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மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧5 நவ!ப&

மாத5@G3 NO ெவ;யாQ<R1க1Sடா6. -ா.க2 
மGH! ‘/0’1கைள உRவா1Qயவ&, ெவ;<$டவ&,
Qைட13! இடWக2, Xைல ஆQயவGைற1 க$டாய! 
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உWக2 ேக2X, ச_ேதக!, கR56கைள
அD"`ைக<. அ_த_த" ப3@<O
தைல"`கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ\]! எOற உWக;O
எ@&பா&"ைபb! எc6Wக2.

~ டாHடI ெப.சJKர ேபா5 ~

 !ேடா% 8 இய)க +ைறைம நம)0 அ2)
க4ப6ட ேபா7, அ:; பல ெசய;பா?க@

+ABCD E:யனவாக இHIதன. ெதா? உணN
ெசய; :ைர, ைட;%க2; Eேரா PராDக@
ம6?QRB, இRSD பல E:ய வச:கTD
அ2)க4ப6டன. இIத E:ய வச:க2;
ஒRV Power User Menu. இதைன4 பயனாளNக@
அைனவHD QகXD  HDY ஏAV) ெகா!?
பயRப?[:னாNக@.

அதனாேலேய,  !ேடா% 8)0 மாAறாக, 
 !ேடா% 10 அB+கமானேபா7, பல
அDச^க2; மாAறD ஏAப6டாCD, பவN
_சN ெமS அ4ப`ேய தர4ப6?@ள7. இ:; 
தர4ப6?@ள பயRபா?க@ 0B[7D,
 !ேடா% 10; அவAைற எ4ப`, எதAகாக4 
பயRப?[த ேவ!?D எRப7 0B[7D
இ^0 காணலாD.

 !ேடா% 8; %டாN6 ெமS +bைம
யாக c)க4ப6டதா;, ைம)ே ராசா46 பவN 

பQLக' பயQ தR&
‘பவB (சB ெமT’
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_சN ெமS ைனd சAV மைற வாகேவ தIத7.
%டாN6 ெமS A04 ப:லாக இ7 இ;ைல
எRறாCD,  !ேடா% இய)க[:R eல +)
Pய, E:ய ெசய;பா?கT)0 பவN _சN ெமS
வf தHPRற7.

 !ேடா% 10; %டாN6 ெமS g!?D
அB+கமான7. அ[7டR பவN _சN ெமSXD
தர4ப6ட7. நாD  !ேடா% இய)க[:;
பயRப?[7D பல h;கைளiD, ெசய;பா ?க
ைளiD, eல ெநா`க2; அjP4 ெபற பவN
_சN ெமS உத ?Pற7. ஒH eல k அb[
த[:;, k ேபாN6 ஷாN6 க6 அைம4Y;,
இIத ெசய;பா?கைள நாD இIத பவN _சN
ெமS mலD ெபற +`Pற7.

பவN _சN ெமS ைன,  !ேடா%
10 இய)க[:; ெபற, %டாN6 ப6டn; 
ைர6 P2) ெசo7,  !ேடா% kiடR X
ைய (Windows Key + X) அb[தXD. :ைரpR
இட7 Eற[:; ெந6? வா)P; ெசய qக2R
ெபயNக@ அட^Pய ப6`ய; ஒRV கா6ட4
ப?D. இ:; நம)0[ ேதைவ யான ெசயqp;
P2) ெசoதா;, அதைன இய)0D வைகp;
உடன`யாக4 ெபறலாD. இIத4 ப6`யq;
உ@ளவAைறiD, அவABR பயRக ைளiD 
இ^0 பாN)கலாD.

Programs and Features

+தலாவதாக நாD ெபVவ7 “ெசயqகTD
அவABR ெசய;பா?கTD” எRற YrX.
இதR mலD கD4_6டr; ப:ய4ப6?@ள
சா4ேவN ெசயqகைள c)கலாD.  !ேடா%
அ4ேட6 ைப;க@ எைவ ப:ய4ப6?@ளன
எRV பாN)கலாD. ேதைவ யAற அ4ேட6
ைப;கைள c)கலாD. eல  !ேடா% e%டD 
ெசய;பா?கைள இய)கலாD; அ;ல7 தAகா
qகமாக tV[: ைவ)கலாD.

Power Options

இதைன4 பயRப?[:, நாD QRச):ைய4
பயRப?[7வதைன tNவP)கலாD. ேல4டா4
கD4_6டN பயRப?[7பவNகT)0 இ7
QகXD பயS@ள ஒH ெசயq. உ^க@ கD4-
_6டN அ;ல7 மாn6டைர 0B4Y6ட ேநரD
பயRப?[தாம; இHIதா;, அ7 ெசய;ப?வ
தைன tV[த இதைன அைம)கலாD.

Event Viewer

இ7 ஒH E:ய ெசய;வf +ைற. உ^க@

கD4_6டr; எRன எRன tகuXக@ ஏAப6
டன எRV வrைசயாக, இதR mலD அBI7
ெகா@ள +`iD. இதைன4 பயRப?[:,
ஒH ெசயq ஏR தR இய)க[:ைன :v
ெரன (Crash) +ட^P4 ேபாpAV எRப தைன
அBய +`iD. இIத ெசயqையd சAV) கவ-
ன[7டR ைகயாள ேவ!?D. எனேவ, கD4-
_6டH)04 E:யதாக அB+கமானவNக@,
இதைன) ைகயாளம; இH4பேத ந;ல7.

System

அ?[7 நம)0) Pைட4ப7 System.
இதைன4 பயRப?[:, நD கD4_6டN 0B[த
eல அ`4பைட தகவ;கைள[ ெதrI7 ெகா@-
ளலாD.  !ேடா% 10; எIத வைக இய)க 
+ைறைம, ராD ெமமr அளX எRன, எIத 
e.Y.i. ைன நாD பயRப?[7PேறாD எRற
அ`4பைட[ தகவ;கைள இIத4 Yr ; 
ெபறலாD.

Device Manager

நாD அ`)க` பயRப ?[7D ஒH ெசயq. 
கD4_6டr; ப:ய4ப6? இய^0D ெசய
qக@ அைன[7 0B[7D இIத4 Yr ; 
ெதrI7 ெகா@ளலாD. இIத ெசயqக2R
6ைரவN ேகா4 Eகைள c)கXD, அ4ேட6 ெசo
:டXD இ:; வfக@ தர4ப6?@ளன.

Network Connections

கD4_6டr; இய^0D அைன[7
ெந6ெவாN) இைண4 EகைளiD இIத4
Yr ; பாN)கலாD. இவABR இய)க4 ப!-
Eகைள எ2தாக இ^0 மாAற +`iD. ெசய;
படாம; +ட)P ைவ)கXD +`iD.

Disk Management

இ7XD E:யதாக  !ேடா% இய)க[:;
தர4ப?D h;. இதR mலD E:ய Yr Xகைள
ஹாN6 6ைர ; உHவா)க +`iD. ஏAக
னேவ இய^P வHD YrXக2R அளXகைள
மாAறXD +`iD. எனேவ, இதைன4 பயR-
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ப?[7ைகp;, அxத கவன[7டR ெசய;பட
ேவ!?D.

Computer Management

 !ேடா% 10 இய)க +ைறைமp;
உ@ள, மைற[7 ைவ)க4ப6?@ள வச:
கைள4 ெபற உதXD YrX இ7. இதைன)
ெகா!?, E:தாக வI7@ள வச:கைள4 பயR
ப?[த +`iD எRபதா;, QகXD கவனமாக
இதைன) ைகயாள ேவ!?D.

Command Prompt

+Iைதய டா% இய)க[:; க6ட ைளகைள
இ6?4 ெபVD YrX இ7. 7`[7) ெகா!
`H)0D (இRைறய கNசH)04 ப:லாக) க6
டைள4 E@2p; ேநர`யாக, இய)க +ைற
ைம)கான க6டைளpைன இ6? இய)க
+`iD. இதSடR Command Prompt (Admin)
எRற hCD தர4ப?Pற7. இைவ ஒRேற
தாR எRறாCD, eல {?த; உrைமகைள
இ7 தHPற7. ைப;கைள உHவா)க, ேபா;
டNகைள அf)க, ெந6ெவாN) ெசய;பா6?
{Vகைள ேசாதைனpட, E:ய பய னாளNகT)
கான உrைமpைன உHவா)P வழ^க, ஹாN6
6ைர ைன பாNம6 ெசo :ட எRSD பல
அ`4பைட ெசய;பா?கைள இIத க6டைள4
E@2p; இHI7 இய)கலாD. எனேவ தாR,
ஒH eல ெசய;பா?கைள, Command Prompt
(Admin) எRற h; mலD ம6?ேம இய)க
+`iD.

Task Manager

இ7 0B[7 நாD அைனவHேம அBI:
H4ேபாD. கD4_6டN இய)க4ப?Dேபா7,
இய^P) ெகா!`H)0D அைன[7 ெசயqக@
0B[7, இதR mலD அBயலாD. இைவ நD
+ைடய க6டைளகT)0d சrயான +ைறp;
ெசய;பட ;ைல எRறா;, அவABR இய)
க[:ைன +ட)P ைவ)கலாD. கD4_6டைர[
ெதாட^0ைகp;, எIத ெசயqக@,  !ேடா%
10 இய)க +ைறைமiடR ெதாட^க4பட
ேவ!?D, எைவ ெதாட^க4பட) {டா7
எனXD இதR mலD வைரயைற ெசo:
டலாD. +Iைதய  !ேடா% இய)க^க2;,

க!6ேரா; ேபன; Yr ; ேமAெகா!ட
ெசய;பா?கைள இ^0 ேமAெகா@ள +`iD.

File Explorer and Search

இைவ E:யதாக எIத வச:கைளiD தர
 ;ைல. ைப; எ)% EேளாரN மAVD சNd
YrXகT)கான ஷாN6 க6 வfகளாக இைவ
இய^0PRறன.

Run

இIத4 Yr ைன[ ேதNIெத?)ைகp;, 
ெசயq ஒRைறd ெசய;ப?[த க6டைள 
ெகா?)0D Run டயலா) பா)% Pைட)0D.
உ^க@ ெபNசன; கD4 _6டr; உ@ள ஏற[-
தாழ அைன[7 ெசயqகைளiD இதR mலD
இய)கலாD. Command Prompt மAVD Registry
Editor ேபாRறவAைறiD {ட, அவABR
இய)கd ெசயqpR ெபயைர உ@ }? ெசo7
இய)0வதR mலD ெபற +`iD.

Shutdown or sign out

இதR mலD உ^க@ கD4 _6டr; உடன
`யாக இய)க tV[தைல ேமAெகா@ளலாD.
அ;ல7, tV[: உடR இய)0D ~%டாN6
இய)க[:ைனiD ேமAெகா@ளலாD.

இIத4 ப6`யq; நம)0 இV:யாக)
Pைட4ப7 ெட%)டா4. இதR mலD நாD
இய^P) ெகா!`H)0D அைன[7 ெசய
qக2R  !ேடா)கைள) 0V)P ைவ[7
ெட%)டா4 கா6eைய4 ெபறலாD.

