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 !ேடா% 10 '%ட()* டா%+ பா-, 
இத34 5* வ7த  !ேடா% ஆ9ப

ேர<=> '%ட>க@A தர9ப<டைவ ேபாA 
தா* அைம+க9ப<E இய> 4GறI. கK9
L<டMA ெசயAபEK அைன(I அ9@ேக
ஷ*கR+4K, 4S+4 வTகைளVK, ஐகா*
கைளVK ெகா!E நம+4 உதZGறI. ஆனாA,
 !ேடா% 10 '%டK, இ7த டா%+ பாMைன 
நK  [9ப()3ேக3ப வ=வைம(I+ ெகா\ள

பல வTகைள+ ெகா!E\ளI. அவ3ைற
இ>4 ச3S  Mவாக+ காணலாK.

டா;M பாPQ அ(Sேகஷ$கைள ‘V$’ ெசWOட

நாK பய*பE(IK அ9@ேகஷ*கைளVK,
அவ3_3கான `[+4 வT கைளVK, டா%+
பாMA ‘a*’ ெசbI பய*பE(IவI எ@தான
ஒ[ ெசயA. இதைன இ[ வTக@A ேம3
ெகா\ளலாK.5தலாவIவT,அதைன%டா-<
ெமe f[7I அAலI ஏ3கனேவ அைம+

RSேடா6 10
டா68 பா+
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க9ப<E\ள `[+4 வThA G@+ ெசbI
இய+4வI. iேராGராK இய>க( ெதாட>G
யZட*, அI இய>4வI டா%+பாMA அத*
ஐகா* jலமாக+ கா<ட9பEK. இ7த ஐகா* 
kI ைர< G@+ ெசbI, a*ன- Gைட+4K 
ெமe A “Pin to taskbar” எ*ப)A G@+
ெசbI ேத-7ெதE+கZK.

இர!டாவI வThA, 4_9a<ட அ9
@ேகஷ* இய>G+ ெகா!=[+க( ேதைவ
hAைல. %டா-< ெமe A, அ7த அ9 @
ேகஷ* உ\ள இட(ைத அ_யZK. அ)A ைர< 
G@+ ெசb)டZK. இ>4 “More” எ*S உ\ள
இடK ெசAலZK. அ>4 “Pin to taskbar” எ*
பைத( ேத-7ெதE(I G@+ ெசb)டZK. அA
லI, அ7த அ9@ேகஷl* ஐகாைன மZஸாA
இn(I வ7I டா%+ பாMA  < E டZK.
இத* jலK உடன=யாக, டா%+ பாMA அ9
@ேகஷe+கான ஷா-< க< அைம+க9பEK.
இ7த அ9@ேகஷைன டா%+ பாMA இ[7I
o+4வத34, k!EK அ7த ஐகா* kI ைர<
G@+ ெசbI, Gைட+4K ெமe A “Unpin
from taskbar” எ*பதைன( ேத-7ெதE+கZK.

டா;M பா. ஜ,( Y;:ZQ ைபQ ம\], ேபாQட.

 !ேடா% 10, ைபAகைளVK ேபாAட-
கைளVK நாK எ@)A அpG9 ெப3S பய*
பE(த “ஜK9 f%<” (Jump List) எ*ற ஒ*ைற
வழ>4GறI. இதைன ‘கா*ெட+%< ெமe’
(Context Menu) எ*SK அைழ+கலாK. டா%+
பாMA அைம+க9ப<ட ஒsெவா[ அ9@ேக
ஷe+4K ஒ[ ஜK9 f%< Gைட+4K. அ7த
ஐகாlA ைர< G@+ ெசbதாA, அ7த ஜK9 
f%< ேமலாக எn7I வ[K.

எE(I+ கா<டாக, “ைபA எ+%iேளார-”
ஐகா* ‘a*’ ெசbI ைவ+க9ப<E, அத*
ஜK9 f%<ைட இய+GனாA, o>க\ அ!-
ைமhA பா-(த அைன(I ேபாAட-கRK
கா<ட9பEK. இ)A எதைன9 பா-+க  [K
iGேறாேமா, அ)A க-சைர+ ெகா!E G@+
ெசbதாA ேபாIK. இ7த9 ப<=யftK, நாK
ேபாAட-கைள ‘a*’ ெசbI ைவ+கலாK. 
ேமலாக ‘a*’ ெசbத ேபாAட-கRK, uழாக 
அ!ைமhA பா-(த ேபாAட-கRK இ[+4K. 
‘a*’ ெசbI <டாA, நாமாக அதைன o+4K
வைர இ7த ப< =யfA இ[+4K. அE(த
aM A, நாK அ!ைமhA பா-(த ேபாAட-க\  
4_9a<ட எ!v+ைகhA இ[+4K. இI
மாறா wைலhA 12 ேபாAட-களா4K. எனேவ
13ஆவதாக, ஒ[ ேபாAட- )ற+க9ப<டாA,
பைழய ேபாAட-க@A 5தலாவதாக வ7தI
o+க9பEK. இ7த எ!v+ைகைய அ)கM+க
ேவ!EK எ*றாA,  !ேடா% ெரz%<
MhA மா3ற>கைள ஏ3பE(த ேவ!EK.

 !ேடா% இய+க()* 57ைதய ப)9i
க@A கா*ெட+%< ெமe ேவS மா) Mயாக+
Gைட(I வ7தI. த3ேபாI கS9i ப<=
யfA ெபய-க\ ம<EK கா<ட9ப EG*றன.
பைழயப= கா*ெட+%< ெமe ேவ!EK
எ*றாA, ஐகாlA ைர< G@+ ெசb )E
ைகhA, {9< ப<டைன அn()+ ெகா!E
G@+ ெசb)டZK. பைழய கா*ெட+%<
ெமe Gைட+4K. இ)A ஷா-< க< உ[வா+-
4வத3கான ஆ9ஷ* Gைட9பதாA, ேபாAட-
ஒ*S+4 ஷா-< க< உ[ வா+க  [K
aனாA, பைழய கா*ெட+%< ெமe  ைன9
ெபறலாK.

கா.டனா க:ட^Oைன மைறMக

கா-டனா ேதடA க<டK டா%+ பாMA
அ)க இட(ைத எE(I+ ெகா\GறI. இI
எ9ேபாIK நம+4( ேதைவ இAைல. எத ைன
யாவI ேதEK ேபாI |ட,  !ேடா% uைய 
அn() <E, அ9ப=ேய ேதடt+கான அ=9
பைட ெசா3கைள ைட9 ெசbதாA ேதடA 
இட()A ெசா3க\ அைம+க9பEK. 4ரA 
வT ேதடைல ேம3ெ கா\ள கா-டனா ேதடA
க<ட()A உ\ள ைம+ே ராேபா* ஐகா* kI
G@+ ெசbI ேபசலாK. இத349 ப)லாக, 
 !ேடா% u + ‘'’ u அn()னாA, நம+4
ைம+ேராேபா* இய>க( ெதாட>4K. 

எனேவ, கா-டனா ேதடA க<ட( )ைன,
டா%+ பாMf[7I o+G டலாK. ேதடA
க<ட()ைன o+G <E ஐகாைன ம<EK
ைவ(I+ ெகா\ளலாK. அAலI, இர!-
ைடVK o+G டலாK. இத34 டா%+ பாMA
ைர< G@+ ெசbI, Gைட+4K ெமe A, 
“Cortana > Show Cortana icon” என~ ெசAலZK.
இ>4 “Hidden” எ*ற ஆ9ஷைன( ேத-7ெதE+
கZK. இர!EK மைறVK. “Show Cortana icon” 
எ*பைத( ேத-7ெத E(தாA, ேதடA க<டK
மைற7I ேபாb, ஐகா* ம<EK டா%+ பாMA
கா<ட9பEK.

டா;M `b ப:டைன fMக

டா%+ பாMA 
அைம7I\ள “Task
View” ப<டைன அn(
Iவத* jலK நாK
)ற7I ைவ(I~
ெ ச ய A ப E ( I K
அைன(I அ9@
ே க ஷ* க ை ள V K
 !ேடா+கைளVK
காணலாK. இத*
jலK  -~`வA
ெ ட % + ட ா 9 a A
ெசயAபடZK வT தர9பEGறI.
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ஆனாA, இ7த ெசயAபா<=ைன ேம3

ெகா\ள “Task View” ப<ட* ேதைவ இAைல.
 !ேடா% uையVK, ேட9 uையVK ஒ[
ேசர அn()னாA, இேத கா<' Gைட+4K. 
எனேவ, டா%+ பாMA இடK ேவ!EK என 
 [KaனாA, இதைன o+கலாK. டா%+ பாMA 
ைர< G@+ ெசbI, Gைட+4K ெமe A
“Show Task View button” எ*ப)A உ\ள =+
அைடயாள()ைன எE(I டZK.

g;ட, ஐகா$கைள மைறMக

'%டK <ேர என 5*i அைழ+க9ப<ட
“Notification Area”  A, '%டK ஐகா*க\
ம3SK a*னvhA இய>4K ெசயfக@*
ஐகா*க\ கா<ட9பEG*றன. க=காரK,

ெ ந < ெ வ ா - + ,
ெலாேகஷ*, ஆ+ 
ஷ* ெச*ட-
ே ப ா* ற ை வ
இ)A அட+கK.
இ7த இட()A
க ா < ட 9 ப E K
அ ை ன ( I K
நம+4( ேதைவ
இAலாமA இ[+-
கலாK. இவ3_A
எைவ ேதைவ
எ*S பா-(I, ம3

றவ3ைற மைற(I ைவ+கலாK. இத34 டா%+
பாMA காfயாக உ\ள இட()A ைர< G@+
ெசb)டZK. Gைட+4K ெமe A “Settings”
எ*ப)A G@+ ெசb)டZK. இ)A Gைட+4K
டா%+ பா- ெச<=>% ப+க()A, uழாக~ 
ெச*S, “Turn system icons on or off” எ*ப)A
G@+ ெசb)டZK. இ9ேபாI Gைட+4K
 !ேடா A, எ7த ெசயfக@* ஐகா*க\
உ\ளன எ*S கா<ட9பEK. அவ3ைற கா<
டZK மைற+கZK ஒsெவா*_* எ)ேரVK
%ைலட- ப<ட* கா<ட9பEK. இதைன9
பய*பE(), ஐகாைன கா<டலாK ம3SK 
மைற+கலாK.

டா;M பா. Oைர7$ இ$ெனாj ஓர^OQ

 !ேடா% இய+க()A, மாறா wைலhA,
டா%+ பா- uழாக+ கா<ட9பEGறI. இதைன
)ைரh* எ7த9 ப4)htK அைம+கலாK.
�க9 ெபMய )ைரயாக இ[7தாA, டா%+

பாைர ேவS ஒ[ இட()A, இடI, வலI 
அAலI ேமலாக என ைவ+கலாK. இத34 
இ[ வTக\ உ\ளன. 5தfA, டா%+ பாMA 
காfயாக உ\ள இட()A, ைர< G@+ ெசbI, 
“Lock the taskbar” எ*ப)A =+ அைடயாள(
)ைன எE+கZK. a*ன-, டா%+ பாMைன 
மZ% jலK a=(I இn(I, நாK  [KiK 
ஓர()A ைவ(I டலாK.

