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உ!க# க%&'(ட*+ உ#ள ரா% ெமம*
எ2வள4? அத7 ஹா9( :;< ம=>% 

ேவக அள4 எ7ன? எ7> ேக(டா+ பல D<E
இGத ேக#HகI<E Hைட ெத*யாL. பல
ஆOPக# பய7பPQL% ஒDவ9, த7 க%&
'(ட*7 ெதாU+ V(ப அ%ச!க# EXQL
ெபD%பாY% அXயாதவராகேவ இD<Zறா9.

இைவ ெத*GL ெகாOடா+ தா7, க%& '(
டைர& பய7பPQத \:]% எ7ப^+ைல.
இDGதாY%, _ல ேவைளக`+, EX&பாக< 
க%&'(ட*7 ெசய+பா(P ேவகQ^+ 
மா>த+ ஏ=ப(டாேலா, அ^+ ெதாட9GL 
ைப+கைள ேத<Z ைவ<க \:யாம+, ஒD
(ைரH+ இட% இ+லாத bைல ஏ=ப(
டாேலா, நா% அ&ேபாL இGத தக வ+கைளQ 

க(0F<ட6 T"ட(
தகவ;கPQ அU$ைக ெபற
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ெத*GL ெகா#ள ேவO:யL#ளL.
_ல ேவைள க`+, ஏேதd% அ&`ேகஷ7

ஒ7ைற ந% க%&'(ட*+ b>வ \ய=_<
ைகf+, ேக% ஒ7ைறQ தரHற<க% ெசg^ட
எOhைகf+, அத7 தளQ^+, ந% க%&'(
ட*7 ெசய+பாP 32 k( அ+லL 64 k(,
இவ=X+ எL என< ேக#H ஒ7ைறn சG^<
E%ேபாL, அதைன எ!ேக அXGL ெகா#
வL எ7ற ^ைக&o ந%pட% ஏ=பPZறL.
இL ேபா7ற இ<க(டான qr bைலகைளn
சமா`<க, ந% க%&'(ட9 EXQத அைனQL
தகவ+கைள]% ெத*GL ைவQ^D<க ேவO
:யL அவ_ய%. க%&'(ட9 ^sெர7>
இய!காம+ ேபானா+, அத7 எGத உ>&o
ேவைல ெசg^டாம+ உ#ளL, அத7 ெபய9
எ7ன, ^ற7 எ7ன எ7> அXGL ெகாOடா+
தா7, நா% அL EXQL, அதைனn ச* ெசg-
^ட அைழ&பவ*ட% uற \:]%. எனேவ,
ந% ‘_;ட% EXQத தகவ+கைள’ எ&ப:
ெத*GL ெகா#வL எ7> இ!E காணலா%.

HOேடா; 10 இய<க \ைறைமf+, ந%
க%&'(ட9 _;ட% EXQத தகவ+
கைள, BIOS Hபர%, க%&'(ட9 
எ7ன மாட+, &ராசச9 எ7ன, ஹா9( 
(ைர2 எGத b>வனQ^dைடயL,
அத7 ெகா#ளள4, ஆ&பேர(:!
_;ட% ம=>% சா9Gத kறவ=ைற
நா% எ`தாக அXGL ெகா#I%
வUக# உ#ளன. இதைன அXய
நா% பய7பPQL% y+ ெபா>QL,
நம<E< Zைட<E% த க
வ+க# ச=> மா>
பாடாக இD<E%.

\ த z +
ெ ச ( : ! ;
அ&`ேகஷ7
வ U ய ா க ,
_;ட% EXQத 
தகவ+கைள எ&ப:
அXGL ெகா#வL என& பா9<
கலா%. இGத அ&`ேகஷ7, ந%

க%&'(ட*7 ஹா9(ேவ9 ம=>% சா&(ேவ9 
EXQL அைனQL தகவ+கைள]% நம<EQ
தD%. \தz+ _ல அ:&பைடQ தகவ+க#
அXய, {ேழ ெகாPQL#ளப: ெசய+பட4%.
1. Settings k*Hைன \தz+ ^ற<க4%. இத=E

HOேடா; {f+ அ|Q^, Zைட<E%
ெமdH+, {UDGL இரOடாவதாக உ#ள
ஐகா~+ Z`< ெசg^ட4%. அ+லL ேதட+
க(டQ^+, Settings என ைட& ெசgL,
Zைட<E% Hைட& ப(:யz+ \தz+
உ#ள^+ Z`< ெசg^ட4%.

2. அPQL System எ7ப^+ Z`< ெசg^ட4%.
3. ெதாட9GL, About எ7ப^+ Z`< ெசg^Pக.
4. இ&ேபாL Zைட<E% Settings ப<கQ^+,

உ!க# க%&'(ட*+ இய!E% HOேடா;
10 இய<க \ைறைமf7 ச*யான ெபய9, 
அத7 அைம&o எO (Build Number) ஆZய
வ=ைற< காணலா%. இ^+ அைம&o எO, 
ஒ2ெவாD \ைற, ைம<ேராசா&(, இய<க
\ைறைம ேம%பPQதY<கான ைப+கைள
அ`<E% ேபாெத+லா% மா> பP%.

5. இ!E ேமY% க%&'(ட*7 _;ட% வைக, 
&ராசச9 EXQத தகவ+ ம=>% க%& '(
ட*+ இைண<க&ப(P#ள ெமம* வைக,
ெகா#ளள4 EXQL% அXGL ெகா#ளலா%.
இேத தகவ+கைள, Control Panel > System

எனn ெச7>% அXGL ெகா#ளலா%.
ேமேல தர&ப(P#ள வUக`+ நம<E<

Zைட<E%க%&'(ட9EXQததகவ+க#,க%&
'(ட9 _;டQ^7 \< Zய k*4க#, EX&பாக 
ஹா9(ேவ9 EXQத அ:&பைடQ தக வ+களாக
இD<E%. _;ட% EXQத ஹா9(ேவ9 ம=>% 
சா&(ேவ9 ஆZயைவ EXQத, அைனQL
தகவ+கI% அட! Zய தகவ+ ெதாE&o 

ேவOP% எ~+,
நா% System Information 
எ7d% yைல&
ப ய7 ப P Q த ல ா % .
இL HOேடா; 10
இய<க \ைறைமf+
o^தாகQ தர&ப(
P#ள y+ அ+ல. 
\Gைதய HOேடா;
ப^&oக`Y% தர&
ப(டL. _;ட% இ7
ப9ேமஷ7 y+ ெபற,
1. \ த z +

;டா9( ெமd
ெச+ல4%.
2. k7 ன 9 ,
msinfo32 அ+
லL System

I n f o r m a t i o n
எனQ ேதட+
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க(டQ^+ ெகாPQL எ7ட9 அ|Qத4%.
இGத y+ ^ற<க&பP%.

3. இGத y+ ^ற<க&ப(ட4ட7, க%&'(ட9
_;ட% EXQத தக
வ+க# அைனQL%
System Summary
எ7ற தைல&k+
தர&பP%. இ^+
_;ட% மாட+, 
_;ட% வைக,
&ராசச9, பயா; (BIOS)
தகவ+க#, இ>^யாக
அ&ேட( ெசgய&ப(ட
நா# ம=>% க%&'(
ட*+ இ7;டா+ ெசg
ய&ப(ட ரா% bைனவக%
என அைனQL தக வ+
கI% ெதாE&பாக<
Zைட<E%.

4. இ!E க%&'(ட*+
உ#ள Zராk<; கா9( EXQத
தகவ+ இD<காL. ஆனா+, அதைன
�!க# அXய ேவOPமானா+, Components
எ7பைத H*QL, அ^+ Display எ7பைதQ
ேத9GெதPQL அXயலா%.

5 மாறாக, ேதட+ க(டQ^Y% அXயலா%.
ஆனா+, நா% ேதPவைதn ச*யாக4%,
L+zதமாக4% தர ேவOP%. ஏென7றா+,
இL Eேரா% அ+லL k! ேதட+ y+
ேம=ெகா#I% தகவ+ வU அ+ல.

‘N;ட, தகவQகI அSKைக’ உTவாKU( ெபற

System Information yைல& ெபா>Qத வைர,
ஓ9 ஆ9வ�(P% தகவ+ உOP. இL தானா-
கேவ, தா7 தD% தகவ+கைள ஓ9 அX<ைக
யாகQ தயா*QL வழ!E%. ந% க%&'(ட9
_;ட% EXQத அைனQL தகவ+கI%
Zைட<E%.

இL ேபா7ற அX<ைக நம<E& பல ேநர!
க`+ உத4%. EX&பாக, ந% க%& '(ட*+ 
உ#ள ஹா9(ேவ9 k*H+ ஏேதd% ப|L
ஏ=ப(P, க%&'(ட9 இய!க ம>Qதா+,
இGத அX<ைக நம<E உத4%. எனேவ, இGத 
அX<ைகfைன உDவா<Z, ேவ> ஒD &ளா�
(ைரH+ அ+லL க%&'(ட*+ ேச2 ெசgL
ைவ&பL ந+லL. அnெசPQத ஆவணமாக4%
ைவQL< ெகா#ளலா%.

இGத அX<ைகைய உDவா<Z ைவQL<
ெகா#ள, {ேழ ெகாPQL#ளப: ெசய+ப
ட4%.
1. System Information yைலQ ^ற<க4%.
2. �!க# ேத:, ைபலாக, அX<ைகயாக

அைம<க ேவO :ய தகவ+ k*HைனQ

ேத9GெதP<க4%. எPQL< கா(டாக,
System Summary எ7பைதQ ேத9GெதPQதா+,
க%&'(ட9 EXQத ஒ2ெ வாD தகவைல]%
�!க# ெப=>, ைபY<E< ெகாOP 
ெச+�9க#. அ+லL, க%&'(ட*7
Zராk< கா9( EXQத தகவ+கைள ம(P% 

ெபற எO�னா+,
Display எ7பைத
ம(P% ேத9GெதP<
க4%.
3. அPQL File
எ7ப^+ Z`< ெசg ̂
ட4%.
4.ெதாட9GL, Export
எ7ப^+ Z`< ெசg^
ட4%.

5. இ&ேபாL,
இGத ைப+ எGத
இடQ^+ ேச2 ெசg-

ய&பட ேவOP% எ7
பைதQ ேத9GெதP<க4%.

6. இதைன One Drive ேபா7ற
<ள2( (ைரH+ ப^GL ைவQதா+,
இGத EX&k(ட க%&'(ட9 இய!காம+ 
ேபானா+, ேவெறாD க%& '(ட*zDGL
இGத அX<ைகfைன& ெபறலா%. அ+லL 
இைண<க&ப(P#ள &ளா� (ைர2 ேபா7
றவ=X+ ப^GL ைவ<க4%.

7. இGத ைபைல உணD% வைகf+, ச* யான
ெபய9 ஒ7ைற< ெகாPQL, Save எ7ப^+
Z`< ெசgL, இGத ேவைலைய \:<க4%.
இGத அX<ைக, ஒD ெட<;( ைபலாக ேச2

ெசgய&பP%. இதைன எGத ெட<;( எ:(ட
*Y% ப:<கலா%. உ!க# ேபா~+ uட ப:<
கலா%.

ந% க%&'(ட9 _;ட% EXQத தகவ+
அX<ைக எ7பL, அத7 அைனQL ெசய+ 
பP% பE ̂ க# EXQத தக வ+களாE%. க%&
'(டD<கான ெசயzகைள& ெப>ைகfY%,
அ^+ ஏ=பP% _<க+கைளQ �9<ைக fY%,
இGத தகவ+க# நம<EQ ேதைவ&பP%.

