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க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456

மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧5 0ச!ப& மாத5@G3 

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

~ டாIடJ ெப.சKLர ேபா4 ~

 !ேடா% இய)க +ைறைம/0,
அத4 இய)க56ைன8 பா:கா);<

வைக/0 தர8ப?ட ெசய Bேய ‘ !ேடா%
Cப!டD’. ந< க<8G?டH);I, நம);5
ெதJயாம0 KைழM: ந< தN8ப?ட தகவ0
கைள5 6HQ< RேராSரா<கT4 வHைக
ையU<, ெசய0பா?CைனU< க!காV);<
RேராSரா<,  !ேடா% Cப!டD. இMத 
RேராSரா<,  !ேடா% எ)%X +த0

 !ேடா% 7 வைர, ஆ8பேர?C[ \%ட5
:ட4 இைண5:5 தர8ப?ட:.

 !ேடா% 8 ம_`<  !ேடா%
100,  !ேடா% Cப!டD ெசயB, மா0ேவD 
RேராSரா<கைளU< தQ);< வைக/0
 Jc பQ5த8ப?Q5 தர8ப?ட:. ஆனா0,
நாDட4 அ0ல: ெம) அX ேபா4ற ஆ!?C 
ைவர% ெசயBகைளe ெசய0பQ5:ைக/0,
 !ேடா% Cப!டD சJயாகc< +fைம 
யாகc< ெசய0பட 0ைல. ேமg<,

VWேடா" XபWடI



6-6-20163

ஆ!?C ைவர% ெசயBைய இ4%டா0
ெசhைக/0,  !ேடா% Cப!டD ெசய
B/4 இய)க56ைன i`56 ைவ) ;மா`
தகவ0 கா?ட8பட ேவ!Q<. அjவா`
ெசh6 வHைக/0, நா<  !ேடா% Cப!
டJ4 இய)க56ைன i`5த இைசc ெதJ )
Sேறா<. ஆனா0, X4னD, ஆ!?C ைவர%
ெசயBைய i`5:ைக/0,  !ேடா%
Cப!டD தானாக இய[க5 ெதாட[க
ேவ!Q<. அ: நட8ப60ைல. நாமாக5தா4
அதைன இய)க ேவ!Cய iைல ஏ_பQS
ற:. நா< மறM: ?டா0, க<8G?டD எMத
பா:கா8R< இ4l இய[;< iைல ஏ_பQ
Sற:. எனேவ,  !ேடா% Cப4டD ெசய
Bையe ெசய0பQ5தc<, ேவ!Q<ேபா:
i`56 ைவ)கc< வm ஒ4lைன) க!ட lய
ேவ!Q<. அதைன இ[; பாD)கலா<.

+தB0  !ேடா% Cப!டD இய[S) 
ெகா!CH)Sறதா எ4பைத எ8பC அlவ:
என8 பாD)கலா<. இதைன அlய, டா%)
பாJ0, ேநா?CXேகஷ4 ஏJயாைவ8 பாD)
கc<. இ: ேநர< கா?ட8பQ< இட56_;<,
டா%)பாJ4 வல: +ைன +C _;<
இைடேய இH);<. இ[; ேகா?ைட ஒ4l4
ேதா_ற560 ஐகா4 உIளதா என8 பாD)கc<.
\ல ேவைளகT0, இ: மைற5:ைவ)க8ப?
QIள ஐகா4க rட4 இட< ெப_` அைமM
6H)கலா<. எனேவ, ேம0 ேநா)Sய அ<R)
;l/0 ST) ெசh:, உIேள பாD)கc<.
;l8X?ட ஐகா4 அ[; அத4 s: எ)% ;l
அைடயாள< இ0லாம0 இHMதா0, Cப!டD
ெசயB இய[S) ெகா!CH)Sற: எ4`
ெபாHI. எனேவ, அதைன இய)க t[கI
எMத ெசய0பா?CைனU< எQ)க ேவ!டா<.
அ[ேக இ0ைல எ4றாேலா, இய[S) ெகா!
CH8பதைன i`5த ேவ!Q< எ4றா0 uேழ
தர8ப?QIள ;l8Rகைள8 பC)கc<.

இத4 இய)க56ைன எ8பC5 ெதாட[கe
ெசhவ: என8 பாD)கலா<.

இதைன5 ெதாட[க, %டாD? ெமv 0 
ST) ெசh 6டc<.  !ேடா% 8 அ0ல:

 ! 10 எ4றா0, %டாD? %SwN0 Defender 
என ைட8 ெசh6டc<. சDe பாD ெபற,
 !ேடா% uUட4 Q அf5தc<. இMத
ஷாD? க? u, உ[கI க<8 G?டJ0, ேதட0 
இய)க5ைத5 ெதாட[S ைவ);<. ேதட0
+CcகT4 ப?CயB0, Windows Defender
+த0 இட< ெப_lH);<.  !ேடா%
Cப!டD ெசயBைய இய)க, இ60 ST) 
ெசh6டc<.  !ேடா% Cப!டD இய[S)
ெகா!CHMதா0, ேநராக, Cப!டJ4 ேடx
ேபாD? உ[கr);) கா?ட8பQ<. ெசயB 
இய)க560 இ0ைல எ4றா0,  உ[கr);
ஒH ெசh6 Sைட);<. : “this application has 
been turned off and isn’t monitoring your computer”
எ4` கா?ட8பQ<.  

இMத ெசh6 கா?ட8ப?டா0, %டாD? 
ெமv 0 “Action Center” எ4பதைன5
ேதடc<. ேதC அ60 ST) ெசh: 6ற)-
கc<. “Action Center”  ெச4றcட4, அ60
உIள Security ேட8X0 ST) ெசh:, எMத
RேராSரா<, %ைபேவD ம_`< ேதைவ/0
லாத சா8?ேவD ெசயBகTடzHM: க<8
G?டைர) கா8பா_l) ெகா!CH)Sற:
எ4பதைன) க!ட lயc<. அ60 கா?ட8
பQ< RேராSராz_;8 ப6லாக, R6யதாக
Cப!டD ெசயBைய அைம8பதாக இHMதா0,
க!?ேரா0 ேபன0 வmயாக, ஏ_கனேவ உIள
ஆ!?C ைவர% அ0ல: %ைபேவD Rேரா S
ராzைன அ4 இ4%டா0 ெசh6ட ேவ!Q<.
இதைன) க!?ேரா0 ேபன0 ெச4` ேம_
ெகாIளலா<.

 !ேடா% 10 இய)க +ைற ைம/0
இ: ச_`  56யாசமாக உIள:. இ60,
க!?ேரா0 ேபனைல5 6ற)க ேவ!Q<.

Pinned: !" ெச%ய'ப)ட அ,ல. /01
ைவ4க'ப)ட எ"ற ெபா9ைள4 ெகா;ட இ=த
ெசா,, @;ேடாB CBட01,, நாE அF4கF
பய"பG0.E அ'Hேகஷ" JேராLராEகைள,
உடனFயாக எG0.' பய"பG0.E வைகO,
அைம'பதைன4 /Q4Lற.. அ'Hேகஷ"கS
ம)GT"Q, JேராLராEகS, இைணய தளV
கW4கான XV4 என எதைனYE !" ெச%.
ைவ4கலாE. இவZைற ஒ9 ெம\@, ைவ0., 
நாE @9EJEேபா. இய4கலாE. எG0.4 
கா)டாக, @;ேடாB @Bடா Bடா]) 
ெம\, இர;G  !^_களாக' !^4க'ப)GS
ள.. ேமலாக உSள பா1' !^_, இ. ேபா"ற
!" ெச%ய'பGE Jேரா LராEகW4கான..
எ=த JேராLராEகைள எ,லாE நாE அF4கF
பய"பG0.Lேறாேமா, அவZைற இ1, ப1=.
ைவ4கலாE.
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Settings அ8Tேகஷைன5 6ற)க ேவ!Cய
60ைல. க!?ேரா0 ேபனB0 System
and Security > Security and Maintenance எனe
ெச0ல ேவ!Q<. இ[; அேத தைல8X0,
(‘Spyware and unwanted software protection’)
t[கI  !ேடா% Cப!டைர5 ேதDMெத-
Q)க +CU<. இதைன5 6ற);< +4, ம_ற 
ஆ!?C ைவர% ெசயBகைள, \%ட56
BHM: t)Sயைத உ`6 ெசh6ட ேவ!Q<.

ஏ_கனேவ இHMத ஆ!?C %ைபேவD 
அ0ல: ஆ!?C ைவர% ெசயBகI அைன5
ைதU< t)S ?டதனா0, s!Q< %டாD?
ெமv ெச4`, “Defender” என ைட8 ெசh6
டc<. Cப!டD ெசயB/4 இய)க< i`5த8
ப?CHMதா0, அ: ெசh6யாக) கா?ட8பQ<.
அ5:ட4 “Click here to turn it on” எ4ற B[)
கா?ட8பQ<. அ60 ST) ெசh:, Cப!டD
ெசயBைய இய)க56_;) ெகா!Q வரலா<.

உ[கI க<8G?டD ஏ_கனேவ பா:கா8R
வைளய56_;I இ0ைல எ4றா0, உ[க
r);  !ேடா% Cப!டD ேடx ேபாD?
கா?ட8பQ<. உ[கI க<8G?டJ0 உIள
 !ேடா% Cப!டD, அ!ைம) கால560
அ8ேட? ெசhய8படாததாக இH)கலா<.
அMiைல/0, அதைன +தB0 ேம<பQ5த
ேவ!Q<. அ60 தர8ப?QIள Updates
ப?டைன அf56, அ!ைம) கால560
ெகாQ)க8ப?QIள அ8ேட? ைப0கைள
இ4%டா0 ெசh6டc<.

அைன5: அ8ேட? ைப0கr< இ4%டா0
ெசhய8ப?டcட4, பeைச iற560 ஒH
tள) க?ட< ஒ4` கா?ட8பQ<. உ[கI
க<8G?டைர  !ேடா% Cப!டD
பா:கா)க5 தயாராS உIள: எ4` ெபாHI.

இ[; Sைட);< Tools B[)S0 ST)
ெசh:, X4னD, இட:Rற8 XJ 0 உIள
Real-time protection எ4ப60 ST) ெசhதா0,
{Qதலாகe \ல ஆ8ஷ4கI தர8ப?Q, அவ_
l_கான ைப0கைள5 தர ற)க< ெசh6ட
B[);கI Sைட);<. இவ_l0 ெபH<பா
லானைவ நம);) {Qத0 பா:கா8R தHவத_
ெக4` அைம)க8ப?டைவ. எனேவ இவ_ைற 
இ4%டா0 ெசh:,  !ேடா% Cப!டைர
இய);வேத ந0ல:.

