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வாசகKகேள.... க1$M!டK Qா.க8
உ!க# ேக#&, ச(ேதக*, க+-.கைள

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

க*3BCடD மலF6 இ:2* எ:ன
தகவ6க# ேவKL* எ:ற உ!கN:
எ9DபாD3ைபP* எQ.!க#.

க*3BCடD ெதாடDபான Sா6 ‘TU’<க# 8=-.
மலF6 ெவN5ட 2 >ர9கைள அ23ப@*.

Sா6க# மXY* ‘TU’<க# ௨௦௧௪ ஜூ: மாத-9X8 
`: ெவNயாb5+<க<cடா.. Sா6க# மXY*
‘TU’<கைள உ+வா<bயவD, ெவN5CடவD, 
bைட<8* இட!க#, &ைல ஆbயவXைற< கCடாய* 
8=3>டேவKL*.

க!#$ப&யான க!டண,-. இைணய1 ந1 உ4ைம

ெசR-க8 அT$Uவ-. வா!V அ$ WAXைல

பயKபாYV அ#,Z எAன?

பYக1 6

பYக1 13

பYக1 11

உ
J

ேள

க !#$ட&க() த+,) ெட./$ அைம.க 
பல சா!$ேவ& அ!(ேகஷ:க; <ைட=

தா? , இBத வCைசD) E:ேனாGயாக
நம.J. <ைட=த KலவLM) ”Jற; த+OP
ெசயQ” Eத:ைமயானR. அத: TUய பU!T
5.0. அXைமD) ெவ(யா<Y;ளR.

அெமC.கா[) சா!$ேவ& ெபாM யாளராக!
ப]யாL^ கைல கBதசா+ பல ஆX`களா
கேவ த: அ?வ) த[&=R, பல ெம:ெபாa;
ெதாJ!Tகைள தயாC=R இலவசமாக வழc<

வa<றா&. அவLM), Eத:ைமயானR ”Jற;
த+OP ெசயQ”. இR த[ர, ஆ!d; K/
டcக() இயcJ வைகD) பல [ைளயா$
`கைளY (Best Gin Rummy, Best 2048 Game
மL^ Best Solitaire Game) வழc<Y;ளா&.
இைவ ப:னாெடcJ ல$ச.கண.கான ரKக&
களா) பய:ப`=த!ப$` வa<:றன.  

த+O ெமா, உ;g`.கான பய:பா$ைட!
ெபா^=தவைர, ‘‘Jற; த+OP ெசயQ”
மLறவL MQaBR ELM? மா^ப$டதாJ .

6ற8 த:;< ெசய?
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இR தLேபாR ேசாதைன EைறD) ெவ( D
ட!ப$`;ள [Xேடா/ 10 K/ட உ$பட,
[Xேடா/ 8, [Xேடா/ 8.1 K/டcக()
32 மL^ 64 d$ K/ட  என அைன=-
U? , எBத K.க? இ)லாம), இயcJ
<றR. [Xேடா/ எ./d எo), அR எ/.
d. 3 ேகா!Tட: ேம ப`=த!ப$Ga.க
ேவX` .

Jற; த+OP ெசயQைய! பய:ப`=U,
Yoேகா$, U/<, டா , டா!, Qd மL^ 
பைழய த+O எp=R. JMq` க$டைம!
Tக; வழcJ த+ைழ உ;g` ெசrUடலா .
s ேபா&டாக, ஆc<ல ேபPt வழ.<: ஒQ.
JMq` அG!பைடDலான ஒQDய) s ேபா&$,
த+Oெந$ 99 s ேபா&$, TUய மL^ பைழய
த+O த$டPt s ேபா&$ ஆ<யவLைற! பய:
ப`=த வசUக; தர!ப$`;ளன. பய:ப`=R
ேவாa.கான இைடEக ஆc<ல மL^ 
த+O ெமா,க() தர!ப$ `;ளR.

இதைன= தர[ற.க ெசrUட, http://www.
kural.kuralsoft.com எ:ற இைணய தள=ULJP
ெச)லw . இதLகான ேகா!dைன க !#$
டC) பUBR ெகா;ளw . k50setup.exe எ:ற
ேகா!T பUய!ப` . இத: அளw 2.27 எ .
d. ம$`ேம. இதLJ +க. JைறBத ேநரேம
ஆJ . இBத ைப?.கான ஐகாo), <(.
ெசrதா), உட: Jற; த+OP ெசயQ பUw 
உcக; க !#$டC) ெதாடcக!ப` .
இதLகான zபBதைனகைள ஏL^. ெகாX` 
அ`=R, அ`=R <(. ெசrதா),  “Jற;
த+OP ெசயQ” பUவாJ . உcக|ைடய
க !#$ட& 32 d$ இய.க=U) ெசய)ப
`வதாக இaBதா), ’kural 32’ எ:ற ஐகா:
UைரD) கா$ட!ப` . 64 d$ இய.க=U),
’kural 32’ மL^ ’kural 64’ எ:ற இa ஐகா:க;
இa.J .

Jற; ெசயQைய இய.க, [Xேடா/ 32
d$ K/ட=U), kural 32 எ:ற ஐகாo) <(.
ெசrUட ேவX` . [Xேடா/ 64 d$
இய.க எo), kural 32 மL^ kural 64 ஆ<ய
இரXG? <(. ெசr Uட ேவX` . இ!
ேபாR, Jற; த+OP ெசயQ இய.க= ULகான
KMய [Xேடா <ைட.J . இதைன= த+O
அ)லR ஆc<ல=U) ெபறலா .

இBத. க$ட=U) }cக; [a T JM
q$` (எ:ேகாGc) Eைறைய= (Yoேகா$,
U/<, ேட!, ேட , Qd, பைழய த+O)
ேத&Bெத`=R அைம.கலா . d:ன&, [ைச!-
பலைக எ:பதLJ எUேர, உ;ள sO [C
ெம�[), }cக; பய:ப`=த [a T s
ேபா&$ வைகDைன= ேத&Bெத`.கலா . ஆc
<ல மL^ த+O ெமா,க|.<ைடேய,
Jற; த+OP ெசயQD: இய.க=Uைன
மாLM. ெகா;ள ஆ)$+ேக (Alt+K) sகைள!

பய:ப`=த ேவX` . இBத ெசய)பா$`
க$ட=Uைன +oைம/ ெசrR K/ட  
$ேரD) ைவ=R. ெகா;ளலா .

இo, ேவ&$, ேவ&$ேப$, ேநா$ேப$
ேபா:ற [Xேடா/ சா&Bத அ!(ேகஷ:
Tேரா<ரா க(? , அேடா! Tேரா<ரா க
(? , த+,) }cக; ைட! ெசrUடலா .
அ=Rட:, ேப/T., �J; டா., எ .எ/.
எ:., யா� ஆ< யவLM: சா$ [Xேடா.க
(? த+,) ைட! ெசrUடலா .

எ:ேகாGc மாLM. ெகா;ள [a  dனா), 
K/ட $ேரD) உ;ள “J” எ:ற ஐகாo) 

 ற" த%&' ெசய+
ஒ. க0ேணா4ட6

 ற"சா%& (Kuralsoft) ெம*
ெபா," ./வன2, அெம56
கா89 க:ேபா<=யா மாகா
ண@A9, மBC&8D நக59,
இத* ./வன< கைல கJத சாK 
அவ<களா9 உ,வா6க%ப&N,
1999 ஆ2 ஆCN Rத9 ெசய9
ப&N வ,SறT. தKV ெமாW6
கான உ"XN ெம*ெபா,ைள 
ெவYZN2 A&ட2 ெதாட\க%ப&N, ‘ ற" 
தKV] ெசய:’ Rத9 ெதா %^, 2001ஆ2
ஆCa9 b%ரவ5 மாத2 ெவYZட%ப&டT.
அ%ேபாT ஒ:Zய9 e ேபா<& மf/2 AgS
 hiN எk@T Rைற ஆSய வசAக" ம&Nேம
இ,Jதன. 2003 ஆ2 ஆCa9, பAைக 29, 
^Aய மf/2 பைழய தKV த&ட]n e ேபா<&
வசAக" இைண6க%ப&N தர%ப&டT.
2004 ஜனவ5Z9,  ற" தKV] ெசய: பAைக
3 ெவYயானT. இA9 AgS, டா2, டா%,
:b, பைழய தKV  h iNகq2, ஒ:Zய9,
தKVெந& 99 மf/2 ^Aய, பைழய தKV த&
ட]n Rைற e ேபா<Nகq2 தர%ப&டன.
2007 ஜூ* மாத@A9,  ற" தKV] ெசய: 
ெப,2 அள89 மாfற\க qட* ெவYயானT.
இA9 t=ேகா&  hiN க&டைம%^ வசA
இைண6க%ப&டT.
20149 தfேபாT, 8Cேடாg 8gடா,
8Cேடாg 7, 8Cேடாg 8, 8Cேடாg 8.1 
மf/2 8Cேடாg 10 ஆ%பேர&a\ vgட\
கY9, 32 b& மf/2 64 b& இய6க\கY9
இய\ 2 வைகZ9, Rfhx2 மாfh அைம6
க%ப&N வழ\க%ப&N"ளT. 
தKVநா&ைட% ெபா/@த வைர, அரn அx வ
லக\கY9 க2%D&டைர% பய*பN@Tேவா
5ைடேய “ ற" தKV] ெசய:” அAகமாக%
பய*பா&a9 உ"ளT. ப9ேவ/ e ேபா<& வசA,
பல தKV ெமாW  h iN Rைற க&ட ைம% ̂ க" 
ஆSயவfைற இT த,வேத இதf 6 காரண2.
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<(. ெசrதா), �X` இேத Jற; ெசய)
பா$GLகான KMய [Xேடா <ைட.J .
இU) JMq` மL^  [ைச!ப லைகDைன
உcக; [a!ப!பG ெச$ ெசrR, d: Save
/ மாLற=ைத ேச+ எ:பU) <(. ெசrUட
ேவX` . அ`=R Jற; �X` இய.க!
ப` . இ!ேபாR அதைன +oைம/ ெசrR
[$`, ேத&Bெத`=த s ேபா&$ அைம!d),
JM!d$ட த+O எp=RவைகDைன! பய:
ப`=U, த+,) ெட./$ அைம.கலா .
Jற; த+OP ெசயQ இய.க ேதைவ இ)ைல
என எX]னா), அத: இய.க=ைத ”z^=
Rக” எ:ற ப$டைன அp=U z^=தலா .

“Jற; த+OP ெசயQ” அ)லR ேவ^ எBத
த+OP ெசயQகைள! பய:ப`=Uனா? ,
எBத எ:ேகாGc Eைறைய= ேத&Bெத`.
<ேறாேமா, அதைனP சா&Bத எp=R வைக
Dைன= ேத&Bெத`.க ேவX` . 

எ`=R. கா$டாக, Yoேகா$ JM q$`
EைறDைன= ேத&Bெத`=தா), UniKuraL / Ariel
Unicode MS / Latha அ)லR ேவ^ Yoேகா$
எp=Ra ஒ:ைற= ேத&Bெத`.க ேவX` .
இ�வாேற, மLற எ:ே காGc Eைற.J
மான எp=R வைகDைன, அBத எ:ே காGc
ேத&Bெத`.J ேபாR, அைம=R. ெகா;ள
ேவX` .

