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~ டாLடM ெப.சNOர ேபா8 ~
P ! #$வன' நம* + பய.பட* 01ய
பல வச4கைள8 த:;!ள;. ெதாட?:; வழA
CD' வECற;. 1GHடI உலCI த. ஆL
ைமைய #ைல #$8த அைன8; NயO P
கைளD' எR8; வECற;. அேத ேநர84I,
ேவ1*ைக #ைற:த Pல VேநாதAகைளD',
VைளயாHRகைளD', த. தள84I மைற8;
ைவ8;!ள;. இைவ  X8; எ:தVதமான

டா ெமYHகL' இIைல. இE+ Z[' நா' 
இவOைற+ ெபO$ மCழலா'.

0 ! த. தள84I பல Vைள யாH R
கைளD' “ஈ]ட? எ*]” எ.$ ெசாIல+பR
Cற ஆ^ச_ய' தர8த*க 4ைர* 08 ;கைளD'
எ+ேபா;' த. தள84I மைற8; ைவ8 4
E* '. இவOXI Pல நா' ஏOக னேவ ெத_:த
VைளயாHRகளாக இE* '. ஆனாI,
இ:த தள84I Cைட* ' என அXயாமI
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இE+ேபா'. அ; ேபா.ற Pல VைளயாHR
கைளD', “ஈ]ட? எ*]” V:ைதகைளD'
இA காணலா'.

Q ெரL8 RS ேகU (TRex Mini Game)

நா' இைணய84I இயAC* ெகாY1
E*ைகbI, 4cெரன இைணய இைண+d
அ$:; ேபா '. இதனாI, ந' பe பா4*
க+பR'. எ:த ேவைலD' இ.X, க'+fH
ட_. 4ைரைய+ பா?8; அம?:4E+ேபா'.
இ+ப1+பHட ேவைளbI, நம* “no network
connectivity” எ.ற தகவI வE'ே பா; நம* *
Cைட* ' ேக' இ;. தைடகைள8 தாY1,
தாY1 ஒEவைர ஓட ைவ* ' ேக' இ;.
இ:த Vைள யாH1ைன எ+ப1+ ெபO$ Vைள-
யாRவ;? இைணய இைண+d இIைல எ.$
காHR' ேமேல ெசாIல+பHட ெசj4 வ:
தkட., ]ேப] பாைர8 தHடk'. உடேன
1 ெர*] ஆ! ஓட8 ெதாடA வா.. அவ.
ேபா ' பாைதbI உ!ள தைடகைள8 தாY1
அவைன ஓட ைவ+பேத இ:த VைளயாHR.

அடா] ^ேரL அ_7 (Atari Breakout)

இ:த VைளயாH1. ெபயைர^ ெசா.னாI 
பலE* இ; #ைனVO  வரா;. lழாக ந' 
கHR+பாH1I, தHட*01ய, நக?8த* 01ய

மHைட இE* '. ப:; ஒ.$ எ:த 4ைசbI
வECற; எ.$ கe*க N1யாத அளVI
அA ' இA ' அைல பாD'. நா' அ:த மH
ைடைய+ பய.பR84, ப:4I தH1னாI, 
அ; ேமேல எm'Z^ ெச.$, ேமேல அR*க+-
பHR!ள கHைடகைள no8த ேவYR'.

ேபL ேம$ ேகU

Pac-Man எ.ற VைளயாHR அைனவE'
அX:தேத. இதைன+ பல ஆYRகளாக நா'
க'+fHட_p', ]மா?H ேபாqp' Vைள

யா1 வ:4E*Cேறா'. 0 ! இைணயத
ள84I 2010 ஆ' ஆY1I, இ;  X+ ZHட
கால84I, அத. u1I என+பR' Nக+d 
ப*க+ படமாகk', Cv* ெசjதாI Vைள
யாட* 01யதாகk' இE:த;. தOேபா;,
அத. ேதடI தள' ெச.$ “google pacman”— 
எ.$ ைட+ ெசjதாI ேபா;'. உட., இ:த
ேக' Vைளயாட* Cைட* '.  

ஆh7ராj7 பO()கqLகான ஐகா$கJ

கட:த ஐ:; ஆYRகvI ெவvயான
ஆYHராjH ஆ+பேரH1A P]டAக! 
ஒxெவா.$' தAக L*கான ஐகா.கைளD'

ெகாYR!ளன. ஆனாI அைவ மைற8; 
ைவ*க+பHR!ளன. இவOைற 0 ! yல' 
காணலா'. அ; மHRz.X, d4யதாக வ:4
E* ' ஆYHராjH ப4+Z. ஐகா ைனD'
காணலா'. இ:த ஐகா.க!  X8; அX:;
ெகா!ள, Nத{I Settings ெம[ ெச.$,
Z.ன?, “About phone” எ.பைத nI உEH1*
காணk'. Z.ன?, இA  எ:த ஆYHராjH 
P]ட84. ஐகா. அXய ேவY Rேமா,
அதைன8 ேத?:ெதR8; Cv* ெசj4டk'.

^ளா(^ ேபM7 (Flappy Bird)

இ:த Vைள யாHR Nத{I ெவv யான
ேபா;, ]மா?H ேபாqI எvதாக Vைளயாட*
01ய VைளயாH1ைன VE'dேவாE* 
Z_யமானதாக இE:த;. Vைளயாட எvைம
யானதாக இE:தாp', பல? இதைன ெவOX
ெபற N1யாமI ைகVHடன?. ெவOX ெபற 
N1யாததாI, ெவOX ெப$' வ| ெத_ யா
ததாI, பல? தAக! ]மா?H ேபாைன தைரbI 
VHெடX:த #கo kகL' நட:ேதXன.
இதனாI, ம*க! அ4க' இதைன VE' d
ைகbI, இதைன வ1வைம8தவ?, இ:த Vைள
யாH1ைன இைணய84I Cைட+ப 4{E:;
}*Cனா?. ஆனாI, ம*கv. VE+ப8 4ைன+
பா?8த, ஆYHராjH ஆ+ப ேரH1A P]ட'
வ1வைம8தவ?க!, ~YR' இ:த VைளயாH
1ைன உEவா*Cனா?க!. ஆனாI, அதைன
ஓ? ஈ]ட? எ* ஆக, VைளயாH1I d4ய 
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4E+பAகைள அைம8; உEவா* Cனா?க!.
இ:த VைளயாH1ைன ]மா?H ேபாqI

Vைளயாட, உAக! ேபாqI லா{பா+ அI-
ல; மா?�மலாj ஆ+பேரH1A P]ட' 
இE*க ேவYR'. ேமேல ெசா.ன வ| கைள+
Z.பOX, Nத{I உAக! ேபாqI உ!ள 
ஆ+பேரH1A P]ட84Oகான ஐகாqI Pல
Nைற தHடk'. Z.ன?, அ4I ெதாட?:; 
அm8தk'. உட. இ:த VைளயாHR Vைள
யாட* Cைட* '. எvதாக ெவOX ெப$' 
வைகbI இ; தர+பHR!ளதாI, மன4O 
மCo^Pயாக இE* '.

ஈ8டM எL8

0 ! த. ேதடI தள84I பல ஈ]ட? எ* 
dேராCரா'கைள ஒv8; ைவ8;!ள;. இைவ
ஒxெவா.$  X8; எmதாமI, அவOX.
ெபய?, எ.ன வைகயான ெசயIபாR என
இAேக தECேற..

Do a Barreel Roll: 0 ! தளமான; அ+
ப1ேய ஒE ேபர{I ேபாHR உEHட+பRவ
தைன* காணலா'.

Zerg Rush: 0 ! ேதடI தள84I உ!ள
அைன8; ேதடI ப4kகைள }* '.

Askew; 0 ! தள84ைன^ சO$ ஆH1+
பா?* '.

Flip a coin: உAகvட' �Y1+ பா?*க,
�வா? தைலயா? பா?*க நாணய' இIைலயா?
ேதடI தள84I இ:த Flip a Coin எ.$ ைட+

ெசjதாI, உட. இதOகான தள' Cைட* '.
இ4I Animated எ.ற ேட+Zைன8 ேத?k
ெசjதாI, பல வைககvI, நாணய' ஒ.ைற^ 
�Y1+ பா?*க படAக! காHட+பR'. Pல
வOைற நா' அ+vேகஷ.களாக8 தரVற*க'
ெசj; ெசயIபR8தலா'. Pல வOXI Cv*
ெசjதாI, �Y1 Vட+பHR Vm' நாண
ய8ைத+ பா?*கலா'. �வா? தைலயா? எ.$
அXயலா'.

Roll a Die: தாய* கHட' Vைளயாட காjக!
இIைலயா? 0 ! ேதடI தள84I இ:த கH
டைளைய* ெகாRAக!. Nத{I எ8தைன

ப*கN!ள காj இE*க ேவYR' எ.ப-
தைன8 ேத?:ெதR8; இ:த கHட ைளைய*

ெகாRAக!. ஒxெ வாE Nைற தE'ேபா;',
காj உEHட+பHR, உEHRபவE*கான
எYக! Cைட* '. இ+ப 1ேய இEவ? அI
ல; அதO ' ேமOபHடவ?க! Vைளயா
டலா'.

Google Gravity:  0 ! ேதடI தள84I உ!ள
அைன8;ேம ச_:; Vm வதைன* காணலா'.
இ:த ெசாOகைள* ெகாR8; Cைட* ' N1-
kகvI, NதI தள84I Cv* ெசj4டk'.
இIைல எqI, www.googleloco.net எ.ற தள'
ெசIலk'. தள' Cைட8த kட., 0 ! எ.ற

தைல+d ெசாI உHபட அைன8; ;YR 
;YRகளாக* lேழ ெநா$AC Vmவைத*
காணலா'. உAகL* ' இத[ட. Vைள-
யாட VE+ப' எqI, உைட:; Vm:த
;YRகைள, மk�. க?சராI, இm8; எX
யலா'. அைவ 4ைச தR மாX Vmவதைன*
காணலா'. 0 ! ~; உ!ள ேகாப8ைத இ+-
ப1 �?8;* ெகா!ளலா'.

