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எ9DபாD3ைபP* எQ.!க#.

க*3BCடD ெதாடDபான Sா6 ‘TU’<க# 8=-.
மலF6 ெவN5ட 2 >ர9கைள அ23ப@*.
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மாத-9X8 `: ெவNயாb5+<க<cடா.. Sா6க# 
மXY* ‘TU’<கைள உ+வா<bயவD, ெவN5CடவD,
bைட<8* இட!க#, &ைல ஆbயவXைற< கCடாய* 
8=3>டேவKL*.
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ப6க" 13
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உ
I

ேள

–டாKடL. ெப. சMNர ேபா7–
‘‘ !ேடா% இய)க+,-. இ/ ஒ1 

மாெப15 ,1நா7” எ9ற உண=>?@ ெப1)
கான வாசக+/ட9, ைம)ேராசா@H தைலைம
K=வாL நாெத7ளா,  !ேடா% 10 இய)க
PைறைமQ9, Rக=ேவா= ேசாதைன@ 
ப,@Sைன, ம)க7 பா=).5 வைகQT,

ெரHம!H நகUT நைடெப-ற  ழா T,
ைம)ேராசா@H KW வன+ தைலைம யக+,T
ெவXQHடா=. ” !ேடா% ?%ட+ைத 
ேதZ@ ெப-ற ம)கXட[1\/,  !ேடா%
?%ட+ைத ேத=\ெத]+/, அதைன ேந?).5
ம)கைள ேநா)L நா5 நக=ேவா5” எ9W
 !ேடா% ?%ட+ைத எ,=பா=+/) 

பர"ெபா&ளா( )*ேடா- 10
 !"ட$ சாதன*க,-



2-2-20153
கா+,1).5 ம)கைள ேநா)L அ9_
ெப1)ேகா] உைரயா-`னா=, நாெத7ளா.

ந5 வாa)ைக Pைறையb5, ?\த ைன
ையb5 மா-` அைம+த  !ேடா%
இய)க5, இc, ந5 வாa 9 daKைலகைள
மா-` அைம).5 பeைய,  !ேடா%
10 இய)க+/ட9 ெதாடf .Lற/. இ\த உல
L-. இ9g5  !ேடா% ஒ1 கHடாய+
ேதைவயாக இ1).5; அ/ இTலாமT உல.
இயfகா/ எ9பதைன KiS).5 வைகQT,
 !ேடா% 10 வ1Lற/.

 !ேடா% ஆ@பேரHZf ?%ட5 எ9
ப/, ைம)ே ராசா@H KWவன+,-. ஒ1 ெபUய
சவாT ஆ.5. அதgைடய ெவ-`QT தா9,
அ\KWவன+,9 எ,=காலேம உ7ள/. அ\த
வைகQT,  !ேடா% 10 ?%ட5 .`+த
நடவZ)ைகக7 அைன+ைதb5, ைம)
ேராசா@H KWவன5 சU யாகேவ ேம-ெகா!
]7ளன எ9W kறலா5. ப+தா!]கl).
P9னாT, அைன+/ ZmHடT சாதனfக-
Xn5, ெப15பாn5 ெட%)டா@ ம-W5 
ேல@டா@ க5@oHட=கXT, 90%  !ேடா%
இய)கேம இயfLய/. அத9 S9ன= வ\த
%மா=H ேபா9, ேட@ளH ஆLய ZmHடT
சாதனfகXT, ஐ.ஓ.எ%. ம-W5 ஆ!HராtH 
இயfLயதாT, ZmHடT சாதனfகXT
 !ேடா% இய)க+,-கான பf. 15% ஆக) 
.ைற\த/. இதைன> சU ெசt/ உய=+/5
பeQT,  !ேடா% 10 இயf.5 என)
kறலா5.

ஏ-கனேவ ெவXயான ெதாwT RHப
SU ன1)கான P9ேனாHட ப,@ST,
ைம)ேராசா@H  !ேடா% 8 ?%ட+,T ஏ-
ப]+,ய தவWக7 அைன+ைதb5 சU ெசtத/.
த-ேபாைதய, Rக=ே வா1)கான ேசாதைன+
ெதா.@ST, ஆ>சUய@பட+த)க வைகQT பல
_,ய வச,கைள Rக=ேவா1).+ த\/7ள/.
ெதாwT RHப SU ன1)கான P9ேனாHட
ப,@Sைன@ பல லHச5 ேப= ேசாதைன
ெசt/ தfக7 S9yHடfகைள+ த\தன=. 
இவ=கைள Pைற@ப]+/வத-காகேவ,
‘ !ேடா% இ9ைசட= ,Hட5’ ("insiders")
எ9ற ஒ9ைற ைம)ேராசா@H ெச9ற ஆ!ZT
ெதாடfL, இ9g5 இய)L) ெகா! ]7ள/.
இ\த _,ய இய)க PைறைமQ9, ?ற@_ அ5
சfகைள இf. காணலா5.

இலவசமாQ! ெபறலாS

Pதலாவதாக, பல15 எ,=பா=+/)
ேகH]) ெகா!ட/ ேபால,  !ேடா% 
10 ப,@_,  !ேடா% 7 ம-W5 அ]+/
வ\த ஆ@பேரHZf ?%டfகைள@ பய9
ப]+/ேவா1). இலவச5 என அ` )க@

பH]7ள/. இவ-ைற இய).5 அைன+/ 
க5@oHட=கைளb5,  !ேடா% 10 ?%ட+
,-. அ@ LேரH ெசt / டலா5. k]தலாக,
 !ேடா% 8.1 பய9ப]+/5  !ேடா% 
ேபா9கl5, இேத  !ேடா% 10 ?%ட+
,-. அ@ேடH ெசtய@ப]5.

ைம)ேராசா@H, ‘ !ேடா%’ எ9ப/ இc 
ஒ1 ேசைவயாக வழfக@ப]5 என அ`  +
/7ள/. ஆனாT, இ/ .`+த  U வான தக-
வTகைள ெவXQட Tைல.

ஒேர T7டS

ஆ@S7, ஓ.எ%. எ)% ?%ட+ ,ைன த9
ெட%)டா@ ஆ@பேரHZf ?%டமாக{5,
ஐ.ஓ.எ%. ?%ட+ைத ெமாைபT சாத னfக l)
காக என{5 SU+/ ைவ+/ இய)L வ1 L
ற/. ஆனாT, Pத9 Pத லாக, ைம)ேராசா@H,
 !ேடா% 10 ?%ட+ைத, ெப=சனT க5@
oHட= PதT அைன+/ ெமாைபT சாத னf
கl).5 இையவானதாக+ தர இ1)Lற/.
இவ-`Tஇயf.5இைட Pகfகl5 (Interface) 
ஏற+தாழ ஒேர மா,Uயாக அைமய இ1)L9
றன. இதனாT, ெட%)டா@ க5@ oHடUT, 
 !ேடா% 10T ெதாடf Lய ேவைலைய,
ேபாcT ெதாட ரலா5. அேத ேபால, ேபாcT 
ெதாடfLய ேவைலைய, ேட@ளH S.?.QT
இய)கலா5. அைன+/ சாத னfகைளb5 ஒேர
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இய)க+,T ெகா!] வ15 இ\த வச,Qைன,
ைம)ேராசா@H ெவ. காலமாக எ!e வ\/,
இ@ேபா/ ஈேட-`b7ள/.

இத9 �ல5, ெமாைபT க5@oHZf
உலLT ேகாேலா>? வ15, k.7 ஆத
U).5 ஆ!HராtH ம-W5 ஆ@S7 ?%டf
கX9 வாZ)ைகயாள=கைள+ த9 SZ).7, 
 !ேடா% ?%ட5 �ல5, த9 .ைட).7
ெகா!] வ1Lற/ ைம)ேராசா@H. இத-கா
கேவ, உலக அள T, த9  !ேடா% ?%ட5
பய9ப]+/5 150 ேகாZ ேப=கl)., _,ய
 !ேடா% 10 ?%ட+ ,ைன இலவசமாக@
ெபற அgம,+/7ள/.

ைம)ேராசா@H  !ேடா% 10 ?%ட+
,ைன, ெப=சனT ம-W5 ேல@டா@ க5@
oHட= ம-W5 ெமாைபT சாதனfகl).
மH][TலாமT, ேவW பல சாதனfகைளb5
இய).5 வைகQT வZவைம+/ ெவXQ
]Lற/. ைம)ேராசா@H KWவன+,9 _,ய
ச=ேப% ஹ@ (Surface Hub,) ம-W5 எ)%
பா)% ஒ9 (Xbox One) ஆLயைவb5 இேத
?%ட+,ைன@ பய9ப]+/5 வைகQT வZ
வைம)Lற/. இதனாT,  !ேடா% ம-W5
எ)%பா)% %ேடா=க7 ஒ1fLைண)க@ப
]L9றன. ைவ S இைண@_ �ல5, எ)%
பா)�T உ7ளனவ-ைற, க5@oHடUT இய)
கலா5. எ,= வwQT, மா-`b5 இய)கலா5.

 !ேடா% 10 ?%ட5 கHட ைம@_,
_ேராLரா5கைள வZவைம).5 ெடவல@
ப=க7, ஒேர ேநர+,T, %மா=H ேபா9, 
ேட@ளH, ேல@டா@ ம-W5 ெட%)டா@ க5@
oHட=கl).+ தfக7 அ@Xேகஷ9கைள
உ1வா).5 வைகQT உ1வா)க@பH]7ள/.
இ\த அைன+/ சாதனfகைளb5 இய).5
ஒேர ?%டமாக, ைம)ேராசா@Z9  !ேடா%
இ1)க@ ேபாLற/ என இc அZ+/>
ெசாTலலா5.

ஹேலா காLடனா!

ைம)ேராசா@H KWவன5 ஏ-கனேவ வZ வ
ைம+/7ள கா=டனா (Cortana digital assistant) 
 !ேடா% 10 ?%ட+/ட9 ஒ1fLைண)
க@பH]7ள/. கா=டனா இ@ேபா/ P�ைம
யாக, ெச`வான ,ற9 ெப-W7ள/. ேம@%, 
ஒ9 Hைர� ம-W5 %பா=ட9 Sர{ச= ஆL
யவ-Wட9 இைண)க@பH]7ள/. இ/
ந5 ZmHடT உத யாளராக> ெசயTப]5.
நா5 ைட@ ெசtேதா, அTல/ .ரT வwயா
கேவா, ைபT ஒ9ைற+ ேதடலா5. கா=டனா,
இவ-`�1\/ ந5ைம@ப-` ந9. அ`\/
ெகா7l5. இதைன+ ெதாட=\/ பய9ப ]+/
ைகQT, நம). ?ல ேம5ப]+த@பHட  ஷ
யfகைள@ பU\/ைரகளாக+ த15.

7பாLட/  ரXசL

த9  !ேடா% 10 ?%ட+/ட9 இைண+/
வழf.வ/ட9, _/ைமயான Sர{சராக இ1)க
ேவ!]5 எ9ற இலH?ய+/ட9, %பா=ட9
Sர{சைர, ந�ன ெதாwT RHப+,T, _,ய
k]தT வச,கlட9 ைம)ேராசா@H வZவ
ைம+/7ள/. இத9பZ, ஓ= இைணய தள5
இ,T .`@Sட@ப]ைகQT, அ\த இைணய
தள@ ப)க+,ைன, அதgடனான ெதாட=_க
lட9 உைறய ைவ+/ காH]Lற/.

