English Term
2-D
3-D
3-D reference
3DES
802.1X
8-bit color
AA
AAL
About
absolute cell reference
absolute link
absolute positioning
absolute URL
acceptable use policy
access
access
access code
access control list
access key
access permissions
access point
access provider
access violation
accessibility
accessibility aids
Accessibility Wizard
accessory
account balance
account domain
account expiration
account lockout
account manager
accounting
ACL
action
action
action argument
action query
action row
action statement
activate
activate
activation
active
active content
Active Directory Domain Services
active document
active field
active object
Active Server Pages
active window
acute accent

Sinhala Term
ද්වීභහන
ත්රිභහන
ත්රිභහන යඹොමු
3DES
802.1X
බිටු 8ක ර්ණ
AA
AAL
ගළන
නියයේක් යකොටුයඹොමු
නියයේක් ඵළඳුභ
නියයේක් සථහනගතකයණඹ
නියයේක් URL
පිළිගතභනහ බහවිත ප්රතිඳත්තිඹ
ප්රයේලඹ
ප්රයේල න්න
ප්රයේල යක්තඹ
ප්රයේල ඳහරක රළයිසතු
ප්රයේල ඹතුය
ප්රයේල ය
ප්රයේලය සථහනඹ
ප්රයේල දහඹකඹ
ප්රයේල ඊල්රංඝනඹ
ප්රයේලයතහ
ප්රයේලයතහ ඊදේ
ප්රයේල විලහයද
ඊඳහංගඹ
ගිණුම් යලේඹ
ගිණුම් භ
ගිණුම් කල් ඈකුත්වීභ
ගිණුම් ළශකුභ
ගිණුම් කශභනහකරු
ගිණුම්කයණඹ
ACL
ක්රිඹහ
ක්රිඹහ
ක්රිඹහ විසතහයකඹ
ක්රිඹහ විභසුභ
ක්රිඹහ යේළිඹ
ක්රිඹහ ප්රකහලඹ
ඳණගන්න්න
ඳණගන්න්න
ක්රිඹ කිරීභ
ක්රිඹ
ක්රිඹ න්තර්ගතඹ
ක්රීඹ ඩියයක්ටරි ම් යේහ
ක්රිඹ යල්ඛඹ
ක්රිඹ ක්යේත්රඹ
ක්රිඹ සතු
ක්රිඹ යේහදහඹක පිටු
ක්රිඹ කවුළු
´ රකුණ

AD DS
ad hoc network
adapter
adapter
add-in
addition operator
additional display
add-on
add-on device
address
address
address
address
Address bar
address book
Address Book
adjustment
Administration
administrative setup
administrator
administrator
administrator setup
ADO
Advanced Encryption Standard
advertiser
Aero
Aero Wizard
AES
agent
agent
album
alert box
algorithm
alias
align
alignment
allocate
allocation unit
Allow
Allow list
allow list
alphabetical
ALT key
alternative text
American Standard Code for Information Interchange
ampersand
analogous colors
ancestor
ancestor element
anchor
angle brackets
animate
animation

AD DS
තහකහලික ජහරඹ
ආඩළේටයඹ
නුකරකඹ
ඇඳුභ
එකතුකිරීයම් රකුණ
තියර්ක ංදර්ලකඹ
ඇඳුභ
ඇඳුම් අම්ඳන්නඹ
ලිපිනඹ
යඹොමු
යඹොමු
යඹොමු
ලිපින තීරු
ලිපින යඳොත
ලිපින යඳොත
නුකරනඹ
ඳරිඳහරනඹ
ඳරිඳහරන පිහිටුභ
ඳරිඳහරක
ඳරිඳහරක
ඳරිඳහරක පිහිටුභ
ADO
ධි ංයක්තන ප්රමිතිඹ
දළන්වීම්කරු
ඒයයෝ (Aero)
ඒයයෝ (Aero) විලහයද
AES
කහයකඹ
කහයකඹ
ආල්ඵභඹ
හධහන යකොටු
ආල්යගොරිතභඹ
ඳයනහභඹ
යඳශ ගන්න
යඳශ ගළසුභ
වියඵදන්න
වියඵදුම් ඒකකඹ
ඈඩ යදනහ
ඈඩවළරුම් රළයිසතු
ඈඩවළරුම් රළයිසතු
කහයහදී
ALT ඹතුය
විකල්ඳ යඳශ
යතොයතුරු හුභහරු පිළිඵ ප්රමිත ආභරිකහනු යක්තඹ
වංයක්තඹ
මීඳ ර්ණ
අදිභඹහ
අදිභහංගඹ
ආංකයඹ
නුයවන්
ජීනඹ කයන්න
ජීනඹ

anonymous
antialiasing
anti-aliasing
antispyware
API
apostrophe
apostrophe
append query
applet
application
application program interface
application programming interface
apply
archive
archive
area code
argument
array
article
artist
ASCII
ASCII apostrophe
ASP
aspect ratio
asset
assigned task
associated PivotTable report
asterisk
asynchronous
asynchronous transfer mode
at sign
ATM
ATM adaptation layer
attach
attachment
attention
attribute
audio
audio CD
Audio Video Interleaved
AUP
auth method
Authentic, Energetic, Reflective, and Open
authentication
authentication database
authentication method
authorization
AutoArchive
AutoArchive
AutoFilter
AutoLayout
automatic
automation

නිර්ණහමික
සුභටකයණඹ
සුභටකයණඹ
පිළි ඔත්තු-භෘදුකහංග
API
යරොේ රකුණ
යරොේ රකුණ
ඇඳුම් විභසුභ
යඹදුමිත්ත
යඹදුභ
යඹදුම් ක්රභයල්ඛ තුරුමුහුණත
යඹදුම් ක්රභයල්ඛ තුරුමුහුණත
යඹොදන්න
ංයක්ෂිතඹ
ංයක්ණඹ කයන්න
ප්රහයද්ශීඹ ංකඹ
විසතහයකඹ
අයහ
ලිපිඹ
ශිල්පිඹහ
ASCII
ASCII යරොේ රකුණ
ASP
දර්ලන නුඳහතඹ
ත්කභ
නිඹභකශ කහර්ඹඹ
ඵළඳුණු විර්තන ගු හර්තහ
තරුරකුණ
භකහලික
භකහලික භහරු ප්රකහයඹ
@ රකුණ
ATM
ATM නුකරන සතයඹ
මුණන්න
ආමුණුභ
ධහනඹකඹ
ඊඳරක්ණඹ
ශ්රය
ශ්රය CD
ශ්රය දෘලය තුරුභහරු
AUP
තයහඳන විධිඹ
තය, ඊයදයෝගී, චින්තහඳය වහ විෘත
තයහඳනඹ
තයහඳන දත්ත මුදහඹ
තයහඳන විධිඹ
නුභළතිඹ
සඹං යක්ෂිතඹ
සඹං යක්ණඹ කයන්න
සඹං යඳයවන
සඹං පිරිළරසුභ
සඹංක්රීඹ
සඹං කයණඹ

Automation
Automation object
AutoMovie
AutoPlay
Auto-recover
AutoSum
AutoText
auxiliary display
availability indicator
available memory
AVI
axis
back up
backdoor
background
background
background color
backslash
BACKSPACE key
backup
backup copy
backup file
backward compatibility
backward slash
balloon
banded
bandwidth
banner
bar chart
bar code
bar graph
base character
base style
baseline
basic input/output system
Basic Title
battery
battery life
baud
baud rate
bcc
Be Right Back
beta
beta version
bevel
bid
bidi
bidirectional
bill
binary
binary digit
binary file
bind

සඹං කයණඹ
සඹං කයණ සතු
සඹං රර
සඹං ධහනඹ
සඹං ප්රතිහධනඹ
සඹං එකතු
සඹං යඳශ
තියර්ක ංදර්ලකඹ
ඊඳයඹෝජන දර්ලකඹ
ඈතිරි භතකඹ
AVI
ක්ඹ
යක්ෂිත කයන්න
ඳෆශයදොය
ඳසුබිභ
ඳසුබිම්
ඳසුබිම් ර්ණඹ
ඳසු ආර ඈය
BACKSPACE ඹතුය
යක්ෂිතඹ
යක්ෂිත පිටඳත
යක්ෂිත යගොනු
ඳසු ගළශපුභ
ඳසු ආර ඈය
ඵළලුනඹ
ඊද්දීපිත
කරහඳ ඳශර
ඵළනයඹ
තීරු පුසතහයඹ
තීරු පුසතහයඹ
තීරු ප්රසතහයඹ
ඳහද නුරකුණ
ඳහදක විරහඹ
ඳහද යර්ඛහ
මලික අදහඹක/ ප්රතිදහඹක ඳද්ධතිඹ
මලික සිරැසිඹ
ඵළටරිඹ
ඵළටරි අයු කහරඹ
යඵෝඩ් (baud)
යඵෝඩ් (baud) ශීඝ්රතහ
යවස පිටඳත
නළත එමි
බීටහ
බීටහ නුහදඹ
ඳට්ටභ
රංසු
යදදිහ
යදදිහ
බිර
ද්විභඹ
ද්වීභඹ ංකඹ
ද්විභඹ යගොනු
ඵඳින්න

BIOS
bit
bit depth
bit rate
bit specification
BitLocker
BitLocker Drive Encryption
bitmap
bits per second
blind carbon copy
blindness
Blocked Senders List
Blocked Top-Level Domain List
blog
blog
blogger
blur
Blur
body text
bookmark
Boolean expression
boot
boot drive
boot partition
bootstrap
border
bound object frame
bps
breakpoint
brightness
broadband
broadband
broadband connection
broadband network
browse
browser
browser modifier
browsing history
buffer
Buginese
Buhid
build
building block
Building Blocks Organizer
bullet
bulleted list
burn
bus
business
Business Applications
Business Card
busy
button

