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~ டாLட. ெப.சMNர ேபா: ~

 !ேடா% 10 ஆ(பேர+,- .%ட/ பய3
பா+,56 வ89 +ட9. இ<(=>/,

பல பயனாளCகE, இ8த .%டGHைன எ(
ப, த-கE க/(K+டLM இ3%டாM ெசP
வ9 எ3Q தய-Rயப,ேய உEளனC. Tத3
Tதலாக, ( !ேடா% 7 ம5Q/ 8.1 ெகா!
YEளவCகZ[6) இலவசமாக வழ-க(ப+ட
 !ேடா% .%ட/ இ9தா3. அ9 ம+Y
_3`, Tத3 Tதலாக, இைணய/ வbயாக
வழ-க(ப+ட9c/ இ9ேவ. 

இலவசமாக[ RைடGHY/ இ8த .%டG
Hைன எ(ப, இ3%டாM ெசPவ9 என( பல
வbகைள, தகவM ெதாbM d+ப பGHLைககE

த89 வ<R3றன. இைணய தள-க fg/, .ல
வbTைறகE தர(ப+YEளன. எதைன( =3
ப5Qவ9 எ3ற 6ழ(பT/, எதைன( =3ப5
`னாM .[கMகE இMலாமM இ<[6/ எ3ற 
அhசT/ பயனாளCகfைடேய உEள9. இ-6
ைம[ேராசா(+ iQவன/ பL89ைர ெசPத 
j3Q வbகைள[ காணலா/.

இவ5`M,TதMவb, ேநர ,யாகஇ3%டாM
ெசPHY/ வb. ஆனாM, ச5Q அHக ேநர/ 
எYG9[ ெகாEZ/. ைம[ேராசா(+ iQவன/
அ!ைமlM பL89ைர ெசP9Eள வbைய 
ேம5ெகாEளலா/ எ3Q எ!mனாM, இர!
டாவ9 வbTைறைய ேம5ெகாEளc/. இ9
ச5Q  ைரவாக,  !ேடா% 10 .%டG Hைன

%EேடாO 10 ப"ய [<\ வ]க0



30-11-20153

உ-கE க/(K+டLM இ3%டாM ெசPHY/.
ஆனாM, உ-கைளh ச5Q ேவைல வா-6/.

ஒ< T[Rய தகவைல o-கE மனHM
ெகாEள ேவ!Y/. உ-க fட/  !ேடா%
7 அMல9 8/8.1 இ<(=3, அத5கான உLமG
Hைன, இ3ெனா< க/(K+ட<[6/ மா5`[
ெகாEளலா/. இ3ெனா< க/(K+ட<[6
மா5`,  !ேடா% 7 அMல9 8/8.1 .%டG
Hைன இ3%டாM ெசPHடலா/. =3னC,
qேழ தர(ப+YEள வbகfM ஒ3ைற(
=3ப5`,  !ேடா% 10 .%டGHைன
இ3%டாM ெசP9 ெகாEளலா/. ஆனாM,
ைம[ேராசா(+ iQவன/ த89Eள இலவச
அ(Rேர+ H+ட/, 29 ஜூைல 2016M காலா வ
Hயான =3னC, இ8த வbைய o-கE ேம5
ெகாEள இயலா9. o-கE, ஒ<Tைற அ(Rேர+ 
ெசP9 ெகா!டாM, உ-கZ[6( wHய உLம/
வழ-க(பY/. அHM உ-கE  !ேடா% 10
.%டG9ட3 o-கE எ8த ெசயMபாYகைள
ேம5ெகாEளலா/ ம5Q/ ேம5ெ காEள இய
லா9 எ3ற வைரயைறகZ/ தர(பY/.

OPேடா: Q$பNR வSQைற

1.1) !ேடா% 10 .%ட/ இ3%டாM ெசP
வHM எ8த =ரhைனx/ ஏ5பட Mைல.
இ<(=>/, ஒ< wHய சா(+ேவC
ெதா6(w அMல9 ஆ(பேர+,- .%ட/
என, எதைன இ3%டாM ெசPவ தாக இ<8
தாg/, உ-கE க/(K+டLM உEள ைபM
கைள ேப[ அ( கா(= எYG9[ ெகாEவ9
நMல9. ஏென3றாM, இ3%டேலஷ3
ெசயMபா+,M, ஏேத>/ =ரhைன ஏ5
ப+டாM, உ-கE அைனG9 ைபMக
Z[6/, உ-கfட/ ேப[ அ( கா(=
இ<[6/.

1.2) !ேடா% 10 இ3%டாM ெசPய(
பY/ T3னC, உ-கE க/(K+டLM,
 !ேடா% 7 அMல9 8.1 .%டGH5
கான அைனG9 அ(ேட+ ைபMகZ/

இ3%டாM ெசPய(ப+,<(பதைன
உQH ெசP9 ெகாEளc/.  !ேடா%
7 உEள க/(K+டLM, Control Panel\All 
Control Panel Items\Windows Update எனh
ெசMலc/.  ! 8.1 எ{M, Control Panel\
System and Security\Windows Update எ3Q
ெசMலc/. இ-6 Rைட[6/ டயலா[ 
பா[%கfM, தர(பY/ ஆ(ஷ3கைள
உணC89, Rைட[க[ |,ய அைனG9 
அ(ேட+ ைபMகைளx/ இ3%டாM ெசP
Hடc/.

1.3)இ8த அைனG9 அ(ேட+ ைபMகZ/
இ3%டாM ெசPய(ப+Y +டாM,
உ-கE க/(K+டL3 .%ட/ +ேரlM,
.`ய  !ேடா% ஐகா3 இ<(
பைத[ காணலா/. உ-கE க/(K+டC,
 !ேடா% 10 .%டGைத( ெப5Q
இய[க T, xமா எ3ப9 ேசாதைன ெசP
ய(ப+Y, உ-கZ[கான  !ேடா% 10

Blind Carbon Copy:  ! அ$ச& அ'()
ைக,&, “BCC:” எ!ற 123ைன( பா78 9:(
;7க<. இ?த 123AB, CD(1Eட அ$சைல
நகலாக அ'(பலாB. ஆனா&, இ?த( 123& 
உ<ள Lகவ2,& உ<ளவ7க< ெபOவதைன,
அ$சைல( ெபOபவ7 மQOB கா7ப! கா(1 
123& உ<ளவ7க< அDய மாEடா7க<. 
அவ7க< அDயாம&, Sல:TC அ'(ப
இ?த (ைளUE கா7ப! கா(1 உத3VWறX.
ெபாXவாக, இX ேபா!ற பழTக8ைத
நாக2கB க:9 யா:B பய!பV8Xவ9&ைல.
ஏென!றா&, இX நB ட :?X அ$சைல(
ெபOபவ7க\! நB1TைகTC ஊO 3ைள
3(பதாCB. ெபOபவ7க\! பE^யைல,
மQறவ7க \ட :?X மைறTக ேவUVB
என எU_பவ7க<, இதைன( பய!பV8X
வா7க<.

“ெதR!V ெகா0_/க0”
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.%ட/ கா(= T3ப Hc ெசPய(ப+Y
 +டதாக அ` (w Rைட[6/. உ-கE
T3பHc, ப3னா+ட ள M வLைசlM
ைவ[க(ப+,<[6/.

1.4)உ-கZைடய T3பHc ெசPய(ப+ட
 !ேடா% கா(= தயாராக இ<8தாM,
ஒ< .Q டயலா[ பா[% கா+ட(ப+Y,
அHM,  !ேடா% 10 .%டGHைன
டc!ேலா+ ெசPHY/ப, ெசPH
Rைட[6/. இதைன ஏ5Q[ ெகா!டாM,
உ-கZைடய பHc, வLைசlM ைவ[
க(பY/. உ-கE க/(K+டLM உEள
.%ட/ பHc[ேக5ற வைகlM, இ3%
டாலC ைப�3 அளc மாQப+,<[6/.
எ(ப,x/, ஏறGதாழ 2.5 �.=. அள M
இ<[6/.

1.5)இ3%டாலC ைபM டc!ேலா+ ெசP-
ய(ப+டcட3, இ3ெ னா< டயலா[
பா[% கா+ட(பY/. இHM, இ3%ட
ேலஷ3 ெசயMபா+ைடG ெதாட-கலாமா!
எ3ற இQH தகவM தர(பY/. இ(ேபா9
இ3%டாM ெசPHடலாமா? அMல9
=3ெனா< நாfM ேம5ெகாEளலாமா?
எ3Q ஆ(ஷ3 தர(பY/. இ3%டாM
ெசPவ9 அHக ேநர/ எY[6/ ெசயM
எ3பதாM, உ-கZ[6 அ8த அள 56
ேநரT/, உ-க Z[6( ெபாQ ைமx/
உEள நாைள, இ3%டேலஷ>[6 என
ஒ9[R ைவ[கc/. அ8த நாfM, இ8த 
 !ேடா M தர(பY/ தக வMகைள(
=3ப5`, இ3%டேலஷைனG ெதாட--

கc/. ச5Q o!ட ேநர ெசயMபாY எ3-
றாg/, அதைன ேம5ெ காEவ9 நMல9/,
பய3 த<வ9மா6/.

OPேடா: 10 U:ட, VWயா XY உZவாL[தY

2.1 Tத�M, உ-கE க/(K+டLM ஏ5க னேவ
இ<[6/  !ேடா% இ3%டேலஷ3
ைபMகைள ேப[ அ( ெசPHடc/.

2.2.த5ேபா9 க/(K+டLM இய-6/ 
 !ேடா% .%டGH5கான அைனG9 
அ(ேட+ ைபMகைளx/, இ3%டாM
ெசPHடc/.

2.3.உ-கE க/(K+டLM இய-6/ 
 !ேடா% .%ட/ 32 =+ இய[கமா 
அMல9 64 =+ இய[கமா எ3பதைன[
க!ட`யc/.  !ேடா% 7 பய3பYG9
பவCகf3 க/(K+டLM, Control Panel\
All Control Panel Items\System எனh ெச3Q
காணலா/.  !ேடா% 8.1M, Control
Panel\System and Security\System எனh
ெச3Q காணலா/.  

2.4.அYG9, ைம[ேராசா(+ iQவனGH3
http://www.microsoft.com/en-gb/software-
download/windows10 எ3ற TகவLlM
உEள இைணய தளG H�<89, �,யா
RLேயஷ3 �M எ3பதைன டc!ேலா+
ெசPHடc/. இ-6 Rைட[6/ ைபM,
 !ேடா% இ3%டேலஷ3 ,. .,. 
அMல9 x.எ%.=. %,[ தயாC ெசP HY
வத56 என உ<வா[க(ப+,<8தாg/,
 !ேடா% 10 .%டGH56 அ(Rேர+
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ெசPவத56/ பய3பYGதலா/. உ-கE
க/(K+ட<[கான, சLயான (32 =+ /
64 =+) இ3%டேலஷ3 ைபைலG தர  
ற[க/ ெசPHடc/.

2.5. இ8த �M தர ற[க/ ெசPய(ப+டcட3,
அதைன இய[கc/. டc!ேலா+ ெசPH
Yவத5கான வbTைறகE தர(ப+டாM,
அவ5ைற( =3ப5றc/. =3னC, 
 !ேடா% 10 .%டGHைன இ3%டாM 
ெசPHடc/. இ9c/ ச5Q அHக ேநர/
எYG9[ ெகாEZ/ எ3பதாM, ஏேத>/
அவசர ேவைல இ<(=3, இதைன ேம5-
ெகாEளேவ!டா/.இைடேய +YhெசM
வ9 நMலதMல; ேமg/, o-கE அ<RM
இ<89, .ல T,cகைள எYG9, டயலா[
பா[% வbயாகG ெதL [க ேவ!,யH
<[6/.

