ஷ0கைள 
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w+கலாK; N>யதாகJK இைண+கலாK.
அைவ ஷாD: க: _கE. ஆனாU, அவ?ைற+
க2On;+க ச?Y Xய?< எO+க ேவ2OK.
நK }சD 8ரைபU உEளாக அைவ அைம+க8
ப:OEளன.

அaத ேபாUடV+@o ெசUல, Run box
(Windows key+R) >ற+க ேவ2OK. அ>U
shell:sendto என ைட8 ெசg>டJK. அத0 n0,
எ2டD த:டJK. Fax Recipient எ0ற ஷாD: க:
_ைய இ-@ w+கJK. அத0 n0, உ-க.+@8

n`யமான, ேதைவ8பOK ேபாUடDகE, Nேரா
PராKக.+@ ஷாD: க: _கைள அைம+கJK.
எO="+ கா:டாக, இ-@ ேநா:ேப: அUல"
ம?ற ெட+4: எ;:டDக.+@ ஷாD: க: _
அைம="1:டாU, நK ைபUகைள எ;: ெசg
>ட உதJK. இேத ேபால இேம~ எ;:டD
NேராPராKக.+@ ஷாD: க: _ அைம=",
ஆ8ெஜ+:கைள எ;: ெசg>ட8 பய0ப O=
தலாK.

Quick Access fNபா& அைம45

w-கE 12ேடா4 7 ெதா@8n[
Va", 12ேடா4 10+@ ேநர;யாக மாA
இVaதாU, ைபU எ+4Nேளார`U ஆ�4
4ைட[U `8ப0 ஒ0ைற8 ெப`ய மா?ற-
மாக+ காணலாK. அ"cட0 இைண8பாக
உEள Quick Access Toolbar @A8nட=த+க"K,
pOதU பய0 தVவ"மாக உEள". இaத �U
பா`ைன, நாK அ>கK பய0பO="K க:ட-
ைளக.ட0 நK வய8பO=> ைவ+கலாK.
இத0 qலK நாK `8பைன8 பய0பO="வ
தைன= த1D+கலாK. �Uபா`0 வல"Nறமாக
உEள அKN+ @Asைன அk=>னாU, நாK
இaத �Uபா ̀ ைன எaத வWகIU வைக8பO=
தலா0 என அAயலாK. எaத க:டைள உ-கE 
பய0பா:;?@ 1ைரவாக ேவ2 Oேமா,
அ>U ைர: PI+ ெசg", Add to Quick Access
Toolbar எ0ப>U PI+ ெசgதாU ேபா"K.
அ" ம:O{0A, 12ேடா4 <4ட=>U பல
ஆ2OகE Nழ-@K ஒV <லV+@= ெத`யாத
ைதfK இ-@ காணலாK. உ-க.+@ ேவ2
;ய க:டைளகE அைன=ைதfK ேதDaெத
O=த n0னD, அைன=ைதfK ஒV @kவா+P, 
அaத @k1ைன அ8ப;ேய Quick Access �U
பா`U இைண= "1டலாK. @�8கைள+ pட

அ8ப;ேய இைண+கலாK. எO="+ கா:டாக, 
நா0 View ேட8nU உEள, Panes @�8nைன
இைண=ேத0. இத0 qலK Preview pane அU
ல" Details pane n`ைவ மைற=" ைவ+கலாK.

ேமUப>_த4ப;ட ேதடN வசM

ைபU எ+4NேளாரD 12ேடா1U, வல"
ேமU qைலsU உEள ேதடU க:ட=>ைன8 
பாD=" பய0பO=>sV+P�Dகளா? ஏேதcK
ஓ`V ெசா?கைள அ>U ைட8 ெசgதாU, அaத 
ெசா?கE உEள ைபUகE, அ8ேபா" >ற+க8
ப:;V+@K ேபாUட`U இVaதாU கா:ட8
பOவதைன8 பாD+கலாK. இ" வழ+கமாக
நாK ெப?Y பய0பO=> வVK வச> ஆ@K. 
ஆனாU, ேமKபO=த8ப:ட ேதடUகைள 
இ8ேபா" ேம?ெகாEளலாK. இ>U நா0 
பய0பO="வ" datemodified வைகயா@K. இ"
ேத>கைள, இaத வாரK, ெச0ற வாரK, ெச0ற 
மாதK ம?YK Xaைதய வாரK எனJK ேசD=" 
ைபUகைள= ேத;8 ெபறலாK. எO="+ கா:
டாக, இaத மாதK w-கE பய0பO=>ய அU
ல" உVவா+Pய எ+ெஸU 48ெர: �: ைபU-
கைள+ காண ேவ2OK எ0றாU, type:excel
datemodified:this month எ0ற க:டைளைய+
ெகாO+க ேவ2OK. இaத+ க:டைள w-கE
1VKNK இர2O வைக 1V8ப-க ைளfK 
ஏ?Y+ ெகா2O அத?ேக?ற ைபUகைள= 
ேத;+ கா:OK.

ேதடNகைள <டா&; ெமYPN g0 ெசhMட

ேமேல கா:;fEளப;, ஒvெவாV
XைறfK க:ட ைளகைள ைட8 ெசg>ட
w-கE 1VKப1Uைலயா? அ8ப ;யானாU,
அaத ேதடUகைள, ஒV ஷாD: க: _sU 
அைம=", அ>U PI+ ெசgவத0 qலK, 
அ>U Pைட+@K ைபUகைள w-கE ெபYK
வWைய அைம+கலாK இUைலயா! இvவாேற, 
பல க:டைளக.+@ ஷாD: க: அைம="
’n0’ ெசg>டலாK. அaத ஷாD: க: வWsU
PI+ ெசg" ைபUகைள8 ெபறலாK.

ைபNகைள T/வாக அைம!க

நாK ைபUகைள அத0 ெபயD, அைம=த 
நாE, அளJ, வைக ம?YK <ல n` JகIU ப:
;யலா+க ெத`a"EேளாK. date, size, ம?YK
type வைக அைன="K பாD=தJட0 ெத`-
யா". இவ?ைற `8பjU 1} ேட8 அk=>,
@�8 க:டைளைய8 ெபறலாK. ைபU எ+4 N
ேளாரD 12ேடா1U, ைர: PI+ ெசgதாmK 
Pைட+@K. ஒvெவாV வைகsmK எ=தைன
ைபUகE இV+P0றன எ0YK அAa" ெகாE-
ளலாK. ஒvெவாV தைல8nmK ைர: PI+
ெசg" அவ?ைற 1`+கலாK அUல" ZV+-
கலாK.
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இa>யா1U இைணயK பய0பO="ேவா`U
50 சத�தK ேபD, >னaேதாYK ேப4N+ 
ம?YK வா:4 அ8 ெசய [கைள8 பய0ப
O=> வVவதாக+ க2டAய8ப:OEள".
Connected Life எ0ற தைல8nU ேம?ெகாEள8
ப:ட ஆg1U இ" ெத` யவa"Eள". இவD
கIU, 56% ேபD வா:4 அ8 பய0ப O="P0
றனD. 51% ேபD ேப4N+ பய0ப O="P0றனD.

ேப4N+ பய0பO="வ>U, இa>யா
இர2டாவ" ெப`ய அள1U வா;+ைக யாளD
கைள+ ெகா2OEள". 12. 5 ேகா; ேபD த?
ேபா" இaத சXதாய வைல=தள=ைத8 பய0ப
O=> வVP0றனD.

உடன; ெசg> அc8ப8 பய0பO="K
ெசய[கIU, வா:4 அ8 56% ேபராU பய0ப
O=த8பOPற". ேப4N+ தள=>ைன 51% ேபD
பய0பO="P0றனD. ெச0ற, ெச8டKபD
மாத=>U, ப0னா:டள1U, ேப4N+ tYவ
ன=>?@o ெசாaதமான வா:4 அ8 ெசய[+@
வா;+ைகயாளDகE எ2�+ைக 90 ேகா; ஆக
இVaத". இ>U, இa>யா1U தா0 அ>கK
ேபD இV8பதாகJK அA1+க8ப: OEள".

இa>யா எ8ேபா" ெட+4: அைம=" 
ெசயUபO="வ>U, அ>க ெசயUபாO உEள
சaைதயாக உEள". இaத உணDJK, ஒேர
மா>` எ2ணK உEளவDகIைடேய, தக
வUகைள8 ப`மாA+ ெகாE.K ஆDவXK,
இ04ட2: ெமேச~ அc8NK ெசய [
கைள8 பரவலாக8 பய0பO="K பழ+க=ைத
வளD="Eளன எ0Y இaத ஆg1ைன ேம?
ெகா2ட TNS India எ0ற tYவனK அA1=
"Eள". இ="ட0, ேவகமாக வளDa" வVK
ெமாைபU ேபா0 பய0பாOK, >னaே தாYK

ப`மாA+ ெகாEள8பOK ெமேச~கI0 எ2
�+ைகைய உலக அள1U XதU இட=ைத8 
ெபYவ>U ஊ+@1="Eள".

இa>யா1U இaத ஆg1U சa>=த நபD
கI0 எ2�+ைக 5,306 ேபD. இaத ஆgJ 
ப0னா:டள1U, 50 நாOகIU, 60,500
ேப`டK ேம?ெகாEள8ப:ட". ப0னா:
டள1U, ெமேச~ அc8NK ெசய[களாக,
வா:4 அ8, ேப4N+ ெமச|சD ம?YK 

1ன2ேதா45 ேப"67 ம945 வா#" அ,

Registry: (ெர"#$%) '*ேடா# இய0க23ட4
இைண7தஒ:ேட$டாேப#(தகவ=தள?)இ@=
அைன23 ஹாD$ேவD மFG? சாI$ேவD JK2த
தகவ=கL எNதIப$O ப@யIப$P:0J?. இவF
Gட4 பய4பO23பவ:0கான ':IபSகL,
ெசய=பாOகU0கான VைலகL உ:வா0கI
ப$O ப@யIபO?. '*ேடா# இய0க? இ7த
தகவ= தள2@Y:73 தகவ=கைளI ெபFG
ெசய=பOவதா= சFG கவனமாகேவ இதைன0
ைகயாLவ3 ந=ல3.

