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வாசக?கேள.... க3456ட? Cா8க0
உ!க# ேக#&, ச(ேதக*, க+-.கைள

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

க*3BCடD மலF6 இ:2* எ:ன
தகவ6க# ேவKL* எ:ற உ!கN:
எ9DபாD3ைபP* எQ.!க#.

க*3BCடD ெதாடDபான Sா6 ‘TU’<க# 8=-.
மலF6 ெவN5ட 2 >ர9கைள அ23ப@*.

Sா6க# மXY* ‘TU’<க# ௨௦௧௪ ெச3ட*பD
மாத-9X8 ^: ெவNயா`5+<க<aடா.. Sா6க# 
மXY* ‘TU’<கைள உ+வா<`யவD, ெவN5CடவD,
`ைட<8* இட!க#, &ைல ஆ`யவXைற< கCடாய* 
8=3>டேவKL*.

+ழ-ைதக.%கான (+0 ேசைவ

க3456ட? பயFபா6G8 ெதாைல%க% (டாதைவ

25 ஆKLகைள MGNத ேபா6ேடாஷா4

ப%க3 5

ப%க3 8

ப%க3 7

உ
I

ேள

~ டாKட" ெப.சLMர ேபா7 ~

ெபா வாக ைவர' (ேரா*ரா+க, க+-./
ட23 ந+ க5க678- (ல-ப டாம3

மைற= இ?= தா78+ தAைமைய7 ெகா5
டைவயாக இ?78+. Eல ேவைளகG3, ந+
ஆ5/J ைவர' (ேரா*ரா+க678,ளாகேவ
ெசAL, அN*?=ேத இயNக ஆர+O78+.

அதA இய7கPைதQ+ Rட7* ைவ78+. 
அSTUடவசமாக, இ=த ைவர' (ேரா*ரா+க,
தN8+ இடNகைள ந+மா3, நாமாகேவ ேதJ
அVய RJQ+. ஆ5/J ைவர' (ேரா*ரா+
ேதWவைத7 கா/JX+ நாR+ ேதJ அவYைற 
அV= Z7க RJQ+. வார+ ஒ? Rைற இ=த
ேதW+ ேவைலைய ேமYெகா5டா3, S\ெரன

க3456ட78 ைவர: த;+3 இட;க0
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ைவர' (ேரா*ரா+க, தா78+ ^ைல வரா .
இதY8 ஒ? Rைற ேதJ அVய அSக ப/ச+ 
10 ^aடNக, ம/Wேம ஆ8+. 10 ^aடNக,
இதYெகன ெசலவbPதா3, ைவர' தா78
தc3 இ?= த-O7கலாேம. இதY8, ைவர' 
(ேரா*ரா+க, எNெக3லா+ தN* இயN8+
8ண+ ெகா5டைவயாக உ,ளன எAL அV=-
S?-ப ந3ல . அ=த இடNகைள இN8
காணலா+.

1.ஆ6/PQR 2ேராSராT (Add/Remove
Programs) EV + ேதைவ-படாத (ேரா*
ரா+க, எAL ஒ? வைக உ,ளன. இவYைற
PUPs அ3ல Potentially Unwanted Programs
என அைழ-பாTக,. இ=த
( ே ர ா * ர ா + க , ,
வழ7கமான பய
i,ள (ேரா*ரா+
க6டA ெதாYV7
ெகா5W ந+ க+-
./டTகைள வ=த
ைடQ+. இதY87
காரண+, நா+
தரjற7க+ ெசk
SW+ (ேரா*ரா+
கைள, அதYகான
^Lவன இைணய
த ள P S c ?=  
இ 3 ல ா ம 3 ,
ேவL ஒ?
இ ை ண ய
த ள P S c
?= , அேத
( ே ர ா * ர ா
aைனP தரjற7க+ ெசkS?-ேபா+. அ-
ேபா உடA ஒ/J7 ெகா5W Eல (ேரா *
ரா+க, தர-பW+. இ=த (ேரா*ராaைன உடA
இைணP அi-ப, Eல ேவைளகG3, lல
(ேரா*ரா+கைள வJவைமPதவTக, அiமS
அGPS?-பாTக,. அவTக678 இைண7க-
பW+ (ேரா*ரா+க, 8VP + அைவ தர7
mJய பாதகமான jைளnக, 8VP + அV
யாம3 இ?-பாTக,. இவYைற7 க5WOJP 
Z7*jடலா+. இதY8 Start ெமijc?= ,
க5/ேரா3 ேபன3 ெச3லn+. அN8 Add/
Remove Programs அ3ல Programs ேதT=ெத
W7கn+. இ உNக, ஆ-பேர/JN E'டP-
SYேகYப மாLபW+. இ=த இர5W+ இ3ைல
எAறா3, Programs and Features எAபைதP
ேதT=ெதW7கn+. இ-ேபா  அ5ைம7 
காலPS3 இA'டா3 ெசkய-ப/ட (ேரா *
ரா+கைள- ப/JயcW+. இ=த ப/Jயைல-
பாTP , நம78P ெத2 யாம3, க+-./ட23 
இA'டா3 ெசkய-ப/ட, ேதைவயYற (ேரா
*ரா+கைள Z7கn+.

2.VரWச"கைள# ேசாதைன ெசYக: ந+ைம
அVயாம3 நா+ தவ றான ஒ? cN7*3 *G7
ெசkSWவ +, அVயாத சா-/ேவT (ேரா*ரா
aைன இA'டா3 ெசk SWவ +, ெகWத3
jைளj78+ OரnசT ஆ/ ஆA (ேரா*ரா+க
ைளQ+,-ள7இA(ேரா*ரா+கைளQ+உNக,
க+-./ட23 பSய ைவ78+. இைவ, உNக, 
க+-./ட23 உ,ள தo-ப/ட தகவ3கைளP
S?W+; மYL+ உNக, க+-./டT ெசய3
பா/Jைன ம=த-பWP +. எனேவ, உNக,
Oரnச23 உ,ள ஆ/ ஆA (ேரா*ரா+க,
அைனPைதQ+ அைவ ச2யானைவ தானா?
ZNக, அV= தாA அைவ உ,ேள பSய-ப/
டனவா என ஆkn ெசkSடn+. ேதைவயYற

வYைற உடனJ
யாக Z7கn+.
இவYைறr Eல
ே வ ை ள க G 3
ஆ/ / 2lt
(ேரா*ரா+'
ப7க+ வbயாக
Z7க ேவ5
J ய S ? 7 8 + .
O ர n ச T க G 3
இவYைற Z78+
வ b க ை ள -
பாT7கலா+.

[ ே ர ா T :
O ர n ச T
j5ேடா
ஒA ை ற P
Sற7கn+.

அS3 Rக
வ2 க/டPS3 chrome://extensions என ைட-
ெசk எ5டT த/டn+. ேதைவ-படாத எ7'
டAஷA (ேரா*ரா+கைள Z7க, அவYைறP
ேதT=ெதWP , /ராU ஐகாo3 *G7 ெசk S
டn+.

இ.ட"ெந6 எK7 2ேளார": OரnசைரP Sற7
கn+. வல ேம3 lைலw3 உ,ள *யT
ஐகாA x *G7 ெசkSடn+. இo Manage
Add-ons எAபதைனP ேதT=ெதW7கn+. இ78
ேதைவ-படாத ஆ/ ஆA (ேரா*ராaைனP
ேதT=ெதWP , Disable அ3ல Remove எA
பS3 *G7 ெசkSடn+.

பயTபா7' Oரnச23, இேத ேபால ப7க+
ஒAைறP Sற= about:addons  என அ/ர'
பா23 ைட- ெசk  எ5டT த/டn+. ேதைவ-
யYற எ7'டAஷA (ேரா *ரா+கைளP ேதT=
ெதWP Remove எAபS3 *G7 ெசkதா3,
அைவ அA இA'டா3 ெசkய-பW+.

3.இயKக1ப;T ேசைவக_T இயKக வ`
க_T: Eல ைவர' (ேரா*ரா+க,, aகP
த=Sரமாக, நா+ காண இயலாதபJ ஒG= 
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ெகா5J?78+. ந+ க+-./ட23 இயN8+
ேசைவக, வbயாகPதாA இவYைற அVய
RJQ+. ந+ க+-./டT இயN8+ ேபா 
எAன எAன ேசைவக, நம78, எ=த (ேரா
*ரா+கGனா3, வழNக-பW*Aறன எAL
Task Manager வbயாக அVயலா+. டா'7
மாேனஜைர இய7க க5/ேரா3 + ஆ3/ +
ெட{/ (Ctrl + Alt + Del ) |கைள அ}Pதn+.
இ=த j5ேடாj3 *ைட78+ Rத3 ேட-
Processes எAL இ?78+. இ=த ப/Jயைல-
பாT7கn+. இS3 ZNக, க5 Jராத ேசைவ
உ,ளதா என- பாT7கn+. இ?-OA அவYைற 
Rதc3 ^LPS- பாTP , OAனT அதA lல
(ேரா*ராaைன Z7கலா+. இவYைற அVய,
ச=ேதக-பW+ ேசைவwA ெபயைரP ேதWத3
க/டPS3 அGP க5டVயn+. இ=த
j5ேடாj3 அWPத R7 *யமான ேட-
Services ஆ8+. இS3 உ,ள description வ2ைச,
இ=த ேசைவைய- பYVr ~?7கமாக7 mL+.
இN8 காண-பW+ ேசைவ 8VP அV=  
ெகா,ள ேவ5W+ எAறாX+, அவYVA ச2-

யான ெபயைரP ேதJ
அVயn+. அ3ல 

ProcessLibrary or
FileNet ெசAL

அதA ெபய
? 7 க ா க P

ேதடலா+.
எ -
ே ப ா  
ஒA VA
இய7க+

அ 3 ல  
ே ச ை வ

8VP ZNக,
அV*�Tகேளா,

அ பா கா-பா
னதா இ3
ைலயா என

அV�Tக,. அ3ல அதைன எ-பJ ^LP
தலா+ எAப  8VP + ெத2 யவ?+. உடேன,
அவYைற ைவP 7 ெகா,வதா இ3ைலயா

