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வாசக$கேள.... க'()*ட$ 3ா4க5
உ!க# ேக#&, ச(ேதக*, க+-.கைள

அ234ைக56 அ(த(த3 ப895:
தைல34கைள 8<3=ட?*.

க*3ABடC மலE6 இ:2* எ:ன
தகவ6க# ேவJK* எ:ற உ!கM:
எ9CபாC3ைபO* எP.!க#.

க*3ABடC ெதாடCபான Rா6 ‘ST’Uக# 8<-.
மலE6 ெவM5ட 2 =ர9கைள அ23ப?*.

Rா6க# மXY* ‘ST’Uக# ௨௦௧௪ ஏ3ர6 மாத-9X8 
_: ெவMயாa5+UகUbடா.. Rா6க# மXY*
‘ST’Uகைள உ+வாUaயவC, ெவM5BடவC, 
aைடU8* இட!க#, &ைல ஆaயவXைறU கBடாய* 
8<3=டேவJK*.

6 ய ஐேப* சாதன;க5 அ=>க'

இரA4 உற;D' இைணய'

AGேடாH 10 Hடா$* ெமL

பMக' 6

பMக' 13

பMக' 10

உ
K

ேள

ெச ற ஜூ மாத( நைடெப.ற
/01 ெடவல4ப5க7 க89தர;

<=, அ@9A ெவ7Bட4பட இ8D0(,
த ஆFGராHG எ= ஆ4பேரGK;
LMட( 0N9A, /01 ேகாK காGKயA.
ெச ற வார9R=, லாSபா4 எ ற ெபயT= 
ஆFGராHG ஆ4பேரGK; LMட9R  URய  

பR4U 5.0 ைன உல<.0 அNZக4ப@9RயA.
ஆFGராHG 4.4 <GேகG ஆ4பேரGK; 

LMட( ெவ7யா<, ஏற9தாழ ஓராFK.04 
_ ன5, இ`த4 URய ஆ4பேரGK; LMட(
ெவ7யா<a1ளA. இ`த LMட9R 
இயDக( ZcவA(, Z.Nd( U9த( URய
கGடைம4U காGட4ப@<றA. லாSபா4 கG

ஆG*ராQ* லாRபா(
 !ய சகா'த)!ைன ேநா./



27-10-20143
டைம4_= உ1ள ெசய=பா@க1 அைன9A(,
<G ேகG அைம4_= உ1ள னவ.ைறD காG
Kd( /@த= ேவக9R= இய; 0< றன.
அ47ேகஷ கைள9 ெதாட;0ைகB= இ`த
ேவக9Rைன ந 0 உணரலா(. 

ேநாGK_ேகஷ க1 தர4ப@வA ேம(ப@9
த4பG@1ளA. ஒேர ேநர9R= பல பiகைள
எ@9Aj ெசய=ப@9AவR= மா.ற;க1 தர4
பG@1ளன. இவ.kட இ l( Lல /@த=
வசRகm( தர4பG@1ளன.

5Mய ேதாNறP

லாSபா4 LMட9R இயDக9ைத4 பா59
தnட ந(ைம ஈ5D0( ஒ8 மா.ற( அத 
கGடைம4_= தா . /01 இதைன
Material Design எ றைழD<றA. pகn(
ப7j எ ற ஆழமான வFண;க1 
கFகmD0 இதமாக உ1ளன. இவ.-
Nனா= ஏ.ப@( qழ= ேதா.-
ற;க1, 0ைற`த அளrலான
ேதா.ற9RைனD ெகா@D< 
றன. ெடDMG@ட அRக
அளr= ெவ1ைள இட(,
0N4பாக ெடDMGைடj 
s.N தர4பG@1ளA. Rைர
aட நா( ெதாட5U ெகா1
m(ேபாA, நக8( காGLக1
ேதா N பரவச4ப@9A< றன.
வFண;க1 0ptகளாக9 ேதா N
மைற< றன. கட`த Lல ஆF@க7=,
/01 த`R8D0( அ8ைமயான மா.ற;
க7= ஒ றாக இA உ1ளA.

இ`த URய இைடZக9R= (interface), ெதாட5
UகmDகான பட;க1 ச.k4 ெபTதாகD காG
ட4ப@< றன. ெதாட5U ெகா1ள ஒ8 நபைர9
ேத5`ெத@DைகB=, காFடாDG கா5G என
ஒ k ேமெலc<றA. இத வFண(, எதாக
ேவF@மானாd( இ8Dகலா(.

அQR45கK (Notifications):
லாSபா4, ேநாGK_ேகஷ வைகB=

URய அைம4_ைன9 த8<றA. ேநாGK_
ேகஷ கா5G, லாD M<uv ந@ேவ காG
ட4ப@<றA. இA ஆ4_1 qkவன9R 
ஐ.ஓ.எM. ம.k( ேமாGேடா அல5GM வைக
க7= தர4ப@வA ேபா= உ1ளA. ஒx
ெவா8 அNr4U( ஒ8 கா5G வy தர4ப @<
றA. இத zt rT ெமlrைன4 பா5D0( 
ேபாA(, அேத கா5G அைம4U காGட4ப@<
றA. /01 தா வழ;0( ேநாGK_ேகஷ 
கைள, த வாKDைகயாள5க1 ஆ5வ9Aட 
பா59A ெதT`A ெகா1ள ேவF@( எ ற 
ஆ5வ9R= இ`த அைம4_ைன உ8வாD<
a1ளA. அ9Aட , நா( r8(U( வைகB=

இ`த ேநாGK_ேகஷ அNr4Uகைளj ச.k
மா.N அைமDகலா(. எ@9AD காGடாக, 0N4-
_Gட ஒ8 வTட( இ8`A p அ{ச= <ைடD
ைகB=, இ`த அNr4U வரேவF@( என
|;க1 r8(_னா=, அதைன அைமDகலா(. 
அேத ேவைளB=, அ`த அNr4_=, எ`த
அளr= தகவ=க1 இ8Dக ேவF@( எ ப
தைனa( வைரயைற ெசHRடலா(. எ@9AD
காGடாக, அ{ச= 0N9த அNr4_=,
அ{ச= ’ச4ெஜDG ைல ’ ேதைவB=ைல என
qைன9தா=, /01 ெமB= ெச k அைம9R
டலா(.

URயதாக Heads Up ேநாGK_ேகஷ எ k
ஒ k அNZக4ப@9த4பG@1ளA. RைரB 

ேமலாக இA <ைடD<றA. |;க1
ஒ8 பட9ைத4 பா59AD ெகாFK8D
0(ேபாேதா அ=லA rKேயா <74

ஒ ைற ரL9AD ெகாF K
8 D 0 ( ே ப ா ே த ா ,

ேக(M rைள
யாKD ெகாF-
K 8 D 0 (

ேபாேதா, p 
அ{ச=, ெடDMG 

ெமேச} அ=லA வ8( 
அைழ4U ேபா றைவ

0N9A LNய அளr= தகவ= 
த8<றA. உடேன, நா( r8(

_னா=, அ`த p அ{ச= அ=லA
அைழ4_ைன ஏ.k ெசய=படலா(.

அ=லA அ`த ேநாGK_ேகஷைனD
/ட Zcைம யாக4 பா5Dகாம=, ந( rைள
யாGK= கவன( ெசd9தலா(. அ=லA, அ`த 
ேநாGK_ேகஷைனேய Mைவ4 ெசHA ேசx
ெசHA ைவDகலா(.

வா=~( பGடைன4 பய ப @9R Priority
mode எ l( qைலD0j ெச k, ZD<யமான
ேநாGK_ேகஷைன மG@( Zcைமயாக4
பKDகலா(. இA ஏற9தாழ, Do Not Disturb
qைலB= இய;0வத.0 ஒ4பா0(.

மY;Z டா<! (Multitasking):
ஒேர ேநர9R= பல பiகைள ேம.

ெகா1�(ம=GKடாMDெசய=பா@,லாSபா4
LMட9R= ந=ல ேம(பாGKைனD ெகாF@1
ளA. "Recent apps" எ ற ெமl எ@Dக4பG@ 
rGடA. ‘‘Overview” எ l( URய ெமl,
_ Uல9R= இய;0( அைன9A Uேரா<ரா(
கைளa(, அ@9த@9த அGைடகளாகD காG@
<றA. இ`த அGைடக7 0kDகாகj ெச k,
நமD09 ேதைவயான Uேரா <ராpைன9 ேத5`
ெத@Dகலா(. ேமd(, இேத ெமlr=, ஒேர 
Uேரா<ராp= நா( இயD0( ஒ kD0 ேம.
பGட ெசய=க ைளa( காணலா(. எ@9AD

1 இதைன
A. pகn(
Fண;க1

ன. இவ.
ேதா.

ன
 

j
ர
1
1
 றன.

ேதா N
F@க7=,

. ;

ேமலாக இA <ைட
ஒ8 பட9ைத4 பா59A
0(ேபாேதா அ=லA

ஒ ைற ரL
8 D 0

ே
அ{

ெமேச} அ
அைழ4U

0N9A LNய
த8<றA. உடேன

_னா=, அ`த p அ
அைழ4_ைன ஏ.k
= ` ே G
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காGடாக, �ெமBS=, |;க1 ஒ8 கKத9ைத
எcRD ெகாFK8Dகலா(; அl4_ய ெமB=
ஒ ைற �F@( பா59A, URய ெமBைல வK-
வைமDகலா(. இைவ எ=லா(, வTைசயாக
அ@Dக4பGட, தv9தv �G@DகG@ அGைட
கைள4 ேபாலD காGட4ப@(.

சாதன\ைத4 ப]&^_ ெகாKளY (Device sharing):

ஆFGராHG ெஜ=S � ஆ4ப ேரGK;
LMட9R=, ஒ kD0 ேம.பGட பயனா
ள5க1 வசR, ேட4ளG _.L.Dக7= தர4பG-
டA. இ4ேபாA ெமாைப= ேபா க7d(
இ`த வசR |GKDக4பG@1ளA. ஒ8வ8D0D
/ட, தனDெகன ஒ k(, 0@(ப9 R.ெகன

ஒ k(, அdவலக9R.ெகன ஒ kமாக பல
~ச5 அDகnFGகைள உ8வாD< அைம9AD
ெகாF@ ெசய=படலா(. ந( 0ழ`ைதகmD0
தv அDகnFG உ8வாD<, அவ5க1 எ ன 
அ47ேகஷ Uேரா<ரா(கைள4 பய ப
@9த ேவF@( எ பதைன வைரயைற ெசH
Rடலா(. இத �ல(, உ;கmைடய ேபா 
உ;க7ட( இ=ைல எ றாd(, லாSபா4 
ஆ4பேரGK; LMட( இய;0( இ ெனா8
ேபாைன அ�<, உ;கmைடய ெதாட5Uக1,
ெமேச}க1, ேபாGேடாDக1 ேபா றவ.ைற4
ெப.k இயDகலா(. இேத ேபால, ச.k ேநர9
R.0 ேபாைன4 பய ப @9த ஒ8வ8D0 தர
ேவFKய �tqைலB=, ‘‘guest mode” என
ஒ ைற உ8வாD<4 பய ப@9தD ெகா@D
கலா(. ஒேர ஒ8 அ47ேகஷைன மG@( அ`த
qைலB= பய ப@9Aமாk அைமDகலா(.
ேமd(, Rைர ஒ ைற _ ெசHA அைமD
கலா(. ேவk எ`த RைரD0( ம.றவ5 ெச=ல
ZKயாA. ஒேர ஒ8 அ47ேகஷைன மG@(
பய ப@9த அlமRD0, இ`த வசRைய4
பய ப@9தலா(. எ@9AD காGடாக, உ;க1
0ழ`ைதக1 rைளயாட, ேக( ஒ ைற இயD<,
‘‘guest mode” = அைம9A, ேபாைன 0ழ`ைதக1
வச( ெகா@9Arடலா(. அவ5க1 ேவk எ`த
ெசய=பாGK.0( ெச=ல இயலாA.

