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மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧6 மா&M மாத5@G3 

NO ெவ;யாQ<R1க1Sடா6. -ா.க2 மGH!
‘/0’1கைள உRவா1Qயவ&, ெவ;<$டவ&, 
Qைட13! இடWக2, Xைல ஆQயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ\]!.
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ப3கJ 5

ப3கJ 11

ப3கJ 7

உ
G

ேள

உWக2 ேக2X, ச_ேதக!, கR56கைள
அD"`ைக<. அ_த_த" ப3@<O
தைல"`கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ\]! எOற உWக;O
எ@&பா&"ைபb! எc6Wக2.

~ டாIட. ெப.சJKர ேபா: ~

ஏற"தாழ ப"( ஆ*+க-./ 012, 4/5,
த1 6ெம9: ;ல= யாஹூ மAB=

ஹாC ெம9: ேபா1றவAB./F சவாலாH
கள= இறKLய(. இ1B, பயனாளOகP1,
Q1 அSச: பய1பாCT:, 0த: ேதOவாH
6ெம9: உ5ள(. VB ேகாT ேபW./ ேம:
இதைனY பய1ப+"(வதா: தா1, ZKக-=
நா\=, 6ெம9: அ.க]*C ஒ1ைறY
பய1ப+"_ வWLேறா=. 

6ெம9: அSச: பய1பாCT:, அ( தW= 
அைன"( வச_கைள`= ZKக5 பய1ப+"_

வWLaOக5 எ1B எ*cLaOகளா? அ(தா1
இ:ைல. 6ெம9: உலL: பல வச _கைள
நா= இ1\= பய1ப+"தாம:  தா1 இW.
Lேறா=. ஏ1? Lைட"த வைர ேபா(= எ1B 
hைன.Lேறா=. இK/ அ( ேபால நா= iC+
iCட jல வச_கைள. காணலா=.

Zெம\& ]கவWக^&
_Iத&

வசKக(
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ஒேர அMசN ெப8OIகான Qைண Rக வTகG

6ெம9: அSச: கண.L: நா= ஆ-.-
ெகாW 0கவl9ைன. ெகா*+5ேளா=. ஒm
ெவாW 0கவl./= ஒW இ1பா.n நம./ உ5
ள(.அoத0கவl./அ\YபYப+=அைன"(
ெம9:க-=, இoத பா.p: நம./. Lைட.
Lற(. இoத 0கவl./ இ1\= jல (ைண
0கவlகைள நா= உWவா.கலா=. அைன"(=
அoத 0கவl./F ெசாoத.காரW.கான 4+த:
0கவlகளாக மாB=. அைவ அைன"_A/=
அ\YபYப+= ெம9:க5 அைன"(=,  அேத
ெம9: பா.p: வo( iq=. இ( எYபT
அைம.கலா=? உKக5 Q1 அSச: 0கவl
9ைன அ+"( ஒW ‘+’ அைடயாள= அைம.
க]=. அத1 s1, ZKக5 iW=2= வைக9:
ெசாAகைளேயா, எ*கைளேயா அைம"(.
ெகா5-Kக5. ஒேர இ1பா.ஸு.கான, உKக
-.ேக ெசாoத மான Q1 அSச: 0கவlகளாக
இைவ இW./=.

எ+"(. காCடாக, உKகP1 தAேபா
ைதய 0கவl aarumugam@gmail.com என
இWYபதாக ைவ"(. ெகா5ேவா=. இதைன,
ZKக5 aarumugam+manager@gmail.com,
aarumugam+relatives@gmail.com என. 4+தலாக
0கவlகைள அைம"(, உKக5 அvவலக"_:
உ5ளவOக-./ 0தw: உ5ள ைத`=, அ+"(
உ5ளைத, உKக5 உறiனOக-./= வழK
கலா=. இoத இர*+ 0கவlக-./= அ\Y
பYப+= Q1 அSச:க5 அைன"(=, உK
கP1 அTYபைட 0கவlயான aarumugam@

gmail.com எ1ற 0கவl.கான அSச: ெபC
T.ேக வo( ேசW=. தx"தxயாக 6ெம9:
_றo( பாO.க ேவ*Tய_:ைல. இoத வச_
;ல=, 2_யதாக எoதiத அTYபைட மாA
ற0= இ:லாம:, 4+த: 0கவlகைள ந=
வச_.ேகAப அைம"(Y பய1ப +"தலா=. 
இmவாB எ"தைன 0கவlகைள அைம"(.
ெகா5ளலா= எ1B ேகCLaOகளா? எ"தைன
ேவ*+மானாv= அைம"(. ெகா5ளலா=.

இதனா:, ZKக5 ேபn2., CiCடO ேபா1-
றவAyA/"தW=Q1அSச:0கவlகைள`=
அவAyAேகAறாOேபா: மாAy. ெகா5ளலா=. 
எ+"(. காCடாக, aarumugam+facebook@gmail.
com அ:ல( aarumugam+twitter@gmail.com என
அைம"(. ெகா5ளலா=. ZKக5 உKக5 இ1
பா.p: அSசைலY பாO./= ேபாேத, அ( 
எoத /qi: இWo( வoத( எனY 2lo(
ெகா5ளலா=.

Rத$ைம RகவT7$ Qைண RகவTகG

உKக-ைடய 6ெம9: 0கவl9:, 25P
(.) ஒ1ைற எoத இட"_: ேவ*+மானாv=
இைடF ெசWL, 0த1ைம 0க வl91 (ைண
0கவlகைள அைம.கலா=. ஏென1றா:,
6ெம9:, அதAகான Q1 அSச: 0கவl
கP:, 25Pக5 இWoதா:, அவAைற ஒW 
ெபாWCடாக. கWதா(. ஆனா:, ZKக5 உKக5 
0கவl9: ெவmேவB இடKகP: 25P
9C+, ெவmேவB நபOக-./ வழKகலா=. 
எ+"(. காCடாக, maduraikumaresan@gmail.
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com எ1ற 0கவl9wWo( 4+தலாக, madu.
raikumaresan@gmail.com, madurai.kumaresan@
gmail.com மAB= maduraikumare.san@gmail.
com என 0கவl.ைள அைம.கலா=. இைவ
அைன"_Aகான 6ெம9: அSச:க-=,
0த1ைம 0கவl.கான இ1 பா.pAேக
வW=. ந= ந*பOக5, இoத 25Pைய" தவ
றாக ைடY ெசH( 0கவlைய அைம"தாv=,
6ெம9: அைத. கண.L: ெகா5ளாம:, 
0த1ைம Q1 அSச: 0கவl.ேக அ\Y2=.

அV(Wய Xெம7ைலZ த>Z K>

அ\Ysய 6ெம9ைல, அ\Yப ேவ*டா=
என jல iநாTகP: ந=மா: த+.க 0T`=.
பலO, ேகாப"_:, உணOFj ேவக"_:, Q1 
அSச: ஒ1ைற எq_ உடேன Send பCடைன
அq"_i+வாOக5. அq"_ய s1னேர,
உடேன, அைத அ\Ys9W.க ேவ*டாேம
எ*cவாOக5. அ:ல(, அ\Ysய Q1
அSசw: ேவB jல மாAறKக ைள`= ஏAப
+"_9W.கலாேம எ1B எ*ணலா=. இYப
TYபCட வழ.க0ைடயவOக5, கவைலYபட
ேவ*டா=. “Send” பCட1 அq"_ய]ட1
இoத எ*ண= ஏAபCடா:, உடேன ெம9: 
அ\YபYப+வதைன hB"தலா=.

இதA/, ெசCTKn ப.க"_: z{. /y"த
வாB அைமY2கைள அைம.க ேவ*+=. உK
க-ைடH இ1பா.n ப.க"_: உ5ள ‘LயO’
ஐகாx: LP. ெசH_ட]=. Lைட./=
ெம\i:, ‘Settings’ எ1ப_: LP. ெசH_
ட]=. Lைட./= Settings ப.க"_:, Undo
Send என இட( ப.க= காCடYபC TW./=
இட"_A/F ெச:ல]=. இK/
“Enable Undo Send” என உ5ள
இட"_: உ5ள
ப ா . p :

T. அைடயாள"_ைன ஏAப+"த]=. zழாக,
Send cancellation period என. காCடYபC+,
அWேக z{ ேநா.Lய அ=2./y அைடயாள=
இW./=. இ_: LP. ெசHதா:, 5, 20, 30 
என ;1B கால அவ காச= காCடYப+=. இ(
எ"தைன iநாTகP:, அ\Ysய ெம9ைல,
அ\Yபாம: இW.க hB"தலா= எ1பைத 
வைரயைற ெசH_+= இட=. ZKக5 iW=2=
கால"_ைன" ேதOoெத +"(, ெசCTKn
ப.க"_1 இB_9: ெச1B, Save பCட1
அq"_ ெவPேயற]=. இx, அSச: எq_
0T"(, Send பCடைன அq"_ய s1னO,
“Your message has been sent. Undo View message
என" தைலYபாக ேம: ப.க"_: காCடY
ப+=. இ_: Undo பCடx: அq"_னா:,
ZKக5 அ\Ysய அSச: அ\YபYபடாம:
ைவ.கYப+=. “Sending has been undone” என
அSச: �*+= ெபறYபCட ெசH_ காC
டYப+=. ZKக5 அதைன அ\Yபாம: ர"( 
ெசH_டலா=. அ:ல( ேதைவYப+= _W"
தKகைள ேமAெகா*+, அத1 s1னO அ\Y
பலா=.

ேபான: [\()

இ1ெனாW /yY2 ஒ1yைன. 4+த
லாகF ெசா:Lேற1. Q1 அSச: கT த"_:, 
(ஆKLல"_:), ஒW டா/ெம*C, ேபாCேடா
அ:ல( iTேயா ைப: என எைதயாவ(,
attach ெசHவதாக எq_iC+, s1 அதைன
இைண.காம:, அSசைல அ\Yப 0ய1றா:,
உடேன, z{.காc= ெசH_ ெகா*ட

கCட= காCடYப+=. Mail.google.com says
/ It seems like you forgot to attach a file. You wrote
“is attached” in your message. But there are no
files attached. Send anyway? என ெசH_ தரY
ப+=. அ\Y2வைத hB"_ iC+, ைபைல
இைண"( s1 Send பCடைன அq"
தலா=.

