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‘/0’1கைள உRவா1Qயவ&, ெவ;<$டவ&, 
Qைட13! இடWக2, Xைல ஆQயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ[\!.
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ப@க8 6

ப@க8 10

ப@க8 8

உ
J

ேள

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&"ைபa! எb6Wக2.

~ டாLட. ெப.சMNர ேபா: ~

 !க# %&ேடா* 7, %&ேடா* 8
அ-ல/ பைழய, 45ய %&ேடா*

என எ:த இய=க >ைறைமையA பயBபCD
5னாFG, அ5- H*டDைதI ெசGைமA
பCD/G பல சாதன!க# உ#ளன. ஆனா-,
அைவ யாQG ெவRAபைடயாக இ-
லாம-, மைறDேத ைவ=கAபS C#ளன. Hல
T-க#, *டாUS ெமV உ#ள இடD5-
ஆழமாகA 4ைத=கAபSC, எR5- Wைட=
காதபX ைவ=கAபSC#ளன. Hல T-கைள,

ஒZ H*டG கSடைள ெகாCDேத 
ெபற >X[G எBற வைக\- உ#ளன.

ஆனா-, இவ]^B ெபயUகைள  !க# 
அ^:தா-, அவ]^B _லG எRதாக 
இவ]ைறA ெப]`A பயBபCDதலாG. 
ெபயU ெதa:தா-, *டாUS ெமV
5ற:/, ேதட- கSடD5-, ெபயைர ைடA 
ெசc/, ெப]` பயBப CDதலாG. %&ேடா* 
8 எd-, ெசSX!* eaைவ >தf-
ேதU:ெதCD/A eBனU ேதட- கSடD5- 
ேதட ேவ&CG. இவ]ைற இ!g கா&
ேபாG.

ெ

 !ேடா% S%ட8 தT8 சாதனUகP
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OைனவகQ ேசாதைன (Memory Diagnostic)

உ!க# கGAhSடaB ெமமa\- eைழக#
உ#ளனவா எB` அ^ய ேவ&Cமானா-,
அத]gA பயBபCDத என, %&ேடா* Memory
Diagnostic எBற T- ஒBைற ைவD/#ள/.
இதைனA பயBபCD/ைக\-, அ/ உ!க#
கGAhSடைர i*டாUS ெசc/, கGAhSடaB
ெமமa\- உ#ள eைழகைள= க&ட^:/
ெசா-FG. இத]g ேவ` ஒZ j`வனD5B
TைலA பயBபCDத ேவ&Xய5-ைல.

VலXNற$ கZகா[() (Resource Monitor)

உ!க# கGAhSடa- உ#ள ப-ேவ` _லD
5றBகRB பயBபாSXைன அள:/ ெதa:/
ெகா#ள, %&ேடா* H*டG Resource

Monitor எBற
ெசயfைய=
ெ க ா & C #
ள/. H.e.[.,
ஹாUS X*=,
ெநSெவாU=,
ெ ம ம a
W ர ா e = *
என ஒm
ெவாZ ெசய-
பாSXB 5ற

ைன[G, 4#R %பர!கேளாC இ:த T- 
எCD/D தZWற/. இதB _லG, எ:த ெசய-
பாC, உ!க# கGAhSடa- X*= இடDைத 
அ5கமாக எCD/= ெகா#Wற/ அ-ல/
ெநSெவாU= இய=கD5B 5றைனA ெபZ
மள%- பயBபCD/Wற/ எனD ெதa:/
ெகா#ளலாG. இைணயD ெதாடUeB ேபா/, 
எ:த இைணய >கவa[டB எ:த ெசய-
பாC இைண:/ இய!gWற/ எBபதைன=
oட ெதa:/ ெகா#ளலாG. டா*= மாேனஜU 
எBற ெசயf வq யாகDதாB நாG இ/வைர
இ/ ேபாBற ெசய- 5றBகைளD ெதa:/
ெகா#ளA பழW வ:/#ேளாG. ஆனா-,

அதைன= காSXFG oCத- தகவ-கைள
aேசாU* மாdSடU தZ Wற/.

aேசாU* மாdSடைர இய=கD 5]g=
ெகா&C வர, >தf- டா*= மாேனஜU 
ெசயfையD 5ற=க ேவ&CG. அ:த %&
ேடா%-, Performance எBVG ேடAe- WR=
ெசc5ட ேவ&CG. eBனU, Wைட=gG 
ஆAஷBகR-, Resource Monitor ஐD ேதU:ெத
C=க ேவ&CG. அ-ல/ ேநராக, *டாUS
ெமV%-, ேதட- கSடD5- Resource Monitor
என ைடA ெசc/ ெப]`G பயBபCDதலாG.

ெசய] Nற$ கZகா[()

ெசய-5றB க&கா tA4 (Performance 
Monitor) ெசயf _லG ெசய- 5றB g^Dத
தகவ- அ^=ைக \ைனA ெப]`A பாU=கலாG.
இதB _லG, g^AeSட கால ேநரD5-,
ெசய- 5றB சாU:த தக வ-க# எmவா` இZ:
தன எB` பாU=கலாG. H*டG மா`த- எ:த 
வைக\-, ெசய- 5றைனA பா5=Wற/ எB`
கவd=கலாG. ெநSெவாU=W- இைண:த
இBெனாZ கGAhSடaB ெசய- 5றைன[G
இதB _லG க&காt=கலாG.

க,(^8டைரL ைகயா_த`,, O.வbXத`,

கGAhSடU ஒBைற= ைகயா#வத]gG, 
அதைன அ5கA பயB தZG வைக\- jU-
வாகG ெசcவத]gG, %&ேடா* H*டG பல-
வைக T-கைள= ெகா& C#ள/. ேமேல நாG 
பாUDத ெசய-5றB க&காtA4 (Performance 

ஒ ெவா$ ெமாைப) வா*+ இய.க0
ெதாட*+ய3ட4 *#06#எ4ற எ7ைண அ:0; 
அத4 த< அைடயாள எ7ைண0 (IMEI ~
International Mobile Equipment Identity) ெத>?@
ைவ0@. ெகாAB*கA. உ*கA ெமாைப)
ேபாF.கான வார7I இதைனJ சாL?ததாMN. 
ேமON உ*கA ெமாைப) ெதாைல?@
ேபானா) இ?த எ7ைண. ெகா7Q ேதI. 
க7QRI.கலாN.

NைரS) உAள T.UV +WXட) IXRேள
(LCD) Y@ அ:0த0ைதZ Rரேயா+0தா) ;ைர
ெகVQUட வா[Z\ உAள@. எனேவ சVைடZ 
ைபS) ேபாைன ைவ0;QைகS) ஏேதFN
^Lைமயான அ)ல@ பா;Z\ ஏ_பQ0த. 
^Iய ெபா$A, ெமாைப) ேபாFட4 உரa. 
ெகா7I$.+றதா எ4பைத. கவ<0@J 
ெசய)பட3N. ேபாN கவLகA அ)ல@ RளாXI.
கவLகA இ?த வைகS) பா@காZ\ தரலாN.

“ெதB:< ெகாP(UகP”
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Monitor), ைம=ேராசாAS த:/#ள jUவாகD
ெதாgAe- உ#ள பல சாத ன!கR- (Microsoft
Management Console (MMC) tools) ஒBறாgG.
இவ]^- ெபZGபாலானவ]ைற Administrative
Tools எBVG ேபா-டa- காணலாG. ஆனா-, 
அைனDைத[G, கGAhSடU ேமேனuெமBS
(Computer Management) எBVG ஒேர ஒZ ெசய
fைய இய=W, ஒேர ஒZ %&ேடா%FG
காணலாG. ம]றவ]ே றாC, vேழ g^AeS
C#ள சாதன!கைள= ெகா&C#ள/.

ெசய] O.வாக, (Task Scheduler)

கGAhSடa- 5SடwSட ெசய-பாC
கைள= கவdD/ அவ]ைற நG %ZAபD5]
ேக]ப அைமD5ட உதQWற/.

OகqvகJ கZகா[() (Event Viewer)

H*டG ெசய-பCG jகxQகைள= க&
காt=க உதQG ெசயf. இ5- g^A eSட
ெசய-பாCகைள மSCG காyGபX அைம=
கலாG. இதB _லG, சாASேவU இB*ட
ேலஷB >த-, அARேகஷB =ராz ஆgG
jகxQ வைர அைனDைத[G காணலாG.

பbர(ப8ட ேபா]ட.கJ (Shared Folders)

இ/ ஓU இைட>கG. ெநSெவாU= 
இைணAe-, உ!க# கGAhSடa- உ#ள

எ:த ேபா-டUகைள எ-லாG, ம]ற கGA hS
டUக# பWU:/ ெகா#WBறன எBபைத இதB
_லG அ^யலாG. ஒேர பாUைவ\- பWரA
பSட ேபா-டUக# அைனDைத[G காS Cவ/
இதB HறAeய-4களாgG.

சாதன}கJ O.வாக, (Device Manager)

wக அZைமயான ஒZ T- இ/. %&ேடா*
இய=கD5B wகI Hற:த H*டG ெசயf.
இதB _லG, நG கGA hSடUகR- இைண:/ 
ெசயலா]`G சாத ன!க#, அவ]^B 5றB, 
அவ]^B அAேபாைதய jைல ஆW யவ]ைற=
க&C ெகா#ளலாG. இ:த சாத ன!கRB இய=-
கD5ைன, இதB _லG ெசய-படாம- >ட=W 
ைவ=கலாG. இவ]ைற இய=gG SைரவU
4ேராWராGகைள வைகAபCDதலாG.

�:L O.வாக, (Disk Management)

இ/ X*= உ#ளாகேவ ப5:/ தரAபCG
ெசயf. இதைன= ெகா&C, X*= இடG
eaD/ அைம=gG ெசய-பாSXைன ேம]
ெகா#ளலாG. இத]ெகனD தdேய ம]ற j`வ
ன!கRB T-க# அ-ல/ ெசய fக# ேதைவ-
\-ைல.

ேசைவகJ (Services)

%&ேடா* இய=கD5B eBன t\-
இய!gG ேசைவகைள= க&கா tD/, 
அவ]ைற= கS CAபCDத இ:த ெசய fையA
பயBபCDதலாG. 

ேமேல ெசா-லAபSடைவ Hல ெசய fகேள.
Administrative Tools ேபா-டa- இBVG பல

அ;கமாக எல.V>.க) அ)ல@ IbVட)
சாதன*கA இய*MN இட*கc) ெமாைப)
ேபா4 பய4பQ0@வதைன0 தUL.க3N.
உ*கB.M a.ன) +ைடZப@ a.கலாவ@ட4
அ?த சாதன*கA இய.கdN தைடபடலாN.
ம$0@வ மைனகc) இ0தைகய சாதன*கA
உAள இட*கc) பய4பQ0@வைத அறேவ
தUL.க3N. அ?த சாதன*கA ச>யாகJ
ெசய)பQவ;)a.க)கAஏ_படலாN.கNZeVடL
மா<VடL அ$ேக இ$.MN ெமாைப) ேபாF.M
அைழZ\ வ$ைகS) எ4ன மா;> அைல gJh
உAள@ எ4i j*கA பாL0;$ZkLகA எ4i
lைன.+ேற4. அ@ ேபால ம$0@வமைன
சாதன*கc) ஏ_பVடா) அ@ ச>யான dI3கைள
ம$0@வ$.M0 தராேத.