Bloatware: Iேளா$ ேவD என நா? அைழIபைவ, க?I
\$டD தயா%0J? VGவனSகளா=, தாSகL
வPவைம0J? க?I\$டDக]= ப@73 அ^I
பIபO? _ேரா`ரா?களாJ?. க?I\$டD ம$O
a4K, இIேபா3, ெமாைப= ேபா4கL, ேடIள$
b.c.0கL, Jேரா? _0, ஐேப$ ேபா4ற சாதனS
க]f?, நா? ேக$காத, ':?பாத பல _ேரா`
ரா?கL ப@யIப$O தரIபO`4றன. இவFைற
நா? க?I\$டைர அ=ல3 ேமேல JKIb$OLள
சாதனSகைளI ெபFறgட4, இவFைற h0`'
டலா?. இதனா=, ேதைவi4K ந? ரா? ெமம%
இட? பய4பO2தIபOவ3 தO0கIபO?.

“ெதV2W ெகாCXYகC”
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1 ேச: ஆPயைவ உEளன. 1 ேச:,
�னாைவ= தைலைமsடமாக+ ெகா2OEள
Tencent Holdings எ0cK tYவன=>0 ெசய
[யா@K. ப0னா:டள1U, இ04ட2:
ெமேச~ ெசய[கE பய0பாO, ஆ2 OேதாYK
12% வளDa" வVPற". இ>U
ப-ெகO8பவDகI0 வய" 
16 XதU 65 ஆ@K.

>னaேதாYK ெமேச~
ெசய[கைள8 பய0ப
O="பவDகE, ஆ<ய
ப<n+ நாOகIU தா0
அ>கமாக உEளனD.
மேல<யா1U 77%,
ஹா-கா- 73%, �னா
69% ம?YK இa>
யா1U 38%. இத?@ ேநD மாறாக, ேம?@ நாO
கIU, இ04ட2: ெமேச~ ெசய[கைள8
பய0பO="ேவா`0 எ2�+ைக @ைறவா
கேவ உEள". உலக அள1U இவ?ைற8 பய0
பO="ேவா`U, Pேர: n`:டjU 39% ம?YK
அெம`+கா1U 35% ேபேர உEளனD.

Snapchat, WeChat, Line and WhatsApp ேபா0ற
இ04ட2: ெமேச~ ெசய[கE, N>ய வா;+
ைகயாளDகைள அ>கK கவDa" வVP0றன.

Facebook ம?YK Twitter ெசய[கைள8 பய0
பO="வைத8 N>ய பயனாளDகE த1D="
வVP0றனD.

இ04ட2: ெமேச~ ெசய[கE பய0
பO="பவDகE, இவ?AனாU, த-

கைள8 ப?Aய ம?ற வ`0
க�8N, எ8ப; உV8ெபY

Pற" எ0பதைன அAa"
கவனமாகேவ, இவ?ைற8
பய0பO=> வV P0றனD.

இa>யாைவ8 ெபாY=
தவைர, ேப4N+ தா0,
சqக வைல=தள ைமயமாக

இVa" வVPற". ேப4N+
ெமச|சD ெசய[ைய உடன;

தகவU அc8ப8 பய0பO=தேவ
பலVK 1VKNP0றனD. இV8ncK, வா:4
அ8 தா0, இ04ட2: ெமேசஜு+காக அ>கK
1VKப8பOK ெசய[யாக உEள".

ப0னா:டள1U, இைணயK பய0பO="ப
வDகIU, 30% ேபD, ேப4N+ தள=>ைன= >னa
ேதாYK பய0பO=> வVP0றனD. இa>யா1U,
ேப4N+ தள=>ைன8 பய0பO="ேவாD ெச0ற
;சKபD மாதK 11.8 ேகா;யாக இVaதனD. இ"
ஜூ0 மாத=>U, 13.2 ேகா;யாக உயDaத".

இa>யா1U, ெமாைபU ேபா0கIU பய0
பO="K nரJசDகIU, 50% +@K ேம?ப:ட
பயனாளDகE, f.<. nரJசைரேய (UC Browser)
பய0பO=> வVவதாக StatCounter எ0cK
ஆgJ ைமயK ெத` 1="Eள". கடaத
ஓரா2;U ம:OK, f.<. nரJசD பய0பாO,
இa>யா1U 15% அ>க`="Eள". ெமாைபU
ேபா0கE வW காண8பOK இைணய தள--
கIU, இர2;U ஒ0Y, f.<. nரJசD வW
யாகேவ காண8ப:ட". ெச0ற ெச8டKப`U, 
இaத nரJச`0 பய0பாO ப0னா:டள1U,
16.82% ஆக உயDa"Eள". @ேராK nரJச
V+@ அO=தப;யாக இர2டாK இட=>U

இ" உEள". 
”இa>யா1U தா0 {க ேவகமாக, ெமாைபU

ேபா0 பய0பாO அ>க`=" வVPற". எனேவ,
ெவIநாO என எO="+ ெகா2டாU, இa
>யா தா0 எ-கI0 XதU இல+காக  நா-கE
ெகா2OEேளாK.

பயனாளDகI0 1V8ப= >?ேக?ற 
வைகsU அைம="+ ெகாEள வW கைள ஏ?ப
O=> தVதU, அவDகI0 உEநா:O ேதைவ க
.+ேக?ப மா?A அைம=தU ேபா0ற வ?றாU, 
f.<. nரJசD ம+கI0 மன>U இடK n;="
வVPற"” எ0Y f.<.ெவ8 இa>யா tYவன8
n`10 தைலவD ெக0j ெத`1= "EளாD.

பா17J ேமB
K.L.MரNச; தாO



26-10-20157

இa>யா1U, பல ெதாைல ெதாடDN tYவ
ன-கE, இைணய அகல+ க?ைற அைல வ`ைச
இைண8nைன வழ-P வVP0றன. ெச0ற
ஆக4: வைரsலான கால=>U, இவ?A0
பயனாளDகE எ2�+ைக, இைவ ெகா2-
OEள இைணய ேசைவsலான ப-@ 1PதK
@A=", இவ?ைற+ க:O8பO="K :ராg
(TRAI) அைம8N தகவUகைள ெவIs:
OEள".

இa>ய nரா:ேப2: சaதாதாரDகI0
எ2�+ைக, ஆக4: மாதK, 11.33 ேகா;-
s[Va" 11.73 ேகா;யாக உயDaத". இaத
வளDo< 3.5% ஆ@K.

இவDகIU, வயD இைண8N வWயாக
இைணய ேசைவ ெப?றவDகE, 1.02%
உயDa" 1.6 ேகா;யாக இVaதனD. ெமாைபU 
nரா:ேப2: ேசைவsைன8 ெப?றவDகE
எ2�+ைக 3.96% உயDa", 10.08 ேகா;-
யாக இVaதனD. ைவ n, ைவ ேம+4 ேபா0ற
ேசைவsைன8 ெப?றவDகI0 எ2�+ைக
3.51% உயDa", 4.5 ல:சமாக இVaத".

nரா:ேப2: இைணய ேசைவ வழ-@K
tYவன-கIU, பாD> ஏDெடU XதU
இட=ைத8 ெப?AVaத". இத0 சaதாதாரD
எ2�+ைக 2.79 ேகா;. ேவாடேபா0 த0-
jடK 2.32 ேகா; ேபைர+ ெகா2;Va
த". n.எ4.எ0.எU. tYவனK 1.89 ேகா;
ேப`ைன+ ெகா2;Vaத". ஐ;யா ெசU
mலD சaதாதாரD எ2�+ைக 1.81 ேகா;.
`ைலய04 கK}jேகச04 tYவன=>டK

nரா:ேப2: ேசைவ ெப?றவDகE 1.02
ேகா; ேபD.

வயD வWயாக nரா:ேப2: இைணய
இைண8nன= தaத tYவன-கIU, n.எ4.
எ0.எU. (99.2 ல:சK) XதU இட=ைத+
ெகா2OEள". இதைன அO=" பாD>
ஏDெடU (15.4 ல:சK) எK.;.எ0.எU. ஆPய
tYவன-கE இடK ெப?AVaதன. @A8
n:ட நகர-கIU ம:Oேம இaத ேசைவ
sைன வழ-P, {க ேவகமாக வளDa" வVK
வVK, ெப-க�ைரo ேசDaத ஏ.<.;. tYவனK
7.7 ல:சK சaதாதாரDகைள8 ெப?YEள". இaத
தகவUகைள :ராg அைம8N அA1="Eள".

வயDெல4 வW இைண8N தVவ>U, பாD>
ஏDெடU (2.63 ேகா;), ேவாடேபா0 (2.31
ேகா;), ஐ;யா ெசUmலD (1.81 ேகா;) ஆPய 
tYவன-கE வ`ைசயாக இடK ெப?YEளன.

ஆக"# வைர(லான
,ரா#ேப/# ேசைவ
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அைனவV+@K இலவச இைணய இைண8N
தVK >:ட=>ைன, இa>யா உ:பட

உலP0 <ல நாOகIU, ேப4N+ அமUபO=>
வVPற". அ2ைமsU, ேப4N+ அmவலக=
>?@ nரதமD ெச0ற ேபா", இa>ய ேத<ய
ெகா;s0 வ2ண-கIU, த-கE பட-கைள
இைண="+ ெகாE.K �ைல ேப4N+ தளK
தaத". இaத வ2ண=>U பட-கைள ெவI
s:O, ேப4N+, இa>யா1U ேம?ெகாEள8
ப:O வVK ;�:டU இa>யா >:ட=>?
கான ஆதர1ைன= ெத`18பதாக ேப4N+
அA1=த".