Google in 1998: 0 ! ேதடI தள84. NதI
ேசாதைன ப4+d எ+ப1 தர+பHட; எ.ப-
தைன அXயலா'. 0 !  ழ:ைத அ.$ அழ-
காக8தா. இE:த; என உ$4 ெசj; ெகா!-
ளலா'.

Anagram: இ:த ெசாIைல8 ேதடI தள84I 
ெகாR8தாI, உடேன அ4I Do you mean “nag
a ram” எ.$ வE'. Anagram எ.ற ெசாI{.
ெபாE! ~ ஒE ெசாI{I உ!ள எm8;
கைள* ெகாYR இ.ெனாE ெசாI அைம+
ப;. எனேவ, இA 0 ! ந'zட', நா'
ெகாR* ' ெசாI{. ெபாEைள ெசயIப-
R8;வ; ேபால ஒE ெசாI ெதா 4ைய8 தE
Cற;. ெபாE! VளAக, இ.ெனா.ைறD'
தECேற.. Iceman எ.ற ெசாI{I இE:;,
Cinema எ.ற ெசாIைல உEவா*கலா'. 
இ;தா. anagram.

Recursion: ெபா;வாக ஒE ெசாIைல8 ேதR'
கHட84I ெகாR8தாI, அ4I ஏேத['
Zைழ இE:தாI, அIல; 0 ! த. ேதடI
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ெசாOக! ெதா +ZI இIலாத ஒE ெசாI
எ.றாI, அ:த ெசாOகvI உ!ள எm8;க!
சா?:த இ.ெனாE ெசாIைல* ெகாR8;,
“}Aக! இைதயா ேதRC�?க!?” எ.$
ேகH '. ஆனாI, இ:த^ ெசாIைல8 ேதR'
கHட84I ெகாR8தாI, ~YR'
அேத ெசாIைல* ெகாR8; இைதயா
ேதRC�?க! எ.$ ேகH '. ஏென.றாI,

இ:த^ ெசாI ேகாHபாR ஒ.X. Vள*
க84ைனேய அத. ெசய{I அமIபR8
;' இய*க' ெகாYடைத*  X+பதா '.

0 ! தE' பலVதமான பய[!ள சாத
னAகL*Cைடேய இ; ேபால ேவ1*ைக
#ைற:த ெசயIபா RகL' உ!ளன. இவOைற
நா' ேநர' Cைட* 'ேபா; ெசயIபR84
மCழலா'. 

{னாVI இயA ' 1GHடI உலக*
 Oறவாv* 0Hடமான bAமா+ (Yingmob)
உட. ெதாட?d உ!ள ஹ'zA ேபH 
எ.[' மாIேவ? ஏற8தாழ ஒE ேகா1
]மா?H ேபா.கைள8 தா*CD!ளதாக 
அXV*க+பHR!ள;. இவOைற8 தா*Cயத.
Vைளவாக, ேபா{யான Vள'பரAக! yல',
இ:த*  m பல லHச*கண*கான டால? 
ம4+ZI வEமான' ெபO$!ளதாகk' 
ெத_Cற;. ெச* பாjYH (Check Point) எ.['
ஆjk அைம+d இதைன* கYடX:;
அXV8;!ள;. ஒE ேகா1 ேபா.க! எ.ப;
உ$4 ெசjய+பHட தகவI. இ:த மாIேவ? 
ெதாட?:; இ.[' பல ]மா?H ேபா.கைள8
தா* ' வாj+dக! உ!ளன.

“நாச8ைத ேநா*C ஹ'zA ேபH” எ.ற
அX*ைகைய, ெச* பாjYH மாIேவ? ஆjk
ைமய' ெச.ற ஜூைல 1 அ.$ ெவvbHட;.
Nத. Nதலாக, ஹ'zA ேபH மாIேவ?
dேராCராzைன, Z+ரவ_ மாத84I இ:த
ஆjk அைம+d கYடX:த;. அ+ேபா4E:ேத,
ேபா{யான Vள'பரAகைள+ ப4k ெசj;,
அத. yல' பலE* #4 இழ+Zைன
ஏOபR84ய;. தOேபா;, ஒxெவாE மாதN', 3
லHச'அெம_*கடால?எ.றஅளVI,ஹ'zA
ேபH மாIேவ? அதைன உEவா*Cயவ?கL* 
ேத18 தECற;. இதைன உEவா*Cய
 mVI 25 ஊ|ய?க!, நா. Z_வாக+
பeயாO$C.றன? எ.$' ெத_யவ:;!ள;.
இவ?க!, தAகL* !ளாக, தAக! மாIேவ?
ேத18தE' Vள'பர வEமான'  X8த ஆjk
தகவIகைளD' ப_மாX* ெகா!Cறா?க!
எ.ப;' கYடXய+பHR!ள;. ஐ.ஓ.எ].
P]ட8ைத8 தா*Cய Yispecter எ.[' மாIேவ?

dேராCராzO ' இவ?கேள காரணமாக
இE*கலா' எ.$ இ+ேபா; ச:ேதக'
வ:;!ள;.

இ:த மாIேவ? dேராCரா' தா*CD!ள 
]மா?H ேபா. ெகாYR!ள நாRகvI, 
�னா 16 லHச' ேபா.கLட. NதI இட' 
ெகாYR!ள;. இ:4யா, 13.5 லHச'
ேபா.கLட. இரYடாவ; இட84I 
உ!ள;. Z{+ைப.] நாH1I, 5 லHச8;
20 ஆbர8; 901 ேபா.கvI இ:த மாIேவ? 
இட' ெபO$!ள;. அெம_*காVI, 2
லHச8; 86 ஆbர8; 800 ேபா.கvI இத.
தா*க' உ!ள;. இ:த மாIேவ? ெபE'பாp'
CHேகH (50%) இயA ேபா.க�I த.
இய*க84ைன* காH1D!ள;. அR8த 
#ைலbI, ெஜI{�., லா{பா+ மO$'
ஐ]C�' சாYHV^ ஆCயைவ உ!ளன.

ஹ'zA ேபH தா.  1ேயXய ]மா?H
ேபா.கvI, 4ன:ேதா$' 50 ஆbர'
ேபா{யான அ+vேகஷ. dேராCரா'கைள
இ.]டாI ெசjCற;. இ:த அ+vேகஷ.
yலமாக, 4ன:ேதா$' 2 ேகா1 Vள'பரAக!
காHட+பRC.றன. இ:த மாIேவ? பா48த
ேபா.கvI உ!ள எ:த வைக ேடHடாk'
4Eட+பR' �o#ைலbேலேய உ!ளன எ.$
இவOைற ஆjk ெசjத ைமய' எ^ச_*ைக
ெசj;!ள;. எனேவ, தAக! #$வன மO$'
அpவலக+ பeகL* ]மா?H ேபா.கைள+
பய.பR8;பவ?க! கவன8;ட. இE* மா$
ேகHR* ெகாYR!ள;.

ேமp' தகவIகL* http://blog.checkpoint.
com/wp-content/uploads/2016/07/HummingBad-
Research-report_FINAL-62916.pdf எ.ற
இைணயதள+ ப*கAகைள+ பா?*கலா'.

‘ஹ!"# ேப'’
மா*ேவ, தா./ய

ஒ2 ேகா4 5மா,' ேபா6க7
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TUேடா5 10 W2.? Tைசக7
ெதாட,YZ

ெச.ற வார', VYேடா] 10 இய*க84I 
பய.பR8த* 01ய Pல d4ய �E* Vைசக!
 X8த கHRைர ஒ.$ ெவvbட+பHட;. பல
வாசக?க!, “இxவளkதானா?” எ.$ ேகH1
E:தன?. Pல?, VYேடா] 10 P]ட84I d4
யதாக8 தர+பHR!ள �E* Vைசக!  X8;
Nத{I Vள*கமாக8 தEமா$ ேகHR*
ெகாYடன?. VYேடா] 10 இய*க84I பல
�E* Vைசக! d4யதாக8 தர+பHR!ளன
எ.ப; உYைமேய. அவOXI PலவOைற
இA காணலா'.

|hேடா8 + ேட( �: (Windows + Tab)

இ:த இE VைசகைளD' அm84னாI,
நம* * Cைட+ப;, ெசயIபாH1I இE* ' 
அைன8; VYேடா*கL'. N:ைதய இய*க 
NைறைமகvI, ஆIH+ேட+ அm8 4னாI,
4ற:4E* ' VYேடா*க! ஒxெவா.றாக*
காHட+பR'. தOேபா; அைன8; VY
ேடா*கL'PXயகHடAக ளாக*காHட+பR'. 
நம* ேதைவ+பR' VYே டாVI Cv*
ெசj; ெபO$* ெகா!ளலா'.

|hேடா8 + கh7ேரா� + Q (Windows+Ctrl+D)

உAகvட' ஒ.$* ேமOபHட மாqH
ட?க! இIைலயா? இE:தாI, அவOைற 
VYேடா] 10 இய*க84I இைண8;+
பய.பR8தலா'. அ:த*  ைறைய V?^�வI
ெட]*டா+ உE வா* வத. yல' நா'
#ைறk ெசj4டலா'. இ:த y.$ Vைசக
ைளD' அm84னாI, ஒ. $*  ேமOபHட 

ெட]*டா+ 4ைரகைள உEவா*கலா'. ஒx
ெவா.Xp', ஒேர ேநர84I மா$ பHட க'+
fHட? ெசயIபாRகைள ேமOெகா!ளலா'.
எR8;* காHடாக, ஒE VYேடாVI க'+
fHட? ேக' ஒ.ைற Vைளயாடலா'. இ.-
ெனா.XI, ந' அpவலக* கண* வழ* 
கைள+ பா?*கலா'. Windows + Tab அm84,
ஒxெவாE ெட]*டா+ V?^ �வI VYேடா
VO மாX* ெகா!ளலா'. அIல;, Windows
+ Ctrl + left/right என நா' VE'd' VYேடா
இE* ' இட84OேகOப, வல; அIல;
இட; அ'd* X*கான lகைள அm84^
ெசயIபடலா'. V?^ �வI ெட]*டா+ 
VYேடா ஒ.ைற yட ேவYR' எ.றாI, 
Windows + Ctrl + F4 lகைள+ பய.பR8தலா'.

|ைளயா7Qைன( பONOட (Windows + G)

நா' க'+fHட_I ேக' VைளயாR
ைகbI, நா' VைளயாRவைத+ ப4:4ட

Control Panel: (க"#ேரா' ேபன') ,"ேடா.
இய1க234 .டா5# ெம8,' தர:ப;<
ஒ> ?' என இதைனB ெசா'லலா<. இத4 
Fல< ,"ேடா. இய1க234 அH:பைடB 
ெசய'பா;கைள ெச<ைம: ப;2தலா<.
அ2Jட4 ெப5சன' க<:K#ட5 மLM<
இைணOத சாத னPகQ ெசய'ப;<
த4ைமையR< Sர ைம1கலா<.

