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

மாத5@G3 NO ெவ;யாQ<R1க1Sடா6. -ா.க2 
மGH! ‘/0’1கைள உRவா1Qயவ&, ெவ;<$டவ&,
Qைட13! இடWக2, Xைல ஆQயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ\]!.
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ப>க( 9

ப>க( 6

உ
G

ேள

உWக2 ேக2X, ச_ேதக!, கR56கைள
அD"`ைக<. அ_த_த" ப3@<O
தைல"`கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ\]! எOற உWக;O
எ@&பா&"ைபb! எc6Wக2.

~ டாIடJ ெப.சKLர ேபா5 ~

அேநகமாக, நா' அைனவ+ேம ேவ-. ெசய
3ைய4 பய6ப789பவராக இ+4ேபா'.

இ+4=>' அ?த ெசய3A6 ெசயBபா.-
Cைன DEைம யாக8 ெதF?9 ெகாGளாமB
இ+4ேபா'. அBல9 அவJைற4 பய6ப 789
பவராக இ+Lக மா.ேடா'. இNO, ஒ+ Qேநா
தமான ெசயBபா7 OR89L காணலா'.

Tேழ ெகா789GளபC ெசயBபடV'.
1. ேவ-. ெசய3ைய4 XYயதாக இயLகV'.
2. Oைற?த9 ஐ?9 பLகNகளாவ9 உGள

டாOெம]. ஒ6ைற இYB YறLகV'.
3. உட6 Ctrl+PgDn அE8தV'. ேவ-. அ?த

டாOெம].C6 உGள பLகNக_6 DதB 
வFLO` ெசBa'.

4. அ789 Ctrl+Home அE8Y, டாO
ெம].C6 ெதாடLக8 YJO` ெசBa'.

5. ெதாட-?9 Ctrl+F அE8Y, Find and Replace 
எ6>' டயலாL பாLைஸ, Find ேட4 ேத-?
ெத7Lக4ப.ட fைலAB காணலா'. 

6. இYB Find What பாLhB, அCLகC பய6-
ப78த4ப7' ெசாB ஒ6ைற8 தரV'.

ேவ"+ ெசயUH% ஒW Jேநாத(
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எ789L கா.டாக, ‘the’ என8 தரV'.

7. அ789 Find Next எ6பYB j_L ெசkY
டV'. ேவ-., அ789 ‘the’ எ6>' ெசாB
எNO பய6ப78த4ப.7Gளேதா, அ?த
இட8ைதL கா.7'.

8. இm, Esc T அE8Y, Find and Replace
பாLh6 ெசயBபா.Cைன DCQJOL 
ெகா]7 வரV'.

9. o]7' Ctrl+Home அE8Y, டாO
ெம].C6 ெதாடLக வFLO` ெசBலV'.

10.இ?த fைலAB Ctrl+PgDn அE8YனாB,
ேவ-., qNகG அைம8த ெசாB ‘the’ எNOG
ளேதா அNO ெச6r fJO'.
இ4ேபா9, Ctrl+PgDn T இைண4பான9,

ேமேல 3B ெசாBல4ப.ட இட8YB ஒ+ வைக-
யாகV', fைல 10B ஒ+ வைகயாகV' ெசயB
ப.C+4பதைனL காணலா'. இ9 சFயBல
எ6r qNகG fைனLகலா'. ஆனாB, ேவ-.
tக` சFயாக` ெசயBப7jற9 எ6பைத Tேழ
தர4ப.7Gள QளLக8YB காணலா'.

ேவ-. ெசய3AB, Object Browser எ6r
ஒ+ ெசயBபா7 உ]7. ேவ-CB ெசயBபா7 
ஒ6Rைன qNகG ேமJெகாGள8 ெதாடNO
ைகAB, மாறா fைலAB அYB உGள =ர
VuN fைல, பLக' பLகமாக =ரVuN ெசkவ-
9தா6. ஆனாB, ேவ-CB உGள Object Browser
=ரVv ெசkவYB, பBேவr ஆ4ெஜL.கG
உ]7. இைவ எைவ என, Object Browser x3B,
ெந.7 வாLகாக8 தர4ப.7Gள vOேராB
பாFB, Tழாக உGள uRய XG_AB j_L
ெசkவத6 yல' ெதF?9 ெகாGளலா'. அB
ல9 Ctrl+Alt+Home அE8YL காணலா'.

இNO 12 Qதமான ஆ4ெஜL. தர4ப.C+4
பதைனL காணலா'. இYB எ?த ஆ4ெஜL.
வைகAைனL ெகா]7 =ரVv ெசk Yட Y.
டt7jேறாேமா, அதைன இNO ேத-?ெத7L
கலா'. ேத-?ெத78தVட6, Ctrl+PgUp மJr'
Ctrl+PgDn z+Lக வ{கG, ேத-?ெத7Lக4ப.ட
ஆ4ெஜL. வைக4பC =ரVv ெசkய4ப7'.

எ789L கா.டாக, இ?த 12 ஆ4ெஜL.
க_B ஒ6r “Find” இதைன8 ேத-?ெத78

தVட6, ேவ-. உடேன Find and Replace
டயலாL பாLhB, “Fins” எ6ற ேட4=ைன8 
ேத-?ெத78தபC தயாராக இ+LO'. அதா வ9,
நா' Ctrl+F அE8YனாB, எ6ன பாLv jைடL
Oேமா, அ9 jைடLO'. எனேவ, Ctrl+PgUp
மJr' Ctrl+PgDn T அE8த' ெகா78தாB
அதJேகJறபC, ேவ-. ெசய3, அ`ெ சாB36
DதB மJr' அ789 இட' ெபJற இடN-
க_B ெச6r fJjற9.

இ6ெனா6ைற|' qNகG இNO காணலா'. 
ஆ4ெஜL. =ரVச- xைல` zJR உGள Previous
மJr' Next ப.ட6கைளL காணV'. இ?த

ப.ட6கG க+4பாக இ+?தாB, ஆ4ெஜL.
=ரVச- Page எ6பதJO ெச. ெசkய4ப.7G
ளன எ6r ெபா+G. அதா வ9, ேவ-. ெசய3, 
பLகNக_6 அC4பைடAB =ரVv ெசk
Y7'. இைவ qல வ]ண8YB இ+?தாB, 
ேவr ஒ+ ஆ4ெஜL.CJO =ரVச- ெச. ெசk
ய4ப.7Gள9 எ6r ெபா+G.

MMC - Multimedia Card : !ளா$ ெமம' கா)
*ைன. ேபால, ம34* 5*யா கா)7கைள89 பல
வைகயான ைப3கைள ;ேடா) ெச>?ட. பய@ப
7Aதலா9. ேபா4ேடா, D*ேயா, EFGH, சா.4ேவ)
என எJவைக ைப3கைள89 ப?KL ைவHகலா9.
இKத கா)7கN ெவJேவO வைகயான ேவா3ேடP
Qைலைய. பய@ப7ALவதா3 இவRைறH
ைகயாNைகT3 கவனமாக இUHக ேவV79.
Failover: ேபH அ. வXT3 இயYZ9 ஒU ெசய3-
\ைற. G;டA?@ \H]ய சாதனYக^3 !ர`
Gைன ஏRப47 ெசய3பட \*யாம3 ேபானா3
இரVடா9 QைலT3 உNள சாதனYகN அKத 
ெசய3பா4*ைன எ7AL` ெசய3ப79 Qைல. 
.ராசச), ச)வ), ெந4ெவா)H அ3லL ேட4
டாேப; ஆ]யைவ ெசய3 இழHைகT3 f7த3
?ற@ ெகாVட க9.F4ட) G;டYக^3 இKத
ெசய3பா7 ேமRெகாNள.ப79.

“ெத-XY ெகாENMகE”
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ெமாைபM ேபா$ NIனM: ெமாைப3
ேபாg3 GHன3கN எKத அளh3 ெபற.ப-
7]@றன எ@பைதH கா479 இ@*ேக4ட)
அைனAL ேபா@க^i9 இUHZ9. இL
Zைறவாக இUH Z9ேபாL ேர*ேயஷ@
எ@k9 க?)D`l அ?கமாக இUHZ9. ச'
யாக இUHZ9 ேபாL Eத மாக இUHZ9.
ேமi9 Zைற வாக இUHைகT3 E@ சH?89
அ?க9 ெசலவXHக.ப79. எனேவ GHன3
'ச.ஷ@ Zைறவாக இUHZ9 இடA?3 இUKL 
ேபlவதைனA த7Hகm9.

“ெத-XY ெகாENMகE”

~ பாரL ~

ேபvXL frவன8YJO` ெசா?தமான வா.v
அ4 Xேரா jராtB தJேபா9 ஒ+ XYய

வசY தர4ப.7Gள9. பல ேகாC4 ேப- தNகG
ெமேச} அ>4ப4 பய6ப789' vமா-. 
ேபா6க~Lகான வா.v அ4 Xேராjரா', 
ெச6ற ேம 10 DதB ெடvL டா4 க'4�.
ட-க~LO' ெவ_Aட4ப.7Gள9. ஆ4=G
frவன8Y6 ேமL க'4�.ட- மJr'
Q]ேடாv uvட' பய6ப78த4ப7' 
ெப-சனB க'4�.ட-க_a' பய6ப78த4
ப7' வைகAB, வா.v அ4 ெவ_Aட4ப.
7Gள9.

நா' ந' vமா-. ேபாmB எ4பC வா.v
அ4 Xேராjராtைன4 பய6ப789jேறாேமா,
அேத ேபால, ெப-சனB க'4�.டFa',
இதைன4 பய6ப78தலா'. ெடLv.,
ேபா.ேடா, QCேயா மJr' ைபB என 
அைன8ைத|' அ>4பலா'. இத6 yல', 
அைன89 வைக ஆ4பேர.CN uvடNக-
_a' இயNO' Xேராjராமாக வா.v அ4
உய-?9Gள9. ஒ+ ேகாC பயனாள-க~LO
ேமB வா.v அ4 பய6ப78Y வ+j6றன-.
தJேபா9 ஆ4=G த+' iMessage மJr'
ைமLேராசா4. த+' vைக4 ேபா6றவJ

RJO4 ேபா.Cயாக, வா.v அ4 உய+'.
30 ேகாC4 பயனாள-க ~LO ேமB பய6-

ப789' vைக4, vமா-. ேபாma', ெப-
சனB க'4�.டFa' tக எ_தாக4 பய6-
ப78த4ப7' ெமேச�N அ4_ேகஷனாக
இயNj வ+jற9. வா.v அ4 இத6 QCேயா
பய6பா.Cைன இ6>' எ.டQBைல எ6-
ப9 இNO OR4 =ட8தLக9.

இதJjைடேய, Q]ேடாv இயLக8YJ

ெப"சன% க()*+ட-% வா+0 அ)
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ெரசMPச$: (Resolution) மாg4ட) ?ைர
அ3லL அ`G3 பட9 ஒ@n3 எKத அள hRZ
oெட>3; உNளன எ@பைதH ZnHக
இKத அளm அலZ ெசா3ைல. பய@ப7AL
]ேறா9. ஒU மாg4ட'3 இL அத@ !Hெஸ3
கைளH ZnH]றL. எ7ALH கா4டாக 17
அYZல மாg4ட'3  இL 1024 x 768
!Hெஸ3 ஆக இUHZ9. அ`l. ப*வ9 மRO9 
;ேகன'3 ெரச3Fச@ எ@பL ஒU சLர
அYZலA?3 எAதைன xN^க^3 (Dots
per Inch DPI) oெட>3; தர.ப47NளL எ@
பைத இL ZnH ]றL. அ3லL ஒU சLர
அYZல இடA?3 எAதைன L^ இYH அ3-
லL ேடான) ெத^Hக.ப 7]றL எ@பைத89
ெரச3Fச@ எ@பத@ yல9 ெசா3ல.ப7
]றL.