“ெதB:< ெகாP(UகP”
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H*டG ெசயf
க# உ#ளன.
எCD/= காSடாக,
Windows Firewall
with Advanced
Security எBVG
ெசயf உ#ள/.
இதைனA பயB
பCD5, ைவர*
தCA4 ேவf\- 
(Firewall) பல
ே ம G ப C D த A

பSட jைலகைள உZவா=கலாG.

பயனாள. கணL� பய$பா> 
(Advanced User Accounts Tool)

%&ேடா* H*டD5- Advanced User
Accounts Tool எBVG பயV#ள ெசயf
ஒB` மைறD/ ைவ=கAபSC#ள/. வழ=க
மான %&ேடா* இைட>கD5- இ-லாத
Hல %ZAப!க# இ!g தரAபCG. இதைனI
ெசய-பCDத, %&ேடா* v + ஆU vைய
அ}Dத ேவ&CG. இதB _லG Run பா=*
5ற=கAபCG. இ5-  netplwiz அ-ல/ control
userpasswords2 என ைடA ெசc5ட ேவ&CG.
eBனU எBடU ெசc5டQG. இதB _லG,
H*டG இய!க பா*ேவUS ேவ&Cமா எBப
தைன[G, பா*ேவUS i ெசS ெசcவதைன[G
ேம]ெகா#ளலாG.

�:L �Xத(ப>Xத] (Disk Cleanup)

%&ேடா* X*= W~B அA, ம]றவ]ைறA
ேபால மைறD/ ைவ=கAபட%-ைல. இதB
ெசய-பாC ம]`G பயB g^D/ ெபZGபா
லானவUக# அ^:5ZAப5-ைல. இதைன
இய=Wனா-, நG கGAhSடைர *ேகB
ெசc/, கGAhSடa- உ#ள அq=க ேவ&
Xய ைப-கைள அைடயாளG க&C காSCG.
த]காfகமாக உZவா=கAபSட ைப-க#,
பைழய H*டG ெர*ேடாU பாc&S*
ைப-க#, %&ேடா* அAWேரS ெசc 5C
ைக\- %டAபSட �ணான ைப-க# எனA
பலைவ  =க ேவ&Xய ைப-கைளA பSXய
fSC= காSXA eBனU அq=gG. பலU பயB-
பCD/G ‘HW~னU’ ெசயfையA ேபால, இ/
ெசய-பCWற/.

�:ட, ெசய] அைம() (MS Config)

பலU அ^:/ அX=கX பயBப CDத=
oXய, அ5க ெசய- 5றB ெகா&ட எR ைம
யான ெசயf இ/. H*டG ெசய- அைமA-

eைன= காSCG 
%&ேடாவாgG.
%&ேடா* 8 H*
டD5]g >Bனா-
நம=g= WைடDத
% & ே ட ா *
H * ட ! க R - ,
% & ே ட ா *
H*டG இய!gG ேபாேத, இய!கD
ெதாட!gG 4ேராWராGகRB ெசய-பாS
Xைன >ட=கQG, ெசய-ப CDதQG இ:த 
ெசயf உத%ய/. எ:த ெசயfகைள எ-லாG
ராG ெமமa\- ஏ]^A பயBப CDத ேவ&CG
எBபதைன இதB _லG >XQ ெசc5டலாG.

*டாUS ெமV ேதட- கSடD5- MSconfig
என ைடA ெசc/, ெப]` பயBபCDதலாG.

�:ட, தகவ]கJ (System Information)

உ!க# கGAhSடU H*டG g^Dத 
அைனD/ ஹாUSேவU சாASேவU தகவ-கைள 
இதB _லG அ^:/ ெகா#ளலாG. கGA hS
டaB ெபயU, மாட- எ&, அதB H.X.ராG 
Sைர%B எ&, கGA hSடZடB இைண=-
கAபSட /ைண சாத ன!க#, வXவைம=கA
பSட Hல மா^ fகRB jைல, H*டD/டB
இய!gG ெசய fகRB ெபயUக# ஆWயவ]ைற
இதB _லG அ^யலாG. *டாUS ெமV%-,
ேதட- கSடD5- System Information என ைடA
ெசc/, இதைனA ெப]`, ேமேல தரAபSட
தகவ-கைளA ெபறலாG.

ேமேல தரAபSC#ள, %&ேடா* T-க# 
என அ^யAபCG ெசய fக# g^D/ >தf- 
அ^:/ ெகா#வ/ ந-ல/. இைவ எ:த 
%&ேடா* கGAhSடaFG இZ=gG,
அைமAeB இய=கD 5]g உதQG ெசயfக
ளாgG. இவ]ைற எ:த 4ேரா Wராwைன[G
இB*டா- ெசc5டாம-, தர%ற=கG ெசc5
டாம- ெப]`A பயBபCDதலாG. 

ேபா<) a.ன)கA எ?த அளU)
ெபறZபQ+4றன எ4பைத. காVQN
இ4IேகVடL அைன0@ ேபா4கcON 
இ$.MN. இ@ Mைறவாக இ$.MNேபா@ 
ேரIேயஷ4 எ4FN க;LgJh அ;கமாக 
இ$.MN. ச>யாக இ$.MN ேபா@ nதமாக 
இ$.MN. ேமON Mைறவாக இ$.ைகS) n4 
ச.;oN அ;கN ெசலவp.கZபQN. எனேவ
a.ன) >சZஷ4 Mைறவாக இ$.MN இட0;) 
இ$?@ ேபhவதைன0 தQ.க3N.

“ெதB:< ெகாP(UகP”
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வயU இைணAeB^ *�=கUகைள, 4�TD 
ெதாq- �SபG _லG இைணD/

இைசைய ரHAப/ இAே பா/ பலaB வழ=க
மாக மா^%Sட/. ெமாைப- ேபாைன பா=
ெகSX- ைவD/, ெஹS ேபாைன மSCG
தைல\- மாSX= ெகா&C, இZ கா/கR-
ெபாZDதAபSC#ள *�=கUக# வqயாக,
ெமாைப- ேபாd- இZ:/ ஒf=gG பாட-
கைள ேகSப/ நைடA ப\] H\B ஓU அGச
மாக மா^%Sட/.

இேத ேபால, கGAhSடUகR- பtயா]
`Gேபா/G, 4�TD _லG H^ய *�=கUக-
�=g இைணA4 ெகாCD/, இைசைய ரHDத
வாேற பtயா]`வ/G வழ=கமாW வZWற/.
இதனாேலேய, %&ேடா* 10 H*டD5]g
மா^ய பல வாசகUக#, %&ேடா* 10 H*
டD5-, 4�TD இய=கG சaயாகI ெசய-பட
%-ைல என கXதG _லG ெதa %D/#ளனU.
இவUக#தZGeரIைனக#பல%தமாகஉ#ளன.
அத]கான �UQகைள இ!g காணலாG.

ெபUசன- கGAhSடUக# சாUபாக நாG
வா!gG /ைண சாதன!க# ெபZGபாFG,
வயU இைணAeB^, 4�TD வq இைணA
பதாகேவ உ#ளன. *�=கUக#, ea&டUக#

அ-ல/, மாdSடU 5ைரக# என இைவ இZ=
கலாG. இைவ அைனD/G வயU இைணAeB^,
ேடSடா%ைன அVAeA ெப`G ெதாq-
�SபD 5றைன= ெகா&டைவயாக வXவைம=
கAபSC இZ=gG. இைவ நம=g= WைடDத
oCத- வச5க#. ஆனா-, இைவ ெசய-ப
டாம- H=கைல ஏ]பCD/ைக\- தாB நம=g
Hரம 5ைச ெதாட!gG. இவ]ைற எAபX  =g
வ/ என இ!g Hல g^A4கைளA பாU=கலாG.

%&ேடா* 10 H*டD5- இDதைகய
4�TD Hரம!க#, அ:த H*டD5]ேக உaD
தானைவ எB` கZ5னா- அ/ தவ`. எ:த
%&ேடா* இய=கD5FG இ/ ேபாBற
eைழக# ஏ]படலாG. இ:த eரIைன g^D/
ஆழமாகA பாU=gG >B, இ:த ெதாq- �SபG
g^D/ Hல அXAபைடகைள= காணலாG.

>தலாவதாக, 4�TD ெதாq- �Sப
இய=கG, நாG இைணய ைவD5CG இZ
சாதன!கRFG இய=க jைல\- இZ=க
ேவ&CG. ெபUசன- கGAhSடைர எCD/= 
ெகா&டா-, *டாUS ெமV 5ற:/ 
Settings>Devices எனI ெச-லQG. Devices
ea%-, Bluetooth எBபதைனD ேதX அ^யQG.
இ/ இட/ப=கG ெகாC=கAபSC#ள பSX
யf- காணAபCG.
இதைன >தf-
ேதU:ெதC=கQG. 

ே த U: ெ த C D த
QடB, Manage
Bluetooth Devices 
எBற தைலAe-,
> த ல ா வ த ா க ,
4�TD ெதாq-
� S ப D 5 ை ன
இய=க, On / Off

 !ேடா% 10 ~ '()* இைண.'
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எBற jைலக# காSடAபCG. இ:த *ைலடU 
பSடைன On ப=கG த#R ைவ=கQG. உடB,
ஏ]கனேவ இைண=கAபSட சாதன!கRB
ெபயUக#, மாட- எ& உடB காSடAபCG.
இ/ உ!க# கGAhSடU, அதB அZேக உ#ள
4�TD ெகா&ட, இைணய= oXய சாதன!
கைளD ேதX அ^ய= காSCG வq\ைனD
5ற=gG. அ:த சாதன!க# இ/ ேபா-, உ!க#
கGAhSடைர அ^:/ ெகா#ள ேவ&CG அ-
லவா? அத]g, இதB vழாக உ#ள, Related
Settings எBற ea%-, More Bluetooth Options
எBற ea%ைன= WR= ெசc5டQG. இA
ேபா/ தdேய ஒZ கSடG Bluetooth Settings 
எBற ெபயZடB காSடAபCG. இ5-, Allow
Bluetooth devices to find your PC எB` இZA
ப5- X= அைடயாளG ஏ]பCDதQG. இதB
_லG, உ!க# ெபUசன- கGAhSடZ=g
அZW- உ#ள சாதன!க#, உ!க# கGAhS
டைர, அதB ெபயைர= காSX அைடயாளG 
காSCG.

