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இைணய&(# ந, வ9கைள: ;ற= அ?யாம# இA/க
ப/க, 5

ப/க, 10

ப/க, 7

உ
J

ேள

உWக2 ேக2X, ச^ேதக!, கR56கைள
அD"_ைக<. அ^த^த" ப3@<O
தைல"_கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ[\! எOற உWக;O
எ@&பா&"ைபa! எb6Wக2.

~ டாLட. ெப.சMNர ேபா; ~

 !ேடா% 10 ஆ(பேர+,- .%ட/234
மா6 +78க:. அ=/> உடன,யாக,

இDத .%ட/2F இய-4G .ல ெசய Kகைள
N-க: தர றPகG ெசQ> ெகா:வ>, உ-க:
கG(S+ட8 பT அUபவ/2ைன மVWX.
யாP4G. அ/>டZ இDத [=தF வச2க:,
எ]தாக^G,  ைளயா+=( ேபாPVF ேம3
ெகா:_G அUபவ/2ைன/ த`வதாக^G
அைமaG.  !ேடா% 10 .%ட/2F, மாறா

bைலcF பல ெசயKக: இ`DதாdG, ம3ற
beவன-க]Z .ல ெசயKக:, உ-க: ெசயF
பா=க_P4 உe>ைணயாQ இ`P4G. உ-க:
பTைய [=தF ம2(g hPகதாQ அைமP4G.
N-க: உ`வாP4G iPVயமான ேட+டா
 ைன( பா>காP4G. ேபா+ேடா ம3eG
ெடP%+=டZ ெசயFபட >ைண gjaG.  
அDத வைகcF,  !ேடா% 10 .%ட/2F 
இய-4G வ!ணG தயாராQ VைடP4G .ல 
ெசயKகைள( பா8(ேபாG. இைணய/2F

-.ேடாU 10/2& ேதைவயான ெசயWகQ
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இலவசமாQP VைடP4G ெசயKக: ம+=G
இ-4 ப+,யKட(ப=VZறன.

O.எQ.R. STயா Uேளய.

 !ேடா% 10 .%ட/2F, அ>வைர
 !ேடா% இயPக-க]F இலவசமாக/ தர(
ப+ட  !ேடா% k,யா ெச!ட8 ெசயK,

த3ேபா> க+டணG ெசd/2 ம+=ேம ெபறP
[,ய ஒZறாக மா3ற(ப+= +ட>. இ>
46/>,  !ேடா% 10 .%ட/234 மா6-
யவ8க: அைனவ`G ைமPேராசா(+ beவ
ன/ைத க,D> ெகா!டன8. இவ8க_P4
உத^G வைகcF, hக^G mர பலமான  .எF.
.. k,யா mேளய8 VைடP Vற>. இதைன,
இலவசமாக http://www.videolan.org/vlc/download-
windows.html எZற iகவjcF உ:ள இைணய
தள/2F ெபறலாG. இதZ nலG, , ,, 
 ,ேயா ..,. ஆVயவ3eடZ ெப`Gபாலான
ஆ,ேயா ம3eG o,ேயா (46(பாக MP4,
MOV, MPEG, OGG, Real, FLAV, ASF/WMV/WMA,
AVI) ைபFகைள இயP4Vற>. இ2F எDத த
மான ேகாெடP% mரXைனaG வ`வ2Fைல.

;TLV ேநா:; (ேரா

நG பTcF ஆWD2`PைகcF, .லவ3ைற
எr2 ைவPக நமP4 மாs+ட8 2ைரcF
Vைட(ப> %,PV ேநா+% எZUG ெசயK.

இ> ைமPேராசா(+ வழ-4G ஓ8 அ` ைமயான
ெசயKயா4G. இதைன https://www.microsoft.
com/en-us/store/apps/sticky-notes-pro/9nblggh1jw6q
எZற இைணய தள/2F இ`D>, இல வச
மாக/ தர  றPகG ெசQ> ப2D> ெகா:ளலாG.
 !ேடா% 10Pெகன உ`வாPக(ப+ =:
ள> %,PV ேநா+% (ேரா (Sticky Notes Pro).
இDத ெசயKcZ nலG, %,PV ேநா+vZ
அளைவ, நG  `(ப(ப, அைமPகலாG. நG
இwட(ப, வ!ண/ைத/ ேத8Dெத =PகலாG.
%,PV ேநா+% இதWகைள மாs+டjF எDத 
இட/2dG எ=/>X ெசZe அைமPகலாG.
பPக-கைளaG அ2 க(ப=/தலாG.

அேடா( ேபா:ேடா ஷா( எL;(ர;

அேடா( ேபா+ேடா ஷா( gேராVராhZ,

y`Pக(ப+ட ப2(g. ேபாVற ேபாPVF,
இதZ >ைணaடZ, நG ேபா+ே டாPகைள டX
அ( ெசQ2டலாG. பட-க]Z அளைவX y`P
4வ>, yழ36 அைம(ப>, வ!ண-கைள
மா3eவ>, பா8ட8கைள அைம(ப> ேபாZற
வ3ைற அைம(ப >டZ, சnக வைல/ தள-
க]F ேநர,யாக எ=/>X ெசZe ப2ய^G
இ> உத^Vற>. இதைன, இலவசமாக, http://
www.photoshop.com/products/photoshopexpress
எZற iகவjcF உ:ள தள/2K`D>
ெபறலாG.

ேநா:ேப: ++

நG ைக வசG ெடP%+ைட எ,+ ெசQ-
2ட, .6ய அள லான gேராVராG ஒZைற
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ைவ/>P ெகா:வ> நFல>. இத34 உத =G
வைகcF நமP4P Vைட(ப> ேநா+ேப+ ++.
இதைன இலவசமாக https://notepad-plus-plus.
org/ எZற iகவjcF உ:ள தள/2K`D>
ெப3eP ெகா:ளலாG. இDத அ( ]ேகஷsF
ஒZeP4 ேம3ப+ட ேட(க: தர(ப=வதாF,
ஒேர ேநர/2F பல ெடP%+ ைபFகைளP 
ைகயாள i,aG. ேமdG வாPVய அைம(g,
ெசா3க: அைம(mF பல [=தF வச2கைள
இ2F ேம3ெகா:ள வzக: தர(ப+=:ளன.
அ> ம+=hZ6, ெசா3க: தானாக bைற^
ெசQ2=G வச2, ெசா3கைள/ ேத,, மா3eG
வச2 ஆVயைவaG VைடPVZறன.

ைபQ Z[L\, ](

 !ேடா% 10 .%ட/2ேலேய v( ெசQ
வத34G, ஐ.எ%.ஓ. ைபFகைள/ தயா8 ெசQவ
த34G வச2க: உ:ளன. இ`DதாdG, ஓ(பZ 
ேசா8% வzcF இய-4பவ8க:,  !ேடா%
அ]P4G v( ைபFகைள  `GபாமF இ`P
கலாG. 7 v( ெசயK, இவ8க_Pகான ைபF
வ,வைம(mF ேட+டாைவX y`PV/ த`
வ2F .ற(பாகX ெசயFப =Vற>. TAR, GZIP
ம3eG 7z ேபாZறைவ உ+பட பல பா8ம+
கைளP ைகயா:Vற>. அவ36F ARJ, CAB,
DMG, MSI, RAR ம3eG VHD ஆVயைவ உ:ளன.
எனேவ, அைன/> வைக v( ைபF பா8ம+-

கைள உ`வாPக^G,  jPக^G உ-க_P4 
ஒ` ெசயK ேதைவ எZறாF http://www.7-zip.
org/ எZற iகவjcF உ:ள இைணய தள/2F
7 v( ெசயKைய இலவசமாக/ தர றPகG
ெசQ2டலாG.

;ைக(

 !ேடா% 10Pகான %ைக( த3ே பா>
VைடPVற>. ெப`Gபாலானவ8களாF,
 ,ேயா ம3eG உட ன, ெமேச} அU(gவ
த34( பயZப=/த(ப=G ெசயK, %ைக(
ஆ4G. இதைன https://www.skype.com/en/ எZற
இைணய தள/2F இலவசமாக/ தர றPகG
ெசQ> ெகா:ளலாG. இதZ nலG, உடன,
ெசQ2 அU(gதF, ஒK அைழ(gகைள ஏ3
ப=/>தF,  ,ேயா வz அைழ(g ஏ3ப=/
>தF ம3eG 4rவாக  ,ேயா அைழ( g

கைள அU(gதF என( பல ெசயFபா=கைள
ேம3ெகா:ளலாG. இதZ nலG ைபFக ைளaG 
பV8D> ெகா:ளலாG. %ைக( Vெர,+ க+-
டணG மாதDே தாeG ெசd/2, பZனா+ட
ள F அைழ(gகைள ேம3ெகா:ள^G இ2F
வச2 உ:ள>.

ேமேல 46(m+=:ள ெசயKக: த ர,
ேவe பல ெசயKக:, க+டணG ெசd/2( 
ெபeG வைகcF VைடPVZறன. அவ3
ைறaG ெப3e( பல [=தF வச2கைள(
ெபறலாG.

* ெமாைப& ேபா(& 0 ம)+, 1 ஆ.ய
2க4& எ67 89க: எ8;, இைண9க>ப
டA&ைல. 0 ம)+, 1 எDக: Flag எDக:
என அைழ9க>பH.Iறன. இவ)ைற>
பயIபH7L7தாI பல நாHக4& அவ
சர எDக: அைம9க>பQ H:ளன. அவசர
அைழ>S)T 100 எD பயIபHவ8 இL&
ஒI+.

* ஒV ெமாைப& ேபாI வாW. இய9க7
ெதாடW.ய;டI *#06#எIற எDைண 
அ67L அதI த( அைட யாள எDைண7 
(IMEI -~ International Mobile Equipment
Identity) ெதXY8 ைவ789 ெகா:ZWக:.
உWக: ெமாைப& ேபா\9கான வாரD]
இதைன^ சா_YததாT,. ேம`, உWக:
ெமாைப& ெதாைலY8 ேபானா& இYத 
எDைண9 ெகாDH ேத]9 கD HS]9
கலா,.

“ெதXYZ ெகாQ[BகQ”
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~ பாரN ~
g2யதாக வD2`P4G ைமPேராசா(+ be

வன/2Z  !ேடா% 10 ஆ(பேர+,-
.%டG பல [=தF வச2கைள/ த`G
வைகcF வ,வைமPக(ப+=:ள>. அZ
றாடG, நGiடZ உறவா,, நமP4 அZைறய
பTகைள bைன^ ப=/>G ேசைவைய,
 !ேடா% 10 ஆ(பேர+,- .%ட/தாF 
ேம3ெகா:ள i,aG. எ=/>P கா+டாக, 
N-க: 46(m+ட நா]F, 46(m+ட
ேநர/2F gற(ப=G +ெரcZ அFல>  மா-
ன/2F பயணG ெசFல இ`PV�8க:.
 !ேடா% 10 .%டமான>, அZe, N-க:
gற(பட ேவ!,ய ேநர/234 (+ெரcZ அF
ல>  மானG gற(ப=G ேநர/234 iZன
தாகேவ) உ-கைள bைன^ ப=/>G. N-க: 
ெசFலP [,ய வzcF அ2க வாகன( ேபாP-
4வர/> இ`DதாF, இZUG ச3e iZனதா
கேவ bைன^ ப=/>G. இதைன எ(ப, ேம3
ெகா:ளi,aG? !ேடா%.%ட/2Fஉ:ள
கால!டjF இDத பயணG 46/> iZன தா
கேவ 46(m+= ைவ/ 2`Pக ேவ!=G. உ-
க_P4 பயணX �+= உe2 ெசQய(ப=G hZ
அ�சF,  மான beவன/2டh`D> அFல>
ெதாட8வ!, ைமய/2K`D> அU(ப(ப+
,`Pக ேவ!=G. இைவ எFலாவ3ைறaG,
 !ேடா% 10 அ�V, தகவFகைள( ெப3e, 
அவ3ைற ஆQ^ ெசQ>, அேத ேநர/2F, 

உ-க: இ`( mட/ைதaG,  மான அFல>
ெதாட8வ!, bைலய இடG அ6D> ெசயF
ப+=, bைன^ ப=/>G. எனேவ, உ-க: தs
நப8 தகவFகைள,  !ேடா% 10 தானாகேவ
அ6D> ெகா:Vற>.

