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NO ெவ;யாQ<R1க1Sடா6. -ா.க2 மGH!
‘/0’1கைள உRவா1Qயவ&, ெவ;<$டவ&, 
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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&"ைபb! எc6Wக2.

~டாJட. ெப.சKLர ேபா: ~

 !ேடா% 10 இய)க +ைறைம, இ2-
வைர  !ேடா% இய)க6க7 த9த 

அ;+க< =ைரகைள (Lock and Sign in screens) 
?2+ைற@A த927ள2. CலE இைவ
=FGப =FGப காIJய =ைரகைளேய காIJ
வFKLறன. எனேவ, இவOைற PQ<=
 IேடL எLQ கJத6கைள அRSTU7
ளனE. அVவாQ ெசயAபட< ேதைவேய 
இAைல. இவOைற நாG  FG?G வைக@A
வJவைம<2) ெகா7ளலாG. அதOகான

வZகைள இ6[ கா!ேபாG.

லாJ :NOPQ கா.டனா

ெசLற ஆக%I 02A ெவ^ @Iட
 !ேடா% ேமGப_<த`A, காEடனா 
ெசய`@A a_தA வச=க7 தரSபI _7ளன.
இSேபா2, காEடனா உ6க cைடய தdநபE
தகவAகைளS பJ<2, உ6க7 PகefCகc)

கான நாைள Pfச@)கலாG. உ6க7 கGSgI
டhA லா) இL ெசi=டாமேலேய, இ9த ெசயA
பாைட ேமOெகா7ளலாG. லா) %KjdA, 

JKேடா# 10: அSTக2 .ைரகைள அழகாக அைம'க
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காEடனா ெசய`ைய அைம<=ட, kேழ
ெகா_<27ளபJ ெசயAபடmG. +த`A காE-
டனாைவf ெசயAப_<தmG. TLனE, Settings
> Lock screen > Use Cortana even when my device is
locked எனf ெசAலmG. இதL nலG, உ6க7
கGSgIடE லா) ெசiயSபIJF)[Gேபா2G,
அJSபைட ெசயAகைள (pேதாqண Pைல
அ;தA ேபாLறைவ) ேமOெகா7ள +JUG. 
உ6களாA ஏOகனேவ Pfச@)கSபIட Pகe
mகைள அ;92 தகவA அ^)[G பu@ைன
காEடனா ேமOெகா7ள ேவ!_G எdA, Let
Cortana access my calendar, email, messages, and
Power BI data when my device is locked எLபதL
அFேக உ7ள ெச) பா)vA J) அைடயா
ள<ைத ஏOப_<தmG.

லாJ :NO$ S$னT

லா) %KjdL TL?ற<=A காIC எS
பJ இF)க ேவ!_G என w6க7 xEமாd)
கலாG. இதO[ nLQ ஆSஷLக7 தரSபI-
_7ளன. +தலாவதாக, w6க7 ேதE9ெத_)[G
பட<ைத அைம)கலாG. %ைலI ேஷா ஒLைற
உFவா)K ப=யலாG. அAல2,  !ேடா%
%பாI ைலI இய)கலாG. nLறாவதாக<
தரSபIடைத இய)KனாA, T6 ேதடA தள<
=`F92, அ=க T)ெஸA அடE<= ெகா!ட
ேபாIேடா)க7 ெபறSபI_ காIடSப_G.
w6க7 எ9த பட<=ைன அ=கG  FG?K
|Eக7 என %பாI ைலI கu<2) ெகா!ேட
இF)[G. அதOேகOப பட6க7 காIடSப_G.
ஏேதRG ஒLைற w6க7  FGப Aைல
எLறாA, அைதS ேபாLற பட6க7 காIடS
பட மாIடா2.

%பாI ைலI (Spotlight) ெசய`ைய இய)க,
+த`A ெசIJ6% ெமR ெசAலmG. TLனE, 
Personalization > Lock screen > Background
எLQ ெசLQ, Windows spotlight  எLபைத<

ேதE9ெத_<2 இய)கmG.

லாJ :NO$ ெசயQபட

எSேபா2G இய)க<=A லா) %Kjைன 
ைவ<=ட, அ=A Cல ெசய`கைளS ப=92
ைவ)கலாG. இ9த வைக@A எI_ ெசய`
கைள இ=A இைண)கலாG. நாG =ைரையS 
பாE<தmடL, இ9த ெசய` காI_G அS
ேபாைதய தகவைல< ெதh92 ெகா7ளலாG. 
Weather, Skype, Calendar, Mail, Store மOQG Xbox
ஆKயைவேய இ9த ெசய`க7. இவOைற<
ேதE9ெத_)க, ெசIJ6% ெமR =ற)கmG. 
TLனE, Personalization > Lock screen > Choose an
app to show detailed status அAல2 Choose apps
to show quick statuses எLQ ெசAலmG. இதL
TLனE, K^) ெசi2 [;STIட ெசய`ைய 
அைம)கலாG. அைம<த TLனE, ஏேதRG 
ஒLQ ேதைவ இAைல என) கF=னாA, அதO
கான பா)vA K^) ெசi2, அதL Pைலைய 
None என அைம)க ேவ!_G. நG கGSgI
டhA ப=927ள அS^ேகஷLகc)ேகOப,
ேமேல [;STIட ெசய`க7 மாQபடலாG.

உH UைழW Lைர( S$னT

 !ேடா% 10 +த`A அ;+கமான
ேபா2,  !ேடா% இலf Cைன ெகா!ட,
ஓ^ ெவ7ளG காI_G =ற)கSபIட ஜLனA 
ெகா!ட, =ைர காIடSபIட2. தOே பா2
இ2 ேபாi Iட2. இSேபா2 நாG நG gசE
ேநG மOQG பா%ேவEI ெகா_<2 �ைழUG 
=ைர@L TLனuைய மாOற இF ஆSஷLக7
தரSபI_7ளன. Pைலயாக ஒF வ!ணG அA
ல2 லா) %KjdA காIடSப_G ேபாIேடா.

இ9த இர!_ ஆSஷLகc)Kைடேய
மாO; மாO; ெசAல, +த`A ெசIJ6%
ெமR =ற)கmG. TLனE, Personalization > Lock
screen > Show lock screen background picture on the



5-9-20164
sign-in screen எனf ெசAலmG. இ9த ஆSஷைன
இய)காமA  I_ IடாA, =ைர@A w6க7
ேதE9ெத_<த வ!ணG இF)[G. இதOகான
வ!ண<=ைன< ேதE9ெத_)க, Personalization
> Colors எLQ ெசLQ, உ6கc)[S TJ<த
வ!ண<=ைன< ேதE9ெத_)கலாG.

X$ அZசQ [கவ]ைய மைறJக

தd நபE தகவAக7 காIடSப டாமA 
இF)க,  !ேடா% 10 அதOகான ேமGப
_<தA வZைய அ!ைம@A த927ள2.
�ைழm< =ைர@A, நG ெபயE, ேபாIேடா
(அைம<=F9தாA) ஆKயவOQடL, நG �L
அ�சA +கவhUG +L? காIடSபI_ வ9
த2. தOேபா2 தரSபI_7ள ேமGப _<த`A,
மாறா Pைல@A, �L அ�சA +க வh மைற)
கSபI_7ள2. இ2 காIடSபட ேவ!_G
எLறா�G, காIடSபடாமA இF)க ேவ!_G
எLறா�G அதOகான வZ தரSபI_7ள2.
ெசIJ6% ெமR ெசLQ, Accounts > Sign-in
options > Privacy > Show account details (e.g. email
address) on sign-in screen எLQ ெசAலmG.

இர!JO[மான வZக7 இ6[ Kைட)[G.

அ`b()கைள fghத

கGSgIடE லா) ெசiயSபI JF)[G
ேபா2, அ; S?க7 (Notifications) ேதைவ
இAைல என எ!u, அவOைற PQ<த எ!
uனாA, PQ<தலாG. இதO[ ெசIJ6%
ெமR ெசLQ, System > Notifications & actions
> Show notifications on the lock screen காIடmG
PQ<தmG ெசi=டலாG.

உ6க7 ெபEசனA கGSgIடE ைவ T
இைணய இைணS? தFG சாதனமாக

மாOQG வச= தOேபா2 Kைட<27ள2.
 !ேடா% 10 C%டG மOQG அதL ஆக%I 
2 அLQ ெவ^@டSபIட ஆ!_ ழா ேமG
ப_<தைல உ6க7 கGSgIடE ேமOெகா!J
F9தாA, இ2 எ^தாKற2. ஏOகனேவ தரSபI
_7ள  !ேடா% 7 மOQG 8 C%ட6க^A
இ9த வச= இF9தா�G,  !ேடா% 10A
இ2 �க எ^தாக மாOறSபI_7ள2. % If
ஒLைற இய)K இதைன ேமOெகா7ளலாG.

கGSgIடE வயE வZயா கmG, அ2 இA
லாம�G இைணய இைணSTA இF)கலாG. 
இதO[) ke)க!ட ெசயA+ைறகைள ேமO
ெகா7ளmG.
1.  !ேடா% மOQG ‘I’ k அ�<= ெசIJ6%

ThைவS ெபறmG. இதைன  !ேடா%
k அ�<= அ=A Kைட)[G ெசIJ6%
Th A அ�<=UG ெபறலாG. இ9த
ெசIJ6% ப)க<=A “Network & Internet”
எLப=A அ�<தmG.

2. இ9த Network & Internet ப)க<=A, இட2
Th A உ7ள “Mobile hotspot” எLப=A
K^) ெசi=டmG.

3. வல2 Th A, “Share my Internet connection 
with other devices” எLற % If அ�<=
இய)கmG. மாறா Pைல@A உ7ள 

ெநIெவாE) இAலாமA, ேவQ ஒL;`
F92 இைணS? ேவ!_G எdA, Edit
எLற பIடdA K^) ெசi =டmG.

4. எJI  !ேடா A, w6க7 இைண)க 
 FG?G ெநIெவாE) ெபயைர ைடS 
ெசi2 அதOகான பா%ேவEைடUG ெகா_)
கmG. அதL ஓேக K^) ெசi =டmG.

5. அVவளm தாL.  !ேடா% 10A இVவ-
ளm ேபா2G. உ6க7 ெபEசனA கGS gIடE 
ஒF ைவ T ஹாI %பாI ஆக இய6[G.
 !ேடா% 10 ஆ!_ ழா ேமGப_<
த`A நம)[< தரSபIட அFைமயான வச= 
இ2. ஆனாA, இ2 பO; ைம)ேராசாSI
அVவளவாக  ளGபரSப_<த Aைல.

ெப;சன3 க=&>"டXYZ[I இைணய இைண&-
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வாI% அS ெசய` தL பயனாளEக^L
ெதாைலேபC எ!கைள ேப%?) PQ-

வனG பயLப_<த) ெகா_)க +Jm எ_<
27ளதாக< தகவAக7 ெவ^யாKU7ளன.
2014 ஆG ஆ!_, வாI% அS PQ வன<ைத,
ேப%?) ைகயகSப_<=யேபாேத, இ9த அfசG
பலhL மன=A எ�9த2. ஆனாA, அSே பா2,
இர!_ PQவன6கcG தd<தdேய தாL
ெசயAப_G எLQG, த6க7 ெசயAபா_க^A
எ9த த aI_G இF)கா2 எLQG அ; )
கSபIட2. ஆனாA, அதO[ ேநE மாறாக, இ9த 
அ; S? ெவ^யாKU7ள2.

இ9த +)Kயமான மாOற<=ைன ேமO
ெகா7வதOகாகேவ,கட9தநாL[ஆ!_களாக,
?2ST)கSபடாத தLRைடய Pப9தைனக7
மOQG தdநபE [;<த ெகா7ைக) [;STA
மாOற6கைள வாI% அS ெகா!_ வ927
ள2.

