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 க #ைரவாக( ெசய,ப./ வைக0,, பல
வ3கைள நம78 #9ேடா< 10 ஆ@ப

ேரBCD E<ட/ ெகா9.FளG. இவJைறL
ெதNOG ெகா9. பயPப.LGவேத ஒR ந,ல
அTபவமாக இR78/. அவJU, EலவJைற
இD8 காணலா/.

ெசயOபடா PQேடாLகைளS TULக

நா/ எ@ேபாG/ ஒPX78 ேமJபBட #9
ேடா7கைளLYறOG,பலெசயZக[,ப\யாJ

Xேவா/. ]Pன_, ஒேர ெசயZ இயD8/ ஒேர
#9ேடா#, ந/ கவன/ இR78/. அ@-
ேபாG மJற #9ேடா7கைள, நா/ Yைர0,
YறOG ைவ7காம,,  `ைம< ெசaG, டா<7
பாR787 ெகா9. ெச,லலா/. இதJ8 
#9ேடா< 10 ஒR #Oைதயான வ3ையL தR-
bறG. ெசய,படாத #9ேடா7க[P ேமலாக
உFள ைடBC, பாைர, மd< ெகா9. 
]CLG EUG அைச7கd/. ஒPUர9. அைச
dகe78@ ]P, அைனLG ெசய,படா #9
ேடா7கe/ fழாக  `ைம< ெசaய@ப./.

உWக2 ேக2X, ச^ேதக!, கR56கைள
அD"_ைக<. அ^த^த" ப3@<O
தைல"_கைள1 34">டE!.
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2ரா2ப$7V8 ெமX

ைப, எ7< hேளார_ (File Explorer) ெசPX,
ஆ,B fைய அiLY7 ெகா9., ஏேதT/
ஒR ைப,, hேரா bரா/ அ,லG ேபா,ட_
kG டhF b[7 ெசaதா,, அதJகான @ரா@
ப_Bl< #9ேடா bைட78/.

3Nய PQேடா8 Y ஷா$7 க78
#9ேடா< 10 E<டLY,, Eல hYய 

#9ேடா< f இைணOத ஷா_B கB வ3கF
தர@பB.Fளன. Win key + I அiLத hYய
ெசBCD< ெமT bைட78/. Win key +
A அiLYனா,, hYய ஆ7ஷP ெசPட_
bைட78/. Win key +X அiLYனா,, ’ரகEய
மான’ <டா_B ெமT bைட78/.

8டா$7 ெமXPO [ைசL\J ]/
எ/X" _2ைப` ெதா7b

உDகe7கான 8@ைபL ெதாBC  க எ[Y, 
bைட78/ வைக0, அைம7க@பட ேவ9
.மா? அதைன <டா_B ெமT#, அைமL
G#Bடா,,  க எ[தாக இR78/ அ,லவா!
pைச7bF ]P ஐகா`,, ைரB b[7 ெசaG, 
bைட78/ ெமT#,, Pin to Start எPபY,
b[7 ெசaYடd/. உDகeைடய <டா_B
ெமT#P வலG ப7க/ அG இட/ ெபX/.

]/னf6O 8_ேராgh
#9ேடா< 10 E<டLY,, பல #9ே டா7

கைளL YறOG ப\யாJU7 ெகா9CR7br_
களா? அ@ேபாG, ]Pன\0, உFள #9-
ேடா#ைன <8ேரா, ெசaYட #R/]னா,,
அதJகான வசYையs/ E<ட/ தRbறG. இG
மாறா tைல0, bைட78/ வசY இ,ைல. Eல 
ெசBCD< அைம@h ேமJெகாFள ேவ9./.
Settings > Devices > Mouse & touchpad என( ெச,
லd/. அD8 Scroll inactive windows when I hover
over them எPX இR@பைத இய7b (On) ைவ7
கd/. இதP ]Pன_, ெசய,படாத #9-
ேடா#, உDகF மdைஸ ைவLG, உDகF
மdw, உFள <8ேராZD xைல yP hற
மாக அ,லG ]Phறமாக நக_LY, #9ேடா
#ைன <8ேரா, ெசaYடலா/.

8டா$7 ெமXPO ேவகமாக இயhக
<டா_B ெமT#,  க ேவகமாக, hேரா

bரா/கைள@ ெபற ஒR #ைரd வ3ைய,
#9ேடா< 10 தRbறG. <டா_B ெமT#P,
All apps ]N#,, ஒzெவாR ]N#P ேமலாக
உFள எiLG அ,லG எ9ைண b[7
ெசaதா,, "speed dial" ஜ/@ Z<B ஒPX
bைட78/. இY, <டா_B ெமT#P எOத
]N#J8 |DகF உடேன ெச,ல #R@பேமா, 

அதJகான எiLG அ,லG எ9\, b[7 
ெசaதா, ேபாG/.

டா8L பா$ Y ேபா$7 ஷா$7 க7 வjகJ
|DகF டா<7 பாN,, hேரா bரா/கைள

‘]P’ ெசaG ைவLYROதா,, அவJைற f
ேபா_B ஷா_B கB }ல/ ேநர CயாகL Yற7
கலா/. இதJ8 #9ேடா< f + அOத hேரா
bரா/ ெபJUR78/ இடLYJகான எ9ைண
அiLத ேவ9./. இர9டாவதாக ’]P’ ெசa
ய@பBட hேராbரா ைன@ ெபற #9ேடா<
fsடP ‘2’ அiLத ேவ9./. ’]P’ ெசaய@
பBட மJX/ ’]P’ ெசaய@படாத hேராbரா/
கைள@ ெபற Win key +T அiLY@ ெபறலா/.

Pinned: !" ெச%ய'ப)ட அ,ல. /01
ைவ4க'ப)ட எ"ற ெபா9ைள4 ெகா<ட
இ>த ெசா,, A<ேடாC DCட01,,
நாF அG4கG பய"பH0.F அ'Iேகஷ"
KேராMராFகைள, உடனGயாக எH0.' பய"
பH0.F வைகQ, அைம'பதைன4 /S4
Mற.. அ'Iேகஷ"கU ம)HV"S, Kேரா
MராFகU, இைணய தளXகY4கான ZX4
என எதைன[F !" ெச%. ைவ4கலாF. 
இவ\ைற ஒ9 ெம^A, ைவ0., நாF A9F-
KFேபா. இய4கலாF. எH0.4 கா)டாக, 
A<ேடாC ACடா Cடா_) ெம^, இர<H  
!`aகளாக' !`4க'ப)HUள.. ேமலாக
உUள பா1' !`a, இ. ேபா"ற !"
ெச%ய'பHF KேராMராFகY4கான..
எ>த KேராMராFகைள எ,லாF நாF அG4
கG பய"ப H0.Mேறாேமா, அவ\ைற இ1,
ப1>. ைவ4கலாF.
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ெப_சன, க/@�Bட_கைள இய7க ெபR/
அள#,  Pச7Y ேதைவ0,ைல.

ஆனா,, நைடyைற0, நா/  க அYகமா
கேவ, ேதைவ78 அYகமாகேவ,  Pச7Yைய@
பயPப.LGbேறா/. ெபாGவாக, ேக/<
#ைளயாBCJகான bரா]7< கா_B ெகா9ட
க/@�Bட_கF அYகமாக  P ச7Yைய@ப
யPப.LG/. தJேபாG இதைன ைமயமாக7
ெகா9. வCவைம7க@ப./ க/@�Bட_
க[, இOத அ/சLைத7 காணலா/. பைழய
ெப_சன, க/@�Bட_கF, தJேபாைதய க/@
�Bட_கைள7 காBC�/ 8ைற வாகேவ  P 
ச7Yைய@ பயPப.LY வOதைத, பல ஆ9-
.களாக, இர9C�/ பழ7க@பBடவ_கF
அUவா_கF. hYய க/@ �Bட_கF வாD8/
ேபாG, 8ைறவான  Pச7Y பயPப .LG/
ஹா_Bேவ_ ெகா9ட க/@�Bட_கைளL ேத_O
ெத.Lதா,, இOத E7கZZROG த@]7கலா/.
ேம�/ Eல அைம@hகைள tைல tXLGவதP
}ல/,  P ச7Yைய நா/ 8ைறவாக@ பயPப-
.Lதலா/. அவJைற இD8 பா_7கலா/.

8\[/ ேசவ$கJ ேவQடாேம

தJேபாைதய க/@�Bட_க[, <bpP
ேசவ_கF எPT/ அைம@h ேதைவேய 
இ,ைல. பல ஆ9.கe78 yPh வOத
க/@�Bட_க[, இைவ ேதைவயாa இRO
தான. ஆனா,, இ@ேபாG நா/ #R/h/

படDகF, அ`ேமஷP bரா]7< படDகF
ெகா9ட <bpP ேசவ_கைள நா/ அைம7-
bேறா/. <bpP ேசவ_க[P பயPபா. 
எPனெவPX ெதNயாமேலேய இOத@ பழ7க/
ந/ ைடேய ெதாட_bறG. <bpP ேசவ_
எPபG ஒR க/@�Bட_ hேராbரா/. க/@-
�Bட_ ெசய,படாம, இR7 8/ே பாG,
இG <bpைன காZயாக7 காB./ அ,லG 
நகR/ படDகைள7 காB./. yPh கேதாB 
ேர B�@ ெகா9ட மா`Bட_கைள@ பயPப
.LY வOேதா/. அY, காBட@ப./ இேம�, 
மா`Bட_ Yைர0P kதான பா<ப_ எPT/
ேவYய, ெபாRைள எNL G#டாம, இR7க
இG பயPபBடG. ஒேர இேம� k9./
k9./ <ேகP ெசaய@ப.வதைனL த.7க
இOத <bpP ேசவ_ இேம� ைப,கF இய7க@
பBடன. அதP ]P வOத கேதாB Bேர B�@
மா`Bட_க[,, இOத ெதா3, �Bப/ ேம/-
ப.Lத@பB., அதJகான ேதைவ இ,லாம,
இROதG. இR@]T/, கால@ ேபா7b, 
ெபாiG ேபா7bJகாக இOத <bpP ேசவ_
காBEகF, நகR/ படDகF அைம@பG வழ7
கமாb#BடG. க/@�BடN, ேவைல இ,
லாம, இR78/ேபாG, Yைர0,, நம78@
]CLத படDகF, அ,லG நகR/ kPகF, 
ஓ./ EUய ஓைடகF என@ பல வைகயான
<bpP ேசவ_கF, ஆ0ர7 கண7b,, இைண-
யLY, இPX தர@ப.bPறன. நாy/ பயPப
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.LY வRbேறா/.
இதனா,,  P
ச7Y ேதைவ0PU
பயPப.Lத@ப.b
றG.

