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க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456

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

PO ெவ;யாR<S1க1Tடா6. -ா.க2 மGH!
‘/0’1கைள உSவா1Rயவ&, ெவ;<$டவ&, 
Rைட13! இடXக2, Yைல ஆRயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ]^!.

8ைலய;< =ேயா வ? ேபா5கமா; ேகா

வா%< அ# ெசB கC3 ,5, ,5
 !ட#ப%ட '( ேகா, யாஹூ அ1ச3 கண56க7

ப5கG 6

ப5கG 11

ப5கG 8

உ
H

ேள

உXக2 ேக2Y, ச`ேதக!, கS56கைள
அD"aைக<. அ`த`த" ப3@<O
தைல"aகைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ]^! எOற உXக;O
எ@&பா&"ைபc! எd6Xக2.

~டாJட. ெப.சKLர ேபா: ~

!"ேடா& 10 இய)க +ைறைம/2 தர5
ப89:ள ‘!"ேடா& ைப2 எ)& =

ேளார>’ (Windows Explorer), +?ைதய ப@5=
கA2 தர5ப89:ள பல வைக வச@கைள)
ெகா"FG)க!2ைல எHI பல> Jைற KL
வGMHறன>. Pக Pக எAைமயாக உ:ளR
என) KIேவாGS உ"9. !"ேடா& 8
JLURS இ?த JVறWசா89 உ"9. ஆனா2,
உ"ைம அRவ2ல. !" 10 ெகா" 9:ள 
ைப2 எ)&=ேளார> ெசய[/\S, நாS பல
வைக வச@கைள ேமVெகா:ளலாS. அ@2
உ:ள ேபா2ட>கைள அைவ ெகா"9:ள 
ைப2கAH தHைம அF5பைட/2 ^_UR
வைக5ப9U@5 பா>)கலாS. !"ேடா& 10

இய)க +ைறைம/2, பைழய ப@5= வச-
@க: ம89PHL5 பல =@ய வச@கaS
தர5ப89:ளன. ஏேதcS ஒG JL5 ̂ 8ட
ேபா2ட_2, இ?த வச@கைள வFவைமUR
ஏVப9U@!8டா2, &ெபஷலாக இ@2 தர5
ப8FG)JS ஐ?R ேபா2ட> ெடS5ேள89
கைள5 பயHப9U@, மVற ேபா2ட>கa)JS
ெசய2ப9UதலாS. அவVைற5 ெபI வதVகான
JL5=கைள இgJ பா>)கலாS.

வN நடPQ, RST

!"ேடா& எ)&=ேளாரைர5 ெபாIUத
வைர, நSைம வhநடURS Navigation Pane 
Pக +)Mயமான ஒHறாJS. இதைன நS க8
95பா8F2 எAதாக) ெகா"9 வரலாS. 

OPேடா< எ5<RேளாரF வ,வைம#R
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இR, ைப2 எ)& =ேளார_2, மாறா iைல/2,
இடR ப)கS தர5ப8FG)JS. இ@2,
நாS ‘^H’ ெசjR ைவUத உடனFயாக5
ெபற) KFய (Quick Access)ைவkS, ேபா2
ட_H ெபGS ^_lகளான OneDrive, This PC,
Network, and Homegroup ஆMயவVைற) ெகா"
FG)JS. mgக: 8ரா5 பா)& இH&டா2
ெசj@G?தா2, அைவ K9த2 ^_lகளாக)
கா8ட5ப9S. இ@2 ஏேதcS ஒHL2
MA) ெசjதா2, அ?த5 ^_l ெகா"FG5ப
தைன, எ)&=ேளார_H வலR ப)க5 ^_!2
காணலாS. ேபா2ட_H இடR ப)கS உ:ள
அS=)JL/2 MA) ெசjதா2, (அ2லR
ேபா2ட_2 ட=: MA) ெசjதா2) ேபா2டைர 

!_)கலாS மVIS qG)கலாS.
இ?த வh நடURS ^_!ைன நS வச @5

பF அைம5ப@2, +த[2 நாS ேத>?ெத9)க
ேவ"FயR “View” ெமcவாJS. ^Hன>,
“Navigation pane”2 உ:ள rs!_ ெமc!2
MA) ெசj@டலாS.

இgJ நாHJ வைக/2 உgக: !G5ப5
பF அைம)கலாS.
1. வ" நட%&' ()* (Navigation Pane): இ@2

MA) ெசjதா2, இ?த5 ^_l காuS வைக
/\S, மைற)க5ப8ட iைல /\S அைம)
கலாS.

2. ேபா/டைர 4)%&5 காண/ (Expand to
open folder): மாறா iைல/2, வலR =ற5
^_!2, ேபா2ட>க: ஊடாக mgக:
ெசHறா2, Navigation Pane ேமலாக) கா8
ட5ப9S. இ?த ெசய2பா8Fைன இய)M
ைவ)கlS. இ@2, வலR ^_!2 mgக: 
பா>)JS ேபா2ட>க: தானாக !_?R, 
அவVI: உ:ள ைப2கைள) கா89S 
வைக/2 அைம)கலாS.

3. அைன%&' ேபா/ட;க<' ெத)?'ப@
(Show all folders): இ?த ெசய2பா8Fைன
இய)Mனா2, Navigation Pane அ@சயமான
+ைற/2 கா8ட5ப9S. உgக: கS5 w8
ட_2 உ:ள அைனUR ேபா2ட>கaS இ@2
கா8ட5ப9S. Desktop ேமலாக) கா8x
அA)JS. இ?த) கா8x/2, க"8ேரா2 

ேபன2, yைச)M: ^H ஆM யைவkS கா8
ட5ப9வR இதH தzW xற5பாJS.

4. ைலCேர) () *கD காEடCபட (Show
Libraries): !"ேடா& 7 இய)கU@2,
ைல5ேர_ எHற ^_l கா8ட5ப8ட 
iைல/2 இG?தR. இ?த Show libraries 

^_ைவ இய)Mனா2, அ?த கா8x இgJ
Mைட)JS. ஏேனா ெத_ய!2ைல, இ?த
^_l, =@ய !"ேடா& இய)கU@2 உ:ள 
எ)&=ேளார> !"ேடா!2 மைற)க5
ப8ேட உ:ளR.
ேமேல தர5ப89:ள JL5 =கைள5 பயH

ப9U@ mgக: !GS=S வைக/2, ேபா2
ட>க: கா8ட5ப 9வதைன அைம)கlS.

U$ ேதாVற, மVY, ZவரJ [YகH

எ)&=ேளார_2 +H ேதாVறS மVIS
!பர) KIக: (Preview and Details panes) என
இர"9 ^_lக: உ:ளன. இைவ ைப2 எ)&
=ேளார_H வலR ப)கS ேதாVறமA)JS.
ஆனா2, இவVL2 ஏேதcS ஒHைறUதாH
ஒG கா8x/2 பா>)கலாS. ‘!k’ ேட5^2,  
“Preview pane” ப8டz2 MA) ெசj@டlS.
உடH, இ?த ‘^_!k’ ^_l !"ேடா!H 
வலR ப)கS கா8ட5ப9S. JL5^8ட xல
வைக ைப2கA2 MA) ெசjைக/2, ைப2-
கA2 உ:ளைவ ஒG +H ேதாVற மாக) கா8
ட5ப9S. எ9UR) கா8டாக, படS ெகா"ட 
ஓ> இேம} ைப[2 MA) ெசjதா2, அ?த5 
படS கா8xயாகU ெத_kS. இதH ~லS, பல
படgக: அடg Mய ைப2கA2, நாS ஒHைறU
ேதF5 ெபற, ஒ�ெ வாHறாகU @ற?R பா>)
காம2, இ?த +H ேதாVற) கா8xைய ைவUேத
ேத>?ெத9)க +FkS. அேத ேபால, ெட)&8 
ைப\)JS +H ேதாVற) கா8x Mைட)JS.

மVற வைக ைப2கைள5 ெபாIUத வைர,
அைவ +H ேதாVற) கா8x ெத_kS வைக/2
அைம)க5ப8FG?தா2 ம89ேம பா>)க
இய\S. எ9UR) கா8டாக, ைம)ேராசா58
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ஆ�& K89U ெதாJ5^2 உ:ள அைனUR
ெசய[கA\S உGவா)க5ப9S ைப2கa)J
+H ேதாVற) கா8x Mைட)JS. அேத ேபால,
ெபGSபாலான ^.F.எ5. yட> ெசய[கaS
இ?த ப"^ைன) ெகா"9:ளன.

“Details pane” எHப@2 MA) ெசjதா2,
இ?த5 ^_!2 உ:ளாக இG5பவVைற)
காணலாS. இ@2 உ:ள ேபா2ட> ஒHLH
ைபைலU ேத>?ெத9Uதா2, அ?த ைப2 JLUத
க8டைம5= தகவ2கைள5 ெபறலாS. இR
ஒ�ெவாG வைக ைப\)JS !U@யாசமாக)
கா8ட5ப9S. ஆனா2, ெபாRவாக ைப2
ெபய>, டாJெம"8 வைக, @GU@ய நா:,
ைப2 அளl ேபாHற தக வ2க: கா8ட5ப9S.
ைப2 ஒHLH Properties !"ேடா!2 “Details”
ேட5 அ�U@) Mைட)JS தகவ2கA2 xல 
இgJ கா8ட5ப9S.

எ)&=ேளார_H வலR ப)கU@2 எ?த
^_lS கா8ட5பட ேவ"டாS என mgக: 
!GS^னா2, எ?த ^_!ைனU @ற?R:�>
கேளா, அதH View ப8டz2 MA) ெசjதா2,
அ?த5 ^_l மைற)க5ப9S.

வ*வைம() ப])கH மாVற

எ)&=ேளார_H !w ேட5^2 Mைட)JS
‘வFவைம5= அ2லR க8டைம5=’ ^_!2,
ப2ேவI !G5பgகAHபF அைமUR)
ெகா:aS வாj5=க: உ:ளன. அ5ேபா
ைதய ேபா2ட_2, ைப2க: எ5பF) கா8ட5-
பட ேவ"9S எHபதைன வைரயைற ெசjR
அைம)கலாS.

ஐகாHகைள நாHJ வைக கA2 கா8 9S
பF அைம)கலாS. “Small icons,” ேத>?ெத
9Uதா2, ைப2 வைக)ேகVறபF, ஐகாHக:

கா8ட5ப9S. மVற ~HI ஐகாHகைளU
ேத>?ெத9Uதா2, ைப[2 உ:ளR கா8ட5-
ப9S. எ9UR) கா8டாக, படgக: ைபைல 
இ?த ~HI வைக ஐகாHகA2 கா89மாI
அைமUதா2, படgக: xLய அள!2 கா8
ட5ப9S. ெப_ய, Pக5 ெப_ய ஐகாHகA2, 
படgக: அளl சVI5 ெப_தாக) கா8ட5ப-
9வதைன) காணலாS. ‘List’ க8டைம5= ஏறU
தாழ xLய ஐகாHக: க8டைம5= மா@_ேய
கா8ட5ப9S. “Details” அைம5^2, ைப[H

KIக: ெந8டாக அைம)க5ப8ட பU@க: 
ேபால) கா8ட5ப9S. ெபய>, ைப2 வைக, 
அளl, உGவா)க5ப8ட நா: ேபாHற தக
வ2க: கா8ட5ப9S. 

இ?த வைக5 ப8 Fய[2 கா8ட5ப9S
தகவ2கைள வைக5ப 9UதலாS. அவVLH
ேட5^2 MA) ெசjR வைக5ப9Uத
ேவ"9S. எ9UR) கா8டாக, Date ேட5^2
MA) ெசjதா2, இHைறய நா: +த2 ப9U-
@ேயா அ2லR இG)MHற நா8கA2, Pக5 
பைழய நாைள +த2 ப9U@ேயா ப8Fய2
கா8ட5ப9S. இேத ேபால, ைப2 அள!H
தHைம5பF அைம)கலாS. ெபயைர அக ரவ_
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ைச5பF அைம)கலாS.

