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அD"_ைக<. அ^த^த" ப3@<O
தைல"_கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ[\! எOற உWக;O
எ@&பா&"ைபa! எb6Wக2.

~ டாJடK ெப.சLMர ேபா7 ~

க!"$%ட'( ப*+',! அைனவ1! நா!
உ1வா56! ேட%டா அட89ய ைப(

க<56 ேப5 அ" கா"= எ?@A ைவ@A5
ெகாCள ேவE?! எFபதைன அHIேத 
இ159ேறா!. ஆனா(, ஒ1 Pலேர, SகT
ச'யாக வ6@A5 ெகாC<! கால இைட
ெவVW(, ைப(க<5கான ேப5 அ" கா"=
ைப(கைள எ?@A பாAகா59FறனX. பலX,
“ந! க!"$%ட'F ஹாX% Z[5656 ஒF\! 

ஆகாA; அ"ப Zேய ஆனா^!, இIத ைப(கC 
அ_வள` a59ய! அ(ல” எF\ எE b
9FறனX. ஆனா(, க!"$%டX ஹாX% Z[5 
9ராc ஆ9 de6!ேபாA, அIத ேட%டா 
உCள ைப( ேபாf g%டேத, கcட"ப%? 
உ1வா59 ைவ@த ேபா%ேடா ேபாf g%டேத,
அவhட! ெகா?@த பண! 6H@த தகவ(
ேபாfg%டேத எF\ பதeற! அைட9FறனX.

Pலேரா, எ"பZ எதைன ேப5 அ"
ெசfவA எFற வj ெத'யாம( அ"பZேய 

ெப(சன9 க-LS!ட( ேபC அL
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g%?g?9FறனX. aFெப(லா!, ேப5 அ"
எFபA எ"பZ எ?5க ேவE?!, எl( ேப5
அ" ைப(கைள ைவ5க ேவE?!, எIத ைப(
கைள எ?5க ேவE?! எFபெத(லா!, Sக"
ெப'ய சவா லான ெசயலாக இ1IதA. இ"
ேபாைதய கால க%ட@l(, நம565 9ைட56!
சா"%ேவX வசlகC, 5ள_% க!"$%Z8
ேத5கக8கC ஆ9யைவ ேப5 அ" ப*கைள
எVதாக மாeH,Cளன. இ"ேபாA! நா!
அவeைற" பயFப?@l, ேப5 அ" ப*கைள
ேமeெகாCளg(ைல எFறா(, ந! Sட! தாF 
6ைற உCளA. இ86, எ"பZ, எIத வைக-
கV( ேப5 அ" ெசfவA எFபA 6H@A" 
பாX5கலா!.

எவPைற எ,லாS ேபJ அ(?

Pல ைப(கைள ’நா! ேப5 அ" கா"= 
எ?@ேத ஆக ேவE?!’ எFற வைகW(
அைனவ1! ைவ@l1"ேபா!. இவe\56
ஏேதn! ஒ1 வைகW( ேப5 அ" க!"$%
ட'( அ(லA ேவ\ ேத5கக oZ யாg( ைவ@-
l1"ேபா!. இ@தைகய ைப(கC தgர, நா!
எவeைற ேப5 அ" ெசflட ேவE?!?

உ8க<ைடய ைப(கைள, அைவ ெகாE
?Cள ேட%டாgF அZ"பைடW(, பயFப
?@A! க!"$%ட'( ='@A ைவ@l1Iதா(,
நா! ேப5 அ" ெசflட" பயFப?@A!
சா"%ேவX ெசயq56, ேப5 அ" ெசf
lட ேவEZய ைப(கVF வைகைய5 
(டா6ெமE%, பட8கC, gZேயா மe\! ந!
S$P5 ேபா(டXகC) கா%Zgடலா!. இ1"
=n!, ேவ\ Pல வைக ேட%டாgைன,!
நா! ேப5 அ" ெசfதாக ேவE?!.

V$ அWச,: நம56 வIl156! SF அt
ச(கைள" ெபe\, ந! க!"$%ட'( த8க
ைவ56!, இெமW( 5ைளயE% ெசயq
கைள@ (தEடXேபX%, ஆ"பரா ேபாFறைவ)
தeேபாA அ_வளவாக யா1! பயFப?@A
வA இ(ைல. இ@தைகய ெசயqகV(, எ"பZ
ேப5 அ" எ?@A ைவ@A5 ெகாCவA எFற
அைம"=ைன, அIத ெசய qகVேலேய அHIA
பயFப?@தலா!.

uெமW( அ(லA அ`%^5 டா% கா!  
ேபாFற இைணய@l( இய86! இெமW(
தள8கைளேய நா! பயFப?@A9ேறா!.
எனேவ, அவeைற எ"பZ ேப5 அ" கா"=
எ?5கலா! எFபதைன, அIத தள@l( தர"ப%
?Cள வjவைககைள@ ெத'IA =Fபeறலா!.
அ(லA, eM Client ேபாFற ெட[5டா"
சா"%ேவX ெசயqகைல" பயFப?@l, அIத
அtச(கைள" ெபறலா!. இIத ெசயqகC,
இைணய@l( இ1Iதவாேற இய86! அtச( 
தள8கVq1IA அtச(கைள" ெபற உத`
9Fறன. இைவ, uெமW(, v6C ஆ"[,

ஐ 5ள_%, அ`%^5 டா% கா! மe\! இA
ேபால இய869ற இைணய தள ெமW( ெசய
qகைள ச"ேபாX% ெசf9Fறன. இIத ெசய
qW( ெதாடXT Pயாக ேப5 அ" ெசflட
ெச%Z8[ அைம"+ ெகா?5க"ப% ?CளA.
Tools > Settings > Backup எனT ெசF\, ேப5 அ"
ெசfவதeெகன ஒ1 ேபா(டைர அைம@A, 
ெதாடXTPயாக ேப5 அ" ெசflடலா!.

YரZசKகH

உ8க<ைடய =ர`சXகV(, x8கC கவன
மாக Pல +5மாX56கC அ(லA ேபவ'% என"-
ப?! 6Hy?கைள, அZ5கZ பாX5க ேவE
Zய தள8க<5காக ஏeப?@l இ15கலா!. 
இைவ எ"ேபாA! நம56@ ேதைவ"ப?!.
க!"$%டX 9ராc ஆவ தனா(, இவeைற நா! 
இழ56! dைல ஏeபடலா!. எனேவ, இவe-
ைற,! ஒ1 ைபq( அைம@A, அதeகான ேப5 
அ" எ?@A ைவ"பேத ந(லA.

Pல =ர`சXகC இதeகான வjaைறக
ைள,! ெகாE?Cளன. ெமா{(லா, தF 
பயXபா5[ =ர`ச'ேலேய, இவeைறT |159
ேப5 அ" ெசfl?! வjWைன5 ெகாE?C
ளA. வலA ேம( ப5க! உCள }F\ ேகா?கC
அட89ய ஐகாh( 9V5 ெசfA, 9ைட56!  
ெமn }ல!, இதeெகன அ5க`E% ஒFைற 
ஏeப?@l ேப5 அ" ெசflடலா!. இதைன
பயXபா5[ இய86! உ8க<ைடய அைன@A
க!"$%டXகV^! ெப\! வைகW( அைம5-
கலா!. பயXபா5[ ெசயqைய ஏe\ இய86!
ஆE%ராf% மe\! ஐ.ஓ.எ[. ேபாFகV^!
இதைன" ெபe\5 ெகாCளலா!.

v6C 6ேரா! =ர`ச'^! இேத ேபாFற

ஒ1 வசl தர"ப% ?CளA. இIத வசlைய"
பயFப?@l, 6ேரா! =ர`ச'( நா! ேமe
ெகாC<!அைன@Aப*கைள,! ((bookmarks, 
extensions, themes,) ேப5 அ" ைபலாக மாeH, 
ந! v6C அ5க`E% கண59( ைவ@A5
ெகாCளலா!. இவeH( மாeற8கC ஏe-
ப%டா(, மeற க!"$%டXகV(, நா! ந!
v6C அ5க`E% }ல! 6ேரா! =ர ̀ சைர"
பயFப?@AைகW(, மாeற8க<! ேப5
அ" ைபq( அ"ேட% ெசfய"ப?!.

ந!S( பலX ஒேர ஒ1 =ர`சX ம%
?ேம பயFப?@Aவl(ைல ஒF\56
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ேமeப%ட =ர`சைர" பயFப?@
A9ேறா!. ஒ_ெவா1 =ர`ச'^!
+5மாX56கைள அைம59ேறா!. ஒ_ெவா1
=ர`ச156! ஒ1 +5மாX5 ேப5 அ" ைப(
உ1வா59 ைவ"பA, ந! ேநர@ைத �ணா56!.
இIத Pரம@lைன" ேபா56! வைகW( 
எ5[மாX5[ (Xmarks) எFn! ெசயq உ1
வா5க"ப%?CளA. பயXபா5[, 6ேரா!,
இEடXெந% எ5[+ேளாரX, சபா' உ%பட
அைன@A =ர`சXகV^! அைம5க"ப?! +5
மாX56கைள இA ஒ189ைண@A@ த19றA.
x8கC ஏeப?@lய +5மாX5 6கV( PFன
மாeற@ைத ஏeப?@lனா^!, அA உடேன
மாeற@AடF ேப5 அ" ைப^56! ெச(9றA.

5ைரவK ைப,கH

க!"$%டேரா? அதF Aைண சாதன8
கைள இைண@A" பயFப?@A9�Xகளா?
அ"பZயானா(, அவeைற இைண@A இய5
6வதeகான ெசயqகேள, ‘%ைரவX ைப(கC’
என அைழ5க"ப?9Fறன. ந! க!"$%டX,
gZேயா காX%, அT|" ெபாHகC, [ேகனXகC
மe\! இA ேபாFறவe\டF “ேப|வதe6”
இIத %ைரவX ைப(கC ேதைவ"ப ?9Fறன.
இIத ைப(கC நம56@ தhேய அைன@A!
9ைட"பl(ைல. அைவ தாமாகேவ, ஆ"ப
ேர%Z8 P[ட@தா( எ?@A" பlய"ப%?5
ெகாCள"ப?9Fறன.

அ"பZயானா(, க!"$%டX 9ராc ஆ9,
oE?! இய5க"ப?ைகW(, இIத Aைண
சாதன8க<5கான %ைரவX ைப(கVF
ேதைவைய எ"பZ dைறேவeH5 ெகாCவA?
%ைரவX ைப(கைள ேப5 அ" ெசfவ தe

ெகFேற ஒ1 Pல சா"%ேவX +ேரா9ரா!கC
இைணய@l( 9ைட59Fறன. அவeH(,
DriverMax எFn! ெசயq பலரா^! g1!=
பயFப?@த"ப?9றA. http://www.drivermax.
com/ எFற இைணய தள@l( இதைன இலவ
சமாக" ெபறலா!. ஆனா(, இதைன உ8கC
க!"$%ட'( பl,! ேபாA சe\ கவ னமாக
இ15க`!. இA v?தலாகT Pல �( பாXக
ைள,! பl9றA. மாeறாக Slim Drivers எFற
ெசயqைய d\வலா!. இIத ெசய q,!
%ைரவX ைப(கைள ேப5 அ" எ?@A ைவ"ப-
AடF, ேப5 அ" எ?@ACள %ைரவX ைப(க
<56@ தeேபாைதய ேம!ப?@த"ப%ட பl"+
உCளதா என@ ேதZ அHg59றA.

%ைரவX ைப(கைள ேப5 அ" எ?@A ைவ5
காg%டா(, அவeைற@ ேதZ, Aைண சாதன8
கைள@ தயா'@A வழ89ய d\வன8கVF
இைணய தள8கைள@ ேதZ அைலய ேவE?!. 
எனேவ, ேமேல vHய இரE? ெசய qகV(,
ஏதாவA ஒFHF }ல!, அைன@A %ைரவXக-
<56! ேப5 அ" எ?@A ைவ"பேத ந(லA.