ேமேல ெசா;ல4ப6ட அைன[ைதiD,
ஒH ஷாN6 க6 k ெதாடN mல+D இய)
கலாD.  !ேடா% kiடR எ)% kைய
(Windows Key + X) அb[7ைகp; இIத பவN
_சN ெமS ப6 ̀ ய; Pைட)Pற7. இதR
ெபயNகைள உAV) கவn[தா;, ஒH 0B4-
Y6ட எb[:R ku அ`)ே கா? இட4ப6`
H4பதைன4 பாN)கலாD. எ?[7) கா6டாக, 
Windows Key + X அb[:யXடR ‘T’ அb[
:னா;, டா%) மாேனஜN :ற)க4ப?D. இ7 
ேபால அைன[74 YrXகT)0D ஷாN6 க6
k அைம4Eக@ உ@ளன. பவN _சN ெமS
ெபAV, நம)0[ ேதைவயான Yrைவ[ ேத` 
இய)காம;, இIத ஷாN6 க6 k ெதா04E
ெதrIதா;, ேநர`யாக அவAைற அb[:, ெசய
qகைள இய)கலாD.

பவN _சN ெமS,  !ேடா% 10 இய)-
க[:; நம)0) Pைட[:H)0D ஓN அrய
ெசய; Yrவா0D. நம)0[ ேதைவயான பல
h;கைள, இதR mலD  ைரவாக நாD ெபற 
+`iD. eல h;கைள4 பயRப?[7வ:;,
இய)க[:Aேக ஊV  ைள  )0D வைகp;
Yரdைனக@ ஏAப?D எRபதா;, அவAைற) 
கவனமாக4 பயRப?[7வ7 ந;ல7.
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~ பாரK ~

ெபா7வாக நாD ப�யாAVD �utைல
நD மன:AேகAற வைகp; அைம)க4

ப6டா;, நD+ைடய ப� :றR பைட[ததா
கXD,  ைர ; மன :A0 tைறவாக +`)க4-
பட) {`யைவயாகXD அைமiD. இ7 நாD
ப�யாAVD இட[:A0 ம6 ?QRB, நாD
ப� ேமAெகா@ள[ 7ைண ெசo:?D சாத
ன^கT)0D ெபாHI7D. ேமைஜ இH)ைக
இவAVடR நD கD4_6டN  அைம4ED நD
மன:A04 Y`[த வைகp; அைம)க4பட 
ேவ!?D.

இIத வைகp;, அ!ைமp; நD கD4-
_6டH)0@ P6ட[த6ட ஊ?V வHD,
 !ேடா% 10 இய)க +ைறைமpைன
எ4ப` நD எ!ண^கT)ேகAப அைம)-
கலாD எRV பாN)கலாD. இதA0 +R வIத
 !ேடா% ப:4Eக@ ேபால, இ:CD அதA-
கான வfக@ பல தர4 ப6?@ளன. இH4
YSD,  !ேடா% 10 ஐ நD வய4ப?[7D
வfக@ சAV மாVப6?@ளன.

த$வய(ப:YதZ

ெபHDபாலான தR வய4ப?[7D ேவைல
கைள நாD Settings ெமS ; உ@ள Personalize

Yr ; இHI7 ேமAெகா@ளலாD. இ^0 
ெச;வதA0, kழாக இட7 mைலp; உ@ள 
Start ப6டைன அb[தXD. அ;ல7, உ^க@
k ேபாN`; உ@ள  !ேடா% kைய அb[
தXD. இ^0 Pைட4ப:; Settings ெமS
ப6டR அb[:, YRனN, Personalize q^)P;
P2) ெசo:டXD. இ4ேபா7 உ^கT)0
Personalization ப)கD Pைட)0D. இIத4 ப)
க[:; Pைட)0D YrXக@ எ;லாD, ெதா? 
உணN மாAறC)0 (context sensitive) உ@
ளா0D tைலp; தர4ப6 ?@ளன. அதா வ7,
இவAைற[ ேதNெத?)0D வைகp; கNசைர
அதAகான இட[:; ைவ[த Xடேனேய, அIத
அைம4YA0 :ைர அதR ேதாAற[ைத மாAB) 
ெகா@TD.

[$)ல]

eலH)0, த^க@ ப�[தளD ஒேர ஒH 
வ!ண[:; YRன�ைய) ெகா!`H4ப
தைன ரe)க மா6டாNக@. எனேவ, கD4_6
டrR ெட%)டா4 YRன �ைய, பட^க@
ெகா!ட %ைல6 ேஷாவாக அைம4பாNக@. 
இ^ேக தாR ெதா? உணN :ைர மாAறd ெசய;
பா? உத )0 வHPற7. ஒH வ!ண[:;
அைம)ைகp; நம)0 பல  H4ப^க@ 
Pைட4ப:;ைல. ஆனா;, %ைல6 ேஷா எR

8Hேடா5 10 ந&Lைடயதா க
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பதைன[ ேதNIெத?[தா;, பல  H4ப[ ேதN
XகT)0 இடD Pைட)Pற7. இ^0, %ைல6
ேஷா ; கா6ட4பட ேவ!`ய பட^க@ 
அைன[ைதiD c^க@ ஒH ேபா;டr; 
ேபா6? ைவ)க ேவ!?D. அைவ ஒ�ெவாR-
றாக, %ைல6 ேஷாவாக) கா6ட4ப?D. அ7
ேவ!டாD எn;, c^க@ Qக  HDED ஒேர 
ஒH இேமைஜ[ ேதNIெத?[7 அைம)கலாD.

வ^ண_கF

தR வய4ப?[7தq;, வ!ண^க@
அைம4ப7 அைனவH)0D ஆNவD தHD
ெசயலா0D. மாறா tைலp;, நD YREல4
பட[:R அ;ல7 பட^கT)0 ஏAற  வ!
ண[ைத[ ேதNIெத?[7 அைம)கலாD. அ�
வாV அைம)ைகp;, கா6ட4ப?D பட[
:AேகAறவாV, ைட;க2R வ!ண^கTD, 
பட[:; அைமiD எ;ைல) ேகா? வ!
ண^கTD, eல ேவைளக2; ஐகாRகTD
{ட மாVD. இ7 ேபால அைன[7 பட^க
TடR இைணIத வ!ணD மAVD YRன
�ைய) ெகா@வ7 அைனவHD ரe)0D ஓN
அDசமா0D.

லாH 5bf$

 !ேடா% 10 இய)க[:ைன, இய)
0ைகp; ேதாRVD +த; %P~R
தாR ’லா) %P~R’. ைம)ேராசா46 இIத 
:ைர[ேதாAற[:; இடD ெபVவதAகாகேவ,
பல அHைமயான பட^கைள[ தI7@ள7.
eலN, த^க@ பயண^க2; தா^க@ எ?[த
அHைமயான பட^க@, த^க2R உற R
பட^க@ ஆPயவAைற இ:; அைம)க  H4
ப4ப?வாNக@. அதAகான வfக@ இIத :ைர
pேலேய Pைட)PRறன. இேத ப)க[:;,
Screen timeout மAVD Screensaver ஆPயவAைற
அைம)கXD வfக@ தர4ப6?@ளன.

Kைர2$ கj

’:ைரpR கH4ெ பாH@’ எRப7
ெட%)டா4 YRன�p; உ@ள படD,
 !ேடா ; அைமiD வ!ண^க@ மAVD
ஒq இைண)க4ப6டா;, அ7XD இைணIத
ஒRறா0D. c^க@ அைம[7@ள, அ;ல7
மாறா tைலp; அைம)க4ப6?@ள ’:ைர)

கா6e’ உ^க T)04 Y`)க ;ைல எRறா;,
அதைன மாAB) ெகா@ளலாD. http://windows.
microsoft.com/en-US/windows/themes?ocid=w8_
client_themes எRற +கவrp; உ@ள ைம)
ேராசா46 இைணய தள[:; இவAைற) 
காணலாD. இIத தள[:R இட7 ப)கD 16
தைல4Eக2;, அவABR அைட4பைடp
லான அHைமயான கா6eக@ உ@ளன.

இவAைற c^க@ +RபாNைவயாக)
காணலாD. Details எRப:; P2) ெசoதா;,
ஒ�ெவாH ெபாH@ பABய தகவ;கTD கா6
ட4ப?PRறன. :ைரp; அ7 எIத வைகp;
ேதாAறம2)0D எRபைத +Rேனா6ட) கா6
eயாக) காணலாD.

ஒRைற c^க@ ெபற  HDYனா;, Download
எRப:; P2) ெசo:டXD. அ7 உ^க@ கD4
_6டைர அைடIதXடR, அ:; P2) ெசo7 
:ற)கXD. இ7 உ^க@ கD4 _6டrR :ைர) 
கH4ெபாHளாக அைம)க4ப6?, உ^க@
ெட%)டா4 :ைரp; ைவ)க4ப?D. 

�AV)கண)கான பட^கைள இ^0 
காணலாD. நாD எIத தைல4Y; ஒH படD
ேதைவ எRறாCD, அ7 இைணய[:; Pைட)-
PRற7.

5டாI4

தRவய4ப?[7தq;, இV:யாக நாD
அைம)க ேவ!`ய YrX ’%டாN6’. %டாN6 
ப6டR ெசய;பா6`ைன இ^0 மாAB  
அைம)கலாD. இ:; P2) ெசoத XடR,
எIத அ42ேகஷR EேராPராDக@ கா6ட4
பட ேவ!?D எRபதைன அைம)கலாD.
அ!ைமp; பயRப?[த4ப6ட ெசயqக@
ேதைவ எn; அ4ப`ேய அைம)கலாD.
அ;ல7 %டாN6 `% Yேள ம6?D, :ைர
+bவ7D கா6ட4பட ேவ!?D என  HD-
Yனா;, அ�வாVD அைம)கலாD. (c^க@ 
ெதா? உணN :ைர பயRப?[7பவராக
இHIதா;, இ7 உ^க T)0 அ:க பயRகைள[ 
தHD).

வாu)ைக ஒேர மா:rயாகd ெசRV ெகா!
`HIதா;, நம)0 சq4Yைன ஏAப?[7D.
எனேவ, நாD அRறாடD பயRப?[7D
கD4_6டrR ேதாAற[:ைன, நD மன:R 
எ!ண ஓ6ட^கT)ேகAற ப`, நD எ:N
 பாN4YAேகAறப` அைம[7d ெசய;ப?[
:னா;, நD ப�p; நம)04 E:ய ேவகD 
ஏAப?D.

ேமேல ெசா;ல4ப6ட தகவ;க@, 
கD4_6டrR ெட%)டா4 :ைரைய,
 !ேடா% 10 இய)க +ைறைமp;
மாAVவதAகான eல 0B4Eகேள. இவAைற
மாAற ேவ!?D என c^க@ இற^Pனா;,
இRSD பல E:ய வfகைளiD காணலாD.
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12 ேகா) 5ைக' தர8ற க&
ெமாைப; சாதன^க2; பயRப ?[7D

வைகp;, %ைக4 ெசயqpைன,
�V ேகா` ேபN தர ற)கD ெசo7 பயRப
?[7வதாக, ைம)ேராசா46 tVவனD தR
வைலமைன4 ப)க[:; (http://blogs.skype.
com/2016/04/28/over-1-bi l l ion-skype-mobile-
downloads-thank-you/) அB [7@ள7.

