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ேதD`ெத=>A1)=, ெமேசˆ க)ட>?L
‘@fbchess play’ (ேமUேகாE 69கE இL
லாமL) என ைட( ெசS?டy.. உட0
ஒG ெச4ேபாD) கா)ட(ப=.. யாD எ`த
வ2ண. எ0பA தானாக அைம"க(ப=..
ஆனாL, aZகE ஒG 69(7)ட வ2ண>?ைன 1G.7னாL, ேமேல ெசாLல(ப)ட
க)டைள"6( ப?லாக, ெதாட"க>?ேலேய,
@fbchess play white அLலA @fbchess play black
என ைட( ெசS?டy.. எ(ேபாA. ேபால,
1ைளயா)=
1?கg0பH,
ெவEைள
காSகE :த†L நகD>த(ப=..
ஆனாL, aZகE 69(7)ட வ2ண>
?ைன> ேதD`ெத=>A 1ைளயாட ேவ2=.
என எ2qனாL, @fbchess play white அL
லA @fbchess play black வ2ண>?U
ேகUறபH க)டைள அைம"க
ேவ2=.. :த†L தர(ப)ட
க)டைள"6( ப?லாக
இதைன> ெதாட"க>?ேலேய
இட
ேவ2=..
ேச) 12ேடா1L,
ந2பைர அைழ>A, ெச4
1ைளயாட
ேபாDைடl.
1W>A1)ேடா.. இt எ(பH
காSகைள நகD>AவA? இைணய
தளZகgL இA ேபால 1ைளயா=
ைகhL, மyஸாL, காSகைள அ_>?(
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7H>A, இ_>A நகD>தலா.. ஆனாL, இZ6
அதUகான க)டைளகைள 69•= க)டைளயாக
ைட( ெசS?ட ேவ2=.. ஒ„ெவாG க)டைள
:0பாகy. @fbchess என தர ேவ2=.. e4 க)
ட>?L உEள Q(பாைய நகD>த, "@fbchess Pe4"
என ைட( ெசS?ட ேவ2=.. வv கா)=தL
கm"6., உத1"6. @fbchess help என ைட(
ெசSதாL, அைன>A உத1l. [ைட"6..
அH(பைடhL இைவ எgதாகேவ அைம"க(
ப)=Eளன எ0பA இத0 Qற(c. K எ0பA
king, Q எ0பA queen, B எ_>A bishop, N 69
•= knight, R rook ஐ" 69"க மU+. P எ0பA
pawn ஐ" 69"6.. க)டZகg0 எ2கE ெச4
ேபாDH0 uழாக> தர(ப)HG"6.. எனேவ,
எ`த க)ட>?L இG"6. காS நகD>த 1G.c
[‚Dகேளா அதைன :த†L 69h)=, 70 "x"
இைண>A, அத0 70னD, எ`த க)ட>?U6
நகD>த ேவ2=ேமா, அ`த இட>?ைன 69"க
ேவ2=.. எ=>A" கா)டாக, B2xc5 எ0ற க)
டைள, உZகE 7ஷ( காைய, B2 எ0ற க)ட>
?†G`A, c5 எ0ற இட>?U6 மாU+.. e8=Q
எ0ற க)டைள, உZகE Q(பாைய, ராqயாக
மாU+..
1ைளயா)ைட :H>A" ெகாEள "@
fbchess resign" எ0ற 69•=. 1ைளயாHய
1ைளயா)H0 cEg 1பரZகைள அ9ய,
நகD>தLகைள அ9ய "@fbchess stats," எ0+
ைட( ெசS?ட ேவ2=.. ேமd. தகவL
கைள, ெஹL( அடZ[ய க)டைள ெகா=>A
ெபU+" ெகாEளலா.. அLலA https://www.
youtube.com/watch?v=479JS5olPTI எ0ற :கவ
WhL உEள 1Hேயா பாD>A ெதW`A ெகாEளலா..
ேப4c"[L தர(ப)=Eள இ`த ெச4

1ைளயா)Hைன ஒG “ஈ4டD எ"” (Easter Egg)
எ0ேற ெகாEளலா.. ஈ4டD எ" எ0பA, இ`த
cேரா[ரா}ைன வHவைம>தவDகE, cேரா[
ரா}0 ெசயLபா)HU6> ெதாடD7LலாமL,
1ைளயா)டாக, ேவH"ைகயாக அைம"6.
ஒG ெசய†யா6.. இG`தாd., இ`த ெச4
1ைளயா)=, ேவH"ைகயானதாக இLலாமL,
ஆDவ. தG. 1ைளயா)டாக உEளA.
அ(பHயானாL, ேவ+ ஏேதI. ஒG ஈ4டD
எ" உEளதா? எ0+ aZகE ேக)கலா.. உZகE
ந2பGட0
ேபQ"
ெகா2HG"ைகhL,
"@dailycute" என ைட( ெசSதாL, அழகான
ஒG 7ராqh0 பட. தர(ப=.. ந2பG"
கான ெசS?hL, “ஏ0 இதைன a த>ெத
="க" ]டாA?” எ0ற ெசS?l. அI(ப(
ப=.. எனேவ, உZகைள( cW`A ெகா2ட
ந2பG"6 இதைன அI(பy..

“ெதW89 ெகா;XFக;”
'ேளா) ேவ^ என நாE அைழ'பைவ,
கE'k)ட^
தயா_4/E lmவனWகளா,,
தாWகT வFவைம4/E கE'k)ட^கH, ப1=.
அ]'ப'பGE JேராMராEகளா/E. கE'k)ட^
ம)GU"R, இ'ேபா., ெமாைப, ேபா"கT,
ேட'ள) !.C.4கT, /ேராE J4, ஐேப) ேபா"ற
சாதனWகHiE, நாE ேக)காத, @9Eபாத
பல JேராMராEகT ப1ய'ப)G தர'பGM"
றன. இவ[ைற நாE கE'k)டைர அ,ல. ேமேல
/R'!)GTள சாதனWகைள' ெப[ற`ட",
இவ[ைற o4M@டலாE. இதனா,, ேதைவP"R
நE ராE ெமம_ இடE பய"பG0த'பGவ.
தG4க'பGE.
Bloatware:
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ெமாைபL

ேபா0கgL, த}vL எ_த>
Aைண cWl. ெசாUெசய†யான “ெசL
†ன.”, அ2ைமhL ]6E 7ேள தள>?
†G`A தர1ற"க. ெசSய(ப)ட எ2q"
ைகhL 5 ல)ச>?ைன> தா2HlEளதாக
அ91"க(ப)=EளA. ]6E 7ேள தள>?L,
2012 ஆ. ஆ2= இ`த ெசய†, இலவச>
தர1ற"க>?Uகான வாS(cட0 ெவghட(
ப)டA. சராசWயாக, நாE ஒ0+"6 500 ேபD
இதைன> தர1ற"க. ெசSAEளனD எ0+
ெதWய வG[றA.
:த0 :த†L, 2005 ஆ. ஆ2HL,
ேநா"[யா ெமாைபL ேபா0கgL, த}vL
எ_தெவன,
ெசL†ன.
அ9:கமானA.
அதைன> ெதாடD`A, 2009 ஆ. ஆ2HL,
ஆ(7E சாதனZகm"காக, Qற(c( ப?(பாக வHவைம"க(ப)டA. 70னD, எx.
H.Q. *+வன>?0 ெமாைபL ேபா0கg0
ஆ(பேர)HZ Q4ட>?ேலேய, ெசL†ன.
ெசய† இைண"க(ப)=, ேபாtL மாறா
*ைலhL தர(ப)டA. எx.H.Q. ெமாைபL
ேபா0கE, ஆ2)ராS) Q4ட>?L இயZ[யதாL, இ`த *+வன( ேபா0கgL இயZ
[ய ெசL†ன., ஆ2)ராS) ஆ(பேர)HZ
Q4ட>?L இயZ6. ெசய†யாக உGெவ
=>தA. 70னD, 2012 ஆ. ஆ2HL, ]6E
7ேள தள>?L ப?`A தGவதUெகன, இ0
ைறய வHவைம(7L தர(ப)டA. ெதாடD`A
ேம.ப=>த(ப)ட இ`த ெசய†, 5 ல)ச>
?U6. ேமலான எ2q"ைகhL தர1ற"க.
ெசSய(ப)=EளA, 4மாD) ேபா0கgL,
த}vL ைட( ெசS?ட உத1=. இத0 பய0
Qற(ைப உ+? ெசS[றA.
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ெசL†ன. ெசய†ைய அ?க. பய0ப=>
AவA, இ`?யா1L தா0. 69(பாக த}o
நா)HL உEள பயனாளDகேள }க அ?கமாக
இதைன> தர1ற"க. ெசSAEளனD. இதைன
அ=>A, மேலQயா, QZக(•D மU+. –லZகா
நா=கgL உEேளாD இதைன( பய0ப=>A
வA ெதWய வ`AEளA. உலெகZ6. த}o
பய0ப=>த(ப=. அைன>A நா=கgd.
இ`த ெசய† பய0ப)= வG[றA.
ெசL†ன.
ெசய†ைய>
தர1ற"க.
ெசS?ட 1G.cபவDகE, https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.murasu.sellinam

எ0ற :கவWhL
ெசLலலா..