“ெத-XY ெகாENMகE”

கான XYய வா.v அ4 ெசய3 ஒ6ைற வா.v
அ4 ெவ_A.7Gள9. இத6 yல', வா.v
அ4 வாCLைகயாள-கG, டாO ெம].கைள8
தNக~Ljைடேய பj-?9 ெகாGளலா'.
=.C.எ4. ைபBகைள|' இத6 வ{ேய அ>4
பலா'. வா.v அ4 தள8YJO, Q]ேடாv
இயLக' ஒ+ uற?த வ{யாO'. ஏJகனேவ,
Q]ேடாv ேபா6 இயLக8YB இ?த வசY
தர4ப.C+?த9. தJேபா9, Q]ேடாv
uvட' ம.7t6R, ேமL க'4�.ட-க_a'
இ?த வசY தர4ப.7Gள9. இவJைற https://
www.whatsapp.com/download எ6jற இைணய
தள8YB ெபJrL ெகாGளலா'. ெப-
சனB க'4�.ட-, ேல4டா4 க'4
�.டFB இதைன இயLOவ9 எ4
பC என4 பா-Lகலா'. இதJO,
உNகG க'4�.டFB உGள 
Q]ேடாv ஆ4பேர.CN
uvட' 32 அBல9 64 =.
இயLக8YB இயNOவதாக
இ+Lக ேவ]7'. உNகG ெப-
சனB க'4�.டF6 ெசயB
Yற>LேகJப, 32 =. அB
ல9 64 =. இயLக8 YJகான
ெசயB ேகா4
=ைன8 ேத-?ெத
789, அதைன8
தரQறLக' ெசkY
டV'.

இதJகான ெசய 3ைய8 தர QறLக' ெசk9,
க'4�.டFB இயLjL ெகாGள ேவ]7'.
அ4ேபா9 உNகG ெமாைபB ேபாmB உGள 
வா.v அ4 ெசய3Aைன இைண89L கா.ட
ஒ+ OR�.7L க.ட' தர4ப7'.

உNகG ெமாைபB ேபாmB வா.v
அ4 ெசய3ைய இயLj, ெம>Qைன4
ெபறV'. ெம>QB, Whats App for Web
எ6பதைன8 ேத-?ெத 78தாB, OR
�.Cைன vேக6 ெசkY7' வசY
கா.ட4ப7'. இ9 க'4 �.ட- YைரAB கா.-
ட4ப7வதைன vேக6 ெசk9, ெமாைபB
ேபாmB உGள வா.v அ4 ெசயBபா.
Cைன8 த+'. அேத ெதாட-XகG, அைழ4
XகG ேபா6ற ெசயBபா7கைள இYa'
ேமJெகாGளலா'. ெமாைபB ேபா6 இைணய 
இைண4=B, வா.v அ4 இைண4=B
இ+Lக ேவ]Cய9 அவuய'. இ9 ஒ6r'
ெபFய =ர`ைனயாக4 பல வாCLைகயாள-
க~LO8 ெதFயா9. ஏென6றாB, ெப+'பா
லானவ-கG, இ4ேபா9, தNகG ெமாைப3B,
இைணய இைண4=ைன எ4ேபா9' ெகா]C
+Lj6றன-.

ெப-சனB க'4�.டFB இ9 uற4பா கேவ
ெசயBப7jற9. ஏற8தாழ ெமாைபB ேபாmB

இயNOவ9 ேபாலேவ, ெடvLடா4 க'4�.ட
Fa' இத6 ெசயBபா7 ெதFjற9. ஒ+ ேவr
பா7 �ற ேவ]7' எ6றாB, ெடvLடா4
வா.v அ4 ெசய 3AB, ெபFய அளQலான ந'
ெமேசைஜ ேவகமாக அைமLகலா'. ைபBகG 
மJr' இேம}கைள எ_தாக8 ேத-?ெத 789
அ>4பலா'. ஏென6றாB, ெடvLடா4 க'4
�.ட+ட6 இைண?த ெபFய அள Qலான T
ேபா-. jைடLjற9. அ89ட6, ெப-சனB
க'4�.ட- மJr' ேல4டா4 க'4�.டFB
மாறா fைலAB jைடLO' அைன89 வச Yக
ைள|' பய6ப78தலா'.

ேபாmB ெசயBப789வ9 ேபாலேவ,
ந]ப-க~LO ெமேச} அ>4பலா'.

ஆB. + ேட4 அE8Y தகவைல ைட4
ெசkYடலா'. ெப-சனB க'4�.
டFB ெதாடNjயVட6, ெமாைபB
ேபாைன பாLெக.CB ைவ89Q
டலா'. ெவ_ேய எ7Lக ேவ] C
யYBைல. ேபாmB ெசயBப.ட9

ேபாலேவ, ெடvLடா4 ேநா. C=
ேகஷ6 மJr' T ேபா-. ஷா-.க. T

ெதாO4XகG இYa' ெசயBப 7j6றன.
ெப-சனB க'4�.டFa' அேத வைக

தகவB z+LO Dைற
Aைன, வா.v அ4
பய6ப78த4ப7jற9.

�r ேகாCLO ேமB
பயனாள-கைளL ெகா]-

7Gள வா.v அ4 ெசய3, தா6 வழN jவ+'
ேசைவகைள8 தJேபா9 q.C89Gள9. 

இதைன வா.v அ4 ேநய-கG அைன 
வ+' பய6ப78 9வா-கG எ6பYB ச?ேதக
tBைல.
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ைமLேராசா4. frவன', உNகG க'4
�.ட- Q]ேடாv 10 ஆ4பேர.CN

uvட8YJO மாRL ெகாGள ேவ]7' என
Q+'=, அதJகான DயJuகைள8 ெதாட-?9
ேமJெகா]7 வ+jற9. qNகளாக அ4ேட.
ெசkYட காலLெக7 ORLகQBைல எ6றாB,
அ9வாகேவ, OR4=.ட நாைளL OR89,
க'4�.டைர அ4ேட. ெசkY7'. உNக~L
காக இ?த ெசயBபா.Cைன ைமLேராசா4.
ேமJெகாG~' வாk4XகG உGளன.

ைமLேராசா4. ெச6ற 2015 ஆ' ஆ]CB
ம8YAB, Get Windows 10 எ6>' அ4_ேக
ஷைன ெவ_A.ட9. இ?த அ4_ேகஷ6,
Q]ேடாv 10 uvட8YJO மாற எ]ண'
ெகா]டவ-க~LO உதQட ெவ_ Aட4ப.
ட9. ச'ப?த4ப.ட க'4 �.ட-, Q]ேடாv 
10 uvட8Yைன ஏJrL ெகாGள தOYயான
ஹா-.ேவ- ெகா]7Gளதா எ6r ேசாதைன
ெசk9, அ�வாr இ+?தாB, ேம'ப78YL
ெகாGவதJகான வ{கைள, எ_ைமயாக8 தர 
இ?த அ4_ேகஷ6 பய6ப.ட9.

அேத அ4_ேகஷ6 இ4ேபா9 ேவr
வைகAB பயனாள-கைள` ச?YLjற9. qNகG
Q]ேடாv 7 அBல9 Q]ேடாv 8 பய6
ப78YL ெகா]C+4பவராக இ+?தாB,
தானாக அ4jேர. ெசkவதJகான நாைள,
ைமLேராசா4., இ?த அ4_ேகஷ6 yல'
OR89L ெகாG~'. Q]ேடாv 10 uv
ட8YB, தJேபா9 அ4 jேர. ெசயBபா7, அ9
வாகேவ ேமJெகாGள4ப.7 வ+jற9. இ9
க.டாய' எ6r' ைமLேராசா4. ெதF Q8-
9Gள9. இேத ேபால, Q]ேடாv 7/8 ஆj

யவJR3+?9, Q]ேடாv 10 ேம'ப789வ
தைன|' ைமLேராசா4. க.டாய4ப789'.
qNகG இY3+?9 த4=Lக DCயா9. அ�
வாr, Q]ேடாv 10 ேதைவ இBைல என 
qNகG Y.டt.டாB, இ9 ேபால வ+' பா4 
அ4 Q]ேடா ெச6r, options ேத-?ெத789,
அ4ேட. நாைள, ேவr ஒ+ நா~LO மாJRL
ெகாG~NகG. அBல9 அ4jேர. DயJ
uைய ர89 ெசk Y7NகG. அ4jேர. OR8த
அRQ4=ைன4 பா-LகாமB, அBல9 பா-89 
அல.uய4ப78Y Q.டாB, f`சய' உNகG
க'4�.ட- Q]ேடாv 10LO தானாக மாRL 
ெகாG~'.

இேத ேபால, D6X ேவ-. Xேராjரா', 
ேவ-. 2007LO அ4 jேர. ெசkய4ப.ட9. 
XYய ெசய3AB பயனாள-கG பல எY-பாராத
மாJறNக_னாB Yைக4ப ைட?தன-. அேத
ேபால இ4ேபா9' ஏJபடலா'.

இலவசமாக Q]ேடாv 10 ெபr' இrY
நாG வ+' ஜூைல 27 உட6 DCவைடவதாB,
qNகG ஏJகனேவ, Q]ேடாv 10 uvட8-
YJO மாRL ெகாGள DCெவ78Y+?தாB,
அதைன இ4ேபாேத fைறேவJRL ெகாGவேத 
நBல9.

Q]ேடாv 10 இலவச uvட8ைத4
ெபாr8தவைர, qNகG அ4jேர. ெசkதVட6
உNகG உFம' அதJகா னதாக மாRQ7'.
உNக~LO Q] 10 =CLகQBைல எmB, 
உNக~ைடய பைழய uvட8YJO ஒ+ மாத8
YJOG மாRL ெகாGளலா'. அ?த உF ம8
Yைன8 தLக ைவ89L ெகா]7, =6ன-, 
Q]ேடாv 10LO மாRL ெகாGளலா'.

உMகN>G6 ெத-யாம% JOேடா0 10
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இைணய8YB நா' உலா வ+ைகAB, ந'ைம
அRயாமB, நா' எ?த தளNகைள4 பா-L

jேறா', எ6ன எ6ன தm நப- தக வBகைள8
த+jேறா' எ6பவJைற4 பல மாBேவ- Xேரா
jரா'கG =6பJRL ெகா]ேட இ+Lj6றன.
இைவ ந'ைம அRயாமB ந' க'4 �.டFB,
ெமாைபB ேபா6க_B வ?தம-?தைவயாக
இ+LO'. அBல9 நா' பய6ப789' =ரV
சேர, இதJகான ெசய 3ைய4 பY8 Y+LO'.
அBல9 =ரVசேர, அ�வாr வCவைமLக4
ப.C+LO'.

நா' கா�' தளNக_ேலேய இதJகான
xBகG பYLக4ப.C+LO'. அைவ, அ8தள'
yல' ந'Dைடய ஒ�ெவா+ நக-தைல|' கவ
m89, அதJகான தகவBகைள8 Yர.C, வCவ
ைம8தவ+LO வழNO'. ஆ6ைலmB நா'
பய6ப789' xBகG மJr' சyக வைல8
தளNக~', ந'ைம4 =6பJr' ேவைலைய
ேமJெகாGவ9 வழLகமா jQ.ட9.

இ?த Xேராjரா'க_ட' uLகாமB இ+Lக,
நா' DகவF அJறவ-க ளாக இ+Lக DC
யா9. பல ��fைலக_B
ந'ைம4 பJRய சF
யான தகவBகைள
அ_Lக ேவ]CயY
+LO'. இ+4=>'
uல ெசயBபா7கைள
ே ம J ெ க ா ] ட ா B ,
ந' தகவBகG Y+
ட4ப7வதைன8 த7L
கலா'. அவJைற இNO
காணலா'.

