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தகவ.க2 ேவ\]! எOற உWக;O
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~ டாJட, ெப.சKLர ேபா: ~
இ ைறய வா'(ய) நைட,ைற-),
இைணய1 ந1 வா'2ைக ேயா5 இைண6த
ஒ9 த(:2க ,;யாத அ1சமாக இ96-
தா@1, உலக அள(), இ D1 400 ேகா;
ேப:, இணய1 ப2க1 வராமேலேய தIகJ
வா'2ைகைய நடKL2 ெகாN5Jளன:. 
அNைம-) ேபQR2 STவன1, “2015 ~
இைணய இைணXY Sைல” எ ற 56 ப2க

அ\2ைகைய ெவ]-^ட_. அL), ஏ  
இ6த ம2கJ இைணய1 ேதைவ எ T ெதa6-
L96_1, அத ப2கேம வராம) உJளன:
எ பதbகான காரணIகைள ஆde ெசd_
,;eகைளK த6_Jள_. அவbைறK ெதa6_
ெகாJவத fல1, அ6த காரணIகைள
Sவ:KL ெசd_, அவ:கைளg1 இைணயK 
ெதாட:Y) ெகாN5 வரலா1. இைதேய அ6த 
அ\2ைகg1 h^;2 கா^ ;gJள_. அதைன

இைணயH வராத அ[த 400 ேகாF ேப-
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இIi காணலா1.

இைணய வj ேசைவகைள ம2கJ பய 
ப5KதK ெதாடIk, 46 ஆN5கJ ஆk(^
டன. ம2கJ தாIகளாக, ,த ,தl), எ .
m.எQ.ஏ. ெமாைச2 (NCSA Mosaic) YரeசைரX
பய ப5KL, உலக ைவய (a6த இைண
யKைதX பய ப5Kத ஆர1YK_ 23 ஆN
5கJ கட6_(^டன. ஆனா), உலக ம2கJ
ெதாைக-) 401 ேகா; ம2கJ இ D1 இைண
யKைதX பய ப5K_வL)ைல.

ெச ற பK_ ஆN5களாக, ஒoெவா9
ஆN51, இைணயKL) இைணg1 ம2கJ 
ெதாைக 20 ேகா; ,த) 30 ேகா; வைர உJ-
ள_. இ6த ேவகKL) ேபானா), உலk) உJள 
ம2கJ அைனவ91, இைணயKL) இைணய
15 ,த) 20 ஆN5கJ வைர ஆகலா1. ஏ , 
இ D1 அLக ஆN5கJ ஆகலா1 எ T
இ6த ேபQR2 அ\2ைக-) pறXப^5Jள_.
இதbi ,2kயமாக நா i காரணIகJ தரX
ப^5Jளன. அைவ: 1. இைணயK ெதாட:R 
kைட2காத Sைல, 2. SL வசL இ)லாைம,
3. இைணய1 ேதைவXப டாத வா'2ைக ,ைற
மbT1 4. ம2க] தயா: Sைல.

இைணயM ெதாட,) NைடJகாத Pைல

பல: இ D1 இைணயK_ட ெதாட:R
ெகாJளாம) இ92க, ெதாட:R kைட2காத
Sைலேய ,த ைம2 காரணமாக உJள_.
தbேபா_, 3r மbT1 4r ெமாைப) Qமா:^ 
ேபா கJ தா எIi1 இட1 ெபbTJளனேவ. 
அவb\ வjயாக இைணய இைணXYைனX
ெபறலாேம எ Tதா நா1 எNsேவா1.
பல நா5க]) இ6Sைல ஏbபட()ைல.
ெமாைப) Yரா^ேபN^ ெதாட:R kைட2காத
இடIக]) இ D1 160 ேகா; ேப: வா'6_ 
வ9k றன:. இவ:க]), 90 சதuத1 ேப:,
ெத kழ2i ஆmயா, பmY2 நா5கJ மbT1
ஆXYa2கா( ஒ9 பiL-) வா'k றன:.
இவ:க]), ெப91பாலா வ:கJ, இ6த நா5-
க] kராமX RறIக]) வா'பவ:கJ.

இ6த இடIக]) இைணXR தர இயலா
ைமைய, ெந^ெவா:2 ேசைவைய வழIi1 
STவனIகJ க5ைமயாகேவ எL: ெகாJk 
றன:. நக:XRற ஊ:கxட ஒXY5ைக-),
இ6த kராமIக]), yக2 iைறவான எNz2

ைக-ேலேய ம2கJ வா'k றன:. ஆனா),
இவ:கx2i இைணய இைணXR ெகா5Xப-
தbகான, க^டைமXYைன ஏbப 5Kத, நக:X R
றIக]) ஆi1 ெசல(ைனX ேபால இரN5
அ)ல_ f T மடIi SL ெசலவாkற_.
அ6த ெசல(ைன ஈ5 க^51 வைக-),
இ6த2 kராம ம2க ]ட1 க^டண1 வ| l2க
,;யா_.

இ6த க^5Xப;யாகாத Sைல, இ6Lய2
kராமXRற1 அ)ல_ ஆXYa2க நா5க])
ம^5y)ைல. வள:6த நா5களான Ya^ட 
மbT1 அெமa2கா(@1 உJள_. இL)
,தl) pறXப^ட இ6Lய மbT1 ஆXY
a2க நா^; பiLக]), y இைணXேப
இ D1 தரXபடாம) உJள_. அதனா) தா , 
ேபQR2 மbT1 piJ STவனIகJ, தI
க] ப} கJ மbT1 ஆ])லா பற2i1 
m\ய (மானIகJ fலமாக, இIi வா�1
ம2கx2i இலவச இைணய இைணXR 
வழIi1 L^டIகைள ேசாதைன ,ைற-) 
ேமbெகாN5 வ9k றன.

PL வசL இSலாைம

இ6த ம2க]), ெப91பாலானவ:க]ட1,
இைணய இைணXYbெகன ெசலவj2i1
அள(bi SL இ)லாைம, அ5Kத ,த ைம 
காரணமாக உJள_. வள:6த நா5க]) pட,
30% ம2கJ, வTைம2 ேகா^52i1 �ழாக 
வா'k றவ:க ளாக உJளன: எ T இ6த
அ\2ைக-) pறXப^5Jள_. 200 ேகா; 
ம2கJ, மாதKLbi 500 எ1.Y. ேட^டா pட
வாIக இயலாத Sைல-) உJளன:. Ya^-
ட�), சராசaயாக, ஒ9 நப: த ெமாைப)
இைணய இைணX YbiK த வ9மானKL)
1% பணKைத� ெசலவj2kறா:. அெமa2
கா() இ_ 2% ஆக உJள_. இ6Lயா(),
இ_ 4% 2i1 சbT அLகமாக உJள_. ைந�a
யா(), இ_ 7%2i1 அL கமாக உJள_. இத
Dட , இதbகான சாத னIகx2கான ெசலe, 
p5த) தகவ) ெபbT அDXR1 ெசல (ைன
இைணKதா), ேமேல i\X Y^ட சராசa ெசல
(னKைத2 கா^;@1 இரN5 அ)ல_ f T
மடIi பணKைத இவ:கJ ெசலவj2க ேவN
;ய_Jள_.

உய91 ெபா9ளாதார Sைல மbT1 
இைணய இைணXR க^டண2 iைறXR
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ஆkயவb\னா), p5தலான ம2கJ இைணய
இைணXYைனX ெபT1 |'Sைல வள:6_
வ91 நா5க]) உ9வாk வ9kற_. அதனா),
50 ேகா; ேப92i, 500 எ1.Y. ேட^டா ெபT-
வ_ எ]தான ஒ றாக மா\ வ9kற_. இ9X
YD1, பல: இ D1 ஒேர ெமாைப) ேபாைன
தIகx2iJ பk:6_ பய ப 5K_k றன:.
இ D1 பல: அ_ pட இ)லாம) உJளன:.

இைணயT ேதைவ(படாத வாUJைக

f றாவதான ,2kய காரண1, பல:,
இைணய1 ேதைவXபடாத வா'2ைகைய 
ேமbெகாN5 வ9k றன:. ஆனா), இதைன
உTL ெசdவ_ சbT mரமமான ெசய)
பாடாi1. இ6Sைல2i ,த) காரண1,
இைணயKL) ெப91பாலான ம2கJ Ra6_
ெகாJx1 ெமாj இ)லாைமேய. ப னா^ட
ள(), ஏறKதாழ 7,000 ெமாjகJ Rழ2கKL) 
உJளன. ஆனா), 56% இைணய தளIகJ, ஆI
kல ெமாj-) ம^5ேம உJளன. yகX Yரப
லமான 10 ெமாjகJ, 89% இைணய தளKைத
ஆ2kரyK_Jளன. எனேவ, �T ேகா; ம2
கx2i1 ேம), தIகJ ெமாjக]), தIக
x2iK ேதைவ யான தகவ)கைளX ெபற ,;
யாதவ:களாகேவ உJளன:.

இ6த அ\2ைக-) ெதa(2கXப^5Jள தக
வ)க] ப;, piJ ஆN^ராd^ இய2க1 76 
ெமாjக]) இைணயKைதK த9kற_. ேபQ
R2k), 139 ெமாjகைள ம^5ேம ைகயாள
,;kற_. இ6த ெமாjகJ 89% ேபa ,த)
அ)ல_ இரNடாவ_ ெமாjயாக உJளதா), 
ேபQR2 83% ம2கைள� ெச ற ைடய ,;k
ற_. ஆனா), 98% ம2கைள� ெச றைடய, 800 
ெமாjகைள2 ைகயாx1 க^ட ைமXYைன,
ேபQR2 ஏbப5Kத ேவN51.

மJகV$ தயா, Pைல

இTLயாக, இைணயKைதX பய ப5Kத
ம2க] ஆயKத Sைல. இதைன அ\வ_
yகe1 க;ன1. இ6Sைல எ ப_ ம2க]  
க1X�^ட: மbT1 இைணயK ெதாட:R
i\Kத அ\e, இைண யKL) ெசய)ப5
வதா) kைட2i1 ந ைமகைள உண:6 L9X
ப_ மbT1 கலா�சார1 மbT1 சfக �L யாக,
இைணயKைத ஏbT2 ெகாJவ_. இT Lயாக2
i\2கXப5Jள சfக �Lயாக ஏbT2 ெகாJள)
i\K_ இ_வைர எ6த ஆde1 ேமbெகாJ

ளXபட()ைல. ஆனா), ப னா^டள(),
ெபNகx2i இ_ ஒ9 ெப91 சவா லான சIக-
Lயாகேவ உJள_.

“இைணயK ெதாட:Y) இ)லாதவ:
க]), f \) இ9 பIi ம2கJ இைணய1
எ றா) எ னெவ ேற அ\ யாம) உJளன:. 
ைந�aயா() வா�1 ெப91பiL ம2கJ,
“இைணய1” எ ற ெசா)ைல இ_ வைர ேக^
ட\யாதவ:களாகேவ உJளன:.

