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மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧6 ஜூO மாத5@G3 

PO ெவ;யாR<S1க1Tடா6. -ா.க2 மGH!
‘/0’1கைள உSவா1Rயவ&, ெவ;<$டவ&, 
Rைட13! இடXக2, Yைல ஆRயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ]^!.

ேப45& தள()7 பைழய ப):கைள ;&க

 !" ேத&கக()ைன, -. ெச1)ட
ஆOPல()7 எRத உதB& !TI5க"

ப&கH 5

ப&கH 10

ப&கH 7

உ
I

ேள

உXக2 ேக2Y, ச`ேதக!, கS56கைள
அD"aைக<. அ`த`த" ப3@<O
தைல"aகைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ]^! எOற உXக;O
எ@&பா&"ைபc! எd6Xக2.

~டாKட. ெப.சLMர ேபா: ~

க!"$%ட' பய*பா%,-, ம01 சாதன! 
நா! எ7தாக 8ல ெசய-பா;கைள ேம?

ெகாAள உதCயாD உAளE. ெடG1%ைடH
ேத'Iெத;Gக, கா"J ெசDKட, ேப1% ெசD
Kட என இத* உதCகைள" ப%,யMடலா!.
இN"JO!, பல' இேத ெசய-பா ;கைள, P
ேபா',- உAள Pகைள இயGQவத* Sல!
ேம?ெகாAளேவ CN! Tவா'கA. இவ?ைற
‘ஷா'% க% PகA’ என அைழGYேறா!. P
ேபா',* Sல! ெசய-பா;கைள ேம?ெகாA

வE, Cைர வாக" ப[ \,Gக" பலNGQ உத
0YறE. ம01 பய*ப;Hத CN!Jனா-, ந!
கர]கைள P ேபா',- இNIE எ;HE பய*ப
;Hத ேவ^,_AளE. எனேவ, பல', P ேபா'%
Cைசகைள" பய*ப ;HKேய ெசய-கைள
ேம?ெகாAY*றன'. இவ'க ̀ GQ ஷா'% க% 
PகA ெபaE! உத0Y*றன.

C^ேடா1 10 TKயதாக அd\க"ப;Hத"
ப%ட இயGக \ைறைம. இK- வழGக மான
C^ேடா1 இயGக \ைறக7- இ-லாத 8ல
ஷா'% க% P ெசய-பா;கA தர"ப%;Aளன.
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அவ?ைற இ]Q காணலா!.

NOேடா: P + ஐ (Windows + I) : இIத இN
Pகைள ஒN ேசர அgHK" பய*ப;HKனா-,
Settings C^ேடா நமGQG YைடGYறE.
ைமGேராசா"% இ"ேபாE த* C^ேடா1
இயGகHK-, இEவைர க^%ேரா- ேபனM- 
தIE வIத அைனHE ெசய-பா;கைள_!
ஒN]YைணHE Settings C^ேடாC- தN
YறE. இதனா-, Settings C^ேடா KறGக
உத0! இIத ஷா'% க% P ெதாQ"T நமGQ
அKக! பய* தNவதாD உAளE. 

NOேடா: P + ஏ (Windows + A) :
C^ேடா1 10 இயGகHK* hகi 8றIத ஒN 

ைமய! அத* universal
notification center அ-லE
the action center. அைனHE
ேநா%,Jேகஷ*கைள_!
இ]Q காணலா!. இத?Q, 
Windows + A ஆYய Pக7*
இைணIத ெசய-பா; உத-
0YறE. இத?காக, டா1G
பாa- இத?ெகன உAள
8dய ஐகானH ேத, Y7G

ெசDKட ேவ^,யK-ைல.
NOேடா: P + எ: (Windows + S) :

C^ேடா1 10 இயGகHK-, TKயதாகi
ேச'Gக"ப%ட ஒN பயOAள சாதன! ‘கா'

டனா’. இதைன ஒN 
‘,l%ட- அ81ட*%’
என ைமGேராசா"% 
அைழGYறE. இIத
ெசயMைய Cைரவாக"
ெபmவத?Q Windows + S
ஆYய Pகைள" பய*ப-
;Hதலா!. இIத Pகைள"
பய*ப;HKய0ட*, கா'
டனா, உ]கA உAn%
,ைன" ெபm! வைகo-

தயாராD KறGக"ப%; YைடGQ!. p]கA
ேதட CN!Tவைத, இத* ேதட- க%டHK-
உAn; ெசDத0ட*, அத?கான பK-கA
ேமலாக" ப%,ய- இட"ப;!. அK-, \த*-
ைமயாக உAளK- Y7G ெசDதா-, நா! CN!
Jயைத" ெபறலா!. ேமq!, நமGQH ேதைவ
யானைத இைணயH Kq! ேத, எ;HEH தN!.

NOேடா: P + \ (Windows + C) : இIத
இர^; Pக`! ‘கா'-
டனா’ ெசயMையேய
KறGY*றன. ஆனா-, 
\IைதயE, ெடG1%
உAn;Gகான C^
ேடா0ட*KறGக"ப;!.
இIத PகA, நா! ெசா-
வைதG ேக%; ெசய-

ப;! வைகo- கா'டனாைவH தயாராகG
கா%;!. ஆனா-, அத?Q \*ன', p]கA 
உ]கA Qரைல" பK0 ெசDE, பழGக!
ெசDE, கா'டனாCைனH தயா'"ப ;HK
இNGக ேவ^;!.

NOேடா: P + கO8ேரா_ + * (Windows
+ Ctrl+D) : C^ேடா1 10 இயGக \ைறைம
நமGQH தIEAள இ*ெனாN வசK, C'i
rவ- ெட1Gடா" தள]கைள" TKயதாகH
KறIE ெசய-ப;வEதா*. Windows + Ctrl+D
ஆYய S*m Pகைள அgHKனா-, TK-
யதாக ஒN ெட1Gடா" ந! பய*பா%,-
இNGQ!. \த- ெட1Gடா"J- KறIE பய*-
ப;HKய ைப-கA இK- இNGகாE. ஆனா-,
அேத ைபைல s^;! KறGக \ய? 8Hதா-, 
\தM- அIத ைப- KறGக"ப%ட C^ேடா 
YைடGQ!. இE ேபால TKய C'i rவ-
C^ேடாCைனH KறIE ெசய-படலா!.

NOேடா: P + கO8ேரா_ +இடb / வலb
அ,)K kqகI (Win + Ctrl + Left / Right Arrow
Keys) : ேமேல ெசா-ல"ப%ட வைகo-, ஒ*
mGQ! ேம?ப%ட C'irவ- ெட1Gடா" 
தள]கைளH KறIE, அK- ேவm ைப-கைளG 
ெகா^; வIE ெசய-ப;HKனா-, ம?ற
ெட1Gடா" தள]க`GQi ெச-ல Win + Ctrl
+ Left / Right Arrow Keys கைள" பய*ப;Hத
ேவ^;!.

NOேடா: P + கO8ேரா_ + எ(4
(Win + Ctrl +F4) : KறGக"ப%ட C'irவ-
ெட1Gடா" தள]கைள, Cைர வாக S,ட Win
+ Ctrl +F4 Pகைள" பய*ப;Hத ேவ^;!.
அK- KறIE ெசய-ப;HKய ைப-கA எ*-
னவாQ! எ*ற கவைல ேவ^டா!. அைவ
அைனHE! \த*ைம ெட1Gடா" தளH K?Q 
மா?ற"ப;!.

NOேடா: P +ேட( P (Win +TAB) : Win
+TAB Pகைள அgHEைகo-, நமGQ Task
View YைடGYறE. இK- நா! ப[யா?m!

அைனHE! கா%ட"ப;!. நா! KறIE 
ைவHEi ெசய-ப;HE! ேகா"TகA ம?m! 
KறIKNGQ! Jற C'irவ- ெட1Gடா"
தள]க`! rNGக மாகG கா%ட"ப;!.

கO8ேரா_ + ஆ_8 + ேட( (Ctrl + Alt + Tab): 
உ]கA ெட1Gடா" தளHK- p]கA KறIE 

ைவHE" பய*ப;HE! அைனHE அ"7
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ேகஷ* TேராYரா!கைள_!, அவ?d* ைப-
க`ட* கா%;!. இE “Alt + Tab,” Pகைள
அgHK கா%ட"ப;! வைக எ*றாq!,

உ]க`GQH ேதைவயான TேராYராhைனH
ேத'Iெத;Gக, p]கA ம01 அ-லE ஆேரா
Pகைள" பய*ப;Hத ேவ^;!. இK- அ"-
ப, இ-ைல. ேநராகH ேதைவ"ப;! Tேரா Y
ராhைன இயGகலா!.

NOேடா: P + அ,)K kq PகI (Win+Arrow
keys) : நா! பல TேராYரா!கைள இயGQ!
ேபாE,நா!ெசய-ப;HE!C^ேடா\தலாவ
தாக நமGQG YைடGQ!. ம?றைவ J*னா-
இNGQ!. ெசய-ப;! C^ே டாCைன_!,
இ*ெனா*ைற_!, மாt%ட' Kைரo- பாK
பாKயாகG கா%;! வைகo- அைமHEi
ெசய-பட ேவ^;! எ*றா-, ஒN Tேரா Yரா!
C^ேடாC* ஓர! ம01 க'சைரG ெகா^;
ெச*m இgGக ேவ^;!. அ-லE வலE ேம-
Sைலo- உAள ‘htைம1 / ேமG8ைம1’
Pைய அgHத ேவ^;!. அத?Q" பKலாக,
நா! ெசய-ப;! C^ேடாCைன மாt%ட'
Kைரo* எIத ஓரHK?Q! இgHEi ெச*m
அைமGகலா!. இத?Q C^ேடா1 P_ட*, 
நா! CN!T! KைசGகான அ!TG Qd Poைன
ஒN ேசர அgHத ேவ^;!. C^ேடா அIத" 
பGகமாகi 8dய அளC- அம'IE ெகாA`!.
J*னா- இய]Q! அ"7ேகஷ* C^ேடா
இ*ெனாN பாKo- YைடGQ!.

NOேடா: P +� (Windows + G): ந!h-
பலNGQH ெதaயாத, அ-லE hகG Qைறவாக" 
பய*ப;Hத"ப;! ஷா'% க% P ெதாQ"T.
Game DVR எ*ற w- பலN! அdயாத ஒ*m.
ஆனா-, C,ேயா KைரG கா%8ைய" பட!