ேவகமான ெச;Zj< அைம45 (Quick settings)

ெசGK;M அைம4_= Quick settings

_Tr=, பல URய கFGேரா=க1 இைணDக4
பG@1ளன. இரF@ rர=கைளD ெகாF@ 
RைரB ேமS8`A zழாக இc9தா=, 4ளா�
ைலG, ஹாGMபாG, M<u அைம4U என
இ l( பல ெசGK;M அைம4UகmD
கான கFGேரா=க1 <ைடD < றன. ைவ _,
Um�9 ம.k( இட( அN`த ேசைவ (Location
services) ஆ<யவ.N.கான ேசைவ வyக1 Z.
Ndமாக ேம(ப@9த4பG@1ளன. Lல �tq
ைலக7= RைரB ஒ7 ெவ74பாGKைன, 
நாமாகேவ அGஜMG ெசHRடலா(.

ேப;டw x0 ச!M xyச4ப>\தY (Battery saving):

லாS பா4 LMட9R=, URயதான Battery
Saver qைல ேச5Dக4பG@1ளA. ேபா இயD
க9R.0j ச.k /@தலான p சDR ேதைவ4
ப@ைகB=, L._.a. r இயDக9ைதD
0ைறD<றA. _ னiB= இய;0( ேடGடா
ெசயலாDக9ைத qk9A<றA. இ`த ெசய=
பாGKைன நாமாகேவ அைமDகலா(. அ=லA
ேதைவDேக.றபK Uேரா<ரா( ெசHA ெகா1-
ளலா(. pகn( 0ைற வான சDRaட ேபG
டT இ8DைகB=, ேமd( 90 qp ட;கmD0
/@தலாக அA p சDR த8( வைகB=,
LMட( அைம9R@( என /01 அNr9
A1ளA.

ேநாGK_ேகஷ அNr4U /@தலான
ெவ74பாGKைனD ெகாF @1ளA. ேபாv 
Rைரைய4 பா54பதைன நா( மா.k(ேபாA,
இயDக4ப@( பட;க1, rKேயாDக7 காG
Lக1, அத.ேக.ற வைகB= R84ப4ப@(
auto-rotatation வசR, ேநாGK_ேகஷ ெவ74
பாGK.0( தர4பG@1ளA. ேபாv ேபGட-
TBைன சா5} ெசHR@( Z ன5, இ l( எx

ஆ12ரா42 லா6பா'
ெப9: சாதன;க<

 !" த%&ைடய *+ய ஆ-.ரா1. லா3பா5
(Android 5.0) ஆ5பேர.78 9:ட; எ=த சாத
ன8கBC உடேன அமCப GHத5பG; எனH 
ெதJKHL"ளL. இ=த 9:டH Lட% அP Qக5
பGHத5ப.ட ெநSச: 6 :மாU. ேபா% மVW;
ெநSச: 9 ேட5ள. ஆYயைவ இ=த வைக[C
Qத3ட; ெபWY%றன. இவVைற அGHL,
ெநSச: 5, ெநSச: 7, ெநSச: 10 மVW;  !"
5ேள எ7ஷ% சாதன8க" ெதாடU=L ெபW Y%-
றன.  !" 5ேள எ7ஷ% சாதன8கBC எc.
7.9. ஒ% எ;8, ேமா.ேடா f ஆYயைவ இட;
ெபWY%றன. மVற ஆ-.ரா1. சாதன8கBC
எைவ எCலா; ேம;பGHத5பG; என  !"
KைரKC அPKSக இgSYறL.
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வளn ேநர9R.0 சா5} இ8D0( எ k பா5Dக
ZKa(. ேபGடT ெசGK;M ெமlr=, 
இ`த ேநரD கணD<ைனD காணலா(.

மNற |>தY வசMகK
URயதான /@த= வசRகைள4 பா5D

ைகB=, ேபாைன Um�9 சாதன( ெகாF@
லாD RறD0( வசRBைனD /றலா(. இA ஏ.
கனேவ ேமாGேடா 360 மாட= ேபாv= தர4
பG@1ளA. இத பK, ந( Um�9 சாதன9
Rைன4 ேபாv அ8ேக ெகாF@ ேபானா=,
ேபாv லாD தானாக RறDக4ப@(.  
அதைன9 ெதாைலr= ெகாF@ ெச=ைகB=, 
ேபாlDகான _ (PIN), பாMேவ5G அ=லA
ேபGட5 லாD ெசய=பட9 ெதாட;0(.

"OK, Google" எ ற வாHM கGடைள, M<u 
ஆ4 qைலB= இ8D 0(ேபாA(, ெநDசM 6
ம.k( ெநDசM 9 மாட= ேபா க7= இய;
0<றA.

பைழய ேபாv= உ1ள ெசGK;M அைம4-
_ைன, URய ேபாlD0 மா.ற அவ.N= உ1ள 
எ .எ4.L. ெதாy= �Gப9ைத4 பய ப@9R, 
rைரவாக மா.ND ெகா1ளலா(. 

ம=GK�Kயா ைப=க1, ேம(ப@9த4
பGட ெவ74பாG@ட இயDக4ப@< றன.

ேபாGேடா எ@D0( வ= dந5கmD0 உத
r@( வைகB= பல அ(ச;க1 இR= தர4-
பG@1ளன. இவ.ைற4 பய ப @9R எ@D
க4ப@( ேபாGே டாr தர9Rைன4 பல 
வைகக7= ேம(ப@9தலா(.

எ .எ4.L. இயDக9R= எ7 தாக ேட4
ெசHA பண( ெசd9தலா(.

அjL@ைகB=, _TFG _Tr~ காGL
<ைடD<றA. 0N4_Gட பDக;கைள மG@(
ேத5`ெத@9A அjL@( வசRa( தர4ப@
<றA.

இைணDகD /Kய ைவ _ ெதாட5பைல
இ84_ , ேபா தானாகேவ அதlட  
இைண`A இைண4_ைன9 ெதTrD <றA.
ைவ _ LDன= ெநGெவா5D<= பiயா.Nய
வாேற ெச=ைகB=, அ`த LDன=க1 <ைடD-
காத ேபாA, தானாகேவ, ேடGடா LDன dD0
மாND ெகா1<றA.

அ8<= இய;0( Um�9 சாதன;கைள9
ேத@வR=, 0ைற`த அளr= அைலD க.ைற-
கைள ெவ7B@( சாதன;கைள9 ேதK அNய, 
ெதாy= �Gப( ேம(ப@9த4பG@1ளA.

இ(Zைற ஆFGராHG லாSபா4 LMட(, 
/@தலாக 68D0( ேம.பGட ெமாyகmD
கான ச4ேபா5G ெகாF@1ளA. தpt, 
ெதd;0, மைலயாள(, மரா9R, L;கள(, 
ேநபா7 ஆ<ய ெமாyகmD0 ச4ேபா5G தர4
பG@1ளA.

Download: க;5h.டU ஒ% P3g=L ேநர7யாக
இ%ெனாg க;5h.டgS!5 ைபைல மாVW
வதைன டi-ேலா. எனS !P5jGYேறா;.
இg5j&; இ%டUெந. ெந.ெவாUSYC
இைண=L"ள க;5h.டJ3g=L ஒg ைபC
இறSY5 ப+ய5பGவதைனேய இL ெபg;
பாl; !PSYறL.

Network: ெந.ெவாUS (இ%டUெந. உ.பட)
YC இைணSக5ப.7gS!; ஒg க;5h.
டJC உ"ேள அ& ம+[%P வg; அGHத
வJ% QயV9ையH தGS!; ஒg சா5.ேவU 
அCலL 9Pய ஹாU.ேவU சாதன;.

Domain Name: இ%டUெந.7C உ"ள தகவC
தள8கைள இc ெசாCலாC !P5jGY%றனU. 
அ=த தளH+% ெபயைர இL !PSYறL.

ெதSTU ெகா5V;க5
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ஆ4_1 qkவன( த ஐேபG வTைசB=
URய சாதன;கைளj ெச ற வார(

அNZக4ப@9RயA. இைவ iPad Air 2 ம.k(
iPad mini 3 என4 ெபயTG@ <ைடD< றன.
த ஐேபா க7 RைரB= ெபTய அளr=
மா.ற;கைளேம.ெகாFடஆ4_1qkவன(, 
ஐேபG சாதன;க7  வKவைம4_= 
ெசா=ல4ப@( வைகB= மா.ற;க1
எதைனa( ேம.ெகா1ளr=ைல. இவ.N 
அNZக rழா /ட pக அைமRயாகேவ, அRக
rள(பர( இ N ேம.ெகா1ள4பGடA.
ஆனா=, இவ.N ெசய= Rறv=, ெபTய
அளr= ேம(ப@9த4பGட ெசய=பா@க1 
தர4பG@1ளன. அவ.ைற இ;0 காணலா(.

ஐேப; ஏ& 2: ஏ.கனேவ ெவ7யான iPad Air
இட9R= இA ெவ7யா<a1ளA. வழDக(
ேபால L=வ5 �jLலான ெவ1ைள ம.k(
<ேர கல`த க84U வFண;க7= இA 
<ைடD<றA. இவ.kட , ஐேபா ேபால,
த;க qற9Rd( இA ெவ7 வ8 <றA. இ`த
மாட=, 16, 64 ம.k( 128 �._. ெகா1ளள
nக7= <ைடD<றA. ஆ4_1 qkவன( 32
�._. மாட= ஐேபKைன தr59ArGடA.
அ`த அளr= ெவ7BGடா=, ெப8(பாலான 
வாKDைகயாள5க1 அதைன மG@ேம வா;-
<ட r8(Uவா5க1 எ k க8R, ஆ4_1
இதைன9 தr59ArGடA.

ைவ _ இைண4U மG@( ெகாFடத 
rைல 499 டால5 Zத= 699 டால5 வைரB= 
q5ணய( ெசHய4பG@1ளA. ைவ _ ம.k(
எ=.K.இ. இைண4U ெகாFட மாட= rைல
629 Zத= 829 டாலராக 0NDக4பG@1ளA.
இv இவ.N  ெதாy= �Gப Lற4 UகைளD
காணலா(.

1. டy ஐ.Z.( Touch ID): ஐேபா 5 எM, ஐேபா 
6 ம.k( 4ளM ெமாைப= ேபா க7=
பய ப@9த4பG@1ள, ெதா@ உண5 அைட-
யாள அlமR, இ`த ஐேபGக7= தர4பG
@1ளA. Z`ைதய ஐேபGக7= இ=லாத 
இ`த வசR, qjசய( URய மாடைல உய5`த
தாகD காG@(.

2. 4ராசச&: இR= A8X processor with M8 motion 
coprocessor இைணDக4பG@1ளA. இA
Z`ைதய ஐேபG ஏ5 சாத ன9R= இ8`த
தைனD காGKd( Rற /Kயதா0(.
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3. Z<�ேள: இரF@ சாதன;க7d(, காGL9
Rைர 2048 x 1536 _Dெஸ=கmட 9.7
அ;0ல அளr= அைம` A1ளன. ஆனா=,
த.ேபாA Zcைமயாக ேலpேனG ெசH-
ய4பG@, ஒ7 _ரRபSDகாத �js( தர4
பG@1ளA. இதனா=, ஓரளr.0 ேநரK
ெவ7jச( உ1ள இட;க7d( Lரம( இ=
லாம= RைரD காGLையD காணலா(.