ச\தாய வைல] தள^கH

6ைறIத ப%ச! ஒ1 சa தாய இைணய
தள@lலாவA நா! நம5ெகன ப5க! ைவ@A
இய89 வ19ேறா!. %g%டX மe\! 
ேப[+5 தள8கV( த8க<5ெகன கண5 9(
லாத க!"$%டX பய னாளைர நா! காEபA 
அ'A. இIத தள8கV( நா! பl` ெசfத தக-
வ(கC, பட8கC ஆ9யவeைற நா! ேப5 அ"
எ?@A ைவ@A5 ெகாCளலா!. இIத தள8கC 
9ராc ஆகாA எF\ அைனவ1! ந!=5ைக-
,டF உCளனX. இ1" =n!, நா! இதைன
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ேப5 அ" எ?@A ைவ@A, oE?! oC பl
gைன ஏeப?@த" ேபாவl(ைல. நா! பlIத
தகவ(க<56! பட8க<56! ந! Sட! ஒ1
கா"= இ1"பA ந(லAதாேன.

%g%டX வைல@தள@l(, ேவ\ தX%
பாX%Z சா"%ேவX இதe6@ ேதைவ இ(ைல. 
உ8க<ைடய அ5க`E% ெச%Z8[ ப5க!
ெசF\, ெச%Z8[ ='g( "Request your
archive" எFற இட@le6T ெச(ல`!. x8கC
பl` ெசfத அைன@A தகவ(க<! பட8
க<! ெமா@தமாக உ8க<565 9ைட56!.
அதeகான q85 உ8க<ைடய SF அtச(
aகவ'56 அn"ப"ப?!.

ேப[+5 வைல@ தள@l(, General Account 
Settings ெச(ல`!. அ86 �ழாகT ெசFறா(,
"Download a copy of your Facebook data" எF\
ஒ1 q85 இ156!. உ8கC அைன@A பl
`க<! எ?5க"ப%?, ெதா65க"ப?!.
இதைன" ெப\வதeகான q85 உ8க<ைடய
SF அtச( aகவ'56 அn"ப"ப?!.

ேபJ அ( வைககH

ேப5 அ" ெசfவA எFபA, ைப( ஒFைற
இFெனா1 இட@l( கா"= ெசfவைத" ேபால
எVதானAதாF. உ8கC ஹாX% %ைரgq1IA,
ஒ1 "ளாc %ைரge65 கா"= ெசfவA!
ஒ1 வைகயான ேப5 அ" தாF. இ1"=n!,
oE?! oE?! ெப\! வாf"+கC, பாAகா"
பான ேப5 அ", ேப5 அ" ெசfததைன அb9"
ெப\! aைற ஆ9யைவேய, எIத வைக ேப5
அ" aைறWைன x8கC பயFப?@த ேவE?!
எFபதைன aZ` ெசf9Fறன.

6H"=%ட வைக ேட%டாgைன ம%-
?ேம ேப5 அ" ெசflட ேவE?! என எE
*னா(, அதைன எVதா56! சா"%ேவX 
ஒFைற" பயFப?@த`!. ேப5 அ" எFபA,

ைப( ஒFHF கா"= எ?"பA ம%?ம(ல.
இரE? நக(க ளாவA ஏeப ?@த ேவE?!.
எனேவ, ேபா(டX a� வைத,! கா"= ெசfA,
=FனX அேத ேபா(ட'( oE?! ைப(கைள 
இைண5ைகW(, ேபா(டX a� வைத,! ேப5
அ" எ?@A ைவ5கலா!. இதeெகன பல ெசய-
qகC உCளன. gEேடா[ 7 P[ட@l(,
அதnடF இைண@A@ தர"ப% ?Cள Backup
and Restore எFற வசlைய இதe6" பயFப
?@தலா!. gEேடா[ 8 aத( File History
எFற ேப5 அ" �( தர"ப% ?CளA. இதைன"
பயFப?@l, ஹாX% Z[59F a� இேம-
ைஜ,! ேப5 அ" எ?5கலா!. gEேடா[ 10
P[ட@l(, ஹாX% Z[59F a� ேப5 அ" 
எ?5க, Bvckup2, SyncBackSE or SyncBackPro,
மe\! AOMEI Backupper Standard ஆ9ய ெசய
qகைள" பயFப?@தலா!.

Jள_5 ேதJககS

ஒF\56 ேமeப%ட க!" $%டXகைள"
பயFப?@l வ1ேவா156, 5ள_%
[ேடாேர� ேப5 அ" Sக`! வச lயான ஒF
றா6!. இதF }ல!, நா! பயFப?@A!
எIத க!"$%ட'^!, ந! aைடய ைப(கC
அைன@ைத,! ெபe\" பயFப?@தலா!. 
இIத வசlW( தர"ப?! �(, ந! ைப(கைள 
அைன@ைத,!, 5ள_% aைறW( ேப5 அ" 
எ?@A ைவ"பதா(, நா! எIத க!"$%டX
வjயாக`!, அவeைற" ெபe\ பயFப?@
தலா!. [மாX% ேபாFகV^! இவeைற" 
ெபறலா!. 5ள_% ேப5 அ" ெசய(பா?க
<56, பல இைணய தள8கC வj த1 9Fறன. 
2 u.=.aத( பல அள`கV( இட! தர"ப?
9Fறன. க%டண! ெச^@ l,! v?த( இட@-
lைன" ெபe\ 5ள_% [ேடாேர� aைறW(, 
ந! ைப(க<56" ேப5க" எ?5கலா!.
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gEேடா[ 10 ஆ"பேர%Z8 P[ட@le6
மாHய =Fன1!, பலX எ%� =ர`சைர"

பயFப?@தலாமா, ேவEடாமா? எFற தய5-
க@l( உCளனX. gEேடா[ 10 P[ட@lF
SகT PறIத பயF த1! ஒ1 ெசயqயாக எ%�
=ர`சX 9ைட@ACளA. ேதைவயeற சIேத க8
களா(, இIத =ர`சX த1! +lய பல வச l
கைள இழIAgட5 vடாA. ஏeகனேவ இA
வைர ைம5ேராசா"% தIA வIத இFடXெந%
எ5[+ேளாரX =ர`ச'q1IA, எ%� ae
H^! மா\ப%ட ெசய(பா% Zைன5 ெகாE
டதாக@ தர"ப%?CளA. எ%� =ர`ச'(
இAவைர தF இFடXெந% எ5[+ேளாரX =ர
`ச'( கைட"=Z@A வIத வழ5க aைறகைள
aeH^! மாeH,CளA ைம5ேராசா"%.
=ர`ச'F க%டைம"=^! ந�ன ெதாj(
�%ப@lைன,!, வசlகைள,! தIACளA.
அதனா( தாF, பயனாளXகC அlக" பயFக-
ைள,! ெப\9FறனX. ஆனா(, இAேவ +lய 
பயனாளXக<56T சIேதக@lைன உ1வா56!
dைலைய@ தIACளA. இ8ேக, எ%� =ர
`சX 6H@த Pற"+ அ!ச8க<!, அவeறா(
9ைட56! பயFக<! ப%Zயqட"ப?
9Fறன.

“அ?@த =ர`சைர வZவைம"பA ஒF\
ம%?! எ8கVF ப* யாக இ(லாம(,
அைன@A வjகV^!, மாeற@ைத ஏeப?@த
g1!=ேனா!” எF\ எ%� =ர`சைர வZவ
ைம@த வ(^நX 6�gF தைலவX சாXல[
ேமா'[ vH,CளA இ86 6H"=ட@த5கA.

அைன]`S )Mயதாக

வழ5கமாக, ைம5ேராசா"% தF இF
டXெந% எ5[+ேளாரX பl"=ைன, அதF
பைழய பl"+கV( உCள ெசய(பா?க

ைள,! உCளட5 9யதாகேவ ெவVW?!.
ஏெனFறா(, பல d\வன8கC த8கC
இைணய தள8கைள, 6H" =%ட இFடXெந%
எ5[+ேளாரX பl"=F அZ"பைடW( தயா
'@A வழ89W1"பாXகC. +lயதாக வ1!
ஒF\, aeH^! மா\ப%ட ெசய(பா%Z(
இ1Iதா(, அதeெகன அவXகVF தள@
lைன மாeற ேவEZயl156!. எனேவ,
இIத இைணய தள@ தயா '"+ d\வன8கC,
இைணயதள8கைள5 ெகாE?Cள d\வன8
க<56T Pரம! வழ8க5 vடாெதFற எE
ண@l(, இA ேபால மர+ வj இய5க@lைன 
ைம5ேராசா"% ெகாE Z1IதA. அA. எ%�
=ர`ச'( ைகgட"ப%?CளA. பழசா9"
ேபான ெதாj( �%ப@ lq1IA gல9,
+lய =ர`சX தர"ப ?9றA. இA ஏற@
தாழ, ெமா{(லா, v6C மe\! ஆ"=C
d\வன8கC ேமeெகாC<! வjகைள ஒ@த
தாக உCளA.

எ%� =ர`சX, ைம5ேராசா"% த1! 
ActiveX �(கைள ச"ேபாX% ெசfயாA. அேத
ேபால இFடXெந% எ5[ +ேளாரX ெதா6"+
115ெகன வZவைம5க"ப%ட g|வ( ேபP5
[9'"% மe\! தX% பாX%Z �(க<!, 
எ%� =ர`ச'( இய8காA. அ(லA இய5
க@lF ேவக@ைத ம%?"ப?@A!. ஆனா(.
அேடா" =ளாc மe\! =.Z.எ". ைப(கைள 
ச"ேபாX% ெசfl?!.

இFடXெந% எ5[+ேளாரX =ர`சX ேதைவ"
ப?! d\ வன8க<56, அ(லA அதைனேய
g1!+பவXக<56, ைம5ேராசா"% 6H"
=%ட கால@le6 gEேடா[ 10 =ர ̀ ச156
ச"ேபாX% வழ89 உதg?!. இதeகான பாA
கா"+ ைப(கC ம%?! வழ8க"ப?!. +lய 
வசlகC எA`! வழ8க"பட மா%டாA.

எ!" $ர&ச( ~ )*+,- ./ய அ2பவ-

க!"$%ட'()" *+யவரா !
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)Mய ெசய,ேவக\S இைணய] ேதடbS

பைழய =ர`ச'( இய89ய தள8க<5
கான ஒ@lைச`@ தFைம ேவEடா! என
ைம5ேராசா"% aZெவ?@ததா(, எ%� =ர
`சX Sக`! 6ைறவான இட@ைத எ?@A5
ெகாC<! PHய இய5க ைபைல5 ெகாE ?C
ளA. அlக ப%ச பயFபா?கைள@ த1! 6H
y?கைள5 ெகாE?CளA. எ%� =ர`ச'(
aeH^! +lய MSHTML ெதாj( �%ப!
பயFப?@த"ப%?CளA. எனேவ, பைழய
=ர`சைர ச"ேபாX% ெசfl?! எIத
�^! இl( இ(ைல. இதனா(,
இதைனT |1595 ைகயாள
aZ,!. இA இFடXெந%
எ5[+ேளாரX =ர`சX 11
ேபால இரE? மட86
ேவக@l(, இய869
றA.

இIத வைகW(,
பயXபா5[ மe\! 
6ேரா! =ர`சXகVF,
+lய 64 =% ெசய(ேவ-
க@ைத@ �59யZ56!
வைகW( இய869றA. இF
ைறய அளg(, பைழய இF
டXெந% எ5[+ேளாரX =ர`சX
பl"+ 11 ஐ, பல gஷய8கV(
St|! வைகW( எ%� அைம5க"
ப%?CளA.

