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-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧5 நவ!ப&
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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&"ைபb! எc6Wக2.

~ டாHடI ெப.சJKர ேபா5 ~

 ! அ$ச& ம()* இைணய* பய!
ப012* அைனவ5*, 7ெம9& வச

;ைய< பய!ப012பவராகேவ உBளனD.
ெதாடDH2 பய!ப01தாIJடாK*, ஏேதM*
ஒ5 வச;Oகாக, 7ெம9& அOகPQJ ஒ!ைற
உ5வாOS ைவ12, எ<ே பாதாவ2 அ&ல2 
ஏேதM* ஒ5 VW<XJட பYOகாக< பய!-
ப01; வ5பவDகB பலD உBளனD. பலD ஒ!
)OV ேம(பJட 7ெம9& அOகPQJகைள
உ5வாOS< பய!ப01;Z* வ5 S!றனD.

2014 ஆ* ஆQ0 `த&, aVB b)வன*,
த! 7ெம9& தள1;& Inbox by Gmail எ!M*
c;ய வைக இெம9& SைளயQJ ஒ!ைற
அW`க<ப01;ய2. அW`க<ப01த<பJட
நாB `த&, இ2 பலராK* I5*ப<ப0* ஒ5 
ெம9& SைளயQJ cேராSராமாக இயeS
வ5Sற2. ஏென!றா&, இ;& பல c;ய,
ம(ற SைளயQJ cேராSரா*கf& காண<
படாத அ*சeகைளO ெகாQ0Bள2. அ2
மJ0 !W, பயனாளDகgOVO a0த& வச
;கைளக1 த5வதாகP* உBள2. aVB த!

1ெம50 இ)பா%8 வச:க<
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வழOகமான அ$ச& ேசைவ1 தள1;! பயனD
இைட`க1;(V< ப;லாக, அத! இட1;&
தா! Inbox by Gmail SைளயQJ cேராSரா
 ைனi ெசய&ப01;ய2. aVB த! பைழய
 ! அ$ச& தள1;ைன jkIJ0 இதைனO
ெகாQ0 வH;5HதாK*, நா* அைனவ5*
Inbox by Gmail ஐ அத! a0த& வச;கgO
காக< பய!ப012வேத ந&ல2.

அத! வச;கைள ேமK* பயMBளதாOக,
இeV mல VW<cகB தர<ப 0S!றன. இைவ
உeகgOV< c;யைவயாக1 ேதா(றமf1
தாK*, அவ(ைற< பய!ப 01;< பாD1தா&,
அைவ த5* a0த& வச;கைள< cnH2
ெகாBள இயK*.

மLறவIகPHகான அைழ()

ெதாடOக1;&, 7ெம9KOகான இ!பாOo,
பயனாளD ஒ5வD இ!ெனா5வ5OV அைழ<c
அM<Xனா& மJ
0ேம Sைட12 வH
த2. தாமாக, ஒ5வD
7ெம9& இ!பாOo
;றH2 பய!ப01த
`kயா2. த(ேபா2,
அ2 ேபா!ற தைடகB
எ&லா* இ&ைல. 
அைழ<c எ2P* 
S ை ட O க ா ம ே ல ே ய ,
ஒ5வD இதைன< பய!
ப01த `kZ*. இ5<XM*, ஒ5வ5OV
Inbox by Gmail பய!ப012வ;& Xரiைன
இ5Hதா&, peகB அவைர Inbox by Gmail பய!
ப012*பk அைழ<c I0Oகலா*. அத!
அk<பைட9& அவ5* இதைன< பய!ப 01
தலா*. இத(V Inbox by Gmail qைழH2, அ;&
உBள (+)அைடயாள1;& SfO ெசu;டP*.
SைடOV* XnPகf&, Invite to Inbox எ!ப
தைன1 ேதDHெத 0OகP*. யாைர அைழOS
vDகேளா, அவn!  ! அ$ச& `கவnைய
இeV உBw0 ெசu;ட ேவQ0*. அHத
`கவnOV உnயவD, அ012 எHத XரiைனZ*
இ&லாம&, 7ெம9& இ!பாOxைன< பய!
ப01தலா*.

SைனT ப:Uத VW()

7ெம9& இ!பாOo தள1;&, நமOகான
bைனyJட& VW<cகைள அைம12O ெகாB
ளலா*. வழOகமான 7ெம9& தள1;&
SைடOகாத ஒ5 வச; இ2. இHத bைன
yJட& VW<cகB Google Keep உட! இைணO
க<பJ0, Reminder ஆ<ஷ! jல* இதைன
peகB ெப() அWH2 ெகாBளலா*. bைன
yJட& VW<Xைன (Reminder) உ5வாOக,
7ெம9& இ!பாOo (Inbox by Gmail) ெச!),

அ;& ேமலாக உBள + அைடயாள1;& SfO
ெசu;டP*. SைடOV* ெமMI&, Reminder
எ!பதைன1 ேதDHெத0OகP*. இeV
SைடOV* இட1;&, உeகgOகான bைனPO
VW<Xைன peகB எ{; ைவOகலா*. இHதO 
VW<Xைன, email, call ேபா!ற ெசா(கgட!
ேடO (Tag) ெசu2 ைவ1தா&, இ!M* mற<
பாக, இHத bைனyJட& VW< cகைள< பய!
ப01தலா*.

ேலYைல அைம(பZ

நமOV வ5* அைன12 ெம9&க ைளZ* 
வைக வாnயாக< Xn12 ைவ12 பkOக, 
ேலX& |& வச; நமOV உதI0Sற2. இHத
ேலX& ெபயைர மா(W அைமOக ேவQ0
மானா&, X! நாf& அைம12O ெகாBளலா*.
ஆனா&, வழOகமான 7ெம9& தள1;& இ2
ச() }(W வைள12i ெசu ;0* ெசய&பாடாக

அைமH2Bள2. Inbox by
Gmail~&, ேலX& ெபயD
;512வதைன, இரQ0
பJட!கைள மJ0*
SfO ெசu2 ேம(-
ெகாBளலா*. இத(V, 
j!) mWய ேகா0களாக
உBள ஐகா�& SfO 
ெசu;டP*. இeV Main
Menu SைடOV*. இeV
settings எ!பைத1 ேதDH

ெத0OகP*. இ2 இெம9& ேலX& எ!பைத 
அ012 காண<ப0*. இeV காJட<ப0* 
ஆ<ஷ!கf&, Edit Name என ஒ!) காண<
ப0*. இதைனO SfO ெசu2, VW< XJட 
ேலXKOV, c;ய ெபய nைன1 தரP*.

ேலY[ \Hக]

ேமேல தர<பJட ேலX& ெபயD மா(ற*
ேபாலேவ, ேலX& pOக`*  க எfேத. mல 
ேவைளகf&, நா* bைறய ேலX&கைள உ5-
வாOSய bைல9& இ5<ேபா*. இவ(W! 
எQYOைக அ;கமானா&, இவ(ைற< பய!
ப012வ2, அ;க ேநர1;ைன எ0OV* ெசய
லாக மாWI0*. எனேவ, ேதைவ<ப டாத
வ(ைற pOVவேத ந&ல2. ேமேல காJkயபk,
Main Menu ெப(), அ;& ெசJkeo ேதDHெத-
0OகP*. இeV SைடOV* ஆ<ஷ!கf& 
Delete எ!ப2P* இ5OV*. இ;& SfO
ெசuதா&, ேலX& pOக<ப0*.

ஒேர ^_`[ அைனUZ அbச[கF

Inbox by Gmail& உBள ஒ5 ெபnய வச;,
நமOV வH2Bள  ! அ$ச&கB, ெதாV< cக
ளாகO (Promo, Social, Finance, Updates, Forums) 
காJட<ப0வ2தா!. இ2 நமOV பய! த5*
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ேசைவயாV*. 7ெம9& ந* அ$ச&கf&
உBள ெடOoJைட< பk12, இHத ெதாV<
cகgOV அM<cSற2. ெபா2வாக, நமOV
வ5* ேதைவய(ற அ$ச&கB (Junk mails)
Promos ம()* Social ஆSய ெதாV<cகf&
இட* ெப(W5OV*. இவ(ைற ெமா1தமாக
ஒேர �im& பாDOக, இெம9& பாOx! 
ேமலாக உBள Sweep எ!ப;& SfO ெசuதா&
ேபா2*.

அbச[கைளU ெதாV() மாLற

ே ம ே ல
VW<XJ0B
ளபk, நமOV
வH 2 B ள
7 ெ ம 9 &
அ $ ச & க B
அ ை ன 1 2 * ,
அத! த!ைம
அ k < ப
ை ட 9 & ,
வைக<ப01
த<பJ0 mல
ெதாV;கf!
�ழாகO காJ
ட < ப 0 * .
உ e க g O V

வH2Bள, ஒ!) அ&ல2 ஒ! )OV ேம(
பJட அ$ச&கB தவறான ெதாV<X& இட*
ெப()Bளதாக peகB க5;னா&, அவ(ைற 
ெமா1தமாக ேவ) ஒ5 ெதாV;OV மா(WO
ெகாBளலா*. மா(ற ேவQkய அ$ச&கைள1
ேதDHெத01த X!னD, Options பJட�&
SfO ெசu2, ெதாடDH2 எHத ெதாV<X(V
மா(ற ேவQ0ேமா, அதைனO SfO ெசuதா&
ேபா2*.

fHgய அbசைல ‘கவனUK[’ ைவUKட

Inbox by Gmail~&, VW<Xட1தOக வச;
ஒ!)Bள2. நா* bைனI& ைவ1;5Oக
I5*c*  ! அ$ச& ஒ!ைற, ேமலாகO
V1; ைவOகலா*. நமOV அ;க அளI& 

அ$ச&கB வ5ைக9&, mல `OSய அ$ச&
கைள bைனI& ைவOக மறH2IJ0, X!னD
ேத0ேவா*. இHத “X!” ெசu ;0* வச;,
இOVைறைய1 �DOSற2. நா* bைனI&
ைவ1;5Oக ேவQkய அ$ச&கைள, ேமலாக
ைவ1;டலா*. VW<XJட அ$சைல1 ;றH2,
X!னD ேமலாக ெமM பாn&  உBள Pin பJ
ட�& SfO ெசuதா&, இHத அ$ச& ேமலாக 
“X!” ெசuய<பJ0, எ<ே பா2* ந* கQ
கf& ப0* வைக9& ைவOக<ப0*.

அbசைலU hjக(ேபாட

நமOV< பல அ$ச&கB வ5*. mல வ(ைற
நா* பkOகாமேலேய Jேர� ெபJkOV1 தB
fI0ேவா*. mலவ(ைற அ<cற* பk12O
ெகாBளலா* எ!) IJ0I0ேவா*.
அத(V< ப;லாக, நமOV அ$ச&கைள<
பkOக உடனkயாக ேநர* இ&லாத பJச1;&,
அவ(ைற< பkOக என ஒ2OS ைவOகலா*. 
அ<பk ஒ2Oக<ப0வதா&, அவ(ைற நா*
நமOV ேநர* SைடOV*ேபா2 எf;& ேதDH-
ெத012< பkOக இயK*. இவ(ைற1 �e
க<ேபாட (snooze), அ$சைல1 ேதDHெத012,
X!னD clock எ!ற பJட�& SfO ெசu
;ட ேவQ0*. உட! SைடOV* பாOx&, 
எ�வளP நாJகB அவ(ைற1 �eக<ே பாட
ேவQ0* எ!பத(கான நாைள1 ேதDHெத
012 அைமOக ேவQ0*. அ&ல2, VW<
XJட இட* ெச!ற X!னD, அHத அ$சைல<
பாD12 ெசய&பட1 ;Jட  Jடா&, aVB
ேம< பய!ப01;, இட1ைதZ* ேதDHெத0O
கலா*. peகB, ஐேரா<பா அ&ல2 அெமnOகா
ேபா!ற நா0கgOVi }()<பயண* ேம(
ெகாBவதாகஇ5Hதா&,VW<XJடநா0ெச!ற
X!னD, அ$சைல< பkOக என ெசJ ெசu;
டலா*.

