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உ
J

ே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.

~ டாLட, ெப.சMNர ேபா: ~

இலவசமாக ()ேடா, 10 ஆ.பேர345
6,ட789: மா;< ெகா>வத9கான கால<

ெகB ெநD5E வDவதாF, பலH ()ேடா, 
10<: மாI வைத7 த>K.ேபாட (DLப
(Fைல. இD.NOL, பலPடL இQ :;7Q
(சாP<ைகRF, பல க3Bைரகைள. ப4<
ைகRF, எ5ேக, இD.பQL ேபாU (Bேமா
எVற அYச78F ஆZ[Q(BEVறனH. இ8F
கவ\<க ேவ)4ய (ஷய5க> 6லவ9ைற 
இ5: காணலாL.

()ேடா, 7<கான aதF bைல ஆத ரc
நா> a4[Q(3டQ. d34<க.ப3ட ஆதரc,
இ[த 6,ட789: வDL 2020 வைர ம3Bேம
தர.பBL. எனேவ, இ.ேபாேத, ()ேடா, 
10<: மாIவQ :;7Q, ஒD bைல யான
a4ைவ எB.பQ நFலQ. a4ைவ எB<:L 
aV, 6ல 6;ய (ஷ ய5கைள7 ெதKc
பB78< ெகா)டாF, எKதாக a4ெவB7Q, 
()ேடா, 10 <: மா; (டலாL.

த9ேபாQ ()ேடா, 7 பயVபB78<
ெகா)4D<:L bIவன5க>, ()ேடா,

RSேடா4 10 V4டE;W* மாXG Y'
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10<: மாIL 83ட78ைன bராகP<கலாL.
இD.பQ நVறாக7தாேன உ>ளQ; NVனH
ஏV ெதPயாத, j8ய ஒVI<: மாற ேவ)BL
எVற மன.பாVைம பலPடL உ>ளQ.
()ேடா, அ;aகமான கால78F, பலH
டா, ஆ.பேர345 6,ட7 8ேலேய 6ல
ஆ)Bக> ெதாடH[தனH. ேவH3 ,டாH 
ேபாVற எ43டH jேராEராLகைளேய பயV
பB78னH. அQ ேபால இவHக>, ()ேடா,
7 6,ட78ேலேய பkகைள7 ெதாடரலாL.
ஆனாF, ()ேடா, 10 <:Y ெசFவQ 
எVபQ, ()ேடா,
6,டL அ.
Eேர3 ம3B
மFல. ைம<
ே ர ா ச ா . 3 ,
()ேடா, 10
6,டL தாV,
ெ ட , < ட ா .
கL.l3டHகm<
கான, இI8யான
ஆ.பேர345
6,டL என அ;
(7Q>ளQ. இ7
QடV இVOL
6ல (ஷய5க
ைளnL நாL கவ
\<க ேவ)BL.

bIவன5க> aத
லாவதாக எ)k.
பாH<க ேவ)4யQ, ஓH ஆ.
பேர345 6,டL பயV
பB7Qவத9கான உPம789கான க3டணL.
()ேடா, 10 6,டL, ()ேடா, 7
ம9IL ()ேடா, 8.1 பயVபB7Qேவா
D<: இலவசமாக< Eைட<:L எVற ைம<
ேராசா.3bIவன78Vஅ;(.j.()ேடா,
10 6,டL ெவKயாE, ஓரா)B கால789:
ம3Bேம இQ இலவசமாக< Eைட<:L. இQ
ம3BமFல; இ8F இVOL 6லcL அட5
En>ளன. 6ல ஆ.பேர345 6,ட5க>
இய5:L கL.l3டHகm<:, இ[த இலவச
அ.Eேர3 Eைட<காQ. எB7Q< கா3டாக,
()ேடா, 7 எ)டHNைர,, ()ேடா, 8
/ 8.1 எ)டHNைர,, ()ேடா, ஆH.4. /
ஆH.4. 8.1 ஆEயைவ இய5:L கL.l3டH
கKF, ()ேடா, 10 6,ட789: இலவச
மாக ேமLபB7த a4யாQ.

ேமrL, d5க> எ[த ()ேடா, 7 6,டL
ப8.Nைன பயVபB7QEsHகேளா, அQேவ,
உ5க> கL.l3டPF இல வசமாக. ப8
ய.பBL 6,ட78ைன உI8 ெசU8BL.
()ேடா, 7 ,டாHடH, ()ேடா, 7
ேஹாL ேப6< ம9IL ()ேடா, 7 ேஹாL

NPuயL ஆEய அைன7QL ()ேடா, 10 
jரபஷனF ப8.N9: ேமLபB7த.பBL.
()ேடா, 7 அF4ேம3 6,டL ()ேடா,
10 அF4ேம3 ப8.N9: மா;< ெகா>mL. 
இ8F ப34யvட.படாத ேவI ()ேடா,
7 6,டL ப8.jக> இலவச ேமLபா349:
த:8யானைவ அFல. அவ9ைற. பயVபB7
QபவHக>, ()ேடா, 10 6,ட789கான
உPம78ைன< க3டணL ெசr787தாV ெபற 

ேவ)BL.
ேமrL, ()ேடா, 7 பயV

பB7QL bIவன5க>, த5க>
கL.l3டHகKF இய5:L 
()ேடா, 7 6,டL, ைம<

ேராசா.3 ெதாடH[Q த[த 
அைன7Q அ.Eேர3 ைபF-
கைளnL ஏ9I. ப8[தைவ
யாக இD<க ேவ)BL.
அwவாI அ.ேட3 ைபF-
கைள7 தர(ற<கL ெசUQ,
()ேடா, 7 6,ட7

8ைன ேமLபB78
இD[தாF தாV,

()ேடா,
10 இலவச
மாக, எK

தாக, எ[த. NரY
ைனnL இV;, உ5க>

கL.l3டைர வ[தைடnL. இ[த
வைகRF ()ேடா, 7 சHx, ேப<

1 இய<க.ப34D[தாF தாV, Get Windows 10
app உ5க> கL.l3டD<:< Eைட<:L.

()ேடா, 10 6,ட789: மா;<
ெகா>ைகRF, இVெனாD a<Eய (ஷ ய7
ைதnL கவ \<க ேவ)BL. அQ () 10
ஏ9I< ெகா>ள7 ேதைவயான ெட,<டா.
ஹாH3ேவH. ெபாQவாக, ெட,<டா. கL.-
l3டHகKF, நாL ()ேடா, 6,ட7 8ைன.
j8யதாக அைம<ைகRF, கL.l3டPV
ஹாH3ேவH (ஷய5கைளnL ேமLபB7த
ேவ)4ய8D<:L. aVெபFலாL, j8ய
ேமLபB7த.ப3ட ஹாH3ேவH ெகா)ட
கL.l3டHக> வா5EனாF தாV, j8ய ஆ.
பேர345 6,ட5கைளேய ப8[Q இய<க
a4nL. ஆனாF, ()ேடா, 10 ஐ. ெபாD7
தவைர, ()ேடா, 7 6,டL இய5Eய
கL.l3டPF, ()ேடா, 10 இய5:L என
அ;(<க.ப3 B>ளQ. இD. NOL, த9ேபா
ைதய கL.l3டPV ஹாH3ேவH :;7Q நாL 
அ;[Q ெகா>ள ேவ)4யQ a<EயமாEறQ.

()ேடா, 10 ஆ.ப ேர345 6,டL
இய5க, zZ<கா{L ஹாH3ேவH ேதைவக> 
ெதP(<க.ப3B>ளன. அைவ:
1) .ராசசH, 1 Eகா ெஹH3, அFலQ
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~Bதலான ேவக78F
இய5க ேவ)BL.

2) ராL ெமமP 1 �.N.யாக
(32 N3 இய<க789:)
இD<க ேவ)BL. 64 N3
இய<க. ப8.j எ\F, 2
�.N. ராL ெமமP க3டா
யமாக, :ைற[த அள(லா
வQ ேதைவ.பBL.

3) அேத ேபால 32 N3
இய<க789: 16 �.N.
,ேடாேர� இடaL,
64 N3 இய<க789:
20 �.N. இடaL
இD<க ேவ)BL.

4) EராN<, காH3 DirectX 9 அFலQ அதVNV
வ[தவ9ைற< ெகா)4D<க ேவ)BL.
WDDM 1.0 driver ேதைவ.பBL.

5) 4,NேளRF N<ெஸF அடH787 8றV
1024 x 600 அFலQ ~Bதலாக இD<க
ேவ)BL.
ேமேல தர.ப3B>ள அைன7QL, :ைற[த

ப3ச ேதைவகேள. uகY 6ற.பாக, ()ேடா,
10 6,ட78V தVைமகைளnL வச8கைளnL
அOப(<க ேவ)BL எVறாF, அைன7QL
இVOL ~Bதலாகேவ இD<க ேவ)4யQ
அவ6யL. எB7Q< கா3டாக, ()ேடா,
ஹேலா (Windows Hello) இய5க, ஒD ,ெபஷF
ேகமரா ேதைவ. அேத ேபால, காHடனா ஒv 
வ�< க3ட ைளகைள ேம9ெகா)B இய5 :
வதாF, நFல ைம< ஒVI இைண<க.ப3B 
இD<க ேவ)BL.

தO,Lக ேவRSய அ(Uேகஷ$ தவWகJ

()ேடா, 10<: மா;< ெகா>ைகRF
நாL ேம9ெகா>ள ேவ)4ய uக a<
Eய (ஷயL, நL கL. l3டPF, பைழய
()ேடா, 6,ட78F இய5:L அ.Kேக
ஷVகKV ப34யFதாV. ப34யF எB7Q,
அைவ ஒwெ வாVIL, ()ேடா, 10 6,ட7-
QடV இய5:L வைகRF, த9ேபாQ Eைட<
EVறனவா அFலQ ேமLபB78< ெகா>ள-
லாமா எVபதைன, அ[த அ.Kேகஷைன7
தயாP7Q வழ5:L bIவன7QடV உI8
ெசUQ ெகா>ள ேவ)BL. இ[த ெசயFபா3
4ைன ேம9ெகா>ைகRF, ெபாQவாக அைன
வDL இர)B தவIகைளY ெசUவாHக>. aத
லாவQ, தா5க> இய<E வDL அ. KேகஷV,
()ேடா, 10F இய5 :மா எVபைத உI8
ெசUQ ெகா>ளாதQ. இர)டாவQ, பைழய 
அ.Kேகஷைன ேமLபB78< ெகா>ளாம
ேலேய, ()ேடா, 10 6,ட78F இய5:L
எVI எ8HபாH7Q, அ.ப 4ேய ைவ7Q
இய<E. பாH.பதா:L. ()ேடா, 7 6,

ட 7 8 F இய5Eய அ.K
ேகஷV jேராEராLகKF ெபDLபாVைம
யானைவ, ()ேடா, 10 6,ட78rL
இய5:L எVI அ;(<க.ப3B>ளQ. இD.
NOL, இத9: 6ல (8 (ல<:க> உ)B.

bIவன5க> 6ல த5க> அ.KேகஷV
jேராEராLக> ()ேடா, 10 6,ட78F
இய5:L எVI அ;(.பாHக>. ஆனாF, 
எ7தைகய ஹாH3ேவH ெதா:.j ெகா)ட
6,ட78F இய5:L எVபதைன7 ெதP (<க
மா3டாHக>. அ.ப4.ப3ட bகZcகKF, ஓH
அ.KேகஷV ()ேடா, 10F இய5Eட7
ேதைவயான ஹாH3ேவH அைம.j இFைல 
எVறாF, இய5காQ.