இ?த ெந89 வ_ைச5 பU@கைள, அதH
ேட5^2 க>சைர ைவUR, இடS வலமாக
இ�UR, ேட5க: வ_ைச/2 எ?த இடU
@\S அைம)கலாS. அேத ேபால, அவVLH
அளைவ) Jைற)கலாS மVIS அ@க5ப9U
தலாS. எ9UR) கா8டாக, mgக: ைப[H
ெபயைர mளமாக அைம)JS பழ)கS உ:ள
வரா/H, ெபய> ேட5^H ஓரU@2 க>சைர
ைவUR இ�UR, சVI K9த2 அகலU@2
அ?த பU@ ேதாHIS வைக/2 அைம)கலாS.
அைனUR ெந89 பU@கaS ஒேர அள!2
அைம)க5பட ேவ"9S என !GS^னா2,
‘!w’ ேட5^2, “Size all columns to fit” எHப@2
MA) ெசj@டலாS. அைனUR ேட5கaS
ஒேர அள!2 கா8ட5ப9வதா2, அைனURU
தகவ2கைளkS காணலாS.

“Details” க8டைம(R_, ெந8> பPLகH
ைப2 எ)&=ேளார_2, மாறா iைல/2

கா8ட5ப9S ெந89 பU@க: ம89PHL,
இHcS பல K9த2 வைக தகவ2க: கா8
ட5ப9S பU@கைளkS அைம)கலாS. இ?த
K9த2 பU@கைள5 ெபற, “View” ேட5^2
Mைட)JS rs !_ ப8Fய[2, “Add columns”
எHப@2 MA) ெசj@ட ேவ"9S. அ2லR,
இG)MHற ெந89 பU@/H தைல5^2 ைர8
MA) ெசjR இ?த ெமc!ைன5 ெபVIS
ேத>?ெத9)கலாS. இைண5பR ேபாலேவ,
ேதைவயVற தகவ2 தGS ெந89 பU@கைள
m)கlS ெசj@டலாS. m)க ேவ"Fய ெந89
பU@/H தைல5^2 MA) ெசjR Mைட)JS
ெமc ~லS m)கலாS.

இ�வாI K9தலாக பU@க: அைம)க
ெமc வhயயாக நம)J) Mைட)JS பU@க:
நம)J5 ேபாதாR எHறா2, இ?த ப8Fய[2,
rழாகU தர5ப89:ள “Choose columns” எH
ப@2 MA) ெசj@டlS. இ5ேபாR, எHன

மா@_யான !பரgகைள ெந89 பU@/2
ெபற !GS=MேறாS எHபதைன ைப2 எ)&
=ேளாரG)JU ெத_!)க, “Choose Details” 
எHப@2 MA) ெசj@டlS. இgJ �VI)
கண)கான, பல வைகயான ெந89 பU@க: 
Mைட)JS. இவVL2 mgக: !GS=S தகவ2
வ_ையU ேத>?ெத9UR, அதH அGேக உ:ள
ெச) பா)�2 F) அைடயாளUைத அைம)
கlS. இ@2 கா8ட5ப89:ள பலவைக 

தகவ2 வைககைள, ேம\S r�மாக இ�UR 
அைம)கலாS. ேத>?ெத9)க5ப9S தகவ
\)கான ெந89 பU@/H அகலS எ�வளl
இG)க ேவ"9S எHப தைன “Width of selected
column (in pixels)” எHற ^_!2 அைம)கலாS.
^Hன>, இதைன5 ெப_தா)கேவா, xL யதா)
கேவா !GS^னா2, ைப2 எ)&=ேளார_2
+H= JL5^8டபF அைம)கலாS.

ைப_கH ேத.T
ேபா2ட_2 உ:ள ைப2கைளU ேத>?-

ெத9)க xல வhகைள5 ^HபVIMேறாS.
ெதாட>WxயாகU ேத>?ெத9)க ‘�58’
rையkS, ெதாட>Wxயாக இ2லாம2 ேத>?
ெத9)க க"8ேரா2 rையkS பயHப9U
RMேறாS. !" 102, ைப2 எ)&=ேளா
ர_2 இHெனாG எAய வh உ:ளR. “View”
ெமc!2, “Item check boxes” எHபதைனU
ேத>?ெத9)கlS. இதH ^Hன>, எ?த ஒG 
ைபைலU ேத>?ெத9)க க>சைர) ெகா"9 
ெசHறா\S, அதH அGேக ஒG ெச) பா)&
இடR =றமாக) கா8ட5ப9S. இ?த ெச) 
பா)�2 MA) ெசjR F) அைடயாளS ஏV
ப9U@!8டா2, அ?த ைப2 ேத>?ெத9)
க5ப8ட iைல/2 இG)JS. எனேவ, இதV-
ெகன, ேமேல Kற5ப8ட இG rகA2 ஒHைற 
அ�U@யவாேற இG)க ேவ"Fய@2ைல.

ேமேல தர5ப8 9:ள JL5=க: யாlS,
!"ேடா& 102, ைப2 எ)&=ேளாரைர
எ5பF எ2லாS நS !G5ப5பF பயHப-
9UதலாS எHபதVகான JL5=கேள. இதH
~லS பல =@ய வச@கைள5 ேபா2ட>
பயHபா8F2 நாS ெபறலாS. இHcS
இgேக JL5^ட5படாத xல வச@கaS
உ"9. அவVைற ைம)ே ராசா58 உத!U 
தளS ெசHI ெபVI) ெகா:ளலாS.
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பHனா8டள!2 Pக5 ^ரபலமாகlS, 
தzUதHைமkடcS !ைளயாட5ப9S
ேபா)கமாH ேகா ேகS, இ?@யா!2 அ@கார5
�>வமாக அL+க5ப9Uத5ப89!8டR. 
இதைன வFவைமUR ெவA/89:ள 
iயாHF) iIவனS, இ?@யா!2 இதைன 
அL+க5ப9Uத _ைலயH& �ேயா
iIவனURடH ஒ5ப?தS ேமVெகா"9:ளR.

இ?த ஒ5ப?தU@H அF5பைட/2, 
இz, ஆ/ர)கண)கான  _ைலயH&
F�8ட2 &ேடா>& மVIS அதH K89
iIவன ைமயgக:, இ?த !ைளயா8F2
ைகயாள5ப9S “ேபா) ப?Rக:” தர5ப9S
இடgகளாகW ெசய2ப9S.

அURடH, �ேயா ேச8 அ5Aேகஷz2 
=@யதாக, “ேபா)கமாH ேகா” எHற ேசன2
ஒHI இயgJS. இ?த ேசன2 ~லS,
இ?த ேகS !ைளயா9S ஒGவ>, இதைன 
!ைளயா9S மVறவ>கaடH ெதாட>= 
ெகா"9, ந8= ஏVப9U@) ெகா"9
அவ>கaடH !ைளயாட +FkS. ஏVகனேவ,
_ைலயH& �ேயா வாF)ைகயாள>க:, வGS 
மா>W 31 வைர ேட8டா க895பாFHL 
இலவசமாக �ேயா xS பயHபா8Fைன
ேமVெகா:ள +FkS எHபதா2, அவ>க: 
அைனவGS ேபா)கமாH ேகா !ைளயா8F2 
ஈ9ப89 அதH அFைமகளாக மாIவா>க: என 
எ@>பா>)கலாS. ேபா)கமாைன5 ^F)JS
ேவைல/2 இவ>க: �!ரமாகW சாைலகA2,
�gகா)கA2 இ?த !ைளயா8Fன
ேமVெகா:வதைன5 பா>)க +FkS.

ஏVகனேவ இ?த !ைளயா8F2 உ:ள 
ேகர)ட>கaடH, தVேபாR:ள வ?R:ள இ?த 
ேகPH ேமSபா8F2, ‘ேடாக^’ மVIS ‘^Wq’

என இர"9 ேகர)ட>க: அL+கமாMk:ளன. 
தVேபாRவரஇG)JSML&Rம& ப"Fைக) 
ெகா"டா8டU@ைனெயா8F, ‘^)காWq’ 
எHcS !ழா)கால ெதா5^ அ�?த ஒG 
ேகர)டைர அL+கS ெசj@ட, iயாHF)
iIவனS +யHI வGMறR. 

ேபா)கமாH ேகா !ைளயா8Fைன
ஆ"8ராj8 இய)க &மா>8 ேபாH 
ைவU@G5பவ>க:, https://play.google.
com/store/apps/deta i ls? id=com.niant ic labs.
pokemongo&hl=en எHற +கவ_/\S, ஐேபாH
ைவU@G5பவ>க:, https://itunes.apple.com/
gb/app/pokemon-go/id1094591345?mt=8 எHற
+கவ_/\S, இைணயU@[G?R தர!ற)கS
ெசjR இH&டா2 ெசjR ெகா:ளலாS.

இதைன இ?@யா!2 அL+கS ெசjத
!ழா!2 ேபxய, _ைலயH& �ேயா
iIவனU@Hதைலவ>ேமUwஓமHKIைக/2,
“பHனா8டள!2, 50 ேகாF5 ேபG)J ேம2,
தர!ற)கS ெசjR !ைளயா9S ேபா)கமாH
ேகா !ைளயா8Fைன, _ைலயH& �ேயா
இ?@யா!2 அL+கS ெசjவR ெபGைமயான 
ஒG நடவF)ைகயாJS. 

இ?த ேகS இ?@யா!2 வGவதVJ
_ைலயH& �ேயா ந2லெதாG வhையU 
தGMறR எHபேதா9, _ைலயH& �ேயா
வாF)ைகயாள>கa)J, அவ>க: !GS=S 
ஒHைற வழgJMேறாS எHப@2 _ைலயH& 
�ேயா iIவனS மMsWx அைடMறR” எHI
ெத_!Uதா>.

_ைலயH& �ேயா ஒG ெதாைல ெதாட>= 
iIவனS அ2ல; பல F�8ட2 தளgகைள 
உGவா)M, ம)க: !GS=பவVைறU
தGS iIவனமாக இயgJS எHIS அவ> 

8ைலய;< =ேயா வ? ேபா5கமா; ேகா
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அL!UR:ளா>. இேத ேபால, ம)க: 
!GS=S பல !ஷயgகைள F�8ட2
வF!2 _ைலயH& �ேயா தGS எHIS
KLk:ளா>.

இ?த !ைளயா89 அL+கமாMய 
xல நா8கAேலேய, ஒGவைகயான ஜூர
ேவகURடH ம)க: இதைன !ைளயாFன>.
�.^.எ&. என5ப9S சா8டைல8 ெதாh2
�8பS ~லS, நாS இG)JS இடU@ைன) 
க"டL?R, நாS பயHப9URS &மா>8 
ேபாH @ைர/2, நSைமW qVLk:ள இடgக:
கா8xயாக) கா8ட5ப9MHறன. நSைமW qVL 
உ:ள இடgகAH கா8xU ேதாVறgகaடH, 
F�8ட2 வhயாக உGவா)க5ப8ட
கா8xக:, இ?த !ைளயா8F2 இைணURU 
தர5ப9MHறன. இதைன, &மா>8 ேபாz2
உ:ள ேகமரா, அ@2 Mைட)JS KJ: ேம5
மVIS �.^.எ&. ெதாh2 �8பS உத!kடH 
இ?த உGவgகைளU ேதF) க"9^FUR
ைக5பVIவRதாH இ?த !ைளயா89.
நாS !ைளயா8FைனU ெதாடgJSேபாR 
உGவா)க5ப8ட உGவS, நாS நட)JSேபாR
நS+டH நட)MறR. ^H, JL5^8ட
இடU@2, xல கதாபாU@ரgக: F�8ட2
வh/2 உGவா)க5ப89, அவVைற நாS
^F5பதVகான வhகaS தர5ப9MHறன.
இவVைற5 ^F5பேத, இ?த !ைளயா8FH
qவார&யS.

அெம_)கா!2 ஜூைல 62 இR
ெவAயானR. அHேற, ஆ&@ேர[யா மVIS
ikxலா?R நா9கA\S அL+கமானR.
மI நா:, ^_8டH, ெஜ>மz, ேபா>Wqக2, 
&ெப/H, இUதா[ மVIS கனடா ஆMய
நா9கA2 ெவAயானR.

