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வாசக1கேள.... க3456ட1 >ா,க?
உ!க# ேக#&, ச(ேதக*, க+-.கைள

அ234ைக56 அ(த(த3 ப895:
தைல34கைள< 8=3>ட@*.

க*3BCடD மலF6 இ:2* எ:ன
தகவ6க# ேவKL* எ:ற உ!கN:
எ9DபாD3ைபP* எQ.!க#.

க*3BCடD ெதாடDபான Sா6 ‘TU’<க# 8=-.
மலF6 ெவN5ட 2 >ர9கைள அ23ப@*.

Sா6க# மXY* ‘TU’<க# ௨௦௧௪ ேம மாத-9X8 
^: ெவNயா`5+<க<aடா.. Sா6க# மXY*
‘TU’<கைள உ+வா<`யவD, ெவN5CடவD, 
`ைட<8* இட!க#, &ைல ஆ`யவXைற< கCடாய* 
8=3>டேவKL*.
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பAக3 7

பAக3 13

பAக3 10

உ
K

ேள

க !#$ட&' நா பய,ப-./ அ!1
ேகஷ, சா!$ேவ8 ெதா;!<கைள! ேபால,

ABேடாC ஆ!பேர$FG HCட அIவள
வாக ஆ8வJ$-  வைகK' இM!ப N'ைல.
இM!PQ இதைன எ1தாகT , Aைரவா-
கT இயUV நமU;. ேதவயானைத! ெபற,
இG; Hல உதAU ;Z!<க[ தர!ப-V,றன.
இைவ ெடCUடா! க !#$ட8, ேல! டா! 
க !#$ட8 ம\] அைன./ ABேடாC 
HCடGக1^ பய,ப-.தU _F யைவேய.

Hல ;Z!<க[ ெப8சன' க !#$டMUகா
னைவயாக இMUகலா . Hல ABேடாC 7
ம\] ABேடாC 8Uகான ைவயாக தர!ப-
V,றன.

ேபாMட$கK & ைபMகைள அைமRதM

bGக[ உMவாU; ைப'க[ அைன.-
ைதc My Documents ேபா'ட&ேலேய
ேசd./ ைவ.தா', efசய ைப' ஒ,ைற.
ேதF! ெப] வ/ Hர மமாக இMU; . எனேவ,

 !ேடா%:
எQதாகR3  ைரவாகR3 இயAக I4%
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அ^வலக ைப'க[, ெசாhத தiவாjUைகU
கான ைப'க[, ;- ப உ]!Pன8கkUகான
ைப'க[ என பல ேபா'ட8கைள அைம./, 
ேசd./ ைவ!ப/ ந'ல/. இவ\Z' /ைண
ேபா'ட8கைளc அைம./, ைப'கைள!
P&./ அ-Uக ேவB- .

ெட;Sடா3 TRத"

ெடCUடா!P' ஐகா,கைள! பNh/ ைவ!
ப/, நமU;. ேதைவயான அ!1ேகஷ, <ேரா
Vரா கைள, Aைரவாக இயUV! பய,ப-.த
nFc எ,பதனா'தா,.

ஆனா', இத\காக, அைன./ அ!1ேக
ஷ,கkU; அவ\Z\கான ஐகா,கைள
ெடCUடா!P' ைவ.தா', அhத ேநாUகேம 
ெக$-A- . எனேவ, அFUகF ேதைவ!ப
டாதவ\Z\கான ஐகா,கைள bUVA-வேத
ந'ல/. ேம^ , ெதாட8<[ள ஐகா,கைள
ஒM ;oவாகT அைமUகலா . எ-./U கா$-
டாக, Word, Excel and PowerPoint ஆVயவ\Z\
கான ஐகா,கைள, ெடCUடா!P' அM கMேக
அைம.தா', நா  ேதF அைலய ேவB Fய
N'ைல.

ேபாMட$கைள3 U/ ெசVW?க

ேபா'ட8கைள எ1தாக அைடவத\;
அவ\ைற டாCUபா&' P, ெசp/ ைவU-
கலா . இத\; ABேடாC எUC<ேளாரைர.
Nறh/, ேபா'ட8கைள அ!பFேய இo./
வh/, டாCUபா&' P, ெசpNடலா . டாCU
பா&' உ[ள ABேடாC எUC<ேளார8
ஐகாைன ைர$ V1U ெசpதா', P, ெசpய!
ப$ட ேபா'ட8 nதq' கா$ட!ப- . அFU
கF bGக[ பய,ப-./ ேபா'ட8கைள
ம$- இ/ ேபால P, ெசpNடT . இ'ைல
எi', இG; _$ட அNகமாV, bGக[
ேதF! ெபற ேவBFய rjeைல உMவாV
A- .

ஒ/XSY ேமZப:ட ெட;Sடா3

ேமேல, ெடCUடா!P' அNகமா; ஐகா,
கைள bU;வ/ ;Z./ F!C தர!ப$-[ள/.
ஒ,]U; ேம\ப$ட ெடCUடா!Pைனc 
bGக[ உMவாUV! பய,ப-.தலா . ஒM
ெடCUடா! Aைளயா$-க[, இ,ெனா,]

அ!1ேகஷ,க1' உM
வாU; ைப'கkU;,
இ,ெனா,] பாட', 
AFேயா கா$HகkUகான
அ!1ேகஷ,க[ என!
P&./ அைமUகலா .
ஒ,]U; ேம\ப$ட 
ெடUCடா! அைமUக
ABேடாC 10 வM 
வைர கா.NMUக ேவB

FயN'ைல. த\ேபாைதU; Dexpot எ,ற
அ!1ேகஷ, Jல , ABேடாC 7 ம\] 
ABேடாC 8^ இதைன அைமUகலா .
இhத அ! 1ேகஷைன http://download.cnet.com/
Dexpot/3000-2346_4-10580780.html எ,ற nகவ
&K' உ[ள இைணய தள.NqMh/ ெப\]U
ெகா[ளலா .

[S\ய ேபாMட$ ைஹைல:

நமU;. ேதைவயான ேபா'ட8கைள 
ைஹைல$ ெசp/ ைவ./U ெகா[வ/ ந'-
ல/. ABேடாC எUC<ேளார&' உ[ள
ேபா'ட8க1', நா  அFUகF பய,ப -./ப
வ\ைற, ைஹைல$ ெசp/ ைவ./U ெகா[-
ளலா . இதைன எ!பF ேம\ெ கா[ளலா ? 
அவ\Z\; ேவ] Hல ஐகா,கைள, வழUக
மான ஐகா,கkU;! பN லாக அைமUகலா .
இத\; ;Z!P$ட ேபா'ட&', ைர$ V1U
ெசpNடT . VைடU; ெமQA' Properties
V1U ெசpN-க. இN' Customize எ,Q 
ேட!Pைன. ேத8hெத-UகT . இG; ‘Change
Icon’ எ,பதைன. ேத8hெத-./, bGக[
AM < பட.Nைன ஐகானாக அைம.N
டT . உGகkைடய பட உ[ள ஐகா, தயா8
ெசp/ அைமUகலா .

_`ேடா; எS;4ேளார$ ெச: அ3

ேபா'ட8 ஒ,Z' உ[ள ேகா!<கைள, ப'
ேவ] ேகாணGக1', வைக க1', கா$- பF
அைமU; வசN, ABேடாC எUC<ேளா
ர&' உ[ள/. ேபா$ேடா அ'ல/ AFேயா
ைப' இMhதா', HZய அ'ல/ ெப&ய ஐகா,க
kட, கா$- வைகK' அைம./A$டா',
ேகா!<கைள. ேத-ைகK', இhத படG
கைள! பா8./, எ1N' Aைர வாக. ேத8h
ெத-Uகலா . ேவ8$ டா;ெமB$ ைப'க[ 
எ,றா', List/ Details ேத8hெத-.தா', _-த'
வசNகைள! ெபறலா .

Bandwidth: இைண#க%ப'ட இ* ேவ- சாத-
ன3க4 இைடேய நைட ெப-8 ேட'டா ப9 மா;
ற=>? அ>க ப'ச ேட'டா ப9மா;ற ேவக=>A
அளைவ இC DE#FறC. இC ேட'டா பய
H#D8 ேவக8 அ?ல.
Client: க8%J'டK ெந'ெ வாK#F? இைண#க%-
ப'L சKவராக இய3காம? பயAபL=த%பL8
எOத க8%J'ட*8 FைளயP' என அைழ#க%-
பL8.
Doc: இC ஒ* ைபSA ெபய9? உ4ள Cைண%
ெபயK. இOத ெபய*டA உ4ள ைப? ைம#
ேராசா%' ேவK' ெதாD%U? உ* வான ைப? எA-
பதைன இC DE#FறC.

ெதTUV ெகா?WXக?
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ெடS;: மZX" ஐகா/ அளைவ மாZXக

பல அ!1ேகஷ,க[, அவ\Z' உ[ள
ெடUC$ ம\]  ஐகா,க[, படGக[ ஆV-
யவ\Z, அளைவ! ெப&தாUV! பா8Uக,
P,ன8 HZயதாக மா\ற வசNக[ ெகாB
-[ளன. ABேடாC HCட.N^ இேத
ேபா' அைமUகலா . ெடUC$ ம\]  ஐகா, 
அளAைன 125% அ'ல/ 150% அNக!ப-.
Nனா', பா8!பத\; பF!பத\; எ1தாக
இMU; . இத\; Control Panel > Appearance and
Personalization > Display > Make text and other items
larger or smaller எ,] ெச,] அைமUகT .

வாMேப3ப$ மாZXக

NைரK, ேமலாக, உGகkU;! PF.த அ'
ல/ உGக[ பட.Nைன வா' ேப!பராக அைம.-
NM!|8க[. இhத! படGக1னா', ெடCU
டா!P, }/ உ[ள ஐகா,கைளf ச$ெட,] 
அைடயாள கB- ேத8hெத-Uக nF யா/.
இhத HUகைல. ~8Uக, படGக1, ெரச'#ச,
அ'ல/ வBண.ைத மா\ற ேவB- . அ'
ல/ ேபா$ேடாAைன எ-. /A$-, எ/T 
இ'லாத, ABேடாC P,ன�K' வா'
ேப!ப8 அைமUக!பட ேவB- .

