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PO ெவ;யாR<S1க1Tடா6. -ா.க2 மGH!
‘/0’1கைள உSவா1Rயவ&, ெவ;<$டவ&, 
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34">டேவ]^!.
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உXக2 ேக2Y, ச`ேதக!, கS56கைள
அD"aைக<. அ`த`த" ப3@<O
தைல"aகைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ]^! எOற உXக;O
எ@&பா&"ைபc! எd6Xக2.

~ டாLட. ெப.சMNர ேபா; ~

 !ேடா% 10 '%ட( )*+ அைனவ23
ஒ2 கால க7ட()8 மா:; ெகா=ள(தா@

ேவ!A3 எ@பதைன, ைம;ேராசாG7 மைற-
Jகமாக( ெதK (L வ2MறL. ம*ற '%
டOகP;+ சGேபாQ7 ெகாAGபைத RS(L3 
நா7கP;கான அ: GU,  !ேடா% 10
இற;MG பய@பA(Lேவா2;கான சXைகக=
த2த8 எனG பல வYகZ8, த@ வா[;ைக யா

ளQகைள,  !ேடா% 10 ப;க3 இ\; MறL.
இதனா8, பல23  !ேடா% 10 '%ட(-
)*+ மா: டலா3 எ@ற J[ ைன எA(
L=ளனQ. ஆனாX3, இவQக=  !ேடா% 
10 '%ட3 +:(LG பல ச^ேதகOக= ெகா!
A=ளனQ. )னமலQ க3G_7டQ மலQ வாசகQ
கZட`2^L வ23 அaச8க=, க[தOக=,
அைழGUக= இவ*ைற( ெதK  ; M@றன.
இ^த ேக= கைள வைகGபA()( ெதா+(L,

X6ேடா" 10
இய:க

எ.ன ேவ6*+?
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இO+ ப)8க= தரGபAM@றன.

ேக"#: #%ேடா( 10 அ*+ேர- ெச2வ45,
Product Key ம89; Digital Entitlement என இ?
ெதாA5 B-ப ெசா8கைளF சG4H+Iேறா;.
இைவ எதைனH LMH+Iறன? இவ8MI 
ெபா?" எIன?

ப)8: Product Key எ@பL, வழ;கமாக,
 !ேடா% இய;க()ைன நா3 அGMேர7 
அ8லL உKம3 ெபS3 வைகe8 ேம3ப A(
தைல; +:;MறL. fOக=,  !ேடா% 10
'%ட()@ U)ய உKம3 ஒ@ைற,  !ேடா%
10  *பைன ெசgப வKட3 வாOMனா8, அ8
லL  !ேடா% 10 உKமOகைள Rைறய எ!
h;ைகe8 RSவனOக=, Volume Licensing
agreement எ@ற Jைறe8 ெப*றா8 அ8லL,
 !ேடா% 10 ஆGபேர7[O '%ட( Lட@
U)ய சாதன3 ஒ@ைற வாOMனா8, இ@%ட
ேலஷ@ ெசய8பா7[ைன ேம*ெகா=ைகe8,
'%ட(ைத இய;+3 ேபாL, Product Key
ஒ@ைற( தர ேவ![ய)2;+3.

Digital Entitlement எ@பL,  !ேடா% 7,8,
ம*S3  !ேடா% 8.1 l2^L,  !ேடா%
10 '%ட()*+, U)ய Gராட;7 m இ8லாம8
அGMேர7 ெசg)A3 உKைமைய, ைம;-
ேராசாG7ேமேலெசா8லGப7ட,ஆGபேர7[O
'%டOகைள அ)கார nQவமாக; க7டண3
ெசX()G ெப*ற வQக P;+( த^L=ளL. 
இ^த உKைமேய Digital Entitlement  எ@S ெசா8
லGபAMறL.

இ^தU)யJைறpெசயலா;க3, !ேடா%
10 '%ட()8, உOக= ஹாQ7ேவQ அைமG
Uட@, Gராட;7 m இைண;கGபAMறL. அதா
வL, ஒ2Jைற fOக=  !ேடா% 10;+ அG-
Mேர7 ெசgL 7டா8, r@ அ^த ஹாQ7ேவQ
அைமGr8, ஒsெவா2Jைற அGMேர7 ெசg
)A3ேபாL3, Gராட;7 m, உ=tடாக( தர
ேவ![ய)8ைல.

ேக"#: எIOைடய ஹாR-ேவR அைம*Sைன,
#%ேடா( 10 இI(டா5 ெச2த SIனR, ேம;ப
UVத WXYமா?

ப)8: fOக= ெப* S=ள உKம(ைதG 
ெபாS(தL இL.  !ேடா% 7,8, ம*S3 8.1
'%ட()l2^L அGMேர7 ெசgத எ^த பயனா
ள2;+3, ஒ2  !ேடா% [u7ட8 உKைம
(digital entitlement) ேநர[யாக உOக= '%ட3
ஹாQ7ேவ2;+ (அதாவL மதQ ேபாQ7) தரG-
ப7A ப)யGபA3. எனேவ, r@ நாZ8,
நா3 ஹாQ7ேவQ அGMேர7 ெசg)7டா8,
 !ேடா% 10;+, ைம;ேராசாG7 பண3
ேக7+3 எ@பL வத^)யா+3. எனேவ,
ரா3 ெமமKைய மா*:னாேலா, U)ய ஹாQ7
7ைரs இைண(தாேலா அ8லL U)ய u.r.x.

இைண(தாேலா, எ^த ';கX3 இ2;காL. 

ேக"#: நாI எIOைடய #%ேடா(
7/8/8.1Hகான ^ைய* பயIபUV4, #%ேடா( 10
W_ைமயாக இI(டா5 (Clean Windows 10 Install) 
ெச24ட WXYமா?

ப)8: ஆ3.  !ேடா% 10 ப)ைக 1511 
Jத8, (அ!ைம; கால( )ய அGேட7) fOக=, 
 !ேடா% 10 '%ட()ைன,  !ேடா%
7/8/8.1 Gராட;7 m ெகா!A, ஆ;[ேவ7
ெசg)ட J[x3.

ேக"#: நாI `4யதாக #%ேடா( 10 a(ட;
ப4Hக*ப-ட க;*b-டைர வாc +னா5, எனHL 
Digital Entitlement உeைம உ%டா?

ப)8: இ8ைல. இ8லேவ இ8ைல. அ)
கார nQவ  !ேடா% 7/8/8.1 (க7டண3 
ெசX()G ெப*ற) உKம3 ெப*றவQக=, இல
வசமாக அGMேர7 ெசgL ெபS3 சXைக
கP3 உKைமகPேம Digital Entitlement எ@S
அைழ;கGபAMறL. U)யதாக  !ேடா%
10 உKம3 ெபS3 பயனாளQக=, வழ;க3
ேபால  !ேடா% இய;க()*கான Gராட;7
meைன எGப[ இ@%ட ேலஷ@ சமய()8,
அ^த ெசய8பா7[@ இைடேய தர ேவ! [
x=ளேதா, அGேபாL உ= tA ெசg)டலா3.

ேக"#: எIfட; ைபரa gல; ெப8ற #%ேடா( 
7 உ"ளi. பல ஆ%Uகளாக இயH+ வGi"ேளI.
இi தானாக, இலவசமாக, அ4கார* kRவமான
#%ேடா( 10 இயHகமாக மாM#Uமா?

ப)8: இ8ைல. உOக= '%ட3  !ேடா% 
10;+ அGேட7 ெசgயGபA3. ஆனா8,
உOக= '%ட3 ைபர'யாகேவ க2தGபA3.
'%ட()*கான சGேபாQ7 (அG Mேர[O, பாL
காGU ைப8க=) எL{3 Mைட;காL. 

Download: க;*b-டR ஒIMm?Gi ேநரXயாக
இIெனா? க;*b-ட ?HL* ைபைல மா89
வதைன டn%ேலா- எனH LM*SU+ேறா;.
இ?*SO; இIடRெந- ெந-ெவாRH+5
இைணGi"ள க;* b-டem?Gi ஒ? ைப5
இறH+* ப4ய*பUவதைனேய இi ெப?;
பாp; LMH+றi.
Software: (சா*-ேவR) ஹாR-ேவR எனH sற*-
பU; சாதனcகைள இயHL; க;* b-டR `ேரா
+ரா;க" அ5லi `ேரா+ரா;கtI ெதாL*`
என இதைனH sறலா;. ஆ*ப ேர-Xc a(ட; 
`ேரா+ரா;, சா*-ேவR அ*tேகஷIக" (எ;.
எ(. ஆv(, ேக;( ேபாIறைவ) ஆ+ய
அைனVi; இGத ெசா5லா5 LM*Sட*பU;.

“ெதOT[ ெகாK\CகK”
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~ பாரN ~

இ@ைறய ெதாY8 |7ப3 வழO Mய சாத
னOகZ8, %மாQ7 ேபா@ ம7 Aேம

நா3 ஏ*கனேவ ேம*ெகா!ட வா~;ைகe@
'ல பKமாணOகைள மா*:G ேபா7 A=ளL. 
நா3 `க ஆQவ(Lட�3, ெப2ைமxட�3
பய@பA()ய சாதனOகைள �ைல;+ அ�G
r 7டL. இLவைர ேவS எ^த சாதனJ3
இ^த அள *+ மா*றOகைள( த^த )8ைல
எ@S ெசா8X3 அள *+, %மாQ7 ேபா@ 
ந3 வா~ 8 இட3 r[(L 7டL. ெப23
பாலானவQகP;+, அவQகZ@ அ@றாட
வா~ @ இ@:யைமயாத ஒ2 சாதனமாக
மா: 7டL.

ச�க ஊடகOகPட@ இதைன இைண(LG 
பாQ(தா8, இLவைர ெச@ற ச^த)eனQ தக
வ8கைளG பKமா:; ெகா=ள; ைகயா!ட
வYகைள அ[ேயாA Uர7[G ேபா7டL இ^த
%மாQ7 ேபா@ எனலா3. இதைன ‘ேபா@’
என அைழ(தாX3, நா3 ேபானாக இதைனG
பய@பA(LவL `க; +ைற{தா@ எனலா3.
%மாQ7 ேபா@ பய@பா7AG ப7[யl8,
அைழGUக= ஏ*பA(த இதைனG பய@பA(
LவL இS)யாக(தா@ உ=ளL. ம*ற ெசய8
பாAகேள அ)க3 உ=ளன. எனேவ, ஒ2
'லQ, இதைன ‘ேபா@’ எ@S ெசா8வைத; 
கா7[X3, ‘ேடGள7’ அ8லL ‘ேபGள7’ 
என அைழ;கலாேம எ@S க2(L ெதK ;
M@றனQ. இ@ைறய பயனாளQக=, +:Gபாக
இைளஞQக=, இதைனG ேபானாகG பய@

பA(தாம8, அGZேகஷ@கைளG ப)^L,
அவ*:@ �ல3, +Saெசg)கைள(
ெதாடQ^L பKமா:; ெகா!A, தOக= தக-
வ8க= பKமா*ற(ைத J[(L; ெகா=M@
றனQ. ேமX3, இளவய)னQ ஆைசGபAவL
ேபால, ஒேர ேநர()8, பல2ட@ எZதாக 
தகவ8 ெதாடQU ெகா=ள J[ MறL. ேபா�8
ேப�3 ேபாL, ந3 J\ கவன(ைதx3 அ)8
ெசX(த ேவ!A3. ஆனா8, ெட;%7 ைடG 
ெசgL தக வ8கைளG பKமாS3 ேபாL,
அ^த அள *+; கவன3 ெசX(த ேவ![ய
)8ைல. இதனா8 தா@, பல �Aக=, தOக= 
தைரவY ெதாடQr8 உ=ள ெதாைலேப' 
ெதாடQUகைள ர(L ெசgL வ2M@றனQ.

