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மாத5@G3 NO ெவ;யாQ<R1க1Sடா6. -ா.க2 
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34">டேவ[\!.

ரா" $ைனவக"

27 ேகா: சாதன4க;6 <=ேடா? 10

இைணய வ, வ-.தக" – ச1த-2ப4க5" சவா6க5"

பLக" 6

பLக" 11

பLக" 8

உ
G

ே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.

~ டாIடJ ெப.சKLர ேபா7 ~
ெச ற ஏ$ர& 1 அ (, ஆ$*+ -(வன0
த -(வன வா45ைக8&, 40 ஆ;<கைள
>?@A மக@தான ஒD ெவFG >ைனைய5
கடJதA. அ (, “ஆ$*+ 40” எ ற, இர;<
மN ேநர@QFRS சF( அQகமாக இயUக5 
V?ய, இைச@ ெதாR$W ஒ ைற இJ-(வன0
ெவX8Y< த ஊ[ய\க]ட  ெவFGைய5 
ெகா;டா?யA. இQ& இட0 ெபFற
பாட&க+ ேமFக@Qய இைச8  அைன@A 

வைககைள_0 ெகா;டதாக அைமJதA. 
இJ-(வன@ைத@ ெதாடU`, அதைன 
ெவFG$ பாைத5R5 ெகா;< ெச ற, மைறJத
abc ஜா$a அவ\க]5R$ *?@த eY?&a 
பாடfட ெதாடU`,  eY?&a பாடகg 
தh$பாட& ஒ (ட  >?JதA. இA abc 
ஜா$a அவ\க]5R ந&ல அjசkயாகl0
அைமJதA.

உல` nக$ ெபgய ெதா[& -(வனமாக,
அைன@A ம5கX  வா4o& ஏேதp0 ஒD 

நாPபQ
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வ[8& பாQ$ைப ஏFப<@Q, > ேனறS
ெசqQ<0 அைம$பாக ஆ$*+ த 40
வயைத5 கடJA+ளA. இJ-(வன0
ெதாட\JA ெவFGகைள ஈYடo&ைல
எ றாf0, அA கடJA வJத பாைத
அைனவD0 எ;N$ பா\@A oய$பாதகேவ
உ+ளA. ஆ$*+ -(வனS சg@Qர@Q&, அA
சJQ@த QD$பUகைள இUR பா\5கலா0.

1. ஏ(ர, 1, 1976: abc ஜா$a, abc
ேவாahயா5 மF(0 ெரானா&Y ெவq  

(Steve Jobs, Steve Wozniak, மF(0 Ronald
Wayne) ஆ`ய sவD0 ஆ$*+ -(வன@ைத@
ெதாடU`னா\க+. உலக@ ெதா[& tYப@Q 
அைடயாளமாக அJ-(வன0 மலர$ ேபா`றA 
எ ( அவ\க+ யாD5R0 அ$ேபாA 
ெதgயo&ைல. ஆனா&, அவ\கXட0 தUக+
ெதா[& tYப அGo uA அபார ந0*5ைக
இDJதA. sவD0 ெதா[& tYப@Q  uA 
அளoட>?யாத ெவG@தனமான ஆவ&
ெகா;?DJதன\. சாதாரண பயனாள\ 
ஒDவD5R, அ$ேபாA அவ\ பய ப<@Q5 
ெகா;?DJத க0$wYடைர5 காY?f0
xறJத க0$wYடைர@ தர ேவ;<0 எ ற
ேவYைக இDJதA. அத பயனாக, ஜூைல,
1976&, Apple I எ ற >த& க0$wYடைர 
oFபைன5R5 ெகா;< வJதன\. இத  
oFபைன உய\Jததா&, ேவ?5ைகயாக
ெதாடUக$பYட அைம$ைப, 1977&
-(வனமாக மாFG அைம@தன\.

2. 1 9 7 7 :
ஆ$*+ க0$wYடg  
Mark 2, (Apple II)
ெவXயானA. இத 
$ராசச\ 1 ெமஹா
ெஹ\Ya ேவக@Q&
இயU`யA. ரா0
ெமமg 4 ேக.*.
யாக இDJதA. 
அ<@த s (
ஆ;<கX&, ஆ$*+

-(வன@Q வDமான0 ெதாட\JA உய\JA, 
அெமg5காo xk5கா  ப+ள@தா5`  
xறJத -(வனமாக ஆ$*+ இட0 ெபFறA.

3. 1980: ஆ$*+ -(வன$ பURக+,
பURS சJைத5R வJதன. பUR ஒ ( 22 டால\
oைல8& oFபைனயானA. -(வன@Q  
அ ைறய மQ$W 120 ேகா? டால\. இ ( 
அத மQ$W 600 ேகா? டால\.

4. 1984: அ$ேபாA Wழ5க@Q& இDJத 
ெதா[& tYப ேபாY?8&, WAைமைய5 
ெகா;< வJA ெவFG ெபற ேவ;<0
எ ற உJAதk&, abc ஜா$a, இ ( 
அைன@A ?�Yட& சாதனUகXf0 இட0 
ெபFGD5R0 `ரா*க& wச\ இ;ட\ேபa 
tYப@Qைன உDவா5`னா\. இ ைறய ேம5 

க0$wYட\ அைன@QFR0 > ேனா?யான
Macintosh க0$wYட\, 1984& ெவXயானA.

5. 1985-~1997: ஆ$*+ -(வன0 
த@தX@த ஆ;<க+. இD$*p0 அத  
ெதா[& tYப ேவYைக மைறயாம& இDJதA. 
abc ஜா$a, ஆ$*+ -(வன@QkDJA
ெவXேயG NeXT எ ற க0$wYட\
-(வன@ைத@ ெதாடU`னா\. 1991&, 
ஆ$*+ -(வன@Q , இ ைறய ேல$டா$ 
க0$wYடg PowerBook 100 > ேனா?
ெவXயானA. 1993&, ைகெய�@Qைன$ 
WgJA ெட5aY அைம5R0, handwriting
recognition ெதா[& tYப@Qைன5 ெகா;ட
‘personal digital assistant’ அ&லA PDA
ெவXயானA. இதைன உDவா5`ய ெதா[&
tYபoயலாள\ R�, * னாX& ஐபாY 
ஆ$பேரY?U xaட@QFகான ெதா[&
tYப@Qைன உDவா5`யA. 1994&, >த& 
PowerPC க0$wYட\ ெவXயானA. 

6. 1997: abc ஜா$a -(வன@ைத 
ஆ$*+ வாU`யதா&, ஜா$a ஆ$*+
-(வன@QFR@ QD0*னா\. அ$ேபாQDJத 
பல சாதனUகைள உDவா5RவதFகான 
QYடUகைள sYைட கY? ைவ@A,
இ$ேபாைதய ஆ$*+ -(வன@ தைலவ\
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?0 R5 உதo_ட WQய பல ஆqlகைள@ 
ெதாடU`னா\.

7. 1998: ஐேம5
க0$wYட\, ஆ$*+
-(வன@Q Wகைழ
உய\@QயA. ஒ பA
ஆ;<க]5R$ * ன\ 
ஐேபா ெபF(@
தJத Wகைழ ஐேம5
உDவா5`யA.

8. 2 0 0 1 :
க0$wYட\ -(வனமாக வள\Jத ஆ$*+
-(வன0, ?�Yட& சாதனUகைள 
உDவா5R0 -(வனமாக மாGயA. இைசைய 
ரx5க ஒD WQய சாதனமாக ’ஐபாY’ உDவானA. 

இைச உலைகேய மாFG அைம@தA. 5 �.*.
இட0, xGய எ&.x.?. Qைர, உDYட ஒD
xGய ச5கர0 என வ?வைம5க$பY<,
அைன@A இைச5கான சாதனUகைள_0
* p5R@ த+XயA. உல`& பல\, தUக+
காAகX& ெவ+ைள -ற@Q& xGய பj�$
ெபாQைய ைவ@A5 ெகா;<, தாUக+ இைச$
*gய\க+ எனl0, ஆ$*+ சாதன@ைத$
பய ப<@Aபவ\க+ எனl0 ெபDைமயாக5 
காY?5 ெகா;டன\.

9. 2006: பவ\ *.x. $ராசச\கைள 
WறJத+X, இ ெட& -(வன@Q x86
$ராசச\கைள ஆ$*+ பய ப<@த@
ெதாடU`யA. ஐW5, பவ\W5 மF(0 பவ\ேம5
சாதனUகX இட@Q& ேம5W5 மF(0 ேம5
$ேரா இட0 *?@தன.

10. 2007: ஐபாY ெபFற ெவFGைய@ 
ெதாட\JA, ஆ$*+ -(வன0 த Wக4
ெபFற ”ஐேபாைன5” ெகா;< வJA, WQய
சகா$த@Qைன@ ெதாடU`யA. 4 �.*.
aேடாேர�, 3.5 அURல ெகபாx?c ம&Y?
டS Qைர, 620 ெமகா ெஹ\Ya சா0சU 
$ராசச\ ெகா;< வ?வைம5க$பYடA.
இதைன வ?வைம5க, ஆ$*+ -(வன@QFR
இர;டைர ஆ;<க+ ஆ8F(. எ$ேபாA0
இைணய@Aட ெதாட\*& இD5R0,
ைக8& எ<@AS ெச ( க0$wYட\ ேபால 

பய ப<@A0 இ ைறய aமா\Y ேபா கX  
> ேனா?யாக ஐேபா இயU`யA. ”இA
இ&லாம&இhவா45ைகையநட@த >?யாA” 
எ ற -ைலைய, இதைன$ பய ப<@Qயவ\
க]5R, இJத ேபா ஏFப<@QயA.

11. 2008: இJத ஆ;?& ெவXயான, 
ேம5W5 ஏ\, ஆ$*+ -(வன@Q  ேல$டா$ 
வgைச8& nக$ ெபgய மாFற@Qைன 
ஏFப<@QயA. அQ& xல Rைறபா<க+
இDJதாf0, இ ைறய கால@Q த?ம  
Rைறவான, எைட RைறJத ேல$டா$ 

Software: (சா#$ேவ') ஹா'$ேவ' என- .ற#
ப23 சாத ன5கைள இய-;3 க3#<$ட' >ேரா@
ரா3கA அCலE >ேரா@ரா3கFG ெதா;#> என
இதைன- .றலா3. ஆ#ப ேர$K5 LMட3 >ேரா-
@ரா3, சா#$ேவ' அ#FேகஷGகA (எ3.எM.
ஆPM, ேக3M ேபாGறைவ) ஆ@ய அைனQE3
இRத ெசாCலாC ;S#Tட#ப23.
USB -- Universal Serial Bus: (UVவ'சC WXயC
பM) க3#<$டYடG இைண-க#ப23 Tற சாத
ன5கைள எFதாக இைணQE# பயGப2Qத ஒY
வ\. Mேகன', ம^M, Tளா_ Kைர`, TXaட' 
எனQ தbேபாE அைனQE சாதன5கc3 இதG
வ\ேய தாG க3# <$டYடG இைண-க#ப2
@Gறன. க3#<$ட' இய5@- ெகாa KY-
;3ேபாேத இதைன# பயGப2Qd சாத ன5கைள
இைண-கலா3, e-கலா3.

