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இ "யா%&, இைணய* பய-ப./0* வா23

உGேள

ைகயாள7க839, எ;ேபா0*, 9ைற த ப?சமாக 512 Eேலா G?H ேவக/"& இைணய
இைண;Gைன/ (ெமாைப& ேபா- மLM*
Gற சாதனNகO வPயாக) தர ேவS.* என
அSைமU& இைணய* மLM* ெமாைப&
ேசைவ VMவனNகைள3 க?.;ப./0*
?ராW (TRAI - Telecom Regulatory Authority
of India) அைம;X
அY%/த0. இதைன
அைன/0 தகவ& ெதாP& [?ப VMவனN

க8* எ"7/0 வ\E-றன.
இ "யா%&
இைணய
இைண;X
ேசைவ த\வ"& இ0 ஒ\ ந&ல _ேனா23 ெகாOைக அY%;பாக இ\ தா`*,
தLேபாைதய அ2;பைட/ ேதைவ இ0வாக
இ\ தா`*, இைணய ேசைவ வழN9*
VMவனNகO
இதைன
எ"73E-றன.
பா7" ஏ7ெட&, dைலய-H க*efேகஷமLM* hHடமா iயா* ெடjச7kசH VMவனNகO, “9ைற த ப?ச ேவக/"& எ;
ேபா0* இைணய இைண;X வழN9வ0 தNகO
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வ\மான/ைத; பா"39* எனl*, "?ட
அள%& ேட?டா பய-பா?2L9; G-ன7,
வா23ைகயாள7கO, இ த 9ைற த ப?ச
ேவக/"ைன/ தவறாக; பய-ப./0வா7கO”
எனl* அY%/0Oளன. (hiடமா iயா*
VMவன*, இ "யா%& எ*.2.எH. எ-ற
ெபயd&
ஒ\
ேகா2
ச தாதார7க839
ெமாைப& ேசைவUைன வழNE வ\E
ற0. இவ7கm&, ஏற/தாழ 10 ல?ச* ேப7
ெமாைப& வP இைணய ேசைவUைன;
ெபLM வ\E-றன7. இைவ த%ர, பல o.த&
ம";X ெகாSட இைணய வP ேசைவக
ைளp* வழNE வ\Eற0)
இவ7கO எ"7;X ெதd%3ைகU&, ஒ\
ேட?டா "?ட/"&, அqம"3க;ப?ட ேட?டா
ேசைவ39; G-ன7, இ த அளl ேவக/"&
தா- இைணய இைண;X தர;பட ேவS.*
என வா23

ைக
ய ா
ள7கO
V7;ப
"3க _2
யா0
என3
oY உOளன7.
அqம"3க;ப?ட ேட?டா அளl காjயான
G-ன7, இைணய இைண;X ேவக/"ைன
மாLM* உdைம, ேசைவ வழN9* VMவனNகO
வசேம இ\3க ேவS.* என dைலய-H அY
%/த0.
hHடமா VMவன*, ேட?டா சா7 த க?
டண/ "?ட/"`*, 9ைற த ப?ச ேவக*
%நா239 215 Eேலா G?H அள%ேலேய தர
_2p* எ-M*, அqம"3க;ப?ட ேட?டா
அளl பய-ப./த;ப?ட G-ன7, ேவக/ைத3
9ைற/0 இைண;X வழN9வ0 VMவனேம
_2l ெசW"ட ேவS.*. இ&ைலெயf&,
வா23ைகயாள7கO ேவக ச`ைகைய/ தவறாக;
பய-ப./த _2p* எனl* அY%/த0.
Cellular Operators Association of India மLM*
Association of Uni!ed Telecom Service Providers of
India எ-ற இ\ அைம;Xக8*, ?ராW அைம;X

த- பd 0ைரைய மM பdsலைன ெசW"ட
ேவS.* என3 ேக?.3 ெகாS.Oளன.
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இதLEைடேய, இ "ய இைணய; பய
னாள7க83கான அைம;X, ?ராW பd 0ைர
ஏLM3 ெகாOள;பட ேவS.* என பயனா
ள7கO அைனவ\* இதLகான க2த* ஒ-ைற
அq;ப ேவS.* என3 ேக?.3 ெகாS.,
க2த* ஒ-ைற ெவmU?.Oள0. இ த3 க2
த/"ைன kapilhanda@trai.gov.in
எ-ற tஅuச& _கவd39 அq;XமாM ேக?.3
ெகாS.Oள0. இ த _கவd39dய கG&
ஹSடா எ-பவ7, ?ராW அைம;GLகான
இைணய ேசைவ, Hெப3?ர* ஏல* ஆEயவL
YLகான ஆேலாசக7 ஆவா7.
இ த3 க2த/"&, மLற நா.கm& வழNக;ப.* 9ைற த ப?ச இைணய இைண;Gேவக/0டஒ;G.ைகU&,
%நா239
512 Eேலா G?H எ-ப0 tக tக3
9ைறl எ-M*, இைத3 oட வழNக
_2யாத ஒ\ இைணய
aaaaaேசைவ

V M வ ன * ,
தேசைவUைன
VM/"3 ெகாOவேத சd
எ-M எyத;ப?.Oள0.
?ராW, இ "ய இைணய; பயனா
ள7கO தாNகO ெபM* இைணய இைண;Gேவக/ைத அY 0 ெகாOள, ெமாைப&
ேபாf& பய-ப./த அ;mேகஷ- ஒ-ைற
வ2வைம/0 இலவசமாக “MySpeed” எ-ற
ெபயd& வழNE வ\Eற0. இத- zல*
நா* ெபM* இைணய இைண;G- ேவக/
"ைன அY 0 ெகாOளலா*. ேவக/"& 9ைற
இ\;G-, உடேன ?ராW அைம;Gட* 9ைற
ெதd%3கலா*.
இ0 ம?.t-Y, தLேபா0 ேட?டா க?
டண/"?டNகm- கால* z-M மாதNகO
ம?.ேம அ"க ப?சமாக/ தர;ப.E-றன.
க?டண* ெச`/"; ெபLற G-ன7, நா*
பய-ப./0Eேறாேமா இ&ைலேயா, அ த;
பண_* "?ட_* காலாவ"யாE%.*.
இெமU& மLM* இ-HடS? ெமேச{ வச
"க839 ம?.* இைணய வச"ைய; பயப./0பவ7க839 இ0 இழ;பாகேவ இ\3
Eற0. எனேவ, இ த கால அவகாச/"ைன ஓ7
ஆSடாக }?2/0; பd 0ைர ெசW0Oள0
?ராW.
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இ "யா இைணய; பயனாள7கO எS
~3ைக 9Y/0 ெப\ைம; ப?.3 ெகாS
டா`*, அத- இைணய ேசைவ வழN9*
ேவக*
ப-னா?டள%&
ஒ;G.ைகU&
tகl* 9ைறவாகேவ உOள0. ெமா/த/"&
பா73ைகU&, இ "யா%- சராசd இைணய
ேவக* %நா239 3.5 ெமகா G?H ஆக உOள0. அெமd3கா%& ஊடகNக83கான தக
வ&கO மLM* க?.ைரகைளp*, Gற ேசைவ
கைளp* வழN9* AKAMAI ெட3னால‚H
எ-q* VMவன*, இ "யா%& இைணய
இைண;X ேவக*, ஆhய பhG3 நா.கm
ேலேய tகl* 9ைறவாக உOள0 என அY%/0Oள0. அேத அY3ைகU&
ெதd%3க;ப?.Oள மLற
தகவ&கO
ஆ7வ
z?.* வைகU&
அைம 0Oளன.
ெதெகாd
யா%&
தாஅ " ே வ க
இ ை ண ய
இைண;X

ே வ க *
உOள0. சராசd
யாக, %நா239 29 ெமகா G?H
ேவக_*, அ"க ப?சமாக 103.6 ெமகா G?H
ேவக_* ஆக உOள0. இ "யா%& அ"க
ப?ச ேவக* 25.5 ெமகா G?H ஆ9*. உலக
அள%& சராசd ேவக* 6.4 ெமகா G?H ஆக
உOள0.
இ "யா%&, ெபNக†\ைவ‡ ேச7 த ஏ.h.
2. VMவன*, 100 ெமகா G?H வைரUலான
ேவக/"& இைணய இைண;X த\* "?டNகைள3 ெகாS2\ தா`*, இதைன; பயப./0ேவா7 எS~3ைக tகl* 9ைறேவ.
இ\;Gq*, இ "ய சராசd இைணய ேவக*
ஆS.39 ஆS. ெதாட7 0 அ"கd/0
வ\வ0* ஒ\ ந&ல அ*சேம. தLேபா0 இ
"யா%&, ஐ "& ஒ\வ7 %நா239 4 ெமகா
G?H ேவக/"& இைணய இைண;Gைன;
ெபLM பய-ப./" வ\Eறா7.
இ "யா%&, 15 ெமகா G?H ேவக/"&
இைணய* பய-ப./0ேவா7 2 சதkத; ேப7
ம?.ேம எ-றா`*, இ த வைக வா23ைக
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யாள7 எS~3ைக அSைமU& 210% உய7 0Oளதாக/ ெதdEற0.
ெபா0வாக; பா73ைகU&, ?ராW பd
0ைர ெசW0Oள, 9ைற த ப?ச ேவக/"L9
எ"7;X ெதd%/0Oள VMவனNகO, தNகO
க?டைம;X மLM* இய3க/"Lகான ெசல
%ைன3 9ைற/0 லாப/ைத அ"க;ப./தேவ,
இ0 ேபா-ற எ"7;Gைன ெதd%/0Oளைத
அYயலா*. ெபா0/ 0ைற VMவனமான,
G.எH.எ-.எ&. 9ைற த ப?ச ேவகமாக
%நா239 2 ெமகா G?H வழN9வைத/ தஇல3காக3 ெகாOள இ\;பதாக அY%/"\;
பைத3 க\/"& ெகாOள ேவS.*. சdயாக;
பா7/தா&, G.எH.எ-.எ&. அY%/0Oள 2
ெமகா G? ேவக* தா-, 9ைற த ப?ச ேவகமாக இ\3க ேவS.*.
எனேவ, இ த; Gர‡ைனU- தா3க*
உண7 தவ7கO, ேமேல தர;ப?.Oள
t- அuச& _கவd39/ தNகO
க\/0கைள அq;பலா*.
?ராW அைம;X இ-ெனா\
வPையp*
G-பLMமாM,
தகவ& ெதாP& [?ப VM
வனNகைள
ேக?.3
ெகாS.Oள0. ெபா0
இடNகm&
ம3கO
பய-ப./த
ைவ
G ஹா?

