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அ

உHேள

!ைம$% '() *+வன. தைலவ1 23த1
45ைச, இ39யா<=( வ>ைக @A3த
ேபாD பல 9EடGகைள இ39யா<=ெகன
அJ<.D)ளா1. LMன1, நO 4ரதம1 அெம
ARகா ெசMற ேபாD, '() *+வன.9M
தைலைம
அTவலக.9=(,
4ரதமைர
தைலைம <>39னராக அைழ.D5 ெசM+
'() *+வன.9M பல 9EடGகைள <ளR
Vனா1.

இ39யா<=( 23த1 45ைச வ3த ேபாD,
4ரதம1 ம=+O தகவ% ெதாW% XEப Dைற
அைம5ச1 ஆVேயாைர5 ச39.D உைரயா
[னா1. [%\$% க%]A வளாகO ஒMJ%,
1800R(O ேம=பEட மாணவ1கcைடேய
அவ1கcM ேக)<கdR(e ப9லc.தா1.
இ3த *கfgகc%, இ39யா<=ெகன '()
*+வனO ேம=ெகா)ள இ>RVMற பல 9EடGக) (J.D அJ<e@கைள ெவc$Eடா1.
அவ=ைற இG( காணலாO.
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@ரAசB தCD @ைழF ெசH9கI
கD(K)டB OாPகI
வாசகBகேள....

உXக2 ேக2Y, ச`ேதக!, கS56கைள
அD"aைக<. அ`த`த" ப3@<P
தைல"aகைள1 34">டE!.
க!"#$ட& மல9. இPD! எPன
தகவ.க2 ேவ]^! எPற உXக;P
எ@&பா&"ைபc! எd6Xக2.

க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456
மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧5 ஜூைல மாத5@G3
OP ெவ;யாR<S1க1Tடா6. -ா.க2 மGH!
‘/0’1கைள
உSவா1Rயவ&,
ெவ;<$டவ&,
Rைட13! இடXக2, Yைல ஆRயவGைற1 க$டாய!
34">டேவ]^!.
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N=தO ேவகQ ெபRQ NSH வT ேதடO
இ39யா<%, '() ேதட% ேவகO அ9கAR
கeபhO. (Jeபாக, iக ெமDவாக5 ெசய%
பhO
இைணய
இைணe4TO
இD சா.9யமா(O.
இைணய தளGக)
ேதட\M
வW
யாக, '() ேதRV
ைவ.DR ெகா![
>R(O L[gக) jலO, இைணயe பRகGக)
kல ெநா[கc%, நO ேதடTRகான <ைட
கைள. த>வD உ+9 ெசlயeபhO. இ39
யா<%, இைணயO ேதhபவ1கc% பா9R(O
ேம=பEடவ1க) இMmO 2o அைலவAைச
இைணe4ைனேய பயMபh.9 வ>VMறன1.
3o அைலவAைச$TO, 2o ேவக இைணeேப
இ>eபதாகR '+VMறன1. இ3த இ> வைக$ன1 (ைறகைள. q1R(O வைக$%, @9ய
9EடO ெசய%பh.தeபhO.
ர5Oேவ UைலயWகXO இலவச ைவ Y
இ39யா<%, 100 ர$%ேவ *ைலயG
கc%, மRக) பயMபh.த இலவசமாக ைவ
4 இைணe@ வழG(O 9E
ட.9ைன '() அம%பh.த
இ>RVறD. ஜனவA Lத%
LOைப
ெசMEர%
ர$%
*ைலய.9% இ3த 9EடO
ெதாடGகeபEh, 4Mன1 ம=ற
*ைலயGகc%
ெசய%பாE[=(R ெகா!h வரeபhO.
இத=ெகன, '(), இ39ய
அரkM Railtel *+வன.DடM
இைண3D ெசய%பட உ)ளD. இ3*+வனO
ஏ=கனேவ அைம.D)ள ைபப1 ஆe[R
ெநEெவா1R வைலe4Mன% இத=ெகனe
பயMபh.தeபhO. 9ன3ேதா+O தGக)
வ1.தக நடவ[RைககdRகாக, EெரlMகc%
பயணO ேம=ெகா)dO வ1.தக1கdR(,
இ3த இலவச ைவ 4 ேப>த<யாக இ>R(O.
உடனZ ெமாT ெபயK()
'() *+வன.9M, tமா1E ேபாM ஆe
பேரE[G ktடமான ஆ!EராlE இயR
க.9%, உடன[ ெமாW ெபய1e@ வச9Rகான
ெசய\ ெசய%பh.தeபhO. இ3த 9EடLO
2016% நைடLைறR( வ>O. ஆ!EராlE
tமா1E ேபாv%, ஐகாM ஒMைற. தE[,
மRக) தாGக) <>O@O இ39ய ெமாW$%
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ெடRtE அைமRக L[xO. பயனாள1க),
இத=காக. தாGக) பயMபh.DO ெசய\
கைள <Eh ெச%ல ேவ![ய அவkயO ஏ=ப
டாD. ெதாடRக.9% y39 ம=+O ஆGVலO
இைடேய இயG(O இ3த ெசய\, ப[eப[
யாக ம=ற இ39ய ெமாWகdR(O <Agபh.
தeபhO.
\ 7]( ேதJககQ
x Eze பயனாள1க), இv <[ேயா
ஒMைற இைடேய *+.9e 4Mன1 பயMபh.
தலாO. (Je4Eட x Eze ைப%, அத=கான

ேதRகக.9% ேதRV ைவRகeபhO. இத=ெகன
'() ‘pause to buffer’ எMmO 9Eட.9ைன.
த>O. இ39யா<\>3D x Eze தள.9% ஏ=
றeபhO ைப%க) த=ேபாD இர!h மடG(
உய13D)ளதாகgO, பயனாள1க) x Eze
தள.9ைனe பயMபh.DO ேநரO 150% அ9க
A.D)ளதாகgO, '() அJ<.D)ளD. இD
ம=ற நாhகcM பயM ேநர சராசAையR காE
[TO iக அ9கமானD.
^-Jெக7 8ேகாK, _ (ேள
<ைர<% '() ேதட% கEட.9%,
VARெகE ேபாE[கc% ஈEடeபhO ரM
ம=+O 4ற தகவ%க), அ€வeேபாD உடmR
(டM VைடR(O வைக$%, ெசய\ இயRகeபhO. VARெகE ேபாE[கcM LRVய *கf
gகைள •!hO •!hO பா1R(O வச9xO
தரeபhO.
ைஹதராபாb நக-O )Mய அhவலகQ
ஆ39ர மா*லO ைஹதராபா. நகA%, '()
*+வன.9M @9ய ெபAய அTவலகO ஒM+
அைமய இ>RVறD. ெபாJ$ய% ம=+O வ1.
தக *1வாக ேமலா!ைம ப[.தவ1க) பல
>R( இG( ேவைல வாle@க) தரeபhO.
20 ல7சQ ேபkJS ப5qs
இ39யா<% இயG(O 30 ப%கைலR கழகG
கc% ப[R(O ெபாJ$ய% மாணவ1கc%,

4
20 லEசO ேப>R(, jM+ ஆ!hகc%,
ஆ!EராlE ஆeபேரE[G ktட.9=கான
@ேராVராO எƒDவ9% ப$=k தரeபhO. இ.
9EடO இ39யா<M National Skill Development
Corporation of India எMmO அைமe@டM
ெசய%பh.தeபhO.
NSH ேமQ ேமQபா=
'() ேமet, இ3
9யாைவe
ெபா+.
தவைர,
இைணய
இ ை ண e 4M J ே ய
VைடR(O.
வW
காEட\%,
ஒ€
ெவா>
9>eபLO
கவன.9% ெகா)ளe
பhO. '() ேமet ெசய\$%, இ39யா
அதM உ)„1 வW காEட\% jMறாவD
இட.ைதR ெகா!h)ளதாக அJ<RகeபEh)ளD.
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மாக இ39யா<% ெசய%பh.DO உ+9xடM
உ)ளா1.
இLMய( ெபய-O அ=bத ஆx7ராy7
ஆ!EராlE ஆeபேரE[G ktடO, அதM
அh.த அh.த ப9e@கைள, இve@ iEடாl
ெபய1க) ெகா!h அைழ.D வ>VறD. கe
ேகR, ேடாநE, எRெள1, eைரேயா, o‰ச1
eெரE, ஹv ேகாOe, ஐtVŠO சா!E<5,

JேராQY7
…. 7,999 <ைல$%, ேக![ பா1 அள
<லான t[R கOezEட1 Asus
Chromebit
எMற ெபயA%
ெவc$டeபhO. இதM
jலO, பைழய கOe
zEட1கைளe
பயMப
h.Dபவ1க),
(ைற3த
ெசல<%,
@9ய
கOezEட>R(
மாJR ெகா)ள இயTO.
v$ இைணயQ
ெகா)ைக அள<%, இ39ய அர2, '() *+
வனO தM ]M இைணய 9Eட.9ைன5 ெசய%
பh.த அmம9 அc.D)ளD. ‘Project Loon’
என அைழRகeபhO இ3த 9EடO <ைர<%
ேசாதைன
அ ள < %
ேம=ெகா)
ளeபhO.
ெவ=Jயாக
இயG(வD
உ+9 ெசl
யeபEட
gடM, இD ெசய%பh.தeபhO. இதM jலO
இைணe4ைனe ெபற L[யாம% இ>R(O
VராமGகdR(, <!ˆ% பறR(O ப]Mக)
வWயாக, இைணய இைணe@ வழGகeபhO.
இ39ய அரkM *+வனமான 4.எt.எM.
எ%. *+வன.DடM இைண3D இD ெசய%ப
h.தeபhO. அர2 இ9% kல 4ர5ைனகைள
LM ைவ.D)ள ேபா9TO, '() *+வன.
தைலவ1, 23த1 45ைச, இதைன ெவ=Jகர

ெஜ%\ ‹M, VEேகE, லா\பாe, மா1Œமலாl
எனe ெபய1கைள5 •E[யD. அh.த ெபய1,
இ39யா<% 2ைவRகeபhO ஒ> இveபான
உணge ெபா>cM ெபயராக இ>R(O எM+
23த1 45ைச ெதA<.D)ளா1. ேவ[Rைகயாக
இD ப=JR '+ைக$%, ஆGVல எƒ.D P
எv%, அD ெதMv39ய “பாயசO” ஆகR 'ட
இ>RகலாO எM+ (Je4Eடா1. எMன ெபய1
வரeேபாVறD எM+ ெபா+.9>3D பா1R
கலாO.

