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~ டாMடN ெப.சO Pர ேபா8 ~
ஒ! வ $ யாக, ஜூைல 29- ./ேடா3 10 

ஆ7ப ேர;<= >3ட? ெவA யாக உC-
ளF. ெமாIத மாக அைனIF வா<Mைக யா ளN-
க OMP? ஒேர காலIQ- தராம-, ப<7ப <-
யாக, அதR ேசாதைன வா<Mைக யா ளNக Aட? 
ெதாட=T, அUIத UIF, இWத ஆ7ப ேர;<= 
>3ட? தர7பட உCளF. X=கC ஏZக னேவ 
இRைசடN [ேரா T ரா\- உ]7 ̂  ன ராக இ!W-
தா_?, ./ேடா3 10 >3ட? ெப] வ தZP, 
`Rப Q .ைனa ெசb Q !Wதா_?, >ல `R-
ேனZபா U கைள ேமZெ கா/U தயா ரா கc?. 
அவZைற இ=P பாNMகலா?.

ைமMே ராசா06 அMகTU6

./ 10ைன7 ெபறI தயா ராP? `R, 
ைமMே ராசா7; e] வ னIQR ெமf- 
அMகc/; ஒRைற X=கC ெபZ g !Mக 
ேவ/U?. உ=க Aட? அc;_M டா; கா?, 
ஹா; ெமf-, எM3பாM3 அ-லF ைலj 
ஐ.<. என எதைனM ெகா/ < !Wதா_?, அF 
ைமMே ராசா7; அMக c/;தாR. உ=க Aட? 
இைவ இ-ைல எRறா-, உடேன ஒRைற7 
ெபZ]M ெகாCளc?. அதZP X=கC ெச-ல 
ேவ/ <ய இைண ய தள `க வm: https://signup.
live.com/signup?wa=wsignin1.0&rpsnv=12&ct=1436

உWக2 ேக2X, ச_ேதக!, கR56கைள 
அD"`ைக<. அ_த_த" ப3@<O 
தைல"`கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன 
தகவ.க2 ேவ\]! எOற உWக;O 
எ@&பா&"ைபb! எc6Wக2.
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484470&rver=6.4.6456.0&wp=MBI_SSL_SHARED&
wreply=https%3a%2f%2fmail.live.com%2fdefault.as
px%3fshowunauth%3d1%26rru%3dinbox&id=6485
5&cbcxt=mai&bk=1436484471&uiflavor=web&uaid
=cf3388ce03b84043adb74501066570a2&mkt=EN-
US&lc=1033&lic=1 ைமMே ராசா7; அMகc/; 
ஒ! க;டாயI ேதைவ இ-ைல எRறா_?, 
ெச;<=3 அைம7^- ஒ!= T ைண7[ ெசb-
வ தZP அF ேதைவ யாக இ!Mகலா?. ேட;டா 
ேபM அ7 ெசbவ தZP?,Mளj; க?7 o;<= 
`ைறf- >ல வச Q கைள7 ெப] வ தZP? எA-
தாக இ!Mகலா?.

உVகK பP0ைப W.ப PT ெசX P =க

 p<ய .ைர.-, உ=க OMகான ./ேடா3 
10 பQ7 ̂ ைன X=கC ெபற .!? ̂ னா-, உ=-
க O ைடய க?7 o;டm- உCள ஆ7ப ேர;<= 
>3ட? அதZகான தP QையM ெகா/ <-
!Wதா-, இ7ே பாேத, அதZகான ̀ Rப Q .ைன 
ேமZெ காCளc?. எ7ப< mசNj ெசbவF என 
`Wைதய க?7 o;டN மலm- .m வாகI தர7-
ப; UCள ெசய- ̀  ைற கைள7 ^RபZறc?.

எOத பP01 உVக ZMகா ன[? 

உ=கC க?7 o;டm- இய=P? ./ேடா3 
ஆ7ப ேர;<= >3டI QZேகZற வைகf-, 
./ 10 வைக TைடMP?. ஆனா-, அைதM 
கா; <_? உயN eைல7 பQ7[ ேவ/ U-
ெமRறா-, க;டண? ெச_IQ7 ெபற ேவ/-
< ய Q !MP?. அைனIF பQ7 [ க A_? 
அ<7பைட வச QகC ஒேர மாQ m யா கேவ 
தர7ப; UCளன. அைவ: Cortana, Hello, Edge, 
Continuum, and Multi-doing. மZற ^>ன3 பQ7[ 
(7ேரா, எ/டN ̂ ைர3) கA_?, க-.7 ^m-
.Zகான பQ7 [ க A_? உCள வச Q கைள, 
ேஹா? பQ7[ பயRப UI F ப வNகC .!?ப 
மா;டாNகC.

உVகK ஹாN6ேவN அைம0ைப உ_P ெசXக

உ=கC க?7 o;டm- ./ேடா3 7 / 8/ 
8.1 இய=TM ெகா/ < !Wதா_?, vwMகாx? 
PைறWத ப;ச ஹாN;ேவN தP Q கைள, க?7-

o;டN ெகா/ < !7ப தைன உ]Q ெசb Q Uக.
1 Tகா ெஹN;3 அ-லF pUத- ேவகIQ- 

இய=P? 7ராசசN.
1 Tகா ைப; (32 ^;) / 2 Tகா ைப; (64 

^;) ரா? ெமமm.
32 ^; ஓ.எ3.எRறா-, PைறWதF 16 

}.^. ஹாN; <3MT- கா~ யாக இ!Mக 
ேவ/U?. அFேவ, 64 ^; எ�-, 20 }.^. 
இட? ேவ/U?. DirectX 9 or later with WDDM 
1.0 driver ெகா/ட தாக உ=கC Tரா^M3 காN; 
இ!Mக ேவ/U?. Qைர <3 ̂ ேள 800×600 
^Mெஸ- QறR ெகா/ < !Mக ேவ/U?. 
DirectX 9 அ-லF அதZP7 ^R வWத வZைற 
உ=கC Tரா^M3 காN; Qற னாகM ெகா/ <-
!Mக .-ைல எRறா-, ./ேடா3 10 உ=கC 
க?7 o;டm- இய=காF.

`Uேடா8 அ0ேட6 ெசX P =க

./ேடா3 10 >3டI QZP அ7 Tேர; 
ெசb QU? `RனN, உ=க O ைடய அ7ே பா-
ைதய ஆ7ப ேர;<= >3டI Qைன அ7 Tேர; 
ெசb Q Uக. `� ைம யாக ேப;a ைப-கைள 
அ7ேட; ெசb Q டc?. இதZP எA தான வ$ 
Windows Update இயM P வ FதாR. இதைன 
இயM Tனா-, அF தானா கேவ, அைனIைத�? 
அ7ேட; ெசbF, ./ேடா3 10 ெப] வ-
தZகான ஐகா ைன�? உ=கC க?7 o;டmR 
டா3M பாm- வலF �ைலf- தW QU?.

சா06ேவN அைனb[f அgைற0ப =b [க

க?7 o;டm- உCள தN; பாN;< 
சா7;ேவN ெதாP7 [கC அைனIைத�?, 
அவZgR இைணய தள? ெசR], அ7ேட; 
ெசb Q டc?. அைனIF e] வ ன=க OMP?, 
அவNகAR சா7;ேவN ெதாP7 [ கைள வ< வ-
ைமI Q U வ தZகாக, ைமMே ராசா7; ./ 10 
>3டI QைனM ெகாUIதF. ஆனா-, பல e] வ-
ன=கC, இR�? அ7ேட; ெசbத தாகI ெதm ய-
.-ைல. எனேவ, அWத Pg7 ̂ ;ட சா7;ேவN 
e] வ னIQR தள? ெசR], இதZகான `யZ >-
கA- இற=கc?. Pg7பாக, >ல சா7;ேவN 
ெதாP7 [கC, உ=கAR அRறாட ப� க-

, ,
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OMPI ேதைவ யாக இ!MP?. அைவ இய=-
கா .;டா-, ப�ேய ேமZெ காCள இய லாF. 
அ7ப <7ப;ட வZைற க;டாய? அ7ேட; 
ெசb Q டc?.  அW e ] வன? அ7ேட; ெசb Q ட-
.-ைல எRறா-, பைழய பQ7[, ./ 10- 
இய= Pமா எRப தைன உ]Q ெசbF ெகாC-
ளc?. அதR ^Rன!? இ-ைல எRறா-, 
./ 10 பMக? அ7ே பா ைதMPa ெச-லாம- 
இ!7பF ந-லF.

[ைண சாத னVகK ேசாதைன

ந? க?7 o;ட !டR, ^m/டN, 3ேகனN, 
ேமாட?,  இைணய ேகமரா, ெந;ெவாNM 
காN;, �<ேயா காN; ேபாRற வZைற7 பயR-
ப UI Fேவா?. இைவ அைனIF? ./ேடா3 
10 >3டI FடR இய= Pமா எனM க/ட g-
யc?. அதZகான ;ைரவN ைப-கC, அவZgR 
இைணய தளIQ- உCள னவா எR] பாNIF 
உ] Q7ப UIQM ெகாCளc?.

ேட6டா ேபM அ0

./ேடா3 10MP அ7 Tேர; ெசbF ெகாC-
வF எRபF நா? ந?ைமa >றWத `ைறf- 
பாF கா7பாக ைவM TRற வ$ யாP?. இ!7-
^�?, இF ஒ! அ7 Tேர; தாR. எனேவ, உ=-
க O ைடய \க `M T ய மான ேட;டா .ைன7 
பாF கா7பாக நக- ஒR] எUIF ைவMகc?. 

ேதைவ யான இடf

க?7 o;டmR ஹாN; <3MT- ேதைவ-
யான இட? இ!7ப தைன உ]Q ெசbF 
ெகாCளc?. இ-ைல எRறா-, அதைன உ!-
வாMகc?. அ7 Tேர; ெசbவ தZP `RனN, 
அதZகான ைப-கைளI தர . றMக? ெசb-
Qட 3 }.^. இட? ேதைவ7பU?. ேட7ள; 
^.>.MகA- இF ^ரaைன யாக இ!Mகலா?. 
எனேவ, கா~ இடIைத `த~- உ]Q ெசb-
Q U=கC.

உVக Z ைடய சா06ேவN 
ெதாj0ைப அkO[ ெகாKக

./ேடா3 10, இR3டா- ெசbய7பU? 
`R, உ=க O ைடய ெசM o m;< அ-லF 
ஆ/;< ைவர3 சா7;ேவN ெதாP7 ̂ ைன 
ெசய- இழMகa ெசb QU?. ./ேடா3 
10 அ7ே பாF, X=கC அைமIத ெச;<=3 
`த லா ன வZைற ஒ! நக லாகI தR �ட? 
ைவIFM ெகாCO?. அF ./ 10 உடR 
இைணWF ெசய லாZ]? எRறா-, அதைன 
�/U? இR3டா- ெசb QU?. இ-ைல 
எ�-, அதR Defender ெசய ~ைய இR3டா- 
ெசb QU?. 

உ=க Aட? ./ேடா3 7./8./8.1 
இ!7^R, ./ேடா3 10 இR3டா- 

ெசbய7ப U ைகf-, ./ேடா3 �<யா 
ெசRடN XMக7பU?. 