உEள

இைணய

தள.

“ெதW89 ெகா;XFக;”
Blind Carbon Copy: U" அaச, அ]'JைகP,,
“BCC:” எ"ற !_@ைன' பா^019'e^கT.

இ=த !_@iE, /R'!)ட அaசைல நகலாக
அ]'பலாE. ஆனா,, இ=த' !_@, உTள
bகவ_P,
உTளவ^கT
ெபmவதைன,
அaசைல' ெபmபவ^ ம[mE கா^ப" கா'!
!_@, உTளவ^கT அRய மா)டா^கT.
அவ^கT அRயாம,, Cல94/ அ]'ப இ=த
'ைள;) கா^ப" கா'! உத@GMற..
ெபா.வாக, இ. ேபா"ற பழ4க0ைத நாக_கE
க91
யா9E
பய"பG0.வ1,ைல.
ஏென"றா,, இ. நEUடU9=. அaசைல'
ெபmபவ^கH" நE!4ைக4/ ஊm @ைள@'
பதா/E. ெபmபவ^கH" ப)Fயைல, ம[றவ^
கHடU9=. மைற4க ேவ;GE என எ;r
பவ^கT, இதைன' பய"பG0.வா^கT.
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இைணய45& ஒ789 ெகா;ள <=>மா?
எ?DபாD"காமL, ந. ெமாைபL
நா.ேபாI"6
மU+. }0 அ…சL :கவ
W"6( பல *+வனZகE தZகைள( பU9ய
தகவLகைள அI(c[0றன. நா. எ`தx
—o*ைலhd., இைணய>?L ெச0+ பாD"
காத *+வனZகgட}G`A ெதாடD`A பல
தகவLகE பா( ஆ[" [ைட"[0றன. இA
எ(பH சா>?யமா[றA? நா. ந. 1G(ப>
ேதட†0 ேபாA, Qல இைணய தளZகE, ந.:
ைடய }0 அ…சL :கவWhைன" ேக)6..
]டேவ, ந. ெமாைபL ேபா0 எ2ைணl.
ேக)=( ெப+.. இ„வா+ ெபற(ப=.
தகவLகE, மUற *+வனZகm"6.
ெசL[0றன. “aZகE அg"6. தகவLகE
மUற
*+வனZகmட0
ப[D`A ெகாEள(பட மா)டாA”
எ0ற ெசS?lட0 ெசயLப=. பல
இைணய தளZகE, அவU+ட0
ெதாடDc ெகா2=Eள இைணய
தளZகgட. அவDகE அ9
யாமேலேய
தZகgட.
உEள
தகவLகைள>
த`A
1=[0றன.
இAேவ, பலமான
பரவd"6 இல"
கா[,
நா.
ெ த ா ட D` A

நம"6> ேதைவhLலாத தகவLகைள( ெப+.
*ைல"6 ஆளா6. —o*ைலைய உGவா"6
[0றன.
இ?†G`A எ(பH த(7"கலா.? அ(ேபா
ைத"6 ம)=. ஏேதI. ஒG }0 அ…சL :க
வWைய> தUகா†கமாக( பய0ப=>தலாமா?
அேத ேபால ஏேதI. ஓD எ2ைண, ெதாைல
ேபQ எ2ணாக> தரலாமா? இA ]ட நLல
ேயாசைனதா0. ஆனாL, நம"6 அ`த தUகா†க :கவWl., எ2ƒ. எ(பH [ைட"6.?
ஒG:ைற பய0ப=>?1)=, 6(ைப>
ெதா)HhL eச(ப=. “H4ேபாஸ7L
QW…x” ேபால நம"6 இ`த :கவ
Wl. எ2ƒ. ேவ2=ேம?
இவUைற நம"6> த`A உதyவ
தUெக0ேற, Qல இைணய தளZகE
இயZ6[0றன. இ`த தளZகgL
எ`த1தமான ப?y. இL
லாமL, எ`த எ2ைணl.
தராமL, அ(ேபாA ம)
=ேம
பய0ப=>?
1)= ‘எ9`A1ட"
]Hய’ }0 அ…சL
:கவWகm.,
ெதாைலேபQ
எ 2 க m .
[ ை ட " [0
றன. இ`த
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தளZகgL, நா0 பய0ப=>த 1G.cவA,
http://www.temp-mail.org எ0ற இைணயதள.
ஆ6.. இ`த இைணயதள>?U6 aZகE ெச0ற
yட0, உZகm"ெகன ஓD இெமhL :கவW
உGவா"க(ப)= வழZக(ப=.. இதைன"
]ட, aZகE 1G.7னாL மாU9" ெகாEளலா.. இ`த }0 அ…சL :கவWhைன,
உZகgட. :கவW ேக)6., aZகE அத0
பாDைவh†G`A ஒg`A ெகாEள 1G.c.
தளZகgL, பய0ப=>தலா.. அ`த தளZகE,
உZகm"6> தர(ப=. 1ள.பர }0 அ…
சLகE அைன>A. அ`த :கவW"6 அI(ப(
ப=.. aZகE 1G.7னாL, இ`த இைணய
தள. ெச0+, உZகm"கான அ…சLகைள"
காணலா.. இ`த தUகா†க }0 அ…சL :கவ
Wைய aZகளாக, அv"காதவைர அA உZகm"
கான ஒgl. அ…சL :கவWயாக இG"6..
aZகE ெதாடD`A பய0ப=>தலா..
அ2ைம" காலமாக, இைணய தளZகE,
உZகE சWயான அைடயாள>ைத உ+? ெசS?ட,
இர)ைட :ைற ேசாதைனைய ேமUெகாE[0
றன.அ`தவைகhLஉZகEெமாைபLஎ2ைண"
ேக)[0றன. வழ"கமாக aZகE பய0ப=>A.
ெமாைபL எ2ைண aZகE தர ேவ2HயAE
ளA. அ(பH தG[0ற ப)ச>?L, பல ேதைவ
யUற இடZகgட}G`A 4ேப. ெசS?கE 61
[0றன. இதைன> த="க, ேமேல தUகா†க }0
அ…சL :கவWகE தGவA ேபால, தUகா†க எ2
கைளl. aZகE ெபறலா.. இG தளZகE இ`த
வைகhL பயIEளதாS உEளன. இ`த தளZ
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கg0 :கவWகE http://www.smsreceivefree.com /
http://www.tempophone.com. இZ6 ெச0றyட0,
உZகm"ெகன Qல எ2கE கா)ட(ப=..
அவU9†G`A இர2Hைன aZகE ேதD`ெத="
கலா.. உZகgட., ெமாைபL எ2 ேக)6. *+
வனZகg0 இைணய தள>?L இ`த எ2கைள>
தரலா.. இ`த எ2கm"6 அI(ப(ப=., எ4.
எ..எ4. தகவLகE, இ`த தள>?L [ைட"6..
எனேவ, தகவLகைள எ?DபாD"ைகhL, இ`த
தள. ெச0+, அவUைற( ெபறலா.. ஆனாL, 30
நா)கgL, இ`த எ2கg0 ெசயLபா= காலாவ
?யா[1=.. aZகE •2=. c?ய எ2கைள
இ`த தUகா†க ெமாைபL எ2 தள>?L ெபU+"
ெகாEளலா..
இ`த வைகhL, இைணய ெவghL,
உZகE
உ2ைமயான
அைடயாள>ைத"
கா)டாமL, ஒg`A *0+ ெசயLபடலா..