Hபா?கைள
அைம/0 இய39மாM பd 0ைர/0Oள0.
மLற நா.கm& tகl* ெவLYகரமாக இயNE
வ\*, ெபா0 இடNகm& இைணய இைண;X
த\* ைவ G ஹா?Hபா?கO, இ "யா%&
ெசா&j3 ெகாO8* அள%L9 இ&ைல. இ0
9Y/0 iPass மLM* Maravedis Rethink எ-ற
அைம;XகO க\/0 ெதd%3ைகU&, இ "
யா%&, ெபா0ம3கm- பய-பா?2Lெகன,
இைணய இைண;X த\* ைவ G இடNகO
tகl* 9ைறவாகேவ உOளன எ-M* அைவ
அŠவளவாக அ"கd;ப"&ைல எ-M* அY
%/0Oளன. அவLY- அY3ைகU& தர;ப?.Oள தகவ&கm-ப2, இ "யா%& 31,518
ஹா? Hபா?கO ம?.ேம உOளன. Gரா-H
ேபா-ற hYய நா?2&, ஒ\ ேகா2ேய 30
ல?ச* ஹா? Hபா?கO இயN9E-றன.
அெமd3கா%& இ0 98 ல?ச*. Gd?டf&
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இ0 56 ல?ச*. உலக அள%& இயN9வ0
ேபால, ஹா? Hபா? அைம3க;பட ேவS
.மானா&, ந* ம3கm& 150 ேப\39 ஒ-M
எ-ற %Eத/"& ஹா? Hபா?கO அைம3க;
பட ேவS.*. இ த3 கண3E& பா73ைகU&,
இ "யா%& இ-q* 8 ல?ச* X"ய ஹா?
Hபா?கO VMவ;பட ேவS.*. ம3க8*
இதைனேய அ"க* %\*XE-றன7. ைவ G
ஹா? Hபா?கO zல* தாNகO %\*X*
பாட&கைள3 ேக?க %\;ப;ப.E-றன7.
2014 ஜூைல _த& 2015 அ3ேடாப7 வைர
Uலான கால/"&, ெமாைப& ேபா-கmவPயாக இைணய இைண;X பய-பா. 80%
உய7 "\ த0. ஆனா&, ைவ G ெந?ெவா73
வPயாக இைணய; பய-பா. 164% அ"கd/
"\ த0.
ைவ G ஹா? Hபா?கO o.தலாக அைம;
ப0 9Y/0* ?ராW ம3கm- க\/"ைன3
ேக?.Oள0. இதLகாக அைலவdைச அ"க;
ப./0த&, பயனாள7கைள3 கSடYp* வP,
க?டண* %"/த&, EராமNகm& ஊரா?h
V7வாகேம ெசல%ைன ஏLM3 ெகாS., ம3
க839 இலவசமாக ைவ G இைண;Gைன

1-8-2016

வழN9வ0 ேபா-ற பல Gdlகm& க\/0
ெதd%39மாM
ேக?.3
ெகாS.Oள0.
ைவ G வPயாக இைணய இைண;Gைன;
பய-ப./த, ஒ\ ெமகா G? ேட?டா%L9
2 ைபசா தா- ெசலவா9*. இ0ேவ, தLேபா
ைதய ேட?டா க?டண/"?ட/"&, ஒ\வ7 23
ைபசா ெசல%ட ேவS2ய0Oள0. எனேவ,
ைவ G ஹா? Hபா? இடNகைள அ"கd/0,
அைனவ\39* இைணய* எ-ற இல3Eைன
ஈ?2ட ?ராW %\*XEற0.

ெச7ைன ெச7MரUB
இலவச ைவ V வச6

M‚?ட& இ "யா%- பல பdமாணNகm&,
ெபா0ம3க839 ைவ G என;ப.* வய7
இைண;X இ&லாத இைணய/ ெதாட7Gைன
இலவசமாக/ த\வ0* ஒ-றா9*. o9O VM
வன*, இ "ய ரU&ேவU- ெரW&ெட& VMவ
ன/0ட- இைண 0, இ "யா%- ரU& Vைல
யNகm& இலவச இைணய இைண;X த 0
வ\Eற0. அேத ேவைளU&, ம/"ய அர•*
_3Eய ரU& VைலயNகm&, இதைன/ த\*
ப~ைய ேமLெகாOEற0. அ த வைகU&,
ெச-ற வார* ெச-ைன ெச-?ர& ரU& Vைல
ய/"& இ த வச"Uைன ரU&ேவ அைம‡ச7
பல "?டNகm- ெதாட3க %ழாlட- ேச7/0
இதைனp* ெதாடNE ைவ/தா7.
ெச-?ர& ரU& Vைலய/"L9‡ ெச&`*
ம3கO, ஒŠெவா\வ\*, அ"க ப?ச* இ த

இைண;Gைன 30 VtடNகO இலவசமாக;
பய-ப./தலா*.
தNக8ைடய
Hமா7?
ேபாf&, ைவ G வச" ெபM* வPைய இய3E
ைவ3க ேவS.*. உட-, ேபாf& அைம3க;
ப?.Oள Gரlச7 வPயாக railware.co.in எ-ற
இைணய தள* ெச&ல ேவS.*. அ./0,
உNக8ைடய ெமாைப& ேபாf- எSைண;
ப"l ெசW".மாM }NகO ேக?.3 ெகாOள;
ப.k7கO. ப" தlட-, ஒ\_ைற ம?.ேம
பய-ப./த3 o2ய பாHேவ7? ஒ-M உN
க839 எH.எ*.எH. ஆக அq;ப;ப.*.
அதைன‡ சdயாக ேபாf& ப"l ெசWதா&,
உட- }NகO இைணய இைண;Gன; ெபM
k7கO. }NகO அத- G-ன7, 30 VtடNக
839 இைணய‡ ேசைவைய; பய-ப./"3
ெகாOளலா*.
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யாஹு %&வன) ைக மா&-ற/
வச"கைள வழN9* இைணயLற
ப&ேவM
இைணய3 ேகா?ைடயாக இயNE வ\*
யாஹூ டா? கா* தள_* VMவன_* ைக
மாME-றன. பல7 இதைன வாNEட ேமL
ெகாSட _யLhகm&, தLேபா. ெவdஸா(Verizon) ெவLY ெபLMOள0. யாஹூ VMவ
ன/"- கா;X உdைமகO இ&லாம&, மLற
வLைற; ெபற 500 ேகா2 டால7 வைர தயாராக
ெவdஸா- இ\;பதாக _தj& தகவ&கO
வ தன. தLேபா0 483 ேகா2 டால7 என இM"
%ைல _2வாEpOள0.
இ"& யாஹூ VMவன/"- அைசயா ெசா/
0க8* உOளடNEயைவ எ-M oற;ப.E
ற0. அ;ப2 இ\39* ப?ச/"&, அைசயா
ெசா/0கm- ம";X tக அ"கமாக இ\39*
எ-M*, V‡சயமாW இவLைற வாNE இ\39*
VMவன/"L9 tக; ெபdய லாப* எ-M* பர
வலாக க\/0 எy 0Oள0. இைணய உலE&
ஒ\ ெபdய சகா;த* _2l39 வ 0Oள0.
ஆனா&, அதைன3 கா?2`* ஒ\ ெபdய
சகா;த* உ\வா9* எ-ற ந*G3ைக வ`;
ப?.Oள0.
யாஹூ VMவன/"- Yahoo Mail, Fantasy
Sports, photo storage site Flickr and Yahoo search,

ஆEய Gdlக8ட-, அத- %ள*பர p3"p*
ெவdஸா- VMவன/"L9‡ ெசா தமாEற0.

ஏLகனேவ, ெவdஸா- VMவன*, அெம
d3கா%& ெவLYகரமாக இயNE வ\* A.O.L.
(America Online) VMவன/ைத 440 ேகா2
டால7 ெகா./0 வாNEய0. AOL VMவன*,
உலக அள%&, tக; ெப\* ஊடக VMவன
மாக இயNE வ\Eற0. The Huf!ngton Post,
TechCrunch மLM* Engadget ஆEய இைணய
தகவ& ஊடகNகO இதL9‡ ெசா தமானைவ.
தகவ& ெதா9;Xகைள/ தயாd;ப0, அைவ
சா7 த ேசைவகைள உலகளா%ய ஊடகNக
839 அm;ப0 ேபா-றவLY&, ஏ.ஓ.எ&.
VMவன* _த& இட/"& இயNE வ\Eற0.
தLேபா0, ெவdஸா-, ஏ.ஓ.எ&. மLM*
யாஹு அைன/0* இைணவதா&, ெவdஸாதைலைமU- ’•, யாஹூ மLM* ஏ.ஓ.எ& VM
வன; GdlகO இைண 0, ேபHX3 மLM*
o9O VMவனNக839, 2‚?ட& %ள*பர
உலE& சdயான ேபா?2ைய3 ெகா.39*
எ-M எ"7பா73க;ப.Eற0. தLேபா0 o9O
மLM* ேபHX3 இரS.*, 2‚?ட& %ள*
பர உலE& 43% பNEைன3 ெகாS.Oளன.
யாஹூ 15% பNைக3 ெகாS., ஏழாவ0
இட/"& உOள0.
1994 ஆ* ஆS2&, Hடா-ேபா7? ப&கைல3 கழக/ைத‡ ேச7 த Jerry Yang and David
Filo ஆEய இ\ எல3?d3க& ெபாYUய&
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மாணவ7களா&, யாஹூ ெதாடNக;ப?ட0.
1995 ஆ* ஆS2&, "Jerry and David's Guide
to the World Wide Web," எ-ற ெபயd& _தj&
இ0 அைழ3க;ப?ட0. YAHOO எ-பைத,
Yet Another Hierarchically Organized Oracle எ-M
%d;பா7கO. யாஹூ, அ;ேபா0, இைணய/
"Lகான ஒ\ ைடர3டd ேபால/தா- ெசய&ப?ட0. யாஹூ எ-ற ெபய\39; G-னா&,
ஓ7 ஆ‡சdய3 9Y இ\39*. ஏென-றா&,
யாஹூ எ-ற ெபயd& ஏLகனேவ BBQ sauce
தயாd39* VMவன* ஒ-M இயNE வ த0. அ"j\ 0 ேவMப./"3 கா?ட இ த
ஆ‡சdய3 9Y இைண3க;ப?ட0.
அைன/0 தர;Gன ம3க839*, இைணய*
எ-றா& எ-ன, அ"& எ த எ த VMவனNகO
9Y/0 தகவ&கO Eைட3E-றன, எ;ப2
GரlH ெசW0 அவLைற; ெபMவ0 ேபா-ற
தகவ&கைள/ த த0. ெசW", %ைளயா?.
மLM* ெபாy0 ேபா39 அ*சNகைள/ த\
வ"& _-ன~ இட/ைத யாஹூ இ-M*
ெகாS.Oள0.
இைணய VMவனNகm- ம";X உலக
அள%& tக உய7 0 V-ற 2000 ஆவ0
வன/"ஆS2&, யாஹூ VMவன/"ம";X, 12,500 ேகா2 டால7
த;
எ-ற
அள%&
க\த;
O
ப?ட0. 2002&, o9O
VMவன/ைத,
யாஹூ
300 ேகா2 டால\39
வாNE3
ெகாOள
அைழ;X
%./த0.
அதைன o9O _LY`
மாக Vராகd/த0. 2008
ஆ* ஆS2&, ைம3
ூ
ேராசா;?VMவன*,யாஹூ
கா2
VMவன/ைத, 4,460 ேகா2
காOள
டால\39 வாNE3 ெகாOள