“ெதTY] ெகாI^_கI”
Doc: இ" ஒ$ ைப'( ெபய+, உ.ள "ைண1
ெபய2. இ4த ெபய$ட( உ.ள ைப, ைம8
ேராசா1? ேவ2? ெதாA1B, உ$வான ைப, எ(
பதைன இ" AE8Fற".
Domain Name: இ(ட2ெந?I, உ.ள தகவ,
தளKகைள இL ெசா,லா, AE1BNF(றன2.
அ4த தளPQ( ெபயைர இ" AE8Fற".
Download: கR1S?ட2 ஒ(E'$4" ேநரIயாக
இ(ெனா$ கR1S?ட$8A1 ைபைல மாTU
வதைன டVWேலா? என8 AE1BNFேறாR.
இ$1BXR
இ(ட2ெந?
ெந?ெவா28F,
இைண4".ள கR1S?ட+'$4" ஒ$ ைப,
இற8F1 பQய1பNவதைனேய இ" ெப$R
பாYR AE8Fற".
Network: ெந?ெவா28 (இ(ட2ெந? உ?பட)
F, இைண8க1ப?I$8AR ஒ$ கR1S?ட+,
உ.ேள அXமQ\(E வ$R அNPதவ+( ]யT
^ையP தN8AR ஒ$ சா1?ேவ2 அ,ல" ^Eய
ஹா2?ேவ2 சாதனR.
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ெசMற 2015 ஆO ஆ!h ைமRேராசாeE *+ அதM வWLைறையe பா9Rக<%ைல.

வன.9=(e பல சவா%கைள. த3தD. இ>e
4mO, எ91பாராத ஆனா% ேதைவயான kல
L[gகைள எh.D, தMைன *ைல *+.9R
ெகா!டD ைமRேராசாeE எMேற ெசா%ல
ேவ!hO. ஒ€ெவா> ேமைஜ$TO தM
ெப1சன% கOezEடைர அைமeேபாO எM
பைத இலRகாகR ெகா!h, இ3த ஆ!ைட.
ெதாடGVயD. ஆனா%, இ+9$%, ’இMmO
சா9eேபாO’ (“achieve more”) எMற LழRக.
DடM த=ேபாD ெதாட1VறD.
ெமாைப% ேபாM உலV% தMைன *ைல
*+.9R ெகா)ள ைமRேராசாeE எh.த
நடவ[Rைகக), ெவ=Jைய. தர<%ைல.
ெமாைப% ேபாM எMறாேல, அD ஆe4)
ம=+O சாOசG ேபாMகேள LMனˆ
இட.ைதR ெகா![>3தன. 2014% ஏeர\%,
ேநாRVயா ெமாைப% ேபாM *+வன.ைத
வாGVய ைமRேராசாeE, <!ேடாt 10
ெமாைப% இயRக LைறைமxடM, @9ய
ெவ=Jைய அைட3D<ட இலR( *1ண$.
தD. Universal Windows Platform (UWP) என
“அைன.9TO <!ேடாt இயRகO” எM+
அJ<.தD. ஆனா%, kல மாதGகcேலேய,
ேநாRVயாைவ வாGVய 760 ேகா[ டால1
ெதாைகைய5 ெசலg கணRV% எƒ9, அதைன
இƒ.D j[, பலைர (7,800 ேப1) ‘EhR(
அme4யD. அத=( L3ைதய ஆ!hகc%,
இD ேபால ைகயகeபh.9ய *+வனGகைள
j[ய அmபவO ைமRேராசாeE *+வன.
9=( உ!h எMபதா%, இD ெபAய அள<%

இMmO, ]iயா ெமாைப% ேபாMகைள,
ைமRேராசாeE தயாA.D வ>VறD. மாட%
கcM எ!ˆRைக (ைறRகeபEh)ளD.
இ>e4mO, ைமRேராசாeE, ]iயா ேபாMகைள, ெபAய அள<லான மாvEட1கdடM
இைண.தா%, ெப1சன% கOezEட1 ேபால
இயRகலாO எMற ெதாW% XEப ேமOபாE
[ைன LM ைவ.D, <=பைன ெசl9ட
Lைன3D வ>VறD. வழRகமான tமா1E
ேபாMக) வAைச$%, தM ]iயா ேபாMகைள ைவ.9டாம%, அவ=J=ெகன தv
இட.ைதe ெப=+. தர Lய=kகைள எh.D
வ>VறD. கOezEட1, ேடeளE, tமா1E
ேபாM என அைன.9TO இயG(O வைக$%,
<!ேடாt 10 ஆeபேரE[G ktடO வ[வ
ைமRகeபEh வழGகeபEh)ளதா%, ]iயா
ேபாM <=பைன எ3த அள<=( சா.9ய
மா(O எMபD 2016% ெதA3D<hO.
2015 ஆO ஆ![ைன <!ேடாt 10
ஆeபேரE[G ktட.9=கான ஆ!h எனR
'றலாO. <!ேடாt 8 ktடO அJLகeப
h.9ய9% தனR( ஏ=பEட ேமாசமான வர
ேவ=4ைன, <!ேடாt 10 ktட.9ைன
iக ேவகமாக, மRகcைடேய த)c, தM
*ைலைய5 •ராRக ைமRேராசாeE LயM+
வ>VறD. இத=( மRகcைடேய ஆதரg இ>3
தாTO, ெப1சன% கOezEட1 <=பைன5
ச3ைத 10% (ைறxO எM+ எ91பா1RகeபhO
*ைல$%, இ3தe 4A<% எ3த அள<=(
ைமRேராசாeE ெவ=J ெப+O எM+ ெபா+.
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9>3D பா1RகலாO.
ைமRேராசாeE '+வD ேபால, <!ேடாt
10, ஓ1 அeVேரE ktடO மEhம%ல; ைமR
ேராசாeE இDவைர வழGVய ஆeபேரE[G
ktடO சA.9ர.9%, @9ய 9ைசையR காE
[x)ளD. Lதலாவதாக, இD ஓரா![=(,
<!ேடாt 7 ம=+O 8 ெகா!டவ1கdR(
இலவசமாக வழGகeபhVறD. அD மEh
iMJ, <!ேடாt இயRகO ஒ> “ேசைவ
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யாக” (as service) தரeபhVறD. இ3த ktட.
9=கான, பாDகாe@ ம=+O ேமOபh.தeபEட
ேசைவ ெதாட13D VைடR(O எMபD உ+9
ெசlயeபEh)ளD எMபைதேய இD (JR
VறD. இர!டாவதாக, <!ேடாt 10, ெப1
சன% கOezEட1, ேடeளE 4.k.Rக) ம=+O
tமா1E ேபாMகc% இயG(O வைக$%
தரeபhVறD. எRt பாRt ஒM சாதன.9TO
இேத ktடO இயG(VறD.
ஐ.ஓ.எt. (ஆe4) ktடO) ம=+O
ஆ!EராlE ktடGகc% இயG(O tமா1E
ேபாM உலகO, <!ேடாt 10 ktட.9=(
மாJR ெகா)dமா எMற ெபAய ேக)<xO,
ச3ேதகLO உ)ள *ைல$%, வ>O ஆ![%,
ைமRேராசாeE எMன ெசlய. 9EடiEh)
ளD எMபD அைனவ>O எ91பா1R(O ஒ>
*ைலயாக இ>R(O. கா.9>3D பா1RகலாO.

ேப+,# இலவச இைணய8 9)ட89;<

த;கா?க8 தைட

ள13D
வ>O
நாhகc%,
இைணய
வஇைணe@
VைடRகாத மRகdR(, அவ1-

அைமe@ (Telecom Regulatory Authority of
India (TRAI)), இ3த 9Eட.9ைனe 4Mப=ற

கcM வாf<ய% நைடLைறRகான kல
ேசைவகைள, இலவசமாக. த>O 9Eட.
9ைன, ேபt@R *+வனO Internet.org எMற
ெபயA% அம%பh.9 வ>VறD. இ39யா<%,
இதM ெபயைர அ!ைம$% Free Basics என
மா=JயD. வள>O நாhகc% இயG(O
ெமாைப% ேசைவ *+வனGகைள. தMmடM
இைண3D ெசய%பhமா+, ேபt@R அைழ.D
வ>VறD.
அ3த வைக$%, இ39யா<%, AைலயMt
கOzvேகஷM
*+வன.9M
ெமாைப%
ேசைவ வா[Rைகயாள1க), இலவசமாக இ3த
ேசைவையe ெப=+ வ>VMறன1. த=ேபாD,
இ39ய அரkM, ெதாைல ெதாட1@ <வகா
ரGகைளR க!காˆR(O Eராl எMmO

AைலயMt கOzvேகஷMt *+வன.9=(.
த=கா\க. தைட <9.D)ளD. ெசMற [சOப1
23% இD அJ<RகeபEh)ளD.
”அைனவ>R(O சமமான இைணய ேசைவ”
எMmO அ[eபைடR ெகா)ைகR( எ9ரானD
என ெத=காkய நாhகc%, பரவலாக, ேபt@R
9Eட.9=( எ91e@ வ3ததா%, இ3த தைட$ைன Eராl <9.D)ளD.
Free Basics 9EடமானD, ந%ெல!ண ேநாR
(டM இலவசமாக மRகdR( வழGகeபhO
ேசைவ. 9Eடேம எM+ 'J வ>O ேபt@R
*+வனO, இ39யe பயனாள1கைள, Eராl
அைமe4=(, இ3த 9Eட.9=( ஆதரவாக
ெசl9 அme@Oப[ பலவைகயான <ளOப
ரGக) வWயாகR ேகEhR ெகா!h)ளD.
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’ஐ.@.’ ம;RD ’ேம#’ SகவTகI அVய

O கOezEட1 ம=+O tமா1E ேபாMக),
நஇைணய.9%
வைலe4Mன% அைமe4%
இைணைக$%, ஒ€ெவா> சாதன.9=(மான
’ஐ.4.’ (IP) ம=+O ’ேமR’ (MAC) LகவAக)
தரeபhVMறன. இவ=ைற எG(, எeப[
காணலாO?
’ஐ.4.’ (IP) LகவA எMபD, நO கOe
zEட1 ம=+O tமா1E ேபாM, ெநEெவா1R
இைணe4% இைணைக$% தரeபhO An
Internet Protocol address (IP address) ஆ(O. இD
எ!களா% ஆன, அ3த (Je4Eட சாதன.9=
கான LகவA எ!. இதனா% இ> பயMக)
உ!h. சாதனGகcM வைலe4Mன\%,
சாதனO தv.D அJயeபhVறD. சாதனO
இயG(O இடLO ெதAய வ>VறD. MAC
LகவA எMபD media access control address
எனeபhவதா(O. சாதனGக) வைலe4M
ன\% இைணRகeபh இயG(ைக$%, அதM
சாதன. தMைமRகான LகவAயா(O. இதM
jலO, அ3த சாதனO தv.D அJயeபhV
றD. ஈத1ெநE ம=+O ைவ 4 (Ethernet and WiFi)
வைலe4Mன% ெதாட1@ வைககc% இ3த
LகவA பயMபh.தeபhVறD.
இv இ3த LகவAகைள, சாதனGகc%
எG( ெசM+ அJ3D ெகா)ளலாO எM+
பா1RகலாO.
ேலeடாe,
ெடtRடாe
கOezEட1,
tமா1EேபாM, ேடeளE 4.k. என எ3த
[oEட%
சாதனO,
ஒ>
ெநEெவா1R
அைமe4% இைணைக$%, ெநEெவா1RV%
அத=ெகன ஓ1 ஐ.4. LகவAxO, அதM தv.
தMைமxடM '[ய சாதன இயRக.9=( MAC
LகவAxO தரeபhO. இவ=ைற நாO அJ3D
ெகா!ேட ஆக ேவ![ய பல த>ணGக)
உ!h.

