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~ டாKடL ெப.சMNர ேபா7 ~

O ேடா$ 10 இய(க *ைறைம(. மா/
வத5., ஜூைல 29 இ/< நா> எ@

பதாB, இCவைர தயEF( ெகா HIJத
பலK, L ேடா$ 10(. மாM வIF@றனK.
மாMயவKக>, பலK தாEக> எ<KபாKPதைத(
காQHRS TகUS எVதாக மாM( ெகா ட
தாக ெதW LPC>ளனK. பலK தEக> சJேத கE
கைள அ[வ\ேபாC, கHதEக> ]லமாகUS, 
ெதாைலேப^ ம5/S T@ அ_சB ]லமா

கUS `KPC( ெகா a இயEF வI F@றனK. 
ஆனாB, பலIS ேகQ.S Lனா, L ேடா$ 
10B இயE.S ஷாKQ கQ dக> என அைழ(க\
பaS, ெசயBபாaகf(கான gI(. Lைசக>
.MPCதா@. ஏ5க னேவ பழF வJத gI(.
Lைசக> அைனPCS அேத இய(கPைத( 
ெகா HI(கLBைல எ@/S, பல i<ய
வச<கf(கான Lைசக> எைவ எ@/S
ேகQa\ பலK ெதாடKi ெகா>F@றனK. அவK
கf(கான, ^ல *(Fய gI(. Lைசக> இE.

~ டாKடL ெப சMNர ேபா7 ~ கUS `KPC( ெகா a இயEF வIF@றனK
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பQHயjட\பaF@றன.
1. Win + I: L ேடா$ dkட@ ‘I’ இைண(க\

பQa அmPத\பaSேபாC, நம(. All Settings
L ேடா Fைட(FறC. ைம(ேராசா\Q,
இ\ேபாைதய இய(க *ைறைமnB,
க QேராB ேபனjB உ>ள அைனPC

இய(க pWUகைளkS,
i<யதான Settings ெசய
j(. மா5MLQடதாB,
இJத gI(. Lைச
TகUS பயq>ளதாக
உ>ளC.

2. Win + A: L ேடா$ d
+ A, L ேடா$ 10B
உ>ள ‘ஆ(ஷ@ ெச@-

டைர’ <ற(FறC. அைனPC ேநாQHp
ேகஷ@ என\பaS அML\iகைள இE.
காணலாS. இத5காக டா$( பாWB உ>ள
^Mய ஐகாைன( FV( ெசs <ட ேவ டாS.

3. Win+S: L ேடா$ 10B இைணPCP
தர\பQa>ள Tக\ ெபWய வச<, ‘காK-
டனா’ என\பaS நS ெபKசனB HtQடB
உதLயாளK. இதைன\ ெபற இJத gI(.
Lைசைய\ பய@பaPத ேவ aS. uEக> 
இதைன( FV( ெசsதாB, “ நா@ உEக
f(. உதLaS *@, ெசQHE$ ெச@/
நா@ உணர( vHய ெமாwைய ெசQ ெசs-
<ட ேவ aS” என ெசs< Fைட(.S.
ேப^ ேவைல வாEக *HயLBைல
எ@றாB, ெட($Q அைமPCS உதL

ேகQகலாS. ெட($Q வw யாக இதைன\ 
பய@பaPத Win+C gI(.LைசnைனP
தர ேவ aS. ேபxg ெமாw வw ("Hey,
Cortana") ெசQ ெசs<டLBைல எ@றாB,
இதைன நாS பய@பaPதலாS. நாS 
LISiவைத, கS\yQடWRS, இைணயP
<RS ேதH எaPC( ெகாa(.S.

4. Win + Ctrl + D: LKxgவB ெட$(டா\
என vaதலாக, ெட$(டா\ <ைரகைள உI
வா(க இJத gI(. Lைசகைள\ பய@ப-
aPதலாS. L ேடா$ 10B அM *க\பaP
த\பQட பயq>ள வச< இC. va தலாக
Fைட(.S ெட$(டா\ <ைர கVB, நாS 
LISiS அ\Vேகஷைன அைமPC இய(
கலாS. ஒேர ேநரP<B பல அ\ Vேகஷைன
நS க கா{\pB ைவPC இய(.S இJத
வச<ைய\ பய@பaP<யவKக> அைன
வIS LISiவாKக>.

5. Win + Ctrl + Left / Right Arrow Keys: ஒ@
/(. ேம5பQட LKx gவB ெட$(டா\ 
L ேடா(கைள <றJC, அவ5MB ப{
யா5M( ெகா HIJதாB, இJத gI(.
Lைசக>, அவ5M5. இைடேய ெசBல\ 
பய@பaS.

6. Win + Ctrl + F4: இதைன\ பய@பaP<, ேமேல
ெசாBல\பQட LKxgவB ெட$(டா\
L ேடாLைன ]டலாS.

7. Win +Tab : இJத gI(. Lைசக> L ேடா$
10B i<யதாகP தர\பQa>ள Task View வச
<ைய( காண வw தIS. 

8. Ctrl+Alt+Tab: உEகfைடய ெட$(டா\
L ேடாLB, <ற(க\பQa பய@பாQHB
இI(.S அைனPC அ\Vேகஷ@கைளkS
காண, இJத gI(. Lைசகைள\ பய@பaP
தலாS. இC *Jைதய Alt+Tab ேபால ெசயB
பQடாRS, மU$ அBலC ஆேரா dகைள\
பய@பaP<ேய, iேராFராSகைளP <ற(க
இயRS.



18-7-20164

9. Win + Arrow Keys: L ேடாLைன ெமாPத
மாக ஓK ஓரP<5. ஒC(.வC, L ேடா$
10 இய(க *ைறைமnB `Lர\பaPத\பQ-
a>ளC. இJத gI(. Lைசகைள\ பய@
பaP<, L ேடாLைன எJத ]ைல(.S
ெகா a ெசBலலாS.

10.Win +G: Game VDR எ@/ ஒI }B,
L ேடா$ 10B இைண(க\பQa தர\
பQa>ளC. இதைன\ பலIS அMJ<I(
கLBைல. இதைன\ பய@பaP<, LHேயா
காQ^கைள\ pH(கலாS. இJத gI(.
Lைசகைள\ பய@பaP<, Game VDR
}ைல\ பய@பாQH5.( ெகா a வரலாS. 
உடேனேய ப<kS ப{ைய ேம5ெ கா>
ளலாS. ெபாCவாக, இC ேபா@ற }jைன,
ேகS$ Lைளயா aபவKக> பய@பaPC
வாKக>. இI\pqS, ம5ற iேரா FராS
கைள\ ப<யUS பய@பaPதலாS. *mP
<ைரையkS ப<ய\ பய@பaPத *HயாC.
ஒேர ஒI iேராFராS L ேடாLைன
மQaS ப<JC ெகா>ளலாS.

11.Win +Alt+G: அ\ேபாைதய iேராFராS அB
லC ேகS L ேடாLைன உட னHயாக\
ப<U ெசs<ட, இJத gI(. Lைசகைள\ 
பய@பaPதலாS. இC Game VDR }ைல
இய(F, அ\ேபாC இய(கP<B இI(.S
L ேடாLைன\ ப<யP ெதாடE.S.

12.Win +Alt+R: Game VDR ெதாடEFய p@னK,
இJத gI(. Lைசகைள\ பய@பaP<, உட
னHயாக, அ\ேபாC ேம5ெகா>ள\பQa(
ெகா HI(.S ப<Lைன ~/PதலாS.
L ேடா$ 10 இய(க *ைற ைமnB,

ைம(ேராசா\Q, ^$டP<B உ>ள கQடைள\
i>V இய(கP<B (Command Prompt) ^ல ேமS
பaPதைல ேம5ெகா a>ளC. Command
Prompt WindowLB, ேம5ெகா>ள( vHய

gI(. Lைசகைள இE. காணலாS.
Ctrl+A: கமா Q \ராS\Q L ேடா உQ

பட, அைனPC இய(க L ேடாLB உ>ள 
ெட($QHைன ேதKJெத a(FறC.

Ctrl + C: *Jைதய L ேடா$ ப<\iகVB
ெசயBபQடத5. மாறாக, இJத கQட ைளய\
பய@பaP<, கமா Q \ராS\Q கQடP<B 
Fைட(.S ெட($Q அBலC *HUகைள
கா\p ெசs <டலாS. இத5.\ ப<லாக, "Ctrl
+ Insert" எ@ற gI(. LைசையkS பய@பaP
தலாS.

Ctrl + V: கா\p ெசsவத5கான *Jைதய
கQடைளைய\ ேபால, இJத gI(. Lைச-
nைன\ பய@பaP<, கமா Q \ராS\Q 
L ேடாLB, ெட($Qைட ஒQடலாS.  
இேத ெசயBபாQ Hைன, Shift+Insert பய@பaP
<kS ேம5ெகா>ளலாS.

Ctrl+M: இJத gI(. Lைசnைன\ பய@
பaP<, கமா Q \ராS\Q L ேடாLB,
Marker mode எ@qS ~ைல(. மாM( ெகா>
ளலாS. இத@ ]லS, Shift + Arrow dகைள\
பய@பaP<, ெட($QைடP ேதKJெத a(
கலாS.

