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வாசகMகேள.... க/NO;டM Fா+க=
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 Uச*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*.
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ெச ற ேம மாத இ()*+, -./ த வ1
வைம454 ெபா8யாள;க=>கான க@AதரC
Dைன, சா Fரா GHேகா நகJ+ நடA)யL.
ஆOP>. ஒ@ Rைற நடAத4பPS இTத 
மாநாU1+, -./ த 5)ய ெதாV+ WUப 
வ1வைம45க/ .8AL அ8Y45கைள
ெவZ*PS. இL அ>கUட ைம4F+ இயC.S
அ4Zேகஷ கைளA தயாJ4பவ;க=>.
ஆ;வAைதA த@S. ம>க=>., அவ\8 

வச)க/ ெதJ வதா+, மD]^GையA த@S.
இTத ஆO1+ -./ அ8 YAத 5)ய ெதாV+ 
WUப )@4பCகைள இC. காணலாS.

ஆP4ராQ4 எS ~
ெமாைபU ஆ/பேர4VW X5டS

-./ a(வனA) bக^ GறTத பைட4பாக
ஆOUராcU ஆ4பேரU1C GHடS உ/ளL.
400>.S ேம\பUட ெமாைப+ ேபா  ம\(S 
ேட4ளU தயாJ>.S a(வனCக/, -./
a(வனALட ஒ4பTதS ேம\ெகாOP, இTத

<.= அ? @A=ள
78ய ெதாE+ F;ப வச8க=
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ஆ4பேரU1C GHடA)ைன தாCக/ வ1
வைம>.S சாதனCகZ இய>க Rைறைம
யாகA த@ D றன;. 500 ெமாைப+ ேசைவ 
a(வனCக/ இதைனA தாCக/ த@S
ெமாைப+ ேபா கZ+ ப)TL இய>.D 
றன;. அhTL இய>.S சாதனCகZiS, வாக-
னCகZiS (Android Wear and Android Auto) இTத
இய>க Rைறைம பய பPAத4பUP வ@D
றL. அOைம*+ அ8Y>க4பUட Android
Television எ kS GHடRS ெதாட;TL பல
வா1>ைகயாள;கைள4 ெப\( வ@DறL.

இ4ேபாL 5)யதாக ‘ஆOUராcU எS’
எ kS இய>க Rைறைம அ8Rக4பPAத4
பUP வ@DறL. ஆOUராcU இய>க வா1>
ைகயாள;கZ அkபவA)ைன இ kS
Gற4பாக அைமA)PS வைக*+ இதைன வ1
வைமAL/ளதாக -./ அ8YAL/ளL. 5)ய
தாக ஆ( வச)க/ வ1வைம>க4பUP வழC
க4பPD றன. ெசயmக=>கான அkம),
இைணய உலா அkபவS, ெசயmக=>கான
ெதாட;5, ெமாைப+ வV பண பJமா\றS,
Yர+ ேரைக வV இய>கS ம\(S b ச>) 
கடAத+ என அைவ YJD றன.

பயனாள;க/ Y@SFனாேல ெசயmக=>
கான அkம) தர4பUP அைவ இயC.S.
இைணய அkபவA)ைன^ Gற4பா>க,
ேட4க/ 5)ய Rைற*+ வழCக4பட உ/ளன.
ெசயmக/ எ4ப1 எC. இயCக ேவOPS எ -
பதைனnS பயனாள;கேள R1o ெசcL இய>
கலாS. ஏ\கனேவ உ/ள “ஆOUராcU ேப
(Android Pay)” இடA)+ ெமாைப+ ேபெமOU
இடS ெப(S. இ)+ Yர+ ேரைக Hேக 
ெசc)PS வச) -P தலாகA தர4பPDறL.
ெமாைப+ சாதனCகZ+, b ச>) பய 

பாU1+ 5)ய வைக ேமலாOைம தர4ப PD
றL. இ()யாக எ4ேபாL ெமாைப+ சாதனS
பய பPAத4பUடL என அ8nS வச)
இைணDறL. ஒ@ சாதனS நக;Aத4பPDறதா
எ பL கOகாh>க4பUP, .84 FUட கால
அளY+, அL நக;Aத4ப டY+ைல எ றா+,
அTத சாதனA)+ F னh*+ இயC.S ெசய
mகZ இய>கS a(Aத4பPS. இதனா+
“HேடOU ைப (Standby mode)” aைல*+,
-Pதலாக இரOP மடC. ேநரS b ச>)
தC.S. சா;q ெசcவத\. இr n.எH.F. “G”
வைக பய பPAத4பPS.

க4டZற பN\ட" ]^I ேபா4ேடா5

த kைடய ெடவல4ப; க@AதரCD+,
-./ a(வனS, “-./ ேபாUேடாH” எ ற 
5)ய அ4Zேகஷ ம\(S இைணய தளS
.8AL அ8YAL/ளL. இTத தளS, நாS
எP>.S ேபாUே டா>க/ ம\(S Y1ேயா>
கைள4 ப)TL ைவAL> ெகா/ள ஓ; அ@ைம
யான இடமாக இ@>.S. இ)+ நS ெமாைப+
ேபா ேகமரா மUPb 8, கS4tUட; ம\(S
ேவ( சாதனCக/ வVயாக எP>.S ேபாU
ேடா>கைளnS Y1ேயா>கைளnS அ4ேலாU
ெசcL ப)TL ைவ>கலாS.

ெச ற வாரS ெதாடCக4பUP/ள இTத
ேசைவ, ஐேபா ம\(S ஆOUராcU அ4Z
ேகஷ க/ வV யாகoS ேம\ெ கா/ள4பPS
வைக*+ உ/ளL. இைணய தளS வVயா
கoS இதைன இய>கலாS. இC. ப)ய4பPS
ேபாUேடா ம\(S Y1ேயா ைப+கைள, நா/, 
மாதS, ஆOP ம\(S aக]^G* த ைம
ஆDயவ\8 அ14பைட*+ FJAL4 பா;>
கலாS. இTத தளA)\. அ4ேலாU ெசcய4
பPS ேபாUேடா>க/ அைனALS, -./ 
a(வனA) ச;வ;கZ+ பாLகா4பாக ப)ய4
பUP ைவ>க4பPD றன. ஒ@வ; எAதைன
ேபாUேடா>க/ ம\(S Y1ேயா>கைள ேவO
PமானாiS ப)யலாS. ஒvெவா@ RைறnS
ஒ@வ; அ4ேலாU ெசc)PS
ேபாUேடா, அவ; அ4ேலாU 
ெசcத அைனAL
ேபாUேடா>கZiS
Rதலாவதாக ைவ>
க 4 ப P S .
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இதனா+, ெதாட;TL அவ; த ேபாUேடா>
கைளA ேத1 அ8ய இL எZதான வVையA
த@DறL.

இC.ஒ@வ;,எTதவைக*+தா அ4ேலாU
ெசc)PS ேபாUேடா>கைள வைக4பPAL
Dறா; எ பதைன -./ உண;TL, ெதாட;TL
அவ; ெசய+பPைக*+, அத\ேக\ற வைக*+
வVகைள4 பJTLைர>DறL.

ேபாUேடா>கைளA ேதPைக*+, அைவ
காUPS அ+லL வைக4பPAத4பUட aக]o
கZ அ14பைட*+ ேதPவத\கான வVக/
காUட4பPD றன. எPAL> காUடாக,
“ெவ*m ெகாPைம” எ ற ெபா@Z+ எP>-
க4பUட ேபாUேடா>கைள அேத வைக*+ 
ேத1 எPAL4 பா;>கலாS.

wCக/ அ4ேலாU ெசcத ேபாUேடா ஒ ைற, 
உCக/ நOப@ட பD;TL ெகா/ள Y@S
Fனா+, அத\கான ெமkY+ "Get a link" எ 
ப)+ DZ> ெசcL Dைட>.S mC> Dைன,
உCக/ நOப@>. அk4பலாS. இதனா+,
உCக/ நOப;, அTத ேபாUே டாYைனA த 
ெமாைப+ ேபாr+ டoOேலாU ெசcLதா 
பா;>க ேவOPS எ ற அவGயS ஏ\பட
Y+ைல. ெதாட;F+ DZ> ெசcL, ேபாU
ேடாைவ4 பா;>கலாS. ேதைவ4பUடா+ மU
Pேம டoOேலாU ெசcL ெகா/ளலாS.

ஆP4ராQ4 அ`கல"கI (Android Wear)

அhTL இய>க4பPS சாத னCகZ+, 
Hமா;U வாU^ என4பPS க1காரCக/ இ4
ேபாL ெபJய அளY+ மா\றCகைள ஏ\ப PA)

வ@D றன. -./ a(வனS இTத வைக*+ 
த “ஆOUராcU ேவ;” க1காரCகைள அ8
Rக4பPA) வ@DறL. இவ\8+ x]>காyS
5)ய வச)க/ தர4பPD றன.

Always on screens எ பத zலS, க1
காரS பய பPAதாத ேபாL, )ைர* ஒZ
அளo ெவ.வாக> .ைற>க4பPS. ஆனா+, 
{OPS சாதனAைத இய>காமேலேய, பயனா
ள;க/ )ைர> காUGைய4 ெபறலாS. மh>
கUP அைசoக/ L+mயமாக4 ப1>க4பUP,
அவ\8 அ14பைட*+ இய>கS இ@>.S. 
உண;^Gகைள> காUPS படCக/ ைககZனா+

வைரய4பUடாiS 5JTL ெகா/ள4பPS.
இLவைர, ஆOUராcU அhகல க=>காக,
4,000>.S ேம\பUட ெசயmக/ உ@வா>க4
பUP Dைட>D றன எ பL இC. .84 F
டAத>கL.

உடனV ]^I தகவU

Google Now ெசயலா>கA)+ 5)ய வச )க/
தர4பUP/ளன. aக]o ஒ 8ைன ரGAL> 

ெகாO1@>ைக*+, நம>. சTேதகS ஏ\
பUடா+, அத\கான தகவ+ உட ன1யாக,
5)ய ேட4 ஒ ( )ற>க4பUP அ)+ தர4-
பPS. எPAL> காUடாக, ஏ. ஆ;. ர.மா 
இைச*+ பாட+ ஒ ைற> ேகUP> ெகாO 1
@Tதா+, அவ@ைடய இய\ெபய; எ ன எ (
ேகUடா+, உடேன அTத தகவ+ 5)ய ேட4 
ஒ 8+ தர4பPS.

அேத ேபால, ஏேதkS ஒ@ ெசா+ அ+-
லL ெசா+ ெதா. )*+ ேட4 ெசcதா+, அL 
.8Aத -Pத+ தகவ+ தர4பPS.

ப னாUடளY+ அ)க பUச பய கைளA 
த ெசயmக/ zல மாகA தர ேவOPS எ ற 
.8>ேகா=ட , வள;TL வ@S நாP கZ+ 
இைணய இைண45 இ+லாத ேநரCக ZiS
ேதடi>கான தகவ+கைளA த@S வைக*+ 
வVக/ தர4பPD றன. n Ut4 Y1ேயா
ம\(S -./ ேம4 ேதட+கைள> .84-
FUட காலA )\.4 ப)TL ைவAL இய>.S
வைக*+ இவ\8+ மா\றCக/ ஏ\ப PAத4-
பUP/ளன.

