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ஸ்கைப் மூத்த குடிமை்ைளுை்ைாை
ஸ்கைப் வீடிய�ோ அகைப்புைை்ள் 50 யபர ்வகர�ிலோன மைை்ள் சந்தித்து, ஒயர சம�தத்ில் 
அகனவரும் அளவளோவும் வகை�ில் அகைப்புைை்கள எளிதோைக்ுகிறது மற்றும் 
ஸ்கைப்-லிருந்து-ஸ்கைப்புைக்ு குரல் அகைப்புைை்ள் மற்றும் வீடிய�ோ அகைப்புைை்ள் 
இலவசமோனகவ�ோகும். எப்படி பதிவிறைக்ி, ஸ்கைப் ஊடோை உலோ வருவது மற்றும் 
ப�ன்படுத்துவது என்பதற்ைோன படிப்படி�ோன வழிைோட்டுதல்ைள் இயதோ:

படி 1
ஸ்கைப் – ஐ பதிவிறை்ைவும்
நீங்ைள் பதிவிறைை் உதய்தசம் கைோண்ட சோதனதக்தப் கபோருத்து, ஸ்கைப்-இன் ஒரு 
குறிப்பிட்ட பதிப்கப நீங்ைள் பதிவிறைை்ம் கச�்வது அவசி�ம். மூதத்குடிமைை்ள் 
கபோருதத்வகர ஸ்கைப்-ஐ ஐ-யபட், ஆண்ட்ரோ�்டு யடப்கலட் அல்லது ைணினி�ில் 
அகமத்துைக்ைோள்வது பரிந்துகரைை்ப்படுகிறது; ஏகனனில் கமோகபல் கைப்யபசிைள் 
சிறிதோை இருப்பதுடன் இதர சோதனங்ைளிள் அளவுைக்ு உரதத் ஒலி இருைை்ோது.

குறிப்பு:ஒரு சோதனதக்த நீங்ைள் 
கதரிவு கச�்யும்யபோது, அதில் 
வீடிய�ோ மற்றும் கமைய்ரோஃயபோன் 
இருப்பகத உறுதி கச�்து 
கைோள்ளவும்.

உங்ைளுகட�

மடிை்ைணினி/டெஸ்ை்-ொப் 
ைணினியில்
பதிவிறைை்ம் கச�்�: 

இந்த லின்குைள் ஒன்கற ைள்ிை ்
கச�்ை: 
• விண்்ொஸ்-ை்ைான ஸ்கைப்  
• Mac – ற்ைான ஸ்கைப்

கீழிறங்கி விரியும் பெ்டியலில் இருந்து 
நீங்ைள் உப்யாகிை்கும் ைணினி 
அகமப்கப ்தரந்்டதடுை்ைவும்

https://www.skype.com/en/get-skype/
https://www.skype.com/en/get-skype/
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ஸ்கைப் மூத்த குடிமை்ைளுை்ைாை

உங்ைளுகெய

டமாகபல் டதாகல்பசி 
யில் 
(ஆண்ட்ரோ�்ட் மற்றும் 
ஐ-ஃயபோன்) பதிவிறைை்ம் 

கச�்�: 
இந்த லின்ை்-ஐ ை்ளிை் டெய்யவும்:
டமாகபல் –ை்ைான ஸ்கைப்

உங்ைளிடம் இருைக்ின்ற 
கமோகபல் சோதன வகைக�ப் 
கபோருத்து சம்பந்தப்பட்ட ஆப் 
ஸ்யடோர-்ஐ யதரவ்ு கச�்�வும்: 
ஆண்ட்ரோ�்ட்-ைக்ு கூகிள் ப்யள 
ஐ-ஃயபோன் –ைக்ு ஆப் ஸ்யடோர்

்ெப்டலெ்
(ஆண்ட்ரோ�்ட் 
மற்றும் 
ஐ-ஃயபோன்)

இந்த லின்ை்-ஐ ை்ளிை் 
டெய்யவும்:
்ெப்டலெ் –ை்ைான 
ஸ்கைப்

கீழிறங்கி விரியும் 
பெ்டியலில் இருந்து 
நீங்ைள் உப்யாகிை்கும் 
்ெப்டலெ் வகைகய 
்தரந்்டதடுை்ைவும்.

