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வாசக$கேள.... க'()*ட$ 3ா4க5
உ!க# ேக#&, ச(ேதக*, க+-.கைள

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

க*3ABடC மலE6 இ:2* எ:ன
தகவ6க# ேவJK* எ:ற உ!கM:
எ9CபாC3ைபO* எP.!க#.

க*3ABடC ெதாடCபான Rா6 ‘ST’Uக# 8<-.
மலE6 ெவM5ட 2 =ர9கைள அ23ப?*.

Rா6க# மXY* ‘ST’Uக# ௨௦௧௪ ஏ3ர6 மாத-9X8 
_: ெவMயாa5+UகUbடா.. Rா6க# மXY*
‘ST’Uகைள உ+வாUaயவC, ெவM5BடவC, 
aைடU8* இட!க#, &ைல ஆaயவXைறU கBடாய* 
8<3=டேவJK*.

எ7 ேப9:; அ;க=>* ரக@யமானதா?

ஐE 4 ஒGவ$ அ க இைணய( பய7பாK

இE யாL4 இைணய' எEத அளL4?

ப;க' 6

ப;க' 11

ப;க' 8

உ
I

ேள

நா இைணய&'( பா+&,- ெச(0 
தள3க5 67&த தகவ(க5, நா பய;

ப<&, =ர?ச+ ெதா6@Aகளா( ப'ய@
ப<B;றன. இ, 67&, F;A வாGHைகயா
ள+க5 எ'+@A ெதKL&த ேபா,, இNத =ர?
ச+க5, இNத தட3க5 எ,? இ(லாத தQ நப+
பய;பாRGைனH (Private browsing) ெகாS<
வNதன. இNத வைகT( இைணய&'( உலா
வVைகT(, நா பா+&த தள3க5, தரLறHக 
ெசWத ேகா@Aக5 67&த 6HB ைப(க5
எ,? உVவாHக@படாம( இVH6 .

ெப+சன( க @YRட+கZ( இNத ஏ\பாR
Gைன =ர?ச+க5 தN,5ளன. அ@பGயானா(,
ெமாைப( சாதன3கZ(, நா  பய;ப <&, 
ெமாைப( ேபா;க5 ம\^ ேட@ளR =._.H
கZ( இNத வச' Bைடயாதா? எ;ற  ேக5L
ந மன'( எa . ெமாைப( சாத ன3கZ0 ,
இNத =ைரேவR =ர?_3 வச' _ல =ர?ச+
களா( வழ3க@பR<5ள,. ஆSRராWR
_dட பய;ப<&த@ப< ெமாைப( 
சாதன3கZ( இNத வச' எ@பG நமH6& தர@
பR<5ள, எ;^ இ36 காணலா .

ெமாைப& சாதன*க,&

தட' அைமயாத இைணய'
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ஆSRராWR சாதன3கZ( இய36 

e65 6ேரா , பய+பாHd ம\^ டா(=;
=ர?ச+கZ( இNத =ைரேவR =ர?_3
எ@பG பய;ப<&,வ, எ;^ பா+Hகலா .

அ&,ட;, ெமாைப( சாதன3கZ(,
=ைரேவR =ர?_3 வfகgHெகன வGவ
ைமHக@பR< BைடH6 டா(=; hேரா
ம\^ இ;=ர?ச+கZ( (Dolphin Zero ம\^ 
InBrowser) இNத வச'ைய எ@பG@ பய;
ப<&,வ, என@ பா+Hகலா .

KLI LேராM
e65 6ேரா =ர?சK(, தட அ7யா

இைணய@ பய;பாRG\6 “Incognito”

iைலT( ஒV ேட@ 'றHக@பட ேவS< .
இத\6, ெநR< வாHB( அைமNத ேகாRG(
k;^ A5Zக5 அைமN,5ள ெமl பR
டைன& ெதாட? . mழாக LKn  பR Gயo(,
“New incognito tab” எ;l இட&'(
ெதாRடா(, இNத தட அ7யா@ பய;பாR
G\கான ேட@ 'றHக@ப< . ஏ\க னேவ
'றHக@பRட ேட@கgH6@ ப'லாக, A'ய
Incognito ேட@ 'றHக@ப< . e<தலாக ஐகா;
ஒ;^ BைடH6 . =ர?ச+ LSேடாL;
இட, ேம(Aற kைலT(, ரக_ய ேபாqd
ேபா;ற ேதா\ற ெகாSடவK; பட 
ெகாSட ஐகா; இVH6 .

8<34: இ;ெனாV incognito ேட@ 'றH
க@பட ேவS< எQ(, அ@ேபா ைதய ேட@
=\6 வல,Aற உ5ள _7ய ேட@=ைன&
ெதாட? . இNத தQ கா@A iைலT( இVN,
LலB வழHகமான iைலH6 மாற, அைன&,  
incognito ேட@கைளn kட? . rS< 
வழHகமான iைலT( s3க5 பா+&,H ெகாS
GVNத இைணயதள3கgHகான ேட@க5 காR
ட@ப< .

பய&பா!;
இ'( தQ iைலT( இைணய உலா வர, 

Private tab ஒ;^ 'றHக@பட ேவS< . =ர
?ச+ LSேடாL; வல, kைலT(, உ5ள 
ெமl பRடQ( (ெநR< வாHB( அைமNத 
ேகாRG( k;^ A5Zக5) ெதாட? . =;ன+
BைடH6 mv LK பRGயo(, “New Private
Tab” எ;பைத& ெதாட? .

ஒV A'ய “Private Browsing” காRட@ப< .
ஏ\கனேவ 'றN, பய;பாRG( இVNத வழH
கமான ேட@க5 இVHகா,. ெதாட+N, தQ
iைல Private tab 'றHக ேவS< என LV 
=னாேலா அ(ல, ேட@கைள kட ேவS< 
என LV =னாேலா, இட, ேம( kைலT(
உ5ள ேட@ ஐகாைன& ெதாட? .

இ@ேபா, =ர?சK; இட, Aற ஒV
=K? 'றHக@ப< . இ'( =ைரேவR =ர-
?_3 iைலT( 'றHக@பRட ேட@க5 _7ய 
அளL( காRட@ப< . இNத =KL; ேமலாக,
k;^ ஐகா;க5 இV@பதைனH காணலா .
தQ iைலT( இVHைகT(, kட@பRட 
ஐகா;க5 mழாக ேகா< தர@பR GVH6 .
தQ iைல ேட@கைள kடாம(, வழHக மான
இைணய உலா iைலH6- ெச(ல LV -
=னா(, இட, =KL( ேமலாக உ5ள ஐகா;-
கZ(, இட, kைலT( உ5ள ஐகாைன& 
ெதாட? .

தQ நப+ iைலT( ேம0 ஒV ேட@ 'றH
க@பட LV  =னா(, இட, =KL(, mழாக 
உ5ள eRட( (plus sign) அைடயாள&ைத& 
ெதாட? . இ36 உ5ள _7ய ஐகா; மைறH-
க@பRட iைலT( காRட@ப< . இ, s3க5 
தQ iைலT( =ர?சைர@ பய;ப<&'H
ெகாSGVHBw+க5 எ;பைதH 67HBற,.

8<34: தQiைலT( கS< ெகாS
GVH6 தள3கgH கான
அைன&, ேட@க

ை ள n  
s3க5 kG
L R ட ா ( ,
s 3 க 5
த ா ன ா
க ே வ ,
பைழய, வழH
கமான =ர
?_3 ேட@
க g H 6
' V  A
x+க5.
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டாNO0 OரPச&
டா(=; =ர?சK( தQ iைலT( இைண

யதள3கைள& 'றHக LV =னா(,
தQயாக private browsing ேட@
கைள& 'றHக ேவSGய
'(ைல. இத\6@ ப'லாக,
“Private Mode” எ;பதைன
இயHக ேவSGய'VH6 .
இ,, s3க5 டா(=; =ர
?சK kG ெவZேய^ 
ேபா,, உடேன தானா
கேவ உ3கgைடய
=ர?_3 ydடK, 6HB
ைப(க5, பG வ3கgH
கான ேடRடா ஆBய
வ\ைற sH6Bற,.

“Private Mode” 
iைலH6- ெச(ல,
டா(=; =ர?ச+

LSேடாL(, இட, mழாக
உ5ள kைலT( தர@பR<5ள டா(=;
ஐகாைன& ெதாட? . ெதாட+N, ெமl பR-
டைன& ெதாட? . இ, அ36 BைடH6  
k;^ பRட;கZ( mழாக அைமN'VH6 .
அ<&, z( பா+ ஒ;^ ேமலாக எa . இ'( 
BைடH6 “Settings” பRடைன& ெதாட? .
இ@ேபா, BைடH6 ெசRG3d LS
ேடாL(, mழாக d6ேரா( ெசW, ெச;^,
“Privacy & Personal Data” எ;பைத& ெதாட? .

இ@ேபா, Bைட&,5ள “Privacy & Personal
Data” எ;ற LSேடாL(, “Private Mode” எ;
பத\6 வல@Aறமாக உ5ள dLR-_ைன&
ெதாட? . இ, இ@ேபா, இயHக iைலH6
வV . இ, இயHக iைலT( உ5ள, எ;ப
தைன, அத; இட, Aற உ5ள GH அைட
யாள காR< . அ, இ(ைல எQ(, rS<  
சKயாக அதைன ெதாட ேவS< . இQ s3க5
தQ iைலT( இைணய&'( எ&தைன தள3
கZ( ேவS<மானா0 உலா வரலா .
உ3க5 உலா, s3க5 தV தகவ(க5, தரL
றHக ெசW'< ேகா@Aக5 67&, எNத
தகவ0 =ர?சK( ப'ய@பட மாRடா,.

டா(=; =ர?சைர LR< s3B- ெச(ல,
=ர?ச+ LSே டாL; இட, mv kைலT(
உ5ள டா(=; ஐகான& ெதாட? . ெதாட+N,
BைடH6 z( பாK( உ5ள “Exit” எ;
பதைன& ெதாட? . இ@ேபா, டயலாH
பாHd ஒ;^ BைடH6 . இத; kல  ேக{ 
ெமமKT( உ5ள ைப(க5 ம\^ இைணய
உலா 67&த ydடK ைப(க5 அைன&ைதn  
sHக வf BைடH6 . “Clear cache” ம\^ 
“Clear history” ஆBயவ\ைற& ேத+Nெத<&,,
=;ன+ “Exit” எ;பைத& ெதாட? . உ3க5

=ர?_3 67&த அைன&, தக வ(கg அfH
க@ப< .

s3க5 மாறா iைலT(, உ3க5 ெமாைப( 
சாதன&'( ேம\ெகா5g அைன&,
இைணய& ேதட(கg , ம\ற வ+க5
அ7யா iைலTேலேய, எNதLத ப'?கg 
இ(லாம( அைமய ேவS< எQ(,
இத\ெகன வGவைமHக@பRட =ர?ச+கைள@
பய;ப<&தலா . அ@பG@பRட வைகT(
அைமNத இரS< =ர ?ச+கைள இ36
காணலா .

டாNO0 Qேரா (Dolphin Zero)
இ, டா(=; =ர ?சK; இ;ெனாV வைக

யான ப'@A. =ைரேவR =ர?_3 மR <ேம
இVHக ேவS< என LV Aபவ+கgHகா

ன,. இ'( ேம\ெ கா5ள@ப< அைன&,
இைணய ேதட(கg , =ைரேவR =ர ?_3
வைகTேலேய இVH6 . இNத =ர?சைர
இ;dடா( ெசW'ட, e65 @ேள dேடாK(
ேதG, இ;dடா( பRடQ( அa&',
ெமாைப( ேபாQ( இ;dடா( ெசW'ட? .

