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~ டாLடM ெப.சNOர ேபா: ~

 !ேடா% 10 இய)*+ ெப.சன3 க+5
78ட93 நம<*5 பல வச?கைளB+

பயCகைளB+ தE+ ஒE ெசய3பாG, ‘நக-
ெலGIJ ஒ8GவJ’. இLத ெசய3பா8M3,
இCN+ Oல PGத3 வச?கைளI தEவதQ*5
பல ெசயRகS இைண யI?3 Uைட<UCறன. 
அதQ* XC, நகெலGIJ ஒ8GைகY3 எCன
நட<UறJ எC[ பா.<கலா+.

\)கS ெட<%8 அ3லJ ஒE படIைத நக-
ெலG<ைகY3 (Copy text or image) அJ உடேன,
ேநராக, ‘U_5 ேபா.M3’ ெசC[ அம.LJ 
ெகாSUறJ. `!G+ அதைன எLத ெசயRY3
ஒ8Mனாa+, அGIJ இCெனாE ெட<%8

அ3லJ படIைத நகெலG<*+ வைரY3, 
`!G+ க+578டைர இய<*+ வைர, U_5
ேபா.Mேலேய தாC இE<*+. எனேவ, U_5
ேபா.8 எCபJ ஒE தQகாRகI ேத<கக+. பய
னாள. ஒEவ., க+5 78ட9C எLத ெசயRYC
ஓ. இடI?RELJ, பட+ அ3லJ ெட<%8
Mைன நக3 எGIJ, இCேனா. இடI?Q*
எGIJc ெசC[ ஒ8GவJ வைர, அதைனI
ேத<U ைவ<*+ இட+ இJ.

ேவ.8 2007 மQ[+ அதC fC வLத இLத 
ெசயRYC ப?5gக_3, U_5 ேபா.8
தhேய கா8ட5ப8G, அ?3 நக ெல GIத
அைனIJ+ வ9ைச யாக ைவ<க5ப8 ME<*+.
நா+ எதைன ஒ8ட ேவ!Gேமா, அ?3 U_<

நகெலW,- ஒAWவ*D S*ய வச*க3
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ெசiதா3, அLத ெட<%8 க.ச. இE<*+
இடI?3 ஒ8M< ெகாSj+.

இதQ*+ ேமலாக Oல வச?கைள5 ெபற,
இைணயI?3 பல Clipboard
managers ெசயRகS Uைட<
UCறன. ஆவண)கைள உE
வா<*பவ.கS, அM<கM
Copy/Cut/Paste ெசய3பாG
க_3 ஈGப8டா3, PGத3
வச? தE+ இLத U_5 ேபா.8 
ெசயRகS அ?க5 பயNSள
தாக இE<*+. அவQm3 Oல 
ெசயRகைளB+ அைவ தE+

PGத3 வச?கைளB+ இ)* காணலா+.

PQ( ேபாM8 (Rஷ$ (ClipboardFusion)

இJ ஓ. எ_ய ெசயR; ஆனா3, ேம+பGI
த5ப8ட பல வச?கைள இJ தEUறJ. *m5
பாக, ஒCைற இ)* *m5fடலா+. *m5
f8ட ெசயR ஒCm3 இELJ, கா5f ெசiJ, 
இCெனாE ெசயR<*< ெகா!G ெச3-

ைகY3, எ)UELJ எG<க5ப8டேதா, அ)
*Sள வMவைம5g மQ[+ Oல Oற5g அ+ச)
கj+ உடC ெச3a+. இJ இCெனாE வைக 
ெசயRY3 ஒ8GைகY3, அதNடC ஒI?
ைசLJ அைமயாம3, fரcைனகS ஏQபடலா+.
‘U_5 ேபா.8 57ஷC’ இLத O<கைலI q.IJ 
ைவ<UறJ. இ?3 கா5f ெசi?GைகY3,
ெட<%8Mைன ம8G+ எLத தமான வMவ
ைம5g ப!gகS இ3லாம3 எGIJ< ெகாG<-
UறJ. இதனா3, ேவ[ எLத ெசயRYC ேகா5

fa+ அrவா[ கா5f ெசiய5ப8டதைன 
ஒ8டலா+. இJ தE+ இCெனாE Oற5g வச? 
Text Replace ஆ*+. இதC sல+, ஒE *m5
f8ட ெட<%8 உSள இடI?3, கா5f ெசi-
ய5ப8GSள ெட<%8ைட ஒ8டc ெசா3R 
அைம<கலா+. *m5fட5பG+ அைனIJ
இட)க_a+, நக ெலG<க5ப8ட ெட<%8 
ஒ8ட5பG+. இ?3 உSள Preview எCN+
வச? sல+ U_5 ேபா.M3 கா5f ெசiJ 
ைவ<க5ப8GSள படI?C ேதாQறI ?ைன 
அmயலா+. இதைன இைண யI?3 https://www.
clipboardfusion.com/Download/ எCற Xகவ9Y3
இலவசமாக5 ெபறலா+.

X8ேடா (Ditto)

பயCபGIJவதQ* எ_ைமயான இைடX
கIJடC Uைட<*+ ‘<_5 ேபா.8’ ெசயR
‘M8ேடா’. \)கS கா5f ெசiத ேட8டா-
 ைன வ9ைசயாக5 ெபற, ஒேர ஒE tைய
அuI?னா3 ேபாJ+. பயCபGI?ய ேட8-
டா ைன இCெனாE tைய அuI? `!G+
ெபறலா+. நகெலGIத ேட8டா வ9ைசY3,
உ)கj<* ேவ!Mய ேட8டா  ைனI ேதM5
ெபற ேதட3 க8ட+ ஒC[+ தர5ப8 GSளJ
இதC Oற5g. ெந8ெவா.< வvயாக, இதC
ேட8டா ைன5 பU.LJ ெகாSளலா+.
அ5ேபாJ அைவ மைற *m யா<க (encryption)
XைறY3 அN5ப5பG+. பல க+578
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ட.க_C M8ேடா ேட8டா ைன, ஒE)U
ைணIJ< காணw+ இLத ெசயR வv தEU
றJ. இLத <_5 ேபா.8 ேமேனஜ. ெசயR, 
yக< *ைறLத இடIைதேய எGIJ< ெகா!G 
ெசயலாQ[UறJ. இதைன5 ெபற http://ditto-
cp.sourceforge.net/ எCற Xகவ9Y3 உSள
இைணய தளI?Q*c ெச3லw+.

LQ( LR( (ClipCube)

இலவசமாக< Uைட<க< PMயJ+, பயC
பGIத5பGைகY3 yக yக< *ைறLத
இடIைத எGIJ< ெகாSள< PMயJமான
இCெனாE ெசயR “<_5 <75 (ClipCube)”.
இதைன இய<*ைகY3 இJ கா8G+ கா8OI
ேதாQறX+ இைட XகX+ yகc Oற5பாக
உSளJ. இ?3 ேத<U ைவ<க5ப8G நா+
கா5f ெசiத ேட8டா<க_C எ!z<ைக 
2000<*+ ேமலாகேவ Uைட<*+ எCபJ ஓ.
அ9ய தகவ3. <_5 ேபா.8 ேமேனஜ. ெசய

Rயாக ம8GyCm, இதைன O[ *m5gகS
அைம<கw+ பயCபGIதலா+. இJ XCன.,
Clipbox என அைழ<க5ப8டJ. http://zodcode.
com/clipcube/ எCற இைணய தளI?RELJ
இதைன5 ெபQ[< ெகாSளலா+.

LQ( ேபாM8 மா:டM (Clipboard Master)

நம<*< Uைட<க< PMய <_5 ேபா.8
மாேனஜ. ெசயRகS, அ?க வச?கைளI
தர<PMய, yக5 பயNSள ெசயR இJ.
ெட<%8, ைப3 மQ[+ பட)கைள கா5f
ெசiJ, `!G+ பயCபGIத உதwUறJ.

இ?3, 10,000 ேட8டா வைர ேத<U ைவIJ5 
பயCபGIதலா+. இrவளw அ?க எ!z<
ைகY3 ேட8டா ேத<U ைவ<க5ப Gவதா3,
அவQைற5 f9IJ எGIJI ேதைவயானைத5
ெபற வvகS தர5ப8GSளன. *m5 f8ட
வைக ேட8டா அ3லJ பட+ என5 f9IJ அm-
யலா+. இ?3 ேட8டா  ைன5 பா%ேவ.8
sல+ பI?ரமாக5 பாJகாIJ ைவIJ
எGIJ5 பயCபGIதலா+. PG தலாக5 பாJ
கா5g ேவ!G+ எCறா3, அைனIJ ேட8-
டா Q*மாக, ஒE மா%ட. பா%ேவ.8 உE
வா<U ைவ<கலா+. இதC sல+ ேட8டா 
மைறXக *mயா<க+ sல+ ரக Oயமாக5 பாJ
கா<க5பGUறJ. பா%ேவ.8 இE5பதனா3,
ேட8டா ைன எ_தாகI ?E+ப5 ெபQ[5 
பயCபGIத XMUறJ. இதனாேலேய, இைண
யI?3 Uைட<UCற <_5 ேபா.8 ேமேனஜ.
ெசயRக_3, இJ yகc OறLத ஒCறாக< கE
த5பGUறJ. இதைன5 ெபற \)கS ெச3ல
ேவ!Mய இைணய தள Xகவ9: https://www.
clipboardmaster.com/download/download.html.

ேமேல *m5 f8டவQ[டC, இCN+ Oல 
<_5 ேபா.8 ேமேனஜ. ெசயRகS இைண-
யI?3 உSளன. ஆனா3, இைவ *m5f8Gc
ெசா3a+ அள Q*  I?யாசமான வச?
கைள< ெகா!Mராம3, வழ<கமான ேத<கக
ெசய3பா8MைனB+, ‘க8 அ!8 ேப%8’
ெசய3பா8MைனBேம ெகா!GSளன. அைவ:
Ethervane Echo, ShapeShifter, Save.me, Ars Clip,
Clipjump, CLCL மQ[+ ClipTray.

PGத3 வச?கS ேவ!GமாYC, XதR3
ெசா3ல5ப8டவQm3, உ)க j<* எ_ைம
யாகI ேதாC[வைதI தர ற<க+ ெசiJ பயC
பGIதலா+.
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ைம<ேராசா58 }[வன+ ெதாட.LJ தC
வாM<ைகயாள.கைள,  !ேடா% 10

இய<க Xைறைம<* மாmடc ெசா3R5 பல
வvக_3 அmw[I? வLதJ. தா)களாகேவா,
அ3லJ ைம<ேராசா58 வQg[Iதa<கா
கேவா, பயனாள.கS பல.  !ேடா% 10<*< 
ெகா~ச+ ெகா~சமாக, 2016 ஆ+ ஆ!M3
மாறI ெதாட)Uன.. 2015 நவ+ப. மாத+ 
Xத3 2016 நவ+ப. வைரYலான காலI?3,
 !ேடா% 7, ஆ5ப ேர8M) O%ட+ சL-
ைதY3, தC 10% இடIைத இழLதJ. இLத
இழ5fQ*< காரணமானவ.கS அைனவE+
 !ேடா% 10 O%டI?Q* மாmனா.கS எC
பJ PGத3 தகவ3.

