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வாசகHகேள.... க,IJ%டH Lா>கM
க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456

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

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

ெதாN> L%ப, மா4Pய வாRAைக வNSைறகM

ம!" $%&'( வ*ண,, அள0ைன மா4ற
இUGய இைணயVG> 7% பM= மாண வHகM

பAக, 5

பAக, 9

பAக, 7

உ
I

ே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.

~ டா+ட/ ெப.சKLர ேபா< ~
ேக ! #ர% சாகா )ைளயா-!. ெலவ2 
2000 ஐ, அ ைம92, இதைன= தயா >=? 
வழABC ‘DA’ EF வனC ெவG 9-ட?.
) ேடாK 10 இய#க=M2 )ைளயாNC
வைக92 இ? ெவG9டOப-ட?. ெசOடCபQ
292 ெவG9டOப-ட இSத Eைலைய, ஒU
வாரC வைர ேநர!யாக )ைளயாNC வைக92

வழAகOப-ட?. அதாவ?, 1999 ஆவ? 
Eைலைய அைடயாமேலேய, ஆQவலQகX,
2000 ஆவ? Eைலைய )ைளயாடலாC. 
தYேபா? வழ#கமான )ைள யா- Nட. இ?
Dைட#Dற?. ேகC ஒ.[2, அத. Eைல 2000
வைர வ!வைம#கOப-NXள? எ.ப? அ>
தான ஓQ இல#Bதா..

KமாQ- ேபா. ைவ=MU#BC அைனவUC,

ேக*& AரC சாகா ~ ெலவ> 2000
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_ல காலமாவ? ேக ! #ர% சாகா )ைளயா-
!ைன )ைளயா!9UOபாQகX. பலQ இ.`C
ெதாடQS? )ைளயா!, உbசப-ச Eைலைய
அைடய ெவ[யாக= ெதாடQD.றனQ. அதனா2
தா., ைம#ேராசாO- த. ) ேடாK 10
இய#க cைறைம92, இSத )ைளயா-!ைன
இைண=ேத வழADய?. ஐ.ஓ.எK. _KடC,
eBX ஆ -ராf-, அேமஸா. மYFC
) ேடாK சாதனAகG2 )ைளயாNC வைக-
9hC இ? ெவGயாD, ேகா!#கண#கான பய
னQகைளO ெபYFXள?. 2000 Eைல ெவG
யாBC ேபா? ‘இ? ஒU ல-சC ேகா! cைற
)ைளயாடOப-ட? எ.ற Eைலைய அைடS
த?’ எ.F DA EFவனC அ[)=?Xள?.

இSத 2000 ஆவ? Eைல92, )ைள யாN
பவQகX, ேக ! #ர% சாகா )ைளயா-!2
வUC கதா பா=MரAகளான ‘!i’ மYFC
‘ெய-!’ (Tiffi மYFC Yeti) ையb சSMOபாQகX.
அவQகX பOiX கC கைட=ெதU)2 ஒU
ேஜாKய#காரைணb சSM#க ெச2வாQகX. அவ-
>டC ேக ! ராk lய=M. எMQகாலC B[=?
ேக-N வர ெச2வாQகX. )ைளயாNபவQகX,
அOேபா? இmOn o-டாfகைளpC வ ண
B NகைளpC ேசக>#க ேவ NC. ெவY[
கரமாகb ேசQ=தா2, அைவ ெவ!=? )ைள
யா-N பலைக92 ‘2K’ எனO ெப>தாக# கா-
டOபNC. இqவாF ெவY[ ெபFபவQகr#B,
ேமhC இர N வ ண B NகX ேசQ#கO-
பNC.

இத. nMய Eைலpட. e!ய )ைள யா-
!ைன= தர)ற#கC ெசfMட )UCnபவQகX
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/candy-

crush-saga/9nblggh18846 எ.ற ைம#ேராசாO-
தள=M2 ெபYF# ெகாXளலாC. 

“இSத ேகC 2000 Eைலைய அைடpC அள
)YB உயQSத?, இதைன வ! வைம=? வUC
எAகr#B ஆ=ம MUO Mைய= தUDற?”
எ.F DA EFவன=M. தைலைம வ!வைமO
பாளQ ெசபாK!ய. e[pXளாQ. “ெவG
யான? cத2, உலகளா)ய அள)2 பல=த
வரேவYiைன இSத ேகC ெபY FXள?. தர )
ற#கC ெசfயOப-ட nேரா DராCகG2 உயQSத
Eைலைய இSத ேகC ெகா NXள?. எAகX
வ!வைமOபாளQ Bs, கடSத _ல ஆ Nக
ளாக= ெதாடQS? இதைனO பல ேவ!#ைக 
Eைலகrட. ேமCபN=MpXள?” எ.FC
e[pXளாQ. தYேபா?, இSத )ைளயா-N
• 2000 Eைலகைள# ெகா NXள?.
• ஏOர2 20122 அ[cகமான இSத ேகC, ஒU

ேகா! ல-சC cைற )ைள யாடOப-ட?
எ.ற Eைலைய அ ைம92 அைடS ?X-
ள?. அதாவ?, உலD2 உXள ஒqெவாU
வUC, 140 cைற இSத )ைளயா- !ைன
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)ைளயா!pXளனQ எ.பதYB இைணயா
ன? இSத nXG )பரC.

• ஞா9YF# DழைமகG2 தா. இSத ேகC
அMகC )ைளயாடOபNDற?.

• உலD. oக உயரமான க-டடமான ‘பQk
கwபா’ ). உயர=ைதO (830 {-டQ)
ேபால 1,40,000 மடAB அMகமான }ரC
இSத ேகைம )ைளயாNCேபா?, KமாQ-
ேபாm2 KைவO ெசfMNC ெமா=த }ரC 
ஆBC.

• ஒqெவாU ஆ NC இSத ேகைம )ைள
யாNபவQகX, ேபாm2 KைவO ெசfMNC
}ரC 4,11,97,500 Dேலா {-டQ. இ?
�o9wUS? Eல�#Bb ெச.F { NC
MUCnC }ர=ைதO ேபால 54 மடAகாBC.

• ஒqெவாU மாதcC, 1800 ேகா! )ைள
யா-N வ-டC )ைளயாNபவQகளா2
ேமYெகாXளOபNDற?.

• அ டாQ-!கா உ-பட அைன=? க டA
கG2 உXள நாNகGhC இSத ேகC )ைள
யாடOபNDற?.

• இSத 2000 ெலவ2 ெகா டா-ட=M2
பAB ெகாXள )ைளயாNபவQகX )UC
iனா2, ேபKn# மYFC -)-டQ வைல=-
தளAகG2, #CandyCrush2000 எ.ற cகவ
>ையO பய.பNM இைணயலாC.
ேமலMக= தகவ2கr#B http://www.

candycrushsaga.com எ.ற தளC ெச2ல�C.
ேக ! #ர% சாகா )ைளயா-!ைன வ!

வைம=த DA EFவனC ெமாைப2 உலD2
ஒU _றSத ெபாs? ேபா#B EFவனமாகO
ப.னா-டள)2 nக� ெபYFXள?. இSத
ஆ !. ஜூ. மாத=M2, 50 ேகா! ேபQ இS E
Fவன=M. )ைளயா-Nகைள )UCi )ைள
யாNபவQகளாக இUSதனQ. இSத எ �#ைக
ெதாடQS? உயQS? வUDற?. ேக ! #ர%
சாகா ேபால, 200#BC ேமYப-ட )ைளயா-
Nகைள, இSEFவனC வ!வைம=? வழAD
pXள?. ேபKn#, ஆOiX KேடாQ, eBX 
iேள KேடாQ, ) ேடாK KேடாQ மYFC 

அேமஸா. ஆO KேடாQ ஆDயவY[wUS?
இத. )ைளயா-Nகைள= தர)ற#கC ெசf?
ெகாXளலாC. Kடா# ேஹாC, மா2ேமா,
ல ட., பாQ_ேலானா, ெபQw., _AகO�Q
மYFC _யா-!2 ஆDய நகரAகG2, இSEF
வன=M. )ைளயா-Nகைள வ!வைம#BC
ைமயAகX இயAD வU D.றன. இத. அhவ
லகAகX ஆF நாNகG2 உXளன.

Blind Carbon Copy: ! அ$ச& அ'()
ைக,&, “BCC:” எ!ற 123ைன( பா789
:(;7க<. இ?த 123AB, CD(1Eட அ$
சைல நக லாக அ'(பலாB. ஆனா&, இ?த( 
123& உ<ள Lகவ2,& உ<ளவ7க< ெபO
வதைன, அ$சைல( ெபOபவ7 மQOB கா7ப!
கா(1 123& உ<ளவ7க< அDய மாE
டா7க<. அவ7க< அDயாம&, Sல:TC
அ'(ப இ?த (ைளUE கா7ப! கா(1
உத3VWறX.

“ெத[U\ ெகாM]<கM”
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~ பாரL ~

ஆOiX ஐேபா. 7 மYFC eBX i#ெஸ2
KமாQ- ேபா.கX, இ.F தAகX

ேபா.கG2 உXள ேகமரா#கX தா. உலD.
தைல _றSத KமாQ- ேபா. ேகமரா#கX
எ.F ேபா-! ேபா-N# ெகா N )ளCபரO
பN=M வUD.றன. மYறவQகைள அைழ=?O
ேபசO பய.ப N=தOபNC ேபா.கG2, 
ஏ. ேகமரா c#Dயமான ஓQ அCசமாகO
ேபசOபNDற?. எதYகாக, KமாQ- ேபா.
வாABC ஒqெவாUவUC, ேபாm2
உXள ேகமரா). ப nகX எ.ன, 
எ.ன மாM>யான ஸூC ெல.K,
Oளா% உXளன எ.F ஆf�
ெசfD.றனQ? ப=? ஆ Nகr#B c.n
வைர, ேகCகாQடQகX எ.F ெசா2லOப-ட,
ைககG2 எGதாக எN=?b ெச.F இய#க#
e!ய ேகமரா#கேள ம#கG. )UOபமாக
இUS? வSதன.