அேத ேநர=>U, ;�:டU இa>யா >:
ட=>?@ ஆதரJ அI8பத?@K, ஏ?கனேவ
அமUபO=த8ப:O வVK, சDoைச+@Eளான,
இலவச இ0டDெந: டா: ஓ.ஆD.�. >:
ட=>?@K எaத ெதாடDNK இUைல எ0Y 
ேப4N+ tDவாகK >:ட வ:டமாக அA1=
"Eள". இ" ேபால வ2ண=>U த-கE பட-
கைள8 ேபாOK ம+கE, இaத >:ட=>?@
ஆதரJ அI8பவDகளாக+ கVத8பOவாDகE
எ0ற சDoைச+@`ய கV=" பரவலாக ெவIயா
னதாU, ேப4N+ இatைலைய= ெதIJ பO=
>fEள".

த?ேபா" ேப4N+ வழ-P வVK இல வச
இைணய >:ட=>U, 8 ல:சK பயனாளDகE
உEளனD. ஆனாU, இ" ஒV சாராD tைல
சாDaததாக இV8பதாக, ெந: t}:ரா[:;
எ0cK, ”அைனவV+@K சமமான இைணயK

ேவ2OK” எ0பைத வ[ fY="ேவாD @?றK
சா:; வVP0றனD. ேப4N+ tY வனD இaத 
ேபா+Pைன+ @A=" கV=" ெத` 1+ைகsU,
“இa>யா1U ெந: t}:ரா[:;” @A=" ’ச`
யான >ைச’ கா:ட8ப:O, அaத8 ேபா+PU, 
இ" @A=த 1வாதK இV+க ேவ2OK  என+
pAfEளாD.

பயனாளDக.+கான சம மான இைண ய=ைத,
க:O8ப O="K அைம8NகE கா8பா?ற 
ேவ2OK எ0Y @A8n:O, அேத ேநர=>U, 
இைணய இைண8nைன வழ-@வ>U, tYவ
ன-கE N>ய >:ட-கைள ேம?ெகாEளJK
உ`ைம வழ-க8பட ேவ2OK என+ pA
fEளாD.

த0cைடய ேப4N+ தைலைமயகமான
ெம0ேலா பாD+ வளாக=>U, இa >ய8 nரத
மைர வரேவ?Y8 ேப<ய, tY வன= தைலவD
மாD+ பல தகவUகைள ெவIs:டாD. இa-
>யா1U, இைணய=ைத8 பய0பO="பவD
கIU, 50%+@K ேம?ப:ேடாD, ேப4 N+-
Pைன8 பய0பO="P0றனD. இaத 13.2
ேகா;8 ேப`U, 90% ேபD, ேப4N+ தள=-
>ைன= த-கE ெமாைபU ேபா0கE வW 
அ�@P0றனD. 15 ல:ச=>?@K ேம?ப:ட
<Aய ம?YK நO=தர இa >ய வD=தக  tYவ
ன-கE, த-கE tYவன-க.+கான ேப4N+
ப+க-கைள அைம=" இய+P வVP0றனD. 
இaத8 ேபா+@, ஆ2O ேதாYK 70% உயDa"
வVPற".
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ேப4N+ tYவனK ப0னா:ட ள1U, 18
நாOகIU, இைணய இைண8nைன இல

வசமாக= தVவத?ெகன ெதாட-க8ப:ட >:
ட=>0 ெபயைர மா?AfEள". Internet.org
எ0ற ெபய`U, ஒvெவாV நா:;mK, ஒV
ெமாைபU ேசைவ tYவன="ட0 இைணa",
அத0 வா;+ைகயாளDக.+@ இல வச
இைணய இைண8nU X+Pயமான தள-க
.+கான இைண8 nைன= தVவதாக அA1=
த". இa>யா1U, இத?ெகன `ைலய04 tY
வன="ட0 இைணa" இaத இலவச >:டK,
ெச0ற ஏ8ரU மாதK ெதாட-க8ப:O இய-P
வVPற".

ஆனாU, இ" அைனவV+@K சமமான
இைணய இைண8N எ0ற அ;8பைட+
ெகாEைக+@ எ>ரான" எ0ற எ>D8N+ @ரU
ெப`ய அள1U எk8ப8ப:ட". இதைன,
Free Basics எ0ற ெபய`U மா?றK ெசg"
ெச0ற அ+ேடாபD 19U, ேப4N+ அA18
nைன ெவIs:OEள". இத?@+ காரணK,
இ0டDெந: டா: ஓ.ஆD.�. எ0ற ெபய`U 
உEள இைணயதள=>ைனfK, அேத ெபய`U
ேப4N+ தVK அ8IேகஷைனfK n`="+
கா:Oவேத ஆ@K எனJK
ேப4N+ அA1="Eள".

இV8ncK, இaத >:டK
இa>யா1Uபல=தஎ>D8nைன
சa>=" வVPற". Xத[U
இaத >:ட=>U இைணaத
பல tYவன-கE, அ>[Va"
த-கைள 1ல+P+ ெகா2O,
தjேய அேத ேபா0ற >:ட-
கைள அA1=தன. ேப4N+, 
இaத >:ட=>0 வWயாக, எaத 
அ;8பைடsU இலவசமாக=
தVK இைணயதள-கைள அA1+
Pற" எ0ற ேகE1 அைன=" ம+

கIடXK எkKnய". ெமாைபU ேசைவ tY
வன-க.ட0, ேப4N+ ச> ெசgPற" எ0ற
@?றoசா:OK எkaத". இ" �1ரமாP,
ெச0ற ேம மாதK, 70 @k+கE இைணa",
ேப4N+ tYவனD மாD+ ஸ+கDெபD+ அவD
க.+@+ க;தK ஒ0ைற அc8nனாDகE.
அ>U, இ0டDெந: டா: ஓ.ஆD.�. >:டK,
அைனவV+@K சமமான இைணய இைண8N
எ0ற ெகாEைக+@ எ>ரான" எ0Y pA, பா"
கா8N @A=" பல சaேத க-கைளfK எk8n
னாDகE.

இத?@8 ப>U அI+@K வைகsU,
த0 வைலமைன ஒ0AU த0 1ள+க=>ைன
7 t{ட-கE ஓOK 1;ேயா கா:< qலK
(http://www.wired.com/2015/05/internet-org-expands-
net-neutrality/) மாD+ அI=தாD. எaத ெமாைபU
ேசைவ tYவன-கைளfK இaத >:டK க:O8
பO=தா" எ0YK, அைனவV+@K அைன="
தள-கைளfK இலவசமாக அI8ப" நைட
XைறsU <ரமK எ0YK pAனாD. எaத வW
smK இைணய=ைத அ�க இயலாத ம+க
.+@, இaத >:டK, ெபாVளாதார  >sU
இயmK வைகsU வ;வைம+க8ப:OEள"

எ0Y ெத`1=தாD. ெபVKபா
லான ம+கE ப-@ ெபறாத
ஓD இைணயK எ8ப; அைன
வV+@K சமமான இைணய
மாக இV+க X;fK? எ0YK
ேகE1 எk8nனாD.

இேத ேவைளsU, ம+
கI0 சaேதக-க.+@8 ப>U
அI+@K வைகsU, ேப4N+
tYவன tDவாPகE <ல N>ய
வWXைறகைள அA1=தனD.
இaத >:ட=>U எaத ஒV tY
வன=ைதfK 1ல+P ைவ+க8
ேபாவ>Uைலஎன=ெத`1=தனD.

ேப"67 இைணய\ 1#ட, ெபய; மா9ற5
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அத0 n0னD, Free Basics >:ட=>U 60 N>ய
ேசைவ வWகE ப:;ய[ட8ப:OEளன. பய
னாளDகE, இவ?AU எaத ேசைவகE த-க
.+@ ேவ2Oேமா, அவ?ைற= ேதDaெதO="8
பய0பO=தலாK. இaத ேசைவகIU, ேவைல
வாg8N 1ளKபர-கE, உடU நலK ேப�தU,
1+P�;யா தள-கE ேபா0றைவ உEளன.

இ="ட0, இைணய=>U பா"கா8NK,
தjநபD தகவUகI0 தj=த0ைம கா8
ப?ற8பOவ"K இVXைற உY> ெசgய8
பOK எனJK அA1+க8ப:ட". @A8பாக, 
இைணய இைண8 n0ேபா", பா"கா8பான

வWXைறகE பல அO+@களாக இய-@K
எ0Y மாD+ உY> அI=தாD. “Free Basics”
எ0ப" இைண ய=>?@ வW நட="K ஓD அ8-
Iேகஷேன த1ர, அ" ம:Oேம இைணயK
அUல எ0Y அA1=தாD. இைணய இைண8N
எ0ப", அைன=" மjதDக.+@மான அ;8
பைட உ`ைம எ0YK, அதைன உY >8பO=த 
ேப4N+ Xய?< ெசgPற" என, அைன="
நாOகI0 ஆ:<யாளDகIடXK எO="
ைர=" வV PறாD. த0 அmவலக வளாக=>?@
வVKப; அைனவV+@K அைழ8N 1O=
"EளாD.

ஆ-PலK ேபச8படாத ம+கIடK,
4மாD: ேபா0 பய0பாO ெபVக

ேவ2OK எ0றாU, அவDகI0 ெமாWகIU
ஆ2:ராg: இய+கK பய0பா:O+@= தர8
பட ேவ2OK எ0ப" அைனவVK ஒ8N+
ெகாEள8ப:ட உ2ைம. இதைன உணDaத,
p@E tYவன=>0 தைலவD ZaதD noைச, இa
>யா1U 11 மாtல ெமாWகIU ஆ2:ராg:
இய+கK தர8பOK என அ2ைமsU அA1=
"EளாD. nரதமD ேமா; அவDகI0 ;�:டU
இa>யா >:ட=>0 ஒV ப@>யாக இaத நட
வ;+ைக இV+@K. இ" @A=த pOதU தக
வUகE ெவIsட8பட1Uைல எ0றாmK,
ேமா; அவDக.+@8 n;=த @ஜரா=> ெமாW
இaத 11 ெமாWகIU ஒ0றாக இV+@K என
ZaதD noைச உY> அI=ததாக= ெத`Pற".

