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~டாHடI ெப.சJKர ேபா4 ~

இைணய$ பயனாள*களா, அ.க/ பய0
ப23த$ப2/ 5ர7சராக, :ேரா/ இட/

ெப>? வABறD. ெச0ற ஏ$ர, மாத3.,,
:ேரா/ 5ர7சைர 56.75% பயனாள*கL பய0
ப23.ன*. அ23த இட3., உLள பய*பாNO
5ர7சைர 14.24% ேபA/, இ0ட*ெநT எNO
Vேளார* 5ர7சைர, 12.14% ேபA/ பய0ப23
.னா*கL.

:ேரா/ 5ர7சைர ெபA/பா0ைமயான

வ*கL பய0ப23.னாW/, இXத 5ர7ச* தA/
பல பயZLள [T\ ெசய]கைள (Extension
Programs) அ.க/ ேப* பய0ப23Dவ.,ைல
எ0? ெத^ய வXDLளD. :ேரா/ தA/ இXத
[T\ ெசய]கL, _:L தA/ அைன3D ெசய
]க`டZ/ ெதாட*V ெகாa2 இயb:/
த0ைம உைட யைவ. ேமW/, ேவ? c? வ
னbகL தA/ [T\ ெசய]கைளN காTdW/,
:ேரா/ தAபைவ பாD கா$பானD/, _2த,
பய0 தAபைவe/ ஆ:/. அைவ இயNக3
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.>காக, இலவசமாக3 தர$ப2B0றன எ0ற
தகவ, பல^ட/ இ,ைல. அ$பdேய ெத^X.
AXதாW/, அவ>ைற$ பய0ப23D/ சXத*$
பbகைள$ பல* VறXதLg h2B0றன* எ0-
பேத உaைம. அ3த ைகய ெசய]கL :i3D
இb: பா*Nகலா/. jேழ தர$பT2Lளவ>i,
\லவ>ைற [bகL த>ேபாD பய0ப23.
வரலா/. இA$5Z/, அ.க பய0 தA/ cைல
எ0ற அd$பைடl,, இைவ தர$ப2B0றன.

Google Dictionary

_:L தA/ [T\ ெசய]கg,, அழ
கான அைனவA/ hA/V/ ெசய] Google

Dictionary Chrome extension. இைணய3ைத
நா/ பய0ப23Dைகl,, நமN: ஏ>ப2/
ெபாAL சா*Xத தைல வ]ைய இD m*NBறD.
பல ேவைளகg, நா/ ஆbBல ெமாnl,
அைமXத தளbகைளN காaBேறா/. அவ>i,
\ல ெசா>கL எ0ன ெசா,B0றன எ0? V^
யாD. அவ>ைற$ V^XD ெகாaடா, தா0,
அXத தள/ ெசா,ல வA/ தகவைல நா/ தவ
i0i$ V^XD ெகாLள இயW/. அ3த ைகய
opcைலl, நமN:N ைக ெகா2N:/ ெசய]
_:L அகரா.. இத0 qல/, நா/ அiயாத
கdனமான ஒA ெசா,]0 ெபாAைள நா/
உண*XD ெகாLள இயW/. அேத ேவைளl,,
அXத ெமாnl,, ஆbBல3.,, நா/ அiXD
ைவ3.AN:/ ெசா>கg0 எasNைக
ையe/ அ.க^3DN ெகாLள இயW/. இXத
ெசய]ைய, _:L தள3.]AXD இலவச
மாக இைண3DN ெகாLளலா/. இைண3DN 
ெகாaட 50ன*, நா/ பா*N:/ இைணய
தள3.,, நா/ ெபாAL காண hA/V/
ெசா,ைல3 ேத*Xெத23D, 5ர7ச^0 ெமZ
பா^, உLள இத0 ஐகாu,, இA vைற BgN
ெசwதா,, உட0 அத0 ெபாAL காTட$ப2/.
அXத$ ெபாAL :i3D ேமW/ hளNக/ 
ேதைவ$பTடா,, அ., உLள More எ0ற

ெசா,], BgN ெசwதா,, _2த, hளNக/
BைடN:/. இD நா/ _:L ேதட, தள3.,
define ம>?/ ெபாAL ேத2/ ெசா,ைலN
ெகா23தா, BைடN:/ தள/ காTட$ப2/. 
இb: BைடN:/ ஆdேயா ஐகாu, BgN
ெசwதா,, அXதx ெசா, ]ைன எ$பd உxச^Nக
ேவa2/ எ0? ஒ]Nக$ப2/.

Earth View from Google Earth

_:L எ*3 ெசய] தA/ ந/ yzl0 பட3
.ைன அdNகd பா*3தா,, ந/ உLள3.>: உ>
சாக/ ேதா0?/ அ,லவா! ஒA \லவ>ைற நா/
zக7/ hA/5, அதைன ந/ .ைரN காT\யாக
அைமNக 5^ய$ப2ேவா/. அத>கான உதhைய

இXத |T\ ெசய] நமN:3 தABறD.
5ர7ச^,, V.ய ேட$ ஒ0ைற3 ெதாடbக

BgN ெசwைகl,, கா]யாக3தா0 V.ய 
பNக/ BைடN:/. இD \ல hநாdகL எ0-
றாW/, நமN: அD அW$5ைன3 தA/. 
அத>:$ ப.லாக, ந/ yzl0 hத hதமான
படbகL Bைட3தா, உ>சா கமாக இAN:ேம.
ஒ}ெவாA V.ய இைணய$ பNக3 .>கான 
ேட$ .றN:/ேபாD/, haைணx ~>i 
வA/ Dைண ெசய>ைகN ேகாg]AXD (ேசT
டைலTd]AXD) எ2Nக$பTட yzl0 அழ
கான பட/ காTட$ப2BறD. இXதN காT\
ேபால இ0Z/ எ0ன BைடN:/ எ0?
அiய ஆவலா? இb: BைடN:/ ெமZ 
BgN ெசwD, Earth View Web Gallery N:x ெச,

Hardware: (ஹா"# ேவ") க*+,#ட" சா"/த
அைன45 சாதன6க7* இ/த ெசா:லா:
<=+>ட+ப@ABறன. மத"ேபா"@, G+, மHI,
J ேபா"@, >KLட", ேமாட*, ெரௗ#ட" என
அைன45* இ/த ெசா:P: அட6<*.
Software: (சா+#ேவ") ஹா"#ேவ" எனQ Rற+
ப@* சாதன6கைள இயQ<* க*+,#ட" VேராA
ரா*கW அ:ல5 VேராAரா*கXB ெதா<+V என
இதைனQ Rறலா*. ஆ+பேர#Z6 GIட* Vேரா
Aரா*, சா+#ேவ" அ+XேகஷBகW (எ*.எI.
ஆ\I, ேக*I ேபாBறைவ) ஆAய அைன45*
இ/த ெசா:லா: <=+>ட+ப@*.
Client: க*+,#ட" ெந#ெவா"QA: இைணQக+ப#@
ச"வராக இய6காம: பயBப@4த+ப@* எ/த க*+
,#ட_*AைளயL#எனஅைழQக+ப@*.
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ல7/. Leanback Mode எ0பதைன3 ேத*X
ெத23D,உலB0பலபாகbகg]AXDஎ2Nக$
பTட yzl0 ேதா>ற$ படbகைள
ஒA OைலT ேஷாவாக$ பா*Nகலா/.

Google Similar Pages

[bகL பா*3DN ெகாa dAN:/
இைணய தள3.>: இைணயான ேவ? தள$ 
பNகbகைளN காண ேவa2மா? அத>கான 
உதhைய இXத [T\ ெசய] தA BறD. இத0
qல/ ந/ ஆ*வ3 .>ேக>ற இைணய தளb-
கைள வdகTd காணலா/. இதைன :ேரா/
இXத [T\ ெசய] qல/ ேம>ெகாa2
நமN:3 தABறD. இைணய/ எ0Z/ கட],
நா/ hA/V/ ெபாAL |தான அைன3D
தளbகைளe/ நா/ காண இயலாD. இXத
ெசய] qல/ அவ>i, ஒA \ல தளbகைள 
நா/ காணலா/.

Google Mail Checker

இXத [T\ ெசய], �ெமlைல3 .றN:/ 
ஐகாைனN ெகாa2LளD. இதைன _:L தA
வதா,, பாDகா$V/ எgைமe/ ெகாa2L
ளD. இD ஏ>கனேவ, பய னாள*கL ம3.l,
பய0ப23த$ப2/ Checker Plus for Gmail எ0ற
[T\ ெசய]N: மா>றா னD.

Save to Google Drive

இXத [T\ ெசய] qல/ நா/ ேசzNக
hA/V/ படbகைளx ேசzNகலா/. ஒA \ல

பயனாள*கL, zக அ.கமாக படbக`ட0 பs
யா>?வா*கL. இைணய3., கா�/ படb
கைள உடZடN:ட0 ேச} ெசw.ட hA/
Vவா*கL. இவ>ைற _:L Tைரh, ேச}
ெசw.2/ பழNக/ உa2 எ0றா,, இXத [T\
ெசய] zக7/ பயZLளதாக இAN:/. hA$
ப$பTட பட3.0 |D, ைரT BgN ெசwD,
BைடN:/ ெமZ qல/ _:L Tைரh,
உLள ேபா,ட^, ேச} ெசw.டலா/. பட/
மT2z0i, இைணய தள3., உLள ெடNOT
ைடe/ ேச} ெசw.டலா/. பட/ ம>?/
ெடNOT ஆBயவ>ைற ைப,களாக ேச} ெசwத
50ன*, இேத [T\ ெசய]lைன$ பய0ப
23., |a2/ .றXD பா*Nக7/ ெசw.டலா/.