இ, இ;dடா( ெசWய@பRட?ட;, இNத 
டா(=; hேரா =ர?சைர& 'றHக? . 'றN
த?ட;, இNத =ர?ச+, ஏ\கனேவ =ர?சரா(
sHக@பRட, 67&,H e^ . இNத =ர?ச+
LSேடாL; ேமலாக உ5ள இத; அRரd
பாK(, இைணய FகவK ஒ;ைற அைம&,
இயHக? .

8<34: டா(=; hேரா =ர?சK(, ஒ;^H6
ேம\பRட இைணய தள3கைள ஒேர ேநர&'(
'றHக FGயா,. =ர?_3 FG&த =ற6, 
=ர?ச+ LSேடாL\6H mழாக உ5ள ெமl
பRடைன& ெதாR<, BைடH6 ெமlL(
“Exit” எ;பதைன& ெதாட? . =ர?ச+ kட@ப<
வத\6 F;னா(, ேப@ப+ ஒ;^ |H6 }றாகH
BfHக@ப< நகV படH காR_ ஒ;^
காRட@ப< . உ3கZ; இைணய ேதட( 
67&த அைன&, தட ய3கg , ெமா&த மாக
sHக@ப<வத\கான அ767 இ,.

இ0OரPச& (InBrowser)

டா(=; hேரா =ர?சைர@ ேபாலேவ,
=ைரேவR =ர?_3 மR<ேம ேம\ெகா5ள@ப
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<வத\6 வf வ6H6 =ர?ச+ இ,. ஆனா(,
இ'( ஒ;^H6 ேமலாக ேட@கைள& 'றN,,
ஒேர ேநர&'( பல இைணய தள3கைளH 
காணலா . இNத =ர ?சைர இ;dடா( ெசW
'ட, e65 =ேள dேடாK(, ேதG இதைன 
இ;dடா( ெசW'ட? .

இ;dடா( ெசWத =;ன+, இதைன Fத; 
Fதo( 'றH6 ேபா, Changelog காRட@
ப< . “Back to InBrowser Startpage” எ;பதைன&
ெதாR<, இத; மாறா iைலT( உ5ள ேதட(
பHக&'ைனH காண? . ெதாடHக iைலT;
ேதட( பHக காRட@ப< . s3க5 இைண-
ய&'( எதைனேயl ேதG@ ெபற LV -
=னா(, அத\கான ெசா\கைள இ'( இட? .
அ(ல, இைணய@ பHக& '\6- ெச(ல 'R
ட~Rடா(, =ர?சK; ேமலாக உ5ள அRரd
பாK(, அத\கான FகவKTைன அைமHக? .
இ;ெனாV ேட@ =ைன& 'றHக எS �னா(,
=ர?ச+ LSேடாL( வல, ேம( பHக
kைலT( உ5ள ெமl பRடைன& ெதாட? .
அVேக BைடH6 டயலாH பாH�( mழாகH 
BைடH6 “New Tab” எ;ப'( ெதாட? .
rS< =ர?ச+ LSேடாL\6 s3க5

அைழ&,- ெச(ல@ப<x+க5. A'ய ேட@
ஒ;^, ேதட( பHக&'( காRட@ப< .

ேட@கgH6 இைடேய ெச(ல ேவS< 
எ;றா(, rS< வல, ேம( பHக  உ5ள 
ெமl பRடைன& ெதாட? . இ@ேபா, எNத
இைணய தள ெச(ல ேவS<ேமா, அத\
கான ேட@=ைன& ெதாட? .

67@A: ேட@கgH6 இைடேய மா7 மா7-
ெச(ல ேவSடா என FG? ெசWதா(, “Back”
பRடைன& ெதாடH eடா,. ந ெமாைப(
ேபாQ( உ5ள “Back” பRடைனn ெதாடH
eடா,. எNத இைணய தள rS< ெச(ல
ேவS< என LV ABw+கேளா, அ, உ5ள
ேட@=ைன& ெதாRேட, அNத இைணய தள 
ெச(ல ேவS< . இ@ேபா, ெப+சன( க @
YRடK( இய36 =ர?ச+கgH6 , ெமாைப(
சாதன3கZ( இய36 =ர?ச+கgH6 ,
த;ரக_யiைலஇைணயஉலாேம\ெகா5வ'(
இVHB;ற ேவ^பாRGைன& ெதKN, ெகாS
GV@�+க5. இQ, தயHக~;7, ெமாைப(
சாதன3கZ0 த; ரக_ய iைலT( இைணய
உலா ெச(ல LV =னா(, எZதாக- ெச(ல
உ3களா( FGn .

LSேடாd இய36 க @ YRட+கZ(, 
ஆGேயா ம\^ LGேயா ைப(கைள

இயHக, ெபV பாலானவ+களா(, L.எ(._.
=ேளய+ பய;ப<&த@ப<Bற,. இலவசமாக
இதைன& தரLறHக ெசW, ெகா5ளலா .
அNத வைகT(, இ,வைர }\^@ ப&,
ேகாGH6 ேம( தரLறHக ெசWய@பRடதாக,
இதைன& தயாK&, வழ36  xG ேயாேல;
i^வன அ7L&,5ள,. ஐ.ஓ.எd. _dட  
இய36 சாத ன3கgHகாக, 13 ேகாGேய 40
லRச Fைற தரLறHக ெசWய@பR<5ள,.

இNத அளL\6 இதைன@ பய;ப<&
,ேவா+ எS�Hைக வள+வத\கான கார-
ண&ைத, xGேயா ேல; i^வன அ'காK
கZட ேகRட ேபா,, வாGHைகயாள+க5
எ'+பா+H6 e<த( வச'கgட; eGய,
எZ'( இயHகH eGய rGயா =ேள யராக
L.எ(._. இV@பேத காரண எ;^, இN i
^வன& தைலைம அ'காK ெதKL&,5ளா+.
எZைம மR<~;7, ~க அ'க எS�H
ைகT(, (எ.கா. MPEG, DivX, MKV, WebM, WMV,
and MP3) பலவைகயான ஆGேயா ம\^ 
LGேயா பா+மR ைப(கைள இNத =ேளய+ 
ைகயா5வ, ஒV காரணமா6 .

L.எ(._. rGயா =ேளய+, 'ற�\^ பய;
பாR<& ெதா6@A வைகைய- (free open source
cross-platform)ேச+Nத,. ம(RG rGயா =KL(,
நா எ'+பா+H6 அைன&, வச'கைளn 
தV வைகT( இ, வGவைமHக@பR<5ள,

இத; AகaH6H காரணமா6 . ைப(க5 மR
<~;7, GdH, ெவ@ேக ம\^ =ற சாத
ன3கZ( உ5ள ைப(கைளn  இ, இயH6 . 

ஆSRராWR _dட&'( இய36 L.எ(.
_. rGயா =ேளய+ அSைமT( அ7 Fக 
ெசWய@பRட,. ~க- _றNத FைறT( rGயா
ைப(கைள இ, ைகயா5 Bற,. ~க& ,(oய
மாக ஒoைய@ =K&,& தVBற,. பலவைக
யான பா+மR ைப(கைளn , dேடாேர� 
rGயாL( உ5ள ைப(கைளn இ, ைகயா5
வேத இத; பய; த;ைமH6H காரணமா6 .
அதனா( தா; ேகாGHக ணHகானவ+க5
இதைன& தரLறHக ெசW, பய;ப<&'
வVB;றன+. ெதாட+N, இ, மHகZ; மன3
கவ+Nத rGயா =ேளயராக இய36 எ;ப'(
சNேதக இ(ைல.

L.எ4.@. Qேளய$ ST ேகாU;V ேம4 தரLற;க'



6-10-20146

சkக இைணய தள3க5 எ;^ வVைகT(,
நா ந தகவ(க5 எ�வள? �ர ரக_ய

மாக@ பா,காHக@ப<B;றன எனH கவைல@
பR<H ெகாS< இVHBேறா . ஒ�ெவாV
சkக இைணய தளF , ந தQ@பRட தகவ(
ெதா6@=ைன நா LV A வைகT(, LV 
பாதவ+க5 அ7ய இயலாத வைகT( அைமHக
வfகைள& தVB;றன. இV@=l , ந தக
வ(க5 'V ட@ப<வதாக அ�வ@ேபா, ெசW
'க5 ெவZயா6 ே பா,, நா அ�|Bேறா .
ந தகவ(கைள இ;னா+ தா; பா+ைவTட
FGn என நா ெசRG3d =KL( அைம&-
'VNதா0 , ந தகவ(க5 ம\றவ+களா0 
அ7ய@ப< வாW@ Aக5 உ5ளனேவா எ;^
சNேதக@ப<B;ேறா .

இNத அ-ச&'ைன@ ேபாH6 வைகT(
ேபdAH தள Privacy Checkup எ;ற z(
ஒ;ைற அSைமT( தN,5ள,. இத; kல 
ேபdAH இைணய தள&'( உ5ள ந  அH-
க?SRG(, நா ப'? ெசWவதைன யா+
எ(லா பா+Hக FGn எ;பதைனH கSட7
யலா . அதைன மா\7 அைமHக LV =னா(,
இNத z( அத\கான ெசRG3d அைமHக 
உத?Bற,. _ல ேவைளகZ( அ(ல, _ல
அைம@AகZனா(, இNத ஆ@ஷ; கRட ,
நா ேபdAH ெச(0 ேபாேத, தானாக எaB
ற,. அ(ல, தள&'( ேமலாக& தர@பR <5ள
ேபRலாH (padlock) பட&'; r, BZH ெசW,
ெபறலா . இ'( BைடH6  ெமlL( Privacy
Checkup எ;ப'( BZH ெசW'ட ேவS< . 

அைம@=ைன ந LV@ப@பG அைமHக, 
யாெர(லா ந ப'?& தகவ(கைள@ பா+H
Bறா+க5 எ;பதைன அ7ய Let’s Do It எ;ப'(

BZH ெசW, ெதாட3க ேவS< . Privacy
Checkup தV Fத( iைல, ந ப'?கைள
யாெர(லா பா+HBறா+க5 அ(ல, பா+Hக
FGn எ;ற தகவலா6 . இ'( மா\ற3க5
ஏ\ப<&த LV  =னா0 , அத\6 ஆ@ஷ;
தர@ப<Bற,.

அ<&, ேபdAH இயH6 அ@Zேகஷன@
ப\7ய,. இதைனH காSைகT( நமH6 ஆ-
சKய வரலா . ஏென;றா(, நா பய;ப
<&தாத அ@Zேகஷ;க5 பல =;ன�T(
இய3BH ெகாSGV@பதாகH காRட@ப< .
_லவ\ைற நா தா; இ;dடா( ெசW
ேதாமா எ;^ ஆ-சKய@ப< அளL\6 ந 
iைனL( இ(லாம(, ந மா( பல கால  
பய;ப<&த@படாவைதயாக இVH6 .

நா பய;ப<&தாத அ@Zேகஷ;கைள
அf&,Lடலா . ந ப'?கைள யாெர(லா 
பா+Hக அlம'Hக ேவS< என எS�
Bேறாேமா, அதைனn இ36 ெசR ெசW
'டலா . அ@Zேகஷ; ஒ;ைற sHக,
அத; அVேக உ5ள X அைடயாள&'(
BZH ெசWதா( ேபா, . எ@பGn , s3க5
ேசாதைன ெசWைகT( 6ைறNத, ப&, அ@
Zேகஷனாவ, s3க5 பய;ப<&தாதைவ
யாக இVH6 . இNத அ@ Zேகஷ; ேசாத
ைனH6@ =;, உ3கைள@ ப\7ய தகவ(கைள 
யாெர(லா பா+Hக அைம&'VHBw+க5 எ;
பதைனH காணலா . s3க5 எ36 பG&�+க5,
எ36 எ;ன ேவைல பா+H Bw+க5, எ36
வாvBw+க5 எ;ற Lபர3கைள யாெர(லா 
பா+Hக FGn எ;பைதH காணலா . இதைன 
உ3க5 LV@ப@பG 'V&' அைம&த =;ன+,
Privacy Checkup z( kG ெவZேயறலா .