ேசாதைனq சாைல வசN

ஆOUராcU இய>கA)+ ெசயmகைள
உ@வா>.பவ;க=>கான க@AதரCக மாநாP
இL. அTத வைக*+, ெசயmகைள உ@வா>க,
பல 5)ய ெதாV+ WUப வச)க/ தர4பU
டன. அவ\8+ R>DயமானL Cloud Test Lab
எ ற ேசாதைன^ சாைலயா.S. ெசயmகைள
உ@வா>D, இTத ச;வJ+ அ4ேலாU ெசcL
YUடா+, ெசயm பALவைகயான சாதனCகZ+
ேசாதைன ெசcய4பUP R1oக/ தர4பPS.

ேமேல தர4பUடைவnட இ kS Gல
5)ய ெதாV+WUப வச)க/ இTத மாநாU1+ 
அ8Rக4பPAத4பUP வழCக4பUடன.
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3| இைணய இைண4F\.
ம>க/ அ)க ஆ;வS காU1 வ@
வைதA ெதாட;TL, ேவ( எTத 
தகவ+ ெதாV+ WUப a(வ
னRS தராத Gல சiைககைள
F.எH.எ .எ+. a(வனS
அ8YAL/ளL. இTa(
வனA) 2| ம\(S 3|
வா1>ைகயாள;க/, தாCக/
அkம)>க4பUட அளo
ேடUடா பJமா\றAைத
ேம\ெகா/ளY+ைல
எ றா+, {தS
இ@>.S ேடUடா
அளo, அPAத
� சா;q காலA)+
இைண>க4பPS. இL
2| ம\(S 3| வா1>ைக யா
ள;க/ அைனவ@>.S இT)யா R�
வLS Dைட>.S. இTத வ;Aதக4 FJY+ 
இLவைர ேவ( எTத a(வனRS இ^சiைக
*ைனA தரY+ைல எ பL .84FடAத>
கL. எனேவ, இrேம+, F.எH.எ .எ+. 2| 
ம\(S 3| சTதாதார;க/, .84FUட காலA
)\./ தCக=>. அkம)>க4பUட ேடUடா
Yைன4 பய பPAத அவசர4பட ேவO1ய
)+ைல.

இேத ேபால, ேவ( Gல 5)ய )UடCக-
ைளnS F.எH.எ .எ+. அ8YAL/ளL. �.68
கUடணA)+, 3| ெமாைப+ ேடUடா )UடS
ஒ ( அ8Rக4பPAத4பUP/ளL. பAL நாU
க=>. 1 |.F. அளo/ள ேடUடாYைன இTத
)UடA) x] பய பPA)> ெகா/ளலாS.
இLoS bக> .ைறTத கUடணமா.S.

GறTத ேசைவைய வழC.வ)+ F.எH.எ .
எ+. RைனTL வ@DறL எ (S, ெமாைப+
இைணய இைண45 வ;Aத கA)+, bக> 

. ை றT த
க U ட
ணA)+,
ம > க
= > .

ே ச ை வ
ெ ச c வ L

F . எ H . எ .
எ+. a(வனேம

எ (S இTa(வன
Wக;ேவா; FJY  

தைலவ; ெதJYAதா;.
Gல வாரCக =>. 

R 5, தைரவV இைண45 
ெகாOP/ள ெதாைலேப

Gக/, இரo ேநரA)+ இல வச
அைழ45கைள ேம\ெகா/ளலாS

என அ8YAதL aைன Y@>கலாS.

3.எ%.எ6.எ+. 78ய 8;ட/

ெமாைப+ XN%
ெமாைப% ேபா(% 0 ம)*+ 1 ஆ-ய /க3%
எ5678க9 எ7:+ இைண8க=ப ட?%ைல. 0
ம)*+ 1 எBக9 Flag எBக9 என அைழ8க=
பG-Hறன. இவ)ைற= பயHபG6K6தாH பல
நாGக3% அவசர எBக9 அைம8க=பPG9
ளன. அவசர அைழ= R)S 100 எB பயHப Gவ7
இK% ஒH*.

ஒUெவாV ெமாைப% வாW- இய8க6 ெதாடW
-ய:டH *#06#எHற எBைண அ56K அதH
த( அைட யாள எBைண6 (IMEI -~ International 
Mobile Equipment Identity)  ெத[\7 ைவ678
ெகா9]Wக9. உWக9 ெமாைப% ேபா_8
கான வாரB` இதைனa சாb\த தாS+. ேமc+ 
உWக9 ெமாைப% ெதாைல\7 ேபானா% இ\த 
எBைண8 ெகாBG ேத`8 கB GR`8கலா+.
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~ பாரN ~
”அேதா இேதா” எ ( ஆ�டCகZ+ ெதJ
Y>க4பUட YOேடாH 10 இய>க Rைறைம 
ெவZயா.S நா/, அ) கார�;வமாக ைம>
ேராசா4U a(வனAதா+ அ8Y>க4பUP/
ளL. வ@S ஜூைல 29 Rத+ ேகா1>கண>
கான த.) உ/ள கS4tUட;கZ+ இTத
ஆ4பேரU1C GHடS ப)ய4பPS. அத\.
இ4ேபாேத R ப)o ெசcL ெகா/ளலாS.
அத\கான வVையnS ைம>ேராசா4U வழCD
வ@DறL. அ ைறய நா/ Rத+ வாCக4
பPS 5)ய கS4tUட;கZ+ ப)ய4பPS
YOேடாH GHடS, YOேடாH 10 ஆக மU
Pேம இ@>.S.

YOேடாH 7, YOேடாH 8 ம\(S 8.1
இய>க Rைறைம பய ப PAத4பPS உCக/
கS4tUடJ+ தானாக அ4ேடU ெசc)PS
வச)ைய wCக/ ஏ\பPA)*@Tதா+, கS4
tUடJ டாH> பாJ+, வலL zைல*+
G8ய YOேடாH ஐகா  காUட4ப Pவதைன>
காணலாS. இLதா "Get Windows 10" ஐகா .
இ)+ DZ> ெசcதா+, உட "Get Windows 10"
எ ற R ப)o ெசc)PS ப>கS Dைட> D
றL. இ)+ ப)o ெசc)டoS, F ன; .84
FUட நாZ+ எ4ப1, த\ேபா ைதய GHடS
YOேடாH 10>. அ4 DேரU ெசc )ட4பPS
எனoS தகவ+க/ ஆ( )ைர> காUGகZ+
தர4பPD றன. இவ\8+ "Reserve your free

upgrade now" எ ற பUட bக R>DயS.
இ)+ DZ> ெசcதாேல, உCக/ கS4 tUட
@>கான YOேடாH 10 R ப)o ேம\-
ெகா/ள R1nS.

இ)+ DZ> ெசcத oட உCக/ b 
அ�ச+ RகவJ ேகUP4 ெபற4பPS. F 
நாZ+, YOேடாH 10 உCக =>.A தரA 
தயாராக இ@>.SேபாL, இTத அ�ச+ Rக
வJ>. தகவ+ அk4ப4பPS. இTத நைட
Rைற*ைன ைம>ேராசா4U "Anticipation UX."
என அைழ>DறL. எTத aைல*iS wCக/
உCக/ R ப)Yைன ரAL ெசc)ட R1nS.
{OPS இTத Get Windows 10 ஐகாr+ DZ>
ெசcL ரAL ெசc)PS ெசய+பாU1ைன
ேம\ெகா/ளலாS. இTத YOேடா Dைட>-
.SேபாL, ேமலாக> காUட4பPS, z ( 
பP>ைக ேகாPக/ அடCDய ஐகாr+ DZ> 
ெசc)ட ேவOPS. இC. View confirmation.
எ பதைனA ேத;TெதPAதா+, Dைட>.S 
பU1யm+ Cancel reservation எ ப)+ DZ>
ெசcL ரAL ெசcL ெகா/ளலாS.

 !ேடா% 10
ஜூைல 29+ ,ைட-./
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யாY-. எ6ன ,ைட-./?
?Bேடாd 7 dடாbPடb, ேஹா+ ேபh8

ம)*+ ேஹா+ R[iய+ ைவ67 இய8 Sபவb
க]8S, ?Bேடாd 10 ேஹா+ hdட+ வழW
க=பG+. ?Bேடாd 7 jரபஷன% ம)*+ அ%
`ேமP hdட+ இய8 Sபவbக]8S, ?Bேடாd
10 =ேரா வழWக=பG+. ?Bேடாd 8.1 ம)*+
8.1 =ேரா இய8Sபவbக]8S ?Bேடாd 10
ேஹா+ வழWக=பG+. ?Bேடாd 8.1 =ேரா 
dmடBP, =ேரா டR9n எ+ h ைவ67 இய8S
பவbக]8S ?Bேடாd 10 =ேரா -ைட8S+.
?Bேடாd ேபாH 8.1 hdட6Kைன6 தWக9
ெமாைபo% ைவ679ள வbக9, ?Bேடாd 10 
ெமாைப% ஆ=பேரP`W hdட+ ெப*வாbக9.

இ\த வைகp%, Windows 7 Enterprise,
Windows 8/8.1 Enterprise and Windows RT/RT
8.1 hdட+ ெகாB`V=பவbக9, அ=-ேரP
ெசqKட r`யா7 என ைம8ேராசா=P KPட 
வPடமாக அs?679ள7. 

ேகா1>கண>கான கS4tUட;கZ+, ைம>-
ேராசா4U a(வனAதா+, 5)ய ஆ4பேரU1C
GHடA)ைன4 ப)T)ட R1nமா? எ ற
Yனா அைனAL பயனாள;கZ மன)+ 
ேதா றலாS. அTத வைக*+, சா4Uேவ; ெசய
mக/ வழC.வ)+ இTத அ4DேரU 5)ய
சாதைனைய4 பைட>.S என எ);பா;>க4ப
PDறL.

இTத இலவச அ4DேரU, YOேடாH 7 GH
டALட ச;�H ேப> 1 (SP1)ப)ய4பUP/ள 
கS4tUட;கZiS, YOேடாH 8.1 ப)
ய4பUP/ள கS4tUட;கZiS தர4பPS.
a(வனCக=>கான கS4tUட;கZ+ இலவச
மாக இL ப)ய4பட மாUடாL. 

இTத 5)ய GHடS அ4DேரU ைப+ 3
|.F. அளY+ இ@>.S எ ( ெசா+ல4பU-
டாiS, அTத அளYைன> காU1iS ச\( 
.ைறவான அளYேலேய ெமாAத ைப+க=S
இ@>.S எ ( எ);பா;>க4பPDறL.

190 நாPகZ+, 111 ெமாVகZ+ 
YOேடாH 10 GHடS ப)ய4பட இ@>DறL
எ பைதnS மன)+ ெகா/ள ேவOPS.