BIOS
බිටු
බිටු ගළඹුය
බිටු ශීඝ්රතහ
බිටු පිරිවිතය
බිට් යරොකර් (BitLocker)
බිට් යරොකර් (BitLocker) තළටි ංයක්තනඹ
බිටු සිතිඹභ
තත්ඳයඹට බිටු
යවස පිටඳත
දෘලයහඵහධිත බහඹ
ඵහධිත ඹන්නන් රළයිසතු
ඵහධිත ඈවශ ම් රළයිසතු
බ්යරොගඹ
බ්යරොග් කයන්න
බ්යරොග් කරු
යඵොඵ
යඵොඵ
ක යඳශ
පිටුන
බලීඹ ප්රකහලනඹ
යමන්න
ආයඹුම් ධහකඹ
ආයඹුම් ඳංගු
සහයම්බඹ
දහයඹ
ඈම්යර්ඛහ
bps
කළඩුම් යඳොශ
දීේතිඹ
පුළුල් කරහපීඹ
පුළුල් කරහඳඹ
පුළුල් කරහපීඹ ඵළඳුභ
පුළුල් කරහපීඹ ජහරඹ
පිරික්න්න
බ්රවුයඹ
බ්රවුය විකයණකඹ
පිරික්සුම් ඈතිවහඹ
ඵෂයඹ
ඵගිනීස (Buginese)
ඵහිද් (Buhid)
හදන්න
හධන ඒකකඹ
හධන ඒකක ංවිධහඹක
බුරටඹ
රළයිසතු
දන්න
නිඹ භග
යහඳහයඹ
යහඳහරික යඹදුම්
යහඳහරික ඳත
කහර්ඹ නියත
යඵොත්තභ

button
button face
by default
byte
CA
cable modem
cache
cache
cached page
caching
calculated column
calculated field
calculator
Calculator
calendar
calendar program
Calendar Snapshot
call
call waiting
campaign
cancel
CAPI
capital letter
capitalization
CAPS LOCK
CAPS LOCK key
caption
capture device
carbon copy
cascading menu
case
catalog
category
cc
CD
CD burner
CD burner speed
CD player
CD recorder
CD-R
CD-ROM
CD-RW
cell
cell phone
cell reference
cellular phone
cent sign
center
central processing unit
certificate
certificate of authenticity
certification authority
change history

යඵොත්තභ
යඵොත්තම් මුහුණත
යඳයනිමියඹන්
ඵයිටඹ
CA
යක්ඵල් යභෝඩභඹ
වළඹිලිඹ
වළඹිලිගත කයන්න
වළඹිලි පිටු
වළඹිලිගත කිරීභ
අගණිත තීරු
අගණිත ක්යේත්රඹ
අගණකඹ
කළල්කුයල්ටයඹ
දිනදසුන
කළරළන්ඩය ක්රභයල්ඛඹ
කළරළන්ඩය ළණරු
භතන්න
ආභතුම්යඳොයයොත්තු
යභයවයුභ
රංගුකයන්න
CAPI
භවකුය
භවකුරුකයණඹ
CAPS LOCK
CAPS LOCK ඹතුය
ඹටි ලිඹභන
ග්රවණ අම්ඳන්නඹ
කහඵන් පිටඳත
ප්රගභන යභනු
කහයණඹ
නහභහලිඹ
ප්රර්ගඹ
පිටඳත
CD
CD දනඹ
CD දළවුම් යේගඹ
CD ධහකඹ
CD යයයකෝඩයඹ
CD-R
CD-ROM
CD-RW
යකොටු
යල්යෂෝනඹ
යකොටු යඹොමු
යල්යෂෝනඹ
¢ රකුණ
භළදට කයන්න
භධයභ ළකසුම් ඒකකඹ
වතිකඹ
තයහඳන වතිකඹ
තයහඳන ධිකහරිඹ
යනසකම් ඈතිවහඹ

channel
chapter
character
character map
Character Map
character set
character spacing
character style
charge card
chart
chart area
chat
check
check box
check mark
Check Names
checkpoint
cheque
child element
child menu
choose
CJK Strokes
class
class module
Classic view
clear
cleartext
ClearType
click
client
client computer
client-side rendering
clip
clip art
clip creation
clipboard
clock
clock speed
close
closing chevron
closing curly quotation mark
closing parenthesis
closing quotation mark
cluster
COA
COD
code page
codec
cold boot
cold start
collapse
Collect On Delivery
color box

නහලිකහ
ඳරිච්යේදඹ
නුරකුණ
නුරකුණු සිතිඹභ
නුරකුණු සිතිඹභ
නුරකුණු කුරකඹ
නුරකුණු ඳයතයඹ
නුරකුණු විරහඹ
යගවුම්ඳත
පුසතහයඹ
ප්රසථහය රිඹ
කතහඵස කයන්න
යෙක්ඳත
රකුණු යකොටු
රකුණ
පිරික්න්න
භහර්ග ඵහධකඹ
යෙක්ඳත
ඳයහංගඹ
ඳය යභනු
යතෝයන්න
CJK පිලි
ඳන්තිඹ
ඳන්ති යභොඩියුරඹ
ඳන්ති දසුන
හිස කයන්න
ංයක්තිත යඳශ
ක්ලිඹර් ටයිේ (ClearType)
ක්ලික් කයන්න
යේහරහභීඹහ
යේහරහභී ඳරිගණකඹ
යේහරහභී න්ත විදළහුභ
ඳසුය
නිමි ර
ඳසුර නිර්භහණකයණඹ
ඳසුරු පුරු
සඳන්දකඹ
සඳන්ද යේගඹ
න්න
» රකුණ
ංෘත ඊධෘත රකුණ
ංෘත යවන
ංෘත ඊධෘත රකුණ
යඳොකුය
COA
COD
යක්ත පිටු
යකොයඩක් (codec)
ශීතහයම්බඹ
ශීතහයම්බඹ
වකුශන්න
ඵහයයදනවිට රඵහගන්න
ර්ණ යකොටු

color depth
color gamut
color monitor
color printer
color profile
color ramp
color scheme
color separation
color space
color space conversion
color space model
color-space conversion
column
column break
column chart
column heading
column selector
COM port
combining character
combo box
combo box control
comma
command
command button
command line
command prompt window
comment
comment mark
commercial printing
communications port
compact disc
compact disc player
compact disc read-only memory
compact disc-recordable
compact disc-rewritable
company network
compare
compatibility
compatibility mode
compatible
compile
complementary colors
Complete the merge
CompletePC Backup
CompletePC Restore
complex number
complex script
component
Component Platform Interface
compose
composite character
compress
compression

ර්ණ ගළඹුය
ර්ණ භසතඹ
ර්ණ යභොනිටයඹ
ර්ණ මුද්රකඹ
ර්ණ ඳළතිකඩ
ර්ණ විසිරුභ
ර්ණ ඳටිඳහටිඹ
ර්ණ වියේදනඹ
ර්ණ කහලඹ
ර්ණ කහල ඳරිර්තනඹ
ර්ණ කහල අකෘතිඹ
ර්ණ කහල ඳරිර්තනඹ
තීරු
තීරුකඩනඹ
තීරු රඳඹ
තීරුසිය
තීරු හයකඹ
COM යතොට
ංයඹෝජන නුරකුණ
ංයුක්ත යකොටු
ංයුක්ත යකොටු ඳහරකඹ
යකොභහ
විධහනඹ
විධහන යඵොත්තභ
විධහන යේළිඹ
විධහන යප්රේයක කවුළු
ටවන
ටවන් රකුණ
හණිජ මුද්රණඹ
න්නියේදන යතොට
ංගත තළටිඹ
ංගත තළටි ධහකඹ
ංගත තළටි ඳඨන භහත්ර භතකඹ
යල්ඛය ංගත තළටිඹ
ප්රතියල්ඛය ංගත තළටිඹ
භහගමික ජහරඹ
න්න
ගළශපුභ
ගළශපුම් ප්රකහයඹ
ගළශයඳන
ම්ඳහදනඹ කයන්න
නුපයක ර්ණ
මුසු පුයන්න
පර්ණ PC ඊඳසථඹ
පර්ණ PC පිළිනළගුභ
ංකීර්ණ ංඛයහ
ංකීර්ණ යල්ඛන ක්රභඹ
ංයෙකඹ
ංයෙක පිහිටුම් තුරුමුහුණුත
කන්න
ංයුක්ත නුරකුණ
වකුශන්න
වළකිළීභ

computer administrator
computer language
computer-to-computer network
concordance file
condition
conditional
conditional expression
conditional formatting
config set
configuration
configuration
Configuration Manager
configuration set
configure
confirm
conflict
connect
connect
connection
Connection Manager
connectivity
constant
constraint
contact
contact management
content
content class
content library
content rating
content template
Contents
context menu
context-sensitive Help
Contextual Spelling
contract
contract
contrast
contributor
control
control
Control key
control menu
control panel
conversation
converter
cookie
coordinate
coordinate pair
coprocessor
copy
copyright
copyright notice
copyright symbol

ඳරිගණක ඳරිඳහරක
ඳරිගණක ඵ
න්තර් ඳරිගණක ජහරඹ
සුංගත යගොනු
තත්ඹ
යකොන්යද්සිගත
යකොන්යද්සික ඳළසුභ
යකොන්යද්සිගත වළඩතර ගළන්වීභ
විනයහ කුරකඹ
විනයහඹ
විනයහඹ
විනයහ කශභණහකරු
විනයහ කුරකඹ
විනයහ කයන්න
තවවුරු කයන්න
ගළටුභ
ඵඳින්න
ඵඳින්න
ඵළඳුභ
ඵළඳුම් කශභනහකරු
ඵතහ
නිඹතඹ
ංයයෝධකඹ
ඳුනන්නහ
ආඳුනුම් කශභනහකයණඹ
ඳටුන
න්තර්ගත ඳන්තිඹ
න්තර්ගත පුසතකහරඹ
න්තර්ගත ආගයීභ
න්තර්ගත ච්චු
ඳටුන
ප්රකයණ යභනු
ප්රකයණ ංයේදී ඊදේ
ප්රකයණහත්භක ක්ය විනයහඹ
ගිවිසුම් ක්රිඹහලිඹ
ගිවිසුභ
ප්රයේදනඹ
වදහඹකඹහ
ඳහරකඹ
ඳහරකඹ
ඳහරක ඹතුය
ඳහරක යභනු
ඳහරක පුරු
ංහදඹ
ඳරිර්තකඹ
කුකිඹ
ඛණ්ඩහංක
ඛණ්ඩහංක යුගරඹ
භකසු
පිටඳත් කයන්න
කතු හිමිකභ
කතු හිමිකම් දළන්වීභ
කතු හිමිකම් රකුණ

corrupted
Country/Region
courtesy copy
cover letter
CPI
CPU
credentials
credit card
crop
cross hatch
crosstab query
CryptoAPI
Cryptography Application Programming Interface
CSR
CTRL
CTRL key
cube
currency symbol
curriculum vitae
curriculum vitae
cursor
custom control
custom dictionary
custom group
custom group field
custom install
custom installation
custom toolbar
customize
cut
CV
CV
dagger
Daily Task List
data
data bar
Data Communications Equipment
data connection file
Data Encryption Standard
data entry
data field
data form
data format
data integrity
data label
Data Outline
data point
data processing
data series
data source
data source
data table
data transfer