ேமேல ெசாFல.ப3டவ9ைற மன8F
ெகா)B, ஒwெவாD bைலையnL ேசாதைன
ெசUQ பாH7Q, ()ேடா, 10 6,ட7 89:
மா;ய NVனH, கL.l3டH ம9IL அ.K
ேகஷV jேரா EராLக> இய5:L எVபைத
உI8 ெசUQ ெகா)ட NVனேர, அத9: 
மா;< ெகா>வQ நFலQ.

Hardware: (ஹா#$ ேவ#) க*+,$ட# சா#/த
அைன45 சாதன6க7* இ/த ெசா:லா:
<=+>ட+ப@ABறன. மத#ேபா#@, G+,
மHI, Jேபா#$, >KLட#, ேமாட*, ெரௗ$ட# 
என அைன45* இ/த ெசா:P: அட6<*.

USB Universal Serial Bus: (QRவ#ச: SKய:
பI) க*+,$டUடB இைணWக+ப@* >ற 
சாதன6கைள எY தாக இைண45+ பயB
ப@4த ஒU வ\. Iேகன#, மHI, >ளா]
^ைர_, >KLட# என4 த`ேபா5 அைன45 
சாதன6க7* இதB வ\ேய தாB க*+ ,$
டUடB இைணWக+ப@ABறன. க*+,$ட#
இய6AW ெகாL^UW<*ேபாேத இதைன+
பயBப@4a சாதன6கைள இைணWகலா*, 
bWகலா*.

“ெத[\F ெகா+]^க+”
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வா3, அ. ெசயvRF, j8ய 6ல வச8க>
ேசH<க.ப3B>ளன. அ8F அைம<க.-

பBL ெட<,3கKF, இ\, அ�7த ம9IL
சாUc என (bold and italic) என ெட<,3 எ�7
Qகைள வ4வைம<கலாL. எ[த ெட<,3ைட
அ�7தமாக (bold) ஆக அைம<க ேவ)Bேமா,
அதV aVOL NVOL asterisk :;�34ைன
அைம7தாF ேபாQL. எ�7Qக> அ�7த
மாக< கா36 அK<:L. சாUவான அைம.j 
ேவ)BL எVறாF, அேத ேபால aVOL
NVOL அ4Rைட< ேகாB (underscore)
அைம<க ேவ)BL. இ\ உ5கm<:
ேநா34NேகஷV எVOL அ;(.j ெசU8
வDைகRF, அO.NயவPV ெபயH அ�7
தமாக (Bold) ஆக< கா3ட.பBL. இத9:
வா3, அ. ப8.NV j8ய ப8.j
(WhatsApp (2.12.535)) ப8ய.ப3B இய<
க78F இD<க ேவ)BL.

டா:ெம)3கைள. பEH[Q ெகா>வ
8rL, வா3, அ. ெசயv j8ய வச 8
கைள7 தD EறQ. ~:> 3ைரw ம9IL
ைம<ேராசா.3 ஒV 3ைரw ேபாF
டHகKF உ>ள டா:ெம)3கைள
ஆUc ெசUQ ேதH[ெதB<க, j8யதாக
‘Browse other docs’ எVOL வச8 ஆ.
ஷனாக7 தர.பBEறQ. இவ9;v
D[Q, PDFs, Docs, Sheets ம9IL
Nற ைபFகைள7 ேதH[ெதB<
கலாL. இைவ அO.ப.பBL 

aVனH, N.4.எ..ைபலாக மா9ற.ப3B 
அO.ப.பBL.

இ[த j8ய வச 8கைள ேசாதைன aைறRF
ேம9ெகா)B பாH<க, https://play.google.
com/apps/testing/com.whatsapp எVOL தளL
ெசVI, ப8c ெசUQ ெகா>ள ேவ)BL.

வா,4 அ%
ெசய89:

2;ய
வச;க+
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ெதா�F �3ப789: a< Eய7QவL
ெகாB<:L aதFவH என. ெபயH

ெப9றவH, ஆ[8ர மாbல aதFவH ச[8ர பாj
நாnB. இவH தV மாbல78F, அ)ைமRF 
அைன7Q ம<கmL இைணய இைண. Nைன.
பயVபB7QL வைகRF, j8ய 83ட78ைன7
ெதாட5En>ளாH.

6,ேகா bIவன7QடV ஆ[8ர மாbல
அர� இைண[Q AP Fibre Grid எVOL 83
ட78ைன, அ)ைமRF (சாக.ப3 4ன78F
ெதாட5EயQ. aதV aதvF, ெதாட<கமாக,
(சாக.ப34ணL, �கா:ளL ம9IL (�யந
கரL ஆEய மாவ3ட5கKF, அைன7Q xBக
m<:L, ெநா4<: 15 ெமகா N3, ேவக78F 
இய5:L இைணய இைண.j தர.பBEறQ.

இத9: மாத[ேதாIL �. 149 ெசr7த
ேவ)BL. அrவலக. பயVபா349: 100
ெமகா N3, ேவகL எ\F, மாத[ே தாIL �.
999 ெசr7த ேவ)BL.

இ[த இD 83ட5கKF ெபற.பBL 
ஒwேவாH இைண. N9:L, 100 ெதாைல<
கா36 ேசனFகைள இல வசமாக. பாH<:L
வச8 தர.பBEறQ. அேத ேகN> ெந3
ெவாH<EF ெதாைலேப6 இைண.jL வழ5க.
பBEறQ. இ[த ைபபH ெந3 அைம<க, uV
கLப5க> பயVபB7த.பBEVறன.

ம78ய அரசா5க78V National Optic Fiber 
Network எVற 83ட78V aVேனா4யாக
இ[த 83டL ஆ[ 8ர மாbல78F ெதாட5க.
ப3B>ளQ. இத9கான ெமா7த 83ட ம8.�B
�. 333 ேகா4. வDL ஜூைல மாத7 89:>, 
ம9ற மாbல5கm<:L இQ (Pc பB7த.பட
இD<EறQ.

இ[த ைபபH EP3 அைம.NF, 22,500 E.�.
�ர789: ஏ.4.எ,.எ,. ஆ. 4கF ைபபH 
ேகN>, 3.75 ல3சL uVகLப5க>, 2449
Qைண bைல ய5க> உ>ளன. 10,000 அர� 
அrவலக5க>, 60 ஆRரL ப>Kக> ம9IL
6,580 Eராuய மD7Qவமைனக> பயV ெபI
EVறன.

இ[த 83ட78ைனY ெசVற வாரL
ஆ[8ர aதFவH ச[ 8ர பாj நாnB ெதாட5E
ைவ7தாH. “ஆ[8ர மாbல78F உ>ள 
ஒwெவாD இFலaL இைணய இைண.j 
ெப9I, அதV a� பயைனnL அOப
(<க ேவ)BL எVபQ எV கனc. அதV
aதF ப4 இVI bைறேவ;n>ளQ. இVI,
ஆ[8ர மாbலL தகவF ெதா�F �3ப78F, 
j8ய jர36ைய ேம9ெகா)B>ளQ.” எVI 
~;னாH. இ[த 83ட78V �லL, இைணய 
இைண.j, (4ேயா ம9IL ெதாைல ேப6
ேசைவக> தர.பBL.

மாதG _. 149 க,டணE;: ைபப@ இைணயG
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–பாரN–
கL.l3டH பயனாளHகKF பலH ~:>

3ைர(ைன7 ெதாடH[Q பயVப B78 வD
EVறனH. இலவச இடL :ைற<க.ப3B,
NVனH �)BL பைழய அள(F Eைட7Q
வDவQ, இVOL பல பயானளHகைள
இ�7Q வDEறQ. த9ேபாQ, ~:> 3ைர(F
உ>ள நL ைபFகைள, இைணய இைண.
NFலாமrL பயVபB7தலாL. ெட,<டா.,
ேல.டா. ம9IL ெமாைபF ேபாVகKF இ[த
வச8ைய. பயனா ளHக> ெபறலாL. அத9கான 
வ�கைள இ5: காணலாL.

]ேரா^ வ_யாக( பய$ப=`b^ வ_கJ

d5க> :ேராL Nரcசைர உ5க> ெட,<டா.
அFலQ ேல.டா. கL.l3டPF பயVபB7
தலாL. ெபாQவாக, நாL ெதாடH[Q இைணய
இைண.NF இD[தாrL, 6ல ேவைளகKF,
ெட,<டா.N9கான நL இைணய இைண.j
(லகலாL. அத9காக, அ8F ~:> 3ைர(F
உ>ள ேகா.jகKF நாL ெசயFபBவQ தைட
பட< ~டாQ. இைணய இைண.j இFலாத
ேபாQL, ~:> 3ைர(F உ>ள ைபFகைள.
பயVபB7த aதvF ~:> 3ைர(ைன, உ5க>
பknடV ஒD5Eைண<க (Sync)ேவ)BL.

ெமாைபF க3டைம.NF இD.பQ ேபாF
அFலாமF, இைணய இைண.NFலாத
bைலRF ெசயFபட, 3ைரw a�ைமnL
அைம78ட ேவ)BL. :;.N3ட ைபvF 
ம3BL ெசயFபட ேவ)BL என அைம<க
a4யாQ. (இதைன அைம78ட, aதvF நாL
இைணயL வ�யாக ெச345, அைம<க
ேவ)BL.)

~:> 3ைர(F, அைம78ட zZ<கா{L
ெசயFவ�கைள. NVப9றcL.
1. :ேராL Nர cசைர7 8ற<கcL.
2. உ5க> ~:> அ<கc)34F அத9கான

பா,ேவH3 ெகாB7Q �ைழயcL.
3. இதV NVனH, ~:> 3ைரw அைம.j 

வ�க> உ>ள NP(9:Y (Google Drive 
Settings. ) ெசFலcL.

