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(னமல2 – க*345ட2 மல2, 39, ஒ6#" ேரா;, இராய2 ேப#ைட, ெச.ைன -– 600 014
computermalar@dinamalar.in

வாசக2கேள.... க*345ட2 ;ா<க.
உ!க#ேக#&,ச(ேதக*, க+-./கைள 

அ345ைக67 அ(த(த4 ப9:6;
தைல45கைள 9=4>ட@*.

க*4BCடD மலF7 இ;3* எ;ன
தகவ7க# ேவKL* எ;ற உ!கN;
எ:DபாD4ைபP* எQ.!க#.

க*4BCடD ெதாடDபான Sா7 ‘TU’/க# 9=-.
மலF7 ெவN6ட 2 >ர:கைள அ34ப@*.

Sா7க# மXY* ‘TU’/க# ௨௦௧௪ >4ரவF 
மாத-:X9 ^; ெவNயா`6+/க/aடா.. Sா7க# 
மXY* ‘TU’/கைள உ+வா/`யவD, ெவN6CடவD,
`ைட/9* இட!க#, &ைல ஆ`யவXைற/ கCடாய* 
9=4>டேவKL*.

இைணய* தாA இB சா(CD*

ெத"#ேத ெச'()* தவ,க.

3ளாடா E#( ைவரG எIச"Cைக

பCக* 5

பCக* 10

பCக* 7

உ
H

ேள

இைணய$%&கான இைண+,ைன+ ெப/
வ%2, நா5 அ%க5 பய7ப 8$9வ9,

:;< ;ேரா5, இ7ட@ெநA எCD Eேளார@,
ெமாH2லா பய@பாCD ம&/5 ஆ+,<
சபாL ஆMயைவேய. இைவ மA8ேம நமC;C
MைடCகC :Oய ,ரPச@க< அ2ல. பா9கா+
பாக இைணய5 உலா வர இ7R5 ஐT9 ,ர P
ச@க< உ<ளன.

பா9கா+பாகP5, தV+பAட WைறYZ5 
,ரPD ெச[%85 வைகY2 இைவ வO வ
ைமCக+பA8<ளன எ7ப9 இ7R5 ஒ] :8
தலான ^ற+பா;5. இTத ,ரPச@க_7 W`
ெசய2பா85, ம&றவ&a2 தர+ப85 “private”

அ2ல9 “incognito” bைலC; இைணயானைவ
என இவ&ைற+ பய7ப 8$%யவ@க< :/M7
றன@. இவ&ைற இயC;வ95 எ_தானதா;5.
இைவ இலவசமாகP5 MைடCM7றன. இைவ
;a$9 இc; காணலா5.
1. ஒ6#ேஹ# ஏLேய#டM (WhiteHat Aviator):

ecக< ஏ&கனேவ :;< ;ேரா5 பய7ப-
8$%, ,7ன@ இதைன+ பய7ப8$%னா2,
இரgO&;5 அhவ ளவாக ேவ/பாO2ைல
என எgij@க<. ஆ5, ecக< bைன+
ப9 சLதா7. ஏென7றா2, இரg85 ஒேர  
கAடைம+,2 உ] வாCக+பAடைவ.
ஏkேயAட@ ,ரPசைர வOவைம$த
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ஒYA ேஹA ெசCmLAO ேல+D, இTத
,ரPசைர “இைணய$%2 nகP5 பா9கா+
பான ,ரPச@” எ7/ அak$9<ள9. ம&ற
,ரPச@க< ேபாo7a, இ9 W`ைமயான
பா9கா+E த]5 அைன$9 வச%கைளp5
உ<ளடCMேய வOவைமCக+பA8<ள9.
பயனாள]C;$ ேதைவயான தVநப@
பய7பாAO&கான அைன$9 +ளC இ7
EேராMரா5கq5, ,ரPச]டேனேய தர+
பA8<ளன. எனேவ, பா9 கா+,&ெகன
நா5 எ9P5 :8தலாக Wய&^க< எ8Cக$
ேதைவ இ2ைல. இ%2 :;< ;ேரா5 
,ரPச]Cகான எCDட7ஷ7 EேராMரா5
கைளp5 இைண$9+ பய7ப8$தலா5.
ஏென7றா2, இரgOZ5 ஒேர ேசா@D
ேகாA பய7ப8$த+பA8<ள9. ேமZ5
;ேரா5 ேபாo7a, இ9 ;CsD ைப2-
கைள, kள5பர ெநAெவா@C, ேஹCக@க<
ம&/5 ைவரD EேராMரா5க< ,7ப&/வ
தைன$ த8CMற9. இhவளP ேவைலகைள
ஒேர ேநர$%2 ேம&ெகாgடாZ5, இ9 
ேவகமாகt ெசய2ப8Mற9. நமC; k]+
பமான இைணய தளcகைள kைரவாக
நமC;+ ெப&/$ த]Mற9. இதைன+ ெபற
ecக< ெச2ல ேவgOய இைணய Wக வL:
https://www.whitehatsec.com/aviator/

2. ேமV"தா. VளX# YரZசM: இTத ,ரPச@,

அைன$9 ஆ+பேரAOc ^Dடcக_Z5 
இயc;5 வைகY2, வO வைமCக+பA8C
MைடCMற9. ெமாைப2 ேபாRCகான வO
வW5 இ%2 அடCக5. இதைன$ தயாL$த
b/வன5, த7 வாOCைகயாள@கqC;
CளhA ேசைவைய வழcM, ைப2கைள 
ேசh ெச[%ட இட5 த]Mற9. ைப2க<
மA8n7a, நா5 k]5E5 இைணய தள
WகவLக< (favorites), ந5ைம+ ப&aய தV
நப@ தகவ2க<, பா9கா+பாக ைவ$%]Cக
ேவgOய தகவ2க< ஆMயைவp5 ேசh
ெச[ய+ப8M7றன. இ9 ம&ற எTத ,ரP
சLZ5 இ2ைல எ7ப9 ;a+,ட$தCக9.
இTத ,ரPச@ தானா கேவ இயcM, ெக8த2 
kைளkC;5 இைணய தளcகqC; நா5
ெச2வைத$ த8CMற9. அவ&ைற$ %றC;5
W7ன@, அTத தளcகைள Dேக7 ெச[9,
அைவ பா9கா+பானைவ எ7/ உ/%

ெச[த ,7னேர, ந5ைம அRம%CMற9.
,ரPசL7 :8த2 ெசய2பா8கqCெகன,
இTத ,ரPசLேலேய ^ல எCDட7ஷ7
EேராMரா5க< MைடCM7றன. இவ&ைற$
ேதைவ இ]Tதா2, நா5 பய7ப 8$%C
ெகா<ளலா5. நா5 ,ரPD ெச[%85 தள5 
;a$த தகவ2க< Dேடா@ ெச[வ தைன$
த8Cக, private ஆகP5 இ%2 ,ரPD ெச[
%டலா5. ேமCDதா7 ,ரPசL2 தர+ப85
snapshot வச%ைய அைன$9+ பய னாள@
கq5 k]5Eவா@க<. ஒேர தள$ைத, ஒேர
ேநர$%2, பல இடcக_2 %றT9 பய7ப
8$95 வச%, kள5பரcகைள$ த8Cக Ad
Hunter எ7R5 வச% ேபா7றைவp5 ;a+
,ட$தCக வச%களா;5. இதைன+ ெபற
ecக< ெச2ல ேவg Oய இைணய தள Wக
வL: http://www.maxthon.com/ 

3. ஆ2பரா YரZசM (Opera): ேமேல ெசா2ல+
பAட ேமCDதா7 ,ரPச@ ேபால, ஆ+பரா
,ரPச]5, ெடDCடா+ ம&/5 ெமாைப2
சாதனcக_2 பய7ப8$த தV$தVேய வO
வைமCக+பA8 MைடCMற9. ேதட2 சாத
னcகைள+ பய7ப8$9ைகYZ5, சwக
இைணய தளcக_2 இயc ;ைகYZ5, ந5
ேதட2கைள ேவ/ EேராMரா5க< ,7ப&/
வதைன இ9 தானாகேவ த8CMற9. இத7
ெசய2பாA8 ேவக5 எ+ேபா95 ேவகமா
கேவ இ]CMற9. ந5 இைணய இைண+E
ச&/ ;ைறTத ேவக$%2 ெசய2ப 8ைகY2,
இ%2 உ<ள Turbo வச%, ந5 ெசய2பாA
Oைன ேவகமாக ேம&ெகா<ள உத PMற9.
ெமாைப2 சாதனcக_2 ஆ+பரா பய7ப-
8$9ைகY2, ேடAடாkைன ேசh ெச[
%85 வச% இ%2 MைடC Mற9. பயனாள@
k]+ப+பO ஆ+பராkைன வOவைமCக,
அ%கமான எgxCைகY2 எCDட7ஷ7
EேராMரா5க< இTத ,ரPசLேலேய MைடC
M7றன. நா5 Wத2 வL ைசY2 ைவ$9+
பய7ப8$%C ெகாgO]C;5 நா7; ,ர
Pச@கைளC காAOZ5, இ9 :8த2 பா9
கா+E வச%கைளC ெகாgட9 என இத7
பயனாள@க< ெதLk$9<ளன@. இTத ,ர P
சைர+ ெபா/$தவைர ஒ] ^aய ;ைற ஒ7/ 
உ<ள9. தcக< இைணய தளcகைள வOவ
ைம+பவ@க<, இTத ,ர PசL2 இயc;5
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வைகYZ5, தcக< தளcகைள வOவைம+
ப%2ைல. எனேவ, ^ல தளcக< இTத ,ர
PசL2 இயcகா bைல ஏ&ப85. இதைன+
ெபற ecக< ெச2ல ேவgOய இைணய தள
WகவL: http://www.opera.com/

4. ெகாமேடா #ேரக. இ.டMெந# YரZசM
(Comodo Dragon Internet Browser): இைண
ய$%&கான ெசCmLAO சா+Aேவ@ ெதா;+
,ைன$ தயாLC;5 ெகாமேடா b/வன5,

இதைனp5 வOவைம$9 ெவ_YA8<
ள9. ;ேரா5 ம&/5 ஏkேயAட@ ,ரPச@க<
வOவைம+,7 கAடைம+பான ;ேராnய5
;ayA8 வLகைள+ பய7ப8$%ேய, இTத
,ரPச]5 உ]வாCக+பA8<ள9. இ%2
மA8ேம காண+ப85 ^ல வச%க<, இத&;
ஒ] தV$த7ைம Yைன அ_CM7றன.
ந5 இைணய$ ேதட2கைள ேவ/ EேராM
ரா5க< எ9P5 கg8 ெகா<ள WOயாத
பO த8CMற9. நா5 ெச2Z5 ஒhெவா]
இைணய தள$%7 பா9 கா+E ;a$த சா7
aதzக< (SSL certificates) அைன$ைதp5
இ9 ேசாதைன ெச[9 பா@CMற9. இைணய
தள5 பா9கா+பான9 எ7/ உ/% ெச[த 
,7னேர, ந5ைம அRம%CMற9. ecக<
பய@பாCD பய7ப8$9பவராக இ]Tதா2,
ெகாமேடாk7 ஐD Aேரக7 (IceDragon)
ப%+E பய@பாCD ,ரPச@ மா%Lேய இ]+
பதைன உண@j@க<. இTத ,ரPச@ த&
ேபா9 kgேடாD இயCக$%2 இயc;5
வைகY2 மA8ேம MைடCMற9.