QரRசJ மSTU ேதடM சாதனVைத மாSTக
=ரபலமான அைன89 =ரVச-க~', இ6

ட-ெந. எLvXேளார-, Oேரா', பய-பாLv
ேபா6ற அைன89', =ைரேவ. அBல9 இ6
காLmேடா (have incognito or private browsing) 
எ6றைழLக4ப7', ந' ேதடBகைள4 =6 
ெதாட-வதைன8 த7LO' fைல கைளL ெகா]
7Gளன. இ?த =ரVச-க_B, இ?த தmநப-
fைலைய ேமJெகா]டாB, நா' இைணய8 
ேதடைல DC8த =6ன-, ந' இைணய zவ-
7கG அைன89' qLக4ப7j6றன.

அBல9, தmநப- zத?Yர8YB தைலAடாத
=ரVசைர4 பய6ப78தலா'. ஏQேய.ட-
அBல9 டா- (Aviator or Tor) =ரVச-கG இதJO
உதV'. இYa' uல uற4X fைலகைள
ேமJெகா]7, தm நப- தக வBகைள4 =6
ெதாடராதவாr ேமJெகாGளலா'.

qNகG வழLகமான =ரVசைர4 பய6ப78Y
னாa', இைணய8YB ேதடaLO, ேவr ஒ+
ேதடB சாதன8ைத (Search Engine) பய6ப78
தலா'. எ789L கா.டாக, �OG =ரVசFB,

qNகG ேதடB ஒ6ைற ேமJ-
ெகாGைகAB,உNகGேதடaL
கான QைடகG அைன89',
தm4ப.ட DைறAB,

உNகG அLகV]. சா-?9',
D?ைதய ேதடaLேகJற வைக
Aa' பYV ெசkய4ப 7j6
றன. ஆனாB, DuckDuckGo and

StartPage ேபா6ற
ேதடB சாத
னNகG இ?த

இைணயVLSX( )Lயவரா!

இைணய67% 89 ெதாடரைல6 த=>க
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ெசயைல ேமJெகாGவYBைல. இைவ �OG
தள8Y3+?9 ேதடaLகான Qைடகைள4
ெபJறாa', ந' ேதடBக~' Qைடக~' 
பYV ெசk9 ைவLக4ப7வYBைல.

[\கG ப]JவைதI க^கா_IகRU

ந'tB பல- சyக இைணய தளNகைள
Q+'=4 பய6ப789jேறா'. அYB, நா'
பா-89 ரu8த Yைர4படNகைள மJற ந]ப-க
~LO4 பF?9ைரLjேறா'. ேக]C Lர� சாகா
ேபா6ற Qைளயா.7கைள மJறவ-க~ட6
இைணய8Yேலேய Qைளயா7jேறா'. இ9
ேபா6ற ெசயBபா7க_B ஈ7ப7ைகAB, எ?த
அளQJO அ78தவ-க~ட6 ெதாட-X ெகாG-
jேறாேமா, அ?த அளQJO, ந'ைம4 பJRய
தகவBக~' ெசBj6றன. இ?த தக வBகைள
வாNjL ெகா]7 தா6, உNகG ேதைவக~L
ேகJற Qள'பரNகைள, இ?த தளNகG qNகG
இைணய8YB ெசBைகAB த?9 ெகா]ேட
இ+Lj6றன. அேத ேபால, ந'Dைடய
ேபvXL மJr' �OG அLகV]. yல',
மJற இைணய தளNக~LO` ெசBவ9 நமLO
எ_தாக இ+Lகலா'. ஆனாB, அத6 yல',
பல த-. பா-.C இைணயதளNக~LO நா'
ந'ைம4 பJRய தகவBகைள8 த+jேறா' எ6-
பைத எ4ேபா9' எ`சFLைகயாக ேமJெகாGள
ேவ]7'.

QரRச`$ ஆ4 ஆ$ ெசயfகைள( பய$ப:Vgக

உNகG இைணய நட வCLைககைள
யாெரBலா' =6பJR வ+j6றன- எ6r
ெதF?9 ெகாGளV', அBல9 அவ-க_6 =6
பJr' நடவCLைககைளL OைறLகV' Q+'
Xj�-களா? அ4பCயானாB, qNகG uல ஆ.
ஆ6 Xேராjரா'கைள4 பய6ப78தலா'.
அைவ ~Ghostery, PrivacyFix மJr' Blur ஆj
யைவயாO'. பல DLjய =ரVச-க~Lெகன
இைவ தm8தmேய jைடLj6றன. இைவ,
உNகைள4 =6பJrபவ-கைள8 த7Lj6றன.

உNகG ேட.டா Qைன4 ெபrைகAB ெப+' 
தைடகைள ஏJப 789j6றன. qNகG Q+'
=னாB, uல தளNக~LO இவJR6 yல',
தகவBகைள4 ெபற அ>மY அ_Lகலா'.

ஒ(பKத\கh$ jLகG அைனVைதqU பsVதvக

uல இைணய தளNக_6 uற4X வச Y
கைள4 பய6ப78த DJப7ைகAB, ேபvXL
yல' பYைகAB, பல fப?த ைனகG அடN
jய ஒ4ப?த' தர4ப.7, இவJைற ஏJrL
ெகாGj�-களா? எ6r ேக.க4ப7'. நாD',
அவJைற எ9V' பCLகாமB Accept எ6ற
ேட4=B j_L ெசk9 ேவகமாக` ெச6r 
ெகா]ேட இ+4ேபா'. அ4பC இBலாமB,
இவJைற4 பCLக ேவ]7'. அ4ேபா9 ேநர' 
இBைல எ6றாa', அவJைற கா4= ெசk9,
ைப3B பY89, =6 ஒ+ ேநர8YB பCLக 
ேவ]7'. ந' ெப-சனB தகவBகைள பய6
ப78த அ>மY4ப9 ேபா6ற fப?தைனகG
இ+?தாB, அ?த ெசய3ைய4 பய6ப789வY
3+?9 QலjL ெகாGள ேவ]7'.

சKேதக(ப:U தள\கG, அwசMகG,
தரjறIக ைபMகG ேவ^டாU

ந'ைம4 =6 ெதாட+' பல �� fைலகைள
இத6 yல' ெப+' அளQB த7Lகலா'. 
ஏேத>' இைணய தள' OR89 ச?ேதக' 
ஏJப7jறதா? அBல9 t6 அ�சBகைள4
பCLைகAB, வழLக8YJO மாறான படNகG,
3NL ஆjயன உGளனவா? டV]ேலா. 
ெசkய4ப7' ைபBகG Q8Yயாசமான ைபB
வCைவL ெகா]7Gளனவா? இ4பC எ?த
ச?ேதக' வ?தாa', உடேன அதைன fr8 Y
Qட ேவ]7'. இவJைற ேசாதைன ெசk9, 
இவJRB ைவரv அBல9 மாBேவ- Xேரா j
ரா'கG ஒ.CL ெகா] 7Gளனவா எ6r க]ட
R?9 ெசாBa' பல ேசாதைன8 தளNகG உG-
ளன. அவJRJO இவJைற அ>4=, ேசாதைன 
DCV அR?த =6னேர, அைவ �NO Qைள
Q4பன அBல எ6r இr Yயாக உrY ெசkத
=6, அவJைற4 பய6ப78தV'.

ஒ6ைற fைனQB ைவ89L ெகாGள
ேவ]7'. இதJெகன அ>4ப4ப7'
மாBேவ- Xேராjரா'கG மJr' ைவரvகG,
ந' இைணய8 ேதடB தடNகைள ம.7' 
அRவYBைல. அைவ ந' க'4�.டFB
ைவ8Y+LO' அFய தகவBகைள|' ைக4
பJr' அபாயD' எ4ேபா9' இ+Ljற9.
எனேவ, கவ னமாக ேமேல OR4=.ட ெசயB
பா7கைள f`சய' ேமJெகாGள ேவ]7'.
ஆ].C ைவரv மJr' ஆ].C மாBேவ- 
ெதாO4Xகைள எ4ேபா9' பய6ப78தV'.
அவJைற|' அ�வ4ேபா9 அ4ேட. ெசk9
ைவ894 பய6ப78த ேவ]7'.
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தரVகைள உG�7 ெசkY7'ேபா9',
டாOெம]. தயாFLO' ேபா9', நா' 

ேக4v லாL மJr' ந' லாL Tகைள4 பய6
ப78த ேவ]CயY+LO'. uல ேவைளக_B,
ெதாட-`uயாக uல ேகரLட-க~LO4 பய6
ப78Yய =6ன-, இவJR6 ெசயBபா.ைட,
Tகைள o]7' அE8Y fr8த மற?9Q
7ேவா'. uல ேவைளக_B, ந'ைம அR
யாமேலேய, நா' இ?த Tகைள அE8YQ
7ேவா'. அ4ேபா9, நா' Q+'பாத ேட.டா
உG�7 அைம?Yடலா'. OR4பாக, பாv
ேவ-.கைள அைமLைகAB, அைவ ஏJrL
ெகாGள4பட மா.டா9. o]7' o]7' சF
யாக பாvேவ-. அைம894 பா-8த =6ன-,
ெவr894 ேபாk, T ேபா-ைட4 பா-LைகAB,
ேக4vலாL இயLக4ப.C+4பதைன4 பா-89
QரLY அைடேவா'. வNjக_6 கணL
Oக_B, y6r DைறLO ேமB தவறான
பாvேவ-. ெகா78தாB, ந' ெந. ேபNjN 
கணLO அ6ைறLO DடLக4ப7'. எF`ச36
உ`ச8YJO நா' ெசBேவா'. பல ப�கG 
பாYLக4ப7'. இதJO �-V எ6ன?

இ?த Tகைள அE89ைகAB, டாvL பாFB
இைவ இயLக4ப.ட9 அR QLக4ப.டாB,
நா' இ?த Oழ4ப8Y3+?9 Q7பட DC|'.
அBல9, இ?த TகG அE8த4ப7ைகAB,
uRய அளQலான ஒ3 எE4ப4ப.டாB, நா'
உஷா- ஆj, அL Tகைள அத6 fைல4பா.CB
இ+?9 Q7Q4ேபா'. அ9 ேபால ெசயB-
பா.Cைன8 த+' ெசய3கG OR89 இNO
பா-Lகலா'.

Dதலாவதாக, TrayStatus எ6>' uRய
இலவசமாகL jைடLO' ெசய3, இ?த
வைகAB tகV' பய>Gளதாக உGள9. 
இதைன https://www.binaryfortress.com/TrayStatus
எ6>' இைணய தள8Y3+?9 இலவசமாக8

தரQறLக' ெசkYடலா'. இதைன உNகG
க'4�.டFB இ6vடாB ெசk9Q.டாB,
Caps Lock மJr' Num Lock Tகைள அE89
ைகAB, YைரAB அைவ இயLக4ப. 7Gளன 
எ6r கா.7'. இேத ேபால` ெசயBப7'
மJற Tக_6 fைல கைள|' கா.7'. அ8
9ட6, க'4�.டF6 ஹா-. .ைர� இயLக' 
OR89' கா.ட44ப7'.

ேமேல ெசாBல4ப. 7Gள இைணய தள8
Y3+?9 இதJகான ேகா4=ைன8 தரQறLக'
ெசk9, டXG j_L ெசk9, க'4�.டFB 
பY?9 ெகாGள ேவ]7'. இதைன4 பY
ைகAB, Q]ேடாv இயLக4ப7'ேபாேத,
இதைன|' இயLக ேவ]7மா எ6ற Q+4பL
ேகGQ ேக.க4ப7'. அ�வாேற இயL O'
பC Q+4ப' ெதFQLகலா'. பY?த Vட
ேனேய, இ?த ெசய 3ைய இயLகலா'. Caps
Lock மJr' Num Lock Tக~LO8 தm8தm
ஐகா6கG uvட' .ேரAB கா.ட4ப7'.
இவJRB ைர. j_L ெசk9, jைடLO' 
பா4 அ4 ெம>QB, “TrayStatus Settings”
எ6பதைன8 ேத-?ெத789, ேமa' பல Tக-
~LO ஐகா6கைள uvட' .ேரAB அைமL-
கலா'. Settings டயலாL பாLhB, Options ேட4

’ேக)0 லா>’, ’ந(லா>’ 
இய> G ைகH%

டா0>பா-% அI J)K
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ேத-?ெத 7Lக4ப. C +4பைத உrY ெசk Y-
டV'. Options =FQB, TrayStatus Q]ேடாv 
இயLக8 9ட6 இயLக4பட ேவ] 7மா எ6ப-
தைன உrY ெசk Y டலா'.