வழ.க ேபால இரXடாவR ெச�வாr.<
ழைம தa  அ!ேட$ Ua=த ைப)கைள, 

நவ ப& மாத=ULJ (https://technet.microsoft.
com/library/security/ms14-nov) ைம.ேராசா!$
வழc<யR. இU) JM!dட=த.க அ ச எ:
னெவ:றா), இRவைர கடBத இரX`, 2013,
2014, ஆX`க(), ஒேர நா() ெவ(யான
dைழ Ua=த. JMq`கைள. கா$G? ,
இBத Eைற எX].ைகD) +க அUக . 16
பாRகா!T சா&Bத அM.ைகக; ெவ(யா<Y;
ளன. தLேபாR ேசாதைன! பU!பாக இa.J 
[Xேடா/ 10 ெதாJ!dLJ நா:J Ua=
தcக; தர!ப$`;ளன. இBத ஆX` இR
வைர 79 dைழ Ua=த அM.ைகக; தர!ப$
`;ளன.

வழ.க ேபால, [Xேடா/ இய.க
Eைறைம, எ .எ/. ஆ�/ மL^ இ:
ட&ெந$ எ./Tேளார& ஆ<ய அைன=ULJ 
dைழ Ua=த JMq`க; ெவ(Dட!ப$
`;ளன.

ஐBR dைழ. JMq$`= Ua=தcக;,
ெதாைல[) இaBேத ந க !#$டa.J;
TJBR, (Remote Code Execution) க !#$டைர.
க$`!பா$GLJ; ெகாX` வர.�Gய dைழ
யான JMq`கைளP சC ெசrவதாJ . ேஹ.க&
க|.J, இR ேபா:ற dைழ. JMq`க; தா:
+கw dG=த இடcக;. ந)ல ேவைளயாக
ைம.ேராசா!$ இவLைற. கX` ெகாX` சC
ெசrR;ளR.

அM.ைக 6, எ .எ/. ஆ�/ 2007.கானR. 
மLறைவ எ)லா , டா$ ெந$ இய.க=U)
உ;ள Jைறபா`கைள. கைளவதாக அைமB
R;ளன.

[Xேடா/ பய:ப ̀ =Rபவ&க;, அR எBத
பU!பாக இaBதா? , இBத அ!ேட$ ைப)

கைள தர[ற.க ெசrR, இய.< அைம!பR
ந)லR.

ெகா�ச ேநரேம ஆ<றR. }cக;, உcக;
க !#$டC) ஆ$ேடாேமG. அ!ேட$
அைம=UaBதா), }cக; எRwேம ெசr
Uட ேவXடா . தானா கேவ, அ!ேட$ நடB-
ேத^ . அ!ேட$ நடBR EGBதwட:, 
க !#$டைர ��$ ெசrUட ேவXGயR
அவKய .

எYக<சYக ^ைழY 6`a# -b,தcக8

Carbon Copy: K* அyச9 அz%^ைகZ9,
Rகவ56 6 eழாக “CC:” எ*ற b58ைன%
பா<@A,%{<க". கா<ப* கா%b எ*பத*
n,6க2 இT. அz%ப%பN2 K* அyச9 
ெச|AZைன, பல நப<கq6 நகலாக
அz%ப,இJத Rக வ56 க&ட@ Aைன% பய*
பN@தலா2. அதாவT, அz%ப%பN2 அyச9
தகவ9க", இJத கா<ப* கா%b க&ட@A9
உ"ள Rக வ56 5யவ<கq6 அ9ல;
ஆனாx2, அவ<க" ெத5JT ெகா"ள ேவC-
aய ெச|A எ*பேத இைத6  h6SறT.
அyச9 யா,6 எkத%பNSறேதா, அவ5*
Rகவ5 “To:” எ*ற b589 அைம6க%பN
SறT.
Blind Carbon Copy: K* அyச9 அz%^
ைகZ9, “BCC:” எ*ற b58ைன% பா<@A,%
{<க". இJத b58x2,  h%b&ட அyசைல
நகலாக அz%பலா2. ஆனா9, இJத% b589
உ"ள Rகவ5Z9 உ"ளவ<க" ெப/வதைன,
அyசைல% ெப/பவ< மf/2 கா<ப* கா%b
b589 உ"ளவ<க" அhய மா&டா<க". 
அவ<க" அhயாம9, vல,6 அz%ப இJத
%ைளC& கா<ப* கா%b உத8NSறT.

ெத4dZ ெகா8ecக8
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ெட/. டா! க !#$ட&கைள. கா$G? ,
ேல! டா! க !#$ட&க; தா: அUக

எX].ைகD) இ!ேபாR பய:ப`=த!
ப$` வa<:றன. இதைன! பரா மC!பU),
இத: ேப$டCகேள Eத) இட ெப^<:
றன. ேப$டC பராமC!dLகான Kல JM!Tக;
இcJ தர!ப`<:றன.

எ2ேபாM" இைண2NO ேவQடா"
உcக; ேல! டா! க !#$டைர Eத: 

EதQ) சா&� ெசrU`ைகD), அதைன 100%
சா&� ெசrUடw . அத: d:ன&, அத: சா&�
40% Eத) 80% வைர எ:ற அள[) இa.க
ேவX` . ேப$டCD) உ;ள எல.$ரா:க;
எ!ேபாதாவR அcJ இcJ நக&வதLகான
இட இa.க ேவX` . இBத JM!dைன
ஆ!d; z^வன அM[=R;ளR. இB z
ைலD) ேப$டCைய ைவ=UaBதா), ேப$
டCD: வாOநா; நா:J பcJ அUகC.J .
எ!பG இBத அள[ைன. கXகா]=R ைவ=-
Ua!பR? எ:^ ேக$<�&களா? இதைன
க !#$ட& UைரD: ஓரமாக. கவo.கலா .
ேல!டா! க !#$டC) ேவைல பா&.க [)
ைலயா? உட: அதைன ஆ! ெசrR, �G, +:
ச.UDQaBR [`[=R, �$G)
ைவ.கw . இதைன
ை வ = U `  ே ப ா R ,
ஏேத� ஒa ேமைஜ
அ)லR அைத!
ேபா:ற பர!d)
ைவ.கw . ெம=ைத
ேபா:றவLM) ைவ.க
ேவXடா . ேப$ட
CD: ெவ!ப ெவ(
ேய^வதைன ெம=ைத

ேபா:ற பர!T த`.J . இR ேப$ட CD:
வாOநா; பய:பா$Gைன. Jைற.J .  அ!
பG!ப$ட பர!d) ைவ=R இய.JவR 
தவ^.

சா$R ெசSதO
மாத ஒaEைறேய� , ேப$டCைய Ep

ைமயாக (100%) சா&� ெசr Uட ேவX` .
அேத ேபால, ஒa Eைறேய� , Epைம
யாக அத: +:ச.Uைய. காQ ெசrR d:
ச.U ஏLற ேவX` . இBத ‘மாத  ஒa Eைற’ 
எ:பதைன எUேல� , JM!பாக ெமாைப) 
ேபாo), அ)லR க ! #$ட& UைரD) உ;ள 
/G.< JM!d), எpU ைவ.க ேவX` . 
அ!ேபாRதா: இR zைன [LJ வa .

TU$VWயாக இYZக7>ேம
தLேபாR வa ந�ன ேப$டCக;

அைன=R , Q=Uய அG!பைடயாக.
ெகாX` வGவைம.க!ப$டைவ. எனேவ
இவLைற 50 Eத) 95 பார:�$ G<C (10
Eத) 30 G<C ெச) Kய/) அள[) ைவ=
U a . க ேவX` . இதைன நா 

எ!ேபாR அளBR
ைவ=Ua.க EGயாR.

எனேவ, நா ப]
யாL^ அைறையP

சL^. J(&
த: ை ம Y ட:
ை வ = U a . க
ே வ X `  .

அ=Rட: ேல!டா!
க !#$டC) காL^ ெவ(-

ேய^ வ,கைளP t=
தமாக ைவ=Ua.க

D: ஓரமாக. கவo.கலா .
$டC) ேவைல பா&.க[)
ைன ஆ! ெசrR, �G, +:
[=R, �$G)

ைன
R ,
ைஜ

ைத!
d)

=ைத
வ.க
ப$ட
ெவ(
=ைத

Eத) 30 G<C ெச)Kய/) அள
U a . க ேவX` . இ

எ!ேபாR 
ைவ=Ua.க

எனேவ,
யாL^ 

சL^.
த:
ை வ
ே வ

அ=Rட:
க !#$டC) க

ேய^ வ,க
தமாக

ேல$டா$ ேப!ட4 பராம4$U
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ேவX` . ெவ!ப. காL^ [ைரவாக ெவ(-
ேய^<றதா எ:பதைன. கXகா].க
ேவX` .

அ2ேட7 ெசS]>க
பல z^வனcக;, தcக(: சா!$ேவ&

அ!(ேகஷ:கைள ேம ப`=RைகD),
ேப$டCD: Uறைன ேம ப`=R 
வ,கைளY தcக; ைப)க() தa
<:றன. எனேவ, நா ேல!டா! க !
#$டC) பய:ப`=R சா!$ேவ& அ!
(ேகஷ:க; அைன=ULJ அ�வ!ேபாR,
அ!ேட$ ெசrU`வR ேப$டCD: வாOநா$
கைளY அUகC.J .

^Qட நா7கJ பய/ப>`தாமO

இY2பM நOலதOல

ஏேத� காரண=Uனா), ேல!டா! க !
#$டைர! பய:ப`=தாம), பல மாதcக;
[$`[`வதாக இaBதா), அதLகான மாL^
ஏLபா`கைள ேமLெகா;ளw . ேப$டCD)
50% +: ச.UYட:, J(&PKயான இட=U)

அR ைவ.
க!ப`வதLகான ஏLபா
`கைள ேமLெகா;ள ேவX` . ெமா=
தமாக +: ச.U இ)லாத zைலD) உ;ள
ேப$டCக|ட:, ேல! டா! க !#$
டைர! பல மாதcக; [$` ைவ!பR, d: 
எ!ேபாR பய:ப`=த இயலாத zைல.J
ேப$டCைய. ெகாX` ெச:^[` .

ேமேல JM!d$ட அைன=R +க
எ(ைமயாக ேமLெகா;ள. �Gய ெசய)பா-
`களாக= ெதC<றதா? அ!பGயானா), d:
பLற= ெதாடc Jகேள:.

ரவாக ெவ(
கXகா].க

!$ேவ&
ைகD),

=R 
தa

க !
ேவ& அ!

அ�வ!ேபாR,
D: வாOநா$

அR ைவ.
க!ப`வதLகான ஏLபா
`கைள ேமLெகா;ள ேவX` ெமா=

ஐ "ய நா&க( சைப, ெச.ற 20123,
இைணய6 ெதாட9: ெகா(வ< அைன-

வ@. அABபைட உ@ைம எனF6,
அG3 ேபIJ மKL6 எMN<
@ைம OI JதPGர6 தரBபட
ேவR&6 எ.பதைனS6,
அTUNத<. அ< மW&X.T,
அைனவY O6, கW&BபA
யான கWடணNG3, இைணய
இைணB: வழ[கBபட 
ேவR&6 எ.L6 அTUNத<.