5. டாM YரZசM (Tor browser): ேமேல ெசா2
ல+பAட ,ரPச@க_o]T9 W&aZ5
மா/பAட வைகY2 ெசய2ப85 ,ரPச
ராக டா@ ,ரPச@ உ<ள9. இTத ,ரPசL7
தVt ^ற+E எ7னெவ7றா2, இ9 த]5
ந5 தV+பAட தகவ2கqCகான பா9கா+
Eதா7. உலெகc;5 இத7 ெநAெவா@C
க5+mAட@க< இயcM இைண+E த]-
M7றன. இதனா2 இைணய$%2 உலாP5
ேஹCக@க< ந5 க5+mAடைர இTத ,ர
Pச@ வ{ ெந]cக WOயா9. பல த7னா@வ-

ல@க<, இTத தV ெநAெவா@C க5+mAட@
ச@வ@கைள இயCM வ] M7றன@. இைண
ய$%2 பா9கா+பாக இயcக WOp5 எ7
பதைன b|,C;5 வைகY2, இTத ெநA
ெவா@CMைன+ பரா மL$9 வ]M7றன@.
kgேடாD, ேமC ம&/5 oனCD இயCக 
Wைறைமக_2 இயc;5 வைகY2, இத7
ப%+Eக< MைடC M7றன. இTத ,ர Pசைர,
ஒ] p.எD.,. Aைரk2 :ட இ7Dடா2
ெச[9 இயCகலா5. எனேவ, ந5 பா9கா+E
உ/%+ப8$த+ப8Mற9. பா9கா+,ைனC
காAOZ5, தV+பAட WைறY2 இயcக
bைன+பவ@கqC; இTத ,ரPச@ உகTத
தா;5. இ]+,R5, இதைன வOவைம$
தவ@க<, இைணய தள WகவLY2 “https”
எ7ற W7ெனாA8 ெகாgட தளcகqC;
மA8ேம ெச2Zமா/, இத7 பயனாள@
கைளC ேகA8C ெகாg 8<ளன@.

ெத"#O ெகா.PQக.
Driver: (#ைரவM)L{ேடா" ம|}~ Yற
ஆ2பேர#�� �"ட�க�ட. ��#ட� சாத
ன�கH (Y�{டM, மZ", Yளா� �ைரX
ேபா.றைவ) ெதாடM3 ெகாHள ேதைவயான
சா2#ேவM 3ேரா�ரா~. L{ேடா" ேபா.ற 
ஆ2பேர#�� �"ட�க�� பல வைகயான
சாதன�க�Vகான #ைரவM ைப�கH ஏ|-
கனேவ ப�ய2ப#ேட �ைடV�~. அ2ப�
இ�லாத �ைல6� இ�த சாத ன�க �ட. 
��6� அவ|�|கான #ைரவMகH தர2ப;~.

Registry: (ெர�"#�) L{ேடா" இயVக�
�ட. இைண�த ஒ� ேட#டா ேப" (தகவ�
தள~) இ�� அைன�� ஹாM#ேவM ம|}~ 
சா2#ேவM ���த தகவ�கH எ+த2ப#;
ப�ய2ப#��V�~. இவ|}ட. பய.ப;�
�பவ�Vகான L�2ப�கH, ெசய�பா;க
�Vகான �ைலகH உ�வாVக2ப#; ப�
ய2ப;~. L{ேடா" இயVக~ இ�த தகவ� 
தள������ தகவ�கைள2 ெப|} ெசய�
ப;வதா� ச|} கவனமாகேவ இதைனV
ைகயாHவ� ந�ல�.
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வcMக< ேத^யமாCக+பA8 40 ஆg8
க_2 ஏ&படாத W7ேன&றW5, லாபW5 

இைணய5 வ{யாகP5, Dமா@A ேபா7க< 
வ{யாகP5 ஏ&பட உ<ள9.

இT%யாk2 இயc;5 அெமLCக வc
Mயான ^AO ேபcC, கடTத ஐT9 ஆg8
க_2, E%யதாக எTத Mைளையp5 %றCக
k2ைல. ஆனா2, இCகால$%2, வcMY7
இலாப5 60% உய@T9<ள9. அதனா2 தா7,
ஐ.^.ஐ.^.ஐ. ம&/5 ஆC^D வcMக<, தcக
qCகான ெதா{2 �Aப$%2 அ%கC கவன5
ெசZ$% வ]M7றன. இத7 wல5 இ7R5
வcMt ேசைவYைன+ ெபற WOயாத
bைலY2 உ<ள 50% மCகைள$ தcக< பCக5
ெகாg8 வர WOp5 என இTத வcMக< ந5
EM7றன. இத&கான இைணய வ{ வ@$தகC
கAடைம+,ைன அைமCக W&ப8M7றன.

இT%ய மCக< அைனவ]5 வcMt ேசைவ
கைள+ ெபற ேவg85 எ7ற இலC;ட7
தா7, வcMக< ேத^யமயமாCக+பAடன.
ஆனா2, கடTத நா&ப9 ஆg 8க_2, அTத
இலC;க< W`ைமயாக ெவ&a ெபறாத
bைலY2, இைணய வ{ அiCக5 அவ&ைற 
அைடT9k85 எ7/ ேதா7/Mற9.

இTத �zbைல வcMகqC; மA8n7a,
மCகqC;5 பயன_+பதாக இ]C;5.
இத&; WCMய அO+பைடைய இைணய5
மA8n7a, Dமா@A ேபா7கq5 த]M7றன.
ெதாைல �ரC Mராமcக_2, இTத வைகY2,
வcMகைள, மCக_7 உ<ளcைகக_2
ெகாg8 வ]5 பxைய Dமா@A ேபா7க<
ெச[M7றன.

வcMகqC; லாப5 வ]வைதC காAOZ5,

டா;ெமgA எ9Pn7a, வLைசY2 b7/
ேநர$ைத jணாCகாம2, wைல ேயாரC Mரா
ம$%2 இ]C;5 ஒ] ;Oமக7 வcMt ேசைவ
Yைன+ ெபற WOp5 எ7ற தகவ2, வள]5
ெபா]ளாதா ர$%&; வள5 ேச@C;5. எனேவ, 
வcMக_7 Mைளக< வ{ வ@$தக5 இV
E%ய பLணாம$ைத அைடய இ]C Mற9 என
ஆC^D வcMY7 தைலவ@ ரா�h ஆனT$
:ap<ளா@.

W5ைப ப2ல Oய5 எ7ற வxக வளா
க$%2 இயc;5 ^AO வcMY7 Mைள, 
இV வ]cகாலcக_2 வcM ஒ7/ எ+பO 
ெசய2ப85 எ7பத&; எ8$9C காAடா[
உ<ள9. இTத MைளY2 வழCகமான வcM
ஒ7a2 காண+ப85 கPgAட@க<, ெட2ல@-
கைளC காண WOயா9. வாOCைகயாள@கைள
வரேவ&ப9 nக+ ெபLய க5+mAட@ ெதா8
%ைரகேள. இவ&ைற இயC ;வத7 wல5,
அவ@க< தcக< b% பL வ@$த ைனைய ேம&-
ெகா<ளலா5. உcகqC;t சTேதக5 எ9P5
இ]T9, அதைன$ ெத_P ப8$%C ெகா<ள
ேவg85 எV2, அc;<ள ெதாைல ேப^Y2
ெதாட@E ெகாg8 ெப&/C ெகா<ளலா5. உc-
கqட7 ேப�பவ@, எcேகா இயc;5 வாOC
ைகயாள@ ைமய$%2 இ]Cகலா5. 

இTத ெபLய ெதா8 உண@ %ைரக<, வாOC-
ைகயாள@கqC; வc Mக_7 b%$ %Aடcக<
ம&/5 அவ@க< ெபறC:Oய சZைககைளC
காA8M7றன. வழCகமான வcMC Mைள
க_2 காண+ப85 வL ைசக< எ2லா5 இV
இ]Cகா9.

வcM+ ,LP இV O�Aட2 மயமாக
உ<ள9. kைரவாக இதைன ேம&ெகா<q5

ÖçðBD>V[ÖMÄV]ÂzDÖçðBD>V[ÖMÄV]ÂzDÖçðBD>V[ÖMÄV]ÂzDÖçðBD>V[ÖMÄV]ÂzDÖçðBD>V[ÖMÄV]ÂzDÖçðBD>V[ÖMÄV]ÂzDÖçðBD>V[ÖMÄV]ÂzDÖçðBD>V[ÖMÄV]ÂzDÖçðBD >V[ ÖM ÄV]ÂzDÖçðBD >V[ ÖM ÄV]ÂzDÖçðBD >V[ ÖM ÄV]ÂzDÖçðBD >V[ ÖM ÄV]ÂzDÖçðBD >V[ ÖM ÄV]ÂzDÖçðBD >V[ ÖM ÄV]ÂzDÖçðBD >V[ ÖM ÄV]ÂzDÖçðBD>V[ÖMÄV]ÂzD
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வcM, அ%க வாOCைகயாள@கைளp5, லாப$
%ைனp5 ெபற இ]CMற9. இ9 இ+ேபா9
b|,Cக+பA8 வ]Mற9. ெச7ற ஜனவLY2,
ஐ.^.ஐ.^.ஐ. வcM, ெமாைப2 ேபா7க_7
வ{யாக |.600 ேகாOC; வ@$தக5 ேம&
ெகாg8<ள9. ெச7ற 2009 ஆ5 ஆgO2,
^AO வcMY2 O�Aட2 வ{ b% வ@$
தக5 ேம&ெ காgட வாOCைகயாள@க< 25% 
தா7. த&ேபா9 இ9 50% ஆக உய@T9<
ள9. 80% b% பLவ@$தைனக< ெமாைப2
ேபா7க< வ{யாக ேம&ெகா<ள+பA8 வ]
Mற9. நா7; வாOCைகயாள@க_2 ஒ]வ@,
இைணய5 வ{யாக வcMY2 இைணMறா@.
இேத ேபால, ஆC^D வcMY7 வ@$தக$%2
35% இைணய5 வ{யாக$தா7 நைடெப/M
ற9. இ9 இ7R5 இரg8 ஆg8க_2 50%
ஆக உய]5 என எ%@பா@Cக+ப8Mற9.

இT%யாk2, தVயா@ ,Lk2 nக+ ெபLய
வcMயாக இயc;5 ஐ.^.ஐ.^.ஐ வcM 33 நக
ரcக_2, த7 �/ Mைளக_2 ெதா8 உண@

%ைரகைள அைம$9 வ@$தக$%ைன நட$% 
வ]Mற9. இTத Mைளக< அைன$95 W`
ைமயாக O�Aட2 சாதனcக< வ{ேய தா7 
நட$த+ப8M7றன. k8Wைற ஏ95 இ7a
வார$%7 ஏ` நாAகq5, 24 மx ேநரW5
இயc;M7றன.

ெபா9$9ைற வcMயான DேடA ேபcC,
”DேடA ேபcC ஆ+ இT %யாk7 Mைள
இ+ேபா9 உcக< பாCெகAO2” எ7ற WழC
க$9ட7 வாOCைகயாள@கைள இைணய தள
வ{ வcMt ெசய2பாAO&; அைழ$9 வ]
Mற9. இTத வcMY7 ெநA ேபcMc வச%
ெகாgடவ@க<, த&ேபா9 ெமாைப2 ேபா7
வ{யாகேவ, இTத வச %ைய+ பய7ப8$%,
AெரY7 ம&/5 kமான OCகAகைள+ ப%P
ெச[9 ெகா<ளலா5.

ேமேல �AOC காAட+பA8<ள காரணc
களா2 தா7, பல வcMக< தcக< ெதா{2
�Aப வச %கைள+ ெப]Cக, ேகாOCகணCM2
ெசலவ{Cக W7வT9<ளன.

ைவய kL வைல (World Wide Web) என
அைழCக+ப85 இ7ட@ெநA வ{ Wைற

Wத7 Wதலாக ஆகDA 6, 19912 இயC
க$%&; வTத9. 22 ஆg8கைள இVேத
கடT9, பல நjன W7ேன&றcகைளC கg8, 
உலெகc;5 மVத@கைள இைணCக பால$-
%ைன$ தT9 ெகாgO]CMற9.

இைணய5 எ7ற இ7ட@ெநA இத&;5
WTைதயதா;5. தகவ2கைள$ தாcM+ பL
மாaC ெகா<q5 ச@வ@க_7 கAட ைம+E5
ம&/5 அவ&a7 வ{கq5 இ7ட@ெநA
Internet என அைழCக+ப8M7றன. இ%2 தக
வ2கைள+ பL மாaC ெகா<ள வOவைமCக+
பAட ஒ] வ{Wைற (Protocol) தா7 ைவய
kL வைல.