“ெதW89 ெகா;XFக;”
Bandwidth: இைண4க'ப)ட இ9 ேவm சாதனWகT இைடேய நைடெபmE ேட)டா ப_மா[
ற01, அ1க ப)ச ேட)டா ப_மா[ற ேவக01"
அளைவ இ. /R4Mற.. இ. ேட)டா பய
s4/E ேவகE அ,ல.
Client: கE'k)ட^ ெந)ெவா^4M, இைண4க'ப)G ச^வராக இயWகாம, பய"பG0த'பGE
எ=த கE'k)ட9E Mைளய;) என அைழ4க'
பGE.
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க.(‡)டD 12ேடா4 10 Q4
எ0ட>?L
ெமAவாக இயZ6. எ0+ ெசாL
ல(ப=[றேத?
12ேடா4 10 Q4ட. இயZக> ேதைவயான ஹாD)ேவD அLலA அதU6. அ?கமான
]=தL ?ற0 ெகா2ட ஹாD)ேவD இG`தாL,
*xசய. ேவக. 6ைறயாA.
1. X[ேடாd 7 /dட! fலமாக நாO உR
வா1Qய ேட$டா ைப.க2 அi1க"ப\மா?
*xசயமாக இLைல. ேட)டா ைபLகE
அv"க(பட மா)டாA.
2. ”இலவச அ"Qேர$” எOபெத.லா! k!மா
Xயாபார த^@ரமாக இR13!. >Oனா;.,
இதGெகன அ@க1 க$டண! ெசm5த ேவ[
0ய@R13!.
*xசயமாக இLைல. இAேவ 12ேடா4
வWைசhலான இ+? Q4டமாக இG"கலா..
நம"6> ெதாடD`A இ`த Q4ட>?Uகான
பாAகா(c மU+. வச?கm"கான அ(ேட)
ைபLகE தர(ப=.. எனேவ, இ`த பய. இL
லாமL, 12ேடா4 10"6 அ([ேர) ெசSA
ெகாEளலா..
3. நாO ஏGகனேவ பயOப\5@1 ெகா[
0R13!
சா"$ேவ&
_ேராQரா!க2,
X[ேடாd 10. ேவைல ெசqயா6. இ^த
_ேராQரா!கr1காக நாO அ@க! s[\!
ெசலE ெசq@ட ேவ[0ய@R13ேம?
அைன>A சா()ேவD cேரா[ரா.கm.
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ேவைல ெசSயாA எ0பA அH(பைட இLலாத கG>A. ஒG Qல cேரா[ரா.கைள ைம"
ேராசா() எ=>A1=[றA. அைவ எைவ எ0+,
12ேடா4 10 அ91"[றA. அவU90
இட>?L எ0ன சா()ேவD cேரா[ரா.
இயZ6. எனy. ெதW1"[றA. ேமd.,
பல தD) பாD)H cேரா[ரா.கm., இயZகாத
cேரா[ரா. இட>?L இயZக" [ைட"[0றன.
4. எO க!"#$ட9. உ2ள ஹா&$ேவ& 6ைண
சாதனWக2 X[ேடாd 10. இயWகா6
எOH ெசா.ல"ப\Qறேத? உ[ைமயா?
ஒG Qல சாதனZகm"கான )ைரவDகE
தர(ப=வ?Lைல. ஆனாL, இைணய>?L
அ`த Aைண சாதனZகm"கான )ைரவDகE,
அவUைற> தயாW>த *+வனZகgனாேலேய
தர(ப=[0றன. எ=>A" கா)டாக, H1H
)ைர„ இய"க>?ைன" ]றலா..
5. நாO X[ேடாd 7 /dட5@ைன vக
மன wைறEடD!, /ரமv.லாமm! பயO
ப\5@ வRQேறO. >O ஏO, X[ேடாd
1013 அ"Qேர$ ெசq@ட ேவ[\!?
ஏUகனேவ பல :ைற ]9யபH, 12ேடா4
7"கான ைம"ேராசா() *+வன>?0 ேப)x
ைபLகE
தர(ப=வA
*+>த(ப)=1)
டA. இ(ேபாA, a)H"க(ப)ட உத1 ம)
=ேம தர(ப=[றA. அAy., ஜனவW 14,
2020L *+>த(ப=.. எனேவ, இ(ேபாேத
12 10"6 மாU9" ெகா2=, பாAகா(பான
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—o*ைலைய ேமUெகாEவA நLலA.
6. என13 X[ேடாd 8 >01கX.ைல.
X[ேடாd 10 அேத ேபாOற6தாO எOH
Sற"ப\Qறேத? உ[ைமயா.
இLைல. இLலேவ இLைல. 12ேடா4
10 :U9d. மா+ப)டA. 4டாD) ெமI
இLைல எ0பதாL, 12ேடா4 8 ம"கg
ைடேய ம?(7ழ`தA. எனேவ, 4டாD) ெமI
மU+. 12 8L தர(ப)ட ைடL4 ெமI
இர2ைடl. இைண>A 12 10 4டாD)
ெமI தர(ப)=EளA. மUறவU9d., c?ய
ெதாvL ›)ப. rல. பல c?ய வச?கE

18-4-2016

தர(ப)=Eளன.
7. X[ேடாd 10, அதGகான அ"ேட$ ைப.கைள எO s6 @z13! எOH ேக2X"
ப$ேடO, உ[ைமயா?
இA ?q(c அLல. 12ேடா4 10
இய"க( பய0பா)Hைன, பாAகா(பாகy.,
]=தL வச?கmட0 தGவதUகாகேவ, அH"
கH அ(ேட) ைபLகE தர(ப=[0றன. இைவ
ேவ2டா. என :Hy ெசSதாL, அ(ேட)
ெசS?டாமL 1)=1டலா.. ஆனாL, பாA
கா(c [ைட"காA. c?ய வச?கE அ9ய(ப
டாமேல ேபா6..

இYT1 ஓரா\]தாY *"டா சKேபாJM
"ேராசா() *+வன., த0 12ேடா4
ைமஆ(பேர)HZ
Q4ட>?0 ஒ„ெவாG
ப?(7U6. த0Iைடய a)H"க(ப)ட ஆத
ர1ைன, ஏUகனேவ அ91>த நாg†G`A
1ல"[" ெகா2= வG[றA. இ0I. சW
யாக 12 மாதZகgL, 12ேடா4 14டா1U
கான த0 ஆதர1ைன :_ைமயாக 1ல"["
ெகாEள இG"[றA. வG. 2017 ஆ. ஆ2=,
ஏ(ரL 11 :தL, 14டா1ைன :_ைமயாக
ைம"ேராசா() ைக1)= 1=.. எனேவ,
இ`த ஓரா2= கால>?U6E, 12ேடா4
14டா பய0ப=>?" ெகா2HG(பவDகE,
12ேடா4 7, 12ேடா4 8.1 அLலA
12ேடா4 10 Q4ட. ஒ0+"6 மா9"
ெகாEள ேவ2=..
2012 ஆ. ஆ2Hேலேய, ஏ(ரL 10 :தL,
ைம"ேராசா() 14டா1Uகான :த0ைம
ஆதர1ைன 1ல"[" ெகா2=, a)H"க(
ப)ட ஆதர1ைன ம)=. வழZ[ வ`தA.
தUேபாA a)H"க(ப)ட ஆதரy. 1ல"["
ெகாEள(பட உEளA. அத0 70னD, ஆ(
பேர)HZ
Q4ட>?Uகான
எ`த1தமான
பாAகா(c ேகா(cகm. வழZக(பட மா)
டாA.
எனேவ, இ`த ஆ(பேர)HZ Q4ட>?ைன
69 ைவ>A அI(ப(ப=. ைவர4 மU+.
மாLேவD ெதா6(cகgட}G`A அLலA
இ?L காண(ப=. 7ைழ" 69•=கைள(

