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வாசக/கேள.... க@CP&ட/ Tா;கI
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 நவ*பD
மாத-9X8 _: ெவNயாa5+<க<bடா.. Sா6க# 
மXY* ‘TU’<கைள உ+வா<aயவD, ெவN5CடவD,
aைட<8* இட!க#, &ைல ஆaயவXைற< கCடாய* 
8=3>டேவKL*.
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ஆ/வ58னா; அ8க>,?@ இைணயC பயDபாE

UVேடா* 10 எ5தைன வைககI

ப,க@ 4

ப,க@ 12

ப,க@ 9

உ
H

ேள

~ டாJடK ெப.சLMர ேபா6 ~
ைம ேராசா&' () வன,-. /-ய ஆ&

பேர'45 67டமான :;ேடா7
10 :ைர:? ெவABட&பCD (ைலB?,
அHேவ இ)-யான :;ேடா7 என அK
: க&ப'CMளH. அC,H :;ேடா7 11
என எHPD வராH. ஒR எ;Sட. தர&
பCD :;ேடா7 ஆ&பேர'45 67டமாக, 
:;ேடா7 10 இR UD. :;ேடா7 10

67ட,-VUD, ேதைவ&பCD ேபாெத?லாD 
அதVகான ச&ேபாW' ைப?கM தர&பCD.
ஒXெவாR மாதYD இர;டாவH ெசXவாZ 
[ழைம அ.) ச&ேபாW' ைப?கM ெவAB
ட&ப'C வ]த பழ கYD ைக:ட& பC [றH.
ஆனா?, ெதாடW]H /-ய வச-கM அXவ&
ேபாH தர&பCD. /-ய வச-கைள, அC,த
:;ேடா7 ப-&_Vெகன த`ேய ஒH [ 
ைவ UD பழ கD இ` இR காH என, 

UVேடா* 10 ,?C 0D எ6[\;ைல
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ைம ேராசா&' ()வன ெபாKயாளW _a:. 
இய UநW ெஜWa ( ஸ., அ;ைமB?
6காேகா நகa? நட]த கR,தர5[? ெதa:,
HMளாW. இHவைர அ&ேட' ைப?கM, பாH
கா&/ UK,தைவயாகேவ இR]H வ]HM
ளன. இ`, /-ய வச-கeD அH ேபாலேவ
அ&ேட' ைப?களாக, தர&பCD. :;ேடா7
10, ைம ேராசா&' தRD :;ேடா7 ஓ.எ7.
எ 7 (Windows OS X) இR UD. அதாவH,
ஆ&_M ()வன,-. ஆ&பேர'45 67டD
ேபால இHPD ெதாடRD.

இH ந?லெதாR பழ கD தா.. எ5UD
_ரா'ேப;' இைணய இைண&/ [ைட UD
hi(ைலB?, ஆ&பேர'45 67ட,-ைன
6.4.B? அதVகான ப-P எ;Sட. ட&
பா:? அைட,H :Vபைன ெசZ-ட ேவ;
4ய-?ைல. இைணய,-jR]H அ&ேட'
ெசZH ெகா;ேட இR க ேவ;4யHதா..

வR5கால,-? :;ேடா7 ஆ&ப ேர'45
67டD ஒR ேசைவயாக,தா. கRத&
பCD. /-ய வச-கM மV)D ேதைவ&பCD
மாVற5கM, அைவ ேதைவ&பCDேபா
ெத?லாD வழ5க&பCD.

ஆ&_M ()வன,-. ேம ஆ&பேர'45
67டD ேபால, 6Kய அள:?, இலவச
அ&ேட' வச-கM ம'Cேம :;ேடா7 10
67ட,-VU, தர&பCD. :;ேடா7 10
67டD ைப?கeD, :;ேடா7 7 மV)D 8
67ட,Hட. இைண க&பCD 6Kய அள :

லான அ&ேட' ைப?களாகேவ [ைட UD.
:;ேடா7 10 ெவABட&ப'C, ஓW
ஆ;C UM, :;ேடா7 7 மV)D
:;ேடா7 8 67டD ெகா;4R&பவWகM
த5கM 67ட,-ைன “அ&ேட'” ெசZH 
ெகாMள ேவ;CD. இ?ைலேய? த`ேய
:ைல ெகாC,H,தா. அதVகான உaமD 
ெபV) ெகாMள Y4nD.

ெபaய அள :oD மாVற5கM மV)D 
வச-கM தர&பட ேவ;CD என ைம -
ேராசா&' :RD_னா?, அைவnD தர&பCD.
ஆனா?, அைன,HD, ெட7 டா& மV)D 
ெமாைப? சாதன5கe U& ெபாHவானைவ
யாகேவ இR UD.

ஆனா?, 6ல :ஷய5கM இ.qD ெதA-
வா க&பட:?ைல. :;ேடா7 10 அ&ேட'
ெசZH ெகா;ட வWகM, கD&r'டa? 
sைழ]H ப-]H ெகா;ட ைவர7 /ேரா[ராD
கைள t க, u இ.7டா? ெசZவH UK,H
எ]த UK&/D இHவைர தர&பட:?ைல.
இ&ேபாH :;ேடா7 7 அ?லH 8 67டD
ெகா;C இய [ வRபவWகM, v;CD
:;ேடா7 67ட,-ைன, த5க AடD உMள
67டD 6.4. அ?லH தW' பாW'4 /ேரா-
[ராDகM wலD உRவா க&ப'ட, &ளாx
'ைரX இ.7டேலஷ. ெசயjகM wலD,
u இ.7டா? ெசZH ெகாM[.றனW. இH
:;ேடா7 10 U எ&ப4 இR UD என
இ.qD அKய&பட:?ைல.
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உல[. yகz 6ற]த சwக இைணய
தளமா[ய “ேப7/ ” இைணய தள,ைத

உRவா [ உல[VU வழ5[ய மாW  
ஸ கWெபW , ேம 14? த. 31 வயைத
எ'4nMளாW. ெபRDபாலான ம கA. ந'/
வ'ட,ைத :aவா [, ஒRவR ெகாRவW 
தகவ?கைளnD, வாi,HகைளnD பaமாK 
ெகாMள அ4,தளD வU,த இவR U நD
_ரதமW ேமா4 _ற]த நாM வாi,Hகைள,
ெதa:,HMளாW.

“மாW , உ5கe U எ. _ற]த நாM
வாi,HகM. உ5கeைடய /-யH

/ைனnD -ற., இ]த சYதாய,-?
ஆi]த தா க,-ைனnD :ைள:ைனnD 
ஏVபC,-nMளH எ.றா? அH yைகய?ல. 
t5கM இ]த உல[Vேக ஒR ~;CேகாலாZ, 
Y.மா-aயாZ :ள5U[�WகM. 6ல
மாத5கe U Y.னா? நம [ைடேய 
ஏVப'ட ச]-&ைப அ./ட. இ]த தRண,-? 
(ைனP �W[ேற.. ந?ல நல,Hட. t;ட 
ஆnM ெபற உ5கைள வாi,- _ராW,தைன
ெசZ[ேற.” எ.), _ரதமW ேமா4 த.
வாi,-ைன& ப-]HMளாW.

த. 23 ஆD வய-?, உல[. yக&
ெபRD ேகா�7வரராக உயW]தவW மாW . 
C++ for Dummies எ.ற �ைல இவW த]ைத
இவR U& ப4 க அA,த நாAjR]H இவW 
/ேரா[ராமராக உRவானாW. த. 12 ஆவH 
வய-? Atari BASIC எ.qD /ேரா[ராy5
ெமா�ைய& பய.பC,- ெமேச� பaமா)D 
ெசயjைய உRவா [னாW. Zucknet எ.qD
/ேரா[ராD ஒ.ைற தயாa,H த. த]ைத U
வழ5[னாW. அவW த]ைதB. ப?
மR,HவமைனB. கா,-R&ேபாW அைறB?, 
யாேரqD வ]தா?, இ]த /ேரா[ராD, அவW
த]ைத U அK: UD.

உயW(ைல& பMAB? ப4 UD ேபாேத, 
Synapse Media Player எ.ற ெபயa? இைச ெகன
ஒR /ேரா[ராD க'டைம&_ைன, தயாa,H 
அKYக&பC,-னாW. ைம ேராசா&' இH
UK,H ஆWவD கா'4, பல ல'சD டாலW
ெகாC,H அவைர, த. ()வன,-VU 

4
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இ� க YயV6,த ேபாH, அதைன க;C
ெகாMள:?ைல மாW .

2002 ஆD ஆ;4?, ஹாWேவW' ப?கைல 
கழக,-? ேசW]த _.னW, அவRைடய 
/ேரா[ராy5 -ற. பலராoD பாரா'4ைன&
ெபVறH. FaceMash எ.qD இவa.
இைணயதளD, ஹாWேவW' ப?கைலB? yகz 
6ற]த ேதாVறD ெகா;டவைர, ேதW]ெதC க 
என அைம க&ப'டH. பாHகா&/ காரணD
கR-, அ]த ப?கைல கழகD அதைன
t [யH. _. நாA?, இேத இைணய தளD 
30,201 டாலR U :ைல ேபானH.

_&ரவa 2004?, மாW thefacebook.com
எ.ற இைணய தள,ைத ஹாWேவW' ப?-
கைல மாணவWகM ஒRவR ெகாRவW தகவ?
ப[W]H ெகாMள உRவா [னாW. _.னW,
இ]த தள,-. ெபயa? இR]த “the” எ.ற
ெசா?ைல எC,H:'C, இ.ைறய ேப7/ 
தள,ைத வ4வைம,தாW. மாW ெபயa?
ப-P ெபVற க;C_4&/கA. எ;� ைக
50 UD ேமலாUD.