ேமேல காCடYபC+5ள /yY
2க5, hFசய= பல 6ெம9: பயனா
ளOக-./Y 2_யைவயாக இW./=.
இவAைறY பய1ப+"_ ZKக5 இoத
வச_கைளY பய1ப+"தலா=.
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~ பாரK ~

i*ேடாn 10 ஆYப ேரCTK jnட"(ட1
இைண"(" தரYபCட, 0A yv= 2_ய

sர]சரான ‘எC�’ sர]சO, ெதாட.க"_:,
4+த: வச_கைள" தW= எ.nட1ஷ1 2ேரா
Lரா=கைள ஏAB. ெகா5ளாத வைக9: வTவ
ைம"(" தரYபCட(. அ*ைம9:, ஆகnC
2 அ1B, தரYபCட i*ேடாn 10 ேம=ப+"
தw:, எC� sர]சl: எ.nட1ஷ1 2ேராL
ரா=கைள ஏAB இய./= வைக9: அைம.கY
பCட(. எC� sர]சW.கான எ.nட1ஷ1
2ேராLரா=க5, i*ேடாn nேடாl:
தரYபCடன. ெதாட.க"_: ஒW jல 2ேரா
Lரா=கேள இWoதாv=, ெதாடOo( 4+த:
எ*�.ைக9:, இைவ வழKகYபC+ வW-
L1றன.

iைரi: ைம.ேராசாYC, /ேரா= sர]
சW.கான எ.nட1ஷ1 2ேராLரா=கைள,
எC� sர]சW.ெகன மாAy அைம"(" தW=
�: ஒ1ைற ெவP9ட உ5ள(. இoத இர*+
sர]சOக-./மான எ.nட1ஷ1 2ேராL
ரா=க5 ஏற"தாழ ஒேர வைக9: கCட ைமY
sைன. ெகா*TWYபதா:, Qக எPதாக இoத
�:, /ேரா= sர]சO எ.nட1ஷ1கைள,
எC� sர]சW./ மாAy" தW=. அ*ைம9:
பயOபா.n sர]சW.ெகன தரYப+= 2_ய
எ.nட1ஷ1 கCடைமY2= /ேரா= sர ]
சைர ஒCTேய அைமo(5ள( எ1ப( /yYs
ட"தக.(.

எI:ட$ஷ$ )ேரா_ரா,கைள
எ8` WரbசTN அைம(பQ

எC� sர]சW.கான எ.nட1ஷ1 2ேராL
ரா=கைள, எYபT அoத sர]சl: தரiற.க=
ெசH(, ப_o( இய./வ( எனY பாO.கலா=.

0தw: எC� sர]சைர இய.க]=. இoத
i*ேடாi1, வல( ேம: ;ைல9: உ5ள
ெம\ பCடx: LP. அ:ல( ேடY ெசH _
ட]=. Lைட./= ெம\i: “Extensions” எ1
பைத" ேதOoெத+.க]=. இoத ெம\i:,
“Extensions.” எ1ற ஆYஷ1 இ:ைல எ1றா:,
ZKக5 இ1\= i*ேடாn 10 ஆ* +iழா
ேம=ப+"தைல, உKக5 க=Y�Cடl: இய. L
ைவ.கi:ைல எ1B ெபாW5.

ேம=ப+"தைல ேமAெ கா*TW./= க=Y
�Cடl:, Extensions sl] காCடYப+=.
இ_: ஏAகனேவ, இ1nடா: ெசHயYபCட
அைன"( எ.nட1ஷ1 2ேராLரா=க-= காC
டYப+=. இK/ Lைட./= “Get Extensions
From the Store” எ1ப_: LP. ெசHதா:,
i*ேடாn nேடாO, எC� sர]சW.கான
எ.nட1ஷ1 2ேராLரா=க5 அைன"(=
உ5ள ப.க"_ைன" _றo( காC+=.

தAேபா( வழKகYப+= எ.nட1ஷ1
2ேராLரா=கP:, Adblock, Adblock Plus, Amazon
Assistant, Evernote Web Clipper, LastPass, Mouse
Gestures, Office Online, OneNote Web Clipper,
Page Analyzer, Pin It Button (for Pinterest), Reddit
Enhancement Suite, Save to Pocket, and Translate
for Microsoft Edge ஆLயவAைற. /yYsC+.
4றலா=.

ZKக5 க=Y�Cடl: ப_.க iW=2=, 

எ9S TரVசW& எ35ட!ஷ! வசK



19-9-20166

எC� sர]சW.கான எ.nட1ஷ1 2ேராL
ராQைன, i*ேடாn nேடாO காC+= ப.
க"_wWo( ேதOoெத+.க]=. s1 இoத
ப.க"_: உ5ள “Free” எ1ற பCடx: LP. 
ெசH_ட]=. /yYsCட எ.nட1ஷ1 2ேரா
Lரா=, க=Y�CடW./" தரiற.க= ெசHயY
ப+=. s1னO, தானாகேவ, அ( க=Y�Cடl:
உ5ல எC� sர]சl: ப_யYப+=. ேவB
2_ய sர]சO எ.nட1ஷ1 2ேராLரா=க5,
i*ேடாn nேடாl: ப_யYபC+" தரYப+
ைக9:, அைவ தாமாக" தரiற.க= ெசHயY
பC+, ப_யYப+=.

இx, எC� sர]சO i*ேடாiA/
வoதா:, உடேன, ஒW பாY அY ெசH_. கCட= 
உKக-./. காCடYப+=. அ_: இoத எ.n-
ட1ஷ1 2ேராLரா= ேதைவயா? அதைன
இய.கவா எ1B ேக5i ேகCகYப+=. /yY-
sCட எ.nட1ஷ1 2ேராLராQ1 ெசய:
பா+ உKக-./" ேதைவ எx:, “Turn it On”
எ1ற பCடx: LP. ெசH_ட]=.

எC� sர]சl1 ெம\i:, எ.nட1ஷ1
2ேராLரா= காCடYப+=. இoத ெம\iைன"
_றo(, அoத sர]சl1 ப.க"_: ெசய:படF
ெசH_டலா=. Qக எPதாக, ஓO எ.nட1ஷ1
2ேராLராQைன இய.க, ெம\ ஐகாx: அ_க
ேநர= அq"_ “Show Next to Address Bar” எ1ற

ஆYஷx: LP. ெசH _ட]=. ெதாடOo(,
எC� sர]சl1 �: பாl:, மAற ஐகா1க
-ட1, இoத எ.nட1ஷ1 2ேரா LராQ1
ஐகா\= காCடYப+=. இத1 ;ல=, இ_: 
ஒேர ஒW LP. ெசHதா:, இ( ெசய:பட" 
ெதாடK/=.

இ_: ைரC LP. ெசHதா:, இoத 2ேரா Lரா
Qைன ேமv= பல வைககP: ெசய:ப+"த,
hOவL.க ஆYஷ1க5 Lைட./=. உKக -./
இoத எ.nட1ஷ1 ேதைவ இ:ைல எx:, 
ெம\i:, “Uninstall” எ1ற ஆYஷைன" ேதOo
ெத+"( LP. ெசH _ட]=.

இoத ெம\i:, “Options” பCடைன. LP.
ெசHதா:, எC� sர]சO, இoத எ.nட1ஷ1 
2ேராLராQAகான ப.க"_ைன. காC+=.
இ_: இoத எ.nட1ஷ1 2ேரா LராQைன,
ZKக5 iW=2= வைக9: ெசய:ப +"த பல
ஆYஷ1க5 Lைட./=.

/ேரா= sர]சW.கான எ.nட1ஷ1 2ேரா
Lரா=கைள" தயாl"த ெடவலYபOக-./,
எC� sர]சW.கான 2ேராLரா=கைள" தயா
l.க, ைம.ேராசாYC பல வ�கைள" தo (5
ள(. எனேவ, இx, ெதாடOo( அ_ கமான
எ*�.ைக9:, எC� sர ]சl: 4+த: வச
_கைள" தர.4Tய எ.nட1ஷ1 2ேராLரா=
கைள எ_OபாO.கலா=.

Hardware: (ஹா"# ேவ") க*+,#ட" சா"/த 
அைன45 சாதன6க7* இ/த ெசா:லா:
<=+>ட+ப@ABறன. மத"ேபா"@, 
G+, மHI, J ேபா"@, >KLட", ேமாட*,
ெரௗ#ட" என அைன45* இ/த ெசா:P: 
அட6<*.

Software: (சா+#ேவ") ஹா"#ேவ" எனQ
Rற+ப@* சாதன6கைள இயQ<* க*+,#ட" 
UேராAரா*கV அ:ல5 UேராAரா*கWB 
ெதா<+U என இதைனQ Rறலா*. 
ஆ+பேர#Y6 GIட* UேராAரா*, சா+#ேவ"
அ+WேகஷBகV (எ*.எI. ஆ[I, ேக*I 
ேபாBறைவ) ஆAய அைன45* இ/த
ெசா:லா: <=+>ட+ப@*.

USB -- Universal Serial Bus: (\]வ"ச:
^Kய: பI) க*+,#ட_டB இைணQக+ப@*
>ற சாதன6கைள எWதாக இைண45+ 
பயBப@4த ஒ_ வb. Iேகன", மHI,
>ளாc Yைரd, >KLட" என4 தeேபா5
அைன45 சாதன6க7* இதB வbேய தாB
க*+,#ட_டB இைணQக+ப@ABறன. 
க*+,#ட" இய6AQ ெகாLY_Q<*ேபாேத 
இதைன+ பயBப@4f சாதன6கைள
இைணQகலா*, gQகலா*.

“ெதW`a ெகா(bcக(”
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ேபn2. ேபா1ற ச;க ஊடகKக5 இ1B
பலதரYபCட ம.கைள இைண"( வW

L1றன. ஆனா:, பல ேநரKகP:, நா= jல-
Wட1, jல அரjய: கCjையF சாOoதவOக-
Pட=, jல ெகா5ைகக5 ெகா*ேடாWட1 
நC2ற] ைவ"(. ெகா5ள" தயK/ேவா=.
jலைர நா= நCபாக ஏAB. ெகா*ட s1னO, 
அவOக5 ந=ைம அவமானY ப+= வைக9: 
நட"த 0யAj.கலா=. jலO நம./ எlFச: 
தW= வைக9: தக வ:கைள அ\Yபலா=.
அ:ல( இவOக5 தW= ஏராளமான தகவ:
கைளF சமாP.க நம./ ேநர= Lைட.கா(. 

இ"தைகய �{hைலகைள" தiO.க,
ேபn2.L: அரCைட அT./= iWYப" _
ைனேய 0ட.L ைவ.கலா=. ஆனா:, எ:லா
ைர`= நா= ஒ(.க 0Tயா(. ஒW jலWட1 
ெதாடOo( நC2ற] ைவ"(. ெகா*+, தக
வ:கைள, உணO]கைளY பLOo( ெகா5ள
iW=2ேவா=. இYபT ஒW hைல ஏAப +
ைக9:, அதைனF சமாP./= வ�க5 எ1ன?
நா= iW=sய வைக9: கC+Yபா+கைள
எYபT அைம.கலா= எ1ற வ�கைள இK/
பாO.கலா=.

