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~ டாLட. ெப.சMNர ேபா; ~

வச4க? ெவYRபAயாக3 ெதMய வராE. Nல

'ைரவாக9 ெசய&பட ைவ34ட ேம>ெகா?ள
ேவ(Aய ெசய&பாBக? CD3E பாF3ேதாG.
இE CD3E பல வாசகFக? தJக? கK3E
கைள3 ெதM'3E?ளனF. NலF, அ/கPB
ைரQ& தரRபடாத Nல வச4க? CD3E ேகPB?ளனF. இ4& பல வச4க?, பலF SலG
ேகPB3 ெதMTE ெகா(டைவயாக உ?ளன.
ஆனா&, எRபA அTத வச4கைளR ெபXவE
எ பைத அDயாம& உ?ளனF. அRபARபPட

அவ>ைற Zக எYதாகR ெபற [A\G. அ3தைகய Nல இரகNய வச4க? CD3E இJC
பாF/கலாG.

உJேள

ெச ற இத%&, '(ேடா- 10 இய/க34ைன இரகNயமாக ைவ/கRபPB?ளன. ஆனா&,

கா.டனாP$ இரகQய காRSேல:ட.
'(ேடா- இய/க34& []ைமயான
கா&CேலPடF ஒ X உ(B. இTத அRYேக
ஷைன -டாFP ெம`'& உ?ள ேதட& கP
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ட34& ேதA, a னF
ெப>X
பய பB3த
ேவ(BG.
அத>CR
ப4லாக,
உடனAயாகR
பய
பB3த,
'(ேடா10
ெகா(AK/CG
AbPட& அN-ட(P
ஆன ‘காFடனா’ உத
cdறE.
இத>C
'(ேடாeைய
அ]34'PB,
நாG
ேம>ெகா?ள 'KGgG
கண/dைன
இPB
'ைட ெபறலாG. கண/dைன அைம/CG
ேபாE வழ/கமான CDjBகைள (+, -, *, ம>XG
/) mPட&, க%3த&, ெபK/க& ம>XG வC3
தn/கான CDjBகைள அைம/கலாG. சத
oதG அDய (%), அB/ேக>றG (Exponentiation)
அDய (^). காFடனா தானாகேவ, பாF[லா
ஒ D& ேதைவRபBG உ?ளாFTத கண/dைன
அைம3E/ ெகா(B 'ைடைய/ காPBG.
'ைட ேதட& [A'
ேமலாக/ காPடR
பBG. இ `G pைறய கண/CகைளR ேபாட
ேவ(BG எ றா&, எ டF அ]3EJக?.
[] கா&CேலPடKG dைட/CG.

4டcG. dைட/CG ெம`'&, Show touch
keyboard button எ ற ஆRஷைன3 ேதFTெத
B/கcG. இRேபாE e ேபாFP ஐகா ஒ X
டா-/ பாM& வலE ஓர34& ேநரG காPBG
இட34>C [ னதாக இK/CG. இ4&
dY/ ெசs4டcG. dைட/CG e ேபாFைட
ெதாB உணFc 4ைரயாகcG, மcஸா& dY/
ெசsய/
mAயதாகcG
பய பB3தலாG.
அB3E dைட/CG e ேபாFA&, NறRg எ]3
Eக? CDjBகேளாB ேவ(BG எy&, அTத
எ]34& dY/ ெசs4ட ேவ(BG. இேத
ேபால a னJக? e ேபாFA& காPடRபBG.
1/2 அைடயாளG உ?ள eைய அ]34னா&,
mBதலாக எPB a னJக? dைட/CG. 123
eைய அ]34னா&, e ேபாFP []வEG
NறRg CDjBக? dைட/CG. -ைமu ஐகா
eைய அ]34னா&, ெவ|ேவX எேமாb/க?
அடJdய e ேபாFP dைட/CG. e ேபாF
B/C ெவYேய dY/ ெசsதா&, இE }(BG
டா-/ பாM& அமKG. அJC ேவ(டாG
எ றா&, }(BG காu இட34& ைரP dY/
ெசsE, ெம` ெப>X, Show touch keyboard
button எ ப4& உ?ள A/ அைடயாள3ைத
எB3E'டcG.

Qற() SVW?கJ, அைடயாளYகைள அைமLக

'(ேடா- 10 இயJCG ேலRடாR,
ெட-/டாR கGRqPடF ம>XG ேடRளP
a.N./கY&, அ4& உ?ள ஹாFP A-/d&
எ|வளc இடG பய பB3தRபPB?ளE
ம>XG எ|வளc இடG காuயாக உ?ளE என
எYதாக அDயலாG. எ/-gேளாரF ெச X,
ஒ|ெவாK Pைரவாக/ dY/ ெசsE, Properties
dY/ ெசsE ேதடேவ(Aய அவNயZ&ைல.
இE நம/C ெபMய உத'யாக இK/CG.
ஏென றா&, 4€ெரன ஒK நாY& “ஹாFP
A-/d& இடG இ&ைல. பைழய ைப&கைள
•/d இடG தKdறாயா?” என நG கGRqPடF
நGZடG ேகPCG. அRேபாE அவசரமாக9
ெசய&பBவைத/ காP
AnG, [ னதாகேவ,
அA/கA, நG A-/
இட3ைத
எ3தைகய
ைப&க? இடG aA3
E?ளன எ X அDவE
ந&லத&லவா?
அR
ேபாEதா ,[/dயமான
ேடPடா
அடJdய
ைப&கைள ேசZ3E
ைவ/க நம/C எY
தாக இடG dைட/CG.
உJக?
ஹாFP
A-/d த>ேபாைதய
சMயான
pைலைய

ெவYநாPB பண/ CDjB, a னJக?,
எேமாb எனRபBG உணF9NR படJக? ஆd
யவ>ைற கGRqPடM& டாCெம(PA& உ?

rB ெசsவE, வழ/கமான e ேபாFA& ச>X
N/க& ஏ>பB3EG ேவைலயாCG. ஆனா&,
இைவ அைன3ைத\G தTE நG ேவைலைய
எYதா/CdறE '(ேடா- 10 இய/க
[ைறைம 4ைரQ& காPBG e ேபாFP.
இத>C [ னF, e ேபP ம>XG ஆ&P e
அ]34 இவ>ைற அைம3E வTேதாG. அ&
லE ேகர/டF ேமR ெப>X, அ4uKTE காRa
ெசsE ேப-P ெசsE வTேதாG. ஆனா&,
இRேபாE அைன3EG எYதாக அைமTE?
ளE. இதைன ேம>ெகா?ள, டா-/ பாM&
காuயாகc?ள இட34& ைரP dY/ ெசs

[;L பய$பா:[$ இட, அVய
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அDய/ eƒ/ CD3த ெசய&பாBகைள ேம>
ெகா?ளcG. ேதட& கPட34& storage என உ?
rB ெசsE, dைட/CG 'ைடகY&, [தலா
வE உ?ளதைன/ dY/ ெசs4டcG. இJC
அைன3E Pைர|க„/Cமாs வைரபடG
இK/CG. •Jக? காண 'KGgG Pைர'
ஐகாைன/ dY/ ெசsE, அJC dைட/CG பாF
சாFPAைனR பாF/கcG. பய பB3தRபP
B?ள இடG, காuயாக இK/CG இடG, ைப&
வைகக? வாMயாக பாF சாFP dைட/CG.
ேதைவய>றவ>ைற அJேகேய •/d இடG ஏ>
பB3தலாG. இவ>D& [/dயமான S X
aMcக? : System & reserved ('(ேடாஇய/க [ைறைம இயJக தன/ெகன எB3E/
ெகா(ட இடG), Apps & games (அRYேகஷ
gேராdராGக?, ேகG- ஆdயன) Temporary
!les (த>காuக ைப&க?.) இEதா
நம/C
'யRaைன3 தKG. இ|வளவா? எ X நாேம
ேகPB/ ெகா?ேவாG. எTத'த3 தய/க[
Z D, இைவ அைன3ைத\G •/d'டலாG.
ைமLேராசா(: அLக\]: இRலாத இ$ெனா$^
'(ேடா- 10 இ -டா& ெசsயRபB
ைகQ&, N-டG ைம/ேராசாRP அ/கc(P
ஒ ைறR பய பB3EமாX mXG. ஆனா&,
•Jக? ேவX ஒK (bெமQ& அ/கc(P
ேபால ஒ X) அ/கc(P பய பB3த 'KGaனாnG அE ஏ>X/ ெகா?ளRபBG. இதைன,
'(ேடா- 10 ப4யRபPB, ெசய&பட ஆரG
a3த a னKG ேம>ெகா?ளலாG.

ெபாEவாக, ைம/ேராசாRP அ/கc(P
ஒ ைறR பய பB3EவE ந&லE எ X அD
யRபBdறE. CDRபாக, •Jக? ஒ Pைர|
ேபா ற /ள|P ேசைவ அ&லE ஆ‡365 ேபா ற ஒK ெசயu பய பB3Eவதாக
இKTதா&, p9சயG அE உJக„/C/ ைக
ெகாB/CG. •Jக? ஒ X/C ேம>பPட
ெபFசன& கGRqPடFகY& '(ேடா- 10
N-டG இய/d வTதா&, அவ>ைற ஒKJd
ைண3E ைப&கைள/ ைகயா?வE எYதாd
'BG. ஆனா&, இE ேபா ற ேசைவகைளR
பய பB3தாம& இKTE, இ ெனாK அ/
கc(P ஒ ைறR பய பB3த 'KGaனா&,
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அத>CG இடG தரRபBdறE. eேழ CD/கR
பPB?ளபA ெசய&படcG.
1. Settings > Accounts என9 ெச&லcG. a னF,
Your email and accounts எ ப4& dY/ ெசs
4டcG.
2. ெதாடFTE Sign in with a local account instead
எ ப4& dY/ ெசs4டcG.
3. ஏ>கனேவ தரRபPட ைம/ேராசாRP அ/கc(PA
பா-ேவFைட/ ெகாB3E,
•Jக? இ|வாX மா>Xவத>C அ4காரG
ெகா(டவF எ பைத அDய3 தரcG.
அB3E Next dY/ ெசs4டcG.
4. a னF dைட/CG Switch To A Local Account
எ `G ப/க34&, g4ய qசF ேநG ம>XG
பா-ேவFP தரcG. இJC பா-ேவFB/
கான ‹(P ேக?' ப4& ேகPகRபBG.
5. அB3E Next dY/ ெசsE, ைம/ேராசாRP
அ/கc(PA& இKTE ெவYேயD, g4ய
ேலா/க& அ/கc P பய பB34 உ?
ŒைழயcG.
இTத மா>றG, ஏ>கனேவ உ?ள ைப&கைளேயா, '(ேடா- ெட-/டாR gேராd
ராGகைளேயா பா4/காE. •Jக? ஏ>கனேவ
'(ேடா- -ேடாMuKTE அRYேகஷ க?
ெப>XR ப4T4KTதா&, /ள|P ேசைவ
QைனR பய பB34QKTதா&, }(BG g4ய
qசF அ/கc(P ம>XG பா-ேவFAைனR
பய பB3த ேவ(Aய4K/CG.
ஒ$ :ைர_ இயLக `டLக,
'(ேடா- 10 இய/க [ைறைமQ&, ஒ
Pைர| ெசயu இைண/கRபPB3 தரRபPB?
ளE. இர(A>CG இைடேயயான இைணRg
Zக வnவானதாCG. ைப& எ/-gேளாரM
ேலேய இதைன/ காணலாG. இதைன •/CG
வ%க?
எYதாக/
காPடRபPAK/காE.
ஆனா&, •Jக? 'KGப'&ைல எ றா&,
அதைன •/கலாG.
ஒ Pைர| /ள|P ேசைவQைன •Jக?
'KGபா'Pடா&, ேவX ஒK /ள|P ேசைவQைனR பய பB3த [AெவB3தா&, ஒ
Pைர| ேசைவQைன அறேவ •/d'டலாG.
ஒK NலF, ஏ நG ைப&கைள நG ேநரAயான
கPBRபாPA& இ&லாத சFவM& ைவ34ட
ேவ(BG என எ(ணலாG. காரணG எEவாக
இKTதாnG, ஒ Pைர| ேசைவQைன •Jக?
தாராளமாக •/கலாG.
உJக? கGRqPடைர ஒ
Pைரcட
இைண/CG ெசயu, உJகைள sign in ெசs
}E
4ட/ ேகPCGேபாE, Cancel எ பத
dY/ ெசs4டcG. இத a னF, ஒ Pைர|
அைமRaைன மா>றலாG. அத SலG, அE
தானாக, •Jக? கGRqPடF இய/CைகQ&,
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ஒ Pைர'& இைண\GபA ேகPகாE. இKR
a`G ஒ Pைர| ஐகா , ைப& எ/-gேளா
ரM& காPடRபBG. a>பாB உJக? எ(
ண3ைத மா>D/ ெகா(டா&, இ4& dY/
ெசsE இைணTE ெகா?ளலாG.