Backup Rotation: ேப" அ% &' யா*+ ெசய.பா
0க2. ஒ+4. இ7. ெசா.ல%ப09 :ழ<=
>ைறAனா. அCைம" காலE 7ய ேடGடா ேப" 
அ% Hைட"HறI. இத<K >+ ஏ<ப0Eத%பGட
ேப" அ% கCடMய%பG0 அத+ இடE7. N7ய
ேடGடா ப7ய%ப0HறI.இOத ெசய.பாG'ைன
இP :ழ<= KM"HறI. இதனா. ைப.கQ
கர%G ஆனா. அத+ ேடGடாT9 எ2 தாக 
&C09 ெபற%ப0HறI.

“ெதcMH ெகாP:dகP”
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~ பாரN ~
நம(.\ pHPதமான படEக>, <ைர(
காQ^கைள அ\பHேய படமாக மா5ற அதைன 
“$F�@ ஷாQ” ஆக எaPC\ பய@பaPCவC 
நS வழ(கS. ெபாCவாக, இPதைகய <ைர(
காQ^க> நாS ெசாBல வIS தகவைலx 
சWயாக( காQaவ<B உதLaS }Bகளாக 
இI(.S. அC ெதாwB �QபS .MPத
தகவலாக இI(கலாS. அBலC நS ந பKக> 
LைரLB அwP<ட\ ேபா.S ‘கெம Q’, 
‘Q�Q’ ஆக இI(கலாS. இவ5ைறP
<ைர( காQ^களாக அைம(.S பQசP<B, 
அைவ நாS தIS தகவBகf(. ஆதாரமாக
அைமkS.

இPதைகய <ைர( காQ^ ேகா\iகைள
அைம(க நம(.\ பல வwகைள L ேடா$
இய(கS தJC>ளC. Print Screen d அmP<
அைம\பC *@i வJத இய(க *ைறைமகVB
இIJதC. L ேடா$ ^$டP<ேலேய Snipper
Tool எ@/ ஒI }B தர\பQடC. இ@qS
பல தKQ பாKQH ெசயjகfS இத5கான
வwகைளP தIF@றன.

L ேடா$ இய(க *ைறைமnB மா5றE
க> ஏ5பaைகnB, இத5கான வw*ைறக> 
அ[வ\ேபாC ேமSபaPத\பQa>ளன.
த5ேபாC FைடP<I(.S L ேடா$ 10B, 
<ைர( காQ^கைள நS LI\ப\பH எ\பH 
பட( ேகா\பாக மா5/வC என\ பாK(கலாS.

Nைர Q"ைமST கா5Vயாக எ=Kக

Print Screen dைய ஒI *ைற அmP<னாB,
நS <ைரnB காQட\பaS காQ^ *mவCS
அ\பHேய நS FV\ ேபாKHB ேத(க\பaS. 
இதைன நாS பய@பaPCS Fராp($
எHQடWB ஒQH அைம(க ேவ aS.
இத5.\ பலIS பய@பaPCவC Windows

Paint. ேவ/ இேம� எHQடK ெசயjகைளkS
பய@பaPதலாS. L ேடா$ ெபn Q 
ெசயjைய இய(க, $டாKQ ெமq அaPC
Fைட(.S ேதடB கQடP<B Paint என ைட\
ெசsC Fைட(.S LைடகVB, *தjB
உ>ள<B FV( ெசsதாB, உட@ இJத ெசயj
இய(க\பaS.இE. "Paste" பQடைனஅmPத,
ேத(க\பQட காQ^ <ைரnB ஒQட\பaS. 
இத5. ஒI ெபயK ெகாaPC ேகா\பாக ேச[ 
ெசsC ெகா>ளலாS.

ெசயXபா5YX இZK[T
O\ேடா கா5V ம5=T

நாS பல L ேடா(கைள ஒேர சமயP<B 
<றJC இய(F( ெகா HI\ேபாS.
அ\ேபாC நாS இய(F( ெகா a>ள 
L ேடா மQaS நம(.( காQ^ ேகா\பாகP 
ேதைவ\பQடாB, எ\பH அதைன( ெகா a 
வIவC? இத5. ஆBQ dைய அmP<( 
ெகா a pW Q $F�@ dைய (Alt + Print
Screen) அmPத ேவ aS. .M\pQட
L ேடா காQ^ மQaS ேத(க\பaS. ேமேல 
.M\pQடபH, ெபn Q iேராFராS ெப5/ 

Cryptography: ெதாடVNக2+ ரக=யE
த+ைமைய% பாIகா%ப7. இIT9 ஒW
வY. இOத எ+HZ%ஷ+ >ைறA. ேடGடா
><M\9 மாறான வYA. அைம"க%ப 0வ
தாK9. NZOI ெகாQள >' யாத பாVமG'.
ேடGடா ப7ய%ப09. இதைன &C09
ெபற ^கT9 எ27. NZOI ெகாQள>'யாத
ரக=யமாகE தயாZ"க%ப09 _ ெகாCேட
>'`9.

“ெதcMH ெகாP:dகP”
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இதைன ஒQடலாS. அBலC ஏ5கனேவ அC
இய(கP<B இIJதாB, Control+N dகைள
அmP<, ஓேக FV( ெசsதாB, படP<5கான
அைம\i( கQடS Fைட(.S. இதைன நம(.
ேவ Hய அளLB அைமPC, ஓேக FV( 
ெசs<டUS. இ�, ேப$Q அmPத, காQ^
ப<ய\பQa, ேகா\பாக மா5றP தயாராக 
இI(.S. uEக> எaPத <ைர( காQ^,
உEகளாB ேதKJெதa(க\பQட அளU(
கQடP<B படமாக, ேகா\பாக மா5/S
வைகnB அைம(க\பQHI(.S.

ம]ற )ேரா_ராT இXலாமX அைமKக

L ேடா$ ெபn Q ேபா@ற
இேம� எHQடK இBலாமB, L ேடா$
^$டP<ேலேய, தானாக காQ^கைள(
ேகா\பாக அைம(கலாS. இத5. Windows

key + Print Screen dகைள அmPத ேவ aS.
<ைர( காQ^ ேகா\பாக Screenshots எ@qS
ேபாBடWB ேகா\பாக அைம(க\பQHI(.S.
uEக> LISpனாB, அத@ ெபயைர மா5M 
த(க ைவPC( ெகா>ளலாS. 

NைரK கா5V4$ ஒZ ப[Nைய ம5=T எ=Kக

ேதடB கQடP<B “snipping tool” என ைட\
ெசs<டUS.}BFைடPதUட@"New"எ@ப<B
FV( ெசs<டUS. இ\ேபாC Fைட(.S 
கKசைர, uEக> <ைர( காQ^nB பய@பaPத 
LISiS ப.<nB இmPCx ெசBலUS.
.M\pQட ப.< ேதKJெதa(க\பQடUட@
கKசைர LQaLடUS. இ\ேபாC uEக>
LISpய காQ^\ ப.< மQaS “snipping
tool”B Fைட(.S. இதைன\ பய@பaP<(
ெகா>ளலாS.

Net Market Share எ@qS ஆsU அைம\i,
ஜூ@ மாதS வைரnலான ஆ\பேரQHE
^$டS பய@பாa .MPத தனC அM(ைகைய 
ெவVnQa>ளC. அத@பH, ைம(ேராசா\Q
~/வனS, இ/<யாக ெவVnQட L ேடா$
10 த5ேபாC, 19.14% கS\yQடKகVB
பய@பaPத\பaFறC. ^ல வாரEகf(.
*@ ைம(ேராசா\Q இத@ பய@பாa .MPC
ெதWL(ைகnB, 35 ேகாH கS\yQடK
கVB, L 10 இயE.வதாகP ெதWLP<IJ
தC. இJத ஜூைல மாதP<B, Tக ேவக மாக
இJத எ {(ைக உயIS எ@/ எ<KபாK(க\
பaFறC.

இலவசமாக இதைன\ ெப/S கால(ெகa
வIS ஜூைல 29kட@ *Hவைடய இI\

பதாB, ~xசயS L 10 ேமSபaPதB Tக 
அ<கமாக இI(.S.

ெச@ற ேம மாதS, L 10 ^$டS பE. 
17.43% ஆக இIJதC. ஒேர மாதP<B, இC 
1.71% உயKJC>ளC .M\ pடPத(கC.

19% கI5RSடOக.)  !ேடா% 10
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ெத@ ெகாWய ~/வனமான சாSசE,
அ ைமnB, Tகx ^Mய சாjQ $ேடQ
H$( ஒ@ைற வHவைமPC>ளC. NVMe PCIe
SSD என அைழ(க\பaS இ<B, 512 t.p.
அளLலான ேடQடாLைன\ ப<யலாS. 
அெமW(காLB iழ(கP<B இI(.S தபாB 
$டாS\pைன( காQHRS ^Mயதான வHLB
இC உ>ளC. இதைன, Tக உயK~ைலnB
பய@பaPத\பaS ெமBjதான ேல\டா\ 
கS\yQடKகVRS, ேம( கS\yQடKகVRS
இைண(கலாS.

இJத Samsung BGA NVMe SSD H$(F@
எைட ஒேர ஒI FராS. இத@ பWமாணS 20 x
16 x 1.5 T�. வழ(கமான 2.5 அE.ல H$(
எaPC( ெகா>fS இடP<B, �MB ஒI 
பE. இடPைதேய இC எaPC( ெகா>FறC.
NAND flash memory, DRAM and controller ஆFய
அைனP<@ ெசயBபாaகைளkS இC
உ>ளட(Fயதாக அைம(க\பQa>ளC.