இ< எNதைன ேபY ON
ெத@S6? இPத உ@ைமைய
உண9PGY ".றன9. உலக அளU3

இ< OTN< அRைம_3 ஓ9 ஆbF நடN-
தBபWட<. இத. c. ெவd_டBபWட

அT ைக_3, இைணய6 பய.ப&N
<ேவா@3, 83% ேப9, அதைனN

த[க( அABபைட உ@ைம எ.
பதைன அTPGY "றா9க(
எ.L அTU கBபW&(ள<.
24 நா&கd3, ேத9Pெத& கB
பWட 23 ஆ_ர6 இைணயB
பயனாள9கdட6 இPத ஆbF
ேமKெகா(ளBபWட<. 20143,

அ ேடாப9 7 jத3 நவ6ப9 12
வைர இPத ஆbF ேமKெ கா(ளB

பWட<.

(வ< அைன
னF6,

MN<
ட
,
,

A
ய
ட
<.
ON
மைய

U3

தBததததததததததததததததததத பWட<. இ
அT ை

<<<<<ேவ
த[த
ப
எ
2
ப
ப
ே

அ 
வைர

W

க!#$ப&யான க!டண,-. இைணய1 ந1 உ4ைம
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&�$ட) உல<), ைம.ேராசா!$ z^
வன எ!ேபாR த: சா!$ேவ& அ!(

ேகஷ: சாதனcகைள ேம ப`=U �ரைம=R.
ெகாXேட இa.J z^வனமாJ . மாLறc
க() அUக ந d.ைகYட: இயcJவR ம$
`+:M, அ மாLறcகைள நா EயLK=R!
பா&.க ேவX`  எ:பU) +JBத ந  d.ைக
ெகாXட z^வன ைம.ேராசா!$.

அதனா) தா:, ELM? TUய இல.J
க|ட:, [Xேடா/ 8 K/ட=ைத ைம.
ேராசா!$ ெவ(D$டR. அத: ேநா.கcக; 
ம$` சCயாக, ம.களா) எ`=R. ெகா;
ள!ப$Ga.Jமானா), G�$ட) ெதா,)
�$ப உலக=U), TUய Tர$K ஒ:^ ஏLப$
Ga.J . இ�wல<: ெதா,) �$ப=U:
எU&கால , அU ேவக=U) R;(. JU=R
மாLறcகைளP சBU.J என ைம.ேராசா!$
ந dயR. அதனா) தா:, ELM? மா^
ப$ட ெசய)பா`கைளY , இய.க=UைனY 
ெகாXட ஆ!பேர$Gc K/ட=ைத ெவ(
D$டR. இR ெவLM ெப^  என zைன=தR. 
ெதா,) �$ப=U: எU&கால , Uைர ெதாட& 
உண&[: அG!ப ைடD) ேமLெகா;ள!-
ப` என ைம.ேராசா!$ ந dயR. அதனா)
தா:, +க! ெபCய ப$ட:க|ட: �Gய
Uைரைய! பய:பா$GLJ= தBதR.

ஆனா), ம.க; Epைமயான, ELM? 
மா^ப$ட மாLற=ULJ= தயாராக இ)ைல
எ:பதைன ெவ(!ப`=Uனா&க;.

இa!d� , JைறBத ப$ச அள[ேல� ,
பயனாள&க; பல& இதைன [a d ஏL^.

ெகாXடன&. JM!பாக, இBத ஆ!பேர$Gc
K/ட=Uைன ஒ�ெவாaவa த: [a!பc
க|.ேகLப அைம=R. ெகா;ள தர!ப$G
a.J வசUகைள ஆ&வ=Rட: கவo=R,
பய:ப`=U வa<:றன&. அவLM) Kல
வLைற இcJ காணலா .

:டா$7 :fghO அ2Uேகஷைன N/ ெசSதO
}cக; ஏேத� Tேரா<ரா ஒ:Mைன 

அG.கG பய:ப`=R<�&களா? Kல& தcக;
ப] நா; EpவR ேவ&$ Tேரா<ரா+
ைனேய பய:ப ̀ =Rவா&க;. Kல& எ.ெஸ)
[a பலா . Kலேரா, <ராd./ அoேமஷ: 
Tேரா<ரா+ேலேய �O<. <ட.கலா .
இவ&க;, இBத Tேரா <ரா கைள எ(தாக!
ெபL^ இய.க, [Xேடா/ 8), ஒa வசU தர!
ப$`;ளR. /டா&$ /<�o) இதைன! d:
ெசrR ெகா;ளலா . Tேரா <ரா ம$`+:M,
நா அG.கG பய:ப`=R ைப)க; உ;ள
ேபா)ட&கைளY d: ெசrR ெகா;ளலா .
இதனா), க !#$ட& இயcக= ெதாடcJ 
Eத) Uைர Dேலேய, இைவ ெபCய அள[)
கா$K தaவதைன! பா&.கலா .

ைடO:கU/ அளkைன மாqsக
[Xேடா/ 8 ஆ!பேர$Gc K/ட=U:

அG!பைட ேநா.கேம, கா$ K.JP Kற!பாக
இத: ேதாLற அைம.க!பட ேவX` 
எ:பRதா:. இRவைர பயனாள&க; பா&=R
அMயாத <ராd./ கா$ Kகைள UைரDேலேய
[Xேடா/ 8 கா$`<றR. /டா&$ /<�

hDேடாV 8 உcகeைடயதாYக
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oேலேய இR நம.J! TCBR[` . இBத
Uைர. கா$Kைய, ந [a!ப!பG அைம=R. 
ெகா;ளலா . இU) உ;ள ைட)/கைள, நா  
[a T அளwக() மாLM அைம.கலா .
இவLைற, அைவ dரUபQ.J Tேரா<ரா 
ெசய)பா$GLேகLப, ப)ேவ^ அள wக()
அைம.கலா . அைவ, அBத அ!(ேகஷ:
Tேரா<ரா+: ப)ேவ^ ெசய) த:ைமகைள.
கா$` . ைட) அள[ைன மாLM அைம.க,
வலR ேம) �ைல.JP ெச)?cக;. அcJ
ெதCY அ T. JMD) <(. ெசrUடw .
பலEைற <(. ெசrைகD), }cக; [a T 
அள[LJ அR மா^ . }cக; எBத அள[)
அR இa.க ேவX` என [a T<�&கேளா,
அBத அளw வBதwட: <(. ெசrவைத z^=-
U[`cக;. இR ஒa ெபCய வசUயாJ .
[Xேடா/ 8 பய:ப`=Rேவா& ஒ�ெவாa
வa இBத �ைல இய.<! பா&.க ேவX` .

:டா$7 :fgைன உvகJ வச2ப>`MvகJ
தoநப& [a!ப!பG கா$K ேதாLற=ைத

அைம.J வ,கைள= தaவU), [Xேடா/
8 Eத) இட ெகாX`;ளR. இBத ஆ!ப
ேர$Gc K/ட=ைத! பய:ப`=R பயனா
ள&க; பல& இதைன உணரw இ)ைல. பய:
ப`=தw இ)ைல. /டா&$ /<��ைடய
வXண மL^ க$டcக; dரUபQ.J 
கa=Uைன நா ந [a!ப!பG மாLM. ெகா;
ளலா . அேத ேபால, டா/. பா& மL^ Uைர
சா&Bத பல [ஷயcகைள மாLM. ெகா;ளலா .
இதLJ டா/. பா& ெச:^, ைர$ <(. ெசrR,
<ைட.J ெம�[) properties எ:பU) <(.
ெசrUடw . ெதாட&BR personalize எ:பU)
<(. ெசrUடw . d:ன& start screen எ:
பU) <(. ெசrUடw . இo உcக; [a!
ப!பG இதைன }cக; மாLM. ெகா;ளலா .
இத: �ல , உcக; [a!ப!பGதா:, Uைர
ேதாLற அ(.J .

Driver: (&ைரவ<)8Cேடாg மf/2 bற ஆ%ப-
ேர&a\ vgட\கqட* a�&ட9 சாதன\க"
(b5Cட<, மBg, bளா� &ைர� ேபா*றைவ)
ெதாட<^ ெகா"ள ேதைவயான சா%&ேவ< ^ேரா-
Sரா2. 8Cேடாg ேபா*ற ஆ%ப ேர&a\
vgட\கY9 பலவைகயான சாதன\கq6
கான &ைரவ< ைப9க" ஏfக னேவ பAய%
ப&ேட Sைட6 2. அ%பa இ9லாத .ைலZ9 
இJத சாதன\கqட* vaZ9 அவf hfகான 
&ைரவ<க" தர%பN2.

ெத4dZ ெகா8ecக8
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ெவ8ேவ9 அள<=
ேட>" ெச= அைமAB

ேவ&$ Tேரா <ரா ,  அத: டாJ ெமX$-
க() ேடd;கைள உa வா. J வைத +க எ(-
ைம யான ஒa ெசய லாக= தB R;ளR. ஆனா), 
அU) ெச)கைள  நா  [a  dய வைகD) 
அைம!பR, சL^ tLM வைள=RP ெசய)-
ப`  ேவைல யாக உ;ளR. எ`=R. கா$-
டாக, ேடd; ஒ:M: Eத) இa ெச)க; 
ஒa JM! d$ட அள[) அUக அக ல= U? , 
மLற ப=R ெச)க; Jைற வாக சம மான 
அள[)  ேவX`  எ:றா) எ:ன ெசr U-
டலா ? ேவ&$ தானாக இதைன அைம.காR. 
அத: மாறா zைலD), JM! d$ட அள[) 
அைன=R ெச)க ைளY  அைம= R [` .  
எனேவ, ேமேல �M ய பG அக ல= Rட: 12 
ெச)க; ெகாXட ேடd; ஒ:ைற  அைம.க, 
ஒa ta.க மான வ,ைய! பா&!ேபா .
1. �:^ ெச)க; ெகாXட ஒa வCைச 

ேடd; ஒ:ைற உa வா.கw . இR உcக; 
டாJ ெமX$G: ஒa மா&�: Eைன D Q-
aBR அ`=த மா&�: வைர }$ G.க!ப$` 
<ைட.J . 

2. அ`=R மwைஸ! பய:ப ̀ =U, Eத) 
இரX` ெச)க(: அக ல= Uைன }cகேள  
சC ெசr U ̀ cக;. எ�வ ளw அUக அகல  
ேவX ̀ ேமா, அ�வ ளw அக ல=U) அைம=-
U ̀ cக;. 

3. மw�: க&சைர �:றா வR ெச)Q) z^=-
தw .

4. C!ப � ைடய  Layout tab ேட! dைன= Uற.-
கw . மw�: க&ச& ெச) ?.J; இaBதா) 
தா:, இBத ேட! இa!பR கா$ட!ப` . 

5. அ`=R Merge  J�!d), Split Cells எ:ற 
�Q) <(. ெசr U டw . 

