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வாசகGகேள.... க2BHDடG Lா#க7
க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456

மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧5 நவ!ப&

மாத5@G3 NO ெவ;யாQ<R1க1Sடா6. -ா.க2 
மGH! ‘/0’1கைள உRவா1Qயவ&, ெவ;<$டவ&,
Qைட13! இடWக2, Xைல ஆQயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ\]!.

ேதட# ப&யாத )ர+,- .ைல த12 34த# பய5க7

ேலBடாB ேபDடE பராமEBC

ேம92 9 ;ேடஷ5க=# இலவச ைவ ) இைணBC

பMக2 7

பMக2 11

பMக2 10

உ
G

ே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&"ைபb! எc6Wக2.

~ டாIடJ ெப.சKLர ேபா5 ~
இ ைறய உல' ()*ட, ச.க ச01க
மாக ேப781 இய:'1 ெகா< (=1'ற0.
இதைனA பய பBC0பவEகF, ெப=G
பா ைமயானவEகH இைளஞEகளாகKG, மM
றவEகH அைனC0 வய0 OைலகFPG உH
ளனE.

கGAQ*டE பயனாளEகF, ெப=Gபாலா
னவEகH பய பBC0G தளமாக facebook.com 
இடG R(C0Hள0. இ ெனா= ப1கCS,, 

ேப781, இTத உல' Uக உயETத ெதாV, 
W*ப Sற ெகா<ட வ,PநEகைள இY1ZG
காTதமாகKG மா[ வ='ற0. ஒ]ெவா= பய
னாள=G த:க^1ேகMற வைக_, மாM[
அைமC0A பய பBCத வV த=வSPG,
நகா` ேவைலகைள அைமC01 ெகாHள அa
மS அFAபSPG, தbAப*ட cைற_, 
இய:ZG ெசயdகைள1 ெகா<(=AபSPG,
ஒ= தbC0வG U1க ெபா[_ய, அ[e  
அைடயாளமாக ேப781 வ(வைம1கAப*B

ேப;CM ரக,ய-க7
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இய:' வ='ற0.

ேப781 இைணய தளCS,, அத பயனா
ளEகH ப,ேவg ெசய,பாBகைள ேமMெகாH
ளலாG. அைவ அைனC0G அவEக^1ZC 
ெதhiமா எ றா,, இ,ைல எ g தா பS,
ெசா,ல ேவ<BG. இAப(1 kgைக_,,
ேப781 இைணய தளC0ட இைணT0
ெசயலாMற1 k(ய தE* பாE*( ெசயdகைள
இ:Z Z[ARடe,ைல. அ,ல0 RரKசE
வVயாக இைணT0 ெசய லாMgG ெசயdகைள
இ:Z ப*(யdடe,ைல. ெதhயாத ெசய,
பாBகH எ g ெசா,லAபBவ0, ேப781
இைணயதளCSேலேய அைமT0, அைனவ=G
இய1ZG வைக_, தரAபBG ெசய,பாBகH
தாG. இவMைறCதாG ெப=GபாலானவEகH
அ[யாம, இ=1' றனE. அவMைற இ:Z
ஆnK ெசn0 பாE1கலாG. ெதhTத R னE,
பய பBCS ம'opq அைடT0 ேப781
rAபE 7டாராக மாறலாG.

MNகG அQயாத உNகR$ ெசSL( ெப4T
(Hidden Message Box)

உ:க^1Z ேப781', அ1கK<*
ஒ gG அதMகான தளcG உHளதா? அS, 
t:கH e=G8G தகவ,கைளA பSK ெசn
'uEகH. ேபா*ேடா1கைளA பST0ைவC0
அழZ பாE1 'uEகH. ஓரமாக அர*ைட1 க*
டCS, (Chat Box) ந<பEகH ெத ப*டா,,
அவEக^ட அர*ைட அ(1'uEகH.
ேபா*ேடா, ைப,கைள அaA8'uEகH. qல
ேவைளகF,, உ:கH ந<பEகH உ:க^1Z
அaA8G ெமேசxகைள, உ:கH ெமேசx
ெப*( SறT0 ப(1 'uEகH. இTத வசSைய
அைனவ=G பய பBC0வS,ைல. இ=A
RaG, இ0 தeர, இ aG இ= மைறC 0
ைவ1கAப*ட உ:க^1கான ெமேசx பா17
இ=Aப0 ெதhiமா? இTத ெசnSA ெப*-
(ையA ெபற, உ:கH ப1கCS,, ேமலாக 
உHள "messages" எ aG ஐகாb, 'F1 ெசn
SB:கH. அ,ல0 இட0 ப1கமாக "messages"
எ aG d:1' z0 'F1 ெசnSB:கH.

இTத இ பா1ைஸC Sற1ZG ேபா0, மாறா 
Oைல_,, இத "Recent" ேடA ேதETெதB1
கAப*ட Oைல_, இ=1ZG. இத வல0 ப1-
கCS, "Message Request" எ ற ேடA இ=1ZG.
இதைன1 'F1 ெசnதா,, "See filtered requests” 
எ ற d:1 'ைட1ZG. இS, 'F1 ெசnதா,, 
உ:கH ந<பEகFடU=T0G, t:கH அ[யாத
யாE யாhடU=Tேதா பல ெசnSகH இ=1ZG.
இவEக^1Z மg ெமாV அF1கலாG. அ,ல0 
அAப(ேய e*BeடலாG. அ,ல0 t1'e
டலாG. cதd,, இ0 ேபா ற அ[யாதவE
கFடU=T0 வ=G ெசnSகைளA ப(1ZG
இ பா17 SறAபதMZ, 2012,, ஒ= டாலE 
க*டணG வrd1கAப*ட0. R னE, இ0
உயECதAப*B, 100 டாலE (மாE1 உ*பட 
அைனவ=1ZG) வைர ெச ற0. R னE, இ0
இலவசமாக வழ:கAப*B வ='ற0.

உNகG அIகZ[4T\ ]ைழKத நபJ யாJ?

qல ேவைளகF,, உ:கH ேப781 அ1-
கK<* ேப),, ேவg யாேரா ஒ=வE 
WைழT0 பாE1ZG சTதEAப:கH ஏMபB' 
றன. உ:கH பா7ேவEைடC ெதhTத ஒ=வE

அ,ல0 t:கH உ:கH ந<பE �*(, 
ேப781 பாEC0e*B, கண1ைக .டாம,
வTத ப1கCைதA பாECத ஒ=வE என அ0 
யாE ேவ<BமானாPG இ=1கலாG. அவைர
t:கH யாெரனC ெதhT0 ெகாHள ேவ<-
Bமா? cதd, உ:கH settings page (https://
www.facebook.com/settings?tab=account) ெச,
லKG. அ:ேக, Security ேபா,டh,, "Where
You're Logged In" எ பS, 'F1 ெசnSடKG.
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Back up Domain Controller: !"ேடா& ெந)
ெவா+,-. இைண,க3ப) 56ள க839)ட+-
க;. ஒ=> அ.லA ஒ= >,B ேமDப)ட க83
9)ட+க6 Eைர மG ெடாைம= க")ேரா லG=
ேப, அ3 ஆகI ெசய.ப5வதைன இA BN,-
றA. அைவ ெசய. இழ,ைகR. இSத ேப, அ3
ெடாைம= க")ேரால+க6 அத= ெசய.பா)-
Tைன ேமDெகா6-=றன. இைவ ெச, 9G)T
சா+Sத ெசய.பா5கைளU8 ேமDெகா6V8
வைகR. ெச) ெசWய3ப)TX,B8.
RAID - Redundant Array of Independent Disks :
ஒேர ேட)டா !ைன பல ஹா+) T&,-. பZSA 
ைவ,B8 [ைற. இத= \ல8 இ=]) மD>8
அ^)]) ெசய.பா5கைள சம_ைல3 ப5`Z
ப-+SA இய,கலா8. இத= \ல8 க839)ட+
a&ட`Z= ெசய.பா5க6 ேம=ைமயைட-=
றன.

“ெதERS ெகா7T-க7”

இ:Z, t:கH ேப781 தளCைத அ�'ய eப
ர:கH அைனC0G கா*டAபBG. ெட71டாA
கGAQ*டE மMgG ெமாைப, எனA Rh1கA-
ப*B இTத ப*(ய, இ=1ZG. இS, t:கH
பய பBCதாத சாதனG, RரKசE மMgG நாH
இ=AR , அத  அ=ேக உHள End All Activity
எ பS, 'F1 ெசnSடKG. t:கH உ:கH
ந<பh கGA Q*டh, ேப781 பாEC0
e*B அSd=T0 cைறயாக c(C0 ைவC0
ெவFேயறாம, இ=Tதா,, அ0KG கா*டA-
பBG. அதைன இ:'=T0 c(C0eடலாG.

ரகbய உணJfb bhLரNகG

கGAQ*டE வVயாக ந*8 ெதாடE 8கF,,
நாG நG உணEKகைளC ெதhe1க, அதM
ெகன அைமTத q[ய பட:கைள இைணA-
ப0 வழ1க மாக உHள0. இவMைற எேமா*
(கா (emotion+icon) என அைழ1'ேறாG.
ேப781',, பல எேமா*(கா கH உHளன.
ஆனா,, அைவ நாG எFதாக அ[iG வைக_,
இ,ைல. நாG ெபா0வாகA பய பBC0வ0
:)/ :D/ ^_^ ஆ'யவMைறேய. ஆனா,, இ aG
qல உHளன. அைவ: (y) = ெவM[ எனAபBG
‘தGA7 அA” அைடயாளG. (^^^) =ெபhய
ெவHைள ஷாE1 z , :|] = ேராேபா என அைழ1
கAபBG இயTSர மbத , <(") = ெப:Ze 
பறைவ. இவMைற t:கH வா, ேபா7*,
ேச*, நG கெம<* ஆ' யவM[, பய பBC
தலாG. இவMைற ைடA ெசnதKடேனேய,
அைவ அTத q[ய ஐகானாக மாgG. எBC01 
கா*டாக, ெப:Ze பறைவ1கானைத ைடA
ெசnதா,, உடேன அ0 q[ய ெப: Ze பற
ைவயாக மாgG. (உடேன ேப781', ைடA
ெசn0 பா=:கH.)

ெமசjசJ வqயாக ைப\ பvமாwறz

ேப781 ெமச�சE e<ேடாைவ t:கH 
SறTதா,, அS, q[ய 'யE ஐகா , வல0
ேம,8றG இ=AபதைனA பாE1கலாG. இS,
த*(னா,, அS, "Add Files...", எ g ஓE
ஆAஷ 'ைட1ZG. இS, 'F1 ெசnதா,, 
உடேன கGAQ*டhd=T0 ைபைலC ேதET
ெதBC0 அaAபலாG. இTத ஆAஷ ேச*

e<ேடாePG 'ைட1ZG. இதைனA ெபg-
பவE, இS, கா*டAபBG d:1', 'F1 
ெசn0 ைபைலC தரeற1கG ெசn0 ெகாH
ளலாG.

தைல|ழாக ஆN�லz

ேப781', நாG கா�G, அ,ல0 
அைம1ZG ஆ:'ல வா1'ய:கH அைனC0G
தைல�ழாக இ=Tதா, எAப( இ=1ZG?
இTத கMபைன1கான eைடைய, ேப781 
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Downtime: ஹா+)ேவ+, ஆ3பேர)Tc a&ட8
அ.லA அ3;ேகஷ= ]ேரா-ரா8க;=
தவNனா. க839)ட+ a&ட8 இயcகாம. 
இX,B8 கால8.