ெதாV(YkqJZ அbசைல \Hக

VW<XJட ஒ5 ெதாV<X& இ5H2 (Finance,
Promo, Social etc) உeகgOV வH;5OV*  !
அ$ச& ஒ!ைற pOக ேவQ0* என எQ-
Yனா&, அHத அ$சைல1 ;றH2, X!னD, 
j!) cBf ேகா0கB உBள பJட�& SfO 
ெசu2, SைடOV* I5<ப1 ேதD Pகf&
Remove From [ெதாV<X! ெபயD]’ எ!ப;&
SfO ெசu;டP*.  கP* எfய `ைற9&
அ$சைல எ012Iடலா*.

VைறJத fHgயUZவ]

mல அ$ச&க gOV நா* அ;க `OSய1
2வ* அfOக மாJேடா*. அ$ச&கைள< 
பk<ேபா*. பk1த X!னD, அத! ெசu; 
அ<ேபாைதOV `OSய12வ* இ&லாததாக
இ5OV*. இHbைல9& நமOV இ5 வ�கB
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உBளன. `த
~ேலேய பkO
காம&, அதைன
unread என
ைவ1;டலா*.
இ!ெனா5 வ�
அதைன Low
priority எ!ற
வ ை க 9 &
அைம12 ைவ<
ப2. இ�வா)
அைம1தா&, அ2
த� ஒ5 ெதாV
;OV எ012i 
ெச&ல<ப0*.
இதைன Menu

SfO ெசu2 ெபறலா*. இeV ‘Low Priority’
எ!ற XnIைன< பாDOகலா*. எனேவ, VW<
XJட அ$சைல1 ;றH2, X!னD ெமM
ெச!), ‘Low Priority’ ேதDHெத01தா&, அHத
அ$ச& இ;& ப1;ரமாக ைவOக<<ப0*.
X! ஒ5 நாf&, peகB இதைன< பk12< 
பாD12 ெசய&படலா*.

ஒq ெதாVKைய VW( Y4ட ேநரUK[ பாIHக

உeகgOV வ5* ெப5*பாலான அ$-
ச&கB, Promo XnI& ைவOகO akயதாக
வ5S!றன எ!) ைவ12O ெகாBேவா*.
இதனா&, உeகB கவன* mதறலா*. எனேவ,
VW<XJட கால இைடெவf9&, பக& அ&
ல2 இரP, இரQ0 அ&ல2 ஐH2 நாJகB
க�12, என peகB அவ(ைற< பாDOக I5*
பலா*. இத(கான வச; Inbox by Gmail& தர<
பJ0Bள2. இவ(ைற< பாDOக As messages
arrive, Once a day, Once a week என ெசJ ெசu
;டலா*. `தலாவ2 ஆ<ஷைன1 ேதDP
ெசuதா&, அHத ெதாV<X& ைவOக<ப0*
வைக9& அ$ச& வHதPடேனேய, உeக

gOV ஓD அWI<c (Notification) SைடOV*.
peகB “Once a day”, ேதDHெத01தா&, காைல
7 மYOV அத(கான அWI<c SைடOV*.
வார* ஒ5 `ைற எ!பைத1 ேதDHெத 01தா&, 
;eகB Sழைம அ!) காைல 7 மYOV அ$
ச&கB VW1த அWI<c SைடOV*. இதைன 
அைம1;ட, ெம9! ெமM ெச!), settings
XnIைன1 ேதDHெத0OகP*. அத! X!னD, 
ேமேல தர<பJ0Bள j!) XnPகf&
ஒ!ைற1 ேதDHெத012 ெசJ ெசu;டP*.

அbச[ KறHகாம[, இைண(ைப இறHgட

7ெம9& தள1;& அ$ச&கைள< ெப)
ைக9&, அ$சKட!, இைண<பாக ஏேதM* 
ஒ5 ேகா<c இ5Hதா&, அ2 அ$ச& பJk
ய~& காJட<ப0*. அதைனO க*< �Jடn& 
தரIறOக* ெசu;ட, அ$சைல1 ;றH2, X!,
இைண<c VW1த ஐகா�& SfO ெசu2 
க*<�Jடn& தரIறOக* ெசu2 ேச� ெசu
;0ேவா*. ஆனா&, Inbox by Gmail&, அ$
சைல1 ;றOகாமேலேய, இைண<X& உBள
ைப&கைள1 தரIறOக* ெசu;டலா*. Inbox
by Gmail&, இைண<c ேகா< cகB ;றOக<-
பJட bைல9ேலேய காJட<ப0*. இதனா&,
இைண<c பJட�& SfO ெசu2, அதைனO 
க*<�Jடn& தரIறOக* ெசu;டலா*.

VW(Y4ட ெதாVKைய vெம2k[ மைறHக

ெபா2வாக, நமOV வ5* அ$ச&கB, மாறா 
bைல9&, Purchases, Finance, Social, Updates,
Forums and Promos ஆSய ெதாV<cகf&
இட* ெப() காJட<ப0*. Inbox by Gmail&,
இவ(W& ஏேதM* ஒ!) ேதைவ இ&ைல என 
peகB எQYனா&, அதைன மைற12 ைவO
கலா*. இத(V Main Menu பJட! அ{1;,
அத(கான ெசJkeo பJட! அ{1தP*. 
X!னD, Bundle messages in the inbox எ!ற பJ
டைன அ{1;னா&, VW<XJட ெதாV<c
மைறOக<ப0*.

Internet Telephony: வழ#கமான ெட*ேபா-
இைண123லாம3 இ-ட5ெந7 8ல9 ெதாைல
ேப< ெதாட5= ெகா>? ேப@9 Aைற#C இDத 
ெபய5.
Mother Board: (மத5 ேபா57)ெப5சன3 க91
J7டK3 இL#C9 எல#7ராO# ச5#J7
ேபா5?. இத- 8ல9 தா- க91J7டK-
அைனQR பாகSகT9 (மாO7ட5, V ேபா57,
மWX, 2K>ட5 ேபா-றைவ) இைண#க1ப7?
ெசய3ப?Qத1ப?Y-றன. ஒ-[#ெகா-[
இைணDR ெசய3ப?Y-றன.

“ெதV[F ெகா<\Tக<”
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~ பாரK ~

உeகfட* உBள ஆQJராuJ ேபா�&, 
அைழ<c வ5ைக9& ஒ~1 ;ட பல

வைக இைசO ேகா<cகB தர<பJk5OV*.
இவ(ைற ‘ne ேடா!’ என அைழOSேறா*.
இைவ ெப5*பாK*, ெம!ைமயான ஓைச
யாக இ5OV*. மY ஒ~1த&, கா() �}த&, 
pேராைட ஓ0த& ேபா!றவ(W! ஒ~யாக 
இ5OV*. mலD, நQபDகfட 5H2 I1;
யாசமான உைரயாட&, பாJ0, ஓைச ேபா!
றவ(ைற1 தeகB oமாDJ ேபா!கf& ne
ேடானாக அைம1;5<பாDகB. mலD ;ைர<
பட பாட& வnகைள அைம1 ;5<பாDகB.
இவ(ைறO ேகJV* ேபா2, நமOV< Xk1த
பாட& வnகைள நா* அைம12 ne ேடானாக< 
பய!ப01த `kZமா? எ!ற எQண*
ேதா!)*. biசயமாக அைம12 ெசJ அ<
ெசu2 இயOகலா*. அத(கான வ�`ைறகைள
இeV பாDOகலா*.

peகB I5*c* பாட~~5H2,  கP*

ரmOV* வnகைள எ<பk அைம<ப2? அத(
கான எfய வ�9ைன< பாDOகலா*. இத(-
ெகன இைணய1;& MP3 Cut எ!) ஒ5 தள*
உBள2. அத! `கவn: http://mp3cut.net.
இைச வnகைள ெவJk1 தர இைண ய1;&
SைடOV* ஓD இலவச |& ெகாQட தள*
இ2. உeகB க*< �Jடn~5H2 பாடைல
இHத தள1;(V அM<X, peகB I5*c* 
வnகைள ெவJk த� ேகா<பாக< ெபறலா*. 
உeகB க*<�JடD மJ0 !W, ஒ! Jைர�,
Jரா< பாOo ம()* இைணயதளeகB ஆSய
வ()டM* இ2 இைணH2 ெசயலா()*, ப!

ஆ>HராOH ேபா)
அைழ'R%கான உTகU) VT ேடா)
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`க1 ;ற! ெகாQட ெசய~ இ2.
இHத தள1;& qைழHத Pட!, அ;& காJ

ட<ப0* “Open File” இைண<X& SfO ெசu
;டP*. X!னD, peகB எHத பாட~~5H2
வnகைள ெவJk ne ேடானாக< பய!ப01த
எQ�SvDகேளா, அHத பாட~! எ*X3
வைக ேகா<Xைன1 ேதDHெத 0OகP*. அதைன
அ<ேலாJ ெசu;டP*. அழகான அ�ேமஷ!
காJm காJட<பJ0 அHத< பாட& ேகா<c 
தள1;(V அM<ப<ப0*.

அ012, `த~& உBள ஆkேயா ஒ~<பத(
கான பJடைன அ{1; பாடைல இயOகP*.
பாட& ஒ~Oக1 ெதாடeV*. அத! pQட கJ
ட1;&, இ5 `ைனகfK* இ5 oைலடD
மாDOகD இ5<பைதO காணலா*. இட2 cற*
உBளைத, peகB I5*c* வn9! ெதாடO-
க1;& ைவOகP*. பாட& ஒ~Oக1 ெதாடe
Sய X!னD, இட2 cற* உBளைத, peகB 
எHத வn வைர ேவQ0ேமா அeV அைமO
கP*. இHத பாட& ne ேடா!, ெதாடO
க1;& VைறHத ஒ~9& ெதாடeS, X!
ெச&லi ெச&ல ஒ~ அ;கமாக அைமOக<
பட ேவQ0* என I5*Xனா&, இ;& இ5
`ைனகfK* உBள Fade in / Fade out oIJi
கைள இயOS< பய!ப01தலா*.

இ�வா) VW9Jட X!னD, Cut எ!ற
ெபா1தாைன அ{1;னா&, அ01த ;ைர9&,
Download எ!ற பJட! SைடOV*. இ;&
SfO ெசuதா&, எHத ேபா&டn& அதைன1
தரIறOக* ெசu;ட ேவQ0ேமா, அதைன1
ேதDHெத012, இHத ேகா<X(V peகB cnH2
ெகாBg* வைக9& ெபயைரO ெகா01த
X!னD, ஓேக SfO ெசuதா&, ெவJட<பJட
Xnயமான வnகB ேகா<பாக SைடOV*.
மாறா bைல9&, இ2 எ*X3 வkI& அைமO-
க<பJட ேகா<பாக இ5OV*. ஐேபா�&
இதைன< பய!ப01த ேவQ0* எ!றா&,
iphone ringtone எ!பைத `த~& ேதDP ெசu2,
ெவJk அM<ப ேவQ0*. இைவ தIர,
AMR, WAV ம()* AAC ஆSய பாDமJகfK*
ைப&கைள< ெபறலா*. ஆQJராuJ ேபா!
கf&, எ*X 3 பாDமJ தா! mற<பாக இயO
க<ப0* எ!பைத இeV bைனI& ெகாBக.
இதைன எ<பk, ஆQJராuJ ேபா�& ெசJ 
ெசuயலா* எ!) பாDOV* `!, பாட& வn-
கைள ெவJட உதP* இ!ெனா5 Xரபலமான
ெசய~ைய இயOVவ2 VW12 பாDOகலா*.

