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வாசக/கேள.... க1234ட/ ;ா'க<
உ!க# ேக#&, ச(ேதக*, க+-.கைள

அ234ைக56 அ(த(த3 ப895:
தைல34கைள< 8=3>ட@*.

க*3BCடD மலF6 இ:2* எ:ன
தகவ6க# ேவKL* எ:ற உ!கN:
எ9DபாD3ைபP* எQ.!க#.

க*3BCடD ெதாடDபான Sா6 ‘TU’<க# 8=-.
மலF6 ெவN5ட 2 >ர9கைள அ23ப@*.

Sா6க# மXY* ‘TU’<க# ௨௦௧௪ ஜூ: மாத-9X8 
`: ெவNயாb5+<க<cடா.. Sா6க# மXY*
‘TU’<கைள உ+வா<bயவD, ெவN5CடவD, 
bைட<8* இட!க#, &ைல ஆbயவXைற< கCடாய* 
8=3>டேவKL*.

டா=> மாேனஜ/

ந!" ெசா' ந(பா!

ஹா/4 4ைரC DEFGறதா?

ப>க1 6

ப>க1 13

ப>க1 11

உ
I

ேள

ெப !பாலான ம(க*+ வா-ேவா/
ஒ+123ட 25ேடா6 இய(க!,

ெச+ற நவ!ப> 20A ந!ேமா/ 29 ஆ5/
வா-DE 30 ஆவE ஆ5GA HைழDEKளE.
NதPA எ!.எ6. டா6 எ+ற ஆRப ேர3GT
U6டVைதV தDத ைம(ேராசாR3, WராX(6
அGRபைடZலான 25ேடா6 இய(க Nைற
ைமைய, 1985 ஆ! ஆ5/, நவ!ப> 20A
25ேடா6 1 என அ1NகRப/V_யE. த`
ேபாE 25ேடா6 10 ப_Raட+, கடDத 29

ஆ5/களாக, ந! வா-(ைகZ+ ஓ> அTகமாக
இயTW வ WறE. சாR3ேவ> அR*ேகஷ+
ஒ+ைற, வா-(ைகZ+ இ+1யைமயாத ஓ>
சாதனமாக( ெகா5/ வDE ெவ`1 ெப`ற
சdV_ரR X+னeைய இTf பா>Rேபா!.

1970 ஆ! ஆ5/, XA ேக36 ம`h!
பாA ஆல+, இi எ_>கால! எ+பE ெப>-
சனA க!Rj3GT எ+ற பழ(கV_A தா+ 
அைம(கRப/! எ+பைத உண>Dதன>. 1975 
ஆ! ஆ5GA, இ வ ! இைணDE ைம(-

29 ஆ(Qகைள> கடRத S(ேடா=
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ேராசாR3 mhவனVைத உ வா(Wன>. X+ன>,
ஜு+, 1980A, க!Rj3ட> aேராWரா!கK
இயTக a_ய ஆRப ேர3GT U6ட! ஒ+ைற 
வழTWனா>கK. அEேவ MS-DOS (Microsoft
Disk Operating System) எனp q (கமாக அைழ(
கRப3/ ம(க*ட! rயாsR பர2யE. இ R
Xt!, ம(கK இதைன( க`hR பய+ப/V

Eவ_A, U(கAகைள
எ _ > ெ க ா 5 ட ன > .
அ ை ன வ  ( f ம ா ன
சாதனமாகஇAலாமA,
ச`h க`hண>Dத
வ>கu(ேக, டா6
இய(க! ைக வDத
ஒ+றாக அைமD
தE. இதைன( 
க 5 க ா e V த ,
ைம(ேராசாR3, பய

னாள>க*+ UறDத 
ந5பனாக இயTக( vGய, இய(க( vGய
U6ட! ஒ+ைற வG வைம(க ேவ5/! எ+ற
ேவ3ைகwட+, a_ய ஆRபேர3GT U6ட!
ஒ+ைற ெவ*Z3டன>. 25ேடா6 1.0,
Nத+ NதPA, 1985A நவ!ப> 20 அ+h
ெவ*யானE. ெதாட>DE, Gச!ப> 9, 1987A
25ேடா6 2.0 ெவ*யானE. ெட6(டாR
ஐகா+கu!, 2dDத ெமமdw! ெகா5டதாக
இE இயTWயE. இ_A பய+ப/VதRப3ட
WராX(6, ச`h v/தலான எ5e(ைகZA
வச_கைளV தDதE. பல 25ேடா6கைளV
_றDE இய(க NGDதE. 6Wy+ க3டைமR

Xைன ந! 2 RபV_`f மா`1 அைம(க 
NGDதE. ந! ேவைலகைள 2ைர வாக NG(க, 
ஷா>3 க3 zகைள அைம(க NGDதE. 

1988A, ைம(ே ராசாR3, உலW+ {கR
ெபdய ெப>சனA க!R j3ட> சாR3ேவ> mh
வனமாக உய>DதE. அ|வலக ஊ~ய>கu(f,
25ேடா6 இய(கN!, ெப>சனA க!R j3
ட ! இ+1யைமயாத ஒ+றாக( க தRப3
டE.

1990ஆ! ஆ5/, 
ேம 22A ைம(ேராசாR3 
25ேடா6 ப_Ra 3.0ஐ(
ெகா5/ வDதE. 1992A 
25ேடா6 3.1 அ1Nக
மானE. இைவ இர5/!
அ1Nகமான இர5/
ஆ5/க*A, ஒ ேகாG
25ேடா6 உdமTகK
2`பைனயாZன. {க அ_க அள2A பய+-
ப/VதRப3ட 25ேடா6 இய(கமாக
25ேடா6 3.1 இட! XGVதE.

1993 ஆ! ஆ5/, ஜூைல 27A, 25ேடா6 
எ+.G. (Windows NT) ெவ*�3/ட+, ைம(
ேராசாR3 mhவன!, த+ ெசயAபா3GA, {க 
N(Wயமான ைமAகAைல எ3GயE. 1980A
ெதாட(க mைலZP DE, N`1|! a_ய
25ேடா6 ஆRபேர3GT U6டV_ைன தயா
d(f! _3டV _ைன ெதாடTW ெவ`1 ெப`-
றE. 25ேடா6 எ+.G. 3.1, a_ய 32 X3 
ஆRபேர3GT U6டமாக ெவ* வDதE. உய>
mைல அ12யA அGRபைடZலான பeக
u(f UறDத ேதாழ னாக இDத ஆRபேர3GT
U6ட! அைமDதE.

1995 ஆ! ஆ5/, ைம(ே ராசாR3 mh
வனV_+ {கp UறDத வ>Vதக ஆ5டாக
அைமDதE. 25ேடா6 95 ெவ*யாW, ஐDேத 
வாரTக*A 70 ல3ச! உdமTகK 2`பைன
யாZன. இ_A இைணய இைணR X`கான
வச_கK அைம(கRப3G Dதன. டயA அR
ெந3ெவா>(WT எ*ைமயா னE. a_யதாகR
பல Rள( இ+ Rேள வச_கK, பயனாள (f
ம W - p U ை ய (
ெ க ா / V த ன .
இதைன ெவ*
Z / ை க Z A ,
ைம(ேராசாR3
அEவைர இA-
லாத அள2`f
2ள!பரVEட+
ெ வ * Z 3 ட E .
ெதாைல( கா3U 
வ>Vதக 2ள!ப
ரமாக "Start Me
Up" எ+ற பாடA,
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a_ய 6டா>3 ப3டtட+ ெவ*யாW,
ம(கK அைனவ ! N�N�(f! பாடலாக
அைமDதE.

1990 ஆ! ஆ5GA, தகவA ெதா~A H3ப 
வA|ந>கK, இைணய! f1VE பல இல(f
கைள ெவ*Z3ட வ5ண! இ Dதன>. ெந3
ெவா>(fக*+ ெந3ெவா>(காக இைணய!
இணTW, உலWA உKள அைனVE க!Rj3
ட>கைளw! இைண(f! வாsRa உKள தாக
ந!X(ைக ெதd2VE, அDத இல(ைக ேநா(W 
உைழ(கV ெதாடTWனா>கK. 1995 ஆ!
ஆ5GA, XAேக36 “The Internet Tidal Wave,”
எ+ற தைலRXA f1Ra ஒ+ைற வழTW, ெப>
சனA க!Rj3டைர அ/VE, இDத உலைக
ஆளR ேபாவE இைணய! தா+ எ+h Nழ(
க{3டா>.

1995 ஆ! ஆ5/, இ+ட>ெந3 எ(6a
ேளார> Xர�ச> ெதாfRX+ NதA ப_Ra
ெவ*ZடRப3டE. ஏ`கனேவ உலக ைவய
2d வைல எ+h அம>(க ளRப3/( ெகா5G
 Dத ஆ>RபdRXA, இDத இ+ட>ெந3 எ(6a
ேளார ! இைணDதE.

1990 ஆ! ஆ5GA, பe யா`h! அ|வ
லகTக*|!, �/க*|! ெப>சனA க!R
j3ட>கK N(Wய சாதனTகளாக இட! XGV
தன. இைணயVைத அ�க, �_ க*A ைசப>
கேப (cyber café) எ+t! இைணய ைமயTகK
ெசயAபடV ெதாடT Wன.

1998 ஆ!
ஆ 5 / ,
H க > ே வ ா >
க*+ நலைன
ை ம ய R
ப / V _ ,
2 5 ே ட ா 6
98 வGவ
ைம(கRப3/
வ ழ T க R ப 3
டE. இDத
ஆRபேர3GT
U6டV_`fR
X+ ன > ,
ைம(ேராசாR3

25ேடா6 { ம`h! 25ேடா6 2000
aரபஷனA (the Windows Me and the Windows
2000 Professional) என இர5/ 25ேடா6
ஆRபேர3GT U6டTகைள வழTWயE.
25ேடா6 {, இைச, 2Gெயா, ேஹா!
ெந3ெவா>(WT ஆWயவ`ைற {க அ_க
அள2|!, எ*ைமயானதாக�! தDE a_ய
உலைக( கா3GயE.