ெட;Sடா3UM இயSக சாதனgகK

ெடCUடா!P' Hல இயG; சாதனGக
kUகான அைடயாளGகைள அைமUகலா .
இவ\ைற gadget என அைழUVேறா . இைவ
எ!ேபா/ இயGVU ெகாB FM!பைவ.
இைவ நமU;! பய, தMபைவ. எ-./U கா$
டாக காலBட8, கFகார ேபா,றவ\ைறU
_றலா . ABேடாC 8 HCட.N' இைவ
தர!படாA$டா^ , ABேடாC 7 HC
ட.N' இைவ VைடUV,றன. ABேடாC 8
HCட.N' இைவ எ1தாகU VைடU; �லாக
இ'ைல. இவ\ைற அைமUக, ெடCUடா!P' 
காqயாக உ[ள இட.N', ைர$ V1U
ெசp/, VைடU;  ெமQA'  gadgets எ,
பN' V1U ெசpNடT . உட, பல ேக$ஜ$
-க[ VைடU; . இN' ேதைவயானவ\ைற
ேத8hெத-./ அைமUகலா . இைணய.N'

ேதFனா' Hல VைடUகலா . அவ\ைறc  
ேத8hெத-./ அைமUகலா .

hச$ அSகj`:;

உGகkைடய ெப8சன' க !#$டைர ஒ,
]U; ேம\ப$டவ8 பய,ப-.Nனா', ஒI
ெவாMவMU; தi.தiேய #ச8 அUகTB$
அைம./ வழGகலா . இதனா', ஒM வ&, 
ப�K' ம\ெறாMவ8 ;]U �- இ'லாம' 
அைமUக!ப- . இத\; Control Panel > User
Accounts and Family Safety > Add or remove user
accounts எ,] ெச,] அைமUகT .

ைல3ரk; (Libraries) பய/ப?Ryக

டா;ெமB$C, d#HU, ேபா$ேடா ம\]  
�Fேயா ேபா,ற ைப'கைள, Aைர வாக
ேவ]ப-.N! பா8./ பய,ப-.த ைல!ர�C
நமU; உதT . ைல!ர�C P&A' ேபா'ட8-
கைள ெவ] மேன ேபா$- ைவ!பதைனU கா$
F^ , ABேடாC HCட.Nட , ஒIெவாM
ைல!ர&K^ , எhத ைப'கைள! ேபா$-
ைவUக ேவB- எ,பதைன வைரயைற
ெசp/ அைம.Nடலா . இhத ைப'க[ ைல!
ர&K' கா!P ெசp/ ைவUக!ப- . இhத
�ைல Hற!பாக! பய,ப -.Nட http://www.
pcadvisor.co.uk/how-to/windows/3445475/how-use-
windows-libraries/. எ,ற nகவ&K' உ[ள க$-
ைரைய! பா8UகT .

ெபzய ைபMகைளS கா`க

ெப&ய அளAலான Hல ைப'க[, உGக[
ஹா8$ $ைரA' அNக இட  PFU; . 
ெபM பாலான ெப&ய ைப'க[ நமU;.
ெதாட8h/ ேதைவ!ப டா ததாகேவ இMU; .
bUக!பட ேவBFய eைலKேலேய அைமhN
MU; . இhத ெப&ய ைப'கைளU கBடZய,
தiேய எhத அ!1ேகஷைனc நா பய,
ப-.த ேவBடா . ABேடாC எUC<ேளா
ர&' இத\கான வசN உ[ள/. ச8f பாU�'
‘size:gigantic’ எ,] ைட! ெசp/ எBட8 த$
டT . ABேடாC 128 எ .P. அளA\;
ேம' உ[ள ைப'கைள அைடயாள  கா$- . 
இவ\Z' உGகkU; ேதைவ!படாத ைபைல 
bGக[ அ�./Aடலா .

ஷா$: க: ெதz|y ெகாK}gகK

நா ந � ேபா8$ ம\] மTC Jல 
ெமQUகைள! பய,ப -.N, ந  ப� கைள
nF./U ெகாBடா^ , ABேடாC HC
ட.N', அNக எB �UைகK', இhத ேவைல
கkU; ஷா8$ க$ �க[ உ[ளன. இைவ
அைன.ைதc நா க\]U ெகாB- ெசய'
ப-.த nFயா/ எ,றா^ , Hல அF!பைட
ஷா8$க$ �கைள (எ.கா. Ctrl-X for Cut, Ctrl-C
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for Copy, and Ctrl-V for Paste) ெத&h/ ைவ./!
பய,ப-.தலா .

_`ேடா; 8 Y�3 ைடM;

ABேடாC 8 பய,ப-./பவ8க[,
NைரK' eைறய ைட'CகைளU காBபா8க[. 
இைவ பல Nைரக1' காண!ப- . Aரலா'
ெதா$- அ'ல/ மTஸா' இo./ இவ\ைறU 
காண ேவB- . இத\;! பNலாக, அ!1
ேகஷ,கைள, ;oவாக ஒM ைடq' அைமU-
கலா . இத\; ;oவாக அைமUக ேவB-
Fயவ\][ nத' க$ட.Nைன Cடா8$
CV�i' காqயாக உ[ள இட. N\; இoU-
கT . இhதU க$ட.N, P,னா', grey
bar ஒ,] கா$ட!ப- ேவைளK', அhத
ைடைல A$-AடT . இhத Vேர பா8, இ/
ஒM </ ைட' எ,] கா$ -Vற/. இ!ேபா/,
எhத அ!1ேகஷ, ைட'கைள இN' ;o
வாக அைமUக ேவB-ேமா, அN' இo./
AடT . இதனா', நமU; ;Z!P$ட அ!1
ேகஷைன. ேதF! ெப]வ/ எ1தாVற/. பல
NைரகkU;f ெச'ல ேவBFயN'ைல.

;�S\ ேநா:; பய/ப?Ryக

bGக[ ேம\ெகா[ள ேவBFய ேவைலக
kUகான eைன�$ட' உGகkU;. NைரK'
ேதைவ எ,றா', இ!பF!ப$ட ேதைவக
kUகாகேவ உMவாUக!ப$- ABேடாC
இயUக.N' தM CFUV ேநா$C (Sticky
Notes) எ,ற �ைல! பய,ப-.தT . Cடா8$ 
ெமQ Nைர. ேதட' க$ட.N' ேதF இதைன
எ1தாக! ெபறலா . இதைன இயU Vனா',
NைரK' காqயாக உ[ள HZய க$ட  
அளA' ”தா[” ஒ,] VைடU; . இN' நா 
AM < eைன�$ட' தகவைல! பNh/ 
ைவUகலா . இத, வBண.ைத நமU;! 
PF.தபF, N$டd- வைகK' மா\றலா . 
இN' ைர$ V1U ெசpதா', இ/ ேபா,ற
பல ேவைலகkUகான ஆ!ஷ,க[ அடGVய
ெமQ VைடU; . உGகkU; ேம^ பல
CFUV ேநா$C தா[ ேவB- எ,றா',
இத, ேமலாக இMU; + அைடயாள.N'
V1U ெசp/ ெபறT .

_`ேடா; 8 Wைர8M ேதடM:

ABேடாC 7 HCட.N', Cடா8$
ெமQ ேமலாகU VைடU; ச8f பாU�', 
நமU;. ேதைவயான அ!1ேகஷ,க[, ேபா'
ட8கைள. ேதF! ெப]Vேறா . ஆனா',
இ/ ABேடாC 8' இ/ சா. Nயd'ைல.
ஏென,றா', அN' Cடா8$ ப$ட, இ'ைல.
Cடா8$ ெமQ Vைட!பN'ைல. இM!-
PQ Cடா8$ CV�i' bGக[ இMhதா', 
ABேடாC �ைய அo.NA$-, ைட!
ெசpNட nய,றா', உட, ேதட' க$ட 

VைடU; . பாN ைட! ெசpN-ைகKேலேய
bGக[ ேத-  அ! 1ேகஷ, VைடUகலா .
ேம^ , அ!1ேகஷQUெகன தi க$டn 
கா$ட!ப- .

yM�யமாக ெடS;: அைமSக

ABேடாC உGக[ ெடUC$F, ேதா\
ற.ைத ச& ெசpN- �' ெகா-UVற/. இத,
Jல ெடUC$ கா$ட!ப- த,ைமைய
/'qயமாக மா\றலா . இhத �q, ெபய8
ClearType Text Tuner. இதைன! பய,ப-.N
ெடUC$ைட dக. ெத1 வாக அைமUகலா .
இதைன! பய,ப-.N! பா8.த P,னேர, 
இG; ெசா'ல!ப-  /' qய எ,பதைன 
bGக[ ச&யாக! <&h/ ெகா[ள nFc . 
இhத �ைல! ெபற Control Panel > Appearance
and Personalization > Fonts > Adjust ClearType text
எனf ெச'லT .

�;S �UராS ெசVW?க

உGக[ ெப8சன' க ! #$ட&, ெசய'
ேவக.Nைன மhத!ப-./  கார ணGக[ பல
இMhதா^ , அNqMh/ ஓரளA\காவ/ A-
பட, ஹா8$ FCU Vைன FPராU ெசpவ/ ந'
ல/. இதைன ேம\ெகா[ள, நமU; எhத ேவ] 
e]வனGக1, அ!1ேகஷ, சா!$ேவ8
எ/T ேதைவK'ைல. ABேடாC HC-
டேம நமU;. ேதைவயானைத வழG ;Vற/.
இதைன இயU ;ைகK' நா ேவ] எhத ப�
ையc ேம\ெகா[ளாம' இM!ப/ ந'ல/.
எனேவ, க !#$ட&' ப� இ'லா தேபா/,
இதைன இயUV, ஹா8$ FCUVைன ேந8
ெசpNடலா . இ/ ைப'கைளf �ராக அ-UV
ைவU; . /B- /Bடாக! பல இடGக1'
பNT ெசpய!ப$ட ைபைல ஒேர இட.N'
ைவU; . எனேவ, க !#$ட&, ெசய'
ேவக அNகமா; . Disk Defragmenter என

Hardware: (ஹாK' ேவK) க8%J'டK சாKOத
அைன=C சாதன3கY8 இOத ெசா?லா? DE% U
ட%பLFAறன. மதKேபாK', [%, ம\], ^ ேபாK',
U9PடK, ேமாட8, ெரௗ'டK என அைன=C8 இOத 
ெசா?S? அட3D8.
Internet Telephony: வழ#கமான ெடSேபாA இைண%
U?லாம? இAடKெந' `ல8 ெதாைலேப[ ெதாடKa
ெகாPL ேபb8 cைற#D இOத ெபயK.
Mother Board: (மதK ேபாK') ெபKசன? க8% J'ட9?
இ*#D8 எல#'ராd# சK#J' ேபாK'. இதA
`ல8 தாA க8%J'ட9A அைன=C பாக3கY8
(மாd'டK, ^ ேபாK', ம\], U9PடK ேபாAறைவ)
இைண#க%ப'L ெசய?பL=த%ப LFAறன.
ஒA-#ெகாA- இைணOC ெசய?ப LFAறன.

ெதTUV ெகா?WXக?
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Cடா8$ ெமQA' ைட! ெசp/ இதைன!
ெப\]U ெகா[ளலா .