J,HE ைவGக, இதைனi 8ற"பாக" பய*ப
;Hதலா!. இIத Pகைள அgH Kய0ட* Game
DVR wMைனH KறGகவா? எ*ற ேகAC_ட*
ஒN பா" அ" க%ட! YைடGQ!. அK- Y7G 
ெசDதா-, இIத w- YைடGQ!. இE ேக!1 
Cைளயா;பவ'கைள இலGகாகG ெகா^;
அைமGக"ப%,NIதாq!, ம?ற TேராYரா!
கைள" பK0 ெசDKட0! பய*ப;Hதலா!.

\gH Kைரைய_! பK0 ெசDKட \,யாE.
ஒேர ஒN TேராYரா! C^ேடாCைன ம%;! 
பKயலா!.

NOேடா: P +ஆ_8+� (Windows +Alt+ G):
நா! ெசய-ப;HKG ெகா^,NGQ! Tேரா

Yரா! அ-லE ேக! C^ேடாCைன, உடன
,யாக பK0 ெசDKட ேவ^;! எt-, இIத
ஷா'% க% Pகைள" (Windows +Alt+ G) பய*
ப;Hதலா!. Game DVR ெசயM இயGக"ப%;,
அ"ேபாE ெசய-பா%,- இNGQ! C^
ேடாC- ேம?ெகாAள"ப;! ெசய-பா;கA
பKய"ப;!.

NOேடா: P +ஆ_8+ஆ. (Windows +
Alt+ R): ேமேல ெசா-ல"ப%ட Game DVR
ெசய-பா%,ைன உடன,யாக ymHத இIத
ஷா'%க% Pகைள" (Windows +Alt+ R) பய*ப
;Hத ேவ^;!.

C^ேடா1 இயGகHK-, அத?Q \Iைதய 
DOS ஆ"பேர%,] 81ட! க%டைளகைளi
ெசய-ப;Hத Command Prompt C^ேடா தர"
ப%டE. Cmd எனG க%டைள ெகா;Hதா-,
இIத C^ேடா YைடGQ!. J*, நா! அK- 
க%டைளகைளG ெகா;HE ெசய-படலா!. 
C^ேடா1 10 ஆ"பேர%,] 81டHK-, 
இIத C^ேடா ெசய-பா%,- பல TKய வச
KகA தர"ப%;Aளன. ந! க!"$%ட' பய*
பா%,-, KனIேதாm! ெசய-ப;HதG z,ய 
க%டைளகA 8லவ?ைற இ]Q கா^ேபா!.

கO8ேரா_ + ஏ (Ctrl+A): இIத க%டைள
ெகா;Hதா- எ*ன நடGQ! எ*m ந! அைன
வNGQ! ெதa_!. ெடG1% டாQெம^%
ம?m! Jற C^ே டாGக7- உAள அைனH-
ைத_! ேத'Iெத ;Gக இIத ஷா'% க% 
Poைன" பய*ப;H EYேறா!. இேத க%
டைள, கமா^% "ரா!"% C^ே டாCq!
பய*ப;Hதலா!. அK- உAள அைனHE வa-
க`! ேத'Iெத;Gக"ப;!. 

கO8ேரா_ + \ (Ctrl+C): இ]Q ஒN 8dய
ேவmபா%;ட* இIத ஷா'% க% P ெதாQ"T
பய*ப;Hத"ப;YறE. இதைன" பய*ப
;HK, ேத'Iெத;Gக"ப%ட ெடG1% \g-
ைம_! கா"J ெசDKடலா!. அ-லE, நா!
எIத க%டைள ெகா;G Yேறாேமா, அத?
கான ெசய-பா%,ைன ம%;! கா"J ெசD
Kட இIத க%டைளைய" பய*ப;Hதலா!. 
ேமq!, இIத ஷா'% க% P ெதாQ"J?Q
பKலாக, அேத இடHK- “Ctrl + Insert” எ*ற P
ெதாQ"Jைன_! பய*ப;Hதலா!.

கO8ேரா_ + N (Ctrl+V): ேமேல ெசா-ல"
ப%ட ஷா'% க% P ெதாQ"Jைன" ேபாலேவ,
இIத P கைள" (Ctrl+V) பய*ப;HK, ேத'Iெத
;Gக"ப%ட ெடG1% ,ைன ஒ% ,ட" பய*
ப;Hதலா!. ேமq!, க%டைளகைளG கா"J
ெசDE, கமா^% "ரா!",- ஒ% ,ட0!
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பய*ப;Hதலா!. இIத ஷா'% க% Pக7* 
இடHK-, “Shift + Insert” Pகைள" பய*ப;H
தலா!.

கO8ேரா_ + எ, (Ctrl+M) : இIத Pகைள"
பய*ப;HK, Marker mode எ*O! yைலGQi
ெச-லலா!. இIத yைலo- Shift + Arrow
Pகைள" பய*ப;HK, கமா^% "ரா!"% 
C^ேடாC- ெடG1% ேத'Iெத;Gகலா!.

ேமேல தர"ப%;Aளைவ அைனவN!
பய*ப;HதG z,ய, 8ல \GYயமான ஷா'%
க% P ெதாQ"Tகேள. Qd"பாக, இEவைர
ெவ7யான C^ேடா1 இயGக]க7- இ--
லாம-, C^ேடா1 10 இயGக \ைறைமo-
தர"ப%;Aளைவ. இE ேபால இ*O! பல
ஷா'% க% P ெதாQ"TகA உAளன. அவ?ைற
J*ன' கா^ேபா!.

ேப1TG இைணய தள! பய*பா%,?Q
வIE பல ஆ^;கA ஆYC%டன. 

2004 ஆ! ஆ^,- இE இைணய தளHK-
YைடGகH ெதாட]Yனாq!, அ"ேபாE அE
Qd"J%ட 8லNGQ ம%;ேம வழ]க"ப%
டE. 2006 ஆ! ஆ^; \த-, 13 வய EGQ 
ேம- உAள அைனவN! பய*ப;HE! 
வைகo- வழ]க"ப%டE. இ*ைறGQ" பHE
ஆ^;கA ஆYC%டன. பல', அத* ெதாடGக
கால! \தேல பய*ப;HK வNY*றன'.
அவ'கA, த?ேபாE பHதா^;க`GQ \*
தா]கA பKIதE QdHE வNHத"படலா!,
ெவ%க"படலா!. அவ?ைற pGக ேவ^;!
என yைனGகலா!.

அவ'கA எ7தாக, ஒ�ேவா' ஆ^டாக,
ஒ�ெவாN மாதமாகH த]கA பK0கைளH ேத,
அdIE, pGக"பட ேவ^;! எ*m எ^�
வைத pGகலா!. \தM- உ]கA பGகHKைனH
KறGக0!. J* அK- உAள Timeline பG
கHைதH ேத'Iெத ;HE, Pழாக 1Qேரா- ெசD-
Kட0!. இ"ேபாE இடE Tற!, உ]கA பட!,
ெபய', Timeline, Recent எ*m YைடGQ!.
இK- Recent எ*பK- Y7G ெசDதா-, 2016
MNIE J*ேனாGY ஆ^;கA ெகா^ட
ெமO YைடGQ!. p]கA ஏேதO! ஒN Qd"
J%ட ஆ^ைடH ேத'Iெத ;Hதா-, அNY- 
உAள மாத]கA அட]Yய ெமO Pழாக
Ca_!. இK- Qd"J%ட மாதHைதH ேத'Iெத
;Hதா-, அIத மாதHKய பK0கA YைடGQ!.
அK- உ]கA பK0கA அைனHைத_! பா'HE, 
ேதைவய?றவ?ைற pGகலா!. pGQவத?Q,
Qd"J%ட அIத பKC-, வலE Sைலo- 

உAள P� ேநாG
Yய \Gேகாண
அைடயாளHK-
Y7G ெசDதா-
Y ை ட G Q !
ெமOC- Delete
எ*பைதH ேத'I
ெத;HE pG
கலா!.

p ] க A
உ]கA ேப1TG
த ள H ை த "
பா'HEG ெகா^
,NGைகo-, சa
யாக அேத நா7-
ெச*ற ஆ^,-
எ*ன பK0 ெசD�'கA எ*m பா'Gக ஆவலா?

இத?கான இ*ெனாN எ7ய வ� உAளE.
ேப1TG தளHK- “On This Day” எ*m ஒN w- 
தர"ப%;AளE. இத* Sல!, Qd"J%ட ஒN
நா7-, பல ஆ^;க`GQ \Iைதய பK0
கைளG காணலா!. உ]கA ேப1TG தளHைதH 
KறIத J*ன', Jர0சa* இ*ெனாN
ேட"J-, https://www.facebook.com/onthisday/ 
எ*m \கவao%;i ெச-ல0!. ஓரா^;GQ
\*ன' அேத நா7- p]கA ெசDத பK0கA
கா%ட"ப;!. s^;! எ*ட' ெசDதா-, ஐIE 
ஆ^;க`GQ \*, அேத நா7- ெசDத பK
0கைள" பா'Gகலா!. பா'"பEட*, ேதைவ"
ப%டா-, pGக0! மைறGக0! ெசDKடலா!.
இIத ெசய-பா%,ைன, ெமாைப- சாதன]க
7q! ேம?ெகாAள இயq!. 

ேப45& தள()7 பைழய ப):கைள ;&க
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~ பாரM ~

“வா%ட'மா'G” எ*O! J* Qdoட- எ*
பE நா! அைமGQ! டாQெம^%க7*
பGக]க7-, ெடG1%;GQ" J*Tறமாக,
ெடG1%,* ேதா?றHைத" பாKGகாத
வைகo- அைமGக"ப;! ெடG1% அ-லE 
பட! ஆQ!. ெபN!பாq!, ரக8ய ஆவண]
க`GQ “confidential”, \gைம அைடயாத ஆவ
ணHK?Q “Draft” என0! அைம"பE^;,
8ல ymவன]கA, Qd"பாகG க-C ymவ
ன]கA, த]கA இலi8ைனைய" படமாக
இைண"பE^;. டாQெம^% ஒ*d-,
இIத Qd�%,ைன அைம"பE எ7Eதா*.
இN"JO! நாெம-லாN! ெபாEவாக அdI-
தத?Q! ேமலாக, 8ல z;த- வசKகA உA
ளன. அவ?ைற இ]Q காணலா!. Pேழ தI
EAள ெசய- \ைறகைள, ேவ'% ெசயMo-
a"ப* ெமO ெகா^ட (ேவ'% 2007) ெசயM
ம?m! அத* J*ன' வIத வ?d- பய*ப ;H
தலா!. ேவ'% 2003q! வா%ட'மா'G Qd
�; அைமGQ! வசK உAளE. ஆனா-, அத?-
கான ெசய-\ைறகA இ]Q தர"படC-ைல.