යදොස
යට/කරහඳඹ
නුපිටඳත
අයණ ලිපිඹ
CPI
CPU
ක්තඳත්ර
ණඹයඳත
කේඳහදු කයන්න
වයසකඩ යර්ඛනඹ
වයස ගු විභසුභ
ංයක්තන API
ංයක්තන යඹදුම් ක්රභයල්ඛ තුරුමුහුණත
CSR
CTRL
CTRL ඹතුය
ඝනකඹ
මුදල් රකුණ
ජී දත්ත
ජී දත්ත
කර්යඹ
භිරුචි ඳහරකඹ
භිරුචි ලබ්දයකෝඹ
භිරුචි මවඹ
භිරුචි මව ක්යේත්රඹ
භිරුචි සථහඳනඹ
භිරුචි සථහඳනඹ
භිරුචි යභරම් තීරු
භිරුචිකයණඹ
කඳන්න
CV
CV
† රකුණ
දදනික කහර්ඹ රළයිසතු
දත්ත
දත්ත තීරු
දත්ත න්නිඹයේදන ඊඳකයණ
දත්ත ඵළඳුම් යගොනු
දත්ත ංයක්තන ම්භතඹ
දත්ත නියේලනඹ
දත්ත යෂේත්රඹ
දත්ත යඳෝයභඹ
දත්ත වළඩතරඹ
දත්ත පර්ණත්ඹ
දත්ත යල්ඵරඹ
දත්ත ලුහුඬු ටවන
දත්ත රක්ඹ
දත්ත ළකසුභ
දත්ත යශ්රේණිඹ
දත්ත මරඹ
දත්ත මරඹ
දත්ත ගු
දත්ත භහරු

data type
data validation
database
database connection
datasheet
Datasheet view
DC
DCB
DCE
deafness
debug
decrypt
decryption
default
default button
default value
definitions
defragmentation
degree symbol
delegate
delete
DELETE key
delete query
delimiter
deliver
deliverable
demote
deploy
depth of field
DES
design element
Design Master
design mode
design template
Design view
designer
desktop
desktop area
desktop pattern
destination
destination file
detach
device
device driver
diacritic
diacritical mark
Diagnostics
dial
dial tone
dialer
dialog box
dial-up
Dial-Up Networking

දත්ත ර්ගඹ
දත්ත රංගුකයණඹ
දත්ත මුදහඹ
දත්ත මුදහ ඵළඳුභ
දත්තඳත
දත්තඳත් දසුන
DC
DCB
DCE
ශ්රයහඵහධිත බහඹ
නියදොන්න
විංයක්තනඹ කයන්න
විංයක්තනඹ
යඳයනිමිඹ
යඳයනිමි යඵොත්තභ
යඳයනිමි ගඹ
ර්ථදළක්වීම්
ප්රතිඛණ්ඩනඹ
ංලක රකුණ
නියඹෝජිතඹහ
භකන්න
DELETE ඹතුය
භළකුම් විභසුභ
ඳරිසීභකඹ
ඵහයයදන්න
ඵහයදිඹවළක්ක
ඵසන්න
යඹොදහගළනීභ
යෂේත්ර ගළඹුය
DES
ළරසුම් ංගඹ
ළරසුම් ගුරු
ළරසුම් ප්රකහයඹ
ළරසුම් ච්චු
ළරසුම් දසුන
ළරසුම්කයණඹ
ළඩතරඹ
ළඩතර රිඹ
ළඩතර යටහ
ඈරක්කඹ
ඈරක්ක යගොනු
යන්කයන්න
අම්ඳන්නඹ
අම්ඳන්න ධහකඹ
ඊච්ෙහයණ රකුණ
ඊච්ෙහයණ රකුණ
යදෝ නිර්ණඹ
ඩඹල් කයනු
ඩඹල්නහදඹ
ඩඹරයඹ
ංහද යකොටු
ඩඹලිත
ආභතුම්ජහරකයණඹ

digital
digital certificate
Digital ID
digital image
digital ink
digital license
Digital Locker
digital photo
digital signature
digital video
digital video disk
dim
dimension
dimension level
dimmed
direct memory access
directory
directory control block
disable
disabled
disabled control
disc
disc burner
disclaimer
disconnect
discretionary hyphen
discussion group
disk
disk
disk drive
disk partition
display
display
display name
Display Properties
distributed password authentication
distribution group
distribution list
division sign
DLL
DMA
dock
docked toolbar
docking station
document
document element
Document Information Panel
Document Inspector
Document Library
Document Map
Document Review
document type definition
document window

ංකිත
ංකිත වතිකඹ
ංකිත ID
ංකිත රඳඹ
ංකිත තීන්ත
ංකිත යඳත
ංකිත යරොකයඹ
ංකිත පිංතයඹ
ඩිජිටල් ත්න
ංකිත වීඩියඹෝ
ංකිත වීඩියඹෝ තළටිඹ
ඳුරු කයන්න
භහනඹ
භහන භට්ටභ
ඳුරුව
ඍජු භතක ප්රයේලඹ
ඩියයක්ටරිඹ
ඩියයක්ටරි ඳහරක යකොට
ක්රිඹ කයන්න
ක්රිඹ කයන්න
ක්රිඹ ඳහරකඹ
තළටිඹ
තළටි දනඹ
ගකීම් වරු
වියඵදන්න
භිභත ඹහ ඈය
කතිකහ කණ්ඩහඹභ
තළටිඹ
ඩිසකඹ
තළටි ධහකඹ
තළටි ඳංගු
ංදර්ලනඹ කයන්න
ංදර්ලකඹ
වළඳුනුම් නභ
ංදර්ලන ගුණහංග
යඵදහවළරුණු යවසඳද තයහඳනඹ
යඵදහවළරුම් කණ්ඩහඹභ
යඵදහවළරුම් රළයිසතු
යඵදීයම් රකුණ
DLL
DMA
ඇන්න
ඇඳුන යභරම් තීරු
ඇඳුම් යඳොශ
යල්ඛඹ
යල්ඛ මලිකහංගඹ
යල්ඛ යතොයතුරු කවුළු
යල්ඛ ඳරීක්කඹ
යල්ඛහගහයඹ
යල්ඛ සිතිඹභ
යල්ඛ භහයරෝෙනඹ
යල්ඛ ර්ග නිර්ෙනඹ
යල්ඛ කවුළු

Document Workspace
Document Workspace site
dollar sign
domain
domain
domain
domain controller
dots per inch
double-click
downgrade
download
DPA
dpi
DPI scaling
draft
drag
drag-and-drop
drawing canvas
drawing object
drive
drive
drive letter
Drivebay
driver
drop area
drop lines
drop shadow
drop-down combo box
drop-down list
drop-down list box
drop-down menu
DTD
due date
DUN
DV
DVD
dynamic-link library
Ease In
Ease of Access Center
Ease Out
easily
edit
edit
Edit menu
edition
editor
edutainment
effective
efficiency bonus
Elapsed
Electronic Business Card
electronic mail
element

යල්ඛ කහලඹ
යල්ඛ කහල ඩවිඹ
යඩොරර් රකුණ
භ
භ
භ
ම් ඳහරකඹ
ඟරට තිත්
ද්වි ක්ලික්
යශ්රේණි කිරීභ
ඵහන්න
DPA
dpi
DPI ඳරිභහණඹ
යකටුම්ඳත
දින්න
ආද යවශන්න
චිත්රණ කළන්ඹ
චිත්රණ සතු
ධහයකඹ
ධහකඹ
ධහක කුය
ධහක වියඹ
ධහකඹ
යවළුම් රිඹ
යවළුම් ඈරි
යවළුම් ඡහඹහ
ංයුක්ත ඳතන යකොටු
ඳතන රළයිසතු
ඳතන රළයිසතු යකොටු
ඳතන යභනු
DTD
නිඹමිත දිනඹ
DUN
DV
DVD
ගතික-ඵළඳුම් පුසතකහරඹ
රළසි යඳනුභ
ප්රයේල ඳවසුකිරීම් භධයසථහනඹ
රළසි යනොයඳනුභ
ඳවසුයන්
කන්න
ළකසීභ
ළකසුම් යභනු
ළකසුභ
කනඹ
ධයහඳනහසහදනඹ
පර
කහර්ඹක්භතහ ඳහරියතෝෂිකඹ
ගතව
ඈයරක්යරොනික යහඳහයඳත
ඈයරක්යරොනික තළඳෆර
ංගඹ

ellipsis
em dash
e-mail
e-mail account
e-mail address
e-mail alias
e-mail flooder
e-mail message
e-mail server
embed
embedded object
en dash
encoding
encrypt
encryption
end
end user
enhanced
enhanced audio CD
enhanced DVD movie
enhanced ScreenTip
ENTER key
enterprise
entertainment
entry
envelope
equal sign
error
error bar
error code
error code
error log
ESC key
Ethernet
euro symbol
event
event
event handler
exclamation point
exclusive
exit
expand
expand control
experience
expiration date
Exploding
Exploding Outline
Explorer
export
Exposure Bias Compensation
Exposure Compensation
expression
extensible rights markup language

යතතිත
දිග ඈය
ඈ-තළඳළල්
ඈ-තළඳළල් ගිණුභ
ඈ-තළඳළල් ලිපිනඹ
ඈ-තළඳළල්
ඈ-තළඳළල්
ඈ-තළඳළල් වසුන
ඈ-තළඳළල් යේහදහඹකඹ
කහද්දන්න
කහළද්ද සතු
යකටි ඈය
යක්තනඹ
ංයක්තනඹ කයන්න
ංයක්තනඹ
නිම් කයන්න
ඳරිශීරක
ර්ධිත
ර්ධිත ශ්රය CD
ර්ධිත DVD ශර
ර්ධිත තිය ඈඟිඹ
ENTER ඹතුය
භවහ ඳරිභහණ යහඹ
වියනෝදහසහදනඹ
පිවිසුභ
දටනඹ
භහන රකුණ
යදො
යදොස තීරු
යදොස යක්තඹ
යදොස යක්තඹ
යදොස ටවන
ESC ඹතුය
ඉතර්යනට්
යුයයෝ රකුණ
සිද්ධිඹ
සිද්ධිඹ
සිද්ධි වසුරුනඹ
විසභඹහර්ථ රකුණ
යක්ර
පිටයන්න
විදවන්න
විදවන ඳහරකඹ
ත්දළකීම්
කල් ඈකුත්වීයම් දිනඹ
පිපියයන
පිපියයන ටන
එක්සේයරෝයර් (Explorer)
නිර්ඹහත කයන්න
නියහයණ නළඹුරු හිරේ
නියහයණ හිරේ
ඳළසුභ
යහඳය හිමිකම් රකුණු ඵ

