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க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456

மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧5 ேம மாத5@G3 

NO ெவ;யாQ<R1க1Sடா6. -ா.க2 மGH!
‘/0’1கைள உRவா1Qயவ&, ெவ;<$டவ&, 
Qைட13! இடWக2, Xைல ஆQயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ[\!.

LMேடா0 10 P0ட. த@வ?K 4?ய ?/ட.

ஆ2;9 வா/< =>ப?+

ஆ2;9 வ@மான. அ?கப/சமாக உய&CதE
ப,க. 5

ப,க. 10

ப,க. 7

உ
K

ேள

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
எ@&பா&"ைபa! எb6Wக2.

~ டாMட. ெப.சNOர ேபா: ~

அ!ேடாப' 29 அ() இைணய./01 வய4 
46 ஆ8ற4. 1969 ஆ= ஆ>? இ@த நாCD

தா(, கGேபா'Hயா பDகைல! கழ க./01=
Kடா(ேபா'L ஆMN ைமய./01= இைடேய
PதD ேடLடா ெமேசS, இைணய./( P(-
ேனாVயான ஆ'பாெநL (ARPANET) வWயாகX
பYமாZ! ெகா[ளXபLட4. க0பைன]^=
எ>ண PVயாத ேவக./D, /Lட`டாத
/ைசகCD, இைணய./( வள'ab ஏ0பL ?[
ள4. ெதாட'@4= வள'8ற4. இ(ைறய அத(
dைலைய இe1 பா'Xேபா=.

1. 2014 ஆ= ஆ>VD, ப(னாLட ளgD
இைணய.ைதX பய(ப?.4ேவா' 280
ேகாV. இவ'கCD, 210 ேகாV (75%) ேப'
PதD 20 நா?கைளa ேச'@தவ'களாவ'.
nத= உ[ள 70 ேகாV ேப' ம0ற 178 நா?-
கைளa ேச'@த வ'க[. ெமா.த இைணய பய-
னாள'கCD, இ@த நா? ஒqெ வா(Z^=
1% ேபேர உ[ளன'.

2. ெமா.த இைணயX பயனாள'கCD, 
sனாgD 22% ேப' உ[ளன'. 2014D இவ'
கC( எ>t!ைக 64 ேகாVேய 20 லLச=.
இதைன அ?.4 வu= v() நா? களான,

இைணய. வயE 46
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அெமY!க, இ@/யா ம0)= ஜXபா( ஆ8ய 
நா?கC( ெமா.த இைணயX பய னாள'
கைள! காLV^= அ/கமான எ>t!
ைக]D, sனாgD உ[ேளா' இைணய.ைதX 
பய(ப?.48(றன'.

3. PதD 20 நா?கCD, இ@ /யாgD, அத(
ஜன.ெதாைகyட( ஒXz?ைக]D,
இைணயX பயனாள'க[ 19% ேப' மL ?ேம.
ஆனாD, ஒqெவாu ஆ>?= உய'@4 
வu= இைணய= பய(ப?.4ேவா' எ>
t!ைக, `க ேவகமாக வள'@4 வu வ4= 
இeேக தா(.

4. ஒqெவாu நாLV^= வா{= ம!க[ அVX
பைட]D, `க அ/க இைணயX பயனாள'
கைள! ெகா> VuXப4, அெமY!கா, ெஜ'
மH, zரா(K, zYLட( ம0)= கனடா 
ஆ1=. இ@த நா? கCD உ[ள ம!க[ 
ெதாைக]D, 80% ேப' இைணய இைணX|
ெப0)[ளன'.

5. 2000 PதD 2015 வைர ]லான கால./D,
உலக அளgD இைணயX பய(பா? 7
மடe1 அ/கY.த4. 6.5% Gu@4 43% ஆக
உய'@த4.

6. த0ேபாைத!1, ெமாைபD வW இைணய
இைணX|தா(, இைணய வ'.தக ச@ைத]D 
`க.4VXேபா? இயe18ற4. ப(னாLட
ளgD, ெமாைபD இைணய இைணX| 47%
ஆக, 2015 ஆ= ஆ>VD உய'@4[ள4.
2007 ஆ= ஆ>V01X zற1, இ4 17 மடe
காக உய'@4[ள4.

7. 2} ெமாைபD ெசD^ல' ெநLெவா'!8D
இைண@த ம!க[ ெதாைக, 2001D 58% ஆக 
இu@த4. இ4 2015 ஆ= ஆ>VD, 95%
ஆக உய'@4[ள4.

8. 2015 ஆ= ஆ>V( இ)/]D, வளu= நா?-
கCD 34% ~?கCD, இைணய இைணX|
இu!1=. இ4 வள'@த நா? கCD, 80%
ஆக இu!1=. `கN= 1ைறவாக வள'ab 

அைட@த நா?கCD, 7% ~?கCD மL?ேம 
இைணX| உ[ள4. ப(னாLட ளgD 46%
~?கCD இைணய இைணX| உ[ள4.

9. ெமாைபD வW இைணய இைணX|
ஐேராXபா ம0)= அெமY!க நா? கCD 
தா( `க அ/கமாக உ[ள4. இ@த நா?
கCD, ஒqெவாu 100 ேபY^=, 78 ேப' 
ெமாைபD வW இைணய இைணX zைன!
ெகா>?[ளன'. ஆXzY!காgD மL?=
தா(, ெமாைபD இைணய இைணX| 
20%!1= 1ைறவாக உ[ள4.

10.வளu= நா?கCD, வய'வW zராLேப>L 
இைணX|!கான கLடண=, வள'@த நா?-
கைள! காLV^= v() மடe1 அ/க
மாக உ[ள4. ெமாைபD வW இைணய 
இைணX| கLடண= இu மடe1 அ/ க
மாக உ[ள4.
இைணய= சா'@த இ(ைறய dைல  ேமேல

தரXபL?[ள4. இைணய= எXபV உuவா
ன4, அ/D ைவரK எXபV �ைழ@த4, எ@த 
நாCD இ4 ஏ0பLட4 ேபா(ற 1ZX|கைள!
�ேழ காணலா=.
1. Pத( PதGD ஓ' இைணயதளமாகX ப/N

ெசMயXபLட4 Symbolics.com எ(�= தள
மா1=. 1985 மா'a 15 அ() இ@த தளX
ெபய' ப/N ெசMயXபLட4. இதைன. 
தன!ெகனX ப/N ெசM4 ெகா>ட d)
வன= Symbolics Computer Corporation.

2. `கX ெபYய அளgD ைவரK பர gய PதD 
dக�N 1988 ஆ= ஆ>? ஏ0பLட4. அX
ேபா4 பய(பாLVD இu@த உலகளாgய ச'
வ'கCD 10% ச'வ'க[ இதனாD, Pடe8X
ேபா]ன. இ@த ைவரைஸ  “The Internet Worm”
என அைழ.தன'.

3. Frederick Cohen எ(ற மாணவ', ைவரK
(“virus,”) எ(ற ெசாDைல Pத( PதGD, 
க=X�Lடைர! ெக?!1= |ேரா 8ரா`01X
பய(ப?./னா'. இவ' கG ேபா'Hயா
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ெபாZ]யD ப[C]D பV.4! ெகா>V
u@தா'. ‘தானாகேவ, த(ைனX ெபu!8!
ெகா[�= |ேரா8ரா`01’ இ@த ெசாDைல
வVவைம.4X பய(ப?./னா'. த(
வ1X| ேதாழ'க[ அZ@4 ெகா[ள ைவரK
|ேரா8ரா= ஒ(ைற. தயாY.4! காLVனா'.
z(ன' க=X�Lட' ைவரK எ(பைத! ��!-
கா�= gள!க.4ட( gவY.தா'.”க=X
�LடYD உ[ள |ேரா8ரா=கைள!
ெக?.4, அவ0ைறX ேபாலேவ நக Gைன
உ>டா!1= |ேரா8ரா=”. இவேர, இ.த
ைகய ைவரK |ேரா8ரா=கைள. த?!1=
ெதாWD �Lப வWகைள உuவா!8! காL
Vனா'. z(ன', அவேர, 1987 ஆ= ஆ>?,
அைன.4 ைவரKகைளy= க>ட Zய ஒu
வW]னாD PVயா4 எ() d� z.தா'.

4. இ(ட'ெநL (“internet”) எ(�= ெசாD, 1882 
ஆ= ஆ>Vேலேய |ழeகXபLட4. “ஒ(
ேறாெடா() இைண@த, இைண!கXபLட 
ெசயDபா?க[” எ(பதைன! 1Z!க இ@த
ெசாD பய(ப?.தXபLட4. z(, ஏற.தாழ 
�) ஆ>?க�!1X z(ன', 1982D, உலக
ளாgய V.b.z/ஐ.z. ெநLெவா'! இைணX
zைன! 1Z!க இ4 பய(பLட4.

5. 1971 ஆ= ஆ>?, பாX தாமK எ(பவ' 
“Creeper” எ(ெறாu |ேரா8ரா= எ{/னா'.
அXேபா4 ைவரK என இ4 அைழ!கXப
டாgLடா^=, இ4ேவ, Pத( Pதலாக
ைவரK |ேரா8ரா= ஒ(Z( ெசயDபாL-
Vைன! ெகா>Vu@த4. எXபV |ேரா8ரா=
ஒ() க=X�Lட'க�!8ைடேய பரN=
எ() காL?வத01 இ@த |ேரா8ரா`ைன
அவ' எ{/னா'. இ@த |ேரா8ரா= க=X
�Lடைர! ெக?Xப4 ேபாD எ{ தXபட
gDைல. அத01X ப/லாக “நா(தா(

8�Xப'; PV@தாD எ(ைனX zV.4X 
பா'” எ(ற ெசM/ைய ெவC]Lட4.
இ4 ARPANET இைணய இைணXzD ஒu
ச'வu!1= இ(ெனாu ச'வu!1மான
இைணXzD, காணXபLட ெவ0Zட.ைத!
க>டZ@4 பரgய4. எ@த க=X�LடYD
இ4 ப/யXபL? ெசயDப?.தXபL
டேதா, அ/Gu@4 தாமாகேவ ெவCேயZa
ெசD^= த(ைம]ைனy= இ4 ெகா>V
u@த4. இ)/யாக 8�Xபைர! க>டZய
“the reaper” எ(�= |ேரா8ரா= எ{தX
பL?a ெசயDப?./! காLடXபLட4. 