ைம)ேராசா46 tVவன[:A0 இ7 ஒH
ெபrய சாதைன எRVD, இதA0 ஒ[ 7ைழ[த
பயனாளNகT)0D, வா`)ைகயாளNகT)0D
நRB ெதr 4பதாக4 ப:ய4ப6?@ள7. 
”இIத4 �Q பI:R அைன[7 mைலக2q
HI7D ‘%ைக4’ ெசயqைய4 ப:X ெசo7
பயRப?[7D அைனவH)0D நRB” என
அB )க4ப6?@ள7.

%ைக4 தR ெமாைப; ெசயqைய +த; 
+தலாக ஐேபாS)ெகன 2010 ஆ!?
ேம மாதD ெவ2p6ட7.
அேத ஆ!`R நவDபN மாதD
ஆ!6ராo6 ேபாS)கான ெசய-
qைய[ தIத7.  !ேடா% ேபாR
7)கான, ேசாதைன[ ெதா04E Y4ர-
வr, 2012; ெவ2யான7.

ைம)ேராசா46, %ைக4
tVவன[ைத 2011; ைக4
பABய7 இ^0 tைனX
{ற[த)க7. ெதாடNI7,
 !ேடா% ேபாR 8
மAVD 8.1 e%ட^க
T)கான %ைக4 ெசய-

qiD ெவ2யான7. அேத ேநர[:;, அIத
e%ட^க@ இய^0D ெபNசன; கD4_6டH)
கான %ைக4 ெசய qiD ெவ2யான7. %ைக4
ெசயqpR ெசய;பா?கைள,  !ேடா%
10 மAVD  ! 10 ெமாைப; e%ட[:;, 
ெமேச�^, ேபாR மAVD  `ேயா ெசய q
க2; இைண)க +தq; ைம)ேராசா46 :6
டQ6ட7.

ஆனா;, அ!ைமp; அIத +யA eகைள)
ைக 6?, அைன[7 இய)க +ைறைமக2CD
இய^0D ஒேர வைக %ைக4 ெசயqைய
வ`வைம[7[ தர இH4பதாக அB [த7.
c^க@  !ேடா% இRைஸடN Eேரா PராQ;
ப:IதபயனாளராகஇHIதா;,ேசாதைன4பயR
பா6? ெசயqpைன http://www.windowscentral.
com/new-skype-app-bash-ubuntu-support-and-
more-windows-10-pc-insider-build-14316 எRற

இ ை ண ய
த ள [ : ;
இ HI 7
ெ ப A V
பயRப?[
தலாD.
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c^க@ வழ)கமாக ‘ேப%E)’ அ)கX!6 
பயRப?[7பவரா? ஒH நா@ அதைன4

பயRப?[த ;ைல எRறா;, எதைனேயா பB
ெகா?[த7 ேபா; உ@ளதா? அ4ப`யானா;,
அதைனd சrயாக4 பா7கா[7 ைவ4ப7 எ�
வளX ந;ல7? அதAகான பா%ேவNைட
tைன ; ைவ[7) ெகா@வ7 Qக +) Pய
ம;லவா?

ஆனா;, ேப%E), c^க@ உ^க2R
ேப%E) அ)க X!6`R பா%ேவNைட மறI7
 6டா;, அதைன g!?D ெபAV) ெகா@ள
உத ?Pற7. அதA0, உ^கT)0 ஒH QR
அ�ச; +கவriD, ெமாைப; ெதாைலேப
eiD ேதைவ. இIத இர!?D பயRபா6`;
இH)க ேவ!?D. இய)க tைலp; இHIதா;
ம6?ேம, பா%ேவN`ைன[ :HDப4 ெபற 
+`iD. இதAகான வfகைள4 பாN4ேபாD.

+தq; உ^க@ ேப%E) ேஹாD ேப�
ெச;லXD. YRனN, ேமலாக, வல7EறD கா6
ட4ப?D eBய அD E)0Bp; P2) ெசo:
டXD. Pைட)0D ku  r ப6`யq; Settings
எRபைத[ ேதNIெத?)கXD. இn Pைட)0D 
ப)க[:;, ேமலாக உ@ள General எRபைத[
ேதNIெத?)கXD. YRனN, General Account
Settings எRற Yr ;, e-mail எRப:; P2)
ெசo7, அ:;, தAேபா7 தா^க@ பயRப?[:
வHD QR அ�ச; +கவr இH)க6?D. 
இதைன மாAற ேவ!?D என எ! �னா;,
Edit எRப:; P2) ெசo:டXD. இதR mலD
பைழய QR அ�ச; +கவrைய மாAறலாD.
அ;ல7, E:யதாக ஒH QR அ�ச; +கவ
rைய இைண)கலாD. இRெ னாH QR அ�ச; 
+கவr இH4ப7 ந;ல7. ஏெனRறா;,
உ^க@ ேப%E) +கவrைய ஒHவN :H`
பயRப?[:னா;, இர!டாவ7 அ�ச;

+கவr உத )0 வHD.
உ^க@ தAேபாைதய QR அ�ச; +கவr

கா6ட4ப?D. ெதாடNI7 “Add another email or
mobile number” எRப:; P2) ெசo:டXD.
ெதாடNI7, E:ய QR அ�ச; +கவrைய
அ:; உ@}? ெசo:டலாD. இேத ேபால,
+தRைம QR அ�ச; +கவr எ7 எRபைத
அைம)கலாD. இ:; ஏேதSD ஒRைற c)க 
ேவ!?D என எ!�னா;, அதைன[ ேதNI-
ெத?[7, Remove எRப:; P2) ெசo:ட
ேவ!?D.

அ?[7 உ^க@ ேபாR எ!ைணiD மாA
றலாD; அ;ல7 E74Y)கலாD. இதA0 Add
another email or mobile number எRப:; P2)
ெசo:டXD. YRனN, Add your phone number?
எRப:; P2) ெசo7, E:ய எ!ைண[
தரXD. உ^கTைடய பா%ேவN6, QR
அ�ச; +கவrையiD, ேபாR எ!ைணiD
இைண[7, ஒRைறd சாNI7 ஒRறாக4 பயRப
?[7D வைகp; தர4ப?D.

ேப5; கண =ைன' பா?கா க
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கD4_6டN மAVD இைணய4 பயRபா6`; 
இ4ேபா7 Qக எ2தாக4 ேபச4ப6? 

பயRப?[த4ப?D ஒH ெபாH@ “)ள�6
கD4_6`^” (Cloud Computing) எRபதா0D.
ஆனா;, ஒH eலேரா, இதைன[ ெதrI7 எRன
ஆக4 ேபாPற7? இ7 எதA0? நD க6?4
பா6`; இ;லாத ேட6டா நம)0 எ4ேபா7D
Pைட)0மா? எRெற;லாD ேக@  கைள
எb4Y வHPRறனN. ேமCD, இதR ெதாடN
பாக hybrid cloud மAVD SaaS எRெற;லாD
ெசா;ல4ப?Pறேத? அைவ எவAைற) 0B)
PRறன? எRற ேக@ கTD எbPRறன.
அைவ 0B[7 இ^0  rவாக4 பாN)கலாD.

Hளq4 அ{|க]

Cloud computing எRப7 21 ஆD �A
றா!`R Yரபலமான தகவ; ெதாf; �6ப
ெசாAெறாடராக இHIதாCD, 1950 ஆD
ஆ!`ேலேய, இதR ேவNக@ ெதRப6டன.
ெமpR YேரD கD4_6டNகTD, அதSடR
இைண)க4ப6ட ெடNQன;கைளiD சAV
எ!�4 பாN[தா;, அRேற )ள�6 கD4
_6`^ ெதாட^P 6டதைன அBயலாD.
ெமpRYேரD சNவH)0D, அதR ெடN Qன;க
T)0மான இRைறய ெதாைலX தாR Qக அ:
கமாP உ@ள7.

)ள�6 எRப7 ப;ேவV கD4 _6டNக@,
ெமா[தமாக இைண)க4ப6? ஒேர ஒH e%
ட[தா; இய)க4ப?வதா0D. )ள�6 எRப7
எ4ேபா7D ஒRV)0 ேமAப6ட ேசைவகைள
(data storage, content delivery, or applications)

வழ^0D சாத னமா0D. இவAைற ஒRV)0
ேமAப6ட பயனாளNக@ பயRப ?[:) 
ெகா!? த^க@ கD4_6`^ ேதைவ கைள
tைறேவAB) ெகா@ளலாD. அதாவ7, பய
னாளNக@ இIத ேசைவகைள4 பயRப?[ 7
ைகp;, எIத தமான ெச6 அ4 ப�கைளேயா
அ;ல7 )ள�6 சாதன[:ைன பரா மr)0D
ப�pைனேயா ேமAெகா@ள ேவ!`ய
:;ைல.

சr, )ள�6 எRV ஏR இதA04 ெபய r6
டனN? யாH)0D இதR காரணD உV :யாக[
ெதrய ;ைல. பல கD4_6டNக@ இைண4
Yைன �ர[:qHI7 பாN)0D ேபா7, அைவ
அைன[7D ேசNI7 ஒH ேமக) {6டமாக[
தாேன ெதriD. {6டமாக4 பற)0D ெவ6?)

 ள"# க&'(#)* ~ +ல தகவ/க0

க](}4டjH�( )Kயவரா!

Download: க"#$%ட' ஒ)*+,-. ேநர2யாக
இ)ெனா, க"# $%ட,89# ைபைல மா>?
வதைன டCDேலா% என8 9*#FGHேறா".
இ,#FK" இ)ட'ெந% ெந%ெவா'8HL 
இைண-.Nள க"#$%ட P+,-. ஒ, ைபL
இற8H# பQய#பGவதைனேய இ. ெப,"
பாR" 9*8Hற..

Firewall : ெந%ெவா'8 (இ)ட'ெந% உ%பட)
HL இைண8க#ப%2,89" ஒ, க"#$%டPL
உNேள அKமQW)* வ," அGXதவP)
Yய>ZையX தG89" ஒ, சா#%ேவ' அLல.
Z*ய ஹா'%ேவ' சாதன".
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P2க@ அ;ல7 ெவளவா;கைள எ!�4 
பாN[தா;, இ7 EriD. அேத கAபைனைய)
கD4_6டNகT)0D ெசC[:4 பாN[தா;, 
நாD ஏR இதைன )ள�6 என அைழ)PேறாD
எRப7XD EriD.

)ள�6 சாதன^க2R அைம4Yைன இH
ெபHDYrXகளாக4 Yr)கலாD. 1. ஆய[த4ப
?[த; (Deployment)
2. ேசைவ
த H த ;
(service).

+த; வைகp; இய^0D )ள�6 அைம4
Yைன இRSD eல YrXக2; வைக4ப?[
தலாD. அைவ, 1. தR ப�)கான )ள�6
(Private cloud) இ7 ஒH தn நபN அ;ல7 tV
வன[:A0 ம6?D பயRப?D வைகp;
அைம)க4ப?வதா0D. இதைன இவNக@
இH)0D இட[:; தாR அைம)க4பட 
ேவ!?D எRப:;ைல. �ர இட^க2CD
ைவ[7 இய)கலாD. இIத )ள�6 ேசைவைய,
பயRப?[7பவN அ;ல7 tVவனேம இய)
கலாD; அ;ல7 இவN சாராத ஒHவN அ;ல7 
tVவனD, இவNகT)காக அைம[7 இய)
கலாD.