4. இ5: Eைட<:L பா. அ. க3ட78F, 
Offline எVற ெச< பா<�F 4< அ4<கcL.
இ.ேபாQ உ5கm<: ஓH எYசP<ைக ெசU8
Eைட<:L. ”~:> உ5க mைடய கL.l3
டைர ஒD5Eைண<EறQ” எVI அ8F கா3
ட.பBL. இதைன அOம8<கcL. இQ
a4[தcடV, ~:> டா<,, ,ைல3,,
�3, ம9IL 3ராR5 ைபFகைள (Google
Docs, Slides, Sheets, and Drawings files.) d5க>
இைணய இைண.j இFலாத ேபாQL பயV
பB7தலாL.
அB7Q ஆ)3ராU3 6,ட78F எ.-

ப4, இைணய இைண.NFலாமF ~:> 
3ைர(ைன. பயVபB7தலாL எV IபாH<
கலாL.

~:> 3ைர(9கான, ெமாைபF அ.K
ேகஷV ச9I (7 8யாசமாக அைம<க.ப3
B>ளQ. உ5க> ெமாைபF ேபா\F, ~:> 
3ைர(ைன7 8ற[தாF, ,E�\F இடQ 
jற aைனRvD[Q வலQ jறமாக ,ைவ.
ெசUதாF, ~:> 3ைரw ைச3 பாH (Google
Drive sidebar) Eைட<:L. இத9:>ளாகேவ,
Offline எVபைத ேட. ெசU8டcL.

~:> 3ைர(V இ[த Offline NP(ேலேய,
+ ப3டைன ேட. ெசU8டcL. இ5:, எ[த

இைணய இைண%&'( )*+ ,ைர. ேகா%2க+
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வைக ைபைல d5க> உDவா<க (DLjE
sHக> என7 ேதH[ெதB<கcL. இ5: folders,
scans, Docs, Sheets, or Slides என. பலவைக ஆ.
ஷVக> Eைட<:L. உ5க> ேபாV இைணய 
இைண.NF ெசVறcடV, :;.N3ட அ[த
ைபF உ5க> அ<கc)3BடV இைணnL.
அQ உ5க> ~:> 3ைரw அ<கc)34F
இD<:L.

d5க> ஏ9கனேவ ~:> 3ைர(F உ>ள 
:;.N3ட ைபr<: இ[த வச8 Eைட<க 
ேவ)BL என7 83டu3டாF, zZ<க)ட
ெசயFaைறகைள ேம9ெகா>ளcL.
1. உ5க> ெமாைபF ேபா\F, ~:> 

3ைர(ைன7 8ற<கcL.
2. எ[த ேபாFடPF அ[த :;. N3ட ைபF 

உ>ளேதா, அ5: ெசFலcL.
3. இ[த ைபrடV சLப[த.ப3ட info ப3

டைன அ�7தcL. (இQ ைபF ஐகா\V
இடQ �ைலRF, 6;ய ஆ5Eல "i" எ�7
தாக< கா36 அK<:L.)

4. ெதாடH[Q Available Offline எVப8F ேட.
ெசU8டcL.

5. இ\, அ[த :;.N3ட ைபF, ஆ.ைலV
ேபாFடPF இD<:L. d5க> எ.ே பாQ
ேவ)BமானாrL பயVபB78< ெகா>
ளலாL.

இ[த மாத ெதாட<க78F, தV �V 83
ட78F (Project Loon) ~:> இ[8ய

தகவF ெதா�F �3ப bIவன5கmடV ேபY�
வாH7ைத நட78< ெகா)4D.பதாக7 தகவF
வ[தQ. இைணய இைண.j இFலாத இட5
கKF, uVசாரL ~ட7 தர.படாத Eராம.
jற5கKF, இைணய இைண.Nைன, �u<:
ேமலாக. பற<:L ப�VகKF இைண<
க.ப3B>ள சHவHக> வ�ேய இைணய
இைண.Nைன ம<கm<: வழ5க, உலEV
பல நாBகKF, ~:> தV �V 83ட78ைன
ேம9ெகா>ள aய96கைள எB7Q வDEறQ.

இ[8யா(F இ[த 83ட78ைன இய<:
வ8F, இVOL தாமதாமா:L ேபாF ெதP E
றQ. அ)ைமRF ம78ய அர�, �V 83டL
:;7Q j8ய 83ட வைர(ைன7 தDமாI
~:> bIவன7ைத< ேக3B< ெகா)B>ளQ.
~:> ேக3B< ெகா)ட ,ெப<3ரL அைல

வPைச, தகவF ெதா�F �3ப bIவன5க>
பயVபB7QL அைலவPைசRF :I<EBL
bைல இD.பதாக, எ8H.j கா3ட.ப3ட-
தைன7 ெதாடH[Q, அர� இ[த தக வைல ெவK
R3B>ளQ. மா9I அைல வPைசRF �V
83ட7ைத ேம9ெகா>mL சா7 8ய< ~Iக
mடV, j8ய 83ட வைர(ைனY சமH.N<க
~:> ேக3B< ெகா)B>ளQ.

இ[த 83ட78Vப4, ஒwெவாD ~:>
ப�\F இைண<க.ப3B>ள சHவDL 40 
E� அகல வ3ட78F உ>ள ப:8கm<:,
4� இைணய இைண.Nைன வழ5க a4nL. 
ெதாட<க78F ம7 8ய அர�, இ[த 83ட7
89:7 தV a� ஆதர(ைன உI8 ெசUதQ.
த9ேபாQ j8ய 83ட வைர(ைன< ேக34
D.பQ, 83ட அமலா<க78ைன7 த>K.
ேபாBமா அFலQ, ஆதரc Eைட< :மா எVபQ
கால. ேபா<EF ெதPய வDL.

a' ;,டE;W*
2;ய வைரb
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கL.l3டைர இய<E. பயVகைள அO ப
(<ைகRF, மc,, z ேபாH3, மா\3டH,

இைண<க.ப34D[தாF NP)டH என
அைன7ைதnL கவனமாக. பாQகா<EேறாL.
இைவ எFலாL ெக3B. ேபாU, இய<
க7ைத bI78னாF, j8யதாக ஒVI வா5E
இைண7Q. பயVபB7தலாL. ஆனாF, ஹாH3 
4,< ெக3B. ேபாU aட5E(3டாF எVன
ெசUxHக>. ஹாH3 4,< j8யதாக ஒVI
வா5E இைண7Q. பயVபB7தலாL. 

ஆனாF, அQ அwவ ளc எKதா எVன?
ேமrL, அ8F உ>ள ேட3டா(ைன �3B
எB<க a4ய(Fைல எVறாF, நLaைடய
பFலா)B உைழ.j அFலவா xணா E(BL.
கL.l3டைர. ெபாI7தவைர, அைன7Q
பாக5கmL, ஒD நாKF இய5கா bைலைய
அைடnL. ஆனாF, எைவ எ.ேபாQ த5கKV
இய<க78ைன bI7QL என எ8HபாH<க
a4யாQ. அ[த வைகRF, நLமாF இயVற 
வைகRF, ஹாH3 4,<Eைன. பயVப B7
QவதைனY ெசLைமயாக ைவ7Q< ெகா>ள
ேவ)BL. அத9கான வ�க> 6லவ9ைற 
இ5: பாH<கலாL.

ஒD ஹாH3 4,<EV வாZ நா> :ைற[
8ட. பல காரண5க> உ>ளன. இவ9;F நாL 
எதைன நL அள(F த(H<கலாL அFலQ சP
ெசU8டலாL என இ5: பாH<கலாL.

நாமாக ஏhப=`b^ ேசத^

ஹாH3 4,< ஒVைற a9;rமாக. பய
ன9I. ேபாகY ெசUவQ அ8F நாமாக ஏ9ப-
B7QL ேசதL தாV. நாமாக எ.ப4 ேசதL 
ஏ9பB7த a4nL. ஹாH3 4,< தாV, uக.
ப78ரமாக ஒD �ட.ப3ட, உI8யான அru
\யL ட.பா(F அைட<க.ப3B உ>ளேத. 
கா9I ~ட. ேபாகa4யாதப4 அFலவா
இD<EறQ எVற ேக>( உ5க> மன8F
வரலாL. நாL எ) {வெதFலாL சPதாV.
ஆனாF, ஹாH3 4,<EF தாV, அதV ெசயF-
பா34V ேபாQ, நகDL ப:8கைள< ெகா)ட
தாக உ>ளQ. இ[த நகDL ப:8க> எFலாL, 
uகcL 6;ய தவ றான அைச(F ~ட ெக3B. 
ேபா:L வாU.j ெகா)டைவ. ஹாH3 3ைரw
ெசயலா9IைகRF, ேவகமாகY �ழrL. அ.
ேபாQ ஏ9பBL 6;ய அ8HY6 ~ட அத9:.
NரYைனைய7 தDL. �ழலாத ேபாQL அ8HY6
தDL வைகRF அதV �Q தா<க7 8ைன ஏ9ப-
B7த< ~டாQ. அ.ப4யானF, அதைன எ.ப4
பாQகா<கலாL? 

கL.l3டPF ஹாH3 4,< ஒVைற 
இV,டாF ெசUத NVனH, அதைன கL. l3ட
PvD[Q எB<க< ~டாQ. அ.ப4 எB.பதாக
இD[தாF, அதைன இVெனாD கL.l3டH 
ேகN\F மா9; இைண.பத9காக7தாV 
இD<க ேவ)BL. இதைன uக ெமQவாகcL, 

கவனமா> ஹா@, A4Bைக% பய'பDEFேவாG

கL.l3டD<:. j8 யவரா !

க^(j7டkL]( )Nயவரா!
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(ைரவாகcL, அத9ேக9ற உபகரண5கைள<
ெகா)BL ேம9ெகா>ள ேவ)BL. கL.
l3டH ெசயFபா34F இD<ைகRF,
அதைன அைச7Q. பாH.பQ
~டாQ. ெவKேய எB.பதாக
இD[Q, எB7Q(3டாF,
அதைன. ப78ரமான ஓH
இட78F ைவ7Q.
ப ா Q க ா . ப ா க
ை வ 7 8 ட
ேவ)BL.

ஹ ா H 3
3ைரwகைள.
ெ ப ா I 7 த வ ை ர ,
ேல.டா. கL.l3
டHகKF உ>ளைவ
தாV, ஆப78ைன (ைள
(<:L ¡Zbைலகைள அ8கL
எ8H ெகா>பைவ ஆ:L. இத9
காக, ேல.டா. இய5:ைகRF, அB<E
ைவ<க.ப3ட a3ைடகKV �Q நட.பQ
ேபால நட<க ேவ)டாL. ஆனாrL, ச9I 
~Bதலான எYசP<ைகnடV அதைன< ைகயாள
ேவ)BL. ேடNKV �ேதா, அFலQ �வH 
�ேதா, இQ ேமா8னாF, NரYைன ஏ9ப3B,
அ8F ப8ய.ப3B>ள ேட3டாc<:Y ேசதL
ஏ9படலாL. அைவ கர.3 ஆகலாL.