%மாQ7 ேபா@க= எ^த சாத னOகைள
எ8லா3 r@�;+( த= Z 7டன எ@S
இO+ பாQ;கலா3.

ெபாOJ பா.PQ ேபா:ேடா எ?LS, ேகமரா

%மாQ7 ேபா@க= J த l 8
ஒY(L 7ட சாதன3,
நா3 ஏேத�3 ஒ2
ெபா2ைள அ8லL
நபைர இல;காக;
ெகா!A, பாQ(L
ேபா7ேடா எA;+3
Point and Shoot Camera தா@. கட^த ப(L 
ஆ!Aகளாகேவ, இ^த ேகமரா ':L ':தாக
மைற^L வ^தL. த*ே பாL %மாQ7 ேபா@
ைவ(L=ள யா23, இ^த வைக ேகம ரா 8
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எA;+3 ேபா7ேடா;கைள; கா7[X3
`க{3 L8lயமாக ேபா7ேடா எA;க J[M
றL. எனேவ, த�யாக ேகமரா ஒ@ைற யா23
வாOMG பய@பA(Lவ)8ைல. இதைன வாO
+பவQகZ@ எ!h;ைக +ைறவதாேலேய,
இதைன( தயாK;+3 RS வனOக= இ)8
U)ய 'ல வச)கைள அ:JகGபA() வ2M@
றனQ. இ^த வைக ேகமரா;கZ8, இைணய(
ெதாடQU ெகா=P3 ைவ r இைணGrைன
இய;கJ[x3.ந3%மாQ7ேபாைனx3,இ^த
வைக Point and Shoot ேகமரா ைனx3, ைவ
r வYயாக இைண(L, ேகமரா 8 எA(L=ள
ேபா7ேடா;கைளG பாQ;க J[x3. ேகமரா
 ைன ெதாைல 8 ைவ(L 7A, %மாQ7
ேபா�8 உ=ள )ைரைய அ\(Lவத@ �ல3,
ேபா7ேடா எA;க J[x3. எA(த ேபா7
ேடாைவ, ேகம ரா l2^L ேநர[யாக, ைவ r
�ல3 ச�க இைணய தளOகP;+ அ�Gப
J[x3. இ^த வச)க= இ2^தா8 தா@, இ^த
வைக ேகமரா;க= த*ேபாL  *ப ைனயா+3.
இ2Gr�3, இ^த வச)க= இ2^தாX3, 'ல
ஆ!AகZ8 இைவx3 மைற^Lதா@ ேபா+3
என ேகமரா தயாKGபவQக= எ! �MறாQக=.

%மாQ7 ேபா@கZ8 ேபா7ேடா எAGபL
ம7A`@:, அவ*ைற எ[7 ெசg)A3 வச)
கP3 இGேபாL Mைட;M@றன. உடன[யாக,
எA(த ம*S3 எ[7 ெசgத ேபா7ே டா;கைள
உடேன, ந!பQகP;+ அ�Gப J[x3. அ8
லL, ;ளs7 சQவQக P;+ அ�Gr, அத@
வYயாக ந!பQகP;+ பMQ^L ெகா=ளலா3. 
ேபா7ேடா ம7A`@:,  [ேயா ப) 
ைனx3 %மாQ7 ேபா@க= )ற �ட@ ேம*
ெகா=வதா8, %மாQ7 ேபா@க= ேகமரா ைன
ஓரOக7[ய)8  யGr8ைல.

VWXL Yேளய.கJ

வா;ேம@, ஐ பா7, எ3r3 rேள
யQக= என ஒ2 கால()8 ந3

இ ை ள ஞ Q
க= தOக=
இAGr8
க 7 [ ;

ெகா!A, பாட8
கைள; ேக7A;

ெகா!ட கால3 எ8லா3
மைல ஏ: 7டL. இைச
ேக7க  23UபவQக=,
அத*கான ைப8கைள,
%மாQ7 ேபா�8 ப)^L,
அ8லL ைம;ேரா எ%.[.

காQ7கZ8 ப)^L, ேக7A
ர';M@றனQ.  23U3 பாட8கைள; 
க7டண3 ெசX(), %மாQ7 ேபா�8
ட{!ேலா7 ெசgL, ர'GபL3 இG-

ேபாL பழ;கமாM 7டL. எனேவ, `_';
rேளயQக= என த�ேய ஒ2 சாத ன(ைத;
ெகா!A ெச8வL எ@பL இ� நைடJ
ைறe8 இ2;காL.

ெப.சனZ க,(W:ட.

தOக= %மாQ7 ேபாைனேய, ெபQசன8
க3G_7டராகG பய@பA(L3 பழ;க3
த*ேபாL ெம8ல ெம8ல பர வ2
M@றL. இெமe8,
இைணய ேதட8
ம*S3 ேக3%
 ைளயாட %மாQ7 
ேபா@க= பய@
ப A ( த G ப A M@
றன. க3G_7டK8 
பண3 Jத�A
ெசg)ட J[யா
தவQக=, �A ம ா
ன வைர,
தOக= %மாQ7 ேபாைனேய,
க3G_7ட2;+G ப)லாகG பய@ப A(L
M@றனQ. �AகZ8 ைவ(L பய@பA(L3,
ேஹா3 ெபQசன8 க3G_7டK8 இய;+3
ெசயlக= அைன(ைதx3 ஈA ெசg )A3
வைகe8, %மாQ7 ேபா@கZ8 பய@ப A(த
அGZேகஷ@க= த*ேபாL Mைட;M@றன.
அXவலகOகZ8 உ=ள க3G_7டQக= அ)க
)ற@ ெகா!A பாQ;+3 ேவைலக= அைன(-
ைதx3, %மாQ7 ேபா�8 பாQ;க J[ யாL
எ@றாX3, அ@றாட க3G _7[O பhகைள,
ந3மா8, %மாQ7 ேபா�8 ேம*ெ கா=ள
J[x3. எனேவ, %மாQ7 ேபா@க=, ஓர ள
 *+, ெபQசன8 ேஹா3 க3G_7டைர ஓரO
க7[  7டன எ@ற �*S3 உ!ைமேய.

Internet Telephony: வழHகமான ெடmேபாI
இைண*S5லாம5 இIடRெந- gல;
ெதாைலேபa ெதாடR` ெகா%U ேபx; 
WைறHL இGத ெபயR.
Mother Board: (மதR ேபாR-)ெபRசன5 க;*
b-டe5 இ?HL; எலH-ராfH சRHb-
ேபாR-. இதI gல; தாI க;*b-டeI
அைனVi பாகcகy; (மாf-டR, ^ ேபாR-,
மn(, Se%டR ேபாIறைவ) இைணHக*-
ப-U ெசய5பUVத*பU+Iறன. ஒI9H
ெகாI9 இைணGi ெசய5பU+Iறன.
Hardware: (ஹாR- ேவR) க;*b-டR சாRGத
அைனVi சாதனcகy; இGத ெசா5லா5
LM*Sட*பU+Iறன. மதRேபாRU, a*,
மn(, ^ ேபாRU, Se%டR, ேமாட;, ெரௗ-டR
என அைனVi; இGத ெசா5m5 அடcL;.

“ெதOT[ ெகாK\CகK”
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 !ேடா% 10 ஆGபேர7[O '%ட3 ம;
கZைடேய பரவலாகG Uக~ ெபSMறேதா

இ8ைலேயா, ைவர% உ2 வா;+3 ேஹ;
கQக= இ)8 ஆQவ3 கா7[ வ2M@றனQ.
இ)8 இைண^L தரGபA3 எ7� rர{சைர,
மா8ேவQ ெசயlகைள( தயாK(L அ�GU3
+\ ஒ@S தா;Mx=லL. Dyreza அ8லL Dyre
எ@ற ெபயQ ெகா!ட 7ேராஜ@ ைவர% ஒ@S, 
 !ேடா% 10 '%ட()8 இயO+3 க3G _7
டQகைள இல;காக; ெகா!A அ�GபGப7A
பர வ2MறL. Heimdal Security எ@�3 RS
வன3 ெதK (தப[, இ^த ைவர�@ �Aத8 
வ[வ3 ஒ@S3 ேவகமாக,  !ேடா% 10
இயO+3 க3G_7டQகைளG ப*: வ2M
றதா3.

இ^த மா8ேவQ UேராMரா3, தகவ8
கைள( )2[ அ�GUMறL. பாLகாGU த23

சாG7ேவQ UேராMரா3கைள இல;கா;M )ற@
இழ;கp ெசgMறL. இத@ �ல3, க3G_7டQ
'%டOகZ8 ேவகமாக இதனா8 |ைழய J[-
MறL. Heimdal Security RSவன()@ அ:;ைக
e@ப[, இLவைர, 80 ஆeர3  !ேடா%
10 க3G_7டQகZ8 இ^த மா8ேவQ ைவர% 
பர உ=ளL. Upatre எ@ற ட{!ேலா[O
UேராMரா3 �ல3, இL க3G_7ட2;+= பர
 யL3 க!ட:யGப7A=ளL.

ப@னா7டள 8,  !ேடா% 10 பய@ப
A(LபவQக=, 8% ம7Aேம எ@பதா8, இ^த
மா8ேவQ UேராMரா`னா8 பா);கGப7ட
வQக= +:(L, அ)Qp '_7A3 தகவ8க= இL
வைர பரவ 8ைல. ஆனா8,  !ேடா% 10
'%ட()*+ அGMேர7 ெசgL ெகா=ளலா3 
எ@S )7ட`7டவQகைள, இL ச*S தாம தG
பA(த ைவ;+3 எ@S பல23 க2LM@றனQ.

ேட(ள: Y.X

பல ஆ!Aகளாக உயQ^L வ^த ேடGள7
r.'.;க=  *பைன, த*ேபாL, அ)க( )ற@
ெகா!ட %மாQ7 ேபா@களா8 +ைற^L வ2-
MறL. அதாவL, ம;க= ேடGள7 r.'.;கைள
வ ா O M G ப ய@ ப A ( த ா ம 8
இ8ைல. அ வ Q க = ,
' : ய அள லான
ேடGள7 சாதனOகைள
வாOM, % ம ா Q 7

ே ப ா@
ே ப ா ல G
ப ய@ ப A ( )

வ 2 M@ ற ன Q .