https://www.skype.com/en/get-skype/skype-for-mobile/
https://www.skype.com/en/features/tablet-skype/
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படி 2

ஸ்கைப்-ற்ைாை ஒரு இலவெ ைணை்கு உருவாை்ைவும்
இந்த ஆப் உங்ைள் சோதனதத்ில் பதிவிறைை்ம் 
ஆனவுடன், அதுயவ உங்ைள் ைணைக்ைத ்
துவைக்ுவதற்ைோன சரி�ோன யநரமோகும். ஸ்கைப் 
– ற்ைோை ஒரு புதி� ைணைக்ை உருவோைை் இந்த 
லின்ை-்இல் ைள்ிை ்கச�்�வும்: இலவச ைணைக்ை 
உருவோைை்வும்

ஒரு மின்னஞ்சல் முைவரி அல்லது ஒரு 
கதோகலயபசி எண் உபய�ோகித்து ஒரு ஸ்கைப் 
ைணைக்ிற்ைோை பதிவு கச�்து கைோள்ளலோம். 
உங்ைளிடம் ஒரு மின்னஞ்சல் முைவரி இல்கல 
என்றோலும் கூட அகதப் கபறுவதற்கு “புதி� ஒரு 
மின்னஞ்சல் முைவரி கபறுை” என்பகத ைள்ிை ்
கச�்து இன்னும் சில படிைகளப் பின்பற்றவும். 
அப்படி இல்கலக�ன்றோல், கதோகலயபசி 
எண்ணுைை்ோன விருப்பதக்தரிவு கச�்து 
கைோள்ளலோம்.

அடுத்து வரும் திகரைள் உங்ைள் தனிநபர ்
தைவல்ைளோகி�, கப�ர,் வ�து மற்றும் 
அகமவிடதக்தை ்யைட்கும். யவண்டி� 
தைவல்ைகள உள்ளடீு கச�்து ைள்ிை ்கச�்து 
கதோடரவும்.

கசோந்தமோன மற்றும் தனித்துவமோன ஒரு 
ைடவுசக்சோல் யதரந்்கதடுப்பது முைக்ி�ம். 
சுலபமோை யூகித்துவிட முடி�ோத ைடவுசக்சோல் 
யதரந்்கதடுப்பகத நிசச்�ப்படுதத்ிைக்ைோள்ளவும்.

நிஜமோன ஒரு ைணைக்ுதோன் அகமைை்ப்படுகிறதோ 
என்று உறுதி கச�்துகைோள்வதற்ைோை, சில 

சம�ங்ைளில், ஸ்கைப் கமன்கபோருளோனது,  ப�னகர யசோதகன கச�்யும். இகதச ்கச�்வதற்கு, 
திகர�ில் ைோட்டப்படும் ஒரு வோரத்க்த அல்லது படதக்த உள்ளடீு கச�்யுமோறு யைட்ைலோம். 
இதற்குப் கப�ர ்யைப்ட்சச்ோ மற்றும் இகதச ்கச�்யத ஆை யவண்டும். யைப்ட்சச்ோ குறி�ீடு 
ஒன்கற யைட்டோல் அகத உள்ளடீு கச�்து, ”ைணைக்ை உருவோைக்ுை” என்பகத ைள்ிை ்கச�்�வும்

இப்யபோது உங்ைளுைக்ு கச�ல்படைக்ூடி� ஒரு ைணைக்ு ஏற்பட்டுவிட்டது. ஸ்கைப்-இன் 
அந்தரங்ைம் மற்றும் போதுைோப்பு அம்சங்ைள் பற்றி� யமலும் தைவல்ைளுைக்ு இங்கு வருகை 
புரி�வும்:

https://support.skype.com/fr/skype/all/privacy-security/privacy-settings/

https://signup.live.com/signup?lcid=1033&wa=wsignin1.0&rpsnv=13&ct=1601905064&rver=7.1.6819.0&wp=MBI_SSL&wreply=https%3a%2f%2flw.skype.com%2flogin%2foauth%2fproxy%3fform%3dmicrosoft_registration%26fl%3dphone2&lc=1033&id=293290&mkt=en-US&psi=skype&lw=1&cobrand
https://support.skype.com/en/skype/all/privacy-security/privacy-settings/
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ஸ்கைப்-இல் உள்நுகைதல்
உங்ைளுைக்ைன நீங்ைள் யதரவ்ு கச�்த ஒரு ஸ்கைப் 
கப�கர, அதோவது உங்ைள் மின்னஞ்சல் முைவரி அல்லது 
கதோகலயபசி எண் (உங்ைள் ைணைக்ை பதிவு கச�்த 
விதம் கபோருத்து) உபய�ோகித்து, நீங்ைள் ஸ்கைப்-இல் 
நுகை�லோம்.

உங்ைளிடம் ஏற்கைனயவ ஒரு ஸ்கைப் அல்லது 
கமைய்ரோஸோஃப்ட் ைணைக்ு இருந்தோல்:

1   ஸ்கைப்-ஐத ்திறந்து, ஸ்கைப் கப�ர,் மின்னஞ்சல் 
அல்லது கதோகலகபசி எண் ைள்ிை ்கச�்�வும்

2  உங்ைள் ஸ்கைப் கப�ர,் மின்னஞ்சல் முைவரி 
அல்லது கதோகலகபசி எண் உள்ளடீு கச�்து 
“அடுத்து” என்பகத ைள்ிை ்கச�்�வும்.

3  உங்ைள் ைடவுசக்சோல்கல உள்ளடீு கச�்து 
கதோடரவும் எனும் அம்புைக்ுறிக� 
யதரந்்கதடுைை்வும். இப்யபோது நீங்ைள் ஸ்கைப்-இல் 
உள் வந்துவிட்டீரை்ள்.

குறிப்பு: நீங்ைள் உள் நுகைந்தவுடன், ஸ்கைப் உங்ைள் உள் 
நுகைதல் தைவல்ைகள நிகனவில் கவத்துைக்ைோள்ளும்; 
நீங்ைள் ஸ்கைப்-ஐ விட்டு கவளிய�றும்யபோது அல்லது 
ஸ்கைப்-ஐ மூடும்யபோது,  உங்ைள் ைணைக்ு தைவல்ைகள 
நிகனவில் கவத்துைக்ைோள்ளவும்

ஸ்கைப்-இன் ப�னர ்கப�ர ்மற்றும் ைடவுசக்சோல் 
எனும்யபோது, உங்ைளோல் எளிதில் நிகனவுகைோள்ளும் 
வகை�ிலோன ப�னர ்கப�ர ்மற்றும் ைடவுசக்சோல்கல 
உபய�ோகிைை்வும். உங்ைள் ப�னர ்கப�கர உங்ைள் கிளப் 
உறுப்பினரை்ளுடன் பகிரந்்து கைோள்ளவும்; இதனோல் 
அவரை்ள் உங்ைள் அகைப்புைை்கள கபறத ்த�ோரோகி 
உங்ைளுடன் இகணந்துகைோள்ள முடியும். 

நீங்ைள் உங்ைள் ஸ்கைப் கப�கர கைோடுதத் 
பின்னர,் உங்ைள் கிளப் உறுப்பினரை்ளிடம் 
அவரை்ளின் ப�னர ்கப�ரை்களை ்
யைட்டுப்கபறவும். ஸ்கைப் –இல் நீங்ைள் 
நுகைந்த பின்னர,் அதில் வலது அடிப்புறம்  

”கதோடரப்ுைள்” எனும் உருவைதக்த ைள்ிை ்கச�்து, அதன் 
பின்னர ்வலது யமற்புறதத்ில் இருைக்ும் “கதோடரப்ுைகளச ்
யசரை்ை்வும்” எனும் கபோதத்ோகனத ்தட்டவும்.