“ெத[FE ெகா7\#க7”
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VE'dேவா'. ெபா;வாக இதO ஹா?Hேவ?
மO$' சா+Hேவ? அ4க8 4ற [ட. ேதைவ+
பR'.  $Cய கால^ ெசயIபாH1ைன+ ப4k
ெசj4ட VYேடா] 10 இய*க84I வச4
தர+பHR!ள;. இதO Windows + G lகைள
அm8த ேவYR'. இத. yல' ெம[ ஒ.$ 
4ற*க+பR'. அIல; Windows + Alt + G lகைள
அm84, ேக' இய*க84I இ$4 30 Vநா1
ெசயIபாH1ைன+ ப4 யலா'. இ:த கால அவ-
காச84ைன மாOX* ெகா!ளk' வாj+d தர+
பRCற;.

|hேடா8 + ஆ�7 + ^]h7 8��$

]C�. ஷாH ஒ.ைற அைம8;+ ெபற 
ேவYRமா? Windows + Alt + Print Screen lகைள
அm8;Aக!. அ+ேபாைதய காHP மHR'
உAகL* படமாக+ ப4:; Cைட* '.

|hேடா8 + எ8 : (Windows + S)
காMடனா அ�ல� ேதட�

VYேடா] 10 இய*க84I, கா?டனா என+
பR' 1GHடI ெப?சனI அP]டYH uI,
Pல நாRகvI மHRேம இயA ' வைகbI

தர+பHR!ள;. }Aக! அ:த இடAகvI 
இE:தாI, அIல; அ:த இடAகL* ^
ெச.றாI, VYேடா] + எ] lகைள அm8
4னாI, கா?டனா ெசயIபட8 ;வA '.
இIைல எqI, ேவ$ இடAகvI இ:த lக!,
ேதடI கHட84ைன உAகL* வழA '.

|hேடா8 + எh (Windows + Number)

நம* அ1*க1 ேதைவ+பR' dேரா Cரா'
கைள, ந' டா]* பா_I ‘ 84’ (Pin) ைவ+ப;
ந' வழ*க'. இவOXI நம* 8 ேதைவயா
னைத8 4ற*கk' �E* Vைச உYR எ.ப; 
எ8தைன ேபE* 8 ெத_D'. இ; VYேடா]

7 P]ட84ேலேய நம* 8 தர+பHட;.
VYேடா] lDட., நம* 8 ேதைவ+பR'
dேராCரா', டா]* பா_I dேராCரா' வ_
ைசbI எ:த இட84I உ!ள; எ.பதOேகOப, 
அதOகான எY lைய^ ேச?8; அm8 4னாI,
அ:த dேராCரா' இய*க+பR'. எR8;* காH
டாக, ேவ?H dேரா Cரா' y.றாவதாக இட'
ெபOXE:தாI, VYேடா] l + 3, ேவ?H
dேராCராzைன இய* '.

|hேடா8 + ஏ (Windows + A)
அ�|()கைள அ�ய

ந' க'+fHட? இய*க8 4O 8 ேதைவ யான
அXV+dக! Pல நம* 8 தர+பH1E* '.
அவOைற அXய, P]ட' Hேர ெச.$, ேநாH
1Zேகஷ. ெம[Vைன+ ெபO$+ பா?*
கலா'. அA #ைறய ஐகா.க! இE:தாI,
இதைன* கYR Cv* ெசjவ; சO$ Pர மமாக
இE*கலா'. இதO + ப4லாக VYேடா] +
A lகைள அm84னாI ேபா;'.

|hேடா8 + ஐ (Windows + I)
ெச7Q�8 ெம� ெபற

ெசH1A] ெம[Vைன+ ெப$' வ|க! 
பல இடAகvI தர+பHR!ளன. ேநாH1
Zேகஷ. ெம[ மO$' ஆ*ஷ. ெச.ட?
ஆCய இடAகvI காணலா'. ஆனாI, 
உடேன உAக! பா?ைவ*  இ; ேவYR' 
என எYeனாI, Windows + I lகைள அm8
தk'. உடேன ெசH1A] ெம[ Cைட* '. 
4ைரb. ஒvb. த.ைம, ைவ Z, dLu8 
ேபா.றவOXI மா$தIகைள ேமOெகா!ள 
இ; ேதைவயாbE* '.

VYேடா] 10 இய*க' NOXp' d;ைம
யான NைறbI வ1வைம*க+பட ேவYR'
எ.ற இல* ட. தயாரான;. d;ைமகvI ஓ?
அ'ச84. Pல வச4கைள மHRேம ேமேல த:
4E*Cேறா'. இ.[' பல வச4கைள அR8த
R8த இதoகvI பா?*கலா'.

USB -- Universal Serial Bus: (RTவ5ச' SVய'
ப.) க<:K#ட>ட4 இைண1க:ப;< Wற
சாதனPகைள எYதாக இைண2J: பய4ப
;2த ஒ> வ[. .ேகன5, ம]., Wளா^ Hைர_,
WV"ட5 என2 தLேபாJ அைன2J சாதனP
க`< இத4 வ[ேய தா4 க<:K#ட>ட4
இைண1க:ப;a4றன. க<:K#ட5 இயPa1
ெகா"H>1b<ேபாேத இதைன: பய4ப;23
சாதனPகைள இைண1கலா<, c1கலா<.

“ெத[FE ெகா7\#க7”
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~ பாரO ~
R.ன� சாதனAகைள zக அ4கமாக+
பய.பR8;வதனாI, நம* N;ைம, அத.
கால84O N.ேப வ:;VR' வாj+dக!
இE+பதாக, பல மE8;வ அXஞ?க! எ^ச
_8;!ளன?. ெமாைபI ேபா.க!, ேட+ளH
Z.P.*க! பய.பR8;வதனாI, "tech neck"
எ.[' உடI  ைறபாR ஏOபHR, அ; N;
ைமயான ேதாOற8ைத ம*க L* 8 தECற;
என மE8;வ?க! ெத_V8;!ளன?.

"tech neck" எ.[' உடI  ைறபாR, ந'
சEம84ைன ெதாjkற^ ெசjCற;. தாைட
எp'Zைன lழாக இm*Cற;. இதனாI,
ந' Nக8ேதாOற' கRைமயாக+ பா4*க+
பRCற;. Nக^ �v+d எ+ேபா;' அைமவ;
ேபாI ஒE ேதாOற' Nக84I ஏOப RCற;.
கYகL* * lேழ கE+d வைளயAக! ேதா.
$C.றன. கm8ைத^ �OXp' ேகாRக! உE
வாC, ெகாm+d^ ச84. தா*க8ைத* காH R
C.றன.

]மா?H ேபா., ேட+ளH Z.P. அIல; 
க'+fHட? என ெபE'பாp' ைககvI z.
ன� சாதனAகைள+ பய.பR8;பவ?க!,
பல மe ேநர' சO$  q:ேத ேவைல
பா?*C.றன?. ]மா?H ேபா.கvI இ:த
 q:த #ைலbI ெசயIபHR ெட*]H 
அைம+பவ?கL* , கm8;, உட{. Z.-
dற' மO$' ேதா!பHைட கvI வ{ ஏOபR
Cற;.இ:தவ{தVர,தைலவ{,உடIமர8;+
ேபா ' உண?^P, ேதா! எp'dகvI
 $ $+d, ைககvI வ{, ேதா!பHைடbI
வ{ ஆCயைவ ஏOபRC.றன எ.$, N'ைப
ேபா?1] மல? மE8;வமைனbI பe
யாO$' அ$ைவ PC^ைச #dண? Vேனா8
V� அXV8;!ளா?.

அYைமbI, இ:4ய இைணய' மO$' 
ெமாைபI அைம+d (Internet and Mobile

Association of India (IAMAI)) இ:4யாVI,
ெமாைபI வ| இைணய' பய.பR8;
ேவா? எYe*ைக 3.71 ேகா1ைய எHR'
என அX V8;!ள;. இ4I 40% ேப?, 19NதI 
30 வய;!ளவராக இE*C.றன? எ.$'
ெத_V8;!ள;. இவ?க!, அ1*க1, தAக! 
N;ைக N.dறமாக வைள8ேத, z.ன�
சாதனAகைள+ பய.பR8;' பழ*க' உ!ள
வ?களாக உ!ளன?. இ:த+ பழ*க', கm8; 
எp'd NHக!, வைளkக!, கm8 ;* ஆத
ரk ெகாR* ' தைச நா?க! ஆC யவOXI
ப1+ப1யாக ேசத' ஏOபR8;C.றன. இ;
வள?:; அ4க வ{ைய8 தE'ே பா; மH
Rேம, இவ?க! இதைன உண?C.றன?. இ:த
ேசதAக!, Z. நாvI வE' N;ைம+ Zர^-
ைனகைள, இள' வய4ேலேய அv*C.றன.