ஆ4F/ a(வனS அத ேம> கS4tU
ட;கZ+, த kைடய OS X ஆ4பேரU1C
GHடS ேமSப PALதைல இ4ப1Aதா 
ேம\ெகாOP வ@DறL. ஆனா+, அL bக^
G8ய அளYலானL ஆ.S.

ைம>ேராசா4U எ4ப1 இதைன aைற
ேவ\ற4 ேபாDறL எ பL அத Get Windows
10 ெசயm*+ உ/ளL. இ)+ உ/ள XML
ைபm+ இத\கான வVRைறக/ தர4பUP/
ளன. உட தர4பPS ைப+க/ அைனA )iS
GWX எ ற �@>ெக�AL தர4பUP/ளL
.84FடAத>கL. இL Get Windows 10 எ 
பத �@>கமா.S. இTத ைப+கZ+, நா . 
)UடbUட வVRைறகைள ேம\ெகா/DறL.

Rத+ aைல*+ "appraiser" வVRைற
ேம\ெகா/ள4பPS. .84FUட கS4tUட;,
YOேடாH 10 ஏ\(> ெகா/வத\கான ஆ4ப

ேரU1C GHடA)ைன ஏ\கனேவ ெகாOP/
ளதா? அL RைறயானLதானா? எ ( கOட
8ய4பPS. F ன;, GWX எ ற ேபா+டJ+
உ/ள XML ம\ற அ4ேடU வVகைள ேம\
ெகா/=S.

Rதm+ தர4பUடL "Anticipation UX." எ ற
டாH> பா; ஐகா  வV R ப )o. அPAதL 
Reservation Page. இC. wCக/ R ப)Y
ைனnS, ெதாட;TL YOேடாH 10 GHடA-
)ைனnS ஏ\(> ெகா/ள ேவOPS. இத 
Fற., ேம\ெகா/ள4பPவெத+லாS, உCக=
ைடய ெசய+பாP எLoS இ+லாம+ ேம\-
ெகா/ள4பPS Upgrading, Download In Progress, 
Download Complete, Ready for Setup, Setup in 
Progress, Setup Complete aைலகளா.S.

நாS அkம) ெகாP>காம+, YOேடாH
10 நS கS4tUடJ+ ப) ய4பட மாUடாL.
த.) உ/ள கS4 tUட;கZ+, R\ 8iS இல
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வசமாகேவ இL ப)ய4பPS.

YOேடாH 10 GHடS ம>க=>. ஜூைல 
29Rத+ெவZயானF னா+, அ)+ இயC.S 
Gல ெசயmக=S, ஏ\கனேவ இயC.S ெசய
mக=>கான ேமSபPALத+க=S, ைம>
ேராசா4U a(வனAதா+ ேம\ெகா/ள4பPS.
எPAL> காUடாக, “ஒ Uைரv” >ளvU 
ச;வ; இைண45 ேம\ெகா/ள4பPS. இைத4
ேபால G8ய அளYலான ேமSபPALத+க/
ேம\ெகா/ள4பPS. ஓராOP>.4 F ன;,
Redstone எ ற .8�UP4 ெபயJ+ த\ேபாL
தயாJ>க4பUP வ@S ேமSபPALத+க/
ெமாAதமாகA தர4பPS. அத F எ ன
வா.S? ெதாட;TL அTத சாதனS இயC.S
வைர*iS ("for the supported lifetime of your 
device,") அத\கான அ4ேடU வழCக4பPS
என ைம>ேராசா4U அ8YAL/ளL.

எUq Fரoச;, காலOட; ம\(S ெம*+
ெசயmக/ தrேய தர4பPS. YOேடாH
Hேடா; zலமாகoS ெப\(> ெகா/ளலாS.

எAதைன ேப; இTத 5)ய YOேடாH 10
GHடA)ைன Y@S5வா;க/? இTத ேக/Y
எ+லா@ைடய மன)iS உ/ளL. இLவைர
YOேடாH 8 பய பPA) வTதவ;க/,
YOேடாH 10 ெப(வத\காகேவ, அவசர அவ
சரமாகA தCக/ கS4tUட;கைள YOேடாH
8.1>. அ4DேரU ெசcL/ளன;. ஆனா+,
YOேடாH 7 GHடS இய>.பவ;க/, அTத
அளY+ ஆ;வS காUடY+ைல. இவ;கZடS
YOேடாH 10 GHடA )ைன உடன1யாக
“Y\பைன ெசcவL” ைம>ேராசா4U a(வ
னA)\. ஒ@ சவாலாகேவ இ@>.S எ (
எ);பா;>க4பPDறL.

YOேடாH 10 GHடS .8Aத தகவ+ 
2014 ஆS ஆO1+, ெச4டSப; மாதS
ெவZயானL. கS4tUட;, ேட4ளU ம\(S
ெமாைப+ சாதனCக/ அைனA)\.மாக ஒேர
ஆ4பேரU1C GHடS எ ற அ8Y45 அைன-
வைரnS ஆ^சJயA)+ ஆ]A)யL. ெதாV+
WUப �)யான ேசாதைனA ெதா.4Fைன
ைம>ேராசா4U வழCDய ேபாL, ம>க/ ஆ;
வALட அதைன4 ெப\( இய>Dன;. தCக
=ைடய F �UடCகைள ைம>ேராசா4U
a(வனA)\. அk4Fனா;க/. ெச ற ேம
மாதS வைர இTத )UடA)+ பCெகPAL>
ெகாOடவ;க/ எOh>ைக 40 லUசAைதA
தாO1யL.

ைம>ேராசா4U ெதாட;TL த ேசாதைனA 
ெதா.4F ப)45கைள வழCDயL. உட 
த 5)ய Fரoச;  ெசயmைய “எUq”
எ ற ெபயJ+ வழC DயL. FைரேவU Fர
oGC, tச; ேநS ம\(S பாHேவ;U தானாக 
அைமAத+, அ1>க1 பா;>க4பPS இைணய
தளCகைள, அவ\8 அ ைறய 5)ய தக

அைன@8[./  !ேடா%
?Bேடாd 10 hdட6KH iக= ெப[ய

சாதைன, அைன67 சாத னWக3c+ இயWS+
வBண+ அ7 அைம8க=பP`V=பேத ஆS+.
Windows PCs, Windows tablets, Windows phones,
Windows for the Internet of Things, Microsoft 
Surface Hub, Xbox One and Microsoft HoloLens 
என அவ)ைற ைம8ே ராசா=P Ss= RPG9ள7.
hdட+ சா=Pேவb தயா[=R% இ7 ஒV jKய
jரPh ஆS+. ைம8ேராசா=P இதைன "broadest 
device family ever," என அைழ8-ற7. ”tWக9
பயHபG67+ அைன67 சாதனWக3c+ ஒேர
இய8க rைறைமைய= பயHப G6K jKய uக
மான அ_பவ6Kைன= ெப*Wக9” எH* அs
?679ள7. ைம8ேராசா=P v*வன6K)S இ7
ஒV ெப[ய பல6Kைன6 தV-ற7. ெதாடb\7
ைம8ேராசா=P v* வனேம ஆ=பேரP`W hdட+
ச\ைதp% rத% இட6ைத8 ெகாBட தாக 
இV8க= ேபா-ற7. தWக9 க+=nPடbக3% 
இ\த hdட6Kைன இய8Sபவbக9 vaசய+
தWக9 ெமாைப% ேபாH ம)*+ அ7 ேபாHற 
சாதனWக3c+ அதைன= பK67 இய8க r`
ெவG8கலா+. அ=ேபா7 ஐ.ஓ.எd. ம)*+
ஆBPராqP RH_8S6 த9ள=படலா+.

இ7வைர ெவ3யான ?Bேடாd ெதாS=j
க3%, இ7ேவ iக iக பா7கா=பான ஒHறாS+.
பல பா7கா=j வைளயWகைள இ\த இய8க
rைறைம ெகாBG9ளதாக, ைம8ேராசா=P அs
?679ள7. ெபbசன% க+=nPடbக9 ம)*+
ேட=ளP R.h.8க3% மPGேம, ஜூைல 29 rத%
?Bேடாd 10 -ைட8S+. ம)ற சாதனWக]8S
எH* வழWக=பG+ எHபதைன ைம8ேராசா=P
RHனb அs?8S+.

?Bேடாd 10 ெப* வ7 Ss67 ேமல Kக6 
தகவ%க9 ?V+jேவாb https://www.microsoft.
com/en-us/windows/windows-10-faq எHற rக
வ[p% உ9ள ைம8ேராசா=P தள6Kைன அ}
கலா+.
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வ+க=ட ேமலாக> காUPத+ ேபா ற
பல 5)ய வச)க/ இTத 5)ய FரoசJ+
Dைட>.S என அ8Y>க4பU P/ளL. இத k
ைடய ேசாதைனA ெதா.4FiS இைவ பய 
பாU1\.> Dைட>D றன.

YOேடாH 10 GHடS தர இ@>.S 5)ய
வச)க/ .8AL ஏ\கனேவ பல கUPைரகZ+
தர4பUடைத வாசக;க/ aைனY+ ெகாOP,
இTத4 5)ய GHடAைத4 ெப(S வைக*+,
உCக/ கS4tUடJ  த\ே பாைதய ஆ4ப
ேரU1C GHடS இ@Tதா+, YOேடாH 10
ெப(வத\. R ப)Yைன ேம\ெகா/ளலாS.

உCக=ைடய கS4tUட; YOேடாH 7
ம\(S எH.F. ேப> 1, YOேடாH 8.1 உட 
இயCDனாiS, டாH> பாJ+ YOேடாH
ஐகா காUட4படY+ைல எ றா+, உCக/
GHடS இ kS அ4ேடU ெசcய4பட
ேவOPS எ ( ெபா@/. ேதட+ கUடA)+ 
Windows Update என ைட4 ெசcL, எOட; 
தU1, Dைட>.S YOேடா zலS அ4ேடU 
ெசc)ட ேவO1ய ைப+கைளA தரYற>கS
ெசcL, இ Hடா+ ெசc )டoS. அத 
F ன;, கS4tUடைர �Hடா;U ெசcL, 5)ய

GHடS ெபற வJைச*+ LOP ேபாUP
உCக/ இடAைத உ() ெசc)டலாS. உலD+
இயC.S கS4tUட;கZ+, 90% கS4tUட;
கZ+ YOேடாH GHடS பய பPAத4பUP
வ@DறL. நாRS அவ;கZ+ ஒ@வராக இ@>க
இ ேற நSைமA தயா; ெசcL ெகா/ளலாS.

ஜுைல 29 ெதாடCD, ஓ; ஆOP>./,
YOேடாH 10 ஆ4பேரU1C GHடA)ைன4
ெப\( இ Hடா+ ெசcL ெகா/ள ேவOPS.
இ+ைல எr+, கUடணS ெசiA)A தா ெபற
ேவO1ய)@>.S.

YOேடாH ௮.௧ Y\பைன ெசcய4பUட
Yைல>ேக, YOேடாH ௧௦ Dைட>.S. Yைல
௧௧௯ டால;. YOேடாH ௧௦ 5ரபஷன+ ௧௯௯
டால;. YOேடாH ௧௦ ேஹாS ெப\றவ;க/,
அதைன YOேடாH 4ேரா ப)4F\. உய;A)>
ெகா/ள ௯௯ டால; ெசiAதேவOPS.