¡a> ெமாW8 பய0பாO ஏ?கனேவ 94%
Nழ+க=>U உEள". ம?ற இைணய8 பய
னாளDகIU, 37% ேபD த-கE ெமாWகIU
இைணயK தர8பட ேவ2OK என 1VKNவ
தாக, ஓD ஆgJ ெத`1="Eள".

ஏ?கனேவ அA1=தப;, p@E tY வனK,
இa>யா1U ரsU tைலய-கIU இலவச
ைவ n இைணய இைண8nைன வழ-க இV+
Pற". இaத ஆ2O இY>+@E 100 tைல
ய-கIU இaத இைண8N Pைட+@K எ0YK,
அத0 qலK, நாெளா0Y+@ ஒV ேகா; ேபD
பயனைடவாDகE எ0YK அA1+க8ப:
OEள". இத0 n0னD, ேமmK 400 ரsU
tைலய-க.+@ இ" 14த`+க8பOK. இ"
ெசயUபO=த8பOைகsU, இa>யா1ேலேய
{க8 ெப`ய அள1லான ைவ n இைண8N
இ"வாக=தா0 இV+@K. இaத >:ட=>U, 
p@.ட0 RailTel என8பOK இa>ய
tYவனXK இைணPற". ஏ?கனேவ,
இatYவனK 63,500 P.i. ¢ர=>?@
த0 வைல8n0னைல ஏ?பO=>fEள".
இ" 5,000 ரsU tைலய-கE வWேய ெசU P
ற". இ" வைர, 32,500 P.i ¢ர=>?@ ைபபD
ெந:ெவாD+ ஏ?பO=த8ப:OEள". ேமmK,
29,500 Pi ¢ர=>?@ இaத ெந:ெவாD+
P?கான ப� ேம?ெ காEள8ப:O வVPற".

11 மாEல ெமாG கHB 
ஆ/#ராI#
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ஏDெடU tY வனK, த0 4 � வச >ைய >V8-
£`U அ2ைமsU வழ-க= ெதாட- P ய". 

ெச0ற ஆக4: மாதK, இa >யா Xk வ"K 
296 நக ர-கIU, 4� வச> ஏDெடU tY வ-
ன=தாU தர8ப:ட". த?ச மயK >V8 £`U 
ெமாைபU ேபா0கE, இைணய இைண8n 
(Dongle), 4� ஹா:4பா: ஆP யைவ qலK, 
4�  இைண8 nைன வழ- @ P ற" ஏDெடU.

ஏDெடU tY வனK, த?ே பா ைதய த0 3� 
வா;+ைக யா ளDக .+@+ pOதU க:டணK 
இ0A, 4� வச >+@ ேமKப O="K வW கைள= 
தa "Eள". 

இvவாY ேமKப O=>+ ெகா2ட வDக-
.+@, XதU ஆY மாத= >?@ அள வ?ற 
{}<+ தர 1 ற+க வச > ையfK தV P?". ஒv-
ெவாV மாதXK, ஐa" >ைர8ப ட-கைள இல-

வ ச மாக= தர 1 ற+கK ெசg >ட அc ம> தV P-
ற". மாதK �.999 க:ட ண=>U, கண+க?ற 
அைழ8 NகE, இல வச ேரா{-, 4� ேட:டா 
ஆP ய வ?ைற= தV P ற". 8I8 காD: வD=தக 
தளK ம?YK சாKச- tY வ னXK <ல @A8-
n:ட ெமாைபU ேபா0கைள ஏDெடU 4� 
இைண8 Nட0 வா- @ ேவா V+@ பல சm ைக-
கைள அA 1= "Eளன. 

இa > யா1U வா;+ைக யா ளDகE, அ>க 
அள1U ேட:டா ப` மா?ற= >ைன ேம?ெ காE-
வதாU, 4� வச> தV வத0 qலK, அவDகE 
1V8ப-கைள எI தாக tைற ேவ?ற X; P ற" 
என, >V8 £`U 4� வச > sைன அA X க8ப-
O= " ைகsU, த{ªநாO ம?YK ேகரளா மாt-
ல-க .+கான ஏDெடU n`10 தைலைம tD-
வாக அ> கா` @A8 n:டாD.

1^, _VB 4a வச1

ஆ8nE tY வனK  த0 ஆ8nE 4ேடா -̀
[ Va" (iTunes App Store) அ2ைமsU, 

256 அ8 I ேக ஷ0கைள w+ P fE-
ள". இைவ வா;+ைக யா ளDகE 
@A=த தj8ப:ட தக வUகைள 
(ஆ8nE ஐ.;. சாத ன-கI0 
தj அைட யாள எ2கE ேபா0-
றைவ) அ�P= த0 பய0பா:-
;?ெகன ேச{=" ைவ=த" 
ெத`ய வaத". இதனாU, அaத 
அ8 I ேக ஷ0கE அைன=ைதfK 
த0 4ேடா` [ Va" ஆ8nE w+-
P 1:ட". இaத அ8 I ேக ஷ0கE 

ெபVKபாmK �ன நா:O tY வ ன-களாU 
வ; வ ைம+க8ப:O, ஆ8nE அc ம-

> fட0 அத0 4ேடா`U அைம+-
க8ப:ட ைவ யா@K. ஏற=தாழ, 10 
ல:சK ேபDகE வைர இவ?ைற= 

தர 1 ற+கK ெசg" பய0ப O=> வV-
P0றனD. 

ேமmK, இaத அ8 I ேகஷ0 
Nேரா P ராKகE qலK, ஆ8nE 
4ேடா`mK மாUேவD Nேரா P-

ராKகE பர 1ட வாg8 NகE இVa-
த தனாU, ஆ8nE இaத X;ைவ 

எO=த".

ஆ,MC b7 cய அ, H ேகஷO 6ேரா c ரா5கC
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அ!ட வைண 
ெந!) வ*ைச ,!ட-

ேவD: டா@ ெம2:;U நாK அைம+@K 
ேடnEகIU உEள ெந:O வ` ைசsU 

உEள ம>8 N கைள, எ+ெஸU ஒD+ �:;U 
p:;8 பாD8ப" ேபா0ற வச >ைய ேவD: 
Nேரா PராK நம+@= தV P ற".  எO="+ 
கா:டாக, 20 பO+ைக வ` ைசகE ெகா2ட 
ஒV ேடnைள அைம= "EேளாK எ0Y 
ெகாEேவாK. இ>U, q0றா வ தாக உEள 
ெந:O வ` ைசsU உEள ம>8 N கI0 
p:O= ெதாைக sைன அAய நாK 1VK N-

PேறாK. _ª+க2ட வாY இத?@ ெசயUபட 
ேவ2OK. 
1. எaத ெந:O வ` ைசsU உEள ம>8 N கI0 

p:O= ெதாைக sைன அAய ேவ2 Oேமா, 
(இ-@ q0றா வ தாக உEள ெந:O வ`ைச) 
அ>U _ழாக உEள ெசU[U கDசைர+ 
ெகா2O ெச0Y tY=தJK. 

2. `8பjU, Layout ேட8 nைன+ காணJK.
3. இ-@ ேட:டா @�8nU உEள Formula 

ேட8nU PI+ ெசg > டJK. 
4. ேவD: Formula டயலா+ பா+ைஸ+ கா:OK. 
5. இ-@ Number Format எ0cK _ª 1` 

ப: ; ய[U, Number Format எ0ப தைன8 
பய0ப O=>, எ2 ம>8N எaத பாDம:;U 
ேதைவ எ0ப தைன ேதDaெத O+கJK. 
இ" உ-கE 1V8ப=ைத8 ெபாY=த". 
பாDம: ேதDaெத O+கா மmK இV+கலாK. 

6. அO=" ஓேக PI+ ெசg > டJK.
7. p:O= ெதாைக இY> ெசU[U அைம+க8-

ப:ட n0னD, ேமmEள ெசUகIU ம>8-
nைன மா? A னாmK, பO+ைக வ` ைச கைள 
w+ P னாmK, ஒvெ வாV XைறfK p:O 
ம>8 nைன உV வா+க ேவ2OK. இத?@, 
அaத இY> ெசU[U, கDசைர+ ெகா2O 
ெச0Y, ஏ?க னேவ இV+@K p:O= 
ெதாைகைய w+ Pய n0னD, F9 _ைய அk=த 
ேவ2OK.

அ!ட வைண 
ெந!) வ*ைச அகல0

ேவD: டா@ ெம2:;U, ேடnE ஒ0Y தயா-
`+@K ேபா", அத0 ெந:O வ` ைசs0 

அக ல= >ைன {க= "U [ ய மாக அைம+க 
X;fK. அத?@+ _ª+கா�K வW கைள8 
n0ப?றJK.
1. எaத ெந:O வ` ைசs0 அக ல=ைத மா?A 

அைம+க 1VK N P �Dகேளா, அதைன= 
ேதDaெத O+கJK.

2. `8பjU Layout  எ0cK ேட8 nைன= 
ேதDaெத O+கJK. 

3. ேடnE @�8nU, Properties எ0cK ஆ8-
ஷைன PI+ ெசg > டJK. ேவD: ேடnE 
8ரா8பD:¬4 (Table Properties) எ0cK 
டயலா+ பா+ைஸ+ கா:OK. 

4. இ-@ Column  எ0cK ேட8 கா:ட8பட 
ேவ2OK. 

5. அO=" Preferred Width எ0பைத8 பய0-
ப O=>, ெந:O வ` ைசs0 அக ல=ைத, 
w-கE எ2 � P ற ப; அைம+கJK.

6. அO=த ெந:O வ` ைச sைன= ேதDaெத-
O+க, Previous Column அUல" Next Column 
ப:ட0கIU PI+ ெசg" ேதDaெத O+-
கJK.

7. மா?ற ேவ2 ;ய அைன=" ெந:O வ`-
ைச க ImK ேம?ப; ெசயUபா: ;ைன 
ேம?ெ காEள ேமேல 5 ம?YK 6 tைல கIU 
pற8ப: OEள வ?ைற ேம?ெ காEளJK.

