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 !ேடா% எ(%) ம+,-  !ேடா%
7 ஆ/பேர234 5%ட4க89, டா%(

மாேனஜைர அ3(க3 பய@பABC வEத பய-
னாளIகJ(K,  !ேடா% 10 5%டBC9 
இய4K- டா%( மாேனஜI ெசயQ, பல ஆS
சTயU2A- மVWS5யான உணIைவB தE
Z[ளZ. இ4K,  !ேடா% 109, டா%( 
மாேனஜI ெசயQ]9 தர/ப2A[ள ேம-பா2
3ைன^-, _Aத9 வசCகைள^- காணலா-.

டா%( மாேனஜI நம(K பல ேநர4-
க89, ந9ல உத ையB தa- ெசயQயாக,

 !ேடா% இய(கBC9 ெசய9ப AVறZ. ஒேர
பாIைவ]9, இZ க-/d2டT9 இய4K-
eேராVரா-க[ அைனBைத^- கா2A-. அத@
ெசய9பாAகைளB Z9Qயமாf( கா2A-.
உ4க[ க-/d2டT9 அ/ேபாZ இய4K-
ேசைவகைள^- சTயாக/ ப23யQA-.

ெபாZவாக டா%( மாேனஜI Uல-, நா- 
gட4V/ ேபான eேராVரா-கைள h,Bதலா-.
 !ேடா% 109 உ[ள டா%( மாேனஜI, 
உ4க[ க-/d2டT@ ெசய9பா2 3ைன நா-
க!காi(க உதjVறZ. இத+K 5.).^. 9
கா2ட/பA- வைரபட4க[ ம+,- ேட2டா

உWக2 ேக2X, ச^ேதக!, கR56கைள
அD"_ைக<. அ^த^த" ப3@<O
தைல"_கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ[\! எOற உWக;O
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அளj உதjV@றன. உ4க[ க-/d2டI ம+ற
க-/d2டIகJட@ ஒa வைல/)@னQ9
இைண(க/ப23aEதா9, டா%( மாேன
ஜைர/ பய@பABC ெந2ெவாI( இய4K- 
hைல]ைன( காணலா-. எEத எEத க-/d2
டெர9லா- இைண(க/ப2A[ளன எ@பத
ைன^- க!டkயலா-.

 !ேடா% 109 தர/ப2A[ள டா%( 
மாேனஜI  !ேடா% எ(%) ம+,- 
 !ேடா% 7 5%ட4க89 தர/ப2ட டா%(
மாேனஜI ெசயQைய( கா23l- mக எ8ைம
யாக இய(க( _3யதாகj-,  ைர 9 ெசய9
பட( _3யதாகj- உ[ளZ. க-/d2டைர
இய(KவC9, mக( Kைறவான அnபவ-
ெகா!டவIகJ(K( _ட இதைன இய(KவZ
எ8தானதாக இa(VறZ. Kk/பாக, gட(க/
ப2A Uட/படாம9 இa(K- eேராVரா-
கைள இத@ Uல- mக எ8தாக U3 ட
g3^-. அேத ேநரBC9, 5ல ெசய9பாAகைள
mகj- ேம-ப2ட hைல]9 ேம+ெகா[ள
இயl- வைக]9 டா%( மாேனஜI இட- தa-
VறZ.  !ேடா% 10 தa- இBதைகய ெசய9
பாAகைள இ4K Kk/)2A( காணலா-.

ெசயPகK இயMகRைத STRUதV

க-/d2டI பய@ப ABZபவIக[ ெபa-
பாl- டா%( மாேன ஜைர இய(KவZ,
ெசய9படாம9 உ[ள ெசயQகைள h,BZவ
த+KBதா@. இத+கான வoகைள mக எ8ைம
யான பயனI இைடgக- (user interface) Uல-
 !ேடா% 10 5%ட- வழ4K- டா%(
மாேனஜI தaVறZ. இ4K, ஏேதn- ஒa eேரா
Vரா- இய4காம9 gட4V/ ேபான hைல]9, 
டா%( மாேனஜைர இய(Vனா9, டா%(
மாேனஜT9 அEத அ/8ேகஷn- அaேக,
End Task ப2டn- தர/பAVறZ. அEத eேரா
VராmைனB ேதIEெதABZ, ப2டs9 V8(

ெசfZ, )@ டா%( மாேனஜைர U3 டலா-.
உ4கJ(KB ெதா9ைல ெகாABத eேராVரா- 
Uட/பA-. இத+கான dசI இ!டIேப% mக 
mக எ8ைமயானதாகj-, ேநர3யான ெசய9
பா23+K வo தaவதாகj-. உ[ளZ.

எXதாக Y>தV தகவVகK

t4க[ டா%( மாேனஜைர/ பய@ப ABC 
அCக ெசய9பாAகைள ேம+ெகா[J- Z3/
e[ளவராக இaEதா9, இC9 உ[ள More
Details ப2டைன அuBC, டா%( மாேனஜைர
இ@n- பல ேவைலகJ(K/ பய@பAB
தலா-. இC9 ஏu ேட/க[ தர/ப2 A[ளன.
அைவ: Processes, Performance, App History,
Startup, Users, Details, ம+,- Services. இதைன
இ@n- ச+,  Tவாக/ பாI(கலா-.

Processes ேட3

இEத ேட/)ைன அuBCனா9, அZ
இ@n-  T வான 5ல பiகJ(கான தளமாக
 T^-. அைவ Apps, Background Processes,
ம+,- Windows processes.

இ4K அCக- _2ட- இ9லாம9 தக
வ9க[ கா2ட/பட, gத@ைம ெசய9பாAக[
ம2A- மாறா hைல]9 கா2ட/ப Aவதைன/

பாI(கலா-. _A தலாக, Zைண ெசய9பாA
கைள( ெகா!ட ெசய9பா AகJ(K அaேக
ஓI அ-e( Kk இa/பதைன( காணலா-. 
அEத அ-e( Kk]9 V8( ெசfதா9, _Aத9 
ெசய9பாAக[ KkBZ ப23ய9 Vைட(K-.
Processes ேட/)9, எEத அ/8ேகஷ@ அC
கமாக க-/d2டT@ ெசய9Cறைன/ பய@ப
ABZVறZ எ@ற தகவைல/ ெபறலா- எ@பZ
அைனவa(K- பய@பA- ஒa தகவலாK-.

இ4K இைண(க/ப2 A[ள இர!டாவZ
படBைத/ பாIBதா9, CPU, Memory, Disk, and
Network ஆVய அைனBZ- அத@ ெசய9Cற@
சதxதBCைன( கா2Aவதைன/ பாI(கலா-.
அைவ வ!ணBC9 கா2ட/ப AV@றன.
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ைம(ேராசா/2 இEத வ!ண( Kky23ைன
heat map என அைழ(VறZ. இEத வ!ண-
எzவளj கaைம/ பட உ[ளேதா, அEத அள
 +K, அEத ெசயQ, அCகமாக க-/d2டT@
Cறைன/ பய@பABZVறZ எ@, ெபாa[.
ேமl-, இEத ெந2A வTைச]@ ேமலாக( 
V8( ெசfதா9, ெசயQக8@ Cற@ உk{|-
த@ைம(ேக+ப அைவ ப23யQட/பA-.

Performance ேட3

5.).^., ெமமT, 3%( ம+,- உ4க[ க-/-
d2டT@ ஈதIெந2 இைண/e, ைவ ) அ9லZ
eJ~B இைண/eக8@ அ/ேபாைதய ெசய9
பா23@ த@ைம கா2ட/பA-.

நா@ இைவ அைனBைத^- இைணBத

ேபாZ, ஒzெவாa )Tj- தன(ெகன ஒa பK
C]ைன இEத ேட/)@ �W எABZ( ெகா!A
கா2Aவதைன, அaேக உ[ள படBC9
காணலா-.

App history ேட3

இEத ேட/)9, ஓI அ/ 8ேகஷ@ ஒ@ைற
எzவளj ேநர- t4க[ பய@பABC இa(V
�Iக[ எ@பதைன, 5.).^. ேநரBC@ அ3/ப
ைட]9 கா2ட/பAவதைன( காணலா-. அEத
ேநரBC9, அEத eேராVரா-, க-/d2டT@
Cறைன எEத அள +K/ பய@பABC^[ளZ

எ@பதைன^- காணலா-.
Startup ேட3

இEத ேட/)@ )T 9, க-/ d2டI இய(
க/பA-ேபாேத, மாறா hைல]9, எEத eேரா
Vரா-க[ எ9லா- இய(க/பAV@றன எ@,
கா2ட/பAV@றன. இEத ப23யQ9 உ[ள
அ/8ேகஷ@கைளB தயாTBZ வழ4Vய
h,வன4க[ ெபயIக[ எ9லா- தர/ப2ட
ேபாZ-, நம(K இவ+k@ பாC/e KkBத 
தகவ9 கா2ட/பAVறZ.  !ேடா% 10(K
g@னI, இதைன அkய ேவ!A- எ@றா9, 
Configuration tool (msconfig.exe) எ@, ெச@,
காண ேவ!A-. இ/ே பாZ அZ டா%(
மாேனஜI  !ேடா ேலேய கா2ட/பA
VறZ.

ஏேதn- ஒa eேராVராmைன, %டாI2 அ/
என/பA- மாறா hைல]QaEZ t(க/பட
ேவ!A- எ@றா9, �ழாகB தர/ப2 3a(K-
Disable ப2டைன அuB Cனா9 ேபாZ-. அuB
Cய )@னI, அEத Kk/)2ட eேராVரா-
இய4கா hைல(K( ெகா!A ெச9ல/பA-. 
ஆனா9, அZ ப23யQ9 இa(K-. உட@
அEத ப2ட@ Enable என மாk A-. )@னI
எ/ேபா தாவZ, அEத eேராVரா- %டாI2 அ/ 
hைல(K வர ேவ!A- என  a-)னா9,
இEத ப2டைன அuBC( ெகா!A வரலா-.

அaV9 தர/ப2A[ள பட- ஒa ேட/ள2
).5.]9 இaEZ எA(க/ப2டZ. இத@ ேம9
வலZ Uைல]ல" Last BIOS Time எ@, ஒa
அளj கா2ட/பAவதைன( காணலா-. இEத
அளj, BIOS அைம/)ைன, க-/d2டI இய(
கBC9 ெகா!A வaவத+K எA(க/ப2ட
ேநரBC@ அள ைன( கா2AVறZ. ’பயா%’
எ@n- அைம/e, ஆ/பேர234 5%ட-,
க-/d2டT@ ஹாI2ேவI பKC^ட@ தகவ9
கைள/ பTமாk( ெகா[J- ெசயQயாK-.
இத@ Uல-,  !ேடா% 5%ட- ெசய9
பா2A(K( ெகா!A வaவத+K g@, க-/
d2டI அத@ சாதன4கைளB தயாI hைல(K(
ெகா!A வaவத+K எABZ( ெகா[VறZ
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எ@பைத( கா2AVறZ. இதைன அkEZ ெகா[
வத@ Uல- ெமZவாக இய4K- க-/d2டI
க89 உ[ள 5(க9கைள நா- அkய g3VறZ.