தVேபாR 31 நா9கA2 இ?த ேகS
தர!ற)கS ெசjR !ைளயாட) Mைட)MறR.
அெம_)கா!2 ெவAயாM ஒG வார 
காலU@ேலேய, இதைன !ைளயா9பவ>க:
எ"�)ைக 2.5 ேகாFையU தா"FயR.
ெதாட>?R உய>?R ெகா"9S உ:ளR. 
தர!ற)கS ெசjதவ>க: எ"�)ைக
50 ேகாF)JS ேம2. இ?@யா!2 தVேபாR 
இR அL+கS ஆMk:ளR.

இ?த !ைளயா8Fைன அ\வலகU@2,
�8F2 உ:ேள இG?R !ைளயாட
+FயாR. ெஹ8ேபாைன மா8F) ெகா"9,
�@/2 ெசHறா2, !ைளயா8FH அ9Uத
iைலகa)JW ெச2லலாS. எ5ேபாRS 
ேபாzH @ைரைய5 பா>UR) ெகா"9, @ைர 
கா89S கா8xக:, F�8ட2 உGவgகைள5
பா>)க ேவ"Fய@G5பதா2, சாைலகA2
இவVைறU ேத9ைக/2 நாS !பUR)கைள 
அ@கS ச?@)க ேவ"FயR:ளR. இG?தா\S 
ம)க: இதைனU ெதாட>?R !ைளயாF
வGMHறன>.

ேபாJகமாைன( R*(பQ எ(ப*?

'ேபா)கபா2' என5ப9S ப?R ஒHI 
உgக: ந"பனாக உgகa)J வ?R ேசGS.
அதைன) MA) ெசjR ^FUR ைவUR) 
ெகா:ள ேவ"9S. ேபா)கமாைனW qVL 
பWைச iறU@2 வ8டS ஒHI Mைட)JS 
வைர காU@G)கlS. அ5ேபாR உgகAடS 
உ:ள ப?ைத எL?R ேபா)கமாைன5 ^F)க 
ேவ"9S. ப?R ச_யாக எLய5படா!8டா2, 
ேபா)கமாH ஓF மைற?R!9S. எனேவ,
ச_யாக5 ப?@ைன எLய ேவ"9S.

இ�வாI ^F)க5ப9S ேபா)கமாHக: 
JLUR, Pokedex எHப@2 mgக: அL?R 
ெகா:ளலாS. அ@2 ஒHL2 MA) ெசjதா2,
அதH உGவS, எைட, உயரS JLUR ெத_?R 
ெகா:ளலாS.

^FUR ைவUR:ள ேபா)கமாHகAH 
எ"�)ைக)ேகVப, mgக: !ைளயா9S 
iைல உயGS. உgகAடS உ:ள ேபா)கமாH 
உgகa)JU ேதைவ இ2ைல எHறா2, 
அதைன Professor ஒGவG)J அc5பலாS.
அவ> அதVJ5 ப@லாக ேபா)கமாH
P8டாj (Candy) ஒHI தGவா>. இதcடH
ேபா)கமாH ^FUதVகாக, Stardust ெவVL/H
அைடயாளமாகU தர5ப9S. 

ஆனா2, தVேபாR பல> இதைனU 
ெதாட>?R !ைளயாடாம2 !89!8டன>.
இ?@யா!2, +H= JL5^8டR ேபால,
_ைலயH& �ேயா இலவச இைணய 
இைண5^ைன மா>W மாதS வைர தGவதா2, 
இ?த !ைளயா8FVJ ப2லா/ர)கண)கான 
=@ய வாF)ைகயாள>க: Mைட5பா>க: 
எHI எ@>பா>)க5ப9MறR.
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ெசHற FசSப> 14 அHI, யாஹூ PH அ�ச2 
தளU@[G?R ஒG ேகாF கண)JகA2 உ:ள
தகவ2க: @Gட5ப8 9!8டன எHI யாஹூ
iIவனS அL!UR:ளR. இR ~HறாவR
+ைறயாக நட?R:ளR. பல ஆ"9களாகேவ
இ?த @G89 நட?R:ளR. இ5ேபாR உI@
ெசjய5ப89 அL!)க5ப8 9:ளR.

@Gட5ப8ட தகவ2கைள) ெகா"9:ள
அ�ச2கa)JW ெசா?த)கா ர>கA2, அெம
_)க அரq மVIS பாRகா5= Rைற/2 ப�
யாVIபவ>கaS உ:ளன>. இவ>கAH எ"
�)ைக 1,50,000. எனேவ, அெம_)க அரxH
பாRகா5^VJ ^ரWைன வGமா என5 பல> அW
ச5ப9MHறன>. ெபாRம)க: அ@>?R ேபாj
உ:ளன>.

யாஹூ அ�ச2 கண)Jக: ைவUR:ள
இவ>க: அவVைற எHன ெசjவR எHறL
யாம2 !h)MHறன>. இ?த x)க லான iைல
ஏVப8ட iகs!ைனkS, அதVகான �>ைவkS
இgJ காணலாS.

ெசHற 2014 ஆS ஆ"F2, 50 ேகாF
கண)Jகைள, ேஹ)க>க: �ைழ?R அவVL2
இG?த தகவ2கைளU @GF!8டதாக யாஹூ
அL!UதR. இேத ேபால, ஆக&8 2013 \S 
பல ல8சS கண)Jக: @Gட5ப8டன. பய னா
ள>கAH ெபய>க:, PH அ�ச2 +கவ_க:,
ெதாைலேபx எ"க:, பா&ேவ>8க:, ^ற?த 
நா: !பரgக:, பாR கா5= ெதாட>பான
ேக:! ப@2க: என5 பல வைக தகவ2க:
@Gட5ப89:ளன.

யாஹூ!H ரகxய JL�9 ஒHைற) க"
டL?த ேஹ)க>க:, அதH ~லS பா&ேவ>8
இ2லாமேல, வாF)ைகயாள>கAH ப@l

கA2 உ:ள தகவ2கைளU @GFk:ளன>
எHI ெத_MறR. யாஹூ தளU@2 ப@?R
ைவUR:ள தகவ2க: ெகா"ட J)M ைப2-
கaS @G ட5ப89:ளன. அ2லR அைவ
ேபாலேவ உGவா)க5ப895 பயH ப9Uத5 
ப89:ளன. இR JLUR யாஹூ பாRகா5=
Rைற மVIS ச8ட வ2 \ந>கaடH கல?R
ஆேலாx5பதாக அL!UR:ளR.

இதைன அL?த பல பய னாள>க:, தgக: 
யாஹூ அ�ச2 கண) Mைன m)Mட !GS=
MHறன>. எ5பF m)JவR என இgJ பா>)
கலாS.

யாஹூ அ)கl"8Fைன m)JS +Hன>,
அ@2 உ:ள உgக: அ�ச2க: மVIS தக-
வ2கைள, உgக: கS5w8டG)J தர !ற)கS
ெசjR ெகா:agக:. யாஹூ தH அ�ச2
தளU@2 Post Office Protocol (POP) எHcS
+ைற/ைன5 பயHப9URMறR. அதாவR,
PH அ�ச2 ெசய[ ஒHைற5 பயHப 9U@, 
யாஹூ ெம/2 தளU@2 உ:ள அ�ச2கைள 
உgக: கS5w8டG)J மாVL) ெகா:ளலாS.
அேத ெசய[/2 அ�ச2கைளU தயா> ெசjR,
யாஹூ அ�ச2 தளS ~லS அc5பலாS. 
இதVJ மாறாக, �ெம/2 ேபாHற அ�ச2 
தளgக:, அவ>கaைடய ச>வைர அைட?R
அ�ச2கைள5 பா>5பR, அைம5பR மVIS 
அc5=வR ேபாHற ெசய2கைள ேமVெகா:ள
இய\S. Post Office Protocol (POP) அ�ச2 வh
+ைறைய, Outlook, Outlook Express, Windows
Live Mail, OS X Mail, மVIS Thunderbird ஆMய
PH அ�ச2 ெசய[க: பயHப9URMHறன
எHபR இgJ JL5 ̂ டUத)கR.

உgக: யாஹூ தளU@2 உ:ள அ�ச2கைள, 

 !ட#ப%ட '( ேகா, யாஹூ
அ1ச3 கண56க7
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உgக: �ெம/2 அ)கl"8FVJ மாVL)
ெகா:வRS எAR. இதVJ, உgக: �ெம/2
தளS ெச2லlS. அgJ, ேமலாக வலR ப)கS
உ:ள Mய> ஐகாைன MA) ெசj@டlS.
Mைட)JS ெமc!2 Settings எHப@2 MA)
ெசj@டlS. அ9UR, Accounts and Import எH
ப@2 MA) ெசj@டlS. ெதாட>?R, Import
mail and contacts எHப@2 MA) ெசj@டlS.
இgJ, யாஹூ அ�ச2 கண)J JLUத அதH
ெபய>, பா&ேவ>8 ஆMயவVைறU தரlS.
உடH, உgக: ெதாட>=க:, பைழய ெம/2,
மVIS 30 நா8கA2 வ?த =@ய ெம/2க: 
அைனURS, �ெம/2 தளU@VJ இற)க5
ப9S. ேவI எ?த ஒG அ�ச2 தள+S, இR
ேபால ேவI ஒG அ�ச2 தளU@H அ�ச2
கைளU தர!ற)கS ெசj@9S வச@ைய)
ெகா"FG)க!2ைல.

யாஹூ தளU@2 உ:ள உg-
கAH ெதாட>=கைளkS,
�ெம/\)J மாVற
! G S = � > க : .
அதVJ, +த[2, 
யாஹூ ெம/2
தளS ெசHI,
C o n t a c t s
ஐகாz2 MA)
ெ ச j @ ட l S .
ெ த ா ட >? R
Actions எH
ப@2 MA)
ெசjR, Export எH
பதைனU ேத>?ெத
9)கlS.

தர!ற)கS ெசj@ட
ஒG பா>ம8ைடU ேத>?ெத-
9)கlS. இதVJ Microsoft Outlook, Thunderbird,
Yahoo CSV, அ2லR two vCard variants ஆMய
வhக: கா8ட5ப9S. ஏேதஉS ஒG பா>
ம8ைடU ேத>?ெத9)கலாS. இz, Export எH
ப@2 MA) ெசj@டlS. உடH அைனUR
ெதாட>=கaS, �ெம/2 தளU@VJ வ?R
!9S.

யாஹூ!H Flickr ^_!2, உgக: ேபா8
ேடா)கைள ைவU@G?தா2, அவVைறkS தர
!ற)கS ெசjR ெகா:வR ந2லR. இதைன
ேமVெகா:ள, +த[2 Camera Roll ெச2
லlS. mgக: தர!ற)கS ெசj@ட !GS=S,
ேபா8ேடா ெதாJ@கைளU ேத>?ெத9)கlS.
இதH ^Hன>, Download எHcS ப8டz2
MA) ெசj@டlS. இR அ?த ப)கU@2
rழாகU தர5ப8FG)JS. இgJ Mைட)JS
பா5 அ5 !"ேடா!2 Download Zip எHப
@\S MA) ெசj@டlS.

ேதைவயானைதU தர!ற)கS ெசjதா

/Vறா? இz உgக: யாஹூ அ�ச2 கண)-
Mைன m)JவதVகான வhைய5 பா>)கலாS.
1. +த[2 Terminating your Yahoo account எHற

ப)கU@VJW ெச2லlS. இR, https://edit.
yahoo.com/config/delete_user எHற +கவ
_/2 Mைட)JS. mgக: யாஹூ அ�ச2 
ப)கU@2 லா) இH ெசj @ட, உgக:
ெதாைலேபx எ"ைண5 பயHப9URபவ
ராக இG?தா2, alternative account termination
page எHற ப)கU@ைன5 பயHப9UதlS.
இதைன, https://login.yahoo.com/account/action/
delete_user எHற +கவ_/2 ெபறலாS.