பய$வாM பய/ப?Ryக
ெப8சன' க !#$ட&' பய8வா' 

ெசய'ப$-U ெகாBFMhதா', இைணய
இைண!P' இMUைகK', ெக-த' Aைள
AU; மா'ேவ8 <ேராVரா க[, ந க !#$
டMU;[ �ைழயாம' பா/கா!< VைடU; .
எனேவ, இதைன இயUகாம' இMhதா',
உடேன இயUV, க !#$டMU;U _-த'
பா/கா!Pைன. தரT . இதைன! ெப\]
இயUக Control Panel > System and Security >
Windows Firewall எ,] ெச'லT .

டா;Sபா$ மைறRதM

Hல ேநரGக1', உGக[ மாi$ட8
NைரK, no இடn உGகkU;. ேதைவ!
படலா . ஆனா', �ழாக இMUV,ற டாCU
பா8 HZ/ இட.ைத! PF./U ெகாB- no
இடn தரAடாம' ெசpNடலா . இத\;
டாCU பா&ைன மைற. /ைவ./, நா க !
#$ட&, இயU;வதைன அைம.Nடலா .
டாCU பா&' ைர$ V1U ெசp/, VைடU; 

ெமQA' Properties ேத8hெத-UகT .
இ!ேபா/ டாCU பா8 அB$ Cடா8$ 
ெமQ டயலாU பாUC கா$ட!ப- . டாCU 
பா8 ேட!P' Auto-hide the taskbar எ,பதைன.
ேத8hெத-UகT . P,ன8, அhத டயலாU 
பாU�qMh/ ெவ1ேயறT . இ!ேபா/
டாCU பா8 மைறUக!ப$FMU; . உGக[
க8சைர டாCU பா8 கா$ட!ப$ட இட.N, 
அMேக ெகாB- ெச,றா', டாCU பா8 
}B- எoh/ வM .

ெப8`: பய/ப?Ryக

ABேடாC HCட  த, iட.ேத ெகாB
-[ள ெபKB$ <ேராVரா , ம\ற இ/
ேபா,ற த8$ பா8$F <ேராVரா கைள!
ேபால அNக வசNகைளU ெகாBடதாக இ'
லாA$டா^ , n,< தர!ப$டைத! ேபால
இ'லாம', ச\] _-த' வச Nகkட, தர!
ப$-[ள/. ேபா$ே டாUகைள இN' ந,றாக
எF$ ெசpNடலா . படGகைள எF$ ெசp/,
இைண./, <Nய Aைள Tகைளf ேச8./,
படGகைள n\Z^மாக மா\Z அைமUகலா .
உGக[ ABேடாC HCட. N\கான வா' 
ேப!பைரU _ட இN' தயா&Uகலா .

இhNயாA' இைணய பய,ப-./ேவா8
எB�Uைக 24.3 ேகாF என அBைமK',

Internet and Mobile Association of India (IAMAI) and 
IMRB எ,ற இரB- அைம!<க1னா' எ-U
க!ப$ட ஓ8 ஆpT ெத&A./[ள/. இN'
அNக எB�UைகையU ெகாBட nத' நகர
மாக n ைப இட ெப\][ள/. 1.64 ேகாF 
மUக[, n ைபK' இைணய.ைத! பய,
ப-.N வMV,றன8. ெச,ற அUேடாப&'
இ/ேவ 1.2 ேகாFயாக இMhத/.

n ைபைய அ-./, தைலநக8 F'q 1.21
ேகாF மUகkட, இரBடாவ/ இட.ைத!
ெப\][ள/. இG;தா, இைணய.ைத!
பய,ப-./ேவா8 எB�Uைக அNக&U; 
ேவக nத' இட.ைத! PF./[ள/. ெச,ற
ஆBைடU கா$F^ இhத ஆB- 50%
மUக[ இhத வைகK' அNகமாVc[ளன8.

J,றாவதாக, இhNயாA' சhேதாஷ நகர 
எ,] அைழUக!ப- ெகா'க.தா உ[ள/.
இG; இைணய.ைத! பய,ப -./ேவா8
எB�Uைக 62.7 ல$சமா; . இhத ஆB-
தா,, இரB- நகரGகைள. த[1, J,றாவ/
இட.N\; ெகா'க.தா வh/[ள/. தகவ'
ெதா�' �$ப நகர எ,] அைழUக!ப- 
ெபGக�M 59.9 ல$ச  இைணய மUகைள! 

ெப\][ள/. ெதா�' நகரமான ெச,ைன
55.8 ல$ச இைணய! பய னாள8கைளU
ெகாB-[ள/. 

ெகா'க.தா இIவா] J,றாவ/ இட.ைத. 
N�8 என! PF.தத\;U காரண , அG; 
அNக அளA' Cமா8$ ேபா, A\பைன நடh
த/தா, எ,] அைன./ ெமாைப' ேசைவ
e]வனGக1, அைம!< ெத&A./[ள/.

nத' எ$- இடGகைள! PF./[ள 
n ைப, F'q, ெகா'க.தா, ெபGக �M,
ெச,ைன, ைஹதராபா., ஆம தாபா. ம\] 
<ேன ஆVய நகரGக1' இைணய பய,ப
-./ேவா8 எB�Uைக 5.8 ேகாF ஆ; . 

nத' நா,; நகரGக1, இைணய! 
பயனாள8க[, இh Nய இைணய! பய னாள8
க1' 23% மUகைளU ெகாB -[ளன8. ம\ற
நா,; 11% ேபைரU ெகாB-[ளன8.

அ-.த eைலK', ப./ ல$ச.N\; 
அNகமாக மUக[ ெதாைக ெகாBட நகரG
க1', rர., ெஜp�8, லUேனா, வேடா தரா,
நாU�8 ஆVயைவதா, அNக எB�UைகK'
இைணய பயனாள8கைளU ெகாBட நக ரG
களா; . இவ\Z' rர. நக&' 29.7
ல$ச ேப8 இைண ய.ைத! பய,ப-.N
வMV,றன8.

இU.ய நக ரXகQ, இைணய4 பயLபாZ
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உலக அளA', உK8U ெகா'q ேநாைய! 
பர!< எேபாலா ைவரC ;Z./, 

அைன./ நா-கk , மUகk பயh/ ெகாB-
FMUV,றன8. இhத ேவைளK', க !#$
டைர இ/ பாN./ வMVற/ எ,ற ெசpN
Aய!ைப. தh/ ெகாBFMUVற/. உBைம
எ,னெவ,றா', எேபாலா ைவரC ;Z./
பல ேபாqயான இெமK'க[, உல ெகG; 
வல வMV,றன. ”எேபாலா ப\Z, உலக �கா
தார e]வன ஓ8 அZUைகKைன. தh/[ள/. 
இைத அவHய பFcGக[. ம\றவ8க kU; 
பர!<Gக[” எ,ற எfச&Uைக ெமK' ஒ,]
வMVற/. அZUைக ;Z./! பFUக qGU
ஒ,] தர!ப-Vற/. இhத qGUV' V1U
ெசpதா', உட, மா'ேவ8 ஒ,] உGக[ க !-
#$டைர! பாN./, க !#$ட&, இயUக க$
-!பா$Fைன, அ�ச' வ� யாக இ,ெனாM
வMU; அQ!<Vற/. உGக[ க !#$ட&,
பாCேவ8$, வGVU கணU; எB, அத\கான 
பாCேவ8$ எB, VெரF$ கா8- எB என
அைன./ தi நப8 தக வ'கk ெச'V,
றன. இதனா', அ ை ன . /
வ�க1^ 
இழ!< ஏ\
ப-Vற/.

எ ன ே வ ,
இ .
த

ைகய ெமK' உGக[ க !#$டMU; வh
தாேலா, அ'ல/ உGக[ Cமா8$ ேபாi' 
இ/ ேபா,ற ெசpN வhதாேலா, உடேன, 
அதைன ஆ8வ.N' qGUV' V1U ெசp/
Nறh/ பா8Uகாம', அ�. /A-Gக[.

USB -- Universal Serial Bus: (edவKச? f9ய?
ப]) க8% J'ட *டA இைண#க%பL8 Uற சாத
ன3கைள எgதாக இைண=C% பயAபL=த ஒ*
வh. ]ேகனK, ம\], Uளாi jைரk, U9PடK 
என= த;ேபாC அைன=C சாத ன3கY8 இதA
வhேய தாA க8%J'ட*டA இைண#க%பL
FAறன. க8%J'டK இய3F# ெகாP j*#
D8ேபாேத இதைன% பயAபL=> சாதன3கைள
இைண#கலா8, l#கலா8.

Control Panel: (கP'ேரா? ேபன?) mPேடா]
இய#க=>A ]டாK' ெமnm? தர%பL8 ஒ* 
o? என இதைனp ெசா?லலா8. இதA `ல8 
mPேடா] இய#க=>A அj%பைடp ெசய?பா-
Lகைள ெச8ைம% பL=தலா8. அ=CடA ெபK
சன? க8%J'டK ம;-8 இைணOத சாத ன3க4 
ெசய?பL8 தAைமையe8 fரைம#கலா8.

Taskbar: (டா]# பாK) mPேடா] இய#க=>? 
மாd'டK >ைரq? ^ழாக இய3D8 l4 க'ட8. 
இ>? ]டாK' ெமn, mைரவாக அ%gேகஷA
aேராFரா8கைள இய#க ஐகாAக4 அட3Fய
ெதாD%a, இய3F# ெகாPj*#D8 அ%g
ேகஷA aேராFரா8கgA ைப?கY#கான க'
ட3க4 ம;-8 கj கார8, UAன Hq? இய3F#
ெகாPj*#D8 aேராFரா8கgA ஐகாAக4
ஆFயைவ இ*#D8. இவ;ைற= ேதைவ%பL8
ேபாC Fg# ெசuC ெபறலா8.