User ேட3

dசI ேட/ைப அuBC, க-/d2டI 5%
டBC9 லா( இ@ ெசfZ, அதைன இய(V( 
ெகா!3a/பவI சாIEத தகவ9கைள

அkயலா-. அB Zட@, அ/ேபாZ இய4V(
ெகா!3a(K- அைனBZ eேராVரா-க8@
ப23யைல^- ெபறலா-.

Details ேட3

இEத )T 9, gEைதய  !ேடா% 5%
ட4க89 Processes ேட/)9 கா2ட/ப2
டவ+ைற( காணலா-. ஒzெவாa ெசயலா(
கBC@ ெபயI, அவ+k@ Cற@ அளj ம+,- 
அZ KkBத  ள(கBCைன^- காணலா-.

Services ேட3

இEத/ )T 9, நா- க-/d2டT9 இய4K-
ேசைவகைளB ெத8வாக அkEZ ெகா[ள வo
கJ- ப23யl- தர/பAVறZ.  !ேடா%
10 5%ட-, இZ ேபா@ற பல வசCகைள ேம-ப
ABத/ப2ட hைல]9, eCய வசCகJட@ தa
VறZ. இEத 5%டBC+K மாk( ெகா[வத+K
இEத வசCக[ ந-ைம ஊ(க/பABZV@றன
எ@றா9 அZ mைகயாகாZ.

ெச@ற ெச/ட-பI மாதேம, ஆ/)[
h,வன- த@ ஆ/)[ வா2S 

சாதனBைத  +பைன(K அkgக/பABZ-
என எCIபாI(க/ப2டZ. ஆனா9, அ/-
ேபாZ அkgகமாக 9ைல. த+ேபாZ, வa-
நவ-பI 69 ெவ8 வa- என அk (க/ப2
A[ளZ. அ(ேடாபI இர!டாவZ வாரBC9, 
ஆ/)[ த@ ஐேபா@ 6எ% ம+,- ஐேபா@
6எ% /ள% ஆVய ேபா@கைள இECயா 9
 +பைன(K ெவ8]2டZ. அ/ேபாZ,
ஆ/)[ வா2S  ைர 9 ெவ8வa- என
ஆ/)[ இECயா வைல தளBC9 ெதT (க/
ப23aEதZ. ஆனா9, த+ேபாZ அZ t(க/
ப2A அத@ இடBC9, நவ-பI 69 Vைட(K- 
என/ பCய/ப2A[ளZ.

ஆ/)[ h,வனBC@ h,வனI %�z
ஜா/% மைறEத )றK, 3- K( தைலைம
ஏ+,, அவT@ தைலைம]9 வ3வைம(க/

ப2டZ ஆ/)[ வா2S. இZ ெவ8யான 
ேபாZ, ம(க[ அைல அைலயாf வEZ வா4VS 
ெச@றனI. ஆ/)[ வா2S %ேபாI2’ (Apple
Watch Sport), ‘ஆ/)[ %ைட@ெல% %�9’
(Apple Stainless Steel) ம+,- ‘ஆ/)[ வா2S
எ3ச@’ (Apple Watch Edition) என U@,
ெவzேவ, மாட9க89, ஆ/)[ வா2S
ெவ8யானZ.

அெமT(கா, �னா ம+,- ஐேரா/ )ய நாA
க89, ெச@ற ஏ/ர9 24 அ@,, ஆ/)[
வா2S ெவ8யானZ. )@னI, ஜூ@ 269, 
இBதாQ, ெம(�ேகா, 54க/�I, ெத@ 
ெகாTயா, %ெப]@, % 2சIலாEZ ம+,- 
ைதவா@ஆVயநாAக89ெவ8யானZ.ஐ(Vய
அரe நாAக89, அ(ேடாபI 229 ெவ8யானZ.
ஏ+கனேவ, க-/d2டI மலT9, ஆ/)[ வா2S 
சாதனBC@ அ-ச4க[ KkBZ ெதT  (க/
ப2டZ வாசகIகJ(K hைன a(கலா-.

இ'HயாRP

நவ-பK 6P

ஆ!.Q வா@V
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~ பாரO ~

உ4க[ க-/d2டT9 ெசய9பA- )ரjசI
ெசயQைய ைவர% eேராVரா-க[ ைக/

ப+றலா-; ெசய9பட டாம9 gட(V/
ேபாடலா-. )ரjசI eேராVரா-க89 உ[ள
)ைழயான KkyAக[ வoயாக, ேஹ(கIக[
ைவர% அn/ப gய+5(கலா-. அ9லZ )ர
jசIக89 பய@பABZ- /ள( இ@ eேராV
ரா-க[ வoயாகj- இEத gய+ 5க[ ேம+
ெகா[ள/ப2A, உ4க[ க-/ d2டைரS ெசய9
இழ(கS ெசf Cடலா-. இEத gய+5கைள
gkய3(K- வைக]9 நா- 5ல g@ேன+
பாடான ெசய9பாAகைள எ/ேபாZ- ேம+
ெகா[ளேவ!A-.அவ+ைறஇ4Kகாணலா-. 

]ர^சைர எ3ேபாU" ேம"ப>Rத^"

உ4க[ க-/d2டT9 பய@பABத/பA-
)ரjசI ெசயQ(K ேம-பABத/பA- ைப9
கைள, )ரjசI வழ4Vய h,வன- அn/
)னா9, அவ+ைற உடன3யாகB தர ற(க-
ெசfZ, )ரjசைர ேம-பABதj-. _Aமா
னவைர, ேம-பABZதைல )ரjசI தானாக
ேம+ெகா[J- வைக]9 ”automatic updates“
எ@பதைனS ெசய9பABCேய ைவ(கj-.

எABZ( கா2டாக, பலI ைம(ே ராசா/2 h,-
வன- வழ4Vய பைழய இ@டIெந2 எ(%-
eேளாரI ெதாK/)ைனேய பய@பABC வa
வாIக[. அ9லZ  !ேடா% ெசய9பா239 
இய4K- பைழய ஆ/)[ சபாTைய/ பய@
பABZவாIக[. இZ க2டாய- த I(க/பட
ேவ!A-. _K[ Kேரா- அ9லZ ெமா�9-
லா @ பயIபா(% )ரjசைரB தானாக
அ/ேட2 ெசfCA- வைக]9 ெச234% 
ேம+ெகா!A அைம(கj-. eCய  !ேடா% 
5%டBC+K மாkனா9, அத+ேக+ற eCய இ@-
டIெந2 எ(% eேளாரI பC/)ைன/ பய@
பABதj-.  !ேடா% 10 5%டBC+K(
க-/d2டைர அ/Vேர2 ெசf CaEதா9, எ2�
)ரjசைரேய பய@பABதj-.  !ேடா%
7, 8 ம+,- 8.1 இவ+k9 ஒ@ைற/ பய@ப
ABCனா9, அத+ேக+ற )ர jசைர இ@%டா9
ெசfZ பய@பABதj-.

`XM > 3ேள 3ளM இ/ 4ேரா`ரா"கK

உ4க[ இைணய )ரjசT9 பல /ள(
இ@ eேராVரா-க[ V8( ெசfZ இய(K-
வைக]9 தர/ப23a(K-. இவ+ைற t4க[
இய(V ைவ(க ேவ!A-. இதனா9, இைணய

.ர0சைர ைவர3 தா56த77&') கா!பா9ற
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தள4க[ ேவகமாக உ4க[ க-/d2டa(K
இற(க- ெசfய/பA-. இதனா9, 5.).
^. +K அCக ேவைல/பJ இa(காZ. 
ேல/டா/ க-/d2டI எs9, அத@ ேப2டT
பவI mSச/பA-. அZ ம2Am@k, இைவ
பாZகா/e தa- வoகளாகj- இய4K-.
உ4க[ )ரjசT@ )@னi]9, /ள( இ@
eேராVரா-க[ ெசய9ப2டா9, ேஹ(கIக[,
)ரjசT@ )ைழ( KkyAகைள( க!டkEZ
அவ+ைற/ பய@பABத g3யாZ.

ேதைவயbற 3ளM இ/ 4ேரா`ரா"கK

உ4க[ இைணய )ரjசைர/ பாZகா/பாக
ைவBCa(க, உ4கJ(KB ேதைவய+ற /ள(
இ@ eேராVரா-கைள, க-/d2டTQaEZ t(
V டj-. இத+K, )ரjசT9 பCEZ ைவ(க/
ப2A[ள /ள( இ@ eேராVரா- ப23யைல/
ெப+,, ேதைவய+றவ+ைற அoBZ டலா-.
இவ+k9 ஜாவா eேராVரா-க[ mகj- ஆபB
தானைவ. எனேவ, அைவ ேதைவ இ9ைல
எs9, g+klமாக t(க/பட ேவ!A-.
ைம(ேராசா/2 h,வன- வழ4Vய ‘59
வIைல2’ ேபா@ற eேராVரா-க[ ேதைவய+
றைவயாf மாk 2டன. எனேவ இவ+ைற
t(V டலா-. அேத ேபால, /ளா� eேரா
Vரா- ேதைவ இ9ைல எs9, t(V டலா-.
இதனா9, )ரjசI ெசய9பாA பாC(Kேமா 
எ@ற கவைல ேவ!டா-. எ/ேபாZ ேவ!
Aமானாl-, க2டாயமாகB ேதைவ/பA-
hைல]9, �!A- இ@%டா9 ெசfZ ெகா[
ளலா-.

3ளM இ/ 4ேரா`ராgைன ேம"ப>Rத^"

Kk/)2ட /ள( இ@ eேரா Vரா-கைள
ம2A- ைவBZ( ெகா[வZ KkBZ ேமேல 
பாIBேதா-. நம(KB ேதைவயான /ள( 
இ@ eேராVரா-கைள ம2A- ைவBZ(
ெகா[J- �W hைல]9, அவ+ைற அz
வ/ேபாZ ேம-பABC( ெகா!ேட இa(க
ேவ!A-. அேடா/ h,வனBC@, /ளா�
/ேளயைர t4க[ பCEZ ைவBZ/ பய@
பABC( ெகா!3aEதா9, அZ தானாகேவ
அ/ேட2 ெசfCA- வைக]9 அைமBZ(
ெகா[ளj-. _K[ Kேரா- )ரjசI,
தன(ெகன /ளா� ெசயQைய அைமBZ(
ெகா!A வழ4V வaVறZ. தானாகேவ,
அதைன/ eZ/)BZ- வaVறZ.  !ேடா%
109 இய4K- எ2� )ரjசa- தன(ெகன
/ளா� )ேளயைர( ெகா!A[ளZ. ஆனா9,
அதைன நா- தா@ தானாக அ/ேட2 ெசfZ 
ெகா[J- வைக]9 அைம(க ேவ!A-.
அேத ேபா9, நா- பய@பABZ- அைனBZ
/ள( இ@ eேராVரா-கJ-, தாமாக அ/ேட2
ெசfCA- வைக]9 அைம(க ேவ!A-.