2. அ�ச2கைள அhUR!8டா2, �"9S
அவVைற5 ெபற +FயாR, இR ஓ> ஒG
வh5 பாைத யாJS. எனேவ, நHJ x?@UR
இ?த ெசய2பா8F2 இறgகlS.  

3. உgக: அ)கl"8 தளU@2 பா&ேவ>8 
ெகா9UR உ: �ைழயlS.

இgJ ெகா9)
க 5 ப 8 9 : ள
ேக5சா ேசாத
ைனைய ேமV
ெகா:ளlS.
4. அ 9 U R ,

Terminate the Account
எHற ேல^A2
MA) ெசj@டlS.

அ�வளl தாH.
உgக: அ)கl"8
அ h ) க 5 ப 9 S .
ஆனா2, உடேன அ2ல.
ய ா ஹ ூ ! ட P G? R
mgக: ^_?R ெச2

வைதW ெசய2ப9Uத, யாஹூ
90 நா8க: வைர/லான காலU

@ைன எ9UR) ெகா:aS. இதVJ) காரணS,
ேஹ)க>க: அ2லR உgகa)J5 ^F)காத
வ>க:, பா&ேவ>ைடU @GF, அ)கl"8ைட
அhUR!ட) KடாR எHபதVகாகேவ.

“ெத8UV ெகா7WXக7”
Carbon Copy: FG அHச/ அJCKைகL/, Nக
வ)5P5 Qழாக “CC:” எGற ()4ைனC பா;%U
VCW;கD. கா;பG காC( எGபதG XV5க' இ&.
அJCபCபZ' FG அHச/ ெச[ULைன, பல
நப;க<5P நகலாக அJCப,இ\த Nகவ)5 கE
ட%UைனC பயGபZ%தலா'. அதாவ&, அJCபC
பZ' அHச/ தகவ/கD, இ\த கா;பG காC( கE
ட%U/ உDள Nகவ)5P)யவ;க<5P அ/ல;
ஆனாb', அவ;கD ெத)\& ெகாDள ேவc@ய
ெச[U எGபேத இைத5 Pd5eற&. அHச/
யாV5P எfதCபZeறேதா, அவ)G Nகவ) “To:”
எGற ()4/ அைம5கCபZeற&.
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~HI மாதgக: உgக: அ)கl"8 ‘உ/

ேரா9’ இG)க5 ேபாவதா2, உgக: அ)க
l"8Fைன அRவைர/லாவR பாRகாUR
ைவ)கலாS. அ)கl"8 m)கS ேவ"டாS,
இG?R!895 ேபாக89S என எ"cப
வ>க:, iWசயமாக, உgக: அ)கl"8Fைன5
பாRகா)JS வh+ைறகைள ேமVெகா:ள
ேவ"9S. அதVகான வhகைள5 பா>5ேபாS.

+த[2, உgக: யாஹூ அ)கl"8FVJ,
“உgக: அ)கl"8 ேஹ) ெசjய5ப89:
ளR. அதைனW ச_ ெசjR பாRகாU@ட rs)-
காuS [g)M2 MA) ெசj@9gக: எHI
அ�ச2 வ?தா2, அR ஒG ஏமாVI அ�ச2 
எனU ெத_?R ெகா:க. அ@2 க" 9:ள
பF, ெகா9)க5ப89:ள [g)M2 MA) 
ெசjதா2, உgக: யாஹூ ெம/2, தக வ2க:
எ2லாS ேஹ)க>க: வசS ெசHI !9S. 
எனேவ, இR ேபாHற அ�ச2கைள உடேன
m)M!89, 8ேர¡ பா)�[G?RS m)M!
டlS.

யாஹூ தளU@[G?R இR ேபால தகவ
\டH அ�ச2 அc5ப5ப8டா2, அதH 
ச5ெஜ)8 ^_!2 "Important Security Information 
for Yahoo Users" எHI இG)JS. மVறைவ
எ2லாS, ேஹ)க>கAH அ�ச2க: தாH.

அ9Uததாக, யாஹூ அ�ச2, 5A)க>
அ)கl"8கAH பா&ேவ>Fைன மாVற
ேவ"9S. இதVJ, அ)கl"8 ப)கS ெச2
லlS. ^Hன>, Account Info எHர ^_!VJW
ெச2லlS. அgJ Account Security எHப@2
MA) ெசj@டlS. ^Hன>, அேத ப)கU@2,
Change password எHப@2 MA) ெசjR,
ந2ல பா&ேவ>டாக, அதாவR யாGS எAதாக
ெத_?R ெகா:ள +Fயாததாக, அைம)கlS.
mளமான பா&ேவ>டாகlS இG)கலாS.
நானாக இG?தா2, “yahoopasswordisBAD” எHI
Kட அைம5ேபH. இ?த பா&ேவ>8 மVற எ?த 
கண)MVJS பா&ேவ>8 ஆக இG)க) KடாR 
எHபR +)MயS. ஏெனHறா2, அதைனU 
ெத_?R ைவU@G)JS ேஹ)க>க:, இgJ
பயHப9U@5 பா>)கலாS.

யாஹு Yahoo account key எHI ஒG £ைல5
பயHப9URMறR, ஒ�ெவாG +ைற யாஹூ
கண)M2 �ைழைக/2, ஒ�ெ வாG +ைறkS
=@ய பா&ேவ>8 ஒHI உgக: ஆ"8ராj8
அ2லR ஐேபாc)J அc5ப5ப9S.
அதைன5 ெபVI, யாஹூ கண)M2 பயH-
ப9Uத ேவ"9S. இR சVI ச[5பைடய
ைவU@9S +ைற எHறா\S, யாGS இதைன 
அL?R ெகா:ள +FயாR.

யாஹூ தளU@2 ப@ய5ப89 இG?த
Secutity Questions என5ப9S பாRகா5= JLUத
ேக:! ப@2கaS @Gட5ப89:ளதாக அL
!)க5ப89:ளR. எனேவ, பா&ேவ>8 மாV

Lய ^Hன>, Account Security ப)கU@2, "Disable
security questions" எHப@2 MA) ெசjR,
ஏVகனேவ ப@?R ைவ)க5ப8ட ேக:!
ப@2கைள ெசய2 இழ)கW ெசj@டlS.

யாஹூ தளU@[G?R தகவ2க:
@Gட5ப8ட ெசj @/னா2, பல> யாஹூைவ
!89 ெவAேயற +Fl ெசjR:ளன>. 
வgM மVIS அரq அ\ வலக நடவF)ைகக
a)J யாஹூ ெம/2 கண) MைனU த?தவ>
கேள, இ@2 ெதாட> MHறன>. இG5^cS,
ேமேல தர5ப89:ள பாRகா5= நடவF)
ைககைள எ9URU ெதாட>?R க"கா �UR
வGவR ந2லR.

“ெத8UV ெகா7WXக7”
Pinned: (G ெச[யCபEட அ/ல&
P%U ைவ5கCபEட எGற ெபாVைள5
ெகாcட இ\த ெசா/, 4cேடாh ihட%U/, 
நா' அ@5க@ பயGபZ%&' அCjேகஷG
Kேராeரா'கைள, உடன@யாக எZ%&C
பயGபZ%&' வைகL/ அைமCபதைன5
Pd5eற&. அCjேகஷGகD மEZFGd,
Kேராeரா'கD, இைணய தளlக<5கான
ml5 என எத ைன?' (G ெச[& ைவ5-
கலா'. இவnைற ஒV ெமJ4/ ைவ%&,
நா' 4V'K'ேபா& இய5கலா'. எZ%&5
காEடாக, 4cேடாh 4hடா hடா;E 
ெமJ, இரcZ ()*களாகC ()5கCபE
ZDள&. ேமலாக உDள பாUC ()*, இ&
ேபாGற (G ெச[யCபZ' Kேராeரா'க<5
கான&. எ\த Kேராeரா'கைள எ/லா' நா'
அ@5க@ பயGபZ%&eேறாேமா, அவnைற
இU/ பU\& ைவ5கலா'.
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வா8& அ5 ெசய[/ைன5 பயHப9U
தாத &மா>8 ேபாH பயனாள>க: இG)க
+FயாR. ெசj @கைள அc5^5 ெபறlS,
!Fேயா வhயாகlS, ெதாைல ேபx வh
யாகlS அைழ5=கைள ஏVப9Uத Pக5 பய
c:ள ெசய[யாக இR அL?ேதV= ெபVI:
ளR. எனேவ, பலGS வா8& அ5 ெசய[ைய5
பயHப9UதU ெதாடgMk:ளன>. இR JLUத
பல ச?ேதகgகைளU தாgM வGS வாசக>க: 
கFதgக: இதைன உI@5ப9URMHறன.
இவ>கA2 பல>, ெசj@ அc5=ைக/2, ஏH
அதH ஓரமாக F) அைடயாளgக: கா8ட5ப
9MHறன. xல ேநரgகA2 ஒHறாகlS, xல
ேநரgகA2 இர"டாகlS இைவ அைம?R:
ளன. வ"ணgகA\S ேவIபா9க: உ:ளன.
இைவ நம)J) KIS ெசj@ எHன? எHI 
ேக89 வGMHறன>. இR JLUத தகவ2க:
இgJ தர5ப9MHறன.

நாS வா8& அ5 ~லS தகவ2 ெட)&8 
அ2லR படgக: அc5=ைக/2, ெசj@ைய
அ9UR xLய ‘ெச) மா>)’ அைம)க5ப 9MH
றன. இைவ, நாS அc5^ய ெசj@/H அ5
ேபாைதய iைலையU ெத_ய5ப9URMHறன.

ஒேர ஒG ெவALய F) அைடயாளS,
உgக: ெசj@ ெவVLகரமாக, உgக: ெதாைல
ேபx/[G?R அc5ப5ப89!8டR என)
கா89MறR. ஆனா2, அR இHcS அc5
ப5ப8டவG)JU தர5பட!2ைல எHI
ெபாG:. mgக: ெசj@ைய அc5=ைக/2,
xல ெநாFக: அ2லR iP டgகa)J இ?த
ெவALய வ"ணU@2 ஒG F) அைடயாளS 
கா8ட5ப9S. இ?த கால ேநரU@2, அ?த
தகவ2 உgக: ெமாைப2 ேபாz [G?R
அc5ப5ப89, ச_யான வh/2 பயணS
ெசjR ெகா"FG)JS. m"ட ேநரS இ?த
வைக F) அைட யாளS இG?தா2, mgக:
யாG)J இ?த ெசj@ைய அc5^¤>கேளா,
அவ_H ெமாைப2 ேபாH ‘&!8W ஆ5’ ஆM
இG)கலாS. அ2லR ேவI காரணgகa)
காக ெமாைப2 ேபாH ெசய2படா iைல/2
இG)கலாS. அ?த ெமாைப2 ேபாH, இய)க5
ப89, இைணயU ெதாட>^2 வ?தlடH, அR 
எUதைன நா8களாக இG?தா\S, அ?த ெசj@ 
அவ_H ேபாc)J அc5ப5ப9S.

அ2லR அ?த JL5^8ட நப>, உgக:
ேபாz[G?R வGS ெசj@கைளU தைட ெசj
@G?தா\S, இ?த வைக F) அைடயாளS
ெவJ ேநரS இG)JS. இ@[G?R அவG)J
ெசj@ ெசHI ேசர!2ைல எHபதைன அL?R
ெகா:ளலாS.