Cைற3E/ காPடRபBG எ பதைன/ கவ
ன34& ெகா?ள ேவ(BG. இTத ஒK ெசய&
பாB, அ4க Z ச/4ைய/ காRபா>D ைவ/CG.

b$சLN QLகன,

நG ெட-/டாR கGRqPடM 4ைரR a
னŽQ& உ?ள பட3ைத அ&லE லா/ -d•
பட3ைத நG 'KRபRபA அைம/க நாG 'KR
பRபBேவாG. அத>கான பட3ைத3 ேதFTெத
B3தா&, அE மாyPடF 4ைர/C9 சMயான
அள'& வKமா? இ `G ச>X இ]3ER ெபM
தாக அைம/க ேவ(Bமா? அRபA அைம3தா&
படG பாF/க சd/காத வைகQ& அைமTE
'Bமா? எ ற சTேதக 'னா/க? நம/C3
ேதா XG. '(ேடா- 10 N-ட34& மைற
வாக3 தரRபPB?ள ஒK •& இத>கான –Fைவ3
தKdறE. நாG 'KGgG ேபாPேடா'ைன
4ைரR
a னŽ
ம>XG லா/ -d•
அ&லE உ? Œைழ\G
(sign-in)
4ைரQ&
அைம/கலாG. இத>C
நாG 'KGgG பட3
4ைன, Photos அR
Yேகஷy&
4ற/க
ேவ(BG. அத a
Edit }E dY/ ெசs4
டcG. இE பலவைக
யான எAPAJ •&கைள ஒK C]வாக
நம/C3 தKG. இடE
ப/க34& Nல •&க„G, பட34 அளைவ
அைம/க வலE gறG Crop •nG dைட/CG.
இ4& அ]34னா&, பட34 அளைவ நாG
'KGaயபA அைம/க [A\G. பட34&
ேவ(டாத இட34ைன ெவPட [A\G.
4ைர அள'>C ஏ>றபA அைம/க, இTத
•& உதcG. a னF, Aspect Ratio எ ப4&
dY/ ெசsE, பட34ைன அைம/க/ mAய
பல அளcக? தரRபBG. அ4& Lock Screen
ேதFTெதB/கcG. இRேபாE •Jக? பட34&
ேவ(டாத இட3ைத ெவPA ேபாPேடாைவ9
NறRபாக அைம/கலாG. a னF, Apply,
ம>XG Save A Copy dY/ ெசs4டcG. இR
ேபாE ேபாPேடா- ெசயuQ ேம& வலE
SைலQ& உ?ள S X g?Y ஐகா
}E
dY/ ெசs4டcG. அத a னF, Set As எ
ப4& dY/ ெசsE, ெதாடFTE Set As Lock
Screen அ&லE Set As Background எ ப4&
dY/ ெசsE ேதFTெதB/கcG.
இத
a னF, •Jக? ேதFTெதB3E
சM ெசsE, ெவPA அைம3த படG •Jக?
'KGgG வைகQ& அைம/கRபPAK/CG.

ேலRடாR கGRqPடM& ேபPடMைய pFவ
dRபத>C, '(ேடா- 10 N-ட34& வ%க?
தரRபPB?ளன. Battery Saver என g4ய ஒK •&
உ?ளE. கGRqPடM& உ?ள ேபPடMQ 4ற
20%/CG Cைறவாக, அ&லE நாG அைம3E
ைவ3த pைல/C/ Cைறவாக இK/CGேபாE
Battery Saver •& தானாக9 ெசய&பBG. இத
SலG, நாG Z ச/4 இைணRg இ&லாத
இட34& இK/ைகQ&, Z9சG இK/CG ச/4
Qைன9 சMயாக pFவd3E, Zக அ4க பPச pZ
டJக? பய ப
B3த இயnG.
a னŽQ&
இ ய J C G
ேதைவய>ற
ெசயuக?
இயJCவE
pX3தRபBG.
இ ய J d /
ெ க ா ( A
K/CG ைட&
ெசயuக„/கான அRேடP ெசய&பாBக?, Z
அ•ச& அD'Rgக? ேபா ற அைன3E அD
'Rgக„G pX3தRபBG.
Battery Saver •& ெசய&பBG Z ச/4 அள
'ைன, நாமாக அைம/க ேநாPAaேகஷ ஏM
யா'& dைட/CG ேபPடM ஐகா }E dY/
ெசs4டcG. a னF dைட/CG ெம`'&,
Battery Saver எ பதைன3 ேதFTெதB/கcG.
இTத ஐகா }E ப9ைச இைல ேபா ற படG
இKTதா&, Battery Saver இயJCdறE என
ெபாK?. இ4& }(BG dY/ ெசsதா&,
Battery Saver இயJகாE. Nல கGRqPடFகY&,
அைமRg [ைறகY& ஏ>பPட CழRப34&
இTத ஐகா
காPடRபடாம& இK/கலாG.
அTத கGRqPடFகY&, Settings > System
> Battery என9 ெச றா&, ேபPடM ேசவF
pைல CD3E அைன3EG அDயலாG. எ|வ
ளc Cைறவான 4ற வKைகQ&, ேபPடM
ேசவF இயJக ேவ(BG எ பதைன நாமாக
அைம/கலாG. மாறா pைலQ&, அE 20% ஆக
இK/CG. 'மானR பயணG ேபா ற ெநBTெதாைலc பயணG ேம>ெகா?ைகQ&, இதைன
50% ஆகcG ைவ3E/ ெகா?ளலாG.
இTத ேபPடM ேசவF இயJக3 ெதாடJ
dயcட , 4ைர ஒY3 4ற
உடனAயாக/

Nைர( f$னg பட, அைமLக
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வா"& அ$ ,4ேயா அைழ$8
~ பாரN ~
-g/
pXவன34>C9
ெசாTதமான
‘வாP- அR’ ெதாடFTE பல g4ய
வச4கைள3
த
வாA/ைகயாளFக„/C
வழJd வTதE. இKRa`G அைனவKG
ஆவnட
எ4FபாF3தE 'Aேயா அைழR
gகைளேய. அTத வச4ைய9 ெச ற வாரG
த
—X ேகாA/C ேம>பPட வாA/ைகயாளFக„/C வழJd அவFகைள மdƒ'3தE.
இைணய இைணRg உ?ள எவKG தJக?
ெமாைப& ேபா வ%யாக, 'Aேயா அைழRaைன ேம>ெகா?ளலாG. ஒKவK/ெகாKவF
[கG பாF3E ேபN/ ெகா?ளலாG. ஆRa?
pXவன34 ஐ.ஓ.எ-. mC? pXவன34
ஆ(PராsP ம>XG ைம/ேராசாRP pXவ
ன34
'(ேடா- ஆdய இய/க [ைற
ைமக? உ?ள -மாFP ேபா கY& இTத
வச4 த>ேபாE வழJகRபPB?ளE.
ைம/ேராசாRP pXவன34
‘-ைகR’.
-நாR pXவன34 ‘-நாR ேசP’, ேப-g/
ெமச•சF, ஆRa? pXவன34
‘ேபைடG’ ம>XG mC? ‘Bேயா’ ஆdய ெசய
uக? ஏ>கனேவ இTத வச4Qைன3 தTE
வKd றன. 'Aேயா அைழRg மPBZ D,
ஒேர ெசயuQ& ெசs4கைள\G அ`R
பலாG. இTத வச4Qைன3 தாமதமாக வாP-

ேப

அR தTதாnG, இதைனR பய பB3Edற
வFகY எ(Ž/ைக, உலக அள'& அ4க
மாக இK/CG. ‘ேப-ைடG’ ெசயu ஆRa?
pXவன ேபா கY& மPBேம ெசய&பBG.
அேத ேபால mC? pXவன34 ‘Bேயா’ (Duo)
அ(ைமQ& வTத ஆ(PராsP இய/க [ைறைமகY& மPBேம ெசய&பBG.
இTத வச4 நவGபF
15
ெச|வாs
அ X
உலd&
180 நாBகY&
உ?ள
வாPஅR பயனாளFக
„/C வழJ
கRபPடE.
[ த u & ,
ெச ற
ேம
மாத34&,
இTத ெசயu
ேசாதைன
ெசsE பாF/
கRபPடE.
a னF, Nல
K/C மPBG
இத ேசாதைன3
ெதாCRg ெச ற

7
அ/ேடாபM& வழJகRபPB, ேசா4/கRபPB,
a ™PடG ெபறRபPடE. இRேபாE அைன
வKG பய பB3த3 தரRபPB?ளE.
ஆRa? ‘ேப-ைடG’ ெசயuQ& உ?
ளE ேபால, ெதாடFg ெகா?ளRபBG இK
[ைனR பMவF3தைனக„G, ‘மைற CDயா/க
[ைறQ&’ (End to End Encryption) மைற/கR
பPB பயனாளFக„/C மPBG dைட/d றன. மைற CDயா/கG எ பE, இKவM
காெணாYR பMவF3தைனக„G, அவFக?
மPBேம அDTE ெகா?„G வைகQ&, மைற
வான CDjB SலG பMமாD/ ெகா?ளRபBG.
எனேவ, அரேசா அ&லE •4ம றேமா ஆைண
QPடாnG, இைவ CD3E வாP- அR pXவ
ன3தாnG ஒ XG ெசs4ட [AயாE.
இE இைணய34& நG தy நபF
உMைமைய/ கா34BG அMய ெதா%&
ŒPபG எ X பலராnG பாராPடRபBdறE.
ம>ற ெசயuகY&, இTத மைற CDயா/கG
ஓரள'>ேக உ?ளE. ஆனா&, வாPஅR ெசயu, —X ேகாA ேபFக„/C ேம&
உ?ள பயனாளFக? அைனவK/CG இTத
மைற CDயா/க வச4ைய ஒேர ேநர34& தT4
KRபE ZகcG 'ய/க3த/க, பாராPட3த/க
'ஷயமாCG.
இTத 'Aேயா அைழRg வச4ையR பய
பB3த, வழ/கGேபால ேபšவத>C, அைழR
பவM ெபயF ப4ைவ3 ேதFTெதB3E அ4&
உ?ள ெதாைலேபN/கான ஐகாைன அ]3
4னா&, Voice Call / Video Call என இK ஆR
ஷ க? தரRபBG. 'Aேயா அைழRaைன3
ேதFTெதB3தா&, உட
'Aேயா'>கான
ேகமரா இய/கRபPB, அைழRைப ஏ>பB3
EபவM [கG 4ைரQ& ெதM\G. அைழRg
இைண/கRபPடcட , இK[ைனகY& உ?
ளவFகY உKவJக? காPடRபBG. உQF3E
ARgட ஒKவைர ஒKவF பாF3E/ ெகா(ேட
ேபசலாG. அைழ/கRபBபவM
-மாFP
ேபாy& இTத வச4 ெபXG வைகQ& வாPஅR ேமGபB3தRபட'&ைல எ றா&, அTத
தகவ& ஆJdல34& தரRபBG. “Could not
place call. “………..” is using a phone that doesn’t
support video calls” எ X அTத ெசs4 இK/CG.

