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பலரா%& ெதாட*+, பய.ப/0த1ப2/
வ+த ைம6ேராசா12 வழ: ;ய இ.ட*ெந2

எ6?@ேளார* BைரBC ந& பழ6க0EC
இF+, அறேவ I:க1 ேபா;ற,. அத. பC
ேவL பE1@கைள1 பயனாள*கN தOேபா,
பய.ப/0E வ+தா%&, ஒRெவாF பE1S. 
பய. த.ைம6T&, ைம6ே ராசா12 இLE 
நாைள6 TU0 ,B2ட,. தOேபாைதய பய.

பா2VC உNள இ.ட*ெந2 எ6?@ேளார*
பE1@கைளX&, அ+த பயனாள*கN ெதாட*+,
எ.ன ெசYEட ேவZ/& எ.பதைனX& இ+த
க2/ைர Bள6T;ற,.

வF&ஜனவ\12அ.L,ைம6ேராசா12அZ
ைம_C இLEயாக ெவ`_2ட இ.ட*ெந2
எ6?@ேளார* தB*0,, மOற அைன0, பE1
@கa6T&, ச1ேபா*2 ைபCகN வழ:Tவைத
bL0EB/&. எனேவ, பைழய பE1@கைள1
பய.ப/0,ேவா* அைனவF& க2டாய&,
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தOேபாைதய பE1SOT மாU6 ெகாNவ,
க2டாயமா;ற,. ஆனா%&, ெபF&பாலான
வ*கN, இ, TU0, கவன0EC ெகாNளாமC,
ெதாட*+, பைழய பE1@ Sர dசைரேய பய.
ப/0E வF;.றன*. இதனாC ஏOப/& f6கC
கைள அUயாமC உNளன*.

ஒRெவாF BZேடா? இய6க gைறைம
_%& இய:T& இ.ட*ெந2 எ6?@ேளார*
Sரdச\. அZைம6 கால பE1@ ெவ`_ட1
ப2/Nள,. இF+தா%&, கட+த இரZ/ ஆZ
/களாகேவ, ைம6ேராசா12 தா. அவOைற1
பராம\1பதOெகன வழ6கமாக ைபCகN
வழ:T& பழ6க0Eைன bL0த இF1பதாக அU
B0, வ+,Nள,. இF1Sh& பைழய பE1@
கைள1 பய.ப/0,ேவா* எZi6ைக jகd&
அEகமாகேவ இF+, வFவ,, ைம6ேராசா12
bLவன0EOT6 கவைலைய0 த+,Nள,.

ெட?6டா1 ெப*சனC க&1 k2ட*கN,
ேல1டா1 மOL& BZேடா? இய6க0EC
இய:T& மOற இFவைக சாத ன:க`C, எ+த
அளBOT இ.ட*ெந2 எ6?@ேளார* பய.
ப/0த1ப/;ற,? இவ*க`C, எ0தைன சத
mத& ேபF6T, ச1ேபா*2 ைபCகN bL0த1
படdNளன? எ.ற தகவCகைள நா& பா*6க
gய.றாC, பாE6க1பட1 ேபா; றவ*க`.
எZi6ைக, நா& எE*பா*1பைத6 கா2V%&
அEகமாகேவ இF6;ற,.

gதnC ைம6ேராசா12 தF& Sரdச*கN,
எ0தைன ேப* மOL& எ0தைன ெப*சனC க&1
k2ட*க`C பய.ப/0த1ப/;.றன? இ+த
ேகNBைய6 ெகாZ/, ெச.ற ெச1ட&ப*
2015 gதC நவ&ப* 2015 வைர பா*0த ேபா,
;ைட0த தகவCகN S.வFமாL. StatCounter
எ.h& அைம1@, ைம6ேராசா12 Sரdச*கN,
ப.னா2டளBC, 18% ேபராC பய.ப/0
த1ப/;.றன எ.L அUB0,Nள,. இத.
கi1SC, sTN Tேரா& Sரdசேர 57% ேபராC
பய.ப/0த1ப/வதாக அUய1ப2/Nள,.

uேகாள vEயாக6 கண6ெக /0, வF& 
Net Market Share அைம1S. கi1SC,
ைம6ேராசா12 Sரdச*கN, ப.னா2டளBC
50.7% ேபராC பய.ப/0த1ப/;ற,. இ,,
BZேடா? ம2/j.U, மOற ஆ1பேர2V:
f?ட& பய.ப /0,பவ*கைளX& ேச*0,
கண6;ட1ப2டதாT&. இ+த கண6ெக/1@
க`C fல ேவLபா/கN காண1ப2டா%&,
இ.ட*ெந2 எ6?@ேளார* Sரdச\. எ+த
பE1Sைன எ0தைன ேப* பய.ப/0E வF
;.றன* எ.பைத அUவேத இ+த6 க2/
ைர_. ேநா6கமாT&.

BZேடா? 7 அCல, அத. S.ன* வ+த
இய6க gைறைமக`C, அதOகான அZைம6-
கால பE1Sைன1 பய.ப /0,பவ*கN 50%
ேமலாக உNளன*. இவ*க`C, BZேடா? 10

f?ட0EC, எ2x Sர dச* பய.ப/0,பவ*
கa& அட:Tவா*கN. BZேடா? 10 f?ட&
பழ6க0EOT வ+, நா.T மாத:க a6T1 S.
னேர, எ2x Sரdசைர ம6கN பய.ப/0த0
ெதாட:;ன*. தOேபா, 6.6% ேப* இதைன1
பய.ப/0,;.றன*. BZேடா? 10 பய.
ப/0,ேவா\C நா.;C ஒFவ* எ2x Sரdச*
பய.ப/0,;றா*. அ1பVயானாC, பைழய
இ.ட*ெந2 எ6?@ேளார* பE1@கைள1
பய.ப/0,ேவா* இ.h& அEகமாகேவ உN
ளன*. அவ*க`. எZi6ைக S.வFமாL.

இ$ட.ெந: எM;)ேளார. 10: இ+த Sரdச*
பE1@ 9.3% ேபராC பய.ப/0த1ப/;ற,. இ,
BZேடா? f?ட0EC இரZ/ ெட?6டா1
பE1@க`C ம2/ேம இய:T&. BZேடா?
7 f?ட0EC, இ.ட*ெந2 எ6?@ேளார* 116T
ேம&ப/0E6 ெகாNவ, எ`,. BZேடா?
8 f?ட0EC, மாறா bைல_C இ,ேவ தர1
ப/;ற,. எனேவ, ச1ேபா*2 ைபCகaட.
ைம6ேராசா12 Sரdச* ேவZ/& எ{C, ஆ1
பேர2V: f?ட0Eைன BZேடா? 8.1 அC
ல, BZேடா? 106T உய*0E6 ெகாNவேத
நCல,. SரdசF6காக இCலாB2டா%&,
ைம6ேராசா12 பயனாள*கைள எ1பVயாவ,
BZேடா? 106T மாற ைவ0,B/& எ.ப,
அைனவF& அU+தேத.

இ$ட.ெந: எM;)ேளார. 9: இ.L& sட,
BZேடா? B?டா f?ட0 Eைன ச+ேதாஷ
மாக1 பய.ப/0,& க&1k2ட* பயனாள*கN

Carbon Copy:  ! அ$ச& அ'( )ைக,&,
.கவ0121 3ழாக “CC:”  எ!ற 809ைன(
பா<=>?(@<கA. கா<ப! கா(8 எ!பத!
D?1கE இG. அ'(ப(பHE  ! அ$ச& 
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பய!பH=தலாE. அதாவG, அ'(ப(பHE 
அ$ச& தகவ&கA, இNத கா<ப! கா(8 
கOட=>& உAள .கவ0120யவ<க
M12 அ&ல; ஆனாWE, அவ<கA ெத0NG 
ெகாAள ேவYZய ெசJ> எ!பேத இைத1 
2[1\றG. அ$ச& யா?12 எ]த(பH
\றேதா, அவ0! .கவ0 “To:” எ!ற 809&
அைம1க(பH\றG.
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இF6க0தா. ெசY;றா*கN. ெமா0த BZேடா?
பயனாள*க`C, B?டா பய.ப/0,பவரகN 2%
என6 கZடUய1ப2/Nள,. B?டாB. இ+த
}Bர ப6த*கa6T, இ.ட*ெந2 எ6?@ேளார*
9 ம2/ேம Sரdசராக உNள,. இவ*கa6T
இ.h& ஓராZ/6T ம2/ேம SரdசF6கான
ச1ேபா*2 ைபCகN ;ைட6T&. ஏ., B?டா-
BOேக ச1ேபா*2 ைபCகN, ஏ1ரC 11, 2017 
வைர ம2/ேம ;ைட6T&.

இ$ட.ெந: எM;)ேளார. 8: இ+த பE1
Sைன1 பய.ப/0,ேவா\. எZi6ைக
_ைன� ச\யாக உLE ெசYEட இயலBCைல
என இைணய கZகாi1@ bLவன:கN
ெத\B6;.றன. ஒRெவாF அைம1@& ஒF
எZi6ைகைய0 தF ;ற,. எ1பVX&, 5.8%
gதC 23.5% ேப* இதைன1 பய.ப/0E வF

;.றன*. BZேடா? எ6?S_C ெசயC-
ப2ட இLE Sரdச* இ,தா.. fல bL வ
ன:கN, த:க`. BZேடா? 7 f?ட0EC,
இ.ட*ெந2 எ6?@ேளார* 8 ஐ பய.ப/0E
வF;.றன. ஏென.றாC, ஏOக னேவ த:கN
bLவன:கa6ெகன0 தயா\0த அ1`ேக
ஷ.கN, இ.ட*ெந2 எ6? @ேளார* 8C ச\
யாக இய:T&பV அைம6க1ப2 /NளதாC,
அவOைற ேம&ப/0த1ப2ட Sரdச*கa6
ேகOற வைக_C ேம&ப/0தாமC அ1பVேய
பய.ப/0E வF;.றன*. இவ*கN ேம&ப
/0த ேவZ/& என0 E2ட j2டாC, bL
வன1 ெபாUயாள*கN, Enterprise Mode for
Internet Explorer 11 C இய:T& வைக_C, அ1
`ேகஷ.கைள அைம6க ேவZVயEF6T&.

இ$ட.ெந: எM;)ேளார. 7 மUV, WNைத
யைவ: ைம6ேராசா12 Sரdச*க`C, இ.
ட*ெந2 எ6?@ேளார* 7 மOL& g+ைதய
Sரdச*கைள யாரா
வ, பய.ப/0E
வ+தாC, அவ*கN
b L வ ன : க `.
ப ய. ப ா 2 V O T
இவOைற6 ெகாZ
VF+தாC, b�சய&
ெப\ய அளBC
Sர�ைனகைள� ச+
E1பா*கN.

ஆ ன ா C ,

அவ*கN பய.ப/0,& ஆ1பேர2V: f?ட&
BZேடா? 7 ஆக இF+தாC, இ.ட*ெந2
எ6?@ேளார* 116T இவ*கN மாU6 ெகாN
வ, நCல,.

எனேவ, வF& ஜனவ\_C, இ.ட*ெந2
எ6?@ேளார* Sரdச\ைன1 பய.ப/0,&
25% ேப* த:கN SரdசF6கான இLE ெச6
k\2V அ1ேட2 ைபCகைள1 ெபற இF6;
றா*கN. இ+த எZi6ைக ெதாட*+, �F:க 
ஆர&S6T&. ஏென.றாC, B?டா f?ட&
க2டாய ஓYd ெபற உNள,. BZேடா?
8 f?ட& ேம&ப/0த1பட உNள,. இF+
தா%&, ெதாட*+, இ.ட*ெந2 எ6?@ேளா
ர\. பைழய பE1 Sைன1 பய.ப/0,ப
வ*கN, 2016 ஆ& ஆZVC b�சய& f6கnC 
மா2V6 ெகாNவா*கN.

�L ேகாV சாதன:க`C, த. BZேடா? 
10 இய6க gைறைமைய1 பE6க E2டj/&
ைம6ேராசா12, இ+த Sர dச* ச+ைதைய அதO
கான கFBயாக1 பய.ப/0த0 E2டj/;
ற,. இ.ட*ெந2 எ6? @ேளார* SரdசF6T�
f6கைல6 ெகா/0,, எ2x Sர dசF6T ம6
கைள மாற� ெசாCn, அதOகான அV1பைட 
இய6கமான BZேடா? 10 இய6க0Eைன6
ெகாZ/ வF& gயOf_C உNள,. b�சய&
இ+த gயOf_C ைம6ே ராசா12 ெவOU
ெபL&. அ1ேபா, இ.ட*ெந2 எ6?@ேளார*
காணாமC ேபாT& எ.ப, உLE.