எ7 ேப9:; அ;க=>* ரக@யமானதா?
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ஐேபா; 6 @ளd பய;பாRG\6 வNத
=;ன+, _ல வாGHைகயாள+க5, த3க5 

கா(சRைட =;Aற@ ைபகZ( அதைன
ைவ&, எ<&,@ பய;ப<&'யேபா,, அ,
வைளவதைனH கS<, உட; பரபர@பான தக
வ(கைள ெவZTRடன+. இNத தகவ(கைள@
ெப\ற ஆ@=5 i^வன , இ, 67&, ஆW? 
ெசW,, ப'( அ7HைகTைன ெவZTR<5
ள,. வழHகமான FைறT( ஐேபா; 6 பய;
ப<&,பவ+கZ; ேபா; வைளயா, எ;^
ெதKL&,5ள,. அசாதரணமான FைறT(,
வைள n பG அதைனH

ைகயா5பவ+கZ(,
ஒV _லK; ேபா;க5 

மR<ேம வைளN
,5ளன. கா(
ச R ை ட க Z;
=; A ற @

ை ப க Z (

ெதாட+N,
பல ம�
ே ந ர  
வ ை ள n  
வ ை க T (
ைவ&'VN,LR<
எ<&,@ பா+&தா(, வைளNத 
iைலT( இVHக வாW@AS<
என அ7LHக@பR<5ள,.

ஐேபா; 6 @ளd, L\ப
ைனH6 ெவZயா6 F;ன+, 
பலLதமான வைளH6 ேசாத

ைனகZ( ஈ< ப<&த@பRட, எ;^ , அத;
தா36 சH' ேசாதைனTட@பRடதாக? ,
ந(ல iைலT( அ, ெதாட+N, இய36  
எ;^ அ7Nத =;னேர, ெவZTட@பRடதா
க? ஆ@=5 ெதK L& ,5ள,. பல லRச 
ேபா;க5 L\பைனயான iைலT(, ஒV
_லேர இNத வைகT( 6\ற- சாR Gைன ெதK
L&,5ளதாக? , சkக இைணய தள3க5 
வfயாக இ, ெபK, ப<&த@பR <5ள, 
எ;^ ெதKLHக@பR<5ள,.

இ, ேபா;ற வைளNத ஐேபா; 6 ம\^ 
6 @ளd ெமாைப( ேபா;கgH6@ ப'லாக@
A'ய ேபா;கைள& தVவதாக ஆ@=5 அ7
L&,5ள,. ஆனா(, வைளNத ேபா;கைள-
ேசாதைன ெசW,, வைளNத'; கார ண&'ைன
ஆW? ெசW, உ^'@ப<&'H ெகாSட =;
னேர தர FGn என அ7L&,5ள,. எனேவ, 
உ3க5 கா( சRைடT; =;Aற பாHெகRG( 
ைவ&,, ஐேபா; வைளNதா(, அVB( உ5ள 
ஆ@=5 i^வன வாGHைகயாள+ ைமயH
Bைளைய அ�க? .

வைளX7றதா
ஐேபா7 6

ஒஒஒ

,,,,,,,,,

ை
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இN'ய மHகZைடேய இைணய பய;ப
<&, பழHக ெவ6 ேவகமாக@ பர Lவ

Vவதாக நா உ^'யாக எS�H ெகாSGVH
Bேறா . ஆ ,  அ, உSைம தா;. ஆனா(,
உலB; ம\ற நா<கgட; இைணய@ பய;
பாRடளL( ஒ@=<ைகT( நா இ;l 
~க? =; த3Bேய இVHBேறா . இதைன,
ப;னாRடளLலான ெதாைல ெதாட+A eR
டைம@=;, தகவ( ெதாட+A வைரயைற@
=K? (ITU-T (Telecommunication Standardization
Sector of the International Telecommunications
Union)) அ7L&,5ள,. அNத தகவ(கைள
இ36 பா+Hகலா .

வய+வf =ராRேபSR இைணய இைண@A 
தVவ'( இN'யா உலக நா<கZ( 125 ஆவ,
இட&ைத@ =G&,5ள,. ெமாைப( வf
இைணய இைண@=( 113 ஆவ, இட ; 
x<கZ( இைணய@ பய;பாRG( 75 ஆவ,
இட ; இN'ய மHக Zைடேய காண@ப< 
இைணய@ பய;பா< ஊ<^வ0H6 142
ஆவ, இடF Bைட&,5ள,. 

இ, சா+N, உலக நா<கgHகான பரவ
லான தகவ(க5 _ல? ெவZயாBn5ளன.
இ;l k;^ ஆS<கZ(, உலக மHகZ(
50% ேப+ இைணய இைண@=ைன@ ெப^-
வா+க5. ஏ\கனேவ உலக மHகZ( 40%H6
ேமலானவ+க5 இைணய இைண@=ைன@
ெப\^5ளன+. 2013 ஆ  ஆS<, 230 ேகாG-
யாக இVNத இைணய மHக5 எS�Hைக,
அNத ஆSG; இ^'T( 290 ேகாGயாக
உய+N'VNத,. 2014 ஆ ஆS< இ^'T(,
230 ேகாG மHக5, ெமாைப( சாதன3க5 
வf இைணய இைண@=ைன@ ெப^வா+க5.  
760 ேகாG ேப+ இ;l  ஐN, ஆS <கZ(
இதைன@ ெப\றவ+களாக இV@பா+க5. த\
ேபா, 190 ேகாG ேப+, சkக இைணய தள3
கZ( ப'N, இய3B வVB;றன+.

ஒ�ெவாV நாRG; மHக5 எS �H
ைகT(, இைணய இைண@=ைன@ பய;ப
<&,பவ+கZ; ெதாைக கணHBட@பR<
Fத( ப&, நா<க5 பR Gயoட@பR<5
ளன. Fத( இட&'oVN, நா<க5 =;வV
மா^: ெமானாேகா (44.7%), dLRச+லாN,, 
ெட;மா+H, ெநத+லாN,, =ரா;d, ெகாKயா 
6Gயர|, நா+ேவ, BேரR =KRட;, ஐdலாN,
ம\^ ெஜ+மQ (34.6%).

ெமாைப( வf இைணய இைண@A ெப\ற 
6GமHகZ; எS�Hைக, அNத அNத நாR<
ெமா&த ஜன&ெதாைகnட; ஒ@=<ைகT(,
Fத( ப&, இட ெப\ற நா<க5: _3க@�+
(135.1%) =;லாN,, ஜ@பா;, ஆd'Kயா,
ப�ைர;, dxட;, ெட;மா+H, ெகாKய 6G-
யர|, ஹா3கா3, �னா, ம\^ அெமKHகா.

x<கZ( இைணய இைண@A ெப\ற நா<-
கZ( Fத( ப&, இட&ைத@ =G&த நா<க5 
=;வVமா^: ெகாKயா 6Gயர| (98.1%)
க&தா+, _3க@�+, �னா, ப�ைர;, ஓம;, 
ஹா3கா3, ஐHBய அரA எ~ேரR, AVேன,
ச?' அேர =யா (72.7%).இைண ய&'( உலா
வVவ'(, நாR< மHகZ( 50% ேமலா னவ+
கைளH ெகாSட நா<க5 77 ஆ6 . இ, 2013(
70 ஆக இVNத,. இைணய&ைத@ பய;ப<&
,வ'(, Fத( ப&, நா<க5 ஐேரா@பாL(
உ5ளன. இவ\7( ஐdலாN, Fத( இட&ைத,
96.5% மHகgட; Fத( இட&'( உ5ள,.

ITU-T (for Telecommunication Standardization
Sector of the International Telecommunications
Union) எ;ற அைம@A ேமேல eற@பRட தக
வ(கைள அ�வ@ேபா, அ7L&, வV Bற,.
ெதாைல ெதாட+A சாதன3க5, இயHக Fைற-
ைமக5 எ@பG இVHக ேவS<  என தர&-
'ைன வைரயைற ெசWவ, இத; FH Bய
ப�யா6 . இத; தைலைமயக , dLRச+-
லாN'(, ெஜQவாL( உ5ள,.
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எ7 ெசா4 எ(ேபாZ' ச[ேய
ேவ+R டா6ெமSR தயாKHைகT( _ல

ெசா\கZ; mழாக _க@A வSண&'(, 
ெநZவான ேகா< ஒ;^ காRட@ப< . 
அNத ெசா(o( எa&,@ =ைழ என@ப<  
dெப(o3 தவ^ இVH6 ேபா, இNத
ேகா< அைமHக@ப< . ஆனா(, _ல ெசா\க5 
s3க5 அைம&ததாக இVH6 . அைவ 
ஆ3Bல அகரா'T( இVHகா,. அதனா( தா;
எa&,@ =ைழ என ேவ+R காR<Bற,. இNத
ெசா(o; எa&,@ =ைழைய ேவ+R கS<
ெகா5ளாம( இVHக ேவS<ெம;றா(,
அNத ெசா(o; r, ைரR BZH ெசW, 
BைடH6 பRGயo( "Ignore All" எ;ப'(
BZH ெசW'ட ேவS< . அத; =;ன+,
அNத டா6ெமSRG(, அNத ெசா( s3க5 
ைட@ ெசWதபGேய ஏ\^H ெகா5ள@ப< .
இNத ெசா(ைல Custom Dictionary(
ேச+&,LRடா(, எNத டா6ெமSRG( அNத
ெசா( வNதா0 , அ, =ைழ எனH காRட@பட
மாRடா,. ஆனா(, அேத டா6ெமSR 
ம\ற க @YRட+கZ( பய;ப<&த@ 
ப<ைகT(, அNத ெசா( =ைழ உ5ளதாகH
காRட@ப< . இ, டா6ெமSRைட@
பா+H6 ம\றவ+க5 எ;ன iைன@பா+கேளா 
எ;ற எSண&'ைன உ3கZட ஏ\ப<&, . 
எனேவ, எNத க @YRடK( டா6ெமSR 
'றHக@பRடா0 , =ைழய\ற ெசா(லாக
உ3கZ; ெசா( காRட@பட வf ஒ;^ 
கSட7ய@பட ேவS< . இத\6 இV
வfக5 உ5ளன.
1. s3க5 இ�வைகT( 67@=ட

LV A ெசா( அ(ல, ெசா\கைள&
ேத+Nெத<Hக? .

2. K@பQ(, Display ேட@=ைன@ ெப\^H
காRட? .

3. இ36 Language dialog box ேத+Nெத<Hக? .
ேவ+R 2007(, Proofing 6V@=(, Set
Language zoைன& ேத+Nெத<Hக? .
ேவ+R 2010 பய;ப<&,பவராக
இVNதா(, Language 6¡@=(, Language
z( ேத+Nெத<Hக? . இ'( Set Proofing
Language எ;ப'( BZH ெசW'ட? .

4. இ36 Do Not Check Spelling or 
Grammar எ;ப'( GH அைடயாள 
ஏ\ப<&த@பRGVHக ேவS< .

5. ெதாட+N, ஓேக BZH ெசW'ட? .
இரSடாவ, வfTைன இ36 பா+Hகலா .