\தM- வா%ட'மா'G அைம"பE QdHத
8ல அ,"பைட Qd"TகைளG காணலா!.
ேவ'% 2007-, Page Layout எ*பK- Y7G
ெசDKட0!. J*ன', Page Background JaC-,
Watermark எ*பK- Y7G ெசDKட0!. இ]Q
பல வா%ட'மா'G பட]கA ெகா^ட C^ேடா
YைடGQ!. இK- ஒ*ைறH ேத'Iெத ;G

கலா!. இE, ஏ?கனேவ அைமGக"ப%ட ஒ*-
றாக அைம_!. இதைன, ெந% ;வாGYேலா,
ப;Gைக வாGYேலா, சாDவா கேவா அைமG
கலா!.

இK- p]கA CN!T! வைகo- அைமGக 
Custom Watermark எ*பK- Y7G ெசDE,
அK- YைடGQ! வசKகைள" பய*ப;HK
அைமGகலா!. இIத வசKகைள" பய*ப
;HK, பட! அ-லE ெடG1% அைமGகலா!. 
பட! அைம"பதாக இNIதா-, உ]கA க!"
$%டa- உAள படHைத, அத* ேபா-டைரH 
KறIE இைணGகலா!.  இ-லாம-, ெடG1%
அைமGக ேவ^;! எ*றா-, அத?கான எgH-
EN, அள0, வ^ண! ஆYயவ?ைறH ேத'I
ெத;HE அைமGகலா!.

அைமGக"ப%ட வா%ட' மா'G Qd�%
,ைன Kைச KN"J அைமGக, ெஹட' T%ட' 
ேத'Iெத;Gக ேவ^;!. வா%ட' மா'G பட! 
பா'ம% ெசDKட வச KயாகH ேத'Iெத;Gக"
ப%,NGQ!. அதைன ந! வசK"ப,யான
ேகாணHK- அைமGகலா!.

டாQெம^%,-ஒ*mGQேம?ப%டெந%;
வaைச பHKகA அைமGக"ப%,NIதா-,
ஒேர ஒN வா%ட'மா'G அைமHதா-, ெந%; 
வaைச பHKகைள" ப?d கவைல"படாம-
அE அைம_!. ஆனா-, ஒ�ெவாN ெந%;
வaைச பHKoq! ஒN வா%ட'மா'G அைமGக
CN!Jனா-, அIத வைகo- அIத பHKo*
ந;C- வா%ட'மா'G அைம_!. J*ன',

ேவ.= டா!ெம@=A7 வா=ட.மா.&



5-12-20167
ஒ�ெவாN பHKoq!, ஒN வைகo- அத*
வா%ட'மா'GYைன அைமGகலா!.

இN ேவm Cதமாக பHKக7- அைமGகG
Pேழ QdHEAளப, ெசய-பட0!.

\தM- ேமேல Qd"J%ட வைகo-,
வா%ட'மா'G அைமHத J*ன', இN ெந%; 
பHKகA இNIE!, வா%ட'மா'G ந;C-
அைம_!. p]கA இN ெந%; வaைசoq!
தtHதtேய அேத வா%ட'மா'G அைமGக"
பட ேவ^;! என CN!பலா!. \தM- 
zdயப, வா%ட'மா'G அைமIத J*ன',
ெஹட' பQKo- Y7G ெசDE அ"பQKையH
KறGக0!. இ"ேபாE வா%ட'மா'G r?
dq! பா'ம% ெசDவத?கான Qd�;கைளG
காணலா!. இதைன Ctrl+C அgHK கா"J ெசD

Kட0!. J*, Ctrl+V அgHத0!. இ*ெனாN
வா%ட'மா'G ஒ%ட"ப;!. இ"ேபாE TK
யைத இgHE இர^டாவE ெந%; பHKo*
ைமயமாக அைமGக0!.

இ*O! பலவைகo- ந! CN"ப"ப,
இIத வா%ட'மா'GYைன அைமGகலா!.
ெடG1% ஒ*dைன வா%ட'மா'Gகாக 
அைமHதா-, இ*O! பல வைகo- அதைன 
பா'ம% ெசDKடலா!.

நா* அைனவNேம, ஆ]YலHK- ேபச,
எgத CN!TYேறா!. அய- ெமா�யாக இ-
லாம-, ஆ]Yல! இர^டாவE ெமா�யாக
ந!\ட* கலIE C%டE. இN"JO! ஆ]
Yல ெமா�ைய" Jைழ இ*d எgத நமGQG
க-�a ப,"T \gைமயாகG ைக ெகா;"ப
K-ைல. ெமா�ையH ெதாட'IE பய*ப ;H
Kனா- ம%;ேம, ெத7 வாக அதைனG ைகயாள
\,_!. இIத வைகo-, நா! பய*ப;HE!
ேபாE, Qd"பாக எgE!ேபாE, நமGQ" பல 
சIேதக]கA எgEவE இய?ைகேய. இைண
யHK- ஆ]Yல ெமா�" பய*பா; QdHE
Qd"TகA தNவத?Q" பல தள]கA உAளன.
8ல தள]கA QdHE, க!"$%ட' மலa-
ஏ?கனேவ தகவ-கA தர"ப% ;Aளன. அ^
ைமo- இHதைகய தள! ஒ*dைன" பா'Gக
ேநa%டE. அIத தள! QdHத தகவ-கைள
இ]ேக பா'Gகலா!.

அHதளHK* ெபய' Daily Writing Tips. தள!
YைடGQ! \கவa http://www.dailywritingtips.
com/

ஆ]Yல ெமா� இலGகண!, ெடG1%,- 
ymHத?QdகA, சaயான எgHE பய*
ப;Hத-, கைத எgEத- ம?m! Qd"
J%ட வைக ஆவண]கைளH தயா aHத-
ஆYயைவ QdHE இIத தள! Qd"TகைளH
தNYறE.

இIத தளHK- �ைழIத0ட*, இத* இடE 
பGகHK-, எgEவE QdHத Qd"TகA YைடG
Y*றன. வலE பGகHK-, உதCG Qd"TகA 
வைககA வாaயாகH தர"ப;Y*றன. அைவ
Business Writing, Mistakes, Expressions, Fiction
Writing, Freelance Writing, General, Grammar,
Grammar 101, Misused Words, Punctuation, Spelling,

Style, Vocabulary,
Word of the Day,
Writing Basics,
ம?m! Usage
Review என
வ ை க " ப ; H
த"ப%;Aளன.
இIத வைக"
J a 0 G Q
ேமலாக, ேதட-
ெமO தர"ப%
;AளE. இK-
நா! நமGQH
ேதைவ"ப;!
JaCைன உA
n; ெசDE
ேத, Qd"Tகைள" ெபறலா!. எ;HEG கா%
டாக, Participles எனG ெகா;HE, அவ?ைற"
பய*ப;HEவK- ஏ?ப;! சIேதக]க`GQH
�'0கைள" ெபறலா!.

வைக" JaC?QG Pழாக, ஆ] Yல ெமா�"
பய*பா; QdHத க%;ைரகA தர"ப;Y*
றன. எ;HEGகா%டாக 8ல: 10 rules for writing 
numbers, Passed Vs Past, Creative Writing 101,
44 Resume writing tips, Among Vs Amongst என
இIத" ப%,ய- pAYறE.

ெமாHதHK- நமGQ ஆ]Yல ெமா�" 
பய*பா%,- ஏ?ப;! அைனHE சIேத க]
க`GQ! இIத தள! ஒN �'CைனH தNY
றE. சIேதக! இ-ைல எ*றாq!, ஆ] Yல
ெமா�" பய*பா; QdHE க?mG ெகாAள0! 
இIத இைணய தள! பய OAள ஒ*m. இ*ேற
பா'HE, �%,- உAள 8m வ'க`GQ!, 
மாணவ'க`GQ! அd \க"ப;HE]கA.

ஆOPல()7 எRத உதB& !TI5க"
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க!"$%ட' ெதா�- �%பHK- தாேன 
\த- இடHK- இ�0லY- இட! ெபற

ேவ^;! எ*ற உI Eதேலா;, ஜ"பா* க!"
$%ட' வ-qந'கA, h*ன- ேவகHK-,
அ-ல ஒM பா_! ேவகHK- ெசய லா?m!
�"ப' க!"$%ட' ஒ*ைற வ,வைம"பK-
\ைனIEAளன'. ஜ"பா* நா%,- இய]Q! 
 National Institute of Advanced Industrial Science and
Technology எ*ற ஆD0 ைமய! இIத \ய?
8ைய ேம?ெகா^;AளE. பலவைகயான ஆD
0க`GQH Eைணயாக இNGகG z,ய இIத
க!"$%ட' வN! 2017 \த- ெசய-படH
ெதாட]Q!.

‘�"ப' க!"$%ட'’ என நா! ெபயa;
வE, உலYேலேய Qைறவான h*சGKo-,
ஒMபா_! ேவகHK- ெசய-ப;! க!"$%
டராQ!. த?ேபாைதGQ hக அKக ேவகHK-
இய]Q! �"ப' க!"$%ட', �னாCட! உA
ளE. இதைன" J*OGQH தA`! வைகo-,
ஜ"பா* \ய? 8o- இற] Y_AளE. ஜ"பா*
Jரதம' �*ேஸா அேப (Shinzo Abe), த*
நா;, ேராேபா%,G1 எ*O! ‘இயIKர
மtத*’, h*சGK தN! ேப%டaகA தயா
a"T, ெசய?ைக �^ண dCய- ம?m! மtத
வள'i8GQH Eைண ேபாQ! ெதா�- �%ப]-
க7- \த- இடHK- இNGக ேவ^ ,ய K%
ட]கைள எ;HEi ெசய-ப%; ெவ?d ெபற 
ேவ^;! எனG zd வNYறா'. 

K%ட"ப, எ-லா! ெச*றா-, இதைன
வ,வைமGக ஆQ! ெசல0, 17.3 ேகா, அெம
aGக டால' (உHேதசமாக �.1176.4 ேகா,) ஆக
இNGQ!. இE ஒN Cநா,o-, 130 Qவா%
a-Mய* (quadrillion) கணGQகைள" ேபா;!