64 ]8 ]ர^சைர3 பய/ப>Rத^"

)ரjசIக89, 64 )2 அள 9 இய4K-
)ரjசIக[, ைவர% தா(KதQQaEZ பாZ
கா/e தa- வைக]9 இய4K- த@ைம 
ெகா!டைவயாf உ[ளன. t4க[ 64 )2
ஆ/பேர234 5%ட- பய@ப ABZபவராக
இaEதா9, 64 )2 )ரjசI தா@ உ4க[ க-/
d2டT9 இய4V( ெகா!3a(K-. _K[
Kேரா- )ரjசI 32 ம+,- 64 )2 அள 9 
இய4K- வைக]9 Vைட(VறZ. ஆனா9,
பலI 32 )2 )ரjசைரேய பய@பABC(
ெகா!3a(கலா-. இவIக[, 64 )2 )ரjச
a(K மாk( ெகா[வZ ந9லZ. பயIபா(% )ர-
jசைர/ ெபா,Bத வைர, hைலயாக எEதS 5(
கl- இ@k ெசய9பA- வைக]9, 64 )2
)ரjசI பC/e இ9ைல. ஆனா9, ேசாதைன 
gைற/ பC/e Vைட(VறZ. ைம(ேராசா/2
h,வனBC@ எ2� )ரjசI 64 )2 அைம/)
ேலேய ெசய9பA- வைக]9 உ[ளZ. அேத 
ேபால, 64 )2 பC/eகளாக( Vைட(K-
ேம( ம+,- Qன(% 5%ட4க89 இய4K- 
இைணய )ரjசIக[ அைனBZ- 64 )2 )ரj
சIகளாகேவ உ[ளன.

ஆj8k எM:3ளாq8 4ேரா`ரா"

இEத வைக eேராVரா-க[, )ரjசa(கான
பாZகா/)ைனவழ4KV@றன.இைவஆ!23
ைவர% eேராVரா-க[ அ9ல. )ரபலமான
சா/2ேவI eேராVரா-க[, பல ல2ச( கண(V9
KkyA வTகைள( ெகா!3a(K-. இவ+k9
5ல )ைழயான KkyAகைள( க!டkEZ ேஹ(
கIக[ த4கJைடய ைவர% அ9லZ மா9ேவI

eேராVரா-கைள அn/eV@றனI. இவ+ைற/
ெப+ற 5ல eேராVரா-க[, ைவர% தா(Kத
Qனா9, வழ(கமான ெசய9பா23+K மாறாகS
ெசய9பAைக]9, ஆ!3 எ(%/ளாf2 eேரா
Vரா-, அதைன/ eTEZ ெகா!A )ரjசa(K
நா@K அA(K பாZகா/e தaV@றன. ைவர%
கைள அo/பC9 இZ ஈAபடாZ. இBதைகய
eேராVரா- ஒ@ைற இ@%டா9 ெசfZ இய(V
ைவ/பZ )ரjசI பாZகா/)+K ந9லZ. இEத
வைக]9 Malwarebytes Anti-Exploit எ@ற ஆ!3
எ(%/ளாf2 eேராVரா- 5ற/பாகS ெசய9பA
VறZ. இதைன/ ெபற https://www.malwarebytes.
org/antiexploit/ எ@ற gகவT]9 உ[ள இைணய
தள- ெச9லj-. இEத eேராVரா- g+kl-
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இலவசேம. ஏ@ இத+K எCராக ஆ!23
ைவர% eேராVராmைன/ பய@பABத( _டாZ?
எ@ற ேக[ உ4க[ மனC9 எழலா-. நா-
எ/ேபாZ- ஆ!23 ைவர% eேராVரா-க89
ெசய9பா239 ந-)(ைக ைவBZ ெசய9பட
g3யாZ. சா/2ேவI eேராVரா-க89 உ[ள
)ைழ(KkyAகைள/ பய@பABத g3யாத
வைக]9 இEத ஆ!23 எ(%/ளாf2 eேரா
Vரா-க[ பாZகா/e தaவZ ந9லZ
தாேன.

]ர^ச$ எM:ட/ஷ/கK

)ரjசIக89, _Aத9 வசC தa-
வைக]9 t25யாக 5ல ெசயQக[ தர/ப
AV@றன. இவ+ைற/ பய@பABZவத@
Uல-, இைணயBC9 ெசய9பாA
mகj- எ8தாகj-  ைரவாகj-
ேம+ெகா[ள/பA-. ஆனா9,
இவ+ைற/ பய@பABZவC9
நா- அCக( கவன- ெகா[ள
ேவ!A-. 5ல ெகAத9
 ைள (K- எ(%ட@ஷ@
eேராVரா-க[,  ள-பர4
கைள நா- பய@பABZ-
இைணய தள4க89
இைடS ெசaV, நா-
அuBZ- �கைள அ/
ப3ேய ெப+,, இEத
ே ம ா ச ம ா ன
எ ( % ட@ ஷ@

eேராVரா-கைளB தயாTBZ அn/
)யவa(K அn/) ைவ(K-.
இத@ Uல- ந- தs/ப2ட வைக தக
வ9க[ Caட/ப2A நம(K, hC இழ/e
ஏ+படலா-. எனேவ, நம(KB ேதைவயான
எ(%ட@ஷ@ eேராVரா-கைள ம2A- பய@ப
ABதj-. எ(%ட@ஷ@ eேராVரா-கைள மC/
)2A அைவ ந9லைவ தானா எ@, அkEZ
பய@பABZவZ ந@ைம தa-.

ேமாசமான தளxகK

)ரjசT@ பாZகா/)+K ேமேல _ற/ப2ட
வoகைள நா- )@ப+kனாl-, ந-ைம

5(கQ9 5(க ைவ(K- வைக]9 வ3
வைம(க/ப2ட ேமாசமான தள4கைள,

இைணயBC9 ெச@, பாI/பைத^-
த I(க ேவ!A-. பல இைணய

தள4க[ ேமாசமான சா/2ேவI
ச4கCக[, பட4க[ ம+,- தக

வ9கைளB தர ற(க- ெசfCட
ந-ைமB �!A-. அைவ mக

அபாயமான  ைளjகைள
ந- க-/d2டT9 ஏ+
பABZ- eேராVரா-

களாக இa(K-.
எனேவ, இZ ேபா@ற
தள4கைள அ�V/
பாI(K- ஆைசைய
அறேவ ஒoBCட
ேவ!A-.

�னா 9, _K[ ேதட9 சாதனB C+K/
பCலாக இய4K- ’ைபA’ (Baidu) சIS

இ{5ைனB தயாTBZ வழ4K- ைபA h,
வனBZட@ ஒ/பEத- ேம+ெகா!A, அதைனB
த@  !ேடா% 10 ஆ/பேர234 5%டBC@
மாறா hைல ேதட9 சாதனமாக இைணB
Z[ளZ.  !ேடா% 10 5%டBCைன,
உலெக4K- ெகா!A ெச9ல ேவ!A-
எ@ற த@ இல(V+காக, இEத ஒ/பEதBCைன
ைம(ேராசா/2 ேம+ெகா!A[ளதாகB
ெதTVறZ.

ஏ+கனேவ ைபA ேதட9 சாதன-,  3ேயா, 
(ளz2 ேசைவ ஆVயவ+ைற/ பய@பABC
வa- �ன வா3(ைகயாளIக[ 60 ேகா3 ேபI,
இத@ Uல-  !ேடா% 10 5%டBC+K
எ8தாக மாk( ெகா[வாIக[. இத+ெகன
ைபA "Windows 10 Express" எ@n- ஒa
ேசனைல வழ4KVறZ.

இதனா9, ைம(ேராசா/2 த@ ேதட9 சாதன

மான ‘)4’ சIS இ{5ைன, எ2� )ரjசT9,
�னா 9  2A( ெகாA(VறZ. ஏ+கனேவ,
�னா h,வன4களான Tencent, Lenovo, and Xiaomi
ஆVயவ+,ட@ ைம(ேராசா/2 பல பiக
J(ெகன ஒ/பEத- ேம+ெ கா!3aEதZ.
இத@ Uல-, _K[ �னா 9  2A 2ட
இடBைத, ைம(ே ராசா/2 )3B Z ட
gய+5(VறZ.

ைம5ேராசா!@ இைண[த ^ன ேதடP சாதன-
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இைணய- எ/ப3 வளIEதZ? எ@, 
அkE Iக[ எ@றா9 அத@ வளIS5 நம(K 

ேவ3(ைகயாக இa(K-? ெதாட(கBC9
ம(க[ எCIபாIBைத( கா23l- mக ேவகமாக 
வளIEத ஒ@, தா@ இ@ைறய இைணய-. 
இத@ வளIS5ைய ஆ!Aக[ வாTயாக/
)TBZ, அzவ/ேபாZ நடEதவ+ைற, அத+K(
காரணமானவIக8@ ேபா2ேடா(கJட@ 
அழகாகB ெதாKBZ, இEத தளBC9
பCEZ[ளனI. அதைன இைணயBC@ கைத
எ@ற தைல/)ேலேய Story of the Web எ@ற
ெபயT9 இைணய  தள- ஒ@ைற ஏ+பABC
பCEZ ைவBZ[ளனI. இத@ இைணய தள
gகவT: http://storyoftheweb.org.uk/

”இ/ப3 எ9லா- ெசfCட g3^- எ@,
எ!iயZ _ட இ9ைலேய” எ@, gதQ9 
இைணயBைத/ பாIBதவIக[ ெசா9Q
இa/பாIக[. இ/ேபாேதா, ”இைணய-
இ9லாம9 எ@னா9 இa(க g3யாZ”
எ@, ெசா9பவIகேள அCக-. ஏ@, அ/ப3S 
ெசா@னா9தா@, ந-ைம இ/ேபாைதய 
உலV@ மsதIகளாக ந-ைம மC(VறாIக[. 
19 ேகா3(K ேமலான இைணய தள4க[ 
இ@, உ[ளன. ெதாடIEZ இத@ எ!i(ைக 

அCகTBZ ெகா!A- உ[ளZ. கடEத 25
ஆ!Aக89 ஏ+ப2ட வளIS5ைய இEத 
இைணய தள- கா2AVறZ.