இைணe4% ெச%ைக$%, •Gக) ஒ>
ெரளEடAM 4Mனˆ$% தாM இைண39>e
‹1க). எனேவ, இத=ெகன ெபாDவான ஐ.4.
LகவA (public IP address) உ!h. இதைன நாO
ேவ+ ஒ> இட.9% தாM அJ3D ெகா)ள
ேவ!hO.
zxேடா8 10
<!ேடாt 10 ஆeபேரE[G ktட.
9ைனe ெபா+.தவைர, இ3த LகவAகைள,
<ைரவாக அJ3D ெகா)ளலாO. இத=( L3
ைதய ஆeபேரE[G ktடGகc%, இவ=ைற
அJய ச=+ 2=J5 ெச%ல ேவ!hO.
உGக) டாtR பாA% உ)ள அJ<e4=கான
இட.9% (noti!cation area) ktடO Eேர$%,
Wi-Fi ஐகாv% VcR ெசl9டgO. அதM
4Mன1, “Network settings” எMப9% VcR ெசl
9டgO.

“ெதTY] ெகாI^_கI”
(ஹா2? ேவ2) கR1S?ட2 சா24த
அைனP" சாதனKக`R இ4த ெசா,லா,
AE1Bட1பNF(றன. மத2ேபா2N, ^1,
மVb, c ேபா2N, B+Wட2, ேமாடR, ெரௗ?ட2
என அைனP"R இ4த ெசா,', அடKAR.
Software: (சா1?ேவ2) ஹா2?ேவ2 என8 eற1பNR சாதனKகைள இய8AR கR1S?ட2 fேராFராRக. அ,ல" fேராFராRகg( ெதாA1f
என இதைன8 eறலாR. ஆ1பேர?IK ^bடR
fேராFராR, சா1?ேவ2 அ1gேகஷ(க. (எR.
எb. ஆjb, ேகRb ேபா(றைவ) ஆFய
அைனP"R இ4த ெசா,லா, AE1Bட1பNR.
Hardware:
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உGகdைடய சாதனO ைவ 4 இைணe4%
இ%லாம%, ேநர[யாக வய1 jலO இைணR
கeபE[>3தா%, Settings VcR ெசlD “Network
& Internet” எMபதைன. ேத13ெதhRகgO.
இ9% எ3த வைக இைணe@ எMபைத ைடe
ெசlD, 'hத% தகவ%கdRகான இட.9ைனR
கானgO. இG()ள <!ேடா<% “Advanced
options” எMப9% VcR ெசl9டgO. இதைன
Settings VcR ெசlD, 4Mன1 Network & Internet
> Wi-Fi என5 ெசM+O ெபறலாO. இ9% žழாக5
ெசM+ Properties எMmO தைலe4ைன. ேத13
ெதh.தா%, அைன.D ெநEெவா1R இைணe@
LகவAகdO VைடR(O.
zxேடா8 7,8,8.1 மqRQ zx 10
žேழ தரeபEh)ள வWக), <!ேடாt
10R( LM வ3த ktடGகc% ெசய%பhO
எMறாTO, <!ேடாt 10TO ெசய%பhO.
க!Eேரா% ேபன% 9ற3D, அ9% Network
and Internet / Network and Sharing Centre எMற
4A<% “View network status and tasks” எM
ப9% VcR ெசl9டgO. ெதாட13D “Change
adapter settings” எMப9% VcR ெசl9டgO.
இG( •Gக) பயMபh.DO வைக இைணe@
ெபயA%, ைரE VcR ெசl9டgO. VைடR(O
ெமm<% “Status” எMப9% VcR ெசl9
டgO. அh.D Connection எMப9%, “Details”
எMmO பEடv% VcR ெசl9டgO. இG(
நாO ேதhO அைன.D LகவAகdO ஒ> பE[
யலாகR VைடR(O.
ஆx7ராy7 8மாK7 ேபா$:
இeேபாெத%லாO, அைன.D tமா1E
ேபாMகdO, ஏேதmO ஒ> வைக$% இைணய
இைணe4=காகe பயMபh.தeபhVMறன.
அeேபாD இைவxO, ேம=(J.த LகவA
கைளe ெப+VMறன. ஆ!EராlE tமா1E

ேபாv%, இ3த LகவAக) (J.த தகவ%
கைள Settings அecேகஷv% காணலாO.
ேபாM 9ைர$% ேமலாக இ>3D இƒRகgO.
VைடR(O 9ைர$% உ)ள Vய1 ஐகாv%
ேடe ெசl9டgO. அ%லD ேபாv% app drawer
எMபதைன. 9ற3D “Settings” ஐகாv% ேடe
ெசl9டgO. இG( Wireless & networks எMற
4A<% “Wi-Fi” எMப9% தEடgO. VைடR(O
ெமm<% “Advanced” எMபைத. தE[,
Advanced Wi-Fi எMற 9ைரையe ெபறgO.
இ3த 9ைர$% žf ப(9$%, •Gக) ேதhO
IP ம=+O MAC LகவAக) காEடeபhO.
உGக) ஆ!EராlE ேபாM தயாAeபா
ளைரe ெபா+.D, •Gக) பயMபh.DO
ஆ!EராlE ப9eைபe ெபா+.D, ேமேல
(Je4Eடவ=J% kJய அள<% மா=றGக)
இ>RகலாO.

“ெதTY] ெகாI^_கI”
(klவ2ச, m+ய,
பb) கR1S?ட$ட( இைண8க1பNR Bற
சாதனKகைள எgதாக இைணP"1 பய(ப
NPத ஒ$ வn. bேகன2, மVb, Bளாo Iைரp,
B+Wட2 எனP தTேபா" அைனP" சாதனK
க`R இத( வnேய தா( கR1S?ட$ட(
இைண8க1பNF(றன. கR1S?ட2 இயKF8
ெகாWI$8ARேபாேத இதைன1 பய(பNPQ
சாதனKகைள இைண8கலாR, q8கலாR.
USB -- Universal Serial Bus:

Control Panel: (கW?ேரா,

ேபன,) rWேடாb
இய8கPQ( bடா2? ெமXr, தர1பNR ஒ$
s, என இதைனL ெசா,லலாR. இத( tலR
rWேடாb இய8கPQ( அI1பைடL ெசய,பாNகைள ெசRைம1 பNPதலாR. அP"ட( ெப2
சன, கR1S?ட2 மTUR இைண4த சாதனKக.
ெசய,பNR த(ைமையkR mரைம8கலாR.

Client: கR1S?ட2 ெந?ெவா28F, இைண8க1ப?N ச2வராக இயKகாம, பய(பNPத1பNR
எ4த கR1S?ட$R FைளயW? என அைழ8க1
பNR.
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@ரAசB தCD
@ைழF ெசH9கI

~ பாரM ~
Gக) இைணய.9% இைண39>Rைக$%,
ஏேதmO 4ர5ைன ஏ=பEh, உGகளா%
இைணய இைணe4ைனe ெபற L[யாத
*ைல$%, (Je4Eட இைணய தள.9ைனR
காண இயலாத *ைல$%, அதைன கOezEட
>R(R ெகா!h வராத *ைல$%, 4ரgச1 அD
எMன வைகயான 4ைழ என நமR( ஒ> 4ைழ5
ெசl9ைய. த>VறD. இ9% எMன ேவ[Rைக
எMறா%, 4ைழ5 ெசl9 த>O தகவ% நமR(
LƒைமயாகR Vைடeப9%ைல. 400 / 500
எMற எ! ெதாடRகமாR ெகாhRகeபEh,
4ைழ எMனெவன5 2>RகமாகR காEடeபhV
றD. இ3த வைக$% நாO அ[Rக[ ச39R(O
kல 4ைழ5ெசl9கைள இG( காணலாO.
400 எ!ˆ% ெதாடG(O எ!கdடM
'[ய 4ைழ5 ெசl9க) ெப>OபாTO நாM(
ேவ+பEட 4ைழ5 ெசl9க) இ>R(O.
அைவ:
400 – Bad Request இதM ெபா>), •Gக)
ெகாh.தme4ய ேதைவ, இைணய LகவA
(URL) சAயாக அைமRகeபட<%ைல. எனேவ,
•Gக) அ3த இைணய LகவA$ைன5 சAயாக
அைம.D எ!ட1 ெசlq1களா எM+ ேசாதைன
ெசl9டgO. அ%லD அ3த இைணயe பRக.