 ைரவ$ (Driver): &'ேடா+ ம-./
0ற ஆ3பேர 56 7+ட6க9ட: 5; ட<
சாதன6க@ (0B'ட$, மD+, 0ளாF  ைரG 
ேபா:றைவ) ெதாட$J ெகா@ள ேதைவ-
யான சா3 ேவ$ JேராMரா/ தா:  ைரவ$
JேராMரா/ ஆN/. &'ேடா+ ேபா:ற 
ஆ3பேர 56 7+ட6கP< பலவைகயான
சாதன6க9Rகான  ைரவ$ ைப<க@ 
ஏ-கனேவ பT ய3ப ேட MைடRN/. அ3ப5 
இ<லாத WைலX< இYத சாத ன6க 9ட: 
75X< அவ-Z-கான  ைரவ$க@ தர3ப[/.
எனேவ  ைரவ$ JேராMரா/ அ53பைடX<,
அ] எYத சாதன^T-காக3 பய:ப[Mறேதா,
அதைன_ ேச$YததாN/.
Downtime: ஹா$ ேவ$, ஆ3ப ேர 56 7+ட/ 
அ<ல] அ3Pேகஷ: JேராMரா/கP:
தவZனா< க/3b ட$ 7+ட/ இய6காம< 
இcRN/ கால/.

“ெதXCE ெகா9YZக9”
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ைம!ேராசாXL d)வன=, த( |/ய
g>ேடாK 10 ஆXபேரLVe bKட.

/ைன இ(�= அ/கமான எ>t!ைக]D,
ம!கCட= ெகா>? ேச'Xப/D, |/ய /L-
டeகைள அZg.4[ள4. இ@d)வன./(,
g>ேடாK ம0)= சாதனeக[ zYg(
ெசயD 4ைண. தைலவ' ெட'Y ைமய'ச(, 
இ4 1Z.4 த( வைலமைனX ப/gD (http://
blogs.windows.com/windowsexperience/2015/10/29/
making-it-easier-to-upgrade-to-windows-10/) பல
தகவDகைள ெதYg.4[ளா'.

|/ய ஆXபேரLVe bKட= ெப)வத0
கான நைடPைற!கான dைலக[ 1ைற!
கXபL? எCதா!கXப?8(றன. இ4வைர,
g>ேடாK 10 !1 ேம=ப?.4ைக]D, பய
னாள'க[ எ/' ேநா! 8ய zரaைன
க�!1 �'N காணXப?= வைக]D
இ@த dைலக[ இu!1=.

ஜூைல 29 அ(), g>ேடாK 
10 தரgற!க= ெசM/ட அ�ம
/!கXபLடா^=, அத01 P(
பாகேவ, P(ப/N ெசM/ட
வW தரXபLட4. 11 ேகாV ேப' 
இ4 ேபால P(ப/N ெசM4,
g>ேடாK 10 bKட.ைதX
ெப0றதாக, ெச(ற மாத=
ைம!ேராசாXL அZ
g./u@த4.

இ X
ே ப ா 4 ,
P( ன த ா
கேவ P(ப/N
ெசM4, g>ேடாK 10!1 

ேம=ப?./! ெகா[�= கால= PV@ 4gL
ட4. ைம!ேராசாXL த( |/ய bKட.ைத
ம!கCட= த[ Cg?வத0கான அைன.4 நட
வV!ைககைளy= ேம0ெகா[ள இu!8ற4.
அைன.4 g>ேடாK 7 ம0)= g>ேடாK
8 பயனாள'க�!1, gைரgD, இ4 ஒu பய
னாள' ’guXப ேம=ப?.4தலாக’ இu!1=.
அ?.த ஆ>? ெதாட!க./D, g>ேடாK 
‘பY@4ைர!கXப?= ேம=ப?.தலாக’ காL
டXப?=.

யாெரDலா=, தeக[ க=X �LடYD தானாக
ேம=ப?.4தைல அைம.4 ைவ./u!8
றா'கேளா, அவ'கC( க=X �LடYD இ@த 
பY@4ைர!கXப?= ேம=ப?.4தD, தானாக
ப/யXப?= வைக]D அைம!கXப?=. 

இuXz�=, பயனாள'க[ guXப.4ட(
அ வ ' க ள ா
கேவ gu=z
ஏ 0 ) !
ெ க ா [ � =
ே ப ா 4 த ா(
த ா ன ா க
அ ை ம ! 1 =
பt ேம0
ெகா[ளXப?=.
பயனாள'க[ ,
அத(பV, g>
ேடாK 10 
b K ட . / ை ன
ே ம 0 ெ க ா > ட

z(ன', அ4 1Z.4
க வ ை ல X ப L ட ா D ,

bரமமாக உ[ள4 எ()

LMேடா0 10 P0ட. த@வ?K 4?ய ?/ட.



23-11-20156
எ>tனாD, 31 நாLக�!1[ளாக, பைழய 
g>ேடாK ெதா1Xz01 அவ'க[
தeக[ க=X�Lட'
கைள மா0Z! ெகா[
ளலா=. இதைன
ைமய'ச( `க உ)/
யாக. ெதYg.4[ளா'.
அத0ேக0ற வைக]D, 
க=X�LடYD, பைழய
g>ேடாK bKட=
ம0)= அXCேகஷ(
க�!கான ைபDக[
அைன.4= ேசq
ெசM4 ைவ!கXப?=.
ெப'சனD க=X�Lட'
மL?`(Z, ேடXளL z.b.
ம0)= Kமா'L ேபா(கC^=
இ@த வச/ தரXப?=. n>?=
பைழய bKட./01 வர, Settings > Update and
Security> Recovery > Uninstall Windows 10 எனa
ெச() இய!8னாD ேபா4=. “எeக�ைடய
ேநா!கெமDலா=, �eக[ g>ேடாK 10!1 
மா)வ4 ஓ' ஆaச Yயமாக உeக�!1 இu!க!
�டா4 எ(ப4தா(” எ()= ெதYg.4[ளா'.

bல மாதeகளாகேவ, பல பயனாள'க[,
தாeக[ gu=பாமேலேய, ைம!ேராசாXL
தeக[ க=X�LடYD g>ேடாK 10 bK
ட./ைனX ப/. /?ேமா எ() கவைலX
பLடன'. P(ப/N ெசM4 ஆவேலா? கா.
/u@தவ'க[ �ட, ைம!ேராசாXL தானாக,
அXேடL ைபDகைள இற!1வ4 1Z.4
கவைல அைட@4, தeக[ P(ப/ைவ ர.4
ெசMதன'.

இXேபா4= �ட, பயனாள'க[, g>ேடாK
10 bKட./ைனX ப/Xபைத எCதா!1=
வைக]D, bல ைபDகைள, பயனாள'கC(
க=X�Lட'க�!1. தாeக ளாகேவ அ�X|=
/Lட./ைன! ைகgடgDைல. இ4 இ(�=
ெதாடu= எ() ைமய'ச( அZg.4[ளா'.
ஆனாD, பயனாள'கC( PVேவ இ)/யான
தாக இu!1=.

அ?.த மாத= PதD, g>ேடாK பய னா
ள'க�!1, த0ேபா4 g>ேடாK 10!காக, 
ைம!ேராசாXL அ�X|= ைபDக[ எ.த ைக
யைவ எ() gள!கமாக! �)=. இ@த gள!க
உைர, ெடவலXப'க[, பயனாள'க[, அ^வல
க./D g>ேடாK பய(ப ?.4பவ'க[ என
அவ'கC( பய(பாLV0ேக0ப மா) ப?=.

பயனாள'க[ எXேபா4 g>ேடாK
bKட= ேம=ப?.தXபட ேவ>?= எ(ப-
த0கான dைல]D, பDேவ) ஆXஷ(க[
தரXப?வா'க[. ேம=பாLV0கான ைபDக[
இற!8ைவ!கXபLடா^=, எ() அவ0ைற
இ(KடாD ெசM/ட ேவ>?= எ(ப4, 

பயனாள'கC( guXப மாக மL?ேம
இu!1= எ() ைமய'ச( ெதY g.
4[ளா'.

தeக[ க=X�Lட'கCD ைபரb
vல=, நகD ேகாX|கைளX
ப/@4 g>ேடாK bKட=
பய(ப?./ வu பவ'க�!1=,
இலவசமாக g>ேடாK 10
வழeகXப?=. ஆனாD, 
அவ'க[ g>ேடாK bK

ட.ைத இய!1வத0கான
“ ெ ச ய D ப ா L V 0
கான 1Z�L
VைனX” (Activation

Code) ெபற ேவ>?=.
இதைனy= அ/கார �'வ ேகாX

|கைளy= ெப)வத0கான வWக[ த0
ேபா4 எCைமXப?.தXப?=.

|/யதாக, ேடXளL z.b. ேபா(ற dைல
ையy= இைண.4 g>ேடாK 10 ெவC யா
னா^=, அ/D |/ யதாகX பல அ=சeக�=
வச/க�= தரXப?8(றன. ெம]D, `�b!,
gVேயா, கால>ட' என இ(�= பல வச/க[
ேம=ப?.தXபL? 8ைட!8(றன. கா'டனா
எ(�= ெப'சனD அbKட>L, g>ேடாK 
ேபா( bKட= உLபட அைன. /^= இட=
ெப0)[ள4. |/ய வைக ெதாWD �Lப./D 
இயe1= எLS zரNச' இத( |/ய bறX|
கCD ஒ(றா1=.

Client: க/3b ட$ ெந ெவா$RM< இைணR
க3ப [ ச$வராக இய6காம< பய:ப[^த3
ப[/ எYத க/3b டc/ Mைளய' என
அைழRக3ப[/.
Doc: இ] ஒc ைபh: ெபயB< உ@ள
]ைண3 ெபய$. இYத ெபயcட: உ@ள ைப<  
ைமRேராசா3 ேவ$ ெதாN30< உc வான
ைப< எ:பதைன இ] NZRMற].
Domain Name: இ:ட$ெந 5< உ@ள தகவ<
தள6கைள இ_ ெசா<லா< NZ3 0[M:றன$.
அYத தள^T: ெபயைர இ] NZRMற].
ேப' &^ (Bandwidth): இைணRக3ப ட
இc ேவ. சாதன6க@ இைடேய நைடெப./
ேட டா பBமா-ற^T< அTக ப ச ேட டா 
பBமா-ற ேவக^T: அளைவ இ] NZRMற]. 
இ] ேட டா பயjRN/ ேவக/ அ<ல.
DES - Data Encryption Standard: kகD/
0ரபலமான எ:MB3ஷ: lைற. இ] 56–0  
o ம-./ 0ளாR ைசப$ (Block Cypher Method)
வpXைன3 பய:ப[^T ேட டா&ைன 64 –
0 அட6Mய ெதாN3Jகளாக மா-.Mற].
அத: 0: அதைன எ:MB3 ெசrMற].