“ெதW1Q ெகாK54கK”
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க0$wYடg > ேனா?யாக இA 
அைமJதA. இேத ஆ;?&, த App Store
ஐ@ ெதாடU`யA. ஆ$*+ சாதனUக]5கான
த\Y பா\Y? Wேரா`ரா0க+, இQ& oFபைன 
ெசqய$பYடன. இர;ேட மாதUகX&,
10 ேகா? ேப\ இQkDJA தUக]5R@
ேதைவயான Wேரா`ரா0கைள@ தரoற5க0
ெசqதன\. இ (, இJத aேடாg&
Wேரா`ரா0கைள$ பQl ெசqQ<0
ெடவல$ப\கX எ;N5ைக ஒD ேகா?ேய
10 லYச0.

12. 2010: பல ெவFGகரமான 
சாதனUகைள >த >தk& ெவX8Y<,
வ\@தக �Qயாகl0 ெவFG ெபFற ஆ$*+, 
இ ெனாD சாதன0 sல0 இ ைறய அளo&,
யாராf0 *?5க >?யாத இட@ைத$ *?@தA.
”ஐேபY”~ இதைன ெவX8Y<, ஆ$*+
u;<0 த ைன ெச&வ>0 ெச&வா5R0
ெபFற ஒD -(வனமாக உல`FR5 காY?யA.
இJ-(வன@Q பUR oைல தா(மாறாக
உய\JதA. -(வன@Q லாப0, கN@த
இல5Rகைள uG எUேகா ெச றA.

13. 2011: ஆ$*+ -(வன@ைத -(o, 
அதைன உலக0 Wக�0 -(வனமாக மாFGய

abc ஜா$a, த  56 ஆவA வயQ&, 
அ5ேடாப\ 5, 2011&, WF(ேநாயா& இறJதா\.
அவDட பNயாFGய, அவரா& தைலைம 
-\வா`யாக அைடயாள0 காண$பYட ?0
R5 -(வன@Q தைலைம$ ெபா($*ைன
ஏF(5 ெகா;டா\.

14. 2014: ஆ$*+ -(வன0 Dr Dre
and Jimmy Iovine’s Beats எ ற -(வன@ைத@
த வச$ப<@QயA. ெஹYேபா கைள@
தயாg@தAட , n_x5 ச\�a ஒ ைற_0
இJ-(வன0 நட@Q வJதA. eYa nwx5,
ஆ$*+ nwx5 ஆக மாFற$பYடA. இேத
ஆ;?&, ஆ$*+ ஐ Yw பய ப<@Q
வJத அைனவD5R0 த  இைச ஆ&ப@Qைன 
இலவசமாக வழU`யA. ஐேபா க+
அைன@Qf0 இதைன வf5கYடாயமாக
ஆ$*+ அைம@தA. அAேவ ெபgய
*ரSைனயா`,இ(Q8&அைன@ைத_0�5R0

ேவைலைய_0 ஆ$*+ ேமFெகா;டA.
15. 2015: ?0 R5 தைலைம ஏFற *றR 

வJத WQய சாதன0 ’ஆ$*+ வாYS’. இ@தைகய
வாYS oFபைனS சJைத8&, சா0சU, எ&.�.,
ேசாh மF(0 ெப$*+ -(வன வாYSகைள$ 
WறJத+X, >த& இட@ைத$ *?@தA. 

இ (0 ஆ$*+ -(வன0 அத  
சாதனUக]5R0, oFபைன5R0, Rைறயாத 
லாப@QFR0 ெபய\ ெபFற -(வனமாக 
இயU` வD`றA. ?0 R5, abc ஜா$a
xJQ@ைத$ ேபாலேவ, எQ\கால@Q& ஆ$*+ 
எ ன சாதனUகைள@  தர ேவ;<0 என@
QYடnY< இயU` வD`றா\. எ<@A5 
காYடாக, nக இரகxயமாக ெதா[& tYப 
வ&fந\ R�oைன அைம@A, ‘ஆ$*+ கா\’ 
ஒ ைற >FGf0 WQய வசQக]ட , WQய 
ெதா[& tYப@Q& அைம@A வDவதாக$ 
பல அைம$Wக+ VG_+ளன. இA -Sசயமாக 
நட5க V?ய ஒ (தா . ந0 வா4oைன 
>FGfமாக மாFG அைம$பQ&, ஆ$*+ 
-Sசய0 ெவFG ெப(0.

Control Panel: (கa$ேராC ேபனC) faேடாM
இய-கQdG Mடா'$ ெமgfC தர#ப23 ஒY
hC என இதைனi ெசாCலலா3. இதG jல3 
faேடாM இய-கQdG அK#பைடi ெசயCபா-
2கைள ெச3ைம# ப2Qதலா3. அQEடG ெப'
சனC க3#<$ட' மbk3 இைணRத சாத ன5கA 
ெசயCப23 தGைமையU3 Wரைம-கலா3.
Taskbar: (டாM- பா') faேடாM இய-கQdC
மாV$ட' dைரlC mழாக இய5;3 eA க$ட3.
இdC Mடா'$ ெமg, fைரவாக அ#FேகஷG
>ேரா@ரா3கைள இய-க ஐகாGகA அட5@ய
ெதா;#>, இய5@- ெகாaKY-;3 அ#F
ேகஷG >ேரா@ரா3கFG ைபCகc-கான க$
ட5கA மbk3 கKகார3, TGனplC இய5@-
ெகாaKY-;3 >ேரா@ரா3கFG ஐகாGகA
ஆ@யைவ இY-;3. இவbைறQ ேதைவ#ப23
ேபாE @F- ெசqE ெபறலா3.

“ெதW1Q ெகாK54கK”
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க0$wYடg& பNயாF(0 அைன வD0,
அத உ+ேள இைண5க$பY< இயUR0 

அைன@A பாகUக+ RG@A0 ெதXவாக அGJ
QD$பQ&ைல. மாhYட\, மla, �ேபா\Y
ேபா றைவேய நா0 எXதாக$ WgJA
ெகா;< பய ப<@A0 சாதனUகளாக உ+
ளன. ஹா\Yேவ\ RG@A ஆ\வ0 இ&லாத ஒD
xல\ ஹா\Y Yைரc அ&லA $ராசச\ RG@A0
ெதgJA ைவ@QD$பா\க+. அ&லA அவFG 
ெசய&Qற மF(0 க0$wYடg ெசய&
பாY?& அவFG 
மQ$W RG@A
அGJA ைவ@
QD$பா\க+.
ஆ ன ா & ,
அQக0 ெதgJA
ைவ@A5 ெகா+
ள$படாத ஒD
ஹா\Yேவ\ சாதன0,
க0$wYடg ரா0
(RAM) -ைனவக0. க0$
wYட\ ேவக மாக இயUக,
இத -ைல_0 இய5க
>ேம அ?$பைடயாக உ+
ளA எ ற அளo& பலg  ரா0 
RG@த ெதgத& - (o<`றA.
RAM -ைனவக0 எ றா& எ ன?
அA எJத வைக8& ெசய&ப <`
றA? அத Qறைன அQ கg5R0

ேபாA,க0$wYட\ எcவா( oைர வாகS ெசய&-
ப<`றA? மF(0 சா\Jத பல ேக+oக]5R
இUR தகவ&கைள$ பா\$ேபா0.

>தk& RAM எ பQ ogவா5க@Qைன5
காணலா0. இA Random Access Memory எ 
பத �D5RS ெசா&. இQ& Random எ ற
ெசா&k ெபாDேள, இத தhS ெசய&
த ைமைய5 காY<`றA. க0$wYடg&
ெசf@த$ப<0 ேடYடா oைனS ேசn@A 

ைவ5R0 மFற சாத னUகXkDJA,
ரா0 -ைனவக0 இJத வைக8&  

ேவ(ப<`றA. Random
எ ற ெசா& “ெதாட\

பFற,” “ஒ�UகFற” 
எ ற ெபாDைள@

தD0 ெசா&.
இத அ?$

பைட8&,
க 0 $
w Y ட \

எJத இட@
Qf0 த ேடY-

டாoைன, ரா0
-ைனவக@Q& பQJA

ைவ5R0. அேத ேபால,
அவFைற$ பய ப <@த, எJத

இட@Q& இDJA0 ேடYடாoைன
எ<@A5 ெகா+]0. RG$*Yட
இட@Qைன aேக ெசqA, ேத?

ரா" $ைனவக"
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அJத இட@Q& தா எ�Q ைவ5க ேவ;<0
எ ற கY<$பா< இதF`&ைல. இJத ேதட& 
ேவைல இ&லாததா& தா , அத ெசய&பா<,
ஹா\Y ?a5 அ&லA மFற சாதனUக]ட 
ஒ$*<ைக8& oைரவாக ேமFெகா+ள$ ப<
`றA.

நா0 சா$Yேவ\ அ$Xேகஷ ஒ ைற க0$
wYடg& ெசய&ப<@Aைக8&, ரா0 -ைன
வக@Q ெசய&பா< ேதைவ$ப<`றA.
எ<@A5 காYடாக, ேவ\Y $ராசச\ சா$Yேவ\ 
ஒ Gைன நா0 இய5க >Fப<ைக8&, க0$
wYட\, ேவ\Y $ராசச\ இய5க@ QFR@ ேதைவ-
யான ேடYடாoைன, ஹா\Y ?a5-
`kDJA ரா0 -ைனவக@QFR
மாF(`றA. இA ெபD0பா
லான க0$wYட\கX& 
உடன?யாக ேமFெகா+
ள$ப<0. ஆனா&,
ேடYடா அQகமாக
இDJதா&, நம5RS
xல ேவைள
கX& “Loading”
எ ற ெசqQ
_ட Qைர
காYட$ப<0.
இAேபா& காY
ட$ப<ைக8&, க0$wYட\ தன5R ேவ;
?ய, சா$Yேவ\ அ$Xேகஷ சா\Jத ேடY
டாoைன ரா0 -ைனவக@QFR5 ெகா;<
ெச&`றA. இcவா( ஹா\Y ?a5`kDJA
ேடYடா மாFற$ப<வதா& தா , நா0 ந0
பNகைள, RG$*Yட சா$Yேவ\ ெதாR$*&
oைரவாக ேமFெகா+ள >?`றA. இAேவ,
ஹா\Y YைரokDJA ெபF( பய ப<@Aவ
தாக இDJதா&, ேநர0 அQகமாR0.

அ$ப?யானா&, ரா0 -ைனவக@Q&
சா$Yேவ\ ேடYடாoைன$ பQJA இய5க
இட0 இ&ைல எ றா& எ னவாR0?
அ$ப?$பYட �4-ைலகX&, ரா0 -ைன
வக0 ேடYடா oைன u;<0 ஹா\Y ?a5-
`FR5 ெகா;< ெச (, WQய ேடYடாoFR
இட@Qைன உDவா5`@ தD0. QD$* அp$-
ப$பYட ேடYடா ேதைவ எ றா&, u;<0
ஹா\Y Yைரo kDJA எ<@A5 ெகா+]0.
இதனா&, க0$wYடg  ெசய& ேவக0 Rைற-
`றA.