படி 3

2
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ஒரு குழுகவ அகமத்தல் 
குழு அரட்கட ஒன்கறத ்
துவைக்ுவதற்கு, நீங்ைள் ஒரு 
குழுகவ உருவோைை் யவண்டும்.  
பல ப�னரை்ளுைக்ு இகட�ில் 
”ைோன்ஃபரன்ஸ் அகைப்புைை்ள்” 
கச�்� இந்தை ்குழுகவ 
உபய�ோகித்துைக்ைோள்ளலோம். 
(உதோரணதத்ிற்கு: உங்ைள் ைள்ப் 
உறுப்பினரை்ள்) 

ஸ்கைப் ஜன்னலில் இடதுபுறம் 
இருைக்ின்ற கதோடரப்ுைள் 
பட்டி�லில் இருந்து நீங்ைள் 
விரும்பும் ப�னரை்ளில் ஒருவகர 
ைள்ிை ்கச�்து உங்ைள் குழுவில் 
யசரத்்துை ்கைோள்ளலோம். பிறகு 
வலது யமல்புற மூகல�ில் 
இருைக்ின்ற “ நபரை்களெ ்
்ெரை்்ைவும் ” என்பகத 
யதரந்்கதடுைை்வும்

இடதுபுறம் இருைக்ின்ற 
கதோடரப்ுைள் பட்டி�லில் 
இருந்து நீங்ைள் விரும்பும் 
கதோடரப்ுைகளத ்யதரந்்கதடுத்து 
பிறகு ‘்தரந்்டதடுை்ைவும்” 
என்பகத ைள்ிை ்கச�்�வும்.

திகர�ில் வலப்புறம் 
இருைக்ின்ற  “இந்தை் குழுவில் 
இருப்பவரை்ள்” எனும் 
கபட்டி�ில் யதரந்்கதடுைை்ப்பட்ட 
ப�னரை்ள், யதோன்றுவோரை்ள். 
அகனத்து உறுப்பினரை்களயும் 
நீங்ைள் யசரத்த் பின்னர,் 
“்ெரை்்ைவும்” என்பகத ைள்ிை ்
கச�்து முடிைை்வும்.

படி 4
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டதாெரப்ுைள் பெ்டியலில் குழு டபயகர ்ெரத்்துை்டைாள்ளுதல்

குழு அரட்கட 
ஜன்னலிலிருைக்ும் 
“டதாெரப்ுைளில் குழுகவெ ்
்ெமிை்ைவும்” எனும் 
உருவைதக்த ைள்ிை ்கச�்�வும்.

குழுவிற்கு ஒரு கப�ர ்உள்ளடீு 
கச�்து “ஓ்ை” க� ைள்ிை ்
கச�்�வும்.

இந்தப்புதி� குழு உங்ைள் 
கதோடரப்ுைள் பட்டி�லில் 
யசரை்ை்ப்பட்டு, திகர�ில் 
இடதுபுறதத்ிலும் 
புதுப்பிைை்ப்படும்

படி 4 டதாெரெ்ச்ி....
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உங்ைள் அகைப்பு வகைகயத் ்தரந்்டதடுை்ைவும்
உங்ைள் கதோடரப்ுைள் பட்டி�கல 
உருவோைக்ி� பின்னர,் உங்ைள் முதலோவது 
ஸ்கைப் அகைப்கப கச�்� நீங்ைள் த�ோர ்
ஆகிவிட்டீரை்ள். 

உறுப்பினர/்குழு கப�கர ைள்ிை ்கச�்வதன் 
மூலம் கிளப் உறுப்பினர ்அல்லது புதிதோை 
உருவோைக்ி� குழுகவ யதரந்்கதடுத்து ஒரு 
அகைப்பு விடுைை்லோம். 

என்ன வகை�ோன அகைப்கப நீங்ைள் கச�்வது என நீங்ைள் முடிவு கச�்� வரிகச�ோன 
கபோதத்ோன்ைகள நீங்ைள் ைோண்பீரை்ள். இவற்றில் ஒன்கற நீங்ைள் யதரவ்ு கச�்�லோம்:

 வீடி்யா அகைப்புை்ைள்: யநருைக்ு 
யநரோை முைம் கைோடுத்து யபச 
விரும்பினோல், வீடிய�ோ கபோதத்ோகன 
ைள்ிை ்கச�்�வும்.