இN,இய[S)ெகா!CH);< !ேடா%
Cப!டJ4 இய)க56ைன i`5:வ: எ8பC
என8 பாD)கலா<.

%டாD? ெமv ST) ெசh:, “Defender”
என5 ேதட0 க?ட560 ைட8 ெசh6டc<.
Sைட);< +CcகT0,  !ேடா% Cப!டD
கா?ட8பQ<. அ60 ST) ெசhதா0, உட4
 !ேடா% Cப!டD ெசயB/4 ேடx ேபாD
Q); அைழ5:e ெச0ல8பQ|DகI.

 !ேடா% 7,8 ஆ8பேர?C[ \%ட[

கT0, Tools ெமv ெச0லc<. X4னD, Options
எ4ப60 ST) ெசh6டc<. அQ5:, இட:
Rற< உIள Administrator எ4பைத5 ேதDMெத
Q)கc<. ெதாடDM:, ‘Use this program’ எ4ற
இட560 உIள பா)}0, C) அைட யாள5ைத
எQ5: டc<.

 !ேடா% 10 இய)க560, இMத ஏ_-
பா?Cைன ேநர Cயாக ேம_ெகாIளலா<.
RேராSராzைன5 6றMதcட4, ேடx ேபாD?
XJ ைன8 பாD)கலா<. இத_;, Settings >
Update & Security > Windows Defender எனc<
ெச0லலா<. இ8ேபா: Real-time protection
எ4ப60, அைம8Xைன On எ4ற iைல/B
HM: Off எ4ற iைல); மா_றலா<. இ: ஒH
Toggle Switch ேபாலe ெசய0பQ<. )ளj?
அC8பைட/g<,  !ேடா% பா:கா8R
iைல ஒ4` தர8ப?Q வH<. அதைனU<
i`5த ேவ!Q< எ4` 6?டz?டா0, 
i`5தலா<.

ஆனா0, ஒ4ைற iைன 0 ெகாIள
ேவ!Q<. உ[கI க<8G?டJ0, ஆ!?C 
ைவர% அ0ல: ஆ!?C %ைபேவD ெசய-
BகI இ0ைல எ4றா0,  !ேடா% Cப!டD 
i`5த8ப?ட iைல/0, க<8G?டD பா:
கா8ப_ற iைல/0 இய[;<. ேஹ)கDக
r); இ: ந0ல வாh8 Xைன5 தH<. உ[கI 
க<8G?டD அவDகT4 க? Q8பா?C0 
ெச4` Q<. எனேவ, கவனமாக Cப!டD
ெசயB/4 இய)க5 6ைன i`5த ேவ!Q<.

Email harvesting: Fa)ட, உலக01,,
ஏZc4 ெகாSள'ப டாத தவ றான ெசய,பாG. 
T" அdச, eகவ^கைள ெமா0தமாக0
19GவதZ/ ஒ'பான.. இவZைற4 க)டணE
ெசf01 வாV/வதZ/' பல வ]0தக]கS
உSளன]. ெப9EபாfE BபாE ெமO,கைள
அ\'ப, இ0தைகய T" அdச, ெபா1கைள'
பய"பG0.வா]கS. ேபா)Fகைள நட0.E
இைணய தளVகS, ஏேத\E ஒ9 கவ]gC
கரமான 1)ட01ைன4 hQ T" அdச,
eகவ^கைள' ெபcE இைணய தளVகS,
அ=த வைகO, தாVகS ெபcE T" அdச, 
eகவ^கைள0 தiயா] jcவனVகW4/
@Zc@GL"றன]. அெம^4கா@, 2003
ஆE ஆ;G CAN-SPAM Act எ"ற ச)ட01"
op இ. தைட ெச%ய'ப) GSள.. ஒq-
ெவா9 T" அdச, eகவ^ையYE, அதZ/
உ^யவ^" அ\ம1 ெபZற !றேக,
ேவc ஒ9வ] அ,ல. jcவனE அ,ல.
இைணய தளE ெபற ேவ;GE என இ=தg
ச)டE க)டாயமா4LYSள..
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~பாரL~
ேப%R) i`வன< அ!ைம/0 ேம_

ெகா!டஆh 0,இM6யா 0ஒjெவாH
வH< இைணய இைண8Xன8 ெப_`8 பய4
பQ56னா0, இM6யா 4 உ_ப56 ம_`<
ேசைவ8 XJ 4 ம68R ஒH ல?ச< ேகாC
டாலD அள 0 வளDe\ ெப`< எ4` அl 5
:Iள:. இேத ேபால, உலS4 ஒjெவாH ;C
மகv< இைணய இைண8Xைன8 ெப_றா0,
2020 ஆ!C0, உலக உ_ப56 ம_`< ேசைவ8
XJ 4 ம68R 6.7 ல?ச< ேகாC டாலராக
உயH< எ4`< ெதJ 5:Iள:.

இMத வைக/0 இைணய8 பய4பா?C0
மா_ற[கI ஏ_ப?டா0, இM6யா ம_`<
�னா 4 உ_ப568 XJ 4 வளDe\, 2.089
ல?ச< ேகாC டாலராக உயH<. இ: உலக 
அள 0 கV)க8ப?ட உ_ப56 ெபாHளாதார
வளDe\/0 �4l0 ஒH ப[கா;<. அ5:ட4,
இM6யா 0, இைணய இைண8R)
க?டண< 66% ;ைறMதா0,
ஐM60 நா4; ேபரா0, இைணய
இைண8Xைன5 தன)ெகன
ெப_`8 பய4பQ5த +CU<
எனc< அl )க8ப?QI
ள:. ஆனா0, இM6யா 0
இைணய ேசைவ வழ[;<
XJ 0 இய[;<
ெதாைல ெதாடDR i`
வன[கI ஏ_கனேவ 11%
நxட560 இய[;வதா0,
த_ேபாைதய இைணய) க?
டண560 ;ைற8ப: எ4ற

ேபe�); இடz0ைல.
ேப%R) i`வன<, ஆhc நட5:வ60

Rக� ெப_ற Pricewater house Coopers iற
வன< �லமாக இ5தைகய ஆh _; ஏ_
பாQ ெசh6HMத:. இMத ஆh 4 +C 0,
titled “Connecting the world: Ten mechanisms for
global inclusion” எ4ற தைல8X0 அl)ைக
ெவT/ட8ப?ட:. அ60, த_ேபா: �.100
எ4ற அள 0, இைணய ேட?டா இைண8
X_ெகன வ�B)க8பQ< க?டண<, �. 34
ஆக) ;ைற)க8ப?டா0, இM 6யா 0 உIள
ஜன5ெதாைக/0, 80% ேபD இைணய இைண8
Xைன ieசய< ெப`வாDகI எ4` அl )க8
ப?QIள:.

IndiaSpend எ4v< அைம8X4 அl)ைக
/4பC, இைணய8 பய4பாQ, 2015 ஆ< 
ஆ!C0, இM6ய ஜன5ெதாைக/0 29%
ேபைரe ெச4றைடM:Iள:. இ: 35.4 ேகாC

ேபரா;<. இMத ஜூ4 மாத இ` 6/0,
இ: 39% ஆக (46.2 ேகாC ேபD)

உயH<. இைணய ேட?டா  _
கான ெசல  ைன) கண) S
Qைக/0, 500 எ<.X. அள
 லான ேட?டா 6?ட<,
அைனவH);< க?QபC
யான 6?டமாக இH);<. 
ஒHவJ4 மாத வHமா

ன560, இ: 5% );< 
;ைறவாக இH);<.
இைணய< வmயாக, 
6னMேதா`< 5 izட<

இய[க) {Cய  Cேயா

இைணய23னா5 இ63ய உ8ப239/
ெபா;ளாதார?/ உய;/
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 ைன பாD)க) {Cய
6ற4 ெப_றவDகI, ெமா5
த560 2% ேபDதா4 எ4` இMத அl)ைக எQ5
:ைர5:Iள:. இ4v< {Qதலாக, இர!Q
izட  Cேயா ைன, இதvட4 ேசD5:)
கண)S?டா0, 1% இM6யDகI தா4 இதைன
ேம_ெகாIள +CU<.

இM6யாைவ8 ெபா`5தவைர, இைணய8
பய4பாQ ெதாடDM: வளDM: வHSற:.
ஆனா0, பலD இ6BHM:  லS வHS4
றனD. இ4v< பலD இைண8ேப இ0லாம0
உIளனD. ெச4ற X8ர வJ மாத560
Pew Research Centre எ4v< அைம8R ெவT
/?ட அl )ைக/4பC, 22% ேபD, எ8
ேபாதாவ: ஒH+ைற தா4 இைணய5ைத8
பய4பQ5:வதாகc<, தா[கI %மாD?
ேபா4 ஒ4ைற8 பய4பQ5:வதாகc< {l
UIளனD.

இM6யா 0, இைணய இைண8RகT0,
70% ேபD 2� இைண8Xைனேய ெகா!
QIளனD. ஆனா0, இைவ இைணய ேசைவ
தH< i`வன[கr); லாப5ைத5 தH
வ60ைல. எQ5:) கா?டாக, பாD6 ஏDெட0
i`வன564 Sராம8 Rற 2� ேசைவ5 தள<
ஒjெவா4lg<, {Qதலாக 1000 ேபD
இைணM: ேசைவ ெப_றா0 தா4, i`வன<
லாப+< நxட+< இ0லாத iைல ஒ4ைற
அைடU<. ஆனா0, ெதாைலேப\ அைழ8R 
ேசைவ8 XJ 0 480 சMதாதாரDகI இHM
தாேல, i`வன< லாப நxட< இ0லாத
iைலைய அைடU<.

ஆனா0, ேப%R) இMத iைலைய5
த4 இலவச இைணய இைண8R5 6?
ட5:ட4 ெதாடDR பQ56ேய பாD) Sற:.
(இMத 6?ட56_; இM 6யா தைட ேபா?Q ?
ட: எ4ப: அைனவH< அlMதேத.) ேப%R)

i`வன5ைத8 ெபா`5-
தவைர, இM6யா 0 இைணய

இைண8Xைன அைனவH< ெப_`8 பய4ப
Q5த ேவ!Q< எ4ப: த4 இல)காக உIள: 
எ4` ெதாடDM: {l வHSற:. �` ேகாC
இM6யDகr); ேம0 இைணய< எ4பைத
அlயாம0 உIளனD. இவDகைள இ8பCேய 
இய[க அvம6)க) {டா: எ4` ேப%R)
{`Sற:.

ேப%R) i`வனD மாD) இ: ப_l) 
{`ைக/0, “உலக அள 0, 56% ேபD
இைணய இைண8R இ0லாம0 உIளனD.
இவDகைள இைணய< வm ம_றவDக rட4 
இைண5தா0, அ: பல ல?ச)க ண)கான 
ேவைல வாh8Rகைள உHவா);<. R6ய  _
பைன சMைதகைள ஏ_ப Q5:<. அ5 :ட4 
பல ேகாC ேபD வ`ைம/BHM: sIவாDகI”
என அl 5:IளாD.