இத34 � ேபா8,F N-க: அr/>G �கைள
அ6D> ெசயFபடலாG. அFல>, N-க: சnக
வைல/ தள-க]F ப2aG தக வFகைள அ6
யலாG. உ-க]டG அU ம2 ெபறா மேலேய,
உ-க: கG(S+டைர, hக^G ஆப/தான,
ெபா>வான வைல( mZனKF இைணPகலாG. 
அத34 N-க: பயZப=/>G இைணய ேசைவ
cைனேய பயZப=/தலாG.

இ(ேபா> நாG தாZ i,ெவ =Pக
ேவ!=G. ேமேல ெசாFல(ப+ட வைகcF,
நG தs நப8 தகவFகைள வழ-V, நG yதD2ர/
2ைன( ப6ெகா=/>, இDத வச2கைள ேம3
ெகா:ள ேவ!=மா? அFல>,  !ேடா% 10 
இ/தைகய தகவFகைள( ெபeவைத/ த=/>, 
இDத வச2கைள/ >றPக ேவ!=மா?

N-க: இர!டாவ> i,ைவ எ=/தாF,
உ-க_P4 உதவ ஓ8 அ`ைமயான ெசயK,
இைணய தள/2F இலவசமாகP VைடPVற>.
அதZ ெபய8 O&O ShutUp10. இDத ெசயK http://
www.oo-software.com/en/shutup10  எZற இைணய
தள iகவjcF உ:ள>. இதைன இயP4
வதZ nலG,  !ேடா% 10 ஆ(ப ேர+,- 
.%ட/2Z எDத எDத வச2க: உ-க_P4

தகவ#கைள& (ர*+,
-. 10/2 எ(ராக
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ேவ!=G எZபைத N-க: i,^ ெசQ> �8-
மாs/> ெச+ ெசQ> ைவPகலாG. ேதைவ
ய3ற வச2க:, அFல>, நG தs நப8 தகவF
கைளP கவ8D> அதZ அ,(பைடcF நமP4P
VைடP4G வச2கைள be/தலாG.

இDத O&O ShutUp10 வச2 i36dG
இலவசG. இதைன உ-க: கG( S+டjF
இZ%டாF ெசQ> இயPக ேவ!,ய2Fைல.
இதைன ேநர,யாக, உ-க: கG(S+டjF
இயPகலாG. இ> ேதைவய3ற எDத ெசயK
ையaG உ-க: கG(S+டjF ப2Pகா>. 

கG(S+ட8 அைமPக(ப+,`P4G இடG
அ6D> அதZ அ,(பைடcF இய-V/ தர(-
ப=G வச2கைள, இதZ nலG உ-க: க+=(
பா+,F ைவPகலாG.  !ேடா% .%ட/ 23
ெகன/ தர(ப=G அ(ேட+ ைபFகைளaG,
N-க:  `(ப(ப+டாF ம+=ேம தர 
றPகG ெசQ> பயZப=/தலாG. இDத O&O
ShutUp10 nலG தs நப8 தகவFகைள .%டG
ெபeவைத/ த=P4Gேபா>,  !ேடா% 10
.%டG ெச+,- எ>^G மாறா>.

இDத O&O ShutUp10 ெசயKைய, (ளாw

+ைர dG எ=/>X ெசZe பயZப=/தலாG.

ைம9ேராசா>Q a+வன,, ெசIற ஜூைல
29 அI+, ADேடாg 10 hgட7 Lைன

அijக>பH7Lய8. இYத hgட7L)T,
ADேடாg 7 ம)+, ADேடாg 8 பயIபH7
8பவ_க:, இலவசமாக அ>ேடQ ெசm8 ெகா:
ளலா, என;, அi A7த8. ஆனா&, nLய
ADேடாg 10 .ைட9T,ேபா8, இIgடா&
ெசmய>பQட;டI, அதைன இய9க ‘ஆ9 ]
ேவஷI 2’ Sர^ைன ஏ)பQட8. பயனாள_க:,
nLய ADேடாg 10 hgட7Lைன7 தWக:
ADேடாg 7 ம)+, ADேடாg 8 உXம78டI
தர>பQட 2qடI இய9க j]யA&ைல.

இய9Tவத)கான ALjைறகைள ைம9
ேராசா>Q மா)iய8, அLகார r_வமாக hg
ட7Lைன7 தரAற9க, ெசmLQட ஒsெவாV
க,>tQடV9T, ஒV ’]uQட& உXம,’ வழW.
ய8. பயனாள_கZ9T எYத ஒV 2q, வழWக>ப
டA&ைல. த_Q பா_Q] v&கZ, ெசய&பH7த
j]யA&ைல என> பல பயனாள_கZ, wi வY
தன_.

இ8 ஏI ஏ)பQடெதIறா&, ைம9ேராசா>Q 
nLய ஹா_Qேவ_ சாதன7L)T ஏ)ற வைகy&
த(ெயாV அைடயாள7ைத7 தI ஆ9]ேவஷI
ச_வ_க: zல, உV வா9.7 தYத8. இYத
ெசய&பாH j]Yத;டI, ADேடாg 10 அLகா
ரr_வமாக இயWக7 ெதாடW.ய8. இதைன>
பயனாள_க: எL_78 ேக:A ேகQக7 ெதாடW-
.னா_க:. SIன_, இIெனாV வ{ தர>பQட8.
ADேடாg 10 hgட, ைப&கைள, ADேடாg

7 அ&ல8 8 இயWT, க,>tQடX& jத|&
தரAற9க, ெசmLட ேவDH,. SIன_, }]யா
.XேயஷI v& பயIபH7L, ெவ4y|VY8
இைண9க>பQட }] யாA&, ஐ.எg.ஓ. ைபைல>
பLY8 உVவா9க ேவDH,. அதI SIன_, ஏ)-
கனேவ உ:ள hgட7L& �ைழY8, அ>.ேரQ
ெசய&பாQ]ைன7 ெதாடWக ேவDH,. இYத
ெசய&பாQ]&, நா, தயா X78 ைவ78:ள }]
யாைவ> பயIபH7த ேவDH,.

ஆனா&, இ>ேபா8 ைம9ேராசா>Q தY
LV9T, build 10565 ைப& zல,, பைழய
ADேடாg 7 அ&ல8 ADேடாg 89கான
இIgடேலஷI 2கைளேய பயIபH7L,
ADேடாg 10 hgட7Lைன> பLY8 ெகா:-
ளலா,. பல பயனாள_க: ெகாH7த SI�Q
ட&க4I அ]>பைட yேலேய இYத j]A)T
வY8:ளதாக, ைம9ேராசா>Q இYத j]Aைன
எH78 அiA78:ள8.

உVவா9. ைவ78:ள }]யாAI zலமாக
இIgடா& ெசmLH, ேபா8,, பைழய ஆ9]
ேவஷI 2கைள> பயIப H7L, ADேடாg 10 
hgட7ைத> பLY8 ெகா:ளலா,.

ஆனா&, இத)T ஒV ALAல9T அiA9க>
பQH:ள8. பய னா ள_க: ADேடாg 10 >ேரா 
hgட7Lைன> பைழய ADேடாg 8 ேஹா,
>ராட9Q 2 ெகாDH இIgடா& ெசmLட j]
யா8. இ>ேபா8 ADேடாg 10 hgட, jத|& 
இயWT,ேபா8 தர>பH, product key box &,
ADேடாg 8 அ&ல8 7 2yைன7 தரலா,.

-.ேடாU 10 இய/க பைழய ] பய^ப+&தலா,
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நாG இைணய உலா ெசFைகcF, நாG
பா8/த தள-க: அைன/>G mர ̂ ச8க]F

ப2ய(ப=VZறன. இதனாF, அேத சாதன/ைத
அ=/தவ8க: பயZப=/>ைகcF, அவ8க:
நாG பா8/த தள-கைளP காணP [,ய சDத8(
ப-க: ஏ3ப =VZறன. இதைன( பயனாள8க:
பல8 y+,P கா+,யேபா>, அைன/> mர^ச8
க]dG, நாG பா8P4G தள-க: 46/த 46(
gக: ப2ய(படாத வைகcF, மைறD 2`D>
இைணயG ெசFdG Private Mode, In Cognito
Mode ஆVயைவ தர(ப+டன. இDத வைகcF
இைணய/2F உலா வ` ைகcF, நாG பா8/த 
தள-க:, தர றPகG ெசQத ேகா(gக: 46/த
4PV ைபFக: எ>^G உ`வாPக(படாமF
இ`P4G. ெப8சனF கG( S+ட8க]F இDத
ஏ3பா+,ைன mர^ச8க: தD>:ளன.

அ(ப,யானாF, ெமாைபF சாதன-க]F,
நாG பயZப=/>G
ெமாைபF ேபாZக:
ம3eG ேட(ள+
m...Pக]F இDத
வச2 Vைடயாதா?
எZற ேக: நG
மன2F எrG. 
ெமாைபF சாத
ன-க]dG, இDத
mைரேவ+ mர^.-
வச2 .ல mர^ச8களாF
வழ-க(ப+=:ள>. ஆ!+ராQ+
.%டG பயZப=/த(ப=G ெமாைபF சாத

ன-க]F இDத வச2 எ(ப, நமP4/ தர(ப+
=:ள> எZe இ-4 காணலாG.

ஆ!+ராQ+ சாதன-க]F இய-4G 
[4: 4ேராG, பய8பாP% ம3eG டாFmZ 
mர^ச8க]F இDத mைரேவ+ mர^.- எ(
ப, பயZப=/>வ> எZe பா8PகலாG. அ/
>டZ, ெமாைபF சாதன-க]F, mைரேவ+
mர^.- வzக_Pெகன வ,வைமPக(ப+=
VைடP4G டாFmZ �ேரா ம3eG இZmர^
ச8க]F (Dolphin Zero ம3eG InBrowser) இDத
வச2ைய எ(ப,( பயZப=/>வ> என(
பா8PகலாG.

_\J \ேரா,

[4: 4ேராG mர^சjF, தடG அ6யா
இைணய( பயZபா+,34 “Incognito”
bைலcF ஒ` ேட( 2றPக(பட ேவ!=G.

இத34, ெந+= வாPVF 
அைமDத ேகா+,F nZe
g:]க: அைமD>:ள
ெமU ப+டைன/ ெதாட^G.