 டதாகல்பசி அகைப்புை்ைள்: கவப் 
யைமிரோ இல்லோமல் ஒரு அகைப்பு 
கச�்� விரும்பினோல் கதோகலயபசி 
கபோதத்ோகன ைள்ிை ்கச�்�வும்.

இகணப்பு நன்றோை இருந்தோல், நீங்ைள் அகைதத் உறுப்பினரின் படம் முழுதத்ிகர�ிலும் உங்ைள் 
கசோந்தப் படம் வலது கீை்ப்புற மூகல�ிலும் இருப்பகத நீங்ைள் ைோணலோம். 

நீங்ைள் இகணை்ைப்பெ்டுவிெ்டீரை்ள். இப்்பாது நீங்ைள் விரும்பும் ்நரம் வகர 
்பசிை்டைாண்்ெ இருை்ைலாம்.

படி 5
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அகைப்கப முடித்தல்
நீங்ைள் அகைப்கப முடித்தவுென், உகரயாெகல முடிை்ை சிைப்பு நிற 
டதாகல்பசி கைப்பிடி சின்னத்கத அழுத்தினால் ்பாதும்.

படி 6

Video Mute Add End
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ஸ்கைப் பற்றி டதரிந்துடைாள்ளுதல்

சுயவிபரம்: உங்ைள் அகமப்புைளுைக்ு 
கசன்று உங்ைகளப் பற்றி விபரம் பதிவு 
கச�்துகைோள்ளவும்.

்மலும்: உங்ைள் அகமப்புைளுைக்ு 
கசன்று உதவி யைட்ைவும், பின்னூட்டம் 
கைோடுைை்வும் அல்லது ஸ்கைப் இல் 
இருந்து கவளிய�றவும்

அரெ்கெைள்: உங்ைளுைை்ோன 
அரட்கடைகள, விருப்பமோனகவைகள 
விகரவில் ைண்டுபிடிைை்வும்

அகைப்புை்ைள்: யநருைக்ு யநர ்அல்லது 
குழு அகைப்புைள் கச�்�வும்

டதாெரப்ுைள்: உங்ைள் 
கதோடரப்ுைளுைக்ுள் கசன்று யதடவும், 
�ோர ்கச�ல்போட்டில் இருைக்ிறோர ்
எனப் போரை்ை்வும் அல்லது ஸ்கைப் இல் 
�ோகரய�னும் அகைைை்வும்

அறிவிப்புை்ைள்: 
அகமத்துைக்ைோள்ளவும்;இதனோல் 
தவறவிட்ட அரட்கடைகளப் பற்றி 
அறி�வும் (சு�விபரம், அகமப்புைள், 
அறிவிப்புைள் ஆகி�வற்றில் ைள்ிை ்
கச�்�வும்)

இப்்பாது ெந்திை்ைவும்: நண்பரை்ள் 
மற்றும் குடும்பதத்ினர ்ஸ்கைப் இல் 
இருைை்வில்கல என்றோலும் கூட 
அவரை்ளுடன் யபசி உடனடி�ோை ஒரு 
குழு ஏற்படுதத்வும்.

புதிய அரெ்கெ: புதி�கதோரு யநருைக்ு 
யநர ்அல்லது குழுவுடனோன தனிப்பட்ட 
உகர�ோடகலத ்துவைை்வும்

அரெ்கெைகள வகை பிரிை்ைவும்: 
அனுப்பிய ்நரம் அல்லது இன்னும் 
படிைை்ோத கச�்திைள் வகை�ில் உங்ைள் 
அரட்கடைகள வகை பிரித்துை ்
கைோள்ளவும்

ஸ்கைப் குறிப்புைள் மற்றும் தந்திரங்ைள்

்மற்்ைாள்ைள்

https://support.skype.com/fr/faq/FA11098/que-dois-je-faire-pour-commencer-a-utiliser-skype 
https://www.Skype-lab.com/en/guide/chat/group-im.html
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https://support.skype.com/en/faq/FA11098/how-do-i-get-started-with-skype
https://www.skype-lab.com/en/guide/chat/group-im.html