எனேவ, ேமேல EX&k(ட ெசய+
\ைறகைள< ைகயாOP, உ!க# க%&'(ட9
_;ட% EXQத தகவ+ அX<ைக ஒ7ைறQ 
தயா9 ெசgL ைவQL< ெகா#ள4%.

Downtime: ஹா"#ேவ", ஆ(பேர#+- ./ட1 
அ3ல5 அ(6ேகஷ9 :ேரா;ரா1க69
தவ=னா3 க1(?#ட" ./ட1 இய-காம3 
இCDE1 கால1.

“ெதXYZ ெகாL[\கL”
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~பாரM ~

HOேடா; 10 இய<கQ^+, �7> ெவ2
ேவ> நாPக`7 கால% கா(P% க:கார!

கைள அைம<க வச^ தர&ப(P#ளL. அதைன
எ&ப: அைமQL, �7ைற]% பா9QL வரலா% 
எ7> இ!E பா9<கலா%.

ேவைல சா9GL அ+லL ந(o உற4 சா9GL, 
நா% ெவ2ேவ> நாPக`+ உ#ளவ9கIட7 
ப�& பZ9Hைன ேம=ெகா#ைகf+,
அவ9க# வ_<E% ஊ*+ எ7ன கால ேநர%
எ7> அXவL அவ_யமாZறL. நா% இD<E%
ஊ*+ உ#ள ேநர&ப: அ!E% இD<E%
எ7> எ^9பா9QL, அவ9கைள அைழ<க \ய=-
_&பL, தவறான ெசயலாக< கDத&பP%. இத
னாேலேய, இGத வச^fைன& பய7பPQ^
ேவ> நாPக`7 ேநர% கா(P% க:கார!கைள
அைமQL< ெகா#வL ந+லL.

HOேடா; 10 இய<க \ைற ைமf+,
இGத வைகf+, �7> ெவ2ேவறான கால%
கா(P% க:கார!கைள அைம<கலா%. \த7-
ைமயாக அைனQL க%& '(ட9க`Y%, மாறா
bைலf+, �!க# வ_<E% இடQ^7 கால%
கா(P% க:கார% அைமZறL. ம=ற இரOP%
ேவ> நா(:7, நா% HD%o% நா(:7 ேநர%
அXய அைம&kைன ேம=ெகா#ளலா%. இைவ
அைனQைத]%, �7> க:கார!க# கா(P%
கால ேநரQைத, _;ட% (ேரf+, க: கார ேநர%
கா(ட&பP% இடQ^+, க9சைர< ெகாOP
ெச7> காணலா%. இ!E அவ=ைற எ&ப:
அைம&பL எ7> பா9<கலா%. ேமY%, uP-
தலான எO�<ைகf+, �7><E% ேமலாக,
ேநர% கா(P% க:காரQ^ைன அைம<க எO
�னா+, Alarms & Clock அ&`ேகஷ7 �ல%
எ&ப: அைம&பL எ7>% பா9<கலா%.
1. \தz+ ெச(:!; (Settings) k*ைவQ ^ற<

க4%. இத=E ேதட+ க(டQ^+ Settings
என ைட& ெசgL, Zைட<E% \த+
Hைடf+ Z`< ெசgL ெச+லலா%. அ+-
லL HOேடா; ஐகா~+ Z`< ெசgL 
Zைட<E% ெமdH+, ெச(:!<; ஐகா7 
�L Z`< ெசgL% ெபறலா%.

2. ெச(:!; HOேடா ^ற<க&ப(ட 4ட7,
அ!E கா(ட&பP% Time & language எ7
ப^+ Z`< ெசg ̂ ட4%.

3. இ!E தர&ப(P#ள Add clocks for different 
time zones எ7ற z!<Z+ Z`< ெசg^
ட4%.

4. அPQL, Date & time எ7ற k*H+, "Additional
Clocks" எ7d% ேட& Z`< ெசgL, அ!E
Show this Clock to enable Clock 1 எ7ப^+ :<
அைடயாள% ஏ=பPQத4%.

5. இ!E Zைட<E% ெமd க(டQ^+, எGத 
மOடல ேநர% (Time Zone) எ7பைதQ ேத9G
ெதP<க4%. இத=E ஒD ெபய ைர]%,
நா(:7 ெபய9, அ+லL அ!E வ_<E% 
உ!க# நOப*7 / உறHன*7 ெபய9 என

உலக நாOகPQ
ேநர( அைம$க

MMC Multimedia Card : GளாI ெமமK 
கா"+ைன( ேபால, ம3#+ M+யா
கா"NகைளO1 பலவைகயான ைப3கைள 
/ேடா" ெசQRட( பய9பNSதலா1. ேபா#ேடா, 
T+ேயா, U?.D, சா(#ேவ" என எWவைக 
ைப3கைளO1 பRX5 ைவDகலா1. இXத 
கா"NகY ெவWேவZ வைகயான ேவா3ேட[ 
\ைலைய( பய9பNS5வதா3 இவ]ைறD 
ைகயாYைக_3 கவனமாக இCDக ேவ`N1.
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எதைன ேவOPெம7றாY% ெகாP<கலா%.

6. அPQL, �OP% ேமேல தர&ப(P#ள 4
ம=>% 5 + உ#ள ெசய+பாPகைள அPQத
இரOP க:கார ேநர!கைள அைம<க
ேம=ெகா#ள4%.

7. இ>^யாக, Apply எ7ப^Y%, ஓேக எ7ப
^Y% Z`< ெசgL ெவ`ேயற4%.
இவ=ைற \:Qத k7ன9, _;ட% (ேரf7

வலL ஓரQ^+ உ#ள க:கார% அ+லL
ேநரQ^7 �L உ!க# க9சைர< ெகாOP
ெச7றா+, �!க# அைமQL#ள �7> நாPக
`Y% அ&ேபாL உ#ள ேநர%, நா# ஆZயன
கா(ட&பP%. எPQL< கா(டாக, அெம*<
காH+ Hயாழ7 இர4 எ~+, இG ̂ யாH+
ெவ#` காைலயாக இD<E%. எனேவ, ேநரQ-
Lட7 நாI% கா(ட&பP%.

�7><E% ேம=ப(ட கால!க I<கான
க:கார% அைம<க, அ&`ேகஷ7 ஒ7ைற&
பய7பPQத ேவOP%. �7> க:கார ேநர%
வைர, ேமேல தர&ப(P#ள எ`ய வU\ைற
கைள& k7ப=X அைமQLHடலா%. அத=E%
ேமலாக, இத=ெகன HOேடா; 10 தD%,
Alarms & Clock அ&`ேகஷைன இய<Z& பய7
பPQத ேவOP%.
1. Alarms & Clock அ&`ேகஷைனQ ^ற<க4%.
2. இ!E World Clock எ7ப^+ Z`< ெசg^

ட4%.
3. {ழாக வலL oறQ^+ உ#ள ‘+’ எ7ற ப(

ட~+ Z`< ெசg^ட4%.
4. ேமலாக இடL oறQ^+, ஒD ேதட+ க(ட% 

தர&ப(:D&பைத& பா9<கலா%. அ!E
எGத நா(:7 ேநர% அைம<க HD% oZ�9
கேளா, அதைன ெட<;(டாக உ#�P ெசg-
^ட4%.
இ!E kரnைன எ7னெவ7றா+, ஒ2ெவாD

\ைற இைண<க&ப(ட o^ய ேநர< க: கா
ரQைத< காண, இGத அ&`ேகஷைன இய<Z&
பா9<க ேவOP%. அ2வா> இய<காம+
பா9<க4% ஒD வU உ#ளL. ேமேல uற&
ப(டL ேபால, ேநர% அைம<ைகf+, அ^+ 
ைர( Z`< ெசgதா+, ‘Pin to Start’ எ7ற k*4 
Zைட<E%. அ^+ Z`< ெசgதா+, உ!க#
Hர+ V~f+, �!க# ‘k7’ ெசgL ைவQத 
அைனQL நா(P ேநர\% கா(ட&பP%.

க%&'(ட*+ ப�யா=X< ெகாO:D<
ைகf+, ^sெரன �!க# ெச( ெசgயாத ஒD
நா(:7 ேநர% அXய ேவO:யL#ளL.
அத=E எ7ன ெசg^டலா%? உடேன, ேமேல
கா(:யப:, ெச( ெசgL, அதைன எ&ேபாL%
^ைரf+ ைவQL< ெகாO:D<க ேவO
Pமா? ேதைவ இ+ைல. இைணயQ^+ www.
timeanddate.com எ7> ஓ9 இைணய தள% உ#
ளL. அ!E ெச+ல4%. அ!E, �!க# எGத
ஊ*+ இDGL ப�யா=>Z�9கேளா அத7

ேநர% Current Time எ7> கா(ட&பP%. {ழாக
World Clock எ7> ஒD k*4 இD<E%. அ^+
தர&ப(P#ள க(டQ^+ �!க# ேநர% அXய 
HD%o% ஊ*7 ெபயைர, ைட& ெசgL,
அDZ+ உ#ள Go எ7ப^+ Z`< ெசgதா+,
^ைரf+ �!க# ேதP% ஊ*7 ெபய9, நாP,
அ&ேபா ைதய ேநர% என இய!Z< ெகாO :
D<E% க:காரQLட7 கா(ட&பP%. ேமY%, 
�!க# EX&kP% ஊைர< கா(P% உலக 
வைரபட\% கா(ட&பP%.

எ7ன, உலக< க: கார!க# அைனQL%
உ!க# கர!க`+, க%&'(ட*7 மா~(
ட*+ க(ட&ப(P< Zைட< Zறதா! பய7
பPQL!க#. ெவ`நா(:+ உ#ள உ!க#
நOப9 அ+லL உறHனைர அைழ<E
\7, அ&ேபாL அ!E எ7ன ேநர%, 
அவ9 அYவலகQ^+ இD&பாரா, HP\ைற
நாளா எ7பைத அXGL ெகாOP அைழ< 
க4%.

Backup Rotation: ேபD அ( M+யாa9
ெசய3பாNக63 ஒ9Z. இR3 ெசா3ல(பN1 
cழ]. eைற_னா3 அ`ைமD காலSRய 
ேட#டா ேபD அ( ;ைடD;ற5. இத]E 
e9ஏ]பNSத(ப#டேபDஅ(க`ட=ய(ப#N
அத9 இடSR3 :Rய ேட#டா பRய(பN;ற5.
இXத ெசய3பா#+ைன இg cழ].
E=D;ற5. இதனா3 ைப3கY கர(# ஆனா3
அத9 ேட#டாh1 எ6தாக M`N1 
ெபற(பN;ற5.

Cryptography: ெதாட":க69 ரக.யS
த9ைமைய( பா5கா(பR3 இ5h1 ஒC
வi. இXத எ9;K(ஷ9 eைற_3
ேட#டா e]=j1 மாறான வi_3
அைமDக(பNவதாE1. :KX5 ெகாYள 
e+யாத பா"ம#+3 ேட#டா பRய(பN1.
இதைன M`N1 ெபற Uகh1 எ6R3 :KX5
ெகாYளe+யாத ரக.யமாகS தயாKDக(பN1
k ெகா`ேட e+O1.
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Zராம& oற!க`+, இலவச இைணய 
இைண&o தD% த7 ^(டQ^7 \த+

bைலயான ‘ேசாதைன ஓ(டQ^ைன’ ேப;o<
ெதாட!Z]#ளL. \|ைமயான ெவ=X எனn
ேசாதைனf+ ெத*ய வGதா+, இேத ^(ட%
இG^யா ம(Pp7X, ேவ> நாPக`Y%
ெசய+பPQத&பP% என ேப;o< அX HQ
L#ளL.