25ேடா6 2000, 25ேடா6 ஒ>(
6ேடஷ+ ப_Ra 4 ஐ(கான ேம!ப/VதR
ப3ட U6டமாக இயT Wயைத( கா3G|!,

25ேடா6 95, 98 ம`h! 25ேடா6 எ+.
G. ஆWய U6டTக u(f மா`றா க�! இயT
WயE.

25ேடா6 எ+.G. ஒ>(6ேடஷ+ 4.0 f1-
�/கK க3டைமRX+ �தாக, 25ேடா6
2000 உ வா(கRப3டா|!, க!R j3டdA
பeயா`ற ெபdய அள2A ந! X(ைகையV
தDதE. பய+ப/Vத {க எ*தாக இ DதE.

இைணய இைணRa ஒV _ைச� EAPயமாக
அைமDதE. ெமாைபA க!R j3GT ேம`
ெகாKள பல வச_கK தரRப3டன.

ைம(ேராசாR3 mh வனV_+ {கR
ெபdய சாR3ேவ> சாத ைனயாக ெவ*யா
னE 25ேடா6 எ(6X. 2001, அ(ேடாப>
25A ெவ*யான இDத 25ேடா6 U6ட!
சாR3ேவ> ெதாfRXைன, ைம(ே ராசாR3
mhவனேம ெச+ற ஆ5GA 23/2டp
ெசாAP வ`ahV_ய ேபாE!, இ+t!
பல> இதைனேய பய+ப/V_ வ W+றன>. 
பயனாள>க*+ பய+பா3/ பeைய ைமய
மாக( ெகா5/ வG வைம(கRப3/, a_ய
வGவைமRaட+ இE தரRப3டேத இத`f
Nத+ைம( காரணமாக அைமDதE. ேவகமாகp
ெசயAப3டE ம3/{+1, mைலயாக�!
இயTWயE.

2001 NதA 2005 வைர 25ேடா6
எ(6X, பல மா`றTகuட+, பல ப_Raக
ளாக ெவ* வDதE. இத`கான 
ெஹAR ம`h!
சRேபா>3 ைமய!,
பயனாள>கu(f
அ_க அள2A
உத2யE. இE
ெதாட>DE
அRேட3
ெசsயR
ப3/
UறDத
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வச_ என அைனவரா|! பாரா3டRப3டE.
25ேடா6 எ(6X அ/VE, 25ேடா6
எ(6X 64 X3 ப_Ra (2001) 25ேடா6
எ(6X �Gயா ெச5ட> எGஷ+ (2002)
ம`h! 25ேடா6 எ(6X ேடRள3 X.U.
எGஷ+ (2002) என பல ப_RaகK ெவ*யா
Zன.

க!Rj3ட> பய+
பா3GA, பாEகாRa
f1Vத 2வாதTகK
ஆTகாTேக �/
XG(க, ைம(
ேராசாR3 இDத
Xd2லான சவாA
கைளp சD_(f!
வைகZA, 2006
ஆ! ஆ5GA,
25ேடா6 26டா
U 6 ட V _ ை ன
ெ வ * Z 3 ட E .

25ேடா6 26டா அAGேம3
U6டV_A அ1NகRப/V_ய BitLocker Drive
Encryption எ+t! ெதா~A H3ப!, க!Rj3
டdA ேட3டா2`கான v/தA பாEகாRXைன
அ*VதE. ேலRடாR க!Rj3ட>கK 2`-
பைன இDத கால க3டV_A அ_க எ5e(
ைகZைன எ3GயதாA, க!Rj3ட> பeZA
ேட3டா பாEகாRa ெபdய அள2A ேபசRப3
டE. அவ`ைற ைம(ேராசாR3 த+ Nத+ைமp
சவாலாக எ/VE( ெகா5/ ெசயAப3டE.

வய>ெல6 க!Rj3GT எ+ற a_ய 
Nைற(f பயனாள>கK அ_கd(க, ைம(
ேராசாR3அதைனைமயமாக(ெகா5/,2007A,
25ேடா67U6டVைதஅ1NகRப/V_யE.
25ேடா6இய(கV_AஇயTfபவ>கu(fR
பல a_ய �AகK WைடVதன. Snap, Peek,
and Shake ஆWயன அ1NகRப/VதRப3/,

2 5 ே ட ா 6
இய(கV_ைன,
ே வ G ( ை க
m ை றD த
த ா க � !
ப ய ன ா ள >
கu(f( கா3
GயE. இ_A,
2 5 ே ட ா 6
டp ( Windows

Touch) எ+t!
a_ய �A ஒ+h அ1

NகமானE. டp 6Wy+ பய+ப/V_ய பயனா
ள>கK இைணயVைதR a_ய வ~க*A பய+
ப/V_ன>. ேபா3ேடா(கைளV ெதா3/V
தK*23/R பா>Vதன>. அேத வ~ZA ைபA
கைளw! ேபாAட>கைளw! பய+ப/V_

மW-Dதன>.

2012 ஆ! ஆ5GA, ைம(ே ராசாR3 த+
tைடய 25ேடா6 ஆRபேர3GT U6
டVைத, N�வEமாக aர3GR ேபா3/, ந�ன
ெதா~A H3பV_A அைமVதன>. UR ெச3GA
கா3G வDத ஆ>வVைத, பய னாள>கu(f ஆp-
சdயVைதV த ! அtபவV_ைன( ெகா/(க
NைனDதE. அத+ பயனாக, N`1|! a_ய 
ஆRபேர3GT U6டமாக 25ேடா6 8
ெவ*யானE. டp ம`h! ம�6 என இர5/ 
வ~க*|! இயTWய U6டமாக இE அ1
NகமானE. 25ேடா6 8 U6டVEட+
25ேடா6 8 Rேரா எ+ற ப_Ra! WைடV
தE. இVEட+, 25ேடா6 ஆ>.G. எ+t! 
U6ட! ேடRK3 X.U.(கைள இய( WயE.

{க ெமAPய க!Rj3GT சாதனTக
u(f!, v/தA ேநர! {+ச(_ையV தர(v
Gய ேப3டdகK இயTWய சாதனTகu(f!,
இE இைணவாக இயTWயE. 25ேடா6
6ேடாdA Wைட(க( vGய அR*ேகஷ+
கைள ம3/ேம இE இய(WயE. இதtட+,
எ!.எ6. ஆ�6 ெதாfRa இைணDேத தரR-
ப3டE. இE டp 6WyiA N� ைமயாக
இயTf! வைகZA வGவம(கRப3டE.

2013 ஆ!
ஆ5GA, ைம(-
ேராசாR3 த+
25ேடா6 8 U6
டVைத, பயனாள>
க*+ X+�3டT
கu(ேக`ப, ச`h
மா`1 அைமVE
25ேடா6 8.1
என அைமVEV
தDதE. இDத U6
டV_A, அ_கR பய+ த ! பல அR *ேக
ஷ+கK இைணDதன. (ள�3 க!Rj3GT
இைணRa இத+ ஓ> அTகமாக அைமDதE.
25ேடா6 8 U6டV_A பயனாள>கK
2 !Xய வச_கைளR பல a_ய ேம!பா3
/ட+ இDத U6ட! ெகா5G DதE.

இh_யாக 2014, அ(ேடாப> 1A, ைம(
ேராசாR3 இ+ைறய அத+ 25ேடா6 ப_Ra 
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10 ஐ ெவ*Z3டE. 25ேடா6 9 எ+ற
ஒ+h இAலாமA, 25ேடா6 10 வDEK
ளE. ஏென+றாA, இE ெமாைபA சாதனTகK
ம`h! இைணயR பய+பா3Gைன ஒ3G,
N`1|! a_ய வைகZA வGவைம(கRப3ட
U6ட! சாR3ேவ> என ைம(ேராசாR3 அ1

2VEKளE. இ+t! இத+ N�ைமயான
ம(கK ப_Ra வர2Aைல. ேசாதைனR ப_Ra 
ம3/ேம WைடVE, ஆ>வ ல>கK பய+ப /V_, 
தTகK X+�3டTகைளV தDE வ  W+றன>.

ைம(ேராசாR3 25ேடா6 ம3/ேம
தயாdVE வழTf! mh வன! அAல. 
எ!.எ6. ஆ�6 உ3பட பல பயtKள
சாR3ேவ> ெதாfRaகைளV தDE வ W
றE. இ RXt!, பல (f NEெக|!பாக,
க!Rj3ட>கைள ஆ3GR பைடVE, பய+-
கைளV த ! இiய ந5பனாகp UறDத இய(
கமாக 25ேடா6 2ளTfWறE. 29 ஆ5/
கK ம3/மAல; இ+t! பAலா5/
25ேடா6 நம(fR பய+ப/! வைக
ZA மா`றTக uட+ வ ! என எ_>-
பா>Rேபா!.

இiய XறDத நாK வா-V EகK, 25ேடா6.

S5ேடா6 இய(கV_A நம(fR பல இ(க3டான
�-mைலக*A பய+ப/வE அத+ டா6(

மாேனஜ> பய+பா/. இத+ பலNைனp ெசயAபா/
கைள இTf காணலா!.

25ேடா6 இய(கV_A டா6( மாேனஜ>
ெபற, Ctrl+Alt+Delete zகைள அ�V_, டா6(
மாேனஜ> 25ேடா2ைனR ெபற�!. டp 
6Wy+ 25ேடா ெகா5ட ேடRள3 பய+ப
/V_னாA, ச>p க3டV_A, Task Manager என
ைடR ெசsE, அ_A Task Manager எ+t!
ஐகா+ �E W*( ெசs_ட�!.

25ேடா6 7 ம`h! 26டா இய(கV_A,
டா6( மாேனஜ> பாR அR ஆf!.