Extensible Stylesheet Language
extension
extent
external display
external table
eyedropper
face down
face up
facility code
facility field
Fade
failure
Family Safety
FAQ
fast forward
FAT
FAT32
fault injection
favorite
feed
Feed Discovery
fidelity
field
file
file allocation table
file format
File menu
file name extension
file sharing program
file system
File Transfer Protocol
file type
Film Grain
filter
filter
Filter By Form
Filter By Selection
Filter Excluding Selection
Finish
fixed positioning
flag
flag
flagged
Flashing
floating toolbar
floppy disk
floppy disk drive
Fly Out
flyer
flyout anchor
folder
font
font previewer

යහඳය විරහ ඵ
දිගු
ඳරිඹ
ඵහහිය ංදර්ලකඹ
ඵහහිය ගු
ර්ණ ග්රහවකඹ
මුහුණත ඳවශට
මුහුණත ඈවශට
සුහධය යක්තඹ
සුහධය යෂේත්රඹ
ඳළවළ කයන්න
යනොවළකිඹහ
ඳවුයල් අයක්හ
නිති න ඳළණ
ශීඝ්ර ධහනඹ කයන්න
FAT
FAT32
යදෝ නික්යේඳණඹ
පිටුන
ංග්රවඹ
ංග්රව නහයණඹ
නුකරතහ
යෂේත්රඹ
යගොනු
යගොනු වියඵදුම් ගු
යගොනු වළඩතරඹ
යගොනු යභනු
යගනු නම් දිගු
යගොනු වවුල් ක්රභයල්ඛඹ
යගොනු ඳද්ධතිඹ
යගොනු භහරු යප්රොයටොයකෝරඹ
යගොනු ර්ගඹ
ඳටර යියභ
යඳයවන
යඳයවන
යඳෝයභහනුකර යඳයවන
යණහනුකර යඳයවන
ළරුම් යහිත යඳයවන
නිභහ
ෙර සථහනගතකයණඹ
රකුණු කයන්න
රකුණ
රකුණු කශ
ළයණලීභ
යනොඵළඳි යභරම් තීරු
සුනභය තළටිඹ
සුනභය තළටි ධහකඹ
පිඹෆඹුභ
පිඹයඹ
ඊත්ඳතන ඵරු
යෂෝල්ඩයඹ
යෂොන්ටඹ
කුරු යඳයදක්නඹ

font size
font style
footer
foreign address
foreign key
form
form definition file
form template
format
format
format
format
formula
formula bar
forward slash
fraction
fraction bar
frame
frame
framework
fraudulent
freeze
frequently asked questions
FTP
full screen
furigana
gadget
GAL
gallery
game
gateway
GB
genre
genuine
gesture
Getting Started
gigabyte
glass
glassiness
global
global address list
Global Universal Identification
globally unique identifier
globally-unique identifier
gloss optimizer
glyph
GN
Go
grace period
grace time
gradient
graphic filter
graphical user interface

කුරු තයභ
කුරුවිරහඹ
ඳහදකඹ
නය යඹොමු
නය මරඹ
යඳෝයභඹ
යඳෝයභ ර්ථදළක්වීම් යගොනු
යඳෝයභ ච්චු
වළඩතරඹ
වළඩතරඹ
වළඩතර ගන්න්න
වළඩතරඹ
සත්රඹ
සත්ර තීරු
ඈදිරි ආර ඈය
බහගඹ
යඵදුම් යර්ඛහ
යහමු
යහමු
ළකිල්ර
ංෙනික
මුදන්න
යඳොදු ගළටලු
FTP
පුන් තියඹ
ෆුරිගනහ
යභරභ
GAL
ගළරරිඹ
ක්රීඩහ
හවර
GB
ර්ගඹ
යහජ
ඈඟිඹ
ආයඹුභ
ගිගහ ඵයිටඹ
වීදුරු
වීදුරු රක්ණඹ
යගෝලීඹ
යගෝලීඹ යඹොමු රළයිසතු
යගෝලීඹ විලස නනයකයණඹ
යගෝලීඹ නුඳභ නනයකහයකඹ
යගෝලීඹ නුඳභ නනයකහයකඹ
ඔඳ ප්රලසතකහයකඹ
ග්ලිෂඹ
GN
ඹන්න
යප්රහද කහරඹ
යප්රහද කහරඹ
නුක්රභණඹ
චිත්රක යඳයවන
චිත්රක ඳරිශීරක තුරුමුහුණත

graphics filter
grave accent
grayed
grayscale
Grayscale
greater than or equal to sign
greater than sign
group
Group Ad-hoc Network
Group Policy
GUI
GUID
gutter
handle
handle
handout
hang
hanging indent
hard disk
hard disk drive
hardware failure
hardware interface
hatch
hate speech
HD DVD
HD movie
HDMI
header
Headphone Virtualization mode
health
help
Help
Help menu
hibernate
Hibernation File Cleaner
hidden
hidden text
hierarchical menu
high-definition DVD
high-definition multimedia interface
high-density multichip interconnect
highlight
hit
hold down
Home
home
Home
home cell
home page
homepage
host
hover
HTML

විත්රක යඳයවන
` රකුණ
ඳුරු
කළු-සුදු ඳයහඹ
කළු-සුදු ඳයහඹ
විලහර යවෝ භහන රකුණ
විලහර රකුණ
මවඹ
තහකහලික කණ්ඩහඹම් ජහරඹ
කණ්ඩහඹම් ප්රතිඳත්තිඹ
GUI
GUID
තීරු ඈඩ
වසුරු
වසුරු
ත්ඳත
නතන්න
එල්යරන එබුභ
දෘඪ තළටිඹ
දෘඪ තළටි ධහකඹ
දෘඪහංග යනොවළකිඹහ
දෘඪහංග තුරුමුහුනත
වයස ඈරි
ද්යේ කථහ
HD DVD
HD ශර
HDMI
ශීර්කඹ
යවඩ්යෂෝන් තහත්වීකයණ ප්රකහයඹ
යෞඛයඹ
ඊදේ
ඊදේ
ඊදේ යභනු
ශිශියතයණඹ
ශීශියතයණ යගොනු පිරිඳවදු
ළඟවුණු
ළඟවුණු යඳශ
ධූයහලික යභනු
ධි-වියේදන DVD
ධි-වියේදන ඵහුභහධය තුරුමුහුණත
ධි-ඝනත් ඵහු-චිඳ න්තර්-ඵළඳිඹ
ඊද්දීඳනඹ
හිට්
ඔඵහයගන සිටින්න
මුර
නි
මුල් ඳටිත්ත
මුල් යකොටු
මුල් පිටු
මුල් පිටු
ත්කහයකඹ
ළරියන්න
HTML

HTML tag
http
HTTP
hyperlink field
Hypertext Markup Language
Hypertext Transfer Protocol
hyphen
I/O
I/O request packet
IAP
IAS
icon
ID
identification
identifier
identity
IEEE 802.1x security standard
IIS
IKE
image
image
imaging
imaging device
IMAP
IME
import
Import Video
inactive
inactive window
incompatible
indent
indent
index
index
index entry
Information Access Service
Information bar
InfoTip
infrared
infrared
initialize
initialize
initiator
ink
inline object
input device
input focus
Input Method Editor
input/output
insert
INSERT key
insertion point
install

HTML ටළගඹ
HTTP
HTTP
දිඵළඳි ක්යේත්රඹ
දියඳශ රකුණු ඵ
දියඳශ භහරු යප්රොයටොයකෝරඹ
ඹහ ඈය
I/O
I/O ඹළදුම් ඳළකළට්ටු
IAP
IAS
නිරඳකඹ
ID
නනයකයණඹ
නනයකහයකඹ
නනයතහඹ
IEEE 802.1x අයක්ක ම්භතඹ
IIS
IKE
නුරු
නුරු
නුරකයණඹ
නුරකයණ අම්ඳන්නඹ
IMAP
IME
අඹහත කයන්න
වීඩියඹෝ අඹහත කයන්න
ක්රිඹ
ක්රිඹ කවුළු
යනොගළශයඳන
එබුභ
එබුභ
සචිඹ
සචිඹ
සචි පිවිසුභ
යතොයතුරු ප්රයේල යේහ
යතොයතුරු තීරු
යතොයතුරු ඈඟිඹ
යධෝයක්ත
යධෝයක්ත
මුරපුයන්න
මුරපුයන්න
මුරපුයනඹ
තීන්ත
යේළිගත සතු
අදහන අම්ඳන්නඹ
අදහන යඹොමු
අදහන විධි කසු
අදහන/ප්රතිදහන
ආතුළු කයන්න
INSERT ඹතුය
ආතුළු කයන තළන
සථහඳනඹ කයන්න

install
installation
instance
Instant Search
instruction
integer
Integrated Services Digital Network
integrity
interactive
interface
interface
internal modem
Internet
Internet access provider
Internet address
Internet connection
Internet forum
Internet Information Services
Internet Key Exchange
Internet Message Access Protocol
Internet Protocol
Internet service provider
Internet Storage Name Service
interrupt
interrupt request
intranet
invalid
invert
invite
IP
IP address
IRP
IRQ
iSCSI initiator
ISDN
iSNS
isometric
ISP
italic
Itanium
item
iteration
Java
JavaScript
job
job
join
joke program
journal
journal entry
joystick
junk e-mail
junk mail

සථහඳනඹ කයන්න
සථහඳනඹ
ප්රසතහ
එළණ යවුභ
ඊඳයද
පර්ණහංකඹ
ංගෘහිත යේහ ංකිත ජහරඹ
පර්ණත්ඹ
න්තර්ක්රිඹහකහරී
තුරු මුහුණත
ඹහකයණඹ
බයන්තය යභෝඩභඹ
න්තර්ජහරඹ
න්තර්ජහර ප්රයේලදහඹකඹහ
න්තර්ජහර යඹොමු
න්තර්ජහර ඵළඳිඹ
න්තර්ජහර ංදඹ
න්තර්ජහර යතොයතුරු යේහ
න්තර්ජහර ඹතුරු හුභහරු
න්තර්ජහර වසුන් ප්රයේලය යප්රොයටොයකෝරඹ
න්තර්ජහර යප්රොයටොයකෝරඹ
න්තර්ජහර යේහ ළඳයුම්කරු
න්තර්ජහර අෙන නහභ යේහ
තුරු බිඳුභ
තුරු බිඳුම් ඹළදුභ
න්තඃජහරඹ
රංගු
යඳයශන්න
ආයයුම් කයන්න
IP
IP යඹොමු
IRP
IRQ
iSCSI මුරපුයනඹ
ISDN
iSNS
භමිතික
ISP
ආරකුරු
ඈටළනිඹම් (Itanium)
යිතභඹ
පුනර්කයණඹ
ජහහ
ජහහ සක්රිේට් (JavaScript)
කහර්ඹ
කහර්ඹ
ඵද්ධඹ
විහිළු ක්රභයල්ඛඹ
ජර්නරඹ
ජර්නල් ටවන
නිඹහභක ඹටිඹ
නිරු ඈ-තළඳෆර
නිරු ලිපි

justification
justify
KB
KB
KB
KB article
kernel
kerning
key
key
key combination
key sequence
keyboard
keyboard layout
keyboard shortcut
keypad
keyword
keyword
kilobit
kilobyte
Knowledge Base
knowledge base
L2TP
label
label
label
label
label
label
LAN
landscape
LANGID
Language for non-Unicode programs
language group
Language ID
language identifier
language pack
laptop
laptop computer
laptop PC
large organization
latency
launch
layer
Layer Two Tunneling Protocol
layered driver
layout
layout
layout
layout
Layout Preview
layout table
LBA