அA ம%?SFH, ைம5ேராசா"% +lயதாக
அைம56!, அைன@A சாதன8க<56மான
இய5க@AடF இைணIA ெசய(ப?வதா(,
அைன@A சாதன8கV^!, ஒேர மாl'யாக
இைணய தள8கைள5 கா%?9றA. இFடXெந%
எ5[+ேளாரX =ர`சX, ெமாைப( சாதன8
கV(, இைணய" ப5க8கைள5 கா%?ைகW(
lணHயA. அIத தய5க!, 6ழ"ப! எ%� =ர
`சX ெமாைப( சாதன8கV( இய86ைகW(
இ15காA.

f;த, வசM தgS எJ7ட$ஷ$ )ேராjராSகH

இFடXெந% எ5[+ேளாரX =ர`சX ேபா(
இ(லாம(, ஜாவா [9'"% அZ"பைடW(
அைமIத எ5[டFஷF +ேரா 9ரா!க<56
எ%� ச"ேபாX% வழ89?!. தX% பாX%Z
�(கC }ல! 9ைட56! இைணய" ப5-
க8கைள,! ச"ேபாX% ெசfl?!. இIத
+lய ெசய(பா?, எ%� =ர`ச1565 v?த(
பயFபா%Zைன அV59றA.

6ேரா! மe\! பயXபா5[ =ர`சXகVF
எ5[டFஷFகC ேபால, எ%� =ர`ச'F
எ5[டFஷFகC எT.Z.எ!.எ( மe\!
ஜாவா [9'"% அZ"பைடW( அைம5க"-
ப%Z15க ேவE?!.

தk ஒgவgS தனJகாக இயJகலாS

எ%� =ர`சX, அதF பய னாளX ஒ_
ெவா1வ156! தh@தhயான அnபவ@
lைன5 ெகா?"பதாக உCளA. இA ைம5-
ேராசா"% d\வன@lF ‘=8’ சXT ேசைவ,டF
இைணIA இய869றA. பயனாளXகC, இIத
ேசைவகைள" பயFப?@த g1"ப! ெத'g5
ைகW(, =ர`ச'( ந! ெசய(பா?கC கEகா
*5க"ப?!. இதF }ல!, இைணய@l( ந!
ேதட( Sக எVதாக aZ`கைள" ெப\!.

எ%� =ர`ச'F aகவ'5 க%ட@l(,
ஒ1 ேகCgைய ைட" ெசflட@ 

ெதாட86!ேபாேத, எ%�
அதe6 ேதட( gைட களாக

வர5vZயவeைற" ப%Z
யqட@ ெதாட869றA.
எ?@A5 கா%டாக, இF-
ைறய ப86T சIைத dல
வர! 6H@A அHய, ேதட( 
ஒFைற ேமeெகாEடா(, 
அIத5 ேகCgைய ைட"
ெசfl?!ேபாேத, அF

ைறய ப86 gைல gப ர8கC
கா%ட"ப?9Fறன. ஓX 
உண` g?l 6H@A ேகCg
அைம,! ேபாேத, அ86
ெச(ல வj, எ_வள` ேநர!
அA இய86!, உ8கC aI

ைதய g1"ப8கVF oதான ெமn 
ேபாFறைவ தயாராக" பாX"பதe6 இ156!.

=ர`சைர@ ெதாட86!ேபாேத, +lய ேட"
ஒF\டF ெதாட86!. அl( x8கC, அE
ைமW( பாX@த தள8கVF ப%Zய( தர"ப?!.
அவe\டF, அFைறய ெசfl@ தள8க<5கான
q85[ 9ைட56!. இதனா(, பயனாளX, gைர
வாக தன56 ேவEZயைத அbகலா!.

\PqbS )Mய அsபவS தgS வசMகH

பயனாளXகC பZ@A அH,! அn பவ@l(,
பல +lய l1"ப8கைள எ%� =ர`சX
த1! வைகW( வZவைம5க"ப%?C
ளA. எ%� =ர ̀ ச'( ேதைவயeற, ந! கவ
ன@ைத@ l1"+9Fற சமாTசார8கC இ(ைல.
ேவEடாத ெமn5கC, =Fன *W(
இய86! PHய +ேரா9ரா!கC ஆ9யைவ
தர"படg(ைல. இைணய தள@lF வ'
கV(, பயனாளX ஆ�IA பZ5கலா!. ந! 
கவன! அைன@A!, தள! த1! தகவ(கV(
ம%?ேம இ156!. இIத வச l,டF, ஒ1 ப%
டைன அ�@ lனா(, நா! பாX56! இைணய 
தள@lF ேம(, ந! க1@Aகைள, 6H"+கைள
எ�l ைவ5கலா!. ம\aைற அIத இைணய
தள@lைன" பாX5ைகW(, ந! 6H"+க<!
நம565 கா%ட"ப?!.

VF,
ேவ
6!
இF
இF

=ர`சX
ய8கV(
அைம5க"

� ர`
ஒ1 ேக

ெதாட
அத

வ
ய

ைற
கா%
உண
அை
ெச(
அA

l? Iத
தனா(,
யாள
ந%
1
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ஒ1 PலX தா8களாகேவ, gEேடா[ 10
P[ட@le6 மாH5 ெகாE?CளனX.

Pலேரா, ைம5ேராசா"% d\வன@lF
ெதாடXIத �E?த(களா( மாH5 ெகாE?
இய59 வ19FறனX. +lய P[ட! எlXபா
ராத வைகW( Pல மாeற8கைள5 ெகாE Z
156!. பழகாத இA ேபாFற gஷய8கC,
நம56 ஒ1 gத ஏமாeற@ைத5 ெகா?56!.
6H"பாக, x8கC gEேடா[ 8 அ(லA
8.1 பயFப?@தாம( இ1Iதா(, gEேடா[
10 பல gஷய8கV(, PHய அளg( ஏமாeற!
ெகா?5கலா!. “இ86 எFன ெசfவA எFேற
ெத'யg(ைலேய” என x8கC பலaைற
ஆத8க"படலா!. இA ேபாFற அnபவ! Pல
நா%கேள இ156!. நா! எ'Tச( ெகாEட
gஷய8கேள, =FனX, நம56" =Z@த
ெசய(பாடாக`! மாறலா!. இதe6 Pல
தIlரமான aயePகC உCளன. அவeைற
இ86 பாX5கலா!.

இலவச vwேடா7
x8கC வ1! ஜூைல 29, 201656C, உ8கC

ெபXசன( க!"$%டைர, ேல"டா" க!" $%
டைர, gEேடா[ 1056 ேம!ப?@l5 ெகாC
ளg(ைல எFறா(, அதF =F, க%டண!
ெச^@l@தாF gEேடா[ 10 P[ட! ெபற 
ேவEZயl156!. இலவசமாக, ஓX ஆ"ப
ேர%Z8 P[ட@lைன" ெப\வA ந(லA
தாேன. எனேவ, x8கC தeேபாA gEேடா[
7, gEேடா[ 8 / 8.1 பயFப?@l5 ெகாEZ
1Iதா(, உடேன, gEேடா[ 1056 மாeH5
ெகாC<8கC.

ஏeகனேவ மாHg%�Xகளா? உ8கC க!"-
$%டைர gEேடா[ 1056 மாeHg%�X
களா? aF+, gEேடா[ 7 பயFப?@l வI
�Xகளா? அ"பZயானா(, dTசய! gEேடா[
10 இய5க! ெதாட5க@l( Sக gைரவாக
இய5க dைல56 வ1வதைன உணXIl1"

�XகC. gEேடா[ 7 P[ட@l( இA dைறய
ேநர@lைன எ?@A5 ெகாC<!. gEேடா[ 
10 Pல dSட8கV( அ(ல, Pல ெநாZகV
ேலேய இய5க dைல56 வIAg?!. அேத
ேபால, ஷ% ட`E ெசfவA! அl ேவக@l( 
ேமeெகாCள"ப ?9றA.

vwேடா7 ப5ட$
உ8க<ைடய பைழய P[ட@l(,

gEேடா[ ப%டைன அ�@l x8கC ெபeற
அnபவ@le6!, அேத ெசய(பா%Zைன
gEேடா[ 10 ( ேமeெகாCவதe6! dைறய
ேவ\பா?கைள5 காணலா!. gEேடா[ 10(
9V5 ெசfl?ைகW(, x8கC சe\ aF+
பயFப?@lய +ேரா9ரா!கVF ப%Zயைல5
காணலா!. ெசF\ வIத இைணய தள8க-
ைள,! காணலா!.

ெட[5டா" எ8ேக? PHய வEண ஓ?
களாக@ lைரW( கா%ட"ப?9றதா? இIத
ஓ?கC வIத =FனX எFன ெசflட ேவE?!
என@ ெத'யg(ைலயா? gEேடா[ ப%
டh( oE?! ஒ1 aைற 9V5 ெசf l
?8கC. ஆஹா! இேதா உ8கC ெட[5டா"
lைர கா%P அV56!. 

எ$ ைப,கH எ^ேக?

gEேடா[ 10 x8கC உ1வா5 9ய ைப(
கைள எFன ெசf 9றA? எFற ேகCg56
gைட ெத'யg(ைலயா? எ5கT ச5கமாக
எF ைப(கC இ1Iதனேவ, அைவ எ(லா! 
எ8ேக? கவைல" பட ேவEடா!.  மtசC
வEண@l( உCள கவX ஐகாh( 9V5 
ெசfl?8கC. இAதாF, ைப( எ5[+ேளா
ர15கான ஐகாF ஆ6!. x8கC இதைன
gEேடா[ எ5[+ேளாரX எF\ aF+
அHIl1"�XகC. (C:) > Users > Your Name
(அ(லA க!"$%டX எIத ெபய'( அH ய"
ப?9றேதா, அIத" ெபயX) எF\ ெசFறா(,

அ+XY ெகாWள ேவZ[ய 

\Zேடா] 10
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உ8கC பைழய ைப(கC அைன@A! இ1"ப
தைன5 காணலா!.

இைணயS எ(பx ெச,வ`?
gEேடா[ 1056 மாH5 ெகாEேடா!.

இl( எ"பZ இைணய ெவV56T ெச(வA?
உ8கC lைரWF வலA+ற! �ழாக, ஒ1
PHய ேம( ேநா59ய அ!+5 6H ேபாFற
வைகW( ேகர% அைடயாள! (^) இ156!.
இl( 9V5 ெசfதா(, வழ5கமாக x8கC இA
வைர பயFப?@l வIத, P[ட! %ேரW(
இ1Iத ஐகாFகC கா%ட"ப?!. இl( வயX
ெல[ ெந%ெவாX5 ேபால@ ேதாeறமV56!
ஐகாh( 9V5 ெசfl?8கC. அ(லA க!"
$%டX lைர பட@AடF, இடA ேமலாக PHய 
க%ட@AடF இ156! ஐகாh( 9V5 ெசf
l?8கC. உ8கC ெந%ெவாX5 அைம"+கC
எ(லா! கா%ட"ப?!. இl( ஏேரா=ேளF
dைல எFற வைகW( உCள ெசய(பா%Ze
கான ஐகாn! கா%ட"ப?!.

ெட7Jடா( ஷாK5 க5 வyகைள
எ$னா, உgவாJக \x zமா?

dTசயமாக உ1வா5க aZ,!. x8கC ஷாX%

க% � ெதா6"+ ஏeப?@த g1!+! அ"V
ேகஷF +ேரா9ராSைன@ (ேவX% ேபாFறைவ)
lறIA ெகாC<8கC. �ழாக உCள டா[5 
பா'( ைர% 9V5 ெசf lட`!. ெதாடXIA Pin
to Taskbar எFபl( 9V5 ெசflட`!. இh
அA எ"ேபாA! �ழாக அIத ஷாX% க% ஐகாF 
கா%P அV56!.