ெபா�வான Hளq4

ெபா7 )ள�6 ேசைவ ெபா7 வான எவHD
பயRப?[7D வைகp; அைம)க4ப ?PR
றன. +தq; ெசா;ல4ப6ட தn நபN )ள�6 
அைம4YA0D, இதA0D ெபrய அள ;
ேவVபா? இ;ைல. பயனாளNக@ யாN எR
ப:; ம6?ேம ேவVபா? உ!?.

கல(பான Hளq4 இயHக] (Hybrid Cloud)

ஒH )ள�6 தnநபN மAVD ெபா7வான
எவH)0D என இர!? வைகpனH)0D தR
ேசைவpைன வழ^0ைகp; அ7 Hybrid Cloud
என அைழ)க4ப?Pற7. இர!? )ள�6 சN
வNக@ இைணI7 ேசைவகைள, இர!? வைக
pனH)0D வழ^க +RவHDேபா7D, இேத
ெபயr; அ7 அைழ)க4ப?Pற7. ஒHவN
தன)ெகன ஒH )ள�6 சNவைர அைம[74

பயRப?[:) ெகா!?, மAறவNகைளiD 
பயRப?[த அSம:[தா;, அ7 Hybrid Cloud
என அைழ)க4ப?D.

ச|தாய Hளq4 (Community Cloud)

தn4ப6ட )ள�6 சNவN ஒRV, பல tV
வன^களா;, பல தர4ப6டவNகளா; பயRப
?[த4ப?Dேபா7, அ7 Community Cloud என
அைழ)க4ப?Pற7. ேவV ேகாண[:; பாN)

ைகp;, 4ைரேவ6 )ள�6 ெபா7வான ஒR
றாகXD ேசைவ தHD ஒH அைம4பாக) 
கHத4ப?D.

ேசைவக@ எRற வைகp; இைவ 
mRV வைக யாக4 Yr)க4ப-
?PRறன. தAேபா7 )ள�6

ேசைவ4 ப�க@ பலவா
றாக ேமAெகா@
ள 4 ப ? வ த ா ; ,
இIத YrXகTD
பல வைககளாக)
கா6ட4ப?PR

றன. அைவ,

அ�(பைடH க4டைம() ேசைவ
(Infrastructure as a Service (IaaS)

ஒH )ள�6 ேசைவp; சNவN ஹாN6ேவN, 
ெந6ெவாN)P^ அைலவrைச அ;ல7 ேலா6
ேபலRe^ ேபாRற ேசைவக@ வழ^க4ப-
?ைகp;, அ7 அ`4பைட) க6டைம4E
ேசைவ என அைழ)க4ப ?Pற7. அேமஸாR
tVவனD வழ^0D இைணய தள ேசைவ
இதAகான ஓN எ?[7) கா6?.

சா(4ேவI க4டைம() ேசைவ
(PaaS = Platform as a Service)

ஒH )ள�6 சNவN, அதR பயனாளNக T)0

Doc: இ. ஒ, ைப+) ெபயPL உNள .ைண#
ெபய'. இ-த ெபய,ட) உNள ைபL ைம8
ேராசா#%ேவ'%ெதா9#FL உ, வானைபLஎ)
பதைன இ. 9*8Hற..

Taskbar: (டா]8 பா') ^Dேடா] இய8கXQL
மா_%ட' QைரWL `ழாக இயb9" cN க%ட".
இQL ]டா'% ெமK, ^ைரவாக அ#eேகஷ)
gேராHரா"கைள இய8க ஐகா)கN அடbHய
ெதா9#g, இயbH8 ெகாD 2,89" அ#e
ேகஷ) gேராHரா"கe) ைபLகi8கான க%
டbகN ம>?" க2கார", F)னjWL இயbH8
ெகாD2,89" gேராHரா"கe) ஐகா)கN
ஆHயைவ இ,89". இவ>ைறX ேதைவ#ப
G"ேபா. He8 ெசl. ெபறலா".
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சா46ேவN ெதா04Eகைள உHவா)0வதA0[
ேதைவயான �utைலைய, ேதைவயான
ெமRெபாH6கைள[ தIதா;, அ7 ஓN ேமைட)
க6டைம4Yைன[ தHவதA0 ஒ4பா0D.
இதனா;, ெமRெபாH6கைள[ தயாN ெசo
பவN, அதA0[ ேதைவ ய ா ன
ஹாN6ேவN மAVD
ச ா 4 6 ே வ N
அைம4Eகைள
வா^P, த^கள7
கD4_6டNக2;
அைம[74 பயR
ப?[த ேவ!`
ய:;ைல. இதA
கான ஓN எ?[7)
கா6? Force.com

சா(4ேவI
ேசைவ (Software

asaService
(SaaS))

அ42ேகஷRக@ மAVD
EேராPராDகைள[ தRனக[ேத ெகா!?,
அவAைற[ ேதைவ4ப?D பயனாளNக@
அjP4 ெபAV4 பயRப ?[7D ேசைவைய
வழ^0D )ள�6 ேசைவ இIத4 Yr ;
வHD. Gmail, Basecamp, and Netflix ஆPயைவ
இதAகான எ?[7) கா6?களா0D.

)ள�6 கD4_6`^ ப� க2R எ:NகாலD:
ேமேல ெசா;ல4ப6ட )ள�6 கD4_6`^
வச:க@ மAVD எ?[7) கா6?)கைளiD
பாN)ைகp;, வHD எ:Nகால[:; இைவ
இ;லாம; இய^க +`யா7 எRப7 உV:.
ெமாைப; அ42ேகஷRக@, த^க@ ேப)
அ4 ைப;கைள, )ள�6 %ேடாேர�; தாR
ைவ[74 பா7கா)PRறன. 6ரா4 பா)%,
{0@ 6ைர� மAVD இ7 ேபாRற )ள�6
சNவNக@ இதA0 எ?[7) கா6?களா0D.
அேமஸாR, i 6_4 ேபாRறைவ )ள�6 க6
டைம4E ேசைவ)0 அைடயாள^களா0D.
)ள�6 இ;ைல எRறா;, இRைற)0 நாD
அைனவHD பயRப?[7D பா:)0 ேமAப6ட
இைணய அ42ேகஷRகைள இழ)க ேவ!`
ய:H)0D. அ4ப`யானா;, இவABR எ:N
கால4 ப�கTD, அவABAகான இட^கTD
எ4ப` இH)0D?

இ:; உ@ள அபாயD எRன? )ள�6 
%ேடாேர� பயனாளN அைன வH)0D,
அ:; அவNக@ ேச� ெசo7@ள ேட6டா
 A0 அj)க[:ைன[ தHPற7. பயனாளN
க2R கD4_6டNக2R இய)கD +ட^P4
ேபானாCD, ேவV கD4_6டNக@ அ;ல7
ெபா7வான கD4_6டN ைமய^க2; இHI7
{ட இவAைற இய)கலாD. ஆனா;, நாD

)ள�6 %ேடாேர� ேசைவைய[ தHD tV வ
ன[ைத நDY, அைன[7 ேட6டா)கைளiD 

தHPேறாD. இ7 எRைற)0D 
அபாயD தாR எRV பலHD கH

7PRறனN. இIத அdச[ைத4
ேபா)0D வைகp;,
)ள�6 சNவNக@ E:ய
ெதாf; �6ப[:ைன
உHவா)க ேவ!?D. 

அ4ேபா7தாR, வா`)ைக-
யாளNக@ நDY)ைகiடR

)ள�6 கD4_6`^
+ைறைய4 YRபAV
வாNக@.

அைனY�ேம இைணயமா�

 இn வH^காலD,
நம)0 அைன[7ேம
இைணயD தாR
எRற �utைலைய
உHவா)0D. நாD

பயRப?[7D அைன[7 சாதன^
கTD, கD4_6டN ம6?QRB, `. .,
Q_e) பா)%, ைம)ேரா ஓவR அ?4E,
ஏ.e. QR சாதன^க@ என அைன[7D )ள�6
சNவNகTடR இைண)க4ப6?, நாD எ^0
ெசRறாCD, அவAைற இய)0D வைகpலான
ஒH �utைல Pைட[தா; எ4ப` இH)0D?
எ:NகாலD இ4ப`[தாR இH)0D எRV க�)
க4ப6?@ள7. )ள�6 சNவNக@ நDைமd �AB
அைம)க4ப6?, அவABqHI7 நாD ேசைவ
கைள ேமAெகா@ேவாD. இRைறய ெதாைல
ேபe இைண4பக^கைள4 ேபால, நD அHP
ேலேய அைவ அைம)க4படலாD. அதR mலD
நD ெசய;பா?க@ அைன[7D `�6ட; மய
மாகலாD. வாu)ைக தரD உயரலாD.

%ைரவ' (Driver): ^Dேடா] ம>?" Fற
ஆ#பேர%2b Z]டbகiட) 2m%டL சாத
னbகN (FPDட', மC], Fளாn %ைரo
ேபா)றைவ) ெதாட'g ெகாNள ேதைவயான
சா#%ேவ' gேராHரா" தா) %ைரவ' gேராHரா"
ஆ9". ^Dேடா] ேபா)ற ஆ#பேர%2b
Z]டbகeL பலவைகயான சாதனbகi8
கான %ைரவ' ைபLகN ஏ>கனேவ பQய#
ப%ேட Hைட89". அ#ப2 இLலாத qைலWL
இ-த சாதனbகiட) Z2WL அவ>*>
கான 2ைரவ'கN தர#பG". எனேவ %ைரவ'
gேராHரா" அ2#பைடWL, அ. எ-த சாதனX
Q>காக# பய)பGHறேதா, அதைனr ேச'-த
தா9".
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ெமா#த ப'க எ*+'ைக
ேவN`; டா0ெம!6 தயாr)0Dேபா7, ப)
க^க2R எ!�)ைகைய அைம4ப7 நD 
அைனவrR வழ)கD. அIத டா0ெம!`; 
ெமா[தD எ[தைன ப)க^க@ எRபதைனiD
அதSடR இைண[7, ஒ�ெவாH ப)க[
:CD வHமாV அைம)கலாD. இதைன டா0
ெம!`; �;6 ஒRைற அைம4பதR mலD 
ெகா!? வரலாD. இதA0) kேழ கா6 ̀ i@ள
ப` ெசய;பட ேவ!?D.
1. எIத இட[:; ெமா[த ப)க^க2R எ!

�)ைக வர ேவ!?ேமா, அIத இட[
:A0) கNசைர) ெகா!? ெச;லXD.

2. r4பSைடய Insert ேட4 ேதNIெத?)க4பட
ேவ!?D.

3. Text 0�4Y; Quick Parts எRப:; P2)
ெசo:டXD. இ^0 ku  r ெமS ஒRV
Pைட)0D. இ:; Field எRபதைன[ ேதNI
ெத?)கXD. ேவN6 Field டயலா) பா)
�ைன) கா6?D.

4. அ?[7 Categories ku r ப6`யq;,
Document Information எRபதைன[ ேதNIெத
?)கXD. Field Names எRப:; NumPages
எRபதைன[ ேதNIெத?)கXD. அ?[7
டயலா) பா)ைஸ m`, �;ைட இைண)க 
ஓேக, P2) ெசo:டXD.
இn, ெமா[த ப)க எ!க@ எ!�)ைக

உ^க@ டா0ெம!`; கா6ட4ப?D.