ேமாக. தாம] எ.ற அ$ைவ PC^ைச 
#dண? இ; பOX* 0$ைகbI, ம*க! 
ெபா;வாக ந' உடI நல84O  மா$ தலான
Vைளைவ உEவா* ' z.ன� சாதன+ பழ*-
க84ைன*  ைற8;* ெகா!ள ேவYR'. அI-
ல;, ச_யான #ைலbI ைவ8;, இவOைற+ 
பய.பR8த ேவYR' எ.$ எ^ச _8;!ளா?.

ெதாட?:; இ; பOX* 0$ ைகbI, கm8;
சைத �EA  வ;ட., அ; சEம84. ஈ?+d
ச*4ைய lo ேநா*C இm*Cற;. இத. Vைள
வாக, சEம' ெதாj k$Cற;. ேமாவாj*
கHைட இரYடாக* காHP அv* Cற;. உதR
கv{E:;, Nகவாj* ெநHR* ேகாRக!
ஏOபRC.றன.

lo தாைட அத. இட84I இIலாமI
அைல பாD' #ைல* ^ ெசI Cற;. இைவ
அைன8;' ெமா8த84I N;ைம8 ேதாOற8-
4ைன* ெகாR*C.றன. தOேபா;, மE8;வ
உலCI, இ:த #ைலைய* ெகாYட வ?கv.
Nக84ைன "smartphone face," எ.$  X+ZR
வதாகk' 0XD!ளா?.

DEைமைய
DF=< த2!

"6னH சாதன#க7
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இ:4யாVI சராச_ இைணய ேவக', ப.
னாHடளVI ஒ+ZRைகbI zகk'  ைற
வாகேவ உ!ள; என பல அைம+dக!  Oற' 
சாH1D!ளன. ஆPய நாRகளான ெத.
ெகா_யா, ஜ+பா. மO$' ஹாAகாA ஆC ய
வOXI இைணய ேவக' NதI #ைலbI உ!-
ள;. இ4I ெத. ெகா_யா Nத{ட' ெப$C
ற;. ஆனாI, இ:4யா இ:த வைகbI, 114
ஆவ; இட84I உ!ள;. இதைன உண?:ேத
0 ! #$வன', இைணய இைண+d இI-
லாத #ைலbp' த. தகவIகைள* கYR
பய.பR8;' வ|ைய8 த:; வECற;.
ெச.ற 1ச'ப_I, “D Hf+ ஆ+ ைல.” எ.ற
வச4ைய வழACய;.

ேப]d* #$வனN' தOேபா; இ:த
வ|bI இறACD!ள;. இைணய
இ ை ண + Z I ல ா த
ேநரAகvI பய.
பR8;' வைக
bலான ஒE
ேசாதைன8 4H
ட84ைன ஜூைல
11I ெதாடAC
ய;. இதைன “ெட*
*ர.^” (TechCrunch)
அXV8த;.

n1ேயா ைபI
கைள8 தரVற*க'
ெசjவ; எ.ப;, இ:4யா ேபா.ற
வளE' நாRகvI, அ4க அளVI 
ேடHடாVOெகன ெசலVைன ேமO
ெகா!ள ைவ84R' ஒE ெசயIபாடாக இE:;

வECற;. அIல; zக zக ெம;வாக^ ெசயI
பR' ேவைலயாக உ!ள;. ேப]d* இதைன
மாOற NயOP*Cற;. ேப]d*C. Pல வா1*
ைகயாள?க! yல' இ:த uI ேசாதைன 
ெசjய+பHR வECற;. ைவ Z இைண+ZI
இE*ைகbI, வா1*ைகயாள?கI தAக! சாத
னAகைள n1ேயா தளAகLட. ஒEA Cைண8
;Vடலா'. Z.ன?, இைணய இைண+d இI
லாத ேபா;, ேப]d* தE' அ+vேகஷ.
yல' இ:த V1ேயா ைபIகைள+ பா?*க 
இயp'. இ; V1ேயா yல' தக வIகைள+
ப4:; ெவv+ப R8;பவ?கL* ஒE வர+Z
ரசாதமாக இE* '. வா1*ைகயாள?கL* +
பய. தE' வச4யாக இE* '. இதனாI,
d 4 யதாக* Cைட* ' வா1*

ைகயாள?கv. எY-
e*ைக அ4கமா '.

இ:4யா ேபா.ற
நாRகvI, ெமாைபI 
வ| ேடHடா மO$'

ேவக! இ*லா
இைணய<=>?

உர! ேச,.?! ேப5C.
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இைணய இைண+d zகk'  $Cய அளV
ேலேய உ!ள;. zகk' ேமாசமான V1ேயா
அ[பவ84ைனேய இவ?க! ெபO$ வE
C.றன?. இைத #வ?84 ெசjD' வைகbI, 
ேப]d*, இைணய இைண+ZI இ8தைகய
V1ேயா ைபIகைள ஒEACைண8;+
Z.ன? த. அ+vேகஷ. yல' எ:த ேநர8
4p', இைணய இைண+d இIலாத ேபா;'
பா?* ' அ[பவ84ைன8 தர NயOP*Cற;.

அெம_*காVO அR8தப1யாக, ேப]d*
வா1*ைகயாள?க! அ4க' உ!ள நாR இ:4யா
வா '. 14.2 ேகா1 ேப?க! ெச.ற மாத' வைர
இத. பயனாள?களாக உ!ளன?. இ; ெதாட?:;
ஆYR* 40% எ.ற அளVI அ4க_8; வE
Cற;. d4தாக இைணய இைண+d ெப$ேவா?
எYe*ைக 15% உய?:; வECற;.

அேத ேபால, ]மா?H ேபா. பய.பாR'
zக ேவகமாக+ பரV வECற;. �னாVO 
அR8தப1யாக, இ;வைர அெம_*கா இரY
டாவ; இட8ைத* ெகாY 1E:த;. இ:த
இட84I தOே பா; இ:4யா உ!ள;. இ:த
காரணAகேள, 0 ! மO$' ேப]d* #$ வ
னAக!, இ:4யா ~; அ4க* கவன' ெகா!ள*
காரணமாj உ!ள;. இ:த இE #$வனA
கL' எ4?ெகா!L' NதI தைட*கI, இA  
Cைட* ' இைணய இைண+Z. ேவக' 
தா.. அதைன^ சமாv* ' வைக யாக8தா.,
ேமேல 0ற+பHட நட வ1*ைககைள எR8;
வEC.றன. இதOகாகேவ ேப]d* #$வன'
Quickfire Networks எ.ற V1ேயா க'+ர]ஸ.
#$வன8ைத8 த. வச+பR84ய;.

வEAகால84I, V1ேயா வ1Vேலேய
ச:ைத+ பR8;' #கokக! ேமOெகா!
ள+பட இE*C.றன. தOேபா; உ!ளைத+
ேபால, மOற V1ேயா ைபIக! மO$' 
ெட*]H நRேவ காHட+பR' Vள'பரAக!

ேபாI இIலாமI, ச:ைத+ப R8;தைல Nத.
ைமயாக* ெகாYட V1ேயா ைபIக! தqயா
கேவ ெவvbட+பR'.

அ8தைகய �o #ைலbI, அவOைற
ெமாைபI சாதனAகvI பா?8 4ட இைணய 
இைண+d ேவகமாகk',  ைற:த கHட-
ண84p' ேதைவ+பR'. இIைல எqI,
ேப]d* மO$' 0 ! வழA ', இ:த
வச4க! அ:த ேதைவைய #ைற ேவO$'.

Oைரd' உQள f1,# ag.ட' H.Wேள
(LCD) kJ அl2த2ைத: Wரேயாa2தா' 3ைர
ெக#;,ட வாm:n உQளJ. எனேவ ச#ைட:
ைபd' ேபாைன ைவ23;ைகd' ஏேத8<
p5ைமயான அ'லJ பா3:n ஏLப;2த1
pHய ெபா>Q, ெமாைப' ேபா8ட4 உரq1
ெகா"H>1aறதா எ4பைத1 கவT2JB
ெசய'பட]<. ேபா< கவ5கQ அ'லJ Wளா.H1
கவ5கQ இOத வைகd' பாJகா:n தரலா<.

ேபாT' q1ன'கQ எOத அள,' 
ெபற:ப;a4றன எ4பைத1 கா#;<
இ4Hேக#ட5 அைன2J ேபா4கYr<
இ>1b<. இJ bைறவாக இ>1b<ேபாJ 
ேரHேயஷ4 எ48< க35tBu அ3கமாக
இ>1b<. சVயாக இ>1b< ேபாJ vதமாக 
இ>1b<. ேமr< bைறவாக இ>1ைகd' 
v4 ச13R< அ3க< ெசலவ[1க:ப;<.
எனேவ q1ன' Vச:ஷ4 bைறவாக இ>1b<
இட23' இ>OJ ேபuவதைன2 த;1க]<.

உPகQ ெந#ெவா51aைன2 தா"H ,#-
x5களா? ெமாைப' ேபாைன ஆ: ெசmவJ
ந'லJ. இ'ைல எ4றா',  ேப#டV பவ5
tணாb<.

“ெத[FE ெகா7\#க7”
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1.Nத. Nத{I ஓ? இைணயதளமாக+ ப4k
ெசjய+பHட; Symbolics.com எ.[' தள
மா '. 1985 மா?^ 15 அ.$ இ:த தள+ 
ெபய? ப4k ெசjய+பHட;. இதைன8
தன*ெகன+ ப4k ெசj; ெகாYட #$-
வன' Symbolics Computer Corporation.

2. zக+ ெப_ய அளVI ைவர] பரVய NதI
#கok 1988 ஆ' ஆYR ஏOபHட;. அ+-
ேபா; பய.பாH1I இE:த உலகளாVய ச?
வ?கvI 10% ச?வ?க! இதனாI, NடAC+
ேபாbன. இ:த ைவரைஸ  “The Internet 
Worm” என அைழ8தன?.