ஆனா2, இ.F அவYைற# கா-!hC
_றOபாக�C ?2wயமாக�C, )ய=தB
வ ணAகGhC படAகைள எN#க# e!ய 
ேகமரா#கX ெகா ட KமாQ- ேபா.கX 
வS? நC வா�). Mைசைய= MUOi
)-டன. ேகமரா#கGhC, இைணய
ெதாடQn ெகா ட ேகம ரா#கX, எN=த
படAகைள உடேன இைணய=MYB
அ`OnD.றன. இேத ேபால, நC அ.றாட
வா�#ைக9. பல அCசAகைள, !l-ட2
ெதா�2 �-பC மாY[ உXள?. அவY[2
_லவYைற இAB காணலாC.

கா/ இய+NதO

இ.ைறய ெதா�2 �-பC காQ மYFC 
iற வாகனAகைள இய#Bவைத எGதாக மாY
[pXள?.உX�>ேலா,அ2ல?ெவG�>ேலா
ம-Nம2லா?, அ?வைர காணாத ெவGநாN
கG2 உXள ஊQகG2 eட ஒUவQ மYற வQ
கGடC “எ#KD�K o. இSத ெதU)YB,
ஊU#B எOப! ேபாவ??” எ.F ேக-க ேவ -
!யM2ைல. l.i.எK. _KடAகX, வாகனC
ஓ-Nவைத எGைமயா#D)-டன. ெபUCபா
லான l.i.எK. _KடAகX, ெமாைப2 அO-
Gேகஷ.களாக இOேபா? Dைட#D.றன.
பலUC பய.பN=?வ? eBX ேமOK ெசய
wைய=தா..

இUOi`C ேவF பல EF வனAகrC,
l.i.எK. ெசய2cைற92 வ� கா-NC
ெசயwகைள= தS? வUD.றனQ. ேபா.கG2
ம-Nம2லா?, வாகனAகGேலேய அைம#கO
ப-N DைடOப ைவயாக�C இைவ உXளன.
நாC இU#BC இட=ைத அைவ கண# D-N#
ெகாXD.றன. நாC எAB ெச2 DேறாC எ.
பைத இல#காக அைம=?)-N, KமாQ-
ேபாைன வாகன=ைதb ெசh=?பவQ பாQ#BC
Eைல92 ைவ=? வாகன=ைதb ெசh=த ேவ -
!ய?தா.. Bர2 வ�யாக இைவ வ�ைய#
eFD.றன. ஒ. F#B ேமYப-ட வ�கX 
இUSதா2, ஒqெவாU வ�யாக�C எqவள�
ேநர=M2 ெச2லலாC; சாைல கG. த.ைம 
எ.ன எ.F கா- ND.றன. எSத வ�92
ேபா#Bவர=? ெந>சலாக உXள? எ.ற எb

ெதாN> L%ப, மா4Pய வாRAைக வNSைறகM
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ச>#ைகையpC கா-ND.றன. இSMயா).
_F நகரAகG2 eட இSத சாத ன=ைதO பய.
பN=?ேவாQ எ �#ைக தYேபா? அMக>=?
வUDற?.

அெம>#கா)2 ெடKலா எ.`C காQ பய.
பா-!2 ெகா�சC ெகா�சமாக உயQS? வUD
ற?. இ? o. ச#M92 தானாக இயABC காQ. 
இM2 !Kiேள Mைர ஒ.F K!ய>A �2
அUேக உXள?. ேபாm. Mைரைய= ெதா-N 
இய#Bவ? ேபால, இSத Mைரைய= ெதா-N
காைர இய#கலாC. அMேவக ெநN�சாைல
கG2, ேவகC, ெச2hC ேல. ெச- ெசf? 
)-டா2, ேநராக, ேவF வாகனAகX {?
ேமாதாம2 ெச2hC. ேல. மாற ேவ NC
எm2, !Kiேள Mைர92 அதYகான ேடO
ெதா-N# கா-!னா2 ேபா?C. தானாகேவ, 
அN=த ேலm2 வUC வாகனAகைள உணQS?
மா[# ெகாXrC. சாைலகG2 க-NOபாN
)ள#Bகைள உணQS? EYBC, கா=MU#BC,
i.னQ ெச2hC. காQ EF=த ேவ NC எm2, 
தானாக, EF=?oட=ைத உணQS? EF=M#

ெகாXrC. i.னQ, >ேமா- �லC க-டைள
இ-டா2, தானாக இயAD, நாC EYBC இடC
c. வைர வS? காைர EF=?C.

l.i.எK. ம-No.[, ேவF வாகன=?ட.
ேமா?வைத= த)Q#க iேர# ேபா-N காைர
EF=?C சாதனC, i.nறமாக இய#Bைக92
எbச>#BC சாதனC எனO பல !l-ட2 சாத-
னAகX இ.F நம#B உத�D.றன. சாைல
வ>கX ெசh=த காQகGேலேய பணC க-!
அைம=த !l-ட2 சாதனAகX உத�D.றன.
காQகX EYகாமேலேய ெச2ைக92, ெசh=த
ேவ !ய க-டணC ேலசQ கYைற �லC
க�#கOப-N, வ�w#BC கண#D2 ேசQ#கO
பNDற?.

ெபாP;கI வாRNதO

வADகX தUC _OகX இைணSத காQNகX
இ.F நாC ெபாU-கX வாABC வழ#க=
ைதேய மாY[)-டன. இSத காQNகைளO
பய.பN=M, ெபாU-கைள வாAD பணC 
ெசh=த c!Dற?. ெப-ேரா2 மYFC iற எ>
ெபாUX ெபற இSத# காQNகைளb ெசh=M,
தானாக எ>ெபாUX EரOnC Bழாfகைள அள

வாக இய#க c!Dற?. இைணயC வ�யாக,
நC வAD# கண#ைக# ைகயாள c!Dற?. மY
றவQகX கண#DYB EMைய மாYற c!Dற?.

உைட, அSகல$கI
KமாQ- வா-b எனOபNC !l-ட2 க!

காரC இ.F ம#கGைடேய iரபலமாD வU
Dற?. எ=தைன கேலா> ச#M இ.F நC
உட2 ப9Y_9னா2, நைடO ப9Y_9னா2
எ>#கOப-ட? என# கா-NC ேதகO ப9Y_
சாQSத க!காரAகX பய.பா-!YB வS?)-
டன. இைவ ஆைட கGhC இைணSMU#BC
வைக92 வ!வைம#கOப-N Dைட#D.றன.
சாCசA EFவனC நC இNOnகG2 அ�pC
ெப2-கG2 நாC ேமYெகாXrC ேதகO
ப9Y_ அளைவ# கா-NC !l-ட2 {--
டைரO ெபாF=M )Yபைன ெசfDற?. _ல
ஷூ தயா>OபாளQகX, �AகX )UCnC அள� 
ம-No.[, வ ணC, அைமOn ேபா.றவY
ைறpC இைணயC வ� யாக= ேதQSெதN=?
அைம=?= தயா>#BC வைக92 ெசயw
கைள= தUD.றன.

�NகG2 பய.பN=தOபNC ெதாைல#
கா-_O ெப-!கX, இOேபா? KமாQ- !.).
என அைழ#கOபNC இைணயC இைணSத 
!.).யாக மா[)-டன. இைணய=MwUS?
ெதாைல#கா-_ EைலயC ஒG பரOnC Eக�b-
_கைள# காண இயhDற?. இைணய=M2
ேத#D ைவ#கOப-NXள பாட2கைளpC,
படAகைளpC பாQ=?, ேக-N ர_#க c!D
ற?. �-!2 இைணயC இைணSத க கா-
�On# ேகமரா)ைன அைம= ?)-டா2,
�-!ய �N பா?காOபாக உXளதா என, எSத
நா-!wUS?C க கா�#க c!Dற?. �N
iறரா2 அ=?{றOபNC ப-ச=M2, எbச
>#ைக ெசfMகX நம#B ம-Nம2ல, c.ேப
அைம=? ைவ#கOப-ட காவ2 ?ைற i>�
எ கr#BC ெச2 Dற?.

�-N ேவைலகைளb ெசf Mட�C !l-ட2
சாதனAகX வS?Xளன. தானாக �N ெபU#D 
?ைட=? �=தC ெசfMNC ேராப- எனOபNC
சாதனAகX வS?Xளன. இத. ேரடாQ ேபா.ற 
_[ய சாத ன=ைத, அைற92 ஒU ேமைஜ9. 
{? ைவ=?)-டா2, அ? அைற9. அளைவ,
அABXள ெபாU-கைளb _ல ெநா! கG2
கண#D-N, தைர92 ைவ#கOப-!U#BC
�-!ைனO ெபU#BC சாதன=MYB க-டைள
கைள# ெகாN=? இய#BDற?. இேத ேபால,
ேதா-ட=M2 ��Yற, n2 ெவ-! அழB 
பN=த என சாதனAகX உXளன. 

வUAகால=M2, நாC எSத இட= MYBb ெச.
றாhC, �-!2 உXள அைன=? ெபாU-க-
ைளpC இய#BC க-NOபாN தUC !l-ட2 
சாதனAகX வர இU#D.றன. நC வா�#ைக 
cைறpC cY[hC மாற இU#D.ற?.
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ஐ#Dய நாNகX சைப9., ப.னா-டள
)லான BழSைதகX பா?காOn EMயC,

அ ைம92 ெவG9-ட அ[#ைக ஒ.[2,
இSMயா)2 இைணயC பய.பN=?ேவா>2,
7% ேபQ, பXG ெச2hC மாணவQகX என=
ெத>)=?Xள?. “இைணய=M2 இSMயb _F
வQகr#கான பா?காOn” எ.ற தைலOi2
க-Nைர ஒ.[ைன இSத அைமOn ெவG
9-NXள?. தYேபா? இSMயா)2 இSதO
iரbைன சாQSத ச-டAகX, _FவQகைளO
பா?கா#கO ேபா?மானதாக இ2ைல எ.FC,
அவYைற எOப! மாY[ அைம#க ேவ NC
என�C ப>S?ைர ெசf ?Xள?.

