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தகவ.க2 ேவ\]! எOற உWக;O
எ@&பா&"ைபb! எc6Wக2.

~டாJட. ெப.சKLர ேபா: ~

ஆ!"# %&வன)*+ ஐேபா+க12கான
3*ய ஆ!பேர678 9:ட< ஐ.ஓ.எ:.10,

ெச+ற ெச!ட<பF 13 அ+&, Iக! ெபJய
அளLலான மாOற8க1ட+ வPQ#ளQ. இQ
ST)த அTL!3 ெச+ற ஜூ+ மாத<, ஆ!"#
9:ட8க12கான ெடவல!பFக# மாநா67Y 

ெவZயானQ. இPத! 3*ய ப*!3 பல 3*ய
வச*கைள) த\வதா] அைமPQ#ளQ.
ஐ.ஓ.எ:. 9 9:ட)Qட+ 3*ய 10 ப*!ைப
ஒ!"6டாY, இPத ப*!"Y பல 3*ய அ*
ர7 மாOற8க# இ\!பQ ெதJய வ\<. ST!-
பாக, aதY aைறயாக, ஆ!"# சாத ன8க
12S ெசயbகைள வ7வம!பவFக12S, பல

ஆ01, ேபா(க23கான ஐ.ஓ.எ9. 10
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ெசயbக12S இைணயான இைண!3d
ெசயbகைள உ\வா2க அfம* தர!ப6g#
ளQ. இPத 3*ய இய2க aைறைம ஐ.ஓ.எ:. 
10Y தர!ப6g#ள மாOற8கைள இ8S
காணலா<.

லாJ :NO$

இQவைர ஐேபாh+ லா2 :ij+,
ேபாf2S< ெவZ உலக)*OS< இைடேய
ஒ\ தைடயாக இ\PதQ. 9:ட< இய8i2
ெகாk7\Pதாl<, ரக9ய எk அYலQ
LரY ேரைக ப*2காமY, எதைனm< பாF2க
இயலாQ. தOேபாQ, இய8i2 ெகாk7\2
S< ெசயbக# 9லவOைற வலQ ப2க< Lர
லாY *ைரnY இo!பத+ pல< பாF2கலா<.
இடQ ப2க< இo)தாY, ேகமரா *ற2க!பg<.
qழாக இo)தாY, நம2கான அTL!3கைள2
காணலா<. கா6ட!பg< இைவ அைன)ைத
m< ந< L\!ப!ப7 அைம)Q2 ெகா#ளs< வt
தர!ப6g#ளQ. இத+ pல<, லா2 :ij+ ஒ\
3*ய இய2க %ைலைய! ெப&iறQ.

ேநா8QRேகஷ$ அVய

ேநா67"ேகஷ+ எ+f< அTL!3க#
வP*\!பைத அTயs<, அ*Y உ#ள ெச]*
தகவYகைள! ெபறs<, ஐ.ஓ.எ:. 10Y 
பல 3*ய வச*க# தர!ப6g#ளன. இh
ஐேபாைன) v2i! பாF)தsட+, இPத அT
L!3கைள2 காணலா<. லா2 :ijைன)
*றPQ தா+ பாF2க ேவkg< எ+ப*Yைல.
ேமl< அo)*d ெசயYபg)Q< (3D Touch)
வச* ெகாkட ேபா+கZY, இPத அT2
ைககைள! பலவைககZY ந< வச!பg)*d
ெசயYபg)தலா<.

LறJக ேஹா, ப8ட$ ேவZடா,

இQவைர, ஐேபாh+ டd ஐ7 ெசயைல!
ெபற ேஹா< ப6டைன அo)*! ெபOேறா<.
இh இQ ேதைவ இYைல. ந< Lரைல qn+ 
�Q ைவ)தாY ேபாQ<. 3*யதாக வP*\2S<
ஐேபா+ 7Y ேஹா< ப6டேன இYைல எ+-
பQ ST!"ட)த2கQ.இPத 3*ய ெசயYபாg
ேவkடா< என எk�னாY, உ8களாY
அதைன மாOற இயl<. Settings ெச+&,
அதைன) *ற2கs<. "+னF, General எ+
ப*Y த6டs<. அ8i\PQ Accessibility ெசY
லs<. "+ இ8S, qழாகd ெச+& Home Button
எ+பைத! ெபறs<. இ8S Rest Finger To Open
எ+& இ\2S< ஆ!ஷைனd ெசயYபடாமY
ெச6 ெச]*டs<.

தகவ[ அ\(), வ]

ஆ!"# சாதன8கZY அ72க7 பய+ப g)
த!பgவQ ெமேச� அf!3< ெசயbதா+.

இPத aைற, ெமேச�8 (S&�ெச]* அf!
3தY) அ!ZேகஷhY பல 3*ய வtக# தர!
ப6g#ளன. இ8S ைகயாY எoதலா<. பல
3*ய தF6 பாF67 எேமா�2க#, :72கF q
ேபாF6 !ள2 இ+ ெசயbக# iைட2 i+றன.
சpக வைல) தள8கZY iைட2S< பல வச-
*க# இ*Y ேசF2க!ப6 g#ளன.  ‘ஆ6ேடா

கெர26’ ெசயYபா67Y,
ெசாOக12S! ப* லாக
எேமா�2கைள! ேபாடd
ெசாYb பJPQைரக#
iைட!பQ aOTl<
3*ய அfபவ<. அ)Qட+ 
ெடவல!பFக# உ\வா2i) 

த\< பட8கைளm< இ*Y இைண2கலா<. 
அைசm< பட8க ைளm< இைண2கலா<. LரY-
களாY *ைரnY எo* அf!பலா<.

"றPத நா#, *\மண
நா# ேபா+றவOTOS
வா�)Q ெச]* அf!
3ைகnY, அதOகான
L7ேயா பட8கைள
இைண2கலா<.

உ8க# ெச]*க
ேளாg, உ8க# தh!
ப6ட மi�d9ைய2
கா6g< அைச பட8
கைள இைண2கலா<. 
�!பPQ, a)தIg< உத
gக#, இதய8க# என 
அைசm< பட8கைள
இைண2கலா<.

ஆ!"# சாத ன8
கZY இய8S< அ!-
Z ே க ஷ+ க 1 2 ெ க ன
தhேய App Store இ\!
பைத! ேபால, ெமேச�-
கZY பய+பg)த2
�7ய இைண!3க12
காக, ஆ!"# %&வன<
iMessage Store எ+ற
ஒ+ைற ஏOபg)*m#
ளQ. தகவY ெச]*க12
கான ேசF2ைகக12காக)
தhேய :ேடாF ஒ+ைற

ஏOபg)* இ\!பQ, 7�6டY உலiY 
இQேவ aதY aைறயாS<. இQ வைர ெசய-
bக# மO&< �Yக# ெபற ம6gேம தh
:ேடாFக# இ\Pதன எ+பQ இ8S ST! "
ட)த2கQ.

‘^_’ 7$ )Lய `_வாJக,

ஐேபா+ 4 எ: ெவZயான ேபாQ, ‘9J’
(Siri) என!பg< ‘வா]: அ9:டk6’ (SரY



26-9-20164
வt க6டைளகைள ஏO&d ெசயYபg)Q<
ெசயb) அTaகமானQ. ஆ!"# %&வன
சாதன8கZY ம6gேம இQ பய+ப6g
வPதQ. ெடவல!பFக# யா\< இதைன,
அவFக# உ\வா2S< ஆ!"# சாதன8க 12
கான ெசயbகZY இதைன இைண)Qd ெசயY
பg)த ஆ!"# அfம*2கLYைல. இPத
%ைலைய) தOேபாQ, ஐ.ஓ.எ:. 10Y, ஆ!"#
தளF)*m#ளQ. ஆ!"# த\< ெசயbக# ம6
gI+T, மOற ெடவல!பFக# உ\வா2i)
த\< ெசயbகZl< இதைன இைண)Q
இய2கலா<. இQ ஆ!"# %&வன சாதன8க
12காக, ெசயbகைள உ\வா2SபவFக12S

அளs கடPத உO
ச ா க ) * ை ன m < ,
மi�d9ையm< தP
Q#ளQ. தா8க#
உ\வா2S< ெசயb
கைளm< இh SரY
வt க6டைள2Sd
ெ ச ய Y ப g <
வைகnY அவFக#
அைம2க aயO9!
பாFக#.

)bதாJக, ெபfற
ஆ(RH ேம(

ஐ.ஓ.எ:.10Y,
ேம!க# 3)தா2க<
ெ ப O & # ள ன .

இைவ ேமl< எZைம!பg)த!ப6g#

ளன. இQs< ெடவல!பFக# எ2:ட+ஷ+
3ேராiரா<கைள உ\வா2க வழ8க!ப6g#
ளQ. ேம!"ைன! பய+பg)* ேநராகேவ
வாடைக2 காFகைள! ப*s ெச] *டலா<.
நா< அ72க7 ெசYl< பயண! பாைதகைள, 

ஐ.ஓ.எ:. 10 ேம! %ைனLY ெகா# iறQ.
அPத! பாைதnY இய8S< ெப6ேராY ப8-
Sக#, உணs ைமய8க#, கா" கைடக# 
ஆiயவOைற %ைனs பg)QiறQ. இ8S
ெச+றாY, உ8க# பயண ேநர< எPத அள
LOS �672க!பg< எ+& கா6giறQ.

ேபா8ேடா jைனkகH

ேப:32 இYலாமேலேய நா< ந< ேபா6
ேடா2க# ST)த %ைன sகZY p�கலா<.
ஏேதf< ஒ\ ேத*nY த6 7னாY, அ+&
எg)த ேபா6ேடா2க# அைன)Q< கா6ட!-
பg<. இPத அ!Zேகஷ+ அ)Qட+ %Oப
*Yைல. அPத ேபா6ேடா2க# அைன)ைதm< 
ஒ+றாக இைண)Q 9Tய L7ேயா ஆக) த\
iறQ. L\PQ %க�sக#, *\மண<, "றPத
நா# ெகாkடா6ட< ேபா+ற %க�d9கைள
ஒ\ ேபா6ேடா :6j< ேபால அைம2கலா<.

ெதாட. ெசயqகs$ ெசய[பா>

Widgets என!பg< ெதாடF ெசயbகZ+
ெசயYபாg ெச<ைம! பg)த!ப6 g#ளQ. 
ேமb\PQ qழாக) *ைரnY இo)தாY, அ+
ைறய *ைர கா6ட!பg<. ஆனாY, அQ ேநO
ைறய %ைல ஆS<. இ!ேபாQ ெதாடF ெசய-
bக12கான *ைரைய இo)தாY, அ+ைறய
%க�s2கான *ைரயாக2 கா6ட!ப giறQ.
அைவ அைன)ைதm< ந< வச!ப7 அைம)Q2 
ெகா#ள a7iறQ.