Carbon Copy: T" அdச, அ\'JைகO,,
eகவ^4/4 oழாக “CC:”  எ"ற !^@ைன'
பா]019's]கS. கா]ப" கா'! எ"பத"
t94கE இ.. அ\'ப'பGE T" அdச,
ெச%1Oைன, பல நப]கW4/ நகலாக
அ\'ப,இ=த eக வ^4 க)ட0 1ைன' பய"
பG0தலாE. அதாவ., அ\'ப'பGE அdச,
தகவ,கS, இ=த கா]ப" கா'! க)ட01,
உSள eகவ^4/^யவ]கW4/ அ,ல;
ஆனாfE, அவ]கS ெத^=. ெகாSள ேவ;-
Fய ெச%1 எ"பேத இைத4 /Q4Lற..
அdச, யா94/ எv த'ப GLறேதா, அவ^"
eகவ^ “To:” எ"ற !^@, அைம4க'
பGLற..

“ெதY6) ெகாOZ[கO”
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\ல வாசகDகI, தா[கI ேப%R) தள560
பாD5த பாBய0 பட[கI ;l5: RகாD 

ப6c ெசh5தாகc<, அ: ;l5: ேப%R)
iDவாக56டzHM: எMத தமான ப6g< வர
 0ைல எ4` ேகI கைள5 தM:IளனD.
 Jவாக இத_;8 ப60 அT)க இMத \lய
க?Qைர தர8பQSற:.

ேப%R) தள560 +) Sயமான ெசh6கI
ம_`< தகவ0கைள8 ெபற ஒH ைமய< 
இய[;Sற:. இதைன ேப%R) Support inbox
என அைழ)Sற:. இ60 நா< ெகாQ5:Iள
RகாDகI ;l5: எQ)க8ப?ட நடவC)
ைககI ;l5: அlM: ெகாIளலா<. t[கI 
ேப%R) �0கI ம_`< அ<ச[கI ;l5: கC-
த[கI அv8X இHMதா0, அைவ அ8ேட?
ெசhய8ப?QIள: ;l5த தகவ0கைள அl
யலா<. இதைன8 ெபற, ேப%R) தள560, 
வல: ேமலாக இH);<, \lய தைலu� 
அ<R) ;l/0 ST) ெசh6டc<. இ8ேபா:
Sைட);< u�  J ெமv 0, uழாக Support
inbox எ4` இH8ப60 ST) ெசhதா0, உட4 
ச8ேபாD? தள< Sைட);<. இ60 t[கI 
அT5:Iள RகாDகI அைன5:< கா?ட8-
ப?Q, அவ_l4 s: எQ)க8ப?ட நட வ
C)ைககI ;l5: ேப%R) தMத தக வ0கI 
இH);<. ஒH+ைற, நா4 எ4 ெமாைப0
ேபாN0 ேப%R) கா?ட8பQவ: ;l5: எf
6ய RகாH)கான  ள)க+< இ60 இHM5:. 

இMத8 ப)க564 வல: Rற560, உத  
ைமய56BHM: உத ெபற, ேதட0 க?ட<
ஒ4`< தர8ப? CH);<. இ[; ெபா:வான
Xரeைனகr); �Dcகைள8 ெபறலா<. இத4
uழாக Family Safety Center எ4ற ைமய56_
கான B[) ஒ4` கா?ட8பQ<. இ60 ST) 
ெசhதா0, ‘;Q<ப பா:கா8R ைமய56_;e’ 
ெச00லா<. இMத ைமய560, ெப_ே றாDகI,
த[கI ;ழMைதகைள8 பா:கா8பாக ேப%R) 
தள56ைன8 பய4பQ5த எ4ன ெசய0+ைற

ேப"$%&' பா)கா+$ ைமய/
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கைள ேம_ெகாIள ேவ!Q< என அlcைர
வழ[க8பQ<.

இத_;< uழாக, Safety Check எ4பத_கான
B[) Sைட);<. இத4 �ல< ேமாசமான
��iைல/0, ஆப5: கால[கT0, த[கT4
உ_ற நபDகI, அ4R);JயவDகT4 பா:
கா8R ;l5: அlM: ெகாIளலா<. இ60

ST) ெசh:, இதைன எ8
பC பய4பQ5:வ: எ4ப
தைன அlயலா<.

ேப%R) தள560,
ச�க< சாDM: எ5தைகய
தகவ0கைள8 ப6யலா<
என அlய  H<Xனா0,
Community Standards எ4ற
B[)S0 ST) ெசh6

டc<. இ[; ேப%R)S0 உIள ந< கண)
;கைள, எMதe ��iைலகT0, ேப%R) த_
காBகமாக5 தைட  656Q< எ4பைத நா<
ெதJM: ெகாIளலா<. உ[கr);8 XரeைனகI
இ0லாத ேபா:<, இ: ேபா4ற XJcகr);e
ெச4`, இவ_ைற அlM: ெகாIவ: ந0ல:.

இMத ஆ!Q +Cவத_;I, 100 
இM6ய ர/0ேவ iைலய[கT0,

ெபா:ம)கr); அ6ேவக இலவச ைவ
X இைண8R தHவதைன {;I i`வன<
இல)காக) ெகா!QIள:. ஏ_கனேவ
+<ைப உ?பட \ல iைலய[கT0, இMத 
வச6 வழ[க8ப?ட:. ெச4ற மாத< ேமg<
ஐM: iைலய[கT0, இலவச இைணய ைவ X
இைண8R வழ[க8ப?QIள:. உ�ெஜ/4,
ெஜh�D, ப?னா, ;வஹா56 ம_`< 
அலகாபா5 இர/0ேவ %ேடஷ4கT0, இMத 
அ6ேவக இலவச இைணய ைவ X இைண8R
வழ[க8பQSற:.

இM6ய ர/0ேவ i`வன564,  Jவான
ைபபD ெந?ெவாD) க?டைம8X4 உத Uட4
இMத வச6 ம)கr); வழ[க8பQSற:.
+<ைபெச4?ர0%ேடஷN0ம)கTடzHM:

ெப_ற ெபH5த ஆதர ைன அQ5:,
+<ைப/0 இய[;< ம_ற %ேடஷ4கTg<
இMத வச6  Jc பQ5த8பQSற:. ஒjெவாH
வார+<, ஏற5தாழ 2.5 ல?ச< ேபD இMத
வச6ைய8 பய4பQ56 வHS4றனD. இMத
ஆ!Q +Cவத_;I, இMத ேசைவ/ைன8
பய4பQ5:ேவாD எ!V)ைக ஒH ேகாCயாக
உயD5த இல); ைவ)க8ப?QIள:.

த_ேபா:, +<ைப ெச4?ர0, Rேன,
RவேனxவD, ேபாபா0, ரா�\, ெரh�D,
 ஜயவாடா, கeேச;டா, எDணா;ள< 
ஜ[ஷ4,  சாக8ப?Cன<, ெஜh�D, பா?னா,
;வஹா56, உ�ெஜ/4 ம_`< அலகாபா5 
ஆSய நகர[கT0 உIள %ேடஷ4கT0, 
{;I, இM6ய ர/0ேவUட4 இைணM: 
அ6ேவக இலவச இைணய இைண8Xைன
வழ[;Sற:.

ேம@/ ஐ6) "ேடஷ'கD5 இலவச ைவ H
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ேப%R) தள5ைத நம)ெகன உHவா)S, ந<
ந!பDகrட4 உற னDகrட4 பSDM:

ெகாISேறா<. நா< ந< ேப%R) கண)S0
உIள தள< ெச4றா0, ந< ந!பDகI ப6c ெசh
தைவ எ0லா< வJைசயாக) Sைட)S4றன.
\ல ேவைளகT0, ந< ந!பDகI ெபயDகT0
ST) ெசh:, அவDகT4 தள< ெச4`, அவD
கைள8 ப_lய {Qத0 தகவ0கைள8 ெபற,
அவDகT4 Timeline ப)க5ைத8 பாD)Sேறா<.
இேத ேபால ந< ப)க56ைனU< அவDகI
பாD56H8பாDகI அ0லவா? யாெர0லா< ந<
’ைட<ைல4’ ப)க56ைன8 பாD56H8பாDகI
எ4` அlய நம); ஆவலாக இH);<. அத_
கான வm+ைறகைள) uேழ தM:Iேள4.

இ: ;l5:5 ேதCய ேபா:, U ?GX0 \ல
 Cேயா பட[கr<, இைணய தள[கT0 \ல
8ள) இ4 ெசயBகr< Sைட5தன. ஆனா0,
அைவ எ:c< சJ யாக இய[க 0ைல. \ல
ெசயBகI, \ல XரcசDகT0 ம?Qேம இய[
Sன. \ல 8ள) இ4 RேராSரா<கைள ேப%R)
iDவாக< தைட ெசhத:. uேழ தM:Iள ;l8
RகI,  Cேயா பட< ஒ4l0 கா?ட8ப?Q
இHMதன. அைவ ெவ_lகரமாக இய[Sயதா0,
இ[; தர8பQS4றன.

இத_;, ;ேரா<, ெமா}0லா பயDபா)%
ம_`< இ4டDெந? எ)%RேளாரD ஆSய Xர
cசDகைள8 பய4பQ5தலா<. நா4, ;ேரா<
XரcசD பய4பQ56, இeெசய0பா QகI சJ
யாக இய[;வைத உ`6 ெசhேத4.

+தB0, ேப%R) தள< ெச4`, உ[கr
ைடய ப)க56ைன5 6றM: ெகாIr[கI.
உ[கI தள< ’ைட<ைல4’ ப)க560 இH)
க?Q<. இ[; இட:Rற< காBயாக உIள
இட5ைத5 ேதDc ெசh: ெகாIr[கI.
ஏேதv< B[) இH);< இட< எ4றா0,
அ60 ST) ெசhதcட4, அMத ;l8X?ட
ப)க56_; அைழ5:e ெச0ல8பQ|DகI.
எனேவ, காBயாக உIள இட< ேதDMெதQ5:,
ைர? ST) ெசh:, Sைட);< ெமv ைன)
கவN)கc<.