‘ெந8மா.<க8 ேஷ.’ எCN+ ஆiw
அைம5fC இைணயதளI?3 தர5ப8GSள
தகவRCபM, 2015 நவ+ப93,  !ேடா% 7,
56.11% க+578ட.க_3 பயCபGIத5ப8G
வLதJ. ஆனா3, நவ+ப. 20163, இJ 47.17%
ஆக< *ைறL JSளJ. ெசCற ஆ!G நவ+
ப93,  !ேடா% 10, 9% க+578ட.க_3
ம8Gேம இELதJ. 2016 நவ+ப93 இJ
23.72% ஆக உய.L?E5பJ, XதR3 தய)
UB+ எ?.5g  ெத9 Iத பல., நC* கவhIத
fCன., ந+f<ைகேயாG  !ேடா% 10ைன 
ஏQ[< ெகா!GSளன. எCபJ உ[?யாUறJ.

இLத மாQறI?ைன,  !ேடா% 7 பயனா
ள.கS ெத9 Iத PQ[க_C fCனzY3
பா.<க ேவ!G+. பல., தா)கS  !ேடா%

10<* மாறமா8ேடா+ என உ[ ?யாகI ெத9
 Iதன..  !ேடா% 10 }ைலயாக இய)காJ
எC[ *Qறc சா8 MைனB+ XCைவIதன..
ஆனா3, தQே பாJ ஏQப8GSள மாQறI?ைன
ைவIJ5 பா.<ைகY3, கால+ ெச3லc ெச3ல
அவ.கS த)கS எ!ணIைத மாQm< ெகா!ட-
தாகேவ ெத9UறJ.

ஒrெவாE Xைற தC g?ய  !ேடா%
இய<க Xைறைமைய ெவ_Y8ட fCன.,
ைம<ேராசா58 ெதாட.LJ, அதC g?ய O%டI-
?Q* மாm< ெகாSளc ெசா3R பல gS_  ப
ர)கைளB+ தகவ3கைளB+ XC ைவ<*+.
XதR3 எ?.Iத வாM<ைகயாள.கS அைன-
வE+ fCன. மாQm< ெகாSவா.கS. ைம<-
ேராசா58}[வனI?Cெபா[ைமயானஅ�*
Xைற<* வழ<கமாக< Uைட<*+ ப9� இJ
என இ5f9 3 ஆiw ேமQெகாSj+ வ3a
ந.கS கEIJ ெத9 IJSளன..

 !ேடா% 10 O%டI?னா3, பா?5g 
அைடLத ஆ5பேர8M) O%ட+  !ேடா% 7
ம8Gம3ல. 20163, ேவகமாகI தC இடIைத
இழLத இCெனாE O%ட+  !ேடா% 
எ<%f ஆ*+. ெசCற ஆ!G நவ+ப93, 
10.59% இடIைத< ெகா!MELத  !ேடா%
எ<%f, ெசCற நவ+ப93 8.63% இடIைத
ம8Gேம ெகா!MELதJ. இ?RELJ இC
ெனாE ஆ.வs8G+ தகவa+ ெவ_cசI ?Q* 
வLJSளJ.  !ேடா% 7 பயCபGI?ய
வ.கS தாC அ?கமாக,  !ேடா% 10<*

2016: 07 9ைற<த- 10 உய?<த-
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மா[+ எ!ணIைத< ெகா!MEL?E<UC
றன..  !ேடா% எ<%f பயCப GI?ய
வ.கS, ெதாட.LJ த)கS பைழய f9 யமான
 !ேடா% எ<%fையேய பயCபGI? வE
UCறன..

2017 ஆ+ ஆ!G ெதாட<கI?3, ைம<
ேராசா58,  !ேடா% 10C g?ய ப?5g 
ஒCைற< ெகா!G ேம+பGIத உSளJ. இLத
அ5ேட8 “Windows 10 Creators Update” என
அைழ<க5பGUறJ. இJ ப3ேவ[ g?ய வச
?கைள,  !ேடா% 10 O%டI?3 இைண<க
உSளJ. உ[?யாக X5ப9மாண< கா8O தர5
பG+. அGIதாக, g?ய பாJகா5g வைளய+
ஒC[ தர5பG+. தQேபாைதய “ !ேடா% 
Mப!ட.” ெசயRYC ?றC P8ட5பG+.
இதQ* ATP (advanced threat protocol) எCN+
ெதாv3 �8ப+ பயCபGIத5பட உSளJ.  
இதQெகன ைம<ேராசா58 }[வன+ FireEye
எCN+ }[வனIJடC ஒ5பLத+ ேமQ
ெகா!GSளJ.

இதNைடய, iSIGHT ெதாv3 �8ப+ sல+,
g?ய பாJகா5g வvகS Uைட<க இE<UC

றன. g?தாக தா<க< PMய மா3ேவ. ெசய-
Rகைள இLத ெதாv3 �8ப+ க!டmய<
PMயதாக இE<*+. இJவைர க!டmவ?3
O<க3கைள ஏQபGI?ய ைவர%க j<* எ?-
ரான g?ய பாJகா5g வைள யIைத இJ ஏQப
GI?I தE+.

இLத “Windows 10 Creators Update”, தகவ3
ெதாv3 �8ப f9 3 பz யாQ[பவ.க
j<*, வ.Iதக }.வாகI?Q*  !ேடா%
10 பயCபGIJபவ.கj<* “simplified IT” 
எCN+ ��}ைலையIதர இE<UறJ. இதC
sல+, O%டI?ைன }.வU5பவ.கS, ைப3
கைள<*5 பாJகா5g தEவ?a+, பயனாள.க
j<*< PGத3 ?றC தEவ?a+ பல g?ய
உI?கS தர5பG+.

இLத அ5ேட8 எ5பMB+, 2017C Xத3
அைரயா!M3 பய னா ள.கj<* வழ)க5
பG+. இJ,  !ேடா% 10 பயனாள.க_C 
எ!z<ைகைய இCN+ உய.IJ+. இதC 
sல+, இCN+ ஓரா!G<*S,  !ேடா%
7 பயCபா8Mைன XMw<*< ெகா!G வர
ைம<ேராசா58 XயQ O<UறJ.

ஊ8M என அைழ<க5பG+ உதக ம!டல+ 
ரY3ேவ %ேடஷh3, இலவச ைவ f

இைண5g வழ)க5பG+ வச? அ!ைமY3 
ெதாட)க5ப8டJ. இL?யா 3 அ?க ம<கS
வLJ ேபா*+ 400 ரY3 }ைலய)க_3, இல
வசமாக இைணய இைண5fைன5 ெபாJ
ம<கj<* வழ)*+ ?8டI ?ைன P*S 
ெதாட.LJ ேமQெகா!G வE UறJ. இத
NடC ைக ேகாIJc ெசய3பGவJ, இL?ய
ரY3ேவYC ‘ெரi3ெட3’ என5பG+ தகவ3 
ெதாட.g }[வனமா*+.

இலவச ைவ f வச? ெப[+ ஊ8M, இI
?8டI?3 �றாவJ ரY3ேவ %ேடஷ னா*+.
இLத �[ ரY3 }ைலய)க_3, ஏறIதாழ ஒE
ேகாM ேப. இலவச இைணய இைண5fைனI
த)கS %மா.8 ேபாCகS மQ[+ ேல5டா5
க+578ட.க_3 ெபQ[< ெகாSளலா+. ஒE
வE<* 30 }yட)கS பயCபGIத இLத
வச? வழ)க5ப8G வE UறJ. மாதLேதா[+
ெதாட.LJ இதைன5 பயCபGIJேவா. எ!-
z<ைக 50 ல8சமா*+. ஒrெவாE நாj+,
g?யதாக இLத ெந8ெவா.<U3 இைணLJ
இைணயIைத5 பயCபGIJேவா. 15 ஆYர+ 
ேப.. இLத தகவ3கைள, ஊ8MY3 இI?8
டI?ைனI ெதாட)U ைவIத  ழா 3, 
P*S இL?யா }[வன அaவல. ஆசாI

ெத9 Iதா..
ெஜi�. ரY3ேவ %ேடஷh3 இLத 

வச?ைய5 பயCபGIJ+ பயனா_ ஒEவ.
தாC 3 அ3லJ 4 நா8கj<* ஒEXைற,
ரY3ேவ %ேடஷN<* இLத இலவச இைணய
இைண5ைப5 ெப[ வதQகாகேவ வEவதா
கw+, அ5_ேகஷCகைளB+ மQ[+ தC மகS
பM5fQ* ேவ!MயவQைற டw!ேலா8
ெசiJ ெச3வதாகw+ *m5 f8GSளா..

இLத வைகY3, இைணய இைண5fைனI
த)கj<ெகன இ3லாதவ.கj<*, இLத
ெரY3ேவ %ேடஷC வச? உQற Jைண யாக
உSளJ. இJ }cச யமாக, இL?ய ம<க_
ைடேய ஒE ?E5பIைத உ!டா<*+.

ஊABCD இலவச ைவ' FேடஷJ
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~ பாரO ~
ெசCற ஜூC 20, க+578ட. மல93,
Grammmarly எCற ஆ)Uல ெமாv5 பயC
பா8M3 எuIJ, ெசா3, இல<கண+ மQ[+ 
வா<Uய5 fைழகS ?EIJ+ ெசயR *mIJ
 9வான க8Gைர தர5ப8டJ. பல வாசக.கS 
தா)கS ெதாட.LJ பயCப GIJவதாக எu?
உSளன.. Oல., ‘‘இெத3லா+ fைழ எCேற
ெத9யாJ. இ5பM எ3லா+ எ)கj<*<
கQ[< ெகாG<க 3ைல’’ எC[ கEIJ ெத9-
 IJSளன.. ஆ)Uல ெமாv5 பயCபா8
Mைன< கQ[< ெகாG<*+ ஆO9ய.கS Pட,
இLத ெசயR sல+ பல g?ய தக வ3கைள< 
கQ[< ெகா!G, த)கS மாணவ.கj<*<
கQ[< ெகாG5ப?3 பயCபGIJவதாக தகவ3
தLJSளன..

ஆ)Uல ெமாvைய5 பயCபGIJவ?3
நம<* ம8Gம3ல, அதைனI தாiெமாv
யாக< ெகா!டவ.கj<*< Pட Oரம)கS ஏQ
பGவJ!G. ஒE ெமாv5 பயCபா8M3 இJ
ேபாCற O<க3கS ஏQபGவJ சகஜேம. இI
தைகய O<க3கj<*I q.w தEவ?3 OறLத
ெசயRயாக இய)*+ Grammarly *mIJ  9
வான க8Gைர தர5ப8டJ. அேத இல<*டC
ேமa+ பல ெசயRகS உSளன. அைவ *mIJ
இ)* காணலா+.

XதR3 ஒCைற5 g9LJ ெகாSள 
ேவ!G+. ஒE ெமாvYC இல<கணI?3
எ_தாக ஒEவ. yக5 ெப9ய அள 3 gலைம
ெபQmட XMயாJ. ஒrெவாE ெசா3 பயCப-
GIJவ?a+ நம<* சLேதக+ ஏQபG+. அJ
தாiெமாvயாக இELதாa+ Pட. எனேவ,
இLத சLேதக)கைளI q.<*+ க+5 78ட.
�3 இELதா3, அJ ந+ைம வv நடI?, 
ந+ ெமாv5 பயCபா8MQ* ெமEP8G+.
வா<Uய அைம5gகைளc �ரா<*+. எuIJ5
fைழகS இ3லாம3 ெசi?G+. ச9 யான
ெசாQகைள அைம5ப?3 வv கா8G+. இLத
�3கைளI தா)UBSள தள)கைளB+, அைவ

நம<* எLத வvக_3 உதwUCறன எCபத
ைனB+ காணலா+.