ேவ/01 ேப' அ3 கா34
ேவN`; டா0ெம!6கைள உH வா)0
PேறாD. இவABAகான, பா7கா4YAெகன
ேப) அ4 கா4Yகைள நாD எ?[7 ைவ[7)
ெகா@Pேறாமா? இIத ேக@ )0 eலN, ஆD,
ேவN6 தாR தானாகேவ எ?[7 ைவ[7)
ெகா@Pறேத. ஒr�ன; டா0ெம!6 ைப;
ெக6?4 ேபாo Pைட)காத ேபா7 இIத ேப)
அ4 கா4Ypைன4 பயRப?[:) ெகா@ளலாD
எRV ப:ல2)கலாD. eலேரா, ேப) அ4 கா4
Ypைன ேவN6 எ?4பேத இ;ைல. அ:;
அIத வச: எ;லாD இ;ைல எனXD ப:ல2)
கலாD. இ:; எ7 உ!ைம?

ேவN`; உHவா)க4ப?D ைப;கT)0
ேப) அ4 கா4Y எ?[7 ைவ[7) ெகா@ளலாD.
ஆனா;, இIத ெசய;பா6`ைன ேவN6 தானாக,

மாறா tைலp; ெகா!`H)க  ;ைல. நாமா
க[தாR இதAகான அைம4Yைன உHவா)க
ேவ!?D. அ7 எ4ப` என4 பாN)கலாD.
1. ேவN6 ஆ4ஷR% (Word Options) டயலா)

பா)ைஸ[ :ற)கXD. ேவN6 2007;, ஆ�% 
ப6டைன அb[: ேவN6 ஆ4ஷR% g7 
P2) ெசo:டXD. ேவN6 2010;, r4ப
Sைடய ைப; ேட4 ேதNIெத?[7 P2)
ெசo7, அதR YRனN, ஆ4ஷR% எRப:;
P2) ெசo:டXD.

2. டயலா) பா)�R இட7 ப)க[:;,
Advanced எRப:; P2) ெசo :டXD.

3. இ^0 kழாக Save options எRபதைன)
காjD வைர ெச;லXD. டயலா) பா)�R 
இட7 ப)கD உ@ள Save எRற ஆ4ஷSடR
0ழ4Y) ெகா@ள ேவ!டாD. இர!?D 
ஒRற;ல.

4. இ^0 Always Create Backup Copy எRப:;
P2) ெசo:டXD. ெச) மாN) ஒRைற
இ:; ஏAப ?[தெவௗD.  YRனN ஓேக
P2) ெசo7 ெவ2ேயறXD.
இதைன அ?[7, உH வா)க4ப?D 

டா0ெம!6 அைன[:A0D ேப) அ4 கா4Y
அைம)க4ப?D. அதாவ7, டா0ெம!6 
ஒRைற c^க@ ேச� ெசo:?ைகp;, அதA0
+Iைதய tைலp; உ@ள டா0ெம!6, 
ேப) அ4 கா4Yயாக இH)0D. ஒr�ன;
டா0ெம!6 ைப; ெக6?4 ேபான tைலp;,
இIத ேப) அ4 கா4Ypைன c^க@ பயRப
?[:) ெகா@ளலாD. ைபqR 7ைண4 ெபய-
rைன ஒr�ன; ைபqR ெபய ராக மாAB)
ெகா@ளலாD.

51ல7 பா8*79
ேவN`;ெட)%6`Reலபாக^கைள+)Pய4
ப?[தXD ேகாNைவயாக வrைச4ப?[:) கா6
டXD E;ல6 பாo!6% பயRப?[7PேறாD.
இதA0 வழ)கமாக பாNம6 ெமS ெசRV
இதAகான Yr ைன[ ேதNIெத?)PேறாD.
அ;ல7 ெட)%6ைட[ ேதNIெத?[7 ெமS
பாr; அதAகான ஐகாைன) P2) ெசoPேறாD.
இதA04 ப:; E;ல6 அைம)க4பட
ேவ!`ய ெட)%6`; கNசைர ைவ[7
YR க!6ேரா;+£46+எ; அb[:னா;
ேபா7D. தானாக E;ல6 அைமI7 ?D.
க!6ேரா;+£46+எR அb[:னா; இIத
E;ல6 பாo!6க@ c^P ?D.
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ெச1கைள< =>? ேகா@கA
நாD தயாr)0D ஒN) ¤6க2;, ெச;க2;
ப;ேவV வைகக2; பாNடN அைம)க எ)ெஸ;
EேராPராQ; வfக@ தர4ப6?@ளன. 0B4
Y6ட ஒH ெச;, அ;ல7 ஒRV)0 ேமA
ப6ட eல வைக ெச;க2; இIத பாNடNகைள
அைம)கலாD. ெச;க2; அைம)க4ப?D
பாNடNகைளiD, பலவைகயான ேகா?க2;
அைம)கலாD. பாNடNகைள அைம)க, kேழ தர4
ப6?@ள ெசய;+ைறகைள ேமAெகா@ளXD.
1. c^க@ பாNடN அைம)க  HDED ெச; 

அ;ல7 ெச;வrைசைய +தq; ேதNIெத
?)கXD.

2. Format ெமS qHI7 Cells எRSD ஆ4
ஷைன[ ேதNIெத?)கXD. உடR Format
Cells எRSD டயலா) பா)% Pைட)0D.

3. இ:; Border ேட4Y; P2) ெசo:டXD.
4. டயலா) பா)�;, Border எRSD Yr ;,

c^க@ எIத இட[:; பாNடN அைம)க4பட
ேவ!?D எRபதைன[ ேதNIெத ?)கXD.
Outline எRப7 ேதNIெத?)க4ப6டா;,
ெச; +bவ7மாக பாNடN அைம)க4ப?D.

5. Style Yr ;, எIத த) ேகா6`; பாNடN
அைம)க4 பட ேவ!?D எRப தைன[
ேதNIெத?)கXD.

6. அ?[7 ஓேக P2) ெசo:டXD.
இRெனாH வfiD உ@ள7. h;பாr; உ@ள

Borders எRSD hைல4 பயRப?[:iD பாNடN
ேகா?கைள அைம)கலாD. kேழ 0B4Y6?@ள
ப`, இIத hைல4 பயRப?[த ேவ!?D.
1. பாNடN அைம)க4பட ேவ! ̀ ய ெச; அ;

ல7 ெச; வrைசய[ ேதNIெத?)கXD. 
2. c^க@ அைம)க  HDED பாNடN வைக 

பாNடN% hq; இHIதா;, அ:; P2) 
ெசo:டXD. இ[7டR உ^க@ ேவைல
+`I7 ?D. இ;ைல எn;, இ^0 0B)
க4ப6?@ளப` ெதாடரXD.

3. பாNடN% hqR வல7 EறD உ@ள ku 
ேநா)Pய eBய +)ேகாண[:; P2) ெசo-
:டXD. பலவைகயான பாNடN வைக)
ேகா?க@ அட^Pய க6டD Pைட)0D.
இ:; c^க@  HDED பாNடN வrைய[
ேதNIெத?)கXD. அX6ைலR பாNடைர4
பயRப?[:, c^க@ அைம)க  HDED
ெச; வrைசைய[ ேதNIெத?)கலாD. 
இ7 பாNடN க6ட[:;, kழாக வல7EறD
Pைட)0D.

பாNடN ேகா?கைள ெச; அ;ல7 ெச; 
வrைசக2; அைம)க, ஒRV)0 ேமAப6ட
வfக@ இHIதாCD, இவAைற c)க  HD
Yனா;, Qக எ2ய வf ஒRV நம)0) Pைட)
Pற7. க!6ேரா; kiடR, அ!டN %ேகாN
kைய (underscore) அb[த ேவ!?D (Ctrl+_) 
அைம)ைகp; £46 kையiD அb[த
ேவ!?D எRபதைன tைன ; ெகா@-
ளXD). ெச;க2; உ@ள பாNம6 {V க2;,
பாNடNக@ ம6?ேம, இIத) க6ட ைளயா; c)
க4ப?D. மAறைவ அ4ப`ேய இH)0D.

ப@'ைக / ெந7@
வDைச மா>றF

எ)ெஸ; ஒN) ¤6 ஒRைற உHவா) PpH4
�Nக@. ெதாடNI7 வHD ேட6டாைவ கண)-
P6ட YRனN ெந6? வr ைசp; உ@ளைத4 
ப?)ைக வrைசpCD, ப?)ைக வrைசp;
உ@ளைத ெந6? வr ைசpCD மாABனா;
இRSD eற4பாக இH)0D என c^க@ :6-
டQடலாD. அ;ல7 ஏேதSD ஒH வைகp;
உ@ளைத ம6?D மாAB அைம)க இRெனாH
ஒN) ¤6`; எ!ணலாD. இதைன எ4ப`
மாAVவ7? நாR0 அ;ல7 ப[7 ெச;க@
எRறா; ஒ�ெவாRறாக ைட4 ெசo 7 டலாD
எRV c^க@ +யAe)கலாD. இ7ேவ அ:க
மான எ!�)ைகp; ெச;க@ உ@ள ஒN) 
¤6டாக இHIதா; எRன ெசoவ7?

எ)ெஸ; இதA0 அHைமயான ஒH வf
தI7@ள7. எIத ெச;க2; உ@ளைத மாAற 
ேவ!?D என :6டQ?P¥Nகேளா அIத
ெச;க@ அைன[ைதiD ேதNIெத?^க@. YR
க!6ேரா;+e அb[: கா4Y ெசo :?^க@.
அ?[7 எ^0 மாAற[7டR வr ைசைய
அைம)க ேவ!?ேமா அIத இட[:; +த; 
ெச;C)0d ெச; C^க@. 

YR ALT + E + S அb[7^க@.அ;ல7
எ`6 ெமS ெசRV ேப%6 %ெபஷ; 
எRSD Yr ; P2) ெசo :?^க@. இ4
ேபா7 ேப%6 %ெபஷ; எRSD eBய
 !ேடா Pைட)0D. இ:; பல ஆ4ஷR% 
தர4ப6`H)0D. எ;லாவABA0D kழாக
6ராR%ேபா% (Transpose) எRV ஒH ஆ4ஷR
Pைட)0D. அதைன[ ேதNIெத?[7 ஓேக
P2) ெசoதா; c^க@ எ:NபாN[த ப` மாA
ற^க@ ஏAப6`H)0D.
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ஆ4Y@ tVவன[:R தைலைம tNவாP
`D 0) ெசRற வாரD இI:யா A0

வHைக தIதாN. அ4ேபா7 ெவ2pட4ப6ட
இItVவன[:R அB 4Y;, இI:யா ;,
ைஹதராபா[ நகr; இய^0D தகவ; ெதாf; 
�6ப வளாக[:;, ஆ4Y@ தR tVவன4
YrX ஒRைற அைம)0D எRV அB )க4
ப6?@ள7. இIத ைமய[:;, ஆ4Y@ tV
வனD ஈ?ப6? வHD தR சாத^க T)கான
’வைரபடd ேசைவக@’ (Maps feature) 0B[த
ஆoXD வளNde4 ப�iD ேமAெகா@ள4
ப?D. இIத வைகp;, 4000 ேபH)0 இ^0 
ேவைல வாo4Eக@ தர4ப?D. ” இ^0 ந;ல
:றைம ெகா!டவNக@ ெபHD அள ; உ@
ளாNக@ எRVD, த^க Tைடய ெசய;பா?
கT)ெகன, இ^0 இய^0D ப;கைல) கழ
க^க@ மAVD Yற tVவன^கTடR எ^க@
உறைவ வளN[7) ெகா!?, :றR ெபAறவN
கைள4 பயRப?[த  HDEPேறாD” எRV
அவN ெதr [7@ளாN.