•

9=( •!hO @.D$1 (Refresh) ெகாhRகgO.
kல ேவைளகc%, •Gக) LகவAைய5 சAயாக
ைடe ெசlD, எ!ட1 ெசlD அme@ைக$%,
இைணய இைணe4% ஏேதmO 4ர5ைன ஏ=
பEh, அ3த LகவA சAயாக அmeபeபE[
>RகாD. இD ேபாMற ச3த1eபGகc%, @.
D$1 ெகாheபD q1ைவ. தரலாO.
401 – Unauthorized: இ3த ஒ> ெசா%ேல
உGகdR(. ெதcவாக 4ைழையR காEhV
றD. இ3த 4ைழ5 ெசl9 Vைட.தா%, அ3த

தள.9% Xைழய உGகdR( அmம9 இ%ைல
எM+ ெபா>). அ%லD •Gக) இைணe@
ெப=J>R(O ஐ.4. LகவAR( அmம9
இ%ைல எM+ ெபா>ளாVறD. எனேவ, உG
கைளe ப=Jய தகவ%க) சAயாகR ெகாhRகeபEh)ளதா என5 ேசாதைன ெசl9டgO.
404 – Not Found: இD நாO அ[Rக[ ெப+O
ெபாDவான 4ரgச1 4ைழ5 ெசl9யா(O.
•Gக) காண Lய=kR(O, இைணe@ ெபற
Lய=kR(O இைணயe பRகO அ%லD
இைணய தளO, இைணய இைணe4% இ%ைல
எMபD இதM ெபா>). இைணய LகவAைய5
ேசாதைன ெசlD சAயாக உ)ளதா எM+ பா1Rக
ேவ!hO. அ%லD Lய=kR( @.Dண1g
ெகாhRக ேவ!hO. இ3த இர!h Lய=k
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கcM உAைமயாள1கdR(, 4ைழக) ஏ=பhO
கால ேநரO, •f*ைல, உGக) ktடO (J.த
தகவ%கdடM ஓ1 அJRைகைய அme4 ைவR
கலாO. 500 எ! ெதாட13D VைடR(O 4ைழ5
ெசl9க) 4Mவ>மா+.
500 – Internal Server Error: •Gக) ெதாட1@
ெகா)ள <>O@O ச1வA% ஏ=பEh)ள
4ைழைய இD (JRVறD. இD ெபாDவான

கcTO, இைணயe பRகO VைடRக<%ைல
எMறா%, •Gக) த3D)ள LகவA$% *5சயO
தவ+ உ)ளD எM+ ெபா>ளாVறD. இ3*
ைல$%, (Je4Eட அ3த இைணயe பRகO
உ)ள தள.9M ேஹாO ேப¡ ெசM+, 4Mன1,
•Gக) ேதhO பRக.9ைனe ப[eப[யாக.
ேத[e பா1RகgO. அ%லD ேஹாO ேபo%,
•Gக) காண <>O@O பRக.9ைன, ேதட% கE
ட.9% ெகாh.D. ேதட% jலLO பா1RகலாO.
408 – Request Timeout : உGக) 4ரgச1, உG
கcடi>3D (Je4Eட கால வைரயைற$%,
ஒ> ப9ைல எ91பா1RVறD. அதைன அ3த
கால.9=() தர<%ைல எMறா%, இ3த 4ைழ5
ெசl9 காEடeபhO. ேமTO, இ3த 4ைழR-

கான ெசய%பாh, உGக) இைணய இைணe@
சA$%ைல எMறாTO VைடRகலாO. அ%லD,
•Gக) உGக) ப9ைல அme@O தளO உ)ள
ச1வA% 4ர5ைன இ>3தாTO ஏ=படலா.
kல *iடGக) கா.9>3D •!hO Lய=k
ெசlதா%, *5சயO q1g VைடRகலாO.
ேமேல ெசா%லeபEட 4ைழக) எ%லாO,
நாO ஏ=பh.DO சாதாரண 4ைழகளா% ஏ=பh
பைவேய. இD (J.D அ9கO கவைல ெகா)
ளாD, நO இைணய ேதடைல. ெதாடரலாO.
500 எ!ˆ% ெதாடG(O எ!கdடM
'[ய 4ைழ5 ெசl9க) iக5 kRகலான 4ைழ
களாகேவ இ>R(O. ெப>OபாTO, •Gக)
ெதாட1@ ெகா)ள <>O@O ச1வA% ஏ=பE
h)ள 4ைழகைளேய இைவ (JR(O. எனேவ,
•Gகளாக 4ைழRகான q1ைவR காண இயலாD.
ஒ> நாc%, (Je4Eட கால ேநர.9%, அ%
லD (Je4Eட இைணய தளGக) சா13D இ3த
4ைழ5 ெசl9க) Vைட.தா%, அ3த தளG

4ைழ5 ெசl9யா(O. ஏ=பEh)ள 4ைழ எ3த
வைக$னD எM+ 2E[R காEடeபட<%ைல.
502 – Bad Gateway: இர!h ச1வ1கdRV
ைடேய சAயான Lைற$% தகவ% பAமா=றO
ஏ=பட<%ைல எv%, இ3த 4ைழ5 ெசl9

VைடR(O. இைணய தளe பயMபாE[%,
@9ய பRகO ஒMைறR ெகா!h வ>ைக$%,
லாR இM ெசl9hைக$%, வ1.தக இைணய
தளGகc% ெபா>Eக) ஆ1ட1 ெசlைக$%
இD ேபாMற 4ைழ5 ெசl9க) ஏ=பhO
வாle@க) உ!h.
503 – Service Unavailable: இ3த 4ைழ த=கா
\கமாகேவா, அ%லD *ர3தரமாகேவா ஓ1
இைணய தள.9% ஏ=பEh)ளைத5 2E[R
காEhVறD. 2>Rகமாக, அ3த (Je4Eட
இைணய தளO இeேபாD VைடRகாD எM
பைதேய இD ெசா%VறD. எனேவ, kல
*iடGக) அ%லD மˆ ேநரO கW.D,
•!hO இதைனe ெபற Lய=kRகலாO. kல
ேவைளகc%, (Je4Eட ஒ> தள.9ைன,
அளgRக9கமானவ1க) அ¢க Lய=kR(O
ேபாDO, இ3த 4ைழ ஏ=பhO. kல தளGக),
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இD ேபாMற •f*ைல$%, தள.9% பரா
மAe@ ேம=ெகா)ளeபEh வ>VறD எMற
ெசl9ைய. தயாராக ைவ.9>3D காEhO
வைக$%, தள.9ைன வ[வைம.D ைவ.9
>eபா1க). 503 4ைழ5 ெசl9 அeேபாD காE
டeபட மாEடாD.
504 – Gateway Timeout: இD 408 எMற
எ!ˆ% VைடR(O Request Timeout எMற
4ைழ5 ெசl9 ேபாMறேத. 408 4ைழ5 ெசl9,

உGகdR(O •Gக) <>O@O இைணய தளO
உ)ள ச1வ>R(O இைடேய ஏ=பEh)ள 4ர5
ைனைய5 2E[R காEhVறD. ஆனா%, இGேக
504 4ைழ5 ெசl9, இர!h ச1வ1கdRVைட
ேயயான இைணe4% ஏ=பEh)ள kRக%
(J.D ெசா%VறD. ஏேதmO ஒ> ச1வ1 தM
*ைலைய இழ39>RகலாO; அ%லD த=கா
\கமாக இைணe4=(R VைடRகாம% இ>R
கலாO. kல மˆ.Dcக) அ%லD மˆ
ேநர.9% இ3த தளO VைடR(O.
மqற வைக Yைழ‚ ெசyMகH
ேமேல (Je4EhR காE[x)ள 400 / 500
எ!க) சா13த 4ைழ5 ெசl9க) த<ர, ேவ+
kல ெபாDவான 4ைழ5 ெசl9கdO, அ€
வeேபாD 4ரgசரா% காEடeபhO. இைவ
<ளRகமாக, (Je4Eட kRக% எMனெவM+
காEhO வைக$% அைம39>R(O. இG(
ெபாDவாகR VைடR(O இD ேபாMற 4ைழ5
ெசl9கைளR காணலாO.
Certi!cate errors: •Gக) காண <>O@O
இைணய தளO, சEட £1வமான பாDகாe@
சாMJதைழe ெப=J>Rகா<Eடா%, அ%லD
ெப=J>3D, அ3த சாMJதWM காலO L[3
9>3தா%, அ%லD சாMJதேழ இ%லாம%
இ>3தா%, இ3த 4ைழ5 ெசl9 காEடeபhO.
(Je4Eட இைணய தள.9M சாMJதf @De
4Rகeபட ேவ!hO. அ%லD ெபறeபட
ேவ!hO. இD ேபாMற சாMJதf kRக%
உ)ள இைணய தளGகைளe பா1Rகாம% இ>e
பD ந%லD. அ%லD அ3த இைணய தள.9M
உAைமயாள>R( அ‰ச% அme4, 4ர5ைன
எMன எM+ ேகEh அJயலாO.
Security warnings: அைன.D 4ரபலமான
4ரgச1கdO, பாDகாe@ த>O நடவ[Rைக
கைள, அத=கான பாDகாeபான ெசய\கைளR
ெகா!ேட இயGV வ>VMறன. இைவ எe

4-1-2016

ேபாDO இயGV, மா%ேவ1 ம=+O ைவரt
ெகா!h)ள இைணய தளGகைள •Gக) காண
Lய=kRைக$%, இD ேபாMற எ5சARைக ெசl
9ைய வழG(VMறன. நாO 4ரgச1 அைமe
4ைன அைமRைக$%, பாDகாe@ அைமe4ைன
High, Low அ%லD Medium என அைமRகலாO.
High என அைம.D<Eடா%, இD ேபாMற பாD
காe@ 4ைழ5 ெசl9 அ[Rக[ VைடR(O. அD
ந%லDதாM. ஒ>LைறR( இ> Lைற ேசாதைன
ெசlD பா1.த 4Mன1, அ3த இைணய தளO
பா1eபD (J.D L[g ெசl9டலாO.
நாO 4ரgசA% அைம.D)ள eளR இM @ேரா
VராOக) அ%லD ஆE ஆM @ேராVராOகc
னாTO, நமR( 4ைழ5 ெசl9க) VைடR(O.
kல ெசய\கைள நாO தர<றRகO ெசl9h
ைக$% அ%லD kல தளGகைளe பா1Rைக$%,
இD ேபாMற ஆE ஆM @ேராVராOக) நO கOe
zEடA% இMtடா% ெசlயeபhO. அைவ
நO அmம9$MJ இயGக. ெதாடG(ைக$%,
நO 4ரgச1 4ைழ5 ெசl9ைய அcR(O. அD
ேபாMற •f*ைல$%, க!Eேரா% ேபன\%,
Add or Remove Programs 4Ag ெசM+, நO அm
ம9 இ%லாம% இMtடா% ெசlயeபEட @ேரா
VராOகைள •Rக ேவ!hO.
kல ேவைளகc%, நO கOezEட1 (Je
4Eட இைணய தள.9ைன இைணRக L[ய
<%ைல எM+ ெசl9 VைடR(O. அeேபாD
ேவ+ ஏேதmO தள.9ைன இைண.De பா1R
கலாO. அDgO இைணய<%ைல எMறா%,
கOezEடAM ெநEெவா1R அைமe4ைன5
ேசாதைன ெசlவD q1<ைன. த>O. உGக
dR( இைணய இைணe@ த>O *+வன.9M
வா[Rைகயாள1 ேசைவ ெதாட1@ எ!ைண.
ெதாட1@ ெகா!h kRக% (J.D 'Jனா%,
அவ1க) q1<ைன. த>வா1க). இைணe@
உGக) கOezEடைரe ெபா+.தவைர5 சAயா
கேவ உ)ளD எM+ 'Jனா%, ெரளEடைர அ%
லD ேமாட.9ைன கOezEட>டM இைணR
கeபEh)ள ேக4)க) அைன.ைதxO •RV,
4M •!hO இைண.D, இைணய இைனe4=( Lய=kRகgO.