6. அ`=R Number of Columns எ:ற கX$-
ேராைல! பய:ப ̀ =U, அBத ெச)ைல ப=R 
ெச)க ளாக! dC.க ேவX`  என அைம.-
கw . 

7. அ`=R ஓேக <(. ெசrR ெவ( ேய றw .

எDE FGகைள அக லAப JEத
ேவ&G) எp= R.கைள ந  இ ட!பG 
தைல! T க() அைம.க! பல வ,க; உ;-
ளன. இU) ஒ:^ எp= R.க(: அக ல=ைத 
அU க C.கP ெசrவR. ெபாR வாக Ep 
எp=U: அளைவ அU க C!ேபா ; அ)-
லR Jைற!ேபா . இR எp= Uைன [C=R 
அைம!ேபா . }cக; அ�வா^ அைம.க= 
U$ட + ̀  <:ற ெசா)ைல= ேத&Bெத ̀ =R. 
ெகா; |cக;. d: கX$ேரா) + G (Ctrl+D) 
ெகா`=R பாX$ [Xே டா [ைன! ெபறw . 
இதைன ெம� பாC) Format <(. ெசrR 
Eத) dC வாக இa.J  Font   எ:ப த ைனY  
ேத&Bெத ̀ .கலா .  இBத [Xே டா[) பல 
ேட!க; <ைட.J . இU)  Character Spacing 
எ:ப தைன= ேத&Bெத ̀ .கw . அU) Scale 
எ:ப தLJ அa<) உ;ள அளw க$ட=U) 
ஏLக னேவ 100% என இa.J . இதைன 200% 
என அைம=R ஓேக <(. ெசrR பா&=தா) 
ேத&Bெத ̀ =த ெசா)Q) உ;ள எp= R.க; 
அைன=R  அக ல மாக மாLற!ப$` இa.J . 
இR உcக |.J அU க மாக= ெதCBதா) அகல 
அள[: சத [ < த=ைத. Jைற.கலா ; �` த-
லாக ேவX ̀  ெம:றா) உய&=தலா .

Bloatware: %ேளா& ேவ< என நா2 அைழ%பைவ, 
க2% D&ட<  தயா 56 2 ./ வ ன\களா9, 
தா\க" வa வ ைம6 2 க2% D&ட<கY9 
பAJT அz%ப%பN2 ^ேரா S ரா2க ளா 2.  
க2% D&ட< ம& N K*h, இ%ே பாT, ெமாைப9 
ேபா*க", ேட%ள& b.v.6க",  ேரா2 ^6, 
ஐேப& ேபா*ற சாத ன\க Yx2, நா2 ேக&காத, 
8,2பாத பல ^ேரா S ரா2க" பA ய%ப&N தர%-
ப N S*றன.  இவfைற நா2 க2% D&டைர அ9-
லT ேமேல  h% b& N"ள சாத ன\கைள% ெபf-
ற Bட*, இவfைற �6 S 8 டலா2. இதனா9, 
ேதைவ Z*h ந2 ரா2 ெமம5 இட2 பய*ப N@-
த%ப N வT தN6க%பN2. 

ெத4dZ ெகா8ecக8
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எYெஸ.
&$V...

அல   கைள மாKற 
பாL Mலா ேதைவயா?

எ.ெஸ) ஒ&. ¢$G) ெவJ கால= ULJ (?) 
E:T அG. கண.<) ேட$டா அைம=த தா-
கw , அதைன ஒேர க$ட ைளD) பா& Eலா 
ெகா`=R �$ட& அல<) மாLற எ:ன ெசr-
Uட ேவX`  என  வாசக& ஒaவ& ேக$ G-
aBதா&. இR ேபால அல Jக; மாLற= ULJ 
ெபாR வான க$டைள எ:ன ெவ:^ பா&.-
கலா .  

எ.ெஸ) ெதாJ!d)   CONVERT  எ:ற 
பcசைன. க$டைள வCD) ெகாX` வBR, 
எBத அல J க ைளY  மாLறலா .    இBத 
பcசைன அைம.ைகD) }cக; பா& Eலா 
எத ைனY  அMB U a.க= ேதைவ D)ைல. 
எ`= R.கா$டாக Column B  –D) வC ைச யாக 
அG. கண.<) ேட$டா ெகா`=R ைவ= U-
a. < �&க;. இதைன �$ட& கண.<) Column 
C    D) ெகாX` வர ஆைச!ப ̀  < �&க;. 
இo Column B –D) ேட$டா உ;ள ெச)-
கைள= ேத&Bெத ̀ .கw . இR B2 Eத)  B8 
வைர இa!ப தாக ைவ=R. ெகா;ேவா . 
EதQ) B2:B8 வைர D லான ெச)கைள= ேத&B-
ெத ̀ cக;. அ`=R C2:C8 ேத&Bெத ̀ cக;. 
இ!ே பாR =CONVERT(B2,”ft”,”m”) என பா& E லா-
[ைன ைட! ெசr U டw . அ`=R Ctrl + Enter 
எ:ற இa  sக ைளY  அp=தw . இ�வைக. 
க$டைள �ல  பல வைக யான அல J கைள 
மாLM அைம.கலா . ைம)– <.�, கால: – 
Q$ட& என பல <ைட. <:றன.  பார:�$ 
– ெச) Kய/ மாLற= ULகான பா& Eலா இ!பG 
இa.J . =CONVERT(68, “F”, “C”) ெச) Kய/ – 
பார:�$ பா& Eலா =CONVERT(68, “C”, “F”) என 
அைமY . எ.ெஸ) ெஹ)! ெம� ெச:^ 
மLற வL MLகான பா& E லா.கைள அைம.-
கw . உcக (ட  பU ய!ப$ ̀ ;ள எ.ெஸ) 

CONVERT பா& E லா [ைன, உcக; க ! #$-
டC) உ;ள எ.ெஸ) ெதாJ!T  எ`=R. 
ெகா;ள [)ைல எ:றா),  Analysis ToolPak – 
ைன உcக; க ! #$டC) இ:/டா) ெசrR 
d:ன& பய:ப ̀ =தw .

<.6B6 எDE Oைன 
QைலAப JEத

எ.ெஸ) ஒ&. ¢$ ஒ:M) அ!ே பாR உ;ள 
எp= R வைக உcக |.J dG.காம) இa.-
கலா . அ)லR உcக |.J! dG=த வைக-
Dைன }cக; மாறா த தாக அைம= Uட எX-
ணலா . அ)லR ஆc <ல  அ)லாம) த+O 
எp= R.க() அடc <ய தக வ)க; ெகாXட 
ைபைல }cக; அG.கG பய:ப ̀ =தலா . 
அ!ே பாR ஒ�ெ வாa EைறY , பாX$ 
[Xேடா ெச:^ த+O எp= Uைன ெச$ 
ெசrவR K.க லாக இa.கலா . இதLJ ஒேர 
வ, }cக; [a T  எp=R வைக Dைன 
zைல=த எp=தாக அைம!ப Rதா:. இதைன 
ெச$ ெசr Uட. sO.கா ¤ பG அைம= 
U ̀ cக;.
1. “Tools” ெம� <(. ெசrR அU) “Options” 

dCைவ= ேத&Bெத ̀ .கw . 
2. இo <ைட.J   “Options” எ:�  பல 

ேட!க; அடc <ய [Xே டா[) “General” 
எ:�  ேடd) <(. ெசr U டw .

3. இ!ே பாR <ைட.J  [Xே டா[) 
“Standard font” எ:ப தLJ ேந& எU ராக பாX$ 
மL^  ைச/ [Xேடா இa.J . இU) 
}cக; [a T  எp= R வ ைக Dைன= ேத&B-
ெத ̀ =R மL^  அதLகான அள [ ைனY  
ேத&Bெத ̀ =R d: ஓேக <(. ெசrR 
[Xே டா.கைள �டw . இo எ!ே பாR 
எ.ெஸ) ஒ&. ¢$ைட= UறBதா?  காQ 
இட=U) இBத பாX$ தா: பய:பா$-
GLJ= தயா ராக இa.J .
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கடBத ப=R ஆX ̀  க ளாக, �J; z^ வ ன=-
Rட: தா: ெகாX G aBத ஒ!பBத= Uைன, 

பய&பா./ EM=R. ெகாX` [$டR. அத: 
மாறா zைல ேதட) சாத ன மாக, �J; ச&P 
இ�K: இaBR வBதR. இ!ே பாR யாஹூ 
இயc J < றR.   இBத ஒ!பBத=U: �ல , இR-
வைர பய&பா.�: ெமா�)லா z^ வன , 
பல ேகாG டால&கைள ஆX` ேதா^  ெபL^ 
வBதR. அத: வa மா ன=U) 90% �J; தa  
zU யா கேவ இaBR வBதR. ெச:ற 2013 ஆ  
ஆXG), ெமா�)லா இBத வைகD), �J; 
z^ வ ன= Uட  இaBR 27.5 ேகாG டால& 
ெபLறR.   ஆனா), இR JM=R ெமா�)லா 
கa=R ெவ( D ̀  ைகD),  ஒ!பBத  z^=த!-
ப ̀  வ தனா), ெமா�)லா [LJ TU யன கX-
ட MY  Uற: அU க மாJ  என. �M Y;ளR. 
ெகா;ைக �U யா கw , �J; z^ வ ன=ைத. 
Jைற ெசா) Q Y;ளR ெமா�)லா. ேதட) 
[வ கா ர=U), பய னா ள&க |.J. கா$ட!பட 
ேவX Gய பU w கைள, �J; க$ ̀ !ப ̀ =-
Uேய வழc J வ தாக, JLற  சா$ G Y;ளR. 
இBத வைகD), ஆ!d; z^ வ ன=ைதY  
JLற  சா$ G Y;ளR ெமா�)லா.

�J; z^ வ ன=ைத! ெபா^=த வைர, த: 
ேதட) சாத ன= Uைன [ள ப ர!ப ̀ =த ேவ^ 
dர w ச&க; ேதைவ இ)ைல.  �J; Jேரா  
மL^  ஆX$ராr$ ஆ!ப ேர$Gc K/-
டcக| , dர w ச&க|  இதLJ! ேபாR . 
த: ேதட) சாத ன=ைத ம.க |.J. கா$G. 
ெகாX` ெச)ல, ஆX` ேதா^  பல ேகாG.-
க ண.கான டால& zUைய, இo �J; ெசல வ-
,.க ேவX G ய U)ைல.

அ!ப G யானா), ெமா�)லா, இழBத வa-

மா ன=ைத எ!பG! ெப^ ? TUய ேதட) சாத-
ன மாக யாஹு ச&P இ� Kைன. ெகா;வ தLJ, 
அB z ̂  வ ன= Rட:, ெமா�)லா ஒ!பBத  
ேமLெ காX ̀ ;ளR. தLே பா ைத.J அெம C.-
கா[) ம$`  இR அம ?.J வB R;ளR. 
பய&பா./ dர w சC) மாறா zைலD), ச&P 
இ� K னாக யாஹு ெசய)ப` .  ெபாR வாக, 
எBத dர w சa , இBத ேதட) சாத ன=ைத=தா: 
பய:ப ̀ =த ேவX`  என. க$டா ய!ப ̀ =த. 
�டாR. ேவ^ ேதட) சாத னcகைள= ேத&B-
ெத ̀ =R! பய:ப ̀ =த, dர w சC) வ,க; 
தர!பட ேவX` . ஆனா), ஒa dர w சைர! 
பய:ப ̀ = R ப வ&க;, அU) மாறா zைலD) 
தர!ப$ ̀ ;ள dர w ச ைர=தா: பய:ப ̀ = R-
வா&க;; மாLM. ெகா;ள மா$டா&க; எ:ற 
ந  d.ைகD), யாஹூ, இBத ஒ!பBத= Uைன, 
ெமா�)லா wட: ேமLெ காX ̀ ;ளR.