இHத ெசய~ைய< ெப5*பா லானவDகB,
பய!ப01தாIJடாK*, அWH;5<பாDகB.
இத! ெபயD Audacity. இ2 ;றy() வைகi
ெசய~ (Open Source) எ!பதா&, இலவசமாக,
இைணய1;~5H2 இறOS, க*<�Jடn&
இ!oடா& ெசu2 ெகாBளலா*. இதைன 
இ!oடா& ெசuதPட! LAME எ!ேகாடD
எ!பைதZ* இ!oடா& ெசu;ட ேவQ0*. 
இதைன http://lame.buanzo.org/#lamewindl எ!ற
தள1;~5H2 ெப(), இ!oடா& ெசu2
ெகாBக.

எHத பாட~~5H2 வnகைள ெவJட
ேவQ0ேமா, அHத பாட& ேகா<Xைன1 
தயாD bைல9& ைவ12O ெகாBக. அ012
‘அடாmJk’ ெசய~ைய இயO Vக. அ012,
File > Open எ!) ெச!), VW<XJட பாட&
ேகா<Xைன1 ேதDHெத0OகP*. இதைன1
;றHதPட!, ‘அடாmJk’, அHத இைசO ேகா<-
Xைன oேக! ெசu2, அத! எkJடn& 

;றOV*. எHத இட1;& peகB I5*c*
வnகB உBளன எ!) உeகgOVi சnயாக1
ெதnயI&ைல எ!றா&, பாட& `{வைதZ*
இயOS ேகJகP*. �ழாக “Audio Position” என
ஒ!) காJட<ப0*. இத! jல*, பாJk& 
எHத இட1ைத peகB ேகJ0O ெகாQ k5O
SvDகB எ!பதைன peகB உணDH2 ெகாBள
`kZ*. இத! jல*, peகB எeV ெதாடeக
ேவQ0ேமா, அதைன உணDH2 ெசய&பட 
`kZ*. இ2 ச() mர மமாக இ5<X!, |&
பாn& உBள “Zoom In” எ!ற |ைல< பய!ப
01தலா*.  கi சnயான இட1;& உeகB ne
ேடா! ெதாடOக1 ;ைனO VWOக இ2  கP* 
உதP*.

ெபா2வாக, ஒ5 ne ேடா! 30 ெநாkகB 
இயeSனா& mற<பாக இ5OV*. அ&ல2 
அைதO காJkK* Vைற வாக இ5Oகலா*. 
Vைறவான அளI& இ5Hதா&, அ2 ெதாடDi-
mயாக அ01த012 ஒ~OV*.

peகB I5*c* வnகf! ெதாடOக1 ;
ைனZ* `kIைனZ* VW12O ெகாQடா&,
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Hardware: (ஹா57 ேவ5) க91J7ட5 சா5Dத 
அைனQR சாதனSகT9 இDத ெசா3லா3 
C]12ட1ப?Y-றன. மத5ேபா5?, <1, மWX, 
V ேபா57, 2K>ட5, ேமாட9, ெரௗ7ட5 என
அைனQR9 இDத ெசா3*3 அடSC9.

“ெதV[F ெகா<\Tக<”

X!னD, �Q0* அHத< பV;ைய மJ0*
ேகJகP*. உeகB வnகB ேதDP `kHத
X!னD, அதைன1 த� ேகா<பாக மா(ற
ேவQ0*. File ேதDHெத012, X! “Export
Selection” XnIைன1 ேதDHெத0OகP*. இ�,
இHத ne ேடா! ேகா< X(V1 த�யாக ஒ5
ெபயD ெகா0OகP*. ைப& பாDமJடாக “MP3”
எ!பதைன1 ேதDHெத0OகP*. X!னD, “Save”
எ!ப;& SfO ெசuதா&, ne ேடா! த�O 
ேகா<பாக, peகB ேதDHெத01த ேபா&டn&
ேச� ஆV*. `kHதPட!, ஓேக SfO ெசu ;
டP*. ‘‘அடாmJk” ெசய~ைய இ� jkI
டலா*.

உeகf& பலD மன;& இHத ேகBI
ஓடலா*. ஏ!, இதைன ெமாைப& ேபா�
ேலேய தயாnOV* வைக9& ெசய~கB இ&
ைலயா? என எ;DபாDOகலா*. SைடO S!றன. 
இத(ெகன ெசய~கB உBளன. இதைன aVB
Xேள oேடாn& ெபறலா*. Sைட<பவ(W&,
எனOV< Xk1த2 https://play.google.com/store/
apps/ details?id=com.herman.ringtone எ!ற `க
வn9& உBள Ringtone Maker எ!M* ெசய~
ஆV*. இதைன இயO Sனா&, அ2 உeகB
ேபா�& உBள எ*X3 பாட&கைள1 தானாக
உணDH2 இயOV*. இதைன peகB வn கைள
ெவJட< பய!ப012வதாக இ5Hதா&, Edit
எ!ப;& தJk வnகைள ெவJடலா*. இ;& 
அடாmJk ெசய~9& ெசய&பJட2 ேபால, 
ெசய&பாJkைன ேம(ெகாQ0, நமOV1
ேதைவயான வn கைளO VW12, ne ேடா! 
ேகா<Xைன1 தயாD ெசu;டலா*. இHத
ெசய~, ஆQJராuJ ேபா�&, இHத ne
ேடா! ேகா<cகB எeV இ5Oக ேவQ0ேமா,
அeV ப;H2 ைவ1 ;0*. Settings > Sounds
எ!ற ேபா&டn& இைவ இட* ெப)*.

ேபா�& எeV இHத ைப&கைள1 ேதOS
ைவ<ப2? ne ேடா! எ*X3 ேகா< cகைள1
தயாD ெசuத X!னD, ேபா�& இவ(ைற எeV
ேதOS ைவ12< பய!ப01த ேவQ0*? 
எ!ற ேகBI எ{Sற2. peகB ne ேடா!
ேமOகD ெசய~ைய< பய!ப01; இ5Hதா&,
அ2 தானாகேவ சnயான இட1;&, ne ேடா! 
ேகா<cகைள1 ேதOS ைவOV*. ேமேல aற<
பJட ெசய~கB இரQk& தயாD ெசuத வ(ைற
எeேக, எ<பk அைம<ப2? ஆQJராuJ
moட*, ne ேடா! எ*X3 ேகா<Xைன,
ேபா! `{வ2* oேக! ெசu2 கQடW
யா2. ஒ!) அ&ல2 இரQ0 இடeகf& மJ-
0ேம ேத0*. எனேவ, ந* ேபா�&, சnயான
ேபா&டn& இவ(ைற ைவ1 ;ட ேவQ0*.
இHத மா(ற1;ைன ேம(ெகாBள ஒ!WரQ0
வ�கB உBளன. க*<�Jடn~5H2 Z.எo.
X.OV மா()eகB. அ&ல2, aVB Jைர�
அ&ல2 Jரா< பாOx& ேச� ெசu;டலா*.

Z.எo.X. 9& ேதOS ைவ<ப2 எf2.
உeகB ேபாைன க*<�Jடn&

இைண1தா&, IQேடாo எOocேளாரD ;றH
தPட!, ேபாMைடய oேடாேர� XnP மாறா
bைல9& ;றOக<ப0*. இ;& “Ringtones,”
எ!ற ேபா&டD இ5OV*. அ&ல2 /media/
audio/ringtones/ எ!) ெச!) பாDOகலா*.
இ;& ne ேடா! ேகா< Xைன கா<X ெசu2,
இeV ேபoJ ெசu;டP*. இHத ெபயn&
ேபா&டD இ&ைல எ!றா&, ேபா�! jல
ைடரOடn9& "Create new" → "Folder". எ!)
ெச!) ne ேடா! ேபா&டD ஒ!ைற< c;
யதாu உ5வாOகP*.

ெபா2வாக, ேபா�& உBள ஆQJராuJ 
moட* c;ய ne
ேடா! ேகா<cகைள
Settings > Sounds >
Phone ringtone எ!)
ெச!) ேத0*.
mல ேவைளகf&,
ேபாைன �Q0*
ஒ5`ைற �oடாDJ
ெசu;ட ேவQkய
;5OV*. இ�வா)
ne ேடா! ேகா<-
cகB பலவ(ைற1
தயாD ெசu2 ந*
ேபா�& ப;1த
X!னD, ஒ5வnட
 5H2 அைழ<c
வ5ைக9&, VW<
XJட ேகா<Xைன
இயOV* வைக9& 
அைமOகலா*.

k7Jட& சாத
னeகf& இ2
ேபால நமOV1

ேதைவயானவ(ைற அைம12< ெப)ைக9&
நமOV ஒ5 ந&ல மன bைறP* மS�i mZ* 
SைடOV*.

சnயான, ̀ { ைம யான ஒ5 ேகா<Xைன உ5
வாOக ேவQ0* எ!ற ேநாOக*, ந* மன;&
ேபாராJட உணDைவ வளD12, அ2 bைறேவ
)ைக9& அளI&லா ஆனHத1;ைன1 த5*.
இத(காகவாவ2 நா* இ2 ேபால ne ேடா!
ேகா<cகைள உ5வாOகலா*.



16-5-20169

ைமOேராசா<J b)வன1;! IQேடாo
இயOக `ைறைம9! ப&ேவ) ப;<-

cகf&, ெதாடDH2 IQேடாo 7 மJ0ேம
அ;க* பய!ப01த<ப0* `த& bைல9&
இ!)* உBள2. ஆனா&, அதைன< பய!
ப012* க*<�JடDகf! எQYOைக
Vைறய1 ெதாடeSZBள2. இ2வைர ெமா1த
க*<�JடDகf&, 50% OV* அ;கமான எQ
YOைக9& இ5Hத IQேடாo 7, த(ேபா2
அHத எ&ைலOV* �ழான எQYOைகைய1
ெதாJ0Bள2. அேத ேபால, IQேடாo
எOoX ப;<X! பய!பா0 ஒ(ைற இலOக சத
�த< பeSைன1 ெதாJ0Bள2. இHத தகவ&
கைள ‘ெநJ அ<fேகஷ!கB’ (Net Applications)
எ!M* ஆuP அைம<c ெவf9J0Bள2. 
ஆனா&, ெச!ற ஏ<ர& மாத1;&, ைமO
ேராசா<J b)வன1;(V ஏமா(றமfOV*
ஒ5 தகவK* Sைட12Bள2. இ2வைர,
இயeS வ5* ெமா1த க*<�JடDகf&,
90%OV* ேம(பJட க*<�JடDகf&, அத!
IQேடாo இயOக `ைறைம இட* ெப(W
5Hத2. அ2 ச() VைறH2Bளதாக1 ெதnய
வH2Bள2.