'Aேயா அைழRg இய/க34& இK/
ைகQேலேய, -மாFP ேபாy
[ gற,
a gற ேகமரா'>C மா>D/ ெகா?ளலாG.
அைழRa
ஒuைய [ட/d ைவ/கலாG.
அ&லE NகRg பPட அ]34, அைழRைப3
E(A/கலாG. 'Aேயா அைழRaைன ேம>
ெகா?ைகQ&, ேபாy& ேவX ெசய&கYnG
ஈBபடலாG. 'Aேயா அைழRg a னŽQ&
இயJd/ ெகா(ேட இK/CG.
வாP- அR ெசயu இய/க34னா&, கPடணG ெசn34 ெமேசœ அ`RgவEG,
அைழ3ER ேபšவEG ZகcG CைறTE ேபாs
'PடE. இTத g4ய வச4, [>Dnமாக/ கP
டணG ெசn34R ேபšவைத []ைமயாக/
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Cைற3E'டலாG. இT4யா'&, 16 ேகாA
ேபF வாP- அR பயனாளFகளாக இயJd
வKவE CDRaட3த/கE. இதைனR பய ப
B3EG 'தG CD3த காெணாY/ காPN ஒ X

https://www.youtube.com/watch?v=MfN2fRPF5fk

எ ற [கவMQ& dைட/dறE.
இத>dைடேய வாP- அR பய பாB,
உலக அள'& இT4யா'& Zக அ4கG எ X
க(டDயRபPB?ளE. ஒK மாத34&, இத
ெமேசœ அ`RgG வச4ையR பய பB3
EபவF எ(Ž/ைக 16 ேகாAைய3 தா(A
[த& இடG ெப>X?ளE. உலக அள'&, ஒK
மாத34& இதைனR பய பB3EபவF எ(
Ž/ைக —X ேகாAைய3 தா(Aயதாக, Nல
மாதJக„/C [ னF அD'/கRபPடE வாசகFக„/C pைன'K/கலாG.
வாP- அR pXவன3ைத, மாF/ ஸ/
கFெபF/ அவFகY ேப-g/ pXவனG, 1900
ேகாA டாலF ெகாB3E, 2014& வாJdயE.
அRேபாE 300 ேகாA ேபF 'ைர'& இதைனR
பய பB3EவாFக? என மாF/ mDனாF. அ4&
S D& ஒK பJC இல/C எPடRபPB'P
டE. g4ய வச4 இ `G பலைர இத ப/கG
ெகா(B வKG எ X எ4FபாF/கRபBdறE.

“ெதV(W ெகாKXYகK”
(சா#$ேவ') ஹா'$ேவ' என.ற#ப12 சாதன4கைள இய-:2 க2#;$ட'
=ேரா?ரா2க@
அBலD
=ேரா?ரா2கEF
ெதா:#= என இதைன- .றலா2. ஆ#பேர$J4
KLட2 =ேரா?ரா2, சா#$ேவ' அ#EேகஷF
க@ (எ2.எL. ஆOL, ேக2L ேபாFறைவ) ஆ?ய
அைனPD2 இQத ெசாBலாB :R#Sட#ப12.

Software:

Control Panel: (கT$ேராB ேபனB) UTேடாL
இய-கPVF Lடா'$ ெமXUB தர#ப12 ஒZ
[B என இதைன\ ெசாBலலா2. இதF ]ல2
UTேடாL இய-கPVF அJ#பைட\ ெசயB
பா1கைள ெச2ைம# ப1Pதலா2. அPDடF
ெப'சனB க2#;$ட' ம^_2 இைணQத சாதன4
க@ ெசயBப12 தFைமையa2 bரைம-கலா2.
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“ "#$ %"&” இ()யா,- அ/0க2
pXவனG, ெச
mC?
எ ற ெசயuைய,

ற வாரG YouTube Kids
இT4யா'>C வழJ
dயE. இE ஓரா(B/C [ பாக, ம>ற நாB
கY& அD[கமானE. இE, ஆ(PராsP
ம>XG ஆRa? ேபா கY& ஐ.ஓ.எ-.
இய/க [ைறைமகY& இயJCG வைகQ&
ெசய&பBdறE.
அ3Eட ,
ஆRa?
A.'. ம>XG -மாFP A.'./கYnG
இயJCG.
இத ெபயF CDRaBவE ேபால, இE CழT
ைதக„/கானE. தJக? CBGபG ம>XG ந(
பFக? CD3EG, க&' சாFTEG காெணாYR
படJகைள இத
வ% ெபற [A\G. NX
வFக„/ேக>ற வைகQ&, ெபMய அள'
லான ஐகா க„G, படJக„G இத பயனF
இைட[க34& காPடRபBd றன. Cர&வ%
ேதட& வச4 இ4& இைணTேத dைட/dறE.
NXவFக? தாJக? 'KGgவைத3 தJக?
ேப9š வழ/dேலேய ெபXG வைகQ& இE
ெசய&பBdறE.
இT4யா'& இTத ெசயu, இT4 ம>XG
ஆJdல ெமா%கY& NXவFக„/ெகன தயாM/கRபPட 'Aேயா ைப&கைள/ ெகா(B?
ளன. அ3Eட , ேதட& SலG, தZƒ ம>XG
ெதnJC ெமா%கY& ெவYயான 'Aேயா/
கைளR ெபறலாG. \ PqR தள34>ெகனR
படJக? தயாM/CG பல pXவனJக„ட
mC? ெதாடFg ெகா(B, NXவFக„/கான \
PqR படJகைள3 தயாM3E வழJக/ ேகPB/
ெகா(B?ளE.

இTத ெசயuQ&, ெப>ேறாFக? தJக?
CழTைதக? எ ன பாF/கலாG, எவ>ைறR
பாF/க/ mடாE எ ற கPBRபாPAைன/
ெகா?ள [A\G. இத SலG தJக? CழTைதக? இைணய34& எவ>ைறR பாF/d
றாFக? எ X க(காŽ/க [A\G.
இKRa`G, இTத வச4 அ|வளc []
ைமயானதாக9 ெசய&பட'&ைல எ XG,
'Aேயா/கைள/ கா(பவFக?, தJக? CழT
ைதக? காண/ mடாத 'Aேயா/கைள/
க(டா&, அE CD3E உடேன தகவ& தKGபA, mC? ேகPB/ ெகா(B?ளE. ேமnG,
தJக? CழTைதக?, ேதட& வ%க? SலG,
'Aேயா/க? ெபXவைத\G ெமா3தமாக3
தB/CG வ%\G தரRபPB?ளE.
CDRaPட ேநரG ம>XG கால அவகா
ச34& மPBேம பாF/CGபA, NXவFகைள/
கPBRபB3தcG வ%க? தரRபPB?ளன.
இTத ெசயu/கான, ெசPAJ- அைமRa>ெகன3 தyேய பா-ேவFP ெகாB3E,
அவ>ைற
NXவFக?
மா>D
அைம/க
இயலாம& ெசs4ட [A\G வச4\G
தரRபPB?ளE. ஐேபா க„/கான இTத
https://itunes.apple.com/app/appleெசயuைய
store/id936971630?mt=8 எ ற இைணய தள
[கவMQnG, ஆ(PராsP இய/க [ைற
ைம/கான ெசயuைய https://play.google.com/
store/apps/
youtube.kids

details?id=com.google.android.apps.

எ ற [கவMQuKTEG ெப>X/
ெகா?ளலாG.

9

21-11-2016

;ர<சEேபா"4Z-;[தY92ைமLேராசா$"
P(ேடா- 10 ஆRபேரPAJ N-ட3Eட , []ைமயாக இழ/CG. ஏென றா&, ைம/

g4ய வைகQ&, g4ய இ•N
அARப
ைடQ& ெசய&பாPைட/ ெகா(ட aரcசF
ஒ ைற, Edge எ ற ெபயM& ைம/ேராசாRP
வழJdயE. இத>ெகன தy NரமG எB3E,
அைன3E வைகQnG ம>ற aரcசFகைள/
காPAnG, ெதா%& ŒPப •4QnG, பய
னாளF 'KGgG வைகQnG வAவைம3E3
தTதE. ஆனா&, இTத [ய>Nக? அைன3EG
இKTEG, ைம/ேராசாRP pXவனG, aரcசF
ேபாPAQ& ேதா&'ையேய சT43E?ளE.
இTத ஆ(A&, இEவைர, 33.1 ேகாA பய
னாளFக?, எPœ aரcசF பய பB3Eவ4u
KTE 'லd, mC? CேராG, ம>XG ெமாž&லா' பயFபா/- aரcசைரR பய பB3த3
ெதாடJd\?ளனF.
எPœ ம>XG இ டFெநP எ/-gேளாரF
ஆdய இர(B aரcசFகைள\G பய பB3
4யவFகY&, 33.1 ேகாA ேபF ம>ற aரc
சFக„/C மாD\?ளனF. ெச ற அ/ேடாபF
மாத34& மPBG, 4 ேகாA ேபF இ|வாX
aரcசFகைள மா>D\?ளனF. Net Applications
எ `G ஆsc அைமRg இTத தகவ&கைள3
தTE?ளE. இTத ஆ(B [Aவத>C?, மாDய
பயனாளFகY எ(Ž/ைக 33.1 ேகாAைய3
தா(BG என எ4FபாF/கRபBdறE. இTத
மாXத&, 4€ெரன ஏ>படாம&, ஆ(B []
வEG ஒேர வைகQ& Ÿராக ஏ>பPB?ளE.
ேம மாதG வைர Ÿராக இKTத இTத மாXத&,
அத>CR a னF ச>X அ4கமாகேவ இKTத
தாக, aரcசF பய பாPைட/ கவy3E வKG
அைமRgக? அD'3E?ளன.
எPœ aரcசைர 'PB 'லd9 ெச&பவF
கY& ெபKGபாலானவFக?, பயFபா/- aர
cசைரேய ேதFTெதB/d றனF. இர(B
மாதJக„/C [ , பயFபா/- aரcசM பய
னாளFக? பலF அதைன 'PB வTத வ(ணG
இKTதனF. த>ேபாE, எPœ aரcசF aA/கா
தவFக?, அத
ப/கG ெச&ல3 ெதாடJd
\?ளனF. இ டFெநP எ/-gேளாரF aரcசF
ெகா•சG ெகா•சமாக அத பயனாளFகைள