இSத அ[#ைக9.ப!, ெமாைப2 ேபா. 
மYFC இைணயO பய.பாN இS Mயா)2
அMக>=?, தYேபா? 40 ேகா! ேபQ இைண
ய=ைதO பய.பN=M வUC அள)YB உயQS
?Xள?. இவQகG2, 7% ேபQ பXG மாண
வQகளாவQ. இதனா2, _FவQகr#B எMரான 
BYறAகX நைடெபFC தளAகG2 ஒ.றாக 
இைணயcC மா[ உXள?. இைணயC வ�
தகவ2 ெதாடQn ெதா�2 �-பC ேவக மாக
இSMயா)2 வளQb_ ெபYFXள?. இதைன
நC க-NO பா- !YBX ெகா N வSதா2
தா., அ? _FவQகG. க2) கYற h#B உத
)யாக அைமpC. அ=?ட., _FவQகr#B

எMரான வ.cைறைய# க-NOபN=?C. _F
வQகைள ேமாசமாக நட=?வ?C, அவQகr#B
எMராக வ.cைறையO பய.பN=?வ?C,
இSMயா ம-No.[, ப.னா-டள)2 நைட
cைற92 இUS? வUDற?.

இதைன# க-NOபா-!2 ைவ=MU#க,
நம#B இ.`C பல ச-ட )M cைறகைள
ேமYெகாXள ேவ !யவQகளாக இU#
DேறாC. அ=?ட., ெபYேறாQகrC, ஆ_>யQ
கrC தAகr#BC பADUOபதைன உணQS?,
இதYB= தAகளா2 ஆன பADைன அG#க 
ேவ NC. இைணயC வ� பய cF=த2, �ய
வ�OபN=த2, ெவO ேகமரா �லC பாwய2
ெதாSதர� அG=த2, பாwய2 படAகைளO
பM=த2 ஆDயைவ இைணய=M2 உலா வUC
பலவைகயான _FவQ பாwய2 BYறAகG.
பல வ!வAகளாBC. இைவ அைன=ைதpC 
உடன!யாக நC க-NO பா-!YBX ெகா N
வரேவ !ய க-டாய= ேதைவ92 நாC இU#-
DேறாC என ஐ.நா.). _FவU#கான i>�,
இSMயாைவ எbச>=?Xள?.

�னா, இைணய=MYB அ!ைமயாDO ேபான 
_FவQகைள {-ப தYகாக, அ ைம92  அர
சாைணகைள (Cyberspace Administration of China)
ெவG9-NXள?. இைவ இ.`C அமh#B
வர)2ைல. ெபா?ம#கG. கU=த[ய ெவG

இUGய இைணயVG> 7% பM= மாணவHகM
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9டOப-NXள?. ம#கG. கU=? ேக-N
அ[Sத i.னQ, அமh#B வUC.

நNE_#BO i.னQ, கCO�-ட>2 )ைள
யாட# eடா?. இதனா2, வUC காலAகG2,
இைணய=M2 )ைளயாட )ைளயா-Nகைள
வ!வைமOபவQகX, அவY[2 _FவQகX
இர� ேநரAகG2 )ைளயாNவைத= தN#BC
வைக92 அைம#க ேவ !யMU#BC. பXG
கX, இைணய=MYB அ!ைமயாDO ேபான
_FவQகைள {-ெடN#BC ப� கG2, அதY
கான ைமயAகrட. இைணS? ெசய2பட
ேவ NC. 18 வயMYBC Bைற வானவQகX,
இைணய=M2 )ைளயா-Nகைள )ைள
யாட, தAகைள= தAகX அைடயாள அ-ைட
ெகா N பMS? ெகாXள ேவ NC. B[O
i-ட )ைளயா-!ைன வழABC EFவ
ன=M. சQவQகG2 இSத தகவ2கX பM�
ெசfயOப-N ஆf)YB தரOபட ேவ NC.

_FவQகrC இைளஞQகrC, oக அMக
ேநர=Mைன இைணய=M2 ெசலவ�=? வU
வதைன உணQSத �ன அர� இSத c!)ைன

எN=?Xள?. ெச.ற மாதC, �னா)2 16 வய? 
ெப , இைணய=MYB அ!ைமயான _FவQ
கைள {-BC ைமய=MYB அ`OபOப-டாX,
அதனா2, ஆ=MரமைடS?, த. அCமாைவ#
ெகாைல ெசf?)-டாX. காரணC ேக-ட
தYB, {-n ைமய=M2 தா. ெகாN ைமயான
அ`பவ=ைதO ெபYறதாக# e[9U#DறாX.

�னா இைணய வைல= தகவ2 ைமயC 
ெவG9-ட (China Internet Network Information 
Centre) அ[#ைக9.ப!, �னா)2, இைணயC
பய.பN=?பவQகG2 23% ேபQ, 19 வய
MYBC BைறவானவQகளாகேவ உXளனQ.
ெமா=த இைணயO பய னாளQகX 75 ேகா! எ.
ப? B[Oiட=த#க?.

ஒU _லQ இைணய {-n ைமயAகX, _F-
வQகr#B oக�C ேமாசமான அ`பவ=
Mைன# ெகாNOபதாக# eFD.றனQ. இO-
ேபா?, KமாQ- ேபா.கேள, இைணயC காணO 
பய.பN=தOபNவதா2, KமாQ- ேபா.கX
தயா>Oப?, அர_. இSத நட வ!#ைககளா2
பாM#கOபNC எனO பலQ e[pXளனQ.

) ேடாK 10 இய#க cைறைம தY
ேபா? 40 ேகா!#BC ேமலான எ �#

ைக9லான சாதனAகG2 பய.பN=தOப-N
வUவதாக, ைம#ேராசாO- EQவாDகX அ[
)=?XளனQ. ெச.ற ேம மாதC, இSத எ -
�#ைக 30 ேகா!யாக இUSத? B[Oiட=
த#க?. மாQb மாத=M2 இ? 20.7 ேகா! யாக
இUSத?. nMய எ �#ைக, ெபQசன2
கCO�-டQகைள ம-NC B[Oiட)2ைல.
அவYFட., ேடOள- i._.#கX, KமாQ- 
ேபா.கX, எ#K பா#K சாதனAகX, ேஹாேலா
ெல.K மYFC சQேபK ஹOK ஆDய
வYைறpC இைண=ேத eFD.றன. 
) ேடாK 7 ஆOபேர-!A _KடC
பய.பாN ெபUDய ேவக=ைத# கா-

!hC eNத2 ேவக=Mேலேய, ) ேடாK
10 _KடC த. பய னாளQகX எ �#
ைகைய அMக>=? வUவதாக�C ெத>)#கO
ப-NXள?.

) ேடாK 10 அ[cகமான i.னQ,
2018 ஆC ஆ N#BX, �F ேகா! சாத னA
கG2, ) ேடாK 10 இய#க cைறைமைய# 
ெகா N வUவேத, ைம#ேராசாO- EFவ
ன=M. இல#B என அ[)#கOப-ட?.
i.னQ, இSத இல#B தளQ=தOப-N, கால 
வைரயைற எ?�C அ[)#கOபட)2ைல.

அ ைம92, ெசOடCபQ இFM வார=M2, 
அ-லா டா நக>2 நைடெபYற, ைம#
ேராசாO- ெதா�2 �-ப கU=தரAD2 இSத 
எ �#ைக அ[)#கOப-ட?.

40 ேகா& சாதன<க=> 
0*ேடா" 10
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கCO�-டைரO பய.பN=?ைக92, பல
ேவைளகG2, “இSத ம�K �-! எAேக 

இU#Dற? எ.F ெத>யேவ இ2ைலேய?”
எ.F பலUC nலCnவைத# ேக-!U#கலாC.
ஏ., �Aகேள இSத அ`பவ=ைதO ெபY[U#
கலாC. அவசர=MYB கQசைர= ேத! அைம#க,
இSத �-!ைய= ேத!O பல cைற ம�ைஸ
அைச=?O பாQOேபாC. இதYB# காரணC,
_ல ேவைளகG2, KD m2 கா-டOபNC
வ ணO i.ன�92, ம�K கQசQ ச--
ெடன= ெத>யா?. �-!9. வ ணC அM2
மைறS?)NC. _லU#B அத. _[ய உUவC
ச-ெடன# க கr#B= ேதாYறC அG#கா?. 
அத. அள)ைனpC, வ ண=MைனpC
மாY[ )-டா2, இSத _ரமC ஏYப டா?.
இவYைற மாYFC வ�கைள, ) ேடாK
ெகா NXள?. அவYைற இAB பாQ#கலாC.

இதYB ெபQசன2 கCO�-ட>.
‘ெச-!AK’ அ2ல? ‘க -ேரா2 ேபன2’ 
வ� ெச.F மாYறலாC. ெபQசன2 கCO�-
ட>. ‘ெச-!AK’ வ� ) ேடாK 10 மYFC
) ேடாK 8 ஆDய இய#க cைறைமகG2
மாYறலாC. க -ேரா2 ேபன2 வ�9ைன
) ேடாK 10, 8 மYFC ) ேடாK 7 _K
டAகG2 மாYறலாC.

UVேடா< 10 மXYZ 8O ெச;\R< வ]

இSத _KடC இயABC கCO �-டQகG2
உXள KடாQ- ெம`)2 உXள ெச-!AK 
ஐகா. {? DG# ெசfMட�C. இதைன,
ேதட2 க-ட=M2 “settings” என ைடO ெசf?C 
ெபறலாC. இOேபா? ெச-!AK டயலா#
பா#K Dைட#BC. இAB “Ease of Access” எ.
பM2 DG# ெசfMட�C. Dைட#BC ) 
ேடா)2, இட? ப#கC ெகாN#கOப-!U#BC
ஆOஷ.கG2, ‘Mouse’ எ.பM2 DG# ெசfM
ட�C. உAகX ம�K �- !ைய �.F அள�

ம!" $%&'( வ*ண,, அள0ைன மா4ற
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கG2 அைம#க ஆOஷ. Dைட#BC. இM2
�AகX )UCnC அள)ைன= ேதQSெத N#
க�C. ேதQSெதN=த�ட., ம�¡. �-!,
அதYேகYப மாFC. மாறா Eைல92, �- !9.
வ ணC ெவXைள. இதைன கUOn அ2ல?
‘மாFப-ட வ ண=M2’ மாYறலாC. இM2
‘மாFப-ட வ ணC’ எ.ப?, Dைட#BC
Mைர வ ண=MYேகYப, �-!9. வ ணC
தானாக மாFC Eைல. இத. �லC, தானா
கேவ ந.B ெத> pCப!, �-!9. வ ணC
மாYறOபNC. இதனா2, �-! எABXள? எ.-
ப? ெதGவாக= ெத>pC.