Data Saver

இXத [T\ ெசய]ைய$ பய0ப 23., ந/
க/$�Tட* அ,லD Oமா*T ேபாZN:, :i$-
5Tட இைணய தள3ைத அ�க3 ேதைவ$
ப2/ ேடTடா hைனN :ைறNகலா/. இXத 
[T\ ெசய], ேடTடாhைனx ~ANB$ பய0-
ப23D/ ெதாn, �Tப3.ைன$ பய0ப23D
BறD. இD _:L ச*வ*கg0 Dைண ெகாa2
இயb:BறD. இXத [T\ ெசய]ைய$ பய0ப
23Dைகl, Details எ0ப., BgN ெசwதா,,
எXத அளh>: நா/ ேடTடாhைன ேச} ெசw
.ANBேறா/ எ0? ஒA வைரபடமாக$ பா*N
கலா/.

Personal Blocklist

நா/ :i$5Tட ெபாAL :i3D _:L
ேதட, தள3.0 qல/ ேத2ைகl,,
நா/ ேத2/ cைலN:x ச>? :ைறXத
பaVகைளN ெகாaட தளbகைள, இXத
[T\ ெசய] qல/ த23D ைவNகலா/. இXத 
[T\ ெசய] qல/ [bகL ேதd அie/,
search engine results page (SERP) பNக3.,
ேதைவய>ற தளbகைள3 த2Nக உத 7B
றD. இ}வா? த2Nக$பTட இைணய தள 
vகவ^கைள, தைடl]AXD [Nக7/ இXத
ெசய] உத7BறD. இ}வா? நா/ த23D
ைவN:/ தளbகg0 பTdயைல$ ெப>?

USB -- Universal Serial Bus: (abவ"ச: cKய:
பI) க*+,#ட _டB இைணQக+ப@* >ற
சாதன6கைள எXதாக இைண45+ பயB
ப@4த ஒ_ வe. Iேகன", மHI, >ளாf
Zைரg, >KLட" என4 தhேபா5 அைன45
சாதன6க7* இதB வeேய தாB க*+ ,#-
ட_டB இைணQக+ப@ABறன. க*+,#ட"
இய6AQ ெகாLZ_Q<*ேபாேத இதைன+
பயBப@4i சாத ன6கைள இைணQகலா*, 
jQகலா*.
Control Panel: (கL#ேரா: ேபன:)
kLேடாI இயQக4iB Iடா"# ெமlk:
தர+ப@* ஒ_ m: என இதைனn ெசா:-
லலா*. இதB oல* kLேடாI இயQக4iB 
அZ+பைடn ெசய:பா@கைள ெச*ைம+
ப@4தலா*. அ45டB ெப"சன: க*+,#ட" 
மhp* இைண/த சாதன6கW ெசய:ப@*
தBைமையa* cர ைமQகலா*.
Network: ெந#ெவா"Q (இBட"ெந# உ#பட)
A: இைணQக+ப#Z_Q<* ஒ_ க*+,#
டK: உWேள அlமirB= வ_* அ@4த
வKB sயhGைய4 த@Q<* ஒ_ சா+#ேவ"
அ:ல5 G=ய ஹா"#ேவ" சாதன*.
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அ., மா>றbகைளe/ ேம>ெகாLளலா/.

Caret Browsing

ந/ இைணய3 ேதட, vைறl, உதh2/
[T\ ெசய] இD. Caret எ0பD நக*3தN _dய
க*ச*. இதைனN ெகாa2 ெடNOT ேத*Xெத
2Nகலா/. இதைன$ பய0ப23Dேவா* zக
zகN :ைறேவ. இXத [T\ ெசய]ைய$ ப.Xத 
50ன*, :ேரா/ 5ர7சைர |a2/ இயN
க7/. க*சைர எXத இட3.W/, ஓ* இைணய$
பNக3., ெகாa2 ெச,ல7/. அத0 50ன*,
அ3தள3.,, அ/VN :i jகைளN ெகாa2
இயbகலா/. ஏேதZ/ ]bNைக அைடXD
hTடா,, கaTேரா, + எaட* அ�3.,
:i$5Tட இைணய தள3.ைன3 .றNகலா/.
இ., தர$பT2/ Options பTட0 ேமW/ பல
வச.கைளN காT2BறD.

Google Translate

இXத [T\ ெசய]l0 பய0 நா/ நா2-
கைள, ேவ? கலாxசார மNகைள சX.Nைகl,
ெத^ய வA/. ேவ? ஒA ெமாnைய [bகL
க>?N ெகாL`/ மாணவராக இA$50, இXத
[T\ ெசய]l0 அAைம உbக`N:$ V^e/.
_:L உbகL hA$பbகg]AXD உbகL
ெமாn ம>?/ ேதைவைய உண*XD ெகாa2, 
ேவ? ஒA ெமாnl, [bகL ஓ* இைணய
தள3.ைனN காaைகl,, அXத$ பNக/ 
v�ைமe/ ெமாn ெபய*Nக hA$பமா?
எ0? ேகT2, உbக`N:$ V^e/ ெமாnl,
ெமாn ெபய*3D3 தA/. ஓ* இைணய தள3
.ைன$ பா*3DN ெகாa dANைகl,,
ஏேதZ/ ஒA ெசா,ைல3 ேத*Xெத23D, ைரT
BgN ெசwD, BைடN:/ Options ெமZh,,
Translate ஐகா0 |D BgN ெசwதா,, அXத
ெசா, உbக`Nகாக ெமாn ெபய*Nக$பT2
காTட$ப2/. உbகL ெமாn எ0னெவ0?,
vத]ேலேய ஆ$ஷ0O பTdய], ேத*Xெத
2Nக ேவa2/. இ., zகx \ற$பான அ/ச/
எ0னெவ0றா,, அXத ெசா,ைல எ$பd உxச-
^Nக ேவa2/ எ0? ேகT23 ெத^XD ெகாL-
ளலா/. இXத ெமZ ேமலாக உLள ஆdேயா
ஐகாu, BgN ெசw.ட ேவa2/. இ}வா
றான ேதட$ப2/ ெசா>கைள$ பTdயலாக
ேச} ெசwD ைவ3D$ 50 நாg, |a2/
பா*3DN ெகாL`/ வச.e/ இXத [T\ ெசய
]l, தர$ப2BறD.

Google Input Tools

நா/ hA/V/ ெமாnl, ெடNOT 
அைமNக இXத [T\ ெசய] உத 7BறD. இXத
ெசய], ஏற3தாழ 90 ெமாn க`N:/ ேமலாக
அவ>i>கான j ேபா*TகைளN ெகாa2L
ளD. .ைரl, காTட$ப2/ இXத j ேபா*T

கg0 வnயாக, அXத ெமாnகg, நா/ ைட$ 
ெசw.டலா/. ைகெய�3.ைன உண*XD
ெடNOT அைமN:/ வச. 40 ெமாnக`N:
ேமலாக தர$பT2LளD. இXத [T\ ெசய-
]l0 ஐகாu, BgN ெசwD, அ., காTட$
ப2/ Options 5^hைன3 ேத*Xெத2Nக7/.
இb: [bகL உbகL ேதைவNகான ெமாn
கைளe/, அவ>ைற எ$பd உL�2 ெசw.
டலா/ எ0பைதe/ ேத*Xெத2Nகலா/. ெமாn
ஒ] ெபய*$V வச.e/ BைடNBறD. [bகL
hA/V/ ெமாnl, ெடNOT அைமNக,
ஆbBல எ�3Dகைள$ பய0ப23., அ/
ெமாnl, எ�.னா,, அXத மா>? ெமாnl, 
ெசா>கL அைமNக$ப2/.

ேமேல :i$5Tடைவ தhர, இ0Z/
பல பயZLள [T\ ெசய]கைள, _:L த0
:ேரா/ 5ர7சAN:3 தXDLளD. ேமேல தர$
பT2Lளைவ, பல AN:/ பய0படN _d
யைவ எ0ற அd$பைடl, தர$பT 2Lளன.
ம>றவ>ைற [bகேள, இைணய தள3 ேதட, 
qல/ ேதd எ23D$ பய0ப23தலா/.

எXத cைலlலாவD, இXத [T\ ெசய]கL
ேதைவ இ,ைல எ0றா,, :ேரா/ 5ர 7ச^0
Settings பNக/ ெச0?, Manage Extension 5^7
ெச0?, :i$5Tட எNOட0ஷ0 VேராBரா/ 
அAேக உLள :$ைப3ெதாTd ஐகாu, BgN
ெசwதா,, அD [Nக$பT2h2/.