Q\]^மான )Nய பNR

3.1. !ேடா% 10 .%டGH5கான ‘அ(-
Rேர+’ வblM, பைழய  !ேடா% .%
டGH5கான பைழய ைபMகE, ெச+,-
அைம(wகE ம5Q/ wேராRரா/கE, wHய
க/(K+ட<[ெகன எYG9[ ெகாEள(
பY/. இ<8தாg/, உ-க Zைடய க/(
K+டைர, T5`gமான wHய ைபMக
Zட3 |,ய  !ேடா% 10 .%டGH56
எYG9h ெசMலலா/. இத ைனேய, T5-
`gமான wHய பHc என[ |QRேறா/.
ஆனாM, இ9 ச5Q .[க லான வbைய[
ெகா!டதா6/. இ<(=>/, க/(K+டC
தயாL(w iQவன-கE த</ ேதைவய5ற
wேராRரா/கE, க/(K+டLM பHய(பY
வதைனG தY[6/. அேத ேபால, உ-கE
க/(K+டLM, wHயெதா<, ஹாC+ +ைர�
இைணGH<8தாM, இ8த இ3%டேலஷ3
வbTைற, .ற8ததாக இ<[6/. இத56,
 !ேடா% 10 .%டGHM உEள Reset
ெசயMபாY .ற8ததாக இ<[6/. இ9, 
 !ேடா% 8 .%டGHM தர(ப+ட Reset
ெசயMTைற ேபாலான9 இMைல. அ8த
TைறlM, க/(K+டC தயாL(பவCகE
வழ-Rய அைனGH56/, ஒ< ெரகவL
இேம� தயாC ெசPய(பY/. இ9 அவCகE
வழ-Rய சா(+ேவC ெதா6(wகZ[கான
இேம� ஆக இ<[6/.  இத3 jல/,
அவCகE வழ-Rய +ைரவC ைபMகE பா9
கா[க(ப+Y Rைட[6/. ஆனாM, இ8த 
வblM, க/(K+டC தயாL(w iQவன/
வழ-Rய ேதைவய5ற ைபMகE, wHய .%
டG9ட3 மா5ற(பY/. இHM Superfish
ேபா3ற நா/ ெவQ[6/ wேராRரா/கZ/
வ89 ேச</.

 !ேடா% 10 .%டGHைன( ெபாQGத

வைர, �!Y/ அதைன அைம[க, த{யாக
ெரகவL இேம� ேதைவ(படாத iைலlைனேய
அைமG9[ ெகாEள வ,வைம[க(ப+YE
ள9. இ9, .%டGHைன T�ைமயாக அல.
ஆPc ெசP9, ேதைவயான, அ!ைம[ காலG
Hய ைபMகைள ம+Y/ ைவG9[ ெகாERற9.
அதாவ9, ஒ<Tைற �ெச+ ெசPத =3னC,
o-கE  !ேடா% அ(ேட+ ெசயMபா+
,ைன ேம5ெகாEள ேவ!,யHMைல. அதனா
ேலேய, ைம[ேராசா(+ iQவன/, இ8த Tைற
ப5`[ |QைகlM, “ !ேடா% .%டGHM
இய-6/ சாதன-கE அைனG9/, ெதாட[க
மான TதM iைல[6 எYG9h ெசMல(பYR3
றன. அவ5`M,  !ேடா% ைபMகE ம+Yேம
இ<[6/” எனG ெதL G9Eள9.

உ-கZைடய  !ேடா% 10 ெபCசனM
க/(K+டைர �ெச+ ெசPHட எ!mனாM, 
Settings அ(fேகஷைனG Hற89, Update &
security எ3பதைனG ேதCc ெசPHடc/.
=3னC Recovery எ3பதைனG ேதC8ெதY[
கc/. அYG9, Reset this PC எ3ற =L 3
q�, “Get started” எ3ற ப+ட{M Rf[ ெசPH
டc/. இ-6 “Remove everything” எ3பதைனG
ேதC8ெதY[கc/. இ9, உ-கE ைபMகE
அைனGைதx/ o[R Y/. எனேவ, உ-கE
ைபMகE அைனG H56/ ேப[ அ( ைபMகைள
ைவG9[ ெகாEளc/.

Email Attachment:  ! அ$ச& தகவAட!
அ'(ப(பVB ைப&க< இ`வாO இெம,&
அEடாaெமUE எனT CD( 1ட(பVWறX.
ெதாடTக89&, இ`வாO ெடTbEைட ைபலாக
இைணTக L^யாX. அ$ச& அ'()பவ7,
தானாக ெடTbEைட )ேரா WராB ஒ!D! 
fலB மாQD, அ$ச& தகவAட! ஒE^ அ'(
)வா7. ெபOபவ7 இதைன ஒ: )ேராWராB
fலB gUVB மாQD, அதைன ெடTbE எ^E-
ட2& ஒE^T காண ேவUVB.

இ(ேபாX எ&லாேம மாD3EடX.  க எ\
தாக எ?த ைபைலhB இைண8X அ'(பலாB. 
ஒ`ெவா:  ! அ$ச& ேசைவhB, தiக<
அ$சAட! இைணTக(பVB ைபATC அள
3ைன வைர யைற ெசj X<ளன. இதQCB
ேமலான அள3& ைப& அ'(ப ேவUVB 
எk&, அதQகா! இலவச மQOB கEடண
ேசைவ வழiCB lOவனiகmB உ<ளன.

நnன  ! அ$ச& கEடைம(), ைப&கைள
அEடாa ெசjவ9&, MIME எ!'B வைரய
ைறைய( பய!பV8XW!றன. இX ைப&கைள
இைண(பX, அ'()வX, ெபOவX, இைணT
க(பEட ைபைல 3ைரவாக( பா7(பX என
அைன8ைதhB எ\தாTCWறX.

“ெதR!V ெகா0_/க0”
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ைம[ேராசா(+ இ9வைர த3 வா,[ைக
யாளCகZ[6 வழ-R வ8த இல வச

“ஒ3 +ைர�” இடGH3 அள ைன[ 6ைறG9
அHர,யாக அ` (w வழ-RxEள9.
ஒ�ெவா< பயனாள<[6/, 15 �.=.
அளc இட/ ஒ9[RG த8த9. இHM, டா6
ெம!+கE, பட-கE,  ,ேயா ைபMகE என
எதைன ேவ!Yமானாg/ ேத[R ைவG9,
ேதைவ(பY/ேபா9, எYG9( பய3பYGத
ைம[ேராசா(+ அ>மHGத9. ஆ�% 365
ச8தாதாரCகE, அ[ேடாபC 2014�<89, எ�
வளc ேவ!Yமானாg/ இHM இட/
எYG9[ ெகாEள வb த8த9. மாத8ே தாQ/
க+டண/ ெசgGH வ8தவCக Z[6, 100
ம5Q/ 200 �.=. என இட/ அfGத9. 
இைவ அைனG Hg/ த5ேபா9 மா5றG Hைன,
இட[ 6ைற(=ைன ைம[ேராசா(+ அ` G
9Eள9. இலவசமாகG தர(பY/ இட/ இ{
5 �.=. ஆக இ<[6/. ேகமரா ேராM என
ேபா+ேடா[கZ[6 இலவசமாக 15 �.=.
அf[க(ப+ட9 உடன,யாக iQGத(பY
Rற9. ஆ�% 365 ச8தாதாரCகE, இ{ ஒ<
ெடராைப+ அளc பய3பYGH[ ெகாE
ளலா/. மாத8ேதாQ/ 1.99 டாலC க+டண/
ெசgG9பவCகZ[6 50 �.=. இட/ வழ-
க(பY/. இ8த மா5ற/ வ</ wGதா!,3
ெதாட[கGHM இ<89 அமM ெசPய(பY/.
அத56E ஒ3 +ைர ைன( பய3பYGH வ<
பவCகE, அ` [க(ப+YEள அள 5ேக5ப
த-கE H+டGHைன மா5`[ ெகாEள ேவ!
,யH<[6/.

த5ேபா9 ஒ3 +ைர� என அைழ[க(பY/

இ8த வசHlைன, ைம[ேராசா(+ ெதாட[
கGHM FolderShare எ3ற ெபயLM த8த9.
=3னC இத3 ெபயC Live Mesh, Sync,SkyDrive,
ம5Q/ இQHயாக OneDrive என அைழ[க(
ப+Y வழ-க(ப+ட9. தா3 வழ-Rய ேசைவ
வைகlg/, அத3 இைணய வ,வGHg/
பல மா5ற-கைள ைம[ே ராசா(+ ெகா!Y 
வ8த9. இQHlM, ஒ3 +ைர� இய[க/, ந/ 
க/(K+டL3 ைபM எ[%wேளாரC =L M
ெகா!Y வர(ப+ட9.

த3  !ேடா% இய[க ெபCசனM க/(
K+டC ம+Y_3`, ேம[ க/(K+டC,
ஆ!+ராP+ சாதன-கE, ஐ.ஓ.எ%. சாத-
ன-கE ம5Q/  !ேடா% ேபா3கfg/,
இ8த வசHைய வ, வைமG9 வழ-Rய9
ைம[ேராசா(+. இத >ட3 ேபா+ ,l+ட
ஆ(=E iQவனGH3, ஐ [ள�+ (iCloud)
வசH, ஆ(=E இய[க சாத ன-கfM ம+ Yேம
வழ-க(ப+ட9.

ைம[ேராசா(+ iQவனGH3 ,�+டM
வசHகfM, எ8த ஒ< அ[கc!+ ைவGH<8
தாg/, (Hotmail, Live, அMல9 Outlook.com)
அவCகE, இலவசமாக, ஒ3 +ைர M இட/
ெபறலா/. 15 �.=. இலவச இட/ வழ-க(ப+-
ட9. ஏ(ரM, 2012[6 T3 இHM அ[கc!+ 
ைவGH<8தவCகZ[6 25 �.=. இட/ இலவச
மாக வழ-க(ப+ட9. ெமாைபM ஒ3 +ைர�
அ(fேகஷ3 jல/ ேபா+ேடா[கைள ஒ<-
Rைண[6/ வசHைய( பய3பYGHயவCக
Z[6 ேமg/ 15 �.=. இட/ தர(ப+ட9.
ஆக, ெமாGத/ அவCகZ[6 30 �.=. இட/ 
இலவசமாக[ RைடGத9. ம5ற iQவன-கE
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வழ-Rய [ள�+ இட ேசைவகZட3 ஒ(=
YைகlM, ைம[ேராசா(+ தCம =ரwவாகேவ
இய-Rய9. ஆ(=E iQவனGH3 ‘ஐ [ள�+’
த<வ9 5 �.=. இலவச இட/; |6E +ைர�
15 �.=.; +ரா( பா[% 2 �.=. க+டணG H+
ட-கfg/, ைம[ேராசா(+ த</ H+ட-கE,
ம5ற iQவன-கZட3 ஒ(=YைகlM, 6ைற
வாகேவ உEளன.

இ�வாQஇ<[ைகlM,ஏ3ைம[ேராசா(+,
ஒ3 +ைர M, த3
இலவச இட/ த</
H+டGHM அHர,
இட[ 6ைற(=ைன
ே ம 5 ெ க ா ! ட 9 ?
எ3ற  னா எழலா/.
ைம[ேராசா(+ iQவ
னேம இத5கான கார
ணGHைனG த89E
ள9.