“ெதTY] ெகாI^_கI”
(டாb8 பா2) rWேடாb இய8கPQ,
மாl?ட2 Qைர\, cழாக இயKAR q. க?டR.
இQ, bடா2? ெமX, rைரவாக அ1gேகஷ(
fேராFராRகைள இய8க ஐகா(க. அடKFய
ெதாA1f, இயKF8 ெகாWI$8AR அ1g
ேகஷ( fேராFராRகg( ைப,க`8கான க?
டKக. மTUR கIகாரR, B(னw\, இயKF8
ெகாWI$8AR fேராFராRகg( ஐகா(க.
ஆFயைவ இ$8AR. இவTைறP ேதைவ1பNR
ேபா" Fg8 ெசx" ெபறலாR.
Taskbar:
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ேவ"#$
‘&'ேரா*+’ ப-ைடக1
ேவ1[% உ>வாRகeபhO டா(ெம!Eகc%,
žழாகgO வலD @றமாகgO t(ேரா% பா1க)
இ>eபைதe பா1RகலாO. இைவ, ஒ> (Je
4Eட ேநர.9%, •Gக) டா(ெம!E[M எ3த
ப(9ையe பா1RV¤1க) எMபதைனR கEhe
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அைம.தா%, இ3த t(ேரா% பா1 காEடe
பhO. எh.D<Eடா%, காEடeபட மாE
டாD.
5. இேத ேபால Show Vertical Scroll Bar எMபதM
அ>ேக உ)ள ெசR பாRைஸxO ைகயா
ளgO.
6. அh.D ஓேக VcR ெசlD ெவcேயறgO.
t(ேரா% பா1கdRகான வைரயைற இர!
ைடxO ‘ேதைவ$%ைல’ எனR (J$Eh
<Eடா%, அைவ மைறRகeபhO.

ேதைவய4ற
ேகா6கைள8 த9":க

பh.DVMறன. ஆனா%, •Gக), டா(ெம!E
ஒMைறe பா1Rக அ9க இடO ேவ!hO என
<>O4னா%, அ%லD, ேவ1E @ேராVராiைன
மgt இ%லாம% பயMபh.9R ெகா![
>3தா%, இ3த t(ேரா%பா1கcM ெசய%பாE
[ைன *+.தலாO. 9ைர$% காEடeபடாம%
ைவRகலாO. இத=(R žேழ த3D)ள ெசய%பா
hகைள ேம=ெகா)ளgO.
1. ேவ1E ஆeஷMt (Word Options) டயலாR
பாRைஸ. 9றRகgO. (ேவ1E 2007%, ஆ‹t
பEடைன அƒ.9, žழாகR VைடR(O Word
Options பEடைன அƒ.தgO. ேவ1E 2010
எv%, Aeபv% File ேடe அƒ.9, அதM
4Mன1 Options எMபைதR VcR ெசl9
டgO.)
2. VைடR(O டயலாR பாR¦%, இடD பRகO
உ)ள Advanced எMப9% VcR ெசl9
டgO.
3. அG( உ)ளவ=JM பE[ய\%, Display
4Aைவe ெபறgO.
4. இ9% உ)ள Show Horizontal Scroll Bar எM
பதM அ>ேக உ)ள ெசR பாR¦% [R

ேவ1E ெதா(e4% தாமாகேவ இயG(O
பா1மE சOப3தமான பல ெசய%பாhக) உ)ளன. இ9% நாO அ[Rக[ ச39eபD பhRைகR
ேகாh அைமவD தாM. அதாவD ைஹபM
அ%லD அ[Rேகாh அ%லD kJய வைளg
ேகாh அைமR(O Lய=k$% ஈhபEடா%
உடேன ேவ1E அதைன அ3த அள<= கான
பhRைகR ேகாடாக மா=J<hO. இD நமR(
வச9 எMறாTO இதைன •R(வD எcத%ல.
ஏெனMறா% இD ேவ1E ஏ=பh.9ய பா1ட1
ைலனா(O.
த=ேபாD பயMபh.தeபhO
ேவ1E
ெதா(e@கc% இத=( ஒ> வW தரeபE
h)ளD. க1சைர எ3த ேகாE[ைன அWRக
ேவ!hேமா அ3த ேகாE[M ெதாடRக.9=(R
ெகா!h ெச%லgO. 4M Format ெமm ெசM+
Borders and Shading எMற 4Aைவ. ேத13
ெதh.D அ9% உ)ள None 4AைவR VcR
ெசl9டgO.
இ3த 4ர5ைன ெதாட13D
வராம%
இ>Rக
ேவ!hO
எMறா%
'ˆˆ¨! ெமm<=(5 ெச%TGக).
அ9% Auto Correct Options எMற 4Aைவ. ேத13
ெதhGக). 4M அ9% எMற AutoFormat As
You Type ேட4=(5 ெச%TGக). Apply as
you type எMற இட.ைத. ேத[R க!h 4[
xGக). அ9% Border Lines எMற இட.9=(
எ9ேர உ)ள [R அைடயாள.ைத எh.D
<Eh அைன.9=(O ஓேக [R ெசlD
jhGக).
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மாறா<ைல எ?8@ைன மா4ற

எ:ெஸ$ : கண:F6G வH

எRெஸ% ெசய\$% மாறா *ைல$% தரeபEh)ள எƒ.D வைகR(e ப9லாக, அதைனe
பயMபh.Dபவ1க)
<>eப.9=ேக=ப
மா=JR ெகா)VMறன1. ஆனா%, இதைன
ஒ€ெவா> LைறxO, ஒ1R @R வ[வைமR
(OேபாD, மா=ற ேவ![x)ளD. ஒ> kல1
தiWேலேய ஒ1R @RVைன அைமRக 9Eட

எRெஸ% ஒ1R @RV%, பா1LலாRகைள அைமe

ihVMறன1. இவ1க), தாGக) <>O@O
எƒ.D வைக$ைன, மாறா *ைல எƒ.தாக
எeப[ மா=+வD என. ெதAயாம% உ)ளன1.
இ3த மா=ற.9ைன எcதாக ேம=ெகா)ளலாO.
žேழ த3D)ளப[ ெசய%படgO.
1. எRெஸ% ஆeஷMt டயலாR பாRைஸ.
9றRகgO. (எRெஸ% 2007%, ஆ‹t பE
டைன அƒ.9 4Mன1 VைடR(O <!
ேடா<% Excel Options எMப9% VcR ெசl
9டgO. எRெஸ% 2010 ம=+O எRெஸ%
2013 பயMபh.Dபவ1க), Aeபv%, File
ேடe VcR ெசlD, அதM 4Mன1 Options
எMப9% VcR ெசl9டgO.)
2. அh.D, இடD @றO Popular (எRெஸ%
2007%) அ%லD General (எRெஸ% 2010
ம=+O எRெஸ% 2013%) ேத13ெதhRகe
பE[>eபதைன உ+9 ெசlD ெகா)ளgO.
3. அh.D Excel default font change / When
creating new work books எMற 4A<%, •Gக)
<>O@O எƒ.D வைக ம=+O அள<ைன
அைம.D, ஓேக அƒ.9 ெவcேயறgO.
4. இv, •Gக) அைம.D)ள எƒ.D வைகேய
மாறா*ைல எƒ.தாக, அைன.D ஒ1R @RVTO அைமxO.

பD அதM LRVய ெசய%பாடா(O. பா1L
லாRகைள அைம.த 4Mன1, அைவ இயGக.
ேதைவயான ேடEடாRகைள, அவ=J=கான
ெச%கc% அைமRVேறாO. உடேன, அ3த பா1
LலாRக), ேடEடாRகைளR ைகயா!h, <ைட
கைளR (Je4Eட ெச%கc% ஏ=பh.DO.
ஏ=கனேவ, அைமRகeபEட ேடEடாRகc%
மா=றGகைள ஏ=பh.9னா%, எMன நடR(O?
உடன[யாக, பா1LலாRக) ெசய%பEh, L[g
கcTO மா=றGகைள ஏ=பh.DO. அதாவD,
நாO ேம=ெகா)dO மா=றGகcM அ[eப
ைட$% எRெஸ% எeேபாDO அeேடEடாகேவ
இ>R(O. இD பல வWகc% நமR( உதgVறD.
ெபAய ஒ1R ©Ehகc% ெசய%பhைக$% நாO
ஒ€ெவா> ெச%\TO ெசM+ நாமாக 9>.தe
பhO ேடEடா<=ேக=ற வைக$% L[gகைள
மா=ற L[யாD. ஆனா%, ஒ> kல1 தாGகளா
கேவ kல ேடEடாRகைளxO, அD சா13த L[g
கைளxO மா=ற <>O@வா1க). எRெஸ% இ3த
L[gகைளR கணRVட அ9க ேநரO எh.DR
ெகா)dO எM+ ெசா%பவ1கdO உ!h.
ெமDவாக5 ெசய%பhO கOezEட1கc% இ€
வா+ அைமயலாO. அ€வா+ தாGகளாகேவ
கணRVEh அைமRக <>O@பவ1க), எRெஸ%
ெதா(e4% kல மா=றGகைள ேம=ெகா)ள
ேவ!hO. அவ=ைற இG( பா1RகலாO.
1. Tools ெமm<\>3D Options ேத13ெதhR
கgO. எRெஸ% உGகdR( Options Options
Dialogue Box காEhO.
2. இ3த <!ேடா<% உ)ள Calculation
எMmO ேடe ேத13ெதhRகeபE[>eபைத
உ+9 ெசl9டgO.
3. அ9% Manual எMmO ேர[ேயா பEடM
ேத13ெதhRகgO.
4M OK VcR ெசl9டgO.
உGகcடO எRெஸ% 2007 இ>3தா% žfR
கா¢O மா=றGகைள ஏ=பh.தgO.
1. Of!ce பEடv% VcR ெசl9டgO.
2.4M Excel Options எMப9% VcR ெசl
9டgO. இeேபாD எRெஸ% ஆeஷMt
டயலாR பாRt 9றRகeபhO.
3.இதM இடD பRக.9% உ)ள Formulas
எMற ஏAயா<% VcR ெசl9டgO.
4.டயலாR பாR¦M Calculation Options எMற
4A<% உ)ள Manual ேர[ேயா பEடைன.
ேத13ெதhRகgO.
4M OK VcR ெசl9டgO.
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எF.a.b.
aைசயB 828
அVSகD
ெசMற மாதO, எ5.[.k. *+வனO, தM ேமTO 3.5 i• ஆ[ேயா ஜாR ம=+O எe.