PM971-NVMe என\ ெபயWட\பQa>ள
இJத Qைர[, .ைறவான ெகா>ளளவான 256
ம5/S 128 t.p. அளUகVRS Fைட(.S
என அML(க\பQa>ளC. இத@ ேடQடா
பWமா/S ேவக*S .M\pடPத(கதாக
உ>ளC. ேடQடாLைன\ பH(.S ேவகS,
ஒI LநாH(. 1500 எS.p. எmCS ேவகS
900 எS.p. இத5. ெத@ ெகாWய நாQHB 
உIவான TurboWrite ெதாwB �QபS

பய@பaPத\பaFறC. இத@ ேவகS .MPC 
v/வெத@றாB, 5 t.p. <றqைடய
ைஹ ெடப�ஷ@ <ைர\படPைத ]@/
LநாHகVB ப<வைத( vறலாS. 

ேட\ளQ p.^.(க>, ேல\டா\
கS\yQடKக> ம5/S pற HtQடB
சாதனEகV@ வHவ அைம\i ெதாடKJC 
gIEF வIவதாB, இC ேபா@ற அH\பைட 
HtQடB கILகfS ^Mய அளLB அைமய
ேவ HயC>ளC. அJத ேதைவைய, இJத
i<ய எ$.எ$.H. Qைர[ ~ைறேவ5/FறC.

ெச@ற ஜூ@ *தB, இC HtQடB 
சாதனEகைளP தயாW(.S ~/வனEகf(.
வழEக\பQa வIFறC.

YகX CZய எ%.எ%.K
Sைர ) 512 ^.J.

Downtime: ஹாVGேவV, ஆ%பேரG'c =dட9
அ.லI அ%2ேகஷ+ NேராHரா9க2+
தவMனா. க9%eGடV =dட9 இயcகாம. 
இW"K9 கால9.

DES - Data Encryption Standard: ^கT9 fரப
லமான எ+HZ%ஷ+ >ைற. இI 56–fG _
ம<49 fளா" ைசபV (Block Cypher Method)
வYAைன% பய+ப 0E7 ேடGடா *ைன 64 –
fG அடcHய ெதாK% Nகளாக மா<4HறI.
அத+ f+ அதைன எ+HZ%G ெசj HறI.

“ெதcMH ெகாP:dகP”



18-7-20168

O ேடா$ 10 இய(க *ைறைம(கான *தB
ஆ a ேமSபaPதB வIS ஆக$Q 2 அ@/
ெவVnட\பaS எ@/ ைம(ேராசா\Q அM
LPC>ளC. த5ேபாC L ேடா$ 10 பய@-
பaPத\பQa வIS 35 ேகாH சாதனEகVB,
இC இலவசமாக ேமSபaPத\பaS. இ<B
பல i<ய வச<க> தர\பaS. .M\பாக 
Windows Ink, ைம(ேராசா\Q எQ� pரUசI(
கான எ($ட@ஷ@ iேராFராSக> ம5/S காK
டனா ெசயBபாaக> LWவா(கS என\ பல
வச<க> தர\பட இI(F@றன.

2015 ஜூைல 29 அ@/ L ேடா$
10, ெபாC பயனாளKக f(. ெவVயானC.
L ேடா$ 7, L ேடா$ 8 ம5/S 8.1
^$டS ெகா ட கS\yQடKகf(., இC
இலவசமாகP தர\பQடC. TகUS எVய
*ைறnB தானாகேவ L ேடா$ 10 கS\

yQடKகVB அமKJC இயEகP ெதாடEFயC.
ஓரா a(.\ p@, அதாவC வIS ஜூைல 
29, 2016(.\ p@னK, L ேடா$ 10 ேதைவ
எ@றாB, 119 டாலK கQடணS ெசRP< மQ-

aேம ெபற *HkS எ@ற எxசW(ைகையkS,
அML\pைனkS ெதாடKJC ைம(ேராசா\Q
ெவVnQடC. 2018 ஆS ஆ a(.>, �/
ேகாH சாதனEகVB த@ L ேடா$ 10 இய(-
கP<ைன( ெகா a வர ேவ aS எ@ற 
இல(.ட@ ெசயலா5/S ைம(ே ராசா\Q, இC 
ேபா@ற எxசW(ைக அML\iகைள ெவV
nQa, த@ இல(Fைன அைடய *ய5^(F
றC. த5ே பாC 35 ேகாH கS\ yQடKகVB
L ேடா$ 10 இயEF வIFறC. இJத எ 
{(ைக ெதாடKJC உயKJCS வIFறC.

த5ேபாC த@ ஓரா a LழாLB, 
L ேடா$ 10 ^$டS ேமSப aPதR(கான 
ைபைல ெவVnaFறC.

L ேடா$ 10 ^$டP<@ பாCகா\i
இத@ ]லமாக பல\பaPத\பaS என ைம(
ேராசா\Q அMLPC>ளC. ெதாட(கP<B 
இIJேத, ைம(ேராசா\Q L ேடா$ 10 
^$டS ெவV�a, ‘ஒI ேசைவ’ என அM
LPC இயEF வIFறC. ஒ[ெவாI ேமSபaP
தjRS, i<ய வச<கfட@, ஏ5கனேவ தர\
பQa>ளைவ ேமSபaPத\பQa Fைட(.S. 
Groove Music, Photos, and Mail & Calendar ஆF
யைவ vaதB வச<கைளP தISபH அைம(
க\படU>ளன.

L ேடா$ 10 ^$டP<ைன எVதாக\
ப<kS வwக> தர\பaF@றன. இத@ ]லS
ப>VகVB இவ5ைற\ பய@பaPCவC மாண
வKகf(. எVைமயாக இI(.S. L ேடா$
10, ெபKசனB கS\ yQடK, ேல\டா\ கS\
yQடK, $மாKQ ேபா@க>, எ($ பா($ ஒ@ 
ம5/S ேஹாேலா ெல@$ இயE.S அைனP-
<RS இயE.S வைகnB, *mைமயான
ேமSபaPதைல\ ெப/S. 

O ேடா$ 10 இய(க *ைறைம(கான *தB aேம ெபற *Hk

 !ேடா% 10
'த) ஆ!+ ெவ./+
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இJ<ய( FராமEகVB வாmS ெப கV@
ெபாIளாதாரx gதJ<ரP<ைன உIவா(F,
அவKகV@ வா�ைவ ேமSபaPCS ஒI *ய5
^யாக, அவKகf(. இைணயS பய@பaPC
வ<B பn5^ தர\பaFறC. இதைன v.>
~/வனS, டாQடா Qர$Q அைம\iட@
இைணJC வழE.FறC.
*தjB, ராஜ$தா@, .ஜராP, ஜாK(க Q,
ஆJ<ரா ம5/S மP<ய pரேதச மா~லEகVB
இJத <QடS ெதாடEக\பQடC. p@னK, 
ேம5. வEகாளS, அ$ஸாS, உPதர pர ேதசS
ம5/S <Wiரா மா~லEகVB LWU பaP
த\பQடC. இJத <QடS Internet Saathi என
அைழ(க\பaFறC.

இJத இைணய( கBL <QடS ]ல-
மாக, Fராம\ iறEகVB வாmS ஒI
லQசS ெப க> இைணயS .MPC அMJC,
அதைன\ பய@பaP< வIF@றனK எ@/
v.> அMLPC>ளC.

v.> ~/வனS, இைணயS இைண\
pைன\ ெப5/P தIS சாதனEக> ம5/S

பn5^(கான பாட �Bகைள வழE.FறC.
இைணய\ பn5^ த@ உதL( .m(க>
ம5/S டாQடா Qர$Q தைல ைமnB ஆE
காEேக இயE.S ச]க அைம\iக> ]லS
வழEக\பaFறC.

இJ<யாLB, Fராம\ iறEகVB இைண
யPைத\ பய@பaPCேவாWB, பP<B ஒIவK
ெப ணாக உ>ளனK எ@/ v.> ெதW L(
FறC.

இJத <QடP<@ ]லS, இ@qS ^ல
ஆ aகVB, ]@/ லQசS FராமEகVB உ>
ளவKக> இைணயPைத\ பய@பaP<P தEக>
வா�(ைகைய ேமSபaP<( ெகா>வாKக> 
எ@/ v.> நSp(ைகkட@ v/FறC.

இைணயP<@ வwயாக இைண\ைப ஏ5-
பaP< ஓK இைணJத இJ<யாைவ உIவா(
.வC, அத@ வKPதகP<ைன வள\பaPCS.
கBLைய அaPத சJத <(.( ெகா a
ெசBRS. ெபாIளாதார வளKx^(. அH\
பைடயாs அைமkS என v.> <Qட
TaFறC.

2ராம56ற
ெப!க:;<
இைணய5 பABC
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கS\yQடK மலK pWL5. ^ல வாசகKக>
எm<k>ள கHதEகV@ சாராSசEகைள(
dேழ தIFேற@.
1. எ@ கS\yQடWB சKx பாK, ம5/S ேஹாS 

ேட\pைன, எ@ ேஹாS ேபtB எ\பH 
� aS ெபறலாS?

2. எ@qைடய “Favorites” பQHயB T$ ஆF
LQடC. இேத ேபால ேவ/ ஒ@/ என(.( 
Fைட(.மா?

3. எ@qைடய ேட\ளQ <�ெரன ~@/LQ
டC. இதைன எ\பH இய(.வC?