<. <Mகைள இயMT7 பாNMக, த�ேய ஒ! 
தN; பாN;< சா7;ேவN ேதைவ7பU?.

./ேடா3 7 ெட3Mடா7 இயMக ெசய-
~கC அைனIF? XMக7பU?. 

./ேடா3 10 ேஹா? இR3டா- ெசb-
ய7ப;டா-, ./ேடா3 அ7ேட; ைப-கC 
தாமா கேவ உ=க OMPM TைடMP?.

./ேடா3 7 உடR தர7ப;ட சா~ேடN, 

 !ேடா% 10 
அ(ேட) க)டாயமா-ற/

ைம ேராசா%& ()வன, த. ஆ%பேர&12 
34ட6789 வழ கமாக அ%ேட& ைப?கைள6 
தA,. இவ8ைற  ெகாFG, க,%I&டJ? 
உLள ஆ%பேர&12 34ட67ைன அ%Mேர& 

ெசNO ெகாLவO ந?லO. ஒA 3லS, 
தானாகேவ இைவ அ%ேட& ெசN7G,ப1, 
ெச&124 அைம6O  ெகாLவாSகL. 3லS, 
அ%Mேர& ைப?கைள6 தானாக6 தரTற க, 
ெசN7ட அUம76OT&G, V.னS, தா2கL 
TA,W,ேபாO, அ%ேட& ெசN7GவாSகL. 
இத8கான ெச&124 அைம க, TFேடா4 
34ட67? ஆ%ஷ. தர%ப&1A 9,.
இYத Zைற, TFேடா4 10 ேஹா, 
ப7%W பய.பG6OபவSக_ 9, அ%ேட& 
ெசNவதைன, ைம ேராசா%& க&டாயமா  
M`LளO. இYத ப7%Vைன தரTற க, 
ெசNO, இ.4டா? ெசNபவSகL, அ%ேட& 
ெசய?பா&1ைன  க&டாயமாக ேம8ெகாLள 
ேவFG,. ேவ) (ைலக_ கான ஆ%ஷ.கL 
தர%படT?ைல. இaவா) க&டாய%பG67 
அ%Mேர& ெசNவதனா?, ஆ%பேர&12 
34ட, பாOகா%பான bc(ைலைய% 
ெப)MறO.  ஆனா?, 3ல வைககd? இYத 
அ%Mேர& ைப?கd. இய க த.ைம, 
ம8ற ெசயeகd. இய க6Oட. ஒ6O% 
ேபாவ7?ைல எ.ற 98றg சா&G உLளO. 
TF 10 ேஹா, வA,ேபாOதா. உFைம 
(ைல எ.னெவ.) ெதJயவA,.
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9.எ+.<. =ைர&> &'ேடா+ 10
ஜூைல 29- ./ேடா3 10 ஆ7பேர;<= 
>3ட? ெவAயாTறF. ப<7ப<யாகேவா, 
அUIதUIத eைலகC வ$யாகேவா, 
எ7ப<ேயா, சா7;ேவN வரலாZg-, \க7 
ெபmய அள.லான அ7Tேர; ஏZபட7 
ேபாTறF என அைனவ!? எQNபாNIF 
காIQ!MTRறனN. இWeைலf-, ./ேடா3 
10 ஆ7பேர;<= >3ட?, �.எ3.^. 
;ைர.- பQய7ப;U .ைலMPM TைடMக 
உCளF. ேநர<யாக இைணய வNIதக தளமான 
அேமஸாR தளIQ- இதைன வா=PவதZகான 
`RபQ.ைன ேமZெகாCளலா?. ./ேடா3 
10 ேஹா? மZ]? 7ேரா பQ7[கC 
TைடMTRறன. 

இதைன .Zபைன ெசbQU? இடIQ-, 
அேமஸாR, \கI ெதAவாக, ./ேடா3 
7 மZ]? ./ேடா3 8.1 இயMக? 
ைவIFCளவNகOMP, ./ேடா3 10 
இலவச? எRற அg.7^ைன�? கா;UTறF. 
[Qய க?7o;டN வா=PபவNகOMP, ./
ேடா3 10 க;டண? ெச_IQIதாR ெபற 
ேவ/<யQ!MP?. எனேவ தாR இWத 
.Zபைன.

./ேடா3 10 ேஹா? 119.99 டால!MP?, 
7ேரா 199.99 டால!MP? TைடMTறF. 
7ளா� ;ைர.- பQய7ப;U TைடMP? 
ஆ7பேர;<= >3டIQZP இ7ேபாேத 
பQWதா_?, ஜூைல 29- இF உ=கOMP 
உடேன வழ=க7பட மா;டாF. 

பQைனWF நா;கC காIQ!Mக ேவ/U?. 
ஆக3; 16MP7 ^Rனேர பQWதவNகOMP 
வழ=க7பU?.

ைமR3 �7பN, ஹாN;3 ேக?3  ஆT யைவ 
XMக7பU?. இவZgR இடIQ-, ைமM-
ேராசா7; “Microsoft Solitaire Collection” and 
“Microsoft Minesweeper” ஆT ய வZைற ைமM-
ேராசா7; ெவA f; UCளF.

உ=க Aட? �.எ3.^. 7ளா7^ ;ைரj 
இ!Wதா-, ./ேடா3 அ7ேட; தளI Q ~-
!WF அதZகான ;ைரவN ைப-கைள கா7^ 
ெசbF இயMTM ெகாCள ேவ/U?. 

./ேடா3 10 இR3டா- ெசbய7ப-
U ைகf-, க?7 o;டm- உCள ெசய ~கC 
அைனIF? 3ேகR ெசbய7ப;U, ./ 
10 உடR இைணWF இய=காத ெசய ~கC 
அைனIF? XMக7பU?. 

எனேவ, இR3ட ேலஷR ெசய- ̀  ைறfR 
ேபாF, TைடMP? டயலாM பாM3கைளM 
pNWF கவ �IF7 ப<Mகc?. ப<Mகாம- Next
TAM ெசb Qட ேவ/டா?. எRைன7 ெபா]I-
த வைர, ./ேடா3 10 ேசாதைனI ெதாP7-
^ைன7 பQWF இயMT7 பாNIF வ! TேறR. 
\க7 [F ைம யா கc?, நRறா கc?, வச QகC 
பல ெகா/ட தா கc? உCளF. 

X=கO? அதைன .!? [ �NகC. எனேவ, 
உ=கC >3டI Qைன அ7ேட; ெசbF, 
./ேடா3 10 >3டI QZகான ̀ Rப Q .ைன 
ேமZெ கா/U ைவI Q டc?. .ைர.- உ=க-
OMகான ./ேடா3 10 இR3டா- ெசb-
QU? வாb7[ TைடMP?.
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தZே பாF ஜூைல 29- ெவA f ட7பட 
இ!MP? ./ேடா3 10 ஆ7ப ேர;<= >3-

டI QZP, ைமMே ராசா7; தR பாF கா7 ̂ ைன, 
அMே டாபN 2025 வைர வழ=P? என அg .I-
FCளF. இதR �ல?, ைமMே ராசா7; வழM-
க மாகI த!? பாF கா7[ மZ]? ச7ேபாN; 
ேசைவ, e] வ னIQR வழMக?ே பால, அUIத 
பIF ஆ/ U க OMPM TைடMP?. 

அI FடR, தR �டR ஒ7பWத? ேமZ-
ெகா/U, க?7 o;டNகைள வ< ைமIFI த!? 
e] வ ன=கO?, பIF ஆ/ U க OMP ச7ேபாN; 
வழ= P வாNகC என ைமMே ராசா7; அg .I-
FCளF. இதZெகன எWத த� க;ட ணIைத�? 
வா<Mைக யா ளNகC ெச_IதI ேதைவ f-ைல.  

./ேடா3 10Mெகன வழ=க7பU? 
அ7ேட; ைப-கC, பாF கா7[ ச?பWத மா-
னைவ யாகேவா, அF இ-லா மேலா இ!M-
கலா?. அ7ேட; ஒRg- வழ=க7பU? 
அைனIF ைப-கO? அைனIF க?7 o;டNக-
A_? இய=P? எRற உ] QையI தர .-ைல. 
ஏேத�?, ஒ! க?7 o;டmR ஹாN;ேவN, 
அ7ேட; ைப-க OடR இைணWF ெசய லாZற 
`< யா த தாக இ!Wதா-, அWத அ7ேட; ைப-, 
அWத க?7 o;ட !MPM TைடMகாF. ேம_?, 
அ7ேட; உmம? ெப]? நாC, க/ட?, நாU, 
ெந;ெவாNM இைண7[, ஹாN;ேவN QறR 
(3ேடாேர� QறR, ஹாN; <3M 3ேப3 
ேபாRறைவ) ஆT ய வZgR அ<7ப ைடf- 
ேவ] பU?. 

இதZP `RனN வWத ஆ7ப ேர;<= 
>3ட=கைளM கா; <_?, பல [Qய வச Q-
கைள, .ஷ ய=கைள, ேம?ப UIத-கைள, 
./ 10 ெகா/ UCளF. எ;� என7பU? 

[Qய ^ர cசN, ெட3Mடா7 க?7 o;டm- 
இய=கM p<ய காNடனா (Cortana) <};ட- 
அ>3ட/;, ெமமm eNவாக?, ெமாைப- 
சாத ன=க O ட னான இைண7[ ேபாRற பல 
[Qய வச QகC தர7பட உCளன. இவZைற 
ஏZ]M ெகா/U இய=க `< யாத ஹாN;ேவN 
ெகா/ட க?7 o;டm-, ./ 10 தர . றMக? 
ெசbய7பட மா;டாF.

ெதாடNWF வழ=க7பU? ஒjெ வா! 
அ7ேட; ைப- ெதாP7[?, அதZP `RனN 
வWத அ7ேட; ைப-கC அைனIைத�? ெகா/-
< !MP?. எனேவ, ஒ!வN, >ல அ7ேட; ைப--
கைளI தR க?7 o;டm- பQWF ெகாCளI 
தவg இ!Wதா-, தவ ற .;ட அ7ேட; 
ைப_MPa ெச-ல ேவ/ < ய Q-ைல. அ7-
ேபாF தர7பU? அ7ேட; ைபைல ம;U? தர .-
றMக? ெசbF பQWதா- ேபாF?.

ஊகமாக ஒ4 தகவ7
 TFேடா4 10  9 Z.னS வYத ஆ%பேர&
12 34ட2கL அைன6O,, TFேடா4 7 / 
TFேடா4 8 / TFேடா4 8.1 என  9k% V ட%-
ப&டன. ஆனா?, TFேடா4 10 ஆ%ப ேர&12 
34ட, ம&G, "Windows 10, released in July 
2015” என எ%ே பாO, 9k% V ட%ப G M றO.
இ.U, இரFG அ?லO m.) ஆF G கd? 
வர இA 9, அ%ேட& ைப? ெதா9%W Z8 kn, 
W7 ய தாக இA க% ேபாM றO.அ%ே பாO அO 
ெவd o ட%ப&G, pFG,அYத நாd e AYO, ப6O 
ஆF G க _ 9 ச%ேபாS& ெதாட2க%ப டலா,. 
இO ஒA ஊக, தா..

