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

–டாJடK ெப. சLMர ேபா7 –
ெமாைப" ேபா&" இய)*+ த- ஆ/ப
ேர23) 45ட78-  ப8/9கைள ெவ>?@
ைக?", B*C அதE* ஏேதG+ ஓI இ&/9
பJட78- ெபயைர ைவ/பK வழMக+. வர
இOM*+ 98ய 45ட78- ெபயைர, ெச-ற
ஜு- 30" B*C அVW7தK. அைனவY- எ8I
பாI/[E* மாறாக, இத- ெபயI Android Nougat
என அVWMக/ப2@CளK. இK ஐேரா/[ய
நா@க>", உணWE*/ [- aைவMக எ@7KM
ெகாCள/ப@+ ஓI இ&/பா*+. இதைனb 
4லI “dகா” எ-e+, 4லI “நக2” எ-e+ 
ஆ)fல78" அைழMf-றனI. இ)* ெபO+

பாg+ ‘நெக2’ எ-ேற அைழMக/ப@fறK.
அ@7த ப8/[- ெபயI எ-ன வாக

இOM*+ எ-ற எ8IபாI/9 4ல மாத)க
ளாக/ பல நா@க>" ஏEப23OhதK. B*C
ieவன+, இதEெகன பய னாளIக>ட+ ஒO
வாMெக@/[ைன நட78யK. ஓI இைணய
தள7ைத உOவாMf, அ8" ெபயIகைளM 
ேக2டK. ‘ெநkய/ப+’ எ-ற ெபயI B3 
பYhKைரMக/ப2டK. இe8?" Nought
எ-ற ெபயYைன B*C ேதIhெத@7KCளK.
இhத/ ெபயைரM ேதIhெத@Mைக?" எ-ன
நடhதK எ-பைத  ஒO l3ேயா படமாக
ெவ>?2@CளK. காJக http://www.youtube.
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com/watch?v=8xn9iq3IG_w. ெச-ற ப8/பான
மாImமலாk (நா+ இதைன ‘ெமKo2டாk’
எ-e அைழ7ேதா+.) ப8/9 6.0 என அV WM
க/ப2டK. இhத ‘நெக2’ ப8/9 Android
Nougat 7.0 என அைழMக/ப2டK.

B*C த- தைலைம அgவலக78",
(Mountain View) 98ய ஆ/பேர23) 45ட7
8ைனM *VM*+ வைக?" ெபYய ெபா+
ைமைய 4ைல மா8Y வ3வைம7K அைமM*+.
இhத rைறs+ Android Nougat 4ைல ைவMக/
ப2@CளK.

இhத/ 98ய ஆ/பேர23) 45ட78" 
தர/பட இOM*+ 98ய வச8கC 4லவEைற
ஏEகனேவ B*C த- ெடவல/பI கO7த-
ர)f" அVW78OhதK.
1. ெநMச5 மEe+ [ற ஆJ2ராk2 5மாI2 

ேபா-க>", இhத 45ட+ பய-ப@7த/ப
@ைக?", 8ைர?ைன இரJடாக/ [Y7K,
இO ேவe அ/>ேகஷ-கைள இயMக

r3s+. இதனா", ஒO WJேடாW" s
2v/[" W3ேயா பட+ ஒ-ைற/ பாI7KM 
ெகாJ3OMைக?", இ-ெனாO WJ
ேடாW", ேப59M ெமசwசY" ப8Wைன

ேமEெகாCள r3s+.
2. ெவyேவe அ/>ேகஷ-க>- த-ைமM

ேகEப, WJேடாW- [-9ல78ைன இhத
98ய ஆ/பேர23) 45ட+ மாEe+. அ"-
லK நாமாகz+ அைம7K இயMகலா+.

3. 'Quick Settings' எ-e ஒO வச8 தர/ப2@C
ளK. ஒ-பK ெச23)5 அைம/ 9கைள,
அ{78 W@7K இயM*+ Toggle ப2ட-
வ| ேமEெகாCளலா+.

4. மாImமலாk எ-ற ெச-ற 45ட7 Kட-
தர/ப2ட Doze, எ-G+ ~�" பல ேம+ப
@7த"கC இhத 45ட78" அVrகமாf-
றன. ேபா- பய-பா23" இ"லாத ேபாK
ெசய"ப@வK ம2@o-V, 8ைரைய ‘Off’
iைல?" ைவM*+ேபாK+, இK ெசய"-
ப2@M ெகாJேட இOM *ப3 இ/ேபாK
அைமMக/ப@fறK. இதனா", ேப2டY?-
8ற- lணா காK.

5. இ-ெனாO rMfய வச8, 45ட+ அளW"
ெமாைப" எJகைள த@/பK. தEே பாK
நா+ 4ல அ/>ேகஷ-கC �ல+, ந+ைம
அ3Mக3 அைழ7K ெதா"ைல ெகா@M*+ 
ேவJடாத ெமாைப" எJகைள Block
ெசkfேறா+. இhத ஆ/பேர23) 45
ட78", 45ட+ அளW" இhத எJகைள 
த@Mகலா+. இதனா", அைன7K அ/ >
ேகஷ-க>g+ த@Mக/ப2ட எJகC 
அGம8Mக/பட மா2டாK.
இhத 98ய 45ட+ பய-பா23E*

வOைக?", இ-G+ பல 98ய வச 8கைள
எ8IபாIMகலா+.

தEேபாைதM*, ேசாதைன இயMக/ ப8/9 
(Beta) fைடMfறK. B@த" வச8க�ட-,
ெச+ைமயான r{ைமயான ப8/9 WைரW"
இலவசமாக7 தரWறMக+ ெசk8@+ப3, B*C
WைரW" வழ)*+.

ஆ!"ரா% '(ட*+, ெபய0 வரலா3
 !" த% ெமாைப+ ேபா% ஆ.பேர012 34ட2க78! இ:.; ப<ட=>%

ெபய@கைள, ஆ2Cல எF= GகH% வJைச.ப1 அைம.பைத வழ8கமாக8
ெகா<N"ளG. இதனா+, பல@, அN=த ெபய@ இG வாக இQ8!R என= த2க
78!. T1=த ெபய@கைள, ஊகமாகV ெசா+வ G<N. ெதாட8க=>+ இQWG  !"
அைம=த ெபய@கைள, அைவ ெவHX0ட நா0க7ட% இ2! பா@8கலாR.
1. க.ேக8 1.5 / ஏ.ர+ 27,2009.
2. ேடான0 1.6 / ெச.டRப@ 15, 2009.
3. எ8ேளd@ 2.0 / 2.1 / அ8ேடாப@ 26, 2009.
4. .ைரேயா 2.2 / ேம 20, 2010
5. fgச@ .ெர0 2.3 /1சRப@ 6, 2010
6. ஹ: ேகாR. / 3.0 / T.ரவJ 22, 2011
7. ஐ4CjR சா<0kV 4.0 / அ8ேடாப@ 18, 2011
8. ெஜ+n o% 4.1 /ஜுைல 9, 2012
9. C0ேக0 4.4/ அ8ேடாப@ 31, 2013.
10. லாn பா. 5.0 /நவRப@ 12, 2014.
11. மா@qமலாd 6.0 /அ8ேடாப@ 5, 2015
12. நெக0??/ ஆக40 அ+லG ெச.டRப@ 2016.
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ஒO ெமா|?" எ{Kைக?", எ{த/ப@வK
அைனவராg+ 9YhK ெகாCள/ப@+ 

வைக?" எ>ைமயாக எ{தலா+. அ3Mக3
பய-ப@7தாத, அ"லK சEe ேநர+ எ@7K/
9YhK ெகாC�+ வைக?லான ெசாEகைளM
ெகாJ@+ எ{தலா+. எ@7KM கா2டாக,
தo|" ‘ஜ-ன"’ எ-பைத ஜ-ன" எ-e
எ{8னா", வழM* ெமா|b ெசா" என/
பலO+ 9YhK ெகாCவாIகC. ‘சாளர+’ எ-e 
எ{8னா", “இெத-ன 9லவI தoழாக
உCளேத” எனb 4லI 9YhK ெகாCளலா+.
அேத ஜ-னைல, ‘காலதI’ என எ{8னா", 
(கா"=காEe, அதI= வO+ வ|. காலதI = காEe
வO+ வ|, ஜ-ன") ெபO+பாலானவIகC
ெபாOC ெதYயாம" கலMகமைடவாIகC.

ெசா"�" ம2@o-V, வாMfய78g+ Bட
இேத ேபால, எ>ைம?-V எ{K+ வைகs+
உJ@. ஆ)fல78" இK சEe அ8கமாகேவ
இOM*+. நமM* ேவJ3ய ெபாOC *V7த
க2@ைர ஒ-e, சEe க3னமான ஆ)fல78"
இOhதா", யாராவK இதைன எ>ைம/ப@78 
எ{8னா" ந-றாக இOM*ேம எ-e நா+
WO+9ேவா+. இhத ெசய�" நமM* உதWட, 
இைணய78" ஒO தள+ உCளK. Rewordify!
எ-பK இhத தள78- ெபயI. இhத தள78E*b 
ெச-e, நா+ எ>ைம/ப@7த ேவJ3ய 
க3னமான உைரMேகாைவ?ைன இ2டா",
அK அhத ெடM52ைட எ>ைம/ப@787

தOfறK. எ@7KM கா2டாக, இhத 
தள78" தர/ப2@Cள வாMfய78ைனs+,
அK எ>ைம/ப@7த/ப2@ தர/ப@+
வாMfய78ைனs+ �)கC ப37K/ பாI7தா", 
இத- ெசய"பா23ைன அVயலா+.

க3னமான வாMfய+ (ஆ)fல78"): The
ravenous throng scampered toward the delectable
viands, which was impeccably arrayed on the table. 
இத- எ>ைமயான வாMfய+: The extremely
hungry crowd ran toward the delicious food, which 
was extremely well organized (into rows) on the 
table. இ-ெனாO எ@7KM கா2@: Four score
and seven. ப3M*+ ேபாK எ>ைமயாக7 
ேதா-Vனாg+, 4லOM* ம2@ேம இK 
எ>ைமயாக இOM*+. Score எ-பK 20.
எனேவ, இK 87 ஐM *VMfறK.