இ!M* இரQ0 அ&ல2 j!) ஆQ-
0கf& �) ேகாk சாதனeகf&, த!
IQேடாo 10 இயOக `ைறைமைய இட*
ெப)* `ய( mைய ைமOேராசா<J ெதாடDH2 
ேம(ெகாQ0 வ5Sற2. IQேடாo 10
ெவfயாS நா!V வாரeகf&, 7 ேகாkேய 50
லJச* சாதனeகf& IQேடாo 10 இயe
Sய2. இ2 ப12 வாரeகf& 11 ேகாkயாக
உயDHத2. ஆ) மாதeகf& 20 ேகாkயா
கP*, எJ0 மாதeகf& 27 ேகாkயாகP* 
இட* ெப(ற2. ஆனா&, இ2 ைமOேராசா<J
b)வன1;! எ;DபாD<X(ேக(ற வைக9&
இ&ைல. ெச!ற மாDi மாத1;&, IQேடாo
10, 14.15% பeSைனO ெகாQ k5Hத2. ஏ<
ர~& இ2  கO Vைறவாக உயDH2 14.35% 
ஆக ஆன2.

IQேடாo 10 ெவf வ5* ̀ !னD, ஜூ!, 
2015&, IQேடாo 7 சHைத< பeV 60% ஆக
இ5Hத2. 2016 ஆ* ஆQ0 அOேடாபn&
இ2 52.47% ஆக இறe Sய2. த(ேபா2 48.27%
ஆகO VைறH2Bள2. IQேடாo 10 mற<-
பான moடமாகO க5த<பJடாK*, இ!M*
அ;க* பய!ப01த<ப0* IQேடாo ப;<-
பாக, IQேடாo 7 தா! இயeS வ5 Sற2.

ம(ற ஆ<பேரJke moடeக gட! ஒ<X0
ைக9&, IQேடாo 1.22 cBfகB VைறH2, 
ெச!ற ஏ<ர& மாத1;&, 89.23% ஆக இ5H
த2. ேமO ஓ.எo. எOo 1.43% a0தலாக,
9.205 ஆக உயDHத2. ~னOo 0.22 cBfகB
VைறH2 1.56% ஆன2.

ேம(கா�* தகவ&கைள Net Applications
எ!M* ஆuP அைம<c ெதn I12Bள2. 
இHத அைம<c மாதHேதா)* 16 ேகாk
த� நபD பய!பாJk~5H2 தகவ&கைள<
ெப() ஆuP ெசu Sற2. ஏற1தாழ 40 ஆ9ர*
இைணய தளeக f~5H2, த! வாkOைக b)
வனeகgOகாக தகவ&கைள1 ;ரJ0Sற2
எ!ப2 இeV VW<Xட1தOக2.

ஆ<பேரJke moட* பய!பா0 எ!ற 
அk<பைட9& நமOV< cBf IபரeகB 
ேதைவ<பJடா&, StatCounter எ!M* ஆuP
அைம<c த5* தகவ&கைள< பாDOகலா*. 
ஒ�ெவா5 மாத`*, 1500 ேகாk இைணய< 
பOகeகைள இ2 ஆuP ெசuSற2.

=>ேடா8 7 பய)பாC &ைறEறF
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IQேடாo 10 ஆ<பேரJke moட* அW
`க<ப01த<ப0*ேபா2, இ2வைர இ&

லாத வைக9&, அதைன இல வசமாக1 த5வ
தாக ைமOேராசா<J அWI1த2. IQேடாo
7 ம()* IQேடாo 8.1 moட1;ைனO கJ
டண* ெசK1; உnம* ெப() இயOVபவD
கf! க*<�JடDகf&, IQ 10 இலவசமாக
அ<SேரJ ெசuய<ப0* என1 ெதnI1த2.
ெதாடDH2 அைன12 வ�கfK*, இ2 VW1த
அWI<Xைன பா< அ< தகவ&களாக1 தH2
ெகாQேட இ5Hத2. அேத சமய1;&, இHத 
இலவச அ<SேரJ, IQேடாo 10 அW ̀ க*
ெசuய<பJ0, ஓராQ0 கால1;(V மJ0ேம
தர<ப0*. X!னD, இத(V கJடண* ெசK1
;1தா! இயOVவத(கான உnைம ெபற `kZ*
எனP* அWI1த2. எனேவ, ஜூைல 29OVB,
IQேடாo 7 ம()* 8.1 moட* ெகாQk
5<பவDகB, தeகB க*<�Jடn! ஹாDJேவD 
அMம;OV* பJச1;&, IQேடாo 10 mo
ட1;ைன இலவசமாக< ெபற `kZ*.

IQேடாo 10 ெதாடDH2 மOகfட* Xர
பலமாS வ5Sற2. த(ேபா2 IQேடாo 10
30 ேகாk சாதனeகf& இயOக<பJ0 வ5 வ
தாக, அQைம9& Sைட1த தகவ&கB ெதn
IOS!றன. ெச!ற ஏ<ர& மாத* 27 ேகாk
சாதனeகf& மJ0ேம இ2 இயOக<பJட2.

IQேடாo 10 இயOக `ைறைம, �) ேகாk 
சாதனeகf& இட* ெப)வத(கான இலO
Sைன ைமOேராசா<J ெகாQ0Bளைத நா* 
அைனவ5* அWேவா*.

இலவசமாக< ெப)வத(கான காலOெக0
ெந5eVவதா&, ைமOேராசா<J, அOகால1
;(V< X!னD உnம* வாeக ;Jட  0ப
வDகB ெசK1த ேவQ kய கJடண* எ�வ-
ளP எ!) அWI12Bள2. IQேடாo 10
ேஹா* ப;< Xைன< ெபற 119 அெம nOக
டாலD ெசK1த ேவQ0*. ம(ற நா0கf&
இத(Sைணயான அHத நாJ0 ெசலவாY9&
ெசK1த ேவQ0*. XnJட�& IQேடாo
10 ேஹா* 99 பPQJ அ&ல2 IQேடாo 
10 <ேரா ெபற 189.99 பPQJ கJட ணமாகi
ெசK1த ேவQ0*.

பலD இHதO கJடண* அ;Dimைய1 த5-
வதாகO க512 ெதnI12BளனD. ஆனா&,
ைமOேராசா<J, `!ேப இல வச அ<SேரJ
VW12 நாeகB aWIJேடா*. அதைன ஏ(-
காம& கால* கட1;, அ<SேரJ ெசuயா த
வDகB, இHதO கJடண1ைதi ெசK1;ேய ஆக
ேவQ0* என அWI1 2Bள2.

இHதO கJ0ைர9ைன எ{2ைக9&,
IQேடாo இயOக `ைறைம கf&,
அ;க* பய!ப01த<ப0* `ைறைம யாக,

ஜூைல 29%&' ()ன+
இலவச/ இ0ைல
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IQேடாo 7
`த& இட* ெப() IளeVவ2 VW<Xட1
தOக2. ெமா1த க*<�JடDகf&, 47.82%
க*<�JடDகf&, IQேடாo 7 இயeVவ
தாக, இ2 VW121 ெதாடDH2 கY12 வ5* 
ெநJமாDOகJ ேஷD அைம<c அWI12B
ள2. இரQடாவ2 இட1;&, IQேடாo 10 
moட* 15.34% இட1ைதO ெகாQ0Bள2.
வ5* ஜூைல 29OVB இ2  க ேவகமாக
உயDH2 `த& இட1ைத< XkOV* வாu<
cகB உBளதாக அைனவ5* க52S!றனD.

IQேடாo எOoX moட* `த&,
IQேடாo 10 moட* வைர எHத அளI(V
மOகfட* ெச!றன எ!பைத இeV பாDO
கலா*. IQேடாo எOoX moட1;ைன,
20 மாதeகf&, 13 ேகாk சாதனeகB ெப(
றன. IQேடாo Ioடா 17 மாதeகf&, 
18 ேகாk க*<�JடDகf& இட* ெப(றன.
IQேடாo 7 moட*, 18 மாதeகf&, 35
ேகாk உnமeகB எ!ற எQYOைக9& இட*
ெப(ற2. IQேடாo 8, 20 ேகாk உnமe
கைள 15 மாதeகf& எJkய2. IQேடாo
10, 9 மாதeகf&, 30 ேகாk சாதனeகைள
அைடH2Bள2. Ioடா ம()* IQேடாo
8 moடeகB, மOகfட* வரேவ(Xைன<
ெபறI&ைல. அதனா&, ம(ற IQேடாo
moடeகgட! ஒ<X0ைக9&, Vைறவான
எQYOைக9ேலேய இயeSன.

peகB இ!M* IQேடாo 10 moட1
;(V மா)வ2 VW12, மா()O க512கB
ெகாQk5<X!, �Q0* அதைன< பn¥
லைன ெசuவ2 ந&ல2 என< பலD எ012O 
aWZBளனD. IQேடாo எOoX moட1;&
இ!M* க*<�Jடைர இயOSO ெகாQk
5<பவDகB, IைரI& c;ய க*<�Jடைர
IQேடாo 10 moட1 ;(கான கJடண1
2ட! Iைல9J0 வாeSO ெகாBவ2 ந&
ல2.

வ5* ஜூைல மாத*, IQேடாo 10 
moட1;(V< ெபnய அளIலான அ<ேடJ
ஒ!ைற1 த5வத(V, ைமOேராசா<J ;Jட
 J0 `ய(mகைள எ012 வ5Sற2. இ;&
பல c;ய வச;கB SைடOV* என எ;DபாDO
க<ப0Sற2. VW<பாக, `{ைமயாக1 தர<
பJ0Bள oடாDJ ெமMI& ெபnய அளI&

மா(றeகB இ5Oகலா*. oடாDJ ெமM, 
IQேடாo 8& ைகIட<பJ0, X!னD,
வாkOைகயாளDகf! ஏேகாX1த எ;D<X(V<
X!னD, IQேடாo 10& `{ ைமயாக அW
`கமான2. அ12ட!, IQ 8& தர<பJட
ைட&o இைட`க`* தர<பJட2.

ஜூைல 29OV< X!னD, Get Windows 10
எ!ற Iள*பர* b)1த<ப0*. இ2 VW1த 
பா< அ< ெசu;O கJடeகB வKOகJடா ய
மாக1 தர<ப0வ2 b)1த<ப0*.

எனேவ, இ<ே பாேத கJடண !W
IQேடாo 10 moட1;(V மாWO ெகாBவ2
பயMBள நடவkOைகயாக இ5OV*.

USB -- Universal Serial Bus: (_Oவ5ச3 `Kய3
பX) க91J7டLட- இைண#க1ப?9 2ற
சாதனSகைள எb தாக இைணQR1 பய-ப-
?Qத ஒL வc. Xேகன5, மWX, 2ளாd eைரf,
2K>ட5 எனQ தgேபாR அைனQR சாத னS
கT9 இத- வcேய தா- க91 J7டLட-
இைண#க1ப?Y-றன. க91J7ட5 இயSY#
ெகா>eL#C9ேபாேத இதைன1 பய-ப?Qh
சாதனSகைள இைண#கலா9, i#கலா9.

Control Panel: (க>7ேரா3 ேபன3) j>ேடாX
இய#கQh- Xடா57 ெமkj3 தர1ப?9
ஒL l3 என இதைனm ெசா3லலா9. இத- 
8ல9 j>ேடாX இய#கQh- அe1பைடm 
ெசய3பா?கைள ெச9ைம1 ப?Qதலா9.
அQRட- ெப5சன3 க91J7ட5 மg[9 
இைணDத சாதனSகn ெசய3ப?9 த-ைம
ைய_9 `ரைம#கலா9.