Blind Carbon Copy: ! அ$ச& அ'( )ைக,&,
“BCC:”எ!ற809ைன(பா<=>?(@<கA. இNத
809WE, 2[(8Oட அ$சைல நகலாக அ'(
பலாE. ஆனா&, இNத( 809& உAள .க வ
0,& உAளவ<கA ெபb வதைன, அ$சைல(
ெபbபவ< மcbE கா<ப! கா(8 809& உAள-
வ<கA அ[ய மாOடா<கA. அவ<கA அ[யாம&,
dல?12 அ'(ப இNத (ைளYO கா<ப!
கா(8 உத 9H\றG. ெபாGவாக, இG ேபா!ற
பழ1க=ைத நாக0கE க?> யா?E பய!பH=
Gவ>&ைல. ஏென!றா&, இG நE ட ?NG
அ$சைல( ெபbபவ<கf! நE81ைக12 ஊb
9ைள9(பதா2E.  ெபbபவ<கf! பOZயைல,
மcறவ<கfட ?NG மைற1க ேவYHE என
எYhபவ<கA, இதைன( பய!பH=Gவா<கA.
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இைணய0ைத1 பய.ப/0த0 ெதாட:;ய
S.ன*, நா& BF&SX&, BF&பாம%&,

பல அUB1@கைள ந& க&1k2ட* மOL&
Sற இைணய இைண1@ சாதன:க`C ச+
E6;.ேறா&. இவOUC பல அUB1@கN 
(Notifications) நா& BF&பாதைவயாகேவ உN
ளன. இEC அEக& நா. எ\�சC அைட வ,
ேப?@6 ச�க தள0EC நா& ெபL& அUB1
@கN தா..  இவOைற ேவL வ�_.U நா&
ச;0,6 ெகாN;ேறா&. அCல,, அவOைற எ1-
பV தB*1ப, அCல, bL0,வ, என0 ெத\
யாமC இய:T;ேறா&. அதOகான fல வ�
கைள இ:T காணலா&.

இைணய& வ�யாக நம6T வF& அU
B1@கN பல வைக. ெட6?2, அலார&
மOL& ச�க இைணய தள:க`C என1 பல
வ�க`C நம6T இைவ ;ைட6;.றன. 
ெமாைபC ேபா.க`C இ0தைகய அUB1
@கN ஏராள&. ெமாைபC ேபா. பய.ப /0
,பவ*கN, இவOைற ேவL வ�_.U ஏOL6
ெகாZ/Nளன*. fல* இவOைற ரf6;றா*கN.
ஆனாC, பல* இைவ ேதைவதானா எ.L
gக& ��6;.றன*. BF1ப& ேக2டாC,
இைவ என6T ேவZடாேம எ.L gVெவ
/1பா*கN. ஏென.றாC, தகவC தF& வைக 
ம2/& எ.றாC அைனவF& இ+த அU B1
@கைள BF&பலா&. ஆனாC, எ\�ச�2/&
வைக_C, இ0தைகய அUB1@கN TB
வைத நா& BF&பமா2ேடா&. ேப?@6 ச�க 
இைணய தள அUB1@கN ெபF&பா%& இ0
தைகயைவயாகேவ உNளன. இவOைற நா&
எ+த அளBC க2/1ப/0த gVX& எ.பைத 
இ:T பா*6கலா&.

gதலாவதாக, உ:கN அ6கdZ2 சா*+,
தர1ப/& அUB1@கைள I:கN க2/1ப/0
தலா&. இைவ I:கN எ+த வைக யான சாத ன:
கைள1 பய.ப/0Eனா%&, ஒேர மாE\யாக
உ:கN அ6கdZ2 சா*+, வ+, ெகாZேட 
இF6T&.

fல அUB1@கைள ஆ1பேர2V: f?ட&
அளBேலேய ெமா0தமாக த/0, bL0
தலா&. அCல, TU1S2ட வைக அUB1@
கைள ெமா0தமாக த/0, bL0தலா&. இத. 
�ல&, ஒF TU1S2ட அ1`ேகஷைன அத.
ெதாட6க0Eேலேய இய:காமC த/0, bL0த
gVX&.

இLEயாக, TUS2ட அ1`ேகஷ{C
இF+, வF& அUB1@கைள I:களாக I6க
gVX&. எ/0,6கா2டாக, ஆZ2ராY2
இய6க0EC ேப?@6 தள அUB1 @கைள வர
BடாமC bL0த gVX&. ஆனாC, ஐ.ஓ.எ?.
இய6க0EC ேப?@6 அUB1@கைள bL0த
இயலா,.

இ{ ேப?@6 தF& அUB1@கைள எ1பV
bL0தலா& எ.L பா*1ேபா&.

ேப;)M அMக[\: அ]^() ெச:*_;

I:கN ேப?@6 தள0EnF+, ஒFவ\.
Sற+த நாN TU0த அU B1@கN அCல, 
ஒFவ* த. ந2@ ெதாட*Sைன �/தC
(Close Friend’s activity) TU0த அUB1@கN
வர ேவZடா& என BF&SனாC, இவOைற
ேப?@6 இைணய தள0Eேலேய bL0தலா&.
அCல, இ, பEய1ப2ட ஆZ2ராY2 அC-
ல, ஐ.ஓ.எ?. சாதன0E. �ல& bL0தலா&.
ஐேப2 சாதன0EC, ேப?@6 அ1`ேகஷைன0

ேப23) ெதா6ைலகைள9 த:;)க
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Eற6கd&. ேமC இட, @ற& உNள �.L
ேகா/கN உNள ஐகா{C த2டd&. இத.
�ல& ைச2 பா* கா2ட1ப/&. இதைன
உF2V6 ெகாZ/ �ழாக� ெச.L, “Settings”
மOL& அத. S. “Notifications” எ.பனவOUC
த2டd&.

அ1ேட2 ெசYய1ப2ட ேப?@6 பE+,
இய6க1ப/& ஆZ2ரா2Y சாதன0EC,
ேமேல கா2Vய,
ேபால ைச2 பா*
Eற6கd&. இEC
“Account Settings”
�, த2V1 S.ன*
;ைட6T& Eைர_C
“Notifications” எ.பEC
த2டd&.

இLEயாக,ேப?@6
இைணய தள0EC,
ேமC வல, �ைல_C
உNள அ&@6TU_C
த2டd&. இ:T ��
B\ ப2VயC ஒ.L
;ைட6T&. இ:T
“Settings” மOL& அத.
S. “Notifications” எ.ப
னவOUC த2டd&.

இ:Tதா., I:கN
Sற+த நாN மOL&
Sற அUB1@கN ேவZ/மா,
ேவZடாமா எ.பதைன gVd ெசYE
டலா&. இ:T “What You Get Notified About” எ.
பதைன அ�0E, ேப?@6 இைணயதள0EC
I:கN எ, TU0த அUB1@கைள1 ெபற
இF6;�*கN எ.பதைன அUயலா&. எ/0,6
கா2டாக, ேபா2ேடா அCல, தகவC ஒ.UC
I:கN ேட6 (Tag) ெசYய1ப2டாC, யா*
அதைன� ெசYத, எ.ற அUB1@ ;ைட6T&.
இதைன bL0தலா&. அCல, யா* (உ:கN
நZப*களா? அCல, உ:க`. நZப*க`. 
நZப*களா?) இதைன ேமOெ காZட, எ.ற 
அUB1Sைன ம2/& bL0தலா&.

ேம%&, fல ப6க:கைள (Page) உFவா6;
அதைன I:கN b*வ;6ைக_C, அEC
ஏேதh& ெசயCபா/கN ேமOெகாNள1ப/
ைக_C, யா* அதைன ேமOெகாZட, என
உ:கa6T வF& அUB1@கைள bL0தலா&.

இேத ப2VயnC ெதாட*+, ெச.L
“Birthdays” எ.பEC ேட1 ெசYதாC, நZப*கN
Sற+த நாN TU0, வF& அUB1@கைள
bL0தலா& அCல, அhமE6கலா&.

இ+த அUB1@கN TU0த ெச2V:?
அைம1பEC, “Friends’ life events” மOL&
“Group activity.” ஆ;யைவX& உNளன எ.பைத
I:கN ெத\+, ெகாNளலா&.

இ.ெனா.ைறX& ேமOெ காNளலா&.
I:கN சா*+,Nள ஒF T�1, எ1ேபா,&
jகd& அE கமான எZi6ைக_C பEd
கைள ேமOெ காZ/, அE. சா*பாக, bைறய 
அUB1@கN உ:கa6T வFவதாக ைவ0,6
ெகாNேவா&. அ+த அUB1@கைள bL0த,
அ+த T� அைம+,Nள இட0Eேலேய, அத.
ப6க0Eேலேய அதOகான வ� இF6T&. அC

ல, account settings ப6
க0Eேலேய இதைன
ேமOெகாNளலா&.

இ.ெனா.ைறX&
I:கN ெத\+, ெகாN
வ, jக g6;யமான,.
உ:கaைடய ப6க0E.
TimelineC யாராவ, எ�
EனாC உ:கa6T அU
B1@ வF&. I:கN
ஏேதh& bைல0 தக
வCகைள (status update)
அைம0, அEC உ:கN
நZப*கN ‘கெமZ2’
ெசYதாேலா, அCல, 
‘ைல6’ ெசYதாேலா, உ:
கa6T அUB1@கN
;ைட6T&. ஏேதh&
ஒF ேபா2ே டாBC
I:கN ேட6 ெசYய1ப2-

டா%&, உ:கa6T அUB1@கN
;ைட6T&. இ, உ:கN ெசயCபா2VC

TL6;/வதாக I:கN உண*+தாC, இத.
ஒRெவாF bக�B%& I:கN த{ேய ெச.L,
அதைன உ:கN BF1ப1பV ைகயாள ேவZ

Pinned: 8! ெசJய(பOட அ&லG 2=> 
ைவ1க(பOட எ!ற ெபா?ைள1 ெகாYட இNத
ெசா&, 9Yேடாi diட=>&, நாE அZ1கZ 
பய!பH=GE அ(fேகஷ! )ேரா\ராEகைள,
உடனZயாக எH=G( பய!பH=GE வைக,&
அைம(பதைன1 2[1\றG. அ(fேகஷ!கA
மOH ![, )ேரா\ராEகA, இைணய தளm
கM1கான nm1 என எதைனoE 8! ெசJG
ைவ1கலாE. இவcைற ஒ? ெம'9& ைவ=G, 
நாE 9?E)EேபாG இய1கலாE. எH=G1 
காOடாக, 9Yேடாi 9iடா iடா<O 
ெம', இரYH  80qகளாக( 801க(பOHA
ளG. ேமலாக உAள பா>( 80q, இG ேபா!ற 
8! ெசJய(பHE )ேரா \ராEகM1கானG.
எNத )ேரா\ராEகைள எ&லாE நாE அZ1
கZ பய!பH=G\ேறாேமா, அவcைற இ>&
ப>NG ைவ1கலாE.
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VயEF6T&. (அCல, இ.h& �F6கமாக,
ச�க இைணய தள& ெச.L பா*1பைதேய
bL0த ேவZVயEF6T&.)

I:கN உ:கN நZப\. தகவC ஒ.UC, 
’கெமZ2’ ஒ.ைற அைம6;�*கN. அதைன0
ெதாட+,, உ:க`. TU1@ைர_. �,, மO
றவ*கN ‘கெமZ2’ ெசYE/ைக_C, உ:க
a6T அ, TU0த அUB1@ வ+, ெகாZேட
இF6T&. இ, உ:கa6T எ\�சC தFவதாக
இF+தாேலா, அCல, அளBOT& அEகமாக
இF+தாேலா, அ+த தகவC அைம+,Nள இட0
EOT� ெச.L, “Stop Notifications” எ.பEC
;`6 ெசY, bL0தலா&.

இேத ேபால, I:கN ஒF bைல0 தகவைல
அ1ேட2 ெசY,, அEC யா* கெமZ2 அC
ல, ைல6 அCல, ேஷ* ெசYதா%&, அ, 
TU0த அUB1@ வ+, ெகாZேட இF6T&. 
இவOைற bL0த, I:கN அ1ேட2 ெசYத 
தகவC இF6T& இட& ெச.L, அ:T
;ைட6T& �� B\ ெமhBC, அUB1@
கைள bL0,வதOகான (“Stop Notifications”) 
ேட1SN ;`6 ெசYEட ேவZ/&.

இEnF+, நா& ஒ.ைற உணரலா&.
ேப?@6 ச�க இைணய தள0EC, ந& ெசயC-
பா/கைள, அ+த தள& ஊ/Lவ1 பல வாY1
@கN உNளன. இதைன நா&, அ, TU0,0 
ெதாட*+, f+ E0,, ந& அ6கdZ2VOT
வF& தகவCகைள ஆYd ெசY, நா& அU+, 
ெகாNளலா& எ.பேத. ெமா0த0EC, நா&
ேப?@6 தள& ெசCலாமC, நம6T எ+த
அUB1@& வராத வைக_C அைம0,6
ெகாZடாC, நா& இEnF+, த1S6கலா&.