3. Frederick Cohen எ.ற மாணவ?, ைவர]
(“virus,”) எ.ற ெசாIைல Nத. Nத{I,
க'+fHடைர* ெகR* ' dேராCரா
zO + பய.பR84னா?. இவ? க{ேபா?
qயா ெபாXbயI ப!vbI ப18;* 
ெகாY1E:தா?. ‘தானாகேவ, த.ைன+
ெபE*C* ெகா!L' dேராCராzO ’ இ:த
ெசாIைல வ1வைம8;+ பய.பR84னா?.
த. வ +d ேதாழ?க! அX:; ெகா!ள
ைவர] dேராCரா' ஒ.ைற8 தயா _8;*
காH1னா?. Z.ன? க'+fHட? ைவர] 
எ.பைத* lo*கா�' Vள*க8;ட.
Vவ_8தா?.”க'+fHட_I உ!ள dேராC
ரா'கைள* ெகR8;, அவOைற+ ேபாலேவ 
நக{ைன உYடா* ' dேராCரா'”.
இவேர, இ8தைகய ைவர] dேராCரா'

கைள8 தR* ' ெதா|I £Hப வ|கைள
உEவா*C* காH1னா?. Z.ன?, அவேர, 1987 
ஆ' ஆYR, அைன8; ைவர]கைளD' கY
டXய ஒE வ|bனாI N1யா; எ.$ #¤

Z8தா?.
4. இ.ட?ெநH (“internet”) எ.[' ெசாI, 1882 

ஆ' ஆY1ேலேய dழAக+பHட;. “ஒ.
ேறாெடா.$ இைண:த, இைண*க+பHட 
ெசயIபாRக!” எ.பதைன*  X*க இ:த
ெசாI பய.பR8த+பHட;. Z., ஏற8தாழ 
¥$ ஆYRகL* + Z.ன?, 1982I, உலக
ளாVய 1.P.Z/ஐ.Z. ெநHெவா?* இைண+
Zைன*  X*க இ; பய.பHட;.
1971 ஆ' ஆYR, பா+ தாம] எ.பவ?

“Creeper” எ.ெறாE dேராCரா' எm4னா?.
அ+ேபா; ைவர] என இ; அைழ*க+படா
VHடாp', இ;ேவ, Nத. Nதலாக ைவர]
dேராCரா' ஒ.X. ெசயIபாH 1ைன*
ெகாY1E:த;. எ+ப1 dேராCரா' ஒ.$
க'+fHட?கL*Cைடேய பரk' எ.$ காHR
வதO இ:த dேராCராzைன அவ? எm4னா?.
இ:த dேராCரா' க'+ fHடைர* ெகR+ப;
ேபாI எmத+படVIைல. அதO + ப4லாக
“நா.தா. C�+ப?; N1:தாI எ.ைன+ 
Z18;+ பா?” எ.ற ெசj4ைய ெவvbH
ட;. இ; ARPANET இைணய இைண+ZI
ஒE ச?வE* ' இ.ெ னாE ச?வ E* மான
இைண+ZI, காண+பHட ெவO Xட8ைத*
கYடX:; பரVய;.

எ:த க'+ fHட_I இ; ப4ய+பHR
ெசயIபR8த+பHடேதா, அ4 {E:;
தாமாகேவ ெவvேயX^ ெசIp' த.ைம
bைனD' இ; ெகாY1E:த;. இ$4யாக
C�+பைர* கYடXய “the reaper” எ.['
dேராCரா' எmத+பHR^ ெசயIபR84*
காHட+பHட;.

11
கU(�7ட�L�( )Oயவரா!

இைணய! சா,Fத ?PICக7
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இைண#$% ெசா*க,ட. ெதாட012

வா45ய0கைள4 க8ட9ய

ேவ?H dேராCராzI, இைண8;8 தர+பH
1E* ', இல*கண ேசாதைன*கான

ெசய{, (Grammar Checker) நா' எm;'
பாACைன (]ைடI) ேசாதைன ெசj;
அXV* ', ஓ? அOdதமான ெசய{யா '.
நா' அைம* ' ஆACல வா*CயAக!,
ஏேத[' இைண+d^ ெசாOகvI (Conjunction
(e.g. and, but / hopefully)) ெதாடA C.றனவா
எ.ற ேசாதைன, இ4I நம* * Cைட* ' 
உதVகvI Pற+பானதா '. இ; ேபா.ற
வா*CயAகைள ேசாதைன ெசj;, அ4I
அைவ இE+பதைன அX:தாI, ேவ?H
�H1* காHட ேவYR' என எYeனாI,
lேழ த:;!ளப1 ெசH1A] அைம*க 
ேவYR'.
1. Nத{I Word Options டயலா* பா*�ைன8

4ற*கk'. ேவ?H 2007I, ஆ�] பHட.
Cv* ெசj;, lழாக உ!ள Word Options எ.
ப4I Cv* ெசj4டk'.

2. இA இட;dறமாக உ!ள Proofing எ.ப4I
Cv* ெசj4டk'. அR8;, Settings பH
டqI Cv* ெசj4டk'. ேவ?H Grammar
Settings டயலா* பா*�ைன* காHR'.

3. இA தர+பH1E* ' Options பH1ய{I,
] ேராI ெசj; ெசIலk'.

4. ]ைடI Z_VI, Sentences Beginning with And,

But, and Hopefully எ.$ இE+பைத* காணk'.
இ4I 1* அைடயாள84ைன ஏOபR8தk'.

5. ெதாட?:;, Grammar Settings டயலா* பா*
�ைனD', ேவ?H ஆ+ஷ.] டயலா* பா*
ைஸD' y1 ெவvேயறk'.
இq, }Aக! அைம* ' வா* CயA

கv. ெதாட*க84I, இைண+d^ ெசாOக! 
இE+Z., அதைன ேவ?H PXய +ளா* yல' 
�H1* காHR'.

ெச:வக வ;<= ெட4>? ெசல4ஷ.

ேவ?H dேராCராzI, Pலவைக ேடHடா
Vைன+ பய.ப R8;ைகbI,  X+பாக

ேடZ!கைள அ4க' பய.பR8;ைகbI,
ெதாட?:; அைம யாமI, ஆAகாAேக உ!ள 
ேடHடாVைன தq8தqேய ேத?:ெதR*க
ேவY1ய4E* '. எR8;* காHடாக, ஐ:;
வ_கvI, ப8தாவ; ேகர*ட? NதI ப4. y.
றாவ; ேகர*ட? வைர ேத?:ெதR*க ேவY
1ய4E*கலா'. மOறவOைற VHRVHR,
இதைன8 ேத?:ெதR*க ேவY1ய4E*கலா'.
அ+ேபா; l ேபா?H yல',  X+ZHட
ெட*]Hைட, ேடHடா Vைன எ+ப1 ேத?:ெத-
R+ப; என* காணலா'.
1. }Aக! ேத?:ெதR*க VE'd' ெட*]H

ப 4b., இட; ேமI yைலbI க?சைர* 
ெகாYR ெச.$ ைவ*கk'.

2. அR8; Ctrl+Shift+F8 அm8தk'. Z.ன?,
அ+ப1ேய }Aக! எ:த ேகர*ட? வைர 
க?சைர }Hட ேவYRேமா, அ; வைர 
ெகாYR ெச.$, அ+ப1ேய lேழ இm*
கk'. இதO மkைஸ* 0ட }Aக!
பய.பR8தலா'. ெட*]H ேத?:ெதR*
ைகbI, Alt l அm84* ெகாYR ேத?:ெத
R*கலா'.

3. ேத?:ெதR8; N18த Z.ன?, வழ*க'-
ேபால, }Aக! ேத?:ெத R8த ெட*]H1ைன
எ.ன எ.ன மாOறAகL* உHபR8;
n?கேளா, அxவளk' பய.பR8தலா'. 
கா+Z ெசj4டலா'. ேப]H ெசj4
டலா'. இ.ெ னாE இட8 4O * ெகாYR
ெசIலலா'. }*கலா'. 
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ெச=B41C DE012 எ8கC
எ*ெஸI ெதா +ZI ெசI ஒ.XI எYகைள
அைம*C�?க!. அ+ேபா; இட' இIைல
எ.றாI ெசI தானாக V_:; ெகா! Cற;.
அIல; நம* + Z1*காத ##### எ.ற அைட
யாள' Cைட*Cற;. காரண' எ.னெவ.றாI
}Aக! தE' எY அ:த ெசI{I அடAக
VIைல எ.$ ெபாE!. இ; ேபால ெசI
V_வைடவ; உAகL* + Z1*கVIைல
எ.றாI உAகL* இ.ெனாE வ| உ!ள;. 
எYகைள PXயதா*CVHடாI ெசIp* !
அடACVR' அIலவா? இ:த ேவைலைய
யா? பா?+பா?க!? எYகைள அ18;+ Z.
ெசல*H ெசj; Z. அத. அளைவ^ �E* '
ேவைல ேநர' எR* ' ெசயI அIலவா?
ேதைவேய இIைல. க'+fHடேர அதைன+
பா?8;* ெகா!L'. ெசI{. அகல அளைவ* 
0HடாமI ெசIp* ! எYகv. அளைவ^
�E*C அைம8;* ெகா!L'. எ+ப1 எm8
;*கv. அளைவ^ �E*கலா' எ.$ ேயாP*க 
ேவYடா'. அதOகான “shrink to fit” எ.ற கH
டைள* கHட84ைன* Cv* ெசj4HடாI
ேபா;'. இதO Nத{I எ:த ெசIகvI
மO$' பR*க வ_ைசகvI இ:த ெசயIபாR
ேதைவேயா அவOைற Nத{I ெசல*H ெசj4
டk'. அத.Z. பா?மH ெசI] (Format Cells)
VYேடாVைன8 4ற*க ேவYR'. இதO 
ெசIகைள8 ேத?:ெதR8த Z.ன? ைரH Cv*
ெசj; வE' ெம[VI Format Cells எ.ற
Z_ைவ8 ேத?:ெதR*க ேவYR'. அIல; 
கYHேராI + 1 அm8தk'. இ4I Cைட* '
ேட+கvI Alignment ேடZைன* Cv* ெசj;
அதOகான VYேடா Vைன+ ெபறk'. Text
Control section எ.ற Z_VI Shrink to fit எ.
பைத* Cv* ெசj4டk'. Z. ஓேக ெகாR8;
ெவvேயறk'. இq ேத?:ெதR8த ெசIகvI
எYகைள அைம* ' ேபா; அைவ ெசI
p* ! அடAகாதவனவாக இE:தாI தானாக
த. அளைவ^ �E*C* ெகா!L'.