இதைன உ]வாCMயவ@ O5 ெப@ன@D �

(Tim Berners Lee) எ7பவ@. டா;ெமgAகைள
ஒ7/ட7 ஒ7aைன இைணC;5 ைஹ+ப@ 
ocC என+ப85 ^Dட$ைத உ]வாCM, 
அதைன ஒ] ,ரPச@ வ{யாகC காi5 வ{
Wைறைய இவ@ உ]வாCM$ தTதா@. ஏ&
கனேவ ேவ/ வ{Wைறக_2 இயcMC
ெகாgO]Tத இைணய$%ைன அதRட7
ெவ&aகரமாக இைண$9 ெசய2ப8$%னா@.
இத7 wல5 மCக< எ_தாகP5, ெவ&aகர
மாகP5 டா;ெமgA ம&/5 படcகைள உ]
வாCM+ பM@T9 ெகா<ள WOTத9. இ+ே பா9
ெப]5 வழCM2 பய7ப 8$த+ப85 எt.O.O.
,. ம&/5 எt.O.எ5.எ2. (HTTP-: Hypertext
Transfer Protocol, HTML : Hypertext Markup
Language) வழc; Wைற ெதா{2 �Aபcக<
இ%2 உ]வானைவேய.
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R�Aட2 ெவ_Y2, இைணய தளcக_2,
;a+பாக இT%யாk2, +ளாடா ,T%

(Bladabindi) எ7R5 ைவரD ேவகமாக+ பரk
வ]வதாக, இT%யாk2 இயc;5 க5+mAட@
அவசர கால பா9கா+E ைமய5 (Computer
Emergency Response TeamIndia (CERT-In) ெதL
k$9<ள9. இTத ைவரD ெப]5பாZ5,
ைமCேராசா+A kgேடாD ஆ+பேரAOc
^Dட5 இயc;5 க5+mAட@கைளேய பா%+
பதாகP5 அakCக+பA8<ள9. எTதC க5+
mAடைர இ9 பா%CM7றேதா, அ%2 உ<ள 
தV நப@ தகவ2கைள$ %]O, %]A8 நட வ
OCைககqCகாக+ பல]C; அR+EMற9.

இ9 p.எD.,. ேடAடா கா@A, ெப7
Aைரh என+ பலவாறாக அைழCக+ப85
+ளா� Aைரhக< wலமாக ேவகமாக+ பரk
வ]Mற9.

இT%யாk2 ைவரD, மா2ேவ@ தாCக5
ம&/5 ,��c ெமY2க< ;a$9C கg
காx$9, மCகைள எtசLC;5 அைம+பாக 
CERTIn இயcM வ]Mற9. இTத அைம+E
இ9 ப&aC :/ைகY2 +ளா,T% எ7R5
மா2ேவ@ ைவரD பல வைக க_2 உ]ெவ
8$9+ பரk வ]வதாக அak$9<ள9.
தகவ2கைள$ %]8வ9 மA8n7a, ^ல
மா2ேவ@ EேராMரா5கைளC க5+mAட@க_2
ப%CMற9. இத7 wல5 இதைன அR+,ய
ேஹCக@க<, நமC;$ ெதL யாமேலேய க5+
mAட@க_7 உ<ேள �ைழT9 இயCக$ %ைனC
கA8+ப8$த WOp5. நா5 அ`$95 s
அ`$தcகைள இ9 பOCக WOp5. க5+mA
டL2 இயc;5 ேகமராkைனC கA8+ப8$த
இயZ5. இவ&a7 wல5 nக WCMய தV
நப@ தகவ2கைள$ %ரAO, அவ&ைற ேஹC

க@கqC; அR+E5. kgேடாD இயCக5
உ<ள க5+mAட@கைள+ பா%$த ,7ன@, 
அ%2 பய7ப8$த+ப85 +ளா� Aைரhக<
வ{யாக, இைவ ம&ற க5+ mAட@கqC;+ பர
PM7றன.

இTத ைவரD EேராMரா5, ஏற$தாழ 12 வைக-
க_2 உ]ெவ8$ 9<ள9. இைவ அைன$95,
க5+mAட@க_2 இயc;5 பய@வா2 த8+-
,ைன எ_%2 ஏமா&/5 வைகY2 வO வ
ைமCக+பA8 அR+ப+பA8<ளன.

இTத +ளா,T% ைவரD, க5+ mAடL2
பய7ப8$த+ப85 ஒ] +ளா� Aைரk7 |A 
ேபா2டL2 த7ைன கா+, ெச[9ெகா<Mற9.
அTத Aைரh ெபயLேலேய, ஒ] ஷா@A கA
ைப2 ம&/5 ேபா2ட@ ஐகா7 ஒ7ைற$ தயா@ 
ெச[Mற9. க5+mAடைர+ பய7ப8$9பவ@,
இTத ஷா@A கA ஐகாV2 M_C ெச[த Pட7,
மா2ேவ@ EேராMரா5 இயCக+ப8Mற9.
kgேடாD எCDEேளார@ %றCக+ப8Mற9.
இத7 wல5 ேவ/ ஒ7/5 �ய9 நைடெபற
k2ைல எ7/ காAOC ெகா< Mற9.

இத7 பா%+E �kரமைடp5 ேபா9, ந5
க5+mAடL7 ெபய@, இயc;5 நா8, அத7
வLைச எ7, kgேடாD mச@ ேந5, க5+ mA
டைர இயC;5 ஆ+பேரAOc ^Dட$%7 
ப%+E எg, ;ேரா5 ,ரPசL2 ப%ய+பA
O]C;5 பாDேவ@A, பய@பாCD ,ரPசL2
உ<ள பாDேவ@A ஆM யவ&ைற$ %ரAO
ைவ$9C ெகாg8 ேஹCக]C; அR+EMற9.

தா7 ைக+ப&aய க5+mAடL7 ேகமரா
இயCக$%ைனC கA8+பாAO2 ெகாg8 
வT9, ேமZ5 பல ெப@சன2 தக வ2கைளC 
ைக+ப&/Mற9. இத&ெகன$ தானாக, க5+
mAட@ ேகமராk&கான O.எ2.எ2. ைப2 
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ஒ7ைற+ ப%T9 ைவ$9C ெகா< Mற9. s
அ`$தcகைளp5 ப%P ெச[
Mற9.

இT%யைசப@ைமய5,
இதைன$ தk@C;5 
^ல வ{கைளp5 தT
9<ள9. க5+mAட@
^DA$%ைன த&ேபா9
இைணய$%2 MைடC;5 இ ல வ ச
Lwவ2 �2 ெகாg8 Dேக7 ெச[ %டP5.
p.எD.,. M�7 சா+Aேவ@ பய7ப 8$தP5.
அைன$9 ஆgAO ைவரD ம&/5 மா2ேவ@-
கqC; எ%ரான EேராMரா5க_7 அgைமC
கால$%ய அ+ேடA ைப2கைள+ ப%T9 ைவC

கP5.
அ$9ட7, ேதைவய&ற,

சTேதக$%&; இட5 த]5
ocC;க_2 M_C ெச[
வதைன அறேவ தk@C
கP5. இவ&ைற$ தாcM
வ]5 n7 அ�ச2 ெச[ %

கைள, அOேயா8 EறCக xCகP5. யா]5
அaT9 ெகா<ள இயலாத பாDேவ@Aகைள+
பய7ப8$தP5. பய@வா2 இயCக$%ைன
ெடDCடா+ ம&/5 ேகAேவ bைலY2 இயC-
கP5. க5+mAடைர ம&றவ@க< பய7ப8$
9வத&கான அRம%ையC :8மான அளk2
;ைறCகP5.

ேபDEC த7 இைணய தள$%2, ப%Pகq
டேனேய, த7 சTதாதார@க< ஒ]வ]C

ெகா]வ@ ெச[%க<, தகவ2கைள+ பLமாaC
ெகா<q5 இ7DடgA ெமச�ச@ வச%ைய$
தT9 வ]Mற9.

ஆனா2, ^ல மாதcகளாகேவ, ெமாைப2
சாதனcக_2 இTத வச%ைய$ தVேய
அைமCக இ]+பதாக அak$9 வTத9.
தVேய ெமச�ச@ எ7/ ஒ] அ+_ேகஷ
ைனp5 தTத9. இ+ேபா9 த7 வாOCைக
யாள@கைள, ெமாைப2 ச ா த
ன c க _ 2 ,
ே ப D E C
ெமச�ச@ அ+
_ ே க ஷ ை ன $
தVேய தரk
றCக5 ெச[9,
இ7 D ட ா 2
ெ ச [ 9
ெ க ா g 8
பய7ப8$
9 5 ப O

ேகA8C ெகாg8<ள9. இTத வார$9ட7,
ேபDEC தள$%2 இTத வச% த] வதைன
b/$த+ ேபாவதாகP5 அak$த9.

இ%2 ஒ] வச% எ7னெவ7றா2, 
இைணய இைண+E இ2ைல எ7றாZ5, 
ம&ற இ7DடgA ெமச�ச@கைள+ ேபால 
WTைதய ெச[%கைள+ பOCகலா5. ேதைவ
இ2ைல எ7றா2 அ{$9C ெகா<ளலா5.

தா7 த]5 ெமச�ச@ வச %Yைன ஒh
ெவா] மாதW5 20 ேகாO ேப]C;5 ேமலாக+ 
பய7ப8$9வதாக ேபDEC அak$9<ள9.
ெமச�ச@ அ+_ேகஷ7 wல5 தகவ2கைள
அR+Eவ9, அத7 Wத7ைம$ தள5 வ{ேய
அR+EவதைனC காAOZ5 20% :8த2

ேவக$9ட7 நைடெப/வதாகP5 ேபDEC

ெதLk$9<ள9.
ெடDCடா+ க5+mAட@க_Z5,

ேல+டா+ க5+mAட@க_Z5 ேபDEC
பய7ப8$9பவ@க<, வழCக5 ேபால அத7

வ{ேய இைணCக+பA8<ள ெமச�சைர+
பய7ப8$தலா5. இTத மா&ற5 ெமாைப2 சாத-
னcகqC; மA8ேம. ;a+பாக ஆgAரா[A 
ம&/5 ஐ.ஓ.எD. பய7ப8$9பவ@கqC;
மA85.

ேபGSC ெமசTச2 தBயாக
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இைணய$ைத 16 ேகாO ேப@ இT%யாk2 
பய7ப8$% வ]M7றன@. எ+ேபா95

இைணய$%2 இ]+பவ@க_7 எgxCைக
8.6 ேகாO ஆக உ<ள9. வ@$தக$%Z5 சL,
சWதாய ெதாட@Eகைள ஏ&ப8$9வ%Z5
சL, ெபgக_7 இைணய+ பய7பா8 நா5
அaT9 kயC;5 வைகY2 உ<ளதாக,
இ9 ;a$9 ஆ[P நட$%ய ைமய5 ஒ7/
ெதLk$9<ள9.

ஒ]வ]Cெகா]வ@ kைரk2 ெதாட@E
ெகாg8, தகவ2கtைள+ பLமாறC Mைட$
%]C;5 ெமாைப2 ெமேச� சாதனcக_2,
வாAD அ+ Wதoட5 ெப&/<ள9. இT%
யாk2 இதைன$ ெதாட@T9 பய7ப8$9
ேவாL7 எgxCைக 5 ேகாO. ெப]5பாZ5
இவ@க< இைளஞ@களாக$தா7 இ]+பா@க<
எ7ற ந5 எ%@பா@+E ெபா[யா Mற9. இைளஞ@
கqC; இைணயாக, W%யவ@கq5 இதைன+
பய7ப8$% வ]M7றன@. எD.எ5.எD. 
அR+Eவத&;+ ப%லாக, வாAD அ+ பய7
ப8$9வ9 பல வ{க_2 இவ@கqC; ேம5
பAடதா[ உ<ள9.

ஒ]வ]Cெகா]வ@ தகவ2
பLமாaC ெகா<ள+
பய7ப8$95 அ+
_ ே க ஷ V 2 ,
இT % ய ா k 2
76% ேப@ பய7
ப8$95 அ+
_ ே க ஷ ன ா க
வாAD அ+ உ<
ள9. இதைன
அ8$9 :;<
ேஹc அPA 25%
ம&/5 k ேசA
(WeChat) 22% ஆக உ< ள9. எனேவ,
வாAD அ+ பய7ப8$9ேவாL7 ெசய2பா8

கைள பல ஆ[P ைமயcக< கgகா xCக$
ெதாடcM உ<ளன.