இதைன உடன;யாக Sவ:KL ெசdLட இய
லா_. ப;Xப;யாக, இ6த ேநா2k) ம2கைள2
கbறவ:களாக, இதைனK ெதa6த வ:களாக மாb
Tவேத �:வாi1. i\Xபாக, பJ] mTy
ய:கJ மbT1 ெபNக ]ட1 இ_ (ைர வாக�
ெச றைடய ேவN51. பXRவா Sg k�யா
நா^;), எQ.எ1.எQ. வj கைத கைள
அ1ம2கJ ெமாj-) அDXY, ம2கைள
;r^ட) சாதனIகx2iK தயா:Xப 5KL
வ9k றன:. இதbகான பய கx1 தbே பா_
ெதaயவ6_Jளன.

400 ேகா; ம2க x2i இைண யKைத2
ெகாN5 ெச)வ_ எ ப_, yகX ெபaய சவா
லான பzயாi1.

இ6த சவா) ெதாட:6_ �( ரமாk2
ெகாN5 தா ெச)kற_. வTைம-) வா�1
ம2கJ, அ;Xபைட ெதாj) �^ப1 pட அ\-
யாத Sைல, ெமாைப) ேபா ேபா ற சாதா-
ரண சாதனIகைள2 pட ெதaயாத Sைல எனX
பல SைலகJ இ6த சவா@2i எLரான இய2
கKLைன ம6தXப5KL வ9k றன. இ9X-
YD1 நா1 அ6த 400 ேகா; ேபைர ந1,ட1
அைழK_� ெச)ல ,யb mXபேத, இ6த உல-
கKL அைனK_ ம2கx1 இைணயாக உய:வ
தbகான வjகைளK த91.

Failover: ேப" அ% வ'() இய,-. ஒ0 ெசய)
4ைற. 89ட;<= 4">ய சாத ன,கC) DரF-
8ைன ஏHபIJ ெசய)பட 4Kயாம) ேபானா)
இரMடா. Nைல() உQள சாத ன,கQ அSத
ெசய)பாIKைன எJ;UF ெசய)பJ. Nைல. 
%ராசசV, சVவV, ெநIெவாV" அ)லU ேடI-
டாேப9 ஆ>யைவ ெசய) இழ"ைக() [Jத) 
<ற= ெகாMட க.% \IடV 89ட,கC) இSத 
ெசய)பாJ ேமHெகாQள%பJ..
MMC - Multimedia Card : Dளா] ெமம^ காVKைன%
ேபால, ம)IK _Kயா காVJகைள`. பலவைக
யான ைப)கைள 9ேடாV ெசa<ட% பய=பJ;
தலா.. ேபாIேடா, bKேயா, c\8", சா%IேவV
என எdவைக ைப)கைள`. ப<SU ைவ"கலா..
இSத காVJகQ ெவdேவe வைகயான ேவா)ேடf
Nைலைய% பய=பJ;Uவதா) இவHைற"
ைகயாQைக() கவனமாக இ0"க ேவMJ..

“ெத][: ெகாS^1கS”
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~ பாரL ~

ந1 Qமா:^ ேபா�), அைழXR ஒ T வ9
kற_. அைழ2i1 எN ந1 ேபா�) ெபய

9ட பLயXபடாம) இ96தா), அைழXப_ 
யாெர T ெதaயா_. யாெர T ெதa6தா), 
அவ: த(:2கXபட ேவN;ய நப: எ றா)
த(:2கலா1. ஆனா), எXப; RLய, பLயாத
எN யா9ைடய_ எ T ெதa6_ ெகாJவ_? 
இவ:கx2i உதe1 வைக-), Qமா:^
ேபா�) இயIi1 ெசயlயாக இ9Xப_,
“^� கால:” எ D1 Rேராkரா1 ஆi1. இ_
ஆN^ராd^, ஐேபா , (NேடாQ ேபா ,
Yளா2 ெபa 10 ஆk யவb\bெகன த�Kத
�ேய இத இைணய தளKL) (https://www.
truecaller.com/download) தரXப^5Jள_. 200
ேகா;2i1 ேமலாக, இத தகவ) தளKL)
ெமாைப) ேபா கJ உJளதாக, இத  
தளKL) ெதa(2கXப^5Jள_. எனேவ, 
இதைன “உலk yகX ெபaய ெடlேபா 
ைடர2டa” எ T1 pறலா1. இத இைணய
தளKL@1, �IகJ ெமாைப) ேபா ஒ ைற2
ெகா5K_, ேபாD2iaயவ: i\K_ தகவ)
கைளX ெபறலா1. ஆனா), �IகJ யாெர 
பைத, piJ ஐ.;. அ)ல_ ைம2ேராசாX^
ஐ.;. ையK தர ேவN;யL92i1.

Qமா:^ ேபா கைளX பய ப5K_1 பய னா
ள:க]), 60% ேப: இ6த ‘^� கால:’ எ D1
ெசயlையX பL6_ பய ப 5K_வா:கJ. இ_
வைர பய ப5Kதாத ஆN^ராd^ Qமா:^

ேபா ைவK_Jளவ:கJ, True Caller ெசய
lைய, piJ Xேள Qேடா: ெச T, தர(
ற2க1 ெசd_, ேபா�) பL6_ பய ப5K
தலா1. ஒ9வa எN இ னா9ைடய_ எ T
,தl) பLயXப51 ெபயேர, ^� காலa) 
கா^டXப5kற_. அ6தX ெபய: இ6த ெசயl2
கான ச:வa) பLயXப^5, நம2i அைழXR 
வ9ைக-) கா^டXப 5kற_.

இ6த ெசயlையX பய ப 5KL நா1 எ ன 
எ ன வசLகைளX ெபறலா1 எ T இIi
பா:2கலா1.

அைழ()கைளM த=Jக

i\XY^ட எNz) ெதாடIi1 அைழX
Rகைள, உIகJ ேபாD2i வர(டாம) த52
கலா1. இ_வைர �IகJ அ\யாத ஒ9வ:, RLய 
எNzl96_ உIகைள அைழK_, ெதா)ைல
ெகா52kறா: எ றா), அ6த எNைண2 கவ�
gIகJ. அைழXYைன �IகJ STKLயeட ,
உIகx2i ஒ9 m\ய க^டKL) ஆXஷ Q 
kைட2i1. அL) இ6த i\X Y^ட எN
zl96_ வ91 அைழXRகைளK த52i1
வைக-), ெச^;IQ அைமK_(டலா1.
அ)ல_ அ6த எNz ,த) நா i இல2
கIகைள2 ெகா5K_1 த52கலா1. எ5K_2
கா^டாக, அ6த எN 8054) ெதாடI iவ
தாக இ96தா), இ6த நா i இல2கIகைள2 
ெகா5K_1 த52i1 வைக-) அைமX Yைன 
ஏbப5Kதலா1.

இைணய இைண() எ(ேபாZT ேதைவ7Sைல

உIகJ ெமாைப) ேபா�) வ91 அைழXR
எN யா92iaய_ எ T அ\ய எXேபா_1
இைணய இைணXY) உIகJ ேபா  இ92கK 
ேதைவ-)ைல. ,த) ,ைற ஓ: எNzl

ெமாைப% ேபா(% “)* கால-”
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96_ அைழXR வ91ேபாேத, அ6த எNs2
iaயவa ெபய: எIேகD1 பLe ெசdயX
ப^;96தா), அதைன, ^� கால: அ\6_
ைவK_2 ெகாJkற_. அ5Kத ,ைற அைழXR
வ9ைக-), த Sைன (l96ேத அதைன
உIகx2i2 கா^5kற_.

ெதாSைல ெகா=(பவ[ட\]KZ பாZகா()

ெதாட:6_ ஓ: எNzl96_ அைழXR
ெபறXப^5, அைழXபவ: எa�ச) த91
ேப�mைனK ெதாட:6_ அ]Xப வரா- ,
அ6த எNs2iaயவைர spammer என அைட
யாள2 i\-^5 ைவ2கலா1. இ_ ேபால 
ஓ: எNைணX பல: Qேப1 என அைடயாள1
கா^; இ96தா), உIகx2i அைழXR 
வ9ைக-), இ6த எNைண இKதைன சதuத1
ேப: Qேப1 என i\K_Jளன: எ T தகவ)
கா^டXப51. எனேவ, �Iகx1 இதைன
,ட2k ைவ2கலா1.

8^ டயல,

இேத ெசயlையX ேபா T, இதைன 
வழIi1 STவன1, ’^� டயல:’ எ ற
(True Dialer) எ ற ெசயlையg1 த9kற_.
இதைன, உIகJ ேபா� டயலராக ெசய)
ப5Kதலா1. �IகJ ஒ9வைர அைடயாள1
கா^; அைமKதா), �IகJ i\XY^ட அைட-
யாளK_ட , அ6த எNzl96_ அைழXR
வ9ைக-) தகவ) kைட2i1. வழ2கமாக,
�IகJ டய) ெசdL5வதைன, இ6த ெசய
l- fல,1 ெசய)ப5Kதலா1. 

எ_ `bMத தகவS

ஓ: எNzl96_ அைழXR வ6தா)
தா , அ6த எNs2iaயவைர அைடயாள1
கா^51 எ ற வைரயைற, இ6த ெசயl2i
இ)ைல. எ6த எNைணg1 ^� காலa)
ெகா5K_, அ6த எN யா92iaய_ எ T
�IகJ ^� கால: fல1 அ\6_ ெகாJ
ளலா1. ஆனா), அ6த எNs2iaயவ92i,
இ6த எNzl96_, உIகJ எN i\Kத
தகவ) அ\யXப^ட_ எ ற தகவ) அ6த எN
ெகாNட ேபாD2i� ெச)@1.

உfகைள( பgbய தகவS ெதா`()

^� கால: ெசயlையX பய ப 5KL, 
உIகைளX பb\ய தகவ) ெதாiXYைன
உ9வா2கலா1. இத fல1, �IகJ
அைழ2i1 நப:கJ, உIகைளX பb\ய
p5த) தகவ)கைள அ\6_ ெகாJள
இய@1. எ5K_2 கா^டாக, உIகJ ,�X 
ெபய: மbT1 படKLைன இKெதாiXY)
இ^5 ைவ2கலா1. அேத ேபால, Privacy எ ற
வைக-), உIகைளX பb\ய தகவ)கைள2

கா^டாம) இ92கe1 அைம2கலா1.

