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உXக2 ேக2Y, ச_ேதக!, கS56கைள
அD"`ைக<. அ_த_த" ப3@<P
தைல"`கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இPD! எPன
தகவ.க2 ேவ\]! எPற உXக;P
எ@&பா&"ைபb! எc6Xக2.

~டாKடL ெப.சMNர ேபா: ~

இைணய$ பய'பா) ந+ வா-.ைகைய
வள$ப)12வ2 ஒ4 5ற74.க, 

அதைன <ப12க= ச?@.A+ களமாகC+
ேஹ.கFக= மாGH வ4I'றனF. இ2வைர 
க+$LMடFகOP மM)ேம இ4?த ைவரQ
ஆப12,7கேவகமாகெமாைபP ேபா'கOT+ 
பர< வ4Iற2. ெமாைபP ேபாUP
பய'ப)1த$ப)+ இய.க Vைறைமக=,
ேஹ.கFகW.A எOதாக வY<)+ வைகZP
அைம.க$பM)=ளனவா? எ'ற ேக=<\+,
ெமாைபP ேபா'கOP இய]AவதGெகன

Iைட.A+ பா2கா$5 ெசய^க= அ_வளC
வ^ைம\=ளனவாக அைம.க$பட<Pைலயா 
எ'ற ச?ேதகV+ தGேபா2 அைனவa' 
மன@T+ எழ1 ெதாட]I உ=ளன. 

ஆ$d= efவன1@' ஐ.ஓ.எQ. iQட1
2ட' ஒ$d)ைகZP, ஆkMராlM iQட+,
ைவரQக= பரCவதGகான வYகைள அ@க
மாகேவ ெகாk)=ளன எ'ப2 உf@யாI
\=ள2. எனேவ, அ@க+ பய'ப)1த$ப)+ 
ஆkMராlM இய]A+ QமாFM ேபா'
கOP, நா+ பா2கா$5 வY கைள$ பல$ப
)1த ேவk)+ எ'ப2C+ உf@யாIற2.

ெமாைப7
ேபாைன ெநU:D4
ஆப)GகW4 X=YகW4
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இைணய+ எ'றாேல, ந+ பா2கா$5 AH12
ச?ேதக+ எmIற2. எனேவ, ஆkMராlM
iQட+ வYயாக, அ2 பய'ப)1த$ப)+ 
ெமாைபP ேபா'கOP, ைவரQ 5ேராIரா+
கW.A எ@ரான 5ேராIரா+க= கMடாய+
ப@.க$பM) இய]க$பட ேவk)+ எ'ப2
C+ உf@யாIற2.

ெவAகாலமாகேவ, ைவரQ எ'றாேல,
அ2 ந+ க+$LMடFகOP அத' இய.க1ைத
ெக).A+ அPல2 Vட.I$ ேபா)+ ஓF எ@a
எ'ப2 நா+ அH?த ஒ'றாA+. ஆkMn
ைவரQ 5ேராIரா+க=, அ2 ேபா'ற ெக)தP
<ைள<.A+ மாPேவF ெதாA$5க=,
ந+ க+$LMடைர Vட.I ைவ12, பண+
ேகM) 7ரM)+ ேர'ச+ ேவF (Ransomeware)
மGf+ ந+Vைடய தகவPகைளேய நா+
அoக VnயாமP ெசl@)+ ைவரQக=
என அைன1@GA+ எ@ரான ெசயPபாM
nைன ேமGெகா=W+ 5ேராIரா+களாக
உ4ெவ)12=ளன. தGேபா2, ெமாைபP
சாதன]கW.Aமான ஆkMn ைவரQ 5ேரா
Iரா+க= பல Iைட.I'றன. இ4$dp+,
ம.க= ெமாைபP ேபாp.A இ2 ேதைவயா
எ'ற அலMiய12ட' இ4$ப2, ஆப1@ைன
உணF?தவFகOட+ ஒ4<த பதGற1@ைன
ஏGப)12I'ற2.

ஆkMn ைவரQ 5ேராIரா+கைள நா+
இைணய1@^4?2 இலவசமாக$ ெபறலா+;
பல கMடண+ ெசT1@$ ெபf+ வைகZT+
Iைட.I'றன. இைவ, பலவைகயான பா2
கா$5 வச@கைள. ெகாkடைவயாக உ=ளன.

பலF, ெமாைபP ேபா'கOP, நா+ 
எவGைற$ பா2கா.க ேவk)+? எ'ற
<னா<ைன V'ைவ.I'றனF. நா+ எ]A
ெச'றாT+ ந+ ெமாைபP ேபா'கைள
எ)12s ெசPIேறா+. பல தU$பMட தக-
வPக= பலவGைற அவGHP ப@?2 ேச712 
ைவ.Iேறா+. அவGHP iல V.Iய டாA
ெமkMக= இ4.கலா+. நா+ ப]A ெகாkட

<nேயா.க=, ேபாMேடா.க=, அரMைடZP 
பIF?த தகவPக=, IெரnM காFM தக வPக=, 
இைணய+ வY ெபா4Mக= வா] Iய2 AH1த
தகவPக=, ந+ அtசPகWட' அp$dய
இைண$5க= எ'ற வைகZP பலவைகயான
தUநபF சாF?த ரகiய ப@Cக= இ'ைறய
ெமாைபP ேபா'கOP ந+மாP, ேச_ ெசl2 
ைவ.க$ப)I'றன. இைவ த<ர இ'p+
பல V.Iயமாக$ ப@C ெசlதவGைற நா+
பா2கா1@ட ேவknய கMடா ய1@P இ4.-
Iேறா+.

ெமாைபP ேபா'கW.கான ஆkMn
ைவரQ ெதாA$5க= என எkoைகZP ந+
கவன1@GA வ4பைவ --~~ 360 Security, ESET,
Kaspersky, Avast, Avira, Quickheal, AVG, Comodo,
Norton, Symantec, Sophos மGf+ McAfee ஆI
யைவ ஆA+. ஆனாP, இைவ த<ர, இ'p+ 
பல ஆkMn ைவரQ ெதாA$5கW+ உ=
ளன. ஆனாP, இைவ அைன1ைத\+, ந+ 
ெமாைபP ேபாUP ப@?2 ஒேர ேநர1@P
இய.க Vnயா2. ஏேதp+ ஒ4 u-eைலZP,
v]க= ஒ4 ஆkMn ைவரQ 5ேரா Iரா+
ஒ'ைற1 ேதF?ெத)12, ேபா' பா2கா$dG
ெகன பய'ப)1த ேவk)+. இ2 v]க= எ?த
வைக ேடMடா<ைன$ பா2கா.க <4+5I
wFக= எ'பைத\+, எ$பn அவGைற$ பா2-
கா.க <4+5IwFக= எ'பைத\+ ெபாf12
உ=ள2. ெபா2வாக, இ?த ஆkMn ைவரQ 
ெதாA$5க= த4+ பா2 கா$5 வச@க= 
AH12$ பாF.கலா+.

Oைரவான ேதடP

ெமாைபP ேபாUP உ=ள அைன12
ேகா$5கைள\+, அவGHP ைவரQ அPல2
மாPேவF உ=ளதா என Qேக' ெசlவ2, பா2-
கா$5 வழ]Aவ@P VதP பnயாA+. இதைன
அைன12 ஆkMn ைவரQ ெசய^கW+
த4I'றன. ேமT+, இவGைற. AH$ dMட
கால இைடெவOZP இய]I, ேபா' Vmவ
ைத\+ Qேக' ெசl @)+பn அைம1@டC+
ெசl@டலா+.

:ேக$ ெசRவதைன வைரயைற ெசRதP

ேபாைன Qேக' ெசlவ@P, Qேக' ெசl-
ய$ப)+ ேகா$5கைள வைக ெசl2 அைம.
கலா+. ேபா' Vm வைத\+ Qேக' ெசl
@டலா+. ேபாUP இய]A+ அ$Oேகஷ'
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5ேராIரா+க= மM)+ Qேக' ெசl@ட வY
அைம.கலா+. ெமமa காFnP உ=ள னவGைற
மM)+ எனC+, காலa அPல2 டCkேலாM 
ேபாPடFகைள மM)+ எனC+ வY அைம.-
கலா+. இத' yல+ நா+ ஆkMn ைவரQ
5ேராIரா+க= எவGைற மM)+ ஆlC ெசl
@ட ேவk)+ என. AH$dடலா+.

*$)லUNP ஆRW

இ2 ெமளனமாக இய]A+ ஒ4 ெசயP
பா). நா+ ெமாைபP ேபாைன$ பய'ப
)12ைகZP, ேபாU' வழ.கமான ெசயP
பா)கW.A எ?த ஒ4 பா@$5+ இ'H,
d'னzZP, ேபாUP உ=ள அைன1@T+
ஆlC ேமGெ கா=ள$ப)+. இ?த ெசயPபா),
ேபாU' @ைரZ' V'5ற1@P காMட$பட
மாMடா2.

பாXகா() மZ[\ த]வ^Kகான ஆேலாசைன

இ?த வச@, உ]க= ெமாைபP ேபாU'
Vmைமயான பா2கா$5 வYக=
AH12 உ]கைள வY நட12+.
அ12ட', இ2 பா2கா$5.A
எ@ரான ைவரQ நட
வn.ைககைள.
க k க ா
z12 அH
< . A + .
ே ம T + ,
ே ப ா U P
இ ய ] A +
அ$Oேகஷ'க=
சாF?த பைழய
ேதைவ$படாத ேடMடா
<ைன அY.A+. ேமT+, 
ஏேதp+ ேடMடா கர$M ஆI$ 
பய'ப)1த Vnயாத eைலZP 
இ4?தாP, அவGைற\+ v.A+. ேபாUP 
இய]A+ அைன12 அ$Oேகஷ'கைள\+
ேசாதைன ெசl2, அவGHP ெக)தP <ைள
<.A+ ெசய^க= ஏேதp+ ெக)12=ளதா
என. கkடH\+. ந+ தUநபF தகவPக= @4
ட$ப)+ ஆப1@P உ=ளனவா எ'பதைன\+
ஆlC ெசl2 கk)dn.A+.

ஆ_8` ைவர: ெசயbைய ேம\ப=UதP

எ?த ஆkMn ைவரQ ெதாA$பானாT+,
அ2 ப@ய$பM), ெசயPப)ைகZP, அதைன1

தயாa12 வழ]A+ efவன+, 5@யதாக$ 
பர< வ4+ ைவரQகW.A எ@ரான பா2கா$5 
AH{)கWட', அதைன ேம+ப)12+. 
இ?த ேம+ப)1தைல, ந+ ேபாUP உ=ள
ஆkn ைவரQ 5ேராIரா+ தானாகேவ ஏGf.
ெகாk) த'ைன ேம+ப)1@. ெகா=W+
வைகZP நா+ அைம.க ேவk)+.
இ?த வச@ அைன12 ஆkMn ைவரQ 
5ேராIரா+கOT+ தர$பM)=ள2. 

த$ அைடயாளU தகவP பாXகா()

இ?த வச@ைய அைன12 ஆkMn ைவரQ
5ேராIரா+கW+ ெகாk)=ளன. இத'
yல+, ெமாைபP ேபாU ̂ 4?2, ந+ 7'
அtசPக= @4ட$ப)I'றனவா எ'ப2
VதP, ந+ ரகiய தகவPக= கட1த$ப )I'
றனவா எ'ப2 வைரZலான ெசயPபா)க=
ேமGெகா=ள$ப)I'றன.

ெசயP ேவக\ அNக-()

ெமாைபP ேபாைன அs |f12+ ைவரQ
v.க+, ேதைவ யGற ைபPக= v.க+ மGf+ 
ெகM)$ ேபான ேடMடா v.க+ ஆI யவG
HனாP, ேபாU' ெசயP @ற' ேவக+ அ@-
கa.Iற2. இதனாP, ெமாைபP ேபா'கOP
தர$பM)=ள ேபMடaகO' வா-நா= vn.I
ற2.

Ng8=Kh எNரான பாXகா()

இ?த வச@ ெப4+பாT+, கM
டண+ ெசT1@$ ெபf+ ஆkMn 
ைவரQ 5ேராIரா+கOP மM)+
தர$ப)Iற2. உ]க= ெமாைபP
ேபாைன, @4ட' ஒ4வ' 

கவF?2 ெசPைகZP, அ@P உ=ள 
ேடMடா<ைன, இ?த வச @

Z' yல+ Vmைம யாக
ேபாUP இ4?2 v.I
<டலா+. இ?த
ெசயPபா) பல
வYகOP ேமG-
ெகா=ள$ப)Iற2.

உ]க= ேபாpைடய
லா. பாQேவFnைன,

ேபாைன எ)1த @4ட',
இரk) Vைற தவறாக உ=})

ெசlதாP, உடேன, ேபாU' V'5ற1@T+,
d'5ற1@T+ உ=ள ேகமரா.க=, அ?த
@ைர1ேதாGற1@ைன QI~' ஷாM காM i
யாக$ ப@C ெசlI'றன. இ2, ேபாைன எ)1
தவைன\+ மGf+ அவ' இ4.A+ இட1@
ைன\+ ப@C ெசlIற2. இ2C+ கMடண+
ெசT1@$ ெபf+ ஆkMn ைவரQ ெதாA$5
கOP உ=ள2.
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ேபா$ இgKh\ இட\ அkதP

இ2 V'5 கMடண+ ெசT1@$ ெபGற
5ேராIரா+கOP மM)ேம காண$பMடாT+,
�A= ஆkMராlM பய னா ளFக= அைன
வ4.A+ இ?த வச@ைய1 தU வச@யாக1
த4Iற2. உ]க= ேபாைன v]க= ெதாைல1
2<Mடாேலா அPல2 ைவ1த இட1@ைன
மற?2<Mடாேலா, இைணய1@P, இ?த
அ$Oேகஷp.கான இைணய தள+ ெச'f,
அ2த4+வYகOPேதnனாP, 
ேபா' இ4.A+ இட1@P
வைரபட+ காMட$ப)
Iற2. அ12ட', இ?த
ெசயPVைற வYயாகேவ,
உ]க= ேபாைன உ]
களாP லா. ெசl @ட
Vn\+ மGf+ ேடM
டா<ைன அY.க 
Vn\+. Avira ேபா'ற
ஆkMn ைவரQ
ெ த ா A $ 5 க = ,
ேபா' இ4.A+
இட1ைத இ?த
வச@ yல+
அ H? த C ட' ,
7க$ ெபaய
அள<P ஒ^ எm$5+ வச @ைய\+
ெகாkn4.I'றன. ேமT+, அ?த ேபா'
@4ட$பM)<Mடெதன, @ைரZP ெசl@
ைய\+ காM)I'றன. இதனாP, |GH இ4$ப
வFகO' கவன+ அ?த @4ட$பMட ேபாU' 
பாP ஈF.க$ப)Iற2.

உqகI ெமாைபP ேபாைன
எ(ப`( பாXகாKகலா\?

ந+ப1 தA?த தள1@^4?2 Iைட.A+
ஆkMn ைவரQ ெதாA$5 ஒ'ைற ேபாUP 
தர<ற.க+ ெசl2 ப@?2 ெகா=ளC+. 
எ)12. காMடாக, ஆkMராlM iQட1@GA, 
�A= $ேள தள+ பPேவf ஆkMn
ைவரQ ெதாA$5கைள வழ]AIற2.
அ2 மM)7'H, AH$dMட ஆkMn 
ைவரQ 5ேராIரா+, அ@கார �Fவ அpம@ 
ெபGற2தா' எனs சா'f அO.க$ப)Iற2. 
ேபாUP ப@வ2ட' e'f<டாமP, அதைன
அ_வ$ேபா2 ேம+ப)1@. ெகாkேட
இ4.க ேவk)+. அ$ேபா2தா', 5@2
5@தாl வ4+ ைவரQகOட74?2 பா2கா$5
Iைட.A+.

இைணய1@P உலா வ4ைகZP, பா$ 
அ$க= yல+ உ]கW.A. காMட$ப)+ 
^].AகOP IO. ெசl2 மாMn. ெகா=ள.
�டா2. இைவ ெப4+பாT+ ைவரQ 5ேரா
Iரா+கைள அp$5+ தளமாகேவ இ4.A+.