எAற RJn எWP ெசய3படலா+.
4. 7டா"6 அ1 ேசாMKக: ந+ க+-./டT

�/ ஆ8+ேபா , பல (ேரா *ரா+க,, அதA
இய7கPSY8P  ைண ெசkSW+ வைகw3,
Eல அJ-பைடr ெசய3பாWகைளP த?வ
தாகn+ Sற7க-பW+. க+- ./டT lட-
பW+ வைர, இைவ OAன�w3 இயN*7
ெகா5ேட இ?78+. இ=த ப/ Jயc3, Eல
ைவர' (ேரா*ரா+க, தNகைள இைணP 7
ெகா,6+. இவYைற msconfig எAற �3
lல+ க5டV= Rட7* ைவ7கலா+. அ3-
ல (ேரா*ராaைனP ெத2= ெகா5W,
அைவ இ?78+ இட+ ெசAL அb7கலா+.
Rதc3 இய7கPSைன Rட7* ைவP , க+--
./டைர இய7*- பாT7கn+. க+-./டT 
இயN*னா3, அதைன Z7*jடலா+. க+-
./டT இயNக மLPதா3, அ3ல  அ  8VP  
ேவL ேநா/JOேகஷA வ=தா3, அதைன
x5W+ ெதாடN8+ (ேரா*ரா+ ப/Jயc3
இைணP இய7க ைவ7கலா+. உNகGட+
j5ேடா' 7 அ3ல R=ைதய E'டP டA
க+-./டT இ?=தா3, 'டாT/ ெமi Sற=  
அS3 Run எAபS3 *G7 ெசkSடn+. க/
டPS3 msconfig.exe என ைட- ெசk ஓேக த/
டn+. இ-ே பா எ+.எ'. காAO7 j5ேடா 
Sற7க-பW+. இN8 உ,ள ேட-கG3
'டாT/ அ- (Startup) *G7 ெசkSடn+.
இN8 *ைட78+ (ேரா *ரா+ ப/Jயc3,
ேதைவ-படாத (ேரா*ரா+ x  ைர/ *G7 
ெசk , அS3 *ைட78+ jள7கP Sைன- 
பJ7கn+. அதA OAன?+ அ=த (ேரா*ரா+ 
ேதைவ இ3ைல என RJn ெசkதா3, disable
ெசkSடn+. j5ேடா' 8 E'ட+ இய7
8பவTக678, எ+.எ'. காAO7 j5ேடா
சYL jPSயாசமாக7 *ைட78+. இ?-Oi+
ெசய3பாW ஒேர jதமாகேவ இ?78+.

எ!2 – ேத%&ெத()க!ப,ட ஒ/0/ ெபய%
மா5ற

எ!3 – ைப9 அ9ல< =9 பா>ைன@ ேதட

எ!4 – BCேடாD எ)DEேளார>9 அ,ரD பா%
ப,Hயைல) கா,ட

எ!5 – அ!ேபாைதய BCேடாBைன ெர!ெரJ
ெசLMட

எ!6 – ஒO BCேடா அ9ல< ெடD)டா!P9
கா,ட!ப(Q DRS/ ஆ!ெஜ),கV
ஒWெவா/றாகY ெச9ல

எ!10–இய]R)ெகாCHO)^QEேராRரா_9,
ெமa பா>ைன இய)க@M5^) ெகாC( வர

ெடb, – ேத%&ெத(@ததைன அc@<, S
ைச)RV P/a)^) ெகாC( ெச9ல

RKேடா: 7 ஷா?6க6 Sக0
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அtவ-ேபா ஏேதi+ ( ைமயான வச-
SகைளP தA வாJ7ைகயாளTக678P

த?வ , m8, ^LவனPSA வாJ7ைக. அ=த
வைகw3, ெசAற SNக, *ழைம, 8ழ=
ைதக, பா கா-பாக- பயAபWPதெவன,
Q /.- */' (YouTube Kids) எAற ெபய23
அ-GேகஷA ஒAைற, ஆ5/ராk/ மYL+
ஐ.ஓ.எ'. தளNகG3 இயN 8வதYெகன தயா
2P வழN*Q,ள . 8ழ=ைதக, மYL+
ELவTகைள இல7காக7 ெகா5W இ=த
அ-GேகஷA வJவைம7க-ப/W,ளதாக
m8, அVjP ,ள . இதA lல+, EL
வTக,, தாNக, ேதJ அVய j?+(+ தளN
கைள- பா கா-பாகn+, எGதாகn+ ெபற
RJQ+. இ=த அ-GேகஷA lல+ இைண
யதளPS3 ேதWைகw3, ELவTக, பாT7க7
mடாத தளNக, மைற7க-பW+. 8ழ=ைத-
க6+, ELவTக6+ பாT7க7 mJய, ேதட--
பW+ ெபா?, சாT=த தளNக, ம/Wேம
கா/ட-பW+.

இ=த அ-Gேகஷo3 lAL Eற-ப+
சNக, உ,ளன:

1. பf# எ.ற ெபPய படhகI: aக- ெப2ய
அளjலான ஐகாAக,, அைத7 கா/JX+
ெப2ய படNக, கா/ட-பWவதா3, 8ழ=
ைதக, aக எGதாக, படNகைள, ஐகாA-
கைளP ேதT=ெதW7கலா+. இS3 ஒc வb

ேதட3 (voice search) எAi+ �3 இ?-பதா3, 
8ழ=ைதக678r ச2யாக ைட- ெசkSடP
ெத2யாj/டாX+, தங க678P ேதைவ
யானவYைற7 8ரc3 ெவG-பWPSQ+
O2ய-ப/ட �JேயாjைனP ேதJ- ெபறலா+ 
என m8, அV jP ,ள . 8ழ=ைதகGA
மழைல- ேபrEைன எ-பJ, இ=த �3 அV=  
ேதட3 jைடகைளP த?+ எAப ேக,j7
8Vேய.

2. [;Tபjைத ைமயமாகK ெகாkட
தகவqகI: இ=த (Sய �3, 8W+பNகைள 
ைமயமாக7 ெகா5ட தக வ3கைளP த? வதாக7
m8, அVjP ,ள . எனேவ, 8ழ=ைத
க6+, ELவTக6+ பாT7க7 mJய படNக,
ம/Wேம கா/ட-பW+ எAபதா3, ெபY-
ேறாTக, சYL ^+மS- ெப?lr~ jடலா+. 
அP டA, m8, ELவTக67கான jJேயா 

+ழ-ைதக.%கான (+0 ேசைவ
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படNக, தயா 2-பவTக6டA ஒ-ப=த+
ேமYெகா5W, ெதாடT= �Jேயா படNகைள 
அ-ேலா/ ெசkSட வb ேமYெ கா5W,ள .

3. ெபsேறா"கf. க6;1பா;:
Q /.- */' �3, ெபYேறாTக, ேமY
ெகா,ள7 mJய க/W-பா/JYகான
வbக6டA (parental control). ெபYேறாTக,,
தNக, 8ழ=ைதகGட+ ேட-ள/ O.E.7கைளP
த?+ RA, அவTக, பாT7க7 mJய ேநரP
Sைன அைமP j/W- OAனT த= jடலா+.
அ ம/WaAV, ேதட3 சாதனPSA இய7
கPSைனQ+ 8V-O/ட ேநரPSY8 Rட7*
ைவ7கலா+. 8W+பP டA பாTP ரE78+
வைகw3,Q/.-இய7கPSைனமாYறPS/ட
aW+ m8, ^LவனPSA Rத3 க/ட RயYE
இ=த Q /.- */ என எWP 7 ெகா,ளலா+.
இ=த �3 ெதாடT= , ேமX+ பல வசSகைளP
த?+ வைகw3, ேம+பWPத-பW+ எAL அV
j7க-ப/W,ள .

ெசAற வார+,ைம7ேராசா-/ ^Lவன+, அதA 
7ளt/ க+-./JN O2j3, (Sய அVj-(
ஒAைற வழN*ய . ஒA /ைரjைன- பயA
பWP +, அெம27க வாJ7ைகயாளTக678,
அவTக, ON ேதட3 சாதன+ பயAப WP
Sனா3, ஒA /ைரj3 ைப3 பSQ+ இடPSA
அளைவ 100 �.O. ஆக உயTPSய .

ஒA /ைரt பயAபWP + அைனP 
பயனாளTக678+, ைம7ேராசா-/
10 �.O. அளj3 இலவச இட+ அG7*ற .
ெட'7டா- க+-./டTகG3, j5ேடா'
8 மYL+ j5ேடா' 8.1 பயAபWP ேவா
?78, ஒA /ைரt பயAபாW, ஆ-ப ேர/JN
E'டP டA இைண=ததாகேவ *ைட7*ற .
இ , j5ேடா' 10 மYL+ 'மாT/ ேபாA
பயAபWP ேவா?78+ வழNக-ப/W வ?*
ற . ஆனா3, தYேபா ON பயAபா/Jைன
ஊ78j78+ வைகw3, ைம7ேராசா-/ ^L
வன+, இலவசமாக 100 �.O. இட+ த?வ
தைன அVjP ,ள . இ இர5W ஆ5Wக
678 இலவசமாக வழNக-பW+.

ேமேல 8V-O/ட ேபால, இ=த S/ட+, 
Rதc3 அெம27க வாJ7ைகயாளTக678
ம/Wேம வழNக-ப/ட . அ-ே பா , அெம
27கா தjTPத மYற நாW கG3 உ,ள வாJ7
ைகயாளTக,, சYL ~YL வbைய ேமY-
ெகா5W இ=த சXைகwைன- ெபYறாTக,.
ஆனா3, ைம7ேராசா-/ ^Lவன+, மYற
நாWகG3 உ,ளவTக678+ இ=த சXைக

wைன இலவசமாக வழNக RAவ= ,ள .
மYற நா/W வாJ7ைகயாளTக,,  https://
login.live.com/oauth20_authorize.srf?client_
id=000000004C12B387&scope=wl.signin%20wl.
basic%20wl.emails%20wl.skydrive%20wl.onedrive_
provision_quota&response_type=code&redirect_
uri=https://preview.onedrive.com/callback.aspx  எAற
cN7*3 *G7 ெசk , அN8 தNக 6ைடய
ைம7ேராசா-/ அ7கn5/ 8VPத லா7 இA 
தகவ3கைள அG7க ேவ5W+. இதA lல+
ைசA இA ெசkத OAனT, அவ?78P தானாக,
100 �.O. ஒA /ைரt 'ேடாேர¯ இட+,
இர5டா5Wக678 அG7க-பW+.

ைம7ேராசா-/, தA ஒA /ைரj3 இடPைத
நாA8 வைககG3 அGP  வ? *ற . Rத3
15 �.O. RYVX+ இலவசமாகP தர-பW
*ற . 100 �.O. இட+ ேவ5W+ எo3,
மாத=ேதாL+ 1.99 டாலT அG7க ேவ5W+. 
200 �.O. இடPSY8 3.99 டாலT க/ட ண
மாகr ெசXPத ேவ5W+. ஒ? ெடரா ைப/
ேதைவ-பWேவாT, ஆ²' 365 ெதா8-( பயA
பWP பவராக இ?=தா3, மாத+ 6.99 டாலT
ெசXPத ேவ5W+. இ-ே பா ON ேதட3 
சாதன- பயAபாW ஊ78j78+ S/டPS3,
அவTக678 100 �.O. இல வச இட+ இர5
டா5Wக678 வழNக-பWவதா3, இர5
டா5Wக678- OAனT, அவTக,, ேமேல
8V-O/ட க/டணP S/டPSY8 மாV7
ெகா,ள ேவ5W+.

ைம0ேராசா"% த5!