இBத மாLற  JM=R Kல& கa=R ெதC [.-
ைகD), பய&பா./ வாG.ைக யா ள&க;, இBத 
ேதட) சாதன மாLற= ULJ! பல=த எU&!T 
ெதC [!பா&க; எ:^ �M Y;ளன&. ெந$ 
அ! ( ேகஷ:/ எ:�  ஆrw அைம!d: 
�L ̂ !பG, ஏLக னேவ, ஆX` ேதா^  க]-
ச மான எX ].ைகD) த: வாG.ைக யா ள&-
கைள, பய&பா./ இழBR வa < றR. எ`=R. 
கா$டாக, ெச:ற ஆXG), இழBத வாG.ைக-
யா ள&க; எX ].ைக 26%. 

வர இa.J  பய&பா./ பU!T 34) இBத 
மாLற  அம)ப ̀ =த!ப`  என அைன வa  
எU&பா&. <:றன&.

ர யா[), யாXெட./ (Yandex) மாறா 
zைல dர w ச ரா கw , �னா[) ைப` dர w-
சa  (Baidu) உ;ளன.

பயKபாYV
அ#,Z எAன?
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இBத உலக  எ!பG ம.க; ஜன=ெ தா-
ைகயா) Uண ̂  < றேதா, அேத ேபால, 

இைண யE  பய னா ள&களா) ெநa.க GையP 
சB U.க இa. < றR. இ:�  �:^ ஆX ̀ -
க(), 2018: ெதாட.க=U), இைண ய=ைத! 
பய:ப ̀ = Rேவா& எX ].ைக 360 ேகாG யாக 
இa.J  எ:^ எU&பா&.க!ப ̀  < றR. 

பல ல$ச   க ! #$ட&க| , ேகாG.க-
ண.கான /மா&$ ேபா:க| ,  ேட!ள$ 
d.K..க|  இBத ெநa.க Gைய= தர இa.-
<:றன. இைணயP சBைத! பய:பா$ Gைன. 
கண.ெக ̀ =த eMarketer எ:ற அைம!T இBத 
தக வைல= தB R;ளR. வa  2015 ஆ  
ஆXG), இைண ய=ைத! பய:ப ̀ = Rேவா& 
எX ].ைக 289 ேகாG யாக இa.J . இR 
உலக ம.க; ெதாைகD), ஏற=தாழ 43% 
ஆJ . இBத ஆXைட. கா$ G?  இR 6.2% 
�` த லாJ . 

இ:�  Kல தக வ)கைள இBத அைம!T 
கXட MB R;ளR. வa  2018 ஆ  ஆXG), 
உல<) வாp  ம.க() பாU!ேப&, மாத  
ஒa Eைற யா வR இைண ய=ைத! பா&!பா&க; 
எ:^  அM [= R;ளR.

இதLJ அG!பைட. காரண , ம.க; அைன-
வa  வாcக. �Gய   [ைலD), இைணய= 
ெதாட& dைன= தர. �Gய ெமாைப) ேபா:க; 
மL^  �னா, இB Uயா மL^  இBே தா ேன §யா 
ேபா:ற  வளa  நா` க(), Jைற வான க$ட-
ண=U) <ைட.J  இைணய இைண! T கேள. 
JM!பாக, வய& வ, இைண!T தர EG யாத 
இடcக(), ெமாைப) ேபா:க; இைணய 

இைண! dைன எ( தாக வழc J வR, இBத 
வள&P K.J ஓ& அG!பைட கார ண மாJ . 

அ`=த தாக, உலக அள[) இயcJ  
பல தகவ) ெதா,) �$ப z^ வ னcக; இBத 
ேநா.<) எ`= R வa  EயL K க ளாJ . இB-
z ̂  வ னcக;, ம.கைள இைணய! பய:பா$-
`.J. ெகாX` வa வU) ெதாட&BR EயL-
K=R வa <:றன. எ`=R. கா$டாக, ேப/T. 
z^ வன& மா&. ேநா. <யா மL^  சா சc 
z^ வ னcக |ட: இைணBR, ெத: ஆ! d C.க 
நா` க() வாp  ம.க |.J இல வச இைணய 
இைண!T வழcக EயL K கைள ேமLெ காX` 
வa வைத. JM! d டலா . 

2013 ஆ  ஆXG), �னா 62.07 ேகாG 
இைணய! பய னா ள&கைள. ெகாX` இ�வ-
ைகD) Eத) இட= Uைன! ெபL M aBதR. 
அ`=த தாக, அெம C.கா 24.6 ேகாG ேபைர. 
ெகாX ̀ ;ளR. இB Uயா �:றா வR இட=U) 
தLே பாR இaBதா? , [ைர[), அ`=த 
ஆXG: ெதாட.க=U), இரXடா வR இட=-
ULJ வB R [`  எ:^ எU&பா&.க!ப ̀  
< றR.  dேரK) [ைர[) ஜ!பாைன EBU. 
ெகாX` நா:கா வR இட= ULJ வa  எனw  
கa த!ப ̀  < றR. 

இB U யா [ைன! ெபா^=த வைர, 2016) 
இைணய! பய னாள& எX ].ைக 28.38 
ேகாG யாக உயa . அ!ே பாR அெம C.க 
இைணய ம.க; 26.49 ேகாG யாக இa!-
பா&க;. இRேவ, 2018), இB Uயா 34.63 ேகாG 
ேபைரY , அெம C.கா 27.41 ேகாG ேபைரY  
இைண ய=U) ெகாX G a.J .

@AB ஆD # கE. 
360 ேகா& பய னா ளKக8
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உட ன G யாக ெசr U கைள அ�! T வ-
தLJ, இB U யா[) பய:ப ̀ =த!ப`  

இ:/டX$ ெமச�ச& அ! ( ேக ஷ:க(: 
சBைதD), ேப/T. z^ வ ன= ULJP ெசாB-
த மான வா$/ அ! 52%   இட  ெபL ̂ ;-
ளR. அ`=த zைலD), ேப/T. ெமச�ச&, 
அ`=R /ைக! மL^  [ ேச$ (WeChat) 
இட  ெபL ̂ ;ளன. இவLைற அ`=R, +க. 
Jைற வான இட=ைத ைவப& மL^  ைல: 
(Viber / Line) ெபL ̂ ;ளன. இBத தக வ)கைள, 
உலக அள[) இவLM: பய:பா$ Gைன. 
கவ o=R வa  Jேளாப) ெவ! இXெட./ 
(GlobalWebIndex (GWI)) எ:�  அைம!T 
ெவ( D$ ̀ ;ளR.

2013 மL^  2014 ஆ  ஆX ̀  க |. <-
ைடேய, வா$/ அ! பய:ப ̀ =R  வாG.ைக-
யா ள&க(: எX ].ைக 334% உய&B R;ளR. 
இேத கால க$ட=U), [ ேச$ பய:ப ̀ = R-
ப  வ & க (: 
எX ].ைக 
2356% அU க-
C =  R ; ள R . 
ே ப / T . 
ெ ம ச � ச & 
ம L ^   
/ ை க ! 
E ை ற ே ய 
192% மL^  
190% உய&B-
தன. 

[ ே ச $ 

பய:ப ̀ = Rேவா& எX ].ைக, உலக 
அள[), ெச:ற ஆXG), +க அU க மாக 
வள&B R;ளR. உலக அள[), இைணய  
பய:ப ̀ = R ேவாC)) 23% ேப& இதைன! 
பய:ப ̀ =த= ெதாடc< உ;ளன&. இU) தர!-
ப`  இல வச �`த) வச U கேள இதLJ. 
காரண .

ெமாைப) சாத னcக; வ, யாக, உட னG ெசr-
U கைள! பC மாM. ெகா;வR, தLே பாR இைள-
ஞ&க (ட  அU க C=R வa < றR. இவ&க;, ச�க 
இைணய தளcகைள, இBத ேவைல.J! பய:ப-
`= R வ தைன! Tற.க ]=R வa <:றன&. இBத 
வைகD) ெமாைப) சாத னcக(: பய:பா` 
113% அU க C= R;ள தாக, ேமLெ காXட ஆrw 
ெதC [. < றR.

ெமாைப) வ, இைணய! பய:பா` அU-
க C=R வa வR  இதLJ ஒa கார ண மாJ . 
இைணய  பய:ப ̀ = R ேவாC), 79% ேப& 

/ ம ா & $ 
ே ப ா: -
கைள ைவ=-
R ; ள ன & . 
இ வ & க ( ) 
40% ேப& 
ெ ம ா ை ப ) 
ெ ம ே ச � c 
அ !  (  ே க -
ஷ: க ை ள 
ம $ `   
பய:ப ̀ =U 
வa <:றன&.

ெசR -க8 அT$ U வ-. வா!V அ$ WA Xைல
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சா சc z^ வன , அXைமD), Samsung 
G 130E Galaxy Star 2 எ:ற ெபயC), TUய 

ெமாைப) ேபா: ஒ:ைற, [Lப ைன.J ெவ(-
D$ ̀ ;ளR. இத: அUக ப$ச [ைல �. 
4,290.

இBத ெமாைப) ேபா: 2� ெந$ெ வா&.<) 
இயcக. �G யR. இரX` K கைள இய.J . 
இத: பC மாண  109.8 x 59.9 x 11.8 +�. 
எைட 107.6 <ரா . G.எ!.G. ெகபா KG� டP 
/<� �ட:, பா& வG வ=U) தயா C.க!ப$-
`;ளR. UைரD) ம)$G டP வசU உ;ளR. 
கa!T வXண=U) ம$ ̀ ேம <ைட. < றR. 
320 x 480 d.ெஸ) Uற �ட: �Gய 3.5 அc-
Jல Uைர உ;ளR. ரா  ெமமC 512 எ .d. 
/ேடாேர� ெமமC 4 �.d. இதைன ைம.ேரா 
எ/.G. கா&$ ெகாX` 32 �.d. வைர அU-
க!ப ̀ =தலா . லw$ /�.க&, 3.5 +� ஜா. 
மL^  எ!.எ . ேரGேயா உ;ளன. 