Backup Rotation: ேப, அ3 eTயா!= ெசய.பா-
5க;. ஒ=>. இZ. ெசா.ல3ப58 fழDa
[ைறRனா. அ"ைம, கால`Zய ேட)டா
ேப, அ3 -ைட,-றA. இதDB [= ஏDப
5`த3ப)ட ேப, அ3 க"டNய3ப)5 அத=
இட`Z. ]Zய ேட)டா பZ ய3ப 5-றA.இSத
ெசய.பா)Tைன இI fழDa BN, -றA.
இதனா. ைப.க6 கர3) ஆனா. அத= ேட)
டா^8 எ;தாக e"58 ெபற3ப5-றA.

“ெதERS ெகா7T-க7”

தளCSைன வ(வைமCதவEகH, ஓE ”ஈ7டE
எ1” ஆக அைமC 0HளனE. இதைன1 கா<
பதMZ, ேப781', உ:கH அ1கK<*
தளCS, ெமாV அைமARைன மாM[ அைம1க
ேவ<BG. உ:கH தளCS,, General Account
Settings > Language எனp ெச,லKG. அ:Z 
ஏMகனேவ English (US) ேதETெதB1கAப*(
=1ZG. இS, 'F1 ெசnதா, 'ைட1ZG ப*-
(யd,, English upside down எ g ஒ= RhK
இ=1ZG. இதைனC ேதETெத BC0 ேச] ெசn
0e*டா,, உ:கH ப1கCS, உHள ஆ:'ல
ெசாMகH அைனC0G தைல�ழாகC ெதhiG.
ஒ ைற கவனCS, ெகாHளKG. இதைன எF
தாகA ப(1க c( யாம, எhpச, அைடேவாG.
மாM[e*ட R னE, z<BG பைழய
Oைல1Z1 ெகா<Bவர cயMq1ைக_,,
ெமa1கF, உHள ெசாMகH அைனC0G 
தைல�ழாகC ெதhiG. கவனமாக அதைன1
க<B, z<BG English US எ பைதC ேதET
ெதBC0 அைம1க ேவ<BG. இ,ைலேய,,
t:கH கGAQ*டE c னா, தைல�ழாக qர
சாசனG ெசn0 ேப781 தளC SைனA ப(1க 
ேவ<BG. எAப( வசS?

ேப5)I�\ வைலமைன (Blog) வசL

ேப781 தளCS, நG க=C 0கைளA பS
eB'ேறாG. qல பட:கைள மMறவEக^ட 
ப'ET0 ெகாHள ெவF_B'ேறாG. qல
ேவைளகF,, UகA ெபhய உைர1ேகாைவ
ஒ ைற பSeட e=GRனா,, ேப781, அதM
கான q[ய வைலமைன ஒ ைற  அைம1க
வசS த='ற0. இதMZ எp.(.எG.எ,. ெதhT
S=1க ேவ<(யS,ைல. facebook.com/notes 
எ aG cகவh உHள ப1கCSMZp ெச,
P:கH. இ:Z உ:க^ட ந*பா_=AபவE
கF Z[A8கH இ=1ZG. இS, உ:க ̂ ைட
யைதiG இைண1க e=GRனா,, ேம, வல0
.ைல_, உHள "+ Write a Note" எ பS, 'F1
ெசnSடKG. உட 8Sய வைலமைனA ப1கG
ஒ g 'ைட1ZG. இத ேமலாக, படCைத 
ைவ1க இடG உ<B. அBC0, உ:கH க=C0
Z[Cத தைலARைன அைம1கலாG. அBC0
உ:கH க=Cைத eள1ZG ெட17*ைட ஒ*
டலாG. அ,ல0 எYதலாG. ஒேர cயMq_,
t:கH e=GRயைத எ,லாG, எYS அைம1க
c(யe,ைல எ றா,, இய றைத எYS,
ேச] ெசn0, R னE ெவF_டலாG.

ேப5)I�\ உNகG இ�ய ந4)
உ:க^ைடய ேப781 இைணய ந*8

Z[C0 அ[ய www.facebook.com/us எ ற cகவ
hைய ைடA ெசn0 கா*டAபBG தளC SைனA 
பா=:கH. உ:கH அைனC0 ந<பEகF  
8ைகAபட:கH, t:கH ெவF_*ட 8ைகA
பட:கH என அைனC0 நடவ(1ைககF 
அைடயாளG 'ைட1ZG.

�$னா\ பாJh�I ெகாGள காhL:

qல ேவைளகF,, ேப7 81', நG ந<-
பEகH, c1'யமான இைணய தள:கைள நாG
பாE1க ேவ<BG எ பதMகாக, அத  d:1 
அaAR ைவAபாEகH. நம1Z அAே பா0
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ேநரG இ,லாததா,, அA8றG பாEC01 ெகாH
ளலாG எ g e*BைவAேபாG. ஆனா,,
d:1'ைன ேச] ெசnSட மா*ேடாG. இ0
ேபால “அA8றG பாEC01 ெகாHளலாG” எ ற 
eஷய:கைள, ேச] ெசn0 ைவC0A R னா,
பாE1க, ேப781 வV அைமC0C த='ற0.
இTத �d ெபயE "Save for Later".

எTதA பSeைனயாவ0 ேச] ெசnSட
ேவ<BG எ றா,, அTதA பSe ேம,
வல0 cைன_, உHள q ன அG81 Z[_,
'F1 ெசnSடKG. R னE 'ைட1ZG
ெமae, Save "[name of story]"  எ ற ப*
டb, 'F1 ெசnSடKG. இ0, உ:க^ைடய
ேச] ெசnயAப*ட ேபா,ட=1Z இTத பS
eைன அaAR ேச] ெசnSBG. "saved" எ ற
ெபயh, hAப ஒ g கா*டAபBG. cத,
cதலாக ஏேதaG ஒ= பSeைன ேச] ெசnத
R னேர இTத ேபா,டE உ=வா1கAபBG.
R னE அBCதBC0 ேச] ெசnSBைக_,,
அைவ இ:Z ைவ1கAபBG. அS, 'F1 
ெசnதா,, அைனC0 ேச] ெசnயAப*டைவக
ைளiG பாE1கலாG.

ெமாhத ேப5)I ெசய\பா: பாJIக

t:கH ேப781 தளCS, ேமMெகா<ட
அைனC0 ெசய,பாBகைளiG, அதாவ0
“அைனC0G” ெமாCதமாக பாE1க e=Aபமா?
ேப781 அதMகான வV _ைன1 ெகா<BH
ள0. ஒ]ெ வா= ேபா7(:, படG, e(ேயா,
தகவ,, ந<பEக^ட அர*ைட என
“அைனC0G” ெபறலாG. உ:கH ேப781
அ1கK<* தளCS, Settings > General எ g
ெச,லKG. அ:Z "Download a copy of your
Facebook data" எ பS, 'F1 ெசnSடKG.
R னE, அ:Z தரAபBG வV கைளA R பM-
றKG. t:கH ேமMெகா<ட அைனC0G கா*
டAபBG. t:கH உ:கH ேப781 அ1கK<*
(ைன t1க c(K ெசnதா,, உ:கH ேப781
நா*கைள காAR எBC0 ைவ1க இTத �, உத
K'ற0.

நz ேப5)I வாv� யாJ?

ேப781', உHள அைன வ=G ஒ= நாH மர
ணCைதp சTS1கCதா ேபா'ேறாG. அnேயா!
அAப(யானா,, நா இCதைன நாH பSK
ெசn0, வளEC0 ஆளா1'ய எ ேப781
தளG எ னாவ0? ேப781 ம* Bம,ல.
இ0 அைனC0 ச.க வைலC தள:க^1ZG
ெபா=T0G. t:கH ம*Bம,ல, ேப781',
உHள உ:கH ந<பEக^G மரணCைதC தY
KவாEகH. ேப781 இதMகாகேவ, உ:கH மர
ணCSMZA R , ச*ட �Sயாக, உ:கH தளA 
ப1கCSைன ஏMg1 ெகாH^G வாhைச Oய
U1க வV ெசn0Hள0. ேப781 இதைன a

legacy contact என அைழ1'ற0. ேப781',
உ:கH ந<பராn உHள ஒ= வைர இதMெகன 
OயU1கலாG. அ0 உ:கH மக / மகH /
மைனeயாக1 kட இ=1கலாG. இதMZ to
Settings > Security > Legacy Contact எ g ெச g
OயU1கலாG. இ]வாg Oய U1கAபBபவE,
உ:கH ேப781 தளAப1கC Sைன OEவ
'AபாE. உ:கH ெதாடER, இ=1ZG ந<பEக-
^1Z உ:கH மைறK Z[Cத தகவைலC ெதh
eAபாE.

இ]வாg OயU1கAப Bபவைர R நாF,,
t:கH மாMறKG ெசnSடலாG. உ:கH
இைணய தளA ப1கCSைன t1'eடKG இ:Z
வV தரAப*BHள0. kBத, தக வ,கH ெபற 
https://www.facebook.com/help/1568013990080948
எ ற cகவh_, உHள ேப781 இைணய
தளCSைனA பாE1கKG.

ேமேல kறAப*டைவ ம* BU [,
இ aG பல வசSகH ெவFAபைடயாக இ,
லாம,, ேப781 ச.க இைணய தளCS, உH-
ளன. அைவ Z[C0 R ஒ= நாF, இ 
ெனா= க*Bைர_, த='ேற .

DES - Data Encryption Standard: iக^8 Eரபல
மான எ= -G3ஷ= [ைற. இA 56–E) l மD>8
Eளா, ைசப+ (Block Cypher Method)வmRைன3
பய=ப5`Z ேட)டா !ைன 64 – E) அடc
-ய ெதாB3]களாக மாD>-றA. அத= E=
அதைன எ=-G3) ெசW -றA.
Cryptography: ெதாட+]க;= ரகaய` த=
ைமைய3 பாAகா3பZ. இA^8 ஒX வm. இSத
எ=-G3ஷ= [ைறR. ேட)டா [DNo8
மாறான வmR. அைம,க3ப5வதாB8. ]GSA
ெகா6ள [Tயாத பா+ம)T. ேட)டா பZய3
ப58. இதைன e"58 ெபற iக^8 எ;Z.
]GSA ெகா6ள[Tயாத ரகaயமாக` தயாG,க3
ப58 l ெகா"ேட [TU8.
MMC - Multimedia Card : Eளாp ெமமG கா+
Tைன3 ேபால, ம.)T eTயா கா+5கைளU8
பலவைகயான ைப.கைள &ேடா+ ெசWZட3
பய=ப5`தலா8. ேபா)ேடா, qTேயா, i9a,,
சா3)ேவ+ என எrவைக ைப.கைளU8 பZSA
ைவ,கலா8. இSத கா+5க6 ெவrேவ> வைக
யான ேவா.ேடs _ைலைய3 பய=ப 5`Aவதா.
இவDைற, ைகயா6ைகR. கவனமாக இX,க
ேவ"58.
Downtime: ஹா+)ேவ+, ஆ3பேர)Tc a&ட8
அ.லA அ3;ேகஷ= ]ேரா-ரா8க;= 
தவNனா. க839)ட+ a&ட8 இயcகாம. 
இX,B8 கால8.