எ5| YரZசK YxJகv,ைலயா?
gEேடா[ 10 P[ட@lF Sக a5 9

யமான Pற"பான வசl, அதnடF மாறா
dைலW( தர"ப?! எ%� (Edge) =ர`சX தாF.
இA aF+ தர"ப%ட (இ"ேபாA! 9ைட5
9ற) இFடXெந% எ5[ +ேளாரX =ர`சைர5
கா%Z^! பல வைககV( Pற"பா னதா6!.
இA +lயதாக இ1"பதா(, பைழய ேவக@l(
உ8களா( ேதZ@ ேதZ இய5க aZயாA.
எனேவ, எ%� PHA கால@le6 ேவEடா!
எh(, அதnடF, 6ேரா!, பயXபா5[
அ(லA ஏேதn! ஒ1 பைழய =ர`சைர,!
ைவ@A இய59" பா18கC. இைடேய, 
எ%� =ர`ச'^! இய89" பாX5க`!.
கால" ேபா59(, எ%� =ர ̀ சX பழ 9ய`டF,
அதைனேய இய5க ெதாட89g?�XகC.

அFறாட! க!"$%டX ெசய(பா%Z(,
த86! ேதைவ யeற ைப(கைள அ_வ"-

ேபாA x5க ேவE?!. இIத ைப(கC எ(லா!, 
ெப1!பா^!, தeகாqகமாக gEேடா[ உ1
வா56! ைப(கேள. இவeைற நா! ஒ_ெவா1 
ேபா(டராக@ ேதZ அj5க aZயாA. இ@த-
ைகய ப*5காக@தாF, ‘P 9�னX’ எFn! 
ெசயq பயFப?9றA. ='பாX! எFn!
d\வன! தயா'@A இதைன இலவசமாக@
தF இைணய தள@l( வழ869றA. அE
ைமW(, இதF +lய பl"+ P 9�னX 5.16
ெவVயா9,CளA.

இl( க!"$%டX பய னாளXகVF +lய
ேதைவகC பல dைறேவeற"ப% ?Cளன. 
gEேடா[ 10 P[ட! பயFப ?@AபவXகC,
எ%� =ர`சைர" பயFப?@AவாXகC. இIத
=ர`சX இய5க@l( உ1வா6! தeகாqக,
ேதைவயeற ைப(கைள x56! ெசய(பா?,
+lய பl"=( இைண5க"ப%?CளA. இA
அEைமW(, gEேடா[ 10 56 மாH, எ%� 
=ர`சைர" பயFப?@AபவXக<56" பயnC
ளதாக இ156!.

ேம^!, இIத பl"=(, 6ேரா! =ர`சX
ேதைவயeற ைப( x5க@l(, ேதைவ"ப?!
Pல வசlகC ேம!ப?@த"ப%?Cளன. இIத 
வைகW(, IndexedDB, Quote Manager DB and
Service Worker ஆ9யவeHeகான ச"ேபாX%
ைப(கC இைண5க"ப%?Cளன. =ர ̀ ச'F
"ள5 இF +ேரா9ரா!கைள dXவ9"பl^!,
+lய வசlகC தர"ப%?Cளன.

ஆ"பரா =ர`சX பயFப?@AபவXக<56,
அTெசயqWF ேகc ெமம' ைப(கைள x5
6வl^! +lய ேம!ப?@த"ப%ட ைப(கC
தர"ப%?Cளன.

இl(, +lய வைகW( �ேபாX% பயFப
?@த( மe\! ெமாjெபயX"+5கான அைம"-
+கC ஆ9யைவ,! தர"ப%?Cளன. இAவைர
P5க( ஏeப?@lய பல =ைழ5 6H y?கV(
இ1Iத P5க(கC �X5க"ப% ?Cளன.

ந! க!" $%ட'( 6"ைப ேசXIA, அதனா(
ஏeப?! =ரTைனகைள aF v%Zேய த?5க
உத`! ெசயqகV(, பFனாெட86! பயF
ப?@த"ப?வl( aதqட! ெபe\CளA P
9�னX. உ8கC க!"$%ட'( எIத P 9�னX
பl"+ இ1Iதா^!, அதைன அEைம" 
பl"=e6 ேம!ப?@l5 ெகாE? பயF-
ப?@தலா!. இA இலவசமாக5 9ைட59
றA. இதைன" ெபற https://www.piriform.com/
ccleaner/download எFற இைணய தள! ெச(-
ல`!. v?த( வசlக<டF vZய P9�னX
ெசயqைய5 க%டண! ெச^@ l,! ெபe\5
ெகாCளலா!.

./ய J DKன( ப/L. 5.16
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~ பாரM ~

உWX =ைழ"பதeகாக, ஹ8ேக'Wq1IA
த"= வIA அெம'5கா gைன அைடIத

ஆEZ 6ேரா_, =F நாV(, மhத இன!
பயFப?@A! க!"$%டXகVF வளXT
P56!, அெம'5க ெபா1ளாதார! உTP56T
ெச(ல`! காரண கX@தாவாகT ெசய(ப%டாX.
இFெட( d\வன@lF aத( ப*யாளராக,
ெபாHயாளராக இைணIA, அதF தைலவ
ராக உயXIA =F ப* ஓf` ெபeற ஆEZ
6ேரா_ தF 79 ஆவA வயl( ேநாf கார
ணமாக, ெசFற மாXT 21 அF\ மைறIதாX.
“அெம'5காgF Pq5காF பCள@தா59F
தIைத” என" பாரா%ட"ப%ட இவX மhத
இன@lF வா�5ைக aைறையேய மாeHயவX
எFறா( அA SைகயாகாA.

ெபXசன( க!"$%டX, ேல"டா", ேகமரா,
ஏF எIத Zu%ட( சாதன@ைத ஒ1வX பயF-
ப?@lனா^!, அl( ஆEZ 6ேரா_ அவX
கVF கE?=Z"=F பயF இ156!.
இFெட( d\வன@ைத d\g, அதைன ெமம'
P" உ1வா5க@lq1IA, ைம5ேரா"ராசசX
தயா'"=e6 மாeHனாX. அவX தைலைமW( 
உ1வான 386 மe\! ெபFZய! "ராச சXகC,
ெபXசன( க!"$%டXகVF ெசய( lறைனேய
+ர%Pகரமாக" +ர%Z" ேபா%டன. ெபXசன(
க!"$%ட'F ெசய( lறF பFமட86 அl

க'@தA. ெட[5டா" க!"$%டX உல9(,
ைம5ேராசா"% dைலயாகT ெசய(ப%? +க� 
ெபற, இFெட( d\ வன@lF "ராசசXகC
ெப'A! ைக ெகா?@தன. ெப1 ைம யாக Intel
Inside என க!"$%டXகC gள!பர"ப?@l
யA இவ'F +கைழ@தாF. இவX எ?@த aZ
gனா( தாF, ைம5ே ராசா"% d\ வன@AடF

இ6ெட9 :;வன=ைத உAவாCDய EேராG மைற&
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MMC - Multimedia Card : 1ளா3 ெமம6 கா7
9ைன" ேபால, ம@%9 A9யா கா7 BகைளC!
பலவைகயான ைப@கைள Dேடா7 ெசF+ட"
பயGபBHதலா!. ேபா%ேடா, K9ேயா, L$M(, 
சா"%ேவ7 என எOவைக ைப@கைளC!
ப+PQ ைவ(கலா!. இPத கா7 BகS ெவO-
ேவT வைக யான ேவா@ேடU Vைலைய" பயG
பBHQவதா@ இவWைற( ைகயாSைகY@ கவ
னமாக இ'(க ேவZB!.

Back up Domain Controller: [ZேடாD ெந%
ெவா7(]@ இைண(க"ப%BSள க!"$%
ட7க_@ ஒGT அ@லQ ஒGT() ேமWப%ட
க!"$%ட7கS 1ைரம6 ெடாைமG கZ%ேரா-
ல6G ேப( அ" ஆகc ெசய@பBவதைன இQ
)d(]றQ. அைவ ெசய@ இழ(ைகY@ இPத
ேப( அ" ெடாைமG கZ%ேரா ல7கS அதG 
ெசய@பா%9ைன ேமWெ காS]Gறன. இைவ
ெச($6%9 சா7Pத ெசய@பாBகைளC!
ேமWெகாSf! வைகY@ ெச% ெசFய"ப% 9
'()!.

RAID - Redundant Array of Independent Disks:
ஒேர ேட%டா [ைன பல ஹா7% 9D(]@
ப+PQ ைவ()! hைற. இதG iல! இG*% 
மWT! அj%*% ெசய@பாBகைள சமVைல"
பBH+ ப]7PQ இய(கலா!. இதG iல!
க!"$%ட7 MDடH+G ெசய@பாBகS
ேமGைமயைட]Gறன.

“ெத`XY ெகாWabகW”
இைணIA, gEேடா[ + இFெட( v%?
aயePயாக, "Wintel" என" பல ஆE?கC v%
டாக க!"$%டXகC இய5க"ப%டன. 

1994(, தவறான ெபF Zய! P"கC ge
பைன ெசfய"ப%டைத அHIA, அைன@
ைத,! மாeH5 ெகா?5க aZ` ெசfA,
6ேரா_ அதைனT ெசய(ப?@lனாX. அIத
வைகW(, இFெட( d\ வன! அ"ேபாA
50 ேகாZ டாலX இழIதA. ஆனா(, அதF
=Fனா(, 6ேரா_ எFற மா மh தhF dயாய
உணX` ெவVயானA.

6ேரா_ தைலைமW(, இFெட( d\வ
ன@lF வ1மான!, ஆE?56 109 ேகாZ
டால'q1IA 2,600 ேகாZ டால156!
ேமலாக உயXIதA.

ஒ1 PறIத d\வன dXவா9யாக அெம'5கா
இவைர ெதாடXIA மl@தA. அெம'5க வX@
தக@lF ச'@lர@l(, அவX ஒ1 PறIத dX
வா9யாக மl5க"ப?வாX எF\ பல ச'@lர
ஆP'யXகC +கழார! ¢%Z,CளனX. “ஒ1
d\வன@l( எFன பதgW( இ159ேறா!
எFபA a59யம(ல. அIத d\வன@lF
ெசய(பா?க<56 நா! எFன ெத'IA ைவ@l
159ேறா! எFபAதாF a59ய!” என 6ேரா_
தF £(கV( g'வாக எ�l உCளாX. இவX
எ�lய ஏ� £(கV(, High-Output Management
மe\! Only the Paranoid Survive எFற £(கC,
dXவாக இயைல" பZ"பவXக<56, +lய PI
தைனைய5 கா%?வதாக அைமIதன. இF\!
அைவ g1!=" பZ5க"ப?9Fறன. அவைர"
பeHய £( ஒF\ Andy Grove: The Life and

Times of an American எFற தைல"=( இFn!
Pல வார8கV( ெவVயாக உCளA. ைட!
இத� 1997 ஆ! ஆEZF PறIத மhதராக@
ேதXIெத?@A" பாரா%ZயA. இவ'F மைற
gைன ஒ%Z, =(ேக%[ v\ைகW(, “20
ஆ! £eறாEZF SகT PறIத dXவாக@ தைல
வXகV( ஒ1வX ஆEZ 6ேரா_” எF\ 6H"
=%?CளாX. “இA நட5காA எF\ vHயைத
நட@l5 கா%ZயவX 6ேரா_” என இFெட(
d\வன@lF இFைறய தைலவX "ைரயF தF
ெசflW( ெத'g@ACளாX.

ெச"ட!பX 2, 1936( ஹ8ேக'W( =றIA, 
8 வயAT P\வனாக, நா{கVF அட56a
ைற56 ஆளா9, த"=@A 1956( aதq( ஆ[-
l'யாge6!, =FனX அெம'5காge6!
6ேரா_ வIதாX. d,யாX5 நக'( தF க(¤'"
பZ"ைப aZ@த =FனX,1963(, கq ேபாX
hயா ப(கைல5 கழ க@l(, ஆf` ேமe
ெகாE? டா5டX ப%ட! ெபeறாX. இவ156
ஈவா எFற மைனg,!, இரE? 6ழIைத
க<!, எ%? ேபர5 6ழIைதக<! உCளனX.