இG^யாH+, இைணய ேசைவ b>வன!
கைள< கOகா�<E% ‘(ராg’ அைம&o,
ேப;o<Z7 ‘Free Basics’ ^(டQ^=E அdம^
ம>QதL. ேப;o< இGத ^(டQ^7 அ:&ப
ைடf+, EX&k(ட _ல இைணய ேசைவ
தD% தள!கைள ம(Pேம இலவசமாகQ தD
வதாக அXHQதL. இGத வைரயைறf7 கார
ணமாக, அைனவD<E% சமமான இைணய
ேசைவ Zைட<காL என, பயனாள9க# அைன
வD% ேபா9<ெகா: �<Zயதா+, ‘(ராg’
அைம&o இத=EQ தைடH^QதL.

உலZ7 pக அ^க இைணய& பய னாள9
கைள< ெகாOP, இரOடாவL இடQ^+
உ#ள இG^யாH+, த7 இைணய வைல&
k7னைல< ெகாOP ெச+லலா% எ7> ^(ட
p(ட, ேப;o< b>வன9 மா9< ஸ<க9ெப9<,
இGத தைட ஓ9 ஏமா=றQைதQ தGதL என<
uறலா%. ஆனாY%, த=ேபாL o^ய ஒD 
^(டQ^ைன, Zராம& oற!க`+  இ7d%
இைணய இைண&o Zைட<காம+, அதைன
HD%oேவாD<E< ெகாOP ெச+ல மா9< ^(
டpPZறா9. “இத=ெகன ெமாைப+ ேசைவ
ம=>% இைணய ேசைவ வழ!Z வD% b>வ

ன!கIட7 இைணGL ப�யா=ற \ய=_&ப
தாக” மா9< uX]#ளா9.

ேப;o< ம(Pp7X, uE# b>வன\%
இG^யாH+ இைணய& பயனாள9கைளQ த7
வ(டQ^+ ெகாOP வர \ய= _<ZறL. இGத
உலZ+, அPQத �> ேகா: இைணய& பய-
னாள9க`+ ெபD% பE ̂ fன9, இG^யாH+
இDGL தா7 வDவா9க# எ7> இD b>வன!
கI% உ>^யாக எ^9பா9<Z7றன9. அL உO
ைம]% uட. இவ9க# �ல%, த!க`7 Hள%-
பர வDமானQ^ைன& ெபD<Z< ெகா#ள இGத 
இD b>வன!கI% \ய=_<Z7றன. இGநா#
வைர, இG^யாH+ வா|% ம<க`+ 65% ேப9
இைணயQைத இ7d% பய7ப PQதா தவ9களா
கேவ உ#ளன9 எ7பL EX&kடQத<கL.

uE# ஏ=கனேவ, இG^ய ரf+ேவ b>
வனQ^7 :�(ட+ b>வன& k*வான
‘ெரg+ெட+’ (RailTel) b>வனQLட7
இைணGL, 400 ரf+ேவ ;ேடஷ7க`+, 
2018<E# இலவச இைணய இைண& kைனQ 
தD% ^(டQ^ைன bைறேவ=X வDZறL.
இLவைர 53 bைலய!க`+, இல வச இைணய
இைண&kைனQ தD% ^(டQ ̂ ைன ெசய+
பPQ^]#ளL. ேப;o< b>வன\%, இேத
ேபா7ற ^(ட% ஒ7X7 �ல% இலவச
இைணய ேசைவ தர, ரf+ேவ அ^கா*க`ட%
ேப_ வDZறL.

ஆனா+, ேப;o< வ:வைமQL#ள Express
WiFi எ7d% ^(ட% \|ைமயாக இலவசமாக
ம<கI<E< Zைட<காL. இதைனn ெசய+ப-
PQL% b>வனQ^=E, பயனாள9க#, இைணய
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இைண&o ெபற, pக< EைறGத க(டணQைதn 
ெசYQத ேவO:ய^D<E%. இைணய
இைண&o தர Zராம& oற!க`+, Hot Spot என
அைழ<க&பP% இைண&o& o#`க# ஏ=
பPQத&பP%. _Xய நகர!க`+ அைம<க&
ப(P, k7ன9, அDேக உ#ள Zரா ம!கI<E
இைவ H*4 பPQத&பP%. இG^யாெவ!E%
எQதைன Hot Spotக# அைம<க&பP% என
ேப;o< இLவைர ெத*H<கH+ைல. 

இGத இைணய இைண&o o# ̀ கைள (WiFi
Hot Spot) அைம&ப^+ ஏ=பP% ெசல4க`+
ப!ெகPQL< ெகாOP, அத=கான ெதாU+
V(பQ^ைன ேப;o< வழ!E%. இவ=ைற
இய<Eவ^+ ஏ=பP% ெசல4க`Y% ப!ெக
P<E%.

இைணய ேசைவfைன வழ!E% இG ̂ ய
b>வன!கIட7 இைணGL ெசய+ப(P,
ேப;o< b>வன% Express Wi-Fi ^(டQ^ைன
ேசாதைன \ைறf+ ெசய+ப PQ^ வDZறL
என ேப;o< b>வன& kர^b^ ெத*HQ
L#ளா9. இதைன& பய7பPQத HD%o% பய
னாள9க#, த!கI<E< க(Pப:யாE% க(ட
ணQ^+, ேவகமாக இைண&o தD% இைணய
ேசைவQ ^(டQ^ைன& ெபறலா% எ7>
ேப;o< அXHQL#ளL.

இேத ேபால, uE# b>வன\%, ரf+ bைல
ய!கI<E அPQதப:யாக, உண4 HP^க#,
வ9Qதக வளாக!க#, ப+கைல< கழக!க# 
ம=>% ப; bைலய!க`+ த7 இலவச ைவ k
இைணய இைண&kைனQ தD% வைகf+ த7 
^(டQ^ைன H*4 பPQத \ய= _<ZறL. எ!
ெக+லா%, க%k இைண&o �ல% த=ேபாL
இைணய இைண&o சாQ ̂ யேமா, அ!ZDGL
ைவ k இைண&kைனQ தர uE# \ய=_<Z
றL. ஆனா+, இL ரf+ bைலய!க`+ தர&

பPவைத& ேபால, \|ைமயாக< க(டண%
இ7X இD<காL. EைறGத அள4 க(டண%
வqz<க&ப(P, அதைன uE# b>வன\%
இைணய இைண&k=கான அ:&பைட< க(ட
ைம&kைன< ெகாOP#ள இடQ^7 உ*ைம
யாளD% பZ9GL ெகா#வா9க#.

uE# b>வன%, இைணய இைண&o இ+
லாத, ெதாைல �ர இட!கI<E இைண&o
தர, ஏ=கனேவ, Project Loon எ7d% ^(டQ
^ைன _ல நாPக`+ ெசய+பPQ^ வDZறL.
HைரH+ இG^யாHY% இL ெதாட!க&
பP%.

uE# b>வன%, Google Fi எ7d% ^(ட%
ஒ7ைற]% ேம=ெகா# ZறL. இL ேப;o< b>
வனQ^7 Express WiFi ^(டQ^zDGL மா>
ப(டL எ7> ேப;o< அXHQ L#ளL. Google
Fi ^(ட& பயனாள9க#, ேநர:யாக uE# b>
வனQ^ட% க(டண% ெசYQ^, அத7 u(P
b>வன!களான, இைணய ேசைவ b>வன!
க`டpDGL இைண&kைன& ெப=> பய7
பPQLவா9க#.

Back up Domain Controller: a`ேடா/
ெந# ெவா"D;3 இைணDக(ப#NYள 
க1(?#ட"க63 ஒ9Z அ3ல5 ஒ9ZDE 
ேம]ப#ட க1(?#ட"கY GைரமK 
ெடாைம9 க`#ேராலK9 ேபD அ( ஆகg 
ெசய3பNவதைன இ5 E=D;ற5. அைவ
ெசய3 இழDைக_3 இXத ேபD அ( ெடாைம9
க`#ேரால"கY அத9 ெசய3பா#+ைன
ேம]ெகாY;9றன. இைவ ெசD?K#+ சா"Xத 
ெசய3பாNகைளO1 ேம]ெகாYn1 வைக_3 
ெச# ெசQய(ப#+CDE1.
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உ!கIைடய ;மா9( ேபாைனn ச=>
உ=>& பாD!க#. அ^+ உ!கI<E வG-

^D<E% ெமேச� அ+லL ெமf+ பா9<க
அ+ல. உ!க# ;மா9( ேபா7 எL என& 
பாD!க#. எQதைன ஆOPக# பைழயL
என& பாD!க#. ஊடக உலZ+ வG L#ள தக
வ+க`7ப:, வா(; அ& ெசயz, வD% 2016 
ஆ% ஆOP<E& k7ன9, பல ல(ச% ;மா9( 
ேபா7க`+ ெசய+ப டாL எ7ற தகவ+ வG
L#ளL. அGத ேபா7க# அைனQL% ேம%ப-
PQத&பட ேவOP%. அ+லL o^ய மாட+ 
;மா9( ேபா7க# வா!க&ப(P பய7ப PQ
த&பட ேவOP%.

ஒD மாத காலQ^+ பய7பPQLேவா9 எO
�<ைக �> ேகா: என வா(; அ& ெசயz
ெகாOP#ளL. ெதாட9GL த7 ெதாU+ V(
பQ^ைன ேம%பPQ^< ெகாOP, த7 பய
னாள9கI<E& o^ய பல வச^கைளQ தGL
வDZறL. இதனா+, ;மா9( ேபா7க# ேம%
பPQத&ப(ட வைகf+ இ+ைல எ7றா+,
வா(; அ& ெசயz அவ=ேறாP இைணGL
ெசய+பட \:யாதப: ஆZHP%. 2016<E&
k7ன9 bnசய% இGத bைல ஏ=பP% எ7>
எ^9பா9<க&பPZறL.

பைழய ெமாைப+ ேபா7க#, வா(; அ&
ெசயzf+ நா!க# தGL ெகாO:D<E%
ெதாU+ V(ப ேம%பா(:ைன ேம=ெகாOP
ெசய+பPQL% வைகf+ இ+ைல. எ^9கா
லQ^+, இGத ெசயzf7 ேம%படான bைல
]ட7 இைணGL ெச+வதாக அைவ இ+ைல,
என வா(; அ& b>வனQ^7 kர^b^ ஒDவ9
uX]#ளதாக, _ல ெதாU+ V(ப இதrக# 
கDQL ெத*HQL#ளன.

வD% ஆOPக`+, ெபD%பாலான ம<க#
த!க# ெமாைப+ சாதன% �ல% தா7, த!க#
அ7றாட வாrH7 ெபD% ப� கைள ேம=
ெகா#வா9க#. எனேவ, அவ=ைற ைமய&பPQ
^ேய வா(; அ& ெசயzf7 ^றd% ேம%
பPQத&பட ேவOP%. இதனா+, பைழய
வச^க# _ல 2017 \த+ ெசய+ப டாL.

ஐேபா7 பயனாள9கI<E, அவ9க#
ஐேபா7 3 �.எ;. பய7பPQLபவ9களாக
இDGதா+, வா(; அ& அGத ேபா7க`+
ெசய+படாL.