த J ே ப ா ை த ய
ம ா ` B ட _ க [ ,
இதJகான ேதைவேய
இ,ைல. எனேவ,
<bpP ேசவ_கைள@ 
ப யP ப . L G வ ை த
நா/ த#_Lதா,,  P
ச7Y பயPப.LGவG
8ைறs/.

இ@ேபாG மdைஸ
அ,லG ஏேதT/ ஒR fையL
ெதாBடா, ேபாG/; yP]ROத
<bpP காBE நம787 காBட@ப.
bறG. இY, �.தலாக  Pச7Y ெசலவா
வY,ைல. #9ேடா< இய7கLY,, C<
]ேளைய, அG எOத அைசd/ இ,லாம,
இR7ைக0,, இய7காம, ைவL Yட வ3கF
தர@பB.Fளன. எLதைன t ட/ அைசவJX
இROதா,, அzவாX அைம7க@பட ேவ9./ 
எPபதைன நா/ ெசB அ@ ெசaG ைவLG7
ெகாFளலா/.

8k2 மqs" ைஹப$ேன7

க/@�BடN, ப\யாJU7 ெகா9CR7
ைக0,, அைத அ@ப Cேய #B.#B., ெவ8
ேநர/ தF[ இR@பG சN ய,ல. அதJகாக,
அதைன ஒzெவாR yைறs/ ஷB டd9 ெசa
Yட ேவ9./ எPபG/ ேதைவ0,ைல. இG
ேதைவயJற இய7க ேநர/ மJX/ நா/ பயPப
.LYய ெசயZகF மJX/ ேகா@hகைளL Yற@
பY, EரமLைதL தR/.

இதJ8@ பYலாக, ந/ க/@�BடைரL
�Dக (sleep) ைவ7கலா/; அ,லG அைசவJற
tைல0, ைவLத, (hibernate) ேபாPற tைலக
e787 ெகா9. ெச,லலா/. <டா_B ெமT 
ெசPX, ஷB டd9 ெசaவ தJ8@ பYலாக
இOத tைலக[,, க/@�Bடைர ஓaெவ.7க(
ெசaYடலா/. ஷB டd�7கான பBடP தR/
பBCயZ,, ேமேல ெசாPன �Dக மJX/
அைசவJற tைல0, ைவLY.வதJகான ஆ@
ஷPகe/ தர@பBCR78/. �Dக ைவ78/
tைல0,, உDகF க/@�Bட_ bBடLதBட
எOத  Pச7Yையs/ பயPப.LதாG. k9./
இய78ைக0,, |DகF பயPப.LY7 ெகா9
CROத அைனLG hேராbரா/கF மJX/
ெட<7டா@ காB EகeடP ஓNR #நாC0,
k9./ வOG#./. அைசயாத tைல0,
(hibernation mode) EUG �ட  Pச7Y பயPப
.Lத@ப.வY,ைல. �D8/ tைல0, க/@

�Bட_ k9./ ெபX/ ேநரLைத7 
காBC�/, சJX Eல ெநாCகF
�.தலாக எ.LG7 ெகா9.,
இOத tைல0ZROG க/@�Bட_
உ0_Lெதi/.

|DகF ெவ8ேநர/ ேமJ-
ெகாFள7 �Cய Eல ப\கைள
க/@�BடN, ேமJெகாF-
ளலா/. எ.LG7 காBடாக,

ெபNய அள #லான
ைப,கைளL தர-

#ற7க/
ெசaY
டலா/.

இ G
ேபாPற ப\கைள

ேமJெகாFைக0,, 8ைற-
வான  P ச7Yைய@ பயPப.Lத

ெவன, இைணய தளDகF பல வ3கைளL தR
bPறன. எ.LG7 காBடாக BitTorrent ெசயZ
இG ேபாPற வ3கைள நம78 அUdXLG/.
அதைன ேமJெகாFளலா/. தர #ற7க/ ெசaG
yCLதdடP, தானாகேவ, க/@�Bட_ ஷB
டd9 ெசaG ெகாFe/ வைக0, ெசB அ@
அைம7கலா/.

எ8.எ8.b. 7ைரPq_ மாwL ெகாJக

உDகeைடய க/@�Bட_ இPT/
பைழய ெம7கா`க, Bைர#ைன@ பயPப
.LY7 ெகா9CROதா,, அதைன  க ேவக
மாக tைலLG இயD8/ சாZB <ேடB
Bைரவாக மாJU7 ெகாFளலா/. இG பைழய

Email harvesting: Gb)ட, உலக01,, ஏ\d4
ெகாUள'படாத தவறான ெசய,பாH. V"
அeச, fகவ`கைள ெமா0தமாக0 19Hவத\/
ஒ'பான.. இவ\ைற4 க)டணF ெசg01 வாX
/வத\/' பல வ_0தக_கU உUளன_. ெப9F
பாgF CபாF ெமQ,கைள அ^'ப, இ0தைகய
V" அeச, ெபா1கைள' பய"பH0.வா_கU.
ேபா)Gகைள நட0.F இைணய தளXகU, ஏேத^F
ஒ9 கவ_hDகரமான 1)ட01ைன4 iS V"
அeச, fகவ`கைள' ெபdF இைணய தளXகU,
அ>த வைகQ, தாXகU ெபdF V" அeச, fக
வ`கைள0 தjயா_ kdவனXகY4/ A\dA
HM"றன_. அெம`4காA, 2003 ஆF ஆ<H
CANSPAM Act எ"ற ச)ட01" xy இ. தைட
ெச%ய'ப)HUள.. ஒzெவா9 V" அeச, fக
வ`ைய[F, அத\/ உ`யவ`" அ^ம1 ெப\ற
!றேக, ேவd ஒ9வ_ அ,ல. kdவனF அ,ல.
இைணய தளF ெபற ேவ<HF என இ>தh ச)டF
க)டாயமா4M[Uள..

“ெதR3S ெகா0DTக0”
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ெம7கா`க, Bைர#ைன7 காBC�/, தாP
இயDக7 8ைறவான  P ச7Y0ைனேய பயP
ப.LG/.

வழLகமான நைடyைறகJ

ேல@டா@ க/@�BடN,, அதP ேபBடN 
ெவ8நாBகF உைழ7க ேவ9./ எPப தJ
காக, நா/ பல வ3கைள7 ைகயாFbேறா/.
அைவ அைனLைதs/ ஒR ெப_சன, க/@�B
டN�/ ேமJெகாFளலா/.

PQேடா8 இயLக வjகJ

#9ேடா< இய7கேம, தானாகேவ,  P-
ச7Y  (ச@ப .LG/ பல வ3கைள ேமJ
ெகாFe/ வைக0, அைம7க@பB .FளG.
க/@�BடN, ேவைல எGd/ இ,லாத
tைல0,, அதP E.].s.#ைன,  க7 8ைற
வான ேவகLY, ெசய,பட( ெசabறG.
அேத ேநரLY,, மJற  Pச7Y ேச 78/
வ3கைளs/ ேமJெகாFbறG. ஹா_B
Bைர#ைன7 �டL �Dக( ெசaY./ வ3
கைள7 ைகயாe/. நாy/,  Pச7Y  (ச@-
ப.LG/ YBடDகைள (power-saving settings)
க9Bேரா, ேபனZ, உFள Power Options
எPற ]N#, அைம7கலா/.

{ைண சாதனhகJ |Lக"

நா/ க/@�BடRடP பல Gைண சாத-
னDகைள இைணLG@ பயPப.LGbேறா/.
இைவ பயPப.Lத@பட#,ைல எPறா,,
இவJைற  Pச7Y இைண@]ZROG |7
கலா/. எ.LG7 காBடாக, நா/ ]N9டைர

எ@ேபாG/ பயPப.LGவG இ,ைல. எனேவ,
அ(ெச.78/ tைல ஏJபBடா, ஒ3ய, மJற
ேநரDக[,,  Pச7 Yைய  (ச@ப .LG/
வைக0,, அதP இைண@]ைய7 கழBC
ைவLYR@பG ந,லG.

_ைறMத சLNைய2 பய/ப=`{" ஹா$7ேவ$

ந/ க/@�BடN, 8ைறOத ச7Yைய@ பயPப
.LG/ ஹா_Bேவ_ எனL த`ேய எGd ,ைல.
ஆனா,, நா/ க/@�Bட_ நம7ெகன வாD8
ைக0,, ந/ ேதைவகe7ேகJற ஹா_Bேவ_
உFள க/@�Bட_கைள வாDb@ பயPப.LG
வG ந,லG. bரா]7< ப\கF எGd/ ேமJ
ெகாFளாத tைல0,,அYகச7YஉFளbரா]7<
கா_B உFள க/@�Bட_ ேதைவ இ,ைல. NVIDIA
அ,லG AMD ேபாPற tXவனDகF வழD8/,
அY ேவக bரா]7< கா_BகF அைனவR78/
ேதைவ இ,ைல. நம78 வழDக@ப./ க/@�B
டNP மத_ ேபா_Cேலேய, bரா]7< ப\கe7
கான கா_BகF இைண7க@பBCR78/. ெபR/
பாலானவ_கe78 அGேவ ேபாGமானG. Eல
க/@�Bட_கF “low-wattage” மJX/ “low-power”
எPேற 8U7க@பB. #Jபைன787 bைட78/.
இவJைறL ேத_Oெத.LG வாD8வG/ ந,லG.

}/சLN அளLக 3ேரா\ரா"கJ

ந/ க/@�Bட_ எzவளdதாP  Pச7
Yைய@ பயPப.LGbறG எPX அUOG
ெகாFள |DகF ஆவலாக உF�_களா? இதJ
கான சா@Bேவ_ hேராbரா/கைள@ பயPப
.Lதலா/. அ,லG Kill-a-Watt ேபாPற சாதனD
கைள@ பயPப.Lதலா/.

அ<ைமQ,, அ4ேடாப_ 23 அ"d, ைம4
ேராசா') kdவனF நட01ய fத{)டாள_

i)ட01,, அத" தைலைம k_வாM, ச0ய
நாெத,லா உைரயா\dைகQ,, A<ேடாC 10
இய4க fைறைம, 11 ேகாG சாதனXக Y4/F
அ1கமான எ<}4ைகQ, பய"பH0த'ப)H
வ9வதாக அSA0தா_. ~க_ேவா_கU A9F!,
இ>த K1ய DCட01\/ மாS4 ெகா<H வ9வ
தாகaF ெத`A0தா_. A<ேடாC 7 ெவIயான
ேபா., இேத கால அளA, ெப\ற வாG4ைக யா-
ள_கI" எ<}4ைகைய4 கா)GgF, த\
ேபா. �"d மடX/ அ1 கமாக, A<ேடாC 10
ெப\S9'பதாகaF /S'!)டா_.

