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மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧6 ஏ"ர. 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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உ
I
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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.

~டா+ட/ ெப.சKLர ேபா< ~

Mேரா# %ர&ச() *க, -ற/பான அ#ச#,
அதைன ந# 78/ப/ப9 அைம;<

இய?க? @9ய வசBகைள அ< த8வ<தா).
EF/பாக, பா<கா/G த8# பல எ?J-
ட)ஷ) Gேரா Nரா#கO, Eேரா# %ர&ச8?
ெகன Nைட?N)றன. அவQFR S?Nய
மான -ல GேராNரா#கைள இTE
பாU?கலா#.

HTTPS Everywhere

இVத GேராNரா# என?E *க&# %9;த 
ஒ)X. பல8?E இதைன/ ப(V<ைர;B8?
Nேற). YTகZ# பய)ப[;தலா#. ஏ)?
காரண# எ)ன? இVத எ?Jட)ஷ) Gேரா
Nரா#, உTகZ?E# இைணய;BR YTகO
ெதாடUG ெகாOZ# %ர&ச8?E# இைட`R
ேமQெகாOள/ப[# தக வRகைள மைற? 
EFயா?க# (Encryption) ெசa< அb/G

பா7கா@S தT:
Uேரா: Eர(ச" VWவா=க ெசயXக-
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வ<தா). எனேவ, ேஹ?கU ஒ8வU உT
கZைடய க#/deடU அb/G# தகவR
ஓைட?EO gைழVதாi#, அBR அb/ப/
ப[# ேடeடா EF;< எ<&# அFய S9
யா<. இதைன/ ெபற YTகO ெசRல ேவj
9ய இைணய தள Sகவ(: https://chrome.google.
com/webstore/detail/https-everywhere/gcbommkclm
clpchllfjekcdonpmejbdp

Web of Trust

YTகO பாU?E# இைணய தளTகைள
அ[;< (-க/G, ப,ைச அRல< மmசO) எ)ற 
வjண;BR ஐகா) ஒ)ைற இVத Web of
Trust எ?Jட)ஷ) GேராNரா# காe[#. இ<
அVத தள;B) ந#ப க;த)ைம?கான அள&
ேகாR. EF/%eட ஓU இைணய தள# ச(யா
னதா அRல< ந# க#/deட8?E மாRேவU-
கைள அb/% ெக[தR 7ைள7?E#
இைணய தளமா எ)பைத இVத 
வjண ஐகா) காe[#. ஒp-
ெவா8 இைணயதள;Bi#,
ேடeடா பல இடTகqr
8V<# ெபற/ப[வதாR,
இVத ஐகா) sல#
அ< பா<கா/பானதா
எ)X அFV< ெகாj[,
%)னU அத) உOேள
இறTகலா#. இதைன/
ெபற https://chrome.google.
com/webstore/detail/wot-web-
of-trust-website/bhmmomiinigofkjc
apegjjndpbikblnp எ)ற Sகவ(`R
உOள தள# ெசRல&#.

Adblock

இ< பா<கா/G த8வைத? காe9i#, 
அBக/ பய) த8# ஒ8 எ?Jட)ஷ) Gேரா-
Nரா# ஆE#. நா# இைணய;BR ெசRைக`R,
7ள#பரTகO காeட/ப[வதைன இ< த[?N
ற<. அைன;< 7ள#பரTகZ#, ெக[ தைல
7ைள7?E# மாRேவU GேராNரா#கைள?
ெகாj98?கா< எ)றாi#, அ< ேபா)ற
7ள#பரTகO த[?க/ப [வ< நம?E பா<
கா/G தாேன. இைணய; தளTகO மe[*)F,
u ed/ தள;BR 79ேயா ைபRகைள/ பாU?
ைக`R, EX?ேக தைல Ye[# 7ள#பரTக
ைளu# இ< த[?E#. இதனாR, ஆUவ; <ட)
பட# பாU;<? ெகாj98?க`R, 30 SதR
60 ெநா9கO ந# ெபாXைமைய, ேசாB?E#
வைக`R வ8# ேதைவயQற 7ள#பர# த[?
க/ப[#. எனேவ, இதைன நா# y,சய# பய)-
ப[;தலா#. இதைன; தர7ற?க# ெசaBட
https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock/

gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom எ)ற Sகவ
(`R உOள இைணய/ ப?க;Bைன நாட&#.

Ghostery மQRS Disconnect

இVத இரj[ எ?Jட)ஷ) GேராNரா#
கZ# ஏற;தாழ ஒேர மாB(யான ெசயRபா[
கைள நம?E; த8 வதாR, இைவ இரjைடu# 
இைண;<Oேள). இைவ ந# இைணய/ பய-
ண;ைத ேவ& பாU?E# மாRேவUகைள? கj-
டFV< த[?N)றன. ேவ& பாU?E# மாRேவU
GேராNரா#கO பல ேவைலகைள ேமQெகாO
N)றன. அவQFR ஒ)X, ந# ேதடRகைள/
%)பQF அFV< ெகாj[, ந#ைம/ பQ Fய
ஒ8 Gற உ8ைவ; ேதாQ X7;< இைணய
தள;ேதா[ இைண/பதாE#. இதனாR, -F<
கால;BR, இVத இைண யதளTகைள வ9வ

ைம;< பBV<Oள இைணய தள உ(
ைமயாளUகZ?E, நா# 78#G# 

தளTகO, ெபா8eகO, ப9?E#
7ஷயTகO ஆNயன Sz
ைமயாக; ெத(ய வ8#. 
இவQF) அ9/ப ைட`R,
இVத இைணய;BR 
YTகO உலா வ8ைக`R,
உTகO 78/பTகO சாU
பான @[தலான 7ள#
பரTகைள உTகO பாU

ைவ?E அb/ப S9u#.
அVத 7ள#ப ரTகைள அb/

Gவத) sல#, இைணய தள
உ(ைமயாளUகO அBக வ8-

மான# ெபற S9u#. Ghostery
மQX# Disconnect எ?Jட)ஷ) GேராN
ரா#கO, ந#ைம/ %)பQX# இ;த ைகய Gேரா
Nரா#கைளu# 7ள#பரTகைளu# கjட
FV< த[?N)றன. இவQைற/ ெபற YTகO 
ெசRல ேவj9ய இைணய தளTகO: https://
chrome.google.com/webstore/detail/ghostery/mlom
iejdfkolichcflejclcbmpeaniij மQX# https://chrome.
google.com/webstore/detail/disconnect/jeoacafpbcihi
omhlakheieifhpjdfeo.

Tunnelbear VPN (Virtual Private Network)

எ/ேபா<# ஆப;Bைன எBUேநா?N,
இைணய;BR ெதாடUG ெகாOவைத? காe-
9i#, பலU இ/ேபா< 78#Gவ< Virtual
Private Network எ)b# ெமayகU வைல/-
%)னR அைம/G தா). இத) sல# ந#-
ைமu#, ந# 9{eடR ேடeடா 7ைனu#
பா<கா;<? ெகாOள S9u#. YTகO எ/
ேபாதாவ<, ெபா< வான ைவ % (ஒ8 தTE#
7[B, உண& 7[B அRல< 7மான, ர`R 
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yைலய# ஆNயவQFR Nைட?E# இலவச
ைவ % இைணய இைண/G) இைண/%ைன/
பா<கா/%)F பய)ப[;BனாR, உTகO 
ேடeடா அைன;<# B8[ ேபாக வாa/
GகO அBக# உj[. உTகO அ8ேக அமUV<
@ட ஒ8 B8ட), அேத இைணய வைல`R
gைழV<, அத) வ|ேய, உTகO க#/ deட
(i# gைழV< தக வRகைள; B8ட S9u#.
இVத இடTகqR, *க, ச(யான ெமa yகU
வைல/%)னR ஒ)ைற/ பய)ப[;BனாR,
அ< பா<கா/%ைன; த8#. இVத வைல/
%)னR, உTகO க#/deட8?E# இைணய
சUவ8?E# இைடேய த}/பட Eைக வ|/
பாைத`ைன அைம;<; த8Nற<. ேமi#,
இைட/பeட ப(மாQற;BR ேமQெகாO
ள/ப[# ேடeடா7ைன மைறEFயா?க#
ெசaNற<. இதனாR, உTகO க#/deட(R
gைழV< ேடeடா B8ட yைன/ப வUகZ?E
எ<&# Nைட?கா<. ேமi#, இடTகq),
நா[கq) அ9/பைட`R, த[?க/பe [Oள
ேடeடா7ைன உTகளாR இத) sல# ப9?க
இயi#, உTகO இைணய yUவாN த[?E#
தளTகைள? @ட/ பாUைவ`ட S9u#. இVத
வைக`R, *க, -றVத ஒ8 ெமayகU வைல/
%)னைல Tunnel Bear எ?Jட)ஷ) Gேரா
Nரா# த8Nற<. இத) பயனU இைடSக# *க
எqதான< எ)ற ஒ)X?காகேவ இதைன நா)
ப(V<ைர ெசaNேற). இதைன/ ெபQX/
பய)ப[;த YTகO ெசRல ேவj9ய இைணய
தள Sகவ(: https://chrome.google.com/webstore/
detail/tunnelbear-vpn/omdakjcmkglenbhjadbccaookp
fjihpa

Unshorten.link

இைணய Sகவ(கைள, ~8?N; த8#
பழ?க# இ/ேபா< இைணயெமTE# yல7
வ8Nற<. இ;தைகய rT? அைம/G, நம?E
எqதாக அைமNற<. ~8?N; த8வதQ
ெக)ேற Bitly and TinyURL ேபா)ற ேசைவகO
நம?E? Nைட?N)றன. ஆனாR, ேஹ?கUகO,
இதைன/ பய)ப[;B, இ< ேபா)ற ~8?க-
மாக அைம?க/பeட rT? காe9, Nq? ெசa-
Bட; �j9, ந#ைம, -?க ைவ? N)றனU.
இVyைல`R தா) Unshorten.link எ?Jட)ஷ)
ெசயr நம?E உத&Nற<. இ<, ~8?கமான
Sகவ(கைள 7(;< நம?E? காe[Nற<.
இத) sல#, அVத ~8?க/பeட rT?, எVத 
தள;BQE ந#ைம இe[, ெசRNற< எ)X
காeட/ப[#. சVேதகமான தள# எ)றாR,
நா# அதைன/ பாU?கமாேலேய இ8V<
7டலா#. இதைன/ ெபற YTகO ெசRல
ேவj9ய இைணய தள Sகவ(: https://chrome.
google.com/webstore/detail/unshortenlink/gbobdaae

aihkghbokihkofcbndhmbdpd/related
ேமேல ~e9? காeட/பeடைவ

அைன;<#, ந# இைணய உலா7ைன/ 
பா<கா/பாக ைவ;Bட உத&# எ?Jட)ஷ)
GேராNரா#கேள. இைணய;BR ேமi#
-ல எ?Jட)ஷ) Gேரா Nரா#கZ# Nைட?
கலா#. இவQைற/ பBV< இய?E#
ேபா<, உTகZ?E இைவ ேதைவ ̀ Rைல
எ)X உணUVதாேலா, அRல< அவQF)
ெசயRபா[கqR சVேதக# இ8Vதாேலா,
அவQைற YTகO chrome://extensions
என, ெச)X Y?N7டலா#.