ெபXசன( க!"$%டX இய86! வைர, 
ஆEZ6ேரா_ அவXகVF dைன` இIத
உல9( இ156!.

ஆwx �ேரா_, இராபK5 நா�7 மP�S காKட$
�K (1970,). இ$ெட, ��வன \S�K]MகH.
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இைட#ேகா(க)
ேவX% டா6ெமE%Z(, பலவைகயான

இைட5ேகா?கC அைம5க"ப?9F
றன. சாதாரணமாக" பாX5ைகW( இைவ
அைன@A! ஒேர மாl 'யாக@ ேதாeற! ெகாE
?Cளன. இவeHe9ைடேயயான ேவ\பா?
அதF அகல@l( உCளA. ஒ_ெவாF\! ஓX
அளg( அைமIA, ெபா1C த1வதாf உC-
ளன. அவeைற இ86 காணலா!.

நா! ைமன[ �ைய அ�@AைகW(, Sக5
6\கலான இைட5ேகா? 9ைட59றA. சe\
xளமான இைட5ேகா? ’எF ேடc’ (en Dash)
என அைழ5க"ப?9றA. இதe6 இIத" ெபயX
வர5 காரண!, இIத வைக இைட5ே கா%ZF
அகலa!, எF (n) எ�@lF அகலa! ஒேர
அளg( உCளA. இFn! சe\ அகல! 
ெகாEடA எ! ேடc (em Dash). ேமேல ெசாF
னA ேபால, ஆ89ல எ�@A ‘எ!’ அைம,!
அகல@l( இA`! அைமI ACளA. இAதாF,
வா59ய8கV(, இ1 ேவ\ ெசாeெறாடXக<5
9ைடேய பயFப?@த"ப?9றA.

எF ேடc அைம5க ேவE?! எFறா(,
ஆ(% �ைய அ�@l5 ெகாE?, d,ெம'5 �
ேபZ(, 0150 என ைட" ெசflட ேவE?!.
அேத ேபால, எ! ேடc அைம5க ேவE?! 
எFறா(, ஆ(% �ைய அ�@l5 ெகாE?,
d,ெம'5 � ேபZ(, 0151 என ைட" ெசflட
ேவE?!. [ெபஷ( ேகர5டX எ�@A 6�
g^! இைவ 9ைட56!.

இIத இைட5ேகா?கைள, ேவXZ( பயFப
?@AவA ேபாலேவ, எ5ெஸ( ஒX5 §%Z^!
பயFப?@தலா!. எ5ெஸ( ஒX5 §%Z(, 
ைமன[ அைடயாள! இ(லாத இைட5ே கா?
பயFப?@த"ப?ைகW(, அதைன எ5ெஸ(
ெட5[%டாக எ?@A5 ெகாE? ெசய(ப?!.

ெசா,கைள அ/#க

ேவX% டா6ெமE%கV( Pல ெசாeகைள 
x5க dைன"ேபா!. PலவeH( l1@

த8கC ேமeெகாCள aயeP"ேபா!. ெசாe
கைள அj"பதe6" பல வjகC உCளன. நா!
அlக! Pரம"படாம( இதைன dைறேவeற
Pல வjகC நம56 உCளன. அைவ 6H@A
காணலா!.

ஒ1 PலX, 6H"=%ட ெசா(ைல@ ேதXI

ெத?@A, Delete �Wைன அ�@தலா!. PலX
அIத ெசா( அ1ேக கXசைர5 ெகாE? ெசF\,
ெட¨% அ(லA ேப5 [ேப[ �Wைன 
ெசா(q( உCள அைன@A எ�@Aக<!
அj,! வைர அ�@தலா!. ஆனா(, இதe6 
அlக ேநரa! aயeP,! ேவE?!. இதe6
ஒ1 ஷாX% க% � உE? எFபைத அHIதா(,
இவXகC அதைன" பயFப?@த g1"ப"
படலா!. கXசைர ெசா(qF aF ைவ@A,
கE%ேரா( + ெட¨% (Ctrl+Del) �கைள அ�@
lனா(, கXசX எ86 உCளேதா, அl q1IA,
ெசா(qF இ\l வைர உCள எ�@ AகC 
அைன@A! மைற,!. எ?@A5 கா%டாக, கXசX
இ156! இட@lq1IA வலA +றமாக நாF6
ெசாeகC அj5க"பட ேவE?! எFறா(, 
கE%ேரா( + ெட¨% �கைள நாF6 aைற
அ�@த ேவE?!.

இIத � கைள அj"பதe6 ம%?ம(ல.
ேவகமாக எZ% ெசflட`! பயFப?@
தலா!. எ?@A5 கா%டாக, "sidestep" எFற
ெசா(ைல "sideways" என மாeற ேவE?!
எFபதாக ைவ@A5 ெகாCேவா!. x8கC "step"
எFபைத அj@A, அIத இட@l( "ways" என
ைட" ெசf lடலா!. இதe6 ெட¨% அ(
லA ேப5 [ேப[ �Wைன நாF6 aைற
அ�@த ேவEZயl156!. ஆனா(, இதe6
இFெனா1 gைரவான வj உE?. "step,"
எFற ெசா(^56 aFனா( கXசைர ைவ@A, 
கE%ேரா(+ெட¨% ஒ1 aைற அ�@lனா(,
அIத ெசா( x89g?!. =FனX "ways" என
ைட" ெசfAgடலா!.

ேவ123 க45ேரா3 க5டைளக)
Ctrl+a: டா6ெமE% a�வைத,! ேதXIெத

?5க.
Ctrl+b: அ�@தமான (Bold) வZg( எ�@த

ைம5க.
Ctrl+c: ேதXIெத?@தைத, ேகா"=ைன நகெல

?5க (Copyp).
Ctrl+d: ஓX எ�@lF (Font) வZைவ மாeH

அைம5க.
Ctrl+e: ந?ேவ ெட5[% அைம5க.
Ctrl+f: 6H"=%ட ெசா( அ(லA ெட5[%

அைமIACள இட@ைத5 கEட HIA, அதF
இட@l( ேவ\ ஒ1 ெசா( அைம5க. oE?!
ேதடைல@ ெதாடர Alt+Ctrl+y.
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78ெர5 9523 மா,ற<க)
எ5ெஸ( ஒX5 +5 தயா'"=(, ஒேர ேநர@l( 

பல ஒX5 §%கைள@ lறIA ைவ@A நா! 
பயFப?@த g1"ப"ப?ேவா!. இதeெகன
gEேடாg( ஒ_ெவா1 ஒX5 §% Ze6!
மா\வதe6, �ழாக உCள ேட"=e6 ம`[
கXசைர5 ெகாE? ெசF\ ெசய(ப?@த
ேவE?!. � ேபாXZைனேய பயFப?@A!
பழ5க! உCளவXக<56 இA சe\ Pரம@ைத@
த1!. இதeகான |156 வj ஒF\ எ5ெஸ( 
ஒX©%Z( தர"ப%?CளA. ஒX5 §% மாற
g1"ப"ப?ைகW(, Ctrl+F6 �கைள அ�@
த`!. இIத �கைள அ�@AைகW(, ஒX5 +5
6கVF ேட"கC வ'ைசயாக@ ேதXIெத?5க"
ப?வதைன" பாX5கலா!. ஐIA ஒX5+56கC
lறIl1Iதா(, ஐIதாவA ஒX5 §% ெச(ல,
ஐIA aைற Ctrl+F6 �கைள அ�@த ேவE?!.

எ#ெஸ3: ேப75 ப5டA
எ5ெஸ( 200356" =F வIத ெதா6"=(

ப*யாe\! பல1! இதைன அHIl15க
மா%டாXகC. அ@ெதா6"=( தர"ப%Z156!

ேப[% ப%டF வழ5
கமான ப%டனாக
இ(லாம( ேம^!
Pல வசlகC ெகாE
டதாக இ1"பைத5
காணலா!. அl^Cள
PHய அ!+5 6H
Wைன அ�@lனா(
எ5ெஸ( உ8க<5
காக ேம^! Pல
ேவைலகைள ேமe

ெகாCள தயாராக இ1"பதைன5 காணலா!. இl(
ேப[% [ெபஷ( ப%டF ஒF\! இ156!.
அதைன அ�@lனா( ேப[%ெசfவl( ேம^!
Pல v?த( வசlகைள@ த1! ='`கC காண"
படலா!. எனேவ x8கC ேதXIெத?@த ெச(q(
இ1IA பாXaலா ேவE?மா, ேவ($ ேவE
?மா, ெச( ேட%டா ம%?! ேவE?மா, ெச(
பாXம%ேடா? கா"= ெசfய"பட ேவE?மா,
$hேகா% ெட5[%Z( ெட5[% அைம5க"பட
ேவE?மா என" பல ='`கC இ86 உ8கC
ேதைவ56@ தர"ப%Z156!. உ8கC ேதைவ5
ேகeற ='ைவ@ ேதXIெத?@A இய5க`!.

ேட5டா வைக BCDதா3
பா1ம5 மாFமா?

எ5ெஸ( ெதா6"=(, ேட%டா5கைள வ'
ைச"ப?@A9�XகC. ேட%டா5கC, x8கC

அைம@த ெச%Z8[ ஏeறபZ, வ'ைச"ப?@
த"ப?9Fறன. ேட%டா5க<56@ தர"ப%ட
பாXம%Z8 வjகC எFனவா9Fறன? Pல
பாXம%Z8 ெச%Z8[ அ"பZேய +lய இட@
le6 எ?@AT ெச(ல"ப?9Fறன. Pல மாe
ற"ப?9Fறன. இ"பZ மாeற8கC இ(லாம(,
வ'ைச"ப?@lய =Fன1!, பாXம%Z8
அைம"+! எ?@AT ெச(ல"ப?! வைகW(
எ5ெஸ( ெதா6"=( ெச% ெசflடலா!.

எ?@A5 கா%டாக, இரE? ெந%? வ'ைச
ேட=C ஒFைற ஒX5 §%Z( அைம@A இ15
9ேறF. aத( வ'ைசW( பல நா%க<5கான
ேதlகைள, எIத வ'ைச,! இFH அைம@l
159ேறF. இரEடாவA வ'ைசW( A aத( E
வைர அைம@ACேளF. C எFற எ�@A உCள
க%ட@lF =F dற@lைன ஒ1 வEண@l(
அைம@l159ேறF. இIத ெச(ைலT |eH ஒ1
வைகயான பாXடX அைம@ACேளF. இ"ேபாA
aத( ெந%? வ'ைசW( உCள ேட%டாgைன
வ'ைச"ப?@A9ேறF.

இ"ேபாA எ5ெஸ( C எFற எ�@A உCள
ெச(qைன, அதF ேப5 9ர`E% வEண@
AடF எ?@AT ெசF\ அதF +A இட@l(
ைவ59றA. ஆனா( பாXடXகC ேவறாக அைம
9றA.இரEைட,! ஒFறாக5 ெகாE? ெச(
வேத எF g1"ப!. இதeகான வjWைன"
பாX5கலா!.