ந= sர]சl:, ேபn2. இைணய தள"_1,
வல( z{ ப/_9: jyய LயO ஐகா1 ஒ1B
காCடYப+=. இத1 வ*ணY s1ன�`=,
இத1 வ*ண0= இ( இWYபைதY பPF 
என. காCடா(. அoத LயO ஐகாx1 �( 

LP. ெசH_+Kக5.
இK/ Lைட./= ெம\i:, Advanced

Settings எ1பைத" ேதOoெத+.க]=. இY
ேபா( Lைட./= i*ேடாi:, ேமேல தரY
பC+5ள �{hைலகைள. கC+Yப+"(=,
சமாP./= வ�க5 தரYபCTWYபதைன.
காணலா=.

1) Turn off chat for all friends எ1பைத. LP.
ெசHதா:, நம./ ெசH_ / தகவ: வoதா:
நம./ அ( அyi.கYபட மாCடா(. அoத 
ெசH_க5 அைன"(= ந= 0ைடய இ1 பா.
ஸு./F ெச:v=. அைத எYேபா( ேவ*+
மானாv= _றo( பாO"(. ெகா5ளலா=. 

2) Turn off chat for all friends except எ1பதைன"
ேதOoெத+"(, நா= ெதாடOs: ெகா5ள ேவ*-
Tய நபOகP1 பCTயைல மC+= தரலா=. 3)
Turn off chat for only some friends எ1பைத" ேதOo
ெத+"(, நா= iW=பாத ந*பOகP1 ெபயO-
கைள மC+= தரலா=. இதனா:, அவOக PடQ
Wo( எoத தகவv= வரா(.

இ_: நா= ஒ(./=
நC2.கைள 0qைம
யாக" தைட (Block) ெசH
_ட ேவ* Tய_:ைல.
இவOக5 உKக-./ உட
னT தகவ:க5 அ\Yப 
0TயாதபT தைட
எqYபY பCTW./=.
அவOக-./ ZKக5 இ( 
ேபால iல.L ைவ"_
WYப( அyi.கYபட
மாCடா(. ZKக5 அரC
ைட9: ஈ+பட அYேபா(
தயாராக இ:ைல எ1ப( ேபாலேவ காCடY-
ப+=.

ேமேல ெசா:லYபCட iWYப" ேதO-
]க5 அைன"(= ேபn2. ெமசSசl: தரY
படi:ைல. உKக-ைடய ேபா1 அ:ல(
ேடYளC s.j.9: இoத வச_ Lைட.கா(.

ேப5637& ந96கைள வ=க9ட
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இo_யாi:, ெதாைல ெதாடO2 hBவனK
களா: i_.கYப+=, இைணய இைணY
2.கான கCடண" _CடKக5 (data tariff
plans) Qக]= மwவானைவ எ1B ZKக5
hைன"தா:, அ( 0q.க 0q.க தவறான 
எ*ணமா/=. T6Cட: �Tயா /y"(, 
ப1னாCடளi: ஆH] நட"_ய உலக=
தqiய அைமY2 ஒ1B இதA/ ேநO மாறான 
கW"_ைன" த1 அ*ைம. கால"_ய 
அy.ைக9: ெதli"(5ள(. வளOo(iCட
நா+கP1 இைணய கCடண அைமYs1
அTYபைட9: பாO"தாv=, இo_யாi:
வ�w.கYப+= கCடண iLத= Qக Qக
அ_க= எ1B அoத ஆH] அy.ைக9:
4றYபC+5ள(. அ"(ட1, உடனTயாக
கCடண"_: 75% /ைற.கYபCடாேல,
இo_யா T6Cட: இo _யாவாக, அைன"(
ம.க-= இைணய"_: இைணoதவOகளாக
மாB= வாHY2க5 ஏAப+= எ1B எFசl"
(5ள(.

இo_யாi:, இைணய. கCடண"_ைன
ஆH] ெசHைக9:, ஒW 6.s. ேடCடாi: 
வWமானமாக, hBவனKக5 �.228 ெபB=
�{hைல9:, அ( வளOoத மAB= வளOo(
வW= மAற நா+கைள. காCTv= Qக
அ_கமா/=. ஒW நாC+ /Tமகx1 சராசl
வWமான"_1 அTYபைட9:, இைணய"
_Aகான ெசலiனKக-ட1, மAற நா+கP1
தx நபO வWமான= மAB= சாOoத இைணய. 
கCடண"ைத ஒYsCடா:, இo _யOக5

Qக அ_கமாக ெசv"_ வWL1றனO எ1ப(
ெதlயவW=.

ெமா"த இo_ய ேதjய வWமான"_1
அTYபைட9:, தx நபO ஒWவO, ஒW 6.s.
ேடCடா அளiலான இைணய" ேதடைல
ேமAெகா5ள, த1 வWமான"_: 2.6%
பKLைன, இைணய ேடCடா கCடணமாகF
ெசv"த ேவ*T`5ள(. இ(ேவ, வளOoத
sற நா+கP1 சராசl தx நபO வWமா ன"
(ட1 ஒYs+ைக9:, இைணய. கCடண=
0.4 0த: 0.5 வைரயாக உ5ள(. இைத ேவB
ேகாண"_: பாO"தா:, இo _யாi:, சராசl
இைணயY பய1பாCTைன ேமAெகா5-=
ஒWவO, த1 ஆ*+ வWமான"_:, 2.6 சத
�த_ைன, மாத= ஒ1B./ ஒW 6.s.
ேடCடா ெபறF ெசல வ�.LறாO. இ(, ேமேல
ெசா:லYபCட மAற நா+கP1 கCட ண"ைத. 
காCTv= அ_க= ஆ/=. 

இoத ஆH] பல 2_ய அ_ரT 0T]கைள
ேமAெகா5ள எFசl.ைக i+" (5ள(. உடன
Tயாக, இைணய. கCடண"_: 75% /ைற.
கYபட ேவ*+=. (அYேபா(, ஒW 6.s.
ேடCடாiAகான சரா சl வW மான= �.57 
ஆக இW./=.) இoத iைல /ைறY2 ஏA-
ப+= hைல9ேலேய, 66. 7 ேகாT j=கைளY
பய1ப+"(= பயனாளOக5 எ*�.ைக
உயW=. 2019~20 ஆ= ஆ*T:, ஒm-
ெவாW j= காOC வ� யாக]= மாத= ஒ1y: 
4.2 6.s. 0த: 4.3 6.s. வைர ேடCடா 
2ழ.க"_: Lைட./=.

இைணய3 க9டணBைத
75% Gைற3க ேவ,IJ
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இoத. கCடண. /ைறYsனா:, ெதாைல
ெதாடO2 hBவனKக5, தKக5 வWமான"ைத
இழ.கா( என இoத ஆH]. கC+ைர ெதl
i.Lற(. கCடண. /ைறY2 ஏAப+"தY
பCடா:, பலW./ இைணய"ைதY பய1ப +"
(வதAகான ெசல] கC+பTயா/= hைல./F
ெச:v=. மாதoேதாB= பய1ப+"தYப+= 
ேடCடாi1 சராசl அள] 10.2 6.s. ஆக 
உயW=. இதAகான கCடண=, ஒW 6.s.
ேடCடாiB �.57 ஆக. /ைற`=. ேமv=,
10% வWமான=, அைழY2க5 வ�யாக.
Lைட./=. இYபTYபCட �{hைல9:,
பயனாளO ஒWவO ;ல= hBவனKக-./.
Lைட./= வWமான= சராசlயாக �.645 ஆக
உயW=.

இoத அy.ைக9: இo_ய ெதாைல
ெதாடO2 hBவன"_1 ெபயO எ(]= /yYs
டYபடi:ைல. இo_யாi: 36 பய1பா+
Qக ேவகமாக உயOoத(. அேத ேவைள9: 46 
பய1பாCTAகான ேதைவ, அ\ம_.க. 4Tய
அளiைன. காCTv= 4+தலாக இWoத(
/yYsட"த.க(.

46 அைலவlைச ெசய:பா+, �கOேவா
W./" ேதைவயானைத. காCTv= அ_கமா
கேவ வழKகYபட. 4Tய hைல9: உ5ள(. 
இதனா:, �கOேவாl1 பய1பாC+ 0ைற9:
0த: 0ைறயாக, இo_யாi: ெபlய அளi:
01ேனAற= ஏAப+=. ஏென1றா:, பய னா
ளOக5 QகF jறoத, அ_ ேவக= ெகா*ட 
அைலவlைசY பய1பாCTைனY ெபற
0T`=.

இ1ெனாW சாதகமான அ=ச0= இo_
யாi: தAேபா( ஏAபC+ வWLற(. அ(
ெதாைல ெதாடO 2./" ேதைவ யான சாதனK
கP1 எ*�.ைகY ெபW.க0= iைல
/ைறY2ேம ஆ/=. தAேபா( Lைட./= சாத
னKக5 அைன"(=, 36 மAB= 46 அைல
வlைசY பய1பாCTA/ இைணயானதாகேவ
வTவைம.கYபC+ Lைட.L1றன. இவAy1

iைல Qக ேவகமாக, Qக Qக. /ைற வாக
hOணய= ெசHயYப+L1றன. எனேவ, சாத
னKக5 LைடYப( எPதானதாக மாyi+=.
இவAைறF jரம= இ1y வாK/= அள iA/Y 
ெபாWளாதார hைல`=, ம.கP1 சரா சl வW
மான0= உயOவாக இW./=.

இைணய"_: ம.க-./. Lைட.க. 4Tய 
தகவ:க5 /y"( இoத அy.ைக அmவ ள
வாக. 4றi:ைல. தக வ:க5, Qக. /ைறoத 
ேநர"_: இய.க. 4Tய iTேயா ைப:க ளாக
இைணய"_: இWYபதா:, அைவ ெமாைப:
வ� ேடCடா பய1பாCTைன அ_கமா.L`5
ளன. ஆKLல= அy யாத ம.க -./" தா1,
இைணய= அyவ( எ1ப( ஒW சவா லாகேவ
உ5ள(.