4. எ@qைடய ெமnB அ\VேகஷைனP
<ற(க *HயLBைல. எ\பH <ற\பC?
ேமேல தர\பQ a>ளைவ எBலாS, வாச

கKகV@ கHதEகVB ேகQக\பQa>ள,
ஆேலாசைன நாaS ேக>LகVjIJC எa(
க\பQடைவ. இ<B ^லK, � aS ெதாடK 
கHதP<B, இJத ேத<nQட கHதP<B ேகQ
க\பQa>ள ேக>L(கான ப<B இ@qS வர-
LBைல எ@/ ~ைன�QaS கHத*S அq\
iF@றனK.

ஆனாB, ேமேல காQட\பQடC ேபா@ற கH-
தEகVB, Tக *(Fயமான தகவBக> எCUS
இBைல எ@பதாேலேய அவ5M5கான ப<Bக
ைளkS வழEக இயலLBைல. கS\yQடWB
ஏ5பaS ^(கBக> ம5/S pரxைனக> .MPC
எmCைகnB, தயU vKJC,
1. தEகV@ கS\yQடWB இயE.S ஆ\ப

ேரQHE ^$டS எ@ன எ@பதைன( கQடாய
மாக( .M(க ேவ aS. L ேடா$, ேம(,
ஐ.ஓ.எ$. ப<\i, ஆ QராsQ ^$டS
ப<\i ஆFயவ5ைற( .M(க ேவ aS.

2. pரxைன .MPத உEக> சாதனS, ெட$(டா\ 
கS\yQடரா, ேல\டா\ கS\ yQடரா,
ேட\ளQ p.^.யா, $மாKQ ேபானா எனx
சWயாக Lள(கS தர ேவ aS. 

3. உEக> ேக>L, சJேதகS எJத அ\ Vேகஷ@
iேராFராS, pரUசK, அத@ ப<\i எ 
எனP ெதVவாகP ெதW L(க ேவ aS?

4. uEக> எJத\ ப{ைய ேம5ெ கா>ைகnB,
pரxைன(.Wய ~க�U ஏ5பQடC எ@ப
தைனP ெதWL(க ேவ aS. pைழx ெசs<
ஏேதqS தர\பQடாB, uEக> அதைன\ 
ப<U ெசsC ைவP<IJதாB, அதைனkS
இைணPC அq\ப ேவ aS.

5. pைழx ெசs< காQட\பQடாB, உடேன 
அதைன $F�@ ஷாQ ஆக எaPC ைவ\-
பC, `KLைன( காண உதUS. pைழx ெசs
<nB உ>ள ெசா5கைள அ\பHேய v.>
ேதடB கQடP<B இQa ேதHனாB, உE-
கf(கான `KLைன, இJத\ pரxைனைய
ஏ5கனேவ எ<K ெகா ட வKக> காQaS 
வாs\iக> Tக அ<கS. நS இத m(.(
கHதS எmCS ேதைவ ஏ5படாC.

6. $மாKQ ேபா@ pரxைன .MPC எm C
ைகnB, ேபா@ தயாWPத ~/வனS, மாடB 
எ , அ<B இயE.S ஆ\பேரQHE
^$டS ப<\i எ ஆFயவ5ைற( .M\p
aவC, சWயான `KLைனP தர உதUS.
வாசகKக> ேமேல தர\பQ a>ள ^ல அH\-

பைட தகவBகைளP தEக> கH தEகVB தI
மா/ ேகQa( ெகா>ள\பaFறC.

~ஆVgயL [", கT(h5டL மலL

அfபான வாசகOக:;<
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ெச@ற ஆ ைட( காQHRS 40% அ<க
மாக, இJ<யKக> இைணயPCட@ இைணJ
ததாக அML(க\பQa>ளC. உலக அளLB,
இைணய\ பயனாளKக> எ {(ைக உயKU
(7%) .ைறJC ெகா a வIைகnB, ெச@ற
மாதP<B, இைணயPைத\ பய@பaPCபவK
எ {(ைக 27.7 ேகாHயாக உயKJC>ளC.
அெமW(காL@ ^j(க@ ப>ளPதா(. என 
அைழ(க\பaS சா@pரா@^$ேகாLB
இயE.S ~/வனPைதx ேசKJத ேமW எ@பவK
ெவVnQa>ள Internet Trends Report எ@qS
அM(ைகnB இJத தகவB ெவVnட\பQ
a>ளC. *தjடS ெகா HI\பC �னா.
இJ<யா த5ேபாC அெமW(காLைன ]@றா
வC இடP<5. த>Vk>ளC. உலக அளLB,
இைணய\ பயனாளK எ {(ைக உயKவ<B,
இJ<யாL@ பE. 2% ஆக உ>ளC. இJ<
யாL@ இJத வளKx^ைய( க{Pத, ப@
னாQa ~/வனEக>, இJ<யாைவ இல(காக(
ெகா a தEக> ெசயBபாaகைள அைமPC
வIF@றன.

v.> அaPத �/ ேகாH இைணய\ பயனா
ளKகV@ எ {(ைக இல(ைக எQட, இJ<
யாைவ ைமயமாக( ெகா a>ளC. ேப$i(

தனC இ@டKெநQ டாQ ஓ.ஆK.t. <QடPைத
இJ<யாLB அM*கS ெசsC, p@ அர^@
ஆைண(FணEக Lல(F( ெகா டாRS, எ\
பHkS, ேவ/ வwnB ஏேதqS <QடPைத
அM*க\பaPCS என எ<KபாK(க\பaFறC.

ஆ\p> ~/வனS, ெபEக�ILB, அ\V
ேகஷ@ தயாW(.S ைமயP<ைனkS, ைஹத
ராபாP நகWB, ஆsU ைமயP<ைனkS அைம(
FறC.

உலக அளLB, த5ேபாC 300 ேகாH ேபK
இைணயPைத\ பய@பaPCF@றனK. உலக
ஜனPெதாைகnB இC 42% ஆ.S.

உலக அள )
இர!டாவH இடI JKLத
இைணய இMNயOகP
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அகரா$%&
இ&லாத ெசா&

ேவKQ டா.ெம Q தயாW(ைகnB ^ல ெசா5
கV@ dழாக ^க\i வ ணP<B, ெநVவான 
ேகாa ஒ@/ காQட\பaS. அJத ெசாBjB 
எmPC\ pைழ என\பaS $ெபBjE தவ/ 
இI(.S ேபாC இJத ேகாa அைம(க\பaS.
ஆனாB, ^ல ெசா5க> uEக> அைமPததாக
இI(.S. அைவ ஆEFல அகரா<nB இI(
காC. அதனாB தா@ எmPC\ pைழ என
ேவKQ காQaFறC.

இJத ெசாBj@ எmPC\ pைழைய
ேவKQ க a ெகா>ளாமB இI(க ேவ  a
ெம@றாB, அJத ெசாBj@ �C ைரQ FV(
ெசsC Fைட(.S பQHயjB "Ignore All"
எ@ப<B FV( ெசs<ட ேவ aS. அத@ 
p@னK, அJத டா. ெம QHB, அJத ெசாB
uEக> ைட\ ெசsத பHேய ஏ5/( ெகா>ள\
பaS.

இJத ெசாBைல Custom DictionaryB ேசKPC
LQடாB, எJத டா.ெம QHB அJத ெசாB 
வJதாRS, அC pைழ என( காQட\பட
மாQடாC. ஆனாB, அேத டா.ெம Q ம5ற 
கS\yQடKகVB பய@பaPத\ பaைகnB,
அJத ெசாB pைழ உ>ளதாக( காQட\பaS. 
இC டா.ெம Qைட\ பாK(.S ம5றவKக>
எ@ன ~ைன\பாKகேளா எ@ற எ ணP <ைன
உEகVடS ஏ5பaPCS. எனேவ, எJத கS\-
yQடWB டா.ெம Q <ற(க\பQடாRS, 
pைழய5ற ெசாBலாக உEகV@ ெசாB காQ
ட\பட வw ஒ@/ க டMய\பட ேவ aS.
இத5. இI வwக> உ>ளன.
1. uEக> இ[வைகnB .M\pட LISiS 

ெசாB அBலC ெசா5கைளP ேதKJெத
a(கUS.

2. W\ப�B, Display ேட\pைன\ ெப5/( 
காQடUS.

3. இE. Language dialog box ேதKJெதa(
கUS. ேவKQ 2007B, Proofing .I\pB,
Set Language }jைனP ேதKJெதa(கUS.
ேவKQ 2010 பய@பaPCபவராக இIJதாB,

Language .�\pB, Language }B ேதKJெத
a(கUS. இ<B Set Proofing Language எ@
ப<B FV( ெசs <டUS.

4. இE. Do Not Check Spelling or Grammar எ@
ப<B H( அைடயாளS ஏ5ப aPத\பQH
I(க ேவ aS.

க-ட/கைள அைம34
ெட56-, பட9 அைம5க

ேவKQ ெதா.\pB ப(கEகைள அைம(-
ைகnB ெட($Q, வைர படEக>, படEக>,
FV\ ஆKQ என\ பலவைக அைம\ைப டா.-
ெம Qa(.> ெகா a வர *ய5^\ேபாS. 
அ\ேபாC நம(. ேகாaக> அைமJத கQ
டEக> இIJதாB இவ5ைற சWயான இடP<B
அைமPC அழ காக டா. ெம Qைட உI வா(க
வச<யாக இI(.S.