அ�க~ ெப{கேள: வாAD அ+ உAபட
இ9 ேபா7ற அ+_ேகஷ7கைள அ%க5 பய7
ப8$9வ9 ெபgகேள என அaய+பA8<
ள9. சராசLயாக, நா< ஒ7/C; 46 bnடcக<
இ$தைகய அ+_ேகஷ7க< ெபgகளா2
பய7ப8$த+ப8M7றன. ஆனா2, ஆgக<
நாெளா7/C;+ பய7ப8$9வ9 25 bn
டcகேள. ெபgக< பய7ப8$95 ெமா$த 
பய7பாAO2, 70% பய7பா8, :;< ேசA,
வாAD அ+ ம&/5 k சாA ேபா7றவ&a2
ேம&ெகா<ள+ப8Mற9. இ9 ஆgக< பய7
ப8$95 ெமா$த பய7பாAைடC காAOZ5
எA8 bnடcக< :8தலா;5.

ெபgக< வாADஅ+ பய7ப8$9ைகY2,
அ9 தcக_7 தV நப@ சாதனமாக உண@
M7றன@. பா9கா+பானதாகP5 எ8$9C
ெகா<M7றன@. அதனாேலேய, ;`Cகளாக$
த க வ 2 பLமாaC ெகா<ைகY2

�தT%ரமாகC க]$9C
கைள எ8$9 ைவC M7
றன@. இ%2 �]Cகமாக
க]$9Cகைளp5 தக
வ2கைளp5 த]
வ9தா7, தாcக<
ெ ச ா 2 வ த & ;
ம%+E MைடC;5
எ7பதைன உண@T
%]CM7றன@.

ஆgகைளC
காAOZ5, ெபgக< படc

கைளp5, jOேயா ப%Pகைளp5
வாAD அ+ wல5 பM@T9 ெகா< M7

றன@. இ9 அவ@க< வாAD அ+ ம&/5 அத7 
ெசய2 %ற7 ¡9<ள ந5,Cைகைய இ9
காA8வதாக, ஆ[k2 ெதLய வT9<ள9.

kVâü¶© ÃB[Ã|Ýmk]_ kVâü¶© ÃB[Ã|Ýmk]_
ØÃõï^ gìkDØÃõï^ gìkD
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க!"$%ட'()" *+யவரா?

ெத"#ேத ெச'()* தவ,க.

தகவ2 ெதா{2 �Aப சாதனcக< இ7/ 
ந5 வாzk7 ஓ@ WCMய அcகமாக, அO+

பைட சாதனcகளாக மாa kAட ,7ன]5, 
பல ேமாசமான பழCக வழCகcகைள, அைவ
ேமாச5 எ7/ ெதLTத ,7ன]5, மா&aC 
ெகா<ளாம2 ெதாட@T9 ,7ப&a வ] Mேறா5.
அைவ எ7னெவ7/ இc; பா@Cகலா5.
1. ேமாசமான  ¡�ைல6� க~2¢#டைர இயV

�த�: க5+mAட@ W7னா2, பல மx
ேநரcக< ெதாட@T9 அம@T9 அதைன இயC-
;வ9 பல]C; வாOCைகயாMkAட9. ந5
Wைடய W9ைக$ தாcM+ ,OCகாத நா&
காo, உயர$ைத அAஜDA ெச[ய WO யாத
ேமைஜ ம&/5 நா&கா oக<, உட2 வo
வTத ,7ன]5 உAகா@T9 பx யா&/5 
bைலைய மா&aC ெகா<ளாம2 ெதாட]த2
ஆMயைவ நமC;+ ெபLய அளk2 97-
ப$ைத வரவைழC;5 kஷயcகளா;5.

2. ஒேர அ+V�: க5+mAட@, s ேபா@A, மPD,
^,p உ<ள ேக,7 – இைவ யாP5 ேமாச
மான �� ம&/5 அ`C; பOTத bைல
Yேலேய இயCக+ப8M7
றன. ெவ_@ bறcக_2 
வOவைமCக+பAட பல s
ேபா@8க<, அ`C;+ பOT
ததனா2, W&aZ5 bற5
மாa, தcMkAட அ`C;
கைறகqடேனேய காண+
ப8M7றன. அgைமY2

நட$த+பAட ஆ[k2, ெபா9C க{+ப ைற-
க_2 அம]5 இட$%2 காண+ப85 M]-
nகைளC காAOZ5 60 மடc; ேமலாகC
M]nக<, s ேபா@O2 உ<ளதாகC கgடa
ய+பA8<ள9.  நாெளா7/C; ஒ]Wைற
என இ2லாkAடாZ5, வார5 ஒ] Wைற
யாவ9, இவ&ைறt �$த+ப8$95 %ரவ5 
ெகாg8 �$த+ப8$%னா2, இயC ;பவL7
உட2 நல5 பா9காCக+ப85 அ2லவா?

3. ெதா�ைல த�~ வைக6� ேபா. ேப£த�:
ந5n2 பல@, ெப]5பாலானவ@க_7
ெவ/+EC; ஆளாவ9, நா5 ெமாைப2 
பய7ப8$95 Wைறக_னா2தா7. சா+
,85 ேமைஜக_o]T9 ேபா7கைள$ த<
_ேய ைவCகP5; கைடக<, �5, ெபா9
அZவலகcக<, o+Aக<, ம]$9வமைன,
பD, ஆAேடா, AெரY7 ேபா7ற இடc-
க_2, ெமாைப2 ேபாV2 உரCக+ ேப�-
வைத எ+ேபா9 b/$த+ ேபாMேறா5?

4. ேபV அ2பா? அ2ப�.னா? ந5n2 ெப]5
பாேலா@, க5+mAடL2 அைமCக+ப85

ைப2கqCகான ேபC அ+
கா+, எ8+பேத இ2ைல.
சLயான கால இைடெவ
_Y2, க5+mAடL2 உ<ள
அைன$9 ைப2கைளp5,
இ7ெனா] எCDெட@ன2 
ஹா@A Aைரk&; மா&a
ைவ+ப9, ந2லெதா] W7-
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ெனtசLCைக நடவOCைகயா;5.
இதனா2, நா5 அ]5பா8
பA8 பா9கா$9
ை வ $ த

அTநா< படcக<,
ேபாAேடாCக<, ேடAடாCக<, ைப2க<,
கOதcக<, b% b@வாக$ தகவ2க< என 
அைன$9ேம ^ல ேவைளக_2 நமC;C
MைடCகாம2 ேபா[k85. ெதLT95 ஏ7
ேபC அ+ எ8+ப%2ைல? (பல த7னாA^
க2¦Lக< :ட தcக< மாணவ@க_7
ம%+ெபgக< ம&/5 WC Mய தகவ2க
qC; ேபC அ+ எ8+ப%2ைல எ7ற ;&றt
சாA8 எ`T9 வ]Mற9.)

5. L#ேடனா பாM ¥�ேயா : அ8$த அ8$த
ெலவைல WO$9$ தா7 வ]ேவ7 என+
பல@, பல க5+mAட@ ேக5Dகைள ெவa-
ேயா8 ெதாட@T9 நா7; மx ேநர$%&;+
,7ன@ :ட kைளயா8Mறா@க<. இைடேய
ஓ[P எ8Cகாம2, தg¨@ அ]Tதாம2,
கா2க< ம&/5 உட5ைப அைசCகாம2 நா&
காoY2 அம@Tேத இ]+ப9, உடZC;$
�cMைன kைளkC;5 எ7ப9 ெதLT95 
ஏ7 பல@ இTத பழCக$%ைன மா&/வ
%2ைல?

6.ஷ# டZ{: ேல+டா+ க5+mAட@கைள,
அ%2 ேவைல WOTத ,7ன@, ஜDA அ+-
பOேய %ைர உ<ள ேம2 wOைய wO
எ8$9t ெச2லலா5. ஆனா2, இ9 ந2ல
த2ல; ேல+டா+ ெவ;நாAக< உைழCக
ேவg85 என எgxனா2, அதைன ;a+-
,Aட கால இைடெவ_Y2 ஷA டPg
ெச[%85 பழCக$%ைன ேம&ெகா<ள
ேவg85.

7. ப;Vைகேய ெதா¨� ©டமாக: ேல+டா+,
Dமா@A ேபா7, ஐேபA என அைன$ைதp5
ப8CைகC; உறcகt ெச2Z5 ேபா9 
ெகாg8 ெச2வ9, ெவ; ேநர5 k{$ %
]T9 பய7ப8$9வ9, சLயான ேநர$%2
�cக ம/+ப9, ,7ன@ �Cக5 சLயாக
வ]வேத இ2ைல எ7/ ;&ற5 சாA8
வ9 ேபா7ற ெசய2க< தவ/ எ7/ 
ெதLTத ,7ன]5,
ெதாட@T9 இTத+
பழCக$ைத+ பல]5
கைட+,O+ப9 ஏ7?
( ;a+பாக ^ல ம]$
9வ@க<, இரP ேநரc
க_2 கg k{$9
ேல+டா+ க5+mA

டL2 பxயா&a, அத Rடேனேய உறc
;M7றன@. ம/ நா_2, ேநாயா_கைள+
பா@CைகY2 எLtச2, கgக_Z5 மன-
%Z5 ேதா7றாதா?)

8. �"ட~ அ2ேட# ேக.ச�: பல ேவைளக_2,
நமC; நா5 பய7ப8$95 ^Dட5, அ+_
ேகஷ7 சா+Aேவ@ EேராMரா5க< ம&/5
ஆgAO ைவரD EேராMரா5க< ஆMயவ&
a&; அ+ேடA ைப2க< உ<ளன. அ+ேடA 
ெச[%டலாமா? எ7/ ேக<k வ]5. அTத
ேவைலைய ேம&ெகாg8, ,7ன@, க5+
mAடைர ம/பOp5 ©Dடா@A ெச[%ட
ேசா5ேபa$தன+பA8, பல@ அ+ேடA 
ெச[வைதC ேக7ச2 ெச[ 9k8M7றன@.
இ9 தவ/ மA8n7a, ேதைவய&ற அபா
ய$%ைனp5 வரவைழC;5. b/வனcக<
அ+ேடA ைப2கைள அ_CைகY2,
தாcக< தயா L$9 வழcMய Eேரா Mரா5
க_2 :8த2 வச%கைள மA85 அ_+
ப%2ைல. தcக< EேராMரா5க_2 உ<ள
எTத பலjனமான இட$ைத+ பய7ப8$%,
ைவரDக< �ைழM7றனேவா, அவ&ைறp5
சL ெச[9 அ+ேடA ைப2கைள அ_C
M7றன@. இவ&ைற அ+ேடA ெச[%85
பxைய ேக7ச2 ெச[வத7 wல5, நா5 
வச%கைள மA85 இழ+ப%2ைல; ைவரD
எ%ரான பா9கா+,ைனp5 இழCMேறா5.

9. உ�கH பா"ேவM#: ஏற$தாழ ஐT9C;5 ேம&
பAட பாDேவ@Aகைள ஒ]வ@ ஒ] நா_2
;ைறTத9 பய7ப8$த ேவg Oய9<ள9.
உcக< பாDேவ@A 1234 என உ<ளதா? 
உcக< ெபய@, ,றTத நா<, ெதாைலேப^
எg என உ<ளதா? btசய5 அைவ பா9 கா+
பானைவ இ2ைல. பல ஆg8களாக ஒேர
பாDேவ@ைடேய பய7ப 8$% வ] Mேற7 
எ7/ ெப]ைம அO$9C ெகா<Mª@களா?
இதைன எtசLC;5 ெச[%கைள உதா«ன5
ெச[Mª@களா? இ9 தவa2ைலயா?