Taskbar: (டாX# பா5) j>ேடாX இய#கQh3
மாO7ட5 hைரo3 Vழாக இயSC9 in க7ட9.
இh3 Xடா57 ெமk, jைர வாக அ1 bேகஷ-
=ேராYரா9கைள இய#க ஐகா-கn அடS
Yய ெதாC1=, இயSY# ெகா> eL#C9
அ1bேகஷ- =ேராYரா9கb- ைப3கT#
கான க7டSகn மg[9 கeகார9, 2-ன
ro3 இயSY# ெகா>eL#C9 =ேராYரா9
கb- ஐகா-கn ஆYயைவ இL#C9.
இவgைறQ ேதைவ1ப?9ேபாR Yb# ெசtR
ெபறலா9.

“ெதV[F ெகா<\Tக<”
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க!ட#கைள அைம)*
ெட,-!, பட0 அைம,க

ேவDJ ெதாV<X& பOகeகைள அைமOைக9&
ெடOoJ, வைர படeகB, படeகB, Sf<
ஆDJ என< பலவைக அைம<ைப டாVெமQJ
0OVB ெகாQ0 வர `ய(m<ேபா*. அ<ேபா2
நமOV ேகா0கB அைமHத கJடeகB இ5Hதா&
இவ(ைற சnயான இட1;& அைம12 அழ
காக டாVெமQJைட உ5வாOக வச;யாக
இ5OV*. இத(காக ெடOoJk! ஒ5 பV;
யாக கJடeகB அைம1தா& அைவZ* அim&
வH2 டாVெமQJk! அழைகO ெக012
I0*. இத(V< ப;லாக< X!னY9& ஒ5
கJட* அைம12 அைவ pOக<ப0வத(கான
வ�ையZ* அைம121 தரலா*. இத(V View
ெமMI& Toolbars எ!பதைன1 ேதDHெத0O
கP*. X! SைடOV* XnPகf& Drawing எ!
ப;& SfO ெசu;டP*. இ<ேபா2 Drawing
Toolbar SைடOV*. இ;& Draw எ!ப;& SfO
ெசu2 X! Grid எ!பைதO SfO ெசu;டP*.
X! உBள XnI& ‘Display gridlines on screen’ எ!
பைத1 ேதDHெத012 ெநJ0 வாOS(காகP*
ப0Oைக வாS(காகP* ஒ5 அளைவ1 ேதDHெத
012 அைமOகP*. இத! X! OK SfO ெசu2
ெவfேயறP*. இHத SnJ கJட* ேதா(ற1;&
மJ0* ைவ12< பய!ப012* வைக9&
நமOVO SைடOV*. இதைன< பய!ப01;
நா* ெடOoJ உJபட படeகB, வைரபடeகB,
ேபாJேடாOகB ேபா!றவ(ைறi சnயாக அைமO
கலா*.

வ2கைள ஒ4#5 ப6)த
டாVெமQJ அைம1த X!னD, mல ேவைள-
கf&, ஒ5 பாராI& அைன12 வnகg* 
ஒேர உயர1;& இ&லாம& அைமOக<பJk
5<பதைனO காணலா*. இத(VO காரண*,
நா* ேதDHெத012Bள எ{125Oேக(ற
வைக9&, வnகgOSைடேயயான உயர*
அைமOக<படாதேத காரண*.  பாரா பாD
மJke டயலாO பாOo jல*, தானாக ைல! 
oேபme அைமOV* (Auto line spacing) `ைற
ேதDHெத0Oக<பJk5Hதா&, ேவDJ, வn9&

உBள  க< ெபnய எ{125IைனO கQ
டWH2, அத! அளI(ேக(ப, அத(ேக(ற
வைக9& வnகgOSைடேயயான இைடெவ
fைய அைமOSற2. ஒ5 வn9& உBள எ{1
25POV*, அ01த வn9& உBள எ{12
5I(V* அளI& I1;யாச* இ5Hதா&,
வnகgOSைடேயயான இைடெவf ேவ)
பாடாக அைமSற2. இHத XரiைனOV1 �DP
காண, வnகgOSைடேயயான இைடெவ
fையi சnயாக நாேம அைமOக ேவQ0*.
இத(V ஒ5 வ� உBள2. நா* எHத அளI&
எ{125Iைன1 ேதDHெத0OSேறாேமா,
அத! அளI& 120 சத �த அளI& வnகgO
Sைடேய இைடெவf அைமOகலா*. எ012O
காJடாக ைட*o ேராம! எ{125I& 10
பாuQJ அளI& எ{12Oகைள< பய!ப-
01;னா&, வnகgOகான இைடெவf 12
பாuQJகளாக இ5Oக ேவQ0*.

8த9 எ4)* அல#கார0
ேவDJ டாVெமQJகf&, பாராI! `த&
எ{1ைத அ&ல2 கJ0ைர9! ெதாடOக
ப1;9! `த& எ{1;ைனi ச()< ெபn
தாக, அலeகார12ட! அைம<பாDகB. இ2
ஒ5 Iத அழV ப012* `ய(mேய. இ;&
ஒ5 வைக Drop cap எ!பதாV*. இதைன
எ<பk அைம<ப2 என< பாDOகலா*.
1. ெடOoJைட வழOக* ேபால ேவDJ 

cேராSரா & அைமOகP*.
2. ப1;9& `த& எ{1ைத மJ0* ேதDH

 ெத0OகP*.
3. n<ப�& Insert ேட<Xைன1 ேதDH

 ெத0OகP*.
4. SைடOV* Text V¦<X&, Drop Cap எ!

பத! �2 SfO ெசu;டP*. ேவDJ Jரா<
ேக< அைம1;ட mல ெபா2 வான ஆ<ஷ!-
கைளO காJ0*.

5. இeV Drop Cap Options எ!பதைன1 ேதDH
ெத0OகP*. ேவDJ Jரா< ேக< டயலாO
பாOைஸO காJ0*.

6. உeகB I5<ப<பk, Jரா< ேக< எ<பk
அைமய ேவQ0* எ!பதைன1 ேதDHெத-
0OகP*.

7. X! ஓேக SfO ெசu2 ெவfேயறP*.
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ஒேர ேட!டா – பல ெச9க@
எOெஸ& ஒDO cOS& ேடJடா அைமO

ைக9&, ஒேர ேடJடாIைன பல ெச&கf&
அைமOக ேவQkய;5OV*. இத(V ேடJ
டாIைனO கா<X ெசu2, ெச&கf& ெச!) 
ேபoJ ெசu;0* பல `ைன ேவைல9&
இறeக ேவQடா*. எHத ெச&கf& கா<X
ெசu;ட ேவQ0ேமா, அவ(ைற1 ேதDHெத
0eகB. இைவ வnைசயாக இ&ைல எ!றா&,
கQJேரா& �ைய அ{1;O ெகாQ0 ேதDHெத
0eகB. X!னD ேடJடாIைன ஒ5 ெச&~&
ைட< ெசu;0eகB. X! கQJேரா& �ைய
அ{1;O ெகாQ0 எ!டD தJ0eகB. peகB
ேதDHெத01த ெச&கf& எ&லா* ேடJடா
கா<X ெசuயப<பJk5OV*.

எ,ெஸ9: Cல 5DEFக@
ேதDHெத0Oக<பJட பாD`லாI(V எHத

ெச&கB எ&லா* ெதாடDc உBள2 எ!)
அWய CTRL+[ அ{1தP*.

Ctrl+] �கைள அ{1;னா& எHத ெச&~&
கDசD இ5OSறேதா அHத ெச& ச*பHத<பJட
பாD`லாOகB காJட<ப0*.

¨<J + ஆேரா � (Shft+Arrow key) அ{1
;னா& ெச&கB ேதDHெத0Oக<ப 0வ2 ஒ5
ெச&KOV pJkOக<ப0*.

கQJேரா&+¨<J+ஆேரா� (Ctrl+Shft+Arrow
key) அ{1;னா& அேத ப0Oைக அ&ல2
ெநJ0 வnைச9& ேடJடா இ5OV* கைடm
ெச& வைர ெசல©! pJkOக<ப0*.

¨<J + ேஹா* �கB (Shft+Home)அ{1த<
ப0ைக9& ப0Oைக வnைச9! `த& ெச&
வைர ெசல©! pJkOக<ப0*. 

சாG!கH9 ேட!டா ேலI@
எOெஸ& ஒDO ªJk& சாDJகgOV ேடJடா

ேலXB அைம<ப2 அHத சாDJ ெதnIOV*
`OSய தகவ&கைள எ012O காJ0*. peகB
அைமOV* சாDJ பாDமJைட< ெபா)12
இHத ேலXBகB தகவ&கைளO காJ 0வ;&
mற<Xடeகைள< ெப)S!றன. இ2 எ<பk
எ!) பாDOகலா*.

எ012O காJடாக peகB ஒ5 ைப – சாDJ

அைம1தா& அ;& ேடJடாI(கான ேலXB
இ&ைல எ!றா& biசய* தகவ&கB எ!ன
ெசா&ல வ5S!றன, ஒ!)Oெகா!) எ<
பk1 ெதாடD cைடயன எ!) ெதnயா2. இHத
ேடJடா ேலXBகைள எ<பk அைம<ப2 
எ!) காணலா*. எOெஸ& 2007 பய!ப01 2
பவDகgOV:
1. `த~& எHத சாDJ0OV ேடJடா ேலXB 

அைமOக ேவQ0ேமா அத! �2 SfO
ெசu2 இயOகP*.

2. ேலஅPJ ேட< n<ப! காJட<ப 0வதைன
உ); ெசu;டP*.

3. இ;& உBள Data Labels எ!ற |ைலO SfO
ெசu;டP*. இHத வைக9& எHத இட1;&
ேடJடா ேலXBகைள அைமOக ேவQ0* 
எ!பத(V பல ஆ<ஷ!கைள எOெஸ& த5-
Sற2.

4. எeS5Hதா& mற<பாக அHத ேலXB த!
பYையi ெசu;0ேமா அeV ைவOகP*.
அ012 எOெஸ& 2003 பய!ப012ப

வDகgOV:
1. `த~& எHத சாDJ0OV ேடJடா ேலXB

அைமOக ேவQ0ேமா அத! �2 SfO
ெசu2 இயOகP*.

2. X! Chart ெமMI~5H2 Chart Options
எ!M* XnIைன1 ேதDHெத 0OகP*.
இeேக Chart Options டயலாO பாOo
SைடOV*.

3. இHத பாOx& உBள Data Lables எ!M*
ேடXைன1 ேதDHெத0OகP*.இHத டயலாO
பாOx& இட2 பOக* ப&ேவ) வைக யான
ேடJடா ேலXBகைளO காJ0*. உeக g
ைடய சாDJk! த!ைமOேக(ப  காJட<
ப0* ேடJடா ேலXBகf! எQ YOைக
ம()* த!ைம மா)*.

4. இHத ேடJடா ேலXBகைள< பாD1தா& 
அk<பைட9& ஐH2 வைககB இ5<பைத 
உணரலா*. ஒ�ெ வா!)* ேடJடாI! 
த!ைம ம()* ேலXf! வைக ஆSய
வ(ைற இைண<ப;& ேவ)பJk5OV*.
இவ(W~5H2 உeகB ேநாOக1ைத ெவfO
காJ0* mறHத ேலXBகைள1 ேதDHெத0O
கலா*.