பய0ப=>A. ேஹ"கDகgட}G`A, 14டா
1U6 பாAகா(c ைபLகE [ைட"காA.
அ?Dœடவசமாக, 14டா }கy. 6ைற
வான க.(‡)டDகgேலேய பய0ப=>த(
ப)= வG[றA. ெமா>த க.(‡)டDகgL,
இA 1.41% சதeத அள1ேலேய இயZ[ வG
[றA. ஏென0றாL, 14டா ஆ(பேர)HZ
Q4ட. “}க( ெபWய தவறாக வHவைம"
க(ப)ட Q4ட.” என( ெபயD எ=>ததா6..
14டாைவ( பU9" ]+ைகhL, அA ேமாச
மானதா அLலA 12ேடா4 8 ேமாசமானதா
எ0ற 1வாத. தா0 ந. *ைனy"6 வG..
ஆனாL, இ0I. 2001L அ9:கமான
12ேடா4 எ"47, இ0I. ம"கg
ைடேய 7ரபலமான Q4டமாக இயZ[ வG
[றA. 10.90% க.(‡)டDகைள இA இய"[
வG[றA.
14டா பய0ப=>AேவாG"கான c?ய
வாS(cகE }கy. 6ைறேவ. ைம"ேராசா(),
த0 12ேடா4 10 Q4ட>?ைன இலவ
சமாக> தG. :Hெவ="ைகhL, 14டா
Q4ட>?ைன 1)=1)டA. எனேவ, 14டா
ைவ>AEளவDகE,
க)டண.
ெசd>?
ம)=ேம 12ேடா4 10 Q4ட. ெபற
:Hl.. அLலA, 12ேடா4 7 அLலA
12ேடா4 8.1"6, ஜூைல 29"6E மா9"
ெகா2=, 70னD, 12ேடா4 10"6
இலவசமாக மா9" ெகாEளலா..
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ெமா#த ப'க எ*+'ைக
ேவDHL டா6ெம2) தயாW"6.ேபாA, ப"

கZகg0 எ2q"ைகைய அைம(பA ந.
அைனவW0 வழ"க.. அ`த டா6ெம2HL
ெமா>த. எ>தைன ப"கZகE எ0பதைனl.
அதIட0 இைண>A, ஒ„ெவாG ப"க>
?d. வGமா+ அைம"கலா.. இதைன டா6
ெம2HL ~L) ஒ0ைற அைம(பத0 rல.
ெகா2= வரலா.. இதU6" uேழ கா)HlEள
பH ெசயLபட ேவ2=..
1 எ`த இட>?L ெமா>த ப"கZகg0 எ2
q"ைக வர ேவ2=ேமா, அ`த இட>
?U6" கDசைர" ெகா2= ெசLலy..
2. W(பIைடய Insert ேட( ேதD`ெத="க(பட
ேவ2=..
3. Text 6Ÿ(7L Quick Parts எ0ப?L [g"
ெசS?டy.. இZ6 uo 1W ெமI ஒ0+
[ைட"6.. இ?L Field எ0பதைன> ேதD`
ெத="கy.. ேவD) Field டயலா" பா"
€ைன" கா)=..
4. அ=>A Categories uo1W ப)Hய†L,
Document Information எ0பதைன> ேதD`ெத
="கy.. Field Names எ0ப?L NumPages
எ0பதைன> ேதD`ெத="கy.. அ=>A
டயலா" பா"ைஸ rH, ~Lைட இைண"க
ஓேக, [g" ெசS?டy..
இt, ெமா>த ப"க எ2கE எ2q"ைக
உZகE டா6ெம2HL கா)ட(ப=..

-./01ட பா3ம145
அைம7த ெட'81 ேதட
ேவD)

cேரா[ரா}L ெசாL ேத=வ?L
}கy. ச"? வாS`த வvகm. தர(ப)
=Eளன. 69(7)ட ெசாL ம)=}09, 69(
7)ட பாDம)HL அைம`த ெசாUகைள ம)=.
ேதH அ9யலா.. அதU6" uo"காƒ. வvகைள ேமUெகாEளy..
1.aZகE ேவD) 2007 பய0ப=>Aபவராக
இG`தாL, Ctrl+F uகைள அ_>தy.. ேவD)
2010 பய0ப=>Aபவராக இG`தாL, W(
பtL ேஹா. ேட( கா)ட(பட ேவ2=..
இZ6 Editing groupL Find tool அ=>AEள
uo ேநா"[ய அ.c" 69hைன [g" ெசS
?டy.. 70 Advanced Find எ0ப?L [g"

ெசS?டy.. ேவD) Find and Replace எ0ற
டயலா" பா"€ைன" கா)=.. அ?L Find
எ0ற ேட( ேதD`ெத="க(ப)HG"6..
2. More எ0ற ப)ட0 இG`தாL, அ?L [g"
ெசS?டy.. ேவD) Find and Replace எ0ற
டயலா" பா"€0 1Wவான ேதாUற>?ைன"
கா)=.. Find What க)ட>?L உEள எத
ைனl. a"[1டy.. No Formatting ப)ட0
இG`தாL அ?L [g" ெசS?டy..
3. அ=>A Format ப)டtL [g" ெசSA,
70னD, Font எ0பதைன> ேதD`ெத="
கy.. ேவD) Find Font எ0ற டயலா" பா"
€ைன" கா)=.. இ(ேபாA, Effects எ0ற
7W1L Superscript, Subscript ேபா0றைவ
ேஷ) ெசSய(ப)= மைற"க(ப)HG(ப
தைன" காணலா.. அதாவA, இ`த ப2cகE
எLலா., ேதட†L ஒG அ.சமாக எ=>A"
ெகாEள(பட மா)டாA எ0+ ெபாGE.
4. அ=>A aZகE ேத=. ெட"4)HL இG"க
ேவ2Hய ப2cகE (character attributes)
எைவ எ0+ ேதD`ெத="கy.. இ`த ப2
cகg0 ெபயDகE அ=>A இG"க ேவ2
Hய க) ட >?L H" அைடயாள. ஒ0ைற
அைம"க மற"க ேவ2டா..
5. ெதாடD`A ஓேக [g" ெசS?டy.. அ=>A
Find Next எ0ப?L [g" ெசS?டy..

டா-ெம*145 ச/8
<=/1 / ?/ப3 8<=/1
ேவDHL

Qல ேவைளகgL பாD:லா"கE
மU+. 69•=கE அைம"ைகhL ச(4
[W() மU+. —(பD 4[W(), (Subscript,
Superscript)
அதாவA ெசாLd"6 ேமலா
கy. uழாகy. Q9ய அள1L எ2 அLலA
எ_>A அைம"க ேவ2HlEளA. இதU6
Font ெமI ெச0+ அZ[G"6. க)டZகைள
H" ெசSA அைம"க ேவ2=.. 70 அதைன
a"க ேவ2=.. இதU6( ப?லாக zG"6 வv
ஒ0+ உEளA. ெசாLd"6 அGேக அைம>?ட ேவ2Hய எ2 அLலA எ_>ைத அைம>?=ZகE. 70 அதைன> ேதD`ெத=>A Ctrl
+ Shift + =ஆ[யவUைற ஒG ேசர அ_>?னாL
—(பD 4[W(=. Ctrl + = அ_>?னாL ச(
4[W(=. [ைட"6..
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எ'ெஸ5 கண'<BC வE
"ெஸL ஒD" c"[L, பாD:லா"கைள
எஅைம(பA
அத0 :"[ய ெசயLபா
டா6.. பாD:லா"கைள அைம>த 70னD,
அைவ இயZக> ேதைவயான ேட)டா"கைள,
அவU9Uகான ெசLகgL அைம"[ேறா..
உடேன, அ`த பாD:லா"கE, ேட)டா"கைள"
ைகயா2=, 1ைடகைள" 69(7)ட ெசLகgL ஏUப=>A.. ஏUகனேவ, அைம"க(ப)ட
ேட)டா"கgL மாUறZகைள ஏUப=>?னாL,
எ0ன நட"6.? உடனHயாக, பாD:லா"கE
ெசயLப)=, :Hyகgd. மாUறZகைள ஏU
ப=>A.. அதாவA, நா. ேமUெகாEm. மாU
றZகg0 அH(பைடhL எ"ெஸL எ(ேபாA.
அ(ேட)டாகேவ இG"6.. இA பல வv
கgL நம"6 உதy[றA. ெபWய ஒD" )=
கgL ெசயLப=ைகhL நா. ஒ„ெவாG
ெசL†d. ெச0+ நாமாக ?G>த(ப=.
ேட)டா1UேகUற வைகhL :Hyகைள
மாUற :HயாA.
ஆனாL, ஒG QலD தாZகளாகேவ Qல ேட)டா"கைளl., அA சாD`த :Hyகைளl.
மாUற 1G.cவாDகE. எ"ெஸL இ`த :H
yகைள" கண"[ட அ?க ேநர. எ=>A"
ெகாEm. எ0+ ெசாLபவDகm. உ2=.
ெமAவாகx ெசயLப=. க.(‡)டDகgL
இ„வா+ அைமயலா.. அ„வா+ தாZகளா
கேவ கண"[)= அைம"க 1G.cபவDகE,
எ"ெஸL ெதா6(7L Qல மாUறZகைள
ேமUெகாEள ேவ2=.. அவUைற இZ6
பாD"கலா..
1. Tools ெமI1†G`A Options ேதD`ெத="
கy.. எ"ெஸL உZகm"6 Options Dialogue
Box கா)=..
2. இ`த 12ேடா1L உEள Calculation
எ0I. ேட( ேதD`ெத="க(ப)HG(பைத
உ+? ெசS?டy..
3. அ?L Manual எ0I. ேரHேயா ப)ட0
ேதD`ெத="கy..
70 OK [g" ெசS?டy..
உZகgட. எ"ெஸL 2007 இG`தாL uo"
காƒ. மாUறZகைள ஏUப=>தy..
1. Of!ce ப)டtL [g" ெசS?டy..
2. 70 Excel Options எ0ப?L [g" ெசS?
டy.. இ(ேபாA எ"ெஸL ஆ(ஷ04
டயலா" பா"4 ?ற"க(ப=..
3. இத0 இடA ப"க>?L உEள Formulas எ0ற