இDத 25ேடா2A, Applications ேடRXA
W*( ெசsதாA, உTகK ெப>சனA க!R
j3டdA இயTf! அைனVE aேராWரா!
கu! கா3டRப/!. க!Rj3ட> வழ(க
மான ேவகV_A இயTகாமA, ெமE வாக 
இயTWனாA, இDத �ைல நா! பய+ப /Vத
ேவ5/!. Uல ேவைள க*A, ஒேர aேரா W

டா=> மாேனஜ/
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ரா{ைன அ/Vத/VE a_யதாக இய(W, ஓட
23G Rேபா!. பல ேவைளக*A இE நைட
ெபh!. aேராWரா! ஐகாiA W*( ெசsE, 
அDத aேராWரா! Wைட(க2Aைல எ+றாA,
ெதாட>DE பலNைற அேத ஐகாiA W*(
ெசs_ Rேபா!. இதனாA, அE பலNைற
இய(கRப/!. இதைன அR*ேகஷ+6
ேடRXA அ1DE, ேதைவய`றதைன mhV
தலா!. aேராWரா{ைனV ேத>Dெத/VE End
Task ப3டைன அ�Vத, அDத aேராWரா!
mhVதRப/!.

ஏேதt! ஒ aேராWரா!, லா( ஆW, இயT
காமA m+h 23ட mைலZA, �ட�! NGயாத
mைல ஏ`ப/!. அRேபாE அDத aேராWரா{ைன
mhVத இEேவ சdயான வ~.

இ+t! பல பய+கைள டா6( மாேனஜdA
ெபறலா!. Processes எ+t! ேடRXA W*( ெசs
_ட�!. இRேபாE, X+னeZA நா! அ1யாமA
இயTf! aேராWரா!கu! கா3டRப/!. அைனVE
aேராWரா!கu! பய+ப/VE! U.X.w.2+ _ற+,
ெமமd எ+னெவ+h இTf அ1DE ெகாKளலா!.  
இத+ �ல!, க!Rj3டdA நம(f( ெகா�ச!
vடV ேதைவZAலாத aேரா Wரா! ஏேதt! ஓG(
ெகா5G DதாA அ1DE, அதைன mhVதலா!.
aேராWரா! ெபயdA W*( ெசsE அதைனV ேத>D
ெத/VE, X+ன> End Process எ+ப_A W*(
ெசsதாA, aேராWரா! உடேன mhVதRப/!.

டா6( மாேனஜdA, Services எ+பதைனV
ேத>Dெத/VதாA, ந! க!Rj3ட> இய(f! 
ச>�6 aேராWரா!கைள( காணலா!. ச>�ச6
எ+பE�! அR*ேகஷ+ aேராWரா!கேள.
இைவ, க!Rj3டd+ X+னeZA இயTW( 

ெகா5G (f!. இவ`ைற எ*_A ந! க3/R
பா3GA ெகா5/ வர NGயாE. எ/VE( 
கா3டாக, Xர�ச> அRேட3, ஆ5G ைவர6
அRேட3 எ+பன ேபா+ற வச_கைளR ெபற,
இவ`1+ அRேட3 aேராWரா!கK இயTW(
ெகா5ேட இ (f!. இேத ேபாA தா+ Rள(
இ+ ம`h! த>3 பா>3G பாEகாRa aேரா W
ரா!கu!.

டா6( மாேனஜdA, Performance எ+t!
ேடRXைன W*( ெசsE Wைட(f! 25ேடா 
�ல!, ந! க!Rj3டd+ ெசயA _றைன(
காணலா!. இDத 25ே டா2A, U.X.w.
பய+பா/, ெமமd ம`h! இவ`1+ NDைதய
mைலகைளw! அ1யலா!. zழாக( Wைட(f!
Resource Monitor எ+ப_A W*( ெசsதாA, {க 
2dவான தகவAகைளR ெபறலா!.

Networking எ+பதைனV ேத>Dெத/VE, ந! 
க!Rj3ட> வய> �லமாக�!, வய> இAலா-
ம|! இைண(கRப3 G (f! ெந3ெவா>(
f1VE அ1DE ெகாKளலா!. Users ேடR W*(
ெசsதாA, க!Rj3டைரR பய+ப /VE! பய
னாள>கK f1VE அ1DE ெகாKளலா!. இT-
W Dேத லா( ஆR ெசs_டலா!.

�TகK 25ேடா6 8 அAலE 25ேடா6
8.1 பய+ப/VEபவராக இ DதாA, டா6(
மாேனஜ> ச`h 2V_யாசமாக இ (f!.

Startup எ+ற ேடRXைன( W*( ெசsதாA,
க!Rj3ட> இயTf!ேபாேத, U6டV
Eட+ ேச>DE இயTf! aேராWரா!கைள(
காணலா!. அைவ எRபG ந! க!R j3டd+
அைனVE வைக _ற ைனw! பய+ப/VEW+
றன எ+h அ1யலா!. நம(fV ேதைவ இA-
லாதவ`ைற, Disable எ+பைத( W*( ெசsE
அைமRபத+ �ல!, mhVதலா!.

USB -- Universal Serial Bus: (!"வ$ச& ')ய&
ப,) க/012ட4ட5 இைண9க0ப:/ ;ற 
சாதன@கைள எCதாக இைணDE0 பய5ப
:Dத ஒ4 வH. ,ேகன$, மM,, ;ளாN OைரQ,
;)Rட$ எனD தSேபாE அைனDE சாத ன@
கU/ இத5 வHேய தா5 க/0 12ட4ட5 
இைண9க0ப:V5றன. க/012ட$ இய@V9
ெகாRO49X/ேபாேத இதைன0 பய5ப:DY
சாதன@கைள இைண9கலா/, [9கலா/.
Control Panel: (கR2ேரா& ேபன&) \Rேடா, 
இய9கDY5 ,டா$2 ெம]\& தர0ப:/ ஒ4
^& என இதைன_ ெசா&லலா/. இத5 `ல/
\Rேடா, இய9கDY5 அO0பைட_ ெசய&-
பா:கைள ெச/ைம0 ப:Dதலா/. அDEட5
ெப$சன& க/012ட$ மSa/ இைணbத சாத
ன@கc ெசய&ப:/ த5ைம ைய!/ 'ர ைம9
கலா/.

ெதTRU ெகா<VEக<
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ெச"வக வ&'(
ெட*+, ெசல*ஷ/

ேவ ! #ேரா'ரா(), *லவைக ேட!டா
2ைன4 பய7ப89:ைக;), <=4பாக
ேட>?கைள அBகC பய7ப89:ைக;),
ெதாட F: அைமயாம), ஆIகாIேக
உ?ள ேட!டா2ைன தK9தKேய ேத F
ெத8Lக ேவMNயBOL<C. எ89:L கா!
டாக, ஐF: வSகT), ப9தாவ: ேகரLட 
Uத) பB7V7றாவ: ேகரLட வைர ேத F
ெத8Lக ேவMNயBOLகலாC. மXறவXைற
2!82!8, இதைன9 ேத Fெத8Lக ேவM
NயBOLகலாC. அ4ேபா: Z ேபா ! VலC,
<=4>!ட ெடL[!ைட, ேட!டா2ைன 
எ4பN ேத Fெத84ப: எனL காணலாC.
1. ^Iக? ேத Fெத8Lக 2OC#C ெடL[!

ப<B;7, இட: ேம) Vைல;) க 
சைரL ெகாM8 ெச7` ைவLகaC.

2. அ89: Ctrl+Shift+F8 அc9தaC. >7ன ,
அ4பNேய ^Iக? எFத ேகரLட வைர
க சைர ^!ட ேவM8ேமா, அ: வைர
ெகாM8 ெச7`, அ4பNேய Zேழ இcL-
கaC. இதX< மaைஸL fட ^Iக?
பய7ப89தலாC. ெடL[! ேத Fெத8L
ைக;), Alt Z அc9BL ெகாM8 ேத F
ெத8LகலாC.

3. ேத Fெத89: UN9த >7ன , வழLகC
ேபால, ^Iக? ேத Fெத 89த ெடL[!
Nைன எ7ன எ7ன மாXறIக hL<
உ!ப89:i கேளா, அjவளaC பய7
ப89தலாC. கா4> ெசkBடலாC. ேப[!
ெசkBடலாC. இ7ெனாO இட9BX<L
ெகாM8 ெச)லலாC. ^LகலாC.

ேவ1&( எ32 5
ெடL[! ஒ7ைற ெசலL! ெசk'm க?.
>7 அதைன இ7ெனாO இட9B) ெகாM8
அைமLக 2OC#'m க?. எ4பN இFத

ெசயைல ேமXெகா?'m க?? ெடL[!ைட
ெசலL! ெசkத >7ன மao7 க சைர
அB) ெகாM8 ெச7` >7 மaஸா)
இc9: <=4>!ட இடC வFதaட7 க 
சைர 2829: அைமL'm க?. ேவ` வp
யாக க! அ)ல: கா4> ெசk: ேதைவயான
இட9B) ேப[! ெசk'm க?. எ4பN4
பா 9தாqC இ: பல rைல கT) ேமX
ெகா?'ற சமாsசாரமாக இOL'ற:. இதX<
ஓ எTய வpைய எ42 Z தO'ற:. இI<C
Uதu) நக 9த ேவMNய ெடL[!ைட
ெசலL! ெசk: ெகா? hIக?. இI<C 
மa[ ேவMடாC எ7றா) w4! Zxட7
ஆேரா Zையs ேச 9: இயL' ெடL[!ைட 
ெசலL! ெசkBடலாC. ெசலL! ஆனaட7
எ42 Zைய அc9:Iக?. அத7 >7 ஆேரா 
Z அ)ல: ேபy அ4 அ)ல: டaM அc9B
ேத Fெத89த ெடL[!ைட எI< அைமLக 
ேவM8ேமா அI< ெச) qIக?. (இ4பNs
ெச)qCேபா: ெடL[! நக 9:C ேவைல
ேவMடாC எ7` rைன9தா) எ[ேக4
Zைய அc9:Iக?; எ)லாC ர9தா '28C.)
இK எFத இட9B) ெடL[! அைமLக
ேவM8ேமா அFத இடC வFத aட7 ஜ[! 
எ7ட Zைய9 த!8Iக?. ெடL[! அFத
இட9B) வFதம F:28C. இ: க! அM!
ேப[! வpL< இ7ெனாO ெசய)வ p
யா<C. கா4> அ)ல.