அ-ே டாப/ 2025 வைர 
&' 10 பா% கா78
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ஒ! ல;சIF 13 ஆfர? ேகா< ெசலc Q;ட 
மQ7 �;<-, <};ட- இW Qயா Q;ட? 

ந? ^ர தமN அவNகளா- வ$ ெமா$ ய7ப;U 
ெசய-ப UIத7ப;U வ! T றF. இF `� ைம-
யான ெவZ gைய அைடய ேவ/U? எRறா-, 
ெந; eo;ரா ~;< என7பU?, அைன வ !M-
P மான தைட யZற சம மான இைணய ேசைவ 
PgIத ெதA வான ெகாCைக ஒR] உ! வாM-
க7பட ேவ/U?. 

தகவ- ெதா$- �;ப Fைறf- இய=P? 
வ- _ நNகAR க�7^-, இW Q யா.- த=P 
தைட யZற இைணய அxMக`? பயRபாU? 
இ!Wதா- தாR, ^ர த மmR <};ட- இW Qயா 
Q;ட? ெசய-ப UIத7பட `<�?.

இW Qய �w e ைல க OMேகZப <};ட- 
ெசய ~ கைள உ! வாM P வF?, அவZgR 
வ$ேய, அர>R Q;ட=கO?, ேசைவ கO? 
மMக OMPa ெசRற ைடய ேவ/U? எRபேத, 
<};ட- இW Q யா.R ைமயa ெசய லாMக-
மாP?. இதZP தைட யZற இைணய? Tைட7-
பF ஓN அ<7பைடI ேதைவ யாP?. 

இதZP தைடMக-லாக இ!MP? எWத ஒ! 
`யZ >�?, ெந; eo;ரா ~;< ெகாCைகMPI 
தைட யாக இ!7ப FடR, நா;<R <};ட- 
`யZ > க ைள�? `டM T .U?. மMகC 
ந-வாwc, க-., அர� eNவாக நட வ <M-
ைககC மMகைள எAQ- ெசRற ைட�? 
வ$கC எRப வZைற <};ட- இW Qயா தR 
ைமயa சMக ர மாகM ெகா/ UCளF. இைணய 

ேசைவ வழ= P வQ- எZப UIத7பU? எWத 
வைர ய ைற�? இதைன எ;ட .டாF. 

உலக வ=T அதR அ/ைமM காலI Qய 
அgMைகf-, எ-லா !MP? எA தாக, க; U7-
ப < யாP? க;ட ணIQ-, தர மான ேவகIQ- 
இைணய ேசைவ�? ெமாைப- ேபாR 
ேசைவ�? TைடIதா-, அF அWநா;<R 
ெபா! ளா தார? மZ]? ச` தாய வளNa >MP 
அைனIF eைல க A_? உர மாக இ!MP?. 
அQ ேவக இைணய இைண7 [கC 10% 
அQ க மாP? ேபாF, ெபா! ளா தார வளNa> 
1.3% உய!? எR]? அWத அgMைகf- 
தர7ப; UCளF. 

உலக அள.-, இைண யIைத7 பயRப-
UI F ப வNகAR எ/ �Mைகf-, இW Qயா 
�Rறா வF இடIைத7 ெபZ g !Wதா_?, 
இW Qய ஜனIெ தாைக அ<7ப ைடf-, இைண-
யIைத7 பயRப UI F ப வNகAR எ/ �Mைக 
\கM Pைறேவ.  \கM PைறWத அள.- 
இைண யIே தாU இைண7[ ெகா/ UCள 
நாUகC 42 ஐ உலக வ=T ப; < ய ~; UCளF. 
அQ- இW Q யாc? இட? ெபZ ]CளF \கc? 
வ!WதIதMகF.

இWத eைல மாற, அ<7பைடM க;ட-
ைம7[ உ! வாMகI FடR, அைன வ !MP? 
சம மான த=P தைட யZற இைணய அxMக? 
இ!Wதா- தாR ̀ <�?. இதR அ<7ப ைடf- 
அர>R ெகாCைக `< cகC வPMக7பட 
ேவ/U?.

]^=ட> இ_?யா ?=டC ெவPX ெபற
ெதZவான ெந= OD=ராa=] ெகாIைக ேதைவ
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ேவ897 ேப; அ( கா(<
ேவN<- டாP ெம/;கைள உ! வாM P-

Tேறா?. இவZ gZகான, பாF கா7 ̂ Zெகன 
ேபM அ7 கா7 ̂  கைள நா? எUIF ைவIFM 
ெகாC T ேறாமா? இWத ேகC .MP >லN, ஆ?, 
ேவN; தாR தானா கேவ எUIF ைவIFM 
ெகாC T றேத.  ஒm }ன- டாPெம/; ைப- 
ெக;U7 ேபாb TைடMகாத ேபாF இWத 
ேபM அ7 கா7 ̂  fைன7 பயRப UIQM ெகாC-
ளலா? எR] பQ ல AMகலா?. >லேரா, ேபM 
அ7 கா7 ̂  fைன ேவN; எU7பேத இ-ைல. 
அQ- அWத வசQ எ-லா? இ-ைல எனc? 
பQ ல AMகலா?. இQ- எF உ/ைம?

ேவN<- உ! வாMக7பU? ைப-க OMP 
ேபM அ7 கா7^ எUIF ைவIFM ெகாC-
ளலா?. ஆனா-, இWத ெசய-பா; <ைன 
ேவN; தானாக, மாறா eைலf- ெகா/ < !Mக 
.-ைல. நாமா கIதாR இதZகான அைம7-
^ைன உ! வாMக ேவ/U?. அF எ7ப< என7 
பாNMகலா?.
1. ேவN; ஆ7ஷR3 (Word Options) டயலாM 

பாMைஸI QறMகc?. ேவN; 2007-, ஆ�3 
ப;டைன அ�IQ ேவN; ஆ7ஷR3 �F 
TAM ெசb Q டc?. ேவN; 2010-, m7ப-
� ைடய ைப- ேட7 ேதNWெத UIF TAM 
ெசbF, அதR ̂ RனN, ஆ7ஷR3 எRபQ- 
TAM ெசb Q டc?. 

2. டயலாM பாM�R இடF பMகIQ-, 
Advanced  எRபQ- TAM ெசb Q டc?.  

3. இ=P vழாக Save options எRப தைனM 
காx? வைர ெச-லc?. டயலாM பாM�R 
இடF பMக? உCள Save எRற ஆ7ஷ �டR 
Pழ7^M ெகாCள ேவ/டா?. இர/U? 
ஒRற-ல.

4. இ=P Always Create Backup Copy  எRபQ- 
TAM ெசb Q டc?.   ெசM மாNM ஒRைற  
இQ- ஏZப UIதெவௗ?.  ^RனN ஓேக 
TAM ெசbF ெவA ேய றc?. 
இதைன அUIF, உ! வாMக7பU? 

டாPெம/; அைனI QZP? ேபM அ7 கா7^ 
அைமMக7பU?. அதா வF, டாPெம/; 
ஒRைற X=கC ேசj ெசb Q U ைகf-, அதZP 
`Wைதய eைலf- உCள டாPெம/;, 

ேபM அ7 கா7 ̂  யாக இ!MP?. ஒm }ன- 
டாPெம/; ைப- ெக;U7 ேபான eைலf-, 
இWத ேபM அ7 கா7 ̂  fைன X=கC பயRப-
UIQM ெகாCளலா?. ைப~R Fைண7 ெபய-
mைன ஒm }ன- ைப~R ெபய ராக மாZgM 
ெகாCளலா?.

ேவ8) ேட<=7 ப>;ைக 
வ@ ைச கைள உ4 வா;க

ேவN<- ேட^A- பUMைக வm ைச கைள 
அQ க mMP? >ல வ$ கைள X=கC ஏZக னேவ 
அgW Q !7 �NகC. ஆ�3 m7ப�-, Layout 
^m.-, Insert Above மZ]? Insert Below 
�-கைள7 பயRப UIQ, பUMைக வm ைச-
கைள7 [Q ய தாக இைணI Q !7 �NகC. அ--
லF பUMைக வm ைசfR இ]Q இடI QZPa 
ெசR], எRடN அ�Iத, வmைச ஒR], அதR 
vழாக7 [Q ய தாக இைணMக7ப U வ தைன7 

பாNI Q !7 �NகC.  இவZைறM கா; <_? ேவக-
மாக வm ைச கைள7 ெப]? ஒ! வ$ உCளF. 
Pg7பாக ஒR ]MP ேமZப;ட பUMைக வm-
ைசகC, ஏZக னேவ உ! வாMக7ப;ட ேட^A- 
உCள வm ைச க OMP vw ேமலாக இவZைற 
இைணMகலா?. இதZP vேழ ெகாUMக7ப;-
UCள ப< ெசய-ப டc?.
1. இ!MP? ேட^A-, எIதைன பUMைக வm-

ைசகC [Q ய தாக ேவ/ Uேமா, அIதைன 
வm ைச கைளI ேதNWெத UMகc?. 

2. ^RனN, m7ப�-, Layout ேட7 ^m.-, 
Insert Above ப;ட�- TAM ெசb Q டc?. 
(இWத ேல அc; ேட7, X=கC ேமேல 
ெகாUMக7ப; UCள ெசய-பா; <ைன 
ேமZெ கா/ட ^Rனேர, கா;ட7பU?.) 
ஏZக னேவ ேதNWெத UMக7ப;ட வm ைச க-
OMP ேமலாக, அேத எ/ �Mைகf- வm-
ைசகC இைணMக7பU?.
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ஒேர ேட)டா – பல ெச7கG
எMெஸ- ஒNM [MT- ேட;டா அைமM-
ைகf-, ஒேர ேட;டா .ைன பல ெச-கA- 
அைமMக ேவ/ < ய Q !MP?. இதZP ேட;-
டா .ைனM கா7^ ெசbF, ெச-கA- ெசR] 
ேப3; ெசb QU? பல `ைன ேவைலf- 
இற=க ேவ/டா?.   எWத ெச-கA- கா7^ 
ெசb Qட ேவ/ Uேமா, அவZைறI ேதNWெத-
U=கC. இைவ வm ைச யாக இ-ைல எRறா-, 
க/;ேரா-  vைய அ�IQM ெகா/U ேதNWெத-
U=கC. ^RனN ேட;டா .ைன ஒ! ெச-~- 
ைட7 ெசb Q U=கC. ^R க/;ேரா- vைய 
அ�IQM ெகா/U எRடN த; U=கC. X=கC 
ேதNWெத UIத ெச-கA- எ-லா? ேட;டா 
கா7^ ெசbய ப7ப; < !MP?.   