ேராசாRP pXவனG அத>C3 தKG உத'ைய
pX34'PடE.
எPœ aரcசF '(ேடா- 10 N-டG பய
பாPA& மPBேம dைட/dறE. எPœ aர
cசK/C பயனாளFக? Cைறவாக இKRபE
இEcG ஒK காரணமாக இK/கலாG. ெபFசன&
கGRqPடF பய பB3EபவFகY&, 22% ேபF
மPBேம '(ேடா- 10 பய பB3Ed றனF
ெச ற அ/ேடாபM& எB3த கண/d பA,
'(ேடா- 7 பயனாளFக? 48%. '(ேடா- 8
N-ட34ைன 2.17% ேபKG, '(ேடா- எ/aைய 8.27% ேபKG பய பB34 வKd றனF.
இத>C மாறாக, CேராG ம>XG பயFபா/aரcசFகைள, அைன3E '(ேடா- N-டJக
YnG பய பB3தலாG. ஏ , ேம/ ஓ.எ-. ஆR
பேரPAJ N-ட34nG பய பB3தலாG.
எனேவ தா
'(ேடா- 10 N-டG
பய பB3EபவFகைள, எPœ aரcசF பய
பB3EGபA, ைம/ேராசாRP ெதாடFTE வu
\X34 வKdறE. ஆனா&, இE ேநFமாறாக9
ெசய&பPB?ளE. இTத ெதாடF வu\X3த&,
பயனாளFகYடG ஒK'த 4KR4Q ைமைய
உKவா/CdறE. இதனா&, எPœ aரcசK/CR
பலF []/C ேபாBd றனF. இTத வ% ெச&
லாம&, பயனாளFக„/C ேமnG பல mBத&
வச4கைள எYைமயாக3 தTதா& தா , பய
னாளFக? எPœ aரcசK/C மாD, அ4ேலேய
ெதாடFTE பயŽRபாFக?.
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9ேரா2 ;ர<சைர வச$ப?@த
இைணய34&

ேதட& aM'&, தன/C pகF
என எEcG இ&லாத வைகQ&, mC? pXவன34 ேதட& இ•N இயJd வKdறE.
ேதட& எ றாேல, அE கGRqPடK/C?
எ றாnG, இைணய34& எ றாnG, mC?
இ•N தா [த& இடG ெபXdறE. அேத
ேபால, mC? தTE?ள CேராG aரcசF,
இைணயR பயனாளFகளா& அ4க அள'&
'KGபRபBG aரcசராக இயJd வKdறE.
நாG 'KGgG வைகQ& அதைன வAவ
ைம3E9 ெசய&பB3த, mC? பல வ%கைள3
தTE?ளE. ெதYவான இைட[க அைமRgக?
இத இ ெனாK NறRபாCG. அ3Eட நG
இைணய உலா'>கான பாEகாRg, அ|வR
ேபாE இைண/கRபBG g4ய வச4க? என நG
இைணய உலா'ைன அ றாடG ஒK g4ய
அ`பவமாகேவ mC? தTE வKdறE. mC?
CேராG aரcசM& இTத வச4கைளR ெபXG
வ%கைள இTத கPBைர 'ள/CdறE.
1. aரcசM& 4றTE ைவ/கRபPB?ள தளJ
க„/C9 ெச&ல,e ேபாFP வ%யாக ஒK
வ% உ?ளE. [தu&, •Jக? 'KGgG
இைணய தளG காPடRபBG ேடR எTத
இட34& (1,2,3,4...) உ?ளE எனR பாF/
கcG. a னF, க(Pேரா& e அ]34,
அத இட34>கான எ(ைண (Ctrl+3) அ]3
4னா&, அTத CDRaPட ேடR உ?ள தளG
4ைரQ& dைட/CG.
2. -ேப- பாMைன அ]34னா&, எTத
இைணய தள34nG, தளமானE ஒK ப/கG
eழாக9 ெச&nG எ பதைன •Jக? அDT4
K/கலாG. இேத ேபால, ¡RP e அ]34
-ேப- பாF அ]34னா&, அேத ேபால ப/
கJகைள3 தா(A9 ெச&லலாG.
3. CேராG,
அத
எ/-ட ஷ க„/C9
ெச&ல ஷாFP கP e வ%கைள அைம/க
வச4 தKdறE. இத>C chrome://extensions/
என9 ெச&லcG. dைட/CG ப/க34&
eழாக9 ெச&லcG.இJC “Keyboard shortcuts”

எ ற இட34& dY/ ெசsE, •Jக?
'KGgG ெசய&பாBக„/C, ஷாFP கP
eகைள அைம/கலாG.
4. Nல எ/-ட ஷ
gேராdராGக? a ன
ŽQ& இயJdனாேல ேபாEG. எனேவ,
ஏ
அைவ aரcசM
•&பாM&, இடG
எB3E/ ெகா(B ேதைவய>ற வைகQ&
காPடRபBdறE. இதைனR ேபா/க, எTத
எ/-ட ஷ காPடRபட ேவ(டாG எ X
எ(¢d£Fகேளா, அத>கான ஐகாy&,
ைரP dY/ ெசsE, dைட/CG eƒ'M
ெம`'&, “Hide button” எ ற பPடைன3
ேதFTெதB3E அைம/கcG.
5. எTத'தமான கவன9 NதறnG இ&லாம&,
இைணயR ப/க34& உலா வர, F11 எ ற
eைய அ]3தcG. உட , CேராG aர
cசF [] 4ைரQnG காPடRபBG.
வழ/கமாக/ காPடRபBG aரcசF சாFTத
ஐகா க? ம>XG aற வைக ேதா>றJக?
அைன3EG மைற/கRபBG.
6. pைறய ேடRகைள3 4றTE ைவ3E, aரc
சைரR பய பB3E பவரா •Jக?? இவ>D&
Nலவ>ைற மைற3E ைவ/க 'KGgd£F
களா? aரcசM
[கவM '(ேடா'&,
chrome://"ags என ைடR ெசs4டcG. அJC
Stacked Tabs எ பதைன3 ேதA அDயcG.
அதைன இய/CG வைகQ& enable ெசs4டcG. இதனா&, ேடRக? அைன3EG
šKJd, NDயதாக/ காPNயYRபத>CR
ப4லாக, ஒ D ேம& ஒ றாக அB/கRபPB/ காPN அY/CG.
7. எTத இைணய தள34ைன\G, அத
காPN3
ேதா>ற34ைனR
ெபMதா/dR
(Zoom)
பாF/கலாG. a
šK/கலாG.
இத>C க(Pேரா& e அ]34ய pைலQ&
“+” அ&லE “-” eQைன அ]3த ேவ(BG.
ஸூG ெசsயRபBG அ&லE ஸூG ெசsத
காPN šK/கRபBG. இத SலG இைணய
தளR ப/க34& உ?ள எ]3E/க„G படJ

11
க„G 'M/கRபPB/ காPடRபBG.
8. க(Pேரா& + ¬ேரா (Ctrl+-0) அ]34னா&,
•Jக? ஸுG ெசsத -d• , அ&லE šK/dய 4ைர பைழய 100% pைல/C3 4KGgG.
9. •Jக? எRேபாE 'KGaனாnG, CேராG
aரcசM
தாs [கRgR ப/க34>C9
ெச&லலாG. Alt-+Home eகைள அ]34R
ெபறலாG.
இத>CR ப4லாக ேஹாG
பPட
இKTதா&, அதைன மPBG
அ]349 ெச&லலாG அ&லவா? இதைனR
ெபற, chrome://settings ேதFTெதB3E9 ெச&
லcG. அJC, “Show Home button” எ X
உ?ள ெபPAQ& A/ அைடயாள3ைத ஏ>பB3தcG. இy, இத>கான பPட ஒ X
-eMy& காPடRபBG.
10.எTத இைணயதள34>Cமான ஷாFP கP
ஒ ைற,
'(ேடாெட-/டாRa&
அைம/கலாG. [கவM கPட34& காP
டRபBG [கவMQைன, மc- SலG
அRபAேய இ]3E9 ெச X, 4ைரQ&
அைம3தா&, அE, அTத இைணய தள34>
கான ஷாFP கP eயாக9 ெசய&பBG. அR
Yேகஷ க„/C நாG ஏ>பB3EG ஷாFP
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கP e ஒ ைற\G, இைணயR ப/கJக„/C
ஏ>பB3தலாG. aரcசM
ெமQ
ெம`
'>C9 ெச&லcG. அJC Tools ேதFTெதB/
கcG. இ4& “Create application shortcuts” எ
பைத3 ேதFTெதB/கcG. இy, CDRaPட
ப/கமானE []ைமயாக3 4ைர []வEG
காPடRபBG. வழ/கமான aரcசF சாFTத
எEcG காPடRபட மாPடாE.
11.aரcசM& பல இைணய தளJகைளR
பாF3E3 ேதைவயான தகவ&கைள ேதFTெதB/d£Fக?. கGRqPடைர pX34,
ேவX Nல ேவைலகைள [A3E }(BG
4KGப pைன/d£Fக?. aரcசM& பாF3த
அைன3E தளJக„G அத ேடRகேளாB
உJக„/C ேவ(BG என 'KGgd£Fக?.
இத>C, chrome://settings ெச&லcG. அJC,
“On startup” எ பதைன3 ேதFTெதB/கcG.
இ4& ““Continue where I left off.”” எ பதைன/
dY/ ெசsE ேதFTெதB3E அைம/கcG.
அB3த [ைற, CேராG aரcசைர இய/CG
ேபாE, அத>C [ இய/dயேபாE •Jக?
பாF3த அைன3Eஇைணய தளJக„ட ,
aரcசF 4ற/கRபBG.

ஆ]& 2007
ெதா9$;`9
ைமLேராசா$"
உதவாW
இ XG ெபKGபாலான கGRqPடFகY&,
எG.எ-.ஆ‡2007
ெதாடFTE
பய பB3தRபPB வKவதைனR பாF/கலாG.
இTத ெதாCRa>C ஏ>பBG aர9ைனக„/C,
ைம/ேராசாRP pXவனG, –Fcகைள ேபP9
ைப&க? SலG ெகாB3E வTதE. இTத உத'
வKG அ/ேடாபF 2017/CR a னF தரRபட
மாPடாE என ைம/ேராசாRP pXவனG
அD'3E?ளE.
ெபாEவாக த சாRPேவF ெதாCRgக„/C
Microsoft Lifecycle Policy
எ ற ஒ ைற
ைம/ேராசாRP pXவனG கைடRaA/CG.
CDRaPட ஆ(B கால34>CR a னF, அTத

ெதாCRgக„/கான உத'BG ைப&கைள
வழJகாE. ஐTE ஆ(Bக„/C இலவசமாக
ேபP9 ைப&க? வழJகRபBG. a னF ஐTE
ஆ(Bக„/C இTத உத' •PA/கRபPB,
Nல வைக உத'க? மPBேம தரRபBG.
த>ேபாE எG.எ-. ஆ‡- 2007
ெதாCRa>C அE ேபா ற எTத'த •PARg
கால உத'\G வழJகRபட மாPடாE என
அD'/கRபPB?ளE. த `ைடய Of!ce
365 ெதாCRa>C, வாA/ைகயாளFகY&
ெபKGபாலானவFக? மாD'Pடதா&, உத'
•PA/CG அவNயG ஏ>பட'&ைல எ XG
ைம/ேராசாRP கK3E ெதM'3E?ளE.
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ஆ!" + எ%க'
ேவFP

டாCெம(P உKவா/CைகQ&, பல
இடJகY& ேம>ேகா? CDகைளR பய ப
B3EdேறாG. Nல ேவைளகY&, நாG ஒK வைக
CDjPAைன அைம3தா&, ேவFP தானாக
அதைன மா>XG. இE மாறா pைலQ& தானாக
மா>D அைம/CG வைகQ& ேவFP ெசP ெசs
யRபPAKRபEதா காரணG. இவ>ைற மா>
றாம& அைம/க, ஆPேடா கெர/P '(ேடா
ெப>X (Tools | AutoCorrect// AutoFormat As You Type
மா>ற ேவ(BG. இத>C இ ெனாK வ%\G
உ?ளE. இTத ேம>ேகா? அைடயாள/ CDக?
அRபAேய உJக„/C3 ேதைவ எ றா& அTத
அைடயாளJகைள e ேபாFA& ேவX ஒK வ%
SலG ஏ>பB3தலாG.
ஆ&P அ]34யவாX 0147 எ ற எ(ைண
நGலா/ e ேபாFA& ைடR ெசsதா&, ெதாட/க
pைலQ& அைம/கRபBG டg? ெகாP
ேடஷ அைடயாளG dைட/CG.
ஆ&P அ]34யவாX 0148 எ ற எ(ைண
நGலா/ e ேபாFA& ைடR ெசsதா&, [A\G
pைலQ& அைம/கRபBG டg? ெகாP
ேடஷ அைடயாளG dைட/CG.
ஆ&P அ]34யவாX 0145எ ற எ(ைண
நGலா/ e ேபாFA& ைடR ெசsதா&, ெதாட/க
pைலQ& அைம/கRபBG NJd? ெகாP
ேடஷ
அைடயாளG dைட/CG.
ஆ&P
அ]34யவாX 0146 எ ற எ(ைண நGலா/
e ேபாFA& ைடR ெசsதா& [Ac pைலQ&
அைம/கRபBG NJd?
ெகாPேடஷ
அைடயாளG dைட/CG. ஒ ைற pைன'&
ைவ3E/ ெகா?„Jக?. இTத எ(கைள நG
லா/ eQைன அ]34R a அத eழாக உ?ள
e ேபாFP SலG ைடR ெசs4ட ேவ(BG.

