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ம ற #$%ட' சாதன,க.ட/ 
ஒ123ைக5', ஐேபா/ ம ;< ஐேப%

ஆ>யவ A/ Bைல ச ; அEகேம. இHேவ
இத/ வா#IைகயாளK எMNIைகையI
Oைறவாகேவ இPEயாB' ைவQHRளH.
இS12T< பல காரண,க.Iகாக, இவ ைற1
பய/ப3QHேவாK எMNIைக த ேபாH

உயKPH வS>றH. இைவ தS< ெதாY'
Z%ப வசEகR, பாHகா1பான க%டைம1[
ஆ>யவ ைற \த/ைம காரண,களாகI 
]றலா<. இPத சாதன,க^' த%ட_`
ெசaEட இE' தர1ப%3Rள Eைர b ேபாK%
ேவகQைதc< எ^ைமையc< தS>றH. இE'
இ/T< dல O;IO வYகR >ைடI>/றன. 
அவ ைறc< அAPH ெகாMடா', இE' 

ஐேபா-, ஐேபAP Vைரவாக த1டYD
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த%ட_` ெசaவH இ/T< ேவகமாக இSIO<. 
அவ A' dலவ ைற இ,O காணலா<.

1. 4JQ ைவLக: >ைடIO< b
ேபாK#' eேபe பாfைன இS\ைற 
த%#னா', \ ;1 [R^ >ைடIO<. அH
ம%3g/A, \ ;1 [R^ைய அ3QH
ஒS eேபe Bட1ப%#SIO<. இதனா', 
அ3Qத வாI>யQைத h,கR உடேன த%ட_`
ெசaEடலா<.

2..com, .net, .org ேவகமாக ைட! ெசTOட:
இைணய \கவfகைள ைட1 ெசaE3ைக5',
.com, .net, .org ேபா/றவ ைற அைமQEட,
Bரைல அத கான b அSேக ெகாM3
ெச'லi<. 2/ அதைன_ ச ; உயKQEனா', 
OA12%ட Hைண \கவf அைமIக1ப3<. 
ம ற [ேரா>ரா<க^' இH ஏ ப3>றேதா
இ'ைலேயா, சபாf 2ரiசf' இH k_சய< 
ஏ ப3<.

3. எV, அைடயாளL XYZ<, ேக ட[ 
எ-\]: ஒேர ஒS ேட1 ெசaவத/ lல<
எM, d<ப' என1ப3< அைடயாளI OAm3 
ம ;< ஆ,>ல1 ெபfய எnQH ஆ>யவ ைற
அைமIகலா<. ெபS<பாலானவKகR இவ ைற 
அைமIக, b ேபாK#' 123 ப%ட/ அnQE,
2/னK நமIOQ ேதைவயான எM அ'லH
OAm%#ைன அைம1பாKகR. 2/, sM3<
எnQHIகான ப%ட/ அnQE, \Pைதய b
ேபாK3IO வSவாKகR. இத O இ/ெனாS
ேவகமான வY உRளH. 123 bைய அnQதi<. 
2/னK, Eைர5' அnQEயவாேற இSIகi<. 
Bரைல எ3Iகாமேலேய, உ,க.IOQ 
ேதைவ1ப3< எM அ'லH OAm%# கான
bைய அnQE1 2/னK Bரைல எ3Iகi<. 
sM3< எnQHIகான b ேபாK% அைமIO<

ேவைல Oைறc<. இPத %fI t1% bIO<
ெபாSPH<. ஆ,>ல ெபfய எnQH அைமIக 
ேவM#, t1% bைய அnQE, 2/ OA12%ட 
bைய அnQE1 2/ sM3< ES<[வத O1
பEலாக, t1% bைய அnQEயவாேற, ெபfய 
எnQE கான bைய அnQE1 2/, t1%
b5' உRள Bரைல எ3QHB%டா', \தu' 
இSPத b ேபாK% >ைடIO<.

4. ^ ேபாMைட இரVடாக!  $\]:
ஆ12R சாதன,க^', அE' தர1ப3< Eைர 
b ேபாK#ைன இரMடாக1 2fQH ைவQH
இயIகலா<. இதனா', ந< க%ைடBரைல
ைவQHI ெகாM3 ைட1 ெசaEடலா<. 
Eைர5' கா%ட1ப3< b ேபாKைட, ந3B'
Bரைல ைவQH இnQதா', இரMடாக1 
2fQHI கா%ட1ப3<. இPத kைல5', h,கR 
ஒ ைற Bரலா' ைட1 ெசaEடலா<. இதைன 
sM3< ஒேர b ேபாKடாக அைமIக ேவM3<
எ/றா', ஒvெவாS b ேபாK#/ \ைனக^',
ஒS Bரைல ைவQH, ஒ/;ட/ ஒ/; எEராக 
இnQதா', b ேபாK% sM3< ஒேர b
ேபாKடாக மா;<. 2fQத b ேபாK3க^' ஒS
சwைகc< தர1ப%3RளH. T எnQHIகான b
5/ வலH [ற< உRள காuயான இடQE' 
த%3,கR. Y >ைடIO<. Y எnQE O இடH
பIக< உRள காuயான இடQE' த%3,கR. 
T எnQH >ைடIO<.

5. ^ ேபாMைட` bfY அைமLக:
Eைர5' >ைடIO< b ேபாK#ைன, இnQH
எPத பIகமாகi< ைவQHI ெகாM3
ெசய'படலா<. இதனா', b ேபாK3IOI
bழாக எ/ன உRளH எ/; பாKIகலா<.
b ேபாK#/ வலH by lைல5' உRள
ப%டைனQ ெதாடi<. ெதா%டவாேற 



23-2-20154
Bரைல எ,O b ேபாK% அைமIக1பட
ேவM3< என எMT>zKகேளா, அPத 
இடQEைன ேநாI>, ேமலாகேவா  bழாகேவா
இnIகi<. ேமw<, இPத OAm%#'
ெதாடKPH அnQE, b ேபாKைட நகKQத,
நகKQதாம' ைவQEட, இைணIக, இரMடாக1
2fIகQ ேதைவயான ஆ1ஷ/கைள1 
ெபறலா<. இPத ெசய'பா%#ைன, b ேபாK%
2fIக1ப%#SPதாw<, \nதாக இSPதாw<
ேம ெகாRளலா<.

6.XYZ< ^6[ மfற XYZ<கJ:
Eைர5' கா%ட1ப3< b ேபாK#', dற1[I
OAm3கR ேதைவ எ|', அத கான b
ேபாK% ேதா றQEைன1 ெப ;, b அnQE
அைமI>ேறா<. இS12T<, இEw<
கா%ட1படாத dல OAm3கR, இPத b
ேபாK#' உRளன. அவ ைற1 ெப;< வYகR
தா/ மைறQH ைவIக1ப%3Rளன. எ3QHI
கா%டாக, அெமfIக டாலK OAm3 எ1ப# ைட1
ெசaவH எ/பைதI b ேபாK#' ெதfc<. அத/
} A' ஒS ப,கான ெசM% OAm3 (¢) எ,ேக
உRளH b ேபாK#' டாலK ைட1 ெசaவத கான
bையQ ெதாடKPH அnQH,கR. டாலSட/
ேசKPத ம ற OAm3க.< >ைடIO<. எH
ேவM3ேமா அதைனQ ெதா%3 அைமQHI
ெகாRளலா<. இேத ேபால பல OAm3கைள_
ேசKPத ம ற OAm3கைள, அPத அPத bகைள
அnQHவத/ lல< ெபறலா<.

7.ெப$ய எ-\] மாfறk; ஆ,>ல
வாI>ய,க^', ெபfய எnQHகைளQ
ெதாடKPH அைம1பத கான ேக1e
லாI b பய/பா3 ச ; dரம< தS<
ேவைலயாகQதா/ இSIO<. ெதாடKPH பல
எnQHகR இ'லாம', ஒS dல எnQHகைள
ம%3< ெபfய எnQHகளாக அைமIக 
ேவM3< எ|', ேக1e லாI bைய அnQத
ேவM#யE'ைல. t1% bைய இS\ைற
த%#னா' ேபாH<. ெபfய எnQH தS<
வைக5' b ேபாK% மா;<. 2/ sM3<
t1% bைய அnQH< வைர அ1ப#ேய 
இSIO<. ேக1e லாI b அnQE >ைடIO<
dரம,கைளQ தBKIகலா<.

8.அைச\தா[, vV<k wைடLXk: h,கR
ெடIe% ைட1 ெசaESPதாw<, ேபe% 
ெசaESPதாw<, க% ெசaESPதாw<,
அதைன sM3< ெபற “Undo” ஆ1ஷ/ எ'லா<
ெச'ல ேவM#யE'ைல. ஐேபா/ அ'லH
ஐேபைட_ ச ; அைசQதா' ேபாH<. இPத
ஆ1ஷ/ b ேபாK#' கா%ட1படB'ைல.

9.X6L ைட! ^ ேபாM7: ஆ12R k;வன<
தா/ ெகாM3 வPத ஐ.ஓ.எe.8 ஆ1பேர%#,
deடQE', ெசா கைள \/ ]%#ேய
தPE3< வசEையQ தPதH. இத O O5I ைட1
(“QuickType”) b ேபாK% எ/; ெபயK. h,கR

ஒS ெசா'ைல ைட1 ெசaE3ைக5', அPத 
ெசா' எ/னவாக இSIO< எ/; கா%3<.
எ3QHI கா%டாக, “ambas,” என ைட1
ெசaE3ைக5', b ேபாK#' “ambassador,” 
எ/; கா%ட1ப3<. அH ேவM3< 
எ/றா', அE' ேட1 ெசaதா' ேபாH<. அH
ம%3g/A, h,கR ைட1 ெசaத ெசா கைள
அAPH, அ3Qத ெசா' எ/னெவ/;< 
கா%3<. எ3QHI கா%டாக “HI, how are,” என
ைட1 ெசaதா', அ3Qத ெசா'லாக “you.”
எ/; கா%3<. இPத ெசா கைளI கா%3< 
O5I ைட1 பாK உ,க.IO ேவMடா< என
h,கR எMNனா', b ேபாK3IO ேமலாக
உRள dAய பாfைனQ ெதா%3 இnQH 
B%3B%டா' ேபாH<.

10.ெடL87 x$y ப<\]k ஷாM7 க7 ^கJ:
ெபfய அளBலான ெடIe%ைட sM3<
sM3< ைட1 ெசaEடQ ேதைவ எ|', அத O
ஷாK%க%bஒ/ைறஅைமQH,அவ ைறம%3<
அnQEனா'ேபாH<.எ3QHIகா%டாக,உ,கR
g/ அ�ச' \கவf5ைன 2ைழ5'லாம'
ம றவKக.IOQ ெதfBIகேவ BS<[�KகR.
ஒvெவாS \ைறc< ைட1 ெசaதா', ஏேதT<
ஒS 2ைழ ஏ படலா<. இதைனQ தBKIக,
@@ எ/ற bகைள அnQEனா', உ,கR g/
அ�ச' \கவf தானாக ைட1 ெசaE3<
வைக5' அைமIகலா<. இPத ஷாK% க%
bகைளI ெகாM3, இ/T< பல BPைதகைள
ேம ெகாRளலா<. ஓfS எnQHIகR, ஒS
பQEையேய ெகாM3 வS< வைக5'
அைமIகலா<.