இ*ெனா[ வT “Settings” aMZ ெச*S
அைம9பI. இ7த  !ே டா A, uழாக~
ெச*S “Taskbar location on screen” எ*ற
இட(ைத+ காணZK. இ)A வலI ஓரK தர9
ப<E\ள, u� ேநா+ Gய அKi+ 4_hைன+
G@+ ெசbதாA, இடI, வலI, u� ம3SK
ேமA என நா*4 iற>கRK தர9ப<=[+4K.
இ)A நாK  [9ப9பEவதைன( ேத-7ெத
E(I அைம+கலாK.

டா;M பாP$ வqண,, ஒS மா\ற

 ! ே ட ா %
10 இய+க 5ைற
ைமhA, டா%+
பா- க[9i வ!
ண()A தா*
உ\ளI. இதைன
மா3_ வ!ண(-
)tK, வ!ண
அட-()ைய மா3
_VK அைம+
கலாK. இத34 Windows+I uகைள அn(),
ெச<=>% இைட 5க()ைன9 ெபறZK.
ெச<=>%  !ேடா A, “Personalization” 
எ*ப)A G@+ ெசb)டZK. இ9ேபாI
Gைட+4K  !ே டா A “Colors” எ*eK
ேடaA G@+ ெசb )டZK. இ>4 டா%+
பாைர o>க\  [Kaயப= அைம+க, இ[
வTக\ Gைட+4K. இ)A, “Make Start, taskbar,
and action center transparent” எ*பைத+ G@+
ெசbI, டா%+ பா- வ!ணK அட-() எ9ப=
இ[+க ேவ!EK எ*பதைன அைம+கலாK.
இ>4\ள “Show color on Start, taskbar, and action
center” எ*பதைன 5ட+G (OFF) ைவ(தாA,
டா%+ பா- க[9i வ!ண()A அைமVK. 
இைத இய+G ைவ(தாA, நாK ேத-7ெதE+4K
வ!ண()A டா%+ பா- அைமVK. ஆனாA, 
வ!ண அட-( )ைய, ெரz%< MhA மா3றK
ெசbேத அைம+க 5=VK.

ேமேல கா<ட9ப< E\ள வTகைள9 பய*-
பE(), டா%+ பாMைன o>க\  [Kaய
ப=,  [Kaய ஐகா*க Rட* அைம+கலாK.
இ*eK 'ல நகா` ேவைலகைள இ)A 
அைம+கலாK. அவ3ைற இ*ெனா[ க<E
ைரhA பா-+கலாK.
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அfபாபா ெமாைபA a'ன% 4�9
எ*eK wSவனK வழ>4K V.'. aரZ

சைர (UC Browser), இ7)யா A மாத7ேதாSK
10 ேகா=+4K ேமலானவ-க\ பய*பE()
வ[வதாக, அ7wSவனK அ_ (I\ளI.
Stat Counter எ*eK ஆbZ அைம9i ெதM
 (I\ள தகவAக@*ப=, இ7)யா A 57%
ேபா*க@A இ7த aரZச- பய*பE(த9ப<E
வ[GறI. மாத7ேதாSK 25% இ9பய*பாE
அ)கM(I வ[GறI. ெச*ற ஜூ* மாதK
இதைன9 பய*பE(Iேவா- எ!v+ைக 8
ேகா=யாக இ[7I, த3ேபாI 10 ேகா=ைய எ<-
=V\ளI. இ7)யா A �க அ)கமாக9 பய*
பE(த9பEK ெமாைபA aரZச- இIதா*.
ஆS ஆ!EகR+4 5*iதா* இ7த aரZச-
இ7)யா A அ_5கமானI. இ7த அள 34
அ)க எ!v+ைகhA வா=+ைகயாள-க\
இ[9பதாA, இ7)யா A,
தா>க\ |4\ ம3SK ேப%i+
ேபால இைணய உலGA வf
ைமVட* இ[9பதாக, V.'.
aரZச- wSவன அ)காM ெதM
 (I\ளா-. பயனாள- எ!
v+ைகைய அ)க9பE(IK
ேநா+கK இ[7தாtK, நா>க\
வழ>4K தகவAகைள ம+க
R+4 ஆ-வj<EK வைகhA 
ெசKைம9 பE(Iவேத த>
க@* 5த*ைம9 பv எ*SK
|_V\ளா-.

இ7)யா A, இைணயK
பய*பE(IK 46.2 ேகா= பய
னாள-க@A, 37.1 ேகா= ேப-
ெமாைபA வT இைணயK
பய*பE(IG*றன-. இதைன

இ7)யா A இய>4K Internet and Mobile 
Association (IAMA) எ*ற அைம9i அ_ (-
I\ளI. இதனாA, V. '. aரZச-, ெவSK
aரZசராக ம<EK வ=வைம+க9படாமA,
ம+க\  [KiK தக வAகைள( த[K தள
மாகZK இய>4K வைகhtK அைம+-
க9ப<E\ளI. இத3ெகன பல ெபாnI 
ேபா+4 wக�~'க\ த[K wSவன>கRட*,
V.'. aரZச- wSவனK ஒ9ப7தK ேம3-
ெகா!E\ளI. அவ3_A 5+ Gயமானைவ
Colors TV ம3SK Fox Star Studios’. இத*
பல aMZக@A இைச wக�~'க\ வழ>க9
பEG*றன.

We Media எ*ற wக� A, பயனாள-க\
த>க\ பைட9 iகைள அ@+கலாK. UC News
ப4)hA எ!ண>கைள ம3ற வ-கRட*
பG-7I ெகா\ளலாK. இ)A பல ல<ச+க ண+

கான பயனாள-க\ ப>4 ெகா!E
வ[G*றன-. பல ச5 தாய aரப
ல>க\ இ)A ப>ேக3S வ[G*-
றன-.

UC Cricket எ*eK aM A
GM+ெக< 4_(த தக வAக\
ெதாட-7I ேமKபE(த9ப<E தர9
பEG*றன. அE(I வர இ[+4K
ேபா<=க\ 4_(த தக வAக\
அ@+க9பEG*றன. wைன�<
ட9பEG*றன.

V.'. aரZச- த* இய+க ேவக(
)ைன( ெதாட-7I அ) கM(I+
ெகா!E, பயனாள-க\  [KiK
பல5ைன( தகவAகைள( த[-
வதாA, அத* பயனாள-க@* எ!
v+ைகVK ெதாட-7I அ) கM(I
வ[GறI.

ப!" ேகா' பயனாள+க,- ..0. 1ர 3ச+



28-11-20166

ெப[Kபாலானவ-க\ பய*பE(IK aரZச
ராக 4ேராK aரZச- இய>G வ[GறI.

இத3கான எ+%ட*ஷ* iேராGராKக\ என9
பEK o<' ெசயfக\, பயனாள-கR+4+
|EதA வச)கைள அ@(I வ[G*றன.
4ேராK இைணய %ேடாMA (Chrome Web Store)
இ7த iேராGராKக\ ப)ய9ப<E Gைட+G*
றன. அவ3ைற இலவசமாகேவ ெப3S, நK
கK9L<டMA ப)7I பய*பE(), வச)கைள
அeப +கலாK.

இI ஒ[ நAல ஏ3பாE தா*. ஆனாA,
நK கK9L<டMA ப)ய9ப<ட இ7த iேராG
ராKக\, 'ல ேவைளக@A நK கK9L<ட- இய+
க()A தைலவfையVK ஏ3பE(IG*றன. �க
அ)கமான எ!v+ைகhA, எ+%ட*ஷ*
iேராGராKகைள, o>க\ கK9L<டMA ப)7I
இய+GனாA, அைவ நK கK9L<ட- இய>4K
ேவக(ைத+ 4ைற+G*றன. 4_9பாக, நாK
பைழய  !ேடா% ஆ9பேர<=> '%ட()A
இய>GனாA, இ7த ேவக+ 4ைற9i ஏ3பட
வாb9iக\ அ)கK உ!E. நK இைணய(
ேதடf* ேவக5K �கZK 4ைறவாகேவ
இ[+4K. இ(தைகய ��wைலக@A, நம+4(
ேதைவhAலாத, ஏேதா ஒ[ காரண()3காக,
நாK ப)7த எ+%ட*ஷ* iேராGராKகைள o+
4வேத 'ற7த வTயா4K.

எ+%ட*ஷ* iேராGராKகைள o+4K
5ய3'hA இற>4K 5*, எ7த iேரா G
ராKக\, அ)க ெமமM இட(ைத9 a=(I+
ெகா\G*றன எ*S அ_7I, o+4வ)A அவ3
S+4 5தA இடK தர ேவ!EK. இத34 
டா%+ ேமேனஜைர9 (Chrome Task Manager)
பய*பE(தலாK. அ)A எ7த எ+%ட*ஷ*
iேராGராK அ)க ெமமMைய எE(I+ ெகா\
GறI எ*S க!ட_7I அதைன அ*
இ*%டாA ெசb)டலாK. uேழ 4_(I\ள
ப= ெசயAபடZK.
1. 4ேராK aரZச-  !ேடா ைன( )ற+கZK.
2. இத* வலI ேமA jைலhA உ\ள j*S

ேகாEக\ அட>Gய '_ய ஐகாlA G@+

ெசb)டZK. இI ‘control and customize’ எ*S
ெசாAல9பEK. இ)A G@+ ெசbI, 4ேராK
aரZச- இய+க()ைன, நK  [9ப9ப= நK
க<E9பா<=34\ ெகா!E வரலாK.

3. இ>4 Gைட+4K u�  M ெமe A ‘tools’
எ*eK ேலa\ kI G@+ ெசb)டZK.
a*ன-, ‘Task Manager” எ*ப)A G@+ ெசb)
டZK. டா%+ ேமேனஜைர( )ற+க Shift+Esc
எ*ற இ[ uகைள அn(தZK ெசb)டலாK.

4. இ9ேபாI டா%+ ேமேனஜ-  !ேடா 
உ>கR+4+ Gைட( )[+4K. இ>4 நாK
)ற7)[+4K ேட9கRட*, உ>க\ aரZச
[+ெகன, o>க\ கK9L<டMA இ*%டாA
ெசbI\ள எ+%ட*ஷ* iேரா GராKக@*
ப<=யA Gைட+4K. எ+%ட*ஷ*  iேரா
GராKக@* ெபய-க@* 5*னாA, jigsaw
puzzle க<ட>க\ ேபா*ற '_ய படK இ[9
பைத9 பா-+கலாK.

5. இ>4 எ@தாக, ஒsெவா[ எ+%ட*ஷ* 
iேராGரா5K, எsவளZ ெமமM இட(ைத9
a=(I+ ெகா!E\ளன எ*S க!ட
_யலாK. ‘Memory tab’ எ*ப)A G@+
ெசbதாA, இ7த ெமமM இட அள * அ=9-
பைடhA, எ+%ட*ஷ* iேராGராKக\ வM
ைச9பE(த9பEK. ‘Stats for nerds’ எ*ப)A
G@+ ெசbவத* jலK, ெமமM பய*பாE 
4_(த |EதA தகவAகைளVK ெபறலாK.
இ7த ‘Stats for nerds’ டா%+ மாேனஜ-  !
ேடா * இடI u� jைலhA ெத*பEK.