இhத ெசய"பா@ ம2@o-V, இhத தள+
�ல+ நா+ ஆ)fல78" ெசாEகைளM கEeM 
ெகாCளலா+.

பயனாளIகCஇhததள78ைனஎதEெக"லா+ 
பய-ப@7தலா+; எ-ன எ-ன பய-கைள
அைடயலா+ எ-e WYவாக இhத தள78- 
rக/9 பMக78ேலேய தர/ப2@CளK 
இத- 4ற/9.  ஆ)fல78" க2@ைரகைள7
ேத@ேவாI ம2@o-V, ெசாEகைளM கEeM 
ெகாCள WO+9பவIக�M*+, இK ஒO
பயGCள தளமா*+.

இத- இைணய rகவY: https://rewordify.com/
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WJேடா5 எM5[ ஆ/ப ேர23)
45ட+, ைமMேராசா/2 எ8IபாI7த

தE*+ ேமலாக/ பல ஆJ@கC பயனாளIகC
WO+9+ 45டமாக இய)fயK. இhத 45
ட78- வா" ேப/பராக, Bliss, எ-G+ அழ
கான 9"ெவ> கா24 அைன வY- மனைதs+
மயM*வதாக, [Yயமானதாக இட+ ெபE
றK. இhத/ பட78ைன எ@7தவI ேநஷன"
�யாMர[M ேபா2ேடா கைலஞI சாIல5 ஓ
YயI. எ@7த ஆJ@ 1996. அெமYMகாW-
க�ேபாI&யா மாiல78", ெச?J2
ெஹலனா எ-ற இட78" எ@Mக/ப2ட 
9ைக/பட+ இK. [- நா>" த- மைனW
யான த- ேதா| Daphne எ-பவைரb சh8MகM
காY" ெச-ற ேபாK, எ8ேர ெத-ப2ட ஒ?- 
ெவ>கைளM கடhத கா247 ேதாEற+ மனைத 
ஈIMக, உடேன அதைன �-e 9ைக/பட)
கைள எ@78OMfறாI. இ8" எhதWதமான
ேமE�ba+ �ச/படW"ைல. அ/ப3ேய இயE
ைகயாக இத- கா24ைய, ைமMேராசா/2
உYைம ெபEe, த- WJேடா5 எM5[ ஆ/
பேர23) 45ட78- வா" ேப/பராக அைம7
தK.

இ-G+ WJேடா5 எM5[ 45ட+, ப--
னா2டளW" 10% க+/v2டIக>" இட+
ெபEeCளK என 4ல ஆkz ieவன)கC
அVW7KCளன. க+/v2டIக>" பய-ப
@7த/ப@+ ஆ/பேர23) 45ட)க>",
�-றாவK இட7ைத, இ-e+ WJேடா5
எM5[ ெகாJ@CளK. WJேடா5 எM5[
ெவ>யாf 15 ஆJ@கC கடhத [-னO+,

இhத அளWE*/ பய-ப @7த/ப@வK அத-
இைணயEற 4ற/பா*+. ைமMே ராசா/2,
ெச-ற 2014 ஆ+ ஆJ@ ஏ/ர" மாத7 Kட-,
இதEகான ஆதரWைன ie78M ெகாJட
[-னO+, இhத 45ட+ பய-ப@7த/ப@
வK, அத- எ>ைம ?ைனs+, வச8கைளs+
மMகC WO+9f-றனI எ-பைதM கா2@f
றK. அதேனா@ இைணhK அத- வா" ேப/-
பரான “[>5” எ-ற ெபயI ெகாJட கா2
4s+ 9க� ெபEeCளK.

ைமMேராசா/2 தEேபாK த- 98ய ஆ/
பேர23) 45ட)க>" வா" ேப/பY"
98ய rைறையM கைட/[37K வOfறK.
WJேடா5 இலb4ைனையM ெகாJட
ேபா2ேடாMகைள/ பய-ப @7KfறK.
WJேடா5 10" இதைனM காணலா+. 
ெட5Mடா/ மEEe+ ெமாைப" ேபா-க>" 
இKேவ கா2ட/ப@fறK.

ஆ/பேர23) 45ட)கைள/ ெபாe7த
வைர, வா" ேப/பI ஒO 4Vய Wஷய+ எ--
றாg+, அத- �ல+ fைடM*+ இைணhத 
ெபOைம ெபYய Wஷயமா*+. ஆ/பேர23)
45ட78- ஐகானாக, வா" ேப/பI கOத/ப @
fறK. அேத ேநர78", 45ட+ பய-ப@7த/
ப@+ ெட5Mடா/ கா2 4ைய எ/ேபாK+ 97K
ணIzட- ைவ7KM ெகாCfறK.

வா" ேப/பIகC *V7த தக வ"க>", எ/-
ேபாK+ ‘/>5’ கா24M*7 த& இட+ உJ@.
45ட+ ம2@o-V, ேவe இட)க>g+,
அழகான கா2 4ைய7 தர இK பய-ப @7த/ப-
@வைதM காணலா+.

 !ேடா% எ(%)
வா+ ேப-ப. வய0 20
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~ பாரM ~

ைமMேராசா/2 ieவன78- இயMக rைற
ைமகC, 4ல *V/[2ட வைக எ{7 KOMகைள
ஏEeb ெசய"ப@+ வைக?ேலேய வ3வைமM
க/ப2@ ெவ>?ட/ப@f-றன. 4ல ப8/பா
ளIகC, இhத இயMக rைறைம?" இய)*+
வைக?", எ{7KOMகைள உOவாMf/ பய-
ப@7Kf-றனI. ந+ டா*ெமJ2கC 4ற/
பாக அைமய ேவJ@ெம-றா", ந+ கைல/
பைட/9கC, அைனவY- கவன7ைதs+ ஈIMக
ேவJ@+ எ-றா", [ற ieவன)கC தO+
இhத எ{7KOMகைளs+ பய-ப@7த ேவJ
3யKCளK. இவEைற எ/ப3, WJேடா5 10
45ட78" ப8hK பய-ப @7தலா+ மEe+
ேதைவ/படாத ேபாK �Mகலா+ எ-e இ)* 
பாIMகலா+.

எRS எ"TUVJகைளJ கXடYயலாP?

WJேடா5 10 இயMக
rைறைம, �-e வைக க2-
டைம/[" உOவான எ{7K
OMகைள ஏEeM ெகாC fறK.
அைவ: TrueType, OpenType
மEe+ PostScript ஆfயைவ
ஆ*+. இைணய78" பல தள)
க>", எ{7KOMகC fைடMf-
றன எ-றாg+, பலO+ WO+-
9வK https://fonts.google.com/.
ஏென-றா" இ)* பல வைக
எ{7KOMகைள இலவசமாக/
ெபறலா+. 4ல ந"ல எ{7KOMகC

ேவe இைணய தள)க>" உCளன. ஆனா",
அவEைறM க2டண+ ெசg78 ம2 @ேம
ெபEe/ பய-ப@7த r3s+. இைவ http://
www.fonts.com/ மEe+ https://www.microsoft.com/
typography/fonts/default.aspx ஆfய தள)க>"
fைடMf-றன.

எ"TUV ஒ$ைற எ(ப\( பMவU?

ேமேல *V/ [2ட தள)கC மEe+ [ற
தள)க>�OhK எ{7KOMகைள7 தரWறMக+
ெசkKWடலா+. இவEைற ேபா"டI ஒ-V"
ப8hK ைவMகz+. எ{7KOMகC, aOMக/
ப2ட ‘�/’ ைபலாக இOhதா", அதைன 
WY7K, எ{7KOMகளாக/ ப8hK ைவMக
ேவJ@+.
1. அ@7K, ‘fonts’ என ேதட" க2ட78" ைட/

ெசkK எ-டI த2டz+. fைடM*+ r3-
zக>", Fonts Control Panel ஐகா&" f>M
ெசk8டz+. இ&, எ{7KOMகC iைறhத

கJ2ேரா" ேபன" WJேடா 
கா2ட/ப@+.
2. ெதாடIhK, 45ட78" ப8-
ய/படாத, எ{7 KOMகைள/
ப8z ெசkK ைவ782ட ேபா"-
டைர7 8றMகz+. இதைன
�)கC Download Folder"

அ ை ம 7 8 Oh த ா " ,
Windows +
E �கைள
அ{78, எM5

9ேளாரI WJ

 !ேடா% 10
>%ட?@+ எA?0B(கD
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ேடாWைன7 8றhK, அ8" இடK பMக
ெமGW" Downloads ேபா"டைர7 8றMக
r3s+.

3. அ@7K, �)கC ப8ய WO+9+ எ{7 KO
Wைன, இ{7K வhK கJ2ேரா" ேபன"
Fonts WindowW" இடz+. ேபா"டைர
ெமா7தமாக இ{7K Wட r3யாK. எ{7
KOMகைள ம2@ேம ேதIhெத@7K இ{7
KWட r3s+. உட- *V/[ட எ{7KO
ப8ய/ப2@, பய-பா2 3E*7 தயாராk 
இOM*+.

எ"TUVJகைள ]JSவU எ(ப\?

ேதைவயEற எ{7KO என ஒ-ைற r3z
ெசkK, ஹாI2 2ைரW- இட7ைத அK
எ@7KM ெகாCவதைன WO+பW"ைல
எ-றா", அதைன �MfWடலா+. WJேடா5
10" எ/ப3 இhத ெசய"பா23ைன ேமE
ெகாCளலா+ எ-e பாIMகலா+.
1. rத�", ேமேல கா23யப3, ேதட" க2

ட78" Fonts என ைட/ ெசkK, Fonts: control
panel." WJேடாWைன7 8றMகz+.