18-4-2016

ஏWயா1L [g" ெசS?டy..
4. டயலா" பா"€0 Calculation Options எ0ற
7W1L உEள Manual ேரHேயா ப)டைன>
ேதD`ெத="கy..
70 OK [g" ெசS?டy..

அல-கைள மாHற
பா3Jலா ேதைவயா?
ஒD" )HL ெவ6 கால>?U6 (?)
எ"ெஸL
:0c அH" கண"[L ேட)டா அைம>ததாகy., அதைன ஒேர க)டைளhL பாD:லா
ெகா=>A •)டD அல[L மாUற எ0ன ெசS?ட
ேவ2=. என வாசகD ஒGவD ேக)HG`தாD.
இA ேபால அல6கE மாUற>?U6 ெபாAவான
க)டைள எ0னெவ0+ பாD"கலா..
CONVERT எ0ற
எ"ெஸL ெதா6(7L
பZசைன" க)டைள வWhL ெகா2= வ`A,
எ`த அல6கைளl. மாUறலா..
இ`த பZ
சைன அைம"ைகhL aZகE பாD:லா எதைனl. அ9`?G"க> ேதைவhLைல. எ=>
A"கா)டாக Column B–hL வWைசயாக அH"
கண"[L ேட)டா ெகா=>A ைவ>?G"[
‚DகE. இதைன •)டD கண"[L Column
C
hL ெகா2= வர ஆைச(ப=[‚DகE.
இt Column B–hL ேட)டா உEள ெசLகைள> ேதD`ெத="கy.. இA B2 :தL B8
வைர இG(பதாக ைவ>A" ெகாEேவா..
:த†L B2:B8 வைரhலான ெசLகைள> ேதD`
ெத=ZகE. அ=>A C2:C8 ேதD`ெத=ZகE.
இ(ேபாA =CONVERT(B2,”ft”,”m”) என பாD:லா
1ைன ைட( ெசS?டy.. அ=>A Ctrl + Enter
எ0ற இG uகைளl. அ_>தy.. இ„வைக"
க)டைள rல. பல வைகயான அல6கைள
மாU9 அைம"கலா.. ைமL– [.•, கால0 –
†)டD என பல [ைட"[0றன. பார0¢)
– ெசLQய4 மாUற>?Uகான பாD:லா இ(பH
இG"6.. =CONVERT(68, “F”, “C”) ெசLQய4 –
பார0¢) பாD:லா =CONVERT(68, “C”, “F”) என
அைமl.. எ"ெஸL ெஹL( ெமI ெச0+
மUறவU9Uகான பாD:லா"கைள அைம"
கy.. உZகgட. ப?ய(ப)=Eள எ"ெஸL
CONVERT பாD:லா1ைன, உZகE க.(‡)
டWL உEள எ"ெஸL ெதா6(c எ=>A"
ெகாEள1Lைல எ0றாL, Analysis ToolPak –
ைன உZகE க.(‡)டWL இ04டாL ெசSA
70னD பய0ப=>தy..
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ைம$ேராேம$" ^_வன45Y #5ய ேபாYக;
ெச0ற ஏ(ரL 13 அ0+, ைம"ேராேம"4 *+
வன. த0Iைடய c?ய ேக0வா4 6 மU+.
ேக0வா4 6 (ேரா ஆ[ய 4மாD) ேபா0
கைள 1Uபைன"6 ெவgh)டA. ேக0வா4
6 ேபா0 :_வAமாக உேலாக( •xQL வH
வைம"க(ப)=EளA. இத0 70ப"கமாக,
1ரL ேரைக ெச0சாD தர(ப)=EளA. இ`த
இர2= 4மாD) ேபா0கgd., 1080p ?ற0
ெகா2ட 5.5. அZ6ல அள1லான ?ைர
அைம`AEளA. ெகாWLலா [ளா4 3 பாA
கா(c வழZக(ப)=EளA. இத0 7"ெஸL
அடD>? 1920 x 1080 ஆக உEளA. இர2=
ேபா0கgd. Octa-Core Mediatek Helio X10
(ராசசD தர(ப)=EளA.
ேக$வா7 6 ேபா`$ இதர Vற(ப[சbகH
f$வgமாh : இத0 ரா. ெமமW 3 ¤.7.
4ேடாேரˆ ெமமW 32 ¤.7. இதைன ைம"ேரா
எ4.H. காD) ெகா2= அ?க(ப=>தலா..
இர2= Q.கைள (ைம"ேரா மU+. நாேனா)
இ?L இய"கலா.. ஆ2)ராS) லா† பா(
5.1 ஆ(பேர)HZ Q4ட. இ?L இயZ6[
றA. 70cறமாக LED (ளாœ ெகா2ட, 13 எ..
7. ?ற0 ெகா2ட ேகமராy., :0cறமாக, 8
எ..7. ?ற0 ெகா2ட ேகமராy. தர(ப)=E
ளன. ெந)ெவாD" இைண(7U6 4¤, ைவ 7,
cmK> 4.1., மU+. ¤.7.எ4. ெதாvL ›)பZகE இயZ6[0றன.
இத0 ேப)டW 3,000 mAh ?ற0 ெகா2ட
தாக உEளA.
ேக$வா7 6 (ேரா E484 ேபா`$ Vற(ப[
சbகH: ேமேல 69(7)ட ெபாAவான அ.சZகmட0, இத0 ரா. ெமமW LPDDR3 வைகhL

அைம`AEளA. இத0 அளy 4 ¤.7.
4ேடாேரˆ ெமமW 16 ¤.7.இதைன ைம"ேரா
எ4.H.காD) ெகா2= அ?க(ப=>தலா..
இ?d. இர2= Q.கைள (ைம"ேரா மU+.
நாேனா) இய"கலா.. 70cறமாக LED (ளாœ
ெகா2ட, 13 எ..7. ?ற0 ெகா2ட ேகம
ராy., :0cறமாக, 5 எ..7. ?ற0 ெகா2ட
ேகமராy. தர(ப)=Eளன. ெந)ெவாD"
இைண(7U6 4¤, ைவ 7, cmK> 4.1.,
மU+. ¤.7.எ4. ெதாvL ›)பZகE இயZ
6[0றன.
இத0 ேப)டW 3,000 mAh ?ற0 ெகா2ட
தாக உEளA.
ைம"ேராேம"4 ேக0வா4 6, தZக
*ற>?L [ைட"[றA. ேக0வா4 6 (ேரா,
கG(c வ2ண>?L வHவைம"க(ப)=E
ளA. இ`த இர2= ேபா0கg0 அ?க ப)ச
1ைல Ÿ. 13, 999 என அ91"க(ப)=E
ளA. ைம"ேராேம"4 *+வன>?0 இைணய
தள>?L :0ப?y நட"[றA.
இ`த இG ேபா0கைள அ9:க(ப=>
?ய 1ழா1L, ைம"ேராேம"4 *+வன.,
Micromax Bolt Supreme, Bolt Supreme 2, Bolt Q381,
Canvas Spark 2+, Canvas Evok, Canvas Mega 2,
Canvas Unite 4 மU+. பல ேபா0கைள 1Uப-