Fதo( Word Options டயலாH பாH�ைன&

'றHக? .ேவ+R2007(,ஆ�dபRட;BZH 
ெசW,, mழாக உ5ள Word Options எ;ப'(
BZH ெசW'ட? . இ36 இட,Aறமாக உ5ள 
Proofing எ;ப'( BZH ெசW'ட? . 

ேவ+R 2010(, K@பQ( ைப( ேட@ 
ேத+Nெத<&,, ஆ@ஷ;d எ;ப'( BZH 
ெசW'ட? . இ36 d6ேரா( ெசW, ெச;^, 
Exceptions எ;l =KL\6- ெச(ல? .
இ36 Hide Spelling Errors in this Document 
Only எ;ற ெசH பாHd GH ெசWய@பR<
ேத+Nெத<Hக@பR< இVHக ேவS< . 
=;ன+ ஓேக BZH ெசW, ெவZேயற? .

இNத வf எ@பG ெசய(ப<Bற,? எ;ற 
ேக5L எழலா . இத;பG அைமHக@ப< 
ெசRG3d மா\ற3க5, டா6ெமSR உட; 
ெதாட+N, ெச(0 . இதனா(, 67@=Rட 
ெசா( =ைழயான, எ;l 6ைற காRட@பட
மாRடா,.

இ;ெனாV வfயாக, உ3க5 custom
dictionary file ஐ ம\றவ+கgH6 அl@=,
அவ+க5 க @YRடK( ேவ+R ைடரHடKT( 
ப'? ெசW, பய;ப<&த- ெசா(லலா . 
அ@ேபா,, இNத ெசா\க5 =ைழய\றதாகேவ 
காRட@ப< . அ0வலக ஒ;7( 6aவாக@ 
ப�யா\^பவ+கgH6 இ, ~க?  உதLயாக 
இVH6 .

V\(Q*ட ப;க' உடேன ெச4ல
^க sளமான, }\^H கணHகான
பHக3க5 அட3Bய டா6ெமSR ஒ;ைற
உVவாHBTVHBw+க5. இ'( s3க5 எGR 
ெசW'ட எS� ெடHdR உ5ள பHக 
ஒ;^H6- ெச(ல LV ABw+க5. இத\6
எ;ட+ அa&'- ெச;றா0 , d6ேரா( பா+ 
அa&'- ெச;றா0  ச\^ ேநர  ஆ6 . 
ேம0 ஒேர Fய\_T( ெச(ல FGயா,. 
F;ேன =;ேன ெச;^ i^&'@ =;ன+ 
நா LV A இட&'\6 வர ேவS< . 
சKயாக ஒV 67@=Rட பHக&'\6- ெச(ல
ஒV |VH6 வf உ5ள,. Edit ெமl ெச;^,
Go To ெச(ல? . அ(ல, எ@5 m அa&த? .
உடேன, Find and Replace  டயலாH பாHd, 
Go To எ;ற =KL( 'றHக@ப< . இட, 
பHக&'( s3க5 ெச(ல LV Aவ, எNத 
அG@பைடT( Page, Line, Section என&
ெதாட3B 13 ஆ@ஷ;க5 BைடH6 . இ'( 
Page ேத+Nெத<&,, வல, பHக , பHக
எSைண ைட@ ெசW,, =;ன+ ஓேக BZH 
ெசWதா(, 67@=Rட பHக காRட@ப< .
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ெமாைப( சாதன3கgHகான த;l
ைடய A'ய ஆ@பேரRG3 _d

ட&'ைன, ஐ.ஓ.எd.8, ஆ@=5 i^வன  
அSைமT( ெவZTRட,. அ<&, ஒV
வார&'( இத\கான அ@ேடR ைப( ஒ;ைற 
ஐ.ஓ.எd.8.1 எ;ற ெபயK( த; ச+வ+ வf-
யாக வழ3Bய,. ஆனா(, ெதாட+N, வNத
பலLத Aகா+கைள அ<&,, ஏற&தாழ 90
i~ட3கZ(, அ@ேடR ைபைல வாபd 
ெப\றத.

A'ய ஆ@பேரRG3 _dட&'( _ல 
e<த( வச'கைள& தV வைகT(, ஆ@=5
ஐ.ஓ.எd.8.1 ெதா6@=ைன ெவZTRட,. 
ஆனா(, வச'கைள ேம ப<&,வத\6@ ப'
லாக, இ, ஐேபா;கZ(, 67@பாக ஐேபா; 6
ம\^ ஐேபா; 6 @ளd, �Lர =ர-ைனகைள
ஏ\ப<&'ய,.

RLRட+ தள&'(, }\^HகணHகான
ஆ@=5 ேபா; வாGHைக யாள+க5, இNத
அ@ேடR ைப( இயHக@பRட?ட;, ெச(
அைழ@Aக5 BைடHகL(ைல; அதைன A'ய
அ@ேடR FடHBLRடதாகH 6\ற சாRG
னா+க5. ப(லாTரHகணHகான ஐேபா;க5,
த3கgH6 ெமாைப( ேசைவ தV i^ வன3
கZ; அைலவKைசகைள& ேதGH ெகாSேட
இVNதன. பல ேபா;க5 "No signal" ெசW'ைய
அZ&தன.

ேம0 , ெடHdR ெமேச� BைடHக@ ெப^-
ைகT(, எ'+பாரதLதமாக ேடRடா பய;
பா< இV@பதாக ேபாQ( காRட@பRட,.  

அ<&ததாக, Lர( ேரைக ெதா< உண+ z(
=ர-ைன அைன&, ேபா;கZ0 ஏ\பRட,.

ஆ@=5 i^வன அ'காKக5, பல
ெமாைப( ேசைவ i^வன3க5 இைண@A
ெப\ற ஐேபா;கைள- ேசாதைன ெசW,, 
=ர-ைன உSைமதா; எ;^ , ச\^ 
�Lரமான, எ;^ உ^' ெசWதன+.

உடேன, அ@ேடR ைபைல வாபd
ெப\றன+. அ&,ட;, த3க5 வாGHைகயா
ள+கைள, =; ெச;^, ஐ.ஓ.எd. 8H6 மா^-
மா^ ேகR<H ெகாSடன+. இNத Lப ர3க5,
http://support.apple.com/kb/HT6487 எ;ற Fகவ
KT( தர@பR<5ளன. ஐ.ஓ.எd.8H6 மா^-
வ, எ@பG எ;பத\கான வfகg தர@
பR<5ளன.

ஐ.ஓ.எd.8.1., ஐேபா;கZ( உ5ள m
ேபா+RகZ( காண@பRட =ர-ைன கgH6 ,
ெஹ(& BR இயHக&'( இVNத =ர-ைன-
கgH6 �+வாக தர@பRட,. ஆனா(,
ஏ\பRட A'ய =ர-ைன கZ(, யாV  அ, 
எNத ேநாHக&'\காக ெவZ Tட@பRடேதா,
அ, �+Nததா என@ பா+HகL(ைல.

இNத =ர-ைனக5, 67@=Rட நா< எ;7(
லாம(, அெமKHகா, BேரR =KRட; ம\^  
ஆd'ேரoயா ஆBய நா<க5 அைன&'0 
ஏ\பRடதாக ெதKLHக@பR<5ள,.

ெச;ற ஆSG(, ஐ.ஓ.எd.7 ெவZ யாB,
ஒV வார&'(, ஐேபா; 5 எd ேபாQ( உ5ள
ஒV =ர-ைனைய& �+Hக, ஐ.ஓ.எd.7.1 ெதா6@
=ைன ஆ@=5 ெவZTRட, iைனL(
இVHகலா . ஆனா(, அ, லாH dB¢Q(
=ர-ைன ஏ\ப<&,Bற, எ;ற 6\ற- சாR<
வNததா(, அ<&த வார&'( அதைன- சK ெசW-
'ட ஐ.ஓ.எd.7.2 ெவZTட@பRட,.

ஆ(Q5 V\ தவ\யZ
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இைணய&ைத@ பய;ப<&,த( 67&த
அ7Hைக ஒ;^ அSைமT(, Internet

and Mobile Association of India (IAMAI) எ;l 
அைம@=னா(ெவZTட@பRட,. நகர3கZ( 
வாa 15 வய'\6 ேம\பRடவ+கZ(,
இைணய பய;ப<&, 9 ேகாGேய
87 லRச ேபKட தகவ( 'ரRG, இNத 
அ7Hைக ெவZTட@பR<5ள,. 2014
ஆ ஆS< ஆகdR மாத&'(, இைணய  
பய;ப<&,ேவாK(, 20% ேப+ ~க அ'கமாக
இதைன@ பய;ப<&'n5ளன+. ஒV
மாத&'( 25 நாRக5 இைணய&'( இவ+க5
தகவ(கைள& ேதG@ ெப\^5ளன+. 20
Fத( 24 நாRக5 பய;ப<&'யவ+க5 18% 
ேப+. 12% ேப+ ந<iைலயாக, 16 Fத( 19 
நாRக5 பய;ப<&'n5ளன+. 16% ேப+ ச\^
6ைறவாக, 10 Fத( 15 நாRக5 இைணய&ைத 
நாGn5ளன+. எ@ேபாதாவ, 8 அ(ல, 9
நாRக5 இைணய&ைத@ பய;ப<&,ேவா+ 5% 
ஆக உ5ளன+.

இவ+க5 அைனவK; இைணய& ேதடைலH
கவQHைகT(, வார இ^' நாRகைளH காR-
G0 , வார நாRகZேலேய அ'கமாக இைண
ய&ைத ேந_&,5ளன+ எ;ப, ெதK Bற,. இ'
oVN,, இைணய&ைத ெபாa, ேபாHB\காக
இ(லாம(, FHBய ப�கgHகாகேவ இைண
ய&ைத& ேதG உ5ளன+ எ;ப, ெதZவாBற,.

இைணய@ பய;பா<, =\பகo( ந<ேவ
n5ள கால&'( அ'க உ5ள,. இள வய-
,Hகார+கg , 6ைறNத வVவாW உைடயவ+
கg , த3க5 ம'ய உண? ேவைளT;ேபா,
இைணய&ைத அ'க நாGn5ளன+.

இைணய&ைத தகவ( ேதட(, ~; அ�ச(,

ெசW' அl@ Aத(, சkக இைணய தள3-
கைள@ பய;ப<&த(, இைணய xGேயா காR
_கைளH கS< ர_&த( ஆBயவ\7\ேக
இைணய அ'க பய;பR<5ள,. இைவ
அைன&'0 , ஆS / ெபS பய;பாRG(
~6Nத ேவ^பா< காண@ப<Bற,. இைண
ய&ைத நாGயவ+கZ( 60% ேப+ ஆSகளா
க? , 34% ேப+ ெபSக ளாக? இVN,5
ளன+. ~; அ�ச( அl@=@ ெப^ வ'0 ,
ஏற&தாழ இேத சத xத இVN, வV Bற,.
ம\ற =K?கZ(, இV பாலாVHகான ேவ^
பா< இ@பGேய உ5ள,.