சாதன`Oேலேய fV`gதh

நா& பய.ப/0,& ெமாைபC சாத ன:
க`ேலேய, அத. ஆ1பேர2V: f?ட&
அைம1SC, இ+த அU B1@கைள bL0த
gVX& எ.றாC, அ, jக jக எ`ய ேவைல
யாக அைமX&. I:கN லாnபா1 என1ப/&
ஆZ2ராY2 பE1@ 5 ஐ பய.ப/0EனாC,
ெச2V:? Eற+,, “Sound & notification -> App
notifications” எ.L வ\ைசயாக� ெச.L, S.
;ைட6T& ப2VயnC, உ:கN அ1`ேக
ஷன0 ேத*+ெத/0,, அUB1@கைள bL0
தலா&.

எ/0,6 கா2டாக, ேப?@6 இைணய
தள அ1`ேகஷைன0 ேத*+ெத/0,, அEC
;ைட6T& ?ைலட\C “Block” எ.பதைன0
ேத*+ெத/0தாC, அ+த தள0EnF+, எ+த
Bதமான அUB1@& உ:கN ெமாைபC சாத
ன0EOT வரா,. I:கN ேப?@6 தள0EC,
உ:கN அ6கdZ2VC, அUB1@கN ;ைட1
ப, TU0, எ+த ெச2V:? அைம0 EF+
தா%&, உ:கN ெமாைபC சாதன0EC ேமேல

TU0,Nள பV ெச2V:? அைம0 ,B2டாC,
ேப?@6 தள0EnF+, எ+த அUB1@&
வரா,.

ஐேபா. மOL& ஐேப2 ேபா.ற ஆ1SN 
bLவன சாதன:க`C, இ, ேபா.ற அU
B1@கைள bL0,& வசE தர1ப2/Nள,.
அவOUC ெச2V:? Eற+,, “Notifications”
எ.ற S\BC ெச.றாC, இவOைற அU யலா&. 

ஆZ2ராY2 5 6T g+ைதய f?ட0EC:
ஆZ2ராY2 பE1@ 5 f?ட0EOT g.னாC
வ+த f?ட:கைள1 பE+த சாதன:கைள
I:கN பய.ப/0EனாC, எ.ன ெசY Eட 
ேவZ/& என1 பா*6கலா&.

ேமேல �2V6 கா2Vய, ேபால, இ+த
f?ட& இய:T& சாதன0EC, அ1`ேகஷ.
ேமேனஜ* ெச.L, அ1`ேகஷன0 ேத*+ெத
/6கd&.

ேமC வல, �ைல_C உNள �.L
ேகா/க`C ;`6 ெசY Eடd&. S. இ:T
;ைட6T& ?ைலட* பா\C �ழாக� ெச.L,
“App Settings” எ.பதைன ேட1 ெசYEடd&.
உட., பலவைகயான ேநா2VSேகஷ.?
ெச2V:? TU0, கா2ட1ப/&.  இைவ
அைன0ைதX& ெமா0தமாக bL0தலா&.  
ைவ1ேரஷைன அைம6கலா&. \: ேடா. 
ேத*+ெத/6கலா&.  அUB1@க`C கெமZ2,
நZப*கN BZண1ப&, bக�dகa6கான
அைழ1Sத�கN என1 பலவைகயான S\d
கa6கான அUB1@கN TU0, ெச2V:?
அைம6கலா&.

உ:கa6T �OL6 கண6கான நZப*கN 
அைம+த வ2ட& ேப?@6;C இF+தாC, b�
சய& அவ*க`. Sற+த நாN TU0, வF& 
அைன0, அUB1@கைள I:கN BF&ப
மா2�*கN. எனேவ, இவOைற I:கN பய.
ப/0,& f?ட0Eேலேய bL0E B2டாC,
எ+த Sர�ைனX& எழா,.

Bloatware: (ேளாO ேவ< என நாE அைழ(பைவ,
கE(rOட< தயா012E sbவனmகளா&,
தாmகA வZவைம12E கE(rOட<கf&
ப>NG அ'(ப(பHE )ேரா \ராEகளா2E.
கE(rOட< மOH ![, இ(ேபாG, ெமாைப&
ேபா!கA, ேட(ளO 8.d.1கA, 2ேராE )1, 
ஐேபO ேபா!ற சாதனmகfWE, நாE ேகOகாத,
9?Eபாத பல )ேரா\ராEகA ப>ய(பOH
தர(பH\!றன. இவcைற நாE கE(rOடைர
அ&லG ேமேல 2[(8OHAள சாத னmகைள(
ெபcறqட!, இவcைற u1 \9டலாE.
இதனா&, ேதைவ,![ நE ராE ெமம0 இடE 
பய!பH=த(பHவG தH1க(பHE.
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~ பாரO ~
மாCேவ* @ேரா ; ரா&கN �ல& க&1 k2-

ட*கைள6 ைக1பOU, அவOைற gட6; 
ைவ0,, இய:க ேவZ / மானாC, TU1 S2ட 
அளd பண& தர ேவZ/& எ.ற அ� � L0-
தCகைள1 ெபL வEC, ஆf யாBC இ+ Eயா 
�.றா வ, இட& ெபO LNள,. இ0த ைகய 
மாCேவ* @ேரா ; ரா&கைள Ransomware 
malware programs என அைழ6 ; றா*கN.

தOே பா, ‘எ:T& எE%& இைணய&’ 
(Internet of Things) எ.ற பழ6க& பரB வF-
வதாC, இ0த ைகய மாCேவ* @ேரா ; ரா&கN 
பர d வ, இ.h& அE க \6T& எ.L, ைவர-
ஸு6T எE ரான ஆZ2V ைவர? @ேரா ;-
ரா&கைள0 தயா \0, வழ:T&, அெம \6-
கா Bைன� ேச*+த ெசமாZெட6 bL வன& 
அU B0 ,Nள,. 

வF& 2016 ஆ& ஆZ VOகான பா, கா1@ 
நட வ V6ைககN TU0, ெசமாZெட6 bL-
வன& ெவ` _2 /Nள அU6ைக_C, இ, 
ேபா.ற Ransomware threats இ+ E யாBC ஆZ-
/6T 60,00-0 எ.ற எZ i6ைக_C உNள, 
என0 ெத\ B0 ,Nள,. அதா வ, நாN ஒ.-
L6T, 170 மாCேவ* பாE1 @கN ஏOப2/ வF-
;.றன.

இ+த Ransomware @ேரா ; ரா&கN பாE0த 
க&1 k2ட*கN, அத. பய னா ள*கைள0 த:கN 
க&1 k2டைர1 பய.ப /0தா த பV gட6 ; B-
/ ;.றன. அCல, jக6 Tைற வான அளBC 
பய.ப /0த அh ம E6 ;.றன. பய னா ள*கN, 
TU1 S2ட ெதாைக _ைன, இைணய வ:;6 
கண6;C ெச%0 , மாL அ� � L0த1ப / ;.-
றன*. அ1பV� ெச%0 EனாC ம2 /ேம, 
க&1 k2ட*கைள0 ெதாட*+, பய.ப /0த 

gVX&; ேட2டா6கைள1 ெபற gVX& எ.L 
அ� � L0 , ;.றன. அ, உZைம யா கd& உN-
ள,. இRவாL க&1 k2ட* அCல, அவOU. 
ேட2டா6கைள gட6; ைவ6T& இ0த ைகய  
ransomware @ேரா ; ரா&கைள Crypto-ransomware 
என அைழ6 ;.றன*. இ+ E யாBC காண1-
ப/&  ransomware @ேரா ; ரா&க`C 86% இ+த 
வைக Crypto-ransomware ஆக உNளன. 

அெம \6க bL வ ன மான ெசமாZெட6 அZ-
ைம_C இ+ Eய சா12ேவ* bL வ ன:க`. 
அைம1பான National Association of Software 
and Services Companies (Nasscom)0,ட. 
இைண+,, இ+ E யாBC இைணய1 பா, கா1-
SOகான ேசைவ கைள வழ:;, உலக அளBC 

க!" $%டைர) 
ைக"ப+, 

கா. ேக%0! 
ைவர2

Hard Disk  : (ஹா<O Zi1) ைப&கைள( ப>NG 
ைவ=G இய1க( பய!பHE ஓ< அZ(பைட 
சாதனE. இ>& அைன=G வைக ைப&க ைளoE 
ப> யலாE. ஆ(ப ேரOZm diடE (9Yேடாi), 
அ( f ேகஷ! சா(Oேவ< (எE.எi.ஆ@i, 
ேபzேம1க< ேபா!றைவ) மcbE இவcறா& 
உ? வா1க(பHE ைப&கA அைன=ைதoE 
இ>& ப> யலாE.  இதைன .ைற யா கqE 
கவ ன மா கqE ைகயாள ேவYHE. இG 
ெகOH( ேபாவ ைத=தா! ஹா<O Zi1 கர(O 
ஆ\ 9Oட தாக1 {b வா<கA. ஒ? .ைற 
ெகOH( ேபானா& அதைன |YHE ச0 
ெசJவG dர ம மான கா0யE. எனேவ இ>& 
ப> ய(பHE ைப&க M12 நக& எH=G த}ேய 
இைத( ேபா!ற ேவb சாத னmகf& ப>NG 
ைவ(பG ந&லG. 
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அதOகான Eற ைம கைள இ+-
E ய*க ̀ ட& வள*6க இய:; 
வF ; ற,. இ+த வைக_C 
ப_Of ெபOற இைள ஞ*கN, 
இ1 S \BC நCல ேவைல 
வாY1 @ கைள1 ெபOL வF-
;.றன*. ஏென.றாC, இ1-
ேபா,, இைண ய0EC நா& 
ச+ E6T& ஆப0 ,6க`. 
வைககN பல வாறாY1 ெபF; 
வF ;.றன. அைவ அைன0-
EO T மான g� ைம யான 
பா, கா1@ @ேரா ; ரா&கைள 
வV வ ைம1ப, கால0E. க2-
டா ய மாக உNள,. 

2020 ஆ& ஆZVC, உலக அளBC ஏOபட 
இF6T& 30,000 ேகாV டால* மE1 S லான 
இைணய வ*0த க0EC, 5 gதC 6 சத mத வ*0-
த க0 Eைன இ+ Eயா ேமOெ காNa& bைல ஏO-
ப2/ வF ; ற, என j.ன � BயC ,ைறX&, 
தகவC ெதா�C �2ப0 ,ைறX& இைண+, 
அU6ைக ெவ` _2 /Nளன. Internet and Mobile 
Association of India (IAMAI) அைம1@ இ, TU0, 
sL ைக_C, வF& 2016 ஆ& ஆZVC, 

40.2 ேகாV6T& ேமலான 
இைணய1 பய னா ள*க aட., 
இ+ Eயா அெம \6கா ைவX& 
j�f B/& என அU B0 ,N-
ள,. அ/0த ஜூ. மாத0EC, 
இ, 46.2 ேகாV யாக உயF& 
எனd& ெத\ ; ற,. 

இ+த எE*பா*1 @ க a6 ;-
ைடேய, ெசமாZெட6 bL-
வ ன0E. அU6ைக, இ+ Eய 
பய னா ள*க ைளX&, ஆZ2V 
ைவர? @ேரா ;ரா& தயா \1-
ப வ*க ைளX& எ�ச \0 ,N-
ள தா கேவ கF த1ப / ; ற,. 

ெசமாZெட6 bL வன& ஆZ/ ேதாL& த. 
கi1 @ க ̀  n F+,, பல gV d கைள, உல க-
ளா Bய அளBC ெவ` _2/ வF ; ற,. 4.15 
ேகாV ைவர? பாE1 @ கைள ஆZ/ ேதாL& 
இ, கZகா i6 ; ற,. இ+த கZகா i1@ 157 
நா/ க`C ேமOெ காNள1ப / ; ற,. எனேவ, 
இ+ E யா BOT இ+ b L வன& ெவ` _2 /Nள 
எ�ச \6ைக _ைன ச\ யான gைற_C எ/0,6 
ெகாZ/, ந& ெம.ெ பாFN வC % ந*கN 
ெசயCப / வா*கN என எE*பா*6கலா&.