10. ேப#ட� #¢«�: ேல+டா+ க5+mAடL7
பவ@ +ளCைகt ெச]M, அதைன+ பய7ப-
8$9வ9 nக எ_9தா7. ஆனா2 அேதா8
b7/kடC :டா9. ேபAடLகைள அத7
%ற7 W`ைமயாகC MைடC;5 வைகY2, 
அதைன சா@� ெச[வ9ட7 AmVc ெச[%

டP5 ேவg85. ̂ ல மாத இைட-
ெவ_Y2, ேபAடLகைள W`

ைமயாகt ேசாதைன ெச[9, 
அவ&a7 %றைன W`

ைமயாக+ பய7ப 8$95 
வைகY2 தயா@ ெச[
%ட ேவg85. ஆனா2,

இ9 ெதLT%]T95 ஏ7 பல@
இTத ெசய2பாAOைன ேம&
ெகா<வ%2ைல?
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ெதாட@Tத இைணய$ ெதாட@E, இCகால 
வாzCைகY2 அ$%யாவ^ய$ ேதைவ

யாக மாaவ]Mற9.
இத&ெகன அைன வ]5 ேல+ டா+ க5+mA

டைரp5, இைணய இைண+E ெபற ேடAடா
கா@A என அைழCக+ப85 இைணய ^aய
ேமாடcகைளp5 எ8$9C ெகாg8 அைலய
WOயா9. இTத ேதைவைய bைறP ெச[%
டேவ, நமC; Dமா@A ெமாைப2 ேபா7க< 
அ%க அளk2 வT9kAடன. அைனவ]5
வாc;5 வைகY2, பAெஜA kைலYZ5
இைவ Mைட+பதா2, அேநக மCக< இவ&ைற
வாcM+ பய7ப8$த$ ெதாடcM உ<
ளன@. ெப]5பாலான Dமா@A ேபா7க_2 
ஆgAரா[A ஆ+பேரAOc ^Dடேம பய7-
ப8$த+ப8Mற9. அO+பைட ேபா7க_2 s
ேபா@8டR5, அைழ+ECகான பAட7கq
டR5, WகவLக_2 ஒ]வைகயான ேத85
வச%pடR5 மA85 பழM வTத மCக<,
Dமா@A ேபா7க< த]5 நjன வச%கைள
W`ைமயாக$ ெதLT9 ெகா<ளாம2, ;a+
,Aட ^லவ&ைற மA8ேம பய7ப8$% வ]
M7றன@. இத&;C காரண5 ஆgAரா[A 
^Dட5 த]5 வச%க< ;a$95, அவ&ைற
அைம$9 இயC;5 வ{க< ;a$9 அaயாம2
இ]+ப9P5 தா7. இc; அவ&a7 ^ல WC
Mய வச%க< ;a$9+ பா@Cகலா5.

�}வன�கH த�~ �ல ேவ}பா;கH: ecக<
வாcM+ பய7ப8$95 Dமா@A ேபாைன எTத 
b/வன5 தயாL$9 வழcM உ<ள9 எ7ற 
அO+பைடY2 ^ல ேம5ேபாCகான ேவ/
பா8க< இ]Cகலா5. இைவ ெப]5பாZ5,
ெதாடCக %ைர த]5 ெமRCக_2 மA 8ேம
இ]C;5. ம&ற இயCக பய7க< ெபா9வான
தாகேவ இ]C;5. எt.O.^. ம&/5 சா5சc 

ேபா7க_2 அைன$9ேம ஒேர மா%Lயாக$
தர+பAO]C;5. ஆனா2, இTத ேவ/பா
8க< ;a$9 யா]5 கவைல+பட$ ேதைவ
இ2ைல.

உcகqைடய பைழய மாட2 ேபாV2,
அைழ+Eகைள ஏ&ப8$தலா5, ெபறலா5,
ெடCDA ெமேச� அR+பலா5. படc-
கைள எ8Cகலா5, பா@Cகலா5.  ஆனா2,
ஆgAரா[A ^Dட5 ெகாgட ேபாVZ5
இவ&ைற nக ந7றாகP5, %ற7 :O யதாகP5
ேம&ெகா<ளலா5. இ]+,R5 ஒ] ேவ/பா8
உ<ள9. ஆgAரா[A Dமா@A ேபா7 இயC-
க$%7 அO+பைட அவ&a7 அ+_ேகஷ7
கேள. இவ&ைற Apps என அைழCM7றன@.
நா5 ஆgAரா[A ேபாV2 ேம&ெகா<q5
அைன$9 ெசய2பா 8கq5, இTத ஆ+D
எ7ற அ+_ேகஷ7க< வ{தா7 ேம&ெகா<
ள+ப8M7றன. உcக< ேபா7 %ைரY7
(Home Screen) sழாக, ேபா7 ஐகா7 உ<ளதா?
அதைன$ ெதா8cக<. உடேன அைழ+E ஏ&
ப8$9வத&கான %ைர MைடC;5. இதR<
ளாக, அைழ+ Eகைள ஏ&ப8$தலா5, வா[D
ெமY2 இயCகலா5, ecக< ஏ&ப 8$%ய, 
ெப&ற அைழ+ Eக_7 பAOயைலC காணலா5.
WகவLக< பAOய2 MைடC;5. உய@ வைக
ஆgAரா[A ேபா7 எ7றா2, இTத Wக வL
கைள ;`வாக+ ,L$9 அைமCகலா5. பA-
Oயo2 உ<ள எgகைளC ெகாgடவ@க_7
n7 அ�ச2 WகவLகைளp5 ப%T9 ைவC
கலா5.

ெமேச¬ அ23~ வச�: உcக< ேபாைன+
ெபா/$9, இ9 Messages அ2ல9 Messaging
என அைழCக+ப85. நjன ேபா7க_2,
Hangouts அ+_ேகஷVZ5 ெடCDA ெமேச�
ைகயாளலா5. ெமேச�c ஐகான அ`$%C

ஆ!"ரா%" 'மா)" ேபா, பய,பா.க0
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MைடC;5 %ைரY2, ஒ] + ஐகா7 MைடC;5.
இதைன அ`$%னா2, E%ய ெமேச� ஒ7ைற
அைமCகலா5. ெடCDA ெமேச� ஒ7ைற
அR+ப அதைன+ ெப/பவ@ (recipient) ;a$த 
தகவ2க< இ]Cக ேவg85.

கா{டாV#" (contacts): ந5 ெடCDA
ெமேசைஜ+ ெப/பவ@ எg ந5 WகவL+ பA-
Oயo2 இ]C;5. இவ&ao]T9 ெடCDA
ெப/பவL7 எgைண$ ேத@Tெத8$தா2, அ9
தானாக அைமCக+ப85. அ2ல9 E%ய எg-
ைணp5 ைட+ ெச[9 அைமCகலா5. ஏ&க-
னேவ உ<ளவ]C; அR+ப ேவg85 எV2,
WகவLக< பCக$%2 MைடC;5 ேதட2
கAட$%2, kரைல அ`$த, க@ச@ ஒ7/5,
sழாக ைட+ ெச[%ட, ஆ7 DM©7 s ேபா@A
ஒ7/5 MைடC;5. இTத s ேபா@O2 எ`$
9Cகைள ஒhெவா7றாக அைமC;5 ேபாேத,
அTத எ`$9C;Lயவ@க_7 ெபய@+ பAOய2
காAட+ப85. W`ைமயாக அைமC;5 W7
னேர, WகவL பAOயo2 உ<ள, ெடCDA
ெப/பவL7 ெபய@ காAட+ப85. அதைன
ஏ&;5 வைகY2, s ேபா@O2 எgட@ அ`$
%னா2, அவ]Cகான எg இட5 ெப/5. ஒேர 
ெச[%ைய+ பல]C; அR+பP5 இ%2 வச% 
தர+பAO]+பைதC காணலா5.

ேஹா~ "�®.: ேபா7 இயCக$%&;
வ]5ேபா9 நமC;C MைடC;5 DM©7 இ9.
இதைன நா5 ெசA அ+ ெச[%ட ேவg85.
நமC; அ+_ேகஷ7க< (apps) தா7 WCMய5
எ7பதா2, ந5 ேபாV2 உ<ள அைன$9 அ+_
ேகஷ7கைளp5 ெதLT9 ெகா<ள ேவg85.
இத&; “all apps” எ7ற ஐகாைன அ`$தலா5.
அ`$%யPட7 MைடC;5 %ைரைய ேஹா5
DM©7 ஆக ைவ$9C ெகா<ளலா5. இதைன
app drawer எனP5 அைழCM7றன@. அ+_
ேகஷ7 ஒ7ைற இTத$ %ைரY2 அைம$%ட
ேவg85 எ7றா2, அத7 ஐகாV2 kர2 
ைவ$9, அ`$ %யவாேற இ`$9$ %ைரY2
kA8kடலா5. இ+பOேய எ$தைன ேஹா5
DM©7க< ேவg8மானாZ5 ைவ$9C
ெகா<ளலா5. உcக< ேஹா5 DM©V2 உ<ள
அ+_ேகஷ7 ஐகா7, அTத அ+_ேகஷRC
கான ஷா@A கA தா7. ஏேதR5 ஒ] ேஹா5
DM©ைன eCக ேவg85 எV2, அ%2 உ<ள 
ஐகா7க< அைன$ைதp5 eCMkAடா2, அTத
DM©R5 மைறT9k85. அ+_ேகஷ7க<
ஐகா7கைள eCக, அவ&a7 ¡9 kரைல 
ைவ$9 X எ7R5 அைடயாள5 ெகாgட
இட$ைத ேநாCM இ`$ 9kட ேவg85.
இதனா2, அ+_ேகஷ7 உcக< ேபாV2
இ]T9 eCக+படா9. ஷா@A கA மA 8ேம
மைறp5.

L#ெஜ#" (Widgets): அ+_ேகஷ7கqC
கான ஷா@AகA ஐகா7க< மA8n7a,
kAெஜAக< ;a$95 அaT9 ெகா<ள

ேவg85. இதைன interactive tool எ7/5
:றலா5. ஒ] kAெஜA, அ+_ேகஷ7 அ2
ல9 ேசைவ ஒ7a7 ;a+ ,Aட அள kைன+ 
ெப&/+ பய7ப8$த உத PMற9. நா5 ேஹா5
DM©ைன kA8 kலகாமேலேய ேசைவைய+
ெபறலா5. ஆgAரா[A ^Dட$%2, இைவ
நமC; ந5 ேநர$ைத ntச+ப8$9M7றன.
எ8$9C காAடாக, «ேதா�ண bைலையC 
காA85 அ+_ேகஷ7 ஒ7a2, அதைன
அaய W`ைமயாக அதைன இயCகாம2,
;a+,Aட WCMய இட$%7 «ேதா�ண 
bைலைய மA85 அaயலா5. பc; kைல 
தகவ2, காலgடL2 ;a$9 ைவ$ %]C;5
வர இ]C;5 bகzPக<, அgைமY2 வTத
n7 அ�ச2க< ேபா7றைவ kAெஜA
கqCகான எ8$9C காA 8க<. அ+_ேகஷ7
ஷா@AகAகைள இைண+ப9 ேபால, kAெஜA-
8கைளp5 ேத@Tெத8$9, இ`$9, %ைரY2
நா5 k]5E5 இட$%2 அைமCகலா5.  

ைவ Y, ெமாைப� ேட#டா ம|}~ Yற (Wi
Fi, Mobile Data, And More): பைழய ெமாைப2
ேபா7க_2, நமC; அ_Cக+ப85 ெதாட@E
;a$9 நா5 எ9P5 ெச[%ட WOயா9. நமC; 
^Cன2MைடCகாதேபா9,நா5உ<ளஇட$%2
இ]T9 ச&/ kலMt ெச7/ Wய&^Cகலா5. 
ஆனா2, அ9P5 உ/%யாக ^Cனைல$ த]5
எ7/ ெசா2ல WOயா9. ஆனா2, இ+ே பா9
பழCக$%2 உ<ள Dமா@A ேபா7கைள+ 
ெபா/$தவைர, அதைன இைணC;5 ெதா{2 
�Aப5 ;a$9 பல ெசா2லா ட2கைளt சT %C
Mேறா5. ைவ ,, 3�, Eq�$ ம&/5 எ2.
O.O. (WiFi, 3G, Bluetooth, and LTE) என+ பல
ெசா&க< நமC;+ பழCகமாM7றன. இைவ
எ7ன? இைவ எ7ன மா% Lயான இைண+
,ைன நமC;$ த]M7றன?