இதனாT, தா9 கட\த 20 ஆ!]கl).
ேமலாக, உ1வா)L, ேம5ப]+,+ த\த இ9
ட=ெநH Sர{சைர ைம)ேராசா@H  H] ட
 Tைல. அதைனb5 த9 ?%ட+/ட9 த1L
ற/. ஆனாT, இc வ1fகால+,T, இத-.5
எ)%S). ேந=\த க, ஏ-படலா5. P-`n5
மைற)க, மW)க@படலா5.

ெமாைபY ேபாZK[S \]ேடா7 10

ேபாcT  !ேடா% ஒ1 P�ைமயான
மா-ற+,-. உ7ளா)க@பH ]7ள/. _,ய 

வைகQT ேபாHேடா, %ைக@, ஆ�% ம-W5
Sற அ@Xேகஷ9க7 மா-ற@பH], ேம5ப]+
த@பH] Lைட)L9றன. � ேபா=Zைன மா-`
அைம).5 வைகQT த1Lற/. ெமேச�
அg@ப, .ரT வwQைன பயனாள=க7
ேம-ெகா7ளலா5. %ைக@ அ@Xேகஷ9 ?%
ட+/ட9 இைண)க@ப ]Lற/. இத9 �ல5,
ெமேச�க7 தாமா கேவ, %ைக@ �ல5 அg@-
ப@ப]L9றன. %ைக@, டயல1ட9 இைண)
க@ப]Lற/. ேபாcT இயf.5  !ேடா%
?%ட+,-கான ஆ�% அ@ Xேகஷ5 P-`n
மாக ேம5ப]+த@பH] Lைட)Lற/. பயனா
ள=க7 எ,=பா=).5 அைன+/ வச ,கl5,
ேவ=H, எ)ெஸT ம-W5 பவ=பாt!H அ@X
ேகஷ9கlட9 Lைட) L9றன. 

\ைளயா;S வசN

ேபாcT இயf.5  !ேடா% 10,
ேக5  ைளயா]வத-கான வச,கைள ேம5
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ப]+/Lற/. இதgைடய _,ய DirectX 12
அ@Xேகஷ9 _ேராLரா[f ெமாw,
 ைளயா]வதைன _,ய அgபவமாக)
காH]Lற/.

எK7பாK7

ைம)ேராசா@H த9 எ)%பா)% (Xbox)
அ@Xேகஷைன,  !ேடா% 10 ?%ட+/ட9
இைண+/7ள/. அேத ேபால,  !ேடா% 10
எ)%பா)% ஒ9 க9ேசாnட9 இைண)க@
ப]Lற/.

ெதாட_S உறX

 !ேடா% 10 ?%ட+,T தர@பH]7ள
[க@ ெபUய வச,, அத9 ெதாட15 உற{ தா9.
ஆ5,  !ேடா% 7 ம-W5  !ேடா% 8
?%டfகைள@ பய9ப]+,யவ=க7,
 !ேடா% 10 ?%ட+ ,ைன@ பய9

ப]+/5ேபா/, ஒ1 ெதாட=>?Qைன
உண=வா=க7. %டா=H ெமg �!]5 தர@-
ப]Lற/. அேத ேபால,  !ேடா% 8 பயனா
ள=க7, அ\த ?%ட+,T  15Sயைவb5
தர@பH]7ளன. இ�வாW அைன+,-.5 
இைசவான இைடPக+,ைன ைம)ேராசா@H
 !ேடா% 10T Continuum என அைழ)Lற/.

 !ேடா% 10, ம{% ம-W5 � ேபா=
Zைன உண=\த{ட9, தானாக, பைழய வைக
 !ேடா% எ)%_ேளாரைர %டா=H பHட
gட9 காH]Lற/.  !ேடா% 8 ?%ட5
ெட%)டா@ST பழLயவ=க7, இர!] வைக
ையb5 இய)கலா5. ஐகா9க7 _,ய உ1-
 ைன@ ெப-W7ளன.  !ேடா% 8 ?%
ட+,9 ெபUய அள லான ஐகா9கைளb5,
பைழய %டா=H ெமg{ட9 இயf.ைகQT,
?`ய அள லான ஐகா9கைளb5 ெப-W
இய)கலா5.

 !ேடா% 8 ?%ட+,T, அைனவராn5
 1@ப[TலாமT இய)க@பHட சா=5% ெமg
(charms menu)  -.  ைட ெகா])க@பH]7
ள/. அத-.@ ப,லாக, வல/ ப)க5 இ1\/
%ைவ@ ெசtதாT, _,ய ேநாHZSேகஷ9%
ெமg Lைட)Lற/. இ,T, பல அ@Xேகஷ9க
l)கான இய)க ெதாட)க5 PZ -கான  ைர
வாக இயf.5 டாL7 (quick-toggle) பHட9க7
தர@ப]L9றன. இவ-ைற@ பய9ப]+,,
ெட%)டா@ ம-W5 ேட@ளH எ9ற Kைல
கl). மா`) ெகா7ளலா5. ைவ S ம-W5
Sற ெசHZf% அைம@_கைளb5 இய)கலா5.
ெசHZf% ெமg{5, க!HேராT ேபனn5
_,ய SU T தர@ப]L9றன.

\ைரவான ேவகS!

ைம)ேராசா@H த9 ?%ட+,-கான அ@ேடH
ைபTகைள வழf.5 ேபாெதTலா5, அ/ ெமம
UQT அ,க இட+ைத எ]+/) ெகா7Lறெத9W5,
அதனாT, ?%ட5 ெம/வாக இயf.Lற/ எ9W5
.-ற> சாH]க7 அ])க@பHடன. அ/ உ!

ைமேய. அதனாT, ைம)
ேராசா@H,த9 !ேடா%
7 PதT, இ+தைகய .-
ற>சாH]க7 வராமT
பா=+/) ெகா!ட/. ஆ@
பேரHZf ?%ட+ைத
[க> ?`யதாக அைம+/,
ேவகமாக இயf.5
வ!ண5 ைவ+/)

ெகா!ட/.  !ேடா% 10
?%ட+,n5, இ\த இல). அழ

காக அைடயாள5 காண@பH]7ள/.
 !ேடா% 8.1 இய)க ேவக+ைத)
காHZn5 மH][TலாமT, ஆ@S7
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KWவன+,9 ஓ.எ%.எ)%. ேயா%ைமH
?%ட+ைத) காHZn5 ேவகமாக இயf.5
வைகQT,  !ேடா% 10 வZவைம)க@
ப]Lற/.

 !ேடா% 7 PதT அத9 S9 வ\த
அைன+/ ?%டfக7 இயfLய க5@oHட=
கXT,  !ேடா% 10 இயf.5. இதனாT, 
 !ேடா% 10 இய)க, ஹா=Hேவ= உய=+த@
பட ேவ!]5 எ9ற ெசல{ பய5 இTைல.

அைசயாத பாbகா!2

இ/வைர ெவXQHட  !ேடா% இய)க
PைறைமகXT, [க{5 அ,கமான பா/கா@_
அ5சfக7 ெகா!ட/  !ேடா% 10 என 
ைம)ேராசா@H அ` +/7ள/. அ!ைம)
கால+,T ேஹ)க=களாT ேம-ெ கா7ள@பHட
Pய-?க7,  !ேடா% 10 ?%ட+,T ப�)
கா/ என{5 ெதU +/7ள/. ேமn5, ஒ9
Hைர T பல கHட ைம@_ மாWதTகைள 
ேம-ெகா!]7ள/. இத9பZ, ஒ9 Hைர T
ேச� ெசtய@ப]5 ைபTக7 ேபாHேடா%
ம-W5 எ)%பா)% [o?) அ@Xேகஷ9
கXT இய)க@ப]5. ேமn5, ேபாHேடா)
கைள@ ெபாW+தவைர �@XேகH ைபTக7
தாமாகேவ கைளய@ப]5. [>ச[1)L9ற
ைபTக7, ேம5ப]+த@ப]5.

2Nய நgன ெதாhY j6பS

ேமேல kற@பHடைவ அைன+/5 நா5 
ஏ-கனேவ, ைம)ேராசா@H KWவன+,ட5
இ1\/ ெப-W வ\தவ-`9 _,ய மா-றfக7.
இவ-Wட9, P-`n5 _,ய பUமாணfக7 
ெகா!ட, ந�ன ெதாwT RHப சfக,கைள,
ைம)ேராசா@H,  !ேடா% 10 ?%ட+/ட9
த1Lற/. அ\த வைகQT Pத�T நா5 ச\
,@ப/ ேஹாேலா ெல9% (HoloLens) ம-W5
சா=\த அ@Xேகஷ9க7 ஆ.5. உலLேலேய
Pத9 Pதலாக, ”ேஹாேலா LராS) க5@-
oHZf இய)க ேமைடைய”, ைம)ே ராசா@H

அைம)Lற/. இத9 �ல5, பயனாள=க7,
P@பUமாண ேஹாேலா Lரா5கைள அைம)
கலா5. இத-கான தைல அeகலைன மாHZ)
ெகா!],  !ேடா% 10 ?%ட5 வழf.5 
ேஹாேலா ெல9% ெதாwT RHப+ /ட9 
இைண\/, ேஹாேலா LராS) உ1 வfகைள,
ந5 Kஜ உலLT உலவ டலா5.

இ/ .`+/ உைரயா- WைகQT, ைம)
ேராசா@H KWவன+ தைலவ= நாெத7ளா, “இc 
ேஹாேலாLரா5 உ1 வfக7, ந5 ,ன சU 
வாa 9 ஓ= அfகமாக மா`  ]5” எ9றா=.

\] 10 எ!ெபா-b எk[ qைடK[S?

ெச9ற அ)ேடாப=, 2014 PதT,  !ேடா% 
109 ெதாwT RHப P9ே னாHட ப,@_ 
ெவXயான/. அ@ேபா/ ைம)ேராசா@H
 !ேடா% இ9ைசட= (Windows Insider) _ேரா
Lரா5 எ9ற ஒ9ைற+ ெதாடfL, ஆ=வ ல=
கைள@ ப,bமாW ேகH]) ெகா!ட/. இ\த
_ேராLரா[T ப,\தவ=கl)., வ15 வாரf
கXT  !ேடா% 10 Rக=ேவா= ேசாதைன@ 
ப,@_ பய9ப]+த அgம, Lைட).5.

ெமாைபT ேபாcT பய9ப ]+/வத-கான
 !ேடா% 10 ேசாதைன+ ெதா.@_ வ15 
S@ரவUQT Lைட).5.

ெமா+தமாக@ பயனாள= அைனவ1).5,
 !ேடா% 10 இ\த ஆ!Z9 S-ப.,QT
Lைட).5 எ9W எ,=பா=)க@ப ]Lற/.