இதeகான �X` நா! ெச(கைள எ"பZ
பாXம% ெசf9ேறா! எFபைத" ெபா\@A
உCளA. இரE? வைகயான பாXம% வj
கைள எ5ெஸ( ெகாE?CளA – வழ5கமான
பாXம%Z8, dபIதைனW( ேப'லான பாX
ம%Z8 (regular formatting and conditional
formatting). வழ5கமான பாXம%Z8 aைறைய
ேமeெகாEடா(, ேமேல gள59யA ேபால
ஒ1 பாXம%Z8 எ?@AT ெச(ல"ப%?,
இFெனாF\ த89g?!. dபIதைனWF
ேப'லான பாXம%Z8 (conditional formatting)
ேமeெகாCைகW(, அைன@A பாXம%
Z8 அைம"+க<டF ெச( நகXIA ெகா?5
6!.
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இIlயாg(, [மாX% ேபாF பயFபா%?
பரவ(, வாZ5ைகயாளX ேசைவ, ge

பைன ேபாFறைவ 6H@A ப(ேவ\ அைம"-
+கC ஆf` ெசfA த8கC aZ`கைள ெவV
W%?Cளன. அவeைற இ86 பாX5கலா!.

’ெடq அனாqP[’ (TeleAnalysis) எFற
அைம"+, வாZ5ைகயாளX ேசைவ 6H@த
ஆfgைன ேமeெகாEடA. [மாX% ேபாF
ெசய(பா? மe\! geபைன56" =FனX 
வாZ5ைகயாளX ேசைவ ஆ9யவe\5கான
தகவ( lர%டq(, சா!ச8 d\ வன! aத
qட! ெபe\CளA. aFன* இட@ைத"
=Z@த மeற d\வன8கC, ைம5ேராேம5[,
லாவா மe\! இEெட5[ ஆ9 யைவயா6!.
°ன [மாX%ேபாF d\வன8களான qஎ5ேகா
(LeEco) மe\! {யாS (Xiaomi) தயா'"+
க<!, வாZ5ைக யாளXகVட! பரவலாக
இட! ெபe\, geபைனW( க?! ேபா%-
Zைய ஏeப ?@l,Cளன. [மாX% ேபாF
தயா'"+ மe\! geபைனW(, இIlயாg(
பFனா%? d\வன8க<டF, இIlய d\வ
ன8க<! க?ைமயான ேபா%ZW( இற89,C
ளன. இEடXேநஷன( ேட%டா காX"பேரஷF 
(IDC), 2017( [மாX% ேபாF geபைனT சI
ைதW(, இIlயா, அெம'5காgைன StP
g?! என அHg@ACளA. வ1! ஆE?
கV(, இIlயாg( [மாX% ேபாF geபைன
உயX` இரE? இல5க அளg( இ156!
எF\ ெத'g@ACளA. பயனாளXகC ெப1! 
அளg(, [மாX% ேபாFக<56 மா\வ
தா^!, ேசைவW( 4u56 மா\வதா^!,

இIத உயX` இ156! எF\ உ\ lயாக@
ெத'g@ACளA.  இEடXெந% அE%
ெமாைப( அேசாPேயஷF ஆ" இIlயா
(IAMAI) அைம"+ ெவVW%?Cள அH5
ைகW(, 2016 ஆ! ஆE? aZg(, இI l
யாg( ெமாைப( பயனாளX எE *5ைக 23.6
ேகாZயாக இ156! எF\!, இA 2017(, 31.4 
ேகாZயாக உய1! எF\! அHg@ACளA. 

க`EடX பாfE% (Counterpoint) அH5
ைகW(, 2015 ஆ! ஆEZF இ\l5
காலாEZ(, [மாX% ேபாF geபைனT 
சIைதW(, சா!ச8 23% ப86டF aத(
இட@ைத" =Z@ACள தாக அHg@ACளA.
ைம5ேராமா5[ 17%, இEெட5[ 11%, லாவா
7% மe\! ெலேனாவா 6% என அ?@த இட8
கV( உCளன.

[மாX% ேபாF தயா'"+ மe\!  ge
பைனT சIைதW( பல d\வன8கC இIl
யாg( இய86வதா(, ேபாF தFைம,!,
அதF வசlகC, gைல மe\! geப ைன56"
=F ேசைவ ஆ9யன இF\ கவ ைன5க"பட 
ேவEZய அ!ச8க ளாக உCளன. வாZ5ைக-
யாளXக<5கான ேசைவ வழ86வl(, சா!ச8
d\வனேம aத( இட@ைத" =Z@ACளA.

இIlய d\ வன8களான ைம5ேராேம5[
மe\! லாவா ஆ9யைவ, சா!ச8 d\வன@
le6 பல a59ய நகர8கV( க?! ேபா%-
Zைய அV@A வ19Fறன. [மாX% ேபாF-
கV(, ப%ெஜ% gைலW( ேபாFகைள 
வழ86வl(, 43% பயனாளXகC, ேமா%டா
ேராலா d\ வன" ேபாFகேள ெப'ய மாe

]மா(! ேபா6 சXைதc9 ஓ( ஆf&
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ற@ைத ஏeப ?@ l ய தாக@ ெத' g@ ACளனX. 
இI lய d\ வ ன8கVF தயா '" + கைள5 கண5-
9 ? ைகW(, ைம5ே ராேம5[ d\ வ ன@lF 
[மாX% ேபாFகC, ஆPய நா?கC அைன@-
l^! aத( இட@ைத" =Z@ ACளன.

பய னா ளXகளா(, அlக5 6ைறகC ெசா(-
ல"ப டாத ேபாFகV(, லாவா d\ வன" 
ேபாFகC aFன *W( உCளன. எ"ப Z யா-
வA சIைதW( தன5ெகன ஓX இட! =Z5க 
ேவE?! எF\ ேபாரா ? வl(, இEெட5[ 
d\ வன" ேபாFகC aத( இட@l( உCளன. 

°ன d\ வன" ேபாFக<!, இI lய சI-
ைதW( த8கைள dைல d\@த �gர aயe P-
கைள எ?@A வ1 9Fறன. அEைமW( இIத 
சIைதW( �ைழIத qஎ5ேகா (LeEco) இIத 
வைகW( aத( இட@l( உCளA. அlக 
அளg( வாZ5ைக யா ளXகைள5 கவXவl(, 
{ேயாS d\ வன" ேபாFகC aத( இட@l( 
உCளன. 

இI l யாg( இரEடா! மe\! }Fறா! 
dைலW( உCள நக ர8கV( தாF தeே பா-
ைத56 [மாX% ேபாF geபைன Sக ேவக-
மாக அl க '@A வ1 9 றA. அIத வைகW(, 

இI d ைல கV( உCள 31 நக ர8கC, ெமா@த 
[மாX% ேபாF geப ைனW(, 21.3% ப8-
9ைன5 ெகாE ?Cளன. [மாX% ேபாF geப-
ைன யா ளXக <56, இIத நக ர8கC தeே பாA ச'-
யான |\ | \" =ைன@ தI ACளன. 6H"பாக, 
ப%ெஜ% gைலW( ெவV வ1! [மாX% 
ேபாFக <56, இIத நக ர8கV( உCள பய னா-
ளXகC S6Iத ஆத ர` அV@A வ1 9FறனX. 
±.6,000  மe\! 6ைற வாக gைல W ட"ப%ட 
[மாX% ேபாFக <56 இ86 ந(ல geபைன 
9ைட@A வ1 9 றA. [மாX% ேபாF geப-
ைனW(, இைவ }FH( இரE? ப8 9ைன5 
ெகாE ?Cளன.

“இI l யாg( தயா '"ேபா!” (Make in India) 
எFற ம@ lய அரPF ெகாCைக அH g" =னா(, 
பல °ன d\ வ ன8கC, இI l யாg( த8கC 
d\ வ ன8கைள அைம@ lட aயeP எ?@A 
வ1 9Fறன. அ?@த இரE? ஆE ? கV(, 
200 aத( 300 ேகாZ டாலX மl" = லான aத-
¨ ? கைள இ" = 'g( எlXபாX5கலா!. °ன 
d\ வ ன மான, uேயாh (Gionee) வ1! }F\ 
ஆE ? கV(, ±. 300 ேகாZ aத ̈ ? ெசf lட 
l%ட S% ?Cள தாக அH g@ ACளA. 

கால5{ ஏ வ'ைசW(, தFnைடய 
+lய [மாX% ேபாF 6H@A சா!ச8 

அHg"+ ஒFைற ெவVW%?CளA.  இIத 
[மாX% ேபாF  கால5{ ஏ9 "ேரா (A9 Pro 
(SM-A9100)) எFற ெபய'( ெவVயா9றA. 
இl( ஆ\ அ86ல அளg(, 1920×1080 
=5ெஸ( அடX@l@ lறnடF,  Super 
AMOLED lைர, வைளIத 9ளா[ ெகாE? 
அைம5க"ப%?CளA. gர( ேரைக [ேகனX 
தர"ப%?CளA. இIத ேபாைன இய56வA 
Octa-Core Snapdragon 652 "ராசசX. ஆE%ராf% 
5.1 லாq பா" ஆ"பேர%Z8 P[ட@l( 
இய86!. aF+ற5 ேகமரா 8 ெமகா =5ெஸ( 
lறnடF உCளA இதF தhT Pற"+. 
=F+றமாக, 16 ெமகா=5ெஸ( lறF ெகாEட 
ேகமரா, (OIS), என"ப?! ஆ"Zக( இேம� 
[ெட=ைலேசஷF lறnடn!, எ(.இ.Z. 

"ளாc ெகாE?! இய869றA. இதF 
ரா! ெமம' 4 u.=. இதF [ேடாேர� 
ெமம' 32 u.=. இரE? நாேனா P!கைள 
இl( இய5கலா!. ைம5ேரா எ[.Z. காX% 
[லா% தர"ப%?CளA. 128 u.=. வைர 
ெகாCளள` ெகாEட காX%கைள இA ஏe\5 
ெகாC<!.

ெந%ெவாX5 இைண"=e6 4u, ைவ =, 
+<�@ 4.1 மe\! எF.எ".P. ஆ9ய ெதாj( 
�%ப8கC இய869Fறன. ேப%ட' 5,000  
mAh lறF ெகாEடA.   

இA ெவCைள, த8க மe\! இளtPக"+ 
த8க! ஆ9ய }F\ வEண8கV( 
வZவைம5க"ப%? 9ைட5க இ159றA. 
இதF gைல ஏற@தாழ ±. 35,800 ஆக 
இ15கலா!. °னாg( aதq( அHaகமா9" 
=FனX மeற நா?கV^! geபைன56 வ1!.

சா-சb 
காலCg ஏ9 Lேரா
அ+\CகLப!டY
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இFெட5[ d\வன! ெசFற வார!, 
ப%ெஜ% gைலW( இரE? [மாX% 

ேபாFகைள geபைன56 ெவVW%?CளA. 
அைவ, இFெட5[ அ6வா %g[% (Intex 
Aqua Twist) மe\! இFெட5[ 5ள_% ேபாX[ 
(Cloud Force). அவeHF Pற"ப!ச8கC:

இ$ெடJ7 அ�வா 5v75

இதF lைர 5 அ86ல அளg(, 854 
x 480  =5ெஸ( அடX@l,டF, FWVGA  
Z[=ேள,டF உCளA. இl( 1.3 9கா 
ெஹX%[ ேவக@l( இய86! oZயா 
ெட5 MT6580 "ராசசX இய869றA. 1 
u.=. அளgலான Z.Z.ஆX.3 ரா! ெமம' 
மe\! ைம5ேரா எ[.Z. காX% Aைண,டF 
அlக"ப?@l5 ெகாC<! வசl,டF 8 
u.=. [ேடாேர� ெமம' தர"ப%?Cளன. 
இதF ஆ"பேர%Z8 P[ட! ஆE%ராf% 
5.1. லாqபா". இl( இரE? P!கைள 
இய5கலா!.