“ெதXCE ெகா9YZக9”
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ெச(ற ெசXட=பuட( PV@த காலா>VD,
ஆXz[ d)வன./( வuமான= 5,105
ேகாV டாலராக உய'@/u@த4. இத( dகர
லாப= 1,101 ேகாV டால'. வuமான உய'N
22%. 2015 d/யா>VD, ஆXz[ d) வன=
ெப0ற ெமா.த வuமான= 23,400 ேகாV
டால'. இ4 P@ைதய ஆ>ைட! காL
V^= 28% உய'வா1=. 30 ேகாV சாதனe
கைள இ@த ஆ>VD g0பைன ெசM4[
ள4. இ/D 23.1 ேகாV ஐேபா(, 5.5 ேகாV
ஐேபL ம0)= 2.1 ேகாV ேம! க=X�Lட'
உ[ளன. நா(காவ4 காலா>VD மL?=
4.8 ேகாV ஐேபா(கைளy=, 98 லLச=
ஐேபLகைளy=, 57 லLச= ேம! க=X�L
ட'கைளy= g0பைன ெசMத4.

இ@த ஆ>VD மL?=, 15 d)வனeகைள
ஆXz[ d)வன= வாe8y[ள4. ஆXz[
Kேடா' இ@த ஆ>VD, 150 ேகாV டால'
வuமானமாக ஈLVy[ள4. இ4ேவ, இ4
வைர ஈLVய வuமான./D `க அ/கமா1=.

ெச(ற ஆ>VD, ஐேபா( வாe 8யவ'
கCD, 30% ேப' ஆ>LராML சாதன. /G
u@4 ஆXz[ சாதனeக�!1 மாZ யவ'க
ளாவ'. இ@/யா உLபட, bல நா? கCD,
ஐேபா(கC( gைலையa sரைம.4[ள
தாகN=, ஆXz[ தைலைம d'வா8 1ZX
zLடா'. 2016 ஆ>V( PதD v()
மாதeகCD, ஆXz[ 7,550 ேகாV டால'
ஈLட இல!1 d'ண ].4[ளதா கN= V=
1! ெதYg.தா'.

ஆ2;9 வ@மான. அ?கப/சமாக உய&CதE
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V}LடD உலைகX பா4காXபத0ெகனX பல
ெசயGகைள உuவா!8 வu= ‘அவாKL’

d)வன=, அ>ைம]D ஓ' அ/'ab தu= அZ
gXzைன ெவC]L?[ள4. ந=`D ெபu=-
பாலானவ'க[ பய(ப?.4= �1[, வாLK
அX ம0)= ேபK|! |ேரா8ரா=க[, ந=P
ைடய தH நப' தகவDகைளy=, ந= ெசயD-
பா?கைளy= ெதாட'@4 ேவN பா'.4 வuவ
தாக அZg.4[ள4. 10றa சாLV01 ஆளான
bல d)வனeக[, இதைன ம)!கgDைல.
இ4 1Z.த gபர= z(வuமா):

10ற= சாLடXபL?[ள இ@த v() d)
வனeக�=, தeக[ வாV!ைகயாள'கC(
guXபeகைள அZ@4, அவ'கC( கவன.ைத
ஈ'!க! �Vய gள=பரeகைள, அவ'க[ 
பா'!1= இைணய தள./D காL?வத0காக,
அவ'கC( தH நப' தகவDகைள. ெதாட'@4
ேவN பா'.4 அZ@4 தeக[ பய(பாLV0
ெகன, ப/N ெசM4 ைவ.4X பய(ப?.48(
றன. இ@த ேவN பா'.தைல, ெபu=பா லான
பயனாள'க�= அZ@ேத ைவ.4[ளன'.

“�1[ ஒu gள=பர d)வன=. �1[
d)வன./( வuமான./( அைடXபைட
AdWords எ(ற ெசயG வWயாக, gள=பரe
கைள! காL?வத( vல= 8ைடXப4தா(.
எனேவ, தeக[ ெசயGகைளX பய(ப?.4
ேவாY( ஆ'வ= எ/D உ[ள4 என அZ@4,
அவ'க�!கான ெபாuLகC( gள=பரeகைள 
�1[ காL?8ற4. இத( அVXபைட]D

எ@த. தவ)= இDைல’’ எ(பேத அ@ d)வன=
ம0)= பல பய னாள'கC( கu.தா1=. பய-
னாள'க�=, இ@த வைக]D எ(ன நட! 8ற4
என அZ@ேத இu!8றா'க[ என அவாKL
d)வன./( தைலைம d'வா8, g(ெச(L
�Zy[ளா'. ெமாைபD ேபா( /uL Vைன!
க>டZ@4 ெசாD^= சாXLேவ' |ேரா 8ரா=
ஒ(ைற அZPகXப?.4= dக�gD அவ'
இ@த கu./ைன ெவC ]L?[ளா'.

அவ' ேம^= �) ைக]D, வாLK அX
ெசயGy=, பயனாள'கC( தHநப' ேடLடா
gைன P{ைமயாக அZ@4 ெகா[வ/D ஈ?-
ப?வதாக! �Zனா'. வாLK அX ந=`ட=
இu@4 ெப)= ந=ைமX ப0Zய gபரeக[,
ேபK|!8D நம!கான gள=ப ரeகைள! 
காLட பய(ப?.தXப?8(றன எ()= அவ'
�Zy[ளா'. வாLK அX ெசய G]D �eக[
ேம0ெகா[�= உைர யாடDகC( அVXப-
ைட]D, ேபK|!8D உeக �!கான gள=ப-
ரeக[ தரXப?8(றன.

இவY( �0) 1Z.4, �1[ d) வன d'
வா8 ஒuவYட= ேகLடேபா4, “அவாKL
d)வன அ/காY]( அZ!ைகைய P{ைம
யாகX ெபறாமD, கu.4 �ற! �டா4 எ(ப4
எeக[ d)வன./( ெகா[ைகயா1=” எ()
�Zனா'.

�1[ d)வன./( தHநப' ேடLடா
1Z.த ெகா[ைக (privacy policy) எ(ன �)8
ற4? “ �eக[ எeகC( ேசைவகைளX பய(

பயனாள&கைள ேவ+ பா&,-.
வா/0 அ2, ேப04, ம67. 8-9
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ப?.4ைக]D, �eக[ உeக[
தகவDக�!காக எeக[ n4
ந=z!ைக ைவ.4[�'க[.
ேதடD, }ெம]D அ�சDக[
ம0)= ேமXK ேபா(ற எeக[
ேசைவகைள, உeக�!1a 
bறXபாக. தuவத01, உe
கைளX ப0Z நாeக[ ெப)=
ேடLடா உதN8(றன. இேத
தகவDக[, சா'@த gள=பரe
கைள! காL?வ/D எeக�!1
உதN8(றன. இத( vல=,
ஒqெவாuவu!1= இலவச
மாக எeகளாD ேசைவ ெசM-
/ட PV8ற4.” இXபV.தா(,
�1[ d)வன= அZg.4[
ள4.

ேபK|! d)வன./ட
`u@4, இ4 1Z.4 எ@த
கu.4= ெவC]டXபட
gDைல.

அவாKL தைலைம d'வா8
g(ெச>L �)ைக]D, “பய
னாள'க�= தாeக[ ெதாட'
|க[ 1Z.த தகவDகைள
ம0றவ'க�ட(, ெமாைபD
ேபா(கCD பய(ப?.4=
ெசயGக[ வWயாகX ப8'@4 ெகா>?, தH
நப' தகவD பா4காX| ெகா[ைகைய n) 8(
றன'” எ(றா'.

எ?.4! காLடாக, �eக[ வாLK அX 
பய(ப?.த, உeகC( ெதாட'|க[ 1Z.த
அைன.4 ேடLடாgைனy=, வாLK அX
d)வன.4ட( ப8'@4 ெகா[ள ச=ம/!8
�'க[. அதாவ4, அைவ ேபK|! d)வன.
/01a ெசD8(றன. உeக[ ந>ப'க[ சா'@த
தகவDகைள, இ4 ேபால, அவ'க[ ெதாட'|
ெகா>ட அDல4 ெதாட'| ெகா[ளாத d)-
வன= ஒ()ட( ப8'@4 ெகா[ள, உeக �!1
எ(ன உYைம உ[ள4?

ெச(ற ெசXட=பYD, ஆ>LராML ேபா(-
கCD அ/கமாகX பய(ப?.தXப?= 100 அX
Cேகஷ(க[ 1Z.4, அவாKL ேம0ெகா>ட
ஆMgD க>டZயXபLட தகவDகC( அVX
பைட]D, அவாKL g(ெஸ>L அZg.
4[ளா'. இ@த ஆMgD க>டZயXபLட தக
வDக[ நம!1 ஆaசYய.ைத அCXப4ட(,
எaசY!ைகையy= த@4[ளன.

இ@த ஆMgD க>ட Z@த தகவDகC( பV,
ஆ>LராML ெமாைபD ேபா(கCD நா= 
பய(ப?.4= 99% ெசயGக[, அதாவ4 இ@த
ெசயGகைள. த@த d)வனeக[, இ@த ேபா(
கைள P{ைமயான கL ?XபாLVD ெகா>
?[ளன. அதாவ4, ஒu பயனாள', ேபாைனX

பய(ப?.4வ4 ேபால,
அைவ ெதாைலgD இu@ேத 
இய!க PVy=. இ@த ெசய-
GகCD 92%, நா= பய(ப
?.4= ெநLெவா'! 8ைன! 
காண இய^=. இ@த 100
ெசயGகCD, ப./D ஒ(),
நா= ேம0ெகா[�= ஆV
ேயாgைனX ப/ய PVy=. 
படeகைள எ?!க PVy=.
gVேயா ப/ய PVy=.
ப./D ஒ(ப4 ெசயGக[,
நா= Kேடா' ெசM4 ைவ.-
4[ளவ0ைற! க>ட Zய 
PVy=. இவ0ைற, அ@த
ெசயGக[, மா0ற PVy=,
�!க PVy=. இqவா) அ@த 
அZ!ைக �)8ற4.

இ@த ஆ>VD, �1[ 
zேள KேடாYD உ[ள,
gள=பர./01= பாGயD 
தகவDக�!1= ந=ைம
இ{.4a ெசD^= மாDேவ' 
|ேரா8ரா=க[, பல லLச=
பயனாள'கC( ேபா(கC( 
ெசயDபாLVைன Pட!8ன 
எ(ப4 இத01 ஆதார=

எ()= அZ!ைக]D ெதYg!கXபL?[ள4. 
ேஹ!க'கC( ஒu 1{ gன', 50 Pைற

க�!1 ேமD, �1[ zேள KேடாYD, ஒேர
மா/Yயான வWகCD �ைழ@4[ளன'. இ4
v() மாதeகCD நட@ேத Zy[ள4. அவ'க[
தeகC( அXCேகஷ(கைள, அ�ம/](Z
ப/.4[ளன'. இ@த அXCேகஷ(க[,
ேக=K ேபால ேதா0ற மC!8(றன. ஆனாD,
அவ0ZD 8C! ெசMதாD, பாGயD காLb
கைள! ெகா>?[ள தளeக�!1 இ{.4a
ெசD8(றன.