இத5காக ெட($QH@ ஒI ப. <யாக கQ
டEக> அைமPதாB அைவkS அx^B வJC 
டா.ெம QH@ அழைக( ெகaPCLaS.
இத5.\ ப<லாக\ p@ன{nB ஒI கQடS
அைமPC அைவ u(க\பaவத5கான வw
ையkS அைமPCP தரலாS. இத5. View
ெமqLB Toolbars எ@பதைனP ேதKJெதa(
கUS. p@ Fைட(.S pW UகVB Drawing
எ@ப<B FV( ெசs<டUS. இ\ேபாC
Drawing Toolbar Fைட(.S. இ<B Draw எ@
ப<B FV( ெசsC p@ Grid எ@பைத( FV(
ெசs<டUS.

அaPC Fைட(.S pWLB ‘Display gridlines
on screen’ எ@பைதP ேதKJெதaPC ெநQa
வா(F5கா கUS பa(ைகவாF5காகUS ஒI
அளைவP ேதKJெத aPC அைம(கUS. இத@ 
p@ OK FV( ெசsC ெவVேயறUS.

இJத FWQ கQடS ேதா5றP<B மQaS 
ைவPC\ பய@பaPCS வைகnB நம(.(
Fைட(.S. இதைன\ பய@ப aP< நாS
ெட($Q உQபட படEக>, வைர படEக>,
ேபாQேடா(க> ேபா@ற வ5ைறx சWயாக
அைம(கலாS.
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ேட-டா;ைன வ>ைச?ப@3த
எ(ெஸB ெதா.\pB நாS பலவைகயான ேடQ
டா(கைள அa(F ைவ(FேறாS. அவ5ைற பB
ேவ/ ~ைலகVB நாS வWைச\பaP<\ பாK(க
ேவ Hய<I(.S. அகரவWைச\பH, .ைறJத
ம<\i அBலC உயKJத ம<\i என வWைச\
பaPத ேவ Hய<I(.S. இதைன எ\பH
ேம5ெகா>வC எ@/ இE. பாK(கலாS.

*தjB எ(ெஸB ெதா.\p5. எJத ேடQ
டாைவ வWைச\பaPத ேவ aS என ெசாBல
ேவ aS. இதைன ேம5ெகா>ள *தjB
ேடQடா இI(.S ெசBjைனP ேதKJெதa(க
ேவ aS. ஒேர ஒI ெசBைல மQaS வWைச\
பaPCவதாக இIJதாB Sort Ascending அBலC
Sort Descending பQடைனP ேதKJெதa(கUS.
எJத ெசBைலP ேதKJெதa(F�Kகேளா அJத
ெசB அJத �BH@ காலP<B இI\பதைன
உ/< ெசsC ெகா>ளUS. இJத இI பQட@
கfS Standard }BபாWB உ>ளன.

ஒேர வைக ேடQடா இBலாமB ஒ@/(.
ேம5பQட வைக ேடQடாLைன (எaPC(காQ
டாக ெபயK ம5/S pறJத ேத<) வWைச\பaPத
ேவ aS எ@றாB uEக> எ(ெஸB ெதா.\
p5. ேவ/ வைகnB இதைனP ெதWய\பaPத
ேவ aS. எJத �Baகைள வWைச\பaPத
ேவ aS எனUS எJத வைகnB அவ5ைற
அa(க ேவ aS எனUS vற ேவ aS.
இத5. *தjB Data ெமq ெசBலUS.
அ<B Sort எ@qS pWைவP ேதKJெதa(கUS.
இJத Sort L ேடாLB ]@/ வைகnB
pW\பத5., அவ5MB எத5. *@qWைம
ெகாa\பத5. என வwக> தர\பQHI(.S.
ஒ[ெவா@ைறkS FV( ெசsC Fைட(.S பQ
HயjB uEக> LISiS ேடQடா ெசBR(கான
ெபயைரP ேதKJெதaPC *@qWைம(ேக5ற
பH அைம(கUS. அைவ ஒ[ெவா@MRS dw
IJC ேமலாகUS ேமjIJC dழாகUS (உயKJத
ம<\i/.ைறJத ம<\i) அைம(க ascending
அBலC descending ேதKJெதa(கUS. வைக\
பaPத ேவ Hய ேடQடா ெசBகf(. uEக>
ெஹடK வWைச (Header Row) ஒ@/ ெகாaP<
IJதாB அதைன( .M\pட ேவ aS. இத5.
dழாக வச< தர\பQHI(.S. இதைன uEக>
ெசல(Q ெசsயாLQடாB எ(ெஸB ெஹடW
R>ள ெசாBைலkS எaPC( ெகா a pWPC
அத5ெகன ஒI இடS ெகாaPC\ pW(.S.

அBலC ெஹடK வWைச uEக> ெகாa(க
LBைல எ@றாB “No header row” எ@பதைனP
ேதKJெதa(க ேவ aS. அைனPCS *HJ
தUட@ ஓேக FV( ெசsC ெவVேயறUS.
இ\ேபாC உEக> ேடQடா ெதா.\i uEக>
LISpயபH வைக\பaPத\பQa அழகாக(
Fைட(.S. � aS ேவ/ ஒI ெசBjB உ>ள
ேடQடாLைனkS ேசKPC வைக\பaP<டP
<QடTQடாB அதைன மா5MP ேதKJெதaPC
வைக\பaPதலாS.

ெட56- வAவைம?B
தாEக> அைமP<aS ஒK( ¡Q Tக அழகாக
இI\பைத யாK தா@ LISப மாQடாKக>?
ெசBக>, அ<B உ>ள ேடQடா(க>, ேமேல
உ>ள பாK*லா(க>, சாKQக> என அைனPCS
அழகான ேதா5றP<B இIJதாB, அதைனP தயா
WPத நSைம ம5றவKக> பாராQடாLQடாRS,
நS மன<5. ~ைறவாக இI(.S அBலவா!
இC சாKJத ஒI அSசPைத இE. பாK\ேபாS.

எ(ெஸB ஒK( ¡Q ேல அUQ ம5/S 
Hைச@ ெசsவ<B அைனவIS ெபாCவான
pரxைன ஒ@ைறx சJ<\பாKக>. ெசBகVB
உ>ள ேடQடா ெட($Q உ>ள அள L5.
அ<கமான இடPைத எaP<I(காC. இதனாB
ேடQடா உ>ள ெசBகVB அ< கமான காj
இடS இI(.S. இC ஒK( ¡Q Hைச�B 
LISபாத ேதா5றP<ைனPதIS.

இJத pரxைனையP `K(க எ(ெஸB
இர a வwகைளP தIFறC. ெட($Qைட
ெநQடாக அைம(கலாS; அBலC gழ5M ஒI 
ேகாணP<B ைவ(கலாS.  எJத ெசBகVB
உ>ள ெட($Qைட மா5M அைமP <ட ேவ -
aேமா அJத ெசBகைளP ேதKJெதa(கUS.
p@ இ<B மU$ ைரQ FV( ெசsதாB ெமq 
ஒ@/ Fைட(.S.இ<B Format Cells எ@ப<B
FV( ெசs<டUS. இ<B உ>ள பல ேட\
கVB அைல@ெம Q எ@பதைனP ேதKJெத
aPதாB ெநQடாக, பa(ைக வச மாக, .M\
pQட ேகாணP<B சாsவாக ெட($Qைட 
அைமP<ட வwக> தர\பQ HI(.S. உEக>
Hைச@ க5பைன(ேக5ப ெட($Qைட அைமP-
<ட கQடைள ேதKJெத aPC ஓேக FV(
ெசsC ெவV ேயறUS. இ\ேபாC காj இடS
இBலாமB ெட($Q அைம(க\பQa அழ
கான ேதா5றP<B இI(.S.
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)<ய $மாKQ ேபா@ ஒ@ைற வாEகP
<QடTaF�Kகளா? ெச@ற மாதS L5பைன(.
வJத $மாKQ ேபா@க> அைனPைதkS ஒI
பாKைவ பாKPC LQa வாEகலாேம! ெச@ற
ஜூ@மாதP<BெவVயான$மாKQேபா@கVB,
இர a, i<ய வைகnB வHவைம(க\பQட
ேபா@களாக இIJதன. ம5ற ^ல மாடBகVB,
i<ய வச<க> இைண(க\பQHIJதன.
அவ5ைற இE. பாK(கலாS.
1. எB.t. ~/வனS த@ t5 $மாKQ

ேபாைன L5பைன(.( ெகா a
வJதC. இத@ அ<க பQச L5பைன 
Lைல �. 52,990. இத@ மாaலK கவசS
அRT�யP<B அைம(க\பQa i<யதாக 
வHவைம(க\பQa>ளC. இத@ ேபQடW
வm(F( ெகா a ெச@/ அைமFறC.
Qualcomm Snapdragon 820 \ராசசIட@,
4 t.p. அளLலான LPDDR4 RAM
ெமமWkS, 32 t.p. $ேடாேர� ெமமWkS
ெகா a>ளC. $ேடாேர� ெமமWைய 2
ெடரா ைபQ வைர உயKP<( ெகா>ளலாS 
எ@பC ஓK அWய தகவB. இத@ Lைல �.
52,990.

2. ேசா� ~/வனS த@qைடய எ($�Wயா
எ($ ஏ }யB $மாKQ ேபாைன,
�.20,990 அ<கபQச Lைலயாக( ெகா a
ெவVnQa>ளC.