எனேவ தா , ரா0 -ைன வக0 எJத அள-
oFR அQகமாக இD5`றேதா, அJத அள
oFR5 க0$wYடg ெசய&ேவக0 அQ-
கமா`றA. ரா0 -ைனவக@Q& அQகமாக
ேடYடாoைன$ பQJA இய5க இட0 இD$
பதா&, ேடYடாoைன u;<0 ஹா\Y
YைரoFR அp$*, u;<0 ெப(0
ேவைல5R இட0 இ&லாம& ேபா`றA. க0$

wYடg ேவக0 அQகg5`றA.
உடேன, நம5R ஒD ேயாசைன ேதா (0.

அ$ப?யானா&, ரா0 -ைனவக@Qேலேய
ஹா\Y Yைரoைன அைம5க லாேம எ ற
எ;ண0 ேதா (0. ஏ , _.எa.*, மF(0 
?.o.?. எனS ெச&ல ேவ;<0. ரா0 -ைன
வக@Qைனேய ஒD xGய �ள A;டாக$ பய 
ப<@Q, ேடYடாoைன ேசn5கலாேம எ ற
எ;ண0 ஏFப<0. இUR தா , ரா0 -ைன
வக@Q இ ெனாD தh@த ைம R(5`
<`றA. ரா0 -ைனவக0, மFற எJத u?யா
சாதனUகைள5 காY ?f0 V<த& ேவக@Q& 

ெசய&பYடாf0, அA பய ப-
<@Q5 ெகா;?D5R0 n 
ச5Q அதைன அைடயாம&
இD5R0 -ைல ஏFப <ைக8&,
அQ& எ<@A$ பய ப

<@Q5 ெகா;?
D5R0 ேடYடா

எAl0 அQ&
இ D 5 க ா A .

அ ை ன @ A 0
மைறJA ேபாR0.
நா0 ஏFG ைவ@த
சா$Yேவ\ அ$Xேக
ஷp0, ரா0 -ைன
வக@Q& இDJA
மைறJA ேபாR0.

ஹா\Y Yைரo& மY<ேம இD5R0.
அதனா& தா , க0$ wYடD5RS ெச&f0
n ச5Q தைடபYடா&, நா0 அைன@ைத_0 
>தk& இDJA ெதாடUக ேவ; ?_+ளA.
இJத ஒD காரண@ QFகாகேவ, நா0 ெசய&ப
<ைக8&, நா0 உDவா5R0 ேடYடாoைன
அ?5க? ேசc ெசqQட ேவ;?ய கYடாய@
QFR உ+ளா`ேறா0. இத னேலேய, அைன@A
சா$Yேவ\ அ$Xேகஷ Wேரா`ரா0க]0,
தானாகேவ, நா0 ெசY ெசq Q<0 கால அவகா
ச@Q&, அ&லA மாறா -ைல8& அைம5க$-
பY<+ள கால அவ காச@Q&, நா0 அைம5R0 
ேடYடாoைன ேசc ெசqA ெகா+` றன.
ேசc ெசqைக8&, ரா0 -ைன வக@QkDJA
ேடYடா ஹா\Y YைரoFR மாFற$பY< 
ேசc ெசqய$ப<`றA. அUR அA, நாமாக
அ[5R0 வைர, அ[யாம& பாAகா5க$ப<
`றA.

ரா0 -ைன வக@Q இJத >5`யமான
ெசய&பாY?ைன நா0 மனQ& ெகா;டா&, 
க0$wYடD5R -ைலயான n ச5Qைய
அp$Wேவா0. அதFகான _.*.எa.
ேபா ற சாதனUகைள$ பய ப<@Aேவா0.
க0$wYடg& ெசய&ப <ைக8&, நா0
உDவா5R0 ேடYடா oைன அ?5க? ேசc
ெசqQ<ேவா0.
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~ பாரL ~
இJQயாo& x&லைர வ\@தக@Q& ேபாY?
ெதாடJA நா]5R நா+ அQகg@A5 ெகா;
<+ளA. வ\@தக@Q& ஈ<பY<+ள அைன
வg கவன@ைத_0 V<தலாக ஈ\@< வD
`றA. *ர0n5க@த5க வைக8& வள\Sx
இD5R0 எ ற உ(Qைய@ தD`றA. இத 
த ைமைய, ெவXநாY< -( வனUக+ இJத$
*go& �( சத�த0 >த�< ெசqQடலா0
எ ற அரx WQய ெகா+ைக அGo$W, இJத
வ\@தக$ *go த ைமைய மாFற இD5-
`றA. இA RG@த xல oஷயUகைள இUR
பா\5கலா0.

வJTதக வாV()கG
இJQயாo 125 ேகா? ஜன@ெதாைக8&,

ெமாைப& ேபா கைள >த >தலாக$ பய 
ப<@A0 இைளஞ\கX எ;N5ைக RG$
*Y<S ெசா&f0 வைக8& உ+ளA. இவ\
கX& ெபD0பாலானவ\க+, ஆU`ல@Qைன
ஒD ெபாA ெமா[யாக$ பய ப<@த@ ெதgJA
ைவ@A+ளன\. அ@Aட , ேவகமாக உய\JA
வD0 ம@Qய தர வ\5க ம5க]0 இவ\க]ட  
இேத வைக8& இைண` றன\. இதனா&, 
இைணய வ[ வ\@த க@Q& இJQயாo&
`ைட5க5 V?ய வாq$Wக+, ெவXநாY<
-(வனUகX கவன@Qைன ஈ\@A+ளன.

அ;ைம8&, இJQய அர� Department of
Industrial Policy and Promotion எ ற தைல$*&

ெவX8Y<+ள ெகா+ைக >?l, ெவX
நாY< -(வனUக+, இைணய வ[ வ\@த
க@Q& 100 சத�த >த �Y?ைன ேமFெ கா+ள
அpமQ@A+ளA. இத sல0, இைணய வ[
வ\@தக0 ேமFெகா+]0 -(வனUக]0,
வழ5கமான >ைற8&, ெபாDYகைள5 ெகா+-
>த& ெசqA வ\@தக0 ேமFெகா+]0 -(வ
னUக]0 WQய பல கைள$ ெபF (+ளன\.

ஆனா&, அர� ஒD oஷய@Q& உ( Qயாq
உ+ளA. இJத WQய ெகா+ைக அGo$* 
அ?$பைட8& இைணய வ[ வ\@தக@Q& 
ஈ<ப<0 -(வனUக+, ெபாDYகைள oF
பைன ெசqபவ\க]5R0, அவFைற வாURப
வ\க]5R0 இைடேய ெதா[& tYப கYட-
ைம$*ைன ஏFப<@Q, வசQகைளS ெசqA தர
ேவ;<0 எ பேத அரx oQ>ைறயாR0.
ெபாDYகைள@ த >த�Y<$ பண@Q&
வாU` ைவ@A5 ெகா;<, இைணய0 வ[ 
oFபைன ெசqQ<0 வ\@தக அைம$பாக 
இைவ இயUக5 VடாA. (இJத oQ, ஆ$*+ 
ேபா ற -(வன@QFR@ தைடயாக இD5R0.
ஏென றா&, ஆ$*+ த oFபைன -ைல-
யUக+ வ[யாக மY<ேம, த ெபாDYகைள 
oFபைன ெசqQ<0. மFற -(வனUகX 
கைடக+ வ[யாகS ெச&வ தைன oD0பாA.)
இJத oQ>ைற sல0, ெபாDYகைள@ தயா
g$பவ\க+, இைணய0 வ[ ெமா@த மF(0 
x&லைர வ\@த க@Q& எJத அpமQ5R0 கா@
QD5க ேவ;?யQ&ைல. இA x&லைர வ\@
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தக\க]5R
ஒD ெபgய
வர$*ரச ாத
மாக அைம_0.

இJத$ WQய
ெகா+ைக அG
o$*FR > னD0,
இJQயாo& WQய >ைற
வ\@தக@QFகான சJத\$பUக+
உDவா`$ பலD0 பய ெபF( வJதன\.
இJQய அளo&, வ\@தக வளாகUக+ (mall
based stores) ெதாட\ oFபைன ைமயUக+, 
-(வன@Q தh oFபைன ைமய0 என$
பல வைககX& வ\@தக நைட>ைறக+ ெபD
`ன. இவFG எ;N5ைக, ஆ;<5R 15%
>த& 20% வைர ெபD` வJதA. இD$*p0
இவFG sல0 ேமFெகா+ள$பYட வ\@
தக0 Rைறவாகேவ (8%) இDJதA.

இதF`ைடேய, இJQய இைணய0 மF(0
ெமாைப& அேசாxேயஷ ெவX8Yட அG5
ைக8&, ெச ற ஆ;? >த& ஆ( மாதU-
கX&, 5.2 ேகா? WQய இைணய$ பயனாள\க+
ெசய&பட@ ெதாடU`யதாக அGo@தA. அ$
ேபாA ெமா@த0 35.2 ேகா? ேப\ இைணய0 
பய ப<@Qன\. இவ\கX&
60% 5R0 ேமலாக, 21.3 ேகா? 
ேப\ இைணய@ைத@
தUக+ ெமாைப&
சாதனUக+ வ[
யாக அ�`ன\.
இJத எ;N5
ைகையS சgயாக5
கண5`Yடா&,
ஒcெவாD 3
oநா? கால@
Qf0, இJQ
யாo& வா�0
ஒDவ\ தUக+
ெமாைப& வ[
யாக இைணய
அpபவ0 ெபFGD$பA

ெதgயவD0.
இJத இைணய ம5களா&, x&லைர வ\@-

தக>0 ேவகமாக வள\JA வD`றA. இJQ
யாo ெமா@த x&லைர வ\@த க@Q&, இA 
4% >த& 6% வைரேய எ றாf0, இத 
வள\Sx அQக ேவக@ைத5 ெகா; <+ளைத
அைனவD0 கN@A+ளன\. இJQயாo&
ேமFெகா+ள$ப<0 இைணய உலாo&, 62%
ேதட&கX&, 25 x&லைர வ\@தக இைணய 
தளUக+ ஈ<ப<@த$பY<+ளன. ெமா@த
இJQய இைணய$ பயனா ள\கX&, 12% ேப\ 
இைணயதளUக+ வ[யாகேவ தUக]5R@
ேதைவயான ெபாDYகைள வாU` வD` 
றன\. இA அ<@த ஆ;<, 20% ஆக உயD0 
எ ( எQ\பா\5க$ப <`றA. இதனா&, ெச ற
ஆ;<, 60 ேகா? டால\ மQ$*& ேமF
ெகா+ள$பYட இைணய வ\@தக0, 2020 ஆ0 
ஆ;?&, இD மடUகாக உயD0 எ ( அைன-
வD0 கN@A+ளன\.

இJQயாo&, இைணய வ\@தக@Q&, சg
யான ேபாY? ஏFபY<+ளA. ெபUக�D
oைன@ தைலைம8டமாக5 ெகா;<+ள
$X$கா\Y, >த& இட@ைத$ ெபF (+ளA.
இத தFேபாைதய oFபைன ஆ8ர0 ேகா? 