இ60 View Page Source எ4ப60 ST) ெசh-
6டc<. உட4, பல ;l�QகI iைறMத ஒH
tளமான ப)க< ஒ4`, R6ய ேட8X0 6ற)
க8பQ<. இ[;, உட4 Ctrl + F uகைள அf5

தc<. ெதாடDM:,
;ேரா< XரcசD
எN0, வல: ப)
கமாக, ேமலாக
ஒH t!ட க?ட< 
கா?ட8பQ<. இ:
ஒH ேதட0 க?ட< 
எ4ப: ந< அைன
வH);< ெதJU<.
இேத வைக க?ட<, 

ெமா}0லா XரcசD எN0, இட: uழாக) 
Sைட);<. இ60, “initialchat” என ேம_ேகாI 
;lகI இ0லாம0 ைட8 ெசh: எ!டD த?-
டc<. உட4, இMத ெசா_கI உIள இட< 
வ!ண560 கா?ட8ப?Q, ெதாடDe \யாக
\ல எ!கI கா?ட8பQ<. இMத எ!கr)
;JயவDகI தா4, உ[கI ேப%R) தள564
ைட< ைலைன8 பாD5த வDகI. அC)கC பாD5
தவDகT4 எ! +தலாவதாக) கா?ட8பQ<.

இMத எ!ைண அ8பCேய கா8X ெசh:,
XரcசJ0 R6ய ேட8 ஒ4ைற5 6றM: அ60,
faceboom.com/ என +கவJ ைட8 ெசh:
ெதாடDM:, கா8X ெசhத எ!ைண ஒ?C

எ!டD த?Cனா0, உ[கI ேப%R) தள56ைன
அC)கC ெச4` பாD5த ந!பJ4 ேப%R)
தள8 ப)க< கா?ட8பQ<. t[கI அைம5த எ!
இHMத இட560, உ[கI ந!பJ4 ேப%R)
ெபயD கா?ட8பQ<. இேத எ!ைண ேதட0
க?ட560 அைம5: எ!டD த?Cனா0, அவD
பாD5த அைன5: நா?கr< கா?ட8பQ<.

இேத ேபா0, ம_ற எ!க ைளU< கா8X 
ெசh:, XரcசJ4 +கவJ) க?ட560,
faceboom.com/ என ைட8 ெசh: ெதாடDM:
அMத எ!ைண ைட8 ெசh: எ!டD த?ட, 
உ[கI தள56ைன8 பாD5த ந!பDகைள)
காணலா<.

உ[கO ேப"$% தள2ைத+ பாI2தவIகO
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இைணய< உலா வர நம); XரcசD ஒ4`
ேதைவ8பQSற:. XரcசDகைள) க?டண<
ெசg56 யாH< வா[;வ60ைல. இலவச
மாக, இைணய தள[கTBHM: ஏேதv<
ஒ4ைற5 தர ற)க< ெசh:, க<8G?டJ0
ப6M: இய)S) ெகாIளலா<. இவ_l4 
ெசய0பாQகr)Sைடேய ஏேதv< ேவ`பாQ
உIளதா என யாH< பாD8ப 60ைல. ஒ4ைற8
பழ)S) ெகா!Q ?டா0, ெதாடDM: அத
ைனேய பய4பQ5:< பழ)க< ந<zைடேய
உIள:. ஏேதv< ஒH Xரeைன ஏ_ப?டா0,
Xரcசைர மா_`வதா0 ந< பா:கா8R அ6
கமா;< எ4றா0, Xரeைன);5 �Dc ஏ_
பQ< எ4றா0, உடேன நா< ேவ` Xர cச
H); மாl) ெகாISேறா<. ஆனா0, யாH<
இவ_l4 இய)க +ைறகT4 த4ைமகT0
உIள ேவ`பா?C4 காரணமாக, Xரcசைர5
ேதDMெதQ8ப60ைல. இH8Xv< இMத
XரcசDகTைடேய ;l8X?Qe ெசா0g<
அள _; ேவ`பாடான ெசய0 த4ைமகI 
உIளன. இைணய560 Sைட);< uேழ ;l8
X?QIள ப5: XரcசDகT4 ெசய0+ைற
கr)Sைடேயயான ேவ`பா?Cைன இ[;
காணலா<. அMத ப5: XரcசDகI uேழ ;l8X
ட8ப?QIளன: Avant Browser, Chrome, Deepnet
Explorer, Firefox, Internet Explorer, Maxthon, Opera,
Safari, Torch ம_`< SeaMonkey.

ேவகமான இைண(): XரcசD ஒ4ைற
இய)க5 ெதாட[Sயcட4, அ: இைணய560
இைணU< ேநர56ைன இைணய இைண8X0
ஆhc ெசhதேபா:, ெமா}0லா 4
பயDபா)% zக) ;ைறவான ேநர560 இைண8
Xைன8 ெப_` ெசய0ப?ட:. இத4 இைண8R
ேநர< 1.55  நாCகI. இதைன அQ5: ;ேரா<
XரcசD, 1.56  நாCகT0 இைணM: ெசய0ப?
ட:. சபாJ 1.85  நாCகT0 இைணMத:.

இMத ேசாதைனைய ஒjெவாH XரcசJg<
ப5: +ைற, %டா8 வா?e ெகா!Q ேசாதைன
ெசhய8ப?ேட இMத +CcகI அlய8ப?டன.

XரcசD ெசய0பட5 ெதாட[Sய6BHM:,
ஓD இைணய தள< ெச0வத_கான ேநர< அQ5:
கண)Sட8ப?ட:. இ60 டாDe XரcசD 2.8
 நாCகTg<, பயDபா)% 3.2  நாCகTg<,

ஆ8பரா 3.29  நாCகTg< தள< ெச4றன.
ம_றைவ எ0லா<, ேமேல கா?Cய ேசாதைன
கT0 ேவக< ;ைறவாகேவ ெசய0ப?டன.

இயIகQைறைமIS ஈ: ெகா:UதV: ேமேல
ெசா0ல8ப?ட ப5: XரcசDகr<, க<8G?
டJ4 ஆ8பேர?C[ \%ட[கT0 எjவா`
ெசய0பQS4றன எ4`< ேசாதைன நட5த8
ப?ட:. அMத வைக/0, அைன5: ப5: Xரc
சDகT4 ெசய0பாQகTைடேய ெபJய அள 0
ேவ`பாQ இ0ைல. அைன5:<  !ேடா%
இய)க56ைன ச8ேபாD? ெசhதன. Avant
Browser, Deepnet Explorer, Internet Explorer, ம_`<
Torch த ர ம_றைவ ேம) இய)க560 ெசய0
ப?டன. Chrome, Firefox, Maxthon, ம_`< Opera
ஆSய நா4;< ஆ!?ராh? இய)க560 \ற8
பாக இய[Sன. Chrome, Maxthon, Opera, ம_`<
Safari ஆSய நா4; ம?Q< ஐ.ஓ.எ%. இய)
க560 ெசய0ப?டன.

ெதாWV X2ப உதY: ெபா:வாகேவ,
இைணய XரcசDகT4 இய)க +ைற ;l5:
அைனவH< ெதJM: ைவ5:Iேளா<. இத_;) 
காரண<, இMத XரcசDகT4 ெச?C[%
+ைறகI ெதTவாக) கா?ட8ப Qவேத.
ேமg<, இMத XரcசDகT4 இய)க< ;l5:
நா< Xரeைனகைள எ6D ெகாIைக/0, நம); 
உத ட பல இைணய தள[கI உIளன. இவ_-
lடzHM: நா< பலவைக உத கைள8 ெபற
+CSற:.

இH8Xv<, இMத XரcசDகI, பயனாளD
கr); உத ட, இைணய56ேலேய உத ,
பயனாளDகI ;f அைம8R, அC)கC ேக?-
க8பQ< ேகI கr< ப60கr< (FAQ) எ4ற
XJc ம_`< z4 அ�ச0 வm உத என8
பல வைககT0 உதcS4றன. அவா!? Xர
cசD த ர ம_ற அைன5: 9 XரcசDகr<
இைணய560 பயனாளDகI வmகா?C (online
user guide)/ைன அைம5: வழ[;S4றன.
Tutorials என8பQ<  ள)க ;l8Rகைள,
அவா!? XரcசD ம_`< �8ெந? எ)%R
ேளாரD த ர ம_ற அைன5:< தHS4றன.

ேமேல தர8ப?QIள ;l8RகT4 அC8ப
ைட/0, நா< நம);5 ேதைவயான Xரcசைர5
ேதDMெதQ5:8 பய4பQ5தலா<.

இலவச Hர\சIகDைடேய எ'ன ேவRபா^?
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 !ேடா%, ஆ8XI ேம), ஐேபா4, ஐேப?
ம_`< ஆ!?ராh? சாத ன[கT0, ெசய-

BகI இய[S) ெகா!CH);<ேபாேத, எMத
ெசய0பா?ைடU< ெதாடராம0,  ) S5:
i_ப: ேபால i_கலா<. இைவ ெதாடHமா?
எ4ற ேகI ); நம);8 ப60 Sைட)கா:.
இவ_ைற �C ?Q, X4னD 6றM: இய)
கc< எMத வmU< Sைட)கா:. இத_காக,
இய)க560 இH);< ம_ற RேராSரா<கT4
இய)க5ைத i`56, க<8G?டைர w �? ெசh
வ:< ேநர5ைத |ணC);< +ய_ \யா;<.
அ8பCயானா0, இவ_ைற எ8பC5தா4 �Q
வ:? எ4ற ேகI எfSற:. அத_கான,
ெசய0பQ5த) {Cய \ல வmகைள இ[;
காணலா<.

ஒjெவாH ஆ8பேர?C[ \%ட+<, இ: 
ேபால எMத வm/g< ெச0லாம0, இய[-
காம0 i_;< அ8Tேகஷ4கைள, வg)க?டா
யமாக i`5த \ல வmகைள) ெகா!QIளன.
அMத வmைய8 X4ப_l இMத RேராSரா<
கைள �C ?டா0, X4 s!Q< இய);<
ேபா:, சJயாக அைவ இய[க5 ெதாட[;<.
அMத வmகI எைவ என) காணலா<.

1. ஐேபா$ ம[\] ஐேப2: இய[S) ெகா!
CH);< அ8Tேகஷ4 ஒ4ைற ஐேபா4 அ0
ல: ஐேபC0, வg)க?டாயமாக i`5த, ேஹா<
ப?டைன இH+ைற அf5தc<. இ: உடேன,
இய[S) ெகா!CH);< அ8Tேகஷ4கT4
ப?Cயைல) கா?Q<. இட< வலமாகe ெச4`,
எMத அ8Tேகஷைன வg)க?டாயமாக i`5த
ேவ!Qேமா, அதைன5 ேதDMெதQ)கc<. அMத
அ8Tேகஷvைடய த<8ெநh0 பட56ைன5
ெதா?Q, ேம0Rறமாக இf5:, 6ைர); அ8பா0
 ?Q ?டா0, அ8Tேகஷ4 இய[;வ: i`5
த8பQ<. அQ5த +ைற, இய)க8பQ<ேபா:,
அ8Tேகஷ4 சJயாக இய[S ெசய0பQ<.
இjவா` i`5:வதனா0, இய)க +ைறைமகI
ேசj ெசhய8பQவ: இ0ைல. ேமg<, t[கI
அMத RேராSராzைன இய)க8 ேபாவ: இ0ைல
எ4றாg< அ8பCேய  ?Q டலா<. ஆனா0,
அ8Tேகஷ4 ஒ4`, இjவா` +ைறய_ற
+ைற/0 i4` ேபாவ: சJய0ல. அதைன,
இjவா` i`5:வேத சJயான வm.