இர]> ெவyzய *J *J

ெவALய வ"ணU@2 இர"9 F) 
அைடயாளgக: இG?தா2, உgக: ெசj@ 
ெசHறைடய ேவ"Fய &மா>8 ேபாைன 
அைட?R!8டR. ஆனா2, அதைன5 பF)க
ேவ"Fயவ> இHcS பF)க!2ைல எHI
ெபாG:. (mgக: ெசj@ அc5^ய நப>,
தாH பFUR!8டதைன, ெசj@ அc5^யவ>
அLய)Kடாத வைக/2, அதVகான ப@ைவ
ெசய2பட) Kடாத வைக/2 +ட)M ைவU @
G?தா\S, அவ> பFUதைத நாS அLய +F-
யாR. இர"9 ெவALய F) அைடயாளgக:
இG?R ெகா"9தாH இG)JS.) அவ> 
அதைனU @ற?R பFUதா2, பFUத தVகான F) 
அைடயாளgக: ஏVப9Uத5ப9S.

mgக: வா8& அ5^2, J� ஒHLH 
உI5^னராக இG?R, தகவ2 ஒHI அ?த)
J�!2 அc5ப5ப8டா2, அ?த) J�!2 
உ:ள அைன வG)JS அUதகவ2 ெசHற ^H
னேர, இர"9 ெவALய F) அைடயாளgக:
கா8ட5ப9S. அRவைர வா8& அ5 ஒேர ஒG
ெவALய F) அைட யா ளU@ைனேய கா89S.

இர]> {ல }ற *J

இர"9 mல iற F) அைடயாளgக:, JL5
^8ட அ?த ெசj@ பF)க5ப89!8டதைன
உI@5ப9URMறR. தகவ2 ெபVறவ> அதைன5
பFUதாேரா இ2ைலேயா, அதைனU @ற?@G?
தாேல, அR பF)க5ப8டதாக) கா8ட5ப9S.
இgJS, பFUதைத உI@5ப9URS ெசய2
பா8Fைன, தகவ2 ெபIபவ> +ட)M இG)க)
KடாR.

J�!2, அைனவGS JL5 ̂ 8ட தக
வைல5 ெபVI, @ற?R பFU@G?தா2 தாH,
இர"9 mல iற F) அைடயாளS கா8ட5-
ப9S.

உgக: தகவ2, அதைன5 ெபVற வரா2
எ5ேபாR ெபற5ப8டR என அLய ேவ"9S 
எz2, அதH �R ெதாட>?R அ�U Rgக:. 
^Hன> Info எHபதைனU ேத>?ெத9gக:.
உடH, அ?த ெசj@ எ5ேபாR அவ_H ேபாைன 
அைட?தR மVIS ெபVற நப>, ெபVற தVகான
ஒ5=ைக ெகா95பைத +ட)M ைவU R:ளாரா,
உgக: ெசj @கa)JU தைட ஏVப9U@k:
ளாரா, எ5ேபாR பFUதா> எHற !ப ரgகைள
அLயலாS.

ேமேல தர5ப89:ள தக வ2கைள5 ^H-
பVL, வா8& அ5 ெசய[ தGS K9த2 வச @
கைளW ச_யாக5 =_?R உgகளா2 ெசய2பட
+FkS.

வா%< அ# ெசB கC3 ,5, ,5
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தானாக எ&க'
அைமவைத ,-.த

ேவ>F2 தர5ப89:ள ஒG xற5= அSசS 
எHனெவz2, xல பா>ம8 வைககைள

அRேவ தானாக இய)M, ெசய2ப9U@5 பய
னாள>கa)J உத!யாக இG)JS. இ@2
ஒHI தாH, ேவ>8 தானாக எ"கைள நS KV
Iகa)J இ89U தGவR. நாS, எ"கaடH
அைம?த வா)Mயgகைள அைம)ைக/2,
ேவ>8 இதைன5 =_?R ெகா"9, சVI த:A, 
இைடெவA (indent) அைமUR, எ"கைள
தானாகேவ வ_ைச யாக அைம) MறR.

ஓ> எ"ைணேயா அ2லR எ�Uைதேயா 
அைமUR உடH +VI5 =:A ைவUR
&ேப& பாைரU த8Fனா2, ேவ>8 நாS எ"க
aடH வா)Mயgக: அைம)க !GS=MேறாS
எHI எ9UR) ெகா"9, எ"கைளU தானாக
அைம)MறR. JL5^8ட பU@ எ"கaடH
அைம)க5பட mgக: !GSப!2ைலயானா2,
தானாக எ" அைம)க5ப8ட lடேனேய, Ctrl+Z
rகைள அ�UதlS. எ" m)க5ப9S. ஆனா2, 
இ?த தானாக எ"க: அைம)JS ேவைலைய 
+VL\மாக iIUத rs)க"ட ெசய2பா9
கைள ேமVெகா:ளlS.
1. ஆ�& ப8டz2 MA) ெசjR, ^Hன>, 

Word Options எHபைதU ேத>?ெத9)
கlS. ேவ>8, ேவ>8 ஆ5ஷH& டயலா)
பா)ைஸ) கா89S.

2. இதH இடR ப)கU@2, Proofing எHபைதU
ேத>?ெத9)கlS.

3. ^Hன>, AutoCorrect ப8டz2 MA) ெசj
@டlS. ேவ>8 ஆ8ேடா கெர)8 டயலா)
பா)ைஸ) கா89S.

4. இ@2 AutoFormat As You Type எHற ேட5
ேத>?ெத9)க5ப8ட iைல/2 உ:ளைத
உI@ ெசj@டlS.

5. இgJ காண5ப9S Automatic Numbered
Lists எHபதVJ அGேக உ:ள பா)�2 F)
அைடயாளU@ைன ஏVப9UதlS.

6. ெதாட>?R ஓேக MA) ெசjR ெவAேயறlS.
இதH ~லS,

தானாக எ"க:
அ ை ம ) J S
ெ ச ய [ ை ய W
ெசய2ப9வ@
[G?R iIUR
MேறாS.

ெமா.த ப1க எ&21ைக
ேவ>F2 டாJெம"8 தயா _)JSேபாR, ப)

கgகAH எ"�)ைகைய அைம5பR நS 
அைனவ_H வழ)கS. அ?த டாJ ெம"F2
ெமாUதS எUதைன ப)கgக: எHபதைனkS
அதcடH இைணUR, ஒ�ெ வாG ப)கU
@\S வGமாI அைம)கலாS. இதைன டாJ-
ெம"F2 �28 ஒHைற அைம5பதH ~லS 
ெகா"9 வரலாS. இதVJ) rேழ கா8Fk:ள
பF ெசய2பட ேவ"9S. 
1. எ?த இடU@2 ெமாUத ப)கgகAH எ"-

�)ைக வர ேவ"9ேமா, அ?த இடU-
@VJ) க>சைர) ெகா"9 ெச2லlS. 

2. _5பcைடய Insert ேட5 ேத>?ெத9)க5பட
ேவ"9S.

3. Text J¦5^2 Quick Parts எHப@2 MA)
ெசj@டlS. இgJ rs !_ ெமc ஒHI
Mைட)JS. இ@2 Field எHபதைனU ேத>?
ெத9)கlS. ேவ>8 Field டயலா) பா)
�ைன) கா89S.

4. அ9UR Categories rs!_ ப8Fய[2,
Document Information எHபதைனU ேத>?ெத
9)கlS. Field Names எHப@2 NumPages
எHபதைனU ேத>?ெத9)கlS. அ9UR
டயலா) பா)ைஸ ~F, �2ைட இைண)க 
ஓேக, MA) ெசj@டlS.
இz, ெமாUத ப)க எ"க: எ"�)ைக

உgக: டாJெம"F2 கா8ட5ப9S.

ேவ45 ேட789
:ல ெசய9பா>க'

TAB: ஒG வ_ைச/2 அ9Uத ெச2\)JW
ெச2ல

SHIFT+TAB: ஒG வ_ைச/2 +?ைதய
ெச2\)JW ெச2ல

ALT+HOME: ப9)ைக வ_ைச/2 உ:ள +த2
ெச2\)JW ெச2ல

ALT+END: ப9)ைக வ_ைச/2 உ:ள கைடx
ெச2\)JW ெச2ல

ALT+PAGE UP : ெந89 வ_ைச/2 உ:ள +த2
ெச2 ெச2ல

ALT+PAGE DOWN: ெந89 வ_ைச/2 உ:ள
கைடx ெச2\)JW ெச2ல

UP ARROW : +?ைதய ப9)ைக வ_ைச ெச2ல
DOWN ARROW: அ9Uத ப9)ைக வ_ைச ெச2ல
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சா45கைள @1Aத9

எ)ெஸ2 =ேராMராS, ஓ> ஒ>) §8 ேட^AH
அF5பைட/2 பலவைகயான சா>8கைள

உGவா)க அcம@)MறR. இைவ அ?த ஒ>)
§8கA2 இG)கலாS; அ2லR அவVைற
+�ைமயான ஒ>) §8 ஒHL2 ப@UR ைவ)-
கலாS. ^Hன>, xல ேவைளகA2, JL^8ட
ஒG சா>8Fைன m)க ேவ" Fய@G)JS. ஒ>)
§8F2 ப@?R ைவ)க5ப8ட (embedded)
சா>8FைனU ேத>?ெத9)கlS. இதைனU 
ேத>?ெத9UதlடH, சா>8ைடW qVL\S
ேஹ"F2 அைடயாளS கா8ட5ப9S. உடH 
Delelte rைய அ�Uத ேவ"9S. சா>8 m)க5
ப9S.

சா>8 §8 ஒHைற m)க ேவ"9S எz2,
+�ைமயான ஒ>) §8 ஒHைற எ5பF m)J
�>கேளா, அேத ேபால m)கலாS.
1. சா>8 §8ைடU @ற)கlS.
2. _5பz2, ேஹாS ேட5 @ற)க5ப8FG)க

ேவ"9S.
3. Cells J¦5^2, ெட¨8 அS=) JL/2

MA) ெசj@டlS. ^Hன> Mைட)JS
ெமc!2 Delete Sheet எHப@2 MA) ெசj
@டlS.

4. ெதாட>?R ஓேக MA) ெசj@டlS. சா>8
§8 m)க5ப9S.
மாVI வh ஒHIS உ:ளR. JL5 ̂ 8ட

§8FVகான ேட5^ைன) க"டLயlS.
அ@2 ைர8 MA) ெசj@டlS. அ5ேபாR
கா"ெட)&8 ெமc ஒHI Mைட)JS. 
அ@2 Delete எHபைத) MA) ெசj@டlS.

ஒ41 C1DE FE ேதாGறI

எ)ெஸ2 =ேராMராP2 டயலா) பா)
�ைன5 பயHப9URைக/2, mgக:

டயலா) பா)�2 கா"பதைன ெச8 ெசjR
அைம)கலாS. இ@2 ஒHI, mgக: பா>)JS
எ)ெஸ2 ஒ>)=)MH ^_ !w கா8x/ைன
டயலா) பா)�H இட R ப)கS கா89SபF
அைம)கலாS. Views £[ைன அ9UR:ள
rs ேநா)Mய அS=) JL/2 MA) ெசjR,
Mைட)JS ப8Fய[2 Preview எHபதைனU
ேத>?ெத9)கlS.

இ?த Open டயலா) பா)& @ற)க5ப9
ைக/2, xல ஒ>)=)Jகa)J ^_!w என5
ப9S +H ேதாVற) கா8x தர5பட!2ைல

எHபைத உண>?@G5�>க:. அைனUR
ஒ>)=)Jகa)JS ^_!w கா8x இG)க
ேவ"9S என +Fl ெசjதா2, rேழ த? R:ள 
பF ெச8 ெசj@டlS.
1. Office ப8டH MA) ெசj@டlS. ெதாட>?R

Prepare மVIS Properties MA) ெசj@டlS.
எ)ெஸ2, உgகaைடய ஒ>) §8 ேமலாக,
qG)கமாக properties கா89S.

2. அ9UR Document Properties ஐ அ9UR:ள
அS=) JL/H �R MA) ெசj@டlS.
இgJ Advanced Properties எHபைதU ேத>?
ெத9)கlS. எ)ெஸ2 இ5ேபாR Properties
டயலா) பா)ைஸU @ற)JS. 

3. இgJ Summary ேட5 ேத>?ெத9)க5ப8F
G5பதைன உI@ ெசj@டlS.

4. இ?த டயலா) பா)�H rழாக உ:ள Save
Thumbnails for All Excel Documents எHபைதU
ேத>?ெத9)கlS.