ெதTUV ெகா?WXக?
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 !ல# எ&கைள
பா,ம# ெச01டலா3

\Gக[ ேவ8$ ெதா;!P' ெசய'ப -
ைகK' அFUகF ஆ$ேடா ேமFU எBக[ 

அைமU; வசNKைன! பய,ப-./V
�8களா? எ!ேபாதாவ/ இhத எBக1,
Cைடைல மா\ற ேவB- எ,] nய\H. 
NMUV�8களா? அ'ல/ இhத இட.N' இைவ
இMhதா' ந,றாக இMU;ேம எ,] ஆைச!
ப$FMUV�8களா? எBக1, Cைட',
அைமc இட , Aத  எ'லா வ\ைறc 
ந மா' ந AM!ப!பF மா\Z அைமUக 
nFc . அத\கான வ�கைள இG; பா8U
கலா . nதq' Format ெமQ ெச'லT .
அத, P, Bullets and Numbering எ,ற P&A'
V1U ெசpNடT . இhத ABேடா NறUக!
ப$டTட, அN' கா$ட!ப- பலவைக எB
வைகக1' ஏேதQ ஒ,ைற bGக[ ேத8hெத-
-Uக ேவB- . ஏென,றா' இhத எBக kU
கான Cைடைல மா\ற கCடைமC ABேடா
Aைன. NறUக ேவB- . அத\; ஏேதQ 
ஒM ந ப8 ABேடாAைன. NறUக ேவB- .  
இIவா] ேத8hெத-.தTட, Customize ப$
டைனU V1U ெசpN-Gக[. இhத AB
ேடாA' உGக[ AM!ப. N\கான அைன./
ெச$FG வசNகைளc காணலா . ேமேல
இMU; Number format எ,ற P&A, Jல 
உGக[ பாB$, ந ப8 Cைட', எG; இhத
எBக[ அைமய ேவB- எ,பதைன ெச$
ெசpNடலா . Number position எ,ற P&A'
எ!பF எBக[ டா;ெமB$ ெடUC$ -ட,
அைல, (இட/, வல/ அ'ல/ ந-!<றமாக)
ெசpய!பட ேவB- எ,பதைன nFT
ெசpNடலா . Text position P&T ந ப8 ப$F
ய^ட, ெடUC$ எG; அைமய ேவB- 
எ,பதைன ெச$ ெசpNடலா . ேட! CேபC
எIவளT �ர.N' எBக[ அ-./ ெடUC$
அைமய ேவB- எ,பதைன அைமUVற/.
அைன./ உGக[ AM!ப!பF ெச$ ெசpத

Pற; ஓேக V1U ெசp/ P, }B- Bullets
and Numbering ABேடாA\;f ெச'^Gக[.
இG; bGக[ ெச$ ெசpத அைம!< bGக[ 
பய,ப-./வத\; ஏ/வான ஒM ABேடா
வாக அைமUக!ப$FMU; . இG; }B- 
ஓேக V1U ெசp/ உGக[ டா;ெமB$F\;. 
NM <Gக[. இi bGக[ AM  Pய பF
ஆ$ேடாேமFU எBக[ அைமc . 

ேவ,# அ#டவைண
ெந#9 வ:ைச அகல3

ேவ8$ டா;ெமB$F', ேடP[ ஒ,] தயா-
&U; ேபா/, அத, ெந$- வ&ைசK,

அகல.Nைன dக. /'qயமாக அைமUக
nFc . அத\;U �jUகா�  வ� கைள!
P,ப\றT .
1. எhத ெந$- வ&ைசK, அகல.ைத மா\Z

அைமUக AM <V�8கேளா, அதைன.
ேத8hெத-UகT .

2. &!பi' Layout எ,Q ேட!Pைன.
ேத8hெத-UகT .

3. ேடP[ ;�!P', Properties எ,Q ஆ!
ஷைன V1U ெசpNடT . ேவ8$ ேடP[
!ரா!ப8$�C (Table Properties) எ,Q 
டயலாU பாUைஸU கா$- . 

4. இG; Column எ,Q ேட! கா$ட!பட
ேவB- .

5. அ-./ Preferred Width எ,பைத! பய,
ப-.N, ெந$- வ&ைசK, அகல.ைத,
bGக[ எB�VறபF அைமUகT .

6. அ-.த ெந$- வ&ைசKைன. ேத8hெத-
-Uக, Previous Column அ'ல/ Next Column
ப$ட,க1' V1U ெசp/ ேத8hெத-U
கT .

7. மா\ற ேவBFய அைன./ ெந$- வ& ைச
க1^ ேம\பF ெசய'பா$Fைன ேம\
ெகா[ள ேமேல 5 ம\] 6 eைலக1' _ற!
ப$-[ளவ\ைற ேம\ெகா[ளT .

8. nF.த P,ன8, ஓேக V1U ெசp/ !ரா!-
ப8$�C டயலாU பாUைஸ JடT .
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எAெஸ,
I4%...

எ;ெஸ! எ=>1? அள@
ம\ற அ!1ேகஷ, சா!$ேவ8 ேபாலேவ,

எUெஸ' ெதா;!P^ எo.N, அளT
பாpB$ எ,ேற ;Z!Pட!ப-Vற/. ஒM
பாpB$ எ,ப/ ஏற.தாழ ஓ8 அG;ல.N'
72' ஒM பG;. ஒM ெச' அ'ல/ ெச'q'
உ[ள தகவ' ஒ,Z, எo.N, அளAைன
மா\ற ேவBFயNM!P, நா �' பா&ைன!
பய,ப-./Vேறா . ெடUC$ ச பhதமான
�'கkU; இட/ பUக (பாB$ �q,
வல/ பUக ) பாpB$ அளA, |'- க$ட 
உ[ள/. இhத |'F, வல/ பUக  உ[ள 
�j ேநாUVய அ <U ;ZK' V1U ெசpதா'
எo.N, பாpB$ அளTக[ பலவ\ைறU
காணலா . ெடUC$ைட. ேத8hெத -./
A$- இhத ைசைஸ மா\Zனா' எo./U
க1, அளT மாZ இM!பதைனU காணலா .

ஆனா' ஒ,ைற eைனA' ெகா[ள
ேவB- . V1U ெசpதா' �j ேநாUV A&c  
அளTக1' ம$-ேம எo.N, அளைவ மா\ற
nFc எ,பத'ல. அளT க$ட.N' ெச,] 
எo.N, அளைவ � ேபா8- வ�யாக ைட!
ெசp/ அைமUக nFc . எUெஸ' ெதா;!
Pைன! ெபா].தவைர 1 nத' 409 <[1
வைர இதைன அைமUக nFc . (இ/ உGக[
P&Bட&, Nறைன! ெபா].த/) no எB
அளA' ம$-d,Z பாN அளA^ இhத
எo.N, அளைவ அைமUகலா .

இர&9 C&ேடாC! ஒE ஒ,; ;

^ல ேவைளக1', எUெஸ' ஒ8U<U ஒ,Z,
இரB- ப;Nக1', ஒேர ேநர.N'

ப�யா\ற ேவBFயNMU; . ஒIெவாM
nைறc அG; இG;மாகf ெச,] ப�
யா\]வ/ ச\] Hரமமான கா&ய . கவன 
Hத] வாp!<க[ உ[ள ெசய^ _ட.
ஆனா', ABேடாC இத\; ஒM ந'ல வ� 
தMVற/. இரB- ABேடாUக1' ஒேர ஒ8U

<UVைன. Nறh/ நா  AM <  இடGக1' 
ெசய'பட வாp!< உ[ள/. இ/ எUெஸ' 97
nத' இ,ைறய எUெஸ' 2007 வைர ெகாB-
FMU; ஒM வசN ஆ; .

nதq' ஒM ABேடாA' ;Z!P$ட
ஒ8U<UVைன. Nறh/ ெசய'படT . இத\;  
Window ெமQA' New Window எ,பN' V1U
ெசpNடT . எUெஸ' 2007 எ,றா', &!
பi' A# ேட! Nறh/ அN' ABேடா ;�! 
எ,பN' e# ABேடா ேத8hெத -UகT . 

எUெஸ' இhத க$ட ைளகkU;, <Nய
ABேடா ஒ,Zைன. NறU; . bGக[
இரB- ABேடாUக1^ , ஒேர ஒ8U<UV,
இM ேவ] இடGக1' உGக[ எF$FG 
ேவைலைய ேம\ெகா[ளலா .

இG; ஒ,ைற bGக[ கவiUகலா . ஒI
ெவாM ABேடாA, ைட$F' பா&^ , ஒ8U
<UV, ெபயMட,, ABேடாA, எB� 
கா$ட!ப- . Book1:1 ம\] Book1:2 என
அைவ இMU; . இேத nைறK' தா, AB-
ேடாA, ெமQ ம\] டாCU பா&' கா$-
ட!ப- . ஒIெவாM ABேடாT , அேத
ஒ8U<UV, இM ேவ] ேதா\றGகைளU கா$-
-V,றன. ஒ,Z' ஏ\ப-.த!ப- மா\ற 
அ-.த ABே டாA^ ஏ\ப-.த!ப- .
எனேவ ேம\ெகா[ள ேவBFய மா\றGகைள 
இரBF^ ஏ\ப -.N! P,ன8, ேசI ெசp/ 
ஒேர ஒ8U<Uகாக! பா8Uகலா .

Shift+F11–  1ய ஒ,; G#
எUெஸ' ஒ8U<UV' <Nய ஒ8U �$ ஒ,ைற

இைண!ப/ Hல சமய  பல இடGக1' 
இoபZ ேவைல ேபா' இMUகலா . பல
ெமQUக1' ெச,] அவ\ைற இo./! P,
இ,ெஸ8$ ேத8hெத -!ப/ ேநர இoU; 
ேவைலயாக இMUகலா . இவ\ைற. தA8Uக 
ஒM HZய ஷா8$ க$ � உ[ள/. அ/தா,
Shift+F11. இhத இரBைடc அo.Nனா'
அ!ேபா/ இMU; ஒ8U �$F\; n, <Nய 
ஒ8 $ ஒ,] இைணUக!ப- .
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ெச,ற நவ ப8 1 nத', த, க !#$ட8
தயா&!< ஒ!பhத e]வனGகkU;,

ABேடாC 7 ம\] ABேடாC 8 ஆ!
பேர$FG HCடGகkUகான உ&ம வழG;
வதைன, ைமUேராசா!$ e].NA$ட/.
இi, <Nய க !#$ட8 வாG ;பவ8கkU;,
க !#$ட&' ABேடாC 8.1 HCட 
ம$-ேம பNh/ வழGக!ப- .

அ!பFயானா', இi ABேடாC 7
HCட./ட, <Nய க !#$ட8கைள வாGக
nFயாதா? எ,ற ேக[A பல&, மனN'
எoh/[ள/. இhத அZA!P, தாUக 
எIவா] இMU; என பா8Uகலா .
1. ைமUேராசா!$ e]வன./ட,, ABேடாC

ஆ!பேர$FG HCட ெகாB- க !
#$ட8கைள A\பைன ெசpNட
ஒ!பhத ேம\ெகாB-[ள எf.P. ம\]  
ெட' ேபா,ற e]வனGகkU;,
ைமUேராசா!$, ABேடாC 7 ேஹா 
ேபHU, ேஹா P&dய , அ'ல/
அ'Fேம$ ம\] ABேடாC 8 உ&மG
கைள வழGகா/. ஆனா', ைகK' CடாU
ைவ.NMU; க !#$ட8கைள, இhத
e]வனGக[ ABேடாC 7 / ABேடாC 8
உ&ம./ட, A\பைன ெசp/ ெகா[ளலா .
வ8.தக e]வனGகkU;, ABேடாC 7
<ரபஷன' HCட./ட, 2015 ஆ ஆB-
வைர உ&ம வழGக!ப- . ஆனா',
கடhத Hல மாதGகளாகேவ, ABேடாC 7
AM Pய வாFUைகயாள8க[, ABேடாC
8 HCட ேக$- வாGV! ேபானா8க[.

2. அ!பFயானா', ABேடாC 7 HCட.

