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க!"#$ட& மல9. இND! எNன
தகவ.க2 ேவ[\! எNற உVக;N
எ@&பா&"ைபa! எb6Vக2.

~ டாJடK ெப.சLMர ேபா, ~

 !ேடா% 10 இய)க +ைறைம ெபா3 
ம)க4)5 வழ8க9ப:; ஓரா!டா >

 :ட3. இA இலவசமாக  !ேடா% 10
D%டEFG5 மாH) ெகாIள +Kயா3. க:
டணM ெசNEFE தாP ெபற ேவ!;M. இQத
RைலST,  !ேடா% 10 D%டE FGகான,
பல வைக வசF ேமMப;Eதைல, ஆக%: 2
அPZ ைம)ேராசா9: ெவ[S:ட3. ஏGக
னேவ,  !ேடா% 10 D%டEFT இய8>) 
ெகாIபவ]க4)5 இ3 எ[தாக) >ைடE3.

பலவைக மாGற8கைள_M, `Fய வசFக
ைள_M இQத +த லா!; அ9ேட: aலM
ைம)ேராசா9: தQ3Iள3. அவGைற இ85 
காணலாM.

இQத `Fய ேமMப;EதT ெதா59` “பF9` 
1607 (Version 1607) என அைழ)க9ப;>ற3.
இQத ேமMப;Eதைல உ8கI கM9 e:டfT 
ேமGெகாIள, Settings > Updates & Security
> Windows Update எPZ ெசTலgM. இQத
FைரST, Check for Updates எPபFT >[)
ெசhFடgM. உ8கI கM9e:ட] இைணய
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இைண9iT இjQதாேல இ3 +K_M. இFT
>[) ெசhதgடP, Dல Rkட8கI ேசாதைன
ெசhய9ப:;, Feature update to Windows 10,
version 1607 எPZ கா:ட9ப;M. Update எP
பFT >[) ெசhதாT, உடேன, அதGகான
ேகா9`கI அைனE3M ைம)ேராசா9: தளEF
ljQ3 உ8கI கM9e:டj)5E தர ற)கM
ெசhய9ப;M. இQத ெசயTபா:Kைன ேமG
ெகாIைகST, கM9e:டj)5 வjM kPச)F 
தைட9பட) mடா3. ேல9டா9 கM9 e:ட]
எAT, ேப:டfST ேபா3மான kPச)F 
இj)க ேவ!;M. kP இைண9iT இj9ப
3gM நTல3.

ைபTகI தர ற)கM ெசhய9ப;ைகST,
எEதைன சதoத ைபTகI கM9 e:டைர வQ-
தைடQ3Iளன எPற சதoதM கா:ட9ப;M.
அைனE3M கM9e:டைர வQதைடQதgடP,
அவGைற உடேன இP%டாT ெசhFடவா
எPZ ேக:5M. Dல மpE3[கI ஆ5M எP
பதாT, அதG5 உ8க4)5 ேநரM இj9பைத
உZF ெசh3 ெகா!;, இP%டாT ெசh Fட
ஒ9`தT ெகா;)கgM. இ9ேபா3M, இைணய
இைண9` மGZM rராத kPச)Fைய உZF
ெசh3 ெகாIள ேவ!;M.

பK9பKயாக அைனE3 அ9ேட: ைபT
க4M இP%டாT ெசhய9ப;M. இைடேய, 
பல+ைற கM9e:ட] s%டா]: ெசhய9ப
டலாM. இZFயாக, அைனE3M இP%டாT
ெசhய9ப:டgடP, உடேன s%டா]:
ெசhFடவா? அTல3 ேவZ ஒj ேநரEFT
s%டா]: ெசhFடவா? எPZ ேகI ேக:
க9ப;M. உடேன, s%டா]: ெசh3, அ9ேட:
ேவைலைய உடேன +K9ப3தாP நTல3. 

இதG5 இைசg ெதf EதgடP, கM9
e:ட] D%டM ேமMப ;Eத9ப:டதாT,
அைனE3M வKவைம)க9ப;M. எQத அளg
u!;M வKவைம)க9ப:ட3 எPZ கா:
ட9ப;M. +vைமயாக வKவைம)க9ப:
டgடP, கM9e:ட] u!;M s%டா]:
ெசhய9ப:;, `Fய  !ேடா% 10 Fைர
கா:ட9ப;M. %டா]: FைரST Dல ேதாGற
மாGற8கைள) காணலாM. +P` கா:ட9ப:
ட3 ேபாT இTலாமT,இட3 ப)கM `F யதாக
ஒj ifg கா:ட9ப;M. இFT Presently Added
எPற தைல9iT, அ!ைமST இைண)க9
ப:ட `ேரா>ராMகI கா:ட9ப;M. அதைன
அ;E3, wழாக, அK)கK x8கI பயPப-
;E3M ெசயlக[P ப:KயT, Most Used
எPற if P wy இj)5M. அதG5M wழாக
அைனE3 `ேரா>ராMக4M, அகர வfைச9
ப:KயT பK வfைசயாக இj)5M. வல3 
`றM உIள if T, அைனE3 ெசயlக4)5
மான ைடT%கI இj)5M. இFNM, Life at a
Glance மGZM Play and Explore எPற இj if

gக[T ைடT%கI கா:ட9ப;M.
இQத ேமMப;EதlT, m;தT வச FகளாகE

தர9ப:டைவ iPவjமாZ:

NOP)P வRணSகைள( TசலாP

 !ேடா% 10, அH+கM ஆன ேபா3,
“hidden dark theme“ எPற ஒPைற) ெகா!;
வQத3. இதP aலM எ:{ iரgசj)கான ‘rM
ெச:K8%’ எPற ஒPைற நM  j9ப9பK
மாGH அைம)கலாM. தGே பா3 இQத வ!ண
மாGறEFைன எQத ெசயl)5மாக மாGH
அைம)கலாM. இதG5 Settings > Personalization
> Colors எPZ ெசPZ, அFT தர9ப:;Iள
Rைலக[PபK வ!ணEைத பTேவZ Fைர)
கா:Dக[T இய85M ெசயlக[T அைம)
கலாM. எ;E3) கா:டாக, “Show color on
title bar” எPற ஆ9ஷP aலM  !ேடா
ைட:KT பா]க4)5, x8கI  jM`M வ!

ணEFைன அைம)கலாM. அேத ேநரEFT, 
%டா]: ெம}, டா%) பா] மGZM ஆ) ஷP
ெசPட] ஆ>யைவ கj9` iPனpSேலேய
இய85M.

எJ,ட$ஷ$ ஏYZJ ெகாH[P எ-\ ]ர ̂ சK

ைம)ேராசா9: எ:{ iர gச] அH +க
மானேபா3, அ3 எ)%டPஷP `ேரா>
ராMகைள ஏGZ) ெகாIளாதவைகSேலேய
நம)5) >ைடEத3. இதனாT, பல `Fய வச-
FகI >ைட)காததாT, எ:{ iரgசைர9 பல
வாK)ைகயாள]கI பயPப ;EதாமT, மாறா
RைலST ேவZ iரgச]கைளேய பயPப;EF
வj>Pறன]. இQத 5ைற இ9ே பா3 x)க9-
ப:;Iள3. 5ேராM iரgச] பாp Sேலேய
எ)%டPஷP iரgச]கI எ:{ iரgசj)5)
>ைட)>Pறன. எ:{ iரgசj)கான எ)%
டPஷP `ேரா>ராMகைள உjவா)5M ெடவ
ல9ப]க4)5, ைம)ேராசா9: ~T ஒPைற
வழ8>_Iள3. இதP aலM, 5ேராM iரgச
j)கான எ)%டPஷP `ேரா>ராMகைள, எ:{
iரgசj)கான எ)%டPஷP `ேரா>ராMகளாக
மாGறலாM. iPன] அவGைற வாK)ைக யா
ள]கI பயPப;Eத  !ேடா% %ேடாfT 
அ9ேலா: ெசhFடலாM. இதைன வழ85M
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ெதாட)க RைலST, Adblock, Adblock Plus,
Amazon Assistant, Evernote Web Clipper, LastPass,
Mouse Gestures, Office Online, OneNote Web
Clipper, Page Analyzer, Pin It Button (for Pinterest),
Reddit Enhancement Suite, Save to Pocket, மGZM
Translate ஆ>ய எ)%டPஷP `ேரா>ராM
கைள, %ேடாfT ைம)ேராசா9: வழ8>
_Iள3.

எ-\ ]ர^ச_` b;த` வசMகH

9ளா� ெசயlST பா3கா9` 5ைறபா
;கI உIளதாT, அQத 9ள) இP ெசயlைய
இய)5M +Kைவ எ:{ iரgச] நம)ேக  :-
; ;>ற3. எனேவ, ஏேத}M ஓ] இைணய
ப)கEFT, 9ளா� இைணQத படM இjQதாT,
அ3 இய)க9படாமT ைவ)க9ப:;, அதைன 
இய)5M +Kg பயனாளfடM  ட9ப;M.
இ3 5ேராM iரgசfT ஏGகனேவ அைம)க9
ப:KjQத3. தGேபா3 எ:{ iரgசfT தர9
ப:;Iள3.

ேட(கைள ‘]$’ ெசfM;P வசM

x8கI  jM`M மGZM அK)கK FறQ3
பா]E3 ெசயTபட jM`M, இைணய தள8

கைள, ‘iP’ ெசhFடலாM. 5H9i:ட
ேட9iT, ைர: >[) அTல3 ெதாட]Q3
DH3 ேநரM அvEFனாT, அQத ேட9 DHய
ஐகானாக மாH, ேட9 பாfP இட3 `ற ஓரEFT
(படEைத9 பா])கgM. எ;E3) கா:டாக
�ெமST அைம)க9ப:;Iள3) அம]Q3
ெகாI4M. அ;E3 எ9ே பா3 எ:{ iரgசைரE
FறQதாNM, இQத ஐகாP ெதf_M. அFT
>[) ெசh3 அ9ப)கEFைன9 ெபறலாM.

அhமMJக(ப;P அk^()கH

இைணயதள8கI த8கI அH 9`கைள
வழ8க ைம)ேராசா9: அ} மF அ[E3Iள3.
x8கI இைணய தளM ஒPைற9 பா])ைகST,
அ3, அH 9`கI எP}M ேநா:KiேகஷP
கைள அ}மF)>�]களா? எPZ ேக:5M.
இைசg ெதf EதாT, அQத தளM தP அH 9
`கைள உ8க4)5 வழ85M. அைவ உ8கI
D%டEFP Action CentreT இj)5M. அQத
ேநா:KiேகஷAT >[) ெசhதாT, x8கI
அQத இைணய9 ப)கE FGேக அைழE3� ெசT
ல9ப;o]கI.

q$ேனாJsvP ]$ேனாJsvP ெச`ல

உ8க[டM ெதா; உண] Fைர ெகா!ட 
கpA இjQதாT, எ:{ iர gசfT, பா]E3)
ெகா!Kj)5M இைணய9 ப)கEFG5 +P
னjM அ;E3M பா]Eத தள8கைள9 பா])க, 
இட3 வல தாக %ைவ9 ெசhதாT ேபா3M. 
அM`) 5HகைளE ேதK >[) ெசhFட ேவ!-
Kய அவDயM இTைல.

இQத ேமMபா:; ேகா9iT, எ:{ iரg
சfT, ைம)ேராசா9: பல `Fய வசFகைளE
தQ3Iள3. ேமNM தj வதG5 உZF அ[E
3Iள3.

NRேடா, wபRடK தOP
இரRடாP அ;Jx பாyகா()

+P`, நM கM9e:டfT த]: பா]:K 
ஆ ! : K
ைவர% ெசயl
ஒPைற RZ 
இ jQ த ா T
 ! ே ட ா %
K ப ! ட ]
த ா ன ா க ே வ
தP ெசயT
பா:Kைன RZEF) ெகாI4M. இQத ேமMப-
;EதlT,  !ேடா% Kப!ட] ெசயl)5
“Limited Periodic Scanning” எP}M வசF அ[)
க9ப:;Iள3. தானாகேவ இய8>, கM9e:
டைர %ேகP ெசh3, இர!டாM அ;)5 பா3-
கா9` ஒPைறE தj>ற3. இதைன இய)க,
Settings > Update & Security > Windows Defender
எPZ ெசPZ “Limited Periodic Scanning” எPப
தைன இய)> அைம)கgM.