3. ஒ@ \ள$ ~/வனP<@, OnePlus 3 $மாKQ
ேபா@ ஜூ@ மாதS ெவVயானC. இ<B 
இர a ^S பய@பாa, ஆ\H( அேமாெலQ 
H$pேள ெகா ட 5.5 அE.ல அளLலான
<ைர, ெகாWBலா Fளா$ 4 பாCகா\i
ஆFயைவ இ<R>ள ம5ற ^ற\பSசEக>. 
இத@ Lைல �.27,999.

4. LரB ேரைக ெதாa உணKU ெதாwB
�QபPCட@ vHய ைம(ேராேம($
~/வனP<@, Yu Yunicron எ@/
ெபயWட\பQட $மாKQ ேபா@, �.12,999 
அ<கபQச Lைல( .M�aட@ L5பைன(. 
வJC>ளC. இ<B ஆ QராsQ லாjபா\
ஆ\பேரQHE ^$டS இயE.FறC.

5. ேமாQேடாேராலா ~/வனP<@, ேமாQேடா 
t வWைசnB, ேமாQேடா t4 $மாKQ
ேபா@, �. 12,499 அ<க பQச Lைல(
.M�Qaட@ வJC>ளC. காK�E
ெகாWBலா Fளா$ 3 பாCகா\i ெகா ட 5.5
அE.ல அளLலான <ைர அைனவைரkS 
கவKFறC. இத@ இ@ெனாI ^ற\i 3000
mAh <ற@ ெகா ட ேபQடWயா.S.

6. ஹானK (Honor) ~/வனP<@ *தB $மாKQ
ேபானாக, ஹானK 5 ^ $மாKQ ேபா@,
ஆ QராsQ 6 ஆ\பேரQHE ^$டPCட@
ெவVயாFk>ளC. இத@ Lைல �. 10,999.
இர a ^Sகைள இய(.S இJத ேபா�B 
ராS ெமமW 2 t.p. இத@ <ைர 5.2 அE.ல
அளLB உ>ளC. ேபQடW, 3,000 mAh
<ற@ ெகா டதாக உ>ளC.

7. பானாேசா�( ~/வனP<@ P75 $மாKQ
ேபா@, அ<ரHயாக, 5,000 mAh <ற@ 
ெகா ட ேபQடWkட@ வJC>ளC.
இத@ அ<க பQச Lைல �.5,990. <ைர 5
அE.ல அளLB உ>ளC. ஆ QராsQ 5.1 
லாjபா\ ^$டS இயE.FறC. 
 இவ5/ட@ இ@qS ^ல ~/வனEகV@

^ற\பான $மாKQ ேபா@க>, ஜூ@ மாதP<B 
அM*கமாnன. த�PC ~5.S வச< ெகா ட 
$மாKQ ேபா@கேள ேமேல பQHயjட\ 
பQa>ளன.

ஜூi) ெவ.யான
%மாOS ேபாfகP
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இCவைர ெவVnQட அைனPC $மாKQ
ேபா@கைள( காQHRS, <ைர, எைட ஆFய
வ5MB Tக அ<கமாக( ெகா a வHவைம(
க\பQட Mi Max எ@qS $மாKQ ேபாைன,
§யாT ~/வனS, இJ<யாLB அ ைமnB
L5பைன(. ெவVnQa>ளC.

இத@ அ<க பQச Lைல �. 14,999. 
இத@ <ைர 6.44 அE.ல அளLB அைம(
க\பQa>ளC. எைட 203 FராS. அைனPCS
உேலாகP<லான ெவV\ ¨xg ெகா டC.

தHம@ 7.5 T�. இJத $மாKQ ேபா@
]@/ மாடBகVB �னாLB ெவVயாFk>
ளன. இத@ ஒI
$ ல ா Q H B ,
^S காKQ
ம 5 / S
ை ம ( ே ர ா
எ $ . H .

காKைட\ பய@பaPதலாS. ைம(ேரா 
எ$.H. காKைட\ பய@பaP<, இத@ 
$ேடாேர� <றைன 128 t.p. வைர 
உயKPதலாS. 4 t.p. ராS ெமமWkS,
128 t.p. $ேடாேர� ெமமWkS ெகா ட 
மாடB $மாKQ ேபா@ �.19,999 Lைலnட\
பQa ெவVnட\பQa>ளC. L5பைன(.
வர இ@qS ^ல வாரEகளா.S.

3 t.p.ெகா ட மாடB த5ேபாC L5ப
ைன(.P தயாராக உ>ளC. இத@ <ைர(.
காK�E ெகாWBலா Fளா$ 3 பாCகா\i கவ
சமாக வழEக\பQa>ளC. இத@ \ராசசK
.வாBகாS Snapdragon 650 SoC. இ<B
ஆ QராsQ 6.0.1 ஆ\பேரQHE ^$டS 
இயE.FறC.

}யB எB.இ.H. \ளா© இைணJத, 
16 எS.p. <ற@ ெகா ட ேகமரா p@ iற
மாகUS. 5 எS.p. <ற@ ெகா ட ேகமரா
*@iறமாகUS தர\பQa>ளன. ெநQெவாK(
இைண\p5., 4t. ைவ p, if}P ம5/S 
t.p. எ$. ஆFய ெதாwB �QபEக> இயE-
.F@றன.

இத@ ேபQடW 4,850 mAh <ற@ ெகா டC.
இ<B .n( சாK� }B இயE.FறC. LரB
ேரைக ெச@சாK ெதாwB �Qப*S இ<B தர\-
பQa>ளC. 

ெதாட(கP<B mi.com இைணய தளP<B
மQaS FைடPத இJத $மாKQ ேபா@,
த5ேபாC ம5ற வKPதக இைணய தளEக VRS
L5பைன(.( Fைட( FறC.

jயாY klவனLNf Y ேம;%
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மP<ய ~ைல LைலnB, எx.H.^. ~/வனS,
அ ைமnB த@qைடய Htc Desire 626 G Plus
(White) $மாKQ ேபாைன L5பைன(. ெவV
nQa>ளC. இத@ அ<க பQச Lைல �. 9,990. 
இ<B இர a நாேனா ^Sகைள இய(கலாS. 
எx.H.எS.எB. 5 pரUசK, எS.p. 4 ம5/S
எS.p. 3 pேளயKக> தர\பQa>ளன. இத@
பWமாணS 146.9 x 70.9 x 8.2 T�. எைட 138
FராS. இத@ <ைர 5 அE.ல அளLB, ெகபா
^H[ டx $F�@ <ைரயாக உ>ளC. மBQH
டx வச< ெகா டC. 1.7 Fகா ெஹKQ$ 
ேவகP<B இயE.S காKெட($ ஆ(டா ேகாK
\ராசசK இைண(க\பQa>ளC. 

இPCட@ t.p.k. Mali-450MP4 இைணJC
இயE.FறC. இத@ ராS ெமமW 1 t.p.
$ேடாேர� ெமமW 8 t.p. இதைன ைம(ேரா
எ$.H. காKQ ெகா a 32 t.p. வைர அ<க\
பaPதலாS.

ஆQேடா ேபாக$ ம5/S 
எB.இ.H. \ளா© வச<kட@ 13 எS.
p. <ற@ ெகா ட ேகமரா p@iறமாக
இயE.FறC. ெநாH(. 30 pேரS ப<kS
வச<kட@ LHேயா ெதாwB �QபS ெகா 
டதாக உ>ளC. *@iறமாக, 5 எS.p. <ற@
ெகா ட ேகமரா உ>ளC.

எ\.எS. ேரHேயா ம5/S 3.5 T� ஆHேயா
ஜா( தர\பQa>ளC. எS.p. 4 ம5/S எS.p.
3 pேளயKக>, ேபாQேடா LHேயா எHQடK

ம5/S டா.ெம Q LyவK ஆFயைவ
இயE.F@றன. எ$.எS.எ$., எS.எS.எ$.,
i© ெமnB ஆFய வச<க> Fைட(F@றன.

ெவVnB எa(க *Hயாத, 2000 mAh <ற@
ெகா ட jP<யS பாjமK ேபQடW தர\பQ
a>ளC. இத@ ]லS ெதாடKJC, 22 ம{ 40
~TடS ேபச *HkS.

மP<ய LைலnB, ந�ன வச<க> ெகா ட
$மாKQ ேபா@ வாEFட <Qட TaபவK
கf(. இC ஒI நBல ேதKவாக அைமkS.

எX.K.C. 626 ^
(ெவ!ைம)
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ெச+ற வார9 தர%பG0Qள *Cேடாd 10 *ேநா-
தcகQ கG0ைரA. தர%பG0Qளவ<M., *VP
:வ. ெடd"டா%f., பல 7ைரகைளE 7றOI
ஒேர ேநரE7. ஒ+4"K ேம<பGட அ%2ேகஷ+
கைள இய"K9 n. ^க% பயoQள ஒ+றாக
உQளI. அேத ேபால, பலவைகக2., 7ைர"
காG=கைள% f'EIE தW9 n.கq9, :W"K
*ைசகq9 ^கT9 பயoQளதாக இW"H+றன. 
இைவ அைனEI9 எ2ைமயான *ள"கEIட+ 
தர%பG0QளI இ+o9 =ற%பாக உQளI.

ேபரா. Y.Vவ(kரகாசT, ெச$ைன.

[A" அ"சd n. பாV KMEI இ%ேபாIதா+ 
ெத2வாக, உcகQ *Cேடாd 10 கG0ைர rல9
ெதZOI ெகாCேட+. ^கT9 பய oQளதாக இWO
தI. ^"க ந+M.