Taskbar: (டா+R பா$) &'ேடா+ இயR-
க^T< மாs ட$ TைரX< oழாக
இய6N/ t@ க ட/. இT< +டா$ ெமu,
&ைரவாக அ3Pேகஷ: JேராMரா/கைள
இயRக ஐகா:க@ அட6Mய ெதாN3J, 
இய6MR ெகா'5cRN/ அ3Pேகஷ:
JேராMரா/கP: ைப<க9Rகான க ட6க@
ம-./ க5கார/, 0:னjX< இய6MR
ெகா'5cRN/ JேராMரா/கP: ஐகா:க@
ஆMயைவ இcRN/. இவ-ைற^ ேதைவ3ப-
[/ேபா] MPR ெசr] ெபறலா/.

“ெதXCE ெகா9YZக9”
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ஆXz[ வாLa வாeக gu=|ேவா',
இ@/யாgD P(ப/N ெசM/?=

வச/ையX பய(ப?./! ெகா[ளலா= என 
Grabmore.in எ(�= வ'.தக இைணய தள=
அZg.4[ள4. இ@/யாgD இ(�=
ஆXz[ வாLa g0பைன!கான, அ/கார
�'வ அZgXzைன ஆXz[ இ@/யா
d)வன=, இ@த தகவைல எ{4= வைர,
ெவC]டgDைல. இuXz�=, gைரgD
இ4 ெவCயா1= எ() எ/'பா'!கXப?8ற4.

8ராXேமா' (Grabmore) d)வன=,
அெமY!காgD இu@4, சாதனeகைள
இற!1ம/ ெசM4, இ@/யாgD g0பைன
ெசM4 வu8ற4. 38`n Kேபா'L மாடD
வாLa ஒ(Z( P(ப/N gைல �.36,999 
என அZg!கXபL?[ள4. அேத ெதாWD
�Lப வச/க�ட( �Vய, 42 `n அளgலான 
வாLa வாeக P(ப/g01 �. 42,199
gைலயா1=. அெமY!காgD இ@த
வாLa gைல 349 டால' மL?ேம.
இ@/யX பண./D, இ(ைறய 
அ@dய ெசலவாt]D இ4 �.
22,678 ஆ8ற4. எனேவ, ஆXz[
d)வன= gைல அZg!1=ேபா4,
இ(�= 1ைறவாகேவ gைல
இu!1= என அைனவu=
எ/'பா'!8(றன'. �.31,000 ஆக
இ4 இu!கலா= எ() பலu=

ெதYg.4[ளன'.
ப(னாLடளgDெவCயான ஆXz[ வாLa, 

இர>? அளgD g0பைன!1! 8ைட!1=. 
(38 ம0)= 42`n). இ@த அளNகCD, v()
மாடDகCD, (Apple Watch, Apple Watch Edition
and Apple Watch Sport) 8ைட!1=. PதD
இர>? மாடDகC( /ைர சைபய' 8ZKடD 
vல= பா4கா!கXப?8ற4. Kேபா'LK
எVஷ( வாLa, Ion-X glass எ(�= உ)/யான
8ளாK vல= பா4கா!கXப?8ற4.

ச@ைத]D 8ைட!1= ம0ற Kமா'LவாLa
கCGu@4 இர>? அ=சeகCD,
ஆXz[ வாLa ேவ)பL? உய'@4 
d08ற4. Force Touch and digital crown
எ(ற இர>? அ=சeக[ இ/D மL?ேம 
உ[ளன. /ைர]D K1ேராD ெசM/டN=,
ஸூ= ெசM/டN= V}LடD !ரN> 

ஆ2;9வா/<
=>ப?+
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உதN8ற4. இ@த !ரNtD ெதாL?, P@ைதய
ப!க./ைனX ெபறலா=. Force Touch
ெதாWD �Lப=, ஏ0கனேவ ஐேபா( 6 எK
ேபாHD, |/யவைக]D PXபYமாண ெதா?
வச/ைய. த@த4. ெதா? /ைரகCD tap
எ(�= தL?= ெசயDபாLV01=, அ{.4=
ெசயDபாLV01மான ேவ)பாLVைன இத( 
vல= ேம0ெகா[ளலா=.

ஆXz[ வாLa, உ[ளாக ைம! ஒ(ைறy=
K¡!க' ஒ(ைறy= ெகா>?[ள4. எனேவ, 
ஐேபா( ஒ(), |�¢. வWயாக அDல4
ைவ z வWயாக இைண!கXப?ைக]D,
ஆXz[ வாLa வWயாக உைரயாடைல
ேம0ெகா[ளலா=.

ஆXz[ வாLbைன! ைககCD அt@4 
ெகா[ள. தரXப?= வச/]^= v() 
வைகயான KLராX தரXப?8ற4.

ஆXz[வாLaமாடGD,18காரLதe
க= பய(ப?.தXபL?, அத(
ெவCX|ற 1Xz உuவா!கX
பL?[ள4.வழ!கமானஆபரண.
தeக./ைன! காLV^=,
`க உ)/யாக இu!1=
வைக]D இ4 அைம!கX
பL?[ள4. இ/D உ[ள
ப!8[ ம0)= z(க�=, 
இேத 18 காரL தeக./னாD
ஆனைவயா1=.

ேவ$ JேராMராk<, டாNெம' ஒ:ைற^
தயாBRைகX<, 7ல ேவைளகP< பய:ப[^
Tய ெசா<ைலேய w'[/ w'[/ பய:ப [^
]ேவா/. அேத ெபாc@ தc/ ேவ. ெசா<ைல^
ேத53 ெப-. பய:ப[^த ச-. ேசா/ப<
ப[ேவா/. இ<ைல எs<, இ^தைன lைற பய:-
ப[^]ேவா/; 0:ன$ மா-ZR ெகா@ேவா/ என
T டk 5cRகலா/. அ<ல], எyT l5^த
0:ன$, பலlைற வc/ ெசா<ைலR க'டZY] 
மா-றலா/ என எ'jXc3z$க@. எ^தைன
lைற ஒc ெசா< பய:ப [^த3ப [@ள] எ:.
எ3ப5 அZவ]? இத-ெகனேவ ஓ$ இைணய
தள/ உ@ள]. இYத தள^T: ெபய$ Word
Frequency Counter.
இத: ெபயcRேக-ப, ஒc ெசா< எ^தைன
lைற ஒc ெடR+ 5< பய:ப[^த3ப [@
ள] எ:பதைனR க'டZY] ெசா<Mற].
இYத தள/ ெச:ற Dட:, இத: கD' 
டB<, ெடR+ பாR+ ஒ:. தர3ப[Mற].
இT< t6க@ ேசாதைனRN@ளாRக &c/J/
ெடR+ ைட அ3ப5ேய ஒ டலா/. உடேன, இYத 
தள/, ெசா-க@ இட/ ெப./ எ'jRைகையR
கணRM [_ ெசா<Mற]. நா: அ'ைமX<

எyTய டாNெம' ஒ:Z<, &ளRக/ ஒ:ைற 
வ$jRக “awesome” எ:ற ெசா<ைல அ5R
க5 பய:ப[^Tேன:. 0:ன$, அ] எ^தைன 
lைற வYTcRMற] எ:. க'டZY], 7லவ-
Z-N ேவ. ஒc இைணயான ெசா< பய:ப [^த
எ'j இYத தள^ைத3 பய:ப[^Tேன:.

ெடR+ ைட ஒ 5 ைவ^த 0:ன$, அT<
உ@ள Submit ப டைன அy^த ேவ'[/. உட:
உ6க@ ெடR+ அலச3ப [, அT< உ@ள 
ஒGெவாc ெசா<}/, தs^தsேய எ^தைன 
lைற பய:ப[^த3ப [@ள] எ:. கா ட3ப-
[Mற]. இT< and, I, but, it, எ:ற ெபா] வான
ெசா-க9/ ~ட இட/ ெப./. நா/ இவ-ைற
& [&டலா/.

இYத தள^T: ேசைவ, நா/ எy]/ ஒc க -
[ைரX: ெமாpX: ஆ9/ த:ைமைய 7ற3
பாRக உதD/. அ] ம  [k:Z, நா/ அZY]
ைவ^TcRN/ ெசா< வள^T: த:ைமய�/
கா [Mற].

ஆ6Mல^T< க [ைரகைள எy]ேவா$
அைனவc/ ெச:. பய:ப[^த ேவ' 5ய தள/ 
இ]. இத: lகவB: http://www.writewords.org.uk/
word_count.asp

டா-ெமM/[K ெசாK பய>பா\
இYத வார இைணய தள/
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 ளவ$ைய மட)* அைம)க
ேவ'L டா1ெம>L ஒ(ைற அைம!ைக]D,

பல ேவைளகCD, �ளமான இைணய
PகவY ஒ(ைற அைம!க ேவ>Vய £�
dைல ஏ0ப?=. இைணய PகவYக�!கான
Ge! எXேபா4= ஒேர ெசாD ேபால �ள-
மாக இu!1=. இ4 வல4 மா'}( அuேக 
வuைக]D, அதைன ஒu ெசாDலாக எ?.4!
ெகா>?, ேவ'L |ேரா8ரா=, அ@த இைணய
PகவY P{வைதy=, அ?.த வY!1!
ெகா>? ெசD^=. இதைன Word Wrapping
என! �)8ேறா=.

இதனாD வல4 மா' }HD அழ8(Z
ஒu இைடெவC ஏ0ப?=. இர>? ப!கP=
அைல( ெம>L எHD, PதD வY]D எ{.
4!க�!8ைடேய அழக0ற இைடெவC
ஏ0ப?=. இ@த b!க G(Z அைம!க ேவ'L
ஓ' ஆXஷ( த@4[ள4. அதைன. ேத'@ெத-
?.4 அைம.4gLடாD, இைணய PகவY
அDல4 `க �ளமான ெசாD ேதைவXபLட
இட./D zY!கXபL? அைம!கXப?=.

டா1ெம>Lைட. /ற@4 க'சைர எ@த 
இட./D இைணய Pக வYையX zY!க
ேவ>?ேமா, அ@த இட./D ெகா>?
ெசDலN=. ெபா4வாக Kலா¤ எனXப?= 
சாMN ேகாLV( அuேக zY!க gu=|ேவா=. 
இ@த இட./D க'சைர! ெகா>? ெச()
d).தN=. அ?.4 Insert ேடXzD 8C!
ெசM/டN=. அ?.4 Symbols 1uXzD
Symbol எ(ப/D 8C! ெசM/டN=. z(ன',
More Symbols எ(பைத. ேத'@ெத?.தாD,
Symbols டயலா! பா!K /ற!கXப?=. 
ேவ'L 2003D, Insert ெம�gேலேய Symbol
zYgைனX ெபறலா=. இதைன அ?.4, 
Special Characters எ(ற ேடXzைன. ேத'@
ெத?!கN=. 8ைட!1= g>ேடாgD,
No -Width Optional Break எ(ப/D 8C! ெசM/
டN=.