அைனzM{P இயSxP
ஒOSsைணLத ,ைக( ெசய|

 !ேடா% 8 மGZM 8.1 D%ட8க
4டP, “Skype for Windows” மGZM “Skype for
Windows desktop” எனE தAEதAேய ெசயl
கைள, ைம)ே ராசா9: வழ8>ய3. ஆனாT,
 !ேடா% 10 தர9ப ;வதG5 ஒj மாதE
FG5 +P, ைம)ே ராசா9: அதைனE FjMப9
ெபGற3.  !ேடா% 10 Get Skype எP}M
அ9[ேகஷ}டP தர9ப:ட3. நவMப]
மாதEFT அ9ேட: ெசh F;ைகST, ெமேச{,
ேபாP மGZM  Kேயா ெசயTபட ேசாதைன 
+ைறST தAEதA அ9[ேகஷPகI தர9ப:
டன. தGே பா3, ைம)ேராசா9: இQத தAE-
தA அ9[ேகஷPகைளE FjMப9 ெபGZ,
அைனE3 சாதன8க[NM ஒj8>ைணQ3
இய85M வைகST, %ைக9 ெசய lைய மாG
H_Iள3. ேபாAT இய85M %ைக9 வ�
யாகgM உ8கI %ைக9 ெசhFகI மGZM 
அைழ9`கைள, ெட%) டா9 கM9e:டfNM,
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ேல9டா9 கM9e:டfNM ெபறலாM. இ3
%ைக9 ெசயlST தர9ப:;Iள “messaging
everywhere“ எPற ~T aலM சாEFயமா>ற3.

NRேடா, 10 } இ$,டேலஷ$

 !ேடா% 10 D%டEFைன u!;M `F
யதாக9 பF)க  jMiனாT, Settings > Update &
Security > Recover எPZ ெசTN8கI. இ3 உ8
கைள ைம)ேராசா9: Answers Forum எP}M
இைணய தளEFG5 அைழE3� ெசTNM.
இ85 ~T ஒPைற தர ற)கM ெசh3, அதP
aலM  !ேடா% 10 D%டE Fைன u!;M
பFQ3 ெகாIளலாM. இFT எPன Dற9` 
எPறாT, கM9e:ட] தயாf)5M RZவனM,
ேதைவSTலாமT பFQ3 ெகா;Eத `ேரா>
ராMகI இFT இj)கா3.

மாYk அைமJக(ப-ட ‘,டாK-’ ெமh

 !ேடா% 10 D%டEFP ‘%டா]: 
ெம}’ தGேபா3 மாGH அைம)க9ப:;I

ள3. +P` இjQத “All Apps” ஆ9ஷP இ9
ேபா3 இTைல. %டா]: ெம} P இட3 ப)-
கEFT, கM9e:டfT இP%டாT ெசh3Iள
அைனE3 ெசயlக4M கா:ட9ப;>Pறன.
இட3`றமாக, நாM அK)கK பயPப;E3M
ெசயlக4M, அ!ைமST இP%டாT ெசh
ய9ப:ட ெசயlக4M கா:ட9ப;>Pறன.
அ;Eத;E3, `Fய ெசயlகைள பFg ெசh
ைகST, அைவ இQத9 ப:KயlT கா:ட9
பட ேவ!;மா எPZ ேக:க9ப:; இைண)
க9ப;M. இTைலேயT, அFகப:சமாக aPZ
ெசயlகI ம:;ேம கா:ட9ப;M. 

File Explorer, Settings, மGZM Shut Down
ஆ>ய kக +)>யமான, அK)கK ேதைவ9
ப;M ப:டPகI இட3 `றமாகE தAேய தர9
ப:;Iளன.

x8கI ஒP :ைர� பயPப;E3பவராக
இjQதாT, இ9ேபா3 உ8க4)5) m;தT
ம>y�D தjM வசF ஒPைற9 பா])கலாM.
இA x8கI ைபTகைளE ேதK, அவGHP
+v அTல3 பாF ெபய]கைளE ேதடT க:
டEFT இ;ைகST, அQத ைபT, கM9e:

டfT ம:;kPH, ஒP :ைர NM உIளதா
எனE ேதட9ப;M.

டா,J N�N` q$ேனYறP

 !ேடா% 10 D%டM ஒPZ)5 ேமG
ப:ட ெட%)டா9  !ே டா)கைள உj
வா)>� ெசயTப;M வாh9iைனE தQ3Iள3. 
இQத  !ேடா)கைளE தGே பா3 Task View
interfaceT, ‘iP’ ெசh3 ைவ)கலாM. இதP 
aலM, ஒ�ெவாj  ]��வT ெட%)டா9
 !ேடா NM அைவ கா:ட9ப;M. இதைன 
ெசயTப;Eத,  !ேடா ஒPைற Task View
interfaceT ைர: >[) ெசh3, “Show this window
on all desktops” எPபதைனE ேத]Qெத;EதாT,
அ3 iP ெசhய9ப;M. எ;E3) கா:டாக, 
keD) அTல3 ெமேச{  !ேடா ைன நாM 
அைனE3  ]��வT  !ே டா NM கா:ட9-
பட ேவ!;M என  jM`ேவாM. அ9ே பா3
இQத வசF நம)5) ைக ெகா;)5M. 

ட�ேப: இய)கEFNM `Fய வசF 
ஒPZ தர9ப:;Iள3. ஒPZ)5 ேமGப:ட 
ெட%)டா9  !ேடா அைம)க9ப: Kj)
ைகST, ட� ேபKT நாP5  ரTகைள)
5 E3 ைவE3, இட3 வல தாக %ைவ9
ெசhதாT, ெட%)டா9  !ேடா)க 4)
>ைடேய ெசTலலாM. இQத ெசயTபா;
“precision touchpad,” என� சாPற[)க9ப:ட ட�
ேப:க[T ம:;ேம ெசயTப;M. 

டா,J பா_` b;த` வசMகH

இQத அ9ேட:, டா%) பாைர m; தலாக9
பல ேவைலகI ேமGெகாI4M இட மாக மாG
H_Iள3. இ3 நM கால!ட] ெசயl_டP
ஒj8>ைண)க9ப:;Iள3. டா%) பாfT
உIள கKகா ரEFT, அ9ே பாைதய ேநரEFT
>[) ெசhதாT, உடேன, நM கால!டfT 
பFQ3 ைவE3Iள இPைறய பp அ:ட-
வைணைய) கா:;>ற3. + ப:டைனE த:
KனாT, உடேன கால!ட] ெசயl Fற)க9-
ப:;, `Fயதாக ஏேத}M பpSைன� ேச])க
வ� தj>ற3. இFT உIள இைச)கான if
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 NM m;தT வசFகI இைண)க9ப:;I
ளன.

கM9e:டfT ெஹ:ெச: ஒPைற இைணE
3 :டாT, நாM எQத %�)கfT (கM9e:ட]
/ ெஹ:ெச:) ேக:க  jM`>ேறாM எPZ
ேத]Qெத;)க ஆ9ஷP >ைட)>ற3.

இ9ேபா3 டா%) பா] ெச:K8% அைம9`,
ெச:K8% if ேலேய இைண)க9ப:;I
ள3. எனேவ, ெச:K8% ப)கEFT, Settings >
Personalization > Taskbar எPZ ெசPZ, டா%)
பா] அைம9iைன மாGH அைம)கலாM.

லாJ ,s}$ மாYறP

லா) %>sP ேதாGறEFT Dல மாGற8கI 
தர9ப:;Iளன. இ3வைர நM+ைடய kP
அ�சT +கவf, நாM லா) இP ெசhF;
ைகST கா:ட9ப:ட3. இQத தAநப] தகவT

ஏP கா:ட9பட ேவ!;M என9 பல பய னா
ள]கI, ைம)ேராசா9: RZவனEFG5 iP
�:டM தQதனாT, x8கI ைம)ே ராசா9: அ)
கg!: ெகா!; லா) இP ெசhதாT, அQத
kP அ�சT +கவfைய) கா:டாமT இj)க
வசF தர9ப:;Iள3. Settings > Accounts > Sign-
in options > Privacy எPற ifg ெசPZ, இதைன 
அைம)கலாM. (படEைத9 பா])கgM)

கM9e:டfT ஏேத}M இைச சா]Qத 
ேகா9` இய8>) ெகா!KjQதாT, அதP
ஒlைய) 5ைற)கgM, அFகf)கgM,
u!;M %>sைனE FறQ3 ெசTல ேவ!Kய
FTைல. லா) %>sAேலேய, wழாக அதGகான
க!:ேராT ~TகI தர9ப:;Iளன.

இ3வைர ெச:K8%>D%டM if T
இjQத Battery Saver if P ெபய] Battery
என மாGற9ப:;Iள3. இதP FைரST
 fவான +ைறST பல  j9பE ேத]gகI
அ[)க9ப:;Iளன. ஒ�ெவாj ெசயl_M,
iP`லEFT இய8>) ெகா!Kj)க ேவ!
;மா? (“Always allow in background” / “Never allow
in background,”) எPபைத இ85 அைம)கலாM.
இவGZடP தGே பா3 “Managed by Windows” 
எP}M ஆ9ஷ}M தர9ப:;Iள3. இதைனE 
ேத]Qெத;EதாT,  !ேடா% D%டM kகE 
Fறைமயாக� ெசயTப:;, Dல ெசய lகI 
kக அFகமாக ராM ெமமf, ேப:டf FறP
ஆ>யவGைற9 பயPப;EFனாT, அவGைறE
தGகாlகமாக RZEF ைவ)5M. ெசயlகைள
நாM பயPப;EதாமT ைவE FjQதாT, அைவ
இய85வைத +GHNமாக RZEF ைவ)5M.

ேவைல qPqரzM` அ(ேட- ேவRடாP

 !ேடா% D%டM ெதாட]Q3 தானாக 
அ9ேட: ெசhய9ப;M என ைம)ேராசா9: 
அH E3Iள3. எனேவ, கM9e:ட] 
இய8>) ெகா!KjQதாT, iPனpST,
அ9ேட: ேசாதைன ெசhய9ப:;, அைவ 
இP%டாT ெசhய9ப;M. ஆனாT, நாM 5H9
i:ட ேநரEFT, அFக ேவைலைய கM9 e:
டfT வழ)க மாக ேமGெகாIவதாக இjQதாT,
அQத ேநரEைத) 5H9i:; :டாT,
அQத ேநரEFT,  !ேடா% தP அ9ேட: 
ேவைலைய ேமGெ காIளா3. இதைன ெச:
ெசhFட, Settings > Update & Security > Windows
Update எPZ ெசPZ, நM+ைடய “active
hours,” எPன எPபதைன ெச: ெசh3 ைவ)
கலாM. இதனாT, நாM பpயாGH) ெகா!

Kj)ைகST, s %டா]: ெசhF;M ேவைல
ெயTலாM ேமGெகாIள9பட மா:டா3. 

உணK^ படSகH மாYறP

‘எேமா�%’ என அைழ)க9ப;M உண]g9 
பட8கI தGேபா3 +GHNமாக மாGற9ப:
;Iளன. +GHNமாக, eAேகா: அைம9iT
இைவ அைமQ3Iளன. எQத வ!ண9 iP-
னpSNM ெத[வாகE ெதf_M வைகST
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இைவ மாGற9ப:;Iளன.