அேத ேபால, ெப^க§H ;, ஆ4Y@
tVவனD, “வ`வைம4E மAVD வளNde”
ைமயD ஒRைற[ ெதாட^க இH)Pற7. 2017
ஆD ஆ!? ெதாட)க[:; இ7 இய^க[ 
ெதாட^0D எனXD 0) அB [தாN. ைஹத
ராபா[ நகr; அைமய இH)0D ஆoX4 YrX
எ4ேபா7 ெதாட^க4ப?D என கால)ெக?

எ7XD அB )க4பட ;ைல.
இI:யா ; %மாN6 ேபாR பயRபா?

Qக ேவகமாக வளNI7 வHPற7. ப[7 ேபr;
இHவN இ^0 %மாN6 ேபாR பயRப?[:
வHPRறனN. இIத எ! �)ைக ெதாடNI7 
உயNI7D வHPற7. இIத சIைதp;, சாDச^
tVவனD ெதாடNI7 +த; இட[ைத4 ெபAV 
இய^P வHPற7. ஆ4Y@ tVவன4 ேபாR
க2R ப^0 2 சத¨தமாக ம6?ேம உ@ள7.
இI:யா ;, எIத சாதன[:A0D அதR
 ைல அ`4பைடpேலேய  Aபைனd சIைத
அைமiD. அIத வைகpேலேய ஆ4Y@
ேபாRக@, 0ைறIத அள ேலேய  Aபைன
ெசoய4ப6? வHPRறன. �. 6,000  ைலp; 
{ட %மாN6 ேபாRக@ Pைட)0D tைலp;,
Qக உயNIத  ைல tைலp;  Aபைனயா0D
ஆ4Y@ ேபாRக T)0, இ^0 இடD Pைட4-
ப7 க`னD தாR. எனேவ, ஆ4Y@, இI:ய
சIைதp; 0B4Y?D அள A0[ தR ேபாR
கைள  Aபைன ெசo :ட ேவ!?D எRறா;,  
0ைறIத  ைலp;  Aக4ப?D வைகp;, 
தR ேபாRகைள வ`வைம)க ேவ!?D.

ஆனா;, அெமr)கா ; உ@ள7 ேபால,
ெமாைப; ேசைவ tVவன^க@ வfயாக[
தR ஐ ேபாRகைள  Aபைன ெசo:ட, `D
0) +யAe ெசoPறாN. இIத வைகp;,
ஐேபாR ஒRைற வா^0Dேபா7, 0B4Y6ட

ஆ'Y0 Z2வன[@/
4000 ேபR ] ேவைல
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கால[:A0 அIத tVவன[:R ெமாைப;
ேபாR ேசைவைய ம6?ேம பயRப?[:)
ெகா@TD வைகp;  ைல இH)0D. இதR
ெதாடNபாக,பாN:ஏNெட;மAVDேவாடேபாR
tVவன[ தைலவNகTடR 0) ேபd� வாN[ைத
நட[:னாN. 4� ேசைவ ெபrய அள ; அம;
ப?[த4ப?ைகp;, இIத ெமாைப; ேசைவ
ஒ4பIதD இைணIத  ைலp;, ஐ ேபாR
கைள  Aபைன ெசo:?D வாo4Eக@ 0B[7
ஆேலாசைன ெசo7@ளாN.

இItைலp;, ஆ4Y@ tVவனD, E74

Y)க4ப6ட பைழய ேபாRகைள, இI :ய சI
ைதp;  Aபைன ெசo:ட இI:ய அரeடD
அSம: ேக6ட7. இI:ய tVவன^க@
இதA0) க?ைமயாக எ:N4E ெதr  [ததா;,
அர� அSம: மV[7@ள7.

125 ேகா` ம)க@ ெதாைக iடR, ஒ�ெ வாH
மாத+D, 60 ல6சD E:ய இைணய பய னா
ளNகைள[ தHD இI :யா தAேபா7, eq)கR
ப@ள[தா)P; இய^0D அைன[7 தகவ; 
ெதாடNE சாதன^கைள[ தயாr)0D tVவ
ன^க2R கவன[ைத ஈN[7@ள7.

எ;.�. tVவனD, தாR  ைர ;  A 
பைன)0) ெகா!? வர இH)0D, உயN

ரக %மாN6 ேபாR எ;.�.5 )கான +Rப :
 ைனd ெசRற ேம 21 +த; ெதாட^P உ@
ள7. 424 காN6 வN[தக இைணய தள[:; 
ம6?D இIத வச: தர4ப6?@ல7. இதR
 ைல �. 52,990. ேம 30 வைர, +Rப:X
ெசoபவNகT)0, எ;.�. ேகD 4ள% சாதனD
பrசாக வழ^க4ப?D. (இதைன) ெகா!?,
%மாN6 ேபாR ஒRைற tைலயான ேகமரா 
ேபால ைவ[7 இய)கலாD.) +Rப:X
ெசoத YRனN, எ;.�. இI:யா இைணய
தளD (http://www.lg.com/in/lgg5/form) ெசRV,
+Rப:X 0B[த  பர^கைள4 ப:X ெசo
:ட ேவ!?D. இRவாo% கா4Y ஒRைற
இைண)க ேவ!?D.

எ;.�. �5 %மாN6 ேபாn; 2560 x 1440
Y)ெஸ; அடN[:iடR, 5.3 அ^0ல அள ;
:ைர தர4ப6?@ள7. இ7 Quad HD Quantum
:றR ெகா!ட :ைர. இ:; ேபாைன இய)
காம;, ேநரD, ேப6டrpR tைல மAVD அB
 4Eகைள அBI7 ெகா@ளலாD. இதA0 3D
Arc Glass பா7கா4E தர4ப6?@ள7. 

இIத %மாN6 ேபாR, 0வா6 ேகாN Qualcomm
Snapdragon 820 4ராசசரா; இய)க4ப?Pற7.

ஆ4பேர6`^ e%டD, ஆ!6ராo6 6.0.
மாNª மலாo. எ;.இ.`. hய; ேடாR 4ளாª
இைணIத 16 ெமகா Y)ெஸ; :றR ெகா!ட
ேகமரா YREறமாக இய^0Pற7. இ:; ேலசN
ஆ6ேடா ேபாக% ெதாf; �6பD தர4ப6?@
ள7. இதைன4 பயRப?[: 4ேக  `ேயா ப:
 ைன ேமAெகா@ளலாD. இதைன நாமாகXD
இய)க +`iD. +REறமாக அைம)க4ப6
?@ள ேகமரா, 135 ேகாண[:; ெசய;ப?D
ைவ6 ஆ^P@ ெலR% ெகா!?, 8 எD.Y. :ற
SடR அைம)க4ப6?@ள7.

இதR ராD ெமமr 4 �.Y. %ேடாேர�
ெமமr 32 �.Y.  இதைன 2 ெடரா ைப6 வைர,
ைம)ேரா எ%.`. காN6 ெகா!? உயN[:) 
ெகா@ளலாD. இIத ேபாnR பr மாணD 149.4 
x 73.9 x 7.7~8.6 Qg. எைட 159 PராD.

ெந6ெவாN) இைண4YA0, 4�, ைவ Y,
ETh[ 4.2., �.Y.எ%., எR.எ4.e., i.எ%.
Y. e ைட4 ஆPய ெதாf; �6ப^க@ இய^0
PRறன. இதR ேப6டr 2,800 mAh :றR
ெகா!ட7. இதSடR 0வா; காD 0p) 
சாN� 3.0 இைண)க4ப6 ?@ள7.

e;வN, ைட6டR, ேகா;6 மAVD இள� e
க4E வ!ண^க2; இ7 ெவ2யாக உ@ள7.
இதR அ:க ப6ச  ைல �.52,990. 

எ/._. 5 ேபாT ]
LQப@`
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ம[:ய tைல  ைலp; %மாN6 ேபாR
ஒRV வா^க :6டQ?பவNகT)0, எd.

`.e. `ைசயN 326 � எRற ெபயr;, எd.`.e.
tVவனD ெவ2p6?@ள %மாN6 ேபாR
சrயாக இH)0D என[ ேதாRVPற7. இதR
அ:க ப6ச  ைல �. 7,300 ம6?ேம.

இதR eற4பDச^க@ YRவHமாV:
இIத %மாN6 ேபாnR பr மாணD 139.7 x

69.6 x 9.7 Qg. எைட 146 PராD. ஆ!6ராo6
ஆ4பேர6`^ e%ட[:; இய^0D இIத
ேபாn;, இர!? ைம)ேரா eDகைள இய)
கலாD. எ%.எD.எ%., எD.எD.எ%., இெமp; 
மAVD Eª ெமp; வச:க@ தர4ப6?@
ளன. எd.`.எD.எ;. 5 YரXசN Pைட)Pற7.
எD.Y.3 மAVD எD.Y.4 YேளயNக@ இய^0
PRறன. பலவைக ஆ`ேயா மAVD  `ேயா 
ைப;கைள இய)0PRறன. ேபா6ேடா மAVD

 `ேயா எ`6டNக@ உ@ளன. ெந6ெவாN)
இைண4YA0 2� மAVD 3�, ைவ Y, �.Y.
ஆN.எ%., எ6�, ETh[ மAVD i.எ%.
Y. ஆPய  ெதாf; �6ப^க@ தர4ப6?@
ளன. இ:; வழ^க4ப?D e4 ெச6 0வா6
ேகாN Spreadtrum SC7731G. அ)�லேரா g6டN
மAVD 4ரா)�Q6` ெசRசாNக@ இய)
க[:; உ@ளன. டா0ெம!6  _வN இ:;
ெசய;ப?D {?த; வச:யா0D.

இதR :ைர 480 x 854 Y)ெஸ; அடN[:p;
ெகபாe`� டd %P~R ஆக[ தர4ப6 ?@ள7.
லX6 %�)கN, எ4.எD. ேர`ேயா மAVD
3.5 Qg ஆ`ேயா ஜா) தர4ப6 ?@ள7.

இதR ேப6டr 2100 mAh :றR ெகா!ட
q[:யD அயR ேப6டr. இ7 20 ம�
ேநரD ேப�வதAகான QR ச):ைய வழ^0
Pற7.

ெஸR tVவனD அ!ைமp;, தRSைடய
ெஸR அ6ைமயN கN� (Zen Admire
Curve) எRற %மாN6 ேபாைன ப6ெஜ6
 ைலp; அைனவHD வா^0D வைகp; 
ெவ2p6?@ள7. இதR அ:க ப6ச  Aபைன 
 ைல �.3,300. இதR 0B4Yட[த)க
அDச^க@ YRவHமாV:

ஆ!6ராo6 P6ேக6 4.4. e%டD, 0வா6
ேகாN 4ராசசN, எ%.எD.எ%., எD.எD.எ%.,
இெமp;, Eª ெமp; மAVD இR%ட!6
ெமேச� வச:.