2018>./ த YOேடாH இய>க Rைற-
ைமைய ¨( ேகா1 சாதனCகZ+ ெகாOP
வர ைம>ேராசா4U இல>. ைவA L/ளL. 
a^சயமாக இTத இல>Dைன அத\.
R பாகேவ ஈேட\8YPS வாc45 அ)கS
உ/ளL.

 !ேள$ &'ேடா&* ெட,$-
ேவ;U டா.ெமOU1+ ெசா\கைளA

ேத1> கOட8TL, அவ\8 இடA)+ 
நாS Y@S5S ெசா\கைள அைமA)ட Find
and Replace எ kS ªைல4 பய பPAL
DேறாS. இ)+ � FேளH ெசc)ட> கUடைள
ெகாPAதா+, .84FUட ெசா+ைல> கOட-
8TL, அத இட A)+ �FேளH ெட>HUைட
அைமALYUP, இTத ª+ அPAத ெசா+ இ@>
.bட A)+ ெச ( a\.S. .84FUட இட
A)+, 5)ய ெசா+ அைம>க4பU PYUட தா
என நம>.A ெதJ யாL. இதைன நாS ெதJTL 
ெகாOP ெசய+பட, ஒ@ வV உ/ளL.
1. �FேளH ெசcய4பட ேவO1ய

ெட>HUைட DZ4 ேபா;P>. கா4F
ெசc)டoS.

2. F ன;, கOUேரா+ + எ4 xகைள அ�A),
நாS ேதPS ெசா+i>. இைண யாக

ெசா+ உ/ள இட Aைத> கOட 8யoS.
இ4ேபாL எHேக4 xைய அ�A )னா+,
ைபOU அOU � FேளH டயலா> பா>H
zட4பPS. இ@4FkS, நாS ேத1
அ8ய4பட ேவO1ய ெசா+m+, க;ச;
a\.S.

3. இ4ேபாL கOUேரா++ Y xகைள
அ�A)னா+, DZ4 ேபா;1+ உ/ள 
�FேளH ெசcய4பட ேவO 1ய ெட>HU 
ேபHU ெசcய4பPS.

4. அPAL Object Browser இ+, ெந>HU
அS5>.8 அ+லL கOUேரா+ + ேபq
டoO xகைள அ�A )னா+, ேதPS 
ெசா+ இ@>.S இட A)+ க;ச; 
a\.S. இr ேமேல 2 ம\(S 3+ காU
ட4பUP/ள ெசய+பாPகைள {OPS
ேம\ெகா/ளoS.
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எ-ெஸ+
XN%...

ெச*கைள1 234 ேகா5க6
நாS தயாJ>.S ஒ;> ¬UகZ+, ெச+கZ+

ப+ேவ( வைககZ+ பா;ட; அைம>க 
எ>ெஸ+ 5ேராDராb+ வVக/ தர4பUP/
ளன. .84FUட ஒ@ ெச+, அ+லL ஒ  (>.
ேம\பUட Gல வைக ெச+கZ+ இTத பா;ட;-
கைள அைம>கலாS. ெச+கZ+ அைம>க4
பPS பா;ட;கைளnS, பலவைகயான ேகாP
கZ+ அைம>கலாS. பா;ட;கைள அைம>க, 
xேழ தர4பUP/ள ெசய+Rைறகைள ேம\
ெகா/ளoS.
1. wCக/ பா;ட; அைம>க Y@S5S ெச+ 

அ+லL ெச+வJைசைய Rதm+ ேத;Tெத
P>கoS.

2. Format ெமkYm@TL Cells எ kS ஆ4
ஷைனA ேத;TெதP>கoS. உட  Format
Cells எ kS டயலா> பா>H Dைட>.S.

3. இ)+ Border ேட4F+ DZ> ெசc)டoS.
4. டயலா> பா>®+, Border எ kS FJY+,

wCக/ எTத இடA)+ பா;ட; அைம>க4பட 
ேவOPS எ பதைனA ேத;TெதP>கoS. 
Outline எ பL ேத;TெதP>க4பUடா+,
ெச+ R�வLமாக பா;ட; அைம>க4பPS.

5. Style FJY+, எTதYத> ேகாU1+ பா;ட;
அைம>க4 பட ேவOPS எ பதைனA
ேத;TெதP>கoS.

6. அPAL ஓேக DZ> ெசc)டoS.
இ ெனா@ வVnS உ/ளL. ª+பாJ+ 

உ/ள Borders எ kS ªைல4 பய பPA
)nS பா;ட; ேகாPகைள அைம>கலாS.
xேழ .84FUP/ளப1, இTத ªைல4 பய ப
PAத ேவOPS.
1. பா;ட; அைம>க4பட ேவO1ய ெச+ அ+

லL ெச+ வJைசயA ேத;TெதP>கoS.
2. wCக/ அைம>க Y@S5S பா;ட; வைக

பா;ட;H ªm+ இ@Tதா+, அ)+ DZ>
ெசc)டoS. இALட உCக/ ேவைல
R1TLYPS. இ+ைல எr+, இC. .8>
க4பUP/ளப1 ெதாடரoS.

3. பா;ட;H ªm வலL 5றS உ/ள x] 
ேநா>Dய G8ய R>ேகாணA)+ DZ> ெசc
)டoS. பலவைகயான பா;ட; வைக>
ேகாPக/ அடCDய கUடS Dைட>.S.  
இ)+ wCக/ Y@S5S பா;ட; வJையA

ேத;TெதP>கoS. அoUைல  பா;டைர4 
பய பPA), wCக/ அைம>க Y@S5S 
ெச+ வJைசையA ேத;TெதP>கலாS.
இL பா;ட; கUடA)+, xழாக வல L5றS
Dைட>.S.
பா;ட; ேகாP கைள ெச+ அ+லL ெச+ 

வJைசகZ+ அைம>க, ஒ  (>. ேம\பUட
வVக/ இ@TதாiS, இவ\ைற w>க Y@S
Fனா+, bக எZய வV ஒ ( நம>.> Dைட>
DறL. கOUேரா+ xnட , அOட; Hேகா;
xைய (underscore) அ�Aத ேவOPS (Ctrl+_)
அைம>ைக*+ ¯4U xையnS அ�Aத 
ேவOPS எ பதைன aைனY+ ெகா/-
ளoS). ெச+கZ+ உ/ள பா;மU -(கZ+, 
பா;ட;க/ மUPேம, இTத> கUடைளயா+ w>
க4பPS. ம\றைவ அ4ப1ேய இ@>.S.

ேட-டா&3ேக3ற பா9ம-
எ>ெஸ+ ஒ;> ¬U1+, ெச+கZ+ உ/ள 

ேடUடாY\ேக\ப பா;மU ெசcவத\., 
J4பr+ உ/ள ª+கைளA ேத1, F ன;
ெமk ெப\( பா;மU ெசcய ேவO1யL/
ளL. ெச+கZ+ எOக/, கர G, ேநரS ஆD
யவ\ைற அைம>ைக*+ இTத ேதைவ எ+லா
@>.S ஏ\பPS.

ஆனா+, பல;, இதனா+ ேநரS அ)கமாD
றL எ ( எOyD றன;. ேநரAைத �ண
1>க> -டாL எ பத\கா கேவ, எ>ெஸ+ Gல 
ஷா;U கU xகைளA த@DறL. அவ\ைற xேழ
காணலாS.

Ctrl+Shift+~ ெபாLவான பா;மU
Ctrl+Shift+! எ O க = > க ா ன

பா;மU: இரOP ெடGம+ இடCக=S, 
ஆ*ரS ெதாைக>கான கமாoS Dைட>.S.  

Ctrl+Shift+$ கர G>கான பா;மU
Dைட>.S. இரOP ெடGம+ இடCக=S, 
ெநக1v ெதாைக எr+, அைட45> .8க=S
Dைட>.S.

Ctrl+Shift+# ேத) அைம4ப த\ கான பா;மU
Ctrl+Shift+@ ேநரA)\கான பா;மU. ab

டCக/ காUட4பPவLட R\பக+ ம\(S
F\பகiS (am/pm)அைம>கலாS.

Ctrl+Shift+% சத�தA)\கான பா;மU.
ெடGம+ இடS Dைட>காL. 
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]./ a(வனS, இT)யாY+ இயC.S G8ய
ம\(S நPAதர வ;Aதக a(வனCக=>.

உதYPS வைக*+, ெசயm ஒ ைற அ8Rக4ப
PA)n/ளL. இத zலS, இTத a(வனCக/
.8Aத தகவ+க/ 1|Uட+ வ1வS ெப(S.
அைவ இைணயA)+ இடS ெப(S. இதனா+,
-./ தளA)+ ேதPபவ;க=>., இTத a(வ
னCக/ .8Aத .845க/ காUட4பPS. இTத
அ4Zேகஷk>. 'Google My Business' எ (
ெபய; தர4பUP/ளL. வ@S 2017 ஆS ஆO
1\./, இரOP ேகா1 a(வனCக/ இTத அ4
Zேகஷைன4 பய பPALவா;க/ எ ( -./
இல>. ைவAL/ளL.

இTத அ4Zேகஷ ெமாைப+ ேபா இய>க
அ14பைட*+ இயC.S. இத zலS, ஒ@
a(வனS ப\8ய தகவ+கைள உ@வா>D, பராம
J>க R1nS. த\ேபாைத>. ஆCDலS ம\(S
இT) ெமாVகZ+ இதைன4 பய பPAதலாS.

ஏ\கனேவ 30 ேகா1 ேப; இT)யாY+
இைணயAைத4 பய பPA) வ@D றன;.
ஒvெவா@ மாதRS 60 லUசS ேப; 5) யவ;
களாக, இைணய4 பய பாU1ைன ேம\ெகா/
பவ;களாக இ@>Dறா;க/. இவ;க=>.S,
G8ய ம\(S நPAதர வ;Aதக a(வனCக=>
Dைடேய, bக4 ெபJய அளY+ தகவ+ இைட
ெவZ ஏ\பUP/ளL. இTத a(வனCகZ 
எOh>ைக 5.1 ேகா1 என> கண>Dட4பU
P/ளL. இவ\8+ இைணயA)+ தCக=>
ெகன ஓ; இடS ெகாOP/ளவ;க/, 5 சத�தA

)\.S .ைறவாகேவ உ/ளன.  
-./ த 5)ய 'Google My Business' அ4

Zேகஷ )UடA) zலS, இTத இைட
ெவZைய> .ைற>க Rய\ G>DறL. வ@S
z ( ஆO PகZ+, இT)யாY+ இைண
யAைத4 பய பPALேவா; எOh>ைக
50 ேகா1 யாக உயர இ@>DறL. இவ;க/,
தCக=>.A ேதைவ யான அைனAL தக வ+
கைளnS இைணயA)m@TL தCக/
ெமாV*+ ெபறேவ Y@S5வா;க/. அவ;
க=>. தCகைள4 ப\8ய தகவ+கைள
இைணயS வV தர R1யாம+, G8ய ம\(S 
நPAதர வ;Aதக a(வனCக/ தPமா(D 
றன. இவ;க=>. இTத அ4Zேகஷ bகoS
உதYயாக இ@>.S என -./ a(வனA) 
ெத Dழ>. ஆGய நாPக/ ம\(S இT )ய4
FJY LைணA தைலவ; ராஜ  ஆனTத  
ெதJYAL/ளா;.