இC9 ¤ைழEதjட@, இதைன( காண 
இa வoக[ இaEதன. இC9 உ[ள Auto
Play எ@பதைனB ேதIEெதABதா9, அZ
தானாகேவ, ப3/ப3யாக/ பட4கJட@, 
இைணயBC@ வளIS5ைய, அத@ 5ற/பான 
பயணBCைன( கா2AVறZ. இ@ெனாa
வoயாக, t4கேள உ4க8@ க2A/பா239 
இதைன இய(V( காணலா-. நா@ ஆ2ேடா 
/ேள இய(Vேன@. 1989 ஆ- ஆ!A
gத9 இ@, வைர ஏ+ப2ட மா+ற4க[, 
ச-பEத/ப2ட நபIக8@ பட4க[, ஏ+ப2ட 
மா+ற4க[ என அைனBZ- அழகாகB 
ெதாK(க/ப2A தர/ப2A[ளன.

நா- இைணய- பய@பABதB ெதாட4Vய
அEத நா2கைள நா- எ!i அைசேபாA-
வைக]9, பல கா25க[ ந- ெந{ைசB
ெதாAV@றன. 2014 வைர ஏ+ப2ட மா+ற4க[
கா2ட/பAV@றன. இ,C]9, 20159 எ@ன
நட(K- எ@, t4க[ எCIபாI(V�Iக[? எ@ற
ேக[ ^ட@ g3VறZ. அைனவa- க2டாய-
பாI(க ேவ!3ய இைணய தள- இZ.

எ!ப# இ&'த) இைணய-?
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உ4க[ டாKெம!2, %/ெர2¥2 ஆV-
யவ+ைற அS5A- g@, Kk/)2ட

அEத அS| நக9, அzவளj அழகாக இa(க
ேவ!டா-; சாதாரணமாக இaEதா9 ேபாZ-;
ந- ைபl(KBதா@ எ@, எ!�V�Iகளா?
அ/ப3யானா9, அதைன draft mode 9 அS
5டj-. இzவைக அS|/ )ரC ேவகமாக
)T!2 ஆK-. Kைறவான இ4( ெசலவாK-.
இEத வைக அS| நக9 ‘draft’, ‘fast’, ‘eco’ என
ெவzேவ, வைக]9 அைழ(க/பA-. உ4க[
)T!டT9 இZ எ@னெவ@, கா2ட/பA-.
* 5ல டாKெம!2க89 Kைறவான வTக[

இa(கலா-; அ9லZ 5kய அள 9 அS
52டாl- ப3(K- வைக]9 இa(கலா-.
அ/ப3/ப2ட டாKெம!2கைள அS 5A
ைக]9, தா8@ ஒa ப(கBC9 இர!A ப(-
க4கைள அS5டலாேம!

* _Aமானவைர உ4க[ டாK
ெம!2க89, ேபா2
ேடா(க[ ம+,- ெபTய
அள லான Vரா
)(% பட4கைளB த I(
கj-. இதனா9 டாK ெம!2
ைப9 அளj அCகT(K-.
அS5Aைக]9, இEத டாK
ெம!23@ ப(க4கைள வ3
வைமBZ அS5ட, )T!டI
அCக ேநர- எA(K-.

* வ!ண- கலEத டாKெம!2 அSெச
A(ைக]9, அEத அS|/ )ரC g3 வா
னதாக இ9லாம9, ேசாதைன(KBதா@
எs9, அதைன black or grayscale எ@n-
வைக]9 அSெசA(கலா-. இதனா9, ேநர-
mSசமாK-. வ!ண ைம ெசல வாகாZ.
Kk/பாக ேலசI கலI )T!டT9 ேநர- 
அCக அள 9 Kைற^-.

* )T!டIக[ அS5டாத ேவைளக89 sleep
mode(KS ெச@,  A-. உட@ அS5ட
க2டைள ெகாA(ைக]9  ைரவாகB
தயாராV A-. இதைனேய m@ச(Cைய
h,BC 2டா9, )T!டI தயாராK-
ேநர- அCகமாK-. )T!2 ெஹ2
தயாI/பABத/பட ேவ!A-; ைம
ெத8(K- 5kய Kழாf gைனக[ (nozzles)
ேசாC(க/பட ேவ!A-; இவ+ைற(
கலைவ(KB தயாI பABத ேவ!A-

எ@பZ ேபா@ற பல பi gைன/e
க[ ேம+ெகா[ள/பA-.
எனேவ )T!டI ேவைல
ெ ச f ய ா  2 ட ா l - ,
அத@ m@ ச(Cைய h,B
தாம9 தயாI hைல]9
ைவBCa(கலா-. அZ
தானாகேவ sleep mode(KS
ெச9வதா9, 5(க9
இ9ைல.

க"3y8டzM{3 4Oயவரா !
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ேநஷன9 ¨யா(ர)( இதu-, ெதாைல(
கா25 ேசன9கJ-, அைவ தa- அTய

தகவ9கJ(K/ ெபயI ெப+றைவ. நா-
எ8C9 காண g3யாத பலவ+ைற/ ப+k
தகவ9கைளB தa- ேநஷன9 ¨யா(ர)(
h,வன-  ல4Kக[ KkBZ தகவ9கைளB
தர http://animals.nationalgeographic.com/animals/ 
எ@ற gகவT]9 ஓI இைணய தளBைத
இய(KVறZ. நா- இZவைர ேக[ /படாத
 ல4Kக[ KkBெத9லா-, mக அaைமயான
தகவ9கைள guைமயாகB தaVறZ. இEத
தள- ந-ைம வo நடBZவZ mக எ8ைம

யாக உ[ளZ. Animals Home, Facts, Photos,
Video, Animal Conservation, and Big Cats Initiative
என/ பல )Tjக89, தகவ9க[ Vைட(
V@றன. mக/ ெபTய அள 9,  ல4K
க8@ ப23ய9 t[VறZ. இைவ வைக/ப
ABத/ப2A[ளதா9, நா- ேதA-  ல4K, 
அ9லZ தகவ9 சாIEத  ல4Vைன(
க!டkய g3^-. 

ெபTயவIக[ ம2Am@k, ப[8 ம+,-
க9©T மாணவIக[  ல4Kக[ KkBZ அkய 
mகj- அTய தக வ9கைள( ெகா!A[ள
இEத தளBCைன அவ5ய- காண ேவ!A-.

இ/ைறய இைணய தள"

ேநஷனP Xயா5ர.5 இைணய தள-

_ேரா ேட எ53!ளா`@
ைவர# ஒ&' பரவ) ெதாட./னா1,

உடேன அ6, ஆ89: ைவர# ;'வ
ன.க>& பா?ைவ@AB ெச&', அதDகான
எF?GH Hேரா /ராIைன அவ?கJ உKவா@/
வழ.Aவா?கJ. இதைன)தா& ைவர# ெடப
Oஷ& எ&' Q' வா?கJ. எF?GH Hேரா-
/ராR உKவா/, நாR அதைன அGேட9 ெசT-
6U9டா1, அVத ைவரஸா1 XரBைன எ6YR
இK@கா6. ஆனா1, ைவர# தா@க) ெதாட.
/ய நா>[KV6, அதDகான ஆ89: ைவர#
Hேரா/ராR உKவா@கGப9\ /ைட@AR
காலR வைர^லான இைடெவ>@ காலR உJ
ளத1லவா? அ6 தா&, aேரா ேட எ@#GளாT9
எ&ப6. அVத நா>1 நாR AbG X9ட ைவர# 
c&னா1, பா6 காGH எ6YR இ1லாம1, 
ெவ'R aேராவாக, ;ராeதபாfயாக, ைவர
ஸு@A எFரான ேபா?@கள)F1 உJேளாR
எ&' Qட இதDAG ெபாKJ ெகாJளலாR.

சhயான ெபாKJ எ&னெவO1, ஆ89: 
ைவர# தயாh@AR பf^1 உJள வ?கJ,
AbGX9ட HFய ைவரைஸ எF?)6 Hேரா
/ராIைன) தயா?Gப\)த நாJ இ1ைல.
அதDAJ அVத ைவர# ேவகமாகG ெபKAR
இ1ைலயா? இைத) தா& aேரா ேட என@
AbGX\/&றன?.

R>ேடா3 7 ஷாK@க@ bகQ
U8ேடா# 7 ஆGபேர9:. k#ட)F1, எG

ேபா6R வழ@கமாக U8ேடா# k#ட)F1
இய.AR ஷா?9க9 lகேள ெபா6வாக இய.A
/&றன. இKGXmR kல ெசய1பா\கJ HF
யனவாகYR, Q\த1 வசFகJ தKவதாகYR
அைமVFKGபதா1, kல ஷா?9க9 lகn@கான
ெசய1பா\கJ மாDறGப9\Jளன. tெமா)தமாக
இ.A தO lக>& ெசய1பா\கைள@ காணலாR.
எG2 – ேத?Vெத\@கGப9ட ஒ&b& ெபய? மாDற
எG3 – ைப1 அ1ல6 r1 பாhைன) ேதட
எG4 – U8ேடா# எ@#Hேளாரh1 அ9ர# பா?

ப9:யைல@ கா9ட
எG5 – அGேபாைதய U8ேடாUைன ெரGெரv

ெசTFட
எG6 – ஒK U8ேடா அ1ல6 ெட#@டாGX1

கா9டGப\R #/x& ஆGெஜ@9கJ ஒz
ெவா&றாகB ெச1ல

எG10 – இய./@ ெகா8:K@AR Hேரா/ராI1,
ெமm பாhைன இய@க)FDA@ ெகா8\ வர

ெட}9 – ேத?Vெத\)ததைன அ~)6, x
ைச@/J X&m@A@ ெகா8\ ெச1ல

எ#ேகG – அGேபாைதய ெசய1பா9:ைன ;')த
(ேத?Vெத\)த U8ேடாUைன �ட).
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ேட"# ெச'(' ெட)*+

ேவI2 டாKெம!2 ஒ@ைற/ பல ப(க4க
Jட@ தயாTBCa/ேபா-. இC9 ஓTa

ேட)[கJ- இa(K-. இ,C]9 தா@ 
ஏேதn- ஒa ேட)89 இ@n- 5ல ெசா+-
கைளS ேசI(க ேவ!3ய �Whைல ஏ+பA-.
அEத ெசா9ைல இைண(ைக]9, ேட)[ 

க2ட- t!A, அைனBZ அைம/e- xணாK- 
hைல ஏ+படலா-. டாKெம!2 அ9லZ
ேட)[ ச+, �ழாக t!A ெச9l- hைல ஏ+
படலா-. எனேவ, ெச9Q9 ெட(%2 அைம(
ைக]9, அZ தானாக அதn[ளாகேவ சT ெசf
CA- வைக]9 இaEதா9, நம(K வசCயாக
இa(K- அ9லவா? இத+கான வo ஒ@,
ேவI2 eேராVரா- தaVறZ. அதைன/ பாI(
கலா-.
1. t4க[ ச+, மா+k அைம(க ேவ! 3ய

ெந2A வTைச அ9லZ வTைசகைளB ேதIE
ெதA(கj-.

2. T/பs9 Layout ேட/)ைனB ேதIEெத
A(கj-. இZ t4க[ ேமேல 19 ெசா9

ல/ப2ட ெசயைல ேம+ெகா!டா9 தா@
Vைட(K-.