கV;ேராO ேபனO வ]

) ேடாK 7, 8 மYFC 10 _KடAகX
இயABC கCO�-டQகG2, க -ேரா2
ேபன2 வ� எOப! இSத மாYறAகைள

ேமYெகாXளலாC எ.F பாQ#கலாC. ேதட2
க-ட=M2 ‘Control Panel’ என ைடO ெசf?,
Dைட#BC c!�கG2 cத2 c!)2
DG# ெசfMட�C. இOேபா? Dைட#BC
‘க -ேரா2 ேபன2’ ) ே டா)2, “Ease
of Access” எ.பM2 DG# ெசfMட�C. இm
Dைட#BC Ease of Access i>)2, “Change
how your mouse works” எ.ற wA#D2 DG#
ெசfMட�C. இm Dைட#BC “Change the
color and size of mouse pointers” எ.ற பா#¡2,
ம�K �-!9. அள�, வ ணC எOப!
இU#க ேவ NC என= M-ட oND¢Qகேளா,
அவYைற= ேதQSெதN#க�C. i.னQ, ஓேக
DG# ெசf? ெவGேயற�C. ெதாடQS?
Control Panel ) ேடா Dைட#BC. இத.
வல? ேம2 �ைல92 உXள ஆOஷ.கG2
“X” எ.பைத# DG# ெசf?, ) ேடா)ைன
�! ெவGேயற�C.

இSத “Ease of Access” ) ேடா)2,
இ.`C _ல eNத2 வசMகX கா-டOபNC. 
இM2 Dைட#BC magnifier, high contrast, and
keyboard settings ேபா.றவYைறO பய.பN=M,
உAகX கCO�-டQ பய.பN=?C அ`பவ=
Mைன இ.`C எGைமயானதாக�C, eNத2
Mற. ெகா டைவயாக�C மாYறலாC. 

Lைர# கா-_கைள அ!#க! படAகளாக
மாY[O பMS? ைவ#BC ேதைவகX நம#B
அMகC. ) ேடாK _Kட=M2 ெதாட#கC
cதேல நம#B இதYகான வ�கX பல தரO
ப-டன. பலU#BC பழ#கமான Print Screen  £
இM2 cத2 இட=ைதO i!#Dற?. பல ஆ 
NகளாகO பல ) ேடாK இய#க cைறைம
பMOnகrட. பய.பN=M வUDேறாC.
) ேடாK 10 _Kட=M2 இதYகான பல
வ�கX உXளன; அவYைற ஒU க-Nைர92
_ல வாரAகr#B c. தSMUSேதாC.

) ேடாK பய.பN=?பவQகX பலQ,
இSத ெசய2பா-N#B Snipping Tool எ.ற
ஓQ அUைமயான ¤2 இUOபதைன அ[யா
மேலேய உXளனQ. ேதைவயான பBMைய=

தmேய படமாக எNOப? ம- No.[, அ?
B[=? எsM ைவ#BC வசMpC இSத ¤w2
தரOப-NXள?. இ? எOப! ெசய2பNDற?
என இAB பாQ#கலாC.

) ேடாK 10 இய#க cைற ைம92,
Snipping Tool ெதாடAக, KடாQ- ெம`
ேதட2 க-ட=M2 ‘Snipping Tool’ என ைடO
ெசf? ேதட�C. ) ேடாK 7 _Kட=M2
இ? KடாQ- ெம` )hC, ) ேடாK 
82, KடாQ- KD  mhC ேத!னா2 இ? 
Dைட#BC.

Snipping Tool ெதாட#கC ஒU oகb _[ய
) ேடா)2 ஆரCi#BC. நா.B ப-ட.
கேள ெகா NXள இ?வா நம#B ஒU ந2ல 
சாதனC எ.F ஏமாYறC அைடய ேவ டாC. 

GைரA கா%^ ெவ%ட ஒ` aGய சாதன,
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இSத ப-ட.கX �லC, அMக Mற. ேதைவO
பNC பல ப�கைள c!#கலாC. Snipping Tool
பய.பN=?C c., Mைர# கா-_92, எSதO
பBMைய ெவ-! படமா#க ேவ NC எ.ப-
தைன c!� ெசf? ெகாXள�C.

Print Screen £ ேபா.றைவ, cs= Mைர
ையpC நகெலN=?= தUC. ஆனா2, Snipping
Tool நம#B ேவ !ய பBMைய ம-NC 
ெவ-! எN#க உத�C. எN=?# கா-டாக,
) ேடாK _Kட=M2 இயABC கா2B
ேல-டQ KD . ஷா- ஒ.ைற எN#க நாC
)UCnDேறாC என ைவ=?# ெகாXேவாC.
cதw2 கா2Bேல-டைர இய#BேவாC.
) ேடா)2 ெத>pC கா-_ைய நாC
)UCnC வைக92 �-டலாகேவா, அகல
மாகேவா ைவ=?# ெகாXேவாC. அN=?, 
Snipping Tool ) ேடா)2, New எ.ற cத2
ப-டm2 உXள £�)> cைனைய# DG# 
ெசfMட�C. Dைட#BC ெம`)2 Window
Snip எ.பைத= ேதQSெதN#க�C.

இm KD . ஷா- எN#க )UCnC Mைர#
கா-_ {? ம�K கQசைர# ெகா N ெச2-
ல�C. அSத Mைர csவ?C மAகலான ேதாY
ற=M2 அைமpC. அOGேகஷ. ) ேடா
ம-NC தm=?= ெத>pC. அத. £ழாக, ம�K
கQசQ இU#BC. இதைன# ெகா N, ேதைவ-
யான Mைர இட=ைத ம-NC ேதQSெத N=?
DG# ெசfMட�C. ேதQSெதN#BC இடC
_கOn ேகா!-N# கா-டOபNC. இ? Snipping
tool உXளாகO ப-ட.கr#B# £ழாக# கா-

டOபNC. �AகX ஒU ) ேடா�#B ேம2 
KD . ஷா- எN#க M-ட o-டா2, Free-
Form அ2ல? Rectangular Snip எ.பைத= ேதQS
ெதN#க ேவ NC. cs= MைரpC ேவ NC
எ.றா2, Full-Screen Snip ேதQSெதN#க
ேவ NC.

நாC )UCnC KD . ஷா- Dைட=?
)-டா2, அதைன ஒU GIF, JPEG, அ2ல?
PNG ைபலாக கCO�-ட>2 ேசq ெசf?
ெகாXளலாC. இSத KD . ஷா- இேமைஜ, 
DGO ேபாQN#B# ெகா N ெச2லலாC. o. 
அ�ச2 ஒ.[. இைணOபாக# ெகாXளலாC.
இSத KD . ஷா- {?, !l-ட2 ேபனா அ2
ல? ைஹ ல-டQ அ2ல? இதYகான ஐகாைன# 
DG# ெசf?, எsதலாC. �AகX தயாQ ெசfத 
KD . ஷா- உAகr#B= MUOMயாக
இ2ைல எ.றா2, Snipping Tool க-ட=M2 New
எ.பைத# DG# ெசf?, { NC cதw2 
இUS? ெதாடAகலாC.

Email harvesting: YZEட& உலக89&, ஏQOT
ெகா<ள(படாத தவறான ெசய&பாV.  !
அ$ச& Lகவ2கைள ெமா8தமாக8 9:VவதQC
ஒ(பானX. இவQைறT கEடணB ெசA89 வா^
CவதQC( பல வ78தக7க< உ<ளன7. ெப:B
பாAB _பாB ெம,&கைள அ'(ப, இ8தைகய
 ! அ$ச& ெபா9கைள( பய!பV8Xவா7க<.
ேபாEYகைள நட8XB இைணய தள^க<, ஏேத'B
ஒ: கவ7aSகரமான 9Eட89ைனT cD  !
அ$ச& Lகவ2கைள( ெபOB இைணய தள^க<,
அ?த வைக,& தா^க< ெபOB  ! அ$ச&
Lகவ2கைள8 தdயா7 eOவன^கfTC 3QO
3VW!றன7.அெம2Tகா3& 2003 ஆB ஆUV
CAN-SPAM Act எ!ற சEட89! jk இX தைட
ெசlய(பEV<ளX. ஒmெவா:  ! அ$ச& Lக
வ2ையnB, அதQC உ2யவ2! அ'ம9 ெபQற
1றேக, ேவO ஒ:வ7 அ&லX eOவனB அ&லX
இைணய தளB ெபற ேவUVB என இ?தa சEடB
கEடாயமாTWn<ளX.

Carbon Copy:  ! அ$ச& அ'()ைக,&, Lக
வ2TCT jழாக “CC:” எ!ற 123ைன( பா78
9:(;7க<. கா7ப! கா(1 எ!பத! p:TகB
இX. அ'(ப(பVB  ! அ$ச& ெசl 9,ைன,
பல நப7கfTC நகலாக அ'(ப,இ?த Lக
வ2T கEட89ைன( பய!பV8தலாB. அதா
வX, அ'(ப(பVB அ$ச& தக வ&க<, இ?த 
கா7ப! கா(1 கEட89& உ<ள Lகவ2TC2ய
வ7கfTC அ&ல; ஆனாAB, அவ7க< ெத2?X 
ெகா<ள ேவUYய ெசl9 எ!பேத இைதT CDT-
WறX. அ$ச& யா:TC எrத(பVWறேதா,
அவ2! Lகவ2 “To:” எ!ற 123& அைமTக(
பVWறX.

“ெத[U\ ெகாM]<கM”
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ேவ"#$ ேப' அ) கா),
ேவQ!2 டாBெம -கைள உU வா#B
DேறாC. இவY[Yகான, பா?காO iYெகன
ேப# அO காOiகைள நாC எN=? ைவ=?#
ெகாXDேறாமா? இSத ேகX)#B _லQ, ஆC,
ேவQ- தா. தானாகேவ எN=? ைவ=?# 
ெகாXDறேத. ஒ>lன2 டாBெம - ைப2
ெக-NO ேபாf Dைட#காத ேபா? இSத ேப# 
அO காOi9ைனO பய.பN=M# ெகாXளலாC
எ.F பMலG#கலாC. _லேரா, ேப# அO காO
i9ைன ேவQ- எNOபேத இ2ைல. அM2
அSத வசM எ2லாC இ2ைல என�C பMலG#
கலாC. இM2 எ? உ ைம?