இo_யாi:, அ+"த 30 ேகாT இைணயY
பயனாளOக5 ஆKLல= அyயாத ம.கPடQ
Woேத வW வாOக5 என 4/5 அy i"(5ள(. 
தAேபா( தகவ:க5 ஆK Lல"_ேலேய ெபW=
பாv= தரYப+Lற(. இ(, இo_ய இைணயY
பயனாளOக-./F jy(= ெதாடO2 இ:லா
ததாகேவ அைம`=. எனேவ, அ+"( வர
இW./= இைணயY பய னாளOக5, இo_ய.
LராமY 2றKகPwWoேத ெபW=பாv= வர
இWYபதா:, இைணய" தக வ:க5, அவ
ரவO ேபF� வழ./ ெமா�9ேலேய இW.க
ேவ*+=.

இoஇoத.த.த. கககCCடCடண.ண. //ைறைறYYsனssனா:ா:, ெதெதாைாைலல
ெெதாடOO2 hhBவவ KனK 5க5, KதK 5க5 வவWமான""ைத
இழ.கா( என இoத ஆH]. கC+ைர ெதl
i.L C . Y A +" Y

iைiைiைiைiைiiைiைலலலலலல QQQQகQQQQக ேேவகவகமமாகாக, QகQக QQக.க. //ைறைறவவாகாக
hOhOணய== ெெசHHயYYப++LL11றன. எ ேனேவவ, சாத
னKக5 LைடYப( எPதானதாக மாyi+=.
இ A F j = இ1y K = iA Y

Download: க*+,#ட" ஒB=P_/5 ேநரYயாக
இBெனா_ க*+,#ட_Q<+ ைபைல மாei
வதைன டHLேலா# எனQ <=+>@Aேறா*.
இ_+>k* இBட"ெந# ெந#ெவா"QA:
இைண/5Vள க*+ ,#டKP_/5 ஒ_ ைப:
இறQA+ பfய+ப@வதைனேய இ5 ெப_*
பாl* <=QAற5.

“ெதW`a ெகா(bcக(”
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இo_யாi: ேபn2. பய1ப+"(பவOக5
எ*�.ைக, இoத ஆ*T1 ெதாட.க"_:,
13 ேகாTைய எCTய(. இoத வைக9:, உலக
அளi:, ேபn2. hBவன"_1 வாT.ைகயா
ளOக5 எ*�.ைக9:, இo_யா இர*டா
வ( இட"ைதY sT" (5ள(. ஆனா:, இ_:
ெப*கP1 எ*�.ைக 24% மC+ேம.
இ(, இo_யாi:, ெப*க5 ெதா�: �C
ப"_ைன`=, தகவ:கைள`= அc/வ_:
உ5ள தைடகைள. காC +Lற( என இoதY
sli: ஆH] ேமAெகா5ேவாO 4y ̀ 5ளனO.
ேபn2. மC+Q1y, தகவ: ெதா�: �C
ப"_: ெபா(வாக]=, இைணய= பய1ப +"
(வ_: /yYபாக]= ெப*கP1 hைல இ(
ேபா: தா1 உ5ள(.

ஆ*+ ேதாB= இo_யாi:, ச;க வைல"
தளKகP1 பய1பா+ 28% அ_கl"( வo
தாv=, அ_: ெப*கP1 பKL: எoத iத
01ேனAற0= இ:ைல. இoத ஆ*, ெப*
ேவBபா+ இைணய"_: ெதாடOo( hைலயாக
இWo( வWLற( என We Are Social எ1\=
jKகY�O ஆH] ைமய= ெதl i"(5ள(.
இo_ய இைணய= மAB= ெமாைப: 4Cட
ைமY2 (Internet and Mobile Association of India 
(IAMAI) ெமாைப: வ� இைணய= பய1ப+"
(ேவாl:, 35% ேபO ெப*க5 என அyi"
(5ள(. இைதேய, உலக அளiலான 6.எn.
எ=. அைமY2= 4y`5ள(. 

‘இo_யாi:, ெப*க5, க:i9: மாA
றKக5 ஏAபCட ேபா(=, ெதா�: 2ரCj
ஏAபCட ேபா(= s1 தKLேய இWoதனO.
அ(ேவ, இYேபா( ஏAபC+5ள T6Cட:
மாAற"_v= ெத1ப+Lற(’ என ச;க ஆH]

ைமய"_1 இய./நO ரSசனா /மாl ெதli"
(5ளாO. ஒW /+=ப"_:, ெமாைப: ேபா1
ஒ1ைற. ெகா+Yபதாக இWoதா:, ெப*கைள.
காCTv=, ஆ*க-.ேக 01\lைம அP.
L1றனO. அ( மC+Q1y, ெமாைப: ேபா1
கைளY ெப*க5 பய1ப+"(வைத யாW=
ஆதlYப_:ைல. அவOக-./ இoத வைக9:
ஊ.க= அPYப_:ைல; ஊ.கK ெகா+.காம:,
மன"தளOiைனேய உ*டா./L1றனO.

ெச1ற sYரவl மாத=, /ஜரா" மாh ல"_: 
�ர� எ1\= Lராம"_v=, உ"தரY sரேத
ச"_: பாெச ளw எ1\= Lராம"_v=,
ெப*க5 ெமாைப: ேபா1க5 பய1ப +"த.
4டா( என" தைட i_.கYபCட தகவ:க5 
Lைட"(5ளன. 0ஸாsOநகO எ1\= ஊl:
4Tய பSசாய"( 4Cட=, இ( ேபா1ற 
தைடைய 46 LராமKகP: அம: ப+"_ய(.
இதAகான காரணமாக அவOக5 4Bவெத1ன?
ெமாைப: ேபா1கைள ெப*க5 பய1ப+"
(வ( ஒq.க. /ைறபாTA/ வ� ெகா+"(,
/AறKகைள அ_ கYப+"(Lற( எ1B இoத
தைடைய i_"த LராமY பSசாய"( ெபl
யவOக5 4y உ5ளனO. தகவ:கைள அy`=
வ�கைளY ெப*க-./ அPYப( அபா ய
மான ஒ1றா/= என இவOக5 கW (L1றனO.

ஆனா:, இoத hைல இx ெதாடரா(
எ1ேற பலW= எ_OபாO.L1றனO. ெச1ற 
மாOF மாத=, பாnட1 க1ச:TK /�Y எ1ற 
ஆH] அைமY2=, இo _ய j:லைர வO"த
க"_னW.கான அைமY2=, வW= 2020 ஆ=
ஆ*T:, நகரKகP: 40% ெப*க5 இைண-
ய"ைதY பய1ப+"(பவOகளாக இWYபாOக5
எ1B அyi"(5ளன.

இைணயBK& ெப,க( ஏ! அKகJ இ&ைல?
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f1 அSச:க5 இ:லாத ஓO இைண
ய"ைத ந=மா: எ*�Y பாO.க இய vமா?
அHயHேயா எ1B ZKக5 4./ரw+வ(
ேகCLற(. ஏென1றா:, Q1 அSச:
ந= வா{ேவா+ இைணoத ஒ1றாக மாy,
பல ஆ*+க5 ஆL iCடன. இதைன
எ:லாW= உணOo(5ளனO. ஆனா:, Q1 
அSச:க5 /y"த jல தகவ:கைளY பலW=
அyo_W.க வாHYs:ைல. _ைக.க ைவ"
_+= தகவ:க5 jலவAைற இK/ காணலா=.
1. ஒmெவாW நா-=, /"( ம_Yபாக, 20,500

ேகாT Q1 அSச:க5 அ\YபYப+L1
றன. அதாவ(, ஒmெவாW iநாT9v=,
24 லCச= அSச:க5 அ\Y
பYபC+ வWL1றன. இ_:
90% nெப= ெம9:க5 என
எ+"(. ெகா*டாv=, 
QSj hA/= அSச:கP1 
எ*�.ைக ந=ைம
iயYs: ஆ{"(Lற(.

2. Q1 அSச: பய1ப+"
(பவOகP:, 91% ேபO,
_னoேதாB= ஒW 0ைற
யாவ( தKக5 அSச: 
கண.ைக. கா*L1
றனO. இைணய= 
பய1ப+"தாம: உK
களா: இW.க 0T
`மா? 0Tயா(. இoத
வைக9:, Q1 அSச:க5 

சlயான இட"ைதY sT" (5ளன. 
3. Q1 அSச: பய1ப+"(பவOகP:, 75%

ேபO தKக5 nமாOC ேபா1கைளேய பய1
ப+"(L1றனO. இoத தகவ: தா1, ம.க5
nமாOC ேபா1க-./ அTைமயாL`5
ளனO எ1பைத. காCTய(.

4. 6ெம9: சoதா தா ரOகP1 எ* �.ைக
ஏற"தாழ VB ேகாTைய எCTiCட(.
இoத உலL1 ஜன"ெதாைக 700 ேகாTைய 
எCT`5ள(. இவOகP:, இ1\= ெபW=
பாலானவOக-./, இைணய இைணY2
Lைட.காம: உ5ள(. எனேவ, இைணய= 
பய1ப+"(= அைனவW= 6ெம9: பய1-
ப+"(L1றனO எ1ப(, ெபW= iயY2.

/lய ெசH_ேய.
5. ந:ல _றைம`ட1 Q1 

அSச:கைள, வO"தகY
பய1பாCTA/Y பய1-
ப+"_னா:, நா=
ெசலவ�./= ஒm
ெவாW VB �பாH./=, 

�.4,500 லாப= ஈC
டலா=. அதனா: தா1, 
நா= பல nேப= ெம9:
கைள, நா5ேதாB= ெபB
Lேறா=.
எ1ன, இoத தகவ:

கைளY பT"( தைல �AB
Lறதா? இ_: நா0= ஓO அKக= எ1

பதைன hைனi: ெகா5-Kக5.

 ! அ$ச&க( ~ ச)* எ,./ பா23க

கJ/O9டf3G/ 6Kயவரா!
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ேவ"# அ#டவைண
ெந#+ வ,ைச அகல0

ேவOC டா/ெம*CT:, ேடs5 ஒ1B தயா-
l./= ேபா(, அத1 ெநC+ வlைச91 அக
ல"_ைன Qக" (:wயமாக அைம.க 0T`=.
அதA/. z{.காc= வ�கைளY s1பA
ற]=.

1. எoத ெநC+
வlைச91 அக
ல"ைத மாAy
அைம.க iW=2L
aOகேளா, அதைன"
ேதOoெத+.க]=.
2. l Y ப x :
Layout எ1\=
ேடYsைன" ேதOo
ெத+.க]=.
3. ே ட s 5
/ � Y s : ,

Properties எ1\= ஆYஷைன LP. ெசH
_ட]=. ேவOC ேடs5 YராYபOC¡n
(Table Properties) எ1\= டயலா. பா.ைஸ.
காC+=.

4. இK/ Column எ1\= ேடY காCடYபட
ேவ*+=.

5. அ+"( Preferred Width எ1பைதY பய1
ப+"_, ெநC+ வlைச91 அகல"ைத,
ZKக5 எ*cLறபT அைம.க]=.