(ளமான வ/ த12 ெதா!ைல
ேவFP டாCெம(P ஒ ைற அைம/ைகQ&,
பல ேவைளகY&, •ளமான இைணய [க
வM ஒ ைற அைம/க ேவ(Aய ®ƒpைல ஏ>
பBG. இைணய [கவMக„/கான uJ/ எR
ேபாEGஒேரெசா&ேபால•ளமாகஇK/CG.இE
வலE மாFb அKேக வKைகQ&, அதைன
ஒK ெசா&லாக எB3E/ ெகா(B, ேவFP gேரா
dராG, அTத இைணய [கவM []வைத\G,
அB3த வM/C/ ெகா(B ெச&nG. இதைன
Word Wrapping என/ mXdேறாG.
இதனா& வலE மாFby& அழd D ஒK
இைடெவY ஏ>பBG. இர(B ப/க[G

அைல ெம(P எy&, [த& வMQ& எ]3
E/க„/dைடேய அழக>ற இைடெவY ஏ>
பBG. இTத N/கu D அைம/க ேவFP ஓF
ஆRஷ தTE?ளE. அதைன3 ேதFTெதB3E
அைம3E'Pடா&, இைணய [கவM அ&லE
Zக •ளமான ெசா& ேதைவRபPட இட34&
aM/கRபPB அைம/கRபBG.
டாCெம(Pைட3 4றTE கFசைர எTத
இட34& இைணய [கவMையR aM/க
ேவ(Bேமா, அTத இட34& ெகா(B ெச&லcG. ெபாEவாக -லா¯ எனRபBG சாsc
ேகாPA அKேக aM/க 'KGgேவாG. இTத
இட34& கFசைர/ ெகா(B ெச X pX3
தcG. அB3E Insert ேடRa& dY/ ெசs4
டcG. அB3E Symbols CKRa& Symbol எ
ப4& dY/ ெசs4டcG. a னF, More Symbols
எ பைத3 ேதFTெதB3தா&, Symbols டயலா/
பா/- 4ற/கRபBG. ேவFP 2003&, Insert
ெம`'ேலேய Symbol aM'ைனR ெபறலாG.
இதைன அB3E, Special Characters எ ற ேடR
aைன3 ேதFTெதB/கcG. dைட/CG '(
ேடா'&, No -Width Optional Break எ ப4&
dY/ ெசs4டcG.
இ|வாX aM3E'டRபPB?ளதா எ X
•Jக? \.ஆF.எ&. [கவMைய -d•y&
பாF3E ெசா&ல [AயாE. ஆனா& aM/கRபPAK/CG.
இதைன/ கPடாயG பாF/க
ேவ(BG என எ(Žனா&, பாராdராR aேர/
காPBவத>கான ஆRஷைன3 ேதFTெதB3தா&,
அைன3E பாரா மாF/கFக„ட , இTத aM3த
இட[G காPடRபBG.
aM3த இட34&
NDய •? கPடG ெதM\G. இைணய [கவM
தா எ D&ைல. எTத •ள ெசா&ைல\G இE
ேபால aM3E அைம/கலாG.

6!ல" பா8%"9
ேவFA&

ெட/-PA Nல பாகJகைள [/dயRபB3தcG ேகாFைவயாக வMைசRப
B34/ காPடcG g&லP பாs(P- பய
பB3EdேறாG. இத>C வழ/கமாக பாFமP
ெம` ெச X இத>கான aM'ைன3 ேதFTெதB/dேறாG. அ&லE ெட/-Pைட3 ேதFTெதB3E ெம` பாM& அத>கான ஐகாைன/
dY/ ெசsdேறாG. இத>CR ப4& g&லP
அைம/கRபட ேவ(Aய ெட/-PA& கFசைர
ைவ3E a
க(Pேரா&+¡RP+எ& அ]34னா& ேபாEG. தானாக g&லP அைமTE
'BG. க(Pேரா&+¡RP+எ அ]34னா&
இTத g&லP பாs(Pக? •Jd'BG.

13

ப:க;கைள அ=ெச?:ைக@!
தாJக? பய பB3EG எ/ெஸ& ஒF/
NலF
°PA& பல ப/கJகைள உKவா/d ைவ34
KRபாFக?. அ9ெசB/ைகQ&, அைன3ைத\G
ெதாடFTE எB/காம&, அRேபாைதய ேதைவR
பA, 'KRபRபBG ப/கJகைள மPBG எB/க
'KGgவாFக?. இதைன9 ெசய&பB3த, வழ/
கமான அ9š/ கPடைள இ&லாம& mBதலாக9
Nல ேவைல ெசs4ட ேவ(BG அ9ெசB/க3
ேதைவQ&லாத ப/கJகைள [தu& மைற/க
ேவ(BG. a னF, மைற/கRபடாத ப/கJ
கைள அ9ெசB/க கPடைள ெகாB3தா&, மைற/
கRபடாத ப/கJக? மPBேம அ9சாCG. இத
a னF, மைற/கRபPட ப/கJகைள, மைறRa
uKTE •/d'டலாG. அதாவE unhide ெசsE
'டலாG. இேதா வ%கைளR பாFRேபாG.
1. [தu& MRபy& 'q ேடR ேதFTெத
B/கcG.
2. அB3E Workbook Views C±Ra&, Page
Break Preview •u }E dY/ ெசs4டcG.
இRேபாE எ/ெஸ& உJக? ஒF²PAைன/
காPBG. அத
அைன3E ேபœ aேர/
இடJக„G ெதM\G.
3. இRேபாE எTத ப/க34ைன அ9ெசB/க
ேவ(Bேமா, அத
அைன3E ெச&க
ைள\G ேதFTெதB/கcG.
4. அB3E க(Pேரா& eைய அ]34/
ெகா(B, அ9சA/க 'KGgG அB3த ப/க34& உ?ள ெச&கைள3 ேதFTெதB/கcG.
5. இRபAேய, அ9ெசB/க 'KGgG அைன3E
ப/கJகYnGஉ?ளெச&கைள3ேதFTெதB/
கcG.
6. ெதாடFTE, க(Pேரா& + a (Ctrl+P) அ]3
தcG. எ/ெஸ& 2007 aM(P டயலா/
பா/ைஸ/ காPBG. •Jக? எ/ெஸ& 2010
பய பB34னா&, MRபy& ைப& ேடRaைன/ காPBG. அ4& அ9ெசBRபத>காண
க(Pேரா& கPடைளகைள/ காணலாG.
7. எ/ெஸ& 2007&, Print What ஏMயா'&,
Selection எ பதைன3 ேதFTெதB/கcG.
எ/ெஸ& 2010&, தைலRa eƒ உ?ள பP
டைன அ]34, Print Selection எ பதைன3
ேதFTெதB/கcG.
8. ஓேக அ&லE aM(P dY/ ெசsதா&, ேதFT-
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ெதB3த ப/கJக? அ9சாCG. ெதாடFTE
அ9சான a னF, Page Break Preview A-a
ேளைய SடcG.

ெந"?வ/ைச B/Cத!
ஒF/ °PA&, ெநPB வMைச
எஒ/ெஸ&
D& பலKைடய ெபயFகைள அைம34
K/d£Fக?. அைனவK/CG ெபயF இர(B
ெசா>களாக அைமTE?ளன. எனேவ இTத
ெநPB வMைசைய மPBG இர(டாகR
aM3E, ெபயM& உ?ள [த& ெசா&ைல ஒK
வMைசQnG, இர(டாவE ெபயைர இர(டா
வE வMைசQnG அைம/க 'KGgd£Fக?.
எ ன ெசsயலாG? இத>C ஓF எYதான வ%
உ?ளE. இTத வ%ைய3 ெதM\G [ னF,
நா
பாF[லா'& -PMJ பJச
பய ப
B34, நானாகR aM3E அைம3ேத . இE
ேதைவேய இ&ைல. எ/ெஸ& அKைமயான
வ% ஒ ைற3 தKdறE.
ெநPB வMைச A '&, இTத இரPைட9
ெசா& ெபயFக? இKRபதாக ைவ3E/
ெகா?ேவாG. இதைன [தu& ைஹைலP
ெசs4ட ேவ(BG. அB3E Data எ `G
ேடRa>C மாறcG. அJC Text to Columns
எ `G பPடy& dY/ ெசs4டcG. இR
ேபாE Convert Text to Columns எ `G 'ஸாFP
ேமலாக/ dைட/CG.
இ4& Delimited எ பதைன3 ேதFTெத
B/கcG. இE மாறா pைலQ& dைட/CG.
இதைன/ dY/ ெசs4டcG. அB3E இTத
ெபயFகY& எ ன வைக delimiter ைவ3E/
ெகா?ளலாG
எ பதைன3
ெதM'/க
ேவ(BG. அB3E Next ெச&லcG. ேவX
delimiter க? பய பB3தRபPAKTதா& (tab
or comma), அவ>ைற3 ேதFTெதB/கலாG.
ஒ X/C ேம>பPடதாக/ mட3 ேதFTெதB/கலாG. அB3E பாFமPAைன3 ேதFT
ெதB/கcG. a dY/ ெசsE [A/கcG.
இTதேடPடா'ைன இ ெனாK வMைசQ&
அைம/க ேவ(BG எy&, Destination எ `G
‡&A& அைம/கcG. இy தy3தyயான
வMைசQ& அைமTE'BG. ேமலாக9 ெச X
இTத வMைசக„/கான தைலRைப மPBG
•Jக? மா>D அைம3த& ேபாEG.
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&மாE" ேபா[கa- ேதL% ைவLக இடb-ைல