“ெதERS ெகா7T-க7”
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~ பாரL ~
இைணயCS, ேதB ைக_, நG ேதட,கH
பSK ெசnயAபடாம, இ=1க, அைனC0
RரKசEக^G “தbCேதட, வV_ைன1”
ெகா<BHளன. இTத ேதட, Oைல_,,
நG ேதட,கH Z[Cத தகவ,கH பSயAபB
வS,ைல எ பதா,, இTத “ேதட, பSயாத
RரKq: Oைல” எ g அைழ1கAபB'ற0.
இ0 Private Browsing (Firefox மMgG Safari)
மMgG Incognito Mode (Chrome) என அைழ1
கAபB'ற0. ெப=GபாPG, இTத வV_ைன
பாd_ய, தள:கைளA பாEAபவEகH,
தா:கH இCதைகய தள:கைளA பாEAபதைன
மMறவEகH அ[T0 ெகாHளாம, இ=1க, 
இTத தbநபE cக.(ையA பய பBC0
' றனE. இதைனA பய பBC0ைக_,,
தMகாdக RரKசE ேநரG 'ைட1 'ற0. இTத
ேநரCS,, எTத Z1'கH ைபPG RரKசரா,
பSK ெசnயAபட மா*டா0. இTத ேதட,
சாETத ேட*டா அைனC0G, ேதட, காலG 
c(TதKட அV1கAப* BeBG. இதனா,,
Private Mode / Incognito Browsing எ றாேல ேபசC
தய:Z' றனE. ஆனா,, இTத வV இ aG
qல ந,ல பய பா*(MZG உதK'ற0.
அவMைற இ:Z பாE1கலாG.

ஒேர ேநரhL\ பல அIகZ[4கR\ பய$ப :hத

ெப=Gபாலான இைணய தள:கH, ஒேர
ஓE அ1கK<*(, ம*Bேம நGைம Wைழ-
யeBG. ஒேர நபE பல அ1கK<*கF,
Wைழய c(யா0. இTத q1கைலC �E1க,
ேதட, பSயாத RரKq: Oைல �EK த='
ற0. cதd,, வழ1க மான RரKசh, உ:கH
அ1கK<*(, Z[AR*ட இைணய தளCS, 

WைழயலாG. R னE, ேதட, பSயா Rர Kq: 
OைலையC SறT0, அS, அTத தளCS,, அேத 
அ1கK<*(, WைழT0 இ ெ னா= e<
ேடாeைனC SறT0 இய:கலாG. அ,ல0 உ:-
க^1Z இ ெனா= அ1கK<* இ=Tதா,,
அத வVயாகKG Wைழ யலாG. இத .லG
இ= அ1கK<*(,, ஒேர தளCS, நGமா, 
இய:க c(iG.

உ:க^ைடய RரKசE Z1' ைப,கF 
ேட*டா, இர<டா வதாகC Sற1ZG e<
ேடாeனா,, ப'ET0 ெகாHள c( யாததா,, 
இ0 சாCSயமா'ற0. ேதட, பSயா Oைல
e<ேடா .டAபBைக_,, அ0 சாETத
அைனC0 ேட*டாKG t1கAபBG.

க4:ைர எ[�Iைக வைரயைறய MIக

qல இைணய தள:கH, Z[Aபாக நாF-
தoகH, தா:கH இைணய தளCS, ெவF-
_BG க*BைரகH அைனCைதiG இலவ
சமாகA ப(1க அaமS1கா0. Z[AR*ட
எ<�1ைக1Z ேம, ேபானா,, க*டணG 
ெசPCS உgARனராகA பST0 ெகாH^Gப(
ேக*ZG.

எCதைன க*Bைரகைள t:கH ehC0A
ப(1'uEகH எ ப0, RரKசE அைமCSBG
Z1' ைப,கF, பST0 ைவ1கAபBG
ேட*டா ஆக இ=1ZG. t:கH இல வச எ<
�1ைகைய அைடT0e*டா,, Z[AR*ட
இைணய தளG ேமMெ கா<B இலவசமாக1
க*BைரகைளA ப(1க அaமS1காe*டா,,
உடேன ேதட, பSயாத RரKq: OைலையC 
ேதETெதBC0, அேத க*BைரகH ெகா<ட
இைணய தளCSைனC SறT0 பய பBCதKG. 
ஏMகனேவ ப(Cத க* BைரகF எ<�1ைக

ேதட# ப&யாத )ர+,- .ைல த12 34த# பய5க7
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Z[Cத ேட*டா, இTத OைலC ேதடP1Z1
'ைட1கா0 எ பதா,, t:கH ெதாடET0 க*
BைரகைளA ப(1கலாG.

இTத ெசய,பா*(ைன, அTத இைணய
தளCSd=Tதவாேற kட ேமMெகாHளலாG.
எBC01 கா*டாக, ZேராG RரKசh,, எTத
ஓE இைணய தளCSMகான d:1'PG ைர*
'F1 ெசn0, 'ைட1ZG ெமae, “Open
in Incognito Window” எ பைதC ேதETெதBC0,
Z[AR*ட இைணய தளCSைன, ேதட, பS
யாத RரKசE Oைல_, Sற1கலாG. இTத Oைல
_PG வைரயைற ெசnயAப*ட அளeMZ1
க*BைரகைளA ப(C0e*டா,, ேமPG
ப(1க, Z[AR*ட e<ேடாeைன .(
e*B, z<BG ஒ= ேதட, பSயா Oைல_,
e<ேடா ஒ ைறC SறT0 அTத தளG ெச g 
ப(1கலாG.

இ=ARaG, க*டணG ெசPCS ப(1கp
ெசா,PG பCSh1ைக தள:கF,, வா(1ைக
யாளராகA பSK ெசn0 ப(Aபேத ந,ல0. இ0
ேபா ற Zg1Z வVகH எ ைற1ZG உதவா0.

மwறவJகG கz(�4டv\
தwகா�கமாக அIகZ[4 LறIக

பல ேநர:கF,, நG உறeனEகH அ,ல0
ந<பEகF இ,ல:கF,, அP வலக:கF,
உHள கGAQ*டEகF,, உ:கH அ1கK<*
.லG qல ெசய,பாBகைள ேமMெகாHள
cயMq ெசn�EகH. எBC01 கா*-
டாக, உ:க^1கான )ெம_,
அ,ல0 ேப781 அ1
கK<* SறT0 ெசய,
பட e=GபலாG. t:கH
வழ1கமான cைற_,,
இTத அ1கK<*
கைளC SறT0 பய 
பBCSனா,, ேவைல
c(Tத R னE, சh
யாக, cைறயாக, 
அவM[ைன .( (Log
out/ Sign Off) ெசnSட
ேவ<BG.

ெசnயC தவ[னா,,
உ:கH அ1கK<* SறT
தப(ேய அவEகF கGA
Q*டh, இ=1ZG. யாE ேவ<-
BமானாPG, அதைனA பய பBCS உ:கH
ேட*டாeைனC ெதhT0 ெகாHளலாG.
இதMZA பSலாக, ேதட, பSயாத RரKசE
Oைல_,, உ:கH தb அ1கK<* .லG
தள:கைளA பய பBCSனா,, அTத e<-
ேடாeைன .(ய உடேனேய, உ:கH அ1-
கK<* .டAப*BeBG. ேட*டா மMறவE
க^1Z1 'ைட1கா0.

அவEகH கGA Q*டh, உ:கH அ1கK<* 
.டAப*Be*ட0 என உgSயாக நGபலாG.
அ0 ம*BU [, t:கH எTத இைணய தள:
க^1Zp ெச uEகH எ ப0KG மMறவEக
^1ZC ெதhயா0.

ேதட\ சாதனz வTக4:வைதh த�JIக

kZH ேதட, சாதனG, நG ேதட,கைள 
வZC0 நG ேதட,கைளA 8hT0 ெகா<B, 
அBCத அBCத ேதட,கF, அவM [MேகMப
தள:கF cகவhகைள, வழ1கG ேபால,
q[ய c அ[ cகC0ட கா*B'ற0. அேத
ேதட,கைள, t:கH பய ப BCதாத கGA
Q*டEகF, ேமMெகா<டா, ேவg வைக
யான ப*(ய, 'ைட1ZG. அடடா, இைவ
ஏ நம1Z1 கா*டAபடe,ைல என t:கH
அSEpq அைட�EகH. எBC01 கா*டாக,
t:கH உ:கH ெபயE அ,ல0 Og வனA ெபய
hைன ேதட, க*டCS, இ*B பாE1ைக_,, 
kZH உ:கைளA பM[iG உ:கH OgவனG
பM[iG உ:கH கGAQ*டE ெசய,பாBகH
.லG அ[T0, அவMைற cத, Oைல_,
கா*BG. ஆனா,, உ:கH ேநா1கG, எTத
eத சாE8G இ [, உ:கH Og வனA ெபயE 
எAப(1 கா*டAப B'ற0 எ பைத1 காண
e=AபAபடலாG. இ0 RறE அ1க K<*(,
WைழT0 ேத(னா, ம*Bேம 'ைட1ZG.
t:கH அ(1க( பய பBC0G கGAQ*டh,

'ைட1கா0. இTத kZH வ(க*BG
Oைல_d=T0 தARC0, 8Sய ேதட,

க^1ெகன கா*டAபBG அைனC
ைதiG பாE1க, ேதட, பS யாத
RரKசE Oைல பய பB'ற0.
இTத Oைல_, ெச,ைக_,, 
எTதeதமான வ(க*டPG
இ [, kZH ேதடd 
ெமாCத c(KகH கா*-
டAபB' றன. இTத
Oைல_PG, kZH 8Sய
Z1' ைப,கைள அைமC0
ைவC01 ெகாH^G. உ:கH 
ேதட, Oைல 8Sதாக இ=A

பதா,, எTத தளcG வ( க*
டAபடாம, கா*டAபBG. இ0

ேபா ற ேதட, c( KகH, kZH 
ேதட, தளG ம* BU [, மMற RரK

சEகFPG, ‘தடG பSயா Oைல’ _  .லG 
'ைட1ZG.

ேதட, c(KகH ம*BU [, ‘தடG பSயா
Oைல’ _,, இைணய தளG ஒ g ெபா0ம1க
^1Z எ]வாg கா*டAப B'ற0 எ பைதiG
காணலாG. இTOைல, ேப781, kZH Aள7 
மMgG Rற ச.க இைணயதள:கF, உதeB
'ற0.
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பல ேநர:கF, நாG நG ேதட,கைள மM
றவEக^1ZC ெதhயாம,, ரகqயமாக ைவCS
=1க e=G8ேவாG. நG கGAQ*டE மMgG
அைதA பய ப BC0ேவாE ம* BU [,
இைணயCS, இய:ZG இைணய தள:கFd
=T0G ேதட, வைக ேட*டா eைன மைற1க 
e=G8ேவாG. எBC01 கா*டாக, Z[AR*ட
ஒ= ெபா=ைள வECதக இைணய தள:கH .ல-
மாக வா:ZவதMகாக, அ0 Z[C0 இைணயத
ள:கF, ஆnK ெசnSட t:கH e=GபலாG.
t:கH அTதA ெபா=H Z[C0, அேமஸா  
வECதக இைணய தளCS, ேத(னா,, உ:கH
ேதடைல அேமஸா Oைனe, ெகாH^G.
அத R னE, அேமஸா , t:கH ேவg 
ேவைலயாக அதைன அ�'னாPG, t:கH
ஏMகனேவ ேத(ய அTத ெபா=H Z[C0 Oைன

�*BG eளGபர:கைளiG தக வ,கைளiG 
தT0 ெகா<ேட இ=1ZG. ேவg இைணய 
தள:கF, ெபா0வான ெசய,பா Bக^1Zp
ெச றாPG, அேமஸா த=G eளGப ர:கH
உ:கைளC 0ரCS1 ெகா<ேட இ=1ZG. 