6. இ7த தகவAகைள9 பா-+ைகhA, உ>க\ 
கK9L<டMA உ\ள எ+%ட*ஷ* iேரா
GராKக@A, எI அ)க ெமமM இட(ைத9
பய*பE(IGறI எ*S ெதMயவ[K. அI
க<டாயமாக( ேதைவ9பட Aைல எlA,
அதைன அ* இ*%டாA ெசbI டலாK.
இத* a*ன-, k!EK �%டா-< ெசbI,

கK9L<டைர இய+GனாA, aரZசைர9 பய*
பE()னாA, அத* இய+க()A ேவகK ச3S
அ)கமாக இ[9பI ெதMய வ[K.

9ேராA
RTவா8க
ெசயVகைள
W89A X-
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கK9L<ட- இய+க()A, 4_9பாக 
 !ேடா% ஆ9பேர<=> '%ட()A

மZ% சாதன()ைன9 பAேவS ெசயAகR+
காக9 பய*பE(IGேறாK. கK9L<ட[ட*
இைண+க9ப<E இய+க9பEK Iைண சாத
ன>க@A, நம+4 அ)க ேசைவ த[ வI மZ%
சாதனK ம<Eேம. ேல9டா9 கK9L<ட-
க@A <ேர+ ேப< என9பEK வச), மZ%
இட()A ெசயAப<டாtK, இ*SK பல-,
மZ% ஒ*_* IைணVட* ேல9டா9 கK9-
L<ட-கைள இய+4வைத9 பா-+கலாK.
ஆனாA, மZ% ஒ*S தர+ |=ய அைன(I வச
)கைளVK, கK9L<ட- இய+4பவ-க\ ெபS
Gறா-களா? எ*ற ேக\ +4 இAைல எ*ேற
ெசாAல ேவ!EK.

ெப[KபாtK, iேராGராK அAலI 
டா4ெம!< ஒ*ைற( )ற+க, கா!ெட+%<
ெமe ெபற, ைபA ேத-7ெதE+க, ைபைல(
ேத-7ெதE(I ேபாAட-க@A இn(I9 ேபாட 
எ*S 'ல ெசயAபாEகR+4 ம<Eேம பய*
பE() வ[G*றன-. இ*eK 'ல நா�+கான
ேவைலகைளVK, ேவ-< iேராGரா�A, டா4
ெம!<க@A, மZைஸ9 பய*பE() ேம3
ெகா\ளலாK.அவ3_A 'ல வ3ைறஇ>4பா-+
கலாK.

s(: v பய$ப?^O ெடM;: ேத.w

ேவ-=A டா4ெம!< பய*ப E(IைகhA,
அAலI ைபA ெபய- ெட+%< ேத-7ெதE+
ைகhA, மZைஸ9 பய*பE(தலாK. மZ�*
இடI ப<டைன அn() இn(தாேல, 

ெட+%< ேத-7ெதE+க9பEK. 'ல ேவைள
க@A 4_9a<ட ஒ[ ேகர+டைர ம<EK ேத-7-
ெதE+க ேவ!=ய)[+4K. அI ேபா*ற
ேவைளக@A, {9< u அn() மZ�ைன
5*i ேபால, இடI ப<ட* jலK இn9பI, 
ேத-7ெதE9ப)A நம+4 உத யாb இ[+4K.

கq:ேராQ v அ"^O ெடM;: ேத.w

இI ெபாIவாக9 பலராA பய*ப E(த9ப-
EவI இAைல. டா4ெம!< ஒ*_A, பல
இட>க@A உ\ள ெட+%<=ைன( ேத-7
ெதE+க, இதைன9 பய*பE(தலாK. இைட
ெவ@  <E அைம7 I\ள ெட+%<=ைன(
ேத-7ெதE+க இI உதZK. 5தfA ேத-7ெத-
E+க ேவ!=ய ெட+%<ைட, க!<ேராA u
அn(), மZ�* இடI ப<டைன அn() 
இn+கZK. ேத-7ெதE+க ேவ!=ய அளZ,
ேத-7ெதE(த a*ன-, க!<ேராA uைய
அn()யவாS, அE(த ப4) ெட+%<=ைன(
ேத-7ெதE+கZK. க!<ேராA u அn(த9ப<

ம36 ம36
இய8க இய8க

9:; <க=9:;<க=

க,(b:ட. இயMக^O\x( )Oயவரா!
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=[9பைத  <E <டாA, 5தfA ேத-7ெத
E(தI  Eப<E9 ேபா4K. எனேவ, அE(த
E(I ெட+%<ைட( ேத-7ெதE+4K 5*,
க!<ேராA uைய அn() இn9பI நA-
லI. இ9ப=ேய இைடெவ@  <E எ(தைன
ெதா4) ெட+%<ைட ேவ! EமானாtK
ேத-7ெதE+கலாK. ஆனாA, க!<ேராA
uைய9 பய*பE(Iவைத  <E <டாA,
o>க\ 5தfA இ[7I ேத-7ெதE(I ர(
தா4K. k!EK 5தfA இ[7I ெதாட>க
ேவ!=ய)[+4K.

ெந:? வாMzQ ெடM;: ேத.w

ெதாட-7IK, இைடெவ@  <EK 
ெட+%< ேத-7ெதE9ப)A, மZ%
எ9ப= உதZGறI என9 பா-(ேதாK.
'ல ேவைளக@A ெந<Eவா+GA
உ\ள ெட+%<ைட( ேத-7ெத E+க
ேவ!=ய)[+4K. இத34 ஆA<
[ALT] uVட* மZைஸ9 பய*பE(த 
ேவ!EK. ேத-7ெதE+க ேவ!=ய
ெட+%<=* ப4)( ெதாட+க()A
மZ�* க-சைர+ ெகா!E ெச*S 
ைவ+கZK. a*ன-, ஆA< uhைன
அn()+ ெகா!E, ெந< Eவா+GA
மZ�* க-சைர, அத* இடI ப<டைன 
அn()+ ெகா!E இn(தாA,
ெட+%< ேத-7ெதE+
க9பEK. ெட+%<
ேத-7ெதE+க9ப<
டZட*, ஆA<
uhைன  <
E டலாK.
ெ ட + % <
ேத-7ெதE+
க 9 ப < ட
w ை ல h A
இ[+4K.
இதைன வழ+கK-
ேபாலேத-7ெதE+க9ப<டெட+%<=ைனஎ*
னெவAலாK ெசb)Eேவாேமா, அ7த ெசயA
பாEகைள ேம3ெகா\ளலாK. இதைன கா9a
ெசbI, ேவெறா[ இட()A ஒ<டலாK. அA-
லI அதைன அT+கலாK. k!EK ெபறலாK.
ெந<Eவா+GA ெட+%< ேத-7ெதE+க இI
ம<Eேம நம+4 உதZGறI. ஆனாA, இI
ஆ*ைல* ப+க>க@A ெசயAபடாI. ேவ-<
iேராGரா�A உ[வா+க9பEK டா4ெம!<
க@A ம<Eேம ெசயAபEK. 

Oைரைய( ெபPதாMz {jMxதQ

வயதானவ-க\ ம3SK க! பா-ைவ( )ற*

4ைற7தவ-கR+4, இ7த வச) �கZK பய
e\ளதாக இ[+4K. ேவ-< டா4ெம!<
தயாM9aA, எn(I+கைள9 ெபM தா+G9 
பா-+க எ!pபவ-கR+4 இ7த �A வச
)யாக இ[+4K. 5n( )ைரhA உ\ள
ெட+%<ைட9 ெபM தா+G9 பா-+க எ!p
பவ-க\, [CTRL] uைய அn()+ ெகா!E,
மZ�* %4ேராA �ைல உ[<=னாA
ேபாIK. ேமA uழாக உ[<=~ ெசAைகhA, 
ப+கK ெபMதாவைதVK, '_யதாக மாSவ
ைதVK பா-+கலாK.

`qேடா இயMக,

 !ேடா ஒ*_ைன ெபMI பE(
Iவத34K, jEவத34K மZ%
பய*பE(தலாK.  !ேடா
ஒ*_ைன jட ேவ!EK என 
wைன(தாA,  !ேடா A 
இ ட I ேமA jைலhA

உ\ள  !ேடா%
ேலாேகா A இ[
5ைற G@+
ெசbதாA ேபாIK. 
 ! ே ட ா  ை ன

ெபMதா+கZK அA
லI k!EK பைழய ப=
அைம+கZK, ைட<=A பாMA, 
இ[5ைற G@+ ெசbதாA 
ேபாIK.

Y|M தள, OறMக

இைணய தள>க@A,
ட ா 4 ெ ம ! < க @ A ,
இைணய தள()3கான

f>+தர9ப<=[+4K.
f>+ கா<EK 
தள()ைன  !
ேடா A i)ய

ேட9aA )ற+க, க!<ேராA
uைய அn()+ ெகா!E, f>+GA G@+ 
ெசbதாA ேபாIK. இைணய தள மானI
i)ய ேட9aA )ற+க9பEK. இ[9aeK,
f>+GA ைர< G@+ ெசbதாA, அ7த தளK
)ற+க9பEவI 4_(I நம+4 |EதA ஆ9
ஷ*க\ Gைட+4K. i)ய  !ேடா, i)ய
ேட9, தடK அ_யா வைக (Incognito Window/
private Window) என j*S வைகக@A )ற+க+
|=ய ஆ9ஷ*க\ கா<ட9பEK. நாK நம+4
 [9பமான ஒ*ைற( ேத-7ெத E(I9
ெபறலாK. மZ�* ைர< G@+ சMயாக~
ெசயAபடாத ேபாI, இ7த ெசயAபாE நம+4 
அ)கK உதZK.
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}?தQ வ�க�ட$ ெம�

மZ�A ைர< G@+ ெசbதாA,
கா!ெட+%< ெமe Gைட+4K எ*பதைன
நாK அைனவ[K அ_ேவாK.
இ7த ெமe A, |Eத
லாக~ 'ல  [9ப(
ேத-Zக\ ெபற,
மZ% உதZGறI.
க ா ! ெ ட + % <
ெமe 3ெகன,
ைர< G@+ ெசb-
)EK 5*, {9<
uhைன அn()9
a=(தாA, நம+4+ 
|EதA  [9ப(
ேத-Z வTக\ அட>Gய
ெமe Gைட+4K.

ஒேர ேநர^OQ பல Y|MxகK

பல ேவைளக@A, ஒேர ேநர()A
பல f>+4க@A உ\ள இைணய
தள>கைள( )ற+க ேவ!=ய)[+4K.
இத34, க!<ேராA uைய அn()+
ெகா!E அைன(I f>+4க@tK G@+
ெசb)ட ேவ!EK. அைன(IK i)ய ேட9
ஒ*_A )ற+க9பEK.

`qேடா தானாக ;xேராQ ெசWOட

இைணய()Aஉலாவ[ைகhA,'லதள>க\
oளமான ப<=யைல+ ெகா!=[+4K; அAலI
அ)க ப+க>கைள+ ெகா!=[+4K. இத3காக,
நாK மZைஸ %4ேராf> பாMA ெதாட-7I
அn()+ ெகா!=[+க ேவ!EK. இI ேதைவ
ய3ற ஒ*றா4K. இத349 ப)லாக auto scroll
�A பய*பE(தலாK. மZ% க-சைர ெட+%<
உ\ள இட()A ைவ(I <E, மZ�A
உ\ள %4ேராA �ைல ெதாட-7I அn()9
a=+கZK. ேமலாகZK, uழாகZK அKi+
4_ அைடயாள(Iட* |=ய க-ச- ஒ*S
Gைட+4K.