ெச"ற ஆகC) மாத01,, A<ேடாC 10
பய"பாH /S0. ெவIQட'ப)ட தகவலS4
ைகQ,, 7 ேகாGேய 50 ல)சF எ"ற எ<}4
ைகய0 தா<GA)டதாக0 ெத`A4க'ப)ட..

இவ\S, 15 ல)சF உ`மXகU, kdவனX
களா, ெபற'ப)G9>த..

A<ேடாC Cேடா`,, 125 ேகாG fைற 
வாG4ைகயாள_கU ேதG0 தXகY4/ ேவ<
Gய KேராMராFகைள' ெப\dUளன_. KேராM
ராFகைள வGவைம0தவ_கY4கான வ9மானF,
A<ேடாC 10 ெவI யான !"ன_, நா"/ 
மடX/ அ1க`0.UளதாகaF ெத`ய வ>.U
ள.. A<ேடாC 10 �லF, ைம4ே ராசா') kd
வன01" ேதட, சாதனF “!X” பய"பாHF
அ1க`0. வ9Mற.. அெம`4காA, இ>த
ேதட, சாத ன0 1ைன 20.7% ேப_ பய"ப H01
வ9M"றன_. இத" �லF AளFபர வ9மானF
29% உய_>. வ9 Mற.. !X �லமாகேவ, கா_
ெடனா ெசயலா4கfF ேம\ெகாUள'ப)H வ9-
Mற.. இ.வைர 100 ேகாG ேகUAகY4/ ேம,
இதjட01, ேக)க'ப)HUள..

அ6கR-18 NOேடாA 10 பய5பாV
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ச?ேபA B- எ6? ெகா0D8 ேம-B- *ேரா
~ பாரN ~

ைம7ேராசா@B tXவனy/, ஆ@]F tX
வனy/ ெதாட_OG தDகF சாதனDகF

}லy/, சா@Bேவ_ }லy/ ேமாY7 ெகா9-
.தாP இR7bPறன. #9ேடா< 8 ஆ@ப
ேரBCD E<ட/ ெவ[யான ேபாG, ஆ@]F 
tXவனேம இOத ேபாBC0, ெவPறதாகL
ெதNOதG. இர9. ப7கy/, இR tX வ
னDக[P பைட@hகைள, ேவX எOத#த
மாXபBட எ9ணy/ இPU #R/h/ ரE
க_களான பயனாள_கF இR7bPறன_. இR@
]T/, இOத ரEக_க[, பல_, #9ேடா< 8
<டா_B ெமT இ,லாம, இROதைத( �BC7
காBC, தDகF tைலைய மாJU7 ெகா9டன_.
இதைன உண_Oேத, ைம7ேராசா@B தP பய
னாள_கைளL தP ப7கேம ைவLG7 ெகாFள,
#9ேடா< 10 E<டLைத இலவசமாக ெவ[
0BடG. இOத இலவச yயJE, ஆ@]F tX-
வனLYP வழ7கமா8/. ைம7ேராசா@B yத,
yதலாக, ஆ@]F tXவனLைத எY_ ெகாFள,
அதP வ3ையேய கைட@]CLதG.

ஆ@]F tXவனLYP ேம7h7 @ேரா
ேல@டா@ க/@�Bடைர #R/h/ ரE க_க[P 
yத, #R@பமாக@ பல நாBகF இROG வR
bPறG. ஆனா,, அ9ைம0,, yத, yதலாக,
ைம7ேராசா@B தாேன ஒR ேல@டா@ க/@�B
டைர வCவைமLG, அதைன ேல@டா@ க/@
�Bடராகd/, ேட@ளB ].E.யாகd/, ச_ேப<
h7 எPற ெபயN, ெவ[0Bட ]Pன_, இOத
tைல சJX மாறL ெதாடDbsFளG. பயனா

ள_க[ைடேய ந,ல வரேவJ]ைன ச_ேப<
h7 ெபJX வRbறG. இOத இர9CP Eற@ப/
சDகைள இD8 ஒ@]B.@ பா_7கலா/. 

ேவகமான இயLக"

ச_ேப< h7 ெவ[ �BCJகான பLYN7ைக
யாள_ சOY@],, ைம7ேராசா@B, ச_ேப< h7, 
அதP ெசய,ேவ கLY,, ஆ@]F tXவனLYP
ேம7 h7bைன #��/ என உXY அ[LதG.
ெதா3, �Bப ெசய,பா .கைள ந.tைல
ேயா. ேசாதைன ெசaG பா_78/ பல ஆad
ைமயDகF, இOத உXYெமா30P tைல
8ULG@ பல ேசாதைனகைள ேமJெ கா9டன. 
ைம7ேராசா@B, ச_ேப< h7 ெசய, ேவக/ 
8ULG அU#7ைக0,, ேம7 h7 ெசய,
பாBைட7 காB C�/, இR மடD8 ேவகமாக(
ெசய,ப./ என அU#LதG. ஆனா,, ேசாத
ைன0,, ச_ேப< h7, }PX மடD8 ேவக-
மாக( ெசய,பBடG உXY ெசaய@பBடG. 
இOத ேல@டா@ க/@�BடN, இைன7க@-
பBட �.].s.ேவ இதJ87 காரண/ எPX/ 
க9டUய@பBடG.

ெதா= உண$Nைர

ெதா3, �Bப pY யாக@ பா_Lதா,, ச_ேப< 
h7 ஒR ேட@ளB ].E. எPXதாP ெகாFள 
ேவ9./. ச_ேப< h7 பயPப.LGபவ_கF,
ெதா. உண_ Yைர0P பயPபாB Cைன மb�
dடP ேமJெகாFளலா/. ஆனா,, ேம7h7 
பயனாள_கF, ெரCனா C<]ேள ெகா9ட 
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Yைரைய எY_ெகாFbPறன_. இG வ9ண/
மJX/ வ9ண அட_LY0, (resolution)  [_
bறG. இதP ெரச,�சP YறP 2304×1440
]7ெஸ,. எ,.இ.C. ேப7ZB ஐ.].எ<. C<
]ேள bைட7bறG.  க( EறOத bரா]7<
YறP ெகா9ட Yைர ெகா9ட சாதனDக[,
இG yPன\ இட/ ெபXbறG.

சாதன ப�மாண"

இர9. ேல@டா@ க/@�Bட_க[P பNமா
ணDகைள ஒ@]Bடா,, இர9./ அள#�/, 
எைட0�/ ஒேர மாYNயாகேவ உFளன.
பயண/ ேமJெகாFe/ ெபR/பாலானவ_கF,
அள#, EUய ேல@டா@ க/@�Bடைரேய
#R/hவதா,, இர9. tXவனDகeேம,
இY, அ7கைற காBC, �.மானவைர 8ைற
வான எைட0�/, பNமாணLY�/ தDகF
ேல@டா@ க/@�Bட_கைள வCவைமLGF
ளன_. ேம7h7 க/@�BடNP எைட 0.92
bேலா. ச_ேப< h7 அைத7 காB C�/ சJX
8ைறவாக 0.8 bேலா ஆக உFளG.

Y ேபா$7

f ேபா_Bகைள ஒ@].ைக0,, ஆ@]F tX
வன/ இY, t(சயமாக ெவJU ெபXbறG.
ெபாGவாக, எ.LG( ெசPX பயPப .LG/
எOத C�Bட, சாதனLY�/, f ேபா_B y7
bய இட/ ெபXbறG. ைம7ேராசா@B ச_ேப<
@ேரா#ைன ேட@ளB ஆக7 காBC, அதைன
ஒR yiைமயான ேல@டா@ க/@�Bடரா
கd/ பயPப.Lதலா/ எPX காBCsF
ளG. அதனா,, அதP EUய ேட@ளB அளd,
fகைள, அதP f ேபா_C, ெநR7கமாக அைம7
8/பCயான tைலையL தOGFளG. இY,
தர@பBCR78/ மd< ேபB, ஆ@]F ேம7
h7 க/@�BடN, இR@பைத7 காBC�/
சJX EUயதாகேவ உFளG. இர9. சாதனD

க[�/, ]Phற ஒ[ உFள f ேபா_B ஆக
அைம7க@பB.FளG. ஆனா,, ேம7h7 க/@-
�BடN, உFள f ேபா_B, yiைமயான ஒR
ேல@டா@ க/@�BடNP f ேபா_B ஆக வC
வைம7க@பB.FளG. ைம7ேராசா@B தR/
f ேபா_B, ச_ேப< h78டP வர#,ைல.
இதைனL த`யாக வாDக ேவ9./. 

ெமாLதLY, பா_7ைக0,, இர9. 
ேல@டா@ க/@�Bட_கe/, அவJUJ8
#ைலயாகL தர@பB.Fள பணLYJகான மY@-
]ைன7 ெகா9டதாகேவ உFளன. 8U@பாக 
|DகF அC7கC பயண/ ேமJெ காFபவராக
இR@பவரா0P, ெச�LYய பணLYJ8 இைவ
ேவைல ெசaவதைன உண_x_கF.

|DகF ேட@ளB <ைடZ, ஒR ேல@டா@ 
க/@�BடR/ இR7க ேவ9./ எனL YBட-
 Bடா,, ச_ேப< உDகe78( சNயான ேத_d 
ஆ8/. ேம7 h7 க/@�Bடைர #R/h/ ரE
க_கe78, அதP 8ைறவான எைட, அYக
ெரச,�சP தR/ bரா]7< ஆbயைவ ந,ல
tைறைவ7 ெகா.78/. ஏெனPறா,, ஆ@]F 
tXவனLYP தயாN@hக[,, இைதLதாP
அதP ரEக_கF அYக/ எY_பா_7bPறன_.

Domain Name: இ"ட_ெந)G, உUள தகவ,
தளXகைள இh ெசா,லா, /S' !HM"றன_.
அ>த தள01" ெபயைர இ. /S4Mற..

Download: கF'�)ட_ ஒ"SZ9>. ேநரGயாக
இ"ெனா9 கF'�)ட94/' ைபைல மா\ d
வதைன டa<ேலா) என4 /S'!HMேறாF.
இ9'!^F இ"ட_ெந) ெந)ெவா_4M, 
இைண>.Uள கF'�)ட`Z9>. ஒ9 ைப,
இற4M' ப1ய'பHவதைனேய இ. ெப9F
பாgF /S4Mற..