டால\ மQ$பளo& உ+ளA. ப@தா;
<களாக இயUR0 இJ

-(வன@Q&, பQJA
ைவ@A+ள வா?5

ைகயாள\கX 
எ;N5ைக 4.6
ேகா?. இத  

ஊ [ ய \ க +
33 ஆ8ர0.
ஒcெவாD
ந ா ] 0 ,
இ த 
த ள @ ை த
ஒD ேகா?
ே ப \

பா\@A வD
` றன\. 
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Virus: (ைவரM) ெக2தைல fைளf-;3 ஒY
க3#<$ட' >ேரா@ரா3. க3#<$ட' இய-கQdC
;k-m2 தRE எXiசைலQதY3 எGபE rதC
க3#<$ட' இய-கQdைனேய rட-@ ைவ-;3
வைர பலவைகயான நாச ேவைலகFC ஈ2ப23.
க3#<$ட'கc-@ைடேய ைபCகA பXமாற#ப2
ைகlC (இெமlC, LK,Tளா#T மbk3 Tளா_
Kைர`) இைவ அவbkடG இைணRE ெசGk
நாசQைத உaடா-;3. இெமlC jல3 ெசGற
TGன' அRத க3#<$டXC இY-;3 இெமlC
rகவXகc-; ெமlC அg#>வE ேபாலQ
தாg3 ெசGk நாச ேவைலlC ஈ2ப23. ைவரM
>ேரா@ரா3 கA ெபாEவாக எRத அS;SU3 கா$
டாE க3#<$டY-;A இY-;3. ஏதாவE நாA
அCலE ெசயCபா$Kைன ேமbெகாAைகlC wa
Kfட#ப$2 நாச ேவைலைய ேமbெகாAc3.

“ெதW1Q ெகாK54கK”

2013 ஆ0 ஆ;<, 
அேமஸா இJQயா
-(வன0 ேதா Gய
ேபாA, $X$கா\Y -ைல
சF( த<மாGயA. nக$
ெபgய அளo& வ\@த-
க@ைத ேமFெகா;<+ள
அேமஸா த oFபைன
RG@A எJத தகவைல_0
ெவX8டo&ைல.

கடJத ஆ( ஆ;
<களாக இயU5R0
aநா$b&, அைன@A
வைக ெபாDYகைள_0
oFபைன ெசq
Q<0 -(வன
மாக வள\JA
வ D ` ற A .
இதhட@Q&
ப QJ A + ள
o F ப ை ன ய ா
ள\கX எ;
N5ைக 5
லYச@Qைன@
தா;?_+ளA.

  ன ா o &
இயUR0 x&லைர இைணய வ\@தக -( வன
மான, அkபாபா, இJQயாo& த வ\@தக@
Qைன@ ெதாடU`, இJ Qய -(வனUக]ட 
இைணJA > னN -(வனமாக வர >யFx
கைள ேமFெகா;< வD`றA.

இைவ தoர, பல மா-லUகX&, xGய
அளo&, இைணய தள0 வ[யாக x&லைர
வ\@தக@Qைன$ பல -(வனUக+ ேமF
ெகா;< வD` றன.

சவா,கG
இJQயாo& இைணய வ\@தக@QFR இமா

லய வாq$Wக+ ெதாட\JA அQ கg@A வD` 
றன எ பA உ;ைமேய. ஆனா&, அA nக 
எXதாக எYட5 V?யதாக இ&ைல எ பேத
இ ைறய -ைலயாக உ+ளA. WQய வ\@தக
ேசாதைன >யF xகX& >த�< ெசqQ<0
-(வனUக+, இைணய வ\@தக -(வனUக
Xட0 -Q >த�< ெசqQட@ தயUR` றன.

அ<@தப?யாக, ஓ\ இைணய வ\@தக@
QFR@ ேதைவயான5 கYடைம$W இJத -(-
வனU கXட0 இ&ைல. RG$பாக, சர5 Rகைள
வா?5ைகயாள\கXட0 ெகா;< ெச&ல
ேவ;?ய வ[>ைறகைள இJத -(வனUக+
சgயாக வ[>ைறகைள அைம5கo&ைல.

இைணய வ\@தக -(வனUகXட0 பQl
ெசqQ<0 தயாg$W மF(0 oFபைன -(வ
னUக+ வழU`<0 ெபாDYகX தர0 RG@A

வைரயைற ெசq Q<0
oQ>ைறக+ இ p0
வR5க$படo&ைல.

அ<@ததாக, அர�
RG$*Yட அளoFR
ேம&, oைல5 க[
oைன@ தர5 VடாA
என வைரயைற ெசq-
A+ளA. ெபாAவா
கேவ, இJத இைணய
வ\@தக -(வனUக+,
அQர?யாக ?a
கl;Y அGo@A, தU
கைள வ\@தக@Qைன$

ெபD5`5
ெ க ா +
` ற ன .
எ ன ே வ ,
அ ர x 
அ G o $ W
இ வ F G 
உ F ச ா
க @ ை த @
தைட ெசq
வதாக உ+
ளA.

இD$*p0 இJத தைடகைள எ&லா0 சg 
ெசqA, வ\@தக@Qைன@ ெதாட\JA ெபD5`5
ெகா;<தா உ+ளன இJத இைணய தள 
வ\@தக -(வனUக+. வள\JA வD0 வா?5
ைகயாள\கX  ேதைவ கைள -ைறl ெசq-
Q<0 வைக8&, அர�0 இJ-(வனUக]0
ெசய&பட@ ெதாடU`னா&, இைணய வ\@த-
க@QFR nகS xற$பான எQ\கால0 இD5R0 
என எQ\பா\5கலா0.
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எ$ப?யா`p0 o;ேடாa 10 ஆ$ப
ேரY?U xaட@Qைன, தா இல5R ைவ@த

எ;N5ைக8லான சாதனUகX& பQ@Qட
ைம5ேராசா$Y அைன@A >யFxகைள_0
ேமFெகா;<+ளA அைனவD5R0 ெதgJ
தேத. அ;ைம8&, o;ேடாa 10 xaட0
27 ேகா? சாத னUகX& பQய$பY< இய5க$-
ப<வதாக, ைம5ேராசா$Y அGo@A+ளA.

o;ேடாa 10 xaட@Qைன பரவலா5க,
Get Windows 10 எ p0 தைல$*& பல
>யFxகைள ைம5ேராசா$Y ேமFெகா;<+
ளA. ெதாட\JA பா$ அ$ o;ேடா5கX&,
o;ேடாa 105R மாறS ெசா&k ேகY`
றA. xல ேநரUகX&, பல பயனாள\க]5R
இA எgSசைல5 ெகா<$பதாக உ+ளA. இA
எgSசைல5 ெகா<$பதனாேலேய, பல xGய
சா$Yேவ\ -(வனUக+, R?ைச@ ெதா[&
தயாg$Wகைள$ ேபால, ப&ேவ( xGய
சா$Yேவ\ Wேரா`ரா0கைள, o;ேடாa 10
RG@A வD0 தகவ& o;ேடா5கைள -(@த
ெவன தயாg@A வழU` வD` றன.

பல\, இA RG@A RFறS சாY <கைள_0
எ<@Aைர5` றன\. எ ந;ப\ ஒDவD5R
இA ேபால ஒD பா$ அ$ கYடS ெசqQ 
வJA+ளA. அJத ேநர@Q&, அவ\ ேவ\Y
டாRெம;Y ஒ ைற உDவா5`5 ெகா;?
DJதா\. ஆனா&, அவ\ அ�@Qய �கைள@ தன5
R@தா எ ற வைக8& எ<@A5 ெகா;ட,
o;ேடாa 10 >ைன$W Wேரா`ரா0, உட
ேனேய, o;ேடாa 10 xaட@Qைன$ பQய
ஆர0*@AoYடA. ேவ( வ[8 G, அதைன
ேவ?5ைக பா\@A5 ெகா;?DJதாரா0
ந;ப\. இைடேய -(@த எJத பYடp0 
தர$படo&ைல. ஒD வ[யாக, o;ேடாa
10 xaட0, 45 -nடUக]5R$ * ன\,
அவg ேல$டா$ க0$wYடg& பQய$பY
டA. xல x&லைர$ *ரSைனக+ * ன\ க;
டGய$பY<, அவFGFகான ¢\lகைள ேமF
ெகா;ேட எ (0 ந;ப\ VGனா\.

இcவா(, பலg க0$wYட\கX&,

o;ேடாa 10 பQய$பY<+ளA. அதனா
ேலேய, o; 10 இயUR0 சாதனUகX எ;
N5ைக_0 உய\JA+ளA.

தFேபாA, இJத xaட0 இய5R0 சாத னU
கX எ;N5ைக 27 ேகா?யா`, இ p0 
ெதாட\JA உய\JA வD`றA. சா *ரா xa
ேகாo&, அ;ைம8& நடJத ைம5ேராசா$Y
ெடவல$ப\ கD@தரU`&, இJத தகவைல,
இத தைலைம -\வா` ைமய\ச ெதgo@
A+ளா\.

2018&, o;ேடாa 10 �( ேகா? சாத னU
கX& இயUக ேவ;<0 எ ற இல5`ைன
எ$ப?_0 எY ?o<ேவா0 என ச@ய நாெத+
ளாl0 அGo@A+ளா\. 

இலவசமாக o;ேடாa 10 ெப(0 கால0
இ p0 நா R மாதUக+ மY<ேம இD5R0. 
ஜூைல 29, 20165R$ * ன\, o; 10
ேவ;<0 எ றா&, கYடண0 ெசf@Q மY-
<ேம ெபற ேவ; ?யQD5R0. இJத சfைக
�Y?5க$படாA எ ( எ<@A5 ெகா;டா&, 
வD0 மாதUகX&, o;ேடாa 10 xaட@-
QFR மா(0 சாத னUகX எ;N5ைக -S
சய0 அQகமாR0.

ெப\சன& க0$wYட\கX  oFப ைன_0,
கடJத ஐJA ஆ;<க]5R > *DJதA
ேபால, ேவக@Q& இ&ைல. இ$ே பாA
இயUR0 க0$wYட\கX&, 60 ேகா? க0$
wYட\க+ ஐJA ஆ; <5R >FபYடைவ 
எ (0, அைவ o;ேடாa 105R மாG5
ெகா+ள5 V?ய ஹா\Yேவ\ ேதைவகைள5
ெகா;<+ளA சJேதகேம எனl0 அGo5க$
பY<+ளA.

தhநப\ பயனாள\கXட0 o;ேடாa
105R மாFG5 ெகா+வதFகான பய கைள@ 
ெதாட\JA அGo@A வJத ைம5ே ராசா$Y -(
வன0, இh -(வன வா?5ைகயாள\கைள,
அேத ேவக@Aட அ�R0 எ ( எQ\பா\5
க$ப<`றA. அA ஒ ேற, த இல5கான �(
ேகா?ைய எYட வ[ வR5R0 எ ( ைம5
ேராசா$Y கDA`றA.

27 ேகா: சாதன4க;6
<=ேடா? 10
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ெசா#கைள அ)*க
ேவ\Y டாRெம;YகX& xல ெசாFகைள

�5க -ைன$ேபா0. xலவFG& QD@
தUக+ ேமFெகா+ள >யFx$ேபா0. ெசாF
கைள அ[$பதFR$ பல வ[க+ உ+ளன.
நா0 அQக0 xரம$படாம& இதைன -ைற
ேவFற xல வ[க+ நம5R உ+ளன. அைவ 
RG@A காணலா0.