%மாQ7 ேபா�@ பKமாண3, ெம8ல ெம8ல 
அ)கK(L; ெகா!ேட வ^L, த*ேபாL 5 அ8
லL 6 அO+ல அள லான )ைர, %மாQ7
ேபா@கZ@ ஒ2 Rpசe;கGப7ட அ3சமாக
அைம^L 7டL. இ^த அள லான )ைர
ெகா!ட %மாQ7 ேபா@க=, ேடGள7 r.'.;
க= ேபாலேவ ெசய8ப AM@றன. இவ*ைறp
ச7ைடG ைபகZ8 ைவ(L எA(Lp ெச8-
ல{3 J[ய 8ைல எ@பL{3 இO+ +:G
rட(த;கL. ேமX3, க3G_7டK8 ைவ(L
J@U  ைள யாடGப7ட  ைளயா7Aக=
எ8லா3, %மாQ7 ேபா@கP;ெகன வ[-
வைம;கGப7A, அத*கான %ேடாQகZ8
Mைட;M@றன.

பா"ேவ%& ()*+ &ேராஜ. ைவர"
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இைணய(ைதG பய@பA(LபவQகZ@ எ!
h;ைகe8, �னா, அெமK;கா ஆMய நாA
கைள அA(L, இ^)யா த*ேபாL �@றாவL
இட()8 உ=ளL. இ^த மாத3, இ^த ஆ!A
2015 இS)e8, இ^த ப7[யl8, அெம
K;கா ைன `a', இ^)யா இர!டாவL
இட(ைதG r[(L A3 என பல ஆg{ J[
{க= ெதK ;M@றன.

2015 ஆ3 ஆ!A J[ 8, இ^ )யா 8
40 ேகா[ேய 20 ல7ச3 ேபQ இைணய(ைதG
பய@பA(LபவQகளாக இ2G
பாQக= எ@S எ)QபாQ;கGபA
MறL. அேத ேநர()8, அெமK;
கா 8, இ^த எ!h;ைக 30
ேகா[யாக இ2;+3. இ^த தக
வைல, இ^)ய இைணய3
ம*S3 ெமாைப8 �7ட
ைமGU (Internet and Mobile
Association of India (IAMAI)) ெதK (
L=ளL. IMRB International (Market 
research firm) அைமGUட@ இைண^L
இ^த J[ ைன அ:  (L=ளL. 2014 ஆ3
ஆ!A இ2^தைத; கா7[X3, 45% �Aத
லாக, இ^)யா 8 இைணய()ைன ம;க=
பய@பA() வ2M@றனQ. த*ே பாைத;+,
�னா இ^த வைகe8, 60 ேகா[ இைணய பய
னாளQகைள; ெகா!A Jதlட()8 உ=ளL.
ேமேல ெசா8லGப7ட அ:;ைககZ8 உ=ள
தகவ8க= உ!ைமயா+3 ப7ச()8, இ^
)யா, இைணயG பய னாளQ வKைசe8 இர!
டாவL இட(ைத உலக அள 8 ெபS3.

ேமேல ெசா8லGப7ட அ:;ைககZ8,
இ@�3 பல தகவ8க= தரGப7A=ளன.
அ!ைம; காலOகZ8 தா@, இ^)யா 8
இைணயGபய@பாA ேவகமாகG பர வ2M
றL. ஒ2 ேகா[ எ@ற எ!h;ைகel2^L,
10 ேகா[ எ@ற எ!h;ைகையG ெபற இ^)
யா *+G ப(L ஆ!Aக= r[(தன. ஆனா8,

அA(த �@S ஆ!AகZ8, இ^)யா @
இைணய ம;க= ெதாைக, 10 ேகா[el2^L
20 ேகா[யாக உயQ^தL. 20148 இL 37.5
ேகா[யாக இ2^தL.  ைர 8, 2015 J[x3
தSவாe8, இL 40 ேகா[ைய( தா![யதாக
இ2;+3.

ேமX3, 2015 ஆ3 ஆ!A ெதாட;க()8,
ெமாைப8 ேபா@கZ@  ைல கh சமாக;

+ைற^தL. இL{3, இைணயG பய னா
ளQகZ@ எ!h;ைகைய கh சமாக
உயQ(LவL8 காரணமாg இ2^தL.

இ^)யாைவG ெபாS(தவைர,
இைணயG பயனாளQகZ8,
ஆ!க= ெப!கைள; கா7[X3
அ)க எ!h;ைகe8 உ=ளனQ.
71% ஆ!கP3, 29% ெப!கPமாக
உ=ளனQ. ஆ!கZ@ எ!h;ைக
ெதாடQ^L 50% அ)கK(L வ2MறL.

ெப!கZ@ எ!h;ைக 46% அ)க
K(L வ2MறL.
இ^)ய நகரOகZ8, இைணயG பய

னாளQகZ8 ஆ!, ெப!  Mத3 62:38 ஆக
உ=ளL. இ^)ய; MராமOகZ8, இைணய3
பய@பA(LேவாK@ வயL 18 Jத8 30;+=
ளாக உ=ளL. ெச@ற ஆ![8 ம7A3,
இைணய3 பய@பA(LபவQகZ8, ேவைல
எL{3 பாQ;காம8 �7[8 உ=ள ெப!கZ@
எ!h;ைக, J^ைதய ஆ!ைட; கா7[X3
97% உயQ^L=ளL.

இ^)யா 8 ெமாைப8 வY இைணய3
பய@பA(LேவாQ எ!h;ைக, `க ேவகமாக
உயQ^L வ2MறL. ெச@ற ஆ!A ம7A3,
இ^த வைகe8, 65% வளQp' ஏ*ப7டL. இேத 
Rைல, MராமGUறOகZX3 த*ேபாL ஏ*ப7A
வ2MறL. த*ேபாL 8.7 ேகா[யாக உ=ள எ!
h;ைக, அA(த ஆ!A இS)e8, 10.9 
ேகா[யாக இ2;+3 எ@S ஆg{( தகவ8க=
உS)GபA( LM@றன.
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 !ேடா% 10 ஆGபேர7[O '%ட(-
)ைன( தOக= '%டOகZ8 இ@%டா8

ெசgL ெகா!A பய@ப A() வ2பவQகZ8,
ெப23பாலானவQக=, ஏ@ ஏற(தாழ ஒேர மா)
Kயான ேவைல பாQ;க இட3 தர, க!7ேரா8
ேபன8 ம*S3 ெச7[O% என இர!A rK-
{க= உ=ளன எ@S  யGபைடMறாQக=.
ஒ2 'லQ இL +:(L +ழGபJ3 அைட^
L=ளனQ. இத*கான காரண(ைத இO+ பாQ;
கலா3.

 !ேடா% 10 '%ட()@ ஒ@S;+
ேம*ப7ட ெச7[O% (settings) ெம�;க=,
 !ேடா% 8 '%ட()l2^L வ^தைவ
யா+3. ஆனா8, பயனா ளQக=, தOகP;+
ேவ![ய ெச7[O% அைமGUகைள Settings
 !ேடா ேலேய ேம*ெகா=ளலா3.
 !ேடா% 10 ஐG ெபா2(த வைர, இர!A 
 !ேடா )ைரகP3 (Control Panel ம*S3
Settings) Mைட;M@றன. இைவ ேதைவய*S
இ2GபL ேபால ேதா@:னாX3, இ)8
ேம*ெகா=ளGபட; �[ய ெசய8பாAகZ8,
':ய ேவSபாA இ2;MறL.

ைம;ேராசாG7 ேடGள7 r.'. ம*S3 ெபQ-
சன8 க3G_7டQ என இர!A வைக சாதனO
கZX3 ெசய8பA3 ஆGபேர7[O '%ட3
ஒ@ைற வ[வைம;க எ!h( )7ட`7டL.
ேடGள7 பயனாளQக=, தOகP;+ ேவ![ய
அைன(ைதxேம, %டாQ7 %M��l2^L
ேம*ெகா=வாQக= எ@S எ)QபாQ(தL. ெபQ-
சன8 க3G_7டQ பயனாளQக= இ^த ெசய8-
பாAகைள ேம*ெகா=ள தOக= ேநர(ைதG
ெப23பாX3 ெட%;டG Rைலeேலேய ெசல
 AவாQக= என எ!hயL. அதனா8,, ஒs
ெவா2 Rைலx3, ெச7[O% ேம*ெ கா=ள அத
னத@ வYe8 ெசய8பAM@றன. க!7ேரா8
ேபன8,  !ேடா% 7 '%ட()8 Mைட(த
அேத ெச7[O% அைமGrைன பயனாளQக

P;+( த2MறL. ஆனா8, அேத ேநர()8,
‘ெச7[O%’ )ைர அேத அைமGr8 'ல 
LைணG rK{கைளx3 ெகா!A, �Aதலான
'ல வச)கைளx3 கா7AMறL. ேமX3,
ேடGள7 ம*S3 ெதாA உணQ )ைர சாத னO
கZ8 இைவ பய@பA(தGபட ேவ!A3
எ@ற Jத@ைமயான ேநா;க()8 வ[ வைம;
கGப7டைவ.

 !ேடா% 8 '%ட()8 நம;+( தரG
பA3 இைடJக ெசயlையp (interface)
'லQ, “ைப()ய;கார(தனமாக” ெதாடQr@:
ெசய8பAMறL எ@S +*ற3 சா7[ வ^
தனQ. எனேவ,  !ேடா% 10 இைடJகp
ெசயlையp 'றGபான ெதாடQU உ=ளதாக 

க6&ேரா4 ேபன4 ம>?+ ெச&BC" எத>காக?

USB -- Universal Serial Bus: (YfவRச5 {eய5
ப() க;*b-ட?டI இைணHக*பU; Sற 
சாதனcகைள எtதாக இைணVi* பயI
பUVத ஒ? வA. (ேகனR, மn(, Sளா|
Xைர}, Se%டR எனV த8ே பாi அைனVi 
சாதனcகy; இதI வAேய தாI க;* b--
ட?டI இைணHக*பU+Iறன. க;*b-டR
இயc+H ெகா%X?HL;ேபாேத இதைன*
பயIபUV4 சாதனcகைள இைணHகலா;, 
~Hகலா;.
ControlPanel:(க%-ேரா5ேபன5)#%ேடா(
இயHகV4I (டாR- ெமO#5 தர*பU; ஒ?
�5 என இதைனF ெசா5லலா;. இதI gல; 
#%ேடா( இயHகV4I அX*பைடF ெசய5
பாUகைள ெச;ைம* பUVதலா;. அViடI
ெபRசன5 க;*b-டR ம89; இைணGத சாத-
னcக" ெசய5பU; தIைமையY; {ர ைமH-
கலா;.

“ெதOT[ ெகாK\CகK”
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அைம()ட ேவ!A3 என ைம;ேராசாG7
எ!hயL. அL, ேடGள7 r.'. ம7A`@:,
ெபQசன8 க3G_7டKX3 ம*ற ெமாைப8
சாதனOகZX3 அsவைகe8 ெசய8பட
ேவ!A3 என( )7ட`7டL.