%-HI 9(% மைற;க
எ?.எ3. ஆ�3 ெதாP7^- எWத [ேரா T-
ரா\-, ஏேத�? �- சாNWத ஐகாR அ!ேக 
கNசைரM ெகா/U ெசRறா-, >gய ம�சC 
eறM க;டIQ-, அWத ஐகாR எதZகாக, எRன 
ெசய-பா; <ைனI த!? எRற உத.M Pg7[ 
TைடMP?. இF நமMP7 பல வ$ கA- உத-
. U வதாb இ!MP?.  நா? நRP ெதmWF 
பயRப UIF? ஐகாR �தாகa ெச-ைக f_? 
இேத Pg7[ TைடMைகf-, நமMP .!7ப-
\-லா த தாக இ!MP?. இWத 3T�R <7ைஸ 
ேதாRறாம- மைறI Qட, எMெஸ- [ேரா T-
ரா\- எRன ெசb Qட ேவ/U? என இ=P 
பாNMகலா?.
1. எMெஸ- ஆ7ஷR3 டயலாM பாMைஸI 

QறMகc?. எMெஸ- 2007-, ஆ�3 ப;டR 
அ�IQ, ̂ RனN Tைட7ப வZg-, எMெஸ- 
ஆ7ஷR3 எRபQ- TAM ெசb Q டc?. 
எMெஸ- 2010 ெதாP7^-, m7ப�- ைப- 
ேட7 ேதNWெத UIF அQ- Options எRப-
தைனM TAM ெசb Q Uக.

2. டயலாM பாM�-, இடF பMக?,  Popular 
(Excel 2007) அ-லF General (Excel 2010) 
ேதNWெத UMக7ப; < !7பைத உ]Q ெசb Q-
Uக.

3. இ=P TைடMP? ScreenTip Style vw .m 
ப; < யைலI QறW Q Uக. இ=P Don't Show 
ScreenTips எRப தைனI ேதNWெத UIF, ஓேக 
ெகாUIF ெவA ேய றc?. இ� 3T�R 
<73 ேதாRறாF. 

ஒ8;J; <@!) 
<@   K LடI ேசM ெசN Oட
எMெஸ- [ேரா T ரா\- டயலாM பாM �ைன7 
பயRப UI F ைகf-, X=கC டயலாM பாM�- 
கா/ப தைன ெச; ெசbF அைமMகலா?. 
இQ- ஒR], X=கC பாNMP? எMெஸ- ஒNM-
[MTR ̂ m .o கா; > fைன டயலாM பாM�R 
இட F பMக? கா; U?ப< அைமMகலா?.  
Views  �~ைன அUI FCள vw ேநாM Tய 
அ?[M Pgf- TAM ெசbF, TைடMP? 
ப; < ய~- Preview எRப தைனI ேதNW
 ெத UMகc?. 

இWத Open டயலாM பாM3 QறMக7ப U-
ைகf-, >ல ஒNM [M P க OMP ^m .o என7-
பU? `R ேதாZறM கா;> தர7ப ட .-ைல 
எRபைத உணNW Q !7 �NகC. அைனIF 
ஒNM [M P க OMP? ^m .o கா;> இ!Mக 
ேவ/U? என `<c ெசbதா-, vேழ தW FC-
ள ப< ெச; ெசb Q டc?. 
1. Office ப;டR TAM ெசb Q டc?. ெதாடNWF 

Prepare மZ]? Properties TAM ெசb Q டc?. 
எMெஸ-, உ=க O ைடய ஒN�; ேமலாக, 
�!Mகா மாக properties கா;U?. 

2. அUIF Document Propertiesஐ அUI FCள 
அ?[M PgfR �F TAM ெசb Q டc?. 
இ=P Advanced Properties எRபைதI ேதNW-
ெத UMகc?. எMெஸ- இ7ே பாF Properties 
டயலாM பாMைஸI QறMP?. 

3. இ=P Summary ேட7 ேதNWெத UMக7ப; <-
!7ப தைன உ]Q ெசb Q டc?. 

4. இWத டயலாM பாM�R vழாக உCள Save 
Thumbnails for All Excel Documents எRபைதI 
ேதNWெத UMகc?. 

5. அUIF Properties டயலாM பாMைஸ �ட 
ஓேக TAM ெசb Q Uேவா?.

6. இ7ே பாF ஒNM [M Tைன ேசj ெசb Q டc?.

எ-ெஸ>
]7+...



27-7-201510

~ பாரP ~

தகவ- ெதா$- �;பI Fைற, ெசRற 
ஜூைல 16-, “ெந; eo;ரா ~;<” PgIத 

தனF 111 பMக அgMைகைய ெவA f; UC-
ளF. ெவP கால மாக எQNபாNMக7ப;ட இWத 
அgMைக, இதைன எQNபாNIத இ! ^m . ன-
!MP? >ல எQNபாN7 [ கைள வழ= T �CளF. 

“வைர ய ைற யZற, எWத தைட�? இ-லாத, 
நU e ைல யான இைணய ேசைவ” மMக OMP 
வழ=க7பட ேவ/U? எRற PgMே காைளI 
தR ெகாCைக யாக இW Qய அர� ஏZ]M ெகாCள 
பmW F ைரMக7ப; UCளF. இ!7 ̂ �?, 
இதைனa ெசய-ப UI F வQ-, இ7 ̂  m.- 
ெசய-பU? மZற e] வ ன=கAR உm ைமையM 
கா7ப FடR, >ல e] வ ன=கAR ேசைவ கைளI 
தR க/கா �7^- ெகா/U வர `< ெவ UI-
FCளF. WhatsApp, Viber, Facebook Messenger 
ேபாRற ெசய ~கC வழ=P? ேசைவகC ஊM-
க7ப UIத7பட ேவ/U? எRபைதI ெதA-
வாMT, மMக OMP ஆத ர வாக அgMைக தW FC-
ளF. இWத அgMைக அர �MP அg .Mக7ப;ட 
பmW F ைரகC தாR. இ]Q `<c அ-ல. ;ராb 
அைம7[? தR அgMைகையa சமN7 ̂ Iத 
^RனN, அர� ெந; eo;ரா ~;< PgIF 
இ]Q `< .ைன எUMP?. 

அgMைகfR >ல `M Tய .ஷ ய=கைள 
இ=P காணலா?.
1. “வைர ய ைற யZற, எWத தைட�? இ-லாத, 

நU e ைல யான இைணய ேசைவ” மMக OMP 
வழ=க7பட ேவ/U? எRபைத எWத தயM-
க`? இRg ெசய-ப UIத ேவ/U?.

2. பRனா;ட ள.- ^RபZற7பU? >றWத 
வ$ ̀  ைற க OடR, ெந; eo;ரா ~; <fR 
அ<7பைட இலM PகC இைணMக7ப;U, 

இW Q யா .Zகான சம மான இைணய ேசைவM 
ெகாCைக வPMக7பU?. இQ- இW Q யா-
.Zகான Pg7 ̂ ;ட ேதைவகC மனQ- 
ெகாCள7பU?. 

3. ந�ன க/ U ̂  <7 [ கைள உZசா க7ப UI-
F ைகf-, அதZகான அ<7பைடM க;-
ட ைம7[ வளNa >�? ஆத mMக7பட 
ேவ/U?. ஏெனRறா-, ஒRைற .;U 
மZெ றாR] வளர இய லாF. இைணயM 
ெகாCைக வைர யைற ெசbவQ- இத ைன�? 
க!IQ- ெகாCள ேவ/U?.

4. அைன வ!? ெப]? .ைலf- இைணய 
இைண7[, பRனா;ட ள . லான, தர மான, 
ேவக மான இைணய இைண7[ வழ=க7பட 
ேவ/U?.  

5. இைணய ேசைவ பயRப UI F வQ-, பய னா-
ளNகAR உmைம பாF காMக7பட ேவ/U?. 
இைணய ேசைவ வழ=P? e] வ ன=கC பய-
னா ளNகைளM க; U7ப UIதM pடாF. 

6. இைணய? வ$ அைழ7[ வச QகC >ல ஆ/-
U க ளா கேவ, பய னா ளNக OMPM TைடIF 
வ! TRறன. �கNே வாmR நலIைதM கா7-
ப FடR, வளNa >MP? இF அ<7ப ைட-
யாக அைமW FCளF. எனேவ அIத ைகய 
ேசைவகC ஊMக7ப UIத7பட ேவ/U?. 
இWத ேசைவ வழ= P வQ- உCள தைடகC 
XMக7பட ேவ/U?.

7. இைணய? வ$ ெதாடN[ மZ]? அைழ7[ 
வச Q fைன e] வ ன=கC இல வ ச மாக வழ=-
P ைகf-, இIத ைகய ெதாடN [ கைள, க;-
டண? ெபZ] வழ=P? e] வ ன=க OMPa 
>Mக-கC ஏZப U TRறன. 

8. இைணய? வ$ இல வச ெதாடN [ கைள, 
ெவA நா U க O ட னான ெதாடN [ க OMP 

வைரயைறயPற 
நTOைலயான 

இைணய ேசைவ --~ 
அX-ைக ெவZ[T
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வழ=P? நைட ̀  ைறையa சZ] �தW Q ர-
மான எ/ணI FடR அx கலா?. ஆனா-, 
உCநா;U ெதாடN [ கைள7 ெபா]Iத 
ம;<-, தZே பா ைதMP அைவ வைர ̀ -
ைற7ப UIத7பட ேவ/U?. இWத வைர-
` ைறகC, ெபாF மMக O ட�? ;ராb 
அைம7 [ ட�? கலWதாbc ெசbய7ப;U 
வைர யைற ெசbய7பட ேவ/U?.  

9. இRைறய �w e ைலf-, தZே பாF 
இய=P? தகவ- ெதா$- �;ப e] வ ன=க-
OMகான .Q ̀  ைற கைள, அேத eைலf-, 
இைணய? வ$ ெதாடN [ கைள இல வ ச-
மாகI த!? e] வ ன=க OMP .QMகM 
pடாF. 

10.`ைற யான, ேதைவ யான தகவ- ேபாM P வ-
ரI Qைன அ� ம QMகலா?; ஆனா-, அைவ 
ெந; eo;ரா ~; <Mகான அ<7பைட உm-
ைம க OMP எQ ராக இ!MகM pடாF.

11.ஏZக னேவ ெசய-பா;<- இ!M TRற ச;-
ட . Q ̀  ைற கAR இடIQ-, [Qய ச;ட 
ெநg ̀  ைற கைளI Q;ட \ U ைகf-, அைவ 
ெந; eo;ரா ~; <Mகான அ<7பைட உm-
ைம க OடR இைணWததாbI Q;ட \ ட7பட 
ேவ/U?. இைவ உ! வாMக7ப;U அம--
ப UIத7பU? வைர f லான இைட7ப;ட 
காலIQ-, இைணய ேசைவ மZ]? தகவ- 
ெதா$- �;ப e] வ ன=க OMகான உm ம=-
கைள வழ= P வ தZகான eபWத ைன கA-, 
தZே பாF அgMைக தW FCள P�.R பmW-
F ைரகC இ!Mக ேவ/U?. 

12.ேத>ய பாF கா7[ எRபF \க `M T ய-
மாF? தைல யா ன F மாP?. ெந; eo;ரா-
~;< ெகாCைகையM கா; <_? அதZP 
`M T யI Fவ? தர7பட ேவ/U?. எனேவ, 
இைணய வ$ இல வச அைழ7[ மZ]? 
ெதாடN [Mகான வ$ கைள வழ=P? e]-
வ ன=க Aட?, அர� நா;<R பாF கா7[ 
ெதாடNபான ேதைவ கைள வ~ � ]IQ, 
அைவ ̂ RபZற7ப U வ தைன உ]Q ெசb Qட 
ேவ/U?. இதZெகன, ப-ேவ] அைமaச ர-
ைவ க OM T ைடேய ஒ!= T ைணWத ெசய--
பா; <ைன ேமZெ காCள ேவ/U?.
ேமZக/ட பmW F ைர கேள, தகவ- 

ெதா$- �;பI Fைற வழ= Tய அgMைகf- 
`M T ய மா ன ைவ யாP?. இQ- உ/ைம-
f ேலேய ெந; eo;ரா ~;< என7பU? 
இைணய7 பய னாளN அைன வ !M P மான சம-
மான �தW Q ர மான ேசைவ தர7பU? சாI QயM 
p]கC உCள னவா என7 பாNMகலா?.