இd, �&CG Bluetooth eரதான ea%]g
வரQG. இAேபா/, உ!க# கGAhSடU
அZW- உ#ள 4�TD சாதனG அைட யாளG 
காSடAபCG. இைண=கAபSட சாதன!க# 
Paired எB`G, இைணA4 ஏ]பCDதAபடாத
சாதன!க#, Ready to pair எB`G பSXயf
டAபSXZ=gG. Ready to pair எB` அைட
யாளG காணAபSட சாதைனDைத இைண=க 
ேவ&CG எd-, அ5- Pair எBVG பS
டd- WR= ெசc5டQG.

இ!g ஒZ eரIைனையA பாU=கலாG. ஒZ
HலU, நாB ைவD5Z=gG *�=கU அ-ல/
ea&டைர, கGAhSடU காSட%-ைல எB`
o`WBறனU. அAபX= காSடAபட%-ைல
எBறா-, அ:த சாத னD5B 4�TD 5றB 
இய=கAபட%-ைல எB` ெபாZளாWற/.
Hல சாதன!கR-, இ:த இய=gG ெசய--
பாC B என எ}D/ ெகா&ட ஒZ *%SI
_லG ேம]ெகா#ளAபCG. அAபX இ-லாத 
சாதன!கR-, அதைன இய=gG *%SI On
ெசcயAபSடQடB, ஏேதVG ெமV காS
டAபSடா-, அ5- 4�TD இய=கG g^Dத 
தகவ- காSடAபCG. அAபX[G ெதa ய
%-ைல எBறா-, அ:த சாதனDைதD தயாaD/
வழ!Wய j`வனD5B இைணய தளG ெசB`
அ^:/ ெகா#ளலாG. >தf-, அ:த சாதனG
4�TD 5ற வq\- இைண=கAபட= oXய
தாகD தயாU ெசcயAபSC#ளதா எBபதைன,
அ:த தளD5ேலேய உ`5 ெசc/ ெகா&C,
eBனU இய=gG வqகைளD ேதX அ^யQG.

இர&C சாதன!கRFG, (கGA hSடU
+ *�=கU) 4�TD இய=கAபSC#ள/.
ஆனா-, அைவ Pair ஆக ம`=WBறன எB`
இBெனாZ வைக eரIைனைய= o^ உ#ளனU. 

அAபXயானா-, >தf- %&ேடா* 10
கGAhSடa-, 4�TD சாUபான SைரவUக# 
அAேடS ெசcயAபSC#ளனவா எB` பாU=
கQG. இத]g, *டாUS ெமV ெசB`, ேதட-
கSடD5- Device Manager எB` ைடA ெசc/
ேதX, Wைட=gG ப5-கR- >த- ப5f-
WR= ெசc5டQG.

இதைனD 5ற:/ பாUDதQடB, 4�TD 
ஆAஷB 5ற:/,  !க# இைண=க %ZG4G
சாதனG பSXயf- உ#ளதா எனA பாU=கQG.

இ Z: த ா - ,
அ5- WR=
ெசc/ ேதU:
ெதC=கQG.
eB ன U ,
� & C G
அதB �/
ைரS WR=
ெசc5டQG.
இ A ே ப ா /
ஆ A ஷB
ெ ம V
W ை ட = g G .
இ 5 -
Update Driver
Software எB
ப த ை ன [ G

Search automatically for updated driver software 
எBபதைன[G ேதU:ெதCD/ WR= ெசc5
டQG. இd, %&ேடா* இய=கG தானா-
கேவ, அ:த சாதனD5]கான SைரவU ைபைலD 
ேதX எCD/, H*டD5- ப5:5CG. eரIைன 
தானாகD �U:/%CG.

இதB eBனZG, அ:த சாதனG இைணய 
ம`Dதா-, அ:த சாதனD5B ெபயைரA பS-
Xயf- இZ:/  =W%SC, �&CG 45ய
தாக இைணAப/ ேபால, அ:த சாத னDைத= 
க&ட^:/ இைண=கQG.  =gவத]g இ!g
தரAபSC#ளபX ெசய-படQG. *டாUS 
ெமV ெசB`, Settings>Devices>Bluetooth
எனI ெச-லQG. >தBைமA ea%-,
உ!க# சாத னDைதD ேதU:ெதC=கQG. ேதU:
ெதCDதQடB ெகாC=கAபCG ெமV%-,
அதைன  =க, Remove எBற ஆAஷB தரA
பSXZAபைத= காணலாG. அதைன அ}D5,
சாதனDைத பSXயf- இZ:/  =கQG.
eBனU, இைணA 4=கான வqகைள ேம]
ெகா#ளQG.இத]g= ெகா�சG அ5க
ேநரG எCD/= ெகா#ளAபSடாFG, H=க- 
ம]`G eரIைன �Zவத]கான வqக#
உ#ளன.

இ:த வq கR- jIசயG ஏேதVG ஒB`, 
உ!க# eரIைனையD �UD/, இZ சாத ன!
கைள[G 4�TD _லG இைணD/D தZG.
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~ பாரN ~
ைம=ேராசாAS தB %&ேடா* இய=க

>ைறைம[டB, ைவர*கைள[G
மா-ேவU ெசயfகைள[G தC=க Microsoft
Security Essentials எBVG ெசயfைய
இைணDேத வழ!W வZWற/. த]ேபா/
அைதA ேபாBேற ேபாfயான ெசயf ஒB`
ைவர* ஆக பர% வZவதாக ைம=ேராசாAS
எIசaD/#ள/. (https://blogs.technet.microsoft.
com/mmpc/2016/10/21/beware-of-hicurdismos-its-a-
fake-microsoft-security-essentials-installer-that-can-
lead-to-a-support-call-scam/) 

X�Sட- உலW- பா/காA4 எBப/ ஒZ
ெபaய அaதான %ஷயமாக ெதாடU:/ பல
ஆ&Cகளாக உ#ள/. நாG வா}G உலகG,
எAேபா/G ெதாடUe- உ#ளதாக இZAபதா-,
நG கGAhSடUகR-, *மாUS ேபாB
கR- ேஹ=கUக# �ைழவ/ wக
எRதாக உ#ள/. இைதD தC=க
எDதைன ெசயfக# இZ:தாFG,
அவ]ைற �^ ேஹ=கUக# த!க#
ேவைலைய= காSX= ெகா&
CதாB உ#ளாUக#.

ேபாfயாக வZG மா-ேவU 
ெசயf\B ெபயU Hicurdismos.
இ/ ெச=haSX எசBHய-*
ெசயfைய இB*டா- ெசc
5CG 4ேராWராமாகD தBைன=
காSX= ெகா#Wற/.
ஆனா-, இ/ ஒZ
மா-ேவU 4ேராWராG.
இைத இB*டா-
ெசcதQடB, நம=g
%&ேடா* H*டG
=ராz ஆனா- தரA

பCG  ல jறD 5ைர (Blue Screen of Death 
(BSOD)) காSடAபCG. இ/ ேபாfயான 5ைர.
இதB _லG நGைம  அ5Uவைடய ைவD/,
தB ேநா=கDைத இ:த மா-ேவU ெசய-ப-
CD5= ெகா#Wற/.

ஆனா-, ஒZவU இ:த ேபாfயான ெசய
fையD தர%ற=கG ெசc/#ளாரா எB`
அ^:/ ெகா#ள Hல வqக# இZAப தாக
ைம=ேராசாAS அ^%D/#ள/.

இ:த மா-ேவU 4ேரா Wராw]காக setup.exe
எBற ைப- தர%ற=கG ெசcயAபCG. ஆனா-,
ைம=ேராசாAS இ/ ேபாBற ெபயa- ெச= h
aSX எசBHய-* இB*டாலU எைத[G தZ
வ5-ைல.

இ:த மா-ேவU தZG  லD 5ைர\-, 
ெதாடU4 ெகா#ள தகவ- தரAபSXZ=gG.

%&ேடா* Wராz ஆனா-
Wைட=gG  லD5ைர\-

அ/ ேபால தக வ-க#
எ/QG தரAபCவ5-ைல.

மா-ேவU ைப- wகQG
மா`பSட அள QகR-
இZ=gG. 1 எG.e.=gG
gைறவாக இZ=gG. ைம=-
ேராசாAS ைப-க# ெபa ய
தாக இZ=gG. இ:த ைபf- 
காSடAபCG j`வனD5B

ெபயaFG ேவ`பாC
இZ=gG.

%&ேடா* 8 ம]`G
%&ேடா* 10 இய=க
>ைறைமகR-, ெச=h
aSX எசBHய-* ெசய-
பாC, %&ேடா Xப&டU

(Windows Defender) ெசயf\-

ேபா=யான
ெச@ABCD ைப4 ஜா@Fரைத
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இைண=கAபSXZAபதா-, அைவ ேதைவ
இ-ைல என இ:த அ^%Ae- காSடAபCG.

இ:த மா-ேவU காSCG  லD 5ைர\-, 
கGAhSடU பா5=கAபSட தாக= காSடAப
Cவ/டB, ெதாq- �Sப உத%=காக, உட
னXயாக ஓU இல=கG தரAபSC அதைனD
ெதாைலேபH\- அைழ=gமா` அ^%A4
தரAபCG. இ:D எ&ைண அைழ=கI ெசா-
வ/ ஒZ ஏமா]` ெசc 5யாgG. இ:த எ&ைண
அைழDதா-, ம`>ைன\- ேப�பவU, கGA
hSடa- உ#ள eரIைனையI சa ெசc5ட கS
டணG எmவளQ ெசFDத ேவ&CG என அ^
%AபாU. உ&ைம\- கGAhSடa- எ:தA 
eரIைன[G இZ=கா/.

இ:த மா-ேவU 4ேராWராG உ!க# கGAhS

டைர அைட: /%Sடா-, அதைன %&ேடா*
Xப&டU ெசயfைய= ெகா&C  =கலாG.
இத]g இைணய இைணA4 ேதைவ இ-ைல. 
இைணய இைணA4 இ-லாம-, Xப&டU 
ெசயfைய இய=W, இ:த மா-ேவU 4ேரா W
ராைம  =கலாG. ேமFG %&ேடா* ஆAப
ேரSX! H*டDைத[G i *டாUS ெசc5டD
ேதைவ இZ=கா/.

இ/ ேபால உ!க# கGA hSடa- மா-ேவU
4ேராWராG ெசய-பாC ெதBபSடா-, ைம=-
ேராசாAS உடேன, அதைனD தன=g ெதa %=
gமா` ேகSC= ெகா&C#ள/. இ/ g^D/
ெதa%=க  !க# ெச-ல ேவ&Xய இைணய
தள >கவa: http://support.microsoft.com/
reportascam

நாG உZவா=gG ஆவண!கR- ேடe#
கைள இைண=க ேவUS பல வq கR-

நம=g உதQWற/. ேடe# ஒBைற இைணDத
eBனU, அதB ெநSC வaைச\B அகலD
5ைன நாG நG ேதைவக�=ேக]ப, அ5-
அைம=கAபCG ேடSடா %]Wண!க, நாG
மா]ற ேவ&Xய5Z=gG. இத]gA பல
வqக# உ#ளன. இ5- >=Wயமான ஒZ
வச5 இ5- தரAபSC#ள அதt tஊXt எB
ப/தாB. உ!க�ைடய ேடeRB ஒmெவாZ
ெநSC வaைச= கSடD5FG H^ய அள%-
ேடSடா ைவD5Z:தா-, இ:த வச5 உ!க
�=g wகQG உத%யாக இZ=gG. இதைனA
பயBபCDத= vx=காyG வqகைள= ைகயா
ளQG.