ேமேல தர1ப%ட #1e தBர இ/T<
dல பயTRள OA1[க.< உ,க.IOI 
>ைடIகலா<. ஆனா', இைவ எ'லா< 
ேதைவ இ'ைல; எ/னா', ேவகமாக
ைட1 ெசaEட \#c<. ஆனா', Eைர5' 
அ'லேவா b ேபாK% இSI>றH எ/;
கவைல1ப%டா', த ேபாH kைறய [.�Q b
ேபாK%கR >ைடI>/றன. அவ ைற உ,கR 
ஐேப% அ'லH ஐேபாTட/ இைணQH
ெசய'ப3Qதலா<.
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சlக இைணய தளமா>ய ேபe[I,
அMைம5', ‘Legacy Contact’ எ/T<

�' ஒ/ைற1 [Eயதாக அA\க1ப3QEcR
ளH. இத/ lல<, இQதளQE' அIகiM%
ைவQHRள ஒSவK இறPதா', அவSைடய
அIகiM%#ைன, அவf/ பIகQEைன
kKவ>Iக ஒSவைர kயgIO< வசE தர1ப%
3RளH.

நாேம நமIகான வாfைச kயgI
கலா<. இவK ந< பIகQE' தக வ'கைள1
பEயலா<; நMபKக^/ ேவM3
ேகாRகைள kKவ>Iகலா<. ந<
\க1[ பIக<, அE' உRள 
ேபா%ேடாIகR ம ;<
நா< ேதI> ைவQHRள
தகவ'கைள, இறPதவK
சாKபாக kKவ>Iகலா<.
ஆனா', அவKகR நா<
லாI இ/ ெசaவH
ேபால ந< பIகQE'
ெச'ல \#யாH. ந<
த|1ப%ட தகவ'
கைள1 ப#Iக இயலாH.
ைட<ைல/ ம ;< \/[
நா< இ%ட ைலI ம ;<
கெமM%கைள1 ப#Iக \#-
யாH.

பல வா#IைகயாளKகR, தா,கR இறPத
2/னK, த,க^/ பIகQE O எ/ன கE 
ஏ ப3< எனI கவைல1 ப%டதா', இPத
ஏ பா%#ைன ேபe[I ேம ெகாM3RளH
என ேபe[I k;வன வைல மைன1 பIகQE'
தர1ப%3RளH. இதைன http://newsroom.fb.com/
news/2015/02/adding-a-legacy-contact/ எ/ற
\கவf5' உRள தள1 பIகQE' காணலா<.

ேபe[I எ/பH நMபKகR ம ;< ந< 
O3<பQEனSட/ ெதாடK[ ெகாM3,

ஒSவSIெகாSவK தகவ'கைள,
அ/ைப1 ப>KPH ெகாRவத 

கான இட< ஆO<. ஆனா',
பலSIO இHேவ ந<ைம-
B%31 2fPத ஒSவf/
kைனைவ1 ேபா ;<
இடமாகi< உRளH.
ேபe[I வா#Iைக-
யாளK ஒSவK இறPத 
2/னK, அவf/ பI
கQEைன அவf/
வாyIைக, நMபKகR
ம ;< அTபவQE/

kைனBடமாக மா A1
ேபா றலா<.
இPத வைக5' இPத

‘Legacy Contact’ �' நமIO உத

ேப;<& அ&க>@1A8! வாCD
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i>றH. ஒSவK இறPH B%டாK எ/பH உ;E
யாகQ ெதfPதiட/, அவSைடய அIகiM%,
அவf/ kைனBடமாக மா ற1ப3<. அவf/
வாfசாக அAய1ப%டவK, அவSைடய கால1
பIகQE/ தைல12' அவK மரண< OAQத
தகவைல அைமIகலா<. இHவைர அவSட/
ெதாடK2' இ'லாம', த ேபாH ேபe[I
தளQE' இைணc< நMபKகR ம ;< உறBனK
க^/ ேவM3த'க.IO1 பE' அ^Iகலா<.

பIகQE' உRள படQைதc<, கவK ேபா%
ேடாBைனc< அ1ேட% ெசaEடலா<.

இPத வாfைச kயg1பவK, த/ மரணQ
E O1 2/னா', த/ வாf சாக_ ெசய'பட
இS1பவK, த/Tைடய ேதKPெத3Iக1ப%ட
தகவ'கR, ேபா%ேடாIகR ஆ>யவ ைறQ தர
BறIக< ெசaEட \/பாகேவ அTமE அ^I
கலா<. ஆனா', வாfசாக_ ெசய'ப3பவK,
இறPதவK ேபால அவK பIகQE' லாI இ/ 
ெசaH, ெசய'பட \#யாH. அவf/ த|1 
ப%ட தகவ'கைள1 ெபறi< \#யாH.

இPத வாf` kய மன< ெசaEட, எ1ப#
‘Legacy Contact’  �ைல1 பய/ப3QHவH?
உ,கR பIக< ெச/; ெச%#,e (settings)
EறIகi<. ெதாடKPH Security ேதKPெத3I
கi<. 2/னK, அ1பIகQE/ bழாக உRள
Legacy Contact எ/பதைனQ ேதKPெத3Iகi<.
இதைனQ ேதKPெத3Qத 2/னK, h,கR வாf
சாக kயg1பவSIO, ெமேச� ஒ/; அT1
பலா<. BS1ப1ப%டா', ேதKPெத 3Qத தக
வ'கைள, பட,க^/ ெதாO Eைய தரBறIக<
ெசaEட அTமE தரலா<.

OA12%டவK இறPத 2/னK, அQத கவ'
உ;E ெசaய1ப%ட 2/னK, அவf/ பIகQE' 
அவf/ ெபயSIO ேமலாக, “அவK kைன
வாக” எ/T< ெபாS^', “Remembering”  
எ/ற ெசா' ேசKIக1ப3<. 

இPத வாf` அைமIO< �', \தu' அெம
fIக நா%#/ வா#IைகயாளKக.IO வழ,க1-
ப3>றH. 2/னK, ப#1ப#யாக, ம ற நா%ட
வSIO< வழ,க1ப3<.

எ/ நMபKகR பலK தா,கR [ைக 2#1
பதைன k;Qத இS1பதாகI ]A, அத 

கான நாைளc< அAB1பாKகR. [QதாM3
ெதாடIகQE' இQதைகய சபத,கைள எ31
பவKகேள அEக<. இE' எ/ன ேவ#Iைக
எ|', இவKக^' பலK அ3Qத ஆM3< இேத
அAB1ைப ெவ^53வாKகR. அMைமI
காலமாக, dலK, உMைம5ேலேய [ைக
2#1பைத k;Qத \ய d1பதாகi<, அத 
கான இைணய தள< எHi< உRளதா எனI 
ேக%டாKகR. அைனவS< இைணய< பய/ப-
3QHேவாK எ/பதா', அவKக.IO இைணய<
ந'ல க%31பா3 அEகாfயாக_ ெசய'
ப3< என எMN, அ1ப#1ப%ட ஒ/ைற
இைணயQE' ேத#ேன/. அ1ேபாHதா/
எ/ கMN' ப%டH http://smokefree.gov/. 
இPத தள< இH ேபால BS1ப< உRளவK
கைளQ Eைச மாறாம' ெகாM3 ெச'>றH.
அத O1 பல வYகைளI ைகயாR>றH.

இPத இைணய தள< ெச/ற iட/,
\தu' [ைக 2#1பEuSPH ெவ^ேயற
உ,கைளQ தயாK ெசaH ெகாR>zKகளா?
எ/ற Bனாiட/ ஒS 2fBைன1 பாKI
கலா<. ஏென/றா', ெவO கால< [ைக 
2#IO< ஒSவK, k_சயமாa k;Q Hவத 
கான \#Bைன எ3Iக ேவM3<. அE'
உ;Eயாa இSIக ேவM3<. 2/னK, அ3QH
தர1ப3< 2fB', எPத எPத வYக^'

[ைக 2#1பதைன k;Qதலா< எ/; பல
வYகR எ3QHைரIக1ப3>/றன. ேமw<,
இPத1 பழIகQEனா' ஏ ப3< மன அnQத<, 
சQதான உணBைன எ3QHI ெகாRவH,
உட ப5 dகளா' ந'ல ெசய'பா%3ட/
இS1பH என1 பல 2fiக^' அAi
ைரகR வழ,க1ப3>/றன. [ைக1பவKகR
எ'லாS< ஒS \ைற இPத தள< ெச/; 
பாKQதா', நமIகாக இQதைன \ய  dகR 
எ3QH தகவ'கைளQ தPESI>றாKகேள
எ/; ஆ_சfய1ப%3, [ைக1பதைன k;Qத
\ய d1�KகR. இPத இைணய தளQE/ 
\கவf http://smokefree.gov/

<ைக ZAJபைத [\]த பல வ^க"
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தைல#%கைள(
தானாக அைம-க

{'கR ம ;< பSவ இதyகைளQ தயாfI
ைக5', ேவK% டாOெமM%க^', dல
OA12%ட பட,கR, அ%டவைணகR,
ேட2RகR ஆ>யவ A O தைல1[கR
அைமQE3ேவா<. எ3QHI கா%டாக, டாO
ெமM%க^' உRள அைனQH ேட2Rக
.IO< “Table” எனQ தைல12%3, ஒvெவா/
ைறc< “Table1,Table2, Table3” என அைமIகQ
E%டg3ேவா<. ேவK% இதைன உணKPH
ஒvெவாS\ைற ேட2R அைமIO< ேபாH<,
தானாகேவ இPத தைல12ைன அைமQHI
ெகாR.< வைக5', ெச% ெசaEடலா<.
இேத ேபால பட,கR ம ;< 2ற ஆ1ெஜI%-
கைள அைமIைக5w< இPத தைல1[கைளI
ெகாM3 வரலா<. இத OI byIகா�<
\ைற5' ெச%#,e அைமIகi<.
1. டாOெமM%ைடQ EறPH ெகாR.,கR.

ேக1ஷ/ டயலாI பாIைஸI ெகாM3 
வாS,கR. இத O, உ,கR ேவK% ெதாO1[ 
ேவK% 2007IO \Pைதயதாக இSPதா',
Insert அnQE, >ைடIO< ெமTB'
Reference>Caption எனQ ேதKPெத3Iகi<.
இ1ேபாH Caption எ/ற dAய க%ட<
>ைடIO<. இE' h,கR தர BS<[< 
தைல1[ ம ;< இPத தைல1[ எத காக
எ/பைத ேட2R, பட< ம ;< ேவ;
ஆ1ெஜI% எ/பைதQ ேதKPெத3Iகi<.