3*ய ெதாடF ெசயbகைள இைண)Q2
ெகா#ளலா<, �2கலா<. அைவ *ைரnY எPத
இட)*Y கா6ட!பட ேவkg< என இட< 
மாOT அைம2கலா<. ஆk6ரா]6 இய2-
க)*Y உ#ள ‘�S# ந� காF6:’ ேபால 
இைவ ெசயYபgi+றன. பைழய Today ேதாO
ற)ைத2 கா6 7l<, க\ மேம கkணாக இைவ 
உ#ளன.

v$w வைக அ"bத jைல

ஐேபா+ 6 எ: ேபாhY 3D touch எ+f<
p+& வைக அo)த %ைல ெசயYபாg அ�-
வளவாக! பய+ இ+T இ\PதQ. அதைன!
பலF பய+பg)Qவேத இYைல. ஐேபா+ 7
இPத ஏமாOற)ைத) �F2S< வைகnY வ7-
வைம2க!ப6g#ளQ. இh ஐேபா+ மO&<
ஐேப6 சாதன8கZY இத+ பய+ தா2க<
இ\2S< என எ*FபாF2கலா<. அPத அள-
LOS இத+ ெசயYபாgக# அைமPQ#ளன. 
லா2 :ijைன L6g ெவZேய ெசYலா ம
ேலேய, நம2S வ\< ேநா67"ேகஷ+கைள
இய2கலா<. ேபா6ே டா2கைள! பாFைவ n
டலா<, L7ேயா2கைள இய2i2 காணலா<.
வ\< தகவYக12S! ப*Y அZ2கலா<.
வPத அைன)Q ேநா67"ேகஷ+கைளm< ஒ\
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தடைவ த6gவத+ pல< �2iLடலா<.
ஏேதf< அ!Zேகஷ+ ஒ+ைற தரLற2க<

ெச]*gைகnY அ*Y அo)* தOகாbகமாக
தரLற2க)ைத %&)* ைவ2கலா<. அYலQ
அதைன ர)Q ெச]*டலா<. இPத வைகnY
எPத ஒ\ அ!Zேகஷf< 3D touch ெசயY
பா67ைன ஏO&2 ெகாkg ெசயYபgiறQ.
ேபாYடF ஒ+TY அo)Qவத+ pல< அத+
ெபயைர மாOறலா<. ேபாYடJ+ உ#ேள
இ\!பவOைற! ெபO& ெசயYபg)Qவ*l<
3D touch ெசயYபாg ைக ெகாg2iறQ. இேத
ேபால பல ெசயbகZY இத+ தா2க< பOT2
�றலா<. அைன)Q< அTPQ ெகா#ள http://
www.macrumors.com/2016/06/22/3d-touch-in-ios-10/
எ+ற aகவJnY உ#ள இைணய தள! ப2க)
*ைன2 காணs<. அ*Y உ#ள L7ேயா பட< 
இதOS உதsiறQ.

:மா.8 ேபா$, :மா.8 ேஹா, ஆNறx

ஆ!"# இPத 9:ட)*Y Home எ+f<
அ!Zேகஷைன இைண)Q#ளQ. நா< �67Y
பய+பg)Q< அைன)Q :மாF6 (:மாF6 
ேபா+ உ6பட) சாதன8கைளm<, ஐேபாhY
இ\PQ க6g!பg)தலா<. இPத அ!Z
ேகஷ+ pல<, 4th-generation Apple T ஒ+ைற,
�67Y நா< இYலா தேபாQ, சாதன8கைள2
க6g!பg)Q< மா:டF கk6ேராY சாத ன
மாக மாOT அைம2கலா<.

இைச y8ட ஒz சாதன,

வழ2கமாக) தர!பg< Music app இ!
ேபாQ aOTlமாக 3*ய வ7வைம!"ைன!
ெபO&#ளQ. Album art ெபJயதா2க!ப6
g#ளQ. ைல!ேரJnY உ#ள playlists, artists,

albums ேபா+றைவ அைன)Q< ஒேர ேட!"Y
அைம2க!ப6g#ளன. ஆ!"# ந<ைம Apple
Music தள)*OS சPதாதாரராக மாOற aைனவQ
இ*b\PQ ெதJiறQ. a+3 ேபால ெவ&<
�7யா "ேளயராக ம6g< இQ இh இய8
காQ. �gதலாக! பல வtகைள2 ெகாkg#
ளQ.

ேதைவயfறைத {Jகலா,

9:ட)Qட+ தர!பg< பல அ!Zேகஷ+
கைள, ெப\<பாலா னவFக# பய+பg)Qவ
*Yைல எ+பைத ஆ!"# உணFPQ, இPத
9:ட)*Y அவOைற �2S< வt aைறைய)
தPQ#ளQ. எg)Q2 கா6டாக, Home, Stocks, 
iMovie, Tips, Apple Store, Find Friends ேபா+ற
பல பயf#ள அ!Zேகஷ+கைள2 �ட!
பலF, ேதைவயOறைவயாக2 க\Qi+றனF.
இவOைற நா< �2க வt தர!ப6 g#ளQ.

ஐ,ஓ.எ:.10[ த�� ெமா]

ஐ.ஓ.எ:. 7 ஆ< ப*!3 aதY தI�, ஆ!
"Z+ ஐ.ஓ.எ:. ஆ!பேர678 9:ட)*
ேலேய ேசF2க!ப6டQ. மேல9யாLைனd
ேசFPத a)Q ெநgமாற+ இதOகான க6ட-
ைம!"ைன வழ8i இ\PதாF. ெதாடFPQ 
தI� ஐ.ஓ.எ:. இய2க aைறைமnY இட<
ெபO& வ\iறQ. ஐ.ஓ.எ:. 10l< தI�
இைட aக8க1< தI� எo) Qக1< இயY
பாக இய8Si+றன. ஐேப6 !ேரா சாதன)
Qட+ இய8S< 31�) q ேபாFg< தItY
உ#Zட இைணPQ ெசயYப giறQ.

ஐ.ஓ.எ:. 10Y ஒேர ேநர)*Y, q ேபாF6
மாOறாமY, இரkg ெமாtகZY உ#�g
ெச]*டலா<. இQ ஒ\ 3*ய அைனவ\2S<
பய+பg< வச*யாS<.

இPத 3*ய ஐ.ஓ.எ:. 10 9:ட< எPத
ஆ!"# சாதன8கZY இய8S<? நா+S ஆk-
gக12S a+ ெவZயான ஐேபா+ 5 மO&<
ஐேப6 42S! "+ன\< ெவZயான அைன)Q 
சாதன8கZl< இதைன! ப*)Q இய2கலா<. 
ஐேபா+கைள! ெபா&)த வைர iPhone 7, iPhone
7 Plus, iPhone 6s,iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone
6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c, மO&<
iPhone 5 ஆiயைவ இPத 9:ட)*ைன ஏO&2
ெகா#1<. ஐேப6 சாதன)ைத! ெபா&)த
வைர, iPad Pro 12.9-inch, iPad Pro 9.7-inch, iPad
Air 2, iPad Air, iPad 4th generation, iPad mini 4, iPad
mini 3, மO&< iPad mini 2, ஆiய ஐேப6 சாத
ன8கZY ஐ.ஓ.எ:. 10 இய8S<. அைன)-
*l< இலவசமாகேவ அ!iேர6 ெச]Q
ெகா#ளலா<. ேமl< �gதY தகவYக 12S
http://www.apple.com/ios/ios-10/ எ+ற aகவJnY
உ#ள ஆ!"# %&வன)*+ இைணய தள<
ெசYலs<.



26-9-20166

“நா8க# யாைரm< எ8க# ேசைவைய! பய+
பg)தd ெசாYb2 க6டாய!பg)தLYைல.
எ8க# ேகா6பாgக1< ெசயYaைறm<
"72கLYைல எ+றாY, அவFக# எ8க#
ேசைவைய! பய+பg)தாமY Lலid ெசY
ல6g<” எ+& வா6: அ! %& வன< 7Yb 
உயF�* ம+ற)*Y அkைமnY ெதJL)
Q#ளQ.

வா6: அ! %&வன)*+ “தhநபF தக
வYசாF ெகா#ைக” (privacy policy) ST)Q
அPத %&வன)*OS< அத+ வா72ைகயாளF
க12S< ஏOப6g#ள வழ2S LசாJ2க!ப
gைகnY, ேமேல தர!ப6g#ள அTL!ைப
வா6: அ! �*ம+ற)*Y சமF! ")Q#ளQ.
எ8க1ைடய தh நபF தகவYக# ST)த
ெகா#ைக மO&< L* aைறகைள! "72காத
வFக#, எ8க1ைடய ேசைவைய! பய+பg)
தாமY Lலi2 ெகா#ளலா< எ+& �T
m#ளQ.

இத+ pல<, வா6: அ! அk
ைமnY அTL)த த+ fைடய
3*ய தhநபF சாFPத ெகா#ைக
வtaைறnைன, ெச!ட<பF 25
aதY அமYபg)த உ#ளதாக)
ெதJiறQ. �8க# L\<"னாl<,
L\<பாL6டாl<, உ8கைள!
பOTய தh நபF L\!ப8கைள, 
தகவYகைள, வா6: அ! த+
Lள<பரதாரFக1ட+ பiFPQ
ெகா#1<.

வா6: அ! பய+பg)Q< இ\ இைள
ஞFக#, வா6: அ! ெவZn6ட அTL!ைப)
ெதாடFPQ இPத வழ2iைன) ெதாg)*\P
தனF. பயானளFக1ைடய தh!ப6ட தகவY
கைள, வா6: அ! Lள<பரதாரFக12S வழ8
SவQ வF)தக தFம)*OS எ*ரானQ எ+&<,

அேத ேபால, இதOS! பயனாளFகZ+ ஒ!
3தைல! ெப&< வtm< �*2S aரணானQ
என வழ2S ெதாடர!ப6டQ.

வழ2S ெதாட ர!ப6டsட+, 7Yb உயF-
�* ம+ற<, வா6: அ! %&வன)*+ 3*ய
அTL!3 தவறானQ எ+& க\)Q ெதJL)Q,
TRAI மO&< DoT அைம!3க# இQ ST)Q 
க\)Q ெதJL2க ேவkg< என2 ேக6டQ.
அதOS! ப*Y அZ)த அர� வழ2க TஞF, தO
ேபாQ நைடaைறnY உ#ள ச6ட)*+ப7,
வா6: அ! ேபா+ற �gதY வச*க1ட+
�7ய ேசைவ %&வன8கZ+ ெசயYaைற
கைள2 க6 g!பg)த a7யாQ என �* ம+
ற)*Y ெதJL)தாF.

வா6: அ! வt தர!பg< தகவY ெச]
*க#, ேப:32 அைம! 3ட+ பiFPQ ெகா#
ள!பட மா6டாQ. ஏென+றாY, அைவ 

‘மைற STயா2க<’ (Encryption)
ெச]ய!பgவதாY, அவOைற!

பiFPQ ெகா#ள இய லாQ.
ேமl< அைவ வா6: அ! 
அைம!பாY, ப*s ெச]ய!ப-
gவேதா, ேத2i ைவ2க!பg
வேதா இYைல எ+&< அT-
L2க!ப6g#ளQ.

வழ2S ெதாg)த இைள-
ஞFக#, இQ ST)Q �*ம+ற< 

பயனாளFகZ+ ெச] *கைளm<,
தh நபF தகவYகைளm< வா6: 

அ! பய+பg)Qவைத) தg2S<
வைகnY ச6ட L* aைறகைள அZ2க
ேவkg< என2 ேக6g2 ெகாkg#ளனF.
அதOேகOற வைகnY, ‘தகவY ெதாtY �6ப 
ச6ட< 2000Y’ தSPத மாOற8கைள ஏOப g)
தs< ேக6g#ளனF.

இ+f< இ*Y இ&*) �F!3 வர LYைல.

வா!9 அ0:
இJடK இLேல(னா FலM0 ேபாகலாK
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~ பாரL ~

கடPத ப)Q ஆkgகளாக, ஒ�ெவா\ ெச!
ட<பF மாத)*+ p+றா< சh2iழைம,

“ெம+ெபா\# �தP*ர நா#” (Software Freedom
Day) என2 ெகாkடாட!பgiறQ. கா!�g
உJைமmட+ �7ய ெம+ெபா\6கைள!
பய+பg)Qவ*Y, பல %பPதைனகைளd
சP*)Q, அதனாY, எJdசY அைடPதவFக# 
பலF இைணPQ, 1980 ஆ< ஆkg வா2iY
ஆர<")த இய2கேம FOSS (Free and Open
Source Software) இய2க< ஆS<. Lkேடா: 
இய2க)*+ ஆ1ைமைய2 Sைற!பதைன
ேநா2கமாக aதbY ெகாk7\Pதாl<, இPத
இய2க)*+ அPத2 ST2ேகா#, கடPத ப)Q
ஆkgகZY �F)Q! ேபானQ.