ெதாட;க()8, ைம;ே ராசாG7, க!7ேரா8 
ேபன8 ம*S3 ெச7[O% எ@ற இர!A rK-
{கைளx3 f;M 7A, ஒேர இட(ைத( தர
எ!hயL. இ^த ஒேர இட()8, பயனாளQக=
தOகP;+ ேவ![ய அைன(L அைமGU
மா*றOகைளx3 ேம*ெகா=P3 வைகe8
இ2;க ேவ!A3 என{3 )7ட`7டL.
ஆனா8, இS)e8, ைம;ேராசாG7 இர!A
rK{கZX3, பயனாளQக= தOகP;+ ேவ!
[ய அைமGU மா*றOகைள ேம*ெகா=P3
வைகe8 வ[வைம(L( த^L=ளL.

 !ேடா% 10 ெச7[O%  !ேடா, 
ெதாA உணQ )ைரeைன Jத@ைம ேநா;க
மாக; ெகா!ேட வ[வைம;கGப7A=ளL.
 ! 10 ஆGபேர7[O '%ட()8 Mைட;+3 
அைன(L ெசய8 வ[வைமGU மா*றOக
ைளx3 இ)8 ேம*ெகா=ளலா3. அேத
ேநர()8, க!7ேரா8 ேபன8 rK{3 தரG
ப7A=ளL. ஆனா8, பய@கைளG ெபாS(த
வைர, அL த23 ெசய8 வ[வைமGU மா*றO
கP;கான இடOகைளG ெபாS(தவைர ச*S;
+ைறவாகேவ இ2;+3 வைகe8 வ[ வ
ைம;கGப7A=ளL. இL ெப23பாX3, J^
ைதய ஆGபேர7[O '%டOகZ8 Mைட(த
வச)கைள அைம(LG பய@பA(L3 வைக

eேலேய உ=ளL. ஒ2 'லQ, க!7ேரா8
ேபனl8 Mைட;+3 ெசய8 வ[வைமG
UகZேலேய, தOகP;+( ேதைவயானைத
ேம*ெகா!A ெசய8ப7டாX3, பய னாளQக=
ெப23பாX3 பய@பA(L3 வ[வைமGU
வYக= “ெச7[O%”  !ேடா 8 தா@
Mைட;M@றன.

Taskbar: (டா(H பாR) #%ேடா( இயHகV45
மாf-டR 4ைர�5 ^ழாக இயcL; ~" க-ட;.
இ45 (டாR- ெமO, #ைரவாக அ*tேகஷI
`ேரா+ரா;கைள இயHக ஐகாIக" அடc+ய
ெதாL*`, இயc+H ெகா%X?HL; அ*t
ேகஷI `ேரா+ரா;கtI ைப5கyHகான க-
டcக" ம89; கXகார;, SIன��5 இயc+H
ெகா%X?HL; `ேரா+ரா;கtI ஐகாIக"
ஆ+யைவ இ?HL;. இவ8ைறV ேதைவ*பU;
ேபாi +tH ெச2i ெபறலா;.
Back up Domain Controller: #%ேடா( ெந-
ெவாRH+5 இைணHக*ப-U"ள க;*b-டR
கt5 ஒI9 அ5லi ஒI9HL ேம8ப-ட க;*
b-டRக" Sைர மe ெடாைமI க%-ேரா லeI
ேபH அ* ஆகF ெசய5பUவதைன இi LMH+
றi. அைவ ெசய5 இழHைக�5 இGத ேபH அ* 
ெடாைமI க%-ேராலRக" அதI ெசய5பா-
Xைன ேம8ெகா"+Iறன. இைவ ெசHbe-X
சாRGத ெசய5பாUகைளY; ேம8ெகா"y;
வைக�5 ெச- ெச2ய*ப-X?HL;.

“ெதOT[ ெகாK\CகK”
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அ!ைமe8, எK;ச@ RSவன()@,
|கQேவாQ ேசாதைன ைமய3, இ^)யா 8

இைணய3 பய@பA(LேவாKைடேய ஆg{
ஒ@ைற ேம*ெகா!டL. அ)8, இைணய3 
பய@பA(LபவQக=, எsவள{ ேநர3 அ)8
ெசல AM@றனQ எ@S கண;M7டL.
ஆg @ J[ 8, இைணய(ைதG பய@ப
A(L3 ெமா(த நபQகZ8, 52% ேபQ, `க;
+ைற^த ேநரேம, இைண ய()8 ெசல AM@
றனQ எ@பைத; க!ட:^தL. இவQக= அைன
வ23, தOகைள எ^த வைலG r@ன lX3 
ேசQ(L; ெகா=ளாம8, (un-networked group) 
த� நபQகளாகேவ, இைண ய(ைத அ�+M@
றனQ. இவQகZ8 ஐ^)8 ஒ2வQ தா@, இைண-
ய(ைதG பய@பA(LMறாQ. அவ23, வார3
ஒ2Jைறேய பய@பA(LMறாQ.

உலக அள 8, இL ேபால, எ^த வைலG
r@னlX3 உSGrனQ ஆகாம8, த�ேய 
இைணய(ைதG பய@பA(LேவாQ, 18% ேபQ 
உ=ளனQ. இவQகZX3 ெப!கேள அ)க3
உ=ளனQ. இவQகZ@ வயL 40 Jத8 59 வைர
உ=ளL. இவQகZட3 உ=ள சாதன()@ எ!
h;ைகx3 ஒ@ேற ஒ@Sதா@.

ஆனா8, இ^)யா 8 த� நபQகளாக இைண
ய(ைதG பய@பA(LேவாQ, ந!பQக= ம*S3
உற னQகைள; கா7[X3, இைணய3 வY
தOகP;+ ேவ![யைதG ெபSவL எZL
என( ெதK (L=ளனQ.

ப@னா7டள 8, 82% ேபQ ஏேத�3 ஒ2
வைலGr@னl8 தOகைள இைண(L;
ெகா!A ெசய8ப7A வ2 M@றனQ. ஆனா8,
இ^)யா 8 இ(தைகேயாQ 48% ம7Aேம
உ=ளதாக ஒ2 தகவ8 �SMறL. (http://www.
dnaindia.com/topic/netizens)

இ^த ஆg ைன, எK;ச@ RSவன3,

45,290 ேபைர ேநர[யாகG ேப7[ க!A எA(
L=ளL. இவQகZ@ வயL வர3U 15 Jத8 
69 ஆக இ2^தL. இைணய3 பய@பA(L3 
120 ேகா[ ம;கZ@ rர)பl;+3 வைகe8
இவQக= ேதQ^ெதA;கGப7 [2^தனQ. இ^
)யா உ7பட, 24 நாAகZ8 இ^த கண;ெக
AGU ேம*ெகா=ளGப7டL.

இைணய வைலGr@னl8 இ2^L 
ெகா!A இைணய(ைதG பய@ப A(LேவாQ,
சராசKயாக, �@S சாதனOகைள; ெகா!A,
அவ*ைறG பய@பA(), இைண ய(ைத
அ�+M@றனQ. நாெளா@S;+ சராசKயாக;
+ைற^தL ஒ2 மh ேநர3 பய@ப A( LM@
றனQ. இைணய3 பய@பA(த( தOக= ெசா^த
சாதனOகPட@, ஏ\ சாதனOகைள ந3r உ=
ளனQ.

இ^த 24 நாAகZ8 ேம*ெ கா=ளGப7ட
ஆg 8 கல^L ெகா!டவQகZ8, 43% ேபQ, 
இைணய3 தOக= வா~ 8 மா*ற(ைத; 
ெகா!A வ^L=ளதாக; +:Gr7A=ளனQ.
ெதாY8 |7ப( )ைனG பய@பA(LவL
ெதாடQ^L உயQ^L வ2வதாக{3 ெதK (L=
ளனQ.

இ)8 41% ேபQ, ெதாY8 |7ப மானL,
உலM8 பலK@ ந7 rைனG ெப*S( த^L=-
ளதாக; �:x=ளனQ. உலக அள 8 ஏ*
பA3 வளQp'eைன அ:^L உணர J[MறL.
நா7[@ எ8ைலக= ஒ2 ெபா27டா கேவ க2
தGபட 8ைல எ@S3 ெதK (L=ளனQ. 31%
ேபQ, கட^த ஐ^L ஆ!AகZ8,இைணய()@
காரணமாக, தOகZ@ ெபா27க= வாO+3
பழ;க()8 ெப2(த மாSத8 ஏ*ப7 A=ள
தாக; �:x=ளனQ. ெப23பாலான ெபா27-
கைள இைணய3 வYயாகேவ வாOM வ2வதா
க{3 ெதK (L=ளனQ.

52% இT(ய%கK `ைறTத ேநரேம
இைணயdைத1 பய.ப*d[M.றன%
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 !ேடா% '%ட()8 டாM= m (Toggle
Key) என ஒ2 பய@பாA உ=ளL. m ஒ@ைற

அ\() 7டா8, ெதாடQ^L ஒ2 பய@பாA3,
�!A3 அதைன அ\( )னா8, J@r2^த
பய@பாA3 Mைட;+3. எA(L; கா7டாக,
ேகG% லா; meைனp ெசா8லலா3. இதைன
ஒ2Jைற அ\() 7டா8, ெதாடQ^L ஆO
Mல()8 ெபKய எ\(Lகளாகேவ Mைட;+3.
�!A3 அ\()  7டா8, வழ;க3 ேபால
':ய எ\(Lக= Mைட;+3. +:G r7டப[
ெச7 ெசgதா8, இதைன அ\(L3 ேபாL3, 
f;+3 ேபாL3, ேவSபாடான ஒl எ\Gr,
'%ட3 ந3ைம எpசK;+3.

ஒ2 'லQ, ஏ@ இதைன ம*ற mகZX3
ெசய8பA3ப[ ெசgய; �டாL. +:Gபாக, 
�G7, ஆ87 ம*S3 க!7ேரா8 mகைள
அைம;க J[xமா? எ@S ேக7M@றனQ.
இ^த mகைள இsவாS அைமGபL, �ரான
பய@பா7[ைன( த23 ெசயலாக இ2;க J[-
யாL. இ2Gr�3, எGப[ இவ*ைற டாM=
mகளாக அைம;க J[x3 எனG பாQ;கலா3.

 !ேடா% அைமGr8 %[;M m (Sticky
Keys) எ@S ஒ2 அைமGU உ!A. இதைன
இய;M(தா@ m பய@பா7[ைன டாM= mயாக
அைம;கலா3.

%[;M m பய@பா7[ைன எGப[ ெசய8
பா7[*+; ெகா!A வ2வL எனG பாQ;கலா3.
Jதl8 க!7ேரா8 ேபனைல( )ற;க{3.
இL Classic View  8 இ2Gபைத உS) ெசgL
ெகா!A, அைன(L க!7ேரா8 ேபன8 ஐகா@
கP3 கா7டGபAM@றனவா எ@S பாQ;க{3.
இ^த  _ 8 இ8ைல எ@றா8, க!7ேரா8
ேபனl@ இடL ப;கG rK 8 ெச@S, Switch
to Classic View எ@ற ேடGrைன அ\(), இ^த
 _ *+; ெகா!A வர{3.

அA(L Accessibility எ@பதைன( )ற;
க{3. இGேபாL Accessibility ஆGஷ@% எ@ற
டயலா; பா;% )ற;கGபA3. இ� m ேபாQ7

ேடGr8 அ\(), Use Sticky Keyss  எ@ற ெச;
பா;�ைன( ேதQ^ெதA;க{3.