2. ேவK% 2007 ஆக இSPதா', f1ப|'
References ேட1 ேதKPெத3QH, 2/னK
Captions O�12' Insert Caption எ/பE'
>^I ெசaEடi<.

3. அ3QH AutoCaption ப%ட|' >^I ெசaE
டi<. ேவK% இ1ேபாH AutoCaption டயலாI
பாIைஸI கா%3<. இE' ஒS ஆ1ெஜI%
பாIe >ைடIO<. எPதBதமான ஆ1ெஜI%
எ/பதைன இE' ேதKPெத 3QH #I மாKI 
அைமIகi<. எ3QHI கா%டாக, h,கR

அைமIO< ேட2Rக.Iகான தைல1[ 
அைமIக BS<2னா', Microsoft Word Table
எ/பதைனQ ேதKPெத3Iகi<.  இ,O Use
Label எ/ற by Bf ெமTBைன1 பய/ப
3QE, எPத ெசா' ேட2R அ'லH ேவ; 
ஆ1ெஜI% ேமலாகQ தைல1பாக வர ேவM
3ேமா, அPத ெசா'ைல ைட1 ெசa Eடi<.
இதைன அ3QH Position எ/ற byBf
ெமTBைன1 பய/ப 3QE, இPத தைல1[
எ,O வர ேவM3ேமா, அPத இடQ EைனQ
ேதKPெத3Iகi<. இைவ எ'லா< \#Pத
2/ ஓேக >^I ெசaH ெவ^ ேயறi<.

ெட-01
எ3ைல- ேகா5 பய8ப5(த
ேவK% டாOெமM% தயா f1பவKகR, 
Print Layout B�B' த,கR ெடIe%ைட
அைமQதா', அE' கா%d அ^IO< ெடIe% 
எ'ைலI ேகா3 அவKக.IO gகi< உத
Bயாa இS1பைதI காணலா<. இைவ [R
^களா' ஆன ேகா3கR. h,கR அைமIO<
ெடIe% எPத அளB OR ம% 3ேம இSIO< 
எ/பதைனI கா%3<. இPத ெடIe% எ'ைலI
ேகா3க^/ #e2ேளையI கM%ேரா' ெசa
Eட byIகா�< வY கைள1 2/ப றi<.
1. Word Options டயலாI பாIைஸI ெகாM3

வரi<. ேவK% 2007', ஆ�e ப%ட/ 
>^I ெசaH, bழாக உRள Word Optionsப%
டைன >^I ெசaEட ேவM3<.

2. இPத டயலாI பாI�/ இடH பIக< உRள
Advanced எ/பE' >^I ெசa Eடi<.

3. இ,O >ைடIO< ஆ1ஷ/e ப%#யu'
மiைஸ உS%#I ெகாM3 ெச'லi<. Show
Document Content எ/ற 2fB' k;Qதi<.

4. Show Text Boundaries எ/ற ெசI பாI�'
#I அைடயாள< ஏ ப3QEனா', ெடIe% 
எ'ைலI ேகா3 கா%ட1ப3<. எ3Q H
B%டா' கா%ட1பட மா%டாH.
ேதைவயானைத ஏ ப3QEய 2/னK, ஓேக

>^I ெசaH ெவ^ேயறi<.
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9ளவ;ைய மட-< அைம-க
ேவK% டாOெமM% ஒ/ைற அைமIைக5', 
பல ேவைளக^', hள மான இைணய \க வf
ஒ/ைற அைமIக ேவM#ய �ykைல ஏ 
ப3<. இைணய \கவfக.Iகான u,I எ1
ேபாH< ஒேர ெசா' ேபால hள மாக இSIO<.
இH வலH மாK$/ அSேக வSைக5',
அதைன ஒS ெசா'லாக எ3QHI ெகாM3,
ேவK% [ேரா>ரா<, அPத இைணய \கவf
\nவைதc<, அ3Qத வfIOI ெகாM3
ெச'w<. இதைன Word Wrapping எனI ];
>ேறா<.

இதனா' வலH மாK$|' அழ>/A
இைடெவ^ ஏ ப3<. இரM3 பIக\<
அைல/ ெமM% எ|', \த' வf5' எnQ-
HIக.I>ைடேய அழக ற இைடெவ^ ஏ 
ப3<. இPத dIகu/A அைமIக ேவK% ஓK 
ஆ1ஷ/ தPHRளH.
அதைனQ ேதKPெத3QH
அ ை ம Q H B % ட ா ' ,
இைணய \கவf அ'
லH gக hளமான
ெசா' ேதைவ1ப%ட
இடQE' 2fIக1ப%3
அைமIக1ப3<.

டாOெமM%ைடQ
EறPH கKசைர எPத
இடQE' இைணய \க
வfைய1 2fIக ேவM
3ேமா, அPத இடQE'
ெகாM3 ெச'லi<.
ெபாHவாக eலா�
என1ப3< சாai
ேகா%#/ அSேக
2fIக BS<[ேவா<.
இPத இடQE' கK
சைரI ெகாM3 ெச/; k;Qதi<. அ3QH
Insert ேட12' >^I ெசaEடi<. அ3QH
Symbols OS12' Symbol எ/பE' >^I
ெசaEடi<. 2/னK, More Symbols எ/பைதQ
ேதKPெத3Qதா', Symbols டயலாI பாIe
EறIக1ப3<. ேவK% 2003', Insert ெமTB
ேலேய Symbol 2fBைன1 ெபறலா<. இதைன
அ3QH, Special Characters எ/ற ேட12ைனQ
ேதKPெத3Iகi<. >ைடIO< BMேடாB',
No -Width Optional Break எ/பE' >^I ெசaE
டi<.

இvவா; 2fQHBட1ப%3Rளதா
எ/; h,கR c.ஆK.எ'. \கவfைய e>�|'
பாKQH ெசா'ல \#யாH. ஆனா' 2fIக1-
ப%#SIO<. இதைனI க%டாய< பாKIக
ேவM3< என எMNனா', பாரா>ரா1
2ேரI கா%3வத கான ஆ1ஷைனQ

ேதKPெத3Qதா', அைனQH பாரா மாKIகKக-
.ட/, இPத 2fQத இட\< கா%ட1ப3<.
2fQத இடQE' dAய hR க%ட< ெதfc<. 
இைணய \கவf தா/ எ/ A'ைல. எPத
hள ெசா'ைலc< இH ேபால 2fQH 
அைமIகலா<.

எ=கைள- ெகா=5
ேம>ேகா? @Aக?

ேவK% டாOெமM% உS வாIOைக5',
பல இட,க^' ேம ேகாR OAகைள1 பய/
ப3QH>ேறா<. dல ேவைளக^', நா<
ஒS வைக OAm%#ைன அைமQதா', ேவK%
தானாக அதைன மா ;<. இH மாறா kைல5'
தானாக மா A அைமIO< வைக5' ேவK% 
ெச% ெசaய1ப%#S1பHதா/ காரண<.

இவ ைற மா றாம'
அைமIக, ஆ%ேடா
கெரI% BMேடா ெப ;
(Tools | AutoCorrect//
AutoFormat As You Type
மா ற ேவM3<. இத O
இ/ெனாS வYc<
உRளH. இPத ேம ேகாR
அைடயாளI OAகR
அ1ப#ேய உ,க.IOQ
ேதைவ எ/றா' அPத
அ ை ட ய ா ள , க ை ள
b ேபாK#' ேவ; ஒS வY
lல< ஏ ப3Qதலா<.

ஆ'% அnQEயவா;
0147 எ/ற எMைண
ந<லாI b ேபாK#' ைட1
ெசaதா',  ெதாடIக
kைல5' அைமIக1ப3<

ட[R ெகா%ேடஷ/ அைட யாள< >ைடIO<.
ஆ'% அnQEயவா; 0148 எ/ற எMைண

ந<லாI b ேபாK#' ைட1 ெசaதா', \#c<
kைல5' அைமIக1ப3< ட[R ெகா%
ேடஷ/ அைடயாள< >ைடIO<. 

ஆ'% அnQEயவா; 0145எ/ற எMைண
ந<லாI b ேபாK#' ைட1 ெசaதா', ெதாடIக
kைல5' அைமIக1ப3< d,>R ெகா%
ேடஷ/ அைடயாள< >ைடIO<. 

ஆ'% அnQEயவா; 0146 எ/ற எMைண
ந<லாI b ேபாK#' ைட1 ெசaதா' \#i
kைல5' அைமIக1ப3< d,>R ெகா%
ேடஷ/ அைடயாள< >ைடIO<. ஒ/ைற 
kைனB' ைவQHI ெகாR .,கR. இPத எM
கைள ந< லாI b5ைன அnQE1 2/ அத/
bழாக உRள b ேபாK3 lல< ைட1 ெசaEட
ேவM3<.
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சாC1கD3 ேட1டா ேலE?
எIெஸ' ஒKI �%#' சாK%க.IO ேட%டா
ேல2R அைம1பH அPத சாK% ெதf BIO<
\I>ய தகவ'கைள எ3QHI கா%3<.  h,கR
அைமIO< சாK% பாKம%ைட1 ெபா;QH
இPத ேல2RகR தகவ'கைளI கா% 3வE'
dற12ட,கைள1 ெப;>/றன. இH எ1ப#
எ/; பாKIகலா<.

எ3QHI கா%டாக h,கR ஒS ைப – சாK%
அைமQதா' அE' ேட%டாB கான ேல2R
இ'ைல எ/றா' k_சய< தகவ'கR எ/ன
ெசா'ல வS>/றன, ஒ/;Iெகா/; எ1
ப#Q ெதாடK [ைடயன எ/; ெதfயாH. இPத
ேட%டா ேல2Rகைள எ1ப# அைம1பH
எ/; காணலா<. எIெஸ' 2007 பய/ப3QH
பவKக.IO:
1. \தu' எPத சாK%3IO ேட%டா ேல2R

அைமIக ேவM3ேமா அத/ sH >^I
ெசaH இயIகi<.

2. ேலஅi% ேட1 f1ப/ கா%ட1ப3வதைன
உ;E ெசaEடi<.

3. இE' உRள Data Labelsஎ/ற �ைலI >^I
ெசaEடi<. இPத வைக5' எPத இடQE'
ேட%டா ேல2Rகைள அைமIக ேவM3< 
எ/பத O பல ஆ1ஷ/கைள எIெஸ' தS-
>றH.

4. எ,>SPதா' dற1பாக அPத ேல2R த/
பNைய_ ெசaE3ேமா அ,O ைவIகi<.
அ3QH எIெஸ' 2003 பய/ப3QHப

வKக.IO:
1. \தu' எPத சாK%3IO ேட%டா ேல2R

அைமIக ேவM3ேமா அத/ sH >^I
ெசaH இயIகi<.