+தA Pைல@A, வாI% அS தL பய னா
ளEக^L ெதாைலேபC எ!கைள, ேப%?) 
C%ட6கcடL இைண)க உ7ள2. இதனாA, 
ேப%?) தள<=A, நம)[ ந!பEகைளS
பh92ைர ெசi=_ைக@A, இLRG அதL
வIடG  hவாக) காIடSப_G. மOQG நாG 
ெதாடETA உ7ள வE<தக PQ வன6க^L  O
பைனS ெபாFIக7 [;<த  ளGபர6க7 அ=
கமாக) காIடSப_G.

ேப%?) ஏL தLRைடய ெதாைலேபC
எ!ைண< ெதh92 ெகா7ள ேவ!_G எLQ
எ!�பவEகைள, இ9த ெசயA ேகாபS
பட ைவ)கலாG. ஆனாA, நG +ைடய
ெதாைலேபC எ!கைள தள<=A காIடS
ேபாவ=Aைல எLQG,  ளGபரதாரEகc)[
அவOைற  Oபைன ெசi=டS ேபாவ=Aைல 
எLQG, வாI% அS ெதாடE92 a; வF K
ற2. இF9தா�G, வாI% அS நG ெதாைல

ேபC எ!கைள, வE<தக PQ வன6கc)[
அ^<2, அ9த PQவன6க7 நGைம< தdS
பIட +ைற@A அைழ)க இFSப2 உQ= என
அைனவFG கF2KLறனE.

வாI% அS PQவனG இ2 பO;) [;S
T_ைக@A, இ9த மாOற<=னாA, ம)கc)[
+)Kய அ; S?க7  ைர வாக அவEக^L 
ெதாைலேபC@L nலG ெசLற ைடUG. அவE
க^L வ6K) கண)KA ஏOப_G =FI _<த-
னமான பhவE<தைன, பயணG ெசAல இF)
KLற  மானS பயண<=A ஏOப_G தாமதG,
வா6Kய ெபாF7கc)கான ரp2 ேபாLற தக-
வAகைள இதL nலG ெபQG வாiS ?க7
உFவா[G. அ<2டL, பயனாளEக7 தா6க7 
 FG?G ெபாFIக7 [;<2G தகவAகைள<
ெதாடE92 ெபQவாEக7.

இ2 %ேபG ெசi=க7 [ வதOகான வாiS
?கைள< தFG. வாI% அS aட இ2 [;<2
கF<2 ெதh )ைக@A த6க7 பயனாளEக7, 
%ேபG தகவAகைளS ெபQG அRபவ<ைதS
ெபற) aடா2 எLQ a;U7ள2. அதனா
ேலேய, ேப%?) ெசய`UடL தகவAகைளS
ப6[ ெகா7வ=`F92 ஒVெவாFவFG த6
கைள  ல)K) ெகா7cG  FSப< =O[ 
இடG தரSபI_7ளதாகmG அ; <27ள2. 
வாI% அS ெசய`@A, ெசIJ6%> அ)-
கm!I எனf ெசLQ, ேப%?) ெசய ̀ UடL
தகவAகைளS பKE92 ெகா7வ =`F92
 ல)[ ெபQG  FSப< =ைன< ெதh  )
கலாG எLQG ெதh <27ள2.

இ9த மாOற<=னாA ஏOப_G  ைள mகைள
வாI% அS வFG இர!_ மாத6கc)[)
க!காu<=ட< =Iட �I_7ள2. எனேவ,
அ2வைர பயனாளEக^L தகவA பh மாO
ற6க7 பா2காSபா கேவ இF)[G என எ=E-
பாE)கலாG.

வா"# அ&
வா'(
)றலாமா?
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~ பாரL ~

 !ேடா% 7 C%டG ெதாட6K, ைம)
ேராசாSI வழ)கG ேபாA இAலாமA, பல 

?=ய வச=கைள< த92 வFKற2.  !ேடா%
இய)க<=ைனS பயLப_<2G ெபFGபா
லானவEக7, இவOைற +�ைமயாக அ;92
பயLப_<2வ=Aைல. தOேபா2 வ9=F)[G
 !ேடா% 10 மOQG அதL அ!ைம)
கால<=ய ேமGபா_, எ!ணOற பல வச=
கைள இைண<27ள2. நாG அLறாட இய)க<
=Oகான அJSபைட வச =கைளS பயLப_<
2KேறாG. இ2 ேபாLற a_தA வச=கைளS
பயLப_<2வ=Aைல. ஏெனLறாA, இ9த
வச=க7 மைற)கSபIேட உ7ளன. ேம�G, 
இ9த வச=க7 [;<2 டா[ெம!Iக^�G
[;STடSபட Aைல.  !ேடா% 10A,
நாG  FGTS பயLப_<த) aJய, மைற)
கSபIட வச=க^A +)Kயமான CலவOைற
இ6[ காணலாG.

ரகjய :டா.8 ெமk

w6க7  !ேடா% 8 C%ட<=O[ +L?
தரSபIட, ைடA%க7 இAலாத %டாEI
ெமR ைன  FG?K|Eகளா?  !ேடா%
k@A ைரI K^) ெசiதாA, உடL ஒF ெமR
பாS ஆS ஆ[G. இ=A C%ட<=A நாG இய)க 
 FG?G அைன<=O[G Thmக7 Kைட)[G.
இ=A ேதைவயான=A K^) ெசi2, பைழய
%டாEI ெமR ேபால, ைடA% எ2m�L;
ெசய`கைளS ெபறலாG. எ_<2) காIடாக,
Programs and Features, Search, Run ஆKய Th
mகைள) aறலாG. ெமா<தG 18 Thmக7
ெமR A தரSப_KLறன. �O; வைள<2f
ெசAலாமA, இ9த Th A உ7ள ெசய`கைள
 ைரவாக இய)கலாG.

மைற[க ெட:Jடா( ப8ட$

நாG கGSgIடைர இய)[ைக@A, பல
+ைற ெட%) டாSTA நாG ைவ<27ள ைபA

கைளS பாE)க  FG?ேவாG.  !ேடா% 7
வ9த கால<=A, ெட%)டாS =ைரைய உடேன 
ெபற, டா%) பாhL வல2 nைல@A, ஒF 
இடG தரSபIட2. இ=A K^) ெசiதாA, 
உடL அSேபா2 ெசயAபI_) ெகா! J
F)[G ெசய`கc)கான =ைரக7 அைன<2G
�F)கSபI_, ெட%)டாS காICய^)[G.
�!_G அேத, இட<=A K^) ெசiதாA, 
ெசயAபI_) ெகா!JF9த ெசய`கc)கான
 !ேடா)க7 Kைட)[G.

இ9த வச=  !ேடா% 10�G ெகா_)-
கSபI_7ள2. ஆனாA, ெட%)டாSTOகான
இட<=A, க! �)[S ?லSப டாத பIடL
ஒLQ தரSபI _7ள2. +)ேகாண வJவ<=A
CQ CQ ?7^க7 ெகா!டதாக இ2 உ7
ள2. இ=A கEசைர) ெகா!_ ெசLQ K^)
ெசiதாA, ெட%)டாS Kைட)Kற2. �!_G
அேத இட<=A K^) ெசiதாA, ெசயAபI_) 
ெகா!JF9த ெசய`க7 ெகா!ட  !ேடா
Kைட)[G. இதL ெசயAபாIைட) aட
மாOறலாG. இ=A K^) ெசi=ட ேவ!-
_மா? அAல2, கEசைர) ெகா!_ ெசLறாA, 
ெட%)டாS ெபQவதOகான ெமR ேதாLற
ேவ!_மா? என Settings ெசLQ மாOறலாG.

q ேபா.8 sல, Lைரையv wழxற

இ9த வச=ையS பலE பயLப _<த மாI
டாEக7. இFSTRG, ேவJ)ைக காIட
இ9த Ih) பயLப_G. =ைர) காI Cைய நாG
 FG?G ப)கG �ழல ைவ)கலாG.  Ctrl +
Alt + D ஆKய kகைள ெமா<த மாக அ�<=)
ெகா!_, எ9த ப)கG =ைர �ழல ேவ!-
_ேமா, அதOகான அG?) [; k@ைன அ�<-
=னாA, அ9த< =ைச@A �ழ�G. ke ேநா)
Kய அG?) [;ைய அ�< =னாA, தைலkழாக
=ைர மாQG. இட2 வல2 அG?) [; kகைள
அ�<=னாA, 90 ேகாண<=A =ைர �ழ�G. 
ஒLQ)[ ேமOபIட ெட%)டாS J% Tேள
ைவ<=F9தாA, [;STIட ஒF J%Tேள@A

JKேடா# 10:
கா"ட&படாத வச.கD
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மI_ேம இ=A ெசயAப_G.
மாறாக, ெட%)டாS TLனu@A, ைரI

K^) ெசi2, Graphics Options > Rotation எனf
ெசLQ இய)கலாG. இ9த வச=  !ேடா% 7
C%ட<=�G உ!_.

)y வைக ஷ8 டW{

இ9த Ih)  !ேடா% 10A மI_ேம 
இய6[Kற2. இ2 ெகா�சG C)கலான Ih).
எனேவ, ெசயAப_<=S பாE)க  FG ?
வEக7, சOQ கவ னமாகf ெசயAபட ேவ!_G.
இAைல எdA, எதO[G இF)கI_G எLQ
ெதh92 ைவ<2) ெகா7c6க7. ெட%)-
டாSTA, ைரI K^) ெசi2, Kைட)[G
ெமR A, New > Shortcut எLQ K^)
ெசi=டmG. இ6[ Kைட)[G பாS
அS  !ேடா A, kேழ ெகா_)கSபI
JF)[G கIடைள வhைய காST ெசi2
ஒIடmG. %windir%\System32\SlideToShutDown.
exe

இ2 உ6க7 ெட%)டாSTA, K^) 
ெசi2 ெசயAப_<த) aJய ஐகாL ஒLைற
உFவா)[G. இதைன ஏேதRG ஒF ெபயE
ெகா_<2 ேசV ெசi2 ெகா7c6க7. இ9த
ஐகாL nலG நாG C%ட<=ைன ஷI டm!
ெசi=டலாG. இ9த ஐகாdA, ட?7 K^)
ெசiதாA, இ�<2f ெசAல) aJய ேஷI
ஒLைற உFவா)[G. TLனE, மm% ெகா!_
அதைன அSபJேய இ�<2 =ைர@L ke
ப[=@A  டmG. C%டG ஷI டm! ெசi
யSப_G. ேவQ %�S, ைஹபEேனI ேபாLற
ஆSஷLக7 இ=A இF)கா2. ஷI டm!
ெசயAபா_ மI_ேம Kைட)[G.

ைடQ: ைர8 N|J

 !ேடா% 10A ைடA%கைள எ^-
தாக இய)K ைவ)கலாG. நG  FSப<=O
ேகOப மாO; அைம)கலாG. மாO; அைம)க 
 FG?G ைடA �2, ைரI K^) ெசi=

டmG. இ6[ ஒF பாS அS ெமR Kைட)[G.
இ6[ உ6கc)[S பAேவQ ஆSஷLக7
தரSப_G. [;STIட அ9த ைடைல, %டாEI
ெமR A இF9ேத எ_)கலாG. ெதாடE92
இய6[G ைடலாக இF9தாA, அதL இய)க<-
=ைன PQ<= ைவ)கலாG. ைட`L அளைவ 
மாO; அைம)கலாG. அேத ேபால, டா%) 
பாhA ைரI K^) ெசiதாA, பல ெசய`க^L
இய)க<ைத உடேன ேமOெகா7cG வைக@A 
Thmக7 நம)[) காIடSப_G.