FOSS இய2க< தOேபாQ, ெப\<பாலான
வFகளாY, Linux எனேவ அTய!பgiறQ. இP
*யா ேபால வளFPQ வ\< நாgகZY,
ெதாtY �6ப a+ேனOற) *OS
aதY இட< ெகாg2S< நாg
கZY, bன2: ஒ\ 9றPத 
மாOறாக2 க\த!ப6g "+
பOற!ப6g வ\iறQ. இ+
ைறய ந�ன 7�6டY 
வா�2ைகnைன) த\<
ெப\<பாலான க�h
ெ ச ய Y ப ா g க 1 2 S !
"+னாY, FOSS இய8i
வ\iறQ. FOSS ெப\<
பாலான :மாF6 ேபா+கைள
இய2SiறQ. �!பF க<! 6டFகைளd
ெசயYபg)QiறQ. வ8iகZ+, ஏ.7.எ<.

ைமய8க#, சFவFக# மO&< இைணய தள8-
கைள உலகளாLய அளLY இய2i வ\iறQ.
இP*யாைவ! ெபா&)த ம67Y, ெபாQம2
க12S Iகs< பJdசயமான, Iக ெந\8iய
இரkg Qைறக# bன2: சFவFகைள)தா+
பய+பg)* வ\i+றன. அைவ, ஐ.ஆF.9.7.
9. இைணய தள)ைத! பய+ப g)Q< இP *ய
ரnYேவ மO&< ஆதாF எkகைள ம2க 12S
வழ8S< Qைற ஆS<. எPத வைகnY, எதO-
காக, நா< FOSS ST)Q, அTPQ ெகா#ள
ேவkg< என இ8S பாF2கலா<.

“இலவச ெம+ெபா\#” (FREE SOFTWARE) 
எ+பQ ST)Q! பலF தவ றான எkண<
ெகாkg#ளனF. க6டண< எQs< ெசl)-
தாமY, நா< பய+பg)Q< ெம+ெபா\#
ெசயbக# அைன)Q< “இலவச ெம+

ெபா\#” என எk¡i+றனF. அ!ப7
எ+றாY, ஆ!"# சாதன8கZY,

ப*ய!ப6g) தர!பg<,
ஆ!"# இய2க ெம+
ெபா\# அைன)Q< இல
வச ெம+ெபா\# எ+றா
iLg<. ஆனாY அைவ
அYல. இQ ஓF அ<ச<
ம6gேம. ஆனாY, a2 i

யமான அ<ச<, தா+ பய+
பg)Q< ெம+ெபா\#
ெதாS!"ைன! ப7)Q!

பாF)Q, அத+ க6டைம!
"ைன! 3JPQ ெகாkg, தன2S

ேவk7ய வைகnY மாOT அைம2க வt
த\< ெம+ெபா\ேள, “இல வச ெம+ெபா\#”

க!ட#ற ெம(ெபா+, ேகா!பா.
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ஆS<. பய+பg)QபவFக12S இPத க6
டOற �தP *ர< த\பைவேய “இலவச ெம+
ெபா\#” (FREE SOFTWARE) ஆS<.

இPத �தP*ர ெம+ெபா\# ேகா6பா6
7ைன அைன)Q %&வன8க1< தர ேவkg<
என, இPத இய2க)தவF ேக6 i+றனF. எ!
ப7, காF ஒ+ைற நா< கா� ெகாg)Q வா8i
L6டாY, அ*Y நம2S) ேதைவயான வச*
க12S ஏOற வைகnY, உபJ சாதன8கைள!
ெபா&)Qiேறாேமா, இ\2ைககைள மாOT
அைம2iேறாேமா, அேத ேபால, ெம+
ெபா\# ஒ+ைற வா8 iய ஒ\வF, தன2S) 
ேதைவ!பg< வச*க12ேகOப, அPத ெம+
ெபா\ைள மாOT அைம!பதOS) ேதைவயான
ST¢gகைள, அதைன LOபைன ெச]த %&
வன< வழ8i உதவ ேவkg< என இவFக#
வா*gi+றனF.

ஆனாY, இதOS எ*F!3 ெதJL!பவFக#, 
ஒ\ ெம+ெபா\# ெதாS!ைப நகெலg)Q!
பலவாறாக! ெப\2i, க6டண< இYலாமY
பல\2S) தர a7m<. இைத அfம*)தாY,
ெம+ெபா\# %&வன8க# அைன)Q<
ந£ட< அைடm<. இைத)தா+ இவFக# 
“Piracy” *\6g நகY என அைழ2i+றனF.
எனேவ தா+, அர� ெம+ெபா\# ஒ+ைற, 
அதைன) தயாJ)Q வழ8SபவJ+ அYலQ
%&வன)*+, ெசா)தாக2 க\*, அதைன நகY
எg)Q! ப8i6g2 ெகா#வதைன2 SOற
மாக2 க\த ேவkg< என வா* gi+றனF.
ஒ\ கா\2S இதைன ஒ! "6g! பாF2க2 
�டாQ. கா\<, ெம+ெபா\1< அத+ வ7
வைம!"Y ெசலL6ட pைள)*றhY ஒ+
றYல எ+& �&i+றனF. 

இKLயா`[ “இலவச ெம$ெபாzH”

இP*யா இQவைர, FOSS ST)Q) ெதZ
வான a7ைவ) ெதJ L2கLYைல. ெச+ற
ஆkg நேரP*ர ேமா7 அவFகZ+ தைலைம
nலான அர� இQ ST)Q ஒ\ a7ைவ அT
L)தQ. அ*Y, அர� Qைறக#, 7�6டY
மயமா2க)*Y, Lkேடா: ேபா+ற Closed
Source Software (CSS) இய2க aைறைமக
12S இைணயாக, இPத “க6டOற ெம+

ெபா\#” பய+பாg ST)Q< க6டாய< க�2
க!பட ேவkg< என2 �TயQ, ம) *ய
அர� Qைறக12S இPத ேகா6பா67ைன2
க6டாயமா2iய ம)*ய அர�, மா%ல அர�க
12S இதைன2 க6டா யமா2கLYைல. இP
*யாைவ 7�6டY மயமா2Sவ*Y, இலவச
ெம+ெபா\# ெசலLைன2 Sைற2S< 
எ+பதாY, இPத அTL!ைப ம)*ய அர�
ெவZn6டQ.

இலவச ெம+ெபா\6கைள ம6g< தா+ 
அர� QைறகZY பய+பg)த ேவkg< என
அர� க6டாய!பg)தாததாY தா+, �S#, 
ைம2ேராசா!6 மO&< ஆ!"# ேபா+ற 
சா!6ேவF %&வன8க#, இP*யாLY த8க#
வF)தக வா]! 3க# Iக! "ரகாசமாக உ#ளQ
என கண2 i6g இற8 im#ளன. ேமேல ST!
"6ட %&வன8கZ+ தைலைம %Fவாiக#,
இP*யாLOS வPQ ெசYவQ இதனாY தா+.

ஒ\ 9லF, இP *யா 7�6டலாக வளFd9 
அைடய ேவk7ய நாg எ+பதாY, க6 g!பா
டான ெம+ெபா\# மO&< க6டOற ெம+-
ெபா\# இைடேய நg%ைலயாக ம6gேம
இ\2க ேவkg<. க6டOற ெம+ெ பா\# ம6
gேம பய+பg)த!பட ேவkg< என நா<
க6டாய!பg)*னாY, 7�6டY உலiY a+-
ன�nY இய8S< ைம2ேராசா!6, ஆ!"#
மO&< �S# ேபா+ற %&வன8க# இP*
யாைவ2 ைகLg< வா]!3க# அ*கமாS<
எ+& வா*gi+றனF.

ஆனாY, இP*யா ேவகமாக 7�6டலாக
a+ேனற ேவkg< எ+றாY, இலவசமாக2
iைட2S< ெம+ெபா \6க1<, க6டOற 
ெம+ெபா\6க1ேம, இPத வைகnY ேவக)-
*ைன) த\< எ+& பல\< க\ Qi+றனF.
நா< இ+& பய+பg)Q< பல ெம+ெபா\#
ெதாS!3க#, "ர sசFக#, I+ அ�சY ெசய
bக#, ெமாைபY ேபா+ ெசய bக#, �7யா
"ேளயFக# என! பல இ+& இல வச ெம+ெபா
\6களாகேவ நம2S2 iைட)Q வ\i+றன. 
எனேவ, அைன)Q< இQ ேபால ந< ேதைவ2S
மாOT! பய+பg)த2 �7ய வைகnY, 
க6டOற ெம+ெபா\6களாக இ\!"+,
ந< a+ேனOற< இ+f< ேவக மாS< எ+ற
ேகா6பாg தOே பாQ உ&*!ப6g வ\iறQ.
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சs* அேர"யாLY, 95% �gகZY இைணய
இைண!3 வழ8க!ப6g#ளQ. Iக

அ*கமான எk�2ைகnY �gக12S
இைண!3 வழ8iய நாடாக இQ இட<
ெபO&#ளQ. 98க!¤F (98.8%). இரkடா
வQ இட< க)தாF (96%). ஐ:லாPQ 98.2%
�gக12S<, ெட+மாF2 97% �gக12S<
இைண!3 வழ8im#ளQ. இதைன ஐ2iய
நாgக# இைணய ஆைணய< (United Nations
Broadband Commission) அTL)Q#ளQ. இத+
அT2ைகnY ேமl< பல தகவYக# ெவZயா
im#ளன.

¥னா, உலiேலேய அ*க எk�2ைகnY,
(72.1 ேகா7 ேபF) இைணய< பய+பg)Q
பவFகைள2 ெகாkg#ளQ. அg)ததாக,
இP*யா 33.3 ேகா7 ேபைர2 ெகாkg#ளQ.
இPத இ\ நாgகZl<, ஜன)ெதாைகnY
பா*2S ேமY இைணய< பய+பg)தாதவF
களாகேவ உ#ளனF எ+பQ ST!"ட)த2
கQ. உலக அளLY 390 ேகா7 ேபF இைண
ய)ைத! பய+பg)தாமY வா�PQ ெகாkg#
ளனF. இைணய< பய+பg)QபவFகZY, 66%
ேபF, ¥னா, இP*யா, இPே தாேன¦யா,
பாi:தா+, ப8களாேத£ மO&< ைந§J
யாLY உ#ளனF.

அெமJ2கா உ6பட, உலiY 20 நாg-
கZY, உலக அளLY இைணய< பய+ப g)
QேவாJY, p+TY ஒ\ ப8iனF உ#ளனF.
பல நாgகZY, இைணய< பய+பg)Qேவா
\2S< பய+பg)தாவத\2S< இைடேய

உ#ள இைட ெவZைய2 Sைற2க நடவ72
ைகக# எg2க!ப6g வ\i+றன. 

அkைமnY, ஐ2iய நாgக# சைப 
இைணய< சாFPத �6ட< �6ட!பg< 
a+, இைணய< ST)த அT2ைக ஒ+& 
ெவZnட!ப6டQ. அ*Y, ெமாைபY வt
இைணய இைண!"Oகான 4� ேசைவ, இைண-
ய)ைத அ*க ம2க 12S2 ெகாkg ெசYவ*Y 
ெப\<ப8S ெகா#1< எ+& அTL2க!
ப6g#ளQ.