1-8-2016

_-வ ததைன, யாஹூ Vராகd/த0. அ;ேபா
ைதய யாஹூ VMவன; பN9 ஒ-Y- பN9‡
ச ைத %ைல39 62% o.தலாக; பண* தர
ைம3ேராசா;? அY%;Gைன ெவmU?ட0.
அ0, இைணய* மLM* %ள*பர‡ ச ைதைய
o9O _yைமயாக3 ைக;பLYய ேநர*.
அதனா&, ைம3ேராசா;? எ;ப2யாவ0
யாஹூ VMவன/ைத வாNE3 ெகாOள
_யLh/0, ெபdய ெதாைகUைன அm;பதாக3 oYய0. ஆனா&, யாஹூ ந&ல
ெதா\
ச த7;ப/"ைன
நyவ%?ட0.
2013&, வைலமைன VMவனமான Tumblr
VMவன/ைத, 110 ேகா2 டால7 ெகா./0
யாஹூ வாNEய0. 2015 ஆ* ஆS2&,
யாஹூ VMவன/"- நiட* 440 ேகா2 டால7
என3 கண3Eட;ப?ட0. 2016&, ெவdஸாVMவன* 483 டால7 ெகா./0 வாN9Eற0.
o9O மLM* ேபHX3 ஆEய இரS.
VMவனNக†*, 2‚?ட& உலE- அைன/0
Gdlகm`* தNகO ஆ8ைமைய அைம/
ததா&,
யாஹூ
VMவன/"Xகy*
Gரபல_* ப2;ப2யாக‡ சd த0.
இைணய* இ;ேபா0 ெமாைப& ேபா-க
mேலேய பய-ப
. / த ; ப . *
இ த
நாm&,
ஏ
ஏற/தாழ
11.26
ே
ேகா2
ச தாதார7
க
கைள3
ெகாS.,
தக
தகவ&
ெதாைல
ெத
ெதாட7X
VMவன
மா
மாக,
ெமாைப&
ேசை
ேசைவ
வழN9*
ெவ
ெவdஸா-,
யாஹூ
ெசய
ெசய&பா?2ைன tக
ந&ல _ைறU& பய-ப
./"
./"3 ெகாOள _2p*.
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N9O தயாd/0 ெவLY ெபLற ‘—-’ (Loon)

எ-ற பற39* இைணய ப—-க839; ேபா?
2யாக, ேபHX3 VM
வன* அ9Uலா (Aquila)
எ-q*
ஆm&லா
பற39* hYய %மான*
ஒ-ைற வ2வைம/0O
ள0. ேசாதைன _ைறU&,
அெமd3கா%அd
ேசானா
மாVல/"&,
இதைன;
பற3க%?.,
இைணய இைண;Gைன
வழNக _2p* எ-ற _2
%L9 வ 0Oள0. 96 Vt
டNகO அdேசானா பாைல
வன/"& இ த ேசாதைன
ேமLெகாOள;ப?. ெவLY
காண;ப?ட0 என ேபHX3
VMவன7, மா73 த- ப"%&
ெதd%/0Oளா7.
o9O VMவன*, வய7 இைண;X தர
_2யாத இடNகm&, த- “—-” (Loon) "?
ட/"& zல* இைண;Gைன வழNக _யL
hகO எ./0 அதைன ெவLYகரமாக ேசாதைன
ெசW0* பா7/0, hல இடNகm& அம&ப./"
pOள0. %S~& பற39* ™jய* Vர;ப;ப?ட ப—-கm&, இைணய இைண;GLகான
சாதனNகO ெபா\/த;ப?., அைவ தைரU&
இயN9* ச7வ7க8ட- ெதாட7X ெகாS.,
அšக _2யாத இடNகm& வாy* ம3க
839 இைணய இைண;Gைன வழN9Eற0.
அேத ேபால, ேபHX3 VMவன* வ2வ
ைம/0Oள ‘அ9Uலா’ எ-q* ஆO இ&லா
இல9ரக %மான*, ஒ\ 9yவாக, 60 ஆUர*
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அ2 உயர/"& பற 0, தNக839O ெதாட7X
ஏLப./"3 ெகாS., ’ேழ வாy* ம3க
839, வய7 இைண;G&
லாத இைணய ெதாட7Gைன
வழNக _2p*.
இைவ
z-M மாதNகO பற தப2
இைணய
இைண;Gைன
வழN9*.
இ த
%மா
னNகO, ›dய ச3"ைய;
பய-ப./"
Eைட39*
t-ச3"ைய; பய-ப./"
பற39* ெதாP& [?ப*
ெகாSடைவ.
இ த இ\ VMவனN
க8*,
உலEஎ த
zைலU& வாy* ம3க8*
இைணய/
ெதாட7G-Y
இ\3க3 oடா0 என _2ெவ
./0 இயNE வ\E-றன.

“ெதaX/ ெகாR`@கR”
ெமாைப& ேபா( )*ன&: ெமாைப& ேபா,&
)*ன&க. எ0த அள4& ெபற6ப78(றன
எ(பைத* கா97; இ(=ேக9ட? அைன@A
ேபா(கBC; இD*E;. இA Eைறவாக
இD*E;ேபாA ேர=ேயஷ( எ(K; கL?
NOP அLகமாக இD*E;. சRயாக இD*E;
ேபாA Sதமாக இD*E;. ேமC; Eைறவாக
இD*ைகT& S( ச*LU; அLக; ெசலவW*
க6ப7;. எனேவ )*ன& Rச6ஷ( Eைறவாக
இD*E; இட@L& இD0A ேபPவதைன@
த7*கX;.
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க)KLMடைர
எXேநரZ) ைஹபJேனM %ைல49 மா[ற
~ பாரL ~

VைலU&, %SேடாH
மாறா
உNகO க*;e?டd& எ த;

hHட*,
ப~p*
}NகO ேமLெகாOளாம& இ\ தா&, hல Vtட
கால அவகாச/"&, க*;e?டைர/ ‘œN9*
(Sleep)’ Vைல393 ெகாS. ெச&`*. அ&ல0, }NகO ேல;டா; க*;e?டd- "ைரைய
z2 ைவ/தா`*, œN9* VைலU& ைவ/0
%.*. அத- G-ன7, hல VtடNகO கP/0,
ைஹப7ேன? எ-q* ‘அைசயா Vைல393’
ெகாS. ெச&`*. இதL9; ப"லாக, எ;
ேபா0* ெசய&படாத ேநரNகm&, க*;e?
டைர ைஹப7ேன? Vைல393 ெகாS. ெச&வைத‡ hல7 %\*பலா*. இதைன எ;ப2
ேமLெகாOவ0 என; பா73கலா*. அதLகான
ெச?2NH அைம;Gைன கSடYவ0* சLM
h3கலான ப~. இNேக %dவாக3 காணலா*.
அதL9 _-ன7, ‘œN9* Vைல’ மLM*
‘அைசயா Vைல’ 9Y/0 இN9 பா7;ேபா*.
œN9* VைலU&, உNகO க*;e?ட7
tக3 9ைற த t- ச3"ைய; பய-ப./0*
Vைல39‡ ெச&Eற0. •S.* ெசய&பா?
2L9 tக ேவகமாக வர _2p*. ஏென-றா&,
இ த VைலU& ரா* ெமமd39 t- ச3" எ;
ேபா0* ெச-M ெகாS2\3Eற0. ஆனா&,
க*;e?ட7 அைசயா Vைல என;ப.*
ைஹப7ேன? VைலU& இ\3ைகU&, ரா*
ெமமdU& உOள ைப&கO அைன/0* ஹா7?
2H3E& எy" ைவ3க;ப.Eற0. எy"
ைவ/தlட-, t- ச3
"Uைன; பய-ப./
0வைத VM/0Eற0.
அதனா&,
•S.*
ெசய&பா?2L9 வர‡
சLM o.தலாக ேநர*
எ./03 ெகாOEற0.
ஏென-றா&, ஹா7?
2H3E&
தLகாjக
மாக எy" ைவ3க;