ேஹாேலா ெல-2
யா ! எ$%பா%(காத வைக-., 
ைம(ேராசா45. 78ேடா: 10 அ>?க
@கA7., ேஹாேலா ெலE: (HoloLens)
F>GH அ>7GதH. ேஹாேலா ெலE:
எEபH தைல-. அIJH பா%(க ேவ8-
Lய ஒ சாதன!. 78ேடா: 10 இய(-
கGைத இதE வQயாக4 பா%(ைக-., ந!
@கA உலக?!, கTபைனயான மாைய உல-
க?! இைணJH கா5 Vகைள வழYF!.
எZGH( கா5டாக, ெச[வா\ ]ரக! F>GH 
க!4^5ட_. இய(Fைக-., இதE
வQேய பா%Gதா., நா! அதE பர4`.
நடJH ெசEa, அbப7(F! உண%
7ைன4 ெபaேவா!. ந! @கA உல]E 
ேமலாக, Lc5ட. ேஹாேலா ]ரா! உலக! 
நம(F( கா5ட4பZ!. நா! காd! @கAe, 
சாதாரணமாக நா! பா%(F! :ைக4 78
ேடாவாகe! இ (கலா!; ?4ப_மாண மாட.
ெபா ளாகe! இ (கலா!. எJத4 g$ய
ெதாQ. h5பG$E 7ைளைவi! எjG$.
7ள(FவH எkத.ல; அதைன உண%JH
பா%Gதா. தாE, அதE ?j தா(கG $ைனi!
உணரலா!. ேஹாேலா ெலE: சாத னG $TF 
இH ?T>l! ெபா JH!.
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–பாரN–
ஒ�ெவா1 ஆ@பேரHZf ?%டP5,

அ@Xேகஷ9 சா@Hேவ= ெதா.@_5, தாேன
வZவைம+த பல ஷா=HகH � ெதா.@_கைள)
ெகா!Z1).5. இைவ, நா5 ?ரமெம]+/,
ம{% LX) ெசt,]5 ேவைல> �ைமைய)
.ைற).5. ம{% இTலாமT, � ேபா=Z
ேலேய �-` �-` வ\/, �கைள அ�+/வத9
�ல5 ந5 ேவைலைய ேம-ெகா!டாT,
க5@oHடUT ந5 ேவைல+ ,ற9 இர!]
பf. அ,கமா.5 எ9W கண)Lட@
பH]7ள/.

இ\த KைலQn5, நா5 ?ல ஷா=HகH
� ெதா.@_கைள மH]ேம Kைன T ெகா!]
பய9ப]+, வ1Lேறா5. ?லவ-ைற, அைவ
எ�வள{ பயg7ளதாக இ1\தாn5, மற\/
பய9ப]+தாமT இ1\/  ]Lேறா5. இத-.)
காரண5, அைவ அZ)கZ பய9ப]+த@படா
தைவயாக இ1@பைவ; அTல/, � ேபா=ZT,
.`@SHட �க7 ச-W ெதாைலவாக அைம)க@
பHZ1).5 Kைல. அ\த வைகQT  !ேடா%
?%ட+,T, மற)க@பHட ?ல ஷா=H கH �
ெதா.@_கைள) காணலா5.
1. க]6ேராY + ஒQ (Ctrl + Y): ந5[T பல=,

“Ctrl + Z” �கைள@
ப ய9 ப ] + , ன ா T ,
அ@ேபா/ ேம-ெ கா7-
ள@பHட ெசயTபா] �)-

க@ப]5 என அ`\ ,1)Lேறா5. இ/ பல
ேவைளகXT நம). உத யாக இ1)L
ற/. ஆனாT, இேத ேபால “Ctrl + Y” எ9ற
� ெதா.@_5 உ7ள/ எ9W ஒ1 ?ல1)ேக
ெதUb5. அவ=கl5 இதைன@ பய9ப]+
/வ/ இTைல. இ\த � ெதா.@_, நா5
ேமேல ெசா9னபZ, �)க@பHட ெசயT
பாHZைன, �!]5 ெகா!] வ15. 
இதனாT, நா5 தவWதலாக, P9பாக ேம-
ெகா!ட ெசயைல �)L HடாT, அதைன
�!]5 ெசயTபாH Z-.) ெகா!] வர 
இ\த � ெதா.@_ பய9ப]Lற/. இ/ பல
ேவைளகXT, ந5 ேவைல). உQ=@S>ைச
ெகா]).5. எனேவ, இதைன மற\ ,டாமT,
மன,T ைவ+/, ேதைவ@ப ]5ேபா/ பய9-
ப]+த ேவ!]5.

2. \]ேடா7 +
 ேரK/ பா7 (Win +
: உfக7 க5@oHட=
?%ட+,9 கHட

ஷா=/ க/ I ெதாJ3KகD
ம4க5 மற7த

Y

Pause
Break
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ைம@_ தகவTக7 .`+/ அ`ய,
நா5 க!HேராT ேபன�T இ1\/ 
ேநரZயாக@ ெபWLேறா5.  !ேடா%
8 ?%ட+,T, இ/ இ9g5 எXதா)
க@பH]7ள/. “Win + X” எ9ற �கைள 
அ�+,, Lைட).5 பHZய�T, “System”
எ9பதைன+ ேத=\ெத]+தாT, ?%ட5
.`+த தகவTக7 Lைட).5.  ஆனாT,
இதைன இ9g5 எXைம@ ப]+த, உfக7 
� ேபா=ZT, “Win + Pause/Break” அ�+
/fக7. ?%ட5 .`+த தக வTக7, பா@
அ@  !ேடாவாக எ�\/ வ15.

3. ஆY6 +  $]6 7qz/ (Alt + Print
Screen): ந5 � ேபா=ZT உ7ள (Prt Scr) �,

அZ)கZ, %L�cT 
ெதUb5 ேதா-ற+,ைன
அ@பZேய படமாக 
மா-` எ])க@ பய9ப-
]Lற/. ,ைர) காH?

P�ைமb5 இ\த ெசயTபாHZT காHட@-
ப]5. இத-.@ ப,லாக, ெசயTபH]) 
ெகா!Z1).5  !ேடா காH? மH]5
ேதைவ எ9றாT, “Alt + Print Screen” �கைள
அ�+/fக7. இ@ேபா/ Lைட).5 காH?, 
நா5  15_5 ெசயTபாHைட மH]5 
காH]5  !ேடா காH ?யாக இ1).5.
இதனாT, ,ைர P�ைமb5 கா@S ெசt/,
S9னாT, அதைன எZH ெசt,]5 ேவைல
[>சமாLற/.

4. \]ேடா7 + இ (Win + E)  !ேடா% ?%
ட+,T அ,க5 பய9
ப]5 ஒ1 _ேராLரா5
உ7ள/ எ9றாT, அ/
 !ேடா% எ)%_
ேளார= தா9. ெபா/

வாக, இதைன %டா=H ெமg இய)L@ 
ெபWLேறா5. அTல/ டா%) பாUT உ7ள 
இத9 ஐகாcT LX) ெசt Lேறா5. அT-
ல/, ,ைரQT காHட@ப]5 “My Computer”
ஐகா9 �/ LX) ெசt/ ெபW Lேறா5.
ஆனாT, [க ேவகமாக,  !ேடா% எ)%
_ேளாரைர@ ெபற ேவ!]5 எ9றாT,
உfக7 � ேபா=ZT, “Win + E” அ�+/fக7.
இதைன@ ெப15பாலானவ=க7 பய9ப]+
/வேத இTைல. ஆனாn5, இ/ [க [க@
பயg7ள ஷா=H கH � ெதா.@_ எ9ப,T
ச\ேதகேம இTைல.

5. க]6ேராY+|!6+எ/ (Ctrl+Shift+N):_,ய
ேபாTட= ஒ9ைற உ1 வா)க, நா5 அைன
வ15 S9ப-W5 வw, ெட%) டா@ST, 

கா�யாக உ7ள
இட+,T, ைரH
LX) ெசt/,
S9ன= “New >

Folder.” என+ ேத=\ெத]@ப/தா9. இைத) 
காHZn5 எXய வw, “Ctrl + Shift +N,” ஆLய
�கைள அ�+/வதா.5. இ\த �கைள
அ�+,னாT, உfகX9 _,ய ேபாTட= 
உ1வா)க@பH], �fக7 அத-. ஒ1 ெபய= 
ெகா]@பத-காக) கா+ ,1).5. ைககைள
எ]+/, ம{ைஸ இய)L, Lைட).5
ெமg T, இத-கான SU{கைள இய)L,
ேபாTடைர@ ெபWவைத) காH Zn5, இ/
எ�வள{ எXய, .ைற\த ேநர5 எ]).5 
வw என ெதU\/ ெகா7ளலா5.

6. \]ேடா7 } + வலb அS2K [~ + எ]டL
(Win + Right Arrow + Enter):  !ேடா% ெப=
சனT க5@oHடைர, இW ,யாக ஷH ட{!

ெசt,ட@ பல வwக7
உ7ளன. அவ-`T ஒ9W 
-“Win” பHட9 அ�+,,
அத9 S9 வல/ ஆேரா

� அ�+,, S9ன= எ9 ட= பHட9 அ�+
/வ/. இ/, ஷH ட{! பHடcT, PதT
ஆ@ஷைன> ெசயTப]+/5. இ\த � ெசயT
பா]  !ேடா% 8 ம-W5 8.1 T ெசயTப
டா/.  !ேடா% 10T ெசயTப]5 எ9W 
எ,=பா=@ேபா5.

7. \] + அS2K [~ }கI (Win + Arrow Keys):
உfகXட5 [க@ ெபUய க5@oHட= 
,ைர இ1\தாT, ெசயTபH]) ெகா!-

Z1).5 _ேராLரா5
கைள, ,ைரQ9 ஏதா
வ/ ஒ1 ப)க+ ,-.) 
ெகா!] ெசTலலாேம.
இதனாT, S9g5 P9

gமாக  !ேடா)கXைடேய உலவ ேவ!
டாேம. ெபா/வாக, ம{% பய9ப ]+,,
 !ேடா)கைள �Z+ ,ற)கலா5.
ஆனாT, அேத ேநர+,T, “Win + Arrow
Keys” பய9பா], இேத ெசயTபாHZைன+
த15. எ\த அ5_) .` �ைய அ�+/L =
கேளா, அத-ேக-ப  !ேடா% ஒ/fL) 
ெகா]).5.

8. \] + ேட! (Win + Tab):  !ேடா T
இயfL) ெகா!Z1).5 _ேராLரா5கl)

Lைடேய ெச9W வர, நா5
ஆTH + ேட@ �கைள@
ப ய9 ப ] + / L ே ற ா 5 .
இேத ெசயTபாHZைன,
 !ேடா% � + ேட@ �

அ�+,b5 ெபறலா5 எ9ப/ பல1).+
ெதUயா/.
ேமேல ெசாTல@பHடைவ, ந5மாT அ,க5

பய9ப]+த@படாத, ஆனாT, பய g7ள பல
ஷா=H கH �களா.5. இ/ ேபால, இ9g5 
பல இ1)L9றன. இவ-ைற அ`\/ பய9ப-
]+/fக7.

Print
Screen

E

NShift

Tab

o
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ேவ9 $ ேப4 அ< கா<=
ேவ=ZT டா.ெம!Hகைள உ1வா) .

Lேறா5. இவ-`-கான, பா/ கா@S-ெகன
ேப) அ@ கா@Sகைள நா5 எ]+/ ைவ+/)
ெகா7Lேறாமா? இ\த ேக7 ). ?ல=,
ஆ5, ேவ=H தா9 தானாகேவ எ]+/ ைவ+/) 
ெகா7Lறேத. ஒUmனT டா.ெம!H
ைபT ெகH]@ ேபாt Lைட)காத
ேபா/ இ\த ேப) அ@ கா@SQைன@ பய9ப
]+,) ெகா7ளலா5 எ9W ப,லX)கலா5.
?லேரா, ேப) அ@ கா@SQைன ேவ=H
எ]@பேத இTைல. அ,T அ\த வச, எTலா5 
இTைல என{5 ப,லX)கலா5. இ,T
எ/ உ!ைம?