அA(L Settings. எ@ற இட3 ெபற S எ@ப
தைன அ\(த{3. %[;M m டயலா; பா;%
)ற;கGபA3. அ^த டயலா; பா;�8 m~;
க!ட வச)க= தரGப7 [2;+3.

Use shortcut ெச; பா;% Mைட;க U அ\(
த{3. இதைன அ\() 7டா8, �G7 mைய
ஐ^L Jைற அ\(), %[;M m% இய;க(
)ைன( ெதாடOக{3 RS(த{3 இயX3.

P அ\()னா8, Press modifier key ைய இ2
Jைற அ\(த ெச; பா;% லா; ெசgயGபA3.
இத@ �ல3, ெசய8பா7[ைன மா*S3
mைய (Shift, Ctrl, Alt, orWin) நா3 லா; ெசg)ட
J[x3. இ^த mகைள இ2 Jைற ெதாடQ^L 
அ\(Lவத@ �ல3 இ^த ெசய8பாA நைடJ
ைற;+ வ23.

T m அ\()னா8, Turn Sticky Keys off if two keys
are pressed at once ெச; பா;% ேதQ^ெதA;கG
பA3. இத@ �ல3, %[;M mகZ@ இய;க(
)ைன RS(த J[x3. மா*S பய@பாA த23
mகளான Shift, Ctrl, Alt, அ8லL Win key mகZ8
ஒ@Sட@, இ@ெனா2 mxட@ ேசQ(L அ\(L
ைகe8, %[;M m இய;க3 RS(தGபA3.

M m அ\(த, Make sounds when modifier key is 
pressed எ@ற ெச; பா;% ேதQ^ெதA;கGபA3.
மா*S ெசய8பா7[ைன( த23 மா[ ைபயQ m,
(Shift, Ctrl, Alt, அ8லL Win key m) இய;க(ைத(
ெதாடOகேவா, அ8லL RS(தேவா அ\(தGப-
Aைகe8, ஒl ஒ@S எ\GபGபA3. ெதாடO
+3ேபாL ஒ2 வைக ஒlx3, ெசய8பாA 
f;கGபA3ேபாL இ@ெனா2 வைக ஒlx3 
எ\GபGபA3.

S எ@ற m அ\(த, Show Sticky Keys status on 
screen எ@ற ெச; பா;% ேதQ^ெதA;கGபA3.
%[;M m ெசய8பாA இய;க()8 இ2;
ைகe8, %[;M m% ஐகா@ டா%; பாK8 
கா7டGபA3.

01&, ஆ4&, க6&ேரா4 7கைள ேக1" லா: 7 ேபால அைம:க
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ெச"வக வ&'(
ெட*+, ெசல*ஷ/

ேவQ7 UேராMரா`8, 'லவைக ேட7டா
 ைனG பய@பA(Lைகe8, +:Gபாக

ேடr=கைள அ)க3 பய@ப A(Lைகe8,
ெதாடQ^L அைமயாம8, ஆOகாOேக உ=ள
ேட7டா ைன த�(த�ேய ேதQ^ெத A;க
ேவ![ய)2;+3. எA(L; கா7டாக, ஐ^L
வKகZ8, ப(தாவL ேகர;டQ Jத8 ப)@�@
றாவL ேகர;டQ வைர ேதQ^ெதA;க ேவ!-
[ய)2;கலா3. ம*றவ*ைற  7A 7A,
இதைன( ேதQ^ெதA;க ேவ! [ய)2;கலா3.
அGேபாL m ேபாQ7 �ல3, +:Gr7ட
ெட;%7ைட, ேட7டா ைன எGப[ ேதQ^ெத-
AGபL என; காணலா3.
1. fOக= ேதQ^ெதA;க  23U3 ெட;%7

ப+)e@, இடL ேம8 �ைலe8 கQசைர; 
ெகா!A ெச@S ைவ;க{3.

2. அA(L Ctrl+Shift+F8 அ\(த{3. r@னQ,
அGப[ேய fOக= எ^த ேகர;டQ வைர 
கQசைர f7ட ேவ!Aேமா, அL வைர
ெகா!A ெச@S, அGப[ேய mேழ இ\;
க{3. இத*+ ம{ைஸ; �ட fOக= பய@
பA(தலா3. ெட;%7 ேதQ^ெதA;ைகe8,
Alt m அ\(); ெகா!A ேதQ^ெதA;கலா3.

3. ேதQ^ெதA(L J[(த r@னQ, வழ;க3
ேபால, fOக= ேதQ^ெதA(த ெட;%7[ைன
எ@ன எ@ன மா*றOகP;+ உ7பA(L
�Qகேளா, அsவள{3 பய@பA(தலா3.
காGr ெசg)டலா3. ேப%7 ெசg)டலா3.
இ@ெனா2 இட()*+; ெகா!A ெச8
லலா3. f;கலா3.

ெவ"ேவ1 அள'(
ேட45 ெச( அைம89

ேவQ7 UேராMரா3, அத@ டா+ெம!7கZ8
ேடr=கைள உ2வா;+வைத `க 

எZைமயான ஒ2 ெசயலாக( த^L=ளL. 
ஆனா8, அ)8 ெச8கைள நா3  23rய
வைகe8 அைமGபL, ச*S �*: வைள(Lp 
ெசய8பA3 ேவைலயாக உ=ளL. எA(L;
கா7டாக, ேடr= ஒ@:@ Jத8 இ2 ெச8க=
ஒ2 +:Gr7ட அள 8 அ)க அகல()X3, 
ம*ற ப(L ெச8க= +ைறவாக சமமான அள 8  
ேவ!A3 எ@றா8 எ@ன ெசg)டலா3?
ேவQ7 தானாக இதைன அைம;காL. அத@

மாறா Rைலe8, +:Gr7ட அள 8 
அைன(L ெச8கைளx3 அைம(L A3.
எனேவ, ேமேல �:யப[ அகல(Lட@ 12
ெச8க= ெகா!ட ேடr= ஒ@ைற அைம;க,
ஒ2 �2;கமான வYையG பாQGேபா3.
1. �@S ெச8க= ெகா!ட ஒ2 வKைச 

ேடr= ஒ@ைற உ2வா;க{3. இL
உOக= டா+ெம!7[@ ஒ2 மாQu@ 
Jைனel2^L அA(த மாQu@ வைர 
f7[;கGப7A Mைட;+3. 

2. அA(L ம{ைஸG பய@பA(), Jத8 
இர!A ெச8கZ@ அகல()ைன fOகேள  
சK ெசg)AOக=. எsவள{ அ)க அகல3
ேவ!Aேமா, அsவள{ அகல()8
அைம()AOக=.

3. ம{�@ கQசைர �@றாவL ெச8l8 
RS(த{3.

4. KGப�ைடய Layout tab ேடGrைன( )ற;க
{3. ம{�@ கQசQ ெச8X;+= இ2^தா8 
தா@, இ^த ேடG இ2GபL கா7டGபA3.

5. அA(L Merge + Gr8, Split Cells எ@ற
¡l8 MZ; ெசg)ட{3. 

6. அA(L Number of Columns எ@ற
க!7ேராைலG பய@பA(), அ^த ெச8ைல 
ப(L ெச8களாகG rK;க ேவ!A3 என
அைம;க{3.

7. அA(L ஓேக MZ; ெசgL ெவZேயற{3.

ேவ:&( க;,ேரா(
க,டைளக5

Ctrl+a: டா+ெம!7 J\வைதx3 ேதQ^
ெதA;க.

Ctrl+b: அ\(தமான (Bold) வ[ 8 எ\(த
ைம;க.

Ctrl+c: ேதQ^ெதA(தைத, ேகாGrைன
நகெலA;க (Copyp).

Ctrl+d: ஓQ எ\()@ (Font) வ[ைவ மா*:
அைம;க.

Ctrl+e: நAேவ ெட;%7 அைம;க.
Ctrl+f:+:Gr7ட ெசா8 அ8லL ெட;%7 

அைம^L=ள இட(ைத; க!ட:^L, அத@ 
இட()8 ேவS ஒ2 ெசா8 அைம;க. �!A3
ேதடைல( ெதாடர Alt+Ctrl+y.

Ctrl+g: ஓKட3 ெச8ல.
Ctrl+h: (ஒ@:@ இட()8) ம*ெறா@ைற 

அைம()ட.
Ctrl+i: எ\(L / ெசா8ைல சாgவாக அைம;க .
Ctrl+j: ப() ஒ@ைற இ2ப;கJ3 �ராக, 

ேநராக (Justify) அைம;க
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'>?9? எABCைன
Eைல8பGBத

எ;ெஸ8 ஒQ; ¢7 ஒ@:8 அGே பாL உ=ள
எ\(Lவைக உOகP;+ r[;காம8 இ2;
கலா3. அ8லL உOகP;+G r[(த வைக
eைன fOக= மாறாததாக அைம()ட எ!
ணலா3. அ8லL ஆOMல3 அ8லாம8 த`~
எ\(L;கZ8 அடOMய தகவ8க= ெகா!ட 
ைபைல fOக= அ[;க[ பய@ப A(தலா3.
அGேபாL ஒsெவா2 Jைறx3, பா!7
 !ேடா ெச@S த`~ எ\()ைன ெச7 ெசg
வL ';கலாக இ2;கலா3. இத*+ ஒேர வY 
fOக=  23U3 எ\(L வைக eைன Rைல(த
எ\(தாக அைமGபLதா@. இதைன ெச7 ெசg
)ட; m~;கா�3ப[ அைம( )AOக=.
1. “Tools” ெம� MZ; ெசgL அ)8 “Options”

rKைவ( ேதQ^ெதA;க{3.
2. இ� Mைட;+3 “Options” எ@�3 பல

ேடGக= அடOMய  !ேடா 8 “General”
எ@�3 ேடr8 MZ; ெசg)ட{3.

3. இGேபாL Mைட;+3  !ே டா 8 
“Standard font” எ@பத*+ ேநQ எ)ராக பா!7
ம*S3 ைச%  !ேடா இ2;+3. இ)8
fOக=  23U3 எ\(Lவைகeைன( ேதQ^
ெதA(L ம*S3 அத*கான அள ைனx3
ேதQ^ெதA(L r@ ஓேக MZ; ெசgL
 !ேடா;கைள �ட{3. இ� எGே பாL
எ;ெஸ8 ஒQ; ¢7ைட( )ற^தாX3 காl
இட()8 இ^த பா!7 தா@ பய@பா7
[*+( தயாராக இ2;+3.