[ைசய1 828 tமா1E ேபாM (J.D இ39
யா<% அJ<e4ைன ெவc$EடD. ெசMற
வாரO, ece கா1E இைணயதளO வW
யாக மEhO, இ3த ேபாைன <=பைனR(R
ெகா!h வ3D)ளD. இதM 5.5. அG(ல
9ைர 1920 x 1080 4Rெஸ% ம=+O HD IPS
[t4ேள 9றM ெகா!டD. இதைன இயR(
வD ஆRடா ேகா1 MediaTek MT6753 eராசச1.
இD 1.5 Vகா ெஹ1Et ேவக.9% இயG(O
ெசய%9றM ெகா!டD. 4M@றமாக 13 ெமகா
4Rெஸ% 9றM ெகா!ட ேகமரா, LED eளாŒ
ம=+O OIS, BSI ெசMசா1கdடM தரeபEh)
ளD. இதM ஆe[க% இேம¡ *ைல *+.DO
9றM (Je4ட.தRகD. இதM <[ேயா 1080p
ப9g. 9றM ெகா!டD.
இ3த tமா1E ேபாvM ராO *ைனவகO
2 o.4. ெகா)ளளg ெகா!டD. tேடாேர¡
ெமமA 16 o.4. இதைன ைமRேரா எt.
[. கா1E ெகா!h 2 ெடரா ைபE அள<=(
உய1.தலாO. இதM ஆeபேரE[G ktடO,
ஆ!EராlE 5.1 லா\பாe. இதM zச1 இM
ட1ேபt எ5.[.k. ேபாMகdRகான 4ர.ேயக
தயாAeபா(O.
LM@றமாகgO 'hத% 4Rெஸ% 9றM
ெகா!ட ேகமரா தரeபEh)ளD. இ9%
26.8i• ெலMt இைணRகeபEh)ளD.
LM@றமாக இர!h £O சg!E t‹Rக1க)
உ)ளன. ேடா%4 ஆ[ேயா ktடO இயG
(வD, ஆ[ேயா ரkக1கைள மVf<R(O.

எO. ேர[ேயாgO இைச ரkக1கdR( மVf5kzEhO. இர!h நாேனா kOகைள இ9%
இயRகலாO. இD ஒ> 4o tமா1EேபாM.
இதM பAமாணO 157.7×78.9×7.9 i•.
எைட 148 VராO. ெநEெவா1R இைணe4=(
4o, 3o, ைவ 4, @d¨. 4.1., o.4.எt.
ஆVய ெதாW% XEபGக) இயG(VMறன.
இதM ேபEடA 2,800 mAh 9றM ெகா!டD.
க>e@ Vேர ம=+O L.D ெவ!ைம *றGகc% வ3D)ள இ3த tமா1E ேபாvM அ9க
பEச <ைல ….19,990.
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ைம#ேராசா() deயா 430

RேராசாeE *+வன.9M <!ேடாt
ைமேபாM
8.1 ஆeபேரE[G ktட.DடM

தரeபhO இ3த tமா1E ேபாvM அ9க
பEச <ைல …. 5,300. பEெஜE <ைல$%,
tமா1E
ேபாM
வாGVe
பயMபh.த
9Eடihேவா>Rகான ேபாM இD. இ9%
4 அG(ல அள<%, ெகபாk[€ ட5 tVŠM
தரeபEh)ளD. இதM 4Rெஸ% 9றM 800
x 480 ஆக உ)ளD.
ம%E[ ட5 வச9
தரeபEh)ளD.
எ%.k.[. EராMtit¦€ வைக tVŠM
இD. ம%E[ ட5 வச9xO தரeபEh)ளD.
1.2 Vகா ெஹ1Et ேவக.9% இயG(O
¨ய% ேகா1 eராசச1 உ)ளD. IPv6 சeேபா1E
ெசlயR '[ய, இMட1ெநE எRt@ேளார1
ப9e@ 11 இைணRகeபEh)ளD. 2o ம=+O
3o அைலவAைசகc% இயGகR '[யD.

இர!h kOகைள இ9% பயMபh.தலாO.
இதM பAமாணO 120.5 x 63.2 x 10.6 i•.
எைட 127.9 VராO. எe.எO. ேர[ேயா, லgE
t‹Rக1, 3.5 i• ஆ[ேயா ஜாR ஆVயன
ஆ[ேயா ரkக1கdR( மVf®EhO. இதM
ராO ெமமA 1 o.4. tேடாேர¡ ெமமA 8
o.4. இதைன ைமRேரா எt.[. கா1E jலO
128 o.4. வைர அ9கeபh.தலாO. @d¨.
4.0., x.எt.4., o.4.ஆ1.எt., ட4)z
லாM, ைவ 4 ஆVய ெதாW% XEபGக),
ெநEெவா1R இைணe4ைன. த>VMறன.
4M@றR ேகமரா 2 எO.4. 9றM ெகா!டD.
அதைனR காE[TO ச=+R (ைறவான 9றM
ெகா!ட LM@றR ேகமராgO உ)ளD. jM+
வைக ெசMசா1க) இயG(VMறன. இதM
\.9யO அயM ேபEடA 1,500 mAh 9றM
ெகா!டD.

சாOசG ம=+O எ%.o. *+வனGக), 2016
ஆO ஆ![% தாGக), ேசாv (Xperia Z5)
வழGVயD ேபால, தGக) ேபாMகc%, 4ேக
9றM ெகா!ட 9ைரகdடM tமா1E ேபாM
கைள. தரeேபாவ9%ைல என அJ<.D)
ளன. ெதM ெகாAயா<\>3D VைடR(O
ெசl9க) இதைன உ+9eபh.9 உ)ளன.
4K ம=+O Ultra HD 9ைரகைள, இ3த இர!h
*+வனGகdO வழGகe ேபாவ9%ைல எM+
ெதAVறD.
இத=(R காரணமாக, இ3த 9ைரக) அைமR
கeபEடா% ஏ=பhO அ9கeப[யான ெவe
ப.ைத. த<1eபத=கான ெதாW% XEபO
VைடRகாதேத ஆ(O. ேமTO, அ9கeப[
யாக. ேதைவeபhO iM சR9 ேதைவ$
ைனxO சமாceபத=கான q1gO VைடRக
<%ைல. ேமTO, 4ேக [t4ேள$% காEhO

வைக$%, ெசய
\க)
தGக)
இேம¡கைள
அைமRகாதDO
ஒ>
காரணமாக
உ)ளD.
4ேக
[t
4 ே ள $ %
காEடeபடR
'[ய
இேம¡
கைள
ேபாv%
ெகா!h ெச%வ
த=(, 5o
அைலவAைச இைணeேப kறeபாக இ>R(O.
அ3த வைக இைணe@, த=ேபாைதR(e பரவ
லாகR VைடR(O வாle@O (ைறவாக இ>e
பதனா%, 4ேக [t4ேள 9ைர ‘! எMபேத
இ3த *+வனGகcM கˆeபா(O.

4ேக 9ைர இPைல

16

தM

@9ய மாட% ஐ ேபாMக) ெவcயான
gடM, தM பைழய மாட% ேபாMகcM
<ைலையR (ைறeபD ஆe4) *+வன.9M
வா[Rைகயா(O. அ!ைம$%, ஆe4) தM
ஐேபாM 6 எt ம=+O 6 எt eளt ஆVய
ேபாMகைள <=பைனR( ெவc$EடD.
அதனா%, த=ேபாD,
தM ஐேபாM எt
5 மாட% ேபாvM <ைலைய …. 21,999
ஆக, ஆe4) (ைற.D)ளD. ெசMற jM+
மாதGகdR( LM@ வைர இ3த ேபாvM
<ைல இ39யா<% …. 44,500 ஆக இ>3தD.
ஐேபாM எt 5 ெசMற 2013 நவOபA%
ெவcயானD. அதM 16 o.4. மாட%
<ைல …. 53,500 ஆக இ>3தD. த=ேபாD
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(ைற.D அJ<RகeபEட <ைலயான ….
24,990, பMனாEடள<% iகgO (ைறவான
<ைலயா(O. ஐேபாM ெமா.த <=பைன$%,
ஐேபாM 5 எt மாட%, 50% <=பைனைய
ேம=ெகா!டD. ம.9ய *ைல மRகcடO
இதைனR ெகா!h ேபாl ேச1eபத=காக, ஆe4)
இதM <ைலைய. த=ேபாD (ைற.D)ளD.
ஆe4) அJ<.த அ9க பEச <ைலையR
காE[TO, ேபாM <=பைன5 ச3ைத$%,
இMmO (ைறவான <ைலR( இ3த ேபாM
VைடRகலாO. ece கா1E இைணய தள.9%
ஐேபாM5எt.16o.4.மாட%….21,937எனgO,
அேமஸாM இ39யா ம=+O tநாe ¯% தள.9%
….21,499 எனgO <ைல$டeபEh)ளன.

ைம#ேராேம#+ ேகhவா+ அேம+ #K 395
ெசMற நவOபA%, ைமRேராேமRt *+வனO
தM ேகMவாt வAைச$% Micromax Canvas
எMmO tமா1E ேபாைன
Mega E353
ெவc$EடD. அதைன. ெதாட13D த=ேபாD
Micromax CanvasAmaze Q395 ெவcயாVx)ளD.
இதைன இ ேப டாE இM வ1.தக தள.9%
ஆ1ட1 ெசlD ெப=+R ெகா)ளலாO. இதM
kறeபOசGகைளR காணலாO.
இதM 9ைர 5 அG(ல அள<%, ைஹ
ெடபvஷM அOச.DடM உ)ளD. இதM
4Rெஸ% 9றM 1280 x 720 . இத=(
கா1vG ெகாA%லா Vளாt 3 பாDகாe@
வழGகeபEh)ளD. 1.3 Vகா ெஹ1Et
ேவக.9% இயG(O MediaTek MT6580 eராசச1
இயG(VறD. இதM DDR3 ராO ெமமA, 2
o.4. அள<% தரeபEh)ளD. tேடாேர¡
ெமமA 8 o.4. ைமRேரா எt.[. கா1E

ெகா!h இதைன 32 o.4. வைர உய1.9R
ெகா)ளலாO. ஆ!EராlE 5.0. லா\பாe
ஆeபேரE[G ktடO இயG(VறD. இதM
4M@றR ேகமரா, ஆEேடா ேபாகt 9றmடM,
எ%.இ.[. eளாŒ இைணRகeபEh 13 எO.
4.9றmடM தரeபEh)ளD. LM@ற ெச%4
ேகமரா 5 எO.4. 9றmடM உ)ளD. இ9%
இர!h kOகைளe பயMபh.தலாO. இைசe
4Aய1கdR(, எe.எO. ேர[ேயாgO, 3.5 i•
ஆ[ேயா ஜாR(O இைணRகeபEh)ளD.
ெநEெவா1R இைணe4=( 3o, ைவ 4,
@d¨. 4.0. ம=+O o.4.எt. ெதாW%
XEபGக) இயG(VMறன. இதM ேபEடA
2,000 mAh 9றM ெகா!டD.
க>e@ வ!ண.9% வ[வைமRகeபEட இ3த
tமா1E ேபாvM அ9க பEச <ைல …. 7,999
என அJ<RகeபEh)ளD.
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ேபbf8 இய8AவQ,, ேநா?IBேகஷ( எ(XR
அEr1fக. நம8A அQகR த$வ" ெதா,ைலக. தா(. ஒpெவா$ வைகையkR எ1பI yUPதலாR எ(U eEk.ள I1b zக1 பயX.ளதாக
உ.ள". இl, எ1ேபா" ேவWNேமா, அ1ேபா"
ம?NR, AE1B?ட சாதனPQ, ம?NR, ேநா?IB
ேகஷ(கைள1 ெபற ]IkR. உதr8A ந(E.
ஆK. „…வாச$, Mk(†K.