5. அ9UR Properties டயலா) பா)ைஸ ~ட
ஓேக MA) ெசj @9ேவாS.

6. இ5ேபாR ஒ>)=)Mைன ேச� ெசj @டlS.

ேட5டாJGேகGற பா4ம5

எ)ெஸ2 ஒ>) §8F2, ெச2கA2 உ:ள ேட8
டா!VேகVப பா>ம8 ெசjவதVJ, _5பz2

உ:ள £2கைளU ேதF, ^Hன> ெமc ெபVI
பா>ம8 ெசjய ேவ"FயR:ளR. ெச2கA2
எ"க:, கரHx, ேநரS ஆMயவVைற அைம)
ைக/2 இ?த ேதைவ எ2லாG)JS ஏVப9S.

ஆனா2, பல>, இதனா2 ேநரS அ@கமாM
றR எHI எ"uMHறன>. ேநரUைத �ண
F)க) KடாR எHப தVகாகேவ, எ)ெஸ2 xல
ஷா>8 க8 rகைளU தG MறR. அவVைற rேழ
காணலாS.

Ctrl+Shift+~ ெபாRவான பா>ம8
Ctrl+Shift+! எ"கa)கான பா>ம8: இர"9 

ெடxம2 இடgகaS, ஆ/ரS ெதாைக)கான 
கமாlS Mைட)JS.

Ctrl+Shift+$ கரHx)கான பா>ம8 Mைட)
JS. இர"9 ெடxம2 இடgகaS, ெநகF�
ெதாைக எz2, அைட5=) JLகaS Mைட)JS.

Ctrl+Shift+#ேத@ அைம5ப தVகான பா>ம8
Ctrl+Shift+@ ேநரU@Vகான பா>ம8. iP

டgக: கா8ட5ப 9வRடH +Vபக2 மVIS
^Vபக\S (am/pm)அைம)கலாS.

Ctrl+Shift+% சத�தU@Vகான பா>ம8.
ெடxம2 இடS Mைட)காR. 
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ஐேபாHகa)கான சா>ஜ>க: நாளைட!2
ப�தாJSேபாR, அதzடU@2 ேவI =@ய 

சா>ஜ> வாgகW ெசHறா2, அதVகான !ைல 
Pக அ@கS என அைனவGS உண>MHறன>. 
ேபாcடH ேச>UR தர5ப9SேபாR 
அதVகான !ைல ெத_வ@2ைல. !ைல
அ@கS என எ"uவதா2, ச?ைத/2, ேவI 
iIவனgகளா2 தயா_UR வழgக5ப9S
சா>ஜ>கைள) Jைற?த !ைல)J வாgM5 
பயHப9UதU R�MHறன>. அைவ
ெதாட)கU@2 நHறாகW ெசய2ப9MHறன.
^Hன>, !ைர!2 ெசய2 இழ)MHறன. 
xLR காலS நHறாகW ெசய2ப8டா\S, 
அைவ ஐேபாc)J) ெக9த2 என ^_8டz2
இயgJS Chartered Trading Standards Institute
எHcS தர i>ணய அைம5= அL!UR:ளR.
இ?த அைம5=, அ"ைம/2, ஆ5^:
iIவன சாதனgகa)J உப_ சாதனgகைளU 
தயா_URU தGS 400 iIவனgகAH 
சாதனgகைள வாgM ேசாதைன ெசjதR.
இைவ ஆ&@ேர[யா, கனடா, ©னா,
இலgைக, தாjலா?R மVIS அெம_)கா
ஆMய நா9கA2 உ:ள iIவனgக: தயா> 
ெசjதைவ. 400 சாதனgகA2, ~Hேற ~HI
ம89ேம, PHச)@ையW ச_யாக வாgM
ேபாHகa)JவழgMன.மVறைவஅைனURS,
ஐேபாH ேப8ட_கa)J) ெக9தைலேய
!ைள!Uதன. இ?த ெக9த2 ேவைலக:
உடனFயாக ெவAேய ெத_யாR. நா8க:
ெச2லW ெச2ல, ேப8ட_க: ெக895 ேபாj, 
அவVைறkS மாVற ேவ"Fய ªsiைலக:
உGவாJS. அ5ேபாR அதVகான !ைல Pக
அ@கமாக இG)JS.

நSP2 ெபGSபாலானவ>க:, இைணய 
வ>Uதக தளgகA2 வாgக5ப9பைவ 
அைனURS தரமானைவ எHI எ"�,
அவVL[G?R வாgJMேறாS. ஆ5^:
iIவன சாதனgக:, JL5பாக ஐேபாைன5 
ெபாIUதவைர, ஆ5^: iIவனU@H 
தயா_5=கேள, ஐேபாc)J5 பாRகா5= 
வழgக) KFயைவ. எனேவ, நS^)ைக 
தர)KFய, ஆ5^: iIவனU@H அUதா8x 
ெபVற இைணய தளgகA[G?ேத இ?த
Rைண சாதனgகைள வாgக ேவ"9S. 

ெசHறஅ)ேடாப>மாதS,ஆ5^:iIவனS, 
=¦)[H நக_2 இயgJS Mobile Star LLC 
எHற iIவனU@H �R, இR ேபாHற தாH
கா5=_ைம ெபVற சாதனgகைளU தயா_UR 
!Vபைன ெசjவதாக வழ)J ெதா9UதR. 
அ?த சாதனgகைள, +த2 இடU@2 இயgJS
அேமஸாH வ>Uதக இைணய தளS !Vபைன 
ெசjR வ?தR. ெசHற மா>W மாதS, அேமஸாH 
iIவனேம, தாH !Vபைன ெசjR வ?த பல 
iIவனgகAH தயா_5=க: ச_யானைவ 
அ2ல எHI தH !Vபைன/[G?R
!ல)MயR.

^ற iIவனgகAH சா>ஜ>கA2 
அைம?R:ள சா>ஜ> ^Hக: ச_யாக
இG5ப@2ைல. இதனா2, ேபாH மVIS
பா8ட_/H ெவ5பS அ@க_UR, அவVLVJ 
ேக9 !ைள!)MHறன. ேபாH ெசய2படா 
iைல)JU த:ள5ப9S. ^ற iIவனgகAH
சாதனgக:, xல ேவைளகA2 நாS நS 
உட\)J ஊI ஏVப9URS ஆபUதான
!ைளlகைளkS உGவா)JMHறன.

ஐேபா;
சாFஜFக7 கவனG
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பானாேசாz) iIவனS அ"ைம/2 தH
=@ய &மா>8 ேபாH ஒHைற P88 எHற

ெபய_2, ¦. 9290 அ@க ப8ச !ைலயாக) 
JL/89 !Vபைன)J ெவA/89:ளR.
இR ஒG 4� &மா>8 ேபாH. இ@2 Voice over
LTE (VoLTE) ச5ேபா>8 தர5ப89:ளR. ைஹ
ெடபzஷH ஐ.^.எ&. F&^ேள ெகா"ட
5.3 அgJல அள!லான ெகபாxF� டW
&MyH, 1280 x 720 ^)ெஸ2 அட>U@kடH
உ:ளR. வைளவான Asahi Dragontrail Glass
க"ணாF @ைரயாக5 ெபாGUத5ப89:ளR. 
இ?த ேபாைன 1.25 Mகா ெஹ>8& ேவகU@2 
இயgJS Jவா8 ேகா> 5ராசச> இய)JMறR.
மா>¡ மலாj ஆ"8ராj8 ஆ5பேர8Fg
x&டமாக உ:ளR. ^H=ற) ேகமரா 13 ெமகா
^)ெஸ2 @றcடcS, +H=ற) ேகமரா 5
ெமகா ^)ெஸ2 @றcடcS இயgJMHறன.
Geo-tagging, touch focus, face detection ஆMய
வச@க: Mைட)MHறன. இர"F\S
எ2.இ.F. 5ளா¡ இைண)க5ப89:ளR.

இதH ராS ெமம_ 2 �.^. &ேடாேர}
ெமம_ 16 �.^. இதைன 128 �.^. வைர

அ@க5ப9U@) ெகா:ளலாS. இதH
தFமH 8.5 P�. எைட 156 MராS. இர"9 
xSகைள இ@2 இய)கலாS. Accelerometer,
proximity ெசHசா>க: இயgJMHறன. எ&.
எS.எ&., எS.எS.எ&., =¡ ெம/2, 
இெம/2 மVIS இH&டH8 ெமச�ச>
வச@க: Mைட)MHறன. எS.^.3, எS.^. 
4 ^ேளய>க:, டாJெம"8, ேபா8ேடா/
!Fேயா எF8ட>க: தர5ப89:ளன. 

ெந8ெவா>) இைண5^VJ, 4G VoLTE, WiFi
802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS ஆMய ெதாh2
�8பgக: இயgJMHறன. இதH [U@யS 
அயH ேப8ட_ 2,600 mAh @றH ெகா"டR. 

இ?த &மா>8 ேபாைன அL+க5ப9U@ய 
!ழா!2, “இ?@யW ச?ைத/2 ம)க:
எ@>பா>)JS அைனUR வச@கaS ெகா"ட 
^ 88 &மா>8 ேபாைன அைனவGS வாgக)
KFய !ைல/2 தGMேறாS. ெச2^ 
^_ய>கa)காக, +H=ற) ேகமராlடH 
5ளா¡ இைண)க5ப89:ளR இதH xற5=” 
என இ?iIவனU@H இ?@ய5 ̂ _l தைலைம 
i>வாM JL5^8டா>.

க'CpEட; பயGபZ%&பவ;கj/, idயவ;
Nத/ ெப)யவ; வைர ஆ;வ%&டG

4ைளயாZ' 4ைளயாEZ ‘மைரேயா ரG’.
ெதாட;\& பல தைடகைள% தாc@ மைரேயாைவ
ஓட ைவCபேத 4ைளயாEZ. ஒேர ைகL/
உDள 4ர/கைள Q ேபா;E அf%U இதைன
4ைளயாடலா'. பலவைகயான தாவ/கைள இ\த
4ைளயாE@/ ேமnெகாcZ ரi5கலா'. நா'
4ைளயாZ' ேவக%Unேகnப, மைரேயா ஓZ',
தா*'. ேவகமாகr ெச/ல ெச/ல, நம5PC ப)சாக,
4ைளயாE@/ நாணயlகைளC ெபறலா'.

பல)G மனைத5 ெகாDைள ெகாcட இ\த
4ைளயாEZ இCேபா& ெமாைப/ ேபாGக<5P
வ\&Dள&. ெசGற ெசCட'ப)/, ஐேபாG 7
அdNகCபZ%தCபEடேபா&, ஆC(D மnu'
மைரேயா 4ைளயாE@ைன வ@வைம%&% தV'

vGெடcேடா vuவனN' இைண\&, இ\த
4ைளயாE@ைன 4ைர4/ ஆC(D ெமாைப/
சாதனlகj/ வழlகCபZ' என அd4%தன.
ஆC(D vuவன%UG App Store/, இ& Super
Mario Run எGற ெபய)/ இ& eைட5P'
என அd45கCபEட&. அd45கCபEடப@,
vGெடcேடா vuவன' தnேபா& ஐேபாG
மnu' ஐேபE சாதனlகj/ 4ைளயாட5 w@ய
வைகL/ இ\த 4ைளயாE@ைன App Store/
ெவjLEZDள&. அZ%த 2017 ஆ' ஆc@/,
இ& ஆcEரா[E ேபாGக<5P' eைட5P'
என அd45கCபEZDள&. இதைன% தர4ற5க'
ெச[& 4ைளயாடலா'. Nத/ yGu vைலகD
மEZேம இலவச'. Nfைமயாக அைன%&
vைலக<'ேதைவஎGறா/,z.620ெசb%UCெபற
ேவcZ'. ஒV Nைற ெசb%Uனா/ ேபா&மான&.