இ0 நட1க ேவ<டாG, உ:கைள eளGப
ர:கH 0ரCத ேவ<டாG என எ<�னா,,
ெபா=H Z[Cத ேதடைல, ேதட, பSயா Oைல
.லG ேத(னா,, அேமஸாa1Z t:கH
யாெர g ெதhயா0. எனேவ, உ:கைளC
0ரC0G eளGபர:கைள அaAப c(யா0.
ேமேல தரAப*ட qல ெசய,பாBகைள ம*B
U [, இ aG ேவg ரகqயG கா1கAபட ேவ<
(ய ெசய,பாBகைளiG, ‘தடG பSயா Oைல’
.லG ேமMெகாHளலாG. ஒ= RரKசh,, cM
[PG 8Sயவராக t:கH இைணயC ேதடைல
ேமMெகாHள ேவ<BG எ றா,, இTத ‘தடG
பSயா Oைல’ உ:க^1Z OpசயG உதKG.

ேவE(, ேடRH ஒ ைற அைம1ைக_,,
மாறா Oைல_,, அ0 இட0 ப1க மாE)  

ப1கமாக அைம1கAபB'ற0. ஆனா,, நாG 
ேடRைள சMg eCSயாசமாக அைம1கC
S*டU*B, இத மாE)  ெவFையp 
சMg மாM[ அைம1க S*டUBேவாG. இTத 
ெசய,பா*(ைன, பாரா'ராA அைம1ZG 
வழ1கமான வVகH .லG அைம1க c(யா0. 
இதMZ ேவg qல வVகH உHளன. அவMைற
இ:Z காணலாG.

cதலாவதாக, ேடRF இட0 .ைல_,
உHள ேடRH ேஹ<(, (படG பாE1க) �ைல 
இதMZA பய பBCதலாG. இS, மKைஸ
ேமலாக ைவC0, 'F1 ெசnதவாேற, வல0
ப1கG ேடRைள இYC0p ெச,லKG. எTத 
இடCS, ேடRைள ைவCSட ேவ<Bேமா,
அ0வைர இYC0p ெச g eடலாG.

ஆனா,, இ aG 0,dதமாக1 Z[AR*ட 
�ரCS, அைம1க ேவ<BG எனC
S*டU*டா,, இ ெனா= வViG உHள0. 
ேமேல Z[AR*ட அேத ேடRH ேஹ<(,
z0 ைர* 'F1 ெசnSடKG. 'ைட1ZG
ெமae,, “Table Properties” எ பைதC
ேதETெதB1கKG. இAேபா0 'ைட1ZG “Table
Properties” டயலா1 பா1�,, Table எ aG
ேடA ேதETெதB1கA ப*(=Aபதைன உgS
ெசnSடKG. இ:Z 'ைட1ZG “Indent from left”
எ aG பா1�,, எTத அளeMZ மாE) 
அைமய ேவ<Bேமா, அதைன அைம1கKG.
இ:Z மாறா Oைல_,, அளK, அ:ZலCS,
தரAபBG. இதைன ெச<(z*டE,
U,dz*டE, பாn<*7 அ,ல0 ைபகா என 
எTத அளeMZG மாM[1 ெகாHளலாG. இட0 

ப1கG ம*BU [, வல0 ப1கCSd=T0G 
எTத அளe, அைம1கAபட ேவ<BG 
எ பதைனiG �EமாbC0 அைம1கலாG.

ேவGD ேட)=# மாGU5 அைமMW2 வX
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அ<ைம_,, அSேவக ைவ R இைணய
இைணARைன இலவசமாக வழ:ZG S*

டCS,, ேமPG 9 ர_,ேவ 7ேடஷ கைள
kZH இைணC0Hள0. ேபாபா,, 8வேன7வE,
எEணாZளG சTSA8, கpேசZடா, 8ேன, ெரn�E,
ரா�q, eஜயவாடா மMgG eசாகAப*(ணG
ஆ'ய ஒ ப0 ர_,ேவ 7ேடஷ கF,, இTத
வசS தரAப*BHள0. ெமாCதG 400 ெபhய
ர_,ேவ 7ேடஷ கF,, இைணய இைணA
RMகான ைவ R அைலவhைச இைணARைன,
ெபா0ம1க^1Z த=G S*டCS �o இTத நட
வ(1ைக ேமMெகாHளAப*BHள0.

ெச ற (சGபE மாதG, இT SயாeMZ
வ=ைக 8hTத kZH Og வனC தைலவE `TதE
Rpைச, இTத S*டCSைன அம,ப BCத இ=A-
பதாக அ[eCதாE. 2016 ஆG ஆ<B c(
eMZH, cத, க*டமாக 100 7ேடஷ கF,
இைணA8 தரAபBG எ gG ெதhe1கAப*-
ட0. இTSய ர_,ேவ1Zp ெசாTத மான ெர_, 
ெட, (RailTel) OgவனC0ட இைணT0
இTத S*டG ேமMெகாHளAபB'ற0. ஜன
வh மாதG, cதd, cGைப ெச *ர, 
7ேடஷb, இCSடG ெதாட:கAப*ட0.
ெர_,ெட, OgவனG ஏMக னேவ ர_,ேவ
*ரா1 ஓரமாக 26,000 ைம, �ரC SMZ க<-
ணா( நாE இைழ_லான க*டைமARைன
ெதாைல ெதாடERMZ அைமC 0Hள0. இேத
க*டைமARைன kZH த ைவ R S*டC
SMZG பய பBC0'ற0. இவM[ 0ைண
iட , ர_,ேவ 7ேடஷ கF, WirelessAccess 
Points அைம1கAப*B பய பBCதAப*B
வ=' றன. தMேபாைத1Z ர_,ேவ Oைல ய:
கF, ம*BG இலவச இைணய இைணA8 ம1
க^1Z வழ:கAபB'ற0. *ெர_ கFPG
இTத Wireless Access Points அைம1கAபBG ப*

சCS,, பய�1ZG ேபா0G ம1கH இைணய 
இைணARைனA ெபற இயPG.  

Rரதம மTSh ேமா( அவEகF “()*ட,
இTSயாe ” ஓE அGசமாக இTSய இைணய1
க*டைமA8 ehவா1கG ேமMெகாHளAப*B
வ='ற0. ஐ1'ய நாBகH சைப ெவF_*ட
2030 ஆG ஆ<B1கான ெசய, S*டCS,,
Oைலயான வளEpqைய ஏMபBC0G cயMq
கF,, தகவ, ெதாடE8 ெதாV, W*பCSைன
ேமGபBC0வ0G ஒ றாZG. இத ஓE அ:
கமாக, 2020 ஆG ஆ<B1ZH வளET0 வ=G
நாBகF,, அைனவ=G ெபgG வைக_லான
இைணய இைணA8 வழ:Zவதைன இTSயா
நைடcைறAபBCS வ='ற0. kZH த=G இல
வச இைணA8G இTத S*டCS, இைணTத
தாZG.

RரதமE ேமா(, ெச ற 2015 ஆG ஆ<B 
அெமh1க நா* (MZp ெச ற ேபா0, ேப781,
kZH, ஆARH, ைம1ேராசாA* மMgG
அேடாA ேபா ற ச.க ஊடக:கH மMgG 
ெதாV, W*ப Ogவன:க^1Zp ெச g,
இைணய ehவா1கC S*டCS, இTத Ogவ
ன:கH இTSயாeMZ எAப( உதவ c(iG
எ ப0 Z[C0 ேபp` வாECைத நடCS வTதாE.

உலக அளe,, இT Sயா 130 ேகா( ம1க-
^ட , அSக ம1கH ெகா<ட நாBகF, இர<
டாவ0 இடCைத1 ெகா< BHள0. ஆனா,,
இைணயA பய பா*(ைன 19% ம1கH ம*-
Bேம ெகா<BHளனE. இ0 உலக அளe,
UகKG ZைறவாZG. ஆனா,, ெதாடET0 
ேமMெகாHளAப*B வ=G இைணய க*
டைமA8 ehவா1கCSனா,, இைணயC
ெதாடE8 உHள ம1கF எ<�1ைக eைர-
வாக உய=G எ g எSEபாE1கAப B'ற0.

2015 ஆG ஆ<(, ம*BG, 10 ேகா( 

ேம92 9 ;ேடஷ5க=# இலவச ைவ ) இைணBC
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ேபE cத, cைறயாக இT Sயாe, இைணயA
பய பா*(MZ அ[cகமா'iHளனE. இ0
வ=G 2018,, 40 ேகா( யாக உய=G வாnA-
8கH அSகG உHளன.

ர_,ேவ 7ேடஷ கF, இலவச இைணA8
த=வS, cைனT0Hள kZH Og வனG, ப 
னா*டளe, ேமMெகா<BHள ”© S*
டcG” இTSயாe, அ[cகAபBCதAபட உH
ள0. e<�, ப© கைளA பற1கe*B,
அSd=T0 தகவ, ெதாடE8 க*டைமAR,
இ0வைர இைண1கAபடாத 'ராம:க^1Z

இைணய இைணARMகான அைல1கMைற கைள
வழ:Zவ0 இTத S*டCS ெசய,பாடாZG.
இTத ஆ<(, இTத S*டG ெசய,பா* (MZ 
வரலாG. இ]வாg பற1கeBG இைணய 
ப© கH, ஏறCதாழ 100 நா*கH பற1ZG.
e<�, இ=Tத வாg, Z[A R*ட வைர ய
ைற1Z*ப*ட இடCS, வாYG ம1க ̂ 1Z
இலவச இைணய இைணA Rைன வழ:ZG.
இ0 தைர வV இைணARைன1 கா* (PG
அSக ேவகcG, எFைமiG ெகா<டதாக
இ=1ZG எ g எSEபாE1கAபB'ற0.

ெட71 டாA கGAQ*டEகைள1 கா*(PG,
ேலA டாA கGAQ*டEகH தா அSக எ<

�1ைக_, இAேபா0 பய பBCதAப*B வ=
' றன. இதைனA பராமhAபS,, இத ேப*
டhகேள cத, இடG ெபg' றன. ேப*டh
பராமhARMகான qல Z[A8கH இ:Z தரAபB
' றன.
1. எ(ேபா�z இைண(�\ ேவ[டாz: உ:கH

ேலAடாAகGAQ*டைரcத cதd,சாEx
ெசnSBைக_,, அதைன 100% சாEx ெசnS
டKG. அத R னE, அத சாEx 40% cத,
80% வைர எ ற அளe, இ=1க ேவ<BG.
ேப*டh_, உHள எல1*ரா கH எAேபா
தாவ0 அ:ZG இ:ZG நகEவதMகான இடG
இ=1க ேவ<BG. இTத Z[ARைன ஆARH
OgவனG அ[eC0Hள0. இTOைல_,
ேப*டhைய ைவCS=Tதா,, ேப*டh_ 
வாoநாH நா Z ப:Z அSகh1ZG. எAப(
இTத அளeைன1 க<கா�C0 ைவCS=A
ப0? எ g ேக*'uEகளா? இதைன கGA
Q*டE Sைர_ ஓரமாக1 கவb1கலாG.
ேலAடாA கGAQ*டh, ேவைல பாE1கe,
ைலயா? உட அதைன ஆA ெசn0, .(,
U ச1S_d=T0 eBeC0, �*(, ைவ1
கKG. இதைன ைவCSBGேபா0, ஏேதaG
ஒ= ேமைஜ அ,ல0 அைதA ேபா ற பரAR,
ைவ1கKG. ெமCைத ேபா றவM[, ைவ1க
ேவ<டாG. ேப*டh_ ெவAபG ெவFேய
gவதைன ெமCைத ேபா ற பரA8 தB1ZG.
இ0 ேப*டh_ வாoநாH பய பா*
(ைன1 Zைற1ZG. அAப(Aப*ட பரAR,
ைவC0 இய1Zவ0G தவg.