ஒD xல\, RG$*Yட ெசா&ைல@ ேத\Jெத
<@A, Delete �8ைன அ�@தலா0. xல\ அJத
ெசா&அDேகக\சைர5ெகா;<ெச (,ெட�Y
அ&லA ேப5 aேபa �8ைன
ெசா&k& உ+ள அைன@A
எ�@Aக]0 அ[_0 வைர
அ�@தலா0. ஆனா&, இதFR
அQக ேநர>0 >யFx_0
ேவ;<0. இதFR ஒD ஷா\Y
கY � உ;< எ பைத
அGJதா&, இவ\க+
அதைன$ பய ப<@த
oD$ப$படலா0. க\
சைர ெசா&k > 
ைவ@A, க;Yேரா& +
ெட�Y (Ctrl+Del) �கைள
அ�@Qனா&, க\ச\ எUR
உ+ளேதா, அQkDJA, ெசா&k 
இ(Q வைர உ+ள எ�@ A க +
அைன@A0 மைற_0. எ<@A5 காYடாக, க\ச\
இD5R0 இட@QkDJA வலA Wறமாக நா R
ெசாFக+ அ[5க$பட ேவ;<0 எ றா&,
க;Yேரா& + ெட�Y �கைள நா R >ைற
அ�@த ேவ;<0.

இJத � கைள அ[$பதFR மY<ம&ல.
ேவகமாக எ?Y ெசqQடl0 பய ப<@தலா0.
எ<@A5 காYடாக, "sidestep" எ ற ெசா&ைல
"sideways" என மாFற ேவ;<0 எ பதாக
ைவ@A5 ெகா+ேவா0. �Uக+ "step" எ பைத
அ[@A, அJத இட@Q& "ways" என ைட$ ெசq
Qடலா0. இதFR ெட�Y அ&லA ேப5 aேபa
�8ைன நா R >ைற அ�@த ேவ;?யQ

D5R0. ஆனா&, இதFR இ ெனாD oைரவான
வ[ உ;<. "step," எ ற ெசா&f5R > னா&
க\சைர ைவ@A, க;Yேரா&+ெட�Y ஒD>ைற
அ�@Qனா&, அJத ெசா& �U`o<0. * ன\
"ways" என ைட$ ெசqAoடலா0.

ேவ-. ேட012 ப4*ைக
வ5ைசகைள உ7வா*க

ேவ\?& ேட*X& ப<5ைக வgைசகைள அQ
கg5R0 xல வ[கைள �Uக+ ஏFகனேவ

அGJQD$e\க+. ஆea g$பh&, Layout
*go&, Insert Above மF(0
Insert Below ¤&கைள$ பய ப
<@Q, ப<5ைக வgைசகைள$
WQயதாக இைண@QD$e\க+.
அ&லA ப<5ைக வgைச8 
இ(Q இட@QFRS ெச (,

எ ட\ அ�@த, வgைச
ஒ (, அத �ழாக$

WQயதாக இைண5க$
ப<வதைன$ பா\@Q
D$e\க+. இவFைற5

காY?f0 ேவகமாக
வgைசகைள$ ெப(0 ஒD

வ[ உ+ளA. RG$பாக
ஒ (5R ேமFபYட ப<5ைக வg
ை ச க + , ஏFகனேவ உDவா5க$பYட
ேட*X& உ+ள வgைசக]5R �4 ேமலாக
இவFைற இைண5கலா0. இதFR �ேழ ெகா<5
க$பY<+ளப? ெசய&படl0.இD5R0
ேட*X&, எ@தைன ப<5ைக வgைசக+ WQய
தாகேவ;<ேமா,அ@தைனவgைசகைள@ேத\J
ெத<5கl0. * ன\, g$பh&, Layout ேட$
*go&, Insert Above பYடh& `X5 ெசq Q
டl0. (இJத ேல அlY ேட$, �Uக+ ேமேல 
ெகா<5க$பY<+ள ெசய&பாY?ைன ேமF
ெகா;ட * னேர, காYட$ப<0. ) ஏFகனேவ
ேத\Jெத<5க$பYட வgைசக]5R ேமலாக,
அேத எ;N5ைக8& வg ைசக+ இைண5க$
ப<0.

TIPS &
TRICKS
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89:; <=8 மைற*க
எ0.எa. ஆea ெதாR$*& எJத Wேரா`

ராn&, ஏேதp0 ¤& சா\Jத ஐகா அDேக 
க\சைர5 ெகா;< ெச றா&, xGய மjச+
-ற5 கYட@Q&, அJத ஐகா எதFகாக, எ ன
ெசய&பாY?ைன@ தD0 எ ற உதo5 RG$W
`ைட5R0. இA நம5R$ பல வ[கX& உத-
o<வதாq இD5R0. நா0 ந R ெதgJA
பய ப<@A0 ஐகா uதாகS ெச&ைக8f0
இேத RG$W `ைட5ைக8&, நம5R oD$ப
n&லாததாக இD5R0. இJத a`� ?$ைஸ
ேதா றாம& மைற@Qட, எ5ெஸ& Wேரா`
ராn& எ ன ெசqQட ேவ;<0 என இUR
பா\5கலா0.
1. எ5ெஸ& ஆ$ஷ a டயலா5 பா5ைஸ@

Qற5கl0. எ5ெஸ& 2007&, ஆea பYட 
அ�@Q, * ன\ `ைட$பவFG&, எ5ெஸ&
ஆ$ஷ a எ பQ& `X5 ெசq Qடl0.
எ5ெஸ& 2010 ெதாR$*&, g$பh& ைப&
ேட$ ேத\Jெத<@A அQ& Options எ ப
தைன5 `X5 ெசqQ<க.

2. டயலா5 பா5¥&, இடA ப5க0, Popular
(Excel 2007) அ&லA General (Excel 2010) ேத\J
ெத<5க$பY?D$பைத உ(Q ெசqQ<க.

3. இUR `ைட5R0 ScreenTip Style �4og
பY?யைல@ QறJQ<க. இUR Don't Show
ScreenTips எ பதைன@ ேத\Jெத<@A, ஓேக
ெகா<@A ெவXேயறl0. இh a`� 
?$a ேதா றாA.

ஒ-*A* 05B.
05CDEட; ேசF ெசGHட
எ5ெஸ& Wேரா`ராn& டயலா5 பா5¥ைன$

பய ப<@Aைக8&,�Uக+டயலா5பா5¥&
கா;பதைன ெசY ெசqA அைம5கலா0. இQ&
ஒ (, �Uக+ பா\5R0 எ5ெஸ& ஒ\5W5` 
*gow காYx8ைன டயலா5 பா5¥ இட
A ப5க0 காY<0ப? அைம5கலா0. Views
¤kைன அ<@A+ள �4 ேநா5`ய அ0W5
RG8& `X5 ெசqA, `ைட5R0 பY?யk&
Preview எ பதைன@ ேத\Jெத<5கl0.

இJத Open டயலா5 பா5a Qற5க$ப<
ைக8&, xல ஒ\5W5Rக]5R *gow என$
ப<0 > ேதாFற5 காYx தர$படo&ைல
எ பைத உண\JQD$e\க+. அைன@A
ஒ\5W5Rக]5R0 *gow காYx இD5க

ேவ;<0 என >?l ெசqதா&, �ேழ தJ A+ள
ப? ெசY ெசqQடl0.
1. Office பYட `X5 ெசqQடl0. ெதாட\JA

Prepare மF(0 Properties `X5 ெசqQடl0.
எ5ெஸ&, உUக]ைடய ஒ\5 ¦Y ேமலாக,
�D5காமாக properties காY<0.

2. அ<@A Document Properties ஐ அ<@A+ள
அ0W5 RG8 uA `X5 ெசqQடl0.
இUR Advanced Properties எ பைத@ ேத\J
ெத<5கl0. எ5ெஸ& இ$ேபாA Properties
டயலா5 பா5ைஸ@ Qற5R0. 

3. இUR Summary ேட$ ேத\Jெத<5க$பY?
D$பதைன உ(Q ெசqQடl0.

4. இJத டயலா5 பா5¥ �ழாக உ+ள Save
Thumbnails for All Excel Documents எ பைத@
ேத\Jெத<5கl0.

5. அ<@A Properties டயலா5 பா5ைஸ sட
ஓேக `X5 ெசqQ<ேவா0.

6. இ$ேபாA ஒ\5W5`ைன ேசc ெசq Qடl0.

எJKH; அளைவ மா# Lட
மFற அ$Xேகஷ சா$Yேவ\ ேபாலேவ,

எ5ெஸ& ெதாR$ *f0 எ�@Q  அளl 
பாq;Y எ ேற RG$*ட$ப<`றA. ஒD
பாq;Y எ பA ஏற@தாழ ஓ\ அU Rல@Q&
72& ஒD பUR. ஒD ெச& அ&லA ெச&k& 
உ+ள தகவ& ஒ G எ�@Q அளoைன
மாFற ேவ;?யQD$* நா0 ¤& பாgைன$
பய ப<@ A`ேறா0. ெட5aY ச0பJதமான
¤&க]5R இடA ப5க0 (பா;Y ¤k  
வலA ப5க0) பாq;Y அளo e&< கYட0 
உ+ளA. இJத e&?  வலA ப5க0 உ+ள 
�4 ேநா5`ய அ0W5 RG8& `X5 ெசqதா&
எ�@Q பாq;Y அள lக+ பல வFைற5 
காணலா0. ெட5aYைட@ ேத\Jெத<@A
oY< இJத ைசைஸ மாFGனா& எ�@ A5-
கX அளl மாG இD$பதைன5 காணலா0. 

ஆனா& ஒ ைற -ைனo& ெகா+ள
ேவ;<0. `X5 ெசqதா& �4 ேநா5` og_0
அளlகX& மY<ேம எ�@Q அளைவ மாFற
>?_0 எ பத&ல. அளl கYட@Q& ெச (
எ�@Q அளைவ � ேபா\Y வ[யாக ைட$
ெசqA அைம5க >?_0. எ5ெஸ& ெதாR$
*ைன$ ெபா(@தவைர 1 >த& 409 W+X வைர
இதைன அைம5க >?_0. (இA உUக+ *g;
டg Qறைன$ ெபா(@தA) >� எ; அளo&
மY<n G பாQ அளof0 இJத எ�@Q 
அளைவ அைம5கலா0.
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ைமLேராசா2F
XYயா 650 [ய6 \"

ைம5ேராசா$Y தFசமய0, த pைடய
aமா\Y ேபா வ\@தக@Q& அcவ

ளவாக5 கவன0 ெசf@AவQ&ைல. த p
ைடய >த ைம வ\@தக@Qேலேய அைன@A
>யFxகைள_0 ேமFெகா;< வD`றA.
இD$*p0, இ p0 ஒD aமா\Y ேபாைன,
இJQயாo& oFபைன5R அG>க0 ெசqய
ேவ;?ய -ைல இDJA வJதA. அA,
இர;< x0 ெகா;ட
பYெஜY aமா\Y ேபா 
வgைச8& வJத §nயா
650 aமா\Y ேபா . இJத
ேபா , அெமg5காof0
கனடாof0 ெவXயான 
* ன\, அேமஸா தள0
இத oFபைன
RG@A அGo$
*ைன வழU`யA.
அேமஸா இJQயா
தள@Q&, ¨.16,599
(16 �.*. ெவ+ைள 
வ;ண0) என அG
o5க$பYடA. இேத
ேபா , கD$W வ;
ண@QலானQ oைல
¨. 16,700. இJத
aமா\Y ேபா oF
பைன தகவ&, அேமஸா 
தள@Q ைம5ேராசா$Y aேடாgk
DJA தர$படாம&, இ ெ னாD x&லைர
oFபைன -(வன@QkDJA `ைட5`றA.