ேவQ!2 உUவா#கOபNC ைப2கr#B
ேப# அO காOi எN=? ைவ=?# ெகாXளலாC.
ஆனா2, இSத ெசய2பா-!ைன ேவQ- தானாக,
மாறா Eைல92 ெகா !U#க )2ைல. நாமா
க=தா. இதYகான அைமOiைன உUவா#க
ேவ NC. அ? எOப! எனO பாQ#கலாC.
1. ேவQ- ஆOஷ.K (Word Options) டயலா#

பா#ைஸ= Mற#க�C. ேவQ- 20072, ஆ¥K
ப-டைன அs=M ேவQ- ஆOஷ.K {? 
DG# ெசfMட�C. ேவQ- 20102, >Oப
`ைடய ைப2 ேடO ேதQSெதN=? DG#
ெசf?, அத. i.னQ, ஆOஷ.K எ.பM2
DG# ெசfMட�C.

2. டயலா# பா#¡. இட? ப#க=M2,
Advanced எ.பM2 DG# ெசfMட�C.

3. இAB £ழாக Save options எ.பதைன#
கா¦C வைர ெச2ல�C. டயலா# பா#¡.
இட? ப#கC உXள Saveஎ.ற ஆOஷ`ட.
BழOi# ெகாXள ேவ டாC. இர NC
ஒ.ற2ல.

4. இAB Always Create Backup Copy எ.பM2
DG# ெசfMட�C. ெச# மாQ# ஒ.ைற
இM2 ஏYபN=த�C. i.னQ ஓேக DG#
ெசf? ெவGேயற�C.
இதைன அN=?, உUவா#கOபNC 

டாBெம - அைன=MYBC ேப# அO காOi
அைம#கOபNC. அதாவ?, டாBெம -
ஒ.ைற �AகX ேசq ெசfMNைக92, அதYB
cSைதய Eைல92 உXள டாBெம -, 
ேப# அO காOiயாக இU#BC. ஒ>lன2
டாBெம - ைப2 ெக-NO ேபான Eைல92, 

இSத ேப# அO காOi9ைன �AகX பய.ப
N=M# ெகாXளலாC. ைபw. ?ைணO ெபய-
>ைன ஒ>lன2 ைபw. ெபயராக மாY[# 
ெகாXளலாC.

ெமா/த ப'க எ23'ைக

ேவQ!2 டாBெம - தயா>#BCேபா?, ப#
கAகG. எ �#ைகைய அைமOப? நC 
அைனவ>. வழ#கC. அSத டாB ெம !2
ெமா=தC எ=தைன ப#கAகX எ.பதைனpC
அத`ட. இைண=?, ஒqெ வாU ப#க=
MhC வUமாF அைம#கலாC. இதைன டாB-
ெம !2 ¥2- ஒ.ைற அைமOபத. �லC 
ெகா N வரலாC. இதYB# £ேழ கா-!pXள
ப! ெசய2பட ேவ NC. 
1. எSத இட=M2 ெமா=த ப#கAகG. எ -

�#ைக வர ேவ Nேமா, அSத இட=-
MYB# கQசைர# ெகா N ெச2ல�C. 

2. >Oப`ைடய Insert ேடO ேதQSெதN#கOபட
ேவ NC.

3. Text B�Oi2 Quick Parts எ.பM2 DG#
ெசfMட�C. இAB £� )> ெம` ஒ.F
Dைட#BC. இM2 Field எ.பதைன= ேதQS
ெதN#க�C. ேவQ- Field டயலா# பா#
¡ைன# கா-NC.

4. அN=? Categories £�)> ப-!யw2,
Document Information எ.பதைன= ேதQSெத
N#க�C. Field Names எ.பM2 NumPages
எ.பதைன= ேதQSெதN#க�C. அN=?
டயலா# பா#ைஸ �!, ¥2ைட இைண#க 
ஓேக, DG# ெசfMட�C.
இm, ெமா=த ப#க எ கX எ �#ைக

உAகX டாBெம !2 கா-டOபNC.
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ெச$கைள7 89: ேகா;க<
நாC தயா>#BC ஒQ# §-கG2,ெச2கG2
ப2ேவF வைககG2 பாQடQ அைம#க
எ#ெஸ2 nேராDராo2 வ�கX தரOப-NX
ளன. B[Oi-ட ஒU ெச2, அ2ல? ஒ.
F#B ேமYப-ட _ல வைக ெச2கG2 இSத 
பாQடQகைள அைம#கலாC. ெச2கG2
அைம#கOபNC பாQடQகைளpC, பலவைக
யான ேகாNகG2 அைம#கலாC பாQடQ
கைளஅைம#க,£ேழதரOப-NXளெசய2cைற
கைள ேமYெகாXள�C.
1. �AகX பாQடQ அைம#க )UCnC

ெச2 அ2ல? ெச2வ>ைசைய  cதw2
ேதQSெதN#க�C.

2. Format ெம`)wUS? Cells எ.`C
ஆOஷைன= ேதQSெதN#க�C. உட. Format
Cells எ.`C டயலா# பா#K Dைட#BC.

3. இM2 Border ேடOi2 DG# ெசfMட�C.
4. டயலா# பா#¡2, Border எ.`C i>)2,

�AகX எSத இட=M2 பாQடQ அைம#கOபட
ேவ NC எ.பதைன= ேதQSெதN#க�C. 
Outline எ.ப? ேதQSெதN#கOப-டா2,
ெச2 csவ?மாக பாQடQ அைம#கOபNC.

5. Style i>)2, எSத)த# ேகா-!2 பாQடQ
அைம#கO பட ேவ NC எ.பதைன= 
ேதQSெதN#க�C.

6. அN=? ஓேக DG# ெசfMட�C.
இ.ெனாU வ�pC உXள?. ¤2பா>2 

உXள Borders எ.`C ¤ைலO பய.பN=MpC
பாQடQ ேகாNகைள அைம#கலாC. £ேழ 
B[Oi-NXளப!, இSத ¤ைலO பய.பN=த 
ேவ NC.
1. பாQடQ அைம#கOபட ேவ !ய ெச2

அ2ல? ெச2 வ>ைசய= ேதQSெதN#க�C.
2. �AகX அைம#க )UCnC பாQடQ வைக 

பாQடQK ¤w2 இUSதா2, அM2 DG# 
ெசfMட�C. இ=?ட. உAகX ேவைல 
c!S?)NC. இ2ைல எm2, இAB
B[#கOப-NXளப! ெதாடர�C.

3. பாQடQK ¤w. வல? nறC உXள 
£� ேநா#Dய _[ய c#ேகாண=M2
DG# ெசfMட�C. பலவைகயான பாQடQ 
வைக# ேகாNகX அடADய க-டC
Dைட#BC. இM2 �AகX )UCnC பாQடQ
வ>ைய= ேதQSெதN#க�C. அ�-ைல. 
பாQடைரO பய.பN=M, �AகX 
அைம#க )UCnC ெச2 வ>ைசைய=
ேதQSெதN#கலாC. இ? பாQடQ க-ட=M2, 

£ழாக வல?nறC Dைட#BC.
பாQடQ ேகாNகைள ெச2 அ2ல?

ெச2 வ>ைசகG2 அைம#க, ஒ.F#B 
ேமYப-ட வ�கX இUSதாhC, இவYைற �#க 
)UCiனா2, oக எGய வ� ஒ.F நம#B# 
Dைட#Dற?. க -ேரா2 £pட., அ டQ 
KேகாQ £ைய (underscore) அs=த ேவ NC
(Ctrl+_) அைம#ைக92 ¨O- £ையpC அs=த
ேவ NC எ.பதைன Eைன)2 ெகாXள�C). 
ெச2கG2 உXள பாQம- eFகG2, பாQடQ
கX ம-Nேம, இSத# க-டைளயா2
�#கOபNC. மYறைவ அOப!ேய இU#BC.

,=2> ,=?@AடC ேசD ெசEFட

எ#ெஸ2 nேராDராo2 டயலா# பா#¡ைனO
பய.பN=?ைக92,�AகXடயலா#பா#¡2

கா பதைன ெச- ெசf? அைம#கலாC.
இM2 ஒ.F, �AகX பாQ#BC எ#ெஸ2 ஒQ#
n#D. i>)� கா-_9ைன டயலா# பா#¡.
இட ? ப#கC கா-NCப! அைம#கலாC.
Views ¤wைன அN=?Xள £� ேநா#Dய

அCn# B[92 DG# ெசf?, Dைட#BC
ப-!யw2 Preview எ.பதைன= ேதQSெத
N#க�C.

இSத Open டயலா# பா#K Mற#கOபN
ைக92, _ல ஒQ#n#Bகr#B i>)� எனO
பNC c. ேதாYற# கா-_ தரOப ட)2ைல
எ.பைத உணQSMUO¥QகX. அைன=?
ஒQ#n#Bகr#BC i>)� கா-_ இU#க
ேவ NC என c!� ெசfதா2, £ேழ தS?X
ளப! ெச- ெசfMட�C.
1. Officeப-ட. DG# ெசfMட�C. ெதாடQS?

Prepare மYFC Properties DG# ெசfMட�C.
எ#ெஸ2, உAகrைடய ஒQ©- ேமலாக,
�U#கமாக properties கா-NC.

2. அN=? Document Properties ஐ அN=?Xள
அCn# B[9. {? DG# ெசfMட�C.
இAB Advanced Properties எ.பைத= ேதQS
ெதN#க�C. எ#ெஸ2 இOேபா? Properties
டயலா# பா#ைஸ= Mற#BC. 

3. இAB Summary ேடO ேதQSெதN#கOப-!
UOபதைன உFM ெசfMட�C.

4. இSத டயலா# பா#¡. £ழாக உXள Save
Thumbnails for All Excel Documents எ.பைத=
ேதQSெதN#க�C.

5. அN=? Properties டயலா# பா#ைஸ �ட
ஓேக DG# ெசf MNேவாC.

6. இOேபா? ஒQ#n#Dைன ேசq ெசf Mட�C.
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ஆOiX EFவனC த. ஆOiX ஐேபா.
7 ஐ ெவG9-ட ைகேயாN, அதYB c.
ெவG9-ட ஐேபா. மாட2கG. )ைலைய#
Bைற=? அ[#ைக ெவG9-ட?. தYேபா?,
இSMயா)YB ஐேபா. 7 வர இUOபதா2,
பைழய மாட2கG. )ைலைய ேமhC சYF 
Bைற=?Xள?.