“ேதைவ க-கமாக, தா. உைழ&ப-?ைல”
எ.) மாW �KனாoD, த. இல' 6யYD
ேநா கYD எ&ேபாHD உலக ம கM ஒXெவா
RவRD த5கைள ந'/ u-யாக இைண,H 
ெகாMவH UK,HD, இ]த சY தாய,-VU,
த.னாலான ேசைவBைன வழ5UவH UK,
Hேம உMளH எ.) ஒR ேப'4B? மாW �K
nMளாW.

த. 23 ஆவH வய-?, 2008 ஆD ஆ;4?,
உல[. ேகா�7வரWகM ப'4யj? 785
ஆவH இட,ைத& _4,தாW மாW . இ.) 
அவa. ெசா,H ம-&/ 3340 ேகா4 டாலW.
தVேபாH உல[. ெச?வ]தWகA. ப'4
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யj? 16 ஆவH இட,ைத ெகா;CMளாW.
2011 ஆD ஆ;4?, இவW உல[ேலேய yக

ேமாசமாக உைட அ�nD நபWகA? ஒRவ
ராக& ப,-a ைக ஒ.Kனா? ேதW]ெதC க&
ப'டாW. உடD_. அளேவாC ஒ,H& ேபாகாத 
�.7 மV)D 4 ஷW' அ�பவராக இவைர&
ப'4யj'டH. இH UK,H மாW ேப�
ைகB?,” எ.ன உைட உC, HவH, காைலB?
எ.ன சா&_CவH எ.பH UK,ெத?லாD
Y4P எC க அ-க ேநரD எC,H  ெகாM-
வH, வாi ைகB. ெபா.னான ேநர, -ைன
�ண4&பதாUD. எ. ேநரD அைன,HD,
நா. வா�D இ]த சY தாயD UK,H 6] -&
பதVேக ெசலவ� க&பட ேவ;CD” எ.)
�KnMளாW. ஒேர மா-aயான 4 ஷW'கைள
(ைறய ைவ,HMளதாகPD, அதனா?, எ.ன
அ�வH எ.) ேதW]ெதC UD _ரzைனேய
எழாH எ.)D UK&_'CMளாW. 

2012 ஆD ஆ;4? ேம 19 அ.), த.

()வன,-. ெதாட க கால,-? இைண]த
Priscilla Chan எ.qD ெப;ைண காதj,H,
-RமணD ெசZH ெகா;டாW. �) :R]-
னWகேள கல]H ெகா;ட இவWகM -RமணD,
�'4. _./றD இR]த ேதா'ட,-?, 
yக எAைமயாக அர5ேகKயH. �ன,ைத,
தாZெமா�யாக ெகா;ட இ]த ெப;�.
UCDப,தாRட. ேப6& பழUவதVகாக, �ன
ெமா�ைய கVறாW. அதVU Y., ஹாWேவW' 
ப?கைலB? ேசRDேபாH, தன U &ெர�z, 
�&�7, இல,�. மV)D [ேர க ெமா�
கA? எ�தPD ப4 கPD ெதanD என
ெதa:,HMளாW. த. மைன: U -R
மண ேமா-ர,ைத, தாேன வ4வைம,தாW.
நC:? �_nD, அத. இR /றYD ைவரYD 
ெகா;ட இத. ம-&/ 25,000 டாலW. அவ R
ைடய ெச?வ (ைல U இH yக சாதாரணD.

மாW த]ைத எ'வW' ஸ கWெபW  ஒR ப? 
மR,HவW. அவa. அ.ைன கேர. உள :ய?
மR,HவW.

மாW , தWம 6]தைன ெகா;டவW. த. வR-
மான,-? ெபRD பU -ைய சYதா ய,-.
பல _a:னR U உதPவதVகாக, த]HMளாW.
2010 ஆD ஆ;4?, _?ேக'7 மV)D வார. 
ஆ[ய உலக  ேகா�7வ ரWக eட. இைண]H
Giving Pledge எ.qD ஒ&ப]த,-? ைகெய
�,-'CMளாW. இ-? ைகெய�, -Cவத.
wலD த. வRமான,-. ெபRD பU -ைய 
உல[. தWம காaய5கe காக, த] -ட மாW 
உ)- த]HMளாW.

அவைர நாYD வாi,HேவாD.

* ெமாைப& ேபா(& 0 ம)+, 1 ஆ.ய 2க4&
எ6789க: எ8;, இைண9க>பட@&ைல.
0 ம)+, 1 எCக: Flag எCக: என
அைழ9க>பG.Hறன. இவ)ைற> பயHப
G7L7தாH பல நாGக4& அவசர எCக:
அைம9க>பQG:ளன. அவசர அைழ>S)T
100 எC பயHபGவ8 இL& ஒH+.

* ஒVெவாW ெமாைப& வாX. இய9க7
ெதாடX.ய;டH *#06#எHற எCைண
அ67L அதH த( அைடயாள எCைண7
(IMEI ~ International Mobile Equipment Identity)
ெதYZ8 ைவ789 ெகா:[Xக:. உXக: 
ெமாைப& ேபா]9கான வாரC^ இதைன_ 
சா`ZததாT,. ேமa, உXக: ெமாைப&
ெதாைலZ8 ேபானா& இZத எCைண9 
ெகாCG ேத^9 கCGS^9கலா,.

* உXக: ெநQெவா`9.ைன7 தாC^ @Q
b`களா? ெமாைப& ேபாைன ஆ> ெசdவ8 
ந&ல8. இ&ைல எHறா&, ேபQடY பவ`
fணாT,.

ெமாைப% ேபா( பய(பா*: +ல -./ 0க2
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ெபRDபாலானவWகM பய.பC,HD சwக
இைணய தளமான ேப7/ , த. வா4 -

ைகயாளWகA. Uழ]ைதகM மV)D _aய
மானவWகA. ேபா'ேடா கைள, ஒ�5U
பC,- சaயாக அைம, -ட, அ;ைமB? ஒR
வ�ைய, த]HMளH. நD ேப7/ ப க,-?
ேபா'ேடா கைள அைம,-CைகB?, அைவ
பல ஆ?ப5கA? 6தKயாவா) அைம க&
பCD. 6ல ேவைளகA?, நD Uழ]ைதகA.
ேபா'ேடா கைள, நD மைன:nD �ட ப- 
கலாD. இைவ எ?லாD,
ெவXேவ) கால,-?,
ெவXேவ) தகவ?கeட.
அைம க&பCவதா?, (z
சயD நD அ கP;' ப க5-
கA? 6தKயவா) தா. கா'
ட&பCD. இவVைறz சaயாக
அைம க ஒR வ� தர&ப'
CMளH.

நD Uழ]ைத ெகன,
த`ேய ஒR ப கD அைம க 
Y4யாH. ஏென.றா?, 
ேப7/ தள,-. :-கA.
ப4, Uழ]ைதகM, 6றாWகM,
UK&_'ட வய-VU& _.
னேர த5கe ெகன ஒR தள&
ப கD அைம,H ெகாMள
Y4nD. எனேவ, ஒR Uழ]
ைதB. ேபா'ேடா:ைன

t5கM ேட (tag) ெசZ-ட Y4யாH. எனேவ,
Uழ]ைதகA. ேபா'ேடா கைள நD ந;-
பWகM மV)D UCDப,தவWகeடqD
ப[W]H ெகாMள 7ெபஷ? ேட  ஒ.ைற& 
பய.பC,த ேவ;CD. இத. wலD ஒR 
scrapbook? /ைக&பட5கைள இைண கலாD.
இதVெகன ஒR 7ெபஷ? ேட ஒ.ைறnD
ேதW]ெதC,H ெகாMளலாD.

Yதj? 7 ேர& / ஒ.ைற உR வா [ய
_.னW, t5கeD உ5கM மைன :nD இதVU

�'C ெசா]த கா
ரWகளாக இR -
கலாD. (இதVU
உ5கM மைன:, 
ேப7/ [?, உ5
கeட. ெதாடW/
ெ க ா ; ட வ ர ா க
இR க ேவ;CD)

t5கM அைம க
இ R  U D
7ெபஷ? ேட 
எ]த& ெபயaoD,
உ5கM :R&பD
ேபா? அைம,H  
ெ க ா M ள ல ா D .
அH Uழ]ைதB.
ெ ப ய ர ா க ே வ ா ,
அ?லH ஏேதqD
t5கM பய.பC,த

ேப*+,F; உHகI ?ழKைதகLD
ேபா&ேடா,கைள அைம,க
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:RD/D ெச?ல& ெபயராகேவா இR கலாD.
இத. _.னW, t5கேளா அ?லH உ5கM மைன
:ேயா, எ]த ேபா'ேடா கைள ேட  ெசZ -ட
ேவ;CD என, ேதW]ெதC க ேவ;CD.
ெபVேறாWகM ம'Cேம, Uழ]ைதB. பட5-
கைள ேட ெசZ-ட Y4nD.

Yதj? 7 ரா& / (scrapbook) ஒ.ைற,
ெதாட5க ேவ;CD. இதVU ேப7/ [? 
உ5கA. த`& ப க, -VUz ெச?லPD.
அ5U About எ.பதைன, ேதW]ெதC கPD.
ெதாடW]H Family & Relationships எ.ப-?
[A ெசZ-டPD. இ5U Keep Photos of
Kids in One Place எ.) ஓW இட,-? தர&ப'
4R UD. இ5U உMள Get Started எ.ற ப'
ட`? [A ெசZ-டPD. இ&ேபாH, உ5கM
Uழ]ைதB. ெபயW, அ?லH t5கM :RD/D
ெபயைர, தர ஆ&ஷ. தர&பCD. (t5கM
ஆைசயாZ வளW UD [AB. ெபயைர �ட,
தரலாD). உ5கM ேப7/ தகவ?கA?, t5கM

-RமணமானவW என UK&_'4R]தா?,
உ5கM மைன: / கணவைன ேட ெசZ
-ட அqம- க :RD/[�Wகளா? எ.) ஓW
ஆ&ஷ. தர&ப'C, அதVகான :ப ர5கM
ெபற&பCD.