இTத )UடS bக ஆ;வALட a(வனC
களா+ வரேவ\க4பUP/ளL. ெதாடCக4பU-
P/ள ஐTL மாதCகZ+, பAL லUசA )\.S 
அ)கமான a(வனCக/, இத zலS தCக=>
ெகன ஓ; இைணய அைட யாளAைத4 ெப\(, 
அத zலS தCக/ வ;Aத கA)ைன4 ெப@>D 
வ@வதாகoS இவ; .84FUP/ளா;.

வ@S z ( ஆOPக=>./ளாக,
இAதைகய a(வனCகZ எOh>ைகைய
2 ேகா1யாக உய;AதoS -./ )UடbUP
வ@DறL.

வM@தக QRவனSகT-.
<.= ெசயU
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ெமாைப+ ேபா ஒ ைற வாC.S R 
அத பல கUடைம45 வச)க/ .8AL

ம\ற ேபா க=ட ஒ4FUP4 பா;>.S
பழ>கS பரY வ@DறL. இ)+ R>Dயமாக
ேபாr+ உ/ள 4ராச சJ இய>க த ைமக/
.8AL நாS அ8TL ெகா/ள Y@S5DேறாS.
அTத வைக*+, ெமாைப+ ேபா a(வனC
க=S, தCக/ ேபாr+ உ/ள 4ராசச; .வாU 
ேகா; அ+லL ஆ>டா ேகா; (நா . ேகா; 
ம\(S எUP ேகா;) ேவகAத ைம உைட-
யL எ ( அ8Y>D றன;.  நாS, உடேன,
நா ைக> காU1iS, எUPதாேன அ)க
ம)45ைடயL எ ற எOணA)+, ஆ>டா
ேகா; 4ராசசேர GறTதL எ ற R1Y\.
வ@DேறாS. இL அைனAL ேபா க=>.S
ெபா@TதாL. இத அ14ப ைட*+ 4ராச சJ 
இய>க த ைம .8AL R1ெவP4பL தவ-
றா.S. அL .8AL இC. பா;>கலாS.

ெதாV+ WUப YவகாரCக/ எ ைற>.S 
நSைம .ழ4பA)+ ஆ]ALவதாகேவ உ/
ளன. எனேவ, YயாபாரA)+ உ/ள ஒ@ a(
வனS, ெதாV+ WUப YஷயCகைள எZைம
யாக ம>கZடS ெகாOP ேச;>க ேவOPS.
அ4ேபாLதா , வா1>ைகயாள; ஒ@வ;, எ ன
வாC.வL எ ற R1Yைன^ சJயாக எP>க
R1nS. “அ)க எOh>ைக*+ தர4பPவ
Lதா GறTதL” எ பL எTத ஒ@ சராசJ மr-
தkS எOண> -1யேத. ஆனா+, அL எ+லா 

ேநரA)iS சJ யாக இ@>காL. ேகம ராைவ4
ெபா(Aதவைர, இேத ேபால ெமகா F>ெஸ+
)ற .8AL கh> DேறாS. ஒ@ ேகமராY 
ெமகா F>ெஸ+ )ற  அ) கமாக இ@4பதா
ேலேய, அத வV எP>க4பPS படCக/,
bக^ GறTதைவயாக இ@>.S எ ற R1
Y\. வர R1யாL. அேத ேபால, அ)க ேகா;
இய>கS இ@4பதாேலேய ஒ@ 4ராசச; bக^ 
GறTததாக இ@>க R1 யாL. 4ராசச; ஒ 8+ 
ஒvெவா@ ேகா; ப. )nS, ஒ@ ைமய^ ெசயல
கமாக^ ெசய+பPS. அதனா+, அ)க எOh>
ைக*+ ேகா; ப.)ைய 4ராச சJ+ இைண4-
பதா+, அL ேவகமாக^ ெசய+பPS எ ( 
எ);பா;>க R1யாL. அைனAL ேகா; FJo
க=S இயC.S வைக*+, சா4Uேவ; அ4-
Zேகஷ வ1வைம>க4பU1@Tதாேல, அL
GறTததாகoS ேவகமாகoS ெசய+பட வV 
த@S. எPAL> காUடாக, எUP சைம ய+கா
ர;க/ ஒ@ .84FUட உணYைனA தயா J4
ப)+ ஈPபUடா+, அைன வJ ச>)nS, அTத
உணYைனA தயா J4ப)+ ஈPபPS வைக*+ 
நாS அவ;கைள a;வாகS ெசc)ட ேவOPS.
இ+ைல எr+, பலJ  உைழ4F  பல  
அTத உணY தயாJ4F+ இ@>காL.

எUP ேகா; 4ராசசJ ெசய+ த ைமைய4 
பல காரhக/ a^ச*>D றன. அTத 4ராச
சJ ெசய+ ேவக இைடெவZ, (frequency), 
அைனAL ேகா; இய>கCகைளnS )ற ைம

ஆ-டா ேகாM / .வா; ேகாM
ெசா+வA எ6ன?
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யாக^ ெசய+பPALS சா4Uேவ;, G4 வ1-
வைம>க4பUP/ள கUடைம45 ஆDய
அைனALS இைணTேத 4ராசசJ ெசய+ த -
ைமைய உ() ெசcD றன.

இவ\8+, 4ராசச; ஒ 8 ெசய+ த 
ைமைய R�ைமயாக4 ெபறYடாம+ ெகP4
பL அதைன இய>.S சா4Uேவ; ெதா.4
பாகAதா இ@>.S. எPAL> காUடாக,
ெமாைப+ சாதனCகZ+ இய>க4பPS Yைள
யாUPகைள எPAL> ெகாOடா+, அTத
ேகS இயCக இய>க4பPS சா4Uேவ;, எUP
ேகா; FJoகைளnS, ஒேர ேநரA)+ R� )ற
ைனnS காUPS வைக*+ அைம>க4பU1
@>.S. ஆனா+, அைனAL ேகSHகZiS
இL ேபால அைம>க4பU1@>.S என எ);
பா;>க R1யாL. அL ேபாலேவ, அைனAL 
அ4Zேகஷ சா4Uேவ; ெதா.45
க=S, 4ராசச; G4 ஒ 8 எUP
FJoகைளnS ேவைல வாC.S
வைக*+ வ1வைம>க4பU
1@>.S எ ( எ);
பா;>க R1யாL.

ெமாைப+ ேபா க
=>கான 4ராசச; G4க/
ெப@SபாiS ஏ.ஆ;.எS. 
(ARM) a(வனAதா+ தயாJ>
க4பPD றன. ஏென றா+,
இTa(வனS Qualcomm, Samsung,
NVIDIA, and Mediatek ேபா ற a(
வனCக=ட ஒ4பTதS ேம\ ெகாOP,
அTa(வனCக=>. G4 எTத வ1வைம4F+
இ@>க ேவOPS எ ப தைன வழCD அத\
ேக\ப G4கைளA தயாJ>க அkம) ெகாPAL
ெப\(> ெகா/DறL. அPAத இடA)+ இ@4
பL இOெட+. ஏ.ஆ;.எS. a(வனS தா ,
Rத Rதm+, இரOP .வாU ேகா; 4ராச ச;
கைள (ெமாAதA)+ எUP) ெகாOP G4 வ1வ
ைம4ப)+ ஈPபUடL. இவ\8+ ஒ@ .வாU 
ேகா; FJo அ)க பUச ெசய+ )ற தர பய 
பPAத4பPS. இ ெனா@ .வாU ேகா; FJo,
ேபUடJ, உ´ணS ேபா ற வ\ைற> கOகா
h>.S. ெபாLவாக இTத இரOP .வாU
ேகா; FJoக=S தrAதrேய தா ெசய+
பPS. இ ைற>. சTைத>. வ@S ெப@Sபா
லான Hமா;U ேபா க/. ஏ.ஆ;.எS. தTத கU
டைம4F+ .வா+காS, சாSசC, {1யாெட>
ேபா ற a(வனCக/ தயாJAத G4க=ட 
தா நம>.> Dைட>D றன. அµH ம\(S
ெலேனாவா ேபா ற, இOெட+ a(வனA
Lட தாCக/ தயாJ>.S கS4tUட;க=>.
ஒ4பTதS ேம\ெகாO P/ள a(வனCக/ மU
Pேம, இOெட+ a(வனA) 4ராசச;கைள4
பய பPALD றன. இOெட+, .வாU ேகா;
4ராசச;க=ட a(A)> ெகாOடL. ஏ.ஆ;.

எS. a(வனS இரOP .வாU ேகா; அடC
Dய 4ராசச;கைள> ெகாOP/ளL. இOெட+
ேல4டா4 கS4tUட;க=>., தrேய ஒ@ 
அைம4F+ வ1வைம>க4பUட 4ராசச;
கைள> ெகாPAL வ@DறL.

எனேவ, ஆ>டா ம\(S .வாU ேகா; 4ராச
ச;கZைடேய ெசய+ )ற ேவ(பாP அைவ
.84FPS எOகZ+ இ+ைல. அதனா+ தா , 
Gல ெமாைப+ a(வனCக/ தCக/ ெமாைப+
ேபா கZ+ உ/ள 4ராசச; G4 .8AL .84 F
Pைக*+, அைவ “உOைமயான ஆ>டா ேகா;
(“True octa-cores”,)” என> .84FPD றன.
அ4ப1> -(வத zலS, தCக=ைடய G4
கZ+, எUP ேகா; FJoக=S R�ைமயான
ச>)ையA த@S வைக*+ இய>க4பPவதாக
அ8Y>D றன.

ஆனா+, இ)+ எ ன ேவ1>ைக எ றா+, 
ெப@Sபாலான அ4 Zேகஷ க/ R�ைமயான

பல த@S வைக*+
இயCக, எUP ேகா; 
FJoக=S, ஒ@
4ராசசJ+ இயCகA 
ேதைவ இ+ைல
எ பேத. அO
ைம*+ வT)
@>.S Gல
ஆOUராcU
Y ை ள ய ா U

Pக/ -ட .வாU
ே க ா ; 4ராசச;கZ+ Gற4பாக

இயC.D றன. ஆனா+, இைவ இயCக ந+ல
DராF>H 4ராசச; Lைண இ@>க ேவOPS.

.வாU ம\(S ஆ>டா ேகா; 4ராச ச;க=>
Dைடேய உOைம*ேலேய இய>க )ற 
ேவ(பாP உ/ளதா எ ற ச;^ைச இ@TதாiS,
இTத மாயA த ைமைய பல ெமாைப+ ேபா 
a(வனCக/, வா1>ைகயாள;கைள> கவர
பய பPA)> ெகா/ D றன எ பேத
உOைம. எனேவ, வாCக இ@>.S ெமாைப+
ேபா )றைன, அத ஆ>டா அ+லL
.வாU ேகா; 4ராசசைர> ெகாOP மUPS
R1o ெசc)ட ேவOடாS. ம\ற வச )கைளA
த@S ஹா;U ேவ; பாகCக=S R>Dயமான
ைவேய. எனேவ, ெமாAத ெசய+ )றைன> 
ெகாOP தா , ெமாைப+ ேபா  ஒ ைற 
எைட ேபாட ேவOPS.