Hardware: (ஹா#$ ேவ#) க*+,$ட# சா#/த
அைன45 சாதன6க7* இ/த ெசா:லா:
<=+>ட+ப@ABறன. மத#ேபா#$, G+, மHI,
J ேபா#$, >KLட#, ேமாட*, ெரௗ$ட# என
அைன45* இ/த ெசா:P: அட6<*.

Software: (சா+$ேவ#) ஹா#$ேவ# எனQ Rற+
ப@* சாத ன6கைள இயQ<* க*+,$ட# VேராA
ரா*கW அ:ல5 VேராAரா*கXB ெதா<+V என
இதைனQ Rறலா*. ஆ+ப ேர$Z6 GIட* Vேரா-
Aரா*, சா+$ேவ# அ+XேகஷBகW (எ*.எI.
ஆ\I, ேக*I ேபாBறைவ) ஆAய அைன45*
இ/த ெசா:லா: <=+>ட+ப@*.

USB - Universal Serial Bus: (]^வ#ச: _Kய:
பI) க*+,$ட`டB இைணQக+ப@* >ற சாத-
ன6கைள எXதாக இைண45+ பயBப @4த ஒ`
வc. Iேகன#, மHI, >ளாd $ைரe, >KLட# 
என4 தfேபா5 அைன45 சாத ன6க7* இதB 
வcேய தாB க*+ ,$ட`டB இைணQக+ப@
ABறன. க*+,$ட# இய6AQ ெகாLZ`Q
<*ேபாேத இதைன+ பயBப @4g சாத ன6கைள
இைணQகலா*, hQகலா*.

Control Panel: (கL$ேரா: ேபன:) iLேடாI 
இயQக4gB Iடா#$ ெமji: தர+ப@* ஒ` 
k: என இதைனl ெசா:லலா*. இதB mல*
iLேடாI இயQக4gB அZ+பைடl ெசய:
 பா@கைள ெச*ைம+ ப@4தலா*. அ45டB
ெப#சன: க*+,$ட# மfn* இைண/த 
சாதன6கW ெசய:ப@* தBைமைய]*
_ரைமQகலா*.

Client: க*+,$ட# ெந$ெவா#QA: இைணQக+
ப$@ ச#வராக இய6காம: பயBப@4த+ப@*
எ/த க*+,$ட`* AைளயL$ என அைழQக+
ப@*.

Doc: இ5 ஒ` ைபPB  ெபயK: உWள 5ைண+
ெபய#. இ/த ெபய ̀ டB உWள ைப:  ைமQ
ேராசா+$ ேவ#$ ெதா<+>: உ` வான ைப: எB-
பதைன இ5 <=QAற5.

“ெதW67 ெகா-9Yக-”
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ம&J ~e9கO தQேபா< ெப8#பாi#,
வயU இைண/%)F ெசயRப [பைவ

யாகேவ Nைட?N)றன. இதனாR, நா#
க#/deடU பய)ப[;<# இட;Bைன Sz
ைமயாக/ பய)ப[;த S9Nற<. அBக இட#
ேதைவ/படாமR உOள<. இVத வைக ம&J
~e9கO s)X வைக ெசயRபாe9) அ9/
பைட`R வ9வைம?க/பe[ வ8N)றன
எ)ப< பலU அFயாத 7ஷயமாE#. அதைன
இTE காணலா#.

ம&J பய)ப[;<வBR பல ஆj[களாக,
-ரம# த8# ஒ8 ெசயRபா[ இ8V< வVத<.
அதைன, -.%.u. டவU பா?�) %)Gற#
இைண;<, ெசயRப[;த ேவj9யB8Vத<.
அதQகான ேபாUe, EF?க/பe[ Nைட;
த<. அத) %), u.எJ.%. ேபாUe பழ?-
க;BR வVத %)னU, ம&J வயU Sைன`R,
u.எJ.%. ேபாUe9R இைண;</ பய)ப
[;<# வைக`R இைண/% தர/பeட<. இதQ
ெகனேவ, -.%.u. டவU பா?�) S)Gறமாக
u.எJ.%. ேபாUeகO -ல தர/பeடன.

அ[;த yைலயாக, வயU இைண/G எ< &
*)F ெசயRப[# ம&J Gழ?க;BQE வV-
த<. இ;தைகய ம&J ~e9கO, ஒேர மாB(
யாக, ஒேர ெசயRபாe9ைன? ெகாjடதாக
இ8Vதாi#, அவQFR s)X வைக உj[. 
அைவ ஒpெவா)X# ஒ8 வைக`R, ந# க#/
deட8ட) தகவR ப(மாF உறவா[N)றன.

அவQைற இTE காணலா#.

)]^_ ம`<

Sதலாவதாக, ெப8#பாலான க#/de
டUகZட) இைண;</ பய)ப [;த/ப[# 
GZ�; வ| ெசயRப[# ம&J. இ< GZ�; 
ெதா|R geப# ெசயRப[# க#/deடU-
கZட) மe[ேம இைணV< ெசயRப[#.
இ/ேபா< வ8N)ற ேல/டா/ க#/deடUகO
ெப8#பாi# இVத ெதா|R geப# இயTE# 
வைக`ேலேய வ9வைம?க/ப[N)றன.
க#/deட(R, GZ�; ெதா|R geப;Bைன
இய?க ேவj[#. %)னU, ம&�) GZ�;
இய?கS# இய?க/பe[, இரj[# இைண
யா?க/பட (“pairing”) ேவj[#. க#/de
ட(R, அ8NR உOள GZ�; இய?க சாதனT
கைள; ேத9 அFV< ெகாO எ)X கeடைள 
ெகா[;தாR, அ< தானா கேவ, அVத இய?க#
ெகாj[Oள ம&ைஸ அFV< இைண யா?N?
ெகாOZ#. GZ�; ம&�) ெசயRபாe-
9Qகான *) ச?B, ேபeட(கO sல# தர/
ப[Nற<. -ல ம&JகqR, � சாU� ெசa<
ெகாOZ# வைக`லான ேபeட(கO இைண?
க/பe[ Nைட?N)றன. 

வய/ெல< ம`<

வயUெலJ ம&J, ெபUசனR க#/de
ட(R இைண?க/பe [Oள (�வ8?E
-?னRகைள அb/% ெசயRப[#.
இVத (�வைர, க#/ deட() u.எJ.
%. ேபாUe9R இைண;<, ெசயR-

ப[;தலா#. (�வைர க#/deட8ட)
இைண;தாR தா), அ< ம&J த8# -?
னRகைள க#/deட 8?E அb/ப S9u#.
ெப8#பாலான ம&JகqR, இVத (� வUகO,

ம&J ~e9கO தQேபா< ெப8#பாi# அவQைற இTE காணலா#

வய"ெல% ம(% )*+க-
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ம&�) %)Gற# ெச8க/பe[ இைண?க/
ப[# வைக`R Nைட?E#. மQறவQFR த}
யாக? Nைட?E#. ைம?ேராசா/e yXவன#,
த) வயUெலJ � ேபாUe மQX# ம&J
ஆNயவQX?E ஒேர (�வைர வ9
வைம;< வழTENற<. இ;தைகய
ம&JகZ# ேபeட( ச?BயாR இயT
EN)றன. -லவQFR � சாU� ெசa
Bட? @9ய ேபeட(கO இைணV<
Nைட?N)றன. ம&�) கUசU,
க#/deட() Bைர`R உTகO 
கeடைள/ப9 இRலாமR, த)
இ�ட;BQE, ெசRNற<, தp&Nற<
எ)றாR, ம&�) ேபeட( த) Bறைன
ெப8#பாi# இழV< 7eட< எ)X 
ெபா8O. உடேன, ேபeட(கைள � சாU� ெசa
Bட ேவj[#; அRல<, ேபeட(கைள மாQற
ேவj[#.

ைவ q ம`<

இ< அpவ ளவாக/ பய)ப[;த/ப[வ<
இRைல. இVத ம&J ேநர9யாக உTகO ெரளe

ட8ட) இைண?க/ப[
Nற<. இதQE த}ேய
அடா/டU ேதைவ
இRைல. ஏென)றாR,
உTகO ெபUசனR
க#/deடU, உTகO
�e9R Nைட?E#

ைவ % -?னR வ|யாக
தகவRகைள/ ப(மாF? ெகாO

Nற<. இதைன/ பய)ப[;த, உTகO
ெநeெவாU?NR, உTக Zைடய ைவ %

பாJேவUe sல# லா? இ) ெசa Bட
ேவj[#. ேமேல ெசாRல/பeட
இ8 ம&J ~e9கைளu#, வயUெலJ

-?னR இ8Vதாi#, இRலா 7eடாi#
பய)ப[;தலா#. ஆனாR, ைவ % ம&J
பய)ப[;த வயUெலJ -?னR கeடாயமாக;
ேதைவ/ப[#. அைவ உTகO ெபUசனR க#/-
deட8ட) ேநர9யாக; ெதாடUG ெகாON)
றன. எனேவ தா), பல8# இதைன/ பய)-
ப[;த 78#GவBRைல. இVத வைக ம&J
~e9u# ேபeட(கO <ைணuட) இயTE
N)றன.

ேவUe டாEெமje9R, எjகO அடT Nய
பe9யR, மாறா yைல`R, இட< ஓர மாக
ஒzTEப[;த/பe[ அைம?க/ப[Nற<.
இVத பe9யR எjகைள, டாEெமje9)
ந[வாகேவா, வல< Gற# ஒzTEப[;த/
பeேடா அைம?கலா#. இதைன எ/ப9 ேமQ-
ெகாOவ< எ)X பாU/ேபா#.

எjகO இட< Gறமாக அைம?க/ப[
ைக`R, ெட-மR GOqகO ஒzTE ப[;
த/பe[ அைம?க/ப[வBRைல. ஓ(ல?க
எjகைள? காe9i#, இரj[
அRல< s)X இல?கTகO 
ெகாjட எjகO, ெட?Je
அ8ேக அைம?க/ப[N)றன.
இவQைற எ/ப9, வல< ப?கமாக,

ஒzTE ப[;B அைம/ப< என/ பாU?கலா#.
மாQF ஒzTE ெசa Bட ேவj9ய எjகO

பe9யR உOள டாEெமje9ைன; Bற?-
க&#. கUசைர அVத பe9யrR எTகாவ<
ஓ(ட;BR yX;த&#. (/ப}R ேஹா# ேட/ 
Bற?க/பe[ இ8/ப தைன உXB ெசaBட&#.
அ[;<, Paragraph %(7R, “Numbering” பe
ட}R Nq? ெசaBட&#. இTE Nைட?E#
��7( பe9யrR “Define New Number Format”
எ)பைத; ேதUVெத[?க&#.

இTE Nைட?E# Define
New Number Format டயலா?
பா?�R, “Right” (அRல<
“Center”) ேதUVெத[?க&#. இT
EOள Preview பEB`R, பe
9யR எ/ப9 காe- அq?E# 
எ)ப< காeட/ப[#. இதைன
ஏQX? ெகாOZ# வைக`R, 
ஓேக Nq? ெசa<, டயலா?
பா?ைஸ sட&#.