�ழாக  jaG ப+,யKF, “New
incognito tab” எZUG இட/2F
ெதா+டாF, இDத தடG அ6யா( 
பயZபா+,3கான ேட( 2றPக(

ப=G. ஏ3கனேவ
2றPக(ப+ட ேட(-
க_P4( ப2லாக,

g2ய Incognito ேட(
2றPக(ப=G. [=தலாக ஐகாZ

இைணய&(# ந, வ9கைள: ;ற= அ?யாம# இA/க
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ஒZe VைடP4G. mர^ச8  !ேடா Z
இட> ேமFgற nைலcF, ரக.ய ேபா�%
ேபாZற ேதா3றG ெகா!ட வjZ படG
ெகா!ட ஐகாZ இ`P4G.

\`(): இZெனா` incognito ேட( 2றP
க(பட ேவ!=G எsF, அ(ேபாைதய ேட(
m34 வல>gறG உ:ள .6ய ேட(mைன/
ெதாட^G. இDத தs கா(g bைலcF இ`D>
 லV வழPகமான bைலP4 மாற, அைன/>  
incognito ேட(கைளaG nட^G. k!=G
வழPகமான bைலcF N-க: பா8/>P ெகா!-
,`Dத இைணயதள-க_Pகான ேட(க: கா+
ட(ப=G.

பய.பாL;

இ2F தs bைலcF இைணய உலா
வர, Private tab ஒZe 2றPக(பட ேவ!=G.
mர^ச8  !ேடா Z வல> nைலcF,
உ:ள ெமU ப+டsF (ெந+= வாPVF 
அைமDத ேகா+,F nZe g:]க:)
ெதாட^G. mZன8 VைடP4G �W  j
ப+,யKF, “New Private Tab” எZபைத/
ெதாட^G.

ஒ` g2ய “Private Browsing” கா+ட(ப=G.
ஏ3கனேவ 2றD> பயZபா+,F இ`Dத வழP-
கமான ேட(க: இ`Pகா>. ெதாட8D> தs
bைல Private tab 2றPக ேவ!=G என  `G
mனாேலா அFல> ேட(கைள nட ேவ!=G
என  `Gmனாேலா, இட> ேமF nைலcF
உ:ள ேட( ஐகாைன/ ெதாட^G.

இ(ேபா> mர^சjZ இட> gறG ஒ`
mj^ 2றPக(ப=G. இ2F mைரேவ+ mர
^.- bைலcF 2றPக(ப+ட ேட(க: .6ய 
அள F கா+ட(ப=G. இDத mj Z ேமலாக,
nZe ஐகாZக: இ`(ப தைனP காணலாG.
தs bைலcF இ`PைகcF, nட(ப+ட 
ஐகாZக: �ழாக ேகா= தர(ப+,`P4G.
தs bைல ேட(கைள nடாமF, வழPக மான
இைணய உலா bைலP4X ெசFல  `G
mனாF, இட> mj F ேமலாக உ:ள ஐகாZ-
க]F, இட> nைலcF உ:ள ஐகாைன/
ெதாட^G.

தs நப8 bைலcF ேமdG ஒ` ேட( 2றP-
க(பட  `GmனாF, இட> mj F, �ழாக
உ:ள [+டF (plus sign) அைடயாள/ைத/
ெதாட^G. இ-4 உ:ள .6ய ஐகாZ மைறP-
க(ப+ட bைலcF கா+ட(ப=G. இ> N-க: 
தs bைலcF mர^சைர( பயZப=/2P
ெகா!,`PV�8க: எZபைதP 46PVற>.

\`(): தsbைலcF க!= ெகா!,
`P4G தள-க_Pகான அைன/> ேட(-
கைளaG N-க: n, +டாF, N-க:
தானாகேவ, பைழய, வழPகமான mர^.-
ேட(க_P4 2`Ggo8க:.

டாQU$ Uரfச.
டாFmZ mர^சjF தs bைலcF இைண

யதள-கைள/ 2றPக  `GmனாF, தsயாக
private browsing ேட(கைள/ 2றPக ேவ!,ய
2Fைல. இத34( ப2லாக, “Private Mode” எZப
தைன இயPக ேவ!,ய2`P4G. இ>, N-க:
டாFmZ mர^சைர n, ெவ]ேயeGேபா>,
உடேன தானா கேவ உ-க_ைடய mர^.-
�%டj, 4PV ைபFக:, ப, வ-க_Pகான
ேட+டா ஆVயவ3ைற NP4Vற>.

“Private Mode” bைலP4X ெசFல, டாFmZ 
mர^ச8  !ேடா F, இட> �ழாக உ:ள
nைலcF தர(ப+=:ள டாFmZ ஐகாைன/
ெதாட^G. ெதாட8D> ெமU ப+டைன/ 
ெதாட^G. இ> அ-4 VைடP4G nZe ப+

டZக]F �ழாக அைமD2`P4G. அ=/> �F
பா8 ஒZe ேமலாக எrG. இ2F VைடP4G 
“Settings” ப+டைன/ ெதாட^G. இ(ேபா>
VைடP4G ெச+,-%  !ே டா F, �ழாக
%4ேராF ெசQ> ெசZe,  “Privacy & Personal
Data” எZபைத/ ெதாட^G.

இ(ேபா> Vைட/>:ள “Privacy & Personal
Data” எZற  !ேடா F, “Private Mode” எZ
பத34 வல(gறமாக உ:ள % +X.ைன/
ெதாட^G. இ> இ(ேபா> இயPக bைலP4
வ`G. இ> இயPக bைலcF உ:ள> எZப-
தைன, அதZ இட> gறG உ:ள ,P அைட-
யாளG கா+=G. அ> இFைல எsF, k!=G 
சjயாக அதைன ெதாட ேவ!=G. இs N-க: 
தs bைலcF இைணய/2F எ/தைன தள--
க]F ேவ!=மானாdG உலா வரலாG.
உ-க: உலா, N-க: த`G தகவFக:, தர  
றPகG ெசQ2=G ேகா(gக: 46/> எDத தக-
வdG mர^சjF ப2ய(பட மா+டா>.

டாFmZ mர^சைர  += N-VX ெசFல,
mர^ச8  !ேடா Z இட> �W nைலcF
உ:ள டாFmZ ஐகான/ ெதாட^G. ெதாட8D> 
VைடP4G �F பாjF உ:ள “Exit” எZபதைன/
ெதாட^G. இ(ேபா> டயலாP பாP% ஒZe 
VைடP4G. இதZ nலG ேகw ெமமjcF 
உ:ள ைபFக: ம3eG இைணய உலா 46/த 
�%டj ைபFக: அைன/ைதaG NPக வz
VைடP4G. “Clear cache” ம3eG “Clear history”
ஆVயவ3ைற/ ேத8Dெத=/>, mZன8 “Exit”
எZபைத/ ெதாட^G. உ-க: mர^.- 46/த 
அைன/> தகவFக_G அzPக(ப=G.
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N-க: மாறா bைலcF, உ-க: ெமாைபF 

சாதன/2F ேம3ெ கா:_G அைன/> 
இைணய/ ேதடFக_G, ம3றவ8க: அ6யா
bைலcேலேய, எDத த ப2^க_G இF
லாமF அைமய ேவ!=G எsF, இத3ெகன 
வ,வைமPக(ப+ட mர^ச8கைள( பயZப
=/தலாG. அ(ப,(ப+ட வைகcF அைமDத
இர!= mர^ச8கைள இ-4 காணலாG.

டாQU$ gேரா (Dolphin Zero)

இ> டாFmZ mர^சjZ இZெனா` வைக
யான ப2(g. mைரேவ+ mர^.- ம+=ேம
இ`Pக ேவ!=G என  `G gபவ8க_Pகா
ன>. இ2F ேம3ெகா:ள(ப=G அைன/>
இைணய ேதடFக_G, mைரேவ+ mர ̂ .-
வைகcேலேய இ`P4G. இDத mர^சைர
இZ%டாF ெசQ2ட, [4: (ேள %ேடாjF
ேத,, இZ%டாF ப+டsF அr/2,
ெமாைபF ேபாsF இZ%டாF ெசQ2ட^G.

இ> இZ%டாF ெசQய(ப+ட^டZ, இDத 
டாFmZ �ேரா mர^சைர/ 2றPக^G.
2றDத^டZ, இDத mர^ச8, ஏ3க
னேவ N-க: பயZப=/2ய,
mர^சராF NPக(ப+ட>
46/>P [eG. இDத
mர^ச8  !ேடா Z
ேமலாக உ:ள இதZ
அ+ர% பாjF,
இைணய iகவj
ஒZைற அைம/>
இயPக^G.

\`(): டாFmZ
�ேரா mர^சjF,
ஒZeP4 ேம3
ப+ட இைணய
த ள - க ை ள
ஒேர ேநர/2F
2றPக i,
யா>. mர^.-
i,/த mற4,
mர^ச8  !ேடா 34P �ழாக உ:ள ெமU
ப+டைன/ ெதா+=, VைடP4G ெமU F
“Exit” எZபதைன/ ெதாட^G. mர^ச8 nட(ப=
வத34 iZனாF, ேப(ப8 ஒZe yP4 �றாகP
VzPக(ப=G நக`G படP கா+. ஒZe கா+
ட(ப=G. உ-க]Z இைணய ேதடF 46/த
அைன/> தடய-க_G, ெமா/தமாக NPக(ப=
வத3கான அ646 இ>.

இ$Uரfச. (InBrowser)

டாFmZ �ேரா mர^சைர( ேபாலேவ,
mைரேவ+ mர^.- ம+=ேம ேம3ெகா:ள(ப
=வத34 வz வ4P4G mர^ச8 இ>. ஆனாF,
இ2F ஒZeP4 ேமலாக ேட(கைள/ 2றD>,

ஒேர ேநர/2F பல இைணய தள-கைளP 
காணலாG. இDத mர^சைர இZ%டாF ெசQ
2ட, [4: mேள %ேடாjF, ேத, இதைன
இZ%டாF ெசQ2ட^G.

இZ%டாF ெசQத mZன8, இதைன iதZ
iதKF 2றP 4Gே பா> Changelog கா+ட(
ப=G. “Back to InBrowser Startpage” எZபதைன/
ெதா+=, இதZ மாறா bைலcF உ:ள ேதடF
பPக/2ைனP காண^G. ெதாடPக bைலcZ
ேதடF பPகG கா+ட(ப=G. N-க: இைண
ய/2F எதைனேயUG ேத,( ெபற  `G-
mனாF, அத3கான ெசா3கைள இ2F இட^G. 
அFல> இைணய( பPக/234X ெசFல 2+
டh+டாF, mர^சjZ ேமலாக உ:ள அ+ர%
பாjF, அத3கான iகவjcைன அைமPக^G.
இZெனா` ேட( mைன/ 2றPக எ!TனாF,
mர^ச8  !ேடா F வல> ேமF பPக
nைலcF உ:ள ெமU ப+டைன/ ெதாட^G.
அ`ேக VைடP4G டயலாP பாPvF �ழாகP 
VைடP4G “New Tab” எZப2F ெதாட^G.
k!=G mர^ச8  !ேடா 34 N-க: 

அைழ/>X ெசFல(ப =o8க:. g2ய
ேட( ஒZe, ேதடF பPக/2F கா+-

ட(ப=G.
ேட(க_P4 இைடேய

ெசFல ேவ!=G எZறாF,
k!=G வல> ேமF பPகG

உ:ள ெமU ப+டைன/
ெதாட^G. இ(ேபா> எDத
இைணய தளG ெசFல
ேவ!=ேமா, அத3கான
ேட(mைன/ ெதாட^G.