2. ஆ`2ராb2: அ8Tேகஷ4கைள
ஆ!?ராh? இய)க560 i`5 :வத_கான
வm recent app switcher �ைல8 பய4பQ5:
வ:தா4. \ல சாதன[கT0, அ!ைம/0
பய4பQ5 6ய அ8Tேகஷ4கைள) கா?Q<
ப?ட4 இH)கா:. அMத சாத ன[கT0,  
ேஹா< ப?டைன5 ெதாடDM: அf56, இMத 
ெசய0பா?Cைன ேம_ெ காIளலா<. இ[;< 
அ8Tேகஷvைடய த<8 ெநh0 பட< அ0
ல: ப? CயB0 அத4 ெபயைர5 ெதா?Q
இf5: 6ைர); ேமலாக  ? Q டலா<. அ8
Tேகஷ4 �ட8ப?Q, அQ5த +ைற இய)க8
பQைக/0, R6யதாh5 ெதாட[க8பQ<.

ஐ,ஓ.எ%. \%ட560 ேம_ெகா!ட:
ேபால, ஆ!?ராh? சாதன[கT0 வg)க?
டாயமாக ஓD அ8Tேகஷைன i`5:வதைன
ேம_ெகாIள) {டா:. ஆ!?ராh? \%-
டேம, அ: ேபாலe ெசய0பQ< அ8 Tேகஷ4
கைள iDவS56Q<.

3. Y`ேடா4:  !ேடா% இய)க560,
இ: ேபால உைறM: i_;< அ8Tேகஷ4கைள
+fைமயாக i`5த டா%) மாேனஜD (Task
Manager) �0 பய4பQSற:. டா%) மாேன
ஜைர5 6ற)க, பலH< Ctrl+Alt+Delete பய4பQ5
:வாDகI. ச_`  ைரவாக இதைன5 6ற)க,
டா%) பாJ0 ைர? ST) ெசh:, டா%)
மாேனஜD ஷாD? க? ேதDMெதQ5:8 பய4ப
Q5தலா<. அ0ல: Ctrl+Alt+Escape பய4பQ5
தலா<.  !ேடா% 8 \%ட560, இ4v<
ச_` வச6யான டா%) மாேனஜD தர8ப?
QIள:. இ60, எMத அ8Tேகஷைன i`5த
ேவ!Qேமா, அதைன5 ேதC, ‘End task” ப?
டைன அf56னா0 ேபா:<.  !ேடா% 8
\%ட560, டா%) மாேனஜJ0, “Store apps”
பய4பQ56 அ8Tேகஷைன i`5தலா<. அ0
ல:, +ர!Q XC);< அ8Tேகஷ4  !
ேடா 4 6ைர/0, ேமலாக  ரைல ைவ5:,
uழாக இf5: டலா<. அ8Tேகஷ4 ஒH
த<8 ெநh0 படமாக மா`< வைர இf5:  ட
ேவ!Q<. அ0ல:, த<8ெநh0 பட<, அ8T
ேகஷ4 ைடலாக மா`< வைர இf5:, X4
 ?Q ட ேவ!Q<.  !ேடா% அதைன
i`56 Q<.

ெசயPகைள
உடேன QR2தலா/
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ேவ"# ேட&ைள) &*+க
ேவD? டா;ெம!?C0 \ல ேவைளகT0

ெபJய அள 0 ேடXைள அைம5:
 Qேவா<. அத4 X4னD, அதைன8 XJ)க
+ய_\5தா0, அத_கான வm எT60 Sைட)
கா:. பல ேவைளகT0, பலH<, பQ)ைக
வJைசகைள) கா8X ெசh:, X4 ேவெறாH
இட560 ேப%? ெசh:, R6ய ேடXைள
உHவா);வாDகI. பைழய ேடXTBHM:

t)க8ப?ட ெந?Q வJ ைசகைள, அm5: Q
வாDகI. இத_;8 ப6லாக, ேவD?, இ: ேபால 
ேடXைள8 XJ8பத_;, எTய வm ஒ4ைற)
ெகா!QIள:.
1. ஏ_கனேவ அைமMத ேடXT0, எMத

பQ)ைக வJைச/BHM: ேடXைள8
XJ5: அைம)க ேவ!Qேமா, எMத வJைச
R6யதாh அைமய இH);< ேடXT4
+த0 வJைசயாக அைமய ேவ! Qேமா,
அ60 கDசைர) ெகா!Q ைவ)கc<.

2. அQ5: J8பN0, Layout ேட8Xைன ST)
ெசh6டc<. (இMத ேட8, ேடXI உIளாக
கDசD அைம)க8ப? CHMதா0 தா4 கா?ட8
பQ<)

3. இ[; Merge ;�8X0 Split Tool எ4ப60
ST) ெசh6டc<.
இ8ேபா: ேவD?, t[கI கDசைர ைவ5த 

வJைச); ேமலாக வழ)கமான வC 0 பாரா
ஒ4ைற அைம);<. ேமலாகc<, uழா கc<
இர!Q ேடXIகI Sைட);<. இவ_ைற5
தN5தNேய t[கI பய4பQ56) ெகாI
ளலா<.

மா/தலாக) ப+க எ4க5
ேவD? ெதா;8X0 உHவா)க8ப?ட டா;
ெம!?கT0 ப)க எ!கைள எTதாக இQ
Sேறா<. ெமv பாJ0 ெச4` இ4ெஸD?
ST) ெசh: Page Numbers ேதDMெதQ5தா0
Sைட);< ெமv 0 ந<  H8ப8ப?ட 
இட560 ப)க எ!கI ேதா4 ̀ <பC ெசh:
 டலா<. இMத ப)க எ!கI இல)க[களாக5
தா4 இH);<. இவ_ைற எ!கr)கான ெசா_
களாக ைவ5:) ெகாIளe \லH); ஆவலாக

இH);<. அMத ஆைசைய8 �D56 ெசh6ட
u�)க!டபC ெசய0படc<.
1. வழ)க<ேபால ப)க எ!கைள இைண)-

கc<.
2. அத4 X4 ப)க எ!¡);Jய ¢0ைட5

ேதDMெதQ)க ேவ!Q<. இத_; ப)க எ!
அHேக கDசைர) ெகா!Q ெச4` இH-
+ைற ST) ெசh6டc<. ப)க எ! ேப�
ெஹடD அ0ல: R?டJ0 தா4 இH);<.
இ8ேபா: அMத இட< +fவ:< ேதDM
ெதQ)க8ப?Q RITகI ெகா!ட ேகாQ-
களா0 க?ட< க?ட8ப?Q கா?ட8பQ<. 
இ60 எ! இH);<.

3. இN இMத எ!¡)கான ¢0ைட5 ேதDM-
ெதQ)க ேவ!Q<. அ: எ[ேக இH) Sற:
எ4` ேக?S£Dகளா? இMத எ! அHேக கD
சைர) ெகா!Q ெச4` ¤8?+எ89 அf5-
தc<. எ!¡)கான ¢0Q Sைட);<.
¢0Q ேதDMெதQ)க8ப?Q Sேர கலJ0
கா?ட8பQ<. ¢0C0 PAGE எ4` ெதJU<.
இ: தா4 அதvைடய ;l�Q.

4. இN இMத ;l�?C_;8 ப6லாக \* CardText 
என ைட8 ெசh6டc<.

5. X4 s!Q< எ89 u அf56னா0 எ! இல)
கமாக இH8ப: மா_ற< ெப_` எf560
Sைட);<. எQ5:) கா?டாக +த0 ப)க560
1 – எ4பத_;8 ப6லாக One என இH);<.

ேட&ைள 67ைமயாக அ:+க
ேவD? டா;ெம!?C0 ேடXI ஒ4ைற உH-

வா);S£DகI. X4 அதைன +fைமயாக
t)க iைன)S£DகI. ேவD? RேராSரா< இத_
ெகனe \ல வச6கைளU< வmகைளU< தM:I
ள:. அைவ:
1. +f ேடXைளU< ேதDMெதQ)கc<.
2. J8பN0, Layout ேட8 ெச0லc<.
3. Rows & Columns ;�8X0 Delete எ4ப60

ST) ெசh6டc<.
4. அQ5: Delete Table அ0ல: Delete Rows

எ4ப60 ST) ெசh 6டc<.
இ4ெனாH வm: J8பN0 ேஹா< ேட8

Xைன அf565 6ற)கc<. இ60 Clipboard
;�8 ெச0லc<. ெதாடDM: Cut ஆ8ஷ4 ேதDM
ெதQ5: இய)கc<. இ[; Del ப?டv);
ம68XH)கா:. ஆனா0, பாரா ஒ4ைறU<
ேடXrட4 இைண5: ெட0 uைய அf5
6னா0, அ:c< ேசDM: அmU<.
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ேட#டா;< =ேழ ேகா?
எ)ெஸ0 ஒD) R)S0 ேட?டாைவ5 ேதDc
ெசh:, X4னD அC)ேகாQ)கான U ஐகா4 s:
அf56னா0, அ0ல: க!?ேரா0 + U அf5
6னா0, ேட?டா 4 uழாக ஒH ேகாQ அைம)
க8பQ<. இ: அC)ேகாQ அைம5தலா;<. ஒH
அC)ேகாQ);8 ப6லாக, இர!Q ேகாQகI
அைம)க ேவ!Q< எ4றா0, ¤8? uைய
அf56) ெகா!Q Underline �ைல அf5தc<.
இH ேகாQகI அைம)க8பQ<. இேத ேபால
பலவைக) ேகாQகI அைம)க, Format=>Cells
க?டைளைய ெகாQ5:, X4R Font ேடைப
அf568 பாH[கI. பல த அC)ேகாQகைள
Underline ப;6/0 காணலா<.

அல@கைள மாA/B வ:
பைழய எ)ெஸ0 ஒD) §?கrட4 பVயா_
`ைக/0, அ0ல: நா< பழகாத இட[கT
BHM: Sைட);< ஒD) §?கT0 s!Q<
பVயா_`ைக/0, அ60 உIள அல;கைள,
R6ய அல;கr); மா_ற ேவ!Cய ��iைல
ஏ_படலா<. அC)கண)S0 உIளைத s?ட-
H); மா_றலா<. கால4 எ4பைத B?டD என 
மா_ற ேவ!Cய6H)கலா<. இத_கான பாD+
லா ைன இ[; காணலா<.