Grammarly

ஏQகனேவ தர5ப8ட க8GைரY3 ெசா3ல5
ப8ட Grammarly ெசயR தாC இLத வைகY3
yகc OறLததா*+. இJ பQm �E<கமாக
இ)* தEUேறC. நா+ ஆ) Uல ெமாvY3 
தயா9<*+ ஆவ ண)கS, yC அ~ச3கS,
ேப%g<, இC%டாUரா+, 8 8ட. ப?-
wகS என அைனIைதB+ ?EI? அைம<*+.
ேவ.8 ெசயR கா8G+ fைழகைள< கா8
Ma பIJ மட)* அள 3 fைழகைள இJ
�8M< கா8GUறJ. XC ஒ8Gc ெசாQகS
(preposition), ச9யான  ைனcெசா3 பயCபாG,
ெபய.cெசா3 பயCபGIத3, தவ றாக5 பயC
பGIத5பG+ ெசாQகS என அைனIJ வைக
க_a+ இJ நம<* உத யாக இE<UறJ.
இதைன இல வசமாக5 பயCபGIத \)கS
ெச3ல ேவ!Mய இைணய தள Xகவ9: https://
www.grammarly.com/. இதC ேம+பGIத5ப8ட,
PGத3 வச?கS ெகா!ட ப?5g ெபற க8-
டண+ ெசaIத ேவ!G+.

Ginger Grammar Checker

இைணயI?3 Uைட<*+, ஆ) Uல ெமாv
பயCபா8Mைன ெமE P8MI தE+ ஒE �3 
‘�~ச.’ (Ginger). ேமேல ெசா3ல5ப8ட ‘Uரா
ம.R’ ேபாலேவ, இலவசமாகw+, க8டண+
ெசaI?B+ இதைன5 ெபறலா+. இல<கண 
மQ[+ ெசா3 fைழகைள இJ ?EIJUறJ.
இதC Oற5g, இ?3 உSள ‘sentence rephraser’
எCN+ �3 ஆ*+. இJ \)கS அைமI ?G+
Xu வா<UயI?ைனc ெச+ைம5 பGI?
அைம<க உதwUறJ.

இ?3 Uைட<*+ ‘Text to Speech’ எCற
�Rைன5 பயCபGI?, ஆ)UலIைத எ5பM
அதைன உcச9<க ேவ!Gேமா, அதCபM உc
ச9IJ5 ேப�வதQ*5 பYQO எGIJ< ெகாS

இல"கண% 'ைழ *+,-. ெசய2க3



2-1-20178
ளலா+. எuIJ5 fைழ ?EIத+, ஒQைற மQ[+
பCைம ெபய.c ெசாQக_3 fைழ ?EIத+,
தவறாக5 பயCபGIத5ப8ட ெசாQகS ?EIத+
என5 பலவைகயான ?EIத)கைளc ெசய3ப
GIJUறJ இLத ெசயR. இLத வைகY3, ந+
தh5ப8ட ஆO9யராகேவ இJ ெசய3பGUறJ.
இJ ஒE P*S எ<%டCஷC gேராUராமாகw+
Uைட<UறJ. அ3லJ இைணய இைண5f3

உ)கS ஆவணIைதI ?EI?5 ெபறலா+. இLத
ெசயRையI தர ற<க+ ெசi?ட http://www.
gingersoftware.com/ எCற Xகவ9<*c ெச3லw+.

Paper Rater

இைணயI?3 Uைட<*+ ஒE  I?யா
சமான ஆ)Uல ெமாv ?EI? Paper Rater. 
மQற ெசயRகைள5 ேபால, இLத ெசயRB+
எuIJ, இல<கண, ெசா3 மQ[+ வா<Uய5
fைழகைளI ?EIJUறJ. இதC தhc Oற5g,
இ?3 காண5பG+ Vocabulary Builder எCN+
�3 ஆ*+. ெசாQகைளc ச9 யாக5 பயCப GIத
இLத �3 நம<* உதwUறJ. இதC இC
ெனாE Oற5g, ஆ)Uல ெமாv Yைன5 பயCப
GIJவ?3, எuJபவ. அ3லJ பM5பவ9C
}ைல<ேகQப, ெட<%8ைடI ?EIJவதா*+.
க3�9 மாணவ., ப8டதா9, டா<ட. ப8ட 
ஆiவாள. என sC[ }ைல க_3 எ5பM ஆ)
Uல+ பயCபGIத5பட ேவ! Gேமா, அLத
}ைல<ேகQப ?EIத)கைள அ_<UறJ. க8G
ைரYC தCைம<ேகQபw+ ?EIத)கS வழ)

க5பGUCறன. ேமa+, உ)கjைடய க8G
ைரYைன5 பMIJ, ெமாIத மாக ம?5ெப!
தEUறJ. இ?RELJ உ)கS க8GைரYC
ம?5fைன \)கS உண.LJ ெகாSளலா+. 
https://www.paperrater.com/free_paper_grader
எCN+ Xகவ9Y3 உSள தள+ ெசC[,
உ)கS க8Gைரைய அ?3 ப?IJ, தளI?C
?EIத)கS மQ[+ ம?5ெப!ைண5
ெபறலா+. அ3லJ, க8Gைர ேகா5fைன 
அ5ேலா8 ெசiJ ெபறலா+.

After the Deadline 

yக அEைமயான இல<கண fைழ
?EI?. இதQ* இCெனாE ெபயE+ உ!G. 
PolishMyWriting எனw+ இதைன அைழ< UC-
றன.. Word Press ெசயRYையI தயா9IJ
வழ)*+ Automattic Inventions எCற }[வனI
?ன., இதைனI தயா 9IJ வழ) UBSளன..
இல<கண5 fைழகைளI ?EI Jவ?3 yகc

OறLத ெசயR. இல<கண5 fைழகைளI
?EI?, fைழக_C இடI?3 எCன மா?
9யான ெசாQகைள5 பயCபGIத ேவ!G+
என அmwைர வழ) *UறJ. இLத ெசயR,
Plug in / Add on ஆக< Uைட5பதா3, *ேரா+
மQ[+ பய.பா<% fரwச.கjடC பயCப
GIதலா+. ஆனா3, இதைன ைம<ே ராசா58
ஆ�% ெதா*5gடC இைணIJ5 பயCபGIத 
XMயாJ. இLத ெசயRைய5 ெபற http://www.
polishmywriting.com/ எCற Xகவ9Y3 உSள
இைணய தள+ ெச3லw+.
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WebSpellChecker

இLத ெசயRYC Oற5g, ஒE ெசா3a<*
அேத ெபாEைளI தE+ இCெனாE ெசா3ைலI
தE+. எuIJ5 fைழகைளI ?EIJவJடC,
இல<கண fைழகைள ஆiw ெசiJ  ள<க)
கைளI தEUறJ. XதR3 *m5f8டJ ேபால,
உ)கS க8GைரY3 இட+ ெபQ[Sள ெசாQக

j<கான அேத ெபாEைளI
தE+ fற ெசாQகைளB+
தEUறJ.இLதெசயRையI
?றLதwடC, Grammar,
Spellchecker, மQ[+
Thesaurus என sC[ ேட5
கைள< காணலா+. இ?3
sCறாவதான Thesaurus
ேட5f3 U_< ெசiதா3,
ெசா3a<கான ெபாEைளI
தE+ இCெனாE ெசா3
(synonym) Uைட<*+.
எLத ெசாQகj<ெக3லா+,
ேவ[ ெசாQகைளB+ பயC
பGIதலாேமா, அைவ
எ3லா+ ைஹைல8 ெசi
ய5ப8G, அவQைறI

ேத.LெதG<ைகY3, அcெசாQகS கா8ட5
பG+. இLதc ெசயRைய5 பயCபGIத \)கS
ெச3ல ேவ!Mய இைணய Xகவ9: https://www.
spellchecker.net/

Slick Write

இLத Slick Write ெசயR, மQற ெசயRகS
ேபால இல<கண5 fைழகைள அrவளவாகI
?EIJவJ இ3ைல. ஆனா3, ஓ. ஆவண+
பM<*+ அள Q*I த*?யானJ தானா எC
பைத Readability Score தEவதC sல+ கா8G
UறJ. ேமa+, ஆவணIைத நC* பM<*+
அள Q*I த*?யானதாக மாQ[வதQ*I

ேதைவயான அmwைரகைளI தEUறJ. எனேவ
இல<கண5 fைழகைளI ?EI?< ெகா!G,
உ)கjைடய ெட<%8MC தCைமைய உய.I
JவதQ*I ேதைவயான உத கைள5 ெபற
இLத Slick Write ெசயRைய5 பயCபGIதலா+.
இதைன அதC இைணய தளI ?ேலேய பயC
பGIதலா+. இைணய தள Xகவ9: http://www.
slickwrite.com/#!home

Online Correction

இLத Online Correction �3, உ)க_C ஆவ
ணI?3 எIதைன fைழகS உSளன எC[ 
கா8M, அவQைற எ5பM ?EIத ேவ!G+
எCபைதc �8M< கா8GUறJ. ெசாQகS, வ9
கj<Uைடேய இைடெவ_ ச9யாக உSளதா
எCபைதB+ எGIJc ெசா3 UறJ. எuIJ5
fைழகS Oக5g ேகாG இட5ப8G கா8ட5ப-
GUறJ. மQற fைழகS, பcைச வ!ணI?3
ேகா8GடC �8M< கா8ட5பGUறJ. இ?3
எ8G ெமாvக_3 (ர�ய மQ[+ ஐேரா5 fய
ெமாvகS) உSள ஆவண)கைளI ?EIதலா+ 
எCபJ PGத3 தகவ3. இதைன5 ெபற \)கS
ெச3ல ேவ!Mய இைணய தள Xக வ9: http://
www.onlinecorrection.com/

GramMark

GramMark ெசயRைய இைணய இைண5
fa+, இ3லாத ேபாJ+ பயCபGIதலா+. 
உ)கS ஆவணIைத yகI ெத_வாக ஆiw
ெசiJ, அ?3 உSள ெசய5பG / ெசய5பாG
 ைன fைழகS (active and passive voice errors),
வா<Uய)கS, வா<Uய அைம5gகS, எuIJ5

fைழகS ஆUயவQைற yகc ச9யாகI ?EI
JUறJ. இLத �3 yகw+ பாரா8Gகைள5
ெபQற ஒCறா*+. இதைன5 ெபற http://
grammark.org/dist/#/ எCற Xகவ9Y3 உSள
தள+ ெச3லw+.

ேமேல தர5ப8 GSள �3கS அைனIJ+,
ந+ ஆ)Uல ெமாvY3 அைம<*+ ஆவ
ண)கைளI ?EI?, Oற5பாக, உய.Lததாக
அைம<க நம<* உதwUCறன. ந3ல ?றைம
யான ஆO9ய.கைள5 ேபால இைவ இய)*
வJ இவQmC Oற5பா*+. இ?3 நம<*5 
பழ<கமாக, எ_யதாக உSளவQைறI ேத.Lெத
GIJI ெதாட.LJ பயCபGIதலா+.
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\)கS ஆ!8ராi8 ேபாC அ3லJ
ேட5ள8 சாதனIைத5 பயCப GIJபவராக

இELதா3, உ)கைள5 பQm P*S ஏQகனேவ
பல தகவ3கைள5 fC ெதாட.LJ வE+ 
ெசய3பா8Mைன ேமQெகா!ME<*+. அ5ப
Mயா! எC அ<கw!8ைட sM டவா? எCற
எ!ண+ உ)கS மன?3 ேதாC[+. sG வ
தQ*+ P*S எ_ய வvகைளI தE+. ஆனா3,
நா+ அ<கw!8Mைன sM ட மா8ேடா+.
ஏெனCறா3, P*S fேள %ேடா9RELJ
நா+ அ5_ேகஷCகைள இற<க ேவ!G+
எh3, நம<* P*S அ<கw!8 ஒE க8
டாயI ேதைவ ஆ*+.