Kற* ெகா^டதாக இNGQ!. (Qவா% a-
Mய* எ*பE ஆoர! %a-Mய*) அத*ப,,
ஒN Cநா,o- 130,000,000,000,000,000
கணGQக`GQ" பK- அ7GQ!. ெசய?ைக
�^ணdCய- KறOட* இIத �"ப' க!"
$%ட' ெசய-படH ெதாட] Qைகo-, மtத
Sைள ெசய- Kற* ேகMGQaயதாக ஆY
C;!. மNHEவ 8Yiைச சா'Iத பல ேகா, 
பK0கைள" ப,HE அdIE �'0கைள
ெநா," ெபாgK- இIத �"ப' க!"$%ட'
தN!.

க!"$%ட' ெசய-ப;! ேவகH Kைன
petaflop எ*ற அலY- zmவா'கA. இ]Q
Floating Point operation எ*பE ப?d_! zற
ேவ^;!. "ேளா%,] பாD*% எ*பE ஓ'
எ^[* தசம 1தான எ^ வைர கணG Y;
வE. 8 ஐ இர^டா- வQHதா- Yைட"பE 4.
இE ஓ' ைபனa எ^.

ஆனா-, 7 ஐ 3 ஆ- வQHதா-, அE \,
C-லாத வைகo- தசம 1தான]கைளG
ெகா^,NGQ!. 7.0 என"ப;வE "ேளா%,]
பாD^% எ^ணாQ!. க!" $%ட' ெசய-
ப;! ேவகHKைனG QdGக" பய*ப;!
‘ெபடா"ளா"’ எ*பE Cநா,o- பHEல%ச!
ேகா, "ேளா%,] பாD^% கணGQகைளi
ெசய-ப;HE! ேவக! ஆQ!. �m ேகா,
தசம 1தான எ^கA வைர Cநா ,o- கணG
Y;! Kற* ஆQ!.

ஜ"பா* K%டh;! �"ப' க!"$%ட'
Cநா,GQ 130 “ெபடா"ளா"” அளC- கணG
Y;! ேவகHைதG ெகா^,NGQ!. த?ேபாE
\த- இடHK- உAள �னாC* Sunway Taihulight
�"ப' க!"$%ட', Cநா,GQ 93 ெபடா "ளா"

ஜIபாX வAவைம&!H
அ)ேவக ZIப. கHIJ=ட.
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அளC- கணG
Y;! ேவகHKைனG
ெகா^டதாக உA
ளE. அE ம%;
h*d, �னாC*
TaihuLight �"ப'
க!"$%ட' 15 ெமகா
வா% h*சாரHK?Q
ேம- பய*ப;HE!.
ஜ"பா* K%டh;!
�"ப' க!"$%ட',
3 ெமகா வா% h*
சGKoைன ம%;ேம
பய*ப;HE!.

TKதாக வர இNGQ!
�"ப' க!"$%ட', ஜ"
பாt- ஆDCq!, உ? ப H K o q !

ஈ;ப;! ymவன]க`GQG க%
டண! ெசqHK பய*ப ;HKG
ெகாAளH தர"ப;!. த?ேபாE
ெசய?ைக �^ணdCய- அ,"
பைடoலான K%ட]க`GQH
ேதைவயான �"ப' க!"$%
டைர இIத ymவன]கA,
ைமGேராசா"% ம?m! zQA
ymவனHKட! இNIE ெப?m

வNY*றன. இIத TKய 
�"ப' க!" $%ட',

ேடாGYயா நகaMNIE
வட YழGகாக 40 Y.s

ெதாைலC- அைமI EAள
ேடாGேயா ப-கைலG கழகHK* 

கா�வா (Kashiwa) வளாகHK- வ,வைமGக"
ப%; வNYறE.

வN! 2017 ஆ! ஆ^,-, ஆ"JA ym
வன!, 10.5 அ]Qல அளCலான Kைர

_ட* z,ய ஐேப% சாத னHைத ெவ7 oட
உAளE. ஆ"JA த* சாதன]க`GQi 8ல
பாக]கைள ைதவா* நா%,* ymவன]க7
டhNIE ெபmYறE. அவ?d- ஒN ymவன!
இIத தகவைல ெவ7o%;AளE.

அெமaGக ymவன]க`!, க-C yைல
ய]க`! பHE அ]Qல அளC?Q ேமலான 
Kைர ெகா^ட சாதன]கைள ெவQ நா%
களாகேவ ேக%; வNY*றன. த?ேபாE
YைடGQ! 9.7 அ]Qல அளCலான ஐேப%,
இவ?d?Q hகi 8dயதாக0!, 12.9 அ]Qல
ஐேப% "ேரா hக hக அKக Cைலoனதாக0!
உAளன.

எனேவ தா* வ'Hதக ¢Kயாக த* வா,Gைக

யாள'கைள_!, க-C ymவன]க7- ஐேப%
பய*ப;HEபவ'கைள_! இலGQ ைவHE,
ஆ"JA TKய ஐேப% சாதனHைத 10.5 அ] Qல
அளC- Kைர_ட* ெகா^டதாக அைமGக 
உAளE.

இIத TKய ஐேப,- A10X "ராசச' இNGQ!.
2017 ஆ! ஆ^,* \த- மாதHK- 20 
ல%ச! சாதன]க`!, ஆ^; \gைமGQ!
50 \த- 60 ல%ச! ஐேப% சாத ன]கைள_!
C?பைன ெசDKட ஆ"JA K%டh;Y
றE. இIத TKய அகல ஐேப% வN!ேபாE,
ஆ"JA த* 9.7 அ] Qல Kைர ெகா^ட
ஐேபா% "ேராC* CைலையG QைறHE, 
ம?ற ஆ^%ராD% ேட"ள%க`ட* C?
பைன" ேபா%,o- இற]Q! என எK'பா'G
க"ப;YறE.

5)ய ஐேப= 10.5 அO!ல அளB75)ய ஐேப= 10.5 அO!ல அளB7
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�QA த* வா,Gைகயாள' ஒ�ெவாNவ
NGQ! 15 l.J. ,1G இட! இலவசமாகH தN
YறE. zQA %ைர�, lெமo- ம?m! zQA
ேபா%ேடா1 என இIத ேதGகக இட! பய*ப
;Hத"ப;YறE. ெபN!பாலான வா,Gைகயா
ள'கA, த]க7* lெமo- அGக0^%,-
தா* அKக இடHைத" J,HKN"பா'கA. இIத
இட! 99.5% இடமாக வIத0ட*, zQA ஓ' எi
சaGைகoைன வழ]Q!. “ 8dதளேவ இடேம
உAளE. க%டண! ெசqHK z;தலாக இட!
வா]YG ெகாAளலாேம” எ*m ேக%Q!. இIத
yைலைய \*z%,ேய தC'Gக நா! ேம?
ெகாAளG z,ய 8ல வ�கைள இ]Q காணலா!.

zQA எiசaGைக ெசDKையG கா%;
ைகo-, எIத JaC- நா! அKக இட! 
எ;HEG ெகா^ேடா! எ*பைத எ"ப, அd
வE? அதைன அdIE ெகா^;, நா! இIத 
ேதGககHK- எHதைகய ைப-கைள ேசhHE 
ைவHKNGYேறா! எ*பைத \தM- ெதaIE
ெகாAள ேவ^;!. J*ன', அத* அ,"ப
ைடo-, ைப-கைள pGY, நமGகான இடHைத 
கா"பா?dG ெகாAளலா!. ந! ேட%டா
ைப-கA, ெமo-கA, அதOட* இைணGக"
ப%ட டாQெம^%கA, ேபா%ே டாGகA எ*ற
வைகo- zQA நமGகாக அ7Gக"ப%ட ேதG-
ககHK- இட! J,Gக"ப;YறE. இவ?ைற
எ"ப, y'வY"பE? என" பா'Gகலா!.

\தM- zQA ேதGக கHK- எIத JaC-
எ�வள0 இட! ெகா^;An'கA எ*ப
தைன" பா'"ேபா!. இத?Q உ]கA க!"
$%ட' Jர0சைரH KறIE, https://www.google.
com/settings/storage எனi ெச-ல0!. இத?Q

\தM- உ]கA zQA அGக 0^%,ைன $ச'
ேந! ம?m! பா1ேவ'% ெகா;HE �ைழI-
KNGக ேவ^;!. இ]Q Google Drive, Gmail,
ம?m! Google Photos என S*m Ja0கA
கா%ட"ப;!. அ;HE, https://drive.google.
com/#quota என \கவao%;i ெச-ல0!.
இ]Q உ]க`Gகான zQA %ைர� கா%ட"-
ப;!. இK- p]கA ேதGY ைவHEAள ைப-
க7-, அKக ெகாAள ள0 ெகா^ட ெபaய 
ைப- \தலாவதாக0!, அதைனH ெதாட'IE
அளC- QைறIத ைப-க`! கா%ட"ப;!. 
இவ?d- p]கA ேதGY ைவGகH ேதைவ 
இ-ைல எனG கNE! ைப-கைளH ேத'Iெத
;HE, அவ?ைற Trash ெப%,GQ அO"ப0!.

 !" ேத&கக()ைன, -. ெச1)ட

Hardware: (ஹா#$ ேவ#) க*+,$ட# சா#/த
அைன45 சாதன6க7* இ/த ெசா:லா: 
<=+>ட+ப@ABறன. மத#ேபா#$, G+, 
மHI, J ேபா#@, >KLட#, ேமாட*, ெரௗ$ட#
என அைன45* இ/த ெசா:P: அட6<*.

Software: (சா+$ேவ#) ஹா#$ேவ# எனQ
Rற+ப@* சாதன6கைள இயQ<* க*+,$ட# 
UேராAரா*கV அ:ல5 UேராAரா*கWB
ெதா<+U என இதைனQ Rறலா*.
ஆ+பேர$Y6 GIட* UேராAரா*, சா+$ேவ#
அ+WேகஷBகV (எ*.எI. ஆ[I, ேக*I 
ேபாBறைவ) ஆAய அைன45* இ/த
ெசா:லா: <=+>ட+ப@*.

“ெத\]^ ெகா"_Oக"”
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J*ன', %ேர¤ ெப%,ைய_! காM ெசDK
ட0!. அத?Q \* ஓ' எiசaGைக. %ேர¤ 
ெப%,GQG ெகா^; ெச*m அ�Hத J*ன',
அIத ைப-கA உ]க ̀ GQ எ7K- YைடG-
காE. இE QdHE G Suite அ%ht1%ேர%ட'
வைர ெச*m, பல தகவ-கைளH
தIத J*னேர YைடGQ!.
அE hக அaE.