භ යඳශ
භ යඳශ
KB
KB
KB
KB ලිපිඹ
කර්නරඹ
කර්න් කිරීභ
ඹතුය
ඹතුය
ඹතුරු එකතු
ඹතුරු ඳටිඳහටිඹ
ඹතුරුපුරු
ඹතුයපුරු පිරිළරසුභ
ඹතුරුපුරු යකටිභඟ
ඹතුරුඳෆඩඹ
මර ඳදඹ
මර ඳදඹ
කියරෝබිටු
කියරෝඵයිටඹ
ඥහන ංහිතහ
ඥහන ංහිතහ
L2TP
යල්ඵරඹ
යල්ඵල් කයන්න
යල්ඵරඹ
යල්ඵල් කයන්න
යල්ඵරඹ
යල්ඵරඹ
LAN
තියස
LANGID
යුනියකෝඩ් යනොන ක්රභයල්ඛ වහ ඵ
බහහ මවඹ
බහහ ID
බහහ නනයකහයකඹ
බහහ ආසුරුභ
රළේයටොේ
රළේයටොේ ඳරිගණකඹ
රළේයටොේ PC
විලහර ංවිධහනඹ
ඳභහ
පුයන්න
සතයඹ
යදන සතය ඊභං තයණ යප්රොයටොයකෝරඹ
සතරීඹ ධහකඹ
පිරිළරසුභ
පිරිළරසුභ
පිරිළරසුභ
පිරිළරසුභ
පිරිළරසුභ යඳයදසුන
පිරිළරසුම් ගු
LBA

LCD
LCID
LCP
LDAP
leader
leader character
leader line
left align
left angle bracket
left arrow
left brace
left bracket
left mouse button
left-aligned
left-to-right
legacy
legacy
length
less than or equal to sign
less than sign
level
library
license
license terms
LID
Lightweight Directory Access Protocol
line
line break
line spacing
line wrap
linear fraction
link
link bar
Link Control Protocol
linked object
liquid crystal display
list box
list control
list separator
listen
local area network
local group
local object
locale
Locale ID
locale identifier
locate
location
locked
log
log file
log off
log on

LCD
LCID
LCP
LDAP
යඹොමු යර්ඛහ
යඹොමු නුරකුණ
යඹොමු යේළිඹ
භට යඳශ
< රකුණ
ම් යඹ
ම් ඟර යවන
ම් යවන
හ මසික යඵොත්තභ
භට යඳරගළසව
යභන් දකුණට
ඳළත එන
ඳළත එන
දිග
ඩු යවෝ භහන රකුණ
ඩු රකුණ
භට්ටභ
පුසතකහරඹ
යඳත
යඳත් යකොන්යද්සි
LID
යර ඩියයක්ටරි ප්රයේල යප්රොයටොයකෝරඹ
යේළිඹ
යේළි කඩනඹ
යේළි ඳයතයඹ
යේළි එතුභ
යර්ඛීඹ බහගඹ
ඵළඳිඹ
ඵළඳි තීරු
ඵළඳි ඳහරන යප්රොයටොයකෝරඹ
ඵළඳි සතු
ද්ර සපටික ංදර්ලකඹ
රළයිසතු යකොටු
රළයිසතු ඳහරකඹ
රළයිසතු යන්කයනඹ
යඳොයයොත්තුයන් සිටින්න
යඳයදසි ජහරඹ
යඳයදසි මවඹ
යඳයදසි සතු
යඳයදසිඹ
යඳයදසි ID
යඳයදසි නනයකහයකඹ
නිලසෙඹනඹ කයන්න
නිලසෙඹනඹ
ගුළු ල
යරොගඹ
යරොග් යගොනු
යන්න
පුයන්න

logging
Logic Inspector
logical block addressing
logo
long file name
Look Up
Lookup field
loop
loop
Loose XAML
LORG
lost data
low vision
lowercase
macro
Magnifier
mail
mail merge
mail recipient
mailbox
mailing address
mailing label
mailing list
main document
Make Table query
make-table query
malicious software
malware
management console
management system
manual
manual line break
MAPI
margin
Mark as Final
marketing campaign
markup
markup balloon
marquee
mask
master
master document
master key
master user domain
maximize
MB
MCDI
MD5
measure
media
media clip
media file
media server

යරොගනඹ
තර්ක ඳරීෂක
තහර්කික යකොටස යඹොමුකයණඹ
රහංඡනඹ
දිගු යගොනු නහභඹ
විභන්න
විභසුම් යෂේත්රඹ
ලඳනඹ
ලඳඹ
සුනභය XAML
LORG
නළතිව දත්ත
දුඵර යඳනුභ
කුඩකුරු
නියඹෝග එකර
විලහරකඹ
තළඳෆර
තළඳළල් මුසු
තළඳළල් රඵන්නහ
තළඳළල් යඳට්ටිඹ
තළඳළල් යඹොමු
තළඳළල් යල්ඵරඹ
තළඳළල් රළයිසතු
මර යල්ඛඹ
ගු නිර්භහණ විභසුභ
ගු නිර්භහණ විභසුභ
නිසට භෘදුකහංග
නිසට භෘදුකහංග
කශභනහකයණ යකොන්යෝරඹ
කශභනහකයණ ඳද්ධතිඹ
වසතීඹ
ත් යේළි කඩනඹ
MAPI
ඈභ
නිමි ඵ රකුණුකයන්න
යරවි යහඳහයඹ
රකුණු
රකුණු ඵළලුනඹ
ගරන යඳශ
නඹ
ගුරු
ගුරුලිපිඹ
ගුරු ඹතුය
ඳරිශීරක ගුරු භ
විහිදන්න
MB
MCDI
MD5
මිනුභ
භහධයඹ
භහධය ඳසුය
භහධය යගොනු
භහධය යේහදහඹකඹ

meeting request
megabyte
member
memory map
menu
menu bar
menu button
merge field
message
message header
Messaging Application Programming Interface
metadata
metric
microprocessor
migrate
Mini toolbar
minimize
minimum installation
minus sign
Mirror
Mobile
mobile phone
modal dialog
mode
modem
modifier key
modulator/demodulator
monitor
monitoring software
mouse
mouse button
mouse click
mouse shortcut
MPEG-7
multi-activation key
multimedia
Multimedia Content Description Interface
multiple selection
multiplication sign
mute
n/a
N/A
NaN
natural language searching
natural query syntax
navigate
navigation bar
navigation pane
negative indent
network
network adapter
network administrator
Network Center

වමු ඹළදුභ
යභගහඵයිටඹ
හභහජිකඹහ
භතක සිතිඹභ
යභනු
යභනු තීරු
යභනු යඵොත්තභ
මුසුකිරීයම් යෂේත්රඹ
වසුන
වසුන් සිරැසිඹ
වසුන් යඹදුම් ක්රභයල්ඛ තුරුමුහුණත
ඳහය-දත්ත
මිනුභ
ණුකසු
ංක්රභණඹ කයන්න
කුඩහ යභරම් තීරු
වකුශන්න
භ සථහඳනඹ
ඍණ රකුණ
කළටඳත
ජංගභ
ජංගභ දුයකතනඹ
ප්රකහය යදඵස යකොටු
ප්රකහයඹ
යභෝඩභ
විකයණක ඹතුය
මර්ඡකඹ/විමර්ඡකඹ
යභොනිටයඹ
ධීක්ණ භෘදුකහංග
මසිකඹ
මසික යඵොත්තභ
මසික ක්ලිකඹ
මසික යකටිභඟ
MPEG-7
ඵහු-ක්රීඹන යක්තඹ
ඵහුභහධයඹ
ඵහුභහධයඹ න්තර්ගත විසතය තුරුමුහුණත
ඵහුයණ
ගුණ කිරීයම් රකුණ
නිවඬ කයන්න
දහශ නළත
දහශ නළත
ංකඹක් යනොයේ
එදියනදහ බහහ යවුභ
එදියනදහ බහහ විභසුම් හග් රීතිඹ
ංෙහරනඹ කයන්න
ංෙහරන තීරු
ංෙහරන කවුළු
ඍණ එබුභ
ජහරඹ
ජහර ආඩළේටයඹ
ජහර ඳරිඳහරක
ජහර භධයසථහනඹ

network configuration
network drive
Network Explorer
New Tai Lue
News Banner
newsgroup
newsletter
Newspaper
nickname
node
node
nonbreaking hyphen
nonprinting character
non-spacing character
normal view
normalization
normalize
not a number
not applicable
not valid
note tag
notification
notification area
Now Playing
NTFS
NTFS file system
NTLM
nudge
null
number sign
numeric keypad
object class
object library
object linking and embedding
OCR
ODBC data source
ODBC driver
Office data connection file
offline
offline
offline Help
offline mode
OLAP
OLAP cube
OLE
OLE object
OLE/DDE link
OneX
online
online
online analytical processing
online manual
Open Sync Center