8. X;=த n0னD, ஓேக PI+ ெசg" 
8ரா8பD:¬4 டயலா+ பா+ைஸ qடJK.
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1234 561 மைற9க
எK.எ4. ஆ�4 ெதா@8nU எaத Nேரா P-

ரா{U, ஏேதcK �U சாDaத ஐகா0 அVேக 
கDசைர+ ெகா2O ெச0றாU, <Aய ம|சE 
tற+ க:ட=>U, அaத ஐகா0 எத?காக, எ0ன 
ெசயUபா: ;ைன= தVK எ0ற உத1+ @A8N 
Pைட+@K. இ" நம+@8 பல வW கIU உத-
1 O வதாg இV+@K.  நாK ந0@ ெத`a" 
பய0ப O="K ஐகா0 iதாகo ெசUைக smK 
இேத @A8N Pைட+ைகsU, நம+@ 1V8ப-
{Uலா த தாக இV+@K. இaத 4P 0 ;8ைஸ 
ேதா0றாமU மைற= >ட, எ+ெஸU Nேரா P-
ரா{U எ0ன ெசg >ட ேவ2OK என இ-@ 
பாD+கலாK.
1. எ+ெஸU ஆ8ஷ04 டயலா+ பா+ைஸ= 

>ற+கJK. எ+ெஸU 2007U, ஆ�4 ப:ட0 
அk=>, n0னD Pைட8ப வ?AU, எ+ெஸU 
ஆ8ஷ04 எ0ப>U PI+ ெசg > டJK. 
எ+ெஸU 2010 ெதா@8nU, `8பjU ைபU 
ேட8 ேதDaெத O=" அ>U Options எ0ப-
தைன+ PI+ ெசg > Oக.

2. டயலா+ பா+U, இட" ப+கK,  Popular 
(Excel 2007) அUல" General (Excel 2010) ேதDa-
ெத O+க8ப: ; V8பைத உY> ெசg > Oக.
 இ-@ Pைட+@K ScreenTip Style _ª 1` ப:-

; யைல= >றa > Oக. இ-@ Don't Show ScreenTips 
எ0ப தைன= ேதDaெத O=", ஓேக ெகாO=" 
ெவI ேய றJK. இj 4P 0 ;84 ேதா0றா".

ேட!டா<4 =ேழ ேகா)
எ+ெஸU ஒD+ N+PU ேட:டாைவ= ேதDJ 

ெசg", n0னD அ;+ே கா O+கான U ஐகா0 
i" அk= >னாU, அUல" க2:ேராU + U 
அk= >னாU, ேட:டா10 _ழாக ஒV ேகாO 
அைம+க8பOK. இ" அ;+ே காO அைம=த-
லா@K. ஒV அ;+ே கா O+@8 ப> லாக, இர2O 
ேகாOகE அைம+க ேவ2OK எ0றாU, l8: 
_ைய அk=>+ ெகா2O Underline �ைல 
அk=தJK. இV ேகாOகE அைம+க8பOK. 
இேத ேபால பல வைக+ ேகாOகE அைம+க, 
Format=>Cells க:- ட- ைளைய ெகாO=", 
n0N Font ேடைப அk=->8 பாV--கE. 
பல- 1த அ;+ே கா O கைள Underline ப@- >-sU 
காண-லாK.

அல ? கைள மாAற 
பாC Dலா ேதைவயா?

பைழய எ+ெஸU ஒD+ �:க .ட0 ப� யா?-
Y ைகsU, அUல" நாK பழ காத இட-க I-

[ Va" Pைட+@K ஒD+ �:கIU i2OK 
ப� யா? Y ைகsU, அ>U உEள அல @ கைள, 
N>ய அல @ க .+@ மா?ற ேவ2 ;ய ®ª tைல 
ஏ?ப டலாK. அ;+க ண+PU உEளைத i:ட-
V+@ மா?றலாK. கால0 எ0பைத [:டD என 
மா?ற ேவ2 ; ய > V+கலாK. இத?கான பாD X-
லா 1ைன இ-@ காணலாK.

எ+ெஸU ெதா@8nU   CONVERT  எ0ற 
ப-சைன+ க:டைள வ`sU ெகா2O வa", 
எaத அல @ க ைளfK மா?றலாK.    இaத ப--
சைன அைம+ைகsU w-கE பாD Xலா எத-
ைனfK அAa > V+க= ேதைவ sUைல. எO=-
"+கா:டாக Column B–sU வ` ைச யாக அ;+ 
கண+PU ேட:டா ெகாO=" ைவ= > V+ 
P �DகE. இதைன i:டD கண+PU Column 
C    sU ெகா2O வர ஆைச8ப O P �DகE. 
இj Column B–sU ேட:டா உEள ெசUக
ைள= ேதDaெத O+கJK. இ" B2 XதU  B8 
வைர இV8ப தாக ைவ="+ ெகாEேவாK. 
Xத[U B2:B8 வைர s லான ெசUகைள= ேதDa-
ெத O-கE. அO=" C2:C8 ேதDaெத O-கE. 
இ8ே பா" =CONVERT(B2,”ft”,”m”) என பாD X லா-
1ைன ைட8 ெசg > டJK. 

அO=" Ctrl + Enter எ0ற இV  _க ைளfK 
அk=தJK. இvவைக+ க:டைள qலK 
பல வைக யான அல @ கைள மா?A அைம+-
கலாK. ைமU– P.i, கால0 – [:டD 
என பல Pைட+ P0றன.  பார0²: – ெசU-
<ய4 மா?ற= >?கான பாD Xலா இ8ப; 
இV+@K. =CONVERT(68, “F”, “C”) ெசU <ய4 
– பார0²: பாD Xலா =CONVERT(68, “C”, “F”)
என அைமfK. 

எ+ெஸU ெஹU8 ெமc ெச0Y ம?ற-
வ? A?கான பாD X லா+கைள அைம+கJK. 
உ-க IடK ப> ய8ப: OEள எ+ெஸU 
CONVERT பாD X லா 1ைன, உ-கE கK8 
}:ட`U உEள எ+ெஸU ெதா@8N  எO="+ 
ெகாEள 1Uைல எ0றாU,  Analysis ToolPak –
ைன உ-கE கK8 }:ட`U இ04டாU ெசg" 
n0னD பய0ப O=தJK.

எ7ெஸB
g,"...
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பானா ேசாj+ tY வனK அ2ைமsU P50 
Idol ம?YK P65 Flash எ0ற இர2O N>ய 

4மாD: ேபா0கைள 1?ப ைன+@ அA X க8ப-
O= > fEள". P50 Idol மாடU ேபாjU, 5 அ--
@ல அள 1 லான >ைரfK, அO=த மாட[U 
5.5 அ- @ல அள 1 லான >ைரfK உEளன. 
இர2 ;mK ைஹ ெடப jஷ0 ;4 nேள 
Pைட+ P ற". 1.3 Pகா ெஹD:4 ேவக=>U 
இய-@K @வா: ேகாD 8ராசசD தர8ப: OE-
ளன. ஆ2:ராg: 5.1 லா[ பா8 ஆ8ப-
ேர:;- <4டK இய- @ P ற". n0 N ற மாக 8 
ெமகா n+ெஸU >ற0 ெகா2ட ேகம ராJK, 
X0 N ற மாக 2 ெமகா 
n+ெஸU >ற0 
ெகா2ட ேகம ராJK 
உEளன. 

இர2O மாடU 
ே ப ா0 க  I m K 
இர2O <Kகைள 
இய+கலாK. 3� 
ேபா0க ளாக இைவ 
இய- @ P0றன. 

 P50 Idol ேபாjU  1�.n. ராK tைன வகK 
தர8ப: OEள". 4ேடாேர~ ெமம` 8 �.n. 
இதைன ைம+ேரா எ4.;. காD: ெகா2O 
32 �.n. வைர அ> க8ப O=தலாK. n0 Nற+ 
ேகம ரா1U எU.இ.;. 8ளா³ இைண+க8ப:-
OEள". இத0 ப` மாணK  142×71.5×8.7 {i. 
எைட 139 PராK. எ8.எK. ேர; ேயாJK 3.5 

{i ஆ;ேயா ஜா+@K உEளன. ெந:ெவாD+ 
இைண8 n?@ 3�, ைவ n, N.�= 4.0 ம?YK 
�.n.எ4. ெதாWU ´:ப-கE இய- @ P0-
றன. இ>U தர8ப: OEள ேப:ட` 2,150 mAh 
>ற0 ெகா2ட தாக உEள". இத0 அ>க ப:ச 
1ைல �.6,790.

Panasonic P65 Flash  ேபாjU உEள 5.5. அ--
@ல அள 1 லான >ைர 1280 x 720 n+ெஸU >ற0 
ெகா2ட தாக உEள". 1�.n. ராK tைன வகK 
தர8ப: OEள". 4ேடாேர~ ெமம` 8 �.n. 
இதைன ைம+ேரா எ4.;. காD: ெகா2O 32 
�.n. வைர அ> க8ப O=தலாK. இத0 ப` மாணK 

151×77.8×8.95 {i. 
எைட 168 PராK. 
இ>U தர8ப:-
OEள ேப:ட` 
2,910 mAh >ற0 
ெ க ா 2 ட  த ா க 
உEள". இத0 
அ>க ப:ச 1ைல 
�.8,290

 இவ?ைற அA X க8ப O= >ய 1ழா1U, 
பானா ேசாj+ tY வ ன=>0 இa >ய8 n`10 
வD=தக8 n`J தைலவD pY ைகsU, இa >ய 
வா;+ைக யா ளDகI0 வா-@K >ற c+ேக?ற 
வைகsU, அைன=" பய னா ளDக ைளfK >V8> 
அI+@K வைகsU, ெமா=தK 30 மாடU 
4மாD: ேபா0கைள, பானா ேசாj+ tY வனK 
அA X க8ப O= > fEள தாக+ @A8 n:டாD.