அைசhy இயJ}தQ

 !ேடா% 7 C%ட<=`F9ேத இ9த வச=
தரSபIட2 எLறா�G, பலE இதைன அ;92 
பயLப_<2வ=Aைல. பல  !ேடா)க7
=ற9=F)[G Pைல@A, w6க7 பயLப_<2G
 !ேடா L ேமA ப[=@A, கEசைர)
ெகா!_ ெசLQ, அ�<=யவாQ அைச<தாA,
மOற அைன<2  !ே டா)கcG �dைம% 
ெசiயSப_G. �!_G அைச<தாA, அைன<2 
 !ேடா)கcG =ற)கSபI_ Kைட)[G.

b{ேடாைவ இ"hy( ‘S$’ ெச�தQ

இ9த வச=UG  !ேடா% 7 +தA தரSபI
டா�G,  !ேடா% 10A இ2 சOQ a_தA 
வச=கைள) ெகா!_7ள2. எ9த ஒF  !
ேடா ைனUG, மmஸாA அ�<=S TJ<2,
அதL ஓE ஓர< =O[ இ�<தாA, அ2 பா= யாகf
�F6K PO[G.  !ேடா% 10A, அ9த அைர
 !ேடா ைன TJ<2 இ�<தாA, ‘காA’ 
அள A �F6K PO[G. Pைறய  !ே டா)-
கைள< =ற92 ெசயAபI_) ெகா! JF9தாA,
இ9த வச=@L nலG, அைன<ைதUG �F)K, 
நG க! +L ைவ<2) ெகா!_ ெசயA
 படலாG.

ேமேல ெசாAலSபIடைவ அைன<2G
 !ேடா% 10 C%ட<=L பல அைமS? வச
=க^A Cலவா[G. பயனாளEக7 ேதJனாA,
இLRG பலவOைறS ெபறலாG.

மI_ேம இ=A ெசயAப_G.
மாறாக, ெட%)டாS TLனu@A, ைரI

K^) ெசi2 Graphics Options > Rotation எனf

டmடmGG. இஇஇஇஇ66[66[ ஒஒஒஒFFFFF பாபாSSSSS அSSஅSஅஅஅSஅSஅ ெெெெெெமRமRமRR KKKKKைடைடைடைடட))[)))[)[)[)[)[GGGGGGGGGGGG.G.G
இ6[ உ6கc)[S பAேவQ ஆSஷSஷLகLக777
தரSப_G [;STIட அ9த ைடைல %டாEI
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இைணய<ைதf �O; இ9த உல[ �O;
வFKற2. இ9த உலக<ைத இைணயG �Oறf
ெசiKற2 என, இைணய<ைத) க!காu<2
வFG கuSபாளEக7 இFவைகயாக)
a; வFKLறனE. இர!_ேம உ!ைம.
இைணய<=A ஒF P�ட<=A எLன நட)
Kற2 எLQ Cல தகவAக7 வ927ளன.

ஒF P�ட<=A, இைணயG வZ 20.4 ேகாJ
�L அ�சAக7 ெசAKLறன. இவO;A, 70%
அ�சAக7, ‘%ேபG ெம@Aக7’ எLQ ெசாA
லSப_G, ேதைவயOற, [Sைப ெம@Aக7 தாG.

+தA �L அ�சA, 1971 ஆG ஆ!_, Ray
Tomlinson எLபவராA அRSபSபIட2. அவE
தன)[<தாேன அதைன அRST) ெகா!டாE.
+தA %ேபG ெம@A, 1978A, ARPNET
எLபதL nலG அRSபSபIட2. இதைன 
அRSTயவE Gary Thuerk. ஒF �L அ�சைல
அRSப, 200 ேகாJ எல)IராLக7 ேதைவS
 ப_KLறன.

இLQ ஒF P�ட<=A, இைணய<=A,
5,27,760 பட6க7 பh மா;) ெகா7ளSப_
KLறன. 6,39,800 Kகா TI% அள லான தக
வAக7 பLனாIடள A இைணயG வZேய
ெசAKLறன.  ) K�Jயா A, 6 ?=ய கI_
ைரக7 ப=வாKLறன. %ைகS தளG வZயாக,
1,04,300 அைழS?க7 ெசAKLறன. 

ேப%?) தள<=A, ஒF P� ட<=A,
7,01,389 ேபE ?=யதாக லா) இL ெசiKL
றனE. வாI% அS வZயாக 2 ேகாJேய 8
லIசG தகவAக7 பhமா;) ெகா7ளSப_KL
றன. 27 லIச<2 80 ஆ@ரG ேபE U IgSTA
 Jேயா பாE)KLறனE. a[7 ேதடA இ�-
CdA 24 லIசG ேதடAக7 ேமOெ கா7ளSப-
_KLறன. ஒF ேக7 )[S ப=A ெதhய, 0.2
 நாJக^A, 1000 கGSgIடE சEவEக7 அல
சSப_KLறன. I IடhA, 3,47,222 ?=ய
தகவAக7 ப=யSப_KLறன. அேமஸாL
தள<=A, 2,03,596 டாலE ம=STA வE<தகG
ேமOெகா7ளSப_Kற2.

ஒF லIச<=O[G ேமலான டாI காG
தள6க7 ஒVெவாF நாcG ?=யதாகS
ப=யSப_KLறன. +தL +த`A ப=யS
பIட தள<=L ெபயE symbolics.com. U IgS

தள<=A, +தL +த`A அSேலாI ெசiயS
பIட2 “Me at the zoo எLற  Jேயா படG.
இ2 நட9த2 ஏSரA 23, 2005.

இைணய<=A உலா வFவைத, ஆ6K
ல<=A “surfing” என +த`A அைழ<தவE,
PgயாE) நகhA �லகராகS பu ?h9த Jean
Armour Polly எLபவராவாE.

இைணய<=A அ=க உலா வFபைவ மd
தEக7 அAல. ெக_தA  ைள  )[G ?ேரா
KராGகcG, தானாக இய6[G இைணய
ேராேபா)கcG தாL அ=கG உலா வFKL
றன. இைணய ேராேபா)க7 எLபைவ Internet 
Bot எனmG அைழ)கSப_KLறன. [;STIட
கால<=A, [;S TIட ெசயAபாI Jைன
�!_G �!_G ெசயAப_<2G சாSIேவE 
?ேராKராGகேள இைவ. மdதனாA கGSgI
டhA, இைணய<=A ெசயAப _<த +Jயா
தைத இைவ எ^ தாக ெசயAப_<2KLறன.
இைவதாL அ=கமாக இைணய<=A உலா
வFKLறன. அ_<த தாக, மாAேவE ?ேரா K
ராGகளா[G. இைவ, நா7 ஒL Q)[ சராசh
யாக 30,000 இைணய தள6கைள) ைகSபO Q
KLறன.

இ9த ஆ!JL +J O[7, உலக அள A,
இைணய<=ைனS பயLப_<2பவEக7 320
ேகாJ ேபE ஆக இFSபாEக7 எLQ எ=EபாE)
கSப_Kற2. இ2 உலக ம)க7 ெதாைக@A,
44% ஆ[G. pனா, இ9=யா மOQG இ9ேதாேன
�யா நா_க7 தாL, இைணய<ைதS பயLப_<
2வ=A +Lனu@A உ7ளன (பாE)க: https://
www.idc.com/getdoc.jsp?containerId= prUS40855515)

இைணயG உலக ம)கைள இைண)[G 
அேத ேவைள@A, பலைர மன ேநாயா ̂ களா
கmG மாO; உ7ள2. இLQ aட, இைணய
இைணS? 2!J)கSபIடாA, உடேன 
பதOறG அைடUG ம)க7 Pைறய உ7ளனE. 
தL வசG இைணயG எSேபா2G இF)க
ேவ!_G என அதைன< தL மைன அA
ல2 கணவL இட<=A ைவ< =F)[G நபEக7
பலE. இ9த வைக@A, pனா A இைணயG 
பயLப_<2ேவாhA, 40% பா=)கSபI_7
ளனE. இவEகc)கான மனநல ைமய6கைளUG
pனா இய)K வFKற2.
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அLறாட இைணயS பயLபாI JOகான
அJSபைட< ேதைவ, இைணய<ைத

நG கGSgIட FடL, %மாEI ேபாRடL 
இைண)[G TரmசEக7 தாG. அைன<2 Tரm
சEகcG இலவசமாக நம)[) Kைட<தா�G,
இவOைறS பா2காSப2 நம2 கடைமயா[G.
நG கGSgIடைர, அ=A உ7ள நG தdநபE
தகவAகைள) ைகSபOற +யOC)[G
மாAேவE மOQG ைவர% ?ேராKராGக7, Tர
mசEக^L இய)க<ைதUG +ட)K ைவ<=ட
+யOC)KLறன. இவO;`F92 Tரmசைர)
காSபாOற நாG பல +LேனOபாடான +யO
Cகைள எ_)கலாG. அைவ [;<2 இ6[
கா!ேபாG.
1. SரWசைர ேம,ப>hதQ அவjய,: உ6க7

கGSgIடhA பயLப_<தSப_G
TரmசE ெசய`)[ ேமGப_<தSப_G
ைபAகைள, TரmசE வழ6Kய PQவனG
அRSTனாA, அவOைற உடனJயாக<
தர ற)கG ெசi2, Tரmசைர
ேமGப_<தmG. a_மானவைர,
ேமGப_<2தைல TரmசE தானாக
ேமOெகா7cG வைக@A ‘‘automatic updates’’
எLபதைனf ெசயAப_<=ேய ைவ)கmG. 
எ_<2) காIடாக, பலE ைம)ே ராசாSI
PQவனG வழ6Kய பைழய இLடEெநI
எ)%?ேளாரE ெதா[STைனேய பயL
ப_<= வFவாEக7. அAல2  !ேடா%
ெசயAபாIJA இய6[G பைழய 
ஆST7 சபாhையS பயLப_<2வாEக7.
இ2 கIடாயG த E)கSபட ேவ!_G.
a[7 [ேராG அAல2 ெமாvA-
லா L பயEபா)% Tரmசைர< தானாக
அSேடI ெசi=_G வைக@A ெசIJ6%
ேமOெகா!_ அைம)கmG. ?=ய
 !ேடா% C%ட<=O[ மா;னாA, 
அதOேகOற ?=ய இLடEெநI எ)% ?
ேளாரE ப=STைனS பயLப_<தmG.
 !ேடா% 10 C%ட<=O[) கGSgIடைர 
அSKேரIெசi=F9தாA,எI�Tரmசைரேய
பயLப_<தmG.  !ேடா% 7, 8 மOQG
8.1 இவO;A ஒLைறS பயLப_<=னாA,
அதOேகOற Tரmசைர இL%டாA
ெசi2 பயLப_<தmG.

2. N|J > (ேள (ளJ இ$ )ேராNரா,கH:
உ6க7 இைணய TரmசhA பல Sள) இL
?ேராKராGக7 K^) ெசi2 இய)[G
வைக@A தரSபIJF)[G. இவOைற
w6க7 இய)K ைவ)க ேவ!_G. இதனாA, 
இைணய தள6க7 ேவகமாக உ6க7
கGSgIடF)[ இற)கG ெசiயSப_G. 
இதனாA, C.T.U. O[ அ=க ேவைலSபc 
இF)கா2. ேலSடாS கGS gIடE எdA, 
அதL ேபIடh பவE �fசSப_G. அ2
மI_�L;, இைவ பா2காS? தFG வZக
ளாகmG இய6[G. உ6க7 TரmசhL TL
னu@A, Sள) இL ?ேராKராGக7 ெசயA
பIடாA, ேஹ)கEக7, Tர mசhL Tைழ)
[;�_கைள) க!ட;92 அவOைறS
பயLப_<த +Jயா2.