இ/ேபா<, ெட-மR GO
qகO, எjகO ஆNயைவ ஒzT
Eப[;த/பe[ இ8/பைத?
காணலா#. எjகZ?E#,
ெட?Je[?E# இைடேய
அBக இைடெவq ஏQப[;த/
பe98/பைதu# காணலா#.

ேவ"+F எHக- வWைசைய மா[\ அைம^தF
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ஒ8 ம}த) ேப~வைத Szைமயாக,
-F< @ட/ %ைழ`)F இ)ெனா8 

ம}த) G(V< ெகாOவ< 100% இயலா<
எ)ற எதாU;தமான yைல`R, ம}தைன?
காe9i# Eைறவான தவXகZட), ஒ8
ம}த}) உைரயாடைல/ G(V< ெகாOZ#
-Jட# ஒ)ைற, ைம?ேராசா/e yXவன
ெசயQைக gjணF&; Bற) %(& (Microsoft
Artificial Intelligence and Research) 7mஞா}கO
உ8வா?NuOளனU. Speech Recognition System
எ)X அைழ?க/ப[# இVத -Jட;Bைன
உ8வா?க, க#/deடU -Jட# %(7R, பல
நா[கqR, 7mஞா}கO ெதாடUV< உைழ;< 
வVதனU. இBR ைம?ேராசா/e தQேபா<
ெவQF ெபQXOள<.

உைரயாடைல/ G(V< ெசாQகqR எzB;
த8வBR வRiநUகளாக/ ப�யாQXபவைர?
காe9i# Eைறவான அள7ேலேய
இVத -Jட# தவXNற<. “ெசாQ %ைழ
அள&” (Word Error Rate) இVத -Jட#
ெசயRபாe9R 5.9% ஆக உOள<. ம}தUகO
இVத ெசயRபாe9R ஈ[ப[ைக`i#
இேத அள7R தா) ஏQப[Nற<. “நாTகO 
ம}தb?E இைணயாக ஒ8 -Jட;ைத,
இVத/ %(7R ஏQப[;B7eேடா#. இ<
உலக ச(;Bர;BR ெப(ய சாதைன” எ)X, 
இVத <ைற`R பல ஆj[களாக ஆa&
ெசa< வ8#, ைம?ேராசாe/ yXவன;B) 
‘ேப,~; Bற)” 7mஞா} ஹுவாT (Xuedong
Huang) அF7;<OளாU.

இ< ஒ8 சாதைன ைமR கR. SதR
Sைறயாக, க#/deடU -Jட# ஒ)X, ஒ8
ம}த) இ)ெனா8 ம}த) ேப~வைத/ G(V<

எz;BRத8வைத/ேபால;த8Nற<.இ<வைர
எeடS9யாத இல?காக இ< இ8Vத<. இ<
EF;த ஆa&, 1970 ேலேய ெதாடTNய<.
DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency
எ)b# அைம/G SதrR இVத ஆa7ைன;
ெதாடTNய<. கடVத 20 ஆj[களாக/ பல
நாe[ 7mஞா}கO இைணV<# இVத
இல?E ேநா?N ெசயRபeடனU. இ/ேபா<,
ம}த) ேப~வைத/ G(V< ெகாOZ# -Jட#
உ8வா?க/பe[Oள<.

“ஒpெவா8 ஐVதாj[?E ஒ8Sைற, 
இVத ஆa7R ஒ8 இல?ைக yUண`;< 
ெசயRப[ேவா#. இல?Eகைள ெவQFகரமாக
அைடைக`R, “yஜ#தானா?” எ)X
எTகZ?EOளாகேவ ேகe[? ெகாOேவா#. 
தQேபா< Szைமயான ெவQF 
ெபQXOேளா#” என ைம?ேராசா/e ஆa&/
%(7) <ைண; தைலவU ேஹ( (Harry Shum) 
மN�,-uட) அF7;<OளாU. ெதாடUV< ந#

ம.த0 ேப)வைத ம.த0 ேப)வைத
உண"67 ெகா-9: ;%ட:உண"67 ெகா-9: ;%ட:

ைம=ேராசா@* சாதைனைம=ேராசா@* சாதைன
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வா�7) ெசயRSைற வா�?ைக yக�&கq)
ேப,~கைள/ G(V< ெகாOZ# வைக`R,
இVத -Jட# ேம#ப[;த/ப[#. இ/ேபா<
ம}த}) ேப,~ ஒrைய/ G(V< ெகாOZ#
இVத -Jட#, இ} ெசாQகq) ெபா8ைள
உணUV< ெகாOZ# -Jடமாக வள8# என 
ஆa&/ %(7) தைலவU அF7;<OளாU.

இVத கj[%9/G, gகUேவாU 9{eடR
சாதனTகO பய)பாe9R *க/ ெப(ய

மாQற;Bைன உ8வா?E#. தQேபா< 
7jேடாJ 10 -Jட;BR தர/பe[Oள 
Cortana எ)b# ெசயr இ)b# -ற/பாக,
ெசயRப[#. ம}த உத7யாளைர? காe9i# 
<Rrயமாக நா# ேப~வைத அFV<
ெசயRப[#. க#/deடUகO, எ?J பா?J
எ)b# ெபாz< ேபா?E சாதன# மQX# 
பல 9{eடR சாதனTகqR GBய மாQறTகO 
ஏQபட இ8?N)றன.

ேவUe GேராNரா*R, �லUகO என/ப[#
இட< மQX# ேமலாக? காeட/ப[# ஓர
வைரேகாR, நா# அBR தயா(?E# டாE
ெமje9R, ெட?Je, Nரா%?J, ேட%OகO 
மQX# %ற -ற/G இைண/ Gகைள, ச(யான
இட;BR அைம?க உத&N)றன. நம?E
ெட?Je அைம?க yைறய இட# ேவj[#
எ)றாR, இவQைற மைற;< ைவ;< பய)ப
[;தலா#. %)னU, ேதைவ/ப[# ேவைள`R,
�j[# அைம;<? ெகாOளலா#. ேமi#,
*க, -Fய Bைர ெகாjட க�} சாத னT
கqR ப� G(பவUகO, y,சய# இVத �லU
கைள மைற?கேவ 78#GவாUகO.

ேவUe ெசயr`R, �லUகO, Print Layout
7d7R மe[ேம காeட/ப[#. எனேவ,
�லUகைள மைற?E# SயQ-கைள எ[?காம

ேலேய, �லUகO காeட/பட7Rைல எ)றாR,
7d ேட/ �< Nq? ெசaBட&#. %)னU
Nைட?E# பe9யrR, Document Views %(7R
“Print Layout” பeட}R, Nq? ெசaBட&#.

இVத 7d ேட/ sல#, �லUகைள மைற?-
க&#, காeட&# ெசe ெசaBடலா#. �லU

கைள மைற;Bட,
(/ப}R, View
அz;B/ %)னU,
Show/Hide E�/%R
S த ல ா வ த ா க ?
Nைட?E# Ruler
எ)பதன S)பாக

உOள -Fய கeட;BR உOள 9? அைடயாள;
Bைன எ[;<7ட&#. காeட/பட ேவj[#
எ)றாR, அBR 9? அைடயாள;ைத ஏQப
[;BனாR ேபா<#. �லUகO மைறVதாR,
ேமலாக, -F< இட# @[தலாக? Nைட?E#.

ஒ8 -லU, இட< ப?க# ெநe[ வா?NR
Nைட?E# �லைர மe[# எ[;<7e[,
ேமலாக உOள �லைர ைவ;<? ெகாOள

78#GவாUகO. ஏென)றாR, ெநe[ வா?NR
இட< Gற# உOள �லைர/ பல8# அpவ
ளவாக/ பய)ப[;<வBRைல. இVத �லU
அைம/%ைன ேமQெகாOள, ஆ�J பeட}R
Nq? ெசaBட&#.

ெ த ா ட UV < ,
Nைட?E# டயலா? 
பா?�R, இட< ப?க#
‘Advanced’ எ)பBR
Nq? ெசaBட&#.
%)னU Nைட?E#
வல< %(7R,
JEேராR ெசa<
ெச)X, Display எ)b#
%(7R, “Show vertical 
ruler in Print Layout view” எ)பைத? காண&#.
இBR உOள -Fய கeட;BR 9? அைட
யாள;ைத ஏQப [;BனாR, ெநe[ �லU
Nைட?E#. எ[;<7eடாR, அ< காeட/பட
மாeடா<. ேதைவயான மாQற;Bைன ஏQப
[;B, ஓேக Nq? ெசa< ெவq ேயற&#.

இ} 7d %(7R, �லU ெபe9`R 9?
அைடயாள# ஏQப[;BனாR, ேமலாக உOள 
ப[?ைக வசமானதாக உOள �லU மe[ேம
காeட/ப[#. இBR 9? அைடயாள# ஏQ-
ப[;த7Rைல எ)றாR, ெநe[ �லU காe
டபட ேவj[# என 9? அைடயாள# ஏQப
[;B இ8Vதாi#, காeட/பட மாeடா<. 

இேத ேபால (/ப) Szவைதu# மைற;<
டாEெமje அைம?க @[தR இட# ெபறலா#.
இதQE, ஏேதb# ஒ8 (/ப) ேட/%R இ8
Sைற Nq? ெசaBட&#. உட) (/ப}R
காeட/ப[# அைன;<# மைறV< ேபாa,
@[தலாக, ேமலாக இட# Nைட?E#. ேட/
ெபயUகO மe[ேம காeட/ப[#. �j[#
இவQFR ஒ)FR இ8Sைற Nq? ெசaதாR,
(/ப) ெமb அைன;<# காeட/ப[#.

ேட/%R, ஒ8Sைற Nq? ெசaதாR 
மைறu# மQX# காeட/ப[#. ஆனாR,
Nq? ெசa< ெமb7ைன/ ெபQற&ட),
ெட?Je பEB`R Nq? ெசaதாR, உட) 
(/ப) ெமb மைறV <7[#. ெதாடUV<
காண ேவj[# எ)றாR, இ8 Sைற Nq? 
ெசaBட ேவj[#.

ேவ"+F _லT: ெம`(:
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இ<வைர, 7jேடாJ 10 ெமாைபR
சாதனTகqR மe[ேம Nைட;< வVத
இ)JடாNரா# ெசயr, தQேபா<, 7jேடாJ
10 ெபUசனR, ேட/ளe மQX# ேல/டா/ 
க#/deடUகqi# Nைட?Nற<. படTகைள
நjபUகZ?EO பNUV< ெகாOவதQE அBக# 
பய)ப[;த/ப[# இ)JடாNரா# (Instagram)
ெசயr`ைன, 7jேடாJ Jேடா(r8V<
இலவசமாக; தர7ற?க# ெசa< ெகாOளலா#.
இைணய Sகவ(: https://www.microsoft.com/
en-ph/store/p/instagram/9nblggh5l9xt

இதைன இ)JடாR ெசaத %)னU,
ேமேல EF/%e[Oள சாதனTகqr8V<
ேநர9யாக/ படTகைள எ[;<, அவQைற
எ9e ெசa< நjபUகZ?E அb/ப S9u#.
7jேடாJ 10 இயTE# மQற சாத னTகqR,
இVத @[தR வசBகO Nைட?கா< என 
ைம?ேராசா/e அF7;<Oள<.