ஐE 4 ஒGவ$
அ க இைணய(
பய7பாK

ஐ.ஓ.எ1.8
பய3ப456ேவா: 48%

த!#ைடய '(ய ெமாைப- ஆ/பேர234 56
ட8(ைன 48% ேப= பய!ப >8த8 ெதாட4? உA-
ளதாக ஆ/DA EFவனH அJK8LAளL. ஆF
நா2கO- இQத மாRறH ஏRப2டதாகUH த!
இைணய தள8(- ெதWK8LAளL. ஐ.ஓ.எ6.7
இ!#H 49% சாத ன4கO- பய!ப>8த/ப>வ
தாகUH, மRறவ=கO- 7% ேப=  ஐ.ஓ.எ6.6 ஆ/
பேர234 56டH பய!ப>8LவதாகUH, 1% ேப=
aக/ பைழய ஆ/பேர234 56ட8(- இ!#H
இய4? வcவதாகUH ெதWKdக/ப2>AளL.
இத#ட! ஒ/D2> பா=dைகf-, ghA 
EFவன8(! ஆi2ராj2 ?2ேக2, 24.5%
ஆi2ராj2 சாதன4கO- பய!ப>8த/ப>வ
தாக வQத தகவைல எin/ பா=dகலாH.
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எ;ெஸ4 வ[ைச வைக மாaற'

எHெஸ( ஒ+H ¥R ஒ;ைற உVவாHBTV@
�+க5. ெதாட+N, வV  ேடRடாைவ கணH-
BRட =;ன+ ெநR< வK ைசT( உ5ளைத@
ப<Hைக வKைசT0 , ப<Hைக வKைசT(
உ5ளைத ெநR< வKைசT0 மா\7னா(
இ;l _ற@பாக இVH6 என s3க5 'R
ட~டலா . அ(ல, ஏேதl ஒV வைகT(
உ5ளைத மR< மா\7 அைமHக இ;ெ னாV
ஒ+H ¥RG( எSணலா . இதைன எ@பG
மா\^வ,? நா;6 அ(ல, ப&, ெச(க5
எ;றா( ஒ�ெவா;றாக ைட@ ெசW,Lடலா 
எ;^ s3க5 Fய\_Hகலா . இ,ேவ அ' க
மான எS�HைகT( ெச(க5 உ5ள ஒ+H
¥Rடாக இVNதா( எ;ன ெசWவ,?

எHெஸ( இத\6 அVைமயான ஒV வf
தN,5ள,. எNத ெச(கZ( உ5ளைத மா\ற 
ேவS< என 'Rட~<Bw+கேளா அNத
ெச(க5 அைன&ைதn ேத+Nெத<3க5. =;
கSRேரா(+_ அa&' கா@= ெசW'<3க5.
அ<&, எ36 மா\ற&,ட; வKைசைய
அைமHக ேவS<ேமா அNத இட&'( Fத(
ெச(0H6- ெச(03க5. =; ALT + E +
S அa&,3க5.அ(ல, எGR ெமl ெச;^
ேபdR dெபஷ( எ;l =KL( BZH 
ெசW'<3க5. இ@ேபா, ேபdR dெபஷ(
எ;l _7ய LSேடா BைடH6 . இ'(
பல ஆ@ஷ;d தர@பRGVH6 . எ(லாவ\
7\6 mழாக Rரா;dேபாd (Transpose) எ;^
ஒV ஆ@ஷ; BைடH6 . அதைன& ேத+Nெத
<&, ஓேக BZH ெசWதா( s3க5 எ'+பா+&த-
பG மா\ற3க5 ஏ\பRGVH6 .

சா$*கb4 ேட*டா ேலQ5
எHெஸ( ஒ+H ¥RG( சா+Rக gH6 ேடRடா 
ேல=5 அைம@ப, அNத சா+R ெதK LH6 
FHBய தகவ(கைள எ<&,H காR< . s3க5
அைமH6 சா+R பா+மRைட@ ெபா^&,
இNத ேல=5க5 தகவ(கைளH காR <வ'(
_ற@=ட3கைள@ ெப^B;றன. இ, எ@பG
எ;^ பா+Hகலா .

எ<&,H காRடாக s3க5 ஒV ைப – சா+R
அைம&தா( அ'( ேடRடாL\கான ேல=5

இ(ைல எ;றா( i-சய  தக வ(க5 எ;ன 
ெசா(ல வVB;றன, ஒ; ̂ Hெ கா;^ எ@-
பG& ெதாட+Aைடயன எ;^ ெதKயா,. இNத
ேடRடா ேல=5கைள எ@பG அைம@ப, 
எ;^ காணலா . எHெஸ( 2007 பய;ப <&,
பவ+கgH6:
1. Fதo( எNத சா+R<H6 ேடRடா ேல=5

அைமHக ேவS<ேமா அத; r, BZH 
ெசW, இயHக? .

2. ேலஅ?R ேட@ K@ப; காRட@ப<வதைன
உ^' ெசW'ட? .

3. இ'( உ5ள Data Labelsஎ;ற zைலH BZH 
ெசW'ட? . இNத வைகT( எNத இட&'(
ேடRடா ேல=5கைள அைமHக ேவS< 
எ;பத\6 பல ஆ@ஷ;கைள எHெஸ( தV-
Bற,.

4. எ3BVNதா( _ற@பாக அNத ேல=5 த;
ப�ைய- ெசW'<ேமா அ36 ைவHக? .
அ<&, எHெஸ( 2003 பய;ப<&,பவ+
கgH6:

1. Fதo( எNத சா+R<H6 ேடRடா ேல=5
அைமHக ேவS<ேமா அத; r, BZH 
ெசW, இயHக? .

2. =; Chart ெமlLoVN, Chart Options
எ;l =KLைன& ேத+Nெத <Hக? .
இ3ேக Chart Options டயலாH பாHd 
BைடH6 .

3. இNத பாH�( உ5ள Data Lables எ;l  
ேட=ைன& ேத+Nெத<Hக? .இNத டயலாH
பாH�( இட, பHக ப(ேவ^ வைகயான
ேடRடா ேல=5கைளH காR< . உ3கg
ைடய சா+RG; த;ைமHேக\ப  காRட@
ப< ேடRடா ேல=5கZ; எS �Hைக
ம\^ த;ைம மா^ .

4. இNத ேடRடா ேல=5கைள@ பா+&தா(
அG@பைடT( ஐN, வைகக5 இV@பைத
உணரலா . ஒ�ெவா;^  ேடRடாL; 
த;ைம ம\^  ேல=Z; வைக ஆB ய
வ\ைற இைண@ப'( ேவ^பRGVH6 .
இவ\7oVN, உ3க5 ேநாHக&ைத ெவZH
காR< _றNத ேல=5கைள& ேத+Nெத<H
கலா .

5. OK BZH ெசW 'ட? . சா+R ேல=5க
gட; வGவைமHக@பR< காRட@ப<வ
த\6 தயாராக இVH6 .

எ;ெஸ4 U(9...
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உேலாக ெவZ@ பா,கா@Aட; வGவ
ைமHக@பRட த; Fத( dமா+Rேபா;

காலH� ஆ(பா ேபாைன அSைமT( இN
'யாL(, சா ச3 L\பைனH6H ெகாS<
வN,5ள,. இத; தGம; 6.7 ~r. மR
<ேம. இ'( 4.7 அ36ல AMOLED Gd=ேள
'ைர 1280 x 720 =Hெஸ(கgட; காR_
தVBற,. Octa-Core Exynos என@ப< 
1.8 Bகா ெஹ+Rd ேவக&'( இய36 
@ராசச+, ஆSRராWR 4.4.4 BRேகR _d
ட&,ட; ெசய(ப<Bற,. இத; =;AறH
ேகமரா 12 ெமகா =Hெஸ( 'ற; ெகாSடதா
க? , F;AறH ேகமரா 2.1 ெமகா =Hெஸ(
'றlட; தர@பR<5ளன. பா, கா@
பான இயHக&'\6 Lர( ேரைக dேகன+,
லாH ெசWயH eGய பேயாெமRKH
'ைர ம\^ இதய&,G@A கSடKn 
மாQRட+ z( ஆBயன தர@பR<5ளன.

இத; அ7FகLழாL( ேப_ய ேமலாS
இயH6ந+ B , சா ச3 ெமாைப( சNைதT( 
Fதoட ெகாSGV@பதா(, _றNத ெதாf(
½Rப&,டl A'ய e<த( வச'கgட;
eGய ெமாைப( ேபா;கைள& தVவைத
இலHகாகH ெகாS< ெசய(பR< வVBற,

எ;^ , அNத வைகT( சா ச3 காலH� 
ஆ(பா வN,5ளதா க? 67@ =Rடா+.

உய+ரக iைலT( இய36 dமா+R
ேபா;கZ( இ, ஒV AரR_ைய ஏ\ப <&,  
என? e7னா+. A'ய ேதா\ற@ ெபாo?,
அழ6, ெசய( 'ற;, ெமRட( =ேர 
ம\^ ~கH 6ைறவான தGம;, 6ைறNத
எைடnட;, நxன ெதாf( ½Rப ெகாS<
இNத ேபா; உ5ள,.

இத0 மXற [ற34கI: =;AறH ேகமராL;
xGேயா ப'? 'ற; 4K. தGம; 6.7 ~r. எைட
115 Bரா . ரா iைனவக 2 ¾.=. dேடாேர�
ெமமK 32 ¾.=. இதய& ,G@=ைன அ7ய
S Health 3.0 ெச;சா+. ெநRெவா+H இைண@
=\6 4¾, 3¾, ைவ =, Agz& 4.0., ¾.=.எd.
ம\^ எ;.எ@._. ெதாf( ½Rப3க5 இய36
B;றன.

இத; ேபRடK 1860mAh 'றlட; உ5
ள,. இத; அ'க பRச Lைல ¡. 39,990.
கV@A, ெவ5ைள, த3கiற , _(வ+ ம\^ 
sல வSண3கZ( இ, BைடHBற,. ஏ+ெட(
i^வன இNத ெமாைப( ேபாைன வா36ேவா
VH6 Fத( இV மாத3கgH6 4¾ ேடRடா 5
¾.=. வைர இலவசமாக அZHBற,.

இE யாL4
சா'சc கால;d ஆ4பா அ\eக'
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ெதாf( ½Rப , ேதா\ற@ ெபாo?, 
ெசய(பா< ஆBயவ\7\6 மHகZ

ைடேய ந(ல ெபய+ எ<&,5ள ெமாைப(
ேபா;க5 எ-.G._. ேபா;களா6 . பRெஜR
LைலT( இNi^வன ெமாைப( ேபா;
கைள ெவZTடL(ைல எ;றா0 ,
இவ\7; ெசய('ற;, ேதா\ற அழ6 ஆBய
வ\ைற உண+Nதவ+க5, இதைனேய LV =
வா36B;றன+.

அSைமT(, எ-.G._. i^வன Desire
816G எ;ற ெமாைப( ேபாைன L\பைனH6
அ7Fக@ப<&'n5ள,. இத; அ'க பRச
Lைல ¡. 18,990. இ, ஏ\கனேவ ெவZ
யான Gைசய+ 816 ெமாைப( ேபாQ; மo? 
Lைல@ ப'@A ேபானா6 .  ஆனா(, இத;
'ைர Gைசய+ 816( தர@பRட, ேபால 5.5 
அ36ல அளL(, அேத ெரச(Yசlட; உ5
ள,. 6வாR ேகா+ 6வா(கா @ராசசVH6@
ப'லாக, 6வாR ேகா+ rGயா ெடH @ராசச+ 
ெகாS< இய36Bற,. இத; ேவக 1.3 Bகா
ெஹ+Rd. ரா ெமமK 1.5 ¾.=.H6@ ப'லாக
1 ¾.=. தர@பR<5ள,. இத; dேடாேர�
ெமமK 8 ¾.=. இதைன ைமHேரா எd.G.
கா+R ெகாS<, அ' க@ப<&, வச'n 
தர@பR<5ள,. ெநRெவா+H இைண@=\6,
3¾, ைவ =, Agz& 4.0., ¾.=.எd. ஆBய 
ெதாf( ½Rப3க5 இய36B;றன.