2. �)கC எhத எ{7KOWைன அ"லK எhத
எ{7KO *{ைவ �Mக WO+9f�Iகேளா,
அதைன7 ேதIhெத@Mகz+. �)கC ஒேர
ஒO எ{7KOWைன ம2@+ �Mக WO+
[னா", அK அத- *{W" ("font family") 
இட+ ெபEVO/பதைனM காணலா+.
எ@7KM கா2டாக, Cambria Bold எ-ற எ{7
KO Cambria எ-ற *{W" இட+ ெபE
VOM*+. அ)* ெச-e, அhத எ{7KO
Wைன ம2@+ ேதIhெத@Mக ேவJ@+.
அ@7K Delete �ைய அ{7த ேவJ@+. உ)
க�M* ஓI எbசYMைக ெசk8 கா2ட/ப@+.
உட- yes எ-ப8" f>M ெசkதா", அhத
எ{7KO �Mக/ப@+.

45 பய,ப6*7வ+8
உல:8 ;னா =த?ட@

இைணய இைண%&ைன% ெப*+% பய,ப
./0வ23, உல7, பல நா.க;3, அ2
ேவக 4? அைலவ@ைச ெபBC அளE3 இடC
ெப*+Gள0. அIத வைகK3, பயனாளL
எNOPைகK3 Qனா Rத3 இட/ைத% ெப*
+Gள0. இIத ஆNT, Rத3 காலாNT3,
4? அைலவ@ைச% பயனாளLக;, எNOPைக
53 ேகாTைய எWTய0. இ0 அெம@Pகா ம*+C
ஐேரா%&ய நா.க;, ெமா/த பயனாளLக;,
எNOPைகையP காWT[C அ2கமா\C.
QனாE3, 4? அைலவ@ைசP கWடைம%] ^க%
ெப@யதா\C. அைன/0 நகர_க`C, ெபBC
நகர_க`C இ23 இைணPக%பW.Gளன. 20
லWசC 4? cைலய_கG இய_\7,றன. ெச,ற
ஆNT, இ+2K3, QனாE, ெமாைப3 ேபா,
வe இைணய% பயனாளLக;, எNOPைக
61.9 ேகாTயாக இBIத0. ெமா/த இைணய% பய
னாளLக;3 இ0 90% ஆ\C. QனாE, ெபாB
ளாதார வளLjkK3, ெமாைப3 இைணய% பய,
பா. ெபBC ப_\ வ7P7ற0. 17,100 ேகாT
அெம@Pக டாலL ம2%&லான வL/தகC இத,
வeயாக நைடெப*+ வB7ற0.
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ெமKவாக, பல தயMக)க�ட- WJேடா5
10 ஆ/பேர23) 45ட78E* மாVய பயனா
ளIகC, அதைன எ>தாகz+ Wைரவாகz+
இயMக7 ேதைவயான *V/9கைள7 ேத@f-
றனI. ஏEகனேவ, அ3/பைட ெசய"பா @கC, 
98ய வச8கைள7 தO+ சாதன)கC *V7த
வ|rைறகC, இ)* தர/ப2டன. இ)* 4ல
98ய *V/9கC மEe+ 4ல இயMக வச 8க
�Mகான aOMக வ|கைள பாIMகலா+. *V/-
பாக, இ)* ைப" எM59ேளாரI ெசய�ைய
இயM*வK *V7K இ)* காணலா+.

ைப^ எJ7)ேளாரK _Xேடா

நா+ எ"லாO+ ந+ ைப"கைளM காண,
ைப" எM59ேளாரI WJேடாWைன7 8றM*+
ஷாI2 க2 � *V7K ெதYh8OMfேறா+. அK
Windows key+E. ஒO WJேடாW" ைப" எM5
9ேளாரைர7 8றMக இK பயGCள ஷாI2 க2 �
ஆக உCளK. டா5M பாI ெச-e, அ8" காண/
ப@+ இத- ஐகாைனs+ f>M ெசkK 8றM
கலா+. இhத இரJ@ வ|க�M*+ இைடேய
உCள ேநர ேவeபா@ 4ல ைமMேரா Wநா3
களாக இOMகலா+. ஆனா", இரJ@ எM59
ேளாரI WJேடாMகைள7 8றMக எ-ன ெசk
8டலா+? �J@+ ஒO rைற ஐகா&" f>M
ெசkத" அ"லK ஷாI2 க2 � அ{7Kத" என
ெசய"பா23ைன ேமEெகாCள ேவJ@+. பல
ேவைளக>", ேபா"டIகC அ"லK ைடரMடY
க�Mfைடேய ைப"கைள நகI7த, இO ைப"
எM59ேளாரI WJேடாMகைள7 8றhK ெசய"
பட ேவJ3யKCளK. இரJடாவK WJேடா

8றMக, �J@+ இேத வ|கைளM ைகயாள
ேவJ@+. WJேடா5 �ைய அ{78, ‘E’
இOrைற அ{78னா", இரJ@ ைப" எM5
9ேளாரI WJேடாMகC 8றMக/ப@+. அ"
லK �/2 �ைய அ{78M ெகாJ@, ஐகா-
�K இOrைற f>M ெசkதாg+, இரJ@
WJேடாMகC 8றMக/ப@+. அத- [-னI,
அவEைறb aOMf, நமM*7 ேதைவயான
இட78" இ{7K ைவ7KM ெகாCளலா+.

Quick Access ப5\ய^

WJேடா5 10", ைப" எM59ேளாரI பய-
பா@ ெமOB2ட/ப2@CளK. Quick Access ப2
3ய" அைம/பK 9K/[Mக/ப2@CளK. நா+
பய-ப@78ய ேபா"டIகைள இhத ப23ய�-

 !ேடா% 10 ~ பயZ தB7 6P-<கD

Hardware: (ஹாLW ேவL) கC%pWடL சாLIத 
அைன/0 சாதன_க`C இIத ெசா3லா3 
\q%&ட%ப.7,றன. மதLேபாL., k%, மrs, 
t ேபாL., &@NடL, ேமாடC, ெரௗWடL என
அைன/0C இIத ெசா3v3 அட_\C.
Software: (சா%WேவL) ஹாLWேவL எனP 
wற%ப.C சாதன_கைள இயP\C கC%pWடL
]ேரா7ராCகG அ3ல0 ]ேரா7ராCக;, 
ெதா\%] என இதைனP wறலாC. ஆ%பேரWT_
ksடC ]ேரா7ராC, சா%WேவL அ%;ேகஷ,கG 
(எC.எs. ஆys, ேகCs ேபா,றைவ) ஆ7ய
அைன/0C இIத ெசா3லா3 \q%&ட%ப.C.

“ெத[\0 ெகாD]MகD”
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ேமலாக ‘[-’ ெசkK ைவMகலா+. இத- �ல+,
ஒேர f>M ெசkK இவEைற/ ெபறலா+. ‘[-’
ெசkதவEV- �ழாக, நா+ பய-ப@78ய ேபா"
டIகC கா2ட/ப@f-றன. இK நா+ *{வாகb
4ல ைப"கைள/ பய-ப@7Kைக?" நமM*
அவEைறM ைகயாள Wைரவான ெசய"பா2
3ைன7 தOfறK.

ைப^ எJ7)ேளாரK MறJSP ேபா^டK

WJேடா5 10", ைப" எM5 9ேளாரI,
Quick Access ேதIhெத@7த iைல?" 8றM
fறK. r-9 வhத ஆ/பேர23) 45ட)
க>" பழfயவIகC, This PC (r-னதாக My
Computer)?" 8றMக WO/ப/படலா+. இ8"
வழMகமான ேட2டா ேபா"டIகC, 2ைரyகC,
s.எ5.[. இைணMக/ப2 3Ohதா" அதE

கான 2ைரy எனM கா2ட/ப@+. இைவ
தா- ேவJ@+ எ-றா", Y/ப&", View
8றMகz+. [-னI Options> Change folder>
options f>M ெசk8டz+. இhத ப23ய�",
ேதைவ/ப@+ ஆ/ஷ-கைள7 ேதIz ெசkK
அைம78டz+. Quick Access �523" உCள
எ8g+, �)கC ைப"கைள நகI78, அவEV"
ேசI7K Wடலா+. அ/ேபாைதய ேபா"டைர 

‘[-’ ெசk 8ட Pin எ-ப8" f>M ெசkK,
Quick Access ப2ட&" இைணMகz+. இK Y/
ப&" ேஹா+ ேட/[" உCளK.

_fJக(ப5ட Send To ெமj

ைப" அ"லK ேபா"டI ஒ-V" ைர2 f>M
ெசkK (ஒ-ற"ல பல ைப" மEe+ ேபா"-
டIக>g+ Bட) பல Wஷ ய)கைள ேமE
ெகாCளலா+. ைப"கைள கா/[ ெசk8டலா+;
நகI7தலா+. அ"லK ைப"கைளb aOMf .zip
பாIம23" அைமMகலா+. அ"லK ேதIhெத-
@7ததைன, o- அwச" இைண/பாக அG/-
பலா+. இ8" இ-G+ 4ல ஆIவ�2@+
Wஷய)கC உCளன. �)கC ைர2 f>M 

ெசkவத- r-னI, �/2 � அ{78னா",
fைடM*+ ெமGW" பல 98ய Wஷ ய)கC
தர/ப@f-றன.

Send To ெமj_^ வசMகைள ஏvப<Tத

இhத ெமG Wைன/ ெபeைக?", மாறா
iைல?" fைடM*+ ஆ/ஷ-கைள �M-
கலா+; 98யதாகz+ இைணMகலா+. அைவ
ஷாI2 க2 �கC. ஆனா", அவEைறM கJ@
[3Mக சEe rயE4 எ@Mக ேவJ@+. ந+
vசI /ரைப" உCளாக அைவ அைமMக/ப2-
@Cளன.