ேவ) யாRD ேபா'ே டா கைள ேட  ெசZ-
-ட அqம- தர&பட மா'டாH, t5கM உ5கM 
கணவ. அ?லH மைன:B. ெபயைர, 
த]தா?, அH ேப7/ [? உ5கM அ க
P;'4?, ந'/ட. உMளதா எனz ேசாதைன 
ெசZய&பCD.  

அXவளPதா.! இ` ேபா'ேடா கைள
இைண,H அவVைற ேட ெசZ-டலாD.
இதVU Tag photos எ.ப-? [A ெசZ-ட
ேவ;CD. ஏVகனேவ, ேப7/ [? உMள, 
உ5கA. Uழ]ைதகA. ேபா'ேடா கைளnD
ேட ெசZ-டலாD. இைவ அைன,HD
Yதj? உRவா [ய 7 ேர& / [? இைண 
க&பCD.
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Nைர:? ெபாHம கM பய.பா'4VU
இலவசமாக ெவABட&பட இR UD,

ைம ேராசா&' ()வன,-. :;ேடா7 10
எ,தைன வைககA? [ைட UD என அK: 
க&ப'CMளH. :;ேடா7 ஆZP& _a:.
Hைண, தைலவW Tony Prophet இH UK,H
வைலமைனz ெசZ-B? (http://blogs.windows.com/
bloggingwindows/2015/05/13/introducing-windows-10-
editions/) UK&/கைள, த]HMளாW. :;ேடா7
10 இய க Yைறைம, இ.qD ஓaR மாத5
கA?, ெபRDபாoD ஜூைலB?, 190 நாC
கA?, 111 ெமா�கA? ெவAயாக உMளH.
ெபWசன? கD&r'டWகM, ேட&ள' _.6. கM,
ெமாைப? ேபா.கM, எ 7 பா 7 ஒ. சாத
ன5கM, ேஹாேலா ெல.7 மV)D சWேப7 ஹ&
ஆ[ய அைன,-oD இய5UD த.ைமைய 
ெகா;டதாக :;ேடா7 10 இR UD. அ,
Hட., நாD இ]த உல[? பய.பC,HD
4§'ட? சாதன5கAoD இH இய5UD. ஏ.4.
எD. சாதன5கAjR]H நD இதய, H4&_ைன
அள UD கR: வைரBoD, ப?ேவ) சாதன5க
AoD இH இய5UD.“ எ]த சாதன,ைத& பய.
பC,-னாoD, ம கe U அH தRD அqபவD,
/-யதாகPD, இ`ைமயானதாகPD இR UD’
என ேடா` &ராப' �KnMளாW. ெமா,தD ஏ�
வைகயான :;ேடா7 10 இய க Yைறைம
ெவAயாகPMளH.

அைவ:
NOேடா6 10 ேஹாQ

sகWேவாைர ைமய&பC,-ய ெட7 டா&
ப-&/. இ-? :;ேடா7 இய க Yைற
ைமB. அ4&பைட வச-கM அைன,HD
[ைட UD. எ'� _ரPசW, ெதாC உணW -ைர
உMள ேட&ள' _.6 கான Continuum ª?. காW
டனா இைண&/, ேபா'ேடா, �4ேயா, ேம&,
ெமB?, கால;டW மV)D yr6 ைப?கைள
இய க ெசயjகM, :;ேடா7 ஹேலா என&
பCD YகD பாW,H அqம- வழ5UD ª? ஆ[
யைவ [ைட UD. ஆ«7 அ&Aேகஷ. ெவA
யாUDேபாH, இலவச அ&ேட' ஆக, தர&பCD.

NOேடா6 10 ெமாைபR
:;ேடா7 ேபா.கM, மV)D 6Kய அள:

லான (3 Yத? 7.99 அ5Uல அள:லான -ைர
ெகா;ட ) ேட&ள' சாத ன5கe கா னH.

NOேடா6 ெமாைபR எOடKTைர6
இH :;ேடா7 10 ெமாைப? சாத ன5க

e ெகன, ெமா,த எ;� ைகB? உaம5
கைள வா5UேவாR U ம'CD.

NOேடா6 10 /ேரா
ெமாைப? சாதன5கA? பய.ப C,த 

�4ய :;ேடா7 10 ெட7  டா& ப-&/. 
ெதா�? s'ப u-யாக& பய.பC,HேவாR U
இH ெபாR]HD.

NOேடா6 10 எOடKTைர6
()வன5கe கான :;ேடா7 10. அ-க

எ;� ைகB? உa ம5கM ேவ;CேவாR 
கானH. இ]த ப-&/, Yத? ஆ;C இல வச
ப-&_ைன நாC ேவாR கானH அ?ல. இதV
ெகன த`ேய உaம ஒ&ப]தD உ;C.

NOேடா6 10 கRNJகானV

க?: (ைலய5கA? உMள மாண வWகM,
ஆ6aயWகM, அoவலWகM, (Wவா[கM ஆ[
ேயாR கா னH. க?: (ைல ய5கe ெகன
ெமா,தமாக உaமD ெபற :RD /ேவாR 
கானH. பMAகeD மாணவWகeD, த5கM
:;ேடா7 10 ேஹாD மV)D &ேரா ப-& /
கAjR]H, இ]த ப-&_VU மாK ெகாMள
வ�கM தர&பCD.

ைம ேராசா&' ()வனD அK:,HMள
ப4, :;ேடா7 10 எ;டW_ைர7 மV)D
:;ேடா7 10 ெமாைப? எ;டW _ைர7
ஆ[ய ப-&/கM, ஏ.4.எD. ைமய5கA? உMள 
சாதன5கM, வW,தக ைமய5கA? இய5UD
:Vபைன ைகயாeD 6Kய சாத ன5கM,
ைககA? ைவ,H& பய.பC,HD 6Kய ெடW
yன?கM மV)D ெதா�VசாைலகA? 6Kய
அள:? பய.பC,த&பCD ேராேபா கM ஆ[
யவVK? பய.பC,த&பCD.

NOேடா6 ஐ.ஓ.Y. ேகாK

இ]த ப-&/, :ைல Uைற]த, அ-க& பய.
இ?லாத சாதன5கA? பய.பC,தெவன
வ4வைம க&ப'டH.

UVேடா* 10 எ5தைன வைககI
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க!"ேரா& க"டைளக+
Ctrl+a: டாUெம;' Y�வைதnD ேதW]ெத

C க.
Ctrl+b: அ�,தமான (Bold) வ4:? எ�,த

ைம க.
Ctrl+c: ேதW]ெதC,தைத, ேகா& _ைன நகெல

C க (Copyp).
Ctrl+d: ஓW எ�,-. (Font) வ4ைவ மாVK

அைம க.
Ctrl+e: நCேவ ெட 7' அைம க.
Ctrl+f: UK&_'ட ெசா? அ?லH ெட 7'

அைம]HMள இட,ைத க;டK]H,
அத. இட,-? ேவ) ஒR ெசா? அைம க. 
v;CD ேதடைல, ெதாடர Alt+Ctrl+y.

Ctrl+g: ஓaடD ெச?ல.
Ctrl+h: (ஒ.K. இட,-?) மVெறா.ைற

அைம,-ட.
Ctrl+i: எ�,H / ெசா?ைல சாZவாக அைம க .
Ctrl+j: ப,- ஒ.ைற இRப கYD �ராக, ேநராக

(Justify) அைம க.
Ctrl+k: ைஹ&பW j5 ஒ.ைற ஏVபC,த.
Ctrl+l : ப,- ஒ.ைற இடH ப கD �ராக ேநராக

அைம க.
Ctrl+m: ப,-Bைன இடH/றமாக 6Kய இடD

:ட.
Ctrl+n: /-ய டாUெம;' உRவா க.
Ctrl+o: டாUெம;' ஒ.ைற, -ற க.
Ctrl+p: டாUெம;' ஒ.ைற அzச4 க
Ctrl+q: ப,- அைம&ைப t க.
Ctrl+r: ப,-Bைன வலH /றD �ராக, ேநராக

அைம க.
Ctrl+s: தானாக, டாUெம;' ப-ய&பட (Save

while texting).
Ctrl+t: ப,-B? இைட&ப'ட இட,-? இைட-

ெவA அைம க.
Ctrl+u: ெட 7'4? அ4 ேகா4ட.
Ctrl+v: ேதW]ெதC,தைத ஒ'4ட. 
Ctrl+w: டாUெம;'ைட w4ட.
Ctrl+x: ேதW]ெதC,தைத அ� க, t [ட.
Ctrl+y: இ)-யாக ேமVெகா;ட ெசய?பா'

4ைன v;CD ேமVெகாMள.
Ctrl+z: இ)-யாக ேமVெகா;ட ெசய?பா'

4VU மாறாக ேமVெகாMள.

," ேநா" எ/01
அ34567,

டாUெம;'கைள, தயாa ைகB?, அ-?
ெசா?ல&ப'4R UD தகவ?கைள ஒ'4,

6ல UK& /கைள, நாD அ4 UK&பாக அைம 
[ேறாD. இவVைற  Footnote என அைழ 
[ேறாD. இXவா) அ4  UK&/ அைம 
ைகB?, டாUெம;'4?, எ]த இட,-? 
ெசா?ல& ப'4R UD தகவைலz சாW]H அ4 
UK&/ அைம [ேறாேமா, அ]த இட,-?
6Kய UKC ஒ.ைற அைம&ேபாD. 