க&1k2ட* இைண1@ சாதன:கைள1 
ெபாL0தவைர, மdைஸ நா& அV6கV 

�ேழ ேபா2/ எ/1ேபா&. fல ேவைளக`C 
அ, உைட+, இய:காமC ேபாகலா&. 
அேத ேபால, � ேபா*2 ைவ0EF6T& 
பலைக அCல, ேடSN ேமைஜ_nF+,, 
� ேபா*Vைன6 �ேழ Bழ ைவ6T& 
ச+த*1ப:கa& ஏOப/வ,Z/. இரZ/& 
@a�0 gைற_C இய:Tபைவயாக 
இF+தாC, �ேழ B�வதOகான சா0Eய6 
sLகN அEக&. �ேழ B�+தா%&, எ+தBத 
ேசதg& இ.U ந&jட& EF&ப வF& 
வைக_C � ேபா*2 ஒ.L அZைம_C, ஒF 
வைக ர1ப\C  வVவைம6க1 ப2/Nள,. 

ெஜ*ம{ ஆராY�fயாள*கN, ‘ைட 
எல62\6 எலா?ேடாெம*’ (dielectric 
elastomer) எ.h& ஒF வைக ர1ப\லான � 
ேபா*2 ஒ.ைற வVவைம0,Nளன*. இதைன 
வைள0, bj*0தலா&; இ�0, ைவ0, 
இய6கலா&. இ+த ர1ப* ெபாFைள, ேவL 
எ+த ெபாFைளX& �OU அைம6கலா&. 

இ+த � ேபா*2 jக jக ெம.ைமயான,& 
sட. ஒேர க2டைம1SC, இரZ/ 
அ/6Tக`C, � அ�0த0Eைன உணF& 
வைக_C இ, வVவைம6க1ப2/Nள,. 
இ+த � ேபா*V. ெச.சா*, ஒ.ப, வைக 
bைலகைள உணர6 sVயதாக உNள,. 
ஏதாவ, ஒF ெபாFைள6 �ேழ ேபா2டாC, 

அEC ேசத& ஏOப/&. ஆனாC, ப+ைத6 �ேழ 
ேபா2டாC, அ, �Z/& s/தC BைசXட. 
ந&ைம ேநா6; வF&; அCல, ேவL Eைச_C 
ெசC%&. அேத ேபால, இ+த � ேபா*Vைன6 
�ேழ ேபா2டாC, அ, �Z/& ந&ைம ேநா6; 
வF&. அதOT எ+த ேசதg& ஏOபடா,. 

இ+த � ேபா*2 ர1ப\னாC ஆன  2 ேபால 
உNள,. இதைன ேவL ஒF ெபாFைள� 
�OUX& எ/0,� ெசC%& வைக_C உNள,. 

இ+த � ேபா*VC அைம+,Nள ெச.சாைர1 
பய.ப/0E, ஓ2ட1 ப+தய mர*க`. 
Eறைன எ`தாக அUய gVX&. StretchSense 
எ.h& bLவன&, இ+த � ேபா*ைட mர*கN 
அi+, ெசC%& வைக_C, வVவைம6T& 
gயOf_C இற:;XNள,. 

இU9F இய)க) VWய X ேபா;%
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ேமலாக1 பா*6ைக_C, sTN Tேரா& 
மOற Sர d ச*க`. ெசயCபா / கைள6 

ெகாZட தா கேவ கா2f அ`6T&. ஆனாC, 
அத. இய6க:கN fல வOUC, நா& Sற Sர-
d ச*க ̀ ட& இCலாத வச E கைள6 காணலா&. 
fல அைம1 @ கைள மாOU ைவ1பத. �ல&, 
ந& வச E6ேகOப அவOைற இய: T&பV ெசY-
யலா&. இத. fல மைற0, ைவ6க1ப2ட 
அ&ச:கN, ந& Sர dச* அh ப வ0 Eைன� fற1-
பாக மாOU அைம6 ;.றன எ.பேத உZைம. 
இEC எ.ன fற1ெப.றாC, இவOைற அh-
ப B6க, இ+த வச E கைள1 ெபற நா& ெப\ய 
ெதா�C �2ப அU ெவCலா& ெகாZ V F6க0 
ேதைவ _Cைல. எ+த1 பய னா ளF& எ` ைம-
யான வ�_C இவOைற ேமOெ காNளலா&.

ஒjMகாமh இkM q,ப* அைமMக

நா& ஓ* இைணய தள0ைத0 Eற+ E-
F1ேபா&. அ+த தள0EC, ஒF BVேயா Bள&-
பர இய6; இF6T&. ஏேதh& ஒF Bள&பர1 
பட0ைத உடேன இய6T&. fல ேவைள க`C, 
எ:T பட& உNள,, எ1பV இய6க1ப / ; ற, 
எ.L sட0 ெத\ யா,. jக� fU ய தாக6 �ழாக 
இF6T&. அதOTN அத. ஒn நாரா ச மாக ந& 
கா, கைள வ+த ைடX&. இ, ேபா.ற BVேயா 
பட6 கா2 fகN இய: T&ே பா,, நா& அE*� f-
XOL, ந& f?ட& ஒnைய gட6 Tேவா&. 

இதOT1 பE லாக, Tேரா& ஒF நCல வ�ைய0 
தF ; ற,. TU1 S2ட இைணய தள& Eற6க1-
ப2 /Nள ேட1SC இதOகான வ� உN-
ள,. அ:T fUய ஒn1பா. பட& 
கா2ட1ப / ; ற,. இEC ;`6 
ெசYதாC, அ+த தள0EC எ+த 
ஒnX& இய6க1பட மா2டா,. 
இதைன இய6க Tேரா& Sர d-
ச\C f.ன அளBC மாOற:-
கைள ேமOெ காNள ேவZ/&. 
மாறா bைல_C, அ+த பட0EC 
எ+த இய6கg& தர1ப2 V F6கா,.  
இCைல எ{C, ேட1SC, அ+த 

ஒn1பா. அைட யாள& ெத\X&. அEC ;`6 
ெசYதாC, எ+த மாOறg& ஏOப டா,. இதைன 
இய6க, �ேழ தர1ப2 /Nள ெட6?2ைட அ1ப-
Vேய, Sர d ச\. gக வ\6 க2ட0EC அைம0, 
எZட* த2டd&.   
chrome://flags/#enable-tab-audio-muting
உட., உ:க a6T1 பல க2டைள வ\கN 

அட: ;ய ப6க& கா2ட1ப/&. உடேன பய+-
, Bட ேவZடா&. I:கN எ+த வ\_C ெசயC-
பட ேவZ /ேமா, அ+த ெட6?2 ம�சN 
வZண0EC கா2ட1ப/&. அ: TNள enable 
எ.பEC ;`6 ெசY E /:கN. S.ன*, Sர-
dச* �Z/& இய6க1ப/&. இ1ே பா, தள:-
க`. ஆV ேயா Bைன gட6T& வ� உ:க-
a6T0 தர1ப2ட தாக Sர dச* இய:T&. எ+த 
தள0 EOகான ேட1 S%&, ?¦6க* ஐகாைன 
இய6;, gட6கலா&. �Z/& ஒn ேவZ/& 
எ.றாC, �Z/& ஒF gைற அேத ?¦6க* 
ஐகா{C ;`6 ெசY Eட, ஒn இய6க1ப/&.

ெடM;: ேத.Nெத ?Mக எsய வv

நா& இைணய தள:கைள1 பா*ைவ _ /-
ைக_C, நா& அைன வF& ேமOெ காNa& 
ஒF ெசயC, அத. ெட6?2ைட0 ேத*+ெத-
/1ப ,தா.. அ, ஒF ெசாCலா கேவா, பாரா-
வா கேவா, அCல, TU1 S2ட அள B லான 
ெட6?2டா கேவா இF6T&. ெபF&பா-
லா ன வ*கN மd? ெகாZ/ ெட6?2V. 

ெதாட6க& gதC, இLE வைர இ�0,0 
ேத*+ெத /1ேபா&. இ, ெப\ய அள-

B லான ெட6?2 எ{C, சOL 
fரம& தF& ெசய லாக இ, 
இF6T&. Tேரா& Sர d ச\C 
இதOT ஒF Bைர வான எ`ய 
வ� ஒ.L தர1ப2 /Nள,. 

ஒF ெசாCைல0 ேத*+-
ெத /6க ேவZ/& எ{C, 
அத. �, இF gைற ;`6 

ெசY E /:கN. மd? ெகாZ-
ெடCலா& இ�6க ேவZடா&. 

0ேரா! %<)2
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ெச.ற மாத&, ைம6ே ராசா12 bL வன&, த. 
ஒ. 2ைரBC வாV6ைக யா ள*க a6T0 தF& 
இல வச இட0E. அளைவ, 15 §.S._n F+, 
5 §.S. ஆக6 Tைற6T& gVைவ அU B0-
த,. அ0 ,ட. ேகமரா ேராC எ.ற ெபய\C 
தர1ப/& இல வச 15 §.S. E2ட0 Eைன 
வாப? ெபOL6 ெகாNவ தா கd& அU B0த,. 
இைவ, வF& 2016 ெதாட6க0EC அம %6T 
வF& எ.L& ெத\ B0 E F+த,.

இதைன ைம6ே ராசா12 வாV6ைக யா ள*கN 
அைன வF&, ப.னா2ட ளBC  எE*0தன*. 
https://onedrive.uservoice.com/forums/262982-
onedrive/suggestions/10524099-give-us-back-our-
storage எ.ற வைல0த ள0EC 72 ஆ_ர& 
ேபF6T ேமலாக, எE*1@ ெத\ B0தன*. 
யாேரா fல* இ+த ச% ைகைய0 தவ றாக1 பய.-
ப /0 , ;.றன* எ.ப தOகாக, ஒ2/ ெமா0த-
மாக அைன வ F6T& வழ:க1ப/& ச% ைக-
_ைன0 EF&ப1 ெபL வ, அb யாய& எ.L 
TரC எ�1 Sன*. இதைன6 கவ {0த, ைம6-
ேராசா12 த. gVBC சOL1 S. வா: ; XN-
ள,. @Eய gV Bைன https://onedrive.uservoice.
com/forums/262982-onedrive/status/1760913 எ.ற 
வைல0 தள0EC ெத\ B0 ,Nள,.

த. bயா ய மான வாV6ைக யா ள*க a6T, 
இல வச 15 §.S. அளd இட& தர ஒ0,6 
ெகாZ /Nள,. அேத ேபால, ஏOக னேவ 15 
§.S. ேகமரா ேராC ?ேடாேரx இட& ெகாZ-
V F+த வ*கN, வF& ஜன வ \6TN �Z/& 
ேக2/1 ெபறலா& எ.L& ெத\ B0 ,Nள,. 
preview.onedrive.com/bonus எ.ற தள0EC 
இ, TU0த த:கN BZண1ப:கைள1  பE-
யலா&. ஆனாC, மOற இட6 Tைற1@, க2-
டண& ெச%0 ,தC ேபா.ற வOUC எ+த-
B த மான மாOறg& இCைல. அைவ �ேழ 
தர1ப2 /Nளன.

)Oய ஒ$ :ைரw மாUற_கK

ஆ¦? 365 ேஹா&, ெப*சனC அCல, 
X{ வ* f2V ச+தா தா ர*க a6T, அள B.U 
?ேடாேரx இட& இ{ தர1பட மா2டா,. 
இ+த ச+தா தா ர*க a6T, ஒ. 2ைரBC 1 ெடரா 
ைப2 இட& தர1ப/&. அள வOற ?ேடாேரx 
வழ:T& E2ட0E. �� s/தC இட& ெபO-
U F+த ச+தா தா ர*கN அதைன இ.h& 12 
மாத:கN வைர பய.ப /0E6 ெகாNளலா&.

ஒ. 2ைரBC இல வச இட& ெபO U F+த 
வாV6ைக யா ள*கN, 5 §.S. அள BOT ேமC 
ைபCகைள0 ேத6; ைவ0 E F+தாC, அவ*க-
a6T ஓராZ/ ஆ¦? 365 இல வச இட& அ`6-
க1ப/&. இ, 1 ெடரா ைப2 இட0 E ைனX& 
ெகாZட தாT&. க2டண& ெச%0E 100 மOL& 
200 §.S. இட& ெபL& E2ட:கN ைகB ட1-
ப / ;.றன. அதOT1 பE லாக, 2016 ெதாட6க& 
உதC மாத& 1.99 டால* ெச%0E, 50 §.S. 
இட& ெபL& E2ட& அமCப /0த1ப/&.

ஆ¦? 365 ச+தா தார* ஒFவ*, தன6T ஒ,6-
க1ப2ட இட0EC, 1 ெடரா ைப2 அள BOT 
ேமலாக ைபCகைள0 ேத6; ைவ0 E F+தாC, 
இ+த மாOற:கN அவ*க a6T அU B6க1-
ப2/, 1 ெடரா ைப2 அள BOT6 s/தC 
அள B லான ைபCகN 12 மாத0 EOT ம2/& 
ைவ0,6 ெகாNள அh ம E6க1ப/&. 