இP}M பல மாGற8கைள  !ேடா% 
10)ெகன, ஆக%: 02T தர9ப:;Iள 
அ9ேட: ைபT தQ 3Iள3. நாM எ[ தாக அK)
கK பயPப ;Eத) mKய வசFகI ம:;ேம
ேமேல தர9ப:;Iளன. wேழ �j)கமாக� Dல
மாGற8கI இ85 தர9ப;>Pறன.
1.  !ேடா% >ரா� ஆ5M ேபா3 >ைட)5M 

“blue screen of death” FைரST, iர�ைனைய
உடனKயாக உண]Q3 ெகாIள QR Code
ஒPZ தர9ப;>ற3. நM %மா]: ேபாP
aலM இதைன எ[தாக அHQ3 ெகாI
ளலாM.

2.  !ேடா% 10 D%டEைத இலவசமாக9
ெபZவைத “digital entitlement” என ைம)
ேராசா9: அைழEத3. தGேபா3 அ3 “digital
license” என அைழ)க9ப;>ற3. iP
நா[T  !ேடா% இய)கEFைன u!;M
அைம9பதாக இjQதாT நம)5 உத யாh
இj)5M.

3. ‘ேநா:KiேகஷP ஏfயா’ T  !ேடா%
Kப!ட] ெசயl)ெகன தAேய ஐகாP தர9
ப:;Iள3. இதைன) >[) ெசh3, அH-
 9`கைள_M அதP ெசயTபா:Kைன_M
அHயலாM.

4. ைபT எ)%`ேளார] ெசயl)59 `Fய
ஐகாP தர9ப:;Iள3. இ3,  !ேடா% 
10 D%டEFP மGற ஐகாPக4டP இைண-
வாக உIள3.

5. எP.K.எ9.எ%. ைபT D%டEFT, 260 
ேகர)ட]க4)5 ேமT ஒj ைபlP ெபயைர 
அைம)க இ3வைர +Kயா3. தGேபா3 இ3 
 ல)க9ப:;Iள3.
இைவ த ர பல  !ேடா% ெசய lக4M,

 !ேடா% %ேடா] வ�யாக ேமMப ;Eத9
ப:;Iளன. நாM அPறாடM பயPப;E3M
ெசயlக[T உIள மாGற8க[T Dல ம:;M
ேமேல தர9ப:;Iளன. ேமNM மாGற8கI 
வjைகST, அைவ 5HEத 5H9 ̀ கI தர9
ப;M.

N ேடா$ இய(க *ைறைம./, 1 ேடா$
2 எ4ப6, 1 ேடா$ இல89ைன ெகா ட
2யா<=. ைம(ேராசாAB, இதைன *DைமயாகE
த4 1 ேடா$ 10 9$டEH/ பய4பIEHJK
ள6. அவPைற இQ< பாR(<= *4னR, இSத 
2 எAேபா6 அT*கமான6 எ4U பாR(கலா=.

இSத 2 *த4 *தV/, 1994 ஆ= ஆ I,
Microsoft Natural keyboard எ4Z= 2 ேபாR[/
அT*கமான6. இதைன Windows key, startkey,
logo key, flag key, super key, command key or flag,
home எனA பல ெபயRக]/ அைழ(_4றனR.
இர I 1 ேடா$ 2க`=, ஒb ெமZ 2J=
இைண(கAபBI தரAபBடன. எனேவ, அ6வைர
101/102 2கK ெகா டதாக இbSத ெபRசன/ 
க=AfBடR 2 ேபாRB அைமAg, இத4 h4னR
104 / 105 ஆக மாTய6.

ஒb 1 ேடா$ 2 இட6 ப(கமாக அைம(
கAபB[bSத க Bேரா/ (Ctrl) மPU= ஆ/B
(Alt) 2க`(< இைடேய அைம(கAபBட6.
இ4ெனாb 1 ேடா$ 2, 9ல 2 ேபாRBக]/
மBI= வல6 gறமாக இட= ெபU= ஆ/B 2
அbேக அைம(கAபBட6. 9ல 2 ேபாRBக]/,
இ6 இட= ெபPTb(கா6. <TAபாக ேலA
டாA க=AfBடRக]/ இb(கா6. 1$டா 9$
டEHPெகன வ[வைம(கAபBட 2 ேபாR[/,
அைனE6 2க`(<= 2ேழ நI1/ அைம(கA-
பBட6. இSத 1 ேடா$ 2.ைன இைணE6,
1 ேடா$ 10 9$டEH/, பல ெசய/பா Iக
`(கான kb(< 1ைசகK தரAபB IKளன.
அவPT/ 9லவPைற இQ< காணலா=.

Windows key + A: Action Center Hற(கAபI=.
Windows key + S: காRடனா ெசய/பாI உKள

இடQக]/, ெட($B அைம(க இ6 பய4பI=.
இேத ெசய/பாB[ைன Windows key + Q 2க`=
ேமPெகாK`=.

Windows key + C: காRடனா நா= ெசா/
வைத( ேகBI ெசய/பI= த4ைம ெகா ட 
க=AfBடm/ இSத 2கK இைணAg ெசய/பI=.
இ6 "Hey, Cortana"  எ4பதP< இைணயான6.

Windows key + E: ைப/ எ($gேளாரR Hற(
கAபI=.

Windows key + F: Windows 10 Feedback Hub
Hற(கAபI=.

Windows key + Ctrl + F: ெநBெவாR(_/
இைண(கAபBIKள ெபRசன/ க=AfBடR
கைள இSத o4U 2கK இைணAg ேத[E தb=.

Windows key + G: Game bar Hற(கAபI=.
Windows key + H: Share sidebar Hற(கAபI=.
Windows key + I: Settings menu Hற(கAபI=.
Windows key + K: gHய g`pE சாதனQகைள

இைணAபதPகாக Connect sidebar இய(கA
பI=.

Windows key + L: உQகK க=AfBடR லா(
ெசqயAபI=.

Windows key + O: Hைர அைமAg லா( ெசqயA
பI=.
Windows key + P: Presentation/projection sidebar Hற(
கAபI=.
Windows key + R: டா$ கBடைளக`(கான Run window 
இய(கAபI=.

NOேடா+ P 56-/ Nைசக:
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~ பாரM ~

நM kP அ�சT +கவfகI அைனE3M தG
ேபா3 ஆ8>லEFT தாP அைம)க9ப:;

இய)க9ப:; வj>Pறன. இQFய ெமா�
க[T kP அ�சT +க வfகைள அைம9ப3
சாEFயM எPறாNM, அ3 5HEத +யGDகI 
இ3வைர எ;)க9படாமT இjQதன. ஆனாT, 
தகவT ெதா�T �:ப உல>T +தT இட8
க[T இய85M ைம)ேராசா9: மGZM m5I
RZவன8கI இதைன� சாEFயமா)5M +யG
Dக[T இற8>_Iளன. sK9 RZவனEFP
உத _டP இQத மாGறM அமN)5 வjM.
இQFய அர�M, இQத இj RZவன8கைள
 ைர T இQத வசFையE தjமாZ ேக:;) 
ெகா!;Iளன.

இQFய ஜனEெதாைகST, 20% ம)கI தாP
ஆ8>ல ெமா�ைய9 ேபD வj>Pறன]. அதா
வ3, ெமாEத ம)கI 130 ேகாK9 ேபfT, 26 
ேகாK ேப] தாP, ஆ8>ல ெமா�ைய) ைகயா-
4>Pறன]. ஆனாT, இைணயEைத9 பயPப
;E3ேவா] எ!p)ைக, 2016 ஆM ஆ!KP
இZFST, 46.2 ேகாKயாக இj)5M எPZ
ெதf )க9ப:;Iள3. ஆ8>லEைத9 பயP
ப;Eத) mKய ம)க[P எ!p)ைகைய)
கா:KNM, இைணயEைத9 பயPப ;E3ேவா]
எ!p)ைக kக அFகமாக உIள3. எனேவ,
இQFய ெமா�க[T, kP அ�சT +கவfகI
அைம)க +K_M எPறாT, அ3 இQ Fய]
க4)5 ஒj ெபfய வர9iரசாதமாக இj)5M.

ைம)ேராசா9:, m5I, sK9 ஆ>ய RZவ
ன8கI இ3 5HE3 இQFய அர�டP நடEFய
m:டEFT, தகவT ெதா�T �:ப 3ைறSP

இைண� ெசயலாள] ரா�� பPசாT கjE3 
ெதf )ைகST, “பாரF ெந:” எPற F:-
டEFP wy, இர!; ல:சE3 50 ஆSரM
>ராம ப�சாயE3கI, வjM ஐQ3 ஆ!;
க[T, அFேவக இைணயE3டP இைண)க9
ப;வா]கI எPZ mH_Iளா]. kP அ�சT
அைனவfP வாy)ைகST kக +)>யM
எPZM, இைணய சகா9தEFT, K�:டT உல-
கE3டP இைணய, அவ ரவ] ெமா�ST kP
அ�சT +கவf அைம9ப3 +தT பK எPZM
mHனா]. ஆ8>லEைத எEதைன ேப] பK)
கgM, உI�; ெசh FடgM +K_M எPZM
ேகI எv9iனா].

ைம)ேராசா9: மGZM m5I RZவன8கI,
இQFய ெமா�க[T, kP அ�சT +க வf
கைள அைமE3 வழ8க ெதா�T �:பM தயா
ராக உIள3 எPZ ெதf  E3Iளன]. இFT
சMபQத9ப;பவ]கI அைனவjM, ஒேர ஒj
க:டைம9iT வQ3 ெசயTப:டாT தாP இ3
ெவGHகரமாக அமTப;Eத +K_M எPZM
அH Eதன]. தGேபா3, >ேர)கM, ர�யP, 
�னM மGZM இQF ெமா�க[T kP அ�சT 
+கவfகைள அைம)க +K_M எPறன].

sK9 RZவனE தைலவ] mZைகST, இQத 
எ!ணேம kக உGசாகM தj வதாக உIள3
எPZ ெதf Eதா]. அேத ேவைளST, இQFய
அர�, ம)க4)கான இைணய) க:ட ணEைத)
5ைற)க ேவ!;M எனgM ேவ!;ேகாI
 ;Eதா]. இைண யEFNM, இQ Fய ெமா�
க[P பயPபா; 5H9iடEத)க அள T
உய]Q3 வQ3Iளைத_M 5H9i:டா].
இQFய ெமா�க[T kP அ�சT +க வfகI

இ;<ய ெமா8க01 இெம@1 AகவB
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இQத K�:டT உல>T ஒjவ] ஏறEதாழ
5ைறQத3 பE3 பா%ேவ]:க4)5 ேமT
பயPப;Eத ேவ!Kய3Iள3. வ8>கI 180
நா:க4)5 ேமT, க:டாயமாக பா%ேவ]ைட
மாGற� ெசாTl) க:டாய9ப;E3>Pறன.
இFT, வ8>கI, `ரைபT (Profile) பா%ேவ]:
மGZM :ராPஸா)சP (Transaction) எPற ஒP
ைற_M அைம)க� ெசாTl_M, அவGைற_M
5H9i:ட கால) ெக; T மாGற� ெசாT
l_M அHgZE3>Pறன. சaக ஊடக8கI,
kP அ�சT அ)கg!:;கI, Dல இைணய
தள8கI என எEதைன வைக இட8க[T 
நாM பா%ேவ]:கைள9 பயPப;Eத ேவ!K
_Iள3. வ8> கண)5க[T பயPப;E3M
பா%ேவ]:கைள) கா:KNM, நM கM9e:
டfT பயPப;E3M பா%ேவ]:கI தாP kக
+)>யமானைவ எPZ நாP கj3>ேறP.
ஏெனPறாT, வ8> கண)>P பா%ேவ]Kைன

மறQ3 :டாT, RF பfமாGறEைத, ஏ.K.
எM. ைமய8கI அTல3 ேநர Kயாக வ8>
க[T ேமGெகாIளலாM. ஆனாT, கM9 e:
டfP பா%ேவ]ைட மறQ3 :டாT, அ�வ
ளgதாP. எQத ேவைல_M ஓடா3. யாfட+M
ெசPZ +ைறSட +Kயா3.