 6ல ேவைளகA?, டாUெம;' Y4]த
_.னW, 6ல அ4 UK&/கைள இைண க
:RD/ேவாD. எ&ேபாH அ4 UK&/கைள
இைண க :RD_னாoD, ®ேழ ெகாC க&
ப'CMள ெசய? Yைறகைள ேமVெகா;C,
அ4 UK&/கைள இைடz ெசRகலாD.
1. Yதj? டாU ெம;'4ைன, -ற]H

ெகா;C, எ5U அ4 UK&_Vகான அைட
யாள,-ைன அைம க ேவ;Cேமா, அ5U
கWசைர (),தPD.

2. a&ப`?, References ேட&_ைன, ேதW]ெத
C கPD.

3. அC,H, Footnotes UK&_?, Insert Footnote
எ.ற ªைல, ேதW]ெத C கPD.

4. இ5ேக, உ5கM டாUெம;'4?, ஒR
footnote அைடயாளD காண&பCD. கWசa.
இைடz ெசRக? அைடயாள UK, ®ழாக
உMள அ]த இட,-VUz ெச?oD. 

5. இ5U உ5கM அ4 [K&_ைன, வழ க
மாக எ&ப4 ெட 7'ைட பாWம' ெசZH 
அைம&«Wகேளா, அேத ேபால அைம கPD. 
Y4,த_., உ5கeைடய டாUெம;'4?,
ஏேதqD ஓW இட,-? [A ெசZ-டPD.
உ5கM அ4 UK&/ ஏVகனேவ, அ]த& ப 
க,-. ®ழாக அைம க&ப' 4R UD.
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ஒ94 :";கைள மைற4க

Zல ேவைளகA?, நாD உRவா UD UK&
_'ட ஒW ¯'Cகைள, மைற,H ைவ க

ேவ;4ய (ைலகைள நாD ச] -&ேபாD.

UK&_'ட ஒW ¯'4? தர&பCD தகவ?கM 
மVறவWகM அKய �டாதைவயாக இR 
கலாD. அ?லH, அைன,ைதnD அK]H
ெகாMள, H4&ேபாa. க;கe U, ேதைவ
B.K கா'ட&படாம? இR க ேவ;CD என
நாD எ;ணலாD.

ஒW ¯' ஒ.ைற மைற,H ெசய?பC,த 
®i காSD வ�கைள& _.பVறPD.
1. மைற க ேவ;4ய ஒW ¯'4ைன Yதj? 

ேதW]ெதC கPD.
2. a&ப`? Home ேட&_ைன, ேதW]ெத-

C கPD.
3. Cells U�&_? Format ª? vH [A [

டPD. எ ெஸ? இ&ேபாH ெமq ஒ.ைற  
கா'டCD.

4. இ5U Hide & Unhide எ.பைத Yதj? ேதW]
ெதC,H& _.னW, Hide Sheet எ.பைத,
ேதW]ெதC கPD.
ஒW ¯' உடேன மைற க&ப'C:CD.

இதைன எ&ப4 v;CD ெகா;C வRவH
எ.பH ச]ேத கமாக :னா எ�&/[றதா? இேதா

அதVகான வ�கM.
1. a&ப`? Home ேட&_ைன, ேதW]ெத

C கPD.
2. Cells U�&_? Format ª? vH [A [

டPD. எ ெஸ? இ&ேபாH ெமq ஒ.ைற 
கா'டCD.

3. இ5U Hide & Unhide எ.பைத Yதj? ேதW]-
ெதC,H& _.னW, Unhide Sheet எ.பைத,
ேதW]ெதC கPD. இ&ே பாH எ ெஸ?,
Unhide டயலா பா 7 ஒ.ைற கா'CD.
இ-? t5கM ஏVகனேவ மைற,H ைவ,H, 
தVேபாH ேதைவ&பCD ஒW ¯'4. ைப?
ெபயW vH [A ெசZ-'டா?, அ]த ஒW 
¯' கா'ட&பCD.

4. v;CD ஒW ¯' -ற க :RD/D 
ெசய?பா'4ைன, Unhide டயலா பா 7
ெபV)ேமVெகாMளலாD.இதVU,a&ப`?,
:r ேட&_ைன [A ெசZ-டPD.
இ-? உMள :;ேடா U�&_? Unhide
எ.பதைன  [A  ெசZH இ]த டயலா  
பா °ைன& ெபV), _. t5கM
:RD/D மைற க&ப'ட ஒW  ¯' 4ைன&
ெபறலாD.

அ7ேபாைதய ேநர1 பAய

ZலW எ ெஸ? /ேரா[ராy? ப�
ெசZைகB?, தா5கM ஈCபCD ப?-

ேவ) ேவைலகA?, தா5கM ெசல வ� UD
கால அளைவ அKய -'ட yCவாWகM. அதV
ெகன, ேவைல ெதாட5UD ேபாH அ?லH 
Y4 UD ேபாH, அ?லH இைட ெவAB. 
ேபாH, அ&ேபாைதய ேநர,ைத& ப-ய :RD /
வாWகM. இவWகM, ேநர,ைத& பாW,H, அதைன 
ைட& ெசZH எ;டW த'ட ேவ;4ய-?ைல.
ெச? ஒ.ைற, ேதW]ெதC,H, Ctrl+: (: ேகால.)
எ.ற ®கைள அ�,-னா? ேபாHD. ேகால.
அைம க ²&' ® அ�,த&பட ேவ;CD
எ.பதா?, இதைன Uட4³t+இtµª+:
எனPD �றலாD. இ]த ®கைள அ�,
-:'டா?, எ ெஸ?, t5கM ேதW]ெத
C,த ெச?j?, 67ட,-. அ&ே பாைதய
ேநர,-ைன அைம  [றH. t5கM ெசZய
ேவ;4யெத?லாD, உடேன எ;டW அ�,-,
அதைன ஏV) ெகாMவHதா..

எ,ெஸ;
'C*...
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~ பாரM ~

எAைமயான பய.பாC, Uைறவான :ைலB?
7மாW'ேபா. ஆ[யவVேறாC ம கM

மன-? இைணயD UK,த ஆWவேம, [ராம&
/ற ம கAடD இைணய& பய.பாC அ-கa,H
வRவதVகான Yத.ைம காரணமாக இR]H வR
[றH. இ]-யா:. /-ய இைணய& பயனாளW
கA?, இHவைர இH நம Uz சa&பC வராH
எ.) ஒH5[ இR]த w,த U4ம கM, [ராம&
/ற U4ம கM, ெப;கM, ஆ5[லD அKயாத,
மா(ல ெமா� ம'Cேம ெதa]த ம கM மV)D
ெமாைப? ேபா.கைள& /-யதாக& பய.ப
C,த, ெதாட5U ம கM ஆ[ேயாைர காண
Y4[றH.

ஒR 6Kய நகரD ஒ.K?, �CகA? 6Kய
ேவைலகைள& பாW,H வாi ைகைய 
க� UD, ஒR ெப;ம�, த.ைனz �VK
இR&பவWகM எ?லாD, 7மாW' ேபா. பய.-
பC,H[.றனW; எனேவ நாqD ஒ.) வா5
[ேன. என yகPD �:ரமாக அH UK,H
�KனாW. இ]த ேபா`. wலD, எ. ேவைல
ேநரD �Cதலா[ உMளH. எ. வா4 ைகயாளW
கeD அ-கa,HMளனW எ.) ெபRைம&பC
[றாW.

இ.ெனாR வயதான ெப;ம�, “எ. q
ைடய Uழ]ைதகM இதைன ைவ,H ெகா;C
பல :ஷய5கைள கV) வR[.றனW.
அவWகM, என U, இ]த 7மாW' ேபாைன
ைவ,H ெகா;C, எ&ப4 இல வசமாக Uர?
வ�z ெசZ-கைள அq&பலாD எ.) கV) 

ெகாC,HMளனW. எ&ே பாHD மVறவWகeட.
ெதாடW_? இR&பH ந?ல த?லவா” எ.)
�)[றாW.

ேமேல UK&_'டவWகைள& ேபா.றவWகM
தா., இ&ே பாைதய இ]-யா:. 30 ேகா4
/-ய இைணய& பய னாளWகளாக உMளனW.
இதVU 7மாW' ேபா. ெபR[ வR வH ம'
Cy.K, இவWகA. ஆWவYD அ4&பைட 
காரணமாக உMளH. ெம?ல, ெம?ல, இ]-ய
இைணய& பயனாளWகA. ேதைவகeD, பய.
பாCD மாK வR[.றன. தVே பாH, இைள
ஞWகM, அoவலWகM மV)D நகர,தவWகM
ஆ[ேயாWகளா? (ர&ப&ப' CMள, இைணய 
பயனாளW ம கM ெதாைக, ப4&ப4யாக /-ய
பaமாண5கைள& ெபV) வR [றH.

7மாW' ேபா. :ைல ெதாடW]H Uைற]H 
வRவதா?, வR மானD, வயH, பாjனD 
மV)D க?: எ.ற அ4&பைடB? இ?
லாம?, இவVைற& பய.பC,HD ம கM
/-ய _aPகAjR]H வர, ெதாட5[nM
ளனW. இ]த மாVறD தVேபாH வo&ெபV)
வR[றH. [ராம& பயனாளWகM ம,-B?
/-ய ஆWவ,-ைனnD எ-WபாW&/கைளnD
உRவா [nMளH. இH ெசயVைகயாக வj]H
-� க&ப'ட மாVறD அ?ல. இயVைக யாக, 
அவWகA. வாiேவாC கல]த மாVற மாக உM
ளH.