Y. காLேமகT, மqைர.

ஐேபாs. ெபாIவாகேவ எOத தகவ.கq9, *ப
ரcகq9 ம<ற சாதனcக2. Hைட%பI ேபால" 
Hைட"காI. ‘காCடா"Gd’ KMEத உcக2+
*ள"க9, ந.ல ெத2ைவE தW வதாக அைமO
IQளI.

ேக.ெஜயMN, ஆL. சாரதா, நாகLேகாOX.

OCேடா"கைள இtEI அைம%ப7.,
இEதைன வைககQ இW"H+றனவா எ+4 அ7
சய%ப09 வைகA., *Cேடாd 10 தOIQள
n.கQ உQளன. ந9 இuட%ப' *Cே டா"கைளP 
:W"கT9, *W9fய இடE7. ைவEI இய"கT9 
தர%பG0Qள n.கQ ^கT9 ஆPசZய%படEத"க
வைகA. இயcKH+றன. உCைமAேலேய,
கG0ைரE தைல%f. தர%பG0QளI ேபால,
இI ஒW *ேநாத9 தா+.

QைனவL க. பழwxசாy, ேகாைவ.

இலவசமாக ைவ f இைண%N ெபW9பாலான
இடcக2. Hைட%பதா., யாW9 இ%ே பாI 
எd.எ9.எd. பய+ப 0EIவ7.ைல. வாGd
அ%, உடன' ெசj7, அைழ%N, ைப. பZ மா<ற9 
என அைனEI வச7கைள`9 தWவதா., ெபW9பா
லானவVகQ, அதைனேய தcகQ ேதைவ"K% பய+
ப0EIH+றனV. ஒW மாத காலE7. 10 ேகா'
அைழ%NகQ ேம<ெ காQள%பGடI,  ஒW ெபZய
சாதைனதா+.

ேக. ராஜzனா, த{சா|L.

7மாVG ேபா+ வாcHய அைனவW9, 
ஆCGராjG ஆ%பேரG'c =dட9 தW9
அைனEI வச7கைள`9 பய+ப0EIவ7.ைல.
பலV அMO7W%பI9 இ.ைல. wcகQ அE7யாவ
=ய வச7கைள% பG'ய. இG'W%பI, xPசயமாக
ந9 வாசகVகQ அைனவW9, அவ<ைற% பய+ப-
0EதE yC09. பலV, உcகQ கG0ைரைய
ேம<ேகாQ காG', ம<றவVகq"K9 வச7கQ
KMEI z4H+றனV. இI உcகQ ஆ=ZயV 
Kt*<K" HைடEத ெவ<M தா+. பாராG0
கQ.

எ$. VMNயா பாXரா}, Vவ காV.

7மாVG ேபா+ இய"கE7. நம"K அவ =ய9 
ேதைவ%ப0வI Battery Defender. இI KMEI
wcகQ வழcH`Qள KM%Nகq"K ந+M.

ஆ. ெஜயMN காமரா}, OZqநகL.

�cகQ அ2EIQள *ள"கE 7ைன% f+ப<M,
எ+ க9%eGடV 7ைரA., {ைச"HQ f+ ஐகாைன
அைமEI*Gேட+. எ2ய ேகQ* எ+றா\9,
எ+ ேகQ*"K ம7%N ெகா0EI ப7. தOத
ைம"K ந+M.

ேக. தyழரச$, NZ�$ற|L.
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ேகQ*: என"K ^+ அ~ச. வY வOத
டாKெமCG ஒ+ைற, ேவV'. 7றOத ேபாI,
>த�. எtEIகQ காGட%பG0, f+ =ல ெநா'-
க2. அைனEI எtEIகq9 =Mய கGடcகளா
கேவ காG= அ2" H+றன. ேமலாக ெமo*. 
பாV"ைகA., KM%fGட ஒW எtEI பய+ப0E
த%பGடதாக" காG= அ2"HறI. அத+ அளT9
காGட%ப0HறI. ஆனா., எOத எtEI9 ெதZய
*.ைல. இத<கான �VT எ+ன?

ஆ. ராகவ$, ச�NரT கZ(�L.
ப<B: இC எJத டா.ெம QHRS ஏ5ப-

டலாS. .M\pQட எmPC வைக, உEகV@ 
கS\yQடWB இBலாமB இI(கலாS. அJத
எmPC வைக .MPத தகவBக>, ேவKQ iேரா-
FராT5.x சWயாகx ெசாBல\பQடாB தா@,
அைவ காQட\பaS. ^ல ெநாHக> எmPC
காQட\பQa, p@ கQடEக> ஆF@றன
எ@றாB, எmPC .MPத தகவBக>, ேவKQ 
iேராFராT5.P தர\படLBைல எ@பேத
ெபாI>.

இJத டா.ெம Q ெட($Q *mவைதkS
ேதKJெதaPC (Ctrl+A) p@, எmPC(கைள
ஒ[ெவா@றாக அ«கUS. பய@பaPத\பQட
எmP<@ கQடைம\pB உ>ள இ@ெனாI
எmPC வைகnB, ெட($Q எmPCக> காQ
ட\பaS. அதைனேய அைமPC ேச[ ெசsC 
ெகா>ளலாS.

டா.ெம Q அைமJத எmPC வைக ஏேதா 
ஒI காரணP<னாB, அBலC காரணS இB
லாமB, uEக> அMயாமேலேய u(க\பQHI(
கலாS. .M\pQட அJத எmPC வைகnைன,

இ@ெனாI கS\yQடK அBலC இைண யP
<jIJC கா\p ெசsC, Fonts ேபாBடWB
ப<JC ெகா டாB, பய@பaPத\பQட எmP-
<ேலேய ெட($Q காQட\பaS.

எJத வw(.S ெட($Q காQட\பட
LBைல எ@றாB, ைபைல கா\p ெசsC, 
இ@ெனாI கS\yQடWB ேவKQ iேராF
ராTB பாK(கUS. அE.S ெதW யLBைல
எ@றாB, அJத ைபB கர\Q ஆF உ>ளC 
எ@/ ெபாI>. அதைனx சW ெசs<aS வw
கைள\ பாK(க ேவ aS.

ேகQ*: என"K அo%ப%பG 0Qள, டாK-
ெமCG'., *ைல வா= உயVT, தா�T KMEத
ஒW சாVG உQளI. இ7. =Mய அள*. கGடc-
க2. ெட"dG அைம"க%பG0QளI. இதைன
அPெச0Eதா., இOத% பட9 >tைமயாக"
Hைட"க ம4"HறI. =ல ேநரcக2., அ7.
உQள ெசா<கQ மG09 அcK9 இc Kமாக அP
சாHறI. இத<K எ+ன காரண9? இதைன எ%ப'
xவVE7"கலா9?

ஆL. த��ேகாY, ேகாைவ.
ப<B: ேவKHB இJத\ pரxைன உ a. 

ஆனாB, `K(.S வw கைளkS ேவKQ
ெகா a>ளC. ேவKQ iேரா FராS, நS டா.
ெம QHB ெட($Q aட@ இைண(க\பQ H
I\பவ5MB, எவ5ைற அx^டலாS, எவ5ைற
அx^ட( vடாC என வைரயைற ெசsC ைவ( F
றC. இI\pqS, uEக> LISiS Fராp($ 
படEகைள அ\ப Hேய அx^B Fைட(க 
ேவ aS என LISpனாRS, அதைன

–டாKடL ெப. சMNர ேபா7 –ேகIO – பNX
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அx^aS வச< உ>ளC. அத5கான ெசQHE$
அைம\pைன இE. தIFேற@. 
1. *தjB Word Options டயலா( பா(ைஸP

<ற(கUS.
2. இJத டயலா( பா(§B இடC ப(கமாக

உ>ள Advanced எ@ப<B FV( ெசs<டUS.
3. இ<B Print எ@/ இI(.S ப.< வைர 

$.ேராB ெசsC ெசBலUS.
4. இE. Use Draft Quality எ@பைத u(F ைவ(

கUS.
5. p@னK இடC iறS உ>ள Display எ@ப<B

FV( ெசs<டUS.
6. அaPC Print Drawings Created in Word எ@

ப<B உ>ள ெச( பா($ ேதKJெத a(க\
பQHI\பதைன உ/< ெசs<டUS. இேத
ேபால Print Background Colors and Images
எ@பைதkS ேதKJெதa(கUS. p@ ஓேக 
FV( ெசsC ெவVேயறUS. இ� உEக>
டா.ெம QHB உ>ள இேம�, Fராp($
இேம� ஆFயைவ அழகாக அx^ட\பaவ
தைன( காணலாS.

ேகQ*: எ"ெஸ. ஒV" �Gக2+ ெச.க2.,
நா9 xர%N9 ம7%N"ேக<றப', தானாக வCண9
அைம"K9 வY இW%பதாக% ப'Eேத+. =ல
மாட. ஒV" �Gகைள`9 பாVEேத+. ஆனா.,
அதைன எ%ப' அைம%பI எ+4 ெதZ ய*.ைல.
அத<கான '%d KM%NகைளE தWமா4 ேகG0"
ெகாQHேற+.