 !க# ேவUS 2000, 2003 பயBபCD/ப
வUகளாக இZ:தா-, vேழ தரAபSC#ளபX
ெசSX!* அைம=கQG.
1. சGப:தAபSட ேடe# >}வைத[G ேதU:

ெதC=கQG.
2. ேடe# ெமV%- உ#ள AutoFit எBப5-

WR= ெசc5டQG. ேவUS இAேபா/ ஒZ
/ைண ெமV%ைன= காSCG.

3. இ:த /ைண ெமV%- AutoFit to Contents
எBபதைனD ேதU:ெதC=கQG. 
 !க# பயBபCD/வ/ ேவUS 2007

அ-ல/ ேவUS 2010 ஆக இZ:தா-,

1. சGப:தAபSட ேடe# >}வைத[G ேதU:
ெதC=கQG.

2. இd, Layout எBற ேடAe- WR= ெசc5
டQG.

3. அCD/, Cell Size எBற g�Ae-, AutoFit
எBப5- WR= ெசc5டQG. ேவUS ஒZ
vx%a ெமV %ைனD தZG.இ5- பல ஆA-
ஷBக# Wைட=gG.

4. இவ]^fZ:/ AutoFit to Contents எBப
தைனD ேதU:ெதC=கQG. அCD/ ஓேக
WR= ெசc/ ெவRேயறQG.
இதனா- ேடeR- ஏ]பCG மா]றG,

 !க# அதB கSட!கR- jரA e\Z=gG தக
வ-கைளA ெபா`Dத/. ேடe# >}=க காf
யாக இZ:தா-, அைனD/ கSட!க�G ஒேர 
மா5aயான அள%- மா]^ அைம=கAபCG.
அ-ல/ ஏேதVG Hல கSட!கR- மSCG தக-
வ-க# இZAeB, அவ]^]ேக]ப அைனD/
கSட!க�G மா]^ அைம=கAபCG.  பல
வைகயான தகவ-கைள ெச-கR- அைமD5
Z:தா-, மQ* உத%[டB ேமேல g^AeSட
வச5ையA பயBபCDதலாG. ேடeRB இட/ 
எ-ைல= ேகாSX- ட4# WR= ெசc5டQG.
ெநSC வaைச ெச-கRB எ-ைல= ேகாC 
தானாக அSஜ*S ெசcயAபCG. ேமேல தரA-
பSட வqகRB _லG ெசSX!* ஏ]பCD5I 
ெசc5CG.

ேவJD4
ேடV(@W
ஆCேடா VC
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உலக அள%-, ெமாைப- ேபாBக# வq
இைணயDைத அygவ/, ெட*=டாA

கGAhSடU வqயாக அy gவைத= காS
XFG அ5கமாW[#ளதாக அ^யAபSC#ள/.
இ:த வைக\- இ/ேவ >த- >ைற jகx
வாக= கZதAபCWற/.

இைணயA பயBபாSைடD ெதாடU:/ க&
காtD/ வZG StatCounter எBVG அைமA4
அ&ைம\- ெவR\SC#ள அ^=ைக\-
இ:தD தகவைலD ெதa%D/#ள/. ெமாைப-
ேபாB ம]`G ேடAளS _லG 52.3%
இைணயA பயBபாCG, ெட*=டாA கGA-
hSடU வqயாக 47,3% பயBபாCG த]ே பா/
உ#ளதாக அ^%=கAபSC#ள/.

இைணயA பயBபாC, தகவ- ெதாடU4
உலW- ஏ]பCG மா]ற!களா-, 45ய பaமா
ணDைதA ெப]`#ள/. 4� அைலவaைசD
ெதாடU4#ள *மாUS ேபாBக# வZைகயா-,
இைணயA பயBபாC உலகளா%ய அள%-
அ5கaD/#ள/. இதனா-, வழ=கமாக ேம]
ெகா#ளAபCG,ெட*=டாAகGAhSடUம]`G
அதB v ேபாUS வq இைணய பயBபாC eB
V=gD த#ளAபSC#ள/. ேபாWற ேபா=W- 
ெமாைப- ேபாBக# வqயாக இைணயDைதA
பயBபCD/வ/ எRதாWA ேபான/ மSC
wB^, *மாUS ேபாBகR- ஏ]பCDதAபCG
oCத- வச5க#, இதைன அ5கaD/#ளன.
எCD/= காSடாக, *மாUS ேபாdfZ:ேத,

4�TD இைணA4 வqயாக, டாg ெம&S-
கைள அIHCG வச 5ைய= oறலாG. >B4
*மாUS ேபாBகR-, டாg ெம&SகைளD தர-
%ற=கG ெசcதாFG, அவ]ைற ெட*=டாA
கGAhSடZ=g மா]^ய eBனேர, ea&S 
எC=க இயFG. இAேபா/ இ:த தைட  =கA
பSC#ள/. இ/ ேபாBற வச5கேள, *மாUS
ேபாBக# ம]`G ேடAளS e.H.=க# ேபாBற 

ெமாைப4 வ6 இைணய8 9:;ய<
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ெமாைப- சாதன!க# வqயாக இைணயDைத
அ5கமாகA பயBபCDத ஊ=g%=WBறன.

இ/ இBெனாZ பaமாணDைத[G த:-
/#ள/. இைணய தளD5ைன வXவைமA
பவUக#, த!க# இைணய தளA ப=க!க#,
ெமாைப- சாதன!கRFG ெப]` பX=கA
பCG வைக\- கSடாயமாக அைம=க ேவ&
X[#ள/. H^ய அள%- வUDதகG ேம]
ெகா#பவUக#, அD5யாவHயA பt வழ!gG
ேசைவ\- ஈCபCபவUக�=g இ/ ஓU எIச
a=ைக ெசc5ைய வழ!W[#ள/. ெமாைப-
வq\FG பX=gG வைக\-, இைணய
தள!க# ஏ]பCDதAபSடா- தாB, த!க �
ைடய வUDதக, ேசைவ ெசய-பாC அ5க
ம=கைளI ெசBறைட[G எBப/ ெதRவா
W[#ள/.

இ:5யா%-,
ெமாைப- சாத
ன ! க #
வ q

இைணயA
பயBபாC,
%ய=கDத=க
அள%- அ5
கaD/#ள/ இ!g
g ^ A e ட D த = க
தாgG. இைணய
அyகf-, 78.05%
ெமாைப- ேபாBக# 
வqயாகQG, 21.18%
ெட*=டாA கGAhSடU
வqயாகQG, 0.76% ேடAளS
e.H.=க# வqயாகQG ேம]ெ கா#
ளAபSC வZWBறன. அெமa=கா %FG,
eaSடdFG இBVG இைணய அyக-,
ெட*=டாA கGAhSடU வq யாகேவ அ5கG
ேம]ெகா#ளAபSC வZWற/. அ!g
ெமாைப- ேபாB வq இைணயA பயBபாC
>ைறேய 42% ம]`G 44.4% ஆக உ#ள/.

இதைன= கZD5- ெகா&ேட, og#,
இைணய தள!க# ெமாைப- சாதன!கRFG
காணAபCG வைக\- இZ=க ேவ&CG எB
பைத வf[`D5 வZWற/. த!க�ைடய
இைணயA ப=க!க#, ெமாைப- சாதன!கR-
காணAபCG வைக\- உ#ளனவா எBபைதI
ேசாதைன ெசc/ பாUD5ட, இைணயD5- ‘Test
My Site’ எBVG ெசயfைய இலவசமாகD தZ
Wற/. இைணயA ப=கD5-, இ:த வைக\-
ஏேதVG eரIைன இZ:தா-, இ:த ெசயfேய
அதைனI சa ெசc/ தZWற/.

இைணயA பயனாளUக# இAேபாெத-லாG,
தா!க# நகU:/ ெகா&XZ=ைக\ேலேய,
பயணD5- இZ=ைக\ேலேய, ச_க ஊட

க!கR- இைண:/ பயBப CD/Gே பாேத,
இைணயD5- இZ:/ தக வ-கைளA ெப`
வ5- ஆUவG காSX வZWBறனU. இவUகRB
ஆUவDைத >Bd`D5ேய, og# Accelerated
Mobile Pages எBVG ேகாSபாSXைனD த:
/#ள/. இதB அXAபைட\- AMP Project
எBVG 5SடD 5ைன[G வழ!W[#ள/.
இதB _லG, இைணயA ப=க!கைள ெவR
\CபவUக#, த!க# இைணயA ப=க!கைள,
ெமாைப- இைணயA ப=க!களாக மா]^
ெவR\ட >X[G.

ேப*4= j`வன>G, தB பயனாளUக#
அ5கG பயBபCD/வ/ ெமாைப- ேபாB
கைளேய எB`ணU:ேத, ‘ேப*4= ைலS’
(Lite version) எBVG ெசயf\B _லG தB
இைணயA ப=கD 5ைன, அைனD/  ெமாைப-
ேபாBகRFG எRதாகQG %ைரவாகQG

ேதாB`GபX அைமD/#ள/.
g ை ற வான ேவகG

ெகா&டஇைணய 
இைணAeFG,
தB இைணய
தளG %ைரவா

கQG எRதாகQG 
Wைட=gG வைக\-
அ ை ம D / # ள / .
ஏெனBறா-, இ:
5யா%- மSCG,

ே ப * 4 =
தளDைதA பயB
ப C D / ப வ U

கRB எ&t=ைக,
மாத அXAப ைட\-, 15.5 ேகாX-
யாக உ#ள/. இவUகR- 90% ேபU,
ெமாைப- சாதன!க# வqயாகேவ

ேப*4= தளDைதA பயBபCD/WBறனU எB
ப/G g^A eடDத=க/.