ைன"6 அ9:க(ப=>?யA.
இவU+ட0, 4¤ ேட(ள) 7.Q."கm.,
எL.இ.H.
H1கm.
அ9:கமாhன.
இவUைற> தயாW"6. ெதாvUசாைலகgL,
அ=>த ஆ2= Ÿ. 300 ேகாH ]=தL
:த¨= ெசS?ட ைம"ேராேம"4 :Hெவ=>
AEளA.
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`ேயாa
பேயாaயJ
b5எ& 4` ேபாY
kேயாt

*+வன. ெச0ற ஆ2=, Pioneer
எ0ற 4மாD) ேபாைன ெவgh)டA.
இ`த ஆ2=, அத0 ேம.ப=>த(ப)ட c?ய
மாடL ேபாைன அேத ெபயWL 1Uபைன"6
அ9:க. ெசSAEளA. இத0 Qற(ப.சZகE:
இத0 5 அZ6ல ?ைர 1280 × 720 7"ெஸL
அடD>?lட0, எx.H. ஐ.7.எ4. H47ேள
ெகா2டதாக அைம`AEளA. 1.3 [கா
ெஹD)4 ேவக>?L இயZ6. 6வா) ேகாD
(ராசசD இைண"க(ப)=EளA. ரா. ெமமW
1 ¤.7. 4ேடாேரˆ ெமமW 16 ¤.7. இதைன
ைம"ேரா எ4.H. காD) ெகா2= 128 ¤.7.
வைர
அ?க(ப=>தலா..
ஆ2)ராS)
5.1 லா† பா( ஆ(பேர)HZ Q4ட.
இயZ6[றA. இர2= Q.கைள இ?L
இய"கலா.. எL.இ.H. (ளாœ ெகா2ட
ஆ)ேடா ேபாக4 ?றIட0 ]Hய 8 எ..
7. ?ற0 ெகா2ட ேகமரா 70cறமாக>
தர(ப)=EளA. :0cற>?L, 5 எ..7. ?ற0
ெகா2ட ேகமரா உEளA. இத0 பWமாண.
143.5 x 72 x 8.3 }•. எைட 146.9 [ரா..
எ(.எ.. ேரHேயா மU+. 3.5 }• ஆHேயா
ஜா"
வழZக(ப)=EளA.
ெந)ெவாD"
இைண(7U6 4¤, 3¤, ைவ 7, cmK> 4.0.
மU+. ¤.7.எ4. ஆ[ய ெதாvL ›)பZகE
இயZ6[0றன. இத0 ேப)டW 2,300 mAh
P5L

?ற0 ெகா2டA.
இ`த 4மாD) ேபா0 Qக(c, கG(c,
ெவEைள, தZக மU+. aல வ2ணZகgL
[ைட"[றA. இத0 அ?க ப)ச 1ைல
Ÿ.8,499. ¤ேயாt *+வன>?0 வD>தக
இைணய தள>?L இதைன( ெபறலா..

MNயா 650 Rய5 SC
8மா31 ேபாT Uைல
ெச"ற

இதt,, ைம4ேராசா') lm
வன01"uUயா650yய,CEBமா^)ேபா"
/R0த தகவ,கT தர'ப)டன. அேமசா"
வ^0தக இைணய தள01, இ=த ேபாz"
@ைலயாக, வ;ண01" அF'பைடP,
{. 16,599 ம[mE 16,700 என அR@4க'ப)F9=த.. த[ேபா., ைம4ேராசா') இ=1யா,
இ=த ேபாz" இ=1ய @ைல {. 15, 299
என அR@0.Tள.. இ1, @;ேடாB 10
ஆ'பேர)FW CBடE இயW/Mற.. இத"
ப_மாணE 142 x 70.9 x 6.9 U•. எைட 122
MராE. இத" Bேடாேர‚ ெமம_ைய 200 ƒ.!.
வைர அ1க'பG0தலாE.
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அf" ெஸY ேபாY

அ—4

*+வன. அ2ைமhL, ம>?ய
1ைலhL 4மாD) ேபா0 ஒ0ைற நா.
எ?DபாD"6. அைன>A வச?கmட0 1Uப
ைன"6 ெவgh)=EளA. இதைன Asus Zen
Fone Max 2GB / 16GB (Black) எ0+ ெபயW)=E
ளA. இத0 அ?க ப)ச 1ைல Ÿ.11,000.
இ`த 4மாD) ேபாt0 ?ைர 5.5 அZ6ல
அள1L உEளA. இA ஒG ஐ.7.எ4.ெகபாQH„ டx 4[ª0. காDtZ ெகாWLலா [ளா4
4 பாAகா(c தர(ப)=EளA.
லy) 4~"கD, 3.5 }• ஆHேயா ஜா" உE
ளA. ைம"ேரா எ4.H. காD) ேபாD) rல.,
இத0 4ேடாேரˆ ெமமWைய (16 ¤.7.) 128
¤.7. வைர அ? க(ப=>?" ெகாEளலா..

ரா. ெமமW 2 ¤.7. ஆக உEளA. ¤.7.ஆD.
எ4., எ)ˆ ஆ[ய ெதாvL ›)பZகE இயZ
6[0றன. ைவ7, cmK> மU+. l.எ4.7.
வச?கm.
தர(ப)=Eளன.
இ?L
ஆ2)ராS) லா†பா( ப?(c 5 இயZ6[
றA. 5 எ..7. ?ற0 ெகா2ட ெசL7 ேகமரா,
70cறமாக 13 எ..7. ?ற0 ெகா2ட ேகமரா
இயZ6[றA. இ?L ேலசD ஆ)ேடா ேபாக4
மU+. KயL ேடா0 (ளாœ இைண"க(
ப)=EளA. இத0 ரா. *ைனவக. 2 ¤.7.
Snapdragon 410 MSM8916 6வா) ேகாD (ராசசD
Q( இதைன இய"6[றA. இத0 ேவக.
1 [கா ெஹD)4. Accelerometer, proximity,
compass ஆ[ய ெச0சாDகE தர(ப)=Eளன.
இத0 பWமாண. 156 x 77.5
x 10.55 }•. எைட 202 [ரா..
எ4.எ..எ4., எ..எ..எ4.,
இெமhL,
cœ
ெமhL
ஆ[ய வச?கE தர(ப)=E
ளன. இத0 7ரyசD எx.
H.எ..எL.5 வைகையx ேசD`
தA. எ.7 4, எ.7 3 7ேள
யDகE, ேபா)ேடா மU+.
1Hேயா எH)டDகE தர(ப)
=Eளன. 2¤, 3¤ மU+. 4¤
ெந)ெவாD"6கgL
இA
இயZ6..
இர2=
Q.
கைள( பய0ப=>தலா..
இ?L
இைண"க(ப)
=Eள †>?ய. பா†மD
ேப)டW 5000 mAh ?ற0
ெகா2டA.
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இ"]E பல94/ இைணயE எ"ற ெசா,ேல
ெத_ய@,ைல எ"ப. ஆ„ச_யமாக உTள..
இ'ேபா. இைணய01ைன4 க[m தWகT வா…4ைகP, பய"பG0த@,ைல எ"றா,, !" நாH,,
இ0தைகேயா_" lைல Uக`E ேமாசமாக`E,
இ9 ேவm !_` வா…4ைக வாjE ம4கHைடேய
இைடெவH அ1கமாக`E இ94/E. எனேவ, அர
fகXE, ெப_ய lmவனWகXE இ=த ெவ[Rட0
1ைனZE, இைடெவHையZE o4/E bய[CP,
இறWக ேவ;GE. இ=1யா@, இ=த lைல எ'பF
உTள. என உWகHடU9=. க)Gைரைய எ1^
பா^4Mேற".
ஏ.எ[. காதK பா5சா, )qsேசv.
wக அ9ைமயாக, ஆ'!T lmவன01" நா[ப
தா;G இய4க ச_01ர0ைத உWகT க)Gைர
த9Mற.. மாணவ^கX4/E, ெதாt, ெதாடW/
பவ^கX4/E, ஆ'!T lmவனE வள^=த @தE
அRய ந,ல தகவ, ெதா/'J. bதY, ெதாடWM,
!" @லM, •;GE அத" ெதா%`[ற ேநர01,
தைலைம' ெபாm'!ைன ஏ[m, உலகE JகjE
அள@,, ஆ'!T lmவன0ைத உய^01ய B†‡
ஜா'B அவ^கH" சாதைன ஒ‡ெவா9வ9E
க[m4 ெகாTள ேவ;Fய..
பழ. சா^த(ப$, காைரJ\y.
ஆ'!T lmவன01" ஒ‡ெவா9 சாதனbE,