“ெதR3S ெகா0DTக0”
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இPைறயஉலb,,நxனெதா3,�Bப/இ,
லாத ஒR வா�7ைகைய ந/மா, எ9\@

பா_7க7 �ட இயலாG. இைவ தR/ உலbய,
மாயமான ஒPறாக உFளG. ஆனா,, இவJறா,
நா/ ெபX/ பாY@h உ9ைமயானதாக உFளG.
அ@பCயானா,, இOத பாY@]ZROG த@]7க
நா/, இைவ அைனLைதs/ #ல7b ைவLG,
கJகாலLYJ8( ெச,ல ேவ9.மா? எPX
ஒRவ_ ேகாபமாக ந/ ட/ ேகF# ேகBகலா/.
இOத ேகF#78@ பY,, நா/ எ@பC நxன
ெதா3, �BபLYனா, பாY7க@ப.bேறா/
எPபதைன அUOG, அOத பாY@hக[ZROG
எ@பC #.படலா/ எPபதJகான வ3 yைற
கைள7 கா9பY, தாP உFளG. இD8 அ@
பC@பBட பாY@hகF எைவ எPபதைனs/,
அவJUZROG #.பட நா/ எPன வ3கைள
ேமJெகாFளலா/ எPபைதs/ காணலா/.

P=ப=" �ைல ேநா�L_wகJ

எOத ஒR பழ7க@பBட tைல0ZROG/
நா/ #.ப.ைக0,, அதJகான உட, மJX/
மனtைல பாY@hகF t(சய/ ந/ ட/ ஏJ
ப./. ெதாட_OG hைக0ைல பழ7க/, ேத|_
அROG/ பழ7க/ உைடயவ_க[ட/, Eல
நாBகF அவJைற அறேவ பயPப.Lதாம,
இR78/ tைல787 ெகா9. ெசPறா,,
அவ_கF உட,tைல0, பதJற/ ஏJப./.
மனtைல0, ஏJப./ தா7கLதா,, ேம�/
உட,நல/ �_ெக./. இதைன ஆDbலLY,
Withdrawal syndrome என7 8U@].வா_கF.
நா/ பயPப.LG/ ெதா3, �Bபy/ இ@ப

CLதாP ந/ ட/ தா7கLைத ஏJப.LGbP
றன. 2012 ஆ/ ஆ9C,, இG 8ULG ஓ_
ஆad ேமJெ காFள@பBடG. ெதாைல ேபE
பயPப.LG/ 100 ேப_க[ட ROG அைவ
பU7க@பBடன. அவJைற@ பயPப .Lதாம,, 
பா_7காம, இR78/பC பா_LG7 ெகாFள@
பBடG. இவ_க[, 66 ேப_க[P மனtைல
க.ைமயாக@ பாY7க@பBடG. ைபLYய/
]CLதவ_கF ேபா, ஆனா_கF. இG அவ_
 க[P உட,tைலையs/ பாYLதG. இேத
ேபாPற ஆad ஒPைற Swansea மJX/ Milan
ப,கைல7 கழ கDகF, இைணய/ பயPப .LG
பவ_க[ட/ அ9ைம0, ேமJெகாFள@
பBடG. ேபாைத மROG பழ7கLYJ8 ஆளான
வ_கைள, அYZROG த.Lதா,, எPன #ைள
dகF ஏJப.ேமா, அOத #ைள dகைள அவ_க
[ட/ காண yCOதG.

�Lக}/ைம தU" பாN23

yைறயாகL �D8/ ேநரL Yைன அைமLG
வா�வைத ந/ மRLGவ_கF அைனவR/
நம78 பNOGைர7bPறன_. 8U@பாக இைள
ஞ_கe78 இG  கd/ அவEய/. ந/ ெப_
சன, க/@�Bட_, ேல@டா@, ெமாைப,
ேபாP மJX/ ]ற சாதனDக[ZROG வR/
ஒ[7கJைற0னா,, ந/ �7கtைல மாX
த�78FளாbறG. அளd7கYகமாக, ெதா3,
�Bப சாதனDகைள@ பயPப.LGவG, 8U@
பாக உறDக( ெச,�/ yP பயPப.LGவG,
ந/உற7ககாலLYைன@]PபJXவதைனெவ8
வாக@ பாY7bறG. எனேவ, உறDக( ெச,�/

ெதாQ# J:பTகளா# பா6-க*பV8

உட#XைலY8 மன XைலY8
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yPன_, இவJைற@ பயPப.LGவதைன t(
சய/ த#_7க ேவ9./.

இைணய` ேதடO ைப`NயhகJ

இைணய/ பயPப.LGபவ_க[ட/ ெவ8
ேவகமாக@ பர# வR/ ேநாa இG. அPறாட
வா�7ைக0, எ@ேபாG/ எைத யாவG இைண
யLY, ேத.வG/, இைணயLY,, 8U@பாக
ேப<h7, B#Bட_ மJX/ இP<டா bரா/
ேபாPறவJU,, அPைறய ெபாiY, பY
ய@பB.FளவJைற அUயL GC@பG/,
ந/ , பலNைடேய பர# வR/ மனtைல
யா8/. இGd/ ஒR வைக ேநாa எPbறG
மRLGவ உலக/. இOத@ பழ7கL YJ8 அC-
ைமயானவ_கைள ”இைணயெவ[@ ைபLY
யDகF” (Cyberchondriacs) என அைழ7bPறன_.
இவ_கF ஒRவைக மன உOGத�78 (anxiety)
ஆளாbPறன_. இG மன அiLதLYைன அYக
NLG, அOtைல உட,நலLைத@ பாY7bறG.
அG மB. PU, தDக[P பாY@h tைல
0ைன இைணய/ }லமாக அUய yCs/ என 
இவ_கF ந/hbPறன_. அதJகான �_ைவs/
இைணயLYேலேய ேதC@ ]C7bPறன_.
இைணயLYP kG yi ந/]7ைக ைவLY./
இOத ெசய,, இவ_க[P மனtைல மJX/ 
உட,tைலையL ெதாட_OG பாY7க@பBட
tைல0, ைவ7bறG.

உ6ர�LகJ _ைறதO

ேல@டா@ க/@�Bடைர தDகF மC0,
ைவLG இய78/ ஆ9கe78, அYZ
ROG ெவ[@ப./ ெவ@ப/ மJX/  P 
காOத அைலகF, அவ_க[P உ0ர�7க[,
பாY@ைப ஏJப.LGbPறன.  க  க7 8ைற
வான எ9\7ைக0ேலேய இவ_க[ட/ உ0ர
�7கF காண@ப.வதாக, பல ஆadகF ெதN
#LGFளன. நாF ஒPX78 நாP8 ம\ ேநர/
பயPப.LGபவ_கe78, t(சயமாக அவ_
க[P உ0ர�7க[, உFள C.எP.ஏ. ேசதம
ைடவதாகd/ அUய@பB.FளG. ]NBட`,
இயD8/ எ7wBட_ (Exeter) ப,கைல7 கழ
கLY, ேமJெகாFள@பBட ஆad, ெமாைப,
ேபாP கYNய78/ இLதைகய #ைள#ைன
ஏJப.LGவதாகL ெதN#7bறG.

பா$ைவ` Nற/ பாN23

‘‘அளd78 kUனா, அ _தy/ ந��” எPற
பழெமா3 ந/ ைடேய உ9.. ெதாட_OG
க/@�Bட_ மா`Bட_ Yைர0P ஒ[ ெவ[@
பாBCைனேய பா_LG7 ெகா9CR@பவ_
கe78@ ெபாROG/ சNயான பழெமா3
இGவா8/. நாF yiவG/ க/@�Bட_
மா`BடNP Yைரையேய பா_LG7 ெகா9.
ப\யாJXபவ_கe78, பா_ைவ7 காB
E0, ெத[வJற தPைம yதZ, ஏJப./.
க9க[, ஈர@பத/ 8ைறயL ெதாடD8/.
இதனா,, பா_78/ தPைமைய இவ_கF மாJ

Uட yயJE@பா_கF. இG �ராத தைல வZ0,
ெகா9.#./. ேம�/, ]ரகாசமான ]P
ன\0,, கR@h tற வNகைளL ெதாட_OG
பC@பதா,, ம9ைட@ ெபாBC, வZ( �R7-
கLYைன (temple spasm) ஏJப.LG/. இG
ெதாட_ தைலவZைய ஏJப.LG/. இOத தா7
கLYZROG #.பட, ஒzெவாR 20 t டL
YJ8/ ஒR yைற, மா`Bட_ <bp ̀ ZROG
#லb, சJX ேநர/ ஓaெவ.7க ேவ9./ என
மRLGவ_கF ெதN#7bPறன_.

y{ெக�"3 வg

ேல@டா@ க/@�Bட_கF மJX/ 
ெட<7டா@ க/@�Bட_க[, ப\ யாJX
பவ_கF, தாDகF #R/]யபC எ,லா/,
அம_OG அவJைற இய7க yJப .bPறன_.
அேத ேபால, ெமாைப, ேபா`, ேப� ப
வ_கF, ப,ேவX tைல க[, தDகF கiL-
ைதs/, தைலையs/ YR@] ைவLG@
பயPப.Lத yJப.bPறன_. ]NBட`,
ப\யாJX/, yGெக�/h அXைவ Eb(ைச 
thண_ Kenneth Hansraj இG பJU ேமJ
ெகா9ட ஆa#,, ந/ தைலைய 60 CbN
ேகாணLY, YR@ hைக0,, கiLYP kG
அYகமான அள#, பல/ ]ரேயாb7க@ப.வ
தாகd/, அG yGெக�/h மJX/ கiLெத
�/], ேமாசமான #ைளdகைள ஏJப.LG
bறG எPX/ க9டUOGFளா_.

yக` ேதாqற2 பாN23

“நாP 8[யலைற787 �ட எP ெமாைப,
ேபாைன எ.LG7 ெகா9. ெச,bேறP” என@
ெபRைமயாக( Eல_ �X வG9.. ெமாைப,
ேபாைன நா/ அைனLG இடDகe78/
எ.LG( ெச,ல ேவ9Cய கBடாயLY, இR7
bேறா/. இதனா,, ெமாைப, ேபா`, பல
வைக7 bR கF தD 8bPறன. இவJUP உட
னC பாY@h ந/ yகDக[, ஏJப .bPறன.
இOத7 bR கF ந/ ம0_7கா,க[, தDb 
மR7கைள ஏJப.LGbPறன. க9கe78/
பர# பாY@ைப உRவா78bPறன. எனேவ,
அzவ@ேபாG, ெமாைப, ேபாைன bR 
நாE` ெகா9. �Lத@ப .Lத ேவ9./ என
மRLGவ_கF ஆேலாசைன தRbPறன_.