ஐேரா!"ய நாgகZY ஒ+றான, ெமானாேகா 
நா67Y தா+ 100 �gகZY 47 �gக12S
வயF வt இைணய இைண!3 வழ8க!ப6-
g#ளQ.

:L6சFலாP*Y இQ 45 சத�த<. இவO
&ட+, ¨dெட+:©+, ெட+மாF2, ெநதF-
லாPQ, "ரா+: மO&< ெத+ ெகாJயா
நாgக#, 40% �gக12S ேமY %ைலயான
இைண!ைப2 ெகாg)த நாgகளாக உ#ளன.

ெமாைபY "ரா6ேபk6 இைண!3 வழ8-
iய*Y, "+லாPQ நாg aதY இட< ெகாk
g#ளQ. அ8S 100 ேப\2S 144 இைண!
3க# வழ8க!ப6g#ளன. 98க!¤F அg)த 
இட)*Y, 100 ேப\2S 142 இைண!3
கைள2 ெகாkg#ளQ. அg)ததாக, Sைவ) 
100 ேப\2S 139 ெமாைபY வt இைணய 
இைண!"ைன) தP Q#ளQ. 

ஆ9ய ப9"2 நாgகZY தா+, உலக
அளLY, Iக அ*கமாக 48% ெமாைபY
இைணய இைண!3க# இய8Si+றன.

நா. UVவWK
இைணயK
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“உலiY உ#ள அைன)Q Lயா*கைளm<,
ந< SழPைதகZ+ கால)*லாவQ, aOTl
மாக ஒt2க ேவkg<. அதOெகன, அg)த
ப)Q ஆkgகZY, அைன)Q வைக Lயா
*கைள) தg2S< ஆ]sக12S 300 ேகா7
டாலF உதL அZ2iேற+” என ேப:32
%&வன)*+ தைலைம %Fவாi மாF2 ஸ2
கFெபF2 அTL) Q#ளாF. இPத a7 Lைன
அவ\< SழPைதக# நல ம\)Qவரான அவ\
ைடய மைனL "J:9Yலா சா+ ஆiய இ\-
வ\< ெதJL)Q#ளனF.

இPத %*யZ!3< ெதாடF aயO9க1<
Chan Zuckerberg எ+ற அைம!"+ q� %Fவ
i2க!பg<. இPத அைம!"ைன உ\வா2i, 
அதைனd ெசயYபg)த ெச+ற ஆk7Y, மாF2 
%* வழ8Sவதாக உ&* அZ)தாF. இ8S 
ேமOெகா#ள!பg< ஆ]sக#, “சா+ ஸ2
கFெபF2 அTLயY (Chan Zuckerberg Science)” 
என அைழ2க!பg<. உலகளாLய அளLY
இத+ ெசயYபாgக# இ\Pதாl<, சா+"
ரா+9:ேகா நகJY இத+ ெசயYபாgகZ+
க6டைம!3 இய8S<. இ8S இய8S< கb
ேபாFhயா பYகைல, கbேபாFhயா ெபF2¨
பYகைல மO&< :டா+ேபாF6 பYகைல ஆi
யவO&ட+ இைணPQ ஓF உnJnயY ஆ]s
ைமய< உ\வா2க!ப6g, அத+ வtேய இPத
அTLயY ஆ]s aயO9க# ேமOெ கா#ள!
பg<.

ெச+ற 7ச<பF மாத<, த8க1ைடய மக#
"றPதைத2 ெகாkடாgைகnY, த8கZ+
ெசா)Q வ\மான)*+ ெப\< பS *ைய
(ேப:32 %&வன)*Y த8க12S#ள 99%
ப8Sக#) மhத இன)*+ *ற+ வளFd92-
ெகன வழ8Sவதாக அTL)Q, வ\< சPத*
nனF அைனவ\< சமமான இட)ைத இPத 
உலiY ெகாkg வா�வைத உ&* ெச] *ட 
இQ பய+பg)த!பg< என2 �TனF. இPத 
�Oறாk7+ இ& *2S#, அைன)Q ேநா]க
ைளm< தg2S< வt aைறக# கkட Tய!
ப6g, இ+ைறய ந< SழPைத கZ+ எ*Fகால<

ேப9<3 =>வன@ மா@3
300 ேகாB டால@ உதF

Bloatware: !ேளா% ேவ' என நா+ அைழ!பைவ,
க+!2%ட' தயா678+ 9:வன;களா<, தா;க=
வ>வைம78+ க+!2%ட'க@< பABC அD!
ப!பF+ GேராIரா+களா8+. க+!2%ட' ம%F
KLM, இ!ேபாC, ெமாைப< ேபாLக=, ேட!ள%
P.Q.7க=, 8ேரா+ G7, ஐேப% ேபாLற சாதன;
க@U+, நா+ ேக%காத, VW+பாத பல GேராI
ரா+க= பAய!ப%F தர!பFILறன. இவYைற
நா+ க+!2%டைர அ<லC ேமேல 8M!P%F=ள
சாதன;கைள! ெபYறZடL, இவYைற [7IV
டலா+. இதனா<, ேதைவ\LM ந+ ரா+ ெமம6
இட+ பயLபF]த!பFவC தF7க!பF+.

“ெத]^W ெகா,2_க,”
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aOTl< நலமான ஓF உலைக2 ெகாkடதாக
இ\2க ேவkg< எ+&< அTL)தனF.

ைம2ேராசா!6 %&வனF "Y ேக6: இQ 
ேபா+ற அற2க6டைள pல< ெபJய அளLY
உதLக# ெச]Q வ\iறாF. அவF மாF2
மO&< அவF மைனLn+ இPத a7 Lைன
வரேவO&, அவFகைள! பாரா67m#ளாF.

வழ2கமான, அர9+ %* உதLmட+
ேமOெகா#ள!பg< கYL aைற ஆ]sகZY
�F2க இயாலாத "ரdைனகைள இPத ஆ]s 
ைமய< எg)Q2 ெகாkg ெசயYபg<. aதY 
%ைலயாக, மhத உடbY உ#ள பலவைக 
ெசYக12கான வைரபட< (Atlas) உ\வா2-
க!பg<. இ+f< யாராl<, QYbதமாக,
மhத உடbY எ)தைன வைக ெசYக# உ#
ளன எ+& கkட Tய இயலLYைல. இதைன
aதbY கkடTPQ இPத ைமய< ப* Lg<.
இத+ pல<, இPத ெசYக# எ!ப7 ேநா]2 
i\Iகைள2 கட)Qi+றன எ+& எZ*Y
அTPQ ெகா#ளலா< எ+& இPத ைமய)*+

தைலவF அTL)Q#ளாF.
இPத aயO9கZY உடO�&nயY L�ஞா

hக1<, தகவY ெதாடF3 ெபாTயாளFக1<
இைணPQ ெசயYப6g, ம\)Qவ) QைறnY
பல 3*ய சாதன8கைள உ\வா2SவாFக#
எ+&< அTL2க!ப6g#ளQ. pைளn+  
ெசயYபா6ைட2 கkடTm< "Jவான 
‘ெசயOைக �kணTLயY’ QைறnY aத¨g
ெச]வத+ pல<, pைளn+ ெசயYபாgகைள  
ஆ]s ெச]*டலா<. 3O&ேநா]  i\Iக#
ST)Q கkடTயலா<. ெதாO& ேநா] 
i\Iகைள2 கkடTய க<! 6டF 9!கைள
உ\வா2கலா< எ+& மாF2 ெதJL)Q#ளாF.

இPத p+& பYகைல2 கழ க8கZY 
ப�யாO&< எPத ஒ\ L�ஞாhm<, ஐPQ
ஆkgக12S) த8க# ஆ]LOS %* உதL
ேக6g Lkண!"2கலா<. அத+ pல< 
ஆ]Lைன) ெதாடரலா<.  ேப:32 %&
வன) தைலவJ+ இPத aயO92S ந+T �T
வரேவOேபா<.

சpக வைல) தளமான ேப:32 ெச+ற 
வார)*Y ஓF அTL!"ைன ெவZn6

g#ளQ. இP*யாLY, ேப:32 So2
கைள மாதPேதா&< பய+பg)QபவFகZ+
எk�2ைக 8 ேகா7ைய) தாk7m#ளQ.
த8க# Sg<ப)Qட+, ப�) *6ட)*Y ஈg
பgபவFக1ட+, பயண8க# *6டIgதY,
நkபFக12S உதsதY என! பல கார ண8
க12காக2 So2க# அைம2க!ப6g பய+
பg)த!பgi+றன.

ெச+ற ஆk7Y, பல ல6ச2க ண2கான
ேப:32 சPதாதாரFக#, ேப:32 So2கZY
10 ஆnர< ேகா7 ST!3கைள எo*m#

ளனF. So ப*sகZY, 25 ேகா7 L\!ப8க#
ப*ய!ப6g#ளன. ேப:32, அkைமnY 
Discover எ+ற ஒ\ �ைல அTaக< ெச]தQ.
இத+ pல<, So2கைள நkபFக#, So
வைக, இட< சாFPQ, ஆFவ< சாFPQ என! பல 
வைககZY "J)Q இன< காணலா<. 

ெபOேறாF ெசயYபாg, Lைளயா6g,
உணs, ெபா\6க# வா8 SதY மO&<
LOபைன ெச]தY, ெந6ெ வாF2i8, Lல8
Sக# மO&< ெசYல! "ரா�க#, ெபாoQ
ேபா2S அ<ச8க#, ஓ]s ேநர ேவைலக#, பய
ண8க# என 25 வைககZY So2கைள2 காண 
இPத �Y உதsiறQ.

ேப9<3ML
8 ேகாB ேப@
பய(ப.aWK bV3க,
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அகரா%&' இ'லாத ெசா'
ேவF6 டாSெமk6 தயாJ2ைகnY 9ல

ெசாOகZ+ qழாக 9க!3 வkண)*Y,
ெநZவான ேகாg ஒ+& கா6ட!பg<. 
அPத ெசாYbY எo)Q! "ைழ என!பg<
:ெபYb8 தவ& இ\2S< ேபாQ இPத 
ேகாg அைம2க!பg<. ஆனாY, 9ல ெசாOக#
�8க# அைம)ததாக இ\2S<. அைவ ஆ8
iல அகரா*nY இ\2காQ. அதனாY தா+

எo)Q! "ைழ என
ேவF6 கா6giறQ.

இPத ெசாYb+
எo)Q! "ைழைய
ேவF6 கkg ெகா#
ளாமY இ\2க
ேவkgெம+றாY,
அPத ெசாYb+ �Q 
ைர6 iZ2 ெச]Q

iைட2S< ப67யbY "Ignore All" எ+ப*Y
iZ2 ெச]*ட ேவkg<. அத+ "+னF, 
அPத டாSெமk67Y, அPத ெசாY �8க#
ைட! ெச]தப7ேய ஏO&2 ெகா#ள!பg<.

இPத ெசாYைல Custom DictionaryY ேசF)Q
L6டாY, எPத டாSெமk67Y அPத ெசாY 
வPதாl<, அQ "ைழ என2 கா6ட!பட
மா6டாQ. ஆனாY, அேத டாSெமk6 மOற 
க<! 6டFகZY பய+பg)த! பgைகnY,
அPத ெசாY "ைழ உ#ளதாக2 கா6ட!பg<. 
இQ டாSெமk6ைட! பாF2S< மOறவFக# 
எ+ன %ைன!பாFகேளா எ+ற எkண) *ைன
உ8கZட< ஏOபg)Q<. எனேவ, எPத க<!
 6டJY டாSெமk6 *ற2க!ப6டாl<,
"ைழயOற ெசாYலாக உ8கZ+ ெசாY கா6
ட!பட வt ஒ+& கkடTய!பட ேவkg<.