2. சாJ� ெசSத\: மாதG ஒ=cைறேயaG,
ேப*டhைய cYைமயாக (100%) சாEx ெசn
Sட ேவ<BG. அேத ேபால, ஒ= cைற
ேயaG, cYைமயாக அத U ச1Sைய1
காd ெசn0 R U ச1S ஏMற ேவ<BG.
இTத ‘மாதG ஒ= cைற’ எ பதைன எS
ேலaG, Z[Aபாக ெமாைப, ேபாb,,
அ,ல0 கGAQ*டE Sைர_, உHள 7(1'
Z[AR,, எYS ைவ1க ேவ<BG. அAேபா

0தா இ0 OைனeMZ வ=G.
3. �RJfbயாக இ�Iக4:ேம: தMேபா0 வ=G

ந�ன ேப*டhகH அைனC0G, dCSயG
அ(Aபைடயாக1 ெகா<B வ(வைம1கA
ப*டைவ. எனேவ இவMைற 50 cத, 95
பார ª* ('h (10 cத, 30 ('h ெச,
qய7) அளe, ைவCS=1க ேவ<BG.
இதைன நாG எAேபா0G அளT0 ைவCS
=1க c(யா0. எனேவ, நாG ப�யாMgG
அைறையp சMg1 ZFE த ைமiட ைவC
S=1க ேவ<BG. அC0ட ேலAடாA கGA
Q*டh, காMg ெவFேயgG வVகைளp
`Cதமாக ைவCS=1க ேவ<BG. ெவAப1
காMg eைரவாக ெவFேயg'றதா எ ப
தைன1 க<கா�1க ேவ<BG.

4. அ(ேட4 ெசSL:க: பல Ogவன:கH, த:
கF சாA*ேவE அAFேகஷ கைள ேமG
பBC0ைக_,, ேப*டh_ Sறைன ேமG
பBC0G வVகைளiG த:கH ைப,கF,
த=' றன. எனேவ, நாG ேலAடாA கGA-
Q*டh, பய பBC0G சாA*ேவE அA F
ேகஷ கH அைனCSMZG அ]வAே பா0,
அAேட* ெசnSBவ0 ேப*டh_ வாo
நா*கைளiG அSகh1ZG.

5. M[ட நா4கG பய$ப:hதாம\ இ�(ப� ந\
லத\ல: ஏேதaG காரணCSனா,, ேலAடாA
கGAQ*டைரA பய பBCதாம,, பல 
மாத:கH e*BeBவதாக இ=Tதா,, அதM
கான மாMg ஏMபாBகைள ேமMெகாHளKG.
ேப*டh_, 50% U ச1 Siட , ZFEpq
யான இடCS, அ0 ைவ1கAப BவதMகான
ஏMபாBகைள ேமMெகாHள ேவ<BG.
ெமாCதமாக U ச1S இ,லாத Oைல_, 
உHள ேப*டhக^ட , ேலA டாA கGAQ*
டைரA பல மாத:கH e*B ைவAப0, R  
எAேபா0G பய ப BCத இயலாத Oைல1Z 
ேப*டhைய1 ெகா<B ெச geBG.
ேமேல Z[AR*ட அைனC0G Uக 

எFைமயாக ேமMெ காHள1 k(ய ெசய,
பாBகளாகC ெதh'றதா? அAப(யானா,, R 
பMறC ெதாட:Zகேள .

ேல(டா( கz(�4ட�I�( )Lயவரா!

ேலBடாB ேபDடE பராமEBC
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டா"ெம&'கைள இைண-க

e<ேடா7 இய1கCS, இய:ZG அைனC0
ெசயdகF, உ=வாZG ேகாA8கைள,

நாG உ=வா1ZG டாZெம<*கF, தகவ,
க^1காக இைண1கலாG. இேத ேபால, மMற
ேவE* டாZெம<*கைளiG, ஒ= டாZ
ெம<*(, இைண1கலாG. தMேபாைதய டாZ
ெம<*(, காணAபBG தகவ,க^1Z, மMற
டாZெம<*(, உHள தகவ,கH ெதாடE8
ைடயாதா1'1 கா<ப0 ேதைவ எ றா,, இTத
ெசய,பா*(ைன ேமMெகாHளலாG. எBC01
கா*டாக, ஏேதaG ப� ஒAபTதG ெசnவதM
கான டாZெம<* ஒ ைறC தயாh1ைக_,,
ேவg ஒ= டாZெம<*(, ஏMகனேவ அைமC0
ைவCத OபTதைனகH இ:Z ேதைவAபடலாG.
எனேவ, அTத டாZெம<*ைட இ:Z ெதாடE8
பBC0வ0 நம1ZA பயனF1கலாG. இதைன1
�ேழ Z[C0Hள வைக_, அைம1கலாG.
1. எ:Z இைண1கAபட ேவ<(ய

டாZெம<* அைமய ேவ<Bேமா, அ:Z
கEசைர1 ெகா<B ெச,லKG.

2. hAபb, Insert ேடARைனC ேதETெதB1
கKG.

3. Text Z«A உHளாகாக1 காணAபBG Object
�dைன அBC0Hள �o ேநா1'ய அG81Z
[_ைன 'F1 ெசnSடKG.

4. அBC0, Text from File எ பSd=T0
ெட17* (Text) எ பைத1 'F1 ெசnS
டKG. இAேபா0 ேவE* Insert File டயலா1
பா1�ைன1 கா*BG.

5. t:கH இைண1க, ெதாடE8 பBCத
e=G8G ைபP1Z ஒ= ைப, ெபயE
ஒ ைற1 ெகாB1கKG.

6. இ ெஸE* ப*ட வல0 8றமாக இ=1ZG 
�oeh அG81 Z[_,, மKஸா, 'F1
ெசnSடKG. ேவE*, t:கH எTத வVகF,
எ,லாG, டாZெம<*ைட இைண1கலாG 
எ g கா*BG.

7. இ:Z 'ைட1ZG ெமae, Insert As Link
எ பதைனC ேதETெதB1கKG.

8. இTத ெசய,பாBகFனா,, அTத இ ெனா=

ைப, cYைமயாக இ:Z கா*டAபடாம,,
INCLUDETEXT எனAபBG ,* உ=வா1கA
ப*B கா*qயF1ZG.

9. இAேபா0 ைப, ெதாடE8 பBCதAப*B, 
உ:கH e=AபAப( இைண1கC தயாராn 
இ=1ZG. இS, எ ன kBத, பல 
எb,, இைணC0Hள ைபd .ல ைபd,
t:கH எ ன மாgத, ஏMபBCSனாPG,
அ0 இ:ZG ேமMெகாHளAபBG. 

எ/0ைத2 34-க இ4 வ6க7

எG.எ7. ஆ7 ெதாZAR, எTத ஒ= 
ைபdPG காணAபBG எYCS  அளைவA 

ெபhதா1கKG q[யதாக மாMறKG இர<Beத
க*டைளகH பய ப BCதAபB' றன. அைவ

Ctrl + Shift + > மMgG Ctrl + Shift + < என ஒ=
வைக.

Ctrl + [மMgG Ctrl +] என ஒ= வைக.
ஏ இர<B eதமான க*டைளகH? இத 
ெசய,பா*(, ேவgபாB உ<டா? என1 
ேக*டா, ஆG எ gதா  ெசா,ல ேவ<BG. 
எYC0 அளK1கான �oehiG ப*(யைலA
பாECதா, இதMகான eைட ெதhiG. இTத
ப*(யd, வhைசயாக எYCS அளK
இ=1கா0. 8 d=T0 12 வhைசயாக வ=G
எ< R னE 14, 16 எனp ெச,PG. அAப (
யானா, எYCS அளK 13,15 ேவ<BG
எ றா, எ ன ெசnவ0? இ:ேக தா  
ேமேல kறAப*ட இ= வைக1 க*ட ைளகH
ேவgபB' றன.

cதd, தரAப*ட . g �கH இைணA8 
(Ctrl + Shift + >) எYC0 அளK ப*(யd, உHள
எ< ப( அளைவA ெப=1ZG, Zைற1ZG.
எBC01 கா*டாக இTத க*ட ைளையA பய -
பBC0ைக_, 121ZA R எYCS அளK
14 ஆக உய=G. 14, இ=Tதா, Zைற1ZG-
ேபா0 12 ஆக1 Zைற1கAபBG. ஆனா, இர<-
டாவ0 வைக1 க*டைளயான இர<B �
(Ctrl + [) க*டைளையA பய பBC0ைக_,
அைவ எYCS  அளைவ ஒ]ெ வா றாக1 
Zைற1ZG, k*BG.
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எ-ெஸ9 வ:ைச வைக மா<ற>

எ1ெஸ, ஒE1 °* ஒ ைற உ=வா1 '_=A
EகH. ெதாடET0 வ=G ேட*டாைவ கண1-

'*ட R னE ெந*B வhைச_, உHளைதA 
பB1ைக வhைச _PG, பB1ைக வhைச_,
உHளைத ெந*B வhைச_PG மாM[னா,
இ aG qறAபாக இ=1ZG என t:கH S*
டUடலாG. அ,ல0 ஏேதaG ஒ= வைக_,
உHளைத ம*BG மாM[ அைம1க இ ெனா=
ஒE1 °*(, எ<ணலாG. இதைன எAப( 
மாMgவ0? நா Z அ,ல0 பC0 ெச,கH
எ றா, ஒ]ெவா றாக ைடA ெசn0eடலாG
எ g t:கH cயMq1கலாG. இ0ேவ அSக
மான எ<�1ைக_, ெச,கH உHள ஒE1
°*டாக இ=Tதா, எ ன ெசnவ0?

எ1ெஸ, இதMZ அ= ைமயான ஒ= வV
தT0Hள0. எTத ெச,கF, உHளைத மாMற 
ேவ<BG என S*டUB'uEகேளா அTத
ெச,கH அைனCைதiG ேதETெதB:கH.
R க<*ேரா,+q அYCS காAR ெசnS
B:கH. அBC0 எ:Z மாMறC0ட வh-
ைசைய அைம1க ேவ<Bேமா அTத இடCS,
cத, ெச,P1Zp ெச,P:கH. R ALT + E
+ S அYC0:கH.அ,ல0 எ(* ெமa ெச g
ேப7* 7ெபஷ, எ aG Rhe, 'F1
ெசnSB:கH. இAேபா0 ேப7* 7ெபஷ,
எ aG q[ய e<ேடா 'ைட1ZG. இS,
பல ஆAஷ 7 தரAப* (=1ZG. எ,லாவM
[MZG �ழாக *ரா 7ேபா7 (Transpose) எ g
ஒ= ஆAஷ 'ைட1ZG. அதைனC ேதETெத-
BC0 ஓேக 'F1 ெசnதா, t:கH எSEபாECத
ப( மாMற:கH ஏMப*(=1ZG.

ேட'டா @:AகB-"C
ெபயF அH-க

எ1ெஸ, ஒE1 °*(, அைம1கAபBG
சாE*கF, ேட*டா ேலRH அைமAப0,

அTத சாE* ெதh e1ZG c1'ய தகவ,கைள
எBC01 கா*BG. t:கH அைம1ZG சாE*
பாEம*ைடA ெபாgC0 இTத ேலRHகH
தகவ,கைள1 கா*BவS, qறARட:
கைளA ெபg' றன. இ0 எAப( எ g பாE1
கலாG.