ஐ.ஓ.எ;. 6 ஆ&பேர(:! _;ட% பய7
பPQL% ஐேபா7க`+, வா(; அ& ெசய
z<E ச&ேபா9( Zைட<காL. அேத ேபால, 
\தலா வதாக, இரOடாவதாக, �7றாவதாக
அ+லL நா7கா வதாக அX\க% ஆன ஐேப(
சாதன மாட+க# ேம%பPQத&படH+ைல
எ7றா+, வா(; அ& அவ=X+ ெசய+ப டாL. 
ஐேப( பய7பPQLபவ9க# த!க# சாதன!
க`7 ஆ&பேர(:! _;டQ^ைன ஐ.ஓ.எ;. 
9.3 <E ேம%பPQ^< ெகாOடா+ ம( Pேம,
வா(; அ& ெசயzைய& பய7பPQத \:]%.

ஆO(ராg( 2.1 அ+லL 2.2 பய7
 பPQL% ;மா9( ேபா7கI%, ேட&ள(
k._.<கI%, 2016<E& k7, வா(; 
அ& ெசயzf7 ெசய+பா(:=கான ச&ேபா9(
ெப>வL _<கலாZHP%.

ஆனா+, வா(; அ& வழ!E% ச&ேபா9(,
kளா< ெப* ஓ.எ;., kளா< ெப* 10,
ேநா<Zயா எ; 40 ம=>% ேநா< Zயா _%-
kய7 எ;60 ஆZய _;ட!க`+ ெசய+பP%
ேபா7கI<E, 2017, ஜூ7 30 வைர வழ!க&-
பP% என அXH<க&ப(P#ளL.

2017;
வா<" அ0
>ைட$?மா?
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HOேடா; :பOட9 அ& ̀ ேகஷ7 oேரா
Zரா%, ைம<ேராசா&( HOேடா; ெசய

zf+ _ல ஆOPகளாகேவ நம<E< ZைடQL
வDZறL. ஆனா+, இL HைரH+ HOேடா;
அ&`ேகஷனாகேவ மாற உ#ளL. எ^9கா
லQ^+ த=ேபாL HOேடா; :பOட9 ெசய-
zf+ உ#ள இ7ட9ேப; இD<காL. \=
XY% மா>ப(ட bைலf+ Zைட<E% ஓ9
அ&`ேகஷனாக அைம]%. இத7 \Gைதய
bைல EXQL%, இ~ வD!காலQ^+ எ&ப:
அைமய உ#ளL எ7>% இ!E பா9<கலா%.

2004 ஆ% ஆO:+, ைம<ேராசா&( b>-
வன% GIANT Anti-Spyware எ7ற b>வனQைத
வா!ZயL. k7ன9 அதைன ைம<ேராசா&(
oேராZராமாக மா=றQ ெதாட!ZயL. Microsoft
AntiSpyware எ7> ெபய*(P, அதைன ஒD
ேசாதைனQ ெதாE&பாகQ தGதL. பல ஆO-
Pக# அL ேசாதைனQ ெதாE&பாகேவ இDG
தL. இ>^யாக, 2006+, Windows Defender
எ7ற ெபய*+, HOேடா; எ<;k ம=>%
HOேடா; ச9வ9 2003 ஆZயவ=><E
AntiSpyware ெதாE&பாகQ தGதL. \த7
\தz+, HOேடா; :பOட9 ெதாE&k7
ப� இ&ப:Qதா7 இDGதL.

k7ன9, 2007+ HOேடா; H;டா இய<க 
\ைறைம ெவ`யான ேபாL, HOேடா;
:பOட9 இய<கQ^d#ளாகேவ அைம<க&
ப(டL. இத7 �ல% இய<க \ைறைமf7
ஓ9 அ!கமாக இL bைல ெப=றL. மாறா
bைலf+, Spyware Protection எ7d% k*H+,
Security Center எ7d% ைமயமாக இL அைம<

க&ப(டL. இD&kd%, இ7d% ஒD த9(
பா9(: ஆO(: ைவர; ெதாE&o ஒ7>
ேவOP% என& பயனாள9க# எO �னா9க#.

HOேடா; 7 இய<க \ைறைம வGத
ேபாL%, HOேடா; :பOட9, அதd# ஓ9
k*வாக இDGதL. ஆனா+, ஓ9 ஆ&பேர(:!
_;டQ^ைனQ தா<E% மா+ேவ9 oேரா Zரா%
கைள]%, ைவர; oேராZரா%கைள]% தP<க
வ+லைம பைடQததாக HOேடா; :பOட9
இ+ைல எ7பைத, ைம<ேராசா&( b>வன%
உண9G^DGதL.

HOேடா; 7 பயனாள9க`ைடேய பரவQ
ெதாட!Zய4ட7, ைம<ேராசா&(, Microsoft
Security Essentials எ7d% பாLகா&o தD%
oேராZரா% ஒ7Xைன இலவசமாகQ தரH
ற<க% ெசgL பய7ப PQL% வைகf+ தG-
தL. இL, க%& '(ட9 ைவர;, ;ைபேவ9, 
(ேராஜ7 ஹா9; ைவர; ம=>% �( Z(;
ேபா7ற ைவர;கI<E எ^ரா னதாக இL
இய!E% என அXH<க&ப(டL. ைம<-
ேராசா&( ெச<'*(: எச7_ய+; oேராZரா%
இய!கQ ெதாட!Eைகf+, HOேடா;
:பOட9 ெசயzf7 இய<கQ^ைன b>Q^, 
அைனQL மா+ேவ9 oேரா Zரா%கைள எ^9
ெகா#I% ேவைலைய ேம=ெகாOடL.

HOேடா; 8 இய<கQ ெதாE&o, 2012 ஆ%
ஆO:+ ெவ` யானேபாL, Windows Defender
எ7d% சாதனQேதாPதா7 இDGதL. இ^+
ைம<ேராசா&( ெச< '*(: எச7_ய+; oேரா
Zரா% ெகாO:DGத பாLகா&o அ%ச!கேள
இDGதன. எனேவ, HOேடா; :பOட9 த~

12ேடா"
5ப2ட6
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ஒD yலாக அைமGதL, HOேடா; 8 இய<க
\ைறைம]ட7 தா7.

HOேடா; 10 இய<க \ைறைம, 2015+ 
ெவ`யான ேபாL, HOேடா; 8+ இDGத
HOேடா; :பOட9 ெசயzைய< ெகாOட
தாகேவ இDGதL. ஆனா+, இத7 ெச(:!; 
அைம&o, HOேடா; 10 ெச(:!; அைம&
oட7 ஒD!ZைணGததாக அைமG^DGதL.
இய<க ெசய+பாPக# ெதாட9GL கOகா
�<க&ப(P, ெசய+பா(:+ மா>த+க#
இD&k7, அL மா+ேவ9 oேராZராp7 தா<
கQ^னாலா எ7> அX]% அ%ச!க# ெகாO
:DGதL.

HOேடா; 10 இய<கQ^+ உ#ள 
HOேடா; :பOட9 ெசயzf7 இ7ெனாD
\<Zய அ%ச% அத7 “<ள2( பாL கா&o
அைம&o” ஆE%. அQLட7, இய!E% க%&
'(ட*+, மா+ேவ9 சா9Gத ெசய+பா Pக#
ெத7ப(டா+, அL EXQத ேட(டா<கைள,
ைம<ேராசா&( மா+ேவ9 பாLகா&o ைமயQ-
^=E (Microsoft's Malware Protection Center)
அd&kயL. இதனா+, ைம<ேராசா&(, o^ய
மா+ேவ9 oேராZரா%க# வD%ேபாெத+லா%,
அதைன அX]% \த+ b>வன அைம&-
பாக இD<ZறL. அவ=X7 அ:&பைடf+,
HOேடா; :பOட9 ெசயzf7 பாL கா&o
^றைனQ ெதாட9GL oL&k<E% வUைய< 
ெகாOP#ளL.

HOேடா; இய<க \ைறைம இய!Z<
ெகாO:D<E%ேபாL _ல ெகPத+ Hைள
H<E% ைவர; ம=>% மா+ேவ9 oேராZரா%
கைள �<EவL pக4% எ`தான ெசயலாக
அைமயாL. எனேவ, HOேடா; :பOட9
ெசயzf+ ஒD Offline mode அX\கமானL.
இL ந% ெப9சன+ க%&'(டைர, க%&'(
ட*+ \|ைமயான ெசய+பாP ெதாட!E%
\7ன9 இய<Z, அதைன \|ைமயாக

;ேக7 ெசgZறL. ந% க%&'(ட*+,
ஏேதd% kற b> வனQ^7 ஆO: ைவர;
ெதாE&kைன b>Hn ெசய+பPQ^னா+,
HOேடா; :பOட9 ஒL!Z< ெகா#I%.
இD&kd%, Limited Periodic Scanning எ7d%
uPத+ அைம&kைன உDவா<Z< கா(P%. 
இதைன நா% இய<Zனா+, நா% _;டQைத& 
பய7பPQதாத ேபாL, ந% ஆO(: ைவர;
ெதாE&o ;ேக7 ெசgயாத ேபாL, தானா
கேவ இய!Z க%&'(டைர ;ேக7 ெசgL, 
மா+ேவ9 oேராZரா% எதைனயாவL ந%
ஆO(: ைவர; oேராZரா% H(PH(டதா
எ7> ஆg4 ெசgL, அத=ேக=ற ெசய+பா(-
:ைன ேம=ெகா#I%.

இLவைர, HOேடா; 10 இய!Z வD%
உ!க# க%& '(ட*+, ேமY% ஒD த9( 
பா9(: ஆO(: ைவர; oேராZராpைன&
ப^GL இய<Z வD% bைலf+, HOேடா; 
:பOட9 தD% Limited Periodic Scanning எ7ற
ெசயzைய இய<Z ைவ<க4%. இத7 �ல%, 
உ!க# க%&'(டD<E இD ெதாE&oக`7
\|ைமயான பாLகா&o Zைட<E%.

“ெதXYZ ெகாL[\கL”
Failover: ேபD அ( வi_3 இய-E1
ஒC ெசய3eைற. ./டSR9 eD;ய 
சாதன-க63 Gரgைன ஏ]ப#N ெசய3பட 
e+யாம3 ேபானா3 இர`டா1 \ைல_3 
உYள சாதன-கY அXத ெசய3பா#+ைன
எNS5g ெசய3பN1 \ைல. (ராசச", ச"வ", 
ெந#ெவா"D அ3ல5 ேட#டாேப/ ஆ;யைவ 
ெசய3 இழDைக_3 pNத3 Rற9 ெகா`ட
க1(?#ட" ./ட-க63 இXத ெசய3பாN 
ேம]ெகாYள(பN1.
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இைண#$% ெசா*க,ட. ெதாட012
வா45ய0கைள4 க8ட9ய

ேவ9( oேராZராp+, இைணQLQ தர&ப(
:D<E%, இல<கண ேசாதைன<கான

ெசயz, (Grammar Checker) நா% எ|L%
பா!Zைன (;ைட+) ேசாதைன ெசgL அX-
H<E%, ஓ9 அ=oதமான ெசயzயாE%. நா%
அைம<E% ஆ!Zல வா<Zய!க#, ஏேதd%
இைண&on ெசா=க`+ (Conjunction (e.g. and,
but / hopefully)) ெதாட!EZ7றனவா எ7ற
ேசாதைன, இ^+ நம<E< Zைட<E% உத H
க`+ _ற&பானதாE%. இL ேபா7ற வா<
Zய!கைள ேசாதைன ெசgL, அ^+ அைவ
இD&பதைன அXGதா+, ேவ9(  (:< கா(ட 
ேவOP% என எO�னா+, {ேழ தG L#ள
ப: ெச(:!; அைம<க ேவOP%.
1. \தz+ Word Options டயலா< பா<¡ைனQ

^ற<க4%. ேவ9( 2007+, ஆ¢; ப(ட7 
Z`< ெசgL, {ழாக உ#ள Word Options எ7
ப^+ Z`< ெசg^ட4%.