ைவ Y: இ9 வய@ எ9Pn7a
நமC;, நா5 இ]C;5 இட$ %& ;<
ளாகேவ (local area
connection) MைடC;5
இைண+E. எTத வய@
இைண+E5 இ7a, 
இைணய$ ெதாட@ ,ைன இ9
நமC;$ தரC:Oய9. ெபா9மCக< :85
இடcகளான k8%க<, வxக வளாகcக<,
kமான, ரY2 bைலயcக_2, “இc; ைவ ,
இைண+E இலவசமா[C MைடC;5” எ7ேறா,
“ இTத வளாக5 ைவ , இைண+,2 உ<
ள9” எ7ேறா அakCக+பAO]+பதைனC
காணலா5. jAOZ5 சL, ெபா9வான ெபLய
இடcக_Z5 சL, இTத இைண+,ைன$ தர,
இைணய இைண+E5 அத7 ^Cன2கைள 
பர+,ட, வய@ெலD ெரளAட]5 இ]Tதா2
ேபா95. ந5 Dமா@A ேபாைன, jAO2 உ<ள
ைவ , இைண+,2 எTதkத பயW5 இ7a+
பய7ப8$தலா5. ஆனா2, ெபா9 இடcக_2,  
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7னாAடளk2, த7 வாOCைகயா
ள@க_7 எgxCைக 30 ேகாOைய$
தாgOp<ளதாக, ஏ@ெட2 b/

வன5 அak$9<ள9. ெமாைப2, தைர
வ{ ெதாட@E, O.எD.எ2. ம&/5
O.O.எt ஆMய ,LPக< அைன$%7 வாOC
ைகயாள@க< எgxCைகp5 இ%2 அடCக5.

ஏ@ெட2 த7 ேசைவYைன 1995 ஆ5
ஆg8 ெதாடcMய9. 2009 ஆ5 ஆg8,
இத7 வாOCைகயாள@க< எg xCைக 10
ேகாOயாகP5, 20122, 20 ேகாOயாகP5
உய@Tத9. இ/%யாகC Mைட$த 10 ேகாO+
ேப@, இரg8 ஆg8கqC;5 ;ைறவான
கால$%ேலேய Mைட$9<ளன@.

இT%யாk2 ஏ@ெட2 b/வன$%7 வாOC

ைகயாள@ எgxCைக 20082 6 ேகாOயாக
இ]Tத9. 20092 இ9 10 ேகாO யாக உய@Tத9.
உலக அளk2, அ%க ெமாைப2 சTதாதார@
கைளC ெகாgட b/வனcக_7 பAOயo2,
ஏ@ெட2 நா7காவ9 இட5 ெகாg8<ள9.
«னா ecகலாக, ம&ற நா8கqட7 ஒ+,8
ைகY2, இரgடாவ9 இட$ைத+ ெப& /<
ள9.

ஏ@ெட2 த7 4� அைலவLைச ெதாட@
,ைனt ெச7ற 2012 ஆ5 ஆgO2 இT%
யாk2 ெதாடcMய9. த&ேபா9 14 நகரc
க_2, இTத ேசைவYைன வழcM வ]Mற9.
இT%யாk&; ெவ_ேய, 20 நா8க_2, வாOC
ைகயாள@க< அ%க5 k]5E5 b/ வனமாக
ஏ@ெட2 ெபய@ ெப&/<ள9.

°ìØ¦_ ÄÍ>V>V«ì ¨õèÂçï 30 ¼ïV½

ச&/ கவன$9டேனதா7 பய7ப8$த
ேவg85. ஏென7றா2, உcக<
பய7பாAOைன, அேத இைண+
,ைன+ பய7ப8$95 ம&றவ@கq5
ெதLT9 ெகா<ள WOp5. எனேவ, 
வcMC கணC; ேபா7ற உcக< தV
நப@ தகவ2கைள அ$தைகய இைண+
Eக_2 பய7ப8$தேவ :டா9.

ெபா9வாக, இ$த ைகய ைவ , இைண+
Eக_2 MைடC;5 ^Cன2க<, ெரளAட@
அ]ேக nகP5 ^ற+பாகP5, அைதkA8
kல;5 �ரcக_2 ச&/ ;ைறவான %றR
டR5 MைடC;5.

ெமாைப� ேட#டா: ெமாைப2 ேடAடா அ2
ல9 ேடAடா (Mobile Data or Data) ந5 Dமா@A
ேபாV&; ேசைவ ெச[%85 b/வன5
வழc;5 இைணய இைண+ ,ைன இ9 ;aC
Mற9. அTb/வன5 த]5 இைணய இைண+
,&கான ^Cன2, ^ற+பாகC MைடC;5 இடc
க_2 இதைன ந7; பய7ப8$தலா5. இTத
ெநAெவா@C இைண+E 3�, 4� அ2ல9 எ2.
O.இ. ஆக இ]Cகலா5. 3�, 4� நமC; ெதLT
தைவ தா7. எ2.O.இ. (Long Term Evolution)
எ7ப9 இ+ேபா9 வT %]C;5 அ%ேவக
ெநAெவா@C இைண+பா;5. ;a+பாக ேபா7
ேபா7ற ெமாைப2 சாதனcகqCகான ெதா{2
�Aபமா;5.

�.Y.எ".: இTத வச%, உcக< ெமாைப2
ேபாைன, இhPலM2 அத7 இட$%ைன$ 92
oயமாகC காA85.இத&; இைணய
இைண+E ேதைவ இ2ைல. ைவ , அ2ல9
ெமாைப2 ேடAடாP5 ேதைவ இ2ைல.
எனேவ, எTத இட$%Z5 இதைன+ பய7ப
8$தலா5.

3�³�: ;/Mய �ர$%2 சாதனcகqC

Mைடேய, வய@க< இ2லாம2
இைண+,ைன ஏ&ப8$%, தகவ2
பLமா&ற$%&; உதவC :Oய9. 
இத7 wல5 ஆOேயா ^Cன2கைள, 
jOேயா ம&/5 ,ற ைப2கைள 
பLமாaC ெகா<ளலா5. இத&;
இைணய இைண+ேபா, ெமாைப2 
ேடAடாேவா ேதைவ இ2ைல.

இ+ேபா9 கா@க_2 அைமCக+பA8<ள
ஆOேயா சாத னcகqட7, Eq�$ wல5 ந5
ெமாைப2 ேபா7கைள இைண$9 ேபா7 இ2-
லாம2 ேபசலா5.

ஏேரா Yேள. ேமா#: இTத bைலC;
ேபாைனC ெகாg8 ெச7றா2, நமC; அைழ+-
Eக< வச% 9gOCக+ப85. இைணய
இைண+E MைடCகா9.  ஆனா2, ேபாV2
kைளயாA8Cகைள kைள யாடலா5.
இைசையC ேகAகலா5. kமான+ பயண$%7 
ேபா9 :ட இதைன+ பய7ப8$தலா5.

இ« ஒXெவா� நா�~: ேமேல ெசா7ன
ெநAெவா@C வச%கைள+ பய7ப8$தாத
ேபா9, அவ&ைற பய7ப 8$தா bைலY2 (off)
ைவ$%ட ேவg85. ஏென7றா2, அைவ 
இயCக$%2 இ]C;5ேபா9, ேபAடLY7 சC
%ைய எ8$9C ெகாgேட இ]C;5. Eq�$ 
:ட, பய7ப8$தாத ேபா9, அைணCக+பட 
ேவg85. இ9 nக எ_9. அTத ஐகாைன
ஒ]Wைற ெதாAடா2 இயc;5; இ7ெனா]
Wைற ெதாAடா2 இயCக5 WடCக+ப85. 
இ9 ைவ , இைண+ ,&;5 ெபா]T95.

ம&ற வச%க< ecக< ஏ&க னேவ சாதா ரண
ெமாைப2 ேபாV2 பய7ப8$%யைவ தா7.
ேமேல தர+பA8<ளவ&a2 ஏேதR5 EL ய
k2ைல எ7றா2, இைணய$ைத நாடP5.
bைறய ;a+Eக< MைடC;5.

ப
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ெமாைப2 ேபா7
வ ா c ; ே வ ா @

அைனவ]5, த&ேபா9
Dமா@A ேபா7கைளேய
நா8M7றன@. இவ@க<
பAெஜA kைலY2

D ம ா @ A ேபா7 வச%கைளC ெகாgட
ேபா7கைள எ%@பா@C M7றன@. இவ@க_7
எ%@பா@+,&ேக&ப, ெச2கா7 b/வன5,
அgைமY2 |. 5,999 எ7/ kைலYA8,
E%ய Dமா@A ேபா7 ஒ7ைற அaWக+ப8$
%p<ள9. இத7 ெபய@ Signature Two A500.
இ9 வ@$தக இைணய தளமான +_+ கா@A
b/வன$9டனான ஒ+பT$$%7 sz ெவ_யா
Mp<ள9.

இTத Dமா@A ேபாV7 ^ற+ப5சcகளாக,
5 அc;ல அளkலான ெகபா^Oh டt DM©7
OD,ேள, 1.3 Mகா ெஹ@AD ேவக$%2 
இயc;5 MediaTek MT6572M +ராசச@,
ஆgAரா[A 4.4. MAேகA ஆ+பேரAOc
^Dட5, இரg8 ^5 இயCக5, 5 எ5.,.

%றRட7 +ளா� இைணTத ,7EறC ேகமரா, 
-0.3 எ5.,. %றRட7 W7EறC ேகமரா ஆM-
யவ&ைறC ;a+,டலா5. இத7 தOம7 9.9.
n¡. எைட 147 Mரா5. ரா5 ெமமL 1 �.,.
தர+பA8<ள9. Dேடாேர� ெமமL 8 �.,.
இதைன 32 �.,. வைர உய@$%C ெகா<-
ளலா5. ெநAெவா@C இைண+ ,&; 3�, ைவ
,, Eq�$ ம&/5 �.,.எD. ஆMயைவ தர+
பA8<ளன. 3.5 n¡ ஆOேயா ஜாC ம&/5
எ+.எ5. ேரOேயா இயc;M7றன. இத7
ேபAடL 2000 mAh %ற7 ெகாgட9. 

க]+E ம&/5 ெவ<ைள வgணcக_2 
இ9 MைடCMற9. இதRட7 இலவசமாக
+_+ கவ@ ஒ7/ தர+ப8Mற9. ெச7ற வார5
Wத2 +_+ கா@A இைணய தள$%2 k&ப-
ைனC; உ<ள9.

இTத மாட2 ெமாைப2 ேபா7, ஏ&க
னேவ k&பைனY2 உ<ள ெஸ7ேபா7 4,
ேமாAேடா இ ஆMய ெமாைப2 ேபா7கேளா8
k&பைனY2 ேபாAOY85 என ெச2கா7
b/வன இயC;ந@ Wர_ ெதL k$9<ளா@.

ப!ெஜ! %ைல()

ெச3கா, 45ேன7ச) ெமாைப3

அ8$9 ஒ] Eயைல ஏ&ப8$த+ ேபா;5
ஐேபா7 6 ;a$9 பல வதT%க< வT9

ெகாg8<ளன. இவ&a2 பல உgைமயா
கேவ இ]C;5 எ7/5 ந5ப+ப 8Mற9.
ஆ+,< b/வன$%&; ேபா7கைள$ தயா
L$9C ெகா8C;5 b/வ7cக _ட5, 7 Wத2
8 ேகாO ேபா7க< வைர தயாLCகt ெசா2
op<ளதாக ஒ] தகவ2 ப$%LCைகக_2
க^T9<ள9. இTத எgxCைக மA8ம2ல,
ே ப ா V7 %ைரp5 ெபLதாக இ]C;5

எ7/5 எ%@பா@Cக+

ப8Mற9. kைரk2 ெவ_ வர இ]C;5
இTத ேபாV7 %ைர 4.7 ம&/5 5.5. அc-
;ல அளk2 இ]C;5. Oச5ப ]C;< இTத 
8 ேகாO ேபா7க< தயாLCக+பட ேவg85
எனP5 ஆ+,< ேகA8C ெகாg8<ள9.

ெச7ற ஐேபா7 5 எD ம&/5 5^ ேபா7க<
5 ம&/5 6 ேகாO எ7ற எgxCைகY2 தா7
தயாLCக+பA8 வழcக+பAடன. த&ேபா9
இTத எgxCைக உய@$த+பAட9, ஆ+,<
த7 E%ய ேபாV2 ெகாg8<ள ந5,C
ைகையC காA8Mற9.

ஆ2YH �}வன��.

ஐேபாA 6
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GைபD ©ெட[2 b/வன5 அgைமY2
Stellar 520 ம&/5 Stellar 526 எ7ற ெபய@

க_2, இ] Dமா@A ேபா7கைள k&பைனC;
அaWக+ப8$%p<ள9. இரgOZ5 5 அc
;ல எt.O. OD,ேள காA85 ெகபா^Oh
டt DM©7 உ<ள9. ஆ+பேரAOc ^Dட5
ஆgAரா[A 4.4. MAேகA.