�7 த லான ஐகா6கைள uvட' .ேரAB 
இைணLக, நா' Q+'X' ஐகா6கG அ+ேக 
உGள ெசL பாLhB CL அைட யா ள8 Yைன 
ஏJப 78த ேவ]7'. ெச.CNv டயலாL 
பாLv வ{ யாக, qNகG ேத-?ெத 7LO' மாறா 
fைலAB உGள ஐகா6கG, uvட' .ேரAB 
கா.ட4ப7'. CL அைட யாள' உGள 
ஐகா6கG எ?த TகG சா-பாக உGள னேவா, 
அ?த Tக_6 fைல4பா7 OR89 நா' uvட' 
.ேரAB ெதF?9 ெகாGளலா'.

இYB, uல க'4 �.ட-க_B, uRய அளQB 
=ர`ைனைய எY-ெ காGளலா'. இ?த ஐகா6கG, 
uvட' .ேரAB கா.ட4ப 7 வ தJO4 பY லாக, 
uvட' .ேரA6 பா4 அ4 Q]ே டாQB கா.-
ட4ப7'. அ4ே பா9, அவJைற இE89 வ?9, 
uvட' .ேரAB Q. 7 Q டலா'.

இ�வாr அைம8த =6ன-, நா' அைம8-
9Gள அைன89 ஐகா6க ைள|' uvட' 
.ேரAB அவJR6 இயLக8Y6 ேபா9 பா-Lக 
DC|'. ஹா-. .ைர� இயLக8 Yைன4 
ெபாr8த வைர, அத6 fைலைய4 பா-L-
கலா'. ஹா-. .ைரQB ேட.டா பCLக4ப 7-
ைகAB, அத6 ஐகாm6 இட9 பLக' ப`ைச 
fற8 Ya', எE த4ப 7 ைகAB, வல9 பLக' 
uக4X fற8 Ya' கா.ட4ப7'. மVh6 
க-சைர, ஹா-. .ைரQ6 ஐகா6 அ+ேக 
ெகா]7 ேபானாB, ஹா-. .ைரQ6 ெசயB-
பா7, அத6 எE9' ேவக' ஆj யைவ uRய 
xB C4=B கா.ட4ப7'.

இm, �4., க].ேராB மJr' ஆB. 
Tக ைள|', ேக4v லாL மJr' ந' லாL Tக-
ைள4ே பால டாjG Tயாக4 பய6ப 78தலா'. 
ெதாட-?9 அE8த ேவ] C ய YBைல. பல 
ைபBகைள, ஆ4ெஜL.கைள8 ேத-?ெத 7L-
ைகAB, இ?த ெசயBபா7 நமLO உத Qயாk 
இ+LO'.

எLெஸB Xேரா j ராtB, உNக ~ ைடய 
v4ெர. �. ஒ6r அBல9 இர]-

7LO ேமJப.ட பLகNகைளL ெகா]ட-
தாக அைம?தாB,  அ` u 7 ைகAB, qNகG 
அ?த ஒ-L �. பLகNகைள` சF யாக அைம8-
Yட, அYB பLக எ]கைள அைம8தாB நB-
ல9 எ6r எ] � �-கG. உNகG v4ெர. 
�.CB, எLெஸB தானா கேவ பLக எ]-
கைள அைமLO' வச Yைய8 த+ j ற9. அ9 
ம. 7 t6R, பLக எ]கG எ4பC அைமய 
ேவ]7' எ6ப ைத|', ெதாடLக எ] எ9-
வாக இ+Lக ேவ]7' எ6ப ைத|' qNகG 
Q+' = ய வ ைகAB, க. 74ப 789' வைகAB 
அைமLகலா'.  பLக எ]கைள இைணLகL 
T�Lகா�' ெசயB D ைற கைள ேமJெ காG-
ளV'.
1. பLக எ]கG, ெஹட- அBல9 X.டFB 

அைமLக4ப 7 வதாB, Page Layout =FQB 
இ+?9 Page Setup ேத-?ெத 7LகV'. 
இ4ே பா9, எLெஸB, Page Setup டயலாL 
பாLைஸL கா.7'.

2. இYB Header/Footer ேட4 ேத-?ெத 7Lக4-
ப. C +4பைத உrY ெசk Y டV'.

3. qNகG, பLக எ] எNO அைமய ேவ]7' 
எ6ற Q+4ப8Y6 அC4ப ைடAB Custom 
Header அBல9 Custom Footer ஐ8 ேத-?ெத-
7LகV'. இ4ே பா9 ெஹட- அBல9 X.ட- 
டயலாL பாLv கா.ட4ப7'. 

4. க-சைர, இட9, வல9 ைமய மாக உGள ெப.-
CAB ெகா]7 ைவLகV'. இ9 qNகG 

பLக எ] எNO அைமLக4பட ேவ]7' 
எ6ப தைன4 ெபாr8த9.

5. இNO page number tool ஒ6r இ+4பைதL 
காணலா'. இ9 ஒ+ uRய தா_B, அத6 
ைமய8YB எ] ெகா]ட தாக இ+LO'. 

க-ச- இ+LO' இட8YB &[Page] என 
அைமLக4ப7'. இNO தா6 பLக எ] 
அைமLக4ப7'.

6. அ789 ெஹட- அBல9 X.ட- டயலாL 
பாLைஸ, ஓேக j_L ெசk9 yடV'.

7. ெதாட-?9 ேப} ெச. அ4 டயலாL பாLைஸ 
yடV'.

எ>ெஸ% ஒ">K>\% ப>கMகைள இைண>க
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இ4ே பா9 பய6ப 78த4ப7' க'4 �.ட--
க_B, ப6னா.ட ளQB, நா6jB ஒ+ 

க'4 �.டFB பைழய இ6ட-ெந. எLv X-
ேளார- =ர V சேர பய6ப 78த4ப.7 வ+ j-
ற9 என ஓ- ஆkV ெதF QL j ற9. இைவ எB-
லாேம, ைமLே ராசா4. fr வன', ச4ேபா-. 
த+ வைத fr8 Y Q.ட இ6ட-ெந. எLv X-
ேளார- பY4 = ைனேய பய6ப 78 9 j6றன. 

Duo Security எ6>' ஆkV அைம4X 
ேமJெ கா]ட க�4=B இ9 ெதF ய வ? 9G-
ள9. ஏற8தாழ, 20 ல.ச' க'4 �.ட-கைள 
இ?த அைம4X ஆk VLO எ789L ெகா]ட9. 
அவJ R 3 +?9 jைட8த ேட.டா இதைன 
உrY ெசkதன. OR4பாக, Q]ேடாv 
எLv= uvட' இயNO' க'4 �.டFB, இ6-
ட-ெந. எLv X ேளா ரF6 பைழய பY4 X கேள 
பய6ப 78த4ப.7 வ+ j6றன. இத6 yல', 
இ?த ெப-சனB க'4 �.ட-கG, மாBேவ- 
Xேரா j ரா'களாB பாYLக4ப.7, தm நப- தர-
V கைள8 Y+7 ெகா7LO' fைலLO8 தGள4-
ப. 7Gளன.

இ?த ஆ]7 ஜன வF மாத' DதB, ைமL-
ேராசா4. fr வன', இ6ட-ெந. எLv X ேளா-
ரF6 பY4X 11LO D?ைதய பY4 X க ~L-
கான ச4ேபா-.  வழN O வைத fr8 Y ய9. 
இதனாB, இ6ட-ெந. எLv X ேளார- பY4X 
8, 9 மJr' 10Lகான பா9 கா4X QலLjL 
ெகாGள4ப.ட9. இைவ பய6ப 78த4ப7' 
க'4 �.ட-கG, மாBேவ- மJr' ைவரv 
பாY4 XL OGளா வைத8 த7Lகேவா, அவJ R ட-
t +?9 பா9 கா4X அ_Lகேவா ேதைவ யான 
ெபாr4 =ைன ைமLே ராசா4. தQ-8 9 Q.-
ட9. ெமா8த க'4 �.ட-க_B, ஐ?9 சத � த8-
YJO' Oைற வான Q]ேடாv பய6ப 789' 
க'4 �.ட-கG, இ6ட-ெந. எLv X ேளார- 
பY4X 7 அBல9 8 ைன பய6ப 78 9 j6றன. 

Q]ேடாv எLv= பய6ப 789' க'4 �.-
ட-க_B 50% க'4 �.ட-கG இ6>' இேத 
இ6ட-ெந. எLv X ேளார- பY4 X கைள4 
பய6ப 78 9 j6றன.

இவ-கG எ6ன ெசkதாB, இ?த ஆப8 Y-
3 +?9 த4பலா'? Duo Security அைம4X 
இ9 OR89 ெவ_ A.ட அRLைகAB, இ?த 
க'4 �.ட- பய னா _ கைள, �OG fr வன' 
வழNO' தானாக அ4ேட. ெசk Y7' Oேரா' 
=ர V சைர8 தர Q றLக' ெசk9 பய6ப 78த பF?-
9ைர ெசk 9Gள9. �OG fr வ ன8Y6 Oேரா' 
=ர Vச-, தானா கேவ பா9 கா4X தரL � Cய ைபB-
கைள அ4ேட. ெசk j ற9. Oேரா', தானாக 
வ+' Qள'ப ரNகைள8 த7L j ற9. இத6 
yல' மாBேவ- Xேரா j ரா'கG த7Lக4ப 7-
j6றன. இேத அRLைகAB, Adobe Flash Xேரா-
jரா', ச?ேத க4ப 7'ப C யான நட வ CLைக கைள 
ேமJெ கா] 7Gள தா கV' �ற4ப. 7Gள9. tக 
ேமாச மான பல ைவரvகG பர V வ தJO Adobe 
Flash தா6 காரண' எ6r' எ`ச F8 9Gள9. 

உNகG க'4 �.ட- இைண? 9Gள ெந.-
ெவா-LjB, ஏேத>' ஒ+ க'4 �.டFB பைழய 
அேடா4 4ளா� Xேரா jரா' ெசயBப.டாB, 
அ9 ெந.ெ வா-LjB இைண? 9Gள அைன89 
க'4 �.ட-க ைள|' பாYLO' என Duo 
Security அைம4X ெதF Q8 9Gள9. இவJR6 
yல' க'4 �.ட- ெந.ெ வா-LjB வ+' 
மாBேவ- Xேரா j ரா'கG, DL j ய மான ரக uய 
ேட.டாLகைள8 Y+C அ>4 X j6றன. இ9 
ெப+'பாa', 4ளா� மJr' ஜாவா பைழய 
பY4 X கைள4 பய6ப 78 9 வதாB ஏJப7' 
நாச ெசயB ஆO'. எனேவ, fr வ னNக_6 
ெந.ெ வா-LjB ெசயBப7' க'4 �.ட-கG, 
ஜாவா மJr' 4ளா� பய6ப 78 9 வைத8 
தQ-Lக ேவ]7' எனV', இ? f r வன' எ -̀
ச F8 9Gள9.