Whatsapp மZ]? Viber ேபாRற ெசய ~கC 
வ$ யாக ெவA நா;U அைழ7 [கC, தகவ- 
பm மாZற=கைள ஊM P .Mக ேவ/U?. 
ஆனா-, அேத ேநரIQ-, இைவ உCநா;<- 
அைழ7 [ கைள ஏZப UIQI த!? வச Q கைள 

ஒ�=P ெசb Qட ேவ/U? எR] பmW-
F ைரMக7பU? ேநரIQ-, அைவ PgIF 
ஒ! �தW Q ர மான ேநாMP ('liberal approach') 
இ!Mக ேவ/U? எனc? ெதm .Mக7ப;-
UCளF. ெசRற 2002 ஆ? ஆ/U ஏ7ர- 
`தேல, இைணய? வ$ யாக ெதாைல ேப> 
அைழ7[ ஏZப UIத, ந? அர� அ� ம QI FC-
ளF.  எனேவ, 'liberal approach' எR] ெபாF-
வாகM pg f !7பF, ெந; eo;ரா ~;< த!? 
உm ைம கC பgMக7ப Uேமா எRற அaச? இதR 
ஆத ர வா ளNக A ைடேய பர. வ! T றF. 

ேத>ய அள . லான சா7;ேவN e] வ ன=-
கAR அைம7பான, National Association of 
Software and Services Companies (NASSCOM), 

ேப%J; இIட8ெந) 
டா) ஓ.ஆ8.U.;VW X;க7
தகவ? ெதாr? s&ப Oைறo. ெந& (I&-
ரா e&1 9k6த அk ைகo?, இைண ய67?, 
தக வ?கL பJ மா8ற6 789 வr தA ப வSகL, 
தக வ?கைள6 தA ப வSகL, த2கL இைணய 
ெசய eகL mல,, இைண ய67. வr கd? 
காவ?கா ரSக ளாகg ெசய?பG, வைகo? 
க& G%பா G கைள T7 க Z8ப&டா?, அO 
தG6O ()6த%பG, எ.) ெதJ T க%-
ப& GLளO. 

இYத வைகo? Zதe? 3 க n 9 உL-
ளா9, 7&ட,, ேப4W  () வ ன67. இ.-
டSெந& டா& ஓ.ஆS.v. 7&ட, தா.. இY-
7யா உ&பட உலM. பல நாG கd? இYத 
7&ட6 7ைன, ேப4W  ெகாFG வY OL-
ளO. ெமாைப? ேசைவ () வ ன2க _ட. 
இைணYO ெசய?ப G6த%பG, இYத 7&-
ட67?, பய னா ளSகL எYத Tத ெமாைப? 
ேட&டா க&டண, இ.k, 3ல Z  Mய தள2-
கைள அwM% பாS6O% பய.ப G6தலா,. 
இல வ ச மாக 3ல இைணய தள2கைள ம&G, 
பாS க அU ம 7%பத. mல,, ம க _ 9, 
இைண ய6 789, இைடேய க& G%பா G-
கைள6 தா. இYத 7&ட, ெகாFG வA-
M றO எ.) பலS எ7S%W ெதJ T6 OLள 
(ைலo?, தகவ? ெதாr? s&ப6 Oைற 
இ6த ைகய ேசைவ 7&ட2கL pO த. கFட-
ன6ைத6 ெதJ T6 OLளO.

ேப4W  () வனS மாS , அk ைகo. 
இYத VJx 9k6O எOx, கA6O ெதJ-
T க T?ைல.  ஆனா?, இY 7ய இைணய 
(ைல 9k6Og ெச.ற ஆFG கA6O 
y) ைகo?, ெபA,பா லான ம கL இைண-
ய6ைத அw9, வாN%ேப இ?லாத ேபாO, 
ெந& (I&ரா e& 1யா? இY 7 யாT? பய. 
எOx, இ?ைல எ.) ykனாS.
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இைணய? வ$  தர7பU? உCநாU மZ]? 
ெவA நாU இல வச அைழ7 [ க OMP எWத . த-
மான தைட�? இ!MகM pடாF 
என க!IF ெதm .I FC-
ளF. தைட .Q7பF, 
சம மான இைணய 
ே ச ை வ fR 
அ < 7 ப  ை ட -
ை ய ே ய 
ெ ந g M P ? 
என அg .I-
FCளF. 

இ 7 ப -
<IதாR இ!Mக 
ேவ/U? என 
ெவ;U ஒR] 
F/U இர/டாக இWத 
அgMைக இ-ைல எR]?, 
இதR �ல?, ெதாைல ெதாடN[I Fைறf- 
இய=P? ெமாைப- ேசைவ e] வ ன=கAR 
.!7பIைத இWத அgMைக ஆத mM T றேதா 
எRற அaச`? மMக A ைடேய உ! வா T �CளF. 

இைணய? வ$ அைழ7[ மZ]? தகவ- 

பm மாZறI QZP வ$ த!? ேசைவகC, 
இ� ெமாைப- அைழ7[ ேசைவ கைள7ேபால 

க; U7பா; <ZPC ெகா/U 
வர7  ப டலா? எRற 

எ/ண? பரவI 
ெ த ா ட =  T  � C 

ளF.
ெமாைப- 

ே ட ; ட ா 
க ; ட ண ? 
எ F c ? 
இ-லாம-, 

>ல இைணய 
த ள = -

கைள7 பாN-
ைவ fட அ�-

ம QMP?, ேப3[M 
e] வ னIQR Internet.

org Q;டI QZP இWத அgMைக எQN7[ 
ெதm .I FCளF. ஆனா-, அேத ேநரIQ-, 
;ராb அைம7 ̂ ட? அ� மQ ெபZ] ஏNெட- 
e] வ னIQR Airtel Zero ேபாRற Q;ட=க OMP 
அ� மQ வழ=க பmW F ைரI FCளF.

ஆ/ UMP 27.8% வளNa >ையM ெகா/U வ!? 
இைணய7 பய னா ளNகC எ/ �Mைகைய7 
பாNMைகf-, வ!? 2017 ஆ? ஆ/<-, இW-
Q யா.- இைண யIைத7 பயRப UI F ப வN-
கAR எ/ �Mைக 50 ேகா<ேய 30 ல;ச மாக 
இ!MP? எR] எQNபாNMக7ப U T றF. ெசRற 
ஜூR மாத இ] Qf-, வயN மZ]? வயN இ--
லாத இைண7^-, இைணய இைண7 ̂ ைனM 
ெகா/ < !7ப வNகAR எ/ �Mைக, ஏறIதாழ 
35 ேகா< யாக இ!WதF. 

இேத 2017- ெமாைப- வ$ இைண யIைத 
அxP? பய னா ளNகAR எ/ �Mைக 31.4 
ேகா< யாக இ!MP? எR]? கணM T ட7ப;-
UCளF. ெசRற ஆ/<-, இjவைக பய னா-
ளNகC 15.9 ேகா< யாக இ!WதனN. இவNகAR 
எ/ �Mைக \க ேவக மாக வளNWF வ! வF 
Pg7 ̂  டIதMகF. 

இW Q யாைவ7 ெபா]Iத வைர, ெமாைப- 
வ$ இைணய? பயRப UI F ப வNகC எ/-
�Mைக எ7ே பாF? 50%MP? அQ க மா கேவ 
உCளF.

ெப!?பா லா ன வNகC 2} பயRபா; < ~-
!WF 3} பயRபா; <ZPI த=கைள உயNIQM 
ெகா/U வ! TRறனN. ெசRற ஆ/U இ]-
Qf-, 3} பயRப UI Q ய வNகC 8.2 ேகா< யாக 

இ!WதனN. வ!? 2-017-, இF 28.4 ேகா< யாக 
உய!? எR] எQNபாNMகலா?.

வ!? ஆ/ U கA-, Tராம7 [ற=கA- 
வள!? ெமாைப- இைணய7 பயRபாU, 
ெப!?பா_? 2} அைலMகZைற வ$-
யா கேவ இ!MP?. நக ர=கA- தாR 3} 
மZ]? 4} பயRபாU அQ க மாP?. >] 
நக ர=க A_?, Tரா ம=க A_? ம; Uேம, 
ெமாைப- இைணய7 பயRபாU \க ேவக மாக 
அQ க mMP?.

2017> 50.3 ேகா]  
இைணய7 பய னா ள/கI
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ெந;மாNMக; ேஷN (NetMarketShare) 
எR�? ஆbc e]வன? அ/ைமf- 

ெவAf;UCள அgMைகfRப<, ெசRற 
ஓரா/<-, Pேரா? பயRபUIFபவNகAR 
எ/�Mைக 19.6% ~!WF 28.15% 
ஆக உயNWFCளF. இWத அளc தR 
வா<MைகயாளNகAR எ/�Mைகைய Pேரா? 
அQக7பUIQயதZP, பயNபாM3 ^ரcசN 
பயRபUIQயவNகC அைத .;U .லTயF? 
ஒ! காரணமாP?. ெசRற ஆ/<-, 
ெமா�-லா.R பயNபாM3 ^ரcசைர 13% 
ேபN பயRபUIQ வWதனN. ஆனா-, ெசRற 
ஜூR மாத? இவNகAR ப=P 9.73% ஆகM 
PைறWதF. 

இWத வைகf-, `த~டIQ- இ!7பF 
இRடNெந; எM3[ேளாரN ^ரcசேர. ஜூR 
மாதIQ-, இதR பயனாளNகC 43.5% ஆக 
இ!WதனN. 

இF ெசRற ஆ/ைடM கா;<_? 5% 
Pைறவாக இ!Wதா_?, `த- இட? 
^<IQ!7பF இFேவ. சபாm ^ரcசN 
ெதாடNWF 12% வா<MைகயாளNகைளM 
ெகா/<!WதF. மZற ^ரcசNகC 4% 
இடIைதM ெகா/<!Wதன.

இWத .Tதாaசார? அைனIF? வர 
இ!MP? எ;� ^ரcசரா- எQNபாராத 

வைகf- மாZற7பU? என அைனவ!? எQN 
ேநாMPTRறனN. எ;� ^ரcசN, வர இ!MP? 
./ேடா3 10 ஆ7பேர;<= >3டIFடR 
தர7பட உCளF. இIFடR இRடNெந; 
எM3[ேளார!? இ!MP?.