ஐேபா. 6, 16 l.i. மாட2 தYேபா?
�. 29,990#B# Dைட#Dற?. இ? cதw2 
அ[)#கOப-ட )ைல92 �.7,000 
Bைற#கOப-ட )ைலயாBC. OGO
காQ- இைணய வQ=தக தள=M2, பைழய
ேபா.கr#B மாY[# ெகாXrC M-ட=M2,
�.17,000 வைர )ைல Bைற#கOப-NXள?. 
ேமhC, �AகX Kேட- ேபA# ஆO 
இSMயா). காQ- பய.பN=Mனா2, 
eNதலாக 10% Bைற#கOபNDற?. இSத 
வைக92 அMக ப-சC �. 1,750 வைர
தXrப! ெசfயOபNDற?. அைன=?C 
e-! க�=?O பாQ=தா2, ஐேபா. 6 மாடைல
�.28,420#B வாAகலாC.

)ைல Bைற#கOப-ட அN=த ஆOiX
சாதனC, ஐேபா. எK.இ. மாடலாBC. 
இSத 4 அABல Mைர ெகா ட மாட2, _ல
வாரAகr#B c.n வைர, oக�C )ைல

அMகC என# கUதOப-ட ஐேபா. மாடலாக 
இUSத?. இத. 16 l.i. மாட2, OGO
காQ- தள=M2, �.30,999#BC, அேமஸா. 
தள=M2, �.30,540#BC Dைட#Dற?.

16 l.i. ஐேபா. 6 எK மYFC ஐேபா.
5 எK ஆDயைவ cைறேய �. 29,999
மYFC �. 18,999#BC Dைட#D.றன. 
ஆனா2, இSத )ைல92 வாABவதYB 
�AகX அேமஸா. தள=M2 ‘OைரC’
உFOiனராக இU#க ேவ NC. ெதாடQS? 
அMகமான ெபாU-கைள அேமஸா. தள=M2
வாABபவQகைள, ‘OைரC’ உFOiனராக 
அேமஸா. அ[)#Dற?.

இFMயாக, 128 l.i. ஐேபா. 6 எK
)ைல �. 60,000 wUS?, �. 55,900#BO 
பாfS?Xள?. cத. cதw2, இSத
மாட2 ேபா., இSMயா)2 �. 82,000
)ைல9-N அ[cகமான? வாசகQகr#B 
Eைன)U#கலாC. அதாவ?, தYேபா? இத.
)ைல �. 26,100 Bைற#கOப-NXள?.

இ.`C )ைல BைறயலாC. இUOi`C 
தYேபா? ேமேல B[Oi-ட ேபா. மாட2கX 
ேபா?C எ.F வாAக M-டoNபவQகX, இSத
)ைலகைள Eைன)2 ெகா N, கைடகG2 
ேபரC ெசf? வாAD# ெகாXளலாC.

 ஐேபா(க=(ஐேபா(க=(
0ைல ேமc,0ைல ேமc,

dைறUத\dைறUத\
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ெமாைப2 ேபா. ேசைவ92 c.ன�92
இயABC பாQM ஏQெட2 EFவனC,

த. 4l ேசைவைய, இOேபா? 18 ம டலA
கG2 )>� பN=MpXள?. இFMயாக, இS
EFவன=M. 4l ேசைவ ம=Mய iரேதச மாE
ல=M2 ெதாடADய?. ச-!Kகா>hC இ? தY
ேபா?இயABDற?.பாQMஏQெட2வழABCFD
LTE ேசைவ, ெமாைப2 ேபா. ேசைவO i>)2,
பாQM ஏQெட2 EFவன=தா2, cத2 cதலாக
வழAகOபNவதாக, இSEFவனC அ[)=?X
ள?. இS}Q, ேபாபா2, ெரf�Q, ஜப2�Q மYFC
BவாwயQநகரAகG2இSதேசைவDைட#Dற?.
4l ேசைவ, 3l க-டண=M2 வழAகOபN
வ? இத. eNத2 _றOn. U-SIM அODேர-
ெசfபவQகr#B, 4l
ேசைவ92, 2 l.i.
ேட-டா பய.பாN
இலவசமாக வழAகO
பNDற?.

இைவ அைன=?C
ேசQS?, இOேபா? இSM
யா)2, ஏQெட2 4l ேசைவ, 
18 ம டலAகG2 Dைட#
Dற?. ஏQெட2, cத. cத
லாக, 2012 ஆC ஆ !2,
ெகா2க=தா)2 த. 4l

ேசைவைய= ெதாடADய?. cத. cதw2 4l
ேசைவைய இSMயா)2 வழADய?C ஏQெட2
EFவனேம.

nMய 4l KமாQ- ேபா. வாA BபவQக
r#B, ஏQெட2 EFவனC 4l ேசைவ92, 
10 l.i. ேட-டா இல வசமாக வழABDற?.
இதYகான க-டணC �.249 ம-Nேம. ேமhC,
ெதாடQS? �.249  சாQk ெசfப வQக r#B,
உடன!யாக 1 l.i. ேட-டா இலவசமாக#
eNதலாக= தரOபNDற?.

பய.பN=Mய i. க-டணC ெசh=?C M-
ட=M2, ஏQெட2 க-டYற பய.பாN M-டC 
ஒ.ைற= தU Dற?. �.1,199 க-டண=M2,
4l ேட-டா, அள வYற அைழOnகX, எK.
!.!. அைழO nகX, ேராoA அைழOnகைள
ேமYெகாXளலாC. c.பணC ெசh=M பய.
பN=?C M-ட=M2, �.1,498 க-டண=M2,
4l ேசைவ92, 6 l.i. ேட-டா இலவசமாக=

தரOபNDற?. அN=த
12 மாதAக r#B, மாதC
�.54 ெசh=M, 1 l.i.
4l ேட-டா ெபறலாC. 

4l ேசைவ92, மாத=
M-ட=M. £� �.450 
ெதாடAD, பல M-டA
கைள ஏQெட2 தUDற?.

18 ம*டல<க=>
பாHG ஏHெட> 4g
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oக# BைறSத )ைல92 KமாQ- ேபா.கைள
எMQபாQOபவQகr#ெக.ேற, ெலேனாவா

EFவனC _ல மாட2கைள வ!வைம=?
ெவG9-N வUDற?. அSத வைக92, ெச.ற
மாதC ெவGயான ெலேனாவா ஏ 2010 மாட2,
வா!#ைகயாளQகX எMQபாQ#BC, அைன=?
வசMகrட. வ!வைம#கOப-N Dைட#Dற?.
இத. அMக ப-ச )ைல �.
5,800.

இSத மாட2 KமாQ-
ேபாm2, 2l, 3l மYFC
4l வசMகX உXளன.
l.i.ஆQ.எK., எ-k
ஆDய ெதா�2 �-பAகX
இயABD.றன. இத.
ப>மாணC 131.5 x 66.5
x 9.9 o{. எைட 137
DராC. இர N _Cகைள
இM2 இய#கலாC.
இத. ெகபா_!q
டb KD ., 480 x 854
i#ெஸ2 அடQ=Mpட.,
4.5 அABல அள)2
உXள?. ம2-! டb
வசM ெகா ட?. இத.
ஆOபேர-!A _KடC
ஆ -ராf- 5.1.
லாwபாO. இத. _O

ெச- Mediatek MT6735M. _.i.p. Quad-core 1.0
GHz Cortex-A53. இத`ட. Mali-T720MP2 l.i.
p. இைணS? ெசய2பNDற?. இத. ராC
ெமம> 1 l.i. Kேடாேரk ெமம> 8 l.i.
ைம#ேரா எK.!. காQ- ெகா N இதைன
32 l.i. வைர அMகOபN=தலாC. இத.
ேகமரா 5 எC.i. Mற`ட. எ2.இ.!. Oளா%
இைண=? Dைட#Dற?. c.nற# ேகமரா
2 எC.i. Mற`ட. உXள?. எC.i. 3, எC.
i. 4 iேளயQகX, ல�-K¥#கQ, 3.5 o{

ஆ!ேயா ஜா# உXளன. ெந-ெவாQ#
இைணOiYB ைவ i ெதா�2
�-பC இயABDற?. ஹா- Kபா-
வசMpC Dைட#Dற?. எK.எC.
எK., எC.எC.எK., இெம92,
n% ெம92, இ.Kட -
ெமச�சQ, எb.!.எC.எ2.
iர�சQ ஆDய வசMகX உXளன.
அ#¡லேரா{-டQ ெச.சாQ
தரOப-NXள?. ேபா-ேடா,
)!ேயா எ!-டQகrC
டாBெம - )�வUC
ெசய2பND.றன. இத. ேப-ட>
2,000 mAh Mற. ெகா ட
w=MயC பாwமQ ேப-ட>.

கUOn மYFC ெவ ைம 
EறAகG2 இSத மாட2 ேபா.
Dைட#Dற?.

ெலேனாவா ஏ 2010
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இைணய ெவs,& உலா வ:ைக,&, எ?த
ேநரLB உஷாராக இ:Tக ேவUVB எ!ற 
வைக,&, உ^க< கEVைர  க அ:ைமயான
Y(_கைள வழ^Wn<ளX. ந!D.

ெத.இரா. கbதம$, LPfg.

ெசயQைக uUணDv ெதாw& uEபB சா7?த
YZEட& சாத ன^கேள இd நமTCT WைடTCB.
இவQைற( பய!பV8XB வைக,& நாLB கQOT 
ெகா<ள ேவUVB. இவQD! வw நமTCT
WைடTCB வச9கைள 3EV3டT cடாX.

ஆ/. ெதhேவKLர$, jkKLரZ.

பைழய 9ைர8 ேதாQறB, ைப& ெபOB 3U
ேடா3QC( பழTக(பEடவ7கfTC, அவQைற
3Uேடா_ 10& ெபOB வwகைளT காEVB Y(_
கEVைர  க அ:ைம. வார?ேதாOB, 3Uேடா_ 10
S_ட89QC மாDயவ7கfTC வw காEVB Y(_
கைள அ9கB த:மாO ேகEVT ெகா<Wேற!.

எ$. qPேகச$, ெச$ைன.