இT4யா'&

இயJCG -மாFP ேபா கY&
ெபKGபாலான ேபா க?, அA/கA அத
A-/d& ேத/d ைவ/க இடG இ&லாத
pைலQ& உ?ளன எ X ெவ-டF AbPட&
pXவனG அD'3E?ளE. இTத pைல வKைகQ&, ெபKGபாலான -மாFP ேபா பய
பB3EபவFக?, தJக? ேபா கY& உ?ள
அRYேகஷ கைள •/d'BdறாFக?.
உJக? -மாFP ேபாy&, ‘storage full’
எ ற ெசs4 எRேபாெத&லாG dைட/dறE?
எ ற ேக?'/C பலF, ‘4னTேதாXG’ எ X
ப4& தTE?ளனF. இRேபாE வKG Nல உயF
ரக -மாFP ேபா கY&, 256 b.a. வைர
ெகா?ளளc ெகா(ட ேத/ககJக? உ?ளன.
ஆனா&, இT4ய -மாFP ேபா கY& ெபKG
பாலான ேபா க?, 16 b.a. ேத/கக3Eட
p X'Bd றன.
இதனா&,
ெதாடFTE
அவFகளா&, ேகாRgகைள ேசZ3E ைவ/க
இயல'&ைல. எனேவ, “ேபாEமான இடG
இ&ைல” (‘insuf!cient memory’) இ X பலM
pைலயாக உ?ளE என ெவ-டF AbPட&
pXவனG அD'3E?ளE.
இT4யா'&, ேசாதைன [ைறQ&, 1,458
ேபMடG அவFக? -மாFP ேபா ேத/ககG
CD3E ேகPடேபாE, 33% ேபF, “தJக? ேபா
கY& உ?ள ேத/ககG தJக„/CR ேபாEமான
தாக இ&ைல” எ X ப4& அY3E?ளனF.
இத>C/ காரணG, இ ைறய pைலQ&,
-மாFPேபா க?, பலவைக ேகாRgகைள
(படJக? ம>XG 'Aேயா/க? உPபட)
ேத/d ைவ/CG இடமாக உ?ளன. 84% பயனா
ளFக?, 4னTேதாXG ெதாடFTE 4 மŽ ேநரG
தJக? -மாFP ேபா கைளR பய பB3E

d றனF. இவFக? அைனவKG தJக? ேகாR
gகைள ேசZ3E ைவ/க, -மாFP ேபாy&
உ?ள pைனவகJகைளேய பய பB3Ed
றனF. சராசMயாக, ஒK -மாFP ேபாy& 10
அRYேகஷ க? இயJCd றன. இவ>D&
[தuடG ெபXவE சSக இைணய தளJகேள.
அB3E இைச ம>XG Nல பய தKG அRY
ேகஷ க„G இடG ெபXd றன.
ஆனா&, ஏ -மாFP ேபா க? மPBேம,
இE ேபால ேத/கக இடG இ&லாத pைலைய
அைடd றன? ெவ-டF
AbPட& ேம>ெகா(ட ஆs'&, 'Aேயா ேகாRgகைள Zக
அ4கமாக3 தர'ற/கG ெசsவேத இத>C/
காரணG என அDயRபPB?ளE. இதைன
அB3E ேபாPேடா/க„G, இைச ேகாRg
க„G இடG aA/d றன. ேப-g/ ேபா ற
சSக இைணய தளJக? அைன3EG, த>
ேபாE 'Aேயா வ% தகவ& பMவF3தைனகைள
ேம>ெகா(B வKd றன. இEcG, -மாFP
ேபாy A-/ இட3ைதR aARபதாக அைம
d றன. ேமnG, இT4யR பயனாளFக?, ம>ற
நாBகY& உ?ள பயனாளFகY பழ/க34>C
மாறாக, 'Aேயா ைப&கைள3 தJக? சாதனJ
க„/C மா>D/ ெகா?வ4& ஆFவG காPB
d றனF. ஏென றா&, ேதைவRபBGேபாE,
இைணய34& இKTE ‘-P•ZJ’ வ%Q&
ெபXவத>C அ4க/ கPடணG ெசn3த ேவ(
AயE?ளE. ெநPெவாF/ இைணRgG Ÿராக/
dைடRப4&ைல.
ஆs'& பJC ெகா(ட பயனாளFகY&
60% /CG ேம>பPடவFக?, தாJக? 4னT
ேதாXG CைறTத பPசG 10 எG.a. அள'லான
ைப&கைளR பdFTE ெகா?வதாக3 ெதM'3
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தனF. இவ>D& ெபKGபாnG 'Aேயா ைப&
கேள எனcG CDRaPB?ளனF. ெபKG
நகரJகY& எRேபாEG நகFTE ெகா(ேட,
பயŽ3E/ ெகா(ேட இKRபவFக„/C,
-மாFP ேபா க? ஓF அ34யாவNய3 ேதைவ
யாd'Pடன. NDய நகரJகY& இKRபவF
க„/C, இைவ ஓF ஆடGபர3 ேதைவயாக
மாD'Pடன. ெதாைல/ காPN pகƒcக?,
-மாFP ேபா க? வ%ேய ைகக„/C? அடJ
d'Pடன. -மாFP ேபா கY& தர'ற/கG
ெசsயRபBG ேகாRgக? CD3த g?Y'ப
ரJகைள ஆsc ெசsைகQ&, 4னTேதாXG
ெபKG அள'& 'Aேயா ேகாRgக? ப4யR
பBவE ெதMய வTE?ளE. ெதாைல/ காPN
pகƒ9Nக?, இைசR பாட&க? ம>XG 4ைரR
படJக? ெகா(ட ேகாRgக?, பயனாளFக?
பயŽ/ைகQ& தர'ற/கG ெசsயRபBd
றன. அ&லE பாF3E, ேகPB ரNRபத>ெகன
ப4யRபBd றன. அ3Eட , ஆAேயா ேகாR
gக„G, ேபாPேடா/க„G ெபKG அள'&
பdFTE ெகா?ளRபBd றன. -மாFP ேபா
கY& ெபKGபாலானைவ இைணய இைணRg
4Pட34& இKRபதனா&, பலF தJக„/C?
தகவ&கைளR பdFTE ெகா?ள இதைனR
பய பB3Ed றனF.
இதனா&, அTத தகவ&க? அடJdய ைப&
க„G ெபKG அள'& -மாFP ேபா pைனவக34& தJCd றன. இைணய வ% மP
BZ D, g„•3 ம>XG வயF இைணRg
வ%யாகcG, ேகாRgக? பdரRபBd றன.
இதனா&, ேத/கக இடG ெவC ேவகமாக pரG
gd றன.
இTத ஆs'& இ `G Nல ஆFவSPBG
தகவ&க? dைட3E?ளன. ேபாy& தரRபP-
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B?ள ேத/கக34 அள'ைன அ4கRபB3த
ேவ(Aய ேதைவ வKG நாPகY& Zக அ4
கமாக3 ேதைவRபடலாG. த>ேபாE HD, 4K,
ம>XG HDR வைக ேகாRgக? அ4கமாகR பM
மாD/ ெகா?ளRபBவதா&, pைனவக3 4ற
mBதலாக3 ேதைவயாs உ?ளE. இவ>ைற
இய/d ரN/க3 ேதைவRபBG ெதா%& ŒPப34ைன3 த>ேபாE வKG ெபKGபாலான
-மாFP ேபா க? ெகா(B?ளதா&, பயனாளFக?, இTத வைக ைப&கைளR ெப>X
ேத/d ைவ/கcG பdFTE ெகா?ளcG [>ப
Bd றனF.
பயனாளFகY& 60% ேபKைடய -மாFP
ேபா கY&, “out of storage “ எ ற ெசs4
dைட/CGேபாE, அவFக? ெபKGபாnG
தாJக? ெகா(B?ள ம>ற அRYேகஷ கைள
•/Cd றனF. இத>C/ காரணG, பல அRY
ேகஷ கைள3 தர'ற/கG ெசsE Nல நாPக?
மPBேம பய பB34R a னF இவ>ைற
இய/காமேலேய ைவ3E?ளனF. அ&லE,
எRேபாEG இவ>ைற இைணய34uKTE
இற/கG ெசsE பய பB34/ ெகா?ளலாG
எ ற pைலQ&, அவ>ைற •/Cd றனF.
இ|வாX ஏ>கனேவ ப4யRபPட அRY
ேகஷ கைள அ%RபவFக„/C3 தாJக?
ப4TE ைவ/க 'KGgG ைப&கைள, /ள|P
-ேடாேரœ இடJகYnG ப4TE ைவ3E,
ேதைவRபBGேபாE ெப>XR பய பB3
தலாG எ பE ெதMயாமேல உ?ளE.
த>ேபாE வKG Nல Ÿன pXவன -மாFP
ேபா கY&, இர(டாவE NG பய பB3
தRபBG இட34&, மா>றாக, ெமமM காFPகைள\G பய பB3EG வைகQ& அைம3E
வழJCd றனF.

எd.4.S. 4ைசயE 828

த

g4ய -மாFP ேபா ஒ ைற Htc Desire
எ ற ெபயM&, எ9.A.N. pXவனG
அ(ைமQ& அD[கG ெசsE?ளE. இத
4ைர 5.5 அJCல அள'& ைஹ ெடபyஷ
A-aேள\ட , ெதாB உணFc 4ைரயாக
உ?ளE. ம&PA ட9 வச4 தரRபPB?ளE.
இத
பMமாணG 157.7 x 78.9 x 7.9 Z}.
இைசR aMயFக„/காக, 3.5 Z} ஆAேயா
ஜா/ ம>XG லcP -‡/கF தரRபPB?ளE.
இத
ராG ெமமM 3 b.a. -ேடாேரœ
ெமமM 32 b.a. இதைன ைம/ேரா எ-.A.
காFP ெகா(B, 2 ெடரா ைபP அளc வைர
உயF34/ ெகா?ளலாG.
ெநPெவாF/ இைணRa>C 3b, 4b, b.a.
ஆF.எ-., எPœ, g„•3, \.எ-.a. ஆdய
ெதா%& ŒPபJக? இயJCd றன. a gற/
ேகமரா ஆPேடா ேபாக- வச4\ட
13
828 (3 GB)

எG.a. 4ற`ட
இயJCdறE. 'Aேயா
4றy& ெசய&பBdறE. [ gற/
ேகமரா 4 எG.a. 4ற
ெகா(டதாக
உ?ளE. இத
NRெசP Mediatek MT6753.
இத`ட Mali-T720MP3 b.a.\. இைணTE
Accelerometer,
proximity,
இயJCdறE.
compass ஆdய ெச சாFக? இயJCd றன.
இத
ஆRபேரPAJ N-டG ஆ(PராsP
லாuபாR.
இ4&
இர(B
NGகைள
இய/கலாG.
ெநPெவாF/ இைணRa>C
b.a.ஆF.எ-., எPœ, g„•3, \.எ-.
a. 3b ம>XG 4b ெதா%& ŒPபJக?
இயJCd றன.
இத u34யG பாuமF ேபPடM 2800 mAh
4ற`ட உ?ளE.
இTத -மாFP ேபாy அ4க பPச 'ைல
±. 17,900.
30fps
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ெலேனாவா ேப$ 2 $ள& அ/0க2
அேமஸா

இைணய '>பைன தள34&
மPBG dைட/CG வைகQ&, ெலேனாவா
pXவனG த
g4ய Phab 2 Plus -மாFP
ேபாைன,
இT4யா'&
'>பைன/C
அD[கRபB34\?ளE. இத
அ4க பPச
'ைல ±. 14,999 என அD'/கRபPB?ளE.
இத 4ைர ஆ9சMயRபட3த/க வைகQ&,
6.4 அJCல அள'&, 1080p A-aேள
4ற`ட உ?ளE. -மாFP ேபா []வEG
உேலாக34லான ¹9š ெகாB/கRபPB?ளE.
இTத 4ைரQ a/ெஸ& அடF34 1920x1080.
[]ைமயான ைஹ ெடபyஷ 4ைரயாக
இE இயJCdறE. ம&PA ட9 வச4\G
உ(B. 4ைர/C ெகாM&லா
dளாபாEகாRg
தரRபPB?ளE.
Accelerometer, Proximity

Sensor,
Ambient
Light
Sensor, Compass, Gyro
Sensor,
Fingerprint
Identity
Sensor

ஆdய
ெச சாFக?
தரRபPB?ளன. 'ர&
ேரைக உணF வ% ேபாy
a gறமாக3 தரRபPB?ளE.
நoன
வ%Q&,
a gறமாக
இர(B ேகமரா/க? தரRபPB?ளன.
இர(டாவE
ேகமரா
படG
aA/CG ஆRெஜ/P CD3E
தகவ&கைள
அY/க,
[த&
ேகமரா அவ>ைறR பய பB34 பட3ைத9
NறRபா/CdறE. இE 13 எG.a. 4ற
ெகா(B, •ய& ேடா
Rளா¯ உட
இைணTE ெசய&பBdறE. bேயா ேட/dJ,
[கG அDத& ஆdய ெதா%& ŒPபJக?