ெச ற *$ரவg மாதேம, இJத aமா\Y 
ேபா RG@A அQ கார ©\வ அGo$W ெவX
யான * னD0, இJQயாo& இத oFபைன
RG@A அGo5க$படாதA ேக+o5 RG யா
கேவ இDJA வJதA.

இJத oைல சF( அQகமாக உ+ளA என
இ$*go& ஆql ேமFெகா+பவ\க+ ெதg
o@A+ளன\. இJத ேபா , வழ5கமான

வா?5ைகயாள\க ]5ெகன இ&லாம&, 
வ\@தக0 ேமFெ கா+ப வ\க]5கானA
எ ( வைக$ப<@த$பYடA. ஆனா&, 
o;ேடாa இய5க@Q& உ+ள nக >5

`யமானA0, மQ$W n5கAமான
ஒD வசQயான Continuum. இQ&
தர$படo&ைல.

அA மY<n&லாம&, இA
பYெஜY oைல ேபா எ 
பதா&, Qualcomm Snapdragon 
212 $ராசச\ தர$பY<+ளA.
இத ரா0 ெமமg_0 1 �.*.
மY<ேம. ஆனா&, 5 அURல
அளo& OLED 720p display 
ெகா;ட Qைர தர$பY<+
ளA. இத >த ைம ேகம
ராl0 எ&.இ.?. $ளாª 
ெகா;< 8 எ0.*. Qற 
ெகா;டதாக@ தர$பY-
<+ளA.

ஏ$ர& 30 >த&
இA வா?5ைகயாள\க
]5R5 `ைட5கலா0.
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aமா\Y ேபா  வாUR0 பய னாள\க+,
அத ஹா\Yேவ\ சாத னUக+ RG@A,

பல ேபா கXைடேய ஒ$*Y< வாU`<0
பழ5க@Qைன5 ெகா;<+ளன\. இQ&
அவ\க+, ெபD0பாf0 >5 ̀ யமாக5 கDA
வA, ேபாh& உ+ள $ராசசg த ைமேய.
அத ேவக@த ைம8ைன ஆ5டா ேகா\ அ&
லA RவாY ேகா\ எனS ெசா&ைக8&, V<
தலான ேகா\ ெகா;ட $ராசச\ இைண5க$
பY<+ள aமா\Y ேபா கைள வாURவA
xறJதA எ ( கDA` றன\. இUR அQக
மQ$W ெகா;ட எ; ெகா;< ேகா\ RG5க$-
பYடா&, அJத மQ$e< சgயானAதானா எ (
Vட பயனாள\க+ எ;�வQ&ைல. எனேவ,
அJத சJேதக0 RG@A இUR காணலா0.

ஆ5டா ேகா\ மF(0 RவாY ேகா\ ேபா 
றைவ RG@A, ெமாைப& ேபா  தயா g$W
-(வனUக+, ம5கXைடேய உ;ைமயான
தகவைல@ தDவQ&ைல. எXைமயாக ம5க+
WgJA ெகா+]0 வைக8& ெகா;< ெச&வ-
Q&ைல. இAேவ, ஆதாரமFற ந0*5ைகைய
வள\$பதாக உ+ளA.

“அQக எ;N5ைக8& தர$ப<வAதா 
xறJதA” எ பA எJத ஒD சராசg மh தp0
எ;ண5 V?யேத. ஆனா&, அA எ&லா ேநர@
Qf0 சgயாக இD5காA. ேகமராைவ$ ெபா(@-
தவைர, இேத ேபால ெமகா *5ெஸ& Qற 

RG@A கN5`ேறா0. ஒD ேகமராo ெமகா 
*5ெஸ& Qற  அQ கமாக இD$பதாேலேய,
அத வ[ எ<5க$ப<0 படUக+, nகS
xறJதைவயாக இD5R0 எ ற >?oFR வர 
>?யாA. அேத ேபால, அQக ேகா\ இய5க0
இD$பதாேலேய ஒD $ராசச\ nகS xறJத தாக
இD5க >?யாA. $ராசச\ ஒ G& ஒcெ வாD
ேகா\ பRQ_0, ஒD ைமயS ெசய லகமாகS
ெசய&ப<0. அதனா&, அQக எ;N5ைக8& 
ேகா\ பRQைய $ராசசg& இைண$பதா&, அA 
ேவகமாகS ெசய&ப<0 எ ( எQ\பா\5க >?-
யாA. அைன@A ேகா\ *g lக]0 இயUR0
வைக8&, சா$Yேவ\ அ$Xேகஷ வ?வ
ைம5க$பY?DJதாேல, அA xறJததாகl0
ேவகமாகl0 ெசய&பட வ[ தD0. எ<@A5
காYடாக, எY< சைம ய&கார\க+ ஒD RG$-
*Yட உணoைன@ தயாg$பQ& ஈ< பYடா&,
அைனவg ச5Q_0, அJத உணoைன@ தயா-
g$பQ& ஈ<ப<0 வைக8& நா0 அவ\கைள
-\வாக0 ெசqQட ேவ;<0. இ&ைல எh&, 
பலg உைழ$*  பல  அJத உணo  தயா-
g$*& இD5காA.

எY< ேகா\ $ராச சg ெசய& த ைமைய$ 
பல காரNக+ -Sச85` றன. அJத $ராச
சg ெசய& ேவக இைட ெவX, (frequency), 
அைன@A ேகா\ இய5கUகைள_0 Qற ைம
யாகS ெசய&ப<@A0 சா$Yேவ\, x$ வ?-

2ராசசW] ேவக.Bறைன எ2ப: பா-Lகலா"?
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வைம5க$பY<+ள கYடைம$W ஆ`ய
அைன@A0 இைணJேத $ராசசg ெசய& த -
ைமைய உ(Q ெசq` றன.

இவFG&, $ராசச\ ஒ G ெசய& த 
ைமைய >�ைமயாக$ ெபற oடாம& ெக<$
பA அதைன இய5R0 சா$Yேவ\ ெதாR$
பாக@தா இD5R0. எ<@A5 காYடாக,
ெமாைப& சாதனUகX& இய5க$ப<0 oைள-
யாY<கைள எ<@A5 ெகா;டா&, அJத
ேக0 இயUக இய5க$ப<0 சா$Yேவ\, எY<
ேகா\ *glகைள_0, ஒேர ேநர@Q& >� Qற
ைன_0 காY<0 வைக8& அைம5க$பY?
D5R0. ஆனா&, அைன@A ேக0aகXf0
இA ேபால அைம5க$பY?D5R0 என எQ\
பா\5க >?யாA. அA ேபாலேவ, அைன@A
அ$Xேகஷ சா$Yேவ\ ெதாR$Wக]0,
$ராசச\ x$ ஒ G எY< *glகைள_0
ேவைல வாUR0 வைக8& வ? வைம5க$பY
?D5R0 எ ( எQ\பா\5க >?யாA.

ெமாைப& ேபா க]5கான $ராசச\ x$க+ 
ெபD0பாf0 ஏ.ஆ\.எ0. (ARM) -(வன@தா&
தயாg5க$ப<` றன. ஏென றா&, இJ-(
வன0 Qualcomm, Samsung, NVIDIA, and Mediatek
ேபா ற -(வனUக]ட ஒ$பJத0 ேமF
ெகா;<, அJ-(வனUக]5R x$ எJத வ?
வைம$*& இD5க ேவ;<0 எ பதைன
வழU` அதFேகFப x$கைள@ தயாg5க அp
மQ ெகா<@A ெபF(5 ெகா+`றA. அ<@த
இட@Q& இD$பA இ;ெட&. ஏ.ஆ\.எ0.
-(வன0 தா , >த >தk&, இர;< 
RவாY ேகா\ $ராசச\கைள (ெமா@த@Q&
எY<) ெகா;< x$ வ?வைம$பQ& ஈ<பY
டA. இவFG& ஒD RவாY ேகா\ *gl அQக 
பYச ெசய& Qற தர பய ப<@த$ப<0.
இ ெனாD Rவா\ ேகா\ *gl, ேபYடg,
உªண0 ேபா றவFைற5 க;காN5R0.
ெபாAவாக இJத இர;< RவாY ேகா\ *g
lக]0 தh@தhேய தா ெசய&ப<0.
இ ைற5R சJைத5R வD0 ெபD0பா லான
aமா\Y ேபா க+. ஏ.ஆ\.எ0. தJத கYட-
ைம$*& Rவா&கா0, சா0சU, u?யாெட5
ேபா ற -(வனUக+ தயாg@த x$க]ட 
தா நம5R5 `ைட5 ̀  றன. அ�a மF(0
ெலேனாவா ேபா ற, இ;ெட& -(வன@
Aட தாUக+ தயாg5R0 க0$wYட\க]5R
ஒ$பJத0 ேமFெகா; <+ள -(வனUக+ மY
<ேம, இ;ெட& -(வன@Q $ராசச\கைள$
பய ப<@A` றன. இ;ெட&, RவாY ேகா\
$ராசச\க]ட -(@Q5 ெகா;டA. ஏ.ஆ\.
எ0. -(வன0 இர;< RவாY ேகா\ அடU
`ய $ராசச\கைள5 ெகா;<+ளA. இ;ெட&
ேல$டா$ க0$wYட\க]5R, தhேய ஒD
அைம$*& வ?வைம5க$பYட $ராசச\
கைள5 ெகா<@A வD`றA.

எனேவ, ஆ5டா மF(0 RவாY ேகா\ $ராச
ச\கXைடேய ெசய& Qற ேவ(பா< அைவ
RG$*<0 எ;கX& இ&ைல. அதனா& தா , 
xல ெமாைப& -(வனUக+ தUக+ ெமாைப&
ேபா கX& உ+ள $ராசச\ x$ RG@A RG$ *
<ைக8&, அைவ “உ;ைமயான ஆ5டா ேகா\
(“True octa-cores”,)” என5 RG$*<` றன.
அ$ப?5 V(வத sல0, தUக]ைடய x$
கX&, எY< ேகா\ *glக]0 >�ைமயான
ச5Qைய@ தD0 வைக8& இய5க$ப<வதாக
அGo5` றன. 

ஆனா&, இQ& எ ன ேவ?5ைக எ றா&,
ெபD0பாலான அ$Xேகஷ க+ >�ைம
யான பல தD0 வைக8& இயUக, எY< 
ேகா\ *glக]0, ஒD $ராசசg& இயUக@
ேதைவ இ&ைல எ பேத. அ;ைம8& வJ-
QD5R0 xல ஆ;YராqY oைளயாY<க+
Vட RவாY ேகா\ $ராச ச\கX& xற$பாக 
இயUR` றன. ஆனா&, இைவ இயUக ந&ல
`ரா*5a $ராசச\ Aைண இD5க ேவ;<0.