ேமேல 8U@]Bடைவ, ெபாGவாக நxன
ெதா3, �BபLY, இயD8/ சாதனDகைள@ 
பயPப.LGைக0, ஏJப./ பாY@h tைலக
ளா8/. நா/ அUயாம�/ Eலவைக@ பாY@
hகe/ ந/ உடZ, ஏJபடலா/. உட,t
ைல0, ஏJகனேவ உFள Eல 8ைறகF, இOத
சாதனDகைள@ பயPப.LGவதா,, �#ரமாb
ெபNய அள#, பாY@]ைன ஏJப .Lதலா/. 
எனேவ, சாதனDகைள@ பயPப.LGவதைன
ஓரள#J87 கB.@பாBC, ெகா9. வOG,
உட,நலLைத@ பாG கா78/ வ3கைளs/
]PபJற ேவ9CயG ந/ கடைமயா8/.
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ெபாGவாகேவ, ஆDbல( ெசாJகைள கJ8/
வயY,, அவJைற ேக/< வ3யாக7

கJX7 ெகாFவதைன பலR/ #R/hவா_கF.
நம78( சவா, தR/ வைக0, இOத #ைள
யாB.கF வCவைம7க@பBCR78/. நாy/
பல hYய ெசாJகைள7 கJX7 ெகாFe/ சO-
த_@ப/ bைட78/. இ@பC@பBட #ைள-
யாB.கைள இைணயLY, ேதCய ேபாG
bைடLத தள/ Knoword. இOத தளLY,
bைட@பG ெசா, #ைள யாB. மB.ம,ல;
ெசா,ைல எiLG@ ]ைழ இ,லாம,, தBட(�
ெசaYடd/ ேவ9./. எனேவ, அOத இR
Yறைமகe/ இDேக ேசாதைன78 ஆளாbP
றன எPX �றலா/. #ைளயாC@ பா_78/
ேபாGதாP, ந/ தBட(� YறT/, <ெப,ZD 
YறT/ ேசாY7க@ப.வதைன உண_ேவா/.

தDகe78 ஆDbல/ நPறாகL ெதNs/
எPX எ9�பவ_கF எ,லா/ இOத தள/
ெசPX இY, #ைளயாC@ பா_7கலா/.
#ைளயாBC, tைலகe/ உ9.. Novice,
Hotshot மJX/ Wizard என }PX tைலக[,
#ைளயாடலா/. #ைளயாடL ெதாடD
8/ேபாG, 8U@]Bட ெசா,ZP yத,
எiLG/, அOத ெசா, 8ULத EUய #ள7
கy/ தர@ப./. #ள7கLYைன@ பCLG, 
அOத ெசா,ைல tைன#, ேதC@ ெபJX,
சNயாக எiLG@ ]ைழ இPU, ேவக மாக
தBட(� ெசaYட ேவ9./. ஒR t டL
YJ8F இதைன yC7க ேவ9./. சNயாகL
தOG#Bடா,, 20 hF[கe/, �.தலாக
5 #நாC ேநரy/ தர@ப./. தவறான

ெசா, தOதா,, 10 hF [கF ைமன< ஆகL
தர@ப./.

இைணய இைண@], எOத இடL Y�/
இதைன |DகF #ைள யாடலா/. }ைள7-
கான சNயான ப0JE இG. இதP }ல/, ந/ 
EOதைனையL GC@பாக ைவLG7 ெகாF-
ளலா/. ஒR t டLY, நா/ அைடs/ பரப
ர@h/ அதP ]Pன_ bைட78/ ெவJ Us/
நம78 அRமROதாக அைமbறG. அவEய/
ஆDbல/ ெதNOத அைனவR/ #ைளயாC@
பா_7க ேவ9./.

ெசா#வள'ைத* ெப,-.- ெகா0ள

Firewall : ெந)ெவா_4 (இ"ட_ெந) உ)பட)
M, இைண4க'ப)G94/F ஒ9 கF'�)
ட`, உUேள அ^ம1Q"S வ9F அH0த
வ`" fய\ Dைய0 தH4/F ஒ9 சா')ேவ_ 
அ,ல. DSய ஹா_)ேவ_ சாதனF.
Internet Telephony: வழ4கமான ெடZேபா"
இைண'!,லாம, இ"ட_ெந) �லF 
ெதாைலேபD ெதாட_K ெகா<H ேப�F 
fைற4/ இ>த ெபய_.
Mother Board: (மத_ ேபா_)) ெப_சன, கF'
�)ட`, இ94/F எல4)ராj4  ச_4�)
ேபா_). இத" �லF தா" கF'�)ட`"
அைன0. பாகXகYF (மாj)ட_, x ேபா_),
மaC, !`<ட_ ேபா"றைவ) இைண4க'
ப)H ெசய,பH0த'பHM"றன. ஒ"d4
ெகா"d இைண>. ெசய,பHM"றன.

“ெதR3S ெகா0DTக0”
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இல"கண,
ெசா)*ைழ கா.டாேத

ேவ_B hேராbரா ,, நா/ ெட7<B ைட@
ெசaY./ேபாேத, அY, உFள எiLG

மJX/ இல7கண@ ]ைழகைள( �BC7
காB./ வசY தர@பB.FளG. நா/ ைட@
ெசaைக0,, இதனா,, ]ைழ உFள ெசாJ-
க[P fழாக, ப(ைச மJX/ Eக@h வ9ணD-
க[, ெந[வான ேகா.கF காBட@ப./. 
ஆனா,, ஒR EலR78 இG எN(சைலL தR/.
ேம�/, த 3, ெட7<B ைட@ ெசaைக0,,
அவJைற ஆDbல( ெசாJகளாக எ.LG7
ெகா9., அேநகமாக, ெபR/பாலான ெசாJ
க[, இOத7 ேகா.கF காBட@ப./. எனேவ, 
த 3, ைட@ ெசaG ெட7<B அைம@பவ_
கe78, இOத ேகா.கF அ_LதமJறைவயாக
இR78/. இOத ேகா.கF காBட@ப.வைத,
ேவ_B ெசயZ காBடாம, இR7 8/பC
அைமLYடலா/. அதJ87 fேழ தOGFளபC
ெசய,படd/.
1. ஆ�< பBடP அiLY, Word Options

டயலா7 பா7ைஸL Yற7கd/. |DகF
ேவ_B 2010 பயPப.LGவதாக இROதா,,
N@ப`, File ேட@]ைன அiLY, ]Pன_
Options b[7 ெசaYடd/.

2. இOத டயலா7 பா7wP இடG ப7க/
Proofing எPX இR@பY, b[7 ெசaY
டd/.

3. Mark Grammar Errors As You Type எPற ெச7
பா7w, உFள C7 அைடயாளLYைன எ.L
G#டd/.

4. அ.LG ஓேக b[7 ெசaG ெவ[ேய றd/.
இ`, ெசா, மJX/ இல7கண ]ைழகF 

�BC7 காBட@பட மாBடாG.

2345 67 ேதா)ற9

ேவ_C, மd< பயPப.LGைக0,,
EUய அள#, ம�சF வ9ணLY,

Eல இடDக[, கBடDகF எiவைத@ 
பா_LYR@�_கF. உDகF மd< எதைன7 

காB.bறG எPபG, EUய அள#, 
#ள78/ ெசaY அOத7 கBடLY, இR78/. 
இைவ <bpP C@< (ScreenTips) என
அைழ7க@ப.bPறன. மாறா tைல0,,
இைவ எ@ேபாG/ இயDb7 ெகா9CR78/. 
அதாவG |DகF உDகF மdைஸ7 ெகா9. 
ெச,ைக0,, 8U@]Bட இடLY, இOத
கBட( ெசaY bைட7க@ெபX/.  ஆனா,,
ஒR Eல_, இG எதJ8? ெதNOதG தாேன, என 
எN(ச, ப.வா_கF. அ@பC@பBடவ_கF,
Eல ெசBCD< அைமLதா,, இைவ 
காBட@படாம, இR78/. 
1. ேவ_B ஆ@ஷP< (Word Options) டயலா7

பா7wைன@ ெபறd/.ேவ_B 2007,, 
ஆ�< பBடைன அiLYனா,, bைட78/ 
கBடLY, fழாக Word Options bைட78/.
உDக[ட/ ேவ_B 2010 இROதா,,
N@ப`, ைப, ேட@ அiLY, ]Pன_
Options எPபY, b[7 ெசaYடd/.)

2. Yைர0P இடG ப7கLY, Advanced எPற
ஆ@ஷ`, b[7 ெசaYடd/.

3. இD8 <8ேரா, ெசaG fழாக( ெசPறா,,
Display எPற ]Nd bைட78/.

4. இY, Show Shortcut Keys in ScreenTips 
எPற ெச7 பா7w, C7 இ,ைல எPபைத
உXY@ப.Lதd/.

5. அ.LG ஓேக b[7 ெசaG ெவ[ேயறd/.

:;ல. பா=>.2
ேவ_C, ெட7<BCP Eல பாகDகைள

y7bய@ப.Lதd/ ேகா_ைவயாக
வNைச@ப.LY7 காBடd/ h,லB 
பாa9B< பயPப.LGbேறா/. இதJ8 வழ7
கமாக ேஹா/ ]N#,, இதJகான ]N#ைனL
ேத_Oெத.7bேறா/. அ,லG ெட7<BைடL 
ேத_Oெத.LG ெமT பாN, அதJகான 
ஐகாைன7 b[7 ெசabேறா/. இதJ8@ 
பY, h,லB அைம7க@பட ேவ9-
Cய ெட7<BC, க_சைர ைவLG 
]P க9Bேரா,+¢@B+எ, அiLYனா,
ேபாG/. தானாக h,லB அைமO G#./.
க9Bேரா,+¢@B+எP அiL Yனா, இOத
h,லB பாa9BகF |D b#./.
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3?. ைல5 வ>ண9 மா)ற

எ7ெஸ, ஒ_7 £Bக[,, தகவ,கF ெகா9-
.Fள ெச,கைள@ ]NLG@ பா_7க, ெச,

க[P bNB ைலPகF வ9ணLY, அைம
வG நம78 உத#யாக இR78/. ெபாGவாக,
ெதாட7கLY, இOத ெச, பா_ட_ ேகா.கF
கR@h வ9ணLY, இR78/. ஆனா,, 
இவJைற ந/ #R@ப@பC, <ைடலாக வ9-
ணDக[, மாJU7 ெகாFளலா/. இOத பா_ட_
ேகா.க[P வ9ணDகைள மாJற, f�7
கா�/ ெசய,yைறகைள@ ]PபJறd/.
1. ¤,< (Tools) ெமT#ZROG ஆ@ஷP<

(Options) ேத_Oெத.7கd/. உடP
ஆ@ஷP< டயலா7 பா7< bைட78/.