நா9\% ஒW க() *+ட-% 
பைழய 8ர ̂ ச" தா9
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ேவ"#$ வைக(ப *+,- வ.க/

ேவ-. Xேரா jரா' பய6ப 78 Y ய வ-கG 
அைன வ +ேம, ேவ-. தக வBகைள =F89 
வைக4ப 789' (sorting) ேவைல ெசkவ தைன 
உண-? Y +4 �-கG. இதைன ெதாடLக8 Y-
3 +?9 இr Y வ ைர யா கேவா (ascending or 
descending), அBல9 இr Y A 3 +?9 ெதாடLக 
வைரேயா (descending) இ+Lகலா'. வF ைச-
யாக4 ப. C ய லாக8 தர4ப.ட தக வBகைள 
இ?த வைகAB =F89 அைமLகலா'.  ஆN-
jல ெமா{AB அைம?த தக வBகG எmB, 
ெதாடLக' DதB tO Y வைர எmB அ9 0–9, 
A–Z ஆO'. tO Y A 3 +?9 ெதாடLக வைர 
எmB, அதJO ேந-மா றான வைகAB அைம-
வ9 ஆO'. மJற ெமா{ க ~LO, அ?த ெமா{-
க_6 த6ைமைய4 ெபாr8த9 ஆO'. இYB 
எ?த வைக4 =F8தB ேவ]7' எ6ப தைன4 
பய னாள- தா6 Sort  டயலாL பாLhB அைமLக 
ேவ]7'. 

 இYB இ6ெ னா+ uRய வ{ ைய|' =6பJ-
றலா'. இ?த =F8தைல, ேவ-. ெடLv.CB 
உGள எE89 வைக Aa' (case sensitive) 
அைமLக ேவ] 7மா, அதா வ9 =F4ப9 A-Z 
ஆக இ+Lக ேவ] 7மா அBல9 a-z ஆக 
இ+Lக ேவ] 7மா எ6ப தைன DCV ெசk Y-
டலா'. இ?த வைக4 =F8தைல நா' அைமL-
க QBைல எmB, ெபFய எE89 மJr' 
uRய எE89 (uppercase and lowercase letters) 
ெடLv.ைட, ேவ-., =F8த36 ேபா9 ஒேர 
மாY F யா க8தா6 எ789L ெகாG~'.

ேவ-. uRய, ெபFய எE8 9Lக ைள|' த6 
கவ ன8YB எ7894 =FLக ேவ]7' என எ]-
�னாB, நா' Tேழ த? 9Gள பC, ெச.CNv 
அைமLக ேவ]7'. 
1. Dத3B எ?த ெடLv.ைட4 வைக =FLக 

ேவ] 7ேமா, அதைன8 ேத-?ெத 7LகV'. 
(qNகG ஒ+ அ.ட வ ைணைய (table) வைக4 
=F4ப தாக இ+?தாB, அத>G, எNேக>' 
க-சைரL ெகா]7 ெச6r அைம8தாB 
ேபா9'. ஆனாB ெடLv.ைட =F89 
அைம4ப தாக இ+?தாB, =FLக ேவ] Cய 
ெடLv. DE வ ைத|' Dத3B ேத-?ெத-
7Lக ேவ]7'.

2. அ789 F4பmB Home ேட4 ேத-?ெத-
7LகV'.

3. ெதாட-?9 Paragraph O�4=B, Sort xB 
ேத-?ெத 7LகV'. இ9 A-Z எE8 9Lக-
~ட6 தைலT� அ'XL OR ெகா]ட ஐகா-
னாகL கா.u அ_LO'. (ேட=G =F4ப தாக 
இ+?தாB, F4பmB உGள table's Layout 
ேட4 =ைன8 ேத-?ெத 789, Data groupB 
உGள Sort xB o9 j_L ெசk Y டV'.) 
இ4ே பா9 ேவ-. Sort Text டயலாL பாL-
hைனL கா.7'. 

4. இ?த டயலாL பாLhB, ேம3 +?9 Tழா கவா, 
அBல9 T{ +?9 ேமலா கவா எ6ப தJO', 
எ?த வைகAB ெடLv.ைட =F89L கா.ட 
ேவ]7' எ6ப தJO' ஆ4ஷ6கG தர4ப.-
C +LO'. அவJைற4 பய6ப 78தV'. 

5. ெதாட-?9 Options ப.டmB j_L ெசk Y-
டV'. ேவ-. Sort Options டயலாL பாLைஸL 
கா.7'.

6. இYB தர4ப7' Case Sensitive  ெசL பாL-
hைன qNகG எ4பC ேவ-. எE8 9L-
கைளL ைகயாள ேவ]7' என எ] �-
j �-கேளா, அதJேகJற பC அைமLகV'. 
இதைன8 ேத-?ெத 78தாB, =FLO' வைக 
எE89 வைகAB அC4ப ைடAB ேமJ-
ெகாGள4ப7'. இBைல எmB, ெபFய 
எE89, uRய எE89 எ6ற ேவr பா7 
இ6R =F8தB ேமJெ காGள4ப7'.

7. அ78த 789 jைடLO' ஓேக ப.டmB 
j_L ெசk9 ெவ_ ேய றV'.

ேவ"0 ேட23$ 4ல ெசய$பா *க/
TAB: ஒ+ வF ைசAB அ78த ெசB aLO` 

ெசBல
SHIFT+TAB:  ஒ+ வF ைசAB D?ைதய ெசB-

aLO` ெசBல
ALT+HOME: ப7Lைக வF ைசAB உGள 

DதB ெசB aLO` ெசBல
ALT+END:  ப7Lைக வF ைசAB உGள கைட-

u ெசB aLO` ெசBல
ALT+PAGE UP : ெந.7  வF ைசAB உGள 

DதB ெசB ெசBல
ALT+PAGE DOWN: ெந.7 வF ைசAB உGள 

கைடu ெசB aLO` ெசBல
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ேட0டா :;ேக;ற பா"ம0
எLெஸB ஒ-L �.CB, ெசBக_B உGள ேட.-
டா QJேகJப பா-ம. ெசkவ தJO, F4பmB 
உGள xBகைள8 ேதC, =6ன- ெம> ெபJr 
பா-ம. ெசkய ேவ] C ய 9Gள9.  ெசBக_B 
எ]கG, கர6u, ேநர' ஆj ய வJைற அைமL-
ைகAB இ?த ேதைவ எBலா +LO' ஏJப7'.

ஆனாB, பல-, இதனாB ேநர' அY க மா j-
ற9 எ6r எ] � j6றன-. ேநர8ைத �ண-
CLகL �டா9 எ6ப தJகா கேவ, எLெஸB uல 
ஷா-. க. Tகைள8 த+ j ற9. அவJைற Tேழ 
காணலா'. 

Ctrl+Shift+~ ெபா9 வான பா-ம.  
Ctrl+Shift+! எ]க ~Lகானபா-ம.: இர]7 

ெடuமB இடNக~', ஆAர' ெதாைகLகான 
கமாV' jைடLO'.  

Ctrl+Shift+$ கர6 uLகான பா-ம. jைடLO'. 
இர]7 ெடuமB இடNக~', ெநகC� 
ெதாைக எmB, அைட4XL OR க~' 
jைடLO'.  

Ctrl+Shift+#ேதY அைம4பதJகான பா-ம. 
Ctrl+Shift+@ ேநர8 YJகான பா-ம..  ft டN

கG கா.ட4ப 7 வ 9ட6 DJபகB மJr' =Jப-
கa' (am/pm) அைமLகலா'.   

Ctrl+Shift+% சத � த8 YJகான பா-ம.. 
ெடuமB இட' jைடLகா9. 

2>?0 2> : @ AடB ேசC ெசD Eட
எLெஸB Xேரா j ராtB டயலாL பாL hைன4 
பய6ப 78 9 ைகAB, qNகG டயலாL பாLhB 
கா]ப தைன ெச. ெசk9 அைமLகலா'. 
இYB ஒ6r, qNகG பா-LO' எLெஸB ஒ-L-
XLj6 =F Q� கா. u Aைன டயலாL பாLh6 
இட9 பLக' கா. 7'பC அைமLகலா'.  Views  
x3ைன அ78 9Gள T� ேநாL jய அ'XL 
ORAB j_L ெசk9, jைடLO' ப. C ய3B 
Preview எ6ப தைன8 ேத-?ெத 7LகV'. 

இ?த Open டயலாL பாLv YறLக4ப 7-
ைகAB, uல ஒ-L XL O க ~LO =F Q� என4-
ப7' D6 ேதாJறL கா.u தர4ப ட QBைல 
எ6பைத உண-? Y +4 �-கG. அைன89 
ஒ-L XL O க ~LO' =F Q� கா.u இ+Lக 
ேவ]7' என DCV ெசkதாB, Tேழ த? 9G-
ள பC ெச. ெசk Y டV'. 
1. Office ப.ட6 j_L ெசk Y டV'. ெதாட-?9 

Prepare மJr' Properties j_L ெசk Y டV'. 
எLெஸB, உNக ~ ைடய ஒ-L �. ேமலாக, 
z+Lக மாக properties கா.7'. 

2. அ789 Document Propertiesஐ அ78 9Gள 
அ'XL ORA6 o9 j_L ெசk Y டV'. 
இNO Advanced Properties எ6பைத8 ேத-?-
ெத 7LகV'. எLெஸB இ4ே பா9 Properties 
டயலாL பாLைஸ8 YறLO'. 

3. இNO Summary ேட4 ேத-?ெத 7Lக4ப. C-
+4ப தைன உrY ெசk Y டV'. 

4. இ?த டயலாL பாLh6 Tழாக உGள Save 
Thumbnails for All Excel Documents எ6பைத8 
ேத-?ெத 7LகV'. 

5. அ789 Properties டயலாL பாLைஸ yட 
ஓேக j_L ெசk Y 7ேவா'.

6. இ4ே பா9 ஒ-L XL jைன ேச� ெசk Y டV'.

FGHB #(F ேதைவ J$ைலயா?
எ'.எv. ஆ�v ெதாO4=B எ?த Xேரா j-
ராtB, ஏேத>' xB சா-?த ஐகா6 அ+ேக 
க-சைரL ெகா]7 ெச6றாB, uRய ம�சG 
fறL க.ட8YB, அ?த ஐகா6 எதJகாக, எ6ன 
ெசயBபா. Cைன8 த+' எ6ற உதQL OR4X 
jைடLO'. இ9 நமLO4 பல வ{ க_B உத-
Q 7 வதாk இ+LO'.  நா' ந6O ெதF?9 
பய6ப 789' ஐகா6 oதாக` ெசBைக Aa' 
இேத OR4X jைடLைகAB, நமLO Q+4ப-
tBலா த தாக இ+LO'. இ?த vj 6 C4ைஸ 
ேதா6றாமB மைற8 Yட, எLெஸB Xேரா j-
ராtB எ6ன ெசk Yட ேவ]7' என இNO 
பா-Lகலா'.
1. எLெஸB ஆ4ஷ6v டயலாL பாLைஸ8 

YறLகV'. எLெஸB 2007B, ஆ�v 
ப.ட6 அE8Y, =6ன- jைட4ப வJRB, 
எLெஸB ஆ4ஷ6v எ6பYB j_L ெசk-
Y டV'. எLெஸB 2010 ெதாO4=B, F4-
பmB ைபB ேட4 ேத-?ெத 789 அYB 
Options எ6ப தைனL j_L ெசk Y 7க.

2. டயலாL பாLhB, இட9 பLக',  Popular 
(Excel 2007) அBல9 General (Excel 2010) ேத-?-
ெத 7Lக4ப. C +4பைத உrY ெசk Y 7க.