அjைம`R, @EO %ேள Jேடா(r
8V< இ)JடாNரா# ெசயr தர 7ற?க#
ெசaதவUகq) எj�?ைக �X ேகா9ைய;
தாj9ய<. இதனாR, இேத ேபா)ற
எj�?ைக`R தர7ற?க# ெசaய/பeட
வாeJ அ/, ேபJG? மQX# ெமசmசU
ெசயrகO ெகாjட பe9யrR, இ)Jடா
Nரா# ெசயru# இட# ெபQXOள<. ஒ8 
மாத கால;BR இதைன/ பய)ப [;
<ேவாU எj�?ைக 50 ேகா9ைய; தாj
9uOள<. ெச)ற ஏ/ரR மாத# தா), இVத
ெசயr, 7jேடாJ 10 ெமாைபR சாத னTக-

Z?E? Nைட;த<.
GBய சாதனTகqR, Instagram Stories,

Direct, and Explore ஆNய மQற வசB
கZ# Nைட?N)றன. ெமா;த;BR இVத
சாதனTகqR,
1) படTகைள அ/ேபா ைத?E அ/ேபா<

எ[;<, எ9e ெசa< பBV< பNUV Bடலா#,
2) YTகO %)பQX# உTகO நjபU

கq) கைதகO வ(ைசயாக ேமலாக; தர/
ப[#.

3) Instagram Live Tile sல# உTகO நjபUகO
மQX# E[#ப;BனU தQேபா< எ)ன ெசa-
N)றனU எ)ப தைன அF யலா#.

4) YTகO ெத(V< ெகாOள ேவj9ய
S?Nயமான அF7/GகO உTகZ?E
அb/ப/ப[#; இத) sல# S?Nயமான
ேம#ப[;தRகைள அFV< ெகாOளலா#.

5) Instagram Direct வ|யாக, தகவRகO
Bரe9கைள ஒ8வ8டேனா அRல<
பல8டேனா பNUV< ெகாOளலா#. YTகO
பNUV< ெகாOள 78#G# தகவRகைளu#, 
ெசaBயாக அb/பலா#.

6) Search, Explore, Profile, and Feed ஆNய ெசயR
பா[கO தQேபா< Szைம யாக? Nைட?-
N)றன.
மQற 7jேடாJ சாதனTகqR, ேபாeேடா 

எ[;தR, 79ேயா பB& மQX# இவQைற/ 
பNUV< ெகாOZ# வசBகO Nைட?கா<.
ேட/ளe, %.-. மQX# ேல/டா/ க#/deடU
கqR மe[ேம Nைட?E#. 

VHேடா% 10F இ0%டாbரா:
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~ பாரL ~

நம?E ெமாைபR ேபா}R பல வைகயான
ெசaBகO Nைட?N)றன. ஒ8 -ல

ெசaBகO த7U;< ெப8#பாலானைவ,
ஓ(8 நாeகO மe[ேம S?Nய;<வ#
ெகாjடைவயாக இ8?E#. இவQைற -லU
உடb?Eட) அ|;<7[வாUகO. அ|;த
%)னேர, -ல நாeகO க|;<, ‘அவQைற
ைவ;B8VB8?கலாேம’ என எj�வாUகO.
“க#/deடராக இ8VதாR ேச*;<
ைவ;B8?கலா#. ேபா}R அVத அள7QE
ேச*?க S9யாேத” எ)X# எj�வாUகO.
ஆனாR, இைவ எRலாவQைறu# ?ளpe வைக
ேச*/%R தானாக ேசp ெசaB[# வைக`R
அைம?கலா# எ)ப< பல8?E; ெத(யா<.
இ< *க&# எqைமயான ஒ8 வசBu# ஆE#.
இVத ெசயRSைறைய இTE காணலா#.

இVத ெசயRபாe9) அ9;தளமாக
இ8/ப< SMS Backup & Restore எ)ற
ஆjeராae ெசயr ஆE#. இதைன @EO 
%ேள Jேடா(R இ8V< இலவசமாக;
தர7ற?க# ெசaBடலா#. இதைன/ 
பய)ப[;B, ெட?Je ெமேச�கைள 
Dropbox, Google Drive அRல< ஒ8 *)
அmசR கண?NQE அb/% ைவ?கலா#.
அRல< இVத s)X?E# அb/%
ைவ?கலா#. s)ைறu# பய)ப[;த
ஒேர மாB(யான ெசயRSைறதா) 
%)பQற/ப[Nற<. ஆனாR, *க 
அBக எj�?ைக`R எJ.எ#.
எJ. ெசaBகO இ8VதாR, *)
அmசR கண?NQE அb/Gவ<
-?கலாN7[#. இTE ‘@EO eைரp’
?ளpe ேச*/%R எ/ப9 இவQைற?

ெகாj[ ெசRவ< என/ பாU?கலா#.
SதrR @EO %ேள JேடாU ெச)X,

உTகO JமாUe ேபா}R, SMS Backup
& Restore ெசயrைய இ)JடாR ெசa<
ெகாOள ேவj[#. இ)JடாR ெசaத
%)னU, அVத ெசயrைய இய?க&#. *க 
எqய ெமb ஒ)X காeட/ப[#. அBR, 
“Backup” எ)பைத; ேதUVெத[?க&#. இைத;
ேதUVெத[;த&ட) Nைட?E# ப?க;BR, 
நா# ந#Sைடய %ற ஆ/ஷ)கைள
ேதUVெத[;< அைம?க இ8?Nேறா#.

இBR பல ஆ/ஷ)கO Nைட?E#. எனேவ, 
நம?E எ)ன ேதைவ எ)பைத SதrR 
S9& ெசa<, %) அவQைற; ேதUVெத[;< 
அைம?க ேவj[#. எ[;<? காeடாக, Call
Logs மQX# MMS Messages ஆNயவQைறu#
நா# ேசp ெசaBட 78#%னாR, அவQைறu# 
ேதUVெத[?கலா#. அேத ேபால, அைன;< 
எJ.எ#.எJ. ெசaBகைளu# ேசp ெசaBட 
78#பாமR, EF/%eட ெசaB தகவR
ப(மாQற;ைத மe[# @ட ேதUVெத[?கலா#.

உTகO 78/ப/ப9 ேதU&கைள 
S9;த %)னU, �ழாக இ8?E# “Local
Backup and Upload” எ)ற பeட}R Nq?
ெசaBட ேவj[#. இ/ேபா< s)X 

GBய ஆ/ஷ) Nைட?E#. அைவ: 
Upload to Google Drive, Upload to
Dropbox, மQX# Upload to Email.
நா# எதைன 78#GNேறாேமா, 
அதைன; ேதUVெத[?க ேவj[#. 
இTE Drive அRல< Dropbox ஐ;
ேதUVெத[;தாR, உடேன ஒ8 லா?

இ) Bைர காeட/ப[#. அTE 
இ)b# -ல ஆ/ஷ)கO உTகO

=ளC* ேசD@EF
ஆH*ராI* ேபா0

ெசIJக-
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ேதU&?ெகன காeட/ப[#. 
உTகO அ?க&jeைட; 
ேதUVெத[;< ஓேக ேதUVெத[?க
ேவj[#. இTE SMS Backup
& Restore ெசயr உTகO
அ?க&je9ைன அ�N,
ெசயRபட YTகO அbமB அq?க
ேவj[#.

லா? இ) ெசaத&ட), ேப?
அ/ ெசயRபாe9ைன ைவ % இைண/%R
மe[ேம ேமQெகாOZமாX ஆ/ஷ)
ேதUVெத[?க ேவj[#. ‘எVத ேபாRட(R
ேசp ெசaBட ேவj[#’ மQX# ‘*க/
பைழய ைபRகைள அ|?கவா ேவjடாமா?’
எ)பைதu# EF/%ட ேவj[#. இTE
ேபாRடU எ)பைத; ேதUVெத[?க, அTE
தயாராக எ<&# தர/பe98?கா<. YTகளாக
ேப? அ/ ைபRகZ?ெகன ேபாRடU ெபயைர
ைட/ ெசaBட ேவj9யB8?E#. அRல<,
எVத/ ெபயைரu# ைட/ ெசaBடாமi# 
7e[7டலா#. மாறா yைல`R root folder
ேசp ெசaய/பட ேவj9ய ேபாRடராக
ஏQX? ெகாOள/ப[#. GBய ேபாRடUகைள
YTகேள உ8வா?க S9u# எ)பதாR, “SMS
Backups” அRல< இ< ேபா)ற ஒ8 ெபய(R
ேபாRடUகைள உ8வா?கலா#.

இpவாX அைன;ைதu# ேதUVெத[;<
S9;த&ட), அTE Nைட?E# “Test”
எ)ற பeட}R ேட/ ெசaBட&#. இத)
sல#, YTகO அைம?க ேவj9ய அைன;<
அைம/Gகைளu# ச(யாக S9;<7e UகO
எ)பைத உXB ெசa< ெகாOளலா#. இதனாR, 
%)னாR %ர,ைனகO எ<&# எழாமR
இ8?E#. “ெடJe” ச(யாக
அைமV<7eடாR, ேசp ெசa<
S9;<7டலா#. Create New Backup
Bைர`R, ஓேக ேதUVெத[;<
இதைன S9?கலா#. அRல<,
இ)ெனா8 ?ளpe ேசைவையu#
பய)ப[;த எj�னாR, இேத
ேபால, அதைனu# அைம?கலா#.
ஓேக ேட/ ெசa<7eடாR, ேப?
அ/ ெசயRபா[, தானாகேவ
ெதாடTE#. YTகO ேதUVெத[;த
?ளpe ேச*/%R, உTகZ?E வ8# எJ.
எ#.எJ. மQX# YTகO ேதUVெத[;தைவ
அைன;<# ேப? அ/ ெசaBகளாக
ேச*?க/ப[#.

ேப+ அ( காலவைரயைற அைம_த{

ேமேல ெசாRலபeட அைம/GகZட)
அ/ப9ேய 7e[7டலா#. உTகO எJ.எ#.
எJ. ெசaBகO, YTகO ேதUVெத[;த ?ளpe
ேச*/%R ேப? அ/ ஆக அைமu#. ஆனாR,

உTகZ?E வVத அjைம?
கால;Bய ெமேச� அைன;<# ேப? 
அ/ ெசaBட/பட ேவj[# என 
yைன;தாR, அைவ ெச)றைடய
ேவj9ய கால வைரயைறைய
அைம;Bட ேவj[#. இதQE?
�ேழ தV<Oளப9 ெசயRபட&#.