ேவ=ZT உ1வா)க@ப]5 ைபTக
l). ேப) அ@ கா@S எ]+/ ைவ+/) 
ெகா7ளலா5. ஆனாT, இ\த ெசயTபாHZைன 
ேவ=H தானாக, மாறா KைலQT ெகா!Z1)க
 Tைல. நாமாக+தா9 இத-கான அைம@
Sைன உ1வா)க ேவ!]5. அ/ எ@பZ 
என@ பா=)கலா5.
1. ேவ=H ஆ@ஷ9% (Word Options) டயலா)

பா)ைஸ+ ,ற)க{5. ேவ=H 2007T, ஆ�%
பHடைன அ�+, ேவ=H ஆ@ஷ9%
�/ LX) ெசt,ட{5. ேவ=H 2010T,
U@பgைடய ைபT ேட@ ேத=\ெத]+/
LX) ெசt/, அத9 S9ன=, ஆ@ஷ9%
எ9ப,T LX) ெசt,ட{5.

2. டயலா) பா)�9 இட/ ப)க+,T, 
Advanced எ9ப,T LX) ெசt,ட{5.

3. இf. �ழாக Save options எ9பதைன)
கா¤5 வைர ெசTல{5. டயலா) பா)�9
இட/ ப)க5 உ7ள Save எ9ற ஆ@ஷgட9
.ழ@S) ெகா7ள ேவ!டா5. இர!]5
ஒ9றTல.

4. இf. Always Create Backup Copy எ9ப,T
LX) ெசt,ட{5. ெச) மா=) ஒ9ைற
இ,T ஏ-ப]+தெவௗ5. S9ன= ஓேக
LX) ெசt/ ெவXேயற{5.
இதைன அ]+/, உ1வா)க@ப]5 

டா.ெம!H அைன+,-.5 ேப) அ@ கா@S
அைம)க@ப]5.

அதாவ/, டா.ெம!H ஒ9ைற �fக7
ேச� ெசt,]ைகQT, அத-. P\ைதய
KைலQT உ7ள டா.ெம!H, ேப)
அ@ கா@Sயாக இ1).5. ஒUmனT
டா.ெம!H ைபT ெகH]@ ேபான KைலQT, 
இ\த ேப) அ@ கா@ SQைன �fக7 பய9ப
]+,) ெகா7ளலா5. ைப�9 /ைண@ ெபய-
Uைன ஒUmனT ைப�9 ெபய ராக மா-`)
ெகா7ளலா5.

ெமா>த ப4க எ@A4ைக
ேவ=ZT டா.ெம!H தயா U) .5ே பா/, ப)-

கfகX9 எ! e)ைகைய அைம@ப/ ந5 
அைன வU9 வழ)க5. அ\த டா. ெம!ZT 
ெமா+த5 எ+தைன ப)கfக7 எ9ப த ைனb5 
அத gட9 இைண+/, ஒ�ெ வா1 ப)க+-
,n5 வ1 மாW அைம)கலா5. இதைன டா.-
ெம!ZT �TH ஒ9ைற அைம@பத9 �ல5 
ெகா!] வரலா5. இத-.) �ேழ காH Z b7ள-
பZ ெசயTபட ேவ!]5. 
1. எ\த இட+,T ெமா+த ப)கfகX9 எ!-

e)ைக வர ேவ! ]ேமா, அ\த இட+-
,-.) க=சைர) ெகா!] ெசTல{5. 

2. U@ப g ைடய Insert ேட@ ேத=\ெத ])க@பட 
ேவ!]5. 

3. Text .i@ST Quick Parts எ9ப,T LX) 
ெசt , ட{5. இf. �a  U ெமg ஒ9W 
Lைட).5. இ,T Field எ9ப தைன+ ேத=\-
ெத ])க{5. ேவ=H Field டயலா) பா)-
�ைன) காH]5. 

4. அ]+/ Categories �a  U பH Z ய�T, 
Document Information எ9ப தைன+ ேத=\
 ெத ])க{5. Field Names எ9ப,T NumPages 
எ9ப தைன+ ேத=\ெத ])க{5. அ]+/ 
டயலா) பா)ைஸ �Z, �Tைட இைண)க 
ஓேக, LX) ெசt , ட{5.
இc, ெமா+த ப)க எ!க7 எ! e)ைக 

உfக7 டா. ெம!ZT காHட@ப]5.
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எ6ெஸC
Z3-...

ேட"டா4கைள வD ைச<ப E>த
எ)ெஸT ெதா.@ST நா5 பல வ ைக யான 
ேடHடா)கைள அ])L ைவ) Lேறா5. 
அவ-ைற பTேவW Kைல கXT நா5 வU ைச@-
ப ]+,@ பா=)க ேவ! Z ய , 1).5. அக ர வ-
U ைச@பZ, .ைற\த ம,@_ அTல/ உய=\த 
ம,@_ என வU ைச@ப ]+த  ேவ! Z ய ,-
1).5. இதைன எ@பZ ேம-ெ கா7வ/ எ9W 
இf. பா=)கலா5.

Pத�T எ)ெஸT ெதா.@ S-. எ\த ேடH-
டாைவ வU ைச@ப ]+த ேவ!]5 என ெசாTல 
ேவ!]5. இதைன ேம-ெ கா7ள Pத�T 
ேடHடா இ1).5 ெசT �ைன+ ேத=\ெத ])க 
ேவ!]5. ஒேர ஒ1 ெசTைல மH]5 வU ைச@-
ப ]+ / வ தாக இ1\தாT Sort Ascending அTல/ 
Sort Descending  பHடைன+ ேத=\ெத ])க{5. 
எ\த ெசTைல+ ேத=\ெத ]) L  =கேளா அ\த 
ெசT அ\த �TZ9 கால+,T இ1@ப தைன 
உW, ெசt/ ெகா7ள{5. இ\த இ1 பHட9-
கl5 Standard �TபாUT உ7ளன.

ஒேர வைக ேடHடா இTலாமT ஒ9 W). 
ேம-பHட வைக ேடHடா  ைன (எ]+ /)-
காHடாக ெபய= ம-W5 Sற\த ேத,) வU ைச@-
ப ]+த ேவ!]5 எ9றாT �fக7 எ)ெஸT 
ெதா.@ S-. ேவW வைகQT இதைன+ ெதU-
ய@ப ]+த ேவ!]5. எ\த �T ] கைள வU-
ைச@ப ]+த ேவ!]5 என{5 எ\த வைகQT 
அவ-ைற அ])க ேவ!]5 என{5 kற 
ேவ!]5. இத-. Pத�T  Data  ெமg ெசT-
ல{5. அ,T .e¦t எ9g5 SUைவ+ 
ேத=\ெத ])க{5. இ\த Sort   !ே டா T  
�9W வைகQT SU@ப த-., அவ-`T 
எத-. P9 g Uைம ெகா]@ப த-. என 
வwக7 தர@பH Z 1).5. ஒ�ெ வா9ைறb5 
LX) ெசt/ Lைட).5 பH Z ய�T �fக7 
 15_5 ேடHடா ெசT n)கான ெபயைர+ 
ேத=\ெத ]+/ P9 g U ைம)ேக-ற பZ அைம)-
க{5. அைவ ஒ�ெ வா9 ̀ n5 �w 1\/ 
ேமலா க{5 ேம� 1\/ �ழா க{5 (உய=\த 
ம,@_/.ைற\த ம,@_) அைம)க ascending   
அTல/ descending ேத=\ெத ])க{5.  வைக@-
ப ]+த ேவ! Zய ேடHடா ெசTக l). �fக7 
ெஹட= வUைச (“Header row” ஒ9W ெகா]+ ,-
1\தாT அதைன) .`@ Sட ேவ!]5. இத-. 

�ழாக வச, தர@பH Z 1).5. இதைன �fக7 
ெசல)H ெசtயா  HடாT எ)ெஸT ெஹட U-
n7ள ெசாTைலb5 எ]+/) ெகா!] SU+/ 
அத-ெகன ஒ1 இட5 ெகா]+/@ SU).5.  
அTல/ ெஹட= வUைச �fக7 ெகா])க-
 Tைல எ9றாT “No header row” எ9ப தைன+ 
ேத=\ெத ])க ேவ!]5. அைன+/5 PZ\-
த {ட9 ஓேக LX) ெசt/ ெவX ேய ற{5.  
இ@ே பா/ உfக7 ேடHடா ெதா.@_ �fக7 
 15 S ய பZ வைக@ப ]+த@பH] அழ காக) 
Lைட).5. �!]5 ேவW ஒ1 ெசT�T 
உ7ள ேடHடா   ைனb5 ேச=+/ வைக@ப ]+-
,ட+ ,Hட [HடாT அதைன  மா-`+ ேத=\-
ெத ]+/ வைக@ப ]+தலா5.

2FG-  <2 மைற4க
எ5.எ%. ஆ�% ெதா.@ST எ\த _ேரா L-

ரா[T, ஏேதg5 �T சா=\த ஐகா9 அ1ேக 
க=சைர) ெகா!] ெச9றாT, ?`ய ம¨ச7 
Kற) கHட+,T, அ\த ஐகா9 எத-காக, எ9ன 
ெசயTபாH Zைன+ த15 எ9ற உத ) .`@_ 
Lைட).5. இ/ நம).@ பல வw கXT உத-
  ] வதாt இ1).5.  நா5 ந9. ெதU\/ 
பய9ப ]+/5 ஐகா9 �தாக> ெசTைக Qn5 
இேத .`@_ Lைட)ைகQT, நம).  1@ப-
[Tலா த தாக இ1).5. இ\த %L�9 Z@ைஸ 
ேதா9றாமT மைற+ ,ட, எ)ெஸT _ேரா L-
ரா[T எ9ன ெசt ,ட ேவ!]5 என இf. 
பா=)கலா5.
1. எ)ெஸT ஆ@ஷ9% டயலா) பா)ைஸ+ 

,ற)க{5. எ)ெஸT 2007T, ஆ�% பHட9 
அ�+,, S9ன= Lைட@ப வ-`T, எ)ெஸT 
ஆ@ஷ9% எ9ப,T LX) ெசt , ட{5. 
எ)ெஸT 2010 ெதா.@ST, U@பcT ைபT 
ேட@ ேத=\ெத ]+/ அ,T Options எ9ப-
தைன) LX) ெசt , ]க.

2. டயலா) பா)�T, இட/ ப)க5,  Popular 
(Excel 2007) அTல/ General (Excel 2010) ேத=\-
ெத ])க@பH Z 1@பைத உW, ெசt , ]க.

3.  இf. Lைட).5 ScreenTip Style �a  U 
பH Z யைல+ ,ற\ , ]க. இf. Don't Show 
ScreenTips எ9ப தைன+ ேத=\ெத ]+/, ஓேக 
ெகா]+/ ெவX ேய ற{5. இc %L�9 
Z@% ேதா9றா/.
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அ]+த �-W %ெப)Hர5 அைல)க-ைற 
ஏல5 வ15 S@ர வU மாத5 25T நட+த@-

பட இ1@ப தாக, ெச9ற வார5 அ`  )க@-
பHட/. இ\த ஏல5 800, 900, 1800 ம-W5 
2100 ெமகா ெஹ=H% வU ைச)காக இ1).5.  
ெச9ற வார5, ெவ7 X) L ழைம ெதாைல 
ெதாட=_ /ைற (DoT) இத-கான அ`  @ Sைன 
ெவX QH ]7ள/. எ\த எ\த அைல)க-ைற 
வU ைச க l). இ\த ஏல5 நட+த@ப ] L ற/ 
என{5  ள)க5 அX)க@பH ]7ள/. இ\த 
ஏல+,9 உUம) கால5 20 ஆ! ] க ளா.5. 
ஒேர ேநர+,T, பல �- W கXT, ஏW P க+,T 
ஏல5 இ1).5 என{5 ெதU  )க@பH ]7-
ள/. S@ர வU 6).7 இத-.  !ண@பfக7 
அX)க@பட ேவ!]5.