3. இNO jைடLO' ScreenTip Style T� QF 
ப. C யைல8 Yற? Y 7க. இNO Don't Show 
ScreenTips எ6ப தைன8 ேத-?ெத 789, ஓேக 
ெகா789 ெவ_ ேய றV'. இm vj 6 
C4v ேதா6றா9. 
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5மா-. ேபாைன இயLO' ஆ].ராk. 
ஆ4ப ேர.CN uvட8YB, ’லாL vj 6’ 
என நா' அைழLO' vj 6 tக DL j-
ய மான ஒ6றாO'. அ8 9ட6 அதைன4 
பா9 கா4பாக ைவ4ப9' tக DL j ய மான 
ஒ6றாO'. ஆ].ராk. ஆ4ப ேர.CN uv-
ட8YB, லா3பா4 பY4X வ?த =6ன-, இ?த 
vj ைன4 பா9 கா4ப9 tகV' எ_ ைம யான 
ஒ6றாக மாR Q.ட9. இ?த வைகAB ஏJக-
னேவ இ+?த uல வ{ D ைறகG எBலா' எ7L-
க4ப. 7 Q.டன; அBல9 ேவr இடNக_B 
ைவLக4ப. 7 Q.டன. எ789L கா.டாக, 
லாL vj mB இயN jய Q.ெஜ. Xேரா j-
ரா'கG ‘ேகாv.’ எ6ற அ'ச8ைத எ78 9-
Q.டன. Face Unlock எ6ப9 இ4ே பா9 நBல-
ெதா+ ’vமா-. லாL’ ஆக “Trusted Face” எ6ற 
ெபயFB அைமLக4ப. 7Gள9. இதனாB, 
லாL vj 6 ெம>, அத6 அைன89 அ'சN-
க ைள|' கா�' வைகAB எ_ தா ன தாக மாR-
Q.ட9. 

இ?த லாL vj 6 OR89 இ6>' சJr 
QF வாக இNO பா-Lகலா'. இதJO Dத3B 
ெச.CNv ெம> ெசBல ேவ]7'. இதைன, 
’ேநா. C = ேகஷ6 ேஷ.’ பO Yைய இE89 
அYB கா.ட4ப7' uRய சLகர ஐகாmB 
j_L ெசkவத6 yல' ேமJெ காGளலா'. 
(uல ஆ].ராk. சாத னNக_B, இ?த uRய 
சLகர ெச.CNv ஐகாைன4 ெபற, இ+ Dைற 
QரலாB இELக ேவ] C ய Y +LO'. அB-
ல9, அ4 _ ேகஷ6 .ராயFB (App Drawer) 
ெச.CNv ஐகாmB த.C4 ெபற ேவ]7'.)

ெச.CNv ெம> jைட8த Vட6, vOேராB 
ெசk9 ெச6r, “Personal” எ6>' =F Qைன 
அைட யV'. இNO “Security” எ6ற =FQB 
ேட4 ெசk Y டV'.

இ?த ெம>QB, DதB ஆ4ஷ6 “Screen lock” 
எ6ப தாக இ+LO'. இைத8தா6 நா' இNO 
பா-Lக4 ேபாjேறா'. இYB o]7' ேட4 
ெசk9 உGேள ெசBலV'. இNO பல ஆ4-
ஷ6கG நமLகாக8 தர4ப. C +LO'. அைவ:

None: இ?த ஆ4ஷ6 ேத-?ெத 78தாB, லாL 
vj  >LO எ?த4 பா9 கா4X' இBைல எ6ற 
fைல jைடLO'.

Swipe: இ?த ஆ4ஷ6 எ?த Qத பா9 கா4 =-
ைன|' தரா9. ஏென6றாB, YைரA6 OrL-
காக8 ேதkLO' வ{ இ9. இதைன யா- ேவ]-
7 மா னாa' ேமJெ காGளலா' எ6பதாB, 
இ9 பா9 கா4பா ன9 இBைல.

Pattern: இ?த ஆ4ஷ6 ேத-?ெத 7Lக4-
ப.டாB, ெகா7Lக4ப7' ஒ6ப9 XG _-
க_B, ஏேத>' ஒ+ வ{AB ேதk8தாB ம.-
7ேம லாL vj 6 YறLக4ப.7, ேபாைன4 
பய6ப 78த வ{ jைடLO'.

Pin: இத6 QF வாLக' Personal Identification 
Number எ6ப தாO'. நா' ந' ெட=. கா-., 
jெரC. கா-. ேபா6ற வJைற4 பய6ப 78-
9 ைகAB, நா' ம. 7ேம பய6ப 78த இ?த 
‘=6’ ந'பைர4 பய6ப 78 9ேவா'. அேத 
ேபால, vமா-. ேபாm6 லாL vj ைன QலL-
கV' நா' ஒ+ =6 எ] ெகா7Lக ேவ]7'. 
ெட=. கா- 7Lகான எ]ைண இNO தரL �-
டா9. ஏென6றாB, நா' ேபாைன8 YறLக-

ஆO+ரா`+ ேபாa% பாY கா)K
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ெவன ந]ப-க _ட' அBல9 உற Q ன-க _ட' 
இ?த எ]ைண ஏேத>' அவ சர கால8YB 
ெசாBல ேவ] C ய Y +LO'. =6 அவ-கG 
அேத எ]ைண ந' ெட=. கா- Ca' பய6-
ப 78Y பண8ைத எ7LO' வாk4X அவ-க-
~LOL jைடLO'.

Password: இ9 உNகG �OG பாvேவ-. 
அBல. இ?த லாL vTF >LO ம. 7ேம பய6-
ப 78த4படL �Cய பாvேவ-.. இ?த பா9-
கா4X த+' வ{ க _ ேலேய இ9தா6 tகV' 
சJr zJற லான வ{. ேமேல தர4ப. 7Gள 
இ?த வ{ க_B ஒ6ைற8 ேத-?ெத 789, 
அதைன8 த.டV'. =6ன- அ9ேவ உNகைள 
வ{ நட8Y, உNகG ேபாm6 பா9 கா4 =Jகான 
நட வ CLைக கைள ேமJெ காGள உத Q7'.

 qNகG எைத8 ேத-?ெத 7Lக4 ேபாj �-கG? 
ஒ�ெ வா+ Dைற Aa' uல ந6ைம|' uல =ர -̀
ைன க~' உ]7. எ789L கா.டாக, Pattern 

மJr' PIN ஆjய வ{ க_B, ந' QரBகG 
YைரAB ஏJப 789' அE8த மான ¤u QலL-
கைலL ெகா]7 மJற வ-கG அதைனL க]-
7 = C8 9 Q டலா'. ஆனாB, பாvேவ-ைடL 
கா. Ca' ‘=6’ ந'ப- தா6 நBல9. ஆனாB, 
பாvேவ- CைனL Oழ4ப மாக, யா+' அR ய D C-
யாத வைகAB அைம89, அதைன எ_ தாக உG-
�7 ெசk Yட DC|' எ6றாB, அ9ேவ uற?த 
வ{ யாக அைம|'.

பா9 கா4பான vj 6 லாL அைம4ப9 
பல +LO எF`சைல8 த+' ஓ- அ'ச மாக8 
ெதF யலா'. தJே பா9 வ+' vமா-. ேபா6-
க_B பய6ப 78த4ப7', அ]ைமL கால8-
Yய ஆ].ராk. பY4 XகG “Smart Lock,” எ6ற 
ஒ6ைற4 பய6ப 78 9 j6றன. இ9 qNகG 
�.CB, காFB மJr' qNகG ம. 7ேம 
இ+LO' இடNக_B பய6ப 78 9 வைத எ_-
தாL O j ற9. 

ெதாட-?9 vமா-. ேபா6 QJப ைனAB, 
ப6னா.ட ளQB த6 DதB இட8ைத8 

தLக ைவ8 Y7' சா'சN fr வன', அCLகC 
XYய மாடBக_B vமா-. ேபா6கைள வC-
வ ைம89, அைன89 fைல மLக~' வாNO' 
வைகAB ெவ_ A.7 வ+ j ற9.  ம8 Yய 
fைல Qைல A.7, சா'சN fr வன' த6-
> ைடய XYய vமா-. ேபா6 ஒ6ைற அ]-
ைமAB QJப ைனLO ெவ_ A. 7Gள9. 
க+4X மJr' தNக வ]ண8YB இ9 ெவ_-
யா j |Gள9. இத6 Qைல �. 9,000. இ9 
ஆ].ராk. லா3பா4 இயLக8YB ெசயB-
ப 7 j ற9. இத6 4ராசச- Exynos 3475 Quad . 
�.=.|. Mali-T720 . அL h ல ேரா o.ட- மJr' 
4ராL h t.C ெச6சா-கG உGளன. 

இத6 Yைர 5 அN Oல அளQB மB.C ட` 
வச Y |ட6, ெகபா uC� ட` vj 6 ஆக உG-
ள9. 

இ?த ேபாm6 பF மாண' 142.3 x 72.1 x 8.5 
to. இத6 எைட 149jரா'. 

பல பா-ம.கைளL ைகயா~' எ'=3 
மJr' எ'=4 =ேள ய-கG தர4ப. 7Gளன. 
ேபா.ேடா மJr' டாOெம]. எC.ட-கG 
உGளன. எ`.C.எ'.எB.5 =ர Vச- இயN O-
j ற9. எv.எ'.எv. மJr' இெமAB வச-
YகG jைடL j6றன. டாOெம]. ைர.ட- 
தர4ப. 7Gள9. ெந.ெவா-L இைண4 =JO, 
2�, 3�, 4�, �.=.ஆ-.எv., எ.}, X~x8, 
ைமLேரா |.எv.=. ெதா{B ¥.பNகG இயN-
O j6றன. =6 XறL ேகமரா 8 எ'=, D6 XறL 
ேகமரா 5 எ'.=. Yற > ட>' இயN O j6றன. 
QCேயா இயLக' 1080p@30fps  Yற6 ெகா]-
ட தாக உGள9.  லV. v�Lக- மJr' 3.5 
to ஆCேயா ஜாL உGளன. இத6 ரா' ெமமF 
1.5 �.=. vேடாேர} ெமமF 8 �.=. இதைன 
128 �.=. வைர உய-8தலா'. 

இத6 ேப.டF 2600 mAh Yற6 ெகா]ட-
தாக உGள9. ெதாட-?9 இைண4 =6R 15 
ம� ேநர' வைர ேபச, t6 சL Yைய8 ேதLj 
வழN O j ற9. 

சா(சM 
கால>b ஆ9 5
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அ]ைமAB நட?த �OG 
ெடவ ல4ப- க+8த ரNjB 

(Google I/O 2016), Duo app 
எ6>' அ4 _ ேக ஷைன அR-
D க4ப 78த இ+4பதாக, �OG 
அRQ89Gள9. மLகG ஒ+ வ +L-
ெகா +வ- எ4ே பா9' ெதாட-=B 
இ+Lக ேவ]7' எ6 jற ேநாL-
க8Y6 இ6ெ னா+ ெசயBபா டாக, 
இ?த அ4 _ ேகஷ6 உ+ வாLக4-
ப.7 தர4பட இ+L j ற9. இ?த 
அ4 _ ேகஷ6, ெமாைபB ேபா6-
க_B இயNO', ஒ6 rLெ கா6r 
ெதாட-X ெகா]7 ேபசL �Cய 
வைகAB இ9 ெசயBப7'. tக 
எ_ ைம யா ன தாக இ9 அைமL-
க4ப.7 வ+ j ற9. ெமாைபB 
ேபாmB, ெதாட-பாள- ப. C ய3B, ெதா.7 
இயLj, அ78த DைனAB இ+4ப வைர 
அைழ4ப9 ேபால, இYB QCேயா வ{ யாக 
அைழLகலா'. இ+வ- தNகG ேபா6க_B, 
ஒ+ வ +Lெ கா +வ- பா-8த பC ேபuL ெகாG-
ளலா'. 