ம\றைவ Gைசய+ 816 ேபாலேவ உ5ளன.
இத; ஆ@பேரRG3 _dட 4.4. ஆSRராWR 
BRேகR. எ(.இ.G. @ளா{ இைணத 13 எ .
=. 'ற; ெகாSட ேகம ரா? , F;Aறமாக
5 எ .=. 'ற; ெகாSட ேகமரா? தர@
பR<5ளன. F;Aறமாக இரS< BoomSound
d�Hக+க5 இய36B;றன. இவ\^ட; ஆ 
=Zபய+ இைணHக@பR<, ,(oயமான
ஒoHகான ெதாf( ½Rப  இய3 6Bற,.
இ'( இரS< _ கைள இயHகலா . இNத
ேபாQ( 4¾ வச'க5 BைடHகா,. 3.5 ~~
ஆGேயா ஜாH தர@பR<5ள,. இத; தGம;
7.9 ~r. எைட 158Bரா .

இத; ேபRடK 2,600 mAh 'ற;
ெகாSட,. கV@A, ெவ5ைள, _க@A ம\^ 
பa@A வSண3கZ( இ, ெவZ யாB
n5ள,.

எ!.".#.
"ைசய( 816)

;வாd வKைசT(, ைமHேராேமHd,
அSைமT( அ7Fக@ப<&'ய

ெமாைப( dமா+R ேபா; ைமHேராேமHd
கா;வாd 4 @ளd ஏ 315 ஆ6 . இ'( 5
அ36ல 'ைர 1280 x 720 =Hெஸ( 'றlட;
AMOLED Gd=ேள ெகாSடதாக உ5ள,.
இ'( 1.7 Bகா ெஹ+Rd ேவக&'( இய36  
ஆHடா ேகா+ rGேய ெடH @ராசச+ தர@பR-
<5ள,. இதைன ஆSRராWR 4.4. BRேகR
_dட இயH6Bற,. =;AறH ேகமரா 13
ெமகா =Hெஸ( 'றlட;, எ(.இ.G. @ளாd
இைணN, இய36Bற,. F;Aறமாக 5 ெமகா
=Hெஸ( 'றlட; eGய ேகமரா உ5ள,.

எ@.எ . ேரGேயா ம\^ 3.5 ~r ஆGேயா 
ஜாH உ5ள,. ெநRெவா+H இைண@=\6
3¾, ைவ =, Agz& 4.0. ம\^  ¾.=.எd. 
ெதாf( ½Rப3க5 இய36B;றன.

இத; ரா iைனவக 1 ¾.=. dேடாேர�
ெமமK 16 ¾.=. இதைன 32 ¾.=. வைர
அ'க@ப<&, வச' உ5ள,. இத; ேபRடK 
2,000 mAh 'ற; ெகாSட,. 

வ+&தக இைணய தள3கZ(, இத; அ'
கபRச Lைல ¡.16,750. LைரL( ம\ற
L\பைன ைமய3கZ( நாெட36 L\ப
ைனH6 LைரL( வV என? ெதKLHக@
பR<5ள,.
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உ3கgைடய ெமாைப( ேபா;
ஆSRராWR அ(ல, ஐேபானாக இVN

தா0 , அதlட; இைணN, ெசய(ப<  
dமா+R வாR- ஒ;ைற, ஆட பர ைகH கG கா
ர3கைள& தயாK&, வழ36 Martian எ;ற i^
வன L\பைனH6 அ7Fக@ப<&'n5ள,.
இத; அ'க பRச Lைல ¡. 9,999. இ, Flipkart
வ+&தக இைணய தள&'( மR<ேம BைடHB
ற,. இதlட; தர@ப<  Martian Notifier அ@ Z
ேகஷ; kல , உ3க5 ஆSRராWR அ(ல,
ஐேபாைன இதlட; இைணN, ெசய(ப<
மா^, ேஜாG ேச+Hகலா . ஐNதாவ, ெஜன
ேரஷ; ஐபாR ட-, ஐ ேபR ஏ+, ஐேபR ~Q,
k;றாவ, ெஜனேரஷ; ஐேபR, ஐேபா; 5_,
5எd, 5 ம\^ 4எd ெமாைப( ேபா;க5,
ஆSRராWR ஆ@பேரRG3 _dஅ 2.3.3 
ம\^ அத; =;ன+ ெவZயானைவ ெகாS<
இய36 ஆSRராWR சாத ன3கைளn இத
lட; இைணHகலா .

ைககZ( அ�N, இயH6 G¾Rட(
சாதன3க5 இN'யாL( இ@ேபா,தா; L\

பைனH6 வர&
ெதாட3Bn5
ளன. மHக5
இதைன ஓ+
i ய ா ய ம ா ன ,
அ & ' ய ா வ _
யமான சாதன ம ா க
ஏ\^H ெகா5- ள
L(ைல. இNத வாR- அN த
எSண&'ைன& ேதா\ ^ L H 6  
என இNi^வன&'; தைலைம அ'காK,
ெஜ@ேர, இதைன அ7Fக@ப<&, LழாL(
67@=Rடா+. இ'( அைழ@பவ+கZ; கால+
ஐ.G., ெமேச� ெடHdR, ேபdAH ம\^ 
RLRட+ தள ப'?க5, �ேதா{ண iைல 
67H6 தகவ(க5, ~; அ�ச(க5 ஆB
யவ\ைற அ7யலா . ஆனா(, பல dமா+R
வாR-கZ( BைடH6 வாWd கமாSR வச' 
இ'( தர@படL(ைல. இத; தGம; 12.7
~r. எைட 52 Bரா . @Z@ கா+R தள&'( 
இதைன@ ெபறலா .

ெமாைப4 ேபாைன இைண;V'
9மா$*வா*f

சா=ச* கால?@ எ1
Aேயா13 (SM-G313HU)

Cைல DைறFG
இNத மாத ெதாடHக&'( சா ச3 த; காலH� 
எd zேயாd3 ெமாைப( dமா+R ேபாைன ¡. 
8,150 என LைலTR< அ7Fக@ப<&'ய,. _ல
வார3கZேலேய, அத; Lைலைய ¡. 7,497 ஆகH 
6ைற&, அ7L&,5ள,.  அSைமT( ெவZயான
A'ய ஆSRராWR ஒ; dமா+R ேபா;கZனா(, 
த; ேபா;கZ; L\பைன பா'Hக@ப<  என 
சா ச3 எ'+பா+HBற,. எனேவ, இNத Lைல 
6ைற@A நடவGHைககைள எ<&, வVBற,.

இNத ேபாQ( 4 அ36ல ெகபா_G� ட- dB¢;
'ைர உ5ள,. ஒV Bகா ெஹ+Rd ேவக&'( 
6வாR ேகா+ @ராசச+ இய36Bற,. ஆSRராWR 
4.4. BRேகR _dட  உ5ள,. சா ச3 ட-Ld 
இைடFக தர@ப<Bற,. எ(.இ.G. @ளா{ 
ெகாSட 5 எ .=. 'ற; ெகாSட ேகமரா
=;AறF , 0.3 எ .=. 'ற; ெகாSட ேகமரா 
F;AறF இய36Bற,. A'ய LைலT( இNத 
ேபாைன வா3Bட, சா ச3 இN'யா இ dேடாKைன
இைணய வf அ�கலா . இைணய தள FகவK: 
https://www.samsungindiaestore.com/products/Mobiles/
Samsung_Galaxy_S_Duos_3_SM-313HRWH
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gன அர| அ0வல+க5 யாV , ஐேபா; உR
பட, ெவZநாRG( தயாKHக@பRட dமா+R

ேபா;கைள@ பய;ப <&தH eடா, என அர|
தைட L'&,5ள,. ெச;ற வார , ெபW¾3 
ப(கைலT( நைடெப\ற ெபாVளாதாரLய(
கV&தர36 ஒ;7( இNத தைட அ7LHக@பR
ட,. பா,கா@A ம\^ ெநRெவா+H காரண3
கZனா(, சா ச3 ம\^ ஆ@=5 ேபா;ற
ெவZநாR< i^வன3க5 தயாK&, L\பைன
ெசW'< dமா+R ேபா;கைள, அர| அ0வ
ல+க5 யாV பய;ப<&தH eடா,.

இவ+க5 Huawei i^வன தயாK&,
வழ36 dமா+R ேபா;கைள மR<ேம பய;
ப<&த ேவS< . சா ச3 ம\^ ஆ@=5
i^வன&'\6 அ<&தபGயாக, உலB(
அ'க dமா+R ேபா;கைள& தயாKH6 
i^வனமாக ஹுேவW i^வன Lள36
Bற,. cecb2b.com எ;ற �ன இைணய தள&
'0 இNத தகவ( ெதKLHக@பR<5ள,.
அ'( அெமKHக i^வன3க5 தயாKH6 
சாதன3க5, 67@பாக ஆ@=5 i^வன
சாதன3க5, �ன நாRG; பா,கா@=\6

=ர-ைன அZHகலா எ;^  அ7 LHக@பR
<5ள,.

ெச;ற ஜூைல மாத , �ன அர_; ெதாைலH-
காR_T(, ஐேபா; பய;ப <&,பவ+க5
நடமா< இட3க5, ேபானா( கSகா-
�Hக@பட FGn எ;^ , இ, நாRG;
பா,கா@ =\6 உகNத, அ(ல எ;^ அ7LH
க@பRட,.

�னாL; இNத அ7L@A, ஆ@=5
i^வன&'\6 i-சய கவைலைய& தV .
ஏென;றா(, அெமKHகாL\6 அ<&த பG
யாக, �னாL( தா; அ'க அளL( ஆ@=5
ேபா;க5 L\பைனயாB;றன. ெச;ற ஜூ;
மாத&,ட; FGNத காலாSG(, ஆ@=5 
i^வன&'; ெமா&த வVமான&'( 16%,
�னாL( இVN,தா; BைடHக@ ெப\ற,.
இ, ஆS< ேதா^ 28% உய+N, வVBற,.

த\ேபா, தைட L'Hக@பR GV@பதா(,
இதைன ஆ@=5 இழHக ேவS Gய'VH6 .
ஆனா(, அேத ேநர&'( �ன ெமாைப(
ேபா; தயாK@A i^வன3கZ; வVமான 
உயV .

ைம?ேராசாFI 
பJயாள:கைள 

அMFGNற6
ைமdேராசா/2 EFவனH த! 
ஊpய=கO! எindைகையd 
hைற/பதாக அJK8L, 
qதr- 15 ஆfரH ேப= வைர 
s2>dh அ#/DயL. இ/ேபாL 
இரiடாவL Eைலf-, த! 
ஆராjt5 ைமய8ைத u3, அ(- 
பnயாRJயவ=கைள பn vdகH 
ெசj?றL. ஏற8தாழ 2,100 ேப= 
த4கA பnகைள இழ/பா=கA 
எ!F எ(=பா=dக/ப>?றL. 
எ(=கால8(- ெபாcளாதார 
ெநcdக3 வரலாH எ!ற கn/D-, 
இxவாF பnயாள=கைள ேவைல 
vdகH ெசj?றL. ெமா8தH 
18,000 ேபைர vdக ைமdேராசா/2 
(2டa2>AளL. 

gன அரh ஐேபா i;Vj தைட

RAID - Redundant Array of Independent Disks::  ஒேர 
ேட2டாKைன பல ஹா=2 36d?- ப(QL ைவdhH 
qைற. இத! uலH இ!'2 மRFH அU2'2 
ெசய-பா>கைள சமEைல/ ப>8( ப?=QL  
இயdகலாH. இத! uலH கH/z2ட= 56ட8(! 
ெசய-பா>கA ேம!ைமயைட?!றன.