Virus: (ைவர4) ெகG தைல Tைள T 9, 
ஒA க,% I&டS Wேரா Mரா,. க,% I&டS இய -
க67? 9)  |G தYO எJgச ைல6தA, எ.பO 
Zத? க,% I&டS இய க6 7 ைனேய Zட M 
ைவ 9, வைர பல வ ைக யான நாச ேவைல கd? 
ஈG பG,.  க,% I&டSக _  M ைடேய ைப?கL 
பJ மா ற%ப G ைகo? (இெமo?, 31,Vளா%V 
ம8), Vளா~ &ைரa) இைவ அவ8 )ட. 
இைணYO ெச.) நாச6ைத உFடா 9,. 
இெமo? mல, ெச.ற V.னS அYத க,%-
I&டJ? இA 9, இெமo? Zக வ J க _ 9 
ெமo? அU% W வO ேபால6 தாU, ெச.) நாச 
ேவைலo? ஈG பG,. ைவர4 Wேரா Mரா,கL 
ெபாO வாக எYத அk 9 k`, கா&டாO க,%-
I&ட A 9L இA 9,. ஏதா வO நாL அ?லO 
ெசய?பா& 1ைன ேம8ெ காLைகo? �F 1 T-
ட%ப&G  நாச ேவைலைய ேம8ெ காL_,.

“ெதd_% ெகாIefகI” 

வள!C JேராC, KLC பய/பா-+,
எ=N Oைலைய மாPQமா?



27-7-201514

சா?ச= e] வ னIQR ஆ/;ராb; >3ட 
இயMக 3மாN;ேபாRகC, இR] பல 

நாU கA- பய னா ளNகளா- .!?^ வா=-
க7ப U TRறன. இW e ] வ ன`?, வார? ஒ! 
[Qய மாட- ஒRைற அg ̀  க7ப UIQ வ! T-
றF. அ/ைமf- கைட கA- பாNIத சா?ச= 
காலM� ஏ3 பலைரM கவNWF வ! T றF.

இதR Qைர 4.5 அ= Pல அள.- Super 
AMOLED ெகபா ><j டa 3T�R ெகா/-
ட தாக உCளF. 540 x 960  ^M-
ெஸ-க OடR இதR <3 ̂ ேள 
உCளF. ம-;< டa வச-
Q�? இWத Qைர ெகா/-
UCளF. இWத ேபா�R 
ஆ7ப ேர;<= >3ட? 
ஆ/;ராb; 4.4.4. 
T;ேக;. ^R [ ற மாக, 
ஆ;ேடா ேபாக3 
எ-.இ.<. 7ளா� 
இைணWத ேகம-
ராc?, `R [ ற மாக 
5 `த- 7.9 எ?.
^. QறR ெகா/ட 
ேகம ராc? தர7-
ப ;  U C ள ன . 
லc; 3�MகN 
மZ]? ஆ<ேயா 
3.5\� ஜாM உC-

ளF. எ7.எ?. ேர<ேயா இய= P T றF.
1.2 Tகா ெஹN;3 ேவகIQ- இய=கM 

p<ய Pவா;ேகாN காNெடM3 ஏ 53 >7 உC-
ளF. எ3.எ?.எ3., எ?.எ?.எ3., இெமf- 
மZ]? [� ெமf- வச QகC தர7ப; UC-
ளன. எa.<.எ?.எ-.5 ^ர cசN இய=M P T றF. 
எ?^3 மZ]? எ?^ 4 ^ேளயN, டாPெம/; 
.oவN ேபா;ேடா மZ]? .<ேயா எ<;டN 
ெசய ~கC TைடM TRறன. 

இQ- ஒ! }.எ3.எ?. >? ம; Uேம பயRப-
UIத ̀ <�?. இWத ேபா�R பm மாண? 130.1 

x 65.5 x 6.9 \�. எைட 11-0.3 Tரா?. 
இதR ரா? ெமமm 1 }.^. 3ேடாேர� 
ெமமm 16 }.^. இதைன ைமMேரா எ3.
<. காN; Fைண �டR 64 }.^. வைர 
அQ க7ப UIதலா?.

ெந;ெவாNM இைண7 ̂ ZP }.^.
ஆN.எ3., எ;�, 3} மZ]? [O�I 
ஆTய ெதா$- �;ப=கC இய=-
P TRறன.  இQ- அ/ைமM கள 
தகவ- ெதாடN[ ெதா$- �;ப-
மான எR.எ7.>. இயMக? உCளF. 

ெவAேய எUMக இய லாத 
1,90-0 mAh QறR ெகா/ட ~I-
Qய? அயR ேப;டm தர7ப;-
UCளF.

இதR  சWைத .ைல 
 . 14,900.

சாCசf 
கால-g ஏ3
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அUMக UMகாb பல வச QகC ெகா/ட ேபாR-
கைள வ< வ ைமIF, மMகC வா=P? 

.ைலf- அவZைற .Zபைன ெசbவைத 
ைமMே ராேமM3 e] வன? வழMக மாகM 
ெகா/ UCளF. 

அWத வைகf- அ/ைமf- ெவAயான  
ேபாR ைமMேராேமM3 ஏ ௧௦௭. இதR 
ஆ7ப ேர;<= >3ட? ஆ/;ராb; 5.0 லா~ 
பா7. இQ-  ^R [ ற மாக 8 எ?.^. QறR 
ெகா/ட ேகம ராc?, `R [ ற மாக 2 எ?.^. 
QறR ெகா/ட ேகம ராc? இய= P TRறன. 
இதR Qைர 4.5 அ= Pல அக லIQ- அைமMக7-
ப; UCளF. 

இதR Pவா; ேகாN ேகாNெடM3 ஏ 7 >7, 
1.3 Tகா ெஹN;3 ேவகIQ- இய= P T றF. 
எ3.எ?.எ3., எ?.எ?.எ3. [� ெமf- 
ஆTய வச QகC தர7ப; UCளன. எ?^3 
மZ]? எ?^ 4 ^ேள யNகC இய= P TRறன. 
எa.<.எ?.எ-. ^ர cசN உCளF. ேபா;ேடா 
மZ]? .<ேயா எ<;டN ெசய ~கC TைடM-
TRறன. 

இர/U ைமMேரா >?கைள இQ- பயR-
ப UIதலா?. டa 3v�R ெகா/U பாN ைட7 
வ<.- இF வ< வ ைமMக7ப; UCளF. 

இதR 3T�R IPS LCD ெகபா ><j 
டa 3T�R Qைர யாக 480 x 854  ^Mெஸ-கC 
<3 ̂  ேள �டR உCளF. ம-;< டa வச Q�? 
தர7ப; UCளF. லc; 3�MகN மZ]? 3.5 
\� ஆ<ேயா ஜாM தர7ப; UCளன. 

இதR ரா? ெமமm 1 }.^. 3ேடாேர� 
ெமமm 8 }.^. 3}, }.^.ஆN.எ3., எ;� 
ஆTய ெதா$- �;ப=கC இய= P TRறன. 
ெந;ெவாNM இைண7 ̂ ZP �.எ3.^. மZ]? 
ைவ^ இயMக? உCளF. ஆ;ேடா ேபாக3, 
எ-.இ.<. 7ளா� இைணWத 3264 x 2448 
^Mெஸ- Qற �டR பட? எUMP? 8 எ?.^. 
QறR ெகா/ட ேகமரா ^R [ ற மாக இய= P
 T றF. `R [றM ேகமரா 2 எ?.^. Qற �டR 
உCளF. இQ- Pவா; ேகாN Mediatek MT6582M
>7 ெச; தர7ப; UCளF.  இதR ேப;டm 2,000 
mAh QறR ெகா/ட ~I Qய? அயR ேப;ட m-
யாP?. இதR .ைல  .6,750 ம; Uேம.

ைம-ே ராேம-+ ஏ 107

ெஸR ெமாைப- e]வன?, ெமாைப- 
ேபாR அைனவைர�? ெசRறைடய ேவ/U? 
எRற ேநாMPடR, \கM PைறWத .ைலf-, 
ெமாைப- ேபாRகைள .Zபைன ெசbF 
வ!TறF. அ/ைமf- ெஸR எM3 21 
எRற ெமாைப- ேபாைன, .ZபைனMP 
அg`க7பUIQ�CளF. இதR .ைல  .900 
ம;Uேம.

இQ- இர/U }.எ3.எ?. >?கைள7 
பயRபUIதலா? எRபF pUத- வசQயாP?.  
1.3 எ?.^. QறR ெகா/ட <};ட- ஸூ? 
வசQ�டR p<ய ேகமரா தர7ப;UCளF. 
இதR v ேபாN; எ/கO? எ�IFகO? 

இைணWத v கைள�ைடய வழMகமான v 
ேபாN; ஆP?. இர/U } ெந;ெவாNMT- 
இWத ேபாR இய=P?.  பாN ைட7 வ<.- 
இF வ<வைமMக7ப;UCளF. 

இத�ைடய <.எ7.<. Qைர 1.8 
அ=Pல அள.- உCளF. லc; 3�MகN 
இய=PTறF. இQ- ைமMேரா எ3.<. காN; 
�ல? 3ேடாேர� ெமமm 8 }.^. வைர 
அQக7பUIQM ெகாCளலா?. எ7.எ?. ேர<ேயா 
ஒ~MTறF. இQ- எ3.எ?.எ3. மZ]? எ?.
எ?.எ3 வசQகO? உCளன. இதR ~IQய? 
அயR ேப;டm 1,000 mAh QறR ெகா/டதாக 
உCளF.

i. 900-J இர=ைட kC ெமாைப>
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ேசா� e] வன?, மZற e] வ ன=கAR 
தயா m7 [ கைளM க/U, தா�? இர/U 

>?கைள இயMP? ெமாைப- ேபாRகைளI 
தயா mIF வழ=P? `ைறையM கைட7 ̂  <IF 
வ! T றF. அWத வைகf- அ/ைமf- ெவA-
யான 3மாN; ெமாைப- ேபாR ேசா� எM3-
� mயா இ 4 ஆP?.

இதR ஆ7ப ேர;<= >3ட? ஆ/;ராb; 
4.4. T;ேக;. எ-.இ.<. 7ளா� மZ]? 
ஆ;ேடா ேபாக3 வசQ ெகா/ட 5 எ?.^. 
QறR ெகா/ட ேகமரா ^R [ ற மாக இய= P-
T றF. இதR Qைர 
5 அ= Pல அள.-, 
ஐ.^.எ3.ெகபா ><j 
டa 3T�R Qைர-
யாக உCளF. நாRP 
.ர-கைளM ெகா/ட 
ம-;< டa இயM-
கIைத இQ- ேமZ-
ெகாCளலா?. இQ- 
1.3 Tகா ெஹN;3 
ேவகIQ- ெசய-பU? 
Cortex-A7 >7 உC-
ளF. Mediatek MT6582  
>7ெச; இய= P T றF.  
எ3.எ?.எ3., எ?.எ?.
எ3., இR3ட/; 
ெமச�சN, [� ெமf- 
வச QகC தர7ப;-
UCளன.

எa.<.எ?.எ-.^ர cசN இய= P T றF. 
டாPெம/; .oவN தர7ப; UCளF. 
இர/U }.எ3.எ?. >?கைள இQ- இயM-
கலா?. இதR பm மாண? 137 x 74.6 x 10.5 
\� ஆP?. எைட 144 Tரா?. 