\`(): ேட(க
_P4 இைடேய மா6

மா6X ெசFல
ே வ ! ட ா G

என i,^
ெசQதாF,
“Back” ப+
ட ை ன /

ெதாடP [டா>. நG ெமாைபF ேபாsF உ:ள
“Back” ப+டைனaG ெதாடP [டா>. எDத
இைணய தளG k!=G ெசFல ேவ!=G
என  `GgV�8கேளா, அ> உ:ள ேட(
mைன/ ெதா+ேட, அDத இைணய தளG ெசFல
ேவ!=G. இ(ேபா> ெப8சனF கG(S+டjF
இய-4G mர^ச8க_P4G, ெமாைபF சாத
ன-க]F இய-4G mர^ச8க_P4G, தZ
ரக.ய bைல இைணய உலா ேம3ெகா:வ2F
இ`PVZற ேவe பா+,ைன/ ெதjD> ெகா!-
,`(�8க:. இs, தயPகhZ6, ெமாைபF
சாதன-க]dG தZ ரக.ய bைலcF இைணய
உலா ெசFல  `GmனாF, எ]தாகX ெசFல 
உ-களாF i,aG.
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இைணய தள-கைளP கா!ைகcF, அ2F
ப2ய(ப+=:ள ஆ,ேயா ைபFக: தாமா

கேவ இய-க/ ெதாட-4G. பல தள-கைள(
பா8/>P ெகா!,`PைகcF, எDத தள/2K
`D> இDத  ,ேயா அFல> ஆ,ேயா ஒK வ`-
Vற> எZe அ6யேவ .ல ெநா,க: அFல>
bhட-க: ஆ4G. இ> அ!ைமP கால/2F
mர^ச8க]F பயZப=/த(ப+= வ`G எX.
,.எG.எF.5 ெதாzF �+ப/2F சா/2யமா
Vற>. நாG நGiைடய (ர^ச8 (ளP இZ
கைள V]P = (ேள என அைம/2`DதாdG,
ஆ,ேயா ஒK(ப> b3கா>. த3ேபா> வ`G
mர^ச8க:, ஆ,ேயா உ:ள> எனP கா+=G
46�= ெகா!டைவயாகேவ உ:ளன. இதZ
nலG, எDத ேட(mK`D> ஆ,ேயா ஒKP
Vற> என அ6D> ெகா:ளலாG. இேத mர^
ச8க:, 46(m+ட ேட(mF, ஆ,ேயா ஒK(
பைத be/த^G வச2ைய/ த`VZறன. 

iZg 4ேராG mர^சjF, மைறPக(ப+ட
bைலcF இDத 46�= இ`Dத>. த3ேபா>
bைலயாக இ> கா+ட(ப=Vற>. ஆ(m:
சபாj mர^ச8 தாZ, இதைன iதKF மாறா
bைலcF தDத>. ெமாvFலா beவனG தZ
பய8பாP% mர^சjF இதைன இைணPக iய3
.கைள எ=/> வ`Vற>. இதைன இ-4  j
வாக( பா8PகலாG.

_\J \ேரா,

ஆ,ேயா ைன be/>G வச2, 4ேராG 
mர^சjF த3ேபா> மாறா bைலcF தர(ப+
=:ள>. இ> எ-ேக மைறPக(ப+ =:ள>
எZe ேத,/ ெதjய ேவ! ,ய2Fைல. எDத
ேட(mF உ:ள தள/2K`D> ஆ,ேயா ஒKP
Vற> எZe iதKF க!ட6a-க:. அDத
ேட(mF ஒ` %�Pக8 46�= கா+ட(ப+ ,
`P4G. இDத ேட(mF ைர+ V]P ெசQதாF, 
VைடP4G ப+,யKF, “Mute Tab” எZe
ஒ` mj^ இ`P4G. அ2F V]P ெசQதாF, 
ஆ,ேயா ஒK(ப> bZe =G. அ(ேபா>

அDத %�Pக8 46�+,Z k> ெப`PகF
அைடயாளG கா+ட(ப=G. இ>, ஆ,ேயா
be/த(ப+=:ள> எZபைதP 46PVற>.

இைணய தளBகC# ஆEேயா-ைன HI&த
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Back up Domain Controller: ADேடாg ெநQ
ெவா_9.& இைண9க>பQH:ள க,>tQட_-
க4& ஒI+ அ&ல8 ஒI+9T ேம)பQட க,>-
tQட_க: SைரமX ெடாைமI கDQேராலXI
ேப9 அ> ஆக^ ெசய&பHவதைன இ8 Ti9
.ற8. அைவ ெசய& இழ9ைகy& இYத ேப9
அ> ெடாைமI கDQேரா ல_க: அதI ெசய&
பாQ]ைன ேம)ெகா:.Iறன. இைவ ெச9
tXQ] சா_Yத ெசய&பாHகைளq, ேம)
ெகா:Z,வைகy&ெசQ ெசmய>பQ ]V9T,.

Backup Rotation: ேப9 அ> }]யாAI
ெசய&பாHக4& ஒI+. இL& ெசா&ல>பH,
�ழ)h jைறyனா& அDைம9 கால7 Lய
ேடQடா ேப9 அ> .ைட9 .ற8. இத)T jI
ஏ)பH7த>பQட ேப9 அ> கDடiய>பQH
அதI இட7L& nLய ேடQடா பL ய>ப H.ற8.
இYத ெசய&பாQ]ைன இ^ �ழ)h Ti9 .
ற8. இதனா& ைப&க: கர>Q ஆனா& அதI 
ேடQடா;, எ4 தாக }DH, ெபற>ப H.ற8.

“ெதXYZ ெகாQ[BகQ”

k!=G ைர+ V]P ெசQ>, “unmute audio’ எZ
ப2F V]P ெசQதாF, ஆ,ேயா ஒKPக ஆரG
mP4G.

இதைன எDத ேட(mdG N-க: ேம3ெகா:
ளலாG. ேட(mF தளG வ`G iZனேர, அ2F
ஆ,ேயா இ`DதாF, இைசPக ேவ!டாG 
எZe அைமPகலாG. ெதாடPக/2F, இDத
46�= மைறPக(ப+,`Dதத34P காரணG,
பயனாள8க: த-கைள அ6யாமேலேய இ2F
V]P ெசQ>, ஆ,ேயா ைன be/2 +=
4ழ(பமைடவா8க: எZe அXச(ப+ட>தாZ.
mZன8, 4ேராG உ`வாPVய ெபா6யாள8க: 
கலD> ேப., இதைன ெவ](பைடயாக
அைனவ`G ெதjD> ெகா:_G வைகcF

அைம/தன8.

ஆ(UJ சபா{

ஆ(m: வ,வைம/> வழ-4G சபாj mர^
சjF இDத ஆ,ேயா 46�= மாறா bைலcF
வழ-க(ப+=:ள>. iதZ iதKF இதைன/
தDத> ஆ(m: beவனG தாZ. 4ேராG mர-
^சjF ெதjவ> ேபால, ேட( ஒZ6Z “x”
ப+டZ iZனதாக, %�Pக8 ஐகாZ இ`P4G. 
இ2F V]P ெசQ>, ஒKைய be/தலாG;
mZ k!=G இயPகலாG. ேட(mF ைர+
V]P ெசQ> iZg [6ய> ேபால ப+,
யKF இ`D>G ஆ,ேயா ைன be/தலாG.
ஆனாF, 4ேராG mர^சjF உ:ள> ேபால,
46(m+ட ஒ` ேட(mF, தளG இற-4G
iZனேர, ஆ,ேயா ைன be/த சபா jcF
வz இFைல.

ெமா]Qலா பய.பாL;

பய8பாP% mர^சjF ஆ,ேயா 46�+
,ைன அைமP4G iய3.cF, ெமாvFலா
இற-Va:ள>. அ!ைமcF பய8பாP%
mைழP 46�=க: 46/த அ6PைகcF,
பய8பாP% 42 ப2(mF, இ> மாறா bைலcF 
தர(ப=G என/ தர(ப+=:ள>. ேசாதைன(
ப2(பாக ெவ]cட(ப+=:ள2F இ>
காண(ப=Vற>. சபாj ம3eG 4ேராG mர^
ச8க]F உ:ள> ேபாலேவ, இ>^G ெசயFப
=Vற>. 4ேராG mர^சjF உ:ள> ேபாலேவ,
தளG ெபற(ப=G iZனேர, அ2F உ:ள 

ஆ,ேயா ஒKPகாமF இ`P 4Gப,aG ெசQ2
டலாG. N-க: இZUG பைழய பய8பாP%
mர^சைர( பயZப=/>பவராக இ`D>,
அ2F இDத ஆ,ேயா ைன be/>G வச-
2ைய இைணPக ேவ!=G எsF, “Mute Tab.”
எZUG எP%டZஷைன( பயZப =/தலாG.

ைமLேராசா(: எ:�

ைமPேராசா(+ be வன/2Z எ+} mர^
சjF ேட(mF ஆ,ேயா 3கான 46�= தர(ப
ட Fைல. அத34( ப2லாக, ேட(mZ இட>
பPக/2F இDதP 46�= தர(ப+=:ள>.
ஆனாF, ேட( mைன ஒKPகாத வைகcF 46
�=கைள இZUG இைணPக Fைல. இத3
கான எP%டZஷZ gேராVராiG இFைல.
 ைர F, ைமPேராசா(+ இதைன/ த`G என
எ28பா8PகலாG.

எDத mர^ச`G ஆ,ேயா ைன இயPகாத
வைகcF,  !ேடா% .%ட/2F ெச+,-% 
அைமPக i,aG.  !ேடா% இயPக/2F, 
.%டG +ேரcF, %�Pக8 ஐகாsF, ைர+
V]P ெசQ2ட^G. இ2F “Open Volume Mixer”
எZபதைன/ 2றPக^G. இ-4 ஒKையP
4ைறPகலாG அFல> ெமா/தமாக இFலாத 
வைகcdG அைமPகலாG. ஆனாF, அைன/> 
ஒKக_G ெமா/த மாக be/த(ப=G எZ-
பைதP கவன/2F ெகா:ள ேவ!=G. 
mZன8, k!=G ஒK இயPக(பட ேவ!=G
என  `GmனாF, இேத வzcF ெசZe,
இயP4G வைகcF அைமPகலாG.