இ4ேபாெத+லாS, இைணய தளCகZ+,
பல; ெமாைப+ ேபா )ற .8ALS, 
.84FUட ேபா ஒ ைற, அேத ஹா;Uேவ;
அைம4F+ உ/ள ம\ற ேபா க=ட 
ஒ4FUPS தகவ+கைள4 ப)TL
வழC.D றன;. இவ\ைற4 ப1AL நாS
ெமாைப+ ேபா ஒ 8 )றைன R1o
ெசc)டலாS.
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எ+.|. a(வனS, அOைம*+ த k
ைடய உய;aைல Hமா;U ேபா ஒ ைற

LG G4 Dual (D818N) எ ற ெபயJ+ ெவZ*U
P/ளL. �. 51,500 என Yைல*ட4பUP,
ஜூ மாதS ெவZ*ட4பPS என அ8Y>
க4பUட இTத ெமாைப+ மாட+, த\ேபாL
�. 49,999 என Yைல*ட4பUP Dைட>D
றL. Infibeam வ;Aதக இைணய தளS வVயாக
வாCD> ெகா/ளலாS. ஜூ 1 Rத+ இL Y\
பைன>. வTதL.

இத" Xற/0 அSசWகI:

2560 ×1440 F>ெஸ+ )றkட  -1ய 5.5. 
அC.ல அளYலான )ைர. இத Quad HD In-
cell Touch Quantum காUG )ைர 538 ppi )ற 
ெ க ா O ட த ா க அைம>க4பUP/
ளL. 1.8 Dகா ெஹ;UH
ே வ க A ) +
இ ய C . S ,
ெஹ>ஸா ேகா;
Snapdragon 808
4ராசச; தர4பU
P/ளL. இத 
ராS ெமமJ 3
|.F. இத 
H ே ட ா ே ர q
ெமமJ 32
|.F. ைம>ேரா
எH.1. கா;U
ெகாOP இதைன இ kS அ)க4பPA-
தலாS. இ)+ இயC.S GHடS ஆOUராcU
5.1 லாmபா4. இரOP GSகைள இ)+ இய>
கலாS.

F 5றமாக bக^ Gற4பான ேகமரா ஒ (
இயC.DறL. 16 ெமகா F>ெஸ+ )ற ெகாO
டL. Laser Auto Focus and 4K video recording எ ற
ந�ன வச )கைள> ெகாOடதாக உ/ளL. R 
5றமாக 8 எS.F. )ற ெகாOட ேகமரா உ/
ளL. இத பJமாணS 148.9×76.1×9.86.3
b{. எைட 155 DராS.

ெநUெவா;> இைண4 F\. 4| எ+.1.இ., 
3|, ைவ F, 5=ªA 4.1., |.F.எH., எ .
எ4.G., HmS ேபா;U ஆDய ெதாV+ WUப
வச)க/ தர4பUP/ளன.

இத ேபUடJ 3,000 mAh )ற ெகாO
டL. இதைன வய;ெலH Rைற*+ சா;q 
ெசcL ெகா/ளலாS.

இTத மாட+ ேபா க@45 ம\(S FரoO
ெலத; வOணCகZ+ Dைட> DறL. YைரY+
Gக45 வOணA )iS இTத ெமாைப+ மாட+ 

வர உ/ளL.
ஜ ூ 

1 5 > . /
இ த ை ன
ஆ ; ட ;
ெ ச c L
வ ா C . ப
வ;க=>.,
ெ ம U ட +
ே ப ா ற
ே த ா \
ற A ) +

உ/ள F கவ;, ஒ@Rைற HD� மா\8>
ெகா/=S சiைக, -P தலாக ஒ@ ேபUடJ,
அதைன சா;q ெசcவ த\கான HடாOU ஆD-
யன இலவசமாக வழCக4பPDறL.

8 6 201514
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ஏ� அC.ல அளYலான )ைரnட 
-1ய Y1ேயாகா ெமாைப+ VA81M

அOைம*+ பUெஜU Yைல ேபானாக ெவZ 
வTL/ளL. 1024 x 600 F>ெஸ+ )றkட ,
ம+U1 ட^ வச)nS ெகாOP/ளL. இரOP
GSகைள இ)+ இய>கலாS. ஆOUராcU
DUேகU 4.4. GHடS இதைன இய>.DறL.
1.3 Dகா ெஹ;UH ேவகA)+ இயC.S
.வாU ேகா; 4ராசச; தர4பUP/ளL. இத 
ராS ெமமJ 512 எS.F. Hேடாேரq ெமமJ
4 |.F. இதைன ைம>ேரா எH.1.கா;U
ெகாOP 32 |.F. வைர அ)க4பPAதலாS. 
இத F 5ற> ேகமரா 2 எS.F. )ற 
ெகாOடL.

R ப>கS 0.3 எS.F. ேகமரா 
தர4பUP/ளL. ெநUெவா;> இைண4F\. 

3|, ைவ F, 5=ªA, |.F.எH. ஆDய 
ெதாV+ WUபCக/ தர4பUP/ளன.

இதைன ெவZ*UP �1ேயாகா  தைலைம 
a;வாD ேப�ைக*+, ெபJய அளYலான
)ைர ெகாOட ெமாைப+ ேகமராYைன
வா1>ைகயாள;க/ அ)கS Y@S5வதா+, 
.ைறTத Yைல*+ இதைன> ெகாOP
வTததாக> .84FUடா;. இதனா+, ேகS 
YைளயாPவLS, ம+U1 {1யா ைப+கைள 
இய>.வLS bக^ GறTத அkபவமாக
இ@>.S எ (S ெதJYAதா;.

ெச ற ஆOP ைம>ேராேம>H a(வனS 
த kைடய Micromax Canvas A1 (AQ4501)
மாட+ ெமாைப+ ேபாைன 4 |.F. Hேடாேரq
aைனவகALட ெவZ*UடL. த\ேபாL
அேத மாட+ ேபா 8 |.F. aைனவகALட 
ெவZ*ட4பUP/ளL. இத அ)க பUச
Yைல �. 6,039. இதைன eBay.in தளA)+
ெப\(> ெகா/ளலாS. இத Gற45 
அSசCக/:

)ைர 4.5 அC.லS. 854 x 480 F>ெஸ+
)றkட IPS 1HFேள காUG ெகாOடL.
இத 4ராசச; 1.3 Dகா ெஹ;UH ேவகA)+
இயC. .வாU ேகா; 4ராசச; ஆ.S. இத  ராS 
aைனவகS 1 |.F. Hேடாேரq ெமமJ 8 |.F.
இதைன ைம>ேரா எH.1. கா;U ெகாOP 32 
|.F. வைர அ)க4பPAதலாS. ஆOUராcU 
5.1 லாm பா4 ஆ4பேரU1C GHடA)+
இயC.DறL. இரOP GSகைள இய>.S
வச) ெகாOடL. F ப>கமாக எ+.இ.1.
4ளா´ இைணTத 5 எS.F. )ற ெகாOட
ேகமராoS, R 5றமாக 2 எS.F. ேகமராoS
உ/ளன. எ4.எS. ேர1ேயா ம\(S 3.5. b{ 

ஆ1ேயா ஜா> தர4பUP/ளன. ெநUெவா;> 
இைண4F\. 3|, ைவ F, 5=ªA ம\(S
|.F.எH. ஆDயைவ இயC.D றன.

இத ேபUடJ 1,700 mAh )ற ெகாOடL.
க@45 வOணA)+ இTத மாட+ ேபா  

Dைட>DறL.

aXேயாகா6 VA81M

ெமாைப+
ெவbcd

ைம-ேராேம-%
கா6வா% ஏ1 8 _.3.
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வ@S ஜூ  15 Rத+, F.எH.எ .எ+. 
ெமாைப+ ேபா பய பாU 1ைன4

ெபா(Aத வைர, இT)யா R�வLS ஒேர மO
டலமாக> க@த4பட உ/ளL. எTத F.எH.
எ .எ+. GSbைனnS எTத ஊJ+ இ@TLS
பய பPAதலாS. ேராbC கUடணS இ+ைல.
இT)யா R�வLS, 10 ேகா1 ேப@>. ேம+,
F.எH.எ .எ+. இைண4Fைன4 பய ப PA)
வ@D றன; எ பL .84FடAத>கL. Fர
தம; ேமா1 அவ;க/ அரG  ஓராOP aைறo 
YழாY+ இL அ8Y>க4பUடL. ெச ற 
ஏ4ர+ மாதS, F.எH.எ .எ+. a(வனS த  
ேராbC கUடணA)+ 40% வைர .ைறA)@T
தL. இ4ேபாL அL R�ைமயாக w>க4பU
PYUடL.

இதைன அPAL, தrயா; a(வனCக/
ேபாU1யாக, வா1>ைகயாள;கைள இ�>க,
எ ன ெசcய4 ேபாD றன எ ( ெபா(A)
@TL பா;>க ேவOPS.

ேமiS Gல தகவ+க/ அரG தர4Fm

@TL அ8Y>க4பUP/ளன.
Hெப>UரS ஏலA ெதாைக �. 80,227 ேகா1 

அ14பைட ெதாைகயாக a;ணயS ெசc)
@Tத aைல*+, �. 1,09, 874 ேகா1 அர�
ெப\(/ளL. இL வைர இTத வைக*+
ெப\ற ெதாைக*+ இLேவ bக அ)கS.

ெச ற ஏ4ர+ மாத இ()*+, F.எH.
எ .எ+. ம\(S எS.1.எ .எ+.
ஆDய இரOP ெபாLALைற a(வனC
கZ , வா1>ைகயாள;க/ (ெமாைப+ ம\(S
தைரவV இைண45) எOh>ைக 10
ேகா1ையA தாO 1n/ளL. கடTத 3 ஆO
PகZ+, வா1>ைகயாள;க/ உய;o அ)க
மாகேவ இ@TதL.

201415+, F.எH.எ .எ+. a(வனS 47
லUசS 5)ய வா1>ைகயாள;கைள4 ெப\றL.

ேம 1 Rத+, இரo ேநர தைர வV ெதாைல
ேபG அைழ45க/ இலவசமா>க4பUடL
அைனவ@S அ8Tதேத.

ஆ!"ரா%" லா(பா* உய-.ற0
~S9 v*வன6KH ஆBPராqP ஆ=ப

ேரP`W hdட+ பயHபாP`%, லாoபா= hdட+
பயHபாG, ெசHற ேம மாத6K% 2.7% உயb\7,
12.4% ஆக இV\த7. இH_+ அKக+ பயHப-
G6த=பGவ7 ெஜ%o �H hdடேம.
ெமா6த6K%, ஏ=ர% மாத+ இV\தைத8 காP

`c+, ஆBPராqP பயHபாG, ேம மாத6K% 
இV மடWS அKக[679ளதாக ~S9 அs?6
79ள7. R=ரவ[p%, ஆBPராqP பயHபாG
1.6% ஆக:+, மாba மாத6K% 3.3% ஆக:+ 
இV\த7.