ப?ட ைப&கைள, •S.* ரா* ெமமdU&
எyத‡ சLM ேநர* o.தலாக ேவS2pOள0.
ஆனா&, இ த VைலU& ேப?டd த- ச3"ைய
இழ தாேலா, இைண;G& உOள t- ச3"
VM/த;ப?டாேலா, ேவM ஏேதq* t- ச3"
வழNகj& Gர‡ைன ஏLப?டாேலா, அ;ேபா0
Xழ3க/"& இ\ த ைப&கm& உOள ேட?டா%L9; பா";X எ0l* ஏLபடா0.
OPகா QைலIS( T$னJ
அைசவWற ைஹபJேன- Qைல
மாறா VைலU&, ேவைல எ0l* ேமL
ெகாOள;படாதேபா0 œN9* Vைல393
க*;e?ட7 ெச&Eற0. G- ேம`* hல Vt
டNகO கP/0 அைசவLற Vைல39‡ ெச&E
ற0. இ த கால அவகாச/"ைன எ;ப2 அைம3கலா* எ-M பா73கலா*.
அைசயா Vைல எ-q* ைஹப7ேன?
Vைல3கான அைம;X வPகைள3 கSடYய
கS?ேரா& ேபன& ெச-M, Hardware and Sound
> Power Options > Change Plan Settings எ-M
ெச&லl*. இ த ெச?2NH அைம;XகO
அைன/0*, நா* க*;e?டd& ஏLப./"
pOள “பவ7 Gளா-” உட- இைண ததாகேவ
இ\39*. இ\;Gq*, மாறா VைலU&, க*;
e?ட7 “Balanced” power plan எ-ற VைலU&
தா- அைம3க;ப?2\39*. நா* மாLYனா&,
அதLேகLற "?ட/"L9 மாY3 ெகாO8*.
இ த இட/"&, உNகO க*;e?ட7
எŠவளl ேநர* ெசய&படாம& இ\ தா&,
œ3க Vைல39‡ ெச&ல ேவS.* எ-ப
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தைன அைம3கலா*. உNகmட* ேல;டா;
க*;e?ட7 இ\ தா&, ேப?டdUj\ 0
Eைட39* t- ச3"U& ெசய&ப.ைகUலான
Vைல39 ஓ7 அைம;X*, t-ச3" இைண;G&
ெசய&ப.வதLகான ஓ7 அைம;X* ேமLெகாO
ள;ப.*. ’ழாக உOள “Change Advanced Power
Settings” எ-ப"& Em3 ெசW".க.
“Sleep” Gdைவ %d3கl*. அத- G-ன7,
“Hibernate After” எ-பதைன %d3கl*. இN9
ேப?டdU& இ\39*ேபா0*, t-ச3"pடேநர2யாக இைண/"\39*ேபா0* எŠவ
ளl ேநர/"&, ெசய&படா VைலU& œNக‡
ெச&ல ேவS.* எ-பதைன அைம3கலா*.
இN9 “0” என ெச? ெசWதா&, உNகO க*;
e?ட7 ைஹப7ேன? என;ப.* அைசயா
Vைல39‡ ெச&லா0.
எ./03 கா?டாக, உNகO க*;e?டைர
ெசய&படாத ேபா0, 10 VtடNகO கP/0
œ3க Vைல39‡ ெச&ல ேவS.* எனl*,
அத- G-ன7, 60 VtடNகO கP/0 அைசயா
Vைல39‡
ெ ச & ல
ேவ-.* என
அைம/தா&,
_தj& 10
VtடNகO
க P / 0
œ N 9 *
Vைல39*.
அ
தG-ன7, œ3க
Vைல39‡
ெ
சற
G-ன7,
50
VtடNகO
க P / 0
அைசயா Vைல39* ெச&`*.
ேப-டZIS[ \Iக] ஏWப:ைக4]
ைஹபJேன- Qைல
ேப?டd39 ஏேதq* h3க& ஏLப?., •ள
_2யாத Vைல39 வ 0%?டா&, க*;e?ட7
தானாக அதைன உண7 0, ைஹப7ேன?
எ-q* அைசயா Vைல39‡ ெச&`*.
இŠவாM ைஹப7ேன? Vைல39‡ ெச&ல%&ைல எ-றா&, ேப?டd _LY`* தச3"ைய இழ39* ேபா0, ரா* ெமமd39
t- ச3" Eைட3கா0. இதனா&, ரா* ெமமdU& நா* அ;ேபா0 ெசய&ப./"3 ெகாS
2\ த ைப&கm- ேட?டா அைன/0*
இழ39* Vைல39‡ ெச-M%.*. எனேவ,
ேப?டd39‡ h3க& Vைல ஏLப.ைகU&,
ைஹப7ேன? Vைல39‡ ெச&`மாM, க*;e?
டைர அைம3க ேவS.*. இதைன அைம3க
Advanced Settings எ-q* Gd%& ஆ;ஷEைட39*. இN9 உOள ‘Battery’ Gd%ைன
%d/0 இ த ெச?2NH ஏLபா?2ைன ேமLெகாOளலா*. இ"& ‘Critical Batter’ எ-q*
Gd%&, ேப?டd39/ ž73க _2யாத h3க&
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ஏLப.ைகU&, அ0 எ-ன ெசW"ட ேவS.*
எ-பதைன/
ž7மாf/0
அைம3கலா*.
ைஹப7ேன? Vைல39 மாLY3 ெகாOள
அைம3கலா*. அ&ல0 hHட* ஷ? டlS
ெசW".* வைகU& அைம3கலா*. ஆனா&,
அŠவாM ஷ? டlS Vைல39‡ ெச&`மாM
அைம/தா&, ந* ேட?டா அைன/0* அPp*
Vைல ஏLபடலா*. எனேவ, ைஹப7ேன?
ெசWவ0தா- சdயான ž7l. இN9 Eைட39*
“Critical Battery Level”, எ-ப"&, எ த அள
%ைன }NகO ‘Critical’ ஆக எSšEŸ7கO
எ-M அைம3க ேவS.*. உNகO ேல;டா;
க*;e?டd- ேப?டd %ைர%ேலேய தச3"ைய இழ;பதாக இ\ தா&, உய7Vைல
அள%& இதைன அைம3கலா*. ஆனா&, tக
ெம0வாகேவ ேப?டd த- Vைல இழ;பதாக
இ\ தா&, 9ைற த அள%& அைம3கலா*.
உயJQைல4] OPS_ Qைல
ேமேல தர;ப?ட ஆ;ஷ-கm& Hybrid Sleep
எ-M ஒ\ Vைலைய; பா73கலா*. ெப7சன&
ெடH3 டா; க*;e?ட7கm&, இ0 மாறா
VைலU& இய3க;ப?2\39*. ேல; டா;
க*;e?ட7கm& இ Vைல அைம3க;ப?2
\3கா0.
இ Vைல இய3க;ப?2\ தா&,
க*;e?ட7 ஒŠெவா\ _ைற œNக‡ ெச&`*ேபா0*, ரா* ெமமdU& உOளவLைற
ஹா7? 2H3E& எy"; G-ன7 உறN9*.
ெடH3டா; க*;e?ட7கm&, ேல;டா;
க*;e?ட7கm& உOளைத; ேபால, இைண ததாக ேப?டdகO இ&ைல எ-பதா&, இ த
உய7 œ3க Vைல தர;ப?. அைம3க;ப?.Oள0. ேல;டா; க*;e?டd& இ த Vைல
அைம3க;ப?டா&, tக அ"க "றqடேப?டdகO
அைம3க;பட
ேவS2ய"
\39*. இட வச" ேபாதா0 எ-பதா&, அ;ப2 ஓ7 எSண* ேல;டா; க*;e?ட7 வ2வ
ைம;G& ஏLப?ட"&ைல. எனேவ, ெப7சன&
ெடH3டா; க*;e?டd& க?டாயமாக இ த
Vைல அைம3க;பட ேவS.*. ேல;டா;
க*;e?டd& இ0 அைம3க;படேவ oடா0.
பவJ ப-ட$ அ"`b_ ேபாb_,
Lைர fMைய f:_ேபாb_
ெப7சன& க*;e?டd& பவ7 ப?டைன
அy/0* ேபா0*, ேல;டா; க*;e?டdமாf?ட7 "ைர z2ைய z.*ேபா0*,
ைஹப7ேன? Vைல39‡ ெச&`* வைகU&
அைம3க ேவS.*. இதL9 கS?ேரா&
ேபனj&, Hardware and Sound > Power Options
> Choose what the power button does என‡ ெச-M
அைம3க ேவS2ய"\39*. “When I press
the power button”, எ-ற Gd%&, பவ7 ப?டஅy/த;ப.ைகU&, க*;e?ட7 எ-ன ெசW
"ட ேவS.* எ-பதைன V7ணய* ெசW"
டலா*. மாறா VைலU&, உNகO க*;e?ட7
ஷ? டlS ெசWய;ப.*; அ&ல0, அைசயா
Vைல39‡ ெச&`* வைகU& அைம/தா&,
ைஹப7ேன? Vைல39‡ ெச&`*.
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<& ேகா= சாதன@கAB
CDேடா2 10 இல49 %ைறேவ&மா?
2018
வ\*
%SேடாH

ஆ* ஆS.39O, த10 ஆ;பேர?2N hHட/
"ைன ¡M ேகா2 சாதனNகm& இய3க;ப.*
என ைம3ேராசா;? VMவன* த- இல3Eைன
ெச-ற 2015 ஆ* ஆS2&, ஏ;ர& மாத/"&
அY%/"\ த0. அதLேகLப ெடH3டா;
மLM* ெமாைப& சாதனNகm&, %SேடாH
10 இய3க/"ைன ப" "ட, வா23ைகயாள7
க839; ப&ேவM அY%;Xகைள வழNE
வ த0. ஆனா&, தLேபா0 இ த இல39 Vைற
ேவM* கால/"ைன }?2/0Oள0. 2018 ஆ*
ஆS2L9O இ த இல3Eைன அைடய _2
யா0 என ைம3ேராசா;? VMவன %Lபைன;
Gd%- தைலைம அ"காd e•; ேம" (Yusef
Medhi) ெதd%/0Oளன7.
ஆ;பேர?2N
hHட*
சd/"ர/"&,
%SேடாH 10 hHட/"L9/ தா-, அ" ேவக
வா23ைகயாள7 எS~3ைக உய7l இ\ த
தாகl* e•; ேம" அY%/0Oளா7. வா23
ைகயாள7கO இ0 9Y/0 "\;" அைட 0O
ள0* 9Y;G?.‡ ெசா&`*ப2யாக உOள0.
தLேபா0 35 ேகா2 சாதனNகm& %SேடாH
10 இயNE வ\Eற0. த-qைடய ெமாைப&
ேபா-கO வ2வைம;G& தா- ேமLெகாS.
வ\* hல மாLறNகmனா&, இ த இல39
ஈ?ட;ப.வ0 தOm; ேபாEற0 எ-M*
ைம3ேராசா;? அY%/0Oள0. ஆS.39
த- %SேடாH ேபா-கைள 5 ேகா2 எ-ற
எS~3ைகU& %Lபைன ெசW"\ தா&,

100 ேகா2 சாதனNகm& %SேடாH 10 எ-ற
இல3Eைன 2018& அைடயலா*. ஆனா&,
ெமாைப& ேபா- வ2வைம;X மLM*
%LபைனU& எ"7பா7/த0 நட3க%&ைல
எ-பதா&, இல3Eைன அைடவ0* தOm;
ேபாEற0.
எ த ஆS2&, இ த இல39 VைறேவM*
எ-ற X"ய நாO எ0l* அY%3க;ப
ட%&ைல.
2014 ஆ* ஆS2&, ேநா3Eயா ெமாைப&
ேபா- VMவன/ைத வாNE, ெமாைப& ேபாதயாd;G& த-ைன ஊ-Y3 ெகாS. இ த
இல3Eைன அைடய _2p* என ைம3
ேராசா;? "?டt?ட0. ஆனா&, ேநா3Eயா VM
வன/ைத3 ைக;பLYய0 kS எ-ற _2%L9
வ த ைம3ேராசா;? அதைன %?ெடாP/த0.
மLற ஆWவாள7கO, இ த இல39 9Y/0
ெதd%3ைகU&, ைம3ேராசா;? 2020 ஆ*
ஆS2L9 _-ன7, %SேடாH 10 hH
ட/"ைன ¡M ேகா2 சாதனNகm& பா73க
_2யா0 எ-M க\/0 ெதd%/0Oளன7.
ஏென-றா&, ைம3ேராசா;? அY%/த இலவச
%SேடாH 10 "?ட/"- கால3ெக. _2வ
ைட 0 %?டதா&, இf, %SேடாH 1039
மாMபவ7கO க?டண* ெச`/த ேவS2ய"
\39*. அதனா&, இ த X"ய hHட/"L9
மாMேவா7 சLM கால* எ./03 ெகாS.
ெம0வாகேவ மாMவா7கO எ-M அைனவ\*
எ"7பா73E-றன7.
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வ"ண$க&'
ெட*+, ைஹைல,
அ‡h& உOள ஆவணNகைள; பய-ப./
0ைகU&, _3Eயமான hல ெசாLகைள,
ைஹைல?ட7 எ-q* ேபனா%னா&, வS
ண/"&, ெசாLகm- எy/03கO ெதdp*
வைகU& அைம;ேபா*. ேவ7? ெதா9;G`*
இேத ேபா& அைம3கலா*. ப&ேவM வS
ணNகm&, ெசாLகைள 9y3களாக; Gd39*
வைகU& அைம3கலா*. ேதைவ;ப.*ேபா0
வSணNகைள மாLY3 ெகாOளலா*.
இதL9;
பய-ப.*
¢jெபய7
ைஹைல? ¢& (Highlight Tool). _தj& ேவ7?
ெதா9;G&, மாறா VைலU& இ0 மuசO
வSணமாக இ\39*. கல7 GdSடd& அ‡
hட இ0 ந-றாக இ\39* எ-பதா&, இ த
வSண* தர;ப?.Oள0. இதைன மாLற
%\*Gனா`* மாLY3 ெகாOளலா*.
ெமq பாd& உOள ஐகா-கmைடேய ab
எ-ற எy/0க8ட-, ைஹைல?ட7 ேபனா
lட- ஓ7 ஐகா- ெத-ப.*. இத- அ\E& க7
சைர3 ெகாS. ெச-M, ’ழாக உOள அ*X3
9YU& Em3 ெசWதா&, எ த வSண* ேவS.ேமா, அதைன/ ேத7 ெத./0 அைம3கலா*.