3. அABZ ேட)[ Kª/)9 Properties ~9
ேதIEெதA(கj-. இ/ே பாZ ேவI2 Table
Properties எ@ற டயலா( பா(ைஸ( கா2A-.

4. இ4K Cell ேட/)ைனB ேதIEெத A(கj-.
5. இs Options ப2டs9 V8( ெசfCடj-.

ேவI2 Cell Options டயலா( பா(ைஸ(
கா2A-.

6. அABZ Fit Text எ@n- ெச( பா(% ேதIE-
ெதA(க/பட ேவ!A-. இC9 3( அைட-
யாள- ஏ+பABதj-.

7. ெதாடIEZ இagைற ஓேக V8( ெசfC
டj-. gதQ9 Cell Options, அABZ Table
Properties டயலா( பா(% Uட/பA-. 
இ4K ேவI2 எ/ப3 ெசய9பAVறZ?

ெச9Q9 உ[ள ெசா9Q@ எuBதளைவ(
KைறBZ( ெகா!A ஏ+க னேவ வ3வைமBத
க2டBC+K[ளாக அைம(VறZ. ேவI2
ெட(%23@ அகலBைத( KைறBZ( ெகா[ V
றZ. இதைன ெதாo9 ¤2ப ¬C யாக "scrunching"
எ@, ெசா9வாIக[.     

ேட"ைள ./ைமயாக அ5)க
ேவI2 டாKெம!239 ேட)[ ஒ@ைற 

உaவா( KV�Iக[. )@ அதைன guைமயாக
t(க hைன(V�Iக[. ேவI2 eேராVரா- இத+
ெகனS 5ல வசCகைள^- வoகைள^- தEZ[
ளZ. அைவ:
1. gu ேட)ைள^- ேதIEெதA(கj-.
2. T/பs9, Layout ேட/ ெச9லj-.
3. Rows & Columns Kª/)9 Delete எ@பC9

V8( ெசfCடj-.
4. அABZ Delete Table அ9லZ Delete Rows

எ@பC9 V8( ெசf Cடj-.
இ@ெனாa வo: T/பs9 ேஹா- ேட/

)ைன அuBCB Cற(கj-. இC9 Clipboard
Kª/ ெச9லj-. ெதாடIEZ Cut ஆ/ஷ@
ேதIEெதABZ இய(கj-. இ4K Del ப2ட
n(K மC/)a(காZ. ஆனா9, பாரா ஒ@
ைற^- ேட)Jட@ இைணBZ ெட9 �ைய
அuBCனா9, அZj- ேசIEZ அo^-.
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ேட+டா)கைள வ7ைச8ப :;த
எ(ெஸ9 ெதாK/)9 நா- பலவைகயான

ேட2டா(கைள அA(V ைவ( Vேறா-. 
அவ+ைற ப9ேவ, hைலக89 நா- வTைச/
பABC/ பாI(க ேவ!3யCa(K-. அகரவ
Tைச/ப3, KைறEத மC/e அ9லZ உயIEத
மC/e என வTைச/பABத ேவ!3யC
a(K-. இதைன எ/ப3 ேம+ெகா[வZ எ@,
இ4K பாI(கலா-.

gதQ9 எ(ெஸ9 ெதாK/)+K எEத
ேட2டாைவ வTைச/பABத ேவ!A- என
ெசா9ல ேவ!A-. இதைன ேம+ெகா[ள
gதQ9 ேட2டா இa(K- ெச9QைனB
ேதIEெதA(க ேவ!A-. ஒேர ஒa ெச9ைல
ம2A- வTைச/பABZவதாக இaEதா9
Sort Ascending அ9லZ Sort Descending  
ப2டைனB ேதIEெதA(கj-. எEத ெச9ைலB
ேதIEெதA(V�Iகேளா அEத ெச9 அEத
93@ காலBC9 இa/பதைன உ,C ெசfZ
ெகா[ளj-. இEத இa ப2ட@கJ- Standard
~9பாT9 உ[ளன.

ஒேர வைக ேட2டா இ9லாம9 ஒ@ ,(K
ேம+ப2ட வைக ேட2டா ைன (எABZ(
கா2டாக ெபயI ம+,- )றEத ேதC) வTைச/
பABத ேவ!A- எ@றா9 t4க[ எ(ெஸ9
ெதாK/)+K ேவ, வைக]9 இதைனB ெதT
ய/பABத ேவ!A-. எEத 9Aகைள வT
ைச/பABத ேவ!A- எனj- எEத வைக]9
அவ+ைற அA(க ேவ!A- எனj- _ற
ேவ!A-. இத+K gதQ9  Data ெமn ெச9
லj-. அC9 Ki°t எ@n- )TைவB 
ேதIEெதA(கj-. இEத Sort  !ேடா 9
U@, வைக]9 )T/பத+K, அவ+k9 எத+K
g@nTைம ெகாA/பத+K என வoக[ தர/
ப23a(K-. ஒzெவா@ைற^- V8( ெசfZ
Vைட(K- ப23யQ9 t4க[  a-e-
ேட2டா ெச9l(கான ெபயைரB ேதIEெத-
ABZ g@nTைம(ேக+றப3 அைம(கj-.
அைவ ஒzெவா@kl- �oaEZ ேமலா
கj- ேமQaEZ �ழாகj- (உயIEத மC/e/
KைறEத மC/e) அைம(க ascending அ9
லZ descending ேதIEெதA(கj-. வைக/ப
ABத ேவ!3ய ேட2டா ெச9கJ(K t4க[
ெஹடI வTைச (“Header row” ஒ@, ெகாABC
aEதா9 அதைன( Kk/)ட ேவ!A-. இத+K 

�ழாக வசC தர/ப23a(K-. இதைன t4க[
ெசல(2 ெசfயா 2டா9 எ(ெஸ9 ெஹட T
l[ள ெசா9ைல^- எABZ( ெகா!A )TBZ
அத+ெகன ஒa இட- ெகாABZ/ )T(K-.  
அ9லZ ெஹடI வTைச t4க[ ெகாA(க-
 9ைல எ@றா9 “No header row” எ@பதைனB
ேதIEெதA(க ேவ!A-. அைனBZ- g3E-
தjட@ ஓேக V8( ெசfZ ெவ8ேயறj-.
இ/ேபாZ உ4க[ ேட2டா ெதாK/e t4க[ 
 a-)யப3 வைக/பABத/ப2A அழகாக(
Vைட(K-. �!A- ேவ, ஒa ெச9Q9
உ[ள ேட2டா ைன^- ேசIBZ வைக/பAB
CடB C2டm2டா9 அதைன  மா+kB ேதIE
ெதABZ வைக/பABதலா-.

ஒ>) ?+@A இCD வ7ைச
எ(ெஸ9 ெதாK/)9 Ctrl+End அuBZ

ைக]9, எ(ெஸ9, ஒI³23@ �ழாக
ேட2டா அைம(க/ப2A[ள ெச9l(K, உ4-
கைள அைழBZS ெச9l-. இZ �W வTைச]9
K,(K வலZ ெந2A வTைச எனS ெசா9ல/-
பA-. t4க[ 5ல பA(ைக வTைசக[ அ9லZ
ெந2A வTைசகைள, ஒI( ¥239 t(Vனா9,
Ctrl+End �க[ உ4கைள t( Vயவ+k+K g@
பாக( �ழாக ேட2டா அைமE Z[ள வலZ ஓர 
ெச9l(K எABZS ெச9l- எ@, தாேன 
எCIபாI/Iக[. அZதா@ இ9ைல. ஏ+கனேவ
ஒT¨னலாக, இ,Cயாக எEத ெச9l(KS ெச@
றேதா, அEத ெச9l(KB தா@ ெச9l-.

எABZ( கா2டாக, t4க[ அைமBத ஒI( 
¥2 ஒ@k9 H20 ெச9 �ழாக, இ,Cயான
தாக இa/பதாக ைவBZ( ெகா[ேவா-. இC9 
t4க[ U@, பA(ைக வTைசகைள^-,
ஒa ெந2A வTைச]ைன^- இைடேய t(
KV�Iக[. இ/ேபாZ Ctrl+End �கைள அuB
Cனா9, கIசI G17 ெச9l(KBதாேன ெச9l-
எ@, எCIபாI( V�Iக[. இ9ைல. அத+K/
பCலாக H20 எ@ற ெச9l(ேக ெச9l-.
இத+K( காரண- எ@னெவ@றா9, t4க[
ஏ+பABCய மா+ற-, ைபQ9 பCய/படாதேத
ஆK-. எனேவ, மா+றB C+ேக+ற வைக]9 
இ,C ெச9 கா2ட/பட ேவ!A- எ@றா9,
ைபைல ேசz ெசfதா9 ேபாZ-. மா+றB
C@ அ3/பைட]9 கைட5 ெச9ைல(
கா2A-

எ5ெஸP
#!3...
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¤கIேவாI ம+,- x2A பய@பா23+-
கான சாதன4கJ(கான, ெபIQ@ நகT9

நைடெப+ற 2015 ஆ!A க!கா25]9,
ேசாs h,வன- த@ எ(%Tயா இஸ2
5 %மாI2 ேபாைன அkgக/பABC
யZ. ெச@ற வார-, இதைன இECயா 9,
அCகப2ச  ைல ª. 52,990 என( Kk]2A
 +பைன(K( ெகா!A வEZ[ளZ. இC9
Cைர 5.2 அ4Kல அள 9 Triluminos 3%)ேள
^ட@ உ[ளZ. 1920 x 1080 )(ெஸ9 அடIBC
ெகா!A[ளZ. Kவா9கா- h,வனBC@
ஆ(டா ேகாI %நா/ 2ேரக@ 810 /ராசசI 
இC9தர/ப2A[ளZ.இத@ரா-ெமமT3¨.).
%ேடாேர� ெமமT 32 ¨.). இதைன 200 ¨.).
வைர ைம(ேரா எ%.3. காI2 ெகா!A அC க/
பABத g3^-. இத@ ஆ/பேர234 5%ட-
லாQபா/ பCைக 5.1.

இத@ )@eற( ேகமரா Exmos RS
ெச@சாaட@ 23 எ-.). Cற@ ெகா!டதாகB
தர/ப2A[ளZ. இC9 தர/ப2A[ள 
¨ ெல@% Uல- 4 ேக  3ேயா

பC ைன ேம+ெ கா[ளலா-. �| ம+,- 
tI eகாத த@ைம(KS சா@kதW ெப+,[ளZ.
இC9 இர!A 5-கைள/ பய@பABதலா-.
 ர9 ேரைக ெச@சாI இC9 5ற/பாக 
இய4KVறZ. ேசாs h,வனBC@ DSEE
HX ஆ3ேயா ெதாo9 ¤2ப- இC9 ெசய9
பAVறZ. RDS இைணEத எ/.எ-.
ேர3ேயா தர/ப2A[ளZ. 3.5 m� ஆ3ேயா
ஜா( இைண(க/ப2A[ளZ. இEத மாட9 
ேபாs@ பTமாண- 146 x 72 x 7.3 m�. எைட
154 Vரா-.