16-11-201512

ெச"வக வ&'(
ெட*+, ெசல*ஷ/

ேவ8+ gேராVராhF, .லவைக ேட+டா
 ைன( பயZப=/>ைகcF, 46(பாக

ேடm:கைள அ2கG பயZப =/>ைகcF,
ெதாட8D> அைமயாமF, ஆ-கா-ேக உ:ள
ேட+டா ைன தs/தsேய ேத8Dெத =Pக
ேவ!,ய2`P4G. எ=/>P கா+டாக, ஐD>
வjக]F, ப/தாவ> ேகரPட8 iதF ப2ZnZ
றாவ> ேகரPட8 வைர ேத8Dெத=Pக ேவ!-
,ய2`PகலாG. ம3றவ3ைற  += +=,
இதைன/ ேத8Dெத=Pக ேவ! ,ய2`PகலாG.
அ(ேபா> � ேபா8+ nலG, 46(m+ட
ெடP%+ைட, ேட+டா ைன எ(ப, ேத8Dெத-
=(ப> எனP காணலாG.
1. N-க: ேத8Dெத=Pக  `GgG ெடP%+

ப42cZ, இட> ேமF nைலcF க8சைரP 
ெகா!= ெசZe ைவPக^G.

2. அ=/> Ctrl+Shift+F8 அr/த^G. mZன8,
அ(ப,ேய N-க: எDத ேகரPட8 வைர 
க8சைர N+ட ேவ!=ேமா, அ> வைர
ெகா!= ெசZe, அ(ப,ேய �ேழ இrP
க^G. இத34 ம^ைஸP [ட N-க: பயZ
ப=/தலாG. ெடP%+ ேத8Dெத=PைகcF,
Alt � அr/2P ெகா!= ேத8Dெத=PகலாG.

3. ேத8Dெத=/> i,/த mZன8, வழPகG
ேபால, N-க: ேத8Dெத=/த ெடP%+,ைன
எZன எZன மா3ற-க_P4 உ+ப=/>
o8கேளா, அ�வள^G பயZப=/தலாG.
கா(m ெசQ2டலாG. ேப%+ ெசQ2டலாG.
இZெனா` இட/234P ெகா!= ெசF
லலாG. NPகலாG.

எ12ைத5 67*க இ7 வ9க:
எG.எ%. ஆ�% ெதா4(mF எDத ஒ`

ைபKdG காண(ப=G எr/2Z அளைவ( 
ெபjதாPக^G .6யதாக மா3ற^G இர!= த
க+டைளக: பயZப =/த(ப=VZறன. அைவ

Ctrl + Shift + > ம3eG Ctrl + Shift + < என ஒ`
வைக.

Ctrl + [ ம3eG Ctrl + ] என ஒ` வைக.

ஏZ இர!=  தமான க+டைளக:? இதZ
ெசயFபா+,F ேவeபா= உ!டா? எனP 
ேக+டாF ஆG எZeதாZ ெசாFல ேவ!=G. 
எr/> அள^Pகான �W jaG ப+,யைல(
பா8/தாF இத3கான  ைட ெதjaG. இDத
ப+,யKF வjைசயாக எr/2Z அள^ இ`P
கா>. 8 K`D> 12 வjைசயாக வ`G எ!
mZன8 14, 16 எனX ெசFdG. அ(ப ,யானாF
எr/2Z அள^ 13,15  ேவ!=G எZறாF
எZன ெசQவ>? இ-ேக தாZ ேமேல [ற(-
ப+ட இ` வைகP க+ட ைளக: ேவe ப=VZ
றன. iதKF தர(ப+ட nZe �க: இைண(g
(Ctrl + Shift + >) எr/> அள^ ப+,யKF உ:ள
எ! ப, அளைவ( ெப`P4G, 4ைறP4G.
எ=/>P கா+டாக இDத க+ட ைளைய( பயZ-
ப=/>ைகcF 12P4( mZ எr/2Z அள^
14 ஆக உய`G. 14F இ`DதாF 4ைறP4G-
ேபா> 12 ஆகP 4ைறPக(ப=G. ஆனாF இர!-
டாவ> வைகP க+டைளயான இர!= �
(Ctrl + [) க+டைளைய( பயZப =/>ைகcF
அைவ எr/2Z அளைவ ஒ�ெ வாZறாகP 
4ைறP4G, [+=G.

ேவ<&( க=,ேரா( க,டைளக:
Ctrl+a: டா4ெம!+ irவைதaG ேத8Dெத

=Pக.
Ctrl+b: அr/தமான (Bold) வ, F எr/த

ைமPக.
Ctrl+c: ேத8Dெத=/தைத, ேகா(mைன நகெல

=Pக (Copyp).
Ctrl+d: ஓ8 எr/2Z (Font) வ,ைவ மா36

அைமPக.
Ctrl+e: ந=ேவ ெடP%+ அைமPக.
Ctrl+f: 46(m+ட ெசாF அFல> ெடP%+

அைமD>:ள இட/ைதP க!ட 6D>, அதZ
இட/2F ேவe ஒ` ெசாF அைமPக. k!=G
ேதடைல/ ெதாடர Alt+Ctrl+y.

Ctrl+g: ஓjடG ெசFல.
Ctrl+h: (ஒZ6Z இட/2F) ம3ெறாZைற

அைம/2ட.
Ctrl+i: எr/> / ெசாFைல சாQவாக

அைமPக .
Ctrl+k: ைஹ(ப8 K-P ஒZைற ஏ3ப=/த
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+Aெர, B,&( மாDறFக:
எPெஸF ஒ8P gP தயாj(mF, ஒேர ேநர/2F

பல ஒ8P �+கைள/ 2றD> ைவ/> நாG 
பயZப=/த  `(ப(ப=ேவாG. இத3ெகன
 !ேடா F ஒ�ெவா` ஒ8P �+ ,34G
மாeவத34, �ழாக உ:ள ேட(m34 ம^%
க8சைரP ெகா!= ெசZe ெசயFப=/த
ேவ!=G. � ேபா8,ைனேய பயZப=/>G
பழPகG உ:ளவ8க_P4 இ> ச3e .ரம/ைத/
த`G. இத3கான y`P4 வz ஒZe எPெஸF
ஒ8P �+,F தர(ப+=:ள>. ஒ8P �+ மாற
 `(ப(ப=ைகcF, Ctrl+F6 �கைள அr/
த^G. இDத �கைள அr/>ைகcF, ஒ8P gP
4க]Z ேட(க: வjைசயாக/ ேத8Dெத=Pக(
ப=வதைன( பா8PகலாG. ஐD> ஒ8PgP4க:
2றD2`DதாF, ஐDதாவ> ஒ8P �+ ெசFல,
ஐD> iைற Ctrl+F6 �கைள அr/த ேவ!=G.

எ*ெஸ(: ேப+, ப,ட/
எPெஸF 2003P4( mZ வDத ெதா4(mF

பTயா3eG பல`G இதைன அ6D2`Pக
மா+டா8க:. அ/ெதா4(mF தர(ப+,`P4G
ேப%+ ப+டZ வழPகமான ப+டனாக இF
லாமFேமdG.லவச2க: ெகா!ட தாகஇ`(
பைதP காணலாG. அ2d:ள .6ய அGgP 46-
cைன அr/2னாF எPெஸF உ-க_Pகாக
ேமdG .ல ேவைலகைள ேம3ெகா:ள தயா
ராக இ`(பதைனP காணலாG. இ2F ேப%+

%ெபஷF ப+டZ ஒZeG இ`P4G. அதைன 
அr/2னாF ேப%+ெசQவ2F ேமdG .ல
[=தF வச2கைள/ த`G mj^க: காண(ப
டலாG. எனேவ N-க: ேத8Dெத=/த ெசFKF 
இ`D> பா8iலா ேவ!=மா, ேவFS ேவ!
=மா, ெசF ேட+டா ம+=G ேவ! =மா, ெசF
பா8ம+ேடா= கா(m ெசQய(பட ேவ!=மா,
Ssேகா+ ெடP%+,F ெடP%+ அைமP

க(பட ேவ!=மா என( பல mj^க: இ-4
உ-க: ேதைவP4/ தர(ப+ ,`P4G. உ-க:
ேதைவPேக3ற mjைவ/ ேத8Dெத=/> இயP
க^G.

ேட,டா வைக JK2தா(
பா<ம, மாLமா?

எPெஸF ெதா4(mF, ேட+டாPகைள வj
ைச(ப=/>V�8க:. ேட+டாPக:, N-க:

அைம/த ெச+,-% ஏ3றப,, வjைச(ப=/
த(ப=VZறன. ேட+டாPக_P4/ தர(ப+ட
பா8ம+,- வzக: எZனவாVZறன? .ல
பா8ம+,- ெச+,-% அ(ப,ேய g2ய இட/
234 எ=/>X ெசFல(ப=VZறன. .ல மா3
ற(ப=VZறன. இ(ப, மா3ற-க: இFலாமF,
வjைச(ப=/2ய mZன`G, பா8ம+,-
அைம(gG எ=/>X ெசFல(ப=G வைகcF
எPெஸF ெதா4(mF ெச+ ெசQ2டலாG.

எ=/>P கா+டாக, இர!= ெந+= வjைச
ேடm: ஒZைற ஒ8P �+,F அைம/> இ`P
VேறZ. iதF வjைசcF பல நா+க_Pகான
ேத2கைள, எDத வjைசaG இZ6 அைம/2
`PVேறZ. இர!டாவ> வjைசcF A iதF E
வைர அைம/>:ேளZ. C எZற எr/> உ:ள
க+ட/2Z mZ bற/2ைன ஒ` வ!ண/2F
அைம/2`PVேறZ. இDத ெசFைலX y36 ஒ`
வைகயான பா8ட8 அைம/>:ேளZ. இ(ேபா>
iதF ெந+= வjைசcF உ:ள ேட+டா ைன
வjைச(ப=/>VேறZ. இ(ேபா> எPெஸF C
எZற எr/> உ:ள ெசFKைன, அதZ ேபP
Vர^!+ வ!ண/>டZ எ=/>X ெசZe
அதZ g> இட/2F ைவPVற>. ஆனாF பா8
ட8க: ேவறாக அைமVற>.இர!ைடaG ஒZ
றாகP ெகா!= ெசFவேத எZ  `(பG. இத3
கான வzcைன( பா8PகலாG.

இத3கான �8^ நாG ெசFகைள எ(ப, 
பா8ம+ ெசQVேறாG எZபைத( ெபாe/> 
உ:ள>. இர!= வைகயான பா8ம+ வz
கைள எPெஸF ெகா! =:ள> – வழPக
மான பா8ம+,-, bபDத ைனcF ேபjலான
பா8ம+,- (regular formatting and conditional 
formatting). வழPகமான பா8ம+,- iைறைய
ேம3ெகா!டாF, ேமேல  ளP Vய> ேபால
ஒ` பா8ம+,- எ=/>X ெசFல(ப+=, இZ-
ெனாZe த-V =G. bபDதைனcZ ேபjலான
பா8ம+,- (conditional formatting) ேம3ெகா:-
ைகcF, அைன/> பா8ம+,- அைம( gக
_டZ ெசF நக8D> ெகா=P4G.

எ/ெஸ#
E:U...
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நGhF பலjZ ஆ!+ராQ+ %மா8+ 
ேபாsF, hக ேமாசமான ெசா3க: அட-

Vய, பாKயF ெதாDத ர^ த`G வைகcலான
4e� ெசQ2க: என(ப=G எ%.எG.எ%.
தகவFக: வD2`P4G. இவ3ைற அU(mய
எ!க_G இ`P4G. ஆனாF, இDத எ!கைள 
அைழ/> ஏZ இ�வாe ேமாசமான ெசQ2
கைள அU(ma: 8க: எனP ேக+டாF,
“அU(பேவ இFைல” எZeG, ெதாட8D>
ேப.னாF, hக ேமாசமான ெசா3களாF 2+
=Pக_G VைடP4G. பல8, இDத அவ மா
ன/ைத ெவ]cF ெசாFல தய-V, அ> ப36
ேமF நடவ,Pைக எ=Pக மா+டா8க:. காவF
>ைறP4X ெசZறாF, பல`P4 இ> ெதjD>
 =G எZற பயiG இ`P4G. N-களாகேவ,
இதைன/ த=/> =G வzக: உ:ளன.
அதைன இ-4 காணலாG.