 ெச9ற ம+ ,ய அைம>ச ரைவ kHட+,T 

இத-கான PZ{ எ])க@பHட/. .ைற\த 
பHச ெதாைகb5 PZ{ ெசtய@பHட/.

இைவ த ர, வ15 Zச5ப= 2015T, ஏ--
க னேவ வழfக@பHட ஏ� உU மfக7 PZ-
 -. வ1 L9றன. இைவ வழfக@பH] 20 
ஆ! ]க7 Kைற{ ெபW L9றன. ஐZயா ெசT-
nல=, Uைலய9% க5 o c ேகஷ9%, பார, 
ஏ=ெடT KW வ ன+,9 நா9. உU மfக7, 
ம-W5 ேவாடேபா9 KW வ ன+,9 ஆW உU-
மfக7 PZ  -. வ1 L9றன. இைவ _/@-
S)க@பட ேவ!]5.

இ\த ஏல+,9 �ல5 (2100 ெமகா 
ெஹ=H% அைல வ Uைச இTலாமT) அர �).) 
Lைட).5 வ1வாt i. 16,000 ேகாZ என 
ம,@ S ட@பH ]7ள/. அ]+த K, ஆ!ZT, 
இ/ i. 45,471 ேகாZ யாக இ1).5.

ைம)ே ராசா@H KW வன5 த9  !ேடா% 
ப,@ _ கைள P9_ ெவX QH] அைவ 

ம)க X ைடேய ெப-ற வர ேவ- Sைன எ!e@ 
பா=)ைகQT,  ஒ1 ப,@S9 ெவ- ̀ ).@ 
S9னாT அ]+/ வ\த ?%ட5, ேதாT  ைய+ 
த�   யைத) காணலா5.  !ேடா% 98 ம)-
க X ைடேய எ,=பா=+த த-.5 ேமலாக வர-
ேவ- Sைன@ ெப-ற/; ஆனாT, அ]+/ வ\த, 
 !ேடா% [ ?%ட+ைத ம)க7  15-
பேவ இTைல. அேத ேபால,  !ேடா% 
எ)%S ெப-ற இமா லய ெவ- ̀ ).@ S9ன=, 
 !ேடா%  %டா ெவW)க@பHட/ எ9ேற 
kறலா5. இேத Kைல  !ேடா% 7 ெவ- ̀ -
Qn5,  !ேடா% 8 ேதாT   Qn5 இ1\-
தைத Kைன{ kறலா5. 

இ\த அZ@ப ைடQT,  !ேடா% இய)க 
Pைற ைமQ9 ப,@_ 109 ேசாதைன@ ப,@_ 
ம)க l)ெகன வழfக@பHட KைலQT, 
ம)க7  15_5,  15 Sய,  15பாத 
 !ேடா% ?%டfக7 .`+/ ஒ1 ?`ய 
ஆt{ ஒ9W ேத=\ெத ])க@பHட பய னா ள=க-
Xட5 (2,937) எ])க@பHட/. அவ=க7 ெதU-
 +த PZ {க7:

அNகS \_Sப!ப6ட \]ேடா7 பN! 2கI

1.  !ேடா% 7 41.64% (1,233 ேப=)
2.  !ேடா% எ)%S 18.59% (546 ேப=)
3.  !ேடா% [ 13.04% (383 ேப=)
4.  !ேடா%  %டா 12.70% (373 ேப=)
5.  !ேடா% 8  10.45% (307 ேப=)
6.  !ேடா% 95 --- 1.40% (41 ேப=)
7.  !ேடா% 98  1.40% (41 ேப=)
8.  !ேடா% 3.1  1% (23 ேப=)

ெமா�தS வாKக ��த வLகI             2,937 ேபL.

மKகI \_Sபாத, ேமாசS என எ]ண!ப6ட 
\]ேடா7 பN! 2கI [~�த கணKெக ;!2

1.  !ேடா% [ 38.75% (1,021 ேப=)
2.  !ேடா%  %டா 38.25% (1,008 ேப=)
3.  !ேடா% 8 17.46% (460 ேப=)
4.  !ேடா% 3.1 1.94% (51 ேப=)
5.  !ேடா% 7 0.99% (26 ேப=)
6.  !ேடா% 95 0.95% (25 ேப=)
7.  !ேடா% எ)%S 0.95% (25 ேப=)
8.  !ேடா% 98– 1% (29 ேப=)

ெமா�தS வாKக ��த வLகI             2,635 ேபL.

இR வைர வFத 
)*ேடா- இய6கSகD – ஒ& கU3K

-ெப6/ர" ஏல" வ&" \3ர வL 25C
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உலL9 எ\த இட+ , � 1\/5 வாH% அ@ 
ெமேச� அg@ப உத  ]5, வாH% ?5 

(WhatSim) எ9ற ஒ1 ?5 ெவX யா L b7ள/. 
இ\த ?5 கா=H, அத9 பய னா ள=க7, உலLT 
உ7ள, 150 நா] கXT இயf.5 400 ெமாைபT 
ேசைவ KW வ னfக lட9 ெதாட=_ ெகா!], 
இ\த ேசைவைய@ ெப-W+ த1 L ற/. இ\த 
?5 கா=Z9  ைல 10 oேரா. மாத) கHடண5 
அTல/ .`@ SHட கால)ெக] என இ\த ?5 
கா= Z-.) கH ]@பா] இTைல. 

இ\த வாH ?5 கா=ைட வZ வ ைம+/, 
ேசைவ) கHட ைம@ Sைன வழf . வ/ ‘¶ேரா 
ெமாைபT’ எ9g5 இ+தா �ய ெதாைல 
ெதாட=_ KW வ ன மா.5. ெமேச� அg@ப, 
இ/ வாH% அ@ ேபாலேவ இயf . L ற/. 
ஆனாT, படfக7 அg@ப, பாடTகைள 
இைண+/ அg@ப, .ரT ஒ�ைய@ ப,{ 
ெசt/ அg@ப, k] த லாக) கHடண5 
ெசn+த ேவ!]5.

ெமாைபT சாத னfக7 வw ெமேச� 
அg@ப வாH% அ@ [க> ?ற\த அ@ X ேக ஷ-
னாக உ7ள/. இத g ைடய ஒேர கH ]@பா], 
ேடHடா ெதாட=_ தா9. .`@பாக �fக7 பய-
ண+,T இ1)ைகQT, ேரா[f கHடண5 அ,-
க மாக இ1).5. அதனாT, வாH% அ@ வw 
ெசt, அg@ _ வ/ ெசல{ அ,க5 ெகா7l5 
இன மாக அைம\ /  ]5. ேமn5, அைன+/ 
இடfக Xn5 ைவ S வச, Lைட).5 என 
நா5 உW, ெசt ,ட PZ யா/. ேமn5, ைவ S 
இல வ ச மா க{5 Lைட)கா/. 

இ\த Sர>ைன கXT இ1\/  ] ப]5 வw 
.`+/ ?\ ,)ைகQT, இ\த அ@ X ேகஷ9 
ம-W5 ?5 கா=H ேயாசைன வ\த தாக, ¶ேரா 
ெமாைபT% KW வன= ெதU  + /7ளா=.  

எ7த இட> I J K7LM 

வா/- அ3 ெமேச_ அ`3ப வா/- 8"

Bloatware: 4ேளா5 ேவ% என நா! அைழ4பைவ, 
க!4 ̂ 5ட%  தயா _(F! @a வ னYகளா., 
தாYகm வL வ ைம(F! க!4 ̂ 5ட%கk. ப$JH 
அb4ப4பZ! gேரா ] ரா!க ளாF!.  க!4 ̂ 5ட% 
ம5 Z nE>, இ4ே பாH, ெமாைப. ேபாEகm, 
ேட4ள5 `.V.(கm, Fேரா! g(, ஐேப5 ேபாEற 
சாத னYக kl!, நா! ேக5காத, 7 !பாத 
பல gேரா ] ரா!கm ப$ ய4ப5Z தர4ப Z 
]Eறன.  இவTைற நா! க!4 ̂ 5டைர 
அ.லH ேமேல F>4 ̀ 5 Zmள சாத னYகைள4 
ெபTற eடE, இவTைற q( ] 7 டலா!. இதனா., 
ேதைவ -E> ந! ரா! ெமம_ இட! பயEப ZG-
த4ப Z வH தZ(க4பZ!.

ெதLFR ெகாDaSகD
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வ15 2017 ஆ5 ஆ!ZT, இ\ , யா T 
ேப%_) பய9ப ]+ / ப வ=க7 எ!-

e)ைக, அெம U)க பய னா ள=கைள) காH-
Zn5 அ, க மாக, உலக அள T, PதT இட5 
ெகா!ட தாக இ1).5 எ9W எ,=பா=)க@-
ப ] L ற/. இ\ , யா T ெதாட=\/ ேவக மாக 
அ, க U+/ வ15 ெமாைபT சாத னfக7 வw 
இைணய@ பய9பா] இதைன உW, ெசt-
/7ள/. இ\ , யா T, %மா=Hேபா9 பய னா-
ள=கX9 எ! e)ைக நாl). நா7, எ\த 
எ,=பா=@ Sைன) காH Zn5 அ, க மா கேவ 
உ7ள/. இதனாT, ெமாைபT வw இைணய@ 
பய9பா]5 அ, க U+/ வ1 L ற/. ெட%)டா@ 
ம-W5 ேல@டா@ வw இைணய@ பய9பா], 
இ\ , யா T அ\த அள  -. இTைல. 

ெமாைபT வw இைணய@ பய9பாH Z--
கான ெசல{, 2013 ஆ5 ஆ! Z � 1\/ 2014 
ஆ5 ஆ!ZT, 36% உய=\ /7ள/. இதனாT, 
ேப%_) ெமச¨ச=, வாH% அ@, இ9%டா-
Lரா5, %ைக@ ம-W5 ைல9 ேபா9ற ேசைவ-
கைள@ பய9ப ]+ /ேவா= எ! e)ைகb5 
இ\ , யா T உய=\/ வ1 L ற/. 

ஏ-க னேவ, ேப%_) பய னா ள=கX9 எ!-
e)ைகQT, இ\ ,யா இர!டா வ/ இட5 ெப--
W7ள/. த-ே பா/ இ\த@ SU T ஏ-பH] 
வ15 வள=> ? QனாT, 2017 ஆ5 ஆ!ZT, 

அெம U)கா  ைன [¨�5 வைகQT, பய-
னாள= எ! e)ைக உய15 வாt@ _க7 
உ7ளன. நட@_ 2015 ஆ5 ஆ!ZT, உலக 
அள T, ·W ேகாZ ேப=, இைண ய+ைத+ 
தfக7 ெமாைபT சாத னfகXT, மாத+,T 
ஒ1 Pைற யா வ/ பய9ப ]+ / வா=க7 எ9W 
எ,=பா=)க@ப ] L ற/.

இ\த ஆ!ZT, 10 ேகாZ ேப=, _, ய தாக 
ெமாைபT சாத னfக7 வw, ேப%_) பய-
னா ள=க ளாக+ தfக7 அ)க {!H Zைன+ 
ெதாடf . வா=க7. நட@_ 2015 ஆ5 ஆ!ZT, 
ெமாைபT இைணய@ பய னா ள=க7 எ!-
e)ைக அெம U)கா T, 12.31 ேகாZைய+ 
ெதா]5. இ\ , யா T அ/ 10.15 ேகாZைய 
எH]5. 2017T, இ\ , யா T இ/ 14.59 
ேகாZ யாக உய15.