ெந2ெவாI( இைண/)+K 4¨, 3¨,
ைவ ), eJ~B 4.1 ம+,- ¨.).எ%. ஆVய 
ெதாo9 ¤2ப4க[ இய4KV@றன.

இத@ ேப2டT 2,900 mAh Cற@ ெகா!டZ. 
இEத ேபா@ கa/e, த4க வ!ண- ம+,- 

பSைச hற4க89 வEZ[ளZ. இE Cயா 9
இZ இலவசமாக, ª. 3,500 மC/e[ள
கவaட@  +பைன ெசfய/ப AVறZ.
ேவ, 5ல அ/8ேகஷ@கJ- சlைககளாக
அk (க/ப2A[ளன.

ேசாd
எ53eAயா

இஸ@ 5
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ேமா2டாேராலா h,வன-, Moto G (2nd
Gen) எ@ற ெபயT9, ெச@ற ஆ!A

%மாI2 ேபா@ ஒ@ைற அkgக- ெசfதZ.
ெதாட(கBC9ª.12,999என ைல]ட/ப2A,
)@ ப9ேவ,  ைல Kைற/)+K/ )@னI,
ª.9999(K  +பைன ெசfய/ப2A வaVறZ.
ெச@ற வார-, இEத மாட9 ேபாs@ 4¨
மாட9 ெவ8யாV^[ளZ. இZ ஏ+கனேவ
ெவ8யான 3¨ ேபா@ ேபாலேவ வசCகைள(
ெகா!A[ளZ. அைவ )@வaமா,:

இத@ Cைர 5 அ4Kல அள லானZ. Cைர
1280 x 720 )(ெஸ9 Cற@ ெகா!டZ. இத+K
காIs4 Vளா% 3 பாZகா/e தர/ப2A[ளZ.
இத@ /ராசசI 1.2 Vகா ெஹI2% ேவகBC9 
இய4K- Kவா9கா- %நா/2ேரக@ 400
ஆK-. இத@ ரா- ெமமT 1 ¨.). %ேடாேர�
ெமமT16¨.).இதைனைம(ேரா எ%.3. காI2 
ெகா!A அCக/பABC( ெகா[ளலா-. இC9 
இர!A 5-கைள/ பய@பABதலா-. இத@
ஆ/பேர234 5%ட- ஆ!2ராf2 5.1.1 
லாQபா/. இத@ )@eற( ேகமரா, எ9.இ.3.
/ளா� இைணEZ 8 எ-.). Cறnட@
இய4KVறZ. இC9 ெநா3(K 30 )ேர-க[ 
xத- எS.3. x3ேயா பCயலா-. g@eறமாக 
2 எ-.). Cற@ ெகா!ட ேகமரா உ[ளZ.
g@eறமாக இர!A %(கIக[ உ[ளன.
இர!A 5-கைள இC9 இய(கலா-. இத@
பTமாண- 141.5×70.7x 6.011.0 m�. எைட
155 Vரா-. எ/.எ-. ேர3ேயாj-, 3.5 m�
ஆ3ேயா ஜா(K- ஆ3ேயா அnபவBCைன

உயIBZV@றன. ெந2ெவாI( இைண/)+K 
4¨, 3¨, ைவ ), eJ~B ம+,- ¨.).எ%.
ஆVயன இய4KV@றன. இத@ ேப2டT 
2,39-0 mAh Cற@ ெகா!டZ. 

Motorola Moto G (2nd Gen) 4G எ@ற இEத
%மாI2 ேபா@ ª. 8,999(K( Vைட(VறZ. 
ெவ[ைள ம+,- கa/e வ!ண4க89
ெவ8வEZ[ளZ.

ேமா@டாேராலா 
ேமா@ேடா X

அ\)த ஆ8:& cத1 ஆ' மாத.க>1, 
ப)6  ெதாைல ெதாட?H ம8ட ல.க>1 

4� ெமாைப1 ேசைவ ̂ ைன அb c கGப \)த 
இKGப தாக, ஐ:யா ெச1 �ல? ;' வனR 
அb U) 6Jள6. இF1 தI�நா\R ஒ&'. 
ெமா)தR 750 kbய மD'R ெபhய நக ர.க>1 
இVத ேசைவ தரGப\R. ெச&ற XGர வh 2014 
மD'R மா?B 2015 மாத.க>1 நைட ெபDற 
#ெப@9ரR ஏல)F1, 1800 MHz #ெப@9ரR 
அைல வ h ைச@கான உh ம) FைனG ெபDற6. 
ெமாைப1 ேசைவ சா?V6, ஐ:யா I�k@, ஐ:யா 
ேகR#, ஐ:யா ��# மD'R ஐ:யா :�9ட1 
வால9 ேபா&ற ேசைவ க ைளeR ஐ:யா ;' வனR 
அb c கGப \) 6 / ற6. 
ஏDக னேவ, ஏ?ெட1 ;' வனR 4� ேசைவ ̂ ைன 
அb c கGப \)F வழ./ வK / ற6. வKR 
:சRப? மாதR, ேவாடேபா& மD'R hைலய&# 
�ேயா ஆ/ய ;' வ ன.கJ 4� ேசைவைய 
வழ.க F9ட I9 \Jளன. 

ஐ!யா அ& ' க)ப +,-. 4/ ேசைவ
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மாI� மாேலா எ@n- ஆ/ப ேர234 
5%ட- ஆ!2ராf2 பCைக 6 ஆக 

அ!ைம]9 ெவ8 ] ட/ப2டZ. இ@n- 
அைனBZ ஆ!2ராf2 ேபா@க J(K- இZ 
பழ(க/ப2ட தாக ெவ8 வ ர  9ைல. ெமZ-
வாக, 5ல ேபா@க89 இEத 5%ட- அk g க-
மாV வa V றZ. இத+K g@ லாQபா/ பCைக 
5 வEதZ. இa/ )n-, ப@னா2ட ள 9, 
ஆ!2ராf2 ேபா@க89, அத+K g@ வEத 
V2ேக2 ஆ/ப ேர234 5%டேம அC க மான 
%மாI2 ேபா@க89 இட- ெப+,- gத9 
இட- ெப+ ,[ளZ. 

_K[ அ!ைம]9 ெவ8 ]2 A[ள தக-
வ9க 8@ப3, அ(ே டாபI மாத அள 9, 24% 
ேபா@க[ ம2 Aேம லாQபா/ 5%டBைத( 
ெகா! A[ளன. இவ+k9 16% ேபா@க[, 
லாQபா/ 5.0 பC ைகைய( ெகா! A[ளன. 
8% ேபா@க[, லாQபா/ 5.1 பC ைகைய( 
ெகா!A இய4V வa V@றன. 40% ேபா@க[ 
V2ேக2 ஆ/ப ேர234 5%டBC9 இய4 K-
V@றன. இZ ஆ!2ராf2 4.4. பC ைக யாK-. 

ஆ!2ராf2 ேபா@க89, இ@n- 30% 
ேபா@க[, ெஜ9Q @ 5%ட- ெகா! A[-
ளன. அ!ைம]9 எA(க/ப2ட ஆf  @-
ப3, ெஜ9 Q@ 5%டBC@ 4.1 பC/ )ைன 
11.4% ேபா@கJ-, 4.2 பC/ )ைன 14.5% 
ேபா@கJ-, பCைக 4.3 ஐ, 4.3% ேபா@கJ- 
ெகா! A[ளன  எ@, ெதTய வE Z[ளZ. 

இ@n- 3.8% ேபா@க[ ¨{சI /ெர2, 
3.4% ேபா@க[ ஐ% V¬- சா!2 S ம+,-. 
0.2 ேபா@க[ /ைரேயா 5%டB C ைன^- 
பய@ப ABC வa V@றன.  ம+,-. 0.2 
ேபா@க[ /ைரேயா 5%டB C ைன^- பய@ப-
ABC வa V@றன. 

இத nட@ ஒ/ ) A ைக]9, ஆ/)[ h,-

வன-, த@ ேபா@க J(கான  ஆ/ப ேர234 
5%டB Cைன ேம-ப AB Z ைக]9, gத9 
வாரB C ேலேய 60% ேபா@க[ eCய 5%-
டB C+K மா+k( ெகா[ள/ப A வZ க!ட-
k ய/ப2 A[ளZ. ஆ/)[ h, வ னBைத/ 
ெபா,Bத வைர, அத@ ஆ/ப ேர234 5%ட- 
ேம-ப ABத l(K அZேவ gu ெபா,/ )-
ைன^- ஏ+,( ெகா[ V றZ. ஒேர நா89, 
அைனBZ ேபா@க J(K- தகவ9 ெச9 V றZ. 
ேம-ப ABத/ப2ட 5%ட- தானாகB தர  -
ற(க- ெசfய/ப A V றZ.

ஆ!2ராf2 5%டB Cைன/ ெபா,B-
த வைர, ¼+,( கண(கான ேபா@ தயா T/-
பா ளIக 8 ட m aEZ  இEத 5%ட- ெச9 V-
றZ. அவIகJ-, eCய ேம-ப ABத/ப2ட 
5%ட- ஒ@, வa ைக]9, அதைனB த4க[ 
 a/பB C+ேக+ப மா+ற4கைள ேம+-
ெகா!A, த4க[ வா3(ைக யா ளIக J(KB 
ெதT  ( V@றனI. ேம-ப ABத/ப2ட eCய 
ஆ!2ராf2 5%ட-, ேபா@ தயா T/பா ளIக-
8 ட m aEேத ெச9ல ேவ! 3 ய Z[ளZ. 5ல 
தயா T/e h, வ ன4கேளா, eCய 5%ட- 
அk g க மா னைத/ ப+k( கவ ைல/ப A வேத 
இ9ைல. எனேவ, அைனBZ ஆ!2ராf2 
ேபா@கJ- ஒேர நா89 ேம-ப ABத/பA- 
எ@பZ நட(க இய லாத ஒ@றா கேவ உ[ளZ. 

இதனா9 தா@, ைம(ே ராசா/2 த@ eCய 
ஆ/ப ேர234 5%ட-  !ேடா% 10 ஐ, 
இல வ ச மாக அைன வ a(K- ெவ8 ]2A, 
பய னா ளIகைள ேம-ப ABதS ெசா9Q இைட-
  டாம9 வ+ e ,BC வa V றZ. eCய மாI� 
மாேலா ஆ!2ராf2 5%ட- ெவ8 வE Z[ள 
hைல]9, ஆ!2ராf2 5%ட4கைள/ பய@-
ப ABZ- ேபா@க[ இ@n- பல Ku(க ளாகS 
5த,- எ@, எCIபாI(க/ப A V றZ.
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}8ேடா# 10 k#டR Ab)6 �.கJ தV F-
K@AR HFய AbG HகJ ஒzெ வா&ைறeR ெசய1-
ப \)FG பா?)ேத&. இவDb& வச FகJ ெதh ய-
வ K ைக^1, U8ேடா# 10 k#ட) Fைன IகYR 
UKRப) ெதாட. / U9ேட&. �.கJ ெதாட@-
க) F ேலேய U8ேடா# 10@A மாbG பாK.கJ. 
;BசயR UKR H �?கJ எ&' ெசா&ன6 உ8-
ைம யா/ வK / ற6. Iக) ெத> வா கYR உ' F-
யா கYR எ& ேபா&ற வாச க?க n@A@ AbG HகJ 
தKR உ.க n@A எ& ந&b.