7மாW' ேபா.கeD, ெமாைப? வ�
இைணய& பய.பாCD, ம கAைடேய உMள
இைடெவAைய (ர&பPD, /-ய வைக 

ஆ/வ58னா;
அ8க>,?@
இைணயC பயDபாE
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ெபா�H ேபா U (கiPகைள, தரPD தV
ேபாH பய.பC,தபC[.றன. இH வரேவVக,
த க Y.ேனVறYD மாVறYமாUD.

இ.ைற U [ராம5கAjR]HD, 6Kய நக
ர5கAjR]HD, ெதா�? மV)D அoவலக 
காரண5கe காக, ெபaய நகர5கe U வRD
ம கM, த5கM ப� U, 7மாW' ேபா.கM 
எ]த அள:VU, Hைண /a[.றன எ.ப
தைன உணW]H ெசய?ப'C வR[.றனW.

இ,Hட., சYதாய,-? த.ைன உயW
(ைலB? கா'4 ெகாMள ேவ;CD எ.ற
ஆவ? உMளவWகeD, இ]த பர]H :a]த
உல[? த5கைள இைண,H ெகாMள
ேவ;CD எ.ற ஆWவD உMளவWகeD, 
7மாW'ேபாq UD, அத. வ� இைணய,
ெதாடW/ UD மாK ெகா;C வR[.றனW.

பா7ட. க.ச?45 U�&,
அ;ைமB? ெவAB
ட&ப'ட ஆZP Y4
PகM இதைன,
ெ த A வ ா  U
[.றன. இ]
- ய ா : ? ,
2 0 1 3 ? ,
இ ை ண
ய , ை த &
பய.பC,-ய
வWகA?, 60%
ேபW, 25 வய
H UD Uைற
வானவWகளாவW.
இH, வRD
2 0 1 8 ? ,
55% ேபW,
25 மV)D
அதVU அ-க
வ ய H ை ட ய வ W க ள ா
கேவ இR&பாWகM. Y./ 30% ேபW
ம'Cேம [ராம& /ற பயனாளWகளாக
இR]த (ைல, இ` 50% ஆக உயRD என
உ)-யாக எ-WபாW கலாD. ெமாைப? ேபா.
வ� இைணய,ைத, தVேபாH அS[ய
60% ேபW இ`, 80% ேபராக உயW]-
R&பாWகM. ெப;கM 28% jR]H, 35%
ஆக உயW]-R&பாWகM. மா(ல ெமா�கைள&
பய.பC,-ய 45% ேபW, இ` 60% ஆக உயW]
-R&பாWகM.

பா7ட. U�& இ]-யா:? எC,த க�&/
ப4, இைணய,ைத& பய.பC,HேவாW எ;
� ைக ஜு. 2014?, 19 ேகா4. இH 2018?
58 ேகா4யாக உயRD. ஆனா?, IMAI எ.qD
இ]-ய அைம&_. கண U&ப4, இ]-ய
இைணய& பயனாளW எ;� ைக 4சDபW, 
2014?, 30 ேகா4ைய, தா;4 இR]ததாக

அK: க&ப'CMளH.
[ராம& /ற5கA? தா., பய னாளWகA.

எ;� ைக ஆ;C U 40% அ-கa,H வR[
றH. 2014?, 6 ேகா4யாக இR]த எ;� ைக,
2018?, 28 ேகா4யாக உயRD என கண [ட&
ப'CMளH.

[ராம& /ற5கA? ஏVபCD இ]த அபa
தமான மாVற,-Vகான காரண5கeD ஆரா
ய&ப'டன. நக ர5கA?, 7மாW' ேபா.
பய.பாC, அ-க ப'ச, உzச (ைலைய அைட]-
H:'டH. [ராம& /ற5கA?, 7மாW' ேபா.
:Vபைன (ைலய5கM அ-கD -ற க&ப' CM
ளன. 7மாW' ேபா.கைள கைடகA? ம'C
y.K, இைணய தள5கM wல மாகPD ெப)D

வச-, [ராம& /ற
ம கAடD ஒR
ெதDைப ஏVபC,
-nMளன. 4 அ5
Uல,-VUD அ-
கமான அள:?
-ைர ெகா;ட
ேபா.கM, ம க
e U& ெபா�H 
ேபா U (கiz6
கைள உBேரா'
ட,Hட. தR-
[.றன.

ச ர ா ச a ய ா க
26 வய-ைன 
ெ க ா ; ட
இைளஞWகM
அ - க D
வா�D நாC
கA? ஒ.
றாக இ]-யா 

க ; ட K ய &
ப'CMளH. இத

னாேலேய, சvப கால5-
கA?, 7மாW' ேபா. மV)D இைணய& 
பய.பாC உயW]தH. தVேபாH, 50 வயH U
ேமVப'டவWகM இ]த மாVற,ைத ேமVெ கா;
CMளனW.

ேமoD, y. அ�ச?, ேச'  ெசயjகM,
உடன4 ெசZ- அq&/D வச- ஆ[ யைவ,
ம கைள இைண UD பால5க ளாக இய5U
வதா?, எ&ேபாHD த5கM ந' /கeடqD,
உறPகeடqD, ெதாடW_? இR க :RD/
பவWகM, 7மாW' ேபா.கைளnD, இைணய,
ைதnD நாC[.றனW.

இைளஞWகe U இைண யாக& ப�, 
தள5கA? இR க ேவ;CD எ.ற ஆWவD
ெகா;ட வயதானவWகeD, 7மாW'ேபாqD
இைணயYD அதVU அ,-யாவ6ய, ேதைவ
என உணW]H ெகா;C மாK வR[.றனW.
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[னாைவz ேசW]த °யாy ெமாைப? ேபா.
()வனD, ப.னா'டள:? ெவU ேவகமாக

Y.ேனK வR[றH. உலக அள:?, ஆ&_M
மV)D சாDச5 ()வன5கைள அC,H அ-க
எ;� ைகB? ெமாைப? ேபா.கைள, தயா-
a,H வR[றH. த. ெசா]த நா'4?, ெவU
காலமாக, அHேவ Yத? இட,ைத& _4, -
R]தH. ஆனா?, ெச.ற காலா;4?, ஆ&_M 
()வனD இதைன இர;டாவH இட,-VU,
தMAnMளH.

2015 ஆD ஆ;4. Yத? காலா;4?,
ஆ&_M ஒR ேகா4ேய 45 ல'சD 7மாW'
ேபா.கைள �னா:? :Vபைன ெசZHM
ளH. °யாy, இ கால,-?, ப,H ல'சD
Uைறவாக 1.35 ேகா4 7மாW' ேபா.கைள
:V)MளH. 7மாW' ேபா. ச]ைதB?,
�னா:?, ஆ&_M 14.7 சத�த& ப5[ைனnD,
°யாy 13.7% ப5[ைனnD ெகா;4R]தன.
ச]ைத& ப5[ைன& ெபாR,தவைர, தா5கேள
Yத? இட,-? உMளதாக, °யாy அK:,த
ேபா-oD, ெபாHவான க�&/ அதைன& 
ெபாZயா [nMளH.

ெபாHவாகேவ, �னா:? 7மாW' ேபா.
:Vபைன, ஆ;C அள:? ஒ&_CைகB? 4%
Uைற]HMளH. கட]த ஆ) ஆ;C கால,-?,

Yத? Yதலாக 7மாW' ேபா. :Vபைன 
�னா:? Uைற]HMளH. இதVU  காரணD, 
ேதைவயான அளP 7மாW' ேபா.கM :V-
பைன ெசZய&ப'டேதயாUD. �னா:? தV
ேபாH7மாW' ேபா.கேள அ-க அள:? :Vப-
ைனயா[ வR[.றன. இ]த வைகB? அதைன
அெமa கா, [ேர' _a'ட. மV)D ஜ&பா. 
நாCகeட. ஒ&_டலாD. சாதாரண ேபா.
கைள& பய.பC,- வ]தவWகM, 7மாW' 
ேபா.கe U மா)வH வழ க மா[ வR[றH.
இதVU காரணD, இ]த வைக ேபா.கA. 
:ைலேய. சாதா ரண ேபா.க e UD, 7மாW' 
ேபா.கe Uமான :ைல ேவ)பாC yக 
Uைறவாக இR&ப Hேவ இதVU காரணD.

_யா\ைய` aனாUேலேய
0Db,?5 தILய ஆC0I
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ெச.ற வாரD, ஹுேவ ஹானW (Huawei Honor)
()வனD த.qைடய ஹானW 46 (Honor 4C)
7மாW' ேபாைன, இ]-யா:? :Vபைன U
அKYக&பC,-nMளH. இத. அ-க ப'ச
:Vபைன :ைல �. 8,999.

இ-? 5 அ5Uல ைஹ ெடப`ஷ.
47_ேள தRD -ைர (1280 x 720 _ 
ெஸ?கM) தர&ப'CMளH. 1.2 [கா ெஹW'7
ேவக,-? இய5UD Huawei Kirin 620 64-bit A53 
ஆ டா ேகாW &ராசசW இைண க&ப'C இய5-
U[றH.

இத. ஆ&பேர'45 67டD ஆ;'ராZ' 
4.4. ['ேக'. _./றமாக, 28 yv
ைவ' ஆ5[M ெல.ஸுட. 13 எD._.
-றqMள ேகமராPD, Y./றமாக, 22 yv
ைவ' ஆ5[M ெல.ஸுட. 5 ெமகா _ ெஸ?
-ற. உMள ேகமராPD தர&ப'CMளன.
இH 3§ ெந'ெவாW [? இய5க �4ய,

இR 6Dகைள இய க �4ய ேபானாUD. 
ராD ெமமa 2 §._. 7ேடாேர� ெமமa 8

§._. இதைன அ-க&பC,HD வச- [ைட 
[றH.