3. ேதைவ யxற (ளJ இ$ )ேரா Nரா,கH: உ6க7
இைணய TரmசைரS பா2காSபாக ைவ<
=F)க, உ6கc)[< ேதைவயOற Sள)
இL ?ேராKராGகைள, கGSgIடh`F92
w)K டmG. இதO[, TரmசhA ப=92
ைவ)கSபI_7ள Sள) இL ?ேரா KராG 
பIJயைலS ெபOQ, ேதைவயOறவOைற
அZ<2 டலாG. இவO;A ஜாவா ?ேரா
KராGக7 �கmG ஆப<தானைவ. எனேவ,
அைவ ேதைவ இAைல எdA, +O;�
மாக w)கSபட ேவ!_G. ைம)ே ராசாSI
PQவனG வழ6Kய ‘CAவEைலI’ ேபாLற
?ேராKராGக7 ேதைவயOறைவயாi மா;
 Iடன. எனேவ இவOைற w)K டலாG.
அேத ேபால, Sளாq ?ேராKராG ேதைவ 
இAைல எdA, w)K டலாG. இதனாA,
TரmசE ெசயAபா_ பா=) [ேமா எLற
கவைல ேவ!டாG. எSேபா2 ேவ!_
மானா�G, கIடா யமாக< ேதைவSப_G
Pைல@A, �!_G இL%டாA ெசi2 
ெகா7ளலாG.

4. (ளJ இ$ )ேரா NராXைன ேம,ப>hதW,:
[;STIட Sள) இL ?ேரா KராGகைள
மI_G ைவ<2) ெகா7வ2 [;<2 ேமேல 
பாE<ேதாG. நம)[< ேதைவயான Sள)
இL ?ேராKராGகைள மI_G ைவ<2)
ெகா7cG �ePைல@A, அவOைற
அVவSேபா2 ேமGப_<=) ெகா!ேட 

க=&>"டZ'(& -.யவரா!
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இF)க ேவ!_G. அேடாS PQ வன<=L,
Sளாq Sேளயைர w6க7 ப=92 ைவ<2S 
பயLப_<=) ெகா!JF9தாA, அ2
தானாகேவ அSேடI ெசi=_G வைக@A
அைம<2) ெகா7ளmG. a[7 [ேராG 
TரmசE, தன)ெகன Sளாq ெசய ̀ ைய
அைம<2) ெகா!_ வழ6K வF Kற2.
தானாகேவ, அதைனS ?2ST<2G வFK
ற2.  !ேடா% 10A இய6[G எI� Tர m
சFG தன)ெகன Sளாq Tேளயைர) ெகா!
_7ள2. ஆனாA, அதைன நாG தாL தானாக 
அSேடI ெசi2 ெகா7cG வைக@A
அைம)க ேவ!_G. அேத ேபாA, நாG
பயLப_<2G அைன<2 Sள) இL ?ேரா-
KராGகcG, தாமாக அSேடI ெசi=_G
வைக@A அைம)க ேவ!_G.

5. 64 S8 SரWசைர( பய$ப>hதW,: Tரm
சEக^A, 64 TI அள A இய6[G Tர
mசEக7, ைவர% தா)[த``F92 பா2
காS? தFG வைக@A இய6[G தLைம
ெகா!டைவயாi உ7ளன. w6க7 64 TI 
ஆSபேரIJ6 C%டG பயLப_<2பவராக
இF9தாA, 64 TI TரmசE தாL உ6க7 
கGSgIடhA இய6K) ெகா!JF)[G.
a[7 [ேராG TரmசE 32 மOQG 64 TI
அள A இய6[G வைக@A Kைட)Kற2.
ஆனாA, பலE 32 TI Tரmசைரேய பயL
ப_<=) ெகா!JF)கலாG. இவEக7, 64
TI TரmசF)[ மா;) ெகா7வ2 நAல2.
பயEபா)% TரmசைரS ெபாQ<த வைர,
Pைலயாக எ9தf C)க�G இL; ெசயA-
ப_G வைக@A, 64 TI TரmசE ப=S?
இAைல. ஆனாA, ேசாதைன +ைறS ப=S?
Kைட)Kற2. ைம)ேராசாSI PQவன<=L
எI�TரmசE64TIஅைமSTேலேயெசயA
ப_G வைக@A உ7ள2. அேத ேபால, 64
TI ப=S ?களாக) Kைட)[G ேம) மOQG
`ன)% C%ட6க^A இய6[G இைணய
TரmசEக7 அைன<2G 64 TI TரmசEகளா
கேவ உ7ளன.

6. ஆ{8� எJ:(ளா�8 )ேராNரா,: இ9த
வைக ?ேராKராGக7, TரmசF)கான
பா2காSTைன வழ6[KLறன. இைவ
ஆ!IJ ைவர% ?ேராKராGக7 அAல.
Tரபலமான சாSIேவE ?ேராKராGக7,
பல லIச) கண)KA [;�_ வh கைள)
ெகா!JF)[G. இவO;A Cல Tைழயான
[;�_கைள) க!ட;92 ேஹ)கEக7 த6
கcைடய ைவர% அAல2 மாAேவE ?ேரா
KராGகைள அRS?KLறனE. இவOைறS
ெபOற Cல ?ேராKராGக7, ைவர% தா)
[த`னாA, வழ)கமான ெசயAபாI
JO[ மாறாகf ெசயAப_ைக@A, ஆ!J
எ)%SளாiI ?ேராKராG, அதைனS ?h92 
ெகா!_ TரmசF)[ நாL[ அ_)[ பா2
காS? தFKLறன. ைவர%கைள அZSப=A

இ2 ஈ_படா2. இ<தைகய ?ேராKராG
ஒLைற இL%டாA ெசi2 இய)K ைவS
ப2 TரmசE பா2 காSTO[ நAல2. இ9த
வைக@A Malwarebytes Anti-Exploit எLற
ஆ!J எ)%SளாiI ?ேராKராG CறSபாகf 
ெசயAப_Kற2. இதைனS ெபற https://
www.malwarebytes.org/antiexploit/ எLற +க
வh@A உ7ள இைணய தளG ெசAலmG.
இ9த ?ேராKராG +O ;�G இல வசேம.
ஏL இதO[S ப=லாக ஆ!IJ ைவர% 
?ேராKரா�ைனS பயLப_<த) aடா2?
எLற ேக7 உ6க7 மன=A எழலாG. நாG 
எSேபா2G ஆ!IJ ைவர% ?ேராKராG
க^A ெசயAபாIJA நGT)ைக ைவ<2 
ெசயAபட +Jயா2. சாSIேவE ?ேரா KராG
க^A உ7ள Tைழ) [;�_கைளS பயL
ப_<த +Jயாத வைக@A இ9த ஆ!IJ
எ)%SளாiI ?ேராKராGக7 பா2காS?
தFவ2 நAல2தாேன.

7. SரWச. எJ:ட$ஷ$கH: TரmசEக^A,
a_தA வச= தFG வைக@A wICயாக
Cல ெசய ̀ க7 தரSப_KLறன. இவOைறS
பயLப_<2வதL nலG, இைணய<=A
ெசயAபா_ �கmG எ^தாகmG  ைர
வாகmG ேமOெகா7ளSப_G. ஆனாA, 
இவOைறS பயLப_<2வ=A நாG அ=க)
கவனG ெகா7ள ேவ!_G. Cல ெக_தA 
 ைள )[G எ)%டLஷL ?ேராK
ராGக7,  ளGபர6கைள நாG பயLப-
_<2G இைணய தள6க^A இைடf 
ெசFK, நாG அ�<2G kகைள அSபJேய
ெபOQ, இ9த ேமாசமான எ)%டLஷL  
?ேராKராGகைள< தயாh<2 அRSTய
வF)[ அRST ைவ)[G. இதL nலG
நG தdSபIட வைக தகவAக7 =FடS
பI_ நம)[, P= இழS? ஏOபடலாG.
எனேவ, நம)[< ேதைவயான எ)%டLஷL 
?ேராKராGகைள மI_G பயLப_<தmG.
எ)%டLஷL ?ேராKராGகைள ம=STI_
அைவ நAலைவ தானா எLQ அ;92 
பயLப_<2வ2 நLைம தFG.

8. ேமாசமான தள�கH: TரmசhL பா2
காSTO[ ேமேல aறSபIட வZ கைள 
நாG TLபO;னா�G, நGைம C)க`A
C)க ைவ)[G வைக@A வJ வைம)
கSபIட ேமாசமான தள6கைள, இைண
ய<=A ெசLQ பாESபைதUG த E)க
ேவ!_G. பல இைணய தள6க7 
ேமாசமான சாSIேவE ச6க=க7, 
பட6க7 மOQG தகவAகைள< தர 
 ற)கG ெசi=ட நGைம< �!_G.
அைவ �க அபாயமான  ைளmகைள
நG கGSgIடhA ஏOப _<2G ?ேராKராG
களாக இF)[G. எனேவ, இ2 ேபாLற
தள6கைள அ�KS பாE)[G ஆைசைய 
அறேவ ஒZ<=ட ேவ!_G.
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ேப%?) PQவனG, இ9=ய ர@AேவUடL
இைண92, ர@Aேவ %ேடஷைனf �O;U7ள
Kராம ம)கc)[ இலவச ைவ T வழ6[G
=IடG [;<2 ேபf� வாE<ைத நட<=
வFவதாக, ர@AெடA PQவன< தைலவE
பஹ[ணா ெதh <27ளாE. ஏOகனேவ
‘இLடEெநI ேபC)%’ எLRG =Iட<ைத
அமAப_<=ய ேப%?), அர� தைட  =<தைத 
அ_<2 அதைன +ட)K) ெகா!ட2. அேத
ேபால, ‘எ)%Tர% ைவ T’ எLற =Iட<=ைன,
இைணய ேசைவ தFG PQவன6கcடL
இைண92 இய)க ேப%?) எ_<2) ெகா!ட 
+யOCக7 இLRG பலன^)க Aைல. 
தOேபா2, a[7 PQவன<=L =Iட<=ைனS
TLபO;, ?=ய ேகாண<=A, இலவச ைவ
T இைணSTைன இர@Aேவ nலG தFG
=IடG [;<2 ஆேலாசைன நட<= வFKற2.

a[7, இ9=ய ர@Aேவ@L ெர@AெடA
(RailTel) PQவன<2டL இைண92, ர@Aேவ
%ேடஷLக^A, இலவச இைணSைப வழ6[G
=Iட<=ைன ேமOெகா!_ வFKற2. இ2வைர
23 ர@A Pைலய6க^A ெவO;கரமாக இலவச
ைவ T இைணSTைன வழ6K வFKற2.
2017)[7, ெமா<தG 400 ர@A Pைலய6க^A
இ9த =IடG அமAப_<தSப_G. இர@A
Pைலய6கc)[ வFG பயuக7 இ9த
=Iட<=னாA, அ=கG பயL ெபQKLறனE.
[;Sபாக =ன9ேதாQG ர@A மாE)கமாக<
த6க7 வE<தக<=Oெகனf ெசLQ வFG
வE<தகEகc)[ இ2 ஒF வரSTரசாதமாக
உ7ள2. J IடA இ9=யாவாக உFவா[G
இ9=யா A, a[7 மI_ேம தd ஒF
PQவனமாக ஆcைம ெபO;ட) aடா2
எLப=A ேப%?) [;யாக உ7ள2.