இqவா) zY.4gடXபL?[ளதா எ()
�eக[ y.ஆ'.எD. PகவYைய K8�HD
பா'.4 ெசாDல PVயா4. ஆனாD zY!கX-
பLVu!1=. இதைன! கLடாய= பா'!க
ேவ>?= என எ>tனாD, பாரா8ராX

zேர! காL?வத0கான ஆXஷைன. ேத'@
ெத?.தாD, அைன.4 பாரா மா'!க'க
�ட(, இ@த zY.த இடP= காLடXப?=.
zY.த இட./D bZய �[ கLட= ெதYy=. 
இைணய PகவY தா( எ(ZDைல. எ@த �ள
ெசாDைலy= இ4 ேபால zY.4 அைம!
கலா=.

-.)கமாக 0ல 234 5க6

ேவ'L டா1ெம>LVD  உடனVயாக
KெபDGe ேசாதைன ேம0ெகா[ள எX7

அ{.தN=.
ைஹப( பய(ப?./ய ெசா0க[ zYயாமD

இu!க ேவ>?= எ(றாD ைஹப( ைடX
ெசM/?ைக]D க>LேராD +¦XL �கைள
அ{./! ெகா[�eக[. 

1ZXzLட இர>? ெசா0க[ வY ஓரe
கCD zYயாமD அைமய ேவ>?= எ(றாD 
க>LேராD+¦XL+KேபK பய(ப ?.
4eக[.

/ைர]D ெதYy= PதD வா! 8ய./(
ெதாட!க. /01a ெசDல Alt + Ctrl + Page Up
அ{./X பாueக[. அேத ேபாD /ைர]D
ெதYy= ப!க./( ��Xபா க./01a ெசDல
Alt + Ctrl + Page Down அ{.தN=.
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ஒ8) 9:;< இ>? வ$ைச

எ!ெஸD ெதா1XzD Ctrl+End அ{.4
ைக]D, எ!ெஸD, ஒ'§LV( �ழாக 

ேடLடா அைம!கXபL ?[ள ெசD^!1, உe
கைள அைழ.4a ெசD^=. இ4 �� வYைச]D
1)!1 வல4 ெநL? வYைச எனa ெசாDலX
ப?=. �eக[ bல ப?!ைக வYைசக[ அDல4
ெநL? வYைசகைள, ஒ'! ¨LVD �!8னாD,
Ctrl+End �க[ உeகைள �!8யவ0Z01 P(
பாக! �ழாக ேடLடா அைம@4[ள வல4 ஓர 
ெசD^!1 எ?.4a ெசD^= எ() தாேன
எ/'பா'X¡'க[. அ4தா( இDைல. ஏ0க னேவ
ஒY}னலாக, இ)/யாக எ@த ெசD^!1a ெச(
றேதா, அ@த ெசD^!1. தா( ெசD^=.

எ?.4! காLடாக, �eக[ அைம.த ஒ'!
¨L ஒ(ZD H20 ெசD �ழாக, இ)/யான
தாக இuXபதாக ைவ.4! ெகா[ேவா=. இ/D 
�eக[ v() ப?!ைக வY ைசகைளy=,
ஒu ெநL? வYைச]ைனy= இைடேய �!
18�'க[. இXேபா4 Ctrl+End �கைள அ{.
/னாD, க'ச' G17 ெசD^! 1.தாேன ெசD^=
எ() எ/'பா'!8�'க[. இDைல. அத01X
ப/லாக H20 எ(ற ெசD^!ேக ெசD^=.
இத01! காரண= எ(னெவ(றாD, �eக[ ஏ0
ப?./ய மா0ற=, ைபGD ப/யXபடாதேத
ஆ1=. எனேவ, மா0ற./0ேக0ற வைக]D
இ)/ ெசD காLடXபட ேவ>?= எ(றாD,
ைபைல ேசq ெசMதாD ேபா4=. மா0ற./(
அVXபைட]D கைடb ெசDைல! காL?=.

பல ஒ8)5)2கைள உட< C;ட

எ!ெஸD |ேரா8ரா`D ெசயலா0)ைக]D,
ஒ'!|! ஒ(Zைன v?வத01X பல

வWகைள நா= z(ப0)8ேறா=. ஆனாD,
ஒ()!1 ேம0பLட ஒ'! |!1கைள v?
வத01 எ(ன ெசM8ேறா=? ஒqெவா(றா
க.தா( v?8ேறா=. இத01 ஒu ©u!1
வW]ைன எ!ெஸD ெகா>?[ள4. 
அ4 ெவCXபைடயாக. ெதYயாததாD, நா=
அதைன அZயாமD இu!8ேறா=. பல ஒ'!-
|!1கைள, ஒேர � அ{.த./D vட, ¦XL
� அ{./! ெகா>? ைபD ெம�gைன.
/ற!கN=. இXேபா4 Close எ(ப4 Close All

என! காLடXப?=. இதைன. ேத'@ெத ?.4
8C! ெசMதாD, அைன.4 ஒ'! |! 1க�=
vடXப?=. ஒ(ைற dைனgD ெகா[ள 
ேவ>?=. ¦XL � அ{./! ெகா>? ைபD
ெம� /ற@தாD தா(, Close All எ(ப4 காLடX
ப?=. இDைலேயD அ4 காLb அC!கா4.

ெட)E: ;ைச<

தாeக[ அைம./?= ஒ'! ¨L `க அழ
காக இuXபைத யா' தா( gu=ப மாL-

டா'க[? ெசDக[, அ/D உ[ள ேடLடா!க[, 
ேமேல உ[ள பா'Pலா!க[, சா'Lக[ என
அைன.4= அழகான ேதா0ற./D இu@தாD,
அதைன. தயாY.த ந=ைம ம0றவ'க[ பாராL-
டாgLடா^=, ந= மன/01 dைற வாக
இu!1= அDலவா! இ4 சா'@த ஒu அ=ச.ைத 
இe1 பா'Xேபா=.

எ!ெஸD ஒ'! ¨L ேல அNL ம0)= 
Vைச( ெசMவ/D அைனவu= ெபா4வான
zரaைன ஒ(ைறa ச@/Xபா'க[. ெசDகCD 
உ[ள ேடLடா ெட!KL உ[ள அளg01
அ/கமான இட.ைத எ?./u!கா4. இதனாD
ேடLடா உ[ள ெசDகCD அ/கமான காG
இட= இu!1=. இ4 ஒ'! ¨L VைசHD 
gu=பாத ேதா0ற./ைன.தu=.

இ@த zரaைனைய. �'!க எ!ெஸD 
இர>? வWகைள. தu8ற4. ெட!KLைட
ெநL?வா!8D அைம!கலா=; அDல4 ©ழ0Z 
ஒu ேகாண./D ைவ!கலா=.  எ@த ெசDகCD
உ[ள ெட!KLைட மா0Z அைம. /ட ேவ>
?ேமா அ@த ெசDகைள. ேத'@ெத ?!கN=.
z( இ/D மNK ைரL 8C! ெசMதாD ெம� 
ஒ() 8ைட!1=.

இ/D Format Cells எ(ப/D 8C! ெசM
/டN=. இ/D உ[ள பல ேடXகCD
அைல(ெம>L எ(பதைன. ேத'@ெத?.தாD
ெநLடாக, ப?!ைக வசமாக, 1ZX zLட
ேகாண./D சாMவாக ெட!KLைட அைம.
/ட வWக[ தரXபLVu!1=. உeக[ Vைச(
க0பைன!ேக0ப ெட!KLைட அைம./ட கL
டைள ேத'@ெத?.4 ஓேக 8C! ெசM4 ெவC-
ேயறN=. இXே பா4 காG இட= இDலாமD
ெட!KL அைம!கXபL? அழகான ேதா0
ற./D இu!1=.

எ,ெஸK
[20...
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ஆ>LராML Kமா'L ேபா(கைள வாe8X
பய(ப?.த gu=|= ம!க�!காகa

bல d)வனeக[ `க! 1ைற@த gைல]D
அவ0ைற g0பைன!1 ெவC]L? வu8(
றன. அ>ைம]D லாவா d)
வன= ெவC]Lட Lava Iris
X1 Grand Kமா'L ேபா( அ4
ேபா(ற ஒ(றா1=. இத( அ/க
பLச gைல �. 6,299.

இNத ேபாP$ Qற() அ,
சTகK: இ/D ஆ>LராML
4.4. 8LேகL ஆXபேரLVe
bKட= இயe18ற4. 1.3 8கா
ெஹ'LK ேவக./D இயe1=
MediaTek MTK6582M1வாL ேகா'
Xராசச' தரXபL?[ள4. இத(
z(|ற! ேகமரா, 8 எ=.z.
/ற�ட(, ஆLேடா ேபாகK
ம0)= ¢யD எD.இ.V. Xளா¤
வச/ ெகா>? தரXபL?[ள4.
1080p ேவக./D gVேயா ப/N
ெசM8ற4. P(|ற! ேகமரா 2
எ=.z. /ற�ட( இயe18ற4.

எK.எ=.எK., எ=.எ=.எK.,
இெம]D ம0)= |¤ ெம]D
வச/க[ உ[ளன. எ=.z.3
ம0)= எ=.z. 4 zேளய'க[
இயe18(றன. டா1ெம>L
g�வ' ஒu �?தD வச/
யா1=. இ/D இர>? }.எK.

எ=. b=கைளX பய(ப?.தலா=. இத( பY
மாண= 71.8x143x8.9 `n. பா' ைடX வVgD
இ4 அைம!கXபL?[ள4. ஐ@4 அe1ல
அளgD ெகபாbVq டa K8�( தரXபL?[

ள4. 480x854 z!ெஸD
/ற( ெகா>ட4. மDLV
டa வச/y= உ>?. எX.
எ=. ேரVேயா, லNL
K¡!க', 3.5`nஆVேயா
ஜா! ஆ8யைவ உ[
ளன. அ!¬லேராnLட'
ம0)= Xரா!¬`LV
ெச(சா'க[ இயe18(
றன.

இத( ரா= ெமமY 1
}.z. KேடாேரS ெமமY
8 }.z. இதைன ைம!ேரா
எK.V. கா'L ெகா>?
32 }.z. வைர அ/கXப
?.தலா=. ெநLெவா'!
இைணXz01, }.z.
ஆ'.எK., எLS, டz[�
ேல(, |�¢., y.எK.z.
ஆ8யைவ இயe18(
றன. இத( ேபLடY 2,200
mAh /ற( ெகா>ட4.
கuX| ம0)= ெவ[ைள
வ>ணeகCD இ@த
மாடD ேபா( 8ைட!
8ற4.

லாவா ஐX0
எ,0 ஒ> aராM/
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இ@ / யாgD பVXப V யாக 4} பய(பா? 
அ/ க Y.4 வu 8 ற4. இ4 1Z.4, அெம-

Y!காg( ேபe! ஆX அெம Y!கா ெமYD 
G(a ஆMN d) வன= அZ!ைக ஒ(ைற 
ெவC ]L ?[ள4. இ/D ஆ'வ vL?= பல 
தக வDக[ உ[ளன. 
1. த0ே பா4 2015---~16 ஆ= ஆ>VD, `க! 