இ]த ேபா`. பa மாணD 143.3×71.9×8.8
yv. எைட 162 [ராD. ெந'ெவாW  இைண&-
_VU 3§, ைவ _, /eª, 4.0 மV)D §._.
எ7. ஆ[ய ெதா�? s'ப5கM இய5 U[.
றன. 2550 mAh -ற. ெகா;ட ேப'டa தர&
ப'CMளH.

கR&/, ெவMைள வ;ண5கA?
[ைட UD இ]த 7மாW' ேபா`. அ-க 
ப'ச :ைல �. 8,999. &A& காW' இைணய
வW,தக தளD வ�யாக ம' Cேம வா5க
இயoD.

இ]()வனD, இ]-ய வW,தக& பய.பா'
4Vெகன hihonor.in எ.ற YகவaB? வW,தக
இைணய தளD ஒ.ைற அைம,HMளH.

ஹுேவ
ஹான/ 4e
*மா/& ேபாD 
ெவL fE
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ெலேனாவா () வனD, அ;ைமB?, இ] --
யா:? த. q ைடய இர;C 7மாW' 

ேபா.கைள :Vப ைன U அK YகD ெசZ HM-
ளH. அைவ ~ Lenovo A5000 மV)D P70. இைவ 
இர;CD 1280 x 720 _ ெஸ? -ற qட. 
�4ய 5 அ5 Uல எ?.6.4. ெகபா 64X ெதாC 
உணW -ைர Bைன  ெகா; CMளன. இ-? 
ைஹ ெடப ̀ ஷ. 47 _ேள [ைட  [ றH. 
இத. ஆ&ப ேர'45 67டD ஆ;'ராZ' 
4.4. ['ேக'. இ]த இர;C ேபா.க AoD 
4000 mAh -ற. ெகா;ட ேப'டa தர&ப C-
[ றH. ஏ 5000 7மாW' ேபா`?, 1.3 [கா 
ெஹW'7 ேவக,-? இய5UD v4யா ெட  
Uவா' ேகாW &ராசசW தர&ப C [ றH. _70 
ேபா`?, 1.7 [கா ெஹW'7 ேவக,-? 
இய5UD ஆ டா ேகாW v4ேய ெட  
&ராசசW இய5 U [ றH. 

ெலேனாவா ஏ 5000 ேபா`?, ராD 
ெமமa 1 §._. இத. 7ேடாேர� 
ெமமa 8 §._. இதைன ைம ேரா எ7.
4. காW' ெகா;C, 32 §._. வைர அ--
க&ப C,தலாD.  ஒR y` மV)D ஒR 
ைம ேரா என இர;C §.எ7.எD. 
6Dகைள இய கலாD. _. / ற மாக, 
ஆ'ேடா ேபாக7 -ற. ெகா;ட 8 
எD._. -ற. ெகா;ட, எ?.இ.4. 
&ளாx இைண]த ேகமரா இய5-
U [ றH. Y. / ற மாக 2  எD._. 
-ற. ெகா;ட ேகமரா தர&ப'-
CMளH. இத. பa மாணD 140x
71.4 x 9.98 yv. எைட 160 
[ராD.  ெந'ெவாW  இைண&-
_VU, 3§,  ைவ _, /eª, 4.0 

மV)D §._.எ7. ெதா�? s'ப5கM இய5-
U [.றன. அ  ° லேரா v'டW, &ரா  ° y'4 
ெச.சாW இய5 U [.றன. கR&/ மV)D 
ெவMைள வ;ண5கA? [ைட  [ றH. இத. 
அ-க ப'ச :ைல �. 9,999.

ெலேனாவா _ 70 7மாW' ேபா`?, 
இர;C ைம ேரா 6Dகைள இய கலாD. இத. 
பa மாணD 142 x 71.8 x 8.9 yv. எைட 149 
[ராD. இத. ராD ெமமa 2 §._. 7ேடாேர� 
ெமமa 16 §._. ைம ேரா எ7.4.காW' wலD 
இதைன 32 §._. வைர உயW,-  ெகாMளலாD. 
_. / ற மாக, ஆ'ேடா ேபாக7 மV)D எ?.
6.4. -ைர ெகா;ட 13 எD._. -ற qட. 

�4ய ேகமரா இய5 U [ றH. 
Y. / ற மாக 5 எD._. -ற. 
ெகா;ட ேகமரா தர&ப'-
CMளH. எ&.எD. ேர4ேயா, 
லP'7 « கW, 3.5 yv 
ஆ4ேயா ஜா  தர&ப' CM-
ளH. A2DP இைண]த /eª, 
ெசய?பாC [ைட  [ றH. ைவ 
_ மV)D §._.எ7. இய5 U-
[.றன. அ  ° லேரா v'டW, 
&ரா  ° y'4 ெச.சாW இய5 U-
[.றன. எ7.எD.எ7., எD.எD.
எ7., இெமB?, /x ெமB?, 
இ.7ட;' ெமச�சW ஆ[ய வச-
-கM தர&ப' CMளன. இத. ேப'-
டa 4,000 mAh -ற. ெகா;டH. 
இள tல வ;ண,-? இH வ4 வ-
ைம க&ப' CMளH. 

இத. அ-க ப'ச :ைல �. 
15,999.

ெலேனாவா ஏ 5000, 
ெலேனாவா 0 70 அj kக@

UD v4யா ெட  
[ றH. _70 
 ேவக,-? 
ேய ெட  

`?, ராD 
7ேடாேர� 

ேரா எ7.
ைர அ--
D ஒR

7.எD. 
மாக,

ா;ட 8 
இ.4.
ய5-
._. 

&ப'-
0x
60 

ண&
.0 

6.4. -ைர ெக
�4
Y.
ெக
CM
லP
ஆ4
ளH
ெச
_ 
[.றன
&ரா 
[.றன
எ7.,
இ.7ட
-கM தர
டa 4,0
இள tல 
ைமைமைமைமைம க&ப

இத. 
15,999.
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வாQg அ> ெசய hiH jல, அைழ> k கைள 
ஏ)ப G7தலா, எHப8 kLய தக வலாd இWZத8. 
எH நCப`க: ம)+, உற @ ன`க [9T தகவ& 
தZ8, த)ே பா8 அதH jல மா கேவ ெதாட`k ெகா:-
.ேறா,. அ8 மQ G mHn ெவ4 நாQG நCப`க [-
ட], எ4 தாக, தXT தைட iHn ேபச o^ . ற8. 
தக வ a9T நHn.

ேபரா. ஆK. Zவ/ T ர காசQ, பH _Jக ரைண, 
ெச+ைன. 

எQp Sர ;ச` Tn7த qGத& தக வ&கைள அ47-
த ைம9T நHn. இL& மரk வr7 ெதாட` S&ைல 
எHற ெபாW: நHT @ள9க>பQ G:ள8. அேத 
ேபால, பட7 8டH எ>ப^ Sர ;ச` இைணய தள> ப9-
கXக: s8 ந, Tn> k கைள எ6L ைவ9க உத ;-
. ற8 எHபைத @ள9 . ய8, tற>பாக இWZத8. 
எQp Sர ; சைர எL`பா`789 கா7 L W9 .ேறா,.

டாJடK எ+. [` வாச+, மVைர.

ந,ைம_ u) n v:ள அைன78 சாத னXக[,, இH-
ட`ெநQ இைண>S& இயX T ப ைவ யா கேவ வW, 
எHற தகவ& ந,ைம ஆ_ச Y ய7L& ஆw78, வைக-
யாக உ:ள8. இ(, T9க`, ைம9ே ராேவV அG>k 
என எ8 வாX . னாa,, இ8 இைண ய7L& இைண-
vமா எHபைத, இ8 “gமா`Q” சாத னமா எH+ 
ேகQG வாXக ேவCG,. இ>ே பாேத, அைன78 ^@-
க[,, gமா`Q ̂ @ க ளா கேவ வர7 ெதாடX . v:ள8 
இத)T ஒW ந&ல எG789 காQG.

ேபரா. Y. Mf மாற+, ேபாY.

எZத ஒW kLய ^xQட& வச Lv,, அத ]டH சo-
தா ய7 L)கான ஆப7 L ைனv, உடH ெகாC-
ேடதாH வW . ற8. அெம Y9கா இZ Lய இைணய 
வள`_t Tn78 காQG, கவைல இைத7தாH 
uQ^9 காQ G . ற8. ம9க ளா .ய ந, mட, தாH, 
இதைன> பய ]:ள வைகi& பயHப G78, ச9L 
உ:ள8.

நா. சL Mயா, ெச+ைன.

எ9ெஸ& ஒ`9 zQ^&, ஆவேரp, க;CQ, 
ச, ேபாHற வ)ைற அதH டாg9 பாY& காQ G,ப^ 
அைம9T, ^>g mக> பய ]:ள8. நHn.

எ+. h/ர ம jயQ, ேகாைவ.

2x9T, 3x9T, ேவ+ பாG ெதY ய @&ைல 
எHப8, அைன78 ெமாைப& ேசைவ |+ வ னX-
க [9T, ெபாWZ8,. 3x எH+ oதh& ெசா&-
h @QG, நா: ேபா9.& 2x ேவக7L& தாH 
இைணய இைண>k,, தக வa, .ைட9 .Hறன. 
3x tல நாQகேள ெசய&ப G . ற8. அ7 8டH, ந, 
பய னா ள`க: பல W9T,, இரC ̂ )T, இைட ேய-
யான ேடQடா ேவ+ பாG ெதY ய @&ைல. ~Xக: 
இZத ேவ+ பாG Tn78 ஒW கQ Gைர தW மா+ 
ேகQG9 ெகா: .ேறH.