எ)ெஸ0 ெதா;8X0 CONVERT எ4ற
ப[சைன) க?டைள வJ/0 ெகா!Q வM:,
எMத அல;கைளU< மா_றலா<. இMத
ப[சைன அைம)ைக/0 t[கI பாD+லா
எதைனU< அlM6H)க5 ேதைவ/0ைல.
எQ5:)கா?டாக Column B –/0 வJைசயாக
அC) கண)S0 ேட?டா ெகாQ5: ைவ5
6H)S£DகI. இதைன s?டD கண)S0
Column C /0 ெகா!Q வர ஆைச8பQS
£DகI. இN Column B–/0 ேட?டா உIள
ெச0கைள5 ேதDMெதQ)கc<. இ: B2 +த0
B8 வைர இH8பதாக ைவ5:) ெகாIேவா<.
+தB0 B2:B8 வைர/லான ெச0கைள5
ேதDMெதQ[கI. அQ5: C2:C8 ேதDM
ெதQ[கI. இ8ேபா: =CONVERT(B2,”ft”,”m”) 
என பாD+லா ைன ைட8 ெசh6டc<.
அQ5: Ctrl + Enter எ4ற இH uகைளU<
அf5தc<. இjவைக) க?டைள �ல<

பல வைகயான அல;கைள மா_l அைம)
கலா<. ைம0– S.s, கால4 – B?டD என
பல Sைட)S4றன. பார4¨? – ெச0\ய%
மா_ற56_கான பாD+லா இ8பC இH);<.
=CONVERT(68, “F”, “C”) ெச0\ய% – பார4¨?
பாD+லா =CONVERT(68, “C”, “F”) என அைமU<.
எ)ெஸ0 ெஹ08 ெமv ெச4` ம_றவ_
l_கான பாD+லா)கைள அைம)கc<. உ[
கTட< ப6ய8ப?QIள எ)ெஸ0 CONVERT 
பாD+லா ைன, உ[கI க<8G?டJ0 உIள
எ)ெஸ0 ெதா;8R எQ5:) ெகாIள 0ைல
எ4றா0, Analysis ToolPak – ைன உ[கI க<8
G?டJ0 இ4%டா0 ெசh: X4னD பய4ப
Q5தc<.

ஆD#+F)# க#டைளக5
எ)ெஸ0 ெதா;8X0 ஆ0?+¤8? uகrட4
ப[ச4 uகைள அf56னா0 ேம_ெ காIள8
பQ< ெசய0பாQகைள இ[ேக பாD)கலா<.

F1+ALT+SHIFT : R6ய ஒD) §? ஒ4` 6ற)
க8பQ<.

F2+ALT+SHIFT : அ8ேபா: ெசய0ப?Q)
ெகா!CH);< ஒD)R) ேசj ெசhய8பQ<.

F3+ALT+SHIFT : ெந?Q ம_`< பQ)ைக
வJைச ேலXIகI பய4ப Q56 ெபயDகைள 
உHவா)கலா<. 

F6+ALT+SHIFT : ஒ4`); ேம_ப?ட ஒD)R)
 !ேடா)கI 6ற)க8ப? CH8X4 த_ேபா
ைதய ஒD)R)S_; +Mைதய ஒD)R)  !ேடா
6ற)க8பQ<.

F9+ALT+SHIFT : 6றM6H);< அைன5: ஒD
©?கTg< அைன5: ஒD) R);கTg<
அைன5: கா0;ேலஷ4கr< ெசய0பQ5
த8பQ<.

F10+ALT+SHIFT : %மாD? ேட)S_கான
ெமv ம_`< ெமேச� 6ற)க8பQ<. ஒ4
`); ேம_ப?ட %மாD? ேட) 6ற)க8ப? C
HMதா0 அQ5த ேட) ெச4` அத_கான ெமv 
ம_`< ெமேச� 6ற)க8பQ<. 

F11 +ALT+SHIFT : ைம)ேராசா8? %SJ8
எC?டD 6ற)க8பQ<.

F12 +ALT+SHIFT : XJ!? டயலா) பா)% 
6ற)க8பQ<.
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ப0ேவ` ந|ன வச6கrட4 {Cய %மாD?
ேபா4 ஒ4ைற, ேசாN i`வன<, எ)%

¢Jயா வJைச/0 ெவT/?QIள:. இத4
ெபயD எ)%¢Jயா இ4 �ய0 Xளா) (Xperia E4
Dual Black)

இத4 அ6க ப?ச  ைல �.7,200.
இ60 தர8ப?QIள 5 அ[;ல ஐ.X.எ%.

ெகபா\Cj டe %Sw4 540 x 960 X)ெஸ0
அடD56Uட4 உIள:. நா4;  ர0கT0
இய)க) {Cய ம0?C டe வச6 ெகா!QIள:.
6ைர/4 பா:கா8X_;, uற0 ஏ_பQ5த +C
யாத Sளா% அைம)க8ப?QIள:. எ%.எ<.
எ%., எ<.எ<.எ%., இ4%ட!? ெமேச�சD,
இெம/0, Rx ெம/0 ஆSய வச6கI Sைட)
S4றன. டா;ெம!?  GவD இH8பதனா0,
ேபாNேலேய டா;ெம!?கைள8 பC)கc<
6H5தc< +CSற:. இர!Q �.எ%.எ<. \<
கைள இ60 இய)கலா< எ4ப: இMத %மாD?
ேபாN4 \ற8பா;<. இத4 பJமாண< 137 x
74.6 x 10.5 zs. எைட 144 Sரா<. இத4 ரா<
ெமமJ 1 �.X. %ேடாேர� 6ற4 8 �.X.
இதைன ைம)ேரா எ%.C. காD? ெகா!Q 32
�.X. வைர அ6க8பQ5தலா<. ெந?ெவாD)
இைண8X_; �.X.ஆD.எ%., ைவ X, Rr�5,
U.எ%.X. ெதாm0 K?ப[கI இய[;S4றன.
இத4 X4Rற) ேகமரா 5 எ<.X. 6ற4 ெகா!
ட:. +4Rற) ேகமரா 2 எ<.X.6ற4 ெகா!ட
தாக உIள:. இத4 \8ெச? Mediatek MT6582
. 1.3 Sகா ெஹD?% ேவக560 இய[;<
இMத ;வா? ேகாD \8ெச? ேகாDெட)% ஏ 7
வைகையe ேசDMத:. ஆ8பேர?C[ \%ட<
ஆ!?ராh? S? ேக?.

ஆD.C.எ%. சc!? \%ட< ெகா!ட 
எ8.எ<. ேரCேயா, லc? %¢)கD, 3.5 zs

ஆCேயா ஜா) ஆSயைவ  இைச ர\கDகr);
வச6ைய5 தHS4றன.

இத4 ேப?டJ ேபாNேலேய இைண)க8
ப?QIள:. ெவTேய எQ)க இயலா வ!ண<
அைம)க8ப?QIள:. இMத B56ய< அய4
ேப?டJ 2,300 mAh 6ற4 ெகா!ட:. 552
மV ேநர< z4 ச)6ைய5 த)க ைவ) Sற:.
ெதாடDM: 12 மV ேநர< ேப�< வச 6ைய)
ெகா!ட:.

இMத %மாD? ேபாN4 அ6க ப?ச  ைல
�.7,200.

ேசா` எ%"aYயா இ4 cய5 Hளா%
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zக) ;ைறMத  ைல/0 இய[;< %மாD?
ேபா4கைள5 ேதQேவாH); ந0ல 

ப6லாக, ெஸ4 i`வன<, த4 அ?ைமயD கDj
எ4v< ேபாைன (Admire Curve) வCவைம5:
ெவT/?QIள:. இத4 அ6க ப?ச  ைல
�. 3,300 ம?Qேம.

இMத ேபாN4 6ைர 4 அ[;ல அள 0,
C.எ8.C. ெகபா\Cj டe %Swனாக உIள:. 
ம0?C டe வச6U< இைண)க8ப?QIள:.  
\8 ;வா? ேகாD த4ைம உைடய:. எ%.எ<.
எ%., எ<.எ<.எ%., இெம/0, Rx ெம/0 
ஆSயைவ Sைட)S4றன. எ<X3 ம_`<
எ<X 4 XேளயD, டா;ெம!?  GவD,
ேபா?ேடா எC?டD ஆSயைவ இMத மாட0
ேபாைன ெசய0 ம68X0 உயD5:S4றன. 
இ60 இர!Q \<கைள இய)கலா<.

இத4 ரா< ெமமJ 512 எ<.X. %ேடாேர�
ெமமJ 4 �.X. இதைன 32 �.X. வைர
உயD56) ெகாIளலா<. இத4 X4Rற) 
ேகமரா 3.2 எ<.X. ம_`< +4Rற) ேகமரா 
2 எ<.X. 6றvடv< இய[;S4றன. இத4
ேப?டJ 2000 mAh 6ற4 ெகா!ட:.

அைன5: iைல ம)கr);< த4 ெமாைப0 
ேபா4கI ெச4றைடய ேவ!Q< எ4`

இல); ைவ5:Iள சா<ச[ i`வன<, 
அ!ைம/0,�.1,300அ6கப?ச ைல/?Q,
இர!Q \<கT0 இய[;< ெமாைப0 ேபா4
ஒ4ைற  _பைன); அl+க8பQ56UIள:. 
இ: ஒH 2� ேபா4. இர!Q �.எ%.
எ<. zN \<கைள இய)கலா<. பாD
வC 0 அைமM:Iள:. 6ைர 1.5 அ[;ல
அள 0 C.எ8.C. வைக/லான:. கர4\

மா_l) கா?Q< ெசயB ம_`< ைடமD 
இய[;S4றன. லc? %¢)கD ம_`< 3.5
zs ஆCேயா ஜா) தர8ப?QIள:. எ8.எ<. 
ேரCேயா இய[;Sற:. U.எ%.X. ேபாD?
தர8ப?QIள:. எf5:கr< எ!கr<
ெகா!ட u ேபாD? உIள:. இர!Q ேப!?
அைலவJைசகT0 இய[;< இMத ேபா4,
;ைறMத  ைல/0 ெமாைப0 ேபா4 வா[க 
6?டzQபவDகr); இMத ேபா4 சJயான 
ஒ4றா;<.