பல ஒ:*9*Jகைள
உட/ L&ட

எ;ெஸ8 UேராMரா`8 ெசயலா*Sைகe8,
ஒQ;U; ஒ@:ைன �A வத*+G பல வYகைள
நா3 r@ப*SMேறா3. ஆனா8, ஒ@S;+ ேம*
ப7ட ஒQ; U;+கைள �Aவத*+ எ@ன ெசg
Mேறா3? ஒsெவா@றாக(தா@ �A Mேறா3. 
இத*+ ஒ2 �2;+ வYeைன எ;ெஸ8 ெகா!
A=ளL. அL ெவZGபைடயாக( ெதKயா

ததா8, நா3 அதைன அ:யாம8 இ2; Mேறா3.
பல ஒQ;U;+கைள, ஒேர m அ\(த()8 �ட,
�G7 m அ\(); ெகா!A ைப8 ெம�
 ைன( )ற;க{3. இGே பாL Close எ@பL
Close All என; கா7டGபA3. இதைன( ேதQ^
ெதA(L MZ; ெசgதா8, அைன(L ஒQ; U; +
கP3 �டGபA3. ஒ@ைற Rைன 8 ெகா=ள 
ேவ!A3. �G7 m அ\(); ெகா!A ைப8
ெம� )ற^தா8 தா@, Close All எ@பL கா7டG-
பA3. இ8ைலேய8 அL கா7' அZ;காL.

ஒ:* M,&/
இ1C வOைச

எ;ெஸ8 ெதா+Gr8 Ctrl+End அ\( Lைகe8,
எ;ெஸ8, ஒQ«7[@ mழாக ேட7டா அைம;-
கGப7A=ள ெச8X;+, உOகைள அைழ(Lp
ெச8X3. இL m~ வKைசe8 +S;+ வலL
ெந7A வKைச எனp ெசா8லGபA3.  fOக=
'ல பA;ைக வKைசக= அ8லL ெந7A வK
ைசகைள, ஒQ; ¢7[8 f; Mனா8, Ctrl+End
mக= உOகைள f;Mயவ*:*+ J@பாக;
mழாக ேட7டா அைம^ L=ள வலL ஓர ெச8
X;+ எA(Lp ெச8X3 எ@S தாேன எ)Q
பாQG¬Qக=. அLதா@ இ8ைல. ஏ*க னேவ
ஒKuனலாக, இS)யாக எ^த ெச8X;+p
ெச@றேதா, அ^த ெச8X;+( தா@ ெச8X3.

எA(L; கா7டாக, fOக= அைம(த ஒQ; 
¢7 ஒ@:8 H20 ெச8 mழாக, இS)யான
தாக இ2Gபதாக ைவ(L; ெகா=ேவா3. இ)8
fOக= �@S பA;ைக வKைசகைளx3, ஒ2
ெந7A வKைசeைனx3 இைடேய f;+M
®Qக=.

இGேபாL Ctrl+End mகைள அ\()னா8,
கQசQ G17 ெச8X;+(தாேன ெச8X3 எ@S 
எ)QபாQ;M®Qக=. இ8ைல. அத*+G ப)
லாக H20 எ@ற ெச8X;ேக ெச8X3. இத*+; 
காரண3 எ@னெவ@றா8, fOக= ஏ*ப A()ய
மா*ற3, ைபl8 ப) யGபடாதேத ஆ+3.
எனேவ, மா*ற()*ேக*ற வைகe8 இS) 
ெச8 கா7டGபட ேவ!A3 எ@றா8, ைபைல 
ேசs ெசgதா8 ேபாL3. மா*ற()@ அ[Gப-
ைடe8 கைட' ெச8ைல; கா7A3.

எ:ெஸ4
B1"...
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ஏQெட8 RS வன3, இ^)யா 8 ெதாடQ^L
பல நகரOகZ8 4u எ8.[.இ. (4G LTE)

ேசைவைய வழOM வ2MறL. ெச@ற ஆக%7
மாத3, இ^)யா 8 296 நகரOகZ8 இL
அ:JகGபA(தGப7டL. ெச@ைன, ULp
ேசK, ேவ¯Q, )2p',
மLைர, ேகாய3 U(°Q
ம*S3 )2GnQ நக
ரOகZ8 ஏ*கனேவ
4u ேசைவ அ:J
கமானL. த*ேபாL
) 2 ெ ந 8 ே வ l e 8
இL அ:JகGபA(தG
ப7A=ளL. ெமாைப8
ேபா@, இைணய; +p'
(Dongle), 4u ஹா7 %பா7
ம*S3 ைவ r ஹா7
%பா7 ஆMயவ*:@
�ல3, இ^த ேசைவ
வழOகGபAMறL.
ஏ*கனேவ ஏQெட8
வா[;ைகயாளQகளாக இ2Gப வQக=, 3u
el2^L 4u;+ மா:; ெகா=ள க7டண3
எL{3 ஏQெட8 RSவன3 வ±lGப)8ைல
எ@ற சXைகைய வழO+MறL. ஆS மாத
கால()*+ அளவ*ற இைச ேகாGUகைள தர
 ற;க3 ெசgL ெகா=ளலா3. மாத^ேதாS3
ஐ^L )ைரG படOகைள இலவசமாக இற;M;
ெகா=ளலா3.

”உலக( தர()லான 4u ேசைவeைன

வழOக ஏQெட8 RSவன3 இல;+ RQணe(
L=ளL” எ@S இ^த ேசைவைய அ: Jக3
ெசg)Aைகe8, ஏQெட8 தைலைம RQவாக
அ)காK ஜாQ� ெதK  (தாQ.

இ^)யாைவG ெபாS(தவைர, வ23 2018
ஆ3 ஆ![8 9 ேகா[ ேபQ 4u ேசைவையG
ெப*S இயO+வாQக= எ@S ஒ2 ஆg{ ெதK
 ;MறL. அGேபாL 18 ேகா[ 4u %மாQ7
ேபா@க= Uழ;க()8 இ2;+3. த*ேபாL,
2015 இS)e8, 4u %மாQ7ேபா@கZ@ எ!
h;ைக 50 ல7சமாக உ=ளL. 4u ேசைவ;

க7டண3 ப[Gப[யாக
உய23 எ@S3, 4u
%மாQ7 ேபா@கZ@
 ைல +ைறx3
எ@S3 அ: ;கG
ப7A=ளL. கட^த
ஓ ர ா ! ட ா க ே வ ,

4u %மாQ7
ேபா@க= இ^)
யா 8 அ)க3

 *பைனயாM வ2M@றன. ேமX3, 3u ம*S3
4u %மாQ7 ேபா@கP;Mைடேயயான  ைல
ேவSபாA3 அsவளவாக இ8ைல. U)தாக அ:
Jகமா+3 ெப23பாலான %மாQ7 ேபா@க=
4u அைலவKைசe8 இயO+பைவயாகேவ
வ[வைம;கGப7A Mைட;M@றன. பயனாளQ
கP3, தாOக= 4u ேசைவe@ ச^தாதாரQகளாக
இ8லாத ேபாL3, 4u )ற@ ெகா!ட ேபா@க
ைளேய வாOM வ2M@றனQ.
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அ!ைமe8, சா3சO RS வன3 தா@
 ைர 8 ெவZeட இ2;+3, சா3சO 

ேகல;� ேஜ 3 %மாQ7 ேபா@ +:(L அ)
காரG nQவ அ: Gைப ெவZe7A=ளL.
Jதl8 இதைன �னா 8 ெவZe7A=ளL. 
Galaxy J3 (SM-J3109Z) என அைழ;கGபA3
இ^த %மாQ7 ேபா�8, 5 அO+ல அள 
லான ைஹ ெடப �ஷ@ Super AMOLED display 
)ைர உ=ளL. இத@ r;ெஸ8 )ற@ 1280 x
720 r;ெஸ8க=.

ெச@ற, ெசGட3பK8, இ^)யா 8 அ:J
கமான, ேகல;� ேஜ 2 %மாQ7
ேபா�8, 4.7 அO+ல அள 8
)ைர இ2^தL. இத@ ம*ற
'றGப3சOக=. 1.2 Mகா
ெஹQ7% ேவக()8 இயO+3
+வா7 ேகாQ GராசசQ தரGப7
A=ளL. இத@ ரா3 ெமமK 1.5
u.r. %ேடாேர� ெமமK 8
u.r. இதைன ைம;ேரா எ%.
[. காQ7 ெகா!A 128 u.r.
வைர உயQ(); ெகா=ளலா3.
இத@ ஆGபேர7[O '%ட3
ஆ!7ராg7 5.1. லாlபாG.
இத@ r@Uற; ேகமரா,
ஆ7ேடா ேபாக% ம*S3
எ 8 . இ . [ . G ள ா ²
ெகா!A, 8 எ3.r.

)ற@ ெகா!டதாக உ=ளL. J@ Uற ெச8r 
ேகமரா 5 எ3.r.)ற@ ெகா!டதாக உ=ளL.
இத@ பKமாண3 142.3 x 71x 7.9 `�. எைட
138 Mரா3. எG.எ3. ேர[ேயா ம*S3 3.5 `�
ஆ[ேயா ஜா; தரGப7A=ளL. ெந7ெவாQ; 
இைணGr*+ 4u, 3u, ைவ r, UP¡( 4.1
ம*S3 u.r.எ%. ஆMய ெதாY8 |7பOக= 
ெசய8பAM@றன. இத@ ேப7டK 2,600 mAh
)ற@ ெகா!ட தாக உ=ளL. ெவ=ைள, கSGU
ம*S3 தOக வ!ணOகZ8 இL Mைட;+3. 
இ^)யா 8 இL அ:Jகமா+3 நா= ம*S3

 ைல +:(L எ^த தகவX3 இLவைர
தரGபட 8ைல.

சா+சC ேகல:f ேஜ 3
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@ ஏ*கனேவ அ: (தப[, ைம;
ேராேம;% RSவன3 த@ ேக@வா%

வKைசe8, Canvas 5 %மாQ7 ேபாைன அ!
ைமe8  *பைன;+ ெவZe7A=ளL.
இ)8 வைள{ |�கைள; ெகா!ட 5.2 அO
+ல )ைர, 1920 x 1080 r;ெஸ8 )ற@ ெகா!
டதாக( தரGப7A=ளL. இத*+ காQ�O
ெகாK8லா Mளா% 3 பாLகாGU உ=ளL. 1.3
Mகா ெஹQ7% ேவக()8, 64 r7 அள 8
இயO+3 Octa-Core MediaTek MT6753 GராசசQ
இ)8 இைண;கGப7A=ளL. இத@ ஆGப
ேர7[O '%ட3 ஆ!7ராg7 5.1. லாlபாG. 
இதைன, ஆ!7ராg7 6.0 மாQ²மாேலா '%-
ட()*+ ேம3பA(); ெகா=ளலா3. இத@
ரா3 ெமமK 3 u.r. அள 8, DDR3 வைகeன
தாக( தரGப7A=ளL. %ேடாேர� ெமமK 16
u.r. இதைன ைம;ேரா எ%.[. காQ7 �ல3 
64 u.r. வைர உயQ(); ெகா=ளலா3.

இத@ பKமாண3 148 x 73.6 x 8.5 `�.
எைட 143 Mரா3. ெந7ெவாQ; இைணG r*+
4u, 3u, UP¡( 4.0 ம*S3 u.r.எ%.
ெதாY8 |7பOக= இயO+M@றன.