ேவ1, ெதா839(
 இ;வைக3 ப,&ய(

ேவ ! டா<ெமM!கT) u[! என4ப8C
ப!Nய) தயாS4பB) இO வைக 'ைடL'
ற:. இைவ bulleted மX`C numbered ப!N
ய)க? ஆ<C.  ‘bulleted’ எ7ப: தK9தK
யான தகவ)க? தOC ஒO ப!Nய). இFத
ப!Nயu) வSகT7 U7ேன, ஏேத�C
ஒO வைக அைடயாள9 BைனL (Symbol)
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ெகாMNOL<C. இFத அைடயாளேம
#)ல! என அைழLக4ப8'ற:. இ: *=ய
#?T;uOF: எFத வைக அைடயாளமாக
ேவM8மானாqC இOLகலாC. A numbered
list எ7ப:, இேத ப!Nயu), அைடயாள4
பட9BX<4 பBலாக, வSைசயாக எMக?
இOL<C. ெதாட கO9: அ)ல: தகவ)-
கைள9 தOைக;), இFத u[! வைக
பய7ப89த4ப8'ற:. அjவா` இ)
லாம), நC கவன9ைதL கவOC வைக;)
தர4ப8C ெதாட பXற, ஆனா), UL 'ய
மான தகவ)க? #)ல! இைணFத ப!Nய
லாக9 தர4பட ேவM8C. ேவ ! இதைன9 
தயாS9: வழIக எTய வpகைளL ெகாM
8?ள:. Uதu), ஒjெவாO தகவைலxC
ைட4 ெசk:, அத7 UN2) எ7ட  அc9-
தaC. ஒO தகவ), ஒO வSL< ேம) ெச7-
றாqC, இ`B;) ம!8ேம எ7ட அc9
தaC. ஒjெவாO வS UN2qC எ7ட 
அc9த ேவMடாC.

அைன9: தகவ)கைளxC ப!Nயலாக9
தFத >7ன , ெமா9த மாக அவXைற9 ேத F
ெத8LகaC. அ89: S4பK), ேஹாC ப!
டைனL 'TL ெசkBடaC. அ89: பாரா
<�4>) உ?ள Bullets tool மX`C Numbering
tool எ7பவX=), எ: உIகhL< ேதைவ4
ப8ேமா, அB) 'TL ெசk: ப!Nயைல
rைறa ெசkBடaC.

ேவ1&(
வைக3ப?@AB வCகD

ேவ ! #ேரா'ராC பய7ப89Bயவ க?
அைனவOேம, ேவ ! தகவ)கைள >S9:
வைக4ப89:C (sorting) ேவைல ெசkவ
தைன உண FBO4� க?. இதைன ெதாடL
க9BuOF: இ`Bவைரயாகேவா (ascending or
descending), அ)ல: இ`B;uOF: ெதாடLக
வைரேயா (descending) இOLகலாC. வSைச
யாக4 ப!Nயலாக9 தர4ப!ட தகவ)கைள
இFத வைக;) >S9: அைமLகலாC. ஆI
'ல ெமாp;) அைமFத தகவ)க? எK), 
ெதாடLகC Uத) (<Bவைர எK) அ:
0–9, A–Z ஆ<C. (<B;uOF: ெதாடLக
வைர எK), அதX< ேந மாறான வைக;)
அைமவ: ஆ<C. மXற ெமாpகhL<,
அFத ெமாpகT7 த7ைமைய4 ெபா`9
த: ஆ<C. இB) எFத வைக4 >S9த)
ேவM8C எ7பதைன4 பயனாள தா7 Sort
டயலாL பாLo) அைமLக ேவM8C.

இB) இ7ெனாO *=ய வpையxC
>7பXறலாC. இFத >S9தைல, ேவ ! 
ெடL[!N) உ?ள எc9: வைக;qC 

(case sensitive) அைமLக ேவM8மா, அதாவ:
>S4ப: A-Z ஆக இOLக ேவM8மா அ)
ல: a-z ஆக இOLக ேவM8மா எ7பதைன
UNa ெசkBடலாC. இFத வைக4 >S9
தைல நாC அைமLக 2)ைல எK), ெபSய 
எc9: மX`C *=ய எc9: (uppercase and 
lowercase letters) ெடL[!ைட, ேவ !, >S9
தu7 ேபா: ஒேர மாBSயாக9தா7 எ89:L
ெகா?hC.

ேவ ! *=ய, ெபSய எc9 :LகைளxC
த7 கவன9B) எ89:4 >SLக ேவM8C 
என எM�னா), நாC Zேழ தF :?ளபN,
ெச!NI[ அைமLக ேவM8C.
1. Uதu) எFத ெடL[!ைட4 வைக >SLக 

ேவM8ேமா, அதைன9 ேத Fெத 8L
கaC. (^Iக? ஒO அ!டவைணைய
(table) வைக4 >S4பதாக இOFதா),
அத�?, எIேக�C க சைரL ெகாM8
ெச7` அைம9தா) ேபா:C. ஆனா) 
ெடL[!ைட >S9: அைம4பதாக
இOFதா), >SLக ேவMNய ெடL[!
UcவைதxC Uதu) ேத Fெத8Lக
ேவM8C.

2. அ89: S4பK) Home ேட4 ேத Fெத8L
கaC.

3. ெதாட F: Paragraph <�4>), Sort �)
ேத Fெத8LகaC. இ: A-Z எc9:Lக
hட7 தைலZ� அC#L <= ெகாMட
ஐகானாகL கா!* அTL<C. (ேட>? 
>S4பதாக இOFதா), S4பK) உ?ள 
table's Layout ேட4>ைன9 ேத Fெத89:,
Data group) உ?ள Sort �) �: 'TL 
ெசkBடaC.) இ4ேபா: ேவ ! Sort Text
டயலாL பாLoைனL கா!8C. 

4. இFத டயலாL பாLo), ேமu OF: Zழா-
கவா, அ)ல: ZpOF: ேமலாகவா எ7
பதX<C, எFத வைக;) ெடL[!ைட
>S9:L கா!ட ேவM8C எ7ப
தX<C ஆ4ஷ7க? தர4ப!NOL<C.
அவXைற4 பய7ப89தaC.

5. ெதாட F: Options ப!டK) 'TL ெசk
BடaC. ேவ ! Sort Options டயலாL
பாLைஸL கா!8C.

6. இB) தர4ப8C Case Sensitive ெசL பாL
oைன ^Iக? எ4பN ேவ ! எc9:L
கைளL ைகயாள ேவM8C என எM�
'm கேளா, அதXேகXறபN அைமLகaC.
இதைன9 ேத Fெத89தா), >SL<C வைக
எc9: வைக;) அN4பைட;) ேமX
ெகா?ள4ப8C. இ)ைல எK), ெபSய
எc9:, *=ய எc9: எ7ற ேவ`பா8
இ7= >S9த) ேமXெகா?ள4ப8C.

7. அ89த89: 'ைடL<C ஓேக ப!டK)
'TL ெசk: ெவTேயறaC.
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எ>ெஸ'
Y2=...

சா1,&E ெசFதா(
பா1ம, மாHமா?

எ(ெஸA ெதாfRXA, ேட3டா(கைள வd-
ைசRப/VEW�>கK. ேட3டா(கK, �TகK
அைமVத ெச3GT6 ஏ`றபG, வdைசRப
/VதRப/W+றன. ேட3டா(கu(fV தரR
ப3ட பா>ம3GT வ~கK எ+னவாW+றன?
Uல பா>ம3GT ெச3GT6 அRப Gேய a_ய
இடV_`f எ/VEp ெசAலRப/W+றன.
Uல மா`றRப/W+றன. இRபG மா`றTகK
இAலாமA, வdைசRப/V_ய X+ன !, பா>-
ம3GT அைமRa! எ/VEp ெசAலRப/!
வைகZA எ(ெஸA ெதாfRXA ெச3 ெசs_
டலா!.

எ/VE( கா3டாக, இர5/ ெந3/ வdைச
ேடXK ஒ+ைற ஒ>( �3GA அைமVE இ (
Wேற+. NதA வdைசZA பல நா3கu(கான
ேத_கைள, எDத வdைசw! இ+1 அைமV_
 (Wேற+. இர5டாவE வdைசZA A NதA E
வைர அைமVEKேள+. C எ+ற எ�VE உKள
க3டV_+ X+ mறV_ைன ஒ வ5ணV_A
அைமV_ (Wேற+. இDத ெசAைலp q`1 ஒ 
வைகயான பா>ட> அைமVEKேள+. இRேபாE
NதA ெந3/ வdைசZA உKள ேட3டா2ைன
வdைசRப/VEWேற+. இRேபாE எ(ெஸA C
எ+ற எ�VE உKள ெசAPைன, அத+ ேப(
Wர�53 வ5ணVEட+ எ/VEp ெச+h
அத+ aE இடV_A ைவ(WறE. ஆனாA பா>
ட>கK ேவறாக அைமWறE.இர5ைடw! ஒ+
றாக( ெகா5/ ெசAவேத எ+ 2 Rப!. இத`
கான வ~ZைனR பா>(கலா!.

இத`கான r>� நா! ெசAகைள எRபG
பா>ம3 ெசsWேறா! எ+பைதR ெபாhVE
உKளE. இர5/ வைகயான பா>ம3
வ~கைள எ(ெஸA ெகா5/KளE – வழ(க
மான பா>ம3GT, mபDதைனZA ேபdலான

பா>ம3GT (regular formatting and conditional
formatting). வழ(கமான பா>ம3GT Nைறைய
ேம`ெகா5டாA, ேமேல 2ள(WயE ேபால
ஒ பா>ம3GT எ/VEp ெசAலRப3/,
இ+ெனா+h தTW2/!. mபDதைனZ+
ேபdலான பா>ம3GT (conditional formatting)
ேம`ெகாKைகZA, அைனVE பா>ம3
GT அைமRaகuட+ ெசA நக>DE ெகா/(f!.