இ9ைறய Kல வ ர@பZ, உலக அள T, 
ேப%_) பய னா ள=க7 எ! e)ைக 135 ேகாZ-
யாக உ7ள/. இ,T 86.4 ேகாZ ேப= ,ன\-
ேதாW5 ேப%_) பய9ப ]+ / ப வ=க ளாக உ7-
ளன=. இவ=கXT 11.2 ேகாZ ேப= இ\ , யா T 
உ7ளன=. இ,T, 9.9 ேகாZ ேப=, தfக7 
ெமாைபT சாத னfகX9 �ல5, இைண ய+ைத 
மாத5 ஒ1 P ைற யா வ/ ெதாட=_ ெகா7 L9-
றன=. ,ன\ே தாW5 பய9ப ]+ / ப வ=க7 4.5 
ேகாZ ேபராக உ7ளன=.

இF 9ய ேப-K6 பய னா ள=கD
அெம D4காைவ NOPM 
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அd% KW வன5 ெச9ற மாத5 த9 
ெஸ9ேபா9 4 ம-W5 5 %மா=H ேபா9-

கX9  ைலைய) .ைற+த/. இ/ Pத�T 
i.9,999 என  ைல Q ட@பH] ெவX யா ன/. 
S9ன=, i.9,499 என  ைல .ைற)க@பH-
ட/. இத-. ெபUய அள T ஆத ர{ ெபற@-
பHடதாT, இத9 _,ய மாடT த-ே பா/ ெவX-
யா L b7ள/. த-ே பா/ அd% ெஸ9ேபா9 5 
ேபாc9 _,ய மாடT ஒ9W ெவX யா L b7-
ள/. இத9  ைல i. 7,999.

இ\த _,ய ெஸ9ேபா9 5 மாடT (A501CG), 
8 m.S. %ேடாேர� ெமமU ெகா!ட/. இத9 
,ைர 1280 x 720 S)ஸT ,ற gட9, ெகபா-
?Z� மTHZ ட> Z% Sேள ெகா!ட தாக 5 
அf .ல அள T உ7ள/. இத-. கா=cf 
ெகாUTலா Lளா% பா/ கா@_ தர@பH ]7ள/. 

இ9 ெடT KW வ ன+,9 Atom Z2520 @ராசச= 
1.2 Lகா ெஹ=H% ேவக+,T இயf . L ற/. 
இத9 ரா5 ெமமU 2 m.S. இத9 %ேடாேர� 
ெமம Uைய 64 m.S. வைர உய=+தலா5.

இர!] ைம)ேரா ?5கைள இ,T இய)-
கலா5. ெஸ9 oச= இ9ட=ேப% இைண\த 
ஆ!HராtH 4.3 ெஜT� �9 ?%ட5 இயf-
. L ற/. இதைன LHேகH ?%ட+ ,-. 
அ@ேடH ெசt/ ெகா7ளலா5.  எT.இ.Z.
@ளா¹ இைண\த, 8 எ5.S. ,ற9 ெகா!ட 

ேகமரா S9 _ ற+ ,n5, 2 எ5.S. ,ற9 
ெகா!ட ேகமரா P9 _ ற+ ,n5 இயf .-
L9றன. 

இ\த ேபாc9 தZம9 10.34 [�. எைட 
145 Lரா5. ெநHெவா=) இைண@ S-., 
3m, ைவ S, _l�+ 4.0. ம-W5 m.S.எ%. 
ெதாwT RHபfக7 இயf . L9றன. 

இத9 ேபHடU 2,110 mAh ,ற9 ெகா!ட/.

2 != ராM ெமம D Sட-

அb- ெஸcேபாc 5
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உலக அள T இயf.5 GSM Association and 
Telecommunications Industry Association ஆLய 

அைம@ _க7, ஒ�ெ வா1 ெமாைபT ேபாg).5 
அதைன அ`\/ ெகா7l5 வைக Q லான தc 
ஐ.எ5.இ.ஐ. எ!கைள வழf . L9றன. இத9 
அZ@ப ைடQT நா5 .`@ SHட ேபாைன 
வாf L யவ=, பய9ப ]+,) 
ெகா! Z 1@பவ= ம-W5 அவ= 
வ?).5 இடfகைள அ`ய  
PZb5. இ/ 15 
இல)கfகைள) 
ெ க ா ! ட 
ஓ= எ!. 
ெ ம ா ை ப T 
ே ப ா c T 
அைழ@_ ஏ-ப ]+ / ைகQT, ேசைவ Qைன 
வழf.5 KW வ ன+,9 ச=வUT இ\த எ! 
ப,{ ெசtய@ப]5. 

ஆனாT, பல ேபா� ெமாைபT ேபா9 
தயா U@_ KW வ னfக7, தாfக7 தயா U).5 

ெமாைபT ேபா9கXT,  உ!ைம யான தc 
எ!கைள@ ேபால ேபா� யாக அேத எ!-
கைள அைம+/ ெவX Q ] L9றன=. இதனாT, 
அைவ பய9ப ]+த@ப]5  நாHZT, ¼  ர வா-
,க7 �ல5 நாHZ9 பா/ கா@ S-. ஆப+/ 
ஏ-ப]5 வாt@ _க7 ெப1 . L9றன.

இதனாT, இ\ ,ய அர?9 ெவX நாH] 
வ=+த க+ ,-கான இய) .ந=, இ+த ைகய 

ேபா� எ!கைள) ெகா! ]7ள ேபா9-
கைள இ\ , யா T தைட ெசtவ தாக 

ஆைண ெவX QH ]7ளா=. 
இைவ ெப15பாn5 Lேர 
மா=)கH என அைழ)க@-

ப]5 வU ய-ற  --
பைன ைமயfக7 வw-
யா கேவ  -பைன 
ெ ச t ய @ ப  ]  L9 ற ன . 

இ\த இடfகXT ேசாதைன 
க] ைம யா.5 என{5 அ`  )-

க@- பH ]7ள/. 

ேபாd ஐ.எ".இ.ஐ. 
எ*கD ெகா*ட ேபாcக a6Jf தைட

gMயா 535 hயC 8" அேமாக )iபைன
ைம ே ராசா&' () வன, -.யா 535 

ம1), -.யா 535 2ய4 6, 
ேபா8க: ;<=த அ< @& Aைன ெச8ற 
நவ,பF4 இH I யா@4 ெவJ K'டM. அேத 
மாத=I4, -.யா 535 -.யா 2ய4 6, 
ம' Pேம @1ப ைன ; அ< Qக, ெசRய&-
ப'டM. ஜன வF மாத, ம'P, 5 ல'ச=M 2 
ஆK ர=M 468 ேபா8க: இH I யா @1; @1-
ப ைன ; அ[&ப&ப' P:ள தாக அ< @ -
க&ப' P:ளM. இைவ அைன=M, ]னா@4 
தயா F க&ப'டைவ எ8பM இ_; ;<&-
A ட=த கM. இவ1<8 மI&` 3 ேகாaேய 
3 ல'ச, டாலb. இத8 அIக ப'ச இH Iய 
@ைல c. 9,199.

இI4 qHD ah Aேள ெகாiட 5 அ_-
;ல Iைர, 1.2 jகா ெஹb'h ேவக=I4 
இய_;, hநா&'ேரக8 200 &ராசசb, 
@iேடாh ேபா8 8.1 ஆ&ப ேர'a_ 
6hட,, ஆ'ேடா ேபாகh, எ4.இ.a.
&ளாm ம1), ைவ' ஆ_j: ெல8h 
ெகாiட 5 எ,.A. ேகமரா, 1 nA ரா, 
ெமமF, 8 nA hேடாேரo ெமமF, 128 nA 
வைர அI க&ப P=M, Iற8 ஆj யைவ 
இத8 6ற&ப,ச_க ளா;,.
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நட@_ ஆ!Z9 மா=> 2T, உலக ெமாைபT 
மாநா] நைட ெபற உ7ள/. அ+த 1 ண+,T, 

சா5சf KW வன5 த9 g ைடய அ]+த ேகல)� 
%மா=H ேபா9, ேகல)� 6 %மா=H ேபாைன 
அ` P க@ப ]+/5 என எ,=பா=)க@ப ] L ற/. 
ெகாU யா T இ1\/ ெவX யா.5 ப+ , U)ைக 
ஒ9`T, இ\த தகவT அX)க@பH ]7ள/.

சா5சf பல வைக யான மாடTகைள, 
ேகல)� 6)காக தயா= ெசt /7ள தா க{5, 
அ,T எ\த மாடT இத-ெகன+ ேத=\ெத ])-
க@ப]5 எ9ப/ இ9g5 உW , யா க  Tைல 
எ9W5 அ\த தகவT ெதU  ) L ற/. இ\த 
மாடT ேபா9, ேகல)� ஆTபா ம-W5 
ேகல)� ேநாH 4 ேபால,  உேலா க+தாT ஆன 
ெஷTகXT அைம)க@ப]5.  

இ/ .`+த க?\த பல தக வTக X9பZ, 
இ\த மாடT ேபாc9 ,ைர 5.5 அf .ல 
அள T அைமb5. QHD Z% Sேள காH]5 
இத9 S)ெஸT 1440×2560 எ9ற அள T 
இ1).5. Snapdragon 810/Exynos 7420 ?@ 
ெசH பய9ப ]+த@ப]5. இ,T S9 _ற) 
ேகமரா, 20 எ5.S. ,ற gட9 இயf.5. 
P9 _ ற மாக, 5 எ5.S. ,ற9 ெகா!ட 
ேகமரா இ1).5.  இய)க+ ெதாட)க+ ,-., 
இ@ே பா/ இ1).5 %ைவ@ வழ)க+-
,-.@ ப, லாக,  ரT SU!H %ேகன= �T 
பய9ப ]+த@ப]5. 

இ\த தக வTக7 எத ைனb5 சா5சf 
இ9g5 தானாக ெவX Q ட  Tைல எ9ப/ 
இf. .`@ S ட+த)க/.

ஆ5ெகH KW வன5 அ!ைமQT 
பல _,ய ?ற@ப5சfக lட9 

kZய ேபHடU பவ= ேப) ஒ9ைற 
i.1,395 என  ைல QH]  -ப-
ைன). அ` P க@ப ]+ , b7ள/. 
இ,T ஐ\/ அ]). பா/ கா@_ 
தர@பH ]7ள தாக) k` b7ள/. 
அ,க [9 ச), ஏ-W)  ெகா7வ , � 1\/ பா/-
கா@_, k]தT [9 ச) , Qைன ேபHட U). 
அX)காமT இ1+தT,  அ, க மாக [9ச) ,-
Qைன வழf . வ , � 1\/ பா/ கா@_, k]தT 
ேவாTேட� பா,)காமT இ1+தT ம-W5 
ஷா=H ச=)oH ஏ-ப ] வ , � 1\/ பா/ கா@_ 
என@ பல வைக பா/ கா@_ வச ,க7 இ,T 
உ7ளன. இ,T இைண\த ைம)ேரா b.எ%.
S. ேகS7, ஐேபா9 4,5,6 ஆLய ேபா9க l)-

கான இைண@ _ கைள+ த1 L ற/. 
ம-ற வைக ேட@ளH, ேகமரா ம-W5 
?`ய வைக ZmHடT சாத னfக l)-
கான [9 ச) , Qைன அX).5 வw-
கைள) ெகா! ]7ள/.