இ?த ஆ]CB, ஐ.ஓ.எv. மJr' 
ஆ].ராk. ேபா6க_B இயNO' வைகAB 
இ?த அ4 _ ேகஷ6 தர4பட இ+L j ற9. 
இ9 ெமாைபB ேபா6 எ] அC4ப ைடAB 
இயNO'. ந' contacts list உGள எவ ைர|' 
இத6 yல' அைழ894 பா-89 QCேயா 
அைழ4பாக இயLj ேபச DC|'.

tக எ_ ைம யாக இ9 ெசயBப 7 j ற9. 
அைழ4 =Jகான எ]ைண இயL j ய Vட6, ேநர-
C யாக அ?த எ] உGள ெமாைபB ேபாைன8 
ெதாட-X ெகா]7, ேகம ரா Q ைன|' இயLj, 

கா. uைய ேநர C யாகL கா. 7 j ற9. 
இ?த ெசய 3AB Knock Knock 

எ6r ஒ+ ெசயBபா7 உGள9. 
qNகG QCேயா அைழ4 =ைன 
எ789 இயLO' D6, அைழ4ப-
வைர4 பJ Rய D6 YைரL கா.u 
கா.ட4ப7'. இத6 yல', 
த6ைன அைழ4பவ- யா-, எNO 
உGளா- எ6ப தைன, அைழ4X 
ெபr பவ- அR?9 ெகாGள DC|'. 

இYB இயLக4ப7' QCேயா 
Yற6 720p HD ெரசB �ச6 வைர 
இ+LO'. ஆCேயா ஒ3|' tக8 
ெத_ வாக இ+LO'. ெந.ெவா-L 
ேவக' மJr' =ற தைட கைள4 
ெபாr89 இ?த ெசய3 இயNO'. 
அைன89 QCேயா அைழ4 X க~', 

இ+ Dைன க _a' z+Lக4ப 7 வதாB, மJறவ- 
OrL j.7 அRய DC யா9. ைவ = மJr' 
ெமாைபB ேட.டா வ{ இதைன இயLகலா'.

0மா"+ ேபாa% 
dGE =ேயா Jeேயா அைழ)K

Back up Domain Controller: hVேடா; ெந4 
ெவா)H]3 இைணHக.ப4 7Nள க9. F4ட)-
க^3 ஒ@O அ3லL ஒ@ OHZ ேமRப4ட க9.-
F4ட)கN !ைர ம' ெடாைம@ கV4ேரா ல'@ 
ேபH அ. ஆக` ெசய3ப 7 வ தைன இL ZnH ]-
றL. அைவ ெசய3 இழHைகT3 இKத ேபH அ. 
ெடாைம@ கV4ேரா ல)கN அத@ ெசய3பா4-
*ைன ேமRெ காN ]@றன. இைவ ெசH F '4* 
சா)Kத ெசய3பா 7 க ைள89 ேமRெ காN{9 
வைகT3 ெச4 ெச>ய.ப4 * UHZ9. 

 “ெத-XY ெகாENMகE”
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zெமT3 இ@பாH; அn \ க.ப 7Aத.-
ப4ட ேபாL, பைழய மாட3 இ@பாH | ைனேய 
ெதாட)KL பய@ப 7A? வKேதா9. தYக^@ 
ெச@ற வார க9. F4ட) மல'@ க4 7 ைரைய. 
ப*Aத !@னேர, fZN எKத அள hRZ பய னா ள)-
க {HZH f7த3 வச ? கைளA தU வ?3 \யR GA-
LNளL எ@O ெத'KL ெகாVேடா9. இ.ே பாL 
}ெமT3 இ@பாH | ைனேய ெமாைப ~i9, ெப)-
சன3 க9. F4ட 'i9 பய@ப 7A? வU ]ேறா9. 
தக வ3கைள அU ைம யாகA தKத ைமHZ ந@n.

எ$.ஷ^ |கI XமாJ, L^ :IகM.

zெமT3 இ@பாH|3, QைனmH Zn. xகN 
வச? Eக. பய kNள தாக உNளL. அைனAL 
வச ? க ைள89 பய@ப 7A ?னா3, நமHZ ஓ) உத-
h யாள) இUKதா3 எ@ன ேசைவ ]ைடH Zேமா 
அைனAL9 ]ைடHZ9 வைகT3, }ெமT3 
இ@பாH; உNளL. EகA ெத^ வாக அைனA-
ைத89 தK ? UH ]றா), க4 7ைர ஆG 'ய).

ேஜ. ஆ(ரஹாU, ேகாைவ.

j7 \ைறH காலA?3 தானாக அk.ப.ப79 
அ�ச3கN ZnAத தYக^@ hளHக மான ப?3 
Eக அUைம. EHக ந@n.

இரா. L� | �க$, மgைர.

`Y ேடா@ ெச4 ெச>வL இJவ ளm எ^ தான 
ஒ@O நா@ எV � யேத இ3ைல. ப*.ப * யாக நா9 
hU9x9 பாட3 வ' கைள எ.ப* அைம.பL என 
�YகN தK LNள Zn. xகN EகA ெத^ வாக உN-
ளன. அடா G4* மRO9 எ9!3 க4 ெசய ~ கைள. 
பய@ப 7A? பல 'Y ேடா@கைள அைமAL. 
பய@ப 7A? வU ]ேற@. EHக ந@n.

எ5. 5வா� நாத$, தwசா�J.

ெவ^ நா47 QO வ னYகN இK ?ய பய னா ள)-
கைள இரVடா9 தரH Z* மHக ளா கேவ எV �-
]@றன எ@பL, ஆ.!N QO வன9 xL. !Aத 
இரVடா9 Qைல ேபா@கைள hRபைன ெச> ?ட 
எ7HZ9 \யR G க^3 இUKL ெத'ய வU ] றL. 
இதRZA தைட h?Aத ந9 அரG@ Lைறைய Q`-
சய9 பாரா4ட ேவV79.

எU. ச�� XமாJ, L� ெநMேவf.

(ளா.! *;H ZகN பய@பா4 * ~ UKL, 8.எ;.
!. .ளா$ 4ைரJக {HZ மாn யL Eக. ெப'ய 
அn hய3 \@ேனRற9. வU9 காலA?3 ந9 hர3-
க^3 மா4*H ெகாN{9 Gnய ேமா? ர மாக, பல 
ெடரா ைப4 ெகாNள ளh3 8.எ;.!. 4ைரJக{9, 
இைண. !@n இயYZ9 4ைரJக{9 வU வL 
சாA ?ய9 எ@ேற ேதா@ O ] றL. தYகN க4 7ைர, 
இ@ைறய க�.ெ பாn அn hய3 மாண வ)க-
{HZ Eகm9 உத h யாக உNளL.

ேபரா. எ5. X� �JVL, L��N. 

ஆV4ரா>4 G;டA?3, ேதட3 தளYக^@ \க வ-
' கைள அX.பL ZnAத தYக^@ ப? iHZ ந@n. 
எ.ப* ெச@றாi9 அXHக இய லாம3 இUKேத@. 
�YகN வX நடA ? யL Gற.பாக உNளL. ந@n. 

ஆJ. ச\கர பாலாz, L� வா�J.

இgேம3, ;மா)4 ேபா@கN ம4 7ேம பய@பா4*3 
இUHZ9. தRே பாL அத@ hRபைன ஓர ள hRZH 
ZைறKத தRZH காரண9, வU9 மாதYக^3 !ர பல 
QO வ னYகN தர இUHZ9 x?ய மாட3 ேபா@கN 
ZnAத அn h. x கேள. ெவ^ேய ெசய3ப79 மgத 
yைள யாக ;மா)4 ேபா@ வர.ே பா வL உO?. வK L 
h4டL எ@O9 ெசா3லலா9.

எU.பாIய நாத$, L�(�J.
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ேகNh: அVைமT3 ஒU �~3, USB is hot-
swappable and hot-pluggable என. ப*Aேத@. 
இத@ ெபாUN எ@ன? ந@n.

எ5. சwசனா, ெச$ைன.
பYB: ெதா{B ¥.ப' சா-?த உைர க_B, 

“hot” எ6ற ெசாB ைகயா ள4ப. C +?தாB, 
அ9 சாதா ர ண மாக ‘ெசயBப.7L ெகா]-
C +LO'’ அBல9 ’Yற6 ெபJற’ எ6ற 
ெபா+ைளL ெகா] C +LO'. எனேவ, hot-
pluggable or hot-swappable எ6றாB, OR4-
=.ட அ?த சாத ன8ைத, அ9 இைணLக4-
ப. C +LO' uvட8Y6 ெசயBபா. Cைன 
fr8தாமB, இைணLகV', qLகV' ெசk Y-
டலா' எ6r ெபா+G. |.எv.=. hot-pluggable 
or hot-swappable எ6றாB, அ?த |.எv.=. 
சாத ன8 Yைன, க'4 �.டF6 இயLக8 Yைன 
fr8தா ம ேலேய இைணLகV' qLகV' ெசk-
Y டலா'. =F]ட- அBல9 மVv எBலா' 
இ?த QளLக8Y6 T� வ+'.  ெவ_4 X ற மாக 
இைண894 பய6ப 78தL �Cய எLvட-னB 
ஹா-. .ைர� இ9 ேபாBதா6.

ஒ6 rLO ேமJப.ட .ைர�கG அடN jய 
ச-வFB, ஒ+ .ைர� ேவைல ெசk Yட8 தவ-
RனாB, ச-வF6 இயLக8 Yைன fr8தா ம-
ேலேய அதைன எ78 9 Q.7 இ6ெ னா6ைற4 
ெபா+8தலா'. 

ேகNh:  hVேடா; 8 ஆ.ப ேர4*Y G;ட9 
உNள ேல.டா. ஒ@ைற இயH] வU ]ேற@. 
\@x, hVேடா; 8.1HZ மாற` ெசா3~ தகவ3 
பா. அ. க4ட மாக வKதL. தானாக அ. ]ேர4 
ெச> 89ப* h4 7 h ட லாமா? hVேடா; 10HZ 
மாற ேவV *ய ேநர9 ெநUY Z வதா3, hV 10HZ 
மாற எV � 8Nேள@. hVேடா; 8.1HZ மாnH 
ெகாVட !@ன) தா@, hVேடா; 10 இல வ ச-
மாகH ]ைடH Zமா? எ@ன, எ.ப* ெச>வL எ@O 
வX கா4டm9.

எ$. தJம ராஜ$, ேகாைவ.
பYB: Q]ேடாv 8.1LO Dத3B அ4ேட. 

ெசk9 ெகாG ~NகG. இYB எ?த uLகa' 
ஏJப டா9. எ?த fைல Aa' அ4ேட. ெசk-
Y 7 ைகAB, உNகG ேல4டா4 க'4 �.டFB 
t6 சLY இ+Lக ேவ]7'. இைடேய தைட-
படL �டா9.   Q]ேடாv 8.1LO மாRய =6-
னேர, Q]ேடாv 10LO மாற DC|' எ6ப9 
சFேய. qNகG இ4ே பா9 மாறா Q.டாa', 
Q] 10LO மாற DயJ uLைகAB, அ9 Q] 
8.1LO மாJRL ெகா] 7தா6, Q] 10LO 
உNகைளL ெகா]7 ெசBa'. XYய uvடN-
கைள4 பய6ப 78Y, XYய வச Y கைள இயLj 
அ> ப Q894 பா+NகG. உNகG க'4 �.ட- 
ெதா7 உண- Yைர ெகா]ட9 எ6றாB, உNகG 
மj�`u இ6>' �7 த லாக இ+LO'.

–டாIடJ ெப. சKLர ேபா5 – ேகGj- – பLM
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ேகNh: எ@ அi வ ல கA?3 நா@ உU வாHZ9 
Gல ைப3கைள, பா;ேவ)4 ெகா7AL எ@ ]'.4 
ெச>L பாL காHக hU9 x ]ேற@. எ9.எ;.ஆ�; 
ெதாZ.!3, ேவ)4 மRO9 எHெஸ3 xேரா ] ரா9-
க^3 இதைன எ.ப* ேமRெ காNவL என hளH-
கm9.