எBC01 கா*டாக t:கH ஒ= ைப – சாE*

அைமCதா, அS, ேட*டாeMகான ேலRH
இ,ைல எ றா, OpசயG தகவ,கH எ ன
ெசா,ல வ=' றன, ஒ g1ெகா g எA
ப(C ெதாடE 8ைடயன எ g ெதhயா0. இTத
ேட*டா ேலRHகைள எAப( அைமAப0 
எ g காணலாG. எ1ெஸ, 2007 பய பBC 0
பவEக^1Z:
1. cதd, எTத சாE*B1Z ேட*டா ேலRH 

அைம1க ேவ<Bேமா அத z0 'F1
ெசn0 இய1கKG.

2. ேலஅK* ேடA hAப கா*டAப Bவதைன
உgS ெசnSடKG.

3. இS, உHள Data Labelsஎ ற �ைல1 'F1
ெசnSடKG. இTத வைக_, எTத இடCS,
ேட*டா ேலRHகைள அைம1க ேவ<BG 
எ பதMZ பல ஆAஷ கைள எ1ெஸ, த=-
'ற0.

4. எ:'=Tதா, qறAபாக அTத ேலRH த 
ப�ையp ெசnSBேமா அ:Z ைவ1கKG.
அBC0 எ1ெஸ, 2003 பய பBC0ப

வEக^1Z:
1. cதd, எTத சாE*B1Z ேட*டா ேலRH

அைம1க ேவ<Bேமா அத z0 'F1
ெசn0 இய1கKG.

2. R Chart ெமaed=T0 Chart Options 
எ aG RheைனC ேதETெதB1கKG.
இ:ேக Chart Options டயலா1 பா17
'ைட1ZG.

3. இTத பா1�, உHள Data Lables எ aG
ேடRைனC ேதETெதB1கKG.இTத டயலா1
பா1�, இட0 ப1கG ப,ேவg வைக யான
ேட*டா ேலRHகைள1 கா*BG. உ:க ̂
ைடய சாE*(  த ைம1ேகMப  கா*டA
பBG ேட*டா ேலRHகF  எ< �1ைக
மMgG த ைம மாgG.

4. இTத ேட*டா ேலRHகைளA பாECதா,
அ(Aபைட_, ஐT0 வைககH இ=Aபைத 
உணரலாG. ஒ]ெ வா gG ேட*டாe  
த ைம மMgG ேலRF வைக ஆ'ய
வMைற இைணAபS, ேவgப*(=1ZG.
இவM[d=T0 உ:கH ேநா1கCைத ெவF1
கா*BG qறTத ேலRHகைளC ேதETெதB1
கலாG.

5. OK 'F1 ெசnSடKG. சாE* ேலRHக
^ட வ(வைம1கAப*B கா*டAபBவ
தMZ தயாராக இ=1ZG.
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ெலேனாவா OgவனG த ைவA எ7 1
7மாE* ேபாைன (Lenovo Vibe S1) ெச ற

நவGபh, இTSயாe, eMபைன1Z ெவF
_*ட0. அAேபா0 இத அSக ப*ச eைல
«. 15,999 என அ[e1கAப*ட0. தMேபா0
இத eைல «. 12,999 என1 Zைற1கAப*-
BHள0. இத c 8றமாக, இர<B ெச,R
ேகமரா1கH உHளன. 8 எG.R.Sற ெகா<B
ஒ gG, 2 எG.R. Sற ெகா<B ஒ g
மாக இர<B ேகமரா1கH உHளன. R 8ற1
ேகமரா 13 எG.R. Sற  ெகா<B �ய, ேடா  
எ,.இ.(. Aளா³ மMgG ஆ*ேடா ேபாக7
வசSiட இய:Z'ற0. )ேயா ேட1':, டp
ேபாக7, cகG அ[த,, பேனாரU1 ேதாMறG
எனA பல ந�ன வசSகH ெகா<டதாக இ0
உHள0.

இத Sைர 5 அ:Zல அளe, அைமT
0Hள0. இத R1ெஸ, அடECS 1920 x
1080 ஆகC தரAப*BHள0. cYைமயான
ைஹ ெடபbஷ (7Rேள காEb: 'ளா7
3 பா0காA8ட வழ:கAப*BHள0. 1.7
'கா ெஹE*7 ேவகCS, இய:ZG ஆ1டா
ேகாE MediaTek MT6752 AராசசE இைண1கA
ப*B இய:Z'ற0. இத ராG ெமமh 3
).R. 7ேடாேரx ெமமh 32 ).R. இதைன 

ைம1ேரா எ7.(. காE* ெகா<B 128 ).R. 
வைர உயECS1 ெகாHளலாG.  இத இய1கG
ஆ<*ராn* 5.0 லாdபாA. இர<B நாேனா 
qGகைள இS, பய பBCதலாG. இS, ஒ= 
7லா*(ைன ைம1ேரா எ7.(.காE* 7லா*-
டாகKG பய பBC0G வசS தரAப* BHள0. 

இத பhமாணG 143.3×70.8×7.8 Uz. எைட
132 'ராG. ெந*ெவாE1 இைணARMZ 4)
எ,.(.இ., 3), ைவ R, 8^�C 4.0., ).R.
எ7. ஆ'ய ெதாV, W*ப:கH இைண1கA-
ப*BHளன.  இத ேப*டh 2,500 mAh Sற 
ெகா<BHள0. Zைற1கAப*ட eைல_, 
Amazon.in. இைணய தளCSPG, மMற 7மாE*
ேபா eMபைன ைமய:கFPG ெபMg1 
ெகாHளலாG.

ெலேனாவா ைவB எ; 1 Zைல WைறBC

ெமாைப. ேபாt. 0 மD>8 1 ஆ-ய lக;. எw`
A,க6 எA^8 இைண,க3பட!.ைல. 0 மD>8
1 எ"க6 Flag எ"க6 என அைழ,க3ப5-=
றன. இவDைற3 பய=ப5`Z`தா= பல நா5க;.
அவசர எ"க6 அைம,க3ப)56ளன. அவசர
அைழ3EDB 100 எ" பய=ப5வA இZ. ஒ=>.

“ெதERS ெகா7T-க7”
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)ேயாb OgவனG, ந�ன ெதாV, W*ப அG
ச:க^ட k(ய 7மாE* ேபா  ஒ ைற 

த எG வhைச ேபா கF, ஒ றாக, eM-
பைன1Z அ[cகAபBCSiHள0. Marathon
M5 Plus எ g ெபயhடAப*ட இTத 7மாE*
ேபாb அSக ப*ச eைல «.26,999. இS, 
eர, ேரைக ெச சாE தரAப*BHள0. இத  
ேப*டh 5020 mAh Sற ெகா<டதாக அைம1
கAப*BHள0. இதைன சாEx ெசnத R னE, 
34 நா*க ̂ 1Z U ச1SையC ேத1'ைவ1ZG
Sற ெகா<டதாக உHள0.

இத Sைர ஆg அ:Zல அளe,, Super
AMOLED 2.5D வைக_, வைளTத 'ளா7
ெகா<B அைம1கAப* BHள0. 1920 x 1080
R1ேஸ, அடECS ெகா<BHள0.

இTத 7மாE* ேபா 1.3 'கா ெஹE*7
ேவகCS, இய:ZG, z(யா ெட1 MT6753
64 R* Aராசசரா, இய1கAபB'ற0. இS,
4) எ,.(.இ.ெந*ெவாE1 இைணA8 'ைட1-
'ற0. இத ேஹாG ப*டbேலேய, eர,
ேரைக ெச சாE தரAப*BHளதா,, ேபா ஒ=
eநா(_, பாS ேநரCS, இய:கC ெதாட:Z
'ற0.

இத ஆAபேர*(: q7டG ஆ<*ராn* 
5.1 லாdபாA. அUேகா 3.1 பயனE இைட-
cகG தரAப*BHள0. இத R 8ற1 ேகமரா,
எ,.இ.(. Aளா³ இைண1கAப*B, 13 எG.
R.Sறaட இய:Z'ற0. c 8றமாக,
ெச,R ேகமரா 5 எG.R. Sற ெகா<டதாக
உHள0.

இத ராG ெமமh 3 ).R. 7ேடாேரx

ெமமh 64 ).R. இதைன ைம1ேரா எ7.(. 
காE* ெகா<B அS கAபBCS1 ெகாHளலாG.
இS, இர<B qGகைள இய1கலாG. இTத 
ேபாb பhமாணG 160.9 x 81.2 x 8.4 Uz.
எைட 208 'ராG. (.(.எ7.ஆ(ேயா மMgG 
3.5 Uz ஆ(ேயா ஜா1, இைச ரq கEக^1கான
வசSகளாZG.

ெந*ெவாE1 இைணARMZ, 4) எ,.(.இ.,
3), ைவ R, 8^�C 4.0, ).R.எ7. மMgG 
q ைடA i.எ7.R.ேபாE* ஆ'யைவ இய:Z
' றன. இ= வ<ண:கF, 'ைட1ZG இTத 
ேபாb அSக ப*ச eைல«.26,999 என அ[-
e1கAப*BHள0.

Uேயா\ மரா]தா5
எ2 5 Bள;

ஒrெவாX ெமாைப. வாc- இய,க` ெதாடc
-ய^ட= *#06#எ=ற எ"ைண அw`Z அத= 
தt அைடயாள எ"ைண` (IMEI -~ International 
Mobile Equipment Identity)  ெதGSA ைவ`A,
ெகா6Vcக6. உcக6 ெமாைப. ேபாy,-
கான வார"T இதைனI சா+Sத தாB8. ேமo8 
உcக6 ெமாைப. ெதாைலSA ேபானா.
இSத எ"ைண, ெகா"5 ேதT, க" 5ET,
கலா8.

உcக6 ெந)ெ வா+, -ைன` தா"T !)-
z+களா? ெமாைப. ேபாைன ஆ3 ெசWவA
ந.லA. இ.ைல எ=றா.,  ேப)டG பவ+
qணாB8.

“ெதERS ெகா7T-க7”
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வ=G 2017 cத, eMபைன1Z வ=G
ெமாைப, ேபா கF,, ஆபCதான ேநர:

கF, பய பBCத, ஆபC01கான உத e1கான
ப*ட ஒ g க*டாயமாக இ=1க ேவ<BG
என அர` eS அைம1க இ=Aபதாக, தகவ, 
ெதாV, W*ப மC Sய அைமpசE ரe ச:கE
RரசாC ெதheC0HளாE. ெப<க^1Z எS
ரான வ cைற1Z எSரான ஓE ஆiதமாக
இதைனA பய பBCதலாG. ெப<கH தா:கH
தா1கAபBேவாG எனC ெதhiG காலCS,,
இதைன அYC Sனா,, உடேன, அ=ேக உHள 
காவ, Oைல யCSMZG, ேபாைனA பய ப BC
0பவE ஏMகனேவ ெச* ெசn0 ைவC0Hள
ெமாைப, எ<க^1ZG அவசரC தகவ,
அaAபAபBG. அவசர உதe ேதைவAபBG
ேபா0G இதைனA ெப<க^G மMறவE
க^G பய பBCதலாG.

இதைனC SறைமயாகA பய பBCத,
அைனC0 ேபா கFPG, அத இ=A
RடG கா*BG ெதாV, W*பG, ).R.
எ7., இைண1கAபட ேவ<BG. இTத 
ப*ட , சாதாரண ேபா கF, 5 அ,
ல0 9 1கான �யாகKG, 7மாE* ேபா 
கF,, பவE ப*டனாகKG இ=1ZG.
பவE ப*டைன . g cைற ெதாடET0
அYCSனா,, அ0 eபC01கான உதe
ேதBG ப*டனாகp ெசய,பBG.