b[RiE J1யதாக, அைனவ9E பய"பG01ேய
ஆக ேவ;Fயதாக அைம=த. ஓ^ அR@ய,
Jர)Cயா/E. இ"m, ஆ'!T lmவன01[கான
தz ம1'JE, அதைன' ேபா, இ"ெனா9 வFவைம'J இயலாத. எ"ப.`E ஆ'!T lm
வன01" ெப9ைமயா/E. க)Gைர ஆC_ய^
இதைன„ f94கமாக' பல இடWகH, எG0.
ைர0.Tளா^. ந"R.
எ$. ஜாபK அ|, காைரJகா,.
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ராE lைனவக01" இய4க த"ைம, U" ச4

1ைய„ சா^=. இயW/E த"ைம ஆMயவ[ைற0
ெதHவாக @ள4Mய. oWகT ராE lைனவகE
/R0.0 த=.Tள க)Gைர. Cற'பான பாட4 க)
Gைரயாக`E உTள..
ஆK. மேஹ7வv ரேம€, ெச$ைன.

ெமாைப,

ேபா"கH,
பய"பG0த'பGE
'ராசச^ /R0. @ள4கE த9E வைகP, தர'ப)GTள க)Gைர, lைறய தகவ,கைள0 த9Mற..
'ராசச_" ேவகE ம[mE அத" Cற'J ெசய,
த"ைம /R0. அRய ஏேத]E சா')ேவ^ உTளதா என`E @ள4M இ94கலாE.
ஆK. ேக. ஹvதா7, Mg(•K.

கE'k)ட94கான

ஹா^) )ைர‡, Z.எB.!.
ேபா^)F, ைவ0.' பய"பG0தலாமா! @ய'பா%
உTளேத. வாசக_" ேகT@4/ அH0.Tள ப1Y,,
எ0தைகய J1ய தகவ,. கE'k)ட^ மல^ எ'ேபா.E
அ'ேட) ஆக இ9'ப., அத" Cற'JகH, ஒ"m.
ஆC_ய^ /j@ன^ அைனவ94/E பாரா)GகT.
ஆK. கேணச$, ‚Kகாƒ.

VRய அள@, வ^0தகE ேம[ெகாTXE வைகP,,
வ^0தக இைணய தள lmவனWகைள அைம01ட,
எ"ன எ"ன ேதைவ'பGE என0 ெதHவான க)
Gைர ஒ"m தர`E. பல_" வா…@, இ. ஒHேய[mE என உm1யாக நEபலாE.
ேஜ. ப^மா ராேஜLMர$, மqைர.
@;ேடாB 10 CBட01[/ மாmவ. /R0த சாத
கமான அEசWகைள0 த9MŒ^கT. பல9E மாR
@)ேடாE. இz இ1, பய"பG0த4 •Fய F'B
ம[mE )_4B அ1க எ;s4ைகP, உWகHட
U9=. எ1^பா^4MேறாE.
ஆK. ேசாழ ராஜ$, ேம„K
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ேகHT – பM,
ேகT@: எ4ெஸ, ஒ^4 J4 தயா_4/Eேபா., ஒ^4
•)கH,, ேட)டா ெகாG4/E ேத1ைய அ9ேக
உTள ெச, ஒ"R, அைம4க @9EJMேற".
CBட01, இ9=ேத ேத1ைய, எ4ெஸ, எG0.4
ெகாTXE வைகP, பா^bலா அ,ல. ஷா^) க)
c உTளதா? அ"J•^=. ெத_ய' பG0த`E.
ேக.ஆK. T7வநாத$, MgsV.
ப?L: நLல ேகE1. எ"ெஸL cேரா[ரா}L
ந. பqைய" 6ைற"6. வைகhL பல வச
?கE தர(ப)=Eளன. இவU9L பல ஷாD) க)
uகளாகy. உEளன. aZகE ேக)டA ேபால,
அ0ைறய நாgைன> தர ‘Ctrl‘ + ‘;‘ uகைள( பய0
ப=>AZகE. எதUகாக 08042016 என எ_த
ேவ2=.. ேமேல 69(7)ட ஷாD)க) u
ெதா6(7ைன( பய0ப=>?னாL ேபாA..
=Now() or =Today() ேபா0றவU9L, அ„வ(
ேபாA இத0 ம?(c, அதாவA நாE மா+ப=..
ஆனாL, க2)ேராL u பய0ப=>? அைம>
A1)டாL, தர(ப=. நாE மாறாமேலேய
இG"6..
ேகT@: @;ேடாB 10 CBட01[/ மாR4 ெகாT
XWகT எ"m மா%=. மா%=. எj.MŒ^கT
(ேகாபE ெகாTள ேவ;டாE). ஆ'பேர)FW CBடE
த9E •Gத, வச1கT /R0.E @_வாக0 தக
வ,கைள0 த=.T”^கT. இ. ஒ9 ஆ'பேர)FW
CBடE தர ேவ;Fய வச1கT தா". Cல பைழய
CBடWகX4/ ம)GE இ. இலவசE. இைவ த@ர,
இ=த CBட01, எ"ன J.ைம உTள.?
ஆ. †Lதர பாUyய$, மqைர.
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–டாJடK ெப. சLMர ேபா7 –
ப?L: என"6" [ைட>த அIபவ>?ைன,
நா0 ெபUற Qல வச?கைள நா0 உZகmட0
ப[D`A ெகாE[ேற0. (இ?L எ0ன ேகாப.!)
ஆனாL, உZகmைடய ேகE1 }க அGைம
யான ஒ0+. எ`த அ=>த ஆ(பேர)HZ
Q4ட:. c?ய வச?கைள> த`Aதா0 ஆக
ேவ2=.. அAேவ அ91யL வளDxQh0
அைடயாள. எ0+ aZகE 69(7=வA நLல
ேகாண.. அ=>தபHயாக, aZகE ேக)=Eள
“cAைம” எ0பதU6" uேழ ப?L தG[ேற0.
12ேடா4 10 Q4ட>?0 }க( ெபWய
‘c?ய’ சாதைன, அைன>A சாதனZகgd.
இயZ6. வ2ண. அA அைம"க(ப)HG(
பேத ஆ6.. Windows PCs, Windows tablets,
Windows phones, Windows for the Internet of Things,
Microsoft Surface Hub, Xbox One and Microsoft
HoloLens என அவUைற ைம"ேராசா() 69(