இத@ r@Uற; ேகமரா, எ8.இ.[. Gளா² 
வச)xட@, Jகம:^L இயO+3 |7ப(
Lட@, 13 எ3.r. )ற@ ெகா!டதாக உ=ளL.
0.2  நா[e8 ேபாக% ெசgL ெகா=P3 
வைகe8, ஆ7ேடா ேபாக% ெதாY8 |7ப3
இைண^L=ளL. J@Uற; ேகமரா 5 எ3.
r. )ற@ ெகா!டL. +ைறவான ெவZp-
ச()8 �ட, ெதZவான படOகைள எA;+3 

வைகe8, Gளா² அைம;கGப7 A=ளL.
இ)8 இர!A '3கைள (4u+2u) இய;-
கலா3. இ^)யா 8, 4u ம*S3 3u அைல
வKைசகZ8 இதைன இய;கலா3 எ@S
ைம;ேராேம;% அ:  (L=ளL. இத@ ேப7
டK, 2,900 mAh )ற�ைடயL. ெதாடQ^L 10
மh ேநர3 ேப�3 வச)ைய( த2MறL. ஒ2
Jைற சாQ� ெசgதா8, 275 மh ேநர3 `@
ச;)ைய( த;க ைவ;MறL.

இ2 வ!ணOகZ8 Mைட;+3 இ^த 
%மாQ7 ேபா�@ அ)க ப7ச  ைல  .11,999. 
ஏQெச8 RS வன3 இதைன( த@ �ட3 வாO+
ேவா2;+p 'ல சXைககைள அZ; MறL.

ைம:ேராேம:" ேக.வா" 5
தா

ெஸ. எ:" 16
�. 1,000HL; LைறGத #ைல�5, ெமாைப5

ேபாI வாc+* பயIபUVத 4-ட�Uேவா
?HL, ெஸI �9வன;, ெசIற மாத; ஒ?
ேபாைன �.825 எIற #ைல�5, #8பைனHL
அMWக*பUV4Y"ளi. இ45 இர%U �f
�.எ(.எ;. a;கைள* பயIபUVதலா;. எ_V
iகy; எ%கy; ெகா%ட ^ ேபாR- தர*ப-
U"ளi. பாR ைட* வX#5 அைமHக*ப-U"
ளi. X.எ*.X. வைக (+�I உ"ளi. எ*.எ;.
ேரXேயா, லn- (vHகR, 3.5 �� ஆXேயா ஜாH, 
`y�V ஆ+யன தர*ப-U"ளன. SI ̀ றH 
ேகமரா 1.3 எ;.S. 4றI ெகா%டi. இ45 �X
ேயாn; ப4யலா;. இதI ேப-டe 1000 mAh
4றI ெகா%டi.
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[%ேடா( ஆ*பேர-Xc a(ட; எIபi ஒ? �9
வன; 4�ெரன உ?வாH+ நமHLV தGதi அ5ல.
அதைனV ெதாடRGi ெச;ைம* பUVத, ைமH-
ேராசா*-எGதஅள#8LஉைழVi"ளiஎIபைத, 
தcகtI #%ேடா( LMVத க-Uைர �க அ?
ைமயாக #ளH+ உ"ளi. LM*பாக ஒ}ெவா?
#%ேடா( ப4*` LMVi; அ*ேபா4?Gத படc
கைள அGத அGத இடV45 கா-Xயi �க அ?ைம.
ேநRV4யாக அைனVைதY; தர ேவ%U; எIற
உcகtI ஆRவW; ம+�Fa அtH +றi. நIM.
பாரா-Uக".

எZ. ேட\யZ ]Sமா., நாக.ேகா[Z.

எ*பX*ப-ட �ைலகைள எ5லா;, #%ேடா( சமா-
tVi உ?வா+ உ"ளi எIபைத அM ைக�5, 
S5 ேக-( எIற அGத மாமfதைர எ%� எ%�
#யHக ேவ%Xயi"ளi. எதைனேயா ெகாUVi
#-U, ”இiதாI ேபா” எIM5லாம5, ந; வா�H-
ைக�I அைனVi Senகtp; வச4கைளV தர
பாUப-ட அவR �9வனV4ன?;, அவ?;, மfத
Lல சeV4ரV45 இட; ெப8றவRக" ஆவாRக".

எ;. ஜூbய; fg;ேடாப., ெச$ைன.

”இfேம5 எ5லாேம இைணய;தாI” எIற �ைல
�Fசய; உ?வாகVதாI ேபா+றi. எGத இடV 4m
?Gi; எதைனY; இயHL; வைக�5, இைணய;
ந;ைம* SைணHக உ"ளi. இi LMVi �கF
x?Hகமாக எ_4 உ"ளi எனHL* SXHக-
#5ைல. ெபeய க-Uைரயாக இi LMVi தரn;.

ேக.எ,. ராமhசMNர$, S,பேகாண,.

4ேக 4ைர LMVத அ?ைமயான தகவ5க yHL
நIM. ேசாf தர இ?HL; அGத 4றI பைடVத 
கா-aைய* பாRHக #?; ̀ +ேறI. இi ேபாIற
தகவ5கைள WG4V த?; க;*b-டR மலR ஆa-
eயR L_#ன?HL நIM.

ேச[ய. Yரகாj, மQைர.

kI 4-ட; இG4யா#5 இயHகV48L வGதா5,
இIO; இைணய இைண*S8கான அX*பைட
ேதைவகைளH sட அM யாத +ராம மHகyHL
இைணயV4I வச4க" +ைடHL;. ஆனா5,
ந; அரx ெமVத னமாக இ5லாம5, ெதாைல�ரH
+ராம மHகyHL இைண யV4I நIைம கைள 
எUViF ெசா5mV தயாR பUVத ேவ%U;.

கா.தVqh ெசZவ$, தvசாw..

ந5லi ேம8ெகா"ள எGத Wய8a எUVதாp;,
அ45 aல a5�ஷcகy; அைமY;. அi
ேபாலVதாI, இைணயV45 வதG4கy;. ந;�5
பலR இIO; உ?*பXயான ேவைல இ5லாம5
இ?H+ேறா; எIபைதேய இG4யா இைணய; வA
வதG4 பர*`வ45 Wதmட; எIற தகவ5 கா-U+
றi. ஆனா5, இைணய; இ?HL; வைர�5, வதG
4க" ேசா*` L��களாகVதாI இ?HL;.

எ;.ஆ.. yVநாத$, NOhX.

க;*b-டைர நா; இயHகாத ேபாi, ஹாR- X(H
இVதைன ேவைலக" ெச2+றதா எIற வைக�5
அ?ைமயான தகவ5கைளV தGi"�Rக". ஹாR- 
X(H LMVத க-Uைர ந5ல பாடH க-UைரயாL;.
க;*b-டR எ}வளn 4றைமயான சாதன; எI9 
ந;மா5 உணர இGதH க-Uைர உதn+றi.

ேக.எ;. பாZராz ேச[ய., காைரLகாZ.

ஆ*S" வ?மான; உயRவ45 ஆFசeயேம
இ5ைல. அதOைடய லாப #+த; அ}வளn அ4
கமானi. அேத ேபால, தனHெகன ஒ? வAையH
ெகா%U, தI வாXHைகயாளRக" அைனவைரY;
க-X* ேபா-U ைவV 4?*பi அதI அ?ைமயான
வRVதக தG4ரமாL;. ெச5வ; ெகாAHL; அெம
eHகா#5, அதI பயனாளRக" ேவ9 ஒ? சாதனV
48L மாறாம5 இ?*பத8L இin; ஒ? காரண
மாL;.

எ$. )OேஷாPதம$, ;V.னா, அ:லா�டா.
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ேக"#: நாI ஒI -ைர#5 15 �.S. அளn இட;
த?வதனா5, எIOைடய தf*ப-ட ம89; அpவ
லக* ப�க" சாRGத பல ைப5கைள அ45 ப4Gi 
ைவVi ேச�Vi"ேளI. இGத அள#ைன 5 �.S.
ஆகH LைறVi"ளதாக, உcக" க;*b-டR
மலe5 ெச24 ெவt�-U"�Rக". 5 �.S.HL;
ேமலாக ைப5க" இடVைதH ெகா% X?Gதா5
எIன ெச24ட ேவ%U;? க-டண; ெசpVத
ேவ%Uமா?

எ$. ெஜய�Oக$, ேகாைவ.
ப)8: இL ேபால பல வாச கQக=, +:Gபாக

அXவலக RQவாக()8 உ=ளவQக= க[தO
கைள அ�Grx=ளனQ. அைனவ2;+மாக,
ைம;ேராசாG7 RS வன3 ெவZ e7ட ஒ@
7ைரs +:(த மா*றOகைளp �2;க மாக( த2
Mேற@. ைம;ேராசாG7 அ: (த மா*றOக=,

2016 ஆ3 ஆ!A ெதாட;க()8 +:Gr7ட
ேத)e8 அமX;+ வ23. fOக= இலவச 15
u.r. )7ட()8, 5 u.r.;+3 அ)கமான
அள 8 ைப8கைள ஒ@ 7ைர 8 ப)^L 
ைவ()2^தா8, அைன(L ைப8கைளx3
ேமX3 ஓQ ஆ!A வைர ெபறலா3. ஆனா8, 
ேமX3 �AதலாகG ப)ய J[யாL. இ^த;
கால ெகA *+=, அள{ �S3 ைப8கைள
அ8லL �Aதலானவ*ைற ேவS ஒ2 பய
னாளராக அ)8 அ;க{!7 )ற^L ப)^L

ைவ;கலா3. அ8லL ேவS ஒ2 �[ யா *+ 
மா*:; ெகா=ளலா3. க7டண3 ெசX()G 
ெபS3 100 ம*S3 200 u.r. )7டOக= 
வாப% ெசgயGபAM@றன. இத*+G ப)லாக,
மாத^ேதாS3 1.99 டாலQ ெசX(), 50 u.r. 
இட3 ெபS3 வைகeலான )7ட3, வ23
2016 ெதாட;க()l2^L அமX;+ வ2MறL.

ேக"#: #%ேடா( 7 ம89; 8.1 a(ட; ப4H
க*ப-ட க;*b-டRக", வ?; அHே டாபR 31, 
2016HL* SIனR +ைடHகாi. உe மcக" வழc-
க*பட மா-டாi என ைமHேராசா*- அM #Vi"
ளi. அ*பXயானா5, #%ேடா( 10 a(டW;
இேத ேபா5, ஒ? நா" �9Vத*ப Uமா? எI9 என
ைமHேராசா*- அM #Vi"ளதா?

எ;. Yரகாj ேமாக$, ெச$ைன.
ப)8:  !ேடா% 10 ஆGபேர7[O '%

ட()ைனG பல வYகZ8, வா[;ைக யாளQ
கZட3 ெகா!A ேசQ;க ைம;ேராசாG7 Jய*
'கைள எA(L; ெகா![2;+3 ேவைளe8,
இ^த ேக= அவ'ய3 தானா? எ@S 
வைர  !ேடா% 10 '%ட(Lட@,
RSவனOக= க3G_7டQகைள  *பைன
ெசg)டலா3 எ@S, ைம;ேராசாG7 அ: ;
க 8ைல. ெதாடQ^L பல ஆ!AகP;+
அGMேர7 ெசg)A3 வைகe8 தா@,
 !ேடா% 10 த*ேபாL Mைட(L வ2M
றL. ஒ@ைற; கவ�(µQகளா?  !ேடா%
8;கான உKம3 வழO+வL, ஜூ@ 30, 2016
அ@S RS(தGபA3.  !ேடா%
7;கான உKம3 அ;ேடாபQ 31 வைர வழO 
கGபA3.