வUDதக j`வன!க�=g, ெதB Wழ=g நாC
கR-, இ:5யா இAேபா/ அ5கமாக வாcA
4க# தZG நாடாக உ#ள/. இ!g *மாUS 
ேபாB பயBபCD/ேவாU எ&t=ைக 22
ேகாXயாக உ#ள/. 130 ேகாX ஜனDெதாைக
ெகா&ட இ:த நாSX- வUDதக வாcA 4க#
ஏராளG என eMarketer எBVG ஆcவைமA4
ெதa%D/#ள/. நடA4 ஆ&XB _Bறா வ/
காலா&X-, இ: 5யா%- *மாUS ேபாB
%]பைன 23% உயU:/#ள/. இதனா- தாB,
aைலயB* �ேயா தB 4� வUDதகD5-
அ5க= கவனG ெசFD5, இ:5யா >}வ/G
ஒZ ெபaய மா]றDைத ஏ]பCD5[#ள/.
இDதைகய நடவX=ைகக�G, *மாUS
ேபாB %]பைனைய[G, *மாUS ேபாBக# 
வq இைணயA பயBபாSைட[G வளUD/
வZWBறன.
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வ!கைள ஒ'() ப+,த
டாgெம&S அைமDத eBனU, Hல ேவைள

கR-, ஒZ பாரா%- அைனD/ வaக�G
ஒேர உயரD5- இ-லாம- அைம=கAபSXZA
பதைன= காணலாG. இத]g= காரணG, நாG
ேதU:ெதCD/#ள எ}D/Z=ேக]ற வைக\-,
வaக�=Wைடேயயான உயரG அைம=கAப
டாதேத காரணG. பாரா பாUமSX! டயலா=
பா=* _லG, தானாக ைலB *ேபH! 
அைம=gG (Auto line spacing) >ைற ேதU:ெதC=
கAபSXZ:தா-, ேவUS, வa\- உ#ள wகA
ெபaய எ}D/Z%ைன= க&ட^:/, அதB
அள%]ேக]ப, அத]ேக]ற வைக\- வaக�=
Wைடேயயான இைடெவRைய அைம=Wற/.
ஒZ வa\- உ#ள எ}D/ZQ=gG, அCDத
வa\- உ#ள எ}D/Z%]gG அள%-
%D5யாசG இZ:தா-, வaக�=Wைடேய
யான இைடெவR ேவ`பாடாக அைமWற/.
இ:த eரIைன=gD �UQ காண, வaக�=
Wைடேயயான இைடெவRையI சaயாக நாேம
அைம=க ேவ&CG. இத]g ஒZ வq உ#
ள/. நாG எ:த அள%- எ}D/Z%ைனD
ேதU:ெதC=Wேறாேமா, அதB அள%- 120
சத�த அள%- வaக�=Wைடேய இைட
ெவR அைம=கலாG. எCD/= காSடாக
ைடG* ேராமB எ}D/Z%- 10 பாc&S
அள%- எ}D/=கைளA பயBபCD5னா-,
வaக�=கான இைடெவR 12 பாc&Sகளாக
இZ=க ேவ&CG.

.ைர0 )123ைன மைற0க

ேவUX- மQ* பயBபCD/ைக\-, H^ய
அள%- ம�ச# வ&ணD5- Hல இட!

கR- கSட!க# எ}வைதA பாUD5ZA�Uக#.
உ!க# மQ* எதைன= காSCWற/ எBப/,
H^ய அள%- %ள=gG ெசc5 அ:த= கS
டD5- இZ=gG. இைவ *WiB XA*
(ScreenTips) என அைழ=கAபCWBறன. மாறா
jைல\-, இைவ எAேபா/G இய!W= ெகா&
XZ=gG. அதாவ/  !க# உ!க# மQைஸ=
ெகா&C ெச-ைக\-, g^AeSட இடD5- 
இ:த கSடI ெசc5 Wைட=கAெப`G.  
ஆனா-, ஒZ HலU, இ/ எத]g? ெதa:த/
தாேன, என எaIச- பCவாUக#. அAபXAபS
டவUக#, Hல ெசSX!* அைமDதா-, இைவ

காSடAபடாம- இZ=gG.
1. ேவUS ஆAஷB* (Word Options) டயலா=

பா=�ைனA ெபறQG.ேவUS 2007-, 
ஆ�* பSடைன அ}D 5னா-, Wைட=gG
கSடD5- vழாக Word Options Wைட=gG.
உ!கRடG ேவUS 2010 இZ:தா-, aA-
பd- ைப- ேடA அ}D5, eBனU Options
எBப5- WR= ெசc 5டQG.

2. 5ைர\B இட/ ப=கD5- Advanced எBற
ஆAஷd- WR= ெசc5டQG.

3. இ!g *gேரா- ெசc/ vழாகI ெசBறா-, 
Display எBற eaQ Wைட=gG.

4. இ5- Show Shortcut Keys in ScreenTips எBற
ெச= பா=�- X= இ-ைல எBபைத உ`
5AபCDதQG.

5. அCD/ ஓேக WR= ெசc/ ெவR ேயறQG.

ேட39: ெந=+ வ!ைச அகலA

ேவUS டாgெம&SX-, ேடe# ஒB` தயா-
a=gG ேபா/, அதB ெநSC வaைச\B

அகலD5ைன wகD /- fயமாக அைம=க
>X[G. அத]g= vx=காyG வqகைளA 
eBப]றQG.
1. எ:த ெநSC வaைச\B அக லDைத மா]^ 

அைம=க %ZG 4W�Uகேளா, அதைனD
ேதU:ெதC=கQG.

2. aAபd- Layout எBVG ேடAeைனD
ேதU:ெதC=கQG.

3. ேடe# g�Ae-, Properties எBVG ஆA
ஷைன WR= ெசc5டQG. ேவUS ேடe#
AராAபUS�* (Table Properties) எBVG
டயலா= பா=ைஸ= காSCG. 

4. இ!g Column எBVG ேடA காSடAபட
ேவ&CG.

5. அCD/ Preferred Width எBபைதA பயB
பCD5, ெநSC வaைச\B அகலDைத,
 !க# எ&yWறபX அைம=கQG.

6. அCDத ெநSC வaைச\ைனD ேதU:ெதC=க,
Previous Column அ-ல/ Next Column பSடB
கR- WR= ெசc/ ேதU:ெதC=கQG.

7. மா]ற ேவ&Xய அைனD/ ெநSC வaைச
கRFG ேம]பX ெசய-பாSXைன ேம]
ெகா#ள ேமேல 5 ம]`G 6 jைலகR- oறA
பSC#ளவ]ைற ேம]ெ கா#ளQG.
>XDத eBனU, ஓேக WR= ெசc/ AராA

பUS�* டயலா= பா=ைஸ _டQG.
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ஒB0)A எ0ெஸ:
 !க# பயBபCD/G கGAhSடU ஒZ

ம-SX �Xயா கGAhSடU எBறா-,
எ=ெஸ- ஒU=  S ஒB^ைனA பயBபCD/
ைக\-, Hல ெசய-பா Cக�=g ஒf=கI ெசc
5CG வைக\- அைம=கலாG. ஏ]கனேவ, 
நாG தவறான v\ைன அ}D/ைக\- ‘X!’

எB` நாG எ5UபாU=காத ஒfைய எ=ெஸ-
ஏ]பCD/G. இதைனI ச]` %aவாக, நாG
%ZG4G ெசய-பாCகR-, %ZG4G ஒf ஏ]
பCG வைக\- அைம=கலாG.

இத]g= vேழ ெகாCD/#ள ெசய-பாC
கைள ேம]ெகா#ளQG.
1. >தf- எ=ெஸ- ெசயfைய இய=கQG.

எ=ெஸ- 2007 4ேராWராw-, Office பSடB
அ}D5, vழாக= Wைட=gG Excel Options
எBற ேடAe- அ}DதQG. எ=ெஸ- 2010
ம]`G எ=ெஸ- 2013 எd-, aAபd-,  
File ேடA அ}D5 Options எBபதைன= WR=
ெசc5டQG.

2. இAேபா/ Wைட=gG டயலா= பா=�-,
இட/ ப=கG உ#ள Advanced எBபதைனD
ேதU:ெதC=கQG.

3. இAேபா/ Wைட=gG eaQகR- Provide
Feedback with Sound எBற ெச= பா=�- X=
அைடயாளG ஒBைற ஏ]பCDதQG.

4. அCD/ ஓேக WR= ெசc/ ெவRேயறQG.
இd, எ:த ஒf ேவ&CG எBபதைன
க&Sேரா- ேபன- ெசB`, Sounds Applet
_லG மா]^= ெகா#ளலாG. இ:த ெசய-
பாSXைன, எ=ெஸ- உ#ளாக ேம]ெ கா#ள 
>Xயா/.

ெச:E0)F
GH()A எIகF

எ=ெஸ- ெதாgAe- ெச- ஒB^- எ&
கைள அைம=W�Uக#. அAேபா/ இடG

இ-ைல எBறா- ெச- தானாக %a:/ ெகா#-
Wற/. அ-ல/ நம=gA eX=காத ##### எBற
அைடயாளG Wைட=Wற/. காரணG எBன
ெவBறா-  !க# தZG எ& அ:த ெச-f- 
அட!க%-ைல எB` ெபாZ#.  இ/ ேபால
ெச- %aவைடவ/ உ!க�=gA eX=க
%-ைல எBறா- உ!க�=g இBெனாZ
வq உ#ள/. எ&கைள H^ யதா=W%Sடா-
ெச-F=g# அட!W%CG அ-லவா? இ:த
ேவைலைய யாU பாUAபாUக#? எ&கைள
அXD/A eB ெசல=S ெசc/ eB அதB
அளைவI �Z=gG ேவைல ேநரG எC=gG
ெசய- அ-லவா? ேதைவேய இ-ைல. 

கGAhSடேர அதைனA பாUD/= 
ெகா#�G. ெச-fB அகல
அளைவ= oSடாம- ெச- F=g# 
எ&கRB அளைவI �Z=W அைமD/= 
ெகா#�G. எAபX எ}D/=கRB அளைவI 
�Z=கலாG எB` ேயாH=க ேவ&டாG. 
அத]கான “shrink to fit” எBற கSடைள= கSடD-
5ைன= WR= ெசc5Sடா- ேபா/G. 

இத]g >தf- எ:த ெச-கR- ம]`G 
பC=க வaைசகR- இ:த ெசய-பாC
ேதைவேயா அவ]ைற >தf- ெசல=S ெசc 5
டQG. அதBeB பாUமS ெச-* (Format Cells)
%&ேடா%ைனD 5ற=க ேவ&CG.  இத]g
ெச-கைளD ேதU:ெதCDத eBனU ைரS WR= 
ெசc/ வZG ெமV%- Format Cells எBற
eaைவD ேதU:ெத C=க ேவ&CG. அ-ல/ 
க&Sேரா- + 1 அ}DதQG.

இ5- Wைட=gG ேடAகR- Alignment
ேடeைன= WR= ெசc/ அத]கான %&-
ேடா%ைனA ெபறQG. Text Control section எBற
ea%- Shrink to fit எBபைத= WR= ெசc5
டQG. eB ஓேக ெகாCD/ ெவR ேயறQG.
இd ேதU:ெதCDத ெச-கR- எ&கைள 
அைம=gG ேபா/ அைவ ெச-F=g# அட!
காதவனவாக இZ:தா- தானாக தB அளைவI
�Z=W= ெகா#�G.
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இ:5யா%- *மாUS ேபாB %]பைன
ெதாடU:/ பல உயர!கைளD ெதாSC= 

ெகா&CவZWற/.நடA4 2016 ஆG ஆ&X-, 
ஜூைல >த- ெசAடGபU வைர\லான 
காலD5-, >:ைதய ஆ&C இேத காலD5- 
ேம]ெகா&ட %]பைனைய= காSXFG, 23%
உயUவாக %]பைன ெசcயAபSC#ள/. உலக 
அள%-, 5 சத�தேம அ5கaDத jைல\-,
இ:5யா%- ேம]ெகா#ளAபSட %]பைன
கவனD5]gaய/ என Counterpoint Research 
எBVG ஆcQ ைமயG ெதa%D/#ள/.