ெஹடH – $?டH எIJK4கC
எ*ெஸI ஒ?* ªH1I அைம*க+
பR' ெஹட? மO$' dHட?கvI உ!ள
ெட*]Hைட ந' இ�ட+பHட அளVI, 
சாjவாக அIல;  $* * ேகாR, lo*-
ேகாR ேச?8; அைம* ' வச4 உYR. இ;
மHRz.X ெஹட? dHட?கvI அைம*க+

பR' பல VஷயAகைள ந' VE+ப+ப1 
மாOX வ1வைம* ' வச4D' எ*ெஸI
ெதா +ZI தர+பHR!ள;.

Nத{I ெட*]H எ.ட? ெசj4டk'.
Z.ன? இ:த டயலா* பா*�I உ!ள A
எ.[' u{I Cv* ெசj4டk'. உட.
Cைட* ' VYேடாVI ேதைவயான எm8;
வைகbI ெட*]Hைட மாOறலா'.  $* *
ேகா1டலா', ச+]C_+H, �+ப? ]C_+H
அைம*கலா'. உAகLைடய எ*ெஸI எ'.
எ]. ஆ�] 2007 வைகைய^ ேச?:த; எ.றாI,
வYண8ைதD' மாOறலா'. எ*ெஸI 97* 
N.d வ:த ெதா 4கvI இ:த கல? மாO$'
வச4 இE:த;. Z. எ*ெஸI 2007I தா.
இ; ~YR' தர+பHட;. மOற ெதா +ZI
உ!ள ெஹட?கvI வYண எm8;*க! ேவY
Rமாb., வYண84I எm8;*க! உ!ள
CராZ*] அைம8; அ+ப1ேய ேப]H ெசj
4ட ேவY1ய;தா.. இ:த வ|ைய #$வனA
கv. இல^Pைனக!, மOற CராZ* ஆ+ெஜ*H
கைள அைம+பவ?க! ேமOெகா!Cறா?க!.

ேட?டா <*ேக*ற பாHம?
எ*ெஸI ஒ?* ªH1I, ெசIகvI உ!ள ேடH-
டாVOேகOப பா?மH ெசjவதO , _+பqI
உ!ள uIகைள8 ேத1, Z.ன? ெம[ ெபO$ 
பா?மH ெசjய ேவY 1ய;!ள;. ெசIகvI
எYக!, கர.P, ேநர' ஆCயவOைற அைம*
ைகbI இ:த ேதைவ எIலாE* ' ஏOபR'.

ஆனாI, பல?, இதனாI ேநர' அ4கமாC
ற; எ.$ எY�C.றன?. ேநர8ைத nண
1*க* 0டா; எ.பதOகாகேவ, எ*ெஸI Pல 
ஷா?H கH lகைள8 தECற;. அவOைற lேழ
காணலா'.

Ctrl+Shift+~ ெபா;வான பா?மH
Ctrl+Shift+! எYகL*கான பா?மH: இரYR

ெடPமI இடAகL', ஆbர' ெதாைக*கான 
கமாk' Cைட* '.

Ctrl+Shift+$கர.P*கான பா?மH Cைட* '. 
இரYR ெடPமI இடAகL', ெநக1x 
ெதாைக எqI, அைட+d*  XகL'
Cைட* '.

Ctrl+Shift+#ேத4 அைம+ப தOகான பா?மH
Ctrl+Shift+@ ே ந ர 8 4 O க ா ன

பா?மH. #zடAக! காHட+பRவ;ட. NO
பகI மO$' ZOபகp' (am/pm)அைம*கலா'.

Ctrl+Shift+% சதnத84Oகான பா?மH.
ெடPமI இட' Cைட*கா;. 
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ஆYHராjH ேபா.கL*காக அ4க'
ெசலவ|*க இயலாதவ?கL* , ]மா?H 
ேபா. ஒ.XI உ!ள அைன8; வச4கLட.
01ய ேபா. ஒ.ைற ெலேனாவா #$வன' 
வ1வைம8;, Lenovo - A 2010 எ.ற ெபய_I
ெவvbHR!ள;. இத. அ4க பHச Vைல 
¤. 5,800 என அXV*க+பHR!ள;.

இத. Pற+ப'சAக! Z.வEமா$: 
4.5 அA ல அளVலான ெகபாP1x ட^
]C�.. இத. Z*ெஸI அட?84 480 x 854
Z*ெஸIக!. மIH1 ட^ வச4 ெகாYட;.
இ:த ]மா?H ேபாq. ப_மாண' 131.5 x 66.5
x 9.9 z~. எைட 137 Cரா'.

இ4I இரYR G.எ].எ'. P'கைள+ 
பய.பR8தலா'. இத. +ராசச? Mediatek
MT6735M.  வாH ேகா? P+ ெகாYR 1 Cகா
ெஹ?H] ேவக84I P.Z.D. இயA Cற;.
இைண:த G.Z.D. Mali-T720MP2 ஆக8
தர+பHR!ள;. இத. ரா' ெமம_ 1 G.Z.
]ேடாேர� ெமம_ 8 G.Z. இதைன 32 G.Z.
வைர, ைம*ேரா எ].1. கா?H 
ெகாYR அ4க+பR8தலா'.
எI.இ.1. +ளா� இைண:த 5
எ'.Z. 4ற. ெகாYட ேகமரா
Z.dறமாக இயA Cற;. 
n1ேயா ப4k 4ற. ெநா1* 
30 Zேர' ஆக உ!ள;.  
N.dறமாக 3 எ'.Z. 4ற.
ெகாYட ேகமரா உ!ள;.
லkH ]�*க? மO$' 3.5
z~ ஆ1ேயா ஜா* தர+பHR!ள;.

ெநHெவா?* இைண+ZO 4G, ைவ Z,
dLu8 மO$' ஏ~G.Z.எ]. ெதா|I
£HபAக! இயA C.றன. எ].எ'.எ]., 
எ'.எ'.எ]., இெமbI, d� ெமbI
வச4க! தர+பHR!ளன. எ'Z4, எ'Z 3
Zேளய?க!, டா ெமYH Vfவ?, ேபாHேடா
மO$' n1ேயா எ1Hட? 
ஆCய அ+vேகஷ.க!
தர+பHR!ளன. இ4I
த ர + ப H R ! ள
{ 8 4 ய '
ப ா { ம ?
ேபHட_ 2000
mAh 4ற.
ெகாYட;.

ெலேனாவா ஏ 2010 5மா,' ேபா6
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வர இE* ' ஐேபா. 7I, NதI அ1+பைட
மாடலாக 16 G.Z. ]ேடாேர� ெகாYட 
ேபா. இE*கா;. ெதாட*க #ைல மாடலாக
32 G.Z. ெகாYட ேபா. ெவvbட+பR'
என8 ெத_Cற;. இ; ெவ நாHகளாக, உ$4
ெசjய+படாத தகவலாக இE:த;. ஆனாI, 
தOேபா; வாI ]H�H இதo இதைன உ$4 
ெசj;!ள;. எனேவ, ஐ ேபா. ரPக?க!
ேத?:ெதR*க 32, 64 மO$' 256 G.Z. 
மாடI ேபா.க! மHRேம Cைட* '.

இைவ ெகாYட ஐேபா. 7 +ள] மO$'
ஐேபா. +ேரா என இரYR 

வ_ைசகvI ேபா.க! 
அXNகமா ' என8

ெத_Cற;.
இ;வைர 16

G.Z. ேபா.
வாAC, தாAக!
V E + ப +
ப H ட வ O ை ற
அ 4 க
எYe*ைகbI
]ேடா? ெசj4ட
Pரம+பHடவ?
கL* , இq
32 G.Z.
ெ க ா ! ள ள k
ெகாYட;தா.
அ1+பைடbI

ெதாட*க மாடலாக இE* ' எ.ற தகவI 
சO$ உOசாக84ைன8 த:;!ள;. 

இ;வைர, 16 G.Z. அளVைன8 தா. 
த. ெதாட*க மாடலாக* ெகாY1E+ேப. 
எ.ற ஆ+Z! #$வன84. ெகRZ1 
சO$8 தள?:;!ள;. 0Rதலாக, ஐேபா. 
7 +ள] மாடI ேபாqI, இரYR
ேகமரா*க! இE*கலா' எ.ற தகவp' 
வ:;!ள;. ஆனாI, இ; இ.[' உ$4
ெசjய+படVIைல.

ஐேபா6 7*
16 b.c.
மாட* இ*ைல

ெமாைப' ேபாT' 0 மLM< 1 ஆaய }கY'
எl2J1கQ எJ]< இைண1க:பட,'ைல.
0 மLM< 1 எ"கQ Flag எ"கQ என அைழ1
க:ப;a4றன. இவLைற: பய4ப;232தா4
பல நா;கY' அவசர எ"கQ அைம1க:ப#
;Qளன. அவ சர அைழ: WLb 100 எ" பய4ப
;வJ இ3' ஒ4M.

ஒ_ெவா> ெமாைப' வாPa இய1க2 
ெதாடPaய]ட4 *#06#எ4ற எ"ைண 
அl23 அத4 தT அைட யாள எ"ைண2 
(IMEI -~ International Mobile Equipment Identity)  
ெதVOJ ைவ2J1 ெகாQ`PகQ. உPகQ
ெமாைப' ேபா81கான வார"H இதைனB
சா5Oததாb<. ேமr< உPகQ ெமாைப'
ெதாைலOJ ேபானா' இOத எ"ைண1 
ெகா"; ேதH1 க";WH1கலா<.