இ9ேபாI, %4ேராA �fA உ\ள
 ரைல எE(I <E, மZைஸ ேமலாகேவா,
uழாகேவா நக-()னாA, டா4ெம!< உ\ள
ப+கK ேமலாகZK, uழாகZK ெசAtK.
ேமலாக~ ெசAைகhA, ேமA ேநா+G
இ[+4K அKi+ 4_ கா<ட9பEK. uழாக~ 
ெசAைகhA, u� ேநா+G இ[+4K அKi+
4_ கா<ட9பEK. ேமA, u� ெசAவதைன
wS(த, மZ�* இடI ப<டைன அn(
)னாA ேபாIK. தானாக %4ேராA ெசbய9
 பEவI wS(த9பEK.

இ"^� `?தQ

வழ+கமாக, கா!ெட+%< ெமe ெபற
நாK மZ�* ைர< ப<டைன அn(IேவாK.
அதைன நக-(த, கா9a ெசb)ட அAலI டா4
ெம!<=* ஒ[ ப4)ைய f>+ ெசb)

டZK பய*பE(தலாK. நா* கா9a அA
லI நக-(த ேவ!=ய ெட+%<ைட

5தfAேத-ZெசbGேற*.a*ன-,
மZைஸ அ)A ைவ(I அn(

)யவாேற, டா4ெம!<=*
எ7த9 ப4)hA அதைன

ஒ<ட ேவ!Eேமா, அ>4
இn(I~ ெசAGேற*.
அ9ேபாI மZ% க-சைர

 <டZட*, அ)A
Gைட+4K '_ய ப<
=யfA Move here,
Copy here, Link here,
Create hyperlink
ம3SK Cancel
ஆGய ஆ9ஷ*க\
Gைட+4K. இ)A
எ*  [9ப()3
ேக3ற aMைவ(

ேத-7ெதE(I G@+
ெசbGேற*.

ேமேல தர9ப<E\ள ப(I
மZ% பய*பாE 4_9iகRட* இ*eK பல
வச)கைள( த[K 4_9iகைள o>களாகேவ
இைணய()f[7I ெப3S9 பய*பE(தலாK.

இ7த 4_9iக@f[7I மZ% எ7த அள
 349 பயe\ள ஒ[ சாதனK எ*பதைன
உணரலாK.

USB - Universal Serial Bus: (!"வ$ச& ')ய&
ப,) க/012ட4ட5 இைண9க0ப:/ 
;ற சாதன@கைள எCதாக இைணDE0 
பய5ப:Dத ஒ4 வG. ,ேகன$, மL,, ;ளாM
NைரP, ;)Qட$ எனD தRேபாE அைனDE
சாதன@கT/இத5வGேயதா5க/012ட4ட5 
இைண9க0ப:U5றன. க/012ட$ இய@U9 
ெகாQN49W/ேபாேத இதைன0 பய5ப:DX 
சாதன@கைள இைண9கலா/, Z9கலா/.

Control Panel: (கQ2ேரா& ேபன&) [Qேடா,
இய9கDX5 ,டா$2 ெம\[& தர0ப:/
ஒ4 ]& என இதைன^ ெசா&லலா/. இத5 
_ல/ [Qேடா, இய9கDX5 அN0பைட^ 
ெசய&பா:கைள ெச/ைம0 ப:Dதலா/. 
அDEட5ெப$சன&க/012ட$ மR`/ இைணaத 
சாதன@கb ெசய&ப:/ த5ைமைய!/ 
'ரைம9கலா/.

“ெதTY" ெகா=ZGக=”
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“இ7த உலGA ஒ[ 'ல நாEக@A தா* �S
ேகா=+4 ேமA ம+க\ வா�Gறா-க\. உலGA
உ\ள ம+கைள இைண9பIதா* ேநா+க
ெம*றாA, அ>4 ெச*S தா* நK பvைய(
ெதாட>க ேவ!EK” எ*ற இல+4ட*
ெசயAபEK |4\, இ7)யாைவ இல+காக+
ெகா!E பல )<ட>கைள( த7I வ[GறI.
இத3ெகன த* wSவன~ ெசயAபாEக@* த*
ைமையேய மா3_+ ெகா!E\ளI.

இைணயK பய*பE(IK இ7 )ய-க@*
எ!v+ைக அெமM+க நா<ைட+ கா<=tK
அ)கமாக 35 ேகா= எ*ற இல+Gைன எ<=
பல மாத>க\ கட7I <டன. இ*S நா\
ேதாSK 15 ஆhரK இ7)ய-க\ i)யதாக
இைணய()A இைணGறா-க\. “இைண
ய()A இைண+க9பட ேவ!=ய அE(த
�S ேகா= ேப-” எ*ற |4\ wSவன()*
இல+G34 இ7)யா 'ற9பாக( த* ப> Gைன
அ@+4K என |4\ உண-7I\ளI.

j*S ஆ!EகR+4 5* இ7)ய இைண
ய()A இ7த wைல இAைல. %மா-< 
ேபா*க\ ம+க@* வா>4K ச+)+4 உ\ளாக 
அ)க எ!v+ைகhA வர( ெதாட>GயZட*
தா*, இ7த )�- உய-Z ெதாட>GயI. உலGA
இைணய9 பயனாள-கைள அ)கK ெகா!-
E\ள �னா, |4\ wSவன()* ெசயAபாEக
R+4( தைட  )(தZட*, |4\ த* 5n+ 
கவன(ைதVK இ7 )யா ப+கK )[9a ெசயA-
பட( ெதாட>GV\ளI. |4\ wSவன()*

இ7)ய9 aM * தைலவ- ராஜ* ஆன7த* 
அைன(I வTக@tK இைணய( ெதாட-
aைன இ7)யா A வழ>4வ)A பல )<ட>
கைள வ4(I~ ெசயAபE() வ[Gறா-.

இைணய ெதாட-aைன9 ெபாS(த வைர,
இ7)யா தன+ேக உM(தான பல '+கAகைள 
எ)-ெகா!E\ளI. �க+ 4ைற7த ேவக()A 
இைணய இைண9i, பல ெமாTகைள9 பய*-
பE(IK ம+க\, �கZK மfவான ெமாைபA
ேபா*கைளேய  [KiK பயனாள-க\ எ*ற
பல |Sகைள |4\ ச7)(ததாA, அத3ேக3ப 
த* இைணய( )<ட>கைள வ4(I~ ெசயA
பEGறI. இைணய(ைத இ7)ய-கR+4+
ெகா!E ெசAவ)A எ*ன தைடக\ உ\-
ளன எ*S ஆbZ ெசbI அ_7I, அவ3ைற
o+4வ)A |4\ ெவ3_ ெப3S வ[GறI.
அவ3_A 'லவ3ைற இ>ேக ப<=யfடலாK.
1. 2018 ஆK ஆ!E+4\, 400 இ7)ய ரhA

wைலய>க@A இல வச இைணய ைவ a
இைண9i. நா\ ஒ* S+4 இ7த ரhA wைல
ய>க@A வ7I ெசAேவா- 30 ேகா=. இI-
வைர 58 wைலய>க@A இ7த பv wைறZ 
ெப3S, நா\ ேதாSK 35 ல<சK ம+க\ 
இைணய இைண9aைன இலவசமாக9
ெப3S பய*பE() வ[G*றன-.

2. |4\ த[K V <L9, ேதடA சாதனK
ம3SK ேம9 என அைன(ைதVK இைணய 
இைண9i இAலாத ேநர()tK ெபற+
|=ய வச). 4_(I ைவ+க9ப< E\ள

>9= த@A
இைணய! DEடGக=
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ேதடfA க!ட ப+க>கைள9 ப=+4K 
வச).

3. ெமாைபA ேபா*கைள9 ெப!க\ பய*
பE(த+ |டாI எ*S சjக( தைட 
)+4K Gராம>க\ ெகா!ட இ7)யா A,
3 ல<சK Gராம>கைள |4\ ேத-7ெத
E(I, அவ-கR+4 இைணயK பய*பE(
IவI 4_(த பh3'ைய அ@(I வ[G
றI. ஒsெவா[ Gரா ம()tK ப()A ஒ[
ெப! தா* இைணய(ைத9 பய*பE()
வ[Gறா-. இ7)யா A இைணயK பய*ப
E(IேவாMA 35% பயனாள-கேள ெப!க\
ஆவா-க\. “இ*ட-ெந< சா)” (“Internet
Saathi” இ>4 ‘சா)’ எ*ற ெசாA ந!ப- 
எ*eK ெபா[@A பய*ப E(த9பEG
றI) எ*eK )<டK ஒ*ைற வ=வைம(I
இ7த பh3' அ@+க9பEGறI. இIவைர
10 ல<சK ெப!க\ பh3' ெப3S, இைண-
ய(ைத( த>க\ ேவளா! பvகR+கா
கZK, 4EKப நலK 4_(த தகவAகR+கா-
கZK, த>க\ 4ழ7ைதக@* கA 4_(I
அ_யZK பய*பE() வ[G*றன-.

4. |4\ அ'%ட*< எ*eK ெசயf த3-
ேபாI ஆ>Gல(Iட*, இ7) ெமாTையVK
iM7I ெசயAபEGறI. இI ம3ற ெமாT
கR+4K  Mவா+க9பEK. |4\ த[K u
ேபா-< த3ேபாI 11 இ7)ய ெமாTகைள+
ைகயா\GறI.

5. �க+ 4ைறவான ேவக()A இைணய
இைண9i Gைட+Gறதா? Search Lite
எ*eK |4\ த7த i)ய ெசயf jலK 
இைணய9 ப+க>க\ ேவகமாக ேபா*கைள
வ7தைடG*றன.

6. பல வvக wSவன>க\ இைணயK வT
வ-(தக(ைத நட(IவI இAைல. 2020 ஆK
ஆ!E+4\, |4\ 2 ேகா= '_ய வvக
wSவன>கR+4 இைணய(ைத9 பய*ப
E(த இலவசமாக9 பh3' அ@(I வ[G

றI. இவ-க\ இ(தைகய வvகK
ேம3ெகா\ேவாMA 40% ஆவா-க\. இவ-க-
R+கான இைணய9 ப+க(ைத இலவசமாக
இய+க இடK த[GறI.
|4\ இ7த 5ய3'க\ அைன(ைதVK

ேம3ெகா\வI த*  ளKபர வ[ மான(ைத9
ெப[+G+ ெகா\வத3காகேவ எ*S பல-
43றK சா<EG*றன-. |4\ wSவன()*
5த*ைம வ-(தகK, ‘ ளKபரK வT வ[-
மானK’ எ*றாtK, அ7த வைகhtK அI
நம+4 உத யாகேவ உ\ளI. நK  [9ப>
கைள( ெதM7I நம+கான  ளKப ர>கைள+
கா<=, நK ேதடA ேநர(ைத+ 4ைற+ GறI.
ேமேல தர9ப<ட அைன(I பv கைளVK
ேம3ெகா\ள ேகா=+க ண+GA w) ேதைவ9-
பEK. த* வ[மான()f[7Iதா* |4\
இதைன~ ெசலவT+GறI. இI நK நலைன9
பாIகா+GறI. “|4\ நாK த[K தகவAகைள
எE(I+ ெகா\GறI. அ�சAகைள9 பா-+G
றI” எ*S கவைல9பEபவ-க\, த>க\ |4\
அ+கZ!<=349 பாIகா9i வைளய>கைள
ஏ3பE()( தக வAக\ )[E ேபாகாமA பாI
கா+கலாK.