Doc: இ5 ஒ_ ைபPB ெபயK: உWள 5ைண+
ெபய". இ/த ெபய_டB உWள ைப: ைமQ
ேராசா+#ேவ"#ெதா<+>: உ_ வானைப:எB
பதைன இ5 <=QAற5.
Domain Name: இBட"ெந#Z: உWள தகவ: 
தள6கைள இn ெசா:லா: <=+>@ABறன".
அ/த தள4iB ெபயைர இ5 <=QAற5.
Download: க*+,#ட" ஒB=P_/5 ேநரZயாக
இBெனா_ க*+ ,#ட_Q<+ ைபைல மாhp
வதைன டHLேலா# எனQ <=+>@Aேறா*.
இ_+>l* இBட"ெந# ெந#ெவா"QA: 
இைண/5Wள க*+,#ட KP_/5 ஒ_ ைப:
இறQA+ பiய+ப@வதைனேய இ5 ெப_*
பாt* <=QAற5.
Taskbar: (டாIQ பா") kLேடாI இயQக4i:
மாb#ட" iைரr: Jழாக இய6<* jW க#ட*. 
இi: Iடா"# ெமl, kைரவாக அ+XேகஷB
VேராAரா*கைள இயQக ஐகாBகW அட6Aய
ெதா<+V, இய6AQ ெகாL Z_Q<* அ+X
ேகஷB VேராAரா*கXB ைப:க7Qகான க#
ட6கW மhp* கZகார*, >Bனvr: இய6AQ
ெகாLZ_Q<* VேராAரா*கXB ஐகாBகW
ஆAயைவ இ_Q<*. இவhைற4 ேதைவ+ 
ப@*ேபா5 AXQ ெசw5 ெபறலா*.

“ெதYZ[ ெகாD\]கD”
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த>ேபாD வA/ க/$�Tட* ம>?/ 
ேல$டா$ க/$�Tட*கg,, இரa2

e.எO.5. ேபா*T பைழய வைக ம>?/ V.ய
வைக (e.எO.5. 3) தர$ப2BறD. இத>B
ைடேய, e.எO.5. 4 ேபா*T ெதாn, �T
ப3.>: அத>கான ஆwவைம$V அbjகார/
வழbBeLளD. பல* இD e.எO.5.3 இ0
இ0ெனாA வdவேம எ0? _i வAB0றன*.
8 அb:ல/, 5.25 அb:ல/ ம>?/ 3.5 அb
:ல/ எ0ற அள7கg, ெவgயான 5ளா$5
dON பய0பாTd>:, e.எO.5. ேபா*T
ம>?/ $ளா� Tைர}கL v>?$ VLg
ைவ3தன.

e.எO.5. ேபா*T ம>?/ Tைர} வைக
க`/ ேவக மாக வள*XD இ0ைறய cைலைய 
அைடXDLளன. Universal Serial Bus எ0பத0
~ANகேம, e.எO.5. 1990 ஆ/ ஆa2
வாNB,, இத0 வைரயைற அைமNக$பT2, 
க/$�Tட* ெதாn, 5^7க`N: வழbக$
பTடD. j ேபா*T, :i$5Tட இட3ைதx
~TdN காT2/ சாதனbகL, d�Tட, ேகம
ராNகL, 5^aட*கL, ேபா*Tட5L |dயா 
5ேளய*கL, dON Tைர}கL, ெநTெவா*N
அடா$ட*கL ஆBயைவ ெப*சன, க/$ �T
ட*க`ட0 இைண வD :i3த ெதாn, �Tப 
வைரயைறைய e.எO.5. ெகாa2LளD. த>
ேபாD, Oமா*T ேபா0, ெப*சன, d�Tட,
அ\OடaT சாதனbகL ம>?/ hdேயா
க0ேசா, சாதனbகL ஆBயவ>?N:/ இD
ெபாAX. வAமா? அைமNக$பT2 ெவg-
lட$பT2LளD. பd$பdயாக வள*XD,
ெச0ற ஜூைல 2013,, e.எO.5. 3.1 வ*3தக 
�.யாக மNக`N:N Bைட3தD.

V.யதாக, e.எO.5. வைக 4 hைரh,
ெவg வர இANBறD. இD v0V ெவg
யான ம>?/ த>ேபாD VழNக3., இAN:/ 
அைன3D e.எO.5. ேக5Lகைளe/ மா>ற 
இANBறD.

ந/ �Td,, அWவலக3., ச>? ~>i$
பா*3தா,, Universal Serial Bus என$ப2/
e.எO.5. ேக5Lக`ட0 பய0ப23த$ப2/
பல சாதனbகைள$ பா*Nகலா/. ெமாைப, 
ேபா0கL, ேகமராNகL, ெதாைலN காT\$ 
ெபTdகL, hdேயா 5ேள ய*கL, 5^a
ட*கL, ெதாைல ேப\கL என இவ>i0 வ^ைச
[a2 ெகாaேட ெச,W/. ஓராad,, ஏற3-
தாழ 300 ேகாdN: ேம,, e.எO.5. ேபா*TகL 
h>பைனN: அZ$ப$ப2வதாக ஒA தகவ,
_?BறD. வர இAN:/ e.எO.5. வைக 4,
இத0 பய0பாTைட இ0Z/ அ. க$ப23D/

கX(Y2டZH[( )Kயவரா!

 .எ".#. ெதா() *+ப வள012
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என எ.*பா*Nகலா/.

e.எO.5. வைக 4 :i3D அiXD
ெகாL`/ v0, e.எO.5. வைக A ம>?/
e.எO.5. வைக B, இவ>i>: இைடேய
உLள ேவ?பா2கL ஆBயவ>ைற அiXD
ெகாLள ேவa2/. ெபாDவாக, e.எO.5. 
தர வ^ைச ம>?/ ப.$V (versions), அத0
ேடTடா ப^மா>ற இயNக ேவக/ ம>?/
ெசய, .ற0 ெகாaேட வைர யைற ெசwய$
ப2B0றன. e.எO.5. வைக (Type) எ0பD
அத0 வdவைம$ைபe/, இதைன இயN:/
வய* அைம$V ம>?/ ேபா*T ஆBயவ>ைறN
:iNBறD.

e.எO.5. ைட$ A (USB Standard-A, USB Type
-A) e.எO.5. Oடாaட*T A என7/ அைழN
க$பTடD. இD தTைட யாக7/, ெச}வக
வdhW/ அைமNக$பTடD. ஒA e.எO.5.
ேக5g,, Type A கெனNட* (A-male connector)
க/$�Tட* ேபா0ற சாதனbகg, இைணNக$
ப2/ vைனயாக இAN:/. இத0 இைண$
5ைன வாbBN ெகாLவD A- female ேபா*T
என அைழNக$ப2/.

பலவைகயான e.எO.5. ப.$VகL (USB
1.1, USB 2.0, USB 3.0) USB Type-A வdவைம$
5ைனேய ெகாadAXதன. அதாவD, ைட$ ஏ
கனNட* (Type-A connector) எ$ேபாD/ ைட$
ஏ ேபா*T2டேனேய இைணXதன. எ23DN
காTடாக, e.எO.5. ப.$V 3 ெகாaட எNO
ட*ன, ஹா*T Tைர}, e.எO.5. ேபா*T
2 உடZ/ இைணXD ெசய,பTடD. அேத
ேபால, வய*களா, ஆன e.எO.5. ேக5L-
கைளN ெகாadAXத, \iய சாதனbகளான,
ம7O, j ேபா*T, ெநTெவா*N அடா$ட*
ேபா0றைவ எ$ேபாD/ e.எO.5. ஏ கனNட*
கைளேய பய0ப23.ன.

e.எO.5. 3 கனNட*க`/, ேபா*Tக`/,
e.எO.5. வைக 2ஐN காTdW/ _2த,
எasNைகl, 50கைளN ெகாa2L
ளன. ஏென0றா,, அ$ேபாDதா0, _2த,
ேவக3., தகவ,கைள$ ப^ மாiN ெகாLள 
vde/. இA$5Z/, இXத 50கL அைமN
க$பTட வைகயானD, vXைதய e.எO.5. 2
ேபா*TகgW/, இவ>ைற$ பய0ப23த vd

BறD.

^.எ4.`. வைக 2

வழNகமான e.எO.5. ேக5g,, ஒA 
vைனl, ைட$ 5 கனNட* ெகாa2 வdவ
ைமNக$ப2B0றன. இதைன Type B- male என
அைழNB0றன*. இைணNக$ப2/ சாதனb
கg, உLள e.எO.5. ேபா*T Type B- female
என அைழNக$ப2BறD. 5^aட*, ேபா0
ம>?/ எNOட*ன, ஹா*T Tைர} ேபா0
றைவ இதைன$ பய0ப23DB0றன.

தj qxவன ^.எ4.`. (Proprietary USB)

அைன3D சாதனbக`/ இேத ேபா0ற
ஒேர மா.^யான e.எO.5. ேக5Lகைளe/,
ேபா*Tகைளe/ ெகாa 2Lளன எ0? நா/ 
ஒT2 ெமா3தமாகN ெகாLள vdயாD. \ல
c?வனbகL, தbகg0 ெசாXத ெதாn, �T
ப3., உAவாNக$பTட e.எO.5. வைக
கைளN ெகாa2Lளன. ைட$ 5 $ளN ம>?/
கனNட* ஆBயவ>i0 இட3., தbக`ைடய
வdவைம$5, உAவானவ>ைற அைம3DN
ெகாa2Lளன. இத>: எ23DN காTடாக, 
ந/ அைன வAN:/ அivகமான ஐேபT
ம>?/ ஐேபா0கைளN _றலா/. வழNகமான
ைட$ 5 vைனl,, இைவ 30 50 அ,லD
ைலTub கனNட* அைம$ைபN ெகாa 2L
ளன. இவ> iW/ ைட$ ஏ வழNக/ேபாலேவ
தர$பT2LளD இb: :i$ 5ட3தNகD.