2. இ!E இடLoறமாக உ#ள Proofing எ7ப^+
Z`< ெசg^ட4%. அPQL, Settings ப(
ட~+ Z`< ெசg ̂ ட4%. ேவ9( Grammar
Settings டயலா< பா<¡ைன< கா(P%.

3. இ!E தர&ப(:D<E% Options ப(:யz+,
;Eேரா+ ெசgL ெச+ல4%.

4. ;ைட+ k*H+, Sentences Beginning with And,
But, and Hopefully எ7> இD&பைத< காண4%.
இ^+ :< அைடயாளQ^ைன ஏ=பPQத4%.

5. ெதாட9GL, Grammar Settings டயலா< பா<-
¡ைன]%, ேவ9( ஆ&ஷ7; டயலா< பா<
ைஸ]% �: ெவ`ேயற4%.
இ~, �!க# அைம<E% வா< Zய!

க`7 ெதாட<கQ^+, இைண&on ெசா=க#
இD&k7, அதைன ேவ9( _Xய &ளா< �ல% 
 (:< கா(P%.

ேவ;< டா1ெம8<>.
அைம#@ைன அ9BC ெகாDள

ேவ9( oேராZராp+, நா% அைம<E%
டாEெமO(க# EXQத அைனQL o#`

Hபர!கைள நம<E எPQLn ெசா+ல y+
ஒ7> உ#ளL. டாEெமO( ஒ7X+, எQதைன
ப<க!க#, ெசா=க#, எ|QLக# ெசா=க#, 
பQ^க# உ#ளன எ7> அGத y+ ப(:யைல
நம<EQ தDZறL. இGத டாEெமO( o#`
Hபர!க# எ&ப: கா(ட&பPZ7றன எ7>
பா9<கலா%.

\தz+, ச%பGத&ப(ட டாEெமO(
:ைனQ ^ற<க4%. k7ன9 “Review” ேட&k+
Z`< ெசg^ட4%. இ^+ உ#ள “Proofing”
k*H+, “Word Count” எ7ப^+ Z`< ெசg^
ட4%. இ&ேபாL “Word Count” பா<; கா(
ட&பP%. இ^+ ப<க!க#, ெசா=க#, ;ேப;
இ+லாம+ பய7பPQத&ப(ட எ|QLக#,
;ேப; உட7 பய7பPQத&ப(ட எ|QLக#,
பாரா<க# ம=>% வ*க# ஆZயைவ எQதைன
எ7> ப(:ய+ ேபா(P< கா(ட&பP%. டாE
ெமO(:7 ப<க!க# ம=>% ெசா=க# EXQத
தகவ+கைள ேவ9( HOேடாH7 {ழாக உ#ள
;ேட(ட; பா*Y% காணலா%. இத=E,
உ!க# டாEெமO( “Print Layout” அ+லL “Draft”
H'H+ இD<க ேவOP%. H' ேட& பய7
பPQ^ இதைன& ெபறலா%. ெப=ற k7ன9,
டா;< பா*+ ைர( Z`< ெசgதா+, ேமY%
எ7ன தகவ+கைள ;ேட(ட; பா*+ கா(P%
ப: அைம<கலா% எ7பL ெத*யவD%.

ேவ;< : ைஹப.

ேவ9( டாEெமO(க`+ ேகா(:7
�ளQைத< கண< ZPைகfY%, ெசா=கைள

அPQத வ*<E மட<Z< ெகாOP ெச+ைக
fY%, ைஹப7 அ+லL ேட� இDGதா+
_ல ேவைளக`+ k*Q LHPZறL. நா%, ஒD
வ* இL ேபால k*<க&பPவதைன HD%o
வ^+ைல. ஏென7றா+, _ல ெதாைலேப_
எOக# இL ேபா7ற ேட�கைள< ெகாOP
அைமQ^D&ேபா%. இைவ k*<க&ப(டா+
அைவ ச*யாக அைமயாL. எனேவ k*<க \:-
யாத ைஹப7க# இGத இடQ^+ அைம<க&-
பட ேவOP%.

இத=E அGத ைஹப7 அ+லL ேட�
அைம<ைகf+ கO(ேரா+ ம=>% £&( 
{கைள ஒD ேசர அ|Q^< ெகாOP அைம<க 
ேவOP%. k*<க \:யாத ைஹப7கைள
ேவ> ஒD வைகfY% அைம<கலா%. 
1. இ7ெஸ9( ெமd ெச7> _%ப+ எ7 XD&

பைதQ ேத9Gெத P<க4%. இL இ7ெஸ9(
_%ப+ டயலா< பா<ைஸ< ெகாP<E%.

2. இGத _Xய HOேடாH+ ;ெபஷ+ 
ேகர<ட9; ேட&k+ Z`< ெசg ̂ ட4%.

3. இத7 k7 நா7 kேர<Z! ைஹப7 
ேகர<டைர ைஹைல( ெசg^ட4%.

4. k7ன9 இ7ெஸ9( எ7ப^+ Z`<
ெசg^ட4%.

5. அPQL ேக7ச+ எ7ப^+ Z`< ெசgவத7 
�ல% டயலா< பா<ைஸ �ட4%
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ஒ;4 I<Jகைள மைற4க

_ல ேவைளக`+, நா% உDவா<E% EX&
k(ட ஒ9< ¤(Pகைள, மைறQL ைவ<க

ேவO:ய bைலகைள 
நா% சG^&ேபா%. EX&
k(ட ஒ9< ¤(:+
தர&பP% தகவ+க# ம=-
றவ9க# அXய< uடா
தைவயாக இD<கலா%.
அ+லL, அைனQைத]% 
அXGL ெகா#ளQ 
L:&ேபா*7 கOக
I<EQ ேதைவf7X
கா(ட&படாம+ இD<க
ேவOP% என நா% எO
ணலா%.

ஒ9<¤( ஒ7ைற மைறQL ெசய+பPQத<
{r<காh% வUகைள& k7ப=ற4%.
1. மைற<க ேவO:ய ஒ9< ¤(:ைன \தz+ 

ேத9GெதP<க4%.
2. *&ப~+ Home ேட&kைனQ ேத9Gெத

P<க4%.
3. Cells E�&k+ Format y+ �L Z`<Z

ட4%. எ<ெஸ+ இ&ேபாL ெமd ஒ7ைற< 
கா(டP%.

4. இ!E Hide & Unhide எ7பைத \தz+ ேத9G
ெதPQL& k7ன9, Hide Sheet எ7பைதQ
ேத9GெதP<க4%.
ஒ9< ¤( உடேன மைற<க&ப(PHP%.

இதைன எ&ப: �OP% ெகாOP வDவL
எ7பLசGேதகமாகHனாஎ|&oZறதா?இேதா
அத=கான வUக#.
1. *&ப~+ Home ேட&kைனQ ேத9Gெத

P<க4%.
2. Cells E�&k+ Format y+ �L Z`<Z

ட4%. எ<ெஸ+ இ&ேபாL ெமd ஒ7ைற< 
கா(டP%.

3. இ!E Hide & Unhide எ7பைத \தz+ ேத9G
ெதPQL& k7ன9, Unhide Sheet எ7பைதQ
ேத9GெதP<க4%. இ&ேபாL எ<ெஸ+, 
Unhide டயலா< பா<; ஒ7ைற< கா(P%.
இ^+ �!க# ஏ=கனேவ மைறQL ைவQL,
த=ேபாL ேதைவ&பP% ஒ9< ¤(:7 ைப+
ெபய9 �L Z`< ெசg^(டா+, அGத ஒ9<
¤( கா(ட&பP%.

4. �OP% ஒ9< ¤( ^ற<க HD%o% ெசய+
பா(:ைன, Unhide டயலா< பா<; ெப=>
ேம=ெகா#ளலா%. இத=E, *&ப~+, H'
ேட&kைன< Z`< ெசg ̂ ட4%. இ^+
உ#ள HOேடா E�&k+ Unhide எ7ப
தைன< Z`< ெசgL இGத டயலா< பா<
¡ைன& ெப=>, k7 �!க# HD%o% 
மைற<க&ப(ட ஒ9< ¤(:ைன& ெபறலா%.

அ#ேபாைதய ேநர2 பNய

_ல9 எ<ெஸ+ oேராZராp+ ப� ெசg
ைகf+, தா!க# ஈP பP% ப+ேவ>

ேவைலக`+, தா!க# ெசல வU<E% கால
அளைவ அXய ^(டpPவா9க#. அத=ெகன,
ேவைல ெதாட!E% ேபாL அ+லL \:<E%
ேபாL, அ+லL இைட ெவ`f7 ேபாL, அ&-
ேபாைதய ேநரQைத& ப^ய HD%oவா9க#.
இவ9க#, ேநரQைத& பா9QL, அதைன ைட&
ெசgL எOட9 த(ட ேவO :ய^+ைல. ெச+
ஒ7ைறQ ேத9GெதPQL, Ctrl+: (: ேகால7)
எ7ற {கைள அ|Q ̂ னா+ ேபாL%. ேகால7
அைம<க £&( { அ|Qத&பட ேவOP% எ7
பதா+, இதைன Eட :§t+இt©y+: என4% 
uறலா%. இGத {கைள அ|Q^H(டா+,
எ<ெஸ+, �!க# ேத9GெதPQத ெச+z+, 
_;டQ^7 அ&ேபாைதய ேநரQ^ைன அைம<-
ZறL. �!க# ெசgய ேவO:யெத+லா%,
உடேன எOட9 அ|Q^, அதைன ஏ=><
ெகா#வLதா7.

ேட<டாO. Pழாக ேகாJ அைம4க

எ<ெஸ+ ஒ9< o<Z+ ேட(டாைவQ ேத94
ெசgL, k7ன9 அ:<ேகாP<கான U ஐகா7

�L அ|Q^னா+, அ+லL கO(ேரா+ + U
அ|Q^னா+, ேட(டாH7 {ழாக ஒD ேகாP
அைம<க&பP%. இL அ:<ேகாP அைமQத
லாE%. ஒD அ:<ேகாP<E& ப^லாக, இரOP
ேகாPக# அைம<க ேவOP% எ7றா+, £&(
{ைய அ|Q^< ெகாOP Underline yைல
அ|Qத4%. இD ேகாPக# அைம<க&பP%.
இேத ேபால பலவைக< ேகாPக# அைம<க,
Format=>Cells க(டைளைய ெகாPQL, k7o
Font ேடைப அ|Q^& பாD!க#. பலHத
அ:<ேகாPகைள Underline பE^f+ காணலா%.
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ஆ&k# b>வனQ^7 ஐேபா7 8, அPQத
ஆO:+ வர உ#ளL. இL ஐேபா7

ெவ`யாZ பQதா% ஆO:+ ெவ` யாக இD&
பதா+, இ^+ பல oLைமகைள, ஆ&k# b>
வன% அX\க&பPQL% என எ^9பா9<க&
பPZறL. Barclays Research எ7d% ஆg4
b>வன% இL EXQத ஆg4 ஒ7ைற ேம=
ெகாOP, _ல தகவ+கைளQ தGL#ளL.