�.d.ஆ&.எ/., எ$� ஆ<ய ெதா,) �$-
பcக |ட:,  ெந$ெவா&. இைண! dLJ 
T|�= மL^  Y.எ/.d., ைவ d தர!ப$ ̀ ;-
ளன.  ஒேர ஒa ேகமரா 2 எ .d. Uற �ட: 
தர!ப$ ̀ ;ளR. அ. � ல ேரா �$ட& ெச:சா& 
இயc J < றR. இத: ஆ!ப ேர$Gc K/ட  

ஆX$ராr$ 4.2.2 <$ேக$. எ/.எ .எ/., 
எ .எ .எ/., T  ெமD), இ:/டX$ 
ெமச�ச& ஆ<ய வச U க|  தர!ப$ ̀ ;ளன. 
எ .d.3 மL^  எ .d.4 dேள ய&க; உ;ளன. 
இவL ̂ ட: ஆ&க ைனச&, ேபா$ேடா/[Gேயா 
எG$ட&, �J; ச&P, ேம!/, ெமD), Y 
$#!, காலXட&, �J; டா., dகாஸா, 
வாr/ டய), ெமேமா ஆ<ய பய: தa  வச-
U க|  தர!ப$ ̀ ;ளன.

இத: Q= Uய  அய: ேப$டC 1,300 mAh 
Uற: ெகாXடR.

சா1சc வழc61 U-ய 2l ேபாA

ெமாைப9 ேபா* AைரZ9 உ"ள :68& 
Shgட9 ag bேள (LCD) �T அk@த@ைத% bர-
ேயா S@தா9 Aைர ெக& N 8ட வா|%^ உ"ளT. 
எனேவ பா6ெக&a9 ேபாைன ைவ@ A N ைகZ9 
ஏேதz2 �<ைம யான அ9லT பாA%^ ஏfப N@த6 
�aய ெபா," ெமாைப9 ேபாzட* உரv6 
ெகாC a ,6 S றதா எ*பைத6 கவ =@T] ெசய9-
ப டB2. ேபா2 கவ<க" அ9லT bளாga6 கவ<க" 
இJத வைகZ9 பாT கா%^ தரலா2.

ெமாைப. &$V
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சா1சc வழc61 U-ய 2l ேபாA

4ைலய:/ z^ வன  4� எ).G.இ. 
ேசைவைய அ`=த ஆX` அM E க!ப ̀ =த 

இa!ப தைன மனU) ெகாX`, அதLJ! 
ேபா$ G யாக த: 4� ேசைவ க$ட ண=ைத 
Jைற= R;ளR ஏ&ெட) z^ வன . 4� 
ேசைவைய +க அU க மாக! பய:ப ̀ = R ப வ&-
க |.J, அத: 3� ேசைவைய. கா$ G?  
Jைற வான க$ட ணேம வ© Q.க!ப` . தL-
ேபாR ஏ&ெட) z^ வ ன=U: 3� ேசைவைய! 
பய:ப ̀ = R ப வ&க;, அBத ெமாைப) ேபா: 
4� ேசைவைய! பய:ப ̀ =த. �G ய தாக 
இaBதா), 4� ேசைவ.J மாLM. ெகா;-
ளலா .  இB U-
யாைவ! ெபா^=-
த வைர, 4� 
ே ச ை வ  D ை ன ! 
பய:ப ̀ =த. �Gய 
/மா&$ ேபா:க(: 
[ைல +க அU க மாக 
உ;ளR. அைன வa  
எ( தாக வாc<! 
பய:ப ̀ =த. �Gய 
வைகD) இ)ைல. 

பா&U ஏ&ெட), 
த: 4� ேசைவ.J, 
10 �.d. ேட$டா 
அள [LJ �.999 க$-
டண  என அM [=-
R;ளR. 

அத: 3� 
ேசைவD), இBத அளw ேட$டா [LJ 
�.1,499 வ© Q.க!ப ̀  < றR. 5 �.d. ேட$-
டா [LJ, 3� மL^  4� ேசைவ க(), �. 
850 என ஒேர க$டண  தா:. 3� பய:ப ̀ = R-
ப வ&க |.J, 4 �.d. ேட$டா [LJ �.749 , 

4� ேசைவ Dைன! பய:ப ̀ = R ப வ&க |.J 
அேத அள [ லான ேட$டா [LJ �.750  வ©-
Q.க!ப ̀  < றR. இேத ேபா) 1 �.d. ேட$டா-
[LJ, Eைறேய �.249 மL^  �. 250 வ©-
Q.க!ப ̀  < றR.

ஏ&ெட) வழcJ  4� ெமாைப) ேட$டா 
ேசைவ, ேத&Bெத ̀ .க!ப$ட 15 நக ரcக() 
ம$ ̀ ேம <ைட. < றR.  2012 ஆ  ஆX` 
EதQ) ெகா)க=தா[) இR ெதாடcக!ப$-
டR. ெபcக ª a[) தர!ப`  இBத ேசைவ, 
இ:�  ெச:ைன.J வர [)ைல. [ைர[) 
ெதாடcக!ப டலா  எ:^ எU&பா&.க!ப ̀  <-

றR.
அைன வa  

Cைலய:/ z^-
வ ன=U: 4� 
ேசைவ ெதாட.-
க =  U ை ன 
எU&பா&= R; -
ளன&. அத: 
ேசைவ ெதாடc-
<ய d:ன&, 
அைன=R z^-
வ  ன c க |  , 
தcக; க$-
ட  ண = ை த ! 
ெ ப a   
அள[) மாLM 
அைம!பா&க; 
என எU&பா&.-

க!ப ̀  < றR. JைறBதR 20% வைர Jைற.க!-
ப டலா . Cைலய:/ �ேயா இ:ே பாகா  
z^ வன  ம$ ̀ ேம, இB Uயா Ep ைமY  4� 
அைல வ Cைச ேசைவ வழcJ  உC ம= Uைன! 
ெபL ̂ ;ளR.

ஏKெட. 4l 
க!டண1 6ைற$U
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ெச)கா: ெமாைப)/ z^ வன  த: �-
ைடய ப$ெஜ$ [ைல D லான /மா&$ 

ேபாைனP ெச:ற வார  [Lப ைன.J அM-
E க!ப ̀ = U Y;ளR. இத: ெபய& Celkon 
Win 400. இBத ெமாைப) ேபா:, இB z ̂  வ-
ன=U: Eத) [Xேடா/ ேபா: 8.1 ஆJ . 
Jவா)கா  மL^  ைம.ே ராசா!$ z^ வ ன=-
Rட: ெச)கா: ேமLெ காXட ஒ!பBத=U: 
அG!ப ைடD), இR வG வ ைம.க!ப$` 
[Lப ைன.J வB R;ளR. இத: அUக ப$ச 
[ைல �. 4,979. 

இBத ேபாo) WVGA G/ dேள ெகாX-
`;ள 4 அc Jல ெகபா KG� டP Uைர தர!ப$-
`;ளR. இU) 1.2 <கா ெஹ&$/ ேவக=U) 
இயcJ  Qualcomm Snapdragon 200 (MSM 
8212) !ராசச& இயc J < றR. எ).இ.G. !ளா  
ெகாX` 5 எ .d. Uற �ட: ேகமரா உ;ளR. 
E: Tற. ேகமரா, 1.3 ெமகா d.ெஸ) Uற: 
உைட ய தாக உ;ளR. 3� இைண!d) இயcக. 
�Gய Uற: ெகாXட இBத ெமாைப) ேபா: 
இரX` �.எ/.எ . K கைள இய. J < றR.

இத: ரா  ெமமC 512 எ .d. அள w ைட யR. 

/ேடாேர� ெமமC 4 �.d. இதைன ைம.ேரா 
எ/.G. கா&$ �ல  அU க!ப ̀ =தலா . இத: 
ஆ!ப ேர$Gc K/ட  [Xேடா/ ேபா: 
8.1. இத: பC மாண  125.4 x 65 x 10.3 +�. 
இத: எைட 121 <ரா .

எ!. எ . ேரGேயா மL^  3.5 +� ஆGேயா 
ஜா., இைச ரK க&கைள ம<O [.J . 
ெந$ெவா&. இைண! dLJ 3�, ைவ d, 
T|�= மL^  �.d.எ/. ெதா,) �$பcக; 
இயc J <:றன.

இத: ேப$டC 1,500 mAh Uற: ெகாX-
டR. கa!T மL^  ெவ;ைள வXணcக() 
ெவ( வB R;ள இBத ெமாைப) ேபா:, 
அைன=R வ&=தக இைணய தளcக (? , 
ெமாைப) ேபா: [Lபைன zைல யcக (?  
<ைட. < றR. 

இதைன [Lப ைன.J ெவ( D$`, 
ெச)கா: ெமாைப)/ z^ வன= தைலவ& Ja 
உைர யாL ̂  ைகD), ைம.ே ராசா!$ மL^  
Jவா)கா  z^ வ னcக |ட:, ெகாX ̀ ;ள 
ஒ!பBத , ெச)கா: z^ வ ன=U: நட வ G.-
ைக க() ஒa TUய ைம)க) எ:றா&. 

ெச.காA hD 400 அ` W க மா னZ
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ஒZ& gேபg  h@த  h%^ ^A ய ன வா கB2, 
இT வைர எJத �:x2 பa6கா த தா கB2 
இ,JதT. K6க ந*h.

எ:. பாலVசw ]ர/, ெபYvக ள`x$.

hCேடாg ஆ%ப ேர&a\ vgட2  h@த க& Nைர 
Kக அ,ைம. ஒ�ெ வா, vgட2 ெவY iN2, ைம6-
ேராசா%& ./ வ ன@ Af  ெப5ய பாட மாக அைமJ-
A ,6 S றT. உைழ%b* அ,ைம அN@த N@த 
ெவY i N கY9 கா&ட%ப& a ,6 S றT. அதனா9 
தா*, இJத உல ைகேய ஆ&a% பைட6 2 வ9ல-
ைமைய% ெபf /"ளT. வ,2 8Cேடாg vgட\-
கY9 இ*z2 .ைறய எA<பா<6கலா2.

-எ/.ேஜ. ேகாfலா, ]Y2z$.

கடJத 25 ஆC N கால2, டாg vgட2 Rத9 
ெதாட\S, க2% D&ட59 ப� யாfh வ, Sேற*. 
ஒ�ெ வா, ஆ%ப ேர&a\ vgடR2 ஒ, ^Aய 
அz ப வ@ Aைன@ தJதT. அதைன உ\க" 
க& Nைர �CN2 எC�% பா<6க ைவ@ T 8&டT. 
உண<]v �<வ மான அz ப வ\கைள 8Cேடாg 
தJதT எ*றா9, அT Kைக Z9ைல. க& Nைர 
எk Aய ஆv 5 ய ,6 % பாரா& N த9க".

ஆ$. கமலZ கQண/, ேசல".

ஹா<& &ைர8* ெசய9பாN  h@த க& Nைர 
எ* z ைடய பல சJேத க\கைள% ேபா6 S யT. 
இெத9லா2 ேக&க லாமா? இ%பa இ,6  ேமா? 
எ*/ நா\க" எC � வைத எ9லா2, Kக% ெபா/-
ைம யாக 8ள6க2 அY@T, ெதYB பN@ A Z ,6-
S �<க". க2% D&ட< மல5* இJத ெதாட< ப� 
பாரா&N6  5 யT. ந*h.

எ:. ராஜ Wvக". மMைர.