அ;Hததாக,
l ெ ம o -
JaC-, hக"
ெபaய அளC-
இைணHE பa
மாdG ெகாAள"ப%ட ைப-கைளG காண0!.
இத?Q உ]கA அGக0^%,- https://gmail.
googleblog.com/2012/11/search-for-emails-by-size-
and-more-in.html எ*ற \கவao%; ெச-ல0!
இ]Q ைப- அளC- p]கA எK'பா'GQ! 
அளCைன அைமGகலா!. காலH Kைன_!
அைமGகலா!. ஓரா^; காலHK- 5 எ!.J.
அள0GQ! ேமலான ைப-கைளG க^ட dய
size 5m older_than:1y எனH ேதட- க%டHK-
தர0!. இK- size 5m எ*ற இடHK- larger:5m
எ*m! தரலா!. இ"ேபாE YைடGQ! அ¥
ச-கைள அ�HECடலா!. J* அ¥ச-
%ேர¤ ெப%, ெச*m! அ�HECடலா!.

அ;Hததாக, “zQA ேபா%ேடா1”. இ]Q 
ேதGY ைவGக"ப%;Aள ேபா%ேடா ம?m!
C,ேயா ைப-க7- ெபaய அளC- உAள

வ?ைறG க^;
pGYCடலா!.
s^;!, உ]கA
Jர0சa- https://
photos.google.com/
settings எ*m
ெ ச - ல 0 ! .

இ]Q "High Quality" எ*பைதH ேத'Iெத;G
க0!. இத* Sல!, zQA p]கA ைவHEAள
ேபா%ேடாC* அளCைனG QைறHE ேதGY 
ைவHKட அOமK அ7GY¦'கA.

p]கA ெமாைப- சாதன! (Android / iOS),
ஒ*d- Google Photos அ"7ேகஷைன" பய*
ப;HKனா-, அதைனH KறIE, இடE Tற!
ேமலாக உAள, S*m ேகா;கA ெகா^ட
ஐகா* sE Y7G ெசDKட0!. J*ன', Settings
ேத'Iெத;Gக0!. அத* J*ன', Backup &
sync எ*பதைனH ேத'Iெத;Gக0!. இ]Q
"Upload size" எ*ற ெச%,] இN"பைதH ேத, 
அdய0!. அK- த%,, அ]Q "High Quality
(free unlimited storage)." எ*பதைனH ேத'Iெத
;Gக0!.

அ;Hததாக, நா! ேம?ெகாAளG z,ய
ெசய-, zQA ேதGககHK- இடHKைன
எ;HEG ெகாAளாE. zQA %ைரC- ேதGY

ைவHEAள ைப-கைள அத* பா'ம%,M
NIE, zQA டாG1 (Google Docs) பா'ம%
,?Q மா?dC%டா-, அத* Sல! yைறய
இட! hiச! J,Gகலா!. எ;HEG கா%டாக, 
நா* ஒN பவ' பாD^% Jர ச*ேடஷ* ைப-
ஒ*ைற zQA %ைரC- அ"ேலா%
ெசDதேபாE , அE 43 எ!.J. இடHைத

எ ; H E G
ெகா^டE.
ஆ ன ா - ,
அ த ை ன
Google Slides

ப ா ' ம % , ? Q
மா?d ேச� ெசDத ேபாE,

அE 0 எ!.J. இடேம எ;HEG ெகா*
டE. ஏென*றா-, zQA பா'ம%,- ைப-கA 
ேசhGக"ப;!ேபாE, அைவ ேதGகக அள0 
கணGY- எ;HEG ெகாAள"பட மா%டாE.
அE டாQெம^%, எGெஸ- ஒ'G §%, பட!
என எEவாக ேவ^;மானாq! இNGகலா!.

இIத பா'ம% மா?ற! ெசDவE! எ7E.
இத?Q https://drive.google.com எ*ற \கவ
aGQi ெச-ல0!. Kைரo* வலE Tற! உAள
உ]கA அGக0^% இேம¨ Pழாகi ெச-ல0!.
J*ன' "Settings" எ*பைதH ேத'Iெத;Gக0!.
"Convert uploaded files to Google Docs editor format" 
எ*dNGQ! இடHK* எKேர உAள பாG©-
,G அைடயாளHKைன ஏ?ப;Hத0!.

ேமேல ெசா-ல"ப%ட வ� க7-, நமGQ
zQA இல வசமாக வழ]Q! ேதGகக இடH
Kைனi சaயாக y'வYGகலா!. hக hக \G
Yயமான ைப-கைள ம%;ேம இ]Q ேதGY
ைவGக ேவ^;!.

lெமo- அGக0^%,- ேதைவய?ற
இைண"T ைப-கA ெகா^ட ெமo-கைள 
pGகலா!. இIத ெசய-பா;கைள அ�வ"
ேபாEேம?ெகா^டா-,zQAதN!எiசaGைக
ெசDK நமGQ வராE.

Control Panel: (கL$ேரா: ேபன:) \LேடாI
இயQக4]B Iடா#$ ெம^\: தர+ப@* ஒ`
a: என இதைனb ெசா:லலா*. இதB cல*
\LேடாI இயQக4]B அY+பைடb ெசய:பா
@கைள ெச*ைம+ ப@4தலா*. அ45டB ெப#
சன: க*+,$ட# மef* இைண/த சாதன6கV
ெசய:ப@* தBைமையh* iரைமQகலா*.

Client: க*+,$ட# ெந$ெவா#QA: இைணQ
க+ப$@ ச#வராக இய6காம: பயBப@4த+
ப@* எ/த க*+,$ட`* AைளயL$ என
அைழQக+ப@*.

“ெத\]^ ெகா"_Oக"”
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தவறான ெசா(கைள
அகரா./0123 45க

\ல ேவைளக7-, ேவ'% டாQெம^%கைள
உNவாGQைகo-, 8ல ெசா?கைள custom
dictionaryo- ேச'GQ!ப, அைமHK;ேவா!.
அ�வாm அைமHK;! ெசா?கைள நா! பய*

ப;HE!ேபாE, அைவ வழGகமான அகராK
அ,"பைடo-, தவm எனi r%,G கா%ட"-
படாம- இNGகேவ இIத ஏ?பா;. ஆனா-,
8ல ேவைளக7-, அIத ெசா- MைனH தவ
றாக" Jைழ_ட* இைணHEC;ேவா!. இE
தவm எ*m அdIத0ட*, அதைன pGக CN!
Tேவா!. இத?கான வ� எ*ன?

ேவ'% TேராYராh- Word Options ேத'Iெத
;Gக0!. J*ன' YைடGQ! C^ேடாC-,
Proofing எ*பைதH ேத'Iெத;Gக0!. அ;HE
Custom Dictionaries எ*ற JaC?Qi ெச-ல0!.
இ]Q “Edit Word List” எ*பைதH ேத'Iெத;G
க0!. p]கA pGக CN!T! ெசா-ைல ைட" 
ெசDE ேதட0!. அ-லE வா'HைதகA அட]
Yய ப%,யைல 1Qேரா- ெசDE ெச*m, pGக
ேவ^,ய, தவறாக" Jைழ_ட* அைமIத 
ெசா-ைலH ேத'Iெத;Gக0!. அத* J*
Delete ப%டt- அgHத0!. p]கA h*
அ¥ச- எgத “அ0%qG” பய*ப ;HEவதாக
இNIதாq!, இேத ேபால வ�o- ெச*m, 
தவறான ெசா-ைல pGகலா!.

ேவ789 அ:;த9,
45=த9 ம(?@ ெவABத9

ேவ'% TேராYரா! ம?m! டாQெம^%கA
அைம"பE QdHE அdைகo-, delete,
clear, and cut எ*ற ெசா?கைள அ,Gக, பய*
ப;HEYேறா!. இIத S*m! நா! ெடG1%
சா'IE எ,% ெசDைகo- ேம?ெகாA`!

ெசய-கைளேய QdGY*றன. இைவ S*m!,
ஒ*d* இடHK- ஒ*ைற" பய*ப;Hத
\,_! எ*றாq!, இைவ Qd"J;! ெசய-
\ைறக`GYைடேய 8dய அளC- ேவmபா
;கA உAளன.

Delete எ*பE ந! டாQெம^%,MNIE,
ெடG1% அ-லE ேவm ஓ' அ!சH Kைன Del P
அgHK pGQவதாQ!. இE clearing எ*பத?Q
ஒ"பாQ!.

Clear எ*பE ந! டாQெம^%,MNIE
ெடG1% அ-லE ேவm ஓ' அ!சHKைன, 
Y7" ேபா',- ேச� ெசDKடாம- pGQ
வதாQ!. இIத ெசய-பா;, Del அ-லE
Backspace P அgHK ேம?ெகாAYேறா!. P

Cut எ*பE ந! டாQெம^%,MNIE
ெடG1% அ-லE ேவm ஓ' அ!சHKைன pGY 
அதைன Y7" ேபா',- ேச� ெசDவ தாQ!. 
இIத ெசய-பா% ,ைன, Ctrl+X ஷா'%க%
Pகைள அ-லE எ,% ெமO CMNIE Cut
ேத'Iெத;HE ேம?ெ காAYேறா!.

ேவ789
கCAேரா9 கAடைளகE

Ctrl+a: டாQெம^% \gவைத_! ேத'Iெத
;Gக.

Ctrl+b: அgHதமான (Bold) வ,C- எgHத
ைமGக.

Ctrl+c: ேத'Iெத;Hதைத, ேகா"Jைன நகெல
;Gக (Copy).

Ctrl+d: ஓ' எgHK* (Font) வ,ைவ மா?d
அைமGக.

Ctrl+e: ந;ேவ ெடG1% அைமGக.
Ctrl+f: Qd"J%ட ெசா- அ-லE ெடG1%

அைமIEAள இடHைதG க^ட dIE, அத* 
இடHK- ேவm ஒN ெசா- அைமGக. s^;!
ேதடைலH ெதாடர Alt+Ctrl+y.