N\கான அ!ேட$ ைப'க[ இi ைமU-
ேராசா!$ e]வன.தா' வழGக!பட மா$
டாதா? எ,] Hல8 சhேதக!படலா . உ&ம 
e].த!ப$டத\; இத\; ெதாட8< 
இ'ைல. வM 2020 ஆ  ஆB- ஜன வ&
வைர, ABேடாC 7 HCட வாGVயவ8
கkU;, பா/கா!< ம\] PைழNM.த
;Z¢$-! ைப'க[ efசய வழGக!
ப- . ABேடாC 7 HCட.ைத.தா,,
உலV' 52%U; ேம\ப$டவ8க[ பய,
ப-.N வMV,றன8. எனேவ, இவ8க1,
நல,கைள! பா/ கா!ப/, ைமUேராசா!$
e]வன.N, கடைம. எனேவ, அ!ேட$
ைப'க[ வழUக ேபா', ஒIெவாM இரB-
டாவ/ ெசIவாp Vழைமc  வழGக!-
ப- . ஏ\கனேவ வழGக!ப$ட ச8�C 
ேபU 1, வM ஜனவ&K' காலாவNயாV
ற/. ெதாட8h/ அ-.த eைல ைப'க[ 
வழGக!ப- .

3. ABேடாC 7 <ரபஷன' எFஷQU;
த\ேபா/ உ&ம  VைடU Vற/ எ,றா',
அ/ எIவளT ஆB-கkU;. ெதாட8h/
வழGக!ப- ? இhத ேக[AU;, ைமU 
ேராசா!$ இ,Q பN' தர A'ைல.
சாதாரண வாFUைகயாள8கkU;, உ&ம 
வழG;வதைன e].NA$-, வ8.தக
e]வனGகkUகான HCட உ&மGகைள
ம$- ஏ, ைமUேராசா!$ வழG ;V
ற/? இத\;U காரண , இhத வ8.தக e]-
வனGக[, ABேடாC 8 HCட.N\;
மா]வத\; ஆ8வ கா$டA'ைல.
ேம^ , ABேடாC எUCP HC

 !ேடா% 7/8  'பைன இ,ைல
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ட.ைத இவ8க[ ெபM பா^  பய, 
ப -.N வhதன8. அத\கான ச!ேபா8$ e].-
த!ப$ட Tட,, ABேடாC 8 HCட. N\; 
மாறாம', அைன வM  ABேடாC 7 HC-
ட. N\; மா\ZU ெகாBடன8. 
எனேவ தா,, ைமU-
ேராசா!$, இhத e] வ னG-
க kU; இ,Q  உ& மG-
கைள வழG ; V ற/. அ-.த 
ஆB- ம. NK' தா,, 
ABேடாC 10 வர இMU V-
ற/. அ/ வைர ABேடாC 
7 <ர ப ஷன' பN! P\;, 
உ& மGக[ வழGக!ப- .

4. ைமUே ராசா!$ e]-
வ ன.ைத! ெபா].த வைர, 
ABேடாC 8 HCட , dக! ெப&ய 
ேதா' Aைய. தhத/. இரB- ஆB -க[ 
ஆV A$ட eைல K^ , ABேடாC 8 
ெப&ய அளA' க ! #$ட8 பய னா ள8-
கைளf ெச,ற ைட ய A'ைல. ஒM கால 
க$ட.N', ABேடாC எUCP A\பைன 
உ&ம  e].த!ப$ட ேபாN^ , அத\-
கான பா/ கா!< அ!ேட$ ைப'க[ தர!-
ப டேவ மா$டா/ என அZ AUக!ப$ட 
ேபாN^ , ABேடாC 8 HCட  பய,ப-

-. N ய வ8கைளU கா$ F^ , ABேடாC 
எUCP பய,ப -. N ய வ8கேள அNக  
இMhதன8. இயGVU ெகாB F Mhத 

ெமா.த ெப8சன' க ! #$ட8-
க1', ஐhN' ஒM பG;, 

எUCP HCட. N ேலேய 
ெதாட8h/ இயGV 
வhதன.  ABேடாC 

8 அZ n க!ப -. Nய 
P,னா', அத\;! 

<Nய வாFUைக யா ள8-
கk  dகU ;ைறT. 

ேவ] HCட  பய,-
ப -. N ய வ8க1' இத\; 

அ! Vேர$ ெசpத வ8க[ எB-
�Uைகc  dகT  ;ைறT. 

எனேவ, ABேடாC 10 HCட  
இhத இழ! < கைள ஈ- க$-  என 
ைமUே ராசா!$ எN8பா8U V ற/.
அN8¤ட வ ச மாக, ABேடாC இயUக.-

N\;! பழ V ய வ8க1, அைன./ எN8பா8! <-
க ைளc  eைற ேவ\ ] வ தா கேவ, ABேடாC 
10 உ[ள/. அவ\ ]ட, _-த' வச N க ைளc  
தM V ற/. ெதாட8h/ ABேடாC 8 பய,ப-
-.த eைன!ப வ8க1, எN8பா8! P ைனc  
eைற ேவ\ ] V ற/.

ெமாைப' சாத னGக1' ேபC<U பய,-
ப -.த, ேபC<U ெமச�ச8 எ,Q  

�qைன ேபC<U அZ n க!ப -.N, அதைன 
அைன வ MU;  க$டா ய மாU V ய/. த\ே பா/, 
50 ேகாF ேபMU; ேம' அதைன! பய,ப-
-.N வM வ தாக ேபC<U அZ A. /[ள/. 
இத, Jல  ெமாைப' சாத னGக1' அNக 
எB �Uைக K லான நப8களா' பய,ப -.-
த!ப-   ெமேச¥ அ! 1 ேக ஷ னாக, ேபC<U 
ெமச�ச8 இட  PF. /[ள/.  இ/ இh e ]-
வ ன.N, சாதைனU க' எ,] ேபC<U இயU-
;ந8 |$ட8 ெத& A. /[ளா8. ேபC<U தM  
க ! #$ட MUகான nத,ைம ெமச�ச8 அ!-
1 ேக ஷைன 135 ேகாF ேப8 பய,ப -.N வM-
V,றன8. 

ேபC<U e] வ ன. N\;f ெசாhத மான 
வா$C அ! ெமேச¥ அ! 1 ேக ஷைன 60 
ேகாF ேப8 பய,ப -.N வM V,றன8. 

�னாA, ெட,ெசB$ e] வ ன.N, A 
ேச$ (WeChat) அ! 1 ேக ஷைன 43.8 ேகாF 
ேப8 பய,ப -. / V,றன8. 

ேபC<U nதq' ெமச�ச8 அ! 1 ேக-

ஷைனU ெகாB- வhத ேபா/, பலM  
எ&fச' ப$டன8. எத\கான ெமாைப' சாத-
னGக kU; ம$-  என இhத அ! 1 ேக-
ஷைன டTBேலா$ ெசp Nட ேவB-  என 
எN8!<U ;ர' ெகா-.தன8. இ,]  _ட 
Hல8 இhத எN8!ைப. ெத& A./ வM V,-
றன8. ஆனா', ேபC<U, இhத <Nய ெமச�ச8 
அ! 1 ேக ஷைன, பைழய nத,ைம  அ! 1 
ேக ஷ ன q Mh/ P&!பதா', ெசpN தக வ'க[ 
Aைர வாகf ெச'^  என அZ A.த/. 

ேப%JA ெமச_ச1 பயLபZ`V3 50 ேகாI ேப1
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ேபC<U தள.N', நமUெகன  அUகTB$ 
ைவ./, இயUக. ெதாடG Vய Hல வாரG-

க 1 ேலேய ந  நBப8க[ வ$ட  ேவக மாக 
A& வ ைடc . நா, எ,னதா, ந  நBப8-
கைள எைட ேபா$- ேத8hெத -.தா^ , ஒM 
Hல8 தGக k ைடய ெசpN! பN Tக[ (news 
feed) Jல  ந ைம எ&fச' அைடய ைவ!-
பா8க[. இவ8க 1 ட d Mh/ நா  ஆ8வ  கா$-
டாத ெசpN! பN Tக[ அNக எB �UைகK' 
VைடUக! ெப]ேவா . இதனா' எ&fச' 
அைட வ/ ஒM பUக  இMhதா^ , இhத பN-
T கைள e].த nF யாம' தA!ேபா .

ேபC<U தள  த\ே பா/ இத\; 
ஒM ~8 Aைன. தh /[ள/. 
இhத! P&A', உGக k-
ைடய ெசpN! பNT பU-
க.N', கடhத வார.N' 
அNக  பN T கைள. தhத 
நBப8க[, பUகGக[ ம\]  
;oUக[ ப$ F ய q ட!ப- . 
இN' யா& ட d Mh/ இ.த ைகய 
பN T கைள e].த ேவB -ேமா, 
அவ8க[ ெபய8 n, ஒM FU V1U 
ெசp/, அவ8க[ ந ைம! P, ெதாட8h/ 
வh/ ெசpN! பN T கைள இ- வ தைன e].-
தலா . இதைன e]. Nய P,னM , அவ8க-
kட, ெதாட8h/ bGக[ ந$பாக இMUகலா . 
ஆனா', அவ8க 1 ட d Mh/ ந ைம எ&fச ல-
ைடயf ெசp N-  பN Tக[, eைல!பா -க[ 
நமU; வரா/.

இேத ப$ F யq', கடhத கால.N' ந ைம! 
P,ப\Z பN Tக[ இடாம' ஒ/UV ைவUக!-
ப$ட வ8க1, ெபய8க ைளc  காணலா . 
bGக[ nF ெவ -U;  எhத ேநர. N^ , 
இவ8க kU; உGகைள! P,ப\ற அQ மN 

அ1Uகலா .
இhத News feed settings P&T ெமாைப' 

சாத னGக 1^ , ந  ெடCUடா! P^  இ!-
ேபா/ VைடU V ற/. இதைன! ெபற "more" 
ெமQ V1U ெசp N டT . P, VைடU;  
ெமQA', �ழாகf ெச'லT . அG; "help 
& settings" எ,ற P&A', bGக[ இhத வச N-
Kைன! ெபறலா .

இத\ V ைடேய, இ,ெ னாM ேவைல ையc  
bGக[ ேம\ெ கா[ளலா . ;Z! P$ட AM -
ப.த காத நப & ட d Mh/ வM  தக வ'கைள 

மைற./ ைவUகலா . அhத பNA', 
வல/ ேம' JைலK' உ[ள HZய 

அ <U ;ZK' V1U ெசp/, 
VைடU;  ெமQA', hide எ,-
பைத அo.N, தக வைல மைறU-

கலா .  இIவா] மைறUக!ப$ட 
eைலK', ;Z! P$ட நப & ட-
d Mh/ வM  தகவ' பN Tக[  
மைறUக!ப-  ம\]  ;ைறU-
க!ப- .