ேப+, ப,ட/
எ(ெஸA 2003(fR X+ வDத ெதாfRXA 
பeயா`h! பல ! இதைன அ1D_ (க
மா3டா>கK. அVெதாfRXA தரRப3G (f!
ேப63 ப3ட+ வழ(கமான ப3டனாக இA
லாமA ேம|! Uல வச_கK ெகா5ட தாக

இ  R ப ை த (
க ா ண ல ா ! .
அ _ | K ள
U1ய அ!a(
f 1 Z ை ன
அ � V _ ன ா A
எ(ெஸA உTக
u(காக ேம|!
Uல ேவைல

கைள ேம`ெகாKள தயாராக இ Rபதைன(
காணலா!. இ_A ேப63 6ெபஷA ப3ட+ 
ஒ+h! இ (f!. அதைன அ�V_னாA
ேப63ெசsவ_A ேம|! Uல v/தA வச
_கைளV த ! Xd�கK காணRபடலா!.
எனேவ �TகK ேத>Dெத/Vத ெசAPA இ DE
பா>Nலா ேவ5/மா, ேவAj ேவ5 /மா,
ெசA ேட3டா ம3/! ேவ5/மா, ெசA பா>
ம3ேடா/ காRX ெசsயRபட ேவ5 /மா,
jiேகா3 ெட(63GA ெட(63 அைம(-
கRபட ேவ5/மா எனR பல Xd�கK இTf
உTகK ேதைவ(fV தரRப3 G (f!. உTகK
ேதைவ(ேக`ற XdைவV ேத>Dெத/VE இய(
க�!.
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பல ேநரTக*A, நா! க!Rj3டdA எDதR
பeையw! ேம`ெகாKளாமA, ேவh

ேவைலகைளR பா>VE( ெகா5 G Rேபா!.
அRேபாE ஹா>3 3ைர� எ+ன ெசs_/!?
அE�! எDத ேவைலw! ேம`ெகாKளாமA,
ெசயAபடாமA இ (fமா? அRபG எ+றாA,
அத+ ெசயலா(கV_ைன( கா3/! U1ய
எA.இ.G. 2ள(f ஏ+ ெதாட>DE அைணDE
எdWறE? இDத ேகK2கK மனV_A எ�D
தா|!, நா! ப_A காண N`ப/வ_Aைல.
இDத �-mைலகைள இTf ச`h 2ள(க
மாகR பா>(கலா!.

நா! க!Rj3டைர 23/ ச`h 2லWp
ெசAைகZA, க!Rj3ட> நா! �5/! 
வDE பeZைனV ெதாடTக காV_ (WறE.
ஆனாA, காV_ (f! அDத ேநரV_|! அE
வழ(கமான த+ ேவைலZைன ேம`ெகா5/
தா+ உKளE. இDத ேவைலகைள ேம`ெகாKள
அதைன இய(f! வைகZA யா ! ேதைவ
இAைல. எனேவ, க!Rj3டd+ _ற+, �Tக
ளாக அதைன இய(f! வைகZA, பய+ப /V
தRப3/( ெகா5/தா+ இ (WறE. அRபG
யானாA, நா! மhபGw! வDE, �5/! ந!
பeையV ெதாட !ேபாE, ஹா>3 3ைர2A
ேம`ெகாKளRப/! ேவைல அRபGேய m+
h2/மா? ஆ!, அRேபாைத(f அE ஒV_
ைவ(கRப/!. ஏென+றாA, நா! ெதாட !
ேவைலZைன ேம`ெகாKள.  அRபG எ+ன
ேவைலைய அE பா>VE( ெகா5 G DதE.

அதைன நா! க5காeVE அAலE ேதGR
பா>(க இய|மா? NGயாE. ஹா>3 3ைர2A 
நா! இAலாத ேபாE, ேம`ெகாKளRப3ட
பeZைன நா! க5ட 1ய NGயாE. அRபG
யானாA, அDதR பeகK தா+ எ+ன? இTf
பா>(கலா!.

M/னN6O அ2ப  எ/னதா/ நடR SறU?

க!Rj3டைர நா! இய(காத ேபாE, Uல 
பeகK ேம`ெகாKளRப/W+றன. இE நா!
க!Rj3டdA பய+ப/VE! சாR3ேவ> அR
*ேகஷ+கைளw!, அைவ எRபG ெச3 ெசs
யRப3G (W+றன எ+பைதw! ெபாhV
தE. இ RXt!, Uல ெபாEவான X+னe
ேவைலகைள இTf காணலா!.

ைபO வைக2ப=XதO (Indexing)

த`ேபாE வ ! அைனVE க!Rj3ட>க*A
இயTf! ஆRபேர3GT U6டTகu!, தT
க*ட! ேச ! ைபAகைள வைகRப/VE!,
file-indexing, ேவைலைய ேம`ெகாKW+றன.
ஹா>3 3ைர� N�வE! ஊ>DE ெச+h,
ஒ�ெவா ைபைலw!, அத+ வைக ம`h!
அ_A எ+ன எ�_ உKளE என�! பா>(W+
றன. பா>VE தன(f( Wைட(f! தகவAக*+
அGRபைடZA, ஒ ேட3டா க3டைமRXைன
உ வா(W ைவVE( ெகாKW+றன. நா!, ஆRப
ேர3GT U6டV_A உKள தகவA ேதGVத !
�ைலR பய+ப/VEைகZA, இDத ேட3டா
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க3டைமRa பய+ப/VதRப/WறE. இDத
அைமRXைன எRேபாE! ேம!ப/VதRப3ட
mைலZAைவV_ட,ஹா>33ைர2AஉKளைபA
கைள, இDத வைகRப/VE! �A, ெதாட>DE க5
காeVE வ WறE. அ_A ஏேதt! மா`றTகK
ஏ`ப/Wறதா எ+h ஆs� ெசsE, மா`றTகைள
ப_DE ைவVE( ெகாKWறE. இDதR பe தா+
ெதாட>DE நைடெபhWறE.

 8R  MராR (Disk defragmentaion)

ஹா>3 3ைர2A உKள ைபAகைளV
ெதாட>pUயாக ஹா>3 3ைர2A அ/(W ைவV
_/! ேவைலேய, G6( GXரா( என அைழ(
கRப/WறE. 25ேடா6 98 ஆRபேர3GT
U6ட! பய+ப/VEைகZA, அைனVE ைபA
கைளw! �G ைவVத X+னேர, G6(Wைன
GXரா( ெசs_ட NGw!. ஆனாA, a_யதாக
வ ! 25ேடா6 ஆRபேர3GT
U6டTக*A, இDத �A ந�
னRப/VதRப3/KளE. நா!
ைபAகைளR பய+ப/V_(
ெகா5G Dதா|!, ஹா>3
G6(WA உKள ைபAகK
அைனVைதw! GXரா( ெசs
_/! பeைய, ஹா>3 G6(
ேம`ெகாKWறE. இDதR பe, க!R
j3டdA ேவைல எE�! ேம`ெகாK
ளாத ேபாE ெசsயRப/! வைகZA,
ஆRபேர3GT U6ட! அைம(கRப3
/KளE. எனேவ, நா! எDத ேவைல
ையw! ேம`ெகாKளாமA, க!Rj3டைர
23/ ச`h ேநர! 2லW இ (ைகZA,
இDத பe mpசய! ேம`ெகாKளRப/!.

ஆZ7 ைவர8 ேசாதைன2 பN

ஆ53G ைவர6 aேராWரா!கu!, க!R
j3ட (fR பாE காRa வழTf! ம`ற aேரா
Wரா!கu!, f1RX3ட கால அவகாசV_A,
பாEகாRa பeகைள ேம`ெகாKள நா!
அைமV_ Rேபா!; அAலE மாறா mைலZA
அEேவ அைமVE( ெகா5 G (f!. இDத
பeகK, நா! க!Rj3டdA எDத ேவைலw!
ேம`ெகாKளாதேபாE! ெசயAப/VதRப/!.

ேபR அ2 (Back up files)

தானாக ந! ைபAகu(f ேப( அR
அைம(f! பeZைன நா! அைமV_ DதாA,
ைபAகைளR ேப( அR ெசsE நகAகைள
எ/VE ைவ(f! பe, நா! க!R j3டைர
23/ 2லfைகZ|! ேம`ெகாKளRப/!.

தானாக அ2ேட7 ெச[தO (Automatic update)

25ேடா6 ஆRபேர3GT U6ட!, vfK
fேரா!, ெமா�Aலா பய>பா(6 ேபா+

றைவ தாTகளாகேவ அRேட3 ெசs_/!
வைகZA வGவைம(கRப3/Kளன. எனேவ,
நா! ேவைல ெசsயாதேபாE, ஹா>3 3ைர�
ேவைல ெசsவதாக நம(f அைட யாள! கா3-
டRப3டாA, இDத U6ட! அR*ேகஷ+
aேராWரா!கK, தTகைள அRேட3 ெசsவத`
காக ைபAகைளV தர 2ற(க! ெசsE ெகா5G
 (கலா!.

ேமேல ெசாAலRப3G Rபைவ எAலா!,
ஹா>3 G6( ேம`ெ காKu! Uல ெதாட>
பeகK தா+. இ+t! பல பeகைள, ஹா>3
3ைர� தானாகேவ ேம`ெகாKu! வைகZA
25ேடா6 இயTf!. இவ`ைற( காண
டா6( மாேனஜ> _றDE, Disk header W*(
ெசsE, அRேபாைத(f ேம`ெகாKளRப3/(
ெகா5G (f! ெசயAபா/கைள( காணலா!.

25ேடா6 7 பய+ப/VEபவ>கK,
G6( ெஹட> Xd2ைன( காண இய

லாE. இ_A Performance ேடR
W*( ெசsE, “Open Resource

Monitor” ேத>Dெத/VE, ஹா>3
3ைர� ேம`ெகா5G (f!

பeகைள( காணலா!.
Resource Monitor 25

ேடா2A, Disk ேடR
W*( ெசsE, ெசயA-
பா/க*+ வd
ைசைய( காணலா!. 
25ேடா6 8

ம`h! 25ேடா6 8.1
U6டTக *|!, Resource Monitor

25ேடா v/தA தகவAகைளV த !.
G6(WA ேம`ெகாKளRப/! ெசயAபா

/கைளR ப_� ெசsE, X+ ஒ ேநரV_A
பா>VE( ெகாKளலா! எ+h _3ட {3டாA, 
Process Monitor பய+ப/Vதலா!. இதைனp
ெசயAப/V_, க!R j3டdP DE �TகK
2லWp ெச+றாA, ஒ  வ ! பய+ப /Vதாத
ேபாE, ஹா>3 3ைர� ேம`ெ காKu! பe-
கைள( காணலா!. Rராச6 மாi3ட>, பல 
வைக ெசயAபா/கைளR ப_� ெசs_/!.
எனேவ, �AபாdA உKள ப3ட+கைள( W*( 
ெசsE, ைபA U6ட! அைமRXA உKள ைபA
க*A ேம`ெகாKளRப/! பeகைள ம3/!
ப_� ெசs_/!பG ெச3 ெசs_டலா!.