Ctrl+g: ஓaட! ெச-ல.
Ctrl+h: (ஒ*d* இடHK-) ம?ெறா*ைற

அைமHKட.
Ctrl+i: எgHE / ெசா-ைல சாDவாக அைமGக
Ctrl+j: பHK ஒ*ைற இNபGக\! �ராக,

ேநராக (Justify) அைமGக.
Ctrl+k: ைஹ"ப' M]G ஒ*ைற ஏ?ப;Hத.
Ctrl+l : பHK ஒ*ைற இடE பGக! �ராக

ேநராக அைமGக.
Ctrl+m: பHKoைன இடETறமாக 8dய

இட! Cட.
Ctrl+n: TKய டாQெம^% உNவாGக.
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எ5ெஸ9 ேத. உEIB

எGெஸ- TேராYராhைன" ெபாmHத வைர,
ேதKகைள உAn; ெசDவE எ*பE, அத?

ெகனH தtேய 8ல வைரயைறகைளG ெகா^
;Aளதாக உAளE. நா! ேதKகளாக மா?ற"
படG z,ய ேட%டா எைதேயO! உAn;
ெசDதா-, எGெஸ- அதைன ேதKயாக எ;HEG
ெகா^; மா?dG ெகாA`!. p]கA தN!
ேட%டாCைன, எ^கA அட]Yய ெதாQKைய,
ஒN வaைச எ^ணாக மா?d அைமHEG ெகாA
YறE. உAளாக அதைன ேதK ம?m! ேநரHைதG
QdGக அைமHEG ெகாAYறE. எ;HEG கா%
டாக, Pேழ தIEAள அைனHE ேட%டாGக`!,
எGெஸ- ேதKயாக மா?dG ெகாA`!.

12/15 12-15/12
15 DEC December 15, 2016
ேமேல தர"ப%டவ?mA, p]கA \த-

எ;HEG கா%,ைன எ^ட' ெசDதா-,
எGெஸ- அதைன ேதKயாக மா?dG கா%;!.
p]கA ஆ^,ைன உA7டாம- C%டா-,
எGெஸ-, நட"T ஆ^ ,ைனேய p]கA
அைமHEAளதாக எ;HEG ெகாA`!. இIத
ேட%டாCைன உAn; ெசDைகo-, சாD0 
ேகா;GQ" பKலாக, ‘ேட¤’ zட" பய*ப
;Hதலா!. இர^,- எதைன" பய*ப;HK
னாq!, எGெஸ- p]கA ேதKைய அைம"ப
தாகேவ எ;HEG ெகாA`!.

எGெஸ- TேராYராைமைன" ெபாmH
தவைர, இைவ ஓ' எ^ணாகேவ பKய"
ப%; ைவHEG ெகாAள"ப;Y*றன. p]கA
Kைரo- பா'GQ! வ,வ!, p]கA அIத ெச-
Mைன எ"ப, பா'ம% ெசDKNGY¦'கA எ*
பைத" ெபாmHேத அைம_!. பலவைக பா'
ம%க7- இைவ ேதா*m!ப, ெசDKடலா!.

ெச9J5=E K1L=@ எCகE

எGெஸ-ெதாQ"J-ெச-ஒ*d- எ^கைள
அைமGY¦'கA. அ"ேபாE இட! இ-ைல

எ*றா- ெச- தானாக CaIE ெகாA YறE.
அ-லE நமGQ" J,Gகாத ##### எ*ற அைட
யாள! YைடGYறE. காரண! எ*னெவ*றா-
p]கA தN! எ^ அIத ெச-M- அட]க
C-ைல எ*m ெபாNA. இE ேபால ெச-
CaவைடவE உ]க`GQ" J,GகC-ைல

எ*றா- உ]க`GQ இ*ெனாN வ� உAளE.
எ^கைள 8dயதாGYC%டா- ெச-qGQA
அட]YC;! அ-லவா? இIத ேவைலைய
யா' பா'"பா'கA? எ^கைள அ,HE" J* 
ெசலG% ெசDE J* அத* அளைவi rNGQ! 
ேவைல ேநர! எ;GQ! ெசய- அ-லவா? 
ேதைவேய இ-ைல. க!"$%டேர அதைன"
பா'HEG ெகாA`!. ெச-M* அகல அளைவG 
z%டாம- ெச-qGQA எ^க7* அளைவi 
rNGY அைமHEG ெகாA`!. எ"ப, எgH-
EGக7* அளைவi rNGகலா! எ*m ேயா8Gக
ேவ^டா!. அத?கான “shrink to fit” எ*ற க%
டைளG க%டHKைனG Y7G ெசDK%டா- 
ேபாE!. இத?Q \தM- எIத ெச-க7-
ம?m! ப;Gக வaைசக7-  இIத ெசய-பா;
ேதைவேயா அவ?ைற \தM- ெசலG% ெசD K
ட0!. அத*J* பா'ம% ெச-1  (Format Cells)
C^ேடாCைனH KறGக ேவ^;!.  இத?Q
ெச-கைளH ேத'Iெத;Hத J*ன' ைர% Y7G 
ெசDE வN! ெமOC- Format Cells எ*ற
JaைவH ேத'Iெத ;Gக ேவ^;!. அ-லE 
க^%ேரா- + 1 அgHத0!. இK- YைடGQ!
ேட"க7- Alignment ேடJைனG Y7G ெசDE
அத?கான C^ேடாCைன" ெபற0!. Text
Control section எ*ற JaC- Shrink to fit எ*
பைதG Y7G ெசD Kட0!. J* ஓேக ெகா;HE
ெவ7ேயற0!. இt ேத'Iெத;Hத ெச-க7- 
எ^கைள அைமGQ! ேபாE அைவ ெச--
qGQA அட]கா தவனவாக இNIதா- தானாக
த* அளைவi rNGYG ெகாA`!.

ெச9கைள5 =M வாக5 கAட Nட
எGெஸ- ெதாQ"J- ேட%டாGகைளG

ெகா;HE ப[யா?dG ெகா^,NGைகo-
Qd"J%ட ெச-கள ஒN Q�"பாகG க%ட!
க%ட ேவ^;! என எ^� Y¦'களா?
அ"ேபாE p]கA க%டhட CN!T! ெச-
கைள ைஹைல% ெசDE ேத'Iெத;HE J*
Ctrl+Shift+& அgHE]கA. அழகாகG க%ட!
க%, காண"ப;!. அத*J* க%டh%ட
ெச-க7- பா'டைர எ"ப, pGQவE என
ேயா8GY¦'களா? \*T ேபாலேவ க%ட
h%ட ெச-கைள ைஹைல% ெசDE ேத'Iெத
;HE J* Ctrl+Shift+_ஆYய Pகைள அgHத0!.
அைனHE பா'ட'க`! காணாம- ேபாiசா
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இைணயHK- YைடGQ! தகவ-கைள, ேகா"T
கைள" ப,"பKq!, பாட-கைளG ேக%பKq!,
C,ேயா பட]கைளG கா^பKq! ெசலC;Y*
றன'. அ"7ேகஷ*கைள" பய*ப;HEவைதG
கா%,q!, ேபா*க7- உAள Jர0ச'கைளேய
அKக! பய*ப;HEY*றன'.

1மா'%ேபா* பய*ப;HEபவ'க7-,
ஒNவ' சராசaயாக 22 அ"7ேகஷ*கைளH
த* ேபாt- ymC_Aளா'. ஒ�ெவாN மாதH
Kq! சரா சaயாக 8 TKய அ"7ேகஷ*கைள
இ*1டா- ெசDY*றன'. 7 பைழய அ"7ேக
ஷ*கைள pGQY*றன'.

இ*ெனாN ஆ'வS%;!
தகவq! ெதaய வIEAளE.
ஆ]YலHK- ெசDKகைள"
ப,"பவ'கA, ேக%பவ'கA,
த]கA மாyல ெமா�க7q!

ெசDKகைள" ப,G
Y*றன'.

ெச*ற ஜு* மாத!,
ெமாைப- வ�
இைணய" பயனாள'
எ^[Gைக 37.1
ேகா,யாக இNIதE.
அ;Hத, 2017 ஆ!
ஆ^,-, இE 50
ேகா,யாக உயN!
எ*m எK'பா'Gக"
ப;YறE.

ெமாைப_ ேபா$ \Kன_: ெமாைப:
ேபாl: GQன:கV எ/த அள\:
ெபற+ப@ABறன எBபைதQ கா$@*
இBYேக$ட# அைன45 ேபாBகWm*
இ`Q<*. இ5 <ைறவாக இ`Q<*
ேபா5 ேரYேயஷB எB^* க]#nbo
அ]கமாக இ`Q<*. சKயாக இ`Q<*
ேபா5 pதமாக இ`Q<*. ேமm* <ைற
வாக இ`Qைகq: pB சQ]h* அ]க*
ெசலவrQக+ப@*. எனேவ GQன:
Kச+ஷB <ைறவாக இ`Q<* இட4]:
இ`/5 ேபoவதைன4 த\#QகH*.

“ெத\]^ ெகா"_Oக"”

அ;Hத ஆ^,-, இIKயாC- ெமாைப-
வ� இைணய! பய*ப;HEேவா'

எ^[Gைக 50 ேகா,ையH ெதா;! என
அdCGக"ப%;AளE. Mobile Association of
India ம?m! Times Internet Limited ஆYய ym
வன]கA இைணIE ேம?ெகா^ட ஆDC-
இIத தகவ- YைடHEAளE. இIKயாC-
ெமாைப- பய*ப;HE!, 7 ல%சHE 50
ஆoர! ேபaட! இIத ஆD0 ேம?ெகாAள"
ப%டE. இK- YைடHத ம?ற தகவ-கA:

1மா'% ேபா* பய*ப;HEபவ'க7-,
தா]கA பய*ப;HE! 72% ேநரHK-, 22% ம%
;ேம அ"7ேகஷ* பய*ப;HEவK- ெசலC
;Y*றன'. இK- பாKயள0 ேநரHKைன,

தத]த]த]

50 ேகாA ெமாைப7 இைணயI பய னா ள.க"
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சா!ச] ym வன! த* ஏ5 1மா'% ேபாைன 
s^;! C?ப ைனGQG ெகா^; வI EA-
ளE. இIத மாட-, ெச*ற ஆ^; ,ச!பa- 
ெவ7 யா னE. த?ே பாE s^;! அd \ க"ப-
;Hத"ப% ;AளE. இத* Kைர 5.2 அ] Qல 
அளC-, Super AMOLED ,1 J ேள _ட* z,ய 
ெகபா 8,� டi 1Y¢ னாக உAளE. இத* 
JGெஸ- அட'HK 1080 x 1920 JGெஸ-கA. 
ம-%, டi வச K _ட*, ெகாa-லா 
கா't] Yளா1 4 பாE கா"T! ெகா -̂
;AளE. ஆ^%ராD% லாMபா" ஆ"ப-
ேர%,] 81ட! பK ய"ப%; YைடG Y-
றE. இதைன மா'¤மலாD 81டH K?Q 
ேம!ப ;HKG ெகாAளலா!. இத* 
8"ெச% Qualcomm MSM8939 Snapdragon 
615 Exynos 7580 Octa ஆக உAளE. 
8.J._. Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 
ம?m!  l.J._. Mali-T720MP2 உA-
ளன. இத* ரா! ெமமa 2 l.J. 
1ேடாேர¨ ெமமa 16 l.J. 
ைமGேரா எ1.,. Sல! 
1ேடாேர¨ ெமமa 128 
l.J. வைர ெபறலா!. 
ஒேர ஒN நாேனா 8! 
ம% ;ேம இK- இயG-
கலா!.