“ஒM நBப8 ந ைம! P, ெதாடர 
அQ மN அ1!ப /T , அQ ம Nைய 

e]. / வ/  இi உGக[ ைகக1' உ[ள/” 
எ,] இ/ ;Z./ ேபC<U e8வாV UெரpU 
ம8ரா த, வைல!ப NA' (http://newsroom.
fb.com/news/2014/11/news-feed-fyi-more-ways-to-
control-what-you-see-in-your-news-feed/) ெத& A.-
/[ளா8. இhத ெச$FGC இயU ; வ/ ப\ Zய 
காெணா1 AளUகU கா$ H ையc  காணலா .  

அBைமK' இ,ெ னாM சJக இைணய 
தள மான, $A$ட8 தள.N', இேத ேபா,ற 
தக வ'கைள மைறU;  வசN தர!ப$ட/. 
அதைன. ெதாட8h/ ேபC<U தளn  இhத 
வச Nைய. தh /[ள/. 

ெதா,ைல தH3 ந!ப1கைளA க6 Z4ப Z`த
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உலக அளA', எேபாலா ைவரC தாU ; த-
^U; எN ரான நட வ FUைக க1', பல e]-

வ னGக[ தGக[ பGக 1!ைப தh/ வM V,-
றன. ெச,ற இத�', எ'.§. ம\]  சா சG 
e] வ னGக1, ந,ெ காைட ;Z.த தக வ'க[ 
தர!ப$டன. இவ\ைற. ெதாட8h/ _;[ 
<Nய அZ A!< ஒ,ைற ெவ1 K$ -[ள/. 
த, வாFUைக யா ள8க ைளc  இhத N$ட.N' 
இo. /[ள/. வாFUைக யா ள8க ைளc  உ\-
சா க!ப -.N ந,ெ காைட ேக$ -[ள/. வாFU-
ைக யா ள8க[ தM  ஒIெ வாM டால MU; , 
த, பGகாக இரB- டால8 தர இM!ப தாகU 
_Z c[ள/. வாFUைக யாள8 ஒMவ8 ப./ 
டால & q Mh/ ஆKர  டால8 வைர ந,-
ெகாைட தரலா . 

ஏ\க னேவ _;[ e] வ ன.N, பGகாக, ஒM 
ேகாF டால8 தh /[ள/. இhத eN, எேபாலா 
ைவரC தாUக. Nைன எN8./ நட வ FUைக-
கைள எ-./ வM , அர� சாரா e] வ னGக-
kU; வழGக!ப - V ற/. 

_;[ e] வன. தைலவ8 லா& ேப¥ அவ&, 
;- ப   அைம./ இயU;  eNU க$ட ைள-
K q Mh/ 1.5 ேகாF டால8 அ1. /[ளா8. 

ேபC<U e] வன8 மா8U ம\]  அவ8 

மைனA P&C H'லா இைணh/ 2.5 ேகாF 
டால8 அ1. /[ளன8. P' ேக$C 5 ேகாF 
டால8 eN உதA ெசp /[ளா8. 

ேபC<U இைணய தள.N, nக! P^  
அத, வாFUைக யா ள8க[ ந,ெ காைட வழG-
Vட இட  ஒ/Uக!ப$ -[ள/.

EF? தH3 இர6I4J நLெகாைடEF? தH3 இர6I4J நLெகாைட
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ைமUே ராசா!$ ¨dயா எ,Q  ெபய&' 
nத' Cமா8$ேபா, ெவ1 யா V ற/.  

¨dயா 535 ம\]  ¨dயா 535 �ய' H  
என! ெபய8 ெகாB -[ளன. இவ\Z, Nைர 
5 அG ;ல அளA' qHD FC P ேள cட, உ[-
ளன. இத\; ெகா&'லா VளாC 3 பா/ கா!< 
தர!ப$ -[ள/. இN' ;வா$ேகா8 Cநா! 
$ேரக, 200 !ராசச8 1.2 Vகா ெஹ8$C 
ேவக.N' இயG ; V ற/. ABேடாC ேபா, 
8.1 ¨dயா ெடi  இத, ஆ!ப ேர$FG 
HCட . எ'.இ.F. !ளா¤ இைணhத ஆ$ேடா 
ேபாகC ேகமரா 5 எ .P. Nற Qட, உ[ள/. 
n, < ற மாக அேத 5 எ .P. Nற Qட, ைவ$ 
ஆGV[ ெல,C இைணh/ VைடU V ற/.

இத Qட, ைமUே ராசா!$ ஆ|C பNhேத 
தர!ப - V ற/. இத, ரா  ெமம& 1§.P. 
Cேடாேர¥ ெமம& 8 §.P. இதைன ைமUேரா 
எC.F. கா8$ Jல  128 §.P. வைர அN-
க!ப -.தலா . �ய' H  ேபாi' ம$-  
இரB- H கைள இயUகலா .  இவ\Z, 
ப& மாண  140.2×72.4×8.8 d}. இத, எைட 
146 Vரா . எ!.எ . ேரFேயா ம\]  3.5d} 
ஆFேயா ஜாU தர!ப$ -[ளன. 

ெந$ெவா8U இைண! P\; 3§, ைவ P, 

<k�. 4.0, §.P.எC. ஆVய ெதா�' �$-
பGக[ இயG ; V,றன. இத, ேப$ட& 1905 
mAh Nற, ெகாBட/.

ஆ] வBணGக1' இhத ேபா,க[ ெவ1-
யா V,றன. nதq' இைவ �னா, ஹாGகாG 
ம\]  வGகாள ேதச  ஆVய நா- க1' 
அZ n க மா V,றன. இh N யாA' AைரA' 
ெவ1 வM  என இைணய தள.N' அZ AU-
க!ப$ -[ள/. இத, Aைல �. 9,000 எ,ற 
அளA' இMUகலா .

ைம;ே ராசாH#

bcயா 535 ம'd3 eய, ^3 535
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%ைபC e] வன  அBைமK' த, Q-
ைடய எ .ஐ. 549 Cமா8$ ேபாைன 

A\ப ைனU; அZ n க!ப -. N c[ள/. இத, 
அNக ப$ச H'லைர Aைல �. 7,999 என 
அZ AUக!ப$ -[ள/.  இத, Nைர 5.5 அG-
;ல அளA' 1080p FC P ேள cட, உ[ள/. 
இN' 1.3 Vகா ெஹ8$C ேவக.N' இயG;  
!ராசச8 தர!ப$ -[ள/. இத, ேகமரா 8 
ெமகா PUெஸ' Nற, ெகாBட/. இN' 
எ'.இ.F. !ளா¤ ம\]  ஆ$ேடா ேபாகC 
வச Nக[ VைடU V,றன. n, < ற மாக 2 எ .
P. Nற Qட, _Fய ேகமரா இயG ; V ற/.  
இத, ஆ!ப ேர$FG HCட  ஆB$ராp$ 
4.4. V$ேக$.  இரB- H கைள இN' இயU-
கலா . 3§ இைண! <ட, இ/ இயG ; V ற/.

இத, ரா  ெமம& 1 §.P. Cேடாேர¥ 
ெமம& 8 §.P. இதைன ைமUேரா எC.F. கா8$ 
ெகாB- அN க!ப -.தலா . எ!.எ . ேரFேயா 
ம\]  3.5 d} ஆFேயா ஜாU இைணUக!ப$-
-[ள/. இத, தFம, 9.3 d}. ெந$ெவா8U 
இைண! P\; 3§, ைவ P, <k�. 4.0, §.P.
எC. ஆV யன இயG ; V,றன. 

இத, ேப$ட& 2,000 mAh Nற, ெகாB-
ட/. இத, வF வ ைம!< ஐேபா, 6 ேபாலேவ 
ேதா\ற ம 1U V ற/.

%ைப% எ3.ஐ.549 %மா16 ேபாL அj kக3

ஒ? டI இ?ட,ெந# -------- 
ஏ,ெட! அL Mக3
kதA cத லாக ெமாைப? ேபாA வh இAடKெந' 

பயAப L= C ப வKக Y#D உத mL8 வைகq?, 
ஏKெட? w- வன8 ஒA டp இAடKெந' எAற வச-
>ைய= தA வாj#ைக யா ளKக Y#D வழ3 D F றC. 
ஏKெட? w- வ ன=>A WAP (Wireless Application 
Protocol) ேபாKட? இதைன, இA டKெந' வச >ைய 
cதA cத லாக% பயAப L= C ேவா *#D வழ3 D F-
றC. இC 2y ம;-8 3y %{ ெபu' வாj#ைக யா ளK-
க Y#D வழ3க%ப L F றC. இC ம' L |AE, இல-
வ ச மாக எ%பj இAடKெந' பயAப L=த ேவPL8 
எAற mj ேயா m ைனe8 ஏKெட? கா' L F றC. 
இதைன% ெபற ஏKெட? சOதா தா ரKக4 111 எAற 
எP ~#D ேபாA ெசu > டலா8. அ?லC http://one.
airtel.in எAற இைணய தள8 ெசA- காணலா8. 
த;ே பா ைத#D இOத வh கா'L8 mjேயா 
ஆ3 Fல8 ம;-8 இO> ெமாh கg? Fைட# 
F றC. வ*8 வார3கg?, ேம�8 எ'L ெமாh-
கg? இOத mjேயா வழ3க%பL8 என ஏKெட? 
அE m= C4ளC.
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அBைமK', �னாA, �யாd ெமாைப' 
ேபா,க[ A\ப ைனK' சாதைன ஒ,ைற! 

பைட. /[ள/. �னாA', 12 ம� ேநர.N', 
7 ல$ச./ 20 ஆKர  ேபா,கைள A\பைன 
ெசp /[ள/. இவ\Z, மN!< 16.3 ேகாF 
டால8க ளா; . இைவ அைன./  அh e ]-
வன  தயா &.த Mi ேபா,க ளா; . 
24 ம� ேநர  ெதாட8 
ஆ,ைல, A\பைன 
என அZ A./ இhத 
சாதைன ேம\ெ கா[ள!-
ப$ட/ என, �யாd 
;ேளாப' e] வ ன.N, 
/ைண. தைலவ8  
ª#ேகா பாரா ெத& A.-
/[ளா8. ேபா, A\-
பைன ெதாடGV ஐhேத 
ed ட.N', e] வ ன.-
N\; 1.6 ேகாF டால8 
வM மான  Vைட.த தா-
கT  ;Z! P$ -[ளா8. 