எனேவ, �TகK பய+ப /Vதாத ேபாE, க!R-
j3டd+ ஹா>3 G6( ெசயAப/வதைன
அத+ எA.இ.G.2ள(f எdDE கா3 GனாA,
கவைலRபட ேவ5டா!. Uல நAல ேதைவ
யான பeகேள ேம`ெகாKளRப/W+றன
எ+h அைம_யைடய�!. அRபGw! ைவர6
அAலE மாAேவ> எனp சDேத கRப3டாA, உT
க*ட! உKள ஆ53G ைவர6 ெகா5/, ஒ 
Nைற N�ைமயாக 6ேக+ ெசs_ட�!.
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ச�க இைணய தளமாக ப+னாெடTf! aக-
ெப`h, பய+ப/VதRப /வE ேப6a(.

அ5ைமZA இVதளV_A a_ய வச_ ஒ+h
தரRப3/KளE. ந!ே மா/ ந! தகவAகைளR
பW>DE ெகா5/, 2 !aவதாக ஊ(க!
ெகா/VE, ப_A அ*VE, த3G( ெகா/VE
வ ! ந5ப>கu(f, ந+1 ெசாA|மாh
ேப6a( ேக3/( ெகா5/KளE. இத`f
தiேய ெசs_ அtRபாமA, இத+ ந+1 
ப(கV_`fp ெசAல ேவ5/!. ேப6a(WA
உTகK அ(க�53GA லா( இ+ ெசsE,
X+ன> https://www.facebook.com/thanks எ+ற
தளV_`fp ெசA|TகK. இTf இடEப(க!,
உTகK ந5ப>கK ப3 GயA, ஆTWல ெமா~(
கான அகர வd ைசZA இ (f!. இ_A
உTகK ந5ப> ஒ வைர ேத>Dெத/VE W*(
ெசsதாA, உட+ U1ய 2Gேயா ந+1 vh!
NகVதா+ தரRப/!. இதைன உTகK ப(-
கV_A ேபா63 ெசs_ட வலE ேமலாக ஒ 
ப3ட+ தரRப3G (f!. இDத 2Gேயா2A,
உTகK ந5ப  ட+ �TகK பW>DE ெகா5ட
ேபா3ேடா(கK Uல ேத>Dெத /(கRப3/,
ந+1 vh! வாசகTக uட+ கா3டRப/!.
அவ> அtRXய ெசs_கK, �TகK இ வ !
பW>DE ெகா5ட வா-VEகK, N(Wய ெசs
_கK இட! ெபh!. X+ன eZA நAல இைச 
இைச(கRப/!. ஒ m{ட! ஓ/! வைகZA
இDத காெணா*R பட! தயாd(கRப/WறE.
இ_A ேத>Dெத/(கRப3ட ேபா3ேடா(கK,

தiVதiயாக( zேழ கா3டRப3/ ஒ�ெவா+
1|!, ேத>Dெத/(கRப3டத+ அைட யாள
மாக G( அைட யாள! இ (f!. �TகK Uல 
ேபா3ேடா(கைள 2 !ப2Aைல எ+றாA, 
G( அைட யாளVைத எ/VE2டலா!. a_யதாக
ேபா3ேடா(கைள இைண(க 2 !XனாA,
ேத>Dெத/VE இைண(கலா!. ெமாVத! 15 
ேபா3ேடா(கைள இைண(கலா!. 

ந5ப>கைளV ேத>Dெத /(ைகZA, ேப6a(
அவ>கைள �+h வைகயாகR XdVE, theme
எனV த  WறE. அைவ Old Friends, Friends 
ம`h! Family. இ_|! உTகu(fV ேதைவ
யான XdைவV ேத>Dெத/VE அைம(கலா!.
அத`ேக`ப படV_A Uல கா3Uகu! வாசகT
கu! மாh!.

இRபG உTகK ந5ப>கK ஒ�ெவா வ
 (f! ந+1 vh! 2Gேயா(கைள உ 
வா(W, உTகK ப(கV_A ேபா63 ெசs_
டலா!. இ_A கவன! ேதைவ. ஒ வ (f
ந+1 v123/, இ+ெனா வ (f( vற
2Aைல எ+றாA, அவ> ேகாப! ெகா5/
உTகK ெதாட> XைனV E5G(கலா!. எனேவ,
NதPA உTகu(f ந+1 v1 2Gேயா அtR-
Xயவ>கu(f, �Tகu! ஒ+h அtRaTகK.
X+ன>, உTகK ந5ப>கைளV ேத>Dெத /VE
2Gேயா தயா> ெசsE ப_D_/TகK. இ�
வாh 2Gேயா தயாd(க எ5e(ைக அள-
2Aைல. எனேவ, அைனVE ந5ப>கu(f!
தயா> ெசsE அtRaTகேள+.

ந!" ெசா' ந(பா!
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பல நா3கK காV_ RX`fR X+ன>, இD
_யா2A �யா{ ெர3{ ேநா3 6மா>3

ேபா+ அ1NகR ப/VதRப3/KளE. Gச!ப>
NதA வாரV_A இE இD_யாெவTf! 2`
பைன ெசsயRபட�KளE. இDத 6மா>3
ேபாi+ UறRப!சTகK X+வ மாh:

_ைர 5.5. அTfலV_A 1280 x 720 X(ெஸA
_றtட+ vGய ஐ.X.எ6. G6 Xேள கா3ட(
vGயதாf!. 1.7 Wகா ெஹ>36 ேவகV_A
இயTf! �Gயா ெட( Rராசச> இயT fWறE.
இத+ ஆRபேர3GT U6ட! ஆ53ராs3 
ெஜAP �+ 4.2. இ_A இர5/ U!கைள
இய(கலா!. எA.இ.G. Rளா� இைணDத 13
ெமகா X(ெஸA ேகமரா X+ aறமாக இயT
fWறE. இத+ 2Gேயா 1080p ப_�V _ற+
ெகா5டE. N+aறமாக 5 எ!.X. _ற+
ெகா5ட ேகமரா உKளE. இத+ ரா! mைன-
வக! 2�.X., 6ேடாேர� ெமமd 8 �.X.,
இதைன ைம(ேரா எ6.G.கா>3 ெகா5/
32 �.X. வைர உய>Vதலா!. ெந3ெவா>(
இைணRX`f 3�, ைவ X, au�V 4.0 ம`h!
�.X.எ6. ெதா~A H3ப! இயTfW+றன.

இத+ ேப3டd 3,100 mAh _ற+ ெகா5ட
தாக உKளE.

இத+ அ_க ப3ச 2ைல  .9,999 என 
அ12(கRப3G Dதா|!, 2`பைனp சD
ைதZA  .1,000 வைர fைறவாக 2`கRப
டலா! என எ_>பா>(கRப/WறE.

Zயா\ ெர4\ ேநா4
அ"^க1
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த+ a_ய மாடA 6மா>3 ேபா+
ஒ+ைற ெலேனாவா 2`பைன(f அ5

ைமZA அ1NகRப/V_யE. இத+ ெபய>
ெலேனாேவ ஏ 319. இத+ அ_க ப3ச 2`
பைன 2ைல  . 6,499. 2� ம`h! 3� அைல
வdைசக*A இயTf! இDத ேபாiA இர5/
U!கைள இய(கலா!. இத+ பdமாண! 123.5
x 63.8 x 10.2 {�. பா> ைடR வG2A இE
வGவைம(கRப3/KளE. இ_A G.எR.G.
ெகபாUG� டp 6Wy+ _ைர தரRப3/K
ளE. இ_A மA3G டp வச_ உKளE. 4
அTfல அகலV_A 480 x 800 X(ெஸA G6
Xேள ெகா5/ இயTfWறE. எ!.X.3 ைபA
இய(க!, ல�36�(க>, 3.5 {� ஆGேயா
ஜா( ஆWயைவ Wைட(W+றன. இத+ ரா!
ெமமd 512 எ!.X. 6ேடாேர� ெமமd 4 �.X.
இதைன ைம(ேரா எ6.G.கா>3 ெகா5/ 32
�.X. வைர அ_கd(கலா!. �.X.ஆ>.எ6.,
au�V, ைவ X, எ3� ஆWய ெதா~A H3
பTகK ெந3ெவா>( இைணRைபV த W+
றன.

X+aற( ேகமரா 2592 x 1944
X(ெஸAகK ெகா5/ 5
எ!.X. _றtட+ உK
ளE. N+aற( ேகமரா 
2 எ!.X. _ற+ ெகா5
டE. இத+ �யA
ேகா> UR 1.3 Wகா 
ெஹ>36 ேவகV_A
இயTfWறE. எR.
எ!. ேரGேயா, அ(
� ல ே ர ா � 3 ட >
ெச+சா>, Rரா(�
{3G ெச+சா> ஆW

யைவ Wைட( W+றன. இத+ ஆRப ேர3GT
U6ட! ஆ53ராs3 4.4 W3ேக3 ஆf!. 
மA3G �Gயா2`f எ!.X. 3 ம`h! எ!.X.4
Xேளய>கK உKளன. 

இ_A தரRப3/Kள PV_ய! அய+ ேப3
டd, 1,500 mAh _ற+ ெகா5டE. இதைனR 
பய+ப/V_ 2� அைலவ d ை ச Z A
ெதாட>DE 4 மe ேநர! ேபசலா!;
3� அைல வd ை ச Z A ,
3.30 மe ேநர! ப ய+ ப
/Vதலா!. இ த+
{+ச(_, ஒ  
N ை ற ச ா > �
ெசsதாA, 3 7 2
ம e ே ந ர !
தTfWறE.