‘‘ந*h ெசா9 நCபா” க& Nைர@ தக வைல% 
பa@த b*னேர, நாz2 ஓ5, நCப<க q6 , 
ந*h 8aேயா தயா< ெச|T எ* ப6க@A9 
பAJேத*. எ* நCப<கq2 என6காக தயா 5@T 
தJதா<க". ந&^ வ&ட2 வ: ைம tட* ெதாடர 
இT ேபா*ற v*ன v*ன 8ஷ ய\க" நம6  
உத8 ^5 S*றன.

எ:. ஆைச`த"N, க"ப".

ேவ<& டா  ெமC&a9 பாரா இ*ெட*& 
அைம%பT  h@த பA9 n,6க மா கB2, ந*  
ெதYB பN@ T வ தா கB2 உ"ளT.

கா. ]ர kய", காைரZகாO.

ைப9கY* Tைண% ெபய<கq2 கா&ட%ப-
டலா2 எ*ற தகவ9 இ*z2 பல< அh ய 89ைல. 
த\க q ைடய வW நட@த9 vற%பான ஒ*/. 
ேக"8 பA9 ப  AZ9 தா* நா\க" .ைறய பல 
8ஷ ய\கைள@ ெத5J T ெகா" Sேறா2. ஆனா9, 
நா* அz% bய பல ேக" 8க" இ*z2 
வர 89ைல. vல ந9ல பA9கைள@ தJ T"ளன. 
அைன@ Af 2 ந*h.

எ". கா$`]Z ராஜா, ெச/ைன.

hCேடாg வள<Jத 8த2  h@த தக வ9க" 
அட\ Sய க& Nைர Kக] vற%பாக பய z"ள-
தாக உ"ளT. பைழய ஆ%ப ேர&a\ vgட\க" 
இய\ Sய த*ைமைய6 காண ஆவைல@ �C-
N வ தா கB2 உ"ளT. எ\ேகz2 Sைட6  மா? 
டாg ஆ%ப ேர&a\ vgட2 ெகாCட க2% D&ட-
ைரt2 இய6S% பா<6க ஆைச.  இைண ய@A9 
இதfகான வசA உCடா?

எ/. ம| }ளா Wர| ~k, kY M நக$.

ெபKசன.ெபKசன.
^ேரY^ேரY
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ேக"8: இ%ே பா ெத9லா2, 8N Aக", 8மான 
.ைல ய\க", ஏ*, ரZ9ேவ gேடஷ* ஆSய 
இட\கY9, ைவ b இைண%^ Sைட6 S றT. 
vல இட\கY9 பாgேவ<& இ9லா மx2, மfற 
இட\கY9, பாgேவ<& ேக&N வா\S% ேபாN2 
வைக Zx2 உ"ளன. க&டண2 வ� :6க%ப N-
வ A9ைல. இJத இைண% ̂  கY9, ந2 சாத ன\-
கைள% பய*ப N@A, இைணய இைண% bைன 
ேமfெ காCN, ந2 ேவைல கைள ேமfெ கா"வT 
பாT கா%பான ஒ*றாக இ,6  மா?

ேக. ஆ$. Nர காச", தா"பர".

பU): }cக; JM! d$ ̀ ;ள இடc-
க(), நம.J இைணய  வ, E. < ய மான 
ேவைல ேமLெ கா;ள!பட ேவX`  எ:றா) 
ம$ ̀ ேம பய:ப ̀ =தலா . இைண ய= U Q aBR 
தக வ)கைள! ெபற, இைணய தளcக |.JP 
ெச:^, ந  சாத னcக() பUBR ெகா;ளலா . 
zU சா&BR, வc<= தளcகைள அ¤ J வR, வ&=-
தக இைணய தளcக() ெபாa$க; வாc J வR 
ேபா:ற ேவைல கைளP சL^ கவ ன= Rட:, அBத 
ெந$ெவா&. எ=த ைக யR எ:ப தைன அMBத 
d:னேர ேமLெ கா;ள ேவX` . ஏென:றா), 
அேத ெந$ெ வா&. <ைன ேம?  பல& பய:ப-
`=U. ெகாX G a!ப தா? , அBத இைண!d: 
பாR கா!T எ=த:ைம யR என= ெதC யா த தா? , 
ந  தக வ)க; Ua` ேபாக வாr! TX`. இR 
ேபா:ற சBத&!பcக(), E:ேப இ!ப J UD) 
�M D aBத பG, ந  சாத னcக; மL^  இைணய 
அ.க wX$க(: த:ைம sO.கXட வா^ 
இa!ப தைன உ^U ெசrR ெகா;ள ேவX` .  
1. உcக; க ! #$ட& அ)லR சாத ன= Uைன 

பா/ேவ&$ �ல  பாR கா.கw .
2. உcக | ைடய ஆ!ப ேர$Gc K/ட , 

அ:ைறய நா; வைர அ!ேட$ ெசrய!ப$-

G a!ப தைன உ^U ெசr U டw .
3. உcக; ஆX$G ைவர/ ெதாJ!T  அ:^ 

வைர அ!ேட$ ெசr U a.க ேவX` .
4. பய&வா) பாR கா! dைன இய.கw . 

[Xேடா/ K/ட=U) ஒa பய&வா) �) 
உ;ளR. ஆனா), த&$ பா&$G பய&வா) 
இ:�  Kற!பாக இa.J .

5. உcக; க ! #$டC) ைப) ப<&BR ெகா;|  
வைகD) ெச$ ெசrய!ப$ G aBதா), EதQ) 
அதைன மாLM அைம.கw .
ெபாR வாக, இR ேபா:ற ெபாR இைணய 

இைண! T க(), வc< zU சா&Bத ப] கைள 
ேமLெ கா;ளா ¬&க;.  https:// என! பாR கா.-
க!ப$ட E:ெ னா$` உ;ள Eக வ C கைள. 
ெகாXட தளcகைள ம$`  காXபR ந)லR.

ேக"8: இைணய% பய*பா&a9 Ping ெச|த9 
எ*றா9 எ*ன? எ* நCப<   ேச& 8Cே டா89 
ெதாட<^ ெகா"ைகZ9, அ9லT, K* அyச:9, 
ேதைவ%ப&டா9 த*ைன ’b\’  ெச| A N மா/ 
ெசா9 Sறா<. இத* ெபா," எ*ன? ெதாட<^ 
ெகா"வT ம& Nமா? அ9லT ேவ/ தகவ9 தர] 
ெசா9 S றாரா?

எ:.எ/. Wவ ேநச/, ேவட சwx$.

பU): அைன வ a.J  ேதைவ!ப`  
தகவ) தர!பட ேவX Gய ேக;[.  ெதா,) 
�$ப �UD) இBத ெசா) ?.J , நXப&-
க ( ைட ேய யான ெதாட&d) பய:ப ̀ =த!-
ப`  ெபாa |.J  சL^ ேவ^ பா` உ;ளR. 
அதைன இcJ காXேபா .

உcக; நXப& அவைர ping ெசr U ̀ க எ:^ 
�^ வR, அவைர ெதாட&T ெகா;வ Rதா:. 
எ`=R. கா$டாக, ேப/ T.<) }cக; இa-
வa  நXப&க ளாக= ெதாட&T ைவ= U aBதா), 

ேக8h- – ப-.
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ேச$ [Xே டா[), அவ a ைடய ெபய a.J 
ெமேச� அ�!பலா . அேத ேபால �ெமD) 
அ.க wX$ Gைன இa வa  ெகாX G aBதா), 
}cக; �ெமD) பா&=R. ெகாX G a.J  
அேத ேநர=U) அவa  பா&=R. ெகாX G-
aBதா), �ெமD) [Xே டா[) அவ a ைடய 
ெபயைர. <(. ெசrR, ேச$ [Xே டா[) 
ெதாட&T ெகா;வR அவைர Ping ெசrவ-
தாJ . ெசr Uைய! ெப^  அவa  உcக-
|ட: ெதாட&T ெகா;வா&.

ெதா,) �$ப �U யாக, ஓ& இைணய தள=-
Uைன= ெதாட&T ெகா;வR   ping ெசrவ-
தாJ . இR ஒa க$டைளP ெசா)லாக! பய:-
ப ̀  < றR. ஓ& இைணய தள  நம.J dர w சC) 
<ைட.க [)ைல எ:றா), அBத தள  சC யாக 
இயc<, நா  அ¤க [a T  க$ட ைளய 
ஏL^, நம.J! பU) அ�! T < றதா எ:^ 
அMய இBத க$டைளP ெசா)ைல! பய:ப-
`=தலா . நா  அ�வா^ அ�!T  ேவX-
` ேகாைள Echo Request என. �^ வா&க;. 
அதா வR, நா  அ�!T  ேவX ̀  ேகா |.J 
எU ெராQ ேபால, ஒa பU) தானாக வர 
ேவX` . அ= Rட: நா  அ�!d எ�வ ளw 
ேநர=U) பU) வa < றR ேபா:ற தக வ)க; 
அ!ே பாR <ைட.J . ஒ: ̂ ேம தகவ) 
இ)ைல எ:றா? , அRw  கா$ட!ப` . 

ேக"8: இ%ே பா ெத9லா2, Secure Boot எ*/ 
அa6கa க2% D&ட< இய6க@ Aைன6 �/ S-
றா<க". அ%ப a யானா9, பாT கா%^ இ9லாத 
க2% D&ட< இய6க2 (insecure boot) எ*/ ஒ*/ 
உCடா? ெச6D< �&a9 உ"ள vற%பான த*-
ைமக" என ஏேதz2 ஒ*/ உCடா? அ9லT இT 
பைழய ெசய9பா& afகான ^Aய ெசா9லா?

எ/. கலா ரா�, ெசSயாs.

பU): ந)ல ேக;[. “இcJ ந)ல �:க; 
<ைட.J ” என ஒa கைடD) [ள பர  
ெசrதா), ”அ!ப G யானா), மLற கைட க() 
ெக$ட �னா [L < றா&க;?” எ:பைத! 
ேபா:றR இR. ெதா,) �$ப �U யாகP சL^ 
ேம ப ̀ =த!ப$ட �) இR. பாR கா!பான 
க ! #$ட& இய.க ெதாட.க  (Secure Boot) 
என இதைன. ெகா;ளலா . 

ெப&சன) க ! #$ட& தயா C!பா ள&க; 
இைணBத அைம!T   Secure Boot எ:ற ஒa 
வைர ய ைறைய வJ= R;ளR. இதைன. ெகாX-
`;ள ஓ& ஆ!ப ேர$Gc K/ட ,  வழ.க மான 
BIOS  அைம!T இ)லாம), க ! #$ட C ேலேய 
அைம.க!ப$ட UEFI firmware  K/ட=ைத 
இய.J .  இU) இBத அைம!T சா:ற (.-
க!ப$ட பாR கா!T ெகாXட ஆ!ப ேர$Gc 
K/ட  ம$ ̀ ேம இயcJ . இதனா), பயா/ 
அைம!d) அம&BR ெகாX` இயc <ய �$ 
<$ ேபா:ற ெகாGய ைவர/க; இயc J வR 

ெதாட.க= U ேலேய த`.க!ப ̀  < றR.  ெப&-
சன) க ! #$ட&க(), [Xேடா/ 8 ஆ!-
ப ேர$Gc K/ட , இதைன  Ep ைம யாக! 
d:பL ̂  வ தாக அM [.க!ப$ ̀ ;ளR.  இR 
JM=R ேம?  அMய  http://www.makeuseof.
com/tag/what-is-uefi-and-how-does-it-keep-you-
more-secure/ எ:ற இைணய தள! ப.க=U) 
உ;ள தக வ)கைள! பG.கw .