பானா ேசாh7 
வழYJ5 61ய 

"மா;#ேபாOகC
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ைம+ே ராசா8: tY வனK அ2ைமsU த0 
¶{யா  வ` ைசsU, ¶{யா 640 எ+4.

எU., எU.;.இ.  எ0ற 4மாD: ேபாைன இa >-
யா1U 1?ப ைன+@ அA XகK ெசg "Eள". 
இaத ஆ2;0 ெதாட+க=>U நைட ெப?ற 
ெமாைபU உலக+ கV=த ர-க 1ழா1U இ" 
அA X க8ப O=த8ப:டாmK, இa > யா1U 
உடேன இ" 1?ப ைன+@ தர8ப ட 1Uைல. 
இத cட0 இைணaத 3� மாடU ம: Oேம 
ெவI யா ன". த?ே பா", 4� மாடU ேபானாக 
இ" வa "Eள". 3� மாடU ேபாjU உEள 
அKச-கேள, 4� மாடU ேபாjmK உEளன. 
ஒேர ஒV ேவY பாO, இ" 4� அைல வ ̀ ைச 
ேவக ெமாைபU ேபானா@K. இத0 அKச--
கைள இ-@ பாD+கலாK.

இத0 >ைர 5.7 அ- @ல அள1U அைம+-
க8ப: OEள". இத0 n+ெஸU >ற0 1280 x 
720 ஆக உEள". 
ைஹ ெடப jஷ0 
கV8N ஐ.n.எ4. 
கா:<= ெதI-
1ைன+ ெகா2-
OEள". இத?@ 
காDj- ெகா`Uலா 
Pளா4 3 பா"-

கா8N ெகாO+க8ப: OEள". இ>U 1.2 Pகா 
ெஹD:4 ேவக=>U இய-@K @வா:ேகாD  
Qualcomm Snapdragon 400 8ராசசD உEள". இத0 
ராK tைன வகK 1 �.n. இத0 4ேடாேர~ 
ெமம` 8 �.இ. இதைன ைம+ேரா எ4.;. காD: 
ெகா2O 128 �.n. வைர அ> க8ப O=தலாK. 
இத0 ஆ8ப ேர:;- <4டK 12ேடா4 
ேபா0 8.1. இதைன 12ேடா4 10+@ ேமKப-
O=>+ ெகாE.K வச> தர8ப: OEள". இ>U 
இர2O <Kகைள இய+கலாK. இத0 n0 Nற+ 
ேகம ரா10 >ற0 13 எK.n.  ஆ:ேடா ேபாக4 
ம?YK எU.இ.;. 8ளா³ வச> தர8ப: OEள". 
X0 N ற மாக 5 எK.n. >ற0 ெகா2ட ேகமரா 
இய- @ P ற". எ8.எK. ேர;ேயா ம?YK 3.5 
{i ஆ;ேயா ஜா+ இைண+க8ப: OEளன. 
ெந:ெவாD+ இைண8 n?@ 4�, 3�, ைவ n, 
N.�= 4.0., �.n.எ4. ெதாWU ´:ப-கE 

இய- @ P0றன. 
இத0 ேப:ட` 
3,000 mAh >ற0 
ெகா2ட தாக உE-
ள".

இத0 அ>க 
ப:ச 1ைல �. 
17,399.

jkயா 
640 எ7".எB. 
அU l க மா னW
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வD=தக இைணய தள இய+க=>U, 
இa>யா1U X0ன�sU இய-P வVK, 

8I8காD: tYவனK, ெச0ற அ+ேடாபD 15 
நEIர1U ெதாட-P, Big Billion Days Sale 
எ0ற ெபய`U ேம?ெகா2ட". ெதாட-Pய 
11 t{ட-கIU, ஒV ல:சK ெமாைபU 
ேபா0கைள 1?பைன ெசg" சாதைன 
பைட=ததாக அA1="Eள". ப=" ம� 
ேநர=>U, �.300 ேகா; ம>8NEள ெமாைபU 
ேபா0கைள  1?பைன ெசg"Eள". இவ?AU 
75% ேபா0கE 4� ேபா0களாக இVaதன. 
XதU நாE 1?பைனsU, XதU ப=" ம� 
ேநர=>U, ப=" ல:சK ெபாV:கைள 8I8 
காD: 1?பைன ெசg"Eள". இaத ேநர=>U, 
60 ல:சK ேபD இத0 தள=>ைன அ�PனD. 

ஒvெவாV ெநா;smK 25 ெபாV:கE 
சராச`யாக 1?பைன ெசgய8ப:டன. இaத 
1ழா+கால 1?பைன, ெச0ற அ+ேடாபD 
13U ெதாட-P, அ+ேடாபD 17 வைர 
ேம?ெகாEள8ப:ட".

இ+கால=>U, 4மாD:ேபா0, ெமாைபU 
"ைண சாதன-கE, ேட8ள: n.<.+கE, 
ஆPயவ?ைற வா-@ேவாV+@8 N>ய பல 
சmைககE வழ-க8ப:டன.

இர2O <K இய+கK தVK வைகsU, 
ேநா+Pயா 105 வ;வைம+க8ப:O, 

{க+ @ைறaத 1ைலயாக, �. 1,419 என 
1ைலsட8ப:O, த?ேபா" சaைதsU 
1?பைன+@+ Pைட+Pற". 2013 ஆK 
ஆ2;U, ஒV <K இய+க=>U, இேத மாடU 
எ2�ட0 ேநா+Pயா அ;8பைட வச>கE 
ெகா2ட ேபா0 ஒ0ைற ெவIs:ட". அத0 
ெவ?A+@8 n0னD, இaத மாடU ேபாைன 
இர2O <Kக.ட0 இய-@K வைகsU 
தயா`=" வழ-PfEள".

இaத எIைமயான ெமாைபU ேபாj0 எU.
<.;.>ைர 1.45 அ-@ல அள1U, 128 x 128 
n+ெஸU >றcட0 அைம+க8ப:OEள". 
இ>U உEள Xகவ` n`1U, 2000 ெதாடDN 
Xகவ`கைள அைம="= ேத+P ைவ+கலாK. 
டாDo ைல: ம?YK எ8.எK. ேர;ேயா 
வச>க.K வழ-க8ப:OEளன.  Xத[U 

இேத ெபய`U வaத ெமாைபU ேபா0, 
ப0னா:டள1U 1?பைனsU 8 ேகா; எ0ற 
எ2�+ைகய= தா2;ய".

த?ேபா" இர2O <Kக.ட0 
வ;வைம+க8ப:ட இaத ெமாைபU 
ேபா0 ஆ;ேயா, Xaைதயைத+ கா:;mK 
20% pOதலாக, ஆ;ேயா >ற0 ெகா2OEள". 
சாD~ ெசgவத?@ ைம+ேரா f.எ4.n. 
ேபாD: தர8ப:OEள". இத0 ப`மாணK 
108.5 x 45.5 x 14.1{i. இத0 எைட 69.6 
PராK. 

இத0 ேப:ட` 800 mAh >ற0 ெகா2டதாக 
உEள". ஒVXைற சாD~ ெசgதாU, 
35 நா:கE வைர த-@Pற". ெதாடDa" 15 
ம� ேநரK ேபசலாK. XதU Xைற ெமாைபU 
ேபா0 பய0பO="ேவாV+@, இaத மாடU 
ெமாைபU ேபா0 {க உத1யாக இV+@K 
எ0Y எ>DபாD+க8பOPற". 

ப#ெஜ# 
Sைல(B 

ேநா7cயா 105

NOKIA
105

11 EkடYகHB ஒ^ ல#ச5 ேபாOகC S9பைன
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ைம0ே ராசாI$ VG வ ன2@4 சாத னSகL 'யI-
bைன2 த: வ தாக உLளன. JKIபாக, _@ ய தா-
கg?, jத லா வ தா கg? தரIப$ OLள ேலIடாI 
க?I \$டD எ=லா வைக P"$ட= ேதைவ க ைளk? 
Vைற ேவF G வ தாக உLள3. அத ைனேய ேடIள$ 
b.c.யாகg? பய4ப O2தலா? எ4ப 3g? _@ய 
jைற சாத ன மாக0 கா$ O ̀  ற3. 'ைல சFG0 
lO த லாக இ:I b^?, ைம0ே ராசாI$ VG வன? 
காலI ேபா0`= Jைற7த 'ைல if? இவFைற2 
தயாD ெசm @O? என எ@DபாD0கலா?. JKIபாக, 
'*ேடா# 10 c#ட?, pG ேகாP சாத னSக]= 
'ைர'= இ:0J? எ4ற அத4 இல0 ̀ Fகா-
க ேவ^?, 'ைல Jைற வாக இ7த சாத னSகL 
நம0J0 `ைட0J?. ைம0ே ராசாI$ VG வ ன2ைத 
இதFகா க ேவ^? பாரா$ட ேவ*O?.

ேபரா. டா!ட& M. jq வாச0, ெச0ைன.

ைம0ே ராசாI$ அK j கIப O2 @ய சDேப# _0 மP0-
க q ri4 பய4பாO அF _ தமாm உLள3. hSகL 
JKI b$ OLள k $\I இைணய தள? ெச4G அத4 
'ள0கI பட2ைதI பாD2ேத4. எIப Pk? இதைன 
வாS`I பய4ப O2 3 வ3 எ4ற jP 'ைன எO2 3-
'$ேட4. உSக U ைடய க$ O ைரi= காணIபO? 
தக வ=கL aகg? jN ைம யா கg?, எ] ைம யா கg? 
உLளன. பாரா$ O கU? ந4 Kk?.

எ<. j4 Vயா, ேகாைவ.

ைம0ே ராசாI$ VG வ ன2@4 ைக வைளய? 
ந? அைன வ :0J? பய4 த: வ தாக இ:0J?. 
JKIபாக, உட= V ைலைய0 க$O0 ேகாI _ட4 
ைவ230 ெகாLள ':? _ ப வDக U0J இ3 ஒ: 
வரI b ர சா த மாக அைமk?. இ7த சாத னSகL 
எ=லா?, இ7 @ யா'= `ைட0 J?ே பா3 எSக-
U0J Vைன s$டg?.