ජහර විනයහඹ
ජහර ධහකඹ
ජහර ගයේලකඹ
න තහයි ල (New Tai Lue)
පුත් ඵළනයඹ
පුත් කණ්ඩහඹභ
පුත් වසුන
පුත්ඳත
විකල්ඳ නහභඹ
භංර
භංර
යනොකඩන ඹහ ඈය
නිර්මුද්රණ නුරකුණ
පිල්ර
හභහනය යඳනුභ
ප්රභතකයණඹ
ප්රභත කයන්න
ංකඹක් යනොයේ
දහශ නළත
රංගු නළත
ටවන් ටෆගඹ
දළනුම්දීභ
දළනුම්දීම් රිඹ
දළන් යඳන්න
NTFS
NTFS යගොනු ඳද්ධතිඹ
NTLM
රන්න
භිශුනයඹ
ංඛයහ රකුණ
ංඛයහ ඹතුරුඳෆඩඹ
සතු ඳන්තිඹ
සතු ගහයඹ
සතු ඵළඳීභ වහ කහළද්දීභ
OCR
ODBC දත්ත මරඹ
ODBC ධහකඹ
ඔෆිස දත්ත ඵළඳුම් යගොනු
යනොඵළඳි
යනොඵළඳි
යනොඵළඳි ඊදේ
යනොඵළඳි ප්රකහයඹ
OLAP
OLAP ඝනකඹ
OLE
OLE සතු
OLE/DDE ඵළඳිඹ
OneX
ඵළඳි
ඵළඳි
ඵළඳි විලසයල්ක ළකසුභ
ඵළඳි ත්යඳොත
භකහලික කිරීම් භධයසථහනඹ විෘත කයන්න

opening chevron
opening curly quotation mark
opening parenthesis
opening quotation mark
operating system
operation
operation
operator
optical character recognition
optimize
option button
option group
optional hyphen
Options
ordinal number
org chart
organization
organization chart
outbox
outline
outline view
overhead
Overtype mode
Overview
PAC
package
PAE
page
page break
PAGE DOWN key
Page Editor
page field
page file
page footer
page header
page margin
page setup
PAGE UP key
pagefile
Paint Drip
palette window
pan
PAN
pane
Panning Hand
paragraph formatting
paragraph mark
paragraph style
parameter query
parent node
Parental Controls
parental controls
parity

« රකුණ
විෘත ඊධෘත රකුණ
විෘත යවන
විෘත ඊධෘත රකුණ
යභයවයුම් ඳද්ධතිඹ
ගණිත කර්භ
යභයවයුභ
යභයවයුම්කහයකඹ
ප්රකහල නුරකුණු ංජහනනඹ
ප්රලසත කයන්න
විකල්ඳ යඵොත්තභ
විකල්ඳ මවඹ
විකල්ඳ ඹහ ඈය
භිරුචි
ක්රභංඛයහ
ංවිධහන ර ටවන
ංවිධහනඹ
ංවිධහන ර ටවන
ඹන ලිපි
ලුහුඬු ටවන
ලුහුඬු දසුන
ඵයඳළන
භකහරන ප්රකහයඹ
භහයරෝෙනඹ
PAC
ඳළයක්ජඹ
PAE
පිටු
පිටු කඩනඹ
PAGE DOWN ඹතුය
පිටු කනඹ
පිටු යෂේත්රඹ
පිටහය යගොනු
පිටු ඳහදකඹ
පිටු සිරැසිඹ
පිටු ඈඩ
පිටු වළඩතර
PAGE UP ඹතුය
පිටහය යගොනු
තීන්ත කහන්දු
ඳරත් කවුළු
ළරිළරීභ
PAN
කවුළු
ළරිය ත
යේද වළඩකයණඹ
යේදරකුණ
යේද විරහඹ
ඳයහමිතික විභසුභ
භහපිඹ භංර
භහපිඹ ඳහරක
භහපිඹ ඳහරක
භතහ

parse
partial replica
partition
partnership
passphrase
password
password authentication
password stealer
paste
path
pattern
pattern-matching character
pause
payment method
PCT
peer
peer-to-peer network
pel
People Near Me
People Near Me
percent sign
performance
peripheral
permissions
Personal Area Network
personal data
personal identification number
personal information
personal settings
personalization
personally identifiable information
phishing
Phishing Filter
phishing website
photo album
physical address extension
picture element
pie chart
PII
PIN
pipe
PivotChart report
PivotChart view
PivotTable data
PivotTable list
PivotTable report
PivotTable view
pixel
Pixelate
placeholder
plain text
plaintext
play

යහකයණ විග්රවඹ
ඩ නුරු
ඳංගු
වවුර
මුය ළකිඹ
මුය ඳදඹ
මුය ඳද තයහඳනඹ
මුය ඳද යොයහ
රන්න
යඳත
යටහ
යටහ ගළරපුම් රකුණ
වියහභඹ
යගවුම් විධිඹ
PCT
භහනඹහ
භ-භ ජහරඹ
ර ංගඹ
කිට්ටුන්තයඹෝ
කිට්ටුන්තයඹෝ
ප්රතිලත රකුණ
කහර්ඹ හධනඹ
ඳර්ඹන්තඹ
ය
යඳෞද්ගලික රි ජහරඹ
යඳෞද්ගලික දත්ත
යඳෞද්ගලික වළඳුනුම් ංකඹ
පුද්ගර යතොයතුරු
යඳෞද්ගලික සිටුම්
පුද්ගරහඹනඹ
යඳෞද්ගලික නනයකහයක යතොයතුරු
තතුඵෆභ
තතුඵෆම් යඳයවන
තතුඵහන යබ් ඩවිඹ
පිංතය ආල්ඵභඹ
යබෞතික යඹොමු දිගු
ර ංගඹ
ට ප්රසථහය
PII
PIN
| රකුණ
විර්තන ප්රසතහය හර්තහ
විර්තන ප්රසතහය දසුන
විර්තන ගු දත්ත
විර්තන ගු රළයිසතු
විර්තන ගු හර්තහ
විර්තන ගු දසුන
පික්රඹ
පික්ර කයණඹ
තළන් දයණු
යර යඳශ
යර යඳශ
ධහනඹ කයන්න

playback
player
playhead
playlist
plug-in
plus or minus sign
plus sign
point
pointing device
Point-to-Point Protocol
Point-to-Point Protocol over Ethernet
pop-up menu
pop-up window
port
portable computer
portrait
portrait orientation
post
post
postal code
Posterize
pound (key)
power
Power Options
PPP
PPPoE
precedent
precomposed character
Presenter View
preview pane
PRF
price list
primary key
primary mouse button
primary table
primary window
print area
print device
print preview
PRINT SCREEN key
printer
printer driver
Printing and Imaging Devices
privacy
private
Private Communication Technology
privilege attribute certificate
procedure
processing instructions
processor
product key
program
programming language

ඹළි ධහනඹ
ධහකඹ
ධහන දර්ලකඹ
ධහන රළයිසතු
යේනු භෘදුකහංගඹ
ධන යවෝ ඍණ රකුණ
ධන රකුණ
යඳොයින්ට්
දළක්වුම් ඊඳහංගඹ
රක්යයඹන් රක්ය යප්රොයටොයකෝරඹ
ඉතර්යනට් වයවහ රක්යයඹන් රක්ය යප්රොයටොයකෝරඹ
ඊත්ඳතන යභනු
ඊත්ඳතන කවුළු
යතොට
ත් ඳරිගණකඹ
සියස දිලහනතිඹ
සියස දිලහනතිඹ
වසුන
ඳශ කයන්න
තළඳළල් යක්තඹ
යඳෝසටයකයන්න
# රකුණ
ඵරඹ
ඵර විකල්ඳ
PPP
PPPoE
පර්හදර්ලඹ
යඳය-ම්ඳහදිත නුරකුණ
ඈදිරිඳත් කයන්නහයග් දසුන
යඳයදසුන් කවුළු
PRF
මිර රළයිසතු
ප්රහථමික මරඹ
මලික මසික යඵොත්තභ
මලික ගු
මලික කවුළු
මුද්රණ රිඹ
මුද්රණ ඊඳහංගඹ
මුද්රිත යඳයදසුන
PRINT SCREEN ඹතුය
මුද්රකඹ
මුද්රකඹ ධහකඹ
මුද්රණ වහ නුරඳණ ධහකඹ
යඳෞද්ගලිකත්ඹ
යඳෞද්ගලික
යඳෞද්ගලික න්නියේදන තහක්ණඹ
යප්රහද ඊඳරක්ණ වතිකඹ
ඳටිඳහටිඹ
ළකසුම් ඊඳයදස
කසු
නිසඳහදන යක්තඹ
ක්රභයල්ඛඹ
ක්රභයල්ඛන ඵ

progress indicator
Project
project file
promote
prompt
proofing tools
property
Property Editor
property page
property sheet
protect
protect
protection point
protocol
proxy server
pseudo-random function
publication
publish
Purble Pairs
push button
pyramid diagram
QC
query
query field
question mark
queue
radar chart
radial diagram
radio button
RAM
random access memory
rating
RDF Site Summary
RDP
reader
Reading Pane
README
readme file
read-only memory
Really Simple Syndication
reboot
recipient
record
recordset
recurring
red-green-blue
redo
refresh
region selection
registered trademark symbol
registered user
registration
registry

ප්රගති දර්ලකඹ
යහඳෘතිඹ
යහඳෘති යගොනු
ඊස කයන්න
යප්රේයකඹ
යෝදුඳත් යභරම්
ගුණහංගඹ
ගුණහංග කනඹ
ගුණහංග පිටු
ගුණහංග ඳත
සුයකින්න
සුයකින්න
සුරැකුම් රක්යඹ
යප්රොයටොයකෝරඹ
නියුතු යේහදහඹකඹ
යහජ ම්බහවී ශ්රිතඹ
ප්රකහලනඹ
ප්රකහලනඹ කයන්න
Purble යුගර
එබුම් යඵොත්තභ
පියමිඩ ර ටවන
QC
විභසුභ
විභසුම් යෂේත්රඹ
ප්රලසනහර්ථ රකුණ
යඳශගළසභ
යර්ඩහර් ප්රසතහයඹ
යක්න්ද්රීඹ ර ටවන
විකල්ඳ යඵොත්තභ
RAM
ම්බහවී ප්රයේල භතකඹ
ආගයුභ
RDFඩවි හයහංලඹ
RDP
ඳහඨකඹහ
කිඹවුම් කවුළු
රීඩ් මී (README)
රීඩ් මී (README) යගොනු
ඳඨනභහත්ර භතකඹ
ළඵළවින් යර භග්රව කිරීභ
ඹළි යමන්න
රහභිඹහ
යයයකෝඩඹ
යයයකෝඩ කුරකඹ
පුනයහර්තන
යතු-යකොශ-නිල්
ඹළි කයන්න
නළවුම් කයන්න
යඳයදසි යණඹ
ලිඹහඳදිංචි යශ රකුණ
ලිඹහඳදිංචි ඳරිශීරක
ලිඹහඳදිංචිඹ
යයජිසතයඹ

relationship
release notes
reliability
reminder
remote access
remote control software
Remote Desktop Protocol
rendering
repeat delay
repeating group
repeating table
replica
replica set topology
replication
Replication ID
replication topology
report
report snapshot
requery
resolution
resource
responder
restart
restore
result set
results
resume
return address
rewind
RGB
ribbon
Rich Site Summary
rich-text box
right align
right angle bracket
right arrow
right brace
right bracket
right mouse button
right-aligned
rights
right-to-left
roll back
rollback
ROM
root directory
root element
root folder
Rotate 180
Rotate 270
Rotate 90
router
row