அhத ேபா"டOM*b ெச"ல, Run box
(Windows key+R) 8றMக ேவJ@+. அ8"
shell:sendto என ைட/ ெசk8டz+. அத- [-,
எJடI த2டz+. Fax Recipient எ-ற ஷாI2 க2
�ைய இ)* �Mகz+. அத- [-, உ)க�M*/ 
[Yயமான, ேதைவ/ப@+ ேபா"டIகC, 9ேரா

Control Panel: (கNWேரா3 ேபன3) ENேடாs
இயPக/2, sடாLW ெமzE3 தர%ப.C
ஒB |3 என இதைனj ெசா3லலாC. இத,
}லC ENேடாs இயPக/2, அT%பைடj
ெசய3பா.கைள ெசCைம% ப./தலாC. அ/0ட,
ெபLசன3கC%pWடLம*+CஇைணIதசாதன_கG
ெசய3ப.C த,ைமைய~C QரைமPகலாC.
Client: கC%pWடL ெநWெவாLP73 இைணPக% 
பW. சLவராக இய_காம3 பய,ப./த%ப.C 
எIத கC%pWடBC 7ைளயNW என அைழPக% 
ப.C.

“ெத[\0 ெகாD]MகD”
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fரா+க�M* ஷாI2 க2 �கைள அைமMகz+.
எ@7KM கா2டாக, இ)* ேநா2ேப2 அ"லK
மEற ெடM52 எ32டIக�M* ஷாI2 க2 �
அைம7KW2டா", ந+ ைப"கைள எ32 ெசk
8ட உதz+. இேத ேபால இேம� எ32டI
9ேராfரா+ க�M* ஷாI2 க2 � அைம7K,
ஆ/ெஜM2கைள எ32 ெசk8ட/ பய-ப
@7தலா+.

Quick Access w^பாK அைம()

�)கC WJேடா5 7 ெதா*/[�
OhK, WJேடா5 10M* ேநர3யாக மாV
இOhதா", ைப" எM59ேளாரY" ஆ�5
5ைட�" Y/ப- ஒ-ைற/ ெபYய மாEற-
மாகM காணலா+. அKGட- இைண/பாக
உCள Quick Access Toolbar *V/[ட7தMகK+,
B@த" பய- தOவKமாக உCளK. இhத ~"
பாYைன, நா+ அ8க+ பய-ப@7K+ க2ட-
ைளக�ட- ந+ வய/ப@78 ைவMகலா+.
இத- �ல+ நா+ Y/பைன/ பய-ப@7Kவ
தைன7 தWIMகலா+. ~"பாY- வலK9றமாக
உCள அ+9M *V?ைன அ{78னா", நா+
இhத ~"பா Yைன எhத வ|க>" வைக/ப@7
தலா+ என அVயலா+.

எhத க2டைள உ)கC பய-பா23E*
Wைரவாக ேவJ@ேமா, அ8" ைர2 f>M
ெசkK, Add to Quick Access Toolbar எ-ப8"
f>M ெசkதா" ேபாK+. அK ம2@o-V,
WJேடா5 45ட78" பல ஆJ@கC
9ழ)*+ ஒO 4லOM*7 ெதY யாதைதs+
இ)* காணலா+. உ)க�M* ேவJ3ய
க2டைளகC அைன7ைதs+ ேதIhெத@7த
[-னI, அைன7ைதs+ ஒO *{வாMf, அhத
*{Wைன அ/ப3ேய Quick Access ~"பாY"
இைண7KWடலா+. *�/கைளM Bட அ/
ப3ேய இைணMகலா+. எ@7KM கா2டாக,
நா- View ேட/[" உCள, Panes *�/[ைன
இைண7ேத-. இத- �ல+ Preview pane
அ"லK Details pane [Yைவ மைற7K ைவM
கலா+.

ேமPப<Tத(ப5ட ேதட^ வசM

ைப" எM59ேளாரI WJேடாW", வலK
ேம" �ைல?" உCள ேதட" க2ட78ைன/
பாI7K பய-ப@78?OMf�Iகளா? ஏேதG+
ஓYO ெசாEகைள அ8" ைட/ ெசkதா", அhத 
ெசாEகC உCள ைப"கC, அ/ே பாK 8றMக/
ப23OM*+ ேபா"டY" இOhதா" கா2ட/ப
@வதைன/ பாIMகலா+.

இK வழMகமாக நா+ ெபEe பய-ப-
@78 வO+ வச8 ஆ*+. ஆனா", ேம+ப-
@7த/ப2ட ேதட"கைள இ/ேபாK ேமE
ெகாCளலா+. இ8" நா- பய-ப @7KவK

datemodified வைகயா*+. இK ேத8கைள,
இhத வார+, ெச-ற வார+, ெச-ற மாத+
மEe+ rhைதய வார+ எனz+ ேசI7K 
ைப"கைள7 ேத3/ ெபறலா+. எ@7KM 
கா2டாக, இhத மாத+ �)கC பய-ப @7
8ய அ"லK உO வாMfய எMெஸ" 5/ெர2
¡2 ைப"கைளM காண ேவJ@+ எ-றா", 
type:excel datemodified:this month எ-ற க2ட
ைளையM ெகா@Mக ேவJ@+. இhதM க2
டைள �)கC WO+9+ இரJ@ வைக WO/
ப)கைளs+ ஏEeM ெகாJ@ அதEேகEற
ைப"கைள7 ேத3M கா2@+.

ேதட^கைள 7டாK5 ெமj_^ y$ ெசzMட

ேமேல கா23sCளப3, ஒyெவாO
rைறs+ க2டைளகைள ைட/ ெசk 8ட 
�)கC WO+பW"ைலயா? அ/ப3யானா",
அhத ேதட"கைள, ஒO ஷாI2 க2 �?"
அைம7K, அ8" f>M ெசkவத- �ல+, 
அ8" fைடM*+ ைப"கைள �)கC ெபe+ 
வ|ைய அைமMகலா+ இ"ைலயா! இyவாேற, 
பல க2டைளக�M* ஷாI2 க2 அைம7K
’[-’ ெசk8டலா+. அhத ஷாI2 க2 வ|?"
f>M ெசkK ைப"கைள/ ெபறலா+.

ைப^கைள S"வாக அைமJக

நா+ ைப"கைள அத- ெபயI, அைம7த 
நாC, அளz, வைக மEe+ 4ல [Yzக>"
ப23யலாMக ெதYhKCேளா+. date, size,
மEe+ type வைக அைன7K+ பாI7த zட-
ெதYயாK. இவEைற Y/ப&" Wv ேட/ 
அ{78, *�/ க2டைளைய/ ெபறலா+. 
ைப" எM59ேளாரI WJேடாW",
ைர2 f>M ெசkதாg+ fைடM*+. 
ஒyெவாO வைக?g+ எ7தைன ைப"கC
இOMf-றன எ-e+ அVhK ெகாCளலா+.
ஒyெவாO தைல/ [g+ ைர2 f>M ெசkK 
அவEைற WYMகலா+ அ"லK aOMகலா+.

Taskbar: (டாsP பாL) ENேடாs இயPக/23 
மா�WடL 2ைரK3 tழாக இய_\C �G கWடC. 
இ23 sடாLW ெமz, Eைரவாக அ%;ேகஷ,
]ேரா7ராCகைள இயPக ஐகா,கG அட_
7ய ெதா\%], இய_7P ெகாNTBP\C
அ%;ேகஷ, ]ேரா7ராCக;, ைப3க`P
கான கWட_கG ம*+C கTகாரC, &,ன
OK3 இய_7P ெகாNTBP\C ]ேரா7ராC
க;, ஐகா,கG ஆ7யைவ இBP\C.
இவ*ைற/ ேதைவ%ப.Cேபா0 7;P
ெச�0 ெபறலாC.

“ெத[\0 ெகாD]MகD”
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{*C ieவன+, இh8ய ர?"ெட" ie
வன7Kட- இைணhK, இh8யாW" 100
ர?"ேவ iைலய)க>", இலவச இைணய
இைண/[ைன மMக�M* வழ)*+ 82ட7
8ைன ேமEெகாJ@ வOfறK. தEேபாK 19
iைலய)க>" இhத இைண/9 fைடMfறK.
மMகC இதைன/ பய-ப@7Kவ8" ஆIவ+
கா2@fறாIகளா? எhத வைக தகவ"கைள7
ேத@fறாIகC? எ-ற ேகCWக�ட-, பய-
பா23ைன/ பாI7த ேபாK, ஆIவ�2@+ தக
வ"கC fைட7தன.

ெதாடMக78", 8ைர/பட)கC, Wைள
யா2@ ெசk8கC, அ8க அளW" ைப"கC தர
WறMக+ எ-ற வைக?", இhத ர?"iைலய
இலவச இைண/9 பய-ப2டK. ஆனா",
அ@7த 4ல நா2க>", மMகC க"W iைல-
ய)கC, பாட வ*/9கC, ேவைல வாk/9கC 
*V7K oக அ8கமாக7 ேதட"கைள ேமE
ெகாJடனI. *V/[2ட வய8னI, ேவைல
வாk/9க�M* WJண/[/பதEகாக இhத
இைணய இைண/[ைன/ பய-ப@78னI
எ-பK oகz+ மf�b4v2@+ தகவலா*+.

இலவச இைண/9 தO+ அைன7K ர?" 
iைலய)கைளs+ ஒ/[@ைக?", பல
ெம2ேரா நகர)கைளM கா23g+ 4Vய நக ர
மான 9வேன5வI ர?" iைலய/ பய-பா@
rத" இட78" உCளK. rத" நா>ேலேய, 
நா23- oக/ ெபYய ர?" iைலயமான
r+ைபையM கா23g+ oக அ8 கமான
இைணய/ பய-பா@, இத- ர?" iைல
ய78" ேமEெகாCள/ப2டK. ஒO வார78", 
r+ைப?" ல2ச+ ேபI இைண/ [ைன/
பய-ப@78னI. ஒேர நா>", இhத எJ
£Mைகயs+, 9வேன5வI ர?" பய £கC
ow4னI.

rத" iைல நகர)க>- ர?" iைலய/ பய
£கைளM கா23g+, இரJடா+ iைல ர?"
பய£கேள, அ8க+ இதைன/ பய-ப@78
யதாக B*C ஆkz+ ெதYWMfறK. வழM
கமாக ஒOவI, ஒO நா>" 3� இைண/["
ேமEெகாC�+ ேட2டாWைனM கா23g+
15 மட)* அ8கமாக, இhத இலவச இைண/
9க>" ேமEெகாJடனI.