இதOS இ\ வtக# உ#ளன.
1. �8க# இ�வைகnY ST! "ட L\<3<

ெசாY அYலQ ெசாOகைள) ேதFPெதg2
கs<.

2. J!பhY, Review ேட!"ைன! ெபO&2 
கா6டs<.

3. இ8S Language dialog box ேதFPெதg2
கs<. ேவF6 2007Y, Proofing S\!"Y,
Set Language �bைன) ேதFPெதg2கs<.
ேவF6 2010 பய+பg)Qபவராக இ\PதாY,
Language S!"Y, Language �Y ேதFPெத
g2கs<. இ*Y Set Proofing Language எ+
ப*Y iZ2 ெச]*டs<.

4. இ8S Do Not Check Spelling or Grammar எ+
ப*Y 72 அைடயாள< ஏOபg)த!ப67
\2க ேவkg<.

5. ெதாடFPQ ஓேக iZ2 ெச] *டs<.
இரkடாவQ வtnைன இ8S பாF2கலா<. 

aதbY Word Options டயலா2 பா2®ைன)
*ற2கs<. ேவF6 2007Y, ஆ�: ப6ட+ 
iZ2 ெச]Q, qழாக உ#ள Word Options
எ+ப*Y iZ2 ெச] *டs<. இ8S இடQ
3றமாக உ#ள Proofing எ+ப*Y iZ2 ெச]*
டs<.

ேவF6 2010Y, J!பhY ைபY ேட!
ேதFPெதg)Q, ஆ!ஷ+: எ+ப*Y iZ2 
ெச]*டs<. இ8S :SேராY ெச]Q ெச+&,
Exceptions எ+f< "JLOSd ெசYலs<.
இ8S Hide Spelling Errors in this Document Only 
எ+ற ெச2 பா2: 72 ெச]ய!ப6g ேதFP
 ெதg2க!ப6g இ\2க ேவkg<. "+னF
ஓேக iZ2 ெச]Q ெவZ ேயறs<.

இPத வt எ!ப7 ெசயYபgiறQ? எ+ற
ேக#L எழலா<. இத+ப7 அைம2க!பg<
ெச678: மாOற8க#, டாSெமk6 உட+
ெதாடFPQ ெசYl<. இதனாY, ST! "6ட 
ெசாY "ைழயானQ எ+f< Sைற கா6ட!பட
மா6டாQ. இ+ெனா\ வtயாக, உ8க# custom
dictionary file ஐ மOறவFக12S< அf!",
அவFக# க<! 6டJY ேவF6 ைடர2டJnY
ப*s ெச]Q பய+பg)தd ெசாYலலா<. 
அ!ேபாQ, இPத ெசாOக# "ைழயOறதாகேவ
கா6ட!பg<. அl வலக< ஒ+TY Soவாக!
ப�யாO&பவFக12S இQ Iகs< உதLயாக
இ\2S<.
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ஒேர ேட0டா – பல ெச'க2

எ2ெஸY ஒF2 32iY ேட6டா
அைம2ைகnY, ஒேர ேட6டாLைன பல 

ெசYகZY அைம2க ேவk7ய*\2S<.
இதOS ேட6டாLைன2 கா!" ெச]Q,
ெசYகZY ெச+& ேப:6 ெச]*g< பல
aைன ேவைலnY இற8க ேவkடா<. எPத
ெசYகZY கா!" ெச]*ட ேவkgேமா,
அவOைற) ேதFPெதg8க#. இைவ 
வJைசயாக இYைல எ+றாY, கk6ேராY
qைய அo)*2 ெகாkg ேதFPெதg8க#.
"+னF ேட6டாLைன ஒ\ ெசYbY ைட! 
ெச]*g8க#. "+ கk6ேராY qைய
அo)*2 ெகாkg எ+டF த6g8க#. �8க#
ேதFPெதg)த ெசYகZY எYலா< ேட6டா
கா!" ெச]யப!ப67\2S<.

ேப30 ஆ5ஷ7 89க

எ2ெஸY 3ேராiராIY தர!பg< ஒ\ �Y,
9ல\2S எJdசைல) த\< வைகnY

ெசயYபgவதாக! பலF �Tm#ளனF. இதைன 
%&)த) ெதJயாமY, எJdசlட+ ெபா&)Q2 
ெகா#ேவா\< உkg. அQ எ+ன எ+& 
இ8S பாF2கலா<.

அPத �l2S! ெபயF Paste Options. நா<
ஏதாவQ ஒ\ தகவைல, ஒF2 ¯6gட+
ஒ6gைகnY, ஒ6ட!ப6ட அPத தகவl2S
அ\ேக எ2ெஸY, Iத2S< ப6ட+ ஒ+ைற
வலQ ப2க< கா6giறQ.

இQ �Y பாJY உ#ள Paste tool ேபால2
கா69 அZ2iறQ. 9+ன iZ! ேபாF7Y, 
ஒ\ 9Tய ேப!ப\ட+ இPத �Y கா69
த\<. இQ தா+ Paste Options ப6ட+.
ந<aைடய மs: பா]k6டைர இத+ �Q
�ழOTனாY, அ8S q� LJ ெமf ஒ+&
iைட2S<. இ*Y iZ2 ெச]தாY, உடேன,
�8க# ஒ67ய தகவைல எ+னெவYலா<
ெச]*டலா< எ+& 9ல ஆ!ஷ+க# 
தர!பg<. இ*Y ஒ+ைற) ேதFPெதg)தாY,
அ*Y ST!"6g#ளப7, ஒ6ட!ப6ட தகவY
மாOற!பg<.

இPத ப6ட+ உ8கZ+ கவன)ைத) 
*\!3வதாக உணFPதாY, இதைன) 

ேதா+றாதப7 ெச]QLடலா<. அதOS, 
qேழ தர!ப6g#ள ெசயYபாgகைள  
ேமOெகா#ளs<.
1. Excel Options டயலா2 பா2ைஸ) *ற2கs<.

எ2ெஸY 2007 �8க# பய+ப g)*னாY,
ஆ�: ப6ட+ அo)*, iைட2S< "J s
கZY Excel Options எ+பதைன) ேதFPெத
g2கs<. �8க# எ2ெஸY 2010 பய+பg)
Qபவராக இ\PதாY, J!பhY File ேட!
அo)*, "+னF Options எ+ப*Y iZ2
ெச]*டs<.

2. இPத டயலா2 பா2®Y இடQ3ற< உ#ள
Advanced எ+ப*Y iZ2 ெச] *டs<.

3. இh, Cut, Copy, and Paste எ+ற "JLY,
Show Paste Options Buttons எ+பத+ அ\ேக
உ#ள ெச2 பா2®Y உ#ள 72 அைடயா ள)
*ைன �2iLடs<.

4. அg)Q ஓேக iZ2 ெச]Q ெவZேயறs<.

ெச'கைள வ=ண?%' @A9க
எ2ெஸY ஒF2 ¯6கZY, தகவYக# 

ெகாkg#ள ெசYகைள! "J)Q! பாF2க,
ெசYகZ+ iJ6 ைல+க# வkண)*Y 
அைமவQ நம2S உதLயாக இ\2S<. 
ெபாQவாக, ெதாட2க)*Y இPத ெசY பாFடF
ேகாgக# க\!3 வkண)*Y இ\2S<. 
ஆனாY,இவOைறந<L\!ப!ப7,:ைடலாக
வkண8கZY மாOT2 ெகா#ளலா<. இPத 
பாFடF ேகாgகZ+ வkண8கைள மாOற, 
q�2கா¡< ெசயYaைறகைள! "+பOறs<.  
1. �Y: (Tools) ெமfLb\PQ ஆ!ஷ+:

(Options) ேதFPெதg2கs<. உட+
ஆ!ஷ+: டயலா2 பா2: iைட2S<.

2. இPத LkேடாLY iைட2S< ேட!கZY 
Viewேட!"ைனஅo)*)ேதFPெதg2கs<.

3. இ8S தர!பg< கலF LJ ெமfLY,
உ8க12S! "7)தமான வkண)*ைன)
ேதFPெதg2கs<. Gridlines ெச2 பா2:
க6ட)*Y 72 அைடயாள< இ\!பைத 
உ&* ெச]Q ெகா#ளs<.
ஒ�ெவா\ ஒF2 ¯67OS<, ேவ&பாடான 

வkண8கைள2 ெகாg)Q, அைடயாள< 
கா¡< வைகnY, வkண8கைள) 
ேதFPெதg)Q அைம2கலா<.
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ஆ!"# மO&< �S# %&வன8க#, இP
*ய ெமாைபY %&வன8க12S aதY

இட8கைள2 ெகாg)QL6g! "+னாY
ெசYl< %ைல இ+f< 9ல மாத8கZY
வர ேநJடலா<. ஏென+றாY, ஆதாF அைட-
யாள8கைள ெமாைபY ேபா+கZேலேய உ#
ளட2i)த\< வைகnY வ7வைம2க, ைம2
ேராேம2: மO&< லாவா ேபா+ற இP*ய
ெமாைபY %&வன8க# ஒ)Q2 ெகாkடன.
ஆனாY, ஆ!"# மO&< �S# %&வன8க#
இதOS ம&)QL6டன. ெச+ற ஜூைல
மாத<, இQ ST)Q! ேபச, ஆதாF அ6ைட
கைள வழ8S< Unique Identification Authority of
India (UIDAI) அைம!3 �S#, ைம2ேராசா!6,
ஆ!"#, சா<ச8 ஆiய %&வன8கைள
அைழ)தQ. பேயாெம6J2 அைடயாள8கைள
ஏO&2 ெகாkg கா6g< ெதாtY �6ப)-
*ைன இைண2க ெவZ நா6g %&வன8க#
ம&)QL6டன. இத+ வtயாக ேஹ2கFக#
ெமாைபY ேபா+கZY 3SPQLg< வா]!3
உ#ளெதன அP%&வன8க# அTL)Q#ளன.
ேமl< த8க# ஆ!பேர678 9:ட< *ற2
க!ப6g இPத தகவYக# ப*ய!பgவைத
அவFக# L\<பLYைல. ஆனாY, இP*ய
%&வன8களான ைம2ேராேம2:, லாவா,
இ+ெட2:, Jைலய+: ஆiயைவ இதOS
ஒ)Q2 ெகாkடன.

ஆதாF ெமாைபY ேபா+கZY, ந< ஆதாF
தகவYகைள! ப*s ெச]Q ெகாkடாY, எ8S 
ேவkgமானாl<, ந< ெமாைபY ேபா+

கைள2 கா67 ந< தh அைடயா ள)ைத %ைல
நா67Lடலா<. ெமாைபY வt இைணய
ேசைவ ெபO&, வF)தக< ேமOெகா#ேவா
\2S, த8க# அைடயாள)ைத, அPத ேபாh
b\Pேத அf!" Lடலா<. எg)Q2 கா6
டாக, ரnY 72க6 வா8SேவாF, ேவ& எPத
அைடயாள அ6ைடையm< கா6ட ேவk7ய
*Yைல. 72க6 எg2 S<ேபாேத, அ*Y உ#ள 
ஆதாF தகவYகைள, 72க6 வழ8S< சFவேர 
ப7)Q2 ெகா#1<.