ஆ&k# b>வனQ^=EQ ேதைவயான _ல
பாக!கைளQ தD% ஆ_ய b>வன!கI<En
ெச7> இGத தகவ+கைள உ>^ ெசgL ெவ`
f(P#ளL. ஐேபா7 8 மாட+ 5 ம=>% 5.8
அ!Eல அளHலான ^ைரகIட7 ெவ`
யாE%.

இL வைளவாக4%,  =>& oற H`%
oக# (Bezels) இ+லாமY% இD<E%. ^ைர
அள4 வழ<க% ேபால 4.7 ம=>% 5.5. அ!
Eல அளH+ இDGதாY%, இGத H`%o
இ+லாத ^ைரயாகேவ அைவ இD<E% எ7>
உ>^யாக< uX]#ளL. �ள வா<Z+ ^ைர
அள4 uPதலாக இD<E% எ7> எ^9பா9&
பைத& ேபாலேவ, அகல வா<ZY% அ^க
*<E% என4% எ^9பா9<கலா% எ7>% இத7
அX<ைக u>ZறL.

ஆ&k# b>வன%, எ+.�. b>வனQLட7
இைணGL ‘yய+ ேகமரா’ ஒ7ைற வ: வ

ைமQL வDZறL. இத7 �ல% \&ப*மாண&
பட!கைள எP<க \:]%. இL வர இD<E%
ஐேபா7 8+ Zைட<E% என எ^9பா9<க&ப PZ
றL. எ+.�. b>வனQ^7 Innotek’s smartphone
camera ெதாU+ V(பQ^+, ஆ&k# b>வ
னQ^7 ெதாU+ V(ப% oEQத&ப(P, yய+ 
ெல7; ேகமரா வ:வைம<க&பP%. எ+.�.
b>வன% ஏ=கனேவ, \&ப *மாண பட!க#
தர<u:ய ேகமராHைன]% அL சா9Gத
ெதாU+ V(பQ^ைன]% ெகாOP#ளL.

இ&ேபாL இD b>வன!கI% இைணGL
ெசய+பPவதா+, ஆ&k# b>வனQ^7
ஐேபா7 8+ o^ய \&ப*மாண< ேகமரா
Zைட<E% சாQ^ய< u>க# உ#ளன. 

ஏ=கனேவ, ஐேபா7 7 &ள; ;மா9(
ேபா~+ இய!E% (H7 ;நா&ப9 எ7d%
ேகமராHைன, எ+.�. இ7ேனாெட< b>வன%
வழ!Z]#ளL இ!E EX&kடQத<கL. எ+.
�. b>வன% \&ப*மாண ேகமரா வ:வைம&
ப^+ ந+ல அdபவ% ெப=ற b>வனமாE%.
இத7 \&ப*மாண ெதாU+ V(ப%, 2011+
ெவ`வGத LG Optimus 3D எ7d% ;மா9(
ேபா~+ இட% ெப=XDGதL. இD&kd%,
எ+.�. இ7ேனாெட< b>வனQLடனான u(ட
ைம&k+, ஆ&k# எ7ன ெகாOP வரQ ^(ட
pPZறL எ7பL ம9மமாகேவ உ#ளL.

ஐேபாQ 8;
_0பXமாண ேகமரா
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லாவா b>வனQ^7 o^ய ;மா9( ேபா7
ஒ7> அைனவD% வா!E% அளHலான

Hைலf(P (�. 5,650) H=பைன<E அX
\க&பPQத&ப(P#ளL. இத7 ^ைர 5 அ!
Eல அளH+ உ#ளL. இL ஐ.k.எ;. :;
kேள ெகாOட, ெகபா_:2 டn ;ZªனாE%.
இத7 ப*மாண% 145 x 72 x 8.5 p�. k7oற<
ேகமரா, எ+.இ.:. kளா� ம=>% ஆ(ேடா
ேபாக; ெகாOP 8 எ%.k. ^றdடd%, \7
oற< ேகமரா 5 எ%.k. ^றdடd% அைம<க&
ப(P#ளன.

H:ேயா ப^4 1080p@30fps ^றdட7
ெசய+பPZறL. இத7 Eவா( ேகா9 _& 1.3
Zகா ெஹ9(; ேவகQ^+ இய!EZறL. இ^+
மா9�மலாg ஆ&பேர(:! _;ட% ப^ய&

ப(P#ளL. ரா% ெமம* 1 �.k. ;ேடாேர�
ெமம* 8 �.k. இதைன 32 �.k. வைர அ^க&
பPQ^< ெகா#ளலா%.

எ;.எ%.எ;., எ%.எ%.எ;, இெமf+,
இ7;டO( ெமச«ச9 ஆZய வச^க# 
தர&ப(P#ளன. எn.:.எ%.எ+. kர 4ச9, 
எ%k3 ம=>% எ%k 4 kேளய9க# உ#ளன.
ேபா(ேடா ம=>% H:ேயா எ:(ட9 ெசய
zகI% இய!EZ7றன. இரOP _%கைள
இ^+ இய<கலா%

ெந(ெவா9< இைண&k=E 2�, 3�, 4�,
�.k.ஆ9.எ;., எ(�, ைவ k, oIyQ, ].எ;.
k. ஆZய ெதாU+ V(ப!க# இய! EZ7றன.

இத7 zQ^ய% பாzம9 ேப(ட* 2350 mAh
^ற7 ெகாOடL. 

லாவா எ$" 17

].3,250 அRக ப#ச aைலயாக அ=aS5, 
எ3லாC1 வா-E1 வைக_3, /மா"# ேபா9 

ஒ9ைற இ9ெடD/ \Zவன1 ‘அEவா 
;ளா.D’ எ9ற ெபயK3 அ`ைம_3 

a]பைனDE அ=eக(பNSROYள5. இத9 
ரா1 \ைனவக1 1 v.G. /ேடாேர[ \ைனவக1 

8 v.G. இதைன ைமDேரா எ/.+. ெகா`N 
32 v.G. வைர உய"SRD ெகாYளலா1. 

இR3 ஆ`#ராQ# பR(: 5.1 ஆ(பேர#+- 
./டமாக உYள5. Rைர 5 அ-Eல 

அளa3 உYள5. G9:றD ேகமரா 5 எ1.G. 
Rறxடx1, e9:றமாக a.v.ஏ. ேகமராh1 

உYளன. இத9 ySRய1 பாyம" ேப#டK 
2,100 mAh Rறxட9 தர(ப#NYள5.

இQெட$" அ?வா >ளாT$
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:R ய தாக vயாz \Z வன1 ெவ6 _# NYள 
S 6 Pro /மா"# ேபா9, அத9 ரா1 ெமம KD-

காக( பலK9 கவ னSைத ஈ"S 5Yள5. இத9 
ரா1 ெமமK 4 v.G. /ேடாேர[ ெமமK 64 v.G. 
இதைன 128 v.G. வைர உய"SRD ெகாYளலா1. 
ஆ`#ராQ# மா"IமலாQ ./ட1 இய- E ; ற5. 
எg.+.எ1.எ3. Gர hச" ம]Z1 எ1.G.3 ம]Z1 எ1.
G. 4 Gேள ய"கY தர(ப# NYளன. ெந#ெவா"D 
இைண( G]E 3v, 4v, ைவ G, :n�S, O.எ/.
G., ஆ;ய ெதாi3 �#ப-கY  இய- E ;9றன. 

இர`N .1க63 இதைன இயDகலா1. 
ஒ9=3 நாேனா .1 ம]றR3 ைமDேரா .1 
பய9ப NSதலா1. இத9 பK மாண1 153 x 75.3 
x 7.6 UM. எைட 170 ;ரா1. ஐ.G.எ/. +/ Gேள 
ெகா`ட எ3...+. டg /;�9 5.5 அ- Eல 

அளa3 தர(ப# NYள5. லh# /�Dக" ம]Z1 
3.5 UM ஆ+ேயா ஜாD தர(ப# NYள5. 

ஆ#ேடா ேபாக/, எ3.இ.+. (ளாI ஆ;-
யைவ இைணXத 13 எ1.G. Rற9 ெகா`ட 
ேகமரா G9 : ற மா கh1, 8 எ1.G. Rற9 ெகா`ட 
ேகமரா e9 : ற மா கh1 தர(ப# NYளன. a+ேயா 
பRh Rற9 30fps.  M+யா ெடD MT6755 Helio P10  
இத9 .(ெச#.  ஆDடா ேகா" (ராசச" இய- E-
; ற5. Mali-T860MP2 v.G.O. இைணX5 இய--
E ; ற5.  Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, 
compass  ஆ;ய ெச9சா"கY உYளன. ெவ6ேய 
எNDக இய லாத, yS Rய1 அய9 பாyம" ேப#-
டK 3130 mAh Rற xட9 தர(ப# NYள5. 

இத9 அRக ப#ச aைல �. 22,000 என E=D-
க(ப# NYள5. 

ஆO(ராg( மா9�மலாg ஆ&பேர(:! 
_;டQLட7 kளா< ெப* b>வனQ^7 

o^ய ;மா9( ேபா7 ‘DTEK50’ எ7ற ெபயDட7 
ெவ`fட&ப(P#ளL. {ற+ Hழ \:யாத, 
ைஹ ெடப~ஷ7 ^ைர 5.2 அ!Eல அளH+ 
உ#ளL. ஆ<டா ேகா9 &ராசச9 தர&ப(P#ளL. 
இத7 ரா% ெமம* 3 �.k. ;ேடாேர� ெமம* 
16 �.k. இதைன 2 ெடரா ைப( வைர 
உய9Q^< ெகா#ளலா%. ஆ&பேர(:! _;ட% 
ஆO(ராg( 6 மா9�மலாg. ஒேர ஒD நாேனா 
_% பய7பPQதலா%. இத7 ப*மாண% 147 x 
72.5 x 7.4 p�. எைட 135 Zரா%. 

5.2 அ!Eல அளH+, ஐ.k.எ;. 
:;kேள தD% எ+._.:. ெகபா_:2 
டn ;Zª7 உ#ளL. இ^+ {ற+ எL4% 
Hழாத வைகf+, ஒzேயா ேபாk< ¬n ட7 
(oleophobic) பாLகா&o தர&ப(P#ளL. 
ம+(: டn வச^]% உOP. ெந(ெவா9< 
இைண&k=E 3�, 4�, �.k.ஆ9.எ;., ைவ 

k, oIyQ, எ7.எ&._., ].எ;.k. ஆZய 
ெதாU+ V(ப!க# இய!EZ7றன. k7oற< 
ேகமரா &ளா� இைண<க&ப(P 13 எ%.k. 
^ற7 ெகாOடதாg உ#ளL. \7oற< ேகமரா 
8 எ%.k. ^றdட7 அைம<க&ப(P#ளL. 
ல4( ;¢<க9 ம=>% 3.5 p� ஆ:ேயா ஜா< 
தர&ப(P#ளL. 

இ^+ அைம<க&ப(P#ள _& ெச( 
Eவா+கா% MSM8952 Snapdragon 617  ஆE%. 
Adreno 405  �.k.]. இய!EZறL. Accelerometer, 
gyro, proximity, compass  ஆZய ெச7சா9க# 
ெசய+பPZ7றன. இத7 &ராசச9 ஆ<டா ேகா9 
வைகையn ேச9GதL. 

SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM  ஆZய 
வச^க# தர&ப(P#ளன. எ%.k. 3 ம=>% எ%.
k. 4 kேளய9க# இய!EZ7றன. ெவ`f+ 
எP<க இயலாத zQ^ய% அய7 ேப(ட*, 
2610 mAh  ^றdட7 தர&ப(P#ளL. 

இத7 அ^க ப(ச Hைல �. 21,990.