தOே பா, 100 அCல, 200 §.S. இட& 
ெபL& E2ட:க`C உNள வாV6ைக யா ள*க-
a6T இ+த மாOற:கN ெபாF+தா,.

ைம6ே ராசா12 த. ஒ. 2ைரR E2ட:-
க`C மாOற:கN எ,d& இCைல எ.L&, 
இ+த மாOற:க a6கான அU B1 SனாC, 
த:கN ஏமாOற ம ைட+த தாக6 sUய வாV6ைக-
யா ள*கN ேபா.ற வ*க a6கான பைழய வச-
EகN ெதாட*+, தர1ப / ;.றன எ.L அU-
B0 ,Nள,.

வைளEF ெகாG9த 
ைம)ே ராசா"%

பாரா ஒ.UC எ:கா வ, �.L gைற 
ெதாட*+, ;`6 ெசYதாC, அ+த பாரா g�-
வ,& ேத*+ெத /6க1ப/&. இ:T& மdைஸ 
இ�6க ேவZடா&. 

ச\, பாரா ஒ.U. ந/1 பT Eைய ம2/& 
ேத*+ெத /6க ேவZ/& எ.றாC, எ.ன ெசY-
m*கN. ெதாட6க0EC மdைஸ6 ;`6 ெசY,, 
இLE வைர அ1ப Vேய இ�0, வ+, ேத*+ெத-
/1 ¦*கN. இ:T அ, ேதைவ _Cைல. எ:T 

ெட6?2 பTE ெதாட: T ; றேதா, அ:T ஒF-
gைற  ;`6 ெசY E /:கN. S.ன*, ெட6?2 
எ:T gV ; றேதா, அ:T ©12 � அ�0E6 
ெகாZ/ ;`6 ெசY E /:கN. TU1 S2ட 
பTE ம2/& ைஹ ைல2 ெசYய1ப2/, 
ேத*+ெத /6க1ப2ட தைன6 கா2/&. நம6T 
எRவ ளd ேநர& j�ச மா ; ற,. 

ேமேல ெசாCல1ப2டைவ ேபால பல 
2\6? Tேரா& Sர dச* ெகாZ /Nள,.
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  ேபா%ைட( பய*ப +,- 
ேவ%/ ேட01

ேபா* V n F+, BரCகைள எ/6காமC, மd? 
ெகாZ/ ேவ*2 \1ப. ெமh ெசC-

லா ம%&, ேவ*2 டாT ெமZ2VC ேடSN 
ஒ.ைற உF வா6கலா&. அதOகான வ� க-
ைளX&, அEC ஏOப/& f6கCக a6கான }* d-
க ைளX& பா*6கலா&.

டாT ெமZ2VC, @Eய வ\ ஒ.U. இட, 
மா*§. அFேக, நா.T 1ள? அைட யா ள0-
Eைன (+ + + +) அைம6கd&. ஒRெ வாF 1ள? 

அைட யா ள0 EOT g.h&, ஒF ?ேப? 
இF6க ேவZ/&. அைம0த S.ன*, எ.ட* 
த2டd&. 

அRவ ள dதா.. எ` ைம யான ேடSN ஒ.L, 
ஒேர ஒF ப/6ைக வ\ ைச Xட. ;ைட6T&. 
ஆனாC, இ, ேடSN அைம6T& வ�_C 
ெதாட6க& தா.. 1ள? அைட யா ள0 EOT1 
பE லாக ெந2/ பா* (|) (g.ப6க சாYd 
ேகா/ தF& �, ©12 �Xட. அ�0 ,&-
ேபா, ;ைட1ப,) உ:க a ைடய ேடS`. 
ெந2/ வ\ைச இ.h& அக ல மாக அைம6க1-
பட ேவZ/& என எZ iனாC, இ+த TU-
ª / கைள ேட« உட. இைண0, அைம6க 
ேவZ/&. (|--|---|) (+-------+-----+) எ/0,6 கா2-
டாக, ஒF 1ள? அைட யாள&, ப0, ேட« 

அைட யாள&, அ/0, ஒF 1ள? அைட யாள&, 
S.ன* எ.ட* என அ�0 EனாC, அக ல மான 
ெந2/ வ\ைச ெகாZட ேடSN ;ைட6T&.

ேமேல ெசாCல1ப2ட வ�கN ெசயCப ட-
BCைல எ.றாC, இ+த வச E _ைன, உ:கN 
ேவ*2 @ேரா ; ராjC, I:கேளா அCல, 
உ:கN க&1 k2டைர1 பய.ப /0 Eய ஒFவ* 
gட6 ; _ F6கலா&. அதைன� ச\ ெசY,, இ+த 
வச E _ைன1 ெபற6 �ேழ த+ ,Nள பV ெசயC-
ப டd&.
1. ேவ*2 ஆ1ஷ.? டயலா6 பா6ைஸ இய6-

கd&. (ேவ*2 2007C, ஆ¦? ப2ட. 
அ�0E, S. �ழாக உNள Word Options 
ப2ட{C ;`6 ெசY E டd&. ேவ*2 2010 
எ.றாC, \1ப{C ைபC ேட1 அ�0E, 
Options எ.பEC ;`6 ெசY E டd&.).

2. இ+த டயலா6 பா6¬. இட , @ ற0EC 
உNள Proofing எ.பEC ;`6 ெசY E-
டd&. அத. S.ன*, AutoCorrect எ.பEC 
;`6 ெசY E /க. ேவ*2 ஆ2ேடா கெர62 
டயலா6 பா6ைஸ6 கா2/&.

3. இEC AutoFormat As You Type எ.ப, ேத*+-
ெத /6க1ப2 V F6க ேவZ/&.

4. இ:T Tables எ.ற ெச6 பா6¬C V6 அைட-
யாள& இF1ப தைன உLE ெசY E டd&. 

5. ெதாட*+, ஓேக ;`6 ெசY, ெவ` ேய றd&.
இ{, ேமேல sU ய பV, ேடSN ஒ.ைற, � 

ேபா*2 வ� யாக I:கN அைம6க gVX&.

ேவ%/ ேட023 
4ல ெசய3பா +க1

TAB: ஒF வ\ ைச_C அ/0த ெசC %6T� 
ெசCல

SHIFT+TAB:  ஒF வ\ ைச_C g+ைதய ெசC-
%6T� ெசCல

ALT+HOME: ப/6ைக வ\ ைச_C உNள 
gதC ெசC %6T� ெசCல

ALT+END:  ப/6ைக வ\ ைச_C உNள கைட-
f ெசC %6T� ெசCல

ALT+PAGE UP : ெந2/  வ\ ைச_C உNள 
gதC ெசC ெசCல

ALT+PAGE DOWN: ெந2/ வ\ ைச_C உNள 
கைடf ெசC %6T� ெசCல

UP ARROW : g+ைதய ப/6ைக வ\ைச 
ெசCல

DOWN ARROW:  அ/0த ப/6ைக வ\ைச 
ெசCலt
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ேட/டா வைக(ப +,த3
I:கN எ6ெஸC ஒ*6  2 Vைன ஒF வார& 

பய.ப /0 E னாேல, அEC தர1ப2 /Nள 
ேட2டா S\0, வைக1ப /0,& வச E _ைன 
அU+ E F1 ¦*கN. இ+த வச Eைய1 பய.ப-
/0E, எZகைள6 s/தC மE1 S n F+, 
Tைற வான மE1 SOT&, Tைற வான மE1 S n-
F+, s/தC மE1 SOT&, ெட6?2ைட அக ர-
வ \ ைச1ப VX& மOL& ேந* மாறா கd& வைக1-
ப /0E ப2 VயC அைம6கலா&. ஆ: ; ல0EC 
ேமலாக6 s/தC மE1@ வ� எ{C அ, A–Z 
ஆT&. எZ மE1@ எ{C 0–9 ஆT&. மாOL 
வ�_C அைம0தாC (Z to A, 9–0 ) வ\ைச ேந* 
மாறாக மாOU அைம6க1ப/&. 

இEC எ+த வைக ேவZ/& எ.ப தOT நா& 
Ascending அCல, Descending ேரVேயா ப2ட.-
கைள, Sort டயலா6 பா6¬C ேத*+ெத /0தாC 
ேபா,&. எ6ெஸC 2007, Order என1ப/& ��-
B\ ெமhBC இ, தர1ப2 V F6T&. ேகSடC 
மOL& fUய எ�0 ,6க ைளX& (uppercase 
மOL& lowercase letters) இ+த வ\ ைச1ப /0-
தnC, எ/0,� ெசயCப /0 ,&பV எ6ெஸC 
ெசய n6T நா& க2டைள இடலா&. அ1-
பV க2டைள அைம6காத ப2ச0EC, இைவ 
அைன0,& ஒேர மாE \ யா கேவ எ/0,6 
ெகாNள1ப2/ வைக1ப /0த1ப/&. எ�0, 
வைக _%& கவன& ெச%0E, ெட6?2ைட 
வைக1ப /0த ேவZ/& எ.றாC, �ேழ 
ெகா/0 ,Nள பV ெசயCப டd&.
1. gதnC, எ+த ெசCக`C உNள ேட2டா-

Bைன வ\ ைச1ப /0E, வைக1ப /0த 
ேவZ /ேமா, அவOைற0 ேத*+ெத /6கd&. 

2. \1ப{C, ேட2டா (Data) ேட1 Sைன0 
ேத*+ெத /6கd&.

3. அ/0,, Sort �nC ;`6 ெசY E டd&. 
எ6ெஸC ெசயn, இ1ே பா, Sort டயலா6 
பா6 ¬ைன6 கா2/&.

4. இ+த டயலா6 பா6¬C கா2ட1ப2 /Nள 
க2ட ைள கைள1 பய.ப /0E, தக வCகN 
எ+த வைக_C வ\ ைச1ப /0த1பட 
ேவZ/& எ.ப தைன0 ேத*+ெத /6கd&.

5. அ/0, Options ப2டைன6 ;`6 ெசY E-
டd&. இ1ே பா, Sort Options டயலா6 பா6-
¬ைன6 கா2/&. 

1. இ:T ;ைட6T& Case Sensitive எ.h& 
ெச6 பா6 ¬ைன1 பய.ப /0E, எ6ெஸC 
எ+த வைக_C, தக வCகைள1 S\0, 

வைக1ப /0த ேவZ/& எ.ப தைன வைர-
யைற ெசY E டd&. இ+த ெச6 பா6 ¬ைன0 
ேத*+ெத /0தாC, வைக1ப /0,& ேபா,, 
ெட6?2VC உNள fUய, ெப\ய  எ�0, 
வைக க a6T g6 ; ய0 ,வ& வழ:க1ப/&.  
இCைல எ{C, இ+த ேவL பா/ TU0, 
எ6ெஸC கவ ன0EC எ/0,6 ெகாNளா,.  

2. அ/0, ஓேக ;`6 ெசY,, Sort Options 
டயலா6 பா6ைஸ �டd&. 

3. ெதாட*+, ஓேக ;`6 ெசYதாC, I:கN 
gVd ெசYத பV, தக வCகN வைக1ப /0-
த1ப2/ வ\ ைச1ப /0த1ப/&.

ஒ%; </க23 
ெஹட% ம?@A B/ட%

எ6ெஸC ெதாT1SC ஒ*6  2கைள அைம0த 
S.ன*, நா& ேமOெ காNa& நகா� ேவைல-

க`C ஒ.L, அத. ெஹட*க ைளX& @2ட*க-
ைளX& (headers and footers) அைம1ப,.  ஒ.L 
அCல, இரZ/ ஒ* 6  2கைள ஒF ஒ*6-
@6;C அைம0 E F+தாC, இ, jகd& எ` ைம-
யான ேவைல யாக இF6T&. அ,ேவ, பல ஒ*6 
 2கN அட: ;ய ஒ*6 @6காக அைம+,, அைவ 
அைன0 E%& ஒேர மாE \ யான ெஹட* மOL& 
@2ட* அைம1ப தாக இF+தாC, அ+த ேவைல 
சOL ேநர& எ/6T& ெசய லாக அைமX&. 
இதைன எ1பV� ச+ E1ப, என1 பா*6கலா&.

இ, ஒ.L& கV ன மான ேவைல அCல. 
அைன0, ஒ*6  2க ைளX& ஒF T� வாக 
எZi ெசயCப2டாC, இ, jகd& எ` தாக 
அைமX&.
1. gதnC எ+த ஒ*6  2க`C ஒேர மாE \-

யான ெஹட* மOL& @2ட* அைம1ப, 
எ.ப தைன gVd ெசY, ெகாNளd&. 

2. அ+த வ\ ைச_C உNள gதC ஒ* 6  2-
Vைன0 ேத*+ெத /6கd&.