ஆUEராlE ேபா!கfTகான ெசயyகs&,
 கvB பய! த:வX Battery defender எ!'B
ெசயyேய. இதைன உடேன எ! சாBச^ _மா7E
ேபாd& ப9?X பய!பV8த8 ெதாட^W3Eேட!.
நா!, சாBச^ ச7z_ ெச!ட2& ெச!O இX 
பQDT ேகEட தQC8 த^க fTC எXvB ெத2யாX
எ!O cD3Eடன7. இதைனT கவன89& ெகாU
Vவ?த கEVைர ஆS2ய:TC ந!D.

பா. jKதேரச$, )sfேசv.

வ^W இைணய8 தள^கைள( பய!பV8X
ைக,&, 1ைரேவE ேமாE என(பVB நB ேதட& 
அDயா eைலைய ேமQெகா<வேத ந&லX. அ(ேபா
Xதா! நB ப9vக< ப9ய(பட மாEடாX. மா&ேவ7-
களாAB கUடDய LYயாX.

ஆ/. எ<. பாரL ஷVqகZ, அv யx/.

இைணய89& Sல வச9கைள ஏQOT ெகா<fB
L! ஒ(ப?த 39க< அைன8ைதnB பYTC
மாO அDvைர வழ^ Wn<{7க<.  கa SDய
எr8Xகs&, பTகB பTகமாக உ<ள இவQைற(
பY8X, அ9& நBைமa STக ைவTCB ஷர8 X
கைள எ^C ேதY அDnB eைல,& 
நாB உ<ேளாB. 39 வ?தபY என 3ைரவாக
அவQைற ஏQOT ெகா<WேறாB. இதQC ேவO
ஒ: மாQO வw, சEட 39 உ: வாTCவX
அவSயB.

எ$. ேக. கலாyL. ம:லா>sைற.

ஒ7T |EY& ஆ(ெஜTE இைண(பX CD8த 
32 வான, பட8 Xட! cYய Y(_  க அ:ைம. 
அைன8X ச?ேத க^க ைளnB ~78 X 3EடX. 
வC(1& பாடB எV(பX ேபால எr த(பE V<ளX. 
ந!D.

பா. இைச ய qs, ெகாள{|/.

கா8 9 :?X எlதX ேபால, cC<  க8 
9ற! வாl?த த! ஆUEராlE ேபா!கைள 
அD LகB ெசl X<ளX. eaசயB இைவ ஆ(1< 
eO வ ன89! அUைமTகால ேபா!க fTC( 
ேபாE Y யாக இ:TCB. p?த7 1aைச cD யX 
ேபால, தQே பாX YZEட& nக89&, கB( �Eட7, 
இைணயB அV8X ெமாைப& ேபா!கs! 
பய!பாEV ஆ9TகLB வள7a SnB ஏQபE-
V<ளX. இ?த nக89! இ8த!ைமTேகQப 
த! ெதாw& uEப n8 9க< அைன8ைதnB 
பய!ப V89, cC< 1Tெஸ& ேபா!க< 
வ? X<ளன. 3ைல CைறTக(பVB பEச89&, 
இ? 9 யா 3AB இைவ 1ர ப ல மாCB வாl( )க< 
உ<ளன.  க8 ெதsவாக, ஆ(1< ேபா!க fட! 
ஒ( 1EV உட ன Y யாகT கE Vைர த?த உ^க fTC 
வாச க7க< சா7பாக ந!D.

டா+ட/. இ.q{ s+ N மர$, மsைர.
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ேக<3: _மா7E ேபாd& ேப_)T பய!ப V8 X-
Wேற!. Sல CrTகs& ப^ேகQO இ:(பதா&, 
மQற வ7க< தக வ&க< த: ைக,& ெபற(பVB 
ேநாE Y 1 ேகஷ! எ2aசைல8 த: W றX. ஒ: LT W-
ய மான ப�,& ஈV ப V ைக,&, உற^ C ைக,& 
இைவ WைடTக( ெபQறா&, அX இைட � றாக 
உ<ளX. அேத ேநர89&, Sல LT Wய தக வ&க-
fTC இ?த Cr தக வ&க< ேதைவ(ப V W!றன. 
தQகா y க மாக தக வ&க< ெபO வைத eO8 9nB, 
1!ன7 ேதைவ(ப V ைக,& இயT WnB ைவTக 
LY nமா? அதQகான வwக< எ!ன?

g. ேகாNOதா<, ெச$ைன.

பM2: உAக r ைடய � ட க! த= M w US?, 
இSத ேபKn# iரbைனயா2, �AகX அைடpC 
இைட �F ந.றாக= ெத> D ற?. �AகX ேக- NX-
ள ப !ேய, தக வ2கைள= ெதாடQS? ெபற�C, 
தYகா w க மாக அவYைற EF=M ைவ#க�C, 
ேபKn# வ� கைள= தU D ற?.  £ேழ அவYைற 

)ள# B Dேற.. 
உAகX iர � ச>2 

ேபKn# Mற#க�C. 
i.னQ Messages 
எ.பM2 DG# 
ெசf M ட�C. அM2 
B�O ெமேசk எ.ற 
i>)2, �AகX 

B[O iNC B�O iைன# காண�C. இAB, 
ேமேல இட? ப#க=M2, X அைட யாளC 
அUேக உXள DயQ ஐகாm2 DG# ெசf M-
ட�C. இAB Dைட#BC £� )> ப- ! யw2, 
Mute Conversation எ.பM2 DG# ெசf M ட�C.  
இqவாF cட#D ைவOபைத ஒU ம� ேநரC 

அ2ல? �Aக ளாக { NC இய#BC வைர 
என# கால அள)2 ெகாXளலாC. { NC 
இSத உைர யாட2 ப#கC ெச2ைக92, அ? 
cட#D ைவ#கOப- ! UOபைத# eFC. அAB 
உXள Unmute எ.பM2 DG# ெசfதா2, 
cட#D ைவ#கOப-ட உைர யாட2 உ9QO i#-
கOப-N, இைடOப-ட கால=M2 Dைட=த தக-
வ2கX கா-டOபNC.

ேக<3: ேல( டா( கB( �Eட7 ஒ!D&, 3Uேடா_ 
10 பய!ப V8 X Wேற!. இX டa _W�! ெகாU-
டX. இதைன ேட(ளE ேபால( பய!ப V8தலாB 
எ!O ஒ: �y& பY8ேத!. ஆனா&, எ(பY 
இதைன மாQD( பய!ப V8 X வX என8 ெத2 ய-
3&ைல. அதQகான வw கைளT cறvB.

ஆ/. ேஜாஸ(�$ y/மலா, காைர+காO.

பM2: ந2ல தகவ2 B[=த ேகX) இ?. வர-
ேவY Dேற.. KடாQ- DG# ெசf?, ெச-!AK 
ெச2ல�C. அN=?, System எ.பM2 DG# 
ெசf M ட�C. இAB இட? ப#கC ெகாN= ?Xள 
i> � கG2, £ழாக Tablet Mode எ.பM2 DG# 
ெசfதா2, Tablet Mode ) ேடா Dைட#BC. 
இAB பல ெச-!AK அைமOn தரOப- !-
U#BC. உAகX )UOப= MYேகYற ப! அைம#-
க�C.

ேக<3: 3Uேடா_ 10 
இயTக89! _டா7E 
ெம'3&, நா! அU-
ைம,& பய!ப V8 9ய 
அ( s ேக ஷ!க< பE-
Y  ய  y ட(ப V W!றன. 
நா! பய!ப V8 9ய 

–டா+ட/ ெப. சKLர ேபா< –ேகIU- – பLO
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அ( s ேகஷ! )ேரா W ராBக< CD8X மQற வ7க< 
ெத2?X ெகா<வைத நா! 3:Bப 3&ைல. இX 
ேதா! O வைத எ(பY தVTகலாB?

ஆ/. கைல வாS �த/, ேகாைவ.

பM2: ) ேடாK 10 KடாQ- ெம`, 
மாறா Eைல92, �AகX அMகC பய.ப N=?C 
அO G ேக ஷ.கைள, Most Used எ.ற i>)2 
கா- N D ற?. இத. �லC �AகX ேநர ! யாக 
அவY[2 DG# ெசf? ெபறலாC. இSத ப--
!ய2 கா-டOபட# eடா? என �AகX )UC-
iனா2, அதைன மாYறலாC. £ேழ B[O i--
NXள ப! ெசய2 cைற கைள ேமYெ காXள�C.

KடாQ- DG# ெசf?, ெச-!AK ஐகாm2 
i.னQ DG# ெசf M ட�C. ெச-!AK ) -
ேடா)2, Personalization எ.பைத= ேதQSெத-

N#க�C. இAB Dைட#BC ) ே டா)2, 
இட? ப#கC உXள Start எ.பM2 DG# ெசf-
M ட�C. இOே பா? Dைட#BC ) ே டா)2, 
பல மாYறAகைள ேமYெ காXrC வைக92, 
KடாQ KD m. பல i> �கX கா-டOபNC. 
உAகX )UOப= Mைன Eைற ேவY[# ெகாXள, 
Show most used apps எ.பத. அUேக உXள On 
/ Off ப-டைன, Off Eைல#B மாYற�C. இm, 
�AகX அ!#க! பய.ப N= Mய nேரா D ராCகX, 
KடாQ- ெம`)2 கா-டOபட மா-டா?.

ேக<3: பல ஆU V க ளாக அ( s ேகஷ! சா(Eேவ7, 
ேகB_, டாC ெமUEக< அட^ Wய S.Y.Tக< பல-
வQைற ைவ8 9 :T WேறாB. இவQD& Sல S.Y.T
க< Sல வQைற மE Vேம பYTக8 த: W!றன. 
அXvB பல Lைற p8தB ெசlX பய!ப V8 9ய 
1!னேர. இவQD& ப9?X ைவ8தா& �O ஆU-
Vக< வைர இ:TCB எ!O ெசா&ல(பEடX. 10, 
15 ஆU V க s ேலேய ெகEV( ேபாக8 ெதாட^ W-
3Eடன. ஏ! இ(பY? �ேதா�ண eைல கார ணமா? 
ந!றாக இ:TCB Sல வQைற எ(பY பாX காTக 
ேவUVB?