1ைற வா கேவ பய(பாLVD உ[ள 4} 
பய(பா?, வu= 2017-~18D, 9 ேகாV பய-
னா ள'கைள! ெகா> V u!1=.  த0ே பா4, 
ேவாடேபா(, ஐVயா ெசD ̂ ல' ம0)= 
பா'/ ஏ'ெடD d) வ னeக[ தeக[ 4} 
ேசைவைய வழe8 வu 8(றன. ஆனாD, 
Pேக¤ அ=பாH 1{ ம./( Yைலய(K 
}ேயா இ(ேபா டாL கா= d) வன=, 
த( � ைடய 4} ேசைவ ]ைன Vச=
 ப Y G u@4 வu= அ?.த d/ யா> V01 
ஒ./ ைவ. 4[ள4. வu= காலeகCD, 
Yைலய(K }ேயா d) வ னேம, 4} ேசைவ 
வழe 1 வ/D PதD இட.ைதX zV!1=.

2. 2015~16 ஆ= ஆ>VD 4} Kமா'L 
ேபா(கC( எ> t!ைக 50 லLச மாக 
உ[ள4. இ4 வu= 2017-~18D, 18 ேகாV-
யாக உயu=. அ>ைம]D, XCX கா'L 
d) வன=, தா( ேம0ெ கா>ட g0ப ைன ]-
G u@4, bZய ம0)= ெபYய நக ரeகCD, 
4} Kமா'Lேபா(க �!1 அ/க ேதைவ 
இuXப தாக அZ g. 4[ள4. 

3. 2019---~20 ஆ= ஆ>VD, ஏ'ெடD, ஐVயா 

ம0)= ேவாடேபா( d) வ னeகC( 4} 
ேசைவX பe1 ெமா.த= 60% ஆக இu!1=. 
இ@ / யாgD, 4} ச@தா தார' எ> t!ைக 
அXே பா4 9 ேகாV யாக இu!1=. 4} 
Kமா'L ேபா(கC( எ> t!ைக 18 ேகாV-
யாக உய'@ / u!1=. இH இ@ / யாgD 4} 
எD.V.இ. இைணXzைனX ெப) வ/D 
ம!க[ அ/க அளgD ஆ'வ= காL ? வா'
க[. தeகC( 2} பய(பாL V G u@4 
3}!1 மாZய z(ன', 4}]ைனX ெப)-
வா'க[. 
Yைலய(K }ேயா டாL கா=, வu= 2016 

ஆ= ஆ>VD மா'a அDல4 அத01X z(ன' 
4} ேசைவ]D இறe1=. அேத ேநர./D, ஏ0-
க னேவ 4} கள./D உ[ள ம0ற v() ெபYய 
d) வ னeக[, தeக[ எDைல கைள gY N 
ப ?.தN=, அ/க ச@தா தா ர'கைள இ{!கN= 
Pய0 b கைள ேம0ெ கா[வா'க[. இ@த v() 
ெபYய d) வ னeகC(, PதD 5% ச@தா தா ர'
க[, ெதாட'@4 இ@த d) வனeகC( ேசைவ-
க ைளேய பய(ப ?. 4வா'க[. அதனாD, இ@த 
v() d) வ னeகC(, 4} பe1, 2016~17D 
53% ஆகN=, 2019~20D, 60% ஆகN= உயu=. 
இuX z�= தH ஒu d) வ ன மாக, Yைலய(K 
}ேயா டாL கா=, அ/க எ> t!ைக]D 4} 
ச@தா தா ர'கைள! ெகா>V u!1=. 2019~20D, 
இ@ d ) வன=, மL?= ஏற.தாழ 40% பe 8ைன! 
ெகா>ட தாக இயe1= என அ@த அZ!ைக]D 
ெதYg!கXபL ?[ள4.

இ@ / gD VX 4} ய( ? ம0)=

இC ? யாLK 4c 
பய>பா\ -deத 
ஆfவ d,ைக
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ெச(ற மாத=, இ)/ வார./D, ெலேனாவா 
d) வன= த( � ைடய ெலேனாவா ேக 3 
ேநாL `�b! Kமா'L ேபாைன g0ப ைன!1 
ெவC ]Lட4. அ@ d ) வ ன./( அ/ கார �'வ 
இைணய தள./D g0பைன ெசMயXப ? 8 ற4. 
இ@த  ேபாH( z( | ற மாக ெசரா`! K¡!க' 
தரXபL?, அ/ G u@4 வu= இைச `க ர= ̀ -
ய மாக ரb! 1=பV உ[ள4. இதைன ேவ) ஒu 
bறXபான /ற( `1@த K¡!க uட( இைண!-
ைக]D, இ(�= bறXபாக இைச ெவC யா 8-
ற4. இத01! காரண= இ/D  Smart PA ஆVேயா 
bX இைண!கXபL ?[ள 4தா(.  இ/D,  
MaxxAudio ெசயDபL?, ஒGையX ெபu!8, 
bறXபா!8. தu 8 ற4. ெலேனா வாg( அZ-
gX z(பV, `க! 1ைற@த எ> t!ைக ]-
ேலேய இ@த மாடD ேபா(, bறX| ெவC �-
டாக g0ப ைன!1 வ@ 4[ள4. 

இத W ைடய Qற(ப,சTகK

இத( /ைர 5.5. அe 1ல அளgD, 1920 
x 1080 z!ெஸD /ற �ட( தரXபL ?[ள4. 
இத( VK zேள 178 ேகாண./D அகல! 
க>ே ணாLட./D பா'!1= வைக]D அைம!-
கXபL ?[ள4. இ/D 1.7 8கா ெஹ'LK 
ேவக./D இயe1= ஆ!ேடா ேகா' MediaTek 
MT6752 Xராசச', Mali-T760 MP2 GPU உட( 
தரXபL ?[ள4. இத( ரா= ெமமY 2 }.z. 
KேடாேரS ெமமY 16 }.z. இதைன ைம!ேரா 
எK.V. கா'L ெகா>? 32 }.z. வைர அ/-
கXப ?.தலா=. இ/D ஆ>LராML 5.0. லாG 
பாX bKட= இயe 1 8 ற4. இ/D இர>? 4} 
}.எK.எ=. b=கைள இய!கலா=. இத( z(-
|ற! ேகமரா ¢யD ேடா( எD.இ.V. Xளா¤ 
இைண@த தாக, 13 எ=.z. /ற �ட( ெசயDப-
? 8 ற4. P( |ற! ேகமரா 5 எ=.z. /ற �ட( 
இயe 1 8 ற4. இத( பY மாண= 152.6x 76×7.99 
`n. எைட 150 8ரா=. ேடாDz சN>L 

bKட= ெசரா`! K¡!க'க �ட( ெசயDப ? 8-
ற4. ெநLெவா'! இைணX z01 4}, 3}, ைவ 
z, |�¢. 4.0 ம0)= }.z.எK. ெதாWD �L-
பeக[ இயe 1 8(றன. இத( ேபLடY 3,000 
எ=.ஏ.எa. /ற( ெகா>ட4. நவ=ப' 4 PதD 
இ4 g0பைன ெசMயXபL? வu 8 ற4. இத( 
அ/க பLச gைல �. 12,499. அ/ கார �'வ 
g0பைன தள= thedostore.com.

ப/ெஜ/ LைலhK 
0மா&/ ேபா> ெஸ> 402

ெஸ: ெமாைப< ேபா: W. வன/, அ'-
ைமX< Zen 402 Pro எ:ற ெபயB<, ப ெஜ  
&ைலX< அZ lக/ ெசr ]@ள]. இYத 
+மா$  ேபாs: &ைல �. 3,799. Nவா  ேகா$ 
3ராசச$ தர3ப  [@ள]. ஆ' ராr  M ேக  
4.2.2. ஆ3ப ேர 56 7+ட/ இT< இய6 N M-
ற]. இத: Tைர 4.5 அ6 Nல அள&< அைமR-
க3ப  [@ள]. இT< இர'[ ;.எ+.எ/. 7/-
கைள3 பய:ப [^தலா/. பா$ ைட3 வ5&<, ட_ 
+M�: இைணY] அைமRக3ப  [@ள இYத 
ேபாs: TைரX< ம< 5 ட_ வச T�/ உ'[. 
லD  +zRக$, 3.5 kw ஜாR தர3ப  [@ளன. 
இத: ரா/ ெமமB 512 எ/.0. +ேடாேர� 
ெமமB 4 ;.0. இதைன ைமRேரா எ+.5. கா$  
�ல/ 32 ;.0. வைர உய$^TR ெகா@ளலா/. 
ெந ெவா$R இைண3 0-N/, ேட டா பB-
மா-ற^ T-N/, ;.0.ஆ$.எ+., ட0@� லா:, 
J9�^, எ:.எ3.7. ம-./ �.எ+.0. ெதாp< 
� ப6க@ இய6 N M:றன. ஆ ேடா ேபாக+ 
ம-./ 3ளாF ெகா'ட 0: JறR ேகமரா, 5 
எ/.0. Tற: ெகா'ட தாக உ@ள]. l: JறR 
ேகமரா 2 எ/.0. Tற: ெகா'[ அைமRக3ப -
[@ள]. எ3.எ/. ேர5ேயா இய6 N M ற]. இT< 
உ@ள h^ Tய/ அய: ேப டB, 1,800 mAh 
Tற: ெகா'ட தாக உ@ள]. 
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Y'ேடா+ 10 7+ட^T< இய6கR ~5ய ம-ற 
W. வ ன6க@ ம-./ ைமRே ராசா3  தc/ ெசய-
hக@ NZ^த தக வ<க@ பய u@ள ைவ யாக உ@-
ளன. NZ3பாக,  அேடா3 ேபா ேடா ஷா3 எR+3ர+ 
NZ^], இ3ே பா ]தா: ெதBY] ெகா'ேட:. 
உ6க 9 ைடய பல க  [ ைரக@ தYத ஊRக^T<, 
&'ேடா+ 10RN ேம/ப [^ T & ேட:. இ] 
ேபா:ற ~[த< வச Tக@, அதைன3 பய:ப [^ ]-
வT< உ-சா க^ைத^ தc/ எ:ப] உ'ைம. த6-
க 9RN ந:Z.

எ$. ெஜய \ல$, தா,பர,.

ேவ. எYத w5யா Jேரா M ரா lட: ஒ3 0 டா}/, 
kக_ 7ற3பான அ/ச6கைளR ெகா'[ இய6N/ 
&.எ<.7. w5யா 0ேளய$ தா: lத< இட/ ெப.-
M ற]. ெதாட$Y] பல பா$ம கP< உ@ள ஆ5ேயா 
ம-./ &5ேயா ைப<கைள இயRN/ வச T கைள 
இைண^]^ தc M ற]. எனேவ, ைமRே ராசா3  
W. வன/ இல வ ச மாக ஒc w5யா ெச:டைர^ தY-
தா}/, இத ைனேய பய னா ள$க@ &c/ J வா$க@ 
எ:பT< சYேத க k<ைல.