100 VW இலவச இட3



2-3-201577777777777

25 ஆKLகைள MGNத
ேபா6ேடாஷா4

1990 ஆ+ ஆ5W, O-ரவ2 19 அAL, 
அேடா- ேபா/ேடாஷா- ெவG யான . க+-
./ட2A உதjேயாW, யா?+ ஒ? ேபா/ேடா
jைன எJ/ ெசk Sடn+, Eற-பாக மாYV
அைம7கn+, ெமாPதமாக ேவL ஒAறாக 
அைம7கn+ மYL+ பலவைகயான மாYறN
கைள ேமYெகா,ளn+ வb த?+ ஒ? Eற=த
(ேரா*ராமாகேபா/ேடாஷா- அVRகமான .
இAL நா+ அைனவ?ேம, ேபா/ேடா ஒAV3
ைக ைவP , அதA அளைவ மாYLவ , ஒG
அைம-ைப மாYLவ மYL+ EAன EAன
மாYறNகGc?= , ெப2ய அளjலான மாY
றNக, வைர ேமYெகா,ள RJ*ற எAறா3,
அதY8 அேடா- ேபா/ேடா ஷா- த=த ைத2ய+
என7 mடr ெசா3லலா+. இAL இ=த மாYறN
கைள ேமYெகா,வ எGதாக இ?7கலா+.
ஆனா3, 1990 ஆ+ ஆ5W, ேபா/ேடா
ஒAைற மாYV அைம7க RJQமா எAபேத 
ஒ? ெப2ய ேக,j7 8Vயாக இ?=த . அ-
ேபா , பைழய வைகw3 Oc+ ேபா/WPதாA 
ேபா/ேடா7க, எW7க-ப/டன. ´கT
ேவாTக,அைனவ?+பயAபWP +J�/ட3
ேகமரா 199478- OAனேர ெவGவ=தன. இ=
SயாjY8 அைவ வர இAi+ Eல ஆ5Wக,
ஆwன. OA நாG3, *ராO7', ெமம2 மYL+ 
ெபTசன3 க+-./டTகGA 'ேடாேர¯ SறA 
அSக27ைகw3, ேபா/ேடா எJ/JN எA
பைத அைனவ?+ ேமYெகா,ளலா+ எAப 
உLS-பWPத-ப/ட .

ேபா/ேடாஷா- தA iைடய Rத3 lr~7
காYVைன 19873 ேமYெகா5ட . தாம' 
நா3 (Thomas Knoll) இதYகான jைதைய7 க5

டV= ேம+பWPSனாT. அவT ஓT ஆkn
மாணவராகr ெசய3ப/ட ேபா , அவ?78
ேபா/ேடா ஷா- OYகான எ5ண+ உSPத . 
அதைனP தA சேகா தர2A µ5WதXடA
ேம+பWPS வJவைமP , க+-./டT (ேரா
*ராமாக உ?வா7*னாT. Rதc3 இ=த (ேரா
*ரா+ PhotoShop எAேற (Shop எAப தor
ெசா3லாக S ெப2ய எ}PS3 இ?-பைத7 கவ
o7கn+) அைழ7க-ப/ட .

OAனT, ஜாA நா3, இ=த (ேரா*ராaைன
ஆ-O, மYL+ அேடா- ^LவனNகGட+
கா/JனாT. அேடா- இதY8 உ2ம+ வழN*, 
j^ேயா*7க ஒP 7 ெகா5ட . OAனT,
ஜாA ெதாடT= உைழP , ேம7 இA ேடாU 
க+-./ட?7கான (ேரா *ராaைன 25 ஆ5W
க678 RAனா3 வழN*னாT.

அேடா- ^Lவன+, j5ேடா' ஆ-ப
ேர/JN E'டPS3 இயN8+ வைகw3,
ேபா/ேடாஷா- (ேரா*ராaைன 1993 ஆ+
ஆ5W ெகா5W வ=த . ’படNகைள உ?வா7
8பவTக678 வcைமயான ஆQத+ இ ”
எAற (கைழ- ெபYற . படNகைள எJ/
ெசkவS3 ேபா/ேடாஷா- (Sய ச=ைதைய
உ?வா7*Q,ள எAL பல பPS27ைகக,
பாரா/Jன.

ெதாடT= வ=த ஆ5WகG3, ேபா/
ேடாஷா- பல (Sய ந�ன ெதாb3 ´/ப வச
SகைளP தA (ேரா*ராa3 ேசTPத . அைவ
எ3லா+ இ-ேபா சாதாரணமாக எவ?+
பயAபWP + வைகw3 அைம=த அ+சNக
ளாக மாVj/டன. பல?78 ப� வாk-( 
த=த இ=த (ேரா*ரா+ த=தவTக678 இ=
நாG3 நா+ நAV ெசXPதலா+.  
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Mனமல$ அ&வலக)*+ க,-./ட$ மல$
12345, க,-./ட$ 1ர8ைனக: 

5;)< வ=, அைழ- ?க@A5,, கBதD
க@A5, FGமானவைர I$Jகைள) த=
Lேறா,. இ=-1Q, Rல 1ர8ைன க@A5
I$J காSபெதVப< இயலாததாகேவ உ:
ள<. ஏெனVறா+, <ர*=Zடவசமாக, RA
க\+ மா/B]:ளவ$க:, 1ர8ைன சா$^த
Rலவ4ைற) ெதாைல)< 3/டதாக) ெத2-
3ALறா$க:. அவ4ைற) *=,ப- ெபற
_Bய3+ைல எVa, FaLVறன$. க,-
./ட$ பயVபா/B+ Rல 3ஷ யDகைள
நா, ெதாைலAகேவ Fடா<. ஏேதQ, ஒ= 
வைகe+ அவ4ைற- ப*J ெசf< ைவ)< 
எ^த ேநர)*&, LைடA5, வைகe+ 
ைவ)<A ெகா:ள ேவSG,. அைவ எVன
ெவVa இD5 பா$Aகலா,.

vkேடா7 1ராடK6 w

இ< ச4a- ெப2ய 3ஷயமா5,. ஏேதா
காரண)*4காக, உDக: க,-./ட2+
உ:ள ஆ-பேர/BD Riட)ைத jSG,
இViடா+ ெசf*ட ேவSG, எVறா+,
உDக@A5 வழDக-ப/ட 3Sேடாi
ஆ-பேர/BD Riட)*4கான -ராடA/
k அவRய, ேதைவ-பG,. இ< உDக
@A5 வழDக-ப/ட க,-./ட=Aகான
பண, ெச&)*யைமAகான ரl*+ ைட-
ெசfய-ப/B=Aகலா,. அ+ல< க,-./
ட2V R.1.]. ேக1V அB-பாக)*ேலா,

பAக வா/G- ப5*eேலா iBAகராக ஒ/
ட-ப/B=Aகலா,. எனேவ, க,-./ட$
வாDLயJடV, இ^த -ராடA/ keைன
நVறாக) ெத2], வைகe+ ேபா/ேடா 
எG)<, அதைன ஒ= ேஜெபA ைபலாக-
பல இடDகn+ ப*^< ைவAகலா,. அேத
ேபால, Riட, இViடா+ ெசfைகe+,
பாiேவ$/ ஒVa ேக/க-பG,. _த\+ 
வழDக-பG, பாiேவ$Bைன, மறAக
இயலாத வைகe+ ப*J ெசf<, jSG, 
LைடA5, வைகeலான இட)*+ ைவAக
ேவSG,. _தV _ைற ப*3V ேபா<,
மா4றாக oV அpச+ அAகJS/ ேக/
க-ப/டாேலா, ெதாைலேபR எS ேக/
க-ப/டாேலா, qDக: வழDLயவ4ைற
rைன3+ ெகா:@, வைகe+, அதைன 
ஒ= டா5ெமS/B+ ப*J ெசf<, அ^த
டா5ெமS/Bைன], ப)*ரமாக ைவA
கJ,. உDக @A5 sெமe+ அAகJS/
இ=^தா+, அ*+ உDக: _கவ2Aேக இ^த
டா5ெமS/Bைன அpச+ ெசf<, ேசt 
ெசf< ைவ)*/டா+, எD L=^< ேவSG,
எVறா&,, அதைன) *=,ப- ெபறலா,.

ஆKxெவஷ. wகI

-ராடA/ k எVப<, ெசA.2/B ?ேரா
Lரா, ேபாVற சா-/ேவ$ ஒVைற இயA-
5வத4கான 5;uGக: ெகாSட ெதாட$
ெடAi/ அ+ல< எS அ+ல< இரSG, 
கல^தைவயாக இ=A5,. Rல ேவைள கn+

க!"$%ட' பய*பா%,-க!" $%ட' பய*பா%,,,,,,,,,,,,-$

ெதாைல%க% (டாதைவ
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இ^த தகவ+க: ஒ= oV அpச\+ அQ--
ப-ப/G, அவ4ைற டJSேலா/ ெசf*G
மாa qDக: ேக/GA ெகா:ள-பGv$க:.
qDக: 5;1/ட ?ேராLராoைன BiA
வB3+ வாDLe=^தா+, அ< ஒ= R;ய
தாn+அ8Rட-ப/G,BiAஉ:ளபாAw+
ைவAக-ப/B=A5,. அ+ல<, அ^த BiA
x4; வ=, தாn+ அ8Rட-ப/B=A5,.
இ^த தகவ+கைள qDக: ஆவண- பG)*
ைவ)<A ெகா:ள ேவSG,. r8சய,
qDக: க/டண, ெச&)* வாD5, ஒ=
?ேராLராoV இ^த அவRய) தகவ+கைள
ேவa யா=, ேசt ெசf< ைவAக-ேபாவ
*+ைல. எனேவ, qDக: கவன, எG)<
ேம4ெகா:ள ேவSBய ேவைல இ<. 
எனேவ, ஆABேவஷV k தாDL வ=, oV
அpசைல அy)<3ட ேவSடா,. அpச+
ெதா5-1+ அதைன ைவ-ப ேதாG, அ^த
ெடAi/ைட ஒ= ைபலாக மா4;, rைன3+
வ=, இட)*+ ேசt ெசf< ைவAகJ,.
அேத ேபால, இ^த தக வ+கைள) தாDL
வ=, தாைள], அy)<3ட ேவSடா,.
அ*+ அடDL]:ள k தகவ+கைள ப)*ர
மாக மா4; அைம)< ேசt ெசf *டJ,.
மற^<3ட ேவSடா,. qDக: சா-/ேவ$
ம/GoV;, அதV kA5, ேச$)ேத பண,

ெச&)*]:z$க:. பண, ெச&)*
வ ா D L ய

ெபா=ைள- பா< கா-பாக ைவ-ப< ேபால, 
ஆABேவஷV k சா$^த தகவ+கைள],
ைவ)*=Aக ேவSG,.