ேப%?) த927ள =Iட<=LபJ, C;ய
அள A இய6[G ர@Aேவ %ேடஷLக7
வZயாக இலவச ைவ T வழ6கSப_G. C;ய
ர@Aேவ %ேடஷL ஒL;A வழ6கSப_G
இலவச ைவ T, 10 K.�. ெதாைல A அதைனf
�O;U7ள Kராம ம)கc)[ வழ6கSப_G.
இ2 காலS ேபா)KA, 25 K.�. ெதாைல A
வா�G ம)கc)[  hm ப_<தSப_G.
இ9த வைக@A தாL, a[7 தFG இலவச

ைவ T =Iட<=`F92, ேப%?) =IடG
ேவQப_Kற2. ேப%?) Kராம ம)கைள
இல)காக) ெகா!_ ெசயAபட< =Iட�_Kற2.
ேப%?) PQவன<=L “எ)%Tர% ைவ T”
=Iட+G Kராம ம)கைள இல)காக) ெகா!ேட
வJவைம)கSபI_7ள2. இதOெகன, �hய ஒ^
�L ச)=@A இய6[G ‘IேராL’ எனSப_G
ஆ^Aலா பற)[G சாதன6க7 nலG, இைணய
இைணSTைன வழ6[G =Iட<=ைன ேப%?)
ெசயAப_<த இF)Kற2.

�Q ேகாJ ம)கc)[ ேமA ெமாைபA
ேபாL பயLப_<2பவEகcG, 47 ேகாJ)[
ேமA இைணயG பயLப_<2பவEகcG உ7ள
இ9=யா A ஏOபI_) ெகா!JF)[G,
ஏOபட இF)[G வE<தக வாiS?க^A ேப%
?) மOQG a[7 எSபJயாவ2 ெபFG ப6
Kைன ேமOெகா7ள< =Iட�_KLறன. 2020
ஆG ஆ!_)[7, இ9=யா A 70 ேகாJ)
[G அ=கமானவEக7 இைணய<ைதS பயL
ப_<2வாEக7.

அதO[G சOQ அ=கமான எ!u)ைக@A
%மாEI ேபாL பயLப_<2
பவEகளாக இFSபாEக7 இவEக^A, ெபFG
பாலானவEக7, இைணய<=ைன< த6க7
%மாEI ேபாL nலG அ�[வாEக7.
ெமாைபA வZ ேடIடா பhவE<தைன@A,
இவEக7 85% ப6Kைன ேமOெகா7வாEக7.

இVவளm ெபhய அள A இைணய 
வZ வE<தக<=Oகான வாiS?கைள) 
ெகா!JF)[G இ9=யா தFG ச9தESப6கைள 
எ9த ஓE இைணய PQவன+G  I_ 
ைவ)கா2. ேப%?)KL ?=ய பயனாளEக^L
எ!u)ைக, ஆCய பCT) நா_க^A, 
[;Sபாக இ9=யா A ஏOபI_ வFKற2. 
எனேவ, தன)[ நAல வFமான<ைத 
இ9=யா தFG என ேப%?) கF2Kற2.
pனா O[S பல+ைற ேப%?) PQவனE மாE)
ெசLQG, இLRG வE<தக j=யாக எ9த த
+LேனOற<=ைனUG காண இயல Aைல.
எனேவ, இ9=யா A தL +� கவன<ைதUG
ெகா7ள மாE) +Jெவ_<=FSபைதேய,
ேப%?) PQவன<=L இலவச ைவ T
இைணS? =Iட6க7 காI_KLறன.

-.ய தட2.3
ேப#-' இலவச
இைணய இைண&-
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ேட"# ெச'(' ெட)*+
ேவEI டா[ெம!I ஒLைறS பல ப)க6க-
cடL தயாh<=FSேபாG. இ=A ஓhF ேடT7

கcG இF)[G.
இ Q = @ A
தாL ஏேதRG 
ஒF ேடT^A
இLRG Cல
ெ ச ா O க ை ள f
ேசE)க ேவ!
Jய �ePைல
ஏOப_G. அ9த
ெ ச ா A ை ல
இைண)ைக@A,
ேடT7 கIடG

w!_, அைன<2 அைமS?G £ணா[G Pைல
ஏOபடலாG. டா[ெம!I அAல2 ேடT7 
சOQ kழாக w!_ ெசA�G Pைல ஏOப-
டலாG. எனேவ, ெசA`A ெட)%I அைம)
ைக@A, அ2 தானாக அதR7ளா கேவ சh ெசi-
=_G வைக@A இF9தாA, நம)[ வச=யாக
இF)[G அAலவா? இதOகான வZ ஒLQ
ேவEI ?ேரா KராG தFKற2. அதைனS பாE)
கலாG.
1. w6க7 சOQ மாO; அைம)க ேவ! Jய

ெநI_ வhைச அAல2 வhைசகைள< ேதE9
ெத_)கmG.

2. hSபdA Layout ேடSTைன< ேதE9ெத
_)கmG. இ2 w6க7 ேமேல 1A ெசாA
லSபIட ெசயைல ேமOெகா!டாA தாL
Kைட)[G.

3. அ_<2 ேடT7 [¤STA Properties ¥A
ேதE9ெத_)கmG. இSேபா2 ேவEI Table
Properties எLற டயலா) பா)ைஸ) காI_G.

4. இ6[ Cell ேடSTைன< ேதE9ெத_)கmG.
5. இd Options பIடdA K^) ெசi=டmG.

ேவEI Cell Options டயலா) பா)ைஸ)
காI_G.

6. அ_<2 Fit Text எLRG ெச) பா)% ேதE9
ெத_)கSபட ேவ!_G. இ=A J) அைட
யாளG ஏOப_<தmG.

7. ெதாடE92 இF+ைற ஓேக K^)
ெசi=டmG. +த`A Cell Options, அ_<2
Table Properties டயலா) பா)% nடS
ப_G.
இ6[ ேவEI எSபJ ெசயAப_Kற2?

ெசA`A உ7ள ெசாA`L எ�<தளைவ) 
[ைற<2) ெகா!_ ஏOகனேவ வJ வைம<த
கIட<=O [7ளாக அைம)Kற2. ேவEI
ெட)%IJL அகல<ைத) [ைற<2) ெகா7 K
ற2. இதைன ெதாZA �Iப j=யாக "scrunching"
எLQ ெசாAவாEக7.

இல)கண, ெசா2 "ைழ கா+டாேத
ேவEI ?ேராKரா�A, நாG ெட)%I ைடS
ெசi=_Gேபாேத, அ=A உ7ள எ�<2
மOQG இல)கணS
Tைழகைளf �IJ)
காI_G வச= தரS
பI_7ள2. நாG
ைடS ெசiைக@A,
இதனாA, Tைழ
உ7ள ெசாOக^L 
kழாக, பfைச
மOQG CகS? வ!-
ண6க^A ெந^
வான ேகா_க7
காIடSப_G. ஆனாA, ஒF CலF)[ இ2
எhfசைல< தFG. ேம�G, த�ZA ெட)%I 
ைடS ெசiைக@A, அவOைற ஆ6Kலf
ெசாOகளாக எ_<2) ெகா!_, அேநகமாக,
ெபFGபாலான ெசாOக^A இ9த) ேகா_க7
காIடSப_G. எனேவ, த�ZA ைடS ெசi2 
ெட)%I அைமSபவEகc)[, இ9த ேகா_க7
அE<தமOறைவயாக இF)[G. இ9த ேகா_க7 
காIடSப_வைத, ேவEI ெசய` காIடாமA
இF)[GபJ அைம<=டலாG. அதO[) kேழ
த927ளபJ ெசயAபடmG.
1. ஆ�% பIடL அ�<=, Word Options

டயலா) பா)ைஸ< =ற)கmG. w6க7
ேவEI 2010 பயLப_<2வதாக இF9தாA,
hSபdA File ேடSTைன அ�<=, TLனE
Options K^) ெசi=டmG.

2. இ9த டயலா) பா)vL இட2 ப)கG 
Proofing எLQ இFSப=A K^) ெசi=
டmG.

3. Mark Grammar Errors As You Type எLற ெச)
பா)vA உ7ள J) அைட யாள<=ைன எ_<
2 டmG.

4. அ_<2 ஓேக K^) ெசi2 ெவ^ ேயறmG.
இd, ெசாA மOQG இல)கண Tைழக7 

�IJ) காIடSபட மாIடா2.
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*6ெர+ 8+ தா9: ெச'ல
எ)ெஸA ஒE) ?) தயாhSTA, ஒேர ேநர<=A 
பல ஒE) ¦Iகைள< =ற92 ைவ<2 நாG 
பயLப_<த  FSபSப_ேவாG. இதOெகன 
 !ேடா A ஒVெவாF ஒE) ¦IJO[G 
மாQவதO[, kழாக உ7ள ேடSTO[ மm% 
கEசைர) ெகா!_ ெசLQ ெசயAப_<த
ேவ!_G. k ேபாEJைனேய பயLப_<2G
பழ)கG உ7ளவEகc)[ இ2 சOQ Cரம<ைத<
தFG. இதOகான �F)[ வZ ஒLQ எ)ெஸA 
ஒE) ¦IJA தரSபI_7ள2. ஒE) ¦I
மாற  FSபSப_ைக@A, Ctrl+F6 kகைள
அ�<தmG. இ9த kகைள அ�<2ைக@A,
ஒE) ?)[க^L ேடSக7 வhைசயாக<
ேதE9ெத_)கSப_வதைனS பாE)கலாG.
ஐ92 ஒE)?)[க7 =ற9=F9தாA, ஐ9தாவ2 
ஒE) ¦I ெசAல, ஐ92 +ைற Ctrl+F6 kகைள
அ�<த ேவ!_G.

எ)ெஸ' எ=>?@ அளC
மOற அS^ேகஷL சாSIேவE ேபாலேவ,
எ)ெஸA ெதா[ST�G எ�<=L அளm
பாi!I எLேற [;STடSப_Kற2. ஒF
பாi!I எLப2 ஏற<தாழ ஓE அ6[ல<=A
72A ஒF ப6[. ஒF ெசA அAல2 ெசA`A
உ7ள தகவA ஒL;L எ�<=L அள ைன
மாOற ேவ!Jய=FSTL நாG ¥A பாhைனS
பயLப_<2KேறாG. ெட)%I சGப9தமான
¥Aகc)[ இட2 ப)கG (பா!I ¥`L
வல2 ப)கG) பாi!I அள L �A_ கIடG
உ7ள2. இ9த �AJL வல2 ப)கG உ7ள
ke ேநா)Kய அG?) [;@A K^) ெசiதாA
எ�<=L பாi!I அளmக7 பலவOைற)
காணலாG. ெட)%Iைட< ேதE9ெத_<2 I_
இ9த ைசைஸ மாO;னாA எ�<2)க^L அளm
மா; இFSபதைன) காணலாG.

ஆனாA ஒLைற Pைன A ெகா7ள 
ேவ!_G. K^) ெசiதாA ke ேநா)K  hUG 
அளmக^A மI_ேம எ�<=L அளைவ 
மாOற +JUG எLபதAல. அளm கIட<=A
ெசLQ எ�<=L அளைவ k ேபாE_ வZயாக
ைடS ெசi2 அைம)க +JUG. எ)ெஸA 
ெதா[STைனS ெபாQ<தவைர 1 +தA 409

?7^ வைர இதைன அைம)க +JUG. (இ2 
உ6க7 Th!டhL =றைனS ெபாQ<த2) +� 
எ! அள A மI_�L; பா= அள �G 
இ9த எ�<=L அளைவ அைம)கலாG.

ெஹடE F+டG' Hரா")*
எ)ெஸA ஒE)¦I ஒL;L ெஹடE மOQG 
?Iடைர (header and footer) வJவைம)ைக@A,
எ)ெஸA பலவைக CறS? aQகைள அ=A 
அைம<=ட வZ தFKற2. பட6கைள) aட
இவO;A இைண)கலாG.
1. +த`A Insert ேடSTைன<

ேதE9ெத_)கmG.
2. இ=A Header & Footer எLற ¥`A K^)

ெசi=டmG. எ)ெஸA hSபdA Design
எLற ேடSTைன) காI_Kற2.