உ-க_ைடய ஆ!+ராQ+ %மா8+
ேபாsF, இைணய/ ெதாட8mZ வzயாக,
Google Play store (Android market) ெசFல^G. அF
ல> ேபாZ mர^ச8 வzயாக play.google.comஎZற
iகவjcF உ:ள தளG ெசFல^G. Google Play
store அைடDத^டZ அ2F
““SMS blocker”” என
ைட( ெசQ> ேதட^G.
அFல> ேநர,யாக
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
smsBlocker&hl=en எZற
iகவjP4X ெசFல^G.
[4: mேள %ேடாjF
எ%.எG.எ%. த=Pக

VைடP4G பல gேராVராGக]F SMS Blocker -
Clean Inbox எZற ஒZe கா+ட(ப=G. அFல>
இDத iகவjcF இ> ம+=ேம கா+ட(ப=G.
இதைன உ-க: ெமாைபF ேபாsF இZ%டாF
ெசQ2ட^G. இZ%டாF ெசQத^டZ, இயPV
app preferences page எZற பPக/234X ெசF
ல^G. இ-4 •SMS blocking எZப2dG Spam
auto blocking – எZப2dG On என அைமPக^G.
Country code எZற இட/2F இD2யா 3கான
46�டான 91 எZபதைன அைமPக^G. (ம3ற
நா=க]Z 46�=கைள அ6ய http://countrycode.
org/ எZற iகவjcF உ:ள தளG ெசFல^G.)
இs, %ேபG ெசQ2க: வ`Gேபா> அைவ
த=Pக(ப=G. 46(m+ட எ!க]F இ`D>
வ`G ெசQ2கைள/ த=Pக, ““Block”” எZற ேட(
mைன/ ேத8Dெத=Pக^G. “Add New” எZப2F
V]P ெசQ2ட^G. இ-4 nZe ஆ(ஷZக:
VைடP4G. அைவ: ேபாZ iகவj gPVK`D>
எ! ேத, எ=/> அைம/தF, எ%.எG.எ%.
வDத ெப+,cK`D> எ! ேத, அைம/தF,
ம3eG நாமாக எ!ைண அைம/தF. இ-4
எ ! ை ண அைமPக ேவ!=G.

அ=/ததாக, “Filter”
எZe ஒ` ஆ(ஷZ 

உ:ள>. இ-4
46(m+ட ெசாF
அFல> ெசா3கைள
அைம/>, அைவ
உ:ள ெசQ2கைள
%ேபG ெப+,P4
அU(ப ெச+ ெசQ2
டலாG.

ேமாசமாக எU.எ,.எU. தA, எ.கைள& தைட ெச`(ட
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எa.E.b.
Eைசய= 728
ெவCயானZ
எX.,... beவனG, தZUைடய 4¥ %மா8+

ேபாZ ஒZைற Desire 728 dual sim எZற
ெபயjF ெசZற மாதG �னா F ெவ]c+
ட>. இ(ேபா>, இD2யா F அேத மாடF
ேபாைன, 3¥ ேபானாக, ம/2ய bைலcF
 ைலc+=,  3ப ைனP4P ெகா!= வD>:
ள>. இ2F இர!= ¥.எ%.எG. .Gகைள அF
ல> ஒ` ¥.எ%.எG. ம3eG ஒ` ..,.எG.ஏ. 
என( பயZப=/தலாG. பயனா ள8க: த-க: 
ேதைவPேக3ப ேத8Dெத=/> வா-VP ெகா:-
ளலாG. இதZ அ2க ப+ச  ைல ¦.17,990
எனP 46(mட(ப+=:ள>. இதZ .ற(பG
ச-க: mZவ`மாe:

2ைர 5.5. அ-4ல அள F 1280 x 720
mPெஸF 2றUடZ, எX.,. ,% mேள ெகா!
=:ள>. இ2F 1.3 Vகா ெஹ8+% ேவக/2F
இய-4G Octa-Core MediaTek MT6753 64-bit 
(ராசச8 இய-4Vற>. இதZ ராG ெமமj 1.5
¥.m. %ேடாேர} ெமமj 16 ¥.m. இதைன
ைமPேரா எ%.,. கா8+ ெகா!= 2 ெடரா
ைப+ வைர உய8/தலாG. ஆ(பேர+,-
.%டG ஆ!+ராQ+ லாK பா( 5.0. இ2F
ேமேல [6யப, இர!= நாேனா .Gகைள(
பயZப=/தலாG. எ(.எG.ேர,ேயா ம3eG 
3.5 hk ெஹ+ெச+ தர(ப+=:ள>. ேடாFm

ஆ,ேயா, iZபPக இ` %7jேயா %�P
க8க:, எX.,... §G ச^!+ ெதாzF �+பG
ஆVயைவ இைணD>, இதZ ஆ, ேயா 34
ெம`[+=VZறன.இ2F தர(ப+=:ள mZ
gறP ேகமரா 13 எG.m. 2றUடZ, எF.இ.,.
(ளாwெபா`/த(ப+= இய- 4Vற>.o,ேயா
ப2^ 2றZ 1080m ஆக உ:ள>. 

iZgறமாக உ:ள ெசFm ேகமரா, 5 எG.
m. 2ற UடZ, m.எ%.ஐ. ெசZசா8, 33.7 hk 
ெலZ% ம3eG 1-080m o,ேயா ப2 ̂ டZ 
இய-4Vற>. ெந+ெவா8P இைண(m34
3¥, ைவ m, g_�/ 4.1, ¥.m.எ%. ெதாzF 
�+ப-க: இய- 4VZறன. இதZ பjமாணG
157.9×77.8×7.87 hk. எைட 153 VராG. இ2F
தர(ப+=:ள ேப+டj 2800 mAh 2றZ ெகா!
ட>. ெவ:ைள ம3eG ெவ]8 சாGபF bற--
க]F, இD2யா F இ>  3பைனP4 அ6i
க(ப=/த(ப+=:ள>.

ெசIற ஏ>ர&, ேம ம)+, ஜூI மாதWக4&, இY-
LயாA& gமா_QேபாI A)பைன 2 ேகா]ேய 65
லQசமாக உய_Y8 இVYத8. ெசIற ஆD]&,
இேத கால7L& ஒV ேகா]ேய 84 லQச மாக இVY-
த8. உய_; 44%.  ஆனா&, ெமா7த ெமாைப&
ேபாIக: A)பைன 6% Tைறவாகேவ இVYத
தாக, ெமாைப& ேபாI A)பைன^ சYைதைய9
கDகா�78 வV, ஐ.].h. (இDட_ேநஷன&
ேடQடா கா_>பேரஷI )அைம>n அiA78:
ள8. a+வனWகைள> ெபா+7தவைர, சா,சW
ெதாட_Y8 jIன� இட7L& உ:ள8. அதI
A)பைன 6% Tைறவாக இVYதா`,, jத&
இட7ைதேய ெகாDH:ள8. ைம9ேராேம9g
a+வன7LI A)பைன இYத9 காலாD]& 60%
உய_YLVYத8. �.6,000 எIற அளA& Aைல
q:ள ேபாIக: A)பைனy&, இDெட9g a+-
வன7LI ேபாIக: jத|ட, ெப)iVYதன.

லாவா நாIகாவ8 இட7L`,, ெலேனாவா ஐYதா-
வ8 இட7L`, இVYதன.

>4>கா_Q, gநா>�& ம)+, அேமஸாI வ_7
தக இைணய தளWக: வ{யாக ேம)ெகா:ள>பQட
A)பைனy&, �ன a+வனWக4I ெமாைப&
ேபாIக: அLகமாக A)பைனயா.q:ளன. அேத
ேநர7L& �.6,000 jத& �. 9,000 வைரyலான
Aைலy&, இYத இைணய தளWக:, 4u ெமாைப&
ேபாIகைள A)பைன ெசmத8, Ti>Sட7த9
க8. இYLய ெமாைப& ேபாI A)பைன Ti78
ஐ.].h. ேம`, Ti>SHைகy&, வV, hல ஆD
Hக4&, இYLயாA& A)பைன அLகX>n ஈX
ல9க சத�த7L& இV9T, எI+,, 2017 ஆ,
ஆD]&, அெமX9க நாQH A)பைனைய jYL9
ெகாDH, பIனாQடளA&, இYLயா இரDடாவ8
(�னாA)T அH7தப]யாக) இட7L)T வY8
AH, எI+ Ti>SQH:ள8.

இY(ய Uமா=*ேபா^ பய^பா+
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அPேடாப8 மாத/ ெதாடPக/2F, எF.
¥. beவனG தZUைடய அ2 நoன

%மா8+ேபாZ V10 46/> அ6 (g ெவ]c+
ட>. iதZ iதKF ெகாjயா F, அPேடாப8 8
அZe  3பைனP4 ெவ]c+ட>. ெதாட8D>,
பZனாெட-4G ெவ]c=வதாக, அPேடாப8
இe2 வார/2F அ6 (mைன ெவ]c+ட>.
இ2F 2560 x 1440 mPெஸF 2றZ ெகா!ட
5.7 அ-4ல அள லான 2ைர உ:
ள>. இZெனா` 2ைர 2.1 அ-4ல
அள F 160 x 1040 mPெஸF 2ற
UடZ தர(ப+=:ள>.

இதZ இZெனா` .ற(பGசG
இ2F தர(ப+=:ள iZgறP
ேகமரா ஆ4G. இ2F இர!=
தs/தs ெலZ%க: தர(ப+ =:
ளன. ெசFm பட-க: எ=Pக 80
,Vj ேகாண/2F ஒZeG, 120
,Vj ேகாண/2F எ=Pக இZ-
ெனாZeமாக இர!= ெலZ%க:
உ:ளன. இதZ ம3ற .ற(பGச-க:
mZவ`மாe:

இதZ (ராசச8 1.8 Vகா ெஹ8+%
ேவக/2F இய-4G ெஹPஸா ேகா8
%நா(+ேரகZ 808 (ராசச8 ஆக உ:
ள>. இ/>டZ Adreno 418 ¥.m.a.
இைணPக(ப+=:ள>. இதZ ராG
ெமமj 4 ¥.m. LPDDR3 வைகையX
ேச8Dத>. இதZ %ேடாேர} ெமமj

64 ¥.m. இதைன ைமPேரா எ%.,. கா8+
ெகா!= 2 ெடரா ைப+ வைர உய8/தலாG.
இதZ ஆ(பேர+,- .%டG ஆ!+ராQ+
லாK பா( 5.1.1. இதZ mZgறP ேகமரா 16
எG.m. 2றUடZ எF.இ.,. (ளாw ெகா!=
இய-4Vற>. ேலச8 ஏ.எ( ம3eG 4ேக  ,ேயா
ப2^ 2றZ ெகா!=:ள>. இதZ பjமாணG
159.6×79.3×8.6 hk. எைட 192 VராG.  ரF

ேரைக அ6aG ெசZசா8 தர(
ப+=:ள>. ெந+ெவா8P
இைண(m34 4¥, 3¥, ைவ
m, g_�/ 4.1., ¥.m.எ%.
எZ.எ(..., ஆVயைவ இய-4
VZறன. இதZ ேப+டj 3,000
எG.ஏ.எX. 2றZ ெகா!ட>.
இதUடZ 4cP சா8} 2.0.
இய-4Vற>.