ඵළඳිඹහ
නිකුතු ටවන්
විලසනීඹත්ඹ
සිහි කළවුභ
දුයසථ ප්රයේලඹ
දුයසථ ඳහරක භෘදුකහංග
දුයසථ ළඩතර යප්රොයටොයකෝරඹ
විදළහුභ
පුනයහර්තන ප්රභහදඹ
පුනයහර්තී මවඹ
පුනයහර්තන ගු
නුරු
නුර කුරක සථරකඹ
නුර කයණඹ
නුරකයන ID
නුරකයන සථරකඹ
හර්තහ
හර්තහ ළණරු
ඹළි විභන්න
වියේදනඹ
ම්ඳත්
ප්රතිෙහයකඹ
ඹළි යඔන්න
පිළිනගන්න
ප්රතිපර කුරකඹ
ප්රතිපර
හයඹ
පිළි යඹොමු
ඳසුධහනඹ කයන්න
RGB
රිඵනඹ
රු ඩවි හයහංලඹ
රු යඳශ යකොටු
දකුණට යඳශ
> රකුණ
දකුණු යඹ
දකුණු ඟශ යවන
දකුණු යවන
දක්ෂිණ මසික යඵොත්තභ
දකුණඹ යඳරගළසව
හිමිකම්
දකුයණන් භට
ප්රතියරෝභ කයන්න
ප්රතියරෝභ කයන්න
ROM
මර ඩියයක්ටරිඹ
මර ංගඹ
මර යෂෝල්ඩයඹ
ංලක 180කින් කයකන්න
ංලක 270කින් කයකන්න
ංලක 90කින් කයකන්න
යවුටයඹ
යේළිඹ

row
RSS
RSS feed
RSS Subscriptions
rule
running foot
running head
SA
Safe Recipients List
Safe Senders List
save
Save
Saved networks
scale
scan
scan
scan head
scanner
schema
screen
ScreenTip
ScreenTip
script
scroll
scroll arrow
scroll arrow button
scroll bar
scroll box
SCROLL LOCK key
seal
search
Search
Search
search engine
search engine optimization
section
section
section
section break
section mark
security
security association
security ID
security identifier
select
select
select query
send
Sepia
Sepia Tone
serial number
serial port
series line

යේළිඹ
RSS
RSS ංග්රවඹ
RSS දහඹකත්
රීතිඹ
විෙරය ඳහදකඹ
විෙරය ශීර්කඹ
SA
නියහඳද රඵන්නන් රළයිසතු
නියහඳද ඹන්නන් රළයිසතු
සුයකින්න
සුයකින්න
සුරැකි ජහර
ඳරිභහණඹ
ඳරියරෝකනඹ කයන්න
ඳරියරෝකිතඹ
ඳරියරෝකන සිය
සකෆනයඹ
ක්රභහනුරඳඹ
තියඹ
තිය ඈඟිඹ
තිය ඈඟිඹ
ඊඳයද්ලහලිඹ
යයෝල් කයන්න
යයෝල් යඹ
යයෝල් ය යඵොත්තභ
යයෝල් තීරු
යයෝල් යකොටු
SCROLL LOCK ඹතුය
මුද්රහ තඵන්න
යවුභ
යොඹන්න
යවුභ
යවුම් ඹන්ත්රඹ
යවුම් ඹන්ත්ර ප්රලසතකයණඹ
ංලඹ
ංලඹ
ංලඹ
ංල කඩනඹ
§ රකුණ (ඳරිච්යේද රකුණ)
අයක්ණඹ
අයක්ණ ංගභඹ
අයක්ණ ID
අයක්ණ නනයකහයකඹ
යතෝයන්න
යතෝයන්න
යත්රුම් විභසුභ
ඹන්න
දළලි ඳළවළඹ
දළලි ඳළවළ යොඵහ
නුක්රභහංකඹ
නුක්රභ යතොට
යශ්රේණි යර්ඛහ

series point
server copy
service
service pack
service provider
service set identifier
session
setting
settings modifier
SHA
shade
shadow
shadow copy
Shape Client
share
share
shared folder
shell
SHIFT key
shipping address
shipping label
shortcut
shortcut key
shortcut menu
shrink
shuffle
shut down
Shut Down
shutdown
SID
SideShow
sign in
sign out
signature
Signature Setup
single click
site
Site Reports
sizing handle
skewed fraction
skyscraper
skyscraper ad
skyscraper banner
slash
slash mark
SLCC
sleep
sleep mode
slide master
slider
small caps
smart card
Smudge Stick

යශ්රේණි රෂයඹ
යේහදහඹක පිටඳත
යේහ
යේහ ආසුරුභ
යේහ ළඳයුම්කරු
යේහ කුරක නනයකහයකඹ
ළසිඹ
සිටුභ
සිටුම් විකයණකඹ
SHA
ඳුරු කිරීභ
යණළල්ර
යණළලි පිටඳත
වළඩතර යේහරහභිඹ
යඵදහවදහගන්න
වවුර
වවුල් යෂෝල්ඩයඹ
කෙඹ
SHIFT ඹතුය
ප්රහවන යඹොමු
ප්රහවන යල්ඵරඹ
යකටිභඟ
යකටිභං ඹතුය
යකටිභං යම්නු
වකුශන්න
කශම් කයන්න
වන්න
වන්න
ළහීභ
SID
තුරු ංදර්ලකඹ
පුයන්න
යන්න
ත්න
ත්න් පිහිටුවීභ
තනි ක්ලිකඹ
ඩවිඹ
ඩවි හර්තහ
ප්රභහණ වසුරු
ආර ලිය බහගඹ
සියස දළන්වීභ
සියස යශ දළන්වීභ
සියස ඵළනයඹ
ආර ඈය
ආර ඈය
SLCC
නිද්රහ
නිද්රහ ප්රකහයඹ
ගුරු සරයිඩඹ
සරයිඩයඹ
කුදු භවකුරු
ඹ ඳත
යඵොකිරීයම් දණ්ඩ

snapshot
snapshot
Snapshot Viewer
snip
soft hyphen
soft reboot
soft restart
software bundler
Software Licensing Commerce Client
software upgrade
Solutions to Problems
sort
sort order
sorting
sound card
source
Source Manager
SP
SPACEBAR
spacing character
spam
spammer
Speaker Calibration Wizard
speaker fill
speech recognition
spin box
split bar
split box
sponsored site
sponsorship
Sports Scoreboard
spreadsheet
Spreadsheet
spreadsheet program
SpyNet
SpyNet Community Rating
Stacked Bar
Stacked Column
stacked fraction
standard account
standard deviation
standard keyboard
Standard toolbar
standby
start
Start Here
Start menu
startup
State/Region
statement
static
status
status area

ළණ රු
ළණ රු
ළණ ර දක්නඹ
යනළුභ
ලුහු ඹහ ඈය
ලුහු ඹළි ආයඹුභ
ලුහු ඹළි ආයඹුභ
භෘදුකහංග කශම්ඵකඹ
හණිජ යේහදහඹක භෘදුකහංග යඳත් ප්රදහනඹ
භෘදුකහංග ඊත්යශ්රේණිකයණඹ
ගළටළුරට විඳුම්
නුපිළියරට කන්න
සුයඵදුම් පිළියශ
සුයඵදුභ
නහදඳත
මරඹ
මරහශ්ර කශභනහකහයක
SP
SPACEBAR
හිස ඈඩ නුරකුණ
ඹහචිත තළඳෆර
ඹහචිත තළඳළල් ඹන්නහ
නහදක ක්රභහංකන විලහයද
නහදක පයණඹ
කථන වළඳුනුභ
ඵළමුම් භංජුහ
යඵදුම් තීරු
යඵදුම් යකොටු
නුගෘහිත ඩවිඹ
නුග්රවකත්ඹ
ක්රීඩහ රකුණු පුරු
ඳළතුරුම්ඳත
ඳළතුරුම්ඳත
ඳළතුරුම්ඳත් ක්රභයල්ඛඹ
සඳයියනට්
සඳයියනට් ප්රජහ ආගයීභ
ආසිර තීරු ප්රසතහයඹ
ආසිර තීරු ප්රසතහයඹ
සියස ලිය බහගඹ
ම්භත ගිණුභ
ම්භත ඳගභනඹ
ප්රමිත ඹතුරුපුරු
යඳොදු යභරම් තීරු
යඳොයයොත්තුයන් සිටින්න
යමන්න
යභතළනින් යමන්න
ආයඹුම් යභනු
ආයඹුභ
ජනඳදඹ/කරහඳඹ
ප්රකහලඹ
සථිතික
තත්ඹ
තත් රිඹ

status bar
stop
stored procedure
story
storyboard
straight quotation mark
stream
streamline
Stretch
strikethrough
string
structural editing
Structured References
style
style area
style sheet
subdatasheet
subentry
subform
submenu
subreport
subscribe
subsite
Sub-site
Subtitle
Super Video CD
supplicant
support
SVCD
swap file
Switch User
sync
sync
Sync Center
sync error
Sync Manager
synchronization
synchronization manager
Synchronization Manager
synchronize
syndicated content
synonym
syntax
syntax error
sysadmin
system
system administrator
system caret
system clock
system control area
system event
System Health Agent
System Protection

තත් තීරු
නතන්න
අචිත ඳටිඳහටිඹ
යල්ඛ ඛණ්ඩඹ
ඳසුරු දක්නඹ
ඊධෘත රකුණ
දවය
ංවිධිත කයන්න
විහිදුභ
භළදි ඈරැති
නුරකුණු ළර
ුවභඹ ළකසීම්
ුවගත යඹොමු
විරහඹ
විරහ රිඹ
විරහ ඳත
නු දත්තඳත
නු පිවිසුභ
නුයඳෝයභඹ
නුයභනු
නුහර්තහ
දහඹකන්න
නු ඩවිඹ
නු ඩවිඹ
ඊඳ සිරැසිඹ
සුපිරි වීඩියඹෝ CD
අඹහෙකඹහ
වහඹ
SVCD
හුභහරු යගොනු
ඳරිශීරක භහරු කයන්න
භමුහුර්ත කයන්න
භමුහුර්ත කයණඹ
භමුහුර්ත භධයසථහනඹ
භමුහුර්ත යදෝඹ
භමුහුර්ත කශභනහකරු
භමුහුර්ත කයණඹ
භමුහුර්ත කශභනහකරු
භමුහුර්ත කශභනහකරු
භමුහුර්ත කයන්න
භගෘහිත න්තර්ගතඹ
භහනහර්ථ ඳදඹ
හග් රීතිඹ
හග් රීති යදෝඹ
ඳද්ධති ඳරිඳහරක
ඳද්ධතිඹ
ඳද්ධති ඳරිඳහරක
ඩුභහ රකුණ
ඳද්ධති ඔයයරෝසු
ඳද්ධති ඳහරක රිඹ
ඳද්ධති සිද්ධිඹ
ඳද්ධති යෞඛය කහයකඹ
ඳද්ධති සුරැකුභ

system rating
tab
tab
tab character
tab control
TAB key
tab set
tabbed browsing
table
table of contents
Tablet PC
tag
take advantage
tap
target diagram
task
Task Launcher
task list
task pane
task request
Task Scheduler
taskbar
taskbar button
TB
TCP
TCP/IP
TDD
telephone device for the deaf
television
template
tentative
terabyte
Terminal Services
text effect
text frame
text telephone
text wrap
text wrapping
text-to-speech
texture
theme
thesaurus
thread
thread
three-dimensional
Threshold
thumbnail
Ticker Tape
Tifinagh
tilde
Tile image
time stamp
tint