SதrR, ேமலாக வல<
ப?க;BR உOள “s)X பeட)”

ஐகா}R ேட/ ெசa<, Nைட?E# ெமb7R 
“Preferences” எ)பைத; ேதUVெத[?க&#. 
இVத ெமb7R சQX �ழாக, ெச)றாR, 
“Scheduled Backups.” எ)ற ஓU ஆ/ஷ) 
Nைட?E#. இBR ேட/ ெசaBட&#. இVத 
J7eைச வல< ப?கமாக இz;< ைவ;தாR, 
Scheduled Backups இய?க/ப[#. உட), கால 
வைரயைறைய அைம?கலா#. ஒpெவா8
y*டS# ேப? அ/ ெசaBட அைம?கலா#. 
அRல<, 30 நாeகZ?E ஒ8Sைற என&# 
அைம?கலா#. நாO ஒ)FR ஒ8 Sைற
என அைம/ப< நRல<. ஆனாR, இ< நம?E
வV< ேச8# ெமேச� ெபாX;< அைம?க/பட
ேவj[#. இVத ேப? அ/ எ/ேபா<
இய?க/பட ேவj[# எ)பதைனu#
அைம?கலா#. நா# அb/GவதQெகன  
எVதெட?Je[#  அைம?காதேநர;BRமQX#
நம?E ெமேச� வராத ேநர;BR, நா# உறTE# 
ேநர;BR என எதைன ேவj[மானாi#
ேதUVெத[?கலா#. அBகாைல s)X
ம� இைவ அைன;BQE# ச(யாக இ8?E#
என yைன?Nேற). இதைனu#
அைம;<7eடாR, ச(யாக இயTE#ேபா<
“அைன;<# ச(யாக இயTENற<” என ஒ8

அF7/G உTகZ?E? Nைட?E#.
‘இ< எதQE?’ என yைன;தாR,
இVத அF7/G வ8# வ|ையu#
yX;B7டலா#.

இ}, அVத y*ட# SதR,
YTகO ெசa< S9;த அைம/G
வ|கZ?ேகQப ெட?Je ெமேச�
Szவ<# ேப? அ/ ெசaய/ப[#.

மாறா yைல`R, SMS Backup &
Restore ெசயr, ெமேச� ைபைல
XML பாUமe9R ேசp ெசaB[#.

எனேவ, XML ச/ேபாUe ெசaB[# எVத
%ர&ச(i#, இவQைற? காணலா#. இTE
இ)ெனா8 வசBu# தர/பe[Oள<. “Archive
Mode,” எ)ற ஆ/ஷைன; ேதUVெத[;தாR,
ஒpெவா8 ெமேச� Nைட?E#ேபா<#,
அ< SVைதயவQFQE ெதாடUGைடயதாக
இ8VதாR, அவQXட) அ< இைண?க/ப[#.
இதனாR, ஒpெவா8 தகவR ெசaBu# GBய
ஒ)றாக ேப? அ/ ெசaBட ேவj9யBRைல.
இVத வசBைய Preferences > Backup Settings >
Archive Mode என, ெச)X காணலா#.
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ேகா#கைள'
()*+ ெகா-./க-

ேவUe ெசயr பலவைகயான அ9?ேகா[
கைள/ பய)ப[;<# வசB`ைன நம?E;
த8Nற<. இதைன நா# Font டயலா? பா?�R
ெத(V< ெகாOளலா#. இVத டயலா? பா?J
ெபற, கjeேராR + 9 (Ctrl+D) அz;த
ேவj[#. இவQFR காeட/ப[# பலவ
ைகயான அ9? ேகா[கqR -ல S?Nயமான

வQைற இTE காணலா#.
None ேதUVெத[;த ெட?Je9R, ஏQக

னேவ அ9?ேகா[ அைம?க/பe98VதாR,
அ< Y?க/ப[#.

Single ~ ேதUVெத[;த ெட?Je Szவ<#,
ஒேர ேகாடாக அ9?ேகா[ இட/ப[#.

Words only ~ ேதUVெத[;த ெட?Je Sz
வ<# உOள ெசாQகq) �ழாக மe[# அ9?
ேகா[கO இட/ப[#. ெசாQகZ?E இைடேய
உOள இைடெவq, ேட/ � sல# உ8வா?க/
பeட இைடெவqகqR இVத ேகா[ அைம?
க/பட மாeடா<.

Double ~ ேதUVெத[;த ெட?Je Szவ<#,

இ8 ேகாடாக அ9?ே கா[ இட/ப[#,
Dots ~ ேதUVெத[;த ெட?Je Sz வ<#,

ஒேர ேகாடாக, GOqகளாR அ9?ேகா[ இட/
ப[#,

Dash ~ இ<&# Dots ேபால;தா). GOqக
Z?E/ பBலாக -Fய இைட?ேகா[ இட/-
ப[#.

ேமேல காeட/பeடைவ -ல EF/ %eட
அ9?ேகா [கO தா). ேவUe ெமா;த# 18 
வைகயான அ9?ேகா[கO இ[# வச Bைய; 
த8Nற<.

எ12ைத4 567க
இ6 வ:க-

எ#.எJ. ஆ�J ெதாE/%R எVத ஒ8 
ைபri# காண/ப[# எz;B) அளைவ/

ெப(தா?க&# -F யதாக மாQற&# இரj[
7த கeடைளகO பய)ப[;த/ப[N)றன.
அைவ

Ctrl + Shift + > மQX# Ctrl + Shift + < என ஒ8
வைக.

Ctrl + [ மQX# Ctrl + ] என ஒ8 வைக.
ஏ) இரj[ 7தமான கeடைளகO? இத) 
ெசயRபாe9R ேவXபா[ உjடா? என? 
ேகeடாR ஆ# எ)Xதா) ெசாRல ேவj[#. 
எz;< அள&?கான ��7(u# பe9யைல/
பாU;தாR இதQகான 7ைட ெத(u#. இVத 
பe9யrR வ(ைசயாக எz;B) அள&
இ8?கா<. 8 r8V< 12 வ(ைசயாக வ8#
எj %)னU 14, 16 என, ெசRi#. அ/ப 9
யானாR எz;B) அள& 13,15  ேவj[#
எ)றாR எ)ன ெசaவ<? இTேக தா) ேமேல 
@ற/பeட இ8 வைக? கeடைளகO ேவX
ப[N)றன.

SதrR தர/பeட s)X �கO இைண/G 
(Ctrl + Shift + >) எz;< அள& பe9யrR உOள
எj ப9 அளைவ/ ெப8?E#, Eைற?E#. 
எ[;<? காeடாக இVத கeட ைளைய/ பய)-
ப[;<ைக`R 12?E/ %) எz;B) அள&
14 ஆக உய8#. 14R இ8VதாR Eைற?E#
ேபா< 12 ஆக? Eைற?க/ப[#. ஆனாR இரj-
டாவ< வைக? கeடைளயான இரj[ �
(Ctrl + [) கeடைளைய/ பய)ப [;<ைக`R
அைவ எz;B) அளைவ ஒpெவா)றாக?
Eைற?E#, @e[#.
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எ7ெஸ<: ேப?@ ப@டB
எ?ெஸR 2003?E/ %) வVத ெதாE/%R
ப�யாQX# பல8# இதைன அFVB8?க
மாeடாUகO. அ;ெதாE/%R தர/பe98?E#
ேபJe பeட) வழ?கமான பeடனாக

இ R ல ா ம R
ேமi# -ல
வ ச B க O
ெ க ா j ட த ா க
இ 8 / ப ை த ?
க ா ண ல ா # .
ே ஹ ா #
ெ ம b 7 R
இட< ஓரமாக

இVத ஐகா) Nைட?E#. அBiOள -Fய 
அ#G? EF`ைன அz;BனாR எ?ெஸR
உTகZ?காக ேமi# -ல ேவைலகைள 
ேமQெகாOள தயாராக இ8/பதைன? 
காணலா#. இBR ேபJe JெபஷR பeட)
ஒ)X இ8?E#. அதைன அz;BனாR
ேபJeெசaவBR ேமi# -ல @[தR
வசBகைள; த8# %(&கO காண/படலா#.
எனேவ YTகO ேதUVெத[;த ெசRrR இ8V< 
பாUSலா ேவj[மா, ேவRd ேவj[மா,
ெசR ேடeடா மe[# ேவj[மா, ெசR 
பாUமeேடா[ கா/% ெசaய/பட ேவj[மா,
d}ேகாe ெட?Je9R ெட?Je 
அைம?க/பட ேவj[மா என/ பல %(&கO 
இTE உTகO ேதைவ?E; தர/பe98?E#. 
உTகO ேதைவ?ேகQற %(ைவ; ேதUVெத[;<
இய?க&#.

ஒBD7E ேமGப@ட
ஒH7 I@ பயBப#2த

எ?ெஸR ஒU? G? தயா(/%R, ஒேர
ேநர;BR பல ஒU? £eகைள; BறV< ைவ;<
நா# பய)ப[;த 78/ப/ப[ேவா#.
இதQெகன 7jேடா7R ஒpெவா8 
ஒU? £e9QE# மாXவதQE, �ழாக உOள 
ேட/%QE ம&J கUசைர? ெகாj[ ெச)X
ெசயRப[;த ேவj[#. � ேபாU9ைனேய
பய)ப[;<# பழ?க# உOளவUகZ?E
இ< சQX -ரம;ைத; த8#. இதQகான
~8?E வ| ஒ)X எ?ெஸR ஒU?

£e9R தர/பe[Oள<. ஒU? £e மாற
78/ப/ப[ைக`R, Ctrl+F6 �கைள
அz;த&#. இVத �கைள அz;<ைக`R,
ஒU? G?Eகq) ேட/கO வ(ைசயாக; 
ேதUVெத[?க/ப[வதைன/ பாU?கலா#.
ஐV< ஒU?G?EகO BறVB8VதாR, ஐVதாவ< 
ஒU? £e ெசRல, ஐV< Sைற Ctrl+F6 �கைள
அz;த ேவj[#.

எ7ெஸ< ச2தL ெகா#7EL
}TகO பய)ப[;<# க#/deடU ஒ8 மRe9
�9யா க#/deடU எ)றாR, எ?ெஸR ஒU? £e
ஒ)Fைன/பய)ப[;<ைக`R,-லெசயRபா[
கZ?E ஒr?க, ெசaB[# வைக`R

அ ை ம ? க ல ா # .
ஏQகனேவ,நா#தவறான
�`ைன அz;<ைக`R
‘9T’ எ)X நா#
எBUபாU?காத ஒrைய
எ?ெஸR ஒU? £e
ஏQப[;<#. இதைன,
சQX 7(வாக,
நா# 78#G#

ெசயRபா[கqR, 78#G# ஒr ஏQப[#
வைக`R அைம?கலா#.

இதQE? �ேழ ெகா[;<Oள
ெசயRபா[கைள ேமQெகாOள&#.
1. SதrR எ?ெஸR ெசயrைய இய?க&#. 

( எ?ெஸR 2007 GேராNரா*R, Officeபeட)
அz;B, �ழாக? Nைட?E# Excel Options 
எ)ற ேட/%R அz;த&#. எ?ெஸR 2010
மQX# எ?ெஸR 2013 எ}R, (/ப}R,  
File ேட/ அz;B Options எ)பதைன? Nq? 
ெசaBட&#.