ஆ�% 365 ச8தா-
தாரCகZ[6, ஒ3
+ ை ர  ை ன (
பய3பYGத, எM
ைலய5ற இட/
அfGத9 ைம[
ேராசா(+. ஒ< .ல பயனாளCகE, இHM பல
ெபCசனM க/(K+டL3 ைபMகைள, ெமாG
தமாக( பH89 ேத[R ைவ[க ஆர/=GதனC.
தா-கE தர ற[க/ ெசPத பல Hைர(பட-க
Z[கான ைபMகைள, அ(ப,ேய ஒ3 +ைர M 
பH8தனC. தா-கE பHc ெசPத iக�h.கE
அட-Rய ,. .ஆC. (DVR) கைள அ(ப,ேய
ேத[R ைவGதனC. ஒ< .லL3 பHc 75 ெடரா
ைப+ அள 56h ெச3ற9. இ9 ஒ3 +ைர�
பய3பா+,3 சராசLைய[ கா+,g/, 14,000
மட-6 அHகமாக இ<8த9.

“இ9 ேபால _க அHகமான இடGைதG த89
இட/ அள M ெபயC எY(பைத[ கா+,g/,
[ள�+ ேசைவlM, தரமான, wHய வைக
ேசைவகைளG தர ைம[ேராசா(+ T,ெவYG
9Eள9” என ைம[ேராசா(+ அ` G9Eள9.

இ8த அ` (=ைன[ ேக+ட பMலாlர[க
ண[கான வா,[ைக யாளCகE, TதM நாேள, 
த-கE ேகாபGைத, இைணய தளGHM கா+-
,னC. “ ஒ< .லL3 அராஜகGதாM, ைம[
ேராசா(+ �9 நா-கE ைவGH<8த ந/=[ைக
அMலவா தகC[க(பYRற9. இ9 ihசயமாக
ந/=[ைகG 9ேராக/ ஆ6/” என( பலC
க<G9 ெதL GதனC. “இேத ேபால, ம5ற சg
ைககைளx/ ைம[ேராசா(+ வாப% ெபறG
ெதாட-கா9 எ3ப9 எ3ன ihசய/? இ(
ேபா9 ஆ�% 365 ெதா6(=ைன ஒ<வC ஐ89
க/(K+டCகfM பH89 ெகாEள அ>ம
H[க(பYRறாC. இ9 j3றாகc/, =3னC

ஒ3றாகc/ 6ைற[க(பYமா?” என ஒ<வC 
ேக+YEளாC. “ஒ�ெவா< நாZ/ நா3 ைம[
ேராசா(+ேசைவகfMதா3எ3jh�[கா5ைற 
 YRேற3. இ9 ேபால வா,[ைக யாளCகைள
ைக +டாM, நா3 எ(ப, ந/=[ைகxட3
ெசயலா5Qவ9?” என இ3ெனா<வC  னா
ெதாYG9EளாC.

இ<8தாg/, இ9 வைர RைடGத இலவச
அளc 6ைற[க(ப+டதனாM, ேகாப TQ/ த3

வா,[ைகயாளCக
Z[6G த5ேபா9
6 ை ற [ க ( ப + ட
அள M, எ8த அள
 56 ைபMகைள
ேச_G9 ைவ[
கலா/ என ைம[-
ேராசா(+ அ` G
9Eள9. 5 �.=.
இலவச இடGHM,
6,600 ஆ�%
டா6ெம!+%
அMல9 1,600

ே ப ா +
ேடா[கE (9

ெமகா =[ெஸM
ெகா!ட ேஜெப[ வ,வ ைபMகE) ேச_[
கலா/. ஆ�% 365 ச8தா தாரCகZ[6 இலவச
மாகG தர(பY/ 1 ெடரா ைப+ இடGHM, 10
ல+ச/ டா6ெம!+% அMல9 3 ல+சG9 30
ஆlர/ பட-கைளG ேத[R ைவ[கலா/. 

wHய இட[ 6ைற(=னாM, இ9வைர o-கE
எ�வளc இடGைத( பய3பYGH வ< R�CகE
என அ`ய  </ =னாM, https://onedrive.live.
com/options/ManageStorage எ3ற இைணய தள/ 
ெச3Q, உ-கE அ[கc!+,M எ�வளc
இட/ o-கE பய3பYGH வ< R�CகE எ3Q
க!ட`89, அHகமாக இட/ பய3பYGH[
ெகா!,<8தாM, அத5ேக5ப ைபMகைள iC
வR[கலா/ எ3Q ைம[ேராசா+( அ` G
9Eள9. இதனாM, ேதைவய5ற ைபMகைள 
o[கலா/. அMல9 க+டண/ ெசgGH இட/ 
ெபQ/ H+டGHைன ேம5ெகாEளலா/.

Cryptography: ெதாட7 )க\! ரகSய8 த!
ைமைய( பாXகா(ப9& இXxB ஒ: வz.  
இ?த எ!W2(ஷ! Lைற,& ேடEடா LQ
DAB மாறான வz,& அைமTக(ப VவதாCB.
)2?X ெகா<ள L^யாத பா7மE^& ேடEடா  
ப9ய(பVB. இதைன gUVB ெபற  கxB 
எ\9& )2?X ெகா<ள L^யாத ரகSயமாக8
தயா2Tக(பVB | ெகாUேட L^hB.

“ெதR!V ெகா0_/க0”
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~ பாரN ~

ைம[ேராசா(+ iQவனGH3  !ேடா%
10 ஆ(பேர+,- .%டGH3 .ற(w 

அ/ச-கE 6`G9, ஆPவாளCகE க<G9 ெதL
 [ைகlM, இத3 |YதM பா9கா(w வசHகE
6`G9 பாரா+, வ<R3றனC. இத5காகேவ,
iQவன-கE ம5Q/ அர� iCவாகGHனC,
இதைனG ேதC8ெத Y[கலா/ எ3Q/ க<G9 
ெதL G9EளனC. இ8த wHய .%டGHM, 
பா9கா(w த</ ஐ89 வச HகE 6`G9  இ-6
பாC[கலா/.

ஒZ`bைணMத பல அ>L[ இைசR

 !ேடா% 10 .%டGHM, பயனாளCகE
த-கE ேட+டா ைன( பல அY[6 பா9
கா(=ைன ஏ5பYGதலா/. ஒ�ெ வா< வைள
யGHg/, இைசவான iைல ஏ5ப+டாேல,
க/(K+டைர( பய3பYG9ேவாC ேட+டா
 ைன அ«க T,x/. Tத லாவதாக, பேயா
ெம+L[ வblM பா9கா(w. பயனாளCகE,
பா%ேவC+ ேபா3ற, .லராM அ`89 ெகாEள
இயg/ வbகZ[6( பHலாக, பேயாெம+L[
Tைறைய( பய3பYGதலா/.  ரM ேரைக
%ேக3 ெசP9 அைமGதM,  b ேரைக அ`89 
வb  டM ேபா3ற வசHகைள( பய3பYGத,
 !ேடா% 10 ெசய�கைள[ ெகா!YEள9.
Fast Identity Online Alliance எ3>/ ப3னா+
டள லான வைரயைற ெகா!ட ெசயM
Tைறைய,  !ேடா% 10 ச(ேபாC+
ெசPRற9. பயனாளCகE, இவ5`5கான
ஹாC+ ேவC சாதன-கைள( ெப5Q( பய3
பYGத ேவ!Y/. எனேவ, த{ நபC பய3
பா+,ைன[ கா+,g/, iQவன-கE, அர�
அgவலக-கfM இதைன ேம5ெகாEளலா/.

hZLக(ப8ட ெதா[NகJ
க/(K+டC பய3பYG9/ ெப</பாலான

பயனாளCகE, த{ நபC பய3பா+,56/, த--
கf3 த{(ப+ட அgவM சாC89/ பய3-
பYGH வ<R3றனC எ3பதைன ைம[
ேராசா(+ iQவன/ அ`89 ைவG9Eள9. 
ைம[ேராசா(+ iQவனGH3 wHய Enterprise
Data Protection ெதாbM d+ப/, _க ரக.ய
ேட+டா ைன, அதைனh �<[R அைம[6/ 
ெதா6HகE (encrypted containers) jல/ பா9
கா[Rற9. இ9 buffer  என(பY/ இைடGேத[
ககமாகh ெசயMபYRற9. அேத க/(K+டLM
ெசயMபY/ ம5ற ெசய�கf3 ெசயMபா+,
�<89 ேட+டா பா9கா[க(பYRற9. ேட+
டா ைன iCவR(பவCகE, ஒ�ெவா< வைக
ேட+டா 56/, சCவCகf3 ெபயC, ம5Q/ 
ெந+ெவாC[ ெபயCகைள அைமG9, ம5ற 
த{நபC ெசயMபா+,�<89 இவ5ைற[ கா(
பா5றலா/. இGதைகய இைடGேத[ககGH56h
ெசMல ேவ!,ய ேட+டா  ைன வைக(ப
YGH( ெபயC இ+ Y +டாM, அைவ தானாக,
�<[க(ப+Y, இ8த ேத[க க-கZ[6h ெச3 Q
 Y/. =3னC, த68த உLைம ெப5ற வCகf3
அைடயாள-கE சLபாC[க(ப+ட =3னேர, 
ேத[ககGH�<89, 6`(=+ட ேட+டா  L[
க(ப+Y தர(பY/.

வைல( k$னYகqL[s தv அைட யாள,

இ3ைறய அள M, பல iQவன-கE,
Virtual private networks என(பY/ த3னள
 லான ெமPiகC வைல(=3னைல( பய3
பYGH வ<R3றனC. இ<(=>/,
இவ5`M பல பா9கா(w =ரhைனகE இ<(
பைத, இத3 iCவாRகE உணC89EளனC.

%EேடாO 10 தT>
`aத& பாVகா7: வைளய/க0
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இ8த வைல( =3னைல( பய3
பYG9பவCகE, மாMேவC ம5Q/ ேதைவய5ற
ெசய�கைள, iCவாக அgவலகGH3 இGதைகய
வைல(=3னMகfM இைணG9 YவாCகேளா
எ3ற அhச/ எ(ேபா9/ உEள9.  !ேடா%
10M இத5கான பா9கா(w வைளய/ தர(ப+
YEள9. ெமPiகC வைல(=3னைல iCவR(
பவCகE, பயனாளCகE ெதாடCw ெகாEைகlM,
அவCகைள[ 6`(=+ட ேபாC+ ம5Q/ ஐ.=.
TகவLகZ[6E ம+Y/ அ>மH[க  ! 10
அ>மH[க வb வைககைளG த<Rற9.

தvs ெதா[Nகளாக ந, ெசயwகJ

 !ேடா% 10 .%ட/, ெசய �கைளG
த{ைம( பYGH ைவ(பHM (application
whitelisting) ேம/பYGத(ப+ட வசHகைளG த<
Rற9. அgவலக iCவாRகE, ைம[ேராசா(+
iQவனGH3 அ-qகார/ ெப5ற ெசய�கைள(
ப+,ய�+Y ைவG9[ ெகாEளலா/. அMல9,
 !ேடா% %ேடாLM, த-கZ[ெகன ஒ< 
ப6Hைய அைமG9, அHM த-கZ[கான ெசய
�கைள ஒ9[R ைவG9( பய3பYGதலா/.

பாxகா(பான எ8z kரRச.