5. OK SfO ெசu;டP*. சாDJ ேலXBக
gட! வkவைமOக<பJ0 காJட<ப0வ
த(V தயாராக இ5OV*.
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நட<c ஆQk! `த& காலாQk&, `த&
`ைறயாக, oமாDJ ேபா! I(பைன VைறH

2Bள2. Strategy Analytics எ!M* ஆuP b)
வன* இHத தகவைல1 தH2Bள2. 2014 ஆ*
ஆQk! `த& காலாQ0ட! ஒ<X0ைக9&,
2015 ஆ* ஆQ0 `த& காலாQk&, oமாDJ
ேபா! I(பைன 21% உயDHத2. ஆனா&,
நட<c ஆQk& இ2 3% VைறH2Bள2. ெச!ற
ஆQk! `த& j!) மாதeகf&, ப!னாJ
டளI&, 34 ேகாkேய 50 லJச* oமாDJ
ேபா!கB I(பைனயா9ன. த(ேபா2 இ2 33
ேகாkேய 46 லJசமாக உBள2.

oமாDJ ேபா!கB, 1996 ஆ* ஆQ0 I(
பைனOV `த! `தலாக I(பைனOV வHதன.
ெதாடDH2 I(பைன அ;கn12 வHத bைல9&,
த(ேபா2தா! I(பைன VைறH2Bள2. அெம
nOகா, ¥னா ம()* ஐேரா<Xய நா0கf&,
ேதைவOV அ;கமாகேவ oமாDJ ேபா!கB
I(பைன ெசuய<பJ0IJடன. இ2ேவ இHத
ஆQ0 I(பைன Vைறவத(VO காரணமாV*.
¥னாI&, ஆ<XB b)வன1;! ஐேபா! I(ப
ைனZ* இேத ேபா& VைறH2, ஆ<XB ஈJkய
லாப`* VைறH2Bள2. 2015 ஆ* ஆQk&,
¥னாI& ஆ<XB b)வன1;! வ5மான* 85%
ஆக இ5Hத bைல9&, 2016 ஆ* ஆQk!
`த& காலாQk&,  கO VைறH2 14% ஆக
இ5Hத2. இHத காலாQk&, ஆ<XB ¥னாI&
ஏ{ ேநரk I(பைன ைமயeகைள1 ;றH2,
ெமா1த ைமயeகf! எQYOைகைய 35 ஆக
உயD1;ய2.

ப!னாJடளI&,  க அ;க எQYO
ைக9& oமாDJ ேபா!கைள I(பைன ெசu
;0* b)வனமாக1 ெதாடDH2 சா*சe இட*
ெப()Bள2. இத! பeV உலக அளI&
23.6% ஆக உBள2. சா*சe b)வன1;!
oமாDJ ேபா! I(பைன, 2015 `த& 
காலாQk&, 8.27 ேகாk இ5Hத2. 2016 ஆ*
ஆQk& `த& j!) மாதeகf& இ2 7.9 

ேகாkயாகO VைறHத2. ஆ<XB b)வன1;!
I(பைன இேத வைக9&, 6.12 ேகாk 9~
5H2 5.12 ேகாkயாகO VைறHத2. ெமா1த 
oமாDJ ேபா! I(பைன9&, ப!னாJட
ளI&, 18%~5H2 15% ஆகO VைறHத2.

ெப5*பாலான b)வனeகB, oமாDJ ேபா!
I(பைன9& ச() சnைவi சH;1த bைல9&,
¥னாI! ஹுேவ b)வன* மJ0*, த! I(ப
ைன9& உயDைவi சH;12Bள2. 1.73 ேகாk
ேபா!கB, ெச!ற 2015 `த& காலாQk&
I(பைன ெசuத இHb)வன*, த(ேபா2 2.83
ேகாk oமாDJ ேபா!கைள I(பைன ெசu
2Bள2. ¥னாI! xேயா b)வன* ேம(
ெகாQடI(பைன9&எHதIதமா(ற`*இ&
லாம&, 1.46 ேகாkயாக ெதாடDH2 இ5Hத2.

2015 ஆ* ஆQk! இ); காலாQk&
51 லJச* oமாDJ வாJiகைள I(பைன 
ெசuத ஆ<XB, 2016 ஆ* ஆQk! `த& 
காலாQk&, 22 லJச* மJ 0ேம I(க `kH
த2. oமாDJ வாJi I(பைன9&, ஆ<XB
ெதாடDH2 மOகளா& I5*ப<ப0* b)வன
மாக உBள2. இ5<XM* ப!னாJட ளI&,
oமாDJ வாJi I(பைன உயDH 2Bள2.
2015 `த& காலாQk&, 13 லJச* oமாDJ 
வாJiகB I(பைன ெசuய<பJடன. இ2 
இHத ஆQk! ெதாடOக1;&, 42 லJச மாக
உயDHத2. இHத I(பைன9& 223% a0த
லாக ேம(ெகாBள<பJட2 VW< Xட1தOக2.
ெதாடDH2 இ2 உய5* எ!) எ;DபாDOக<
ப0Sற2. இHத வைக9K*, சா*சe `த&
இட1;& உBள2. 2015! `த& காலாQk&, 
40 ேகாk oமாDJ வாJiகைள I(பைன
ெசuத சா*சe, 2016 `த& காலாQk& 
60 ேகாk எ!ற எQYOைகைய எJkய2.
oமாDJ வாJiகைள மOகB I5*X வாeக1
ெதாடeS IJடனD எ!ற ேபாOSைனேய இ2
காJ0வதாக, இ<XnI& இயeV* bDவாS
ஒ5வD க512 ெதnI12BளாD.

8மா+H ேபா) =]பைன &ைறEறF
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5மாDJ ேபா!கf& பய!ப01த<ப0*
ஆQJராuJ moட* பய!பா0 VW1த Iப
ரeகB, ெச!ற ேம மாத* 2 வைர எ0Oக<பJ0
நமOVO Sைட12Bளன. நா* ெம2 Jடாu
இயOக* எ!) அைழ1த ’மாD� மலாu 6’
ஆQJராuJ moட* த(ே பா2 ச() உயDH2
7.5 சத�த oமாDJ ேபா!கf& பய!ப 01த<
ப0Sற2. ெச!ற ஏ<ர& மாத1;& இ2 4.6
ஆக இ5Hத2.

ெச!ற ஆQk&, இேத கால1;&,
லா~பா< 9% இட1ைதO ெகாQk5Hத2.
ெதாடDH2 உயDH2  க அ;கமாக< பய!ப
01த<ப0* இயOக `ைறைமயாக  ஆன2.
உiச1;& இ5Hத ஆQJராuJ லா~ பா<, 
த(ேபா2 ச() VைறH2 35.6% ஐ1 ெதாJ0B
ள2. ெச!ற ஏ<ர~& இ2 35.8% ஆக இ5H

த2. ஆQJராuJ SJ ேகJ 33.4% ~5H2, 
32.5% ஆக இறeSZBள2. ெஜ&~ ®! 21.3%
~5H2 20.1% ஆகO VைறH2Bள2. ஐoS�*
சாQJIi த(ேபா2 2% ேபா!கf& மJ 0ேம 
பய!ப01த<ப0Sற2. <ைரேயா  க  கO
Vைறவான ேபா!கf& காண<ப0Sற2.

ெச!ற ஆQ0 kச*பn& அஸூo b)வன*
த! அஸூo ெஸ!ேபா! ேகா 4.5 oமாDJ 
ேபாைன ெவf9Jட2. அத! இரQடாவ2
ப;<c அQைம9& I(பைனOV ெவfயா
SZBள2. இத! அ;க பJச Iைல ¦.5,299.
இ;& �kயா ெடO <ராச ச5OV< ப;லாக,
oநா< Jேரக! 200 SoC <ராசசD தர<பJ0B
ள2. இ;& இரQ0 மாட&கB ெவfயாS
ZBளன. ஒ!W& 5 ெமகா XOெஸ& ;ற!
ெகாQட X!cறO ேகமராP*, `!cறமாக
I.7.ஏ. ேகமராP* உBளன. இ!ெனா5
மாட~&, இைவ 8 எ*.X. ம()* 2 எ*.X.
;ற! ெகாQட தாகP* உBளன. ம(ற அ*-
சeகB ஒேர மா;nயாகேவ தர<பJ0Bளன.
அைவ X!வ5மா):

854 x 480 XOெஸ& அடD1; ெகாQட
4.5 அeVல அளIலான ;ைர, 1.2 Sகா
ெஹDJo ேவக1;& இயeV* oநா<
Jேரக! 200 <ராசசD, ஒ5 7.X. L P D D R 3
ரா*, oேடாேர� ெமமn 8 7.X., ைமOேரா

எo.k. காDJ ெகாQ0 64 7.X. வைர அ;-
க<ப012* வச;, ஆQJராuJ 5.1.லா~பா<
ஆ<பேரJke moட*, இரQ0 m* பய!
பா0, 136.5 x 67 x 3.6  � அளI& அைம<c,
125 Sரா* எைட, ெநJெவாDO இைண<-
X(V 37, ைவ X, cg|1 4.0., 7.X.எo.
ஆSய ெதா�& qJபeகB இைண<c 
ம()* 2070 mAh ;ற! ெகாQட ~1;ய*
அய! ேபJடn ஆS யைவ இHத இ5 மாட& 
ேபா!கf! mற<ப*சeக ளாV*.

ஆ) வQணeகf& இHத இ5 மாட& 
ேபா!கg* SைடOS!றன. a0த& ;ற!
ெகாQட ேகம ராOகB ெகாQட மாட& Iைல 
¦. 5,699. ம(றத! Iைல ¦.5,299.

VைறHத Iைல9&, oமாDJ ேபா�&
ேதைவயான அைன12 அ*சeக ைளZ* இ2
ெகாQk5<பதாK*, Iைல Vைறவாக இ5<
பதாK*, மOகfட* இைவ இரQ0* அ;க
வரேவ(ைப<ெப)* என இH b)வன அ;காn
ெதnI12BளாD.

ஆ>HராOH ^8ட/ பய)பாHC பT_C

பHெஜH =ைல50 
அஸூ8 

ெஸ)ேபா) ேகா 4.5
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ஹூேவ b)வன* த! c;ய oமாDJ 
ேபா! ஒ!ைற ஹானD வnைச9& 

அQைம9& ¥னாI& ெவf9J0Bள2. 
IைரI& இH;யா உJபட ம(ற நா0கf& 
இ2 SைடOV*. இHத oமாDJ ேபா�! 
 கi mறHத அ*சமாக இத! ேகமராIைனO 
aறலா*. |ய& ேடா! எ&.இ.k. <ளா� 
ம()* ேலசD ஆJேடா ேபாகo ;றMட!, 
12 ெமகா XOெஸ& ேகமராவாக இ2 
அைமOக<பJ0Bள2.  இதMைடய XOெஸ& 
அளP 1.76 ைமOரா! ஆக இ5<பதா&,  க1 
2&~யமான ேபாJேடாIைன< ெபறலா*. 

இத! ம(ற mற<ப*சeகB X!வ5மா):
இத! ;ைர, 5.7 அeVல அளI&, 2560 

× 1440 XOெஸ& அடD1;Zட!, வைளவான 
கQணாkZட! koXேள த5Sற2. இத! 
<ராசசD Octa-Core Kirin 955; ம()* 7.X.
Z. Mali T880-MP4.  இத! ரா* ெமமn 4 
7.X. oேடாேர� ெமமn 32 7.X. 64 7.X. 
இ!ெனா5 மாட~& SைடOSற2. இவ(ைற 
ைமOேரா எo.k. ெகாQ0 128 7.X. 
வைர உயD1;O ெகாBளலா*. ஆQJராuJ 
6 மாD�ெமலாu ஆ<பேரJke moட* 
இயeVSற2. 

இ;& இரQ0 நாேனா m*கைள 
இயOகலா*. ஒ!W& m* இைணOV* 
இட1;& ைமOேரா எo.k. காDைடi ெச5S< 
பய!ப01தலா*. `!cறO ேகமரா 8 எ*.
X. ;றMட! அைமOக<பJ0Bள2. இத! 
பnமாண* 157.00×77.60×7.75  �. எைட 170 
Sரா*. 