2. இ/ேபா< Nைட?E# டயலா? பா?�R, 
இட< ப?க# உOள Advanced எ)பதைன;
ேதUVெத[?க&#.

3. இ/ேபா< Nைட?E# %(&கqR Provide
Feedback with Sound எ)ற ெச? பா?�R
9? அைடயாள# ஒ)ைற ஏQப[;த&#. 

4. அ[;< ஓேக Nq? ெசa< ெவqேயற&#. 
இ}, எVத ஒr ேவj[# எ)பதைன
கjeேராR ேபனR ெச)X, Sounds
Applet sல# மாQF? ெகாOளலா#. இVத
ெசயRபாe9ைன, எ?ெஸR உOளாக 
ேமQெகாOள S9யா<.
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�ேயா* yXவன#, அjைம`R த)bைடய 
JமாUe ேபா) ஒ)ைற Redmi 3S+ எ)ற
ெபய(R 7Qபைன?E அFSக# ெசa<Oள<.
அைனவ8# எBUபாU;தப9, இVyXவன;B) 
JமாUe ேபா)கqR, இைணயதள#
வ| வாTக S9யாத, கைடகqR மe[ேம
வாTக? @9ய SதR JமாUe ேபானாக
இ< அFSக# ெசaய/பe[Oள<.
ெமாைபR ேபா) 7Qபைன? கைடகO
அைன;Bi# இதைன வாTN? ெகாOளலா#.
இத) அBக பeச 7ைல �. 9,499 என?
EF/%ட/பe98Vதாi#, இதQE 
S) இ< EF;< வVத அF7/%R, 
�. 8,799?E இதைன வாTN? ெகாOளலா# 
எ)X ெத(7?க/பeட<.

இVத GBய JமாUe ேபா), இVyXவன#
ஏQகனேவ ெவq`eட Redmi 3S Prime ேபா)
ேபாலேவ தா) உOள<. ஒ8 ேவXபா[ உj[.
அVத ேபா}R ரா# ெமம( 3 {.%. இBR
அ< 2 {.%. ஆக? Eைற?க/பe[Oள<.
Jேடாேர� ெமம( 32 {.%. 7ரR 
ேரைக JேகனU இBR வழTக/பட7Rைல.

இத) ேபeட( 4100 mAh Bற)
ெகாjட<. ஒ8 Sைற சாU� ெசaதாR,
இரj[ நாeகZ?E இ< *)ச?B வழTE#
என �ேயா* அF7;<Oள<.

இத$ மQற �ற() அSச�கI
ஆ/பேரe9T -Jட# ஆjeராae 6.0.1. 

Bைர 5 அTEல அள7R 720 x 1280 %?ெஸR
அடU;B ெகாjட<. /ராசசU ஆ?டா ேகாU 
Bற) ெகாjட Snapdragon 430. Adreno 505 
{.%.u. ஒ8TNைணV< ெசயRப[Nற<. 
இத) 32 {.%. Jேடாேர� Bறைன 128 {.%.
வைர உயU;தலா#.

%)Gற? ேகமரா 13 எ#.%. Bற) 
ெகாjடதாக&#, S)Gற? ேகமரா 5 எ#.%.
Bற) ெகாjடதாக&# அைம?க/பe[Oள<. 
இத) ப(மாண# 139.3 x 69.6 x 8.5 *�.
எைட 144 Nரா#. இரj[ -#கைள இBR
இய?கலா#. ெநeெவாU? இைண/%QE 4{, 
ைவ %, GZ�;, ஏ.{.%.எJ., ைம?ேரா 
u.எJ.%. ஆNய ெதா|R geபTகO
Nைட?N)றன.

cேயாD ெர*D
3 எ% @ள% 

அ\eக:

Firewall : ெந$ெவா#Q (இBட#ெந$ உ$பட)
A: இைணQக+ப$ Z ̀ Q<* ஒ` க*+ ,$டK: 
உWேள அj ம g rB= வ`* அ@4த வKB sயf-
Gைய4 த@Q<* ஒ` சா+$ேவ# அ:ல5 G=ய 
ஹா#$ேவ# சாதன*.

 “ெதW67 ெகா-9Yக-”
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எ,.9.-. yX வ ன;B) %ர ப ல மான JமாUe 
ேபா) எ,.9.-.10. பj 9ைக கால;BR 

இதைன வாTக 78# G ேவா 8?E மN�,- 
அq?E# வைக`R, இV y X வன#, இத) 
7ைலைய? Eைற;< அத) e7eடU 
ப?க;BR தகவR ெவq ̀ e [Oள<. இ< எVத 
நாO வைர அமrR இ8?E# என? EF/ % ட-
7Rைல. 

எ,.9.-. 10 JமாUe ேபா) ெச)ற 
ேம மாத#, இV B யா7R 7Qப ைன?E அF-
Sக# ெசaய/பeட<. அ/ே பா< அத) அBக 
பeச 7ைல �. 52,990. தQே பா< இதைன 
�. 47,990 ெசi;B வாTக S9u#. 7ைல 
Eைற?க/பeட தனாR, சா#சT கால?� எJ 
7, எR.{. {5 மQX# ஐேபா) 7 வாTக 78#-
G ப வUகO, இத ைனu# ஒ/ %e[/ பாU;< 
வாT E வ தைன S9& ெசa B டலா#. 

எ,.9.-. yX வன JமாUe ேபா)கqR,  
SதR Sத லாக GBய ஆjeராae -Jட# 
‘நகe’ ேம#ப [;த/ப[# வைக`R, SV-
ைதய ஆ/ப ேரe9T -Jட# ெகாjட ேபா) 
இ<தா). மQற ேபா)கqR, ஆ/ப ேரe9T 
-Jட# ேம#ப [; <தR வ8# மாதTகqR 
ேமQெ காOள/ப டலா#.

எ,.9.-.10 JமாUe ேபா}) -ற/ப#-
சTகO: 5.2 அT Eல அள7R 2560 x 1440 
%?ெஸR அடU; B uட), அ8 ைம யான எR.
-.9. Bைர, GBய ஆjeராae -Jட# 

‘நகe’ ெபற; தயா ராக ஆjeராae பB/G 6, 
Jேடாேர� ெமம( 32 {.%. (2 9.%. வைர 
உயU;<# வச B uட)), ரா# ெமம( 4 {.%., 
Jநாe eராக) 820 /ராசசU, 3000 mAh Bற) 
ெகாjட ேபeட( ஆN ய வQைற? EF/ %-
டலா#. இத) ப( மாண# 145.9 x 71.9 x 3.0 *�. 
ெநeெவாU? இைண/ %Qெகன இVத ேபா) 
பய)ப [;<# ெதா|R geபTகO ~ 4G, Wi-
Fiac, Bluetooth, microUSB 2.0, GPS, GLONASS, 
NFC ஆN யைவ ஆE#. எ,.9.-. yX வன#, 
அB கார ¤Uவ 7ைல Eைற/பாக �.5,000 
மe [ேம Eைற;தாi#, பல இைணய வU;-
தக இைணய தளTகO, இ)b# Eைற வான 
7ைல`R, இVத JமாUe ேபாைன வழT-
E N)றனU. ஆUவ# காe[# வா9?ைக யா-
ளUகq) எj �?ைக?ேகQப இத) 7ைல 
இைணய தளTகqR yUண ̀ ?க/ப [ N ற<.

எf.+.;. 10 எf.+.;. 10 
ேபா0 ேபா0 
Vைல Uைற@SVைல Uைற@S

Download: க*+ ,$ட# ஒB = P ̀ /5 ேநர Z யாக 
இBெ னா` க*+ ,$ட ̀ Q<+ ைபைல மாf n-
வ தைன டHLேலா$ எனQ <=+ > @ Aேறா*. 
இ`+ >j* இBட#ெந$ ெந$ெ வா#QA: 
இைண/ 5Wள க*+ ,$ட K P ̀ /5 ஒ` ைப: 
இறQA+ பg ய+ப @ வ த ைனேய இ5 ெப`*-
பாt* <=Q A ற5.

 “ெதW67 ெகா-9Yக-”
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�ேயா} yXவன# த) ‘P Series’ 
வ(ைச`R, GBய JமாUe ேபா) ஒ)ைற, 

அjைம`R இVBயா7R 7Qபைன?E 
அFSக/ப[;BuOள<. இத) அBக பeச 
7ைல �. 13,999.

இத) Bைர 5.5 அTEல அள7R எ,.9. 
9J%ேளuட) அைம?க/பe[Oள<. NEG 
NளாJ பா<கா/G இதQE வழTக/பe[Oள<. 
இத) %?ெஸR அடU;B 1280 x 720 
%?ெஸRகளாE#.   2.2. Nகா ெஹUeJ 
ேவக;BR இயTE# ஆ?டா ேகாU �9யா 
ெட? MT6595 /ராசசU இைண?க/பe[Oள<. 
இதbட) இைணV< இயTE# {.%.u. 
PowerVR G6200.  இத) ஆ/பேரe9T -Jட# 
ஆjeராae 6.0 மாU�மலாa. எR.இ.9. 
/ளா� இைணVத 13 எ#.%. Bற) ெகாjட 
ேகமரா %)Gறமாக&#, 5 ெமகா %?ெஸR 
Bற) ெகாjட ேகமரா S)Gறமாக&# 
அைம?க/பe[Oள<. 

இVத JமாUe ேபா}) ரா# ெமம( 
3 {.%.  Jேடாேர� ெமம( 32 {.%. இதைன 
128 {.%. வைர ைம?ேரா எJ.9. காUe 
ெகாj[ அBக/ப[;தலா#. இரj[ 
-#கைள இBR இய?கலா#. எ/.
எ#. ேர9ேயா மQX# 3.5 *� ஆ9ேயா 
ஜா? இைண?க/பe[Oள<. இத) ப(மாண# 
157 x 77 x 9.1 *�. எைட 182 Nரா#. ெநeெவாU? 
இைண/%QE 4{, ைவ %, GZ�; 4.0. 
ெதா|R geபTகO இயTEN)றன. 
இத) ேபeட( 3,100 mAh Bற) ெகாjட<. 
தTக# மQX# Nேர GZ yறTகqR, இரj[ 
7தமாக இைவ Nைட?N)றன. 

1080p அள7லான 9J%ேளuட) 
இVத 7ைல`R JமாUe ேபா) Nைட/ப< 
நRல ேதU& என வா9?ைகயாளUகO 
க8<வாUகO என இVyXவன தைலைம 
yUவாN அர7V;, இத) அFSக 7ழா7R 
EF/%eடாU. 

ெச)ற மாத# இXB`R, ைம?ேராேம?J 
yXவன#, த) GBய JமாUe ேபா) ஒ)ைற, 
ம;Bய yைல 7ைல`R 7Qபைன?E 
ெவq`eட<. இத) அBக பeச 7ைல 
�. 6,600. இத) -ற/ப#சTகO:  7 அTEல 
அள7R, மRe9 ட, வசBuட), ஐ.%.எJ. 
9J%ேள ெகாjட எR.-.9. ெகபா-9p ட, 
JN�), 2{, 3{ மQX# 4{ அைலவ(ைச 
ெசயRபா[, இரj[ -# இய?க#, ரா# ெமம( 
1 {.%., Jேடாேர� ெமம( 8 {.%. (32 {.%. 
வைர உயU;<# வசBuட)), ல&e J�?கU, 
ெநeெவாU? இைண/%QE {.%.ஆU.எJ., 
எe�, 3{, 4{, GZ�; மQX# u.எJ.%. 
ெதா|R geபTகO ஆNயன உOளன.