உfகH எ_ைண hJக

^� கால: உIகJ எN i\Kத தக வ)கைள
யா92i1 கா^ட2 pடா_ எ T �IகJ (91
Yனா), அதDைடய தகவ) ெதாiXYl96_,
உIகJ எNைண ,�ைமயாக �2கலா1. http://
www.truecaller.com/unlist எ ற ,கவa-) உJள
இைணய தள1 ெச T, உIகJ ெமாைப) 
எNைண, இ6Lயா(biaய i\�^5 எN
sட இைணK_ தர ேவN51. ஏ  எNைண 
பL(l96_ �2க (91Rk�:கJ எ பதb
கான காரணKைத, அL) தரXப51 ஆXஷ 
க]l96_ ேத:6ெத5K_ அைம2க ேவN51.
Y ன:, அL) கா^டXப51 ‘ேகXசா (Captcha)’
ேசாதைனைய ேமbெகாNட Y ன:, ‘Unlist’
எ பL) k]2 ெசdதா), உIகJ எN 
�2கXப51. �IகJ அைழXRகைள ேமbெகாJ
ைக-), உIகJ எN i\Kத தகவ) ̂ � கால: 
வjயாகK தரXபட மா^டா_.
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RAID - Redundant Array of Independent Disks :
ஒேர ேடIடாgைன பல ஹாVI K9">) ப<SU
ைவ"-. 4ைற. இத= iல. இ=jI மHe.
அkIjI ெசய)பாJகைள சமNைல% பJ;<
ப>VSU இய"கலா.. இத= iல. க.%\IடV
89ட;<= ெசய)பாJகQ ேம=ைமயைட
>=றன.

“ெத][: ெகாS^1கS”

(NேடாQ 10 ஆXபேர^;I mQட1 ெவ]
யாk ஆT மாதIகx2iX Y னேர, மbற

ஆXபேர^;I ((NேடாQ 7 இ)லாம)) mQ
டIகைள2 கா^;@1 அLகமான க1X�^ட:
க]) பய ப5KதXப5kற_.

ெந^மா:2க^ ேஷ: (Net Market Share)
எ D1 ஆde அைமXR இ6த தக வைல
அ\(K_Jள_. தbேபா_, (NேடாQ 10
mQட1, ெமாKத க1X�^ட:க]), 12.82
சதuத இடKைத2 ெகாN 5Jள_. ஜன வa
மாதKL), இ_ 11.85% ஆக இ96_, YXர வ
a-) 12.82% ஆக உய:6_Jள_. ;ச1பa) 
இ_ 9.96% ஆi1. தbேபா_ வ91 அைனK_
RLய க1X �^ட:க]@1, (NேடாQ 10
mQடேம பLயXப^5K தரXப 5kற_ எ ப_
இIi i\XYடKத2க_.

(NேடாQ 8.1 பய ப5K_ேவா: 8.1%, 
(NேடாQ 8 இயIi1 க1X�^ட:கJ
2.43%, (NேடாQ 10 உJளைவ 12.82%. 

ஆ�சaயXபடKத2க வைக-), (NேடாQ
எ2QY இ D1 11.24% இடKைத2 ெகாN
5Jள_.

(NேடாQ 7 mQட1 தா இ D1 அLக
அள() பய ப5KதXப^5 வ9kற_. ெமாKத
க1X�^ட:க]), இ6த mQட1 உJளைவ 
52.34%. எ2QY 11.24%, (NேடாQ (Qடா 
இ D1 1.66% க1X�^ட:க]) இயIk 
வ9kற_. இ D1 mல: (NேடாQ 98 mQ
டKLைன (^5(டாம) ைவK_ இய2ik 
றன:. இைவ இயIi1 க1X�^ட:கJ 0.01%. 

ேபாkற ேபா2kைனX பா:Kதா), 
(NேடாQ 10 mQட1 yக அLகமான க1X
�^ட:க]) இட1 Y;2க mல மாதIகJ 
ஆகலா1. ஆனா), தbேபா_ (NேடாQ 10 
mQடKLbi மாTபவ:கJ, (NேடாQ 7
mQடKLl96_தா இட1 மாTk றன:.
ஏென றா) ,6ைதய மாதKL), (NேடாQ 
7 பய ப5KதXப51 க1X�^ட:கJ 60%
இடKைதX Y;KL96தன.

ஆ/ மாத1க2% ச4/ 56ேன8ய: ;<ேடா> 10
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இ6Lயா(), Lன6ேதாT1 ெதாட:6_ (DAU–
Daily Active Users) ேபQR2 சfக வைலKதளK
LைனX பய ப5K_ேவா: எNz2ைக ஏ�
ேகா;ையK ெதா^5Jள_. ெச ற மாத1 இ6த
எNz2ைக 6.9ேகா; என அ\(2கXப^ட_.
இவ:க]), தIகJ ெமாைப) ேபா க]) 
பய ப5K_ேவா: எNz2ைக 6 ேகா;ேய
40 ல^ச1 ஆi1. இ_ேவ மாத6ேதாT1
உTLயாகX பய ப5K_ேவா: எNz2
ைகைய எ5K_2 ெகாNடா), அ_ 14.2 ேகா; 
எனK ெதaய வ6_Jள_. இவ:க]), 13.3
ேகா; ேப: ெமாைப) ேபா  வj யாகX பய -
ப5KL வ9k றன:.

ேபQR2 தளKL), (ள1பர1 ெசdL51 
வ:Kதக STவனIக] எNz2ைக 30
ல^சKLbi1 அLகமாi1. இ_ ெச ற
ஆNைட2 கா^;@1 50% p5தலாi1.
இ6த STவனIக]), 70% STவனIகJ,
அெமa2கா அ)லாத நா5கைள� ேச:6தைவ. 

m\ய STவனIகேள, ேபQR2 தளKLைன
அLகமாகX பய ப5KL வ9k றன. எ6த
ேநரKL@1, எ6த இடKL@1 இ92k ற தIகJ
வா;2ைகயாள:கx2iK தIகைளX பb\2
pற இய@kறேத எ ற வசLேய இதbi2
காரண1 என, ேபQR2 S:வாk க9K_ ெதa(K
_Jளா:.

ேபQR2 தளKL) இயIi1 ஒ9 ேகா;
ேப92i1 ேமலாக, ஏதாவ_ ஒ9 வ:Kதக
STவனK_ட ெதாட:Y) உJளன:. இ6L
யா(), ேபQR2 பய ப 5K_பவ:க]), 57%
ேப:, ஒ9 m\ய அள (லான STவனK_ட 
ெதாட:Y) உJளன:. இதbெகனேவ, ேபQR2
'Your Business Story' எ ற ஒ9 �ைல ெவ]-
-^5Jள_. இதைனX பய ப5KL, வ:Kதக
STவனIகJ தIகJ தயாaXRகJ அ)

ல_ தாIகJ அ]2i1 ேசைவகJ i\K_,
உலக ம2கx2i2 கா^ட ,; kற_. தIகJ
ப2கIக]l96_ ேபா^ேடா2கைள, இைசைய
இைணK_ அXேலா^ ெசdL51 வசL kைட2
kற_.

ஒ9 ேகா; ம2கx2i ேம), ST வனK
_ட ெதாட:Y) இ9Xபதா), எKத ைகய
STவனIகJ இ6த வைக-) , னz-)
உJளன எ T ேபQR2 அ\(K_Jள_. 
ேசைவ STவனIகJ, உJ�: வ:Kதக ST
வனIகJ மbT1 ,b\@மாக இைணய
தள வ:Kதக ST வனIகளாக இயIiபைவ
,தlடKL) உJளன. இ6த வசL-ைன
வ:Kதக:கx2i2 ெகாN5 ெச)@1
வைக-), ேபQR2 ”m\ய மbT1 ந5Kதர 
STவனIகx2கான இ6Lய அைமXR”
(SME (small and medium enterprises)) ஒ \ைன
அைமK_Jள_. இ6த அைமXR வ91 மாதI-
க]) p;, வ:Kதக ெசய)பா5கx2கான
�:eகJ, வ:Kதக வj,ைறகJ, RLய ெவb\
இல2iகJ மbT1, இKதைகய வ:Kதக 
நைட,ைற-) ச6L2i1 சவா)கJ ஆkயன
i\K_ ஆde ெசdLட இ9Xபதாக, ேபQR2 
STவன1 ஓ: அ\2ைக-) ெதa (K_Jள_.

Cryptography: ெதாடVjகC= ரக8ய; த=
ைமைய% பாUகா%ப<) இUk. ஒ0 வ'. இSத
எ=>^%ஷ= 4ைற() ேடIடா 4Hmn.
மாறான வ'() அைம"க%பJவதா-.. j^SU
ெகாQள 4Kயாத பாVமIK) ேடIடா  ப<ய%
பJ.. இதைன _MJ. ெபற cகk. எC<) 
j^SU ெகாQள 4Kயாத ரக8யமாக; தயா^"க%
பJ. o ெகாMேட 4K`..

“ெத][: ெகாS^1கS”
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ைவரQ Rேராkரா1கx2i எLரான ெசய
lகைளX பய ப5K_வ_, க^டாயK

ேதைவயாக மா\(^ட_. ைவரQகJ, மா)ேவ:
Rேராkரா1கJ எனX பல வைக-@1 ஆபK_,
க1X�^ட92i எXேபா_1 உJள_. எனேவ
தா , ஆN^; ைவரQ ெசயlகைளK தயாaK_
வழIi1 STவனIகJ, தாIகJ (bபைன ெசd
L51 ெசயlக] எ]ய, ஆனா) ஓரள(biX
பா_காXR தர2p;ய “mல வசLகைளK தர2p
;ய Rேராkரா1கைள” உ9வா2k இலவசமாக
வழIk வ9k றன:.

பயனாள:கJ பல:, இ6த iைற6த வச-
Lகைள2 ெகாNட ெசயlகைளேய தIகJ
க1X�^டa) பL6_ ைவK_X பய ப 5KL
வ9k றன:. ைம2ே ராசாX^ ST வன1
த (NேடாQ ெதாiXRட இைண6த
‘(NேடாQ எச �ய)Q’ எ D1 ைவரQ 
எL:XR ெசயlையg1 த6_ வ9kற_.
தbேபாைதய (NேடாQ 10 ெதாiXRட ,
ந)ல Lற ெகாNட ஆN^; ைவரQ
ெதாiXYைன இைணK_K த9kற_.

இ9XYD1, mல ேவைளக]), நா1 எ6த

வைக ைவரQ எL:XR ெசய lகைளX பய 
ப5KLனா@1, ந1 க1X�^டa), ைவரQ
மbT1 மா)ேவ: Rேராkரா1கJ பர((5k 
றன. ந1 பzகJ அைனK_1, அ)ல_ ஓரள
(bi பாL2கXப5k றன. உடேன,

“L�ெரன எ ஆN; ைவரQ Rேராk
ராyைனg1  \ mல ைவரQகJ வ6_ எ 
ெபாைழXைபேய ெக5K_9�ேச!” எ T அIக
லாdXபா:கJ. “இ6த ஆN^; ைவரQ Rேராk
ரா1கேள இXப;Kதா . ைவரQகைள எL:K_
L�ெரன ேவைல ெசdயா_ எ T Rல1R
வா:கJ.” நXபாைச-) ஆN^; ைவரQ Rேரா
kராyைனX பய ப5KL Qேக ஓட(^5X
பா:Xபா:கJ. எ6த ைவரஸு1 இ)ைல எ T
ெசdL வ6தeட ந1 தைல(L அoவளeதா 
எ T p\ ெட2¤�ய fல1 ைவரQகைள2
காl ெசdவா:கJ அ)ல_ இ6த Rேராkரா1
சa-)ைல எ T ேவT ஒ9 ஆN^; ைவரQ
RேராkராybiK தாeவா:கJ.