 !ேடா% 10 இய)கEFT, நாM ெச:
ெசhத பா%ேவ]ைட மறQ3  :டாT, அதைன 
s ெச: ெசhFட “பா%ேவ]: sெச: K%)”
ஒPைற உjவா)> ைவE3) ெகா!; பயP
ப;EதலாM. இதைன எ9பK தயாfE3 பயPப
;E3வ3 எPZ பா])கலாM. அதG5 +Pன],
ஒj DZ எ�சf)ைக. இQத பா%ேவ]: sெச: 
K%) ெசயT+ைற,  !ேடா% 10 D%
டEFT, x8கI ேலா)கT அ)கg!: ஒPைற9
பயPப;EF இjQதாT தாP இய85M. 
ைம)ேராசா9: அ)கg!: ெகா!; அைமE-
FjQதாT இய8கா3.

வjM ப:சEFT, இைணய9 பயனாள]கI
எ!p)ைக kக அFகமாக வள]�D அைட_M
எPறா].

ேமNM இQத மாGறEFP iPன pST,
இதைன ஊ)5 )5M வைகST, m5I RZவ
னEFP ‘ P F:டM’ உIள3. அ¡க +K
யாத இட8க[T வD9ேபாj)5,  !pT
பற)5M ப PகI aலM இைணய இைண9
iைன இQFயா T வழ8க இj)>ற3. அேத
ேபால, m5I, இQFய ெரST ெடT RZ-
வனE3டP இைணQ3, இலவச இைணய
இைண9iைன ைவ i aலM இQFய ரST
Rைலய8க[T ெதாட]Q3 வழ8> வj>ற3.
தGேபாைத)5 நாெளாPZ)5 20 ல:சM ேப] 
இதைன9 பயPப;EF வj>Pறன] எPப3
உGசாகa:;M தகவலா5M.

aPறாவதாக, மlவான  ைலST %மா]:
ேபாPகI இQFயா T  Gபைனயா> வj
>Pறன. இைவ இைணய இைண9iG5 எ[
தாக வ� அைமE3E தjவதாT, இைவ_M
இைணய9 பயPபா:Kைன ஊ)5 E3 வj

>Pறன. இQத ¢yRைலக[T, இQFய ெமா�
க[T kP அ�சT +கவf எPப3, K�:டT
இQFயாைவ ேநா)>  ைரQ3 வjM இQFய
ம)க[P வாy)ைகST ெபjM மாGறEைத
 ைர T ெகா!; வjM எPபFT ஐய
kTைல.

NOேடா+ 10: பா+ேவEH VெசH W+-
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பா%ேவ]: sெச: K%) எPப3 நாM, 

_.எ%.i. :ைர� ஒPHT உjவா)5M ைபT
ஆ5M. இதைன உ8கI ெப]சனT கM9
e:டfT, இைணE39 பயPப;EFனாT,
 !ேடா% 10 லா) %>sAT நM பா%-
ேவ]ைட sெச: ெசhFட இ3 உத  ;M. இQத
K%)ைக ஒj +ைற உj வா)> ைவE3)
ெகா!டாT ேபா3M. iPன], அதைன எ9
ேபா3M பயPப;EF) ெகாIளலாM. (ஆனாT,
இQத _.எ%.i. :ைர ைன எ85 பEFரமாக
ைவE3) ெகாI>ேறாM எPப தைன Rைன T 
ைவEFj)க ேவ!;M) இA எ9பK இதைன
உjவா)5வ3 என9 பா])கலாM.
1. _.எ%.i. :ைர ைன உ8கI ெப]சனT

கM9e:டfT இைண)கgM.
2. அ;E3  !ேடா% w + எ% அvEதgM.

இதஆT ச]� பா] >ைட)5M.
3. அFT User Accounts என ைட9 ெசhFடgM.
4. ெதாட]Q3 User Accounts எPபFT >[)

ெசhFடgM.
5. அ;E3 Create a password reset disk எPபFT

>[) ெசhF;க.
6. அ;EதபKயாக, Next எPபFT >[) ெசhF

டgM.
7. அ85 >ைட)5M wy  f ெம} T >[)

ெசhF;க.
8. ெதாட]Q3, எQத சாதனEFT பா%ேவ]: 

sெச: K%) உjவா)க9பட ேவ! ;ேமா,
அFT >[) ெசhF;க.

9. இA, உ8கI ேலா)கT அ)கg!: பா%
ேவ]ைட ைட9 ெசhFடgM. இ3 உ8கI
ெப]சனT கM9e:டj)5I �ைழய x8கI 
பயPப;E3M பா%ேவ]டாக இj)க 
ேவ!;M.

10.அ;E3 Next எPபFT >[) ெசhF;க.
பா%ேவ]: sெச: K%) உjவா)க9ப;M.
உjவா)க9ப;M ெசயTபா; எ�வளg 
+KவைடQFj)>ற3 எPZ கா:ட9ப;M.

11.இQத Rைல 100% ஐ அைடQதgடP, Next
எPபFT >[) ெசhF;க.

12.ெதாட]Q3 Finish எPபFT >[) ெசh3
ெவ[ேய வjக.

உjவா)க9ப:ட _.எ%.i. sெச: ‘K%)
>ைன’ ேப] ஏேத}M எvF, பE Fரமாக
ைவ)கgM.
இA இதைன9 பயPப;EF எ9பK பா%-

ேவ]ைட sெச: ெசhவ3 எ9பK எPப3 என9 
பா])கலாM.
1. +தlT, உ8கI ெப]சனT கM9e:டfT

sெச: K%)ைக இைணE3, கM9 e:டைர 
¤: ெசhFடgM. sெச: K%) இj9பைத
உண]Q3 ெகா!ட கM9e:ட] அதGகான 
ப)கEFைன) கா:;M. அFT உIள wy f
ெம} T >[) ெசhFடgM.

2. எQத :ைர T உ8க4ைடய பா%ேவ]:
sெச: K%) உIள3 எPபைத) கா:டgM.

3. Reset Password எPபFT >[) ெசhFடgM.
4. ெதாட]Q3 இj+ைற Next >[) ெசhFட

ேவ!KயFj)5M.
5. அ;E3 >ைட)5M wy f ெம} T

>[) ெசhFடgM.
6. அ;E3 Next >[) ெசhFடgM.
7. இ85 `Fய பா%ேவ]: ஒPைற அைம)

கgM.
8. u!;M அேத `Fய பா%ேவ]Kைன உI

�; ெசhFடgM.
9. அ;E3 Password Hint ஒPைறE தர ேவ!;M.
10.ெதாட]Q3 Finish எPபFT >[) ெசh3

ெவ[ேயறgM.
உ8கI ெப]சனT கM9e:டj)கான

பா%ேவ]: அைம)க9ப: ; :ட3. இA,
இதைனேய பயPப ;EF உ8கI கM9e:டைர
இய)கலாM.

ெரச`�ச$: (Resolution) மாrBடR Hைர
அ/ல6 அ89/ பட= ஒ4T/ எSத அள1P<
sெடq/$ உKளன எ4பைத( <T(க இSத
அளt அல< ெசா/ைலA பய4பIE6_ேறா=. 
ஒb மாrBடm/ இ6 அத4 h(ெஸ/கைள( 
<T(_ற6. எIE6( காBடாக 17 அQ<ல
மாrBடm/ இ6 1024 x 768 h(ெஸ/ ஆக
இb(<=. அ8kA ப[வ= மPU= $ேகனm/
ெரச/fச4 எ4ப6 ஒb ச6ர அQ<லEH/ 
எEதைன gK]க]/ (Dots per Inch - DPI)
sெடq/$ தரAபBIKள6 எ4பைத இ6
<T(_ற6. அ/ல6 ஒb ச6ர அQ<ல
இடEH/ எEதைன 6] இQ( அ/ல6 ேடானR
ெத](கAபI_ற6 எ4பைதJ= ெரச/fச4
எ4பத4 oல= ெசா/லAபI_ற6.
ெமாைப` ேபா$ �Jன`: ெமாைப/ ேபாr/
9(ன/கK எSத அள1/ ெபறAபI_4றன
எ4பைத( காBI= இ4[ேகBடR அைனE6
ேபா4க]v= இb(<=. இ6 <ைறவாக
இb(<=ேபா6 ேர[ேயஷ4 எ4Z= கHRx8k
அHகமாக இb(<=. சmயாக இb(<= ேபா6
yதமாகஇb(<=.ேமv=<ைறவாகஇb(ைக./
y4 ச(HJ= அHக= ெசலவz(கAபI=. எனேவ
9(ன/ mசAஷ4 <ைறவாக இb(<= இடEH/
இbS6 ேபkவதைனE தI(கt=

“ெதB;X ெகா:YZக:”
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கM9e:டைர9 பயPப ;E3M ஒ�ெவாj
+ைற_M, நாM m5I ேதடT சாதனEைத9 

பயPப;EதாமT இj9பFTைல.  இைண
யEFT நம)5 ேவ!Kய தகவTகைளE ேதK9
ெபZவFT, m5I நம)5 ெபjM உத  ெசh-
>ற3. இQதE ேதடைல இP}M  ைரவாக
ேமGெகாIள m5I Dல 5Z)5 வ�கைள
நம)5E தQ3Iள3. அவGHT DலவGைற
இ85 பா])கலாM.

இைணய தளP க-டைள (The site: command)

இQத ஆ9பேர:ட] aலM, நாM நம)5E
ேதைவயான தகவTகைள, ஒேர ஒj தளEFT 
ம:;M ேத;MபK ெசhFடலாM. எ;E3)
கா:டாக, Fனமல] இைணய தளEFT ம:;M
Bluetooth எPற ெசாTைலE ேத;வதாக
இjQதாT, bluetooth site www.dinamalar.in என)
ெகா;)க ேவ!;M. இQத க:டைளயான3,
Fனமல] இைணய தளEFT ம:;M,  Bluetooth
எPற ெசாT உIள ப)க8கைளE ேதKE
தjமாZ ேக:>ேறாM. இதனாT, மGற இைண
யதள8க[T இQத ெசாT பயPபா; உIளதா
எPற ேதடT ேமGெகாIள9பட மா:டா3.

xk(]-ட வைக தளSக�` ம-;P ேதட`
(inurl:command)

இQத ஆ9பேர:ட] க:டைள aலM,
நாM ேதK9 ெபற  jM`M ேதடைல, 5H9
i:ட வைக தள8க[T ம:;M ேத;MபK 
அைம)>ேறாM. எ;E3) கா:டாக computer
resources எPற ெசாGகI சா]Qத தகவTகைள, 
கT )ெகன உIள தள8க[T ம:;M ேதK9
ெபற ேவ!;M என  jMiனாT, computer
resources inurl:edu எPZ ெகா;)க ேவ!;M.

NளJகP ேவR;P ேதட` (define: “word”)

ேதடT க:டEFேலேய நாM DலவGHG
கான  ள)கM மGZM  fவான 5H9`கைளE

ேதK9 ெபறலாM. ஒj ெசாT 3Tlயமாக
எPன ெபாjைள) ெகா!;Iள3 எPZ x8கI
ெதfQ3 ெகாIள இQத) க:டைளைய9 பயPப
;EதலாM. எ;E3) கா:டாக, super computer எP
பதGகான  ள)கM ேதைவ எAT, define: super
computer எPற க:டைளைய) ெகா;)கலாM.

xk(]-ட ெசா` உHள ெடJ,-
பJகP ம-;P ேதw( ெபற (intext command)

 இQத ஆ9பேர:ட] க:டைள aலM, ஒj
5H9i:ட ெபாjI 5HE3E ேத;ைகST,
5H9i:ட ெசாT பயPப;Eத9 ப:;Iள
இைணய9 ப)க8கைள ம:;M  ேதK) கா:ட�
ெசh>ற3. எ;E3) கா:டாக, soup recipes எP
ப3 5HEத தகவTகைளE ேதK9 ெபZ ைகST,
நம)5 ‘chicken’ எPற ெசாT பயPப;Eத9
ப;M தள8கI ம:;M ேதK9 ெபற,  soup
recipes intext:chicken எPZ க:டைள ெகா;)க
ேவ!;M. m5I, chicken எPற ெசாT உIள,
soup recipes 5HEத இைணய9 ப)க8கைள
ம:;M கா:;M.