Taskbar: (டா,9 பா$) [Qேடா,
இய9கDX& மா"2ட$ Xைரc& dழாக 
இய@W/ Zb க2ட/. இX& ,டா$2 ெம\,
[ைரவாக அ0Cேகஷ5 gேராUரா/கைள 
இய9க ஐகா5கb அட@Uய ெதாW0g,
இய@U9 ெகாQN49W/ அ0Cேகஷ5
gேராUரா/கC5 ைப&கT9கான 
க2ட@கb மR`/ கNகார/, ;5னic& 
இய@U9 ெகாQN49W/ gேராUரா/கC5
ஐகா5கb ஆUயைவ இ49W/. இவRைறD 
ேதைவ0ப:/ேபாE UC9 ெசkE ெபறலா/.

“ெதTY" ெகா=ZGக=”
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எ!"$க&' அகல*
ேவ-=A எn(I+கைள நK இ�ட9ப=

தைல9iக@A அைம+க9 பல வTக\
உ\ளன. இ)A ஒ*S எn(I+க@* அக
ல(ைத அ)கM+க~ ெசbவI. ெபாIவாக
5n எn()* அளைவ அ)கM9ேபாK; அA
லI 4ைற9ேபாK. இI எn()ைன  M(I
அைம9ேபாK. o>க\ அsவாS அைம+க( 
)<ட�EG*ற ெசாAைல( ேத-7ெதE(I+
ெகா\R>க\. a* க!<ேராA + = (Ctrl+D)
ெகாE(I பா!<  !ேடா ைன9 ெபறZK.
இதைன ெமe பாMA Format G@+ ெசbI
5தA aMவாக இ[+4K Font எ*பதைனVK
ேத-7ெதE+கலாK. இ7த  !ேடா A பல
ேட9க\ Gைட+4K. இ)A Character Spacing
எ*பதைன( ேத-7ெதE+கZK. அ)A Scale
எ*பத34 அ[GA உ\ள அளZ க<ட()A
ஏ3கனேவ 100% என இ[+4K. இதைன 200%
என அைம(I ஓேக G@+ ெசbI பா-(தாA
ேத-7ெதE(த ெசாAfA உ\ள எn(I+க\
அைன(IK அகலமாக மா3ற9ப<E இ[+4K.
இI உ>கR+4 அ)கமாக( ெதM7தாA அகல
அள * சத Gத(ைத+ 4ைற+கலாK; |Eத
லாக ேவ!Eெம*றாA உய-(தலாK.

த,- ெசா1க2
ேவ-< டா4ெம!< தயாM+ைகhA 'ல

ெசா3க@* uழாக 'க9i வ!ண()A,
ெந@வான ேகாE ஒ*S கா<ட9பEK.
அ7த ெசாAfA எn(I9 aைழ என9பEK
%ெபAf> தவS இ[+4K ேபாI இ7த ேகாE
அைம+க9பEK. ஆனாA, 'ல ெசா3க\ o>க\
அைம(ததாக இ[+4K. அைவ ஆ>Gல அக
ரா)hA இ[+காI. அதனாA தா* எn(I9
aைழ என ேவ-< கா<EGறI. இ7த ெசாAf*
எn(I9 aைழைய ேவ-< க!E ெகா\ளாமA
இ[+க ேவ!Eெம*றாA, அ7த ெசாAf*
kI ைர< G@+ ெசbI Gைட+4K ப<=யfA
"Ignore All" எ*ப)A G@+ ெசb)ட ேவ!EK.
அத* a*ன-, அ7த டா4ெம!<=A, அ7த
ெசாA o>க\ ைட9 ெசbதப=ேய ஏ3S+ ெகா\
ள9பEK. இ7த ெசாAைல Custom DictionaryA
ேச-(I <டாA, எ7த டா4ெம!<=A அ7த
ெசாA வ7தாtK, அI aைழ என+ கா<ட9பட
மா<டாI. ஆனாA, அேத டா4ெம!< ம3ற
கK9L<ட-க@A பய*பE(த9 பEைகhA,
அ7த ெசாA aைழ உ\ளதாக+ கா<ட9பEK.
இI டா4ெம!<ைட9 பா-+4K ம3றவ-க\

எ*ன wைன9பா-கேளா எ*ற எ!ண()ைன
உ>க@டK ஏ3பE(IK. எனேவ, எ7த கK9L<
டMA டா4ெம!< )ற+க9ப<டாtK, aைழ
ய3ற ெசாAலாக உ>க@* ெசாA கா<ட9பட
வT ஒ*S க!ட_ய9பட ேவ!EK. இத34
இ[ வTக\ உ\ளன.
1. o>க\ இsவைகhA 4_9 aட  [KiK

ெசாA அAலI ெசா3கைள( ேத-7ெதE+
கZK.

2. M9பlA, Display ேட9aைன9 ெப3S+
கா<டZK.

3. இ>4 Language dialog box ேத-7ெதE+
கZK. ேவ-< 2007A, Proofing 4[9aA,
Set Language �fைன( ேத-7ெதE+கZK.
ேவ-< 2010 பய*பE(Iபவராக இ[7தாA,
Language 4�9aA, Language �A ேத-7ெத
E+கZK. இ)A Set Proofing Language எ*
ப)A G@+ ெசb)டZK.

4. இ>4 Do Not Check Spelling or Grammar எ*
ப)A =+ அைடயாளK ஏ3பE(த9ப<=
[+க ேவ!EK.

5. ெதாட-7I ஓேக G@+ ெசb )டZK.
இர!டாவI வThைன இ>4 பா-+கலாK. 

5தfA Word Options டயலா+ பா+�ைன(
)ற+கZK. ேவ-< 2007A, ஆ�% ப<ட* 
G@+ ெசbI, uழாக உ\ள Word Options எ*
ப)A G@+ ெசb )டZK. இ>4 இடIiறமாக
உ\ள Proofing எ*ப)A G@+ ெசb)டZK.

ேவ-< 2010A, M9பlA ைபA ேட9 ேத-7
ெதE(I, ஆ9ஷ*% எ*ப)A G@+ ெசb
)டZK. இ>4 %4ேராA ெசbI ெச*S,
Exceptions எ*eK aM 34~ ெசAலZK.
இ>4 Hide Spelling Errors in this Document Only 
எ*ற ெச+ பா+% =+ ெசbய9ப<E ேத-7ெத-
E+க9ப<E இ[+க ேவ!EK. a*ன- ஓேக
G@+ ெசbI ெவ@ேயறZK.

இ7த வT எ9ப= ெசயAபEGறI? எ*ற
ேக\ எழலாK. இத*ப= அைம+க9பEK
ெச<=>% மா3ற>க\, டா4ெம!< உட*
ெதாட-7I ெசAtK. இதனாA, 4_9a<ட
ெசாA aைழயானI எ*eK 4ைற கா<ட9பட
மா<டாI.

இ*ெனா[ வTயாக, உ>க\ custom
dictionary file ஐ ம3றவ-கR+4K அe9a,
அவ-க\ கK9 L<டMA ேவ-< ைடர+டMhA
ப)Z ெசbI பய*பE(த~ ெசாAலலாK. 
அ9ேபாI, இ7த ெசா3க\ aைழய3றதாகேவ
கா<ட9பEK. அt வலகK ஒ*_A 4nவாக9
பvயா3Sபவ-கR+4 இI �கZK உத யாக
இ[+4K.
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ஒேர ேட7டா – பல ெச9க2

எ+ெஸA ஒ-+ i+GA ேட<டா அைம+
ைகhA, ஒேர ேட<டா ைன பல ெசAக@A

அைம+க ேவ!=ய)[+4K. இத34 ேட<
டா ைன+ கா9a ெசbI, ெசAக@A ெச*S 
ேப%< ெசb)EK பல 5ைன ேவைலhA
இற>க ேவ!டாK. எ7த ெசAக@A கா9a
ெசb)ட ேவ!Eேமா, அவ3ைற( ேத-7ெத
E>க\. இைவ வMைசயாக இAைல எ*றாA,
க!<ேராA uைய அn()+ ெகா!E ேத-7ெத
E>க\. a*ன- ேட<டா ைன ஒ[ ெசAfA
ைட9 ெசb)E>க\. a* க!<ேராA uைய
அn()+ ெகா!E எ*ட- த<E>க\. o>க\
ேத-7ெதE(த ெசAக@A எAலாK ேட<டா
கா9a ெசbய9ப<=[+4K.

அல:கைள மா1>* வ@க2

எ+ெஸA ஒ-+ �<=A ெவ4 கால()34 (?)
5*i ‘அ=’ கண+GA ேட<டா அைம+

க9ப<டI. இதைன k<ட- எ*ற அலG34
மா3SவI எ9ப=? இத34 ெபாIவான க<
டைள ேபாIமா? அAலI தl பா-5லா+க\
அைம+க ேவ!Eமா?

எ+ெஸA ெதா49aA CONVERT எ*ற
ப>சைன+ க<டைள வMhA ெகா!E வ7I,
எ7த அல4கைளVK மா3றலாK. இ7த ப>
சைன அைம+ைகhA o>க\ பா- 5லா எத
ைனVK அ_7)[+க( ேதைவhAைல. எE(
I+கா<டாக Column B –hA வMைசயாக அ=+
கண+GA ேட<டா ெகாE(I ைவ()[+G
 -க\. இதைன k<ட- கண+GA Column C
hA ெகா!E வர ஆைச9பEG -க\. இl
Column B–hA ேட<டா உ\ள ெசAகைள(
ேத-7ெதE+கZK.

இI B2 5தA B8 வைர இ[9பதாக
ைவ(I+ ெகா\ேவாK. 5தfA B2:B8
வைரhலான ெசAகைள( ேத-7ெதE>க\.
அE(I C2:C8 ேத-7ெதE>க\. இ9ேபாI
=CONVERT(B2,”ft”,”m”) என பா-5லா ைன
ைட9 ெசb)டZK. அE(I Ctrl + Enter எ*ற
இ[ uகைளVK அn(தZK. இsவைக+ க<
டைள jலK பல வைகயான அல4கைள மா3_

அைம+கலாK. ைமA– G.k, கால* – f<ட-
என பல Gைட+G*றன.

பார*¡< – ெசA'ய% மா3ற()3கான
பா-5லா இ9ப= இ[+4K. =CONVERT(68, 
“F”, “C”) ெசA'ய% – பார*¡< பா-5லா
=CONVERT(68, “C”, “F”) என அைமVK. எ+ெஸA
ெஹA9 ெமe ெச*S ம3றவ3_3கான
பா-5லா+கைள அைம+கZK. உ>க@டK
ப)ய9ப<E\ள எ+ெஸA CONVERT பா-
5லா ைன, உ>க\ கK9L<டMA உ\ள
எ+ெஸA ெதா49i எE(I+ ெகா\ள Aைல
எ*றாA, Analysis ToolPak – ைன உ>க\
கK9L<டMA இ*%டாA ெசbI a*ன- 
பய*பE(தZK.

எAெஸ9 – ஆ97+EF7

எ+ெஸA ெதா49aA ஆA<+{9< 
uகRட* ப>ச* uகைள அn( )னாA 

ேம3ெகா\ள9பEK ெசயAபாEகைள இ>ேக
பா-+கலாK.

F1 +ALT+SHIFT  i)ய ஒ-+ �< ஒ*S )ற+
க9பEK.