இ_ எதனா) ஏbப 5kற_? எ T சbTX
பா:Xேபா1. �IகJ எ ன ெசdk�:கJ. �I
கேள அ)ல_ யா: fலமாவ_ ஒ9 ஆN^; 

கT(j8ட]J`( )Lயவரா!

ைவர> _J`H ெசயaக26
5Eைமயான ெசய%பாG
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ைவரQ Rேராkராyைன இ Qடா) ெசdk
�:கJ. அ_e1 அoவXேபா_ �IகJ இ ட:
ெந^;) உலா வ9ைக-), இெம-) இற2 i
ைக-), Yளா¥ ;ைரo பய ப 5K_ைக-)
mகXR க^டKைத2 கா^; இL) ைவரQ இ96-
த_. நா k¦ ெசd_(^ேட எ T கா^
5kற_. உIகx2i ச6ேதாஷேமா ச6ேதாஷ1.
ஆனா) m\_ நா^கJ கjK_ க1X�^டa) 
ைவரQ இ92kற_ எ T ெதakற_.
அXேபா_ தா ேமேல ெசா)லX
ப^ட Sைல2i �IகJ தJளX
ப5k�:கJ. உN
ைம-), நா1 ெசdய
ேவN;ய_ எ ன
எ T இIi பா:2
கலா1. அK_ட ,
�IகJ ெசdயK தவ
\ய mல ெசய)க
ைளg1 அதbகான
ப a க ா ர I க ை ள g 1
பா:Xேபா1.
1. ஆN^; ைவரQ

Rேராkராyைன
இ Qடா) ெசd
தeட அைத
ம ற6 _ ( ட 2
pடா_. அoவX
ேபா_ i\XY^ட கால 
இைடெவ]-) அதைன அXேட^ ெசd-
Lட ேவN51. அXேபா_தா அNைம2

காலKL) வ6த ைவரQகைள2 கNட \வதb
கான Rேராkரா1கJ டeNேலா^ ெசdயX
ப^5 உIகJ ஆN^; ைவரQ Rேராkரா1
ேம1ப5KதX ப51. எனேவ �IகJ Qேக  
ெசdவதாக இ96தா) ,தl) இ ட:ெந^ 
இைணXR ெபbT உIகJ ஆN^; ைவரQ 
Rேராkரா1 த6த ST வனKL இைணய
தள1 ெச T அXேட^ ெசd Lடe1.

அத Y Qேக ெசdLடe1.
2. ,தl) உIகJ ஆN^;

ைவரQ Rேராkராyைன எX
ப; அைமKL92k�:கJ

எ T பா:2கலா1. வழ2க-
மாக டாQ2 பாa) வல_
ஓரKL) இத ஐகா 
இ92i1. இதைன 
டRJ k]2 ெசdதா)
இ6த Rேராkரா1 Lற2-
கXப51. ஐகா இ)
ைலயா? Qடா:^ k]2
ெசd_, Rேராkரா1Q

ே த :6 ெ த 5 K த ா )
kைட2i1 ப^;
யl) ஆN^;
ைவரQ Rேரா

kராைம2 காணலா1.
அIi k]2 ெசdLடலா1.

3. இ_ Lற6த eட உIகJ ஆN^;
ைவரQ Rேராkராy ,த ைமX ப2
கKL) �IகJ இ9Xபைத2 காணலா1. 
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இL) இ6த Rேராkராy அைனK_ ெசய)
பா5கx2i1 ஏ_வான YaeகJ இ92i1.
அைனKைதg1 பா:K_ Qேக ெசdவ தb
கான ப^டைனK ேத:6ெத 5K_ k]2 ெசd-
Lடe1.

4. Qேக ேடைப2 k]2 ெசdதeட i\X
Y^ட ;ைரo அ)ல_ அைனK_ ;ைரo-
கைளgமா எனK ேத:6ெத52i1 வசL
kைட2i1. அைனK_ ;ைரoகைளg1
அ)ல_ ,� க1X�^டைரg1 Qேக 
ெசdL51 வசL-ைனK ேத:6ெத52கe1.
உடேன aேபா:^ (Nேடா ஒ T Lற2-
கXப51. Qேக ,;6தeட Qேக 
,;6ததாக அ\(2கXப^5 கNட \யX
ப^ட ைவரQகJ, அைவ இ96த ைப)கJ, 
ைவரQ அj2கXப^5(^டதா, காXR
இடKL) (iவாரNைட ) ைவ2கXப^5J
ளதா எ T கா^டXப51. இவbைற அjXப-
தbகான ஆXஷ உIக]டேம (டXப51.
அேத ெம- (Nேடா(ேலேய ெதாட:6_

தானாக2 i\XY^ட கால அவகாசKL)
தானாக Qேக ெசdL51 பzைய ெச^
ெசdLடe1 வாdXR தரXப51. உIகJ க1X
�^ட: Qடா:^ ெசdயXப51 ேபாெத)லா1
Qேக ெசdL51 வைக-ேலா அ)ல_ வார1
ஒ9 ,ைற மாத1 ஒ9 ,ைறேயா Qேக ெசd
Lட ெச^ ெசdLடலா1.

ஆ^ேடாேம;2 Qேக ெசdLட எXப;
ெச^ ெசdவ_ எனX பா:Xேபா1.  ,தl)
உIகJ ஆN^; ைவரQ Rேரா kராyைனK
Lற6_ ெகாJxIகJ. அத Y �)Q (Tools)
ெமD ெச)@IகJ. Scheduler எ பைதK
ேத:6ெத5IகJ. அத Y Schedule Scan
எ ற Ya(bi� ெச)@IகJ. (இ6த ெசாbகJ
mல ஆN^; ைவரQ Rேராkராy) ேவT
மாLaயாக இ92கலா1) ெஷ^�) Qேக 
ேத:6ெத5Kதeட , ‘S�’ எ பைதK ேத:6ெத
5IகJ. இXேபா_ mல ேகJ(கx2i �IகJ
பLல]2i1 வைக-) mல ஆXஷ கJ

கா^டXப51. அைவ Event Type, When To Do,
How Often, Start Time எனX பலவைகXப51.
இவb\ த ைம2ேகbப உIகJ ,; eXப; 
ெச^ ெசdL5IகJ. அைனK_1 ,;Kத Y 
ஓேக k]2 ெசd_ ெவ] ேயTIகJ. இத Y 
�IகJ ெச^ ெசdத ப; Qேக தானாக நைட-
ெபT1. க1X�^ட: இயIk2 ெகாN;92க
ேவN51.

உIகJ க1X�^ட: ைவரQ இ)லாம)
இயIkட எXேபா_1 ேம1ப 5KதXப^ட 
உ-:K_;XRJள ஆN^; ைவரQ Rேராk
ரா1கைள ைவKL92கe1. �IகJ மற6தா@1
அ_ தானாக இயIi1ப; ெச^ ெசdLடe1.

ர!"ேவ ப'ெஜ'*"
*+'ட" தகவ"க/
அ\ைம<. ெவ;<ட"ப$ட

ர<.ேவ ப$ெஜ$0., de1காf! 
0g$ட. உலக தகவ.க2 அ4 X1க"ப$-
டன.
1. தGேபா6 100 ர<. kைல யWக;.,

பயlகm13 இலவசமாக ைவ >
இைண"_ தர"ப]Qற6. இ6 வR!
ஆ\0., ேமo! 400 kைல யWக
m13 X9வா1க"ப]!.

2. இைணய தளWக2 வqயாக XGபைன
ேமGெகா2m! வ&5தக kH வனW
கmடO இைண^6 ெசய.ப$],
இர<.ேவ தO வRமான5ைத"
ெபR1Q1 ெகா2m!. இ^kHவனW
க;O சர13கைள எ]56r ெச.o!
எ;ய வqகைள உRவா1Q5 த^6,
இ^த வRமான" ெபR1க! ேமG
ெகா2ள"ப]!.

3. ஒuெவாR ஆ\0o!, ஏற5தாழ 100 
ெடராைப$ அளXG3, இர<.ேவ k&
வாக! தகவ.கைள" ெபH Qற6. Big
Data பயOப]5@, இ^த தகவ.க2 
ஆxE ெசxய"ப$] இர<.ேவ
தO k&வாக" பl கm13" பயOப
]5@1 ெகா2m!.

4. வா01ைகயாள&கைளr ெசOற ைட
யE!, அவ&கm1கான ேசைவகைள
வழWQடE!, இy சzக வைல5
தளWகைள, இர<.ேவ k&வாக! 
பயOப]5@1 ெகா2m!.
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ேவ0' : ைஹப3

ேவ:^ டாiெமN^க]) ேகா^;  
�ளKைத2 கண2k5ைக-@1, ெசாb

கைள அ5Kத வa2i மட2k2 ெகாN5 ெச)-
ைக-@1, ைஹப அ)ல_ ேட¥ இ96தா)
mல ேவைளக]) YaK_(5kற_. நா1, ஒ9
வa இ_ ேபால Ya2கXப 5வதைன (91R
வL)ைல. ஏென றா), mல ெதாைலேபm
எNகJ இ_ ேபா ற ேட¥கைள2 ெகாN5
அைமKL9Xேபா1. இைவ Ya2கXப^டா)
அைவ சaயாக அைமயா_. எனேவ Ya2க ,;-
யாத ைஹப கJ இ6த இடKL) அைம2கX
பட ேவN51.

இதbi அ6த ைஹப அ)ல_ ேட¥
அைம2ைக-) கN^ேரா) மbT1 �X^
�கைள ஒ9 ேசர அ�KL2 ெகாN5 அைம2க 
ேவN51. Ya2க ,;யாத ைஹப கைள
ேவT ஒ9 வைக-@1 அைம2கலா1.
1. இ ெஸ:^ ெமD ெச T m1ப) எ \9X

பைதK ேத:6ெத52கe1. இ_ இ ெஸ:^
m1ப) டயலா2 பா2ைஸ2 ெகா52i1.

2. இ6த m\ய (Nேடா() Qெபஷ)
ேகர2ட:Q ேடXY) k]2 ெசdLடe1.

3. இத Y நா Yேர2kI ைஹப ேகர2
டைர ைஹைல^ ெசdLடe1.

4. Y ன: இ ெஸ:^ எ பL) k]2 ெசd L
டe1.

5. அ5K_ ேக ச) எ பL) k]2 ெசdவத 
fல1 டயலா2 பா2ைஸ fடe1.

ேட45" ெந'7 வ8ைச அகல=

ேவ:^ டாiெமN^;), ேடYJ ஒ T 
தயாa2i1 ேபா_, அத ெந^5 வa

ைச- அகலKLைன yகK _) lயமாக
அைம2க ,;g1. அதbi2 �'2காs1 வj
கைளX Y பbறe1.
1. எ6த ெந^5 வaைச- அகலKைத மாb\

அைம2க (91Rk�:கேளா, அதைனK
ேத:6ெத52கe1.

2. aXப�) Layout எ D1 ேடXYைனK
ேத:6ெத52கe1.

3. ேடYJ i�XY), Properties எ D1 ஆX
ஷைன k]2 ெசdLடe1. ேவ:^ ேடYJ
XராXப:^�Q (Table Properties) எ D1
டயலா2 பா2ைஸ2 கா^51.