லc; 3�MகN மZ]? 3.5 \� ஆ<ேயா ஜாM 
ஆT யைவ உCளன. இதR ரா? ெமமm 1 }.^. 
3ேடாேர� ெமமm 8 }.^. இதைன ைமMேரா 
எ3.<. காN; ெகா/U 32 }.^. வைர அQ க7-
ப UIதலா?. ெந;ெவாNM இைண7 ̂ ZP }.^.
ஆN.எ3., ைவ- ^, A2DP  இைணWத [O�I 

தர7ப; UCளன.  இதR 
^R [றM ேகமரா 5 எ?.
^. QறR ெகா/ட தா கc?, 
`R [றM ேகமரா 2 எ?.^. 
QறR ெகா/ட தா கc? உC-
ளன.    எ7.எ?. ேர<ேயா 
தர7ப; UCளF. பல வ ைக-
யான ெசRசாNகC இய= P-
TRறன. ெவAேய எUMக 
இய லாத இதR ~I Qய? 
அயR ேப;டm 2,300 mAh 
QறR ெகா/ட தாக உCளF. 
ஒ! ̀ ைற சாN� ெசbதா-, 
552 ம� ேநர? த= P T றF.  
ெதாடNWF  12 ம� ேநர? 
வைர ேப� வ தZகான \R சM-
Qைய அAM T றF. 

இதR சWைத .ைல  . 
11,611.

 ேசாl  எ-+ m dயா இ4 oய> <ளா-
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வா&4 அ% ெசய eைய% பய.ப G6 O வ7? 
தா2கL அd6 OLள 9k% WகL அைன6O, W7ய 
தக வ?கைள6 தA வ தா கேவ அைமY OLளன. 9k%-
பாக, ேபாைன மா8 kய V.னA,, நா, பைழய 
ேபா�? உLள வா&4 அ% தக வ?கைள, W7ய 
ேபா�? ைவ6O  ெகாLளலா, எ.பO இO வைர 
அk யாத ெசN 7 யா9,. 9�% ெமo? ேபால தக-
வ?கL அU%ப Z1`, எ.ப Ox, W7ய ெசN 7-
யா9,. க& Gைர ஆ3 J ய A 9 ந.k.

எ.. ேஜாச0 ேடvயw, தாfபரf.

வா&4 அ% Wேரா M ரா �ைன இய  9 ைகo?, 
அ7? உLள தக வ?கL ம8ற வSக _ 9% ேபாN T-
டாம? இA க �2கL தY 7 A 9, 9k% WகL �க 
அAைம. அேத ேபால 9� அர&ைடைய ()6த  
கா& 1 o A 9, வr க_, அ8 Wத,. ந.k.

ெச. காO P ராஜ., ெசVகwப6=.

`Fேடா4 T4டா ம& G ம?ல, எ 4V, � 34-
ட2கைள இய  9 ப வSக_,, TFேடா4 10 
வY O T&டா?, த2கL 34ட2க _ 9 பாO கா%W 
இ?லாம? ேபாN T Gேமா எ.) கவ ைல%ப G-
M.றனS. (தSச ன மான, உFைம யான தக வ?-
கைள  yk அவSகைள வr கா& 1 யO 3ற%பான 
ெசய?பா டா9,. m1 மைற காம?, உLளைத 
உLள ப1 ெசா? e யO �க ந.). வாc6 O
கL.

இரா. ேகாேவOத., ம[ைர.

ேவS1? %ரா%பS&�4 mல, ந, த� நபS தக-
வ?கைள மைற 9, வrகL 9k6த ப7? �க 
அAைம. வாc6 OகL சாS.

எf. கwயாUx, ேகாைவ.

‘‘இைண ய67? எ.ன நட  M றO?” க& G ைரo? 
தர%ப& GLள தக வ?கL ந,ைம மைல க ைவ -
M.றன. ெமா6த மாக அYத தள67? பாS ைகo? 
தா., உலM? ெவ?ல Z1 யாத Zத? ேகா&ைட 
இைணய  ேகா&ைட எ.) ெதJ M றO. அ%ப%பா! 
எ.ன ேவக,! எ.ன தகவ? பJ மா8ற,.. அசYO 
ேபாN T&ேட.. தகவ? தYத ைம 9 ந.k.

சா. கOத சாy, ெபாKளாz{.

‘‘இைண ய67? எ.ன நட  M றO?” எ.ற தள67? 
இ) 7 யாக, நா, எ6தைன Tநா 1கL அ29 
இAYேதா,; அ%ே பாO எ.ன அளT? தக வ?கL பJ-
மாk  ெகாLள%ப&டன எ.) கா& G ைகo? தா. 
ேநர67. மாFW ெதJ M றO. இYத தள6 7ைன நா, 
அைன வA, அ1 க1 பாS க ேவFG,.

எ8. பாNக`, 1[zேச|.

ைம ே ராசா%& த. TFேடா4 10 34ட67? 
மா8ற2கL ெசNO, ந�ன வச 7 கைள6 தA வO 
ேபாலேவ, த. W7ய எ&� Vர x சJ. ெசய? 
த.ைம ம8), ேவக6 7ைன மா8 k ̀ LளO. இYத 
இரF 1n, ைம ே ராசா%& () வ ன67. எ7S-
கால, அட2 M ̀ LளO எ.றா? �ைக யா காO.

}. நாேக8வர., P�z{.

‘‘ேபாைன% பய.ப G67 ேபா&ேடா எG க லாமா?” 
க& Gைர �க6 ெதd வாக, ஒA 4மாS& ேபாைன% 
பய.ப G67 ேபா&ே டா கL எG%பO 9k6O, 
ெதd வான 9k% W கைள6 தA M றO. � க ந.k.

�. ெடாyvM ேச`யN,P� நKளா_.

ைவ V, வயSெல4 ேவ) பா& 1 ைன`,, Tள க6-
7 ைன`, அA ைம யாக6 தY 7 A  M �SகL. ந.k.

எ.. சகா யரா�, `+0 1ரf
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ேகLT: பல எ ெஸ? ஒS  �&கைள அ1 க1 
உA வா  9 Mேற.. ெபA,பாn, அைவ �க% 
ெபJ ய ைவ யா கேவ உLளன. இ7? 9k% V&ட 
ெச?கைள ம&G, எ%ப1 அgெச G%பO என6 
ெதJ ய T?ைல. ஒS  �& Z� வ O மாக அgெச G%-
பO, எ. அn வ ல க67? ேதைவ ய8ற ேவைல யாக 
இA 9,. இத8கான வr ெசா?லx,.

எ.. கP ேரச., P�0�N.

பQ-: >ல ேவைள கA-, எMெஸ- ஒNM 
¤;<-, Pg7 ̂ ;ட >ல ெச-கைள ம;U?, 
ஒ! பP Qைய ம;U? அaெச UMக ேவ/ < ய-
Q !MP?. இதைன ேமZெ காCO? வ$ கைள 

இ=P பாNMகலா?. X=கC எWத ஆ�3 ெதாP7-
^ைன7 பயRப UI F T ¥NகC எனM Pg7 ̂  ட-
.-ைல. இ!7 ̂ �? இ! வைக ெசய ~ க OM-
கான Pg7 [ கைளI த! TேறR. 

X=கC எMெஸ- 2007 பயRப UI F ப வ ராக 
இ!Wதா-, vேழ Pg7 ̂ ; UCள ப< ெசய-ப-
டc?.
1. X=கC அaெச UMக ேவ/ <ய ெச- வm ைச-

கைள ம;U? ேதNWெத UMகc?. 
2. அUIF ^m/; டயலாM பாMைஸ7 

ெபறc?. இதZP Ctrl+P அ�Iதலா?.
3. அUIF Print What பாM�- Selection  எRற 

ஆ7ஷைனI ேதNWெத UMகc?. 
4. ^RனN, ஓேக ெகாUMக, ேதNWெத UMக7-

ப;ட பPQ ம;U? அaசாP?.
X=கC பயRப UI F வF எMெஸ- 2010 

ஆக இ!Wதா-, ேமேல Pg7 ̂ ;ட ெசய- ̀ -
ைற கைளa சZ] மாZg அைமMக ேவ/ < ய Q-
!MP?.
1. அaெச UMக ேவ/ <ய ெச-கைள `த~- 

ேதNWெத UMகc?.
2. அUIF ^m/; ஆ7ஷR3 ேதNWெத UMக 

ேவ/U?. இதZP m7ப�-, File ேட7 
ேதNWெத UMகc?. அUIF Print எRபQ- 
TAM ெசb Q டc?. இ-ைல எ�-, �!Mக-
மாக, Ctrl+P அ�Iதலா?.

3. ெதாடNWF Settings தைல7^R vw உCள 
ெசjவக ப;டைன அ�Iதc?.

4. உடR >ல ^m/<= ஆ7ஷR3 கா;ட7-
பU?. அQ- Print Selection எRபைதI ேதNW-
ெத UIF TAM ெசb Q டc?.

5. அUIF Print எRபQ- TAM ெசb Q டc?.

ேகLT: உ2கL அk x ைர%ப1, TFேடா4 8 
ைவ6 7 AYத நா., TFேடா4 8.1 9 மாk ̀ L
ேள.. TF 8 ம8), 8.1? Wordpad ேபால ஏேதU, 
Wேரா Mரா, இைணYO தர%ப& GLளதா? இO 
அவ 3ய, எ. நFப A 96 ேதைவ%ப G M றO.

ெச.மா�Mக ராஜ., கட�N.
பQ-: ந/ப !Mகாக ேக; T ¥Nகளா? அ--

லF X=கO? பயRப UI F T ¥Nகளா? Paint 
ேபால இWத ேவN;ேப; [ேரா T ரா`?, 
./ேடா3 8.1- தர7ப; UCளF. 

ேகK`- – பPw –டாMடN ெப. சOPர ேபா8 –
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பல!? ./ேடா3 8.1, மZற ஆ7ப ேர;<= 
>3ட=க A ~ !WF ேவ] ப;டF; அதனா-, 
பல [ேரா T ரா?கC இQ- இ!MகாF என 
தவ றாக எ/ x TRறனN. இ-ைல. மாறா 
eைலf- ./ேடா3 >3டI FடR தர7பU? 
அைனIF [ேரா T ரா?கO?, ./ேடா3 8.1. 
>3டI FடR தர7ப; UCளன.  Metro/Modern
Qைரf-, Wordpad என ைட7 ெசbதா-, அWத 
[ேரா Tரா? ெபயN கா;ட7பU?. அQ- TAM 
ெசbதா-, அWத [ேரா Tரா? இயMக7ப;ட 
eைலf- TைடMP?. அ-லF சாN?3 பாm- 
ேத<, அ=P TைடMP? ேவN;ேப; ஐகா�- 
TAM ெசbF இWத ெசய ~ைய7 ெபறலா?. 
இWத ெசய ~f- ேவN<- நா? பயRப-
UIF? பல வச QகC தர7ப; UCளன. இQ- 
[Qய டாPெம/; ஒRைறI QறWதா-, எRன 
எRன வச QகC TைடM TRறன எR] ெதm ய-
வ!?.

ேகLT: TFேடா4 10 ஆ%ப ேர&12 34ட, இல-
வ ச மாக வழ2க%ப G M றO. 34ட, தA வ தைன 
ைம ே ராசா%& “சS �ச4” என ஏ. அைழ  M றO. 
இO ேசைவ எ.றா?, எ%ப 1%ப&ட ேசைவ? அத. 
பய. எ.ன? Tள க Z1 ̀ மா?