இl( 6H"=%? ெசா(ல5 vZய 
Pற"ப!ச!, இl( தர"ப%?Cள |ழ^! 
தFைமைய5 ெகாEட 5 ெமகா =5ெஸ( 
lறnடF இய86! =F+ற5 ேகமரா. இl( 
எ(.இ.Z. "ளாc மe\! OmniVision OV5648 
ெசFசாX இைணIACளA. எ".எ!. ேரZேயா, 
3.5 So ஆZேயா ஜா5 தர"ப%?Cளன. 
ெந%ெவாX5 இைண"=e6 3u, ைவ =, 
+<�@ 4.0. மe\! u.=.எ[. ஆ9ய ெதாj( 
�%ப8கC இய869Fறன. இதF ேப%ட' 
2200mAh  lறF ெகாEடதாf உCளA. க1"+ 

மe\! ெவCைள வEண8கV( உCள இIத 
மாட( ேபாhF அlக ப%ச gைல ±. 5,199.

இ$ெடJ7 Jள_5 ேபாK7 7மாK5 ேபா$

இதF lைர 5 அ86ல அளg(, 854 
x 480  =5ெஸ( அடX@l,டF, FWVGA  
Z[=ேள,டF உCளA. இதF lைர56 
காXh8 ெகா'(லா 9ளா[ பாAகா"+ 
தர"ப%?CளA. 

 இl( 1.3 9கா ெஹX%[ ேவக@l( 
இய86!, 6வா% ேகாX, ["ெர% %ர!  
MT6580 SC7731 "ராசசX இய869றA. 1 
u.=. அளgலான Z.Z.ஆX.2 ரா! ெமம' 
மe\! ைம5ேரா எ[.Z. காX% Aைண,டF 
அlக"ப?@l5 ெகாC<! வசl,டF 8 
u.=. [ேடாேர� ெமம' தர"ப%?Cளன. 
இதF ஆ"பேர%Z8 P[ட! ஆE%ராf% 
5.1. லாqபா". இl( இரE? P!கைள 
இய5கலா!. =F+றமாக, எ(.இ.Z. "ளாc 
இைணIத, 5 எ!.=. lறF ெகாEட ேகமரா 
உCளA. இதF ப'மாண! 145.3x72x9.5 So. 
எைட 158 9ரா!. aF+றமாக ஒ1 g.u.ஏ. 
ேகமரா தர"ப%?CளA. எ".எ!. ேரZேயா 
மe\! 3.5 So ஆZேயா ஜா5 உCளன. 
ெந%ெவாX5 இைண"=e6 3u, ைவ =, 
+<�@ 4.0. மe\! u.=.எ[. ஆ9ய ெதாj( 
�%ப8கC இய869Fறன. இதF ேப%ட' 
2500mAh  lறF ெகாEடதாf உCளA. டாX5 
9ேர மe\! ெவCைள வEண8கV( உCள 
இIத மாட( ேபாhF அlக ப%ச gைல ±. 
4,999.

ப!ெஜ! \ைல ]மா(!ேபா6கW
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vZேடாD 10 MDடH +W) மாT வ தW)H 
ேதைவ யான தக வ@கைள" ெபாT ைம யா கj! 
ெத_ வா கj! உnகS க% B ைரY@ [ள(க! 
தP QS o7கS. இ+@ எnக f() ஏWபB! சPேத-
கnகS, பய! அைனHQ! q(க"ப% BSளன. ச6-
யான ஹா7%ேவ7 ைவH + '"ப வ7கS எ@லா'! 
க%டாய! மாd( ெகாSளலா! எGபQ ச6 யான 
கr"ேப. L(க நGd.

எ$. �Lத ேரச$, தWசா�K.

vZேடாD 10() மாd( ெகாSைகY@, எPத 
எPத பைழய அ" _ ேக ஷGகைள நா! ெபற h9-
யாQ எGப தWகான அd j ைரைய நாG உnக _ ட-
L 'PQ எ+7பா7( ]ேறG. அ"ப9, நா! ெபற h9-
யாம@ ேபா)! அ" _ ேகஷG *ேரா ] ரா!க f() 
இைண யான மWற *ேரா ] ரா!கS, அவWைற" 
ெபT! வt க ைளC! தரj!.

ேபரா. எ7. மா� \]`, ம`ைர.

ஆP +ர மாVல hத@வ7 எ"ே பாQ! ெதாt@ u%ப 
வள7c M() hத@ இட! த' பவ7 எGபQ அவ6G 
அZைம( காலH +ய hயW M க_@ ெத6 ] றQ. 
இP + யா[G 1ற மாV லnகf!, )d"பாக தLv-
நாB, இேத ேபா@ hயW M கைள எBHதா@ Vc-
சய! 9w%ட@ வள7c MY@ நா! hத@ இடH+@ 
இ'"ேபா!.

இரா. அ$ப ரச$, Mg��.

இைணய இைண" 1Gd, x)S %ைரO 
ேகா" *கS எGற ேபாQ நாG ந! 1(ைக 
இ@லாம@ தாG ப9(கH ெதாடn ]ேனG. இPத 
*+ய வச+ உZைம Y ேலேய நம()H ேதைவ-
யான ஒG TதாG. Lக [6 வாக இதைன [ள(]H 
தPத ைம() பாரா% BகS.

எ7. �jKத ல5 �V, ெபgL ̀ ைற.

ஏேதy! ஒ' வtY@ இP +ய அரz x)S VT வ-
னH+G {G +%டH +W) ஆத ரj தர ேவZB!. 
ஏG இPத hயW MையH தS _"ே பாB! வt கைள 
அரz 1GபW T ] றQ எGT ெத6 ய [@ைல. பல 
+%டnக f() Mn]S [Zேடா +%ட! த'! 
அரz, 9w%ட@ hயW M க f() ஒGT அைம(க( 
xடாதா? இதைன வW * TH+ qnகf! எ} QnகS. 

ஆ. அக7x$ ெச,வரா|, நாகKே காv,.

ஹா7% 9D( தாG ந! க!" $%ட6G உY7நா9. 
அQ ]ரா3 ஆன ெதGறா@, ெதாட7PQ பr யாWற 
h9 யா தQ ம% B LGd, ந! பல ஆZB உைழ"* 
Kணா ] [B!. இPத வைகY@, அதைன" பாQ-
கா"பQ )dHத தnக_G க% Bைர ந@ல ப9" 1-
ைனையH த' ] றQ. ஒ' பாட! ேபா@ உSளQ. 
வாvH Q கf! பாரா% B கf!.

எ7. உல க நா யj, ேதர "L�K.

க!" $%டைர இய( ] ய jடG VTH Q வQ, +~-
ெரன VTH Q வQ ேபாGற ெசய@களா@, ஹா7% 
9D( ெக%B" ேபாக வாF" *SளQ. இPத h(-
]ய தக வைல இGy! [6 வாகc ெசா@� இ'(-
கலா!. மWற ப9, தைல" *(ேகWற அைனHQ தக-
வ@க ைளC! �ராக அ' ைம யாகH தP QS o7கS.

எ$. ஜா$ சLே தாஷS, காைரJகா,.

நாG) அn )ல அள[@ +ைர CடG ஆ"1S தG 
ேபாைன ெவ_ Y%டா�!, [Wபைன [ைலைய 
இGy! )ைறHதா@ தாG, இP + யா[@ அQ 
அ+க! [Wப ைன யா)!. இதைன ஆ"1S VT-
வன! *6PQ ெகாZட 1Gன'!, [ைல )ைற"-
பQ பWd MP +(க மT( ] றQ. ந@ல ெதாt@ 
u%ப! இ'PQ! ெப'!பா லான ம(கைள அைட-
யாம@ இ'"ப தW) இQ ஒ' கார ண ம@லவா!

எ$. வர த ராஜ �பM, ெச$ைன.
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ேகS[: ேவ7% டா) ெமZ%க_@, ப(க எZக-
ைளC! பா7ம% ெசF +ட h9 Cமா? எPத இடH+@ 
அைம"பQ எGT ம% Bேம h9C! எGT எZr( 
ெகாZ 9 '( ]GேறG. இதWகான )d" * கைளH 
த' மாT ேக%B( ெகாS ]ேறG.

எ$. ச]ய கலா, ெச$ைன.
பl(: தாரா ள மாக எV தாக அைம5கலா!. 

எ"பZ ேவX% டா6 ெமE%Z( உCள 
ெட5[%ைட பாXம% ெசf 9 �Xகேளா, அேத 
ேபால, ப5க எEக ைள,! அைம5கலா!. 
aதq(, டா6 ெமE%Z( ஏeக னேவ, ப5க 
எEகைள அைம@ l 15க ேவE?!. இIத 
எEகைள, அதF எ�@A அளைவ மாeறலா!. 
அ�@த மா க`!, சாfவா க`!, அZ5ே கா-
Z%?! அைம5கலா!. அைன@A பாXம% வj-
க ைள,! இ86 பயFப ?@தலா!.

x8கC Print Layout view( ெசய(ப%?5 
ெகாE Z 1Iதா(, header or footer எFபl( 
ட+C 9V5 ெசf l ட`!. ேவ\ Normal அ(லA 
Outline g$g( ப* யாe Hனா(, அIத" ப5-
க@lF ெஹடX அ(லA +%ட 'ைன@ ெத',! 
வைகW( அைம5க ேவE?!. அதe65 ��5-
கEட வj கV( ெசய(ப ட`!.
1. கXசைர எIத ப5க எEைண மாeற ேவE?! 

என@ �Xமா h5 9 �Xகேளா, அIத ப5க@l( 
ெகாE? ெச(ல`!. g$ ெமng(, 
Header and Footer எFப தைன@ ேதXIெத ?5-
க`!.

2. இ86 Header and Footer டயலா5 பா5[ 
கா%ட"ப?!.

3. இ86 9ைட56! �(கைள" பயFப ?@l, 
ெஹடX அ(லA +%டX எ"பZ5 கா%ட"-
பட ேவE?! எF\ g1! + 9 �Xகேளா, 
அதைன அைம5கலா!.

4. இ86 ெஹடX அ(லA +%ட'(  ப5க 
எEைண@ ேதXIெத ?5க`!. இதைன 
x8கC g1!+! வைகW( பாXம% ெசf l-
ட`!. 

5. =FனX Close 9V5 ெசfA ெவV ேய ற`!.

ேகS[: எG ஆZ%ராF% ேபா�@, ேதBத@ சாத-
ன மாக, மாறா VைலY@, x)S உSளQ. )ேரா! 
1ர jச7 பயGப BH Q ]ேறG. என() ேதBத@ 
சாதன! ம%B! மாWற"ப%B, நாG ['!*! 
ேவெறா' ேதட@ சாத னH +ைன" பயGப BHத 
['! * ]ேறG. இதW) வtகS உSள னவா? அ@-
லQ x)S தாG பயGப BHத ேவZ Bமா?

இராம. �(ைபயா, காைரJ �x.
பl(: 6ேரா! அ" V ேகஷF பயFபா%Z( 

இ1Iதா^!, x8கC உ8க <5கான ேதட( 
இt Pைன மாeH5 ெகாCளலா!. அதeகான 
வjகC இேதா:
1. aதq( =ர ̀  சைர@ lற5க 6ேரா! ஐகாh( 

த%ட`!.
2. உ8கC =ர ̀  ச'(, அ%ர[ பா' ைன  அ ?@A 

வலA ேம( ப5க!, }F\ +C VகC 
ெகாEட ஐகாF ஒF\ இ156!.

3. அl( ேட" ெசf l ட`!. 9ைட56! ��-
g' ப% Z யq( Settings ேதXIெத ?5க`!. 
இ86 யாஹூ அ(லA =8 சXT இtPF 

–டாJடK ெப. சLMர ேபா7 –ேகHv- – பM,
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ேதXIெத ?5க வj 9ைட56!. உ8கC 
ேபாF மாடைல" ெபா\@A, ேவ\ Pல 
சXT இt PFக<! ப% Z ய q ட"ப டலா!. 
x8கC பயFப ?@த g1!+! சXT இt P-
n5கான ஐகாh( த%Z, அதைன உ8கC 
மாறா dைல ேதட( சாத ன மாக மாeH5 
ெகாCளலா!.