4. அள� / எைட: ஐேபG ஏ5 சாதன9R 
அைம4U, Z`ைதயைத4 ேபாலேவ  9.4
x 6.6 அ;0ல அளr= உ1ளA. ஆனா=,
இத தKம 0.05 அ;0ல( 0ைறவாக,
0.24 அ;0ல அளr= உ1ளA. எைடa( 
ஓரளr.0D 0ைறவாக உ1ளA.

5. ேகமரா: 0N4_G@j ெசா=ல9தDக
வைகB= ேம(பா@( மா.றZ( ெகாF
டதாக இத ேகமரா உ1ளA. ஐேபG ஏ5
2 சாதன9R=, ஐேபா 6= உ1ள அேத 8
ெமகா _Dெஸ= Rற ெகாFட ேகமரா
தர4பG@1ளA. இத.0 Z , இத Z 
ேனாK ஐேபK=, 5 ெமகா _Dெஸ= ேகமரா
இட( ெப.றA. URய ேகமரா, Burst mode
ம.k( slow motion வசRகைளD ெகாF
@1ளA. Z Uறமாக9 தர4பG@1ள ேகம
ராr= எ`தrத மா.றZ( இ=ைல. 0N4-
_G@j ெசா=d( வசRகm( இ=ைல.

6. ெச0சா&: Z`ைதய ஐேபGக7= தர4

பGட Three-axis gyro, accelerometer
ம.k( ambient light sensor ஆ<ய
வ.kட , பாேரா�Gட5 ம.k(
டj ஐ.K. வசRகm( இைணDக4
பG@1ளன.

ம.றைவ எAn(, ேபGடT
உGபட, மா.ற9R.0 உ1ளாக
r=ைல.

ஐேப* WX 3
ெரKனா KM_ேள ெகாFட

ஐேபG pv ம.k( ஐேபG pv 
என இரF@ ெபய5க7=, Z U
ஐேபG pv தர4பGடA. இ4
ேபாA ஐேபG pv 3 அNZகமா<
a1ளA. ெரKனா KM _ேளaட 
/Kய ஐேபG, இ4ேபாA ஐேபG 
2 என அைழDக4ப@<றA. URய
ஐேபG pv 3aட , பைழய இ8
சாதன;கm( rைல 0ைறDக4
பG@ r.பைனயா< றன.

ஐேபG pv 3= URயதாகj
ெசா=ல9தDக மா.ற;க1 எA n
p=ைல. த;க வFண9R= URய
மாட= ஒ k <ைடD<றA. ம.k(
டj ஐ.K. இைணDக4பG@1ளA.
ஏ.கனேவ Z`ைதய ஐேபG சாத
ன;க1 ேபால, க84U ம.k( 

ெவ1ைள வFண;க7d( இA <ைடD <றA.
ஐேபG ஏ5 2 ேபால, 16,64 ம.k( 128 �._.
அளnக7= ஐேபG pv 3 <ைடD<றA.
Rைல: ஐேபG pv 3 rைல 399 Zத= 599
டால5 எ ற அளr=, மாட=க mDேக.ற
வைகB= rைலBட4பG@1ளA. ைவ _ /
எ=.இ.K. வசRக1 ெகாFட ஐேபG pv ஏ5 
3 529 Zத= 729 டால5 rைலB= உ1ளA.
ஆனா=, Z`ைதய ஐேபG pv 2, 32 �._. 
Rற ெகாFடA 349 டால5 என rைல Bட4
பG@1ளA, வாKDைக யாள5கmD0 லாபேம.

Control Panel: (க-.ேராC ேபனC) K-ேடா: 
இயSகH+% :டாU. ெம&KC தர5பG; ஒg 
pC என இதைனc ெசாCலலா;. இத% qல; 
K-ேடா: இயSகH+% அ75பைடc ெசயCபா-
Gகைள ெச;ைம5 பGHதலா;. அHLட% ெபU
சனC க;5h.டU மVW; இைண=த சாத ன8க"
ெசயCபG; த%ைமையr; sரைமSகலா;.

Client: க;5h.டU ெந.ெ வாUSYC இைணSக5
ப.G சUவராக இய8காமC பய%ப GHத5பG;
எ=த க;5h.டg; Yைளய-. என அைழSக5
பG;.

ெதSTU ெகா5V;க5
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ேவ$* Y(H...

ேட>ைள நக@)A: வC
ேவ5G டா0ெமFGK= அைமDக4ப@(
ேட_1கைள எ7தாக, ெமா9தமாக இ 
ெனா8 இட9R.0 நக59R அைமD0( வy தர4
பG@1ளA. எ4பK டா0ெமFGK= உ1ள 
<ரா_DM பட;கைள நக59 A<ேறாேமா, அேத
ேபால, ேட_ைளa( நக59தலா(.

இத.0, ேட_1 உ1ளாக, க5சைர qைல
qk9தn(. <7D ெசHRட ேவFடா(.
அ;0 க5சைர qk9Rனா= ேபாA(. இ4
ேபாA, ேட_7 இடA ேம= �ைலB=, ஒ8
LNய ஐகா ேதா k(. இA LNய சAர(
ஒ N=, நா 0 RைசBd( அைமDக4பGK
8D0( அ(UD 0NகைளD ெகாFK8D0(.
இ`த ஐகா �A <7D ெசHA, அ4பKேய 
இc9தா=, ேட_ைள Zc ைமயாக இc9Aj 
ெச=லலா(. |;க1 r84ப4ப@( இட9R=
ெகாF@ ேபாH, ேட_ைள அைமDகலா(.

டாDெம12FG பயண:
டா0ெமFG ஒ ைற9 Rற`A பல இட;
க7= எKG ெசHA ெகாFK8D<�5களா?
இைடேய ஓHn எ@9A �F@( வ8ைகB=,
இkRயாக எ;0 எKG ெசHேதா( எ k ெதT
யr=ைலயா? கவைலேய ேவFடா(. Shift+F5
zகைள அc9A;க1. இkRயாக எKG ெசHத
இட9R.0j ெச=லலா(. ெதாட5`A அ@9த
@9A அc9Rனா=, அ@9த @9A _ ேனாD<
எKG ெசHத இட9R.0j ெச=லலா(.

டாDெம12FI இைடேய >K.க
ேவ5G Uேரா<ராp= உ8வாDக4ப@( டா0
ெமFGK=, பலவைகயான இைடெவ7
கைள (breaks) உ8வாDகலா(. நா( ெதாட5`A
டா0ெமFG ஒ N= ைட4 ெசHைகB=,
ேவ5G நா( ஒ8 பDக9R எ`த இட9R=
ைட4 ெசHA ெகாFK8D<ேறா( எ ப
தைன9 ெதாட5`A கFகா i9AD ெகாF K
8D<றA. ஒ8 பDக( Zcைமயானnட ,

தானாக அ@9த பDக9Rைன உ8வாD<, நா( 
ைட4 ெசHவதைன ெதாட5`A ேம.ெகா1ள
உதr@<றA. டா0ெமFG Normal r~r=
இ8`தா=, இ`த இைடெவ7 LNய இைடD
ேகாடாகDகாGட4ப@(.ஆனா=,இAஅjLட4
பட மாGடாA. ஆனா=, Lல ேவைள க7=,
பDக( இkRவைர ெச=லாத ேபாA(, அ`த
பDக9Rைன ZK9A, அ@9த பDக( ெச=ல 
r8(Uேவா(. இத.0 நாேம ேப}  _ேரD
அைம9Rட, ேவ5G வyகைள9 த8<றA.
ேவ5G த8( ேவk Lல _ேரD வசRகைளa(
இ;0 காணலா(.
1. Page break: ெதாட8( ெடDMGKைன அ@9த

URய பDக9R= அைம9Rட இA உதn(.
2. Column break: ெதாட5`A ைட4 ெசHR@(

ெடDMGைட, அ@9த ெநG@ ப9 RB=
Zத= வTB= அைம9Rட இதைன4 பய 
ப@9தலா(.

3. Section break: ந( டா0ெமFGK=, URய
ெதா8 _Tr= ெடDMG அைம9Rட இ`த
_ேரD உதn(. இR= நா 0 வைக Section
break உ1ளன.

4. Text-wrapping break: இA ஏற9தாழ ைல _ேரD
ேபால அைமa(. இA ெடDMGKைன4
_T9A அ@9த வTB= URய ெடDMG
அைமDக உதn(. ெபாAவாக <ரா_DM
கல`A ெடDMG அைமD0(ேபாA, அதைனj
s.N அைமDகப@( ெடDMG _T9A சTயாக
அைமDக இA உதn(.

5. |;க1 ேவ5G 2007 பய ப @9Aபவராக
இ8`தா=, _ேரD அைமDக ztDகா�( 
வyகைள4 _ ப.றn(.

6. எ`த இட9R= _ேரD அைமDக r8( U<
�5கேளா, அ`த இட9R= க5சைர அைமD
கn(.

7. T4பv= Page Layout ேட4_ைன9 ேத5`ெத
@Dகn(.

8. PageSetup 0�4_== Breaks �S �A <7D
ெசHRடn(. இ;0 ேவ5G பலவைகயான
_ேரD அைம9Rட ஒ8 பGKயைல9 த8(.

9. எ`த வைக _ேரD அைமDக ேவF @ேமா, 
அதைன9 ேத5`ெத@9A <7D ெசHRடn(.
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எMெஸ4 Y(H...
எMத ெசG6G க@ச@ உ<ளA?
எDெஸ= ஒ5D UD ஒ k pக4 ெபTய
தாக இ8`தா=, Lல ேவைள க7= அத 
அ@9த அ@9த ெச=கmD0, மாvGட5 
Rைர அளைவ9 தாFKj ெச=ல ேவFK
யR8D0(. அ4ேபாA எ`த ெச=S= நா(
க5சைர ைவ9Aj ெசய=பG@D ெகாF K
8`ேதா( எ பA மற`A ேபா0(. க5ச5 அ;0 
AK9AD ெகாFK8`தாd(, Rைர ேமd(
zcமாகj ெச றதா=, எ;0 ெசய=ப@( அ`த
ெச= உ1ளA எ k அNயாம=, M0ேராS;
பா5 அ=லA அ(UD 0N zகைள அc9 Rய
வாk ேத@ேவா(.

இ`த4 _ரjைனD0 ஒ8 LNய �5n
வy ஒ k உ1ளA. ஒ ற=ல, இரF@
வyக1 உ1ளன. Zத= வy ச.k s.kவy.
உ;கmD0 |;க1 இ8`த ெச= அGரM 
அ=லA அத ெபய5 ெதT`R8Dக ேவF@(.
ெதT`R8`தா=, [Ctrl]+G zகைள அc9R,
_ ன5 ெச= எF அ=லA ெபய5 ைட4 ெசHA
எ ட5 அc9த, அ`த ெச= உ;கmD0D
<ைடD0(. ஆனா=, நா( ெப8(பாd(,
ெச=S எF அ=லA ெபயைர qைனr= 
ைவ9R8Dக மாGேடா(. அ`த �tqைலB=,
கFGேரா=+ேபD MேபM அc9 A;க1.
�= எ k, |;க1 ெசய=பG@D 
ெகாFK8`த ெச=dD0 எ@9Aj ெச=ல4ப@
�5க1.

இதைனj ெசய=ப@9த, |;க1 க5சைர 
ைவ9R8D0( ெச=, மாvGட5 RைரB=
இ8DகD /டாA. அ4ேபாAதா , அ`த ெச= 
<ைடD0(பK, மாvGடT= RைரD காGL 
மா.ற4ப@(. க5ச5 இ8D0( ெச=, மாvGட5
RைரB=இ8`தா=,|;க1 கFGேரா= ம.k( 
ேபD MேபM அc9AைகB=, RைரD காGL
அ4பKேய தா இ8D0(. ஏென றா=,
அ`த ெச= தா உ;க1 Z காGட4
ப@<றேத.