ெஸ' அKைமயI கIf

சா/ச[ H 105



6-6-201616

ெமாைப0 ேபாv)கான \<கT0, +தB0 
1991 ஆ< ஆ!Q +f அள லான \< 85.60
zstள560ெவTவMத:.இதைன (1FF)
என அளc {`வாDகI. அQ5:,
19960, (2FF) தர அள 0,
25 zs tள560, zN
\< 19960 ெவTயான:.  
ைம)ேரா \< ((3FF)), 2003
ஆ< ஆ!C0, 15 zs
அள 0 ெவTயான:. 
நாேனா \< ((1FF)) எ4ற
வைரயைற அள 0, 12.30
zs tள560, 2012 ஆ<
ஆ!C0 ெவTயான:. +த0 

�4` \<கr);< தCம4 0.76 zs
ஆகc<, நாேனா \< தCம4 0.67 zs 
ஆகc< உIள:. இMத தகவ0 ெதாm0 
K?ப உலக560, ஏற5தாழ கடMத

25 ஆ!Qகளாக, மாறா iைல/0
உIள: இMத ெமாைப0 \< 

தா4. +த0 +தB0
வMத (1FF) வைரயைற
ெகா!ட \< ஒH SெரC? 

காD? அள 0 இHMத:.
X4னD, இத4 tள, அகல<
தா4 மாl உIளேத
த ர, இத4 வCவ<
மாறேவ இ0ைல.

h/கD' வைக

ம56ய iைல/0, அைனவH);<
க?QபCயா;<  ைல/0, அ!ைம/0

%மாD? ேபா4 ஒ4ைற லாவா i`வன< 
 _பைன); அl+க8பQ56UIள:. இத4
ெபயD லாவா ஏ 72 (Lava A 72). இத4 அ6க
ப?ச  ைல �.6,000.

ஐM: அ[;ல அள 0, ெகபா\Cj
டe %Sw4 6ைர, ம0?C டe வச6Uட4 
தர8ப?QIள:. இத4 ரா< ெமமJ 1 �.X.
%ேடாேர� ெமமJ 8 �.X. இதைன ைம)ேரா
எ%.C. காD? ெகா!Q 32 �.X. வைர
உயD56) ெகாIளலா<.

இர!Q \<கைள இய);< 6ற4 ெகா!ட
இMத %மாD? ேபாN0 ;வா? ேகாD 8ராசசD
தர8ப?QIள:. இத4 ஆ8பேர?C[ \%ட< 
ஆ!?ராh? 5.1. லாB பா8. இதைன ப68R 

6 மாDxமலாh); உயD56) ெகாIள வச6
தர8ப?QIள:. எ%.எ<.எ%. ம_`<
இெம/0 வச6கI உIளன. எe.C.எ<.எ0. 
XரcசD இய[;Sற:.

+4ப)க+<, X4 ப)க+< இய[;<
இர!Q ேகமரா)கr< 5 எ<.X. 6றvட4
இய[;S4றன.

எ<X3 ம_`< எ<X 4 XேளயD,
டா;ெம!?  GவD ஆSயன இத4 {Qத0
வச6களா;<. ெந?ெவாD) இைண8X_;,
2�, 3� ம_`< 4�, �.X.ஆD.எ%., எ?�,
ைவ X ம_`< Rr�5 ஆSய ெதாm0
K?ப[கI இய[;S4றன. அ)}லேராs?டD
ெச4சாD தர8ப?QIள:.

இத4 B56ய< அய4 ேப?டJ 2,500 mAh
6ற4 ெகா!டதாக உIள:. 

லாவா ஏ 72
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‘பவ] wச] ெம\’ பயனாள]கW4/ eZQfE J1
யதாகேவ தா" உSள.. @;ேடாB 8 ெப9E அள
@Z/ பய"பா)F, அ1க காலE இ,லா ததா,, 
இத" பல வச1கS நம4/0 ெத^யாமேலேய
இ9=.@)டன. Tக எHைமயான eைறO,,
அத" ஒqெவா9 வச1 /Q0.E தக வ,கைள4 
ெகா;ட க)Gைர Tக அ9ைமயான பாட4 க)G
ைரயாக உSள.. Tக_E ந"Q.

ேபரா. எ]. மாgIக ராஜ$, ேகாைவ.

ேபBJ4L, நE அ4க_;)Fைன' பா.கா4/E
வyகைளg CQய /Q'பாக0 த=தாfE, நg எ"ற 
@ள4கமாக அைம=.Sள.. தகவைல0 ெதHவாக
த=தைம4/ வாp0.கS. இ'பFேய, வா)B அ'
/v /Q0.E /Q'JகS தர_E.

எ$. hனா ராg, காைரIகாV.

த" @;ேடாB 10 ஆ'பேர)FV CBட0
1ைன' பயனாள]கS அைனவ9E ஏZc4
ெகாSள அைன0. வy கHfE ைம4ேராசா')
eயZCகைள ேமZெகா;G வ9Lற.. பைழய
ப1'JகS, /Q'பாக தZேபா. உgச01X94/E
@;ேடாB 7 பய"பாG, ஜூைல 154/S
Tகg CQய அள@, t9VL@GE. ஜூைல
294/' !"ன], @;ேடாB 10 இலவச
மாக4 Lைட4கா. எ"பதா,, மZற ப1'JகS
பய"பாG, ஓ^ல4க சத�த அள@, ம) Gேம 
இ94/E.

ஆJ. பாIயநாத$, kUqISs.

ேல'டா' ேப)ட^ பராம^'J க)GைரOைன
அF4கF jைன�)GE வைகO, !ரt^4க_E.
இதனா, ேம,jைல' பSH, உய] jைல' பSH
மாணவ]கS பயனைடவா]கS. ந"Q.

ேத. இைசராg, ேதவார].

இைணய01, இைண=.@)டா,, நEைம நாE
அைன0. வyகHfE கா'பாZQ4 ெகாSWE
eயZCகைள எG0ேத ஆக ேவ;GE. நE கE'
w)ட] எ"\E �)FZ/S, நாE அQயாம, வ9E 
19ட]கைள' !"ன] @ர)Gவெத"ப. Tக_E
Cரமமான ெசயலாL@GE. நE இழ'JE �)ெட
G4க eFயாததாL@GE. உVகS க)GைரO,
தர'ப)GSள வyகS யா_E நாE அைனவ9E
கைட'!F4க ேவ;Fயைவேய. T4க ந"Q.

பா. இளமL சKLர$, Lw(xJ.

yக'ெப^ய jcவனVகேள இ"c 4ளq) கE'
w)FV eைறOைன' !"பZQ, தVகS ேட)-
டா@ைன' பா.கா4L"றன. எனேவ, நம4/ 
இலவசமாக4 Lைட4/E இ=த வச1Oைன நாE
அைனவ9E பய"பG0த, உVகS ‘4ளq) கE'
w)FV’ க)Gைர வy கா)GLற.. ந"Q.

எ]. zUதாராம$, Lw{$ற|J.

ஆ'!S jcவனE இ=1யா@, த" வள]gC'
ப�கW4கான அfவலக01ைன அைம'ப.
நம4/E, அ=jcவன01Z/E ந"ைம த9E ெசய
லா/E. அரt, இ. ேபா"ற ெவHநா)G jc வ
னVகHடE, இV/ உSள த/1 உSளவ]கW4/
அ1க அள@, ேவைல தர'பட ேவ;GE எ"ற
jப=தைனைய4 க)டாயா மாக' !"பZற ேவ;-
Fய ஒ"றாக அைம4க ேவ;GE.

எ4.}ரபாகர$, LwெநVேவ�.

ஓ%_ ெபZற ேபராC^ய^", ேகEB /Q0த
ேகS@4/, @லாவா ̂ யாக, எ'பF அவ] ேக)/E
ேகEBகைள' ெபறலாE எ"c @ள4Lய.
தVகH" Cர0ைதயான ெசய,பா)Fைன4 
கா)GLற.. பாரா)GகS.

பா. ஏ"மைல, ெத$கா�.
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ேகS@: 1�ெரன எ" ேபBJ4 அ4க_;)F,
�ைழய eFய@,ைல. எ"ன ெச%தாfE, �;GE
லா4 இ" கா)C 1ைர கா)ட'பGLற.. எ"
கண4/ ெபய] மZcE பாBேவ]Fைனg ச^யா
க0தா" இ"J) ெச%. இய4/Lேற". இ9'
!\E கண4ைக0 1ற4க இயல@,ைல. இதZ
கான காரண0ைதYE, �]ைவYE த9மாc ேக)G4
ெகாSLேற".

எ$. ேவ�ேகாபாV, )q�ேச�.
ப60: ேப%R)S0 பயனாளDகைளe \)க

ைவ5:, அவDகI கண)S0 Kைழயாத வைக/0
மா_ற56ைன ஏ_பQ5:< %ேப< ஒ4` �ழ_
\/0 உIள:. இத4 காரணமாக t[கI தH<
iக�c ஏ_ப?CH)கலா<. ேமg< \ல வாசகD
கr< இ: ேபால எf6UIளனD. இ: ேபால
ஏ_பQைக/0 எ4ன ெசh6ட ேவ!Q< எ4`
இ[; பாD)கலா<. +தB0 www.facebook.com
தள56_;e ெச0லc<. t[கI Kைழய +Cய
 0ைல எ4றா0, லா) இ4 6ைர ெதாடDM:
கா?ட8பQ<. ேம0 வல: ப)க560, லா)
இ4 ெசhவத_கான க?ட[கI இH);<. இMத
உIªQ க?ட[கI uழாக, ெவTD tல வ!
ண560, “Forgot account” என இH);<. இ60
ST) ெசh6டc<. உட4, t[கI ஒH R6ய
6ைர) கா?\); அைழ5:e ெச0ல8பQ|DகI.
இ[; உ[கI ேப%R) அ)கc!?Qட4
ெதாடDRIள z4 அ�ச0 +கவJ அ0ல:
ெதாைலேப\ எ!ைண உIªQ ெசh6ட க?
ட[கI இH);<. இMத தகவ0கைள உIªQ

ெசh:, Search எ4ப60 ST) ெசh6டc<.
இ[; உ[கI பா%ேவDைட s!Q< அைம5
6ட வாh8R தர8பQ<. இMத வாh8R t[கI
ஏ_கனேவ ப6c ெசhத z4 அ�ச0 வmயாகe
சJ வழ[க8பQ<. உ[கI அ�ச0 +கவJ);
ஒH ;l�?Q எ! அv8ப8பQ<. அ0ல:
ெதாைலேப\/ைன அைம56HMதா0, ;l8
X?ட ெதாைலேப\); எ%.எ<.எ%. வmயாக
அMத எ! Sைட);<. இதைன8 பய4பQ56,
t[கI உ[கI GசD ேநz_; உJய பா%ேவD
Cைன மா_l அைம5:) ெகா!Q ெதாடDM:
பய4பQ5தலா<.

இ: ேபா4ற \)கலான iக�cகTB
HM: sள, ேப%R) அ)க c!?C_கான z4 
அ�ச0 +கவJ ம_`< ெமாைப0 ேபா4
எ!ைண அjவ8ேபா: சJயாக உIளதா என 
அ8ேட? ெசh: ெகாIள ேவ!Q<.