ெநJெவாDO இைண<X(V 47 எ&.k.இ., 
ைவ X, cg|1 4.2, 7.X.எo., எ!.எ<.m., 

m ைட< Z.எo.X. ஆSய ெதா�& qJபeகB 
இயeVS!றன. Iர& ேரைக ம()* இ!<ரா 
ெரJ ெச!சாDகB உBளன. இத! ேபJடn 
3,500 mAh ;ற! ெகாQட2.  

இ5 மாட& ேபா!கf! Iைல ¦.26,000 
ம()* ¦.28,000 எ!ற அளI& இ5OV* 
என எ;DபாDOக<ப0Sற2.

ஹூேவ ஹூேவ 
deவனf:) deவனf:) 

ஹான+ =8ஹான+ =8

ஏGெட9 இLMயாOP 
ெமாைப9 

இைணய ெதாடGF
இDhயாj3 Aத3 இடQh3 இயSC9 
ஏ5ெட3 v[வனQh-, ெமாைப3 வc 
இைணய ேசைவ வc வLமான9, ெச-ற vh 
ஆ>e3, 44.5% உய5DR, {. 3,357 ேகாeயாக 
இLDதR. இDத v[வனQh- ெமாQத 
வLமானQh3, இR 18.32% ஆC9. ெமாைப3 
2ரா7ேப>7 பய-ப?QRபவ5 எ>r#ைக 
3 ேகாeேய 8 ல7சQR 80 ஆoரQh*LDR, 3 
ேகாeேய 54 ல7சQR 60 ஆoரமாக உய5DதR. 
ெச-ற காலா>e3, ஏ5ெட3 v[வனQh- 
3� சDதாதார5கn, அDv[வனQh- இைணய 
இைண1= ெபgறவ5கb3 50%#C ேம3 
இLDதன5. Kைலய-X க9JOேகச-X 
v[வனQh- இைணய இைண1= 
ெபgறவ5கb3, 60% ேப5 3� இைண1= 
ெபg]LDதன5. இDத வைகo3, Kைலய-X 
Aத3 இடQைத1 ெபg]LDதR. 
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Vேரா9 i7 <கn C]Qத க7 ?ைர, ந3ல ெதாL 
பாட# க7 ? ைர யாக அைமD RnளR. இைண யQh3 
நா9 பல வச h கைள அk ப j#கா ம ேலேய இL#-
Yேறா9 எ-பR இDத# க7 ?ைர 8ல9 ெதb வா Y-
றR. பய னா ள5கn, த9 �ட9 இL1ப வgைற ம7?9 
பய-ப ?Qதாம3, ெசய * கb3 ேம�9 ேம�9 
எ-ன உnளன எ-[ அ]ய ேவ> e யR அவ <ய9 
எ-பைத இDத# க7 ?ைர எ?QRm ெசா3 Y றR. 
க7 ?ைர ஆ< K ய L#C பாரா7?9, ந- ]_9.

டாHடI எ$. ெஜய_சJ Kர$, ேகாைவ.

Vேரா9 2ர W ச L#கான ஒfெ வாL i7 < ைய_9 
அழ காக1 படQ Rட- jள#Y# �] யR அLைம. 
ேமாச மான i7< =ேரா Y ரா9கb- 2e o * LDR 
த1 2#க ேவ>?9 எ-ப தgகாக நா9 இவgைற1 
பய-ப ?Qதாம3 தj5# Yேறா9. அfவா[ ஒRSக 
�டாR எ-ப தைன இDத க7 ? ைர o * LDR 
அ]DR ெகா>ேட-.

ேக. இ5மா2[, காைரHகா[.

தர j ற#க9 ெசt h ? ைகo3, கவ னQ Rட-, ேகா1-
=கn தL9 v[ வ னQh- இைணய தள9 ெச3ல 
ேவ>?9 எ-பR அைன வL9 கைட1 2 e#க 
ேவ> eய ஒL ெசய3 Aைற. இதைன ந-C jள#-
Y _n �5கn. இத- 8ல9 ேவ>டாத =ேரா Y-
ரா9கn மg[9 மா3ேவ5கைளQ தj5#கலா9. 

எ5. தjக மலI, yq Z நகI.

y>ேடாX 10 Xடா57 அ1 ெமk Wட- த- =hய 
வச h யான ைட3Xக ைள_9 இைணQேத தL Y-
றR. எனேவ, இதைன i#காம3 இL1பேத ந3லR. 
iSகn i# C வ தgC வc ெகா?Qதா3, எ3லாL9 
i#Y, இDத வச h கைள அk ப j#காம3 இL1-
பா5கn.

ஆI. பால VமாI, ெச{யா|.

மா5d மலாt 6 ஆ>7ராt7 <Xட9 jைரj3 
அைனQR Xமா57 ேபா-க b�9 இட9 ெப[9. 
சா9சS v[ வ னேம தgே பாR Xமா57 ேபா- 
jgப ைனo3 உலக அளj3 Aத3 இடQைத# 
ெகா> ?nளR. எனேவ, �Cn v[ வ னQh- 
ஆ1ப ேர7eS <Xட9 ெதாட5DR Aத3 இடQh3 
இL#C9 எ-பR சDேத க �3ைல. அேத ேபால, 
=hய ஆ1ப ேர7eS <Xட9 வL ைகo3, அh3 
=hய வச hகn Yைட1பதா3, பய னா ள5கn அைன-
வL9 =hய <XடQ hgC மா]# ெகாnவா5கn. 
இR C]Qத க7 ? ைரo3 தாSகn தD Rnள தக-
வ3கn இதைன உ[h ெசt Y-றன.

ேக.எ]. }IUதனா, ெச$ைன.

ெப7யா ைவரX C]Qத அபாய எmச K#ைகைய 
நா9 இ-k9 உண ர j3ைல. ஏென-றா3, அf-
வ ள வாக இSC பாh1= இ3ைல எ-பதா3 இL#-
கலா9.  இL1 2k9 இR ேபா-ற ந9 க91 J7-
ட5கைள Aட#C9 ைவரXக b ட � LDR நா9 ந9 
க91 J7டைர1 பாR காQR# ெகாnள ேவ>?9 
எ-பR அe1ப ைடo3 நா9 ெதKDR ெகாnள 
ேவ> eய ஒL பாட மாC9.

ஆI. ல�மண$, K� :Hக[.
VழDைத க bட9 ெமாைப3 ேபா-கைள# ெகா?#-
காத ெபgே றா5கn யா5 தா- உnளன5? ஆனா3, 
சg[ வள5Dத CழDைத க bட9, ேபா-கைளQ 
தர ம[1பR9, CழDைதகn 2e வாத9 ெகா>? 
அ�R ஆ51பா7ட9 ெசtவR9 நா9 அ-றாட9 
கா�9 vக� W க ளாC9. இதgகான சK யான �5-
வாக அைமD RnளR உSகn க7 ? ைரo3 iSகn 
தD Rnள ஆேலா ச ைனகn. CழDைதகn ைககb3 
ேபாைன# ெகா?#C9 A- ேட7டா பய- vைல 
மg[9 ைவ 2 ெதாட5ைப v[Q R வR ேபா-றைவ 
<றDத வc கேள. ந-].

எ$. fq ேகச$, ேகாைவ.
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ேகnj: j7ெஜ7 (Widget) எ-பR எைத# C]#-
Y றR எனQ ெதb வா கW9 எb ைம யா கW9 jள#-
C9பe ேக7?# ெகாn Yேற-. ெதாc3 �7ப 
�3கb3 பல வா K யாக ெபாLn தர1ப7 ?nளR. 
அத- பe பா5Qதா3, அைனQR9 j7ெஜ7 எ-பR 
ேபாலQ ெதK Y றR.

எ$. ேத`க$, பர மH V�.
ப;&: IJெஜJ எ!ப2 `த~& ஒ5 

Sரா Xக& �சD இQடDேபo (GUI (Graphical 
User Interface)).  அத! ஒ5 உ)<c எனலா*. 
அ&ல2 இ2 mWய அளI& ெசய&ப0* ஓD 
அ< f ேகஷ! cேரா Sரா* எனP* aறலா*. 
இ2 தக வ&கைள1 ெதாடDH2 காJ0* ஒ5 
ெசய~. mல IJெஜJகB, பய னாளD இவ(-
)ட! ெதாடDc ெகாBள வ� த5 S!றன. அ&-
ல2 இத! வ� யாக, IJெஜJைட இயOV* 
ஆ<ப ேரJke moட1 2 டM* ெதாடDc 
ெகாBளலா*. இத(கான mல எ012O காJ 0-

கைள இeV பாDO-
கலா*. நா* ஆ<ஷ! 
ேதDHெத 0Oக1 தர<-
ப0* பJட!கB, 
kO அைட யாள* 
அைமOV* mWய 
கJடeகB, தைல �� 
அ*cO VW அைட யா-
ள1;& அ{1 ;னா& 
SைடOV* �� 
In பJ k ய&கB, 
I Q ே  ட ா I! 
I o  �  ர  ண 1 ை த 
மா(W அைமOக உத-
I0* `ைனகB, 
oVேரா& பாDகB, 
ேதட& கJடeகB, 

mWய வைர ப டeகB, ஒேர அ{1த1;& இ5 
ேவ) bைல காJ0* oIJiகB, அல V கைள 
மா(WO காJ0* mWய ெசய ~கB, எ1தைன 
ேபD ஒ5 தள1ைத< பாD1 2BளனD எ!) எQ-
YOைக காJ0* சாள ரeகB ம()* IQ-
ேடாOகB என ஒ5 பJ k யேல தரலா*. இ1-
த ைனZ* IJெஜJ 0கB எ!பதா& தா!, 
உeக gOV அைன1 2ேம, IJெஜJ 0 க ளாக1 
ெதn S!றன.

ேகnj: ந9 இைணய ேதட3கைள, 2ர W சK3 எb-
தாக, ெச7eSX ப#க9 ெச-[ அc#க Ae Y றR. 
இதனா3, நம#C1 2-ன5, க91 J7டைர1 பய--

–டாHடI ெப. சJKர ேபா5 – ேகFy- – பK[
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ப ?Q Rேவா5 நா9 ேதeய தளSகைள# க>ட ]ய 
Ae யாR. இேத ேபா3, ஆ>7ராt7 <XடQh3, 
ெமாைப3 ேபா- 8ல9 நா9 ேதeய தளSகைள 
அc#க Ae _மா? அதgகான ெச7eSX வc 
எ-ன?

எ]. த� கா சல], காைரH V�.
ப;&: ஆQJராuJ oமாDJ ேபாைன< 

ெபா)1த வைர, aVB Xேள oேடாn&, நா* 
ேதkய அ< f ேக ஷ!கB VW1த ப; PகB, 
நா* ேதk< பாD1த ;ைர<ப டeகB, �&கB, 
பாட&கB ம()* இ2 ேபா!ற அைன12 
ேதட&கB VW12* ப; ய<ப 0 S ற2.  அேத 
ேபால, இல வ ச மாக< ெப(றாK*, கJடண* 
ெசK1;< ெப(றாK*, peகB டPQேலாJ 
ெசயத அைன12 அ< f ேக ஷ!கg* “My Apps” 
எ!M* பJ k ய~& இட* ெப)*. இHத பJ-
kய& நாB ெச&லi ெச&ல  க pQட தாக 
வள5*. ஒ5 கJட1;& இைவ எHத கJ 0<-
பாJ k(V* அடeகா த தாகi ெச! ) I0*.  
ஆனாK*,  இவ(ைற pOV* வ�Z* எf தா-
னேத.   