எனேவ இ`தD கGட ைளBைன ேசாR9A4

பா5Dக r8(_னா=, ெச= ஒ N= க5சைர
ைவ9ArG@, _ M0ேரா= பா5 �ல(
அ=லA ேவk வyக7= ச.kD zழாகj 
ெச=d;க1. அத _ இ`தD கGடைள
ெகா@9A4 பா8;க1.

ஷா@2 க2 Qக<
காெம GM உ1ள ெச=கைள மG@(
ெசலDG ெசHRட கFGேரா=+�4G+ஓ  
(Ctrl+Shft+O) அc9தn(. எ`த ெச=Sd(
கெம GM இ=ைல எ றா=  No cells found
எ ற ெசHR <ைடD0(.

ேத5`ெத@Dக4பGட பா5 Zலாr.0 எ`த
ெச=க1 எ=லா( ெதாட5U உ1ளA எ k
அNய CTRL+[ அc9தn(.

Ctrl+] zகைள அc9Rனா= எ`த ெச=S=
க5ச5 இ8D<றேதா அ`த ெச= ச(ப`த4பGட
பா5ZலாDக1 காGட4ப@(.

�4G + ஆேரா z (Shft+Arrow key) அc9
Rனா= ெச=க1 ேத5`ெத@Dக4ப@வA ஒ8
ெச=dD0 |GKDக4ப@(. 

கFGேரா= + �4G + ஆேரா z
(Ctrl+Shft+Arrow key) அc9Rனா= அேத
ப@Dைக அ=லA ெநG@ வT ைசB= ேடGடா 
இ8D0( கைடL ெச= வைர ெசல   |G KD
க4ப@(.

�4G + ேஹா( zக1 (Shft+Home) அc9த4
ப@ைகB= ப@Dைக வTைசB Zத= ெச=
வைர ெசல  |GKDக4ப@(.

கFGேரா=+�4G+ேஹா( (Ctrl+Shft+Home) 
zக1 அc9த4ப@ைகB= ெசல  ஒ5D
¡GK Zத= ெச= வைர |G KDக4ப@(.

கFGேரா=+�4G + எFG (Ctrl+Shft+End) 
zக1 அc9த4ப@ைகB= ெசல  ஒ5D
¡GK= கைடLயாக4 பய ப@9த4பGட
ெச= வைரB= |GKDக4ப@(.

எ ட5 z (Enter)அc9த4ப@ைகB=
அ`த ெச= ZKDக4பG@ க5ச5 zழாக உ1ள 
ெச=dD0j ெச=d(.
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6Rயதாக வர இ8D0( rFேடாM 10 ஆ4
பேரGK; LMட9R=, Mடா5G ெமl

�F@( தர4பG@1ளA. ஆனா=, இR=
அRகD /@த= வசRக1 உ1ளதாக, இத 
ெதாy= �Gப ேசாதைன4 பR4 _ைன
இயD<4 பா59தவ5க1 ெதTr9A1ளன5.

அைவ எ னெவ k இ;0 பா5Dகலா(.
1. Mடா5G ெமlr ேம=UறமாகD க5சைரD

ெகாF@ ெச k, அR= ைவ9A, க5சைர 
இc9A, Mடா5G ெமlr பர4_ைனj
s8Dகலா(, |GKDகலா(.

2. ைட=M �A க5சைர ைவ9A ைரG <7D 
ெசHA, அவ.ைற Mடா5G ெமlr= _ 
ெசHRடலா(. அ=லA _ ெசHதRS8`A
|Dகலா(.

3. Mடா5G ெமlr வலA பDகமாகn(,
ைட=M Uேரா<ரா(கைள _ அ4 ெசHR
டலா(. |D<டலா(.

4. ைட=Mக7 அளrைனD 0ைறDகலா(. 
அத �A ைரG <7D ெசHA Resize ேத5`
ெத@Dக ேவF@(.

5. LpG@( ைட=Mக1 உ;க mD0 எTj
சைல9 த8வதாக இ8`தா=, அவ.N �A
ைரG <7D ெசHA, <ைடD0( ெமlr=,
“Turn live tile off” எ பதைன9 ேத5`
ெத@Dகn(.

6. Mடா5G ெமl ம.k( டாMDபாT வF
ண9Rைன மா.றலா(. காSயாக உ1ள
இட9R= ைரG <7D ெசHA, <ைடD0(

ெமlr= Personalize எ பதைன9 ேத5`
ெத@Dகn(. Color and Appearance டயலாD
பாDM <ைடD0(. இR= |;க1 r8(U(
வFண9Rைன ேத5`ெத@9A அைமDகலா(.

7. Mடா5G ெமlr  இட AUறZ(, Uேரா<
ரா(கைள _ அ4 ெசHRடலா(. ஆனா=,
இA நமD0 ச.k /@ தலான ேவைலையD
ெகா@D0(. ஆனா=, எ`த ேநர9 Rd(,
இடA Uற( இ84பதைன வலA பDக9
R.0(, வலA Uற( இ84பதைன இடA 
Uற9R.0மாக மா.றலா(.

8. எ`த Uேரா<ராpைனயாவA, Mடா5G ெமl
rS8`A |Dக r8(_னா=, அத �A ைரG
<7D ெசHA <ைடD0( ெமlr=, “Remove
from this list” எ பR= <7D ெசHRடn(.

9. Mடா5G ெமlr  இடA பDக9R= 
கFGேரா= ேபன= ம.k( rேசஷமான
Uேரா<ராpைன இட( ெபறj ெசHR
டலா(. காS யாக உ1ள இட9R=, ைரG
<7D ெசHA, 4ரா4ப5G¢M ேத5`ெத@D
கn(. _ , Mடா5G ெமl ேட4 ேத5`ெத-
@9A, அத _ ன5, Customize பGடv=
<7D ெசHRடn(. இ;0 <ைடD0(
டயலாD பாD£=, உ;கmD09 ேதைவ
யான Mெபஷ= Uேரா<ரா(கைள9 ேத5`ெத
@Dகலா(.
அைன9A ைலx ைட=Mக ைளa( |D<,

Mடா5G ெமlrைன rFேடாM 7 Mடா5G
ெமl ேபால அைம9Rடலா(.

AGேடாH 10 Hடா$* ெமL
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அFைமB= ைமDேராசா4G qkவன9தா=
ெவ7Bட4பGட, rFேடாM 10

ெதாy= �Gப ேசாதைன9 ெதா04_ைன ப9A
லGச( ேப8D0( அRகமாக9 தரrறDக( ெசH
A1ளன5. அைனவ8ேம, அதைன இ Mடா=
ெசHA பய ப@9R வ8<றா5களா எ பA
இvேம= தா  ெதT யவ8( எ றாd(, ப9A
லGச( ேப5 பய ப@9Aவா5க1 எ k ைமD
ேராசா4G எR5பா5D<றA. இதைனD கணD<ட
ைமDேராசா4G qkவன(, Windows Insider
Program எ l( Uேரா<ராpைன இயD< வ8
<றA. rFேடாM 10 ேசாதைன9 ெதா04
_ைன நா( பய ப@9த9 ெதாட;0ைகB=,
இ`த Uேரா<ராp= ந(ைம4 ப.Nய தகவ=
கைள4 பR`A ெகா1ளலா(. இAவைர ப9A
லGச( ேப5 இR= பR`A ெகாF @1ளன5. 
இR= இைண`A1ள _ ¤G@Dகான Uேரா<
ராpைன4 பய ப@9R, இ9ெதா04U 0N9த  
க89Aகைள4 பயனாள5க1 ப<5`A ெகா1
ளலா(.

இ`த Uேரா<ராp= பR`A ெகா1ளாமd(,
ேசாதைன9 ெதா04_ைன இயDகலா(. இR=
பR`A ெகாFட _ ன5, இதைன இயD-
காமd( இ8Dகலா(. எனேவ, இ`த Uேரா-
<ராp= பRn ெசHA ெகாFடவ5க7 
எFiDைகையD ெகாF@, எ9தைன ேப5
rFேடாM 10 பய ப@9R வ8< றன5
எ பைதj சTயாகD கiDக இயலாA. இ84
_l(, 0ைற`தA ஒ8 ேகாK ேப5 வைர
இதைன4 பய ப@9த Z வ8வா5க1 என
ைமDேராசா4G எR5பா5D<றA. ஏ.கனேவ,
அRக அளr= _ ¤G@க1 வர9 ெதாட;< 
rGடன எ k(, URய ஆ4பேரGK; LM
ட9Rைனj �5 ப@9த, இைவ qjசய( ெபTய
அளr= உதn( எ k( /ற4பG@1ளA.

ேசாதைன9 ெதா04 _ைன4 பய ப@9த
எ4ேபாA( r5jsவ= �t qைலைய4 பய ப
@9Aவேத ந=லA. அ4ேபாAதா ஏ.கனேவ
ந( ெப5சன= க(4~GடT= இய;< வ8(
ஆ4பேரGK; LMட9R.0 எ`த _ரjைனa(
ஏ.படாA. ஆனா=, இAவைர அNய4பGட
ேசாதைன9 ெதா04_ைன4 பய ப@9A(
க(4~Gட5க7=, 36% க(4~Gட5க7= மG
@ேம ‘‘r5jsவ= ெம�v=” பR`A பய ப
@9த4ப@<றA. ம.ற 64% க(4~Gட5க7=,
ேசாதைன9 ெதா04ேப Zcைமயான அளr=
இயDக4ப@<றA. இைவ ெப8(பாd(, �ய=
�GK; ZைறB= இ8Dகலா( எ k( ைமD-
ேராசா4G க89A ெதT r9A1ளA.

Windows Insider Program தrர, ேசாதைன9
ெதா04U 0N9த ந( க89 ADகைள4 
ப<5`A ெகா1ளn(, ச`ேதக;கைள ெவ7B
டn(, ேகGக4ப@( ேக1rகmD04 பR=
ெதT`தா= /றn( ஒ8 வைல9தள( இய;0
<.A. அத ZகவT : http://answers.microsoft.
com/en-us/windows/forum/windows_tp?tab=Threads

ந(Zைடய க89ADகைள _ ¤Gடமாக
ைமDேராசா4G qk வன9R.09 ெதTrDக,
https://windows.uservoice.com/forums/265757-
feature-suggestions எ ற ZகவTB= உ1ள
தள9Rைனa( பய ப@9தலா(.

rFேடாM 8 ஆ4பேரGK; LMட9Rைன
மDக1 ஒAD<9 த1 7யA ேபால, rFேடாM
10 LMட9Rைனa( ஒAD< ைவ9RடD /டாA
என ைமDேராசா4G எR5பா5D<றA. எனேவ,
ேசாதைன9 ெதா04_ அK4பைடB= /ற4
ப@( அைன9A க89ADகைளa(, ைமD-
ேராசா4G ெதாy= �Gப வ=dந5க1, �5
¨D<4 பா59A9 ேதைவயான மா.ற;கைள
ேம.ெகா1வா5க1.
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இலவச அளவ\ற

ேட*டா Hேடாேர]
MளxG க(4 ~GK; ZைறB=, பல qk வ-

ன;க1, ந( ேடGடா rைன, ைப=கைள 
Mேடா5 ெசH Rட வாH4 U கைள வழ;< வ8-
< றன. இல வ ச மாக இவ.ைற4 பய ப-
@9 A ைகB=, 0N4 _Gட அளr= ேடGடா-
rைன நா( Mேடா5 ெசH R டலா(. எ=ைல 
�k ைகB=, ைப=கைள |Dக ேவF@(. 
அ=லA கGடண( ெசd9R /@த= இட( 
வா;க ேவF@(. ZD < ய மான ைப=கைள 
நா( அ4ேலாG ெசH R @ ைகB=, இ`த எj-
ச TDைக <ைடDக4ெப.k நா( RFடா@( 
�t q ைலக1 பல Zைற ஏ.பG @1ளன.  ஏ.-
க னேவ அ4ேலாG ெசHத ைப=கைள அyDக 
ேவF@(; URய ெபயT= அDகnFG RறDக 
ேவF@(. அ=லA ேவk ஒ8 qk வ ன9R  
இல வச DளxG Mேடாேர} ZைறD0 மாற 
ேவF@(. 