6. அ+"த ெநC+ வlைச9ைன" ேதOoெத+.க,
Previous Column அ:ல( Next Column பCட1
கP: LP. ெசH( ேதOoெத+.க]=.

7. மாAற ேவ*Tய அைன"( ெநC+ வl ைச
கPv= ேமAபT ெசய:பாCTைன ேமA
ெகா5ள ேமேல 5 மAB= 6 hைலகP: 4றY
பC+5ளவAைற ேமAெகா5ள]=.

8. 0T"த s1னO, ஓேக LP. ெசH( YராY
பOC¡n டயலா. பா.ைஸ ;ட]=.

பா"ம#45 மா6ற
ேவOC ெட.nCT: jல /yY sCட ெசாA
கைள மAற ெசாAகPடQWo( ேவBப+"_.
காCட அq"தமாக, அT.ேகா+, சாH] மAB=
ேவB jல பாOமCகP: அவAைற அைம" _
WYேபா=. அைம"த s1னO, இoத பாOமCTK 
ேதைவ இ:ைல என எ*�னா:, இவAைற
ெமா"தமாக Z.க ேவ*+ெம1றா:, இதைன"

ேதO] ெசH( ெம\ பாO ெச1B ஒmெவாW
ஐகானாக. LP. ெசHேவா=. இதA/Y ப_-
லாக இர*+ ஷாOC கC zகைளY பய1ப
+"தலா=. பாOமCTK Z.L எP ைமயான 
ெட.nC மC+ேம ேதைவYப+= ெசாAகைள" 
ேதO] ெசH( ெகா5-Kக5. s1 க*Cேரா: 
+ ¢YC+இஸC (Ctrl+Shft+Z) அq"(Kக5.
ெமா"தமாக பாOமCTK அைன"(= Z.
கYப+=. ேவOC உ5ளாக ResetChar எ1ற
கCடைளைய அம:ப+"(Lற(. இதைன
க*Cேரா: + nேபn பாO அq"_`= ேமA
ெகா5ளலா=.

இேத ேபால ஏேத\= பாரா பாOமCTK 
ெசH_Woதா:, அoத பாOமCTைன Z.க பாரா
iைன ெசல.C ெசH( க*Cேரா: + .�
(Ctrl+Q) அq"(Kக5.

ெட.nC ஒ1B./ சாதா ரண நாOம: 
nைட: இWoதா: ேபா(= எ1B எ* �
னா:, உடேன அதைன" ேதOoெத+"( க*C
ேரா:+¢YC+எ1 (Ctrl+Shft+N) அq"த]=.

டா8ெம9# :;<த >ைற

ஒmெவாW 0ைற ேவOC டா/ ெம*Cைட" 
_W"(ைக9:, அத1 YராYபOC¡n (document
properties) அYேடC ெசHயYப+Lற(. ஒW
டா/ெம*C எ"த னாவ( 0ைறயாக" _W"
தYபCட( எ1ப( இoத தகவ:கP: ஒ1B. 
இதைன the revision number என அைழ.L1
றனO. ZKக5 iW=sனா:, இoத எ*ைண,
அேத டா/ ெம*CT: அைம"(, தானா கேவ
அYேடC ெசH( காC+மாB அைம.கலா=.
1. எK/ இoத எ* காCடYபட ேவ*+ேமா,

அoத இட"_: கOசைர அைம.க]=.
2. lYபx:, Insert ேடYsைன. காCட]=.
3. இ_: உ5ள ெட.nC /�Ys: Quick Parts

எ1ப_: LP. ெசH _ட]=. இத1 s1னO
Field எ1ப_: LP. ெசH_ட]=. ேவOC
Field டயலா. பா.ைஸ. காC+=.

4. Categories பCTயw: இWo(, Numbering 
எ1பதைன" ேதOoெத+.க]=. ேவOC Field
Names பCTயைல அYேடC ெசHLற(.

5. இoத பC Tயw: இWo( RevNum எ1ப
தைன" ேதOoெத+.க]=.

6. அ+"( ஓேக LP. ெசH( டயலா. பா.ைஸ 
;ட]=. இx, டா/ெம*C _W"தYப+= 
ஒmெவாW ேவைள 9v=, அதAகான டா/
ெம*CTேலேய, அYேடC ெசHயYப+=.
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ேட#டா ?,@கAB8C
ெபய" அEBக

எ.ெஸ: ஒO. £CT: அைம.கYப+=
சாOCகP: ேடCடா ேலs5 அைமYப(,
அoத சாOC ெதl i./= 0.Lய தகவ:கைள
எ+"(. காC+=. ZKக5 அைம./= சாOC
பாOமCைடY ெபாB"( இoத ேலs5க5 தக
வ:கைள. காC+வ_: jறYsடKகைளY
ெபBL1றன. இ( எYபT எ1B பாO.கலா=.

எ+"(. காCடாக ZKக5 ஒW ைப – சாOC
அைம"தா: அ_: ேடCடாiAகான ேலs5
இ:ைல எ1றா: hFசய= தகவ:க5 எ1ன
ெசா:ல வWL1றன, ஒ1B.ெகா1B எY
பT" ெதாடO2ைடயன எ1B ெதlயா(. இoத
ேடCடா ேலs5கைள எYபT அைமYப( 
எ1B காணலா=. எ.ெஸ: 2007 பய1ப+"(
பவOக-./:
1. 0தw: எoத சாOC+./ ேடCடா ேலs5 

அைம.க ேவ*+ேமா அத1 �( LP.
ெசH( இய.க]=.

2. ேலஅ]C ேடY lYப1 காCடYப +வதைன
உB_ ெசH_ட]=.

3.இ_: உ5ள Data Labelsஎ1ற �ைல. LP.
ெசH_ட]=. இoத வைக9: எoத இட"_:
ேடCடா ேலs5கைள அைம.க ேவ*+= 
எ1பதA/ பல ஆYஷ1கைள எ.ெஸ: தW
Lற(.

4. எKLWoதா: jறYபாக அoத ேலs5 த1
ப�ையF ெசH_+ேமா அK/ ைவ.க]=.
அ+"( எ.ெஸ: 2003 பய1ப +"(பவOக

-./:
1. 0தw: எoத சாOC+./ ேடCடா ேலs5 

அைம.க ேவ*+ேமா அத1 �( LP.
ெசH( இய.க]=.

2. s1 Chart ெம\iwWo( Chart Options 
எ1\= sliைன" ேதOoெத +.க]=.
இKேக Chart Options டயலா. பா.n
Lைட./=.

3. இoத பா.p: உ5ள Data Labels எ1\=
ேடsைன" ேதOoெத+.க]=.இoத டயலா.
பா.p: இட( ப.க= ப:ேவB வைக யான
ேடCடா ேலs5கைள. காC+=. உKக -
ைடய சாOCT1 த1ைம.ேகAப  காCடY

ப+= ேடCடா ேலs5கP1 எ* �.ைக
மAB= த1ைம மாB=.

4. இoத ேடCடா ேலs5கைளY பாO"தா: 
அTYபைட9: ஐo( வைகக5 இWYபைத 
உணரலா=. ஒmெ வா1B= ேடCடாi1 
த1ைம மAB= ேலsP1 வைக ஆLய
வAைற இைணYப_: ேவBபCTW./=.
இவAywWo( உKக5 ேநா.க"ைத ெவP.
காC+= jறoத ேலs5கைள" ேதOoெத+.
கலா=.

5. OK LP. ெசH_ட]=. சாOC ேலs5க
-ட1 வTவைம.கYபC+ காCடYப+வ
தA/ தயாராக இW./=.

ேடC?F அளைவ H#ட
எ.ெஸ: ஒO. £CT1 ேடYக5 அைன"(= 
jyயதாகேவ தரYபC+5ளன. மாறா hைல9:
தரYப+= இவAy1 பl மாண"ைத நா= மாA
றலா=.

ZKக5 பய1ப+" (வ( i*ேடாn 7
எx:, z{.க*டபT ெசய:பட]=.
1. Start ெம\ அ:ல( ேதட: கCட"_:

இWo( Control Panel _ற.க]=.
2. அ+"( Appearance & Personalization எ1

ப_: LP. ெசH _ட]=.
3. Personalization sli: Change Window Glass 

Color எ1ப_: LP. ெசH _ட]=.
4. அ+"( Advanced Appearance Settings எ1

ப_: LP. ெசH _ட]=.
5. அ+"( Item எ1ற CராY ட]* பா.p:,

Scrollbar எ1பைத" ேதOoெத+.க]=.
அ+"(, ZKக5 iW=2= அளi: ேடY
அைமய, அதAகான அள]கைள" ேதOoெத
+"( அைம.க]=. ெபlய அளi: எ1றா:,
ேடYக-= ெபlயதாக அைம`=. s1னO
Apply மAB= OK LP. ெசH( ெவPேயற]=.
இYேபா( எ.ெஸ: ஒO. £C ேடYகP1

அள] ZKக5 ெசC ெசHதபT அைம`=.
இ_: எ1ன sரFைன எ1றா:, உKக5 
ஆ¦n ெதா/Ys: உ5ள 2ேராLரா=கP:
தரYபC+5ள n/ேரா: பாOகP1 அள]= 
மாAறYபCTW./=. சAB ெபlயதாக உ5ள
n/ேரா:பாlைன ZKக5 பய1ப+"தY பழக
ேவ*Tய_W./=.
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ஆYs5 hBவன=, ஐேபா1 7 மAB=
ஐேபா1 7 Yளn அy0கYப+"_ய ைகேயா+,
இo_யாiAகான jல அyiY2கைள
ெவP9C+5ள(. 0oைதய ஆ*+கP:,
2_ய ஐேபா1க5 அy0கமா/=ேபா(, அைவ
அெமl.கா மAB= slCட1 நா+கP:
ெவPயா/= நாCக5 மAB= iைல
அyi.கYப+=. இo_யா ேபா1ற நா+கP:
எYேபா( Lைட./= மAB= அவAy1
iைல /y"த iபரKக5, s1 நாP: தா1
அyi.கYப+=. இதனா:, இைவ /y"(
ப:ேவB ஊகKக5 ம.கPைடேய வளW=.