^.எ4.`. வைககF வள}�:

1. ^.எ4.`.1.1: ஆகOT, 1988, ெவgயா
னD. எ,லாA/ பய0ப23.ய vத,
e.எO.5. ப.$V இDதா0. இத>: v0
வXத e.எO.5.1, �க*ேவா* சாத னbகg, 
இட/ ெபறேவ இ,ைல. இத0 அ.கபTச
ேவக/ 12Mbps. இ$ேபாD இD வழNக3.,
இ,ைல.

2. ^.எ4.`.2: 2000 ஆ/ ஆa2, ஏ$ர, மாத/
இD ெவgயானD. உxச பTச ேவக3.,
இயb:/ே பாD 480Mbps ேவக3.,
ேடTடா ப^மாற$ப2/. இத0 அ.க பTச
z0 சN. ப^மா?/ .ற0 2.5V, 1.8A ஆக
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உLளD. இD e.எO.5. 1.1. ப.$ VடZ/
ெசய,ப2/.

3. ^.எ4.`. 3: நவ/ப*, 2008, இD அiv
கமானD. zக அ.க ேவக3., இயb:/
ேபாD, இத0 ேடTடா ப^மா>ற ேவக/
5Gbps ஆக உLளD. e.எO.5. 3 ேபா*T
(கனNடA/ _ட) ெபாDவாக [ல cற3.,
இAN:/. இD vXைதய ப.$பான e.எO.
5. 2 உட0 இைணXD/ ெசய,ப2/.

4. ^.எ4.`. 3.1: 2013 ஆ/ ஆad,,
ஜூைல 16, ெவgயானD. இD e.எO.
5. 3 ப.$50 ேவக3ைதN காTdW/ இA
மடb: ேவக3., (10Gbps) இயb:BறD.
இதைன இ$ேபாD SuperSpeed USB 10 Gbps
என7/ அைழNB0றன*. USB 3.1 ஐ$ பய0-
ப23D/ சாதனbகL hைரh, வA/ என
எ.*பா*N:/ cைலl,, e.எO.5. Type C
வைகlேலேய இu சாதனbகL வA/ என
கA3D ெத^h$பவ*க`/ உa2.

5. ^.எ4.`. ைட( �: இத0 ேபா*T ம>?/
கனNட*, ைமNேரா 5 e.எO.5.l, உL
ளD ேபாலேவ உLளன. Type- C ேபா*T
அள7 8.4 z| x 2.6 z| எ0ற அளh,
உLளD. இதனா,, zகx \iய அளhலான
சாதனbக`டZ/ இD இயbகN _dய
தாக உLளD. இத0 இ0ெனாA அ/ச/,
இதைன எ$பd ேவa2மானாW/, சாதன3
Dட0 இைணNகலா/. த>ே பாைதய e.எO.
5. $ளNBைன இைணNைகl,, ந/z, 
ெபA/பாேலா*, அதைன மா>i ைவ3D 
இைணNக vய>\ ெசwD, 50 தைல மா>i,
ச^யாக ேபா*Td, இைண$ேபா/. V.ய 
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ே ப ா' க ) *
காண/ப,GறH.

ஆ4+ரா_+ 2"டG பயWபா+; ப]`;
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கைட# ைப&ட' ேவ*+ ,ற.க

ேவ*T அ,லD ேவ? எXத VேராBரா/
பய0ப23.னாW/, ஒAvைற vd3D 

ம?vைற இயNக3 ெதாடb:ைகl,,
இ?.யாக3 .றXD பய0ப23.ய ைபைல3 
.றXD பய0ப23த எa�ேவா/. ைப, 
ெமZ ெச0?, பTdயைல3 .றXதா,, 
அ., vதலாவதாகN BைடN:/ ைப,
அDவாக3தா0 இAN:/. அ,லD �ச0T]
�O2 ைப, பTdயைல$ ெப>றா,, அ., 
கைட\யாக$ பய0ப23.ய ைபைல$ ெப>?
BgN ெசwD, 50ன* இயNகலா/. இXத
BgN:கைள zxச/ ெசw.2/ வைகl,, ஒA
ெசTdbO அைம3தா,, ேவ*T VேராBரா/
.றN:/ேபாேத,இ?.யாகநா/பய0ப23.ய
ைபWட0 ேவ*T இயbக3 ெதாடb:/. jேழ 
:i$5T2Lளபd ெசT ெசw.ட7/.
1. Oடா*T பTட0 அ�3த7/.
2. ர0 ேத*Xெத2Nக7/.
3. இ?.l, தர$பT2Lளைத அ$பdேய

ைட$ ெசw.ட7/: winword.exe /mFile1
4. ஓேக BgN ெசw.ட7/.

இ., தர$பT2Lள /m OhTx ஒA
ேமNேரா அ,லD கTடைளைய இயN:/.
இXத இட3.,, File1 எ0பD v0னேர
வைரய?Nக$பTட ஒA ெபய*. ஒA ைப]0 
ெபய* எ0னவாக இAXதாW/, இDேவ
ெபயராக மா?/. இதைன அ23D,
1. haேடாO எNOVேளார^,, winword.

exe எ0ற ைபைலN கaடiய7/. இD
வழNகமாக, C:\Program Files\Microsoft Office\
Office\ folder எ0ற இட3., BைடN:/.
இ., ைரT BgN ெசwD, BைடN:/
ெமZh, Create Shortcut எ0பைத3
ேத*Xெத2Nக7/. haேடாO ஷா*TகT
ஒ0ைற உAவாN:/. இD பTdய]0
இ?.யாகN காTட$ப2/. 50ன*, V.ய 
ஷா*TகTd, ைரT BgN Send To Desktop
எ0பைத3 ேத*Xெத2Nக7/.

4. இu ெடONடா$5,, V.ய ஷா*TகT
ஐகாைனN கaடiய7/.

5. இ., ைரT BgN ெசwD, Properties
ேத*Xெத2Nக7/.

6. ஷா*TகT ேட$5,, /mFile1 எ0ற OhTைச
OT^b:ட0 இைணNக7/.

7. ஓேக BgN ெசw.ட7/.
இXத ஷா*TகTைட$ பய0ப23., எ$ேபா

ெத,லா/, ேவ*T .றNக$ப2Bறேதா, இ?.
யாக$ பய0ப23த$பTட ைபWடேனேய,
ேவ*T .றNக$ப2/. 

ஓ* எxச^Nைக. [bகL ஒ0?N: ேம>பTட
ேவ*T VேராBரா/ பய0ப23Dபவராக இAX
தா,, ேமேல 1, காTட$பT2Lள
இட3., ச^யான ேபா,ட^0 ெபயைர3 தர 
ேவadய.AN:/.

பாரா வ1வைம3ைப
ம4றவ4546 அைம.க

ேவ*T ெதா:$5, _2த, பய0கைள3 தA/
ஒA சாதன/ பா*மT ெபlaட* எ0Z/

வச.ஆ:/.இத0qல/ஒAபாராபா*மTdைன
இ0ெனாA பாராh>: மா>றலா/. vத],
எXத பாராh0 பா*மTdைனN கா$5 ெசwD
இ0ெனாA பாராh>: மா>ற hA/VB�*கேளா
அதைன ெசலNT ெசw.ட7/. 50 ¦,
பா^, பா*மT ெபlaட* எ0ற 5^h,
BgN ெசw.ட7/. 50 எXத பாராh, இXத
பா*மTdைனx ெசW3த ேவa2ேமா அதைன
ேத*Xெத23D BgN ெசw.ட7/. இேத
பா*மTைட3 ெதாட*XD கா$5 ெசw.ட பா*மT
ெபlaட^, டVL BgN ெசw.ட ேவa2/.
|a2/ பா*மT ெபlaடைர :ேளாO
ெசw.2/ வைர இXத பா*மT ெதாட*XD கா$5
ஆ:/. :ேளாO ெசw.ட பா*மT ெபlaட^,
இ0ெனாA vைற BgN ெசw.ட ேவa2/.
அ,லD எOேக$ jlைன அ�3த ேவa2/.

ேவ*T2007ெதா:$5,, பா*மT ெபlaட* 
ெபற, ேஹா/ ேட$5,, Bg$ ேபா*T 
5^h,, வலD qைலl, இAN:/  பா*மT
ெபlaட* ெச0?, ேமேல காTட$பT2Lள
மா>றbகைளx ெசய,ப23தலா/. இXத ஐகா0, 
ெபlaT 5ர� ஐகானாகN BைடN:/.
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எ.ெஸ; – அவ#ய >?.6 வ@கA

எ Xத அ$gேகஷ0 VேராBராzW/,
அைனவAN:/ அைன3D/ vNBய

மானைவ எ0? கAத vdயாD. உbக`N:
vNBயமானD ம>றவ*க`N:x சாதாரணமாக
இANகலா/. அேத ேபால மா>ie/
ெசா,லலா/. இA$5Z/ இb: அ.க/ 
பயZLள \ல h3.யாசமான ஷா*T கT
j ெதா:$VகL இb: தர$பT2Lளன.
அxசd3D உbகL ேமைஜN: அAேக ஒTd
ைவ3D$ பய0ப23தலா/.