4-1-2016

ெதாட24" ஆW?ராx? பய(பNPQ வ$FேறாR.
தாKக. த4".ள AE1fகைள இ" வைர அEயா
மேலேய இ$4".ேளாR. qKக. த4".ள I1b
மTUR ?+8b zக1 பயX.ளைவயாக உ.ளன.
AE1பாக ‘ெட8b? ேதாTறR’ எ(ற தைல1B,
த4".ள rள8கR என8A zகVR உதrயாக
உ.ள". ந(E.
எQ. ஆK. நடராஜ$, ம5லா=ˆைற.

வKFகg( இைணய1 பQVக., I{?ட, பQ SேராR BரVச2 ேட1B, காண1பNR bj8க2

Vக., ேதட,க. எ(ற வசQக. உ.ள yைல
\YR eட, நR கR1S?ட2கைள8 ைக1பTE8
கா| ேக?AR ேகட2க`R இயKAF(றன2 எ(
பைத அEkR ேபா" பயமாகVR, rய1பாகVR
உ.ள". ெதாn, }?ப வள2L^ இ" ேபா(ற
அnV1 பாைத8AR வn த$Fற" எ(ப" ேவத
ைனையP த$Fற".
ேக.எ8. பbமநாப$, sதQபரQ.

‡ ேபா2? மIP" எNP"L ெச,YR வைக\,

ர1ப2 ~?டாக ஏTகனேவ Fைட8Fற". இ$1
BXR qKக. AE1BNR வைக\, வIவைம8க1
ப?I$8AR c ேபா2? இ(XR பல வசQகைளP
த$R எ(ேற ெத+Fற". தகவ, zக அ$ைம.
எ8. நாகராஜ$, )ˆ‚ேச-.

ைம8ேராசா1? த( ஒ( ?ைரp rவகாரPQ,,
த( ]கPQ, க+ைய1 •^8 ெகாWN.ள".
அைனP"R இலவசR எ(U ேபாx8 ெகாWI
$8AR yைல\,, த( ]4ைதய yைலைய மாTE
இ$8க8 eடா". ேவU வnக. ெகாWN, "o
BரேயாகR
ெசxபவ2கைளP
தWIPQ$8க
ேவWNR. ‚WNR இலவச இடR அgPதைம8காக, வாI8ைகயாள2க. yLசயR மFƒ4" ைம8
ேராசா1? yUவனPைத1 பாரா?Nவா2க..
எQ. வா‰b அŠ, Mk‚s.

ஐகாைன1 பல]ைற Fg8 ெசx", ஏ(, ஒ'1
ப" yUPத1படr,ைல எ(U ஏமாTறR அைட4
".ேள(. தாKக. இ" AEP" AேராR ?+8b
எ(ற பAQ\, அgPத rள8கPைத1 பIPத B(
னேர, எ( தவU f+4த". rள8கPQTA ந(E.
எ8. )kேஷாbதம ராŒ, ேசலQ.
’7ேர8 ேச„சb’ ேச2P" B+W? எN1பைதP
தr28AR வnகைள1 பQ', |?I8 கா?I, அதTகான அைனP" படKகைளkR ெவg\?ட", தK
கg( ெபாUைமையkR, yைறவான கTB8AR
ஆ2வPைதkR கா?NFற". இ" ேபால ெதgவாக
ைம8ேராசா1? eடP த( ச1ேபா2? தளPQ,,
ஆKFலPQ, ெவg\டr,ைல. ஆ^+ய$8A1
பாரா?Nக.. ந(E.
எ(. •மா ேரா8, z"()ரQ.

ைம8ேராேம8b fQய ]யT^கg, இறKA
வ" ந,லேத. இ(XR பல f"ைமகைளkR வசQ
கைளkR ெகாWட Aைற4த rைல ேபா(கைள
இ" ம8க`8A வழKAR. ஆனா,, அேத ேநரPQ,,
இ4Qய yUவனKக., வாI8ைகயாள2 ேசைவ
ையkR ^ற1பா8க ேவWNR எ(பைத மற4"
rNF(றன. ைம8ேராேம8b இ4த1 B+rYR
கவனR ெசYPத ேவWNFேற(.
ஆK. Žைச மா•JகQ. Mx=JகO.
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ேகHz – பMO
ேக.r: rWேடாb 10 இ(bடா, ெசx".ேள(.
இQ, B(னw\, ந,ல ெவ.ைள கல+,
ேப8 FரVW? அைம8க ]Ikமா? rbடாr,
இதைன8 ெகாWI$4ேத(. rWேடாb 7 மTUR
8 நா( பய(பNPQ1 பா28கr,ைல. rWேடாb
10, இதTகான ஆ1ஷ( எKA தர1ப?N.ள"?
எ$. ெஜய(Yரகா•, )ˆ‚ேச-.
ப9%: ேக)<R( நMJ. Lத% Lைறயாக
இD ேபாMற ேக)<ையe ெப=+)ேளM.
<!ேடாt 10 ktட.ைத இ3த ேநாRக.
DடM பா1.த9%, kல வWக) ெதMபEடன.
Lத\% உGக) ேதட% கEட.9%, “Desktop
background” என ைடe ெசl9டgO. VைடR
VMற L[gகc% “Choose background, slideshow
or solid color” எM+ இ>eப9% VcR ெசl9
டgO. அதM 4Mன1 Themes எMபைத. ேத13
ெதhRகgO. Vைடeப9% •!hO Themes
எMபைத. ேத13ெதh.D, அ9% Theme settings
எMபைத. ேத13ெதhRகgO. அh.D உGக)
qO ஆக High Contrast White எMபைத L[g
ெசlD VcR ெசlதா%, •Gக) <>O4யப[
4Mனˆ வ!ணO அைமxO.
இMெனா> வWxO உ)ளD. ெவ)ைள
வ!ண.9% இேம¡ ஒMைற ேபாEேடா
ைபலாக. தயாA.D, இ3த ேபாEேடா<ைன,
பட.ைத, 4Mனˆயாகe பயMபh.தலாO.
இத=( MS Paint ெசய\ையe பயMபh.தgO.
படO 1920 x 1080 4Rெஸ% அள<% அைமR
கeபட ேவ!hO. இதைன. தயா1 ெசlத
4Mன1, background settings ெசM+, அG( žf
<A ெமm<%, Picture எMபதைன. ேத13ெத
hRகgO. இG( உGகdR( solid color, slideshow
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–டாJடK ெப. சLMர ேபா8 –
என jM+ ஆeஷM VைடR(O.
இ9% உGக) <>eபeப[யானைத. ேத13ெத
hRகலாO. Browse ேத13ெதh.D, •Gக) ஏ=க
னேவ அைம.த பட.9=கான ைபைல VcR
ெசlD அைமRகலாO.
or picture

ேக.r: qKக. ஏTகனேவ r+வாக அEVUPQ
யபI, rWேடாb 10 இய8கPQTகான இ(bட
ேலஷ( ‚Iயாrைன, 1ளாo ?ைரp ஒ(E, தரrற8கR ெசx" ெகாWேட(. நா( rWேடாb 7
பய(பNPQ வ$Fேற(. இதைன1 பய(பNPQ,
rWேடாb 10 இ(bடா, ெசxQட, 1ராட8? c
எKA ெபற ேவWNR?
ஆK. ‘(-யா, ேசலQ.
ப9%: •Gக) <!ேடாt 7 / 8/8.1 kt
ட.9\>3D அeVேரE ெசlவதாக இ>3தா%,
<!ேடாt 10 ப93D ெகா)ள eராடRE
ž ேதைவ இ>RகாD. இதைன •Gக) (Je
4hO அேத கEhைர$% ெதA<.9>3ேதM.
இMtடேலஷM ெசl9hைக$%, upgrade
ஆeஷைன. ேத13ெதhRக ேவ!hO. ’clean
installation’ ஆeஷைன. ேத13ெதhRகR 'டாD.
ேமேல ெசாMன jM+ ஆeபேரE[G
ktடO
இ%லாம%,
<!ேடாt
10
இMtடா%
ெசl9ட
Lய=keபவ1க),
<!ேடாt 10 ஆeபேரE[G ktடO <=பைன ெசlபவ1கcடO, இத=கான கEடணO
ெசT.9னா%, eராடRE ž தரeபhO.
ேக.r: rWேடாb 10 ^bடPQ, இயKAR
ைபர^ ெசய'கைள, ைம8ேராசா1? கWடE4",
நR கR1S?ட2கg'$4" q8FrNR என பல
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வைலP தளL ெசxQக. eUF(றன. ைம8
ேராசா1?, rW 10 ^bடR tலR, நR கR1S?ட2
கைள அŠக ]IkR எ(றா,, எதைன ேவWNR
எ(றாYR ெசxQடலாேம? இதTகாகPதா(,
rWேடாb 10 ^bடPQைன இலவசமாகP த$F
றதா?
ஆK.Y-ய ல•’, மˆைர.
ப9%: *5சயமாக இ%ைல. பல1 ேவ!hO
எMேற இD ேபாMற உ!ைமR(e @றOபான தகவ%கைள ெவc$Eh வ>VMறன1.
<!ேடாt 10 ktட.9=கான, ”பயன1
உAைம ஒeப3தO” (End User License Agreement
EULA)
http://www.microsoft.com/en-us/Useterms/
Retail/Windows/10/UseTerms_Retail_Windows_10_
English.htm எMற இைணய LகவA$% உ)
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எMப9%, žழாக5 ெசM+, “Enable Caps Lock”
எMற tைலட1 பEடைன. தE[, அ3த இயR
க.9ைன *+.தலாO. இ3த பEடைன. தE[யgடM, tைலட1 பEடM, Vேர ம=+O
ெவ)ைள வ!ண.9=( மா+O.
பைழய Lைற$% ட5 ž ேபா1E ெபற http://
www.howtogeek.com/231351 எMற இைணயe
பRக.9% ெதcவாக வW தரeபEh)ளD.
அவ=ைறe 4Mப=றலாO.
ேக.r: ேவ2? fேராFராz,, நாR டாAெமW?
ஒ(ைற அைம8ARேபா", நா2ம, ெடR1ேள?
ேலா? ஆF, அQ, நR டாAெமW?ைட அைம8
FேறாR. நா( இ4த ெடR1ேள?Iைன மாTE
அைம8க ]யT^P", எKA அைவ bேடா2 ெசx
ய1ப?N.ளன எ(U கWடEய ]யT^ ெசxேத(.
rைட ெத+யr,ைல. ேவ2I, உ.ள ெஹ,1
rWேடா ெச(UR ெத+யr,ைல. rள8கR
அgP" உதவVR.
எ$. சbய Yரகா•, ேகாைவ.