ඳද්ධති ආගයුභ
ඳටිත්ත
ඳටිත්ත
ඳටිති කුය
ඳටිති ඳහරකඹ
TAB ඹතුය
ඳටිති කුරකඹ
ඳටිතිගත පිරික්සුභ
ගු
ඳටුන
තර PC / තර ඳරිගණකඹ
යල්ඵරඹ
හසිඹ ගන්න
තට්ටුකයන්න
පිඹය ර ටවන
කහර්ඹඹ
කහර්ඹ පුයනඹ
කහර්ඹ රළයිසතු
කහර්ඹ කවුළු
කහර්ඹ ආඹදුභ
කහර්ඹ නිඹභහකහයකඹ
කහර්ඹ තීරු
කහර්ඹ තීරු යඵොත්තභ
TB
TCP
TCP/IP
TDD
ශ්රයහඵහධිතඹන් වහ දුයකතන ඊඳහංගඹ
රඳහහිනිඹ
ච්චු
තහකහලික
යටයහ ඵයිටඹ
අන්ත යේහ
යඳශ විරහඹ
යඳශ යහමු
යඳශ දුයකතනඹ
යඳශ එතුභ
යඳශ එතුභ
යඳශ-වඬ
ඹනඹ
යත්භහ
ලබ්ද නිධිඹ
යඳොට
යඳොට
ත්රිභහන
සීභකඹ
සිඟිති ර
ඝටිකහ ඳටිඹ
ටිෂනහ (Tifinagh)
විකල්ඳ රකුණ
යවිරන නුරු
කහර මුද්රහ
භ ර්ණඹ

tip
Title area
title bar
TOC
toggle button
toggle key
tool
toolbar
toolbar button
tooltip
topology
topology
Touch Pointer
touch training
track
track
trackback
tracked change
trademark symbol
transaction
transfer
transfer
transition
transmission
Transmission Control Protocol
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
transport adapter
trapping
tree
trim points
Triple Data Encryption Standard
Triple DES
Trojan downloader
Trojan dropper
Trojan mass mailer
Trojan notifier
Trojan proxy server
TTS
tunneling
turbulence force
turbulence speed
TV
two-dimensional
Typewriter
UAC
UCE
UDF
unavailable
unbound object
unbound object frame
underscore
undo
Unicode

ඈඟිඹ
සිරැසි රිඹ
නහභ තීරු
TOC
යටොගර යඵොත්තභ
යටොගර ඹතුය
යභරභ
යභරම් තීරු
යභරම් තීරු යඵොත්තභ
යභරම් ඈඟිඹ
සථරකඹ
සථරකඹ
සඳර්ල දක්නඹ
සඳර්ල පුහුණු
ඛණ්ඩඹ
වමහඹන්න
අඳසු වමහඹන්න
වමහගිඹ යනසකම්
යශ රකුණ
ක්රිඹහ මුදහඹ
භහරු
භහරු කයන්න
ංක්රභණඹ
ම්යප්රේණඹ
ම්යප්රේණ ඳහරන යප්රොයටොයකෝරඹ
ම්යප්රේණ ඳහරන යප්රොයටොයකෝරඹ / න්තර්ජහර යප්රොයටොයකෝරඹ
ප්රහවන ආඩළේටයඹ
ප්රයඹෝග කිරීභ
රුක
සිඳුම් රෂය
ත්රිත් දත්ත ංයක්තන ම්භතඹ
ත්රිත් DES
ඵහන යරෝජනඹ
යවලුම් යරෝජනඹ
ඵහු-වසුන් යරෝජනඹ
දළන්වුම් යරෝජනඹ
නියුතු යේහදහඹක යරෝජනඹ
TTS
ඊභං තයණඹ
අකුරතහ ඵරඹ
අකුරතහ යේගඹ
TV
ද්විභහන
ඹතුරුලිඹනඹ
UAC
UCE
UDF
නුඳයඹෝජය
යනොඵළඳි සතු
යනොඵළඳි සතු යහමු
ඹටි ඈය
අඳසට
යුනියකෝඩ්

uninstall
uninstall
union query
unique identifier
Universal Disk Format
universally unique identifier
unshare
unsolicited commercial e-mail
unstack
unwanted software
up and running
update
update query
upgrade
upgrade
upload
uppercase
uppercase letter
USB flash drive
user
User Account Control
user locale
user name
user profile
user rights
user-friendly
UUID
validation
validation rule
value
variance
vCard
Venn diagram
version
vertical alignment
vertical bar
video card
Video Left
Video Top
view
view
view
virtual
virtual address
virtual private network
Virtualization Mode
virus
virus protection
virus signature
visibility
visual interface
Visual Studio Tools for Applications
voice recognition

සථහඳනඹ කයන්න
සථහඳනඹ කයන්න
ංධහන විභසුභ
නුඳභ නනයකහයකඹ
විලසවීඹ තළටි වළඩතරඹ
විලසවීඹ නුඳභ නනයකහයකඹ
වවුර නතන්න
ඹහචිත හණිජ ඈ-තළඳෆර
විසුයන්න
නලය භෘදුකහංග
ක්රිඹහත්භක
ඹහත්කහලීන කයන්න
ඹහත්කහලීන කිරීයම් විභසුභ
ඊත්යශ්රේණි කිරීභ
ඊත්යශ්රේණි කයන්න
ඊඩුගත කයන්න
කළපිටල්
කළපිටල් කුය
USB ෂසරෆස ධහකඹ
ඳරිශීරක
ඳරිශීරක ගිණුම් ඳහරනඹ
ඳරිශීරක යඳයදසිඹ
ඳරිශීරක නහභඹ
ඳරිශීරක ඳළතිකඩ
ඳරිශීරක හිමිකම්
ඳරිශීරක-හිදතෂී
UUID
රංගුකයණඹ
රංගුකයණ රීතිඹ
ගඹ
විෙරයතහ
වී කහඩ් (vCard)
යන් රඳ ටවන
නුහදඹ
සියස යඳශගළසභ
සියස තීරු
වීඩියඹෝ ඳත
වීඩියඹෝ භට ගළලීභ
වීඩියඹෝ ඊඩට ගළලීභ
දක්න්න
දසුන
දළක්භ
තහත්ේක
තහත්වික යඹොමු
තහත්වික යඳෞද්ගලික ජහරඹ
තහත්වීකයණ ප්රකහයඹ
යියඹ
යිය නිහයණඹ
යිය ත්න
දෘලයතහ
දෘලය තුරුමුහුණත
යඹදුම් වහ විෂුල් සටුඩියඹෝ යභරම්
වඬ වළඳුනුභ

volume
volume
volume license
volume license key
volume license product key
volume licensing
VPN
VSTA
W3
wallpaper
warm boot
warm start
Watercolor
watermark
WAU
web
Web
Web browser
web connection
Web discussion
Web Distributed Authoring and Versioning
web feed
Web Folders
web log
Web page
web page
Web Page Preview
Web Part
Web restrictions
Web site
WebDAV
weblog
Welcome Center
WEP
widow
Wi-Fi Protected Access
Wi-Fi Protected Access 2
wildcard
wildcard character
window

ඳරිභහ
ඳරිභහ
ඳරිභහ යඳත
ඳරිභහ යඳතස යක්තඹ
ඳරිභහ යඳතස නිසඳහදන යක්තඹ
ඳරිභහ යඳතස ප්රදහනඹ
VPN
VSTA
W3
බිතුඳත
ඊසණහයම්බඹ
ඊසණහයම්බඹ
දිඹ හඹම්
දිඹ රකුණ
WAU
යඵඹ
යඵඹ
යබ් බ්රවුයඹ
යබ් ඵළඳිඹ
යබ් කතිකහ
යබ් ඳළතිරි කතුකයණඹ වහ නුහදකයණඹ
යබ් ංග්රවඹ
යබ් යෂෝල්ඩය
යබ් යරොගඹ
යබ් පිටු
යබ් ඩවිඹ
යබ් පිටු යඳයදසුන
යබ් ඹඹ
යබ් සීභහ
යබ් ඩවිඹ
යබ්-DAV (WebDAV)
යබ් යරොගඹ
පිළිගළනීම් භධයසථහනඹ
WEP
විධහ
Wi-Fi සුරැකි ප්රයේලඹ
යදන යඳශ Wi-Fi සුරැකි ප්රයේලඹ
අයද්ලකඹ
අයද්ලක රකුණ
කවුළු

wired
Wired Equivalent Privacy
wireless
wireless LAN
with one click
wizard
WOA
Word Count
word processing
word processor
word wrap
WordArt
wordwrap
workbook
workgroup
worksheet
World Wide Web
worm
WPA
WPA2
write
write access
write-protect
write-protected
WSD
WWW
XML attribute
XML feed
XML Path Language
XML schema
XPath
XrML
XSL
ZIP code
zoom
zoom in

ඳරිඳථගත
ඳරිඳථගත තුරය යඳෞද්ගලිකත්ඹ
යනොරැවළන්
යනොරැවළන් LAN
තනි ක්ලිකඹකින්
විලහයද
WOA
ඳද ගණකඹ
ඳද ළකසුභ
ඳද කසු
ඳද එතුභ
ඳද ර
ඳද එතුභ
ළඩයඳොත
ක්රිඹහකහරී ඳරිගණක මවඹ
ළඩඳත
විලස විසිරි විඹභන
ර්ම්
WPA
WPA2
ලිඹන්න
ලිවීම් ප්රයේලඹ
ලිවීම් සුයකින්න
ලිවීම් සුරැකි
WSD
WWW
XML ඊඳරෂණඹ
XML ංග්රවඹ
XML යඹොමු ඵ
XML ක්රභහනුරඳඹ
XPath
XrML
XSL
තළඳළල් යක්තඹ
විලහර කයන්න
විලහර කයන්න

zoom out

කුඩහ කයන්න

කෝරඹ / න්තර්ජහර යප්රොයටොයකෝරඹ