9வேன5வI ர?" iைலய)க>"

அ8க/ப3யான எJ£Mைக?" மாணவIகC
வOf-றனI. ப2ட வ*/9கC, ேதIz
r3zகC, ேபா&" ெசய�கைள ேம+ப@7த
சா/2ேவI தரWறMக+ என/ பயGCள ேதட"
கைள இவIகC ேமEெகாCf-றனI. இhத
இலவச இைண/[ைன/ பய-ப@7தேவ,
ெபO+ எJ£Mைக?" மMகC ர?" iைலய+
வOவK, இத- [ளா2பார+ 3Mக2 WEபைன
அ8கமான8�OhK ெதYய வOfறK. இைணய
இைண/9 தO+ r-, மாIb மாத78", 1,10,483
[ளா2பார+ 3Mக2கC WEக/ப2டன. இK
ஏ/ர" மாத78", 1,17,384 ஆக உயIhதK.
ஏ/ர" 17" தா-, இலவச இைணய இைண/9
இ)* அVrகமானK. ேம மாத+, இhத எJ
£Mைக, 1,40,034 ஆக உயIhதK.

ெபாOளாதார வளIb4, அ3/பைடM க2ட
ைம/9 வள+ மEe+ இைளஞIக>- உயYய
இலM*கC ஆfயன அைன7K+ இைணhK,
9வேன5வைர7 தைலநகராகM ெகாJ3OM*+
ஒ3ஸா மாiல7ைத, இைணய/ பய-பா23"
உயI7K வOfறK. ெச-ற ஆJ3- இe8?",
இhத மாiல78" 73 ல2ச+ ேபI இைண
ய7ைத/ பய-ப@78 வhதனI. இைணய/
பய-பா23", fராம/9ற மEe+ நகI/9ற மM
க>ைடேயயான ேவeபா@ இ)* அyவளவாக
இ"ைல எ-பK *V/[ட7தMக ஒ-றா*+.

ஆனா", ஆh8ர மாiல+ இதைனM கா2
3g+ r-ன£?" உCளK. இத- இைணய
சhதாதாரI எJ£Mைக 2 ேகா3M*+ ேமலா*+.
இ)* dEeM* 57 மMகC இைணய இைண/
[ைனM ெகாJ@CளனI. பwசா/ மாiல78"
57, கIநாடகா மாiல78" 56 மEe+ ஒ3
ஸாW" 51 என இhத Wfத+ உCளK.

ஒyெவாO வாரr+, தEே பாK இலவச
இைணய இைண/9 தர/ப@+ 19 ர?" iைல
ய)க>", 4.3 ல2ச+ ேபI இதைன/ பய-ப @7
Kf-றனI. இK ெதாடIhK உயIhK வOfறK.
இhத ஆJ3- இe8M*C, இh8யாெவ)*+
45 ஆ?ர+ f.o. ¤ர78E* ைபபI ஆ/3M 
ெந2ெவாIMfைன B*C அைம7K7 தர, 
இைணய இைண/[ைனM ெகாJ@ இய)*+
ர?" iைலய)க>- எJ£Mைக 100 ஐ7
ெதாட 82ட oட/ப2@ ப£கC நடhK
வOf-றன.

பலன5(67
இலவச இைணய

இைண-<
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ேவ0B8 C!ேடா

DE*தF@ ேச0*தF@
ேவI2 9ேராfரா+, WJேடா ஒ-ைற/
[Y7K, ஒேர டா*ெமJ23- இரJ@ 
ப*8க>" ெசய"பட வ| தOfறK. அேத
ேபால, இரJ@ ப*8க>" காண/ப@+ 
ேவI2 டா*ெமJ23ைன, இO ேவe 
WvMக>" காணலா+. WJேடாWைன/
[YMக, WJேடா ெமGW" *¥~3t
எ-பைத7 ேதIhெத@Mகz+.

ேவI2 2007 பய-ப@7KபவIகC, Y/ப&" 
WvேதIhெத@Mகz+.இ8"5/>2எ-ப8"
f>M ெசkதா", WJேடா இரJடாக/
[YMக/ப@+. அ/ேபாK, ேவI2 8ைர?", 
ப@MைகM ேகா@ ஒ-ைற அைமM*+. மz5
ெகாJ@ இதைன ேம", �ழாக நகI7தலா+.
மz5 ப2டைன எ)* W2@W@fேறாேமா,
அேத இட78", WJேடா [YM*+ ேகா@+ 
அமIhK ெகாC�+. WJேடாWைன/
[Y7தைத ர7K ெசk8ட ேவJ@+ எ-றா", 
எ5ேக/ �ைய அ{7தலா+. ஆனா", இதைன
மz5 ப2டைன, [YM*+ ேகா23" ைவ7Kb 
ெசய"ப@7K+ r- ேமEெகாCள ேவJ@+.
இ"ைலேய", �ேழ *V/[2@Cளப3
ெசய"பட ேவJ@+. இதE* இரJ@ வ|கC 
உCளன. ஏேதG+ ஒ-ைற/ [-பEறலா+.

WJேடா ெமGW�OhK Remove Split
எ-பதைன7 ேதIhெத@Mகz+. அ@7K,
[YM*+ ேகா23", மz5 கIசைர ைவ7K, 
ட9C f>M ெசk8டz+.

[Y7த WJேடாWைன ஒ-றாக
மாEeைக?", ெடM523", கIசI எhத 
WJேடாW" இOhதேதா, அhத WJேடாW- 
பJ9கC, டா*ெமJ2@M*7 தர/ப@+.
எ@7KM கா2டாக, ேகா2@M* ேமலாக
இOhத ப*8 நாIம" (Normal) WvWg+,
�ழாக இOhத ப*8 [YJ2 ேல அz2 (Print
Layout) WvWg+ இOhK, கIசI ேகா2@M*M
�ழாக இOhத ப*8?" ைவMக/ப2@,

[YMக/ப2ட WJேடா ஒ-றாக மாEV 
அைமMக/ப2டா", fைடM*+ WJேடா, 
[YJ2 ேல அz2 WvW" இOM*+. 
ேகா2@M* ேமலாக இOhதா", நாIம" 
WvW" இOM*+.

HDேள(

C!ேடாC8 ெடJ("
ேவI2 டா*ெமJ23" ெசாEகைள7 ேத3M 
கJடVhK, அவEV- இட78" நா+ WO+9+ 
ெசாEகைள அைம78ட Find and Replace எ-G+ 
~ைல/ பய-ப@7Kfேறா+. இ8" ± [ேள5
ெசk8டM க2டைள ெகா@7தா", *V/[2ட
ெசா"ைலM கJடVhK, அத- இட 78" 
±[ேள5 ெடM52ைட அைம7KW2@,
இhத ~" அ@7த ெசா" இOM*oட 78" 
ெச-e iE*+. *V/[2ட இட 78", 98ய
ெசா" அைமMக/ப2@W2ட தா என நமM*7 
ெதYயாK. இதைன நா+ ெதYhK ெகாJ@ 
ெசய"பட, ஒO வ| உCளK.
1. ±[ேள5ெசkய/படேவJ3யெடM52ைட

f>/ ேபாI@M* கா/[ ெசk8டz+.
2. [-னI, கJ2ேரா" + எ/ �கைள அ{78,

நா+ ேத@+ ெசா"gM* இைணயாக ெசா"
உCள இட 7ைதM கJடVயz+. இ/ேபாK
எ5ேக/ �ைய அ{78னா", ைபJ2
அJ2 ± [ேள5 டயலாM பாM5 �ட/ப@+.
இO/[G+, நா+ ேத3 அVய/பட ேவJ3ய
ெசா"�", கIசI iE*+.

3. இ/ேபாK கJ2ேரா"+ W �கைள
அ{78னா", f>/ ேபாI3" உCள 
±[ேள5 ெசkய/பட ேவJ3ய ெடM52
ேப52 ெசkய/ப@+.

4. அ@7K Object Browser இ", ெநM52
அ+9M*V அ"லK கJ2ேரா" + ேப�
டzJ �கைள அ{78னா", ேத@+
ெசா" இOM*+ இட78" கIசI iE*+. 
இ& ேமேல 2 மEe+ 3" கா2ட/ப2@Cள
ெசய"பா@கைள �J@+ ேமEெகாCளz+. 
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எJெஸ8 ைப8கைள
ஒPQR ப6*த

எMெஸ" 9ேராfராo", ைப" ஒ-ைற7
8றMக rயE4Mைக?", நமM* File Open
டயலாM பாM5 fைடMfறK. இhத டயலாM
பாM5, WJேடா5 45ட78", பல ெசய�
க�ட- நா+ பய-ப@7K+ அேத டயலாM
பாM5 ஆக7தா- உCளK. இO/[G+, இ8"
கா2ட/ப@+ ைப"கைள, நா+ ஏேதG+ ஒO 
வைக?" ஒ{)* ப@78/ ெபறலா+. அதE
கான வ|rைறகC இேதா:
1. எMெஸ" 9ேராfராo", file ெமGW" Open

ேதIhெத@Mகz+. அ"லK 5டாJடI2
~" பாY", Open ~�" f>M ெசk8டz+.

2. இhத டயலாM பாM�", View ~�" வல
KபMகமாக உCள �� WY அ+9M *V?"
f>M ெசk8டz+. எMெஸ" இ/ேபாK
�ழாக ஒO ெமGWைனM கா2@+.

3. இhத ெமGW" Arrange Icons எ-பதைன7
ேதIhெத@Mகz+. இ)* எMெஸ", Open
டயலாM பாM�", ைப"கைள எ/ப3
வைக/ப@7தலா+ எ-பதEகான 4ல வ|
கைளM கா2@+.

4. எhத வYைச?" ைப"கC கா2ட/பட 
ேவJ@+ எ-பதைன �)கC r3z ெசkK, 
அhத வ|கைள7 ேதIhெத@Mகலா+. �)கC 
ேதIhெத@M*+ வ|?- அ3/பைட?"
ைப"கC உடேன வைக/ப@7த/ப@+. 