F2 +ALT+SHIFT அ9ேபாI ெசயAப<E+
ெகா!=[+4K ஒ-+i+ ேசs ெசbய9பEK.

F3 +ALT+SHIFT ெந<E ம3SK பE+ைக
வMைச ேலa\க\ பய*பE() ெபய-கைள 
உ[வா+கலாK. 

F6 +ALT+SHIFT ஒ*S+4 ேம3ப<ட ஒ-+i+ 
 !ேடா+க\ )ற+க9ப< =[9a* த3ேபா
ைதய ஒ-+i+G34 57ைதய ஒ-+i+  !ேடா
)ற+க9பEK.

F9 +ALT+SHIFT )ற7)[+4K அைன(I
ஒ-+ �<க@tK அைன(I ஒ-+ i+4க@tK
அைன(I காA4ேலஷ*கRK ெசயAபE(த9
பEK.

F10 +ALT+SHIFT %மா-< ேட+G3கான
ெமe ம3SK ெமேச£ )ற+க9பEK. 
ஒ*S+4 ேம3ப<ட %மா-< ேட+ )ற+க9-
ப<=[7தாA அE(த ேட+ ெச*S அத3கான
ெமe ம3SK ெமேச£ )ற+க9பEK. 

F11 +ALT+SHIFT ைம+ேராசா9< %GM9
எ=<ட- )ற+க9பEK.

F12 +ALT+SHIFT aM!< டயலா+ பா+%
)ற+க9பEK.
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 ேவா wSவன()* இ7)ய9 aMZ, அ!
ைமhA த*eைடய  5 (vivo V5) %மா-<

ேபாைன இ7)யா A  3பைன+4 அ_5கK
ெசbதI. ெசAa எE9பவ-கR+4 இ7த
%மா-< ேபா* �க( )ற* வாb7த ேகமரா
 ைன( த[ GறI. 5த*ைமயாக உ\ள a*
iற+ ேகமரா 13 எK.a. )றeடeK, இர!
டாவI wைலhA உ\ள 5*iற ெசAa
ேகமரா 20 எK.a. )றeடeK ெகா!டதாக
அைம7I\ளI. எனேவ, ெசAa ேகமரா ர'
க-க\ இ7த %மா-< ேபாைன வா>க  [9
ப9படலாK. a*iற+ ேகமராZட* எA.இ.=.
9ளா�, ஆ<ேடாேபாக% வச) ஆG யன
தர9ப<E\ளன. Geo-tagging, touch focus, face
detection, panorama ஆGய வச)கRK Gைட+
G*றன.  =ேயா ேகமராவாக இய>4K
ேபாI,1080p@30fps )ற eட*ெசயAபEGறI.

இ7த %மா-< ேபாl* பMமாணK 153.8 x
75.5 x 7.6 �k. எைட 154 GராK. இத* )ைர
5.5. அ>4ல அகல()A 720 x 1280 a+ெஸA
அட-()Vட* அைம+க9ப<E\ளI. மA<=
ட~ வச) ெகா!டI. ஐ.a.எ%. =% aேள
த[K எA.'.=. )ைர யாக உ\ளI. இத34
கா-l> ெகாMAலா Gளா% பாI கா9i தர9
ப<E\ளI. இத* ஆ9பேர<=> '%டK
ஆ!<ராb< மா-�மலாb. ராK ெமமM 4

z.a. %ேடாேர£ ெமமM 32 z.a. இதைன 
ைம+ேரா எ%.=. கா-< ெகா!E 128 z.a.  
வைர உய-()+ ெகா\ளலாK. இர!E 'K-
கைள இய+கலாK. ஆனாA, ைம+ேரா எ%.
=. கா-< பய*ப E(IKேபாI 'K %லா<=A
தா* பய*ப E(த ேவ!EK. இத* 9ராசச- 
ஆ+ேடா ேகா- )ற* ெகா!டI. இத* '9 
ெச< MediaTek MT6750. இதeட* இைண7I
ெசயலா3SK z.a.V. Mali-T860 MP2 ஆக(
தர9ப<E\ளI.

இைச ர'க-கR+4 3.5 �k ஆ=ேயா ஜா+,
லZ< %�+க- ம3SK எ9.எK. ேர=ேயா தர9
ப<E\ளன. ெந<ெவா-+ இைண9a34 3z,
4z, ைவ a, iR�(, z.a.ஆ-.எ%., ம3SK
V.எ%.a. ஆGய ெதாTA ¨<ப>க\ இய>4
G*றன. Fingerprint, accelerometer, proximity, compass
என ெச*சா- இய+க>க\ ெசயAபEG*றன.
எ%.எK.எ%., எK.எK.எ%., இெமhA, i�
ெமhA ம3SK இ*%ட!< ெமச�ச- வச
)கRK Gைட+G*றன. எKa3, எKa4 aேள
ய-க\,டா4ெம!<,ேபா<ேடாம3SK =ேயா
எ=<ட-க\ ெசயAபEG*றன.

இ)A அைம+க9ப<E\ள, ெவ@ேய
எE+க இயலாத f()யK அய* ேப<டM 3000
mAh )ற* ெகா!டI. 

இத* அ)க ப<ச  ைல �. 17,980.

0ற;பான
ெசM1

ேகமரா3ட-
Rேவா R 5



28-11-201615

அைனவ[K %மா-< ேபா* ஒ*ைறேய 
இல+4 ைவ(I வா> 4வதாA, பல wS

வன>க\, ப<ெஜ<  ைலhtK 'ல மாடA
%மா-< ேபா*கைள வ= வைம(I  3ப
ைன+4 வழ>G வ[G*றன-. அ7த வைகhA 
ெச*ற வாரK இ*ெட+% wSவனK அ_5
க9பE()ய Intex Aqua Q7N %மா-< ேபா*,
அ)க ப<சமாக �. 3,900 என  ைலhட9
ப<E வ7I\ளI.

இ7த %மா-< ேபாl* )ைர 4.5 அ>4ல
அள A உ\ளI. இத* a*iற+ ேகமரா 5
எK.a. )றeடeK, 5*iற+ ேகமரா 0.3
எK.a. )றeடeK வ=வைம+க9ப<E
Gைட+GறI. இத* ராK ெமமM 512 எK.a.
%ேடாேர£ ெமமM 8 z.a. இதைன ைம+ேரா
எ%.=. கா-< ெகா!E 32 z.a. வைர
உய-()+ ெகா\ளலாK. இ)A ஆ!<ராb< 
5.1. லாfபா9 ஆ9பேர<=> '%டமாக+ 

Gைட+GறI. இ)A 1.3 Gகா ெஹ-<%
ேவக()A இய>4K ஆ+டா ேகா- 9ராசச- 
இைண+க9ப<E\ளI. இI ஒ[ 3z ேபா*. 
இர!E 'Kகைள (ைம+ேரா ம3SK �l) 
இ)A இய+கலாK. லZ< %�+க- ம3SK 
ஆ=ேயா ஜா+ 3.5 �k தர9ப< E\ளI. எ%.
எK.எ%., எK.எK.எ%., இெமhA ம3SK 
இ*%ட!< ெமச�ச- ஆGய ெதாTA ¨<ப
வச)க\ தர9ப<E\ளன. எ~.=.எK.எA. aர
Zச- தர9ப<E\ளI. எK.a. 3 ம3SK எK.
a. 4 aேளய-கRட*, டா4ெம!< ம3SK
 =ேயா எ=<ட-க\ Gைட+ G*றன.

ெந<ெவா-+ இைண9 a34, z.a.ஆ-.எ%.,
எ<£, iR�(, V.எ%.a. ஆGய ெதாTA
¨<ப>க\ இய>4G*றன. a*iற+ ேகமரா
5 எK.a. )றeடeK, 5*iற+ ேகமரா 0.3
எK.a. )றeட* அைம+க9ப< E\ளன.

இத* ேப<டM 2000 mAh )றeட* உ\ளI.

 க" $ைற'த )ைல+, ெமாைப, 
ேபா2கைள4 ேத5ேவா7"ெகன

9ேயா; <=வன> அ@ைம+,
த2Aைடய 9ேயா; எ, 700 ெமாைப,
ேபாைன )Fபைன"$ ெவG+H5IளJ. 
இத2 அMக பHச )ைல O. 2,000
மH5ேம. இத2 Mைர 2.6 அT$ல
அள), உIளJ. இர@5 V>கைள இM,
பய2ப54தலா>. இJ ஒ7 29 ேபானாக 

மH5ேம பய2ப54தலா>. இத2
ெமமXைய ைம"ேரா எY.Z. கா[H \ல>
32 9.^. ஆக உய[4M" ெகாIளலா>.
எ`.எ>. ேரZேயா இயT$aறJ. 
ேநரZயாக ேபYc" தள4MF$ இைண`c
aைட"aறJ. ^2cறமாக மH5> இயT$>
ேகமரா 1.3 எ>.^. Mற2 ெகா@டJ.

இத2 ேபHடX 1700 mAh Mற2
ெகா@டJ.

பEெஜE Rைல]M ^ேயா_ எM 700

< ேபா* ஒ*ைறேய Gைட+GறI. இ)A 1.3 Gகா ெஹ-<%

இ-ெட86 அ9வா 8I 7 எ-
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�னா * ஒ* 9ள% wSவனK அ!ைமhA
இ7)யா A த*eைடய ஒ* 9ள% 3

%மா-< ேபா* ஒ*ைற, ம()ய wைலhA
 ைலh<E  3பைன+4 அ_5க9பE()
V\ளI. இ7)யா A  3பைன+4 வ7I\ள
இ7wSவன()* நா*காவI %மா-< ேபா*
இI. இத* அ)க ப<ச  ைல �. 
27,999.

இத* பMமாணK
152.7 x 74.7 x 7.4
�k. எைட 158
GராK. இ)A
இர!Eநாேனா
'Kகைள இய+
கலாK. இ)A
ஆ9=+ Qualcomm
ெகபா'=s ட~
%G�* 5.5 அ>4ல
அள A தர9ப<E\
ளI. கா-l> Gளா% 4
பாIகா9i வழ>க9ப<
E\ளI.

இத* a+ெஸA
அட-() 1080 x 1920
a+ெஸAக\ ஆ4K. இ)A
ஆ!<ராb< மா-�மலாb 
ஆ9பேர<=> '%டK இய>-
4GறI. இத* ராK ெமமM 6
z.a. %ேடாேர£ ெமமM 64 z.a.
இ)A கா-< %லா< எIZK தர9பட
 Aைல. இத* '9 ெச< Qualcomm

MSM8996 Snapdragon 820. 4வா< ேகா- '.a.V.
ம3SK Adreno 530 z.a.V. ஆGயைவ உ\ளன.

ஆ<ேடா ேபாக%, எA.இ.=.9ளா�
இைண7த 16 எK.a. )ற* ெகா!ட ேகமரா
a*iறமாக இய>4GறI. Geo-tagging, touch 
focus, face detection, panorama, HDR ஆGய 'ற9
iக\ ெகா!E\ளI. இத*  =ேயா ப)VK 
) ற* 2160p@30fps. 5*iறமாக

அைம+க9ப<E\ள ெசAa 
ேகமரா 8 எK.a. )றeட*
உ\ளI.