2. 2/ Chart ெமTBuSPH Chart Options
எ/T< 2fBைனQ ேதKPெத 3Iகi<.
இ,ேக Chart Options டயலாI பாIe
>ைடIO<.

3. இPத பாI�' உRள Data Lables எ/T<
ேட2ைனQ ேதKPெத3Iகi<.இPத டயலாI 
பாI�' இடH பIக< ப'ேவ; வைகயான
ேட%டா ேல2RகைளI கா%3<. உ,க.
ைடய சாK%#/ த/ைமIேக ப  கா%ட1
ப3< ேட%டா ேல2Rக^/ எMNIைக
ம ;< த/ைம மா;<.

4. இPத ேட%டா ேல2Rகைள1 பாKQதா' 
அ#1பைட5' ஐPH வைககR இS1பைத 
உணரலா<. ஒvெ வா/;< ேட%டாB/
த/ைம ம ;< ேல2^/ வைக ஆ> ய
வ ைற இைண1பE' ேவ; ப%#SIO<.
இவ AuSPH உ,கR ேநாIகQைத ெவ^I
கா%3< dறPத ேல2RகைளQ ேதKPெத3I
கலா<.

5. OK >^I ெசaEடi<. சாK% ேல2Rக
.ட/ வ#வைமIக1ப%3 கா%ட1ப3வ
த O தயாராக இSIO<.

வ;ைச வைக மா>றG
எIெஸ' ஒKI �% ஒ/ைற உSவாI >5S1

�KகR. ெதாடKPH வS< ேட%டாைவ கணI
>%ட 2/னK ெந%3 வfைச5' உRளைத1 
ப3Iைக வfைச5w<, ப3Iைக வf ைச5'
உRளைத ெந%3 வfைச5w< மா Aனா' 
இ/T< dற1பாக இSIO< என h,கR E%-
டgடலா<. அ'லH ஏேதT< ஒS வைக5'
உRளைத ம%3< மா A அைமIக இ/ெ னாS
ஒKI �%#' எMணலா<. இதைன எ1ப# 
மா ;வH? நா/O அ'லH பQH ெச'கR
எ/றா' ஒvெவா/றாக ைட1 ெசa HBடலா<
எ/; h,கR \ய dIகலா<. இHேவ அEக
மான எMNIைக5' ெச'கR உRள ஒKI 
�%டாக இSPதா' எ/ன ெசaவH?

எIெஸ' இத O அSைமயான ஒS வY
தPHRளH. எPத ெச'க^' உRளைத மா ற 
ேவM3< என E%ட g3>zKகேளா அPத
ெச'கR அைனQைதc< ேதKPெத3,கR.
2/ கM%ேரா'+d அnQE கா12 ெசaE
3,கR. அ3QH எ,O மா றQ Hட/ வf-
ைசைய அைமIக ேவM3ேமா அPத இடQE' 
\த' ெச'wIO_ ெச'w,கR. 2/ ALT + E
+ S அnQH,கR.அ'லH எ#% ெமT ெச/;
ேபe% eெபஷ' எ/T< 2fB' >^I 
ெசaE3,கR. இ1ேபாH ேபe% eெபஷ'
எ/T< dAய BMேடா >ைடIO<. இE' 
பல ஆ1ஷ/e தர1ப% #SIO<. எ'லாவ 
A O< bழாக %ரா/eேபாe (Transpose) எ/;
ஒS ஆ1ஷ/ >ைடIO<. அதைனQ ேதKPெத-
3QH ஓேக >^I ெசaதா' h,கR எEKபாKQத-
ப# மா ற,கR ஏ ப% #SIO<.
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xMேடாe ஆ1பேர%#, deடQE' இய,>
வPத ”]OR டாI” வசE இ| வா#I

ைகயாளKக.IOI >ைடIகாH. ஒSவSI
ெகாSவK உைரயா#I ெகாRள gகi<
பயTRள கSBயாக ‘‘$ டாI” என1ப3<
]OR டாI இய,> வPதH. ஆனா', தா/
வழ,> வS< வசEகR அைனQைதc<
ஒேர Oைட5/ by ெகாM3 வS< ெசய'
பா%#ைன ]OR ேம ெகாM3 வSவத/
எEெராuயாக, இPத நடவ#Iைக ேம ெகாRள1
ப3>றH. தா/ வழ,O< ]OR Hangouts
lல< இPத வசEைய1 ெப ;I ெகாR
.மா;, த/ வா#IைகயாளKக.IO, ]OR
அAi;QEcRளH. 21ரவf 23 \த' ”$ டாI”
வசEைய ]OR k;QE உRளH. (இ|, தK%
பாK%# [ேரா>ரா< lல< (எ.கா. http://goo.gl/
FSbCX5) இதைனQ ெதாடPH ேம ெகாRளலா<
எ/றாw<, அைவ ]OR அ,bகார< ெப றைவ
இ'ைல எ/பதா', ஏேதT< 2ர_ைன
ஏ படலா< எ/; ]OR எ_சfQHRளH.

இத/ 2/னN எ/ன எ/; பாKIகலா<.
உல>' gக1 ெபfய அளB', ெமாைப'
சாதன,க^' த/Tைடய ஆ1பேர%#,
deடQEைனI ெகாM3 வPத ]OR
k;வனQதா', அைனவS< ந<2Iைகcட/

ஏ ;I ெகாRளI ]#ய இ/eடM% 
ெமேச$, deடQEைனQ தர இயலB'ைல. 
\தu' வா%e அ1 ெமேச$, E%டQEைன 
]OR வா,>ட \ய d ெசaதH. 1000 ேகா#
டாலK வைர தர \/ வPதH. ஆனா', ேபe[I 
k;வன<, gக_ சாHKயமாக, அதைன 1,900 
ேகா# டாலSIOQ த%#_ ெச/றH. 

எனேவ, ]OR k;வனQE O, ]OR 
1ளe சாKPத த/Tைடய “ேஹ, அi%e” 
[ேரா>ராgைன B%டா' ேவ; வY இ'ைல 
எ/ற kைலIOQ தRள1ப%டH. ேஹ, 
அi%, ெமேச� ம ;< அைழ1[க.Iகான
வசE ெகாMடதாக இய,O>றH. இE' பல 
]3த' வசEகR இSPதாw<, EனPேதா;< 
]OR தS< வசEகைள1 பய/ப3QHபவKகR
]ட, ]OR ேஹ, அi% தS< வசEகைள1 
பய/ப3QதQ தயாராa இ'ைல. 

அMைம5' எ3Iக1ப%ட கணIெக312/
ப#, ெச/ற ஜனவf 2015', வா%e அ1 70
ேகா# வா#IைகயாளKகைளc<, B ேச%
(WeChat) 50 ேகா# ேபைரc< ெகாM3RளH.
த ேபாHதா/ இPத 2fB' வPESIO< ைஹI
(Hike) 3.5 ேகா# ேபைரQ த/ வா#IைகயாளK
களாகI ெகாM3RளH. ஆனா', ]OR
தS< ேஹ, அi% வசEைய gகI

 !" டா& இ( இய*கா,
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OைறவானவKகேள பய/ப3QE வS>/ற
னK. எQதைன ேபK மாதPேதா;< இதைன1
பய/ப3QH>/றனK எ/ற தகவைல ]OR
ெவ^5டB'ைல.

]OR ேபா/ அைழ1[கR, எe.எ<.எe. 
ெமேச$, ம ;< �#ேயா கா/பர/d,
ஆ>ய அைனQைதc< ஒேர Oைட5/ by
ெகாM3 வர \#i ெசaH, அத O $ டாI
ேதKPெத3QதH. ஆனா', இ1ேபாH E¢ெரன, 
அதைனc< B%3B%3, ேஹ, அi% வச
Eைய1 பய/ப3QHமா; வா#IைகயாளK

கைளI ேக%3I ெகாM3RளH.
]OR ேஹ, அi%, ம றவ A' நமIOI

>ைடIகாத dல வச EகைளI ெகாM3RளH.
எ3QHI கா%டாக, இE' பலK ஒS On வாக 
ேச%#, ெசaEடலா<. இPத வசE gகi< எ^
ைமயாIக1ப% 3RளH. ஆனா', பலK இPத
வசE இS1பதைன அAயாதவKகளாகேவ உR
ளனK. அMைம5' ]OR ேஹ, அi% [ேரா
>ராg O ெவ^5ட1ப%ட அ1ேட% ைப',
அதைன eைக1 [ேரா>ராg O1 ேபா%#யாக
அைமQதH.

ெநா#IO ஒ/; அ'லH இரM3 ெமகா 2%
ேவகQE' இைணய இைண1[ >ைட1பேத
அfதான ேவக< எ/; நா< பழIக1ப%3I
ெகாM#SIO< ேவைள5', ெநா#IO
20, 40 ம ;< 60 ெமகா 2%e ேவகQE',
OைறPத க%டணQE' இைணய இைண1[ 
தS< பNைய, ெப,க£Sைவ_ ேசKPத அ%
fயா க/ெவKெஜ/e ெடIனால$e (Atria
Convergence Technologies (ACT))எ/T< k;
வன< ேம ெகாM3RளH.

ஏ.d.#. ைபபKெந% எ/ற ெபயSட/
இய,O< இPத k;வன<, \/[ ைஹத ரா
பாQE' இய,> வPத அEேவக 2ரா%ேபM%
இைண1[ தPH வPத �< ெடu k;வனQைத
வா,>யH kைனBSIகலா<. �< ெடu
k;வன<, 2011 ஆ< ஆM#', மாத< ஒ/
;IO �. 2,500IO 20 ெமகா 2%e ேவகQE' 
இைணய இைண12ைனQ தPH வPதH.

இதைன வா,>, த ேபாH
ஏ.d.#. ைபபKெந% எ/ற ெபயf'
த/ைன BfவாI>I ெகாMட k;வன<,
த ேபாH ஆPEர மாkல<, ெதw,
கானா, கKநாடகா ம ;< தgyநா%#'
ப'ேவ; இைணய இைண1[ E%ட,கைளQ
தS>றH.

மாத< ஒ/;IO �.1,999 க%டணQE'
அளB'லா ேட%டா பய/ப3QH< வைக5',
ெநா#IO 60 ெமகா 2%e ேவகQE' இைணய

இைண12ைனQ தS >றH. �.1,399IO,
40 ெமகா 2%e ேவக\<, �. 1,049IO,
20 ெமகா 2%e ேவகQEw< இைண1 2ைனQ
தS< E%ட,கைள அA BQHRளH.

BைரB' வKQதக_ ெசய'பா% # O
250 ெமகா 2%e ேவகQE' இைண1[ தS< 
E%டQEைனc< ேம ெகாRள இSI>றH.

ஏ.d.#. k;வன<, இைணய இைண1 2 O 
ஆ1#க' ைபபK ேக2ைள1 பய/ப 3QH
>றH. இைணய இைண1[ட/ ேக2R #.B.
இைண12ைனc< தS>றH.