“ெத[FE ெகா7\#க7”
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ம84ய #ைலbI VைலbHR, சா'சA
#$வன' இE வாரAகL* N. ]மா?H 
ேபா. ஒ.ைற Samsung Galaxy J 2 (BLACK)
எ.ற ெபய_I ெவvbHR!ள;. இ4I
ஆYHராjH லா{பா+ ஆ+பேரH1A
P]ட' இயA Cற;. இத. 4ைர 4.7 அA
 ல அளVI, Super AMOLED ெகபாP1x ட^
]C�. ஆக உ!ள;. 540 x 960 Z*ெஸI
அட?84 ெகா.டதாக 4ைர அைம*க+பH R!
ள;. 1,3 Cகா ெஹ?H] ேவக84I இயA '
Cortex-A7 Exynos 3475  வாH ேகா? +ராசச?
தர+பHR!ள;. Mali-T720 G.Z.D. இைண*
க+பHR!ள;. Exynos 3475 P+ெசH தர+பH
R!ள;. இத. அ4க பHச Vைல ¤. 7,600.

இ4I எ].எ'.எ]., எ'.எ'.எ].,
இெமbI, d� ெமbI மO$' இ.]டYH
ெமச¬ச? ஆCய வச4க! தர+பHR!ளன. எ^.
1.எ'.எI. Zரkச? இயA Cற;. எ'.Z.4, எ'.
Z.3 Zேளய?க!, ேபாHேடா மO$' V1ேயா
எ1Hட? மO$' டா ெமYH Vfவ? ஆCயன
இயA C.றன. ப4k ெசj4R' வச4Dட.
எ+.எ'. ேர1ேயா தர+பHR!ள;.

இ:த ]மா?H ேபாqI, இரYR ைம*ேரா
P'கைள இய*கலா'. இத. ப_ மாண'
136.5 x 69 x 8.4 z~. எைட 128 Cரா'.
இத. ரா' ெமம_ 1 G.Z. ]ேடாேர�
ெமம_ 8 G.Z. இதைன ைம*ேரா எ].1.
கா?H ெகாYR 128 G.Z. வைர உய?84* 
ெகா!ளலா'. ெநHெவா?* இைண+ZO 
3G, 4G, ைவ Z, ஹாH ]பாH, dLu8, 
D.எ].Z., ஆCய ெதா|I £HபAக!
இயA C.றன.

5 எ'.Z. 4ற. ெகாYட ேகமரா Z.dறமா
கk', 2 எ'.Z. 4ற. ெகாYட ேகமரா N.
dறமாகk' இயA C.றன. 30fps 4ற[ட.
V1ேயா ப4 VைனD' ேமOெகா!ளலா'.
Gேயா ேட*CA, ட^ ேபாக] மO$' Nகம
XD' 4ற. ஆCய வச4க! இைண:; Cைட*
C.றன.

இத. ேபHட_ 2000 mAh 4ற. ெகாYட
{84ய' அய. ேபHட _யா '. ெதாட?:;
11 மe ேநர' ேபPட z. ச* 4ைய வழA C
ற;. பாHR ேகHபதாக இE:தாI, ெதாட?:; 
41 மe ேநர' ேகHகலா'. 

சா!ச# கால.d ெஜ 2
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|"ேடா. 101b மாgRQள எ4 ேபா4ற வாசக5
க`1b, cPகQ தOJQள “,"ேடா. 10 u>1b
,ைசகQ” பய8Qளதாக இ>1aறJ. இவLைற2
தTேய bg:பாக எl3 ைவ2J: பய4ப;23
வ>aேற4. ஆனா', u>1b ,ைசகQ இ_வள
]தானா? ஒ_ெவா> வார�< இJ ேபால �ைறய
எ35பா51aேறா<. ந4g.

எ$. மாலா மேனாகர$, ெச$ைன.

|"ேடா. u>1b ,ைசகY', ஆ1ஷ4 ெச4ட5
3றOJ இய1bவதLகான u>1b ,ைச vக]<
பய8Qளதாக அைமO JQளJ. ைம1ேராசா:#
உ"ைமdேலேய பயனாள5கY4 நல4 க>3 பல
p;த' வச3கைள இOத u>1b ,ைசகQ Fல<
தOJQளJ. எ;2J1 கா#Hய தPகY4 �யLq
க`1b< ந4g.

எ$. இராசேசகர$, O�(�M.

க<:K#டV' ப�யாLMைகd' ப'ேவM
���ைலகY' நா< 3ைர1 கா#qகைள: ப3
வாக அைம1க ேவ"HRQளJ. இJ bg2த க#
;ைர, 3ைர1 கா#q அைம:பத4 அைன2J வ[ 
கைளR< ெதYவாக2 தOJQளJ. v1க ந4g.

ேக.எ8. {S�சாR, உைற�M.

512 �.W. ேட#டாைவ அட1a1 ெகாQள1 pHய 
சாf# .ேட# #ைர_, H�#ட' உலa4 ெப><
அ3சய< ஆb<. ஒேர ஒ> aரா< எைடR<,
தLேபாJ இைவ அம>< இட23' �g' ஒ>
பPb இட23' இJ அம>< எ4ற தகவr< ஆB
சVய2ைத வரவைழ1a4றன. இJ ேபால
அைன2J ஹா5#ேவ5 சாதனPக`< u>Pக 
ஆர<W2தா', ேல:டா: க<:K#ட5 இட23' பா< 
(Palm top) க<:K#ட5கQ இட< ெபM<.

எ$. ஆM. Oயாேகச$, ஈேரா=.

|"ேடா. 10 ெவYயாa ஓரா"ைட1 ெகா"-
டா;< வைகd', ைம1ேராசா:# வ>< ஆக.#
2 அ4M தர இ>1b< இலவச அ:aேர# வச 3
கைள ஆவrட4 எ35பா52J1 ெகா" H>1
aேறா<. வழ1க< ேபால, உPகQ ஆq Vய5 bl
இJ bg2J ,Vவாக1 க#;ைரகைள2 தர
ேவ";< என1 ேக#;1 ெகாQaேற4.

ெஜ. பாM�தசாரO, ெச�க�ப7=.

�ராம:nற ெப"க`1கான இைணய: பdLq
�Bசய< ந< ெப"கYைடேய ந'ல ,[:n
ண5BqையR<, ெபா>ளாதார �ைலd' மாLற2
ைதR< ஏLப;2J<. ஆனா', தv�நா#H' ஏ4
இOத2 3#ட< அம'ப;2த:பட,'ைல எ4பJ
,ய:n1bVயதாக உQளJ. cPக`< இJ bg2J
எlதாம' நl, ,#x5கேள!

ஆM. எ8. ம�மாற$, ெச$ைன.

வாசக5கYட< இ>OJ ெதYவன தகவ'கQ
இ'ைல எ4பைத அழ காக, நா�1காக ெவY:
 ப;23யைம1b ந4g. இT ந< வாசக5கQ, இOத
ேவ";ேகாைள ஏLM ஆேலாசைன ேவ";<
சOேதக1 கHதPகைள அ8: nவா5கQ என எ35
பா51கலா<.

ஆ. பரம�வU. நா��யாM ேகா|�.

�ெமd' நா4 அ4றாட< பய4ப;2J< ஒ>
தளமாb<. நம1b வ>< அ�ச'கைள: பா51-
ைகd', ந< மன�ைல மாMவJ இயLைகேய.
அதLேகLற வைகd', �ெமd' தள234 W4-
ன�ைய மாLg, மன3Lb: n2Jண5Bq த><
வைகd' அைம2J1 ெகாQவJ ந'லJ. cPகQ 
தOJQள bg: nகQ இதLb vக]< உத,யாக
உQளன.

ஆM.ைமLேக� ரா , கனகெச7Q�ளU, )�ைவ.
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ேகQ,: ,"ேடா. 10 இய1க23', bg:W#ட
ைப'கைள, நா< ,><n< அ:Yேகஷ4 nேராa
ராv' ம#;ேம இய1b<பH, மாறா �ைல nேராa
ராமாக அைம1b< வ[ எ4ன?

எ$. ேஷL ¢கம�, காைரLகா�.
ப4I: ]டா?H ெம[ ெசIலk'. அIல; 

ேதடI கHட84I Settings என ைட+ ெசj

4டk'. இ4I, System எ.பைத8 ேத?:ெத
R*கk'. இA Cைட* ' VYேடாVI,
இட; dற' உ!ள Z_kகvI, Default Apps
எ.பைத8 ேத?:ெதR*கk'. வல; dற' 
ஒxெவாE ைபI வைகD' தர+பHR, எ; 
மாறா #ைலbI ேவYR' என8 ேத?:ெத
R*க ஆ+ஷ. தர+பR'. ெதாட?:; எ:த
அ+vேகஷ. dேராCராzI }Aக! ேத?:ெத
R8த ைபI வைக 4ற*க+பட ேவYRேமா,
அதைன8 ேத?:ெதR8; அைம*கk'. }Aக!
VE'd' அ+vேகஷ. dேராCரா' இIைல

எqI, VYேடா] ]ேடா? ெச.$ அதைன+ 
ெபO$ இ.]டாI ெசjத Z.ன?, இ:த மாறா 
#ைல அைம+Zைன ேமOெகா!ளk'.

ேகQ,: ேவ5# டாbெம"#கைள உ>வா1b
ைகd', நா4 எ:ேபாJ< �l2 3ைரையR<
பய4ப;23, டாb ெம"#கைள அைம1aேற4.
இதLb .ேட#ட. பாV', வலJ nறமாக உQள
qgய ஐகா4கQ ெகா"ட வV ைசd', இதL
கான ஐகாைன2 ேதH aY1 ெசm 3ட ேவ"HRQ
ளJ. அ'லJ V:பT', ,R ேட:W' Full Screen 
Reading ேதH aY1 ெசmaேற4. இதLb: ப3-
லாக, ேவ5# ஏேத8< ஷா5# க# } ெகா";Q
ளதா? ேநர2ைத vBசப;2தலாேம!