பாரா பா3ட3 4*க
\லேவைளகm&, நா* தயாd39* டா9
ெமS?கm&, hல பாரா3கm& ப2;பவ7
கm- கவன/ைத ஈ73க, அதL9 ம?.*
•LY க?ட* க?2 இ\;ேபா*. G- நாm&
அதைன }3க %\*Xேவா*. பல ேவைளகm&
இதைன எ;ப2 }39வ0 என/ ெதdயாம&
%P;ேபா*. இேதா, அதLகான வP:
1. எ த பாரா%j\ 0 பா7டைர }3க ேவS
.ேமா, அ"& க7சைர3 ெகாS. VM/தl*.
2. d;பf&, ேஹா* ேட;Gைன/ ேத7 ெத.3
கl*.
3. பாரா 9¥;G& உOள பா7ட7H ¢j& (Borders
tool), வல0Xற* ’ழாக ேநா39* அ*X3 9Y
Uைன Em3 ெசW"டl*. ேவ7?, இ;ேபா0
பல ஆ;ஷ-கைள3 கா?.*.
4.இ"& No Border எ-பதைன/ ேத7 ெத.3
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கl*. ேவ7? பாரா%ைன‡ •LY உOள பா7
டைர }39*.

ேவ3, டா6ெம",89
அைம;<ைன அ>?@ ெகாAள
ேவ7? XேராEராt&, நா* அைம39* டா9
ெமS?கO 9Y/த அைன/0 XOm %பரN
கைள நம39 எ./0‡ ெசா&ல ¢& ஒ-M உO
ள0. டா9ெமS? ஒ-Y&, எ/தைன ப3கNகO,
ெசாLகO, எy/0கO ெசாLகO, ப/"கO உO
ளன எ-M அ த ¢& ப?2யைல நம39/ த\E
ற0. இ த டா9ெமS? XOm %பரNகO எ;
ப2 கா?ட;ப.E-றன எ-M பா73கலா*.
_தj&, ச*ப த;ப?ட
டா9ெமS?
2ைன/ "ற3கl*. G-ன7 “Review” ேட;G&
Em3 ெசW"டl*. இ"& உOள “Proo!ng”
Gd%&, “Word Count” எ-ப"& Em3 ெசW"
டl*. இ;ேபா0 “Word Count” பா3H கா?
ட;ப.*. இ"& ப3கNகO, ெசாLகO, HேபH
இ&லாம& பய-ப./த;ப?ட எy/0கO,
HேபH உட- பய-ப./த;ப?ட எy/0கO,
பாரா3கO மLM* வdகO ஆEயைவ எ/தைன
எ-M ப?2ய& ேபா?.3 கா?ட;ப.*.
டா9ெமS?2- ப3கNகO மLM* ெசாLகO
9Y/த தகவ&கைள ேவ7? %Sேடா%- ’ழாக
உOள Hேட?டH பாd`* காணலா*. இதL9,
உNகO டா9ெமS? “Print Layout” அ&ல0 “Draft”
%e%& இ\3க ேவS.*. %e ேட; பயப./" இதைன; ெபறலா*. ெபLற G-ன7,
டாH3 பாd& ைர? Em3 ெசWதா&, ேம`*
எ-ன தகவ&கைள Hேட?டH பாd& கா?.*
ப2 அைம3கலா* எ-ப0 ெதdயவ\*.
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ெச'கைளD EF> ேகாGகA
நா* தயாd39* ஒ73 ¦?கm&, ெச&கm&
ப&ேவM வைககm& பா7ட7 அைம3க எ3ெஸ&
XேராEராt& வPகO தர;ப?.Oளன. 9Y;
G?ட ஒ\ ெச&, அ&ல0 ஒ-M39 ேமL
ப?ட hல வைக ெச&கm& இ த பா7ட7கைள
அைம3கலா*. ெச&கm& அைம3க;ப.*
பா7ட7கைளp*, பலவைகயான ேகா.கm&
அைம3கலா*. பா7ட7கைள அைம3க, ’ேழ தர;
ப?.Oள ெசய&_ைறகைள ேமLெகாOளl*.
1. }NகO பா7ட7 அைம3க %\*X* ெச&
அ&ல0 ெச&வdைசைய _தj& ேத7 ெத
.3கl*.
2. Format ெமq%j\ 0 Cells எ-q* ஆ;
ஷைன/ ேத7 ெத.3கl*. உட- Format
Cells எ-q* டயலா3 பா3H Eைட39*.
3. இ"& Border ேட;G& Em3 ெசW"டl*.
4. டயலா3 பா3§&, Border எ-q* Gd%&,
}NகO எ த இட/"& பா7ட7 அைம3க;பட
ேவS.* எ-பதைன/ ேத7 ெத.3கl*.
Outline எ-ப0
ேத7 ெத.3க;ப?டா&,
ெச& _yவ0மாக பா7ட7 அைம3க;ப.*.
5. Style Gd%&, எ த%த3 ேகா?2& பா7ட7
அைம3க; பட ேவS.* எ-பதைன/
ேத7 ெத.3கl*.
6. அ./0 ஓேக Em3 ெசW"டl*.
இ-ெனா\ வPp* உOள0. ¢&பாd&
உOள Borders எ-q* ¢ைல; பய-ப./
"p* பா7ட7 ேகா.கைள அைம3கலா*. ’ேழ
9Y;G?.Oளப2, இ த ¢ைல; பய-ப./த
ேவS.*.
1. பா7ட7 அைம3க;பட ேவS2ய ெச& அ&
ல0 ெச& வdைசய/ ேத7 ெத.3கl*.
2. }NகO அைம3க %\*X* பா7ட7 வைக
பா7ட7H ¢j& இ\ தா&, அ"& Em3
ெசW"டl*. இ/0ட- உNகO ேவைல
_2 0%.*. இ&ைல எf&, இN9 9Y3
க;ப?.Oளப2 ெதாடரl*.
3. பா7ட7H ¢j- வல0 Xற* உOள ’•
ேநா3Eய hYய _3ேகாண/"& Em3 ெசW"டl*. பலவைகயான பா7ட7 வைக3
ேகா.கO அடNEய க?ட* Eைட39*.
இ"& }NகO %\*X* பா7ட7 வdைய/
ேத7 ெத.3கl*. அl?ைல- பா7டைர;
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பய-ப./", }NகO அைம3க %\*X*
ெச&
வdைசைய/
ேத7 ெத.3கலா*.
இ0 பா7ட7 க?ட/"&, ’ழாக வல0Xற*
Eைட39*.
பா7ட7 ேகா.கைள ெச& அ&ல0 ெச&
வdைசகm& அைம3க, ஒ-M39 ேமLப?ட
வPகO இ\ தா`*, இவLைற }3க %\*
Gனா&, tக எmய வP ஒ-M நம393 Eைட3
Eற0. கS?ேரா& ’pட-, அSட7 Hேகா7
’ைய (underscore) அy/த ேவS.* (Ctrl+_)
அைம3ைகU& ¨;? ’ையp* அy/த
ேவS.* எ-பதைன Vைன%& ெகாOளl*). ெச&கm& உOள பா7ம? oMகm&,
பா7ட7கO ம?.ேம, இ த3 க?டைளயா&
}3க;ப.*. மLறைவ அ;ப2ேய இ\39*.

எ*ெஸ' – ஆ',+L;,
எ3ெஸ& ெதா9;G& ஆ&?+¨;? ’க8ட-

பNச- ’கைள அy/"னா& ேமLெகாOள;
ப.* ெசய&பா.கைள இNேக பா73கலா*
F1 +ALT+SHIFT : X"ய ஒ73 ¦? ஒ-M "ற3
க;ப.*.
F2 +ALT+SHIFT : அ;ேபா0 ெசய&ப?.3
ெகாS2\39* ஒ73X3 ேசŠ ெசWய;ப.*.
F3 +ALT+SHIFT: ெந?. மLM* ப.3ைக
வdைச ேலGOகO பய-ப./" ெபய7கைள
உ\வா3கலா*.
F6 +ALT+SHIFT ஒ-M39 ேமLப?ட ஒ73X3
%Sேடா3கO "ற3க;ப?2\;G- தLேபா
ைதய ஒ73X3EL9 _ ைதய ஒ73X3 %Sேடா
"ற3க;ப.*.
F9 +ALT+SHIFT "ற "\39* அைன/0 ஒ7
ª?கm`* அைன/0 ஒ73 X39கm`*
அைன/0 கா&9ேலஷ-க8* ெசய&ப./த;
ப.*.
F10 +ALT+SHIFT Hமா7? ேட3ELகான
ெமq மLM* ெமேச{ "ற3க;ப.*. ஒM39 ேமLப?ட Hமா7? ேட3 "ற3க;ப?2
\ தா& அ./த ேட3 ெச-M அதLகான ெமq
மLM* ெமேச{ "ற3க;ப.*.
F11+ALT+SHIFT:
ைம3ேராசா;? HEd;
எ2?ட7 "ற3க;ப.*.
F12 +ALT+SHIFT: GdS? டயலா3 பா3H
"ற3க;ப.*.
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ெகாaBலா -ளா2 5
ெவAயான/

ெமாைப& ேபா- "ைரக839; பா0கா;X
வழN9* வைகU&, கா7fN (Corning) VM
வன* தயாd/0 வழN9* கSணா2 கவ
சேம ‘ெகாd&லா EளாH’ எ-ப0. VMவன;
ெபய\ட- ‘கா7fN ெகாd&லா EளாH’ என
அைழ3க;ப.Eற0.
9ைற த த2மf&,
o.த& உM"pட-, எைட 9ைற ததாக இ0
வ2வைம3க;ப.Eற0.
இதைன,
இதzல; ெபா\Oகm- அ2;பைடU& alkalialuminosilicate கSணா2/ தக. என3 oM
வா7கO. ெமாைப& ேபா-, ைககm& எ./0‡
ெச&`* •2யா Gேளய7கO, க*;e?ட7கO
ஆEயவLY& இ0 பய-ப./த;ப.Eற0.
Harrodsburg, Kentucky,
இ0 அெமd3கா%&
எ-q*
இட/"&
தயாd3க;ப.Eற0.
இ த ஆைலU- EைளகO ெகாdயா மLM*
ைதவா- நா.கm`* உOளன. இதைன3 கவச
மாக3 ெகாS.Oள சாதன/ைத 1.6 •?ட7 உயர/"j\ 0 இத- _க;X தைரU& ப.*ப2
’ேழ ேபா?டா`*, ’ற& %ழா0. உைடயா0.
2010 ஆ* ஆS2&, உலகளா%ய நா.
கm&, 20% ெமாைப& ேபா-கm& (20 ேகா2)
இ0 பய-ப./த;ப?ட0. 2012& இதஇரSடாவ0 ப";X ெவmயான G-ன7, ¡M
ேகா2 சாதனNக839 ேம& இ0 பய-ப./
த;ப?டதாக கா7fN VMவன* அY%/த0.
2013& ெவmயான z-றா* ப";X, _ ைத
யைத3 கா?2`* z-M மடN9 o.த&
வ`lட- இ\ த0. 2014 இM"U&, இதத2ம- ேம`* 9ைற3க;ப?ட VைலU&
நா-கா* ப";X ெவmயான0.
தLேபா0 இத- ஐ தா* ப";X ெவmயா
EpOள0. நா-கா* ப";G& ெவmயான
ெகாd&லா EளாH ெகாSட சாதன/ைத ஒ\
•?ட7 அளl உயர/"j\ 0 ேபா?டா& ம?