RவாY மF(0 ஆ5டா ேகா\ $ராசச\க ]5`
ைடேய உ;ைம8ேலேய இய5க Qற ேவ(
பா< உ+ளதா எ ற ச\Sைச இDJதாf0, இJத 
மாய@ த ைமைய பல ெமாைப& ேபா -(
வனUக+, வா?5ைகயாள\கைள5 கவர பய 
ப<@Q5 ெகா+` றன எ பேத உ;ைம.
எனேவ, வாUக இD5R0 ெமாைப& ேபா 
Qறைன, அத ஆ5டா அ&லA RவாY ேகா\ 
$ராசசைர5 ெகா;< மY<0 >?l ெசq-
Qட ேவ;டா0. மFற வசQகைள@ தD0
ஹா\Y ேவ\ பாகUக]0 >5`யமானைவேய.
எனேவ, ெமா@த ெசய& Qறைன5 ெகா;<
தா , ெமாைப& ேபா ஒ ைற எைட ேபாட
ேவ;<0.

இ$ேபாெத&லா0, இைணய தளUகX&, 
பல\ ெமாைப& ேபா Qற  RG@A0, RG$-
*Yட ேபா ஒ ைற, அேத ஹா\Yேவ\
அைம$*& உ+ள மFற ேபா க]ட ஒ$
*Y<0 தகவ&கைள$ பQJA வழUR` 
றன\. இவFைற$ ப?@A நா0 ெமாைப&
ேபா ஒ G Qறைன >?l ெசq Qடலா0.

Driver: ($ைரவ')faேடாM மbk3 Tற ஆ#ப
ேர$K5 LMட5கcடG Kx$டC சாத ன5கA 
(TXaட', ம^M, Tளா_ Kைர` ேபாGறைவ) 
ெதாட'> ெகாAள ேதைவயான சா#$ேவ' >ேரா
@ரா3. faேடாM ேபாGற ஆ#ப ேர$K5 LMட5
கFC பலவைகயான சாதன5கc-கான $ைரவ'
ைபCகA ஏbக னேவ பdய#ப$ேட @ைட-;3.
அ#பK இCலாத yைலlC இRத சாத ன5கcடG
LKlC அவbSbகான $ைரவ'கA தர#ப23.

“ெதW1Q ெகாK54கK”
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ேப- அ# எ2#பdC இQதைன fஷய5கA r-
@யமானைவயாக உAளன. அைவ அைனQE3 ந3
பாEகா#Tbேக எGற தகவCகA ெதFவாக உAள
க$2ைர “ெப'சனC க3#<$ட' ேப- அ#” எGற 
தைல#TC e5கA தR EAள க$2ைர. Tர ̂ ச'கA
;Sz2கA எCலா3 ேப- அ# ெசqdட ேவa23
எGற தகவைல# பKQத TGனேர, அE எ`வள^
r-@ய3 எGபைத உண'RேதG. {-க நGS.

எ$. காJTLேகய$, ேதY.

ேப- அ# எ2#பE {க r-@யமான ஒGk என#
பலY-;Q ெதXU3. ஆனாC, எவbைற எCலா3 ேப-
அ# எ2-க ேவa23. இCைல எVC, அதனாC
ஏbப23 இழ#>கA எGன எGபைத உ5கA க$2
ைரைய# பKQத TGனேர கbk- ெகாaேடG. {க
நCல க$2ைர. பாரா$2கc3 நGSU3.

எ$. Z[பா ல]^, ெச$ைன.

தbேபாைதய Mமா'$ ேபாG பயGபா2, அவbSG
fbபைன ;SQத ஆq^ தகவCகA {க^3 பய
gAளைவயாக உAளன. இRdயi சRைதlC 
இவbSG தbேபாைதய fbபைன yலவர3 ;SQத
அXய தகவCகைள- ெகாa2 க$2ைர எ|த#ப$-
2AளE {க^3 Lற#பாக இYRதE.

எ$. ேசகJ பா_`ய$, மfைர.

gaேடாM 10 உடG தர#ப23 எ$� Tர ̂
சைரU3 �Qத#ப2QE3 வைகlC L@�ன'
தயா' ெசqய#ப$2 தர#ப2@றE எGற தகவC,
அaைம- காலQdC faேடாM 10 -; மாSயவ'
கc-; பயgAள தகவலா;3. L @�ன' அதG
ெதாட-க காலQdC இYRE, இQதைகய ேம3பா$-
2டG அ#@ேர$ ெசqE தY@றE. இதைன அைன
வY3 பயGப2Qத ேவa23.

எ$. hகமfபாjI, )fkேசq.

gaேடாM 10 LMட3 பdRE பயGப 2Q E@ற
வ'கc-;3, அRத LMடQdைன# பயGப 2Qத
லாமா எGற சRேதகQEடG உAளவ'கc-;3
உதf23 க$2ைர எ$� Tர^ச' பbSயE. மbற
Tர^ச'கcடG ஒ`ெவாY வசdயாக ஒ#T$2 தR
dYதாC, இGg3 பல' இதbகாகேவ faேடாM
10-; மாkவா'கA.

ஆJ. உதயசKLர$, உதகம_டலv.

gaேடாM 10C ஷா'$ க$ m ெதா;#>கைள உY
வா-;வE ;SQE தRத தகவC {க^3 பயgA
ளE. {க கKனமாக இY-;3 எGk எd'பா'Qத
yைலlC, பைழய rைறையேய இE^3 TGபbk
@றE எGபைத- .ட ெதFவாக^3, fபரமாக^3
தREA�'கA.

கா.)_wய ேசகர$, ெசxக,ப5;.

zேரா` அவ'கFG இள3 வயE படr3, TG
நாFC அவ' LXQத rகQEடG இY-;3 படr3,
அவ' மைறைவ ஒ$K மனைத வYQத3 அைடயi
ெசq@றE. {க நCல rைறlC அவXG வா�^
மbk3 சாதைனகA ;SQத தகவCகைளQ தRத
ைம-; நGS.

எv. எ7. அ[G |ரகா], L[(}J.

இைணய# பயனாள'கFC இரaடா3 இடQdC
த{�நா2 இY#பE {க^3 ம@�iLயான தக
வேல. ஆனாC, இGg3 @ராம# >ற5கFC 
ம-கA இைணய3 ;SQE அS யா மேலேய இY-
@றா'கA. தbேபாE, ெபாSlயC கC�X fa
ண#ப3 ஆGைலVC ம$2ேம அF-க rKU3
என அSf-க#ப$2AளE. இVேமC ம-கA க$
டாயமாக, இைணயQdைன# பயGப2Qத- கbk-
ெகாAவா'கA எGk எd'பா'-கலா3.

ேஜ. எ$. �தJ ெவxகேடச$, L[(}J.



11-4-201618

ேகAf: எ3.எM.ஆPM 2007C உAள ேவ'$ பயG
ப2Qd வY@ேறG. இdC அள^கA அைனQE3
அ5;லQdேலேய உAளE. இதைன ெசaK �$
டY-; மாbk3 வ\ இY#பதாக# பKQEAேளG.
இதைன எ#பK ேமbெகாAவE எGk fள-க^3.

ஆJ. ந,லதv|, ேசலv.
பQ&: ேவ\Y Wேரா ̀ ராn&, மாறா

-ைல8& இD$பA அURல அளl மY<ேம.
ஆனா&, ேவ( பல அளைவ அல Rக]5R
மாG5 ெகா;< ெசய&ப டl0 வ[ தJA+
ளA. இJத வைக8&, centimeters, picas, points, 
மF(0 millimeters என$ பல அள lக]5R

மாG5 ெகா+ளலா0. அதFகான வ[கைள
இUR தD`ேற .
1. ேவ\Y ஆ$ஷ a டயலா5 பா5ைஸ@

Qற5கl0. (ேவ\Y 2007& ஆea பYட 

அ�@Q, �ழாக ேவ\Y ஆ$ஷ a (Word
Options) எ ற பYடh& `X5 ெசqQடl0.

2. இடA ப5கமாக உ+ள Advanced எ பQ&
`X5 ெசqQடl0.

3. இJத பRQ8& `ைட5R0 அைன@A ஆ$
ஷ கைள_0 ஒcெவா றாக, மl¥  
aRேரா& �ைல அ�@QS ெச ( பா\5
கl0. இUR Display எ ( ஒD *gl
`ைட5R0.

4. இJத5 கYட@Q&, Show measurements
in units of: எ ( இD$பத > உ+ள
கYட@Q& `ைட5R0 �4 og அ0 W5R
G8& `X5 ெசqQடl0. இUR மாறா
-ைல8&, >தk& Inches இD5R0. �ழாக,
பல அலRக+ காYட$ப<0. உUக]5R
எA ேதைவேயா அதைன@ ேத\Jெத <@A,
ேசc ெசqA ெவXேயறl0. இh, �Uக+
ேத\Jெத<@த அல`&, மா\� மF(0 *ற
இD5R0.

ேகAf: faேடாM 10-; மாS, பயGப2Qd
வY@ேறG. Lல TரiைனகA உAளன. அdC,
கa$ேராC ேபனC TXைவ எFதாக அைடய rKய
fCைல. ஒ`ெவாY rைறU3, �bSi ெசGk, ெபற
ேவaKயEAளE. எFய வ\ இYRதாC .ற^3.

எ$. மேஹ7வq, ேகாைவ.
பQ&: o;ேடாa 10 ஆ$பேரY?U xa

ட@Q&, aடா\Y ெமpo �ழாக, >Jைதய
o;ேடாa இய5கUகX& எXதாக5 `ைட@த 
க;Yேரா& ேபன& தர$பY<+ளA. இதைன

–டாIடJ ெப. சKLர ேபா7 –ேகGg – பL,
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Settings app என அைழ5` றன\. இQ&தா ,
?a*ேள, ?ைவசa, ெநYெவா\5 கென5
ஷ a ேபா றைவ ெகா;ட க;Yேரா&
ேபன& உ+ளA. இQ& ெச (, க;Yேரா& 
ேபனk& உ+ள பல அைம$WகX த 
ைமைய மாFறலா0. ஆனா&, >Jைதய
o;ேடாa பQ$WகX& இDJத க;Yேரா&
ேபனk& `ைட@த Default Programs, AutoPlay
and the Device Manager ஆ`யவFைற இQ&
ெபற >?யாA. அதFR$ பQலாக, o;ேடாa
10&, கா\டனா sல0, அQ& ைட$ ெசqA
ெபறலா0.

எXதாகl0, oைரவாகl0 க;Yேரா&
ேபன& ெபற ஒD வ[_0 உ+ளA. aடா\Y
ெமp பYடh&, ைரY `X5 ெசq Qடl0.
அQ& பா$ அ$ ஆ` வD0 ெமpo&, 
க;Yேரா& ேபன& எ பQ& `X5 ெசqA,
க;Yேரா& ேபனைல$ ெபறலா0.