எ<. காத& பா;சா, MQ >!கN.

vைன2த ேபாெத=லா? அ0க g*$கைள 
அைன23 தளSக ]f? @ற7 3 '$O tO வ3 
எIபP எ4G ெத% யாம=, JழIப ம ைட7 3Lள 
எ4ைனI ேபா4ற வாச கDக U0J, tO வ3 எIபP 
என 'ள0க மாக அK '2த உSகL க$ Oைர ந=ல 
பாட மாக அைம7 3Lள3.

ஆ&. xT மாற0, ெசyகNப;>.

இ4ெட= #P0 க?I \$டD JK23I பP2த 
ேபா3, அதைன வாS`I பய4ப O2தலா? எ4G 
எ* q i :7ேத4. ஆனா=, hSகL த7 3Lள க$-
Oைர, அ@= அடS ̀  kLள bரvைன கைளI ப$ P-
ய Y$O, எvச %0ைக த7 3Lள3. ேநர2@= த7த 
க$ O ைர யாக உLள3. வாS J வைத ஒ2@ ைவ2-
3Lேள4.

எ0. கQண gரா0, P/4 5ரU.

இ7 @ய ரi= Vைல யSக]= இல வச ைவ b எ4-
ப ெத=லா?, எIே பாேதா வ7 @ :0க ேவ* P ய3. 
நா? P"$ட= இ7 @யா எ4G இIே பா 3 தாேன ேபw-
`ேறா?. எIப Pேயா, lJL VG வன? நம0J இ7த 
வச @ைய இல வ ச மாக2 த73 _* qய? க$P0 
ெகாLளI ேபா` ற3. ஒ: நாO வளDvc அைடய, 
இ4ைறய கால க$ட2@=, இல வ ச மாக அ=ல3 
Jைற7த க$ட ண2@= இைணய இைணI_ aக 
அவ c ய மாJ?. இதைன உணD73 அரw?, ந? 
ெதாைல ெதாடD_ VG வ னSகU? ெசய=பட 
ேவ*O?.

ேபரா எ<.ேக.ெஜ: Y லா 5|0, ேவ}&.

gS மFG? எ$x JK2த ேவG பா O கைள 'ள0-
`ய ப@= aக அ:ைம. பல:? இ3 JK23 
JழIப? அைட7 @ :7தனD. 'ள0கSகL அதைன2 
yD2தன.

எU. xடைல ~_�, M� மyகலU.
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ேகL': எ4 ேலIடாI க?I \$ட%=, எ0ெஸ= ஒD0 
|$ Pைன2 தயா %2த b4னD, cல ெந$O வ%ைச 
அ=ல3 பO0ைக வ% ைசi= உLள ெச=கைள2 
ேதD7ெத O2தா=, அவFK4 ெமா2த ம@I_ டா#0 
பா%= கா$டIப O ̀  ற3. ஆனா=, அf வ ல க2@= 
உLள ெட#0டாI க?I \$ட%= உLள எ0ெஸ= 
_ேரா ̀  ராa= அ3 கா$டIப ட '=ைல. இதைனI 
ெபற எ4ன ெச$PS# அைம0க ேவ*O?? 
அ=ல3 இ4#ட ேல ஷr= bைழ ஏFப$ OLளதா?

எ0. �வ சyகர0, M�_ �ைற4 �QR.

ப>U: இ" ஒV சாதா ரண மாறா tைலsU 
உEள வச> தா0. 4ேட:ட4 பா`U, 
எ+ெஸU எவ?ைற எUலாK கா:ட ேவ2OK 
எ0ப தைன நாK ேதDaெத O=" அைம+கலாK. 
w-கE எ>DபாD+@K எ2கI0 p:டU 
ம>8N ம: O {0A ேவY <ல ம>8 N க ைளfK 
ெபறலாK. இத?@, 4ேட:ட4 பா`U, ைர: 
PI+ ெசg", Pைட+@K கா2ெட+4: 
ெமc தVK ப: ; யைல+ கவ j+கJK. இ>U 
Average, Count, Sum  ேபா0ற இ0cK <ல 
ம>8 N கI0 ெபயDகE கா:ட8பOK. இவ?-
A [ Va" நம+@= ேதைவ யா ன வ?ைற, அU-
ல" எைவ எUலாK கா:ட8பட ேவ2 Oேமா, 
அவ?ைற= ேதDaெத O=" அைம+கலாK. 
p:O= ெதாைக கா:ட8பட Sum எ0ற ஆ8-
ஷைன= ேதDaெத O+கJK. 

ேகL': ேவD$ டாJ ெம*$P=, ெசாFகைள2 
ேதP0 க*ட K73, அவFK4 இட2@=, ேவG 
ெசாFகைள அைம2 @ட Find and Replace வச@ 
தரIப$ OLள3. ஆனா=, ஒ: ெசா=ைல2 ேதP, 
அ7த இட2@= இ4ெ னா: ெசா=ைல அைம0-

J?பP இதைனI பய4ப O2 3 ைகi=, ெசா= 
ேதP இட? கா$ O ̀  ற3. அ@= Replace ெசm @ட 
எ*டD த$ P ய gட4, அO23 அ7த ெசா= இ:0-
J aட? கDசD ெச4G VF ̀  ற3. j7ைதய ெசா= 
இ:7த இட2@=, நா? அைம2த ெசா= அைம0-
கIப$ O '$டதா என2 ெத% ய '=ைல. இதைன 
அK73 ெகாLள Find and Replace க$ட2@= எ7த 
இட2@= ெச$ ெசm @ட ேவ*O??

ேஜ. எ0. �ன_, ேசலU.

ப>U: அV ைம யான <+கைல ெத` 1= "E-
·DகE. இ" வைர, ெசாU மா?ற8ப: ; V+@K 
எ0ற நK n+ைக s ேலேய நாK ெசயUப:O 
வa > V+ PேறாK. Xaைதய ெசாUைல ேவD: 
மா? A 1:டதா என அAய, Find and Replace
க:ட=>U வச> இUைல. ஆனாU, இத?@o 
ச?Y Z?Y வWsU ெசயUப:O, நK சaேத-
க=ைத உY> ெசg" ெகாEளலாK. நாேம 
ெசாU உEள இட=>U, N>ய ெசாUைல 
அைம+கலாK.
1.  nேள4 ெசgய8பட ேவ2 ;ய 

ெட+4:ைட PI8 ேபாD O+@ கா8n ெசg-
> டJK. 

2. n0னD, க2:ேராU + எ8 _கைள அk=>, 
நாK ேதOK ெசாU m+@ இைண யாக ெசாU 
உEள இட=ைத+ க2ட A யJK. இ8ே பா" 
எ4ேக8 _ைய அk= >னாU, ைப2: 
அ2:   nேள4 டயலா+ பா+4 qட8-
பOK. இV8 ncK, நாK ேத; அA ய8பட 
ேவ2 ;ய ெசாU[U, கDசD t?@K. 

3. இ8ே பா" க2:ேராU+ 1 _கைள அk=-
>னாU, PI8 ேபாD;U உEள  nேள4 

ேகJP- – பMN–டா!ட& ெப. சLMர ேபா< –
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ெசgய8பட ேவ2 ;ய ெட+4: ேப4: 
ெசgய8பOK. 

4. அO=" Object Browser இU, ெந+4: 
அK N+ @A அUல" க2:ேராU + ேப~ 
டJ2 _கைள அk= >னாU, ேதOK ெசாU 
இV+@K இட =>U கDசD t?@K. இj 
ேமேல 2 ம?YK 3U கா:ட8ப: OEள 
ெசயUபா O கைள i2OK ேம?ெ காEளJK. 

ேகL':  “அநாைத ைப=” (Orphan File) எ4G 
எதைன0 lG ̀  றாDகL? அIபP எIபP ஒ: ைப= 
ஏFபட jPk?? அ4_ lD73 'ள0க? தர ேவ*-
O ̀ ேற4.

எ0. ெமாைஹ|0, ெபாJளா��.

ப>U: நUல ேகE1. ைபU எ0Y ஒ0Y 
இVaதாU, அதைன= >ற+க ஓD அ8 I ேகஷ0 
Nேரா PராK ேவ2OK. எO="+ கா:டாக, 
டா@ெம2: ைபU எ0றாU, அதைன= >ற+க 
ேவD: அUல"  அைத8 ேபா0ற ஒV Nேரா-
PராK ேவ2OK. w-கE அaத Nேரா P ரா {ைன 
w+ P 1:டாU, @A8 n:ட ைபைல= >ற+க 
X; யாேத. ேப~ ேம+கD Nேரா P ரா {ைன கK8-
}:ட ̀  [ Va" w+ P 1:டாU, n0னD அ>U 
உV வான ேப~ ேம+கD ைபUகE அைன="K 
அaத கK8 }:ட`U அநாைத ைபUகேள. ைபU 
ஒ0ைற= >ற+க+ p;ய அத0 Nேரா PராK இU-
லாத ேபா", அaத ைபU ஒV அநாைத ைபU 
தா0.

ேகL': எ4 ந*பD என0J அ^I_? ேவD$ ைப=-
க]4 b4ன qi=, க*கைள உG2தாத எ] ைம-
யான வ*ண? உLள3. எIபP ப0க? jN வ3? 
வ*ணI b4ன qைய ஏFப O2த jPk??

கா. vைற மM, ெச0ைன.

ப>U: ேவD: Nேரா P ரா{U, அ>U ஏ?ப-
O="K டா@ ெம2:க .+@, n0ன �sU 
tறK அைம= >OK வW கைள+ ெகா2 OEள". 
@A8பாக, இைணய தள-கIU டா@ ெம2:-
கைள8 ப+க-க ளாக அைம8ப வDகE இaத 

n0 Nல வ2ண8 
n0 ன  � ை ய 8 
பய0ப O= " வாDகE. 
ேவD;U உEள இaத 
வச >ைய8  பய0ப-
O=>, க2க .+@ 
உY=தாத வைகsU, 
ெம0ைம யான வ2-
ண=ைத+ ெகாO8-
ப" உ-கE க?-
பைன= >றjU தா0 
உEள". n0 Nல 
வ2ணK அைம+@K 
வW கைள+ _ேழ தV-
Pேற0.