4. இIi Column எ D1 ேடX கா^டXபட
ேவN51.

5. அ5K_ Preferred Width எ பைதX பய 
ப5KL, ெந^5 வaைச- அகலKைத,
�IகJ எNskறப; அைம2கe1.

6. அ5Kத ெந^5 வaைச-ைனK ேத:6ெத-
52க, Previous Column அ)ல_ Next Column
ப^ட க]) k]2 ெசd_ ேத:6ெத 52
கe1.

7. மாbற ேவN ;ய அைனK_ ெந^5 வa ைச
க]@1 ேமbப; ெசய)பா^;ைன ேமb
ெகாJள ேமேல 5 மbT1 6 Sைலக]) pறX
ப^5Jளவbைற ேமbெ காJளe1.

8. ,;Kத Y ன:, ஓேக k]2 ெசd_ XராX-
ப:^�Q டயலா2 பா2ைஸ fடe1.

க>'ேரா" க'டைளக/
Ctrl+a: டாiெமN^ ,�வைதg1 ேத:6ெத

52க.
Ctrl+b: அ�Kதமான (Bold) வ;() எ�Kத

ைம2க.
Ctrl+c: ேத:6ெத5Kதைத, ேகாXYைன நகெல

52க (Copyp).
Ctrl+d: ஓ: எ�KL (Font) வ;ைவ மாb\

அைம2க.
Ctrl+e: ந5ேவ ெட2Q^ அைம2க.
Ctrl+f: i\XY^ட ெசா) அ)ல_ ெட2Q^

அைம6_Jள இடKைத2 கNட \6_, அத  
இடKL) ேவT ஒ9 ெசா) அைம2க.  N51
ேதடைலK ெதாடர Alt+Ctrl+y.

Ctrl+g: ஓaட1 ெச)ல.
Ctrl+h: (ஒ \ இடKL)) மbெறா ைற

அைமKLட.
Ctrl+i: எ�K_ / ெசா)ைல சாdவாக

அைம2க .
Ctrl+j: பKL ஒ ைற இ9ப2க,1 ©ராக,

ேநராக (Justify) அைம2க.
Ctrl+k: ைஹXப: lI2 ஒ ைற ஏbப5Kத.
Ctrl+l : பKL ஒ ைற இட_ ப2க1 ©ராக

ேநராக அைம2க.
Ctrl+m: பKL-ைன இட_Rறமாக m\ய

இட1 (ட.
Ctrl+n: RLய டாiெமN^ உ9வா2க.
Ctrl+o: டாiெமN^ ஒ ைறK Lற2க.
Ctrl+p: டாiெமN^ ஒ ைற அ�ச;2க
Ctrl+q: பKL அைமXைப �2க.
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எBெஸ" சDத= ெகா7BE=

�IகJ பய ப5K_1 க1X�^ட: ஒ9 ம)^;
 ;யா க1X�^ட: எ றா), எ2ெஸ)

ஒ:2 ª^ ஒ \ைனX பய ப5K_ைக-),
mல ெசய)பா5கx2i ஒl2க� ெசdL51
வைக-) அைம2கலா1. ஏbகனேவ, நா1

தவறான �-ைன அ�K_ைக-) ‘;I’ எ T
நா1 எL:பா:2காத ஒlைய எ2ெஸ) ஒ:2 ª^
ஏbப5K_1. இதைன� சbT (aவாக, நா1
(91R1 ெசய)பா5க]), (91R1 ஒl ஏb
ப51 வைக-) அைம2கலா1.

இதbi2 �ேழ ெகா5K_Jள ெசய)பா5
கைள ேமbெகாJளe1.
1. ,தl) எ2ெஸ) ெசய lைய இய2கe1. 

(எ2ெஸ) 2007 Rேராkராy), Office ப^ட 
அ�KL, �ழாக2 kைட2i1 Excel Options
எ ற ேடXY) அ�Kதe1. எ2ெஸ) 2010
மbT1 எ2ெஸ) 2013 எ�), aXப�),
File ேடX அ�KL Options எ பதைன2 k]2
ெசdLடe1.

2. இXேபா_ kைட2i1 டயலா2 பா2«),
இட_ ப2க1 உJள Advanced எ பதைனK
ேத:6ெத52கe1.

3. இXேபா_ kைட2i1 Yaeக]) Provide
Feedback with Sound எ ற ெச2 பா2«) ;2
அைடயாள1 ஒ ைற ஏbப5Kதe1. 

4. அ5K_ ஓேக k]2 ெசd_ ெவ]ேயறe1. 
இ�, எ6த ஒl ேவN51 எ ப தைன 
கN^ேரா) ேபன) ெச T, Sounds Applet
fல1 மாb\2 ெகாJளலா1. இ6த ெசய)
பா^;ைன, எ2ெஸ) உJளாக ேமbெகாJள
,;யா_.

ஒ3GBE ேமIப'ட
ஒ0B J' பய3ப 7Dத

எ2ெஸ) ஒ:2 R2 தயாaXY), ஒேர ேநரKL)
பல ஒ:2 ª^கைளK Lற6_ ைவK_ நா1

பய ப5Kத (9XபXப5ேவா1. இதbெகன
(Nேடா() ஒoெவா9 ஒ:2 ª^;bi1 
மாTவதbi, �ழாக உJள ேடXYbi மeQ
க:சைர2 ெகாN5 ெச T ெசய)ப 5Kத
ேவN51. � ேபா:;ைனேய பய ப5K_1
பழ2க1 உJளவ:கx2i இ_ சbT mரமKைதK 
த91. இதbகான h92i வj ஒ T எ2ெஸ) 
ஒ:2 ª^;) தரXப^ 5Jள_. ஒ:2 ª^ மாற
(9XபXப5ைக-), Ctrl+F6 �கைள அ�K
தe1. இ6த �கைள அ�K _ைக-), ஒ:2 R2
iக] ேடXகJ வaைசயாகK ேத:6ெத52கX
ப5வதைனX பா:2கலா1. ஐ6_ ஒ:2R2iகJ
Lற6L96தா), ஐ6தாவ_ ஒ:2 ª^ ெச)ல,
ஐ6_ ,ைற Ctrl+F6 �கைள அ�Kத ேவN51.

ஆ"'+NO' க'டைளக/
எ2ெஸ) ெதாiXY) ஆ)^+�X^ �க-

xட பIச �கைள அ�K Lனா) ேமb-
ெகாJளXப51 ெசய)பா5கைள இIேக பா:2
கலா1

F1 +ALT+SHIFT : RLய ஒ:2 ª^ ஒ T Lற2-
கXப51.

F2 +ALT+SHIFT : அXேபா_ ெசய)ப^52
ெகாN;92i1 ஒ:2R2 ேசo ெசdயXப51.

F3 +ALT+SHIFT: ெந^5 மbT1 ப52ைக
வaைச ேலYJகJ பய ப5KL ெபய:கைள
உ9வா2கலா1. 

F9 +ALT+SHIFT Lற6L92i1 அைனK_
ஒ:2 ª^க]@1 அைனK_ ஒ:2 R2iக]@1
அைனK_ கா) iேலஷ கx1 ெசய)ப5KதX
ப51.

F10 +ALT+SHIFT Qமா:^ ேட2kbகான
ெமD மbT1 ெமேச Lற2கXப51. ஒ -
T2i ேமbப^ட Qமா:^ ேட2 Lற2கXப^ ;
96தா) அ5Kத ேட2 ெச T அதbகான ெமD 
மbT1 ெமேச Lற2கXப51. 

F11+ALT+SHIFT: ைம2ேராசாX^ QkaX
எ;^ட: Lற2கXப51.
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©ன STவனமான «ேயாy அNைம-), த 
Dைடய ”ெர^y ேநா^ 3” எ ற Qமா:^

ேபாைன, இ6Lயா() (bபைன2i அ\,
கXப5KLgJள_. இத அLக ப^ச (ைல
�.9,999. ,�வ_மாக உேலாகKLலான ெஷ)
கைள2 ெகாNட «ேயாy- ,த) Qமா:^
ேபா இ_.

இ6Lயா(ேலேய இ6STவனKதா) தயாa2
கXப^5, இIi (bபைன2i வ6த f றா-
வ_ ேபா Redmi Mote 3 ஆi1. ரா1 ெமமa
2 r.Y. மbT1 Qேடாேர ெமமa 32 r.Y.
உJள ேபா�  (ைல �.9,999. ரா1 ெமமa 
3 r.Y. மbT1 Qேடாேர 32 r.Y. உJள
ேபா �. 11,999. ெச ற வார1 ,த) mi.com
மbT1 Amazon.in ஆkய வ:Kதக இைணய
தளIக]) இ_ kைட2kற_. ெதாட:6_,
இ6த மாட) QநாX �) மbT1 X]X கா:^
ஆkய தளIக]@1 (bபைன2i வ91
என இ6STவனKL _ைணK தைலவ:
®�ேகா பாரா ெதa(Kதா:.

இ6த ேபா� Lைர 5.5 அIiல அள(),
ைஹ ெடப�ஷ ;QYேள ெகாNடதாக
அைம2கXப^5Jள_. ெஹ2ஸா ேகா: 
iவா)கா1 QநாX ^ேரக Xராசச: தரX
ப^5Jள_.

இரN5 m1கைள இL) இய2கலா1.
ைம2ேரா எQ.;. கா:^ ேபா:^ fல1, இ6த 
ேபா� Qேடாேர Lறைன அLகXப5K
தலா1. ஆN^ராd^ ஆXப ேர^;I mQட1 
5.1 லாl பாX பLயXப^5 kைட2 kற_.

Y Rறமாக �ய) எ).இ.;. Xளா¥ ெகாNட
16 ெமகா Y2ெஸ) ேகமரா இயI ikற_.

, Rறமாக, 5 எ1.Y. LறDட ெச)Y
ேகமரா kைட2kற_. ெந^ெவா:2 இைணX
Ybi 4r, எ).;.இ., 3r, ைவ Y, Rx�K, 
இ Xரா ெர^ r.Y.எQ. ஆkய ெதாj) 
�^பIகJ இயIik றன. இத ேப^டa,
4,050 mAh Lற ெகாNடதாக உJள_.

bேயா cd6 ெர) e ேநா) 3

Back up Domain Controller: gMேடா9 ெநI 
ெவாV">) இைண"க%பI JQள க.% \IடV-
கC) ஒ=e அ)லU ஒ= e"- ேமHபIட க.%-
\IடVகQ Dைர ம^ ெடாைம= கMIேரா ல^= 
ேப" அ% ஆகF ெசய)ப J வ தைன இU -m" >-
றU. அைவ ெசய) இழ"ைக() இSத ேப" அ% 
ெடாைம= கMIேரா லVகQ அத= ெசய)பாI-
Kைன ேமHெ காQ >=றன. இைவ ெச" \ ̂ IK 
சாVSத ெசய)பா J க ைள`. ேமHெ காQq. 
வைக() ெசI ெசaய%பI K 0"-.. 
Backup Rotation: ேப" அ% _K யாg= ெசய)பா-
J கC) ஒ=e. இ<) ெசா)ல%பJ. rழH8 
4ைற (னா) அMைம" கால; <ய ேடIடா ேப" 
அ% >ைட" > றU. இதH- 4= ஏHப J;த%பIட 
ேப" அ% கMட m ய%பIJ அத= இட;<) j<ய 
ேடIடா ப< ய%ப J > றU.இSத ெசய)பாI Kைன 
இF rழH8 -m" > றU. இதனா) ைப)கQ கர%I 
ஆனா) அத= ேடIடாk. எC தாக _MJ. 
ெபற%ப J > றU. 