5. 4ல WJேடா5 45ட+ இயMக78",
இhத Arrange Icons இ"லாம" இOMகலா+.
அ/ப3/ப2ட ³�iைல?", Open டயலாM
பாM�- ைப"கC கா2ட/ப@+ இட78",
ைர2 f>M ெசk8டz+. அ)* fைடM*+
Context ெமGW", இhத Arrange Icons
அ"லK Sort By ஆ/ஷ- fைடM*+.
அதைன/ பய-ப@78, ைப"கைள வைக/ப
@7தலா+.

6. �)கC வைக/ப@7K+ iைலகைள, 
எMெஸ" iைனW" ைவ7KM ெகாJ@,
�J@+ அதைன �)கC மாEறாதவைர,
அேத வைகக>" கா2@+.

ெந"6வEைசகைளT
DE*த8

எMெஸ" ஒIM ¡23", ெந2@ வYைச ஒ-V"
பலOைடய ெபயIகைள அைம78OMf�IகC.
அைனவOM*+ ெபயI இரJ@ ெசாEகளாக
அைமhKCளன. எனேவ இhத ெந2@ வY
ைசைய ம2@+ இரJடாக/ [Y7K, ெபயY"
உCள rத" ெசா"ைல ஒO வYைச?g+,
இரJடாவK ெபயைர இரJடாவK வYைச
?g+ அைமMக WO+9f�IகC. எ-ன ெசk
யலா+? இதE* ஓI எ>தான வ| உCளK.
இhத வ|ைய7 ெதYs+ r-னI, நா- பாIr
லாW" 52Y) ப)ச- பய-ப@78, நானாக/
[Y7K அைம7ேத-. இK ேதைவேய இ"ைல.
எMெஸ" அOைமயான வ| ஒ-ைற7 தOfறK.

ெந2@ வYைச A W", இhத இர2ைடb
ெசா" ெபயIகC இO/பதாக ைவ7KM 
ெகாCேவா+. இதைன rத�" ைஹைல2
ெசk8ட ேவJ@+. அ@7K Data எ-G+
ேட/[E* மாறz+. அ)* Text to Columns
எ-G+ ப2ட&" f>M ெசk 8டz+. இ/
ேபாK Convert Text to Columns எ-G+ WஸாI2
ேமலாகM fைடM*+. 

இ8" Delimited எ-பதைன7 ேதIhெத
@Mகz+. இK மாறா iைல?" fைடM*+.
இதைனM f>M ெசk8டz+. அ@7K
இhத ெபயIக>" எ-ன வைக delimiter
ைவ7KM ெகாCளலா+ எ-ப தைன7 ெதY
WMக ேவJ@+. அ@7K Next ெச"லz+.
ேவe delimiter கC பய-ப@7த/ப23Ohதா"
(tab or comma), அவEைற7 ேதIhெத@Mகலா+. 
ஒ-eM* ேமEப2ட தாகM Bட7 ேதIh
 ெத@Mகலா+. அ@7K பாIம23ைன7
ேதIhெத@Mகz+. [- f>M ெசkK r3M-
கz+. இhதேட2டாWைன இ-ெனாO
வYைச?" அைமMக ேவJ@+ எ&", 
Destination எ-G+ �"3" அைமMகz+. 
இ& த&7த&யான வYைச?" அைமh
KW@+. ேமலாகb ெச-e இhத வYைச
க�Mகான தைல/ைப ம2@+ �)கC மாEV
அைம7தா" ேபாK+.
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ஆ/[C ieவன+ அ@7K ெவ>?ட
இOM*+, ஐேபா- 7 *V7K பல தகவ"கC,
ஆதார+ இ"லாம" ெவ>யாfM ெகாJ @C
ளன. பலI இைவ *V7த ஆதார)க ளாக, 4ல
பட)கைள ெவ>?2டாg+, ஆ/[C ie
வன+ எ/ேபாK+ இைவ *V7K மe/9 ெதY-
W/ப8"ைல. சYயான தக வ"கC எ-e ஏEeM
ெகாCவK+ இ"ைல.

´னாW" இய)*+ Rock Fix எ-ற
ெமாைப" ேபா- ப{K பாIM*+ கைட
ஒ-e இK *V7K 4ல தகவ"கைள ெவ>
?2@CளK. ஐேபா- 7",
இைணMக/பட இOM*+ ப*8
களாகb 4ல உ8Y பாக)க>-
பட)கைள ெவ>?2@CளK.
இ8" அ8க ஆIவ+ தO+
தகவலாக, இரJ@ 4+ பய-
பா@, ஐேபா- 7" இOM*+
எ-பKதா-. ெபO+பாலான
ieவன)கC, இரJ@ 4+
இயMக+ ெகாJட ெமாைப"
ேபா-கைள ெவ>?2@Cள
iைல?", ஆ/[C அK *V7K
எhதWத நடவ3Mைகையs+
எ@Mகாம" இOhதK. அெமYM
காW", இரJ@ 4+ ெமாைப"
ேபா-கைள மMகC அyவள
வாக வரேவEகாத iைல?",
அKேவ, அ3/பைட ேதைவ
யாக இh8யாWg+ ´னாWg+
உCளK. ஐேபா-7" இரJ@

4+ இOMகM B@+ எ-ற  தEேபாK வhKCள
இhத ஊI�தமாகாத தகவ" நமM* ஆbசY
ய7ைத அ>MfறK.

ஐேபா- 7", ~ய" ெல-5 ேகமரா
அைமs+ எனz+ ெதY WMக/ப2@CளK.
அ@7K ஆ3ேயா ஜாM வழMக மான 3.5 o�
அளWேலேய இOM*+ எனz+ தகவ"
ெவ>யாfsCளK. இhத தகவைல ெவ>
?2ட கைட, ஐேபா- 7" இைணMக/பட
இOM*+ சா- 35M ெமமY 4/ ஒ-V- பட7-
ைதs+ ெவ>?2@CளK. இK 250 �.[. 

அளz உைடயK. ெபாKவாக,
ஆ/[C த- ஐேபா-க>", 16 
மEe+ 32 �.[. அளzக>"
5ேடாேர� ெமமY ெகாJட
தாக அைமM*+. B@ தலாக
இவEV- அளைவ உயI7த
r3யாK. ஆனா", அ@7K
வO+ ேபா-க>", 16 �.[. 
எ-ற அளWைன �M fW@+
எ-e அைனவO+ உe8யாக
எ8IபாIMf-றனI. 250 �.[.
4/ இ8" இைணMக/ப@மா
எ-பK சhேதகேம.

எ/ப3 இOhதாg+, ெச/-
ட+பI மாத7 8E* r-, 98ய 
ஐேபா- வர/ேபாவ8"ைல.
ேமேல தர/ப2@Cள தக
வ"கC உJைமயா என அVய 
நா+ அKவைர கா78OMக
ேவJ@+.



4-7-201615

}னாW- இJடலMaவ" /ரா/பI23
(அVzசாI உைடைம ச2ட+) W8rைறக
>-ப3, ஆ/[C ieவன+, அவEைற �V
W2டதாகM BV, ´ன அரa ஐேபா- 6 மEe+
ஐேபா- 6 /ள5 ஆfய ேபா-கைள WEபைன
ெசkவதE*7 தைட W87KCளK. இhத7
தைட ெபk�) நகY" ம2@+ W8Mக/ப2
@CளK. ஏEகனேவ கா/9Yைம?" இOM*+
ஒO ெதா|" ¶2ப வச8ைய �VW2டதாக,
ஆ/[C �K *Eற+ சா2ட/ப2@CளK.
Shenzhen Baili’s 100C ெமாைப" ேபா&-
ெவ>/9றமாக உCள ¡"3- வ3வைம/
[ைன கா/[ அ37K, இhத ேபா-க>"
ஆ/[C பய-ப@78sCளதாக, இதைன7
தயாY7த Baili ieவன+ *Eற+ சா2 3யK.
Baili 5மாI2 ேபா-க�+ ´னாW" [ரபலமா
னைவ ஆ*+.

கடhத ஏ/ர�", ஆ/[C ie வன78-
ஐ2v-5 �W5 மEe+ ஐ9M5 ேசைவ
கைள ´னா தைடெசkதK. ´னாW- State
Administration of Press, Publication, Radio, Film and 
Television ேசைவக�M* ஆ/[C ieவன78-
ேசைவ ேபா23யாக உCளK எ-e ´னா
*Eற+ சா23யK.

ஆ/[C ieவன78- WEபைன அளW",
´னா இரJடாவK இட7ைதM ெகாJ@CளK.
ெபk�) நகY" ம2@+ தைட W8Mக/ப2
டாg+, அத- ஜன7ெதாைக 2 ேகா3ேய 20

ல2ச+ எ-பK இ)* *V/[ட7தMகK.
இhத7 தைட *V7K, ´னாW- �8 ம-

ற)க>", ஆ/[C ேம"rைற·@ ெசk8
டலா+. ேம" வழM* ெதாடர/ப@+ ப2-
ச78", இைட/ப2ட கால78" ஆ/[C இhத 
ேபா-கைள WEபைன ெசk 8ட வாk/ 9கC
உJ@.

UVW* 5 எTபB இZJR@?
]`|/ ெதாe3 �WபC \q/த வைரயைறகைள
ெவ;K.C Bluetooth Special Interest Group (SIG)
அNைமK3, இ� வர இBP\C ]`|/ 5 எ%பT
இBP\C என தகவ3கைள, அ2கார �Lவமாக
ெவ;KW.Gள0. ேடWடா ப@மா*ற/23,
த*ேபா0 ப2%] 4, ேவக/ைதP காWT[C இB
மட_\அ2கமாகஇBP\C.இதzைடயேடWடா
ேவகC 8 மட_\ அ2க@P\C. இ0 ஒB சாதனC
இய_\C இட/2ைனP கNடqவ23 ^கrC
உதEயாக இBP\C. வர இBP\C இIத ந�ன
]`|/ ெதாe3 �Wப ேமCபா., பயனாளLகG
இ0வைர ]`|/ உதE~ட, ேம*ெகாNட
அzபவ/2ைன R*q[மாக மா*q அைமP\C
என அqEPக%பW.Gள0. இIத ஆNT,
இ+2K3 அ3ல0 அ./த ஆNT,
ெதாடPக/23 இIத ெதாe3 �Wப ேமCபா.
\q/த R� அqPைக~C ெவ;Kட%ப.C.