அNக ெவ(ப^

ஹாH3 4,< :கKV ெபPய எ8P, அைவ
ச[8<:L அள(9: அ8கமான ெவ.பL
தாV. ஹாH3 3ைரwக> அைன7Qேம, ஒD
:;.N3ட அளc வைரேய உ¢ண7ைத7
தா5:L வைகRF வ4வைம<க.ப34D.
பைவ ஆ:L. இQ அவ9ைற7 தயாP<:L

bIவனL ம9IL வைகைய.
ெபாI7ததா:L. ஒw

ெவாD ஹாH3 4,<:L
எ[த அள(F உ¢

ண7ைத7 தா5:L
என bHணயL

ெசUய.ப3
B > ள ே த ா ,
அ[த அள(9

:>ளாகேவ,
அQ ச[8<:L

உ¢ணbைல இD<
:Lப4 பாH7Q<

ெகா>ள ேவ)BL. இw-
வைகRF, பாQகா.பான ¡Z

bைலைய அத9:7 தர ேவ)BL.
இ[த பாQகா.பான ¡Zbைல எV

பQ, கL.l3டH ெஷF வ�யாக, கா9றா-
னQ நVறாகY ெசVI வர ேவ)BL. உ>ேள 

ெசFவQL, ெவKேயIவQL சPயாக இD<க
ேவ)BL. இத9ெகன அைம<க.ப3ட (6-
;க> சPயான ேவக78F எ.ே பாQL �ழல
ேவ)BL. நாL அமH[8D<:L அைற, நாL
பkயா9ற7 ேதைவயான சPயான ெவ.ப ¡Z
bைலைய7 த[Q ெகா)4D<கலாL. ஆனாF,
அேத ¡Zbைல கL. l3டH ம9IL, அதV
உ>ேள இD<:L சாதன5கm<:L Eைட<E
றQ எVI எ)ண< ~டாQ. 

இதைன உI8 ெசU8ட, அwவ.ேபாQ கL.
l3டH ம9IL ேல.டா. ஆEயவ9ைற< கழ9;,
அதV உ>ேள ெசVI த5ERD<:L �6ைய
d<க ேவ)BL. ெபாD7த.ப3B>ள 6;ய uV
(6;கKV �ழrL தகBகKF த5ERD<:L
�6ைய d<க ேவ)BL. அவ9;V �ழrL
ேவகL சPயாக இD.பதைன உI8 ெசU8ட
ேவ)BL. ேல.டா. கL.l3டHகKF, :ைற
வான �6 ெசFவைதnL, அ8கமான கா9I
ெசVI வDவைதnL உI8 ெசU8ட ேவ)BL.

xதyயபS பNய(ப=^ ைபzகJ
(File fragmentation)

ைபFகைளY 6த;யப4 ஹாH3 4,<EF
ப8வQ ேநர4யாக ஹாH3 4,<Eைன. பா8<
காQ. இD.NOL, ைபF ஒVI, பல Q)B
களாக, பல இட5கKF ேசw ெசUய.ப34
D[தாF, அதைன7 ேதBLேபாQL, ப4<:L
ேபாQL, ேமrL எ�QLேபாQL, ஹாH3
4,< ேதைவ<: அ8கமாகY �ழVI அ8F
உ>ள ேட3டா (ைன. ப4<கcL எ� தcL
aய96<:L. இதனாF, ஹாH3 4,<EV
ெசயF8றV ~BதலாE, அதV வாZநா>
:ைறnL அபாயL ஏ9ப BEறQ. ைபF ஒேர
இட78F ெதாடHY6யாக எ�த.ப34D[தாF,
இ[த NரYைன ஏ9படாQ. இ[த பா8.j உட

Client: க*+,$ட# ெந$ெவா#WA: இைணW
க+ப$@ ச#வ ராக இய6காம: பயBப@4த+-
ப@* எ/த க*+,$டU* AைளயL$ என
அைழWக+ப@*.

Doc: இ5 ஒU ைபPB ெபயK: உfள 5ைண+
ெபய#. இ/த ெபயUடB உfள ைப:  ைமW
ேராசா+$ ேவ#$ ெதா<+>: உU வான ைப:
எBபதைன இ5 <=WAற5.

Download: க*+,$ட# ஒB=PU/5 ேநர^யாக
இBெனாU க*+,$டUW<+ ைபைல மா`g
வதைன டHLேலா$ எனW <=+>@Aேறா*.
இU+>h* இBட#ெந$ ெந$ெவா#WA:
இைண/5fள க*+,$டKPU/5 ஒU ைப:
இறWA+ பaய+ப@வதைனேய இ5 ெபU*
பாi* <=WAற5.

“ெத[\F ெகா+]^க+”
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ன4யாக7 ெதPயாQ. ஆனாF, பா8.j ஏ9ப
ட7தாV ெசUnL.

இதைன எ.ப47 £H<கலாL? இத9கான
வ� defragmentation தாV. இQ NTFS வைக
3ைரwகKF ெபPய NரYைனேய அFல. 6ல
ஆ)Bகm<: aVனாF பயVபB7த.ப3B
வ[த FAT32 3ைரwகKF £Hc காண ேவ)
4ய NரYைனயா:L. இ7த ைகய 3ைரwகைள
இVOL பயVபB7QேவாH, க3டாயL அவH-
கKV ஹாH3 4,<:கைள defragment ெசU
8ட ேவ)BL. இத9: இைணய78F bைறய
¤Fக> Eைட<EVறன. அவ9ைற. பயVப B7
தலாL. ஆனாF, அத9காக, அ4<க4 defragment
ெசU8BவQL தவI.

4Nரா< ெசUவதனாF, கL.l3டPV ெசயF
பாB ~BதF ேவக78F இD<:L. ைபF
கைள< க)ட;வQL, அவ9ைற< ைகயா>
வQL ேவகமாக நட<:L. ேமrL, ெபற
இயலாத ைபFகைள7 ேத4< க)ட;வQL
எKதான ெசயலாக மாIL.

அSLகS இயL]வb^ �W`bவb^:

ஹாH3 3ைர(ைன. ெபாI7த வைர
அதைன �3 ெசUவQL, ஷ3 டc) ெசU
வQேம அத9: அ8க 6ரமL தDL ெசய
லா:L. அ4<க4 அதைனY �ழல(BவQL,
�ழFவைத7 8¥ெரன bI7QவQL, ஹாH3
4,<Eைன (ைர(F ெக3B. ேபாக ைவ7
8BL. இ8F நம<:Y 6<கலான ஒD ¡ழF
ஏ9பBEறQ. எ[ேநரaL ஹாH3 4,<Eைன
இய<க78F ைவ78D<க a4யாQ. அத9காக,
அதைன அ4<க4 இய<:வQL bI7QவQL
அத9:< ேகB (ைள(<:L. இர)49:L
இைடேயயான பாQகா.பான ேகாB எQவாக 
இD<:L? இ.ேபாQ கL.l3டைர standby
அFலQ hibernation என இD bைலகKF 
ைவ<:L வச8 உ>ளQ. :ைற[த ேநரL d5க>
கL.l3டைர (3BY ெசFவதாக இD[தாF,
இ[த இD bைல கKF ஒV;F ைவ7Q(3BY
ெசFலலாL. அ8க ேநரL எ\F, கL.l3டH
இய<க7ைத bI78(3BY ெசFவேத நFலQ.
அதாவQ ஹாH3 4,<Eைன a�ைமயாக
bI7QவQ இ5: (DLப7த<கQ.

�$சLN5z ஏhற` தா��

uVசாரL நம<: எ.ேபாQL ஒேர ¦ராக< 
Eைட.ப8Fைல. அதV பயVபா3B ச<8RF
ஏ9ற7 தாZc ஏ9பBL. இQ uக< :ைறவான 
நாேனா ெசக)3 அள(F ஏ9ப3டாrL,
4�3டF சாதன5கKF NரYைனைய ஏ9ப
B7QL. கL.l3டD<:Y ெசFrL, uVசார
ஓ3ட78F இ[த ஏ9ற7 தாZc இD[தாF,
அQ bYசயL ஹாH3 4,<Eைன. பா8<:L. 
இதைன ஆ5Eல78F surges எVI ெசாF

வாHக>. இ8vD[Q ஹாH3 4,<Eைன எ.
ப4. பாQகா<கலாL? சH� .ரட<டH (surge
protector)எVOL பாQகா.j சாதனL இத9
ெகன வ4வைம<க.ப3B Eைட<EறQ.

இைவ, uVச<8 ஓ3ட78F ஏ9பBL ஏ9-
ற7தாZcகைள உடOட<:டV க)ட;[Q,
அவ9ைற இ[த சாதன5கm<:< கட7தாமF 
8D.N (BL ேவைலைய ேம9ெ கா> EV
றனH. நL கL.l3டைரnL, ஹாH3 4,<-
EைனnL பாQகா.பாக ைவ78D<க (DL
NனாF, இQ ேபாVற ஒD சH� jரட<டைர 
வா5E இைண.பQ நFலQ.

ேமேல �34< கா3ட.ப3 B>ள அைன7Q
பாQகா.j வ�கைள. NVப9;ய NVனDL, 
உ5க> கL.l3டH அFலQ ஹாH3 4,< 
ெக3B. ேபா:L வாU.jக> ஏ9பBL. இD.
NOL இ[த தக வFகைள7 ெதP[Q ெகா)B,
அவ9;டL இD[Q கL.l3டைர. பாQகா.
பாக ைவ78D.பQ நFலQ.

இைணய$ பயனாள*க,-
இர/டா1 இட23- த56நா8

இ/aயாj:, இைணய4ைத+ பயBப@45*
மWகf எLkWைகl:, தmnநா@ மாoல*
இரLடாவ5 இட4 aைன+ >^4 5fள5. 
pத: இட4a:, மஹா ரா]$ரா 2 ேகா^ேய 77
ல$ச45 10 ஆlர* ேபUடB உfள5. தmn-
நா$^: இ/த எLkWைக 2 ேகா^ேய 68 ல$
ச45 70 ஆlரமாக உfள5. மஹாரா]$ரா
மாoல4a:, நக#+xற6கY: ஒU ேகா^ேய
79 ல$ச45 7 ஆlர* ேபU*, Aராம+ xற6
கY: 97.4 ல$ச* ேபU* இைணய4aைன+
பயBப@45ABறன#. >+ரவK இgal:
இ/த தகவ:கf அ=jWக+ப$டாi*, இ/த 
பயனாள# எLkWைக, ெச+ட*ப# இgaவ
ைரl: எ@Wக+ப$ட கணWெக@+>Bப^
கLட=ய+ப$டதா<*.