ேஹா* oS��&, aVB Xேள oேடாD 
ஐகாைன1 ெதாடP*. ”Xேள oேடாD” ;றO-
க<ப0*. இட2 ேம& ஓர மாக உBள j!) 
mWய ேகா0கB அடe Sய ெமM ஐகாைன1 
ெதாடP*. இ;& SைடOV* �� In 
ெமMI&, “Settings” ஆ<ஷைன1 ேதDHெத 0O-
கP*.  இHத ;ைர9& “Clear local search history” 
எ!பைத1 ெதாடP*. உட! நமOV ேபா! 
எ!ன ெசu S ற2 எ!ப2 காJட<பட மாJ-
டா2. சDi ¯oடn கா~ யா S IJடதா எ!) 
நமOV1 ெதn யா2. எனேவ “Back”  பJட! 
அ{1;, SைடOV* ;ைர9& ேமலாக உBள 
ேதட& கJட1;& ெதாடP*. இeV peகB 
ஏ(க னேவ ேம(ெ காQட ேதட&கB SைடOக-
I&ைல எ!றா&, அைன12* அ�Oக<பJ 0-
IJடன எ!) ெபா5B. ;ைர9& ேம& இட2 
cற* உBள அ*cO VW 9ைன1 ெதாJ0 Xேள 
oேடாn! `த& ;ைரOVi ெச&லலா*.

ேகnj: ேவ57 2007, j>ேடாX 73 பய-ப ?Qh 
வL Yேற-. எ- டாC ெம>7கb3, அைமD Rnள 
ேட1 v[QதSகb3, ெமாQத மாக அைனQைத_9 
i#காம3, i#க ேவ> eய C]1 27ட ேட1 v[Q-
தQைத ம7?9 எ1பe i# C வR? ேவ57 ெஹ31 
ேபானா3, சK யான வc Aைற  இ3ைல. அ-= 
�5DR jள#கW9. 

சா�. தjக ரா�, தbசா�I.
ப;&: VW< XJட ப1 ;Oகான ேட< VW °J-

kைன pO V வ ைத1தா! peகB ேகJ S vDகB 
எ!) bைனO Sேற!. இேதா அத(கான வ�.
1. கDசD, எHத ப1 ;Oகான ேட< VW °Jைட 

pOக ேவQ 0ேமா, அHத ப1 ;9& இ5Oக 
ேவQ0*. 

2. ேட< டயலாO பாOைஸ< ெபறP*. n<-
ப�&, ேஹா* ேட<X&, பாரா V¦<X& 
காJட<ப0* Paragraph எ!பத! வல2 
ஓர1;& உBள சாuவான அ*cO VW 
ஐகா�& SfO ெசu ; டP*. ேட< டயலாO 
பாOo SைடOV*.

3. இeV SைடOV* Tab Stop Position பாOo 
�ழாகO SைடOV* பJ k ய~&, peகB 
pOக I5*c* ேட< b)1த1ைத1 ேதDHெத-
0OகP*. 

4. அ012 Clear எ!ப;& SfO ெசu ; டP*. 
5. இேத ேபால peகB pOக I5*c* ேட<கB 

அைன1ைதZ* pOகலா*. இ) ;9& ஓேக 
SfO ெசu2 ெவf ேய றP*.

6. இ!ெ னா5 வ�Z* உBள2. peகB ¦லD 
என<ப0* அளP oேக~ைன இயOS 
ைவ1 ; 5Hதா&, pOக ேவQ kய ேட< அைட-
யாள* �2 கDசைரO ெகாQ0 ெச!), 
SfO ெசu2, அ<ப kேய ேமேல இ{1 2-
IJடா&, அ2 pOக<ப0*.

ேகnj: j>ேடாX இயSC9 ெடX#டா1 மg[9 
ேல1டா1 க91 J7ட5கb3, Sticky Notes எ-k9 
ெசய* C]QR A-= எ�h இLD �5கn. இேத 
ேபால ஆ>7ராt7 ேபா-கb3 பய-ப ?Qத 
ஏேதk9 ெசய* உnளதா? தகவ3 ெகா?Qதா3 
பய knள தாக இL#C9. 

ஆI. இமா �ேவ[, hU ZH V�.
ப;&: ந&ல ேகBI. ேகB IOV ந!W. 

okOS ேநாJo ெசய~ ஆQJராuJ ேபா!-
கf& இயeV* வைக9& தர<பJ 0Bள2. 
வழOக* ேபால, ஆQJராuJ ேபா!க gO-
கான ெசய ~ கைள1 த5* aVB ஆ< oேடாD 
ெச&லP*. அeV Sticky Notes என ைட< ெசu2 
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ேதடP*. Install பJட! தJk ப;H ; டP*. 
இ2 இல வச*. எHத அM ம ;Z* ேதைவ 
இ&ைல. X!னD, இதைன இயOS, c; ய தாக 
ேநாJ ஒ!ைற அைமOக அ;& உBள <ளo 
(+) பJடைன அ{1தP*. எHத வQண1;& 
அைமOக எ!ப தைன, அeV SைடOV* ஆ) 
வQணeகf& இ5H2 ேதDHெத 0Oகலா*. 
 கO VைறHத கJடண* ெசK1 ;னா&, இேத 
okOS ேநாJo ேநாJcO, okOகD ம()* 
பல வk வeகf& SைடOV*. கJடண* 
ஒ5 டால 5OV ஒ5 ெசQJ VைறP. c;ய 
VW<c ஒ!ைற1 தயா nOைக9&, நமOV இ5 
ஆ<ஷ!o SைடOV*. T எ!பைத1 தJk, 
ெடOoJ அைமOகலா*. எQைண1 தJk, 
எ{1;! அள Iைனi mW ய தா கேவா, ெபn-
ய தா கேவா அைமOகலா*. இH b ைல9&, 
;ைர9& ேதா! ) வ த(ெகன1 தர<பJ 0Bள 
� ேபாDJ ;றOக<ப0*. இத! jல* VW<-
Xைன உB w0 ெசu ; டலா*. அ&ல2, 
ேபனா ஐகா! தJk, oைடலo அ&ல2 
Iரலா& எ{1 ;ைன அைமOகலா*. அeV 
தர<பJ 0Bள ’}ழ&’ (rotate) பJட! தJk, 
VW<c எHத ேகாண1;& ேவQ0* எ!ப-
ைதZ* அைம12O ெகாBளலா*. VW<c எ1
 த!ைமையO ெகாQ k 5Oக ேவQ0* எ!-
பைத Pin அ&ல2 Urgent எ!ற பJட! jல* 
அைம12O ெகாBளலா*. VW<பா ன2, ஒ5 
ேபாDk& அைமOக<ப0*. இ2 ஒ5 ந&ல 
பய MBள ெசய~. ேபாைன எ012O ெகாQ0 
பல ச ரOV கைட ெச!), ெபா5JகB வாeகi 
ெச&K* `!, எ!ன எ!ன வாeக ேவQ0* 
என இ;& VW12O ெகாQ0 ெச!றா&, மறO-
காம& அைன1ைதZ* வாeS வH2, மைன I-
9ட* ;J0 வாeகாம& இ5Oகலா*.

 ேகnj: கடDத ஒL மாத மாக, எ- j>ேடாX 
7 க91 J7டK3 உnள ேவ57 =ேரா Y ரா�3, 
ேவ57 2007,  V�#கா�9 2ரmைனையm 
சD hQR வL Yேற-. ேவ5e3 எDத டாC-
ெம>7 eைனQ hறDதா�9, அதgC 
A-ன5 hறDR இயSY# ெகா> e-
L#C9 டாCெம>7 தானாக 8ட1-
ப ? Y றR. அதா வR ஒேர ேநரQh3, 
ஒ- [#C ேமgப7ட டாC ெம>7-
கைளQ hறDR பய-ப ?Qத Ae ய-
j3ைல. பல வ ைக கb3 ேசாதைன 
ெசtR9 ஒ-[9 ெதK ய j3ைல. 
2ரmைன எ-ன வாக இL#C9? �5-
jைனQ தரW9.

எ$. ேகாV[தா5, Kq(�I.
ப;&: ச() I1 ; யா ச மான, mOக-

லான Xரiைன உeக g ைட ய2. 
ேவDJ இ2 ேபால ெசய&படO 
aடா2. `த~& mOகைல 

அல }ேவா*. ஒ5 ேவைள, ேவDJ ம(ற டாV-
ெமQJகைள  �ைமo ெசu2 ைவ1 ; 5O-
கலா*. எனேவ, அ2 ேபால ெசய&ப 0 S றதா 
எ!) ேசாதைன ெசu2, சHேத க1 ;ைன bவD1; 
ெசu2 ெகாBளP*. இரQடா வ தாக, peகB அW-
யா ம ேலேய, ேவDJ இயe V ைக9&, ேவDk& 
ெசய&ப0* வைக9&, ேமOேரா cேரா Sரா* 
ஒ!), உeகB க*< �Jடn& இயeSO ெகாQ-
k 5Oகலா*. அ&ல2 ேவDJ ெதாV< cட! 
இயeSO ெகாQ k 5Oகலா*. ��Oகா�* கJ-
ட ைளைய, கமாQJ <ரா*<k& இயO Sனா&, 
அ2 ேபா!ற cேரா S ரா*கB `டOக<ப0*.  
ேதட& கJட1;& cmd என ைட< ெசu2 
SைடOV* IQே டாI&, winword.exe /a என 
ைட< ெசu2 இயOகP*. winword.exe /m எனO 
கJடைள ெகா01தா&, ேமOேரா cேரா S ரா*கB 
jட<ப0*.

இ) ; யாக, ேவDJ cேரா S ரா  (கான 
oடாDJ அ< (Startup) ேபா&டைரi ேசாதைன 
ெசu ; டP*. இத(V ேவDJ ஆ<ஷ!o 
டயலாO பாOைஸ1 ;றOகP*. இத(V ஆ®o 
பJட! அ{1; Word Options எ!ப;& SfO 
ெசu ; டP*. SைடOV* டயலாO பாOx&, 
இட2 பOக* Advanced எ!ப;& SfO ெசu-
; டP*. இeV oVேரா& ெசu2 ெச!), 
File Locations எ!ப;& SfO ெசu ; டP*. 

ேவDJ File Locations டயலாO பாOைஸO 
காJJ0*. இeV File Types எ!M* 
பJ k ய~&, Startup எ!பைத1 
ேதDHெத 0OகP*. இeV Modify எ!-
ப;& SfO ெசu ; டP*. இ<ே பா2 

SைடOV* டயலாO பாOx&, ேவDJ 
பய!ப 012* oடாDJ அ< ேபா&டD 
எeV உBள2 எ!) காJ0*. இ2 
ெதnHத Pட!, ேவDJ cேரா S ரா-
 ைன jk, IQேடாo வ� யாக, 

அHத ேபா&டைரi ேசாதைன ெசu-
; டP*. அ;& உBள cேரா Sரா* 
அ&ல2 ெட*<ேளJ ைப&கைள 
ேவ) ஒ5 இட1 ;(V மா(றP*. 
X!னD, �Q0* ேவDJ cேரா S-
ரா  ைன �oடாDJ ெசu ; டP*. 

அேந க மாக, உeகB Xரiைன �DOக<பJ-
0 I0* எ!) எQ � Sேற!. 
இ&ைல எ�&, �Q0* ேவDJ 
cேரா S ரா  ைன � இ!oடா& 
ெசu ; டP*.ேக<=–ப:0