ெலேனாவாS! _+ய =மா/4 ேபா!
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மV_ய mைலZA இ3ட 2ைலwட+ இர5/
U!க*A இயTf! 2� ேபா+ ஒ+ைற

சா!சT ெவ*Z3/KளE. இத+ ெபய>
சா!சT 130 இ கால(� 6டா> 2. இத+ G.எR.
G. ெகபாUG� டp த+ைம ெகா5ட 6Wy+
3.5 அTfல அள2A, 320 x 480 X(ெஸA G6
Xேள அள2A கா3U அ*Rபதாக உKளE.
மA3G டp வச_w! உ5/. இத+ பd மாண!
109.8 x 59.9 x 11.8 {�. எைட 107.6 Wரா!.
பா> ைடR வG2A வGவைம(கRப3/
சாR3 zகuட+ அைம(கRப3/KளE.
இத+ ெமமd 512 எ!.X. அள2A
உKளE. 6ேடாேர� ெமமd 4 �.X.
இதைன ைம(ேரா எ6.G. கா>3
ெகா5/ 32 �.X. வைர அ_-
கRப/Vதலா!. இத+ ேகமரா 
2 எ!.X. _ற+ ெகா5
டE. 2Gேயா ப_� 
480p@24fps ேவக!
ெகா5டதாf!. அ(
� ல ே ர ா � 3 ட >
ெச+சா>, எR.எ!.
ேரGேயா, ல�36
�(க> ம`h! 3.5 {�
ஆGேயா ஜா( தரRப3

/KளE. ெந3ெவா>( இைணRX`f �.X.
ஆ>.எ6., எ3�, au�V ம`h! w.எ6.X.
ஆWய ெதா~A H3பTகK ெசயAப/W+றன.
இத+ U.X.w. 1Wகா ெஹ>36 ேவகV_A
இயTfWறE. இத+ ஆRப ேர3GT 

U6ட! ஆ53ராs3
4.2. W3 ேக3.  எ6.

எ!.எ6., எ!.எ!.எ6.,
இெமZA, a� ெமZA,

இ+ 6 ட 5 3
ெமச�ச> ஆWய வச
_கK உKளன. எ!.
X. 3 ம`h! எ!.X.

4 Xேளய>கK இயTf
W+றன. ஆ>கைனச>,

ேபா3ேடா/2Gேயா
எG3ட>, vfK

ச>p, ேமR6, �ெமZA, w
3jR, கால5ட>, � டா(,

Xகாஸா, வாs6 ெமேமா, Xd
ெட(G� ெட(63 ஆWய வச

_கK Wைட(W+றன. இத+ PV
_ய! அய+ ேப3டd 1,300 mAh

_ற+ ெகா5டE.
இத+ அ_க ப3ச 2ைல  . 4,290.

சா1சE 130 இ
கால>Z =டா/ 2
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க/012டைர0 பய5ப:DEவY&, உc eDத/
மSa/ ெவC eDத/ என அைனDைத!/ சா2ைட
யOயாகD தbE\2f$கc. ெப4/பாலான பg
கைள ேமSெகாcU/ க/012டைர நா/ கவ"0
பேத இ&ைல. எ5ைற9காவE அத5 இய9க/
i5a ேபான ;5ன$ தா5, கவைல0ப :Vேறா/.
அ0ேபாE கால/ கடbE\:VறE. [@கc
தbEcள Xj0 kகைள0 ;5பSjனா&, i_சய/
இE ேபா5ற ;ர_ைனகைளD தcC0 ேபாடலா/.

எ/. \கவன", ]^2_$.

வா2, அ0 ெதாட$bE த5 வாO9ைக யாள$க
U9X எதைன ேய]/ தbE ெகாR:தா5 உc
ளE. இ5]/ lல m:த& பய5 த4/ வச Yகைள
அத"டn4bE எY$பா$9Vேற5.

ேபரா. மா. இராஜராஜ/, ேபாf$.

\5 அoச& அ]0kவY& நா/ ேமSெகாcள
ேவROய lல அO0பைட9 Xj0 kகைளD தbEc
p$கc. இDEட5, lல வசYகைள நாேம அைமDE9
ெகாcவE எ0பO? எ5பதைன rெமs& தளDYS
கானதாகD தரM/. ந5j.

 .ஏகா"பர", ]^வIh$.

அைமYயான tைறs& ெபRகc ந/ அj\ய&
வாu\5 அைனDE EைறகCv/ t5ேனj
வ4V5றன$ எ5பE இைணய தள0 பய5
பா2Ov/ உaY ெசwய0ப2:cளE எ5பைத
அjய n9க மVu_lயாக உcளE.

எ/. வசjதா ேமாக/, மUைர.

=ைக0 ;ரMச)ேலேய Vைட9X/ வைகs& த"
ஒ4 தளமாகD தர0ப2டா& பல ;ர_ைனகc இ&
லாம& ேபாw\:/. அ:Dத வ)5 க/0 12ட)& 
இதைன எY$பா$9க ேவROயY&ைல. இ5,டா&
ெசwYட ேவR OயY&ைல. \ைர\& இbத வசY
Vைட9X/ எ5a எY$பா$9க லாமா?

கா. ம]யழS, ேகாைவ.

ேவ$O& ெசா& பய5பா: க2:ைரs& Xj0;
ட0ப2O49X/ Word Frequency Counter எ5]/
தள/ த4/ பய5கc nக ந5றா கM/, டாXெமR2 
அைம0பவ$கC5 ேதைவகைள iைற ேவSaவதா
கM/ அைமb EcளE. எ:DE9 கா2Oய உ@கc 
Eைண ஆl)ய49X ந5j.

எ8. மாயவ/, q"பேகாண".

ேகc\ பY& பXYs& ெஹ$2, XjDத தகவ&
nகM/ \ய0பாகM/, அதைன9 கRடjbE தbத
\oஞா" {E மY0k ெகாcU/ வைகsv/ இ4b
தE. இேத ேபால மSற அலXகU9X/, \ள9க@க
Uட5 ஒ4 க2:ைர த4மாa ேக2:9 ெகாcVேற5.

டாRட$ s. அ^ைமராv, மUைர.

க/012டைர0 ேபg0 பாEகா0பY& [@கc தb
Ecள அைனDE/ nகM/ அ4ைம. இY& ேட2டா
ேப9 அ0 எ5பE நா5 இEவைர எRg0 பா$9-
காதE. கவ ைலயSa ேசா/ேப jDதனமாக இ4bE
\2ேட5. உ@கc எ_ச)9ைகைய0 பா$DதMட5
இ" ெரXலராக ேட2டா ேப9 அ0 எ:DE ைவ9க
tOM ெசwE, ெசய&ப:DY\2ேட5. n9க ந5j.

ஆ$. \தj]ரா, ெச/ைன.

ெப/சன'ெப/சன'
bேர>bேர>



1-12-201418

ேகc\: பல ப9க@கc அட@ Vய டாXெமR2
கைளD தயா)9ைகs&, ெத)\9க0ப:/ க4DE
கC5 அO0பைடs&, lல பாரா9கைள, அ:Dத
ேட0 இ49XnடDY& இRெடR2 ெசwYட
ேவROயEcளE. இதைன எ0பO Xைறவான
tயSlகc `ல/ அைம9கலா/? \Rேடா, 7
l,டDY&, எ/.எ,. ஆ~, 2007& இதைன எ0பO
அைம0பE என \ள9கM/. ந5j.

இரா. இளமாற/, 3Uwேசx.

ப_A: �TகK 2 !aவE, f1RX3ட
பாரா2`f, மா>�+ ெமாVதV_A இ RபE
ேபாA அAலாமA, மா`1 அைம(க ேவ5/!,
இAைலயா? இேதா, அத`கான வ~கைளR
பா>(கலா!. மா>�+ மா`1 உKளாக அைம(க 
ேவ5Gய பாரா2A க>சைர அைம(க�!. 
X+ன>, dRபiA, ேஹா! ேடRXைனV
ேத>Dெத/(க�!. இ_A தரRப3 /Kள Xd-
�க*A Paragraph எ+பதைனV ேத>Dெத/(
க�!. இ_A உKள ஐகா+கK �E ெமEவாக
ம��+ க>சைர நக>Vத�!. ஒ+1+ �E நக>V
EைகZA Increase Indent எ+h �A Wைட(f!. 
இ_A W*( ெசsதாA, க>ச> m`f! பாரா
அ/Vத ேடR அைம(கRப3/Kள இடV
_`f நக>DE ெகாKu!. �TகK 2 !Xய
இடVைத( கா3G|! அ/Vத ேடR மா>�+
ெச+h23டாA, இடE aற! Decrease Indent
எ+h ஒ ஐகா+ இ (f!. அ_A W*( ெசs
_ட�!. பாரா, இடE ப(க! நக>DE ெச+h
அம>DE ெகாKu!.

ேகc\: ேவ$O& டாXெமR2கைளD தயா)9
ைகs& கா2ட0ப:/ ப9கDY&, நா/ ைட0 ெசwத
ேம2ட$ ச)யாக எQவளM இட/ ;O9X/ எ5a
எ0பO9 கRடjவE. ;)R2 ;)\1 `ல/
இதைன_ ச)யாக9 கg9க tOய\&ைல. ேவa
வHகc உcளனவா?

எ8. மரகத", ]^ws.

ப_A: தTகuைடய ேகK2Z+ ெபா K
adய2Aைல. இ RXt!, �TகK 2 !
aவE, ஒ ப(கV_A உKள ைடR ெசsயR
ப3ட ேம3ட>, அp U/ைகZA, அேத அள
�Kள தா*A எ�வள� இடVைத எ/VE( 
ெகாKu! எனV ெதdDE ெகாKவ Eதா+ எ+ற
எ5ணV_A 2ள(க! த  Wேற+.

உTகK டாfெம53ைட NதPA Print
LayoutA அைம(க�!. இ_A ெட(63ைடp
q`1 aK*களாA ஆன ேகா/கK இ (f!.
இE அpUA வராE. ஆனாA, உTக u(f
�TகK அைம(f! ெட(63 எDத அள 2`fK
இ (f! எ+ப தைன( கா3/!.  இDத(
ேகா/கuட+ கா3டRப/! கா3Uைய உTகK

2 RபRபG அைம(f! வ~கK zேழ தரRப-
/W+றன.
1. Word Options டயலா( பா(ைஸ NதPA

ெபற�!. ேவ>3 2007A, ஆ�6 ப3ட+
W*( ெசsE, zழாக உKள Word Options ப3
டைன W*( ெசs_ட ேவ5/!.