எனேவ, இLதc ��}ைலY3, நா+
ந+ைம5 பQmய ேட8டா ைன, எ5பM
P*S }[வனI?Q*< *ைறவாக< ெகாG<
கலா+ எC[ பா.5ேபா+. பல ெசய RகS
வvயாக, பல இட)க_3 ந+ைம5 பQmய
தகவ3கS, P*S }[வன+ ெப[+ வைகY3
கOUCறன. இE5fN+, Oல X<Uய வv
கைள இ)* காணலா+.

P*S நம<*I தEபைவ எ3லா+ இலவ
சேம. ஏெனCறா3, P*S எCN+ ெதாv3 
�8ப அர<கC,  ள+பர+ வv ெபE+ வE-
மானேம அதQ* எ<கcச<கமா*+. இLத  ள+-
பர)கS வvயாகேவ, உ)கj<கான  ள+பர
வ8ட+ க8ட5பGUறJ. இைணயIைதc �Qm

வEைகY3, இLத  ள+பர)கைள ஒJ<*
வJ அrவளw எ_தான கா9ய+ அ3ல. P*S
தளI?C  ள+பர ெச8M)% ப<கI?3
(https://www.google.com/settings/u/0/ads) \)கS
Oல நகா� ெச8M)% அைம5ைப ேமQ-
ெகா!G, \)கS தE+ தக வ3கS J3Rதமா
கw+, ஆ.வ+ ெகா!GSள  ள+பர)கS
ம8G+ இE5பதாகw+ ஏQபGIதலா+. 

 P*S }[வனI?C XதCைம வ.Iதக+
ேதGத3 தாC. அ?3 எCன ெசiயலா+ எC[
அGIJ பா.<கலா+. P*S \)கS ெச3a+,
பா.<*+ அைனIJ தள)கS *mIத தகவ3
கைள5 ப?w ெசiJ ைவIJ< ெகாSUறJ. ெப.
சன3 க+578டராக இELதாa+, ஆ!8ராi8
O%டI?3 ‘‘P*S நr” ெசயRயாக இEL
தாa+, ேதGத3 க8டI?3 எCனெவ3லா+
ைட5 ெசiU .கS எCபைத< P*S ெதாட.LJ
க!காzIJ< ெகா!GSளJ.

அ?.�டவசமாக, P*S இLத தகவ3கS
எ3லா+ எ_தாக< கா�+பM, ந+ அ<கw!8
¡%ட9 ப<கI?3 ேம3 ப*?Y3 ைவIJS
ளJ. இ)*, இவQைற ேசr ெசi?டாம3
ைவIJ< ெகாSள ெச8M)% ப*?Y3 வv
தர5ப8GSளJ. எனேவ, நா+ P*S எGIJ
ைவIJSள தகவ3கைள ேசr ெசi?டாம3 \<
U டலா+. அ3லJ ேத.LெதGIத OலவQைற
ம8G+ ப?B+பM அைமIJ< ெகாSளலா+.

இைணய^O_`( )Oயவரா!

தJ சா?S தJ சா?S
தகவDகைள" தகவDகைள"
9ைற"கலா.9ைற"கலா.
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gெம7j

நா+ �ெமY3 ெசயRைய5 பயCபGIJ
ைகY3, P*S ச.வ.கS வvயாக நா+ அN5
gவJ அைனIைதB+ ஒE கா5f எGIJ,
P*S ைவIJ< ெகாSUறJ. yC அ~ச3
ெசயR ஒCmC ெசய3பா8MC அM5ப
ைடேய இJதாC. ஆனா3, P*S அதQ*+ 
ேமலாக ஒE பM ெசC[, நம<*  ள+ப ர)
கைள அN5gவதQகாக, ந+ அ~ச3கைள
%ேகC ெசiJ தகவ3கைளI ?ர8M ைவIJ<
ெகா!G ெசய3பGIJUறJ. நா+ அN5g+
ெட<%8ைட ம8Gம3ல; பட)கைளB+
%ேகC ெசiUறJ. இrவா[ P*S ெசய3
பGவைத \)கS  E+ப 3ைல எCறா3,
ந+ அ<க w!8MRELJ �ெமY3 அ<க
w!8ைட \<*வJதாC ஒேர வv.

ெதாடM)கJ (Contacts)

ஆ!8ராi8 O%டI?ைன5 பயCபGI
Jவ?3 நா+ ெப[+ yக5 ெப9ய வச?, ந+
ெதாைலேபO ெதாட.gகைள எ_தாக, ஒE சாத

னI?RELJ இCெனாC[<*
மாQm< ெகாSவJதாC.
இJ எ5பM சாI?யமாUறJ
எCறா3, ந+ ெதாட.gகS
அைனIJ+ P*S அ<க
w!8GடC ஒE)Uைண<
க5பGவJதாC. ெமாைப3
ேபாhேலேய, ந+ ெதாட.

gக_C yC அ~ச3 Xக
வ9கj+ தாமாக ேசr ெசiய5பGவJ+
இ5பMIதாC. நா+ \<க ேவ!G+ என எ!
zனா3, ஒE XயQOY3, ஒE ெதாட.fைன
ம8Gேம \<க XMB+. ஆனா3, இLத சாத ன)
க_3, நா+ ந+ ெதாட.gகைள ேசr ெசiJ
ைவIJ< ெகாSவJதாC OறLத வv யா*+.

ெபE+பாலான ஆ!8ராi8 இய<*+
சாதன)க_3, உ)கS ேபாC ெதாட. gகைள,
உ)கS O+ கா.MQ* மாQ[வJ எh3, People
எCN+ அ5_ேகஷC ெசC[, அ?3 Settings

ேத.LெதG<க ேவ!G+. அதC fCன., Export
Contacts to SIM எCபதைன< U_< ெசi?ட
Xகவ9கS அைனIJ தகவ3கjடC மாQற5
பG+. ஒE Oல ஆ!8ராi8 சாத ன)க_3, 
இLத வvXைறகS சQ[ மா[படலா+.

v`J காலxடM

இ?3 நா+ அைம<*+ }க� wகS
அைனIJ+ P*S தளI?னா3 ஒE) U
ைண<க5 பGUCறன. இ)* ம8G+, இ?3 

உSளவQைற XQmaமாக \<க XMயாJ.
P*S கால!ட EடC அைனIJ ெதாட. gக
ைளB+ \<Uனா3தாC அJ XMB+.

v`J 8ைரy

�ெமY3 ச.வ93, ந+ ெமY3கS, ெதாட.-
gகS அைனIJ+ ேசy5g< Uட)U3 ைவ<க5-

பGவJ ேபால, 8ைரr ெசயR<கான
ச.வ9a+ ேசy<க5ப GU

றதா எCபJ இCN+ ெத_
வாக அmயI தர5பட

 3ைல. ஆனா3,
8ைரr பயCபGIJ+
ச.வ93 ேச.IJ ைவ<-
க5பG+ ஆவண)கS,

பட)கS,  Mேயா<கS
அைனIJ+, எLத
ேநரX+ P*S }[

gெ 7j
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வன+ அmய< Uைட<*+ வைக Y3தாC ப?
ய5பGUCறன. \)கS உ)கS ைப3கைள
அv<*+ேபாJ+ அvIத fCன., 8ேர� 
ெப8MYRELJ \<*+ ேபாJ+, அைவ
மைற<க5பGUCறன. }cசயமாi, அைவ
P*_C ச.வ9RELJ உடனMயாக, அறேவ
\<க5பGவ?3ைல. ஆனா3, உ)கS அ<க
w!8Mைன ேவ[ யாேரN+, fC நா_3 
அ�Uனா3, அவ.கj<* \)கS \<Uயைவ
}cசயமாக< Uைட<காJ.

உலz{ இட{ (Location)

உ)கS ஆ!8ராi8 சாதன+ இய)கI 
ெதாட)Uய காலI?RELJ, P*S

’ெலாேகஷC’ எCN+ வச?
sல+, \)கS எ)ெக3லா+ 
ெச3U .கS எCபதைன
அmLJ ப?w ெசiUறJ. அLத
சாதன+ sல+, P*S ேம5

பயCபGIJவதாக இELதா3,
இLத �3 தாC அM5பைடைய

அைம<UறJ. ெப.சன3 க+578
ட93 ேம5 பயCபGIJைகY3,

ெலாேகஷC �ைல நா+ இய<காமேலேய, மQ
றைவ sல+, P*S நா+ இய)*+ இடIைத
அmLJ ெகாSUறJ. இதைன \)கS  E+ப
 3ைல எCறா3, இLத ெசய3பா8 Mைன,
ஆ!8ராi8 சாதனI?3 Xட< U டலா+.

v`J (ேள

ஆ!8ராi8 ேபாC ைவI?E5பவ.கS,
P*S 5ேள பயCபGIதாம3 இE<க XM
யாJ. பல ெசயRகS இதC வvயாகேவ
நம<*< Uைட<*+. P*S, \)கS இLத
%ேடா. ெசC[ ெப[+ அைனIைதB+ ப8

MயR8GI தChட+ ைவIJ< ெகாSj+.
இJ நா+ %ேடாைர5 பயCபGIத ஒ5g<
ெகாSj+ ஒ5பLதI?3 ஒE }பLதைனயா*+.
ஆனா3, ெவ_5பைடயாக இJ ெத9வ?3ைல.
இதQ* \)கS உடCபாM3ைல எCறா3, 5ேள
%ேடா9ைன5 பயCபGIதாம3 இE5பJதாC
ஒேர வv. ஆனா3, அJ ச9யான வv அ3ல.

ஏெனCறா3, இLத 5ேள %ேடா93 இELJ 
\)கS ெபQற அைனIJ ெசயRகைளB+ \<க
ேவ!G+. fC எLத பயCபாG+ உ)க j<*<
Uைட<காJ.

} 8R(

B 875 தள ெச8M)% அைம5gகS
https://www.google.com/settings/accounthistory
எCN+ இடI?3 Uைட<*+. இ)* \)கS

ேதMய  Mேயா<க_C ப8Mய3 Uைட<*+
இவQைற \<க \)கS  E+ fனா3, 
அவQைறI ேதM \<U டலா+. இ)ேகேய,
உ)கS ேதடைல5 ப?w ெசiய ேவ!டா+
என P*j<*< க8டைள இடலா+. அேத
ேபால, \)கS ேதM5 பா.Iத  M ேயா<க_C
ப8MயைலB+ அ�U, \<க  E+gவைத \<
U டலா+.

ேமேல தர5ப8GSள தக வ3க_RELJ,
\)கS P*S ச.வ.க j<*, உ)கைள5 பQmய
தகவ3கைள, அmLேதா அm யாமேலா, எLத 
அள Q*I தEU .கS எCபதைனI ெத9LJ
ெகா!ME5�.கS.

P*S }[வன+ தE+ எLத வச?ைய நா+
பயCபGI?னாa+, ந+Xைடய  E5ப)கS,
ந+ைம5 பQmய தகவ3கS, அதC ச.வ93
ெசC[ அைடவைதேயா, அவQைற5 பயC
பGI? ந+ைம P*S அ�*வைதேயா
மாQற இயலாJ.  E5ப5 ப8டா3, ந+yட
yELJ ெச3a+ தகவ3கைள< *ைறIJ<
ெகாSளலா+. P*S ேசைவேய, அ?3 உSள
ந+ அ<கw!8Mைன< க8G5பா8M3
ைவIJ< ெகா!ME<*+ �3கைளI
தEUறJ.