ளD. இதைனe ப[.De பா1.தா%, உGக)
பயO அ[eபைடய=றD என. ெதAxO. ைமRேராசாeE ெசா%வD ேவ+. அதM <!ேடாt
tேடாA%, ஏேதmO 9>Eh.தனமான @ேராV
ராOக), பயனாள1கdR( வழG(O ெபா>Eh
அeேலாE ெசlயeபEடா%, அவ=ைறR க!டJ3D, ைமRேராசாeE •R(O எM+தாM அJ
<RகeபEh)ளD. பயனாள1கcM கOezEட
>R() Xைழ3D க!காˆR(O ேவைலைய
ைமRேராசாeE ேம=ெகா)ளாD.

ப9%: ைமRேராசாeE தM ெடOeேளE ைப%கைள, அ€வளg எc9% தM பயனாள1க)
ெப+O வைக$% அைமRக<%ைல. எனேவ,
ஒ> ெடOeேளE ைபைல, எ[E ெசlD மா=J

ேக.r: fQயதாக ஐேபா( ஒ(ைற வாKF1 பய(
பNPதP ெதாடKFk.ேள(. இQ, ேக1b லா8
ெதாட24" பய(பNPத, c ேபா2I, எ(ன ெசx
Qட ேவWNR எனP ெத+யr,ைல. ெதாட24"
ேகBட, எ‹P" ைட1 ெசxQNR வைக\,
அைம8க ேவWNR. B(ன2, பைழய பI Œ1? c
பய(பNPQ அைம8AR வnkR ேவWNR. இதTகான ெச?IKb எKA உ.ள"?
எ.^k•ண“KbM, மˆைர.
ப9%: ஐ.ஓ.எt. 9 ktட.9%, ž ேபா1[%
உ)ள °eE ž$ைன இ> Lைற தEடgO.
°eE ž$% ேமலாக ேநாR(O அO@R (J
ž$M žழாக, ஒ> kJய ேகாh காEடeபhO.
இeேபாD ைடe ெசlதா%, அைன.DO ேகet
லாR ேபாEடD ேபால அைன.DO ேக4ட%
எƒ.DகளாகR VைடR(O. •!hO °eE
ž அƒ.9னா%, இ3த ெசய%பாh மைற3D,
வழRகOேபா% ெசய%பாh VைடR(O. மாறா
*ைல$%, ேகet லாR இயRகeபEh நமR(
ஐ.ஓ.எt.ktட.9% VைடRVறD. இதைன
மா=ற ேவ!hO என எத=காவD 9Eட
iEடா%, ேஹாO tVŠv% “Settings” எM
ப9% தEடgO. இ3த ெசE[Gt tVŠv%,
இடD பRக.9% “General” எM+ இ>eப9%
தEடgO. இG( VைடR(O tVŠv%,
வலD பRகO உ)ள “General” எMப9% žழாக
t(ேரா% ெசlD ெச%லgO. இ9% “Keyboard”
என இ>eப9% •!hO தEடgO. “Keyboards”

அைமRக அதைனe ெப+O Lய=k ெவ=J
ெப+வ9%ைல. ேவ1E ெஹ%e 4AgO இ3த
<ஷய.9% 4[வாதமாl உத<ட ம+RVறD.
ெடOeேளE ைப%க) எG( tேடா1 ெசlயeபEh)ளன எM+ அJய žfRகா¢O வWகைளe 4Mப=+Gக).
1. ேவ1E ஆeஷMt (Word Options) டயலாR
பாRைஸ. 9றRகgO. (ேவ1E 2007%, ஆ‹t
பEடைன அƒ.9, žழாகR VைடR(O Word
Options பEடைன அƒ.தgO. ேவ1E 2010
எv%, Aeபv% File ேடe அƒ.9, அதM
4Mன1 Options எMபைதR VcR ெசl9
டgO.)
2. VைடR(O டயலாR பாR¦%, இடD பRகO
உ)ள Advanced எMப9% VcR ெசl9
டgO.
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3. VைடR(O ஆeஷMக) பE[ய\% žf
ேநாRV t(ேரா% ெசlD ெசM+, File
Locations எMmO பEடv% VcR ெசl
9டgO. ேவ1E File Locations டயலாR
பாRைஸR காEhO.
4. அh.D File Types பE[ய\%, User
Templates எMபதைன. ேத13ெதhRகgO.
இG( ெடOeேளE ைப% உ)ள இட.9=
கான வW iகgO kJயதாக இ>3தா%,
அதைனe 4Mப=J5 ெச%லgO.
5. இ%ைலேய%, Modify பEடைனR VcR
ெசl9டgO (•Gக) எ[E ெசlயe ேபாவ
9%ைல எMறாTO, இ3த பEடv%
VcR ெசl9டgO). ேவ1E Modify Location
டயலாR பாRைஸR காEhO.
Look In
6. இG( ேமலாகR காEடeபhO
எMmO žf <A ெமm<%, ெடOeேளE
ைப%கdRகான ைடரRடA வW காEடe
பhO. இதைனe 4Mப=J, உGகdR(.
ேதைவயான
ெடOeேளE
ைபைலe
ெப=+e பயMபh.தலாO.
ேக.r: எ( இைணயP ேதடY8A AேராR
BரVச2 பய(பNPQ வ$Fேற(. இQ, Bைரேவ?
ேமா? எ(U ெசா,ல1பNR yைல8A எ1பIL
ெச,வ"? ஏTகனேவ பா2P"8 ெகாWI$8F(ற
இைணய தளKகைள tட ேவWNமா? நாR பா21
ப", •bட+\, ெச,லாத வைக எ(U எ1பI
உUQ ெசx" ெகா.வ"?
எ$. ^k•ண$, Mk‚s.
ப9%: '() (ேராO 4ரgசA%, •Gக)
பா1R(O தளGக) (J.த (Je@ எDgO
ப9யeபடாத *ைலR(, “Incognito” எM+
ெபய1 தரeபEh)ளD. 4ரgசAM ேமலாக,
ெமm பாA%, வலD ேம% jைல$%,
jM+ @)cக) அைம3D)ள ெமm
பEடைன. ெதாடgO. VைடR(O
žf <A பE[ய\%, “New incognito
tab” எMmO இட.9% ெதாEடா%,
•Gக) <>O@O வைக$%, (Je@
எDgO ப9யeபடாத இைணய.
ேதடTR( வW தரeபhO. ஏ=
கனேவ பா1.DR ெகா![>3த
தளGக),
இMெனா>
<!
ேடா<%இ>R(O.žழாகktடO
Eேர$% பா1.தா%, இர!h
(ேராO 4ரgச1 ஐகாMக) இ>e
பைதe பா1.D இதைன உ+9 ெசlD
ெகா)ளலாO. •Gக) பா1.De பயM
பh.9R ெகா![>eபD, “Incognito”
*ைல எMபைத உ+9 ெசl9ட, 4ர
gச1 ெமm<%, இடD @றO
ேமலாகe பா1RகgO. ரகkய
ேபா±t ஏேஜ!E ேபாMற
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ஒ>வAM Lக ஐகாM காEடeபEhR ெகா!
[>R(O. •Gக) ஒ€ெவா> ேடe 9றR(O
ேபாDO, அேத ேபாMற ஐகாM, தளe பRக.9=
கான இட.9% ெபAயதாகR காEடeபhO.
இ3த <!ேடா<ைன j[<Eடா%, ஏ=க
னேவ பா1.DR ெகா![>3த தளe பRகGக)
ெகா!ட 4ரgச1 காEடeபhO. அதைன
உடேன பயMபh.தலாO.
ேக.r: எ( ேவ2? fேராFராz,, bFŽ( I1 வ$
வைத yUPத ேவWNR. B(ன2, ேதைவ1பNR
ேபா"ெபTU1பய(பNPதVRr$RfFேற(.இதT
கான வn உWடா? அ,ல" மாறா yைல\, உ.ள
இதைன மைற8க ]Iயாதா? ெதgV பNPதVR.
எ8. ஷx”க ராஜ$, மˆைர.
ப9%: tVŠM [et (ScreenTips) மாறா
*ைல$% ேவ1E @ேராVராi% எeேபாDO
இயGVR ெகா![>eபைவயா(O. இவ=ைற
*+.தலாO.
•!hO
ேவ!hOேபாD

இயRVR ெகா)ளலாO. இத=( žfRகா¢O
வWகைளR ைகயாளgO. அதM 4Mன1,
இைவ காEடeபடாம% இ>R(O.
1. ேவ1E ஆeஷMt (Word Options)
டயலாR பாR¦ைனe ெபறgO.
ேவ1E 2007%, ஆ‹t பEடைன
அƒ.9னா%, VைடR(O கEட.9%
žழாக Word Options VைடR(O. உG
கcடO ேவ1E 2010 இ>3தா%, Ae
பv% ைப% ேடe அƒ.9, 4Mன1
Options எMப9% VcR ெசl9
டgO.)
2. 9ைர$M இடD பRக.9%
Advanced எMற ஆeஷv% VcR
ெசl9டgO.
3. இG( t(ேரா% ெசlD
žழாக5 ெசMறா%, Display எMற
4Ag VைடR(O.
4. இ9% Show Shortcut Keys in
ScreenTips எMற ெசR பாR¦%
[R இ%ைல எMபைத உ+9eப
h.தgO.
5. அh.D ஓேக VcR ெசlD
ெவcேயறgO.
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