ேகS@: வ9E ஜூைல 29 வைர ம) Gேம,  
@;ேடாB 10 இலவசE எ"பதா,, இ=த ஜூ"
மாதE, @; 104/ மாற இ94Lேற". தZேபா.
@;ேடாB 7 மZcE எE.எB. ஆsB 2007 பய"
பG01 வ9Lேற". @; 104/ மாQய !"ன],
எE.எB. ஆsB �;GE இ"Bடா, ெச% 1ட
ேவ;Gமா? அதZ/ எ"iடE FB4 இ,ைல.
எ"ன ெச%1டலாE?

ஆJ. சKLரா பாJU Lப$, உ:மைல.
ப60: இ: ;l5: ஏ_க னேவ, ேகI ப60

ப;6/0 எf6 இH)Sேற4.  !ேடா% 

–டாIடJ ெப. சKLர ேபா4 – ேகGY – பLV
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10, ைம)ேராசா8? i`வன564 அ8ேட?
ைப0கI வmயாக உ[கI க<8G?டJ0
அைம)க8பQ<. அ8ேபா:, t[கI த_
ேபா: க<8G?டJ0 உIள அைன5: Rேரா
Sரா<கr<,  !ேடா% 100 இய[;<பC
அைம)க8பQ<. \ல RேராSரா<கI ம?Q<
Sைட)கா:. அைவ எைவ எ4` ஏ_கனேவ
இ8ப;6/g<, க?QைரகTg< ெதJ )க8
ப?QIள:. அவ_l_; மாறாக, எMத8 Rேரா S
ரா<கைள தர ற)க< ெசh: பய4பQ5தலா<
எ4`< அl )க8ப?QIள:. எனேவ, t[கI
எ<.எ%. ஆ¢% RேராSராzைன s!Q<
இ4%டா0 ெசh6ட ேவ!Cய60ைல.

உ[கI ைப0கைள8 ெபா`5தவைர,
அைன5:< s!Q< அ8பCேய Sைட);<. 
இHMதாg<, zக zக +)Sய ைப0கr);
ேப) அ8 எQ5: ைவ5:) ெகாIவ: ந0ல:.

ேகS@: ெச"ற மாத இc1O, நா" @;ேடாB
10 4/ ேமEபG014 ெகா;ேட". அத" !"ன],
Cல C4க,கS ஏZப)டதா,, �;GE @;ேடாB
74/, @; 10 ெகாG0த �, �லE மாQ4 
ெகா;ேட". இ'ேபா. அ=த C4க,கS எ,லாE, 
சாதாரணமானைவ எ"cE, அவZைற எHதாகg
சமாH4கலாE எ"cE அQ=. ெகா;ேட". 
இi, �;GE @;ேடாB 104/ அ'ேட) ெச%.
ெகாSள eFYமா? e"J அ'ேட) ெச%ைகO,
என4/ ஆ4Fேவஷ" எ; எ._E வழVக'பட
@,ைல. இi எதைன4 ெகா;G அ'ேட) ெச%
1ட eFYE. ஜூைல 294/S ெச%1ட ேவ;Gமா?
தய_ ெச%. வy கா)ட_E.

எ4. ர�கநாத$, �ர�க].
ப60: t[கI  !ேடா% 10); அ8Sேர?

ெசhத ேபா:, உ[கI ெபDசன0 க<8 G?
டJ4 ;l�?Cைன (Hash Code) த4vைடய
ஆ)Cேவஷ4 சDவJ0, ைம)ேராசா8? ப6M:
ைவ56H);<. s!Q< t[கI +ய_\ ெசh
ைக/0, இ: s!Q< சJ பாD)க8ப?Q, 
 !ேடா% 10 உ[கI க<8 G?டJ0 ப6ய8
பQ<. இைணய இைண8Xேலேய இதைன
ேம_ெகாIள ேவ!Q<. ஆ)Cேவஷ4 u
ேதைவ/0ைல. ஜூைல 29);8 X4னH<
இதைன t[கI ேம_ெகாIளலா<. 

ேகS@: ெசய,ப)G4 ெகா;F94/E ேல'டா'
கE'w)ட] ஒ"ைற, T" ச41 இைண'!X9=.
@G0., !" �;GE இைண'ப., கE'w)ட
94/ C4க, ஏZபG0.மா? �;GE ச^'ப G0த
eFயாத C4கலாக அ. இ94/மா? ஏென"றா,, 
�)F, ேல'டா' கE'w)டைர இய4 /ைகO,,
ஒ9 'ள4 பா%;)FX9=. இ"ெனா"c4/
எG0.g ெச"c இைண4க ேவ;Fய.Sள..

கா. நேரKLர$, ேஹா�J.
ப60: இதனா0, எMத \)கg< ஏ_படா:.

ேல8டா8 க<8G?டDகI, ேப?ட J/g<,
z4 இைண8Xg< ெசய0பQ< வைக/0
வCவைம)க8ப?QIளன. z4 இைண8X0
zக அ6கமாக அf5த ேவ`பாQ ஏ_ப?Q,
இைண8R ?J8 ஆ;<ே பா: அத4 தா)க<
ேல8டா8 க<8G?டJ0 ஏ_படலா<. இMதe 
��iைல/g<, ஹாD? C%) த4ைன8
பா:கா5:) ெகாIr< ெதாm0 K?ப5ைத8
ெப_`Iள:. எனேவ, ெபH<பாg< \)க0 
ஏ_படா:. +4R வMத i)க0 ேக?zய<
ேப?டJகT0 Xரeைன ஏ_ப?Q, க<8G?
டJ4 ெமமJ/0 அத4 தா)க< இHMத:. 
இ8ேபா:, B56ய< அய4 ேப?ட JகI பய4-
பா?C0, இ: ேபா4ற \)க0கI ஏ_பட வm
/0ைல. ேப?டJ/4 iைலைய) கா?Q<
பல சா8?ேவD ெசயBகI த_ே பா: க<8
G?டJ0 இைண)க8ப?ேட Sைட)S4றன. 
அைவ ேப?டJைய8 பா:கா);< 6றைனU<
ெகா!QIளன. ேப?டJகI �ராக உIளவைர,
ேல8டா8 க<8G?டைர எMத ேவைள /g<, 
z4 ச)6ைய5 தH< இைண8 XBHM: எQ)
கc< இைண)கc< ெசh6டலா<.

ேகS@: அfவலக4 கE'w)ட^,, ேவ]F,
டா/ெம;) தயா^4/Eேபா., 1�ெரன அைவ
அைன0.E “�) ஒ"X” ைபலாக அைம L"-
றன. இைவ ஏ" இ'பF 1�ெரன அைமL"றன
எ"c ெத^ய@,ைல. எ=த இட01fE நாVகS
ெச)FVB மாZற@,ைல. இவZைற எF) ெச%1ட
eயZC0தா, eFய@,ைல.

ேக. உதய� சKLர$, Lw(xJ.
ப60: உ[கI Xரeைன/0 இ`6/0 ;l8

X?டபC, ‘w4 ஒ4B’ (read-only file)  ைப0
கைள, டா;ெம!?கைள, எC? ெசh 6ட +C
யா:. அத_காக5தா4 ‘w? ஒ4B’ என அைவ 
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t[கI 6றM: பாD)கலா<. பC)கலா<. கா8X
ெசh6டலா<. இ`6 ெசhய8ப?ட டா;
ெம!?C0, ேகா8X0 ேமg< மா_ற[கைள
ஏ_பQ5த) {டா: எ4பத_காக இMத ஏ_பாQ 
ேம_ெகாIள8பQSற:.

டா;ெம!? பா:கா)க8ப?QIளதா
எ4` அlய, Review ேட8Xைன5 ேதDMெதQ)
கc<. இ60 Protect Document எ4ப60 ST)
ெசh6டc<. இ[; u�  J ெமv ஒ4`
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Access’ எ4ப60 C) அைடயாள< இH);<. 
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Restrict Formatting and Editing எ4ப60 C)
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\ல ேவைளகT0, ந< க<8G?டைர8 பய4
பQ5:< ேவ` ஒHவD, ேவDC0 ைப0கI ேசj
ெசhய8பQ< த4ைம/ைன மா_l இH)கலா<.
ேமேல {ற8ப?QIள வைக/0 ெச4`, இத4
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இ4ெனாH வm/g< இMத ைப0 மா_ற8
ப?CH)கலா<. உ[கI ேவD? டா;ெம!?
கைள t[கI ஒH ெந?ெவாD)S0 அைம)க8ப?
CH);< க<8G?டJ0 உHவா)S/H)கலா<.
அைவ ெந?ெவாD)S0 இைண)க8ப?CH);<
ம_ற க<8G?டD இய);பவDகளா0, ைகயாள8
படலா<. ஒHவD டா;ெம!? ஒ4ைற5 6றM:
பய4பQ56) ெகா!CHMதா0, அேத டா;
ெம!?Cைன t[கr< பய4பQ5த5 ெதாட[
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ஒH ;l8X?ட ைப0 w? ஒ4B
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 0ைல எ4ற iைல/0 இHM:,  
அதைன மா_ற ேவ!Q< என
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ள.. தாVகS அF4கF த9E /Q'JகS இதZ/
Tக_E உத_L"றன. நா" டா/ெம;)க, மZcE
ஒ]4J4 தயா^4ைகO, கா,/ேல)ட] ேதைவ'பG
Lற.. இதன இய4L !"ன9E, மZற @;ேடா4
கH" !"னாக, கா,/ேல)ட] மைற=.@GLற..
டாB4 பா] ெச"cஇய4க ேவ;FYSள.. இதைன
e"பாகேவ 1ைரO, அைம4க எ"ன வy?

எ$. �wULகா, மqைர.
ப60: ெபா:வாக, அ8Tேகஷ4 ெசயB

ஒ4ைற t[கI ேதDMெத Q)ைக/0, அ:
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;ேல?டD அ8Tேகஷைன டா%) பாJ0
‘X4’ ெசh:, அத4 X4னD, பல Rேரா Sரா<
கைள இய)S, அவ_l4  !ேடா)கைள5
6றMேத4. X4னD, டா%) பாJ0, கா0;ேல?
டJ0 ST) ெசhத ேபா:, அ: +4னV);
வMத:. ஆனா0, உ[கr); இ: வர 0ைல
எ4S£DகI, இ0ைலயா? இத_கான காரண<,
உ[கrைடய accessibility options ெச?C[%
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தர8ப?QIள:. இத4 �ல<, இH
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6_; இf5:e ெச4` அைம)கc<.
RேராSராz_; ெவTேய, zக ெம0
Bதாக ேகாQ ஒ4ைற) காணலா<.
இதைன இf5தா0, அத_கான Rேரா
Sரா< இய)க56_; வH<. கா0
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பQ5தலா<. இjவா` இf5:
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