இ` q ைலைய மா.N அைமD0( வைகB=, 
URய Mேடாேர} Zைற ஒ k, ெச ற அD-
ேடாப5 13 Zத= ெதாட;க4பG @1ளA. இ`த 
தள9R  Zக வT http://www.hive.im/

உல<  Zத=, இல வச கGட.ற Mேடாேர} 
வச Rைய வழ;0( தள மாக இA உ1ளA. 

ைஹx தள( த8( இ`த வசR ம.ற வ. N-
S 8`A ச.k r9 R யா ச மா கn( உ1ளA. அ`த 
வச R கைள இ;0 பா5Dகலா(.

ைஹx Mேடாேர} தள9R= நா( பய ப-
@9A( சாத ன;கைள இைண9Aj ெசய=ப-
@9த ZK யாA. ‘shared folders’ ேபா=ட5க 7 S-
8`A, இ ெ னா 8வ5 ைப=கைள தர r றDக( 
மG @ேம ெசH R டலா(. அவ.ைற உ;களா= 
மG @ேம |Dக ZKa(. 

ைஹx தள( rள(ப ர;க1 த8( உத rB= 
இய; 0 வதா=, உ;க1 ைப=கைள ைஹx 
காFப த.கான உT ைமையD ெகாF @1ளA. 
எனேவ தv நப5 sத` R ர9R= இA தைல B-
@ வ தாக உ1ளA எ k 0.ற( ெசா=ப வ5க-
mD0 இA சT யாக வராA. எனேவ, ந( ரக Lய 
தக வ=க1 அட; <ய ேகா4 Uக1 ம.k( ந( 
அ றாட அd வ லக4 பiக1 சா5பான ைப=-
கைள இR= Mேடா5 ெசHவA உக`தA அ=ல.

ைஹx தள9R  Mேடாேர} வச Rைய4 
ெபற, அDகnFG ஒ k RறDக ேவF@(. 
ந( p  அ{ச= Zக வT அ=லA ச�க தள;-
க7  பRn ஆ< ய வ.ைறD ெகாF@ அD-
கnFG RறDகலா(. 

அDகnFG Rற`த nட , உ;க1 ைஹx 
அDகnFG காS யாக இ8D0(. இத l ைடய 
இFட5ேபM pக அக ல மாக இ84பதா=, 
உ;க1 _ர n சைரj s8D< ைவ9A4 பய ப-
@9த ZK யாA. 

pக எ7 தாக உ;க1 ைப=கைள அ4ேலாG 
ெசH R டலா(. அ4ேலாG ZK`த nட , 
ைப=க1 Transfer எ l( ேபா=ட 8D0j 
ெச= < றன. இ`த ேபா=டைர உ;க1 நF-
ப5க mட  ப<5`A ெகா1ளலா(. அவ5க1 
இR S 8`A ைப=கைள9 தர r றDக( ெசHA 
ெகா1ளலா(.

rKேயா ைப=கைள 0c வாக அ4ேலாG 
ெசHைகB=, எ`த ைப= அRக ேடGடா ெகாF-
@1ளேதா, அதைன மG@( ைஹx அ4ேலாG 
ெசH < றA. எ9தைன rKேயா ைப=கைள 
அ4ேலாG ெசH R டலா( எ ப த.கான வைர ய-
ைற ையa( த8 < றA. 

இேத ேபால அRக எF iDைகB= பாட= 
ைப=கைள அ4ேலாG ெசHைகB=, Zத= 
©k ைப=கைள மG@( அ4ேலாG ெசH < றA. 
அ@9த ©k ைப=கைள இரFடா( Zைற யாக 
எ@9AD ெகா1 < றA.

சாதா ரண அளr= ேடGடா ெகாF @1ள 
ைப=க1 rைரr= அ4ேலாG ெசHய4பG-
டாd(, அைவ அ4ேலாG ெசHய4பGடன 
எ ற ெசHR <ைடDக 30 qp ட;க1 ஆ< -
றன. இA ேபா ற Lல _ரjைனD 0 Tய rஷ-
ய;க1 பல இ`த ேசாதைன9 ெதா04_= உ1-
ளன. Zc ைம யான இkR ெதா04_= இைவ 
சT ெசHய4ப@( என எR5பா5Dகலா(.

USB -- Universal Serial Bus: (rvவUசC sJயC 
ப:) க;5h.டgட% இைணSக5பG; 
jற சாதன8கைள எBதாக இைணHL5 
பய%பGHத ஒg வw. :ேகனU, மi:, 
jளாx .ைரy, jJ-டU எனH தVேபாL 
அைனHL சாதன8கz; இத% வwேய தா% 
க;5h.டgட% இைணSக5பGY%றன. 
க;5h.டU இய8YS ெகா-7gS!;ேபாேத 
இதைன5 பய%பGH+ சாதன8கைள 
இைணSகலா;, {Sகலா;.

ெதSTU ெகா5V;க5
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இரA4 உற;D' இைணய'
ெத.0 கSேபா5vயா ப=கைலB=, 

அFைமB= எ@Dக4பGட ஆHn ஒ k, 
இைணய4 பய பா@, Lல நா@க7= கRரவ  
உRD0( ேநர9R= ெதாட;<, அRகT9A4 
_  இரr= ெமா9தமாக q kr@<றA 
எ k ெதTrD<றA. இ84_l(, இ`Rயா, 
அெமTDகா, _TGட  ம.k( <ழD0 
ஆLய நா@க7=, இைணய4 பய பா@ 
இரn பக= எ`ேநரZ( sksk4பாகேவ 
ேம.ெகா1ள4ப@<றA. 0N4பாக இரn 
ேநர;க7=, ச.k அRகமாகேவ இA 
உ1ளA. இரF@ மாத கால9R= இ`த ஆHn 
எ@Dக4பGடA. ஏற9தாழ 37 லGச( ஐ._. 
ZகவTக7= ேம.ெகா1ள4ப@( இைணய4 

பய பா@ கணD<= எ@Dக4பGடA. 
ந( வாtr=, வாtDைக 

நைடZைறகmD0(, வ59தக அdவலக4 
பய பாGK.0( இைணய4 பய பா@ 
pக ZD<ய ஒ றாக மாNrGடA. அA 
Rைர4பட;கைள4 பா54பதாகG@( 
அ=லA வ59தக தள;க7= ெபா8Gகைள 
வா;0வதாகG@(, இைணய( நமD0 
அK4பைடயான ஒ றாக அைம`ArGடA. 

ஒ8 நாGK  ெபா8ளாதார Z ேன.ற9R  
அK4பைடBேலேய இைணய4 பய பா@ 
உ1ளA. எ`த அளr.0, ஒ8 நா@ ெச=வj 
ெசy4U1ளதாக உ1ளேதா, அ`த அளr.0 
இைணய4 பய பா@( அRகமாக உ1ளA. 

Hடா$* 
H^_` தா` 
ேவGaமா?
AFேடாM 10 LMட( ெடDvக= _Tr~ 

ெதா04_ைன4 பல8( இ Mடா= ெசHA 
பய ப@9R வ8< றன5. பல5 ெதாைலேபL 
வyயாகn(, அ{ச= வyயாகn( த;க1 
ச`ேதக;கைள ெதTr9A rைட ெப.k 
வ8< றன5. ஒ8வ5 தனD0 rFேடாM 
8 த`த Mடா5G M<uேன அRக வசRaட  
இ84பதாகn(, அதைன மG@ேம ைவ9AD 
ெகாF@ இயDக r8(Uவதாகn( ெதTr9A 
அத.கான வy ேகG@1ளா5. இ l( 
பல8D0 இேத ஆவ= இ8Dகலா(. அத.கான 
வy இேதா.
1. டாMD பாT= ைரG <7D ெசHA, <ைடD0( 

பG K யS=, Properties  எ ப தைன9 ேத5 -̀
ெத @Dகn(. 

2. அ@9A Mடா5G ெமl ேட4 _.0j ெச=-
லn(.

3. இ;0 “Use Start Screen instead of Start Menu” 
எ பR= KD அைட யா ள9 Rைன ஏ.ப @9-
தn(. 

4. ெதாட5`A ெவ7 ேயN (Sign out) �F@( 
Sign in ெசH R டn(. 
இ4ே பாA உ;க1 Mடா5G M<u lட  

க(4 ~Gட5 ெதாட; 0 வ தைன4 பா5Dகலா(. 

இ l( ைமDே ராசா4G பல rஷ-
ய;கைள, rFேடாM 10 LMட9R= 
Zcைம4ப@9த ேவFKa1ளA. எனேவ, 
ெபாkைமயாக  இத  0ைறகைள, அைவ 
எ`த த ைம ெகாFடைவயாக இ8`தாd(, 
ைமDேராசா4G qkவன9R  _ ¤G@ 
தள9R= ெதTrDகலா(.
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சா:ச; 
ேகல.R எS5 
மU9: எS5 
எG.F.இ. 
Wைல Dைற' 
சா(ச; qk வன(, த  URய மாட= 
ெமாைப= Mமா5G ேபா க ளான எM5 ம.k( 
எM5 எ=.K.இ.  ஆ< ய வ.N  rைலைய அR-
கார �5வ மாகD 0ைற9A அN r4U ெவ7 BG-
@1ளA. ெச ற ஏ4ர= மாத(, காலD£ எM5, 
இ` R யாr= �. 51,500 என rைல B ட4பG@ 
r.ப ைனD0 வ`தA. த.ே பாA அத  rைல 
�. 37,500 எனD 0ைறDக4பG @1ளA. 

சா(ச; காலD£ எM5 4� என4 ெபய TG@ 
ஜூைலB= அN Z க மா ன ேபாA அத  rைல 
�. 53,500. த.ே பாA அத  rைல �. 40,300 
எனD 0ைறDக4பG @1ளA. 

இ`த மாட= ேபா க1 ெவ7 யான 
ெதாடDக qைல B ேலேய, இைணய தள வ59த-
க5களா=, rைல 0ைறDக4பG@ தர4பGடA. 
அ`த rைலD 0ைற4 _.0( தனD0( ெதாட5-
_=ைல என, சா(ச; அN r9தA.

ெபாA வாக, URய மாட= ேபா  ஒ ைற 
அN Z க4ப @9 A ைகB=, த  பைழய மாட= 

ேபா க7  rைலையD 0ைற4பA சா(ச; 
qk வ ன9R  வழDக(. அ`த வைகB=, த.-
ேபாA ேமேல ெசா=ல4பGட மாட=க7  
rைல 0ைறDக4பG @1ளA.