ஆனா3, இதQ* நா+ XயQO எGIJ,
ெச8M)% அைமIJI ெதாட.LJ க!
காz<*+ ேவைல ையB+ ேமQெ காSள
ேவ!G+. ஆ!8ராi8 சாதன)கS,
�ெமY3, P*S ேம5%, B 875 ேபாCறைவ
எ3லா+, தக வ3கைளc ேசக9<*+ �3கைளI
தா)களாகேவ இய<UI த)கS பzையI
ெதாட.UCறன. நா+ இதைன அmLJ, ஒr
ெவாEெச8M)%ப<கX+அ�U,இவQைறI
தG<கலா+.

ஆனா3, அrவா[ தG<*+ ேவைளக_3,
Oல வச?கைள இழ<க ேவ!Mய?E<*+.
ேதைவ5பG+ேபாJ ம8G+ பயCபGI
?னா3, தகவ3கS ெதாட.LJ ெச3வJ }[I-
த5பG+.
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ேவ#$% &'()கைள( பா#/க
ேவ.M3 டா*ெம!8கைள உE வா<*
ைகY3, Oல *m5gகைள, (Comment)
இைண5ேபா+. இLத *m5gகS ப�Cகளாக<
கா8டபG+. ேவ.8, டா*ெம!8 இவQைற 
டா*ெம!8MC வலJ ப<க+ கா8G+. Oல
பயனாள.கS, இLத *m5g ப�CகS, Oல 
ேவைளக_3 மைற<க5பட ேவ!G+ எC[ 
 E+gவா.கS. fCன., ேதைவ5பG+ேபாJ,
இவQைற5 பா.Iதா3 ேபாJ+ என எ! �
வா.கS. இவ.கS, இதQெகன< t�<கா�+
நைடXைறகைள5 fCபQறலா+.

95பh3, Review ேட5 கா�+பM அைம<
கw+. Tracking *¢5f3, Reviewing Pane �3
கா8ட5பG+. அதC வலJ ப<க+ கா8ட5
பG+, t�  9 அ+g< *mYைன< U_< ெசi-
?டw+. அ)* இர!G ஆ5ஷCகS கா8ட5
பG+.

இ)* கா8ட5பG+, Reviewing Pane
Vertical மQ[+ Reviewing Pane Horizontal ஆUய
இர!M3, உ)கS  E5ப5பM ேத.Lெத G<
கw+. உ)க_C ேத.w<* ஏQப, Reviewing
Pane அைம<க5பG+. \)கS  E+fயபM,
உ)கS *m5gக_3 மாQற+ ஏQபGIதw+.

Reviewing Pane ஐ Reviewing Pane �R3 U_<
ெசiவதC sல+ sடw+.

ேதைவய2ற ேகா4கைள5 த6#/க
ேவ.8 ெதா*5f3 தாமாகேவ இய)*+
பா.ம8 ச+பLதமான பல ெசய3பாGகS உS
ளன. இ?3 நா+ அM<கM சL?5பJ பG<ைக< 
ேகாG அைமவJ தாC. அதாவJ ைஹபC 
அ3லJ அM<ேகாG அ3லJ Omய வைளw 
ேகாG அைம<*+ XயQ OY3 ஈGப8டா3
உடேன ேவ.8 அதைன அLத அள Q கான
பG<ைக< ேகாடாக மாQm G+. இJ நம<*
வச? எCறாa+ இதைன \<*வJ எ_த3ல.
ஏெனCறா3 இJ ேவ.8 ஏQப GI?ய பா.ட.
ைலனா*+.

தQேபாJ பயCபGIத5பG+ ேவ.8
ெதா*5gக_3 இதQ* ஒE வv தர5ப8GS
ளJ. க.சைர எLத ேகா8Mைன அv<க ேவ!-
Gேமா அLத ேகா8MC ெதாட<கI?Q*<
ெகா!G ெச3லw+. fC Home ேட5f3,
Paragraph *¢5f3, Shading அGIதபMயாக
உSள Border எCற f9 3 U_< ெசi?டw+.

இ)* Uைட<*+ ெமN 3, tழாக உSள, 
Border and Shading எCபதைனI ேத.LெதG<
கw+. இ)*  அ?3 உSள None f9ைவ<
U_< ெசi?டw+. இLத fரcைன ெதாட.LJ
வராம3 இE<க ேவ!G+ எCறா3 Word
Options ேத.LெதGIJ, அ?3 Proofing எCப?3
U_< ெசi?டw+. fCன., வலJ ப<கமாக
உSள Auto correct options எCற ப8டh3 U_<
ெசi?டw+. இ5ேபாJ Auto Correct டயலா<
பா<% Uைட<*+. இ)* Apply as you type
எCற நG 3 உSள f9  Q*c ெச3லw+. 
அ?3 Border Lines எC[ உSளதC இடI?3
உSள பா<£3 M< அைட யாள+ ஒCைற ஏQப
GIதw+. இh, ேகாGகS ேமேல ெசாCன பM
உEவாகாJ. 

78ேள9 6:ேடா6% ெட/9=
ேவ.8 டா*ெம!8M3 ெசாQகைளI ேதM< 
க!டmLJ, அவQmC இடI?3 நா+  E+g+
ெசாQகைள அைமI?ட Find and Replace
எCN+ �ைல5 பயCப GIJUேறா+. இ?3
¤ fேள% ெசi?ட< க8டைள ெகாGIதா3,
*m5f8ட ெசா3ைல< க!டmLJ, அதC
இடI?3 ¤fேள% ெட<%8ைட அைமIJ
 8G, இLத �3 அGIத ெசா3 இE< *yடI
?3 ெசC[ }Q*+. *m5 f8ட இடI?3,
g?ய ெசா3 அைம<க5ப8 G 8டதா என
நம<*I ெத9யாJ. இதைன நா+ ெத9LJ 
ெகா!G ெசய3பட, ஒE வv உSளJ.

¤fேள%ெசiய5படேவ!Mயெட<%8ைட
U_5 ேபா.G<* கா5f ெசi?டw+.

fCன., க!8ேரா3 + எ5 tகைள அuI?,
நா+ ேதG+ ெசா3a<* இைணயாக ெசா3
உSள இடIைத< க!டmயw+. இ5ேபாJ
எ%ேக5 tைய அuI ?னா3, ைப!8 அ!8 
¤ fேள% டயலா< பா<% sட5பG+. இE5
fN+, நா+ ேதM அmய5பட ேவ!Mய
ெசா3R3, க.ச. }Q*+. 

இ5ேபாJ க!8ேரா3+  tகைள அuI
?னா3, U_5 ேபா.M3 உSள ¤fேள% ெசi
ய5பட ேவ!Mய ெட<%8 ேப%8 ெசiய5
பG+. அGIJ Object Browser இ3, ெந<%8
அ+g<*m அ3லJ க!8ேரா3 + ேப¦ டw!
tகைள அuI?னா3, ேதG+ ெசா3 இE<*+ 
இடI?3 க.ச. }Q*+. இh ேமேல 2 மQ[+
33 கா8ட5ப8GSள ெசய3பா Gகைள
`!G+ ேமQெகாSளw+.
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தைல() ெத?@A
ெகா:ேட இC/க

எ<ெஸ3 ஒ.< ¨8M3 ேம3 உSள பG<ைக 
வ9ைசக_3, ெச3கj<கான தைல5gகைள
ைட5 ெசiJ ைவI?E5ேபா+. fC 
அGIதGIத ப<க)கj<*c ெச3ைகY3, அLத
தைல5gகS ெத9வ?3ைல எCபதா3, எLத
வ9ைசY3 எLத ேட8டா ைன ைட5 ெசiவJ
எC[ OmJ தGமாm5 ேபாேவா+.  இதQகாக
அGIதGIத ப<க)கj<*c ெச3ைகY3 இLத
தைல5gகைள ம8G+ ெத9B+ பM உைறய
ைவIதா3 எCன எC[ ேதாC[Uறதா?
அதாவJ பG<ைக வ9ைச 30, 40 எனc
ெசCறாa+, அLத ப<க)க_C ேமலாக,
இLத தைல5gகS நம<*I ெத9LதபM இE<க 
ேவ!G+ எCபJதாேன உ)கS  E5ப+. 
உ)கS  E5ப5பMேய, தைல5g உSள
வ9ைசகைள அ5பMேய உைறLJ ேபாi }Qக 
ைவ<கலா+. அதைன எ5பM ேமQெகாSவJ
எC[ பா.5ேபா+.

எGIJ< கா8டாக, Xத3 sC[ பG<ைக
வ9ைசக_3 }[வன5 ெபய. மQ[+ ெந8G
வ9ைசக_3 அைம5பதQகான ேட8டா ைன
 ள<*+ வைகY3 தைல5gகைள 
அைமI?E<U .கS. இLத sC[ பG<ைக
வ9ைசகj+ அைனIJ ப<க)க_a+ 
ெத9ய ேவ!G+. எனேவ A4 ெச3ைலI
ேத.LெதG<கw+. ேத.LெதGIத fCன.,
ேமேல உSள ெமN பா93, Window எCப?3
U_< ெசi?G)கS. tழாக Freeze Panes எC[
ஒEf9wஇE<*+.இதைனIேத.LெதG)கS.
இ5ேபாJ sCறாவJ பG<ைக வ9ைச<*+,
நாCகாவJ பG<ைக வ9ைச<*+ இைடேய,
ப8ைடயாக ஒE ேகாG இE<*+. இh
\)கS 60, 70 என எLத பG<ைக வ9ைச<*c
ெசCறாa+, Xத3 sC[ பG<ைக வ9ைசகS
அ5பMேய ேமலாக உைறLJ }Q*+. ஒCைற
}ைன 3 ைவIJ< ெகாSj)கS. \)கS
இதQெகனI ேத.LெதG<*+ ெச3 A வ9ைசY3
தாC இE<க ேவ!G+.

ச9, ேவைல XMLத fC, இLத உைறLத 
ெச3கைள ம[பMB+ வழ<கமான }ைலY3
ைவ<க ேவ!Gேம. எCன ெசiயலா+?
`!G+WindowெமN ைனIேத.LெதGIதா3
அ)* Unfreeze Panes எC[ ஒE f9w Freeze
Panes இELத இடI?3 இE<*+. இ?3 U_<
ெசiதா3, உடேன உைறயc ெசiத வ9ைசகS

அதC தCைமYRELJ  ல*+. *[<காக 
இELத ப8ைடயான ேகாG மைறLJ G+.

ைபைல 6CD)DேபாA பா#/க
எ<ெஸ3 ஒ.< ¨8 ஒCைற yக< கவனIJடC 
ரகOயமாகI தயா9IJ< ெகா!ME<U .கS. 
அ5ேபாJ உ)கS ந!ப. அEேக 
வEUறா.. அவ9டyELJ அதைன மைற<க 
 E+gU .கS. எCன ெசi?டலா+? உடேன
 !ேடா ெமN Q*c ெச3a)கS. அ?3 
ைஹ8 (Hide) எC[ இE5பைத< U_< 
ெசi?G)கS. அ3லJ ஆ38 + டfS7 +
எc ஆUய sC[ tகைள அuI?னாa+ 
இLத  ைளw ஏQபG+. \)கS ஈGப8G<
ெகா!ME<*+ ைப3 மைற<க5ப8G G+. 
 !ேடா ெமN ெசC[ தQேபாJ 
?றL?E<*+ ைப3க_C ப8Mயைல5 
பா.Iதாa+ அ?3 இLத ைப3 இE<காJ. 