பானாேசா[5 \ 88
ெவC]^

ஆ#\7 ேபா;கC3 ‘மைரேயா ர;’
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அ@க ப8ச !ைலயாக ¦. 13,999 என)
JL5^89, ெலேனாவா iIவனS 

தH Lenovo K6 Note  &மா>8 ேபாைன
ெவA/89:ளR. இ@2 இர"9 நாேனா 
xSகைள5 பயHப9UதலாS. ஒHL2
xS அ2லR ைம)ேரா எ&.F. கா>8
பயHப9UதலாS. இதH @ைர 5.5 அgJல
அள!2, 1920 x 1080 ^)ெஸ2 அட>U@kடH
உ:ளR. +�ைமயான ைஹ ெடபzஷH 
F&^ேள தGMறR.

ஆ)டா ேகா> &நா5 8ேரகH 430 5ராசச>
ெபாGUத5ப89:ளR. இR 64 ^8 ேவகU@2 
இயgJS 5ராசச>. இதcடH Adreno 505 GPU
இைண?R இயgJMறR. இதH ஆ5பேர8Fg
x&டS ஆ"8ராj8 6.0.1 (Marshmallow).
!ர2 ேரைக ெதா9 உண> ெதாh2 �8பS 
இைண)க5ப89:ளR.

இதH ேப8ட_ Pக) K9த2 @றH
ெகா"டதாக, 4000 mAh @றcடH
உ:ளR. இ@2 TheaterMax ெதாh2
�8பS தர5ப89:ளR இதH xற5பாJS.
இ?த ெதாh2 �8பS !>Wqவ2 yட>
ெஹ8ெச8 பயHப9URேவாG)J
ந2ல அcபவU@ைனU தGS. இURடH 
ANT VR ெஹ8ெச8 ¦. 1,299)J)
Mைட)MறR. இHெனாG ெஹ8ெச8
¦. 2,800)J) Mைட)MறR.

இ@2 இர"9 மாட2க: வ?R:ளன. 
ஒHLH ராS iைனவகS 3 �.^. &ேடாேர}
32 �.^. மVற@2 இைவ 4 �.^. / 64 �.^.
என உ:ளன.

^H=றமாக உ:ள ேகமரா 16 எS.^.
@றcடcS, +H=ற) ேகமரா 8 எS.^.

@றcடcS இயgJMHறன. 3.5 ஆFேயா ஜா)
தர5ப89:ளR. ெந8ெவா>) இைண5^VJ 
4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS
ஆMய ெதாh2 �8பgக: இயgJMHறன. 
இதH ேப8ட_ 400 எS.ஏ.எW. @றcடH
தர5ப89:ளR.

~HI வ"ணgகA2 Mைட)JS 
ெலேனாவா ேக 6 ேநா8 3 �.^.
மாட2 ¦. 13,999 மVIS 4 �.^. ராS ெகா"ட
மாட2 ¦. 15,499 என அ@கப8ச !ைலயாக 
அL!)க5ப89:ளன. அைனUR ெமாைப2
!Vபைன ைமயgகA2 இதைன வாgகலாS.

ெலேனாவா
ேக 6 ேநா%
அabகG

* UைரL/ உDள m54E edhட/ @h
(ேள (LCD) }& அf%த%ைதC (ரேயாe%தா/
Uைர ெகEZ4ட வா[CK உDள&. எனேவ
பா5ெகE@/ ேபாைன ைவ%UZைகL/
ஏேதJ' w;ைமயான அ/ல& பாUCK
ஏnபZ%த5 w@ய ெபாVD ெமாைப/ ேபாJடG
உரi5 ெகாc@V5eறதா எGபைத5 கவ�%&r
ெசய/பட*'. ேபா' கவ;கD அ/ல& (ளாh@5
கவ;கD இ\த வைகL/ பா&காCK தரலா'.
* ெமாைப/ ேபா�/ 0 மnu' 1 ஆeய Qகj/
எf%&5கD எ&*' இைண5கCப ட4/ைல.
0 மnu' 1 எcகD Flag எcகD என அைழ5
கCபZeGறன. இவnைறC பயGபZ%U%தாG
பல நாZகj/ அவசர எcகD அைம5கC
பEZDளன. அவசர அைழC(nP 100 எc 
பயGபZவ& இU/ ஒGu.

ெமாைப3 ,#<
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[PD மnu' ேபhK5 vuவனlகD ெதாட;\&
உலe/ இைணய இைணCK இ/லாதவ;கைள
இைண5க எZ%& வV' Nயn iகD, வ;%தக �U-
யாக இV\தாb', ம�த NGேனnற% Unகான
ெவndC ப@கைள5 கட5க vrசய' உத*'. அ\
vuவனlக<5P நா' ஒ%&ைழCK ெகாZ5க
ேவc@ய& ந' கடைம.

ேக. எ_. நாராயண$, த�சா�..

இைணCKr ெசாnக<டG ெதாடlP' வா5eயl
கைள5 wட ேவ;E அைடயாள' காEZமா எGற 
4யCK உlகjG @CைஸC ப@5க% ெதாடl eய
ேபா& என5P ஏnபEட&. ேவ;E ெசய mைய பல
ஆcZகளாகC பயGபZ%U வ\&' இ\த வசU
Pd%& அdயாம/ இV\&DேளG. பயJDள @Ch
அj%தைம5P பாராEZக<' நGd?'

ெஜ. அகமQ, காைரJகா_.

Zcேடாh @பcட; உVவாe அதG இGைறய
vைல வைர ெதj வாக அதG ேநா5க' மnu'
ெசய/பாZ Pd%& த\UVCப&, அதைனC K)\&
ெகாDள உத4ய&. iறCபான, XV5கமான கE
Zைர.@பcட)Gெசய/பாZகைளஇய5eைவ%&
4EேடG.

எ$. �Kதர �.PL, ெச$ைன.

வாEh அC தG ெசயmகைள இய5க, KUய
ேபாGகD மEZேம இV5க ேவcZ' எGப&
ெதா"/ �Eப �Uயாகr ச)யாக இV5கலா'.
ஆனா/, பைழய ேபாGகD இயle5 ெகாc@V5
ைகL/ KUய ேபாGகைள வாlக எ%தைன ேப;
இ\Uயா4/ NGவVவா;கD. எனேவ, வாEh அC
vuவன', இதைன?' கV%U/ ெகாcZ, ஓரள
4nP5 Pைற\த வசUக<டG w@ய வாEh அC
ெசய/பாE@ைன% தரலா'. இதைன �lகD உlகD
கEZைரL/ வm?u%U இV5க ேவcZ'.

கா. நவ{த,, L�U_ைலவா7_.

“உலக நாZகjG ேநர' அைம5க” எGற கEZ
ைரL/ PdC(Eட& ேபால, நம5P இைணய%UG
உத4யா/, உலெகlP' நcப;கD உDளன;. ந'
உற*க<' வா�eGறன;. ச)யான ேநர%U/ தரC
பZ' உத4யா[ இ\த5 கEZைர தரCபEZDள&.
நாG yGu நாZகjG ேநர' காEZ' வைகL/
ெசE அC ெச[& ெகாcேடG. F5க நGd.

எ$.பPமாவL �த,பர,, காைரJ�*.

{lகD PdC(Eட ப@, ihட' இGப;ேமஷG
அd5ைக ஒGdைன% தயா)%& ப%UரCபZ%U
4EேடG. இCே பா& சnu v'ம Uயாக உDள&.
ஏெனGறா/, எ\ேநர' ேவcZமானாb', க'C
pEட; i5க/ ெகாZ5P' எGற பய' இV\த&.
i5க/ ெகாZ%தா/, ெட5��யG ேகD4க
<5P இ\த அd5ைக பUலாக அைம?' எGப&
தnேபாைதய v'மU

எ:. �Pதா.Pத$, ேகாைவ.

அUக எc�5ைகL/ ைப/கD உDள vைல, 
ேதைவயnற ைப/கD உDள vைல Pd%&', 
அவnைற �5க ேவc @ய அவiய' Pd%&', 
அதnகான வ"கைள?', ேகD4 பU/ பP
UL/ ெகாZ%த& XV5கமாக*', 4ள5கமா
க*' உDள&. வ" காEZதைலC பயGபZ%U5
ெகாcேடG.

R. ேஜாச( அக:*$, தாவ]கேர.

“ெட[m ைரE@l @Ch” இைணய
தள%UG அைன%& ()*கைள?' பா;%&C
ப@%& K)\& ெகாcேடG. இGைறய
கால கEட%U/ Fக Fக உத4யாக உDள&
இ\த இைணய தள'. எG அbவலகC ப�5P
Fக*' உத*eற&. எGJைடய EராCE
க@தlகD, UEட வைர *கைளC (ைழ இ/
லாம/, ந/ல hைடm/ எfத இ\த% தள' உத *
eற&. XE@5 காE@ய தlகD ஆi)யV5P
எG மனமா;\த நGd.

எ$. �ேர� �மா., L�ெந_ேவ�.
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ேகD4: அcைமL/ என5P வleLmV\& வ\த
FG அHசm/, அவ;க<ைடய தளr சாGdத�
ேம'பZ%தCபEZDளதாக*', ெநE ேபlel
பயGபZ%த இய5கCபZ' Pேரா' (ர *ச; பUCK
30 அ/ல& அதnP ேமலாக இV5க ேவcZ'
என5 wueற&. எGJைடய Pேரா' (ர*ச)G
பUCK எc எGன எGu எCப@C பா;Cப&?

ஆ. ெஜயபால$, Z"()ர,.

ப@2: உgக: JேராS ^ர lசைரU @ற?R
ெகா:agக:. +கவ_) க8டU@2 http://
whatversion.net/chrome/ என ைட5 ெசjR
எHட> த8டlS. உடH வGS இைணய5 
ப)கU@2, உgக: JேராS ^ரlச_H ப@l
எ" கா8ட5ப9S. இR ேபாHற வgMகAH
இைணய தளgக:, ெதாh2 �8ப y@/2 மாV
றgக: ெபIைக/2, உgக: ^ரlசைர ேமSப
9Uத5ப8டதாக மாVL) ெகா:வRடH, +H= 
உGவான J)Mக:, டl"ேலா8 ¬&ட_
மVIS தVகா[க ைப2கைள m)JவR ந2லR.
இHெனாG வhkS உ:ளR. chrome://version/
எHI ைட5 ெசjR த8Fனா2, ெதாh2 �8ப
y@யாக5 பல தகவ2க: ெகா"ட வ_க: கா8
ட5ப9S. அ@2 +த2 வ_ைச/2, JேராS ^ர
lச_H ப@5= எ" Mைட)JS.

ேகD4: எlகD �E@/ ஒV KUய hமா;E
@.4. வாleLV5eேறா'. இGJ' இைணய
இைணC(/ ைவ ( வV' வைகL/ ெரளEட;
ேமாட' இைண5க4/ைல. @4L/ ?.எh.(.
ேபா;E உDள&. இU/ இைணய இைணCK தV'
?.எh.(. h@5ைக இைண%தா/, @4ைய இைண-
ய%&டG இைண5க N@?மா?

ஆ.. }.மலா, ேத�.

ப@2: இ2ைல. k.எ&.^. ேபா>8 இG5ப
தாேலேய, அ@2, இைணய இைண5= தGS
அடா5டைர இைணUR5 பயHப9UதலாS எH
ப@2ைல. இ?த இைணய அடா5ட>க: அ2லR
‘டாgM:’ என5ப9பைவ, !"ேடா& அ2லR
ேம) ஆ5பேர8Fg x&டURடH இைண?R
இய)JS வைக/2 அைம)க5ப8FG)JS.
ஆனா2, ெபGSபாலான &மா>8 F.!.)க:,
ஏேதcS ஒG வைக ஆ"8ராj8 ஆ5பேர8Fg
x&டURடH இைண?R ெசய2ப9S வைக
/2தாH வFவைம)க5ப8FG)JS. எனேவ,
வழ)கமாக, ேல5டா5 மVIS ெட&)டா5 கS5
w8ட>கA2 இைணUR ெசய2ப9Uத5ப9S
இைணய இைண5= அடா5ட>கைள, F.!./2
இைணUR இய)க +FயாR.