Control + “C”: Copy
Control + “X”: Cut
Control + “V”: Paste
F2:அ$ேபாைதய ெச,ைல எdT ெசw.ட.

(எgதாக எdT ெசw.2/ வைகl, ெச,
ெரபர0சO அைன3D/ வaண3.,
அைமNகலா/)

F5: Go to
F11: உடனd சா*T BைடNக
Shift + F3: ேபOT ெசய,பாTd>கான

hஸா*T BைடN:/.
Control + F3: ெபயைர வைரயைற

ெசw.டலா/.
Control + “+” அ$ேபாைதய ேத*7N: ஏ>றபd

ெச,, ப2Nைக ம>?/ ெநT2 வ^ைசlைன
இைடx ெசA:/.

Control + “--”: அ$ேபாைதய ேத*7N: ஏ>றபd
ெச,, ப2Nைக ம>?/ ெநT2 வ^ைசlைன
[N:/.

Shift + Space: v� ப2Nைக வ^ைச
e/அ$ேபாைதயஏ^யாh>காகேத*Xெத2Nக$
ப2/. இD எ0ன எ0? ெகா23D$ பா*3D
உண*XD ெகாL`bகL.

Control + Space : v� ெநT2
வ^ைசe/ அ$ேபாைதய ஏ^யாh>காக
ேத*Xெத2Nக$ப2/. இD எ0ன எ0?
ெகா23D$ பா*3D உண*XD ெகாL`bகL.

Control + “!” (அ,லD Control + Shift + “1”:
எaைண இரa2 தசம Oதான3., பா*மT
ெசw.2/.

Control + “$” (அ,லD Control + Shift + “4”):
கர0\யாக பா*மTெசw.2/.

Control + “%” (அ,லD Control + Shift + “5”):
சத�த3., பா*மT ெசw.2/.

Control + “/” (அ,லD Control + Shift + “7”):

சl0d5N ஆக பா*மT ெசwய$ப2/.  
Control + “&” (அ,லD Control + Shift + “6”):

அ$ேபாD ேத*Xெத2Nக$பTdA$பதைனx
~>i \iய பா*ட* அைமNக$ப2/.

எ.ெஸ; ெதா63C;
ஆ+ேடா ெரகவ*

எ/.எO. ஆ«O 2007 ம>?/ ஆ«O
2010 ஆBய ெதா:$Vகg,, \றXத ஒA
:i$5ட3தNக வச., ஆTேடா ெரகவ*
வச. ஆ:/. இத0 qல/ :i$5Tட கால
இைடெவgl,, ஆ«O அ$gேகஷu,
அைமNக$ப2/ ேடTடாhைன3 தானாக ேச}
ெசwD ைவN:/பd ெசw.டலா/. இதனா,,
பவ* இ,லாம, ேபா:/ கால3., அ,லD
haேடாO Bரா� ஆ:/ேபாD, ந/ ேடTடா
நமN:N BைடN:/. இXத கால இைடெவgைய
எ$பd அைம$பD எ0? பா*Nகலா/.

அைன3D ஆ«O 2007 அ$gேகஷ0 
VேராBரா/கgW/, இXத கால இைடெவg, 
மாறா cைலl, 10 czடbகளாக
அைமNக$ப2BறD. இதைன நா/ எXத
அளhW/ ைவ3DN ெகாLலலா/. எ23DN 
காTடாக5czடbகளாகஇதைனெசTெசwதா,,
[bகL எXத அ$gேகஷ0 VேராBராz,
ெசய,பT2N ெகாadAXதாW/, ஒ}ெவாA 
5 czட3.>: ஒA vைற, [bகL அைம3த
ேடTடா அைன3D/ உLள ைபலாக அD ேச}
ெசwய$பT2N ெகாaேட இAN:/. இதைன
எ$பd எNெஸ, VேராBராz, அைம$பD 
என பா*Nகலா/.
1. ஆ«O பTடu, BgN ெசw.ட7/.
2. BைடN:/ ெமZh0 jழாக “Excel Options”

எ0? உLள பTடu, BgN ெசw.ட7/. 
3. இ$ேபாD “Excel Options” டயலாN பாNO

BைடN:/. இ., உLள ெமZh0 
இடD பNகமாக உLள Save எ0பதைன3
ேத*Xெத2Nக7/.

4. இb: “Save AutoRecover information” எ0?
உLள இட3., காTட$பT2Lள ெசN
பாN¬, dN அைடயாள3ைத இட7/.

5. எ3தைன czட இைடெவgl,, எNெஸ, 
ேடTடாhைன ேச} ெசw.ட ேவa2/ 
எ0பதைன vd7 ெசw.ட7/.

6. அ23D ஓேக BgN ெசwD ெவgேயற7/.
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ஏ>கனேவ, பய0ப23. 50ன*, V.ய
ேபா0கைள வாb:/ ேபாD .A/ப 

அg3த, \0ன \0ன 5ரxைனக`Nகாக3
.A/ப$ெப>ற ஆ$5L ஐேபா0கைள, VD$
53D h>பைன ெசwவைத ஆ$5L c? வன/
வழNகமாகN ெகாa2LளD. இX.யாh,,
இD ேபால பய0ப23. 50ன* VD$53த
ஐேபா0கைள h>பைன ெசw.ட, ம3 .ய
அர\0 இத>கான Dைறlட/ அZம. ேகT
டD. அர~ v>iWமாக இதைன ஒDNB, அZ
ம. அgNக ம?3DhTடD.

இ3தைகய ேபா0கL, தbகL பய0பாT2
கால3.0 இ?.l, இAN:/. எனேவ,
hைரh, அத0 பய0பாT2 த0ைமைய 
இழXD, ஏ>கனேவ, இX.யாh, ெபAB
வA/ z0 அ� சாதனbகL :$ைபைய அ.-
க$ப23D/ என, அர\0 ~>?$ Vறx opc
ைலNகான அைமxசக/ ெத^h3தD.

இ}வா? h>பைனN: வAபைவ பைழய
ேபா0கL இ,ைல எ0?/, இவ>ைற ஒ^ �
னலாக3 தயா^N:/ இட3., VD$5Nக$பT
டைவ என7/, அவ>i>: V.ய IMEI எaகL
தர$பT2, ஓராa2 வாரa de/ ெகா2Nக$-
ப2வதாக7/ ஆ$5L ெத^h3ததைன அர~
ஒDNBhTடD.

இD ஆ$5L c?வன3.>: ஏமா>ற/

அg3DLளD. இX.யாh, ெமா3த/ h>
பைனயா:/ ேபா0கg0 எasNைகl,,
ஆ$5L c?வன ேபா0கL 2% பbBைனேய
ெகாa2Lளன. ெச0ற மா*x மாத/, த0 
haண$ப3., ச>? மா?த,கைள ஆ$5L
c?வன/ ேம>ெகாa2, அர\0 ெதாn,
ெகாLைக ம>?/ வள*x\ Dைறlட/
(Department of Industrial Policy and Promotion (
DIPP)) சம*$53தD. இத0 50னA/ அZம.
ம?Nக$பT2LளD.

இத>: v0ன*, ஆ$5L c?வன/, \ல 
இX.ய h.vைறகைள$ 50ப>?வ.]AXD
hலN: ெப>?LளD இb: :i$5ட3தNகD.
ெவgநாT2  c?வன/ ஒ0? த0 உ>ப3.
ெபாATகைள இb: h>பைன ைமயbகைள3
.றXD h>பைன ேம>ெ காLள அZம.
ேவadனா,, அத0 தயா ̂ $Vக`Nகான 30%
ெபாATகL, இX.யாh, ெகாLvத, ெசw
ய$பட ேவa2/. ஆ$5L c?வன/ இXத
h.l]AXD hலN: ேவa2/ என ha
ண$53D அZம.e/ ெப>றD.

ஆ$5L c?வன/ த0Zைடய ேநரd h>
பைன ைமய3.ைன இX.யாh, இ0Z/
அைமNகh,ைல. Redington ம>?/ Ingram
Micro ஆBய c?வனbகL qலேம த0 சாதனb
கைள h>பைன ெசwD வABறD.

பயWப;XMய
ஆK#D ேபாWகைள 3aக தைட
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எx.d.\. c?வன/ த0 V.ய Oமா*T ேபா0
ஒ0ைற ைதவா0 நாTd, h>பைனN:

அivக/ ெசwDLளD. ப0னாTடளh,
இத0 h>ப ைனNகான அivக/ hைரh,
ேம>ெகாLள$ப2/ என3 ெத^BறD.

இXத ஆad0 ெதாடNக3., நைடெப>ற
பா*\ேலானா ெமாைப, கA3தரbB,,
dைசய* 825 Oமா*T ேபாZட0, எx.d.
dைசய* 830 :i3த தக வ,க`/ ெவg யா
Bன. இத0 \ற$ப/சbகL jேழ தர$பT2L
ளன. எx.d.\. Oமா*T ேபா0கைள மT2ேம
வாb:பவ*கL, இXத ேபாu0 அ/சbகைள3
ெத^XD ெகாa2 தbகL V.ய ேபா0 வாb:/
.Tட3.ைன ேம>ெகாLளலா/. அ,லD V.ய
தாக எx.d.\. ேபா0 வாbக .Tடz
2பவ*க`/, இXத ேபா0 :i3D3
ெத^XD ெகாa2 கா3
.ANக hA/5னா,
கா3.ANகலா/.