எ8. ேத|( ^]யா, O�(�M.
ப4I: நIல ேக!V. ;ர4E�டவசமாக

ேவ?H மாறா #ைலbI, உAக! VE+ப4O
ேகOற ஷா?HகH l ஒ.ைற* ெகாY1E*
கVIைல. ஆனாI, அதOகாக மன' தளர

ேவYடா'. }Aகளாக ஒ.ைற உEவா*
கலா'. அதைன எ+ப1 உEவா* வ; என*
lேழ தECேற.. 1. ஆ�] பHட. அm84,
Z.ன? Word Options I Cv* ெசj4டk'.
ேவ?H, ேவ?H ஆ+ஷ.] டயலா* VY-

–டாLடM ெப. சNOர ேபா8 –ேகJ| – பO�
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ேடாVைன* காHR'. இத. இட; ப*க84I
உ!ள Customize (Word 2007) அIல; Customize
Ribbon எ.பைத8 ேத?:ெதR*கk'. இ+
ேபா;ேவ?H காHR'டயலா*பா*�I,lழாக
Keyboard எ.$' அத. அEேக Customize
எ.$' காHட+பR'. இ4I Customize எ.
ப4I Cv* ெசj4டk'. இq Cைட* '
VYேடாVI, Categories பH1ய{I, View
ேட+ ேத?:ெதR*கk'. அR8;, Commands
எ.[' பH1ய{I, ReadingModeLayout எ.
பைத8 ேத?:ெதR*கk'. அR8;, க?சைர,
Press New Shortcut Key எ.ப4I ெகாYR
ெச.$ ைவ*கk'. இA }Aக! பய.பR8த
VE'd' ஷா?H கH lகைள அm8தk'. 
எR8;* காHடாக, அைவ Alt+S ஆக இE*
கலா'. அIல; }Aக! VE'd' எ:த lகளா
கk' இE*கலா'. ெதாட?:; Assign எ.ப4I
Cv* ெசjத Z.ன?, டயலா* பா*]கைள
yடk'.

இq Nm 4ைர Cைட*க, }Aக!
]ேடHட] பா? அIல; ெம[ ெசIல ேவY
1ய4Iைல.

ேகQ,: ,"ேடா. 10 இய1க2 3Lb மாg
,#ேட4. ெதாட1க23' இ3' கா#ட:ப;< 
3ைரd' வ#டமாக ெவLgட< உQளJ. இ3'
நா4 ,><n< பட23ைன அைம1க எ4ன ெசm
3ட ேவ";<? அதLகான வ[கைள1 pற]<.

எ$. மா�Lகேவ�, ேசலU.
ப4I: உAக! அ*கkYH பட8ைத (Account

Picture) மாOற VE'dC�?க! எ.$ #ைன*
Cேற.. ஏென.றாI, VYேடா] 10 இய*
க84I பலVத படAகைள ந' VE+ப8 4O 
மாOX அைம*கலா'. அ*கkYH பட8ைத 
மாOற, Nத{I VYேடா] l அm84,
Cைட* ' ெம[VI ‘ெசH1A]’ ேத?:
ெதR*கk'. Cைட* ' ெசH1A] VY
ேடாVI, பல Z_kக! இE* '. இ4I,
Accounts எ.ற Z_Vைன* Cv* ெசj4டk'.
இq Cைட* ' அ*கkYH] VYே டாVI,
உAகLைடய ெபய?, z. அ¬சI Nகவ_
எIலா' தர+பH1E* '. இ4I Your Picture
எ.ப4I, }Aக! இ;வைர எ:த+ படN' 
அைம*காததாI, கா{யாக இE* '. lழாக
Browse என8 தர+பH1E* '. அ4I Cv*

ெசj;, க'+fHட_I உ!ள }Aக! VE+ப+ 
பR' பட84ைன8 ேத?:ெத R*கk'. அ:த+
படேம இq }Aகளாக மாO$' வைர, உAக!
அ*கkYH படமாக அைம*க+பHR* காHட+-
பR'. உAக! பட8ைதேய d4யதாக அைம*க
ேவYR' எ.றாI, Camera எ.ப4I Cv*
ெசj4டk'. VYேடா] உட. }ல #ற84I
கHட' ஒ.ைற* காH1, க'+fHட_I உ!ள
ேகமரா yல' உAக! பட8ைத* காHR'. 
பட' எ+ப18 ேதா.ற ேவYRேமா, அத.
ப1 Nக8ைத அழகாக ைவ8; Cv* ெசjதாI, 
அ+ேபா; ேபாHேடா எR*க+பHR, அ;ேவ
அ*கkYH படமாக ைவ*க+பR'.

ேகQ,: டாb ெம"#H' ஏேத8< ெட1.# அ'
லJ பட< ஒ4gைன ேப.# ெசmதா', இM3
வVd' ஒ> qgய ஐகா4 கா#ட:ப;aறJ.
எ.ேக: அ'லJ ேவM }கைள அl23, டாb
ெம"#ைட2 ெதாட5Oதா', அJ மைறO J,;a
றJ. இJ எ4ன பட<? நா< கா:W மLM< ேப.# 
ெசmவைத உQளாக1 bg2J1 ெகா;1aறதா?

எ$. ராஜர�OனU, கா�ேகயU.
ப4I: இ:த P.ன ஐகா., நா' ெவH1 அI-

ல; கா+Z ெசj; ஒHRவதைன வ| நட8த8
தர+பR' P.ன ெம[வா '. அR8த Nைற

இxவா$ ெட*]H ஒ.Xைன+ ேப]H ெசj-
ைகbI, அ:த ஐகாqI Cv* ெசj4RAக!.
ெம[ Cைட* '. இ; நா' VE'd' 
வைகbI ஒHட+பR' ெட*]Hைட அைம*க 
வ| தECற;. நா' கா+Z ெசj4R' ெட*]H
R* ', ஒHட+பR' டா ெமYH 1O '
இைடேய #ைறய ேவ$ பாRக! இE* '.
}Aக! ஒH1VHR ேமOெகா!L' ச_ ெசj
4R' பeைய, இ:த ஐகா. yல' #ைற
ேவOX* ெகா!ளலா'. 

ஒH1ய Z.ன?, அ:த ஐகா. ~; Cv* 
ெசj4டk'. இ4I பா+ அ+ ெசjய+பHR
ஒE ெசj4* கHட' காHட+பR'. அ4I 
ஒE PXய பH1யI இE* '. இ4I y.$ 
ஆ+ஷ.க! தர+பR'. அைவ: Keep Source
Formatting, Match destination Formatting மO$'
Keep Text only. }Aக! VE'Zயப1 அைமய,
இரYடாவ; ஆ+ஷைன8 ேத?:ெத R*
கk'. ஒHட+பட ெட*]H ஏOகனேவ உ!ள
ெட*]H1. ]ைடைல ஏO$* ெகாYR
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த.ைன மாOX* ெகா!L'. இ:த* கHட84I 
இ$4யாக ‘Set Default Paste’ எ.ற Z_k'
இE* '. இ4I Cv* ெசjதாI, ேவ?H நா'
ேப]H ெசjவைத எ+ப1 ேப]H ெசj4ட
ேவYR' என மாறா #ைலbI அைம*க ெசH
ெசj4R' டயலா* பா*ைஸ* காHR'. அ4I
நம*ேகOப மாOறAகைள அைம*கலா'. இ:த
பா*ைஸ Word Options Cv* ெசj;, Advanced
எ.ற Z_VI Cv* ெசjதாI ெபறலா'. 
இ4I இரYடாவ; Z_வாக, Copy, Cut and
Paste எ.$ இE* ' Z_VI, இதOகான ஆ+
ஷ.க! #ைறய தர+பH1E* '.

ேகQ,: ேவ5# டாbெம"#கY' ேடWQகைள
அைம1ைகd', ெந#; வVைச1 க#டPகY'
தகவ'கைள அைம1ைகd', அைவ ,VவைடOJ
ெகா;1a4றன. இOத ெந#; வVைசகைள ,V
வைடயாம' அைம1க எ4ன ெசm3ட ேவ";<?
அதLகான ெச#HP. ெபாJவாக அைன23Lb
மாக அைம1க �HRமா?

Q.ெபMனாhேடா, சாயM)ரU.
ப4I: ேடZ!கvI உ!ள ெநHR வ_ைச

கvI (Column) ேடHடாVைன இRைகbI,
அைவ V_வைட:; ெகாR+ப; ெபா;வான
த.ைம ஆ '. ஆனாI, அேத ேநர84I,
அைவ V_வைடயாமI, நா' அைம8;!ள
அகல84ேலேய இE* 'ப1யாகk' அைம*
கலா'. lேழ ெகாR8;!ள  X+dகv.ப1
அைம*கk'.
1. எ:த ெநHR வ_ைசb. அகல8ைத மாOX

அைம*க VE'dC�?கேளா, அதைன8
ேத?:ெதR*கk'.

2. _+பqI Layout எ.[' ேட+Zைன8
ேத?:ெதR*கk'.

3. ேடZ!  ¤+ZI, Properties எ.['
ஆ+ஷைன Cv* ெசj 4டk'. ேவ?H,
ேடZ! +ரா+ப?Hc] (Table Properties)
எ.[' டயலா* பா*ைஸ*
காHR'.

4. இA Column எ.[' ேட+ காH
ட+பட ேவYR'.

5. அR8; Preferred Width எ.பைத+

பய.பR84, ெநHR வ_ைசb. அகல8ைத,
}Aக! எY�Cறப1 அைம*கk'.

6. அR8த ெநHR வ_ ைசbைன8 ேத?:ெத-
R*க, Previous Column அIல; Next Column
பHட.கvI Cv* ெசj; ேத?:ெத
R*கk'.

7. மாOற ேவY1ய அைன8; ெநHR வ_ ைச
கvp' ேமOப1 ெசயIபாH1ைன ேமO
ெகா!ள ேமேல 5 மO$' 6 #ைலகvI 0ற+
பHR!ளவOைற ேமOெகா!ளk'.

8. N18த Z.ன?, ஓேக Cv* ெசj; +ரா+
ப?Hc] டயலா* பா*ைஸ yடk'.
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