ேநரFயாக வய> வh இைண5= ெபVI
இைணயS இய)JS வைக/2 இைண5= 
இG?தா\S, அதைன ஏVI) ெகா:aS 
வைக/2, உgக: F.!. அைம)க5ப8 9:
ளதா எHபைத, ெதாh2 �8பS ெத_?த ஒG-
வ_டS அ2லR உgகa)J F!ைய ச>�&
ெசj@9S ைமய5 ப�யாள_டS ேக89
ெசய2ப9UதlS.

ேகD4: (.@.எC. ைப/கைளC ப@5க, நாG
அேடாC அ5ேராபE �டைரC பயGப Z% &eேறG.
அcைமL/ இதG KUய பUC(nP மாdேனG.
NGK, ஏேதJ' ஒV ைபைலC ப@%& N@%& 
அCப@ேய y@ ைவ%தா/, }cZ' Uற5ைகL/, 
4Eட இட%U/ Uற5P'. இCேபா& அ�வாu 
UறCபU/ைல. இ& எதனா/ ஏnபEட மாnற'? 
4cேடாh 10 ihட' அCேடE ெச[& ைவ%-
&DேளG. வ" காEட*'.

கா. �ேரKLர$, ேகாைவ.

–டாJட. ெப. சKLர ேபா: –ேகHZ – பL_
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ப@2: அேடா5 அ)ேராப8 yட> எ?த5 

ப@5பானா\S, அ@2 இ?த வச@ உ:ளR.
இதைனW ெசய2ப9Uத, அ)ேராப> yடைர
இய)கlS. ^.F.எ5. ைப2 ஒHைறU @ற)க
ேவ"Fய அவxயP2ைல. அ)ேராப> yட_2,
Edit > Preferences எHI ெச2லlS. Preference
டயலா) பா)�2, Categories எHcS ^_!2,
“Documents” எHப@2 MA) ெசj@டlS.
^Hன>, “Restore last view settings when reopening 
documents” எHப@2 உ:ள ெச) பா)�2 F)
அைடயாளU@ைன அைம)கlS. ெதாட>?R 
ஓேக MA) ெசjR, preference டயலா) பா)ைஸ
~டlS.

இz, அ9UR, ஒG ^.F.எ5. ைபைலU
@ற?தா2, அதVJ +Hன>, அ?த ைப2 எ?த
இடU@2 ~ட5ப8டேதா, அ?த இடU@2 
@ற)க5ப9S.

qமUரா ^.F.எ5. (Sumatra PDF) மVIS PDF
Xchange Viewer ஆMய ெசய[கA2, இ?த வச@
மாறா iைல/2 தர5ப89:ளR. ஆனா2, ^ர
lச>கAேலேய @ற)க5ப9S ^.F.எ5. ைப2
கA2 இ?த வச@ இ2ைல.  mgக: பF)க
!GS=S ப)கU@VJU ேதFUதாH ெச2ல
ேவ"Fய@G)JS. ஏெனHறா2, JேராS,
பய>பா)& மVIS எ8} ேபாHற ^ர lச>
கA2 தர5ப9S ^.F.எ5. yட>க:, xல அF5
பைட வச@கைள ம89ேம ெகா"9:ளன.

ேகD4: வாEh அC PzC ஒGd/ எG ெமாைப/
ேபாG எcைண?' ேச;% &Dளன;. ெதாட5க%U/
இU/ உDள நcப;கD எCேபாதாவ& தக வ/கD
பUவா;கD. ஆனா/, இCேபா& உuC(ன;கD
அUகமாக உDளதா/, அ@5க@ இர4/ wட தக
வ/கD பUயCபZeGறன. இ& WC ஒmைய?'
Uைர ஒj;வைத?' காEZeற&. இதனா/, எG
உற5க' ெகZeற&. இ\த5 Pf4mV\& ெவj
ேயறாம/, இதைன vu%த N@யாதா?

எ:. ���ழ�, ேகாைவ.

ப@2: J�வாக அைம?R தக வ2கைளW
qடWqட பM>?R ெகா:வR ந2ல அcப
வேம. ஆகேவ தாH, வா8& அ5 J�)க:
இHI ேகாF)கண)M2 இயgM வGMH
றன. ஆனா2, தகவ2 ப_மாVறU@2 நாS ஈ9-
படாம2, மVற ப�கA2 இG)JSேபாR,
J¦5^2 தகவ2க: வGைக/2 ஏVப9S �5 
ஒ[ நம)J iWசயS எ_WசைலU தGS. இதைன
நாS +�ைம யாக iIU@!9S வச@ உ:ளR.

உgக: ேபாz2, வா8& அ5 ெசய[ையU
@ற)கlS. உgக a)JU ெதா2ைல ெகா9)JS 
வா8& அ5 J�!ைன இய)கlS. இ?த 
J�!H ெபய_2 த8டlS. இ5ேபாR
Group Info @ைர/2 �ைழ?@G5�>க:. இ?த
@ைர/2, Mute எHப@2 த8டlS. இதH
^H, எUதைன நா8க a)J ேநா8F^ேகஷைன
iIU@ ைவ5பR எHற ஆ5ஷHக: கா8ட5
ப9S. அR 8 ம� ேநரS, ஒG வாரS அ2லR
ஓரா"9 என இG)JS. உgக: !G5ப5பF,
ஏேதcS ஒHLைனU ேத>?ெத9)கlS. அ�
வளlதாH. mgக: ேத>?ெத9Uத காலU@VJ
எ?த!த ேநா8F^ேகஷcS இ?த J�l)J)
Mைட)காR.

ேகD4: நாG ேகமரா மnu' ெமாைப/ hமா;E 
ேபாG yல' vைறய படlகD எZ5 eேறG.
இவnைற க'CpEட V5P மாnd, @4 @5கj/ 
ேசF%& ைவ5eேறG. இ& ச) யான Nைறய/ல
எGu' 4ைர4/ இைவ �ணாe4Z' எGu'
எG நcப; wueறா;. இ& ச)யா? அCப@
யானா/, மாnu வ" எGன?

ேக. எ:. ெசKL_ �மா., ெஜய�ெகா]ட,.
ப@2: கS5w8ட> மல> +?ைதய இதs

ஒHL2, பலவைக5ப8ட &ேடாேர} �FயS
பVL எ�@k:ேளH. இ?த5 ^ரWைனைய இG
வhகA2 �>)கலாS. இ5ே பாR x.F. மVIS
F.!.F. ெகா"9 யாGS அ@க எ"�)
ைக/2, பல ஆ"9கa)J வGS வைக/2
ேச>UR ைவ5ப @2ைல. ஏெனHறா2, இைவ
கால5 ேபா)M2 ெக895 ேபாj, அ@2 
ப@ய ைவ)க5ப8 9:ள ைப2கைள �"9S 
தராR. எனேவ, இவVைற5 பல இடgகA2
Mைட)JS )ள�8 &ேடாேரா} இடU@2 
ேசPUR ைவ)கலாS. அ2லR ெப_ய அள!2
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Mைட)JS ேபா>8ட^: ஹா>8 F&)M2 
ேசPUR ைவ)கலாS. ேபா8ேடா)கைள
ேசPUR ைவ5ப@2, அவVLH பா>ம8
JLURS x?@)க ேவ"9S. ேபா8ேடா ஷா5
ேபாHற ெசய[க: ம89ேம @ற)JS பா>
ம8F2 படgகைளW ேசPUR ைவUதா2, ^H
நாA2, ேபா8ேடா ஷா5 Mைட)க!2ைல
எHறா2, படgக: பU@ரமாக இG?RS @ற?R
பா>)க இயலாத iைல ஏVப டலாS. அதVJ5
ப@லாக .jpg அ2லR .tif பா>ம8கA2 ேசPUR
ைவUதா2, பல ெசய[க: ெகா"9 @ற?R
பயHப9UதலாS. இைவkS கால5 ேபா)M2
மைறய) KFய பா>ம8 எz2, எ?த பா>ம8
=@யதாக நைட+ைற)J வGMறேதா, அவV
LVJ மாVற) KFய வhகைள5 பயHப9U@
இவVைற மாVL) ெகா:ள ேவ"9S.

~Hறாவதாக இHெனாG நைட+ைறkS
தVேபாR ^HபVற5ப9MறR. தz நப> )ள�8
&ேடாேர}. நாமாக, நS அ\வலகU@2 அ2
லR �9கA2 தz5ப8ட +ைற/2 )ள�8
&ேடாேர} பயHப9URவR. இR சVI பணS
K9தலாகU ேதைவ5ப9S வhயாJS. இதைன
நாேம ைவUR இய)கலாS. நS ெமாைப2
&மா>8 ேபாH மVIS கS5w8ட>கA[G?R
தாமாகேவ படgக:, டாJெம"8க: இ@2 
ெசHI ேசP)கப59S வைக/2 அைம)
கலாS. ஒேர )ள�8 &ேடாேர} சாதனU@2,
J9Sப நப>க: அ2லR ந"ப>க: பM>?R 
ேசP)கலாS. தVேபாR இ?த +ைற பரவ
லாக5 பர! வGMறR.

ேகD4: வாEh அC ெசய mைய எG hமா;E
ேபா�/ இய5e வV eேறG. இU/ ஒV iல; Pf
வாக% தகவ/கைளC பe;\& ெகாDeறா;கD.
எCப@ ஒV Pfைவ அைம5கலா' எGu ெத)
ய4/ைல. வ" காEட*'.

எ$. ெச,மல., ேசல,.
ப@2: ந"ப>கaடH தகவ2

கைள5 பM>?R உறவாட, ெதாட>?R
இைண5^2 இG)க, வா8& அ5
ெசய[ ஒG ந2ல, எAய சாதனS.
எ&.எS.எ&. ~லS J�)கைள
அைம5பR ேபால இ@\S
அைமURU தகவ2கைள5 பM>?R
ெகா:ளலாS. எ5பF இ?த J�)
கைள அைமUR இய)JவR எHற

த க வ 2 க ை ள 5
பா>)கலாS.

+த[2 உgக:
&மா>8 ேபாz2,
வா8& அ5 ெசய[ைய
இ ய ) M )
ெகா:ளlS.
ஆ 5 ^ :

&மா>8 ேபாH எz2, New Group எHப@2 த8
டlS. ஆ"8ராj8 எz2, ெமc ஐகாz2
MA) ெசjR, ^H Mைட)JS ெமc!2 
New Group எHப@2 MA) ெசj@டlS.
^Hன>, உgக: Contact ப8Fய2 ெசHI,
யாைர எ2லாS J�!2 இைண)க ேவ"-
9ேமா, அவ>க: ெபய>கைள த8F அைம)-
கlS. +F?த ^Hன>, Next எHப@2 த8
டlS. ^Hன> J�!Vகான ெபாR5 ெபாG:
(Subject) ஒHைற அைம)கlS. அ2லR அதV-
கான xLய படS ஒHைறkS அைம)கலாS.
ெதாட>?R Create எHப@2 த8டlS. இ5
ேபாR உgக: J� இயgகU தயாராj இG)JS. 
இ@2 அc5ப5ப9S ெசj@, தகவ2க:,
படgக: இ?த) J�!2 இைண)க5ப8
9:ள அைனவ_H &மா>8 ேபாHகA2 கா8
ட5ப9S. இ?த) J�!ைன i>வM)க, அதH 
ெபய_2 MA) ெசj@டlS. இgJ =@ய நப>
கைள இைண)கலாS. இைண?த நப>கைள 
m)கலாS. உgகaடH இHெனாG நபைரkS
Admin ஆக iயP)கலாS. அவG)JS, ந"
ப>கைள இைண)க, m)க வhக: Mைட)JS.

அேத ேபால, J�!H ெபயைர மாV-
றலாS. ^H �"9S பைழய ெபய
ைரேய அைம)கலாS. அைனவGS
ெதாட>^2 இG)க ேவ"9S எH-
பேத ேப&=) iI வன_H இல)J.

அதVJ இ?த வா8& அ5 இ5ே பாR
ெப_ய அள!2 உத! வGMறR.

இHெனாG ெகாqI ெசj@ ெசா2
ல89மா? ெப>சன2 கS5 w8ட_\S
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