ஒPzனq ேபKேகzh

ஏேதQ, எலA/ரா{A சாதன, ஒVைற 
வாDLனா+, அ< ைவAக-ப/ B=A5, ஒ2
sன+ ேபAேகsD அ/ைடைய- ப)*ரமாக
ைவ)*=Aக ேவSG,. qDக: அ^த சாத
ன)*+ ஏேதQ, 3/G- ேபாe=^தா+,
அ+ல< ப|< பா$Aக அQ- ?வதாக
இ=^தா+, ஒ2sன+ அ/ைட- ெப/Be+
ைவ)< அQ-?வ< ந+ல<. ேம&,, அ<
அQ-ப- ப/ட அ/ைட- ெப/B தாV,
அதைன) *=-1 அQ-?வத45, பா<
கா-பானதாக இ=A5,. ேம&,, qDக:
R+லைர 3யாபா2eட, வாDL இ=^<,
ெபா=ைள அவ2ட, *=-1 அQ-?, 
rக}3+, அவ$ அதைன அவ=A5 வழD
Lய ெபா=ைள உ4ப)* ெசfத அ+ல<
ெமா)தமாக 34பைன ெசfத raவன)
*45 அQ-ப, அ^த அ/ைட- ெப/B
ேதைவ-படலா,.

Qல |ைண1 ெபா}6கI

oVசA*ைய- ெபற வழDக-பG,
ேக1:க:, அடா-ட$க: ம4a, உDக: 
சாதன)<டV வழDக-ப/ட <ைண-
ெபா=/கைள, அவ4ைற உடனBயாக-
பயVபG)<L~$கேளா, இ+ைலேயா,
பா<கா-பாக ைவ) *=-ப< _ALய,.
இைவ 1V நாn+ r8சய, ேதைவ-ப-
டலா,. அேத ேபால, இ^த சாதன)ைத)
*=-1 த^<3/G, ?*ய ஒVைற
அத45- ப*லாக வாDக 3=, 1னா&,,
இ^த <ைண- ெபா=/கைள], ேச$)ேத 
நா, *=,ப வழDக ேவS Bய*=A5,.
v/B+ அ< ேபால ஒVaA5, ேம4
ப/ட சாதனDக: வாD5வதாக இ=^தா+,
<ைண சாத னDக: ேமலாக, அ+ல< தா:-
கைள இைண)<, அ^த சாதன, எத QடV
வ^த< எVa 5;)< ைவAகJ,.

எDேக! – அ!ேபாைதய ெசய9பா,Hைன
de@த (ேத%&ெத(@த BCேடாBைன gட)

வல< ஆேரா – வல< ப)கQ உVள அ(@த
ெமaBைன@ Mற)க / <ைண ெமa ஒ/ைற@
Mற)க

இட< ஆேரா – இட< ப)கQ உVள அ(@த
ெமaBைன@ Mற)க / <ைண ெமa ஒ/ைற@
Mற)க

RKேடா: 7 ஷா?6க6 Sக0
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ஆ-% 78ட* இைண;த
<ல ஷா'% க% 7க?

Alt O, B : ேதT=ெதW7க-ப/ட பாரா7கG3
அ/டவைண ெச3கG3 மYL+ படNகG3,
பாTடTகைளQ+, ேஷJN8கைளQ+ மாYற
இ=த |கைள- பயAபWPதலா+.

Alt O, E : ஆவணPS3 ேதT=ெதW7க-ப/ட
ெசாYகG3 EVய எ}Pைத- ெப2ய எ}Pதா-
கn+ ெப2ய எ}P 7கைள EVய எ}P 7க
ளாகn+ மாYற இ=த |க, பயAபW*Aறன.

Alt O, C: கால+, ெச7ஷA எAறைழ7க-
பW*ற O2nகைள ஏYபWPத இ=த |கைள
Rதc3 அ}Pதலா+. column format எAற
டயலா7 பா7' *ைட78+.

Alt O, D : ஆவணPS3 பPS ஒAைறP ேதT=ெத
WP அS3 உ,ள Rத3 எ}Pைத- ெப2தாக,
ெப2ய எ}Pதாக மாYற இ=த |கைள- பயAப
WPதலா+. ஆ3/ ஓ மYL+ J அ}PSயnடA
/ரா- ேக- எAற EVய j5ேடா *ைட78+.
இS3 Rத3 எ}P எ-பJ அைமய ேவ5W+
என lAL ஆ-ஷAக, *ைட78+. நா+ ேதT=
ெதW7க-பW+ வைகw3 பPSwA Rத3
எ}P மாYற-பW+.

ெச- ெட0A% மாBற!
ேவT/ ேடO, ஒAV3, அதA ெச3 க/டN
கG3 உ,ள ெட7'/ைட எ=த வைகw3 
ேவ5WமானாX+ ேதாAL+பJ மாYV
அைம7கலா+. எWP 7 கா/டாக, பW7ைக
வசPS3 இ?-பதைன, ெந/W வா7*3 
அைம7கலா+. இதY87 |¹7காº+ வb-
கG3 ெசய3பட ேவ5W+.
1. எ=த ெச3c3 உ,ள ெட7'/ைட மாYற 

ேவ5Wேமா, அ=த ெச3 X787 கTசைர7 
ெகா5W ெசAL, ைர/ *G7 ெசk Sடn+.
அ-ேபா Context menu ஒAL *ைட78+.

2. இ=த ெமij3 Text Direction எAபதைனP
ேதTn ெசkSடn+. ெட7'/ ைடர7ஷA
டயலா7 பா7' *ைட78+. இதைன-

பயAபWPS, ெட7'/ எ=த வைகw3 
மாYற-பட ேவ5W+ எAபதைனP ேதT=
ெதW7கn+. ZNக, எ5�யபJ அைமPத
OAனT, ஓேக *G7 ெசk  ெவG ேயறn+.
இ=த ெசய3பா/ Jைன, ேவT/ த?+ 2--

பo3 உ,ள ேல அn/ ேட-Oைன- பயAப
WPSQ+ ேமYெகா,ளலா+. இதY8+ ேமேல
mVயபJ, கTசைர ெச3c3 ைவPSடn+.
அWP , 2-பo3, ேல அn/ ேட- OைனP
Sற7கn+. இS3 *ைட78+ Alignment group3,
Text Direction எAற �cைனP Sற7கn+. ZNக,
j?+(+ வைகw3, ெட7'/ அைமQ+ 
வைர, இS3 *G7 ெசk ெகா5ேட இ?7
கn+. ெட7'/ 8V- O/ட ேகாணPS3 வ=-
தnடA, ெவGேயV ஓேக *G7 ெசkSடn+.

எEFG ெதாட'பான
ஷா'% க% 7க?

எ}Pைத மாYற CTRL+SHIFT+F
எ}PSA அளைவ மாYற CTRL+SHIFT+P 

எ}PSAஅளைவ அS க-பWPதCTRL+SHIFT+>
எ}PSA அளைவ7 8ைற7க CTRL+SHIFT+<
எ}PSA அளைவ ஒ? (,G m/ட CTRL+]
எ}PSA அளைவ ஒ? (,G 8ைற7க 

CTRL+[
ெப2ய EVய எ}Pதாக மாYற SHIFT+F3
அைனP + ெப2ய எ}P  7களாக மாYற

CTRL+SHIFT+A
எ}Pைத ேபா3/ ெசkSடn+ மாYறn+

CTRL+B
அJ7ேகாJைன அைம7க, Z7க CTRL+U
ஒ? ெசா3ைல அJ7ேகாJட CTRL+SHIFT+W
சாkெவ}P அைம7க / Z7க CTRL+I
எ}Pைத EVய ேகOட3 எ}Pதாக அைம7க

CTRL+SHIFT+K
ெதா8-ைப lட ALT+F4
அைனP j5ேடாjைனQ+ ~?7*

ைவ7க Win logo key+M
ெட7'/ இ? ேகாWகG3 அJ7ேகா Jட

CTRL+SHIFT+D
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ஒ'0 J%,- எ*ட' 7
எ7ெஸ3 ெதா8-O3 எAடT | அ}PSனா3,
வழ7கPSY8 மாறான ெசய3பாW ேமYெகா,
ள-பWவதைன7 காணலா+. ெச3 ஒAV3
ேட/டாjைன அைமP j/W, எAடT |
அ}PSனா3, அ=த ேட/டாjைன ெச3c3
அைமPத ைகேயாW, கTசT அேத ெந/W வ2
ைசw3 |ேழ உ,ள ெச3X78r ெச3X+.
இtவாL இ3லாம3, எAடT | அ}P வதA
lலமாக ேமYெகா,ள-பW+ ப�wைன
ZNக, j?+(+ வைகw3 ேமYெகா,6மாL
ெசkSடலா+.

ெபா வாக ெச3 ஒAV3 ேட/டாjைன
எAடT ெசkதnடA, எAடT |wைன அ}P
 வ வழ7கமான ேவைலயா8+. அtவாL
ெசkSWைகw3 உNக, j?-ப-பJ எAடT
|7கான ப�ைய ^Tணய+ ெசkSடலா+. ஒA
Lேம நட7காத பJ ெசkSடலா+. அ3ல 
|ேழ உ,ள ெச3X787 கTசT ெச3லாம3,
ப7கPS3 உ,ள ெச3X78r ெச3X+பJ
அைமPSடலா+. இதYகான வbக,:

1. �3' ெமi ெசAL ஆ-ஷA' O2ைவP
ேதT=ெதW7கn+. எ7ெஸ3 ஆ-ஷA
டயலா7 பா7¼ைனP த?+. 

2. இS3 உ,ள ேட-கG3 எJ/ ேட-OைனP
ேதT=ெதW7கn+.

3. Move Selection After Enter எAற வ2 அ?ேக
உ,ள ெச7 பா7ைஸ7 காணn+. எAடT
அ}PSய Oற8 கTசT எN8+ ெச3ல7
mடா எo3, இS3 உ,ள J7 அைட யா
ளPSைன எWP jடலா+.

4. எAடT அ}PSய OAனT, கTசT எNேகi+ 
ெச3ல ேவ5W+ என எ5�னா3, J7
அைடயாள+ ஏYபWPS- OAனT அ?ேக
உ,ள |¹j2ெமijYகான அ+(7 8V
wைன அ}PS, அS3 உ,ள |ேழ, ேமேல,
வல மYL+ இட (Down, Up, Right or Left)
என உ,ளS3 எ=த- ப7க+ கTசT ெச3ல 

ேவ5Wேமா, அதைனP ேதT=ெத W7கn+.  
OA ஓேக *G7 ெசk  ெவG ேயறn+.
இo ZNக, அைமPதபJ, ேட/டா எAடT 

ெசkSWைகw3, எAடT | அ}P +ேபா ,
கTசT நகTPத-பW+.