4� அ-ல/ எ-.X.இ. அைலவaைச
5றB ெகா&ட *மாUSேபாBகR-, பD5- 
எSC ேபாBக#, த]ேபா/, *மாUS ேபாB
ெசய-பாSX-, wக உயU:த 5றனாக=
கZதAபCWBற VoLTE (Voice over Long-Term
Evolution (VoLTE)) தகவ- பaமா]றD5ைனI
ெசய-பCDத= oXயதாகேவ இZ=WBறன.

இ:த 5றB, த]ேபாைதய *மாUS ேபாB 
%]பைன\- ஒZ ேதைவயான தர வச5யாக= 
கZதAபCWற/. இதனாேலேய *மாUS ேபாB 
%]பைன உயU:/ வZWற/.

சாதாரண ேபாBகளானாFG *மாUS
ேபாBகளானாFG, இ:5யா%- %]பைன\- 
>த- இடD5- இZAப/ சாGச! j`வனG. 
ெசBற காலா&X-, இதB %]பைன 4% 
gைற:தாFG, wக அ5க எ&t=ைக\- 
ெமாைப- ேபாBகைள %]பைன ெசcத 
j`வனமாக, சாGச! j`வனேம இடG 
eXD/#ள/.

இர&டாவ/ இடD5-, ைம=ேராேம=* 
j`வன>G, அதைன அCD/ ெலேனாவா என 
வaைச\- உ#ளன. இBெட=* நாBகாவ/ 
இடD5]gI ெசB` %Sட/. *மாUS ேபாB
%]பைன\-, இBெட=* j`வனDைத, LYF
ம]`G Xiaomi j`வன!க# >:5%Sடன.
Oppo ம]`G Vivo ெதாடU:/ %]பைன\-
>Bேன^ வZWBறன. ெசBற ஆ&ைட=
காSXFG, >ைறேய 272% ம]`G 437%
அ5கமாக %]பைன ேம]ெகா&டன. 

பல j`வன!க# ெதாடU:/ சFைககைள 
அ#RD த:/ த!க# %]பைனைய அ5கaD/
வZWBறன. இ:தA ேபாSX=g= காரணG, 
ம=க# ெமாைப- ேபாB எB` வா!Wனா-,
அ/ *மாUS ேபானாக இZ=க ேவ&CG 
எBற இல=Wைன= ெகா&XZAபதா- தாB 
என இ:தA ea%- ஆcQ ேம]ெகா&C#ள 
அைமA4க# அ^%D/#ளன.

ெகாD கCD. பற@W8
%மாJC ேபாZ

 [பைன
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தB சாGச! கால=� ேநாS 7
ேபSடa\னா-, பலDத இழAe]g

ஆளான/டB, தB j`வனA 4கைழ[G
ெகCD/= ெகா&ட சாGச! j`வனG, 
%ைர%- ெவR\டAபS இZ=gG, கால=�
எ*8 எSu *மாUS ேபாd-, பல அ5ரXயான
ெதாq- �Sப வச5கைள அைம=க
இZ=Wற/. இ/ g^D/ உ`5AபCDதAபடாத
பல தகவ-க# ெவRயாW[#ளன. அவ]ைறA
பாU=கலாG.

இ Z
ப = க > G
வ ை ள Q க #
ெகா&ட 5ைர
அ ை ம = க A
பCG. இதB
5ைர 5.5
அ ! g ல
அ ள % -
3840 x 2160p
e = ெ ஸ -

அடUD5[டB, Super AMOLED 4K X*eேள
ெகா&டதாக அைம[G. இதB அடUD5 
5றB 806ppi ஆக அைம[G. இதனா-, இதB
5ைர ‘ெமcைம உணUQ தZG’ %UI�வ- 
aயாfSX தBைம[டB அைமயலாG எB`
எ5UபாU=கAபCWற/. 

இBெனாZ wகA ெபaய அGசG அதB ராG
jைனவகG. jIசயமாc இ/ 6 அ-ல/ 8 �.e.
ெகா&டதாக இZ=கலாG. இ/வைர 8 �.e.
[டB ராG ெமமa ெகா&ட *மாUS ேபாB 
வ:த5-ைல.

இதB ெசய- 5றB எ5UபாU=காத வைக\- 
HறAபாக அைம[G வ&ணG, AராசசUக#
ெபாZDதAபட இZ=WBறன. பBனாSடள%- 
பg5வாaயாக, AராசசUக# அைம[G. ஒZ
மாட- ேபாd- Snapdragon 830 SoC AராசசZG,
இBெனாB^-, Exynos 8895 CPU AராசசZG
இZ=gG.

வZGeAரவa 26 இ/ g^Dத அ^%A4 வZG 
எB`G, ேபாB மாUI மாதG %]பைன=g= 
Wைட=gG எனQG எ5UபாU=கAபCWற/.

அ;ரDயான
மா[றUக(டZ
சா8சU கால@] எ% 8 எC_

பாU=கலாG.
இ Z
= க > G
ை ள Q க #

கா&ட 5ைர
அ ை ம = க A

CG. இதB
ைர 5.5

அ ! g ல
அ ள % -
840 x 2160p

= ெ ஸ -

[டB ராG ெமமa ெகா&ட *மாUS ேபாB
வ:த5-ைல.

இதB ெசய- 5றB எ5UபாU=காத வைக\-
HறAபாக அைம[G வ&ணG, AராசசUக#
ெபாZDதAபட இZ=WBறன. பBனாSடள%-
பg5வாaயாக, AராசசUக# அைம[G. ஒZ
மாட- ேபாd- Snapdragon 830 SoC AராசசZG,
இBெனாB^-, Exynos 8895 CPU AராசசZG
இZ=gG.

வZGeAரவa26இ/g^Dதஅ^%A4வZG
எB`G, ேபாB மாUI மாதG %]பைன=g=
Wைட=gG எனQG எ5UபாU=கAபCWற/.
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இர&C HGக�டB இய!gG *மாUS
ேபாB ஒBைற, பSெஜS %ைல\-
aைலயB* j`வனG Water 11 எBற ெபயa-
ெவR\SC#ள/. இதB ஒZ HG இடD5-,
ெமமaகாUXைனIெசZW[GபயBபCDதலாG.
இ5- 5 அ!gல அள%- IPS LCD ெகபாHXm
டI *WiB தரAபSC#ள/. அD/டB 5
பாc&S ம-SX டI வச5[G தரAபSC#ள/.
2�, 3� ம]`G 4� அைலவaைசகR- இ:த
*மாUS ேபாB இய!gWற/.

லQS *�=கU ம]`G 3.5 w� ஆXேயா ஜா=
இைண=கAபSC#ள/. இதB ராG ெமமa 3
�.e. *ேடாேரu ெமமa 16 �.e. இதைன 32
�.e. வைர அ5கAபCDதலாG. ெநSெவாU=
இைணAe]g, இ:த ேபாd-, �.e.ஆU.
எ*., எSu, 3�, 4�, 4�TD, [.எ*.

e. ஆWய ெதாq- �Sப!க# ெநSெவாU= 
இைணAe]g ைக ெகாC=WBறன. 
ஆSேடா ேபாக* ம]`G 13 எG.e. 5றB 
ெகா&ட ேகமரா eB4றமாகQG, 5 எG.e.
5றB ெகா&ட ேகமரா >B4றமாகQG
இய!gWற/.

இ5- MTK 6735A HAெசS தரAபSC#ள/.
Accelerometer, Ambient Light Sensor, Proximity
Sensor ஆWய ெசBசாUக# இய!gWBறன. 
எ*.எG.எ*., எG.எG.எ*., இெம\-
வச5க# தரAபSC#ளன. எG.e.3 ம]`G எG.
e. 4 eேளயUக# இய!gWBறன. எI.X.எG.
எ-. 5 eரQசU தரAபSC#ள/.

இதB fD5யG பாfமU ேபSடa 2100 mAh
5றB ெகா&டதாக உ#ள/. இ:த *மாUS 
ேபாdB அ5க பSச %ைல �. 8,320.

தB 45ய *மாUS ேபானாக, சாGச! j`வனG
தB Galaxy J7 Prime எBVG மாடைல
%]பைன=g அ^>கAபCD5[#ள/. இதB
அ5க பSச %ைல �. 18,790. இதB ஐ.e.
எ*., எ-.X.H. ெகபாHXm டI *WiB 5ைர
5.5 அ!gல அள%- அைம=கAபSC#ள/. 
ம-SX டI வச5 ெகா&ட இ:த 5ைர=g,
காUd!= ெகாa-லா Wளா*4 பா/காA4
தரAபSC#ள/.

இதB ராG ெமமa 3 �.e. எBப/
g^AeடDத=க ஒBறாgG. இதB *ேடாேரu
ெமமa 32 �.e. இதைன 256 �.e. வைர
உயUD5= ெகா#ளலாG. 2�, 3� ம]`G 4�
அைலவaைசகR- இய!gG இ:த *மாUS
ேபாd- ஒZ நாேனா HGைமA ெபாZD5=
ெகா#ளலாG. இதB பaமாணG 151.7 x 75 x 8
w�. எைட 167 WராG.

இதB AராசசU ஆ=டா ேகாU Exynos 7870.

இதVடB Mali-T830MP2 �.e.[. இைண:/
இய!gWற/. Fingerprint, accelerometer, proximity
ஆWய ெசBசாUக# இய!gWBறன. எ*.எG.
எ*., எG.எG.எ*., இெம\- ம]`G 4z 
ெம\- ஆWய வச5க# தரAபSC#ளன. 

இைசA eaயUக�=g, லQS *�=கU
ம]`G 3.5 w� ஆXேயா ஜா=ெகS
தரAபSC#ள/. ெநSெவாU= இைணAe]g,
3�, 4�, �.e.ஆU.எ*., எSu, டe#[ லாB,
4�TD, [.எ*.e. ஆWய ெதாq- �Sப!க#
இய!gWBறன. இதB eB4றG இய!gG
ேகமரா, ஆSேடா ேபாக*, எ-.இ.X. 
Aளாz வச5[டB 13 ெமகா e=ெஸ- 5றB
ெகா&டதாக உ#ள/. >B4ற= ேகமரா 8 எG.
e. 5றB ெகா&ட/. எG.e.3 ம]`G எG.e. 
4 eேளயUக# இய!gWBறன.

இதB fD5யG அயB ேபSடa 3,300 mAh
5றB ெகா&டதாகD தரAபSC#ள/.

BைலயZ% வாCடJ 11
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இ?;யாைவ அைன0@ தகவ) ெதாp) qVப
liவன*கA மVQn4W, இைணய liவன*
கBN த*கA வL0தக0;_காக. க7 ைவ0
@Aளன எ4ப@, ^MA த4 nea. கைடைய 
U>0@Aள;) Y7QN உi;ZபQ0தZபVQA
ள@. இதைனJ aற?த dைறS) பய4ப Q0;. 
ெகாAள நாN தயாராக ேவ7QN.