த ேபாH ைஹதராபாQ நகf' 4 ல%ச<
சPதாதாரKகைளc<, ெப,க£SB' 1.5 ல%ச<
ேபKகைளc< இPk;வன< ெகாM3RளH.

த,கR k;வனQE/ BfவாIக1
பNக.Iகான ]3த' lலதனQEைன, ப/
னா%டளB' இPத k; வன< ெப  ;RளH.  
ஒvெவாS நகSIO< �.100 ேகா# lலதன_
ெசலi ெசaEட E%டg%3RளH.

இPEய அளB' இPத k; வனQE/
ெசய'பா3கைள மIகR எEKபாKI>/
றனK. ஏென/றா', த ே பாH இைணய
ேசைவ வழ,O< k;வன,கR, க%ட
ணQைத அEக அளB' வ�uQH வS< 
kைல5', ஏ.d.#. k;வன< வS< kைல5',
ேபா%#5/ கார ணமாக, க%டண< அEக
அளB' OைறIக1ப3< என மIகR எEKபாKI-
>/றனK.

ஏ.a.A. ைபப. ெந1 தbI
அEேவக இைணய இைணJ<
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–பாரO–
ெச/ற இதY', ேபe[I ம ;< fைலய/e
k;வன< இைணPH இPEயாB' இலவச
இைணய இைண12ைனQ தS< E%ட<
OAQHQ தகவ'கR தர1ப%டன. Internet.org
எ/T< �' OAQH< அதைன_ ெசய'ப3Q
HவH OAQH< #1e இSPதன. பல வாச
கKகR, அPத தள< ம ;< �' OAQH< ேகR
BகR ேக%டனK. Bfவான தகவ'கைளQ தர
ேவM3< எனI ேக%3RளனK. அH ம%3
g/A, இPத தள< அைமQதH OAQH<, எ1
ப# ம ற நா3க^' இய,O< த/ைம இ,O< 
இைணவாக_ ெசய'ப3>றH எ/பH OAQH<
தகவ'கR தS<ப# ேக%3RளனK. இேதா
அவKக^/ BS1ப,கைள kைறேவ ;< தக
வ'கR.

இ/டMெந7 டா7 ஓ.ஆM.�. எ/ப] எ/ன?

ேபe[I k;வன<, ெபfய அளB'
இய,O< ெமாைப' ேபா/ k; வன,க.
டT<, சா<ச, எfIச/ s#யா ெடI, ேநாI-
>யா, ஆ1பரா சா1%ேவK ம ;< Oவா'கா<
ேபா/ற ம ற தகவ' ெதாடK[ சாதன,கR 
தயாfIO< k;வன,க.டT< இைணPH,
2013 ஆ< ஆM#', Internet.org எ/பைத
அA\க1ப3QEயH. இத/ \I>ய ேநாIக<,
வளS< நா3க^' இைணய ேசைவ கைள \/-
ேன றமைடய_ ெசaவHதா/.

இைணய< எ/பH ந< வாyIைக5/
அ#1பைடI க%டைம12' ஒ/றாக மாAய
2/னK, பல நா3க^' gகI OைறPத அளB
ேலேய இைணய இைண1[ பய/பா3 உRளH 

எ/பH, அPநா3க^/ ெபாSளாதார வளK_
dையQ த31பதாO<. இலவச இைண12ைன 
இPத நா%#/ மIக .IOQ தS<ேபாH, இPத
தைடைய hIOவதாக அைமc<. ேபe[I
சlக தள< இPத இைண12ைன வழ,O<
ேபாH, இலவசமாகQ தகவ' பர1[த' ேம 
ெகாRள1ப3<. மIக .IO இைடேய ெதாடK[ 
அEகமாO<. இPத தகவ' ஓ%ட\<, மIகR
இைண1[< k_சயமாa ந'ல ெபாSளா
தார வளK_dைய ஏ ப3QH<. இத/ lல<,
ேபe[I உலக அளB' 400 ேகா# மIகைள
இைணIக \ய dI>றH.

இதனா[ ேப84L ��வன\OfX எ/ன லாபk?

வளS< நா3க^', இPத Internet.org \ய d
மIக.IO ஒS கவK_dயான BஷயமாO<.
இதனா', ேபe[I தள< மIக^ைடேய அத/
இலI>ைனc< தாM# வளK_d அைட>றH.
இPத \ய d5/ lல<, பல வளS< நா3-
க^' ஆழமாக1 பE >றH. இPத நா3கR,
தகவ' ெதாY' Z%பQE' வளS< நா3கR
ஆO<.

இPத வைக5' இPEயா, ேபe[I k;வனQ
E O ெபS< அளB' வளKவத கான வாa1-
[கைளQ தS>றH. ¤னா, அெமfIகாB O
அ3Qதப#யாக, இPEயா உலக அளB' l/
றாவH இைணய1 பயனா ளKகைளI ெகாM3R
ளH. ஏறQதாழ 24.3 ேகா# ேபK இைண யQE' 
உலா வS>/றனK. இS12T< இPEய
ஜனQெதாைக5' ெபS<பாலானவKகR, OA1
பாக >ராம1 [ற,க^' இS1பவKக.IO_
சfயான \ைற5', ேவகQE' இைணய 

இ-ட.ெந1
டா1 ஓ.ஆ..5.

எத8காக?
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இைண1[ >ைட1பE'ைல. >ராம1 [ற,
க^' இைணய1 பய/பா3 19 சத�தேம உR
ளH எ/ற தகவ' இதைன உ;E1ப3QH>றH.
ஆனா', ¤னா ேபா/ற நா3க^' >ராம1 [ற
இைணய1 பய/பா3 46 சத�தமாக உRளH
எ/ற தகவ', இPEயாB' இைத உயKQத ஏதா
வH \ய dகR எ3Iக1பட ேவM3< எ/ற
அவdயQைத உணKQH>றH.

இதைன உயKQத வாa1[கR இPEயாB'
த ேபாH அEகfQH வS>/றன. ஒvெவாS
ஆM3< 14% வளK_dையQ த ேபாH இP
Eய1 பயனாளKகR ேம ெகாM3 வS>/
றன. ேமw<, இPEயாB' ெமாைப' ேபா/
பய/பா3 40% அEகfQH வS>றH. இH ¤னா
Bw<, 2ேரd' நா%#w<, 25% அளBேலேய
உRளH எ/ற kைல5' இதைன அ#1பைட
யாகI ெகாM3, இPEயா இைணய1 பய/
பா%#ைன அEகfIகலா< எ/பேத, ேபe[I
k;வனQE/ E%டமாக உRளH. இதனா',
ேபe[I வளK_d அைடவHட/, Bள<ப
ர,கR சாKPத வKQதக\< அEகfIO< எ/;<
எEKபாKIகலா<. ேபe[I தளQE/ Bf
வாIகQ E%ட,க .IO இH உதB3<. த 
ேபாH ேபe[I தளQE/ வSமானQE', Bள<
பர,கR ெபfய அளB' ப,ெக3QHRளன.
Bள<பரதாரKக.IO< இPத \ய d அEக
வாa1[கைள அ^IO<.

இPEயாB', ஏறQதாழ 12 ேகா# ேபK பய/
ப3QH< தளமாக ேபe[I வளKPHRளH.
இத/ வளK_d5/ அ#1பைட5', உல>
ேலேய 100 ேகா# ேபைரQ த/ வா#Iைக யா
ளKகளாகI ெகாMட தளமாக வளர இத O 

அைனQH தOEகைளc< ெகாM3RளH.
வS< நா%க^', Internet.org ேபe[I தள<

ம ;< இPEய இைணய1 பயனாளKகR வளK_
d5' \I>ய1 ப,>ைனI ெகாM#SIO<.
இH, ம ற நா3க^w< இPத \ய dைய ேம 
ெகாRள ேபe[I தளQE O உ சாகQEைனc<
ந<2Iைகையc< தS< எ/; எEKபாKIகலா<.

எNத மLகJ பயனைடவாMகJ?

Internet.org வசEைய1 பய/ப3Qத BS< [
பவKகR, fைலய/e k;வனQE/ ெமாைப'
ேசைவ5ைன1 பய/ப3QHபவKகளாக இSIக
ேவM3<. மஹாரா�%ரா, தgyநா3, OஜராQ, 
ஆPEர மாkல<, ெதw,கானா ம ;<
ேகரளா மாkல,க^' இSIO< fைலய/e
வா#IைகயாளKகR \த' க%டQE' இPத வச
E5ைன1 ெப;>றாKகR. இPத ெதாைலெதா
டK[ மMடல,க^' இய,O< fைலய/e 
வா#IைகயாளKகR இPத வசEைய1 ெபறலா< 
எ/றாw<, இPத E%ட< இலIO ைவ1பH, 
எPதBத ேட%டா E%ட இைணய இைண1[< 
இ'லாம' இSIO< >ராம1 [ற மIக-
ைளQதா/. இவKக.ட/, இைணய இைண1-
2 கான E%ட,க.IO_ ெசலi ெசaEட
வசE5'லாம' இS1பவKகைளc< இPத
E%ட< \I>யமாகI OA ைவQHRளH.

இவKகR 40 இைணய தள,கைள
இலவசமாக அ�கலா<. த,க.ைடய
ெமாைப' ேபா|', ஆ1பரா g|,
அ'லH c.d. 2ரiசK lல< Internet.org 
தளQைத அ�>, இPத வசEைய1 ெப;<
வYைய1 ெபறலா<.
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ைமIேராசா1% k;வன<, அைனவS<
வா,O< Bைல5', த/Tைடய

¦gயா 532 �ய' d< eமாK% ேபாைன, இP-
EயாB' �. 6,499 என Bைல5%3 அA\
க1ப3QEcRளH. இPத ேபா|', WVGA #e
2ேள ெகாMட 4 அ,Oல Eைர உRளH. இE'
Oவா% ேகாK eநா1%ேரக/ 200 எe.ஓ.d.
1ராசசK 1.2 >கா ெஹK%e ேவகQE' 
இய,O>றH. இத/ ஆ1பேர%#, deட<
BMேடாe ேபா/ 8.1. 1ளா� இ'லாத 5
ெமகா 2Iெஸ' Eற/ ெகாMட 2/ [றI ேகம
ராi<, B.$.ஏ. \/[றI ேகமராi< தர1ப%
3Rளன.

இதைன அA\க1ப3QEய BழாB',
ைமIேராசா1% ெமாைப' ெத/|PEய1
2fB/ இயIOநK §தK ேப` ைக5', \த/ 
\தu' eமாK% ேபா/ பய/ப3QHபவKகR,
அE' >ைடIO< அைனQH வசEக^w<
எPதBதI Oைறபா3< இ/A த,கR ேபா/
இSIக ேவM3<. அHi< தா,கR வா,கI
]#ய Bைல5' >ைடIக ேவM3< என 
எEKபாK1பாKகR. அPத வா#IைகயாளKக^/ 
BS1பQEைன kைறேவ ;< வைக5' இPத
ேபா/ அைமPHRளதாகI OA12%டாK.