அைடயாள8கைள2 கா6ட ேவk7ய
இட)*Y, இதOெகன வ7வைம2க!பg<
‘ஐJ: ேகமரா’ a+, ெமாைபY ேபா+ 
*ைரைய2 கா6 7னாY ேபாQ<. அPத2 ேகமரா, 
அ)தகவYகைள! ப7)தTPQ ெகா#1<. இQ
வைர, சா<ச8 ம6gேம, பேயா ெம6J2 தக-
வYகைள, ஐJ: ேகமரா ப72S< வைகnY,  
இைண)Q2 ெகா#1< ெதாtY �6ப) Qட+ 
�7ய ேட!ள6 ".9. ஒ+ைற ெவZn6g#
ளQ. அத+ ெபயF Galaxy Tab Iris. இத+ அ*க
ப6ச Lைல . 13,499. இதf# அைம2க!-
ப6g#ள ஐJ: :ேகனF, ஆதாF அ6ைட தக-
வYக# மO&< STQC, and UIDAI பேயாெம6J2
தகவYகைள ஏO&2 ெகா#1<. இதனாY, நா< 
பண)ைத ைகnY எg)Qd ெசYலாமY, வ8
in+ ெந6ேப8i8 Qைணmட+, ெமாைபY 
ேபாைன, அதOகான jடF a+3 அைச)Q! 
பண< ெசl)தலா<. 193.4 x 116.4 x 9.7 I�
அளLY வ7வைம2க!ப6g#ள இPத
ேட!ள6 ".9.n+ எைட 327 iரா<. 

ஆதா@  ஆதா@  
இைண^த இைண^த 
ெமாைபL ெமாைபL 
ேபா(க,ேபா(க,
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ெமாைபY ேபா+க 1ட+ இைணPQ ெசயY-
ப g வ Qட+, ேவ& பல வச * க ைளm< 

த\< :மாF6 வா6dகZ+ LOபைன, வ\< 
2020 ஆ< ஆk7Y, 1780 ேகா7 டாலF அள-
LOS வF)தக< உய\< எ+& ‘இkடFேந-
ஷனY ேட6டா காF!ப ேரஷ+’ அைம!3 
க�) Q#ளQ. இPத ஆk7+ ெதாட2க)*Y, 
சO& மPத %ைலையd சP *)த :மாF6 வா6d 
LOப ைன2S இPத க�!3, ஊ2க ம\Pதாக 
உ#ளQ. 

நட!3 2016 ஆ< ஆk7Y, :மாF6 வா6d 
LOபைன 2 ேகா7ேய ப)Q ல6ச மாக உய\<. 
இQ aPைதய ஆkைட2 கா6 7l< 3.9% 
�g த லாக இ\2S<. 2020 ஆ< ஆk7Y, 
இQ p+& மட8S உயFPQ, 5 ேகா7ேய 46 
ல6ச மாக இ\2S<. தOே பாQ இPத ஆk7+ 
ெதாட2க)*Y ஏOப6 g#ள மPத %ைல2S2 
காரண<, 3*ய மாட லாக எPத ஒ\ :மாF6 
வா6�< சPைதnY வரா தேத ஆS<. அk-
ைமnY, ஆ!"# த+ :மாF6 வா6d வJைச 
2 ஐ ெவZ n6 g#ளQ இPத மPத %ைலைய 
மாO&< என எ*FபாF2க!ப g i றQ. 

:மாF6 வா6dக# LOபைன உயர ேவk g-
மானாY, அைவ த\< �gதY வச *க# அ* க-
J2க!பட ேவkg<. வF)தக வா]! 3 கைள! 
ெப\2S< அ! Z ேக ஷ+க# இைண2க!பட 
ேவkg<.  இைண!3 வtnY ேவக< மO&< 
a+ேனOற<, 7: "ேள மாOற<, ேப6ட JnY 
�gதY *ற+ ஆi ய வOTY நYல மா& தYக# 
ஏOப6டாY தா+, :மாF6 வா6d, ம2கZ+ 
அ) * யா வ 9ய)  ேதைவ யான சாத ன மாக2 க\-

த!ப6g! பய+ப g)த!பg< %ைல2S வ\<. 
அ!ே பா Qதா+, இத+ LOபைன உய\< என 
ஐ.7.9. அைம!3 அT L) Q#ளQ.  தOே பா-
ைத2S :மாF6 வா6dக#, க6டா ய மாக! 
பய+ப g)த!பட ேவk 7ய ஒ\ சாத ன மாக2 
க\ த!ப ட LYைல. 

ஒ\ நாZY, ந< ெமாைபY ேபாைன 
எg)Q! ேப�< ேநர)*Y ஒ\ 9ல %I ட8-
கைள இைவ Sைற2 i+றன. 9ல நாg கZY, 
இைவ பண< ெசl)த! பய+ப g)த!ப g i+-
றன. உடY பnO 9க# சாFPQ இைவ, �gதY 
வச * க ைளm< தக வYக ைளm< அZ2 i+றன. 
ஆனாY, பலF, ெமாைபY ேபா+க Z ேலேய 
இPத வச * கைள! ெப& வைத வழ2க மாக2 
ெகாk g#ளனF. எனேவ, “இQ என2S2 க6-
டா ய மாக) ேதைவ!ப g i றQ” எ+& ெசாYl< 
%ைல2S :மாF6 வா6d உய ர LYைல. 

வர இ\2S< ஆ!"# :மாF6 வா6d 2 
பய+பாg, மOற %& வ ன8கZ+ தயா J! 3 க-
Zl< எ* ெரா b2S< என அைன வ\< க\ Q-
i+றனF. 3*ய மாடYக#, ந�ன 3*ய வச * க-
1ட+ ெவZ யாS< எ+& எ*FபாF2 i+றனF.

இP * யாLY :மாF6 வா6d பய+பாg, 
ST! " ட)த SPத அளLY இYைல. ஆனாY, 
ெமQ வாக இத+ பய+பா6 7ைன ம2க#, 
ST!பாக இைள ஞFக# உணர) ெதாட8 i m#-
ளனF. �gதY வச*, Lைல Sைற!3, தF6 
பாF67 அ! Z ேக ஷ+க# ெசய லா2க< ேபா+ற-
வO &ட+ :மாF6 வா6dக# வ\< ப6ச)*Y, 
இP * யா Ll< இத+ பய+பாg அ* க J2S< 
என அைன வ\< க\ Q i+றனF.

9மா@! வா!c F#பைன உய@ M றW
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எd.7.9. %&வன<, 9ல வார8க12S  
a+னாY, த+ Desire 626 G Plus (White)  :மாF6 

ேபாைன LOபைன2S அTaக!பg)*யQ. 
இத+ அ*க ப6ச Lைல  .9,990.

இத+ ஆ!பேர678 9:ட<, ஆk6ரா]6 
4.4. i6ேக6. இ*Y இரkg நாேனா 
9<கைள! பயன!g)தலா<. 1.7 iகா 
ெஹF6: ேவக)*Y இத+ ஆ2டா ேகாF 
!ராசசF இய8SiறQ. இ*Y Mediatek MT6592  
9!ெச6 தர!ப6g#ளQ. இத+ �."m. 
Mali-450MP4. இத+ "+3ற2 ேகமரா 13 
எ<.". *ற+ உைடயQ. ஆ6ேடா ேபாக: 
மO&< எY.இ.7. !ளா£ இைணPதQ. �ேயா 
ேட2i8, டd ேபாக:, aக< அTதY, LJவான 
பேனாரI2 L  ஆiய வச*க# ெகாkடQ.  
a+3றமாக, 5 எ<.". *ற+ ெகாkட ேகமரா 
தர!ப6g#ளQ. எ:.எ<.எ:., எ<.எ<.
எ:., இெமnY, 3£ ெமnY, இ+:டk6 
ெமச�சF ஆiய வச*க# iைட2i+றன. எd.
7.எ<.எY. 5 "ரsசF இய8SiறQ. எ<.". 4 

மO&< எ<.". 3 "ேளயFக# இய8Si+றன. 
ேபா6ேடா மO&< L7ேயா எ76ட\< 
தர!ப6g#ளன. இQ ஒ\ 2� மO&< 3� 
ேபா+. எ!.எ<. ேர7ேயா, லs6 :�2கF 
மO&< 3.5 I� ஆ7ேயா ஜா2 உ#ளன. 

இத+ ரா< ெமமJ 1 �.". இத+ :ேடாேர� 
ெமமJ 8 �.". இதைன ைம2ேரா எ:.7. 
காF6 ெகாkg 32 �.". வைர உயF)தலா<. 

இத+ பJமாண< 146.9 x 70.9 x 8.2 I�. எைட 
138 iரா<. இத+ *ைர 5 அ8Sல அளLY டd 
:ij+ *ைரயாக உ#ளQ. இத+ "2ெஸY 
அடF)* 720 x 1280 "2ெஸYக#. 

ெவZேய எg2க இயலாத b)*ய< 
ேபா7ய< ேப6டJ 2000 mAh *றfட+ 
தர!ப6g#ளQ. ஒ\aைற சாF� ெச]தாY, 
521 ம� ேநர< I+ ச2*ைய) ேத2i 
ைவ2iறQ. ெதாடFPQ 22 ம� ேநர< ேப9ட 
I+ச2* அZ2iறQ. p+& வkண8கZY 
வPQ#ள இPத :மாF6 ேபாh+ அ*க ப6ச 
Lைல . 9,990

ஐேபாL 7 வ6ைச _மா'% ேபாLகைள ெவ@-
\%F, ஓ6W நா%க@<, இBத வ6 ைச\< 

Qல ேபாLக a78 ம% Fேம ஆ!P=, இB Aய 
Vைலைய அM V]தC. தYே பாC அைன]C 
ஐேபாL 7 மாட<க a78+ Vைல அM V7க!-
ப% F=ளC. ஐேபாL 7 !ள_ 32, 128 மY:+ 256 
i.P. ெகா=ள ளZ ெகாjட மாட<க=, kைறேய, 
l. 72,000, l. 82,000 மY:+ l. 92,000 என அA-
க ப%ச Vைல அM V7க!ப% F=ளC. இேத வ6-
ைச\<, ஐேபாL 7 _மா'% ேபாL, l.60,000, l. 
70,000 மY:+ l. 80,000 என அAக ப%ச Vைல 
9'ணய+ ெசpp!ப% F=ளC. 

ஐேபாL 6 எ_ !ள_ 32 i.P. மாட< l. 60,000, 

ஐேபாL 6எ_. 32 i.P. மாட< அAக ப%ச Vைல 
l. 50,000. 128 i.P. ஐேபாL 6எ_, ஐேபாL 6 எ_ 
!ள_ kைறேய l. 60,000 மY:+ l. 70,000 என7 
8M! P ட!ப% F=ளC. ஐேபாL எ_.இ. மாடைல! 
ெபா:]த வைர, 16 i.P. பA!G l.39,000 மY:+ 
64 i.P. பA!G l. 44,000 என 9'ைண \7க!ப%-
F=ளC. ஆ!P= 9: வன+ அA கார r'வ மாக, 
இB A யாV< ேபாLக a7கான kL பAZ 8M]C 
அM V7கா V%டாU+, IWorld ேபாLற ஆ!P= 
ேபாL VYபைன 9: வ ன;க=, kL பAZ Vj-
ண!ப;கைள ஏY:7 ெகாjF வW ILறன. 
வW+ அ7ே டாப' 7 அL:, ஆ!P=, இB A யாV< 
தL GAய ேபாLகைள7 ெகாjF வW+.

எc.B.d. 
Bைசய@ 626 
g 0ள9

ஐேபா( 7 வ]ைச அைனaW ேபா(கh( இ^Nய Fைல



26-9-201617

�ெம\< தர!ப%ட கால] A t WBC, அதைன! 
பயLப F]A வW IேறL. அA< அைம7க!பF+ 
kக வ 6 க@< இuவ ளZ ெந@Z vw Z க aடL 
xFத< வச Aக= இW!பC 8M]C எBத ytU+ 
ப>]த A<ைல. பயLப F] A யC+ இ<ைல. தா;க= 
8M! P%ட அைன]ைதz+ பயLப F]த] ெதாட;-
I ய CடL, நjப'க a78+ xM வW IேறL. இC 
ேபாLற தக வ<கைள] தW வA< க+! 2%ட' மல' 
தாL kLன {\< உ=ளC. உ;க a78+ ஆQ-
6ய' 8} VY8+ நLM. 