A\ப ைன யான 7.20 
ல$ச  ேபா,க1', 
2.5 ல$ச  Mi4 ேபா,க-
ளா; . Redmi ேபா,க[ 
4.60 ல$ச  A\ப ைன-
யா Kன. இவ\ ]ட, 25 
ஆKர  Mi TVs ெதாைலU-

கா$H ெப$ F கk  A\ப ைன யா Kன. 
2014 ஆ  ஆBF, J,றா வ/ 

காலாBF', 1.73 ேகாF ேபா,கைள A\-
பைன  ெசp/, உலக அளA' ெமாைப' 
ேபா, A\ப ைனK', �யாd J,றா வ/ 
இட.ைத! PF. /[ள/.
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‘‘lெமq? `ட%பL8” எAபC நட#கேவ நட#-
காC எA- அைன வ*8 எPH வ*8 ேவைளq?, 
|கp ச9 யாக அC ைகm ட%பL8 எA- �E q-
*# F �Kக4. jy'ட? உலF? எC ேவP L மா-
னா�8 நட#D8. ஆனா?, நம#D இழ%a ஏ;பL8 
வைகq?, �D4 ெசய?ப டாC எAற ந8 U#ைக-
ையe8 உ3க4 க' Lைர த* F றC. இ>? �ற%-
ப' L4ள கார ண3க4 ச9 யா ன ைவேய. எனேவ, 
நா8 தாA எpச 9#ைக eடA எத ைனe8 ந8U ந8 
ெசய?பா L கைள ேம;ெ கா4ள# �டாC.

எ/. ெதVேவ| Wர/, ேகாைவ.

ெஹடK ம;-8 a'ட9? [Eய அள m லான 
FராU#] அைம%பதா?, ஒ* �? வj வ ைம%UA 
அழD �L F றC. DE%பாக ப#க எPக4 அ*ேக 
அைமe8 பட3க4, ப#க அைம% Uைன நAறாக 
எL=C# கா' L FAறன. பல க8% J'டK a=த க3-
கg? இC ேபாAற பய n4ள DE% aக4 இ*%ப-
>?ைல. இ%ப j%ப'ட j%] wைறய த* மா- வாச-
கKக4 சாKU? ேக'L# ெகா4 FேறA.

எ/. பz மளா ேத_, �வ கா�.

n9' ைலA வPண8 அைம%பC DE=த j%] 
|க\8 உப ேயா க மான ஒAறாD8. ெச?கg? 
இL8 தக வ?க Y#ேக;ப இ%ே பாC நாA ஒK# �' 
தயா 9=C வ* FேறA. இC ஒ* ஒK# �'ைட% 
பாK=த \டA அதA ேட'டா தAைம ப;E அEOC 
ெகா4ள உத \ F றC. இதனா?, என#D பாரா'L# 
Fைட# F றC. உ3க Y#D எA மன மாKOத நAE.

எ;. Tத$சன", காைரSகாM.

இAபா#], yெமq? இட=ைத% Uj#D8 எA-
ப த;Dp ச9 யான கார ண3க4 தர%ப' L4ளன. 
வாj#ைக யா ளKகgA D%ைப ேட'டா mைன% 
ேபா'L ைவ#க, ஒ* w- வன8 எkவ ள\ தாA, 
தA n ைடய பண8, ேநர8, >றA ஆF ய வ;ைறp 
ெசல வ h#D8. தன#கான வ* மா ன= >ைன% ெபற 
எOத w- வ னc8 நட வ j#ைக qைன எL#க=தாA 
ெசu >L8. அOத வைகq?, yெமq? இட=>? 
மா;ற8 வர=தாA ெசue8. நா8 எத;D8 தயா ரா-
கேவ இ*#க ேவPL8. 

டாSட$ ஏ. �வ Y � நாத/, W�3�$.

அைன வ*8 ெத9OC ெகாPL இய3க ேவP jய 
DE%a ெகாPட க' Lைர “[]ட= CடA இய3D8 
aேரா F ரா8க4”.  ந8ைம அE யா ம ேலேய, ந8 க8% J'-
ட9? ேதைவ இ?லாம? இய3D8 aேரா F ரா8கைள 
l# Fனா?, க8% J'ட9A ெசய? >றA அ> க மாD8. 
எ%பj l# D வC? எAற ேக4 m eடA இ*%ப வKக-
Y#D, l3க4 தO C4ள க' Lைர ந?ல வh கா'j.

எ;. மேஹ;வர/, 4y�ேசz.

%மாK' ேபாd? ேப'ட9 ச# > qைன உE�b8 
o?க4 ப;E ேக4m ப>? பD >q? DE% U'-
L4 �Kக4. இAn8 m9 வாக, |A ச#> அ>க8 
பயAப L=C8 ெமாைப? ேபாA o?க4 ப; Ee8, 
அவ;ைற எ%பj# க' L%ப L=தலா8 எAபC 
DE=C8 m9 வான க' Lைர ஒA- த* மா- 
ேக'L# ெகா4 FேறA. பல*8 பயAப L=த= 
ெதாட3 F q *#D8 ]மாK' ேபாAக4 பயAபாL 
DE=C j%]கY8 wைறய தர\8.

எ;. அ$�சனா, W�3�$.

ெப1சன,ெப1சன,
oேரAoேரA
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ேக4m: mPேடா] ைலk இெமq? FைளயP' 
aேரா F ரா|?, ந8 |A அ�ச?கைள% ெப;ற 
நபK, அதைன% பj= C m'டாK எAப த;கான 
அ=தா' [ைய% (receipt) ெப-8 வைகq? 
ெச'j3] ெசu >ட cj eமா?

எ/.Uரகா�, ெச/ைன.

பN': dக எ1 தாக ேம\ெ கா[ளலா , 
Pரகா¤. ABேடாC ைலI இெமK' 
(Windows Live e-mail) இத\கான வச NையU 
ெகாB -[ள/. இG; receipt எ,ப/, நா  
யாMU; அQ! P ேனாேமா, அவ8 அதைன! 
பF. / A$டா8 எ,ற ெமK' ெசp Nதா,. 
இதைன ;Z! P$ட ச8வ8கேள, தாமாக நமU; 
அQ!P ைவU; . ஆனா', அ/ ேபால 
“ர�/” அQ!பU _டா/ எ,] ெச$FGC 
அைம./. த-Uக, உGக[ நBப MU;  
உ& ைம Kைன ABேடாC ைலI ெமK'
தM V ற/.  bGக[ ர�/ ெபற எ,ன ெச$FGC 
அைமUக ேவB-  எ,ப தைன! பா8Uகலா .
1. nதq' Live Mail inboxஐ. NறUகT . 

ேமலாக இட/ பUக  உ[ள �j A& அ <U 
;Zைய அo.தT . 

2. VைடU;  ெமQA', Options எ,ப தைன. 
ேத8hெத -UகT . 

3. ெதாட8h/ Mail எ,பைத. ேத8hெத -U-
கT . இ!ே பா/ Mail Options  ABேடா 
NறUக!ப- . இG; Receipts ேட! Pைன. 
ேத8hெத -UகT . இத, P,ன8 Request 
a read receipt for all sent messages எ,பைத. 
ேத8hெத -UகT . இ] NK' ஓேக V1U 
ெசp/ ெவ1ேய வரT . இேத இட.N', 
ம\ற வ8க 1 ட d Mh/ bGக[ ெப]  

அ�ச'கைள bGக[ பF!ப/ ;Z.த 
ர� / கைள அQ! < வ/ ;Z./  ெச$FGC 
அைமUகலா . இ/ ேபா,ற அைம! < கைள, 
அைன./ அ�ச'க kU ; மாக அைம!பேத ச&. 
ஒIெ வா M வ MUகாக தi.த iேய ெச$FGC 
அைமUக ேவB F ய N'ைல.

ேக4m: ஆ3 F ல=>? Monopoly எAற ெசா? 
ஒ* வ9A தAனா Y ைமைய# DE#D8. ஆனா?, 
க8% J'டK ஓ.எ]. DE=C% பj#ைகq? Duopoly 
எAற ெசா? பயAபா' jைன% பj=ேதA. இC 
எதைன# DE# F றC?

எ;. கா$RWS, தா"பர".

பN': Duopoly எ,ப/ இரB- Aஷ யG-
க1, ஆk ைமையU ;ZU; . ;Z! P$ட 
ஒM A\பைனf சhைதK' இரB- e] 
வ னGக[ ம$-  ெப&ய அளA' அதைன 
இயUV, தGக[ ஆk ைமU;[ சhைதைய 
ைவ./U ெகாBடா', அ/ Duopoly ஆ; . 
இhத வைகK', க ! #$ட8 ஆ!ப ேர$FG 
HCட  P&A', ைமUே ராசா!$ ம\]  
ஆ!P[ e] வ னGக1, இயUக nைற ைமக[ 
ஆ$H ெச^.N வM V,றன. ெமாைப' ேபா, 
ஆ!ப ேர$FG HCட.N' ஆB$ராp$ 
ம\]  ஐ.ஓ.எC. என இரB-  தGக[ 
ஆk ைமைய eைல நா$F வM V,றன. 

ேக4m: ஆP'ராu' ேபாA பயAப L= C8ே பாC, 
அC த*8 ^ ேபாK' வh இைணய cக வ9 அைம#-
ைகq?, .com அைம#க தd ^ தர%ப' L4ளC. 
ஆனா?, ம;ற .net, .org, .gov, .edu, and .tv. அைம=-
>ட ^க4 இ?ைல. இC தd யாக= தர%ப' L4-

ேக? - – ப.,
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ளதா? அவ;ைற% ெப-8 வh எAன? அவ [ய8 
ப>? �ற\8.

ஆ. கன க வK�, W` ?SகM.

பN': பல MU;! பய,ப-  ேக[ A க kU; 
n, Q &ைம ெகா-./ பN' அ1!ப/ ந  
வழUக . அhத வைகK' இhத ேக[ AU; உG-
க kU; ந,Z. இேதா “அவ H ய மான” பN'. 
bGக[ ;Z! P-  .com �ையf ச\] ேநர  
அo.N! PF.தா', .net, .org, .gov, .edu, and 
.tv. எ,பைவ வ& ைச யாகU VைடU; . அN' 
உGக kU;. ேதைவ யா ன/ Vைட.த Tட,, 
அo.NU ெகாB F M!பைத A$ - A$டா', 
அ/ nக வ &K' அைமUக!ப- .

ேக4m: இ%ே பாC mPேடா] 7 []ட8 உ4ள 
க8% J'டைர வா3க லாமா? அ?லC mPேடா] 8 
/ 8.1 []ட8 ெகாPட வ;ைற வா3கவா? எதைன% 
ப9O Cைர ெசuதா�8, தய\ ெசuC ச9 யான கார-
ண3க4 �ற\8.

ேபரா. �த"பர நாத/, மyைர.
பN': ABேடாC 7 இM!ப தைன வாG-

கT . இ,] உலக அளA', ெப8சன' க !-
#$ட8க1' அNக  பய,ப -.த!ப - வ/ 
இhத HCட  தா,. ABேடாC 8 ம\]  
8.1 HCடGக[, இ/ வைர ABேடாC பய,-
பா$F' இMhத Hல அF!பைட இயUக nைற-
க1' மா\ற  ெகாB- வhத தனா', மUக[ 
இவ\ைற ஏ\க ம].தன8. இத னா ேலேய, 
dகT  ;ைற வான எB �Uைக K ேலேய 
இைவ A\பைன ெசpய!ப - V,றன. Hல e]-
வ னGக[ இவ\ைற. தM வேத இ'ைல. 