3. இ6[, ெஹடE அAல2 ?IடE, இவO;A 
எ=A w6க7 CறS? aQகைள அைம)க 
 FG?K|Eக7 எLபதைனS ெபாQ<2< 
ேதE9ெத_)கmG.

4. உ6கcைடய KராT) படG எ9த
இட<=A அைம)கSபட ேவ!_G என 
 FG?K|Eகேளா, அதOேகOப, (left, center,
or right) அSப[=@ைன< ேதE9ெத_)கmG.

5. ெதாடE92 Header & Filter Elements [¤STA
உ7ள Picture ¥`A K^) ெசi=டmG.
இSேபா2 எ)ெஸA, Insert Picture டயலா)
பா)ைஸ) காI_G.

6. அ_<2, டயலா) பா)vA உ7ள 
க!IேராA % IfகைளS பயLப_<=, 
w6க7 அைம)க  FG?G KராT) ைபைல< 
ேதE9ெத_)கmG.

7. ெதாடE92 Insert எLப=A K^)
ெசi=டmG. எ)ெஸA ேதE9ெத_<த
KராT) பட<=ைன ஏOகனேவ ேதE9ெத_<த
இட<=A அைம)Kற2. 

8. இd,ெஹடEஅAல2?IடhA,ேதைவயான 
=F<த6கைள ேமOெகா7ளmG.

9. ெஹடEஅAல2?Iடைர I_ெவ^ேய;, 
ெவ^ேய K^) ெசi=டmG.
இd, ெஹடE அAல2 ?IடhA, w6க7 

அைம<த KராT) படG Pைலயாக இF)[G. 
ேதைவ இAைல எdA, இேத ேபால
ெசயAபI_, டயலா) பா)vA ேதைவயான 
க!IேராA ேதE9ெத_<2 w)கலாG.
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�ேயாd PQவனG, இF வார6கc)[  
+L, தLRைடய %மாEI ேபாL Gionee
S6s ஐ  Oபைன)[ அ;+கG ெசi27ள2.
இதL அ=க பIச  ைல ¤. 17,999. இதL
CறSபGச6க7 TLவFமாQ.

இதL =ைர 1920 x 1080 T)ெஸA
அடE<=UடL, 5.5 அ6[ல அள A,
2.5 J அள லான வைளவான Kளா%
ெகா!_ அைம)கSபI_7ள2. இதO[ 
காEd6 ெகாhAலா Kளா% 3 பா2காS?
வழ6கSபI_7ள2. 1.3 Kகா ெஹEI%
ேவக<=A இய6[G, ஆ)டா ேகாE Mediatek
MT6753 SராசசE, Mali T-720  .T.U.mடL
இைண)கSபI_7ள2. இதL ராG ெமமh 3
 .T. %ேடாேர� ெமமh 32  .T. இதைன 
ைம)ேரா எ%.J. காEI ெகா!_, 128
 .T. வைர உயE<=) ெகா7ளலாG. இதL
ஆSபேரIJ6 C%டG ஆ!IராiI 6.0
மாEqமலாi.இதRடLஅ�ேகாஇLடEேப% 
ெசய`UG இய6[Kற2.

இ=A இர!_ CGகைள இய)கலாG. 
ைம)ேரா மOQG நாேனா CGகைளS
பயLப_<தலாG.

TL?றமாக, எA.இ.J. Sளாq இைண9த 13
எG.T. =றL ெகா!ட ேகமரா தரSபI_7ள2.
+L?றமாக அேத Sளாq ெகா!ட 8 எG.T.
=றL ெகா!ட ேகமரா இய6[Kற2.  ரA 
ேரைக ெசLசாE உ7ள2. இதL பhமாணG 154.5
x 75.6 x 8.27 ��. ெநIெவாE) இைணSTO[
4 , ைவ T, ?c¥< 4.0 மOQG  .T.எ%.
ஆKய ெதாZA �Iப6க7 இய6[KLறன. 
இதL ேபIடh 3,150 mAh =றL ெகா!டதாக
உ7ள2.

nLQ வ!ண6க^A இ9த மாடA %மாEI 

ேபாL  Oபைன)[ வ927ள2. அேமஸாL
டாI இL வE<தக தள<=�G மOQG அைன<2 
ெமாைபA ேபாL  Oபைன) கைடக^�G 
Kைட)Kற2.

ெமாைப'
ேட+டா கால K+L6F
ெதாைல ெதாட'( ேசைவ ,- வன/கைள2

க345ப478 வ9: 3ரா< அைம5(, ெமாைப@
இைணய ேட3டா 83ட/கDE FைறHத 
ப3ச கால அவ கா ச78ைன ஓராJ42F
(365 நா3கP) R3 S2க அT ம8 அD7 UP
ளU. தXேபாU, இHத கால அவகாச: 90 நா3
களாக உPளU. இதE \ல: ]தE ]த^@
இைணய: பயEப47Uபவ'க_:, எ5ேபா
தாவU ஒ9 ]ைற, FைறHத ப3ச ெசய@பா4
க_2ேக இைணய7ைத5 பயEப47Uபவ'
க_: பயE ெப- வா'கP. இவ'கP இU வைர
அ8க2 க3டண: ெசb78 இைணய ேசைவ
83ட/கைள வா/ cd:, Fைறவான பயE
பா3Sனா@, கால அவகாச78XFPளாக பயE
 ப47த ]Sயாததா@, அTம82க5ப3ட ேட3டா
அளeைன5 பயEப47த ]Sயாதவ'களாக
இ9Hதன'. இf ேம@, ,தானமாக, ஓராJ4
வைர தா/கP வா/ cய இைணய ேட3டா 
க3டண7 83ட7 8ைன5 பயEப 47தலா:.

இf இைணய ேசைவ வழ/F: ,-வன/கP,
hெபஷ@ டாj5 வklச'கைள ஓராJ4 கால7
8XF பயEப47U:பS வழ/க ]Sd:. இHத
சbைக ேட3டா ம34ேம பயEப47U: இைணய
இைண5mXF வழ/க5ப4cறU.



5-9-201615

ஆST7 PQவன<=L, அ_<த ஐேபாL 7 எS
ேபா2வFG என பல வத9 =க7உலா வ9தன. 
தOேபா2 ஆST7 இ9Pகe
m)கான அைழS
Tதe ஒLைற
வழ6K, ?=ய
ஐ ே ப ாL ,
வFG ெசS
டGபE 7 அLQ
ெ வ ^ @ ட S ப _ G
எLQ உQ= ெசi27
ள2. சாL TராL C%ேகா
நகhA உ7ள Bill Graham Civic
Auditorium எLRG அர6KA
இ9த  ழா காைல 10 மu
ெதாட6K நைடெபQG.

ஐேபாL 7 மOQG ஐேபாL 7 Sள%
ெவ^@டSபடலாG. அ<2டL ஆST7
வாIf ஒLQG அ;+கSப_<தSபடலாG.
இ=A உ7ள ேகமரா)க7 தரG உயE<தSபI_,
¥யA ெலL% C%ட<2டL Kைட)[G என
உQ= ெசiயSபடாத தகவAக7 ெதh )KL
றன. இர!_ ேகமரா)க7 இ=A இைண)
கSபடலாG. எ=Eபா ராத வைக@A, இ=A
ெஹIேபாL ஜா) இF)கா2 எLற வத9=UG
உலா வFKற2.

இேத Pகe A, ஐ.ஓ.எ%. 10 �!_G
?2ST)கSபI_ அர6ேக றலாG. ெசLற ஜூL 
மாதG ெவ^@டSபIட இ9த ெமாைபA
ஆSபேரIJ6 C%டG இLRG ?2ST)கS
பட Aைல. இ9த Pகe A இதL ?2ST)
கSபIட C%டG அ;+கSப_<தSபI_,

பLனாெட6[G பயLப_<தSப_G ஆST7
ேபாLக^�G ஐேபI சாதன6க^�G இ9த

C%டG இல வசமாக அSேடI ெசiயSப
டலாG.

ெசLற 2015 ஆG ஆ!_, ஏSரA 
மாதG ஆST7 வாIf ெவ^யா

ன2. இதL ஆSபேரIJ6
C%ட+G ேமGப_<தS

பட ேவ!JU7ள2.
எனேவ, ?=ய வாIf 

ஒLQ ேமGப_<
தSபIட C%

ட < 2 டL
ெ வ ^ ய ா

கலாG. இ=A
 .T.எ%. Iேர)K6

வச= தரSப_G என எ=E
பாE)கSப_Kற2.

ெச&ட=ப; 53 அ]2த ஆ&_D ேபாF

8ைரn@ உPள ^2e3 cohட@ Shmேள
(LCD) sU அt7த7ைத5 mரேயாc7தா@ 8ைர
ெக34eட வா<5( உPளU. எனேவ பா2
ெக3S@ ேபாைன ைவ784ைகn@ ஏேதT:
v'ைமயான அ@லU பா85( ஏXப47த2 vSய
ெபா9P ெமாைப@ ேபாTடE உரw2 ெகாJS
92cறதா எEபைத2 கவf7Ul ெசய@படk:.
ேபா: கவ'கP அ@லU mளாhS2 கவ'கP இHத
வைகn@ பாUகா5( தரலா:.

ெமாைப3 `&#
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ெசLற TSர வ h@A அ;  )கSபIட, எA.
 . PQ வ ன<=L எ)% ேகG (X Cam) %மாEI 
ேபாL, ெசLற வாரG, இ9 = யா A  Oப-
ைன)[ அ; +கG ெசiயSபIட2. இ=A 
உ7ள ேகமரா Cல CறSபGச6கைள) ெகா!ட-
தாக உ7ள2. TL ?ற) ேகமரா 13 எG.T. =றL 
ெகா!ட_.  ‘ைவI ஆ6K7 ெலL%’ இைண)-
கSபI _7ள2. இதL nலG Kைட)[G பாS 
அmI பட<=A இர!_ ேபாIே டா)க7 
Kைட)[G. ஒLQ வழ)க மா ன தா கmG, இL-
ெனாLQ ைவI ஆ6K7 ெலLvA எ_)கS-
பIட தா கmG இF)[G. இதL nலG, பட மா-
ன2 TேரG ஒL;A இFSப2 ேபாLற காIC 
Kைட)[G. Panorama View காIC தானா கேவ 
அக ல மான படG ஒLைற ப=m ெசi K ற2. 
ேம�G, இ=A தரSபI _7ள Signature வச=, 
ேபாIேடா எ_<த TLனE, அ=A தைலS? அA-
ல2 ெபயE ஒLைற இைண)[G ெசயAபாI-
Jைன எ^ தா) [ K ற2. இ< 2டL Geo-tagging, 
touch focus, face detection, ஆKய வச = கcG 
தரSபI _7ளன. +L ? ற மாக< தரSபI _7ள 
ேகமரா 8 ெமகா T)ெஸA =றL ெகா!ட2. 

இதL மOற CறSபGச6க7 TLவ F மாQ:
இதL பh மாணG 147.5 x 73.6 x 6.9 ��. 

எைட 120 KராG. இ=A இர!_ நாேனா CG-
கைளS ெபாF<தலாG. இதL =ைர, 1080 x 1920 
T)ெஸA அடE< = UடL 5.2 அ6 [ல அள A 
உ7ள2. 1.14 Kகா ெஹEI% ேவக<=A 
இய6க) aJய ஆ)டா ேகாE SராசசE இய6 [-
K ற2. இதL ராG ெமமh 2  .T. %ேடாேர� 
ெமமh 16  .T. இதைன 256  .T. வைர அ=-
கSப _<தலாG. இதL ஆSப ேரIJ6 C%டG, 

ஆ!IராiI 6.0 மாEq மலாi. 
எ%.எG.எ%., எG.எG.எ%., இெம@A, 

?q ெம@A, இL%டLI ெமச�சE ஆKய 
வச =க7 தரSபI _7ளன. ேபாIேடா  gவE 
மOQG டா[ெம!I எJIடE ெசய ̀ க7 
இய6 [ KLறன. 