ேமேல <=+>$ட மாoல6கைள அ@45,
ஆ/aர மாoலp*, க#நா டகா மாoலp*
இட* >^45fளன. ெமா4த pfள 32 
ேகா^ேய 49ல$ச45 50 ஆlர* இைணய+ 
பயனாள#கY:, 12 ேகா^ேய 8 ல$ச45 80
ஆlர* ேப# >ரா$ேபL$ இைண+ >ைன+ 
பயBப@45ABறன#. ம`றவ#கf <ைற/த
aறB அைலWக`ைற வKைச இைண+ >
ைனேய பயBப@4a வUABறன#.  இ/த
ஆL@ இgaW<f, National Optical Fibre 
Network (NOFN) a$ட4aB Jn, அைன45
Aராம ஊரா$Gக7W<*, இைணய
இைண+x வழ6க+ப@* என அ=jWக+
ப$@fள5.
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ேட"#$ ெந() வ+ைச .ைல
ேவH3 டா:ெம)34F, ேடN> ஒVI தயா-
P<:L ேபாQ, அதV ெந3B வPைசRV
அகல78ைன uக7 QFvயமாக அைம<க
a4nL. அத9:< zZ<கா{L வ� கைள.
NVப9றcL.
1. எ[த ெந3B வPைசRV அகல7ைத மா9;

அைம<க (DLjEsHகேளா, அதைன7
ேதH[ெதB<கcL.

2. P.ப\F Layout எVOL ேட.Nைன7
ேதH[ெதB<கcL.

3. ேடN> :�.NF, Properties எVOL ஆ.
ஷைன EK< ெசU8டcL. ேவH3 ேடN>
.ரா.பH3¥, (Table Properties) எVOL
டயலா< பா<ைஸ< கா3BL.

4. இ5: Column எVOL ேட. கா3ட.பட
ேவ)BL.

5. அB7Q Preferred Width எVபைத. பயV
பB78, ெந3B வPைசRV அகல7ைத,
d5க> எ){Eறப4 அைம<கcL.

6. அB7த ெந3B வPைசRைன7 ேதH[ெதB<க,
Previous Column அFலQ Next Column ப3டV
கKF EK< ெசUQ ேதH[ெதB<கcL.

7. மா9ற ேவ)4ய அைன7Q ெந3B வPைச
கKrL ேம9ப4 ெசயFபா34ைன ேம9

ெகா>ள ேமேல 5 ம9IL 6 bைலகKF ~ற.
ப3B>ளவ9ைற ேம9ெ கா>ளcL.

8. a47த NVனH, ஓேக EK< ெசUQ .ரா.-
பH3¥, டயலா< பா<ைஸ �டcL.

பா2ம(45 மா6ற
ேவH3 ெட<,34F 6ல :;. N3ட ெசா9
கைள ம9ற ெசா9கKடuD[Q ேவIபB78<
கா3ட அ�7தமாக, அ4<ே காB, சாUc
ம9IL ேவI 6ல பாHம3கKF அவ9ைற 
அைம78D.ேபாL. அைம7த NVனH, இ[த
பாHம345 ேதைவ இFைல என எ) kனாF,
இவ9ைற ெமா7தமாக d<க ேவ) BெமVறாF,
இதைன7 ேதHc ெசUQ ெமO பாH ெசVI
ஒwெவாD ஐகானாக< EK< ெசUேவாL.
இத9:. ப8லாக இர)B ஷாH3 க3 zகைள. 
பயVபB7தலாL. பாHம345 d<E எK ைம-
யான ெட<,3 ம3Bேம ேதைவ.பBL ெசா9
கைள7 ேதHc ெசUQ ெகா>m5க>. NV 
க)3ேராF + §.3+இஸ3 (Ctrl+Shft+Z)அ�7
Q5க>. ெமா7தமாக பாHம345 அைன7QL
d<க.பBL. ேவH3 உ>ளாக ResetChar எVற
க3டைளைய அமFப B7QEறQ. இதைன
க)3ேராF + ,ேப, பாH அ�78nL ேம9
ெகா>ளலாL.

இேத ேபால ஏேதOL பாரா பாHம345 
ெசU8D[தாF, அ[த பாHம34ைன d<க பாரா
(ைன ெசல<3 ெசUQ க)3ேராF + <l
(Ctrl+Q) அ�7Q5க>.

ெட<,3 ஒVI<: சாதாரண நாHமF
,ைடF இD[தாF ேபாQL எVI எ)-
kனாF, உடேன அதைன7 ேதH[ெதB7Q
க)3ேராF+§.3+எV  (Ctrl+Shft+N) அ�7
தcL.

ேவ248 க:(ேரா8 க(டைளக=
Ctrl+a: டா:ெம)3 a�வைதnL ேதH[ெத

B<க.
Ctrl+b: அ�7தமான (Bold) வ4(F எ�7த

ைம<க.
Ctrl+c: ேதH[ெதB7தைத, ேகா.Nைன நகெல

B<க (Copyp).
Ctrl+d: ஓH எ�78V (Font) வ4ைவ மா9;

அைம<க.
Ctrl+e: நBேவ ெட<,3 அைம<க.
Ctrl+h: (ஒV;V இட78F) ம9ெறாVைற 

அைம78ட.
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ேத? இ)ைகA8
B=#கைளC பய$ப)Eத

எ<ெஸF jேராEராL, மாறா bைலRF, அ8F
ேத8கைள இBைகRF சாUவான ேகா34ைன
(/) இBEறQ. ேத8க> அ8க எ)k<ைகRF
d5க> அைம<க இD[Q, அவ9;F, ேகா3
B<:. ப8லாக, j>Kக> வர ேவ)BL என
(DLNனாF, zZ<க)ட ப4 ெசயFப3B
அைம.Nைன மா9றலாL.

aதvF மா9ற ேவ)BL என (DLjL
ேத8கைள< ெகா)ட ெசFகைள7 ேதH[ெத
B<கcL. NV, அ[த ெசFக> �Q ைர3 EK<
ெசU8டcL. Eைட<:L ெமO(F “Format
Cells” எVபதைன7 ேதH[ெதB<கcL. பாHம3
ெசF, டயலா< பா<, Eைட<:L. இ8F 
“Number” ேட. ேதH[ெதB<க.ப3ட bைலRF
இD<க ேவ)BL. இ8F உ>ள Category ப34
யvF “Custom” எVபதைன7 ேதH[ெதB<கcL.
இ5: “m.d.yyyy” (ேம9ேகா> :;க> இF
லாமF) என ைட. ெசU8டcL. இ5: “mm.
dd.yyyy” என உ>¨B ெசUதாF, ஒ9ைற இல<க
ேத8 ம9IL மாதL வDைகRF, அ[த இல<
க78V aV ஒD ைசபH ேசH<க.பBL. (எ.கா. 

01.04.2016) இ\, ேத8க> இB ைகRF, சாUc
ேகாB<:. ப8லாக, j>Kக> இD.பைத<
காணலாL. NV நாKF, இQ சPRFைல,
பைழய சாUc ேகாேட இD<க3BL என (DL-
NனாF, இேத aைறைய. NVப9;, ேகடEP
ப34யvF, “Date” எVபதைன7 ேதH[ெதB7Q,
“Type” ப34யF ெப34RF, d5க> (D.ப.
பBL பாHம34ைன7 ேதH[ெதB<கcL.

ேட(டாF$ GH அ4Jே கா)
எ<ெஸF jேராEராL, ெசFகKF அைம<-

க.பBL ேட3டா(V zழாக. பலவைக
அ4<ேகாBகைள அைம<க உத(BEறQ.
இவ9ைற. ெப9I அைம<க< zZ<கா{L 
ெசயFaைறகைள ேம9ெகா>ள ேவ)BL.
Format ெமO(F Cells எVபதைன7 ேதH[ெத
B<கcL. உடV Format Cells எVOL டயலா<
பா<, கா3ட.பBL. இ8F Font எVOL
ேட. ேதH[ெதB<க.ப34D<க ேவ)BL.
இதV zZ இடQ ப<கL Underline எVOL
பா<, Eைட<:L. இ8F கா3ட.ப3 B>ள
பFேவI அ4<ேகாBகKvD[Q, d5க>
(DLjL அ4<ே கா3 4ைன7 ேதH[ெதB<
கலாL. Underline Type Meaning None எVI
ெசVறாF, ெசF ஒV;F ஏ9கனேவ உ>ள
ேகாBக> d<க.பBL. Single எVபதைன7
ேதH[ெதB7தாF, ஒD வP<ே காB அ4<ேகா
டாக அைம<க.பBL. Double எVபQ இர)B
ேகாBகைள7 தDL. Single Accounting Same எV
பQ, ேகா34ைனY ச9I< zழாக அைம<:L.
Double Accounting Same இர3ைட< ேகாBகைளY
ச9I< zழாக இற<E அைம<:L.

ஒேர ேட(டா – பல ெச8க=
எ<ெஸF ஒH< j<EF ேட3டா அைம<

ைகRF, ஒேர ேட3டா(ைன பல ெசFகKF
அைம<க ேவ)4ய8D<:L. இத9: ேட3
டா(ைன< கா.N ெசUQ, ெசFகKF ெசVI
ேப,3 ெசU8BL பல aைன ேவைலRF
இற5க ேவ)டாL. எ[த ெசFகKF கா.N
ெசU8ட ேவ)Bேமா, அவ9ைற7 ேதH[ெத
B5க>. இைவ வPைசயாக இFைல எVறாF,
க)3ேராF zைய அ�78< ெகா)B ேதH[ெத
B5க>. NVனH ேட3டா(ைன ஒD ெசFvF
ைட. ெசU8B5க>. NV க)3ேராF zைய
அ�78< ெகா)B எVடH த3B5க>. d5க>
ேதH[ெதB7த ெசFகKF எFலாL ேட3டா
கா.N ெசUயப.ப34D<:L.
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ெசVற மாHY 22 அVI, ஆ.N> bI வனL
தV 4 அ5:ல ஐேபாைன ம<கm<: ெவK
R3டQ. ‘iPhone SE’ (iPhone Special Edition)
என. ெபயH ¡3ட.ப3ட இ[த ேபாV, இ[
8யா(F, வDL ஏ.ரF மாதL (9பைன<:
வDEறQ. இதV அ8க ப3ச (ைல �. ௩௯,000
என அ;(<க.ப3B>ளQ. இ[த (ைல
32 �.N. மாடr<:7தாV. 64 �.N.
மாடF ேபாV (ைல இVOL அ;(<க.ப
ட(Fைல.