 !ேடா% 10 .%டG 9ட3 தர(
பY/ ‘எ+�’ =ரcசைர( பய3பYG9வ9
பல ெசயMபாYகZ[6 அ>|லமாக உE

ள9.  !ேடா% 10 .%ட/, இ3டCெந+
எ[%wேளாரC =ரcசைர T, 56[ ெகா!Y
வ89Eள9. அத3 இடGHM, மாறா iைலlM, 
wHய =ரcசைர Edge எ3ற ெபயLM அ`-
Tக/ ெசP9Eள9. இத3 ெசயMபாY இ9-
வைர பய3பYGத(படாத ெதாbM d+பGH3 
அ,(பைடlM அைம[க(ப+ YEள9.
இHM, பல wHய பா9கா(w வசHகE தர(-
ப+YEளன. இ8த =ரcசLM, ைம[ேராசா(+
iQவன/ கட8த 20 ஆ!Yகளாக( பய3ப
YGH வ8த ActiveX ெதாbM d+பGHைன(
பய3பYGத Mைல. ஏென3றாM, 
இ8த ெதாbM d+ப( பய3பா+,னாM 
தா3, பல ேஹ[கCக Z[6 வb த8த
=ைழயான 6`¬YகE ஏ5ப+டன எ3Q
ைம[ேராசா(+ க!ட`89Eள9. எ+�
=ரcசC sandbox ெதாbM d+பGHைன(
பய3பYG9Rற9. இ9 இைணய தள-
கைளG த{G ெதா6Hயாக[ ெகா!Y ெச3Q
ேசாதைன ெசPRற9. இதனாM, ரக.ய
ேட+டா ைன இைவ அ«க இயலா9.
இQHயாக நம[6 அf[க(ப+ட இ3டCெந+
எ[%wேளாரC =ரcசLM இ8த sandbox
ெதாbM d+ப பய3பாY, பய னாளCகE
 <(ப(ப+டாM பய3பYGH( பாC[6/
வைகlMதர(ப+ட9. ஆனாM, எ+� =ர cசLM
அ9 மாறா iைலlM தர(பYRற9.

ெச ற நவ%ப' 5 அ ), *%ைப-.
ைம0ேராசா67 8)வன: தைலவ'
ச:ய நாெத?ளா கலBC ெகாDட Future
Unleashed 2015 8கIJK-., இB8)வ
ன:N எN'கால: N7டPக? QR:C பல
அRS6Tக? ெவU-ட6ப7டC. இB8)
வன% அDைம-. ெவU-7ட, ச'ேபW
6ேரா 4 (Surface Pro 4) க%6Y7ட' மZ)%
ேட6ள7 [.K. இைணBத ேல6டா6, வ]% 
ஜனவ_-. இBNயாS. SZபைன0Q
அR*கமாQ% என அவ' அRS:தா'. இB
NயாS., இBத சாதன:ைத6 பய ப`:த
பல]% தPக? S]6ப:ைத: ெத_S:
C?ளதாகa%, அவZR அb6பைட-., 
ஜனவ_ மாத:N. இC cைட0Q% எனa%
dRனா'.

ச'ேபW 6ேரா 4 ேல6டா6 க%6Y7
ட_., 12.3 அPQல அளS. Nைர தர6
ப7`?ளC. இத [0ெஸ. Nற 
2160×1440 [0ெஸ.க? ஆQ%. [0
ெஸ.க? ெந]0க அளa 267PPI. இN.

PixelGlass என அைழ0க6ப`% ெதாj.
k7ப% பய ப`:த6ப7 ̀ ?ளC.
இN., 1024 ேவ)ப7ட அl:த உண'a 
8ைலக? இ]0Q%.

இதைன அN நnன Intel Skylake 6ராச
ச'க? இய0Qc றன. இத ஆ6
பேர7bP KWட% SDேடாW 10.
தbம 8.4 pq. ச'ேபW 6ேரா
3 க%6Y7ட_ தbம 9.1 pq எ 
பC இPQ QR6[ட:த0கC. [ Tறமாக,
8 எ%.[. Nற ெகாDட ேகமராa%, * 
Tறமாக 5 ெமகா [0ெஸ. Nற ெகாDட
ேகமராa% தர6ப7`?ளன. இத ரா% 
ெமம_ 16 s.[. Wேடாேரt 500 s.[.
Sர. ேரைக, ேகமரா uல% *க உண'
Nற ஆcய ெதாj. k7பPக? இN. 
இயPQc றன.

இதvைடய 7ேர0 ேப7 சZ)6
ெப_யC. இN. wகx0cைடேய
அNக இட% இ]6பதா., Sைர வாக இN. 
ைட6 ெசyNடலா%.

ச)ேபO 7ேரா 4 ஜனவRS& இ!"யா வTUறV
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நவ/பC TதM வாரGHM, ைம[ேராசா(+
iQவன/, இ8Hயா M தா3 ேம5ெகாEள

இ<[6/ எHCகாலG H+ட-கE 6`G9 பல
அ` (wகைள ெவfl+ட9. _க( ெபLய
அள M, இ8Hயா M ேம5ெகாEள(ப+ட
இ8த வா,[ைகயாளC ச8H(=M த3 பMேவQ 
wHய ெதாbM ெதாட[க-கE 6`G9 அ`-
 [க(ப+ட9. பல iQவன-கZட3 |+Y
Tய5. ம5Q/ பல wHயன 6`G9 அ` (
wகE ெவfயாlன. இைவ, இ8Hய iQவ
ன-கE ம5Q/ அர� அைம(wகE wHய வCG-
தக தள-கைள[ க!ட`ய உதc/. அவ5`3 
jல/ வா,[ைகயாளCகE ம5Q/ இ8Hய
ம[கE wHய அ>பவ-கைள( ெபQவாCகE;
ைம[ேராசா(+ அ` G9Eள wHய சாதன-கE
ம5Q/ w9வைக [ள�+ ேசைவ, இ8Hயா M
த5ேபா9 ஏ5ப+Y வ</ ,�+டM wர+.[6
உத Y/ எ3Q ைம[ேராசா(+ ெதL G9E
ள9. இ8த |+Y Tய5 .[கான ஒ(ப8த-கE
6`G9 இ-6 பாC[கலா/.

ைமLேராசா(8 + ஜ:8 டயY

இ< iQவன-கZ/ இைண89 ‘=-’
ேதடM சாதனGH3 jல/ wHய வசHகைளG
தர ெசயMபY/. [ளவ+ ேசைவ அ,(ப ைடl
லான ஆPc jல/ வா,[ைக யாளCகE .ற(
பான அ>பவ/ ெபQ/ வைகlM ெசயMபா
YகE இ<[6/. ஜ%+ டயM iQவன/ த3
இைணய தளGHM, ‘=-’ ேதடM சாதனGH3

ெதாbM d+பGHைன இைண[கலா/ எ3Q 
எHCபாC[க(ப YRற9.

ைமLேராசா8( + ேப W.எ,

ைம[ேராசா(+, Paytm app ம5Q/ Paytm
Wallet ெசய�கைளG த3 Cortana ெசய�xட3
ஒ<-Rைண[6/. இத3 jல/, வா,[ைகயா
ளCகE தா-கE பய3பYG9/ ேசைவகZ[
கான க+டணGைத எf தாகh ெசgGத T,x/. 
ெமாைபM ேபா3கfM இ8த iH பLமா5ற-

இ!"யா%&
எ")கால, "-ட/க0 :

ைம3ேராசா7- அ9%7:

Network: ெநEெவா7T (இ!ட7ெநE உEபட)
W& இைணTக(பE^:TCB ஒ: கB(�Eட2&
உ<ேள அ'ம9,!D வ:B அV8தவ2!
LயQSைய8 தVTCB ஒ: சா(Eேவ7 அ&லX
SDய ஹா7Eேவ7 சாதனB.
Internet Telephony: வழTகமான ெட�ேபா!
இைண(1&லாம& இ!ட7ெநE fலB ெதாைல
ேபS ெதாட7) ெகாUV ேப�B LைறTC இ?த
ெபய7.
Mother Board: (மத7 ேபா7E)ெப7சன& கB(
�Eட2& இ:TCB எலTEராkT ச7T�E
ேபா7E. இத! fலB தா! கB(�Eட2!
அைன8X பாகiகmB (மாkEட7, | ேபா7E,
மxb, 12Uட7 ேபா!றைவ) இைணTக(பEV
ெசய&பV8த(பVW!றன. ஒ!OTெகா!O
இைண?X ெசய&பVW!றன.

“ெதR!V ெகா0_/க0”
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கைள எfHM ேம5ெகாEள இயg/. ேப
,.எ/., ைம[ேராசா(+ iQவனGH3 ‘ஆ�%
365’ ெதா6(=ைன, வCGதகCகE 6`Gத தக
வMகE ம5Q/ iH[ கண[6 வழ[Rைன iC-
வR[க( பய3பYG9/. அG9ட3, ைம[
ேராசா(+ iQவனGH3 ச(ேபாC+ ேசைவகE
 5பைனlைன, ேப ,.எ/. ெசய� எfைம
யா[6/.

ைமLேராசா(8 + :நா( }Y

ைம[ேராசா(+ iQவனGH3 [ள�+ க+
டைம(=ைன, %நா( M பய3பYGH,
,�+டM தா{ய-R  iேயாக%தC க+ட-
ைம(=ைன ஏ5பYG9/. இத3 jல/, வா,[
ைகயாளCகE தா-கE ெபா<+கE வா-6/
ேபா9,T,ெவY(ப9எfதாகஇ<[6/.இ8த
ஒ(ப8த/ ஏ5ப+டைதG ெதாடC89, %நா( 
M Snapdeal Motors எ3>/ =L ைனG
ெதாட-Rய9. இ9 ைம[ேராசா(+ [ள�+
க+டைம(=M ெசயMபY/. %நா(M வா,[
ைகயாளCகZ[6 wHய வைகlM ேசைவ கைள
வழ-க, இ< iQவனT/ இைண89 %ைக(,
=- ம5Q/ காCடனா ெசய�கைளh ெசயMப
YG9/.

இ8த T,cகைள அ` Gத அேத ச8
H(=M, ைம[ேராசா(+ சாதன-கf3 இ8Hய 
அ`Tக/ 6`G9/ அ` ( wகE ெவf யா
Rன. ’சCேப% (ேரா 4’ என( ெபயLட(ப+
YEள ந®ன சCேப% ேட(ள+ சாதன/, வ</ 
ஜனவLlM இ8Hயா M  5பைன[6 அ`
Tக(பYGத(பY/. இ8Hயா M சCேப%
ேட(ள+ TதM Tைறயாக  5பைன[6 வ<
Rற9. ’சCேப% (ேரா 4’ ேட(ள+ =...,
2736×1824 =[ெஸM Hற>ட3, 12.3 அ-6ல
Hைரxட3, இ3ெடM %ைகேல[ (ராச ச<ட3
வ,வைம[க(ப+YEள9. இHM, அHக ப+ச
மாக, 1 ெடரா ைப+ அள M சா�+ %ேட+
ஹாC+ ,%[6கைள( பய3பYGத T,x/.
இத3 ெவf[ கவச/, _கc/ 6ைறவான 
த,ம3 உைடயதாக, ெம[¯.யGHM தயாL[
க(ப+டதா6/.

 !ேடா% இய[கGHM இய-6/
இர!Y %மாC+ ேபா3கE (Lumia 950 and
Lumia 950 XL) ,ச/பC மாத/ அ` TகமாகcE
ளன. அ!ைமlM ெவfயான,  !ேடா%
10 ஆ(பேர+,- ெகா!Y ெவf யா6/,
ைம[ேராசா(+ iQவனGH3 TதM %மாC+
ேபா3களாக இைவ இ<[6/.

°_யா 950 %மாC+ ேபா{M, AMOLED
,%=ேள ெகா!ட 5.2 அ-6ல அள லான
Hைர உEள9. =3wறமாக, 20 ெமகா =[ெஸM
Hற3 ெகா!ட =KC K ேகமரா தர(ப+YE
ள9. இHM, LED RGB (ளா± தர(ப+YEள9
|YதM .ற(பா6/. இHM, 1.8 Rகா ெஹC+%

ேவகGHM இய-6/ 6வாMகா/ Snapdragon
808 .(ெச+ தர(ப+YEள9. இத3 ரா/
ெமமL 3 �.=. %ேடாேர� ெமமL 32 �.=.
இத3 ேப+டL 3,000 mAh Hற3 ெகா!ட9.