ெலேனாவா ராMHடா$ ஏ 319
ெலேனாவா qk வன( ராDMடா5 ஏ 319 

(RocStar A319) எ ற ெபயT= த  l ைடய 
URய Mமா5G ேபா  மாடைல அFைமB= 
�. 6,499 எ ற rைலB=, r.ப ைனD0 அN-
Z க4ப @9 R a1ளA. இR= தர4பG @1ள Dolby 
Digital Plus ெதாy= �Gப(, இைசD0 ZD < ய9-
Aவ( ெகா@D < றA. இத  Rைர 4 அ; 0ல அக-
ல9R= WVGA KM _ேள த ைம aட  உ1ளA. 
இத  �ய= ேகா5 4ராசச5 1.3 <கா ெஹ5GM 
ேவக9R= இய; 0 < றA. இத  ஆ4ப ேரGK; 
LMட( ஆFGராHG 4.4 <GேகG. _  U ற மாக 
எ=.இ.K. 4ளா� இைண`த 5 ெமகா _Dெஸ= 
Rற  ெகாFட ேகமரா உ1ளA. Z  U ற மாக, 
2 எ(._. Rற  ெகாFட ேகமரா தர4பG @1-
ளA.} 512 எ(._. அளr= ரா( ெமம Ta(, 
4 �._. Mேடாேர} ெமம Ta( <ைடD < றA. 

Mேடாேர} ெமம Tைய ைமDேரா எM.K. கா5G 
ெகாF@, 32 �._. வைர அR க4ப @9தலா(. 
இத  தKம  10.2 p�. எைட 130 <ரா(. 3.5 
p� ஆKேயா ஜாD ம.k( எ4.எ(. ேரKேயா 
தர4பG @1ளன.  ெநGெவா5D இைண4 _.0 
3�, ைவ _, Um�9 ம.k( �._.எM. ஆ<ய 
ெதாy= �Gப;க1 தர4பG @1ளன. 

இR= இரF@ L(கைள இயDகலா(. 3� 
ெசய= Rற  இைண4U <ைடD < றA. இத  
ேபGடT 1500 mAh Rற  ெகாFடA.

க84U, ெவ1ைள ம.k( Lக4U வFண;-
க7= இ`த மாட=, அRக பGச rைல �. 
6,499 எனD 0N4 _ ட4பG@, ெலேனா வாr  
_ர9ேயக r.பைன qைல ய;க 7d(, ம.ற 
ெமாைப= ேபா  r.பைன qைல ய;க 7d( 
<ைடD < றA.
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ஐேபா` 64 4f ம\g' எ4.Y.இ.
இ   ̀ R  யாr= ஐேபா  6 ம.k( ஐேபா  

6 4ளM r.பைன ெதாட; < rGடA. 
இதைன வா; <ய ம.k( வா;க9 RGட p @ ப-
வ5க mD0 ஒ8 ந=ல தகவ=.  இ`த ேபாv= 
4� ம.k( எ=.K.இ. வச Rக1 இய9 R.09 
தயா ராக9 தர4பG @1ளன. UR ய தாக ேவக-
மாக அN Z க மா< வ8( எ=.K.இ. வைக 
அைல வ Tைச ெதாட5_  ேவக( எ ன-
ெவன அNய ெப;க � 8r= ஒ8 
ேசாதைன நட9த4-
பGடA. ஏ5ெட= 
q k  வ  ன 9 R  
ெமாைப= ேசைவ-
aட  இ`த 
ேவக( ேசாத ைன-
B  ட 4 ப G ட A . 
எ`த _ரjைனa( 
இ=லாம=, ெப;க-
� 8r  பல இட;-
க7=, தர r றDக 
ேவக( 40Mbps ஆக இ8`தA. ஏ5ெட= ெநG-

ெவா5D<= இத  சரா சT ேவக( 20Mbps ஆகD 
காG K யA. இ84 _l( அ4ே லாK; ேவக( 
4Mbps ஆக மG @ேம இ8`தA.

எ=.K.இ. (LTE ------ Long-Term Evolution) 
எ பA, 4� ெமாைப= ெதாட5_= ஒ8 தர வ-

Tைச. இத  ெசய=பா@ த.ே பா ைதய 3� 
ெநGெவா5D ேடGடா பT மா.ற 

ேவக9ைதD காG Kd( 10 
மட;0 ேவக மாக இ8D0(.   
உ;க 7ட( ஐேபா  6 
இ8`A, |;க1 வLD0( 
இட9R= எ=.K.இ. வசR 
தர4பG K 8`தா=, இதைன 
|;கm( ேசாத ைன B-
டலா(. 

த.ே பாA எ=.K.இ. வச-
R Bைன ஏ5ெட= ம.k( 
ஏ5ெச= ெமாைப= ேசைவ qk-

வ ன;க1 மG @ேம வழ;< வ8-
< றன. தptநாGK= ஏ5ெச= 

எ=.K.இ. ேசைவ Bைன வழ; 0 < றA.

ஐேபாI6, 
ஐேபாI 6 'ளS 
ெமாைபGக \.D 
 !ய Sைக'
வழDக9 R.0 மாறாக,  ஆ4_1, த  

ெமாைப= ேபாv  RைரD0 ZD < ய9-
Aவ( ெகா@9A, ச.k4 ெபTய Rைரைய9 
த` A1ளA. Zைறேய 4.7 ம.k( 5.5 அ; 0ல 
அளr= இைவ உ1ளன. இதைன உண5`த 
ைமDே ராசா4G qk வன(, த  Mைக4 Uேரா-
< ரா pைன, இ`த ேபா க7  RைரDேக.ற 
வைகB= மா.ற;கைள ஏ.ப @9R9 த` A1-
ளA. இ`த வச RDகான Uேரா <ரா( ேம(பா@ 
ெச ற வார( தர4பGடA. இத  �ல(, 
ஏ.க னேவ நா( ெதாட5U ெகாFட வ5க7  
பG Kய= சT யா கn( அR க மா கn( <ைடD-
< றA. இ`த பG K யைல4 பய ப @9R, நா( 
ந( நFப5க mட  உட ன K யாக9 ெதாட5U 
ெகா1ள இயd(. 

ேமd( Lல L னj L ன வச R கm( தர4-
பG @1ளன. ேபா  "Do Not Disturb"  எ ற 
qைலB= இ8DைகB=, ேநாG K _ ேகஷ  

0N9த ஒS <ைடD-
காA. ஒ8வ5 
ெபயT= உ1ள 
உைர யா ட=கைள, 
நா( பK9 A rG-
ேடாமா இ=ைலயா 
எ ப தைனD 0N9-
A ைவDகலா(. ஒ8-
வT  ெதாட5U 
எ F ை ண , 
அதைனD ெகாF-
@1ளவ5 வாc( 
நாGK  ேநர9-
Aட  அN`A 
ெ க ா 1 ள ல ா ( . 
"recent"  எ ற பG-
K BS= இ8`A, 
0 N 4  _ G ட 
ஒ8வ5 இைணய9 
ெதாட5_= உ1-
ளாரா எ ப த-
ைனa( ெதT`A 
ெகா1ளலா(.

ஐேபா lDகான 
இ`த URய, ேம(ப-

@9த4பGட Mைக4 ெதா04 _ைன https://itunes.
apple.com/us/app/skype-for-iphone/id304878510?mt=8  
எ ற Zக வ TB= உ1ள இைணய தள9 R S 8`A 
ெப.kD ெகா1ளலா(.
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இரGa  ைர ெமாைப4 ேபா` அ= >க'
உல<  Zத= இரF@ M<u  ெகாFட 

ெமாைப= ேபா  , ேயாGடா ேபா , இ -̀
R யாr= r.ப ைனD0 வ8 < றA. இதைன, ஐD-
<ய அரU நா@ க7=, ெதாைல 
ெதாட5U, தகவ= ெதாy= 
�Gப( ம.k( �க5ேவா5 p -
ன� சாத ன;க1 r.பைன4 
_Tr= இய;< வ8(, ஜ(ேபா 
எலDGராvDM qk வன(, இ`-
R யாr= இய;0( 474கா5G 
இைணய வ59தக தள9 Aட  
ஒ4ப`த( ேம.ெ காF@ r.-
பைன ெசH < றA. எ4ே பாA( 
இயDக9 R ேலேய இ8D0( 
இ`த ஆFGராHG இயDக  இ8 
Rைர ெமாைப= ேபாv  ஒ8 
பDக9R=, எ=.L.K.Rைரa(, 
இ ெ னா8 பDக9R= எலDG-
ராvD ேப4ப5 KM _ேள 
Rைரa( இய;0(. ெச ற 
வார( Zத= 474கா5G வ59தக 
இைணய தள9R= இA rைல B-
ட4பG @1ளA. இத  rைல �. 
23,499.

ேயாGடா ெமாைப= ேபா , 
ேயாGடா KைவசM qk வ-
ன9தா= வK வ ைமDக4பG@ 

தயா TDக4பG@ r.ப ைனD0 வழ;க4ப @ <-
றA. இ` q k வன( அFைமB= pக4 ெபTய 
அளr= ேபச4ப@( எ=.K.இ. சாத ன;-

கைள (Mமா5G 
ேபா , ேமாட(, 
ெரளGட5 ேபா -
றைவ) தயா T9A 
வ8 < றA. 

இ8 Rைர இ84-
பதா=, இதைன4 
ப ய ப  @ 9 -
Aேவா5, தா;க1 
r8(U( தக வ=-
க mDகாக, ேபா  
பய பாG Kைன 
qk9த ேவF @-
வ R=ைல. அேத 
ேபால, ேபாைன 
தகவ= ெபk வ த.-
காக இயDகn( 
ேதைவ இ=ைல. 
இ`த ெதாy=-
�Gப(, ெமாைப= 
ேபாv  ேபGடT 
Rற ைனa( pjச4-
ப @9 A < றA.
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A-ேடா: 10 ஆ5ப ேர.78 9:டH+% ெதாwC 
|.ப ேசாதைன5 ப+5* தா% ெவB யா Y r"ளL. 
ஆனாC, அத% அைனHL 9ற5 *Sக ைளr;, Kலா-
வா J யாகH த= L" }Uக". இ= + யாKC ெவB வg; 
எ=த ஒg இத~; இ=த அள KV! Kப ர ஙSைள 
அBSக KCைல. த8க z ைடய க. G ைரைய5 
ப7Hத j%னU, K-ேடா: 10, �cசய; மSக B-
ைடேய வர ேவV jைன5 ெபW; எ%ப+C ச=ேதக; 
இCைல. ேமl;, இ=த ஆ5ப ேர.78 9:ட; 
!PHத 75: மVW; தக வCகைளH ெதாடU=L 
தரi;.  +ன மலU வாச கUக", இ=த 9:டH +ைன5 
பய%ப GH L வ+C Q%ே னா 7 க ளாக இg5பாUக" 
எ%ப+C ஐய �Cைல. த8க" ேசைவS! ந%P.

ேபரா. டா!ட&. எ<. ��yசாx, ம_ைர.

hனா தா% எ+UபாUS!; வைக[C ெசயCப டாத �W-
வ ன8க", எHத%ைம r ைட ய தாக இg=தாl;, அ& ம-
+5ப +Cைல. ைமSே ராசா5. மVW; ஆ5j" �W வ ன8-
கைள அL பGHL; பாG இதைன உW +5ப GH L Y றL. 
ந; அர�;, ந; ெமாw கைள இ=த சாத ன8க" க.டாய; 
ெகா- 7 gSக ேவ-G; என ெதாடSகH + ேலேய உH-
த ர K. 7 g=தாC, இ%ைறS! *+ ய தாக ந; ெமாw-
கைளS ெகா-G வg வ த ைனேய ஒg சாத ைன யாக எ+U-
பாUS!; �ைல இg= + gSகாL.

ேபரா. கா. ந� ��ட0, ேகாயP 5\�&.

ெதாடU=L அ+ க JHL வg; ேப:*S பய%பாG, 
ேப:*S !PHத தகவC +g.G ெச1 + க zS! 
நGேவ, ந; Q ைடய தக வCக" ரக 9 ய மாக உ"ளதா 
எ%W ேக"K ேக.G, அ+Uc 9ைய ஏVப GH + r"-
}Uக". இL ஏVப டாL எ%W ெதJ=தாl;,  9PL 
அcச; ஏVப டேவ ெச1 Y றL.