ச9. இ5ேபாJ அLத ைபைல `!G+ 
?றLJ பzயாQற  E+gU .களா? `!G+
 !ேடா ெமN ெசC[ அCைஹ8 (Unhide) 
எCபதைன< U_< ெசiயலா+. அ3லJ ஆ38 
+ டfS7 + B ஆUய tகைள அuIதலா+.
அ5ேபாJ ஒE  !ேடா ?ற<க5ப8G அ?3
மைறIJ ைவ<க5ப8ME<*+ ைப3கS
அைனIJ+ கா8ட5பG+. \)கS எLத
ைபைல மைறIJ ைவIத?RELJ `8க 
 E+gU .கேளா அLத ைபRC ெபய. `J 
U_< ெசiJ அதைனI ?றLJ பzயாQறலா+. 

இ5ேபாJ ஒE சLேதக+ உ)கj<* வரலா+?
மைற<க5ப8ட ைபைல `!G+ ெகா!G
வராம3 எ<ெஸ3 gேராUராைம sM 8டா3
எCன நட<*+? அM5பைடY3 பா.<ைகY3
எ<ெஸ3 gேராUராைம sG+ேபாJ, அ5ேபாJ
நா+ பயCபGI?< ெகா!ME<*+ ைபைல
ப?யவா எC[ ேக8*+. மQற ைப3கைள
sG+ேபாJ ேசr ெசiய அ3லJ ேவ!டா+
என }ைனIதா3 அதQேகQறா.ேபா3 ெய% /
ேநா ெகாGIJ ெவ_ேயறலா+.

இ)ேக ேவ[பாG எCனெவCறா3
\)கS மைறIJ fC `!G+ ?ற<காம3 
 8ட ைபைலI ?ற<க fCெனாEXைற
க8டைள ெகாGIதா3, ைப3 ?றLJ உடேன
மைற<க5ப8G G+. `!G+  !ேடா 
ெமN ெசC[ அCைஹ8 ப8டைன அuIத
ைப3 `!G+ பயCபGIத< Uைட<*+.
எனெவ அiேயா ேபாi 8டேத! எCற
கவைல ேவ!டா+.
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ெசCறவார+இL?யா 3தCஒCfள%38M
%மா.8 ேபாைன அmXக+ ெசiத ஒC fள%
}[வன+, இ)* தC ேபாCகைள வ.Iதக
இைணய தள)கS வvயாக ம8G+  Qபைன 
ெசi?GவைதI ெதாடர XMw ெசiJSளJ.
இதC ேபா8M }[வன)களான, R எ<ேகா
மQ[+ £ேயாy }[வன)க_C ேபாCகS,
ெமாைப3 ேபாC  Qபைன கைடக_a+
Uைட<*+ேபாJ, இLத XM ைன ஒC fள%
எGI?E5பJ ஆcச9யமாக உSளJ.

ஆ!8ராi8 ஆ5பேர8M) O%டI?C 
g?ய ப?5பான நெக8 7.0, XதR3 P*S
}[வன5 ேபாCகj<* ம8Gேம தர5ப8டJ.
fCன. பM5பMயாக மQற ேபாCக_3
UைடIJ வEUறJ. தQேபாJ பல }[வன5
ேபாCக_3, அ5ேட8 XைறY3 நெக8
O%ட+ தர5பGUறJ. ேமா8ேடா �, எ<% 
மQ[+ இஸ8 வ9ைச ேபாCகS, ேசாh
எ<%�9யா இஸ8 மQ[+ எ<% வ9ைச
ேபாCகS, எc.M.O.YC ஒC ஏ 9, எ+ 9
மQ[+ எc.M.O.10 ஆUய மாட3கS, ஒC 
fள% 3, எ3.�. �5, சா+ச) கால<£ எ% 7, 
எ% 6 மQ[+ ேநா8 5, ஹூேவ }[வனI?C
ேம 8 மQ[+ f9 மாட3கS ஆUய %மா.8
ேபாCக_3 இLத அ5ேட8 Uைட<UறJ.

ஏ.ெட3 மQ[+ ஐMயா }[வன)க_C
அm 5fைன அGIJ, ேவாடேபாC
}[வனX+ அளவQற அைழ5gகS (உSª.
மQ[+ எ%.M.M.) தE+ ?8டI?ைன
தC 5¤ ெபi8 வாM<ைகயாள.கj<*I
தLJSளJ. ¢. 144 ெசaIJ+ ?8டI?3,
300 எ+.f. ேட8டாwடC ேவாடேபாC
வாM<ைகயாள.கj<*S ம8G+ ேப�+
வச? Uைட<UறJ. ¢. 344 ெசaI?னா3,
மQற ெந8ெவா.< வாM<ைகயாள.கj<*+
ேபசலா+.

சா+ச) }[வன+ தC கால<£ 7 %மா.8
ேபாh3 g?ய மாட3 ஒCைற< ெகா!G
வEUறJ. இJ Black Pearl மாடலாக இE<*+.
பளபள5பான �c�டC அைமB+. கால<£
7 மாட3 ேபாhC ஏழாவJ வ!ண+

இJ. இJ 128 �.f. மாடலாக ம8Gேம
ெவ_Yட5பG+. *m5f8ட Oல நாGக_3
ம8Gேம ெவ_Yட5பG+.

�னா RELJ Uைட<க5 ெபQ[Sள 
அm<ைக ஒCm3, 2017 ஆ+ ஆ!M3,
ஆ5fS }[வன+, Ferrari எCற ெபய93,
பா.ட. இ3லாத OLED M%fேள கா8G+
?ைரBடC %மா.8 ேபாC ஒCைற ெவ_YG+ 
எனI ெத9UறJ. இ?3 வய.ெல% சா.�),
க!கj<*5 gல5படாத ேஹா+ ப8டC 
மQ[+ Uளா% சா!8 c அைம5g+
இE<*+. இLத மாட3 ேபாNடC இைணLJ, 
ஐேபாC 7 எ%, ஐேபாC 7 எ% 5ள% எCற
மாட3கj+ ெவ_Yட5படலா+. 

இLத ெபரா9 ஐேபாh3, உS அைம5fa+ 
மாQற+ இE<*+. உSளாக அைமB+ லா�< 
ேபா.8 இர!G f9வாக அைம<க5பG+.
ஒE f9 3 A11 5ராசச. மQ[+ NAND
5ளா� ச+பLத5ப8டைவ அைம<க5பG+.
இCெனாE f9 3, ைவ f மQ[+
ெச3ேபாC O+ சா.Lதைவ இE<*+. 
இர!G+ வைளLJ ெகாG<க< PMய 
ேகfS ஒCறா3 இைண<க5பG+. இLத
அைம5fQ* இட+ ேவ!M, O+ 8ேரைய 
ேபாhC அM5பாகI?Q* ஆ5fS ெகா!G
ெச3லலா+ எC[+ ெசா3ல5பGUறJ.
இJ தQேபாJ  QபைனY3 உSள ஐேப8 
5ேரா 3 உSளைத5 ேபால இE<*+.

ெசCற வார+, ‘�5ப. மைரேயா’
 ைளயா8Mைன, ஐேபாC மQ[+ ஐேப8 
சாதன)க_3 தர ற<க+ ெசiJ  ைளயாட, 
அதைன வMவைமIJ வழ)*+ }CெடCேடா 
}[வன+ ெவ_Y8டJ. ெவ_Yட5ப8G 
நாCேக நா8க_3 4 ேகாM Xைற
தர ற<க+ ெசiய5ப8GSளதாகI தQேபாJ
அm <க5ப8GSளJ. 140 நாGக_3 இJ 
தர ற<க+ ெசiய5ப8GSளJ. அ?க+
தர ற<க5பG+  ைளயா8Gக_3 Xத3 
பIJ இடI?3 இJ இட+ ெபQ[SளJ. 
இL?யா a+ இதைனI தர ற<க+
ெசi?டலா+.

ெமாைபD ேபாJ ச<ைதY ெசZ*க3
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இL?யா 3 ெமாைப3 ேபாCகைளI தயா
9IJ வழ)*+ இCெட<% }[வன+, அ!
ைமY3 அைனவE+ வா)*+  ைலY3,
Intex Aqua Pride எCற ெபய93, %மா.8
ேபாC ஒCைற  Qபைன<* அm
Xக5பGI?BSளJ. இதC அ?க
ப8ச  ைல ¢. 3,250 என< *m5
fட5ப8GSளJ. இ?3 5 அ)*ல
அள 3 ெதாG ?ைர உSளJ.
இதC f<ெஸ3 அட.I? 480 x
854 f<ெஸ3கS. இதC *வா8
ேகா. 5ராசச. MediaTek MT6580. 
இதC ெசய3 ேவக+ 1.3 Uகா
ெஹ.8%. ரா+ ெமம9 1 �.f.
%ேடாேர¦ ெமம9 8 �.f.
இதைன ைம<ேரா எ%.M.
கா.8 ெகா!G 32 �.f. வைர
அ?க5பGIதலா+. fCg
றமாக, 5 ெமகா f<ெஸ3
ேகமரா உSளJ. XCgற

மாக, 2 ெமகா f<ெஸ3 ேகமரா உSளJ. இதC
ஆ5பேர8M) O%ட+ ஆ!8ராi8 6 மா.�
மலாi. இதC ப9மாண+ 141.50 x 72.80 x 9.60

y`. எைட 150 Uரா+. இ?3 இர!G 
�.எ%.எ+. O+கைள இய<கலா+.

இJ ஒE 3� ேபாC. ெந8ெவா.< 
இைண5fQ* gj�I, ைவ f, �.f.
எ%., ஆUய ெதாv3 �8ப)கS இய)
*UCறன. Proximity sensor, Accelerometer,

Ambient light sensor and Gyroscope ஆUய
ெசCசா.கS தர5ப8G ெசய3ப GUCறன.

இதC ேப8ட9 2800 mAh
?றC ெகா!டதாக உSளJ.

yக< *ைறLத  ைலY3,
%மா.8 ேபாCகைள வா)க 
ம<கS  E5ப5பGவதா3,
இJ ேபாCற  ைலY3
தரமான ேபாCகS }ைறய
இh வர வாi5gகS உS-
ளன.

பானாேசா[" எ]கா '^.
பானாேசாh< }[வன+ தCNைடய LTE
(VoLTE) ெதாv3 �8ப+ ெகா!ட 4� %மா.8
ேபாC ஒCைற, அ!ைமY3 ெவ_Y8GSளJ. 
தC எaகா வ9ைசY3, இதைன Eluga
Prim, என அmXக5பGI?BSளJ. ைஹ
ெடபhஷC ஐ.f.எ%. M%fேள ெகா!ட 5
அ)*ல அள லான ஆஸா¡ Uளா% ?ைர
தர5ப8GSளJ. இதC f<ெஸ3 அட.I?
1280 x 720 f<ெஸ3களா*+. இ?3, 1.25
Uகா ெஹ.8% ேவகI?3 இய)*+ *வா8
ேகா. 5ராசச. உSளJ. ஆ!8ராi8 ப?5g
6 மா.� மலாi ஆ5பேர8M) O%ட+
ெகா!GSளJ. இதC ரா+ ெமம9 3 �.f.
%ேடாேர¦ ெமம9 16 �.f. இதைன 128 �.f.
ஆக உய.I?< ெகாSளலா+. இர!G O+கைள 
இ?3 இய<கலா+. எ3.இ.M. 5ளா� இைணLத
13 எ+.f. ?றC ெகா!ட ேகமரா fCgறமாக
உSளJ. XCgற< ேகமரா 5 எ+.f. ?றNடC

இ ய ) * U ற J .
இதC தMமC
7.38 y`. எைட
138 Uரா+.  ர3
ேரைக ெசCசா. 
உSளJ.
ெ ந 8 ெ வ ா . <
இ ை ண 5 f Q *
4�, ைவ
f, gj�I 4.0 ஆUய ெதாv3 �8ப)கS 
இய)*UCறன. இதC ேப8ட9 2500 mAh
?றC ெகா!டதாக உSளJ. ேகா38 மQ[+ 
கC ெம8ட3 வ!ண)க_3 இLத %மா.8 
ேபாC Uைட<UறJ. இதC அ?க ப8ச  ைல 
¢.10,290. ைஹ ெடபhஷC M%fேள 
ெகா!ட ?ைரBடC இLத  ைல<* ேபாC 
Uைட5பJ ஒE Oற5பா*+.