ெபாQவாக, ம<க> அதV ெதா�F �3ப7
89காக, ஆ.N> bIவன. ேபாVகைள (DL
NனாrL, இ[8யா(F, அதV (ைலைய.
பாH7Q, ெபDLபாலான ம<க> (லEேய
இD[தனH. த9ேபாQ வ[8D<:L ேபாைன
ம<க> எ.ப4 வரேவ9பாHக> எVபைத< கா7
8D[QதாV பாH<க ேவ)BL.

இ[த நாV: அ5:ல ஐேபாV, ஐேபாV
6 எ, மாடvV அைன7Q அLச5கைளnL
ெப9I>ளQ. அ8F உ>ள a.பPமான ெதாB
bைல ெதா�F �3பL (Apple’s 3D Touch)
ம3BL இ8F இFைல.

ஆனாF, இ8F ெந3ெவாH< ெசயFபா34V
8றV, ைவ NRF இய5:L ேபாQ �VI
மட5: அ8கமாக உ>ளதாக அ;(<க.ப3B>
ளQ. ஆ.N> ஐேபாV 5 எ, மாடrடV ஒ.
NBைகRF, இதV எF.4.இ.ெசயFபா34V
ேவகL, 50% ~Bதலாக உ>ளQ. இ8F iOS 9.3
ஆ.பேர345 6,டL தர.பBEறQ.

ம9ற அLச5க>: இ8F A9 .ராசசH இய5:
EறQ. ஐேபாV 6 எ, ேபா\F உ>ள அேத
�.N.n. தர.ப3B>ளQ. 12 ெமகா N<ெஸF 
8றOடV ஒD iSight ேகமரா இய5:EறQ.
இதனாF, 4ேக (4ேயா (ைன. ப8[Q 
ெகா>ள a4nL. NFC radio ெதா�F �3பL
உ>ளQ.

இ[த மாடF ேபாV Silver, Grey, Gold, ம9IL
j8ய வ)ணமான Rose Gold ஆEய வ)ண5
கKF Eைட<EறQ. இத9கான ேதாvனாF
ெசUய.ப3ட ~B, கD.j ம9IL ஊதா bற5
கKF, �.2,900 (ைலRF Eைட<:L.

ஆ.N> bIவன78V தைலைமயக78F
இவ9;V அ;aக(ழா நைடெப9றQ.
உலெக5:L ம9ற நாBகKF, ேநரைலயாக
இைணயL ம9IL ெமாைபF ேபாVக> வ� 
ெபற.ப3டQ.

மாHY 31 aதF, 6ல நாB கKF (இ[8யா(F
இFைல) இQ ம<கm<:< Eைட<:L. ம9ற 
நாBகKF ேம மாதL aதF Eைட<:L என
அ;(<க.ப3B>ளQ.

,¥w ஜா., மைற(9:. NV, 4L :< 
தைலைம. பத( ஏ9ற NVனH, ஆ.N> வா3Y
ம3Bேம, j8யதாக ஆ.N> bIவனL அ;a
க.பB78யQ.

இ.ேபாQ, பVனா BகKF ம<க> எ8H
பாH.Nைன bைற ேவ9IL வைகRF, 6;ய 
8ைர ெகா)ட ேபாைன 4L :< அ; aக.
பB78n>ளாH.

நா'* அ^*ல
ஐேபா' ெவefD
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4� அைலவPைச ேசைவகைள ம<க>
அ8கL (DLjவதாF, 4� ெமாைபF

,மாH3 ேபாVகைள. பல bIவன5க>,
(9பைன<: ெவKR3B வDEVறன.
அ)ைமRF ைம<ேராேம<,
bIவனL தVOைடய E 455
(Canvas Nitro 4G) ,மாH3 ேபாைன
(9பைன<: அ;aக.பB78யQ.
இதV அ8க ப3ச (ைல �.9,000
ம3Bேம.

2�, 3� ம9IL 4�
அைலவPைசகKF ெசயFபBL
இ[த ,மாH3 ேபா\F, இர)B
6Lகைள இய<கலாL. ஐ[Q அ5:ல 
அள(F, மF34 டY வச8nடV IPS LCD 
ெகபா64w டY ,E�V தர.ப3B>ளQ.

எLN3 ம9IL எLN 4 NேளயHக> உ>ளன.
ேபா3ேடா ம9IL (4ேயா எ43டHகmடV 
டா:ெம)3 (lவDL தர.ப3B>ளன.
லc3 ,�<கH, 3.5 u� ஆ4ேயா ஜா<, எ..
எL. ேர4ேயா இைச. NPயHகm<கான 
வச8களாக உ>ளன.

ஆ)3ராU3 இய<க78F ெசயFபBL 
இ[த ேபா\F எ,.எL.எ,., எL.எL.எ,., 
j¢ ெமRF, இV,ட)3 ெமசசH ஆEய
வச8க> Eைட<EVறன.

இதVராLெமமP2�.N.,ேடாேர�ெமமP
16 �.N. இதைன ைம<ேரா எ,.4. காH3 

ெகா)B, 32 �.N. வைர அ8க.பB7தலாL. 
ெந3ெவாH< இைண.N9:, �.N.ஆH.
எ,., எ3�, 2�, 3�, 4�, ைவ N, jm¤7 
ஆEய ெதா�F �3ப5க> இய5:EVறன. 
NVjறமாக, 13 எL.N. 8றV ெகா)ட
ேகமரா, எF.இ.4. .ளா¢ இைண<க.ப3B 
இய5:EறQ. aVjறமாக 5 எL.N. 8றV
ெகா)ட ேகமரா உ>ளQ. இ8F இய5:L 
.ராசசH 6. ெச3 Qualcomm MSM8929
Snapdragon 415 ஆ:L. Accelerometer, proximity,
compass ஆEய ெசVசாHக> தர.ப3B>ளன. 

இ8F இைண<க.ப3B>ள ேப3டP 2,500 
mAh 8றV ெகா)டதாக உ>ளQ.

ைமBேராேமB4 தgG
2;ய 4h ேபா'

ள ம<க>
மாைபF

ன5க>,
Vறன.
ம<,
455
ன

�
L

)B
அ5:ல
V IPS LCD
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ேவாடேபாV bIவனL, தV வா4<ைக
யாளHகm<: எ.ேபாQL ெதாடHNF

இD<:L வைகRF இைண. Nைன7 தDL
எVற உI8ைய வழ5En>ளQ. அதV அ4.
பைடRF, ”¡.பHெந3 4�” எVOL 83
ட7ைத aV ெமா�[Q>ளQ. அதV பைழய
அைடயாளY 6Vனமான ‘¦<கா’ (Cheeka the
pug) நாU :34Rைன �)BL அ;aகL ெசU
Q>ளQ.

இ[த 83ட78V அ4.பைடRF
ேவாடேபாV ெவKR3B>ள அ;
(.jக>:
1. எ[த ேநரaL டவH கவேர�:

ேவாடேபாV bIவனL
30 ஆRரL (2�/3�/4�)
ெதாடHj இட5கைள உD
வா<En>ளQ. இவ9;V
�லL, :ரF வ�
ம9IL ேட3டா ெதாடHj
இர)BL ேம9ெகா>ள.
பBL.

2. இ[8யா(F, உலEேலேய uக.
ெபPய 4� ெந3ெவாH<: ேவாடேபாV
பVனா3டள(F, 20 நாB கKF இய5E 
வDEறQ. இ[8யா(F, 1800 MHz அைல
வPைசRF, 4� ேசைவகைள, ேகரளா, கH
நாடகா, 4Fv ம9IL �9I.jறL ம9IL
ெகாFக7தா என ஐ[Q ம)டல5கKF அ;

aகL ெசUQ>ளQ.
3. பVனா3டள(F 4� ேராu5: பVனா3ட

ள(F 4� ேராu5 ேசைவRைன வழ5:L 
ஒேர இ[8ய bI வனமாக ேவாடேபாV
ெபயெர B7Q>ளQ.

4. (ைரவான 6ற.பான ெமாைபF இைணய7 
ெதாடHj: அ)ைமRF, ேகரளா, கHநாடகா, 
ராஜ,தாV, உ7த ர.Nரேதச ேம9: ம9IL
அ,ஸாL ம9IL வட Eழ<:. jற5கKF, 
j8யதாக 3� ேசைவகைள அ;aக.பB78
யQ. இதV �லL 16 ம)டல5கKF தV

ேசைவைய (Pc பB78, ெமாைபF 
வ� இைணய7 ெதாடHNைன (ைரவா
னதாக உI8 ெசUQ>ளQ.
5. எ8Hகால ெதா�F �3பL: 
தV ேர4ேயா ெந3ெவாH< Eைன,
ஐ.N. ெதா�F �3ப789: (Pc
பB78யதV �லL, வர இD<:L
5� ெதா�F �3ப7 8ைனnL ேம9

ெகா>mL அள(9: இதV ெதா�F
�3பL வளH[Q>ளQ.

6. அ8க �ர789: ைபபH ெந3: uக.
ெபPய அள(F, 1,60,000 E� �ர7 89: 
ைபபH ெந3ெவாH<Eைன ஏ9பB78, 
ெமாைபF வ� இைணய7 ெதாடH N9:
தைடய9ற வ� ஏ9பB78n>ளQ. இத9:
6,ேகா bIவன78V நxன ெதா�F �3
ப78ைன. பயVபB78n>ளQ.

ேவாடேபா' i%ப@ெந, 4h
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உலக அளj: நட4த+ப$ட ெமாைப: கU4த
ர6< <=4த க$@ைர G= யதாக இU/தாi*,
pWAய தகவ:கf அைன4ைதQ* த/5fள5.
<=+பாக தைல+>: உfள படp* ~+ப#.
பாரா$@த:கf.

எ$. ேஜ. கNரவ$, தா^பர^.

எBனதாB ந* அ=jய: pBேன`ற* அைட/
தாi*, ந* சpதாய4a: ஒU >KH மWகf அதB
வசaகைள+ ப`= அ=யாமi*, அவ`ைற அhப
jWகாமi* உfளன#. நகர6கY: �ட இ/oைல
உfள5 எBற உ6கள5 க$@ைர (நகர6கY: 
oலH* இைணய+ பயBபா$@ இைடெவY) jய+-
ைபQ* ேவதைனையQ* தUAற5. இத`கான
pதBைமW காரண6கY: pத: இட4ைத+ ெபg
வ5 க:j அ=HதாB. அர� pதP: இa: கவ
ன4ைத� ெசi4த ேவL@*.

ேபரா டாLட,. ெர. ஆ�,வாத^, xவகாx.

ைவரIகf எ+ப^ எ:லா* ந*ைம தாW<ABறன
என jபரமாகW க$@ைரl: தர+ப$@fள5 ஒU
ப^+>ைனைய4 தUவதாக உfள5. எBன வைக
யான தாW<த:கf எBபதB �ல*, அவ`=PU/5
எ+ப^4 த+>Wகலா* எBபதைனQ* நா* அ=/5
ெகாfளலா*. க$@ைர ஆGKயUW< நB=.