Dெட2லா@ 520 ெமாைப2 ேபாV2 
1.3 Mகா ெஹ@AD ேவக5 ெகாgட +ராசச@,
8 எ5.,. %ற7 ெகாgட, எ2.இ.O. +ளா�
ெகாgட ேகமரா, 2 எ5.,. %ற7 ெகாgட W7
EறC ேகமரா, இரg8 ^5, எ+.எ5. ேரOேயா,
3.5 n¡ ஆOேயா ஜாC ஆMயைவ இயc;
M7றன. இத7 ரா5 ெமமL 1 �.,. Dேடாேர�
ெமமL 4 �.,. இதைன 32 �.,. வைர
அ%க+ப8$தலா5. ெநAெவா@C இைண+
,&; 3�, ைவ ,, Eq�$ 4.0 ம&/5
�.,.எD. ெதா{2 �Aபcக< இைணCக+
பA8<ளன. இத7 ேபAடL 2,000 mAh %ற7
ெகாgட9.

Dெட2லா@ 5262, 1.5 Mகா ெஹ@AD
ேவக5 ெகாgட +ராசச@ தர+பA 8<
ள9. 8 எ5.,. %ற7 ெகாgட, எ2.இ.O.
+ளா� ெகாgட ேகமரா, 3.2 எ5.,. %ற7
ெகாgட W7EறC ேகமரா, இரg8 ^5, எ+.
எ5. ேரOேயா, 3.5 n¡ ஆOேயா ஜாC ஆM-
யைவ இயc;M7றன. இத7 தOம7 8.3
n¡. எைட 162 Mரா5. இத7 ரா5 ெமமL 1
�.,. Dேடாேர� ெமமL 8 �.,. இதைன 32
�.,. வைர அ%க+ப8$தலா5. ெநAெவா@C
இைண+,&; 3�, ைவ ,, Eq�$ 4.0 ம&/5 
�.,.எD. ெதா{2 �Aபcக< இைணCக+பA-
8<ளன. இத7 ேபAடL 2,500 mAh %ற7
ெகாgட9.

DைபD Dெட2லா@ 520 ெமாைப2 ேபா7 
க]+E, ம�ச< ம&/5 ^க+E வgணcக_2 
MைடCM7றன. இத7 அ%க பAச kைல |.
8,999. Dெட2லா@ 526 ெவ<ைள ம&/5 
^2வ@ வgணcக_2 MைடCMற9. இத7
அ%கபAச kைல |.11,499.

7றமாத5அakCக+பAடேசாVb/
வன$%7 E%ய எCD´Lயா O3

எ7ற ெமாைப2 ேபா7, |.27,990 என
kைலYட+பA8 k&பைனC; அaWக+
ப8$த+பA8<ள9. 1280 x 720 ,Cெஸ2
அட@$%pட7 :Oய 5.3 அc;ல %ைர
இத7 ^ற+ப5சமா;5. இ%2, 1.4 Mகா 
ெஹ@AD ேவக$%2 இயc;5 ;வா2கா5
;வாA ேகா@ Dநா+ Aேரக7 400 ^+
இைணCக+பA8<ள9.

இத7 ஆ+பேரAOc ^Dட5 ஆgAரா[A
4.4. (MAேகA).இத7ேகமரா8ெமகா,Cெஸ2
%ற7 ெகாgட9. இ%2 ேசாVY7 Eகzெப&ற 
எCDமா@ ஆ@.எD. ெச7சா@ உ<ள9. 
எ2.இ.O. +ளா� இைணCக+பA8<ள9. 

jOேயா ப%P5 அ%க %ற7 ெகாgடதாக 
உ<ள9. W7Eறமாக 1.1. எ5.,. %ற7

ெகாgட ேகமரா இயc;Mற9.
இத7 ரா5 ெமமL 1 �.,. Dேடாேர�

ெமமL 8 �.,. இதைன 32 �., வைர அ%க+
ப8$தலா5. ெநAெவா@C இைண+,&;
4�, 3�, ைவ ,, Eq�$ 4.0, �.,.எD., 
எ7.எ+.^. ஆMய ெதா{2 �Aபcக< 
இயc;M7றன. இத7 தOம7 7 n¡.
இதைனt �&a DெடY7ெலD D¶2 ,ேர5 
தர+பA8<ள9.பவ@பAட7அZnVய$தா2
ஆன9. 5.3 அகல$ %ைரpட7 :Oய
Dமா@A ேபா7க_2, இ9ேவ ;ைறTத 
தOம7 ெகாgட9 என ேசாV b/வன5
அak$9<ள9.

இ%2 உ<ள ேபAடL 2,500 mAh %ற7 
ெகாgட9. இTத ேபா7 க]+E, ெவ<ைள 
ம&/5 ப`+E வgணcக_2 MைடCMற9. 
இத7 அ%க பAச kைல |.27,900. 

GைபG
Gெட<லா2

Gமா25
ேபாAக.

ேசா9 எ5';<யா =3 ெமாைப3 ேபா, ெவ@A.
ெச
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ெப2சன<
EேரC

ைமடா)ெம2%3 ேபா6ட76 நா! ஒேர ேபா6-
ட76 அைன>@ ைப6கைளB! ைவ"ப@ நம(
)>தாD Eரம! த'! ேவைலயா)!. ஒHெவா'
IைறB! ேபா6ட76 ேமK! LM! ெசDO ைப6
கைள> ேதட ேவ2P!. QRகS )T"UP!
வைகV6, ந! பX ெசய6பா% YZேகZப @ைண
ேபா6ட\கைள உ'வா(^, அவZT6 ேசH ெச_-
வ@ ந! ேநர>ைத `aச"பP>@!.

ேக. உமா ரா´, 3�µேச�.
ஒேர ைபைல" பல ெபய\கb6 ைவ>+'"ப@
ேதைவயZற ஒDOதாD. இ'" Ud!, ஏேதd! ஒ'
காரண>+Zகாக, அHவாO உ'வா()^ேறா!.
ஆனா6, UD நாb6 அவZைறa ச7 ெச_+ட
மறg@ ேபா^ேறா!. இgத Uரaைனைய நDறாக 
எM+, Q(க ேவ2Yய ைப6கைள Q( )வ@ எHவ
ளi I(^ய! எDபதைன நD) jள(^ இ'(^
k\கS.

எ.. உமM த~Y, காைரVகா�.
Y'()a ெசாZகS தள>+6, இDைறய க!"
$%ட\ உல^6, இைளஞ\களா6 பயDபP>
த"பP! m'()a ெசாZகn! இ'()! எDO
எ+\பா\>ேதD. இ6ைல. யாேரd! இவZைற> 
தoயாக> ெதா)>@ அைம(கலா!.

எ". மால�, க2ப¶M.
Gமா\% ேபாDகS எ"பY p.U.எ3. qல! வr 
கா%P^Dறன எDப@ )T>@ தoேய ஒ' க%
Pைர எMதi!. QRகS தg@Sள ெசDசா\கS
)T>த அைன>@ தகவ6கn! `கi! பயdS
ளைவேய. p.U.எ3. )T>@ m'(கமாகேவ தg+
'"பதா6, ேமேல ெசாDன ேவ2 PேகாS. அP>த
வார! இதைன எ+\பா\(^ேறD.

கா. பர��மாM, பழ«.
தD ம(கS எ2X(ைகைய ஒ' ேகடயமாக(
ெகா2P, sன அரm ைம(ேராசா"% tOவன>
+ைன" பயIO>@^ற@. j2ேடா3 8 மZO!

ஆv3 ெதா)"*கைள ேவ2டா! எDO அgநா%P
அரm தg@Sள அTj"*கS இதைனேய கா%P
^Dறன. இ'"Ud!, ைம(ே ராசா"%, தாD ஒ'
வ\>தக tOவன! எDற IைறV6, இgத `ர%ட6-
கைள நயமாகa சg +>@ தD ேநா(க>ைத tைற
ேவZT( ெகாSn! என எ+\பா\(கலா!.

ேத. ெப. கZதம., ம�ைர.

Z2ேடா3 7 பயDபP>+, j2ேடா3 8 மாT
யவ\கn(ெகன *+ய ப)+ ஒDO ெதாடR^,
tைறய Y"3கைள> தரi!. ேகSj – ப+6
ப)+V6 வாரா வார! இ@ )T>த tைறய 
ேகSjகS வ'^Dறனேவ.

கா. கேண�, �வகா�.

[க" பயdSள க%Pைர “ைவர3 தா()தைல(
கா%P! tகxiகS”. ந!ைம அTயாமேலேய, ந!
க!"$%ட76 தR^, EDன EDன அamO>த6
கைள, மாZறRகைள Iதy6 கா%P! ைவர3
கைள, நா! Iதyேலேய ெத7g@ ெகா2டா6,
பா+"UD jைளiகS )ைறவாகேவ இ'()!.
எ+\ நடவY(ைக எP"ப@! எbதா)!. அgத
வைகV6, QRகS m%Y( கா%YBSள அைன>@!,
பயனாள\கS அைன வ'! அdபவ"ப%ட மZO!
ேகSj" ப%டைவேய. ெதbவாகi! ேகா\ைவயா  
கi! எP>@> தgதைம() நDT.

ேபரா. ெச. மா´Vக ரா¬, ம�ைர.

இ"ேபாெத6லா!, Uரiச\ எ(3டDஷDகS
மZO! {6பா\கS எDற ேபா\ைவV6 ைவர3கS 
அ6ல@ மா6ேவ\கS ந! க!"$%ட76 |ைழ வ@ 
வாY(ைகயா^j%ட@. நா! ஆ\வ>+6 ேமZ
ெகாSn! தவOகS இவZைற அdம+(^Dறன.
இவZTD ெசய6பாPகS )T>@ QRகS ெகாP>
@Sள எaச7(ைககS ~Z O() ~O உ2ைமேய. 
எM+யவ'() நDT.

எ..ேகா�ல~, ெச.ைன.

ெப2சன<
EேரC
ெப2சன<
EேரC
ெப2சன<
EேரC
ெப2சன<ெப2சன<ெப2சன<
EேரCEேரCEேரC
ெப2சன<
EேரC
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ேகSj: E.Y. மZO! Y.j.Y(கb6, ப+ ய"பP! 
பளபள"பான ப(க>+6 3^ரா%a எ@i! ஏZபட(
�டா@ எDO!, மZற ப(க>+6 அgத அளjZ)
பா@கா"* ேதைவ இ6ைல எDO! ெசா6^D
றன\. இ+6 எ+6 ஆப>@ `க அ+க!? அதா வ@
எgத" ப(க! 3^ரா%a ஏZப%டா6, ப+ய"ப%ட
ேட%டா ெக%Pjட வா_"*2P.

எ.. ¸M��வாச., ேகாைவ.
ப%2: ந2ல ேக<k. பல]C;, இ+ேபா9

தர+ப85 ப%2 ந2ல பO+ ,ைனைய$ த]5.
பளபள+பான பCக$ைதC காAOZ5, தைல+E
அ2ல9 பட5 அt^ட+பAட ேவ/ பCக$%2
DMராAt ஏ&ப8வ9தா7 அ%க பா%+ைப
உg8 பgi5. ேல,< ஒAட+ப85 பC
க$%7 sழாக, nக ெம2oய அZnVய ·t
^ைன அ8$ேத ேடAடா ப%ய+ப8Mற9.
எனேவ இ%2 DMராAt ஏ&பAடா2, சL ெச[
%ட WOயா9. பளபளC;5 பCக$%2 ஏ&ப85
ேகா8கைளC :ட சL ெச[%டலா5. இ%2
WOயா9. எனேவ ேம&Eற5, szEற5 என 
இ] பCக$%Z5 sற2க< இ2லாம2 பா@$9C
ெகா<வேத ந2ல9.

ேகSj: QRகS எM@! க%Pைரகb6, ஆ"ப
ேர%YR E3ட!, ஆ2%Y ைவர3 ெதா)"*
கைள அ"ேட% ெச_@ ைவ(க ேவ2P!. க!"
$%ட7D பா@கா"UZ) இ@ அவEய! எDO
�TBS�\கS. நாD j2ேடா3 8.1 E3ட!