ஆ/. தரS, மானா ம sைர.
பM2: �F ஆ  N களா? EbசயC இ? அ!O-

பைட இ2லாத எMQபாQO nதா.. ந.றாகO 
பா? கா#கOப-ட !.).!. ஒ.F ப=? cத2 
12 ஆ  NகX வைர ந.றாக இயAகலாC. 
எனேவ, சYFC கால தாமதC இ.[, இயABC 
_.!. அ2ல? !.).!.#கG2 உXள ைப2-
கைள, கCO �-டQ ஹாQ- -ைரq, ேபாQ--

டiX ஹாQ- -ைரq அ2ல? Oளா% -ைரq-
கG2 மாY[O பா? கா#க�C. இOே பா? 
வழ#ெ கா �S? ேபாf# ெகா  ! U#BC !.).
!. -ைரqகX, இ.`C ஓ>U ஆ  N கG2, 
ெமா=த மாக இ2லாம2 ேபாகலாC. தYே பா? 
காண# Dைட#காத iளாOi -ைரqகX ேபால. 
இOே பாேத, ெபQசன2 கCO �-டQ மYFC 
ேலOடாO கCO �-டQகX வாA B ைக92, 
!.).!. -ைரq எ.ப? eNத2 வச M யாக# 
கUM, அதைனO ெபாU=த தm# க-டணC 
வாA B D.றனQ. எனேவ, )ைர)2 இSத 
!.).!.#கG2 உXள ைப2கைள, ேமேல 
B[O i-ட வைக கG2 மாY [ ) ட�C.

ேக<3: 3Uேடா_ 3_டா3& இ:?தைத( 
ேபால, �lைம யான ெவUைம eற89& 1!ன-
�ைய, 3Uேடா_ 10 ஆ(ப ேரEY^ S_ட89& 
அைமTக LY nமா?

ஆ/. தன�ெசய$, LP(�/.

பM2: அைம#கலாC. ஓ>U வ�கX 
இதYB உXளன. cதw2, ேதட2 க-ட=M2, 
“Desktop background” எ.F ைடO ெசf M ட�C. 
Dைட#BC பM2கG2, “Choose background, 
slideshow or solid color”  எ.பM2 DG# ெசf M-
ட�C. i.னQ, Themes எ.பைத= ேதQSெத N#-
க�C. இத. i.னQ Dைட#BC i> � கG2, 
Theme Settings எ.ப தைன= ேதQSெத N#-
க�C. இM2, High Contrast White  எ.ப தைன 
உAகX )UOப மாக= ேதQSெத N#க�C. இத. 
i.னQ, உAகX ெடK#டாO, �AகX )UC i-
ய ப! ேதாYற ம G#BC.

இ.ெ னாU வ�pC உXள?. �AகX 
)UCnC ெவ ைம Eற=M2 ேபா-ேடா 
அ2ல? படC ஒ.ைற MS Paint nேரா D ராo2 
தயாQ ெசf M ட�C. இதைன 1920 x 1080 
எ.ற i#ெஸ2 அடQ=M உXள தாக மாY[ 
அைம=?# ெகாXள�C. { NC background 
settings ெச.F, அM2 Picture எ.பைத அAB 
Dைட#BC £� )> ெம`)2 ேதQSெத N#-
க�C. இAB solid color, slideshow அ2ல? 
picture ஆDய �.F ஆOஷ.கX கா-டO-
பNC. i.னQ, Browse எ.பM2 DG# ெசf?, 
�AகX தயாQ ெசfத இேமk ைபைல= ேதQSெத-
N#க�C. இSத இேமைஜ உAகX ெடK# டாO 
i.ன � யாக அைம#க�C.

ேக<3: ேப_)T தள89&, தQே பாX அYTகY 
நUப7க< ேவU V ேகா<க ளாக, தவ றான நப7க s-
ட   :?X, ெத2?த நUப7கs! ெபய2& Wைட(-
ப தாக( பல7 cO W!றன7. இX ேபால வ:B  ஒm-
ெவா: நUப2! ேவU V ேகா ைளnB எ(பY ச2 
பா7(பX எ!O ெத2 ய 3&ைல. இ?த நE) ேவU-
V ேகா sைன ஒ8XT ெகா<வதா&, கB( �Eட2! 
ெசய&பாE YQC பா9() உட ன Y யாக ஏQப Vமா?

ஆ/. U$ெச$;, மsைர.
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பM2: இ? ேபா.ற ேவ  N ேகாXகைள 

ஒ=?# ெகாXவ? உட ன ! யாக ஆப=தா ன ைவ-
யாக இU#கா?. o. அ�ச2கG. வ�ேய 
இைணOபாக வUC ைவரK ேபா.றைவ 
அ2ல இSத ‘ந பQகX ேவ  NேகாX’. இ? 
ேபா.ற ெத>Sத வ�92 வUC தவ றான 
ந பQகX, உAகX உYற ந பQகX ேபால 
பM �கX ேபாN வாQகX. i., _ல நா-கX 
க�=?, ஏேத`C wA# ஒ.ைற அ`O n-
வாQகX. அM2 DG# ெசf M N மாF அ[ � F=-
தOப N �QகX. ஏேதா, உAக r#B அ` eலC 
Dைட#BC _ல வச MகX அத. வ� யாக# 
Dைட#BC எ.ற  M92 ந-பான, அ.பான 
அ[ �ைர இU#BC. DG# ெசfதா2, ைவரK 
nேரா D ராCகX ேபால, ெகNத2 )ைள )#BC 
ெசய wகX உAகX கCO �-ட>2 இறABC. 
i.னQ, உAகX கCO �-டQ ைகOபYறOப-N 
உAக GடC பணC ேக-கOபNC. அ2ல?, 
ஏேத`C ஒU ெபாUX )ளCப ர= MYகான 
wA# ஆக இ? இU#கலாC. 

ெத>Sத ந பQகG. ெபய>2 வUC 
ேபாwகX EbசயC உAக r#B# ெகNத2 
)ைள )Oப வQக ளா கேவ இUOபாQகX. 
எனேவ, ெத>Sத உAகX ந பQ B[=த தக வ2-
க rட. இSத nMய ெதாடQ iைன ஒO i-N, 
ேமாச மான நபைர அ[ யலாC. அ2ல? ெத>Sத 
நப>. ேபா., அ�ச2 cக வ> இUOi., 
அவY[. �லC ெதாடQn ெகா N நCபக= 
த.ைமைய உF MOப N=தலாC. _[? சS-
ேதகC ஏYப-டாhC, உடேன Unfriend ெசfவ-
?தா. உட ன! �QவாBC.

ேக<3: 3Uேடா_ 10 S_ட8 Xட! Wைட8த 
எE� 1ர v சைர( பய!ப V8 X Wேற!. இ9& 
இைண ய89& இ:?X டvUேலாE ெசlய(-
பEட 1.Y.எ(. ைப&கைள( பYTக WsT 
ெசlதா&, 1ர v ச 2 ேலேய ஒ: ேட( 9றTக(-
பEV, அ9& இ?த 1.Y.எ(. ைப& 9றTக(-
ப V W றX. இதனா&, நா! பய!ப V8XB 
1.Y.எ(. எTேச$a 3�வ7 த:B வச-
9 கைள( பய!ப V8த LY வ 9&ைல. 
இதைன எ(பY தV(பX? 

ேக. ேஷ+, காைர+காO.
 பM2: தYே பா? Dைட#BC 

எ-k iர � ச>2, i.!.எO. ைப2-
கைளO ப!#BC வசM தரOப- NX-
ளதா2, iர �சQ அத ைனேய பய.-
ப N= ? D ற?. எOே பா?C மாறா 
Eைல92 இ?ேவ இயABC. 
இUO i`C, �AகX )UOபOபNC 
வைக 9hC மாYறலாC. �AகX பய.-
ப N=த )UCnC தQ- பாQ-!  டைர 
மாறா Eைல92 MறS? பய.-
ப N=?C வைக92 மாY[ 
அைம#கலாC. அதYகான வ�-

கைள= தU Dேற.. 
 ைப2 எ#K n ேளா ர>2, 

�AகX Mற#க )UCnC 
i.!.எO. ைபைல= ேதQS-
ெத N#க�C. அM2 ைர- 
DG# ெசf?, Dைட#BC 
ெம`)2, “Open with > 
Choose another app” எ.பைத= 
ேதQSெத N=?, அM2, �AகX 

)UCnC, ஏYக னேவ, இ.Kடா2 ெசfயO-
ப-ட தQ- பாQ-!, i.!.எO.  டQ nேரா D ரா-
oைன= ேதQSெத N=? அைம#கலாC. இM2 
“Always use this app” எ.ப தைன= ேதQSெத-
N=தா2 தா., அ?ேவ Eைல யான ஒ.றாக 
அைம#கOபNC. இSத ெம`)2, �AகX 
)UCnC i.!.எO.  டQ nேரா DராC கா--
டOப ட )2ைல எ.றா2, “More apps”, எ.ப-
தைன= ேதQSெத N#க�C. அ2ல? “Look for 
another app in this PC” எ.ற ெதாடQi2 DG# 
ெசf?, �AகX )UCnC i.!.எO. டQ nேரா-
D ரா oைன= ேதQSெத N=?, அத ைனேய மாறா 
Eைல (Default) nேரா D ரா மாக அைம#க�C. 

இ.ெ னாU வ�pC உXள?. க -ேரா2 
ேபன2 Mற#க�C. அAB “Default Programs”

எ.பைத= ேதQSெத N#க�C. ெதாடQS?, 
“Associate a file type or protocol with 
a program” எ.பM2 DG# ெசf M-
ட�C. _[? ேநர=M2, பல ைப2 
வைககX கா-டOபNC. அSதO ப- !-

யw2 £ழாகb ெச.F, .PDF எ.ப தைன= 
ேதQSெத N#க�C. அN=?, “Change 
program” எ.ற ப-டைன= ேதQSெத N#-
க�C. ஒU பாO அO ) ேடா Mற#கO-
ப-N, �AகX ேதQSெத N#க, அO G ேக-

ஷ.கX ப- !ய2 ஒ.F தரOபNC. 
இSத ப- ! யw2, �AகX )UCnC 
nேரா DராC இ2ைல எ.றா2, 
“More apps” எ.பM2 DG# ெசf M-
ட�C. இMhC இ2ைல எ.றா2, 
see “Look for another app in this 

PC” எ.பM2 DG# ெசf?, �AகX 
)UCnC i.!.எO. டQ nேரா D ரா oைன= 

ேதQSெத N=?, அத ைனேய மாறா 
Eைல (Default) nேரா D ரா மாக 
அைம#க�C.

ேகM0–பG>