‘‘convert’ க-டைள

இ3 ஒj ஆ9பேர:ட] இTைல; ~T எPZ
ெசாTலலாM. இ3 பPனா:; பண மF9ைப) 
ைகயாI>ற3. இQFய ¦பாh மF9iG5 அெம
f)க டால] எ�வளg? எPற  னா G5,
அPைறய பPனா:டள லான மF9iT
டால] மF9ைப) கா:;M. இேத ேபால எQத
நா:; கரPD)5M ெபறலாM. எ;E3) கா:-
டாக, convert 100 INR to usd எPற க:டைள)5
¦.100)5 இைண யான அெமf)க டால] எ�வ-
ளg எPZ கா:ட9ப;M.

ேமேல கா:ட9ப: ;Iள 5Z)5 வ�கI, 
நM ேதடைல  ைரவாகgM எ[தாகgM
ேமGெகாIள வ� தj>Pறன. இேத ேபால 
பல 5Z)5 வ�கI உIளன. இவGைற அHQ3 
நாM ேதைவ9ப;Mேபா3 பயPப ;EதலாM.

./01 ேதட41 56-/ வ8க:

இைணயz ேதட{Jx( )Mயவரா!
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ெமா#த ப'க)க*
ேவ]KT டா5ெம!: தயாf)5Mேபா3, ப)
க8க[P எ!p)ைகைய அைம9ப3 நM
அைனவfP வழ)கM. அQத டா5ெம!KT
ெமாEதM எEதைன ப)க8கI எPபதைன_M
அத}டP இைணE3, ஒ�ெவாj ப)கE-
FNM வjமாZ அைம)கலாM. இதைன டா5-
ெம!KT �T: ஒPைற அைம9பதP aலM 
ெகா!; வரலாM. இதG5) wேழ கா: K_Iள
பK ெசயTபட ேவ!;M.
1. எQத இடEFT ெமாEத ப)க8க[P எ!-

p)ைக வர ேவ!;ேமா, அQத இடE
FG5) க]சைர) ெகா!; ெசTலgM.

2. f9ப}ைடய Insert ேட9 ேத]Qெத;)க9பட
ேவ!;M.

3. Text 5¦9iT Quick Parts எPபFT >[)
ெசhFடgM. இ85 wy  f ெம} ஒPZ
>ைட)5M. இFT Field எPபதைனE ேத]Q
ெத;)கgM. ேவ]: Field டயலா) பா)
§ைன) கா:;M.

4. அ;E3 Categories wy f ப:KயlT,
Document Information எPபதைனE ேத]Qெத
;)கgM. Field Names எPபFT NumPages
எPபதைனE ேத]Qெத ;)கgM. அ;E3 
டயலா) பா)ைஸ aK, �Tைட இைண)க
ஓேக, >[) ெசhFடgM.
இA, ெமாEத ப)க எ!கI எ!p)ைக

உ8கI டா5ெம!KT கா:ட9ப;M.

+,-./ட ப'க1 ெச3ல
�க xளமான, ¨GZ) கண)கான ப)க8கI
அட8>ய டா5ெம!: ஒPைற உjவா)>
Sj)>�]கI. இFT x8கI எK: ெசhFட
எ!¡M ெட)%: உIள ப)கM ஒPZ)5�
ெசTல  jM`>�]கI. இதG5 எPட]
அvEF� ெசPறாNM, %5ேராT பா] அvEF� 
ெசPறாNM சGZ ேநரM ஆ5M. ேமNM 
ஒேர +யGDST ெசTல +Kயா3. +Pேன
iPேன ெசPZ RZEF9 iPன] நாM
 jM`M இடEFG5 வர ேவ!;M. சfயாக
ஒj 5H9i:ட ப)கEFG5� ெசTல ஒj 
�j)5 வ� உIள3.

Edit ெம} ெசPZ, Go To ெசTலgM. அTல3
எ95 w அvEதgM. உடேன, Find and Replace
டயலா) பா)%, Go To எPற if T Fற)க9
ப;M. இட3 ப)கEFT x8கI ெசTல  jM-
`வ3 எQத அK9பைடST Page, Line, Section
எனE ெதாட8> 13 ஆ9ஷPகI >ைட)5M.
இFT Page ேத]Qெத;E3, வல3 ப)கM, ப)க
எ!ைண ைட9 ெசh3, iPன] ஓேக >[) 
ெசhதாT, 5H9i:ட ப)கM கா:ட9ப;M.

எ6#ைத8 9:'க
இ: வ=க*

எM.எ%. ஆ�% ெதா59iT எQத ஒj 
ைபlNM காண9ப;M எvEFP அளைவ9 
ெபfதா)கgM DH யதாக மாGறgM இர!;
 த க:டைளகI பயPப;Eத9ப;>Pறன.
அைவ

Ctrl + Shift + > மGZM Ctrl + Shift + < என ஒj
வைக.

Ctrl + [ மGZM Ctrl + ] என ஒj வைக.
ஏP இர!;  தமான க:டைளகI? இதP 
ெசயTபா:KT ேவZபா; உ!டா? என) 
ேக:டாT ஆM எPZதாP ெசாTல ேவ!;M. 
எvE3 அளg)கான wy f_M ப:Kயைல9
பா]EதாT இதGகான  ைட ெதf_M. இQத 
ப:KயlT வfைசயாக எvEFP அளg இj)
கா3. 8 ljQ3 12 வfைசயாக வjM எ!
iPன] 14, 16 என� ெசTNM. 

அ9பKயானாT எvEFP அளg 13,15
ேவ!;M எPறாT எPன ெசhவ3? இ8ேக 
தாP ேமேல mற9ப:ட இj வைக) க:ட
ைளகI ேவZப;>Pறன. +தlT தர9ப:ட
aPZ wகI இைண9` (Ctrl + Shift + >) எvE3
அளg ப:KயlT உIள எ! பK அளைவ9
ெபj)5M, 5ைற)5M.

எ;E3) கா:டாக இQத க:ட ைளைய9
பயPப;E3ைகST 12)59 iP எvEFP
அளg 14 ஆக உயjM. 14T இjQதாT 5ைற)
5Mேபா3 12 ஆக) 5ைற)க9ப;M. ஆனாT
இர!டாவ3 வைக) க:டைளயான இர!; 
w (Ctrl + [) க:டைளைய9 பயPப;E3ைகST
அைவ எvEFP அளைவ ஒ�ெவாPறாக)
5ைற)5M, m:;M.
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ஷா?/க/ வ=க*
Ctrl+-1: டயலா) பா)ைஸE Fற)5M. இதP

aலM ெசTக[P வKவைம9ைப மாGறலாM
Ctrl+-Page Up: ஒ]) `)>T உIள அ;Eத

©:KG5� ெசTலலாM. Ctrl- +Page Down: ஒ])
`)>T உIள +Qைதய ஒ]) ©:KG5� ெசT
லலாM.

Ctrl-+Shift+-”: இQத ெசTN)5 ேமேல
உIள ெசTlP மF9ைப கா9i ெசh3 க]ச]
இj)5M ெசTlT பF_M.

Ctrl-+’: இQத ெசTN)5 ேமேல உIள
ெசTlT தர9ப:;Iள பா]+லாைவ) கா9i
ெசh3 க]ச] இj)5M ெசTlT பF_M.

Ctrl+-R: க]ச] உIள ெசTlT பFய9ப:
;Iள தகவTகைள) கா9i ெசh3  வல3
ப)கM உIள ெசTக[I ேத]Qெத;)க9ப;M 
ெசTக[T கா9i ெசh3 பF_M.

Ctrl+-D: க]ச] உIள ெசTlT பFய9ப:
;Iள தகவTகைள) கா9i ெசh3 wேழ
உIள ெசTக[I ேத]Qெத;)க9ப;M ெசT
க[T கா9i ெசh3 பF_M.

Ctrl-+‘: ெசTlP மF9` மGZM அதP பா]
+லா)கைள மாGH மாGH கா:ட இQத �j)5
வ�ைய9 பயPப;EதலாM. 

Ctrl-+$: கரPD மF9ைப இர!; தசம
%தான8க4)5 தjM வைகST பா]ம: ெசh
Fட இQத �j)5 வ� பயPப;>ற3.

காெமP:% உIள ெசTகைள ம:;M
ெசல): ெசhFட க!:ேராT+ª9:+ஓ
(Ctrl+Shft+O) அvEதgM. எQத ெசTlNM
கெமP:% இTைல எPறாT No cells found
எPற ெசhF >ைட)5M.

ேத]Qெத;)க9ப:ட பா]+லா G5 எQத
ெசTகI எTலாM ெதாட]` உIள3 எPZ
அHய CTRL+[ அvEதgM.

Ctrl+] wகைள அvEFனாT எQத ெசTlT
க]ச] இj)>றேதா அQத ெசT சMபQத9ப:ட
பா]+லா)கI கா:ட9ப;M.

ª9: + ஆேரா w (Shft+Arrow key)) அvE
FனாT ெசTகI ேத]Qெத;)க9ப ;வ3 ஒj
ெசTN)5 x:K)க9ப;M.

க!:ேராT + ª9: + ஆேரா w
(Ctrl+Shft+Arrow key) அvEFனாT அேத ப;)ைக
அTல3 ெந:; வfைசST ேட:டா இj)5M

கைடD ெசT வைர ெசல«P x:K)க9ப;M.
ª9: + ேஹாM wகI (Shft+Home) அvEத9

ப;ைகST ப;)ைக வfைசSP +தT ெசT
வைர ெசல«P x:K)க9ப;M.

க!:ேராT+ª9:+ ேஹாM (Ctrl+Shft+Home)
wகI அvEத9ப ;ைகST ெசல«P ஒ])
©:KP +தT ெசT வைர x: K)க9ப;M.

க!:ேராT+ª9: + எ!: (Ctrl+Shft+End)
wகI அvEத9ப ;ைகST ெசல«P ஒ]
¬:KT கைடDயாக9 பயPப;Eத9ப:ட
ெசT வைரST x:K)க9ப;M.

எPட] w (Enter) அvEத9ப;ைகST அQத
ெசT +K)க9ப:; க]ச] wழாக உIள ெசT-
N)5� ெசTNM.

@ABC D-@ மைற'க
எM.எ%. ஆ�% ெதா59iT எQத `ேரா>
ராkT, ஏேத}M ~T சா]Qத ஐகாP அjேக 
க]சைர) ெகா!; ெசPறாT, DHய ம�சI 
Rற) க:டEFT, அQத ஐகாP எதGகாக, எPன 
ெசயTபா:KைனE தjM எPற உத ) 5H9` 
>ைட)5M. இ3 நம)59 பல வ�க[T உத
 ;வதாh இj)5M. நாM நP5 ெதfQ3
பயPப;E3M ஐகாP uதாக� ெசTைக SNM
இேத 5H9` >ைட)ைகST, நம)5  j9ப-
kTலாததாக இj)5M. இQத %>sP K9ைஸ
ேதாPறாமT மைறEFட, எ)ெஸT `ேரா >
ராkT எPன ெசhFட ேவ!;M என இ85 
பா])கலாM.
1. எ)ெஸT ஆ9ஷP% டயலா) பா)ைஸE 

Fற)கgM. எ)ெஸT 2007T, ஆ�% 
ப:டP அvEF, iPன] >ைட9ப வGHT, 
எ)ெஸT ஆ9ஷP% எPபFT >[) 
ெசhFடgM. எ)ெஸT 2010 ெதா59iT,
f9பAT ைபT ேட9 ேத]Qெத ;E3 அFT
Options எPபதைன) >[) ெசhF;க.