ஆ.. )Pதா _`க$, ெநbேவf.

ந/ தs நப$ தக வ<கைள^ Tர  [ வT<, 
&'ேடா+ 10 7+டl/ ஈ[ ப [ M ற] எ:ப] 
அT$_ 7R N Bய ெசrT. இc3 0u/, இதைன^ 
த[Rக தா6க@ தY ]@ள ’ஷ  அ3 10’ Jேரா Mரா/ 
NZ^த தகவ< ஆ_ச B யமாr உ@ள]. &'ேடா+ 
10 7+ட^ T-N மா-ZR ெகா@ள லாமா 
எ:. இ:u/  பலc/ தய6M W-ைகX<, 
பய:ப [^ ] ப வ$கP: ஒc தயRக^ைத tRN/ 
வைகX<, Jேரா Mரா/ ஒ:. இc3பைத எ6கP: 
கவ ன^ T-NR ெகா'[ வYத], வாச க$பா< 
த6கP: அRக ைறையR கா  [ M ற]. kRக 
ந:Z.

ேபரா. ஆ. gத. ராஜ$, Oh >Mகj.

எ3ப 5 ேயu/ &'ேடா+ 10 7+ட^ைத, 
&'ேடா+ பய:ப [^T வYத வ$க@ அைன-
வc/ ெப-.R ெகா'[ பய:ப [^த ேவ'[/ 
எ:ற இலR Mைன, ைமRே ராசா3  பல வp கP< 
ேம-ெ கா@ M ற]. அத: ஒc வpதா:, பைழய 
&'ேடா+ 7 ம-./ 8 7+ட6க 9Rகான, ஆR-
5 ேவஷ: oXைன அu ம TRN/ l5D. இதைன 
நா/ வர ேவ-கலா/.

ேக. உல க நாத$, O`kQ.

இைணய தள6கP<, ஆ5ேயா 0ர_ைன இcYத 
ேபாெத<லா/, “இ] &ள/பர/, ந/மா< ஒ:./ 
ெசr Tட l5 யா]” எ:.  எ' j X cYேத:. 
தா6க@ kக &B வாக, அதைன W.^தலா/ எ:. 
வp கா  5 ய], கால^ேத கா  5ய உத&. 

ஆ. கhண,மா, காைரM sv.

ேமாச மான எ+.எ/.எ+.கைள நாu/ எ: 
ேபாs< ெப-. வYேத:. இ] ேஹRக$க@ சமா_-
சார/ எ:. எ'j, இதைன^ த[Rக l5 யா] 
எ:. எ'j இcYேத:. தா6க@ kக &B வா-
கD/, &ளRக மா கD/, இதைன^ த[RN/ வp-
கைள வழ6 M �@ �$க@. இதைன ~N@ W. வ-
னேம ந:N &ள/பர3 ப[^T இcRக ேவ'[/. 
த6க 9 ைடய 53+ பலB: மன உைள_ச }RN 
&5 &ைன^ தc M ற]. ந:Z.

கா. நம Q வாய,, ெபர,பw..

ச$ேப+ JR ம-./ ேமRJR Jேரா ஆMய இர'-
ைட�/ ஒ3 0 [R கா [/ க  [ைர kகD/ 
ப53 0ைன தc வ தாக அைமY ]@ள]. NZ3பாக, 
ஆ30@ W. வ ன^T: சாத ன6க@ பRகேம, &ைல 
கார ண மாக_ ெச<லா த வ$க 9RN இ] ஒc ந<ல 
பாடR க  [ைர ேபால அைமY ]@ள]. க  [ைர 
ஆ7 B ய cRN3 பாரா  [க@.

எ:. சா_ேவj தனராx, )ykேசz.
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ேக@&: நா: பய:ப [^T வc/ &'ேடா+ 7 
ேஹா/ 0B kய/ 7+ட^ T-கான ச3ேபா$  எ3-
ேபா] W.^த3ப[/?

எ$. QMகNத., ேபாv.
ப/D: ெபா4 வாக, g>ேடாK bKட= 

அ4 ெவC யான நா[ PதD 5 ஆ> ? க �!1 
d) வ ன./( Pத(ைம யான சXேபா'L 
8ைட!1=. அத( z(ன', 10 ஆ> ? க-
�!1 �L V!கXபLட சXேபா'L தரXப?=. 
Pத(ைம சXேபா'L எ(றாD, ைம!ே ராசாXL 
உu வா!1= |/ய வச /க[ தரXப?=. இல வச 
ெதாWD �Lப உத gy=, பா4 காX z0கான 
இய!க. /0கான ேம=ப ?.தXப?= ைபD-
க�= 8ைட!1=. �L V!கXபLட சXேபா'L 
எ(றாD, பா4 காXபான இய!க. /01 zரaைன 
ஏ0ப ? ைக]D அத0கான பா4 காX| தu= 
ைபDக[ தரXப?=. அqவ ள Nதா(, அத01 
ேமD எ4N= 8ைட!கா4. g>ேடாK 7 
ெச(ற 2010 ஆ= ஆ>? ெவC யா ன4. 
எனேவ, ஜன வY 13, 2015 வைர அத01 
Pத(ைம சXேபா'L 8ைட.4 வ@த4. �L V!-
கXபLட சXேபா'L வu= 2020 ஆ= ஆ>? 
ஜன வY 14 வைர 8ைட!1=.

ஆனாD, உeக[ bKட. /01 Pத(ைம 
சXேபா'L இXே பா4 ேவ>?= எ(றாD, 
அத01 ஒu வW உ[ள4. bKட.ைத, இல வ-
ச மாக g>ேடாK 10!1 ேம=ப ?. 4eக[. 
ஜூைல 2016 வைர இதைன ேம0ெ கா[ளலா=. 
இத0கான Pத(ைம யான சXேபா'L 2020 
ஆ= ஆ>? வைர 8ைட!1=.  பா4 காX-
z0கான சXேபா'L  2025 ஆ= ஆ>? வைர 
8ைட!1=. 

த0ே பா4 உ[ள dைல]D, ைம!ே ராசாXL 
ஆXz[ d) வன= வழe 1 வ4 ேபால இல வச 
அXேடLகைள வழe1= dைல!1. த(ைன 
மா0Z! ெகா[�= எ() அைன வu= எ/'-
பா'! 8(றன'. அ4N= நட!கலா=.

ேக@&: எ: அ} வ ல க^T<, T� ெரன நா: 
பய:ப [^T வYத ெப$சன< க/3 b டைர, எ: 
�3  l5Yத 0:ன$, ம-ற வ$க9/ பய:ப-
[^]/ வைகX< தர3ே பா வ தாகR ~. M றா$க@. 
ேவ'[/ எ:றா<, அவ ரவ$ ைப<கைள3 பா]-
காRக, தs^தs bச$ அRகD'  ஏ-ப [^TR 
ெகா@ 9 மா. ~. M:றன$. இதைன எ3ப5 ஏ-ப-
[^ ] வ]? பா+ேவ$  ெகா[^] ம-றவ$, இ:-
ெனா c வB: அRக D' 5< �ைழ யாத வ'ண/ 
அைமRக எ' � Mேற:. உத D மா. ேக [R 
ெகா@ Mேற:. ந:Z.

எ$. பர ம Qவ,, O`({..
ப/D: d) வ னeகCD இ4 ேபா(ற dைல 

எXே பா4= ஏ0ப?=. அVXபைட! கLட-
ைமXzD Pத ? ெசMவ தைன! 1ைற. /ட 
d'வா க. /ன', b!கன நட வ V!ைக கைள 
ேம0ெ கா[ைக]D இ@த dக� Nக[ ஏ0ப?=. 
இ4 நDல 4 தாேன. இத0கான வW Pைற கைள 
உeக[ ேலX டாX க=X �LடYD ஏ0ப ?.-
தலா=. அXபV வW P ைற கைள ஏ0ப ?. /ய 
z(ன', ஒu பய னாள', எ@த ைபDக[ ம0)= 
ேபாDட'கைளX பய(ப ?.தலா= எ() வைர-
ய ைற கைள ஏ0ப ?.தலா=. அத0கான வW-
கைள! �ேழ தu 8ேற(.
1. PதGD Kடா'L ெம� g G u@4 Control 

Panel ஐ. /ற!கN=.

ேகKY- – பOj –டாMட. ெப. சNOர ேபா: –
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2. இe1, User Accounts எ(பைத. ேத'@-

ெத ?!கN=. இ/D உeக[ க=X �Lட' 
ெநLெ வா'!8D இைண!கXபL V u@தாD, 
Give other users access to this computer எ(ப-
தைன. ேத'@ெத ?!கN=.  இDைல எHD, 
Manage another account எ(ப தைன. ேத'@-
ெத ?!கN=. 

3. ெநLெ வா'!8D இைண!கXபL Vu@தாD, 
ஏ0க னேவ அ@த ெநLெ வா'!8D, 
அDல4 ெப'சனD க=X �LடYD உ[ள அ!-
க N>Lக[ காLடXப?=. இe1 Add எ(-
ப/D 8C! ெசM / டN=. உட( �ச' ேந= 
(User Name) ஒ() தu=பV �eக[ ேகL?! 
ெகா[ளXப ? ~'க[. அ. 4ட( ெடாைம( 
ெபயu= தர ேவ> V ய / u!1=.  அ.-
4ட(, |/ய �ச u!1 Standard account அD-
ல4  Administrator account ஆ8 ய வ0ZD எ@த 
அ!கN>L உYைம தர இu! 8 �'க[ எ(-
ப தைன! 1ZX zL?a ெசாDல ேவ>?=.  
அ?.4 Finish எ(ப தைன அ{.தN=. 

4. உeக[ ெப'சனD க=X �Lட' தH யாக 
ைவ.4X பய(ப ?.த! �V ய தான இய!-
க./D இu@தாD, �ச' ேந= மL?= தர 
ேவ> V ய / u!1=. உட( எ.த ைகய 
த(ைம உைடய அ!கN>L எ(ப த ைனy= 
1ZX zட ேவ>?=. அத( z(ன', Create 
Account எ(ப/D அ{.தN=.