AKேராLM
எ7ெஸ3 ஒT7 (7 ஒAV3 ^ைறய ெச3கG3 
தகவ3கைள அைமP S?7*�Tக,. அவYைற
ஆkn ெசkைகw3 '8ேரா3 ெசk |ழாக 
ஒ? ெச3c3 இ?7*�Tக,. S\ெரன ஆேரா
| ஒAைற அ}P *�Tக,. எAன நட7*ற ?
x5W+ ZNக, எ=த ெச3c3 உNக, கT
சைர ^LPSw?=½Tகேளா அ=த ெச3X78
இ}P r ெச3ல-பW*�Tக,. உNக678
jய-(! எAன நட7*ற இN8? ஏறPதாழ
100 வ2ைசக, தா5J நாA இ?=ேதேன?
எ-பJ பைழய இடP SY8 வ=ேதA எAL 
தாேன jய7 *�Tக,. (ேரா*ரா+ ஏA இ-
பJ தவ Lதலாகr ெசய3பW*ற ? அ தாA
இ3ைல. ZNக, '8ேரா3 பாைர- பயAப-
WPS அ3ல மn¼A '8ேராைல- பயA
பWPS |ழாக அ3ல ேமலாகr ெச3ைகw3
Sைரw3 காண-பW+ கா/E தாA மாL *ற .
(Sய ெச3க678 ZNக, ெச3லj3ைல.
எனேவ ZNக, ஆேரா |ைய அ}P SயnடA
அ ZNக, இ?=த ெச3X78 ஒ? ெச3
ேமலாகேவா அ3ல |ழாகேவா ெச3*ற .
எனேவ தாA ZNக, '8ேரா3 ெசk ெசAற
இடPSc?= உடனJயாக7 கTசT இ?=த
ெச3X78 அ?ேக ZNக, அைழP r ெச3-
ல-பW*�Tக,. '8ேரா3 ெசk அைட=த
இடPSY8 உNக, கTசT இ?7க ேவ5W+ 
எAறா3 மnஸா3 அதைன ெசல7/ ெசkSட 
ேவ5W+. இtவாL '8ேரா3 ெசk ~YV 
வ?வ + ந3ல தாA. ஒ? ெச3c3 தகவ3
இWைகw3 மYற ெச3கG3 எAன உ,ள  
எAL பாT7க j?+Oனா3 எAடT ெசk 
ெசAறா3 எN8 ZNக, ப�யாYV7 ெகா5
J?=½Tக, எAப மற= jW+ அ3லவா?
எனேவ '8ேரா3 ெசk ~ழAL ெசAL OA
x5W+ ெசய3பW+ ெச3X7ேக வரலாேம.

எ%ெஸ8
G4:...
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~ பாரM ~

அ5ைமw3, ேபNகா7 நக23 நைடெபYற 
சா+சN ெதA ேமY8 ஆEயா அைம-( 

2015 எAற க?PதரN*3, lAL (Sய 4�
'மாT/ ேபாAகேளாW, ப3ேவL J�/ட3 
´கTேவாT சாதனNகைள, இ=SயாjYெகன 
சா+சN ^Lவன+ அVRக-பWPSய .
உல*ேலேய RதA Rதலாக, உ,ளாக இட+
மாYV7 ெகா,ள7 mJய ெர-2�ேர/டT,
தகவ3கைள- ப2மாV7 ெகா,6+ SறA 
ெகா5ட ெதாைல7 கா/E- ெப/J, 2.5 ல/ச+ 
இ=Sய- பாட3க6+, 1,500 Sைர-படNக6+
ெகா5ட ¿லக+ என சா+சN ^LவனPSA
அSரJ அVRகNக, இ?=தன. இ=த7
க?PதரN*3, இ=Sயா, ேநபாள+, வNகாள 
ேதச+ மYL+ ÀலNகாjc?= OரS^Sக,
கல= ெகா5டனT.

இவYைற அVRக-பWPSய சா+சN 
இ=Sயா எல7/ராo7' ^LவனPSA 
தைலவT ஹாN, இ=SயாjA பார+ப2ய+
a7க கலாrசார+, ேவYLைமw3 ஒYLைம
மYL+ அதA j?=ேதா+ப3 8ண+
ஆ*யவYைற தாA ேவL எN8+ க5டS3ைல
எAL 8V-O/டாT.

2015 ஆ+ ஆ5J3, சா+சN ^LவனPSA 
ப3ேவL தயா2-( ெபா?/கG3, (Sய 

மாYறNகைளP த?+ ெதாb3 ´/பPSைன 
அVRக-பWPத இ?-பதாகn+, அதA lல+
இ=Sய ம7கGA ́ கTேவாT ெபா?/க, சாT=த 
அiபவ+ ^ைறn+ ம*¹rEQ+ த?வதாக 
இ?78+ எனn+ mVய அவT, இவYVA 
lல+, சா+சN இ=Sயாj3 ெதாடT= Rத3
இடPS3 இ?78+ எAL+ 8V-O/டாT.

கால7¼ ஏ7 எAற வ2ைசw3 வர இ?78+ 
4� ெமாைப3 'மாT/ ேபாAக, கால7¼
-ைர+ 4�, கால7¼ ேகாT -ைர+ 4� 
மYL+ கால7¼ ேஜ1 4� ஆ*ய lAL+, 
4� ெதாb3 ´/பPSA R}ைமயான, 
^ைறவான பயAகைளP த?+ வைகw3 
வJவைம7க-ப/J?78+. மாYV7 
ெகா,ள7 mJய ெர-2�ேர/ட23, ம7க,
-ÂசT இடPைத, ெர-2�ேர/ட2A இடமாக, 
ஒ? ப/டைன அ}PS மாYV7 ெகா,6+
வசSைய7 ெகா5J?78+.

அVRகமாக இ?78+ ஜாk 'மாT/
ெதாைல7 கா/E- ெப/Jw3, ைவ O
இைணய இைண-(, அதA மதT ேபாTJேலேய 
தர-ப/J?78+. இதA lல+, பயனாளTக,
இைணயPைத ெதாடT( ெகா,ளலா+.
இேத ேபால (Sய ெதாb3 ´/பP டA 
வாÃN ெமÃA, ஏT க5JஷனTக,
மYL+ ைம7ேராேவt அW-(கைள சா+சN

Z=ய :மா?6 ேபாFக.3 GV6ட8 சாதன;க.3
சா3ச;:
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jYபைன787 ெகா5W வ?*ற .

4� ெதாb3 ´/பP டA mJய 'மாT/
ேபாAக, வர இ?-பதா3, இ=Sயாj3
இைணய- பயAபாW அSக278+ வாk-(க, 
ஏYபW+எனசா+சNஇ=Sயா^Lவன-O2jA
 ைணP தைலவT வாTE ெத2jP ,ளாT.
´கTேவாTக, எSTபாT-( அSக2-ேபாW
மாYற+ அைட= வ?வதாகn+, ப3ேவL 
ப�கைள ேமYெகா5W ெசயலாYற7 mJய
J�/ட3 சாதனNகைளேய வாJ7ைகயாளTக, 
எSTபாT-பதாகn+ 8V-O/டாT. 8V-பாக
24 ம� ேநரR+ ேட/டா ெதாடTO3
இ?-பைதேய ம7க, j?+(*AறனT எAL
mVய அவT jJேயா படNக, பாTP தNக,
அAறாட வா¹7ைகwA தAைமைய மாYV7 
ெகா,வS3 ம7க, Rைன= ,ளனT எAL
8V-O/டாT. சா+சN ெகா5W வர இ?78+
(Sய ெதாb3´/பNக, ெகா5ட சாதனNக,
ம7கGA எSTபாT-Oைன R}ைமயாக
^ைறேவYL+ எAL+ mVனாT.

4� ெதாb3 ´/ப+ ெகா5ட (Sய
மாட3 'மாT/ ேபாAக,, வ?+ மாTr
இர5டாவ வாரPS3 இ?= இ=Sயாj3
*ைட78+ எAL+, அவYVA ெதாட7க 
jைல Ä.9,900 எAற அளj3 இ?78+
எAL+ எSTபாT7க-பW*ற . இவYV3
ஒAறான கால7¼ ஏ7 மாட3 ேபாoA தJமA
6.3 ax எA ற
அ ள j 3
இ?78+.
இ தA
Sைர 5.5
அ N 8 ல
அளj3

இ?78+. இர5W E+கைள இய7க7 
mJய இ=த ேபாo3 13 ெமகா O7ெஸ3
SறA ெகா5ட ேகமரா OA(றமாகn+, 5
ெமகா O7ெஸ3 SறA ெகா5ட ேகமரா 
RA(றமாகn+ அைம7க-ப/J?78+. 
இதA அSக ப/ச jைல Ä.30,499 என 
அVj7க-ப/W,ள .

இ=த அVRக7 க?PதரN*3 
அVj7க-ப/ட “7ள- சா+சN” (Club
Samsung) இ=Sய ´கTேவா2ைடேய பலPத 
வரேவYOைன- ெபL+. இS3 இ=Sய
Sைர-படNக6+, இைச- பாட3க6+
*ைட78+. இ ஒ? J�/ட3 ¿லகமாக
இயN8+. இS3 2 ல/சP 50 ஆwர+
இ=Sய- பாட3க6+, 1,500 இ=SயP 
Sைர-படNக6+ ெதாட7கPS3 இ?78+.

சா+சN ^LவனPைத- ெபாLPத வைர, 
அதA ப3ேவL ´கTேவாT சாதனNக678,  
இ=SயாjைனP தNகGA R7*ய
jYபைனr ச=ைதயாக7 க? *ற . கட=த
இ?ப ஆ5Wகளாக இ=Sயாj3 இயN* 
வ?+ சா+சN, இN8 இர5W உYபPS 
ெதாbYசாைலகைளQ+, lAL ஆkn மYL+
வளTrE வசSக, ெகா5ட ைமயNகைளQ+ 
ெகா5W,ள . இவYV3, ஏறPதாழ 45
ஆwர+ ஊbயTக, ப�யாYV வ?*AறனT.

சா+சN 84 நாWகG3 lAL ல/சPSY8+ 
ேமYப/ட ஊbயTகைள7 ெகா5W

ெசய3பW*ற . இதA ஆ5W jYபைன
1,96,00 ேகாJ டாலT எAற மS-O3
உ,ள .