2. டயலா) பா)§T, இட3 ப)கM, Popular
(Excel 2007) அTல3 General (Excel 2010) ேத]Q
ெத;)க9ப:Kj9பைத உZF ெசhF;க.

3. இ85 >ைட)5M ScreenTip Style wy f
ப:KயைலE FறQF;க. இ85 Don't Show
ScreenTips எPபதைனE ேத]Qெத;E3, ஓேக
ெகா;E3 ெவ[ேயறgM. இA %>sP
K9% ேதாPறா3.
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இQFய ேப%`) பயனாள]கI அைனவjM,
த8க4ைடய %மா]: ேபாAT, இைணய
இைண9` எ3gkPH, ேப%`) தளEFG5�
ெசTலலாM. இதG5 *325# எPற எ!¡)5
டயT ெசhதாT ேபா3M.

இQத ஏGபா:Kைன Fonetwish எPற ேசைவ
_டP இைணQ3 ேப%`) RZவனM ஏGப
;EF_Iள3. இQத ேசைவSைன வழ8க,
ெமாைபT ேசைவ RZவன8க4M ஒE3
ைழ)க ேவ!;M. அQத வைகST, இQ
Fயா மGZM இQேதாேனªயா T இய85M
ெமாைபT ேசைவ RZவன8கேள இதைன9
பயPப;EF வj>Pறன. ஏ]ெடT, டாடா
ெடாேகாேமா, ஐKயா மGZM ஏ]ெசT ஆ>ய
இQFய ெமாைபT ேசைவ RZவன8கI தG
ேபா3 இQத ேசைவ)கான வ�ைய அைமE3E 
தQ3Iளன.

Fonetwish எPப3, இைணய இைண9
iPH, ேப%`) தளEைத9 பயPப;Eத வK
வைம)க9ப:ட ஒj சா9:ேவ] r]வா5M.
Fonetwish எPற ேசைவ, USSD (Unstructured 
Supplementary Data) எPபதP அK9பைடST
இய85>ற3. இைணய ேட:டா F:டM எ3
gkPH ெமாைபT சாதன8கைள இய)5M
ெசயl இ3. D8க9¤fT தைலைம இடEைத)
ெகா!; இய85M U2opia Mobile எP}M RZ
வனM கா9`fைம ெபGZIள ேசைவ ெசயl
இ3. இதP அNவலகM இQFயா NM உI
ள3. இQFயா T, ேம:f)% பா]:ன]% இQ
Fயா எP}M RZவனM இதP ேசைவSைன9
ெபjQெதாைக ெகா;E3 வா8>9 பயPப-
;EதE தj>ற3.

USSD (Unstructured Supplementary Data) எP
ப3, ெமாைபT ேபாP (�.எ%.எM. ெதா�T 

�:பEFT இய85M ெமாைபT ேபாP)  ஒP
Z)5M, ெந:ெவா])>T இய85M அ9 [
ேகஷP `ேரா>ராM ஒPZ)5M இைடேய 
ெட)%: வ� தகவTகைள அ}9ப) mKய 
உலகளா ய இய)க +ைறைம ஆ5M. இதP
வ� தாP +P m:Kேய க:டணM ெசNEF9 
பயPப;E3M ேராk8 வ�+ைறகI இய)
க9ப;>Pறன. ெமாைபT வ� நாM ேமG
ெகாI4M ‘அர:ைடகI’ (Chatting) அைனE3M
இQத ெதா�T �:பM தாP சாE Fய9ப;E
3>ற3.

இைணய இைண%&'( ேப+,-
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இ3 ஏறEதாழ எ%.எM.எ%. அ}9`M

D%டM ேபால இjQதாNM, அQத ேநரEFT 
ம:;ேம இய85M. ெமாைபT ேபாAT எ%.
எM.எ%. அ}9ப9ப:டாT, அ}9ப9ப;M 
ெமாைபT ேபாP “% :� ஆ9” RைலST
இjQதாNM, இய)கேம இTலாத RைலST
இjQதாNM, அதP இய)கM ெதாட85M 
வைர, ச]வfT ைவ)க9ப:;, இய)கM
ெதாட8>யgடP அ}9ப9ப;M. _.எ%.
எ%.K. ெதா�T �:பM, �.எ%.எM. ெதா�T
�:ப ஆவண8க[T, GSM 02.90 மGZM GSM
03.90. எPற ெபயfT அைழ)க9ப;>ற3.

பPனா:டள T 30 ேகாK)5M ேமலா
னவ]கI, Fonetwish ேசைவSைன9 ெபGZ
வj>Pறன]. இQFயா, ெதP>ழ)5 ஆDய
நா;கI, மEFய >ழ)5 மGZM ஆ9if)க
நா;க[T இதP பயனாள]கI உIளன].

இதைன9 பயPப;Eத, ேமேல ெசாTல9
ப:ட இQFய ெமாைபT ேசைவ RZவன8
க[P ேசைவ பயPப;Eத9ப;M %மா]: 
ேபாPகI இj)க ேவ!;M. அவGHT *325#
எPற எ!¡)5 டயT ெசhFட ேவ!;M.
iPன], >ைட)5M FைரST, ேப%`) eச] 
ேநM மGZM பா%ேவ]: உI�; ெசhFடT
ேவ!;M. அதP iP, உ8க4)5, உ8க[P
ேப%`) தளM பயPப;Eத >ைட)5M.

உ8கI ப)கEFT எPன எPன ேசைவ
கைள9 பயPப;EதலாM. இலவசமாக, உ8கI
%ேட:ட% தகவைல அ9ேட: ெசhFடலாM.
ெசhFகைள (News Feed) வாD)கலாM. ேநா:
KiேகஷPகைள) காணலாM. ந!ப]க4)5
ெசhF அ}9பலாM. ெமேச{ அ}9பலாM, 
ெபறலாM. ந!ப]க[P iறQத நா:கI 5HEத

தகவTகைள) காணலாM. ஆனாT, ேநா:-
KiேகஷPகைள அைம)க, ந!ப]கைள
இைண)க நாI ஒPZ)5, அளவGற ேநரE-
FG5 ேப%`) தளEFைன9 பயPப ;Eத, ¦.1
ெசNEத ேவ!;M.

லாவா {Uவன=, த4 A வmைச./, ‘A 68’ எ4ற
பBெஜB 1ைல $மாRB ேபாைன அ ைம./
1Pபைன(< அT*கAபIEHய6. இத4
Hைர 4 அQ<ல அள1/ 800 × 480 h(ெஸ/
அடREHJட4 தரAபBIKள6. இத4 [$hேள
WVGA TFT வைகைய8 ேசRSத6. இத4 <வாB
ேகாR AராசசR 1.2 _கா ெஹRB$ ேவகEH/
இயQக( �[ய6.

ரா= ெமமm 1 �.h. மPU= $ேடாேர� ெமமm
8 �.h. ஆக உKள6. ைம(ேரா எ$.[. காRB
ெகா I, $ேடாேர� ெமமmைய 32 �.h. வைர
உயREH( ெகாKளலா=. இH/ ஆ BராqB 
6.0 மாR�மலாq ஆAபேரB[Q 9$ட= 
இயQ<_ற6.

இர I 9=கைள இSத $மாRB ேபாr/
பய4பIEதலா=. எ/.இ.[. Aளா� இைணSத

5 எ=.h. Hற4 ெகா ட ேகமரா h4gறமாக
இயQ<_ற6. *4gறமாக இயQ<= 0.3 எ=.
h. Hற4 ெகா ட ேகமராt= எ/.இ.[. Aளா� 
ெகா IKள6.

இத4 பmமாண= 134 x 66 x 9.6 y�. ஆக
உKள6. எைட 130 _ரா=. ெநBெவாR(
இைணAhP< 3�, ைவ h, g`pE மPU= �.h.
எ$. ஆ_ய ெதாz/ �BபQகK இயQ<_4றன.

இH/ தரAபBIKள ேபBடm 1750 mAh Hற4
ெகா ட6.

o4U வ ணQக]/ ெவ]யா_JKள இSத 
பBெஜB 1ைல $மாRB ேபாr4 அHக பBச
1ைல �. 4,599. 9ல 1Pபைன ைமயQக]/,
�. 4,049(<( _ைட(_ற6. இSHயா *Dவ6= 
ெமாைப/ 1Pபைன ைமயQக]/ இதைன 
வாQகலா=.

லாவா ஏ 68 பHெஜH +மாEH ேபா'
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அைன வjM தP %மா]: ேபாPகைள 
வா8க ேவ!;M எPற ேநா) 5டP, 

அைனE3 Rைல  ைல க [NM சாMச8 தP 
%மா]: ேபாPகைள ெவ[ S:; வj > ற3. 
ேகல)§ ஏ வf ைசST அ!ைமST Samsung 
Galaxy A 510 F எPற %மா]: ேபாைன, அFக 
ப:ச  ைல ¦. 21,900 என) 5H S:;  G 
ப ைன)5 அH +கM ெசh 3Iள3.

ஆ!:ராh: லாlபா9 ஆ9ப ேர:K8 D%-
டE 3டP ெவ[ யா > _Iள3 இQத ேபாP. 
இதைன மா]�மலாh D%டE FG5 ேமMப-
;EF) ெகாIளலாM. இFT இர!; நாேனா 
�.எ%.எM. DMகைள இய)கலாM. இதP பf-
மாணM 144.8 x 71 x 7.3 ku. எைட 153 >ராM. 
இதP Fைர 5.2 அ8 5ல அள T, ெகாfTலா 
>ளா% 4 பா3 கா9 ̀ டP அைம)க9ப: ;I-
ள3. இதP K% iேள Super AMOLED வைக-
_டP ெகபா DK� ட� %>sP ஆகE தர9-
ப: ;Iள3. 1080 x 1920 i)ெஸT அட]EF 
ெகா!ட3. மT:K ட� வச F_M உIள3. 
இைச9 if ய]க 4)5 3.5 ku ஆKேயா ஜா) 
மGZM லg: %�)க] ெகா! ;Iள3. இதP 
ராM ெமமf 2 �.i. %ேடாேர{ ெமமf 
16 �.i. 128 �.i. வைர FறP ெகா!ட 
ைம)ேரா எ%.K. கா]ைட9 பயPப ;EதலாM. 

ெந:ெவா]) இைண9 iG5 �.i.ஆ].எ%., 

எ:{, 3�, 4�, ைவ i, `4~E, எP.எ9.D., 
_.எ%.i. ெதா�T �:ப8கI இய8 5 >P-
றன. இதP iP ̀ ற) ேகமரா 13 எM.i. FறP 
ெகா!ட3.  நா K)5 30 iேரM இய)5M 
 Kேயா FறP ெகா!ட3. +P ̀ ற) ேகமரா 5 
எM.i. FறP ெகா!ட தாக உIள3. 

ஏv வைக ெசPசா]கI இQத %மா]: 
ேபாAT இய8 5 >Pறன. 

எ%.எM.எ%., எM.எM.எ%., இெமST, 
`� ெமST, இP%ட!: ெமச�ச] வச F
கI தர9ப: ;Iளன.  எ�.K.எM.எT. iர gச] 
தர9ப: ;Iள3. ேபா:ேடா மGZM  Kேயா 
எK:ட] மGZM டா5ெம!: எK:ட] 
ஆ>யன தர9ப: ;Iளன. 

இதP அFக ப:ச  ைல ¦. 21,900. 