°_யா 950 எ[%.எM., 7 அ-6ல அள M
Hைர ெகா!ட ஒ< ேப(ள+ (phablet) ஆ6/.
இ9c/,  !ேடா% 10 .%டGHM இய--
6Rற9. 64 =+, ஆ[டா ேகாC Qualcomm
Snapdragon 810 .(ெச+ தர(ப+YEள9.
இத3 ரா/ ெமமL 3 �.=. %ேடாேர� ெமமL
32 �.=. =3wறமாக, 20 ெமகா =[ெஸM
Hற3 ெகா!ட =KC K ேகமரா தர(ப+YE
ள9. இHM, LED RGB (ளா± தர(ப+YEள9
|YதM .ற(பா6/. இத3 ேப+டL 3,340
mAh Hற3 ெகா!ட9.

USB -- Universal Serial Bus: (hkவ7ச& �2ய&
பb) கB(�Eட:ட! இைணTக(பVB 1ற
சாதனiகைள எ\தாக இைண8X( பய!ப
V8த ஒ: வz. bேகன7, மxb, 1ளா� ^ைர`,
12Uட7 என8 தQேபாX அைன8X சாதனi
கmB இத! வzேய தா! கB(�Eட:ட! 
இைணTக(பVW!றன. கB(�Eட7 இயiWT
ெகாU^:TCBேபாேத இதைன( பய!பV89
சாதனiகைள இைணTகலாB, �TகலாB.
Control Panel: (கUEேரா& ேபன&) 3Uேடாb
இயTக89! bடா7E ெம'3& தர(பVB ஒ:
�& என இதைனa ெசா&லலாB. இத! fலB
3Uேடாb இயTக89! அ^(பைடa ெசய&பா
Vகைள ெசBைம( பV8தலாB. அ8Xட! ெப7
சன& கB(�Eட7 மQOB இைண?த சாதனiக<
ெசய&பVB த!ைமையhB �ரைமTகலாB.
RAID - Redundant Array of Independent Disks::
ஒேர ேடEடா3ைன பல ஹா7E ^bTW& ப9?X
ைவTCB Lைற. இத! fலB இ!)E மQOB
அxE)E ெசய&பாVகைள சமlைல( பV89
பW7?X இயTகலாB. இத! fலB கB(�Eட7 Sb
ட89! ெசய&பாVக< ேம!ைமயைடW!றன.

“ெதR!V ெகா0_/க0”
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கைட# ைப&ட' ேவ*+ ,ற.க
ேவC+ அMல9 ேவQ எ8த wேரா Rரா/ பய3
பYGHனாg/, ஒ<Tைற T,G9 மQTைற
இய[கG ெதாட-6ைகlM, இQHயாகG
Hற89 பய3பYGHய ைபைலG Hற89 பய3
பYGத எ!«ேவா/. ைபM ெம> ெச3Q,
ப+,யைலG Hற8தாM, அHM Tதலாவதாக[
Rைட[6/ ைபM அ9வாகGதா3 இ<[6/.
அMல9 �ச3+� K%Y ைபM ப+ ,யைல(
ெப5றாM, அHM கைட.யாக( பய3பYG
Hய ைபைல( ெப5Q Rf[ ெசP9, =3னC
இய[கலா/. இ8த Rf[6கைள _hச/ ெசP
HY/ வைகlM, ஒ< ெச+,-% அைமGதாM, 
ேவC+ wேராRரா/ Hற[6/ ேபாேத, இQH
யாக நா/ பய3பYGHய ைபgட3 ேவC+ 
இய-கG ெதாட-6/. qேழ 6`( =+YEள ப,
ெச+ ெசPHடc/.
1. %டாC+ ப+ட3 அ�Gதc/.
2. ர3 ேதC8ெதY[கc/.
3. இQHlM தர(ப+YEளைத அ(ப,ேய

ைட( ெசPHடc/: winword.exe /mFile1
4. ஓேக Rf[ ெசPHடc/.

இHM தர(ப+YEள /m % +h ஒ<
ேம[ேரா அMல9 க+டைளைய இய[6/.
இ8த இடGHM, File1 எ3ப9 T3னேர வைர
யQ[க(ப+ட ஒ< ெபயC. ஒ< ைப�3 ெபயC
எ3னவாக இ<8தாg/, இ9ேவ ெபயராக
மாQ/. இதைன அYG9,
1.  !ேடா% எ[%wேளாரLM, winword.exe

எ3ற ைபைல[ க!ட`யc/. இ9 வழ[
கமாக, C:\Program Files\Microsoft Office\Office\
folder எ3ற இடGHM Rைட[6/. இHM
ைர+ Rf[ ெசP9, Rைட[6/ ெம> M
Create Shortcut எ3பைதG ேதC8ெதY[கc/.
 !ேடா% ஷாC+க+ ஒ3ைற உ<வா[6/.
இ9 ப+,ய�3 இQHயாக[ கா+ட(பY/.
=3னC, wHய ஷாC+க+,M ைர+ Rf[ Send
To Desktop எ3பைதG ேதC8ெதY[கc/.

4. இ{ ெட%[டா(=M, wHய ஷாC+க+ 
ஐகாைன[ க!ட`யc/.

5. இHM ைர+ Rf[ ெசP9, Properties ேதC8
ெதY[கc/.

6. ஷாC+க+ ேட(=M, /mFile1 எ3ற % +ைச
%+L-6ட3 இைண[கc/.

7. ஓேக Rf[ ெசPHடc/.

இ8த ஷாC+க+ைட( பய3ப YGH, எ(-
ேபாெதMலா/, ேவC+ Hற[க(ப YRறேதா, இQ
Hயாக( பய3பYGத(ப+ட ைபgடேனேய,
ேவC+ Hற[க(பY/. 

ஓC எhசL[ைக. o-கE ஒ3Q[6 ேம5
ப+ட ேவC+ wேராRரா/ பய3பYG9பவ
ராக இ<8தாM, ேமேல 1M கா+ட(ப+ YEள
இடGHM சLயான ேபாMடL3 ெபயைரG தர 
ேவ!,யH<[6/.

எ0கைள. ெகா04 ேம6ேகா7 89க7

ேவC+ டா6ெம!+ உ<வா[6ைகlM, பல
இட-கfM ேம5ேகாE 6`கைள( பய3பYG
9Rேறா/. .ல ேவைளகfM, நா/ ஒ< வைக
6`¬+,ைன அைமGதாM, ேவC+ தானாக 
அதைன மா5Q/. இ9 மாறா iைலlM தானாக 
மா5` அைம[6/ வைகlM ேவC+ ெச+ ெசP-
ய(ப+,<(ப9தா3 காரண/. இவ5ைற மா5
றாமM அைம[க, ஆ+ேடா கெர[+  !ேடா
ெப5Q (Tools | AutoCorrect// AutoFormat As You
Type மா5ற ேவ!Y/. இத56 இ3ெனா<
வbx/ உEள9. இ8த ேம5ேகாE அைட
யாள[ 6`கE  அ(ப,ேய உ-கZ[6G ேதைவ
எ3றாM அ8த அைடயாள-கைள q ேபாC,M
ேவQ ஒ< வb jல/ ஏ5பYGதலா/.

ஆM+ அ�G HயவாQ 0147 எ3ற எ!ைண
ந/லா[ q ேபாC,M ைட( ெசPதாM, ெதாட[க
iைலlM அைம[க(பY/ டwE ெகா+
ேடஷ3 அைடயாள/ Rைட[6/. 

ஆM+ அ�G HயவாQ 0148 எ3ற எ!ைண
ந/லா[ q ேபாC,M ைட( ெசPதாM, T,x/
iைலlM அைம[க(பY/ டwE ெகா+
ேடஷ3 அைடயாள/ Rைட[6/. 

ஆM+ அ�GHயவாQ 0145எ3ற எ!ைண
ந/லா[ q ேபாC,M ைட( ெசPதாM, ெதாட[க
iைலlM அைம[க(பY/ .-RE  ெகா+
ேடஷ3 அைடயாள/ Rைட[6/. 

ஆM+ அ�GHயவாQ 0146 எ3ற எ!ைண
ந/லா[ q ேபாC,M ைட( ெசPதாM T,c
iைலlM அைம[க(பY/ .-RE ெகா+
ேடஷ3 அைடயாள/ Rைட[6/. ஒ3ைற
iைன M ைவG9[ ெகாEZ-கE. இ8த எ!
கைள ந/ லா[ qlைன அ�GH( =3 அத3
qழாக உEள q ேபாCY jல/ ைட( ெசPHட
ேவ!Y/.
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எ.ெஸ; ைபைல
=>?@?ேபாA பா*.க

எ[ெஸM ஒC[ ²+ ஒ3ைற _க[ கவனG
9ட3 ரக.யமாகG தயாLG9[ ெகா!,<[
R�CகE. அ(ேபா9 உ-கE ந!பC அ<ேக
வ<RறாC. அவLட_<89 அதைன மைற[க
 </wR�CகE. எ3ன ெசPHடலா/? உடேன
 !ேடா ெம> 56h ெசM g-கE. அHM
ைஹ+ (Hide) எ3Q இ<(பைத[ Rf[ ெசPH
Y-கE. அMல9 ஆM+ + ட=EK + எh ஆRய
j3Q qகைள அ�G Hனாg/ இ8த  ைளc
ஏ5பY/. o-கE ஈYப+Y[ ெகா!,<[6/
ைபM மைற[க(ப+Y Y/.  !ேடா ெம>
ெச3Q த5ேபா9 Hற8 H<[6/ ைபMகf3
ப+,யைல( பாCGதாg/ அHM இ8த ைபM
இ<[கா9.

சL. இ(ேபா9 அ8த ைபைல �!Y/
Hற89 பmயா5ற  </wR�Cகளா? �!Y/
 !ேடா ெம> ெச3Q அ3ைஹ+ (Unhide)
எ3பதைன[ Rf[ ெசPயலா/. அMல9 
ஆM+ + ட=EK + x ஆRய qகைள அ�G
தலா/. அ(ேபா9 ஒ<  !ேடா Hற[க(ப+Y
அHM மைறG9 ைவ[க(ப+,<[6/ ைபMகE
அைனG9/ கா+ட(பY/. o-கE எ8த ைபைல 
மைறG9 ைவGதH�<89 �+க  </wR�C
கேளா அ8த ைப�3 ெபயC �9 Rf[ ெசP9
அதைனG Hற89 பmயா5றலா/. 

இ(ேபா9 ஒ< ச8ேதக/ உ-கZ[6
வரலா/? மைற[க(ப+ட ைபைல �!Y/
ெகா!Y வராமM எ[ெஸM wேரா Rராைம
j, +டாM எ3ன நட[6/? அ,(ப
ைடlM பாC[ைகlM எ[ெஸM wேராRராைம
jY/ேபா9, அ(ேபா9 நா/ பய3பYGH[
ெகா!,<[6/ ைபைல பHயவா எ3Q
ேக+6/. ம5ற ைபMகைள jY/ேபா9 ேச�
ெசPய அMல9 ேவ!டா/ என iைனGதாM
அத5ேக5றாCேபாM ெய% / ேநா ெகாYG9
ெவfேயறலா/.

இ-ேக ேவQபாY எ3னெவ3றாM
o-கE மைறG9 =3 �!Y/ Hற[காமM
 +ட ைபைலG Hற[க =3ெனா<Tைற
க+டைள ெகாYGதாM, ைபM Hற89 உடேன

மைற[க(ப+Y Y/. �!Y/  !ேடா
ெம> ெச3Q அ3ைஹ+ ப+டைன அ�Gத
ைபM �!Y/ பய3ப YGத[ Rைட[6/.  
எனெவ அPேயா ேபாP +டேத! எ3ற 
கவைல ேவ!டா/.