ஆ. xவ(�ரகாச^, ெச�கzப7=.

ெமாைப:ேபாBகYBேப$டKlBத^மBஅaகK+
>: இ_வளH jஷய6கf உfளனவா? க$@ைர
ைய+ ப^4தHடB, பய/5 ெகாLேட, எB ெமாைப:
ேபாB ேப$டKைய+ பா#4ேதB. த^மB அaகK4தா:,
அதைன4 �WA எ=ய o�சய* ந* வாசக#கf தய6க
மா$டா#கf. அ/த அளj`< jபரமாகH*, எYைமயா
கH*, க$@ைர எ�த+ப$@fள5. நB=.

ெஜ. உ`தமரா�, பழ�.

ெமாைப: ேபாB ேப$டKகf <=4த க$@ைரl:,
P4aய* அயB ேப$டK தjர ம`ற வைக ேப$
டKகf உfளனவா? அைவ இ5 ேபால த^W<*
வா�+x உLடா? எனW �= இUWகலா*.

ஆ,. ெஜய��, ேகாைவ.

‘‘ஆL$ரா�$ லாPபா+” <=4த க$@ைரைய+
ப^4த >Bனேர, ந* ஆL$ரா�$ ேபாR`< இ4
தைன ஆ+பேர$^6 GIட* பa+xகf உfளன 
எBg ெதK/5 ெகாLேடB. நB=.

ேக. எ:.�ரகா� ேமாக$, பழ�.

ேகfj பa: ப<al:, எI.எI.^. ஹா#$
^IWA: ^>ராW <=4த ேவgப$ட தகவ:கf
அைனவU* க$டாய* அ=/5 ெகாfள ேவL ̂
யைவ. mக ேந#4aயாக அத`கான காரண6கைள
வKைச+ப@4aW �=Qfளைம அUைம. இ5
<=45 தRேய ஒU க$@ைர தUமாg ேக$@W
ெகாfAேறB.

ஆ,. மல,O_, ெத$காx.

ஆL$ரா�$ இயWக* xaயதாக ெவYயா
<*ேபா5, ஏB மWகYட* ெசBற ைடய அaக 
நா$கf ஆABறன எBப தைன இBh* ச`g 
jளWகமாக4 த/aUWகலா*. மா#]மேலா
இய6<* ேபாBகைள நாB இBh* பா#Wகேவ
இ:ைல.

ஆ,. ெசMNzநாத$, O"()ர^.

ஆLகYB ஆaWக மன+பாBைம, இைணய+ 
பயBபா$^: �ட ஊ=lU+ப5 ேவதைனW
<Kய5. இ/த ெபL அ^ைம4 தன* ஒ\யாம:,
எ/த ெபாUளா தார வள#� GQ* ந* நா$^: 
ஏ`படா5.

ஆ,. இராம�,`N, ெச$ைன.
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ேகfj: நாB இBh* jLேடாI 7 பயBப@4a
வUAேறB. jைரj: jLேடாI 10 GIட4
a`< மாற இUWAேறB. இ+ேபா5 jL7 GIட4
5டB பயBப@4a வU* Gல xேரா Aரா*க7W<
அ+ேட$ உfள5 எBg*, அதைன அ+ேட$ ெச�5
ெகாf7மாg* ெதாட#/5 தகவ:கf AைடW
ABறன. இ/த அ+ேட$ xேராAரா* அைன45*
jLேடாI 10 சா#/தைவ. நாB இவ`ைற இ+
ேபாேத அ+ேட$ ெச�aட ேவL@மா?

ஆ,. ேசb பாRSய$, Nkெநzேவ�.
ப8F: இ.ேபாேத d5க> பயVபB7QL

jேராEராLகைள அ.ேட3 ைபFகைள<
ெகா)B ேமLபB78< ெகா>ளலாL. அைவ
()ேடா, 10 சாH[Q இD[தாrL, ேமLப
B7த.ப3ட NVனH, அைவ ()ேடா, 7
6,ட78rL வழ<கL ேபாF ெசயFபBL.
ெதாடH[Q d5க> ()ேடா, 10 6,ட789: 
ேமLபB7QைகRF, அைன7Q jேராEராL
கmL எ[த(த 6<கrL இFலாமF 6ற.பாகY
ெசயFபBL. எனேவ, அ.Eேர3 ெசU8டY 
ெசாFv Eைட<:L தகவFகைள அல3 6ய.ப
B7தாமF ேம9ெகா>ளcL.

ேகfj: jLேடாI 10W< எB ேல+டா+ க*+
,$டைர மா`=, அதB பல xaய அ*ச6கைள
இயWA+ பயBப@4a வUAேறB. க*+,$டைர
இயWக4 ெதாட6<வத`<*, இயWக4ைத og4
தH*, ம`g* அ5 சா#/த ைஹப#ேன$, I�+ 
ேபாBறவ`ைற ேம`ெகாfள, மHI ெகாL@
aைரl: ேத^� ெச:லாம:, J ேபா#^ேலேய

ேம`ெகாfள இயiமா? நாB ெஹ:+ பWக4a: 
பலpைற ேத^Q* எ/த வ\Q* ெதKயj:ைல.
b6கf அவGய* �g�#கf எBற ந*>Wைக QடB
இதைனW ேக$AேறB.

எ$. ெஹ$y ேட�யz, )bLேகா7ைட.
ப8F: ()ேடா, 10 6,ட789: மா;<

ெகா)B அதைன a�ைமயாக அ;ய aய9 6.
பத9: வாZ7Qக>. உ5கm<: ()ேடா, 10
6,ட78ைன ‘ஆ.’, ‘�,டாH3’ ’ைஹபHேன3’ 
ம9IL ‘,°.’ ஆEயவ9;9கான ஷாH3 க3
zக> ேதைவ, இFைலயா? d5க> ேக3B< 
ெகா)ட வ�கைள இேதா தDEேறV. 
1. ()ேடா, z + எ<, (Windows key + X)

zகைள அ�78, அதV NVனH, ’n’ (U)
zைய அB7தB7Q இDaைற அ�7 8னாF, 
6,டL இய5:வQ bI7த.பBL.

2. ேமேல ெசாVன zகைள Windows key + X
அ�78, அதV NVனH, ஒD aைற ’n’ (U)
அ�78, அB7Q R அ�7தcL. 6,டL �
,டாH3 ஆ:L.

3. ேமேல ெசாVன zகைள Windows key + X
அ�78, அதV NVனH, ஒD aைற ’n’ (U)
அ�78, அB7Q H அ�7தcL. 6,டL
ைஹபHேன3 (Hybernate) ஆ:L.

4. ேமேல ெசாVன zகைள Windows key + X
அ�78, அதV NVனH, ஒD aைற ’n’ (U)
அ�78, அB7Q S அ�7தcL. 6,டL
உற5கY (Sleep) ெசFrL.

ேகfj: ெப#சன: க*+,$டK:, எேதh* ஒBைற 

–டாLட, ெப. சMNர ேபா: – ேகJO – பNz
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அ\Wைகl:, அ5 எ6< ெச:Aற5 எBg அைன
வUW<* ெதKQ*. ஆனா:, ஆL$ரா�$ ேபாB
அ:ல5 ஐேப$ ஆAய சாதன6கY:, ேகா+x ஒB
=ைன அ\Wைகl: அ5 எ6< ெச:Aற5? எBg
ெதKயj:ைல. இ5 <=45 ஏேதh* ^+I தர
p^Qமா?

எ:. �y:ேடாப, ேதவதா:, பாைளய�
ேகா7ைட.

ப8F: நFல ேக>(. பலH இேத ேபால 
ச[ேதக5கைள< ெகா)4D[தாrL, இ[த
சாதன78F இ.ப47தாV எVI எ)k,
ேம9ெகா)B அ;வQ :;7Q aய96
எB.ப8Fைல. aதvF ‘அ�.பQ’ எV-
பQ, 4�3டF சாத ன5கKF எ.ப4 bகZ E
றQ எVI பாH<கலாL. அ�7தcடV, அ[த
ேகா.j சாH[த ேட3டா, உ5க> சாதன78V
ஹாH3 3ைர(vD[Q எB<க.பBவ8Fைல.
d5க> அ[த ேகா.Nைன அ{:வத9கான
ெதாடHj ம3Bேம d<க.பBEறQ. அ7QடV
அ[த ேகா.j ைவ78D[த இட78F, 6,டL
ேவI ைபFகைள எ�8< ெகா>ளலாL எVற
6<னF தர.பBEறQ.

ெபHசனF கL.l3டPF, ’�ைச<E> NV’ 
(Recycle Bin) எVற ஒD ைபF உ>ளQ. ேம<
கL.l3டHகKF இQ Trash என அைழ<க.
பBEறQ. இ[த இட5கKF, அ�<க.ப3ட
ைபFகைள அ{:வத9கான v5< என.
பBL ெதாடHj :;�Bக> கா<க.பBEVறன.
எனேவ, d5க> அ�7த ைபFகைள �)BL
ெபற (DLNனாF, இ[த ெதாடHjக> �3ெட
B<க.ப3B அைம<க.பBEVறன. �ைச<E>
NV அFலQ 3ேர¢ ஆEய இட5கKvD[Q
இ[த அ�<க.ப3ட ைபFகைள bர[தரமாக
அ�<ைகRF ம3Bேம, இ[த ெதாடHjக> d<
க.பBEVறன.

ெமாைபF சாதன5க> (ஆ)3ராU3 ம9IL
ஐேப3) 6;ய அள(ேலேய ,ேடாேர�
இட5கைள< ெகா)4D.பதாF, அவ9;F
�ைச<E> NV அFலQ 3ேர¢ ஆ.ஷVக>
தர.பBவ8Fைல. எனேவ, உ5க> ேபாOL,
ேட.ள3 N.6.<கmL, d5க> ஒVைற அ�<-
:LேபாQ, அவ9ைற d5க> அ�<க a4c 
ெசUதைத ஏ9I< ெகா)B, அத9கான ெதாடH-
Nைன d<:EVறன. d5க> அ.KேகஷV
கைள ெமாைபF ேபா\F உ>ள Trashcan ஐகா
O<:< ெகா)B ெசFலலாL. ஆனாF, அதV
�லL அைவ அ�<க.ப Bவ8Fைல. ேஹாL
,E�\vD[Q ம3Bேம d<க.பBEVறன.
இ[த அ.Kேகஷ\F உ>ளாக 3ேர¢ ேகV
ஐகா\F ±3 ெசUைகRF, :;.N3ட ைபF
ம3BL d<க.பBL. ஆனாF, இத9காக, ஒw-
ெவாD அ.Kேகஷ\rL ஒD 3ேர¢ ெதா34
இD.ப8Fைல. 3ேர¢ ஐகா O<: ஒD
ைபைல< ெகா)B ெசFைகRF, d5க> அ[த 

ைபைல அ�.ப8Fைல. ஒD ேபாFடPv
D[Q 3ேர¢ ஐகாV ேபாFட D<:< ெகா)B
ெசFEsHக>. எனேவ, இ8vD[Q d<க.
பBL ேபாQ ம3Bேம, அைவ bர[தரமாக d<
க.பBEVறன. இD[தாrL, அைவ இD[த
இட78F ேவI ஒD ைபF எ�த.பBL வைர,
அ[த இட78F ேட3டா த5E< ெகா)B தாV 
இD<:L. ேவI ஒD தH3 பாH34 அ. K
ேகஷV ைவ7Q7தாV அவ9ைற �3ெட B<க
a4nL. ஆனாF, அQ 100% உI8 இFைல.