இதA/ மாறாக, 2_ய ேபா1கைள 
அy0கYப+"_ய ைகேயா+, இo_யாi:
அைவ எYேபா( Lைட./= என]=
மAB= சாOoத தகவ:கைள`= ஆYs5
அyi"(5ள(. வW= அ.ேடாபO 7 அ1B,
சlயாக அெமl.காi: அy0கமாL ஒW
மாத= க�"(, இo_யாi: ஐேபா1 7
Lைட.க இW.Lற(. அTYபT அ=சKக5 
உ5ள ஐேபா1 71 iைல �. 60,000. 012 
ஐேபா1 6 எn ெவPயான ேபா(, அத1 16
6.s. ஐேபா1 6 எn iைல �. 62,000 என
அyi"த( hைனiW.கலா=. தAேபா(,
32 6.s. அள] ேத.கக= ஐேபா1 7: 
Lைட.Lற(.

இWYs\=, அெமl.க iைல`ட1
ஒYs+ைக9: இ( Qக அ_க= தா1. அK/ 
iைல 649 டாலO. இதைன இo_ய �பா9:
கண.LCடா:, �. 43,000 தா1 ஏற"தாழ
வWLற(. இK/ இo_யாi: ெசv"த
ேவ*Tய வl மAB= ;1றா= நபO வ�
iAபைன ஆLயவAறா:, இoத iைல ஏAற= 
இW.கலா=. எனேவ, ஆYs5 hBவன=,
இo_யாiேலேய, த1 ஐேபா1கைள"
தயாl"( வழKLனா: மC+ேம, அத1 iைல
/ைறவாக இW.க வாHY2*+.

மAற சாதனKகைளY ெபாB"தவைர, 
2_தாக அy0கமாL இW./= ஏO பாC,

வW= அ.ேடாபO மாத இB_9: இo_யாi:
iAபைன./ வW=. இத1 iைல �. 
15,400. ஐேபா1 7 உட1, ைலCxK கன.டO
மAB= பைழய 3.5 Q� ெஹCேபா1
ஜா. இைணYபதAகான இைட இைணYs 
ஆLயவABட1 ஏOபாC இைணoேத 
தரYப+Lற(. இWYs\=, இைவ �.2,500 
மAB= �.900 எ1B iைல9டYபC+5ளன. 
ேபா\.கான ெலதO மAB= jwகா1 கவசKக5 
�. 2,900 என iைல9டYப+5ளன ஐேபா1
7 nமாOC ேபCடl ேகn iைல �.8,900.
ைலCTK டா. �. 3,700.

அ.ேடாபO 7 அ1ேற, ஆYs5 வாCF வlைச
2 இo_யாi: iAபைன./. Lைட.Lறா(.
இத1 iைல �. 32,900: ெதாடKL, �. 
1,10,900 வைர ெச:Lற(. 

மAற ஐேபா1 7 மாட:கP1 இo_ய iைல
/y"( இ1\= அyiY2 வரi:ைல. 

இதALைடேய, இx இo_யாiv=
ேசO"(, எK/= ஐேபா1 5 எn, ஐேபா1 6
மAB= ஐேபா1 6 Yளn மாட:க5 iAபைன
ெசHயYபட மாCடா(. ஆYs5 hBவன"_1 
இைணய தளKகPwWo( இைவ எ+.கYபC+ 
iCடன. ஐேபா1 5 எn எ+.கYபCட_:
ஆFசlய= எ(]Q:ைல. ஆனா:, வழ.க= 
ேபால, /ைறவான iைல9:, ஐேபா1 6
மAB= ஐேபா1 6 Yளn மாட: ேபா1க5
இ1\= ஓரா*+./ iAபைன9: இW./= 
என எ_OபாO.கYபCட(. அேத ேபால, 2_ய 
ேபா1 மாட:க5 வWைக9:, அவAyA/ 
0oைதய மாட:கP1 iைல /ைற.கYப+=; 
அYேபா( வாKகலா= எ1B கா"_Woத 
வாT.ைகயாளOகP1 எ_OபாOYsைன 
ஆYs5 தகO"(iCட(. இவAைற வாKக 
iW=2பவOக5, இ1\= இவAைற nடா. 
ைவ"_W./=, ஆYs5 அ:லாத மAற 
ெமாைப: ேபா1 iAபைன ைமயKகP:
வாKகலா=. ஆனா:, iைல /ைற`= எ1B
எ_OபாO.க 0Tயா(. 

ஆ/T(
அij/6க(
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த1 ெதா�: �Cப _ற\./Y ெபயO ெபAற
எF.T.j. hBவன=, அ*ைம9: உயO ரக
nமாOC ேபாைன, Htc One E9 எ1ற ெபயl:,
iAபைன./. ெகா*+ வoத(. இத1 அ_க
பCச iைல �. 32,000. இத1 jறYப=சK-
கைள இK/ காணலா=.

இத1 _ைர 5.5.அK/ல அளi:, ெகபா
jTm டF nL§னாக, 1440 x 2560 s.ெஸ:
அடO"_`ட1 அைம.கYபC+5ள(. காOxK
ெகாl:லா Lளாn 4 பா(காY2 தரYபC+5
ள(. ம:CT டF வச_ தரYபC +5ள(. இத1
ரா= ெமமl 3 6.s. எ1ப( /yYsட"த.க
அ=சமா/=. இத1 nேடாேர� வச_ 32 6.s.
இதைன 128 6.s. வைர உயO"தலா=. இ_:
இர*+ j=கைளY பய1ப+"தலா=. இத1
பlமாண= 156.5 x 76.5 x 7.5 Q�. எைட 150
Lரா=. எn.எ=.எn., எ=.எ=.எn., 2¨
ெம9:, இெம9: மAB= இ1nட*C
ெமசSசO வச_க5 Lைட.L1றன.

எ=.s. 3, எ=.s. 4 sேளயOக5, iTேயா
மAB= டா/ெம*C எTCடO ெசயwக5
இயK/L1றன. ஆ*CராHC லாw பாY ஆY
பேரCTK jnட= Lைட.Lற(.

s12றமாக உ5ள ேகமரா 20 எ=.s. _ற
\ட1, ஆCேடா ேபாகn மAB= எ:.இ.T. 
Yளா¨ வச_`ட1 இயK/Lற(. 012ற.
ேகமரா 4 எ=.s. _ற\ட1 ெசய:ப+Lற(.
ல]C n¦.கO மAB= 3.5 Q� ஆTேயா ஜா.
தரYபC+5ளன.

இத1 jYெசC �Tயா ெட. MT6795M jY.

PowerVR G6200 உட1 இைணo( ெசய:ப+L
ற(. 26, 36 மAB= 46 ேபானாக இதைன
இய.கலா=. ெநCெவாO. இைணY sA/,
6.s.ஆO.எn., எC�, ைவ s, 2-�", எ1.
எY.j., `.எn.s. ஆLய ெதா�: �CபKக5 
இயK/L1றன.

Accelerometer, gyro, proximity, compass ெச1
சாOக5 இயK/L1றன. இத1 w"_ய=
ேபாTய= ேபCடl, 2,800 mAh _ற1 ெகா*
ட(. இதைன ெவPேய எ+.க இயலா(. இoத
ேபCடl, ஒW 0ைற சாO� ெசHதா:, 590 
ம� ேநர= Q1 ச._ைய" தKக ைவ.Lற(.
ெதாடOo( 21 ம� ேநர= ேப� வதAகான Q1
ச._ைய அP.Lற(.

இத1 அ_க பCச iைல �. 32,000.

எk.=.l. ஒ! இ9

ெமாைபN ேபா$ hIனN: ெமாைப: ேபா]:
GQன:கV எ/த அளm: ெபற+ப@ABறன
எBபைதQ கா#@* இBYேக#ட" அைன45
ேபாBகWl* இ_Q<*. இ5 <ைறவாக
இ_Q<*ேபா5 ேரY ேயஷB எBk* கf"nop 
அfகமாக இ_Q<*. சKயாக இ_Q<* ேபா5
qதமாக இ_Q<*. ேமl* <ைறவாக இ_Q-
ைகr: qB சQf\* அfக* ெசலவbQக+
ப@*. எனேவ GQன: Kச+ஷB <ைறவாக
இ_Q<* இட4f: இ_/5 ேபpவதைன4
த@QகH*.

“ெதW`a ெகா(bcக(”



19-9-201616

இBெடQI siவன*, தeேபா5 இ/fயாm: 
ெமாைப: ேபாB >Km:, KைலயBI tேயா 
ஏeப@4fr_Q<* தாQக4ைத+ பயBப@4fQ
ெகாV7* வைகr:, தB அ<வா எI 7 Iமா"#
ேபாைன வYவைம45 ெவWr#@Vள5. 4t
அைலவKைசr: ெசய:ப@வ5டB, VoLTE
ச+ேபா"# வசf\* த_Aற5. இ/த Iமா"#
ேபா]B அfக ப#ச mைல x. 9,499 ம#@ேம.

இதB Gற+U வசfகளாக, இf: தர+ப#@Vள
mர: ேரைக ெசBசா" மei* 3 t.>. ரா*
ெமமKையQ <=+>டலா*. <வா# ேகா" {Yயா
ெடQ MT6735 +ராசச" இf: இய6<Aற5. இதB
fைர 5 அ6<ல அளm:, 720p HD YI>ேள

ெகாL@Vள5. >Qெஸ: அட"4f 720 x 1280
ஆக உVள5. Asahi’s Dragontrail கLணாYயா:
இ5 பா5காQக+ப@Aற5. இதB >BUறQ
ேகமரா, 13 ெமகா >Qெஸ: fறkடB 5P ெலBI
ெகாLடதாக அைம/5Vள5. �BUறமாக, 5 எ*.
>. fறkடB RYய ேகமரா இைணQக+ப#@Vள5.
இதB Iேடாேர� ெமமK 16 t.>. இதைன
ைமQேரா எI.Y. கா"# ெகாL@ 64 t.>. வைர
உய"4தலா*. இதB ஆ+பேர#Y6 GIட*
ஆL#ரா�# 6.0. மா"c மலா� ஆ<*. ேப#டK 
3,000 mAh fறB ெகாL@Vள5. இ/fயாm:
அைன45 ெமாைப: ேபாB meபைன
sைலய6கWl* இ5 AைடQAற5. 

ெதாடOo( ெமாைப: ேபா1 iAபைனF
சoைத9:, இo_யாi:, த1 0தwட"ைத"
த.க ைவ.க, சா=சK hBவன= பல
மாட:கைள. ெகா*+ வWLற(.
அ*ைம9:, த1\ைடய ேகல.p ேஜ2
nமாOC ேபாx1, 2016 ஆ= ஆ*+ ப_Y2 
எ1B ஒW மாட: ேபாைன iAபைன./.
ெகா*+ வo(5ள(.

இத1_ைர5அK/லஅளi:உ5ள(.இத1
s.ெஸ: அடO"_ 720 x 1280 s.ெஸ:க5.
இoத ெகபாjTm டF nL§1 _ைர 2 பாH*C
ம:CT டF வச_ ெகா*+5ள(. ம:CT டF 
வச_`= உ*+. Samsung Exynos 7 jYெசC
இதைன இய./Lற(. Adreno 405 6.s.`.
இைணo( ெசய:ப+Lற(.