எ.. மர கதf, ெச.ைன.
பQ-: ந-ல ேகC.. ஆ7ப ேர;<= >3ட? 

இல வ ச மாகI த! வேத ஒ! ேசைவ தாேன. ^R 
ஏR த� யாக, இதைன ேசைவ என ைமM-
ேராசா7; அைழM T றF? இF பல !MP வW-
FCள சWேத கேம. ஆ7ப ேர;<= >3ட? இல-
வ ச மாக வழ=க7ப;ட ̂ RனN, ைமMே ராசா7; 
அWத >3டI QZP வழ=P? ச7ே பாN; <ைன 
ேசைவ எR] அைழM T றF. ./ேடா3 10 
>3ட? ெதாடNWF அ7ேட; ெசbய7பU?; 
வ< வ ைம7^- மாZற=கC ேமZெ காCள7-
பU?. இWத `ைற ைய�? ப� ைய �ேம, 
ைமMே ராசா7; ேசைவ எR T றF. �R] ஆ/-
U கA- [Qய >3ட? ஒRைற வ< வ ைமIF, 
அ-லF `M Tய ைப-கைள மாZg, அதைன 
.Zபைன ெசb Qட ைமMே ராசா7; `யZ >M-
காF. 

அதZP7 பQ லாக, ./ேடா3 10 >3டேம 
அjவ7ே பாF [Qய வச Q க Oட? ேம?ப UI-
த7ப;U அ7 Tேர; ெசbய7பU?. இjவா] 
வழ=க7பட இ!MP? வச Q க OMP நா? எWதM 
க;ட ண`? ெச_IதI ேதைவ இ-ைல. இF 
ேபால பIF ஆ/ U க OMP ச7ேபாN; வழ=-
க7பU? என ைமMே ராசா7; ெசRற வார? 
அg .I FCளF. இத ைனIதாR அF ேசைவ 
என அைழM T றF.  

இF ஏறIதாழ pPC Pேரா? ^ர c சைர7 
ேபாRறF. ^Rன �f-, அதR ெசய--
பா;<- [Qய மாZற=கO?, வச Q கO? ஏZ-
ப UIத7ப;U தானாக அ7ேட; ெசbய7ப U-

வைத7 ேபால, ைமMே ராசா7; e] வ ன`? 
தR ./ேடா3 10- ேமZெ காCள இ!M T-
றF. ேமM க?7 o;டN, ஐேபாR மZ]? ஐேப; 
சாத ன=கAR ஆ7ப ேர;<= >3ட`? இேத 
ேபா- தாR அ7 Tேர; மZ]? அ7ேட; ெசb-
ய7ப U TRறன. அUIத பQ7[ என ஒR] 
ெவA f ட7பU? வைர இWத ேம?ப UIத-கC 
எ-லா? இல வ ச மாக ேசைவைய7 ேபா- 
வழ=க7ப U TRறன.

ேகLT: எ. U ைடய ஒaெ வாA ேவைல 9, ஒA Vர-
x சைர% பய.ப G6 O Mேற.. இவ8k? நா. எG6O 
ைவ 9, W மாS  ம8), ேபவJ&4 அைன6-
ைத`, ெமா6த மாக ப& 1 யe? ைவ6O அைன6O 
W மாS  9 க ைள`, பய.ப G6த Z1 ̀ மா? அத89 
எ.ன ெச&124 ஏ8ப G6த ேவFG,?

ெச. ெதXவ நா யகf, ம[ைர.
பQ-: ந-ல `யZ>. இF சாI Q ய மா காF 

எRற எ/ணIQ- பல பய னா ளNகC இ!M-
கலா?. சm, இதZகான ¦Nைவ7 பாNMகலா?. 

ஒjெ வா! ^ர c ச m_?, இF ேபால ^ர c சN-
கA- sync என7பU? ஒ!= T ைணMP? ெசய--
பா; <Zகான �- இ!MP?. ஆனா-, இF 
அWத அWத ^ர c சைர ேவ] ஒ! க?7 o;டm- 
இயMP? ேபாF, நா? PgIF ைவIத [MமாNM-
P கைளI த!?. X=கC .!? [ வF, ெவj-
ேவ] ^ர c சNக A ைட ேய யான ேபவm;3 
மZ]? [MமாNM இைண7[. இதைன, நா? 
தN; பாN;< அ7 A ேக ஷRகைளM ெகா/ேட 
ெசய-ப UIத `<�?.

எனMPI ெதmWத வைகf-, ¦=கZற இல வச 
ெசய~ ஒR] Xmarks எRற ெபயm- இைண-
யIQ- TைடM T றF. இதைன www.xmarks.com
எRற `க வ mf- உCள தள? ெசR] ெபZ]M 
ெகாCளலா?. இWத தள? ெசR], இதZகான 
Install Now ப;டைன அ�Iதc?.  இதைன 
இR3டா- ெசbத ^RனN, அMகc/; 
ஒRைற உ! வாMகc?.

 oசNேந?, பா3ேவN; மZ]? \R அ�ச- 
`க வ m கைளI தரc?. இவZgR �ல?, 
எM3மாNM3 தள? ெசR], எWத ^ர cசN வ$-
யா கc?, X=கC பயRப UI Qய அைனIF [M-
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மாNM P க ைள�? ெபறலா?. 

இWத வச Q �டR ேசNIF ஒ! >ல pUத- 
வச Q க ைள�? இWத தள? த! T றF.

ேகLT: TFேடா4 7 ஆ%ப ேர&12 34ட, எ. 
க,% I&டJ? இய2 9 M றO.  பல மாத2களாN, 
நா. 7றYO பய.ப G6O, ைப?கL அைன6O, 
அத8கான ஐகா Uட., ெபய ைர`, ேசS6O 
டா4  பாJ? ெதJYதன. இ%ே பாO, அைவ 3kய 
ஐகா. ம&G, கா&ட%ப G M றO. அ7? கSசைர  
ெகாFG ெச.றா?, அ7? உLள ைப?கL 
அG காN உLளன. த�6த �யாN இ?ைல. ஏ. 
மாk யO எ.) ெதJ ய T?ைல. பைழ ய ப1, ைப? 
ெபய Aட. ப&ட. கா&ட%பட எ.ன ெசN 7ட 
ேவFG,? மாk ய த8கான காரண, எ.ன?

எ.. �ேர� jமாN, P�0�N.
பQ-: இF தானாக மாg ய தZகான வாb7[ 

இ-ைல. உ=கC க?7 o;டைர7 பயRப UI-
Qய ஒ!வN இWத மாZறI Qைன ஏZப UIQ 
இ!Mகலா?. பர வா f-ைல. �/U? X=கC 
.!? ̂  ய ப< கா;ட7பட vேழ Pg7 ̂ ; UC-
ள ப< ெசய-ப டc?. 

டா3M பாm- கா~ யாக உCள இடIQ- 
ைர; TAM ெசb Q டc?. TைடMP? ெம�.-  
Properties எRபைதI ேதNWெத UMகc?. இQ- 
Taskbar buttons எRற vw .m ெம� .ைனM 
காணc?. இQ- Combine when taskbar is full எR-

ப தைனI ேதNWெத UMகc?. இ7-
ேபாF அWத [ேரா Tரா? ெபய !டR 
Xள மான சF ரIQ-, `R[ கா;ட7-
ப;டF ேபால கா;> அA7ப தைனM 
காணலா?. ம] ப <�? ஐகாR ம; Uேம 
கா;ட7ப;U, ைப-கC அதZPC 
ெபாQ யாகM கா;ட7பட ேவ/-
U மாfR, இேத ேபாலa ெசR] 

Taskbar buttons எRற vw .m ெம�.-, Always 
Combine, Hide Label எRபQ- TAM ெசbF, 
^RனN, Apply மZ]? OK TAM ெசbF ெவA-
ேய றc?.

ேகLT: நா. எ. ேல%டா% க,% I&டJ? ெதாG 
உணS 7ைர ̀ ட., TFேடா4 8.1 பய.ப G67 
வA Mேற.. இ7? தர%ப& GLள சாS,4 பாJ? 
Tைர வாகg ெசய?பட 3ல வச 7கL தர%ப& GL-
ளன. ஆனா?, வர இA 9, TFேடா4 10?, 
இYத சாS,4 பாS இ?ைல எ.) ப16ேத.. 
அத89% ப7 லாக, அேத ெசய?பா&ைட6 தA வ-
த89, TF 10? எ.ன தர%ப G M றO? அதைன% 
பய.ப G6 O வO எ%ப1?

எ.. ெஜ�னா ேஜா8வனா, நாகNே கா`w.
பQ-: ந-ல ேகC.. உ=க OMP7 

^<Iத சாN?3 பாN, பல !MP7 ^<Mகாம- 
ேபானதா-, ைமMே ராசா7;, தR ./ேடா3 
10 ெதாP7^-, இதைன எUI F .;டF.  
எனேவ, ./ேடா3 10- சாN?3 பாN 
இ-ைல.  அதZP7 பQ லாக, ./ 10-, Start 
ப;டR TAM ெசb Qட ேவ/U?. உடR [Qய 
3டாN; ெம� TைடMP?. இQ- TைடMP? 
ப; < ய~-, Settings QைரMPa ெச-ல ஒ! 
~=M தர7ப; UCளF. அQ- TAM ெசb Qட 
ேவ/U?. ./ேடா3 8-, சாN?3 பாN தW-
த தZP? ேமலா கேவ, இQ- ஆ7ஷRகC தர7-
ப; UCளன. இ=P TைடMP? Settings பாN 
வ$ யாக, Network, Volume, Notifications and Power 
என7 பல ^m c க OMPa ெச-லலா?. தZ-
ேபாF >3ட? ;ேரf-, வலF [ற? கா;ட7-
பU? அைனIF? இWத ெச;<=3 ~=MT- 
TAM ெசbதா- TைடMP?.

3டாN; ெம�.-, All apps ~=MT- 
TAM ெசb Q டc?. இ=P ./ேடா3 அ7-

A ேகஷR ஒRைறI QறMகலா?. People 
அ-லF Mail என எத ைன�? ேதNW-
ெத UMகலா?. QைரfR இடF ேம--
[ற? உCள Options ப;ட�- TAM 
ெசb Q டc?. இF இ=P �R] 

பUMைகM ேகாUகC ெகா/ட ஐகாR 
ேபால கா;> த!?. இQ- TAM 
ெசbதா-, சாN?3 பாm- TைடMக7-
ெபZற அேத க;ட ைள க O ட னான 

பா7 அ7 ./ேடா கா;ட7பU?. 
இQ- Settings TAM ெசbதா-, 
Pg7 ̂ ;ட அ7 A ேக ஷ �Mகான 
ெச;<=3 பாN TைடMP?. இQ- 
App க;ட ைளf- TAM ெசbதா-, 
அWத அ7 A ேக ஷ �Mகான App 

பாN TைடMP?. ./ 8- சாN?3 பாN 
பாNIF இயMT ர>Iத வNக OMP, 
./ 10- அதZகான சWதN7பேம 
TைடMகாF.

தைனM 
 Uேம

A ேக
அ-
ெத
[ற
ெச

பU
ேப
ெச
ெப

அW
பாN Tை

ேகI&–ப?>