BC0+ BC=DEட'
ேசG ெசH,ட

எ[ெஸM wேராRரா_M டயலா[ பா[µைன(
பய3பYG9ைகlM, o-கE டயலா[ பா[µM
கா!பதைன ெச+ ெசP9 அைம[கலா/. இHM 
ஒ3Q, o-கE பாC[6/ எ[ெஸM ஒC[w[
R3 =L K கா+ .lைன டயலா[ பா[µ3
இட 9 ப[க/ கா+Y/ப, அைம[கலா/.
Views ��ைன அYG9Eள q� ேநா[Rய
அ/w[ 6`lM Rf[ ெசP9, Rைட[6/ 
ப+,ய�M Preview எ3பதைனG ேதC8
ெதY[கc/.

இ8த Open டயலா[ பா[% Hற[க(பY
ைகlM, .ல ஒC[ w[6கZ[6 =L K என(
பY/ T3 ேதா5ற[ கா+. தர(பட Mைல
எ3பைத உணC8H<(�CகE. அைனG9
ஒC[w[6கZ[6/ =L K கா+. இ<[க
ேவ!Y/ என T,c ெசPதாM, qேழ த89E
ளப, ெச+ ெசPHடc/.
1. Office ப+ட3 Rf[ ெசPHடc/. ெதாடC89

Prepare ம5Q/ Properties Rf[ ெசPHடc/.
எ[ெஸM, உ-கZைடய ஒC¶+ ேமலாக,
�<[காமாக properties கா+Y/.

2. அYG9 Document Propertiesஐ அYG9Eள
அ/w[ 6`l3 �9 Rf[ ெசPHடc/.
இ-6 Advanced Properties எ3பைதG ேதC8
ெதY[கc/. எ[ெஸM இ(ேபா9 Properties 
டயலா[ பா[ைஸG Hற[6/. 

3. இ-6 Summary ேட( ேதC8ெதY[க(ப+,
<(பதைன உQH ெசPHடc/.

4. இ8த டயலா[ பா[µ3 qழாக உEள Save
Thumbnails for All Excel Documents எ3பைதG
ேதC8ெதY[கc/.

5. அYG9 Properties டயலா[ பா[ைஸ jட
ஓேக Rf[ ெசP HYேவா/.

6. இ(ேபா9 ஒC[w[Rைன ேச� ெசP Hடc/.

எ3ெஸ&
B7O...
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ஆ!+ராP+ சாதன-கf3 பா9கா(w
த3ைம 6`G9 ஆPc ேம5ெகா!Y

வ</ வMgநCகE, அ!ைமlM, wHய வைக
மாMேவC wேராRரா/ ஒ3Q ேவகமாக( பர 
வ<வதைன[ க!ட`89EளனC. இத3 வb
கைளh சL யாக[ க!ட`89, க+Y(பYG9/
wேராRரா/கைள உ<வா[க T,ய Mைல
எ3Q, இதைன உணC8த Ars Technica எ3>/
ஆPc ைமய iCவா RகE அ`  G9EளனC.
இ8த மாMேவC wேராRரா/, =ரபலமான ஓC
அ(fேகஷ3 wேராRரா/ ேபாலG த3ைன[
கா+,[ ெகாE Rற9. இதைன, ஆ!+ராP+
%மாC+ ேபா{M, தர ற[க/ ெசP9, பH8
தcட3, ேபா>ைடய அ,(பைட[ க+ட
ைம(=ைனேய மா5`, இ3>/ பல ெகYதM
 ைள [6/ wேராRரா/கZ[6 வbைய
ஏ5பYGHG த<Rற9. இதைன, o[6வத56
ேம5ெகா!ட Tய5.கE இ9 வைர ேதாM
 lM T,89Eளன.

இ8த மாMேவC wேராRரா/, தC+ பாC+,
அ(fேகஷ3 %ேடாCகfM காண(பYRற9.
இத3 6`¬YகE, |6E =ேள %ேடாLM
Rைட[6/ ேப%w[, + +டC ெசய�கE
ேபால[ கா+,[ ெகாER3றன. எனேவ, இைவ
ெசயMபடG ெதாட-6ைகlM, நா/ மா5ற/
எதைனx/ உணCவ HMைல. வழ[கமான
wேராRரா/கE ேபாலேவ ெசயMபYR3றன.
ஆனாM, இவ5`M, ெகYதM  ைள [6/
வைகlM பல 6`¬YகE, இவ5`M அைம[
க(ப+YEளன. அைவ இய[க(ப YைகlM,
ேபா{3 ஆ!+ராP+ ஆ(ப ேர+,- .%
டGHM dைழR3றன. அHM, ம5ற ெகYதM

 ைள [6/ wேராRரா/கE வ</ வைகlM
பாைதகைள அைம[R3றன. ஆ(பேர+,-
.%ட/ jலமாக இைவ ேபா{M dைழ89 
YவதாM, இவ5ைற o[6வத56 wேராRரா/கE
வ,வைம(ப9 .ரமமாRற9. ஆ(பேர+,-
.%டGHைனேய o[R, wHயதாக, சLயான,
.%டGHைன நா/ பH8தாேல இH�<89 த(
=[க இயg/.

த5ேபாைத[6 Shedun, Shuanet, and ShiftyBug 
என அ`ய(ப+YEள இ8த wேராRரா/கE,
 ள/பர-கைள கா+YவHM ம+Y/ ெவ5`
ெப5QEளன. ஆனாM, ஆ(பேர+,- .%
டGHைன இைவ வைளG9 +டாM, ந/ த{
நபC ேட+டா  ைன எfதாக, இைவ ைக(-
ப5றலா/. அவ5`3 jல/ iH இழ(w ஏ5ப-
டc/ வாP(w உEளன.

இைவ தானா கேவ, ேவக மாக( பர  வ< R3
றன. ஏறGதாழ, 20 ஆlர/ அ( fேகஷ3கைள
(ேப%w[, %ைக(, + +டC ேபா3றைவ)
இைவ மா5` அைமG9Eளன. இ8 Hயா உ+
பட பல நாY கfM, இ8த மாMேவC பர  வ<-
வதாக, Ars Technica ஆPc ைமய/ அ` G9E
ள9. இ9 வைர, |6E =ேள %ேடாC ேபா3ற
அHகார ·Cவ %ேடாC இய-6/ தள-கைள 
இைவ ெச3றைட8ததாகG ெதL ய Mைல.

எனேவ, அ(fேகஷ3 wேராRரா/கைள,
உ-கE %மாC+ ேபா{M தர ற[க/ ெசPவதாக
இ<8தாM, _க[ கவனமாக, அைவ உLய அH
கார·Cவ தள-கfM இ<89 ெபற(பYவதைன
உQH ெசP9, =3னC தர ற[க/ ெசPHடc/.
தC+ பாC+, %ேடாCகf�<89 எ8த அ(fேக
ஷைனx/ இற[R( பய3பYGத ேவ!டா/.

அட3க ABயாத
ஆE-ராF-
மா&ேவ)
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இ8Hயா M தயாL[க(ப+ட, ப+ெஜ+  ைல
lலான, த3 %மாC+ ேபா3கE இர!ைட,
சா/ச- iQவன/ Galaxy On5 ம5Q/ On7 எ3ற
ெபயCகfM  5பைன[6 அ!ைமlM அ`
Tக(பYGHய9. இ8Hயா M இத3 ெதாb5
சாைலlM T5`gமாகG தயாL[க(ப+ட
ேபா3களாக இைவ ெவf வ89Eளன. இ8த
இர!Y/, 4� அைல வLைச ேபா3களா6/.
இவ5`M தர(பY/, UDS (Ultra Data Saving)
Mode ம5Q/ 4G Download Booster எ3ற இ<
வசHகZ/, பயனாளCகZ[6 ஒ< wHய  GH
யாசமான அ>பவGHைனG த</ என சா/ச-
iQவன/ அ` G9Eள9. இ8 Hய இைள
ஞCகE எ(ேபா9/ த-கE
ந!பCகZட3 ெதாடC=M
இ<[க ேவ!Y/ என
 </wR3றனC. அேத
ேநரGHM, தா-கE, %மாC+ 
ேபா3கZ[ெகன ெசல வ
b[6/ பணGH56G தர
மான ெமாைபM %மாC+ 
ேபா3கE Rைட(பதைன
உQH ெசPHட எ!«
R3றனC. இவCகf3 எ!
ண-கைள iைறேவ5Qவ
த5காகேவ, இ8த ேபா3கE 
இ8Hயா ேலேய வ,வ
ைம[க(ப+Y, உ<வா[க(
ப+Y, அ`Tக(பYGத(ப
Yவதாக, சா/ச- இ8Hயா
iQவனGH3 இய[6நC
ஷCமா ெதL G9EளாC. 

சா/ச- ஓ.எ3.5 .ற(ப/ச-கE: இத3
Hைர 5 அ-6ல அள லான9. 720X1280
=[ெஸM Hற>ட3, ைஹ ெடப{ஷ3 ,%-
=ேளைய[ ெகா!YEள9. இத3 =3wற[
ேகமரா, 8 எ/.=. Hற>ட3, எM.இ.,.(ளா±
இைண[க(ப+Y ெசயலா5QRற9. T3w
றமாக உEள ெசM= ேகமரா 5 எ/.=. Hற3
ெகா!டதாக உEள9. ெந+ெவாC[ இைண(-
=56 எM.,.இ. (4�), x.எ%.=, ைவ =, 
ம5Q/ �.=.எ%. ஆRய ெதாbM d+ப-கE 
இய-6R3றன. இத3 ரா/ ெமமL 1.5 �.=.
%ேடாேர� ெமமL 8 �.=. இதைன 128 �.=.
வைர ைம[ேரா எ%.,. காC+ ெகா!Y அH-
க(பYGதலா/. இத3 பL மாண/ 142.3 x

72.1 x 8.5 _�. எைட 149
Rரா/. இHM இர!Y
�.எ%.எ/. ./கைள( 
பய3பYGதலா/. இத3 
ேப+டL 2,600 mAh
Hற3 ெகா!ட9. இத3
ஆ(பேர+,- .%ட/
ஆ ! + ர ா P + 5 . 1 .
லா�பா( ஆக உEள9. 
 நா,[6 30 =ேர/
எ3றேவகGHM  ,ேயா 
பH ைன, இத3 ேகமரா
ேம5ெகாE Rற9. அ[
µலேரா�+டC ம5Q/
(ரா[._+, ெச3சாC
கZ/ இய-6R3றன.

சா,ச` ஓ.எ$.7 Uற(
ப,ச`கJ: இத3 Hைர

சா>ச/ வழ/?> ப-ெஜ- Oமா)-ேபா<
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5.5 அ-6ல அள லான9. 720x1280 =[ெஸM
Hற>ட3, ைஹ ெடப{ஷ3 ,%=ேளைய[
ெகா!YEள9. இத3 =3wற[ ேகமரா,
13 எ/.=. Hற >ட3, எM.இ.,.(ளா±
இைண[க(ப+Y ெசய லா5QRற9. T3w
றமாக உEள ெசM= ேகமரா 5 எ/.=. Hற3
ெகா!டதாக உEள9. ெந+ெவாC[ இைண(
=56 எM.,.இ. (4�), x.எ%.=, ைவ =, 
ம5Q/ �.=.எ%. ஆRய ெதாbM d+ப-கE
இய-6R3றன. இத3 ரா/ ெமமL 1.5 �.=.
%ேடாேர� ெமமL 8 �.=. இதைன 128 �.=.
வைர ைம[ேரா எ%.,. காC+ ெகா!Y அH-
க(பYGதலா/. இத3 பLமாண/ 151.8 x 77.5
x 8.2 _�. எைட 171 Rரா/. இHM இர!Y

�.எ%.எ/. ./கைள( பய3பYGதலா/.
இத3 ேப+டL 3,000 mAh Hற3 ெகா!ட9.
இத3 ஆ(பேர+,- .%ட/ ஆ!+ராP+5.1. 
லா�பா( ஆக உEள9.  நா,[6 30 =ேர/ 
எ3ற ேவகGHM  ,ேயா பH ைன, இத3
ேகமரா ேம5ெகாERற9. அ[µலேரா�+டC
ம5Q/ (ரா[._+, ெச3சாCகZ/ இய-6
R3றன.