ேகS[: இெமY@ ைகெய }HQ எGபQ எGன? 
நாG யாஹூ ெமY@ பயGப BH Q ]ேறG. இ+@ 
இெமY@ ைகெய }HQ என ஒGைற நாG உ'-
வா(க h9 Cமா? அதWகான ெசய@ h ைற கைளH 
தயj ெசFQ [ள(கj!.

எ$.Vg ̀ ளா ெச,v, பாைள ய^ே கா5ைட.
பl(: SF அtச( கZ த8கைள எ�l 

aZ56! ேபாA, நா! ைகெய �@ lட 
மா%ேடா!. அதe6" பl லாக, ந! ெபயைர 
ைட" ெசf l ?ேவா!. PலX த8கVF aக வ '-
க ைள,!, ெதாைல ேபP எEைண,! அைம"-
பாXகC. PலX, PHய பட8கைள இைண"-
பாXகC. இவeைற ஒ_ெ வா1 இெமW( 
aZ g^! ைட" ெசfA அைம"ப தe6" பl-
லாக, இெமW( ைகெய �@A (e-signature) என 
அைம@ A g%டா(, அtச( எ�l aZ@A, 
அதைன அn" + வ தeகான ‘Send’ ப%டைன 
அ�@ A ைகW(, இIத ைகெய �@ leகான 
ெட5[% தானாக இைண5க"ப%? அn"-
ப"ப?!. இதைன யாஹூ ெமWq( எ"பZ 
அைம"பA என" பாX5கலா!. 1. உ8கC =ர ̀ -

சைர@ lறIA, அl( www.mail.yahoo.com எனT 
ெச(ல`!. அ(லA www.mail.yahoo.com என 
ைட" ெசfA ெமW( ப5க@ lைன@ lற5க`!. 
அ?@A, உ8கC அ5க`E% $சX ேந! மe\! 
பா[ேவX Zைன@ தIA Sign In ப%டைன அ�@-
த`!. உ8க <5கான இF பா5[ (Inbox) ப5க! 
9ைட56!. இதF வலA ேம( }ைலW(, 
ெச%Z8[ �( ஐகாF இ156!. இl( 
9V5 ெசf l%டா(, 9ைட56! ெமng(, 
“Settings” அ�@த`!. இh, ெச%Z8[ ெமn 
gEேடா lற5க"ப?!. இl(, இட A +ற! 
உCள Accounts எFபl( 9V5 ெசf l ட`!. 
=FனX, உ8கC இெமW( aக வ 'W( 9V5 
ெசf l ட`!. இ86 “Append an email signature 
to the emails you send” எF\ உCளதF அ1ேக 
உCள க%ட@l( Z5 அைட யாள! ஏeப-
?@த`!. இதF }ல!, x8கC அைம56! 
அைன@A SF அtச( கZ த8க V^!, x8கC 
அைம5க இ156!, SF அtச( ைகெய �@-
lைன இைண5க x8கC ச!ம l5 9 �XகC. 
ெதாடXIA, x8கC உ8கC, ைகெய �@A" ப6-
lW( எFன ெவ(லா! அைமய ேவE?! எF-
ப தைன உ1 வா5கலா!. அதeகான பா5{( 
ேதைவ யா ன வeைற dர"ப`!. இA �ேழ 
உCள எ?@A5 கா% ?த( பZ அைம யலா!. 
இதைன x8கC g1!+! வைகW( பாXம% 
ெசfA aZ5கலா!. அைன@ைத,! ேச_ 
ெசf A g%? ெவV ேய ற`!. இh x8கC 
அைம56! SF அtச( கZ த8கV(, x8கC 
அைம@த, அtச( ைகெய �@A இைண5க"-
ப%? அn"ப"ப?!.

ேகS[: ேவ7% 2007 *ேரா ] ராL@ தயா7 ெசF-
ய"ப%ட டா)ெமZ%D Mல வWைற எG y ைடய 
ெபG %ைர[@ ப+P QSேளG. இவWைற எG y-
ைடய [ZேடாD 10 *+ய க!" $%ட6@ +ற(க 
hயW M(ைகY@, Mக"* வZணH+@ ஓ7 அைட-
யாள! கா%ட"ப B ] றQ. இதWெகனH த�ேய 
ஆ�D ெச% அ" அைம(க ேவZ Bமா? அ@லQ 
நாG ேவT hயW M கைள ேமWெ காSள லாமா?

நா. �வ ேநச$, ம`ைர.
பl(: x8கC .docx எFற Aைண"

 ெப ய 1டF உ8கC டா6ெமE% ைப(கைள 
ேச_ ெசf l 1Iதா(, ேவX% ேப% (WordPad) 
இவeைற@ lற56!. எனேவ, aதq( ேவX% 
ேபைட@ lறI A g%?, =FனX, உ8கC ெபF 
%ைரg q 1IA, டா6ெமE% ைப(கைள@ 
lற5க aயe P5க`!.  ேவX% ேபZ( “Open” 
எFபைத@ ேதXIெத ?@A, =FனX, %ைரg( 
உCள ைபைல@ ேதXIெத ?@A lற5க`!. 

அ(லA, இைண ய@l( 9ைட56! ஆ�[ 
அ" V ேகஷF +ேரா 9 ரா!கைள" பயFப ?@l" 
பாX5க`!. இIத வைகW(, LibreOffice அ(லA 
Open Office ேபாFறைவ உ8க <56 உத வலா!.
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ேகS[: ேபா%ேடா எ9%9n சா"%ேவ7 *ேரா-
]ரா! ‘1காேஸா’ இ� ]ைட(காQ என எ}+ 
இ'P �7கS. அதG இடH+@ ேவT எGன *ேரா-
] ரா!கைள" பயGப BHதலா!. அைவ எn) 
]ைட()!? இல வ ச மா கவா? க%டண! ெச�H-
+யா? என [ள(க! அ_(கj!.

எ7. ெஜய மாலா, ேசலS.
பl(: ேவ\ Pல வாச கXக<! இேத ேகC-

gைய5 ேக% Z 1IதனX. ெவ6 கால மாக 
=காேஸா பயFப ?@ l ய வXக <56T சe\ 
ஏமாeற மா க@தாF இ156!. இல வ ச மாக இA 
9ைட@த தனா(, அேத ேநா59( �ேழ Pல 
ெசய q கைள, அதF இட@l( பயFப ?@த@ 
த1 9ேறF.

aத லா வ தாக, Google Photos. v6C =கா-
ஸாைவ }? வ தe65 காரண!, தF வாZ5ைக-
யா ளXகC, Google Photos ப5க! வர ேவE?! 
எFப தeகா க@தாF. v6C ேபா%ேடா[ ந(ல 

தள!; ஆனா(, அA SகT Pற"பான எZ%Z8 
சா"%ேவX அ(ல. ஆனா(, =காஸா பழ 9-
ய வXகC இதe6 மாH5 ெகாCவA எVA. 
ேம^!, இA மeற v6C ெசய q க <டF 
ெதாடX + ைட யA. v6C சX �ச[, v6C 
%ைர_ என அைன@A v6C ேசைவ ெசய-
q க <டF இA இைணIA ெசய(ப?!. 
+lய அ5க`E% lற5க ேவE Z ய l(ைல. 
ஆனா(, அZ"பைட வச lகC ம% ?ேம இl( 
9ைட56!. 

அ?@த தாக Flickr. (https://www.flickr.com/)
இA ஓX இேம� ப9XIA ெகாCவ தeகான 
தள!. இl( அ5க`E% ைவ@A5 ெகாC-
ப வXக <56 ஒ1 ெடரா ைப% இட! 
9ைட"பA இதF Pற"+. பட8கைள 
எZ% ெசf lட, Pல அZ"பைட �(-
க<! 9ைட5 9Fறன. இA யாஹூ 
d\ வ ன@ le6T ெசாIத மா னA. 
ஆனா(, gைரg( ேவ\ ஒ1 
d\ வ ன@ le6 geபைன ெசfய"-
ப?! என@ ெத' 9 றA. அ?@த தாக, 
%ரா" பா5[ (Drop Box). இA ஒ1 
PறIத 5ள_% [ேடாேர� தள!. 
உ8கVF ேபா%ே டா5கைள dXவ-
95க பல வ ைக யான வj கைள இA த1 9-
றA. அ?@A நா! கவ h5க ேவE Z யA 
FastStone Image Viewer. (http://www.faststone.
org/) இA`! பட8கைள dXவ-
9@A ேசS@A ைவ5க பல வj-
கைள@ த1 9 றA. 

ேகS[: உnகS மன+@ ப%டைதc ெசா@ �nகS. 
[ZேடாD 10 MDடH +W) மாd( ெகாS fnகS 
எGT மாFPQ மாFPQ எ} Q ] �7கS (ேகாப! 
ெகாSள ேவZடா!). ஆ"ப ேர%9n MDட! த'! 
xBத@ வச +கS )dHQ! [6 வாகH தக வ@-
கைளH தP QS o7கS. இQ ஒ' ஆ"ப ேர%9n 
MDட! தர ேவZ 9ய வச +கS தாG. Mல பைழய 
MDடnக f() ம%B! இQ இல வச!. இைவ த[ர, 
இPத MDடH+@ எGன *Qைம உSளQ?

ஆ. �Lதர பாw xய$, ம`ைர.
பl(: என565 9ைட@த அn ப வ@ lைன, 

நாF ெபeற Pல வச l கைள நாF உ8க <டF 
ப9XIA ெகாC 9ேறF. (இl( எFன ேகாப!!) 
ஆனா(, உ8க < ைடய ேகCg Sக அ1 ைம-
யான ஒF\. எIத அ?@த ஆ"ப ேர%Z8 
P[டa! +lய வச l கைள@ தI AதாF ஆக 
ேவE?!. அAேவ அH gய( வளXT PWF 
அைட யாள! எF\ x8கC 6H" = ? வA ந(ல 
ேகாண!. அ?@த ப Z யாக, x8கC ேக% ?Cள 
“+Aைம” எFப தe65 �ேழ பl( த1 9ேறF.

gEேடா[ 10 P[ட@lF Sக" ெப'ய 
‘+lய’ சாதைன, அைன@A சாத ன8க V^! 
இய86! வEண! அA அைம5க"ப% Z-
1"பேத ஆ6!. Windows PCs, Windows tablets, 
Windows phones, Windows for the Internet of Things, 
Microsoft Surface Hub, Xbox One and Microsoft 
HoloLens என அவeைற ைம5ே ராசா"% 6H"-
=% ?CளA. P[ட! சா"%ேவX தயா '"=( 
இA ஒ1 +lய +ர%P. ைம5ே ராசா"% இதைன 
"broadest device family ever" என அைழ5 9 றA. 
”x8கC பயFப ?@A! அைன@A சாத ன8க-
V^! ஒேர இய5க aைற ைமைய" பயFப ?@l 
+lய |க மான அn ப வ@ lைன" ெப\8கC” 

எF\ அH g@ ACளA. இைவ எ(லா! 
+A ைம யான மாeற8கேள.

ைம5ே ராசா"% d\ வ ன@ le6 இA 
ஒ1 ெப'ய பல@ lைன@ த1 9 றA. 
ெதாடXIA ைம5ே ராசா"% d\ வ னேம  

ஆ"ப ேர%Z8 P[ட! சIைதW( aத( 
இட@ைத5 ெகாEட தாக இ15க" 
ேபா9 றA. த8கC க!" $%டXகV( 
இIத P[ட@ lைன இய5 6 ப வXகC 
dTசய! த8கC ெமாைப( ேபாF 

மe\! அA ேபாFற சாத ன8க-
V^! அதைன" பl@A இய5க 
aZ ெவ ?5கலா!. அ"ே பாA 
ஐ.ஓ.எ[. மe\! ஆE%ராf% =F-
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