இDத எF.¥.  10 மாடF
ேபாZ ெகாjயா 34(
mZன8, அெமjPகா, �னா,
ஹா-கா- ஆVய நா=க]dG,
mZன8 ஐேரா(பா, ஆ.ய நா=
க]dG  3பைனP4 அ6
iகG ெசQய(ப+ட>. இD2
யா F இதZ  ைல இZUG 
அ6 Pக(பட Fைல. அேந
கமாக ¦. 49,900P4:  ைல
cட(படலாG எZe ெதjV
ற>.

வAeறZ இA (ைர
எ#.f. -10 Uமா=* ேபா^
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ைம9ேராசா>Q தI ADேடாg 10 ஆ>ப ேரQ]W 
hgட7LI ஒsெவாV SXA`, த(>பQட
கவன, ெச`7L, அைன7L`, nLய wHத& 
வசLகைள7 தY8:ள8 எIப8, தWக4I டாg9
மாேனஜ_ Ti7த கQHைர ெத4வாக9 காQH.
ற8. உWக4I Aள9கWக:, எYத அளA)T
அவ)iI ெசய&பா Hக: ஒsெவாIைறq,
�Wக: ெத4வாக அலh ஆm; ெசm8 தY LV9
.�_க: எIபதைன உ+L>பH78.ற8. ைம9
ேராசா>Q a+வன7ைத வா�78வேதாH, கQHைர
எ6Lய உWக: ஆhXயைரq, பாராQH.ேறI.

ேபரா. டாLட.. எ,. ெஜக�ச$, ம�ைர.

ஆDQராmQ ஆ>பேரQ]W hgடWக4&,
.QேகQ இI\, அLகமாக> பயIபH7த>பH
வத)T9 காரண,, அதI aைலயான தIைமq,,
பா8கா>n, ஆT,. அதI SI nLய hgட,
வYத ேபாெத&லா,, ‘அ>.ேரQ ெசmவதனா&,
ஏேத\, இழ>n ஏ)பQடா&, நாWக: ெபா+>
ப&ல’ எIற எ^சX9ைகய7 தY8, பயனாள_கைள
.QேகQ hgட7Lேலேய இV9க ைவ78AQட8
wT:.

எ$. ெசQவரா�, ேகாைவ.

ODேடாg 10 hgட7L& Aய9க7த9க வ{
களாக9 காQட>பQடைவ அைன78,, அYத
hgQ7L)ேக உXயதான nLய வசLகைள7 தV,
வ{களாக உ:ளன. ைம9ேராசா>Q தI nLய hg
ட7L& அLகமாக9 கவன, ெச`7Lய8, இதI
zல, ெதXய வV.ற8.

எ$. ெப{யசா�, ம�ைர.
ADேடாg 10 தV, வசLக4&, SIன�y&
உ:ள ADேடாைவ gTேரா& ெசm Lட7 தY 8:ள 
வசL �>ப_ ெட9(9 ஆT,. இ8 ேபாIற உ7-
LகZ9காகவாவ8, ADேடாg 10 hgட7L)T
மாi9 ெகா:ள ேவDH,.

கா. உ�தமரா�, காைரLகாQ.

க,>tQட_ பயIபH78வL&, உட& ம)+, மன
aைல9T இ7தைன Sர^ைனகளா! Aய9க ைவ9
.ற8 உWக4I கQHைர. இYத9 கQHைரy&
wற>பQH:ள மV78வ9 Ti>nகைள^ சXயாக
எH789 ெகாDH, பல_ தWக: வழ9க7ைத 
மா)i9 ெகா:வா_க: எIப8 உ+L.

T. �8 Uரா$R; ேசOய., த�சா�..

ஆ>S: ேம9n9 >ேரா ம)+, ச_ேபg n9 ஆ.ய
வ)ைற ஒ>SH, கQHைரy&, எதைனq, Tைற
ெசா&லாம&, இ+Lயாக^ சXயான j]Aைன9 wi
பயனாள_க: ப9கேம j]ைவ AQHAQட8 �க
அVைம. ஒsெவாVவV, அவரவ_ ேதைவ9ேக)ற
க,>tQடைர வாW.> பயIபH7த ேவDH, எI
பேத உDைம.

மா. NலகவN, ேத�.

’\ைறYத �Iச9Ly& க,>tQடைர இய9க’ எIற
கQHைரy&, g.�I ேசவ_க: Ti7த Ti>n,
இைளய தைலjைறyன_ ெதXY8 ெகா:ள ேவD
]ய ஒI+. அ8 ஏேதா, Lைரைய அழTபH7த எI+
எD�9 ெகாDH, அL& எ7தைனேயா அ(ேம
ஷIகைள9 ெகாDH இIைறய இைளஞ_க:
அைம78 வV.றா_க:. அவ_கZ9T இைணய7
L`, அ7தைகய g.�I ேசவ_க: .ைட9.Iறன.
இைவ �Iச9Lைய மQH�Ii, க,>tQடXI Lற
ைனq, உi��, எIபைத அழகாக Aள9. உ:
�_க:. நIi.

ேபரா. அ. Rவ�[க$, ேகாைவ.

;டா_Q ெம\A& � ைச9.: SI T>ைப7 ெதாQ]
எIற n8ைம a^சய, அைனவைரq, கவV,. ெடg9
டா>S& ைவ78, பல ஐகாIகZ9T: ேத], அதைன9
கDH S]78, T>ைபைய �9Tவ8 ச)+ wHத
லாக ேநர, எH9T, Aஷயமாகேவ உ:ள8. இ8
ADேடாg 10& தA_9க>பQH:ள8.

சா. இMNரா�, N[�R.
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ேக:A: ஐ ேபா(I எYத மாட|&, எ>ேபா8 வYத
ஐ ேபா(&, ெமமX கா_ைட இைண9T, வசL தர>
பQட8. nLயதாக வY8:ள ேபா(&, இYத வசL
இ&ைல. wHத& ெமமX ெகாDட ேபாI எ(&,
Aைல எ9க^ச9கமாm உ:ள8. எனேவ தாI
இதைன7 ெதXY8 ெகா:ள AV>ப>பH.ேறI.

எ$. ராமா�ஜ,, N[(�..
ப2F: எDத மாடF ஐேபாsdG ைமPேரா

எ%.,. கா8ைட( ெபா`/>G வச2 தர(பட
 Fைல. ஆ(m: beவனG வழ-4G, Pள�+
%ேடாேர} வச2ைய N-க: பயZப=/தலாG.
ஐேபாைன/ 2றPக i,யா>. இயPக/2F
ஏேதUG .PகF ஏ3ப+டாF, அத3கான பr>
NP4G க+டண/ைத( ெப3eP ெகா!=, உ-
க_P4( g2ய ேபாZ த`வா8க:. எனேவ,
ெமமj உ-க_P4 அ2கG ேவ!=G எZறாF,
ேதைவ(படாத, அ2கG பயZப=/தாத அ(
]ேகஷZகைள NPக^G. அைவ எ(ேபாதா
வ> ேதைவ(ப+டாF, எ(ேபா> ேவ!=G
எZறாdG, இலவசமாக ஐ +SZ% தள/2K
`D> ெப3eP ெகா:ளலாG. ேபாsF அ2கG
ேபா+ேடாPக: ேச8D> +டாF, ேபாைன ெப8
சனF கG(S+ட`டZ இைண/>, கG(S+ட
`P4 மா36 ட^G. மா36யmZ, ேபாsF
இ`(பவ3ைற அz/> ட^G. ஐேபாZ ம+
=மFல, ஐேப+ சாதன/2dG, ெவ]cK`D>
இைணPகP [,ய %ேடாேர} சாதன-க: எத
ைனaG ஆ(m: அUம2(ப2Fைல.

ேக:A: யாஹு ெமy& பயIப H7 8.ேறI.
எIனா&, அதைன^ சXயாக> ெபறA&ைல எIற
aைலy&, அதைன �9., க,>tQடX& }DH, 

ெசQ அ> ெசmேதI. ஆனா&, இ>ேபா8 “private
browsing“ aைலைய ஆ> ெசmLட ேவDH, என
ெசmL காQH.ற8. இ8 எைத9 Ti9.ற8 எI+
ெதXயA&ைல. வ{ காQட;,. ]>g தர;, என9
ேகQH9 ெகா:.ேறI.

கா. ��யானMத,, ெப�க�[.
ப2F: N-க: எDத ஆ(பேர+,- .%டG

அFல> mர^ச8 பயZப=/>V�8க: எZற
தகவைல/ தர Fைல. இ`(mUG அைனவ
`P4G இDத தகவF ெசFல ேவ!=G எZ-
பதாF, அைன/> .%ட-க_P4மான �8ைவ/
த`VேறZ.

“Private browsing’’ எZப> உ-க: இைணய
mர^சjF, N-க: ேம3ெகா:_G ேதடF,
ெசFdG தள-கைள, கG(S+ட8 ம3eG 
mர^ச8 அ6யாமF த=P4G bைல யா4G. 
இதனாF, நG தsநப8 yதD2ரG பா>காPக(ப-
=Vற>. ஆனாF, இ> hZ அ�சF ேபாZற
 வகார-க]F .ர ம-கைள ஏ3ப=/>G.
ஏெனZறாF, hZ அ�சF ெசயKக: �ராகX 
ெசயFபட, .ல 4PVக: ேபாZறைவ ஏ3ப =/
த(பட ேவ!,a:ளன. N-க: இZட8ெந+
mர^ச8 பயZப=/>வதாக இ`DதாF,
InPrivate இயPக(ப+,`DதாF, அதைன
இட> பPக/2F InPrivate Off என இ`(
பைதP காணலாG. இதZ இயPக bைலைய 
be/த,  !ேடா Z வல> பPக/2F உ:ள
Vய8 46�+,F V]P ெசQ2ட^G. mZன8
VைடP4G  !ேடா F Security and InPrivate
எZபைத/ ேத8ெத=Pக^G. இ2F 2றPக(
ப=G  !ேடாைவ n=வதZ nலG InPrivate
bைல இயPக/2ைன be/தலாG. இZட8ெந+ 

ேகJO – பNQ –டாLட. ெப. சMNர ேபா; –



16-11-201519
mர^ச8 ம3eG பய8பாP% mர^சjF, இதைன
k!=G இயPVனாF ம+=ேம, தடG அ6-
ய(படாத, ப2ய(ப டாத வைகcF mர ̂ .-
பTைய ேம3ெகா:ளலாG. இDத இர!= mர
^ச8க]dG Ctrl + Shift + P எZற �கைள அr/
>வதZ nலiG இதைன இயPகலாG.

N-க: சபாj mர^ச8 nலG உ-க: அ�
சைல( ெபற iய3./தாF, வல> பPகG �ழாக 
இ`P4G இட/234X ெசFலா^G. இ-4 இ` 
ச>ர-க: ஒZ6Z k> ஒZறாக இ`P4G 46
�+,F ேட( (த+=தF) ெசQ2ட^G.