இ,T உ7ள �+ ,ய5 பா�ம= 
ேபHட Uக7, 30 நாHக l).@ பய9-

ப ]+தாமT ைவ+ , 1\தாn5, அ,க பHச [9 
ச) , Qைன வழf . L ற/. இ,T எT.இ.Z. காH-
Zக7 இயf . L9றன. சா=� ெசt , ] ைகQT 
?க@_  ள).5, P� ைம யாக சா=� ெசtத 
S9ன= �ல  ள). எU L ற/. ந5 சாத ன+ைத 
சா=� ெசtைகQT, ேபHட= ேப) L ைனb5 சா=� 
ெசt/ ெகா7ளலா5. அ,க ேநர5 பய ணfகைள 
ேம-ெ கா7ப வ=க l). இ/ உ-ற உத  ]5 சாத-
ன மாக இ1).5.

வ&" 
மா=j 2C 
சா"சS 
ேகல6k 6

ஆ"ெக/ ேப/டL பவ= ேப6 n.1,395
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!ளாr 5ைர[ F>Gத தக வ.கm 7ய4`. 
ஆAG H ]Eறன. ஏேதா, இைணGேதா!, கா4` 

ெச\ேதா! எEa தாE இH வைர இ JேதE. nகe! 
ெதk வாக, வர இ (F! i.எ:.`. 4 F>Gத 
க5 Z ைர-., அதE ெதாட(க! ?த லாக இEa 
வைர i.எ:.`. பயEபா5 Lைன 7ள(க மாக 
அkGதH nகe! பய bmள தாக உmளH. க5 Z-
ைரைய4 பல ?ைற பLGH, உய% @ைல4 பm k-. 
பL(F! எE மக v(F! கTa( ெகாZGேதE. 
க5 Zைர ஆV _ ய  (F நE>.

எ/. ெஜய�சM Nர/, மbைர.

எYேக, 78ேடா: 7 V:ட?!, எ(:` ேபால 
காைல வா_ 7 Zேமா எEa பயJேதE. க5 Z-

ைரைய ?j ைம யாக4 பLGத `Eனேர, மாTறYகm 
வ  வH ந.ல தTேக எEப த ைனi!, ைம(ே ராசா45 
எத ைனi! பL4ப L யாக, ஒேர மா$ _ யாக இய( F-
] றH எEப த ைனi! g_J H ெகா8ேடE. 

எ7. மாலா ரா�, காைரKகாY.

இைணய! வQ யாக ெதாைல ேபV இைண4g 
வழY F வH, ெதாைல ெதாட%g உல]. 

அZGத ந.ல ெதா  ?யT V யாக, ம(க v(F பயE 
த ! ?யT V யாக இ (F!. இதைன, ெமாைப. 
ேசைவ வழYF! @a வ னYகm வள%JH, இJத 
?EேனTறG $TF வQ 7ட ேவ8Z!. இதைனG 
தZ(F! வைக-. ெசய.பட( xடாH.

எ7. மைரKகாயL, நாகLே கா\Y.

ந! FZ!பG$., ெத 7., ேவைல பா%(F! 
இடYகk., இ4ே பாH :மா%5 ேபாE பயEபாZ 

ெப ] வ  வ தைன உணர ?L ] றH. qYகm தJ-

Hmள “ ெமாைப. மTa! ெமாைப. இEட%ெந5” 
இதைன ஆதா ர y%வ மாக 7ள(] உmளH. 
க!4 ̂ 5ட% மல_. அL(கL இH ேபாEற பாட( 
க5 Z ைரகm @ைறய இட! ெபற ேவ8Z!.

எ/. உல க நாத/, தாSபரS.

q8L. சாதன! F>Gத ப$. F>4 ̀ ைன 
இEb! சTa ெதk வா கe! 7_ வா கe! த -

மாa ேக5Z( ெகாm ]ேறE.
ஏ.�Z வாச/, Tவ காT.

7பா%டE `ர eச% F>4 g கைள4 பLGதா., 
அ$க gH ைம iடE இH வL வ ைம(க4ப5Z 

]ைட(F! எEற எ$%பா%4g வ  ] றH. ேமl! 
தக வ.கைள அk(கe!. `ர eச% சJைத-., @z-
சய! ைம(ே ராசா45 தE ?த. இடGைத 7டாH.

ஆL. �வ ேஜாN, நாக!ப6 �னS.

எ(ெஸ. ஒ%( |5L. ேட5டா7E }ேழ ேகாZகm 
அைம4பH F>Gத L4: nகe! உப ேயா கமா\ 

உmளH. இH வைர ேவ%L. ம5 Zேம இH சாG-
$ய! எEa எ8I இ JேதE. இ4ே பாH எE 
ஒ%( |5 LTF அழF ேச%(F! ேவைல-. இத-
ைனi! ேச%G HmேளE.

கா. Tரா ஜு�/, 2b�ேச$.

Eற வார இதQ., வழ(கG $TF அ$ க மாக 
ேவ%5 L4: தJ ~%கm. இேத ேபால எ(ெஸ. 
F>GH! L4:கkE எ8 I(ைகைய அ$-

க _(கe!. வாரJே தாa! இதைன( கைட4 ̀ -
L(கe!.

மா. �Mதர ராஜ/, ேசலS.

ெப=சனCெப=சனC
\ேர6\ேர6

ெச
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ேகm7: `ளா( ெப_ ேபாE ஒEைற வாY]4 
பயEப ZGதG ெதாடY] உmேளE.இதE டz 
:]�E இய(கG $ைன ஆ4 ெச\ $ட ?L iமா? 
?Li! எEறா., எJத ப5டைன அjGத ேவ8Z!. 
இைண யG$. ேதL4 பா%Gத ேபாH இதTF 7ைட 
காண இய ல 7.ைல.

எ/. �� வாச/, த�சா�L.
ப,T: உfக l ைடய Sளா) ெபU மாடT 9900 

எ9W .`@ SH ]7 ¿=க7. இ/ ஒ1 ட> %L�9 
ேபா9. இத9 ,ைர இய)க+ ,ைன ஆ@ ெசt-
,ட அ,T வச, தர@ப ட  Tைல. ட> %L�9 
ேபா9 ஒ9`T, ட> %L�9 ,றைன Pட)L 
ைவ+தாT, அ,T பல வச , கைள நா5 இழ)க 
ேவ! Z ய , 1).5.  �fக7 .`@ SHட ேபா9 
மாட�T, ட> %L�9 தர@பHடாn5, P� ைம-
யான � ேபா=H ஒ9W5 தர@பH ]7ள/. .`@-
SHட இ\த மாடT ேபாைன, ஆ!HராtH 
ம-W5 ஆ@S7 KW வன@ ேபா9க l). எ,-
ரான ேபாHZ ேபானாக Sளா) ெபU கள5 இற)-
L ய/. இதைன  15_5 பய னா ள=க7 பல=, 
இ\த ட> %L�9 ேபாcT தர@பH ]7ள � 
ேபா= ])கா கேவ  15 _ வ தாக+ ெதU  + /7-
ளன=.  இ1\தாn5, %L�9 ெசயTபாH Zைன 
ஓர ள  -. லா) ெசt ,ட ?ல வwக7 தர@-
பH ]7ளன. %L�ைன லா) ெசt /  H], � 
ேபா=ைட@ பய9ப ]+த{5 PZ யா/. 

ேகm7: நாE பல `ர e ச%கைள4 பயEப ZG H-
]ேறE.  அைனG $l! உmள ேபவ_5 �:5 Z-
கைள ஒ Y ] ைண(க ?L iமா? அதE �ல!, 
அைனGH `ர e ச%க kl!, இைணய தள ?க வ_ 
F>Gத ேட5டா 7ைன ஒேர மா$ _ யாக அைம(க 
இய lேம. அேத ேபால, ஏேதb! ஒ  `ர e ச_. 
g$ய ?க வ_ ஒEைற அைம(ைக-., அH 
அைனGH `ர e ச%க kl!, இைண iமா?

எ/.  ரகா� ராஜ/, ெச/ைன.
ப,T: [க அ1 ைம யான ேக7 . பய g7ள 

ேக7 . அ, க மாக@ பய9ப ]+த@ப]5 பல 
Sர { ச=கXT sync என@ப]5 ஒ1f L ைண).5 
ெசயTபாH Z-கான �T தர@பH ]7ள/. 
ந5 P ைடய ேபவUH _)மா=) .க7 அைன+-
ைதb5 ஒ1f L ைண)கலா5. இத9 �ல5, 
இேத Sர { சைர ம-ெ றா1 க5@ oHடUT இய)-
. ைகQT, நம).  தளfக7 Lைட)கலா5. 
ஆனாT, ஒ9`T பய=பா)% Sர { ச ைரb5, 
இ9ெ னா1 க5@ oHடUT இ9ட=ெநH எ)%-
_ ேளார= Sர { ச ைரb5 இய) LனாT, இர!-
Z-.5 இைடேய இ\த ஒ1f L ைண).5 
வச, Lைட) .மா? Lைட+தாT தாேன, Pக வ-
U கைள இைண)க PZb5. அ,=¹ட வ ச மாக 
இத-. உத  ]5 ?ல அ@ X ேகஷ9 _ேரா L-
ரா5க7 இ1) L9றன. 

அவ-`T ஒ9W Xmarks எ9ப தா.5. இ/ 
பய=பா)%, .ேரா5, சபாU ம-W5 இ9 
ட=ெநH எ)% _ ேளார= Sர { ச=கX9 ேபவUH 
Pக வ U கைள ஒ1f L ைண) L ற/. இதைன இல-
வ ச மாக இைணய தள+ , � 1\/ தர   ற)க5 
ெசt/ இ9%டாT ெசt/  HடாT, Sர { ச=-
கXT உ7ள பைழய _)மா=) . க ைளb5, _,ய 
_) மா=) L ைனb5 ஒ1f L ைண) L ற/. இத-. 
www.xmarks.com  எ9ற இைணய தள5 ெச9W, 
இ\த _ேரா L ரா [ைன இ9%டாT ெசt ,ட 
Install Now பHடைன அ�+த{5.  இதைன 
இ9%டாT ெசtத S9ன=, அ)க{!H 
ஒ9ைற உ1 வா)க{5. oச=ேந5, பா%ேவ=H 
ம-W5 [9 அ¨சT Pக வ U கைள+ தர{5. 
இவ-`9 �ல5, எ)%மா=)% தள5 ெச9W, 
எ\த Sர {ச= வw யா க{5, �fக7 பய9ப ]+-
,ய அைன+/ _)மா=) . க ைளb5 ெபறலா5.

இ/ மH ] [9`, ?ல k]தT வச , க ைளb5 

ேகD)- – ப9C–டாKடL.ெப. சMNர ேபா7 –
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இ\த அ@ X ேகஷ9 _ேரா Lரா5 த1 L ற/. 

ேகm7: } ேபா%L. உmள :ெபஷ. }கm 
(ந! லா(, :Fேரா. லா( ேபாEறைவ) அjGத4 
ப Z!ே பாH, $ைர-. அைவ கா5ட4பZ! 
வைக-. ெச5 ெச\ $ட எEன வQ உmளH. 
நாE 78ேடா: 7 V:ட! பயEப ZG H ]ேறE. 
Vல ேநரYகk., ேக4: லா( } அjGத4-
ப5ட @ைல-., பா:ேவ%5 மTa! Vல ரக Vய 
கடez ெசாTகைள ைட4 ெச\ H 75Z, ஏE 
இயYக 7.ைல எEa Fழ4ப! அைட ]ேறா!. ெவF 
ேநர! கQGேத, ேக4: லா( இய(க4ப5 Zmளைத 
அ> ]ேறா!. இJத உைளzச�. இ JH 7Z பZ! 
வைக-., ஏேதb! ெச5LY: ?ைற உmளதா?