இJெட"F அ9வா %ைரA
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“எ !கால% ெதா)* +,ப.” எ0ற
தைல34* தர3ப,67ள 9ஷய<க=* >ல
ந.ப @Aயாதைவயாக இDEதாF., இ0ைறய 
அI9ய* வள!J>K* சா% யேம. இ0P7ள
>ல சாதன<கைள யாDேம எ !பா!Rக9*ைல.
இD34S. பலவTைற நா. பய0ப6% 
வDUேறா.. எனேவ, உடX0 உ7ளாக ைவ%Y3
பய0ப6%Y. ெமாைப* ேபா0 வDவY ZJசய. 
சா% யேம.

ேபரா. �.ஆM. ேமாகனர�க{, ம�ைர.

இைணய. அA3பைட உ\ைம, அைனவDR].
த<க7 ேட,டா9ைனJ ேச^%Y ைவRக இலவச
இட., ச,ைட @தTெகா_6 அைன% F. 
ெச0சா!க7, அைன%Y. இைணய% 0
க,63பா,A*, என நாைளய உலU0
அ சய<க7, அ*ல நைட@ைறJ சா% ய<க7, 
ெத=வாக 9வ\Rக3ப,67ளன. க,6ைர
ஆ>\யDR]3 பாரா,6க7.

ஆM. ல�� ேத�. ெப�க��.

வா,a அ3 bDR] 9ைசக7 என எ0ன இDRக3
ேபாUறY எ0ற ேக79R ]Icட0 க,6ைரைய
வா>%ேத0. 40ன!, அைன%Y. நமR] 
9ைரவான இயRக% ைன% தDU0றன என
உண!EY ெகா_6, எ0 ெமாைப* ேபாdF.
அைம%ேத0. நா. அARகA தகவ* ப\மாIR
ெகா7e. நப\0 ெதாட!4ைனJ bDRகமாக, ஒD 
ஐகானாக  ைரK* ைவRகலா. எ0பY அ\ய ஒD
தகவ*. ந0I.

கா. உலகநாத$, O���.

ைவப! ெசயXK* ஏTப6%த3ப,67ள
ேம.ப6%த*க7 ]I%த க,6ைரK* இ0S.
i6தலான தகவ*கைள எ !பா!%ேத0. இ0P,
இE யா9* இத0 பயனாள!க7 ^க அ க.. 
எனேவ, இY ]I%Y பயS7ள தகவ*க7
அட<Uய க,6ைரைய அARகA எ !பா!RUேற0.

எ$. �(ரம�ய$, Ox>Lகj.

�_ேடாa Aப_ட! ெசயX ந. பாYகா34T]% 
தர3ப,67ளY. ]I3பாக 9_ேடாa 10 ஆ3ப
ேர,A< >aட% 0 ேம.ப6%தFR]3 40ன!,
இEத ெசயX, ^கJ >ற3பாகJ ெசய*ப6வதாக 
உ<க7 க,6ைரK* ]I34,ADEl!க7. 
இ3ேபாY இதைன @டRU ைவ3பதTகான
வ)கைளc. கா,Ac7m!க7. ேவPப6.
வாசக!க7 இD 4\9னDR]. அவ!க7 9D.n.
தகவ*கைள% தEY7ளைமR]3 பாரா,6க7.

ஏ. எபேனசM. காைரLகாj.

`ழEைதகeRகான இைணய தள. என p<க7
b,AR கா,Aயைத, எ0 மகeR]R கா,Aேன0.
ெதாட!EY அவTைற இயRU% தDமாP ேக,6 
பா!Rக 9D.nUறா7. இY ேபா0ற பயS7ள 
]ழEைதகeRகான தள<க7 ]I%Y Zைறய 
தகவ* தரq..

எ:. மா�Lக{, Oைசய$�ைள.

இdேம*, ெப\ய அள9* இட. 4AR].
க.3r,ட!கeR] இட^*ைல. ெமாைப* ேபா0,
ெடaRடா3 க.3r,ட! மTP. ேல3டா3 ஆUய
s0P. இைணEத >Iய சாதன. ஒ0Iைன எJ.4.
ZPவன. ெவ=K,67ளY. இY ேபால அைன%Y.
இைணEத சாதன<க7 இd வD. வாt3nக7
உ7ளன. இதைன ‘எ !கால% ெதா)* +,ப.’
எ0ற உ<க7 க,6ைரK* எ !பா!%ேத0. அY
]I%Y 9ளRகமாக எuதq..

எ:.ேட�8 �ைரரா�, நாைக.

ஆ347 ZPவன@. மRக=0 எ !பா!3n
கeRேகTப, >ல நா6க=* உ7ள ெபD.பாலான 
மRக=0 ேதைவகeRேகTப த0ைன
மாTIR ெகா_6, ெமாைப* ேபா0கைள
ெவ=K,டா* தா0, மRக7 அத0 ெதா)*
+,ப% றைம ]I%Y ெத\EY ெகா7வா!க7. 
உ<க7 க,6ைரc. இதைன வXcP% c7ளY. 
^Rக ந0I.

ேக. எ:. �`மாற$. ேகாைவ.
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ேக79: ெபாYவாக, c.எa.4. ,ைரwகைள,
அவTIXDEY ேட,டா பARக3ப6.ேபாY.,
எuத3ப6.ேபாY., க.3r,ட\0 இைண34
XDEY எ6Rக iடாY எ0P., Safely remove
hardware பய0ப6% ம,6ேம pRக ேவ_6.
எ0P அI qP%த3ப6UறY. க.3r,ட! ஒ0P
ெசயX0I, hibernate அ*லY ேவP இய<கா
ZைலK* இDRைகKF., இEத @0 எJச\Rைக
Kைன3 40பTற ேவ_6மா?

ஆM. �வராஜ$, O�(பO.
ப?3: Safely Remove Hardware அNம?Iத

fCனேர, B.எ%.f. 8ைரr ஒCmைன,
க+578ட9RELJ எG<கலா+ எCபJ,
ேட8டா ப9மாQறIைத ம8G+ கவனI?3
ைவIJ ெசா3ல5பGவJ அ3ல. இCN+ Oல
ைப3கS எuத5படாம3, காIJ< ெகா!M
E<கலா+. *m5f8ட ைப3 சா.Lத சா58ேவ.
sட5ப8MELதாa+, ைப3கS fCனா3
எuத5படலா+. suspended, hibernated, அ3லJ
asleep }ைலY3 Pட இLத }ைல ஏQபடலா+.
fளா5fகைள5 ெபா[Iத வைர, அைவ
ஒEXைற அைடயாள+ காண5ப8டா3,
அJேவ அLத fளா5fYC }ரLதர
அைடயாள+ ஆக இE<*+. க+5 78ட.
ஆ5பேர8M) O%ட+ அதைன5 பயC
பGI?< ெகாSj+. ஆனா3, B.எ%.f.
8ைரr ெபா[Iதவைர, ஒrெ வாEXைற
பயCபGIத5பG+ ேபாJ+, தhIதh
யாக, g?யதாக அைடயாள+ காண5பG+.
எனேவ, க+578ட. இய)காத «)*+
}ைலY3 இELதாa+, அதைன 

இய<U, Safely Remove Hardware �3
பயCபGI?, 8ைர ைன \< *வேத
ந3லJ.

ேக79: ெவ=நா,AXDEY ெட* க.3r,ட!
ஒ0P வா<Uேன0. 9_ேடாa 8 உட0 வE
தY. 40ன!, 9_ 8.1 மTP. 9_ேடாa 10 R] 
மாTIR ெகா_ேட0. அ * இய<]. ஹா!, 
,ைரw 4ரJைன ெகா6RUறY. அதைன மாT
Iேய ஆக ேவ_6. ேபா* ெத\ UறY. அ *
உ7ள ேட,டா, பட<க7 ஆU யவTைற இ0ெனாD
ேபா!,ட47 ஹா!, ,ைர9T] மாT I9,ேட0.
n ய ஹா!, ,ைரw இைண%தா*, 9_ேடாa 
10 க,டண. இ0I ப ய @Acமா? அ*லY, க,-
டண. ெசF% %தா0 UைடR]மா?

ேக.காM^OL, ெச$ைன.
ப?3: ந3ல ேகS . எCறாவJ ஒE நாS,

 ! 10 பயCபGIJபவ.கS அைனவE+
எ?. ெகாSள< PMய }ைல ஒCைறc சL-
?IJ ேகS ேக8GS¬.கS.  !ேடா% 10

அதQகான அைடயாளX+ அN ம?B+ தE+
‘5ராட<8 t’ ைய5 ப?LJ ைவIJ< ெகாS
வ?3 ஒE g?ய Xைறைய< ைகயாSUறJ.
அLத t, க+578ட93 ப?LJ ைவ<க5ப8 GS

–டாLடM ெப. சNOர ேபா: –ேகJ� – பOj
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ளJ. மத.ேபா.M3 இELJ இLத t UைடIJ
 G+. எனேவ, மத.ேபா.M3 fரcைன ஏQ
ப8டா3 தாC O<க3 ஏQபG+.  !ேடா% 10
O%டI?Q* எ)ேக ேபாவJ எCற ேகS எu
Uறதா? https://www.microsoft.com/en-us/software-
download/windows10/ எCற Xகவ9Y3 அதC
நகைல5 ெபQ[< ெகாSளலா+. இC%டா3
ெசiவதQகான ேகா5 gகைள5 ப?LJ எGIJ<
ெகாSவதQகான ெசய3XைறகS இ)* தர5
ப8GSளன. அவQைற5 fCபQm,  !
10 O%ட+ ப?LJ ெகாSவதQகான ேகா5g
கைள5 ெபQ[< ெகாSளw+. அ3லJ, உ)கS 
ஹா.8 8ைர ைன< க+5 78ட93 ப?LJ 
தE+ ெதாv3 �8ப+ ெத9Lத வ9ட+, உ)கS
 E5பIைத XCP8Mேய ெத9 IJ உத 
ெபறw+.

ேக79: பல ஆ_6களாக, இ0ட!ெந, எRan
ேளாரைர3 பய0ப6% ய நா0, தTேபாY ]ேரா.
4ரqசைர 9_ேடாa 7 இயRக% * பய0ப6% 
வDUேற0. }_6. இ0ட!ெந, எRanேளார!
அ*லY பய!பாRa 4ரqசDR] மாறலாமா எ0P
ேயா>RUேற0. ெபD.பாேலா! எ0ன பய0ப6%
YU0றன! எ0P அIய ஆவ*. த<க=0 ஆேலா
சைன எ0ன?