 அ-.த தாக, வM  Hல மாதGக1', நமU; 
ABேடாC 10 VைடUக இMU V ற/. இத\; 
க$டண  ெச^.த ேவB -மா எ,ப/ ெத& ய-
A'ைல. ஆனா', பல&, எN8பா8! P,பF, 
ABேடாC 8 ம\]  8.1 ைவ. N M!ப வ8க[ 
க$டண  ெபற!பட மா$டா/ எ,] _]-
V,றன8. ைமUே ராசா!$ இ,Q  இ/ ப\Z  
எ/T  _ற A'ைல.

ABேடாC 7 HCட. N\; “mainstream 
support,” வM  ஜன வ & cட, e].த!ப$-
டா^ , பா/ கா!< ;Z.த அ!ேட$ ைப'க[, 
2020 ஆ  ஆB- வைர VைடU; . அத, 
P,னேர இ/ எUCP ேபால ைகA ட!ப- .

எனேவ, ABேடாC 10 வM  வைர, 
ABேடாC 7 உ[ள க ! #$டைர வாGகலா . 
ச\] Hரம  எ-./ க ! #$டைர இயUக 
nFc , அத\கான Aஷ யGகைளU க\]U 
ெகா[ள nFc  எ,ற ந  PUைக இMhதா' 
ம$ -ேம, ABேடாC 8 அ'ல/ ABேடாC 
8.1 உ[ள க ! #$ட8கைள வாGகலா .

ேக4m: எ#ெஸ? aேரா F ரா|?, ஒேர ேநர=>? 
பல ஒK# �'கைள= >றOC பH யா; - ைகq?, 

அவ; E; F ைடேய மாE மாE% பH யா;ற ேவP j-
e4ளC. இத;D ம\] கKசைர# ெகாPL ெசA- 
மா;றாம?, ^ ேபாK' வh யாக மா;E# ெகா4ள 
cj eமா? அத;கான ஷாK' க' ^ எைவ?

எ;.ேக. ஷ` [க", W� வ`ணா மைல.
பN':  எUெஸ' ஒ8U <U தயா &!P', ஒேர 

ேநர.N' பல ஒ8 U �$கைள. Nறh/ ைவ./ 
நா  பய,ப -.த ேவB Fய rj eைல பல 
ேவைள க1' ஏ\ப- . இத\ெகன AB-
ேடாA' ஒIெ வாM ஒ8 U �$ F\;  மா] வ-
த\;, �ழாக உ[ள ேட! P\; மTC க8சைரU 
ெகாB- ெச,] ெசய'ப -.த ேவB- . � 
ேபா8 F ைனேய பய,ப -./  பழUக  உ[ள வ8-
க kU; இ/ ச\] Hர ம.ைத. தM . இத\கான 
�MU; வ� ஒ,] எUெஸ' ஒ8U �$F' தர!-
ப$ -[ள/. ஒ8U �$ மாற AM!ப!ப - ைகK', 
Ctrl+F6 �கைள அo.தT . இhத �கைள அo.-
/ ைகK', ஒ8U <U ; க1, ேட!க[ வ& ைச-
யாக. ேத8hெத -Uக!ப - வ தைன! பா8Uகலா . 
ஐh/ ஒ8U <U ;க[ Nறh N Mhதா', ஐhதா வ/ 
ஒ8U �$ ெச'ல, ஐh/ nைற  Ctrl+F6 �கைள 
அo.த ேவB- . அIவ ள Tதா,.

ேக4m: நாA, ேவK' `ல8 (ேவK' 2007) த|h? 
பல ஆவ ண3கைள= தயாK ெசuC வ* FேறA. 
ஆ3 F ல=>? வா# F ய=>A cத? எ�=C 
ேகUட? எ�=தாக மா;ற%பட ேவPL8 எAற 
m>qA ^�, த|� வா# F ய3கைள நாA ைட% 
ெசuைகq?, cத? எ�= >ைன ேதைவ q?லாத 
எ�=தாக மா; - F றC. இkவா- ஏ;பL8 ஒk-
ெவா* cைறe8, அதைன அL=C ேதைவ யான 
எ�=ைத ைட% ெசuC, UA cதS? Fைட=த 
எ�=ைத அh#க ேவP j e4ளC. இOத ெசய?-
பா' jைன w-=த எAன ெசu >ட ேவPL8?

W. இள�ெச �ய/, 4y�ேசz.
பN': nத, nதq' தdைழ ேவ8$ 

ம\]  ம\ற அ! 1 ேக ஷ,க1' பய,ப -.-
/ ேவா MU; ஏ\ப-  HUக' ம\]  Pரfைன-
க1' இ/T  ஒ,]. இhத nத' எo./ 

மா\ற. Nைன e]. N A டலா . இ/ ேவ8$ 
ெதா;!P' மாறா eைலK' தர!!-  
�' ஆ; . AutoCorrect எ,ற �' இதைன 
ேம\ெ கா[ V ற/. இத, இயUக. Nைன e].-
N A$டா', இhத Pரfைன K q Mh/ A--
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ப டலா . அத\கான ெசய'பா - கைள. 
தh / A$-, P, e]. / வதா' ஏ\ப-  HU-
க'கைளU _] Vேற,.

nதq'  AutoCorrect �' இMU;  இட  
ெச'லT . இத\; &!பi' V1U ெசp/ 
VைடU;  ெமQA', Word Options எ,ப-
தைன. ேத8hெத -UகT . VைடU;  AB-
ேடாA', இட/ பUக , Proofing எ,ப தைன. 
ேத8hெத -UகT . இதைன. ேத8hெத -.த-
Tட,, Change how word corrects and formats 
your text எ,ற ABேடா VைடU; .  இN' 
nத' �லாக Auto Correct Options எ,ற ேட! 
VைடU; . இN' V1U ெசpதா', Auto Correct 
எ,] கா$F, ெதாட8h/, bGக[ ேத8hெத -./ 
அைம.த  ஆG Vல  (AutoCorrect:English United 
States) தைல! P$ட ABேடா VைடU; . 
அN' பல ேட!க[ காண!ப- . அN^  
ஆ$ேடா கெரU$ எ,ற ேட!P' V1U ெசp Nட 
VைடU;  ப'ேவ] ஆ!ஷ,க1', ”Capitalize 
First letter of Sentences” எ,] இM!பத, n, 
உ[ள பாU�' உ[ள FU அைட யா ள.ைத எ-.-
/ A டT . P,ன8, ஓேக V1U ெசp/ ெவ1-
ேய றலா .  ஆனா', ஆG Vல வாU V யGகைள 
அைமU ; ே பா/, nத' எo. Nைனf HZய 
எo.தாக அைம.தா', அ/ NM.த!பட மா$-
டா/. இhத ABே டாA'  VைடU;  வச Nக[ 
P,வ M மா]: Correct Two Initial Capitals, Capitalize 
First Letter Of Sentences, Capitalize First Letter Of Table 
Cells, Capitalize Names Of Days, Correct Accidental 
Use Of Caps Lock Key.

ேக4m: நாA a> ய தாக வா3 Fய க8% J'ட9?, 
டா]# பாK வழ#க= >;D மாறாக%  ெப9 ய தாக உ4-
ளC. இதைன எ%பj [E ய தாக மா;றலா8? இ>? 
mPேடா] 8 []ட8 உ4ளC. இதைன வா3 F ய>? 
இ*OC அ%ப jேய தாA உ4ளC.

-எ;. மஹ ராஜ/, ெசgகMப:?.
பN': bGக[ AM  P ய பF HZ ய தாக 

இதைன அைமUகலா .  டாCUபா&' ைர$ 
V1U ெசp N டT . இN'  Lock taskbar 
எ,பN' FU அைட யாள  இ'ைல 
எ,ப தைன உ] N!ப -.தT .  FU 
அைட யாள  இMhதா', அN' மTC 
க8ச8 ெகாB- V1U ெசp Nட, 
அ/ மைறh / A- . இi, டாCU-
பா&, ேமலாக உ[ள ேகா$F, 
அMேக மTC க8சைரU ெகாB- 
ெச'லT . க8ச8 இM அ <U ;Z 
ெகாBட அைட யா ள மாக மா]  வைர 
ேகா$F, }தாகf �ழ\Zf ெச'லT . 
மாZய P,ன8, அதைனU �ழாக அ'-
ல/ ேமலாக இo./, டாCUபா&, 
அக ல.ைத. ேதைவ யான அளA' 
அைம./U ெகா[ளலா . ேதைவ-

யான அளA' ைவ.த Tட,, }B-  டாCU-
பா&, }/ ைர$ V1U ெசp/, Lock taskbar எ,-
பN' FU அைட யா ள.ைத ஏ\ப -.தT . இhத 
FU அைட யாள , டாCU பா&, அளைவ அ!-
ப Fேய மா\றாம' ைவ. N MUக உத T V ற/.

ேக4m: ஏேதn8 ஈ]டK எ# ஒA- ெசா? �3-
கேளA. ெவD நா'க ளாக இC ேபாAற j%] தர%-
ப ட m?ைல.

எ". T3ர ம�, பழ�.

பN': ெபா/ வாக ஈCட8 எU எ,பைவ, 
க ! #$ட&' இயG;  சா!$ேவ8 அ! 1-
ேகஷ, அ'ல/ HCட  அ! 1 ேக ஷi', 
அதைன வF வ ைம.த வ8க[, ேவFUைக யாக 
ச\] ெபாo/ ேபாUக அைம.த ைவ யா; . 
உGக kU;  அ/ ேபா,ற மன eைல வh /-
A$ட/ என eைனU Vேற,. ச&, அைன வ MU-
; மாக ஒ,] ெசா' Vேற,.

_;[ ேதட' க$ட.N',  “zerg rush” என 
ைட! ெசp/ பாMGக[. ேதட' nF Tக[ 

கா$ட!ப- . ஆனா', அவ\ைறc  
}Z, Hக!< ம\]  ம�ச[ வBணG-
க1',  _;[ எ,ற ெசா'q, ‘o’ 
எo./ அைலக[ வ& ைச யாக. ேதா\-
ற ம 1U; . இhத எo. /Uக[ ேதட' 

nF Tக[ கா$-  வ& கைள! பF!ப-
F யாக அ�U; . இ] NK, அைன.-
ைதc  அ�.த P,ன8, இைவ 

ேமேல bhN வh/  அைன./ ‘o’ 
எo. /Uகk  ேச8h/ “GG”  (“good 
game”), எ,Q  அைட யா ள. Nைன 
ஏ\ப -./ . StarCraft  எ,Q  
Aைள யா$F' இ/ ேபால ஏ\ப --

வ/ உB-. அதைன! ேபால இ/T  
அைமUக!ப$ -[ள/. இhத Aைள-
யா$F, nFA', Clear எ,பN' அo.-

Nனா',  உGக kUகான ேதட' 
nF Tக[ }B-  VைடU; .
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