-எ/. ேகா\Mத ெப_மாI, N_�T.
ப,T: உfக l ைடய ஆதfக5 _U L ற/. 

 !ேடா% ?%ட+,T, .`@பாக  !ேடா% 
7 ?%ட+,T இத-கான ெசHZf% அைம@_ 
இTைல. க!HேராT ேபன�T இத-கான 
வwb5 இTைல. ஆனாT, இைண ய+,T 
இத-கான _ேரா Lரா5 ஒ9W உ7ள/.

 அத9 ெபய= � ேபா=H இ! Z ேகHட= 
(Keyboard Indicator). இதைன இய) L  HடாT, 
ேக@% லா), %.ேராT லா) ம-W5 ந5 
லா) �கX9 அ@ே பா ைதய Kைலைய ?%ட5 
HேரQT காH]5. �fக7 பய9ப ]+ / வ/ 
 !ேடா% 7 எcT, அத-ேக-ற வைகQT 
இத9 ெசHZf% அைம)க@பட ேவ!]5. 
%ேடHட% பாUT இ\த �க7 எ9ன KைலQT 
உ7ளன  எ9W காHட@ப]5. �க7 அ�+-
த@பH Z 1\தாT, அத-கான இட+,T ?க@_ 
வ!ணP5, அ�+த@ப டாத KைலQT ஊதா 
KறP5 காHட@ப]5. அTல/ இத-கான 
ஐகா9 �/ க=சைர) ெகா!] ெச9றாT, 
�க7 எ\த KைலQT உ7ளன எ9W நம). 
ெசt , யாக) Lைட).5.  � அ�+த@ப ]5-
ேபா/, அ\த ேவைள Qn5 மாWதT .`+த  
ெசt, காHட@ப]5. இ\த ெசt, ,ைரQ9 
எ\த@ ப. ,QT காHட@பட ேவ!]5 எ9-
ப த ைனb5 நா5 வைர யைற ெசt , டலா5. 
இதனாT, நா5 அ` யாமT இ\த �கைள அ�+-
,னாT, உடேன எ>ச U)ைக யாக> ெசயTப-
டலா5. இ\த _ேரா L ரா [ைன இல வ ச மாக+ 
தர   ற)க5 ெசt ,ட http://sites.google.com/site/
roidayan/projects/keyboardindicator எ9ற Pக வ-
UQT உ7ள இைணய தள5 ெசTல{5.  இ\த  
_ேரா Lரா5 ெசயTபட டாH ெநH Sேர5 ஒ=) 
2 உfக7 க5@ oHட= ?%ட+,T இய)க+,T 
இ1)க ேவ!]5.

ேகm7:  நாE பயEப ZGH! 78ேடா: 7 
க!4 ̂ 5ட_., 7Lேயா ைப.கைள, எ4ே பாH! 
78ேடா: �Lயா `ேளய% அ4 k ேக ஷ ன �ேய 
$ற(க4ப Z ] றH. காரண!, இHேவ 7Lேயா ைப.-

க v(கான gேரா ] ரா மாக,  மாறா @ைல-. உm-
ளH. இதைன   மாT> 7.எ..V. `ேள யைர மாறா 
@ைல-. அைம(க 7 ! g ]ேறE. இதைன எ4-
பL அைம4பH?

 எ7. ெஜய!   ரகா�, N_ வா த�L.
ப,T: இதைன [க எX தாக ேம-ெ கா7-

ளலா5. இத-.@ பல வwக7 உ7ளன. இ1@-
Sg5 எXய வw ஒ9ைற உfக l).+ த1-
Lேற9. க5@ oHடUT உ7ள  Zேயா ைபT 
ஒ9ைற+ ேத=\ெத ])க{5. அத9 �/ ைரH 
LX) ெசt , ட{5. இ@ே பா/ ஒ1 ெமg 
Lைட).5. 

 Lைட).5 ெமg T, “Open With” எ9ற 
ஆ@ஷcT LX) ெசt , ட{5. �!]5 
“Browse” எ9ப,T LX) ெசt/, Lைட).5 
_ேரா L ரா5பH Z ய�T VLC Media Player எ9ப-
தைன+ ேத=\ெத ])க{5. இ\த  !ே டா T 
�ழாக, “Always use the selected program to open 
this file” எ9W இ1@ப த-. எ,ேர உ7ள ?`ய 
கHட+,T Z) அைட யாள5 ஒ9W இ1@ப-
தைன உW ,@ப ]+த{5. அTல/, ஏ-ப ]+-
த{5. அ]+/ ஓேக LX) ெசtதாT, �fக7 
�Zேயா  ைபTகைள+ ,ற)க,  .எT.?. 
Sேளய= _ேரா L ரா [ைன மH]5 ,ற) .5பZ, 
க5@ oHட 1). கHடைள ெகா]+ /7 ¿=க7 
எ9றா L ற/. இc, எ\த  Zேயா ைபTக7 
�/ LX) ெசtதாn5, அ/  .எT.?. Sேளய= 
_ேரா L ரா[T தா9 ,ற)க@ப]5. 

ேகm7: g$ ய தாக ைம(ே ராசா45 �nயா 
:மா%5 ேபாE வாY]4 பயEப ZG$ வ  ]ேறE. 
ெமாைப. பயEப ZG H வ$., ?Eg qYகm ஒ -
?ைற, அ4 k ேகஷE மTa! 75ெஜ5 F>GH!, 
அவT >T ] ைடேய உmள ேவa பா Zகm F>GH! 
எj$ இ J ~%கm. ஆனா., இைவ இர8Z! ஒேர 
மா$ _ யாகz ெசய.ப Z வH ேபாலேவ உmளH. 
ேநா( ]யா �nயா எEபதா., இJத @ைலயா? அ.-
லH ேவa ஏேதb! `ரzைனயா?

எ/. சM Nரா காL�NK, மbைர.
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ப,T: ெமாைபT ேபா9 பய9பாHZT, 

 HெஜH ]க7 (Widget) எ9ப ைவb5 அ@ X ேக-
ஷ9கேள. ஆனாT, இவ-`9 ெசயTபாHZT 
ேவW பா ]க7 உ7ளன. அவ-ைற இf. 
 ள) . Lேற9. ெமாைபT ேபா9 ஒ9`T, 
Áேதா¹ண K ைலைய) காH]5  HெஜH 
(weather widget) அ@ே பா ைதய Áேதா¹ண K-
ைலைய) காHZ) ெகா! Z 1).5. �fக7 
அ,T ேட@ ெசtதாT தா9, ேமn5 பல  ப-
ரfகைள) காH]5.   HெஜH எ9ப/ உfக7 
ெமாைபT ேபாc9 ,ைரQT தfL, எ@-
ேபா/5 இயfL) ெகா! Z 1).5. இதனாT, 
இதைன@ பா=+தாேல ேபா/5;  �fக7 அ/ 
த15 தக வைல@ ெபறலா5. இ\த தக வைல@ 
ெபற இத-ெகன ஓ= அ@ X ேக ஷைன �fக7 
இய)க ேவ! Z ய ,Tைல.   பல ேவைள-
கXT, இ\த  HெஜHக7, அவ-ைற �fக7 
ேட@ ெசt ,]5 வைர, [cைம% ெசtய@-
பHேட இ1).5. [க@ Sர ப ல மான  HெஜH 
.`@ Sட ேவ!]5 எ9றாT, ேநர5 காH]5 
கZ கார5 ம-W5 Áேதா¹ண Kைல காH]5 
 HெஜH ஆL ய வ-ைற) kறலா5. இவ-ைற 
ேட@ ெசtதாT மH ]ேம k]தT தக வT-
கைள+ த15. 

ஆனாT, ஓ= அ@ X ேகஷ9 எ9ப/, அத9 
தக வTகைள@ ெபற ேவ!]5 எcT, அதைன 
ேட@ ெசt ,ட ேவ! Z ய , 1).5. இc, 
உfக7 ச\ேத க+ ,-. வ1ேவா5.  HெஜH-
]க7 ச-W k] த லான ெமமU ம-W5 ேபH-
டU ச) ,ைய@ பய9ப ]+/5. ஏென9றாT, 
�fக7 ேபாைன எ]+த { ட ேனேய, %L�9 
உQ= ெப-W, அத9 தக வTக7 காHட@ப ]-
L9றன. ஆனாT, அ@ X ேக ஷ9க7, �fக7 
அவ-ைற+ ,ற).5 ேபா/தா9, ேபHடU, 
ரா5 ெமமU ஆL ய வ-ைற@ பய9ப ]+ / L9-
றன. இW , யாக, �fக7 �) Lய S9g5, ஓ= 
அ@ X ேகஷ9 இய)க+ ,-. வ1 வ த-.) 
காரண5, அைவ ேவW ஒ1 இய)க+-
/ட9 இைண)க@பH Z 1@ப /தா9. 
எனேவ, இைவ தாமாக இய)க+ ,-.+ 
தயா ராக இ1) L9றன.

ேகm7: இEட%ெந5L. பல தளYகm 
வQேய nE அ�ச.கm அb4ப4-
ப Z ]Eறன. xFm ேதட.கm உல-
ெகYF! ேமTெ காmள4ப Z ]Eறன. 
இJத தக வ.கைள4 பL(ைக-., 
அ4பL எ[வ ள eதாE அb4ப4பZ! 
ெபற4பZ! எEற 7ய4g ஏTப Z ] றH. 
இதTF ஏதா வH கண(F உmளதா?

எ/. வா�q, N_ மkகலS.

ப,T: நTல ேக7 . இைண-
ய+,9 பய9பாHைட நா5 எ\த 

அள  n5 கe)க PZ யா/ என@ பல= எ!-
¤ L9றன=. அ/ ஓர ள  -. உ!ைம எ9-
றாn5, ஒ1 ?ல Pய- ?க7 இைண ய+,T 
எ9ன நட) L ற/ எ9ப தைன) க!ட ̀ \ /7-
ளன=. ேடாேமா (Domo) எ9ற அைம@_ இ/ 
.`+/ ஆt{ ெசt/, தக வTகைள ெவX QH-
]7ள/. உfக7 ேக7  சா=\த ப,Tகைள+ 

த1 Lேற9.
இைண ய+,T ஒ1 K[ ட+,T, 21 

ேகாZ [9 அ¨சTக7 அg@ப@ப ]-
L9றன. 40 லHச5 k.7 ேதடTக7 
ேம-ெ கா7ள@ப ] L9றன. 25 
லHச5 ேப= ேப%_) தள+,T தக-

வTகைள@ பL=\/ ெகா7 L9றன=. 48 
ஆQர5 அ@ X ேக ஷ9க7 தர   ற)க5 
ெசtய@ப ] L9றன. 72 மe ேநர5 
ஓட) kZய  Zேயா ைபTக7 

ப, ய@ப ] L9றன. அேமஸா9 
வ=+தக இைணய தள+,T 83 
ஆQர5 டால= ம,@ST  --
பைன ேம-ெ கா7ள@ப ] L ற/. 
H Hட= தள+,T, 2 லHச+/ 77 
ஆQர5 ெசt ,க7 ப, ய@ப ] L9-

றன. வாH% அ@ தள+,T, 3 லH-
ச+/ 47 ஆQ ர+/ 222 ேபாHே டா)க7 

பய னா ள=களாT பL=\/ ெகா7ள@ப ] L9-
றன. இ9g5 பல தக வTக7 உ7-
ளன. இைண)க@பH ]7ள பட+-
,ைன@ பா=)க{5. 
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