3. S.ன*, கைடf ஒ*6  2 Vைன0 ேத*+-
ெத /6T& வைர ©12 �ைய அ�0E1 
SV6கd&. இ1ே பா, பல ஒ*¯2கN 
ேத*+ெத /6க1ப/&.  இதைன உண*0E6 
கா2ட, எ6ெஸC @ேரா ;ரா&, Group  எ.ற 
ெசாCைல த. ைட2VC பா\C கா2/&. 

4. இ{, I:கN BF& S ய பV, ெஹட* அCல, 
@2டைர அைம6கd&. இ1ே பா, I:கN 
ேத*+ெத /0த ஒ* 6  2கN அைன0,& அேத 
ேபாC அைம6க1ப / வ தைன6 காணலா&.
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ஆZ2ராY2 f?ட0EC இய:T& ?மா*2 
ேபா. வா: ; ய dட., நா& BF&@& 

ெச2V:? வைக கைள அைம0, உட. 
இய6க0 ெதாட: T ;ேறா&. fல வச E க a6T, 
நZப*கைள நா/ ;ேறா&. ஆனாC, ெபF&-
பா லா ன வ*கN, ேபாhட. வF& ‘ேமhவC’ 
எ.h& இய6க6 TU1 @கN அட: ;ய fL 
�ைல1 பV1ப ECைல. எ` தாக1 பV6T& 
வைக_C, அைவ ெப\ய எ�0 ,6க`C இC-
லாமC, ப6க:கைள6 Tைற0,0 தர ேவZ/& 
எ.ற இல6 Tட. fUய எ�0 , க`C, ஏேதா 
ெபய F6T0 தர1ப / வ தாக இF1ப ,d& ஒF 
வழ6க மாக உNள,.

இ:T அ0த ைகய TU1@ �Cக`C sட0 
தர1ப டாத, நம6T அEக& பய.தர6 sVய 
fல அைம1@ TU1 @ கைள1 பா*1ேபா&.

அ] ̂ ( ) கைள உடேன அ]ய

ஆZ2ராY2 ?மா*2 ேபா.க`C, நா& 
அV6கV ச+ E1ப,, ‘ேநா2 V S ேகஷ.’ 
என1ப/& அU B1 @ க ைள0தா.. நா& பல 
அ1 ̀  ேகஷ. @ேரா ; ரா&கைள1 ேபா{C 
பE+ E F1ேபா&. அவOU. சா*பா க1பல அU-
B1 @கN நம6T வ+, ெகாZேட இF6T&. 
ேபா. வா:;1 பய.ப /0த0 ெதாட: ;ய 
fல நா2க`C, இைவ நம6T எ\�சC ஊ2-
/ வ ன வாக அைமX&. இ+த அU B1 @கN 
உNள ப2 V யnC, ஏேதh& ஒF அU B1S. 

ேமC த2V, அ1ப Vேய அ�0தd&. TU1-
S2ட ெசய n6கான ெச2V: ஐகா. கா2ட1-
ப/&. இதைன �Z/& த2 VனாC, அU B1@ 
சா*+த ெச2V:? அைம1@ கா2ட1ப/&. 
இ:T அU B1 @கN கா2ட1ப / வEC, நா& 
BF&@& வைக_C அைம6கலா&. அCல, 
ெமா0த மாக, அவOைற1 ெபறாத வைக_C 
அைம0 , B டலா&.

ெடM;: ேதாUற,

ேபா{C ;ைட6T& ெட6?2 வ\ கைள1 
பV1ப, fல F6T க«ட மாக இF6T&. TU1-
பாக, வய தா ன வ*க a6T, பா*ைவ0 Eற{C 
Sர�ைன உNள வ*க a6T இ+த Sர�ைன ஏO-
ப/&. ேம%&, ;ேர வZண0EC, ெட6?2 
இF+தாC, அைவ அத. S.ன i Xட. 
இைண+, ெத` வாக1 பV6T& வைக_C 
இF6கா,. இதைன high contrast எ.h& 
gைற_C மாOU அைம6கலா&. இதOT 
Settings > Accessibility எ.ற gைற_C ெசC-
லd&. அ:T ெட6?2 அEக ேவL பா2-
/ட. கா2ட1ப/& வைக6கான ெச2V:? 
அைம1@ ;ைட6T&. இதைன1 பய.ப-
/0E, ெட6?2ைட, ெத` வா கd&, எ` தாக1 
பV6T& வைக _%& அைம6கலா&.

ேபாyMகான z:?

பா, கா1@ கார ண:க a6காக, ?மா*2 

ஆZ%ரா[% 
2மா;% ேபா\)கான 
அ, ய"ப டாத 0," 3கD
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ேபா. ஒ.UC, அதOகான பா, கா1@ u2/ 
ஒ.ைற1 ேபாட ேவZ/&. இதைன lockscreen 
password ெகாZ/ அைம6கலா&. இதைன 
இய6 ; B2டாC, ேபாைன பா?ேவ*2 
ேபாடாமC பய.ப /0த gV யா,.  நா& பய.-
ப /0த ேவZ/& என BF& S னா%&, m2VC 
உNேளா* பய.ப /0த BF& S னா%&, அதO-
கான பா?ேவ*ைட அைம6க ேவZ/&. 
இCைல எ{C இய:கா,. ஒRெ வாF gைற 
பா?ேவ*ைட அைம6க ேவZ/&, அத ைனX& 
ச\ யாக அைம6க ேவZ/& எ.ப,, அ+த 
ேபா{. உ\ ைம யா ள F6ேக fல ேவைள-
க`C, ஏ., பல ேவைள க`C எ\�சைல0 தF& 
bக�வாக அைமX&. நா& sட எZணலா&; 
“m2VC இF6 T&ே பா, எதOT பா?ேவ*2 
பா, கா1@. ேதைவ இCைலேய. Tைற+த ப2ச& 
m2VC இF6 T&ே பா தா வ,, இ+த பா?ேவ*2 
ேபா/& ேவைல இCலாமC 
இF+தாC ந.றாக 
இF6 Tேம” எ.L 
bைன6கலா&. 
இ த O க ா ன 
வ � ை ய , 
ஆ Z 2 ர ா Y 2 
f?ட& தF ; ற,. 
உ:கN m/ I:கN 
ந& S6ைக ெகாZ-
/Nள இட&; இ:T 
ேபா. இய: T ைக_C, 
பா?ேவ*2 ேதைவ 
இCைல என ேபாh6T� 
ெசாCலலா&. இதOT security > 
Smart Lock என� ெச.L, உ:கN m / 
உNள இட0 Eைன, I:கN ந& S6ைக ெகாZ-
/Nள இட மாக அைம0 , B /:கN. அC-
ல,, ?¦6க* ேபா.ற @a�0 இைண1SC 
இய:T& சாதன& ஒ. L6T இைண1 Sைன ஏO-
ப /0 E B /:கN. இதைன ஏOப /0 E B2டாC, 
உ:கN ேபா., I:கN m2VC உN ±*கN அC-
ல, ேபாhட. இைண6க1ப2 /Nள @a�0 
சாதன& ந& S6ைக யா ன, எ.L உண*+,, 
அதைன இய6க பா?ேவ*2 ேக2கா,. மOற 
இட:க a6T1 ேபாைன எ/0,� ெசCைக_C, 
b�சய& ேக2T&.

;^:{ ஆ( ெச}த ேபாைனM க\ட ]ய

இ+த bைல, ஆZ2ராY2 ேபா. அCல, 
எ+த ஒF ெமாைபC ேபா. பய.ப /0 , ப வ-
F6T& ஏOப/& bக�வாT&. ந& ேப2ட\ 
ச6E காn யா; அCல, நாேம ?B2� ஆ1 
ெசY, ைவ0 , B /ேவா&. அ1ே பா, ேபாைன 
எ:T ைவ0ேதா& எ.L கZட U வ, fரம&. 
ஏென.றாC, இ.ெ னாF ேபா{C இF+, 
அதைன அைழ0தா%&, அத. \:க* ஒn6-

காமC இF1பதாC, அ, இF6T& இட0ைத 
அUய gV யா,. ?மா*2 ேபாh6கான 
ஆZ2ராY2 இய6க0EC இதOT இ.ெ னாF 
வ� உNள,. இைண ய0 ,ட. இைண6க1-
ப2ட ேபா. அCல, க&1 k2ட\C http:android.
com/ எ.ற இைணய தள1ப6க& ெசCலd&. 
sTN ஐ.V.�ல& லா6 இ. ெசY E டd&. 
அ:T உ:கN ேபா. TU0த தக வைல0 தரd&. 
இ1ே பா,, உ:கN ேபா. எ: TNள, எ.L 
ேம1SC கா2ட1ப/&. ஆனாC, m/ உNள 
ஊ* தா. கா2ட1ப /ேம ஒ�ய, ேபா. ச\-
யாக எ: TNள, எ.L ெத\ யா,. அE ேலேய, 
நCல ஒn Xட. f6னC ெகா/6க வ� தர1-
ப2 V F6T&. அதைன அ�0 EனாC, ேபா. 
?B2� ஆ1 ெசY, ைவ0 E F+தா%&, ேபா. 
ஒn6T&.

அைழ( �ைன மV`g எ;.எ,.எ;.

நா& g6 ;ய பi_C 
இF6ைக_C, ஏேதh& 

அைழ1@ வ+தாC, 
அ, TU0, எ?.
எ & . எ ? . அ h 1 S , 

பiைய0 ெதாட ரலா&. 
இதOெகன நா& ச+ E6க6 

sVய ²� b ைலகN 
சா*+த எ?.எ&.எ?. ெசY-

EகN பல, ஆZ2ராY2 
f?ட0EC தர1ப2 /Nளன. 

இவOைற நா& எV2 ெசY,& 
ைவ0,6 ெகாNளலா&. அC-

ல, I6கd& ெசY E டலா&.
இ த O T Settings > Phone என� ெச.L, dialer 
Eற+,, ேபா. ெச2V:? ெசCலd&. இEC 
;ைட6T& ெமhBC  Reject with SMS எ.ற 
ஆ1ஷ. ;ைட6T&. இEC உNள எ?.எ&.
எ?. ெசY E கைள, நா& எV2 ெசY E டலா&; 
அCல, I6கலா&.

தானாக உk வாq, ஷா.: க: ஐகா$கைள �Mக

sTN Sேள ?ேடா\ n F+,, ஒRெ வாF 
gைற ெசயn ஒ.ைற1 பEX& ேபா,, ஷா*2 
க2 ஐகா. ஒ.L உ:கN Eைர_C கா2ட1-
ப/& வைக_C அைம6க1ப/&. இRவாL 
ஷா*2 க2 ஐகா. அைம1பEC உ:க a6T 
BF1ப& இCைல எ{C, Sேள ?ேடா* 
ெசCலd&. அEC இட , @ற& ேமலாக உNள 
�.L fUய ேகா/கN அட: ;ய ஐகா{C 
;`6 ெசY, ெச2V:? Eற6கd&. இ:T 
'Add icon to Home Screen' எ.ற ஒF ஆ1ஷ. 
இF1பைத6 காணலா&. இத. அFேக உNள 
பா6¬C உNள V6 அைட யா ள0 Eைன எ/0-
, B2டாC, தானாக ஷா*2 க2 அைம6க1ப-
டா,.
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ெமாைபC ேபா. தயா \6T& இ+ Eய bL-
வ ன மான ைம6ே ராேம6? bL வன&, இ+ E-
யாBC ேம%& �.L ெதா�Oசா ைல கைள 
அைம6 ; ற,. இதOெகன �. 300 ேகாV gத-
³/ ெசY Eட1 ேபாவ தாக அU B0 ,Nள,. 
இ+த ெதா�Oசா ைலகN ராஜ?தா., ெத%:-
கானா மOL& ஆ+ Eர மாb ல0EC அைம6க1-
பட இF6 ;.றன. இ, வைர ைம6ே ராேம6? 
bL வன& தா. BOபைன ெசY E/& ேபா.-
கைள0 தயா \6க ´னாைவ� சா*+, இF1ப, 
TைறX&. இ+த �.L ெதா�Oசா ைல கa& 
இய:க0 ெதாட: T ைக_C, ைம6ே ராேம6? 
bL வ ன0E. உOப0E0 Eற. 40 ல2ச& 
ேபா.க ளாக இF6T&. ெத%:கானா மாb-
ல0EC 20 ஏ6க* bலg&, ராஜ?தா{C 25 
ஏ6க* bலg& மOL& EF1ப E_C 15 ஏ6க* 
bலg& இதOெகன ைகய க1ப /0த1ப2 /N-
ளன. இ+த ெதா�Oசா ைல க`C, ஏற0தாழ 
3,500 ேபF6T ேவைல வாY1@ ;ைட6T&. 