^னா + ஐேபாZ 6,
ஐேபாZ 6 -ள%  Oபைன(6? தைட
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அைன7K iைல Wைல?g+ ெதாடIhK பல
மாட" ெமாைப" ேபா-கைள WEபைனM*
ெவ>?2@, த- rத" இட7ைத7 ெதாடIhK 
தMக ைவ7KM ெகாJ3OM*+, சா+ச) ie
வன+ அJைம?" �.10,000 அ8க ப2ச 
Wைல?2@, 98ய ஆJ2ராk2 ேபா-
ஒ-ைற ெவ>?2@CளK.

இhத மாட" ேபா- Samsung Galaxy
A 3 - (Black) என/ ெபயYட/ப2@CளK.
இத- 8ைர 4.5 அ)*ல அளW", 540 x 960
[Mெஸ" அடI78sட-, AMOLED ெகபா
43y டb 5f±- ெகாJ@ அைமMக/ப2-
@CளK. ம"23 டb வச8s+ ெகாJடதாக
உCளK. இ8" 1.2 fகா ெஹI25 ேவக78"
இய)*+ *வா2ேகாI Cortex-A53 4/ ெபாO7
த/ப2@CளK. ஆJ2ராk2 4.4 f2ேக2 
இத- ஆ/பேர23) 45ட+. இ8" எ5.எ+.
எ5, எ+.எ+.எ5, இெம?", 9m ெம?",
இ-5டJ2 ெமசwசI ஆfய வச8கC தர/
ப2@Cளன. எb.3.எ+.எ". [ரzசI, எ+.[.3
மEe+ எ+.[.4 [ேளயIகC, டா*ெமJ2
WvவI, ேபா2ேடா, W3ேயா எ32டI மEe+ 
எ/.எ+. ேர3ேயா ஆfயைவ தர/ப2@Cளன.
Accelerometer, proximity, compass ஆfயைவ
இைணhK இய)*f-றன. 2� மEe+ 3�
அைலவYைசக>" இK இய)*fறK. இ8"
ஒேர ஒO நாேனா 4+ வைகைய/ பய-ப @7
தலா+. இத- பYமாண+ 130.1 x 65.5 x 6.9 o�.
எைட 110.3 fரா+.

இத- ரா+ ெமமY 1 �.[. 5ேடாேர�

ெமமY 16 �.[. இதைன 64 �.[. வைர 
அ8கYMகலா+.

ெந2ெவாIM இைண/[E* �.[.ஆI.
எ5., எ2�, 5�2 3�, ைவ [, ஹா25பா2, 
9�~7, எ-.எ/.4. ஆfய ெதா|" ¶2ப)கC
இய)*f-றன.

இத- r-9றM ேகமரா, ஆ2ேடா ேபாக5 
மEe+ எ".இ.3. /ளாm இைணhத தாக, 8
எ+.[. 8றGட- இய) *fறK. r-9றM
ேகமரா 5 எ+.[. 8றGட- ெசய"ப@fறK.

இ8" [Y7K எ@Mக இயலாத, �7 8ய+ 
அய- ேப2டY 1900 mAh 8றGட- இைணM
க/ப2@CளK.

சா7சM ேகல(` ஏ 3 (கB-<)

USB -- Universal Serial Bus: (~�வLச3 Q@ய3
பs) கC%pWடBட, இைணPக%ப.C &ற
சாதன_கைள எ;தாக இைண/0% பய,ப-
./த ஒB வe. sேகனL, மrs, &ளா� Tைர�, 
&@NடL என/ த*ேபா0 அைன/0 சாதன_
க`C இத, வeேய தா, கC%pWடBட, 
இைணPக%ப.7,றன. கC%pWடL இய_7P
ெகாNTBP\Cேபாேத இதைன% பய,ப./2
சாதன_கைள இைணPகலாC, �PகலாC.
Doc: இ0 ஒB ைபv, ெபய@3 உGள 0ைண%
ெபயL. இIத ெபய Bட, உGள ைப3 ைமP
ேராசா%W ேவLW ெதா\%&3 உBவான ைப3
எ,பதைன இ0 \qP7ற0.

“ெத[\0 ெகாD]MகD”
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இIத ஆNT, ஆ%&G ெடவல%பL கB/த ர_7, 
kற%ேப, k+^ ெச3E அ,Eதா Eஜ� தா,. ஒ,
ப0 வய23, ~Wp% }லC ேகாT_ ெச�வதைனP 
க*+, k+வLக`Pகான ெசயvகைள உBவாP
7ய இவ@, 2றைன ^க அழகாக, ஆ%&G c+
வனC ெகளரவ% ப./ 2~Gள0. தா, உBவாP
\பைவ மPகG R,ேன*ற/2*\ 0ைண ]@ய
ேவN.C எ,ற உ,னத ேநாPக/2*\ இவைர
மனதார% பாராWடலாC. \q/0 ைவ/0P ெகாG
`_கG. &, நா;3 இவL cjசயC ^க% ெப@ய
ெதாe3 Rைனேவாராக வBவாL. ம*ற அைன/0
இத�க`C இவL \q/0 எ�தாத ேபா0, 2ன மலL
இவைர% ப*q எ�2, நC k+வLக`P\ ஊPக 
மBI2ைனP ெகா./0Gள0. பாராW .கG.

டாJடK �.�வானLதP, ேகா_^ப5\.

“உல73 தானாக இய_\C &ைழ 2B/2” என
7ராமLv ெசயvைய அைழ%ப23 தவேற இ3ைல.
எ,னஅழகாக,&ைழக;,த,ைமையPw+7ற0.
இதைன எ%பT வTவைம/தாLகG எ,ேற எNO%
பாLPக இயலE3ைல. இ0 காW.C 250 வைகயான
&ைழகைள, ஆ_7லC க*+P ெகா.P\C ஆk@
யLகG அqI2B%பாLகளா எ,ப0 சIேதகேம.
இ0 \q/த E@வான கW.ைர, கC%pWடL மலL
ஆk@ய@, 2றைனP காW.7ற0. ஒ�ெவாB வச
2P\மாக தர%பW.Gள எ./0P காW.கG ^க
எ;ைமயாகrC, ெசா3ல வIதைதP w+வனவா
கrC உGளன. பாராW.கG.

டாJடK மா. இளLMைரய$, த�சா�K.

எW� &ரrசL ேவகமாக இய_7னா[C, பல வச2
கைள R�ைமயாக/ தர இயலE3ைல. இதைன/
த_கG ேகGE ப23 ப\2K3 EளPக/0ட, தI
0Gள0 பய, தBவதாக உGள0. ந,q.

சா. �னா ராஜ(பா, �தPபரP.

ம�த வா�PைகK, ேபாP7ைன% ]ரWT% ேபாடP
wTய 2ற, பைட/த, ஆ%&G c+வன/2,
தைலைம cLவா7~ட, இBP7ேறாC எ,ற
தயPகC kq0 wட இ3லாம3, த,னC&Pைக~ட,
அ,Eதா ]ைக%பட/23 இB%ப0 ஒ,ேற இவL
த, 2றைம �0 ெகாNTBP\C நC&PைகP\ சாW
kயா\C. வளரW.C அவL 2ற,, ]க� ம*+C பO.

எ$. ெபVமாH ராஜா, ேசலP.

ைமPேராசா%W v_PW இ, c+ வன/ைத ஏ,
வா_7ய0? எ,ற ேகGE~ட, அIத தகவைல
நா, ெப*ேற,. ேநாP7யா ேபால இத, கைத~C 
ஆ7E.ேமா எ,+ cைன/ேத,. ஆனா3, த_கG
கW.ைர, ^க/ ெத;வாக, ைமPே ராசா%W c+ வ
ன/2, ேநாPக/2ைன EளP 7~Gள0. சாதாரண
வாசகBP\C ]@~C வைகK3 கW.ைர எ�த%பW
.Gள0 பாராW.P\@ய0.

பா. ெத$ற^, �TUJS\.

{\G ேதடv3 தர%பW.Gள �BP\ வeகG
அைன/0C பயzGளைவயாகrC, நாC ேத. ப
வ*ைற, வைரயைற ெகாN. ேத.P wTய வe
கைள/ தBவதாகrC அைமI0Gளன. எ�2யவ
BP\ ந,q.

�. மஹராஜ$, ேவளாRகX�.

ேவLW டா\ெமNWக;3 இ/தைன வைக களா! 
எ,+ EயP\C வNணC தக வ3கைள/ தI0G
�LகG. பல ஆN.களாக ேவLW ]ேரா7ரா^ைன%
பய,ப./2~C, �_கG உ_கG கW .ைரK3
தI0Gள தக வ3கைள அq யாமேலேய இBI2BP
7ேற,. எ, சகாPகG பலBC Eய%]ட, தா_கG 
wqயவ*ைற/ த*ேபா0 ைகயாN. பாL/தனL.
^Pக ந,q.

எ7. �(ரம�ய$, ேதவாரP.
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ேகGE: நா, எW� பய,ப./07ேற,. இ23 &_
&ரrசL 7ைடP7ற0. ஆனா3, எ, இெமK3 பP
க/23 இட0 பPகC உGள &@ Ep ேபன3 Eல-
\வ23ைல. இதனா3, ெமK3 பாL%ப23 kPக3
உGள0. இ0 எதனா3 ஏ*ப.7ற0?