Downtime: ஹா=2ேவ=, ஆ/பேர234 56டH 
அ-லL அ/Oேகஷ! 'ேரா?ராHகO! தவJனா- 
கH/z2ட= 56டH இய4காம- இcdhH காலH.

Backup Rotation: ேபd அ/ |3யாK! 
ெசய-பா>கO- ஒ!F. இ(- ெசா-ல/ப>H }ழR5 
qைறfனா- அiைமd கால8(ய ேட2டா ேபd அ/ 
?ைடd?றL. இதRh q! ஏRப>8த/ப2ட ேபd 
அ/ கiடJய/ப2> அத! இட8(- '(ய ேட2டா 
ப(ய/ப>?றL.இQத ெசய-பா23ைன இt }ழR5 
hJd?றL. இதனா- ைப-கA கர/2 ஆனா- அத! 
ேட2டாUH எOதாக |i>H ெபற/ப>?றL. 

DES - Data Encryption Standard:: aகUH Dரபலமான 
எ!?W/ஷ! qைற. இL 56–D2 ~ மRFH 
Dளாd ைசப= (Block Cypher Method) வpfைன/ 
பய!ப>8( ேட2டாKைன 64 – D2 அட4?ய 
ெதாh/'களாக மாRF?றL. அத! D! அதைன 
எ!?W/2 ெசj?றL.

ெத[EZ ெகா5kcக5



6-10-201417

ெபாL வாக ஆ/DA EF வன சாத ன4கA பய!-
ப >8 L வL இ4h அW தா கேவ இcQL வc ? றL. 
அேத ேபால8தா! ஐேபா#H ஒc கால8(- இcQ-
தL. இ/ே பாL ஐேபா�! 5ல hJ/ D2ட வச (-
க �dகாக, பல= பய!ப >8த8 ெதாட4? உA-
ளன=. இQத �� E ைலf-, த4கO! ஐ.ஓ.எ6.8 
ஆ/ப ேர234 56டH hJ8த த4கO! க2 >ைர, 
பய #Aள தக வ-கைள8 தc வதாj அைமQ LA-
ளL. இQத 56ட8 (ைன/ பய!ப >8த ஐேபா! 
6 மRFH /ள6 ேபா! வc வ தRகாகd கா8 (-
cd ?ேறாH.  q!' ஐ.ஓ.எ6.7 வQத ேபாLH, 
கH/ z2ட= மலW- தா! இL hJ8L ெதWQL 
ெகாiேடாH. adக ந!J.

எ;. தன ேச கர0, ெபாIளா_[.

ஐ.ஓ.எ6. 8 56டH இxவ ளU ந-ல வச ( கைள8 
தc ? றL எ!பL '(ய தக வ லாhH. இL வQத-
Uட! 5ல DரtைனகA ஏRப2>, ஆ/DA த> மா-
J ய தாக ெசj( வQதL. அL hJ8L அ>8த வார, 
கH/ z2ட= மலW- எ� L s=கA எ!F எ(=பா=d-
?ேற!. 

டா!ட& எM. Lண ̀ ல0, மfைர.

VேராH Dர Uச= 3/6 அைன8 Lேம aக அழ காக Kவ-
ர மாக8 தர/ப2 >Aளன. இ!#H பல 3/6 மRFH 
2Wd6கைள8 தc மாF ேக2>d ெகாA ?ேற!.

எ0. சாgத Lமா&, jk_[.
நH லாd ~ ேப3ைனd ெகாi> 5ல ேகரdட=கA 
ம2 > ம-ல, அைன8L ேகரdட=க ைள�H உc வாd-
கலாH. ஏ!, ஒc ப2 3 ய லாக v4கA அதைன8 தரd 
gடாL?

கா. இைற ய ரச0, தqசாv&.

ெமாைப- சாத ன4கA இ!ைறய நாக Wக 
உல?! அள U ேகா லாக மாJ K2டL. அைவ 
இ!J நாH இய4க q3 யாத �� E ைல�H உc-
வா? வc ? றL. ஆனா-, நாH 5ல கலாtசார பi-
' கைள இதனா- இழQL வc ?ேறாH எ!ப LUH 

உiைம. aக அழ காக வc8தH ேதாjQத ெசாR-
கO- இதைனd hJ/ D2 >A �=கA. பாரா2 >கA.

எ0. பரgதாம0, ராஜ பா ைளயM.

எ!.எt.எH. ைர2ட= பய!ப >8( தap- ைட/ 
ெசjL வQத எனdh, ேகAK ப(- பh (f-, 
ெச!ைனையt ேச=Qத வாச க cdh ஏRப2ட அேத 
Dரtைன ெதாட=QL இcQL வQதL. எ! நiப=-
க�H அதைனt சQ (8L வQதன=. தா4கA ேகAK 
ப(- பh (f- இதRகான ப(ைல8 தQதL, எ4-
கO- பல cdh EHம (ைய8 தQதL. பல மாத/ 
Dரtைனைய8 �=8L ைவ8L, எ4கO! ேநரH 
sணா வைத8 த>8த த4க �dh adக ந!J.

ேபரா. எ0. மைர!காய&, ேபாy.

:��8 6�dக= hJ8த தக வ-கைள/ ப( லாக8 
தQL அைவ hJ8த சW யான ேகாண8ைத8 தQ-
( cd ? �=கA. நH ஊ=கO- இQத 6�dக=கA 
அxவ ள வாக KRப ைனdh வc வ (-ைல. இைணய 
தள4க O�H 5ல வRJ- தா! KRப ைனdh ைவ8-
LAளன=. தக வ �dh ந!J.

எ0. கா&zj! ராஜ0, ேத{.

ஐ.ஓ.எ6.8 hJ8த அJ qக8 தக வ-கைள 
ம2>H தராம-, அதைன எQத சாத ன4கA ஏRFd 
ெகாA�H எ!ப த ைன�H, அதRh மாFH q! 
ேமRெ காAள ேவi 3ய நட வ 3dைக க ைள�H தQத-
ைமdh  ந!J. இL hJ8த தக வ-கA எQத ஆ4-
?ல இத p�H gட ெவO யா க K-ைல. (ன ம லைர 
எin/ ெபcைம/ ப> ?ேற!.

இரா. இள வ ரச0, மfைர.

VேராH Dர Uச= 3/6கO-, இைணய தள8 (R-
கான ஷா=2 க2 ~ அைம/பL hJ8த hJ/' 
aகUH பய #Aள தாக உAளL. ெதாட=QL மRற 
Dர U ச=க �d h மான 3/6க ைள�H த4க O ட a-
cQL எ(=பா=d ?ேறாH.

ஆ&. நாக ராஜ0, காைர!காN.

ெப$சன4ெப$சன4
Qேர;Qேர;

gன அரh ஐேபா i;Vj தைட
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ேகAK: எனdh அ� வ ல க8(- '( ய தாக, 
Kiேடா6 7 மRFH ஆ�6 2007 உAள கH/-
z2ட= தQ LAளன=. இ(- ேவ=2 'ேரா ? ராa- 
பn யாR F ைகf-, அ(- '( ய தாக8 தர/ப2ட 
a� �- பா= ?ைடdக K-ைல. இL hJ/ D2ட 
அQத 'ேரா ? ராa! Eைலயா? அ-லL ெச2346 
ஏேத#H மாRற/ப2 3 cd hமா?

எ0. ேகா�ல வா�, LMப ேகாணM.

ப'(: எ .எd. ஆ�d 2007 ெதா6@=( 
நமH6@ A' ய தாக& தர@பRட z(, ~Q z( 
பா+ ஆ6 . ேவ+R டா6 ெமSRG( ஏேதl  

ஒV ெசா(ைல& ேத+Nெத <&த ?ட;, இNத 
~Q z( பா+ தானாக& ேதா;^ . நா  அNத 
ெசா(o; பா+மRைட மா\ற (அa&த மாக, 
சாWவாக, அGHே கா Gட, எa&'; அள? 
ம\^  iற  மா\ற) இதைன@ பய;ப <&-
தலா . ேமலாக உ5ள ெமl ெச(ல ேவS G ய-
'(ைல. ஆனா(, பல+ இ, ேதைவ ய\ற, என 
எS�, அத; இயHக&ைத i^& ' L < B;-
றன+. உ3க Zட  உ5ள க @ YRடைர@ பய;-
ப <& 'ய ஒVவ+ இத; இயHக& 'ைன FடHB 
இVHக ேவS< . அத னா ெல;ன? s3க5 
mேழ கS <5ள ெசRG3d ேம\ெ காS<, 

அத; இயHக& 'ைன rS<  ெகாS< 
வரலா . 
1. Office   பRட; BZH ெசW ' ட? .
2. Word Options BZH ெசWக.
3. இட, பHக  உ5ள =KL( Popular எ;-

ப'( BZH ெசW ' <க.
4. இ36 BைடH6  =KL( Show Mini Toolbar 

எ;ப'( உ5ள GH அைட யா ள&ைத எ<& ,-
L ட? . 

5. =; ஓேக BZH ெசW, ெவZ ேய ற? .
உட; இ;ெ னாV தக வ0  தV Bேற;. 

பல+ ஆ�d 2010 ெதா6@ =ைன இ@ே பா, 
பய;ப <&த& ெதாட3B உ5ளன+. அவ+க gH-
கான ெசRG3d அைம@A இ,.
1. File ேட@=( BZH ெசW ' ட? .
2. இட, பHக  உ5ள  =KL( Help  எ;பத; 

mழாக உ5ள Options எ;ப'( BZH ெசW '-
ட? .

3. இ36 General  எ;ப'( BZH ெசW ' <க.  
4. இ36 User Interface Options எ;ற =KL(, 

Selection  எ;ற தைல@=(, Mini Tool Bar எ;-
ப'( உ5ள GH அைட யா ள&ைத எ<& , L-
ட? . 

5. =; ஓேக BZH ெசW, ெவZ ேய ற? .

ேகAK: நா! Kiேடா6 7 எ! கH/ z2டW- பய!-
ப >8 L ?ேற!. பல �� E ைல கO-, கH/ z2டW- 
ஏேத#H Dரtைன ஏRப > ைகf- (எ! ராH Eைன-
வகH aகUH hைறU) கH/ z2ட= உடேன �6டா=2 
ஆ? றL. எதனா- Dரtைன எ!F கா2ட/ப>H 
எ=ர= ெசj(, a!ன- ேபா- ேதா!J மைற ? றL. 
இQதd hைறைய எ/ப3 Eவ=8( ெசj ( டலாH.

-ேக. Oரதா3, ெச0ைன.

ேக5L- – ப 4
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ப'(: க @ YRட+ ந;றாக இய36  

வைகT( அ, நமH6 உ\ற நSப;. ஆனா(, 
இ, ேபால _Hக ைலn  ஏ\ப <&', ந ைமn  
எK-ச 0H6 ஆளாH 6 ைகT( அ, Lேரா' 
ேபால ேதா\ற ம ZH6 . உ3க5 sSட கGத  
இதைன ந;6 காR < B ற,. கவ ைல@பட 
ேவSடா . இத\கான �+ Lைன இ36 தV-
Bேற;.

 =ர-ைன ஏ\ப < ைகT(, தானாக _dட  
¢dடா+R ஆனா(, BைடH6  =ைழ- ெசW' 
நமH6& ெதK யா மேல ேபாW L< . =; எ@-
பG �+ Lைன@ ெப^ வ,? ¢dடா+R ஆவைத& 
த<H6  வைகT( _ல ெசRG3d அைம@A 
ஏ\ப <& ' LRடா(, _Hக( �+N , L< .
1. dடா+R பRட; அa&', “Control Panel” 

ேத+Nெத <Hக? .
2. s3க5 ”expanded Control Panel” பய;ப <& ,-

ப வ ராக இVNதா(, “System”  எ;ப தைன& 
ேத+Nெத <Hக? . இ(ைல எQ(, “System 
and Security” எ;ப தைன& ேத+Nெத <&,@ 
=;ன+, “System” எ;ப தைன& ேத+Nெத-
<Hக? . 