ேகfj: எB க*+,$டK: jLேடாI 7 இயWக*
உfள5. jLேடாI 10 GIட4 a`கான ைப:
கைள டHLேலா$ ெச�5j$ேடB. ஆனா:,
அதைன க*+,$டK: பa/5 ெகாfள jU+
பm:ைல. இவ`ைற ஒU தR ஹா#$ $ைரj:
(எWIட#ன:) ைவ45W ெகாfள jU*xAேறB.
அைவ எ6AUW<*?

ேக. ேஜாN �,மலா, NRSவன^.
ப8F: இ[த ைபFகைள d5க> இVெனாD

ஹாH3 3ைர(9:< ெகா)B ெசFலலாL 
எVIதாV bைன< EேறV. இ[த ைபFகைள
உ5க> கL.l3டPF C: > Windows> Software
Distribution அ5: download எVற NP(F
இD<:L. ஆனாF, இவ9ைற இVெனாD
ஹாH3 3ைர(9: ெகா)B ெசFவ8F எ[த 
பயOL இD<க. ேபாவ8Fைல. இவ9ைற
த\யான ஹாH3 3ைர(F ைவ7Q, கL.l3
டPF இV,டாF ெசU 8ட a4யாQ. எனேவ,
உ5க> கL.l3டPேலேய ைவ7Q, NVனH
பயVபB7QL எ)ணL வ[தாF, பயVப B7
தலாL. இFைல எ\F அ�7Q(டலாL.

ேகfj: அiவலக ேல+டா+ க*+,$டK:
jLேடாI 10 பயBப @4 5AேறB. எ$� >ரHச#
mக jைரவாக +ரHG6 ெச�வa: ந:ல அhபவ4
aைனW ெகா@WAற5. இa: எWIடBஷBகைள
இைண45W ெகாfள ைமWே ராசா+$ pBவ/5f
ள5 எBற தகவ:கைள+ ப^4ேதB. இவ`ைற எ+
ப^ எ6AU/5 ெபgவ5? எ/த எ/த வசaWகான
எWIடBஷBகf தர+ப$@fளன?

எ$. கயzO_ ேதO, ெச$ைன.
ப8F: ()ேடா, 10 6,டL ம9IL சாH[த 

தகவFகைள. ெபIவ8F கா3BL ஆHவ7
8ைன. பாரா3BEேறV. d5க> ~;யQ உ)
ைமேய. ைம<ே ராசா.3 ஆI மாத5கm<:
aVனH, எ<,டVஷV :;7Q தாV அK7த 
உI8ெமா�ைய bைறேவ9;(3டQ. (கா)க:
https://blogs.windows.com/msedgedev/2016/03/17/
preview-extensions/) அ)ைமRF தர.ப3ட
Build 14291 எVற ேமLபா3B ைபrடV இQ
உ>ளQ. �VI எ<,டVஷV jேராEராLக>
Eைட<EVறன. அைவ: 1) இைணய தள5-
கைள7 தானாக ெமா� ெபயH<:L Microsoft



28-3-201620
Translator, 2) Reddit ெசயvRF j8ய (ஷ
ய5கைள இைண7Q< ெகா>ள உதcL எ<,
டVஷV ம9IL 3) மc, அைசcகைள
அ;[Q இய<:L ெசயvயாக Mouse Gestures. 
ஆனாF, இைவ த9ேபாைத<:, ைம<
ேராசா.3 6,ட78ைன ஆUc ெசUQவDL
(testers) வா4<ைகயாளD<: ம3Bேம தர.ப
BEறQ. (ைர(F, அைன7Q வா4<ைகயா
ளHகm<:L, ‘()ேடா, ,ேடாH’ வ�யாக7
தர.படலாL. ச9I ெபாI78D5க>.

ேகfj: அைனவU* எBைன jLேடாI 10 GI
ட4a`< (b6கf உ$பட) மாற� ெசா:P, நாh* 
ப45 நா$கf pBx மா` =ேனB. நாB அ^Wக^, 
க*+,$டK: ேபா$ேடாWகைள சK ெச� a@ேவB.
இதைன ஒU ெபா�5 ேபாWகா கேவ ெச�ேவB. 
jLேடாI 10: இ/த அ+YேகஷB mக நBறாக
இUW<* என எa#பா#4ேதB. ஆனா:, mகH* 
அ^+பைடlலான xேராAரா* ேபால உfள5.
”எ*.எI.ெபlL$” அளH �ட இ:ைல. ஏB இ+
ப^? ேவg வ\கf உfளனவா?

எ$. ராேஜMNர$, Nk(�,.
ப8F: எL.எ,. ெபR)3 அளc இFைல

எVI ~IவQ எதV அ4.பைடRF எVI
d5க> :;.Nட(Fைல. இD.NOL, d5க>
எ8HபாH<:L, அேடா. ேபா3ேடாஷா. அள
(9:, இ8F வச8க> இD<காQ. ஆனாF, இல
வசமாக jேராEராL ஒVI Eைட<EறQ. அ8F
அேடா. ேபா3ேடா ஷா. தDL அைன7Q
வச8கmL Eைட<:L. அதV ெபயH �L.
(GIMP GNU Image Manipulation Program). இQ
()ேடா, 10 6,ட78F 6ற.பாக இய5:E
றQ. இதைன http://www.gimp.org/downloads/ எVற
aகவPRF இD[Q தர(ற<கL ெசUQ ெகா>
ளலாL. இ[த சா.3ேவH :;7Q Eைட<:L
²FகmடV, இ[த jேராEராL ப8ய.ப3
B>ள 6.4. இலவசமாக இைண7Q7 தர.ப
BEறQ.

ேகfj: எB �$^: உfள ேல+டா+
ம`g* ெடIWடா+ >.G. இரLைடQ*
jLேடாI 10 GIட4a`< மா`
=j$ேடB. ஆனா:, ெடIW டா+
க*+,$ட# ேவகமாக இய6க மgWA
ற5. ேதைவய`ற xேராAரா*கைள bW
AQ* பா#45j$ேடB. jLேடாI
10W< மா=ய >Bன#, ஒU மாத4-
a`<f பைழய ஆ+பேர$^6 GIட4-
a`< மாறலா* எBg pBx b6கf எ�al
U/�#கf. அத`கான வ\கைளW �றH*.

எ:. ெப,னாRட:, )b-ேச�.
ப8F: உ5க> ெட,<டா.

கL.l3டPF ()ேடா, 10
ப8[Q 30 நா3க> இVOL

ஆக(Fைல எVறாF, d5க> பைழய 
()ேடா, 7 6,ட789: மா;< ெகா>
ளலாL. அத9கான வ� aைறகைள இ5: தD
EேறV.
1. aதvF Start > Settings > Update & security >

Recovery எனY ெசFலcL.
2. இ.ேபாQ உ5க> ெபHசனF கL.l3டைர

�ெச3 ெசUQ, ()ேடா, 10 6,ட78
ேலேய த5E< ெகா>ள ஓH ஆ.ஷV தர.
பBL. ஆனாF, இதைன ேம9ெகா)டாF,
அB7Q பைழய ஆ.ப ேர345 6,ட7
89:Y ெசFல a4யாQ.

3. இVெனாD ஆ.ஷனாக, “Go back to Windows
7 [or 8.1]” தர.பBL. இ[த ஆ.ஷைன7 ேதH[
ெதB7Q, d5க> பயVபB78 வ[த a[
ைதய 6,ட789:Y ெசFலலாL.
இD.NOL, உ5க> ெட,<டா. கL.l3

டPV ஹாH3ேவைர 8றV உயH7த a4 nமா
என இQ :;7Q அ;[த வHகKடL ேக3B,
இயVறாF உயH78, ()ேடா, 10 6,ட7-
8ேலேய இய5க. பாH<கcL. எ8Hகால78F
அQேவ 6ற[ததாக< கDத.பBL வாU.jக>
அ8கL ஏ9பBL.

ேகfj: பல jLே டாWகைள ஒேர ேநர4a: 
aற/5 பk xKQ* பழWக* எBைனQ* அ= யாம: 
எBைன4 ெதா`=W ெகாLட5. Gல ேவைள கY:,
இவ`ைற �@ ைகl:, டாIW பா# ெசBg, ஒ_
ெவாBறாக aைரW<W ெகாL@ வ/5 �ட ேவL
^Qfள5. இவ`ைற ஒ_ெவாBறாக4 aைரW<W
ெகாL@ வ/5 �டாம:, எY தாக �ட வ\
உfளதா? ஆ:$+எ+ 4 அ�4aனா:, aைரl:
உfள xேராAரா* �ட+ப@Aற5. எனேவ, இ/த

வ\ைய+ பயBப@4தj:ைல. ேவg வ\
�றH*.

எ$. பாLயநாத$, ேகாைவ.
ப8F: உ5க> ேக>(RF ெதKc

இFைல. இD.NOL, 8ற[8D<:L
()ேடா<கைள �ட ஓH எKய வ� தD
EேறV. உ5க> கL.l3டPF bைறய
()ேடா<க> 8ற[த bைலRF உ>-
ளதா? ஒwெவாV;rL ஏேதOL
jேராEராL ஒVI 8ற<க.ப3B, 

ைபF ஒVI ெசயFபா34F உ>
ளதா? அFலQ எ[த ெசயFபாBL
இV; 8ற<க.ப3ட bைலRF
உ>ளதா? இவ9ைற �4ட,
Windows Logo + Home எVற zகைள
அ�7தcL. ஒwெவாD aைற

அ�7QLே பாQL, ஒwெவாD ()ேடா
�ட.பBL. d5க> அ.ேபாQ
ெட,<டா.NF 8ற[Q ைவ7Q 
ெசயFபBL ()ேடா ம3BL
8ற[தப4ேய இD<:L.

ேக+R–ப;:


