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மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧5 >"ரவ9 

மாத5@G3 MN ெவ;யாP<Q1க1Rடா6. -ா.க2 
மGH! ‘/0’1கைள உQவா1Pயவ&, ெவ;<$டவ&,
Pைட13! இடVக2, Wைல ஆPயவGைற1 க$டாய! 
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உ
H

ேள

~ டாJடK ெப.சLMர ேபா" ~

N ேடா$ 10 ஆ'பேர*+, -$ட. வ23
5*ட 6ைல9:, பல வாசக>கைள ஒA5த

பதCற. ெதாCFG ெகா +A'பைத, அவ>கI
அJ'K. க+த,கLMA23 அFய O+P
ற3. KRய ஆ'பேர*+, -$டSRT U3 
ந.WGைக ெகா X மாZவதC[. தயGக..
எ,ேக, நா. மCறவ>க Lட]A23 த^S3
5ட'ப*X 5Xேமா எTற அ_சO. இவ>

கLT ேகI5கL: உIள3. யாA. கவைல'
பட ேவ டா.. தCேபா3 வரS ெதாட,P
இAG[. 5 ேடா$ 10 -$ட. Ob ைம
யாக' பயTபா*+C[ வA.வைர ெபாZைம
யாகG காS RA23 பயTபXSதலா.. KRய
-$டமா, பைழய -$டமா எTப3 ெபாA*-
ட:ல. நா. எ'ப+ க.'d*டைர' பயTப
XSR, ந. பeகைள எL தா கf., 5ைரவா
கf. O+G Pேறா. எTப 3தாT OGPய..

உVக2 ேக2W, ச^ேதக!, கQ56கைள
அD"_ைக<. அ^த^த" ப3@<N
தைல"_கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இND! எNன
தகவ.க2 ேவ[\! எNற உVக;N
எ@&பா&"ைபa! எb6Vக2.
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அ2த ேகாணSR:, hேழ வாசக>கLT ச2
ேதக,கiG[ 5ளGக,கI தர'ப*XIளன.
ெசTற இதk: Oத: க*XைரயாகS த2த
[F'KகiடT, hேழ தர'ப*XIளவCைறl.
இைணS3' ப+S3 Km23 ெகாIளலா..

ேக"#: #%ேடா( 10 ஆ*பேர-./ 2(ட3
த5 ஐ.எ(.ஓ. ைபலாக= >ைட=?மா? அதைன*
பயEபFGH, JKைமயான ஆ*ப ேர-./ 2(ட3
இE(டாM ெசPHட இயQமா?

பR:: 5 ேடா$ ஆ'பேர*+, -$டS
RCகான, ஐ.எ$.ஓ. +$G இேமq இைண
யSR: ெபCZG ெகாIளலா.. https://www.
microsoft.com/en-us/software-download/windows10
எTற Oகவm9: உIள இைணய தளS
RC[ ெச:லf..  ஏCகனேவ 5 ேடா$
8.1 அ:ல3 5 ேடா$ 7 உIள க.'d*
டm:, -$ட. 
ப R ய ' ப * ட ா : ,
'ராடG* h ேதைவ
9:ைல. ேமேல
ெ ச ா : ல ' ப * ட
த ள S R M A2 3
தர5றGக. ெசu
ய'ப*ட +$G
இேமq vல., 
5 ேடா$ 10
- $ ட S R ை ன ,
w,கI [F'
W*ட3 ேபால,
O b ை ம ய ா ன
ஆ'பேர*+,
- $ ட .
இT $ ட ா :
ெசய:பா*+ைன ேமCெகா டா:, அதC
கான 'ராடG* h ெகாXSதா: தாT, -$ட.
இய,[.. இதைன க*டண. ெசxS RSதாT
w,கI ெபற ேவ +யRAG[.. இதைன
ேமCெகாIi. OT, https://www.microsoft.com/
en-us/software-download/faq எTற Oகவm9:
ைமGேராசா'* தA. ேகI 5~பR: ப[Rைய
நT[ ப+S3, 5ஷய,கைளS ெதm23 ெகாI-
ளf..

ேக"#: #%ேடா( 10 2(டGHR? அ*>ேர-
ெசPHFவதைன TசUV ெசPHFவW க-டாயமா?

பR:: க*டண. ெசxSR' ெபCற
5 ேடா$ 8.1 மCZ. 5 ேடா$ 7
இய,[. க.'d*ட>கL:, 5 ேடா$
10 -$ட. ெபZவதC[, OTபRf ெசu3
ைவGகலா.. இzவாZ ெசuவR: உIள ஓ> 
அJ{ல. எTனெவTறா:, 5 ேடா$
10 ெவLயா[. OTனேர, அதCகான -ல
-$ட. ைப:கI உ,கI க.'d*டm: பR

ய'ப*+AG[.. WT நாL:, 5 10 பR
ய'பXைக9:, இT$டேலஷT ைப:கைளS
தர5றGக. ெசuRட, உ,கiG[ அRக ேநர.
ேதைவ'படா3. பல ேகா+Gக ணGகான க.'-
d*ட>கL: 5 10 -$ட. ைப:கI ஒேர
ேநரSR: தர 5றGக. ெசuய'ப*டா:, ைமG
ேராசா'* 6Zவன ச>வ>கL: அ2த அள 5C[
ேப *5S என'பX. இைணய அைலG
கCைற இAGக ேவ X.. இR: ஏேதJ. 
-Gக:கI ஏCபடG {டா3 எTபதCகாகேவ,
OTபRf ெசய:பா* +ைன, ைமGே ராசா'*
ஏCபXSRlIள3.

இலவசமாக, 5 ேடா$ 10 -$ட. ெபற,
OTபRf எTப3 க*டா யம:ல. இ3 [FS3
பல வ:xந>கI கAS3 ெதm5Gைக9:,
அைனவAG[. OTபாக, ஓ> ஆ'பேர*+,
-$டSைத இT$டா: ெசu3, அR: ஏCபX.

KRய -Gக:கL: மா*+G 
ெகா X க|ட'பX
வைதG கா* +x., O2RG 
ெகா X ஓXபவ>கI
ஏCபXS3. }- அட,
Pய WTன>, Wர_ைனகI
ெதm5Gக'ப*X, அவC-

FCகான �>fகைள
ைமGேராசா'*

6 Z வ ன .
த2த WTன>,
KRய -$
ட S R ை ன

இT$டா: ெசuR
டலா. எTZ பm23
ைரS3Iளன>.

ேக"#: >XE இE(டாM (Clean Install) எEY
அைழ=க*பF3 #தGHM, JK ைம யான, 
ெதாட=க3 Jதலா>ய பH#E [ல3 #%ேடா( 
10 2(டGHைன ேமRெ கா"ள எEன ெசPHட
ேவ%F3?

பR:: ெதாடGக. Oத லாக, ஹா>* 
+$GP: ேவZ எ2த -$ட. பR fகI இ:
லாத 6ைல9:, Oத: -$ட. பR வாக,
5 ேடா$ 10 ைன, உ,கI க.' d*டm:
ேமCெகாIளலா.. எ'ேபா3? அ'Pேர* ெசu-
R*ட WTனரா? அ:ல3, அ' Pேர* ெசuR
X.ேபாேதவா?

இ3 [FS3 ைமGேராசா'* தT தளSR: 
ெதm5S3Iள தைன இ,[ தAPேறT. இ2த 
தள. https://www.microsoft.com/en-us/windows/
windows-10-faq எTற Oகவm9: இய,[Pற3.

இலவசமாகS தர'பX. 5 ேடா$ 10
ெசய:பா*+T vல., உ,கI க.' d*ட> 
-$டSRைன அ'Pேர* ெசu3 ெகா ட
WTன>, அ2த க.' d*டm:, எSதைன Oைற 
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ேவ Xமானாx., P�T இT$டா: ெசu3
ெகாIளலா.. இதCெகன, w,கI 5 ேடா$
10 -$டSRCகான உmமSRைன க*டண.
ெசxSR' ெபற ேவ +யR:ைல. அ:ல3
பைழய 5 ேடா$ 8 அ:ல3 7 -$டSRைன
இT$டா: ெசu3, WT 5 10 இலவச
அ'Pேர* ெசuRடS ேதைவ இ:ைல. 

5 10 பR2த WTன>, இT$டேலஷT
ெசuRடS ேதைவயான U+யாைவ w,கேள
தயா> ெசu3 ெகாIளலா.. l.எ$.W. *ைரz
அ:ல3 +5+ vல. இதைனS தயா> ெசu3
ைவS3G ெகா X, P�T இT$டா:
ெசuRட, அேத க.'d*டm: பயTபXS
தலா..

இR: ஆ_சmயSதGக 5ஷய. எTன
ெவTறா:, 32 W* -$டSRைன, 64 W*
-$டமாக உய>SRG ெகாIவதC[. இதைன'
பயTபXSRG ெகாIளலா.. இதC[, பயனா
ள>கI, OதM: பைழய 32 W* 5 ேடா$
-$டSRMA23, 5 10G[ அ'Pேர*
ெசuத WTன>, 64 W* -$டSRC[ P�T
இT$டா: ெசuRடலா..
ேக"#: பைழய ஆ*பேர-./ (#% 8
மRY3 #% 7) 2(ட/கaM தர*ப-ட 
எைவேயb3, cHய 2(டGHM, d=க*ப-
F"ளதா? ஏE? அதRகான மாRY வgக"
எEன? பைழய cேரா>ரா3க", ேக3(
ஆ>யைவ இHQ3 இய/?மா?

பR:: ஆ., 3ரRA|டவசமாக,
-ல wGக'ப*XIளன. ைமGேராசா'* 
தாT இ3வைர அLS3வ2த
5 ேடா$ U+யா
ெ சT ட ை ர
w G P l I
ள3. +5+
இ ய G க S
RC[, ேவZ ஒA
6ZவனSRT *ைரவ>
ைப: ேதைவ'படலா..
5 ேடா$ U+யா ெசTடAG['
பRலாக, 5.எ:.-. U+யா Wேளய>
ேபாTற ெசயMகI ேதைவ'படலா..

5 ேடா$ 7: தர'ப*ட ெட$Gடா' சாத
ன,கI இயGக Oைற இR: இ:ைல. ேக.$ 
wGக'ப*X, KRய Oைற9: ெதா['பாகS
தர'பXPTறன.

O2ைதய -$டSR: இய,Pய அைனS3
KேராPரா.கi., ேக.$ ஆPயைவl.
இR: இய,[. எTZ உZRயாகG {ற இய
லா3. ெபா3வாக, 5 ேடா$ 8 மCZ. 8.1
-$ட,கL: இய,Pய அைனS3., 5 
10: இய,[. எTZதாT அF5Gக'ப*XI
ள3. ஏேதJ. ஒA KேராPரா. இய,கா3 என
அF2தா:, 5 10 G[ அ'Pேர* ெசuய'ப

X.ேபா3 ெதm5Gக'பX..

ேக"#: JEc நாE க-டண3 ெசQGH* ெபRற 
#%ேடா( 8 அMலW #%ேடா( 7 உTம3 எEன
வா?3? காலாவHயா>#Fமா?

பR:: 5 ேடா$ 1-0, இல வச அ'Pேர*
Oைற9: இT$டா: ெசuய'ப*ட WTன>,
30 நா*கI கால அவகாசSR:, U X. பைழய 
-$டSRC[S RA.KவதCகான வkகைளl.,
ைப:கைளl. ெகா +AG[.. w,கI 5A.
Wனா:, அ2த -$டSRC[_ ெச:லலா.. 5 
10 அ' Pேர* ெசuRXைக9:, 5 8 மCZ.
7 உmம,கI, 5 10 உmமமாக மாCற'பX..

ேக"#: #%ேடா( 8 2(டGHlmnW அ*>ெர-
ெசPவைத= கா-.Q3, #%ேடா( 7 2(டGH
lmnW அ*>ேர- ெசPவW 2ரமமாகo3, அHக
ேநர3 எFGW=ெகா"p3 வைகqQ3 இm=?மா?

பR:: 5 ேடா$ 10 எTப3 KRய ஆ'
பேர*+, -$ட.. இ3 அ'Pேர* ஆக,

உ,கI க.'
d * ட m :
இT$டா:
ெசuய'ப
X ை க 9 : ,
K R ய
ை ப : க I
ப ை ழ ய
ை ப : க LT
இ ட S R :
எ b த '
பX.. பைழய 
ை ப : க I ,
அ வ C FT
அ ை ம ' K க I

த^ேய பR23
ைவGக'ப*X ஒA

மாத. பா3காGக'-
பX.. ெதாk: �*ப �R

யாக, இ3 ஒA சவா: தA. 5ஷய.
தாT. ஆனா:, ைமGே ராசா'* இதைன

ேமCெகாIள தT அைனS3 வசRகைளl.
பயTபXSRlIள3.

5 ேடா$ 7: தர'ப*XIள U+யா
ெசTட> ேபாTற -ல KேராPரா.கI wGக'
பX.. ைமGேராசா'* இ2த இலவச அ'Pேர*
ெசய:பா*+C[ -ல 6ப2தைனகைள 5RS3I
ள3. 5 ேடா$ 7 எ^:, அதT எ$.W. ேபG
1 இT$டா: ெசuய'ப*+AGக ேவ X..
5 8 எ^:, அ3 5 8.1G[ அ'Pேர*
ெசuய'ப*+AGக ேவ X.. ஆனா:, இர X
-$ட,கLMA23. அ'Pேர* ெசuவ3
ஒேர மாRmயாகSதாT இAG[.. அRக ேநர.
எXS3G ெகாIவதாகேவா, அ:ல3 -Gக:கI
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6ைற2ததாகேவா இAGகா3.

அ'ப+ேய ேநர. [ைறவாக எXS3G
ெகாIi. -$டமாக 5 ேடா$
8 இAGகலா.. ஏெனTறா:, அ3 ஏCகனேவ
{Xதலான ேவகSR: இய,[. -$டமாக
இA'பதா:.

ேக"#: #%ேடா( 10 2(டGHE rக J= >ய 
அ3ச/களாக எவRைற= sYtUக"?

பR:: பலவCைறG {றலா.. ப* +ய:
w X ெகா ேட ெச:x.. இA' WJ.,
எT பா>ைவ9: எைவ ]க OGPய KRய
அ.ச,கI எTZ -லவCைறS தAPேறT.
1. வழGகமான $டா>* ெமJ தர'ப*XIள3.

இR: 5 ேடா$ 7: தர'ப*ட $டா>*
ெமJ அ.ச,கi., WTன> 5 ேடா$ 
8: தர'ப*XIள அ.ச,கi. PைடG 
PTறன. ைலz ைட:$கi.
தர' ப*XIளன. இைவ ேவ டா.
என w,கI கARனா:, 5லGPG ெகாI
ளலா..

2. ந.OடT ேப- நமG[ உதவG {+ய
கா>டனா எTJ. �: (Cortana) 5 ேடா$
10 -$டS3டT இைண23, அதT 
ஒA ப[RயாகS தர'ப*XIள3. — “Find
me photos over 5GB in size from December

of last year” எTZ இத^டSR: {Fனா:,
அ3 ேத+ எXS3S தA..

3. இR: PைடG[. DirectX 12 இயGக.,
5 ேடா$ 10: ம*Xேம PைடGகG {+ய3.

4. ைமGேராசா'* எ*q எTற KRய 
Wரfச>, OCFx. KRய க*ட ைம'W: 
வ+வைமGக'ப*X, 5 ேடா$ 10
-$டS3டT இைண23 தர'பXPற3.
இதT ேவக., தCே பாைதய எ2த Wரf
சmT ேவகSைதG கா*+x. 120 மட,[ 
அRக. எTZ {ற'பXPற3.

5. க.'d*ட> பயTபXSத அJமR
அLG[. Wm5:, பேயா ெம*mG
OைறGகான வk தர'ப*XIள3. 
‘5 ேடா$ ஹேலா’ என இதைன அைழG-
PTறன>.

6. 5>_�வ: ெட$Gடா' இR: ச'ேபா>*
ெசuய'பXPற3. ஒTZG[ ேமCப*ட
ெட$Gடா' Rைரகைள உAவாGP' பயT
 பXSதலா..

7. KRய வைக ேநா*+WேகஷT ைமய.
ெசய:பXPற3.

8. டா$ -$ட. அ+'பைட9: இய,[.
க*டைள' KIL என'பX. கமாT*
'ரா.'*, இR: OCFx. KRய வைக9:
தர'ப*XIள3.

N ேடா$ 10 ஆ'பேர*+, -$ட., 
5 ேடா$ 7, 5 8.1 பயTபXS3.

த^ நப>கiG[ ம*Xேம இலவச.. வ>Sதக
6Zவன,கI க*டண. ெசxSRSதாT
இதைன' ெபCZG ெகாIள ேவ X..
ெபா3வாக வ>Sதக 6Zவன,கI, அzவளf
எLR:,KRயஆ'பேர*+, -$டSRC[, 
த,கI க.'d*ட> ெசய:பா*+ைன
மாCFG ெகாIள மா*டா>கI.
அR: ஏேதJ. -Gக: 
ஏCப*டா:, அ3 த,கI 
வ>Sதகெசய:பா*+ைனG
ெகXS35X. எTற அ_சSR:,
ெபாZS3' பா>S3, ஹா>*ேவ>
மாCறSRCகான ெசல5ன,கைளG
கணGP*ட WTனேர மாZவா>கI.
5 ேடா$ எG$W எTேறா ெசS35*ட3 
என ைமGேராசா'* {Fய WTனA, அெமmGக 
கட:பைட அxவலக,கL: இய,[.
க.'d*ட>கL:, இTJ. எG$W -$ட.
தாT பயTபXSத'பXவதாகS ெதmPற3.

ஆனா:, அ ைம9: எXSத

கணGெகX'WTப+, பல வ>Sதக
6Zவன,கI, இர X ஆ X காலSRC[I,
5 ேடா$ 10 -$டSRC[ மாCFG ெகாIள

O+ெவXSRA'பதாகS
ெதmPற3.

அ ' ப +
நட235*டா:,

ை ம G ே ர ா ச ா ' *
6ZவனSRT, �Z ேகா+ சாதன,
கL: இயGக. எTற இலG[ 6_சய. 
6ைறேவZ..

வJRதக STவன=கU4  !ேடா% 10'( மாT4

ம இலவச.. வ>Sதக
ண. ெசxSRSதாT
ெகாIள ேவ X..
வன,கI, அzவளf
+,-$டSRC[,
:பா*+ைன
டா>கI.
Gக:
I
G

அ_சSR:,
ஹா>*ேவ>

ெசல5ன,கைளG
ேர மாZவா>கI.
Tேறா ெசS35*ட3
ய WTனA, அெமmGக
,கL: இய,[.

5 ேடா$ 10 -$டSRC[ மாCFG ெகாIள
O+ெவXSRA'பதாகS

ெதmPற3.

அ ' ப +
நட235*டா:,

ை ம G ே ர ா ச ா ' *
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ைமGேராசா'* 6Zவன., தT KRய
ஆ'பேர*+, -$டSRைன

இலவசமாக அ'Pேர* ெசu3 ெகாIளS
தAவதாக வ2த அF5'Wைன அXS3, அ2த
தகவைல_ -ல ேஹGக>கI பயTபXSR,
ைவர$கைள' பர'KPTறன>. இ2த வைக
ெம9:கைள -$ேகா ெசGdm*+ Wmf
க டF23Iள3. -ல ேஹGக>கI, “ இ,[
PLG ெசuதா:, 5 ேடா$ 10 இலவசமாக'
பRய'பXவதCகான ைப: PைடG[.” என 
ைமGேராசா'* 6ZவனSRT ]T அ�ச: 
ேபால ெசuR அJ'KPTறன>. அR: PLG
ெசuதா:, அ2த தளSRMA23 ேரTச. ேவ>
(Ransomware) என'பX., பண. பFGக வk 
ெசuRX. ைவர$ உ,கI க.'d*டைர
ஊXZfPற3. WTன>, உ,கI க.'d*டm:
உIள ேட*டா அைனSைதl. லாG
ெசuPற3. அைவ உ,கiG[ ேவ X.
எTறா:, [F'W*ட வ,P கணGP: 
பண. ெசxS3மாZ 6ப2தைன 5RGPற3.
இSதைகய ைவர$கைளேய ேரTச. ேவ> என 
அைழGPTறன>. WTன>, பண. ெசxSRனா:
ம*Xேம, உ,கI க.'d*டAG[ 5Xதைல
PைடG[..

Cisco Systems 6Zவன ஆuவாள>கI
இ3 [FS3 ெவL9*XIள அFGைக9:,
]T அ�ச:கI ைமGேராசா'* அ:ல3 
ந.WGைகயான 6ZவனSRT ெபயைரS 
தா,P வAவதா:, நா. ச2ேதக. இ:லாம:,
உடேன PLG ெசu35XPேறா.. எனேவ,
இ3 ேபாTற ெசuR PைடG[. அ�ச:கைள,
எ2த5தSRx. RறGக OயC- எXGகாம:
அkS35டf..

ேமx., ைமGேராசா'* இ3 ேபாTற
ெசuRகைள உ,கI Rைர9: தாT கா*X.. 
]T அ�ச:கI வkேய கா*டா3. எனேவ,
அ�ச:கைள ந.ப ேவ டா..

 !ேடா% 10 5%ட4 ெபயAB ேமாசX

Driver: (-ைரவU)#%ேடா( மRY3 uற ஆ*ப
ேர-./ 2(ட/க pடE .v-டM சாத ன/க" 
(uT%டU, மo(, uளாw .ைரV ேபாEறைவ) 
ெதாடUc ெகா"ள ேதைவ யான சா*-ேவU 
cேரா>ரா3. #%ேடா( ேபாEற ஆ*ப ேர-./
2(ட/கaM பல வைகயான சாதன/கp=
கான -ைரவU ைபMக" ஏRக னேவ பHய*
ப-ேட >ைட=?3. அ*ப. இMலாத xைலqM
இnத சாதன/கpடE 2.qM அவRyRகான
-ைரவUக" தர*பF3.

Registry: (ெரv(-T) #%ேடா( இய=கG
WடE இைணnத ஒm ேட-டா ேப( (தகவM தள3)
இHM அைனGW ஹாU-ேவU மRY3 சா*-ேவU
?yGத தகவMக" எKத*ப-F பHய*ப-.
m=?3. இவRYடE பயEபFGWபவm=கான
#m*ப/க", ெசயMபாFகp=கான xைலக"
உmவா=க*ப-F பHய*பF3. #%ேடா(
இய=க3 இnத தகவM தளGHlmnW தகவM
கைள* ெபRY ெசயMபFவதாM சRY கவனமா
கேவ இதைன= ைகயா"வW நMலW.

“ெதA:Y ெகா>U=க>”
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இைணயSR: உலா வAைக9:, 6_சயமாக
ஏேதJ. ஒTZ அ:ல3 இர X Wைழ_

ெசuRகI நமG[G கா*ட'பX.. [F'பாக,
நா. இைணய தள Oக வm9ைனG ெகாXS3
5*X, தளSRைனG காணG காSRA'ேபா..
அ'ேபா3 தளSRC[' பRலாக, Wைழ_ ெசuR
க*ட]*XG கா*ட'பX.. Wைழ_ ெசuR
கைளG கா*X. வைக ெவzேவறாக இA2-
தாx., Wைழ_ ெசuRகI �*+G கா*X. தவ-
ZகI அ:ல3 -Gக:கI ஒேர மாR mயாகSதாT
இAG[.. இSதைகய Wைழ_ ெசu RகL: -ல
வைககைள இ,[ காணலா..

சKSTேக# எKரK (certificate error)

ெபா3வாக இைவ SSL ச>+Wேக* எ>ர>
எனG கா*ட'பX.. இ3 ெபA.பாx. HTTPS
எTற OTெனா*XடT ெதாட,[. இைணய
Oகவm ெகா ட தளSRைன அ�க எ �
ைக9: PைடG[.. HTTPS encryption [FSத

Wைழ_ ெசuRயாக இ3 இAG[.. இ2த
வைக9: தகவ:கைள இைணய தள,கI
�AGP வழ, [.ேபா3, தா,கI உ ைமயான
இைணய தள,கI எTZ கா*ட, அைவ சாT-
Fத  ஒTைற OதM: கா*X.. எXS3G கா*-
டாக, Google.com இைணய தள., அதCகான
சாTFதைழ, சாTFத  வழ,[. அRகார¡>
வமான அைம'Wட. ெபCFAG[.. OதM:,
இ2த தளSRT ெபயைரG ெகா X, {[I தாT
அதT உmைமயாள> எTற சாTFத  தகவ:
சm பா>Gக'பX.. நா. Google.com தளSRைன
அ�[ைக9:, அ2த தளமான3 இ3 [FS3
தனG[ வழ,க'ப*ட சாTFதைழG கா*X..
நா. பயTபXS3. Wரfச>, அ2த சாTFத  சm
யான, அSதா*- ெபCற அைம'K வழ,PlI
ளதா எTZ ேசாதைன ெசuRX.. இ2த அ+'
பைட9:, w,கI சmயான {[I தளSRைன'
ெபZP¢>களா அ:ல3 அேத ேபாTற ெபய>
ெகா ட ேபாMயான, மா:ேவ> பர'K.
ேஹGக> ஒAவmT ச>வ> தA. தளSRைன' 
ெபZP¢>களா எTப3 ெதm235X.. எனேவ,
சாTFத  [FSத, Wைழ_ ெசuR வ2தா:, 
w,கI ேதX. தள. இTF, ேபாMயான ஒA
ச>வAடT இைணGக' ெபZP¢>கI எTப3
உ ைமயாPற3. எXS3G கா*டாக, ெபா3
இடSR:, அ,[ PைடG[. ைவ W vல.,
ெபா3வான ெந*ெவா>G ஒTF: �ைழ23, 
வ,P9T தளSைத அ�க OயC-G[.ேபா3
இ2த Wைழ_ ெசuR PைடSதா:, w,கI பயT-
பXS3. ெந*ெவா>G ேஹGக>களா: ைக'
பCற'ப*X, ேபாMயான ஒA ச>வAG[ உ,
கைள இbGPற3 எTZ ெபாAI. இTெனாA
6க f. இ,[ ஏCபட வாu'K உ X. w,கI 
ெதாட>K ெகாIள OயC -G[. இைணய 

க3*|-டm=?* cHயவரா !

*ர@சAB ச:C'(4
*ைழF ெசGCக>
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தள. தனGகான த[R_ சாTFதைழ, அதைன
வழ,Pய அRகார¡>வ அைம'Wட., K3'
WGக தவF9A2தாx., இ2த Wைழ_ ெசuR
PைடG[.. இA'WJ., இ2த இர +T
ேபா3. நா. ந. த^'ப*ட 6R பm மாCற,
கைள அ:ல3 தகவ: பmமாCற,கைள ேமC
ெகாIளாம: இA'ப3 ந:ல3.

மாXேவK Z[\த எ]ச^Jைக ெச_M

w,கI எ2த Wரfச> பயTபXS Rனாx.,
அதT வkயாக அRக எ eGைக9:
இைணய தள' பGக,கைளS தர 5றGக.
ெசuP¢>கI. இவCF: ஆபS3 6ைற2த
ைவயாகf. -ல இAGகலா.. இ2த அபாய
கரமான தகவ:கI அட,PlIள இைணய
தளSRைன w,கI அ�க OயC-Gைக9:,
அதT அபாய. [FSத Wைழ_ ெசuR கா*ட'
படலா.. [F'W*ட அ2த இைணய தள.,
ஏCகனேவ அபாய. 6ைற2ததாகG க ட Fய'
ப*X, அ�கG {டாத தள,கLT ப*+யM:
ைவGக'ப*+AGகலா.. ஏெனTறா:, இ2த
இைணய தளSR: w,கI ெச:ைக9:, ேபாM
யான ஒTைறG கா*+, அதT vல. உ,கI
பா$ேவ>*, Pெர+* கா>* எ கI மCZ.
இ3 ேபாTற ரக-ய த^ நப> தகவ:கI RA
ட'ப*X, WTன> -லரா: பயTபXSத'
படலா.. இ3 ேபாTற Wைழ_ ெசuRகI
PைடGக'ப*டா:, அதJI ெச:லாம:,
5லP_ ெச:வேத ந:ல3.

404 காண3படNXைல (“404 Not Found,”)

நா. அ+Gக+ கா�. Wைழ_ ெசuR இ3.
”இ:லாத இைணய தள. ஒTைறG காண 
w,கI OயC-GP¢>கI” எTபேத இதT
ெபாAI. அ2த இைணயதள. wGக'ப*+AGக
ேவ X.; அ:ல3, w,கI அதT இைணய
OகவmையS தவறாகS த2RAGக ேவ X..

இ2த Wைழ_ ெசuR, ]கS ெதாைல5:
இAG[. ஒA ெவ' ச>வரா: அைமGக'
ப*X, உ,கI Wரfசm: கா*ட'பXPற3.
ெபA.பாx., w,கI தவறாக இதT Oகவ
mைய அைமSRA'¤>கI அ:ல3 w,கI இ2த
இைணய தள. ெச:ல, PLG ெசuத M,GP:
தவZ இAGகலா..

சKவK இXைலேய! (“Server not found”)

Wரfசm: இ2த Wைழ_ ெசuR வ2தா:,
உ,கI Wரfச> w,கI அைமSத Oகவm9:,

இைணயதள. எதைனl. காண5:ைல எT
பேத ெபாAI. இதC[' பல கார ண,கI இAG-
கலா.. w,கI OகவmையS தவறாக அைமSR
AGகலா.. இ:லாத ஓ> இைணய தளS Rைன
அ�க w,கI OயC-Gகலா.. உ,கI Wர f
சAG[ அXSத 6ைல9: இய,[., இைணய
ேசைவ தA. 6Z வனSRT +.எT.எ$. ச>வ>
இய,காம: இAGகலா.. அ:ல3 உ,கI 
க.'d*டm: அைமGக'ப* XIள பய>வா:, 
இதைனS தவறாக' Km23 ெகா X, இ2த 
Wைழ_ ெசuRையS தரலா..

ெதாடK4 ெகாHள qSயNXைல
(“Unable to connect”)

இ3f. ேமேல ெசா:ல'ப*ட “Server not
found” ேபாTற3தாT. இ2த Wைழ_ ெசuR
வAைக9:, w,கI அைமSத Oக வm, உ,கI 
க.'d*ட AடT இைணGக'ப* XIள +.எT.
எ$. ச>வைர_ சmயாக அ�P, அதC[ ேம:,
w,கI [F'W*ட இைணய தளSRைன' ெபற
O+ய5:ைல எTபேத ெபாAI. அதாவ3,
w,கI ெதாட>K ெகாIள OயTற இைணய 
தள. உIள ச>வmட]A23, உ,கI Wரfச>
அJ'Wய இைண'K ெதாட>KG[_ சm யான

பR: வர5:ைல எTபேத ெபாAI. இ2த
Wைழ_ ெசuR வA.ேபா3, w,கI இைணய 
5A.Wய இைணய தள. இய,காம: இAG
கலா.; அ:ல3 Wர_ைன கைள_ ச2RS3G 
ெகா X இய,க O+ யாம: இAGகலா.. 
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ெபறலா.. ஆனா:, இைவதாT ெபா3வாக
அRக. ெபற'பX. Wைழ_ ெசuRகளா[..



10-8-20159

 ளவ$ைய மட)* அைம)க
ேவ>* டா[ெம * ஒTைற அைமGைக9:,
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ெச:x.. இதைன Word Wrapping எனG {Z
Pேறா..

இதனா: வல3 மா>¦^: அழPTF ஒA
இைடெவL ஏCபX.. இர X பGகO. 
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இடO. கா*ட'பX..

WmSத இடSR: -Fய wI க*ட. ெதml.. 
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எ:ைலG ேகாX கா*ட'பX.. எXS 3
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ெசu3 இயGகf..
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வ+வைமGக'ப*X கா*ட'பXவதC[ தயா
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Oத: ெச:xG[_ ெச:x,கI. WT ALT + E
+ S அbS3,கI.அ:ல3 எ+* ெமJ ெசTZ
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ப>*·$ பா>Sதா:,
பைழய -$ட. ைப:
கiG[ எzவளf
இட. எXS3G ெகாI-
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5ைன எXSதா:, +$G P�T அ' ெசயM
vல., இவCைற wGP5டலா.. ஆனா:, ஒA
Oைற wGP5*டா:, U X. பைழய -$ட.
Pைட'ப3 க+ன..

இ^, எ'ப+, 5  10MA23, பைழய 
5 ேடா$ -$டSRC[' ேபாகலா. எTZ
பா>'ேபா.. உ,க iைடய க.'d*டm: ஏC
கனேவ, 5 ேடா$ 8.1 அ:ல3 5 ேடா$
7 பயTபXSத'ப*X வ2RA2தா: இதைன_
ெசய:பXSதலா.. இ2த -$ட. அதCெகனS
தர'ப*ட 'ராடG* hlடT உ,கI க.' d*
டm: பRய'ப*+AG[.. பைழய 5 ேடா$
-$டSRC[ ெச:வதC[, KRய க.'d*ட>
ஒTF:, 5 ேடா$ -$ட. எzவாZ Ob
ைமயாக' பRய'பXPறேதா, அ3 ேபால
ெசய:பXSத ேவ X..

இதCெகன, அR>|ட வசமாக, ைமG

ேராசா'* 5 ேடா$ 7 மCZ. 5 ேடா$
8.1 -$ட,கiGகான ஐ.எ$.ஓ. ைப:கைளS 
தT இைணய தளSR: தர5றGக. ெசuRடS
தAPற3. இ2த இT$டேலஷT ைபைலS 
தர5றGக. ெசuRடf.. இதைன ஒA +5+
அ:ல3 l.எ$.W. *ைர5: அைமSRட,
Microsoft’s Windows USB/DVD download tool எTற
ைமGேராசா'* �ைல' பயTப XSதf..

WTன>, அ2த l.எ$.W. அ:ல3 +5-
+ைய' பயTபXSR, க.'d*டைர ¡* ெசu
Rடf.. WTன>, அ2த -$டSRைன U X.
இT$டா: ெசuRடG க*டைள ெகாXG
கf.. ஏCகனேவ உIள, 5 ேடா$ 10T 
Uேத இதைன' பRf ெசu Rடவா எTZ ேக*
க'பX.. அதC[ ஓேக PLG ெசu R*டா:,
பைழய -$ட. U X. பRய'பX.. ஆனா:,

அதC[ OTனா:, 
5 ேடா$ 10
சா>2த OGPய
ை ப : க i G க ா ன
ேபG கா'W எXS3 
ைவS3G ெகாI
ளf..

OT ன த ா க ,
உ,கI பைழய -$
டSRT 'ராடG*
h9ைன நகெல
XS3 ைவS RAGக
ேவ X.. உ,கI
ெட$Gடா' க.'
d*ட> ேகWT அ:
ல3 ேல' டா'
க.'d*டmT WT
KறSRைன ஆuf
ெசuதா:, இ2த h
PைடGகலா.. -ல
ேல' டா' க.'

d*டm:, அR: பயTபXSத'பX. ேப*ட-
m9: அ:ல3 அ3 ைவGக'பX. இடSR: 
“certificate of authenticity”  இAG[.. அR: இ2த
h தர'ப*+AG[.. அ:ல3 5 ேடா$
எG$Kேளார> ெசTZ, அR: - *ைர5C[
ேமலாக, க.' d*ட> என இA'பR:, ைர*
PLG ெசu3, PைடG[. ெமJ5:, 'ரா'
ப>*·$ ேத>2ெதXSதா:, கா*ட'பX. {Z-
கL:, இZRயாக 'ராடG* h கா*ட'பX..
அதைன அ'ப +ேய $P�T ஷா* ஆக எXS3 
ைவS3G ெகா X பயTபXSதலா..

w,கI 5 ேடா$ 8 ெகா ட ெப>சன:
அ:ல3 ேல'டா' க.'d*ட> பயTபXSR
வ2RA2தா:, இ2த 'ராடG* hG[ ேவைலேய
இ:ைல. இ2த h, க.'d*டmT ஹா>*ேவ> 
ப[R ஒTF:, wGகO+யாதப+ பRய'ப*+
AG[.. 5 ேடா$ 8.1. அதைனS தானாகG 
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க டF23 பயTபXSRG ெகாIi.. 

இ,[ ஓ> எ_சmGைக 9ைனS தர 5A.K
PேறT. இ3 ேபால, WTேனாGP, பைழய 
5 ேடா$ -$டSRC[ வர 5A.Wனா:,
5 ேடா$ 10 இT$டா: ெசu3 ஒA மாத 
காலSRC[I வர ேவ X.. ஏெனTறா:,
5 ேடா$ 10 பRய'ப*ட WT ஒA மாத 
காலSRC[SதாT, பைழய 5 ேடா$ ேபா:
டm: ைப:கI ைவGக'ப*+AG[.. WTன>,
அைவ wGக'பX.. ேமx., w,க ளாக C:\
Windows.old ேபா:டைர wGP இA2தாx.,
பைழய -$டSRC[_ ெச:ல O+யா3.

w,கI, KRய ெப>சன: க.'d*ட> 
ஒTைற 5 ேடா$ 10 -$டS3டT வா,P
இA2தா:, அRMA23 5 ேடா$ 8 அ:ல3
5 ேடா$ 7 ெச:வ3 க+ன.. இதைன, 5R
கiG[*ப*X ேமCெகாIவதாக இA2தா:,
5 ேடா$ 8 அ:ல3 5 ேடா$ 7 ைலசT$
h ஒTZ க*டண. ெசxSR' ெபCZSதாT
இதைன ேமCெகாIள O+l.. அ'ேபா3 தர'
பX. 'ராடG* h9ைன, இT$டா: ெசuRX

ைக9: தர ேவ +யRAG[..
எ'ேபா3, நா. 5 10MA23, O2

ைதய -$டS RC[_ ெச:ல 5A.Kேவா..
அTறாட. நா. பயTபXS3. KேராPரா.கI,
KRயதாக அைமGக'ப*ட 5 ேடா$
10 -$டSR: ெசய:ப ட5:ைல எT
றாேலா, அ:ல3 ேவZ5தமாக_ ெசய:படS
ெதாட,Pனாேலா, நா. பைழய -$டSRC[
மாறS ெதாட,[ேவா.. அ:ல3 OGPய
மான ஹா>*ேவ> சாதன. ஒA,Pைண23
ெசய:படாம: ேபானாx. நா. பைழய -$-
டSRC[ மாFG ெகாIள 5A.Kேவா..

ேமேல கா*ட'ப*ட வkகI vல.,
எ'ேபா3 ேவ Xமானாx., பைழய -$
டSRC[_ ெச:லலா.. U X. 5A.-
Wனா:, 5 ேடா$ 10 ஐ இT$டா:
ெசuRடலா..இலவசமாகேவஇT$டா:ெசu
Rடலா.. ஆனா:, எ:லா. ஓ> ஆ X கால
அவகாசSRC[I ேமCெ காIள'பட ேவ X..
அதT WTன>, க*டண. ெசxSத 
ேவ X..

நேர2Rர ேமா+ அர�, Pராம'Kற மCZ. நக>'-
Kற மGகLைடேய உIள +¦*ட: ேசைவ

இைடெவLையG [ைறGக பலமாக OயC-
ெசu3 வAPற3. +¦*ட: இ2Rயா R*ட.
இதைன ேம.பXS3. எனf. எR>பா>G
க'பXPற3. தCேபா3 Pராம' Kற,கL:,
2 ேகா+ேய 55 ல*ச. மGகI Wரா*ேப *
பயTபXSR வAPTறன>. நக>'Kற,கL:,
இ2த எ eGைக 7 ேகா+ேய 36 ல*சமாக
உIளதாக, பாராiமTறSR: தகவ: ெதாk:
�*ப. மCZ. ெதாைல ெதாட>K 3ைறGகான 
அைம_ச> அF5S3Iளா>.

Pராம' Kற மGகL:, க>நாடக மா6ல
மGகI அRக எ eGைக9: உIளன>. இவ>
கLT எ eGைக 27 ல*சS3 70 ஆ9ர. 
ேப>. ேகரளா5: இ3 25 ல*சS3 20 ஆ9ர. 
ேப>. த] நா*+: இ2த எ eGைக 22 ல*
சS3 70 ஆ9ர..

நக>'Kற,கைள எXS3G ெகா டா:, +:

M9: தாT அRகப*சமாக 87 ல*ச. ேப>
Wரா*ேப * பயTபXSR வAPTறன>. 
அXSத இடSR:, த] நாX, 75 ல*சS3 60 
ஆ9ர. ேபைரG ெகா XIள3.

]TசGR பCறாG[ைற, ]க ேமாச மான க*
டைம'K, ]கG [ைறவான க.'d*ட> பயT
பாX, க.' d*ட> [FS3 ப+S3S ெதm23 
ெகாIவ3 ]கf. [ைற வாக உIளைம ஆPய 
காரண,கேள, Pராம' Kற,கL: Wரா*ேபT* 
பயனாள>கI எ eGைக ]கf. [ைற வாக
இA'பதCகானைவயா[..

இவCZடT, அ2த2த மா6ல ெமாkகL:
உIள இைணய தள,கI ]கf. [ைற வான
எ eGைக9ேலேய இA'ப3, இைணய'
பயTபா*+ைன ]கf. ம2த 6ைல9:
ைவS3Iள3. ேமx., Pராம' Kற,கL:, 
ஆ'+க: ைபப> இைண' WCகான 6ல இட. 
ெபZவ3. -ரமமான ஒA ெசயலாக உIளதா
கf. அைம_ச> ெதm5S3Iளா>.

*ராLேப!L
பயனாளJக>
XB\ ]தB இட4



10-8-201514

எB.^.ேம'% அ` ]க4
எ:.¦. 6Z வன. ெசTற ஆ X எ: ெப:ேலா 

எTற வm ைச9: $மா>* ேபாTகைள ெவL-
9*X ெவCF க ட3. அதைனS ெதாட>23, 
’ெப:ேலா இர X’ 
எTற ெபயm:, அXSத 
மாடைல ெவL 9*-
ட3. அேத $மா>* 
ேபாைனS தCே பா3, 
இ2 R யா5: எ:.¦. 
ேமG$ எTற ெபயm: 
5Cப ைனG[ ெவL 9*-
XIள3. இதT அRக 
ப*ச 5Cபைன 5ைல 
¬.10,990 என அF 5G-
க'ப* XIள3. 

எ:.¦.ேமG$ $மா>* ேபா^: FWVGA 
+$ Wேள ெகா ட 5 அ, [ல அள 5 லான 
Rைர 854 x 480  WGெஸ: Rற JடT தர'ப*-
XIள3. இR: இய,[. [வா* ேகா> 'ராசச> 
1.3 Pகா ெஹ>*$ ேவகSR:, ஆ *ராu* 
5.1.1. லாMபா' ஆ'ப ேர*+, -$டSR: 
இய, [ P ற3. இதT WT K ற மாக எ:.இ.+. 

'ளா| ெகா ட 8 எ..W. RறT ெகா ட 
ேகமரா தர'ப* XIள3. OT K ற மாக, 5 எ..
W. RறT ெகா ட ேகமரா உIள3. 

இ2த $மா>* ேபா^: இர X 
-.கைள இயGகலா.. இதT ரா. 
6ைன வக. 1 ¦.W. $ேடாேரq 
6ைன வக. 8 ¦.W. இதைன 32 
¦.W. வைர ைமGேரா எ$.+. 
கா>* ெகா X அR க'ப XS-
தலா.. 

இதT பm மாண. 140.8 x 
71.6 x 9.6 ]U. எைட 155 
Pரா.. ெந*ெவா>G இைண'-
WC[ 3¦, ைவ W, Ki�S 
4.0., மCZ. ¦.W.எ$. 

ெதாk: �*ப,கI இய, [ PTறன.  இதT 
ேப*டm 2,540 mAh RறT ெகா ட3. 3¦ 
ேசைவ 9ைன Ob ைம யாக' பயTப XS3. 
வைக9: வ+ வ ைமGக'ப*ட இ2த $மா>* 
ேபாT, மGக Lட. அRக ஆத ரைவ' ெபZ. 
எTZ இ2 6 Z வ னSRT 5Cபைன' Wm5T 
தைலவ> ெதm 5Sதா>.

லாவா ெசB* %மாJL ேபா+
லாவா ெமாைப: 6Z வன., அ ைம9: 

Iris X1 Selfie எTற ெபயm:, KRய $மா>* 
ேபாT ஒTைற ச2ைத9: அF O க'ப XS R lI-
ள3. இதT ெபய> [F' W X வ3 ேபால, 
ெச:W ேபா*ேடா எX'ே பாைர ைமய-
மாகG ெகா X இ3 வ+ வ ைமGக'-
ப* XIள3. ஏCக னேவ, இ2த 6Z-
வன. Lava Iris X5 மCZ. Lava Iris Selfie 
50 ஆPய ெச:W $மா>*ேபாTகைள 
அF O க'ப XSR, மGக L ைடேய 
அRக வர ேவC Wைன' ெபCற3. 

தCே பா3z ெவL யா P lIள Iris 
X1 Selfie $மா>*ேபா^: FWVGA 
+$ Wேள உIள 4.5 அ, [ல 
அள 5 லான Rைர (854 x 480 WG-
ெஸ:கI RறT ெகா ட) தர'-
ப* XIள3. இ2த RைரG[ Asahi 
Dragontrail  பா3 கா'K தர'ப* XI-
ள3.  இR: 1.3 Pகா ெஹ>*$ ேவகSR: 
ெசய:பX. [வா*ேகா>  U+யா ெடG MT6580 
'ராசச>, ஆ *ராu* 5.1 லாMபா' ஆ'ப-
ேர*+, -$டSR: இய, [ P ற3. 

இதT ரா. ெமமm DDR3 வைக. 1 ¦.W. ரா. 
ெமமm இய, [ P ற3. $ேடாேரq ெமமm 8 ¦.W. 

இதைன ைமGேரா எ$.+. கா>* ெகா X, 32 
¦.W. வைர அR க'ப XSதலா..  இ2த ேபா^: 
இர X -. இயGக வசR உ X. WT KறG 

ேகமரா, எ:.இ.+. 'ளா| ெகா X 8 
எ..W. Rற JடT ெசய:ப X P ற3. 
இR: ெகாm:லா Pளா$ ெலT$ 
கவ> தர'ப* XIள3. ெச:W 
ேபா*ேடா எX'ப வைர ைமய'-
ப XSR, இ2த $மா>* ேபாT 
வ+ வ ைமGக'ப* XIளதா:,   
இதT OT KறG ேகமரா 5 எ..W. 
RறT உைட ய தாக, எ:.இ.+. 
'ளா| ெகா  XIள3. இதT 
பm மாண. 133.5 x 66.0 x 8.5 
]U.  எைட 140 Pரா..

எ'.எ.. ேர+ேயா மCZ. 
3.5 ]U ஆ+ேயா ஜாG 

இைணGக'ப*X இய, [ PT-
றன. ெந*ெவா>G இைண' WC[ 3¦, ைவ W, 
Ki�S 4.0 மCZ. ¦.W.எ$. ஆPய ெதாk: 
�*ப,கI தர'ப* XIளன. இதT ேப*டm 
2,000 mAh RறT ெகா ட தா[.. vTZ வ -
ண,கL: இ3 PைடG P ற3. இதT ச2ைத 
5ைல ¬. 6,777.
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சா.ச, 6Z வன., தT காலGª ஏ 8 எTற 
KRய $மா>* ேபாைன, இ2 R யா5: 

5Cப ைனG[ அF O க'ப XS R lIள3. இதT 
ச2ைத 5ைல ¬.32,500 என அF 5Gக'ப*-
XIள3. தT ‘ஏ’ (A) வm ைச9: இ2த 
KRய $மா>* ேபாT வ2 3Iள3. 

OதM: »னா5: இ3 5C-
ப ைனG[ வ2த3. இR: 
5.7 அ, [ல அள5: 
AMOLED +$-
Wேள ெகா ட 
Rைர, 1920 x 1080  
WGெஸ: Rற JடT 
உIள3. ஆ *ராu* 5.1.1. 
லாM பா' ஆ'ப ேர*+, -$ட. இய, [ P-
ற3. 

இ2 R யா5: PைடG[. இ2த மாடM:, 
Octa-Core Exynos 5430 'ராசச> பயTப XSத'ப-
X P ற3. மCற நாX கL: 5Cப ைன யா[. இ2த 
மாட: ேபா^: Snapdragon 615 SoC பயT-
ப XSத'ப X P ற3. Ob வ 3 மாக ெம: Mய 
உேலாகS தகX v+ lIள3. இதT த+மT 5,9 
]U. இதT ேஹா. ப*ட^:, 5ர: ேரைக 
ெசTசா> தர'ப* XIள3.

இதT WT KறG ேகமரா எ:.இ.+.'ளா| 
இைணGக'ப*X 16 எ..W.RறT ெகா ட தாக 
உIள3. OT K ற மாக 5 எ..W. RறT ெகா ட 
ேகமரா உIள3. இ2த $மா>* ேபாT 4G LTE 
வைல_ ெசய:பா* +ைன ச'ேபா>* ெசu P-
ற3. இR: இர X -.கைள இயG[. வசR 
தர'ப* XIள3. 

இதT ரா. ெமமm 2 ¦.W. $ேடாேரq 
ெமமm 32 ¦.W. இதைன ைமGேரா எ$.+. 
கா>* ெகா X 128 ¦.W. வைர உய>Sதலா.. 

இ2த ேபா^T பm மாண. 158 x 76.8 x 5.9 
]U. எைட 151 Pரா.. ெந*ெவா>G இைண'-
WC[ 4¦ எ:.+.இ., ைவ W, Ki�S 4.1 

மCZ. ¦.W.எ$. ெதாk: 
�*ப,கI இய, [-
PTறன.

இதT ேப*டm 
3050 mAh RறT ெகா -

ட தாக உIள3. கA'K, 
ெவIைள மCZ. த,க வ -

ண,கL: இ2த மாட: வ2 3Iள3. 
ஏ>ெட: தT வா+Gைக யா ள>க iG[, 

இ2த ேபாைன வா, [.ே பா3, ஆZ மாத,-
க iG[ இA மட,[ ேட*டா பயTப XSத 
அJ மR ெகாXG P ற3.

* ெமாைபM ேபா5M 0 மRY3 1 ஆ>ய �கaM 
எKG W=க" எWo3 இைண=க*ப ட #Mைல. 
0 மRY3 1 எ%க" Flag  எ%க" என 
அைழ=க*ப F >Eறன. இவRைற* பயEப-
FG HGதாE பல நாF கaM அவ சர எ%க" 
அைம=க*ப- F"ளன. அவ சர அைழ* uR? 
100 எ% பயEப F வW இHM ஒEY.  

* ஒVெ வாm ெமாைபM வா/> இய=கG 
ெதாட/ > ய oடE *#06#எEற எ%ைண 
அKGH அதE த5 அைட யாள எ%ைணG 
(IMEI -~ International Mobile Equipment Identity)  
ெதTnW ைவGW= ெகா" p/க". உ/க" 
ெமாைபM ேபாb=கான வார%. இதைன� 
சாUnத தா?3. ேமQ3 உ/க" ெமாைபM 
ெதாைலnW ேபானாM இnத எ%ைண= 
ெகா%F ேத.= க% F u .=கலா3. 

“ெதA:Y ெகா>U=க>” 
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அெம mGகா5:, கM ேபா> ̂ யா மா6 லSR: 
இய,[. [ெவ*ரா ஆuf 6Z வன., இ2-

R யா5: ெமாைப: ேபாT பயTபாX [FS3 
பல அmய தக வ:கைளS த2 3Iள3. இதT 
சா'*ேவ> ெசய MகI, இ2 R யா5: 80 ல*ச. 
ஆ *ராu* ேபாTகL: பR ய'ப* XIளன. 
உலக அள5: 13.5 ேகா+ ேபாTகL: இைவ 
இய, [ PTறன. ஆ *ராu* ேபாTகI பயT-
பா*+: இ2 R யா5: ஏCப*X வA. பல மாC-
ற,கI [FS3, இ2 6 Z வன. O+ f கைளS 
ெதm 5S 3Iள3. 

இ2 R யா5: இய,[. 23 ேகா+ேய 20 
ல*ச. இைணய' பய னா ள>கL:, 65% ேப>, 
ெமாைப: ேபாTகI வkேய இைண யSைத' 
பயTப XS 3 PTறன>. 2016:, இ2த எ -
eGைக 23.6 ேகா+ யா கf., 2017: 31.4 
ேகா+ யா கf. உயA..

அ ைமG காலSR:, ெமாைப: ேபாT 
தயா m'K Wm5: ]க அRக அள5: Oத ½X 
ெசuய'ப*X வA P ற3. 2000 ஆ +:, அெம-
mGகா5:, க.' d*ட> Wm5:, -MகாT 
பIளSதாGP: ஏCப*ட அேத ேவகO., KS-
3 ண>f., இ2 R யா5: ெமாைப: ேபாT 
Wm5: ஏCப*X வA P ற3.

நாI ஒTF:, இ2 Rய ெமாைப: பய னாள>, 
ெமாைப: ேபா^: ெசல வ kG[. ேநரSR:, 
தT வா*$ அ' ெமச�சm: 25% ேநரSைத_ 
ெசல வ kG Pறா>. நாI ஒT ZG[ சரா ச m யாக 27 
Oைற வா*$ அ' ெமச�சைரG ைகயா i Pறா>. 

ெமாைப: ேபாTகைள � சா>q ெசu RX. 
பeைய 130 � சா>q ெசய MகI ேமCெ காI-
PTறன. இவCF:, Oத: vTZ இடSR: 
இய,[. 6Z வ ன,கI 50% ச2ைத' ப, PைனG 
ெகா  XIளன. PayTM 6Z வன. ம* Xேம 
30%G[. ேமலான ப, PைனG ெகா  XIள3.

சரா ச m யாக, ஒA ெமாைப: ேபாT 10 
மாத,கI பயTப XSத'ப X PTறன. அXS3, 
அைவ பயTப XSத'ப*ட ேபானாக 5C-

பைன ெசuய'ப X PTறன. இதC[G காரண., 
ெமாைப: ேபாT ச2ைத9: ெதாட>23 KRய 
மாட:கைள அைனS3 6Z வ ன,கi. அF-
O க'ப XSR வA வ ேத யா[.. த,கI ேபாT-
கைள அ' Pேர* ெசu Rட ேவ X. எTற 
எ ணSைத மGகI மனR:, ெமாைப: 
ேபாT 6Z வ ன,கI ெதாட>23 உA வாGP 
வA PTறன. ப:ேவZ 5ைல 6ைல கL:, பல 
மாட: ேபாTகI Pைட'பதா:, மGகI த,கI 
ெமாைப: ேபாTகைள மாCFG ெகாIளf., 
தர. உய>SRG ெகாIளf. 5A. K PTறன>.

ெமாைப: ேபாTகL: பR ய'ப*X இயGக'-
பX. ெசய M கL:, Oத: 15 ெசய MகI ப* +-
யM:,  இ2 R யா5: வ+ வ ைமGக'ப*ட ைஹG 
(Hike Messenger) ெமச�ச> Oத Mட. ெபZ P ற3. 

ெமாைப: ேபாTகL: 5ைள யா ட'பX. 
5ைள யா* X கL:, Clash of Clans எTற ேக. 
Oத: இட. ெபC ZIள3. இ2 R யா5: 
இதைன 5ைள யா X ப வ>கL:, 28% ேநரSைத 
சரா ச m யாக' பயTப XS 3 Pறா>. Candy Crush 
Saga 5ைள யா X ப வ>கLT எ  eGைக9: 
25% ேப> தாT, Clash of Clans 5ைள யா X P-
றா>கI. இA' WJ. அRக ேநர. இதCேக 
பயTப XSத'ப X P ற3.

ெமாைபB வa
இைணய4
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ஆ*ப ேர-./ 2(டG Hைன= க-டா ய மாக அ*ேட- 
ெசP HF3 வைகqM, ைம=ே ராசா*- ந3 க3* |--
டTM #%ேடா( 10 2(டG Hைன இE(டாM 
ெசP W #F3 எEபW நMல தகவM. ஏெனEறாM, 
நா3 அ*ேட- ெசPவ தைன ஒGH ேபாF >ேறா3. 
அMலW ெசPவேத இMைல. இW நம=?* பாW கா*-
பRற தEைமைய= ெகாF=?3 எEY அynத uE-
னm3, அ*ேட- ெசP H டாமM இm*பW நMல தMல. 
எனேவ, இதைன= க-டா ய மா= >ய ைம=ே ராசா*- 
நட வ .=ைக பாரா-டGத=கW.

எ.. இ| த யரா}, �த�பர�.

“எnத =ளV- 2றnதW?” எEற க- F ைர rக 
அழ காக, தRே பாW >ைட=?3 =ளV- ேசr*c 
தள/கaE sY கைள ஒ* u-F ஆPo ெசPW 
J. o கைளG தm வ தாக அைமn W"ளW. இW ஒm 
ெதa வான J. #ைன எF=க, பய னா ள m=? 
உதo3. க- Fைர ஆ2 T ய m=? நEy.

ஆ. �ைலமா., ெபாHளா]�.

“N%ேடா( 10 சாUnத sFதM #ள=க/க"” 
எEற தைல*uE �� தர*ப- F"ள #ஷ ய/க", 
ஆ*ப ேர-./ 2(ட3 ?yGத அைனGW ெசP H க-
ைள�3 தர #Mைல. இEb3 பல #ஷ ய/கaM, 
எ/க p=? ெதாடUnW சnேத க/க" உ"ளன. 
இW ?yGW க. த/க" அb*u இm= >ேறE. 
அவ 2ய3 அவR Y=?3 பHM தரo3.

எ.. ெஜய� Tரகா�, ெச.ைன.

ேவU- ப? HqM, எ%க pடE ப- .யM அைம*-
பW ?yGத .*( rக அm ைம யா கo3, எa ைம யா-
கo3 உ"ளW. இW ேபாலேவ, 2Eன 2Eன #ஷ-
ய/க ைள�3 ெதao பFGதo3.

எ.. மகா ல# �� �வா � நாத., Z�ப ேகாண�.

N%ேடா( 10 ஆ*ப ேர-./ 2(ட3 வnத 
இn x ைலqM, அதE JEே னா. 2(ட/க" 
?yGத வர லாRY* பாUைவ rக அR cத3. 
ைம=ே ராசா*- எ*ப. எMலா3, தE #%ேடா( 
2(டG Hைன, ?y* u-ட கால அவ கா சGHM 
தnதW. அHM ெவRy ெபRறைவ, ேதாM #ைய� 
சn HGதைவ ?yGத ?y* cக" அைனGW3 
rக� �m=க மாகG தர*ப- F"ளன. ஒm நMல 
பாட= க- Fைர ேபால அைமn W"ளW இதE 
2ற*c.

ஆ. �Lதர�, ம�ைர.

ைபMகைள கா*u ெசPவHM, �.எ(.u. -ைரV-
கaE வ. வ ைம*c3, அவRyE ெசயMபா F கaM 
ஏRப-ட மாRற/க ைள�3 பட3 u.GW= கா-F3 
வைகqM பட/க pடE க- Fைர அழ காக அைமn-
W"ளW. பல #ஷ ய/கைள* cH ய தாக அynW 
ெகா%ேடE. நEy.

எ.. �JகLதK, 4�]ேச^.

�?" ெமqM அ=க o%-.M உ"ள அ=க o%--
.ைன [F வW ?yGத #ள=க/கைள* uEபRy 
எE பைழய கண= >ைன [.ேனE. இW ேபால 
2Eன 2Eன #ஷ ய/கைள .*(க ளாகG தm-
வHM க3* |-டU மலU நMல ப� யாR Y > றW.

எ.. �த�பர நாத., ஆ\�K.

"ைபடU ஓ= மRY3 -ெர ேசாT- ஆ> யைவ 
?yGW இ*ே பா WதாE ேக"#* ப- . m= >ேறE. 
அவRyE இைணய தள/கைள� ெசEY பாUGத 
ேபாW, இவRைற�3 நா3 பயEப FG H q m=க 
ேவ%F3 எEற எ%ண3 ஏRப-டW. cHய தக வM-
க p=? நEy.

ேக. �["ே டாபK, �\ �J ZS.
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ேக"#: ைபனT மRY3 ெட2மM அைம*c ?yGW 
எ/க" ப"a க�5 ஆ2 TயU 2ற*c வ?*uM 
#ள= >னாU. ஆனாQ3, எFGW= கா- Fக" 
ெதa வாக இMலா ததாM cT ய #Mைல. cGத கG-
HQ3 சT யான #ள=க Jைற இMைல. JEc 
க3* |-டU மலTM தா/க" எK H �"ள தாக எE 
ந%பE syனாE. இதைன #ள=?3 வைகqM, 
அேத ேபால எFGW= கா- Fக" தm மாY ேக-F= 
ெகா" >ேறE.

எ..Tரகா�, ேம�K.
பR:: க.' d*டmT அ+'பைட_ ெசய:-

பா* +ைன உண>23 ெகாIள, ெட-ம: 
மCZ. ைபனm [FS3 க*டாய. ெதm23 
ெகாIள ேவ X.. w,கI கe'ெ பாF அF-
5 யைல' பாட மாக எXS 3I �>களா எTZ 
உ,கI க+ தSR: எb த 5:ைல. இA' WJ. 
w,கI ேக*XG ெகா  XIள ப+ 5ளGக. 
அLG PேறT. 

நா. அைன வA. எ கைள ெட-ம: 
-$ட. வk  பழGகSR: ைவS R AG Pேறா.. 
ெட- எTறா: பS3. அதா வ3 பS3 இலG-
க,கI தாT இ2த Oைற9: அ+'ப ைட யாக 
இய, [ PTறன. நTறாகG கவ ̂  l,கI, 0 
Oத: 9 வைர இலGக,கI, எ கI இ:ைல.  
. இவCைறG ெகா X அைனS3 எ க ைளl. 
அைமG Pேறா..

ஆனா:, க.' d*ட>கI ேவZ வைக9: 
எ கைளG ைகயாI PTறன. இர ேட 
இர X இலGக,கI தாT; அைவ 0 மCZ. 
1. க.' d*ட> எதைன_ ெசய:ப XS R னாx., 
ெடG$*, ெசா:, க+த., பட,கI என எ3-
வாக இA2தாx., அைவ இ2த இர X எ -
களா: தாT [F' W ட'ப X PTறன. க.' d*-
டைர' ெபாZSத வைர 0 எTப3 “off”  6ைல, 
1 எTப3 “on”  6ைல. இத ைனSதாT ைபனm 

(binary) எனG [F' W X PTறன>. w,கI Kேரா-
P ரா], அ:ல3 க.' d*ட> பா3 கா'K 
[FS3 �5 ர மாகG கe ̂ 9: ெசய:ப*டா: 
தாT, இ3 [FS3 �5 ர மாக அF23 ெசய:பட 
ேவ  + ய R AG[..  இTJ. ெகா�ச. 5m-
வாக' பா>Gகலா..

ெட-ம: -$ட SR:, 1x10 = 10, 10x10=100, 
100x10= 1000 எனS ெதாட> Pேறா.. ைபன-
m9: 1x2=2, 2x2=4, 4x2=8, 8x2=16, 16x2=32 என_ 
ெச:ல ேவ X.. hேழ இ2தG க*டS RைனG 
கவ ̂  l,கI. இ3 10011 எTற ைபனm எ  
அைம'ைப 5வ mG P ற3.

 
 16(8×2) 8(4×2) 4(2×2) 2(1×2)   1

 1     0    0     1   1

ஒA க*டSR: “1” இA2தா: அ3 “on” 
6ைல. அதT மR'K எXS3G ெகாIள'பX.. 
அதTப+ இ,ேக 1+2+16 எXS3G ெகாIள'-
பட ேவ X.. ஆக ெமாSத. 19. ைபனm 
எ  10011 மR'K 19. அதா வ3 19 எTற எ  
மR'ைபG க.' d*ட AG[S தர 10011 எTற 
ைபன mையS தர ேவ X..

ஒA ெட-ம: எ ைண எXS3, அதைன' 
ைபனm எ ணாக மாC Fனா:, இ3 இTJ. 
சCZ ெதL வாக' Kml.. எXS3G கா*டாக 55 
எTற ெட-ம: எ ைண எXS3G ெகாIேவா.. 
ைபனm மR'K எ கL: (1,2,4,8,16,32,64) 
எ2த எ  இதைனG ெகாIi. ]க' ெபmய 
எ  எனG காண ேவ X.. அ3 32. இ2த 
மR'W: 1 எTற மR'ைப அைமGகf.. இ^ 
55MA23 இ2த 32 ஐG கkGக நமG[ 23 PைடG-
P ற3. இதைனG ெகாIi. ]க' ெபmய எ  
16. இR: 1 எTற மR'ைப அைமGகf.. 

ேகHN- – பMX –டாJடK ெப. சLMர ேபா" –
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இ'ப +ேய ஒzெ வாA மR'ைபG கணG P*X 
அதCகான ைபனm எ e: 1 எTற மR'ைப 
அைமGகf.. இ'ப +ேய 0 PைடG[. வைர 
அைமGகf..h Gகா�. வைக9: “55T” 
ைபனm அைமl..

  32(16x2) 16(8×2) 8(4×2)  4(2×2)  2(1×2)   1                  

    1       1       0       1      1   1

அதா வ3 ெட-ம: எ  55T ைபனm எ  
110111. இ'ே பா3 ைபனm [FS3 அF2 R A'-
¤>கI.  

ேக"#: எE க3* |-டTM, #%ேடா( 7 பயEப-
FGH வm >ேறE. #%ேடா( 10=? JEப Ho 
ெசP W #-ேடE. ஜூைல 29M, #%ேடா( 10 எE 
க3* |-டTM தானாக, தர # ற=க3 ெசPய*ப- F-
# Fமா?                     கா. ெசபா" Sய., 4�]ேச^.

பR:: அ ைம9: ைமGே ராசா'* ெவL-
9* XIள அFGைக 9Tப+, ஜூைல 29:, 
5 ேடா$ 10 ெவL 9 ட'ப*டாx., அ3 
OதM:, இதT ேசாதைனS ெதா[' Wைன, 
“ இTைசட> Kேரா Pரா.” vல. பயTப XS-
Rய உZ' W ன>க iG[ ம* Xேம தர'பX.. 
இவ>கI இ2த Ob ைம யான  -$டS Rைன 
இயGP' பா>S3, இTJ. WT ¶* XகI 
ெகாX'பா>கI. அவCFT அ+'ப ைட9:, 
ஆ'ப ேர*+, -$டSR: மாCற,கI ெசu-
ய'ப*X, மCற வ AG[ வழ,க'பX.. 
ஏT, அவ ச ர'ப X P ¢>கI? ஏேதJ. -Gக: 
இA2தா:, அ3 �>Gக'ப*X ஆ'ப ேர*+, 
-$ட. Pைட'ப3 ந:ல 3 தாேன. ஓரா X 
வைர w,கI KRய -$டS Rைன' ெபCZG 
ெகாIi. உmைம உ,க iG[ உ X.

ேக"#: #%ேடா( 10 2(டG HR? மாy= ெகா"-
வ ெதன J. ெவ FG W #-ேடE. தRே பாW எ3.எ(. 
ஆ�( 2007 மRY3 ஆ�( 2013 என இர%F 
க3* |-டUகaM பயEப FGH வm >ேறE. இைவ 
#% 10 ஆ*ப ேர-./ 2(டGHM ெசயMப Fமா? 
நாE அ* >ேர- ெசPய* ேபாவW இல வச #% 10 
ெதா?* u ைனேய.

எ.. காK\ M ேகய., ேகாய q\�K.
பR:: ஆ¤$ 2013 6_சய., 5 ேடா$ 

10: ெசய:பX.. 5 ேடா$ Wm 5d ெதா['-
KடT ஆ¤$ 2007 ெசய:ப*ட3. எனேவ, 
அ3f. ெசய:பX.. w,கI 5 ேடா$ 10 
-$டS RC[ mச>ேவஷT ெசu RX. ேபாேத, 
அ3 உ,கI க.' d*ட>கL: இய,[. ெசய-
M கைள அல-, எைவ எ:லா. KRய ஆ'ப-
ேர*+, -$டSR: ெசய:பX. எTபைத 
உ,க Lட. ெதm 5G[..
ேக"#: நாE தயா T=?3 டா? ெம%-கaM, 
இைணய தள Jக வ T கைள அHக3 இைண=-

>ேறE. க- F ைர கaM இைவ இட3 ெபற ேவ% . ய-
W"ளW. இHM uர�ைன எEன ெவEறாM, (ெபM 
ெச= �M, இவRyM பல வRyM uைழக" இm*ப-
தாக� �-.= கா-.= ெகா% F"ளW. இதனாM, 
டா? ெம%-கைள= ைகயா"ைகqM, அHக ேநர3 
எF= > றW. இதைன எ*ப.G தF=கலா3?

எ". ெஜய3 T ̂ யா, 4�]ேச^.
பR:: இைணய Oக வ m கைள, $ெப:M, 

ெசG �: ேசாத ைன 9 டாம: ெச*+,$ 
அைமS 3 5 டலா.. அதC[ hேழ ெகாXS 3I-
ள ப+ ெசய:ப டf.. 
1. OதM: ேவ>* ஆ'ஷT$ டயலாG 

பாGைஸS RறGகf..  
2. இ2த டயலாG பாGªT இட3 பGக. உIள 

Proofing எTப தைனS ேத>2ெத XS3 PLG 
ெசu R டf.. 

3. இ,[ Ignore Internet and File Addresses எT-
பதT அAேக உIள ெசG பாGª: +G 
அைட யாள. ஒTைற ஏCப XSதf.. WT 
ஓேக PLG ெசu3 ெவL ேய றf.. இ^ 
இைணய Oக வ mகI, $ெப:M, ேசாத-
ைனG[ உIளா கா3.

ேக"#: ைகரா(ேகா* எEபW ஒm சாத னமா? 
(மாU- ேபாbடE அW எ*ப. ச3பnத*ப FGத*-
ப F > றW. இnத சாத னGைத� 2y ய தாக, (மாU- 
ேபாb"ளாக ைவG W"ளாUகளா? 2yய #ள=க3 
தm மாY ேக-F= ெகா" >ேறE.

எ.. �தK, ெச.ைன.
பR:: ந:ல ேகI5. ைகேரா$ேகா' 

(gyroscope) எTப3 ஒA ெதாk: �*ப.. ஓ> 
அைசf எ2தG ேகாணSR: ஏCப X P ற3 எT-
பைத' பல Oைன க L M A23 க கா eS3, 
அதCேகCப தT ெசய:பா* +ைன வ[S3_ 
ெசய:ப XS3. ெதாk: �*ப. இ3. 
$மா>* ேபாT ம* X ]TF, ேட'ள* W.-. 
மCZ. -ல சாத ன,கL: பர வ லாக' பயT-
ப XSத'ப X P ற3. OதM: சாதன. ஒTZ 
எ2த 6ைல9: இய, [ P ற3 எTப தைன இ3 
க ட F P ற3. எXS3G கா*டாக, வய>ெல$ 
மf$, Ki�S ெதாk: �*பSR: இய, [-
ைக9:, இ2த ெதாk: �*ப. பயTப XSத'-
ப X P ற3. அG ª ல ேரா U*ட AடT இ3 ெசய:-
ப X ைக9:, ஓ> அைச5T ஆZ RைசகI 
இதT vல. க ட F ய'ப X PTறன. இட3, 
வல3, ேம:, h  மCZ. OTபாக, WT K ற-
மாக என ஆZ 6ைலகI அF ய'ப X PTறன. 
ந. கர,கLT அைச f க iGேகCப ெசய:பா-
X கைள ேமCெ காIளf. இ3 பயTப X P ற3. 
OதM:, இ2த ெதாk: �*ப. ஐேபாT 4: 
பயTப XSத'ப*ட3. ெதாடGகSR: MEM 
என'பX. (micro-electro-mechanical-systems)     
ைகரா$ேகா' பயTப XSத'ப*ட3. தCே பா3 
இதT இடSR:, ]க_ -Fய அள5: வ+ வ-
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ைமGக'பX. ஆ' +க: ைகரா$ேகா' பயT-
ப XSத'ப X P ற3. இதைன ஒA [  � -9T 
தைல ய ளf இடSR: ைவS3 இயGகலா.. 
மAS 3வ 3ைற9:, உட: உIளாக ைவGக'-
பX. சாத ன,கL: இ3 அRக. பயTப XS-
த'ப X P ற3.

ேக"#: எE 5ட3 இர%F ேல*டா* க3* |--
டUக" உ"ளன. ஒEyM #%ேடா( 7, மR-
ெறாEyM #%ேடா( 8.1 உ"ளW. இவR-
ேறாF ேசUGW இல வ ச மாக= >ைட=க இm=?3 
#%ேடா( 10 2(டGைத�3, �யM 2(ட மாக* 
பயEப FGத J. �மா?

எ". ெஜய காLM, ேசல�.
பR:: இல வ ச மாகS தர'பX. 5 ேடா$ 

10 ஆ'ப ேர*+, -$ட., ஏCக னேவ க*-
டண. ெசxSR' ெபCற 5 ேடா$ 7 அ:-
ல3 5 ேடா$ 8.1Gகான அ' Pேர* -$ட. 
ஆ[.. எனேவ, இர X -$ட,கைள இயGக 
O+ யா3. உ,க iG[ �ய: -$ட. தாT 
ேவ X. எTறா:, 5 ேடா$ 10 -$டS-
Rைன 5ைல ெகாXS3' ெபCZ, ஏேதJ. 
ஒA க.' d*டm:, இர டா வ3 ஆ'ப ேர*+, 
-$ட மாக இT$டா: ெசu3 ெகாIளலா.. 

ேக"#: #%ேடா( 10 2(டGHM, � லா=கU உ"-
ளW எEY3, அW நா3 பா(ேவU-கைள ைட* ெசP-
H F ைகqM, அ*ப .ேய கா*u ெசPW ைவGW= 
ெகா"p3 எEY sற*ப F > றேத. உ%ைமயா? 
இதைனG த#U=க எEன ெசP H டலா3?

எ.. �ர�சனா, 4�]ேச^.
பR:: �AGக மாக' பR: தA PேறT. 

இ:ைல. 5m வாக' பR: ேவ X. எTறா:, 
http://www.zdnet.com/article/does-windows-10-
really-include-a-keylogger-spoiler-no/ எTற Oக வ-
m9: உIள க* X ைர9: பா>Gகf..

ேக"#: இைண யGHM உலா வm ைகqM, 2ல 
தள/கaM >a= ெசPைகqM, நா3 ேவY ஒm 
தளG HR? இK=க*ப F >ேறா3. #ள3பர 
தள/கp3 ேதாEy, ”இைத� ெசP, அைத� 
ெசP” எEY க-டைள இF >Eறன. இW 
ேபாEற �� x ைல கaM ேதாEY3, 
இைணய Jக வ T கைள அb*u, அnத 
தளGHM ந3ைம 2=க ைவ=?3 மாMேவU 
மRY3 ைவர( இm= >Eற னவா? எEY 
க%ட yய J. �மா?

எ.. ராஜா ராம., ேகாைவ.
பR:: ]க அA ைம யான ேகI5. 

இைண யSR: ேதட: எTப3 எ2த ேநரS-
Rx., மா:ேவ>களா: தாGக'ப டலா. 
எTற ¥  6 ைலைய உA வாGP 
உIள3. அ'ப +'ப*ட ேவைள-
கL:, ந. பா3 கா' WC[ உத-

5X. வk கைள நா. அF23 ெகா X தாT ஆக 
ேவ X..  w,கI ேக* XIள உத 5ைய http://
www.urlvoid.com/ எTற Oக வ m9: உIள தள. 
ேமCெ காI P ற3. இைணயS ேதட MTே பா3, 
உ,க iG[_ ச2ேதக. ஏCபX. இைண ய தள 
Oக வ m கைள, இ2த தள. ெசTZ அR: உIள 
க*டSR: உ,கைள இbG[. இைணய தள 
Oகவmைய ஒ*+ Scan Now  எTற ப*டைனS 
த* +னா:, இ2த தளSR: உIள ெசயM, [F'-
W*ட Oக வ m9: உIள தள. எ'ப +'ப*ட3 
என அF23, நமG[ அFGைக தA P ற3. 

 ேக"#: எE டா(= பாTM, வலW ஓரGHM, க. கா-
ரG HR? அm கா ைமqM கா-ட*பF3 ஐகாEகைள 
நாE d=க J. �மா? 2ல ேவைள கaM அள o=? 
அH க மாக இைவ ெதEப F >Eறன. இதRகான 
வg கைள� ெசாMலo3.

எ�. ச� ர �^ மகா ��க�, �வ கா�.
பR:: இ2த ஐகாTகைள -$ட. ஐகாTகI 

எTZ அைழGக ேவ X.. அதனா:, இ2த 
ப[R -$ட. *ேர (System Tray) என அைழG-
க'ப X P ற3. நா. அவCைற அkGக O+ யா3. 
மைறS3 ைவGகலா.. -$ட. ஐகாTகI Ob-
வ ைதl. {ட w,கI மைறS3 ைவGகலா.. 
உ,கI $டா>* ெமJ5: ேதட: க*ட. 

ெச:லf.. 5 ேடா$ 8 எTறா: சா>. பா> 
ெச:லf.. WTன>, “Turn system Icons on or 

off” என ைட' ெசu R டf.. PைடG[. 
ேதட: O+ f கL:, Oத லா வ தாகG 
கா*ட'ப X வR: PLG ெசu R டf.. 
இ'ே பா3 Taskbar and Start Menu 'ரா'-
ப>*·$ 5 ேடா RறGக'பX.. 

இR: customize எTபR: PLG ெசu-
R டf.. இTெ னாA 5 ேடா கா*-
ட'பX.. hழாக Turn System Icons on 
or off எTபைதS ேத>2ெத XGகf.. 

இ,[ ஐகாTகI கா*ட'பX.. 
அைவ ஒzெ வாTFT  அA ேகl., 
ஐகாT கா*ட'பட ேவ  Xமா, 
இ:ைலயா எTப தCகான ஆ'ஷT 
PைடG[.. w,கI 5A.பாத 
ஐகாTகI கா*ட'ப X வ தைன இதT 

vல. மைறGகலா.. இ,[ ச.ப2த'-
ப*ட ெசய MGகான ேநா* + W ேக-
ஷTகI ேவ  Xமா எTப த ைனl. 
�>மா ̂ Gகலா..

ற Oக
..

qM, 2ல 
ேவY ஒm

#ள3பர 
ைத� 

இW 
, 

 ேநரS-
லா. 

f.
off” எ

ேத
கா
இ'
ப>

இR
R டf
ட'
or

ஐக
vல. 

ேக> –பCB