எd.`.எD.எ;. YரXசN. எDY3 மAVD
எDY4YேளயNக@,ேபா6ேடாமAVD `ேயா
எ`6டN, 2� மAVD 3� ெந6ெவாN),
�.எ%.எD. 900 /1800; ெசய;பா?,

hய; eD இய)கD ஆPயைவ தர4ப6?@ளன.
இதR `.எ4.`. ெகபாe`� ெதா? :ைர 

4.4. அ^0ல அள ; உ@ள7. ம;6` டd 
வச:iD தர4ப6?@ள7. ேபாR 114 Qg
உயரD ெகா!?@ள7. லX6%�)கN, 3.5. 
Qg ஆ`ேயா ஜா) இைண)க4ப6?@ளன. 
இதR ராD ெமமr 512 எD.Y. %ேடாேர� 
ெமமr 4 �.Y. இதைன ைம)ேரா எ%.`.
காN6 ெகா!? 32 �.Y. வைர அ:க4ப?[:) 
ெகா@ளலாD. 3�, ைவ Y, ETh[ மAVD
i.எ%.Y. ெதாf; �6ப^க@ ெந6ெவாN) 
இைண4Yைனd ¬ரா)0PRறன.

YREற) ேகமரா 3.2 எD.Y. :றSடSD, 
+REற) ேகமரா 2 எD.Y. :றSடR உ@ளன.
இதR ேப6டr 2,000 mAh :றR ெகா!ட7. 

எa.).+.
)ைசயB 326 _

ப#ெஜ# 8ைல 5மாB# ேபாQ
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ேவ'% ெசய +WL cbகN கா% 2 W ,#ப. ெசயL 
9*# gகN அLல; ^-ைத ^ேநா தbகN. இ#-
ப2 எLலா" இQL உNளதா எ)? ஆrச P ய#பட 
ைவ8 H ற..   அைனX. ெசயLபா G க i89" 
உNள அ2#ப ைடைய cbகN ^ள8 H tNள ^த" 
அ,ைம. Find and Replace உட) page up/ Down 
இைண-த ெசயLபா% 2ைன, தbகN 9*# g க-
iட) பல Yைற ெசயLப GXQ பா'X. ^ய-ேத).  
இ. ேபால ேதைவ யான, எe ைம யான 9*# g-
கைளX ேத2X ேத2X த," தbக i89 ந)*.

ேபரா. எ$. ெஜய ேதவ$, ெச$ைன.

�bகN ேவ'% ெசய+ 9*Xத க% G ைரWL 9*#-
F%ட . ேபால, ஆ#ெஜ8% Fர Cச' v+) க,#g, 
cல வDண ேவ? பாG அoவ ள வாகX ெதP ய-
^Lைல. உ>?# பா'XதாL தா) ெதP H ற.. 
ஆனாL, cbகN த- .Nள அைனX. 9*# g கi" 
wகC" பய KNளைவ. 

எ]. �லா கன கரா�, ம�ைர.

ெப'சனL க"# $%டPL வா%] அ# wக அ, ைம-
யாகr ெசயLப G H ற.. cbகN 9*# F% GNள. 
ேபால, ெமேசx ைட# ெசlவ., க"# $%டP) ` 
ேபா'% yல" wக ேவக மாக ேம>ெ காNள Y2-
H ற.. ஆனாL, ஏ) ேபாைனt" இைண#FL 
இ,8 9"ப2 வ2 வ ைமX .Nளா'கN எ)? ெதP ய-
^Lைல. வா%] அ# ெசய +ைய ெப'சனL க"#-
$%ட ,8ெகன அைம8க லாேம. ேப]g8 அoவா ?-
தாேன த>ே பா. இயb 9 H ற..

எ$. ��லா நாரா யண$, ேகாைவ.

�G Yைற8 காலXQL தானாக அK#ப#பG" 
அzசLகN 9*Xத தbகe) ^ள8க மான பQL 
wக அ,ைம. w8க ந)*.

இரா. Kj | jக$, ம�ைர.

�Dேடா] 1089 மா*8 ெகாNவேத நLல.. 
ஜூைல 28 ஐ ^% G ̂ %ே டா மானாL, இ,#பைத8 
காX.8 ெகாNவ. Zர ம மா H ̂ G". F)ன', 
^Dேடா] 1089" க%டண" ெசRX Q யாக 
ேவDG". ேமR", ^Dேடா] 10 எ-த# Fரr-
ைனt" தர ̂ Lைல. ைம8ே ராசா#% இத ைனXதா) 
ெதாட'-. வ+ t ?XQ வ, H ற..

எ5.ேக. ெஜ�பI ரா�, ெச$ைன.

இைண யXQL இைண- . ̂ %டாL, ந"ைம நா" 
அைனX. வ� க eR" கா#பா>*8 ெகாNi" 
Yய> Z கைள எGXேத ஆக ேவDG". ந" க"#-
$%ட' எ)K" �% 2>9N, நா" அ* யாமL வ," 
Q, ட'கைள# F)ன' ^ர% G வ ெத)ப. wகC" 
Zர ம மான ெசய லா H ̂ G". ந" இழ#g" �%ெட-
G8க Y2 யா த தா H ̂ G". உbகN க% G ைரWL 
தர#ப% GNள வ�கN யாC" நா" அைன வ," 
கைட# F 28க ேவD 2 ய ைவேய. w8க ந)*.

பா. இள மK சJ Kர$, Kj(�I.

இ_ேமL, ]மா'% ேபா)கN ம% Gேம பய)பா%2L 
இ,89". த>ே பா. அத) ^>பைன ஓர ள ̂ >98 
9ைற-த த>98 காரண", வ," மாதbகeL Fர பல 
q? வ னbகN தர இ,89" gQய மாடL ேபா)கN 
9*Xத அ* ̂ # g கேள. ெவeேய ெசயLபG" ம_த 
yைள யாக ]மா'% ேபா) வர#ே பா வ. உ?Q. வ--
. ̂ %ட. எ)?" ெசாLலலா".

எ].பாHய நாத$, Kj(�I.

ேக#] லா8 ம>?" ந" லா8 இய8கbகைள 
QைரWL கா%ட cbகN த- .Nள 9*# gகN 
wகC" பய KNள ைவ யாக உNளன. இய8H# 
பா'Xேத). ெதாட'-. இ,89" வைகWL 
அைமX . ̂ %ேட). ந)*.

கா. இைற ய ரச$, )��ேச�.
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ேகN^: ^Dேடா] 10 Z]டX .ட) வ," 
இேமx ^$வ' என89# F28க ̂ Lைல. இைத8 
கா% 2R" Zற#பாக இயb9" ேவ? ஒ, இேமx 
gேரா Hரா" ஒ) *ைன# பP- .ைர ெசl Q G-
மா? ேக%G8 ெகாN Hேற). பைழய ^Dேடா] 
ேபா%ேடா ^$வ' ந)றாக இ,-த.. அதைனX 
Q,"ப# ெப>?, இ)]டாL ெசl. பய)ப GXத 
Y2 tமா?

எ$. �தJ Kரா ரா�, ேசல].
ப:;:  !ேடா% 10 ; இய^0D Photos 

app for Windows 10 E:ய வச : க TடR Qக அH-
ைம யாகd ெசய;ப?D ெசயq. இ7 தானா கேவ, 
ேபா6ே டா)கைள ப0[7, ஆ;ப^க ளாக) 
கா6?D. உ^க T ைடய ேபா6ே டா)க2; 
நகா� ேவைல கைள ேமAெ கா@ள எ2 ைம யான 
h;க ைளiD ெகா! ?@ள7. ஆனா;, c^க@ 
பைழய  !ேடா% ேபா6ேடா  _வN Eேரா-
P ரா Qைன (Windows Photo Viewer program)  HD-
Yனா;, அதைன4 ெபறலாD. c^க@ உ^க@ 
கD4 _6டைர,  !ேடா% 7 அ;ல78.1 
qHI7, இல வ ச மாக  !ேடா% 10 e%ட[-
:A0 உயN[: இHIதா;, அIத Eேரா PராD 
கD4 _6டr; தாR இH)0D. ேத`4 பாN[7 
பயRப ?[தXD. இதைன உV: ெசo :ட ஒH 
வf ெசா; PேறR. ஏேதSD ேபா6ேடா ைப; 
ஒRBR ெபயN g7, ைர6 P2) ெசo : டXD. 

Pைட)0D கா!ெட)%6 ெமS ; Open with 
எRப தைன[ ேதNIெத ?)கXD. அ:; கா6ட4-
ப?D Eேரா P ராDக2; ஒRறாக Windows Photo 
Viewer உ@ளதா என4 பாN)கXD. இHIதா;, 
அ: ேலேய P2) ெசo7 Eேரா P ரா Qைன4 
பயRப ?[தலாD. Windows 10 Settings ெசRV, 
அ:; Pைட)0D e%டD ஏr யா ; இதைன) 
காணலாD. ேமேல 0B4 Y6ட7 ேபால 
Eேரா PராD உ@ளதா எனd ேசாதைன ெசo :-
? ைகp;,  !ேடா% ேபா6ேடா  _வN 
Eேரா P ரா Qைன, மாறா tைலp; ேபா6ே டா)-
கைள) காண4 பயRப ?[7D Eேரா P ரா மாக 
மாAB) ெகா@ T^க@.

c^க@ க6டணD ெசC[:,  !ேடா% 10 
வா^P இR%டா; ெசo : HIதா;, பைழய 
Eேரா P ரா Qைன4 ெபV வ7 சAV eர ம மான 
ெசய;. TenForums.com எRற தள[:; இதA-
கான வf + ைறக@ தர4ப6 ?@ளன. ஆனா;, 
 !ேடா% ெர�%6 rp; eல மாAற^-
கைள) கவ ன மாக ேமAெ கா@ள ேவ! ̀  ய :-
H)0D எRபதா;, இதைன நாR பrI 7 ைர)க[ 
தய^ 0 PேறR.

 !ேடா% அ4 2 ேகஷR %ேடாN (Windows 
app store) ெசRறா;, இேம� எ`6`^ Eேரா-
P ராDகைள, ைம)ே ராசா46 ைவ[ 7@ளைத) 
காணலாD. Fhotoroom மAVD Adobe Photoshop 

–டாHடI ெப. சJKர ேபா5 – ேகF�- – பKZ
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Express ஆP யைவ இல வ ச மாக) Pைட) PR-
றன. ெபAV பயRப ?[தலாD. ேபா6ே டா)-
கைள4 பாN[7 ரe)க, eல எ2ய ேவைல கைள 
ம6?D ேமAெ கா@ள XnView, Imagine Picture 
Viewer, IrfanView மAVD FastStone Image Viewer 
ஆPய Eேரா P ராDகைள4 பயRப ?[தலாD. 

ேகN^: நா) எ� ப. வயைத8 கட-தவ). ெப'-
சனL க"# $%டைரX தகவL ெதாட' g89", 
ேக"] ^ைள யா G வ த>9" பய)ப GX . பவ). 
எ) K ைடய பல ச-ேத கbகைள, க"# $%ட' மல' 
ெதாட'-. �'X. வ� கா%2 வ, H ற.. w8க 
ந)*. அDைமWL ^Dேடா] 10 Z]டX Q>9 
மா*ேன). நா) ெபா�. ேபாக ^ைள யாG", 
என89 wக# F2Xத “Freecell” ம>?" “Mahjong”. 
ஆHய இரDG ேக"] இ#ே பா. க"# $%டPL 
காண#ப ட ̂ Lைல. தயC ெசl. இவ>ைற# 
ெப?" வ� கைள8 கா%டC".
ேக. த4 � ணா �IYK, ேபரா � �யI (ஓ� ), ம�ைர.