ெநIெவாE) இைணS TO[, 4 ,  .T.
எ%. ைவ T, ைவ T ைடர)I, ?c¥< 4.2., 
ைம)ேரா U.எ%.T. ஆKய ெதாZA �Iப6க7 
இய6 [ KLறன. Accelerometer, gyro, proximity, 
compass ஆKய ெசLசாEக7 இய6 [ KLறன.

இ=A ெவ^ேய எ_)க +J யாத `< =யG 
அயL ேபIடh 2500 mAh =ற RடL தரSபI-
_7ள2. 260 மu ேநரG தL �L ச) =ைய< 
த6க ைவ) K ற2. ெதாடE92 6 மu ேநரG 
ேபசலாG. CAவE வ!ண<=A இ9த %மாEI 
ேபாL Kைட) K ற2. 

இதL அ= க பIச  ைல ¤. 19,990. 

இ[.யாJ3 எ3.a.bF எ'# ேக=

ேபாf@ w2ன@கP எHத அளe@ 
ெபற5ப4cEறன எEபைத2 கா34: 
இESேக3ட' அைன7U ேபாEகDb: இ92F:. 
இU Fைறவாக இ92F:ேபாU ேரSேயஷE 
எET: க8'xly அ8கமாக இ92F:. 
சjயாக இ92F: ேபாU zதமாக இ92F:. 
ேமb: Fைறவாக இ92ைகn@ zE ச28d: 
அ8க: ெசலவ{2க5ப4:. எனேவ w2ன@ 
jச5ஷE Fைறவாக இ92F: இட78@ இ9HU 
ேபyவதைன7 த42கk:.

ெமாைப3 `&#
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bJேடாh 10 whட78@, Recently Used Files 
R2க: Fo7U R/கP அD7 UPள ப8^@ தர5-
ப3 4Pள ெதD வான eள2க:, அைத2 கா3 Sb: 
அதைன eள2F: பட: zக அ9ைம. R/கP எ}வ-
ளk wர7ைத எ47U, எ/கDE ேகP e க _2F5 
ப8@ அD2 c ~'கP எEபைத எJ � ைகn@ 
ெப9 ைம யாக உPளU. zக zக நEo.

எ:. Sேலா Xனா, ேவ�..

இH 8 யாeE சா53ேவ' வ@ b ந'கP, Fo5பாக 
தz ழக வ@ b ந'கP, இE- உலக: ]t வU:, 
த/கP 8ற ைமைய2 கா3S2 ெகாJ S 9Hதாb:, 
இH 8யா, இைணய5 பயEபா3S@ இET: 
]tைம அைட ய e@ைல. இதXF அS5பைட2 
காரண:, ம2க D ைடேய ஏXப3 4Pள S�3ட@ 
இைட ெவ DதாE. இதைன R2க ந: அரy:, ச]-
தாய ஆ'வ ல'க_: பா4 பட ேவJ4:.

டாJட. ெஜ. ரா� }மா., �h yJ }�.

“bைள யா34 eைன யாF:” எE- ந:ம ஊ' பழ-
ெமா{ உJ4. ேபா2கமாE ேகா எEற eைள-
யா34 இHத5 பழ ெமா {2ேகXற eைள யா34 எE- 
]Sk ெச< 84: அள eXF வS வ ைம2க5ப3 4P-
ளU. ேபாைன7 �2c2 ெகாJ4, சாைல க Db:, 
�/கா2க Db: நடHU ெசE- eைள யா Sனா@, 
ஏXப4: eப7 U க _2F யா' ெபா-5ேபXபU? ஏE 
இHத eப �த:? wல நா4 கைள5 ேபாலேவ இHத 
eைள யா34 இ/F: தைட ெச<ய5பட ேவJ4:. 
ச\க ஆ'வ ல'கP இதXF ]2 c ய7 Uவ: அD7U 
தைட ஏXப 47த ]யல ேவJ4:. 

ேபரா டாJட. இரா. ெசK LQநாத$, மyைர.

)8ய எேமா� பட/கP ேவS2ைக யா கk:, பயE-
ப 47த உத e யாd: உPளன. இf, இைவ ம2-
கDE மன/கD@, (8ய இட/கைள5 ெப-:.

ஆ.. �தா ராம$, },ப ேகாண,.

bJேடாh \e ேம2க' ெசய ̂ ைய R/கP Fo5-
m3ட பS தர e ற2க: ெச<U இய2 cேனE. zகk: 
நEறாக இய/ F c றU. Fo5பாக அதE இைட-
]க: zக அ9ைம. தக வ b2F நEo.

ஆ.. jயா மளா, ெச$ைன.

இைணய5 பய னா ள'கD@ தz�நா4 ]த@ 
இட7ைத5 ெபX -Pளதா? ந:பேவ ]S ய e@ைலேய. 
அ5ப S யானா@, இET: ேவக மாக இைணய5 பnX-
wைய cராம5 (ற ம2க _2F2 ெகாJ4 ெசEறா@, 
இH 8 யா eXேக நா: தாE ]Eே னா S க ளாக 
இ95ேபா:. இதைன அரy உண'HU ெசய@ப 4மா?

எ:. கமா ��$, ேதவார,.

எேமா �2கைள5 பயEப 47த2 vட, இைண-
ய78E உய' அைம5( ஒEoE அT ம 8ைய5 ெபற 
ேவJ S ய UPளU எEற தக வைல5 பS2ைகn@ 
eய5பா கk:, அேத ேநர78@, இைணய ,'வாக2 
க3ட ைம5( zகl wற5பாக உPளU எE- மc�l w-
யா கk: இ9HதU. தக வ b2F நEo.

எ$. பகவh j�, L� ம�கல,.

)8ய ஆJ3ரா3< whட: தர இ92F: (8ய வச-
8 கைள5 ப3 Sய@ இ3டU, பய னா ள'க D ைடேய 
ஆ'வ7ைத7 �J 4 வ தாக அைமH UPளU. எ5-
ேபாU ெபாU ம2க _2F2 cைட2F: என எ8'-
பா'7U2 கா7 8 92 cேறா:.

எ$. wக வன,, L�(ப ரா�h yைற.

இைண ய7ே தா4 நம2Fl wல ஆJ 4 கேள 
பழ2க: எEறாb:, கடHத 25 ஆJ 4 க ளாக, 
மfத வா�2ைக ேயா4 ஒEo, அதXெகன பல பj-
மா ண/கைள இைணய: தH UPளU. இHத ெநSய 
ெசய@பா3SE ]2 cய மாXற/கைள, எD ைம யாக 
“இைணய ெவP D eழா” க3 4 ைரn@ தHதU zகl 
wற5பாக இ9HதU.

ேபரா. இல. ெசQல(ப$, காைரJ }�.
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ேகPe:  eJேடாh 7 whட7 8 ̂  9HU, 
eJேடாh 102F மாoேனE. மாoய mEன', எE 
யாஹூ ெமn@ ப2க78@, ,ைறய eள:ப ர/கP 
வ9 cEறன. ]E( இU ேபா@ வHத 8@ைல. 
eJேடாh 10 தாE இதXF2 காரண: எE- 
,ைன2 cேறE. இதைன எ5பS சj ெச< 8 டலா:?

எ:. fரZச$, தாரா )ர,.
ப=A:  !ேடா% 10 உ6க7 யாஹூ 

ெம@A,  ெம@A, அmI�) டாI காG ேபாL-
ற வO;A எ9த மாOற+G ெசi = ட  Aைல. 
w6க7 a; @ FSப2 ேபால,  ளGப ர6க7 
வF வ2, ஒF ேவைள Tர mசE மாOற<தாA 
ஏOபI J F)கலாG. w6க7 ஏOக னேவ பயL-
ப _< =ய Tர m சைர  I _  I_ எI� Tர m-
சைரS பயLப _<த< ெதாட6 K @ F)கலாG. 
இதO[ +L பயLப _< =ய Tர mசE,  ளG-
ப ர6கைள< த_)[G Ad Block எ)%டLஷL 
?ேரா K ரா �ைன இL%டாA ெசiயSபI_ 
இய6 K @ F)[G. தOே பா2 பயLப _<2G 
Tர m சhA அ2 இAைல எLறாA, PfசயG 
 ளGப ர6க7 காIடSப_G. அவOைற w6க7 
 FGப  Aைல எLறாA, அ9த Tர m ச F)-
கான Ad Block எ)%டLஷL ?ேரா K ரா �ைன 
இL%டாA ெசi = டலாG. அAல2 ஏOக-
னேவ பயLப _< =ய Tர m சhA ப=)கSபI-
J F9த இ9த எ)%டLஷL ?ேரா K ரா �ைன 
w6க7 w) K @ F)கலாG. ஏெனLறாA, வuக 
j= யான Cல இைணய தள6க7, நாG  ளG-
ப ர6கைள< த_)[G இ9த வைக ?ேரா K ராG-
கைள w) KனாA தாL, ப)க6கைள) காI-
_ேவL என அடG TJ)[G. அதOகான ஒF 

`6) ெகா_)[G. அ=A K^) ெசiதாA, 
தாேன அ9த ?ேரா K ரா �ைன w) K  _G. அ2 
ேபாLற ஒF தF ண<=A w6கேள w)K இF)-
கலாG. எனேவ, �!_G “அI Tளா)” ெசய-
`ைய PQ   IடாA,  ளGப ர6க7 வரா2.

ேகPe: ேவ'S@ அைம2க5ப3ட டாF ெமJ3S@, 
ெட2h3S@ ேத'Hெத 42க5ப3ட ெசாXகைள, 
அைன7U: woய மX-: ெபjய எt7 U2கD@ 
அைம2க, j5பf@ எதைன7 ேத'Hெத 42க 
ேவJ4:? அU ேபாEற அைம5( உPளதா?

இல. சZ �b பழ P ய(ப$, பHளh�..
ப=A: +த`A, டா[ ெம!IJA, மாOறS-

பட ேவ! Jய ெசாOகைள< ேதE9ெத _<2) 
ெகா7ளmG. TLனE, hSபdA ேஹாG ேதE9-
ெத _)கSபI J F)க ேவ!_G. அ6ேக, Font 
எLற Th A, Aa எLQ இFSப=A உ7ள 
C;ய அG?) [;@A K^) ெசi = டmG. 
kழாக ெமR ஒLQ Kைட)[G. இ=A Sentence 
Case, lower case, UPPER CASE, Capitalize each 
word, TOGGLE CASE, எனS Th mக7 காIடS-
ப_G. w6க7 ேதE9ெத _<த ெசாOக7 எSபJ 

–டாJட. ெப. சKLர ேபா: –ேகHb- – பLQ
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மாOறSபட ேவ!_G என  FG ? K |Eகேளா, 
அதOகான Th A K^) ெசiதாA, அதLபJ 
மாOறSப_G. 

இதைன இLெ னாF வZ யாக k ேபாEI 
வZ யா கmG ேமOெ கா7ளலாG. ெட)%I 
ேதE9ெத _<த TLனE, Alt+H அ�< =னாA, 
ேஹாG ேடS இய)கSப_G. அதL TLனE, 
“7” ஐ அ�<தmG. இ6[ ேமேல காIடSபIட 
ஆSஷLக7 Kைட)[G. இ=A எ�< 2க7 
காIடSப_G. அைவ “S” for Sentence case, “l” (a 
lowercase L) for lowercase, “U” for UPPERCASE, “C” 
for Capitalize Each Word, or “t” for tOGGLE CASE 
என இF)[G. நம)[ ேவ! J யைத< ேதE9
 ெத _)கலாG. 