.ேம உைடயாம& இ\39*. ஐ தா* ப";பாக இ;ேபா0 வ 0Oள ெகாd&லா EளாH,
1.6 •?ட7 உயர/ைதp* தாNக வ&ல0.
அ/0ட-, ந* பா7ைவ393 o.த& 0&j
ய/ைதp* த\Eற0. தLேபா0 உLப/"U&
இ\39* இ த வைக ெகாd&லா EளாH
ெகாSட ெமாைப& ேபா-கO இ த ஆS2இM"U& Eைட39* எ-M எ"7பா73க;
ப.Eற0.
இதைன/ தயாd/0 அm39* கா7fN VM
வன*, 165 ஆS. பார*பdய* உைடய0.
த-qைடய கS.G2;Xகளா&, மfத வா•3
ைகU& X"ய வச"கைளp*, பா0கா;Gைனp*
ெதாட7 0 த 0 வ\Eற0. ந* அ-றாட வா•3
ைக39 ெம\o?.* வைகU& வச"கைள/
த\* சாதனNகைள அm/0 வ\Eற0.
ெகாd&லா EளாH எ;ப2 தயாd3க;ப.
Eற0 எ-பைத‡ •\3கமாக‡ ெசா&Eேற-.
இதைன/ தயாd3ைகU&, கSணா2/ தகடா
ன0 t-«?டš மாLற& _ைற39 உ?ப
./த;ப.Eற0. t-«?டš எ-ப0 ஒ\
"ட; ெபா\m& உOள அš3களா9*. கS
ணா2/ தக. உ\3க;ப?ட ெபா?டாhய*
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சா&? 9ழ*G& 500 2Ed ெச&hயH (930
2Ed பார-™?) ெவ;ப/"& z•க23க;
ப.*. இ த ெவ;ப3 9mய& நட39*ேபா0,
கSணா2/ தக?2& உOள ேசா2ய* t-«?டš3கO, ெபா?டாhய* சா&? t-«?டš3களா& இட* மாLற* ெசWய;
ப.*. ஏென-றா&, உ\3க;ப?ட VைலU&
t-«?ட அš3கO எmதாக நக\* த-ைமைய; ெபME-றன.
ெபா?டாhய*
சா&?
t-னš3கO,
ேசா2ய*
t-னš3கைள3
கா?2`*
அள%& ெபdயைவ. இ த; ெபdய அš3கO
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அ"கமான இட/ைத எ./03 ெகாOவதா&,
கSணா2U- க2ன/ த-ைம o.Eற0. அத
qைடய ேமLபர;G& அy/த/ த-ைம அ"
கd3Eற0. ெபா0வாக, இ த t-«?டš
மாLற* கSணா2/ தக?2- ேமLபர;G&
ம?.ேம ஏLப.*. கா7fN VMவன*, இ த
மாLற* ஏLப.ைகU&, அ`tfய* ஆ3ைஸ
ைடp* இைண;பதா&, அš மாLற* ேமL
பர;Gைன‡ சLM அ"கமாகேவ ஊ.M%‡
ெச-M o.தலான எS~3ைகU& ேசா2ய*
அš3கைள இட* மாLMEற0. இதனா&,
கSணா2/ தக?2& ஆழமாகl* அதவjைம/ த-ைம உய7Eற0. இத- zல*
கSணா2/ தக?2- ேமLபர;GL9 வjைம
o.தலாEற0. இ0 ’ற& %yவைதp*,
எm"& உைடp* த-ைமையp* த.3Eற0.
இதனா&, அ-றாட வா•%& நா* ந*ைம அYயாம& இதைன3 ’ேழ ேபா.*ேபா0, அ0
உைடயாம& இ\3Eற0.
ேம`*, அ./த VைலU&, கா7fN VMவ
ன/"Lேக உd/தான “fusion forming” எ-q*
Vைல39 இ த கSணா2/ தக. உ?ப./
த;ப.Eற0. இ த தயாd;X _ைறU&,
கSணா2/ தகடான0, ெபdய உேலாக3
9ழாWக83Eைடேய 1000 2Ed ெச&hயH
ெவ;ப/"& ெச`/த;ப.Eற0. இதLெகன
உ\வா3க;ப?ட 9ழாW, கSணா2/ தக?
2ைன த2ம- 9ைற ததாக மாLMEற0. இŠ
வாM த2ம- 9ைற3க;ப.வதனா&தா-,
ெமாைப& ேபாf- ட‡ HE¬f& ேமலாக
இதைன அைம3க _2Eற0. ெதா. உண7l*
ெமாைப& "ைர39 மாLற;ப.Eற0. "ைரp*
பா0கா;பாக அைமEற0.
இதைன‡ ேசாதைன3காக, ேவS.*
எ-ேற, தைரU& œ3E எY தா&, ெமாைப&
ேபா"ைரUைன
மாLற3
9ைற த0
¥. 6,500 வைர ெசலவP3க ேவS2ய"
\39*. ஜா3Eரைத!

ஹaயானாCB காJப7 ெமாைபB ெதாb[சாைல
கா7ப-

ெமாைப& VMவன*, ஹdயானா
மாVல/"&,
பவாW
எ-q*
நகd&
ெமாைப& ேபா- தயாd39* ெதாPLசாைல
ஒ-ைற அைம/0Oள0. ஆM மாதNகm&
அைம3க;ப?ட இ த/ ெதாPLசாைலU&,
ேபா-கO தயாd39* 22 GdlகO உOளன. ஓ7
ஆS2&, இN9 3 ேகா2 ெமாைப& ேபா-கO
தயாd3க;ப.* எ-M எ"7பா73க;ப.Eற0.
இN9
4000
ேப7
ப~
Xdவா7கO.
அ./த ஆS.39O ¥.2,000 ேகா2 இ த
ெதாPLசாைலU& _த®. ெசWய;ப.*.
தLேபா0 மாத* ஒ-M39 15 ல?ச* ேபா-கO
இN9 தயாd3க;ப.E-றன. இ த ஆS.
_2%L9O, இ0 25 ல?சமாக உய7/த;ப.*.
இ த ெதாPLசாைலUைன/ ெதாடNE

ைவ/த %ழா%&, இத- V7வாக இய39ந7
ேப•ைகU&, ம3கO %\;பNக83ேகLப
Hமா7? ேபா-கைள/ தயாd/0 வழN9வதL9
இ த Gdl பய-ப./த;ப.* எ-றா7.
கா7ப- ெமாைப& VMவன*, ஆ "ர
மாVல*
"\;ப"U`*
ெதாPLசாைல
ஒ-ைற அைம/0 வ\Eற0. இN9 ெமாைப&
ேபா-க839/ ேதைவயான ேப?டdக8*,
0ைண சாதனNக8* தயாd3க;ப.*. வ\*
ெச;ட*பd& இN9 உLப/" ெதாடN9*.
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ேசாc:7 எ42daயா
எ42 ஏ அBMரா
ேசாf VMவன*, அSைமU& த-

Xperia

Hமா7? ேபாைன %Lபைன39
அY_க;ப./"pOள0. ெச-ற ேம மாத* இ0
9Y/த தகவ& ெவmயான0. இத- அ"க ப?ச
%ைல ¥. 29,990.
இKத ,மாJ- ேபாk$ \ற(ப_சPகG
XA

Ultra

இ"& 1920 x 1080 G3ெஸ& அட7/"pடo2ய6அN9ல"ைரஉOள0.இத-2HGேளUG-ன~U&, ெமாைப& Gேர%யா இuhஇயN9Eற0. இத- ;ராசச7 ஆ3டா ேகா7
MediaTek Helio P10 (MT6755) ஆ9*. இதqடMali T860MP2 GPU இைண3க;ப?.Oள0.
இத- ரா* ெமமd 3 ‚.G. Hேடாேர{ ெமமd
16 ‚.G. இதைன ைம3ேரா எH.2. கா7?
ெகாS. 200 ‚.G. வைர அ"க;ப./தலா*.
இத- ஆ;பேர?2N hHட* ஆS?ராW?
ப";X 6 மா7iமலாW. இ"& இரS. h*கைள

இய3கலா*. இ"& G-Xறமாக இயN9*
ேகமரா 21.5 எ*.G. "ற- உைடய0. ைஹ;d?
ஆ?ேடா ேபாகH ெசய&பா. தர;ப?.Oள0.
_-Xறமாக இயN9* ேகமரா 16 எ*.G. "றெகாSட0. 88 2Ed ைவ? ஆNEO ெல-H
இைண3க;ப?.Oள0.
இ த Hமா7? ேபாf- பdமாண* 164.2 x
79.4 x 8.4 t•. எைட 190 Eரா*. ெந?ெவா73
இைண;GL9 4‚, ைவ G, X8¢/ 4.1, ‚.G.
எH. மLM* எ-.எ;.h. ஆEய ெதாP&
[?பNகO இயN9E-றன. இத- ேப?டd 2,700
mAh "ற- ெகாSடதாக அைம3க;ப?.Oள0.
இ த Hமா7? ேபா- ெவOைள, க\;X மLM*
தNக Vற/"& ெவm வ 0Oளன. ேசாfU%Lபைன ைமயNகO மLM* ெமாைப& ேபாகைடகm& இ0 Eைட3E-ற0. தLேபா0
வாNEனா&, ¥.2,000 ம";XOள ேசைவகO
இலவசமாக3 Eைட3E-றன.

சா)ச@ கால4f ேஜ 2 Kேரா
சா;சY Z[வன; த( கால*\ ]மா?9 ேபா(கB(, 6ேரா பL6_ைன, அ`ைம* காலYகB& இ0Lயா4C; அabக6ப7@L வD8றA. )ல வாரYக
c*E b(ன?, இ0Lயா4dE ம97; என கால*\
ேஜ 2 6ேரா அabகமா8U.ளA. இத( )ற6ப;
சYக.: இத( ]ேடாேரg Lற( இD மடYகாக, 16
j._. ஆக அLகR*க6ப97.ளA. ரா; ெமமR 2
j._. இ0த ]மா?9 ேபா,( பRமாண; 142.4 x 71.1
x 8 Sm. இL& இர`7 );கைள இய*கலா;.
இத( Lைர 5 அYEல அள4& அைம*க6ப9
7.ளA. இA ஒD Super AMOLED ெகபா)=p டO
]8qனாE;. ம&9= டO வசL ெகா`டA. 720 x 1280
_*ெஸ& அட?@L உைடயA. ேபா,( _(tற@L&,
Smart Glow ேநா9=_ேகஷ( வைளய; ஒ([ இயY
E8றA. இத( ஆ6பேர9=Y )]ட; ஆ`9ராv9
6.0.1 மா?xமலாv. இத( )6ெச9 Spreadtrum
இL& 1.5 8கா ெஹ?9] ேவக@L&
SC8830.
இயYE; Eவா9ேகா? ேகா?ெட*] ஏ 7 )._.U.
உ.ளA. இதKட( Mali-400MP2 j._.U. இைண0
A.ளA. இத( பRமாண; 142.4 X 71.1 X 8.0 Sm.
இத( ரா; ெமமR 2 j._. ]ேடாேரg ெமமR