 “ெத][: ெகாS^1கS”
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அெம a2கா() இயIi1 ஆde ST வ ன-
மான ஐ.;.m. (IDC), இ6 L யா() ெச ற 

அ2ே டாப: ,த) ;ச1ப: வைர - லான Qமா:^ 
ேபா  (bபைன i\Kத த  ,; e கைள அ\-
(K _Jள_. அத ப;, இ6 Lய மாந க ரIக]), 
4r அைல வ a ைச-) இயIக2 p;ய Qமா:^ 
ேபா க x2i அLக kரா2k ஏbப^ 5Jள_. 
இைணய தளIக]) வாIகXப^ட Qமா:^ 
ேபா க]), 45% ேபா கJ, 4r அைல வ-
aைசK Lற  ெகாNட ைவ யாக இ96தன. இ_ 
ஒ9 RLய சாத ைன யாi1. ஆனா), kரா மX Rற 
ம2கJ இ D1 2r மbT1 3r அைல வ aைச 
ேபா க ைளேய அLக1 வாI i k றன:. நக-
ரIக]) வா�1 ம2கJ, RLய ெதாj) �^-
பK _ட  எ6த ேபா  அ\ , க மா னா@1, 
அவbைற வாIkX பய -
ப 5K_1 ஆ:வ1 
ெகாNட வ:க ளாக 
உJளன: எ ப _e1 
ெதaய வ6 _Jள_. 

நக ரIக]) Qமா:^ ேபா  
வாI k ய வ:க]) 40.7% ேப: 
ஆXYJ ஐேபா  அ)ல_ சா1சI 
ேகல2« வaைச Qமா:^ ேபா -
க ைளேய வாI k - 92 k றன:. 
ஐேபா�) ேம), நக ரK_X பய னா-
ள:க x2i, அNைம-) ேமாக1 
ஏbப^ 5Jள_. இத னா ேலேய, 30 
இ6 Lய நக ரIக]), «ேயா y-  
ேபா  (bப ைனைய2 கா^ ;@1, 
ஆXYJ ஐேபா க]  (bபைன 
p5 த லாக, ஆறா வ_ இடKL) 
இ96த_. ெமாKத Qமா:^ ேபா  
(bப ைன-), இ6த 30 நக ரIகJ 

51% (bப ைனைய2 ெகாN ; 96தன எ ப_ 
இIi i\X Y டKத2க_. இ6த வைக-), ,1-
ைபையX Y  D2iK தJ], ;)l, Qமா:^ 
ேபா  (bப ைன-) ,த) இடKைதX Y;K-
_Jள_. 

ெமாKத Qமா:^ ேபா  (bப ைன-), 
,த) இடKைதX Y;K _Jள_ சா1சI ST-
வனX ேபா கேள. அ5Kத இடIக]), 
ைம2ே ராேம2Q, ெலேனாவா மbT1 ேமா^-
டா ேராலா ஆk யைவ ,ைறேய இரNடா1, 
f றா1 மbT1 நா கா1 இடIகைள2 
ெகாN ; 96தன.

இைணய தளIகJ வj யாக Qமா:^ ேபா -
கைள (bபைன ெசdதL), மாந க ரIகேள 
,த) இடKைதX Y;K _Jளன. (bப ைன-

யான 10 Qமா:^ ேபா -
க]), 6 ேபா கJ 
இைணய தளIகJ 
fல1 (bப ைன யா-

-ன. இவb\), ெமாK-
தKL), 45% ேபா கJ 4r 
அைல வ aைசK Lற  ெகாNட-
ைவ யாக இ96தன. இவb\), 
p5த) (ைல gJள ேபா கJ 
(bப ைன-), ஆXYJ ,த) 
இடKைதX Y;Kத_. இவb\  
பIக ]XR 42.1% ஆi1.

மbற நக ரIக]), இரNடா1 
மbT1 f றா1 Sைல க]) உJ-
ள வb\), 3r ேபா க x2கான 
ஆ:வ1 அL க மாக இ96தைத2 
காண ,; k ற_. இ6 S ைல க]) 
உJள 25 நக ரIக]), ெமாKத 
Qமா:^ ேபா க]) 21.3% 

ெம)ேரா நக ர1க2% 4h அைல ij k ற:
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பI kைன2 ெகாN ; 96தன. ெமாKத (bப-
ைன-), 66% Qமா:^ ேபா க]  (ைல �. 
6,5002i1 iைற வா கேவ இ96தன. 

4r அைல வ aைச Qமா:^ ேபா க x2i2 
kைடK L 92i1 ஆ:வKைதX பா:2ைக-), 
(ைர(), இ6 L யா(), 3r ேபா  (bப-
ைனைய இ_ y¯ m (51 எ T எL:பா:2-
கலா1. இ6 L யா(  ஏேகா YKத வர ேவbைப 
இ6த 4r Qமா:^ ேபா கJ ெபb T (51. 
4r Qமா:^ ேபா க]) ஏbப^ட ஆ:வேம, 
ெலேனாவா, «ேயாy மbT1 ேமா^டா ேராலா 
ஆkய ST வ னIக]  (bபைன� ச6ைதX பI-
kைன அL க a2க� ெசdத_. 

ஆXYJ த6 L ர மாக த  ஐேபா  5 எQ, 
6 மbT1 6 XளQ ஆkய Qமா:^ ேபா -
க]  (ைலைய2 iைறKத த னா ேலேய, அ_ 
«ேயாy ST வ னKL  (bப ைனையX Y -
D2iK தJ]K தா  ,6 L (ட ,;6த_. 
ெச ற ஆN;), «ேயாy, ஆXYJ ST வ-
னKL  (bப ைனைய 4r வைக ேபா க]) 
,6 L ய_ பல 92i அL:� mையK த6த_. அ6த 
|' S ைலைய உண:6_, ஆXYJ த  ேபா -
க]  (ைலைய2 iைறK_, «ேயா yையX 
Y  D2iK தJ ] ய_.

ைம2ே ராேம2Q ெதாட:6_, ேமா^ட-
ேராலா, ெலேனாவா மbT1 இNெட2Q 
ST வ னIகைள2 கா^ ;@1 அLக Qமா:^ 
ேபா கைள (bபைன ெசய த_. இதbகான 

,த ைம2 காரண1, அத  Qமா:^ ேபா -
க]  (ைல �.6,5002i2 iைற வாக இ96த-
_தா . 

இ6 L யா(  அைனK_ நக ரIக ]@1, 4r 
ேசைவ அ\ , க மாk வ9 வ தனா), ம2கJ 
ெதாட:6_ அ�ேச ைவையX பய ப 5K_1 ஆ:-
வK Lைன வள:K_2 ெகாN5 வ9 k றன: 
எ T1 அ6த ஆdவ \2ைக ெதa (K _Jள_.

Qமா:^ ேபா  (bப ைன-) இ6 Lயா 
ெதாட:6_ , ேன\ வ9 k ற_. 2015) 
ம^51, இ6த வைக ேபா கJ, 10 ேகா;2i1 
ேமலாக ச6ைத-) இற2 k ( டXப^டன. 
சa யாக� ெசா)வ ெத றா), இவb\  எN-
z2ைக 10 ேகா;ேய 36 ல^ச மாக இ96-
த_. இ_ 2014 ஆ1 ஆN;) (bப ைன யான 
Qமா:^ ேபா க]  எN z2ைகைய2 கா^-
;@1 28.8% p5 த லாi1. இ_ 2016), 40% 
p5 த லாக இ92i1 எனe1 ெதa (2கX-
ப^ 5Jள_.

ேபQR2 ெமச¯சa  இ  பா2«) இ� 
(ள1ப ரIகJ அL க மாக வர இ92 k -

றன. இதbகான, ம2க ] ைடேய Yர ப ல மான அX-
] ேகஷ  ஒ T, த  ெசய lைய �T ேகா;2i 
ேமலா ன வ:கJ பய ப 5KL வ9 k றன: 
எ T p\ gJள_. ேபQR2 ST வ ன,1, த  
ெமச¯ச: ெசய lைய, வ:Kதக ST வ னIகJ, 
தIகJ (ள1ப ரIகைள, பய னா ள:க x2i 
அ]2கX பய ப 5Kதலா1 எ T ெதa (K _J-
ள_. ெமச¯ச: ெசயl வா;2ைக யா ள:கைளK 
ெதாட:R ெகாJளe1, ெபா9^கைள (bபைன 
ெசdவ தbi1 பய ப 5KதXபட ேவN51 
என அ\ (K _Jள_. ஆனா@1, ந1 இ  பா2-
ஸு2iJ (ள1ப ரIகைள எ)லா91 அDXப 
,; யா_. எ6த வ:Kதக இைணய தளIக xட , 
ெமச¯ச: வj யாகX பய னா ள:கJ ெதாட:R 
ெகாNடா:கேளா, அ6த ST வ னIக ] ட y 96_ 
ம^ 5ேம, (ள1ப ரIகJ வ91.

ஓ: எ�ச a2ைக -ைன இIi கவ �2கலா1. 
ஆN^ராd^ mQடKL) தbே பா_ ஒ9 
ெட2Q^ ெமேச உலா வ9 k ற_. ஒ9 ெதாைல-
ேபm எNைண2 i\X Y^5, அL l 96_ 
ெட2Q^ ெமேச ஒ T வ6 L 9Xப தா கe1, 

அதைன2 காண http:www.mmsforyou [.] Net /mms.
apk எ ற தளK Lbi� ெச) @ மாT lI2 ஒ T 
தரXப 5 k ற_. 

இ6த lI2k) k]2 ெசdதா), உட  அX-
] ேகஷ  ஒ T இ Qடா) ெசdயXப 5 k-
ற_. அ_, ேபா�) உJள தக வ)கைளK L9;, 
அX ] ேக ஷைன அDX Y ய வ:க x2i அDX R-
k ற_. இதைன Heimdal எ ற பா_ காXR ST-
வன1 கN 5 Y ;K_, அைன வ ைரg1 எ�ச aK-
_Jள_. 

�IகJ ஏbக னேவ k]2 ெசd L 96தா), 
உIகJ ேபா�) ெச^;IQ அைனKைதg1 
மாb\ அைம2க ேவN ; ய L 92i1. அK-
_ட , உIகJ வIk அ2கeN^, kெர;^ 
கா:^ அ2கeN^ அைனKைதg1 சa பா:2-
கe1. இவb\) ஏேதD1 L9 டXப^ ;-
96தா), உடேன i\X Y^ட வI kையK  
ெதாட:R ெகாN5, ேம@1 L95 ேபாகாம) 
இ92க ,யb m கைள எ52கe1.