ேக.�தா ரா�, ம$னாM`X.
ப?3: \)கS ஏC *ேரா+ fரwச9R

ELJ மா[வதQ*  E+gU .கS எC[
Pற 3ைல. இE5fN+, உ)கS ேகS <
கான தகவ3கைளI தEUேறC.  !ேடா%
O%ட+ பயCபGIJபவ.க_3 23% ேப., இC
ட.ெந8 எ<%gேளார. fரwசைர5 பயCபGI
JUCறன.. *ேரா+ fரwசைர 55% ேப. பயC
பGI? வEUCறன.. பய.பா<% fரwசைர
11% ேபE+, g?ய எ8¦ fரwசைர 5% ேபE+
பயCபGIJUCறன.. எLத fரwசைர5 பயC
பGI?னாa+, அதC பாJகா5g கE? ெவ_
Yட5பG+ ேம+பGIத3கைள அrவ5ேபாJ
ேமQெகாSள ேவ!G+. இCட.ெந8 எ<%g
ேளார. fரwசE<கான பாJகா5g தE+ ைப3
கைளI தEவைத, ைம<ேராசா58 }[Iத இE5
பதா3, *ேரா+ fரwசைரேய \)கS ெதாட.LJ
பயCபGIதலா+.

ேக79: இEதR ேக79ையR ேக,க லாமா ேவ_-
டாமா? எ0ற தயRக% T]3 40ன!, ேக,Uேற0.
க.3r,ட! ெதா)* +,ப. ]I%த பல க,6ைர
க=*, ‘,ைரவ!’ எ0ற ெசா* பய0ப6%த3ப6
UறY. இத0 @u3 ெபாD7 எனR] 9ள<க
9*ைல. எ0ைன3 ேபா* பல! இDRகலா.. தயq
ெசtY 9ளRகq..

ஆ. ெசNத��� ெசj�, O�(�M.
ப?3: க+578ட. மல93, “ெத9LJ ெகாS

j)கS” எCற தைல5f3 O[ O[ க8ட)

க_3, இJ ேபாCற அM5பைட க+578ட. 
அm ய3 ேகா8பாGகj<*  ள<க)கS தர5
பGUCறனேவ. ‘8ைரவ.’ *mIJ+ தர5பGU
றJ. இE5fN+, சLேதக+ என இELதா3,
ேகS கS ேக8G ெத_w பGI?< ெகாS
வ?3 தய<கேம இE<க< PடாJ. ‘8ைரவ.’
எCபJ ஒE வைகயான சா58ேவ. gேரா
Uரா+. இJ f9!ட., மw% அ3லJ ைவ 
f ெரள8ட. ேபாCற சாதன)கைள, உ)கS
க+578ட9C ஆ5ப ேர8M) O%டIே தாG
தகவ3கைள5 ப9 மாm< ெகாSள உதwUறJ.
அேத ேபால, இLத gேராUரா+ sல+, ஆ5ப-
ேர8M) O%டX+, *m5 f8ட சாதனIJடC
தகவ3கைள5 பU.LJ ெகா!G, ெசய3ப G
வதQகான க8டைளகைளI தEUறJ. இLத
‘8ைரவ.’ சா58ேவ. gேராUராyைன, சாத
னIைதI தயா9IJ வழ)*+ }[வனேம தயா.
ெசiJ தEUறJ. ஆ5பேர8M) O%ட+ தயா
95பவ.கS, ைம<ே ராசா58 / ஆ5fS ேபாCற
}[வன)கS, இLத வைக சாதன)கS இய)க,
ெபாJவான வைரXைறகைள, தரI?ைன }.
ணய+ ெசiJ அm 5பா.கS. அவQmC
அM5பைடY3, இLத 8ைரவ. சா58ேவ. 
gேராUரா+கS வMவைம<க5ப8G தர5பG+.
ஒE சாதனIைத, க+578ட93 இைணIJ
இC%டா3 ெசiைகY3, இLத 8ைரவ. gேரா
Uரா+ தாC இய<க5ப8G, க+5 78டE<*+
சாதனI?Q*மான இைண5ைப ஏQபGI?I
தEUறJ.

ஆ5பேர8M) O%ட)கS ேம+ப GIத5ப
GைகY3, இLத 8ைரவ. சா58ேவ. gேராU
ரா+கj+ ேம+பGIத5பட ேவ!G+. பல 
ேவைளக_3, இைவ தானா கேவ ேம+பGIத5
பG+. அ3லJ, ேம+பGIத5பG+ }ைல ஏQப
GைகY3, உ)கj<* ஒE பா5 அ5 ெமN தர5
ப8G, இJ ேபால *m5f8ட சாதன+ இய)க
சா58ேவ. ேம+பா8MQகான gேராUரா+ தயா
ராக உSளJ. ேம+ப GI? டலாமா? எC[
உ)க_ட+ அNம? ேக8G, \)கS அNம?
தLத fCன., அJ ேம+பGIத5பG+. அr
வா[ ேம+பGIத5பGவேத ந3லJ. இதனா3
தாC, க+578டEடC இைண<க5ப8ட
ஏேதN+ ஒE சாதன+ ச9 யாக இய)க 3ைல
எCறா3, சாதனIைதI தயா9IJ வழ) Uய }[
வனI?C இைணய தள+ ெசC[, அதQகான
ேம+பGIத3 ேதைவயா என< க!ட mLJ,
உடேன ேம+பGIத ேவ!G+.

ேக79: எ0 க.3r,ட\* ெபD.பாF. ேவ!,
டா]ெம_,கைள% த^)* தா0 தயா \RUேற0.
இதனா*, அைன%Y வ\க=F., இலRகண3
4ைழக7 இD3ப தாக ேவ!, ெந=வான ேகா6-
கைள இ,6R கா,6UறY. இEத இலRகண3
4ைழ b,6வைத ZP%தq., நா. }_6. 9D.
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n.ேபாY இயRகq. @A cமா? அதTகான ஷா!, 
க, ~ எ0ன?

சா. ச{பNத �M^O, ேசாழவNதா$.
ப?3: ேவ.8 gேராUரா+, \)கS தyv3

ஆவண)கைளI தயா9Iதாa+, அைவ ஆ)
Uலc ெசாQகj<கான எuIJ< ேகாைவ களா
கேவ எGIJ< ெகா!G, \)கS *m5f8டJ
ேபால, fைழகைளc �8M< கா8G+ ேகாG-
கைளc ெசாQக_C அMY3 அைம< UறJ.
இதைன }[Iதw+ இய<கw+ ஷா.8 க8 
t இ3ைல. gேராUராyைன வMவைமIJ<
ெகாSளலா+. tேழ *m5f8டJ ேபாலc
ெசய3படw+.

XதR3, Word Options டயலா< பா<ைஸI
?ற<கw+. உ)கjைடய எ+.எ%. ஆ�%
gேராUரா+, ஆ�% 2007 எh3, ஆ�%

ப8டh3 U_< ெசiJ, fCன. கா8ட5
பG+ ைப3கS ெபய.கS உSள க8டI? 
tழாக உSள Word Options எCப?3 U_< ெசi
?டw+. அதC fCன. வLJSள எ+.எ%.
ஆ�% gேராUராy3, 95பh3 உSள File
ேட5f3 U_< ெசiJ, அதC fCன.
Opions எCப?3 U_< ெசi?டw+.

இLத டயலா< பா<£C இடJ 
ப<க+ Proofing எCற இடI?3 U_<
Uடw+. இ)* Mark Grammar Errors 
As You Type எCபதC அEேக தர5
ப8ME<*+ க8டI?3 உSள M<
அைடயாளIைத எGIJ டw+.
ெதாட.LJ ஓேக U_< ெசiJ
ெவ_ேயறw+.

இh, தy�, ஆ) Uல+ என
எLத ெமாvY3 ஆவண)கைள 
அைமIதாa+, fைழகS �8M<
கா8G+ ேகாGகS இE<காJ. `!G+
fைழகS �8M< கா8ட5பட ேவ!G+
எCறா3, ேமேல ெசாCனபM ெசC[,
�8M< கா8ட5ப8GSள
க8டI?3 M< அைடயாள+
அைம<கw+.

எ5ேபாJ+ இLத ஏQபாG ேவ!டா+,
*m5f8ட டா*ெம!8 அைம<*+ேபாJ
ம8G+ எh3, ேமேல �8M< கா8ட5ப8-
GSள க8டI?3 M< அைடயாளIைத ஏQப GI
? 8G, tழாக, Exceptions For எC[ இE<*+
இடI?3, அ5ேபாைதய டா*ெம!8 ெபய.
கா8ட5பGவதைன5 பா.<கலா+. அதC
tழாக, Hide Grammar errors in this document only 
எC[ இE<*+ இடI?3 உSள க8டI?3 
M< அைடயாளI?ைன ஏQபGI?, fCன.,
ஓேக U_< ெசiJ ெவ_ேய வரw+. இLத
ஏQபா8M3, \)கS பயCபGIJ+ அLத *m5
f8ட டா* ெம!8M3 ம8G+ இல<கண5
fைழகS �8M< கா8ட5பட மா8டாJ.

ேக79: ேவ!, டா] ெம_,க=* ேட47கைள 
உDவாRU, அ * ேட,டாைவ இ,ட 40ன!, 
ெந,6 வ\ைசகைள மாTI அைமRக ேவ_ Aய 
ேதைவ ஏTப6ைகK*, மாTற% ைன எ3பA எ=
தாக ேமTெகா7ளலா.? A3a தரq..

பா. பரேம�, கா�ேகய{.
ப?3: இLத ேதைவ பலE<* ஏQபG+. 

ஆவணI?3 ேடfS அைமIத fCனா3, Oல 
 ள<க)கைள எuJைகY3 ெந8G வ9ைச
கைள (Column) இட+ மாQm அைம<க எ!
�ேவா+. இதQகான வvகைள இ)* பா.<
கலா+.

டா*ெம!8MைனI ?றLJ ெகாSளw+.
எLத ெந8G வ9ைசYைன இட+ மாQm

அைம<க ேவ!Gேமா, அதைனI ேத.Lெத G<
கw+. அGIJ Ctrl+X tகைள அuIதw+. அ3
லJ 95பh3, ேஹா+ ேட5f3, Cut எCப?3
U_< ெசi?டw+. ெட<%8M3 எதைனயா

வJ ேத.LெதGIதா3 தாC, இLத Cut
கா8ட5பG+. இதனா3, *m5f8ட
அLத ெந8G வ9ைச \<க5பGUறJ.
அJ பI?ரமாக, U_5 ேபா.M3
அம.LJ ெகாSj+.
அGIJ, எLத ெந8G வ9ைச<*

XCபாக இதைன அைம<க ேவ!-
Gேமா, அLத ெந8G வ9ைசYC,
Xத3 ெச3a<*c ெசC[, க.சைர 
}[Iதw+.fCன., Ctrl +V அuI

தw+; அ3லJ 95பh3 உSள
ேஹா+ ேட5f3, Paste எCப?3
U_< ெசi?டw+.

ஒCைற }ைன 3 ெகாSள 
ேவ!G+. உ)கS டா*
ெம!8M3, Track Changes எCற

�ைல இய<U ைவI?ELதா3, ேமேல
ெசா3ல5ப8ட ெசய3பாGகS நைட

ெபறாJ. எனேவ, அLத �RC
இய<கI?ைன }[I?ய fCன.,
இதைன ேமQெ காSள ேவ!G+.ேக3a–ப*D