J3c அ?ேக ெநாேயாடா உYபPS
ெதாbYசாைலw3, (Sயதாக சா+சN
இஸ/ 1 எAற ெமாைப3 ேபாA
R}ைமயாக இNேக தயா27க-பW*ற .
இதYகான வJவைம-( மYL+ ெதாb3
´/ப+, இ=Sயாj3 இயN8+ இதA
ஆkn ைமயPS3 உ?வானைவயா8+.
´
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அைனP + R}ைமயாக ெம/ட3 ெவG-
பாகP டA வJவைம7க-ப/ட சா+சN

ேகல7¼ ஏ7 'மாT/ ேபாA, ெசAற வார+
இ=Sயாj3 அVRகமான . சா+சN ^L
வனPSA அSகார �Tவ, வTPதக இைணய
தளPS3 இ 8VPத தகவ3 ெவGயா*Q,
ள . இதA Eற-ப+சNக, OAவ?மாL:

5.5. அN8ல அளjலான Super AMOLED 
J'Oேள கா/W+ R}ைமயான ைஹ ெடப
oஷA கா/E ெகா5ட (1920 x 1080 O7
ெஸ3க,) Sைர, 8வா3 கா+ 'நா- /ேரகA
615 ஆ7டா ேகாT -ராசசT, ஆ5/ராk/ 4.4
*/ேக/ E'ட+, சா+சN ^LவனPSA .சT
இAடTேப', எ3.இ.J. -ளாU இைண=த, 13
எ+.O. SறA ெகா5ட OA(ற7 ேகமரா, RA (
றமாக 5 ெமகா O7ெஸ3
SறA ெகா5ட ேகமரா
ஆ*யைவ தர-ப/
W,ளன. இதA ரா+
ெமம2 2 �.O.
'ேடாேர¯ ெமம2
16 �.O. இதைன 64
�.O. வைர அSக-
பWPதலா+. இர5W
E+கைள இS3 பயA
பWPதலா+. ேதைவ
இ3ைல எo3, இர5

டாவதாக உ,ள இடPைத ைம7ேரா எ'.J.
காT/ இய7க பயAப WPதலா+. இ=த ேபாoA 
ப2மாண+ 151 x 76.2 x 6.3 ax. எைட 141
*ரா+. ெந/ெவாT7 இைண- OY8 4� எ3.
J.இ. / 3�, ைவ O, (6�P, �.O.எ'. ஆ*ய
ெதாb3 ´/பNக, இயN 8*Aறன. இS3
தர-ப/W,ள ேப/ட2wA SறA 2,600 mAh.
lAL வைகயான வ5ணNகG3 வ= S?78+
இ=த 'மாT/ ேபாoA அSக ப/ச jைல 
Ä.30,499.

R} ஹ
5ட (1920 x 1080 O7

வா3 கா+ 'நா- /ேரகA
ராசசT, ஆ5/ராk/ 4.4
ா+சN ^LவனPSA .சT
J. -ளாU இைண=த, 13

ட OA(ற7 ேகமரா, RA(
ஸ3
ரா

/

W
A
வ
5

இ=த அS
Ä.30,499.

சா!சM ேகல0N ஏ7

இ-=யாR8 அ]Mக3
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லாவா இ5டTேநஷன3 ^Lவன+, அ5
ைமw3 -.ய3 வ2ைசw3, தAiைடய

lAறாவ 'மாT/ ேபாைன jYபைன78 அV
Rக+ ெசkத . இS3, 8V-OடPத7க வைகw3,
4,400 mAh SறA ெகா5ட cPSய+ அயA ேப/
ட2 தர-ப/W,ள . இதைன7 ெகா5W, 42
ம� ேநர+ ெதாடT= ேபச RJQ+. ஏYகனேவ
ெவGயான இ=^LவனPS3 -.ய3 வ2ைச
ேபாAகG3 இ=த அளn SறA ெகா5ட ேப/
ட2 தர-படj3ைல.

இதA Sைர 5 அN8ல அளj3 FWVGA IPS
J'Oேள கா/W+ வைக யாக உ,ள . இS3
1. 3 *கா ெஹT/' �ய3 ேகாT -ராசசT தர-
ப/W,ள . இதA ஆ-பேர/JN E'ட+
ஆ5/ராk/ 4.4 */ேக/. இS3 எ3.இ.J.
-ளாU இைண=த, ஆ/ேடா ேபாக' வச S
QடA mJய, 5 எ+.O. SறA ெகா5ட ேகமரா
OA(றமாகn+. j.�.ஏ. ேகமரா RA(றமா
கn+ தர-ப/W,ள . இர5W E+கைள இS3
இய7கலா+. 2 � ெந/ெவாT7 அைலவ2ைசw3
ெசய3பW*ற .

ெதாடT= 'மாT/ ேபாைன- பயAபWP
 ேவா?78 வசSயாக, இ=த ேபாo3, அSக
SறA ெகா5ட ேப/ட2 இைண7க-ப/ W,
ளதாக, இ=^Lவன உயT அXவலT 8V-
O/W,ளாT. இS3 3.5 ax ஆJேயா ஜா7,
எ-.எ+. ேரJேயா இைண7க-ப/ W,ளன.
ெந/ெவாT7 இைண-OY8 2�, ைவ O மYL+
(6�P ெதாb3 ´/பNக, இயN8*Aறன.
இதA அSக ப/ச jைல Ä. 5,399. தYேபா 
இைணயதளNக, வbயாக இதைன- ெபYL7
ெகா,ளலா+.

லாவா
ஐ7:

45ய8 20

வா%A அ" வழMK! 
ெதாைலேப< அைழ"T வசU

பலOQ ஆவlட/ எM%பா%@த வா,D
அ! தகவ9 ஒ/e ெச/ற வாரQ அ0 B)
க!ப,(Vள<. இo, ெமாைப9 ேபா/-
கp9 இய]^Q வா,D அ! gலQ, வாLD
கா9 (Voice Call) வcயாக, ம5ற ெதாைல
ேபqகைள அைழ@<! ேபசலாQ. இத5
ெகன@ தo க,டணQ ேதைவ இ9ைல. இ&த
வசMைய! பய/ப(@த, ஆC,ராL, 
இய]^Q ெமாைப9 ேபாo9, வா,D அ!
EேராRரா_/ 2.11.528 பM!E, ேபாo9
இ/Dடா9 ெசLய!ப,HO)க ேவC(Q.
ஆC,ராL, qDட@M9 லாt பா! பM!E 
இய]க ேவC(Q.  ெதாட%&< வOQ
கால@M9 ம5ற qDட]கu)^Q இ&த வசM 
B>v ப(@த!ப(Q என எM%பா%)க!ப
(Rற<.

ஏ5கனேவ, வாH)ைகயாள%கV, த]கV
ெமாைப9 ேபா/ ேசைவ de வன]கp/ எD.
எQ.எD. =ைல! பய/ப(@தாம9, இலவச
மாக) Rைட)^Q வா,D அ! ேசைவைய!
பய/ப(@M வOR/றன%. இ&தY xy d
ைலz9, ேபா/ அைழ!EகuQ இலவசமாக)
Rைட)க! ெப5றா9, ெமாைப9 ேசைவ 
வழ]^Q deவன]கp/ வOமானQ இ/aQ
^ைற{Q வாL!EகV அMக>)^Q.
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எSTபாTPதபJ, ஒA -ள' ^Lவன+, ெசAற 
வார+ தA ஒA -ள' ஒA 16 �.O. மாட3

'மாT/ ேபாைன இ=Sயாj3 jYபைன78
அVRக-பWPSய . இதA அSக ப/ச jைல
Ä. 18,999. இதA ^ற+ மYL+ ெவG- �r~
தjர, மYற அ+சNக, அைனP +, ெசAற
Jச+ப23 இ=Sயாj3 அVRகமான 64 �.O.
ேபாைன- ேபாலேவ உ,ளன.

இத. �ற1பTசhகI: R} எr.J. J'
Oேள ெகா5ட (1920 × 1080 O7ெஸ3க,)
5.5 அN8ல Sைர. இதY8 காToN ெகா23லா
*ளா' 3 பா கா-( வழNக-ப/W,ள .
'நா- /ராகA 8வா/ ேகாT -ராசசT 2.5 *கா
ெஹT/' ேவகPS3 இயN8*ற . இதA
ரா+ ^ைனவக+ 3 �.O. 'ேடாேர¯ ெமம2,
மாடைல- ெபாLP 16 மYL+ 64 �.O.
இS3 ைசேனாெஜA ஆ-பேர/JN E'ட+,
ஆ5/ராk/ 4.4 */ேக/ ேமலாக இயN8

*ற . இதA ப2மாணNக, 152.9 x 75.9 x
8.9 ax. எைட 162 *ரா+. OA(றமாக, �ய3
-ளாU இைண=த 13 எ+.O. SறA ெகா5ட,
ேசாo எ7'மாT O.எ'.ஐ. ெசAசாT ெகா5ட
ேகமரா இைண7க-ப/W,ள . இதA jJேயா
ெரகாTJN 4ேக SறA ெகா5ட . RA(றமாக 5
எ+.O. SறA ெகா5ட ேகமரா தர-ப/W,ள .
ெந/ெவாT7 இைண-OY8 4�/3�, ைவ O,
ைவ O ைடர7/, (6�P 4.1, �.O.எ'., எA.
எ-.E. ஆ*ய ெதாb3 ´/பNக, இயN8*A
றன. இதA ேப/ட2 3,100 mAh SறA ெகா5
ட .

ெசAற O-ரவ2 24 Rத3 இ=Sய அேமஸாA
தளPS3 *ைட7*ற . இ?-Oi+, இ=S
யாj3 உ,ள ஒ?வ2டa?= இAைவ/
ஒAVA ேப2ேலேய இ  jYபைன ெசkய--
பW*ற . ஒ? அைழ-O3, இர5W மாட3
ேபாAகைளQ+ ெபறலா+.

அைனவராX+ வாN*- பயAபWP +
jைலw3, ேநா7*யா ெவGw/W,ள

ேநா7*யா 215 �ய3 E+ ெமாைப3 'மாT/ 
ேபாA Ä.2,149 என jைலw/W *ைட7
*ற . இைணய இைண-( த?+ 'மாT/
ேபானாக இ வJவைம7க-ப/W,ள . ேநா7
*யாjA அSகார �Tவ இைணய தளPS3
இதைன வாN*7 ெகா,ளலா+. இS3 QVGA
LCD Sைர 2.4 அN8ல அளj3 *ைட7*ற .
இதA O7ெஸ3 SறA 320 x 240. ^.ெம27
| ேபாT/ தர-ப/W,ள . எ+.O.3 OேளயT
இைண7க-ப/W,ள . எ-.எ+. ேரJேயா
இயN8*ற . ஆ-பரா ao OரnசT, 2�
அைலவ2ைச இைண-(, (6�P 3.0, -ளாU

இ3லாத j.�.ஏ. ேகமரா, டாTr ைல/ ஆ*
யைவ இS3 உ,ளன. இதA ஆ-ப ேர/JN
E'ட+ Series 30+. இதA தJமA 12.9 ax.
எைட 78.6 *ரா+. ON ேதட3 �3, ேப'(7 
மYL+ /j/டT அ- GேகஷA வசSக, தர-
ப/W,ளன. இS3 ைம7ேரா எ'.J. காT/
பயAபWPS 32 �.O. வைர 'ேடாேர¯
ெமம2ைய அSக-பWPதலா+. 1100 mAh
SறA ெகா5W,ள ேப/ட2 தர-ப/W,ள . 
20 ம� ேநர+ ெதாடT= ேப~வதYகான
aA ச7Sைய இ த? *ற . இதA aA ச7S,
ஒ? Rைற சாT¯ ெசkதா3, 21 நா/க, தN-
8*ற . இதA அSகப/ச jைல Ä.2,149
ம/Wேம.