தOே பா, ைம6ே ராேம6? bL வ ன0 EOT 
உ0த ரகாZ2 மாbல&, F0ராu* எ.h& 
ஊ\C, ேபா.கைள அெச& S`: ெசY E/& 
ெதா�Oசாைல ஒ.L இய:; வF ; ற,. இ:T 
ப0, ல2ச& ேபா.கN தயா ரா ;.றன. இ, 
ைம6ே ராேம6? bL வ ன0E. BOபைன0 
ேதைவ_C 30 gதC 35 சத mத ேதைவைய 
bைறd ெசY ;.ற,. �த& ேதைவ1ப/& 
ேபா.க a6T, ைம6ே ராேம6? ´ன bL வ ன:-

க ைளேய சா*+ ,Nள,. 
2017 ஆ& ஆZ/ gதC, ெமாைபC ேபா.க-

a6கான ேப2ட \ கைள0 தயா* ெசY E/& S\-
B ைனX& இய6க ைம6ே ராேம6? E2ட j /-
; ற,. இவOைற ெவ` நா/ க a6T& ஏO L மE 
ெசY E/&. ெச.ற அ6ே டாப* மாத&, லாவா, 
ெசCகா. மOL& கா*ப. bL வ ன:க aட. 
இைண+, EF1ப E_C, µ ெவ:க ேட?வரா 
ெமாைபC அZ2 எல62ரா{6? எ.h& 
ெபய\C தயா \1@ ெதா�Oசாைல ஒ.ைற0 
ெதாட:க இF1ப தாக ைம6ே ராேம6? அU-
B0 E F+த,. இ:T இ+த bL வ ன:கN த{0-
த {ேய ெதா�Oசா ைல கைள0 ெதாட:;, 
ஆZ /6T 7 ேகாV ெமாைபC ேபா.கைள0 
தயா \6க E2ட:கைள அU B0தன. இதOகான 
அV6கC நா2 / B ழாBC Sர தம* ேமாV, 
ெச.ற அ6ே டாப* 21C கல+, ெகாZடா*. 

ஆZ2ராY2 இய6க gைறைமக`. பல 
பE1@கN, இ.L ?மா*2 ேபா{C இய:;6 
ெகாZVF6;.றன. இத. அZைம6 
கால0Eய பE1@ ‘மா*«மாலR’. இ, ெமா0த 
ேபா.க`C 0.5% ேபா.க`C ம2/ேம 
தOேபா, இய:;6 ெகாZVF6;ற,. 
இ, ெதாட*+, அEக\6T& என 
எE*பா*6க1ப/;ற,.

ஆZ2ராY2 ;2ேக2 பE1@ ெமா0த 
ேபா.க`C, 36.6% ேபா.க`C உNள,. 
இ, நவ&ப* மாத0EC 37.8% ஆக இF+த, 
TU1Sட0த6க,. அேத ேபால ெஜCn 
¦. f?ட&, 29% nF+,, 26.9% ஆக6 
Tைற+,Nள,. ஐ?;v& சாZ2B� f?ட& 

2.9% nF+,, 3.3% ஆக உய*+,Nள,. 
§�ச* 1ெர2 மOL& 1ைரேயா எ+தBத 
ஏOற0தா�B.U, அ1பVேய gைறேய 3.4% 
மOL& 0.2% ஆக உNளன. 

ைம)ே ராேம)2 ^_ வ ன9=O 
3=ய ெதா`+சா ைலகD

2மா;% ேபாOகa6 ஆZ%ரா[% b2ட!
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^Yேடாi 10 diட= >c2 மா[னா&, எ!ன 
9ைள qகA ஏcபHE? மாb வ தc2= ேதைவ யா-
னைவ நE  டE உAளதா? எ!பன ேபா!ற எmகA 
மன>& இ?Nத சNேத கmக M12 ேகA9 ப>& 
வைக,& ெதfq பH= > ய தாக அைமNத கO-
Hைர  க� dற(பாக உAளG. இ!'E dல சN-
ேத கmகA உAளன. umக ளாக= ெதாட<NG அவc-
ைறoE ெதf q ப H=தqE. ந![.

         ஆ. ெஜப�_, காைரMகாh.

*�Oட& ’எYைடOZ& ெமYO’ எ!பG எ!ன 
உ0ைம எ!b 2ழE8( ேபாJ இ?Nேத!.  க அழ-
கா கqE ெதf வா கqE 9ள1 \ யG dற().

ெத. மைற மைல, �வ )ர,.

;மா<O ேபா}! இ!ைறய பய!பாH எ(பZ 
.Nைதய சாத னmகைள இ&லாம& ெசJ G 9OடG 
எ!b காO Z யG ச0 யான க�(பா2E. ஒ? நாA, 
இNத iமா<O ேபா'E, ேதைவ யcற ஒ? பைழய 
சாத ன மாக மாbE. ெசயcைக �Yண [9& 
இயm2E சாத னmகA வNதா&, s�சயE இைவ 
ேதைவ(ப டாG. அNத நாA வ? ைக,&, உலக 
அள9&, தகவ& ெதா�& �Oப 809& ெப0ய 
மாcறmகA ஏcபHE.

Wைனவ. ேபரா. எ;. �த,பர,, மgைர.

அெம 01காைவ இைணய( பய னா ள<கA எ!ற 
.ைற,&  $ d னாWE, நE ம1கf& அைன வ-
?மா இைண ய=ைத( பய!ப H= G \!றன<. இ&-
ைலேய? பZ=த வ<கA இதைன உண<NG எfய 
ம1க M12 இைண ய=>! பய!க ைளoE, அதைன 
எ(பZ அh 2 வG எ!ற வ� .ைற க ைளoE 
கcb= தர .! வர ேவYHE. அ(ே பா Gதா! இN-
> யா9& Z�Oட& )ரO d ேயாH, ெபா? ளா தார( 
)ரO doE ஏcபHE.

ேபரா. �. சN Oரா ேசஷா`�, ேகாைவ.

ஒ! Oைர� 2[=த ேகA9 ப>& பZ=ேத!. ைம1-
ேராசா(O த! sைலைய மாc[1 ெகாYட தாக( ப=-
> 01ைக கf& பZ=ேத!. அN sைல 2[=G ெதf-
வான கO Hைர த? மாb ேகOH1 ெகாA \ேற!.

கா. �(ர ம �ய ெசhவ$, தா,பர,.

ேபi)1 ஆ<1\� ைப&கA எ(பZ இ?12E? 
அவcைற எ(பZ |YHE ெபcb( பய!ப H=-
தலாE எ!பG 2[=த ெதf வான ப> W12 ந![.

ேஜ. ஆ.. �q மார$, Ok(z..

^Yேடாi 10& கYOேரா& ேபன& மcbE 
ெசOZmi ஆ\ய இரYHE ஒேர 9த ப�ைய 
ேமcெ காAள நம12= தர(பOட வச >கA 
ேபால=தா! ெத0 \!றன. இதcகான கார ணm-
கைள அழ காக 9ள1 \ oA �<கA.

எ;. பரNதாம$, ெபாKளா{�.

டா2 ெமYOகf& ேத> அைம12E வைக 2[=த 
ப>& அ?ைம. உடேன ெசய&ப H=>( பா<=ேத!. 
umகA தN GAள பட.E உத 9 யG. .] ைம யான 
ப>& தNத ைம12 ந![.

எ$. �ஜாதா, ேசல,.

தாmகA 2[( 8OடG ேபால, ேட(ளO 8.d.1
கைள, db வ<கA .த& தா=தா பாO ZகA வைர, 
அனா ய ச மாக( பய!ப H=> வ? \!றன<. தகவ& 
ெதா�& �Oப ேவைல வாJ( )கA த?E ெச&வE, 
மcbE ேட(ளO 8.d.1கf! 2ைற வான 9ைல 
ஆ\ யன இவcைற ம1க f ைடேய 8ர ப ல மா1\ 
வ? \!றன. பAf பZ(ைப இைட , ேலேய தவ ற-
9Oட வ<கA {ட, இவcைற1 ைகயாAவG, ம1கA 
இ!ைறய ெதா�& �Oப=>! பய!கைள( பய!-
ப H=த= ெதாடm \ 9Oட த ைனேய காO H \ றG. 
கO H ைர12 ந![.

ேபரா. எ;. �Nத ர ராஜ$, மgைர.
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ேகA9: ெச!ற வாரE எ! கE( rOடைர 
9Yேடாi 10 diட= >c2 அ( \ேரO ெசJG 
ெகாYேட!. எ! யாஹூ  ! அ$ச&க M1கான 
ெதாட<) .க வ 0 கைள, இNத diட=>& காண-
9&ைல. எனேவ, என12 வ?E  ! அ$ச&கைள, 
மcற வ<க M12 பா<ேவ<O ெசJ >ட .Z ய 9&ைல. 
இ!ெ னா? ேல(டா( கE( rOட ?12� ெச!b, 
அ>& காYடா1O .க வ 0 கைள= ேதZ, பா<ேவ<O 
ெசJ >ட ேவY Z oAளG. 9Yேடாi 10, நா! 
அZ1கZ பய!ப H=GE ேல(டா( கE( rOட0& 
உAளதா&, அ>& உAள 9Yேடாi 10 diட=-
>ைன .] ைம யாக( பய!ப H=த எY h \ேற!. 
யாஹூ ெம,ைல= ெதாட<NG பய!ப H=த 9?E-
) \ேற!. எ! ' ைடய காYடா1O .க வ 0 கைள 
எ(பZ இ>& ெபற .ZoE?

எ;.ேக.�ர� �^, ேகாைவ.
பEC: I:கN யாஹூ தள0 Eைன ெவ1-

ெம_C �ல&, அத. ச*வ\C ெச.L பய.ப-
/0 , ; �*களா அCல, ஏேதh& ஒF  இெம_C 
;ைளயZ2 @ேரா ;ரா& �ல& பய.ப /0 , ;-
�*களா எ.L I:கN TU1 S ட BCைல. I:கN 
Sர dச* வ� யாக, உ:கN யாஹூ ெம_ைல 
அ� T ; �*கN எ.றாC, BZேடா? 10 
f?ட&, அதைன ஒF ,` ய ளd sட மாO L-
வ தOகான வாY1 SCைல. ஆனாC, அd2%6 
அCல, BZேடா? ைலR ெம_C பய.ப-
/0 EனாC, அ+த @ேரா ;ரா&, இ.h& உ:கN 
க&1 k2ட\C இF6T&. அ,d& BZேடா? 
10 அ1 ;ேர2 ெசYத தனாC, பாE6க1ப2 V F6-
கா,. ஆனாC, I:கN, BZேடா? 10 ெம_C 
அ1 ̀  ேக ஷ h6T மாU இF+தாC, Sர�ைன 
ஏOப2 V F6T&. BZேடா? 10 f?ட0EC, 

I:கN உ:கN காZடா62 gக வ \ கைள People 
App எ.பEC இைண6க ேவZ V ய E F6T&. 
ஆனாC, இ+த People App அ1 ̀  ேகஷ., யாஹூ 
ெதாட* @ கைள ஏOL6 ெகாNளா,.   எனேவ,  
BZேடா? ைலR ெம_C (Windows Live Mail)
அ1 ̀  ேக ஷைன0 தர B ற6க& ெசY, பய.ப-
/0தலா&. அCல,, §ெம_C அ6கdZ2 
ஒ.ைற1 @E ய தாக0 ெதாட:;, உ:கN யாஹூ 
ெம_C அைன0ைதX&, அ+த அ6க dZ VOT 
மாOU6 ெகாNளலா&. S.ன*, இE n F+, 
உ:கN காZடா62கைள இய6கலா&. 

ேகA9: ேவ<Z& டா2 ெமYOகf! ெபயைர, 
ேவ<O )ேரா \ ரா & இ?Nத வாேற ெபய< மாcற 
.Z oமா? மcற )ேரா \ ராEகf& இ?12E இNத 
வச> ேவ<Z& இ?(பG ேபா& ெத0 ய 9&ைலேய? 
இைத( பc [ய 2[( )ட! ப>& தரqE.