3. இட, பHக@ =KL(, “Advanced system 
settings” எ;ப தைன& ேத+Nெத <Hக? . 

4. இ36  User Account Control டயலாH பாHd 
Bைட&தா(, அ'( “Yes” எ;ப'( BZH 
ெசW ' ட? . 

5. இ@ே பா, பல ேட@க5 ெகாSட  “System 
Properties” எ;l  டயலாH பாHd 
BைடH6 . இ'( “Advanced” எ;l  
ேட@=( BZH ெசW ' ட? . 

6. இ36 “Startup and Recovery” எ;ப'; mழாக, 
“Settings” பRடQ( BZH ெசW ' ட? . 

7. இQ “Startup and Recovery” எ;ற டயலாH 
பாHd BைடH6 . இ'( “System failure” 
எ;பத; mழாக,   “Automatically restart” எ;-
ப'( உ5ள GH அைட யா ள& 'ைன எ<& ,-
L ட? . 

8. =;ன+, ஓேக BZH ெசW, அைன&, 
டயலாH பாHdக ைளn  kG 
ெவZ ேய ற? . இQ, 
உ3க5 _dட  Fட3B@ 
ேபாைகT(, Ag dB¢; 
BைடHைகT(, அத\கான 
கார ண3க ளாகH காR<  
தக வ(கைள s3க5 ெபற 
FGn .

ேகAK: Kiேடா6 எd6D 56ட8(-, 
ெட6dடா/ ?�! என த�ேய ஒc ஐகா! 
தர/ப2> ெசய-ப >8த/ப2டL. ஆனா-, 
Kiேடா6 7 56ட8(- அL இ-ைல. 
இதைன/ ெபற ெச2346 அைம/D- எ!ன 
மாRற4கைளd ெகாi> வர ேவi>H?

எ;. கk ணா �j, கட�&.

ப'(: ஆ , s3க5 e^ வ, சKேய. 
LSேடாd எHd= _dட&'(, ெடdHடா@ 
BÍ; z( தQ யாக& தர@பRட,. இ, 
LSேடாd 7 _dட&'( அ�வா^ தர@ப ட-
L(ைல. ஆனா(, அத; ெசய(பா< இ'0  
BைடH B ற,. System Maintenance எ;ப'( 
இ,?  இைண&,& தர@பR <5ள,. வழH-
க மாக, இ, தானா கேவ ெசய(பR< த; 

ப�ைய ேம\ெ கா5g . LSேடாd எHd= 
_dட&'( ேம\ெ காSட, ேபால s3க ளாக, 
இதைன இயHக ேவS<  என LV  =னா(, 
mvHகSட பG ெசய(ப ட? .
1. dடா+R பRட; அa&', அத; ேதட( கR-

ட&'( Troubleshooting என ைட@ ெசWதா(, 
அNத ெமl BைடH6 . BைடH6  தக-
வ(கZ(, Fத( தகவ( r, BZH ெசW '-
ட? .

2. BைடH6  அ<&த LSே டாL( System 
and Security  எ;ப தைன& ேதG@ ெபற? .  
இ'( Run Maintenance Tasks எ;ப'( BZH 
ெசW ' ட? .

3. இ, System Maintenance எ;ற LSே டா-
Lைன& 'றH6 . ெதாட+N, ெசய(பட 
Next எ;ப'( BZH ெசW ' ட? . 

4. உட; வK ைச யாக@ பல பரா ம K@A ப�-
கைள இNத z( ேம\ெ கா5g . LSேடாd 
7 _dட  சK யாக அைமHக@பR <5ளதா 
எ;ப தைன& தாேன கSட 7n . இNத ப�-
கZ( ஒ;றாக, LSேடாd ெடdHடா@ 
BÍ; ெசWய@ப< . 

இ'( ஏேதl  =ர-ைனைய 
s3க5 சN 'Hக ேந+Nதா(, _B-
Íன+ (CCleaner) kல  இேத 
ப�ைய ேம\ெ கா5ளலா . 
இNத Aேரா B ரா ~ைன, ம\ற 

Aேரா B ரா கைள& ெதாட3 6-
வ, ேபால, இV Fைற BZH ெசW, 

ெதாட3க? . இத; System ெமlL( 
Desktop Shortcuts  எ;பத; அVேக உ5ள 
கRட&'( GH அைட யாள  இV@ப தைன 

உ^' ெசW, ெகா5ள? . Windows ம\^  
Applications   ேட@கZ( BைடH6  ம\ற ஆ@-
ஷ;க ைளn  காண? . இ36 BைடH6  

Analyze  எ;ற பRடQ( BZH ெசWதா(, 
_ BÍன+ 6@ைப ைப(கைளH காR< . 

இத; =;ன+, இட , A ற மாக உ5ள Run 
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Cleaner எ;ற பRடQ(  BZH ெசWதா(, 6@ைப 
ைப(க5 அைன&,  sHக@ப< . இ'( ேதைவ-
ய\ற ெடdHடா@ ஷா+RகR ஐகா;க5 sHக@-
ப< . அத lட;, s3க5 LV  =னா(, ம\ற 
ேதைவ ய\ற ைப(கg  sHக@ப< . _B Íன+ 
எ; l   A ேரா B ரா ~ைன இல வ ச மாக இதைன& 
தயா K&, வழ36  Piriform எ;l  i^ வ ன&'; 
இைணய தள&'( இVN, ெப\^H ெகா5ளலா . 

ேகAK: அiைமf- ஆi2ராj2    ேட/ள2 
ஒ!ைற வா4 ?ேன!. எ! a! அ�ச-கைள8 
(றQL பா=dக qயR 5dைகf-, பல அ�ச-கA, 
அவRைறd காண அேடா/ /ளா� ேவi>H 
எ!ற ெசj (ையd கா2 3ன. இQத ேட/ள2 ghA 
அ3/ப ைட f லான ஆ/ப ேர234 56ட8 (ைனd 
ெகாiட தாக உAளL. எனேவ, அேடா/ /ளா� 
ெதாh/ Dைன டUiேலா2 ெசj (ட மFd ?-
றL. அைன8L ஆi2ராj2 ேட/ள2க�H இ/-
ப 38தா! ெசய-ப > ?!ற னவா? நா! வா4 ?ய 
கைடf- ெச!F Kசா W8த ேபாL, அதைன8 
(c/Dd ெகா>8 L K2> '(ய இ!ெ னாc EF-
வன ேட/ள2 ஒ!ைறd ெகா>8தா=கA. இL 
பR Jய g>த- தக வ-கைள8 தc மாF ேக2>d 
ெகாA ?ேற!.

[. ரzன Lமா& [�, �Mைப

ப'(: ச\^ L& ' யா ச மான ேக5 L-
யாக இVNதா0 , இ'( உ5ள தக வ(-
கைள அைன வV  அ7N, ெகா5ள 
LV = இNத ப'ைல& தV Bேற;. 
அSைமT( L\ப ைனH6 வN ,5ள 
ஆSRராWR ேட@ளR =._.HகZ( 
s3க5 e^  அl பவ  BைடH-
B ற,. ஆSRராWR ப'@A 4.1 
ம\^  அத\6@ =;ன+ வN-
,5ள _dட  ப'@ A கைள, 
உ3க5 ஆSRராWR ேட@ளR 
ெகாS G VNதா(, அேடா@ 
@ளா{ =ேளய+ ேதைவ@-
ப<  எத ைனn  s3க5 
அ�க FG யா,. 

ஏென;றா(, அேடா@ i^-
வன  ெமாைப( சாத ன3க-
gHகான அேடா@ @ளா{ 
தயா K&, வழ3 6 வ தைன 2011 
நவ பK( i^& ' LRட,. அத\6 
F;னா(, @ளா{ இயHக&'( 
ெசய(பRடைவ ெதாட+N, 
ெசய(ப < B;றன. இவ\ 7\6 
_7ய அளL( அ@ேடR ைப(க5 
Bைட&, வV B;-
றன. இ@ே பா, 
ஆSRராWR ேட@-
ளRகZ(, @ளா{ 

@ேளய+ எ;ப, இ(லாத ஒ;றா கேவ மா7-
LRட,. 

இV@ =l , s3க5 e7ய ஆSRராWR 
ேட@ளR =._.HகZ(, @ளா{ கRடாய  
பய;ப <&த ேவS<  என LV  =னா(, 
Puffin  ெவ@ =ர ?ச+ ேபா;ற அ@ Z ேக ஷைன 
இயHகலா . இ, https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.cloudmosa.puffin&hl=en எ;ற 
Fக வ KT( உ5ள தள&'( BைடH B ற,.

ேகAK: ெடரா கா/D 'ேரா ? ரா aைன/ பய!ப-
>8 (னா-, நH ஆ/ப ேர234 56ட8 (Rh ேக> 
Kைள �மா? இைண ய8(- இcQL இதைனd 
கா/D ெசjL பய!ப >8த லாமா? மRற வRJ- 
இ-லாத 5ற/ 'கA இ(- எ!ன உAளன?

எ;. �� L ழ�, ேகாைவ.

ப'(: ம\ற வ\7( இ(லாத _ற@ Aக5 
எ;ன உ5ளன? எ;^ ேகR< இNத ேக5-
Lைய அl@= உ5 Í+க5. அNத ம\றைவ 
கா@= ெசW 'ட உத?  Aேரா B ரா க5 எ;ற 
அG@ப ைடT( இNத ப'ைல& தV Bேற;.

  ெடரா கா@= (TeraCopy)  Aேரா B ரா ~ைன 
http://www.box.net/shared/o16me8egx3 எ;ற 
Fக வ KT( உ5ள தள& ' o VN, தர L றHக  
ெசW,, க @ YRடK( ப'? ெசW, பய; 

ப<&தலா . ஏேதl  ஒ;ைற ந  க @ YR-
டK( கா@= ெசW ' < ைகT( அதைன 

Lைர வாக ேம\ெ கா5ள இNத Aேரா-
Bரா  உத? . இதைன@ ப'? 
ெசW, இயH B LRடா(, =;ன+ 
எதைனH கா@= ெசWதா0 , இத; 
kலேம கா@= ெசWய@ப< .   

இத; ஒV _ற@A அ ச&ைத இ36 
e^ Bேற;. (ஆனா(, அ, ம\ற _ல 

கா@= ெசW '<  Aேரா B ரா க Z0  
இVH B ற,.)  கா@= ெசW ' < ைகT( 
அNத ெசய(பா< i;^ ேபானா(, 
rS<  இைண@A BைடHைகT(, 

LRட இட& ' o VN, கா@= 
ெசய(பா< ெதாடV . ைப(-
கைள ெமா&த மாகH கா@= ெசW-
'டH கRடைள ெகா<&தா(, 
ைப( ஒ;7( =ர-ைன ஏ\-
பRடா(, அதைன L<&,, 
அ<&த ைபைலH கா@= ெசW-
'ட& ெதாட36 . எNத ைபo( 

=ர-ைன இVNத, எ;^  நமH6H 
காR< . எNத ஒV ைபைல எ<&,, அத; 

ெபய+ r, ைரR BZH ெசWதா(, BைடH6  
ெமlL(, ெடரா கா@= Aேரா Bரா  இயH-

க& '\கான ஆ@ஷ; தர@-
ப< . இத lட; வழHக மாக 
LSேடாd கா@= ஆ@ஷl  
BைடH6 .
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