இIத 1மா'% 
ேபாt* பa மாண! 
144.8 x 71 x 7.3 hs. எைட 
155 Yரா!. எ1.எ!.

எ1., எ!.எ!.எ1., இெமo-, T¤ ெமo-, 
இ*1ட^% ெமச¥ச' ஆYய வச KகA தர"-
ப% ;Aளன. எi.,.எ!.எ-.5 Jர 0ச' இய]-
Q Y றE. எ!.J.3, எ!.J.4 Jேள ய'கA, 
ேபா%ேடா ம?m! C,ேயா எ,%ட'கA உA-
ளன. டாQெம^% C$வ' YைடG Y றE. 

இத* J* TறG ேகமரா 13 எ!.J. Kற-
O டO! \* TறG ேகமரா 5 எ!.J. Kற-

O டO! உAளன. 
Accelerometer, Fingerprint 
Sensor, Geomagnetic Sensor, 
Hall Sensor, Proximity Sensor 
ம?m!  RGB Light Sensor  
ஆYய ெச*சா'கA இய] Q-
Y*றன. 

ெந%ெவா'G இைண"-
J?Q 2l, 3l ம?m! 

4l இைண" TகA 
உAளன. l.J.ஆ'.
எ1. எ%¨, ைவ J, 
T`wH, ம?m! எ*.
எ".8 ஆYய ெதா�- 
�%ப]கA இய] Q Y*-
றன. 

இK- தர"ப%-
;Aள MH Kய! அய*  
ேப%டa 2900 mAh Kற-
Oட* உAளE. 
இத* அKக ப%ச 

Cைல �. 21,900.

சாHசO கால&b ஏ 5 (2-016)சாHசO கால&b ஏ 5 (2-016)
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எi.,.8. ym வ னHK*, எi.,.8. ,ைசய' 728 
1மா'% ேபா* 3 l.J.  ரா! ெமம a _ட* வ,-
வ ைமGக"ப%;, அைன வN! எK'பா'GQ! 
8ற" T க ̀ ட* ெவ7 வI EAளE. இத* Kைர 
5.5. அ] Qல அளC- ைஹ ெடப tஷ* ,1-
Jேள ெகா^;, எ-.8.,.2 ெகபா 8,� டi 
1Y¢* Kைர யாக உAளE. ம-%, டi வச-
K_! YைடG Y றE. J* TறG ேகமரா 13 எ!.
J. Kற O டO!, \* Tற ெச-J ேகமரா 5 
எ!.J. Kற O டO! அைமGக"ப% ;Aளன. 
இத* C,ேயா பK0 1080p@30fps  Kற Oட* 
YைடG Y றE. இIத 1மா'% ேபாt* பa-
மாண! 157.9 x 77.8 x 7.9 hs. எைட 153 Yரா!. 
இர^; நாேனா 8!கைள இK- இயGகலா!. 

1.3 Yகா ெஹ'%1 ேவகHK- இய]Q! 
ஆGடா ேகா' 8" ெபாNHத"ப% ;AளE.  இத* 
8" ெச% Mediatek MT6753   ஆக உAளE. Mali-
T720MP3   l.J._. இைணIE இய] Q Y றE. 
Accelerometer, proximity, compass  ஆYய ெச*-
சா'கA உAளன.  இத* 1ேடாேர¨ ெமம aைய 
16 l.J.oM NIE ைமGேரா எ1.,. கா'% 
Sல! 2 ெடரா ைப% வைர அK க"ப ;HKG 
ெகாAளலா!. இத* ஆ"ப ேர%,] 81ட! 
ஆ^%ராD% லாMபா" 5.0.2.   இK- எ1.எ!.

எ1., எ!.எ!.எ1., இெமo-, T¤ ெமo- வச-
KகA YைடG Y*றன. எi.,.எ!.எ-.5 Jர 0ச', 
எ!J3 ம?m! எ!.J.4 Jேளய', ேபா%ேடா, 
C,ேயா எ,%ட'கA, YைடG Y*றன. இK- 
l.J.எ1. ெதா�- �%ப! இய] Q Y றE. 
ெந%ெவா'G இைண" J?Q 2l, 3l, 4l, l.J.
ஆ'.எ1, ைவ J, T`wH, _.எ1.J., ஆYய 
ெதா�- �%ப]கA தர"ப% ;Aளன. 

ெவ7ேய எ;Gக இய லாத MH Kய! பாMம' 
ேப%டa 2800 mAh Kற Oட* தர"ப% ;AளE. 

இத* அKக ப%ச Cைல �. 14,900.

எ,.A.i. 
Aைசய. 728

]ைரq: உVள PQ\$ A=Iட: YI>ேள 
(LCD) w5 அx4த4ைத+ >ரேயாA4தா: 
]ைர ெக$@\ட வாy+U உVள5. எனேவ 
பாQெக$Y: ேபாைன ைவ4]@ைகq: ஏேத^* 
R#ைமயான அ:ல5 பா]+U ஏeப@4தQ 
RYய ெபா`V ெமாைப: ேபா^டB உரGQ 
ெகாLY`QAறதா எBபைதQ கவl45b 
ெசய:படH*. ேபா* கவ#கV அ:ல5 >ளாIYQ 
கவ#கV இ/த வைகq: பா5கா+U தரலா*. 

ெமாைப7 AI4
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டாIQ பாK: இ4தைன \ஷ ய6கV உVளன 
எBf உ6கV க$ @ ைரைய+ பY4த >Bன# UK/5 
ெகாLேடB. <=+பாக \LேடாI 10 இயQக4]: 
இ]: தர+ப$ @Vள U5 ைமகV \ய+ப WQ AB-
றன. ேபா:ட#கைள ‘>B’ ெசyவ5, டாIQ பாKB 
வLண*, ஒW அட#4] மாe f வ5 ஆA யைவ பய-
^Vள ெசய:பா @கV. இவeைற+ பயBப @4 5 வ5 
<=4த \ளQக* அைன45* பY+ப Y யான \ப ர6க-
7டB அழ காக4 தர+ப$ @Vளன.

ேபரா. Nஜ ய ரா ேஜ:வ�, த�சா�..

�.G. >ர Hச#, ஒ` >ர H ச ராக ம$@* இய6காம:, 
தகவ: ேகா$ைட யாக இ`+ப 5தாB அதB தlb 
Gற+U. ெதாட#/5 தாB அWQ<* வச ] கைள 
அ] க+ப @4]Q ெகாLேட ெச:வ5, வாYQ-
ைக யா ள#கV w5 அதB }f வன* ெகாL @Vள 
அQக ைறைய ெவW+ப @4 5 A ற5. அதனா: 
தாB அதைன+ பயBப @4 5ேவா# எL ~Qைக 
உய#/5 ெகாLேட ெச: A ற5. 

ஆ.. ெஜய ேமாக$, \த,பர,.

ேகV\ ~ ப]: ப< ]q:, மா:ேவ# க*+ ,$-
டK: இற6 A hVள5 எBப தைன அ=/5 ெகாVள 
தா6கV த/ 5Vள வrகV pகH* பய ̂ Vள ைவ-
யா கH* Gற+பா கH* உVளன. ெதW வா கH* 
அவeைற+ UK/5 ெகாVள �Y A ற5. நB=.

ஆ..\வ � �க$, )b�ேச�.

நாB h.G.>ர H சைர+ பயBப @4 5 வ5 அதB 
பB �க4 தBைம qனா: தாB. <=+பாக h.G. 
AKQெக$ ெசய:பா@ எனQ< pகH* ஆ#வ-
c$@* தக வ:கைள4 த/5 வ` A ற5.

ஆ.. இரா ஜ ராஜ$, ம7 லா > bைற.

எQIடBஷB Uேரா A ரா*கV, Gல ேநர6கW: 
நமQ< உத \ ய WQ<*, U]ய வச ] கைள4 த`* 
ெசய P க ளாக உVளன. ஆனா:, Gல ேவைள கW: 
அைவேய >ரbைனQ < K ய ைவ யா கH* உVளன. 
உ6கV க$ @ைர இ/த �� } ைலய4 ெதW வாQA, 
ேதைவ யeற \K வாQக ெசய P கைள எ/த அY+ப-
ைடq: �Qக ேவL@* எBப த ைனh* எ@45Q 
R= hVள5 pக அ`ைம.

எ$. ேக. ஜனா.�தன,, �ர�க,.

�னா \e< அ@4த ப Y யாக, அ]க எL ~Q-
ைகq: இைணய+ பய னா ள#கைளQ ெகாL-
@Vள இ/ ] யா\:, அதB ஜன4ெ தா ைகQேகeப 
இைணயb ெசய:பா@ இ:ைல எBப5 உLைம. 
R<V ேபாBற }f வ ன6கV இ/த <ைற பா$-
YைனQ கைளh* வைகq: ]$ட6கைளb ெசய:-
ப @4 5 ைகq: நா* அவe =e< ஆத ரH அWQக 
ேவL@*.  <=+பாக, ெபLகைள இைண ய4-
]e< எ@45b ெசBf, அவ#கைள உல ேகா@ 
இைணQ<* �யe GQ< நா* R<V }f வ ன4-
]e< எBf* கடைம+ ப$ @Vேளா*.

ேக. வளவ$, ெசய�ெ காOட,.

இBைறய அள\: ெப`*பா லா ன வ#கV பயB
 ப @4 5 வ5 <ேரா* >ர H சேர. அதB ப:ேவf 
பயBபா @கV <=45*, ந* \`+ப4 ]eேகeப 
அதB ெச$Y6I அைம+ப5 <=45* �6கV 
ெகா@4 5Vள <=+ UகV, வ<+>: ஆG Kய# 
பாட* எ@+ப5 ேபால அைம/ 5Vள5. ெதாட#/5 
இ5 ேபாBற <=+ U கைள, ஆ+ப ேர$Y6 
GIட*, pB அ�ச: பயBபா@ ஆA ய வe fQ<* 
தரH*.