*ளா$ ெபX 
55இேக  50

`யாb எ" 6 0ேரா

DTEK 50
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“^`ேடா/ 10 cCDE aைசகY” க# N ைர_3 
தX R C(பைவ அைனS51, இ5 வைர a`ேடா/ 
ெதாE( : க63 பய9ப NS R ய வ] ZDE மாறாக, 
:R ய ைவ யாக உYளன. aK வாக, a`ேடா/ 
kOட9 இைணXத வ]ைற, ெத6 வாகS தX 5Y �"
கY. இவ]ைற GK`# எNS5 ைவS5 அj வ ல கS
R3 பய9ப NS 5 ;ேறா1. UDக ந9=.

எ,. `.bதfகர$, Nத,பர,.

^`ேடா/ k இைணXத ஷா"#க# kகY Uகh1 
பய xYள ைவ யா கh1, :R ய ன வா கh1 உYளன. 
a"g cவ3 ெட/Dடா( பய9பாN, ெட/Dடா( 
Rைரைய ஓரS R]E நக"S 5த3 ஆ; யைவ Uகh1 
ஆ"வSைத வர வ ைழ(ப தாக உYளன. அைனS-
ைதO1 aளD ; OYள த9ைமO1 பாரா#டSதDக5. 

ெர. jQதானா, )qsேசv.

மh/ ஒ9=9 e� ெசய3 Rறைன அழ காக, 
cCDக மாக எNS5 எ� R OY �"கY. .ல ெசய3பா-
NகY இ5 வைர நா9 அ= யா தைவ. .9ன .9ன 
aஷ ய-கைளD pட வாச க"கY ெதKX5 ெகாYளS 
தர ேவ`N1 எ9ற உ-க69 அDக ைறDE எ9 
வணDக-கn1 ந9 =O1.

ஆ.. ேகாம M நாத$, காைரKகாQ.

எ#[ Gர hச" பா5 கா(:  ெகா`ட தா கh1, ேவக-
மாக இய- E வ தா கh1 ெசய3ப N ; ற5. இC(-
Gx1 க# Nைர ஆ. Kய" pZ1 கார ண-களா3, 
இத9 பய னா ள"கY எ` �Dைக Eைற வாக இCD-
கலா1. இCXதாj1, ெதாi3 �#ப �R _j1, 
ெசய3பா#+9 அ+(ப ைட _j1, இ5ேவ .றXத-
தாக உYள5. பல Gர h ச"கைள( பய9ப NSR( 
பா"Sத G9னேர இதைனD pZ ;ேற9.

ேக.ைஷலஜா, ேகாைவ.

ேப/ :D;3 நா1 பRXத வ]ைற எ`�( பா"S5 
�Dக aC1 Gனா3, அத]E எ9ன ெசQ Rட e+O1 
என( பல நாY \ைனSத 5`N. உ-கY க# Nைர 
பல நாY ேகY aDE aைட தXத5 ேபா3 உYள5. 
எXத �yj1 இ3லாத தகவ3 இ5. UDக ந9=.

ஆ.. NவK �மா., த�சா�..

ேவ"# :ேரா ; ரா Uைன( பல ஆ  ̀NகY பய9ப-
NSR வC ;ேற9. இR3 வா#ட"மா"D  அைமDக 
e+O1 எ9ப5 இ5 வைர உண"Xத R3ைல. யாC1 
ெசா3yD ெகாNDக h U3ைல. க# N ைர_3 வi 
கா# N த y9ப+, பல வா#ட"மா"D E கைள அைமS5( 
பா"S5 ைவS 5Yேள9. இர`N பS RகY இCXதா3, 
அைவ இர  ̀+j1 தzSத zேய வா#ட" மா"D 
அைமDகலா1 எ9ப5 aXைத _j1 aXைத. 

எQ. ^;வ நாத$, நாக(ப: *ன,.

�(ப" க1( ?#ட" E=Sத தக வ3கY ேதைவேயா 
இ3ைலேயா, அR3 பய9ப NSத(பN1 
ெதாi3 �#ப aப ர-கY, இ9ைறய க1( ?#ட" 
வ+ வ ைம(G9 த9ைம, அத9 அ+(பைட 
அல EகY ஆ; யைவ E=S5 அ=X5 ெகாYள 
e+Xத5.Uக அC ைம யான க# Nைர. தக வ3கn1 
:R யன. 

ஏ.�. ஐfகர$, பழ�.

எனDE( பல மாத-கY e9னேர, vெம_3 
ேசW ெசQ R N ைக_3, இட1 இ3ைல எ9Z pEY 
ெசா3 y ய5. அவ ச ர மாக( ப� யா] =ய அXத 
ேநரSR3 Uகh1 கIட மாக இCXத5. உ-கY 
க# Nைர, vெம_3 தC1 15 v.G. இடSைதg 
சK யா கh1 Rற ைம யா கh1 பய9ப NSத  Uக ந3ல 
E=( : கைளS தC ; ற5.

ஆ.. ெஜபா வசLM, தா,பர,.



12-12-201618

ேகYa: a`ேடா/ 10 பய9ப NSR வC ;ேற9. 
பல ச�க இைணய தள-க63 எ�R வC ;ேற9. 
இதனா3, இைண யS 5ட9 அRக ேநர1 ெதாட": 
ெகா  ̀NYேள9. எ9 x ைடய க1( ?#டK3, 
மா3ேவ" ம]Z1 ைவர/ :கg சXத"(ப1 அR கமா? எS-
தைன நா#க nDE ஒC eைற, க1( ?#டைர /ேக9 
ெசQ Rட ேவ`N1?  CCleaner and Malwarebytes
ஆ;ய :ேரா ; ரா1கைளD க1( ?#டK3 ைவS5 எ(-
ேபா தா வ5 பய9ப NSR வC ;ேற9.

ஆ.. பால � Tக$, M� ?KகQ.
ப^+: ந+ல ஆO(: ைவர; oேரா Zரா% 

ஒ7>, க%& '(ட9 இய! E%ே பாL, தாd% 
இய!Z, க%& '(ட D<E# வD% ைப+கைளQ 
த7 கOகா �&k+ ைவQ ̂  D<E%. எனேவ, 
இQதைன நா(க I<E ஒD \ைற தா7 ;ேக7 
ெசg ̂ ட ேவOP% எ7ப த+ல. இD& kd% 
ைவர; ம=>% மா+ேவ9 oேரா Z ரா%க# 
இ+ைல எ7பைத உ>^ ெசgL ெகா#ள, 
�!க# பய7ப PQL% ஆO(: ைவர; oேரா-
Zரா% �ல%, \| ைம யாக ;ேக7 ெசgL 
ெகா#வL ந+லL. pக \< Z ய மாக, �!க# 
பய7ப PQL% ஆ&ப ேர(:! _;ட% ம=>% 
ஆO(: ைவர; oேரா Z ரா%கைள அ&ேட( 
ெசgL ெகாO : D<க ேவOP%. அ&ே பா-
Lதா7, அOைம< காலQ ̂ ய ைவர;க ைள]%, 
மா+ேவ9 oேரா Z ரா%க ைள]% க( P&ப PQத 
\:]%. 

ேகYa: எ9 x ைடய க1( ?#ட" ெசய3பN1 
ேவக1 Uகh1 EைறX 5 a#ட5. இத]E, ேதைவ-
ய]ற ைப3கY அRக1 இC(பேத காரண1 என 
எ9 ந`ப" pZ ;றா". ேதைவ ய]ற ைப3கY 
எ9பைவ யாைவ? அவ]ைற எ(ப+D க`ட =X5 
ேபாD E வ5? அதனா3, க1( ?#ட" பய9பா#-

+]E( Gரgைன வராதா? ைப3கைளD க`ட =X5 
�Dக பல ம� ேநர1 ஆEமா? நா9 a`ேடா/ 7 
ம]Z1 a`ேடா/ 8.1 �ய3 �# ./ட1 எ9 க1(-
?#டK3 ைவS 5Yேள9. 

ெச.கா.b M ேகய$, �,ப ேகாண,.
ப^+: ேதைவ ய=ற ைப+க# எ7 X+ைல, 

ெபாL வா கேவ, ஹா9( :;<Z+ அ^க எO-
�<ைகf+ ைப+க# EHGL H(டா+, 

அைவ வ* ைச யாக& 
ப^ ய&ப டாம+ _த ற-
லாக இDGதா+, க%&-
'(ட*7 ெசய+-
பா(:+ மGத bைல 
ஏ=பP%. �!க# 
எGத ஆ&ப ேர(:! 
_;ட% பய7ப PQ L-
Z �9க# எ7ப தைன< 
EX& k ட H+ைல. 

இ D &  k d % 
ைப+கைள �< E-
வ த=கான வU \-
ைற கைள< u>-
Zேற7.

ே த ை வ  ய = ற 
ைப+கைள �< E-

வ த=E ஐGL bp ட!க# உ!க I<E இDGதா+ 
ேபாL%. HOேடா; 7 _;டQ^+ Disk 
Cleanup எ7ற yைல, ;டா9( ெமdH7 
ேதட+ க(டQ^7 �ல% ேத:& k7ன9 இய<-
க4%. HOேடா; 8.1+, Free up disk space 
எ7> ைட& ெசgL ேதட4%. k7ன9 அதைன 
இய<க4%. HOேடா; இGத y+க# �ல%, 
உ!க# க%& '(ட*7 ஹா9( :;<Z+ ேத:, 
ேதைவ ய=ற ைப+கைள& ப( :ய+ இP%. 

–டாKட. ெப. சLMர ேபா; –ேகI^- – பMQ
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இைவ �!க# தர H ற<க% ெசgத oேரா Zரா% 
ைப+க#, த=கா zக இ7ட9ெந( ைப+க#, 
ெபாL வான த=கா zக ைப+க#, இைணய& 
ப<க!க#, HOேடா; kைழ< EX P EXQத 
அX<ைகக# என& பல வ ைக க`+ இD<E%. 
இவ=ைற �< Zனா+, எ2வ ள4 இட% உ!க-
I<E< Zைட<E% என4% தகவ+ இD<E%. 
இGத ைப+க`+ Z`< ெசgதா+, இைவ 
உ!க# க%& '(ட*+ எத=E& பய7பP%? 
எ7ற Hபர% Zைட<E%. ஒ2ெ வா7>% 
ேதைவ இ+ைல என \:4 ெசgதா+, உட7 
அDZ+ உ#ள க(டQ^+ :< அைட யா ளQ-
^ைன ஏ=ப PQத4%. k7ன9, ஓேக Z`< 
ெசgதா+, ைப+க# அைனQL% �<க&பP%. 

 ேகYa: வா#/ அ( :ேரா ; ரா Uைன ந1 ெப"சன3 
க1( ?#ட Kj1 இயDகலா1 எ9Z அ=Xேத9. 
ஆனா3, அத]கான வiகY ெதK ய a3ைல. எ(ப+ 
a`ேடா/ 10 இய-E1 க1( ?#டK3 இயD E-
வ5 என வi கா#டh1. ந9=.