எ;. ராஜ ல��, Ok(z..
பEC: ேவ*2 @ேரா ; ராj. உNளாக, 

டாTெமZ2 அCல, ைபCக`. ெபயைர 
மாOற வ� இCைல. ேவL fல @ேரா ; ரா&-
க`C இ+த வசE உNள, உZைமதா.. 
டாTெமZ2 Eற+ E F6ைக_C, அதைன இ.-
ெனாF ெபய\C ேசR ெசY E டலா&. ஆனாC, 
ஒேர ைபC இF ெபய*க`C இF6T&. ேவ*2 
@ேரா ;ரா& Eற+ E F6 T&ே பா,, டாTெமZ2 
அCல, ைபC ஒ.U. ெபயைர மாOL& வசE 
உNள,. �ேழ TU0 ,Nள பV ெசயCப டd&.
1. எ+த டாT ெமZ2V. ெபயைர மாOற 

ேவZ /ேமா, அ, ேவ*VC Eற+த bைல_C 
இF6க6 sடா,. Eற+ E F+தாC �டd&. 
இ1ே பா, ைபC Open டயலா6 பா6ைஸ0 

ேகK^- – பOh –டாMட. ெப. சNOர ேபா; –
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Eற6கd&. ேவ*2 2007C, ஆ¦? ப2ட. 
அ�0E, S.ன* Open  எ.பைத0 ேத*+ெத-
/6கd&. ேவ*2 2010 எ{C, \1ப{C  File 
ேட1 அ�0E, ;ைட6T& BZே டாBC 
Open எ.பEC ;`6 ெசY E டd&. 

2. ேவ*2 2013 மOL& ேவ*2 2016C, \1-
ப{C, ைபC ேட1 அ�0E, Open எ.பEC 
;`6 ெசY E டd&. S.ன* Browse எ.பEC 
;`6 ெசY E டd&.)

3. ;ைட6T& டயலா6 பா6¬C, ைபCக`. 
ப2 VயC ;ைட6T&. எ+த ைபn. ெபய* 
மாOற1பட ேவZ /ேமா, அத. �, ைர2 
;`6 ெசY E டd&. இ1ே பா, ேவ*2 ஒF 
காZெட6?2 ெமh Bைன6 கா2/&. 

4. இ+த ெமhBC Rename எ.பைத0 ேத*+ெத-
/6கd&. இ1ே பா, ைபn. ெபய* ைஹைல2 
ெசYய1ப2/ ைபn. ெபயைர மாO Uட உ:க-
a6T ச+த*1ப& தர1ப/&. அEC I:கN தர 
BF&@& @Eய ெபயைர ைட1 ெசY E டd&. 
அ/0, எZட* அ�0தd&.

5. அ/0, டயலா6 பா6ைஸ �டd&.

ேகA9: ைம1ே ராசா(O த! 9Yேடாi 10 ஆ(ப-
ேரOZm diட= >ைன கைட d யா னG எ!b அ[-
9= GAள தாக( பZ=ேத!. அ(ப Z யானா&, இ}, 
9Yேடாi இட=>& இ!ெ னா? வைக ஆ(ப-
ேரOZm diடE வ?மா?

ஆ. ெஜய �தா, Ok(z..
பEC: ந.றாக6 கவ {0,1 பV X:கN. 

BZேடா? 10 பEைக, BZேடா? இய6க 
gைற ைம_. இLE1 பE1@ எ.L sற1ப2-
/Nள,. இ, உZைமதா.. BZேடா? பE1@ 
116T1 பE லாக, இ+த BZேடா? 10 f?ட0-
EOT0 ெதாட*+, அ1ேட2 அCல, அ1 ;ேர2 
;ைட0,6 ெகாZேட இF6T&. ைம6ே ராசா12 
bL வன&, BZேடா? f?ட0ைத6 ைகBட1 
ேபாவ தாக எ:T& ெசாCல BCைல. TU1 S2ட 
fல ஆZ / க a6T ஒF gைற, ைம6ே ராசா12, 
BZேடா? ஆ1ப ேர2V: f?ட0E. @Eய 
பE1 Sைன ெவ` _ / வ, வழ6க&. வாV6-
ைக யா ள*கN, இ+த @Eய ஆ1ப ேர2V: f?-
ட0 Eைன1 ெபற, உ\ ம0 EOகான க2டண& 
ெச%0 E யாக ேவZ/&. fல ேவைள க`C, 
இ+த மாOறg& jகd& fரம& தF& ெசய லாக 
இF6T&. ேம%&, @Eய அ&ச:கைள, வச E-
கைள1 ெபற, வாV6ைக யா ள*கN பல ஆZ-
/கN கா0 E F6க ேவZ V ய E F+த,.  

ஆனாC, ைம6ே ராசா12 bL வ ன0E. 
E2ட1பV, அ1ேட2 ைபCகN, ெதாட*+, 
BZேடா? 10 f?ட0 EOT6 ;ைட0,6 
ெகாZேட இF6T&. எனேவ, BZேடா? 
10 ைம6ே ராசா12 bL வ ன0E. இLE 
BZேடா? f?ட& எ.L எ/0,6 ெகாNவ, 
தவ றான ேகாண மாT&. 

ேகA9: நா! )>ய (ளா� Oைர� ஒ!b வாm\, 
பா<மO ெசJG பா<=ேத!. Used Space, free space 
என வNதG. )>ய Oைர9& இG எ(பZ இ?12E? 
என சNேத \=G, |YHE � பா<மO ெசJG, (ரா(-
ப<O�i பா<=த>&, அேத ப>& \ைட=தG. 
)=தE )>ய Oைர9& இG ேபால Used Space எ(-
பZ வ?E? தவb எmேக உAளG?

எ;. zர� கலா, O\ ?Mகh.
பEC: இ, வழ6க மான ஒ. Lதா.. “காn-

யாக” அைம6க1ப/& NTFS ைபC f?ட0EC, 
உNளாக fல ைபCகN அைம6க1ப/&. அைவ 
master file table (“$MFT”), ைபC f?ட& ெரக வ\ 
ேமOெ காNள log file மOL& 2ைரR இட& பOU6 
sL& (“$Volume”), என1 பல ைபCகN இட& 
ெபL&. இEC ெப\ய ைபலா ன,, (“$Bitmap”)
எ.h& ைபC தா.. இ, பய.ப /0த1ப2ட 
இட&, காn யாக உNள இட& ஆ; ய வOைற6 
கi0, ைவ0,, உ:க a6T6 sL&. இைவ 
எ/0,6 ெகாNa& இடேம நம6T Used Space
ஆக6 கா2ட1ப / ; ற,. ைபC f?ட& உF வா6-
க1ப / ைக_C, ேமேல ெசா.ன ைபCக a6கான 
இட& ஒ,6க1ப / ; ற,.

ேகA9: ேவ<Z& டா2 ெமYOகf& பO Zய& 
அைம1ைக,&, வழ1க மாக ஒேர வைக யான 
எYகேள அைம \!றன. இவc [c2( ப> லாக, 
நம12( 8Z=த எYகA அ&லG எ]=G வைககA 
மcbE இவc[! வZ வ ைம( ) கைள மாc[ அைம(-
ப தcகான ெசOZmi வ� கைள( பc[ 9ள1 2-
மாb ேகOH1 ெகாA \ேற!.

எ$. ெஜப ம�, மgைர.
பEC: ேவ*2 இதOகான B\ வான அைம1-

@ கைள0 தF ; ற,. I:கN எZகைள0 
தர BF&@&, அCல, மாOற BF&@& 
ெட6?2 Vைன gதnC ேத*+ெத /6கd&. 
S.ன*, ேஹா& ேட1SC உNள “Paragraph” 
S\BC உNள “Numbering” ப2ட{C ;`6 

ெசYயd&. இ+த “Numbering Library” S\BC 
;ைட6T& �� B\ ெமhBC எZக a6கான 
fல பV வ:கN ;ைட6T&. I:கN ஏOக னேவ 
அ+த டாT ெமZ2VC, எZகைள1 பய.ப-
/0E இF+தாC, அ+த பா*ம2 வைக Recently 
Used Number Formats” எ.ற S\BC கா2ட1-
ப/&. I:கN BF&@& பா*ம2, இ+த �� B\ 
ெமhBC இCைல எ.றாC, “Define New Number 
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Format” எ.ப தைன0 ேத*+ெத /6கd&. இ1-
ேபா, “Define New Number Format” டயலா6 பா6? 
;ைட6T&. இEC ;ைட6T& ப2 V யnC 
இF+, “Number style” ஒ.ைற0 ேத*+ெத /6-
கd&. இைவ Arabic: 1, 2, 3, 4 , Uppercase Roman: 
I, II, III, IV,  Lowercase Roman: i, ii, iii, iv, Uppercase 
Alphabetic: A, B, C, D, Lowercase Alphabetic: a, b, c, 
d, Ordinals: 1st, 2nd, 3rd, 4th, Word Numbers: One, 
Two, Three, Four, Word Ordinals: First, Second, Third, 
Fourth, மOL& Leading Zeros: 01, 02, 03, 04 என 
அைம+ E F6T&. இவOUC ஒ.ைற0 ேத*+-
ெத /6கd&. இ:T ;ைட6T& “Number format” 
எV2 பா6¬C, ஒRெ வாF எZ அCல, எ�0-
Eைன அ/0, ஒF @N` மாறா bைல_C தர1-
ப2 V F6T&. இ+த @N ̀ ைய6 sட I:கN 
(“:”), அCல, (“)”) என மாOறலா&. அ:T 
தர1ப2 /Nள @N ̀ ைய I6 ; B2/, I:கN 
BF&@& ேகர6டைர அைம0,, ஓேக அ�0E 
ெவ` ேய றலா&. 

ேகA9: ேவ<O டா2 ெமYOZ&, ஒ? ப1க=>& 
உAள ெட1iOைட� Dc[, அத! அ� dHE அள-
9ைன அைம12E கOட= >ைன எ(பZ அைம(-
பG? அG அ�d& வர1 {டாG.

கா. �னா qமா., )g{ேச�.
பEC: உ:கN டாTெமZ2 Print Layout 

viewC இF6க ேவZ/&. இதைன உL E1ப-
/0E6 ெகாNளd&. இதOT View அ�0E, 
gதC ேத*வாக உNள Print Layout ேத*+ெத /6-
கd&. S.ன* Tools ெமh B n F+, Options 

ேத*+ெத /6கd&. ேவ*2 Options 
டயலா6 பா6ைஸ6 கா2/&. 
இ:T உNள ேட1க`C, View 
ேட1 ேத*+ெத /6கd&.  இ+த 
பா6¬C உNள S\ d க`C, Print and 
Web Lay out options எ.ற S\BC கவ-
{6கd&. இ:T Text Boundaries எ.ற 
பா6¬C V6 அைட யா ள0ைத 
ஏOப /0 EனாC, உ:கN டாT-
ெமZ2VC எ+த அள BOT 

அ� f ட1ப/& எ.ப தைன6 கா2/& ெட6?2 
அ�� எCைல6 ேகா/, fL @N ̀  களாC 
அைம6க1ப2/ கா2ட1ப/&. S.ன* ஓேக 
;`6 ெசY, ெவ` ேய றd&.

ேகA9: ேவ<O ேட8f& அைம1க(பHE ெச&-
கf& பா<ட< ைல! ஏcப H= G \ேறாE. நா! 
பா<=த ஒ? டா2ெமYO ேட8f&, ெச&கf& 
மOHE பா<ட< அைம1காம&, அத! உA அைமNத 
தக வைல� Dc [oE பா<ட< அைம1க(பO Z ?NதG. 
இதைன எ(பZ அைம(பG?

ஆ.. ெஜய{ சN Oர$, மgைர.

பEC: நCல ேகNB. ேவ*2 ேடS`C 
உNள ெசCகைள� �OU அைம6க1ப/& பா*-
ட*கைள எ1பV அைம6 ;ேறா& எ.ப, பல-
F6T0 ெத\X&. I:கN ேக2 V F6T&, ெசC 
உNேள உNள ேட2டா Bைன எ1பV அைம1-

ப, என1 பா*6கலா&. 
1. எ+த ெசCnC உNள ேட2டா Bைன� �OU 

பா*ட* அைம6க BF1பேமா, அத. 
உNளாக க*சைர bL0தd&. (இதOT 
ெசCைலேயா, அCல, உNேள 
உNள ெட6?2ைடேயா ேத*+ெத-
/6க ேவZ V ய ECைல.)
2. அ/0, \1ப{C Home ேட1-

Sைன அ�0தd&.
3. இ:T Paragraph T�1SC, 
Border tool அ/0, உNள �� B\ 
அ&@6 TU_C அ�0தd&. 
;ைட6T& �� B\ ெமhBC, 
Borders and Shading எ.ப தைன0 
ேத*+ெத /6கd&. ேவ*2 
Borders and Shading டயலா6 
பா6ைஸ6 கா2/&. 
4. இEC கா2ட1ப2 /Nள 
�ைல1 பய.ப /0E, எ+த வைக 
பா*டைர அைம6க BF& @ ; �*-
கேளா, அதைன0 ேத*+ெத /6-
கd&. அ/0, Apply To ெமh-
Bைன1 பய.ப /0E, Paragraph 
ேத*+ெத /6கd&. S.ன*, ஓேக 
;`6 ெசY, ெவ` ேய றd&.

ேகD:–ப=6