இைச ர'க-கR+4 3.5 �k
ஆ=ேயா ஜா+, லZ< %�+க- 
தர9ப<E\ளன. ேர=ேயா
இAலாதI ஒ[ ெப[>4
ைறயா4K. ெந<ெவா-+
இைண9a34 ைவa,
iR�(, z.a.எ%., எ*.எ9.
'. ஆGய ெதாTA ¨<ப>க\
இய>4G*றன. Fingerprint, 
accelerometer, gyro, proximity,
compass ஆGய ெச*சா-க\
தர9ப<E\ளன. எ%.எK.எ%., 
எK.எK.எ%., இெமhA, i�
ெமhA ம3SK இ*%ட!<
ெமச�ச- வச)க\ உ\ளன.
எ~.=.எK.எA. 5 aரZச- தர9
ப<E\ளI.

இ)A தர9ப<E\ள f(
)யK அய* ேப<டM 3,000 mAh

)ற* ெகா!டI.

ஒ- ;ள6 3
6மா+E ேபா-
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`Qேடா, 10 இய9க/, இ5\/ பயனா ள$ 
களா& noைமயாக0 பய5ப:Dத0படாத ஒ4
இய9க nைறைமயாகேவ உbளE. “[Q 10:
இரகrய உத[கb” இதைன உ`X0ப:DE
UறE. ெகா:9க0ப2ட அைனDE உத[9 Ws0
gகT/ uகL/ பய\bளைவயாகL/, [ய0ைபD
த4வதாகL/ உbளன. இத5 n9Uய உத[,
Xைரc& ேதா5`/ d ேபா$2 _ல/ [DXயா
சமான Wsv:கைள அைம9W/ வசX ஆW/.
அைனDE வசXகைள!/ ெதCவாக [ள9Uய
க2:ைர ஆr)ய49W ந5s!/ பாரா2:கT/.

டாMட. ேபரா. எ$. Vரகாச �.^O, ம�ைர.

`Qேடா, 10 r,டDX& மா"2ட$ Xைரc5
கா2rc& ;5னi பட/ அைம0பE WsDத
உ@கb வGகா2:த&கb u9க பய\bளைவயாk
இ4aதன. அேத ேபால, u5ச9X xணாகமா&
இ49க வG த4/ ]& பய5பா:/ அ4ைம.
அைனDE Ws0gகT9கான [ள9க/ ெதCவா
கL/, rற0பாக வG நடDEவதாகL/ அைமaEb
ளன. பாரா2:கb.

எ;.ேக. ெஜ�ப. மாலா, ெச$ைன.

வா2, அ0 [Nேயா அைழ0;ைன ேப,g9
வழ@UயE அay`வனDX5 Xறைம9W^ சா5
றாW/. அைனDE நா:கCz/ உbள பல ேகாN
பயனாள$கT9W/ ஒேர ேநரDX& Uைட9W/பN 
த4வதRகான ெதாG& {2பDXைன ேப,g9 ெபR
`bளE [ய0;RW)யE. Z@கb அதைன ேமR
ெகாbவEஎ0பNஎ5`வழ@UயவGகா2ட&கT/
பய5 த4வதாk உbளன. உடேன பய5ப:DX0
பா$Dேத5. எaத r9கz/ இ&ைல.

ஆ.. Z. சNOர Vரகாச,, Oj�g.

“� 210 U2,” நம9WD ேதைவயான ஒ4 ]&.
இத5 _ல/ ந/ r`வ$கb இைணயDைத0 பய5
ப:DEவைத^ ெச/ைம0ப:DதL/, வைரயைற
ெசkXடL/ nN!/. இE WsDத உ@கb க2:
ைரc& இ5\/ |:த& தக வ&கைளD தa X49
கலா/. rல கால/ கGDE அவRைறD த4மா` 
ேக2:9 ெகாbUேற5.

ஆ.. மகால:{�, பKள^�..

`Qேடா, NபQட$ ெசய}cைன மRற ஆQ2N
ைவர, ெதாW0 gகேளா: இைணDE பய5ப:DE
வE WsDE ேகb[ பX& பWXc& வaத Ws0g
எ5ைன வG நடDXயE. பல நா2கb, என9W
இaத Wழ0ப/ இ4aதE. ~$Dதைம9W ந5s.

ஆ.. கPகால$, ம7லா?�ைற.

;மா$2 ேபா"& ேநா2N;ேகஷ5 எ5பE
நம9WD ேதைவயRற ஒ5றாக மாs வ4UறE.
இைத0 ேபால பல ெசய }கC5 பய5பா2ைடD
தRகா}கமாக y`DX ைவ9கலா/. ேபா"&
இய@W/ பல ெசய}கb, yக�Lகb சா$aE, ேப2-
ட)c5 வா�நாb அXக)9க^ ெசkXட Z@கb
தaEbள N0, uகL/ பய\bளைவயாW/. u9க
ந5s.

எ$. க`தா பாqZய$, ம�ைர.

;மா$2 ேபா"& தர0ப:/ ப&ேவ` வசXகT/,
பய5பா:கT/, இ5ைறய ��yைலc& அத5
ேத9ககDXைன [ைர[& yர0gU5றன. அதைன
எ0பN ெச/ைமயாகL/, ச) யான nைறcz/ 
பய5ப:DEவE WsDத N0,கb, இ5ைறய ��
yைலc& அவrயமானைவ. u9க ந5s.

ஏ.ஆ�.வாத,, )��ேசP.
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ேகb[: எ5 க/012ட)& மா&ேவ$ உbளE 
ேபாலD ெத)UறE. rல ேவைளகC&, ைக0பR
ற0ப2:, தகவ&கb பயண0ப:Dத0ப:வE
ேபாலL/ உணர nNUறE. ஆனா&, வழ9கமாக
நா5 ெசய&ப2:9 ெகாQN49Uேற5. எ5 க/0
12ட$ இ5ெனா4வரா&, மா&ேவ$ gேராUரா/
_ல/ ைக0பRற0ப2:bளE என எ0பN அsவE?

ஆ.. gவ�jக$, )��ேசP.

ப)A: 'ல ைவர% அAலI மாAேவ-க\ நK 
கK9L<டைர+ ைக9ப3_யZட*, நKமாA
கK9L<டைர இய+க 5=யாதப= ெசbI,
தகவAகைள( )[EK. 'ல நாK ெசயAபE
ைகhA, ெகா�சK ெகா�சமாக நK தகவA
பMமா3ற(ைத+ க!காv(I9 a* )[EK.
இவ3_* ெசயAபா Eக@A ஒேர �ரான
wைலைய+ காண இயலாI. இ[9aeK, uேழ
தர9ப<E\ள ெசயAபாEக\, o>க\ கK9L<
டைர இய+4KேபாI ெத*ப<டாA, உ>க\ 
கK9L<ட- மாAேவ- iேராGராKகளாA தா+
க9ப<E, ைக9ப3ற9ப<E EK wைலhA
உ\ளதாக+ ெகா\ளலாK.
1. o>க\ பய*பE(IK aரZச-, o>க\

 [Kபாமேலேய, o>க\ அைம+காத 5க
வM உ\ள தளK ஒ*S+4~ ெசA GறI.

2. மாறா wைலhA o>க\ அைம(த ேதடA 
சாதனK மா3ற9ப< E\ளI. i)ய ச-~ இ�
'lA, o>க\ எதைன( ேத=னாtK, அI 
i)யதாக, உ[வா+க9ப<ட இ�'* உ\ள
இைணய தள()34~ ெசAGறI.

3. ஆ!<= ைவர%, ஆ!= %ைபேவ- அA-
லI ஆ!<= மாAேவ- தள>கR+4 o>க\
ெசAைகhA, o>க\ தE+க9பEG -க\.

4. ெவ9 aரZசைர9 பய*பE(IைகhA,
பAேவS பா9 அ9  !ேடா+க\ Gைட+

G*றன. அவ3ைற உ>களாA, jட இயல
 Aைல.

5. i)யதாக, o>க\ அைம+காத ேபவM< தள
5கவMக\ அAலI i+மா-+ அைம+க9பE
G*றன.

6. ெவ9 aரZச- �கZK ெமIவாக இய>4
GறI.
ேமேல கா<ட9ப<E\ள அ_4_க\ ெத*

ப<டாA, சMயான ஆ!<= ைவர% அAலI
மாAேவ- iேராGரா�ைன o+4K ெசயfகைள
இய+G, அவ3ைற o+கZK. வ>G+ கண+4, 
�* அ�சA ம3SK aற பா%ேவ- Eகைள
மா3றZK. அ=+க= வ>G+ கண+Gைன+ க!
காv+கZK. வ>GVட* ெதாட-i ெகா!E,
ெந<ேப>+ வச)hைன 5ட+G ைவ+கZK.
5+Gய ைபAகR+4 ேப+ அ9 எE(I ைவ+-
கZK.  !ேடா% இய+க( )3கான அ9ேட<
ைபAகைள தர ற+கK ெசbI அ9ேட< ெசb
)டZK. ஆ!<= ைவர% iேராGராKகைள
அ9ேட< ெசb)டZK. இ7த ச7ேதகK ஏ3
ப<ட கால()f[7I, i)யதாக இ*%டாA
ெசbத iேராGராKகைள, அவ3_* அைன(I
ைபAகRட* o+கZK. 9ள+ இ* ம3SK 
எ+%ட*ஷ* iேராGராKக@A, �க �க
ேதைவயானைவ த ர ம3றவ3ைற o+கZK.

ேகb[: ;ரLச$ இய9க ஷா$2 க2 d அைம9
Uேறா/. ஆனா&, rல$ தா@கb க2டாய/ XறaE 
ெசய&பட ேவQNய இைணய தள/ Xற0பதRகாக, 
ஷா$2 க2 d அைம9U5றன$. இE எ0பN சாDXய
மாUறE? அ5gட5 [ள9க/ தரL/.

ஆ.. {Nதர வKS, க�O.

ப)A: எ7த இைணயதள()34மான ஷா-<
க< ஒ*ைற,  !ேடா% ெட%+டா9aA 

–டாMட. ெப. சNOர ேபா; – ேகK` – பOQ
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அைம+கலாK. 5கவM க<ட()A  கா<ட9
பEK 5கவMhைன, மZ% jலK அ9ப=ேய
இn(I~ ெச*S, )ைரhA அைம(தாA, அI,
அ7த இைணய தள()3கான ஷா-< க< uயாக~
ெசயAபEK. அ9@ேகஷ*கR+4 நாK ஏ3ப
E(IK ஷா-< க< u ஒ*ைறVK, இைணய9
ப+க>கR+4 ஏ3பE(தலாK. aரZசM*
ெமh* ெமe 34~ ெசAலZK. அ>4 Tools
ேத-7ெதE+கZK. இ)A “Create application 
shortcuts” எ*பைத( ேத-7ெதE+கZK. இl,
4_9a<ட ப+கமானI 5nைமயாக( )ைர
5nவIK கா<ட9பEK. வழ+கமான aரZச-
சா-7த எIZK கா<ட9பட மா<டாI.

ேகb[: எ5 ேல0டா0 க/012ட)& [Qேடா,
10 பய5ப:DEUேற5. [Q 10 அ0ேட2 ஆன
;5ன$, n5g இ4aத Wேரா/ ;ரLச$ இய@க
ம`DE[2டE. இ0ேபாE பய$பா9, பய5ப:D
EUேற5. [Qேடா, 10 r,ட/ அQைமc&
அ0ேட2 ஆனE. அ0ேபாE/ இய@க[&ைல.  
Wேரா/ [Qேடா, 10& இய@காதா? அ&லE
ேவ` காரண/ இ49Wமா? ~$L பXலாகD தரL/.