எ$. Qரகா�, ெச$ைன.
பYB: ஆ�v டாOெம]. அBல9 ைபB 

ஒ6ைற4 பாvேவ-. ெகா7LO' வைகAB 
பா9 காLக, உNகG ேகா4 = ைன, ேவ-., 
எLெஸB பவ-பாk]. அBல9 அLெசv 
Xேரா j ராtB YறLகV'. =6ன-, ேமலாக 
இட9 ஓர8YB உGள “File”  ெம> Qைன,  j_L 
ெசk Y டV'. Info =FQB, “Protect Document” 

எ6பைதL j_L ெசk9, “Encrypt with Password” 
எ6பைத8 ேத-?ெத 7LகV'. ேவ-CB இ?த 
ப.ட6 “Protect Document” என8 தர4ப. C-
+LO'. மJற Xேரா j ரா'க_B, அத6 ைபB 
த6ைமLேகJப மாr த லாக,  “Protect Workbook” 
/ “Protect Presentation”  என  இ+LO'. Access 
Xேரா j ராtB, “Encrypt with Password”  எ6r 
ம. 7ேம ேநராகL கா.ட4ப7'.  

qNகG உNகG ேகா4 =ைன எC. ெசkவைத 
ம.7' த7Lக ேவ]7' எ6றாB, “Restrict 

Editing” எ6ப தைன8 ேத-?ெத 7Lகலா'. 
ெமா8த டாO ெம]. C ைன|' மJறவ- பா-4-
பைத8 த7Lக ேவ]7' எmB, டாOெம]. 
DE வ ைத|' எ6 jF4. ெசkவ9 uற?த 
வ{ யாO'. “Encrypt with Password”   ேத-?ெத-
789, =6ன-, அதJகான நBல ெதா+ பாv-
ேவ- CைனL ெகா7LகV'. யா+' எ_YB 
ேயாu89L க]ட RயL �C ய தாக இ+LகL 
�டா9. இYB ஓ- எ`ச FLைக Aைன8 த+-
jேற6. qNகG த+' பாvேவ- Cைன qNகேள 
மற? 9 Q.டாB, =6ன- எ?த fைல Aa', 
அ?த டாO ெம]. Cைன8 Y+'ப4 ெபற இய-
லா9. எ6 jF4. ெசkத தனாB, டாOெம]. 
OR8த தகவB =FQB, “A password is required to 
open this document” எனL கா.ட4ப7'.

அ789 டாO ெம]. Cைன8 YறLக DயJ-
uLைகAB, “Enter password to open file” எ6ற 
பாLv கா.ட4ப.7, பாvேவ- 7LOL கா8 Y-
+LO'. சF யான பாvேவ-. ெகா78தாB ம.-
7ேம, டாOெம]. YறLக4ப7'. 

இ?த பாvேவ- Cைன qLக எ] �னாB, 
“Protect Document” ப.டைனL j_L ெசk Y-
டV'. o]7' “Encrypt with Password” எ6-
பைத8 ேத-?ெத 7LகV'. இNO பாvேவ--
7Lகான இட8YB கா3 யாக Q. 7 Q டV'. 
=6ன-, ஓேக j_L ெசk Y டV'. எ'.எv. 
ஆ�v, OR4 =.ட டாO ெம]. CJகான 
பாvேவ-ைட qL j Q7'.

உNகG எ'.எv.ஆ�v 2007 ஆக இ+LO' 
ப.ச8YB, ஆ�v ப.ட6 அE8YL 
jைடLO' ெம>QB, Prepare எ6பைத8 
ேத-?ெத 7LகV'. இ4ே பா9 jைடLO' 
ெம>QB Encrypt Document எ6பைத8 ேத-?-
ெத 7LகV'. இm, பாvேவ-. ெகா7Lக` 
ெசாB3 uRய க.ட' jைடLO'. அ�வ ள-
Vதா6. உNகG டாOெம]. பா9 கா4பாக 
எ6 j F4.ெசkய4ப. 7 Q.ட9.

ேகNh: ேப;xH தளA?3 நா9 ைப3கN, h*ேயா, 
ேபா4ேடா ஆ] ய வRைற. ப])KL ெகாN ]ேறா9. 
;ைக. ேபால, இ?3 ேநர * யாக h* ேயா hைன 
இயHக \* 8மா? அதா வL, பய னாள) த9 நVப-
Uட@ ேநர * யாக. பா)AL ேபச \* 8மா?

எ$. ெஜய ல��, மgைர.
பYB: நBல ேநர8YB இ?த ேகG QையL 

ேக. 7G �-கG. அ?த வசY இ9 வைர இBைல. 
QைரQB தர இ+4ப தாக8 தகவB வ? 9Gள9. 
இ?த வச Yைய Going Live என ேபvXL அைழL-
j ற9. இத6 yல', ேபv XLjB இயNO' 
OELகG, ேத-?ெத 7Lக4ப.ட தm4ப.ட 
நப-கG ஆj ேயா +L j ைடேய ேநர C யாக ஒ_  
பர4X' QC ேயாLகைள4 பj-?9 ெகாGள 
இயa'. ஐ.ஓ.எv. சாத னNக_B இ?த வச-
Y Aைன, ேபvXL ெசய 3ைய அ4ேட. 
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ெசkவத6 yல' ெபJr பய6ப 78தலா'. 
ஆ].ராk. சாத ன8YB இ9 தர4ப 7 j றதா 
எ6ப9 இ6>' ெதF ய QBைல.

உட னC ஒ_ பர4 =ைன8 ெதாடNக, 
ேபvXL ஐ.ஓ.எv. அ4 _ ேக ஷmB லாL 
இ6 ெசk Y டV'. உNகG Timeline, News Feed 
or PageB, ேமலாக8 த.டV'. =6ன-, இ+ 
ேகா7 வ.ட8 YJOG ஆG ஒ+வ- இ+4ப9 
ேபா6ற ஐகாmB த.டV'. இNO qNகG 
ஒ_ ப ர4ப இ+LO' fக�V OR8த uRய 
OR4 =ைன எE தV'. ெதாட-?9 Go Live  எ6-
பYB த.C, உNகG QCேயா ஒ_ ப ர4 =ைன8 
ெதாடNகலா'. ஒ_ ப ர4 =ைன DCLக எ]-
� ைகAB Finish எ6பYB த.டV'. qNகG 
ஒ_ பர4 =ய கா.u, ஒ+ QCேயா ேகா4பாக, 
உNகG ேபvXL பLக8YB இ+LO'. இ?த 
ஒ_ ப ர4X, அYக ப.ச' 90 ft டNகG ம.-
7ேம இ+Lக ேவ]7'. qNகG உNகG ந]-
ப-கG யாரா வ9 இ?த ஒ_ ப ர4 =ைனL காணL 
�டா9 எ6r எ] �னாB, அவ-கG profile 
பட8YB (viewer's comment பO YAB உGள9) 
த.C, jைடLO' ஆ4ஷ6க_B Block எ6-
பYB த.டV'. ஏJக னேவ ஒ+ வைர இ�-
வாr த78 Y +?தாB, Unblock எ6பYB த.C, 
அவ +LO ஒ_ ப ர4 =ைனL கா�' உF ைமயL 
ெகா7Lகலா'.

ேகNh: ேப; xH]3, எ@ நVப)கN h* ேயா-
mட@ தYகN தக வைல. ப?K L h 7 ைகT3, 
நா@ அதைன. பா)HைகT3, எ@ \யRG இ3-
லா ம ேலேய, h*ேயா இயYகA ெதாடY ] h 7 ]-
றL. இL ZnAL நVப)க {HZ எ�? அJவாO 

ேவVடா9 எ@O ெசா@ன தRZ, அவ)கN 
தாYகN அL ேபால அைமHக h3ைல 
எ@O fO ]@றன). இதைன நா@ hU9-
!னா3 ம4 7ேம இயYZ9 வைகT3 
அைம.பL எ.ப*?

ேஜ. �தா ெசMj, இரா ஜ பா ைளயU.
பYB: QCேயா இயN O வ தைன 

உNகG க. 74பா.CB ெகா]7 
வரலா'. ேபvXL YைரAB, 
ேமலாகL கா.ட4ப7' uRய 
அ'XL OR அBல9 DLே கா ண8-
Yைன j_L ெசk Y டV'. இNO 
jைடLO'  ெச.CNv (Settings) எ6-
பYB j_L ெசk9 ெச.CNv ெம> 
ெபறV'. YைரA6 இட9 Xற' உGள 
=FQB, Tழாக Videos எ6r 
ஒ+ ஆ4ஷ6 jைடLO'. 
அYB j_L ெசk Y டV'.  

=6ன-, இர]7 =F VகG கா.ட4ப7'. 
ஒ6r மாறா fைலAB உGளைவ; இ6-
ெனா6r Auto-Play Videos. ேபvXL Yற?த Vட6, 
அYB பY ய4ப. 7Gள �C ேயாLகG உடேன 
இயNக ேவ]டா' என DC ெவ 78தாB, இத6 
அ+jB உGள அ'XL ORைய j_L ெசk9, 
அYB Off எ6ப தைன8 ேத-?ெத 7LகV'.

ேகNh: நா@ எ� பL வயைதH கடKதவ@. ெப)-
சன3 க9. F4டைரA தகவ3 ெதாட) xHZ9, 
ேக9; hைள யா 7 வ தRZ9 பய@ப 7A L பவ@. 
எ@ k ைடய பல சKேத கYகைள, க9. F4ட) மல) 
ெதாட)KL �)AL வX கா4* வU ] றL. EHக 
ந@n. அVைமT3 hVேடா; 10 G;டA ?RZ 
மாnேன@. நா@ ெபா�L ேபாக hைள யா79, 
எனHZ Eக. !*Aத “Freecell” மRO9 “Mahjong”. 
ஆ]ய இரV7 ேக9; இ.ே பாL க9. F4ட'3 
காண.ப ட h3ைல. தயm ெச>L இவRைற. 
ெபO9 வX கைளH கா4டm9.
ேக. த4 N ணா �JVL, ேபரா N ̀ யJ (ஓ�R), மgைர.

பYB: தNகG பாரா. 7LO ந6R. ஏJக னேவ 
Q]ேடாv 7 uvட8YB, uvட8 9ட6 
இ6vடாB ெசkய4ப.ட ேக'v Qைள யா.-
7கG, Q] 10LO ேம'ப 78த4ப 7 ைகAB 
மைற?9 ேபாO' என நா6 D6ேப க. 7-
ைரAB எEY இ+?ேத6.  அைவ காணாமB 
தா6 ேபாO'. 

ஆனாB, அவJைற o]7' ெபJ r Q-
டலா'. உNக ~ ைடய Q]ேடாv 10 க'4-
�.ட- yல', Q]ேடாv vேடா- ெசB-
லV'. இதJகான Q]ேடாv vேடா- ஐகா6 
உNகG க'4 �.டF6 டாvL பாFB இ+LO'. 
ஷா4=N ேபL மாYF இ9 கா.ட4ப7'. 

இYB j_L ெசk Y டV'. அBல9 
vடா-. ெம>QB ேதடB க.ட8YB 
ேதC4 ெபறலா'. 

vேடா- YறLக4ப.ட Vட6, உN-
க ~LO8 ேதைவ யான ேக'v உG-

ளதா என8 ேதC4 பா-Lகலா'. Mahjong
மJr' Free Cell ஆj ய வJR6 இல வச 
பY4 =ைனL காணலா'. இைவ இல-
வச' தா6 எ6பைத, அ?த ேக'v 
தைல4 = ேலேய அR யலா'. Free

ப.டmB j_L ெசk9, அவJைற 
டV]ேலா. ெசk Y டV'. ஒ+ 
ft ட8 YJO' Oைற வான ேநர8-
Y ேலேய அைவ டV]ேலா. 
ஆj, க'4 �.டFB பY ய4ப. 7-
Q7'. 

இைவ, அ]ைமAB இைணLக4ப.ட 
Xேரா jரா' ப. C ய3B இட' 
ெபJ R +4ப தைனL காணலா'. 
அBல9 All Programs எ6ற ப. C-
ய 3a' காணலா'.

ேகEJ–ப7%