இத1 ரா= ெமமl 1.5 6.s. nேடாேர� 
ெமமl 8 6.s. இதைன ைம.ேரா எn.
T. காOC ெகா*+ 128 6.s. வைர
அ_கl.கலா=. ெநCெவாO. இைணYsA/, 

26, 36, 46, 6.s.ஆO.எn., எC�, 2-�", 
ைவ s, ேல1, எ1.எY.j., `.எn.s. ஆLய
ெதா�: �CபKக5 இயK/L1றன. 13 எ=.
s. _றx: இயK/= ேகமரா s12றமாக" 
தரYபC+5ள(. 012றமாக 5 எ=.s. _ற1
ெகா*ட ேகமரா இயK/Lற(.

எ=.s. 4 மAB= எ=.s. 3 sேளயOக5
இயK/L1றன. எY.எ=. ேரTேயா, 3.5
ஆTேயா ஜா. ஆLயைவ உ5ளன. Light
Sensor, Accelerometer, Proximity Sensor ஆLய
ெச1சாOக5 ெசய:ப+L1றன. 

இoத ேபாx1 பlமாண= 151.7 x 76 x 7.8
Q�. எைட 138 Lரா=.  இர*+ j=கைள
இ_: இய.கலா=. 

இத1 w"_ய= அய1 ேபCடl 2,600 mAh
_ற1 ெகா*ட(. இத1 ;ல= 14 ம� ேநர= 
ெதாடOo( ேபச இயv=. 54 ம� ேநர= 
பாட:கைள. ேகCக இயv=.

இத1 அ_க பCச iைல �. 9,750.

சாJசc ேகல3o ேஜ 2

இ!ெட35 அGவா எ5 7
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ெச+ட*ப" 7: அெமKQகாm: அ=�கமான ஐேபாB
கWBஅைன45mபர6கைள\*ெதWவாக,உடேன,
பட6க7டB க#@ைரயாக4 த/த5 qக அ_ைம.
ஏ"பா# <=4த தகவ: ஆoசKய4f: ஆ�45Aற5.
அ5 <=45 ெதாb: �#ப �fr: R@த: தகவ:
கைள4 த_மாi ேக#@Q ெகாVAேறB.

டாIட. எ,. _kqணs.ZK, ேதவார,.

ஐேபாB 7 மei* 7 +ளI வசfகW: ஒ_ Gல
வசfகேள U5ைமயாக உVளன. ஆ+>V வா#o,
கைடகW: meபைன ெச� f@*, ஐேபாBக 7டB
ெசய:ப@* மeற siவன6கWB வா#oகைளQ
கா#Yl* mைல அfகமாக உVள5. ஆ+>V
siவன* இ/fயாm: தB ெதாbeசாைலைய4
fற/5, அதB சாதன6கைள இ6< தயாK4தா:
தாB, mைலையQ <ைற45, இ/fயாm:
ெமாைப: ேபாB ச/ைதr: இட* ெபற �Y\*.

எ$. இளR_N, ேசல,.

“வா#I அ+ இட4f: ேவi ெசயPகV” எBற க#
@ைரr: தகவ:கV Gற+பாக இட* ெபeiVளன.
மeற ெசயPகV, எ+பY, வா#I அ+ ெசயPையQ
கா#Yl* Gல R@த: வசfகைளQ ெகாL@V
ளன எBi கா#ட+ப#Y_+ப5, வாசக"கV, மeற
ெசயPகைள+ பயBப@4த �L@*. நாB, ஒd
ெவாBறாக �யeG45 வ_AேறB. நB=.

ஆ. WரசாZ கwணா, ெத$காh.

x6கV ப#YயP#@ mளQAr_Q<* ெமாைப:
ேபாB பா5கா+U வbகV  அைன45* இBைறய
பயனாள"கV அைனவ_* கைட+>YQக ேவLYய
ைவயா<*. ெமாைப: ேபாB ப�5 பா"Q<* si-
வன6கV, இ/தQ க#@ைரைய அoசY45, த6கV
வாYQைகயாள"க7Q< வழ6கலா*. இலவச
மாக ைவ > AைடQAற5 எBபதeகாக, அதைன
உடேன பயBப@4தQ Rடா5 எBற அ=Hைர,
இBைறய இைளஞ"க7Q<4 ேதைவயான ஒBi.

எ,. சா,ச$, ெநzேவ{.

|LேடாI 7 GIட4fP_/ேத, ெடIQடா+
ப#டB நமQ<4 தர+ப#@ வ/த5. mLேடாI 
10: இ/த ெடIQ டா+ ப#டB, G=ய அகலQ 
க#டமாக, வல5 ஓர4f: தர+ப# @Vள5. இf:
AWQ ெச�தா:, ெடIQடா+ fைர கா#ட+ப @A
ற5. அதe< �B Show Desktop, Peek at Desktop
என இ_ ஆ+ஷBகV ெகாLட ெமkH* தர+ப @
Aற5. இ/த mளQக4fைன g6கV த/f_Q
கலா*. இ_+>k* உ6கWB gLட mளQக�*
அ/த ப#ட]B ெசய:பா# Yைன நB< mளQ <
வதாகேவ அைம/5Vள5.

ேபரா. எ$. அV}யா ேத|, மQைர.

ெப_*பாலானவ"கV ேல+டா+ மei* ெடIQடா+
க*+,#ட"கW: தாB த6க 7Q< வ/f_Q<*
qB அ�ச:கைள+ பா"45 பf: அWQ ABறன".
ஆனா:, Iமா"# ேபாB பயBபா@ ெப_A வ_*
இ/நாW:, அ�ச:கைள, ெமாைப: ேபாBகW: 
ைகயாVவேத, ந* ேநர4ைத qoச+ப@4f, ந*ைம
அ+ேட# ஆக ைவQ<*. g6கV த/ f_Q<* வb
�ைறகV qக qக+ பயkVளைவயாக இ_QAB
றன. நB=.

எ:. அமVNலா, பாைள ய�ேகா8ைட.

ஐேபாB 7 மei* ஐேபாB 7 +ளI இ/fயாm:
AைடQ<* நாV, சKயான mைல, 5ைண சாத ன6
கWB mைல ஆA யவeைற mைரm: க*+,#ட"
மலK: எf"பா"QAேறB.

கா. �.யா, )Q�ேசT.

ேவ"# டா< ெமL#Y: எLகWB பல வY-
வ6கைள அைம+ப5 <=4த பf: soசய* 
பலKB மனf: இ_/5 வ/த ேகVmக7Qகான
பfலா<*. இைவ <=45 அ=யாம: ஒேர மாf
Kயான எLகைளேய இ5வைர பயBப@4f
வ/ேதB. Y+Iகைள+ பfலாக4 த/தைமQ<
நB=.

ந. ெதz�க ராஜ$. ேகாைவ.
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ேகVm: Iமா"# ேபாBகV <=45 எ� 5ைகr:,
ெசBசா"க7டB Gyroscope எBk* ெசா:ைல+
பயBப@45A�"கV. இ5 எதைனQ <=QAற5?
ேகமரா அ:ல5 கா*பI ேபால இ5H* ஒ_ சாத
னமா? இதB பயB எBன?

கா. ெசய� சJKர$, பழ�.
ப_:: தய.கQ:லாம: ேக5i ேகCட

ைம./ ந1y. ைகேராnேகாY (gyroscope) எ1
ப( ேகமரா ேபால ஒW சாதன= இ:ைல. இ(
ஒW ெதா�: �Cப"_1 ெபயO. ஓO அைச]
எoத. ேகாண"_: ஏAப+Lற( எ1பைதY
பல 0ைனகPwWo( க*கா�"(, அதA
ேகAப த1 ெசய:பாCTைன வ/"(F ெசய:ப
+"(= ெதா�: �Cப= இ(. nமாOC ேபா1
மC+Q1y, ேடYளC s.j. மAB= jல சாத
னKகP: பரவலாகY பய1ப+"தYப+Lற(.

0தw: சாதன= ஒ1B எoத hைல9:
இயK/Lற( எ1பதைன இ( க*டyLற(.
எ+"(. காCடாக, வயOெலn ம]n, 2-�"
ெதா�: �Cப"_: இயK/ைக9:, இoத
ெதா�: �Cப= பய1ப+"தYப+Lற(. அ.
pலேரா�CடWட1 இ( ெசய:ப+ைக9:,
ஓO அைசi1 ஆB _ைசக5 இத1 ;ல=
க*டyயYப+L1றன. இட(, வல(, ேம:,
z{ மAB= 01பாக, s12றமாக என ஆB
hைலக5 அyயYப+L1றன. ந= கரKகP1
அைச]க-.ேகAப ெசய:பா+கைள ேமA
ெகா5ள]=இ(பய1ப+Lற(.0தw:,இoத

ெதா�: �Cப= ஐேபா1 4: பய1ப+"தY-
பCட(. ெதாட.க"_: MEM எனYப+= (micro-
electro-mechanical-systems) ைகராnேகாY பய1
ப+"தYபCட(. தAேபா( இத1 இட"_:,
QகF jyய அளi: வTவைம.கYப+=
ஆYTக: ைகராnேகாY பய1ப+"தYப+L
ற(. இதைன ஒW /*�j91 தைலயள]
இட"_: ைவ"( இய.கலா=. மW"(வ
(ைற9:, உட: உ5ளாக ைவ.கYப+= சாத
னKகP: இ( அ_க= பய1ப+"தYப +Lற(.

ேகVm: mLேடாI 10 GIட4f: தானாக 
வ/5 இBIடா: ஆA r_Q<*, ேதைவயeற
UேராAரா*கைள எ+பY gQகலா*? ேதைவயeற
இட4ைத\*, +ராசச" ெசய: fறைன\* இைவ 
எ@45Q ெகாLY_QABறன. எனேவ, gQக
m_*UAேறB.

எ$. }Jதரராஜ$, |kQநக..
ப_:: i*ேடாn ஐகாx: LP. ெசH(,

ெசCTKn ஐகாx: LP. ெசH _ட]=. இY
ேபா( ெசCTKn i*ேடா Lைட./=. இoத 
jnட= i*ேடாi:, System எ1ப_:
LP. ெசH _ட]=. இK/ Apps and Features 
எ1ப_: LP. ெசH_ட]=. வல( sli:,
jnட"(ட1 இைணo( இ1nடா: ெசH
யYபCட அYPேகஷ1 2ேராLரா=கைளY
பாO.கலா=. இ_: LP. ெசHதா:, Move
and Uninstall எ1B ஓO ஆYஷ1 Lைட./=.