2. இOத #9ேடா#, bைட78/ ேட@க[,
View ேட@]ைன அiLYL ேத_Oெத.7கd/.

3. இD8 தர@ப./ கல_ #N ெமT#,, உDக-
e78@ ]CLதமான வ9ணLYைனL ேத_O
ெத.7கd/. Gridlines ெச7 பா7< கBடLY,
C7 அைடயாள/ இR@பைத உXY ெசaG
ெகாFளd/.
ஒzெவாR ஒ_7 £BCJ8/, ேவX பாடான

வ9ணDகைள7 ெகா.LG, அைடயாள/
கா�/ வைக0,, வ9ணDகைளL ேத_Oெத-
.LG அைம7கலா/.

BC9:9 எEFGைன Iைல7பJFத

எ7ெஸ, ஒ_7 £B ஒPU, அ@ேபாG உFள
எiLGவைக உDகe78 ]C7காம, இR7

கலா/. அ,லG உDகe78@ ]CLத வைக
0ைன |DகF மாறாததாக அைமLYட எ9
ணலா/. அ,லG ஆDbல/ அ,லாம, த �
எiLG7க[, அடDbய தகவ,கF ெகா9ட 
ைபைல |DகF அC7கC பயPப .Lதலா/.
அ@ேபாG ஒzெவாR yைறs/, பா9B
#9ேடா ெசPX த � எiLYைன ெசB ெசa
வG E7கலாக இR7கலா/. இதJ8 ஒேர வ3 
|DகF #R/h/ எiLG வைக 0ைன tைலLத
எiLதாக அைம@பGதாP. இதைன ெசB ெசa
Yட7 f�7கா�/பC அைமL Y.DகF.
1. “Tools” ெமT b[7 ெசaG அY, “Options”

]NைவL ேத_Oெத.7கd/.
2. இ` bைட78/ “Options” எPT/ பல

ேட@கF அடDbய #9ேடா#, “General”

எPT/ ேட], b[7 ெசa Yடd/.
3. இ@ேபாG bைட78/ #9ேடா#, 

“Standard font” எPபதJ8 ேந_ எYராக பா9B
மJX/ ைச< #9ேடா இR78/. இY, 
|DகF #R/h/ எiLGவைக0ைனL ேத_O
ெத.LG மJX/ அதJகான அள #ைனs/
ேத_Oெத.LG ]P ஓேக b[7 ெசaG 
#9ேடா7கைள }டd/. இ` எ@ே பாG
எ7ெஸ, ஒ_7 £BைடL YறOதா�/ காZ 
இடLY, இOத பா9B தாP பயPபாB
CJ8L தயாராக இR78/.

எ"ெஸ; வ?ைச வைக மா)ற9

எ7ெஸ, ஒ_7 £B ஒPைற உR வா7b0R@
�_கF. ெதாட_OG வR/ ேடBடாைவ கண7

bBட ]Pன_ ெநB. வNைச0, உFளைத@ 
ப.7ைக வNைச0�/, ப.7ைக வN ைச0,
உFளைத ெநB. வNைச0�/ மாJUனா, 
இPT/ Eற@பாக இR78/ என |DகF YB-
ட டலா/. அ,லG ஏேதT/ ஒR வைக0,
உFளைத மB./ மாJU அைம7க இPெ னாR
ஒ_7 £BC, எ9ணலா/. இதைன எ@பC 
மாJXவG? நாP8 அ,லG பLG ெச,கF
எPறா, ஒzெவாPறாக ைட@ ெசa G#டலா/
எPX |DகF yயJE7கலா/. இGேவ அYக
மான எ9\7ைக0, ெச,கF உFள ஒ_7 
£Bடாக இROதா, எPன ெசaவG?

எ7ெஸ, இதJ8 அRைமயான ஒR
வ3 தOGFளG. எOத ெச,க[, உFளைத
மாJற ேவ9./ என YBட  .br_கேளா
அOத ெச,கF அைனLைதs/ ேத_Oெத
.DகF. ]P க9Bேரா,+E அiLY கா@] 
ெசaY.DகF. அ.LG எD8 மாJறLGடP
வNைசைய அைம7க ேவ9 .ேமா அOத 
இடLY, yத, ெச,�78( ெச,�DகF.
]P ALT + E + S அiLGDகF. அ,லG
எCB ெமT ெசPX ேப<B <ெபஷ,
எPT/ ]N#, b[7 ெசaY.DகF.
இ@ேபாG ேப<B <ெபஷ, எPT/ EUய
#9ேடா bைட78/. இY, பல ஆ@ஷP< 
தர@பBCR78/. எ,லாவJUJ8/ fழாக
BராP<ேபா< (Transpose) எPX ஒR
ஆ@ஷP bைட78/. அதைனL ேத_Oெத .LG
ஓேக b[7 ெசaதா, |DகF எY_பா_Lத பC
மாJறDகF ஏJபB CR78/.

எ-ெஸ#
[*A...
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அ¥< ெமாைப, tXவன/, அ9ைம0,,
இOYயா#, தPTைடய Asus Zenfone

2 Laser ெமாைப, ேபாைன #Jபைன78
ெவ[0B.FளG. இதP அYகபBச #ைல
¦. 13,999 என7 8U@]ட@பB.FளG. இதP
ரா/ ெமமN 3 �.]. எPபG இதP Eற@ப/ச
மா8/. இOத ேபாT7கான yPபY#ைன இO
Yயா#, @[@ கா_B இைணய தள/, ெசPற
ஆக<B 19 yத, ெபறL ெதாடDbயG வாச
க_கe78 tைன#R7கலா/. இேத ேபா`P
2 �.].மாட, ேபாP ெசPற மாத/ ¦.9,999
என #ைல0B. ெவ[0ட@பBடG. தJ
ேபாG, 3 �.]. மாட, # J ப ை ன 7 8
@[@ கா_B தளLY, ெ வ [
0ட@பB.FளG.
இதP Eற@ப/
சDகைள@ பா_7-
கலா/.

இதP Yைர
5.5 அD8ல
அ ள # ,
1280 x 720
] 7 ெ ஸ ,
Y ற T டP
அ ை ம 7 க @
பB.FளG. இதJ8 
கா_`D ெகாN,லா
bளா< 4 பாGகா@h தர@
பB.FளG. இதP E@ Octa-Core
Snapdragon 615 SoC ஆக உFளG. ரா/
ெமமN 3 �.]. <ேடாேர� ெமமN 16 �.].
இதைன ைம7ேரா எ<.C. கா_B ெகா9., 

128 �.]. வைர உய_Lதலா/. இதP ஆ@ப-
ேரBCD E<ட/ ஆ9BராaB 5 லாZபா@.
இY, இர9. E/கைள@ பயPப.Lதலா/. 
இதP ]Phற7 ேகமரா, 13 எ/.].Yற TடP,
Nய, ேடாP @ளா¨ மJX/ ேலச_ ஆBேடா 
ேபாக< வசYsடP வCவைம7க@பB.FளG.
yPhற7 ேகமரா 5 எ/.]. YறTடP, 85 CbN
ேகாணLY, ைவB ஆDbF ெலPஸுடP தர@
பB.FளG.

இதP பNமாண/ 152.5 x 77.2 x 10.8  k.
எைட 170 bரா/. ெநBெவா_7 இைன@]J8
4�, 3�, ைவ ], he¤L 4.0 ஆbய ெதா3, 
�BபDகF இயD8bPறன.

இதP ேபBடN 3,000 mAh YறP ெகா9டG.
கR@h, ெவFைள மJX/ Eக@h வ9ணD
க[, இOத மாட, ேபாP ெவ[ யாbsFளG.

அ\A ெஸ5ேபா5 2 ேலச? ெவ^_V
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அைனவR/ வாD8/ #ைல0,, ெமாைப,
ேபாP சOைத0,, ந,ல தரLGடP �Cய

ஆ9BராaBேபாPகைளLேதCயY,க9\,
பBடG, சா/சD tXவனLYP Samsung Galaxy
E7 - (Black). இG ஒR 2� மJX/ 3� அைல
வNைசகைள, இயD8/
ேபானாகL தர@பB.F
ளG. இY, இர9. நாேனா
�.எ<.எ/. E/கைள இய7
கலா/. ஆ9BராaB இய7
கLY, ெசய,ப./ இOத
<மா_B ேபா`,, எ<.
எ/.எ<., எ/.எ/.எ<.,
இெம0,, h¨ ெம0,
மJX/ இP<ட9B
ெமச�ச_ வசYகF தர@
பB.Fளன. டா8ெம9B
#�வ_, ேபாBேடா,
#Cேயா எCBட_ �.த,
வசYகளாக உFளன. எ(.
C.எ/.எ,. 5 இய7க ]ர
dச_ தர@பB.FளG.

இOத ேபா`P பN
மாண/ 151.3 x 77.2 x 7.3
 k. இதP 5.5. அD8ல
அள#லான Yைர Super
AMOLED ெகபாECz ட(
<bpனாக உFளG. ம,BC

ட( வசY தர@பB.FளG. லdB <�7க_
மJX/ 3.5  k ஆCேயா ஜா7 உFளG. இதP
ரா/ ெமமN 2 �.]. <ேடாேர� ெமமN 16
�.]. ேடBடா பNமாJறLYJ8/ ெநBெவா_7
ெசய,பாBCJ8/, �.].ஆ_.எ<., எB�, 

3�, ட]F� லாP, he¤L 
மJX/ s.எ<.]. வசYகF தர@
பB.Fளன.

இதP ]Phற7 ேகமரா,
எ,.இ.C. @ளா¨ இைண7க@
பB. 4128 x 3096 ]7ெஸ,
கeடP இயD8bறG. இதP YறP
13 எ/.]. ெநாC78 30 ]ேர/
#lேயா பYd YறP ெகா9டதாக
உFளG. இதP E@ெசB Qualcomm
MSM8916 Snapdragon 410. 8வாB
ேகா_ @ராசச_ 1.2 bகா ெஹ_B<
ேவகLY, ெசய,ப.bறG.
அ7wலேராkBட_ மJX/ @ரா7
w BC ெசPசா_கF தர@பB.F
ளன. இதP ஆ@பேரBCD E<ட/
ஆ9BராaB #.4.4. bBேகB.