ேநா%`யா
aய8 b3

215 Rைல
c.2,149

ஒF 4ள: ஒF 16 V.W. Rைல c.18,999
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நா/ பல ஆC(களாக, ஐேபா/ பய/ப(@M
வORேற/. ஐேப, சாதன~Q எ/oடQ உV
ள<. ஆனா9, � ேபா%H9 இ@தைன ஷா%,க,
வcகV உVளன எ/e ெத>யா<. ^0!பாக,
DேபD பா>ைன இO~ைற அ�@ Mனா9, அ<
~5e! EVpைய{Q, ஒO DேபD இைடெவp
ைய{Q அைம)^Q எ/ப< Bய! P5 ̂ >ய தகவ9.
இதைன) க,(ைரயாக@ த&தவO)^ எ/ பாரா,
(த9கV.

எ7. சLேதா� ��வாச.,
1�மாk6, க�ேபா"�யா.

இO க,ைட Bர9கp9 ைட! ெசLMட இயlQ எ/
ப<, ஐேபH9 � ேபா%ைட இரCடாக! P>@த P/
னேர ெத>ய வORற<. ஆ!PV Mைர � ேபா%H9
பல வcகைள@ த&தைம)^ ந/0.

ேபரா. எ.. ெசqவK [மா", ெச.ைன.

^0�(கV ம5eQ �!, இைண&த எ�@<)கைள
ைட! ெசLவM9 அைம)க �Hய �O)^ வcகV
எ(@<Y ெசா/ன< பய/ த)க ஒO ^0!பா^Q,
_)க ந/0.

ேக.எ7. மேஹLMர., M}#�.

Eைக PH!பதைன de@த வcகV �eQ இைணய
தள@ தகவ9கV _க அOைம. இதைன! பH@தாேல 
ேபா<Q. Eைக!பைத de@த ஆவ9 Pற)^Q.
இ< ேபா/ற உட9 நல@M5கான வcகV கா,(Q 
இைணய தள]கV ^0@த தகவ9கைள அH)கH
ெவpzடvQ.

சா. �j|K S}�ண.. ம|ைர.

�^V அ�சலான �ெமz9 ேபால, ேஹ] அv,
அேத வசM{ட/ இO)^மா எ/ப< ச&ேதகேம.
�^V த/ வாH)ைகயாள%கV ேவe எ]^Q ேபாக
மா,டா%கV எ/ற நQP)ைகz9, பல நடவH)ைக
கைள எ(!ப< அத/ ேமலாCைமைய) கா,(R
ற<. இ< நம)^ ந9ல< தா/ எ/ற நQ P)ைகz9 
மா0) ெகாVளvQ.

எ7. [ழLைதசா�, v} |நக".

ெச/ைனz9 ஏ.q.H. தOQ ைபப% ெந, உCைம
zேலேய ேவகQ _)க<தா/. கDடம% ச!ேபா%,
ந/றாக இO!P/, dYசயQ இ< ம5ற deவன]
கைள! P/a)^@ தVpB(Q எ/ப< உeM.
இதைன அaபB)^Q வாH)ைகயாள% எ/ற
~ைறz9 இதைன@ ெத>B)Rேற/.

எ.. M}ஞானT, ெச.ைன.

இ/ட%ெந, டா, ஓ.ஆ%.�. ^0@< �(த9 தக
வ9கைள வாசக% ஒOவ% ேக,டா% எ/ப த5காக, 
_க அOைமயான, Bள)கQ dைற&த க, (ைர
zைன@ த&<V�%கV. _)க ந/0.

ஆ". மேஹ7வP சாரhக.. [TபேகாணT.

இO)Rற ைவரDக pO&< ேவeப,டதாக அ9
லவா ேர/சQ ேவ% உVள<. இ< ஆ,கைள)
கட@MY ெச/e பணQ ப0)^Q �BரவாM ேபா9
ெசய9ப(வ< ^0@< அர� அ0&<Vளதா எ/e
�]கV எ�தB9ைல. இதைன அரqடQ ெத>
B@<, இ!பH!ப,ட ெசய9கptO&< நQைம)
கா!பா5ற ேவC(Q என �]கV வ5Ee@M எ�த
ேவC(Q.

எ7. காதTபP, 2|#ேசP.

ெப?சன8ெப?சன8
Wேர%Wேர%
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ேகVB: BCேடாD 10)^, BCேடாD 7 பய/
ப(@<பவ%கV, இலவசமாக மா0) ெகாVளலாQ
எ/e எ�M{V�%கV. அWவாe மா0ய P/ன%,
ஹா%, HD) ெக,(! ேபாL, S பா%ம, ெசLMட
ேவCHயMO&தா9, ெதாட%&< BCேடாD 10
இலவசமாக ெச, ெசLய!ப(மா? ,ைரB/ HD)
இேம� எ(@< ைவ@<, அ!பH!ப,ட ேநர@M9 
பய/ப(@த ~H{மா?

ஆ. �ரண# சLMர., ேகாைவ.
பS3: உNக, ேக,j78 இ-ேபா 

எAனா3 பS3 அG7க RJயா . ஏெனAறா3,
ைம7ேராசா-/ ^Lவன+, j5ேடா' 10 
8VP , இ ேபாAற தகவ3கைள இ 
வைர தரj3ைல. எ=த வbw3, இ=த ஆ-ப
ேர/JN E'ட+ மாYற+ தர-பW+ எAபைத-
ெபாÈP ,ள . எ-பJ இ?=தாX+, உNக 6
ைடய j5ேடா' 7 ஆ7JேவஷA | அ-
ேபா ேதைவ-படலா+. அதைன7 ெகா5W 
j5ேடா' 7 E'டPSைன Â இA'டா3
ெசk , அதA OAனT, j5ேடா' 10 E'டP
SY8 ேம+பWPத ேவ5Jw?78+. ZNக,
8V-OW+ J'7 இேம¯ வbQ+ உNக678
இS3 ைக ெகாW7கலா+. Laplink DiskImage
ேபாAற �3 இதY8 உதவலா+. இ ஆ-ப
ேர/JN E'ட+ ம/WaAV, உNக, க+-./
ட23 உ,ள மYற (ேரா *ரா+கைளQ+ கா-O
ெசk இA'டா3 ெசkSW+. ஆனா3, இ=த
(ேரா*ரா+ இலவசமாக7 *ைட-பS3ைல.
j5ேடா' 7 E'ட+ பயAபWP பவராக
இ?=தா3, |¹7க5ட வbகைள- OAபYV
J'7 இேம¯ தயாT ெசk ெகா,6Nக,.

Start Menu Sற= , அS3 “backup” என ைட-
ெசkSடn+. *ைட78+ RJnகGc?= ,
“backup your computer” எAபதைனP ேதTn ெசkS
டn+. இN8, “Create a system image”எAபதைனP

ேதT=ெதW7கn+. அWP , ெவGwc?= 
இைண7க-ப/ட /ைரt ஒAV3, உNக, க+-
./ட23 உ,ள ைப3க678 ேப7 அ- எWP 
ைவP 7 ெகா,ளn+. ெதாடT= உNக, க+-
./ட?78 system repair disc ஒAைறP ேதT=
ெதW7கn+. இ , உNக, க+-./டT Rட7
க-பW+ேபா , Â �/ ெசkSடn+, E'ட+ Â
இA'டா3 ெசkSடn+ உதn+.

ேகVB: BCேடாD எ)DP ஆ!ப ேர,H] qD-
ட@Mைன இ/aQ பய/ப (@M வO Rேற/. 
எ)DP)கான ச!ே பா%,Hைன ைம)ேராசா!,
de@Mய P/ன%, ேந5e எ/ கQ!�,டைர
g(Q தOவாz9, Do not shut down, downloading 
1 of 4 updates எ/e ஒO ெமேச� வ&த<. அத/
P/ அ!ேட, ~H&த P/னேர, qDடQ ஓL&த<. 
அைவ எ/னெவ/e �ட கா,ட!ப டB9ைல.
ைம)ேராசா!, de வனQ த/ dைலைய மா50) 
ெகாC(, அ!ேட, ைப9கைள@ த& MO)^ேமா
எ/e dைன)Rேற/. �]கV இதைன Bள)கvQ.

எ7. சLMர ேநச., ேகாைவ.
பS3: ச=Sர ேநசA, உNக678 ஒAL உLS

யாக7 mற/Wமா? ைம7ேராசா-/, எ7'Oைய-
ெபாLPதவைர, தA ச-ேபாT/ தராத ^ைலைய
மாYV7 ெகா,ளா . இAெனாAL, எ7'O
E'டPைத ைவP 7 ெகா5W, இைணய உலா
ெவ3லா+ ேமYெகா,ளா½Tக,. இதA lல+
ேஹ7கTக, எGதாக, உNக, E'டPைத7 ைக-
பYVjWவாTக,. இ இரj3 கதைவ- �/டா
தேதாW, “இN8 கதn �/ட-படாத �W ஒAL
இ?7*ற ” எAL ெவGrசPS3 ஒ? அVj-
Oைன மா/WவதY8r சம+.

ைம7ேராசா-/ எ7' O7கான ச-ேபாT/
த?வைத ^LPSய OAனT, அவ சர ^ைல 
க?S, ஒ? ச-ேபாT/ ைபைலP த=த . ஒ?

ேக0R – ப=8–டாKட".ெப. சLMர ேபா7 –
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ேவைள, உNக, E'ட+ அ-ேட/ ெசkத ,
அ=த ைபலாக இ?7கலா+. அ3ல ைம7
ேராசா-/ ெச7.2/J எசA¼ய3' (ேரா*
ராaYகான ச-ேபாT/ ைபலாக அ  இ?7-
கலா+. மா3ேவT (ேரா*ரா+க678 எSரான
ச-ேபாT/ வ?+ ஜூைல 2015 வைர இ?78+. 
அ சாT=த ைபலாகn+ இ?7கலா+. ஆனா3,
இ ைவர' (ேரா*ரா+க678 எSரான (ேரா
*ரா+ அ3ல. எனேவ, இo ேமX+ எ7'O
E'டP டA, இைணய+ ேதW+ ேவைலைய 
j/Wjடn+.

ேகVB: எ/ ெடD)டா! கQ!�,ட>9 ைவ P
இைண!Pைன எ!பH P) அ! ெசLவ<? இத5
கான சாதன@ைத எ]^ வா]^வ<? இைணய
இைண!E தOQ deவனQ B5பைன ெசL M(மா?

எ..எ7. பா"jதசாரM, ெச.ைன.
பS3: Rதc3 உNக, �/J3 ைவ O அைல

வ2ைச *ைட7க ேவ5W+. அதாவ , உNக,
�/J3 இைணய இைண-(+, வயTெல'

ெரள/டT எAL
அ ை ழ 7 க - ப W +
சாதனR+ ேதைவ. 
உ N க G ட +
ேமாட+ ம/W+
இ?=தா3, இத
iடA இைணP r

ெசய3பட ஒ? ெரள/டT (router) ேதைவ.
இ-ேபாெத3லா+, பல இைணய ேசைவ த?+
^LவனNக,, ேமாட+ மYL+ ெரள/டராகr
ெசய3பW+ இர/ைடr ெசய3பாW ெகா5ட
சாதனPைதP த?*Aறன. இைவ, உNக, ெபT
சன3 க+-./டT ம/WaAV, �/J3 இய7
க-பW+ ேல-டா-, ேட-ள/ O.E. மYL+
'மாT/ேபாAகGX+ இைணய இைண--
Oைன வழN8+. Rதc3, அதைன அ=^Lவ
னேம இA'டா3 ெசkSW+.