இத0 .ைர 5.5 அb
:ல அளh, 1920 x
1080 5Nெஸ, அட*3
.eட0 தர$பT2L
ளD. v�ைமயாக
ைஹ ெடபuஷ0
dO5ேள காT2
BறD. 1.5 Bஹா
ெஹ*TO ேவக3.,
இயb:/ ஆNடா ேகா*
MediaTek MT6753T 

$ராசச*, Mali-T720 GPU உட0 இைணNக$பT
2LளD. இத0 ரா/ ெமம^ 3 �.5. Oேடாேர�
ெமம^ 32 �.5. இதைன ைமNேரா எO.d.
கா*T ெகாa2 2 ெடரா ைபT வைர அ.க$
ப23.N ெகாLளலா/. இ., ஆaTராwT
லா]பா$ 5.1 \Oட/ இயb:BறD. இத0
�ச* இaட*ேபO HTC Sense 7 ஆக உLளD.
இத0 50VறN ேகமரா 13 ெமகா 5Nெஸ,
.ற0 ெகாaடதாக, LED Flash ம>?/ OIS, BSI
ெச0சா*கL ெகாaடதாக3 தர$பT2LளD.
28 எ/.எ/.ெல0O ெகாa2 1080 5 hdேயா
ப.7 ேம>ெகாL BறD. அ,Tரா 5Nெஸ,
ெகாaட ேகமரா v0VறமாகN BைடNBறD.
v0Vறமாக O^ேயா O«Nக*கL, ேடா,5

ஆdேயா \Oட3., இயb:B0
றன. ெநTெவா*N இைண$5>:

4�, ைவ 5, V`¦3
4.0. ம>?/ �.5.எO.
ஆBய ெதாn, �T-
பbகL இயb:B0
றன.

இத0 ேபTட^ 2,800
mAh .ற0 ெகாaடD.
q0? வaணbகg,
இX.யாhW/ இXத
ேபா0 h>பைனN:
வA/ என எ.*பா*N-
க$ப2BறD. hைல
உ3ேதசமாக ®.20,700
ஆக இANகலா/.

எ1.A. Aைசய0 830 அJ@கமான[
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ைமNேராேமNO c?வன3.0 V.ய 4� 
Oமா*T ேபா0 ஒ0? அaைமl,

h>பைனN: வXDLளD. இத0 மாட,
ெபய* ேக0வாO ெமகா 2 (Micromax Canvas
Mega 2). ெச0ற ஆad, இXc?வன/
ெவglTட ேக0வாO ெமகா வ^ைச
Oமா*T ேபா0க`N:, மNகgட3., ந,ல
வரேவ>V இAXததா,, இXத V.ய ேபா0
அivகமாBeLளD. இத0 \ற$ப/சbகL
50வAமா?:

இத0 .ைர 6 அb:ல அளh,, 960 x
540 5Nெஸ, அட*3.eட0, ஐ.5.எO.
dO5ேள ெகாa2 அைமNக$பT2LளD. 
1.3 Bகா ெஹ*TO ேவக3., இயb:/
:வாT ேகா* $ராசச* தர$பT2LளD. இத0
ரா/ ெமம^ 1 �.5. Oேடாேர� ெமம^
8 �.5. இதைன ைமNேரா எO.d. கா*T
ெகாa2 அ.க$ப23.N ெகாLளலா/.
இத0 ஆ$பேரTdb \Oட/ ஆaTராwT
5லா]பா$.ஆTேடாேபாகOவச.eட0_dய
8 எ/.5. .றZட0 50VறN ேகமரா உLளD.

இ., எ,.இ.d. $ளா�
ெபாA3த$பT2LளD. v0Vறமாக, 5
எ/.5..ற0 ெகாaட ேகமரா உLளD. 
இ., இரa2 �.எO.எ/. \/கைள$ 
பய0ப23தலா/. எ$.எ/. ேரdேயா ம>?/
3.5 z| ஆdேயா ஜாN உLளன. ெநTெவா*N
இைண$5>: 4� எ,.d.இ., 3�, ைவ 
5, V`¦3 4.0. ம>?/ �.5.எO.ெதாn, 
�TபbகL இயb:B0றன. இத0 ேபTட^
3000 mAh .ற0 ெகாaடதாக3 தர$பT2LளD.

கA$V வaண3., BைடN:/ இXத 
Oமா*T ேபாu0 அ.க பTச hைல ®.7,999. 

ஆ? அb:ல அளhலான .ைரeட0, 
4� ம>?/ Oமா*T ேபாu, ேக/O 
hைளயா2/ வாdNைகயாள*கைள 
.A$. ப23த இXத Oமா*T ேபாைன
ெவglT2Lளதாக, ைமNேராேமNO
அih3DLளD. B^NெகT �சZ/ ெதாடbB
hTடதா,, இXத Oமா*T ேபாZN: ந,ல 
வரேவ>V இAN:/ என ைமNேராேமNO
கADBறD.

ைம?ேராேம?"
4e ேபாW

4மா*T ேபா0கg0 தர/ :i3தiXD
அவ>ைற ெவgl2/ \ல c?வனbகg0
தகவ, அiNைககg,, சா/சb ேகலN¬ ேஜ2
(மாட, எa SM-J210F) :i3த தகவ,கL
ெவgயாBeLளன. ேசாதைனNகாக இXத
ேபா0 இX.யாh, ®.6,757N: h>பைன
ெசwய$பTடD. hைரh, இத0 வ*3தக �.
யான h>பைன அih$V ெவg யா:/. தர/
:i3த அiNைகl,, இXத Oமா*T ேபாu0
\ற$ப/சbகL :i3த :i$Vக`/ Bைட3
DLளன. அைவ:

.ைர 5 அb:ல அளh,, 1280 x 720
5Nெஸ, அட*3.eட0, எx.d. dO5ேள
ெகாa2 அைமNக$பT2LளD. 1.5 Bகா
ெஹ*TO ேவக3., இயb:/ :வாT ேகா*

Spreadtrum SC8830 $ராசச* இைணNக$பT2L
ளD. இத0 �.5.e. Mali-400MP2. ரா/ ெமம^
2 �.5. Oேடாேர� ெமம^ 16 �.5. இதைன
32 �.5. வைர உய*3.N ெகாLளலா/. இத0 
ஆ$பேரTdb \Oட/, ஆaTராwT இயN-
க3.0 அaைமN கால மா*�மலாw இயNக
மா:/. எ,.இ.d.$ளா� இைணXத 8 எ/.5.
.ற0 ெகாaட 50VறN ேகம ரா7/, 5 எ/.5.
.ற0 ெகாaட v0VறN ேகமரா7/ தர$பT
2Lளன. எ$.எ/. ேரdேயா ம>?/ 3.5 z| 
ஆdேயா ஜாN உLளன. ெநTெவா*N இைண$-
5>: 3�, ைவ 5, V`¦3 4.1., ம>?/ �.5.
எO. ெதாn, �TபbகL இயb:B0றன.

hைரh, h>பைன ைமயbகg, இதைன
எ.*பா*Nகலா/.

சாGச]ேகல?fேஜ2(2016)3ைர3)3aபைன?I



9-5-201617

‘‘ேபIVQ ரகGய6கW” எBற க#@ைரr: கா#
ட+ப#Z_Q<* அைன45*, ேபIVQ எBl* சs
தாய தள4iைன+ பயBப@45* அhVத வeகW.
அைன45லக மQக7* பயBப@45* Zz#ட:
ச5Qக* எBp க#@ைரயாGKய" R=ய5 yகn
Gற+பாக ேபIVQ தள4ைத kவKQAற5. அ@4த
Gல வeகW <=4த ெதாட" க#@ைரய எi"பா"Q
AேறB.

ேபரா எ4. நம�வாயX, ேகாய���I.

�6கW அ=யாத இBபாQI, தைலJழாக ஆ6
Aல*, ைப: பKமாhற வசi என ேபIVQ தள4iB
அைன45 பயBகைளa* ப#ZயP#ட ஆGKய
_Q< பாரா# @கW. அZ4த#@ மQகW VK/5 
ெகாW7* எXய நைடr: yக அ_ைமயான
க#@ைர. ெதாட"/5 ேபIVQ <=45 எ{ தH*. 
ஏெனBறா:, சsதாய இணQக4iB ஓ" அைட-
யாளமாக இBp ேபIVQ ெசய:ப@Aற5, உலக
அளk:.

டாHடI வ.K. பா��யராஜ$, ம�ைர.

ைட:Iகைள <{வாக அைமQகலா* எBற
உதkQ <=+V yகH* பயlWளதாக அைம/
5Wள5. நமQ<4 ேதைவயான உணH+ பLட6-
கைள ம#@* ஒ_ த#Z: ைவ45 சா+ >ட4 தயா"
ெசwவ5 ேபால உWள5. ைமQே ராசா+# இBl*
பல R@த: வசiகைள4 தB இைட sக4it*,
Iடா"# ெமlkt* த_* என எi"பா"Qகலா*.

எ$. �வராஜ$, KZ(�I.

ேகWk பi: ப<ir: கா#ZயபZ, V7m4 I\Q
கைர எB kLேடாI 10 இய6<* ேல+டா+ க*+
,#டK: இைண4ேதB. yக எXதாக வe கா#Zய
ைமQ< நB=.