இPத ேபா|/ dற1ப<ச,கR:
800 x 480 2Iெஸ'கR ெகாMட 4 அ,Oல

எ'.d.#. Eைர
1.2 Oவா% ேகாK 1ராசசK, 1 $.2. ரா<

kைனவக<, 8 $.2. eேடாேர� ெமமf,
128 $.2. வைர அEக1ப3QH< வசE,
இரM3 d< இயIக<, 5 எ<.2. ேகமரா,

B.$.ஏ.ேகமரா, 11.6 gs த#ம/, 136.3 >ர< 
எைட, ெந%ெவாKI இைண12 O 3$, ைவ 
2, [.�Q 4 ம ;< $.2.எe. ெதாY' Z%
ப,கR உRளன. இத/ ேப%டf 1,560 mAh
Eற/ ெகாMடH. ெதாடKPH 12 மN ேநர< 
ேப`< Eற/ அ^I>றH.

ந'ல ப_ைச, இள� dக1[, ெவRைள,
கS1[ வMண,க^' இH >ைடI >றH.

ைம&ேராசாJ1
deயா 532 gயPaI

Vைல h. 6,499
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அைழ12/ அ#1பைட5' ம%3ேம ேபா/
கைள B பைன ெசaE3< E%டQEைன

ஒ/ 1ளe k;வன< த/ ஒ/ 1ளe ஒ/ ேபா/
க.IOI ெகாM3 வPH [Hைமைய1 பைடQ
தH. இPEய வா#IைகயாளKக.IO_ ெச/ற
21ரவf 10 அ/;, அைனவS< அைழ1[ இ'
லாமேலேய வா,>I ெகாR.< சwைகையQ
தPதH. அQHட/, எPத நா%#' எ'லா<, த/
ேபா/கR இைணய தள,கR lல< B பைன
ெசaய1ப3>றேதா, அ,O வாரQE/ ஒv
ெவாS ெசvவாaI >ழைம அ/;, யாK ேவM3
மானாw< வா,>I ெகாRளலா< என அABQ
HRளH. 16 $.2, ெகாRளளi ெகாMட d'I
ஒ5% ம ;< 64 $.2. ெகாRளளi ெகாMட
கS1[ ேபா/கைள, அைழ1[ இ'லாமேலேய
வா,>I ெகாRளலா<.

கடPத ஆ; மாத,களாகேவ ஒ/ 1ளe ஒ/
ேபா/கR B பைன ெசaய1ப%3 வS
>/றன. ப/னா%டளB', B 
பைனIO \/னதாகேவ,
ே ப ா/ க . I க ா ன
ே க % 2 ை ன 1
பEi ெசa
E 3 <

E%டQEைன, ெச/ற அIேடாபf' ஒ/ 1ளe
அA\க1ப3QEயH. B பைனIO \Pைதய
பEi dல மN ேநரQE' \#Iக1ப%ட
kைல5', எPத BதI க%31பா3< இ'லாத
B பைன 24 மN ேநர< ேம ெகாRள1ப3
>றH.

இPத B பைன E%ட,கR OAQH, ஒ/
1ளe Oேளாப' 2fB/ இயIOநK காK' ைப
];ைக5', dல மாத,களாகேவ, எ^தாக
வா#IைகயாளKகR ஒ/ 1ளe ேபா/கைள
வா,Oவத கான வYகR OAQH எMN வPத
தாகi<, அத/ ெதாடK_dயாக இPத வYகைள
அ A B Q H நைட\ைற1ப3QEயதாகi<
த/ வைல மைன_ ெசaE5' ெதf
B Q HRளாK.

ஆ ன ா ' ,
அ ை ழ 1 2/

ேபf' ேபா/
B  ப ை ன
ெசaE3<
E % ட <

ெதாடKPH ,
ெ ச v வ ா a I

>ழைம தBர ம ற
ஆ; நா%க^' ேம 

ெகாRள1ப3< எனI ]A
cRளாK. ப/னா%டளB',
ஒvெவாS ெசvவாaI>ழ

ைமc< லMட/ ேநரQE O
காைல 8 மNIO, க%ட ற B பைன

ேம ெகாRள1ப3< எ/;<, வா#I
ைகயாளKகR இதைன1 பய/ப3QEI

ெகாRளலா< எ/;< OA12%3RளாK.’

ஒmெவாb
ெசmவாn& oழைமqI
ஒ- Jள; ஒ-
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இMெடIe ெடIனால$e k;வன<,
அMைம5' த/Tைடய அOவா eடாK

eமாK% ேபா/ வf ைச5', அOவா
eடாK 2 (Aqua Star II) எ/ற

eமாK% ேபாைன, அA\க1
ப3QEயH. இE' FWVGA
#e2ேள கா%3< 5 அ,
Oல Eைர, எ'.இ.#.
1ளா� ெகாMட 8
ெமகா 2Iெஸ' Eற/
ெகாMட ேகமரா,
ஆM%ராa% 4.4
>%ேக% ஆ1ப
ேர%#, deட<,
1.2 >கா ெஹK%e
ே வ க Q E '
இய,O< 1ராசசK, 

5 ெமகா 2Iெஸ' Eற/
ெகாMட \/[றI ேகமரா
ஆ>யைவ இத/ dற1ப<

ச,களாO<.
இ E ' இரM3 d<

கைள இயI கலா<. 3$ 
ெந%ெவாKI >ைடI>றH.
இதைன அA \ க 1 ப 3 Q
H ை க 5 ' , இP k ; வ ன
ெ ம ா ை ப ' வ K Q த க 1

2fB/ தைலவK, இPத ேபா|' பாரா%டQ
தIக வைக5', ெச/சாK ெசய'ப3< ெதாY' 
Z%ப< அA\க1ப3Qத1ப%3RளதாகI OA1
2%டாK.

இத/ ம ற dற1ப<ச,கR: 1 $.2. ரா<
ெமமf,8$.2.eேடாேர�ெமமf,32$2வைர
அEக1ப3QH< வசE, இரM3 d< இயIக<,
ெந%ெவாKI இயIகQE O 3$, ைவ 2, [.�Q
4 ம ;< $.2.எe. ெதாY' Z%ப<. இத/
ேப%டf 2,000 mAh Eற/ ெகாMட தாO<.
இPத ேபா/ ெவRைள, கS1[, hல< ம ;<
>ேர வMண,க^' >ைடI >றH.

இத/ அEக ப%ச Bைல �.5,999.

இ@ெட&; 
அ!வா 
;டா. 2 
;மா.1ேபா-

 ைர#$ உ'ள )*+, -./ட$ 1/2ேள 
(LCD) 67 அ9:த:ைத< 2ரேயா-:தா$ 
 ைர ெக,A+ட வாE<F உ'ள7. எனேவ 
பா*ெக,1$ ேபாைன ைவ: Aைக#$ 
ஏேதMN OPைமயான அ$ல7 பா <F 
ஏSபA:த* O1ய ெபாT' ெமாைப$ 
ேபாMடU உரV* ெகாW1T*-றதா 
எUபைத* கவY:7Z ெசய$பட\N. ேபாN 
கவPக' அ$ல7 2ளா/1* கவPக' இ^த 
வைக#$ பா7கா<F தரலாN.

ெமாைபP AJ;
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xWேடா/ இUைசடP Fேரா -ராN என ஒU` 
இயa- வT வ7, தaக' க, A ைரைய< ப1:த 
2Uனேர ெதcய வ^த7. எU வd<F: ேதாழPக' 
இ $ உ`< 2 னPக ளா-, +Wேடா/ 10 
ட\Wேலா, ெசE7, பயUப A: < பாP:7 வT-
-ேறாN. பல ெசய$பா,A< 2ைழ கைள ைம*-
ேராசா<, i` வ ன:  Sd அM<2 வT -ேறாN. 
இதSd ஊ*க<ப A:   ய7 kaக' கட^த இT 
இதlகm$ அm:7'ள +/தாரமான தகவ$கேள.  
அைன: SdN நU..

க�!ெபாY6ய[ ப7ட வX!4 மாணவMகJ, 
O�!�M.

!ள* இU Fேரா - ராNகைள இய* d வ $ இoவ ள\ 
2ரZைன களா? ஆனாrN, s9 ைம யாக அவSைற 
+,A ெசய$ப ட\N s1 யா7. இT< 2MN, எவSைற 
+A:7, எவSைற< பயUப A:த ேவWAN எUற 
உaகmU ெதm வான வt கா,ட$ uக\N பய M'-
ளதாE உ'ள7. u*க நU..

எ/. ெஜய ல��, O� வVணா மைல.

!ள* இU Fேரா - ராNக' d.:த தaக' க, A-
ைரைய< ப1:த \டU, அைன:7 <ள* இU Fேரா-
- ராNக ைளvN கWட .^7 k* - +,ேடU. இT<-
2MN 2ர \சP நUறா கேவ ேவைல ெசE - ற7. 
சம ய: $ த^த ந$ல அ. \ ைர*d நU..

அ.இரா.மO வாண/, ேசலk.

இUடPெந, டா, ஓ.ஆP.x. மSற நாA க mrN 
பயUப A:த<ப A வ தாக எ9  உ' yPக'. 2U 
எ<ப1, cைலயU/ ம,AN இad இ^த சr ைக-
கைள: தTN? இ^த தளN, ேசைவ மS`N இயadN 
+தN d.:7 அைன:7 ச^ேத கaகzN {TN 
ப1 +ள*க\N.  மSற ெமாைப$ ேசைவ i` வ-
னaக' இதனா$ பா *க<ப டாதா? ேப/ F* -Sd 
இதனா$ வP:தக |  யாக எUன லாபN?

எ/. ராபM7 சா�ேவ[, O� ம�கலk.

பல sைற அA:த வPகmU கN< },டc$ Od' 
வt ேதட$கைள ேமSெ கா'ைக#$, நN ேதட$க' 
அA:த வPக z*d: ெதc^ 7 + Aேம எU` எW ~-
வ 7WA. உaக' க, Aைர அதSகான {P +ைன: 
த^த7. ஆனாrN, ெச,1a/ ெசU`, ெச, அ< 
மாS. அைம*க ேவW 1 v'ள7. Od' இதSd 
ஓP எmய வtைய: த^   T*கலாN. நாU ெபTN-
பாrN, Incognito Window தாU பயUபA:7-ேறU.

எ/. ெஜயல�� நர�kம/, ேகாைவ.

ெமாைப$ ேபாUக mrN, கN< },ட crN ஒேர 
ஆ<ப ேர,1a V/ட:ைத இய* d வதU �லN, ஆ<-
ப ேர,1a V/டN வைக#$ தU sத ) ட:ைத: 
த*க ைவ:7* ெகா'ள, தU ெமாைப$ V/ட:-
 rN, ெமாைப$ ேபாUக mrN, iZசயN ெபTN 
மாSறaகைள ைம*ே ராசா<, sயS V*dN. பாP V-
ேலானா கT:த ரad இதைன iZசயN உ`  ெசE-
 AN. 