இLே னாF JS% தரI _மா! ெசாOகைள< 
ேதE9ெத _<2 �SI+F3 kகைள அ�< =னாA, 
lower case, UPPER CASE மOQG Sentence Case  
என மா; வFG. உ6க c)[< ேதைவ யா ன2 
Kைட<த mடL, kகைள  I _   டலாG.

ேகPe: ேவ'S@ டாF ெமJ3கைள உ9 வா2 
F ைகn@, wல ெசாXகைள வலU ஓர78@ அைம2-
ைகn@, அைவ அ47த வjn@ mjHU ,X cE-
றன. இவX oXF ைஹபE எET: இைட2ே கா4 
பயEப 47 U cேறE. ஆனா@, sJ4: எS3 ெச<-
ைகn@, இHத ெசா@ உPளாக ]t ைம யாக வH-
தாb:, நாE ெகா47த ைஹபE இட: ெப- c றU. 
இU பா'2க, பS2கl சj யாக இ@ைல. இதைன2 
கJட oHU எ5பS சj ெச<வU?

கா. சh�� }மா., ெத$காj.
ப=A: நாமாக) ெகா_)[G ைஹபL இ2 

ேபால டா[ ெம!Iைட எJI ெசiத TLனE 
ேதைவ யOற இட<=A அமE92 ெகா!_ 
டா[ெம!I அழைக) ெக_)[G. இதO-
காக, ேவEI optional hyphen எLற ஒLைற) 
ெகா! _7ள2. இ2 ஒF %ெபஷA ேகர)டE. 

இதைன டா[ ெம!IJA, ேதைவSப_G 
இட<=A w6க7 அைம)கலாG. ைஹபL 
அைம<த ெசாA, எJI ெசiத TLனE, +�-
ைம யாக ஒF வh) [7ளா கேவ அைமUG பI-
ச<=A, இ9த optional hyphen எ_)கSபI _-
 _G. டா[ ெம!IJA ைஹபL ேதைவ யOற 
ஒLறாக அைம யா2. Optional hyphen உF வா)க 
க!IேராA + ைஹபL (Ctrl+- (Ctrl and the 
hyphen or dash key)) kகைள அ�<த ேவ!_G. 
இ9த வைக ைஹபL, டா[ெம!I ஓர<=A 
அமE9தாA ஒZய, காIடSபட மாIடா2. 
ஆனாA, இ9த Optional Hyphen எ6ெகAலாG 
அைம)கSபI _7ள2 எLQ பாE)க ேவ!-
_ மானாA, ke)கா�G அைமS? வZ கைள 
இய)K ைவ)கmG.
1. ேவEI ஆSஷL% டயலா) பா)ைஸ< 

=ற)கmG. ேவEI 2007A, ஆ�% பIடL 
அ�<=, kழாக) Kைட)[G Word Options 
பIடdA K^) ெசi = டmG. ேவEI 
2010 எdA, hSபdA File  ேடS அ�<=, 
TLனE Word Options எLப=A K^) 
ெசi = டmG.

2. டயலா) பா)vL இட2 ப)கG உ7ள Display 
எLப=A K^) ெசi = டmG. 

3. இ6[ ke ப[ =@A உ7ள Optional Hyphens 
எLப தO[ அFேக உ7ள பா)vA J) ெசi-
= டmG.

4. அ_<2 ஓேக K^) ெசi2 ெவ^ ேய றmG.

ேகPe: நாE Fேரா: mர k சைர5 பயEப 478 
வ9 cேறE. எE whட: eJேடாh 10. இHத mர-
k சj@ நாE பா'2F: ெவ5ைச3 eப ர/கைள5 
ப8k ெச< 8 டாம@ இ92க எ/F எHத ெச3S/ 
அைம2க ேவJ4:. இE கா2 fேடா இய2காம@ 
ேவ- ெச3S/ வ{ உPளதா? எEைன5 பX oய 
ேட3டா vFP ,- வ ன7 8XF Fேரா: அT5ப2 
vடாU. இUேவ எE ேநா2க:.

த. கம ேல:வர$, L�(�..
ப=A: தாரா ள மாக இ9த தைடைய 

 =)கலாG. இதO[ Do Not Track எLற 
ஆSஷைன இய)க ேவ!_G. Tர m சhL 
வல2 ேமA nைல@A உ7ள ெமR பIடdA 
K^) ெசi = டmG. Kைட)[G ெமR A 
Settings எLபைத< ேதE9ெத _)கmG. இ9தS 
ப)க<=L kழாகf ெசLQ “Show advanced 
settings” எLபைத< ேதE9ெத _<2 K^) 
ெசi = டmG. Privacy எLபதL ke, Send a 
‘Do Not Track’ request with your browsing traffic  
எLQ இF)[G இட<=A உ7ள பா)vA 
J) அைட யா ள< =ைன அைம)கmG. 
ேசV ெசi2 ெவ^ ேய றmG. இd w6க7 
பாE)[G தள6க7, ேத_G  ஷ ய6க7 [;<த 
தக வAக7 a[7 சEவ F)[  அRSபSபட 
மாIடா2.
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ேகPe: எE ெப'சன@ க:5 �3டj@ ேபh(2 
பயEப 478 வ9 cேறE. கடHத ஒ9 வார மாக, எE 
ப2க78@ ெசE-, Friends  எEற mj eXFl ெசE-
றாb:, நJப'கDE mறHத நாP Fo7த mjk 
cைட2க e@ைல. என2F mறHத நாP Fo7த ேநா3-
S m ேக ஷT: cைட2க e@ைல. இதைன எ5பS 
sJ4: பைழய ,ைல2F2 ெகாJ4 வ9 வU?

எ,. மகா ��க,, jவ காj.
ப=A: ஒF Cல வாச கEக7 இ2 பO; 

[ைற a; கJ த6கைள அRS T U7ளனE. 
பல F)[ இ9த Tரfைன ஏOப ட  Aைல. 
w6க7 இ2 [;<2  https://www.facebook.com/
help/326603310765065/ எLற +க வ h@A உ6க7 
[ைறையS ப=m ெசi = டலாG. ப=A அRS-
பSப_G. அAல2 Tரfைன எLன ெவன அ;-
யSபI_ xE)கSப_G. அAல2 ேப% ?)KA 
உ6க7 தள<=A �ைழ9த TLனE, https://www.
facebook.com/events/birthdays  எLற +க வ h-
@ைன ேடS ஒL;A அைம<2< ேதடmG. Pf-
சயG Kைட)[G.

ேகPe: vFP ,- வன: இல 
வ ச மாக mர kச' த9 வதE \ல:, ந:ைம5 பX oய 
தக வ@கைள எ47U2 ெகாP c றU எE- பல' 
FXற: சா34: வைகn@ v- c றா'கேள. ந: zட: 
இ9HU ெபXற தக வ@கைள ைவ7U2 ெகாJ4 
vFP அ5பS எEனதாE ெச< c றU?

எ$. சர{யா, ெந�ேவ�.
ப=A: இ2 [;<2f C;ய கI _ைர 

எ� த லாமா எLQ எ!u) ெகா! J-
F9த ேபா2, உ6க^L Pயா ய மான கJதG 
வ9 27ள2. இ6ேகேய அ2 [;<2f �F)க-
மாக  ள)கG தF KேறL. 

a[7 இல வச ேசைவக7 த92 அவOைறS 
பயLப _<2G பய னா ளEக ̂  ட � F92 தக-
வAகைள< =ரI _ K ற2. அவOைற  ளG-
ப ர தா ரEக c)[ வைகSப _<= வழ6K, 
 Oபைன ெசi2,  பல ேகாJ டாலE-
கைள வF மா ன மாக ஈI _ K ற2. இVவ-
ளm எ^ ைம யாக ெசாLனாA எSபJ 
எL K |Eகளா? ேமேல [;S TIட 
ெசயAபாI Jைன பல Pைல க-
ளாகS பாE)கலாG. 

a[^L  ளGப ர6க7 (Google 
Ads) பயLப _<தSப_G இைணய 
தள6கைள w6க7 பாE) [G-
ேபா2, அவO;A காIடSப_G 
ெபாFIக7 அAல2 சாத ன6கைள 
w6க7 பயLப _< =னாA, உ6க7 Tர-
mசE, அ9த இைணயS ப)க<=L +க வ-
hைய, உ6க^L ஐ.T. +க வh மOQG 
Tற தக வAகைள a[7 PQ வ-
ன< =O[ அRST ைவ)[G. 
உ6க7 கGS gIடhA இ2 

சாE9த [) Kக7 Tர m சராA ப= யSப_G. அA-
ல2 ஏOக னேவ இ9த [) Kக7 இF9தாA, 
அவOைறS பJ)[G. w6க7 அS ̂  ேகஷL 
ஒLைறS பயLப _< 2Gே பா2, அ9த அS ̂ -
ேகஷL ெபயE அRSபSப_G. அ< 2டL, 
மOற தள6க^A எ9த அS ̂  ேக ஷLக7 உ6-
க c)[) காIடSபIடL எLற தக வ�G 
ெசA�G. சh, இ9த தக வAகைள) ெகா!_ 
a[7 எLன ெசi K ற2? 

 ளGப ர6கைள இLRG CறS-
பாக அைம) K ற2.  ளGப ர6க7 
எSபJ ெசயAப _ KLறன எLQ அ;)ைக 
தயா h)கSபI_  ளGப ர தா ரEக7 மOQG 
 ளGப ர6கைள) ெகா! _7ள இைண ய த-
ள6க c)[ அRS ? K ற2. இைணய தள6-
க^A ப=Sப வEக c)[ பணG அRS ? K ற2. 
Google Analytics nலG இ9த தக வAக7 ஆim 
ெசiயSபI_, இைணய தள6கைளS பாESப-
வEக^L நாIடG எ=A உ7ள2 எLQ அ;-
 ) K ற2. ஏமாO Q ப வEகைள) க!ட ;92, 
பய னா ளEக ைளUG  ளGபர தாரEக ைளUG 
பா2 கா) K ற2. 

ேகPe: எ2hட'ன@ 3.5” mளா5m 3ைர} ஒEைற 
d.எh.m.ேபா'3S@ இைண7U பயEப 478 
வHேதE. இ5ே பாU எE க:5 �3டைர eJேடாh 
102F அ5ேட3 ெச< U e3ேடE. இ8@ mளா5m 
ேவைல ெச< 8 4மா? பயEப 47 8னா@, ஏேதT: 
mரlைன வ9: எE- இU வைர பயEப 47த-
e@ைல. பயEப 47த எEன ெச< 8ட ேவJ4: என 
அo kைர தரk:.

எ$. நா.ம$, நாக.ே காbQ.
ப=A:  !ேடா% 10 C%ட<=L ெகா!_ 

வரSபI _7ள �கS ெபhய மாOறG, அ=A 
TளாST IைரV இய6 [ வ தOகான வZ 
+ ைறக7 (IைரவEக7) 
த ர S ப  ட ா  த  2 த ாL . 
இ2 [;<2,  !ேடா% 10 ேசாதைனS 

ப=Sபாக இF9த ேபாேத, கGS gIடE 
மலhA எ�= இF9ேதாG. இதOகான 
வZ, w6க7 பயLப _<2G எ)%-
டEனA IைரV தயா h<த PQ வ ன<-
=டG உ7ள2. அ9த PQ வ ன<=L 

இைணய தளS ப)கG ெசLQ, 
இ9த TளாST IைரV சாதனG 
 !ேடா% 10 C%ட<=A இய6க 
IைரவE ைபைல< தயாE ெசi2, 
இைணய தள<=A ப=92 ைவ< 27-
ளதா எனS பாE)கmG. இF9தாA, 

அதைன டm!ேலாI ெசi2, இL%டாA 
ெசi2, TLனE இய)KS பாE)கmG. இA-

ைலேயA, ேவQ வZ இAைல. 
பயLப _< 2 வைத மற9 2 
  டmG. 

ேகDJ–ப.3