ேப>IJ ெமசlச]% கவனH
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ெமாைப) மாJலV ேபா= -m;த கI Jைர பல 
gSைத யான தக வ)கைள; தS UQளU. ெமாைப) 
ேபாs), 8ல ெசய)கைள ேமHெ காQq. ப--
<கQ ெகIJ% ேபாa, அவHைற% பtU பாV"-. 
ைமய,கq. ‘இய லாU’ என" ைகg ட%ப J வ-
தனா), பல ந)ல ேபா=கைள -%ைப"- அu%D 
வ0 >ேறா.. இU ேபால மாJலV ேபா= வSதா), 
நம"-% DரFைனேய இ)ைல. cக; ெதC வான 
கI Jைர அ0 ைம யாக gள"க. தS UQளU. ந=m.

ேபரா. q.நம q வாயT, ேகாயT )Mv,.

மாJலV ேபாைன cக அ0 ைம யாக; தc ழா"க. 
ெசaU, ’கIடக; ெதாைல ேப8’ என எt < ̀ Q-
vVகQ. ச^ யான ெசா) அU. 8)கைள% ெபாe;< 
ஒ0 ெமாைப) ேபா= உ0 வா > றU. நம"- ேவM-
Kய ெசய w கைள, ேதைவ%பJ. <ற uட= வா,>% 
ெபாe;<" ெகாQளலா.. அm gய) ந.ைம 
எ,ேகா அைழ;UF ெச) > றU. இS < யாg) இU 
gHப ைன"- வ0. நாைள எ<VபாV;U" கா; <-
0%ேபா.. தக வ)க q"- ந=m.

wைனவ, இரா. த\ ழ ரச$, மZைர.

x-Q த0. ஏ.எ..D. ெதா') xIப. நா. 
ெமாைப) ேபா=கQ வ' யாக இைணய தள,கைள% 
பாV%ப<) j<ய அu ப வ; <ைன; தர%ே பா > றU. 
இதனா), >ராம% jற,கC), இைண ய; <ைன 
இ=u. பய=ப J;தா த வVகQ, ஆVவ; Uட= 
ேமHெ காQள ஆர. D%பாVகQ. எ<Vகா ல;<), 
[-Q த0. அm gய) சாத ன,க qட= மI Jேம ந. 
வாy"ைக அைம`. ேபால; ெத^ > றU.

எ:. மா,8y$ ராz, இரா ஜ பா ைளயT.

ஒ= IைரgைனF ெசய)ப J; U வ<) உQள பல 
சSேத க,கQ ெதC வா> உQளன. இSத" கI-
J ைரைய எt < ய வ 0"- எ= ந=m. ந. ெசய)-
பா JகQ ெதாடVF 8 யாக அைமய எ%பK ஒ= 
Iைரgைன% பய=ப J;த ேவMJ. எ=பU ந=-
றாக gள"க%பI JQளU.

ஆ,. ேஜாL ராஜ$, )Z-ேச[.

x-Q டா"9 த0. j<ய ெதா') xIப; <ைன% 
பய=ப J;த எ;த ைகய ைம" ேதைவ%பJ. எ=-
ப தைன gள"> K%9 தரk.. எ= sட. இ0Sத 
ைம" >ைன% பய=ப J; <ேன=. ஒேர -ழ%ப மாக 
இய, > யU.

எ:. வளவ$, ெசfகSப8=.

ேவVI ப- <() அC; UQள, ேடDC)  ெநIJ 
வ^ைச [Iட) பய=பாJ, இSத வார K%ைஸ% 
பK;த D=னேர அmSU ெகாMேட=. இேத ேபால, 
சாVIK, என%பJ., ம<%D= அK%ப ைட(), 
அகர எt; U கC= அK%ப ைட() வ^ ைச%ப J;-
U வU -m;த -m% j க ைள`. த0 மாe ேகIJ" 
ெகாQ >ேற=.

ேக.எS. ேமாக$ ராT, }"( )ரT.

தகவ) ெதா') xIப;<), இs வர" [ Kய 
ெப^ய அள g லான மாHற,கQ,  ெமாைப) 
ேபா=கC) தா= இ0"-. எ=பைத, 
உலக ெமாைப) க0;த ர,- காI K ̀ QளU. 
அதHேகHப அSத மாHற,க q"- மாm" 
ெகாQள நா4. தயாராa இ0"க ேவMJ.. 
ம"கைள அதHெகன உயV; U வ<), க.% \IடV 
மலV ேபா=ற இதyகQ 8ற%பாகF ெசய)பட 
ேவMJ..

ஆ,. எ:. ந�, அக மZ, ெச$ைன.

‘ெதVம) ேகமரா ேபா=’ -m;த கI Jைர cகk. 
பய uQள வைக() பல தக வ)கைள; த0 வதாa 
உQளU. {0"-Q 15 அK ஆழ. வைர ெச=e 
இதைன% பய=ப J;தலா. எ=பU gய% j" --
^ய ெசa <ேய. இரg= இ0IJ, ~8% jயw= 
நJேவ, மைழ {^= ஊடாக என அைன;U �y-
N ைல க Cn. பட. எJ"-. ேகம ரா gைன, 
ெமாைப) ேபா= ஒ=m) இைண;U; த0 வU, 
ந. ெதா') xIப;<= ெவH mைய" காI J >-
றU. அm g யw) எUk. சா; < யேம எ=பU 
உe < யா > றU.

ேபரா.டாJட, எT. அ] ணா-சலT, மZைர.
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ேகQg: என"-" >ைட"-. எ"ெஸ) ஒV" 
�IகC), அழ காக கIட. கIK, அத uQளாக 
ெட"9I அைம;U வ0 > றU. ெச) எ)ைலகQ 
அதைன" கI J%ப J; U வU இ)ைல. இதைன 
எ%பK அைம%பU?

எ$. த_டபா�, }]Mதா-சலT
பL): எ2ெஸ) ஒ:2 ª^;) ’ெட2Q^ 

பா2Q’ எ ப _e1 ஒ9 வைக-) kராY2Q 
ஆXெஜ2^ ேபால அைம2கXப 5 வ _தா . 
இதைன அைம2க2 �'2காs1 வைக-) 
ெசய)ப டe1.
1. ெசய)பட ஒ:2 ª^ ஒ ைறK Lற6_ 

ெகாJளe1. இXே பா_ Insert எ ற ேடXY) 
k]2 ெசd L டe1. 

2. Insert ேடXY) kைட2i1 ெமD ஐகா கJ 
வa ைச யாக2 kைட2i1. இIi வல_ 
RறKL) A எ�K _ட  p;ய பா2Q 
ஒ \  ஐகா  இ92i1. இ_ேவ ெட2Q^ 
பா2Q த91 ஐகா  ஆi1. இதைன2 k]2 
ெசd L டe1.

3. இXே பா_, ஒ:2 ª^;), ஒ9 பா2Q m\ ய-
தாக2 kைட2i1. இத  ,ைன கைள மeQ 
க:ச aனா) இ�K_ ெபa தா2கலா1. 

4. அ5K_ க:சைர உJேள ெகாN5 ெச றா), 
ேவ:;) ைடX ெசdவ_ ேபால உIகJ 
ெட2Q^ைட ைடX ெசd L டலா1. 
டாiெமN^ ேபால அதைன பா:ம^ ெசd-
L டலா1. 
ெதாட:� m யாக, அ6த ெட2Q^ பா2ைஸ 

எIi அைம2க ேவN 5ேமா, அIi மeQ 
க:ச: ெகாN5 இ�K_� ெச T, ெட2Q^-
5ட  பா2ைஸ (^ 5 ( டலா1. ஒ:2 ª^ 
ேசo ெசd L 5 ைக-) அ_e1 ேசo ெசdயX-
ப51.

ேகQg: நா= இ=டVெநI  எ"9 j ேளாரV ெமU-
வாக ேவைல ெசa > றU எ=e பயVபா"9 Dர k ச-
0"-., D=னV -ேரா. Dர k ச 0"-. மாmேன=. 
இ%ே பாU -ேரா. Dர k ச0. ெமU வாக ேவைல 
ெசa > றU. ஆனா), ேவe Dர kசV எUk. 
என"-; ெத^ ய g)ைல. நா= பய=ப J;U. ஆ%-
ப ேரIK, 89ட. gMேடா9 7. அm kைர [றk..

ேக. qரா ஜு�$, உMத ம பா ைளயT.
பL): (NேடாQ 7 உJளேத. உIகJ க1X-

�^ட: ஹா:^ேவ: இைண6_ ெசய)ப51 
எ றா), (NேடாQ 102i மா\2 ெகாN5, 
எ^ Yர e சைரX பய ப 5KLX பா9IகJ. 
அL) iேரா1 Yர e ச ைரg1 பய ப 5Kதலா1. 
இ9X YD1, iேரா1 Yர e சa  ேவகKைத 
அL க a2க2 �'2காs1 ெசய)பா 5 கைள 
ேமbெ காJ xIகJ. அவbைற இIi h92க-
மாகK த9 kேற . 
1. iேரா1 Yர e ச 92கான அXேட^ ைப)-

–டாJட, ெப. சKLர ேபா: – ேகH}- – பLS
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கைளK தர ( ற2க1 ெசd_ ேம1ப 5KL2 
ெகாJளe1. இதbi chrome://help  என 
அத  அ^ரQ பாa) ைடX ெசd_, ெச T, 
அL) தரXப51 வj கைளX Y பbறe1. 

2. அ5K_, chrome://extensions  என ைடX 
ெசd_ kைட2i1 தளKL), பய ப 5K-
தாத, ேதைவ யbற எ2Qட ஷ  Rேரா k ரா1-
கைள ,ட2k (Disable) ைவ2கe1.

3. அேத ேபால, chrome://plugins என ைடX 
ெசd_, ேதைவ யbற Xள2 இ  Rேரா k ரா1-
கைள ,ட2k ைவ2கe1.

4. அ5Kத தாக, chrome://flags  என ைடX 
ெசd_, kைட2i1 தளKைத2 காணe1. 
இIi Enable fast tab/windows close எ T 
இ9Xபைத2 காணe1. இத  fல1 ஜாவா 
QkaX^ i\ � 5 க]  இய2க1 STKதX-
ப 5 k ற_. இத  Y ன:, RELAUNCH NOW
அ�KL, அைமX Yைன RLதாd இய2கe1.

5.  N51 chrome://flags  எ ற தள1 ெச T, 
அL) Enable tab discarding எ ப தைன2 
காணe1. இத  fல1 Y ன z-) 
இயIi1 ேடXகைள iேரா1 f;K த  
ெசய) ேவகK Lைன அL க a2i1. , R 
p\ ய_ ேபால, இ6த ப^டைன அ�KL 
இய2 kய Y ன:, RELAUNCH NOW  எ ப த-
ைனg1 அ�Kத ேவN51.