உ. பால ��க0, ேகாைவ.

பCலா [ ரSக ணSYC பண; ேபா.G வா8Y, 
ேபா% வைள=L ேபாY றதா? ஐேபா% ஏVக னேவ 
இ= + யாKC எG ப டாமC உ"ளL. இ+C இL 
ேபா%ற தக வCக", �cசய; இத% KVப ைனையS 
ெகGS!;. ஏ%, இ=தS !ைறைய ஆ5j" �W-

வன; தvS கவ னH Lட% எGHLS ெகா"ள-
KCைல எ%W கவ ைல5படH ேதா% W Y றL.

கா.இள வ ர�, M�y�.

A-ேடா: 10 :டாU. ெம& ெசயCபா Gக" 
!PHத KளSக8க" �கH ெதB வாக உ"ளன. 
இ=த 9:டH +ைன அேந க மாக அைன வg; Kg;-
* வாUக" எ%W எ+UபாUSகலா;. :டாU. ெம& 
மVW; :டாU. :Y�% இர-G; இைண5பாகH 
தர5ப.டL, K-ேடா: வா7Sைக யா ளUக" அைன-
வJ% அ%ைப5 ெபற ைமSே ராசா5. எGHLS 
ெகா-ட QயV 9ேய.  :டாU. ெம& Kைனc 9P ய-
தா கi;, ெபJ ய தா கi; அைமH +ட வw த= + g5ப-
Li; �கc 9ற5பான ஒg வச + யா!;.

டா!ட& எ0. கா&\ M ேகய0, ெபாKளாy�.

‘‘A-ேடா: 10 மSக zSகா னL” எ%ற த8கB% 
க. Gைர, அGHL வர இgS!; ஆ5ப ேர.78 
9:ட; !PHL அPய ஆவைலH �- G Y றL. 
த% KVப ைனS!; லாபH +V!;, ைமSே ராசா5. 
இL ேபா%ற நட வ 7Sைக கைள எGH LHதா% ஆக 
ேவ-G; எ%பL *ல னா Y றL.

ேபரா. எ<. ம� வ�ண0, M�y�.

ேப:*S �W வனU  மாUS அவUக" ெகாGHத அP-
K5 jைன அைன வg; அPr; வ-ண; ெவB-
[.ட ைமS! ந%P. த��நா.7C பல 7f.டC 
Qைன வUக", மாUS எ+UபாUS!; அைனHL ேசைவ க-
ைளr; ேமVெ கா-G வg Y%றனU. எனேவ, �cசய; 
இ=த Kg Lக", த�� நா.7C உ"ள வUக zSேக 
YைடS!; என எ+UபாUS Yேற%. தக வ lS! ந%P.

எ<. ெசYவ �ர � தர0, M�4�&.

6+ ய தாக, ஆ5j" �W வன; ஐேப. ஏU மVW; ஐேப. 
சாத ன8கைள ெவB [. G"ளேத. அL !PHத க. G-
ைரைய எ+UபாUHேத%. {8க" அP Qக; !PHL 
எ~ + r" }Uக". *+ய மாடCக", அவVP% த%ைம, 
வா8Y5 பய%ப GHத லாமா எ%பL !PHL ஒg க.-
Gைர தg மாW ேக.GS ெகா" Yேற%.

எ0. �ர க�� �மா&, ெச0ைன.

ெப$சன4ெப$சன4
iேரMiேரM
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ேக"K: K-ேடா: 7 9:டH+C க;5 h.ட gSகான 
ஐகாvC, Computer எ%W இgS Y றL. இதைன My 
Computer என பைழ ய ப7 மாVற Kg; * Yேற%. அதV-
கான வwக" எ%ன? மாV W வதாC, அத% ெசயCபா-
G கBC ஏேத&; jரcைன ஏVப Gமா?

]. ராம நாத0, M�4�&.

பR=: ைமDே ராசா4G க(4 ~GடT  ெபயைர 
“My Computer” எ k இ8`தைத “Computer” 
எ k( _ ன5 “This PC,” எ k( மா. N யA. 
இதைன உ;க1 r84ப4பK மா.ற ெபTய 
அளr= ெசGK;M R89த( ேதைவ இ=ைல. 
வழDக(ே பால, ேபா=ட 8Dகான ஐகா  அ=லA 
ைப= ெபயைர எ4பK மா. k �5கேளா, அேத 
ேபால இத ைனa( மா.றலா(. ஐகா  �A ைரG 
<7D ெசHA, <ைடD0( ெமlr=, Rename 
ேத5`ெத @Dக ேவF@(. த.ே பாA உ1ள ெபய5 
ேத5`ெத @Dக4ப@(. இR= |;க1 r8(U( 
ெபயைர ைட4 ெசHA, எFட5 தGK ெவ7ேய 
வ`தா=, |;க1 இGட ெபய5 அைமDக4ப@(. 
இதனா=, எ`த _ரjைனa( ஏ.ப டாA. ஆனா=, 
Lல இட;க7= இ`த ெபய5 மா.ற( காGட4-
பட மாGடாA. எ@9AD காGடாக, Mடா5G 
M<uv= இ`த மா.ற( ஏ.ப டாA. 

ேக"K: நா% *+ ய தாக ஆ-.ரா1. ேட5ள. j.9. 
ஒ%W வா8 Y r"ேள%. எனS! இத% ெதாwC 
|.ப; அyவ ள வாகH ெதJ யாL. இ+C ேத+ 
மVW; நா" எ5ப7 ெச. ெச1வL எனS கா.டi;. 
அதVகான வw கைளS  றi;.

கா. �ேர^ Mர0, ம_ைர.
பR=: தாரா ள மாகj ெசா= <ேற . இA 

pகn( எ7 தா ன Aதா . ெபTய அளr= 
ெதாy= �Gப( ெதT` R 8Dக ேவF K ய-
R=ைல. RைரB= உ1ள <ய5 ஐகாைன9 
தGK ெசGK;M RறDகn(. அ=லA உ;க1 

ேட4ளG _.L.B= ஏேதl( ெமl பGட  
இ8`தா=, அதைன9 தGடn(.  உ;க1 
ேட4ளG _.L.ைய4 ெபாk9A clock and 
calendar எ ற _Tn <ைடD0(. அ=லA “More” 
எ ற _Tn <ைடD0(. இதைன9 தGK URய 
Rைரைய4 ெபறn(. இ;0 Date and Time எ -
பR= தGடn(. இத.கான Rைர <ைடD0(. 
இ;0 ேதR அைமDக பல ஆ4ஷ க1 காGட4-
ப@(. உ;க1 r84ப4பK ஆ4ஷ  ேத5`ெஹ-
@Dகn(. இேத ேபால, ேநர( அைமDகn( 
ஆ4ஷ க1 தர4ப@. 0N4பாக அA 24 மi 
ேநர அளr= காGட4பட ேவF @மா; அ=லA 
12 மi ேநர அளr= காGட4பட ேவF @மா 
எ ற ஆ4ஷ  <ைடD0(. Z.பக= / _.-
பக= (AM/PM) ஆ4ஷ ைனa( அைமDக மற` A-
rட ேவFடா(. இைவ அைம4பR= ெபாk-
ைமையD ைகயாF@ அைமDகn(. 24 மi 
ேநர பா5மGைட9 ேத5`ெத @9தா=, Z.பக=, 
_.பக= பா5மG <ைடDகாA. அைன9ைதa( 
சT யாக அைம9த _ ன5, ேசx ெசHA ெவ7-
ேய றn(. Lல வ.N= ேசx பGட  இ8DகாA. 
அைம9 A rGடாேல ேபாA(. 

ேக"K: 9ல ேவைள கBC, எSெஸC :5ெர.-
�.7C, ந%றாக ஒg சாU. தயாU ெச1த j%னU, 
அதைன இ%ெ னாg வைக[C மாVற ேவ-G; 
என எ% ேமC அ+ கா Jக"  W Y%றனU. �-G; 
Qத3C இg=L ெதாட8க ேவ- 7 r"ளL. இதV-
கான �gS! வw ஏேத&; உ"ளதா? அதா வL 
அ5ப 7ேய ேவW ஒg வைக சாU. ஆக, ஏVக னேவ 
தயா JHத சாU. 7ைன மாVற Q7 rமா? Q%  .-
7ேய த8க zS! ந%P.

-எ0. ஆ&. ேகசவ0, M�4�&.

பR=: மா.N அைமDகலா(. ந( பi4ப-
m rைனD 0ைறDக9தாேன க(4 ~Gட5கைள 

ேக5A- – ப 4
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நா( பய ப @9 A <ேறா(. சT, இv உ;க1 
ேக1 rD0 வ8ேவா(. மா. k வ த.0, ZதS= 
அைமDக4பG @1ள சா5G Kைன9 ேத5`ெத @D-
கn(. இத.0 சா5G �A ஜMG ஒ8 <7D ெசH R-
டn(. அA உடேன ேத5`ெத @Dக4ப@(. ேத5 -̀
ெத @Dக4பG @ rGடA எ k காGட, அதைனj 
s.N பா5ட5 கGட( ெதTa(.  அ@9A, T4-
பv= ேட4 காGட4பட ேவF@(. இ=ைல 
எv=, அதைன9 ேத5`ெத @Dகn(.

அ@9A   Type 0�4_=  Change Chart Type 
எ ற �S  �A <7D ெசH R டn(. எDெஸ= 
இ4ே பாA Change Chart Type எ ற டயலாD 
பாDைஸD காG@(. இ`த பாD£  இடA பD-
க9R= காGட4ப@( சா5G வைக ஒ  Nைன9 
ேத5`ெத @Dகn(. இதைன9 ேத5`ெத @D-
ைகB=, டயலாD பாD£  வலA பDக( உ1ள 
தக வ=க1 மா.ற4ப @ வ தைனD காணலா(. 
டயலாD பாD£  வலA பDக( உ1ள சா5G 
வைக ஒ  Nைன9 ேத5`ெத @Dகn(. அ@9A 
ஓேக <7D ெசHA ெவ7 ேய றn(. |;க1 
r8( _ய வைகB=, ேத5`ெத @9த வைகB= 
சா5G மா.ற( அைட` R 8D0(.

ேக"K: ேவU. டா! ெம-.7C ேடj" ஒ%ைற 
இைடேய அைமSைக[C, அதைனc �V Pl; 
பாUடU அைம= L K G Y றL. 9ல ேவைள கBC 
பாUடU இCலாத ேடj" ேதைவ5ப G Y றL. தர5-
ப. 7 gS!; ேடj" மாடCகz;, பாUட gட% தா% 
தர5ப G Y%றன. பாUடU இCலாமC அைமSக 
எ%ன ெச.78: ஏVபாG ெச1 +ட ேவ-G;?

அ. ராஜு Rஜய0, ேதவாரP.

பR=: உFைமதா . பா5ட5 இ=லாம= 
ேட_1 அைம யாA. ஏென றா=, பா5ட5 பல 
தக வ=கைள9 ெத7 வாD 0 < றA. பா5ட5 இ=-
லாம= ேட_1 இ8`தா=, 0ழ4ப;க1 ஏ.-
ப@( எ k எF iேய, இA ேபா ற அைம4-
_ைன, ேவ5G உ8 வாD < a1ளA}.   ஆனா=, 
ேட_1 அைம9த _ ன5, பா5ட Tைன |Dகலா(. 
ேட_ைள உ8 வாD <ய _ ன5, க5சைர ேட_-
mD01 ைவ9AD ெகாF@, Ctrl+Alt+U  zகைள 
அc9தn(. பா5ட5க1 மைறDக4ப@(. qர4ப4-
பGட ேடGடா �ரா கn(, ேநரா கn( இ8D0(. 
ஆனா=, ேகா@ க m ட ேனேய பா59A4 பழDக4-
பGட நமD0, அA r9 R யா ச மாக இ8D0(.