எ$. ெஜப மாலா, Lz�^.

Rர Z ச6< எ7_டLஷL பயLபா F கேள xFத< 
வச A கைள] தW ILறன. ைம7ே ராசா!% இதைன 
உண'Bேத, தL எ%� Pர Z ச6< எ7_டLஷLகைள 
அD ம A] C=ளC. இதL �ல+ தL Pர Zச' ப7க+ 
பய னா ள'கைள இ}]C த7க ைவ78+ kயY Q\< 
ெவYM ெபY :=ளC. மYற Pர Z ச'க@< இ<லாத 
பல வச Aக=, ெசய<ேவக+ எ%� Pர Z ச6< உ=-
ளC. பய னா ள'க= இதைன உண'BC பயLப F]த] 
ெதாட; Iனா<, 9�சய+ 8ேரா+ Pர Zச' தL பய-
னா ள'கைள இழ78+ எLபC உ:A. உ;க= எ%� 
Pர Zச' 8M]த க% F ைர\<, 8ேரா+ Pர Z சைர ஒ!-
P%F+ எ}A இW7கலா+. 

டாJட. எ,. ெஜய( R ரகா�, ேகாைவ.

�L அ�ச<க= 8M]த தக வ<க= ேவ>7ைக யா-
கZ+ Vய! r% F வ தா கZ+ உ=ளன. இC ேபாLற 
தக வ<கைள அ>7க>, இைணய+ சா'BC+ தரZ+. 

பா. ைபர`, Lz(ப ர� �$ற,.

�க எ@ தா கZ+, vW7க மா கZ+, ேப_ G7I< 
ந% G கைள ெவ:7காம< ஒC7I ைவ78+ ெசய<-
பா% >ைன] தB C=ளC KகZ+ பய D=ள தாக உ=-
ளC. நLM.

ஆ.. ேஹம லதா, ெச�யாw.

அW ைம யான ஆpZ] தக வ<கைள� v%>7 கா%>, 
இைணய7 க%ட ண]ைத 75% 8ைற7க ேவjF+ 
எL: ஆ{]த ர மாக7 கா%ட!ப% F=ள க% Fைர 
வர ேவYக]த7கC. இதைன ஆ; I ல]A< ெமாw 
ெபய']C %ராp மY:+ தகவ< ெதாைல �%ப] 
Cைற அA கா 6 க a78 அD! Pனா< பயL Vைள-
V78+ எL: எj � IேறL. க% Fைர எ} Aய 
Cைண ஆQ 6 ய W78! பாரா% Fக=.

ஆ.. ேகா`Kதரா�, Lz(�..

ஆ!P= 9: வன+ ெதாட'BC தL சாத ன;க@L 
Vைலைய, மYற ேபாLக aடL ஒ! P F ைக\< 
Kைக யா கேவ ைவ] C=ளC. இதY8 எLன 
கார ண;க= xM னாU+ ஏY:7 ெகா=ள k> யாC. 
நம78 ேதைவ யான ெசய<பா Fக= 9ைற ேவ Mனா< 
ேபாC+ என Vைல அ>!ப ைட\< ேபாLகைள வா;-
8 ப வ'க=, 9�சய+ ஆ!P= ப7க+ ெச<ல மா%-
டா'க=. எனேவ, Vைல 8M]த உ;க= க% Fைர 
�j எLேற நாL 9ைன7 IேறL.

இரா. �bத ரச$, ^த,பர,.

`.எ<.Q. Pேள யைர! பல ஆj Fக= பயLப-
F]A வB A W7 IேறL. த;க= ேக=V பA< ப8-
A\< அC 8M]த பAைல! பா']த PLனேர, 
ஆ>ேயா மY:+ V>ேயா இய;8+ ேவக]ைத 
நா+ க% F!ப F]A இய7கலா+ எLபைத அMBC 
ெகாjேடL. தக வ U78 நLM.

ெச. �வ$ கன கரா�, Lz(�..

இைணய kக வ 6 கைள� ச6 யாக7 ெகாF]C+ 
தள;க= Iைட7காத 9ைலைய] ெத@ வான 
பA லாக] தB A W7 I �'க=. நாD+ பல நா= 
இC ேபால]தாL Q7கைல� சB A]C7 ெகாj >-
WBேதL. இ!ே பா CதாL, தவ :க= பல இட;க@< 
ஏYப டலா+ எL: G6BC ெகாjேடL. நLM.

எ$. ேதவ ச காய,, Lz(ப ரா�b xைற.
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ேக=V: ஆ; I ல]A< தயா' ெசp AF+ டா8-
ெமj%க@<, நாL Gழ7க]A< இ<லாத Qல 
ெசாYக ைளz+ ெபய'க ைளz+ பயLப F] C-
IேறL.   இைவ ெபW+பாU+ தாவர! ெபய'க=. 
இuவா: பயLப F]C+ பல ெசாYகைள, ேவ'% 
Pைழ z=ள ெசா< எL: கா% F I றC. AW]த 
ைர% I@7 ெசpதா<, ச+பBத K<லாத ெசாY-
கைள7 கா% F I றC. ைர% I@7 ெசpC Ignore 
ெகாF]தா<, Pைழ என7 xற!ப F வC இ<ைல. 
ஆனா<, ேவ: ஒW க+! 2%ட6< இைவ ப>7க!-
ப F ைக\<, தவ: என7 கா%ட!ப F I றC. இBத 
�� 9 ைலைய எ!ப> சமா @!பC?  

எ:. Rரா.bதனா, ெச$ைன.
ப*Y: உ8க 1 ைடய ெசாOக#, ேவF6 

ேசாதைன ெச] *g<  அக ரா *nY இYலா-
ததாY, இPத "ரdைன ஏOப g i றQ. இதைன 
Custom Dictionary என!பg< தh அக ரா *nY 
ேசF)தாl<, ேசF2க!ப6ட க<!  6டJY ம6-
gேம இQ சJ என2 கா6ட!பg<. இதOS ஒ\ 
வt உ#ளQ. aதbY Word Options டயலா2 
பா2 ®ைன) *ற2கs<. ேவF6 2007Y, ஆ�: 
ப6ட+ iZ2 ெச]Q, qழாக உ#ள Word 
Options எ+ப*Y iZ2 ெச] * டs<. இ8S 
இட Q 3 ற மாக உ#ள Proofing எ+ப*Y iZ2 
ெச] * டs<. 

ேவF6 2010Y, J!பhY ைபY ேட! ேதFP-
ெத g)Q, ஆ!ஷ+: எ+ப*Y iZ2 ெச]-
* டs<. இ8S :SேராY ெச]Q ெச+&, 
Exceptions எ+f< "J LOSd ெசYலs<. 
இ8S Hide Spelling Errors in this Document Only 

எ+ற ெச2 பா2: 72 ெச]ய!ப6g ேதFPெத-
g2க!ப6g இ\2க ேவkg<. "+னF ஓேக 
iZ2 ெச]Q ெவZ ேய றs<.

இPத வt எ!ப7 ெசயYப g i றQ? எ+ற 
ேக#L எழலா<. இத+ப7 அைம2க!பg< 
ெச678: மாOற8க#, டாSெமk6 உட+ 
ெதாடFPQ ெசYl<. இதனாY, ST! "6ட 
ெசாY ‘‘"ைழ யா னQ’’ எ+f< Sைற கா6ட!-
பட மா6டாQ. 

இ+ெ னா\ வt யாக, உ8க# custom 
dictionary file ஐ மOற வFக 12S< அf!", 
அவFக# க<!  6டJY ேவF6 ைடர2ட JnY 
ப*s ெச]Q பய+ப g)தd ெசாYலலா<. 
அ!ே பாQ, இPத ெசாOக# "ைழ யOற தா கேவ 
கா6ட!பg<. அl வ லக< ஒ+TY So வாக! 
ப� யாO & ப வFக 12S இQ Iகs< உத L யாக 
இ\2S<.

ேக=V: QறBத ேகமரா உ=ள ஆj%ராp% 
ேபாL ஒLைற ெசLற மாத+ வா; IேனL. இA< 
ைம7ேரா எ_.>. கா'% ஒL:, அAக _ேடாேர�  
ேவj> ேபா% F=ேளL. இA< ேபா%ே டா7க= 
அழ காக7 Iைட7 ILறன. இவYைற� ச6 ெசp-
Aட, எL Vjேடா_ 10 க+! 2%ட W78 மாY-
Mட kயLறா<, அவYைற மாYற இய ல V<ைல. 
ேபாL கா%ட!ப F I றC. ஆனா<, பட;க= உ=ள 
ேபா<ட' கா%ட!ப ட V<ைல. ேபா%ே டா7கைள 
இதனா< மாYற இய ல V<ைல. எ!ப> ெச%>;_ 
அைம7க ேவjF+ என7 xறZ+.

எ:. நKத �மா., ெச$ைன.

–டாJட. ெப. சKLர ேபா: –ேகH`- – பL[
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ப*Y: இ*Y பல a+ேனOபா g கைள உ&* 

ெச]Q ெகா#ள ேவkg<. அவOைற வJ ைச!-
ப g) Q iேற+. 

ேபாhY உ#ள ஆk6ரா]6 இய2க)*Y,  
ேபா6ே டா2கைள m.எ:.". ேக"# வt யாக 
மாOற இ\!ப தைன) ெதZ வாக அைம2க 
ேவkg<. ேபாைன அத f ைடய m.எ:.
". ேக"# வt யாக இைண2கs<. இPத 
ேக"# சாF� ெச] *g< ேக" ளாக இYலாமY, 
ேட6டா பJ மாOற) *Oகான ேக" ளாக இ\2க 
ேவkg<. 

ேபாh+ :ij+ லா2 ெச]ய!ப6g 
இ\2க2 �டாQ. இ\PதாY, ேபாைன இய2க 
%ைல2S2 ெகாkg வரs<. ஆk6ரா]6 6.0 
ெகாk g#ள ேபாhY, *ைரைய ேமb \PQ 
qழாக :ைவ! ெச] * டs<. இ!ே பாQ ஆ!ப-
ேர678 9:ட< மO&< அ! Z ேக ஷ+க Z b-
\PQ iைட2S< அT L! 3க# காண!பg<. 
இPத ப6 7 யbY, “USB for Charging” எ+ற அT-
L!3 இ\2S<. இதைன) த67, ேமl< 9ல 
ஆ!ஷ+: இ\!பைத2 காணs<. 

இ8S iைட2S< “Use USB For” எ+ற 
பா2®Y, “Photo transfer (PTP)” எ+ற ஆ!-
ஷைன) ேதFPெத g2கs<. இதைன) ேதFP-
ெத g!பத+ pல<, ேபாைன ஒ\ 7�6டY 
ேகமரா ேபால இய2கலா<. (PTP எ+பQ 
Picture Transfer Protocol எ+பத+ �\2க மாS<) 
I 92, L7ேயா ேபா+ற �7யா ைபYகைள 
மாOற Media Transfer Protocol,   MTP எ+ற வt-
aைற உ#ளQ. இதைன Iக a2 i ய மாக2 கவ-
h)Q ெசயYபட ேவkg<.

இ�வ ளs ெச6 ெச]Q< பட8கைள மாOற 
வt iைட2க LYைல எ+றாY, இ+ெ னா\ 
ேக"# பய+ப g)*! பாF2கs<. அYலQ 
க<!  6டJY, ேவ& ஒ\ m.எ:.". ேபாF6-
7ைன! பய+ப g)தs<. 