ெசய&பBd றன. AbPட& ஸூG வச4
உ?ளE. [ gற/ ேகமரா 8 எG.a. 4ற`ட
இயJCdறE. இத
-‡/கF Dolby Atmos
வைகயாக3
தரRபPB?ளE.
JBL Hybrid
Earphones இைண3E3 தரRபBdறE.
இத
ராG ெமமM 3 b.a. -ேடாேரœ
ெமமM 32 b.a. இதைன ைம/ேரா எ-.A.
காFP ெகா(B 128 b.a. வைர உயF34/
ெகா?ளலாG.
88.3x173.89x9.6 Z}.
இத
பMமாணG
எைட 218 dராG. இ4& இர(B NGகைள
இய/கலாG. ைம/ேரா ம>XG நாேனா
NGகைளR பய பB3தலாG. எG.a.3 ம>XG
எG.a.4 aேளயFக? உ?ளன. எ-.எG.
எ-., எG.எG.எ-., இெமQ&, g¯
ெமQ& ம>XG இ -ட P
ெமச•சF ஆdய வச4க?
dைட/d றன.
இ4&
1.3
dகா
ெஹFP- ேவக34&
இயJCG ஆ/டா
ேகாF MediaTek
MT8783 Processor

தரRபPB?ளE.
ெநPெவாF/
இைணRa>C
2b, 3b, 4b,
ைவ a, g„•3,
ஹ ா P - ப ா P
இைணRg,
\.எ-.a.
N
ைடR, ஆdய ெதா%& ŒPபJக?
தரRபPB?ளன. க ெமPட& dேர ம>XG
தJக pற34& என இர(B வ(ணJகY&
இE dைட/dறE. இத
u34யG அய
ேபPடM 4050 mAh 4ற ெகா(டE.
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எ-ெஸB இய-கPVB மாறா dைலeB தர#ப$J ஆT$ராt$
Z-:2 எgPDZUைன மா^றேவ hJயாD எF_
எTieZQேதF. தjk எgPDZUைன- .ட
அைம-கலா2 எFற தகவB எF மனVB இZQத
பல தைடகைள l-?a@ளD. உடF, நாF பயF
ப1PD2 தjk எgPDZUைன அைமPDெகாTேடF. நFR.
எ;. ேகாsலா வாசக,, பரமLS[.

PTேடாL

10 இய-க hைறைம ெகாTட எF
ேல#டா# க2#;$டqB, எL.எL.J. JL-:2
இைணQேத இZQதD. அெமq-காUB வா4?ய
ெடB க2#;$ட'. இPதைன நாr2 எQத UPVயா
சh2 இFR, இZவைக ஹா'$ JL-:கைளa2
பயFப1PV வQேதF. த^ேபாD l4க@ தQD@ள
:R#ைப பா'PD, அதFபJ மா^R- ெகாTேடF.
தகவs-: நFR.
ேக.[. `vைகய$, NvwQ.

ஆT$ராt$

ேபாF ெசtVகைள- .ட -ளu$
ேசj#SB ைவ-கலா2 எFற தகவைல- ெகாTட
க$1ைர எF பல நா@ ேதடைல hJv-:ெகாT1 வQD@ளD. jகP ெதEவாக ஒZ பாடக$1ைர ேபால தகவBகைளP தQதைம-: நFR.
ேக. எ,. ராமy.hN, NvwQ.

`^Rs2 பல =Vய Uஷய4கைள- ெகாTட
UTேடாL 10 இய-கPVைன\ ெச2ைமயாக#
பயFப1PV .1தலாக வசVகைள ேம^ெகா@ள
l4க@ தQD@ள அைனPD2 =Vயனவாகேவ
இZQD வw கா$1?Fறன. d\சய2 இFX2
பல வwக@ இZ-கலா2. அவ^ைறa2 தZமா_
ேக$1- ெகா@?ேறF.
ேபர. எ$. z.மலானMத$, ேகாைவ.

ேபாFகEB ேப$டq பராமq#=
க$1ைர, இFைறய Lமா'$ ேபாF பயனாள'
கr-: க$டாய2 ேதைவ#ப12 :R#=க@ ெகாT
டதாக உ@ளD. :R#பாக, வய'ெலL இைண#
=கைள# பயFப1PதாU$டாB, அQத ெதாட'=
கைள d_PV ைவ#பதாB, ேப$டq jF ச-Vைய.1தலான ேநரPV^:- ெகாTJZ-:2 எFபD
=Vய தகவேல. “?qxைப” ெசயyeF பFhக
உதU d\சய2 அைனPD ஆT$ராt$ ேபாF
பயனாள'கr2 ெப^_# பயFப1Pத ேவTJய
ஒFறா:2.
எ;. Pஜயராg, காைரLகாR.

ேவகமாக

வளர ேவTJய ந2 சhதாய
ம-கr-: இைணய ேவக2 512 ேக.S.S.எL.
இZQதாேல ேபாD2 என $ராt அRUPதD, பல
வைகeB SFX-:P த@r2 ஒZ hய^Kயா:2.
த^சமய2, S.எL.எF.எB. ேபாFற ெபாDPDைற
d_வன4க@, இதைன- கா$Js2 .1தலாக
அJ#பைட ேவகPVைன அைமPD இய4:வD
:R#SடPத-கD. $ராt இQத hJUைன ம_
பqbலைன ெசtD மா^ற ேவT12.
எ$. ந|. அகம}, ெபாJளாwQ.