இVத JமாUe ேபா}R, %)Gறமாக 
5 எ#.%. Bறbட) இயTE# ேகமரா&#, 
S)Gறமாக 2 எ#.%. Bறbட) இயTE# 
ேகமரா&# உOளன. இBR 1.3 Nகா 
ெஹUeJ ேவக;BR இயTE# Eவாe ேகாU 
/ராசசU தர/பe[Oள<. இத) -/ ெசe 
MediaTek MT8735  ஆE#. அ?�லேரா�eடU 
ெச)சாU இயTENற<. இத) ஆ/பேரe9T 
-Jட# ஆjeராae 5.1. லாrபா/. 
எ,.9.எ#.எR. 5 %ர&சU உOள<. 

எ#.%.3 மQX# எ#.%.4 %ேளயUகO 
இயTEN)றன.  {.%.எJ. ெதா|R geப# 
தர/பe[Oள<. இத) ேபeட( 3500 mAh 
Bற) ெகாjட<.

hேயா. E 7 ேம=% 
இ6JயாVF அ\eக:

ைம=ேராேம=% E 701
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ஒ` iைள யா$Z:, 2000 ெலவ: எBப5 எLw+ 
பா#Qக sZ யாத ஒBறா<*. இ/த iைள யா$-
Zf<Q Aைட4த உல க ளா iய ஆ#வேம, இதைன 
வZ வ ைம4த வ#கைள4 ெதாட#/5 இ/த அள-
if< ஊQ < i4 5Wள5. ெமாைப: ேபாB பயB-
ப @4 5 ப வ#கX: அைன வ`* ஏதா வ5 ஒ` கால 
க$ட4g:, இதைன iைள யா@* அZ ைம க ளாக 
இ`+ப5 உng. ெதாட#/5 ெலவ: தாLட sZ-
யா த வ#கேள i$ @ i @ ABறன#. உ6கW க$-
@ைர இ5 <=4த அைன45 தக வ:க ைள]* த/-
g ̀ +ப5 பாரா$ @Q < K ய5.

ேபரா. எ<. ஞான<கKத$, L���.

ேகLZ Qரd சாகா ேக* இ/த அள if< >ர ப-
ல மா னதா: தாB, ைமQே ராசா+$ தB GIட4 g-
ேலேய இதைன4 த/ 5Wள5. எ4தைன ேப# எ+பZ 
எ:லா* iைள யா @ A றா#கW என h6கW த/ 5Wள 
VWX iப ர6கW மைலQக ைவQ ABறன. ஒ` 
ேபா^: இ/த ேக* iைள யா @ ைகr: gைரr: 
ேதzQ<* {ர4ைத எ:லா* ஆzH ெசz5 அள/5 
ைவ45 த`* VWX iப ர6கW iயQக ைவQ 
ABறன. க$ @ ைரQ< நB=.

ஆ/. �� வாச$, ெச$ைன.

�|$ட: ெதாc: }$ப* ந* வா~i: அBறாட* 
பல மாfற6கைள ஏfப @4gQ ெகாL @தாB இ`Q-
A ற5. அg: Gல பர வ லான iஷ ய6கைள �க 
அழ காக iவ K45 iளQ A ]W �#கW. நா* ந*ைம 
அ= யா ம ேலேய Z|$ட: உலAB பய னா ள#க ளாக 
மா= வ` Aேறா*. இg P ̀ /5 iலக இ^ sZ யா5. 
இத ைன4தாB உ6கW க$ @ ைர]* அ= iQ A ற5. 
Gற+பாக க$ @ைர எ� த+ப$ @Wள5.

எ<. மேஹ<வ� ஈ<வ/, L� ைவ யாR.

ெதாc: }$ப* மாf =ய வா~Qைக வc s ைற-
கX:, ேபா$ேடா, gைர+பட* <=45* எ�g 
இ`Qகலா*. இைவ]* ந* வா~iB ஓ# அ6க-
மாக மா= i$ட >K H கேள. ந:ல க$ @ைர. 

எ<. ேகாபா{ ராஜ$, காைர+கா{.

ெமாைப: ேபாBகXB வZ வ ைம+V ப: ேநாQ< 
பயBபா$ZB அZ+ப ைடQ< மா=ய >Bன#, 
ெமாைப: அைழ+V ேசைவைய வழ6<* �n வ ன6-
கXB ேதைவ >B jQ<l ெசBn i$ட5. பா$@ 
ேக$க, பட* பா#Qக, டா<ெமL$ தயா KQக, 
g`4த, ைவ  > இைண+>: அைழQக, ேபச, <�-
வாக அர$ைட அZQக என+ பல வச gகW நமQ< 
இBைறய Iமா#$ ேபாBகW வழ6 < ABறன. 
உ6கW க$ @ைர “ெமாைப: ேசைவ இ:லாம: 
ேபாB பயBப @4த” க$ @ைர இவfைற iK வாக 
iளQ A r ̀ +ப5 அ`ைம. பாரா$ @கW.

இல. �Kத ேரச$, காைர+ M�.

ெமேச� அj+பH*, அைழ+ V கைள ஏfப-
@4தH*, ெமாைப: ேசைவைய+ பயBப @4-
5ேவா# �க �கQ <ைறேவ. �@ க Xt* அt-
வ ல க6க Xt* இைணய இைண+V, ைவ > 
பர வ லாக உWள இ/நாX:, வா$I அ+ mல* தாB 
இ/த ெசய:பா @கW ேமfெ காWள+ப @ AB-
றன. “ெவX நா @ க 7Q< அைழ+பா? க$டண* 
அg க மா <ேம?” எBற பய* எ:லா* ேபாேய i$-
ட5. வா$I அ+ இவfைற எ:லா* எX தாQ A-
i$ட5. அதனா: தாB, “இdட* இ`/தா: 
பயBப @45” என வா$I அ+ �n வ ன4தா: 
அ= iQக sZ A ற5. மா= வ`* Z|$ட: 
உல ேகா@ இைணேவா*.

ஆ/. ப� மளா, MSப ேகாணS.
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ேகWi: எனQ< ஆn ஆL @ க ளாக ேபIVQ 
அQகHL$ உWள5. அதனா:, ெசBற ஆLZ: 
இேத நாX: என நாB sBV ஏfப @4 gய பg HகW 
கா$ட+ப @ ABறன. இைவ நா* ேஷ# ெசzதா: 
ஒcய, >ற# பா#+ப g:ைல. ஆனா:, நா* �L@* 
எLw+ பா#Qக i`*பாத பg HகW கா$ட+ 
ப @ ைகr:, “இைவ ேவL @மா?” எBற எLண* 
ஏfப @ A ற5? எனQ< இ5 கா$ட+பட ேவLடா* 
எBn ேபIVQ �n வ ன4 gf<4 ெதK iQக 
sZ ]மா? அதfகான வcகW எBன?

கா. �/மலா, ேகாைவ.
பBR: YTகO EF/ %[# உணU &ட) பலU 

இ8? N)றனU. நா# இ< EF;< ேபJG? 
yX வ ன; BQE எzத ேவjடா#. ந# ப?-
க; B ேலேய இதைன அைம?கலா#. EைறV-
த< ஓராj[ கால; BQE ேவjடா# என 
ெசe ெசa B டலா#. அVத வ| S ைற கைள 
இTE த8 Nேற).

இ< ேபா)ற பைழய yக� & கq) பB &கO 
தர/பeடாR, அத) வல< sைல?E, ெச)X, 
அ# G? EF �< Nq? ெசa<, Nைட?E# 
ெமb7R  “Hide post” எ)பBR Nq? ெசa B-
டலா#. உடேன ேபJG? தா) வ8;த/ப [ வ-
தைன; ெத( 7?E#. அத) %)னU, உடேன, 
“On This Day Preferences”. எ)ற %(ைவ/ ெபற 
ஒ8 rT? தர/ப[#. 

இTE தர/ப[# 78/ப ேதU & கqR, YTகO 
யா8?ெகRலா# இVத yக�& yைன ¥eடR 
ேவjடா# என 78/ப/ ப[ N ¦UகO எ)ப-
தைன; ெத( 7?கலா#. அRல<, EF/ %eட 
இ8 ேதB க Z? N ைடேய நடVத yக� & கைள? 
காeட ேவjடா# என அைம?கலா#. ேதB க-

Z?E அ8ேக இ8?E#  “edit” எ)b# rT?NR 
Nq? ெசa< இதைன ேமQெ காOளலா#. Nq? 
ெசaத &ட) “Select Dates” எ)ற ஆ/ஷ) 
Nைட?E#. ெதாட?க நாO, S9?E# நாO என 
இரjைடu# ேதUVெத [;< அைம?கலா#. 
இBR எBUகால ேதB ையu# (எ.கா. 2003 SதR 
2017 வைர) தரலா#. ேதUVெத [;த %)னU, 
“Done” எ)பைத? Nq? ெசa Bட ேவj[#. 
இpவாX ேதUVெத [;த தைன Y?க ேவj[# 
எ}R, அத) அ8ேக தர/பe 9 8?E# -Fய 
“X” அைட யா ள;BR Nq? ெசa Bட ேவj[#. 
அைன;ைதu# S9;த %)னU, On This Day 
preferences %(ைவ 7e[ ெசRல, “Done” எ)-
பBR Nq? ெசa< ெவq ேயற ேவj[#.

ேகWi: iLேடாI 10 GIட4g: <ேரா* 
>ர Hச# பயBப @4 5 AேறB. இg: �க அg க-
மாக VQமா#Q ைவ4 5WேளB. இைவ ஏfப @4 gய 
நாW வK ைசr: உWளன. இவfைற ஆ6 Aல அகர 
வK ைச+பZ அைமQக sZ ]மா? அ+பZ அைமQ-
க+ப$டா:, VQமா#Q < கைள4 ேதZ இயQ < வ5 
எX தாக இ`Q<*.

எ$. ஈ<வ� �� ேகச$, தாரா )ரS.
பBR: எq தாக இவQைற YTகO 78#G# 

வைக`R மாQF அைம?கலா#. SதrR, 
%ர & சைர; BறV< ெகாj[, %)னU, வல< 
ேமலாக உOள s)X GO q கqR Nq? ெசa B-
ட&#. (%ர &சU இய?க;BR எVத மாQற;ைத ஏQ-
ப [;த ேவj[# எ)றாi#, இT N 8V <தா) 
ெதாடTக ேவj[#) Nq? ெசa< Nைட?E# 
பe 9 யrR, “Bookmarks” எ)பBR Nq? ெசa-
B ட&#. ெதாடUV< Nைட?E# %( & கqR 

–டா+ட/ ெப. சKLர ேபா< –ேகI�- – பL{
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Bookmark manager எ)பைத; ேதUVெத [?க&#. 
இ/ே பா< GBய ப?க# ஒ)X Nைட?E#. இத) 
ேமலாக, Organize எ)ற ஆ/ஷ) இ8?E#. 
இBR உOள அ#G? EF`R Nq? ெசa B-
ட&#. இTE Nைட?E# பe 9 யrR, Reorder 
by Title எ)பைத; ேதUVெத [;< Nq? ெசa B-
ட&# இ}, உTகq) G? மாU? EகO அக ர வ (-
ைச/ப9 இ8?E#. ெதாட?க;BR எjகqR 
ெபயUகO ெகாjட G?மாU? EகO இ8?E#. 