கா. qM ேதவ+, மVைர.

ைவ S இைண>k எHப8 அைன78 ஊ`க 4a,, 
ம9க: qG, இடXக 4a, வZ 8 @Qடா&, |_-
சய, அ8 ந, வாw9ைகi& உத @G, ஒW tறZத 
8ைண வ னா க7தாH இW9T,. ேம& நாG க4&, 
அL ேவக இைணய இைண> Sைன எXT, பா`9க 
o^ . ற8. இZ L யா @a, இ8 வர ேவCG,. 

ஆK. ந4னாK, ேத`.

ேபg k9.& @^ேயா அரQைட வZ 8 @Qடா&, 
அதைன ெவQ^> ெபா68 ேபா9T, வைகi& 
நா, பயHப G7த9 qடா8. இ>ே பாேத ேபgk9 ம9-
க4H மனைத9 ெகG78, த(ைம> பG7 8 . ற8 
என ஆd ;க: ெதY @>ப தாக9 கQ G ைரக: வZ8 
ெகாC ̂  W9 .Hறன. 

எ6. இச ெபRலா, MfsZ.

ைவ S ெரளQட` சாத ன7 L)ேக)ற Y�Qட` வாXக 
ேவC Gமா? அ&ல8 எZத Y�QடW, எZத ெரளQட-
W ட], இைணZ8 ெசய&ப Gமா? எHப8 Tn78_ 
ச)+7 ெத4 வாக @ள9க ேவC G .ேறH. தXக4H 
கQ Gைர mக அW ைம யாக உ:ள8.

ெப.வ. பாO Yய+, மVைர.



18-5-201518

ேக:@: @Cேடாg 10 ஒW ேகா^ சாத னXக4& 
இயXக ைவ9க இல9T ெகாC G:ள தாக, ைம9-
ேராசா>Q  அn @7 8:ள8. @ைர@& @Cேடாg 10 
வர உ:ள8. LWQG நக லாக oZைதய @Cேடாg 
இWZதாa,, @Cேடாg 10 பLய அ] ம L9க>-
பG, என;, அ8;, இல வச, என;, அn @7-
8:ள8. அ>ப ̂  யானா&, @Cேடாg 7 /8 /8.1 
ம)+, oZைதய @Cேடாg ஆ>ப ேரQ^X tg-
டXக [9T7 தர>பQG வW, பா8 கா>k ைப&க:, 
ச>ேபா`Q உடேன |+7த>பQ G @ Gமா?

எ+. ரvன மாலா, Mf/wK.
ப-?: த5கM ச]ேதகD (யா ய மா னேத. 

:;ேடா7 எ 7 _ கான ச&ேபாW' Y� ைம-
யாக (),த&ப'ட தனா?, :;ேடா7 பய.-
ப C,HD அைன வ R UD இ]த ச]ேதகD ம'-
C y.K, பயYD மன-? ஏVப' CMளH. இH 
ேபால பல வாச கWகM க4 த5கைள எ�- உM-
ளனW. ெபாH வாக, ஓW ஆ&ப ேர'45 67டD 
ெவA யான _.னW, ைம ே ராசா&' ப,H 
ஆ; C க e U அதVகான ச&ேபாW' ைப?-
கைள, தR வH வழ கD.

எனேவ, ®ேழ த] HMள ப4, ைம ே ராசா&' 
தனH ச&ேபாW' ைப?கைள வழ5UD. 
1. :;ேடா7 :7டா --~ ஏ&ர? 11, 2017 

வைர.
2. :;ேடா7 7 ~ ஜன வa 14, 2020 வைர.
3. :;ேடா7 8 ~ ஜன வa 10, 2023 வைர.

ேக:@: க,> �Qட` தயா Y>S&, ஓ.இ.எ,. (OEM) 
|+ வ னXக: என எவ)ைற அைழ9 .ேறா,. அ^9-
க^, தயா Y>k Tn7த தக வ&கைள> ப^9ைகi&, 
இZத uW9T_ ெசா&ைல9 காC .ேறH. @ள9க, 
அ49க;,.

எ+. ெஜய ராம+, லாR yY.
ப-?: OEM எ.பH Original Equipment 

Manufacturer எ.பத. �R க மாUD. 
கD& r'டW தயா a&_? இR UD () வ-
ன5கM, அதVU ேவ; 4ய அைன,H ெபாR'-
க ைளnD, அவWகேள தயா a&ப -?ைல. மP7 
மV)D ® ேபாW 4ைன லா§ெட  தரலாD. ஹாW' 
47  [ைன ¼ ேக' () வனD வழ5கலாD; 
இேத ேபால 6& ெச' ஒR () வ ன,தாoD, 
அ-? அைமnD 6Kய y. :6K இ.ெ னாR 
() வ ன,தாoD, எ7.எD._.எ7. எ.qD 
y. ச  -ைய  ைகயாeD சாத னD _K ெதாR 
() வ ன,தாoD வழ5க&ப டலாD. இவVைற 
அ]த () வ ன5க A ட y R]H, த5கM ேதைவ -
ேகVப ெமா,த மாக வா5[, த5கM ெதா�V-
சா ைலB? ைவ,H, Yைற யாக இைண,H, 
த5கM () வன& ெபயa? :Vபைன ெசZ-
-CD () வ ன5கேள ஓ.இ.எD. () வ ன5கM 
என அைழ க&ப C [.றன. 6ல () வ ன5கM, 
இைவ ெபாR'கைள அ- க மாக வா5 U வதா?, 
வா5UD () வ ன,-. ெபயa? இவVைற 
வழ5UD. ெபாR'கA?, கD& r'டைர, 
தயா a UD () வ ன,-. ெபயW ெபாK க&-
ப' 4 R UD. 6ல () வ ன5கM, இH ேபா.ற 
ஏVபா' 4VU ஒ,H  ெகாMளாம?, த5கM ()-
வன& ெபய a ைனேய ெபாK,H வழ5UD.

காWகeD இேத ேபா? தா. தயா a க&ப-
C [.றன.

ேக:@: @Cேடாg 7 tgட, பயHப G7 8 .ேறH. 
இL& ெஹ&> என>பG, உத@9 Tn> kக: 
mக_ tnய அள@& காQட>ப G .Hறன. இதH 
அளைவ> ெபY தா9க o^ vமா? o^v, எHறா& 
அத)கான @ள9க9 Tn> Sைன7 தW மா+ 
ேகQG9 ெகா: .ேறH.

எ+. yமா ரேவR, அ{யQபா ைளயQ.
ப-?: ”ெஹ?&” என&பCD உத:  UK&-

ேகIU- – ப8;–டாJடK ெப. சLMர ேபா6 –
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/கM மாறா (ைலB? yகz 6K ய தாக இR&-
பH, பல R U 6ர ம, -ைன அA&ப தாக உMளH. 
இதைன மாVறலாD.  ெட7  டா& ெச.), 
எ&1 ® அ�,தPD. (ேவ) அ& A ேக ஷ`?, 
எC,H  கா'டாக, ேவW' -ற] - R ைகB? 
அ�, -னா?, அ]த அ& A ேக ஷ q  U;-
டான  ெஹ?& :;ேடா [ைட UD). இ&-
ேபாH Windows Help and Support எ.) ஒR 6Kய 
:;ேடா [ைட UD. இ]த :;ே டா:? 
வலH ஓர,-? "Options" எ.qD ப'ட. கா'-
ட&பCD. இ-? [A  ெசZதா?, [ைட UD 
ெமq:? "Text Size" எ.qD ஒR _aP இR&-
பைத  காணலாD. இ-? [A  ெசZதா?, 
Largest, Larger Medium, Smaller மV)D Smallest  
என ஐ]H  வைககM கா'ட&பCD. இ-? மாறா 
(ைலB? இR&பH Medium. இ`, t5கM 
:RD/D வைக Bைன, ேதW]ெத C,H,  [A  
ெசZ H :'C ெவA ேய றPD. t5கM :RD _ய 
அள:? எ�, HகM இ` அைம] - R UD.

ேக:@: நாH அLக, ேம9 க,> �Qட` பயHப-
G7L வZேதH. இ>ே பா8 @Cேடாg 7 tgட, 
ெகாCட ேல>டா> க,> �Qட` பயHப G7 8-
.ேறH. ேம9 க,> �QடY& உ:ள8 ேபால, 
@Cேடாg தW, டாg9 பாYைன, எH @W>ப>-
ப^, இட8, ேம&, வல8 என அைம9க o^ vமா? 
அத)கான ^>g தர;,.

எ6. ஜக+லாR, Mf/wK.
ப-?: :;ேடா7 7 67ட,-?, அத. 

டா7  பாW, மாறா (ைலB?, -ைரB. ®ழாக  
கா'ட&ப C [ றH. இHதா. yகPD வச - யான 
இடD எ.), பலRD இ]த (ைல B ேலேய 
பய.ப C, H [.றனW. ஒR 6லW, 7ைடலாக 
ப க வா'4? ைவ,H  ெகாMவாWகM. t5கM 

ேம  கD& r'ட-
a ேலேய அ-கD 
ப ழ  க & ப ' -
டதா?, டா7  
பாைர நகW,- 
ைவ க வ� 
ேதC [  �WகM . 
அ த V க ா ன 
வ�கM தர&ப'-
CMளன. ®ேழ 
:வ a  [ேற.. 
1. டா7  
பாa?, காj-

யாக உMள இட,-?, ைர' [A  ெசZ-
- டPD. [ைட UD ெமq:?, "Lock the 
taskbar" எ.) இR&ப-? உMள 4  அைட-
யா ள,ைத எC, H : டPD.

2. _.னW, டா7  பாa? காj இட,-?, 
மP7 இடH ப'டைன [A  ெசZH அ&ப-
4ேய _4,த வா), -ைரB. அC,த w.) 