ேக"8: ஜ\6 ேபா9ட ,6 2 gேப2 ேபா9ட-
,6 2 எ*ன ேவ/ பாN? gேப2 ேபா9ட< ம& Nேம 
கா&ட%ப N S றT. ஜ\6 ேபா9ட<, ந2 ஆC&a 
ைவரg உ"ள ேபா9ட59 ரக v ய மாக இ,6  மா? 
அA9 ேச,2 ைப9க" தானாக �6க%ப Nமா? 
gேப2 ேபா9ட<கY9 உ"ள ைப9கைள@ AறJT 
பa6க லாமா? அதனா9, ெகNத9 ஏfப Nமா?

ஆ$. ~h வாச/, Wவ காW.

பU): J!ைப= ெதா$G JM=R எ=தைன 
ேக; [க;. ந  க ! #$டC: ெசய)பா ̀ க; 
JM=R , அதைனP சC யாக! பரா ம C.க நா  
எ:ன ெசr Uட ேவX`  எ:பR JM=R , 
நா  அMBR ெகா;வR ந)ல Rதா:. EதQ) 
ஒ:ைற. �M [ ̀  <ேற:. ஜc. ேபா)டa , 
/ேப  ேபா)டa  ஒ: ̂ தா:.

ஜc. ேபா)ட& எ:பR, இ:ைற.J +: 
அ�ச) ேசைவ Dைன வழcJ  பல தளc-
க() உ;ள /ேப  ேபா)ட& (spam folder)  
தா:. வ&=தக �U யாக= ேதைவ D:M, அ)லR 
ெப^ ப வC: [a!ப +:M அ�!ப!ப`  
ெமD)க;, இெமD) ேசைவ z^ வ ன=தா), 
ஜc. ேபா)டC)  த;ள!ப$ G a.J . ெப^ ப-
வC: அ$ர/ T.<), இ=த ைகய ெமD)க(: 
அ�! Tந& [லாச  இ)ைலேய), Eத) சBேத-
க= ULJ இைவ ஆளாJ . அ)லR [Lபைன, 
ெதாட& அ�ச)க |.கான Qc. Jக;  இa.-
ைகD), அைவ சBேத க= ULJ ஆளா<, இBத 
ேபா)டC) ைவ.க!ப` . இவLைற! ெப -̂
பவ&, இBத அ�ச)கைள! d: ஒa நா() 
zதா ன மாக! பG=R! பா&=R, இைவ ேதைவ-
தானா என EG ெவ ̀ .கலா . அ)லR அ�!-
T ப வC: Eக வ Cைய. ெகாXேட EG ெவ ̀ .-
கலா . அBத zைல D ேலேய, UறBR பா&.காம) 
அ,= R [ டலா . TUய z^ வ னcக ( ட + aBR 
அ�ச) வa ே பாR, அைவ உXைம யா ன ைவ-
யாக இaBதா? , இBத ேபா)ட a.J அ�!-
ப!ப$ ̀  [` . எனேவ தா:, அ=த ைகய z^ வ-
னcக;, நம.J அ�ச)கைள அ�! T ைகD), 
ேவ^ கGத= ெதாட&d: ேபாR, இ:பா.�) 
அ�ச) இ)ைல எo), /ேப  ெமD) 
பா.�) பா&. J மா^ ேக$`. ெகா; <:றன&.

இவLைற= UறBR பா&.கலா . உ^U ெசr-
ய!ப$ட வ C ட + aBR இ)ைல எ:றா), அU) 
உ;ள Qc. J க() <(. ெசr U டாம), 
அதைன அ,= R [ ̀  வேத ந)லR. ஏ: அ,.கP 
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ெசா) <ேற: எ:றா), d: ஒa நா() ந -
ைமY  அM யாம), அU) <(. ெசrR, UறBR 
பா&.க EயL K!ேபா  அ)லவா?

ேக"8: ந2 நா&a9 ப"Y, க9 �5 மாண வ<க" 
இைண ய@ைத% பய*ப N@ T S றா<களா? ச5 யான 
வW கY9 பய*ப N@A, க98 கfற x6 @ ேதைவ-
யா ன வfைற எN@T6 ெகா" S றா<களா? இT 
 h@T ச5 யான தக வ9கைள எA<பா<6 Sேற*.

எ/. நம W வாய", ]YVW.

பU): எ:ன இ!பG ேக$ ̀ $ cக? அX-
ைமD) HT Digital and IMRB ஆ<ய அைம!-
Tக; இைணBR ஓ& ஆrைவ, உcக |.J! 
பU) தa  வைகD) ேமLெ காXடன. அU) 
<ைட=த தக வ)கைள, உcக; ெசாLக() 
�^ வ தாக இaBதா), சC யான தக வ)கைள, 
இcJ தa <ேற:.

ஏp நக ரcக(), 1042 மாண வ&க (ட  இBத 
ஆrw ேமLெ கா;ள!ப$டR. இBத ஆX` 
இ^ U.J;, இB Uய இைணய! பய னா ள&க; 
எX ].ைக 30 ேகாGைய எ$` . இU) 
இைள ஞ&கேள அUக இட  dG= R;ளன&, 
JM!பாக மாண வ&க;. ஏென:றா), இவ&க; 
க)[ கLற) சா&பாக  �`த) தக வ)கைள 
இைண ய=U) இaBR ெப^ <:றன&. இைண-
ய=ைத! பய:ப ̀ =R  மாண வ&க(), 53% 
ேப&, இைண ய=U) <ைட.J  தக வ)க; 
ந பக= த:ைம ெகாXட தாக இa!ப தாக. 
கa=R ெதC [= R;ளன&.  91% மாண வ&க;, 
தாcக; பG.க [a T  க)[ zைல யcக;, 
ஆrw zைல யcக; JM=R , க) [.J! 
d:ன&, ேவைல வாr! Tக; JM=R அM-
யw , இைண ய=ைத நா` <:றன&. எBத 
ப$ட வJ! Tக; எcJ <ைட.J , அதLகான 
ெசலw எ:ன வாக இa.J , மாண வ&க |.-
கான உத[= ெதாைக <ைட. Jமா, அதLகான 
தJ Uக; எ:ன ேபா:ற வLைற அM யேவ, 
மாண வ&க;, இைண ய=ைத நா` <:றன&. 

இU) E. < ய மான [ஷய  எ:ன-
ெவ:றா), தாcக; ேத`  க)[ zைல-
யcக; JM=R, ேவ^ வ, க(), 
ப= U C.ைக க(), ®)க(), dற& 
வ, யாக, மாண வ&க; ெதCBR 
ெகாXடா? , அைவ சC தானா 
எ:^ அMய இைண ய=ைதேய 
நா` <:றன&. ெமா=த=U) 46% 
ேப& ம$ ̀ ேம, தக வ ?.J Eத) 
இட மாக இைண ய=ைத நா` <:-
றன&.

ேக"8: நா* 8Cேடாg  7 vgட@A9 
எ2.எg.ஆ{g 2007 பய*ப N@ T Sேற*. 
இA9 உ"ள ேவ<& ெதா %b9, டா -
ெமC&a9 ைல* gேபg 2 ஆக 
உய<@ T வT எ%பa என@ ெத5 ய-

89ைல. 5%ப* அைம%^ என �\க" எk T வT2 
 ழ%ப மாக உ"ளT. 8ள6கB2.

எ/. }2ர ம�, ஆQ   ப7 .

 பU): TU ய தாக ஒa சா!$ேவ& அ! ( ேக-
ஷ �.J அM Eக  ஆJ ே பாR, ஏLக னேவ 
ெதCBத Kல [ஷ யcகைள ேமLெ கா;|  
வ,க; சL^ மாM D a!பR நம.J Kர ம மாக 
இa.J . பழ<. ெகாXடா), இR சC யா-
< [` . EதQ), டாJ ெமX$ைட= தயா& 
ெசrR Ep ைம யாக ேச� ெசr U டw . 
அ`=R Ctrl+A  அp=U, அைன=ைதY  ேத&B-
ெத ̀ .கw . இ!ே பாR C!பo), ேஹா  
ேட! dைன= ேத&Bெத ̀ .கw . இcJ பாரா-
<ரா! J�!ைப. கXட M யw . இR �:றா-
வ தாக இa.J . இU) ஐBதா வR ஐகா னாக, 
ேம?  sp  அ T. JM ெகாXட ஐகா: 
ஒ:^ இa.J . இU) sO ேநா. <ய அ T. 
JM ஒ:^  கா$ட!ப` . இU) <(. 
ெசrதா), <ைட.J  ெம�[) 1.0 Eத) 
ஆ^ வைக யான ைல: /ேப�c இa.J . 
இU) }cக; [a T  வC இைட ெவ (-
Dைன= ேத&Bெத ̀ =R அைம.கw . அ)-
லR இU ேலேய Line Spacing Options எ:^ 
ஒa ஆ!ஷ: கா$ட!ப` . அU) <(. 
ெசrதா), பாரா <ரா! எ:ற தைல!d) ஒa 
[Xேடா <ைட.J . இU) வC இைட ெவ( 
உ$பட பல [ஷ யcகைள ெச$ ெசr U டலா .

ேக"8: நா* ^A ய தாக வா\ Sய ேநா&^6 க2% D&-
ட59, 8Cேடாg 8 பய*ப N@A வ, Sேற*. இA9 
gடா<& ெமz இ9லா ததா9, vgட2 ஷ& டBC 
ெச|வT எ%பa எ*/ ெத5 ய 89ைல. பவ< g8&] 
ஆ% ெச|T ஷ& டBC ெச| AN2 வWைய6 கf/6 
ெகாN@தா<க". அT ச5யா? இ9ைல எ=9 ேவ/ 
வW எ*ன?

எ/. Wவ ராம/, ]Y2z$.

பU): பவ& /[$P பய:ப ̀ =த ேவX-
G ய U)ைல. சா& / பா& இய.கw .  
<ைட.J  UைரD), Settings ேத&Bெத-
`=R, d:ன& அU) உ;ள   Power 
ஐகாைன= ேத&Bெத ̀ .கw . இU) 

�:^ ஆ!ஷ:க;,  Sleep, Shut down, 
மL^  Restart, <ைட.J . இU) Shut 
down எ:பU) <(. ெசr Uட, K/ட  
�ட!ப` . 

}cக; ெட/.டா! UைரD) 
இaBதா), ஆ)$ + எ! 4 sகைள 
ஒa ேசர அp= Uனா), ஷ$ டwX 
[Xேடா <ைட.J . இU) உ;ள 
sO [C ெம� [ைன= Uற.கw . 

இcJ Switch user, Sign out, Sleep, Shut down, 
மL^  Restart எ:ற ஆ!ஷ:கைள! பா&.-

கலா . இcேகY , Shut down எ:ற 
ஆ!ஷைன= ேத&Bெத ̀ =R, K/-
ட=ைத Ep ைம யாக �டலா .
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