ேகWi: iLேடாI 10 ஆ+ப ேர$Z6 GIட4-
gf< மா=ய >Bன#, ஆ:$ J இைண/த <=-
� @கW சK யாக ேவைல ெசz g ட i:ைல. ஆ:$ 
<= �@ எBப5, J ேபா#Z: இட5 பQக* உWள 
ஆ:$ Jைய அ�4gQ ெகாL@, Num Lock அ�4-
த+ப$@ இயQக+ப$ட �ைலr:, எLகைள 
இைண45 அ�4 gனா:, gைரr: ேதாBn* Gல 
<= � @கW. இைவ சK யாக இ+ே பா5 Aைட+ப 
g:ைல.  இ5 ஆ+ப ேர$Z6 GIட4 gனா: ஏf-
ப@* >ரlைனயா? அ:ல5 ேவn Vேரா A ரா*-
க Xனா: ஏfப@* >ரlைனயா? எBn ெதK ய-
i:ைல. சK யான வc கா$டH*.

எS. �M மாற$, படாளS.
பBR: இVத %ர,ைன EF;< §U &?காa, 

இைண ய;ைத; ேத[# S), ஒ<?N ைவ; B-

8Vத வாசகU க9 தTகைள/ ப9;ேத). அBR 
ேமi# -ல வாச கUகO இேத ேபாR எzB 
இ8Vத< ெத( ய வVத<. இVத/ %ர,ைன, YTகO 
பய)ப [;<# -ல Gேரா N ரா#க qனாR இ8?-
கலா#. அைவ, -ல � ெசயRபா [ கைள Sட?N 
ைவ?E#. அVத Sட?N ைவ?E# Gேரா N ரா#-
கைள yX;B 7eடாR, இVத Eைற பா[ இ8?-
கா<. இ8/ %b#, 7jேடாJ தள# ெச)X 
ஆa& ெசaைக`R ேவX ஒ8 §U&, *க எq-
ைம யான, Nைட;த<. அத)ப9, SதrR 
Settings அz;B ெசe9TJ 7jேடா ெபற&#. 
இTE Ease Of Access %( 7ைன; ேதUVெத [?-
க&#. Nைட?E# பல %( & கqR, Mouse ேதUV-
ெத [?க&#. இ< காe[# -ல %( & கqR, 
�ழாக “Use mouse keys when Num Lock is on” எ)X 
ஒ8 %(& இ8?E#. இதைன Off yைல?E 
பeடைன; தOள&#. இ}, ஆRe EF ̈ e [
ட) ந#லா? இயT Nய yைல`R, எjகைள 
இய?N, EF ̈  [ கைள/ ெபறலா#.

ேகWi: ெமாைப: ேபாBகX:, Discoverability 
factor எBn எதைனQ <=+ > @ ABறன#? அL-
ைமr: ெமாைப: <=4த ஒ` க`4த ர6A: 
இதைன+ ேபG யவ# <=+ >$டா#. ஆனா:, ெதX-
வாக இதைன iளQக i:ைல. 

ஆ/. பர ேம<வர$, L� >+க{.
பBR: ெமாைபR சாத னTகO (ேபா)கO உe-

பட) தTகO அ8NR உOள இ)ெ னா8 ெமாைபR 
சாத ன; <ட) இைணV< ெகாOள? @9ய Bற), 
அRல< மQற ெமாைபR சாத னTகளாR, அF ய/-
ப ட? @ 9ய Bற ைனேய Discoverability என? @X-
Nேறா#. இVத பj % யைல? ெகாj 9 8/பைத, 
Discoverable Mode என&# @றலா#. இpவாX 
அF வ<#, அF ய/ப [ வ<#, இரj[ சாத னTக-
Z? N ைடேய இைண/ %ைன (GZ�; ேபா)ற-
வQறாR) ஏQப [; < வ தQகாக இ8?க ேவj[#. 

ேகWi: எB ேல+டா+ க*+ ,$டK: இBj* 
iLேடாI 7 பயBப @4g வ` AேறB. இ5ேவ 
எனQ< i`+ப மா ன தாக உWள5. இg: பவ# ப$-
ட^:, பவ# �n45* இயQக* ம$ @ேம உWள5. 
I�+, ,ச# மாfற* ேபாBற >ற >K HகW கா$ட+-
ப @ வ g:ைல. இ5 கட/த ஒ` மாத மாக உWள5. 
�L@* R@த: வச gகW ெகாLட ெமj iைன+ 
ெபn வ5 எ+பZ?

எ$. சK Lயா ரேம�, �தSபரS.
பBR: ஏQக னேவ, இVத @[தR ஆ/-

ஷ)கO காeட/பeட னவா? YTகO பய)ப-
[;B வV §Uகளா எ)X ெசாRல 7Rைல. அ/-
ப9 இ8VதாR, யாேரா ஒ8வU இதைன மாQF 
இ8?க ேவj[#. பர வா ̀ Rைல. உTகO 
78/ப/ப 9ேய, �j[# @[தR வச B கைள? 
ெகாj[ வரலா#. ஷe ட&j பeட}R, 
மாறா yைல`R இ8/ப<, பவU yX;த# 
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மe [ேம. இ/ே பா<, JடாUe பeட) அz;-
த&#. %)னU Nைட?E# பவU பeட}R, 
ைரe Nq? ெசa B ட&#. இTE Nைட?E# 
ெமb7R switching users / going to sleep / 

Hybernate ேபா)றைவ காeட/ப[#. YTகO 
78# G ப வQைற; ேதUVெத [;<, ஓேக Nq? 
ெசaதாR, அ[;< YTகO பவU பeடைன? 
Nq? ெசaைக`R, ஆ/ஷ)கO அைன;<# 
காeட/ப[#. இB r 8V< YTகO ேமQ-
ெகாOள 78#G# S9ைவ எ[?கலா#.

ேகWi: iLேடாI 10 பயBப @4 5 AேறB. 
இg: Iடா#$ ெமj AXQ ெசzதா:, ைப: 
எQI V ேளார# உ$பட, நாB< ஆ+ஷB 
கா$ட+ப @ ABறன. அதfகான ஐகாBகW 
AைடQ ABறன. ஆனா:, அt வ ல க4g: 
உWள iL 10 க*+ ,$டK:, இg: 
இBj* பல ேபா:ட#கW உWளன. 
இவfைற எ+பZ இg: இைண+ப5?

ஆ/. ைபKத �ழ$, L���.

பBR: உTக Z?E 78/ப-
மான ேபாRடUகைள/ ெபற எq-
தான வ| ஒ)X நா[ N ¦UகO, 
இRைலயா? YTகO எVத ேபாR-
ட ைரu#, JடாUe ெமb7R 
இைண?கலா#. இதQE ைபR எ?J G-
ேளாரU 7jே டா7R, அVத ேபாR-
ட() ெபய(R, ைரe Nq? ெசa<, 
Nைட?E# ெமb7R, Pin To 
Start எ)பBR Nq? ெசa Bட 
ேவj[#. அRல<, ைபR 

எ?J G ேளாரU 7jே டா7R, அVத ேபாR-
டைர ம&ஸாR %9;< இz;< வV< டாJ? 
பா(R உOள ைபR எ?J G ேளாரU ஐகா}R 7ட 
ேவj[#. இதனாR, அVத ேபாRடU Jump ListR 
இட# ெபX#.

இதQE இ)b# ஒ8 எqய gj �ய வ| 
உOள<. YTகO EF/ %eட JடாUe பeட) 
அz;B? Nைட?E# ெமb 7 ேலேய இவQைற 
அைம?கலா#. அதQE, Settings > Personalization 
> Start என SதrR ெசRல&#. %)னU, இVத/ 
ப?க;BR, �ழாக JEேராR ெசa< ெசR-
ல&#. இTE Choose which folders appear on Start 
எ)பைத; ேதUVெத [?க&#. இ/ே பா< ப;< 
ேபாRடUகO காeட/ப[#. File Explorer மQX# 
Settings எ)ப வQ Xட), Documents, Downloads, 
Music, Pictures, மQX# Video ஆN யைவ உeபட 
ேமi# -ல காeட/ப[#. இVத/ பe 9 யrR, 
Personal Folder Nைட?E#. இBR, உTகO user 
profile Nைட?E#. அBR அத bட) இைணVத 
அைன;< ேபாRடUகZ# Nைட?E#.

ேகWi: சா*ச6 Iமா#$ ேபாB பயBப @4 5-
AேறB. இg: எனQ< ேவL Z யைத4 ேதட, 
<ேரா* >ர Hச# பயBப @4g வ` AேறB. இ5 
அgக இட* எ@45Q ெகாW A ற5 எBn* ேவn 
ஒ` >ர H சைர+ பயBப @4 5 மாn* எB நLப# 
Rn Aறா#. இ5 உLைமயா? ேவn >ர H சைர எ+-
பZ4 ேத#/ெத @45 அைம+ப5?

�.�. ஷரா$ ேம�, ெச$ைன.
பBR: ெபUசனR க#/ deடUகqR 

இயTE# Eேரா# %ர &சU தா), அBக 9J? 
பய)பாe 9ைன எ[;<? ெகாO N ற< எ)ற பர-
வ லான EQற, சாe[ இ8V< வ8 N ற<. அ< 

உjைமu# @ட. JமாUe ேபா}R, 
Eேரா# அBக இட# எ[;<? ெகாO-
வ தாக இ8VதாR, y,ச ய மாக ேவX 
%ர & ச 8?E மாF? ெகாO ZTகO. 
1. SதrR %ர & சைர; Bற?க 

Eேரா# ஐகா}R தeட&#.
2. உTகO %ர & ச(R, அeரJ 
பா( ைன அ [;< வல< ேமR ப?க#, 
s)X GO qகO ெகாjட ஐகா) 
ஒ)X இ8?E#.

3. அBR ேட/ ெசa B ட&#. 
Nைட?E# �� 7( பe 9 யrR 
Settings ேதUVெத [?க&#. இTE 
யாஹூ அRல< %T சU, இm-) 
ேதUVெத [?க வ| Nைட?E#. 
உTகO ேபா) மாடைல/ 

ெபாX;<, ேவX -ல சU, இm -)-
கZ# பe 9 ய r ட/ப டலா#. YTகO பய)-

ப [;த 78#G# சU, இm - b?-
கான ஐகா}R தe9, அதைன 
உTகO மாறா yைல ேதடR சாத-
ன மாக மாQF? ெகாOளலா#.

ேக-V–பJF