-�. �� கரா�, ெச/ைன.

ைம*ே ராசா<, த^ 7'ள F ய ஆ<ப ேர,1a V/-
ட:ைத 20 ல,ச:  SdN ேமலாேனாP ேசாதைன 
ெசE7 வT -UறனP எUப7, கN< },டP பய னா-
ளPக', அ^ i ̀  வ ன: U 67'ள ந$ல நN 2*-
ைக ையேய கா, A - ற7. இ^த iைலைய ைம*-
ேராசா<, எU`N +,A* ெகாA*கா7. 

டாLடM எ/. bேரN Oர/. O�!�M.
இைணய sக வc d.:த தaகmU ப $ uக: 
ெதm வா க\N, OAத$ தக வ$க' தT வ தா க\N 
அைம^ 7'ள7. பாரா, Aக'. நU..

எ8. 4க ேழNO, தாkபரk.

�Zச யமாE இைணயN எUப7, நN வாl+U 
2c*க s1 யாத ஓP அaக மாக, எதSdN, எ^த 
ெசய r*dN, ஓP அ1<ப ைடைய வழadN கT + யாக 
மா`N. எc* /u: ெசா$வ7 எ Pகால உWைம.

கா. அ/4` ெச[வ/, O�\த�க[.

ெப.சனPெப.சனP
Zேர&Zேர&



23-2-201518

ேக'+: அWைம#$ ஓP ஆa -ல இதt$, 
+Wேடா/ 10 இய*க: ெதாd<F ஓராW A*d 
ம, Aேம இல வசN எU`N, அதU 2UனP, 
ைம*ே ராசா<, i` வ ன:  Sd மாத^ே தா`N 
ச^தா ெதாைக க, 1னா$ ம, Aேம பயUப A:த 
s1vN எU`N இT^த7. ஆனா$, kaக' எ9  ய
க, A ைர#$ sS .rN இல வசN எU` உ'ள7. 
சS` +ள*க\N.

எ/. சN Oரா ேதx, ம]ைர.
பE': BMேடாe 7, BM 8 ம ;< 8.1 

இயIக \ைற ைமைய த,கR க<1 �%டKக^', சf-
யான உf ம,க .ட/, க%டண< ெசwQE, பEi 
ெசaH பய/ப 3QE வS ப வKகR, BMேடாe 
10 ெதாO1 2 O அ1 >ேர% ெசaH ெகாRளலா<. 
இvவா; அ1 >ேர% ெசaய1ப%3 இயIக1ப3< 
BMேடாe 10, இ;E வைர dற1பாக_ ெசய'ப3< 
எ/; ைமIே ராசா1% ]A cRளH.  ஆனா', ஓராM-
3IO1 2/னK தாமதமாக, இதைன அ1 >ேர% 
ெசaH இ/eடா' ெசaப வKகR, ைமIே ராசா1% 
k; வ னQ E O அத கான க%டண< ெசwQத 
ேவM3<. இத கான காரண<, ைமIே ராசா1% 
மIகைள ஒராM 3IOR அ1 >ேர% ெசaH, இPத 
[Eய BMேடாe 10 deடQ E O மா; வ த OQ 
©M 3 > றH. இத/ lல< ஒேர ஆ1ப ேர%#, 
deட<, அைனQH BMேடாe க<1 �%டK
 க ̂ w< இSIO< எ/; ைமIே ராசா1% எEKபாKI-
> றH. இத/ lல<, 2 பா3 கMட A ய1ப3< 
2ைழI OA m 3 க .IO kவKQE ெசa E3< ேகா1 [-
கைள எ  ̂தாகQ தயா fQH ெவ  ̂5ட \#c< என 
ைமIே ராசா1% E%ட g S > றH. 

ேக'+: கN< },டP சாP^த இதl ஒU.$ Ransomware 
எUற ெதாt$ �,பZ ெசா$ d.:7< ப1:ேதU. 
பணN ப.*dN ேவைலைய ேமSெ கா'zN ைவர/ 
ேபால: ெதc^த7. நாU ெசா$வ7 சcயா? இதSகான 
சc யான +ள*கsN எA:7* கா,AN தர\N.

எ/. bNதர ராஜ/, ம]ைர.

பE': Ransomware எ/பH ஒS வைக 
மா'ேவK [ேரா >ரா<. இH உ,கR க<1 �%டK 
இயIகQ Eைன \டI> ைவQ E3<. அதைன 
sM3< ெசய'ப 3Qத, OA1 2%ட ெதாைகI-
கான பணQைத அவKகR ெசா'w< இடQE' 
ெசwQ H மா; அ_ ̀  ;Qத1ப 3 �KகR. பணQைதQ 
தர h,கR தயாK ஆனாw<, dல ேவைள க^' 
அதைன1 ெபறாம', ெதாடKPH க<1 �%டைர 
\டIO< ெசயu' ஈ3 ப 3 வாKகR. அ'லH 
பணQைத1 ெப ;I ெகாM3, க<1 �%டைரQ 
ெதாடKPH \டI O வாKகR.

இPத ேர/ச< ேவK [ேரா > ரா gைன 
அT12, க<1 �%டைரI ைக1ப  ; ப வKகR, 
dல ேவைள க^' அர` Hைற அw வ லKகR 
ேபால_ ெசய'ப 3 வாKகR. உ,கR க<1-
�%டf' ச%ட BE க .IO1 [ற<பாக dல 
சா1%ேவK ெதாO1 [கR இய, O வ தா கi< 
அ'லH ச%டQ E O1 [ற<பான ெசய'பா 3 க-
.Iகான தக வ'கR இS1ப தா கi<, இதனா' 
h,கR dைற1 2 #Iக1ப 3 �KகR எ/;< பய-
\ ;Qத' வS<. dைறப 2#Iக1ப3< வாa1-
2ைனQ தBKIக, OA1 2%ட ெதாைகைய_ 
ெசwQத ேவM3< எனi< அ_ ̀  ;Qத' 
>ைடIO<. இP E யாB' இH ேபால அ_ ̀  ;Q-
த'கR வP HRள னவா எ/; தகவ' இ'ைல. 
அ1ப #ேய, வP E SPதாw<, தா,கR ஏமாP-
தைத யாK தா/ ெவ^ேய ெசா'வாKகR.

ேக'+: என*d இ^த< 2ரZைன Vல மாதaக ளா-
கேவ உ'ள7. {P +ைன* காண s1 ய +$ைல. 
தய\ ெசE7 உத வ\N. இUடPெந, எ*/ F ேளாரP 
11$, +Wேடா ஒUைற:  ற*dN ேபா7, அ7 
s9 ைம யான s9:  ைர யாக இ$ைல. V.ய 
+Wே டா வா கேவ  ற* - ற7. 2UனP, s9: 
 ைர*கான ஐகாைன* -m* ெசEத 2UF s9: 
 ைர -ைட* - ற7. ஆனா$, இUடPெந, எ*/ F-
ேளா ரைர +,A ெவm ேய. 2U 6WAN வ^தா$, 

ேக"V- – பEP
–டாLடM  ெப.  சNOர  ேபா8 –
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6WAN V.ய அள + ேலேய  ைர -ைட* - ற7.
இ^த< 2ரZைன எ^த sைற#$ 2ர \ சைர:  ற -̂
தாrN ஏSப A - ற7. {P\N +ள*கsN தT மா` 
ேக,A* ெகா' -ேறU.

எ/. தன ேச கர/, �வ கா�.
பE': இ/டKெந% எIe [ ேளாரK, h,கR 

அதைன இ; E யாக l3<ே பாH எ/ன 
BMேடாe ெச%#,e அைமQ E SP «Kகேளா, 
அதைன kைனB' ெகாMேட அ3QH EறI-
O<ே பாH ெசய'ப3<. ஆனா',  dல ேவைள-
க^', h,கR ஏேதT< ஒS u,I lல< 
அதைனQ EறPதா', அH dAய அள B லான 
Eைர cட/ EறIகலா<. எனேவ, உ,கR க<1-
�%டf' ஏ ப3< இPத 2ர_ைன, 2ர i சf' 
இ'ைல. ஏேதT< மா'ேவK அ'லH ைவரe 
உ,கR க<1 �%டf' அமKP H ெகாM3 இPத 
2ர_ைனைய ஏ ப 3Qதலா<. (\nQ Eைர 
>ைடIக ஐகா ைன ெய'லா< ேதடா «KகR. எ1 
11 bைய அnQத லாேம!)

இS1 2T<, byIகா�< வY கைளI 
ைகயாM3 இத கான «K iIO \ய  dIகலா<. 
2ர i சf' ஒS BMே டா BைனQ EறIகi<. 
அ3QH, ஏேதT< ஒS u,I>', ைர% >^I 
ெசaH, >ைடIO< ெமTB' Open in New 
Window எ/ப தைனQ ேதKPெத 3Iகi<. இ1-
ேபாH [Eய BMே டாB' தள< EறIக1ப%ட 
2/னK, \த' BMே டா Bைன lடi<. இ1-
ேபாH இSIO< BMே டாB/ lைல க^' கK-
சைரI ெகாM3 ெச/;, BMே டா Bைன1 ெபf-
தாIகi<. இ,O, ேமI �ைமe ப%டைன1 
பய/ப 3Qத ேவMடா<. இ|, sM3< EறI-
O<ே பாH, h,கR ெச% ெசaத அள B ேலேய 
BMேடா >ைடIO<.  எ/ க<1 �%டf' 
இதைன ேம ெ காRைக5' >ைடQதH.

இ/ெ னாS வYc< ேம ெ காRளலா<. 2ர-
i சைரQ EறIகi<. BMே டா Bைன \nQ-
Eைர அக லQ E O இnIகi<. அ3QH 
கM%ேரா' அnQEI ெகாM3 File  எ/பE' 
>^I ெசa E டi<. ைப' ெமT >ைடIக-
B'ைல எ/றா', கM%ேரா' அnQH< 
\/, ஆ'% b5ைன அnQதi<. ைப' ெமT 
>ைடIO<. இைவ உ,கR 2ர_ைனையQ «KI-
க B'ைல எ/றா', இ/டKெந% எIe [ ேளா-
ரைர sM3< ெச% ெசa E டi<. இvவா; 
ெசa E 3 ைக5', உ,கR �' பாK ம ;< 
ெசI � f%# ெச%#,e மாA B3<. sM3< 
அவ ைற ெச% ெசa Eட ேவM3<. இEw< 
சf யா க B'ைல எ/றா', க<1 �%டf' உRள 
மா'ேவK அ'லH ைவரe [ேரா > ரா gைன 
hIO< வY கைள ேம ெ காRளi<.