ைவ>@SேளD. j2ேடா3 8.1.1. வg @Sள தாக" 
பY>ேதD. ஆனா6, அ"ேட% ெசDறா6, ெச_+ட
IYயj6ைல. ஏD? அதZகான வr எDன?

கா. இள~ப��, ெச.ைன.
ப%2:க5+mAடைர இயCM, அத7 ெமAேரா 

DM©7 %ைரY2 “check updates” எ7/ ைட+ 
ெச[%டP5. அ2ல9, ெடDCடா+ bைலY2,
Search Charm எ7பதைன$ %றCகP5. “check
updates” எ7/ ைட+ ெச[%டP5. ஐகா7 ¡9
தAடP5. Update ம&/5 recovery %றCக+
ப85. check now எ7ப%2 தAடP5. இ+
ேபா9 kgேடாD ஏேதR5 அ+ேடA ெச[-
%ட ேவg8மா எ7/ உcக< க5+ mAடைர 
ேசாதைன ெச[%85. ecக< உcக< ^D
ட$%2 Automatic Update இயcMய bைலY2
அைம$%]Tதா2, அைன$9 அ+ேடA ைப2
கq5 இயCக+பA8, அைன$95 அ+ேடA
ஆM இ]C;5. Update history எ7ப%2
M_C ெச[தா2, எTத அ+ேடA ைப2க< ஏ&-
கனேவ இ7Dடா2 ெச[ய+பA8<ளன எ7ற
பAOய2 MைடC;5. இ%2 உcக< சTேதக5 
�@T9k85.

ேகSj: *+யதாக வாR^ய ேல" டா" க!"$%
ட76 j2ேடா3 8 ஆ"பேர%YR E3ட! உS
ள@. ெதாP+ைர இ6லாம6, மi3 மZO! L
ேபா\% ெகா2P பயDபP>+ வ'^ேறD. இ+6
க!"$%டைர ஷ% டi2 ெச_ +ட எbதான வr 
எDன? ஏZகனேவ நாD j2ேடா3 7 பயDபP>+
வgேதD. அ+6 உSள@ ேபால 3டா\% ெமd 
இ+6 மைற>@ ைவ>@ தர"ப%PSளதா? 3டா\% 

ேக.Z – ப(<
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ெமd ெபற வr எDன?

எ.. தமய��, 3�µேச�.
ப%2: E%ய ஆ+பேரAOc ^Dட5 எ7

பதா2 மA8ம2ல; kgேடாD 8 ^Dட5 பல
E%ய வ{க_2 ^ல சாதாரணமான ெசய2பா
8கைளC :ட மா&a உ<ள9. எனேவ தா7
இTத$ த8மா&ற5. ஆனா2, பழMkAடா2
எ2லா5 சLயாMk85. kgேடாD 8 ^D
ட$%2 Power options பAட7 சா@5D பாL2
(Charms Bar) உ<ள ெசAOcD (Settings) உ<
ளாக அைமT9<ள9. இதைன உcக< மP-
Hைன, %ைரY7 ேம2 அ2ல9 sz வல9 
wைலY2 ெகாg8 ெச7/ ெபறலா5.
ெசAOcD ,Lkைன$ %றCக, kgேடாD
ேலாேகா “O” sYைன spட7 இைண$9 இயC-
கலா5. இc; உcகqC; ^Dட5 WO$9
ைவCக ஆ+ஷ7க< தர+ப85.

அ8$9, உcக< kgேடாD 7 k]+ப$
%&; வ]ேவா5. ecக< ;a+,8வ9 ேபால
Dடா@A ெமR மைற$9 ைவCக+படk2ைல.
எனேவ த@A பா@AO wல5 அதைன அைம$9C
ெகா<ளலா5. அ%2 Mைட$த9 ேபால,
Dடா@A ெமR ேவg85 எV2, இலவச
மாகC MைடC;5 EேராMரா5க_2 ஒ7ைற+
பய7ப8$தலா5. www.classicshell.net எ7ற
WகவLY2 உ<ள தள$%2 MைடC;5 Classic
Shell எ7ற EேராMரா5 அ2ல9 www.areaguard.
com எ7ற WகவLY2 உ<ள StartW8 எ7ற
EேராMரா5 Dடா@A ெமRkைன$ த]5.

இ7ெனா] வ{p5 உ<ள9. க5+ mAடL2
உ<ள பவ@ பAடைனt ^a9 ேநர5, ஐT9
kநாOக<, அ`$%யவா/ இ]Tதா2, க5+
mAட@ ^Dட5 ஆ+ ஆ;5. ஆனா2, அத&;
W7னா2, kgேடாD எCD Eேளார@ உAபட,
அைன$9 EேராMரா5கைளp5 ேசh ெச[9
wO WO$9 ைவ$%]Cக ேவg85.

ேகSj: எD oட! உSள க!" $%ட76
j2ேடா3 7 இயR)^ற@. இதD டா3( பா76
இ'()! கYகார! அ'ேக, அDைறய நாbD 
ெபய\ வரேவ2P! எDறா6 எDன ெச_+ட
ேவ2P!? எP>@( கா%டாக, Wednesday, July 
9 என ேவ2P! எDறா6, எ"பY ெச% ெச_+ட
ேவ2P!?

கா. தாமைரµ ெச�L, காைரVகா�.
ப%2: ஏ&கனேவ மாறா bைலY2 அhவா/

தாேன இ]T%]Cக ேவg85. பரவாY2ைல
அைம$9kடலா5. Wதo2 Control Panel ெச2
லP5. அ8$9, Region and Language ,Lk2
“Additional Settings எ7ப%2 M_C ெச[தா2,
Customize Format எ7/ ஒ] kgேடா
MைடC;5. இ%2 Date எ7ற ேட+,2 M_C
ெச[%டP5. இc; ecக< எTத மா%L பா@
மAO2 ேத%, Mழைம இ]Cக ேவg85 என 
k]5EMª@கேளா, அேத ேபால அைம$%ட
அைன$9 ஆ+ஷ7கq5 தர+பAO]C;5.
ேதைவயானைத$ ேத@Tெத8$9 அைமC-
கலா5. உcக< k]+ப$%&காக, ecக< ேத@T
ெத8Cக ேவgOய ஆ+ஷ7 “dddd, MMMM, 
dd” ஆ;5.

ேகSj: எDoட! ேவ\% 2007 உSள@. இ+6 
ெஹ6" ப%டD எ"1 அM>+னா6, இைணய 
இைண"U6 ஆDைலD உதj( )T" *கS ம%
Pேம ^ைட()! எDப@ ேபாDற ெச_+ ^ைட(-
^ற@. அ"பYயானா6, ஆ" ைலD உதj( )T"
*கS இo ^ைட(காதா? ^ைட(க ேவ2P! 
எDறா6, எDன மாZறRகS ெச_+ட ேவ2P!?

�.Lஜய ேமாக., �{;Vக�.
ப%2: ேவ@A EேராMரா5 த]5 உதkC

;a+Eகைள+ ெபா/$தவைர, இைணய$
%o]T95, இ2லாம2 ஆ+ ைலVZ5,
;a+Eகைள$ த]5. உcக< க5+mAடL2
இ9 சLயாக ெசA ெச[ய+ப டk2ைல எ7/
bைனCMேற7. சL ெச[%ட szCகgட ெசய2-

பா8கைள ேம&ெகா<ளP5.

1. Wதo2 எ+1 sைய அ`$தP5. ேவ@A 
இ+ேபா9 ேவ@A ெஹ2+ (Word Help) 
டயலாC பாCைஸC காA85.  

2. அ8$9 sழாக உ<ள Connected to Office
Online எ7ப%2 M_C ெச[ %டP5.

3. ெதாட@T9 Show Content Only From this 
Computer எ7ப%2 M_C ெச[%டP5.
இ+ேபா9 அ%2 காAட+ப85 DேடAடD 
பா@ Offline எனC காA85.
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இTத மா&றcகைள ஏ&ப8$% ெஹ2+ ^DA$
%ைன ecக< k]5E5 வைகY2 பய7ப8$
தலா5.

ேகSj: sனாj6 ($ ($ ச\a தள! ஒDO `கi!
Uரபலமானதாகi!, ேதட6 வrகn()> �\i
த'வதாகi! பY>ேதD. இதைன இைணய>+6
அ�க இயலj6ைல. அதD இைணய Iகவ7
தரi!. அ@ பZTய ETய )T"*! தரi!. நா!
பயDபP>த IYBமா?

எ.. ச���, ¼L��3�½M.
ப%2: ecக< ;a+,85 தள5 «னாk2 

,ரபலமான9. இ9 ஒ] தகவ2 கள�^ய
தள5 ம&/5 ேதட2 தளமா;5. இத7 Wக
வL http://www.qq.com/. (இைண$9<ள
பட$%ைன+ பா@CகP5.) இதைன Tancent
எ7ற «ன b/வன5 உ]வாCM தT 9<ள9.
இ7DடgA ெமேச� த]வ%2, இ9 Wத2

bைலY2 உ<ள9. 70 ேகாOC;5 ேம&பAட
வ@க< இதைன$ ெதாட@T9 பய7ப8$% வ]
M7றன@. இதைன ecகq5 பய7ப8$தலா5.
ஆனா2, அைன$95 «ன ெமா{Y2 இ]C;5.
அதைன :;< wல5 ஆcMல$%2 ெமா{
ெபய@$95 பா@Cகலா5. நா7 தn{Z5
ெமா{ ெபய@$9+ பா@$ேத7. இைண$ 9<ள

படcகைள+ பா@CகP5.

ேகSj: ேவ\% 2007 பயDபP>+ வ'^ேறD.
இ+6 அைம(க"பP! டா) ெம2%கb6, 
எD tOவன>+D ெபயைர வா%ட\மா\( ஆக
இைண(க j'!*^ேறD. இதZகான ெச%YR3
அைம"* வrகைள( �றi!.

-ேக. உதய�மாM, ேகாைவ.
ப%2: ந2ல ேக<k. ேவ@A டா;

ெமgAO2 வாAட@மா@C அைம+ப த&கான 
வ{Wைறக< எ_9 எ7றாZ5, பல@ இTத
ந2ல வச%ைய+ பய7ப8$9வ%2ைல.

வாAட@மா@C அைமCக  மாறா bைலY2,
^ல வ{கைளC ெகாgO]TதாZ5, ந5
k]+ப+பOp5 இதைன அைமCகலா5. நா5 
k]5E5 ெடCDA, எ`$9], வgண5 என 
எதைன ேவg8மானாZ5 மா&a அைமC
கலா5.

1. L+பV2, “Page Layout” எ7ற ேட+,2
M_C ெச[%டP5.

2. “Page Background” ;|+,2 “Watermark” 
எ7ற கAடைளY2 M_C ெச[%டP5.
இc; மாறா bைலY2 “CONFIDENTIAL
1”, “DO NOT COPY”, or “URGENT 1” ஆMய
வாAட@மா@C அைட யாளcக< MைடC;5. 
இ%2 ஒ7ைற ecக< k]5,னா2 ேத@T-
ெத8Cகலா5. அ2ல9, “Custom Watermark”
எ7ற பAடV2 M_C ெச[%டP5. இ+
ேபா9 “Printed Watermark” எ7ற டயலாC
பாCD MைடC;5.

இc; பலkத ஆ+ஷ7க< MைடC;5. 
இவ&a2 ecக< k]5E5 வைகY2 உ<-
ளைத$ ேத@Tெத8Cகலா5.

“No watermark” ேத@Tெத8$தா2, அ+ேபா
ைதய வாAட@மா@C eCக+ப85. இேத ெசய2-

பாAOைன, L+பV2 உ<ள “Remove
Watermark” எ7ற ஆ+ஷைன$ ேத@Tெத
8+பத7 wலW5 ேம&ெகா<ளலா5. 

உcக< b/ வன+ பட5 ஒ7ைற 
வாAட@மா@Cகாக அைமCக k]5-

,னா2, “Select Picture” எ7ற பAடைன$
ேத@Tெத8CகP5. பட$%7 அளைவ,
k]+ப+பO மா&a அைமCக, “Scale”
எ7ப%2 M_C ெச[%டP5. ேத@T
ெத8$தா2, ெடCDAைட வாA
ட@மா@Cகாக அைமCகலா5. “Text”
எ7பைத அ8$9 ecக< k]5E5
ெடCDAைட அைமCக ேவg85.
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