Galaxy On5 %மாC+ ேபா3 ¹.8,999 ம5Q/
Galaxy On7 %மாC+ ேபா3 ¹.10,990 என
 ைலlட(ப+YEளன. ெச3ற நவ/பC 4
TதM, (f( காC+ இைணய தளGHM, க<(w
ம5Q/ த-க வ!ண-கfM இைவ  5பைன 
ெசPய(பYR3றன.

நட(w 2015 ஆ/ ஆ!,3, ஜூைல,
ஆக%+ ம5Q/ ெச(ட/பC அட-Rய j3

றாவ9 காலா!,M, 10 ல+ச/ ேபா3கZ[6
ேமM  5பைன ெசP9, ºனா 3 µேயா_
iQவன/ சாதைன பைடG9Eள9. 2014
ஆ/ ஆ!,M, இ8Hயா M  5பைனையG
ெதாட-Rய µேயா_ iQவன/, இ8த 
காலா!,M தா3, _க அHக அள M  5
பைனைய ேம5ெகா!டதாக அ` [க(
ப+YEள9.

“ஒ�ெவா< காலா!,g/ 45% |Yதலாக
 5பைனைய ேம5ெகா!ட எ-கE iQவன/,
இ8த[ காலா!,M தா3, _க அHகமாக எ!
m[ைகlM, ேபா3கைள  5பைன ெசP9E
ள9”எனஇ8iQவனஅHகாLெதL G9EளாC.
இ8iQவனGH3 அHகார ·Cவ இைணய தள

மான Mi.com, தளGHைன, ெதாடC89 பல ல+-
ச[கண[கான வா,[ைக யாளCகE அ«R வ<
R3றனC. ெச3ற ஜூ3 மாத/ தா3, இ8த
தள/ இைணயGHM ெசயMபா+,56 வ8த9.
அ[ேடாபLM ம+Y/, இதைன( பாCGதவC
எ!m[ைக ஒ< ேகா,ையG தா! ,ய9.

இ8த தளGHM, ¼பாவைளைய ஒ+, ேம5
ெகாEள(ப+ட DiwaliWithMi எ3>/  ழா[
ெகா!டா+டGHM, TதM நாளான நவ/பC 
3 அ3ேற, பG9 ல+ச/ ேபC கல89 ெகா!
டனC எ3Q, இ8 Hய( =L 3 தைலவC ம>
ெஜl3 அ` G9EளாC.

இ8iQவன/, இ8Hயா ேலேய தயா
LG9  5பைன[6 வழ-Rய Redmi 2 Prime
எ3ற %மாC+ ேபா3,  5பைனlM TதM
இடGைத( =,Gததாகc/ ெதL G9EளாC.

eனா%< fேயாg
h\வன,"<
அபார %iபைன
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இைணயB CD8த கEVைர,& �iக< CD(1E
டX ேபால, எ97பாராத இலTCக\& எ&லாB,
இைணயB 32வைட?X வ:WறX. ஆனா&, எ?த
9ைச,& ெச!றாAB, அX மkத இன89! 
ந!ைமTேக எ!ற வைக,& தா! ெச&WறX.
நமTCT �Vத& வச9கைள8 த?X, வா�Tைகைய
எ\தாTW வ:WறX. இதைன எV8XT காEV
கmட! �iக< எ�9யX Sற(பாக உ<ளX.
இ!'B எ!ன சா9TCB எனxB �iக< ேகா^ 
காE^,:TகலாB.

எ:.ேக. உஷா Uவராz, க�..

”Knoword” தளB CD8த தiக< தகவ&க<
அைன8XB பய'<ளைவ. CD(1Eட தளB 
ெச!O, அX த:B f!O lைலக\AB 3ைளயா
^ேன!. நா! ஆiWல இலTWயB மQOB ெமாz
ப^89:?XB, ஒ: Sல ெசாQகைளேய கUடDய
L^?தX. இ:(1'B, நாB அ9கa ெசாQகைளT
கQOT ெகா<ள இ?த தளB உத xWறX. நமTCa
சவா& 3Vவதனாேலேய, நாB அ9கB ஈ7Tக(பV
WேறாB. ேகU^ Tர� சாகா ேபா!ற 3ைளயாE
Vகைள 3ைளயாUV, ெபா�ைத nணாTCவ
தைனT காE^AB, இX ேபா!ற தளiக< நமTC(
பய'<ளைவயாக உ<ளன. தயx ெசjX, வார?-
ேதாOB இX ேபால ஒ: தளB CD8X எ�தxB.

ஆ. ெசMNYநாத$, தLகைல.

OUேடாb 10 ஆ(பேரE^i Sbட89ைன
எ(ப^hB �O ேகா^ சாதனiக\& ெகாUV
ெச&AB த! இலTWைன அைடய ைமTே ராசா(E 
laசயB பயனாள7கmTCa சாதகமான, எ\ைம
யான, இலவச வzகைள8 த:B எ!O எ97பா7T-
கலாB. ”)9ய 9EடB” எ!ற தைல(1& இதைனT
ேகா^EVT காE ̂ ய கEVைர ைமTேராசா(E lOவ
ன89! இலTCகைள 3ளTகமாகa �E^T காE^
h<ளX. பாராEVக<.

எ$. த`ைகய$, [,பேகாண,.

நமTகான வச9கைள ந&ல Lைற,& த:வதQ
காக8தா! நBைம( பQDய தகவ&கைள எV8XT
ெகா<வதாக, வாEb அ(, �C<, ேபb)T
ேபா!ற lOவனiக< �D வ:W!றன. இைத(
பயனாள7கmB, ெத2?ேதா ெத2யாமேலா ஏQOT
ெகா<W!றன7. ஆனா&, எ!ன வச9கmT
காக, எ?த அள3& நB தகவ&கைள( ெபQO
வ:W!றன7 எ!ற அள3ைன இ?த lOவனiக<
இ!'B தர3&ைல. ெவ\(பைடயாக இதைன8
ெத23Tகாதவைர, இ?lOவனiகைள நாB
உளவா\களாக8தா! க:த ேவUVB.

ஆ.. ஆராவQத$, ெச$ைன.

ெப2ய lOவனiக< நமTCa ேசைவ ெசj
9Vைக,&, நாB 3:B)W!றவQைற8
த:வதQகாக CT| ைப&கைள ஏQபV89
நB ேதைவகைள( )2?X ெகாUV அதQேகQப 
வச9கைள ஏQபV898 த:W!றன. அவQைற
ேவx பா7(பதாக நாB ஏ! எV8XT ெகா<ள
ேவUVB. அDயT �டாத தகவ&கைள நாB
தா! பாXகா(பாக அைமTக ேவUVB. அதQ
கான வzகைள நாB இைணய89& இ:?ேத ெபற
லாேம!

எ$. ஜ:வMs ராஜ$, )x�ேச�.

’இைணயB வயX 46’ எ!ற கE Vைர த:B
தகவ&க<  க அ:ைம. �C<, இைணயB,
ைமTேராசா(E, ேபb)T என LTWயமான
அ(\ேகஷ!க< அைன89QCB, அத! ஆUV
lைறxக\! ேபாX, �iக< த:B வரலாQO8
தகவ&க<, நாB கட?X வ?த ^�Eட& பாைதைய
நமTC ெர(ெர� ெசjX த:W!றன. இX,
கB(�Eட:TC8 தQேபாX அDLகமாW!றவ7
கmTCB, CD(பாக, அைன8X மாணவ7க
mTCB  கxB பய'<ளதாj இ:TW!றன.
உiகmைடய ப�TC எ! பாராEVக<.

ேபரா. டாLட. Q.Uவh( kரம�ய,, ெச$ைன.
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ேக<3: ெபாXவாக இXவைர 3Uேடாb இயT
க89& தர(பEட ஷா7E கE |க< இ&லாம&, )9ய
தாக, 3Uேடாb 10 Sbட89& தர(பEV<ள ஷா7E
கE | ெதாC()க< தர L^hமா? CD(பாக அைவ
SbடB ஷா7E கE |களாக இ:Tக ேவUVB.

எ$. Uயாமளா, NZ(�..
பHM: நMல ேகE . ெதL8தைதேய

�!Y/ அ`ய( ெபறாமM, wHயனவ5ைற
ம+Y/ ேக+YE½CகE. இேதா.

 !ேடா% ேலாேகா q +A: ஆ[ஷ3 ெச!டC
Hற[க(பY/.  !ேடா% ேலாேகா q +S:
ேதடMக+ட/Rைட[6/. !ேடா%ேலாேகா
q +C: காCடனா (ந/ நா+,M இய[க(பY/
ேபா9) ந/ க+டைளைய[ ேக+6/ வைகlM
Hற[க(பY/.  !ேடா% ேலாேகா q + ேட(
q:டா%[ KRைட[6/. !ேடா%ேலாேகா
q +Ctrl+D:  Ch�வM ெட%[ டா( Hற[க(பY/.
 !ேடா% ேலாேகா q +Ctrl+Right Arrow: நா/
உ<வா[Rய வல9 ப[கமாக அைம8H<[6/
 Ch�வM ெட%[டா( iைலகZ[Rைடேய
ெசMg/.  !ேடா% ேலாேகா q +Ctrl+Left
Arrow: நா/ உ<வா[Rய இட9 ப[கமாக அைம8
H<[6/  Ch�வM ெட%[டா( iைலகZ[
Rைடேய ெசMg/.  !ேடா% ேலாேகா q
+Ctrl+F4: நா/ பய3பYGH[ ெகா!,<[6/
 Ch�வM ெட%[டா(=ைன jY/. இைவதா3
Tத3ைமயான மா5ற-கைள[ ெகா!,
<[6/ ஷாC+ க+ q ெதா6(wகE. இ3>/
பல உEளன. ைம[ேராசா(+ தளGHM
இவ5ைற( ெபறலா/. இைணய தள TகவL:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/
keyboard-shortcuts#.

ேக<3: எE� 1ர xச7 பQD lைறய CD( )க<
அதைன( )க�?X வ:W!றன. �iக< அதைன( 
பய!பV8Xபவராக இ:?தா&,  கa Sற(பான,
உiகைளT கவ7?த ஓ7 அBசB CD8X �Oi
 கேள!.

ஆ.. ெஜயமாலா, காைரLகாY.
பHM: எ+� =ரcசC பய3பாY என[6( 

=,G9Eள9. எ3 >ைடய ஒ< ேல(டா(
க/(K+டLM,  !ேடா% 10, எ+� =ர cசC 
பய3பYGH வ<Rேற3. பல அ/ச-கைள
என[6( =,[6/; அைவ 6`G9 க+ YைரகE
பல ஏ5கனேவ எ�H உEேள3. அ8த[ க+Y
ைரகfM இMலாத ஓC அ/ச/ 6`G9 இ-6 
|QRேற3. அ8த வசHையG த</ ஓC எ[%
ட3ஷ3 6`G9/ பாC[கலா/.

எ+� =ரcசLM Reading View எ3Q ஒ<
வசH உEள9. வழ[கமாக, o-கE =ரcசC வb
யாக ஓC இைணய தளGHைன( பாC[ைகlM,
ப[கGHM  ள/பர-கE, ெதாடCேப இMலாத
ேவQ தகவMகE, சாC8த ம5ற தள[ க+YைரகE
என, ந/ மா{+டC Hைர இடGைத( =,G9[
ெகாEZ/  ஷய-கE அHகமாக இ<[6/.
இ8த  K M, இைவ அைனG9/ o[க(ப+Y,
நம[6 ேவ!,ய தளGHM உEள தகவM க+
Yைர ம+Y/ கா+ட(பY/. ேேல உEள இ<

ேகJO – பNY –டாLட. ெப. சMNர ேபா: –
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பட-கfM இ8த இர!Y கா+.[6/ இைடேய
உEள ேவQபா+,ைன[ காணலா/.