16 j._. இதைன 128 j._. வைர ைம*ேரா எ].=.
கா?9 ெகா`7 அLக6ப7@தலா;. ஆ9ேடா ேபாக],
எ&.இ.=. 6ளாx உட( 8 எ;._. Lற( ெகா`ட
ேகமரா _(tறமாக இயYE8றA. jேயா ேட*8Y,
bக; உண?0A கா97த&, டO ேபாக], பேனாரS*
4} ஆ8ய வசLக. 8ைட*8(றன. 4நா=*E 30
_ேர; 4=ேயா பLX Lற( ெகா`7.ளA.
b(tற* ேகமரா 5 எ;._. Lற( ெகா`டதாக உ.
ளA. எ;._.3 _ேளய? உ.ளA. எ6.எ;. ேர=ேயா இயY
E8றA. 3,5 Sm ஆ=ேயா ஜா* உ.ளA. ெந9ெவா?*
இைண6_dE ைவ _, j._.எ]., tc•@, j._.எ].
ஆ8ய ெதாW& ‚9பYக. இயYE8(றன. எ].
எ;.எ]., எ;.எ;.எ]. S( அƒச&, tx ெமT&,
இ(]ட`9 ெமசƒச? ஆ8ய வசLக. தர6ப97.
ளன. எ;._.3 மd[; எ;._. 4 _ேளய?க. இயYE
8(றன. ேபா9ேடா மd[; 4=ேயா எ=9ட? மd[;
டாEெம(9 4}வ?க. தர6ப97.ளன. இத( …@
Lய; அய( ேப9டR 2,600 mAh Lற( ெகா`டதாக
உ.ளA.
இத( அLக ப9ச 4ைல †. 9,890. ]நா6 ˆ& வ?@
தக இைணய தள@L& 8ைட*8றA.
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தாய* க9ட; 4ைளயாடX; ‰E. நம*E உதX அa4ய& Aைண ெகா7*க நா; ந; வா‹*
8றதா? ேவ=*ைக தா(. நாK; எ( ேதாWU; ேல6
டா6_& இதைன உD9= 4ைளயா=6 பா?@ேதா;.
ேவ=*ைக தா(. ‰E. இ(K; ந; வா‹4(
எ0த6 _Rைவ எ&லா; =j9ட& மயமா*க6 ேபா8றA எ(ற எL?பா?6t அLகமா8றA.
ேக. நKLதா, ேகாைவ

Anagram Ea@A ŒYக. த0A.ள 4ள*க@L
ைனU; எ7@A* கா9=ைனU; ப=@த _(னேர,
அA Ea@A ந(E ெதR0A ெகா`ேட(. எ•Lய
வD*E எ( பாரா97கc; ந(aU;.
ஆJ. \Kதாமq, ேசல_.

ேக.4 பL& பELT&

All Apps / All Programs

Ea@த 4ள*கYக. Sக அDைம. எ( மனL&
Œ`ட நா. இD0த ச0ேதக; ŒY8யA. ந(a.
எ,. sயாக` அv, காைரIகா].

ைகைய ெசாEசாக அைம@A* ெகா.8ேறா;.
ஆனா&, ந; உட& நல@ைத@ ெதாைல@A
வD8ேறா;. இL& நா; பய(ப7@A; க;6
}9ட? மd[; ெமாைப& சாதனYகB( பYE
Sக அLக;. அவdைற@ ெதBவாக 4ள*8
எ•த6ப97.ள க97ைர SகX; அDைம.
எ$. ஆ]பJ- சகாய_, Lx(yJ.

NE. ஈ]ட? எ*] tேரா8ரா;க. அைன@A;

ேவ=*ைகயாக இD0தன. ŒYக. கா9=U.ள 4ைள
யா97க. அைன@ைதU; பா?*க இயலாம&, )ல
வdைற6 பா?@ேத(. ஆ?வ; ஊ97வதாக உ.ளன.
இவdைற மைற@A ைவ@A ‰E. ந;ேமா7 ஆ7;
4ைளயா97; ேவ=*ைகயாகேவ உ.ளA. இைவ
Ea@A எ•Lய உYகc*E ந(a.
ெஜ.Tரகz,வர$, {xbநகJ.

அடாR _ேர* அX9 எ(ற ெபய? என*E இ(ேவகமான இைணய இைண6_dE ேப]t* ைற*E@தா( உYக. க97ைர ’ல; ெதRய

Z[வன; ேமdெகா`7 வD; bயd)க.
பாரா9ட@த*கைவேய. வ?@தக ேநா*க; இL&
இD0தாC;, ம*கc*E6 ெபD; அள4&
இைவ உத4 ெசvL7; எ(பL& ஐயS&ைல.
அைனவD; இதைன வரேவdேபா;.
ேக. ெஜயமாvk, ெச$ைன.

வ0தA. )ல ஆ`7கc*E b(, நா( ெவa
_=@தA ேபால இ0த 4ைளயா9=ைன 4ைளயா
7ேவ(. இதைன m`7; என*E* 8ைட*கO
ெசvதைம*E ந(a.
எ,. பரேம,வர$, சPகர$ ேகா{].

10*கான PD*E 4ைசகைள ெதாட?0A த0த
ைம*E ந(a. இவda& அ=*க= உதXவA
4`ேடா] + ஐ ஆE;. அைன@LdE; ந;
வாசக?க. ZOசய; உYகைள6 பாரா97வா?க..
எ$. ெஜய(ரபா, ேகாைவ.

Z[வனYகைள நட@Aபவ?க., அதdேகdப இD*
ைககைளU;, _ற வசLகைளU; அைம@A@ தர
ேவ`7;. இதைன உYக. க97ைரT& வ…U
[@L இD*கலாேம ŒYக..
சா. ஏகா_பர_, ெச$ைன.

க;6}9ட? பய(பா9=& நா; ந; உட& நலைன6
வாசக?கB( 4D6ப@Ldேகdப 4`ேடா] பா?@A* ெகா.ள ேவ`7;. இதைன உண?0A
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ேகG{ – பL]
ேக.4: எ( ெட]* டா6 க;6}9டR& 4`ேடா]
7 இயYE8றA. இA ஒD பைழய க;6}9ட?. இ0த
க;6}9டR&, 4`ேடா] 10 அ68ேர9 ெசvLடO
ெசா&… எ0த பா6 அ6 ெசvLU; வர4&ைல.
இA எதனா&? எ(,ட; இD6பA, நா( பண;
ெசC@L வாY8ய ஒRjன& 4`ேடா] 7 ேஹா;
_RSய; )]டமாE;. ஒD ேவைள இA LD97
நகேலா என என*EO ச0ேதக; வD8றA. ஜூைல
29*E. நா( 4`ேடா] 10 )]ட@LdE, இலவ
சமாக அ68ேர9 ெசvLட ேவ`7;. அ(t ‰?0A
b(KRைம ெகா7@A என*E =6] தரX;.
M. கனகரா|, ேகாைவ.
ப"&: V‡சயமாக அ0 "\?. நகலாக
இ\3க _2யா0. பா; அ; வராததL93
காரண*, உNக8ைடய %SேடாH 7 hHட*
ைம3ேராசா;? ெகா./த அைன/0 அ;ேட?
ைப&கைளp* ெகாS. அ;Eேர? ெசW"
டாம& இ\3கலா*. எனேவ, Upgrade History
ெச-M அதைன‡ சd பா73கl*. இ-q* அ;
Eேர? ெசW"ட ேவS2ய ைப& இ\;G-,
அதைன3 ெகாS. அ;Eேர? ெசW"டl*.
அத- G-ன\*, %SேடாH 10 ெசW"
Eைட3க%&ைல எ-றா&, உNகO க*;e?ட7
ஹா7?ேவ7, %SேடாH 10 ஏLM3 ெகாO8*
அள%L9 உய7வானதாக இ&ைல எ-ற கார
ணமாக இ\3கலா*. அ;ப2 இ\ தா&,
உNகO க*;e?டd- ஹா7?ேவ7 "றைன
உய7/த ேவS.*. அ&ல0, X"ய க*;e?
டd& தா- }NகO %SேடாH 10 ப" 0
இய3க ேவS.*. இதைன அY 0 ெகாOள,
ைம3ேராசா;? அ&ல0 உNகO க*;e?டைர
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–டாIடJ ெப. சKLர ேபா, –
வ2வைம/03
ெகா./த
VMவன/"இைணய தள* ெச-M பா73க ேவS.*.
அைன/0 ைப&க8* அ;Eேர? ெசW0,
உNகO க*;e?ட7 தயா7 Vைல39 வ த
G-ன7, %SேடாH 10 அ;Eேர? ெசWவ
தL9, உNகைள/ தயா7 ெசW0 ெகாS.,
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/
windows10/ எ-ற _கவdU& உOள ைம3