இ=த ^ைலw3 mWதலாக ஓT எrச27ைக
தகவ3 தர j?+(*ேறA. ைவ O இைண-(
இலவசமாக7 *ைட78+ ஒAL என- பலT
எ5º*AறனT. உNக, �W அW7கக �W
(flat) ஆக இ?= , அN8 இயN8+ அேசாÃ
ேயசA ெமாPதமாக ைவ O இைண-OைனP
த?+ வசSைய ஏYபWPS வழN*னா3, அதY-
கான க/டண+, உNகGடa?= ெபற-பW+
பராம2-(7 க/டணPS3 ேசTP ெபற-
பW+. அ-பJ-ப/ட ஓT அைம-O3, அேசா
EேயஷA அதYகான பா'ேவT/ மYL+ .சT
ேந+ உNக678P த=S?78+. Eல ேவைள
கG3, ப7கP �/J3 ெசய3பW+ ைவ O
அைலவ2ைசwைன, உNக, க+-./டT க5
டV= , அ பா'ேவT/ பா கா-O3லாம3
இ?=தா3, இைணய இைண-Oைன- ெபYL-
பயAபWP +. ஆனா3, இ S?/W78r சம-

மா8+. இைண-( ைவPS?-பவTக, அiம
SQடA ZNக, இய7கலா+.

ெபTசன3 க+-./டைர- ெபாLPதவைர,
அ5ைம7 காலPS3 வ=த ைவேய, ைவ O
இைண-( ெபL+ வச SQடA வ?*Aறன.
இதைன “wireless” என சTr பா7¼3 ைட-
ெசk அVயலா+. அ3ல  USBwireless adapter
சாதனPSைன க+-./ட?டA இைணP +
ைவ O E7ன3கைள- ெபறலா+. கைடக
GX+ ெரள/டT மYL+ ேமாட+ இைண=த 
சாதனNக, *ைட7*Aறன. இவYைற வாN*
இைணய இைண- (டi+, க+-./ட?டi+
இA'டா3 ெசk பயAபWPதலா+.

ேகVB: BCேடாD 8 qDட@<ட/ கQ!�,ட%
வா]Rய நா/, P/ அதைன BCேடாD 8.1 qD-
ட@M5^ அ!ேட, ெசLேத/. ஆனா9, அத/
P/ன% BCேடாD 8.1.1)^ அ!ேட, ெசL Mட 
~HயB9ைல. Update Trouble Shooter ெகாC(
இதைன ஆLv ெசLத ேபா<, அ!ேட, ஆRற<.
ஆனா9, 8.1.1 Rைட)கB9ைல. இ< எதனா9 ஏ5
ப(Q PரYைன என Bள)கvQ.

எ.. மாலா தனேச கர., 2|#ேசP.
பS3: இ ஒ? ந3ல ேக,j. j5ேடா'

8.1.1. என எதைனQ+ ைம7ேராசா-/ தைல-
O/W அ-ேட/ அVj7கj3ைல. j5ேடா'
8.1787 *ைடPத ெப2ய அளjலான அ-ேட/
ைப3கைள ந+a3 பலT அtவாL அைழ7
*ேறா+. ZNக, 8V-OW+ j5ேடா' 8.1.1
அ-ேட/, j5ேடா' 8.1.78- பல (Sய வசS
கைளP த=த . எWP 7 கா/டாக, j5ேடா'
�/ ெசkSWைகw3, அ தானாகேவ, ZNக,,
டr '*ÂA அ3ல மn' அ3ல | ேபாT/
பயAபWP *�Tகளா எAL க�P , அதY
ேகYப �/ ெசkSW+. இ=த அ-ேட/Jைன
உNக, க+-./டT ேமYெகா5J?78+.
ஆனா3, -ரா-பT/\' ெசAL பாTPதா3, அ 
j5ேடா' 8.1 எAேற கா/W+. ஏெனAறா3,
ைம7ேராசா-/, j5ேடா' 8.1.1 என எ=த
அ-ேட/ ைபைலQ+ தoேய தரj3ைல.

ேகVB: வா,D அ! EேராRரா_5^ இைணயான,
அேத வசMகைள@ தOQ EேராRராQ ேவe ஒ/ைற!
ப>&<ைர)^மாe ேக,() ெகாVRேற/. எ]கV
நCப%கV ^�v)^V தoயாக ஒ/ைற! பய/ப
(@த BOQERேறாQ.

எ.. பாkxய., ம|ைர.
பS3: ஒAெறAன, ^ைறய உ,ளன. இ?-

Oi+, ஒAைற- ப2= ைர7*ேறA. அதA
ெபயT Threema. மYறவTக678P ெத2யாம3,
தNக, தo-ப/ட உைரயாட3 ரகEயமாக, ந5
பTக678, இ?7க ேவ5W+ எனP S/டaW
பவTக678 இ=த (ேரா*ரா+ ச2யாக இ?78+.
உைரயாட3 இLS வைர, மYறவ?78P ெத2
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யாதவைகw3 ~?7க-ப/W இ?78+. ெபயT,
ெதாைலேபE எ5 ச2பாT7க-ப/ேட, உைர
யாட3 உ2யவTக6787 *ைட78+. இ?-
Oi+, PÂமா, மYற அ-GேகஷAக,, வா/'
அ- ேபாAறைவ த?+ அைனP வசSகைளQ+
த?*ற . வாk' ெமேச¯ RதYெகா5W
அைனP வசSக6+ உ,ளன. ஆ5/ராk/,
ஐ.ஓ.எ'., j5ேடா' ேபாA, அேமஸாA
ஆ*யவYVYகான அ-GேகஷAக, *ைட7
*Aறன. இதைனP தரjற7க+ ெசkSட https://
threema.ch/en/download எAற Rகவ2w3 உ,ள
இைணய தள+ ெச3லn+.

ேகVB: பVpz9 ஆq>யராக! ப� E>
R/ேற/. எ)ெஸ9 ஒ%) �, ஒ/09, ஒO 
வ^!P/ அைன@< ெச)ஷ/கp9 உVள
மாணவ%கV மM!ெபCகV ^0@த தகவ9கைள
அைம@<Vேள/. இ< பல ப)க]கV அட]Rய
தாக உVள<. எ/ PரYைன எ/னெவ/றா9,
இ&த ஒ%) �,H9, அWவ!ேபாைதய ேதைவ)
ேக5றபH, qல ப)க]கைள, இைடெவp B,(,
ம,(Q அYெச()க எ/ன வc?

எ.. கLத�வா�, v}|நக".

பS3: உNக, ேக,jw3 Eல jள7கNக,
இ3ைல. ZNக, mVQ,ள Sc?= , ஒt
ெவா? ப7கPSX+, 8V-O/ட வ8-OA 
ஒ? ெச7ஷA மாணவTகGA மாT7 அைமP-
 ,ÊTக,. அ-பJ எAறா3, அrெச
W-ப எG . எWP 7 கா/டாக, ப7
கNக, 3,6 மYL+ 9 ஆ*யவYைற
அrெசW7க ேவ5W+ எAறா3, 
Rதc3 ப7க+ 3 ஐP ேதT=ெத
W7கn+. அWP , க5/ேரா3
|ைய அ}PS7 ெகா5W மYற
ப7கNகைளP ேதT=ெதW7கn+. 
இ-ேபா அr~7கான O25/ க/
டைள ெகாW7கn+. ZNக, ேதT=
ெதWPத ப7கNக, ம/Wேம அr
சா8+.

ஆனா3, உNக, ேக,jw3 ெதGn
இ3லாததா3, இAெனா? RைறwX+
உNக678r Eரம+ இ?-பதாக7 க?-
 *ேறA. அதாவ , ஒேர ஒT7
Ë/J3 உ,ள ெவtேவL ப7
கNகைள, ஒேர க/டைளw3

அrெசW7க ZNக, j?+Oனா3, அதYகான 
ேவL Eல வbகைள7 கைட-OJ7க ேவ5
JயS?78+. இதYகான ஒ? ~?7க வb
உ,ள . அrெசW7கP ேதைவ w3லாத ப7
கNகைள மைற7க ேவ5W+. OAனT, மைற7-
க-படாத ப7கNகைள அrெச W7க க/டைள 
ெகாWPதா3, மைற7க-படாத ப7கNக, ம/-
Wேம அrசா8+. இதA OAனT, மைற7க--
ப/ட ப7கNகைள, மைற-Oc?= Z7*j
டலா+.அதாவ unhideெசk jடலா+.இேதா
வbகைள- பாT-ேபா+.
1. Rதc3 2-பo3 j. ேட- ேதT=ெத-

W7கn+.
2. அWP Workbook Views 8Ä-O3, Page

Break Preview �cA x *G7 ெசkSடn+.
இ-ேபா எ7ெஸ3 உNக, ஒT7 Ë/
Jைன7 கா/W+. அதA அைனP  ேப¯ 
Oேர7 இடNக6+ ெத2Q+.

3. இ-ேபா எ=த ப7கPSைன அrெசW7க
ேவ5Wேமா, அதA அைனP  ெச3க-
ைளQ+ ேதT=ெதW7கn+.

4. அWP க5/ேரா3 |ைய அ}PS7
ெகா5W, அrசJ7க j?+(+ அWPத ப7
கPS3 உ,ள ெச3கைளP ேதT=ெதW7கn+.

5. இ-ப Jேய, அrெச W7க j?+(+
அைனP ப7கNகGX+ உ,ள ெச3
கைளP ேதT=ெதW7கn+.
6. ெதாடT= , க5/ேரா3 +
O (Ctrl+P) அ}Pதn+. எ7ெஸ3
2007 O25/ டயலா7 பா7ைஸ7 

கா/W+. ZNக, எ7ெஸ3 2010
பயAபWPSனா3, 2-பo3 ைப3
ேட-Oைன7 கா/W+. அS3 அr
ெசW-பதYகாண க5/ேரா3 க/ட

ைளகைள7 காணலா+.
7. எ7ெஸ3 20073, Print What
ஏ2யாj3, Selection எAபதைனP
ேதT=ெதW7கn+. எ7ெஸ3
20103, தைல-OA |¹ உ,ள ப/-
டைன அ}PS, Print Selection எAப

தைனP ேதT=ெதW7கn+.
8.1ஓேக அ3ல O25/ *G7 

ெசkதா3, ேதT=ெதWPத ப7கNக, அr-
சா8+. ெதாடT= அrசான 
OAனT, Page Break Preview J'O
ேளைய lடn+.
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