ஜூ6 15 hத+
ஒேர ெமாைப+ இk8யா
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ேகB` -ரd சாகா தV+ ைம8ேராசா=P, Sழ\ைத
க]8கான ேவ* hல தb8க �Kயான ?ைளயாPG
கைள�+ தH hdட67டH த\7, Sழ\ைதக3H
அs:6 Kறைன வளb8கலாேம. 

பா. அ"பரச", NxவாyL.

எ%லாV+ வாPd ஆ= வ� அைழ=jக9 இலவச+
எH* எB� பயHபG6K8 ெகாB`V8ைகp%,
அதH RHன� ெசல: Ss67 ெத3வாக ?ள8-
ய7, உBைம vைலைய உணb67-ற7. எ3ைம
யான உWக9 ?ள8க+ நHறாக உ9ள7. i8க நHs.

எ". zேத{ ேவU|xக", ெச"ைன.

ஆpர+ �பாq8S ம(த �ைள எHற தைல=ைப= 
பாb67 ஆaச[ய67டH ப`8க ஆர+R6ேதH.
தWக3H 2025% `�Pட% உலக+ கPGைர வV+
எKbகால6ைத iக அVைமயாக8 காP`�9ள7.
vaசய+ இைவ எ%லா+ நட\ேத*+. இத)S ேமc+
rHேன)றWக9 வV+.

ஆ. ெத"னவ", NxெநUேவ}.

உலக ம8க9 அைனவV+ ஒேர இைண=R% இV=
பாbக9 எHற எBணேம நம8S அள?%லா ம-�a
hைய அ38-ற7. மV67வ h-aைச rைறpc+
`�Pட% வ� rHேன)றWக9 ஏ)பPG, ம(தH 
நல67ட_+ ம-�ah�ட_+ வா�\தா%, அ7ேவ
ம(த இன6KH iக= ெப[ய jரPhயாக மா*+.
`�Pட% அs?ய% இத)S வ� தV+ எHற ந+R8
ைகைய உWக9 கPGைர தV-ற7. நHs.

ஆL.ெசMNUநாத", ேகாைவ.

வாPடbமாb8 Ss6த Ss=Rைன ேக9? பK% 
பSKp% த\த7 பய_9ளதாக அைம\த7. இ7
ப)sய எH tBட நா9 Sழ=ப+ �b\த7.

எ". அ"ன�ர`, ெசQயா�.

ஆ=பேரP`W hdட+ Ss6த தWக3H பK% ெத3
வாக தகவ%கைள6 தVவதாq உ9ள7. இV=R_+,

இ7 Ss6த ?ள8கமான கPGைர ஒHைற6 தர:+.
அK%, எ\த ஆ=பேரP`W hdட6Kைன, எ\த
ப�க]8S= பயHபG6Kனா% அKக பயH
உBG எHபதைன ?ள8கமாக6 தர:+.

�. மாலா ரா`, ெசWகUப4;.

ஜனாKபK மா3ைகைய6 ெதாடb\7, ம8க9
~G+ ரp% vைலயWக9, பd vைலயWக9 ஆ-ய
வ)s% ைவ R இைண=Rைன இலவசமாக= ெபா7
ம8க]8S வழWக ேவBG+. இ7 ம8க ]8S=
ெபV+ ேசைவயாக இV8S+.

ேக. ம��ளா ேத{, ம�ைர.
{Bேடாd 10 ெப*வK%, ஒUெவா VவV8S+
எ\த பK=j -ைட8S+ எH* காP ̀ ய7 iS\த
பய_9ள தாக உ9ள7. எ\த பK=j என6 ெத[\7 
ெகாBG, அ7 தர இV8S+ வசKகைள= பயHப
G6த தயாராக இV=ேபா+.

சா. ேமகநாத", 0�qேச�.

இHடbெநP டாP ஓ.ஆb.�. KPட6K% 
ேசb\79ள நபbக9, RH நா3% கPடண+ 
ெசc6த8 ேகாV+ேபா7 அதைன ?PG ?ல-
?Gவாbக9. இ=ேபாேத Ss=RPட v*வன6KH
ெமாைப% இைண=j ெப)ற வbக ]8S மPG+ 
இ7 வழWக=பGவ7, ேபdj8 v*வன6KH
rய)hையேய ச\ேதக=பட ைவ8-ற7.

எ". �தLசனS, Nx/�L.

இைணய வ� அைழ= jக]+, ெமாைப% வ�
அைழ=jக]+ ஒHற%ல எHபைத அரu j[\7
ெகாBG, ெமாைப% ேசைவ v* வனWக9
வVமான= பWS ேகPS+ ேவB Gேகாைள
r)scமாக vராக[8க ேவBG+. ெநP vnP
ராoP` அம%பG6த, உWக9 கPGைர ந%ல
அ`=பைடைய6தV-ற7.இதைனெமா�ெபயb67
ம6Kய அரu8S அ_= jWக9.

V. கxணா�L�N, ேசலS.
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ேக9?: rHj ஒVrைற uV8Sa ெசா)க9 
Ss6த ஓb இைணய தள+ ப)s ?பர+ ெத[?6K
V\�bக9. இவ)ைற6 தi�% ?ள8S+ தளWக9 
உ9ளனவா? ஆW-ல6Kேலேய தV+ தளWக3%
hற\த இைணய தள+ Ss678 ~ற:+.

எ". ர�MNர", ேசலS.
ப)+: தbV+ �@>.^ ெசா\க=>ெகன

தளS எLoS தrேய இ@4ப தாகA ெதJ ய
Y+ைல. ஆCDலA)+ Yள>கS அZ>.S
தளS எr+, ஏ\கனேவ இL .8Aத தளA)
ைனேய பJTLைர>Dேற . அ4ேபாL தTத
Yள>கA)ைன இC. அZ>Dேற . இ4ேபாL
அTத தளS bகoS YJo பPAத4பUP/
ளL. R 5 28 லUசAL 84 ஆ*ரS �@>.^
ெசா\க/ இ@Tத இடA)+ இ4ே பாL ேமiS
பல லUசS ெசா\க/ இைண>க4பU P/ளன.
தகவ+ தைல45 எOh>ைகnS உய;TL/
ளன. ஓ; இைணய தளS எ4ப1 த rடS
உ/ள தகவ+கைள அ\ைற4 பPAத ேவOPS 
எ பத\. இL ஓ; எPAL> காUP.

ெபாLவாக4 பய பPAத4பPS �@>.^
ெசா\க/ நS அைனவ@>.S ெதJTதைவயா
கேவ இ@>D றன. ஆனா+, இவ\8 எO
h>ைக bகoS .ைறo. நாS ¨+கைள4
ப1>ைக*iS, இைணயA)+ Gல கUPைர
கைள4 ப1>ைக*iS பல YஷயCகைள
அவ\8 �@>.^ ெசா\களாேலேய ெதJTL
ெகா/DேறாS. அவ\8 YJவா>கS என அTத

¨+கZ+ தர4பPவ)+ைல. வாசக;க=>.A
ெதJnS என அவ\ைற எ�)யவ;க/ YUP
YPDறா;க/. அ+லL YJவா>கS ெதJTL
எ ன ஆக4 ேபாD றL. YஷயS ெதJTதா+ 
ேபாLS எ (S YU PYPDறா;க/. அ4
ப1 ஒ ைற நாS சT)>.SேபாL, அவ\8 
YJவா>கA)ைன அ8TL ெகா/ள உதoS
வைக*+ இைணய தளS ஒ ( அைம>க4-
பUP/ளL. இத ெபய; All acronyms. இL
Dைட>.S RகவJ http://www.allacronyms.com/. 

இTத தளA)+ ெச றoட இ)+
Dைட>.S �@>.^ ெசா\கZ  எO h>
ைகnS அவ\8 YJவா>கRS தா . 30
லUசAL 96 ஆ*ரS �@>.^ ெசா\க/, ஏறA-
தாழ 2,740 தைல45கZ+ தர4பUP/ளன.
இதைன4 பா;Aத oடேனேய, அதைன 5>மா;>
ெசc)PS ஆவ+ ஏ\பPS.

இத தைல4F+ நாS ேத14 ெப( வத\
கான ேதட+ கUடS தர4ப PDறL. இடL
ப>கS, Topics, Popular, Random, and Suggest
என நா . தைல45கZ+ நாS இவ\ைற4
ெபற வV வ.>க4பUP/ளL. இைவ ேபாக, 
அ ைறய )னA)+ அ)கS ேதட4பUடL என 
ஐTL �@>.^ ெசா\க/ தர4ப PD றன. இைவ
ஒvெவா 8 xழாக அகர வJைச*+ ேத1 
அ8nS வVக=S Dைட>D றன. இ kS
பல வச)க/ நS ேதடைல எZ ைமயாகoS
YைரவாகoS அைம>D றன. இ ேற இTத 
தளS ெச ( பா;AL உCக/ .ழTைத க=>.S
இதைன4 பய பPAத> க\(A தரoS.

ேக9?: எH �ெமp% கண8-ைன �` ?ட
r`: ெசq79ேளH. இK% உ9ளவ)ைற ேப8
அ= எG67 ைவ67?PேடH. ஆனா%, எ=ப`
�Gவ7 என6 ெத[ய?%ைல. எHன ெசqதா%,
uவ`Hs அ�8க=பG+ என8 காPட:+. என8S 

ேக= – ப8+–டாKடL ெப. சMNர ேபா5 –
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இHெனாV ெபய[% �ெமp% அ8க:BP
உ9ள7. அதைன மPGேம ைவ678 ெகா9ள 
?V+j-ேறH. இரBைட ைவ678 ெகா9வK%
hல ேநரWக3% Sழ=ப+ ஏ)பG-ற7.

எ". கமலா. ெச"ைன.
ப)+: பல; இL ேபால இரOP அ>க

oOUக/ ைவAL> ெகாOP சமாZ>க R1
யாம+, ஒ ைற> கவr>காம+ YUPYPD
றா;க/. ஆனா+, அ)+ ெதாட;5 ெகாO 1@Tத
நOப;க/, அத\ேக ெம*+ அk4Fனா+,
நாS அதைனnS பராமJALAதா ஆக ேவO
1n/ளL. அத\.4 ப)லாக, அதைன z1
YUடா+ ந+லLதா .

இr எ4ப1, உCக/ கண>Dைன w>.வL
என4 பா;>கலாS. Rதm+,

1. h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m / a c c o u n t s /
DeleteCaribouService எ ற RகவJ*+ உ/ள
தளS ெச+லoS.

2. இC. உCக=ைடய tச; ேநS ம\(S
பாHேவ;U ேகUக4பPS. சJயாகA தரoS.