அ@Aட o;ேடாa மF(0 X �கைள
ஒD ேசர அ�@Q_0 க;Yேரா& ேபனைல$
ெபறலா0. இUேகேய, Device Manager, Task
Manager, Power Options, Command Prompt மF(0
File Explorer ேபா றவFைற$ ெபற வ[ தர$
பY<+ளA. க;Yேரா& ேபன& *goைன
ஒD ைடலாக (கYடமாக) அைம@A5 ெகா+
ளலா0. ச\S பா5¥&, “Control Panel” என
ைட$ ெசqதா&, க;Yேரா& ேபன& என5 
`ைட5R0 இட@Q& ைரY `X5 ெசqQ
டl0. இUR `ைட5R0 ெமpo&, “Pin to
Start.” எ பQ& `X5 ெசqQடl0. aடா\Y
ெமpo& இA ேதா Gயlட , அதைன
அ$ப?ேய மla க\ச\ ெகா;< இ�@AS 
ெச (, ைட&க+ உ+ள இட@Q& oY<o
டலா0. அத * ன\, அJத ைடk& `X5

ெசqA, க;Yேரா& ேபனைல$ ெபறலா0.

ேகAf: க3#<$டXC ஏG U.எM.T. $ைரfC 
இைணQE ஹா'$ KM- @ைன# பயGப 2Qத
rKயாE? அCலE அ#பK இய-;3 வைகlC 
ஏேதg3 ஹா'$ KM- உAளதா?

எ$. |ரகா] zமாJ, L[(}J.
பQ&: இAவைர இ&லாம& இDJதA.

�Uக+ ேக+o ேகYட ேநர@Q&, ஹா\Y 
?a5Rக+ தயா g$பQ& Wக4 ெபFற -( வன
மான, « ேகY -(வன0, _.எa.*. Yைரo&
இைண@A$ பய ப<@த5 V?ய ஹா\Y
Yைரoைன வ?வைம@A ெவX8Y<+ளA.
வD0 ஏ$ர& இ( Q8& இA oFப ைன5R
வரl+ளA. இத oைல 350 டால\ ஆக
இD5R0.

Innov8 எ ( இJத ஹா\Y Yைரoைன,
«ேகY அைழ5`றA. இAதா , உல` 
>த& _.எa.*. Yைரo& இைண@A$ பய -
ப<@A0 ஹா\Y Yைரc ஆR0. இதைன
இய5க@ தhயாக பவ\ ேசா\a அ&லA n 
இைண$* ேதைவ8&ைல. இத ெகா+ளளl
8 ெடரா ைபY. மாFG இைண@தாf0 ெசய&
பட5 V?ய reversible USB-C ேக*+ இதpட 
தர$பY<, அத வ[8& இதைன இய5க n  
ச5Q `ைட5`றA. இJத ெதா[& tYப@Qைன
Ignition Boost என « ேகY -(வன0 அைழ5`
றA. ந&லெதாD அfnhய@ தகடானா& ஆன
பா5¥& இA சgயாக அைம5க$பY<+ளA.

இதpைடய Yைரcக+ இயUக Seagate
Dashboard தர$பY<+ளA. பயனாள\க+ oD0
*னா&, இJத சா$Yேவ\ ெதாR$*ைன$
பய ப<@Q, ஒD `X5 ெசய&பா<, RG$-
*Yட கால இைடெவX8& ேப5 அ$ என 
அைம@A5 ெகா+ளலா0.

இதைன$ பய ப<@த, உUக+ க0$wY
டg& _.எa.*.3.1 ேபா\Y இD5க ேவ;<0.
o;ேடாa 8 மF(0 * ன\ வJத o;ேடாa
ஆ$பேரY?U xaடUகX& இA இயUR0.
OS X 10.11 மF(0 அத * ன\ வJத ஆ$ப
ேரY?U xaடUகXf0 இA இயUR0.

ேகAf: ஒG $ைர` அ-க^a$ ஒGைற ஏbப2Q
dேனG. ஆனாC, சXயாக பாMேவ'$ ெகா2Q
தா�3, அதைன# பயGப2QE3 வைகlC அE
dற-க#படfCைல. இE என-; ம$2மா? அCலE
பலY-;3 இRத Tரiைன உAளதா? இRத Tரi
ைனயாC, ஒG $ைரfைன# பயGப2QEவதைனேய
f$2f$ேடG. தய^ ெசqE சXயான வ\ .ற^3.

பா. நாசJ, இரா ேம7வரv.
பQ&: நாச\, உUக]ைடய *ரSைன எ 

னெவ ( சgயாக@ ெதgயo&ைல. ஆனா&,
ஒ ைற உ(Qயாக5 V(ேவ . ஒ Yைரo&
அ5கl;Y QறJA பய ப<@AவA nக எXA.
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உUக]5R ஏFகனேவ, ைம5ேராசா$Y அ5
கl;Y இDJதா& (Outlook.com, Hotmail, MSN
or LiveMail n அjச& >கவg) அதைனேய,
ஒ Yைரc அ5கl;Y Qற5கl0 பய ப <@
தலா0. அேத n அjச& >கவg8ைன_0,
பாaேவ\?ைன_0 பய ப<@தலா0. அ5
கl;Y ெசY ெசqவA0 nக எXA. https://
onedrive.live.com/about/en-us/ எ ற இைணய
தள >கவg8& உ+ள இைணய தள@Q& இJத
வ[க+ ெதXவாக@ தர$பY<+ளன. ைம5
ேராசா$Y அ5கl;Y இ&ைல எh&, Sign up
for free எ பQ& `X5 ெசqA, ஏேதp0 ஒD
n அjச& >கவgைய_0, பாaேவ\ைட_0
தJA அ5கl;Y Qற5கலா0.

�Uக+ VG_+ளப?, ஏFகனேவ, அ5கl;Y
QறJA, அதைன$ பய ப<@த >?யo&ைல
எ றா&, �Uகள அதFகான பாaேவ\?ைனS
சgயாக அைம5கo&ைல எ ( ெதg`றA.
எனேவ, சgயாக, ேதைவயFற aேபa oடாம&
பாaேவ\?ைன@ தJA >யFx5கl0.

ேகAf: faேடாM 8.1 எG ேல#டா# க3#<$டXC
உAளE. இdC LMட3 ஷ$ ட^a ெசqdட ஷா'$
க$ m ஒGk உYவா-;வE ;SQE rG> e5கA
எ|d இYR�'கA. அதைன அைமQdYRேதG.
ஆனC, d�ெரன அE இய5கfCைல. ஒGk நாG
மாbS இY-க ேவa23. அCலE மறRdY-க
ேவa23. தய^ ெசqE என-; அRத ஷா'$ க$ m
;SQEi ெசாCல^3.

கா.த^� ேநச$, மfைர.
பQ&: ஷா\Y கY � உDவா5` இDJதா&

-Sசய0 அA பய பாY?& இD5R0. �Uக+
அதைன@ தவறாக@ தD`¬\க+ எ ( -ைன5
`ேற . அதைன உDவா5R0 வ[ைய@ தD
`ேற .

�45கா�0 ெசY அ$ வ[கைள ேமF
ெகா+ளl0.
1. உUக]ைடய ெடa5டா$*&

காkயாக உ+ள இட@Q&, ைரY
`X5 ெசqQடl0. `ைட5R0
கா;ெட5aY ெமpo&, “New”
எ பதைன@ ேத\Jெத<5கl0.  
ெதாட\JA “Shortcut” எ பத
ைன_0 `X5 ெசqQடl0.

2. இ$ேபாA ஒD டயலா5 பா5a
`ைட5R0. இத ந<o&,
ஒD xGய பா5¥&, உUக+
ஷா\Y கY இD5க ேவ;?ய
இY@ைத அைம5க ேவ;<0. இJத 
பா5¥& shutdown /s /t 0 என ைட$
ெசqQடl0.

3. அ<@A “Next” பYடh&
`X5 ெசqQடl0.
ெதாட\JA உUக+ ஷா\Y

கY வ[5R ஒD ெபய\ ெகா<5கl0. இதFR
Shut Down எ ேற ெபய\ ெகா<5கலா0.
அைனவD5R0 ெதgJததாக இD5R0.
இ(Qயாக “Finish” எ பQ& `X5 ெசqA
ெவXேயறl0. இ$ேபாA உUக+ ெடa5
டா$*& WQய ஷா\Y கY இD5R0.
இQ& டW+ `X5 ெசqதா&, o;ேடாa
8 xaட0 ஷY டl;Y ெசqய$ப<0.
இA o;ேடாa 85R மY<ம&ல, அைன@A
o;ேடாa xaடUகXf0 ெசய&ப<0.

ேகAf: faேடாM 10 ஆ#ப ேர$K5 LMடQdb;
மாS- ெகாAள எ2Qத rK fைன எG நaபXட3
.Sய ேபாE, தbே பாE faேடாM 7C பயGப
2QE3 பலவbைறU3, ைபCகைளU3 இழREf
2வாq என அவ' எiசX-@றா'. இE உaைமயா?
உ5கA பdC பா'Qத TGனேர, இE ;SQE rK
ெவ2-க ேவa23.

எ$. �Tத|ரா$, �வகா�.
பQ&: பல>ைற க0$wYட\ மலg& இA 

RG@A எ�த$பY<+ளA. o;ேடாa 105R 
மாG5 ெகா+வேத ந&லA. உUக+ ந;ப\ 
VG_+ள, “இழ5R0 ைப&க+” RG@A �45-
கா�0 தகவைல@ தர oD0W`ேற .

o;ேடாa 7, o;ேடாa 8/8.1 kDJA,
o;ேடாa 105R மா(0ே பாA, எJத Wேரா
`ரா>0, ைப&க]0, ேபாYேடா5க]0,
டாRெம;Yக]0 இழ5க$பட மாYடாA. 
ஆனா&, xல �5க$ப<0. ெதாட\JA `ைட5
காA. அைவ எைவ என@ தD`ேற .

’u?யா ெச;ட\’ Wேரா ̀ ரா0 �5க$ப<0. 
எனேவ, இைத o;ேடாa 7, 8, 8.1 & பய 
ப<@Qயவ\க+ ஏமாFறமைடயலா0. ஆனா&,

இத இட@Q& பய ப<@த V<த& வச-
Qக]ட பல Wேரா`ரா0க+ இலவச
மாக இைணய@Q& `ைட5 ̀  றன.

கால0,  ேதாªண -ைல ேபா ற-
வFைற5 காY<0, ெடa5டா$ ேகY

ெஜY<க+ (Desktop Gadgets) �5க$
ப<0. Solitaire, Minesweeper, and Hearts
ேபா ற oைள யாY<க+ �5க$ப<0.
ஆனா&, இவFைற  o;ேடாa
aேடாgkDJA ெபF(5 ெகா;<,

இ aடா& ெசqA பய ப <@
தலா0.

தhயாக, _.எa.*. ேபா\Y?&
இைண@A இய5R0 _.எa.*. 
*ளா$* Yைரc ெசய&ப டாA.
இதFெகன தh Yைரவ\ ைப&

கைள@ தரoற5க0 ெசqA பய ப<@த
ேவ;<0. o;ேடாa 7 xa
ட@Q& இயU`ய ?o? Yைரc
இயUகாA. தhேய இதFெகன
சா$Yேவ\ பQய ேவ;<0.ேகK<–பB6