எ4. ��IதமலI, ேசலX.

ேதட: பiயாத >ரHச" xைலகW” எBl* க#
@ைரr: <=+>#ட5 ேபால, இதைன+ பாPய:
தள6க7Qேக பல_* பயBப@4i வ/த xைலr:,
அதB yக sQAய பயBபா@கைள+ ப#ZயP#
ட5, இைணய* பயBப@45* அைனவ_* அ=/5
ெகாWள ேவLZய ஒBp. xi சா"/த பvகைள
ேமhெகாWைகr: இதைன+ பயBப@4iனா:,
நா* அXQ<* பாIேவ"# மhp* >ற தB சா"V தக
வ:கW மhறவ_Q<4 ெதKயாத xைல ஏhப@*.

ேபரா. ஆI. �வ(`ரகாசX, ெச$ைன.

உ6கW க#@ைர ஆGKய" <=+>#ட ேதட: 
பiயாத xைலகW அைன4ைதa* பயBப@4i+
பா"45 kய/5 ேபாேனB. இ4தைன நா#கW இ/த 
பயB த_* kஷ ய6கW <=45 அ= யா தவனாக
இ_/த5 ஆnசKயமாக உWள5. எB மாணவ"க
7Q<* இ5 <=45 kளQக6கW அX4ேதB. 
iனமல_Q< அைனவKB சா">t* நB=.

ஆ. ெப�யநாயகX, ஆ��யI, பழq.

இBெட: xpவன4iB தைலவ" <ேராg மைறH
<=4த க#@ைர ந:ல ெதா<+V. சsதாய4ih
கான அவKB ப6கX+>ைன yக நBறாக4
ெதா<454 த/5W�"கW. >:ேக#I மhp* 
ைமQேராசா+# xpவன4ைத+ Vக�/5 ேப�ப
வ"கW, <ேராg ேபாBற வ"கXB கL @>Z+
>ைன மற/5k@ABறன". இBெட: xpவன
G+கேள, ைமQேராசா+# xp வன4ைத4
�QA xp4த உதkயாw இ_/தன. <ேராg 
அவ"கW இ/த வைகr: >: ேக#I அவ"க
7டB இைண/5 அவ _Q<4 ேதைவயானைத4 
த/தா" எBபேத வரலாp. உ6கW க# @ைரr:
இதைன4 ெதXவாகேவ எ@45ைர45W�"கW.
பாரா#@கW.

ேபரா. எ4.கKIகாம$, ேகாைவ.

‘‘
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ேகWk: k@sைறr: நா* ெசBறா:, நமQ<
வ_* yB அ�ச:க7Q<, அ5 <=4த பiைல
தானாக அl+V* வைகr:, zெமrைல ெச#
ெசwiடலா* என ஒ_ Z+I பZ4ேதB. அதைன
எ+பZ ேமhெகாWவ5? எBp ெதKயk:ைல. வe
கா#டH*.

கா. பர�ரா�, �Z�நகI.
ப.,: நா/ அWவலக/ அ,லD �Td,

இ,லாத ேபாD, ந/ �ெம lWN: வA/
அ¯ச,கைள ேவ? ஓ* ஊ^]AXD/ பா*3D
ப.லgNகலா/. ஆனா,, ஓwh>ெகனx ெச,

ைகl,, \ல* தbக ̀ N: வA/ அWவலகN
கdதbக`N: ப., அgNக ேவaடா/ என 
vd7 ெசw.A$பா*கL. அ$பd$பTட op
cைலl, அZ$ப$ப2வத>ெகன �ெமl,
வச.ைய3 தXDLளD. இதைன vacation/holiday 
response என அைழNB0றன*. அWவலக �.
யாக அZ$ப$ப2/ கdதbக`N:, உடேன
ப., தXதாக ேவa2/. இXத வச. qல/,
அ¯சைல அZ$5யவAN: [bகL h2v

ைறl, இA$பD ெத^ hNக$ப 2வதா,,
அவ* உbகL அWவலக3., ேவ? ஒAவைர
நாடலா/ அ,லவா. இத>:N jpNகா�/ 
ெசய,vைறகைள ேம>ெகாLள7/.

vத], உbகL 5ர7சைர3 .றXD ெகாL
`bகL. ெதாட*XD உbகL �ெமl, அN
க7aT பNக3.ைன3 .றNக7/. உட0 உb-
க`Nகான இ0பாNO .றNக$ப2/. இb:
ேமலாகN காTட$ப2/ ெசTdbO (Settings)
�, ஐகா0 |D BgN ெசw .ட7/. BைடN:/
jp h^ ெமZh,, “Settings” 5^hைன3 ேத*X-
ெத2Nக7/. இb: �ெமl, தள3.0 பல 5^
7கL காண$ப2/. O:ேரா, ெசwD ெச0?, 
“Vacation Responder” எ0Z/ 5^7 ெச,ல7/.
அ., எXத நாg]AXD எXத நாL வைர h2
vைறl, இANக$ ேபாB�*கL எ0? அைம3
.ட ேவa2/. 50ன*, [bகL தர hA/V/ 
ெசw.lைன அைமNக ேவa2/. இD தu$
பT23 ெத^ய ேவa2/ எu,, [bகL வழN
கமாக$ பய0ப23D/ எ�3DAhைன மா>i
அைமNகலா/. வaண3.ைனe/ மா>றலா/.
50ன*, அைன3ைதe/ ேச} ெசw DhT2
ெவgேயற7/. :i$5Tட கால3.,, உbக
`N: வA/ அ¯ச,க`N:, அவ>ைற அZ$-
5யவ^0 z0 அ¯ச, vகவ^N: இXத ப.,
ெச,W/.

ேகWk: நாB இBl* kIடா பயBப @45*, 
ெடIQடா+ க*+,#ட" ஒB=ைன+ பயBப@4i
வ_AேறB. இ/த GIட4iைன <ேரா* >ர Hச" 

–டாHடI ெப. சJKர ேபா4 –ேகF� – பK�
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ச+ேபா"# ெசwiடா5 எBp பZ4ேதB. அ+பZ
யானா:, Viய க*+,#ட" ஒBp வா6க ேவL
@மா?

எ$. ஆx�கX, ம�ைர.
ப.,: இத>காக$ V.ய க/$ �Tட*

ஒ0? வாbக ேவadய அவ\யz,ைல.
ேவ? ஒA 5ர7சAN:, பய*பாNO அ,லD
இ0ட*ெநT எNOVேளார*, மாiN ெகாL
ளலா/. இ0ட*ெநT எNOVேளார* ப.$V
9 ஐ$ பய0ப23த ேவa2/. hOடா \O
ட3.,, SP2 ேபTx ைப, ெதா:$5ைன
இ0Oடா, ெசw.AXதா,, இ0ட*ெநT எNO
Vேளார* ப.$V 9N:, அ23த ஏ$ர, வைர
ச$ேபா*T BைடN:/. ஆனா,, hOடா
ஆ$பேரTdb \Oட3 .>கான ைமNேராசா$T 
தA/ ச$ேபா*T 2017 ஆ/ ஆa2 ஏ$ர,
11 அ0? c?3த$ப2/ எ0பைத [bகL
அi�*கL எ0? cைனNBேற0. அXதx op
cைலl,, உbகL ெப*சன, க/$�Tட*
ஏ>?N ெகாL`/ haேடாO \Oட3 .>:
(haேடாO 7) அ,லD ]னNO \Oட3
.>: மாiN ெகாLள ேவa2/. இD இயலா
hTடா,, V.ய க/$�Tட* ஒ0ைற வாbB
அ0றாட$ பsக`N:$ பய0ப23DவD
ந,லD.

ேகWk: Viதாக ஐேபாB 6 ஒBp வா6A+ பயB
ப@4i வ_AேறB. இi: ெமேச� ெபpைகr:,
அதைன அl+>யவKB பட* கா#ட+ப@Aற5.
sBV பயBப@4iய ஐேபாb:, இ/த பட6கW
கா#ட+படாம: இ_/தன. அைத ெச# ெசwதா"
களா எBp ெதKயா5. அ+பZ இ/த ேபாbt*
ெசwiட sZaமா?

ேக.`ேரX சJ�, KZ}�.
ப.,: மாறா cைலl,, ஐேபா0 6 / 6

$ளO, ம>?/ 6எO Oமா*T ேபா0கg,, 
உbக`ட0 ெதாட*V பT dய], உLளவ*
கg0 படbகL அவ*கg0 ெமேச�க`ட0
காTட$ப2/. ஆனா,, இவ>ைற மைறNக 
cைன3தா,, \iய ெசTdb அைம$50
qல/ மைற3Dhடலா/.