ஆ.. மா��, MT(�..
ப^+: ேப;o< b> வ னQ ̂ =En ெசாG-

த மான வா(; அ& ெசயz, த=ே பாL பல 
நாP க`+ அைனQL எ;.எ%.எ;. ெசய z க-
ைள]% k7 d<EQ த# ̀  H(டL. ெமாைப+ 

ேபா~+ ம( P-
p7X, ெப9சன+ 
க%& '(ட *Y% 
இGத ெசயz இய!-
E Z றL. வா(; 
அ& ெசய zைய 
ெப9சன+ க%&-
'(ட*+ பய7ப-
PQத, அத=கான 
oேரா Z ரா pைன, 
இ ை ண  ய Q ^ + 
இDGL (https://
w w w . w h a t s a p p .
com/download/) தர-
H ற<க% ெசgL, 
இ7;டா+ ெசg-
^ ட4%. அத=E 
\7ன9, உ!க# 
ேபா~+, வா(; 

அ& ெசயz ப^<க&ப(P இய<கQ^+ இD<க 
ேவOP%.  ஏென7றா+, ெப9சன+ க%&-
'(ட*+, வா(; அ& ெசயz, த~&ப(ட 
ெசய z யாக இய!காL. உ!க# ெமாைப+ 
ேபா~+ உ#ள, வா(; அ& oேரா Z ராp7 
எ<;ட7ஷ7 oேரா Z ரா மா கQதா7 இய!E%.  
எனேவ, ெப9சன+ க%& '(ட*+ ப^GL 
k7ன9 அதைன இய<க4%. அ!E ஒD <'.ஆ9. 
EX P க(ட மாக< கா(ட&பP%. இ&ே பாL, 
ெமாைப+ ேபா~+ உ#ள வா(; அ& ெசய-

zைய இய<Z, அத7 HOே டாH+, வலL 
ேம+ �ைலf+ உ#ள �7> o# ̀  க`+ 
த(:, ெமd Hைன& ெபற4%. ெமdH+ 
WhatsApp web எ7பைதQ ேத9Gெத P<க4%. 
இ&ே பாL, ெமாைப+ ேபா~+ உ#ள ேகமரா 
�ல%, க%& '(ட*+ உ#ள <'. ஆ9. EX (-
:ைன ;ேக7 ெசg ̂  ட4%. ச* யாக ;ேக7 
ெசgதா+, உ!க# க%& '(டD%, வா(; அ& 
பய7ப PQத&பP% ;மா9( ேபாd% இைண-
யா Z HP%. இ~, �!க# ெப9சன+ க%& '(-
ட*+ உ#ள வா(; அ& ெசய zைய& பய7-
ப PQதாலா%. ஆனா+, அGேந ரQ^+, உ!க# 
;மா9( ேபா7, இைணய இைண&k+ வா(; 
அ& இய<க&ப(P, க%& '(ட9 அD ேகேய 
இD<க ேவOP%. ஆனா+, ேபா~+ �ல% 
ேம=ெ கா#I% ஒz ம=>% H:ேயா அைழ&-
o கைள, க%& '(ட*+ ேம=ெ கா#I% வச^ 
இ7d% தர&ப ட H+ைல. ஒD நா`+ அL4% 
Zைட<E% என எ^9பா9<கலா%.

ேகYa: பல 1ஆ` N க ளாக, a`ேடா/ �a 
ேமDக" ெசயy, ைமDே ராசா(# \Z வ னSதா3, ேம1-
ப NSத(ப#ட தாகS ெதK ய a3ைல. a`ேடா/ 
8.1yCX5 ேம1ப NSத(ப#ட a`ேடா/ 10 ./-
டSR3 இதைன ைவS5 இயD E ;ேற9. ஆனா3, 
இ5 a`ேடா/ 10 ./டS R]கான தz அ( 6 ேக-
ஷ னாகS ெதK ய a3ைல. அ5 ேபால ஒ9Z ைமD-
ேராசா(# \Z வ னSதா3 ெவ6 _ ட(ப# NYளதா?

ேஜ. அ(qQ ஜ(பா., �b qK �*.
ப^+: கடGத 15 ஆO P க I<E ேமலாக, 

HOேடா; இய<கQ^+ நம<E HOேடா; 
�H ேம<க9 ZைடQL வD Z றL. ஆனா+, 
இL ேம%ப PQத&ப(ட தாகQ ெத* ய H+ைல. 
இ&ே பாL% uட, இL ைம<ே ராசா&( தளQ^+ 
தர H ற<க% ெசgL ெகா#ள Zைட< Z றL. இL 
Windows Essentials 2012 ெதாE&k7 ஒD oேரா-
Zரா% ஆE%. ஆனா+, இத=கான ச&ேபா9( 
வD% ஜன வ* 10 \த+ b>Qத&பP% எ7> 
அX H<க&ப( P#ளL. ஆனா+, HைரH+ 
HOேடா; 10 பய7ப PQ L ப வ9க I<E, 
HOேடா; �H ேம<க9 வழ!க&பP% 
எ7ற அX H&o% வழ!க&ப( P#ளL. இQ-
Lட7, HOேடா; ;ேடா*+, Movie Moments 
எ7ற அ& ̀  ேக ஷd% Zைட< Z றL. இதைன& 
பய7ப PQ^ 60 Hநா : க`+ இய!க< u:ய 
H:ேயா ைபைல உD வா<கலா%. இD& kd%, 
HOேடா; �H ேம<க9 o^ ய தாக எ&ே பாL 
Zைட<E% எ7ற தகவ+ இ+ைல. 

த=ே பாL Zைட<E% HOேடா; �H 
ேம<க9 ெசயz உ!க# எ^9பா9& o க I<E 
bைற வா ன தாக இ+ைல எ7றா+, அேத ேபால 
ேவ> _ல ‘ஓ&ப7 ேசா9;’ oேரா Z ரா%க#  
Zைட< Z7றன. http://alternativeto.net/software/
windows-movie-maker/ எ7ற இைணய தளQ^+ 
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இL Zைட< Z றL. இL இல வச%. க(டண% 
ெசYQ^& ெபற< u :ய �H ேம<க9கI% 
இைணய தளQ^+ உ#ளன. 60 டால9 ெசYQ-
^னா+ Pinnacle Studio 20 எ7ற oேரா Z ரா\%, 
100 டால9 ெசYQ ̂ னா+, Adobe Premiere 
Elements 15 எ7ற oேரா Z ரா\% Zைட< Z7றன. 
Magix Movie Edit Pro, எ7ற oேரா Zரா%, அ2வ&-
ேபாL சYைக Hைல அX H<க&ப(P% Zைட<-
Z றL. 

ேகYa: a`ேடா/ 10 பய9ப NS 5 ;ேற9. 
பைழய Rைர அைம(: ேபால ஐகா9கைள 
அைமS5 ெசய3ப NSத e+ Oமா? eXைதய 
a`ேடா/ இயDகS R ேலேய பழ; வXத எ9 தX-
ைதDகாக இXத ஏ]பா# +ைனg ெசQ Rட aC1 :-
;ேற9. அத]கான வi உYளதா?

ேக. இரா ேஜ;வv, மqைர.
ப^+: த!க# தGைதf7 க%& '(ட9 பழ<-

கQ ̂ ைன எ` தா<க �!க# எP<E% \ய= _-
க I<E பாரா( Pக#. �!க# எ^9பா9&பL 
ேபால மா=ற!கைள ஓர ள H=E ேம=ெ கா#ள, 
HOேடா; 10 வU கைளQ தD Z றL. உ!க-
I ைடய HOேடா; 10 ெட;<டா&k+, 
This PC (\Gைதய My Computer) <E ஐகா7 
ஒ7ைற உD வா<கலா%. அேத ேபால, உ!க# 
'ச9 ேபா+ட9, ெந(ெவா9<, ªைச<Z# k7, 
கO(ேரா+ ேபன+ ஆZ ய வ= ><E% ஏ=ப PQ-

தலா%. 
இத=E ெட;<-

டா&k+, காz 
இடQ^+, ைர( 
Z`< ெசg ̂  ட4%. 
Zைட<E% ெமdH+ 
Personalize எ7ப-
தைனQ ேத9Gெத-
P<க4%. இ!E 
Z ை ட < E % 
P e r s o n a l i z a t i o n 
ப ா < ¡ + , 
Themes எ7-
ப  த ை ன Q 
ே த 9G ெ த -
P<க4%. 
இ ^ + 
C l a s s i c 
S e t t i n g s

எ7> ஒD k*4 இD<E%. இ^+, “Go to 
desktop icon settings” எ7ப^+ Z`< ெசg ̂ -
ட4%. 

இ!E �!க# அைம<க HD%o% அைனQ-
^= E மான ஐகா7க# இD<E%. ஏ=க னேவ 
அைம<க&ப(டைவ உ#ள இடQ^+ :< அைட-
யாள% இD<E%. �!க# HD%o% ஐகா~+ 
:< அைட யாள% ஏ=ப PQ^, k7ன9 Apply எ7-
ப ̂ Y% OK எ7ப ̂ Y% Z`< ெசgL ெவ -̀
ேய ற4%. ^ைரf+ இGத ஐகா7க# இD<E%. 
அவ=X7 ெபயைர, ஐகா7க# �L ைர( Z`< 
ெசgL வD% ெமdH+,  உ!க# HD&ப&-
ப: மா=X< ெகா#ளலா%. ஐகா7கைள மா=ற 
HD% kனா+, Change Icon எ7ப^+ Z`< 
ெசgதா+, o^ய ஐகா7க# ெகாOட HOேடா 
Zைட<E%. இவ= X z DGL ேத9Gெத PQL 
அைம<கலா%.

ேகYa: நா9 �னாa3 தயா KDக(ப#ட /மா"# 
+.a. ஒ9Z வா-க இCD ;ேற9. ஏ]க னேவ, 
T#+3 Gரா#ேப`# ம]Z1 ைவ G இைண(: 
வசR உYள5. இXத +.a. _3   ைவ G இைண(: 
;ைடD Eமா? அத9 �ல1 இைணய இைண(-
Gைன( ெபற லாமா? எ(ப+ அதைன இயD E வ5?

எ,. பரLதாம$, ேசல,.
ப^+: �!க# வா!க இD&பL ;மா9( 

:.H. எ7ப தனா+, ைவ k இைண&o �ல%, 
:.H.<E இைணய இைண&o Zைட<E%. 
ைவ k இைண&k+ இய!E% எ7பைத, அGத 
:H H=ப ைன யாள9 அ+லL ெட< ® £ ய-
~ட% ேக(P உ> ̂ &ப PQ^< ெகா# I!க#. 
அ+லL, அGத மாட+ எO ெகாPQL, இைண-
யQ^+ அத7 ெதாU+ V(ப அ%ச!க# EXQL 
அXGL ெகா# I!க#.  உ!க I ைடய :.H. 

ெச(:!; ெச7>, அ^+ உ!க I ைடய 
இைணய இைண&o ெபய9, அத=கான 
பா;ேவ9( ெகாP<க4%. ஒD \ைற 
ெகாPQ L H(டா+, அதைன :.H. 
த7 bைனH+ ைவQL< ெகா#I%. 

k7ன9, தானா கேவ இைணGL ெசய+-
பP%. இ^+ _<க+ ஒ7>% இD<-
காL. உ!க# :.H.ைய இ7;டா+ 
ெசg ̂ ட வD% ெட< ® £ ய ~ட% 
uட இGத இைண&ைப ஏ=ப PQ^Q 

தர ேக(P< ெகா# I!க#. அவ9 
ெசgL ெகாP&பா9.

உ!க# ெமாைப+ ேபா7, 
ேல&டா& க%& '(டைர, :H-
]ட7 ைவ k அ+லL oIyQ 
�ல% இைண<கலா%. ;ைக&, 

வா(; அ& வU H:ேயா அைழ&o 
ேப  ைகf+, உ!கைளQ ெதாட9o ெகா#-

ப வைர, :.H. ^ைரf+ ெப*ய 
அளH+ பா9QL மZrn_ அைட-
யலா%. 

ேகL1–பB;