இ4ெட($ {U வன= gHய ெமாைப/ ஆAப-
ேரB[Q 9$ட மான Sailfish OS 2.0 இைணSத 
$மாRB ேபா4 ஒ4ைற Intex Aqua Fish எ4ற 
ெபயm/ 1Pப ைன(< அT *க= ெசq 6Kள6. 
ஏAர/ மாத= எHRபாR(கAபBட இSத $மாRB 
ேபா4, தPே பா6 சSைத(< வS 6Kள6. இத4 
அHக பBச 1ைல �. 5,499 எ4ப6 <TA h டE-
த(க6. இத4 9றAப=சQகK:

ைஹ ெடப rஷ4 ஐ.h.எ$. [$ hேள ெகா ட, 
1280 x 720 h(ெஸ/ அடRE H JKள 5 அQ <ல 
அள 1 லான Hைர, 1.3 _கா ெஹRB$ ேவகEH/ 
இயQ<= <வா/கா= Snapdragon 212 (MSM8909) 
AராசR. இத Zட4 Adreno 304 GPU இைணAg. 2 
�.h. அள 1 லான ரா= ெமமm, 16 �.h. அள 1 லான 
$ேடாேர� ெமமm தரAபB IKள6. $ேடாேர� ெமம-
mைய ைம(ேரா எ$.[. காRB ெகா I அH கA
 ப IEH( ெகாKளலா=. இH/ இர I 9=கைள 

இய(கலா=. இH/ h4 g ற மாக எ/.இ.[. Aளா� 
இைணSத, 2 எ=.h. Hற4 ெகா ட ேகமரா தரA-
பB IKள6. இத4 பm மாண= 142.4x72x9.6 y�. 
எைட 150 _ரா=. ெநBெவாR( இைணA hP< 4�, 
3�, ைவ h, g`pE 4.0 மPU= �.h.எ$. ஆ_ய 
ெதாz/ �BபQகK இயQ < _4றன. இத4 ேபB-
டm 2,500 mAh Hற4 ெகா ட6.  இள� 9 கAg 
வ ணEH/ வS6KK இSத $மாRB ேபாr4 
1ைல �. 5,499. இ ேப வREதக இைணய தளEH/ 
இ6 _ைட( _ ற6.

Sailfish எ4ப6 gH ய ெதாb ெமாைப/ ஆA-
ப ேரB[Q 9$ட மா<=. இதைன உb வா( _ய 
ேஜாலா அைமA gட4 ஒAபSத= ேமPெ கா I 
இ4ெட($ {U வன= த4 $மாRB ேபாr/ 
இதைன *த4 *த லாக இS H யா1/ அT * கAப-
IE H JKள6. இத4 {ைற <ைறகK இSத ேபா4 
பய4பாB [P< வSத h4னR ெதm ய வb=.

சாFசZ 
ேகல-^ ஏ 510 எ%

a.5,499-/ இ'ெட-+ +மாEH ேபா'
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அHக அள1/ ம(கK இயQ<= இடQக]/ 
இல வச ைவ h வழQ<= வைக./ ஹாB $பாBகK 
அைம(கAபBடா/, கBடண= ெபPU இைணய 
இைணAg வழQ<= {U வ னQகK, தாQக ளா கேவ 
இைணய இைணAg ேவகE Hைன அH கAப IE 6-
வாRகK. அHக ேவகEH/ இைணAg தர மU(<= 
{U வ னQக ]ட= Bராq yக( க  [A gட4 ெசய/-
பட ேவ I=.

ேபரா. s. உல க நாத$, ேகாைவ.

ஆ]/லாத, �mய ஒ]./ இயQ<= 1மான= 
oல= இல வச இைணய இைணAg தb= *யP9 
அT 1 யV4 ஓR அb ைம யான {க� tதா4. 1ள=-
பர= oல= வb மான= ஈB [ னாv=, ம(க]4 
ேதைவ கைள உணRS6 இ6 ேபா4ற *4ேன Tய 
ெசய/பா I கைள ேமPெ காK`= {U வ னQகைள 
நா= கBடாய= வர ேவPக ேவ I=.

எ,. �KzM வாச$, ெச$ைன.

�B[/ இbSத வாேற ேலAடாA க=A fBடR oல= 
ேவைல பாRAபவ4 நா4. 1 ேடா$ 10 9$-
டEH/ ைஹபRேனB {ைல(<E தானாக, மாறா 
{ைல./ ெச/v= வz பP Tய <TAg என(< 
yகt= பய ZKளதாq இbSத6. <TA g(< ந4T.

ஆK. ெஜய �தா, MO��.

b<K மைறE6 ைவE 6Kள ஈ$டR எ($ yகt= 
அbைம. வாq 1BI8 9m(க8 ெசq HI= 9ல ந= 
மனைத இல < வா( _4றன. க=A fBடm/ ப� gm-
ைக./ இ6 ேபா4றைவ ேதைவ தா4. இதைன 
உணRS 6தா4, �<K இவPைற அைமE 6Kள6 எ4U 
{ைன( _ேற4.  எIE6( காB [ ய ைம(< ந4T. 

ஆK. ெஜயபா`, தாPபரP.

�Q<= {ைல மPU= அைசயா {ைல என 
அழ< தyz/ க� r.4 ெசய/பா I கைள 
ெத] வான 1ள(கE 6ட4 தS 6Kள ைம(<= 
எ4 பாராB I த/கK. க� rைய {UEH ைவA-
பH/ இEதைன {ைலகK உKளன எ4U yக 
1m வா கt=, ஒ�ெ வாb {ைல <TEத 1ள(கQ-
க ̀ ட4 தS H bAப6 yக அbைம. க=A fBடR 
மலm4 பலேம இ6தா4. ஆ9 mயR <D 1P< 
ந4T.

இரா. அழ x qzy, MR ;Jக`.

�U ேகா[ சாத னQக]/ 1 ேடா$ எ4Z= 
இல(< {ைற ேவ றாம/ இbAப 6t=, அதP-
கான காலEைத �B [Aப Hv= தவேற இ/ைல. 
உயRSதைத இல(காக உb வா(_( ெகாKவேத 
ெவP T.4 *த/ ப[. ைம(ே ராசாAB {8சய= 
த4 இல( _ைன எBI=. தகவ/ ெதாz/ �Bப 
உலைகE த4 ஆ` ைம.4 2� ெகா I வb= 
எ4ப6 உUH.

ெச. மா�Jக ராஜ$, MO��.

இைணய இைணAg ேவக= எ4ப6 ந= வா�14 
அE H யா வ 9யE ேதைவ யாக இb(ைக./, லாப 
ேநா( <ட4 இதைனE தb வH/ கண( _I= {U-
வ னQகK தQகK ேபா( _ைன மாPT( ெகாKள 
ேவ I=. எSத இைணய ேசைவ {U வ ன*= 
ந�ட= அைடSத தாக இ6 வைர அT 1(கAப ட-
1/ைல. எனேவ, அரk இH/ yக உU H யாக 
இbS6, ப4னாBட ள1/ உKள சரா சm இைணய 
இைணAg ேவகE Hைன <ைறSத பBச ேவக மாகE 
தர ேவ I= என 1H கைள வ<E6 அம/ப IEத 
ேவ I=.

ஆK. ல- �� நர �Pம$, MO ெந`ேவ|.
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ேகK1: <ேரா= hர t சைர இைணயE ேதட-
v(<A பய4ப IEH வb _ேற4. 9ல ேவைள-
க]/ ெசB[Q$ மாP U வ தPகாக, அதைனE ேத[ 
_]( ெசqைக./, அ6 ஏPக னேவ இb(<= 
ப(கEH/, �I த லாக ஒb ேடAh/ Hற(கAப I _-
ற6. இதP<A பH லாக, ெசB[Q$ ப(கE HைனA 
gHய 1 ே டா1/ Hற( < மாU, எQ< ெசB[Q$ 
அைம(கலா=?

ேபரா. ஏ.ேக. ��வா,, ேகாைவ.
பFT: kக நTல ேகI . எதGகாக, 5ேராM 

ெச:K8% m; த லாக இPெ னாj ேட9iT 
Fற)க9பட ேவ!;M? எPற  னா சf யா-
னேத. Rைறய எ! p)ைகST இைணய தள9 
ப)க8கைள9 பTேவZ ேட9க[T FறQ F j)-
ைகST, m; த லாக இPெ னாj ேட9 ேதைவ-
STைலேய. இதGகான ெச:K8% அைம9` 
இTைல. ஆனாT, wேழ 5H9 i: ;Iள 
வைகST ெசயTப:டாT, உ8கI  j9பM 
Rைற ேவZM. இதG5 Chrome flags ப)கEFT 
உIள ெச:K8% அைம9 iைன9 பயPப-
;EதலாM. 5ேராM iர g சfT, +க வf) க:-
டEFT chrome://flags/#enable-settings-window
எPZ ைட9 ெசh3 எPட] த:டgM. இ9-
ேபா3, “Show settings in a window” எPப3 ம�சI 
RறEFT ைஹைல: ெசhய9ப:;) கா:-
ட9ப;M. இதP wy  f ப: K யlT “Show 
settings in a window” எPபைதE ேத]Qெத ;)-
கgM. iPன], இதைன அvEத) >ைட)5M 
ெம} T, Enabled எPபைத) >[) ெசh-
F டgM. ெதாட]Q3 iர gச]  !ே டா P 
wழாக உIள “Relaunch Now” எPபFT >[) 

ெசh F டgM.
இதைனE ெதாட]Q3, 5ேராM iர g சைரE 

FறQத iPன], வல 3 ̀ றM ேமலாக உIள 
ெம} க:டEFT >[) ெசh3, Settings ேத]Q-
ெத ;EதாT, அ3 `Fய  !ே டா T Fற)-
க9ப;M. உ8கI  j9பM Rைற ேவH இj9-
பைத) காணலாM.

ேகK1: ேவR[/ gHய வா( _ யQகைளE ெதாடQ-
< ைக./, தானா கேவ, ஆQ _ லEH/ ேகhட/ 
ெலBடR எ4Z= ெபmய எDEH/ ெதாடQ < _-
ற6. நா4 எ4 டா< ெம Bக]/ {ைறய ேடhK-
கைளA பய4ப IE 6 _ேற4. இHv=, ெச/க]/ 
அைம(கAபI= ெசாPக]/, *த/ ெசா/V4 
*த/ எDEைத ேகhட/ எDEதாக அைம(க 1b=-
g _ேற4. இதைன எAப[ ெசB ெசqவ6?

எ`. ச^LதKயா, MO(TK.
பFT: ேவ]: `ேரா > ராkT இதGகான 

ெச:K8% அைம)கலாM. இதைன ஓ] 
AutoCorrect ஆ9ஷ னாக ேவ]: ெகா! ;I-
ள3. +தlT, ேவ]: ஆ9ஷP% டயலா) 
பா)ைஸE Fற)கgM. 

–டாJடK ெப. சLMர ேபா, –ேகHN- – பM`
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1. இதG5, x8கI ேவ]: 2007 பயPப ;E 3-

வ தாக இjQதாT, ஆ�% ப:டP அvEF, 
wழாக உIள Word Options எPபFT >[) 
ெசh F டgM. ேவ]: 2010 அTல3 iPன] 
வQத ெதா59 ̀  க[T, f9பAT File ேட9 
அvEF, அ;E3, Options எPபFT >[) 
ெசh F டgM. 

2. அ;E3 >ைட)5M FைரST, இட3 ப)கM 
உIள Proofing எPபFT >[) ெசh F டgM.  
இ85 >ைட)5M FைரST, Auto Correct 
Options எPபFT >[) ெசh F ;க. 

3. ேவ]: Auto Correct டயலா) பா)ைஸ) 
கா:;M. இFT AutoCorrect எP}M ேட9 
FறQ F j9பைத உZF ெசh3 ெகாIக. 

4. இ85 Capitalize First Letter of Table Cells 
எPZ இj9பFT உIள ெச) பா)§T, K) 
அைட யா ளE Fைன ஏGப ;EதgM.  அ;E3 
ஆ:ேடா கெர): மGZM ேவ]: ஆ9ஷP% 
டயலா) பா)%கைள, ஓேக அvEF  
ெவ[ேய வரgM.

ேகK1: 1 ேடா$ 10 9$டE HைனA பHS6 
இய(_ வb _ேற4. தPே பா6 ஆக$B 02/, 
1 ேடா$ 10 ஓரா I {ைறt அAேடB வர 
இbAப தாகE ெதmS6 ெகா ேட4. இதைன எA-
ப[ எ4 க=A fBடm/ அைமAப6? இதனா/, 9(-
க/கK வbமா? வSதா/ எ4ன ெசqவ6?