ஆ.. ேக. �த.ச$, ம�ைர.

�MA இைச0 தள0;T$?@ பட*கA, அத4
R>3கA, கVடண வைக என அைன0@ வைக 
தகவ)கBட4 ந)ல கVQைரைய0 த?த
ஆa>ய$.M ந4W. இேத ேபால ^MA Rேள
XேடாL MW0@N Uவர*கA அட*+ய கVQைர
ஒ4ைற0 த$மாi ேகVQ. ெகாA+ேற4.

எ]. �யாமளா ேத�, �,பேகாண,.

“இ4ைறய இைணய ேசைவ ;Vட*கA” எ4ற
தைலZR), நாN எதைன0 ேதL?ெதQ.கலாN
எ4iN, இ?த ;Vட*கc) எ4ன வைக வச;கA
தரZபQ+4றன எ4i நQlைலoட4 ெகாQ0
@Aள தகவ)கA nக3N அ$ைம. பய FAள 
வைகS) வp காVQவதாக உAள@.

ஆ.. ேகா�Mதராஜ$, N�Q�.

ைப)கைள எத_காக ேப. அZ ெச[;ட
ேவ7QN, அத_கான வpகA. எ?த வைக ைப)கA 
நம.M d.+யமானைவ, எZபI எ)லாN ேப. அZ
ெச[;டலாN, ேப. அZ ெச[;டாUVடா) நம.M
ஏ_பQN இழZ\ என அைன0@ Uபர*கைளoN 
த?@, கVடாயN ேப. அZ ெச[;ட ேவ7QN எ4ற 
எ7ண0ைத எ4ைனZ ேபா4ற வாச கLக cடN ஏ_-
பQ0; UVvLகA. n.க ந4W.

எ$. �வJ�, N�வர}க,.

உலக அளU) ேபX\. வளL?தாON, இ?;
யாU) அத4 வளLJa MWZ RVQJ ெசா)ON
வைகS) உAளதைன கVQைரS) ெதcவாகZ
\Ac Uபர*கBட4 தரZபV QAள@. XமாLV 
ேபா4 பய4பாQN, இைணயZ பய4பாQN
இதனா) ெதாடL?@ உயL?@ வ$வ@N ஒ$ ந_
பயேன. ேபX\.+ைனZ பய4பQ0;, பலL த*கA
வL0தக நடவI.ைககB.M இலவசமாக UளNப
ர*கைள ெவcSQவ@N நம.M ந4ைமேய.

�. ஆேராLbயதா:, ச}கர$ ேகா�].

சdதாய இைணய தள*கc) ^ட நாN ப;?தவ_ைற
ேப. அZ எQ.க ேவ7QN எனJ hVI. காVI எ:;
ய@ ஆLவ0ைத0 w7Qவதாக உAள@. அேத ேபால,
பல$N மற?@UQN VைரவL ைப)கA MW0@N எ:
;S$Zப@ பயFAள ஒ$ தகவலாMN.

ெஜ. க�ணானMத,, ���நக..

சxக வைல0தள*கc) ெசலUQN ேநரN பய
ன_றதா? எ4ற ேகAU.M j*கA அc0 @Aள 
ெபாiZபான ப;), இ4ைறய இைள ஞLக B.M 
பாடN \கVQவதாக உAள@. அவaயN இதைனZ
பI0@ இைளஞLகA, MWZபாக மாணவLகA,
;$?த ேவ7QN.

எ$. பா()க�, �வகா�.

“எவ_ைற எ)லாN ேப. அZ?” எ4ற ேகAUைய
dத4ைமயாக li0; எ:தZபVQAள ேப. அZ
ெச[;Qவ@ MW0த கVQைர, அ$ைமயான ஒ$
பாடமாMN. ெதcவாக, அைன0@ தகவ)கைளoN
உAளட.+, எ?தUத. MழZபdN இ)லாம) பIZ-
பIயாக க$0ைத Uள.M+ற@. கVQைர ஆa>ய
$.M ந4WoN பாராVQகBN.

ேபரா. கா. இராமV.XN, ெச$ைன.
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ேகAU: எ4<டN U7ேடாX எ.XR கNZeVடL
ஒ4i உAள@. இதைன இ4FN அZேடV ெச[
;டU)ைல. \;யதாக U7ேடாX 7 அ)ல@
உ\7Q Tன.X உAள கNZeVடL வா*க இ$.
+ேற4. எ4Fைடய கவைல எ4னெவ4றா),
\;ய கNZeVட>), U7ேடாX எ.XR \ேரா +
ராNகA அைன0@N இய*Mமா? இ)ைல எ<)
எ4ன ெச[வ@?

எ$. ெர�னா ேஜாச(, க�..
ப5-: %&ேடா* 7 H*டD5-, உ!

க�ைடய ெபZGபாலான %&ேடா*
எ=*e 4ேராWராGக# கSடாயG இய!gG.
%&ேடா* எ=*e ம]`G 7 ஆWய இர&CG
ஒேர வைக இய=கD5- உZவானைவேய. Hல
%ஷய!கR- தாB மா`பSXZ=gG. >Bன
தாக வ:த இய=கD5- ெசய-பSட 4ேரா WராG
கைள இய=gG வைக\ேலேய, %&ேடா*
7 4ேராWராG வXவைம=கAபSXZ=gG.
ஆ!WலD5- இதைன “backward compatibility” 
என= o`வாUக#. ஒZ Hல 4ேரா WராGக#
மSCேம இய!காம- இZ=gG. இதைனI
சa ெசc5ட இBெனாZ வq[G உ&C. 
இய!காத 4ேராWராGகைள, இைணவான
jைல\- (Compatibility Mode) இய!கI ெசc
வ/. 4ேராWராwB ேம-, ைரS WR= ெசc
5டQG. Wைட=gG ெமV%- “Troubleshoot
Compatibility Mode’ எBபைதD ேதU:ெதCD/
WR= ெசc5டQG. eBனU, அ:த 4ேரா
WராG இய!கD ெதாட!gG. ஆனா-, இ:த 
வq அைனD/ 4ேராWராGகRFG ெசய-ப
டா/. ஆனா-, இைவ ஒZ Hல 4ேரா WராGக
ளாகDதாB இZ=gG. நாB >BனாR- இ/
ேபால எ=*e\fZ:/ %&ேடா* %*டா
%]gG, %*டா%fZ:/ %&ேடா* 7=gG

மா^யேபா/, நாB பயBபCD5ய அைனD/
4ேராWராGக�G ெசய-பSடன.

உ4&C fன=* H*டDைதA ெபா`Dத-
வைர அ/ ேவ` கைதயாgG. உ!க�ைடய
%&ேடா* எ=*e 4ேரா WராG அ5- இய!
கா/. ஆனா-,  !க# எ5UபாU=gG 4ேரா WராG 
ேபாலேவ ெசய-பCG பல 4ேரா WராGக#,
உ4&C fன=�- இய!gG வைக\-
jைறய Wைட==gG. அவ]ைற  !க# பயB
பCDதலாG. அவ]ைற https://help.ubuntu.
com/community/SoftwareAlphabeticIndex, எBற
தளD5- காணலாG. ஆனா-, %&ேடா*
எ=*e 4ேராWராGகைள இய=WA பாU=க
ேவ&டாG. உ!க�=g இBெனாZ பa: /ைர 
ெசா-லSCமா? %&ேடா* 7 / 8 / ஆWய
H*ட!கைள= ெகா&ட கGA hSடU வா! g
வத]gA ப5லாக, %&ேடா* 10 H*டG
ெகா&ட கGAhSடைர வா!கQG. இத]
கான சAேபாUS இBVG பல ஆ&Cக�=g
ைம=ேராசாAS வழ!gG. ேமFG, பைழய
%&ேடா* இய=க 4ேரா WராGக�=g, இ5-
ெசய- இைணQ Wைட=gG.

ேகAU: எ.ெஸ) \ேரா+ராnைன0 ெதாடL?@
பய4பQ0@+ேற4. தnp) lைறய ெசா_
கைள இ;) ைடZ ெச[ +ேற4. ;ற. MNே பாேத,
தn~ எ:0@$U) ;ற.க இயலU)ைல. ஒ 
ெவா$dைறoNமா_றேவ7Iய@Aள@.lைலயாக
தn~ எ:0 @$ +ைட.MN வைகS) மா_ற எ4ன
ெச[;ட ேவ7QN?

ேக.O.மலா, N�(�..
ப5-: %&ேடா* இய=கD5-, எ=ெஸ- 

4ேராWராG wக அழகான Calibri எBVG
எ}D/Z%ைன மாறா jைல\- ைவD/#

–டாLட. ெப. சMNர ேபா: –

ேகJ� – பN]
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ள/. தwx எ}D/
Z%ைன எAேபா/G
மாறா jைல\-
ைவD5Z=க %ZG4
W�Uக#. இத]கான
ெசய->ைறகைள=
vேழ தZWேறB.

>தf- ஆ�*
பSடd- (File)
WR= ெசc5டQG.
ெதாடU:/ Excel

Options எBப5- WR= ஏ]பCDதQG. இ!g
Popular எBற eaQ காSடAபட ேவ&CG.
இ5- When creating new workbooks எBற பg
5\-, Use this font எBற பா=* Wைட=gG.
இ5-  !க# %ZG4G எ}D /Z%ைன
( !க# %ZG4G தwx எ}D/Z%ைன)
ேதU:ெதC=கQG. vழாக உ#ள எ}D/Z
அள%-, எ}D5B அள%ைனD ேதU:ெத C=
கQG. eB ஓேக WR= ெசc/ ெவR ேயறQG.
இd  !க# உZவா=gG 45ய ஒU=4=gகR-
மSCேம இ:த எ}D/Z மாறா jைல\-
Wைட=gG. ஏ]கனேவ உZவா=Wய ஒU= 4=
gக#, அேத பைழய எ}D/ZQடB தாB 5ற=
கAபCG. இ:த மா]றD5ைன ெசய-ப CDத,
 !க# எ=ெஸ- 4ேராWராwைன _X, ெவR
ேய^, eB �&CG 5ற=க ேவ&CG.

ேகAU: U7ேடாX 7 எ4 ேலZடாZ கNZeV
ட>) இய*M+ற@. இ;) ;vL ;vெரன, o.எX.
R. ேபாLV ‘not recognized’ எ4i வ$+ற@. aல
ேவைளகc) இய*M+4றன. aல ேவைளகc),
இ$.MN நா4M ேபாLVகc), ஒ4i மVQN
இய*M+ற@. இதைன எZபI ச> ெச[வ@? RரJ
ைன.M. காரணN எ4ன?