1. `8பjU ேப~ ேல அJ: ேட8 nைன+ 
PI+ ெசg > டJK.

2. இ-@  Page Background @�8nU, Page Color 
எ0ப>U PI+ ெசg > டJK. இ8ே பா" 
ேவD: வ2ண-கE tைறaத ஒV க:ட=ைத 
உ-க .+@+ கா:OK. இ> ேலேய, pOதU 
வ2ண-கE ெபறJK வWகE இV+@K. 

3. உ-க .+@8 n;=த வ2ண=ைத= ேதDa-
ெத O+கJK. இaத வ2ணK, டா@ ெம2:-
;?@ n0 Nல வ2ண மாக, ப;8ப த?@ 
இைட }Y இUலாத வைகsU அைம+க8பட 
ேவ2OK. w-கE மJ4 கDசைர வ2ண--
க .+கான க:ட-கIU ெசU mKே பாேத, 
டா@ெம2: n0 NறK இaத வ2ண-கE 
அைம+க8ப:O+ கா:ட8பOK. ச` யா ன" 
என w-கE X;J ெசgதாU, அaத வ2ண=-
>ைன= ேதDaெத O+கலாK. இaத வ2ண=-
>ைன w+க ேவ2OK என X;J ெசgதாU, 
ேமேல கா: ; fEள ப; ெச0Y “No color” 
எ0ப தைன= ேதDaெத O+க ேவ2OK.

ேகL': நா4 அைம0J? ேவD$ டாJ ெம*$-
க]=, ஆPேயா ைப=கைள, வ% க U0 ̀  ைடேய 
இைண0க jP kமா? அதா வ3, டாJ ெம*$ைடI 
பPIப வDகL, அதைன தாSக ளா கேவ இய0` 
அதைன0 ேக$க ேவ*O?. b4னD, ெட0#$ 
பPIபைத2 ெதாடர ேவ*O?. இ3 jP kமா? 
அதFகான வ�கL எ4ன?

எ0. சா� ேக�, �வ கா�.

ப>U: உ-கE டா@ ெம2: ;?@  மU; 
i;யா டo ெகாO+க 1VK N P �DகE. toச ய-
மாக X;fK. அத?கான வWகE ேவD: Nேரா-
P ரா{U உEளன.  _ேழ க2 OEள ப; ெசயU-
ப டJK.
1. டா@ ெம2:;U எaத இட=>U ஆ;ேயா 

ைபU இைண+க8பட ேவ2OK என 1VK-
N P �Dகேளா, அaத இட=>U, கDசைர+ 
ெகா2O ெச0Y ைவ+கJK.
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2. `8பjU Insert ேட8 nைன= ேதDaெத-

O+கJK.
3. ெட+4: @�8nU Object எ0ப>U PI+ 

ெசg > டJK. ேவD:, இ-@ ஆ8ெஜ+: 
டயலா+ பா+ ைன+ கா:OK.

4. ைபU ேட8nU Create எ0ப>U PI+ ெசg-
> டJK.

5. Pைட+@K டயலா+ பா+U, w-கE 
இைண+க 1VKNK ஆ;ேயா ைபைல= 
ேதDaெத O+கJK. n0னD ஓேகஎ PI+ 
ெசgதாU, ெட+4: டா@ ெம2:;U, கDசD 
ைவ=த இட=>U, ஆ;ேயா ைபU இைண+-
க8பOK. அaத இட=>U, 4�+கD ேபால 
ஒV ஐகா0 கா:ட8பOK. இaத ஐகாjU, 
டNE PI+ ெசgதாU, ஆ;ேயா ைபU 
இய+க8பOK.

ேகL': எ4 rட? ஆ*$ராm$ இய0க2@= 
இயSJ? ேடIள$ b.c. ஒ4 GLள3. ெலேனாவா 
VG வ ன2@4 தயா %I_. இதFகான ஆ*$P 
ைவர# ெதாJI _கL JK23 தSக]4 அK gைர 
ேதைவ.

எ<. �ரஜா ெசNவ0, ேகாைவ.

ப>U: ஆ2:ராg: <4ட=>U இய-@K 
4மாD: ேபா0 ம?YK ேட8ள: n.<.+க.+-
கான பா" கா8N @A=" பல வாச கDகE கவ-
ைல8பட= ெதாட- P 1:டனD. ஆ2:ராg: 
<4ட=>U இய+ @ வ த?கான அ8 I ேக ஷ0கE 
p@E nேள 4ேடா`U Pைட+ P0றன. இ-@ 
தர8பOK ப=" ல:ச= >?@K ேமலான அ8-
I ேகஷ0 Nேரா P ராKக ImK எaத 1 த மான 
மாUேவD Nேரா P ராKக.K இUைல எ0Y 
அAaத n0னேர, அ=த ள=>U ப> ய8ப:O, 
பய னா ளDகE தர 1 ற+கK ெசg >ட அc-
ம >+க8ப O P0றன. இV8 ncK <ல 
Nேரா P ராKகIU, nரoைன கைள= தVK 
மாUேவDகE இV8ப தாக8 பய னா ளDகE 
@?றK சா:; வV P0றனD. ேமmK, 
ஆ2:ராg: <4ட=>U இய-@K 
4மாD: ேபா0 ம?YK ேட8ள: 
n.<.+கE வWேய, t>8 ப` மா?-
ற-கE ேம?ெ காEள8ப O வ" அ>-
க ̀ =" வV வதாU, ேஹ+கDகE, 
இவ?ைறfK த-கE இல+காக+ 
ெகா2O ெசயUபட= ெதாட- P-
1:டனD.

எனேவ, இவ? A [ Va" பா"-
கா8N தVK வைகsU, p@E 
nேள 4ேடா`U எ0ன வைக யான பா"-
கா8N தVK Nேரா P ராKகE Pைட+-
P0றன எ0Y பாD+கலாK. நாK ெபD-
சனU கK8 }:டD பா" கா8N 
@A=" ேதO ைகsU,  இல வச 
ேசைவ வழ-@K AVG, AVAST 

and McAfee ேபா0ற ைவேய இ-@K ெத0
 ப O P0றன. Norton ேபா0ற ைவfK Pைட+-
P0றன. ஆனாU, அைன=" வச > க.K 
Pைட+க ேவ2OK எ0றாU, ஆ2 O+@ 30 
டாலDகE வைர ெசm=த ேவ2 ; ய > V+@K.

இaத Nேரா P ராKகE அைன="K, உ-கE 
ேபா0 ம?YK ேட8ள: n.<.+கIU ப> ய8-
ப: OEள  அ8 I ேக ஷ0கE ம?YK ெமம` 
காD:கIU உEள Nேரா P ராKகE, ைபUகE 
என அைன=ைதfK 4ேக0 ெசg", அைவ 
பா" கா8பாக உEள னவா எ0Y கா:OK. 
ெதாடDa" ேபாc+@ வVK ெட+4: ெமேச~-
கைள 4ேக0 ெசg" அc8NK. >V: O+@ 
எ> ராகo ெசயUபOK வச >fK இவ?AU 
உ2O. உ-கE ேபா0 >V ட8ப:டாU, அ" 
இV+@K இட=ைத இaத ஆ2:; ைவர4 
ெதா@8 NகE கா:OK. @A8பாக, ஏ.1.�. 
Nேரா PராK, ேபாjU யாேரcK தவ றான பா4-
ேவD ;ைன அைம+க Xய0றாU, அவைர8 
பட ெம O=" அc8NK.

இைவ @A=" இைண ய=>U Pைட+@K 
>ற னாg J கைள8 ப;=", உ-க .+@= ேதைவ-
யா னைத இல வ ச மாக= தர 1 ற+கK ெசg" 
ப>a" ெகாEளJK.

ேகL':  _@ ய தாக நா4 வாS ̀ ய ேலIடாI க?I-
\$ட%=, '*ேடா# 8.1 பய4ப O2@ வ: ̀ ேற4. 
இ@= #டாD$ ெம^ இ=லா ததா=, c#ட? 
ஷ$ டg* ெசmவ3 எIே பா3? JழIப மா கேவ 
உLள3. பவD #'$v ஆI ெசm3 ஷ$ டg* 
ெசm @O? வ�ையI b4பF G ̀ ேற4. அ3 ச%யா?  
ச% யான வ� ேவG இ:7தா= lறg?. ந4K.

கா. x4ர ம �ய ரா�, M�4பM.

ப>U: பவD 41:o பய0ப O=த 
ேவ2 ; ய >Uைல. சாDK4 பாD இய+-
கJK.  Pைட+@K >ைரsU, Settings 
ேதDaெத O=", n0னD அ>U உEள   
Power ஐகாைன= ேதDaெத O+கJK. 

இ>U q0Y ஆ8ஷ0கE,  Sleep, 
Shut down, ம?YK Restart, Pைட+@K. 
இ>U Shut down எ0ப>U PI+ ெசg-
>ட, <4டK qட8பOK. 

w-கE ெட4+டா8 >ைரsU 
இVaதாU, ஆU: + எ8 4 _கைள 
ஒV ேசர அk= >னாU, ஷ: 
டJ2 12ேடா Pைட+@K. 
இ>U உEள _ª 1` ெமc-
1ைன= >ற+கJK. இ-@ Switch 
user, Sign out, Sleep, Shut down,
ம?YK Restart எ0ற ஆ8ஷ0-
கைள8 பாD+கலாK. இ-ேகfK, 
Shut down எ0ற ஆ8ஷைன= 
ேதDaெத O=", <4ட=ைத Xk-
ைம யாக qடலாK.

ேகCS–ப1B