எ$. ஆ�LவாதT, ெச�கXப5=.
ப<B: எ(ெஸB iேராFராTB உ>ள

வ ணS அைமP<aS }B இத5. உதUS.
இJத iேராFராTB Fill Color எ@ற ஒI }B
தர\பQa>ளC. இC W\ப�B ேஹாS
ேட\pB Fைட(.S. ^Mய வாV ம5/S

வ ணS ெதWkS
வைகnB இத@
படS இI(.S. 
இJத }jB
இர a ெசயB
பாQH5கான ப.
<க> உ a.
uEக> இடCiறS
FV( ெசsதாB,
அ<B Fைட(.S
வ  ண P ை த P
ேதKJெதaPதாB,
ெசBjB அJத
வ ணS அைம(
க\பaS. இ<B
ஒ@ைற( கவ
�(க ேவ aS.
ெசBjB உ>ள
எ m P <@

வ ணS மா5ற\படாC. p@ iல வ ணS
மQaேம அைம(க\பaS. இJத }j@ வல C
iறS உ>ளைத( FV( ெசsதாB, வ ணEக> 
அடEFய கQடS காQட\பaS. மU$
]லS LISiS வ ணPைதP ேதKJெதaPC
அைம(கலாS. எmP<@ வ ணS மா/S. 
இ<B ேதKJெதa(க\பaS வ ணS Fill Color
}jRS காQட\பaS. 

வ ணS மா5ற இ@ெ னாI வwkS உ>-
ளC. எJத ெசBகV@ வ ணP<ைன மா5ற
ேவ aேமா, அவ5ைறP ேதKJெதa(கUS.
அaPC Ctrl+Shift+F அmPதUS. இ\ேபாC
எ(ெஸB, Format Cells டயலா( பா(§ைன(
காQaS. Fill ேட\ ேதKJெதa(க\பQட
~ைலnB இJத டயலா( பா(ைஸ அைம(
கUS. இJத டயலா( பா(§B காQட\பaS
வ ண( கQடEகVjIJC, pHPத வ ணP
<ைனP ேதKJெதa(கUS. இ<B Fைட(.S
வ  EகVB <I\< இBைல எ�B, More
Colors எ@பைத அmP<, Fைட(.S வ ணE-
கைள\ பாKPC ேதKJெதa(கUS. p@, ஓேக
FV( ெசsC ெவVேயறUS.

ேகQ*: *Cேடாd 10"K மாM*Gேட+. இ7. 
என"K% f'Eத dடாVG ெமo, ^கT9 =Mயதாக
உQளI. இI *Cேடாd 10 + KM%fGட ப7%f
னாலா? அ.லI இதைன நா9 *W9N9ப' அைம"
கலாமா? அத<கான வYகQ எ+ன? zK2.
ேத'% பாVEI*Gேட+. சZயான ப7. Hைட"க
*.ைல.

எ$. மNயழ_, NZ(�L.
ப<B: L ேடா$ 10 ெதா.\ p5.

மாMயC .MPC uEக> எm <k>ளைத\
பHPேத@. i<ய ^$டP<@ வச <கைள *m
ைமயாக அq பL(க LISiவC உEக> கH
தP<B ெதWFறC. இ�, உEக> ேக>L(கான
ப<ைலP தIFேற@.
1. $டாKQ ெமqL@ ேமBiறமாக( கKசைர(

ெகா a ெச@/, அ<B ைவPC, கKசைர
இmPC, $டாKQ ெமqL@ பர\ pைனx
gI(கலாS, uQH(கலாS. ைடB$ �C கK-
சைர ைவPC ைரQ FV( ெசsC, அவ5ைற 
$டாKQ ெமqLB p@ ெசs<டலாS. அB
லC p@ ெசsத<jIJC u(கலாS.

2. ைடB$கV@ அளLைன( .ைற(கலாS. 
அத@ �C ைரQ FV( ெசsC Resize ேதKJ
ெதa(க ேவ aS. ^TQaS ைடB$க>
உEகf(. எWx
சைலP தIவ
தாக இIJதாB,
அ வ 5 M@
�C ைரQ
FV( ெசsC,
F ை ட ( . S
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ெமqLB, “Turn live tile off” எ@பதைனP
ேதKJெதa(கUS.
இC ேபால பல வச<க> ெட$(டா\pB 

உ>ளன. *ய5^PC\ பாK(கUS.

ேகQ*: *Cேடாd 7 பய+ப0E7 வWHேற+.
இ7. fரPைனகQ ஏ<ப0ைகA., என"KE
ெதZOத க9%eGடV ெட"��ய+க2ட9 நடO
தைத" zM, *ள"க>9 �VT9 ெப4Hேற+.
ஆனா., எ+னா., எ+ன நடOதI எனE ெத2-
வாக" zற இயல*.ைல. f+ ேநா"HP ெச+4
பாV%பI எ%ப'? அI >'`மா?

ஆL. ெத$னர�, காைரK[Y.
ப<B: uEக> Lள(Fk>ள ¬�~ைல

பலI(. ஏ5பaS வாs\iக> அ<கS. பல 
வாசகKகfS இC .MPC ேகQa>ளனK.
இத5கான `KU L ேடா$ 7 ^$டP<RS
உ>ளC. இத5கான }j@ ெபயK Problem Steps
Recorder. இதைன\ ெபற, $டாKQ ெமqLB 
FV( ெசsC, ேதடB கQடP<B “Problem
Record” என ைட\ ெசsC எ டK தQடUS.
அaPC, Record steps to reproduce a problem எ@
ப<B FV( ெசs <டUS. இC Problem Steps
Recorder }ைல இய(கP ெதாடE.S. இC
இயEFயUட@, நாS ேம5ெகா>fS ெசயB
பாaக> அைனPCS, ெட$(டா\pB ப<U
ெசsய\பaS. ஒ[ெவாI *ைற மUஸாB
FV( ெசs<aSேபாCS, ெட$(டா\ <ைர,
$F�@ ஷாQ ஆக\ ப<U ெசsய\பaS. 
இைவ அைனPCS “problem steps”  எ@றபH
வWைசயாக, தானாகேவ ப<U ெசsய\பaS. 
ப<U ெசsPC ேபாCS எ@/ அைத ~/P
<னாB, ைபைல ZIP file ஆக, ேச[ ெசs<aS
பH uEக> ேகQa( ெகா>ள\ப a�Kக>.
அேத ேபாB ப<U ெசs<டலாS. p@னK,
ேதைவ\பaைகnB, இதைன LWPC,
$F�@ ஷாQகைள ஒ[ெ வா@றாக\
பாKPC, எ\ேபாC pரxைன ஏ5பQடC
எ@/ அMயலாS. அBலC, pரxைன-
கைள அMJC `K(க( vHய ெதாwB
�QபLயலாளI(., இJத ைபைல
அq\பலாS. அவK அதைன 
LWPC\ பாKPC, pரxைனைய
உணKJC ெகா a, அத5கான `K
LைனP தIவாK. இ\பH ஒI }B
உ>ளC என, பல ெதாwB �Qப
வBRநKகf(ேக ெதWயாC.

ேகQ*: N7யதாக ேல%டா% க9%eGடV
ஒ+Mைன% பய+ப0EதE ெதாடc H
`Qேள+. இ7. உQள ேவVG NேராH
ரா^., டாKெமCGகைள ைட% 
ெசj70ைகA., இரGைட"
ேகா0 (is equal to அைடயாள9)

ேபாG0 ேகா0 ேபாGடா., உட+ அI அtEத
மான ேகாடாக மா4HறI. >Oைதய க9%eGடZ.,
ேவV'. இI ேபால இ.ைல. இI எOத ெசG அ%
fனா. ஏ<ப0HறI. இதைன மா<M அைம"க
எ+ன ேத'`9 வY Hைட"க*.ைல. உதTமா4
ேகG0" ெகாQHேற+.

எ7. பழமைல, காைரK[Y.
ப<B: உEக> கS\yQடWB, ேவKQ

ெதா.\pB உEகளாB அBலC ப<ய\ப
aSேபாேதா ஏ5பaPத\பQட “பாKமQHE 
ெசQHE$” அைம\i தா@ இத5.( காரணS.
நாS u ட பa(ைக( ேகாQ Hைன ைட\ ெசs
<ட ஏ5பaS காலPைத இC .ைற( FறC.
இC நBலCதா@. ஆனாB, உEகைள\ ேபா@-
றவKக>, இJத( ேகாa ஏ5பட( vடாC. சம

~ைலைய( .M(. இI ^Mய ேகாa நா@.
அBலC ஐJC ைட\ ெசsதாRS, அைவ அ\
பHேய இடS ெபற ேவ aS என எ «
பவKக>, அத5கான ெசQHE$ அைம\pB

மா/தBகைள ஏ5பaP<னாB ேபாCS.
அத5கான ெசயB*ைறகைள( dேழ
தIFேற@.

*தjB ஆ�$ பQட@ அmP<
Word Options FV( ெசs<டUS. இC

ேவKQ ஆ\ஷ@$ L ேடாLைனP
<ற(.S. இ<B இடC ப(கS உ>ள
வ5MB Proofing எ@ற pWLB FV(
ெசs<டUS. இE. Fைட(.S
L ேடாLB Auto Correct Options

எ@qS L ேடாLைனP <ற(
கUS. இ\ேபாC Fைட(.S Auto
Correct L ேடாLB, Apply as you
type எ@ற pWLB உ>ள Border
Lines எ@பத@ *@ உ>ள ^Mய
கQடP<B H( அைட யாளPைத

எaPCLQa, அைனP<5.S ஓேக
அmP< ெவV ேயறUS. இ�,
uEக> அைமPத சம அைட யாள(
.M (=) எPதைன இIJதாRS,
அC uளமான ேகாடாக மாறாC.

ேகP –பN)