ஆ. ெவR �லா, ேசலP.
பFT:  !ேடா% 10 D%டEFT, தானாக 

அ9ேட: ெசhவ3 மாறா RைலST அைம)-
க9ப: K j)5M. இைத x8க ளாக மாGH 
இjQதாT, x8க ளாக அ9ேட: ெசh Fட 
ேவ! K ய F j)5M.  உ8கI கM9 e:டfT 
 !ேடா% அ9ேட: தானாக� ெசயTப ;MபK 
அைமE3, இைணய இைண9`M இjQதாT, 
தானா கேவ அ9ேட: ெசhய9ப;M. iPன], 
இP%டாT ெசh F ; ைகST, உ8கI அ} மF 
ேக:; ெசயTப ;Eத9ப;M. இTைல எAT, 
x8க ளா கgM இதைன அ9ேட: ெசh F டலாM. 
இQத இத�T இ3 5HE3  f வான க: ;ைர 
ஒPZ தர9ப: ;Iள3. நாமாக அ9ேட: ெசh-
Fட, Settings > Updates & Security > Windows 
Update எPZ ெசTலgM. Windows Update 
ப5 FST, Check for Updates எPபFT >[) 
ெசh F டgM. அதP iPன], டg!ேலா: 
ெசh F டgM, இP%டாT ெசh F டgM, இZ F-
யாக s %டா]: ெசh F டgM உ8கI அ} மF 
ேக:5M. அவ DயM இதைன ேமGெ காIளgM. 
ேமேல ெசாPன க: ; ைரST, இதGகான வ�-
+ ைறகI தர9ப: ;Iளன.

ேகK1: டா< ெம Bக]/ அைம(<= ேடhK-
க]/ 9ல ெச/க]/, அவPT4 தரAபI= ேடB-
டா14 த4ைம(ேகPப, அ/ல6 ெட($B[4 

{ைல(ேகPப வ ணEH/ கBட= அைம(க 1b=-
g _ேற4. அதPகான வzகK எ4ன?

சா. ஜனாKத$ �தK, MO(TK.
பFT: ேவ]: இதGகான எ[ய வ� கைள) 

ெகா! ;Iள3. +தlT, x8கI அைமE 3Iள 
ேடi[T, எQத ெசTlT உIள ெட)%:ைட� 
�GH வ!ண) க:டM அைம)க ேவ! ;ேமா, 
அFT க]சைர) ெகா!; ெசPZ ைவ)கgM. 

ெட)%:ைடE ேத]Qெத ;)கgM. iPன], 
ேஹாM f9பAT, பாரா >ரா9 (Paragraph) 
if T, இZ F யாக) ெகா;E 3Iள Bottom 
Border எPற ~lT ெகா;E 3Iள, wy ேநா)-
>ய அM`) 5HST >[) ெசh F டgM. இ9-
ேபா3 >ைட)5M ெம} T இZ F யாக Borders 
and Shading எPZ இj9பைதE ேத]Qெத ;)-
கgM. இ9ே பா3 Borders and Shading டயலா) 
பா)% >ைட)5M. இFT Borders  எPற ேட9-
iைனE ேத]Qெத ;)கgM. இFT பல வைக 
பா]ட] ேகா;கI ெகா!ட க:ட8கI, உ8கI 
 j9பE ேத] g)காகE தர9ப: K j)5M. 
x8கI  jM`M பா]ட] க:டE FைனE ேத]Q-
ெத ;)கgM.  பா]ட] ேகா; க[P அளg எQத 
அள T இj)க ேவ!;M எPப ைத_M ேத]Q-
ெத ;)கலாM. அ;E3 Color எPபFT >[) 
ெசhதாT, iKEத வ!ணE FைனE ேத]Qெத-
;)கலாM. அதP iPன], இQத ேத]  ைன 
ேடiI +v வ3M அைம)க ேவ! ;மா அT-
ல3 5H9 i:ட ெசT ம:;M அைம)க ேவ!-
;மா எPப தைன Apply To எPபதP wy ேத]Qெத-
;E3, iP ஓேக >[) ெசh3 ெவ[ ேய றgM. 
இ9ே பா3 x8கI 5H9 i:ட ெசTlT உIள 
ெட)%:, ேத]Qெத ;)க9ப:ட வ!ண பா]-
டfT அைமQ F j)5M.
ேகK1: அA ] ேகஷ4 gேரா _ ரா=க ̀ (< ஷாRB 
கB உb வா(_, 1ைர வாக அவPைற இய( < வ6 
ேபால, இைணய தள= ஒ4 U(<, ஷாRB கB உb-
வா(_, hர t சைரE Hற((<= ேவைல இ/லாம/, 
அSத தளE HைனE Hற(க இய vமா? அதPகான 
வzகK எ4ன?

எ$. காKz Mகா, ெநfேவ|.
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பFT:  நTல ேகI . ஒj Dல], 5H9 i:ட 

இைணய தளM ஒPைறE FறQ3 ைவE3) 
ெகா! ;தாP, த8கI அN வ லக9 பp-
SைனE ெதாட8 5 வா]கI. ஒj 5H9 i:ட 
இைணய தளM எPறாT, iர gச] Fற)க9ப ;-
ைகST, 5H9 i:ட இைணய தள +க வ fைய 
அதP ெச:K8% அைம9iT தQ 3  :டாT, 
iர gச] Fற)க9ப ; ைகST, அQத இைண ய-
தளM Fற)க9ப:; இய)க9ப;M. ஆனாT, 
ேவZ பல இைணய தள8கI ேதைவ எPறாT, 
அவG HG5 ஷா]: க: அைம9பேத DறQத வ�-
யா5M.   இதG5) wy) 5 HE 3Iள +ைறST 
ெசயTப டgM.  இQத ெசயT + ைற Sைன, 
இPட]ெந: எ)% ̀  ேளார], 5ேராM மGZM 
பய]பா)% iர g ச]க[T ெசயTப ;EதலாM. 
இதைன ேமGெ காIைகST, உ8கI iர gச] 
 !ேடா மGZM ெட%)டா9 ெதf _MபK 
அைம)க ேவ!;M. 

 உ8க 4 ைடய iர g சfP +க வf க:-
டEFT, +க வ fைய அ;E3 ஒj DHய ஐகாP 
தர9ப: K j)5M. இ3 Dல iர g ச]க[T ேவZ 
இடEFT இj)கலாM. 5H9 i:ட தளM 
ெசPற iPன], அQத ஐகாAT >[) ெசh3, 
அ9ப Kேய இvE3 வQ3, ெட%)டா9 
FைரST  : ;   டgM. உடேன, அதGகான 
ஷா]:க: ஐகாP உj வா)க9ப;M. அ;Eத 
+ைற, இFT ட`I >[) ெசhதாT, உ8க[P 
மாறா RைலST உIள iர gச] Fற)க9ப:;, 
இQத இைணய தளM >ைட)5M.

ேகK1: 1 ேடா$ 10 9$டE HP< மாற8 
ெசா/V _ைட(<= பாA அA ெசq H./ _]( 
ெசq6, 9$ட= அA _ேரB ெசq H ட லாமா? அ/ல6 
ைம(ே ராசாAB இைணய தள= ெச4U, ேத[, 
அH/ உKள அA _ேரB பBட4 oல= 1  
10 ெபற லாமா? இH/ எ6 பா6 காAபா ன6? 
நா4 ஏPக னேவ எ4 க=A fBடm/ உb வா(_ 
ைவE 6Kள ைப/க ̀ (<8 ேசத= 1ைள-
1(கAப Iமா?

எ$. ெதfவ �LதரP, ெபOSக ளz�K.
பFT: பா9 அ9 ெசhF) க:டM 

எPZ x8கI ெசாTவ3, டா%) 
பாfT >ைட)5M  !ேடா% 
அ9 >ேர: ேநா: K i ேகஷP தாP 
என Rைன) >ேறP. இ3தாP 
kகgM பா3 கா9பான DறQத வ�. 
உ8கI iர g சfT கா:ட9ப;M 
ேவZ எQத அ9 >ேர: ப:டP 
u3M >[) ெசh Fட ேவ!டாM. 
பா9 அ9 க:டEFT கா:ட9ப;M 
 !ேடா% ஐகாAT >[) ெசhதாT, 
உடP x8கI அ9 >ேர: ெசh-
வ தGகாக, ைம)ே ராசா9: தP 
தளEFT உj வா) > _Iள ப)-

கE FG5 எ;E3� ெசTல9ப ; o]கI. அ85, 
அ9 >ேர: ெதாட8கவா? எPZ ேக:க9ப;M.  
அQத ேநரEFT x8கI தயா] எPறாT, உடேன 
அFT >[) ெசh3 அ9 >ேர: பpைய 
ேமGெ காIளலாM. அTல3 iP ஒj ேநரEFT 
ேமGெ காIள எPற ப:டைன அvEF ஒEF 
ேபாடலாM. இதP வ� அ9 >ேர: ெசhய9ப-
; ைகST, உ8கI கM9 e:டfT எQத ைபNM 
ெக:;9 ேபாகா3. x)க9பட மா:டா3. இj9-
i}M, kக +) > ய மான, அPறாட பp)5E 
ேதைவ யான, அ!ைமST உj வா)க9ப:ட 
ைபTக 4)5 ேப) அ9 கா9i எ;E3 ைவE3) 
ெகாIவ3 நலM.

ேகK1: ேவRB டா< ெம Bக]/ அைம(<= 
ேடhKக]/, அத4 ெச/க]/ உK �I ெசqத 
ேடBடா14 மHAg மாU ைக./, பI(ைக வm-
ைசைய அAப [ேய இட= மாPT அைம(க ேவ  [ ய-
6Kள6. இதைன8 சm யாக அைம(க *[ ய 1/ைல. 
gH தாக வmைச அைமE6, உK �I ெசq6, h4னR 
பைழய வm ைசைய �(க ேவ  [ ய 6Kள6. எ] தாக, 
பI(ைக வm ைச கைள *4Z= h4Z= நகRE 6-
வ6 எAப[? இதPகான வz எQ <Kள6?

எ$. காமரா\, ெத$கா�.
பFT: ேவ]KT இதGகான வ�கI எ[-

ைம யா ன ைவ யா கேவ தர9ப: ;Iளன. >[9 
ேபா]: வ� யாக இதைன ேமGெ காIவ3 ஒj 
வ�.  ேவZ ஒj வ�_M உIள3. இர!-
ைட_M தj >ேறP.
1. எQத ப;)ைக வf ைசைய நக]Eத ேவ!-

;ேமா, அதைனE ேத]Qெத ;E3) ெகாI-
48கI.

2. iP Ctrl+X  அvE 38கI. அTல3 ேஹாM 
f9பAT, Cut ~T u3 >[) ெசh-

F ;8கI. இ3, வf ைசைய அ9ப-
Kேய >[9 ேபா] ;)5) ெகா!; 
ெசTNM. 
3. அ;E3, இQத வf ைசைய எQத 

வf ைசSP +Pபாக ைவE Fட ேவ!-
;ேமா, அQத வf ைசST க]சைர ைவE-
F டgM. 
4. இ9ே பா3 Ctrl+V  அvEதgM. அT-
ல3 ேஹாM f9பAT Paste ~T u3 

அvEதgM. x)க9ப:ட வfைச 
அ85 ஒ:ட9ப;M.

இPெ னாj எ[ய வ� தj-
>ேறP. நக]Eத ேவ! Kய வf-
ைசST, எQத ெசT l லா வ3 க]-
சைர அைம)கgM. அ;E3 Shift+Alt 

அvE F ய வாேற அM`) 5H wகைள 
+P}M iP}M நக]EF, எ85 அQத வf-

ைசைய அைம)க ேவ! ;ேமா, 
அ85 wகைள  : ;   டgM. 
வfைச நக]Q 3  ;M.

ேக:N–ப<1