ேக.எ;. பாqZய$, த�சா�..

ப)A: 4ேராK aரZச-,  !ேடா% 10
'%ட()A 5nைமயாக இய>4K வைகhA
வ=வைம+க9ப<E Gைட+GறI. இைணயK
ெச*S, ேமKபE(த9ப<ட 4ேராK aரZச[+
கான ைபைல தர ற+கK ெசbI, இய+G9
பா-+கZK. ஏ3கனேவ ப)ய9ப<ட aரZச-
இ[9a*, அத* ேமA வலI ப+க()A
இ[+4K ெமe ப<டlA G@+ ெசbI,
அ!ைமய ெவ@¬E வைர அ9ேட< ெசbய9
ப<E\ளதா என9 பா-+கZK. அ9ேட< ெசb-
)ட ேவ!=யI இ[7தாA, உடேன அ9ேட<
ெசb)டZK. இAைல எlA, உ>க\ 4ேராK
aரZச- அ9ேட< ஆன wைலhA இ[+ GறI
என9 ெபா[\. இIZK, 4ேராK aரZச- இய+
க()ைன~ சMயாக( தர Aைல எ*றாA, அ)A
இய+க9பEK எ+%ட*ஷ* iேராGராKகைள9
பா-+கZK. இவ3_A ஒ*S |ட உ>கR+49
aர~ைன தரலாK. அதைன+ க!ட_7I o+
கZK. அAலI, கK9L<டMA உ\ள 4ேராK
aரZச- இ*%டலாஷைன o+G <E, i)ய
தாக9 ெப3S ப)யZK.

ேகb[: [Qேடா, 7 ெட,9டா0 க/012ட
)z/, [Qேடா, 10 ேல0டா0 க/012ட)z/
பய5ப:DX வ4Uேற5. பல க/012ட$ இத�
கC& பN9ைகc&, இவRsRகான பாEகா0g
மR`/ ;ற உத[ த4/ ைப&கைளD த4 வX&
கால வைரயைற WsDE தகவ&கb Uைட9U5
றன. அXz/ இ4வைக உத[கb என எoEU5
றன. என9W0 g)ய[&ைல. தயLெசkE [ள9க
மாக0 பX& தரL/.

எ$. இைச( VPயா, ேசல,.

ப)A: இI 4_(I 57ைதய கK9 L<ட-
மல- இத�க@tK தகவA தர9ப<E\ளI.
பல வாசக-க@* மன)A இI 4_(I அ~சK 
உ\ளதாA, k!EK ஒ[5ைற த[Gேற*.

ைம+ேராசா9< wSவனK த* சா9<ேவ-
ெசயfக\ ம3SK ஆ9ப ேர<=> '%டK 
ஆGயவ3_34 Microsoft Support Lifecycle எ*ற
ெபாIவான ெகா\ைகைய+ கைட9 a=+GறI.
த* பைழய  !ேடா% ஆ9ப ேர<=> '%
ட>கைள 5nைமயாக 5= 34+ ெகா!E
வர, அத3கான உத த[K வழ+க()A இ(
தைகய 5=Zகைள எE+GறI. ஏ3கனேவ,
 !ேடா% 98, எ+%a ம3SK  %டா '%-
ட>கR+கான அைன(I உத  கைளVK wS(
) <டI. இ7த '%ட>கR+கான i)ய வச
)க\ Gைட+காI. பாI கா9a349 aர~ைன
ஏ3ப<டாA, அவ3ைற9 பாIகா()EK ைபA
கRK வழ>க9பட மா<டாI.

 !ேடா% 7 '%ட()3கான, 5த*ைம
wைல உத (Mainstream support), ெச*ற
2015ேலேய  wS(த9ப<டI. ெதாட- wைல
உத (extended support)வ[K 2020 ஆK ஆ!E
வைர Gைட+4K. 5த*ைம wைல உத  
எ*பI 5தfA தர9பEK ஆதரZ ஆ4K. 
இ)A இய+க 5ைறைமhA ஏேதeK aைழ
ஏ3ப<டாA, அI சM ெசbவ த3கான ைபA 
தர9பEK. வார!= என9பEK கா9i உS) 
உ!E. ெசயfகRட* இைண7I ெசயAபE
வ)A aர~ைன ஏ3ப<டாA, அI சM ெசbய9-
பEK. ெபாIவாக ஐ7I ஆ!EகR+4 இI
வழ>க9பEK. ெதாட- wைல உத எ*ப)A
பாIகா9i ெதாட-பான ேமKபE(த9ப<ட 
ேகா9iக\ ம<Eேம வழ>க9பEK. ம3ற ப=
4_9a<ட உத ஏேதeK ேதைவ9ப<டாA,
க<டணK ெசt()9 ெபற ேவ!EK.

 !ேடா% 10 '%ட()34, 5த*ைம
wைல உத 2020 ஆK ஆ!E வைர வழ>-
க9பEK. ெதாட- wைல உத 2025 ஆK 
ஆ!E வைர வழ>க9பEK.  ! 8 '%ட(
)34, இ7த உத க\ 5ைறேய 2018 ம3SK 
2023 வைர வழ>க9பEK. த3ேபாI எ7த wS-
வன()டK இ[7IK,  !ேடா% 7 ம3SK
 !ேடா% 8 '%டK இ*%டாA ெசbய9
ப<E கK9L<ட-கைள வா>க 5= யாI. 
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அத3கான உMம>கைள  3பைன ெசbவைத
ைம+ேராசா9< wS() <டI.

பலராtK இ*SK அ)கமாக  [Kப9பEK
 !ேடா% 7, 2009 ஆK ஆ!E அ+ேடா
பMA ெவ@hட9ப<டI.  !ேடா%  %டா
 349 ப)லாக ெவ@யானI.  !ேடா% 8
'%டK அ+ேடாப- 2012A தர9ப<டI. அத*
ேமKபE(த9ப<ட '%டமான  !ேடா%
8.1 அE(த ஆ!E Gைட(தI.  !ேடா%
10, 2015 ஜூைலhA ெவ@ யானI. இI 57
ைதய '%ட>க@f[7I 53_tK ேவSப<
டI எனZK, ஒ[ “ேசைவயாகேவ” இI வழ>
க9பEவதாகZK ைம+ேராசா9< அ_ (தI.
i)ய வச)கRட* இI அsவ9ேபாI ேமKப
E(த9பEGறI. ெச*ற ஆக%< மாதK அ(த
ைகய ஒ[ ேமKபாE ெவ@யானI.

ேகb[: ெமாைப& ேபா5கC& ‘அவசர yைல
ப2ட5’ எ5பE எ5ன? அைனDE ேபா5கCz/
உQடா? எaத எQைண அoDத ேவQ:/? 
ஐேபா5 ேபா5றவRs& இE உbளதா?

ஆ.. வசNதா, ெச$ைன.

ப)A: ஆ>Gல()A Panic button எ*S
அைழ+க9பEK ‘அவசர wைல ப<ட*’ 

ஒ*ைற அைன(I ெமாைபA ேபா*க@A 
க<டாயமாக அைம(I  3பைன
ெசb)ட ேவ!EK என ம()ய அர`
ஆைண ெச*ற ஏ9ரA மாதK ெவ@-
யானI. வ[K ஜனவM 1 5தA
இI க<டாயமாக அமலா+க9
பEK. அேத ேபால, 2018 ஜன
வM 5தA GPS என9பEK நK
இ[+4K இட(ைத+ கா<EK
வச)VK க<டாயமாக( தர9பட
ேவ!EK. ெப!க\ பாIகா9i 
சா-7I ெவ@hட9ப<ட இ7த
ஆைணைய, அெமM+கா உ<பட பல 
ேம34 நாEக\ பாரா<=V\ளன. பாI
கா9i ேக<4K ப<ட* ம< E�*_,
பாIகா9i த[K காவல-க\
சMயாக~ ெசயAப<டா-களா
எ*பைதVK இI கா<=+ 

ெகாE+4K.
இத3கான u 5 அAலI 9 ஆக இ[+4K.

இதைன சாதா ரண வச)க\ ெகா!ட
ெமாைபA ேபாlA |ட அைம( I டலாK.
ஆனாA, z.a.எ%. என அைழ+க9பEK வச-
)hைன சாதாரண ேபா*க@A (Feature phones) 
அைம(I( த[வா-களா எ*பI ச7ேதகேம.
இ*SK |ட ெப[Kபா லான சாதாரண ேபா*
க@A z.a.எ%. வச) இ[+காI. 

ஆ9a\ wSவன(ைத9 ெபாS(த வைர,
இ7)யா 34 ம<EK இ7த அவசர wைல+
கான ப<டைன வழ>4K எ*S ெதMGறI.
இ7wSவன()* ெமாைபA ஆ9பேர<=>
'%டமான iOS 10.2 ேசாதைன< ெதா49aA
இI இ[7தI. a*ன-, இ7 )யா த ர ம3ற
நாEக@A இ7த ப<ட* வச) o+க9ப<டI. 
இ7த வச)ைய, வ[K ஜனவMhA, இ7)
யா A இய>4K த* ஐேபா*கR+4 ம<EK,
ஆ9a\ wSவனK த[K எ*S எ)-பா-+க9ப
EGறI. இ7)யா A த3ேபாI அைன(I அவ
சர wைல+கான ேபா* எ!ணாக, 112 எ*ற
எ! அமt+4 வர உ\ளI.

ேகb[: இaXயா[& எaத மாyலDX& இைணய/
பய5ப:DEபவ$கb அXக/? எ@W WைறL?
எ@கb பbCc& இaத ேகb[ைய எ@கT9WD
தaEbளன$. இதRகான அX கார �$வ [ைடையD 
தரL/.

எ$. {(Vரம�ய$, பழ�ெச:Zப:Z, ேத�.

ப)A: உ>க\ ஆ-வ()34 வா�( Iக\.
இ7)யா A, மஹாரா�<ரா மாwல()A தா*
அ)க ப<சமாக, 2.947 ேகா= ேப- இைணய 
இைண9i ெப3S\ளன-. நK மாwலK அE(த

இட(ைத9 (2,801 ேகா=) a=( I\
ளI. ஆ7)ர மாwலK 2.48 ேகா= 
ேப[டeK, க-நாடகா 2.263 ேகா=
ேப[டeK உ\ளன. இI இ7)ய
அர` ெவ@h<ட தகவA. ெமா(த 

இைணய9 பயனாள-க\ 34 ேகா=ேய 
26 ல<ச(I 50 ஆhரK ேப- ஆவா-க\. 
�க+ 4ைறவான இைணய இைண9i
ெப3றவ-க\ உ\ள மாwலK இமா~-
சல aரேதசK.

இ>4 30 ல<ச(I 20 ஆhரK
ேப- தா* இைணய இைண9i
ெப3ற ச7தாதா ர-க\.

ெமா(த இைணய இைண9i
ெப3ற இ7)ய-க@A, 67% ேப-
நகர>க@A வா�G*றன-. Gழ+4 

உ(தர9aரேதச()A தா*, Gராம9iற
ம+க\ அ) கமாக இைணய இைண9i ெப3

S\ளன-. இைவ அைன(IK, 
ெச*ற மா-~ இS) வைரhலான
கண+கா4K.ேக=R–பDM