7)=EளA. Q4ட. சா()ேவD தயாW(7L
இA ஒG c?ய cர)Q. ைம"ேராசா() இதைன
"broadest device family ever" என அைழ"[றA.
”aZகE பய0ப=>A. அைன>A சாதனZக
gd. ஒேர இய"க :ைறைமைய( பய0
ப=>? c?ய zகமான அIபவ>?ைன(
ெப+ZகE” எ0+ அ91>AEளA. இைவ
எLலா. cAைமயான மாUறZகேள.
ைம"ேராசா()
*+வன>?U6
இA
ஒG ெபWய பல>?ைன> தG[றA. ெதாடD`A
ைம"ேராசா() *+வனேம
ஆ(பேர)HZ
Q4ட.
ச`ைதhL
:தL
இட>ைத"
ெகா2டதாக இG"க( ேபா[றA. தZகE
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க.(‡)டDகgL இ`த Q4ட>?ைன இய"
6பவDகE *xசய. தZகE ெமாைபL ேபா0
மU+. அA ேபா0ற சாதனZகgd. அதைன(
ப?>A இய"க :Hெவ="கலா.. அ(ேபாA
ஐ.ஓ.எ4. மU+. ஆ2)ராS) 70I"6>
தEள(படலா..
இAவைர ெவgயான 12ேடா4 ெதா6(
cகgL, இAேவ }க }க பாAகா(பான ஒ0
றா6.. பல பாAகா(c வைளயZகைள இ`த
இய"க :ைறைம ெகா2=Eளதாக, ைம"ேராசா() அ91>AEளA.
ேகT@: @;ேடாB எ4BJேளார_,, ைப,
கைள0 ேத^=ெதG4க, ேச‡ ெச%1ட„ ெச,
ைகP,, ெட4Bடா' !_` கா)ட'பட@,ைல.
இ0தைன நாXE Mைட0த.. இ'ேபா. எ'பF
அrMனாiE Mைட4க@,ைல. ஆனா,, ெடB4
டா'!, lைறய ைப,கT உTளன. எ'பF •;GE
@;ேடாB எ4BJேளார_,, ெடB4டா' !_
@ைன4 ெகா;G வ9வ. எ"m •ற`E. நா"
@;ேடாB 7 பய"பG01 வ9Mேற".
எ$.‡gேகச$, ஆ^ˆK.
ப?L: ஏUகனேவ இG`ததைன உZகைள
அ9யாமL a"[ இG(~DகE. *xசய. அA
தானாக அv"க(ப)HG"காA. பரவாhLைல.
அதைன •2=. 12ேடா4 எ"4cேளாரWL
கா)ட(ப=மா+ ெசSA1டலா.. uo"காƒ.

ெசயL:ைறகைள ேமUெகாEளy..
1. எ"4cேளாரD 12ேடா1ைன> ?ற`A
ெகாEளy..
2. இ`த 12ேடா1L ேமலாக உEள aE
க)ட>?U6x ெச0+ DESKTOP என ைட(
ெசS?டy.. இ(ேபாA [ைட"6. 12
ேடா1L DESKTOP எ0ற இட>?U6x ெசL
லy..
3. இ`த 12ேடா1L FAVORITES எ0ப?L
ைர) [g" ெசS?டy.. [ைட"6.
ெமI1L "Add current location to favorites"
எ0ப?L [g" ெசS?டy..
4. இt
12ேடா4
எ"4cேளாரWL
ெட4"டா( 7Wy கா)ட(ப=..
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ேகT@: எ" lmவன01, பsயா[mE ஊt
ய^கX4/ ஏச^ ஆBபய^ @ 5 ேல'டா' கE'
k)ட^கT வாWM4 ெகாG0. பsயா[R
வ9MேறாE. @;ேடாB 8 CBட0.ட" வ=த
இதைன, @;ேடாB 8.14/ மா[R4 ெகா;G,
!"ன^, @;ேடாB 104/ மா[RேனாE. அ1
Y9=. !ர„ைன தா". JXy0 )ைரவ^ இயWக
@,ைல. F@F )ைர‡ இயWக@,ைல. bதY,,
@;ேடாB 10 CBடE ஒ0.' ேபா/மா எ"ற
ேசாதைனP, இைவ எ,லாE இயW/E என
அR4ைக தர'ப)ட.. த[ேபா. ெவm0.' ேபா%,
•;GE @;ேடாB 8.14ேக மாR4 ெகா;ேடாE.
இத[கான –^` ேவm ஏேத]E உTளதா? ஏ"
இ‡வாm ைம4ேராசா') தவm ெச%Mற.?
எ$. ‰`வாச சKமா, ெச$ைன.
ப?L: இ`த( 7ரxைனைய க.(‡)டD
மலW0
கவன>?U6"
ெகா2=
வ`ததU6 ந09. பலG. இA 69>A உணD`A
ெகாEவாDகE. அ>Aட0 uேழ தர(ப=.
ப?L 69>A. Q`?>A :Hெவ=(பாDகE.
இA ேபா0ற 7ரxைனகE 69>A ேகE1~
ப?L ப6?hL அ?க. எ_? இG"[ேற0.
இ`த 7ரxைனகE இG(பைத ைம"ேராசா()
*+வன. ஏUகனேவ அ91>AEளA. பய
னாளDகm"6 Qரம. ெகா="6. வைகhL,
எ`த சா()ேவD cேரா[ரா:. வHவைம"க(
பட மா)டாA.
*+வன. ஒ0+, ஹாD)ேவD மU+.
அதUகான சா()ேவD இர2Hைனl. த0
க)=(பா)HL ைவ>A" ெகாEள இயலாத
ேபாA இA ேபா0ற 7ரxைனகE ஏUப=வ
A2=. ஒ„ெவாG :ைற, ைம"ேராசா()
c?ய 12ேடா4 ஆ(பேர)HZ Q4ட.
ஒ0ைற ெவgh=ைகhL, பயனாளDகE,
அ([ேர) மU+. c?ய சா()ேவD) ெதா6(
cட0 இயZகாத ஹாD)ேவD என 7ரxைன
கைளx ச`?(பA வழ"க.. இ`த :ைற ைம"
ேராசா() த0 ஆ(பேர)HZ Q4ட>?ைன
இலவசமாக வழZ[யAதா0 ஒG ேவ+பா
டாக இG`தA. ஆனாd., பலD இ`த( 7ரx
ைனகைள தD) பாD)H சா()ேவD ெகா2=
சமாg>A வG[0றனD. எ=>A" கா)டாக,
H1H இய"க>?ைன" ]றலா.. இேத ேபால
மUற
7ரxைனகm"6.,
இலவசமாகேவ,
இைணய>?L, தD) பாD)H சா()ேவD cேரா[ரா.கE [ைட"[0றன.
உZகைள(
ெபா+>தவைர,
aZகE
12ேடா4
8.1."6
•2=.
ெச0+
1)டதாL, அதைனேய ெதாடD`A பய0
ப=>தலா.. வG. ஜனவW 2018 வைர இதU6
:த0ைம பாAகா(7ைன, ைம"ேராசா()
ெதாடD`A தG.. a)H"க(ப)ட பாAகா(
7ைன 2023 ஆ. ஆ2= வைர தG..
மUறவDகE, 12ேடா4 10 7ரxைனைய>

18-4-2016

20
தG. என எ2qனாL, ஆ(7E *+வன
Q4ட. அLலA †ன"4 Q4ட>?U6 மா9"
ெகாEளலா..
ேகT@: @;ேடாB 104/ மா[R4 ெகா;ேட".
எ"]ைடய கE'k)ட^, எ„.!. ேல'டா'. இ1,
இ'ேபா. ேகமரா@[கான ைட, காண'பட
@,ைல. ஆனா,, ேல'டா' கE'k)ட_, ேகமரா
உm1யாக உTள.. இத" இய4கE lm0த'ப)
F94/மா? நா" அF4கF Bைக' பய"பG0.
வதா,, என4/ ேகமரா ேதைவயா% உTள.. தய`
ெச%. உதவ`E.
ஆ. அ$)s ெச,வ$, MgsV.
ப?L: aZகE 4ைக( பய0ப=>த> ெதாடZ[யyட0, உZகE ேகமரா தானாகx ெசயLபட>
ெதாடZ6ேம. இG(7I., ைடL 69>த
பய>?ைன> ெதgy ப=>A[ேற0. இA
}கy. எgA. ேதடL க)ட>?L, “camera”
எ0+ ைட( ெசS?டy.. [ைட"6. :Hy
கgL, ைர) [g" ெசS?டy.. [ைட"6.
ெமI1L
Pin to Start எ0பதைன> ேதD`ெத="கy..
இத0 70னD, 4டாD ெமI ?ற"ைகhL,
ேகமரா ைடL கா)ட(ப=.. இதைன, aZகE
எZ6 ேவ2=. எ0றாd., நகD>? ைவ>A"
ெகாEளலா..
ேகT@: கE'k)ட_, உTள ஹா^) )ைர@ைன
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