–டாIட. ெப. சJKர ேபா: –ேகG| – பKN



19-9-201619
இ_: Uninstall எ1ப_: LP. ெசH_ட]=.
அYPேகஷ1 Z.கYப+=. இoத ஆYஷ1 jல
அYPேகஷ1க-./" தரYபட மாCடா(.
ஏென1றா:, i*ேடாn இயKக jல அY P
ேகஷ1க5 ேதைவ என i*ேடாn 0T]
ெசH(, அவAைற Z.க iடாம: ெசH_ட,
இoத ஆYஷ1 தரYபடi:ைல. எனேவ, அ(
ேபா1ற அYPேகஷ1கைள iC+ ைவ.க]=.

ேகVm: எBkைடய டா<ெமL#கW:, நாB
ெடQI# பாQI அYQகY பயBப@45AேறB.
இ/த ெடQI# பாQI அைம/த HடB, ேவ"#
அதைனo pe=4 தானாக, பா"ட" ஒBைற அைமQ
Aற5. இ5 ஒ_ Gல ேவைளகW: ம#@ேம நB
றாக4 ேதாBiAற5. Gல ேவைளகW:, இ5
டா<ெமL#Y: ெசா:ல+ப@* mஷய6க7டB
ஒ45+ ேபாவf:ைல. எனேவ, அ/த பா"டைர gQக
m_*UAேறB. தானாக ேவ"# அைமQ<* இ/த
பா"டைர எ+பY gQ<வ5?

ேக.மா{�, ேகாயRZ�..
ப_:: ந:ல ேதைவ தா1. z{.காc= வ�

கP: ெச1B இதைன ேமAெகா5ளலா=.
1. /yYsCட ெட.nC பா.p: இW./=

பாOடl: LP. ெசH_ட]=. அ:ல(
ெட.nC பா.n உ5ளாக, கOசைர hB"
த]=. ZKக5 ெட.nC பா.p: LP.
ெசHதா:, பா.p1 iP=2கP: ேஹ*
T:க5 ேதாAறமP./=.

2. Format ெம\iwWo(, Text Box ஆY
ஷைன" ேதOoெத+.க]=. ேவOC Format
Text Box டயலா. பா.ைஸ. காC+=.

3. இ_: Colors and Lines எ1ற ேடYsைன"
ேதOoெத+.க]=.

4. இK/ Color எ1பத1 z{ Lைட./=
ெம\i:, No line எ1பைத. LP. ெசH_
ட]=. பாOடO அ�o(i+=.

ேகVm: mLேடாI 10 ஆ+பேர#Y6 GIட* இல
வசமாக4 தர+ப@* எBi அ=m45, ஓராL@
கால அவகாச4fைன ைமQேராசா+# த/த5. ெக@
�Y/5 ஒ_ மாத4fe< ேம: ஆAm#ட5. இ+
ேபா5 எBன சாதைன ஏeப#@m#ட5? அைன45
க*+,#ட"கWl* mLேடாI 10 ஆ+பேர#Y6
GIடமா உVள5? நா6கV பல" இBk*
mLேடாI 7 தாB பயBப @4f வ_Aேறா*.

ஆ.. ர�கராஜ$, ப8>Iேகா8ைட.
ப_:: ந:ல ேக5i. ெச1ற ஆகnC 

மாத"_:, i*ேடாn 10 இல வசமாக.
Lைட.கi:ைல எ1றாv=, i*ேடாn
10 பய1பா+ _¡ெரன உயOo(5ள(. 
i*ேடாn ஆYபேரCTK jnட= சoைத9:,
i*ேடாn 10 தAே பா( 22.99% பKLA/
உயOo(5ள(. இ( 0oைதய மாத"ைத. காC-
Tv= 1.86% 4+தலா/=. மAற i*ேடாn
ப_Y2க5 பய1பா+ அைன"(= /ைறo(5
ளன ~~ i*ேடாn 7 தiர. i*ேடாn 7,
0.25% உயOo( 47.25% ஐ எCTய(. (உKக
-./ சoேதாஷமா!) i*ேடாn 8.1 jyதள]
உயOoதாv=, i*ேடாn 8 Qக. /ைறoத(.
i*ேடாn எ.ns 9.36%./. /ைறo(5
ள(. inடா 1.05%./ zழாக வo(iCட(.
wன.n jnட0= 0.22% /ைறo( 2.11%./
வoத(.

i*ேடாn 10 jnட"_: பல 2_ய 
மாAறKகைள ைம.ே ராசாYC ெகா*+ வo
(5ள(. ஆYப ேரCTK jnட= அYLேரC
ெசHவ_v= 2_ய வ� கைள. ைகயா*+
வWLற(. எனேவ தா1, பயனாளOகைள,
கடoத ஓரா*டாக, i*ேடாn 10./
மாறF ெசா1ன(. ஆனா:, பலO இ1\= 
தKக-./ i*ேடாn 7 jnட= ேபா(=
எ1ேற ெதாடOL1றனO. இவOக5 s1 
நாP:, தKக5 க=Y�CடOகP1 ஹாOCேவO 
slைவ`= உயO"_, i*ேடாn 10./
மாBவாOக5 எ1ப( உB_ என ைம.ேராசாYC 
கW(Lற(. 2017 ம"_9:, VB ேகாT
சாதனKகP: i*ேடாn 10 எ1B தா1 
ஏAப+"_ய இல.L:, ைம.ேராசாYC 
சAB s1 வாKL9Woதாv=, i*ேடாn
10 jnட=, ைம.ே ராசாYC hB வன"_A/
ஒW ெவAy தா1 என h�s.கYபC+
வWLற(.

ேகVm: இைணய+ பQக6கW: <=+U எ�f 
ேசd ெச�5 ைவQகலா* எBi பY4ேதB. இதைன
எ+பY அைம+ப5 என mளQகமாக+ பf: தரH*.
நாB mLேடாI 7 மei* <ேரா* >ரHச" பயB
ப@45AேறB.

எ:.ஆ.. கா.ZKI, �ZQI[O.
ப_:: நா= பாO./= இைண யதளKகP:

/yY2 எq(= வச_, எC� sர]சl:
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மC+ேம Lைட.Lற(. அதைனY பய1ப+"த
உKக5 க=Y�Cடl: i*ேடாn 10 மAB=
எC� sர]சO இW.க ேவ*+=. எC� sர ]
சl:, வல(2ற= ேமலாக Web Note எ1ற �:
தரYபC+5ள(. இ_: LP. ெசHதா:, இட
(2ற= அதAகான ெம\ கCட= Lைட./=.
இதைனY பய1ப+"_ நா= /yY2க5 எq
தலா=. /yYsCட தகவைல ெவCT தxY
ப/_யாக அைம.கலா=. மாO.கO ேபனா
ேபால வ*ண= ªCT, தகவைல ைஹைலC
ெசH_டலா=.

ேகVm: g6கV இைணய* <=45 UVW mப
ர6கV த_*ேபாெத:லா*, ^னாm: க*+,#ட"
மei* இைணய* பயBப@45பவ"கV, உல
Aேலேய அfக* எனQ <=+>@A�"கV. இ5
எதனா: ஏeப@Aற5? ஏB ^னா �த: இட4f:
உVள5?

கா. நேரq, hத,பர,.

ப_:: «னா பரYபளi: ெபlய நா+.
ம.க5 ெதாைக9v= 0த: இட"_:
உ5ள நா+. அK/ இைணய= பய1ப+"-
(ேவாOஎ*�.ைக,இo_யாதiO"(,
மAற எoத ஒW நாCT1 ஜன"ெ தா
ைகைய. காCTv= அ_கமா/=.
T6Cட: சாத னKக5, (ைண சாத-
னKக5, /yYபாக ெமாைப: 
ேபா1க5 ஆLயவAைற" தயாlY
ப( அK/=, «னாi1 அ*ைட
நா+கPv=, /Tைச" ெதா�:
ேபாலY பரi உ5ள(. «னாi:,
இைணய= பய1ப+"(ேவாl:
ெபW=பாலானவOக5, ெமாைப:
ேபா1 வ�யாக"தா1 இைணய"ைத
அc/L1றனO. இைணய= வ�
வO"தக= எPைமயா.கYபC+5ள(.
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«ன ெமா�9: இைணயY
பய1பா+ ம.க-./.

LைடYபதா:, இைணய வ� வO"தக= அK/ 
எPைமயா.கYபC+ ம.க5 அதைனேய பய1
ப+"(L1றனO. இo_யா]= இேத ேபா1ற

ஒW hைல./ உயOo( வWLற(.
ஆனா:, «ன ம.கP: 52.2% ேபO தா1

(இo_யாi: 19%) இைணய"ைதY பய1ப
+"_ வWL1றனO. அெம l.காi: 88.5%
ம.க5 இைணய= பய1ப+"(L1றனO.

(இைணயY பயனாளOக5 28,69,42,362.
ம.க5 ெதாைக 32,41,18,878) ஜூைல மாத. 
கண./YபT, «னாi1 ம.க5 ெதாைக
1,38,23,23,332. இைணய= பய1ப+"(ேவாO
எ*�.ைக 72,14,34,547. உலக அளi: 
இைணய= பய1ப+"(ேவாl: 21.1% ேபO
«னாi: உ5ளனO. உலக அளi: இைணயY
பயனாளO எ*�.ைக 3,42,49,71,237.

«னாi: பல இைணய தளKகைளY பாO.க, 
ேதட: இSj1கைளY பய1ப +"த, ெசH_ 

தளKகைளY பாO.க தைட உ*+.
இ( ெதாடOபான ேவB jல தக

வ:கைள`= தWLேற1. ZKக5 jo
_.L1ற ேவைள9: இைணய=
பய1ப+"(பவOகP1 எ*�.ைக

எmவள] எ1B ெதlய ேவ*+மா?
கா*க: http://www.internetlivestats.
com/internet-users/ மAB= http://www.
internetlivestats.com/watch/internet-users/.
ZKக5 பாO./=ேபாேத, அ_கl./=

இைணயY பயனாளO எ*�.ைக
ெதாடOo( இoத தள"_: காCடY
ப+=. உலக அளi:, 46.1%./=
ேமAபCட ம.க5 இ1B இைணய=
பய1ப+"(L1றனO. இ(, 1995:,
1% ஆக இWoத(.

இதைன எq(ைக9:, இைணய தளK
கP1 எ*�.ைக 1,07,94,71,301 ஆக

இWoத(. இoத எ* �.ைக`=
ெதாடOo( உயOo( ெகா*ேட
`5ள(.
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