அ(ப,யானாM, இ9 ேபா3ற ெதfவான  K
Rைட[க, எ+� =ரcச<[6Gதா3 ெசMல ேவ!
Yமா? எ3ற ேகE உ-கE மனHM எழலா/.
o-கE, 6ேரா/, பயCபா[% =ரcசC பய3பYG
9பவராக இ<8தாM, அத5கான எ[%ட3ஷ3
wேராRரா/ ஒ3ைறG தர ற[க/ ெசP9,
இ3%டாM ெசPH+டாM ேபா9/. அேத �,-
 K Rைட[6/. அ8த எ[%ட3ஷ3 wேரா
Rரா/ ெபயC ”Clearly”. இதைன https://evernote.
com/clearly/ எ3ற இைணய TகவLlM உEள
தளGHM இலவசமாக( ெபறலா/.

இ8த தளGH56h ெச3றcட3, அ9 தானா
கேவ, உ-கE =ரcசC எ3னெவ3Q அ`89
ெகா!Y, அத5கான எ[%ட3ஷ3 wேராR
ரா_ைன இலவசமாகG தர ற[க/ ெசPHட

�-[ த</. க/(K+டLM இற[R, பHc 
ெசP9 பய3பYGHனாM, எ+� =ரcசC த</
�,-  K Rைட[6/.

ேக<3: �C< ேம( எ!'B தள89ைன நா!
பய!பV89, ஊ7க<, அவQDQWைடேய உ<ள
வzக< பா789:TWேற!. ”�C< bைக” என
அUைம,& ேக<3( பEேட!. இXxB ேம(
தானா? அ&லX ேவறா? இத! பய! எ!ன? S!ன 
CD(பாக8 த:மாO ேகEVT ெகா< Wேற!.

எ$. பரMதாம$, ம7லா>xைற.
பHM: ந/ வா� M, ஏேத>/ ஒ< வயHM,

நம[6 ேமேல உEள  !ெவf 6`G9  ய(
பாக( பாCGH<(ேபா/. பEflM ப,[6/
ேபா9, ந+சGHர[ |+ட-கE ப5` ஆ.LயC
6`(=YைகlM, ®+,56 வ89 ெமா+ைட
மா,lMஇர MபYGதவாேற,அ9இ9தாேனா
என  ய89 பாCGH<(ேபா/.  !ெவfx/
அHM உEள ந+சGHர-கZ/, ேகாள-கZ/
எ3Q/ ந/ைம  ய(=M ஆ�G9/  ஷய-
களா6/. இதைன, ந/ க/(K+டC HைரlM
கா+ட |6E iQவன/ த</ ெசய� தா3

”|6E %ைக.”
 !ெவf 6`G9 ஆPc நடG9/ பM

ேவQ ஆPc[ |ட-கfM பm யா5Q/ வM
gநCகf3 ஒG9ைழ(ேபாY, |6E இ8த
தளGHைன உ<வா[RxEள9. இ8த H+ட/
6`G9/, அத3 ேநா[க-கE 6`G9/ 
Tத�M ந36 அ`89 ெகா!Y, =3 இHM 
தகவMகைள அ`ய Tய5.[கலா/. அத56
Tத�M http://www.google.com/sky/about.html 
எ3ற தள/ ெசMலc/. இ-6 அ,[க, ேக+-
க(பY/  னா[கE ம5Q/  ைடகE ப6H, 
_கG ெதfவாக இ9 6`G9 ெசாM Rற9.

=3னC, http://www.google.com/sky/ எ3ற
TகவLlM உEள தள/ ெச3Q |6E %ைக
த</ கா+.கைள[ காணலா/. இ-6 இGத
ளGH3 Tக(w ப[க/ ெச3Q, qழாகG தர(-
ப+YEள =LcகfM ஒ3ைறG ேதC8ெதYG9,
நா/  </wவைத[ காணலா/. அYGத
வைக[6h ெசMல ேவ!Y/ எ3றாM, �!Y/
ேஹா/ ெச3Q, ேதCc ெசP9 காணலா/. 
அைனவ</, 6`(பாக மாண வCகE, பாC[க 
ேவ!,ய தள/ இ9.

ேக<3: எ!kடB 3Uேடாb 7 அ&^ேமE உ<
ளX. இX ஒ: 64 1E கB( �Eட7. இ9& எ(8
அ�89 ேச( ேமாE ெச&ல LயQS8தா&, WைடTக 
மOTWறX.

ெப�ச�$ தனராz, நாக(ப8Wன,
பHM: கவைல(பட ேவ!டா/, ெப¾

ச_3. இத56 மா5Q வb ஒ3Q  !ேடா% 
7 ைவG9Eள9. 
1. %டாC+ ப+ட{M Rf[ ெசP9, க+டGHM

“msconfig” என ைட( ெசP9 எ!டC த+
டc/. இ9, System Configuration �M கா+Y/.

2. இHM Boot எ3ற ேட(=ைனG ேதC8ெதY[
கc/.

3. Safe Boot எ3பத56 அYG9 உEள ெச[
பா[µM ,[ அைடயாள/ ஏ5பYGதc/.
“Minimal” எ3பதைனG ேதC8ெதY[கc/.
இதைனG ேதCc ெசPதcட3 ஓேக Rf[
ெசPHடc/.

4. இதைன அYG9 கா+ட(பY/ பா[µM ஓC 
எhசL[ைக ெசPH இ<[6/. உ-கZைடய
க/(K+டைர �%டாC+ ெசPHட[ ேக+Y[
ெகாEZ/. அதாவ9, உ-கZைடய க/(
K+டைர o-கE ேச( ேமா,M இய[கலா/.
இHM Restart எ3பHM Rf[ ெசP Hடc/.
அMல9 o-கE அ(ே பா9 க/(K+டLM
பாCG9[ ெகா!,<[6/ பmlைன
T,[க ேவ!Y/ எ3றாM, � %டாC+ ெசP
HடாமM, அ8த ேவைலைய T,[கc/.
அத3 =3 �%டாC+ ெசPHடc/. இ(
ேபா9 க/( K+டC ேச( ேமா,M இய-கG 
ெதாட-6/.
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5. o-கE ேச( ேமா,M இ<[6/ேபா9,

o-கE எைத எMலா/, க/( K+டLM சL
ெசPHட ேவ!Y/ எனG H+ட _+C
கேளா, அைவ அைனGைதx/ T,G 9 
டc/. =3 �!Y/ எ/.எ%. கா3=[
ெகாYG9 System Configuration utility
 !ேடா ெபறc/. இ-6 ேச( ேமா+
பா[µM உEள ,[ அைடயாளGHைன
எYG9 டc/. இMைல எ3றாM, உ-கE
க/(K+டC ெதாடC89 ேச( ேமா,M தா3
இய-கG ெதாட-6/.

ேக<3: அ^Tக^ ஆEேடா கெரTE �& பாT-
�ைன நா! பய!பV8த ேவU^h<ளX. இதQC
ஒ: ஷா7E கE | அைம8X ெசய&பV8த L^
hமா? அதனா&, ெம'3! மQற 12xக< பா9T
க(பVமா?

ஏ. xைரராz, NZ(�..
பHM: ஆ+ேடா கெர[+ டயலா[ பா[%

ெபற, ேவC+ ெதா6(=M, அHேலேய தர(
ப+ட ஷாC+ க+ q எ9c/ இMைல. ஆனாM,
இதைன உ<வா[க இ< ேவQ வbகE உE
ளன. அவ5ைற இ-6 த<Rேற3.

1. Tத�M ேவC+ ஆ(ஷ3% டயலா[
பா[µைனG Hற[கc/. o-கE
ேவC+ 2007 பய3பYG9பவ
ராக இ<8தாM, ஆ�% ப+ட3
Rf[ ெசPதாM, Rைட[6/ 
.`ய  !ேடா M, ேவC+
ஆ(ஷ3% (Word Options)
ப+ட3 Rைட[6/. அHM
Rf[ ெசPHடc/. ேவC+ 2010
ம5Q/ ேவC+ 2013 ெதா6(w
கfM, L(ப{M, ைபM ேட(
Rf[ ெசP9, =3னC Options
எ3பHM Rf[ ெசPHடc/.

2. இ8த டயலா[ பா[µ3 இட9 ப[
கGHM, Customize எ3>/ ஆ(ஷ3
அMல9 Quick Access Toolbar
(ேவC+ 2010 ம5Q/
2013M) ேதC8ெதY[க(ப+-

,<(பைத உQH ெசPHடc/.
3. இ-6 Rைட[6/ டயலா[ பா[µ3 qழாக 

Key Board Shortcuts எ3பத3 அ<ேக Customize
எ3>/ ப+ட3 தர(ப+ ,<[6/. அHM
Rf[ ெசPHடc/.

4. இ-6 Rைட[6/ q�  L ெம> M,
Choose Commands எ3பைத( பய3பYGH,
Commands Not In The Ribbon எ3பதைனG
ேதC8ெதY[கc/.

5. அ-6 தர(ப+,<[6/ க+டைளகE ப+
,ய�M qழாக %6ேராM ெசP9 ெச3Q,
AutoCorrect எ3>/ ஆ(ஷைனG ேதC8ெத-
Y[கc/.

6. ெதாடC89 Add ப+ட{M Rf[ ெசPH
டc/. இ(ேபா9 இ8த கமா!+, டயலா[
பா[µ3 வல9 ப[க/ எYG9h ெசMல(
பY/.

7. ெதாடC89 ஓேக Rf[ ெசP Hடc/. இ(
ேபா9 இ8த கமா!+ QuickAccess �MபாLM
கா+ட(பY/. new tool எ3பHM Rf[ ெசP
Hட, AutoCorrect டயலா[ பா[% பா( அ(
ஆ6/. இ-6 o-கE  </w/ ஆ+ேடா 
கெர[+ ேட+டா  ைன அைம[கலா/.
ஷாC+ க+ q அைம[க இ3ெனா< வbx/

உEள9. q�[க!டப, ெசயMபடc/.
1. ேமேல தர(ப+YEள 1, 2, ம5Q/ 

3M உEள ெசயMபாYகைள ேம5ெகாE
ளc/. =3னC, Customize Keyboard டயலா[
பா[µM, Categories எ3>/ =L M, All
Commands எ3பதைனG ேதC8ெதY[கc/.

2. இத3 qழாகh ெச3Q Tools>Auto
Correct எ3பதைனG ேதC8ெத Y[கc/. 

3. அYG9, Press New Shortcut Key எ3
பHM Rf[ ெசPHடc/. இதைன Rf[

ெசPதcட3, கCசC அ-6 iQGத(
பY/. இ-6 ஆ+ேடா கெர[+
டயலா[ பா[% ெபQவத5கான,
o-கE அைமGHட  </w/ ஷாC+

க+ qகைள அைம[கc/. இ9
வைர அைம[க(படாத ஷாC+ க+ q
யாக இ<[க ேவ!Y/. ஏ5கனேவ
அைம[க(ப+டதாக இ<8தாM, ஏ5
கனேவ பய3பா+,M இ<(பதாக[

கா+ட(ப+Y, o-கE ெதாடC89
அதைனேய ேதC8ெதYGதாM, T8
ைதய பய3பாY o[க(பY/. wHய
ஷாC+ க+ q ேதC8ெதYGத =3
னC, Assign எ3பHM அ�Gதc/.
இ(ேபா9 o-கE அைமGத ஷாC+
க+ q, உ-கf3  <(ப(ப,யான
க+டைள[6 அைம[க(ப+Y
 +ட9. அYG9 அைனG9 டய
லா[ பா[%கைளx/ j, ெவf
ேயறc/

ேக0%–ப"&