ப க5கA?, டா7  பாW எ5U இR க 
ேவ;CD என :RD / [ �Wகேளா, அ5U 
இ�,H ெச. ) : டPD. _. v;CD 
காj இட,-?, ைர' [A  ெசZH, "Lock 
the taskbar" எ.) இR&ப-? 4  அைட யா-
ள,ைத v;CD அைம கPD. இH டா7  
பாைர t5கM ைவ, HMள /-ய இட,-? 
v;CD மாVறா த வா) அைம, H :CD.
லா  எC, H :'C, டா7  பாaைன மP7 

கWசW அ�,-, இ�,Hz ெச?வ தVU& ப- லாக 
இ.ெ னாR வ�nD உMளH. டா7  பாa? 
காj யாக உMள இட,-? ைர' [A  ெசZ --
டPD. [ைட UD ெமq:? "Properties" எ.-
பைத, ேதW]ெத C கPD. இ&ே பாH  "Taskbar 
and Start Menu Properties" எ.ற டயலா  பா 7 
கா'ட&பCD. இ-? "Taskbar location on screen" 
எ. K R UD ®i :a ெமq:? [A  ெசZH 
இ� கPD. இ5U "Bottom", "Left", "Right", or 
"Top". ஆ[ய :R&ப, ேதW PகM [ைட UD. 
t5கM :RD/D இட,ைத, ேதWP ெசZH, 
ஓேக [A  ெசZதா?, t5கM :RD _ ய ப4, 
டா7  பாW ெச.) அமRD.

ேக:@: @Cேடாg 7 tgட7L&, எ,. எg. ஆ�g 
2007 பயHப G7L வW .ேறH. இL& ேவ`^&, 
ேக>g லா9 2 அ67 8 ைகi&, இW ேவ+ @த மான 
ஒhக: ேதாH + .Hறன. ேக>g லா9 இய9க>ப G-
. றதா இ&ைலயா எHபL& Tழ>ப, ஏ)ப G . ற8. 
ேக>g லா9 அ67த>பQ ̂  WZதா&, அ8 Lைரi& 
ெதY v,ப^ அைம9க o^ vமா?

எ+. பாKvத சா ரM, MfsZ.
ப-?: தாரா ள மாக அைம கலாD. t5கM 

டா[M ® ஒj Bைன இய [ ைவ, - R&பதா?, 
ேக&7 லா  ® அ�, H ைகB?, இR ேவைள க-
AoD, :, - யா ச மான ஒj ெவA&ப C [ றH. 
ஆனா?, எ]த ஒj, இய  U வ தVU, எ]த ஒj 
அத. இய க,ைத (), H வ தVU எ.பைத நாD 
(ைன:? ெகாMள இய லாH. இH ேக&7 லா  
® ம' C y.K, 7Uேரா? லா  ேபா.ற டா[M 
®கM அைன, -VUD ஒj Bைன ஏVப C,HD. 
ஆனா?, நம U ேக&7 லா  இய க&ப' 4-
R&பH -ைரB? கா'ட&ப'டா?, எA தாக 
இR UD அ?லவா? 
அதVU, ெச'457 
ஒ.ைற ேமVெ காMள 
ேவ;CD. ேவW' 
/ ே ர ா  [  ர ா  y ை ன 
இய [, ஏேதqD 
ஒR டாU ெம;'-
4ைன, -ற]H 
ெகாM e5கM. இ&-
ேபாH ®ழாக இR UD 
டா7  பாa? ைர' 
[A  ெசZ - டPD. 
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இ&ே பாH Customize Task Bar எ.ற ஒR பா& அ& 
க'டD எ�]H வRD. இ-?, டா7  பாa? 
அைமnD அைன,H வச - கeD இR UD. 
ேதைவ யா னத. இட,-? ON எ.பைத அைம,-
H :'டா?, அH கா'ட&பCD. உ5கM 
ேதைவ ேகVப Caps Lock எ.பைத இய [ 
ைவ கPD. இ`, ேக&7 லா  அ�,த&பCD 
ேபாேத?லாD, அH டா7  பாa? கா'ட&-
பCD. t5கM ெட 7' ைட& ெசZ - C ைகB?, 
டா7  பாa? ெதa [.ற (ைலைய& பாW,H, 
ேதைவ ேகVற ப4 மாVறலாD. இXவா) மாV )-
ைகB?, இ&ே பாH ஒjnD ேக'UD.

ேக:@: @Cேடாg 8 tgட, ெகாCட ேல>டா> 
க,> �Qடைர> பயHப G7 8 .ேறH. இ8 கடZத 
ஒW மாத மாக எH (ட, இWZ8 வW . ற8. இL& 
tgட, gடா`Q ஆT,ே பாேத, பல kேரா . ரா,க: 
இய9க>பQG, SHன �i& ஓ^9 ெகாCேட 
இW9 .Hறன. இவ) nனா& பயH ஏ8, இ&ைல. 
இவ)ைற gடா`Q அ> @Cேடா LறZ8 ~9 . @ட 
எC �னா&, gடா`Q அQ அ> @Cே டா @ைன7 
தW, எ,.எg. காHS9  @Cே டா @ைன எ>ப^> 
ெப+ வ8 எH+ ெதY ய @&ைல. வr காQட;,.

எ+. மக |}, ெச+ைன.
ப-?: :;ேடா7 8 பய.ப C, H ேவா R U 

எ�D எazச? y க இட5கA? இHPD ஒ.). 
ஏVக னேவ அைன,H ஆ&ப ேர'45 67ட5க-
AoD, எAய வ�B? [ைட,H வ]த Msconfig 
/ேரா [ராD இR UD இடD மாVற&ப'ட வ�-
B ேலேய [ைட  [ றH. இHதா., உ5கM _ரz-
ைனB. wல கார ண மாக உMளH. ஆனா?, 
Msconfig எ&ப 4nD இR]ேத ஆக ேவ;CD 
அ?லவா! அH எ5U [ைட  [ றH எ.ப தைன& 
பாW கலாD. Yதj? Charms menu ெமq-
:ைன, -ற கPD.   இதVU உ5கM -ைரB? 
ேம? அ?லH ®ழாக மPைஸz �ழVறPD. 
_.னW, டா7  ேமேன ஜைர  (Task Manager) 
க;ட K]H -ற கPD. இ]த இட,-? Startup 
ேட& _ைன t5கM காணலாD. இதைன  
[A  ெசZH 7டாW' அ& ெமq:?, 
t5கM t க :RD/D /ேரா [ ராDகM 
அைன,ைதnD t கலாD. இதVU அ]த 
/ேரா [ ராDகM  vH ைர' [A  ஏVப-
C,-, [ைட UD ெமq:? Disable 
எ.ப தைன இய கPD. இ`, கD&-
r'டW ெதாட5 U ைகB?, இ]த /ேரா-
[ ராDகM ெதாட5காH.
ேக:@: qT: Qைர@& ஷா`Q கQ 
2க: பயHப G7தலா, எH+ ப^7ேதH. 
ஆனா&, அைவ எHன ெசய&பாQ ̂ )T 
எH+, எைவ எH+, ெதY ய @&ைல. உX-
களா& qற o^ vமா?

எ6. கMKகாம+, மVைர.
ப-?: �UM 'ைரX மV)D 

�UM �'C, ெதாU&பான ஆ«7 அ& A ேக-
ஷ.கM, ¯'7 மV)D 7ைல'கM பய.-
ப C, HDே பாH, ®i காSD ஷாW' க' 
®கைள& பய.ப C,தலாD.
Shift + f : /-ய ேபா?டW உR வா க&பCD.  
Shift + t /-ய டாUெம;' ஒ.) உR வா க&-

பCD  
Shift + p: /-ய &ரச.ேடஷ. அைம க&பCD. 
Shift + s: /-ய 7&ெர'¯' உR வாUD. 
Shift + o: /-ய ப4வD உR வாUD. 
Shift + d : /-ய 'ராB5 [ைட UD.  

ேக:@: God Mode எH+ எதைன9 q+ .ேறா,. 
இ8 @Cேடாg இய9க7L& ஒW கQட ைளயா? 
அ&ல8 எ,.எg. ஆ�g ெதாT>S& பயHப G7-
த>ப G . றதா? @ள9க மாக7 தர;,.

எ+.பர�ே சாM, காைரJ yY.
ப-?: God Mode எ.பH :;ேடா7 

67டD தRD ஒR வச-. :;ேடா7 மா7டW 
க;'ேரா? ேபன o கான ஷாW' க'. இH 
:;ேடா7 7 67ட,-? தர&ப'டH. 
ஆனா?, மைற க&ப'ட வச - யாக இH உM-
ளH. இத. wலD க;'ேரா? ேபனj? உMள 
அைன,H வச - க ைளnD அS[& ெபறலாD. 
அைன,HD ஒR ேபா?டa? [ைட UD. 
God Mode இய க, உ5கM ெட7 டா&_? 

/-ய ேபா?டW ஒ.ைற உR வா கPD. 
அத. ெபயைர GodMode.{ED7BA470-
8E54-465E-825C-99712043E01C} என 
அைம கPD. இXவா) ெகாC,த 

_.னW, [ைட UD ேபா?-
டa?, 270 ª?கM தர&பCD. 
:;ேடா7 7 67ட, -ைன 
அைம UD அைன,H :ஷ ய5-
கeD இ-? [ைட UD. இH 

:;ேடா7 8 67ட, -oD ெசய?-
பCD. :;ேடா7 67ட,ைத மாVK 

அைம UD அைன,H ª?கeD, 
ஒேர ேபா?டa? [ைட&பH ஓW 
அaய வச - யாUD.
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