எ". அz ணா�சல", {"ப ேகாண".

{^@ அ@ச# r1 பா? அைமGப தDகான வ~ ̂ ைன 
Iக எ> ைம யான cைற^1 க9 \ைர ஆk hய? Uள@-
/ eJள6 IகYR அKைம. அேத ேபால மDற AbG H-
கnR உJளன. இதைன) ெதாட ரYR. இ&mR பல 
AbG HகJ தK மா' ேக9\@ ெகாJ /ேற&.

எ:. கலா ேநச/, Oz��.

இGே பா ெத1லாR, ேப#H@ மD'R வா9# அG 
பய&ப \)தாத கRG �9ட? மD'R #மா?9 ேபா& 
பய னா ள?கேள இ1ைல எனலாR. உட m@ Aட& 
ெசTF, தகவ1 பh மாDறR, A� வாக ந9H வ9டார 
நட வ :@ைக என இைவ நRைம@ க9:G ேபா9 \J-
ளன. இ6 சா?Vத தக வ1கைள அ:@க: தரYR.

எ". �Nதர மகா Pxக", �}V P 4R�$.

k�9ட1 இV F யா UDA ஆத ரY தKR ெவ> நா9\ 
Xர பல இைணய ;' வ ன.கJ, நR �தV F ர)ைதG 
பாF@AR அள UDA நட வ :@ைககJ எ\Gப தைன, 
ப) F h@ைக கnR, அர� 6ைற கnR ெதாட@க) F-
ேலேய த\)6 ;')த ேவ8\R. அVத வைக^1, 
�.கJ தV 6Jள தக வ�R க9 \ ைரeR அKைம. இG-
ப :ேய ;யா ய)ைத ;ைலGப \) 6.கJ. வா�) 6கJ.

ேக. �3ர ம �ய ரா�, த�சா�$.

ேப#H@ மா?@ த& இ&ட?ெந9 டா9 ஓ.ஆ?.�. 
F9டR ;யா ய மா ன6 எ&' எ8 f ̂  KVதா1, 
அத& ெபயைர மாDb இK@க ேவ8 : ய F1ைலேய. 
இைணய Uயா பா ர)F1, இV F யாைவ ந1ல தள மாக 
மாDb அைம@க ெவ> நா9\ ;' வ ன.கJ cயD kG-
ப6 இVத நட வ :@ைக �லR ெதh / ற6. 

டாMட$ பா. �ர� �}, ெச/ைன.

ேபா&க>1 உJள kGகJ Ab)6 ‘ேகா?’ 
எ&' ெசா1லGப \ வ6 எ&ன ெவ&' அb யாம1 
இKVேத&. உ.கJ க9 \ைர ‘ேகா?’ எ&பைத 
Iக அழ காக Uள@ / ய 6ட&, அ6 சா?V6 ம@கJ 
ெகா8 : K@AR தவ றான கK) 6 க ைளeR படR 
X:)6@ கா9 : eJ �?கJ. ந1ல Uள@க.கJ க9-
\ைர c� வ6R தரGப9 \Jள6. மDற அRச.கJ 
Ab)6R எBச h@ைக தKR வைக^1 தக வ1-
கைள) தVத ைம@A ந&b. 

எ:. காமரா�, இரா ஜ பா ளய".

ைம@ே ராசாG9 ;' வ ன)F& ப1ேவ' Xh YகJ 
Ab)த தக வ1கJ ஆBச h ய)ைத வர வ ைழ@ /&-
றன. AbGபாக, அத& ஆ�# ெதாAG XைனG 
பய&ப \) 6 ேவாh& எ8 f@ைக XரR I@க)-
த@கதாT உJள6. மOத இன)ே தா\ இைணV 6-
U9ட ைம@ே ராசாG9 ெதாட?V6 நRைம உய?)6R 
என எF?பா?@கலாR.

கா. ��ய ]ரகா�, மUைர.
மா;ல ெமா~ க>1 ஆ89ராT9 ேபா& பய&பா\ 
இKVதா1 தா&, இைண ய)F& அைன)6 பய&-
கnR, அைன)6 ம@க n@AR ெச&ற ைடeR. 
அைன வKR UKR H வா?கJ. இதைன சாG9ேவ? 
உK வா@AR வ1 � ந?கJ அbV6, ஆ89ராT9 
ேபா&க>1, நR இV Fய ெமா~ க n@கான பல 
Hேரா / ராRகைள இல வ ச மாக c& வர ேவ8\R.

இ. ஜமா ��/, ேதவார".
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ேகJU: நா& ஒK :.:.X. ஆ�# நட) 6 /ேற&. 
இGே பா6 Q\ த லாக கRG �9ட? வா./, 
டாAெம89 ைடG ெசT F\R பf எ\)6 ெசT6 
வK /ேற&. இF1 பf Hh ப வ?க n@A அவ?கJ 
ெசல வ ~@AR ேநரR, மD'R ைடG ெசT F\R 
ெட@#9 வைக^1 ஊFயR தரGப \ / ற6. ேநர)-
Fைன@ கண@ெக \)6 ெதhய c: eமா?

எ/. ெசVவரா�, மUைர.
பC9: உ4க[ gய+ 5(K வாWB Zக[. க-/-

d2டI இய4K- ேபாZ அைனBZ- கவ s(-
க/ப2A( ெகா!ேட வa-. க-/ d2டT@ 
ெமமT, 5.).^. ம+,- )ற ஹாI2ேவI 
சா/2ேவI பய@பா Aக[ KkBZ கண(ெக A(-
க/ப2A அைவ நா-  a- )னா9, பாI(K- 
வைக]9 தர/பA-. ேவI2 ெசய Qைய/ 
ெபா,Bத வைர t4க[ எCIபாI(K- வச Cக[ 
தர/ப A V@றன. இC9 எ@ன ேவ3(ைக 
எ@றா9, t4க[ ஒa டாK ெம!2 3ைனB 
CறEZ அC9 எZj- ைட/ ெசf C ட  9ைல 
எ@றாl-, அZ உ4க8@ அEத ெசய ைல^- 
கண(ெக ABZ அk  (K-. இதைன எ/ப3 
அைம/பZ? எ/ப3 அk வZ என/ பாI(-
கலா-.
1. எ4K எ32 ைட- கா2ட/பட  ேவ!-

Aேமா, அ4K கIசைர( ெகா!A ெச@, 
h,Bதj-.

2. ேவI2 T/பs9 Vைட(K- Insert ேட/-
)ைன V8( ெசfZ அEத பK C ]ைன/ 
ெபறj-.  

3. Text group V8( ெசfZ CறEZ, Quick Parts 
~Q9 V8( ெசf C டj-. )@னI Fields 

எ@பC9 V8( ெசf C டj-.ேவI39 இ/-
ேபாZ  Field டயலா( பா(% Vைட(K-.

4. இ4K Categories எ@ற ப2 3 யைல/ 
ெபறj-.  Date and Time எ@ப தைன 
Categories  ப2 3 ய Q Q aEZ ேதIEெத-
A(கj-. 

5. அABZ Vைட(க( _3ய 9 A க 8 Q aEZ 
EditTime எ@பைதB ேதIEெத A(கj-. 
இத@ அaேக வலZ ப(கBC9, எ!க ளாக 
இaEதா9, எ@ன பாIம239 ேவ!A- 
எ@ப த ைன^- நா- அைமBZ( ெகா[-
ளலா-. 
)@னI ஓேக V8( ெசfZ ெவ8 ேய-

றj-. இs, t4க[ ேக2ட ப3, ேவI2 டாK-
ெம!239 t4க[ எABZ( ெகா!ட எ32 
ைட- பC ய/பA-.

ேகJU: நா& ேவ?9 2003 பய&ப \) Fய ேபா6, 
Xh89 Xh U� ;ைல^1 Qட எ&னா1, எ:9 
ெசT Fட c:Vத6. ஆனா1, ேவ?9 2007@A 
மாbய X&ன?, அV ; ைல^1 எ:9 ெசT Fட c:-
ய U1ைல. பல cைற cயD k)ேத&. எ.A தவ' 
உJள6 எ&' அb ய c : ய U1ைல. வ~ கா9டYR.

எ/. ��வா:, ேசாழ வNதா/.
பC9: ேவI2 2007 ெதாK/ )l-, t4க[ 

)T!2 )T  d hைல]9 எ32 ெசf C-
டலா-. ேவI2 20039 t4க[ ெப+ற அேத 
வச C கைள இCl- ெபறலா-. ஒேர ஒa ேவ,-
பாA எ@ன ெவs9, t4க[ 2007 ெசய Q]9 
ச+, கவ ன மாக எ32 ெசf Cட ேவ!A-. 
அE h ைல]9 எ32 ெசf C A ைக]9 Magnifier 

ேகK}- – பOV –டாMட$ ெப. சNOர ேபா: –
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ப2ட@ அuBத/ப2 3 a(க( _டாZ. எ32 
ெசf Cட  a- )னா9, ேம( s ைபயI ப2-
டைன ஆ/ ெசf Cட ேவ!A-. இத@ Uல-, 
மj% வழ(க மாகS ெசய9பA-. டாKெம!2 
உ[ளாக( V8( ெசfZ, t4க[  a- ) ய ப3 
எ32 ெசf C டலா-.

ேகJU: U8ேடா# 10 ஆGப ேர9:. k#ட) FDA 
மாb@ ெகாJள c: ெவ \) 6Jேள&. அF1 ைம@-
ேராசாG9 அ@கY89 �ல மா க)தா& உJேள 
�ைழV Fட c: eமா? ேவ' ேலா@க1 அ@கY89 
�லR லா@ இ& ெசT6 இய.க வ~ உ8டா? Uப-
ர.கJ தK மா' ேவ8 \ /ேற&.