இதP ேபBடN எ.7க 
இயலாத வைக0, ெபாXLத@-
பBட ZLYய/ அயP ேபBடN
யாக, 2950 mAh YறP ெகா9ட
தாக உFளG. இதP அYக பBச 
#ைல ¦.17,500.
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ைம-ேராசா*:
`4யா 430

ைம"ேராசா() *+வன., த1
23ேடா5 8.1 ேபா1 ஆ(ப

ேர)<= >5ட?@A இய=D. 5மாE)
ேபாைன, அ3ைமGA அைனவH.
வா=D. 2ைலGA ெவKG)LM
ளO. இத1 ெபயE Microsoft Lumia 430
(Ds) Black. இ@A 4 அ=Dல அள2A,
ெகபா><R டS 5TU1 தர(ப) LM
ளO. இத1 VயA ேகாE (ராசசE 1.2 
Tகா ெஹE)5 ேவக?@A இய=DT
றO. இத1 Zர[சE இ1டEெந) எ"5^
ேளாரE 11. 2_ ம`+. 3_ அைலவbைச
கKA இcத ேபா1 ெசயAபLTறO. இ@A
இர3L _.எ5.எ.. >.கைள இய"கலா.. 
இத1 பbமாண. 120.5 x 63.2 x 10.6 hi.
எைட 127.9 Tரா..

பாE ைட( வ<வ?@A இO வ<வைம"
க(ப)LMளO. இத1 @ைரGA எA.>.<.
)ரா15h5lR <5Zேள Tைட"TறO.
800 x 480 Z"ெஸA @ற1 ெகா3ட இத1
@ைரGA மA)< டS வச@ Tைட"TறO.
எ..Z.3 ZேளயE இய=DTறO.

இத1 பbமாண. 120.5 x 63.2 x 10.6
hi. எைட 127.9 Tரா.. இ@A ெந)ெவாE"
இைண(Z`D, _.Z.ஆE.எ5., டZMn
லா1, எ)o, ^pV?, n.எ5.Z. ெதாqA
r)ப=கM ெசயAபLT1றன. இcத ேபாsA
தர(ப)LMள Z1^ற" ேகமரா 2 எ..Z.
@றtடt., u1^ற. தர(ப)LMளO
அதைன" கா)<v. ச`+" Dைறவானதா
க[. உMளன. இ@A தர(ப)LMள >(ெச)
Qualcomm Snapdragon 200. அ"lலேராi)டE

ம`+. (ரா"lh)<
ெச1சாEகM இய=
DT1றன. இ@A
த ர ( ப ) L M ள
x?@ய. அய1
ேப)டb 1,500
mAh @றtட1
இய=DTறO.
இத1 அ@க
ப)ச 2ைல

y.5,299.
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டாC4 மாேனஜ`" ெப_பா_ம"C ேட'!,,
அைன0ைத[F ஒ9XMைண0.4 காண fG[F
எ"ற தகவ, உ<ைமQேலேய Aய4க0த4க
.தா". ஒேர ேநர01, கF'�)ட_ எ>த எ>த 
!`A,, எ"ன ஹா_)ேவ_ வச1கைள' பய"ப
H0.Mற. எ"பைத4 காண fGMற.. இ. ந,ல
ெதா9 வச1 ஆ/F. நF கF'�)ட_ இய4கF 1ண
dைகQ,, எXேக !ரhைன உ9வாM[Uள. என4
காண fG[F.

ேபரா. மா. ��வாச/, ேகாைவ.

இைணய01, நாF உலா வ9ைகQ,, அத" தளX
கIZ9>. எ'பG ைவரC ம\dF மா,ேவ_ KேராM
ராFகU வ>., கF'�)டைர4 ெகH4/F அ,ல.
fட4/F என ெதாட_>. ஆ%a ெச%. வ9MேறாF.
!ரaசைர ம)HF இ1, தjைம' பH01, �XகU
ெகாH0194/F G'CகU, VகaF பய^Uளைவ.
இவ\ைற' !"ப\Sனா,, பா1 !ரhைனகU
�X/F. நF கF'�)ட9F பா.கா'பாக இ94/F.

எ8. ேஜாச2 ஆ�$வாத", NU2�$.

நாF ேதைவய\ற அளA\/ 'ள4 இ" KேராMராF
கைள[F, எ4Cட"ஷ" KேராMராFகைள[F, !ர
aச`, இயXக ைவ4MேறாF. இவ\ைற அzவ'
ேபா. த}4ைக எH0., �X/ Aைள A'பவ\ைற
�4/வ. ந,ல பலைன0 த9F. இ>த தகவைல க)
HைரQ, ந"/ Aள4M உU�_கU.

எ8. வா�நாத/, ெபhக�U.

]ரaச_ /S0த க)HைரQ, தர'ப)HUள ஆ<)G
எ4C'ளா%) KேராMராF /S0த தகவ,, fத, fத
லாக4 கF'�)ட_ மல`, தா" பG0. அS>ேத".
ேவd எ>த �ZgF, ப01`4ைககIgF பG0தேத
இ,ைல. “ேஹ)C ஆ' H [”, சா_.

எ/. �யா��/, த�சா�$.

’]`<) எH4க' ேபா�Xகளா!’ எ"ற க) Hைர 
கால0ேத தர'பHF ந,ல அSaைர. )ெரQ" G4க)
ைட4 iட அhெசH4க ேவ<டாF எ"d நாF 190
14ெகா<டேவைளQ,,இ>தக)HைரQ,ெகாH0
.Uள அSaைரகU, இய\ைகh �ழைல' பா.கா4
/F வ�Q, தர'ப)HUள ந,ல /S'Kகளா/F.

ஆ. ெஜயல�}, ெச/ைன.

�/U ேதட,கU பா.கா0. ைவ4க'பHவ.
உ<ைமQேலேய Vகh Dற>த வச1யா/F.
உXகU ப1ைல' பG0த !"ன_, நா" எ" ேதட,
கைள0 தரAற4கF ெச%. ைவ0.4 ெகா<ேட".

ஆ$. ெசOவரா�, �த"பர".

’எ'பG இ9>த. இைணயF?’ எ"ற க)HைரQ,
ெகாH0த, இைணய ச`01ரF கா)HF தளF
ெச"d பா_0ேத". Vக அழகாக, அைனவ9F
K`>. ெகாUYF வைகQ,, ர01னh �94கமாக,
இைணய01" வரலா\S, ச`யான 19'பXகைள,
அத\/4 காரணமானவ_கYட" த>19'ப.
அ9ைம. எH0.4 கா)Gய உXகY4/ எ" ந"S.

எ8. பா$கP, ேசல".

‘‘அநாைத ைப,” /S0த உXகI" ப1, Aய'
!ைன வரவைழ0த.. fதZ, இ. தவறான ேகUA
எ"d எ<}ேன". !"ன_, உXகU ப1ைல'
பG0.0 ெதIa ெப\ேற". தகவg4/ ந"S.

ஆ$. காMNரா�, ெபUhகள`�$.

ேநஷன, bயா4ர!4 இைணய தளF மாண வ_கU 
ம)HV"S, ெப`யவ_கYF பா_0. அSய ேவ<
Gய தளமா/F. அ`ய உQ`னXகU, அைவ சா_>த
தகவ,கU என அைன0.F நாF அS>. ெகாUள
ேவ<Gயைவ ஆ/F.

இரா. கா$`Nேகய/, \U�ண\�.
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ேகUA: நா" ப}QZ9>. ஓ%a ெப\d �"d
ஆ<HகU ஆM"றன. எ" பய"பா) G\காக,
�)G, உUள கF'�)ட_கைள' பய"பH0.
Mேற". �)G, உUள ெப_சன, கF'�)ட`,
(A<ேடாC 7) ெம^ ம\dF !றவ\S, உUள
ெசா\கைள எ"னா, எIதாக' பG4க fGMற..
ஆனா,, நா" பய"பH0.F ேல'டா' கF'�)
ட`,, அேத A<ேடாC 7 இய4க01, உUள
ெம^A,, DSய எ�0.கU உUளதனா,, எ.aF
எIதாக' பG4க இயலA,ைல. இதைன எ'பG
ெப`தா4கலாF?

கா. ந�TQட �$`N, ெத/கா�.
பY,: ெபாGவாக, அXபG வயG78 ேம,

உFளவ_கF, க/@�Bட_ பயPபாBC, அYக
ஆ_வ/ காB .வY,ைல. காBCனா�/, Eர
மDகF இR@]P ெசா,வY,ைல. உDகe
ைடய yயJE78L தைல வணD8bேறP.
உDகF Eரம/ |7க7 f�7கா�/ வ3கைள
ேல@டா@ க/@�BடN, ேமJெகாFளd/.

<டா_B ெமT ெச,லd/. இY,
க9Bேரா, ேபன, ேத_Oெத.7கd/.
க9Bேரா, ேபன, #9ேடா#P, ேம, வலG
}ைல0, உFள ேதட, கBடLY, Change
window colors and metrics என ைட@ ெசaYடd/.
இG Personalization எPற ஆ@ஷைன7 காB./.
இD8 காண@ப./ Change window colors and
metrics எPபY, b[7 ெசaYடd/. |DகF
Windows Color andAppearanceஎPற #9ேடா#,
அ.LG இR@�_கF. |DகF #9ேடா#P
எOத ப8Y0ைன மாJற #R/hbr_கேளா,
அதைன அD8 bைட78/ f�#N ெமT#,
ேத_Oெத.7கd/. இY, காBட@ப./ ஒz

ெவாR வைக78/, எiLG வைக அளd மJX/
வ9ணLYைன மாJற ஆ@ஷP bைட7காG.
எ.LG7 காBடாக, Menu #9ேடா#, மாJற
ேவ9./ எ`,, |DகF எiLG வைக, மாJற
#R/h/ அளd, வ9ண/, அiLதமாகவா
எPற #R@ப/ ஆbயவJைறL ேத_Oெத.7க
ேவ9./. |DகF மாJற #R/h/ அைனL
YJ8/ yP ேதாJற7 காBE #9ேடா#P
ேமலாக7 காBட@ப./. ஒPைற tைன#,
ெகாFள ேவ9./. நா/ வழ7கமாக@ பா_78/
அள#, வ9ணDகF, E<ட/ #9ேடா#,
ேதாPறாG. எ.LG7 காBடாக, ஒR வா�LG
அBைட0,, ஒR வ9ண/  க அழகாக இR7
கலா/. ஆனா,, அேத அள#, Eற@பான
ேதாJற/ E<ட/ #9ேடா#, bைட7காG.
yP ேதாJற7 காBEைய@ பா_Lத ]Pன_,
அG உDகe78@ ]CLதமாக இROதா,, OK
b[7 ெசaG ெவ[ேயறd/. மXபCs/ ]C7
க#,ைல எPறா,, மXபCs/ இேத ேபால
ெசPX மாJU7 ெகாFளலா/.