ேராசா;?இைணய;ப3க*ெச-M,%SேடாH
10 hHட/"L9 அ;Eேர? ெசW"ட, உNகO
இைச%ைன ஒ\ Em3 zல* த 0%?டா&,
உNகO க*;e?ட7 தானாகேவ %SேடாH
10 ஆ;பேர?2N hHட/"L9/ த-ைன
உய7/"3 ெகாO8*.
ேக.4: Z[வன; ஒ([ என*E அK6_ய
க=த@L&, நா( ைட6 ெசvA ெகா7*E;
டாEெம`9 “Fill justi!cation” ெசvய6ப97 இD*க
ேவ`7; என ெதR4@A.ளA. ெல69, ைர9,
மd[; ெச(ட? ஜ]=_ேகஷ( Ea@A ெதRU;.
_& ஜ]=_ேகஷ( எ(பA எ(னெவ([ ெதRய
4&ைல. அதdகான =6] தரX;.
எ$. ெமJ\ ராq, O`bISM.
ப"&: }NகO ேவ7? எ த ெதா9;X பய-ப
./0EŸ7கO என3 9Y;G?2\3கலா*. அதேஹா* d;பf& ெச-றா&, நா-9 வைகயான
ஜH2Gேகஷq3கான ஐகா-கO தர;ப?2\;
பதைன3 காணலா*. Fill Justi!cation வைகைய
ேமLெகாOைகU&, பாரா ஒ-Y& உOள
அைன/0 வdக8*, இட0 மLM* வல0
ப3கNகm&, மா7‚- அள%L9 }?23க;
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ப?2\39*. அதLகாக, ெசாLகO மLM* எy/
0கO இைடேய, இைடெவmகO உ\வா3க;
ப?. அைம3க;ப.*. ேவ7? ெதா9;G&,
இ த நா-9 வைக ஜH2Gேகஷ- ெசய&பா
.கைள, paragraph alignment என அைழ3Eறன7. அ த வைகU&, பாரா ஒ-M, இட0
அ&ல0 வல0 மா7‚- ஓர/"LேகLப அைம3க;படலா*. அ&ல0 இ\ மா7‚-க83E
ைடேய, ந.வாக அைம3க;படலா*. நா-கா
வதாக, இரS. மா7‚- ஓரNகO வைர வdகO
அைமp*ப2p* அைம3க;படலா*.
ேக.4: எ( ந`ப? என*E அK6t; டாEெம`9
கB&, )ல பாரா*கB&, அத( bத& எ•@A
ம97;, ெபRயதாக, உ.ளாகX;, )லவda&
ெவBயாகX; அைம0A பா?6பதdE அழகாக உ.ளA. bத& எ•@ைத ம97; த,ேய ேத?0ெத7@A
அைம@தா&, அ0த வRT( அைம6t ெக78றA.
இதைன எ6ப= அைம6பA? என =6] தரX;.
எ,. }KதJ ரா|, மண(பாைற.
ப"&: ேவ72& இதைன Drop cap என
அைழ3E-றன7. _த& எy/ைத ம?.*
தfேய எ./0 ெபdயதாக அைம/தா&, அ த
வd மLறவLYj\ 0
%/"யாசமாக
ேவM
ப?./தா- ெதdp*.
?ரா; ேக; ¢& zல*
அைம/தா&,
சd
யாக இ\39*. எ த
பாரா%& இ0 ேபால
அைம3க ேவS.ேமா,
அதைன/
ேத7 ெத
./0, க7சைர அத- உOளாக VM/தl*.
G-ன7, Insert d;பf&, Text 9¥;Gைன/
ேத7 ெத.3கl*. இ"& Drop Cap எ-ற ஒ\
¢& கா?ட;ப.*. இதைன3 Em3 ெசW0
ேத7 ெத./தா&, ஒ\ ெமq Eைட39*.
இரS. வைகயான ?ரா; ேக; அைம;பதLகான வPகO இ\39*. இ"& க7சைர3
ெகாS. ெச-றாேல, அ0 எ;ப2 அைம3க;ப.* எ-பதLகான _- மா"d Eைட39*.
அதைன; பா7/0, உNக839 எ;ப2 அைமய
ேவS.* என %\*XEŸ7கேளா, அதைன/
ேத7 ெத./தா&, க7ச7 உOள பாரா%&, _த&
எy/0 ெபdயதாக அைம3க;ப.*. வdகO
அைம;G`* மாMபா. ஏLபடா0.
ேக.4: ேப]t* ப*க@L& எ( அ*கX`9=&,
நா( பL@த 4=ேயா ைப&க. எ(,ட; இ&ைல.
ேமC;, ேப]t* ெசய…ேய )ல ேவைளகB&,
எ(ன6 பdaய 4=ேயா ைப&கைள உDவா*8
யA. அA எ( அ*கX`9 ப*க@L& உ.ளA.
இவdைற ேப* அ6 எ7@A, எ( க;6}9டR&
பL0A ைவ@Lட 4D;t8ேற(. அதdE வWக.
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உ`டா? இD6_( =6] தரX;.
எ$. }€Jத மலJ, ேசல_.
ப"&: ந&ல ேகO%. ேபHX3 தள/"ைன
ந*t& ெப\*பாலானவ7கO பய-ப./"
வ தா`*, இ த வச" 9Y/0 அY "\3க
%&ைல. ந* அ3கlS? ப3க/"& உOள %2
ேயா3கைள, ேபHX3 உ\வா3E/ த த %2ேயா
ைப&கO உ?பட, நா* ந* க*;e?டd& தர%
ற3க* ெசW0 ெகாOளலா*. இதL9, _தj&
உNகO அ3கlS? ப3க/ைத, ேபHX3
வைல/தள/"& "ற 0 ெகாOளl*. இN9
Photos எ-ப"& Em3 ெசW"டl*. இ"&

எ-ப"& Em3
ெசW"டl*.
}NகO
அ"கமான
எS~3
ைகU& %2ேயா ைப&கைள அ;ேலா? ெசW"\ தா&, அைவ தf ஆ&பமாக இ\39*.
இ&ைலேய&, அN9 காண;ப.*, videos எப"& Em3 ெசW"டl*. இ;ேபா0, }NகO
ப" த %2ேயா3கm- ப3கNகO கா?ட;
ப.*. }NகO தர%ற3க* ெசW".* %2ேயா
ைப& •0, மlH க7சைர3 ெகாS. ெச&
லl*. இ;ேபா0 ‘எ2?’ ஐகா- Eைட39*.
இ"& Em3 ெசWதா&, Eைட39* ெமq%&,
Download எ-ப"& Em3 ெசW"டl*. உட%2ேயா ைப& உNகO க*;e?டd& ேசŠ
ெசW"ட %Sேடா Eைட39*. இ"& }NகO
%\*X* ேபா&டைர/ ேத2 எ./0; ப"l
ெசW"டலா*. இ;ப2ேய }NகO %\*X*
அைன/0 %2ேயா3கைளp* தர%ற3க* ெசW
"டலா*.
இ-ெனா\ உ"d தகவைலp* த\Eேற-.
ேபHX3 தள/"& உNகO கண3E& }NகO
ெசWத அைன/0 ப"lகைளp*, உNகO க*;
e?டd& ேப3 அ; ெசW0 ெகாOளலா*.
இதL9 ‘ெச?2NH’ (Settings) ேத7 ெத./0,
Eைட39* ெமq%&, General Account Settings
எ-ற Gd%ைன/ ேத7 ெத.3கl*. இ த;
Gd%- ’ழாக இM"U&, Download a copy
of your Facebook Data எ-ப"& Em3 ெசW"
டl*. }NகO ெசWத ப"lகO, அ;ேலா?
ெசWத
%2ேயா
ைப&கO,
அர?ைட3
க?ட/"& நSப7க8ட- பdமாY3 ெகாSட
தகவ&கO என அைன/ைதp* டlSேலா?
ெசW0 ெகாOளலா*.
ெபா0வாக, ேபHX3E& தNகO அ3க
Albums

20
lS?ைட zட/ "?டt.பவ7கO, இŠ
வாM அைன/0 ேட?டா%ைனp* ேப3 அ;
ெசW0, G-ன7 z.வா7கO.
ேக.4: ேவ?=& டாEெம`9கைள உDவா*E
ைகT&, நா( இைணய தள6 ப*கYகc*கான
bகவRகைள அைம*8ேற(. டாEெம`9கB&
எ•@A6 _ைழTைன ேசாதைன ெசvL7ைகT&,
ேவ?9, இைணய தள bகவRகைள (URL) எ•@A6
_ைழ உ.ளதாக* கா978றA. எ•@A6 _ைழ
(Spell Check) ேசாதைனT&, இைணய தள bகவR
கc*E 4ல*E அB*E; வைகT& ஏேதK; க9
டைளக. தர b=Uமா? உதவX;.
எ$. பாலாs €x•ண fJ`L, ேகாைவ.
ப"&: அைனவ\* ெதd 0 ெகாOள ேவS
2ய ஒ\ தகவைல; ப"லாக/ தர ேவS2ய
ேகO%ைய3 ேக?.O±7கO. ந-Y. ேவ72&
இதLகான வP வைக தர;ப?.Oள0. ேவ7?
ெதா9;G&, ஆ²H ெமq%&, ’ழாக உOள
Word Options எ-ப"& Em3 ெசW"டl*.
Eைட39* %Sேடா%&, இட0 ப3க/"&
உOள Proo!ng எ-ற Gd%& Em3 ெசW"
டl*. இ;ேபா0 Change how word corrects and

formats your text எ-ற %Sேடா Eைட39*.
இ"& When correcting Spelling in Microsoft
Of!ce programs எ-ற Gd%- ’• உOள
Ignore internet and !le addresses எ-M
இ\39* இட/"L9 _-னா& உOள
hYய க?ட/"&, மlH க7சரா&
23 அைடயாள* ஏLப./", இ த
டயலா3 பா3§ைன ஓேக அy/"
zடl*. இf, Hெப& ெச3 ெசW".ைகU&, இைணய _கவdக
839 %ல39 அm3க;ப.*.
இ"& இைணய _கவd ம?
.t-Y, ைப& _கவdக8*
%ல39 ெபM*. இN9 ைப& _கவd
எ-ப0 எ./03 கா?டாக, D:/Users/
Bose/Dinamalar/CMalar/Aug_1.pdf
என
இ\3கலா*. இ/தைகய _கவ
dக8* %ல39 ெபM*.
இŠவாM அைம/தlட-,
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ேவ7? உNகO டா9ெமS?2&, இைணய _கவdகைளp*, க*;e?டd& ைப& இ\39*
இட/ைத3 கா?. _கவdகைளp* ேசாதைன
ெசW"டா0. இேத ேபால மLற ஆ²H Xேரா
Eரா*கm`*, ைப& மLM* இைணய _கவ
dக839 %ல39 ெபற, அ த அ த XேராE
ரா*கm& ெச-M ெச?2NH அைம;G& 23
அைடயாள* ஏLப./த ேவS.*. ேவ72&
ேமLெகாSட இ த அைம;X, எ3ெஸ&,
பவ7பாWS? ேபா-றவLY& ஏLப./த;பட
மா?டா0. }Nகளாக, ஒŠெவா\ XேராEரா*க
m`* ஏLப./த ேவS.*.
ேக.4: இைணய இைண6_ைன ப&ேவ[ Z[வ
னYக. இ0Lயா4& வழY8 வD8(றன. ஒp
ெவா([; ஒDவைக க9டண அைம6_ைனU;,
இைண6t வைகTைனU; ெகா`=D*8(றன.
ெமா@த; எ@தைன ேப? இைணய இைண6t ெபd
[.ளன?? எ@தைன Z[வனYக. வழY8 வD8(
றன எ([ உ[Lயான தகவ&க. 8ைட*Eமா?
என*E ஒD 6ராஜ*9 எ•AவதdE@ ேதைவயாv
உ.ளA.
ஆJ. நாகராஜ$, ‚{]v)`OJ.
ப"&: இைணய இைண;Gைன நாO ேதாM*
X"யதாக; பல7 ெபLM வ\E-றன7. இதைன
வழN9* VMவனNக8*, X"ய க?டண
%EதNகைளp*, ேட?டா "?டNகைளp*
அY%/0 வ\E-றன. எனேவ, உM"யான
தகவ& என ஒ\ நாO 9Y/0‡ ெசா-னா&,
அ0 ேதைவயானவ7கைள‡ ெச-றைடைகU&
9ைறவாகேவ இ\39*. இ\;Gq*, உNகO
;ராஜ3? "?ட/"& அ"கார ³7வ தகவ&
கைள/ தர ’ேழ hல தகவ&கைள/ த\Eேற-.
இ த தகவ&கO பாரா8ம-ற/"&
தகவ& ெதாட7X/ 0ைற3கான அைம‡சரா& ெவmUட;ப?டைவ. ெச-ற
மா7‡ இM" வைரUலான கால/"&,
இைணய/ைத; பய-ப./0ேவா7
எS~3ைக 34,26,54,750. இைணய
இைண;X வழN9* ேசைவ VMவ
னNகO 138. இவLY& பா7" ஏ7ெட&
VMவன*, 9 ேகா2ேய 5 ல?ச/0 30
ஆUர* ச தாதார7கைள3 ெகாS.
_த& இட/"& உOள0. அ./ததாக, ேவாடேபா- 6 ேகா2ேய
75 ல?ச/0 509 ஆUர* ேபைர3
ெகாS.Oள0.
ஐ2யா
ெச&`ல7 4 ேகா2ேய 40 ல?ச/0 30
ஆUர* ேப7கைள3 ெகாS.Oள0.
dைலய-H 3.9 ேகா2, G.எH.எ-.எ&.
3.4 ேகா2, ஏ7ெச& 2.24 ேகா2, டா?டா
2.1 ேகா2 மLM* ெடjநா7
1.3 ேகா2 ச தாதார7கைள3
ெகாS.Oளன.
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