ேபாTேடாNகைள மைற$பத>:$ பல கார
ணbகL இANகலா/. உbகL ெதாட*5,
உLளவ*கg, பலAN: படbகL இ,லாம, 
இANகலா/. அ,லD படbகL இ,லாம,
ெவ>iடமாw இA$பைத [bகL hA/பலா/.
எ$பd இAXதாW/, படbகைள எ$பd
மைற$பD என இb: பா*Nகலா/. ேபாu0
ேஹா/ OB�u, “Settings” எ0ப., ேட$
ெசw.ட7/. ெசTdbO .ைரl,, “Messages”
எ0ப., தTட7/. அ23D, “Show Contact 
Photos” எ0ப°d, தTd, அத0 அAேக உLள
Oைலட* பTடைன மா>? .ைசl, இ�3D,
அத0 இயNக3.ைன vடN:/ வைகl,

அைமNக7/. பxைச cற வTட/ மைறXD 
ேபா:/. அXத இட/ ெவLைளயாக3 ெத^e/. 
இத0 50ன*, ெமேச� அAB,, அதைன
அZ$5யவ^0 ேபாTேடா இANகாD. v0V
பய0ப23.ய vXைதய ஐேபா0கg,, இD 
ேபால ேபாTேடா காTட$ப2/ வச. தர$ப-
டாம, இAXதD. ஐேபா0 6/6 $ளO ம>?/ 
5/5 $ளO ஆBய ேபா0கg, மT 2ேம இைவ
காTட$ப2B0றன.

ேகWk: j6கW ஒ_sைற GA �ன" ெசயPைய+
பயBப@45*பZ எ{i இ_/ �"கW. அதBபZ,
அதைன4 தரkறQக* ெசw5, இBIடா: ெசw5
பயBப@4i வ_AேறB. அLைமr:, அதைன
இயQAயேபா5, >.Z.எ+. AKேய#ட" ேபாBற Gல
அ+XேகஷBகைள jQ<மாp பK/5ைரQAற5.
நாB GA�ன" ெசயP �5* அதB ெசய:பா@
கXB �5* ந*>Qைக ைவ45WேளB. ஆனா:, 
ஏB >.Z.எ+. AK ேய#டைர jQகn ெசா:Aற5
எBp ெதKயk:ைல. kளQ<மாp*, அ=Hைர
Rpமாp* ேக#@Q ெகாWAேறB.

எ4. சJKயா ேமாக$, தாXபரX, ெச$ைன.
ப.,: \ B�ன* இ}வா? ப^XDைர$ப

த>:x \ல வாw$VகL உLளன. \ B�ன*,
எXத ெசய]கைளx ச^யாக$ V^XD ெகாLள
h,ைலேயா, அவ>ைற hவகா ரமானD எ0?
எas, ஒDN:மா? _றலா/. \ B�ன* ஒA
\ல வnகைள$ 50ப>i, Vேரா Bரா/ ஒ0?
மா,ேவ* VேராBராமா என அie/பd வdவ
ைமNக$ பTdANகலா/. அXத வnகg, \ல
வ>ைற, 5.d.எ$. B^ேயTட* ம>?/ \ல ெசய-
]கL ெகாadANகலா/. எனேவ, அவ>ைற
\B�ன* [N :மா? ப^XDைரNகலா/. 5.d.
எ$.B^ேயTட* ெசய ]l0 \ல ப.$Vகg,
\ல 5ரxைனகL உLளன எ0? பல* ெத^ h3
DLளன*. அD PDFforge Toolbar எ0Z/ Vேரா
Bராz>: உbகைள வn நட3D/. இD ஒA
வைகl, hள/பர/ ெகாaடதா:/. அXத 
hள/பர/ ேவ? பல இைணய தளbக`N:
உbகைள வn நட3D/. எனேவ இதைன \B-
�ன* [N:மா? _?/ வாw$VகL உLளன.
இ0ெனாA வாw$V/ உa2. இலவசமாக3
தர$ப2/ VேராBரா/கg,, \ல* ேவa2/
எ0ேற, மா,ேவ* Vேரா Bரா/கைள இைண3
.ANகலா/. [bகL ெவ: நாTகளாக, 5.d.
எ$.B^ேயTட* ெசய]ைய எXத$ 5ரxைனe/
இ,லாம, பய0ப23. வX.AXதா,, அ$ப
dேய ெதாட*XD பய0ப23த7/.

ேகWk: ேவ"# VேராAராy:, நா* ஒ_ வாQA
ய4iைன sZ45 shp+ VWX ைவQைகr:,
ேவ"# அதைன+ VK/5 ெகாL@, ஆ6Aல4i:,
அ@4த வாQ Aய4ைத அதB sத: ெசா:ைல+
ெபKய எ{45 ெகாLட ெசா:லாக4 ெதாட6-
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<Aற5. ஆனா:, இ5ேவ ஓ" எLைண அ@45
shp+ VWX வ/தா:, அgவாp க_தாம:, (எ.கா. 
..measures 4 x 3 x 2.) அ@4த வாQAய4iB sத:
ெசா:ைல G=ய எ{45டேன ெதாட6<Aற5.
இதைன வழQக* ேபால மாhற இயtமா?

எ4. ரXயா, �Xைப.
ப.,: இ,ைலேய. நா0 ேசாதைன ெசwத 

ேவ*T ெசய]கg, எaகைள அ23D v>?$
VLg வXதாW/, அ23த வாNBய3.0 vத,
ெசா,, நா/ அைமNகாமேலேய vத, எ�3

Dெப^ய எ�3தாக3தா0 அைமBறD. உbகL
க/$�Tட^, உLள ேவ*d, இXத ெசய,-
பாTdைன மா>i இANகலா/. அதைனx ச^
ெசw.2/ வnையN jேழ தABேற0.

இXத அைம$V AutoCorrect டயலாN
பாN¬, தர$பT2Lள AutoCorrect
ேட$50 qல/ அைமNக$ப 2BறD. இXத
அைம$V இயNக$பTட cைலl, 
இANக ேவa2/. அதைனN jேழ தX
DLளபd உ?. ெசw.ட7/.
1. Word Options டயலாN பாNைஸ

இயNக7/. ேவ*T 2007,,
ஆ«O பTட0 அ�3., Word
Options பTடu, BgN ெசw
.ட7/. ேவ*T 2010 ம>?/
ேவ*T 2013,, ^$பu, File
ேட$ ேத*Xெத23D, Options
எ0ப., BgN ெசw.ட7/.

2. அ23D இXத டயலாN பாN¬0 இடD 
பNக3., உLள Proofing எ0ப.,
BgN ெசwD ேத*Xெத2கN7/.

3. ெதாட*XD AutoCorrectOptions
எ0ற பTடu, BgN ெசw
.ட7/. ேவ*T ஆTேடா

கெரNT டயலாN பாNைஸN காT2/.
4. இb: Capitalize First Letter of Sentences எ0?

இA$ப., உLள ெசN பாN¬, dN அைட
யாள/ இA$பதைன உ?. ெசw.ட7/.

5. அ23D, ஓேக BgN ெசwD ஆTேடா கெரNT
டயலாN பாNைஸ qட7/. ெதாட*XD 
ேவ*T ஆ$ஷ0O டயலாN பாNைஸe/
ஓேக BgN ெசwD qட7/. இத0 qல/
எaகைள அ23D/, எ�3Dகைள அ23D/
v>?$ VLg இட$பTடா,, அ23த வாN-
Bய3.0 vத, ெசா,]0 vத, எ�3D
தானாக ெப^ய எ�3தாக மா>ற$ப2/. [bக-
ளாக, இத>: ேவ? ஒA கaTேரா, இA$ப
தாக எasN ெகாadANB�*கL. அ$பd
எD7/ இ,ைல. ஒA ேவைள, ”h.h
லN:கL” (AutoCorrect exceptions) எ0ப.,
இத>கான 5ரxைன இANகலா/. இதைன 
உ?. ெசw.ட, ஆTேடா கெரNT டயலாN 
பாN¬,, Exceptions எ0ப., BgN ெசwD,
இXத$ பTdய],, Don’t capitalize after எ0ற
கTட3.,, எaகL தர$பT2 ஏேதZ/ 
h^Nக$பT2Lளதா என$ பா*Nக7/. அ$
பd இAXதா,, அதைன [Nக7/.

ேகWk: எB நLபKB க*+,#டைர+ பா"45Q 
ெகாLZ_Qைகr:, i�ெரன kLேடாI
iைரைய இ_ மட6< ெபK தாQA+ பா"4தா". >B
உடேன, பைழய xைலQ<4 i_*>னா". இதைன
எ+பZ ேமhெகாWவ5? எனQ<, இைணய தள4i:
Gல ேவைளகX: ெடQI# பZQக sZயk:ைல.
இேத ேபால ெபKதாQA+ பா"Qகலா*. ஆனா:,
அ5ேவ ெதாட"/5 இ_+பைதa* நாB k_*ப
k:ைல. உதH6கேளB.

எ$. க�யாணX, KZ(�I.
ப.,: உbகL நaப^டேம

ேகT23 ெத^XD ெகாadANக
லாேம. நமN:3 ெத^யா தைத, ெத^X
தவ^ட/ ேகT2, நா/ எXத வய.,

இAXதாW/, ெத^XD ெகாLவ., 
எ0ன தயNக/?

இb: ேகLh அZ$5யதா,,
ந/ வாசக*கL அைன வAN:/
இXத :i$V ெச,BறD எ0ப.,

மBpx\. தbக`N:/ ந0i.
haேடாO jைய அ�3.N

ெகாa2 $ளO (+) அைடயாள/
ெகாa2Lள jைய (ce ெம^N
j ேபா*T அ,லD ேமலாக3 தர$
பT2Lள எaகேளா2 ேச*Xத j

வ^ைச) அ�3த7/. உடேன, உbகL
க/$�Tட* .ைர 200% ெப^
தா:/. |a2/ haேடாO 
jeட0 ைமனO jைய அ�3த, 
பைழய cைலN:3 .A/V/.ேகD3–பM)