ேஜ. ேக. ெச_வரா�, \வ கா\.
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ேகV\: ேவ#Y: டா<ெமL$ ஒBைற4 தயா KQ <*-
ேபா5, Gல வK கைள ைஹ ைல$ ெசyதா:,  wL@* 
அதைன }f4த �Y ய \:ைல. No Color AWQ ெசy5 
அ:ல5, ேவ#$ ைபைல cY wL@* ]ற/ 5தாB 
பயBப @4த �Y A ற5. இ/த ெசய:பா$ Yைன, நா* 
பயBப @4 ] ய HடB c@ வ5 எ+பY?

ஆ.. P.�M வாச$, த�சா�..
பK-: hக எ7E, p]கA No color  ேத'I-

ெத ;Gக, ைஹைல% ெசD K;! ஐகாt- 
Y7G ெசDE YைடGQ! 
ெமO Cைன" பய*ப ;HK 
இN" ̄ 'கA. வ^ணHைதH 
ேத'Iெத ;Gக0!, இேத 
ெமO CைனH KறI K N"-
¯'கA. அK- No color 
எ*O! ஆ"ஷ* அ;HE, 
Stop Highlighting என Yேர 
வ^ணHK- இNGQ!. 
ச?m உ?m" பா'Hதாேல 
ெதa ய வN!. இK- 
Y7G ெசDதா-, உடேன, 
ைஹைல% ெசD K ; வ த?-

கான "ர¤ க'ச' மைறI E C;!. ெடG1% 
ேத'Iெத ;Gைகo-, ைஹைல%,] ெசDய"-
பட மா%டாE.

ேகV\: இைணய தள6கைள+ பா#Qைகq:, Gல 
ேவைள கW: ]ைரQ கா$G ஸூ* ஆA \ @ A ற5. 
எx4 5கV எ:லா* ெபKய அள\: ெதK ABறன. 
ஆனா:, அதைன �/ைதய }ைலQ<Q <ைறQக 
�Y வ ]:ைல. இ5 ஏB இ+பY ஆA ற5? ஏB 
பைழய }ைலQ< வர ைவ4 ]ட �Y ய \:ைல? 
தயH R#/5 \ளQக* அWQகH*.

ஆ.. எ:. kம ேரச$, மbைர.

பK-: p]கA க^%ேரா- அgH K ய வாm, 
ம0©* 1Qேரா- �ைலi rழ? d o N" ̄ 'கA. 
s^;! அதைன எK'வாGY- rழ? dனா-, 
கா%8H Kைரo* அள0 Qைற_!. இேத 
ேபால, க^%ேரா- P அgH Kய yைலo- ‘+’ 
அgH Kனா- ெபa தாQ!. “-- _’’அgH Kனா- 
அள0 Qைற_!. பைழய 100% அள C?Q 
எIத yைல o M NIE! KN!ப, க^%ேரா- P 
அgHK ±ேரா P (Ctrl+-0) அgHத0!. 

ேகV\: �ெமq:, யாஹூ ெமq: அQக HL$-
கைள �e = m மாக �Q < வ5 பe= �BU எx ]-
q ̀ / �#கV. எனQ< $\$டK: இரL@ அQ-
க HL$கV உVளன. பைழய ெபயK: உVள 
அQக HL$ Yைன �Qக \`* U AேறB. �Qக �Y-
hமா? இதe< எBன ெசy ]ட ேவL@*?

எ:. �ேரமா ெச_வ$, ெப�க ��.
பK-: %C%ட' அGக 0^% , ைன_! 

pGகலா!. pG Q!ே பாE, உ]கA பK 0கA, 
J*ப? m ப வ'கA QdHத ேட%டா, ேபவa% 
ம?m! Jற ேட%டா ஆY யைவ \g E மாக pG-
க"ப;!. %C%ட' அGக 0^% ,ைன pGQ! 
\*, அதைன \டGக (“deactivate”) ேவ^;!. 
\டG Y C%டா-, %C%ட' உடேன உ]கA 
அGக 0^%,- உAள அைனHE ேட%டா-
C ைன_! உடேன pG Y C;!. J*ன', 
அதைன \g ைம யாக அ�H E Cட, வa ைசo- 
ைவGQ!.  30 Kன]க ̀ GQ" J*ன', \g-
ைம யாக அ�GQ! ேவைலo- இற]Q!. 
இIத கால க%டHK-, s^;! உ]கA கணG-
Yைன உo'" JGக CN! Jனா-, வழGக!-
ேபால, $ச' அGக0^%, பா1ேவ'% ெகா;HE 
ெச*m, உo'" JHE இயGகலா!.

எ"ப, அGக 0^% ,ைன pGகலா! எ*m 

–டாKட. ெப. சLMர ேபா: –ேகIN- – பM_
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பா'Gகலா!. இத?Q 1மா'% ேபா* வ� யாகi 
ெச*m pGக \, யாE. ெப'சன- க!" $%ட' 
வ� யா கHதா* ெச-ல ேவ^;!. %C%ட' 
இைணய தளHK- �ைழIE “Settings” ேத'Iெத-
;HE அத* அைம"T Ja 0 கைள" பா'Gக0!. 
இத* Pழாக உAள “Deactivate My Account” 
எ*O! JaC- Y7G ெசD K ட0!. %C%ட', 
உ]கA கணGQ QdHE அd CHE, ஏ* 
இதைன pGக CN! T Y ¦'கA எ*m ேக%Q!. 
அைனH K?Q பK- அ7Gக0!. இm Ko- 
pG Q வ தைன உm K"ப ;Hத “Delete @account” 
எ*பK- Y7G ெசD Kட ேவ^;!.  உட*, 
உ]கA அGக0^% \டGY ைவGக"ப%ட தாக 
8ல yh ட]க7- அd C"T YைடGQ!. ஒN 
மாத காலH K?QA இதைன s^;! உo'"-
JGக ேமேல zd ய ப, ெசய-ப ட0!. 8ல 
yh ட]க7-, s^;! பய*ப ;Hத உ]கA 
%C%ட' அGக0^% YைடGQ!. 

ேகV\: \LேடாI 10 GIட4 ]e< மா=ய >Bன#, 
எB ேல+ டா+ ]ைரq:, ெடQI$ Gல ேவைள கW: 
பWb எB = ̀ Q A ற5. Gல ேவைள கW: அ/த அள-
\e< இ`+ப ]:ைல. இ5 எதனா:? இதைனb சK 
ெசy ]ட ேவ#$ Uேரா A ராp: மாeற ேவL @மா? 
GIட4]: மாeற ேவL @மா?

ஆ.. க�ல$, ேகாைவ.
பK-: ேவ',- மா? dனா-, J* எ!.எ1. 

ஆ¯1 ெதாQ"J* ம?ற ெசய M க7- எ*ன 
ெசDவE? எனேவ, 
81டHK- தா* 
மா?ற ேவ^;!. 
உ]கA மாt%-
டa* ெரச- $-
சைன p]கA Qd"-
J% , NGகலா!. 
இ N "  J O ! , 
C^ேடா1 10 
தN! ஒN 8dய 
வச Kைய இ]Q 
பய*ப ;Hதலா!.

இIத வச KGQ" 
ெபய' Adjust 
Clear Type  எ*-
பE. C^ேடா1 
8.1 ம?m! 10- 

இதைன ேம?ெ காAளலா!. ேதட- க%டHK-, 
இIத ெபயைர ைட" ெசDE ேதட0!. C^ 
8.1-, சா'! JaC- அ-லE அ"ப ,ேய 
Kைரo- ைட" ெசDதா-, இIத வசK உAள 
இட! கா%ட"ப;!. Clear type text Tuner என 
ஒN C^ேடா கா%ட"ப;!. அK-   தர"-
ப;! க%டHK- Turn on Clear Type  எ*பK- 
,G அைட யா ளHைத ஏ?ப ;HK, J*ன' Next 
எ*பK- ெதாட'IE Y7G ெசD K ட0!. கா%-

ட"ப;! C^ே டாGக7-, ெடG1% உAள 
க%ட! கா%ட"ப;!. அK- உ]க ̀ GQH 
ெத7 வாகG கா%ட"ப;! க%டH KைனH ேத'I-
ெத ;HE, Next Y7G ெசDE ெகா^ேட ெச--
ல0!. இm Ko- \,Hத J*ன', ெடG1% 
Kைரo- அKக ப%ச! ெத7 வா க0! E- M ய-
மா க0! கா%ட"ப;!. 

ேகV\: எB ஒB $ைர\: Gல �Q Aய டா<-
ெமL$கைள+ ப]/5 ைவ4ேதB. அவe=: Gல-
வeைற எB க*+ ,$ட ̀ Q< மாeற ேவL@*. 
ெமாைப: ேபாl P ̀ /5 ஒB $ைர\: ேச� ெசy-
தைத, க*+ ,$ட ̀ Q< மாeற �Y hமா? எB க*+-
,$டK: \LேடாI 10 இய6 < A ற5.

\.எ$. ���ண காL�, M� வ னLத )ர,.
பK-: p]கA C^ேடா1 10 81ட! ைவH K-

N"பதா-, இE hக0! எ7 தாQ!. \தM- File 
Explorer KறGக0!. இடE பGக மாகi ெச*m, One 
Drive எ*பK- Y7G ெசDE KறGக0!. இK- 
உAள ேபா%ே டாGகA, ைப-கA, தாமா கேவ, 
உ]கA க!" $%டa- உAள %ைரCq! ேச� 

ஆக ேவ^;! எ*றா-, ஒ* %ைரC- ைர% 
Y7G ெசD K ட0!. J*ன' YைடGQ! Ja 0-
க7- Choose which folders to sync எ*பK- Y7G 
ெசD K ட0!. இத* J*ன', எIத ேபா-ட'-
கைள இைணGக ேவ^ ;ேமா, அவ?ைறH ேத'I-
ெத ;Gக0!. பட]கA எ*றா-, Pictures ேபா--
டைர Y7G ெசD K ட0!. இt உ]கA பட]கA 
ஒ* %ைரCq!, க!" $%டa* Pictures ேபா-ட-
aq! ேச� ெசDய"ப;!. J*ன', இவ? d?Q 
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