உ]கWைடய ைவ d இைணய இைண$
5கW+ பா2கா.க$பMடைவயாக இ4$ப
ைத\+ உf@ ெசl@)]க=. பலF, நம.A
இலவசமாக. Iைட.A+, ெபா2வான ைவ
d இைண$5க= ந+ ேடMடா கMடண1ைத
7sச$ப)12+ என எkoI'றனF. ஆனாP,
இவGH' yல+ நா+ எO தாக ைவரQகைள$
ெபf+ வYகW+ @ற.க$ப)I'றன எ'
பைத அHயாமP இ4.Iேறா+.

மாH வ4+ உலIP, ந+ வா-<P, V.Iய
அ ] க ம ா க , ெமாைபP ேபா' பய'

பா)+, அத' வY இைணய அo.கV+ மாH-
<Mட2. எனேவ, வா-<' இ?த வYைய 
நா+ பா2கா$பாக ேமGெகா=ள ேவk nய2
அவiயமாIற2. ேமGAH$dMட ேதைவ
கW+, அதைன$ பா2கா.க நா+ ேமGெகா=ள
ேவknய வYகW+ நம.A அவiயமாI'
றன. அவGைற$ d'பGfவேத ந+ பா2கா$
dைன உf@ ெசl@)+.

Doc: இ" ஒ$ ைப'( ெபய+, உ.ள
"ைண1 ெபய2. இ4த ெபய$ட( உ.ள ைப,  
ைம8ேராசா1> ேவ2> ெதா@1A, உ$ வான
ைப, எ(பதைன இ" @D8Eற".
Domain Name: இ(ட2ெந>H, உ.ள தகவ,
தளJகைள இK ெசா,லா, @D1 AME(றன2.
அ4த தளOP( ெபயைர இ" @D8Eற".
Download: கQ1R>ட2 ஒ(D'$4" ேநரHயாக
இ(ெனா$ கQ1 R>ட$8@1 ைபைல மாST
வதைன டVWேலா> என8 @D1AMEேறாQ.
இ$1AXQ இ(ட2ெந> ெந>ெ வா28E, 
இைண4".ள கQ1R>ட+'$4" ஒ$ ைப,
இற8E1 பPய1பMவதைனேய இ" ெப$Q
பாYQ @D8Eற".

“ெதZ[G ெகா>W\க>”
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~ பாரN ~

ேபQ5. மGf+ ெதாைல ெதாடF5 வF1தக
ேசைவ$da<Pஇய]A+பார@ஏFெடP,

ேவாடேபா', aைலய'Q �ேயா ஆIேயா
4.A1 தைட <@.A+ வைகZP, ெச'ற வார+,
இ?@யா<P ெதாைல ெதாடF5 ேசைவ efவ
ன]கைள. கkகாz.A+ ‘Mராl’ அைம$5
ஆைண ஒ'ைற ெவOZM)=ள2. ‘Prohibition
of Discriminatory Tariffs for Data Services Regulations,
2016’ எ'ற ெபயaP இ?த ஆைண அH<$5
ெவOயாI\=ள2. அ@P, இைணய இைண$5
ேசைவ வழ]Aவ@P, ேடMடா அn$பைடZP
கMடண+ <@.ைகZP, பயனாளFக= பய'ப
)1த$ப)+ ேடMடா வைகZைனs சாF?2 கM
டண+ <@.க. �டா2 எ'f அH<12=ள2.
ஏேதp+, அவசர eைல கால]கOP, அவசர
மாக1 ேதைவ$ப)+ ேசைவZைன வழ]க, ef
வன]க= Aைற?த கMடண1@P, AH$dMட
iல நாMகW.A மM)+ Aைற?த கMடண1@P
ேசைவ வழ]Aவைத ‘Mராl’ அpம@.Iற2.
ஆனாP, அைவ வழ]க1 ெதாட]IயCட' ஏm
நாMகW.A=, Mராl அTவலக1@GA1 ெதa
<.க$பட ேவk)+.