5. �ச' அ!க N>L ?!1 பாKேவ'L ேதைவ 
இDைல எHD, ைம!ே ராசாXL, �eக[ 
அதைன உu வா!8 ைவ.4! ெகா[ � மா) 
ேகL?! ெகா[ 8 ற4. 1ZX zLட க=X-
�LடYD லா! இ( ெசM4, க>LேராD 
ேபனைல. /ற@4, User Accounts ேத'@ெத-
?.4 அ?.4 Create a password,   எ(ப/D 
8C! ெசM4, உeக[ அ!க N>L V0கான 
பாKேவ'ைட அைம!கலா=. பாKேவ'ைட 
இர>டா வ4 Pைறy= ைடX ெசM4 உ)/ 
ெசM /ட ேவ>?=.  ேதைவXபLடாD, 
பாKேவ' Vைன dைனN ப?./X password 
hint) பா'!க ஏேத�= தக வDக ைளy= 
அைம!கலா=. ெநLெ வா'!8D உeக[ 
க=X �Lட' இைண!கXபL V u@தாD, அL-
` HKLேரLட' மL ?ேம பாKேவ'ைட 
அைம!க PVy=. 

6. இத01, Control Panel /ற@4 User Accounts 
ேத'@ெத ?.4, Manage another account,    ேத'@-
ெத ?!க ேவ>?=.  இe1, �eக[ எ@த அ!-
க N>L V01 பாKேவ'L அைம!க ேவ>-
?ேமா, அதைன. ேத'@ெத ?!கN=. z(ன'  
Create a password எ(ப/D அ{.தN=. 
z(ன', பாKேவ' Vைன ைடX ெசM / டN=. 
z(ன' n>?= அதைன உ) /Xப ?.4= 
வைக]D, ைடX ெசM / டN=. z(ன'  Create 
password எ(ப/D அ{./ ெவC ேய றN=.

ேக@&: &'ேடா+ 10 7+ட^ T-N எ: ெப$-
சன< க/3 b டைர மா- Z & ேட:. இT<, 
&'ேடா+ 7< எP தாகR Mைட^த க' ேரா< 
ேபன<, MைடRக &<ைல. எYத இட^T< இcY] 
ெபற ேவ'[/ எ:ப ]D/ ெதB ய &<ைல. இத--
கான 53+ பT லாக^ தரD/.

ஆ.. ல|மண$, ேகாைவ.
ப/D: g>ேடாK 10 ேதடD கLட./D 

“control panel” என ைடX ெசMதாேல ேபா4=. 
உடேன 8ைட!1= gைட கCD, Pத லா-

வ4 gைட]D 8C! ெசMதாD, க>LேராD 
ேபனD /ற!கXப?=. �eக[ P{ ைம யாக 
g>ேடாK 10 பய(பாL Vைன! ெகா>-
V u@தாD, கா'டனா ந= நாLVD ெசயD-
பாL V01 வu=ே பா4,  “Hey, Cortana, open 
Control Panel,” எ() ெசா(னாD, கா'டனா 
உeக �!காக, க>LேராD ேபனைல. /ற@4 
ெகா?!1=. அDல4 க>LேராD ேபனD 
vல மாக எ(ன மா0ற= ெசM /ட gu= | 8-
�'கேளா, அத ைனேய ெட!KLடாக ைடX 
ெசMதாD ேபா4=. எ?.4! காLடாக ேத/y= 
ேநரP= மா0ற ேவ>?= என Pய0 b.தாD, 
“Change date and time” எ() ேதடD கLட./D 
ைடX ெசMதாD, g>ேடாK 10, அத0கான 
ெசLVeK ப!க. /01 உeகைள அைழ.4a 
ெசD^=. g>ேடாK 10 ேவைலைய எqவ-
ளN எC தாக மா0 Z gLட4 பா'. �'களா!

ேக@&: &'ேடா+ +ேடாB< ந/ ேதைவ க 9R-
கான அைன^] அ3 P ேக ஷ:க9/, �<க9/, ஆ  
ஆ: Jேரா M ரா/க9/ இc3ப தாக3 ப5^ேத:. இ] 
உ'ைமயா? அ3ப5 எ^தைன Jேரா Mரா/ ம-./ 
0ற வைக �<க@ MைடR M:றன?

எ$. ேகாபாjதா:, Qவ கTைக.
ப/D: ஒqெ வா u வ u!1= ேதைவ யான |ேரா-

8 ரா=க �ட( ஒX z ? ைக]D, g>ேடாK 
KேடாYD இuXப4 ஒu மைல எ() தா( 
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ெசாDல ேவ>?=. அe1 8ைட!1= |ேரா-
8 ரா=க[ ம0)= ¢DகCD, நா= ஒqெ வா u-
வu= ̀ க ̀ க! 1ைற வான அளேவ பய(ப ?.-
4 8ேறா=. க=X �Lட', ேடXளL, எ!K பா!K 
ம0)= g>ேடாK ெமாைபD ேபா(க[ என 
|ேரா 8 ரா=க[ லLச! கண!8D 1g@4 8ட!-
8(றன.   ைம!ே ராசாXL d) வன= அZ g.த 
வைக]D, அe1 இu!1= |ேரா 8 ரா=கC( 
எ> t!ைக 6 லLச.4 69 ஆ]ர= ஆ1=. 
இைவ, ேபா(, ேடXளL z.b. ம0)= க=X-
�Lட'க �!கா னைவ.  ஆXz[ d) வன= த( 
KேடாYD 15 லLச= அX C ேக ஷ(க ைளy=, 
�1[ த( KேடாYD 16 லLச= |ேரா 8 ரா=-
க ைளy= ெகா> ?[ள4. எXப V யா வ4 அ@த 
அள g01 தeக[ KேடாYD உ[ள |ேரா 8 ரா=-
கC( எ> t!ைக ையy= உய'.த ேவ>?= 
என ைம!ே ராசாXL /Lட ̀ L? வu 8 ற4. 

ேக@&: ;ெமX< அ�ச< வச T ையேய பல 
ஆ' [ க ளாக3 பய:ப [^T வc Mேற:. இT< 
ெமேச� ைட3 ெசr Tட நமRN ஏ: kக_ 7Zய 
க ட/ தர3ப [ M ற]. ச-.3 ெபBய வBக@ அT-
க மான எ' jRைகX< இட/ ெப./ே பா], இYத 
க ட/ 7Rகைல^ தc M ற]. ந/மா<, ly ைம-
யாக3 ப5Rக, Tc^த l5 ய &<ைல. இதைன_ 
ச-.3 ெபB ய தாRக, ;ெமX< ெச 56+ 0B&< 
எYத இட^T< வp உ@ள] எ:. 53+ தரD/. 
எ3ே பா]/ நா: &c/J/ வைகX< MைடRN/ 
வைகX< அைமRக l5 �மா?

எ$. மy } தன$, O`kQ.
ப/D: ச0)X ெபY ய தா கேவ இ@த க=ேபாK 

g>ே டா gைன  }ெம]D தள./D அைம!-
கலா=. PதGD க=ேபாK பLடைன! 8C! 
ெசMதாD, 8ைட!1= கLட. /ைன! கவ-
H yeக[. g>ேடாK bKட./D வழ!-
க மாக நம!1. தரXப?= g>ேடா 
ேபா(ற 4தா( இ4N=. `HைமK 
ெசM / டலா=; ெபY ய தா!8a ெசயDப-
டலா=. இ@த g>ே டா g^= உ[ள 
v() கLடeகைள! கவ H yeக[. 
அைவ Minimize, Full-screen, and 
Close ஆ8 ய வ0ைறேய 1Z! 8(-
றன. ந?gD உ[ள கLட./D 
8C! ெசMதாD, P{ g>ேடா 
8ைட!1=. இ4 P{ g>ேடா 
அDல; ச0)X ெபYய g>ேடா. 
z( | ல.ைத இuLடா!8, 
இ4ேவ K8�( P{ ைமy= 
இuXப தாக! காL?=. சY, இத ைனேய 
மாறா dைல g>ேடா அள வாக இu!க 
ேவ>?= எ(ற உeக[ guXப. /01 
வuேவா=.   Compose 8C! 
ெசMத z(ன', க=ேபாK 
g>ே டாgD  �ேழ வல4 

vைல]D bZய அ=|! 1Z அைட யா ள.ைத! 
காணலா=. அ@த அ=|! 1Z]D 8C! ெசM-
/ ?eக[. 8ைட!1= ெம�gD Default to full-
screen எ(ப தைன. ேத'@ெத ?!கN=. 

இH �eக[ க=ேபாK 8C! ெசM / ?-
ைக]D, இேத ெபYய g>ேடா 8ைட!1=. 
n>?= bZய g>ேடா ேவ>?= எ(றாD, 
ேமேல ெசாDலXபLட வW கCD ெச(), 
மா0றN=.

ேக@&: எ: க/3 b டைர �:. ேப$ பய:ப-
[^T வc Mேறா/. 7ல ேவைள கP< ேவ$  Jேரா-
M ராk<, ks �< பா$ MைடRக &<ைல. இதைன 
உட ன 5 யாக^ Tc/பR ெகா'[ வர எ:ன ெசr-
Tட ேவ'[/? பல$ பய:ப [^ ] வதா< இYத 
0ர_ைனயா?

எ$. பா.� Oப$, Y` y நக..
ப/D: பல' பய(ப ?. 4 வதாD, இ@த 

zரaைன ஏ0ப ? வ /Dைல. அ@த பலYD, 
ஒuவ', இதைன மைற. / uXபா'. z(ன', 
அXப Vேய gL?a ெச( Z uXபா'. இதைன 
எC தாக, n>?= ெகா>? வரலா=. �ேழ 
தரXபL ?[ள பV ெசயDப டN=.

�eக[ �ேழ க> ?[ள ெசLVeK ேம0-
ெகா>?, அத( இய!க. /ைன n>?= 
ெகா>? வரலா=. 
1. PதGD Office   பLட( 8C! ெசM / டN=.
2. z(ன' Word Options 8C! ெசM4 ெபறN=. 
3. இட4 ப!க= உ[ள zYgD Popular எ(-

ப/D 8C! ெசM / ?க.
4. இe1 8ைட!1= zYgD Show Mini 

Toolbar எ(ப/D V! அைட யா ள.ைத 
ஏ0ப?.தN=. 

5. z( ஓேக 8C! ெசM4 ெவC ேய-
றN=.

உட( இ(ெ னாu தக வ^= தu-
8ேற(. பல' ஆ¡K 2010 ெதா1X-
zைன இXே பா4 பய(ப ?.த. 

ெதாடe8 உ[ளன'. அவ'க �!கான 
ெசLVeK அைமX| இ4.
1. File ேடXzD 8C! ெசM /-
டN=.
2. இட4 ப!க= உ[ள  zYgD Help 

எ(பத( �ழாக உ[ள Options எ(-
ப/D 8C! ெசM / டN=.
3. இe1 General  எ(ப/D 8C! 
ெசM / ?க.  
4. இe1 User Interface Options 
எ(ற zYgD, Selection  எ(ற 
தைலXzD, Mini Tool Bar எ(ப/D 
V! அைட யா ள.ைத ஏ0ப?.
தN=.  
5. z( ஓேக 8C! ெசM4 ெவC-
ேய றN=.

ேக9L–ப?K