20171Z c னE eMபைன ெசn
யAபBG ெமாைப, ேபா கF,, இTத
eபC0 ப*ட ெசய,பா*(ைன, ெதாV,
W*ப ைமய:கF, அைமC01 ெகாHளலாG.

இடG கா*BG ெதாV, W*ப மான ).R.
எ7. அைனC0  ேபா கFPG க*டாயமா1
கAபB'ற0. 2018ஆG ஆ<(, இ=T0 இ0
அமP1Z வ=G.

இர<B ஆ< Bக^1Z c பாகேவ, மC
Sய அரq , ெப<கH மMgG ZழTைதகH 
வளEA8 0ைற, இTத ஆேலாசைனைய c 
வழ:' அதMகான நடவ(1ைககைள எBC0
வTத0. அத ஒ=cகமாகCதா , 112 எ ற
எ<ைண அைனC0 வைக அவசரC ேதைவ1
Zமான எ<ணாக அ[e1கAப*ட0. தM
ேபா0 அ[e1கAப*BHள இTத eபC0 கால

Panic Button ZMறG
நைடெபgவதைனA

ெப=G அளe,
Zைற1ZG என
எ S E ப ா E 1

கலாG.

ெமாைப# ேபா5க=# ஆப]S கால பDட5
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5மா+) ேபா=க;., நா8 அைனவX8 !X8]
வA, க839)டG. உ6ளA ேபா=ற ேவ+) 3ராசச+ 
]ேரா-ரா8 தா=. a=ன a=ன டாBெம")கைள
உXவா,க^8, நம,B வX பவDைற3 பT,க^8
இA உத^8. இA BN`த தcக;= !G வான
க)5ைர, அைன`A ம,கV,B8 உத!யாக
இX,B8 வைகR. எ;ைம யாக` தர3ப) 56ளA. 
பாரா)5க6.

ேபரா. எ5. ேகா�Kத ராஜ$, ேகாயz)h�J.

அZக8 பய=ப5`த3படாத பயy6ள ஷா+) க) l
ெதாB3]க6 ப)Tய. நா8 அைனவX8 _ைன!.
ெகா6ள ேவ"Tயைவ. இவDைற நா8 அNSZXS
தாo8, அZக8 பய=ப5`தாமேலேய க839)டG.
இயc- வX-ேறா8. ந.லவைகயான இT`Aைர3]
இSத க)5ைர. இவDைற இt ந8 வாசக+க6
அZக8 பய=ப5`Z3 பயனைடவா+க6.

ஆJ. மேக5வv, )�fேசv.

க)டண8 ெசo`Z எ&.எ8.எ&. பய=ப 5`AவA
ஏற`தாழ [TSA!)டA எ=ேற |ற ேவ"58.
அதDB ஒX காரண8 வா)& அ3 ெசய}யாB8.
இதைன !Zகைள, கா)T, அரf பய[>`தாம.,
!ZகV,B, க)53ப)5 எ3பT இயcகலா8
எ=பதைன வா)& அ3 _+வாக`ZDB, கD>,
ெகா5`A ெதாட+SA இயcக ைவ,க ேவ"58.

எ$.ேக.இKLரா, ெசSயா�.

தiைழ [wைமயாக அைனவX8 க839)டG.
பய=ப5`த Utேகா5 க)டைம3] தா= ஒேர வm
யாB8. இZ. எ`தைன எ"~,ைகR. எw` A
X,க6 வSதாo8 ந8 ெமாm பய=பா) TDB ந=-
ைமேய. அSத வைகR., ]Zய எw`AX,கைள
வரேவDகலா8.

எ5. ஆ(ரஹாz ேட�ய\, ெச$ைன.

கர3பா= �Iaயா !"ேடா& எ,&E” --~ ஓ+
அXைமயான க)5ைர. !"ேடா& எ,&E
அXைமயான பல வசZக6 ெகா"ட ஓ+ எ;-
ைமயான ஆ3பேர)Tc a&ட8. இதைன மDற 
ஆபேர)Tc a&டcகVட= ஒ3E)5 பைட,க3
ப)ட க)5ைர aற3பாக உ6ளA. iக` ெத;
வாக, எ3பTU8 ஒX நா6, !"ேடா& எ,&E
iக, Bைறவான எ"~,ைகR. தா= பய=ப-
5`த3ப58 எ=பைதU8 க) 5ைர ஆaGய+ !ள,
-U6ளா+. பாரா)5க6.

டாIடJ ஆ. bவ��நாத$, ம�ைர.

�ழSைதக;ட8 ெமாைப. ேபா=கைள, ெகா5,
காத ெபDேறா+க6 யா+ தா= உ6ளன+? ஆனா.,
சD> வள+Sத BழSைதக;ட8, ேபா=கைள`
தர ம>3பA8, BழSைதக6 ETவாத8 ெகா"5 
அwA ஆ+3பா)ட8 ெசWவA8 நா8 அ=றாட8
கா�8 _க� ̂ களாB8. இதDகான சGயான �+
வாக அைமSA6ளA உcக6 க) 5ைரR. �cக6
தSA6ள ஆேலாசைனக6. BழSைதக6 ைகக;.
ேபாைன, ெகா5,B8 [= ேட)டா பய= _ைல 
மD>8 ைவ E ெதாட+ைப _>`AவA ேபா=றைவ
aறSத வmகேள. ந=N.

எ$. ��ேகச$, ேகாைவ.

ஒ= )ைரr மD>8 ேவ+) இைணSத பய=
பா5, !ைர வாகI ெச=> ெகா"TX,-=ற
இSத உல-., பல வச Zகைள நம,B` தSA,
ந8 வா�ைவ3 ெபாX6 உ6ள தாக ஆ,B8.
&மா+) ேபா= வm இைணய8, நா8
இXSத இட`Z. இXSேத ந8 வா�ைவ 
இய,B8 !ைர^` த=ைமைய, ெகா5,B8. 
&மா+) ேபாt. ேவ+) ஒX பயy6ள தகவ..
ந=N.

எ5. உலகநாத$, �"()ரz.

‘‘
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ேக6!: !"ேடா& 10 இயcB8 ேல3டா3 ைவ`
ZX,-ேற=. இதyட=, எ= ]V�` l ேபா+)
மD>8 &�,க+ ஆ-யவDைற இைண,B8 வm
ெதGய!.ைல. தய^ ெசWA வm கா)ட^8.

எ$. சz�Jணz, L� ெந\ேவ�.
பS,: எFதாக உ:கH சாத னCைத 8^�C 

வV_, இைண1கலாG. cதd,, இைண1க
e=G8G சாதனCS, 8^�C இய1கCைதp
ெசய,பா*(MZ1 ெகா<B வரKG. உ:க
^ைடய சாதனCைதA ெபாgC0 இ0 ேவg
பBG. அBC0 7டாE* ப*ட அYCதKG.
இ:Z Settings > Devices > Bluetooth எனp ெச,
லKG. ெதாடET0 Bluetooth வசSைய இய1
கCS, அைம1கKG. இ:Z t:கH இைண1
கe=G8G சாதனCS ெபயE கா*டAபBG.
R னE, இர<B சாதன:கைளiG Pair ெசnSட
ேவ<BG. ெதாடET0 ேவg ஏேதaG ெசய,
பாBகைள ேமMெகாHளp ெசா,d தகவ,
'ைடCதா,, அவMைற ேமMெ காHளKG.
இ,ைல எb,, இAேபா0 அைவ இர<BG
இைண1கAப*(=Aபதைன1 காணலாG.

ேக6!: ேவ+) ]ேரா-ராi. டாBெம")கைள
உXவா,BைகR., அவDைற நா= BN3E58
ைடர,டGR. ேசr ெசWZட, எ=ன அைம3] வm
கைள, ைகயாள ேவ"58. இைவ எ= க839)
டG. டாBெம")& ைல3ேரGR. ேசr ஆ-=-
றன. ஒrெவாX [ைறU8, ைடர,டG மD>8 
ேபா.டைர` ேத+^ ெசWA ேசr ெசWZட ேவ"
TயA6ளA. நா= அைம,B8 ேபா.டG. எ3பT

தானாக ேசr ெசWZட அைம,கலா8?
T.க�ணா�JhL, �h�I�T.

பS,:cத cதd,ேவE*8ேரா'ராUைன
இ 7டா, ெசnSBைக_,, மாறா Oைல_,
ேச] ெசnயAபBG ைடர1டhயாக "Documents"
அைம1கAபB'ற0. cTைதய பSA8கF,,
q7டGகF, இ0 "My Documents" ஆக இ=T

த0. இதைன t:கH e=G8G ைடர1டh1Z
மாMறலாG. இ0 UகKG எF0.
1. ஆ7 ப*ட 'F1 ெசn0, Word Options

ேதETெதB1கKG. 
2. இAேபா0 ேவE* ஆAஷ 7 டயலா1

பா17 'ைட1ZG. இS, இட0 8றG Save
எ ற Rhe, 'F1 ெசnSடKG.

3. இ:Z Customise how documents are saved
எ ற e<ேடா 'ைட1ZG. இS, Default
File Location எ ற Rhe எSேர உHள
tள க*டCS,, ைடர1டh1கான வV 
அைம1கAப*(=1ZG. இS, t:கH ேச]

–டாIடJ ெப. சKLர ேபா5 –ேகG� – பL\
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ெசnSட e=G8G ைடர1டh1கான வVைய
அைமC0, ேச] ெசnSடKG.

4. R ேவE* ெசய dைய .(, z<BG
இய1கKG. இb, t:கH தயா h1ZG
டாZெம<* ைப,கH, t:கH ேதETெத BC
0Hள ைடர1டh_, ம*Bேம ேச] ஆZG.

ேக6!: க839)டG. !"ேடா& 7 மD>8
!"ேடா& 10 ஆ-ய இர"5 a&டcகைளU8
அைம`A �ய. �) [ைறR. இய,கலா8 எ=>
T3& தSA6�+க6. அ3ப Tயானா., எ= ெப+சன.
க839)டG. !"ேடா& 7 உ6ளA. உட= இல
வசமாக, !"ேடா& 10 a&ட`Zைன இ=&டா.
ெசWA, இர"5 a&டcகைளU8 �ய. �)
[ைறR. இய,க [TUமா? அதDகான வm கைள` 
ெத;வாக |ற^8.

ஆ. பழ�நாத$, L�(�J.
பS,: பழbநாத , உ:க^ைடய லா)1

ந றாகCதா உHள0. ஆனா,, ைம1
ேராசாA* OgவனG இலவசமாக e<ேடா7
10 q7டG ெபற eSC0Hள OபTதைனகைள
z<BG பாEAேபாமா! e<ேடா7 7 இ=Tத
இடCS,, e<ேடா7 10 இலவசமாகA பSயA
பBைக_,, t:கH அதைன அA'ேர* ெசn'
uEகH. e<ேடா7 7 உhமG, e<ேடா7 10
உhமG ஆக மாMறAபB'ற0. எனேவ, t:கH
ெதாடET0 �ய, �* cைற_,, e<ேடா7
7 பய பBCத e=GRனா,, e<ேடா7 10
உhமCSைன க*டணG ெசPCSCதா ெபற
ேவ<BG. இர<BG, ஒேர கGAQ*டh, �ய,
�* cைற_, ந றாகேவ இய:Z' றன.
இதைன நா உgSயாகp ெசா,ல c(iG.