ப:;: த^க@ பாரா6 ?)0 நRB. ஏAக னேவ 
 !ேடா% 7 e%ட[:;, e%ட[ 7டR 
இR%டா; ெசoய4ப6ட ேகD%  ைள யா6-
?க@,  ! 10)0 ேமDப ?[த4ப ? ைகp; 
மைறI7 ேபா0D என நாR +Rேப க6 ?-
ைரp; எb: இHIேதR.  அைவ காணாம; 
தாR ேபா0D. ஆனா;, அவAைற g!?D 
ெபA V   டலாD. உ^க T ைடய  !ேடா% 
10 கD4 _6டN mலD,  !ேடா% %ேடாN 
ெச;லXD. இதAகான  !ேடா% %ேடாN 
ஐகாR உ^க@ கD4 _6டrR டா%) பாr; 
இH)0D. ஷா4Y^ ேப) மா:r இ7 கா6-
ட4ப?D. இ:; P2) ெசo : டXD. அ;ல7 
%டாN6 ெமS ; ேதட; க6ட[:; ேத`4 
ெபறலாD. %ேடாN :ற)க4ப6ட XடR, உ^-
க T)0[ ேதைவ யான ேகD% உ@ளதா என[ 
ேத`4 பாN)கலாD. Mahjong மAVD Free Cell 
ஆP ய வABR இல வச ப:4 Yைன) காணலாD. 
இைவ இல வசD தாR எRபைத, அIத ேகD% 
தைல4 Y ேலேய அB யலாD. Free ப6டn; 
P2) ெசo7, அவAைற டX!ேலா6 ெசo :-
டXD. ஒH tQ ட[ :A0D 0ைற வான ேநர[-
: ேலேய அைவ டX!ேலா6 ஆP, கD4 _6-
டr; ப: ய4ப6 ?  ?D. இைவ, அ!ைமp; 
இைண)க4ப6ட Eேரா PராD ப6 ̀  யq; 
இடD ெபA B H4ப தைன) காணலாD. அ;ல7 
All Programs எRற ப6 ̀  ய qCD காணலாD.

ேகN^: ^Dேடா] 10 Z]டX .ட) ேகD2 
8ரn சாகா ேக" தர#ப% 2 ,#ப. wகC" வச Q-
யாக உNள.. இ-த ேக" அ#ப 2ேய இ,8 9மா? 
அLல. ந"ைம8 ேக%கா ம ேலேய ேம"ப GXத#ப-
Gமா? இதைனX த," Hb q? வன", அ# Hேர% 
த,மா? அLல. ^Dேடா] Z]ட" த,மா?

எ$. |ேக¡ �மாI, ெச$ைன.

ப:;:  !ேடா% 
10 e%ட[ 7டR, 
ேக!` )ரª சாகா 
ேகD% தர4ப6 ̀ -
H4ப7 பலைர) 
கவNI 7@ள7. இI t-
ைலp;, உ^க2R 
ேக@  இRSD 
eல தக வ;கைள) 
ெகா!? வH P ற7. 
இIத ேகைம[ தயா-
r[7 வழ^0D P^ 
(King) tV வனD தாR, 
இIத ேகD சாNIத 
அ4ேட6 ைப;-
கைள[ தயா r[7 
வழ^0D. எ?[7) 

கா6டாக, ெசRற வாரD, ெபNசன; கD4-
_6டN மAVD  !ேடா% ெமாைப;க2; 
இய^0D ேக!` )ரª ெஜ;q சாகா எRற 
 ைள யா6 ̀ ைன, P^ tV வனD ேமDப ?[-
: i@ள7. E:ய கைத4 YrX ஒR Bைன 20 
ெலவ;க TடR வழ^ P i@ள7. E:ய எY-
ேசா`R ெபயN Marzipan Meadow!.  ெஜ;q 
ேகQ; தAே பா7 280 ெலவ;க@ உ@ளன. 
இIத  ைள யா6? மAVD அ4ேட6 ைப;க@ 
இல வ ச மா கேவ Pைட) PRறன. https://www.
microsoft.com/en-us/store/apps/app/  எRற தளD 
ெசRV ேமCD தக வ;கைள4 ெபறலாD.

ேகN^: ேப]g8 பய)ப GXQ8 ெகாD 2 ,8-
ைகWL, Qைர `ழாக ம>ற வ'கN அK#g" ெசl-
QகN க%டbகeL கா%ட#ப G H)றன. Zல' 
9� ̂ ைன அைமX., அQL எ) ெபயைர இைணX-
. ̂  G H)றன'. இவ'கN எ-த# பயK" இ)*, 
காைல, மாைல வண8கbகN ெசாLவ., கடCN 
பட" ேபாG வ. ேபா)ற தக வLகN க%டbகeL 
எ� H)றன. இவ>ைற நா) ^,"ப ̂ Lைல. எ#-
ப2 தG#ப.?

ஆ. �Jதா ெசZவரா�, ேகாைவ.
ப:;: உ^க T)0[ தn யா கXD, 0b வா-

கXD அS4ப4ப?D ெமேச� க6ட^க2; 
Pைட)0D உைர யாட; ெசo: உ^க T)04 
Y`)க  ;ைல. இதைன tV[ 7 வ7 எ27. 
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இIத க6டD Yர XசN  !ே டா ;, kழாக 
வல7 ப)கD கா6ட4ப?D. அ:; உ@ள eBய 
PயN ஐகாைன) P2) ெசo : டXD. இIத) க6-
ட[:; Advanced Settings எRப:; P2) ெசo-
: டXD. இ4ே பா7 Pைட)0D க6ட[:;, 
யாN யாr ட Q HI7 ெமேச� ேவ!டாD 
எRV c^க@ ேதNIெத ?[7 த?)கலாD. அ;-
ல7 ெமா[த மாக யாr ட Q HI7D ேமேச� 
ேவ!டாD எRVD த?)கலாD. இI t ைலp;, 
உ^க T)0 அS4ப4ப?D ெமேச�க@ உ^க-
T)கான Inbox ெச;CD. அ:; ெசRV c^க@ 
பாN[7) ெகா@ளலாD. YR நா2; c^க@ 
ெமேச� க6ட+D, ெமேச�கTD ேவ!?D 
எRV எ! �னா;, இேத ேபாலd ெசRV, 
அர6ைட க6ட[ :ைன உpN4 Y[7, உ^க@ 
ந!பNக TடR அர6ைட அ`)கலாD. 

ேகN^: என89 �9N w) அzசL அ8கCD% 
உNள.. Zல ேவைள கeL, எ) நDப'கN 
அK#g" அzசLகN வ, வ QLைல. அவ'கN 
ெதாைல ேப ZWL ெசlQ ெதP ̂ Xத F)னேர 
ெதP H ற.. இதைன எ#ப2 �9N q'வா கX Q>9X 
ெதP ய#ப GX . வ.? இ- Q யா^L அத>9 அR-
வ ல கbகN இ,-தாL, Yக வP  ம>?" ெதாட'g 
எD தரC".

ேக. எ5. |� ரY Kன], Kj(�I.
ப:;: உV : யாக உ^க T)0 வHD {0@ 

அ�ச;க@ தவ V PRறன எRV ெதrIதா;, 
ku)காjD தளDெச;லXD. https://support.
google.com/mail/contact/missingemails?rd=1

இ^0 தர4ப?D, ேக6க4ப?D தக வ;-
கைளd சr யாக[ தரXD. உ^க@ Yரdைனைய 
 ள)கXD. ெபா7 வான Yரdைன எRறா;, 
https://support.google.com/mail/#topic=3394144 
எRற தளD ெசRV, Yரdைன 0B[7 எb-
தXD. {0@ tV வ ன[:R Yர : t : pடD 
ெதாடNE ெகா!? ேப� வ7 எIத பய-
ைனiD தரா7 எRV tைன) PேறR. 
இI : யா ; ku)காjD இட^க2; 
{0@ tV வ ன[ :A0 அC வ ல க^க@ 
உ@ளன. ெப^க§N, ெதாைல ேபe 
எ! 80-67218000. 0N 0வாR 12-
44512900. ைஹத ராபா[ 40-6619-
3000. +Dைப 22-6611-7150.  

ேகN^: எ) க"# $%டPL, எ8ெஸL 
2003 பய)ப GX . Hேற). இQL 
அைனX. ஒ'8 g8 9 க i89", தானா-
கேவ ேப8 அ# ைபLகN உ, வா H)றன. இ. 
என89X ேதைவ இLைல. நா) ^,"g" 
ஒ'8 g8 H>9 ம%G", ேப8 அ# ைபைல 
உ, வா8H ைவ8க Y2 tமா? 
அத>கான வ� Yைற எ)ன?
ஆ. கைல� ெசZ�, Kj ம_கல].

ப:;: எ)ெஸ; ெசய qp; தானாக ேப) 
அ4 ைப; உH வா0D வைகp; ெச6 ெசo-
:?D வாo4 Eக@ உ@ளன. இ7 உ^க T)0 
ேதைவ இ;ைல எn; tV[தலாD. அ;ல7 
c^க@  HDED வைகp;, க6 ?4ப ?[த 
 HD Yனா;, அIத வf ையiD ேமAெ கா@-

ளலாD. 0B4 Y6ட ஓN ஒN) E) PA0, ேப) 
அ4 ேதைவ இ;ைல எRறா;, ku) 0 B4 Y6-
?@ள வf + ைற கைள) ைகயா ளXD.
1. Save As டயலா) பா)ைஸ[ :ற)கXD. 

இதA0 எ2 தான வf எ4 12 kைய அb[ 7-
வ 7தாR. 

2. வல7 ku Eற mைலp; Tools எRப:; 
P2) ெசo : டXD. இ7 ேச� ப6டR 
அHேக இH4பைத) காணலாD. இ^0 
எ)ெஸ; ெசயq, ஒH ku  r ெமS-
 ைன) ெகா?)0D. 

3. இ:; General Options எRபைத[ ேதNIெத-
?)கXD. இ4ே பா7 General Options டயலா) 
பா)% Pைட)0D. 

4. இ^0 Always Create Backup எRப:; உ@ள 
`) அைட யா ள[ :ைன எ?[ 7   டXD.

5. அ?[7 ஓேக P2) ெசo7 
ெவ2ேய வரXD.

இதைன அைம[த YRனN, ேப) 
அ4 Pைட)கா7 எRபதா;, ஒN) 
E) அைம) 0Dே பா7 ெதாடNI7, 

அ�வ4ே பா7 அதைன ேச� ெசo :ட 
ேவ!?D.

ஒRைற c^க@ இ^0 ErI7 
ெகா@ள ேவ!?D. தானாக ேப) அ4 
உH வா வ7 நாD உH வா)0D ைப;க-

T)0 ந;ல7. AutoRecover எRV 
ஒH h; உ!?. அதR தRைம 
ேவV. c^க ளாக ஒH ைபைல, 
k அb[: ேச� ெசo :?D +R 
("hard saves,"), கD4 _6ட H)கான 
QR ச): tV[த4ப6டா;, தAகா q-

க மாக தக வ;க@ ேச� ெசo : ? வ தA0D, 
ஹாN6 ேச� ெசo : ? வ தA 0 மான 
இைடேய உ@ள ேட6டா  ைன, 
ஆ6ேடா ெரகவN mலD gள4 
ெபA V   டலாD.

ேக08–ப@/