வாசகK ெபயK ெவ�2ட _VPப_^ைல.
ப8": இK ேபா-ற பல *ழ/ப மான ேகC-

WகC வOf-றன. WJேடா5 10 வhத
[-னI, பலI [ரzசI, சIb இw4- மEe+
இெம?" fைளயJ2 9ேரா fரா+ ஆfயைவ
*V7K *ழ/பமான கO7 KகைளM ெகாJ3
O/பK ெதYfறK. ைமMேராசா/2 எ2� எ-
பK ஒO [ரzசI. [ரzசைர நா+ இைணய78"
உCள பMக)கைள7 ேத3/ ெபற/ பய-ப @7
Kfேறா+. இ-டIெந2 எM59ேளாரI, B*C
*ேரா+, பயIபாM5 மEe+ சபாY ஆf யைவ
[ரzசIகC. �)கC ஒO [ரzசைர/ பய-ப
@7K+ேபாK, உ)க�M* ஒO சIb இw4-
என/ப@+ ேதட" சாதன+ ேதைவ. இவEைற,
இைணய78" *V/ [2ட ெபாOC சாIhத
தகவ" ேவJ@+ேபாK பய-ப@7Kfேறா+.
இைவ இைணய78" நா+ ேத@+ ெபாOC
*V7K தகவ" தO+ தள)கைள7 ேத3
அவEV- rகவYகைள7 தOf-றன. B*C,
[) மEe+ யாஹூ ஆfயைவ [ரபலமான
ேத@த" சாதன)களா*+. பல [ர zசIகC,
மாறா iைல?" த)க�Mெகன 4ல ேதட" 
சாதன)கைளM ெகாJ@Cளன. எ2� [ரzசI
[), *ேரா+ B*C மEe+ பயIபாM5 யாஹூ
எ-ற ேதட" சாதன)கைளM ெகாJ@Cளன.

ஆனா", �)கC பய-ப @7K+ [ரzசைர,
�)கC WO+9+ ேதட" சாதன7ைத/ பய-
ப@7Kமாe ெச2 அ/ ெசk8டலா+. அேத
ேபால7தா-, இெம?" fைளயJ2 9ேரா f
ரா+க�+.

ேகGE: இ,டLெநW எPs]ேளார@3 ேபவ@W
தள%பWTயைல எ%பT எ.%ப0 என அqேவ,.
ஆனா3, அNைமK3 நா, பய,ப./த/ ெதாட_
7~Gள \ேராC &ரrச@3 எ%பT ேபவ@W என
மாLP ெச�ய%பWடவ*ைற ேச� ெச�வ0 என/
ெத@யE3ைல. இத*கான வe &ரrச@3 எ_
\Gள0?

ஆK. பவா� �Vேகச$, பழ�.

ப8": *ேரா+ [ர zசY" இைவ favorites
என அைழMக/ப@f-றன. இ)*+ இவEV-
ப23யைல எ@7K பாKகா/பாக ைவ/பK
எ>K. rத�" *ேரா+ [ர zசைர7 8றhK
ெகாC�)கC. அ@7K, வலK9ற+ ேமலாக
உCள �-e 4Vய ேகா@கC உCள ஐகா&" 
f>M ெசk8டz+. இ/ேபாK fைடM*+ ��
WY ெமGW", Settings எ-பதைன7 ேதIh
ெத@Mகz+. இ/ேபாK Bookmarks எ-e
இOM*+ இட78", உ)கC கIசைரM ெகாJ@ 
ெச"லz+. இ&, BOOKMARK MANAGER
எ-e இO/ப8" f>M ெசk 8டz+. அ@7K
Bookmark Manager WJேடா 8றMக/ப@+.
இ)* இரJ@ ஆ/ஷ- fைடM*+. அைவ
FOLDER மEe+ ORGANIZE. இவEV" organize
எ-ப8" f>M ெசk 8டz+. இதைன 9YhK

–டாJடK ெப. சLMர ேபா7 –ேகH_ – பM^
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ெகாC�+ வைக?" ெபயY2@, iைனW"
எ>தாக வO+ இட78" ேசy ெசk 8டz+.
இதைன 98ய க+/v2டI ஒ-eM*M ெகாJ@
ெச"ல ேவJ@+ எ-றா", அ8" ேமேல 
ெசா-னப3 ெச-e, Import Bookmarks From Html
எ-ப8" f>M ெசkK, ைப" ேக2ைக?",
ஏEகனேவ உOவாMf ைவ7KCள 9MமாIM 
ைபைலM கா2டz+. அைன7K+, 98ய க+/
v2டY" உCள [ரzசY" ப8ய/ப@+.

ேகGE: எW� &ரrசைர, ENேடாs 103 பய,
ப./07ேற,. இ23 \P7 ைப3கG உBவாP
க%ப.7,றனவா என/ ெத@யE3ைல. இIத
&ரrச@3, \P7 ைப3கG உBவாPக%பWடா3,
அவ*ைற எIத வeK3 ெச,+ �Pக ேவN.C
என வe காWடrC.

ஆ. �ைலமா$, ேஹா�K.

ப8": ைமMேராசா/2 எ2� [ரzசY" *Mf
ைப"கC உOவாMக/ப@f-றன. இவEைற iI
வfMக வ| கா¹+ r-னI, ஒ-ைற7 ெத>
வாMfM ெகாCள WO+9fேற-. *ேரா+.
பயIபாM5 மEe+ இ-டIெந2 எM59ேளா
ரY" *Mf ைப"கைள iIவ f/பK ேபால,
அ|/பK ேபால, எ2� [ரzசY" ேமE
ெகாCள r3யாK. இ8" ெமா7த மாக *Mf
ைப"கைள �Mகலா+. இyவாe ேசy ெசkK
ைவMக/ப2ட ெவ/ைச2 ேட2டாWைனs+

�Mகலா+. எ2� [ரzசY", �-e 9C>கC
உCள (ேகா@கC உCளK அ"ல) More ெமG
ப2டைன அ{7தz+. fைடM*+ ெமGW", 
“Settings” எ-ற [YW" f>M ெசk8டz+.
இ)* Clear browsing data எ-ற [YW", Choose
what to clear எ-பைத7 ேதIhெத@Mகz+.
Clear browsing data எ-ற [YW", “Cookies and
saved website data” எ-பத- அOேக 3M அைட
யாள+ ஏEப@7த/ப23O/பதைன உe8
ெசk8டz+. [-னI, “Clear” எ-ப8" f>M 
ெசk8டz+. இ)*Cள தகவ"கC அ|Mக/
ப@வதைன பா/ அ/ க2ட+ ஒ-e கா2@+.
r3hதzட-, r3Mக/ப2டK எ-ற தக வg+ 
கா2ட/ப@+.

ேகGE: sமாLW ேபா,க;3 அP�லேரா �WடL
எ,ற ஒB |3 \q/0 எ�2 வB7�LகG. இ0
எதைனP \qP7ற0. நாC டrNேலாW ெச�
2ட ேவN.மா? சாதாரண ேபா,க;3 இதைன
டrNேலாW ெச�0 பய,ப./த RT~மா? நா,
எj.T.k. ேபா, வா_க RTr ெச�0Gேள,. அ23
இதைன/ தரEறPகC ெச�0 பய,ப./த RT~மா?

எ$.பாKTMப$, காைரJகா^.

ப8": அM�லேரா�2டI (accelerometer)
எ-பK, 5மாI2 ேபா&" ம2@ேம இய)*+
ஒO ெதா|" ¶2ப+. இதைன7 தரWறMக+

ெசkK பய-ப@7த
ே வ J 3 ய 8 " ை ல .
ஆJ2ராk2 45ட+ 
இய)*+ ேபா--
க>" இK தர/ப@f
றK. ஆ/[C ேபா--
க>g+ இK உJ@.
ஒO 5மாI2ேபாைன/
பய-ப@7Kைக?",
அதைன/ பல ேகாண)
க>" 8O/9ேவா+.

எhத பMக+ ேபா- 8O/ப/ப@fறK எ-ப
தைன இhத ெதா|" ¶2ப+ உணIhK, அதE
ேகEறாIேபா", ேபா&" உCள 8ைரM கா2-
4ைய நமM*M கா2@fறK. இதைன Screen
Rotation எ-e BeவாIகC. இhத/ ெபயY"
அதEகான ஐகாGட- ஒO பட+ கா2ட/ப@+. 
ஆJ2ராk2 ேபா- அ"லK ஆ/[C ேபா- 
ெச23)5 ெச-e, இதைன இயMகலா+. அ"
லK இயMக78ைன ie78 ைவMகலா+. இ8"
இரJ@ வைக கா247 ேதாEற)கC உJ@. 
அைவ, ேபாI2ெரk2 மEe+ ேலJ25ேக/. 
aOMகமாக, ெந2@ வாM* மEe+ பMக வாM*
எனM ெகாCளலா+. 5மாI2 ேபா- ஒ-ைற 
வா)fனா", இhத வச8 உCளதா என அK 
*V7த இைணய தள)க>" ெதYhK ெகாC-
ளலா+. �)கC வா)க7 82டo@+ எb.3.4.
ேபா- மாட" எJைண �)கC தரW"ைல.
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எனேவ, அ8" இOM*மா என எ-னா"
ெசா"ல இயலW"ைல.

ேகGE: நா, ENேடாs 8.1vBI0 ENேடாs
10P\ மாq~Gேள,. இதைன, �ெசW அ3ல0
ெர%ெர� ெச�தா3, கC%pWட@3 ஆ%பேரWT_
ksடC �N.C அைமPக%ப.C cைல வBC.
அ%ேபா0, எனP\ எ,ன ksடC 7ைடP\C?
ENேடாs 10 அ3ல0 ENேடாs 8.1. எ0
7ைடP\C?

ஏ.எ$. அமKநாT, ெச$ைன.

ப8": WJேடா5 10M*7 தா-, உ)கC 
க+/v2டI ±ெச2 ஆ*+. WJேடா5 10
இயMக rைறைம?" இய)*+ ஒ-ைற, 
�J@+ 8O/[ அத- rhைதய அைம/["
iைல ie7K+ (reset function) இhத வச8,
WJேடா5 10 45ட78" தர/ப2@Cள வச
8க>" oகb 4றhததா*+. உ)கC ெபIசன"
க+/v2டI 8ºெரன oக ெமKவாக இய)f
னாேலா, அ"லK Wேநாதமான [ரbைன?"
இOhதாேலா, இhத rhைதய அைம/["
iைல ie7K+ ‘±ெச2 ப)ச-’ உதWM*
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