2. இDத டயலா( பா(�+ இடE ப(க! உKள  
Advanced எ+ப_A W*( ெசs_ட�!.

3. இTf Wைட(f! ஆRஷ+6 ப3 GயPA
ம�ைஸ உ 3G( ெகா5/ ெசAல�!. 
Show Document Content எ+ற Xd2A mhV
த�!.

4. Show Text Boundaries எ+ற ெச( பா(�A
G( அைடயாள! ஏ`ப/V_னாA, ெட(63 
எAைல( ேகா/ கா3டRப/!. எ/VE
23டாA கா3டRபட மா3டாE.

ேக<S – ப+'
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ேதைவயானைத ஏ`ப/V_ய X+ன>, ஓேக

W*( ெசsE ெவ*ேயற�!.

ேகc\: \Rேடா, எ9,kேளார)& ைப&கC5
ப2Oயைல0 பா$9ைகs&, ைப&கC5 tத5ைம0
ெபய$கc ம2:ேம கா2ட0ப:V5றன. ைப&கC5
Eைண0 ெபய$கc கா2ட0பட ேவROய ேதைவ ஏS
ப2டா& எ5ன ெசwவE? ஒேர ெபய)&, doc மSa/
pdf ைப&கc இ4bதா&, ேவaப:DY0 பா$9க இE
வசYயாக இ49X/. இதைன எ0பO அைம9கலா/?
நா5 \Rேடா, 7 பய5ப:DEVேற5.

எ/. பாX]மா ராN, காைரRகாO.

ப_A: {க எ*தாக அைம(கலா!. உTக*+
ேதைவ(f �TகK எ/VE( கா3 GwKளE
{க அ ைமயான எ/VE( கா3/. 6டா>3
ப3ட+ அ�V_, ேதடA க3டV_A, Folder
Options என ைடR ெசs_ட�!. இRேபாE
Folder Options எ+ற 25ேடா Wைட(f!.
இ_A 2j ேடR ேத>Dெத/(க�!. அ_A 
Advanced Settings எ+பத+ z- “ Hide extension
for known file types" எ+ற வd(f எ_ேர உKள
ெச( பா(�A G( அைடயாள! இ (f!.
அ_A W*( ெசsE அதைன �(க�!. இi,
25ேடா6 எ(6aேளாரdA ைபAகைளR
பா>(ைகZA, அவ`1+ ெபய>கK Nத+ைமR
ெபய>கuட+ எ(6ட+ஷ+ ெபய ! 
ேச>VE( கா3டRப/!.

ேகc\: Yfெரன
எ5 ;ரMச)&
(mXc Xேரா/),
எbத இைணய
தள/ ெச&ல
ேவR:/ எ5
றாv/, tத�&
”This web page
is not available” 
எ5a வ4VறE.
{R:/ எRட$
த2Oனா&, உட5
அbத ப9க/ ேலா2
ஆVறE. ெப4/பா

லான இைணய தள0 ப9க@கைள அ�X/ேபாE
இQவாa தா5 நட9VறE. இதSX9 காரண/
எ5ன? மா&ேவ$ அ&லE அ2ேவ$ ேபா5ற வSறா& 
இ49Xமா?இதைன எ0பO iவ$DY9கலா/?

கா. ரqப], ெச/ைன.

ப_A: இE மாAேவ> அAலE 2ள!பர 
aேராWரா!க*னாA வ வ_Aைல. �TகK
அ5ைமZA இ+6டாA ெசsத சாR3ேவ>
ெதாfRேபா/, உTகK Xர�சdA Uல எ(6
ட+ஷ+ aேராWரா!கu! இ+6டாA ெசs
யRப3G (f!. அைவ ெசsW+ற _ 2
ைளயாடA தா+ இE. உடனGயாக, fேரா!

Xர�சைரV _றDE, ெச3GT6 ெச+h,
அைனVE எ(6ட+ஷ+ aேரா Wரா!கைளw!

�(க�!. இதனாA எDத பா_Ra! இ (காE. 
அேத ேபால £6டd ப_ �கK, f(z6
ைபAகK ஆWய அைனVைதw! �(க�!. இi 
Xர�சைர �G, �5/! இய(க�!. ேம`பG
Xைழp ெசs_ வராE.

ேகc\: எ5 க/012ட)& இைணய இைண0 ;SX
Xேரா/ ;ரMச$ பய5ப:DEVேற5. இைணய
உலா tObத ;றX, எ5 ]ைடய த"0ப2ட தக
வ&கைள, ;ரMசேர அHDE\:/ வைகs& ெச2
ெசwYட tO!மா? அதSகான ெச2O@, வHகc 
எ5ன?

எ/. பாZ ய ராஜ/, மUைர.

ப_A: ெபாEவாக, இைணய Xர �ச>கK,
ந! இைணய உலா சா>Dத தக வAகைளR ப_� 
ெசsE ெகாKW+றன. இைவ £6டd, f(W 
ைபAகK, ேதடAகK, ட�5ேலா3 ெசsதைவ 
ம`h! ந! இைணய உலா சா>Dத அைனVE 
தகவAகu! ப_யRப/W+றன. அDத தக
வAகைள, Xர�ச> பல வ~ க*A பய+ப
/V_( ெகாKWறE. ஆனாA, இவ`ைற நாமா
கVதா+ அ~VE வ Wேறா!. நா! ேக3/( 
ெகா5டாA தா+, Xர�ச> இவ`ைற அ~(-
WறE. இ RXt! அைனVE Xர�ச>கu!,
அைவேய அ~VE( ெகாKu! வைகZA ெச3 
ெசsவத`கான வ~கைள( ெகா5 /Kளன. 

fேரா! Xர�சdA இத`கான ெச3GT6
வ~கைள( zேழ த Wேற+.

fேரா! Xர�சdA
ெச3GT6 (Settings)
_ைரையR ெபற�!.
இத+ zழாக Show
advanced settings எ+h
இ (f! இடV_A
W*( ெசsதாA, 
ேம|! பல Xd�கK

zழாக 2dDE Wைட(f!. இ_A Privacy எ+ற
தைலRXA, Content ெச3GT6 ப3டiA
W*( ெசs_ட�!.

f(z6 (Cookies) எ+பத+ zழாக “Keep local
data only until I quit my browser” எ+பைதV ேத>D
ெத/(க�!. இதைன அைமVத X+ன> ேச�
ெசsE ெவ*ேயற�!. இi உTகைளR ப`-
1ய தகவAகK, �TகK fேரா! Xர �சைர �/
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ைகZA �(கRப/!.
இத`f மா`றாக இ+ெனா  வ~w! உK-

ளE. fேரா! ெவR 6ேடாdA, Click&Clean
extension எ+ற ஒ எ(6ட+ஷ+ aேரா
Wரா! Wைட(WறE. இதைன ட�5ேலா3
ெசsE, இ+6டாA ெசs_ட�!. இதைன
இ+6டாA ெசsத X+ன>, Click&Clean எ+ற
ஒ ப3ட+ Xர�சd+ �A பாdA இ (f!.
இதைன( W*( ெசsE, Options எ+பதைனV
ேத>Dெத/(க�!. இTf Extra எ+பத+
zழாக, “Delete private data when Chrome closes”
எ+ப_A enable ெசsE இய(க�!. இ_A,
எDத வைக ேட3டா �(கRபட ேவ5/! எ+-
பதைனw! �TகK வைரயைற ெசs_டலா!.
இத+ X+ன>, உTகK இைணய உலா f1Vத
அைனVE தகவAகu! �(கRப/!. 

ஆனாA, ஒ+ைற �TகK mைன2A ெகாKள
ேவ5/!. �TகK ெச+h பா>Vத இைணய
தளTகK அைனV_+ Nகவdகu!, mைன2A
ெகாKளாமA �(கRப/வதாA, இைணய தள
NகவdகK, இi, தானாக N�ைமயைடயாE.
�TகK தா+ N�ைமயாக ைடR ெசs_ட
ேவ5Gய_ (f!.

ேகc\: எ5 ெப$சன& ேபா&ட)& பைழய ேவ$2 
டாXெமR2கU/, தSேபாைதய .docx எ5ற எ9,
ட5ஷ]ட5 mOய டாXெமR2கU/ உcளன.
ேவ$2 kேராVராn&, ைப&கைளD ேதOD Yற9க
tSப:ைகs&, எ9,ட5ஷ5கc கா2ட0ப:வ
Y&ைல எ5பதா&, அைனDைத!/ ேதட ேவR
OயEcளE. இதSகான e49க வHகc ஏேத]/
உcளதா?

எ/. ச"பjத y$X], ேகாைவ.

ப_A: �TகK ேபாAடdA இ DE
ேத/ைகZA, ைபAகK கலDE இ R-
பE UரமமாகV ெதdWறE. ேம|!,
இ_A ேவ>3 டாfெம53கK
ம3/{+1, எ(ெஸA ம`h!
பவ>பாs53 ைபAகu! கலD_
 (கலா!. ைபைலV ேதGR ெபh! 
UரமVைத( fைற(க, ேவ>3
aேராWரா{A, ெமt2A Open
அ�V_V _ற(கலா!. அAலE Ctrl+O
அ�Vத�!. இRேபாE Wைட(f!
டயலா( பா(6, அைனVE ேவ>3 aேரா
Wரா!க*|! �TகK பா>VE பழW
யேத. இDத டயலா( பா(�+ 
zழாக, z- 2d ெமt ஒ+h
Wைட(f!. �TகK வழ(கமாக

இAலாத, அAலE f1X3ட எ(6ட+ஷ+ 
ெகா5ட ேவ>3 ைபைலV _ற(க ேவ5/! 
என எ5eனாA, File Name க3டV_A, *.
docx என( ெகா/(க�!. இRேபாE ேவ>3
docx எ+ற எ(6ட+ஷ+ ெகா5ட ைபAகைள 
ம3/! கா3/!. X+ன>, இ_ P DE �TகK
2 !a! ைபைல( W*( ெசsE ெபறலா!.

ேகc\: \Rேடா, 7 இய@X/ க/012ட)&,
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