ேக.எ,. சகாேதவ$, காைரLகா].
ப5-: Hல ேவைளகR-, நG கGAhSடU

கR-, “USB Device Not Recognized.” ேபாBற
ெசc5 நம=g= Wைட=gG. மQ*, v ேபாUS
அ-ல/ Aளாz Sைரm ேபாBற வ]ைற
இய=க, [.எ*.e. ேபாUSகைள நGe இZA
பவUக�=g, இ/ ஒZ ெபaய eரIைனயாக
உZெவC=gG. இ:த ெசc5 WைடDதQடB,
ெசய-பCG 4ேராWராGகைள ேசm ெசc/
_X%SC, கGAhSடZ=g வZG wB ச=5
இைணAeைனD /&X=கQG. ஓaZ jw
ட!க# கqD/, �&CG wB இைணAைப
ஏ]பCD5, கGA hSடைர இய=கQG. இA
ேபா/ [.எ*.e. ேபாUS ெசய-பCWறதா எனA
பாU=கQG. இ-ைல எd-, [.எ*.e. ேபாUS-
கR- இைண=கAபSXZ=gG அைனD/
சாதன!கைள[G, இைணAefZ:/  =W%
டQG.  =gவத]g அ:த சாதனD5B ஐகாB
�/ ைரS WR= ெசc/, ‘Disconnect’ எB

ப5- WR= ெசc/  =கQG.  =Wய eBனU,
கGAhSடைர �&CG இய=கQG. இய!கD 
ெதாட!WயQடB, இ:த சாதன!கைள, [.எ*.
e.ேபாUSX- இைண=கQG. 

இAேபா/G சaயாக%-ைல எBறா-,
உ!க# %&ேடா* இய=கD5]கான அAேடS 
ைப-கைள  !க# தர %ற=கG ெசc/
இB*டா- ெசc /#~Uகளா எனI ேசாதைன
ெசc5டQG. இத]g, *டாUS பSடB WR=
ெசc/ “Windows Update” என ேதட- கSடD5- 
ைடA ெசc/ எBடU தSடQG. Wைட=gG 
ப5-கR-, “Check for Updates”  எBப5- WR=
ெசc5டQG. ஏேதVG அAேடS ெசcய ேவ&
Xய ைப-க# காSடAபSடா-, அவ]ைறD தர-
%ற=கG ெசc/, ேமGபCD5= ெகா#ளQG.

உ!க�ைடயXைவ*SைரவUைப-கைள[G
அAேடS ெசc5ட ேவ&CG. இத]g “Device
Manager” ெச-லQG. இதைன[G ேதட- கS
டD5- ேதCவதB _லG ெபறலாG. இதைனA
ெப]`, 5ற:/ பாU=கQG. இ5- ெசய-படாத
[.எ*.e. ேபாUS �/ ம�ச# jறD5- H^ய g^
¦C ஒB` காSடAபCG. இ/ g^AeSட அ:த
Sைரm “ெகSCA ேபாc உ#ளைத= g^=Wற/.
அதனா- தாB, அ:த g^AeSட ேபாUS “Unknown
Device” எB` காSடAபCWற/. இதைன ஒZ
>ைற “Disable” ெசc/, eBனU, “Enable” ெசcதா-,
�&CG இய!கலாG. அ-ல/ “Properties” எB
ப5- WR= ெசc/, Driver எBVG ேடA �/
“Update Driver” எBப5- WR= ெசc/ அAேடS
ெசc5டQG.ேமேல தரAபSC#ள பல வq
கR- ஏேதVG ஒB^- jIசயG சa ஆW%CG.

ேகAU: எ4 சாNச* ேபா<) எ:0 @கA nகJ aW
யதாக இ$Zபதா), எ4னா) பI.க இயலU)ைல.
கNZeVட>) உAள@ ேபால, இதைனZ ெப> ய
தாக ஆ.+Z பIZப@ எZபI? வp காVட3N.

ஆ. ெச]வரா[, N�)வன,.
ப5-: பல அளQகR# எ}Dைத அைம=க

சாGச! ேபாd- இய!gG ஆ&SராcS இய=-
கD5- வq தரAபS C#ள/. இ:த வqக#,
ஒZ Hல ேபாB மாட-கR- மா`பSC இZ=
கலாG.  !க# உ!க# ேபாd- பயBபCD/G
ஆ&SராcS இய=க >ைற ைம\B ப5A
eைனA ெபா`D/G மா`படலாG. எdVG,
எRதாக= க&ட ̂ :/ மா] ̂ %டலாG. vx=g
^DதபX ெசய-படQG. ெசSX!* ஐகாd-
WR= ெசc5டQG. இ/ ஒZ WயU படG ேபால
இZ=gG. ெபா/வாக, 5ைர\- ேமfZ:/
vழாக %ரலா- இ}Dதா- இ/ வல/ 4ற-
மாக இZ=gG. இ/ ஐகானாகQG 5ைர\-
Wைட=gG. இதைனD தSX ெமV ெபறQG. 

Settings 5ைர\-, Accessibility எBற ea
%]gI ெச-லQG. இ5- Vision எBற ea%-
vழாகI ெசBறா-, Font size எBற இடD5- தS
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டQG. இ!g H^ய அளQ >த- ெபaய அளQ
வைர\- எ}D5ைன அைமD/= ெகா#ளலாG.
உடB 5ைர\- எ}D/க#  !க# ைவD/#ள
அள%- காSடAபCவதைன= காணலாG.
இதைன எ:த ேநரD5FG �&CG ெசB`
மா]^= ெகா#ளலாG. ெபா/வாக ஆ&SராcS
இய=கD5- மா]றAபSட எ}D5B அளQ,
அைம=கAபSட வைக\- இZ=gG. இ5-
இய!gG அARேகஷBகR- எ}D5B
அளைவ மா]ற, அ:த அARேகஷdேலேய வq
இZ=gG. அதைனA பயBபCDத ேவ&CG.

ேகAU: U7ேடாX 10 aXடN பய4பQ0; வ$
+ேற4. கட?த x4i மாத*களாக, U7ேடாX
அZேடV எதைனoN ெச[;டU)ைல. ைம.
ேராசாZV இத_கான அZேடV ைப)கைள அI.கI
ெவcSVQ வ$வதாக அW?ேத4. இZேபா@
அZேடV ெச[தா), இi;யாக ெவcSடZபVட
அZேடV ைப) மVQN அZேடV ஆMமா? d?ைதய
அZேடV ைப)கைள இற.+Z ப;யாததா), \;ய
அZேடV ைப) +ைட.காதா? உ*கA Uள.கN
பாL0த R4னேர, நா4 அZேடV ெச[;ட ேவ7QN.

எ:. ஆனMதரா�, �X�L ��.
ப5-: அAேடS ைப-கைள ெவR\Cவ5-,

ைம=ேராசாAS j`வனG த]ேபா/ 45ய
ெகா#ைக ஒBைற= கைடAeX=Wற/. >B4
 !க# o`வ/ ேபா-, அmவAேபா/ ெவR
\Sட அAேடS ைப-க#, அதB இைணய
தளD5- இZ=gG. ஒZ கGAhSடa- இ-
லாத ஒBைற, eB நாR- ெவR\Sட5-
இZ:/ வaைசயாகD தர%ற=கG ெசc/
அAேடS ெசcயAபCG. ஆனா-, இA
ேபா/ ஒmெவாZ மாத>G ெவR\டA
பCG பா/காA4 சாU:த அAேடS
ைப-கR-, அத]g >B ெவR
யான அAேடS ைப-க# தZG மா]
ற!க�G இைண:ேத தரAபCG.
எனேவ, அ&ைம= காலD5-
ெவRயான அAேடS ைப-கR-,
>:ைதய அAேடS ைப-கRB
அGச!க�G அட!W\Z=gG.
உ!க# கGAhSடa- அAேடS ெசcவத]
கான ெசSX!* அைமD/%SC,  !க#
பாSC=g ஹாயாக அமZ!க#. தானா
கேவ, அைனD/G அAேடS
ெசcயAபCG.

ைம=ேராசாAS தாB தZG

அAேடS ைப-க# அைனD/G, பயBபCDதA
பCG கGAhSடUக# அைனD5FG அAேடS
ெசcயAபட ேவ&CG எBபைத= கSடாயமா=
W[#ள/. அைனD/ %&ேடா* இய=கA பய
னாளUக�G, ஒேர மா5aயான இய=க >ைற
ைமைய= ெகா&XZ=க ேவ&CG என இல=g
ைவD/#ள/.

ேகAU: ேவLV டாMெம7Vகc), ஒ$ MWZRVட
பாராUைன மVQN பாLடL கVடN கVI காVட dI
oமா? d:Z ப.கdN கVடN கVடZபட. ^டா@.
இதைன ேம_ெகாAள இயலU)ைல. வp காVட3N.

ஆ.. �தMNர ரா�, த�சா�..
ப5-: ம]ற ேவUS 4ேரா WராGகைள= காS

XFG, ேவUS மSCேம, g^AeSட பg5
கR-, கSடG கSCG வச 5ையD தZWற/.
பாரா ஒB^- >}ைமயாகேவா, அ-ல/
நாBg பg5கR-, g^AeSட Hல பg5கR-
மSCேமா, கSடD 5ைன அைம=க >X[G.
இத]g vேழ தரAபS C#ள g^A 4கைளA eB
ப]றQG.
1. >தf-, டாgெம&SXைனD 5ற:/ எ:த

பாரா%ைனI �]^ கSடG அைம=க %ZG4
W�Uகேளா, அ5- கUசைர= ெகா&C ைவ=
கQG.

2. அCD/ Paragraph ea%-, vழாக இ`5
யாகD தரAபSXZ=gG கSடG ஐகானாக=
ெகா&ட இடD5- உ#ள vx  ேநா=Wய
அG4= g^\- WR= ெசc5டQG.

3. இ!g Wைட=gG ெமV%- vழாக, இ`
5\- ‘Borders and Shading’ எB` இZAப5-
WR= ெசc5டQG. இAேபா/ ‘Borders and 
Shading’ டயலா= பா=* Wைட=gG. 

4. இ!g பல %தமான பாUடU
ேகாC, >Aபaமாண (3-D) பாUடU
எனA பலவைக ஆAஷBக# தரAபS-
XZ=gG.  !க# %ZG4பவைதD
ேதU:ெதC=கQG.

5. eBனU, Paragraph எBற
ea%-, Options எBப5- WR=
ெசcதா-, பாராைவI �]^ அைம=
கAபCG கSடG, ஒmெவாZ ப=கD
5FG, ெட=*SXfZ:/ எmவளQ

த#R அைம=கAபட ேவ&CG என
ஆAஷB அைம=கலாG.
6. இவ]ைற அைமD/%SC, வa
ைசயாக ஓேக WR= ெசc/ ெவR
ேயறQG.

இmவா` அைமDதவ]ைற ெமாD
தமாக  =க ேவ&CG எBறா-, அ:த

பாரா%ைனD ேதU:ெதCD/, Borders and
Shade எBற ea%- None எB
பைதD ேதU:ெதCD/ ஓேக WR=
ெசcதா- ேபா/G.ேகP –ப;4