ேக6!: நா8 க839)டைர3 பய=ப5`த`
ெதாடc- aல மாதcக6 ஆன E=ன+, அத=
ெசய.Zற= ேவக8 BைறU8 எ=> எ= ந"ப+
|>-றா+. இA எ3பT? எ.லாேம T�)ட. தாேன?
நக+SA ெச=> ேவைல ெசWZ58 பாகcக6 இ.
ைலேய? E= எ3பT ேதWமான[8, ேவக, Bைற^8
ஏDப58? இதைன எ3பTயாவA த5`A, எ3ேபாA8
ேபால, ஒேர ேவக`Z. இயcBமா> ெசWZட [T
Uமா?

எ$. bIகKதJ, bதzபரz.
பS,: உ:க^ைடய வாதG சh எ றாPG,

ேவg qல இய1க த ைமகைளiG இ:Z
பாE1க ேவ<BG. கGAQ*டh  ேவகG 
நா*கH ெச,லp ெச,ல ZைறT0 ெகா<ேட 
இ=1ZG. cத, காரணG, கGAQ*டh R 
ன�_, இய:ZG 8ேரா'ராGகF எ<
�1ைக. ெதாட1கCS,, 8Sய 8ேரா'ராG
ஒ ைற நாG கGA Q*டE இய:கC ெதாட:'
யKட தயாராக இ=AபதMகாக, ெதாட1கC
Sேலேய அத இய1கCSைனiG ெதாட:'
BேவாG. ஆனா,, நா*கH ெச ற R னE, 

அத ேதைவ இ,ைல எ றாPG, அதைன 
ெதாட1க Oைல ெசய,பா*(d=T0 eB
e1க மா*ேடாG. இேத ேபால பல 8ேரா '
ராGகH, நாG அ[யா மேலேய R ன�_,
இய:Zவதா,, ராG ெமமh இடG Zைற'ற0.
கGAQ*டh ெசய,பா*( ேவகcG Zைற-
'ற0. இதைன எAப(C தeE1கலாG? ேதைவ
யMற 8ேரா 'ராGகH, கGAQ*டE இய:கC
ெதாட:ZGேபாேத, இய: Zவைத OgCதலாG.
கGAQ*டh, உHள ேக³ ெமமhையA 80A
R1கலாG; தMகாdகமாக உ=வான ைப,கைள
t1கலாG. இதMZ q' ·னE ேபா ற 8ேரா'
ராGகைள அ(1க( பய ப BCதலாG. 

ேக6!: எ3ேபாA8 ேவ+) டாBெம")க;. ெசய.
ப5பவ= நா=. பய=ப5`AவA !"ேடா& 7
மD>8 ேவ+) 2007. aல ேவைளக;., டாBெம")
Tைன ேசr ெசWZ5ைகR. “Word cannot complete
thesaveduetoafilepermissionerror”எ=றெசWZகா)
ட3ப)5, ைப. ேசr ெசWய3பட ம>,-றA. இA
எதனா. ஏDப5-றA? ெபGய a,கலாக உ6ளA.

எ$. ெஜயபா\, பழ�.
பS,:இதMZAபலகாரண:கHஉ<B.டாZ

ெம<*கைள மைறAபதMெகன அவMைறp
`=1ZG ெசயd, t:கH ேவE* டாZெம<* 
தயாh1ைக_, ெசய,ப*B1 ெகா<(=1
கலாG. அTத ெசயdiட ேவE* ஏMபBCS1
ெகாH^G q1கேல இதMZ1 காரணG. அ,ல0, 
t:கH பய பBC0G ஆ<*( ைவர7 ெசய-
dயாPG இTத q1க, ஏMபடலாG. இதைன
உணETத ஆ<*( ைவர7 8ேரா'ராG வ(வ
ைமAபாளEகH, இதMகான �EK த=G ேப*p 
ைப,கைள அAேட* ஆகC தT0HளனE.
t:கH பய ப BC0G ஆ<*( ைவர7 8ேரா
'ராUைன அAேட* ெசnSடKG.

ஆனா,, இதைனC தeE1க ஓE எFய
வV ெசா,'ேற . டாZெம<* ேச] ெசn-
Sட மg1ைக_,, Save As 'F1 ெசn0,
அAேபா0 வல0 8றமாக1 'ைட1ZG 
ைப, வைக_, Word 97~2003 Document எ 
பதைனC ேதETெதBC0 ேச] ெசnSடKG.
உ:கF உைழA8 �ணாகாம, ேச] ெசn
யAபBG. ைப, ெபயh, அைடA81 Z[1ZH
[Compatibility Mode] என1 கா*டAபBG. இதM
காக கவைலAபட ேவ<டாG. t:கH தயா hCத
டாZெம<* c1'யG அ,லவா.

ேக6!: �ய. �) [ைறR., எ= ெட&,டா3 க83
9)டG. !"ேடா& 7 மD>8 !"ேடா& 10 பZSA
ெகா"5 இய,க [TUமா? இ=ைற,B இX,-=ற
_ைலR., !"ேடா& 10 a&ட`Zைன ந8E, அ3
-ேர) ெசWZட` தய,கமாக உ6ளA. T3& தர^8.

எ$. ராேஜKLர$, ம�ைர.
பS,: �ய, �*(: எ ப0 நG e=AபC 
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ேதEேவ. உ:கH கGAQ*டh ஹாE*
*ைரeைனA RhKகளாக அைம1ைக_,, ஒ=
Rhe,, ஓE ஆAபேர*(: q7டC SைனiG,
இ ெனா [,, இ ெனா= ேவg ப*ட
ஆAபேர*(: q7டCSைனiG பSயலாG.
கGAQ*டைர இய1கC ெதாட: Zைக_,,
எTத ஆAபேர*(: q7டCS, t:கH 
இய:க e=G8'uEகH எ g ேக*கAப*B,
இர<BG கா*டAபBG. t:கH e=G8G
q7டCSைனC ேதETெத B1கலாG. ஆனா,,
ஒ]ெவா= cைற மா[ ேவg ஒ= q7டCS,
இய:க, கGAQ*டைர � 7டாE* ெசnSட
ேவ<BG. ஒ [, இய: ZGேபா0, இ 
ெனா g1ZC தாep ெச,Pத, இயலா0.

இb, உ:கH Rரpைன1Z வ=ேவாG. t:கH
e<ேடா7 7 q7டC0ட , e<ேடா7
10 ஐ இைணC0, �ய, �*(: அைமAR,
ைவC0 இய1க e=G8'uEகH. இதைன
ேமMெகாHளலாG. ஆனா,, e<ேடா7 10
q7டCSைன1 க*டணG ெசPCSCதா 
வா:க ேவ<BG. இலவசமாக e<ேடா7
10 q7டCSைனA பSைக_,, e<ேடா7
7 q7டG ைப,கH t1கAப*B ஒ= மாதG
ம*BG உ:கH கGAQ*டh, பா0கா1கA
பBG. இ0 இய1' ெசய,பட அ,ல. உ:க-
^1Z e<ேடா7 10 q7டG R(1காம,
ேபானா,, z<BG உ:கH பைழய q7டC
SMZp ெச,ல ைம1ேராசாA* இTத ஏMபா*
(ைனp ெசn0Hள0. ஒ= மாதCSMZA R 
இTத வாnA8G உ:க^1Z1 'ைட1கா0.

ேக6!: அ"ைமR., Zzெரன அm,க3ப)ட
ைப. ஒ=> ேதைவ3ப5ைகR. தா=, இSத
ேதைவைய உண+Sேத=. ந8ைம அNயாம.,
அ.லA அNSேத, அm,க3ப)ட ைப.கைள
e)5 எ5,B8 ]ேரா-ரா8க6 BN`A T3&
தர^8. aறSத ]ேரா -ரா8 ஒ=ைற3 பGS Aைர 
ெசWZட^8.

எ$. bவபாI�யz, L[:Iக\.
பS,: ெபா0வாக, ைப, ஒ g

அV1கAபBைக_,, அ0 �ைச1'H
R b, த:Z'ற0. R இ:'
=AபதைனiG அVC0e*டா,,
ைப, அV1கAபB'ற0. ஆனா,,
e<ேடா7 q7டCS,, இCத
ைகய ைப, t1கG எ ப0 எ ன
எ g பாECதா,, உ:கH ேகH-
e1Z eைட 'ைட1ZG. ைப, 
ஒ ைற OரTதரமாக t:கH அVAபதாக
OைனC0 அV1ைக_,, அTத ைப,
அV1கAபBவS,ைல. அTத ைபைல
e<ேடா7 q7டC 0ட 
இைண1ZG ெதாடE8கேள
அV1கAபB' றன. அVCத

ைபைல z*BC த=G 8ேரா 'ராGகH, இTத
d:1'ைன z<BG அ0 t1கAப*ட வV_,
R ேனா1'p ெச g க<ட [' றன. R னE,
அத .லG, ைபைல z*BC த=' றன.
இTத வைக_, Recuva எ aG 8ேரா'ராG,
Uகp qறAபாகp ெசய,பB'ற0. இTத 8ேரா
'ராUைன இய1', 7ேக ெசnSட க*டைள
ெகாB1ைக_,, அ0 அAே பாைதய Oைல_,
உ:கH கGAQ*டh, உHள, z*கAபட1 
k(ய அV1கAப*ட ைப,கைள1 க<ட [T0
ப*(ய, இBG.  அV1கAப*ட ைப,கH
ம*BU [, கGAQ*டE இய1கG, எSEபா
ராத Oைல_,, cட1கAப*B ெசய, இழT0
ேபாைக_,, அV1கAபBG ைப,க ைளiG,
இTத 8ேரா'ராG z*B எBC0C த=G.

எனேவ, ெரZவா அAFேகஷ 8ேரா'ராG,
கGAQ*டh, க*டாயG இ=1க ேவ<(ய ஒ=
8ேரா'ராG ஆZG. இதைன இலவசமாகேவ,
இத தளCSd=T0 ெபMg1 ெகாHளலாG.
kBத, வசSக^ட k(ய 8ேரா'ராG 20
டாலE க*டணCS, 'ைட1 'ற0.

ேக6!: டாB ெம")க;. உ6ள வGக;. எ"
கைள அைம,ைகR., அSத எ"க6, வGக;}
XSA எrவள^ �ர8 த6; இX,க ேவ"58 என
BN3E)5 அைம,க [TUமா? அதDகான வmக6
எ=ன? ெச)Tc& ப,க8 எcB அைமSA6ளA?

T. �Iேன� ராஜா, L�(�J.
பS,: Uக எFதாக இதைன அைம1கலாG.

�ேழதT0Hளெசய,cைறகைளAR பMறKG.
1. hAபb, Page Layout ேடARைனC ேதET 

ெதB1கKG.
2. Page Setup Z«AR, உHள Line Numbers

எ aG �d, 'F1 ெசnSடKG.
ெதாடET0 Line Number Options எ 
பைதC ேதETெதB1கKG. ேவE*
Page Setup டயலா1 பா1�, உHள
Layout ேடARைன1 கா*BG. 

3. Line Numbers ப*டb, 'F1
ெசnSடKG. இAேபா0 Line Numbers
டயலா1 பா17 'ைட1ZG. 
4. அBC0 From Text எ aG
பா1�, உHள அளைவ, t:கH

வhகF, எTத அள eMZ c ன
தாக எ<கH இ=1க ேவ< Bேமா,
அதMேகMறாEேபா, அS, தரAப*-
BHள அளeைன அைம1கKG.
5. அBC0 ஓேக 'F1 ெசn0 

Line Numbers டயலா1 பா1ைஸ
.டKG.

6. R னE, ஓேக 'F1 ெசn0
Page Setup டயலா1 பா1ைஸ .(
ெவFேயறKG. இb t:கH e=G
Rயப( எ<கைள அைம1கலாG.

ேக7Z–ப&#