PTேடாL

10 KLடPVB, File Explorer
ெதா:#SB, Send To SqUB =Vயனவ^ைற\
ேச'-:2 J#L jக அZைம. அதைன\ ெசயBப1PV# பா'Pத ேபாD UயQD ேபாtU$ேடF.
இைவ எBலா2, எQத |ys2 ?ைட#பVBைல.
j:Qத கவனPDடF, ேதைவயான வw கா$டைலP
ெதாட'QD தQD வZ2 த4கr-:2 ஆKqய' :g
U^:2, கix அRUயB J#ேளாமா மாணவ'க@
சா'பாக நFR.
எ$. கா.hNேகய$, €PR•)h‚..
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ேகJP – பNR
ேக@U: என-: UTேடாL 10 KLட2 பயF
ப1Pத எTண2 இBைல. =Vயதாக ஒZ
ேல#டா# க2#;$ட' வா4க\ ெசFற ேபாD,
UTேடாL 7 KLட2 ஒq€னB ?ைட-காD
எF_2, நகy தாF தர hJa2 எF_ அQத U^
பைனயாள' ._?றா'. jகv2 =கkெப^ற
ேல#டா# க2#;$ட' d_வனPVF தx U^
பைனயக2 அD. UTேடாL 10 U^பைன
ெசtவத^காக இதைன- ._?றாரா? இx
UTேடாL 7 KLட2 அVகார‚'வமாக- ?ைடகாD எனv2 ெசாB?றா'. ெதEv ப1Pதv2.
ஆ.. ேஜ. N_ய ƒ.hN, ெச$ைன.
ப4&: ஆG, இyேம& அ4கார ¹Fவ
'(ேடா- 7 N-ட34ைன, g4ய கGRqP
டM& ப4TE வாJக [AயாE. •Jக? வ>g
X34னா&, நகuையR ப4TE தரலாG. அE
[ைறய&ல. இத>C/ காரணG, அ(ைமQ&,
ைம/ேராசாRP pXவனG, '(ேடா- 7
ம>XG '(ேடா- 8.1 N-டJகைள, கGR
qPடF தயாM3E '>பைன ெசs4BG pXவ
னJக„/C (Original Equipment Manufacturers
(OEMs) வழJCவைத pX34'PடE. எனேவ,
Dell and Toshiba, HP ேபா ற pXவனJகYடZ
KTE, ேம>CDRaPட இர(B ஆRபேரPAJ
N-டJக„ட
கGRqPடைர வாJக [A
யாE. 2009 ஆG ஆ(B, '(ேடா- 7 ெவY
யானE. ஏ] ஆ(Bக? '>பைனQ& இKT
தE. '(ேடா- 8/8.1 நா C ஆ(Bக?
மPBேம '>பைன ெசsயRபPடE. 2020
ம>XG 2023 ஆG ஆ(Bக? வைர, இTத
N-டJக„/கான சRேபாFP வழJகRபBG.
இKTதாnG, g4ய கGRqPடFகY& இைவ
dைட/காE. '(ேடா- 10 N-ட34ைனR
பரவலா/d, அைன3E '(ேடா- பய ப
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–டாLட. ெப. சMNர ேபா; –
B3EG சாதனJகYnG, '(ேடா- 10 Nட34ைனேய அைம/க ைம/ேராசாRP 4Pட
ZBdறE. இy, '(ேடா- 10 மPBேம,
அ4கார ¹Fவ N-டமாக ைம/ேராசாRP தKG.
ேவX '(ேடா- ப4Rgக? dைட/காE.
நகuயாக '(ேடா- 7 ப4TE வாJC
வைத/ காPAnG, '(ேடா- 10 N-டG
கPடணG ெசn34 வாJdR பய பB3EவE
mBத& வச4கைள மPBZ D, []ைமயான
பாEகாRaைன\G தKG.
ேக@U: பல ஆT1களாக ேபL=- தளPVB அகvT$ ைவPD பல நTப'கைள# ெப^_@ேளF.
வள'Qத இQத காலPVB Kல பVvக@ Kல நTப'
கr-:\ ெசBல ேவTடா2 எF_ எTƒ?ேறF.
அேத ேநரPVB அவ'கைள எ#ேபாD2 ‘unfriend’
ெசtVட UZ#ப2 இBைல. :R#S$ட ஒZ
Lேட$டL தகவைல, Kல நTப'க@ ம$12 பா'-காமB ஒD-? பVய hJaமா?
எ$. Qவரா„, ேசல,.
ப4&: ேப-g/ பல'தமான •&க? SலG
நம/C அளRபMய வச4கைள3 தKdறE.
இவ>ைற நாG ெதMTE ெகா?வEG இ&ைல.
பய பB3EவEG இ&ைல. அTத வைகQ&
உJக? ேக?'ைய வரேவ>dேற . •Jக?
'KGgG வைகQ& அைம3E தகவ& ப4T4ட
வ%க? உ?ளன. இேதா இJC அவ>ைற3 தKdேற .
[தu&, ேப-g/ அ/கc(PA&,
aர
cசF ஒ D SலG ŒைழயcG. உJக? ப/
க34>C9 ெச&லcG. தகவ& ப4ய3 தரRபBG
-ேடPட- பா/ž&, உJக? தகவைலR ப4
யcG. இy “Post” பPட`/C இடEgறமாக
உ?ள “Friends” பPடy& dY/ ெசs4டcG.
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இத
a னF “More Options” எ ப4& dY/
ெசs4டcG. ேபா-P பPட`/C இடE
gறG இK/CG. இRேபாE dைட/CG கP
ட34& “Custom” எ ப4& dY/ ெசs4டcG.
இதைன3 ெதாடFTE “Custom Privacy” டயலா/
பா/- காPடRபBG. இ4& உ?ள “Don’t share
this with எ ற aM'&, “These people or lists” எ ற
பா/ž&, எTத ந(பFக? இTத தகவைலR
பாF/க/ mடாேதா, அவFக? ெபயைர/ dY/
ெசs4டcG. •Jக? ைடR ெசs4ட3 ெதாடJ
dயcட , அTத எ]3E ெகா(ட உJக? ந(
பFக? ெபயF காPடRபBG. இTத பPAயu&
இKTE, •Jக? எ(¢G ந(பFகY ெபயF
கைள3 ேதFc ெசs4டலாG. இTத ெபயFக?
“These people or lists” எ ற aM'& காPடRபBG.
இேத ேபால, உJக? ந(பFகY& யாF
மPBG பாF/கலாேமா, அவFக? ெபயைர
மPBG இைண/கலாG. மாறா pைலQ&,
உJக? ந(பFக? அைனவM
ெபயFக„G
இK/CG. CDRaPட NலK/C மPBG அTத
தகவ& எy&, “Friends” பா/ž& “X” எ ப4&
dY/ ெசsE, அவF ெபயைர •/CJக?.
a னF, அTத CDRaPட நபைர “Share this
with” எ ற aM'& “Share this with”
எ ற
பா/ž& ேசF3E'BJக?. ேமேல “Don’t share
this with” எ ற aM'& ெபயFகைள அY3தE
ேபால இ4& ெசய&படcG. [A3தcட
“Save Changes” எ ப4& dY/ ெசs4டcG.
இy, உJக„ைடய தகவ& கPட34>C3
4KGபcG. உJக„ைடய CDRaPட தக
வைல யாF எ&லாG பாFRபாFக? எ X உX
4RபB34/ ெகா?ள, உJக? மcைஸ “Custom”
எ ற பPட
}E ச>X நகF3தcG. அJC
எ]Ga வKG கPட34&, இதைனR பாF/கR
ேபாdறவFக? ெபயFக? காPடRபBG. இTத
பPட
தா , நாG ெதாட/க34& “Friends”
என/ CDRaPட பPட . •Jக? மா>றJகைள
ேம>ெகா(டதா&, அத ெபயF மாD\?ளE.
இy “Post” எ ப4& dY/ ெசsE, உJக?
தகவைல, •Jக? ேதFTெதB3த நபFக? மPBG
பாF/CG வைகQ& ேபா-P ெசs4டcG.
ேக@U: எF „$1 Sரா$ேபT$ இைண#SB ைவ
S வசV தZ2 ெரள$ட' உ@ளD. என-: அ1Pத
„$JB இZ#பவ' ஒZ நா@, தF „$JB இைணய2
ேவைல ெசtVடUBைல எF_ .R, அவ'
ேல#டா# க2#;$டZடF எF „$J^: வQD, எF
ைவ S இைண#SF பாLேவ'$ வா4?# பயFப
1PVனா'. ெதாட'QD பயFப1PDவாேரா எFற
சQேதகPVB உ@ேளF. அuவா_ அ1Pத „$JB
இZQD பயFப1Pத hJaமா? hJa2 எFறாB,
அதைன எ#பJ த1-கலா2?
எ;. மஹால:†b, ெச$ைன.
ப4&: இE ேபா ற N/க&க? த>ேபாE
பலMடG காணRபBdறE. உJக? ந(பF oP
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AnG இைணய இைணRg உ?ளதா&, அE
சMயாd, அவF அைத மPBேம பய பB3E
dறாF எ X நGபcG. அவF பய பB3த [A
\மா எ பE, உJக? ந(பM oB உJக?
ெரளPடF அைமT4K/CG இட34uKTE எ|
வளc ெதாைல'& உ?ளE எ பைதR ெபாX3
தE. இத>C9 NறTத –Fc, உJக? ெரளPடF
ேமாட34
பா-ேவFைட மா>D'BவEதா .
யாK/CG எTத'த மன3தாJகnG இK/காE.
உJக? ந(பF உJக? இைணRaைன ைவ a
SலG பய பB3EGேபாE, •Jக? பா-ேவFP
மா>Dயைத3 ெதMTE ெகா?வாF. ஆனா&, உJக
YடG ேகPக மாPடாF. அA/கA பா-ேவFP மா>
XவEG ந&லE. எ&லாKG எRேபாEG இைணய
ெதாடFa& இK/க 'KGgd றனF. -மாFP
ேபாy& இைணய3 ேதட& ேம>ெகா?d றனF.
எனேவ, oPA>C வKG ந(பFக?, 'KT4னFக
YடG “காa CA/d£Jகளா?” எ X ேகPபைதR
ேபால, “ைவ a பா-ேவFP ேவ(Bமா?” எ X
ேகPபE வழ/கமாd உ?ளE.
ேக@U: நாF €ெமeB அ-கvT$ பல ஆT1
களாக ைவPD@ேளF. எF நTப', “€ெமeB
அ-கvT$Jைன ைவPVZ#பவ'க@, அவ'க@
கண-?ைன எQத ஐ.S. hகவq ]ல2 பா'-க#
ப$டD என அRQD ெகா@ளலா2’’ எF_
._?றா'. அைத எ#பJ பா'#பD? இதF ]ல2
ேவ_ யாZ2 ந2 பாLேவ'ைடP VZJ பா'P
VZQதாB அைதa2 அRQD ெகா@ள hJa2 எF_
._?றா'. அD எuவா_ சாPVய2?
எ$. ைமhேரய$, ேகாைவ.
ப4&: bெமQ& அ/கc(PA& உJக? ப/
க34>C9 ெச&nJக?. வTத ம>XG பாF3த
அ•ச&க? இK/CG ப/கG காPடRபBG அ&
லவா! இத வலE gறG eழாக9 ெச றா&,
“Details” எ X ஓF இடG இK/CG. அ4& dY/
ெசsதா&, இ ெனாK NDய '(ேடா காPடR
பBG. அ4& உJக? bெமQ& அ/கc(P
எ X, எRேபாE, எTத ஐ.a. [கவMQuKTE
அ¢dR பாF/கRபPடE எ X காPடRபBG.

உJக? ஐ.a. [கவM அ&லாம&, ேவX ஒK [க
வM எy&, அTத [கவM எTத ஊM& இKTE என
அDயலாG. கPடாயG அE யாF என3 ெதMTE
ெகா?ள ேவ(BG எy&, காவ& Eைற “ைசபF
dைரG” SலG அ¢dனா&, அவFக? இைணய
ேசைவ pXவன3ைத அைடயாளG க(B, யாF
என3 ெதMTE ெகா?வாFக?. எ
ந(பF,
த
ேலRடாRanG, ெமாைப& ேபாynG

20

21-11-2016

தகவ& வKG. உJக? அ/கc(PAைன யாரா
வE 4றTE பாF34K/கலாG எ X சTேதகG
வTதா&, உடேன உJக? பா-ேவFAைன மா>
றcG. அ&லE இKவ% உX4 எ ற வ%ைய3
ேதFTெதB3E அைம/கcG. இ4& ப4c ெசsத
உJக? ெமாைப& ேபா`/C, ஒ|ெவாK [ைற
•Jக? அ/கc(PAைன3 4ற/CGேபாEG
CDjB எ( தரRபBG. அதைன உ?rB ெசs
தாேல, உJக? அ/கc(P 4ற/கRபBG.
ேக@U: UTேடாL 10 இய-கPVB, த^ேபாD
பாLேவ'$ பயFப1PV வZ?ேறF. அத^:# பV
லாக, ெமாைபB ேபாxB உ@ளD ேபால, ‘SF’
எT பயFப1Pதலா2 எF_2, அதைனa2 ம^றவ'
அRயாதவைகeB jக- :ழ#பமாக அைம-கலா2
எF_2 ._?றா'க@. எ#பJ அைம-கலா2? வw
கா$டv2.
ஆ.. ‡. க]ணs, Nv(ˆ..

bெமQ& அ/கc(PAைன இய/d ைவ3
4KTதாF. ேலRடாRa&, இTத வச4ையR
பய பB34R பாF/ைகQ&, இTத
அ/கc(P இ ெனாK இட34nG
4றTE பய பB3தRபPB/ ெகா(
AK/dறE எ ற ெசs4 காPடRபP
டE. ந(பF அE த ெமாைப&
ேபா
SலG பாF/கRபBdறE
என உணராம&, ேவக ேவகமாக
பா-ேவFைட எ&லாG மா>DனாF.
a னF, ஆற அமர ேயாN/ைகQ&
த தவைற உணFTE ெகா(டாF.
இTதR ப/க34& உ?ள “Show an
alert for unusual activity” எ `G ஆRஷைன
A/ ெசsE ைவ3E/ ெகா(டா&,
•Jகேள 4€F என ேவX ஒK ஐ.a.
[கவMQ& இKTE உJக?
bெமQ& அ/கc(PAைன3
4றTதா&, உட
உJக„/C

ப4&: பா-ேவFB/CR ப4லாக, ‘a ’
பய பB3தலாG. [தu& ெசPAJ- 4ற/கcG. a Accounts எ ப4& dY/ ெசs4
டcG. இJC dைட/CG '(ேடா'&, Sign
in Options எ ப4& dY/ ெசsE ேதFTெதB/
கcG. இ4& PIN எ ப4& ெகாB3E?ள Add
எ ற பPடy& dY/ ெசs4டcG. இJC
த>ேபாE •Jக? பய பB34/ ெகா(A
K/CG பா-ேவFAைன/ ெகாB/க ேவ(BG.
ஏென றா&, இதைன மா>ற அ`ம4 ெப>
றவF பா-ேவFP ெதMT4KRபவF மPBேம.
இதைன உX4 ெசsதcட , Set up a PIN எ X
ஒK ெபMய பா/- dைட/CG. இJC ஏ>கனேவ
ஒK ‘a ’ எRபA அைம/கRபட ேவ(BG
என வைரயைற ெசsயRபPAK/CG. எ3தைன
ேகர/டF CைறTத பPசG ம>XG அ4க
பPசG இK/க ேவ(BG. NDய எ]3
Eக? / ெபMய எ]3Eக? கPடாய
மாக இK/க ேவ(Bமா? ேதைவ
இ&ைலயா? இல/கJக? கPடாய
மாக இK/க ேவ(Bமா? இ&ைலயா
எ பE ேபா ற வைரயைறக? அைம/
கRபPAK/CG. இதைன Pin Policy
என/ mXவாFக?. அத பA g4ய
‘a ’ ஒ ைற உKவா/d, அத>கான
கPட34& உ?rB ெசs4டcG.
a
அதைன உX4 ெசs4ட
}(BG அதைன அB3E eேழ
இK/CG கPட34& உ?rB ெசs
4ட ேவ(BG. a னF, ஓேக dY/
ெசsE ெவYேய வர ேவ(BG.
அB3E கGRqPடைர இய/க [>
பBைகQ&, [ g பய பB34ய பாேவFB/CR ப4லாக, g4தாs
உKவா/dய ‘a ’ எ(ைண3
தTதா& ேபாEG.

ேகK,–ப)-