6. அ5K_, iேரா1 Yர e ச 92கான ேக¥ ெமம-
aைய �2கe1. இ_ ெதாட:6_ அL க aX-
பதா), ;Q2k) இதbெகன ஒ_2கXப^ட 
இட1 iைற6_, ெசய)பா5 ேவக1 iைற-
யலா1.

7. அ5K_, Malwarebyte's Anti-Malware. Google's 
Software Removal ஆk ய வbைறX பய ப-
5KL, Yர eச: இய2கK Lbi Yர�ைன கைளK 
த91 மா)ேவ: Rேரா k ரா1கைள �2கe1. 
ேம2 க1X �^டa), iேரா1 பய ப 5K _-
ப வ:கJ Malwarebyte's Anti-Malware for Mac 
எ ற Rேரா k ரா yைனX பய ப 5Kதலா1.

8. ேமbகNட ,யb m கைள ேமbெ காJ-
ைக-), iேரா1 அ6த அ6த ப2கIக]  
ேமலாக, mல எ�ச a2ைக ெசd L கைளK 
த91. அதbேகbற வைக-) இயIகe1. 
ஏbப 5K Lய மாbறIகைள  N51 இய2க 
Sைல2i2 ெகாN5 வர, Reset all to default  
எ ற ப^ட�) k]2 ெசd L டe1.

ேகQg: >^"ெகI -m;U ஒ0 டா-ெமMI தயா-
^"ைக(), ேவVI jேரா > ராc), தவ றாக எt;U% 
Dைழ ̀ ட= [Kய ஒ0 ெசா)ைல, அ<) தர%பI-
JQள Custorm Dictionary () ேசV; U gIேட=. 
இதைன எ%பK அ'%பU என; ெத^ ய g)ைல? 
வ' காIடk.. நா= பய=ப J; U வU gMேடா9 
7. ஆ�9 2010.

எ$.எ:. மஹா ேதவ$, பர மJ ̀ y.

பL): File ேடXY) k]2 ெசd L டe1. 
Y ன: kைட2i1 ெமD() Options ேத:6ெத-
52கe1. ெதாட:6_ Proofing  ேத:6ெத 5K_, 
அL) தரXப51 Ya e க])  Custom Dictionaries 
ேத:6ெத 52கe1. ெதாட:6_ “Edit Word List” 
எ ப தைனK ேத:6ெத 52கe1. இIi ேதட) 
க^டKL), �IகJ தவ றாகK த6த ெசா)ைலK 
தரe1. அ)ல_ ெசாbகJ ப^ ; யl), வa-
ைச யாக� ெச T, அ6த� ெசா)ைல2 கNட \-
யe1. அதைன� சa யாக2 கNட \6த  Y ன:, 
Delete ப^டைன அ�KL �2கe1. 

ேகQg: ேவVI jேரா > ராc) தர%பI JQள Kபா)I 
எt; <ைன, நா= எ%ே பாU. பய=ப J;U. எt;-
U"- மாHற g0. j >ேற=. இதைன எ%பK ேமH-
ெகாQவU? ஒdெ வா0 4ைற`. டா- ெமMIK) 
இதைன மாHm" ெகாQவU 8ர ம மாக உQளU. 
இSத எt; <ைன அைம;U" ெகாQவைத ேவVI 
எ%பK ேமHெ காQ > றU எ=e gள"க. த0 மாe 
ேகIJ" ெகாQ >ேற=.

எ$. ெத�ேவK Lர$, சfகர$ ேகா}S.
பL): �IகJ டாiெமN^ ஒ ைற 

உ9 வா2 i ைக-), ேவ:^ அ6த டாiெமN^ 
எXப; ேதா  T k ற_ எ ப தைன mல 
மாறா Sைல அைமX R க]  அ;Xப ைட-) 
அைம2 k ற_. இL) அ6த டாi ெமN^;) 
பய ப 5KதXப^ட எ�K _ 9 (ைன, இரN5 
இடIக]) அைமK_2 ெகாJள ,;g1 
எ றா@1, ஓ: இடKL) ம^ 5ேம அைம2 k-
ற_. (NேடாQ ெரrQ^ a-) இதைனX 
பLe ெசd k ற_. இத  அ;Xப ைட-) தா , 
Normal Template எ D1 டாi ெமN^க x2-
கான அ;Xபைட2 க^ட ைமXR உ9 வா k ற_. 

ேவ:^ மாறா Sைல-) ேமேல ெசா)லX-
ப^ட ெட1Xேள^ ;ைன அைம2க ()ைல 
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என எ5K_2 ெகாN5, �IகJ (91R1 
எ�K _9 வைக -ைன மாறா Sைல-) அைம2-
கலா1. 
1. RLய டாi ெமN^;), தானாக இயIi1 

எ�KL) ஏேதD1 mல ெசாbகைள ைடX 
ெசd L டe1. 

2. �IகJ ைடX ெசdத வb\) mல எ�K _-
கைளK ேத:6ெத 52கe1.

3. இXே பா_ Ctrl+D எ ற �கைள அ�Kதe1. 
ேவ:^ இXே பா_ Font Dialogue Box ஐ2 
கா^51. 

4. அ6த பா2«) தரXப^ 5Jள கN^ேரா) 
�)கைளX பய ப 5KL, �IகJ பய ப-
5Kத (91R1, மாறா Sைல-) அைம2க 
(91R1, எ�K _ 9 (ைனK ேத:6ெத-
52கe1. 

5. ெதாட:6_ Default ப^டைன அ�Kதe1. 
இXப; அ�K _ ைக-), (NேடாQ 
ெரrQ^ a-) இ6த மாbற1 பL யXப51.

6. இ6த எ�K _ 9 ( ைனேய, மாறா Sைல-) 
அைம2க (9Xபமா? (Default Font) எ ற 
ேகJ (2i “Yes” என அ�Kதe1.

7. ெதாட:6_ OK அ�KL ெவ]ேய வரe1.
ேவ:^ ஏbக னேவ, Normal.dotm எ ற ஒ ைற 

ஏbப 5KL இ96தா), இ ெ னா9 வைக -@1, 
இ6த மாbறK Lைன ேமbெ காJளலா1. �'2-
கNட வாT ெசய)ப டe1.
1. உIகJ ஹா:^ ^ைர() Normal.dotm எIi 

உJள_ என2 கNட \6_, அதைன ேவ:^ 
Rேரா k ராy) Lற2கe1. 

2. இXே பா_ ேவ:^ aXப�), Home ேடXY), 
Styles i�X பா:2கe1. இL) வல_ 
ஓர மாக, ஒ9 �' (a ப^ ; ய @2கான 
அ1R2 i\ இ92i1. அதைன அ�K-
தe1. ேவ:^ இXே பா_ Styles task pane
ஐ2 கா^51. 

3. Qைட) ப^ ; யl) �ழாக� ெச)-
லe1. அL) Normal எ ற Qைட) 
இ92i.

4. இL@1 வல _ Rற அ1R2 
i\ைய அ�KL2 kைட2i1 
ப^ ; யl), Modify எ பைதK 
ேத:6ெத 52கe1. இXே பா_ 
Modify Style பா2Q kைட2i1.

5. இ� Format k]2 ெசd_, 
Font ேத:6ெத 52கe1. ேவ:^ 
பாN^ டயலா2 பா2ைஸ2 
கா^51.

6. இIi கN^ேரா) பய ப 5KL, 
உIக x2i (9Xப மான எ�K _ 9-
(ைனK ேத:6ெத 52கe1. 

7. ெதாட:6_ இ9 ,ைற OK 
k]2 ெசd_ ெவ] ேய-
றe1.

ேகQg: [-Q தள;<), அத= ேதட) �) iல. 
நா. ேமHெ காQq. ேதட)கQ எ)லா. [ட பI K ய-
wIJ" >ைட"-. எ=e எ= நMபV [e >றாV. 
இU உMைமயா? அ%ப K யானா), அவHைற மH-
ற வVகQ பாV;U, நா. ேமHெ காMட ேதட)கைள 
அmSU, ந. தs%பIட gஷ ய,கைள அmSU 
ெகாQq. வாa%j >ைட; < Jேம? இதைன எ%-
பK தJ"கலா.?

ஆ,. ேரவL �ரகா�, ேத�.

பL): உIகJ நNப: pT வ_ உNைமேய. 
piJ �IகJ ேமbெ காNட ேதட)கைள 
எ)லா1, த  பL வாக2 ெகாN ; 92i1. 
இவbைற �IகJ ம^ 5ேம பா:ைவ -ட ,;g1. 
�IகJ Yர eச: வj பா:Kத இைணய தளI-
கைள, உIகJ க1X �^டa) பய ப 5K_1 
மbற வ:கJ பா:2க ,;g1 எ ப_ ேபால, 
இத ைனg1 எNz2 ெகாN ; 92 k �:கJ. 
இவbைற உIகJ பாQேவ:^ ெகா5Kதா) தா , 
piJ ேதட) ப^ ; யைல2 கா^51. எனேவ, 
கவ ைலXபட ேவNடா1. ேதைவ எ�), �IகJ 
உIகJ ேதட)கைள, ஒ9 ெட2Q^ ைபலாகX 
ெபbT, ரக m ய மாக, மbறவ: அ\ யாம) ைவK_2 
ெகாJளலா1. அதைன எXப;X ெபT வ_ எ T 
�ேழ pT kேற .

இ6த ெதாiX YைனX ெபற ,தl) https://
history.google.com/ எ ற தள1 ெச)லe1.    
�IகJ rெம-) பா:K_2 ெகாN ; 96தா@1, 
 N51 பாQேவ:^ த9 மாT ேக^52 ெகாJ-
ளXப 5 u:கJ. சa யாக2 ெகா5Kத Y ன:, 
kைட2i1 தளKL), வல_ ேம) fைல-) 
இ92i1 kய: ஐகா�) k]2 ெசd Lட 

ேவN51.  அIi கா^டXப51 �'-
(a ெமD(), "Download" எ பL) 
k]2 ெசdதா), உIக]  ேதட)கJ 
அைனK_1, அைவ ேச:K_ ைவ2-
கXப^ட இடK L l 96_ எ52கX-

ப^5, உIக x2iK தரXபடK தயாராd 
இ92i1. உIக]  ச6ேத கK LbiK 
�� ேபா51 வைக-), piJ ஒ9 எ�-
ச a2ைகையK த91. 

”உIகJ ேதட)க]), மbற-
வ:கJ அ\ய2 pடாத ேதட)கJ 

mல இ92கலா1.   மbற வ:க-
x2i2 கா^டXப டாம) இ92க 
ேவN ;ய தளIகJ இ92கலா1” 
எ T அ\ (K_, Y ன: எXப; 
எ�ச a2ைக யாக, இதைன2 காX-
பாb\ ைவ2க ேவN51 எ T1 
அ\ eைர p\, அ6தX ப^ ;-
யைலK த91. அ)ல_ ெமாKத 
ேதட) ெதாiX Y ைனg1 ெபற, 
உIகJ ெம-) அ2க eN^ ;bi 
ஒ9 lI2 அDXR1. அ6த ைப) 
h92கXப^ட ைபலாக இ92i1.

ேகS;–பK%