அ=/> Private எZப2F த+,, mைரேவ+
mர^.- bைலைய இயPக^G, be/த^G
ெசQ2டலாG. N-க: ஐேப+ சாதன/2ைன(
பயZப=/>வதாக இ`DதாF, N-க: யாஹூ
ெமcF ெசயKைய, அ(]ேகஷZ %ேடாjK
`D> (app store) ெப3e பயZப=/தலாG. 

ேக:A: ADேடாg எ9gS உ:ள க,>tQடX&,
ேவ+ ஆ>பேரQ]W hgட,, ADேடாg 7 ம)+,
ADேடாg 8, இIgடா& ெசmய j]யாததா&,
அதைனேய பயIபH7L வV .ேறI. உVவா9
.ய டாTெமDQ ஒIைற7 Lற>பத)T jய)h9
ைகy&, ெடg9டா>S&, ேவ_Q nேரா .ரா�)கான
ஐகா(& .49 ெசmLடாம&, ேவ+ ஒIைற .49
ெசm8AQேடI. அ8 jத&, அைன78 ஐகாI
கZ,, ெடg9 டா>S& ேத_YெதH9க>பQட8
ேபால காQh அ49.ற8. அைன78 ஐகாIக
4`, ெச9 மா_9 அைடயாள, ஒI+ காண>பH
.ற8. இதைன எ>ப] �9Tவ8? இதனா&, h9
க&க: ஏ)பHமா?

எ$. ���Oநாயக,, R$னம�..
ப2F: பத+ட(பட ேவ!டாG. இதைனX

சj ெசQ> டலாG.  !ேடா% .%டG,
மாறா bைலcF, ெட%Pடா(mF உ:ள 
ஐகாZக_P4 “+ரா( ேஷேடா%” என(-
ப=G ஒZைற( பயZப =/>Vற>. இதனாF,
ெட%Pடா( ஐகாsF உ:ள ெடP%+ ெத]
வாகP கா+ட(ப=G. உ-க _ைடய தவைறX
சj ெசQ2ட, �WPகா�G வz iைறகைள(
mZப3ற^G.
1. ைம கG(S+ட8 ஐகாsF ைர+ V]P

ெசQ>, VைடP4G ெமU F Properties
எZப2F V]P ெசQ2ட^G.

2. அ=/> Advance எZற ேட(mைன/ ேத8D
ெத=Pக^G. ெதாட8D> Performance எZற
mj F Settings எZப2F V]P ெசQ2ட^G.

3. mZன8 Use drop shadows for icon labels on the
desktop எZப2F ெசP மா8P அைடயாளG
அைமPக^G. mZன8 ஓேக V]P ெசQ>
ெவ]ேய6னாF, ஐகாZக: அைன/>G 
பைழய bைலcF கா+ட(ப=G.
இZUG  !ேடா% எP%m பயZப=/>

வதாகP 46(m+=: 8க:. இதைன( பயZப

=/தலாG. ஆனாF, இைணய இைண(m34(
பயZப=/2னாF, ைவர%க: ம3eG மாFேவ8
gேராVராGக: எ]2F கG(S+டைர/ தாP4G
அபாயG உ!=. எனேவ, த 8Pக^G.

ேக:A: டாT ெமDQ]& ேடS:கைள7 தயா
X9ைகy&, ெநQH வXைச (Column)கைள> பல
பயIபாQ])காக, ]ைசI அைம>ப த)காக, 8&
|யமான அளA& அைம9க ேவD]ய8:ள8.
இவ)i& ேடQடா அைம9ைகy& அைவ AXவைட
.Iறன. அ>ப] அைமய9 wடா8. இத)T எIன
ெசQ]Wg ேம)ெகா:ள ேவDH,?

எ;. ZமN ர�MNர$, ெச�கQப:?.
ப2F: நFல ேக: . bXசயமாக, N-க:

i,^ ெசQ2=G அள F, ேடm]Z ெந+=
வjைசகைள அைமPக i,aG. �ேழ தD >:ள
46(gக]Zப, ெசயலா3ற^G.
1. எDத ெந+= வj ைசcZ அகல/ைத மா36

அைமPக  `GgV�8கேளா, அதைன/
ேத8Dெத=Pக^G.

2. j(பsF Layout எZUG ேட( mைன/
ேத8Dெத=Pக^G.

3. ேடm: 4¦(mF, Properties எZUG ஆ(
ஷைன V]P ெசQ2ட^G. ேவ8+ ேடm:
(ரா(ப8+7% (Table Properties) எZUG
டயலாP பாPைஸP கா+=G. 

4. இ-4 Column எZUG ேட( கா+ட(பட
ேவ!=G.

5. அ=/> Preferred Width எZபைத( பயZ
ப=/2, ெந+= வjைசcZ அகல/ைத,
N-க: எ!�Vறப, அைமPக^G.

6. அ=/த ெந+= வjைசcைன/ ேத8Dெத
=Pக, Previous Column அFல> Next Column
ப+டZக]F V]P ெசQ> ேத8Dெத=P
க^G.

7. மா3ற ேவ!,ய அைன/> ெந+= வj ைச
க]dG ேம3ப, ெசயFபா+,ைன ேம3
ெகா:ள ேமேல 5 ம3eG 6 bைலக]F [ற(
ப+=:ளவ3ைற ேம3ெகா:ள^G.

8. i,/த mZன8, ஓேக V]P ெசQ> (ரா(-
ப8+7% டயலாP பாPைஸ nட^G.
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ேக:A: எI க,> tQடX& ADேடாg 7 hgட,
உ:ள8. அsவ>ேபா8, என9T வV, ெட|ேபாI
அைழ>nக: Ti78 இதI ெடg9டா> Lைரy&,
g]9. ேநாQg அைம78 எ6L ைவ78> பயIப-
H7த AV,n.ேறI. இதைன எ>ப] உVவா9T
வ8? என Aள9க, அ49க;,.

எ$. ெஜயராம$, �ழLகைர.
ப2F: இ> ேபாZற ெசயFபா=க_P4/

தாZ, %,PV ேநா+% �F தர(ப+=:ள>. 
கG(S+டjேலேய ெதாட8D> பTயா3eப

வ8க_P4, இ>
ஒ` நFல வச2.
ேப(ப8, ேபனா
அFல> ெபZ.F
ேத,, 46(g
கைள எr2
ைவPக ேவ!
,ய2Fைல. எ/
தைன %,PV
ேநா+ ேப+

ேவ!=மானாdG உ`வாPV( பயZப=/
தலாG. ஒZePெகாZe  / 2யாச(ப=/த,
பல வ!ண-க]F இவ3ைற உ` வாPV(
பயZப=/தலாG. இs, இவ3ைற உ`வாP4
வத3கான வzகைளaG பயZப=/>வத3கான
வzகைளaG காணலாG.

%,PV ேநா+% பயZபா+,ைன இயPக/
234P ெகா!= வர, %டா8+ ச8X பாPvF, 
sticky என ைட( ெசQ2ட^G. இதZ nலG
%,PV ேநா+% gேராVராhைன இயPக/
234P ெகா!= வரலாG. ெட%P டா( ம+=
hZ6, N-க: ஏேதUG ஒ` gேரா Vராhைன(
பயZப=/2P ெகா! ,`DதாF, எ=/>P கா+
டாக, ேவ8+ டா4ெம!+ ஒZ6ைன/ தயா-
j/>P ெகா!,`DதாF, அதZ kதாக/
2ைரcF %,PV ேநா+% ேதாZeG.
N-க: ேவ8+ டா4 ெம!,F k!=G
ெசயFபட ஆரGm/தாF, %,PV
ேநா+% டா%P பாjF அம8D>
ெகா:_G.

இதைன( பயZப=/>வ> hக
எ]>. இதைன இயPக/234P
ெகா!= வDத^டZ, ஒ` காK
யான %,PV ேநா+, ெட%P
டா(mF கா+ட(ப=G. இதைன
ெட%Pடா(mF எ-4 ேவ!
=மானாdG ைவ/>P ெகா:
ளலாG. mZன8, இ2F உ-க:
46(mைன ைட( ெசQ2டலாG. ைட(
ெசQ2=ைகcF, அதZ ேதைவP
ேக3ப, இDத ேநா+  jவைடaG.
இதZ எFைலைய அைடDத
^டZ, y`_G ேதா3ற/ைத(
ெபeG. இ`(mUG, இதZ

அளைவ நாG
 `GgG வைகcF
அைம/>P ெகா:
ளலாG. இDத
%,PV ேநா+,Z 
வ ! ண / ை த a G
ம ா 3 ற ல ா G .
இத34 %,PV
ேநா+,Z உ:
ளாக, ைர+ V]P
ெசQ>, VைடP4G
ெமU F, வ!
ண/ைத மா3றலாG.
g2ய %,PV ேநா+
ஒZe உ`வாPக,
பைழய2F ேமலாக
இட> nைலcF

உ:ள ேநா+,F காண(ப=G + அைடயா
ள/2F V]P ெசQ2ட ேவ!=G. அFல>
[Ctrl]+[N] எZற �கைள அr/த ேவ!=G. 
ேநா+ ஒZைற அzPக, ேமF வல> nைலcF 
உ:ள எP% (“+ button”) ப+டsF V]P
ெசQதாF ேபா>G. அFல> [Ctrl]+[D] எZற
�கைள அr/த ேவ!=G.

ேநா+,F ைட( ெசQத ெடP%+ைட, 
வழPகG ேபால ம3ற ேவ8+ (ராச ச8க]F 
பா8ம+ ெசQவ> ேபால, அr/தG, சாQெவ
r/>, அ,Pேகா=, இட>, வல>, சமமான
இZெடZ+, எr/> அள  ைன( ெபjதாP
4தF, .6தாP4தF என அைன/> ேவைலக
ைளaG ேம3ெகா:ளலாG. அேத ஷா8+ க+ 
�கைள( பயZப=/தலாG. (Ctrl+B,Ctrl+I,Ctrl+T,
Ctrl+U etc.,)

ேநா+ ஒZைற அzPைகcF, அ>
உ-க_P4 எXசjPைக ெசQ2ைய
வழ-4G. அz/> டவா, k!=G
VைடPகா>? எZற ேக: ைய/
த`G. .ல ேவைளக]F, இDத 

ெசQ2 எFலாG எனP4 ேவ!டாG 
எZற  `(ப பா+ைட நாG ேத8D-
ெத=(ேபாG. அ(ப,(ப+டவ8க
_P4, ஓ8 எXசjPைக. அzPக(ப=G
%,PV ேநா+, அ�வ ள^தாZ.

«ைசPV: mZUPெகFலாG 
எ=/>X ெசFல(படா>. அz/>
 +டாF k!=G VைடPகா>. 

இDத %,PV ேநா+ ேச� ெசQ
ய(ப+= உ-க_P4 ேவ!=G
எZறாF, ேச� ெசQ> ெகா:
ளலாG. StickyNotes.snt எZற
ெபயjF இ> ேச� ெசQய(ப=G.
இதைன C:\Users\{username}\
AppData\Roaming\Microsoft\Sticky
Notes எZற ேபாFடjF காணலாG.

ேகQ-–ப(#