ேகJ[ – பNZ –டாLட. ெப. சMNர ேபா; –
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ேக"#: க;*b-டR பயIபா-X5 இ?HL;ே பாi,
அதI a.S.Y. டவைரF ச89 நகRVதலாமா? எI
அpவலகV45, ந%பR இ}வா9 நகRVi+றாR.
இiசeய5லஎI9ெசாIனா5, எ5லாேம அைசHக
 WXயாதபX, (L�Hகளா5 இ9க அைமHக*ப-
U"ளi எI9 s9+றாR. தcகtI க?Vத Mய
ஆவ5. அதைன, அpவலகV45 அைனவ?HL;
ெதe#Hக* ேபா+ேறI.

எ$. �ராம$, ெச$ைன.
ப)8: எ@ க2(L �L fOக= ெகா!A=ள 

ந3r;ைக;+ ந@:. க3G_7டQ இயO+3
ேபாL, '.r.x. டவைர நகQ( LவL தவS,
தவS, சKய8ல. இத*கான காரண(ைதG

பாQGேபாமா! '.r.x. டவK8 உ=ள ஹாQ7 
7ைரs, க3G_7டQ இயO+3ேபாL, உ=P;
+=ளாகp �ழ@S ெகா![2;+3. கா*S,
°� Uகாதப[ அL அைம;கGப7A, இS;க
மான Rைலe8 அைம;கGப7 [2^தாX3,
ந3Jைடய நகQ(த8 அதைனG பா);+3.
ஏென@றா8, உ=ளாக, �ழX3 ேட7டா 
[%;+க=, R`ட()*+; +ைற^தL 5,000
Jைற;+ ேம8 �ழ@S ெகா![2;+3.
இத@ �L ேட7டா எ\L3 கர மானL எ\L
வத*+; கா(L; ெகா![2;+3. GராசசK@
ஆைணGப[, அsவGேபாL எ\); ெகா!
[2;+3. எனேவ, நாமாக ஏ*பA(L3 அைச
{க=, ேட7டா எ\L3 கர()ைன, [%;M8
ேதைவய*ற இட()8 ேமாதைல ஏ*பA(),
[%;ைக; ெகA(L A3. அ)8 உ=ள ேட7
டா ைன நா3 �!A3 ெபற J[யாL. இL
ேபா@ற எ)Qபா ராத  ைள{கைள( தA;+3
வைகe8, எ\L3 கர( )ைன இய;+3
ெதாY8 |7ப3 த*ேபாL Mைட;MறL. இ2G
r�3 அL 100% பாLகாGrைன( த23 எ@S
உS) �ற இயலாL. எனேவ, ெட;%டாG ம7
Aம8ல, ேலGடாG க3G_7டQ, ேபாQ7டr=
ஹாQ7 7ைர ைன; �ட, அL இயO+3
ேபாL நகQ(LவL ந8லத8ல.

ேக"#: ேவRX5 தயாeHக*பU; டாLெம%-க",
ஒ? பHகV45 எ}வளn இட; SXHL; எIபைத

எ*பXF சeயாகH க�*பi. LM*பாக, ஏ4 அள-
#லான ஒ? தாt5 டாLெம%- பHக; எ*பX
அைமY; எIபதைன, எGத ெச-Xc( gல; நா;
அMய WXY;?

எ,. ெஜய]தா, NO(பர�S$ற,.
ப)8: அதாவL, டா+ெம!7 ெட;%7 

ஒ2 ப;க()8 எA(L; ெகா=P3 இட3 
எsவள{ என( ெதK^L ெகா!A, rK!7
எA;க fOக=  23 UM®Qக= எ@பLதா@
உOக= ேக= எனG UK^L ெகா!A, இ^த

ப)ைல அZ;Mேற@. டா+ெம!7[ைன( 
)ற^L Print Layout8 அதைன; காண{3.
இGேபாL கா7டGபA3 கா7 'e8, fOக=
தயாQ ெசgத ெட;%7ைடp �* :X3, U=
Zக= அைம^த ேகாA காணGபA3. இதைனG 
பாQ(L பயGபட ேவ!டா3. அp'Aைகe8
இ^த ேகாA கா7டGபட மா7டாL. ஆனா8,
fOக=  23U3 வைகe8, டா+ெம!7 
ெட;%7 எ^த அள 8 தாZ8 இட3 எA(L;
ெகா=P3 எ@S கா7A3. இ^த; கா7' கா7-
டGபAவதைன ஒ2 ெச7[O% �ல3 நா3
அைம;கலா3. mேழ +:Gr7A=ளப[ ெசய8
பட{3.
1. Word Options டயலா; பா;ைஸ Jதl8

ெபற{3. ேவQ7 20078, ஆ¬% ப7ட@
MZ; ெசgL, mழாக உ=ள Word Options ப7
டைன MZ; ெசg)ட ேவ!A3. 

2. இ^த டயலா; பா;�@ இடL ப;க3 உ=ள  
Advanced எ@ப)8 MZ; ெசg )ட{3.

3. இO+ Mைட;+3 ஆGஷ@% ப7[யl8
ம{ைஸ உ27[; ெகா!A ெச8ல{3. 
Show Document Content எ@ற rK 8 RS(
த{3.

4. Show Text Boundaries எ@ற ெச; பா;�8
[; அைடயாள3 ஏ*பA()னா8, ெட;%7
எ8ைல; ேகாA கா7டGபA3. எA(L
 7டா8 கா7டGபட மா7டாL. ேதைவ-
யானைத ஏ*ப A()ய r@னQ, ஓேக MZ; 
ெசgL ெவZேயற{3.

ேக"#: ேவR- டாL ெம%-X5 v5 Uகைள உ?
வாH+, அ}வ*ேபாi அைவ அ*ேட- ெச2ய*-
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பU; X*( ~cக" aல மாதcகyHL WIனR 
தG�Rக". அதைன* SIப8M, இ*ேபாi எI
ேதைவகyHெகன, பல v5Uகைள உ?வாH+*
பயIபUV4 வ?+ேறI. ஆனா5, aல ேவைள
கt5, LM*S-ட v5Uக", அ*ேட- ஆகாம5
இ?Gதா5 ந5லi எIற �ைல வ?+றi.
LM*S-ட aல v5Uகைள ம-U;, ஒ? டாL
ெம%-X5, அ*ேட- ஆகாம5 இ?HL;பX ெச2
4ட WXYமா? தயn ெச2i X*( வழcகn;.

எ$. �. �கமQ, )Qhேச�.
ப)8: ந8ல ேக= . ¬8 Aகைள அைம(L,

அவ*:8 இைண;கGப7 A=ள ேட7டா
 ைன அGேட7 ெசgவL ந8ல ெசய8பாA.
ஆனா8, fOக= ேக7+3ப[, 'ல ¬8AகZ8
அGேட7 ெசg)டாம8, அவ*ைற மா*:
அைமGபL +:(L நா@ '^ );க 8ைல.
எனேவ, ேக= ;+ ந@:. இ^த ேநா;க(
Lட@, எ3.எ%. ஆ¬% உத G ப;கOகZ8
ேத[  ைட க!Ar[(ேத@. mேழ அத*கான
அைமGrைன( த2Mேற@.
1. எ^த ¬87 ேம3பA(தGபட ேவ!டா3

என J[{ ெசgM®Qகேளா, அதைன( ேதQ^
ெதA;க{3. ஒ@S;+ ேம*ப7ட ¬8 Aக
ைளx3 ேதQ^ெதA;கலா3.

2. ¬8Aகைள அGேட7 ெசg)ட  23
rனா8, Shift+F9 mகைள அ\(த{3.

3. ெதாடQ^L, Ctrl+F11 எ@ற mகைள அ\(
)னா8, அ^த ¬8AகZ@ ேட7டா, ேம3ப
A(தGபட மா7டாL.

4. ஏேத�3 ஒ2 நாZ8, fOக= ேபா7[
2;+3 இ^த தைடைய f;M, அைவ ேம3ப
A(தGபட ேவ!A3 என  23rனா8,
mேழ த^L=ளப[ ெசய8ப ட{3. எ^த
¬8AகZ@ தைடைய f;க ேவ!
Aேமா, அவ*ைற( ேதQ^ெதA;க{3.
ெதாடQ^L, Ctrl+Shift+F11 எ@ற
mகைள அ\(த{3.

ேக"#: எIOைடய டாLெம%-
கt5, அIைறய ேத4ைய, தானாக
க;*b-டR அைமHL; வைக�5
எ*பX ெச-Xc( அைமHக 
ேவ%U;? எI க;*b-டe5
#%ேடா( 7 a(டV45, எ;.எ(.
ஆv( 2007 இயH+ வ?+ேறI.

எ$. ]ஜாதா, ேசல,.
ப)8: fOக= டா+ெம!7

எ@S +:Gr7டதனா8, ேவQ7
டா+ெம!7 எ@S எA(L; ெகா!A, 
mேழ அத*கான +:GUகைள( த2
Mேற@. அ)Q²டவசமாக, இத*+
`க எZய வY ஒ@S உ=
ளL. ஒsெவா2 Jைற fOக=
ேவQ7 டா+ெம!7[ைன(

)ற;ைகe8, அL அ@ைறய ேத)ைய, +:G
r7ட இட()8 அைம( L A3. Jதl8,
உOக= டா+ ெம!7[ைன( )ற;க{3. 
எO+ அ@ைறய ேத) அைம;கGபட ேவ!
Aேமா, அ^த இட()8 கQசைர RS(த{3. 
இத@ r@, KGப�8, INSERT ேடGr8
MZ; ெசg)ட{3. r@னQ, ெட;%7 (Text)
+ Gr8, Quick Parts எ@ப)8 MZ; ெசg
)ட{3. இO+ Field எ@ப)8 MZ; ெசg)

Aக. அA(L Categories ப+)e8 Date
and Time எ@பதைன( ேதQ^ெதA;
க{3. அA(L Field names எ@ற
ெப7[e8 CreateDate, PrintDate, 
or SaveDate எ@ப)8 MZ; ெசg )
ட{3. Date formats பா;�8, fOக=

 23U3 வைகeலான ேத) பாQம7
[ைன( ேதQ^ெதA;க{3. இ�,
அைன(L பா;%கைளx3 �ட{3.
+:Gr7ட இட()8, ேதQ^ெத-
A(த வ[ 8, அ@ைறய ேத)x3 

ேநரJ3 கா7டGபA3.
உOகP;+ ேபான ஸாக ஒ2

[G% தர7Aமா? எ;ெஸ8
ஒQ; ¢7[X3 இேத ேபால
அ@ைறய ேத)ைய அைம;க,
எ^த ெச8l8 அதைன அைம;க
ேவ!Aேமா, அ)8 =TODAY()
எ@ற பாQJலா ைன அைம;
க{3. எGெபா\L fOக= அ^த
ஒQ; ¢7[ைன( )ற; M®Qகேளா,
அ^த ெச8l8, அ@ைறய ேத) 
அைம;கGபA3.

ேகKX–ப(4