ேக"K: டா!ெம-. ஒ%PC, ேவW ஒg டா!-
ெம-. 7 3 g=ேதா, அCலL இைணய தளH-
+ 3 g=ேதா, ெடS:. ஒ%ைற கா5j ெச1L 
ஒ. G ைக[C, அL சVW KH + யா ச மாக, அத% 
ஒJ fனC :ைட3C அைம= L K G Y றL. j%, 
�-G; கxட5ப.G, அ=த ப! +ையH ேதU=ெத-
GHL, பாUம.78, பா-. :ைடைல மாVற ேவ--
7 r"ளL. ஒ. G;ே பாேத, ஒ.G; இடH+C உ"ள 
ெடS:. :ைட3 ேலேய, ஒ.ட5பG; ெடS:. 
அைமய எ%ன அைம5* ஏVப GHத ேவ-G;?

கா. �M ராஜ0, 5_yேசw.

பR=: இ`த அl பவ(, க(4 ~GடT= 
ேவ5G Uேரா < ரா pைன4 பய ப @9A( பல-
8D0 ஏ.பG K 8D0(. |;க1 இxவாk 
ஒG @ ைகB=, ஒGட4பGட _ ன5, அ`த 
இட9ைத ந றாகD கவ v9 R 8Dக ேவF@(. 
ஒGட4ப@( ெடDMGK  இkR வTB= 
LNய ஐகா  ஒ k ெதTa(. |;க1 ஒG Kய 
_ ன5, ஒG Kய ெடDMGK  Mைடைல மா.-
k வR= Zைன`A இதைனD கவ vDகாம= 
rG K 84 �5க1. |;க1 மG @ ம=ல, பல8( 
அ4ப K9தா . அ`த LNய ஐகா  இ8D0( 
இட9R= க5சைரD ெகாF@ ெச k, மnஸா= 

<7D ெசH R டn(. 
அ4ே பாA LNய கGட( 
ஒ k எc`A வ8(. 
இR=, |;க1 ேத5`ெத-
@Dக � k ஆ4ஷ க1 
<ைடD0(. இதைன4 
பK9A4 பா59தா=, 

உ;க1 ேவைல pjச மா0(. அ`த � k ஆ4-
ஷ க1 _ வ 8 மாk: : Keep Source Formatting, 
Match destination Formatting  ம.k( Keep 
Text only. ஒGட4ப@( ெடDMG, ஏ.க னேவ 
இ8D0( ெடDMG MைடS= அைமய, இரF-
டா வA ஆ4ஷைன9 ேத5`ெத @Dக ேவF@(. 
உட , ஒGட4ப@( ெடDMG, டா0ெமFG 
ெடDMGK  MைடdD0 மாk(.

ேக"K: ேவU. டா!ெம-. தயா JS!; ேபாL, 
இர.ைடS ேகாG ைஹப% ெதாடU=L பய%ப-
GH +ேன%. அL {-ட ேகாடாகH தானாக மாP 
அைம= L K.டL. இதைன ெட�. ெச1 +ட Q7-
ய KCைல. ேபS :ேப:, ெட�. � என எL பய%-
ப GH + னாl;, அL அwய மWS Y றL. டா!-
ெம-.7C இL அழைகS ெகGS!; வJ யாக 
உ"ளL. எ%ன ெச1L இதைன {Sகலா;?

எ0. பjகஜP, தாPபரP.

பR=: இA  ஆGேடா க(4³G ெசய=பாG-
Kனா= ஏ.ப @ வA. டா0ெமFG ெடDMG 
வைக B S 8`A இ`த வT பா5ட5 ம.k( 
ேஷK; எ ற வைகD0j ெச=வதா=, வழDக-

மான ெட´G z ம.k( ேபD MேபM z ெசய=-
பா @க1 இ;0 ெசய=ப @ வ R=ைல. இதைன 
|Dக, அ`த ேகாGK  ேம=, zt உ1ள வT க-
mட  உ1ள ெடDMGைட9 ேத5`ெத @9AD 
ெகா1 m;க1. _  ேப} ேல அnG T4-
பv=, ேப} ேபD <ரnFG _T r.0j ெச=-
லn( இ;0 � றா வ தாக9 தர4பG @1ள 
ேப} பா5ட5M _Tr= <7D ெசHதா=, LNய 
rFேடா <ைடD0(. இR= உ1ள � k 
_T n க7=, Zத லா வ தாக உ1ள பா5ட5M 
எ ற _T rைன9 ேத5`ெத @Dகn(. இ;0 
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ெசGK; எ -
பத  zழாக9 
தர4பG @1ள 
_ T  n  க 7 = , 
None எ ப-
தைன9 ேத5`-
ெத @9A, _  

ஓேக <7D ெசHA ெவ7 ேய றn(. உ;க mD0 
_ரjைன த8( ேகா@ மைற` A r@(.

ேக"K: K-ேடா: 8 9:டH +ைனc 9ல மாத8-
க ளாக5 பய%ப GH+ வg Yேற%. எ% மாv.டU 
ெதா.G இயS!; ெதாwC |.ப; இCலாமC 
அைமSக5ப.டL. K-ேடா: 8 9:டH +V! தர5-
ப. G"ள இ%டUெந. எS: * ேளாரU jர i சJ%  
இர-G ப+5 * கBC, ெம.ேரா ப+5 jைன5 
ப+=L, மi: மVW; � ேபாUG qல; பய%ப GHத 
Q7 rமா? தVே பா ைதS! நா% !ேரா; jர iசU 
பய%ப GH+ வg Yேற%. 

எ0. �வ\ஸ0, M�4�&. 

பR=: இFட5ெநG எDM U ேளா ரT  ெமGேரா 
பR4U, rFேடாM 8 LMட9 Rைன ெதா@ 
RைரB= பய ப @9A( வைகB= வK வ ைமD-
க4பG @1ளA. ெதாG@ இயDக ேவF@( எ ப-
தா லாேய,  இR= உ1ள பGட க1 ச.k4 ெபT-
தாக அைமDக4பG @1ளA. அ4ே பா Aதா , ந( 
rரலா= சT யாக9 ெதாG@ இயDக ZKa(. இ`த 
கGட;கm( ேவk வைகB= அைமDக4பG K 84-
ப தைன4 பா5Dகலா(. இதைன9 தாரா ள மாக,  ெதா@ 
உண5 Rைர இ=லாத மாvGட5க 7d( பய ப @9-
தலா(. அxவாk பய ப @9 R ய வ5க1, மn£  
க5ச 8D0 இA சT யா கn( rைர வா கn( இய;க-
r=ைல எனD 0ைற /N னா5க1. எனேவ 
தா  ைமDே ராசா4G, மnM ெகாF@ A=-
S ய மாக இயD0( வைகB=, இ ெ னா8 
பR4 _ைனD ெகாF@ வ  ̀A1ளA. உ;க-
m ைடய மாvGட 8Dேக.ற வைகB=, 
அத ைனேய |;க1 பய ப @9த லாேம. 
ெமGேரா பR4 _ைன மnM ெகாF@ 
பய ப @9 A வ Rd( எ`த4 _ரj-
ைனa( இ8DகாA.

ேக"K: K-ேடா: 8 9:ட; 
ெகா-ட க;5 h.டJC YைடS!;  
டா:S பாU, K-ேடா: 7 9:-
டH+C இg=தைதS கா. 7l; 
இg மட8! ெபJ ய தாக அைம=-
L"ளL. இதைன   9P ய தாக அைமSக 
Q7 rமா? அதVகான வwக" எ%ன?

-Z.கன க வK�, ேதவாரP.

பR=: எ7 தாக Lல rநா K க7= 
மா. N r டலா(. டாMDபாT= 
ைரG <7D ெசH R டn(. 
இR= Lock taskbar எ பR= 

KD அைட யாள( இ=ைல எ ப தைன உk R4-
ப @9தn(. இ8`தா=, மnM க5சரா= <7D 
ெசHA எ@9 A r டn(. இv, டாMDபாT  
ேமலாக உ1ள ேகாGK  அ8ேக மnM க5-
சைரD ெகாF@ ெச=லn(. க5ச5 இ8 அ(UD 
0N ெகாFட அைட யா ள மாக மாk( வைர 
ேகாGK  �தாக sழ.Nj ெச=லn(. மாNய 
_ ன5, அதைனD zழாக அ=லA ேமலாக 
இc9A, டாMDபாT  அக ல9ைத9 ேதைவ யான 
அளr= அைம9AD ெகா1ளலா(. ேதைவ யான 
அளr= ைவ9த nட , �F@( டாMDபாT  
�A ைரG <7D ெசHA, Lock taskbar எ பR= 
KD அைட யா ள9ைத ஏ.ப @9தn(.

ேக"K: 5ளாx .ைரKC உ"ள அைனHL ைபC-
க ைளr; ஒேர :.ேராSYC அwSக Q7 rமா? 
அைவ �ைசSY" j% &S!c ெச%ற j%னU, 
ேதைவ எvC, �-G; அ8 Y g=L எGHLS 
ெகா"ள Q7 rமா?

-ேக. �¡லா மா&கர;, தாPபரP.

பR=: ெமா9த மாக ஒேர கGட ைளB= 
அy9 A r டலா(. ஆனா=, இைவ எAn( 
u ைசD<1 _  lD0j ெச=லாA. எனேவ, 
அy9 A r டலா( எ k �5Dக மாக ZKn 
ெசHத _ னேர, அவ.ைற அyDக ேவF@(. 

 ெமா9த மாக அy4பைத ெவ0 எ7 தாக 
ேம.ெ கா1ளலா(.   4ளா� Gைரrைன 
பா5மG ெசHதா= ேபாA(. 4ளா� Gைரrைன, 
க(4 ~GடT= இைணDகn(. _ ன5, க(4-
~Gட5 (Computer (Windows 7)) அ=லA ைம 
க(4 ~GடT= (My Computer (Windows XP))ைரG 
<7D ெசH R டn(. <ைடD0( ெமlr= 

பா5மG (format) எ பR= <7D ெசH R டn(. 
இ`த பா5மG Gைரx rFே டாr=, 
Gைரr  ெகா1ள ளn, பய ப @9த4-
ப @1ள இட(, �த இட( ேபா ற தக-
வ=க1 <ைடD0(. இR= உ1ள Volume 

Label எ பR= <7D ெசHA, Gைரr  
ெபயைர மா.ற r8( _னா= மா.றலா(. 

Quick Format   எ ற ெசD பாD£= KD 
அைட யாள( இ8`தா= எ@9 A r டn(.  
இத  �ல( ெமA வான, Zc ைம யான 

பா5மG ெசய=பாG Kைன ேம.ெ கா1-
ளலா(. இத  _ ன5 Start எ பR= 
<7D ெசHA 4ளா� Gைரrைன 
பா5மG ெசH R டலா(. 

பா5மGK; ெசய=பா@ Lல qp-
ட;க1 ேம.ெ கா1ள4ப@(. அA 

ேம.ெ கா1ள4ப @ வ தைனj LNய பjைச 
qற9 R லான |1 பGைட ஒ N= பா5Dகலா(. 
இA ZK`த nட , உ;க1 4ளா� Gைரx 

எc த4ப டாத MேலG மாRT 
இ8D0(. URய ைப=கைள 
இR= இv எc தலா(.

222222222000000000020

கn இய
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F@ A=-
 ெ னா8
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