ேக'+: எU கN< },டc$ Fேரா -ராN ஒU`  ற*-
க<பAN +த:  ைன எ<ப1 மாS ̀  வ7? ஏSக னேவ 
ஒT Fேரா -ராN �லN  ற*க<பAN ஒT Fேரா - ரா-

uைன, இUெ னாT Fேரா -ராN ெகாWA  ற* dN-
ப1 அைம*க எUன ெச,1a/ அைம*க ேவWAN?

கா. ெசNO[ ேவல/, இரா ம நா த 4ரk.
பE': ெசPE', h,கR ைப' எ/; ெசா'-

வ த O1 பE லாக [ேரா >ரா< என எnE 
இSI > zKகR. ைப' ஒ/ைறQ EறPH உ,கR 
பய/பா% 3IOI கா% 3 வேத ஒS [ேரா >ரா<. 
எ3QHI கா%டாக, டாOெமM% ஒ/ைற 
ேவK%, ேநா%ேப% அ'லH ேவK% ேப% என 
எPத [ேரா > ரா\< EறIகலா<. வழIக மாக 
ேவK% [ேரா >ரா< தா/ இதைனQ EறIO<. 

இ|, உ,கR 2ர_ைனIO வSேவா<. ைப' 
ஒ/ைறQ EறIO< வழIக மான [ேரா > ரா-
g O1 பE லாக, h,கR BS<[< [ேரா >ரா< 
lல< EறIக BS< [ > zKகR. இத O இரM3 
வYகR உRளன.  ைப' ெபயK sH ைர% 
>^I ெசaH, >ைடIO< ெமTB' Open With 
எ/ப தைனQ ேதKPெத 3Iகi<. அPத ைபைலQ 
EறPH இயIகI ]#ய [ேரா > ரா<க^/ ப%-
#ய' கா%ட1ப3<. அE u SPH h,கR பய/-
ப 3Qத BS<[< [ேரா > ரா gைனQ ேதKPெத-
3Iகலா<. அPத வைக ைபைல, எ1ே பாH< 
ஒS OA1 2%ட [ேரா >ரா< தா/ EறIக 
ேவM3< என BS< 2னா', அேத Open With 
ெமTB', Choose default programs எ/பE', 
h,கR BS<[< [ேரா > ரா gைனQ ேதKPெத-
3QH அைமQ H B%டா', அ3QH மா ற1-
ப3< வைர5', அேத [ேரா >ரா< தா/, அPத 
வைக ைபைலQ EறIO<. 

ேக'+: uகZ Vற<பாக இயa- வTN இ^  ய 
ர#$ேவ இைணய தள: $, d.< 2,ட ,ெர#U 
தாம த மாக வT - றதா? எ^த /ேடஷY$ உ'ள7? 
ேபாUற +ப ரaகைள அ.^7 ெகா'ள s1 vமா? 
அதSகான இைணய sக வc எUன?

ெச. �\]L க�!ப/, ம]ைர.
பE': h,கேள gக_ dற1பாக இய,> 

வS > றH எ/; சா/; அ^Q H B% ¢KகR. 
அEக மIகளா' பய/ப 3Qத1ப3< தள மா-
கi< இP Eய ர5'ேவ5/  ஐ.ஆK.d.#.d. 
தள< உRளH. h,கR சf யான ேநரQE' தா/ 
இPதI ேகR BையI ேக% 3R ®KகR. அM-
ைம5' தா/ இPத வசE தர1ப% 3RளH.  
http://enquiry.indianrail.gov.in/ntes/ எ/ற இைணய 
தள< ெச'லi<. h,கR அAய BS<[< 
%ெரa/ ெபயK அ'லH எM தரi<. எPத 
நாR எ/; OAIகi<. ெதாட,O< eேடஷ/ 
ெபயK, [ற1ப%ட ேநர<, த ே பாH எPத 
eேடஷைனI கடP HRளH, எPத ேநரQE' 
இ;E eேடஷைன அைடc< எ/ற தக வ'கR 
கா%ட1ப3<. %ெரa/ அ1ே பாH எPத kைல-
யQE' உRளH, எPத eேடஷ|' இSPH 
அத O \/ [ற1ப%டH, h,கR ேகRB 
ேக%ட eேடஷ/, தகவ' ெப ற ேநரQE' 
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எPத eேடஷ|' இSPதH எEKபாKIO< 
kைலய< வS< ேநர<, அPத eேடஷ|' 
இSPH [ற1ப3< ேநர< எ/ற வf ைச5' 
அைனQH தக வ'க.< தர1ப3<.

இPத ேகR BIகான பEைல இ/ெ னாS 
நா%#' இSPH எn H ைக5', அ/; மH-
ைர 5 u SPH [ற1ப%ட ைவைக எIe 2ரe 
OAQத தக வைலI கா%3< இைணய தளQE/ 
பEைல1 பட மாக இ,O தP HRேள/. 
இHதா/ தகவ' ெதாY' Z%ப< நமIOQ 
தS< வசE. இHேவ ெதாைல ேபd lல< 
அAய \ ப%டா', எEK \ைன5' ேப` ப-
வKக .IO, ெத^ வாக1 [fய ைவQH, 2/ 
அவKகR தகவ' ேத# நமIOQ ெதfய ைவ1-
பH ேநர< எ3IO< ேவைல யாக அைமc<. 

ேக'+: எU அr வ லக டாd ெமW,கm$, பல 
ேட2'கைள உT வா*க ேவW 1 v'ள7. Vல 
ேவைள கm$, இரWA ேட2'கைள இைண:7 
/ேட,ெமW, அM<ப ேவW 1 ய 7'ள7.  அo-
வா` இைன* dNே பா7, ெச$கmU அகலN, kளN 
ஒU` ேபால இ$ைல எY$ 2ரZைன ஏSப A - ற7. 
இதSd ஏேதMN எmய வt உ'ளதா? 

எ/. ெஜயNO, Xkப ேகாணk.
பE': எ<.எe. ஆ�e அ'லH ேவK% எPத 

ெதாO1 2ைன1 பய/ப 3Q H > zKகR எ/ற 
தகவ' தP E SIகலா<. உ,கR ேகR B 5 u-
SPH, ேவK% 2007 h,கR பய/ப 3Q H >-
zKகR எ/; kைனI >ேற/. உ,க^/ 2ர_-
ைனIகான «K Bைன ேவK% ெகாM 3RளH. 
இேதா, Bf வாக அதைனQ தS >ேற/.

h,கR OA1 2%டH ேபால, இரM3 
ேட2Rக ̂ w< உRள ெந%3 வfைச 
எM NIைக ேவ; பா% 3ட/ 
இSPதா', இைண1பH ச ; dர-
மQைதQ தS<. இS1 2T< «Ki 
காணலா<. byIகMட ப# ெசய'ப-
டi<. 
1.[E தாக இைணIக1ப%ட 

ேட2^' ஏேதT< ஓK இடQE' 
கKசைரI ெகாM3 ெச/; k;Q-
தi<. 

2. f1ப|' Layout ேட1 2ைனQ ேதKPெத-
3Iகi<. 2/னK Select | Select Table 
என_ ெச'லi<. இ1ே பாH \n 
ேட2.< ேதKPெத 3Iக1-
ப% # SIO<. இ,O Cell Size 

O�12' தர1ப% 3Rள கM%ேரா'கைள1 
பாKIகi<. உயர< ம ;< அகல< அைம1ப-
த கான கM%ேரா'கR தர1ப% 3Rள தைனI 
காணலா<.  உ,க .IO இ1ே பா ைதIO அக-
லQைத_ சf ெசaவ Hதா/ ேவைல. கM%-
ேராu/ வலH [ற< உRள ேம' ேநாI >ய 
அ<[I OA 5ைனI >^I ெசa E டi<. 
இ1ே பாH ேவK%, ெந%3 வf ைச5/ அக-
லQைத_ ச ;I Oைற1ப தைனI காணலா<. 
இS1 2T< அைனQH ெந%3 வf ைச5/ 
அக ல\< ஒேர அளB' அைமP E S1ப-
தைன1 பாKIகலா<.
இ1ே பாH \n ேட2 .IO< ெந%3 வfைச 

ஒேர அக லQE' அைமP E S1ப தைனI காணலா<. 
இ| Cell Size O�12' AutoFit  எ/T< �uைனI 
>^I ெசa E டi<. ேவK% இ1ே பாH Hைண 
ெமT ஒ/ைறI கா%3<. அE u SPH AutoFit 
Window எ/ப தைனQ ேதKPெத 3Iகi<. இ1-
ேபாH ேட2^/ ெமாQத அக ல\<, >ைடI >/ற 
மாK$/ அகல< ம ;< ெந%3  வfைச அைனQ-
E O< ஒேர அளB' அகல< அைமIக1ப% #-
S1ப தைனI காணலா<. இPத ேநரQE', h,கR 
]3 த லாக மா ற,கR ஏேதT< ஏ ப 3Qத BS<-
2னா', ஏ ப 3QEI ெகாRளலா<.

ேக'+: 2ர \சP  ற^7 இைணய தளN ஒU.U sக-
வc ெகாA:7Z ெச$லாம$, ெட/*டா<2$ ஷாP, க, 
ஐகாU ைவ:7 அ $ -m* ெசEவதU �லN, ேநர 1-
யாக அ^த இைணய தள:  ைன< பயUப A:த லாமா?

சா. இ�ய �லா, 4]`ேச$.
பE': dல வY \ ைற கைள ேம -

ெகாMடா', இைணய தள< ஒ/ ;IO h,கR 
BS<[< வைக5' ஷாK% க% ஐகா/ ஏ ப-
3QE, அE' >^I ெசaH தள< ெச'லலா<. 
\தu' உ,கR 2ர i சைரQ EறPH, h,கR 

BS<[< தளQ E O_ ெச/; EறIகi<. 
அதைன, க<1 �%டf/ ெடeIடா1 

ெதfc< வைக5', dA ய தாக BM-
ேடா Bைன அைமIகi<. இ1ே பாH 
2ர i சf/ \க வf க%டQ Eைன1 
பாKIகi<. க%டQ Eைன அ3QH 

ஒS dAய ஐகா/ தர1ப% # SIO<. 
இH dல 2ர i சf' ேவ; பட 

வாa1 [M3. அPத ஐகா|' >®I 
ெசaH, அ1ப #ேய இnQH வPH, 
ெடeIடா12' B% 3 B டi<. 

தானாக, அPத இைணய தளQ E O 
ஒS ஷாK% க% ஐகா/ அைமIக1-
ப%3 கா% d ய ̂ IO<. 

இ|, அ3QH, h,கR இைணய 
தள< ெச'ல ேவM3< எ/; 

எM � ைக5', அE' >^I 
ெசaதா' ேபாH<. எPத 2ர i சைர 

மாறா kைல5' உRள 2ர i ச ராக அைமQ-
E SI > zKகேளா, அH EறIக1ப%3, 

அPத இைணய தள< கா%d 
அ^IO<.
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