3. இC. Dைட>.S ெச>பா>®+ 1> அைட
யாளS அைம>கoS. F ன;, ம\ற -./
ேசைவகைள4 பய பPAத எ ன அ>
கoOU பய பPAத4 ேபாD·;க/ எ ற
YனாY\., மா\றாக உ/ள -./ அ>-
கoOU ெபயJைன அைம>கoS.

4. பாHேவ;1ைன> ெகாPAL, "Remove
Gmail"எ ற பUடr+ DZ> ெசc)டoS.
இரOP நாUகZ+ உCக/ |ெம*+ அ>
கoOU w>க4பPS.

5. உCக/ |ெம*+ அ>கoOU w>க4பUட
F ன;, எ ன ெசcதாiS, அTத அ>க-
oOU1ைன {OPS ெபற R1யாL.
அ)+ உ/ள ெமேசqக/ Dைட>காL.

ேக9?: த)ேபா7 உ9ள ?Bேடாd hdட6K%
உ9ள கா%SேலPடbக3% பல R[:க9 இV=ப
தாக ஒV கPGைரp% ப`6ேதH. அ7 ேபால இ%
ைலேய. நாH ?Bேடாd 7 ைவ679ேளH. ஏH,
எH(ட+ மPG+ இ%ைல. தவறாக8 ைகயாB ̀
V=ேபேனா எHற ச\ேதக+ வV-ற7. �b8S+ வ�
கைள6 தர:+.

கா. {�வநாத", ம�ைர.
ப)+: உCக/ கS4tUடJ+ உ/ள கா+.

ேலUட; சாதாரண கா+.ேலUட; இ+ைல.

YOேடாH GHடA)+ இ4ேபாL தர4பPS
கா+.ேலUட;க/, ெவ(S -Uட+, கVAத+
கண>.கைள மUPS ெசய+பPA)> காUPS
வைக*+ தர4பPவ)+ைல. ேமலாக, இ kS
பலவைக கண>.கைளnS இ)+ ேம\ெகா/
ளலாS. இவ\ைற> ைகயா=S வVக/ இேதா.

இ)+ நா . வைகயான கா+.ேலUட;
கைள> காணலாS. அைவ: Standard, Scientific 
mode, Programmer mode, ம\(S Statistics mode. 
கா+.ேலUடJ+ ேமலாகA தர4பPS ேட4
கZ+, View DZ> ெசcதா+, இTத வைகக/
பU1யmட4பPS. இTத வைகக/ மUP
b 8, wCக/ ேம\ெகாOட Standard and
Scientific கண>.க/ அைனAைதnS பU1ய
mUP> காUPS. Yt ேட4 ெச (, History
எ ப)+ DZ> ெசcதா+, இதைன4 ெபறலாS. 
History எ பத x] Digit grouping எ ற FJo
Dைட>.S. இதைனA ேத;TெதPAதா+, ஒv
ெவா@ z ( இல>கCகைள அPAL ஒ@ கா\
5/Z ேச;>க4பPS.

அேத ேபால, இ4 FJY+ Unit or Time மா\
(வத\கான FJoS உ/ளL. இத zலS
wCக/ FறTL எAதைன நா/ எ பதைன> 
கண>DடலாS. இ@ ேவ( நாUக=>.
இைடேய உ/ள நாUகைள> கண>DடலாS.
இ)+ உ/ள ஒ;> ¬U FJY+, gas mileage,
mortgage payments, or lease payments ஆDயவ\
ைறnS கண>DடலாS. இவ\ைற> கண>DUட
F ன;, {OPS கா+ .ேலUட; ெதாட>க
aைல>. வர Yt ேட4 ெச (, Standard
aைல*+ DZ> ெசc)டலாS.

ேக9?: எH(ட+ ?Bேடாd 8 ஆ=பேரP`W
hdட+ உ9ள ேல=டா= உ9ள7. அைன67 அ=
ேடPGக]+ ட:BேலாP ெசqய=பPடாc+,
அவ)ைற எH அ_மK ெப)ற RHனேர, இHdடா%
ெசqKட ேவBG+ என ெசP`Wd அைம679ேளH.
?Bேடாd 8.1 உ9ள7, இய8- ெசP ெசqKடவா
எH* hdட+ பா= அ= ேகP-ற7. இதைன அதH
ேபா8-% இய8-, ?B 8.18S அைம678 ெகா9
ளலாமா? அ=ப` அைம6தா% தாH, ?Bேடாd 10
hdட6K)S இலவசமாக அ=ேடP ெசqKட r`�+
எHப7 உBைமயா?

ஆL. மேக5வ�, ேகாைவ.
ப)+: YOேடாH 8.1>. அ4ேடU ெசcL

ெகா/=Cக/. எTத4 Fர^ைனnS வராL.
அ4ேடU ெசcL R1>.S வைர, உCக/
கS4tUட; b ச>)nட இ@>க ேவOPS.
இைடேய அL .ைறTL இ+லாம+ ேபாcYட>
-டாL. YOேடாH 8.1>. மா8ய F னேர,
YOேடாH 10>. மாற R1nS எ பL உO
ைமேய. wCக/ இ4ேபாL மாறாYUடாiS,
YO 10>. மாற Rய\G>ைக*+, அL YO
8.1>. மா\8> ெகாOPதா , YO 10>.
உCகைள> ெகாOP ெச+iS. 5)ய GHடC
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கைள4 பய பPA), 5)ய வச)கைள இய>D
அkபYAL4 பா@Cக/. உCக/ கS4tUட;
ெதாP உண; )ைர ெகாOடதா எ ற தகவைல
wCக/ தரY+ைலேய. பரவா*+ைல.

ேக9?: hல dமாbP ேபாHகைள= ப)s Ss= R
Gைகp%, அK% அ8�லேரா�Pடb இV=பதாக
எ57-�bக9. அதைன= ப)sa hs7 ?[வாக8
~ற:+. அதH ெசய%பாG எHன? அ7 அவhய+
ேதைவ=பGமா?

எ5. கலா ரா`, 0�qேச�.
ப)+: அ>®லேரா{Uட; (accelerometer) எ 

பL Hமா;U ேபாr+ இயC.S ஒ@ ெதாV+
WUபS, ேபா எTத ப>கS )@4ப4பPDறL
எ பதைன உண;TL, அத\ேக\றா;ேபால,
)ைர> காUGைய இTத ெதாV+ WUபS காU

PDறL. எPAL> காUடாக, ப>கவாU1+ ேபா 
)@4ப4பPSேபாL, காUG ேபா;UெரcU aைல
*m@TL ேலOUHேக4 aைல>. மா\ற4பP
DறL. இேத ெதாV+ WUபS, ெச8Tத aைல*+,
ைகேராHேகாF> ெச சா; எ kS ெதாV+
WUபமாக^ ெசய+பUP, ேபாr மா\( aைல
கைளA L+mயமாக> கண>DUP த ெசய+
பாU1ைன ேம\ெகா/DறL.

ேக9?: ேபdj8 தள6K%, எH அ8க:BP
`ைன=பாb8ைகp%,ஒVhலb பK\ 79ள ?`ேயா 
இயWக6 ெதாடW-?G-ற7. இ7 அWS தர=பP
G9ள தகவ% ெட8dPைட= ப`=பK% கவன8
Sைற?ைன ஏ)பG67-ற7. இதைன இயW
க?டாம% ெசqKட எHன ெசqKடலா+? அ%
ல7 அைவ இயW-6 தாH ஆSமா?

எ". சSப� ^மாL, {x�நகL.
ப)+: உCக=>. Y@4பb+ைல

எr+, அL இயC.வைத a(A)Y
டலாS. ேபH5> )ைர*+, ேமலாக>
காUட4பPS G8ய அS5> .8
அ+லL R>ேகாணA)ைன DZ>
ெசc)டoS. இC. Dைட>.S
ெசU1CH (Settings) எ ப)+
DZ> ெசcL ெசU1CH ெமk
ெபறoS. )ைர* இடL 5றS
உ/ள FJY+, xழாக Videos எ ( ஒ@
ஆ4ஷ Dைட>.S. அ)+ DZ> ெசc
)டoS. F ன;, இரOP FJ
oக/ காUட4பPS. ஒ ( மாறா
aைல*+ உ/ளைவ; இ 

ெனா ( Auto-Play Videos. ேபH5> )றTதoட ,
அ)+ ப)ய4பUP/ள �1ேயா>க/ உடேன
இயCக ேவOடாS என R1ெவPAதா+, இத 
அ@D+ உ/ள அS5> .8ைய DZ> ெசcL,
அ)+ Off எ பதைனA ேத;TெதP>கoS.

ேக9?: ேவbP டாSெமBP ஒHைற எH நB 
ப[டiV\7 ெப)ேறH. அK% ஒV =ேளா
சாbP, அத_9ளாக ெட8dP பா8d உ9ள7. 
இதைன R[BP ெசqKGைகp%, அ\த பட+
அaசாக ம*8-ற7. R[Bட[% இத)கான
ெசP`Wd இV=பதாக6 ெத[ய?%ைல. ேவbP
டாSெமBP ̀ ேலேய இத)கான ெசP`Wd
அைம8க=பP`V8Sமா? அ=ப`யானா%, எ=ப`
இதைன t8- அahடலா+?

ெச.�ர�ச" ^மாL, ம�ரவாயU.

ப)+: ேவ;U 5ேராDராS, நS டா.
ெமOU1+ ெட>HUPட இைண>க4பU1
@4பவ\8+, எவ\ைற அ^GடலாS, எவ\ைற
அ^Gட> -டாL என வைரயைற ெசcL
ைவ>DறL. இ@4FkS, wCக/ Y@S5S
DராF>H படCகைள அ4ப1ேய அ^G+
Dைட>க ேவOPS என Y@SFனாiS,
அதைன அ^GPS வச) உ/ளL. அத\கான 
ெசU1CH அைம4Fைன இC. த@Dேற . 
1. Rதm+ Word Options டயலா> பா>ைஸA

)ற>கoS.
2. இTத டயலா> பா>®+ இடL ப>க மாக

உ/ள Advanced எ ப)+ DZ> ெசc )
டoS.

3. இ)+ Print எ ( இ@>.S
ப.) வைர H.ேரா+ ெசcL ெச+-
லoS.
4. இC. Use Draft Quality எ 

பைத w>D ைவ>கoS.
5. F ன; இடL 5றS உ/ள
Display எ ப)+ DZ> ெசc)டoS.
6. அPAL Print Drawings Created 

in Word எ ப)+ உ/ள ெச>
பா>H ேத;TெதP>க4பU1@4ப
தைன உ() ெசc)டoS. இேத
ேபால Print Background Colors and
Images எ பைதnS ேத;TெதP>

கoS. F ஓேக DZ> ெசcL ெவZ
ேயறoS. இr உCக/ டா. ெமOU1+

உ/ள இேமq, DராF>H இேமq 
ஆDயைவ அழ காக அ^ Gட4பPவ
தைன> காணலாS.

222222222000000000020

WS தர=பP
கவன8

ன இயW
+? அ%

நகL.
ைல
Y

S
ஒ@

ெசc

உ/ள
டo

3.
ப
ல
4.

பைத
5.
Di
6

க
ேயறo

ேக= –ப8+