எ/. அ/4� ெசVவ/, �த"பர".
பC9:  !ேடா% 10 5%டB Cைன, ஒa 

gu ைம யான ப@னா2ட ள   லான 5%ட மாக 
ைம(ே ராசா/2 ெகா!A வE Z[ளZ. அதா வZ, 
இதைனS சாIEத ைம(ே ராசா/2 அ(கj!2 
Uல மாக, t4க[ உ4க[ க-/ d2டT9 லா( 
இ@ ெசf Cட ேவ!A- என ைம(ே ராசா/2 
எCIபாI( V றZ. இத@ Uல-, t4க[ ைம(-

ேராசா/2 தa- பல வச C கைள அn ப  (க 
g3^-. இC9 5ல வ+ைற t4க[  a-பாம9 
இa(கலா-. ஒa dசI ேந-, பா%ேவI2 ேபா@-
ற வ+ைற/ eC ய தாக அைம(க ேவ! Aேம என 
எ!ணலா-. (அEத அ3/ப ைட]9 தா@ இEத 
ேக[  எ@, hைன( Vேற@.) உ4கைள/ 
ேபா@ற எ!ண- உைட ய வIக J(கா கேவ, 
 !ேடா% 10 5%ட-, உ4க8@ ேலா(க9 
அ(கj!2 பய@ப AB Z வ த+கான வo ைய^- 
தa V றZ. இதைன ெச2 அ/ ெசfவZ- எ8Z. 
இa/ )n-, t4க[  !ேடா% %ேடாI, ஒ@ 
2ைரz ைப9கைள ஒa4 V ைண/பZ ேபா@ற-
வ+ k+K, உ4க[ ைம(ே ராசா/2 அ(க j!2-
3 ைனBதா@ பய@ப ABத ேவ!A-.  இs, 
ேலா(க9 அ(கj!2 ஒ@ைற எ/ப3 அைம/-
பZ என/ பாI(கலா-. 
1. gதQ9 Settings > Account > Your account எனS 

ெச9லj-. 
2. Sign in with a local account instead எ@, இa/-

பC9 V8( ெசf C டj-.
3. இ/ே பாZ பா/ அ/  !ேடா ஒ@, 

Vைட(K-. அC9 உ4க J ைடய ைம(-

ேராசா/2 அ(க j!2 3ைன ேசாதைன ெசf-
Cட, அத+கான பா%ேவI2 ேக2க/பA-. 
பா%ேவIைட ைட/ ெசfZ அABZ Next. 
எ@பC9 V8( ெசf C டj-.

4. இ4K உ4க J ைடய ேலா(க9 அ(கj!2 
KkBத தக வ9கைளB தரj-. உ4க J ைடய 
dசI ேந-, பா%ேவI2, பா%ேவI2 மறEZ 
ேபானா9, ெப, வ த+கான ேக[  பC9 
ஆV ய வ+ைறB தர ேவ!A-. அABZ Next 
V8( ெசf C டj-.

5. அABZ Sign out and finish எ@பC9 V8( 
ெசfZ ெவ8 ேய றj-. t4க[ உ4க J ைடய 
ைம(ே ராசா/2 அ(க j!2 3 Q aEZ லா( 
ஆ/ ெசfய/ப A xIக[. )@னI, உ4க J-
ைடய ேலா(க9 அ(கj!2 Uல-, eCய 
பா%ேவI2, dசI ேந- பய@ப ABC லா( 
இ@ ெசf C டலா-.

ேகJU: எ& m ைடய ேலGடாG கRG �9டைர, 
த.கJ அb Y ைரGப: U8ேடா# 10 k#ட) FDA 
அG /ேர9 ெசT 6Jேள&. ஆனா1, அG /ேர9 
ெசTத நா> [ KV6 எVத ஒ[eR அF [ KV6 
ேக9க U1ைல. எ.A XரBைன உJள6 எனYR 
அbய c: ய U1ைல. பல cயD kகJ ெசT6 பா?)-
6 U9ேட&. ஆ: ேயா Uைன) FKRபG ெப'R 
வ~ கைள) தயY ெசT6 Q'.கJ. இ1ைல 
எO1, ஒK மாத கால அவ கா ச)ைதG பய&ப \)F 
U8ேடா# 8.1@A �8\R ெச1லG ேபா/ேற&.

கா. �ல கjட/, Oj >MகV.
பC9: க-/ d2டI ஒ@ைற, அத@ பைழய 

 !ேடா% பC/ ) Q aEZ eCய பC/ )+K 
மா+k( ெகா[ைக]9, eCய ஆ/ப ேர234 
5%ட மா னZ, க-/ d2டT@ 3ைவ% 2ைரவI-
க89 பாC/ )ைன ஏ+ப ABதலா-. இC9 
சj!2 காIA- ஒ@றாK-. ஆனா9, க2டா-
ய மாக, பாC/e ஏ+பA- என( _ற g3 யாZ. 
ஆ3 ேயா @ eCய 2ைரவI சா/2ேவI கா/) 
ஒ@ைற/ ெப+,/ பய@ப ABதலா-. இத+K 
%டாI2 ெமn ெச@,, அC9 Device Manager 
என ைட/ ெசftZ, அC9 Vைட(K g3 j-
க89, gத9 g3 @ �Z V8( ெசf C டj-. 

அABZ, “Sound, video and game controllers” 
எ@ற பK C]9, உ4க[ க-/ d2டT@ 
சj!2 காI2 ெபயI உ[ளதா எனB ேதடj-. 
உ4க[ மாட l(ேக+ற ப3, VT ேய23z 
ேல/% அ9லB இ@ெட9 (Creative Labs, Intel)  
அ9லZ ேவ, ஒa h, வ னBC@ ஹாI2 ேவI 
சாத ன4க[ ப2 3 ய Q ட/ப2A அC9 இZ இ-
a(K-. இ4K Driver எ@ற ேட/)9 V8( 
ெசfZ, )@னI Update Driver எ@ப தைனB ேதIE-
ெத A(கj-.  !ேடா% 5%ட- இEத eCய 
2ைரவI பC/ )ைன இ@%டா9 ெசf C டவா? 
எ@, ேக2K-. சT என ஒ/ eத9 ெகாABதா9, 
2ைரவI சா/2ேவI அ/ேட2 ஆV, இய4கB 
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ெதாட4K-.

அzவா, Vைட(க  9ைல எ@றா9, Kk/-
)2ட h, வ னBC@ இைணய தள- ெச@, 
வா3(ைக யா ளIக J(K ச/ேபாI2 தa- 
)T 9 ேதடj-. அ4K, hSச ய மாக சj!2 
காI A(கான 2ைரவI சா/2ேவI ேம-ப AB-
த/ப2ட hைல]9 eC ய தாக( Vைட(K-. 
அதைன டj!ேலா2 ெசfZ இ@%டா9 ெசf-
C டலா-. அ9லZ, தளB C ேலேய, க-/ d2-
டT9 இ@%டா9 ெசf Cட வசC இa/)@, 
அதைன( V8( ெசfZ இ@%டா9 ெசf C-
டலா-.

இ@ெ னாa வo^- உ[ளZ. ஏ+க னேவ 
உ[ள 2ைரவைர அ@ இ@%டா9 ெசfZ, 
 !ேடா% 10 5%டB C ைனேய, அத+-
கான 2ைரவI சா/2ேவI eேரா V ரா mைன 
இ@%டா9 ெசf C A மா, ேக2கலா-. இத+K 
Device Manager பா(% ெச9லj-. ஆ3ேயா 
2ைரவI எ@பC9 ைர2 V8( ெசf C டj-. 
அaேக உ[ள Uninstall எ@பC9 V8( ெசf C-
டj-. அABZ, க-/ d2டைர ¬ %டாI2 ெசf-
C டj-.  !ேடா% �!A- இய4 K--
ேபாZ, உ4க[ ஆ3 ேயா  +கான 2ைரவைர 
இய(K-. 

 !ேடா% இய(கBC9, இZ ேபால ஆ3ேயா 
2ைரவIக[ த4க[ ெசய9 இழ/பZ அ3(க3 
நட(K- ஒ@ ,தா@. அதனா9 தா@, ைம(-
ேராசா/2 h, வன- த@ வைலB தள4க89, 
இZ KkBத தக வ9க ைள^-, எ/ப3 தவ , கைள 
�I ெசfவZ எ@,- அk  B Z[ளZ. அEத 
தள4க8@ gக வ Tக[ இேதா:

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/
fix-sound-problems#v1h=tab01

 3ேயா  ள(க jைர ெபற
https://www.youtube.com/watch?v=7eCy-

K5zlw4&list=PLWs4_NfqMtozP_
oATmM8FTMhsAPtn3m_F&index=3 

5(க9க[  I(K- வo கைள/ ெபற
http://windows.microsoft.com/

en-us/windows-10/fix-sound-
problems#v1h=tab03

 !ேடா% இய(கBC@ ெபாZ-
வான ச/ேபாI2 ெபற

http://windows.microsoft.com/en-
us/windows/support#1TC=windows-10

ேகJU: பல ேவைள க>1 நா& உK-
வா@AR ேவ?9 டாA ெம89க>1, 
ெபhய அளU1 ேடXJகைள அைம) 6 U-
\ /ேற&. ஆனா1, X&ன?, அவDைறG 
Xh)6 அைமGப6 kர ம மாக உJள6. 
�8\R ேடXJ அைம)6, ேட9-
டாைவ) தO)த Oேய காGX 
ெசT Fட ேவ8 : eJள6. இதD-

கான எ>ய �K@A வ~ உJளதா? ேவ?9  2007 
Hேரா / ரா Iைன நா& பய&ப \)F வK /ேற&.

எ".அ� �யா ேத}, ெத/கா�.
பC9: t4க[ பய@ப ABZ- ேவI2 2007 

ெதாK/)9 இத+கான ~9 ஒ@, தர/ப2 A[-
ளZ. அதைன/ பய@ப ABC, ேட)ைள/ )T(-
கலா-. அத+காக எ/ப3 ெசய9பட ேவ!A- 

என �ேழ தa Vேற@.
1. gதQ9 எEத பA(ைக வT ைச ] Q aEZ 

ேட)ைள/ )TBZ, அதைன gத9 வT ைச-
யாக அைம(க ேவ!A- எனB C2ட m-
A V �Iகேளா, அEத வT ைச]9 கIசைர( 

ெகா!A ெச@, ைவ(கj-.
2.அABத தாக,  T/பs9 Layout ேட/-
)ைனB ேதIEெத A(கj-. இத+K 
g@ன தாக, உ4க[ கIசI ேட)[ 
உ[ளாக இa/பZ mகj- அவ-

5ய-.  ேட)8@ உ[ளாக உ4க[ 
கIசI இaEதா9 தா@, இEத ேட/-
)ைன/ பாI(கலா-. 
3. இதைனB ெதாடIEZ,  Merge 
group  Kª/ உ[ளாக உ[ள Split 

Table ~ைல( V8( ெசf C டj-. 
4.  உட@ ேவI2, சாதா ர ண மாக 
அைம(க/பA- பாரா ேபா@ற 
பாIம2 ஒ@ kைன, அEத வT ைச(K 
g@பாக இைண(K-. இதனா9, 
இர!A ேட)[க[ தsBத s யாக 
அ4ேக உa வா(க/பA-.

எ8 தான இEத வo ]ைன/ 
)@ப+k, ெபTய ேட)[ ஒ@ைற 
5kய ேட)[க ளாக அைம(-
கலா-. 

ேகQR–பHP