ேகUA: A<ேடாC 10 DCட01\/ அ<ைமQ,
மாSேன". இத" !"ன_, எ" bெமQ, அ4
கa<)G, அ1கான எ<}4ைகQ, CேபF
ெமQ,கU வ9M"றன. Dல நா)கI, இத" எ<
}4ைக 60 Z9>. 100 வைரயாக உUள.. நா"
A<ேடாC 7 பய"பH0.F ேபா., இ>த அளA\/
வ>த1,ைல. இதைன எ'பG0 தH4கலாF? bெம
QZ, ெச) அ' �லF இதைன0 தH4க fG[மா?

ஆ$. 8ேநகலதா, ெபhக�U.
பY,: |DகF எPன வைக இெம0,

7ைளய9B பயPப.LGbr_கF எPபைதL

ேகJP – பNO –டாLட$ ெப. சMNர ேபா8 –
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ெதN#7க#,ைல. இைணய/ ெசPX,
�ெம0, தளLY, |DகF ெம0,கைள@ பா_7
br_களா? அ@பCயானா,, #9ேடா< 10 E<
டLYP இPட_ேபw, எOத மாJறy/ இOத
வைக0, ஏJப.Lத#,ைல எPற தகவைலL
தRbேறP. எனேவ, இதJ87 காரண/ �ெம0,
தளமாகLதாP இR78/. இOத ெம0,கைள
“spam” என7 8U@]B., �ெம0, தளLYP
ச@ேபா_B ]N#J8 இG 8ULG ெம0, அT@
பd/. இG �ெம0, வCவைம@பாள_கe78,
<ேப/ அ�ச,கைள7 கB.@ப.LGவY, வ3
கைள7 காண உதd/.

|DகF அdB�7 அ,லG #9ேடா<
10 ெம0, அ@[ேகஷைன@ பயPப.LG
பவராக இROதா,, உDகeைடய இெம0,
7ைளய9B ெசயZ0,, ெச7�NBC
ெசBCD< ெசPX, <ேப/ வCகB.வY,
இPT/ சJX7 க.ைமயான tைலைய 
அைம7கd/. |DகF #9ேடா< 10 E<ட/ 
அைமLத ேபாG, இெம0, 7ைளய9B hேரா
bரா ைன மாJU இROதா,, அG �ட காரண
மாக இR7கலா/. ஆனா,, எOத tைல 0�/,
#9ேடா< 10 காரணமாக இR7காG.

உDகeைடய ந9பNP ெதாட_h }ல/,
உDகeைடய அ�ச, yகவNைய, <ேப/
ெம0, அT@hபவ_கF ெதNOG ெகா9.,
உDகe78/ <ேப/ ெம0,கைள அT@h/ 
வ3கைள ேமJெகா9CR7கலா/. எ@பC
இROதா�/, |DகF பயPப.LG/ ெம0,
hேராbரா ,, இவJைறL த.7க வ3கF தர@
பBCR78/. அவJைற இய7கd/.

ேகUA: எ" அgவலக01,, நா" அைம4/F
ேவ_) டா/ெம<)கைள, இX/ ப}யா\dF 
Dல9F பா_0., அவ_கU A9FKF மா\றXக
ைள[F ேம\ெகாUவா_கU. இைவ அைன0.F
Track Changes எ"ற வைகQ, அைம[F. ஆனா,,
Dல_, நா" ேம\ெகா<ட மா\றXகைள �4 MA
HM"றன_. அ,ல. இைண0.AHM"றன_.
இதைன0 தH4/F வைகQ,, நா" ஏ\ப H01ய
மா\றXகைள, ம\றவ_கU மா\ற fGயாம, ேசz
ெச%1ட அ,ல. லா4 ெச% 1ட fG[மா? நா" பல-
வைககI, fய"dF இயலA,ைல.

ஆ$. \w8ேடாப$ ெநOச/, 3{Sேச�.
பY,:  க அRைமயான, ேதைவயான,

EOY7க ைவ78/ ேகF#. நPU. ேவ_B
hேராbரா , இதJகான ேநரCயான வ3
இ,ைல. ஆனா�/, சJX �JU வைளLG
இதைன ேமJெகாFள yCs/. இேதா
அOத வ30ைனL தRbேறP.
1. N@ப`, Review ேட@ ெபறd/.
2. Protect எPற 8¦@], Protect Document 

எPபY, b[7 ெசaYடd/. ேவ_B Protect
Document எPற ]N#ைன7 காB./.

இG உDகF டா8 ெம9BCP வலG ப7க/
காBட@ப./.

3. இY, Editing Restrictions எPX ஒR ]Nd
இR78/. இY, Allow Only This Type of

Editing In the Document எPபதைனL ேத_Oெத
.7கd/. இOத ெச7 பா7w, ேவ_B ஒR
f�#N ெமT#ைனL தR/.

4. இOத@ பBCயைல@ பயPப.LY Tracked
Changes எPபதைனL ேத_Oெத.7கd/.
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5. இY, Start Enforcing Protection எPபதைன
இய7கd/.

6. இD8 ேவ_B Start Enforcing Protection
டயலா7 பா7ைஸ7 காB./. இD8 இதJ
கான பா<ேவ_B ஒPைற அைம7கd/. 
பா<ேவ_Cைன இR yைற அைம7க
ேவ9CயYR78/. ]P ஓேக b[7 ெசaG,
வழ7க/ேபால டா8ெம9B Cைன ேசz
ெசaYடd/. இOத பாGகா@h இR@பதா,,
உDகe78 அ.LதபCயாக@ பா_@பவ_கF,
|DகF ஏJப.LYய மாJறDக[, ைக
ைவ7க yCயாG. அவ_கF மாJறDகைள
ேமJெகாFளலா/. அைவ Bேர7 ேச�ச< 
எPற yைற0, காBட@ப./.

ேகUA: என4/ ேபCK4 ச�க தள01,, கட>த
நா"/ ஆ<Hகளாக அ4கa<) உUள..
ச�ப01,, எ" ந<ப_கU ப1A, ஏேத^F �G
ேயாaF இைண4க'ப) G9>தா,, அத" அ9ேக
ெச"றaட" தானாக இயXக0 ெதாடXM AH
Mற.. நா" A9Fபாத AGேயாவாக இ9>தா,,
என4/ அவ_ �. ேகாபF வ9Mற.. நா" A9'ப'
ப)டா, ம)Hேம, அ. இயX/F வைகQ, 
அைம4க fG[மா? f"K அ'ப G0தா" இ9>த.. 
எ'பG மாSA)ட. என0 ெத`யA,ைல. தயa
ெச%. ெச) அ' வ�கைள4 iறaF.

இரா. சhகரghக", பQU7b.

பY,: சJX ேகாப/ தரLத7க ¥�tைல
தாP. |DகF ந9ப_க[ட/ ேகாப@ப
டாம,, இதைன மாJU அைம7க வ3
ேத.வG உDகF ந,ல 8ணLைத7 காB-
.bறG. இ`, அதJகான வ3கைள7
காணலா/.

ேப<h7 தளLY, yதZ, உDகF
அ7கd9B ப7கLY, �ைழயd/.
]Pன_ Yைர0,, ேமலாக7 காB
ட@ப./ EUய அ/h7 8U அ,லG
y7ேகாணLYைன b[7 ெசaG,
bைட@பY, ெசBCD< (Settings)
எPபY, b[7 ெசaG ெசBCD<
ெமT ெபறd/. Yைர0P இடG
hற/ உFள ]N#,, fழாக Videos எPX
ஒR ஆ@ஷP bைட78/. அY, b[7
ெசaYடd/. ]Pன_, இர9. ]N
dகF காBட@ப./. ஒPX
மாறா tைல0, உFளைவ;
இPெனாPX Auto-Play Videos.

ேப<h7 YறOதdடP, அY, பYய@பB.Fள
xCேயா7கF உடேன இயDக ேவ9டா/ என
yCெவ.Lதா,, இதP அRb, உFள அ/h7
8Uைய b[7 ெசaG, அY, Off எPபதைனL
ேத_Oெத.7கd/. அzவளdதாP. இ`, |DகF
எOத xCேயா#ைன@ பா_7க ேவ9./ எP
றா�/, |Dகளாக அதJகான பBடைன அiL
தாம, அG இயDகாG.

ேகUA: நா" K1தா%h ேச_>த அgவலக01,,
A<ேடாC 7 ம\dF ேவ_) 2007 ெகா<ட கF'
�)ட_ த>.Uளன_. இX/ தV�, டா/ெம<)
தயா`4/F ேவைல அ1கF. �jேகா) தVy பய"
பH0.Mேற". தVy )ைரவ_ ஏ\கனேவ ேலா) ெச%
ய'ப)HUள.. இ1, தV�, ைட' ெச%ைகQ,,
உQ_ ெம% எ�01ைன0 ெதாட_>. ெம%ெய�0.
ைட' ெச%தா,, fத, ெம%ெய�0., உQ_ �XM
ெம%ெய�0தாக அைமMற.. அதாவ., ”படXகU”
எ"d ைட' ெச%தா,, ”படX4U” எ"d ஆMற..
இ. எதனா,? ஆனா,, எ" அ9M, அம_>.
ேவைல பா_4/F சக ேதாழ`" கF'�)ட`, ச`
யாக வ9Mற.. இதைன எ'பG ச` ெச%1டலாF.
அத\கான வ� எ"ன?

இரா. ப/�$ெசOவ", ேகாைவ.
பY,: இG Bைரவரா, ஏJப./ ]ர(ைன

அ,ல. உDக[P க/@�BடN, உFள ேவ_B
2007, உFள ெசBCD< அைம@பா, ஏJ
ப./ ]ர(ைன. இOத E7கைல அY ேலேய 
தாP �_7க ேவ9./. அதJகான வ3 கைள(
ெசா,bேறP.

yதZ, ேவ_B N@ப`,, b[7 ெசaG

Word Options ேத_Oெத.7கd/.
]Pன_, இOத #9ேடா#P வலG

hற/ Language Settings எPபY,
b[7 ெசaYடd/. இ@ேபாG
bைட78/ #9ேடா#, Enabled
Editing Languages எPபY,, English
மJX/ அதJ87 fழாக, Tamil எPX
இR78/. Tamil எPபதைனL
ேத_Oெத.LG, Remove எPபY,
b[7 ெசaG, அதP]P ஓேக
b[7 ெசaG ெவ[ேயறd/.
இ`, |DகF �X/ ெமa எiLG
]ர(ைன வராG.

ேக0N–ப6#