இ+ெ னா\ வtm< உ#ளQ. ஆk6ரா]6 
9:ட) *OS ஒ\ ேப2 அ! வt a ைற nைன 
Google Photos app எ+ற அ! Z ேகஷ+ த\ i றQ. 
இதைன! பய+ப g)*, உ8க# ேபா6ே டா2-
கைள, ஆk6ரா]6 ேபாh b \PQ இைண ய)-
*OS �S# தள) *OS அf!பலா<. "+னF, 
க<!  6ட J b \PQ https://photos.google.com 
எ+ற தள< ெச+&, பட8கைள) தர L ற2க< 
ெச]Q, எ76 ெச]Q ெகா#ளலா<.

ேக=V: பல ஆj F க ளாக, யாஹூ ெம\< அ7-
கZj% ஒL: ைவ] A WBேதL. அதL PL, 
iெம\< அ7கZj% AறBC அத ைனேய கடBத 
நாL8 ஆj F க ளாக இய7 8 IேறL. இ!-
ேபாC யாஹு அ7க Zj% >ைன �ட k>Z ெசp-
C=ேளL. எ!ப> �டலா+? இBத யாஹூ ெம\< 
kக வ 6 ைய]தாL, வ;I7 கண78 ஒL :78 
இைணய kக வ 6 யாக] தB A WBேதL. இதைன 

எ!ப> iெம\< kக வ 678 மாY : வC? அLG 
x'BC வw கா%டZ+.

பா. மL jைற� ெச[`, ^வ கா^.
ப*Y: யாஹூ ெமnY அ2க sk6 7ைன 

எZ தாக p7 L டலா<. "+னF, அPத aக வ-
J2S யாரா வQ ெமnY அf! "னாY, அைவ 
ஏO&2 ெகா#ள!ப டாமY, அf! " ய வ \2ேக 
*\!" அf!ப!பg<. வ8i2 கண2 iைன! 
ெபா&)த வைர, வ8i ெச+&, உ8க# வ8i 
ேசI!32 கண2S எk, aக வJ ெகாg)Q, 
அதOகான 3*ய I+ அ�சY aக வ J யாக, 
�ெமnY aக வ Jைய மாO T)த \<ப7 ேக6g 
Lkண!ப< தரs<. இh, யாஹூ ெமnY 
அ2கsk6 pg வQ ST)Q இ8S ST! 3க# 
த\ iேற+.

யாஹூ அ2கsk6 கண2 iைன �2க, 
aதbY யாஹூ தள)*Y ெச+&, உ8க# 
அ2கsk6 ெசYலs<. "+னF, https://login.
yahoo.com/?.done=https%3a%2f%2fedit.yahoo.
com%2fconfig%2fdelete_user%3f.scrumb%3d0 
எ+ற aக வ JnY உ#ள தள< ெசYலs<.  
ேநர 7 யாக, இPத தள< ெச+றாY, உ8க 1-
ைடய யாஹூ அ2கsk6  சF ேந< மO&< 
பா:ேவF6 வழ8க ேவkg<.  இPத! ப2க< 
ெச+ற sட+, உ8க 12S பல எdச J2ைக 
ெச] *க# வழ8க!பg<. �8க# யாஹூ அ2-
கsk6 ைவ) * \2க ேவk 7 ய தOகான பல 
கார ண8க# தர!பg<. யாஹூ அ2கsk6 
�2க!ப6டாY, HotJobs, Yahoo! Mail, Yahoo! 
Address Book, Yahoo! Briefcase, and GeoCities 
ஆiய தள8கZY உ#ள உ8க# ச<பPத!-
ப6ட அைன)Q< உ8க 12S2 iைட2காQ 
எ+ற எdச J2ைக தர!பg<. யாஹூ தள)*Y, 
�8க# க6டண< ெசl)* எPத ேசைவ n ைன-
யா வQ பய+ப g)* வ\< ப6ச)*Y, அQs< 
aட2க!பg< எ+&<, �த a#ள உ8க# 
பண< *\<ப2 iைட2காQ எ+&< அT s &)-
த!ப g �Fக#.  "+னF, �kg< அ2கsk6 
 சF ேந< மO&< பா:ேவF6 ெகாg2க 
ேவkg<. CAPTCHA ST ¢g தர!ப6g, அத-
ைனm< சJ யாக உ# �g ெச] *ட ேவkg<.  
"+ �kg< உ8க# அ2கsk6 a72க!-
பட ேவk gமா? எ+ற ேக#L ேக6க!பg<. 
இQேவ உ8க 12கான இ&* %ைல. இ*Y 
சJ எ+& ப*Y தPதாY, உ8க# யாஹூ அ2-
கsk6, 90 நா6க 12S# �2க!பg<. 

யாஹூ அ2க sk6 7ைன �2S< a+னF, 
இPத அ2கsk6 வt யாக வPத அைன)-
ைதm<, ஒ\ ேப2 அ! கா!" எg)Q ைவ)Q2 
ெகா#வQ நYலQ. அ) Qட+, இPத யாஹூ 
ெமnY வt யாக, �8க# ெதாட8 iய மOற 
I+ அ�சY ப* sக# ஆi ய வOைறm< 
ST)Q ைவ)Q2 ெகா#வQ நYலQ. ஒ\ 9Tய 
எdச J2ைக த\ iேற+. �8க# Flickr  ேபா6ேடா 
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தள) *ைன! பய+ப g) Q ப வ ராக இ\PதாY, 
யாஹூ ெமnY கண2 iைன �2க ேவkடா<. 
Flickr தள) Qட+, யாஹூ ெமnY ெதாடF 3 ைட-
யQ.   எனேவ, இPத ேபா6ேடா தள) *ைன! 
பய+ப g)த �8க# L\!ப!ப6டாY, யாஹூ 
அ2க sk6 7ைன pட2 �டாQ.  

 ேக=V: கமாj% ைல�< Q_ட] AYகான க%-
டைள ெகாF]C! பல ெசய<பா F கைள நாL அ>7-
க> ேமYெ கா= IேறL. தYே பாC Vjேடா_ 10 
பயLப F] C IேறL. ஒuெ வாW kைறz+, ேதட< 
க%ட+ ெசL:, கமாj% !ரா+!% ெபY: இய7-
8 வ தY8! பA லாக, vW78 வw\<, ேநர]ைத 
�ணா7காம<, கமாj% !ரா+!% ெபற வwக= 
உ=ள னவா?

ஆ.. உத ய �மா., Lz(�..
ப*Y: நYல ேக#L. க<!  6டF இய2-

க)*Y *ற ைம mட+ ப� யாO & ப வFகேள, 
அ 7 2 க 7 
க ம ா k 6 
! ர ா < ! 6 
ெபO& ெசயY-
பட L\< 3-
வாFக#. q�2-
கா¡< �\2S 
வtைய! "+-
ப O  T ன ா Y , 
ே ந ர a < , 
%ைறய ெசாO-
கைள ைட! 
ெ ச ] Q , 
க ம ா k 6 

!ரா<!6 எ+f< க6டைள! 3# Zைய! 
ெப&< ேவைலm< Sைறm<. 

ஏேதf< ஒ\ ேபாYடைர) ேதFPெத g2-
கs<. "+ Shift qைய அo)*2 ெகாkg, 
மs®Y ைர6 iZ2 ெச] * டs<. தO-
ேபாQ iைட2S< ெமf ப6 7 யbY 
Open command window எ+ப*Y iZ2 
ெச]தாY, உடேன உ8க 12S க6-
டைள! 3#Z iைட2S<. இPத 
6J2, Lkேடா: 7, Lkேடா: 
8.1 மO&< Lkேடா: 10Y 
ெசயYபg<.

ேக=V:  எL D ைடய சா+ச; _மா'% 
ேபா�< நாL ேப_G7 பா'7 IேறL. 
எL வயC 68. எ}] Cக= Kக� QM-
ய தாக] ெத6 ILறன. இதைன! ெப6-
தா7I! பா'7க kயL:+ இய ல V<ைல. 
ஏேதD+ வwக= உ=ள னவா? அLG 
x'BC வw கா%டZ+.

எ$. சாz மL, பாைள ய�-
ேகா8ைட.

ப*Y: உ8க# ஆFவ) *OS 

எ+ பாரா6 gக#. இேத ேபா+& இ+f< பல 
வாச கFக1< ேப:32 ெமாைபY அ! Z ேக-
ஷhY எo)Q அளs "ரdைன ST)Q எo* உ#-
ளனF. எo)*+ அளைவ! ெபJ தா2க ஏேதf< 
வt உ#ளதா என2 ேக6 g#ளனF. இதOS! 
ப*Y “இYைல” எ+ &தா+ ெசாYல ேவkg<. 
ெமாைபY ேபாhY இய8S< ேப:32 ெசயb, 
ெட2:67Y உ#ள எo)*+ அளைவ! ெபJ-
தா2i2 கா6ட எPத ஒ\ வtm< ெகாk 7 \2க-
LYைல. ேபா6ே டா2க# இ\PதாY, அவOT+ 
�Q LரYகளாY ‘i#Z’ LJ)Q! ெபJ தா2i! 
பாF2கலா<. ஆனாY, ெட2:6ைட! ெபJ தா2க 
வt இYைல. 

உ8க# ெமாைபY ேபாhY உ#ள எo)Q 
அள Lைன! ெபJ தாக ெச6 ெச]தாY, அQ 
ேப:32 ெச6 ெச] Q#ள ெட2:6 அள-
Lைன! ெபJ தா2காQ. தOகா b க மாக ஒ\ 
ெசயYபா6 7ைன ேமOெ கா#ளலா<. உ8க# 
ஆk6ரா]6 ேபாhY, accessibility options 
"JLY, Magnification gestures "J Lைன) 
ேதFPெத g)Q இய2கலா<. அவOTY p+& 
aைற த6 7னாY, ao) *ைரm<, ெட2:6-
gட+ ெபJ தா2i2 கா6ட!பg<. இQs< 
தOகா b க மா க)தா+. ந<மாY ஒ�ெ வா\ 
aைறm< இPத ெசயYபா6 7ைன ேமO-
ெகா#ள இய லாQ. அதOS! ப* லாக, உ8க# 
Sைறைய) ெதZ வாக, https://www.facebook.com/
facebook/ எ+ற இைணய தள)*Y ப*PதாY, 
ேப:32 %Fவாக< %dசய< இதைன2 கவ-
ன)*Y ெகாkg, நம2S உத வலா<.

ேக=V: இைணய! ப7க;க@< 8M!G எ}A ேசu 
ெசpC ைவ7கலா+ எL: ப>]ேதL. இதைன 

எ!ப> அைம!பC என Vள7க மாக! பA< 
தரZ+. நாL Vjேடா_ 7 மY:+ 8ேரா+ 
Pர Zச' பயLப F] C IேறL. 

எ:.ஆ.. கா.bLJ, �b xJ �Q.
ப*Y: நா< பாF2S< இைண ய த-

ள8கZY ST!3 எoQ< வச*, எ6� 
"ர s சJY ம6 gேம iைட2 i றQ. 
அதைன! பய+ப g)த உ8க# க<!-
 6டJY Lkேடா: 10 மO&< 
எ6� "ர sசF இ\2க ேவkg<. 

எ6� "ர s சJY, வல Q 3ற< 
ேமலாக Web Note எ+ற �Y 
தர!ப6 g#ளQ. இ*Y iZ2 
ெச]தாY, இட Q 3ற< அதO-
கான ெமf க6ட< iைட2S<. 
இதைன! பய+ப g)* நா< ST!-

3க# எo தலா<. ST! "6ட தக வைல 
ெவ67 தh! பS * யாக அைம2கலா<. 

மாF2கF ேபனா ேபால வkண< 
�67, தக வைல ைஹைல6 ெச]-
* டலா<. 

ேக,F–பNL