இ?த ஆைணZP, “இ?@ய சMட$பn, எ?த 
ேடMடா ேசைவக= AH$dMடவ4.A மM)+
என அH<.க$பM )=ளேதா, அைவ த<ர 
இைணய1@P Iைட.A+ அைன12 ேடM
டாC+, அைன12 �கFே வா4.A+, கMடண
ேவfபாn'H வழ]க$பட ேவk)+” என1
ெதa<.க$பM)=ள2. கMடண சTைகZP
iல ேசைவக= வழ]க$பMடாP, �கF
ேவாFக=, அைவ சாF?2 இய]க. �)+. இ2

இைணய$ பய'பாMnP சாF?த ஒ4 eைலைய 
ம.கOட+ உ4 வா.A+. இ2 �டா2. 

ஏFெடP efவன+, ‘Zero Rating’ எ'ற வைக
ேசைவ1 @Mட1@P, iல AH$ dMட இைணய
தள]கW.A. கMடண7'H ேசைவ வழ]
Aவைத அHVக$ப)1த1 @Mட7Mட2.
ேபQ5. மGf+ aைலய'Q க+ LUேகஷ'Q
efவன]க= இைண?2, ‘Free Basics’ எ'பத'
�- Aைற?த கMடண1@P iல இைணய தள
ேசைவகைள வழ]A+ @Mட1ைத அH Vக$
ப)1@ இய.I வ4I'றன. இU, இதைன
இய.க Vnயா2.

‘Free Basics’  ேபா'ற @Mட]க=, இைண
ய1ைத$ 5@ய பயனாளFகW.A$ ெப4+
அள<P ெகாk) ேசF.A+ எ'ற ேகாM
பாnைன ‘Mராl’ ஏGf. ெகா=ள <Pைல.
இ2 ேபா'ற @Mட]க=, ேசைவ Zைன 

இைணய இைண1C7 பாDபாE FடாG ~ ‘,ராI’ அ? ர&

இைணய ேசைவ(கான
அ-.பைட

‘ெந> ZR>ரா '>H’ என1பMQ “அைன வ
$8@Q சமமான இைணய ேசைவ” எ(ற ேகா>
பா>H(பH, இைணயOP, உ.ள தக வ,க.
மSTQ அ1\ேகஷ( ^லQ தர1பMQ ேசைவ
அைனO"Q, அவSD( த(ைம அ,ல" 
தகவ, அH1ப ைட_, க>டணQ வ` '8க1
படாம,, அைனவ$8@Q இைணயான ேசைவ
_ைன, ேசைவ ZTவனJக. வழJ@வதா@Q.
ேசைவ வழJ@Q ேவகOPYQ எ4த ேவT
பாMQ இ$8க8 bடா".
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ேவfப)1@. காM)Iற2 எ'f+, ேசைவ
efவன]கOைடேய, ஆேரா.IயமGற ேபாM
nைய ஏGப)12+ என ‘Mராl’ �H உ=ள2. 
இைணய1@P உ=ள எ?த ேடMடா<ைன\+,
அ2 எ]I4?2 Iைட.Iற2, ேச4+ இட+,
ேடMடா<' த'ைம அPல2 அதைன.
ெகாk) த4+ ெசய^ ஆIயவGH' அn$
பைடZP ேவfப)1த. �டா2.
ேடMடா<' அn$பைடZP,
இைணய ேசைவ efவன]க=
கMடண]கைள eFணZ.க.
�டா2 எ'f ‘Mராl’ தைலவF 
ஷFமா அH<1
2=ளாF. இதGA எ@
ராக, ஏேதp+ ஒ4 
ெதாைல ெதாடF5
ேசைவ efவன+, <1@யாசமான கMட
ண1ைத, ேடMடா அn$பைடZP <@1தாP,
அ?த efவன1@GA, நாெளா'f.A �.50,000
VதP �. 50 லMச+ வைர அபராத+ <@.-
க$ப)+. இைணய1ைத ஒ4 @ற?த ெவOயா
கC+, எ?த பாAபா)+ இ'H$ ெபf+ வைக-
ZT+ Iைட.க ெதாைல ெதாடF5 ேசைவ
வழ]A+ efவன]க= (telecom service providers 
(TSPs)) இய]Aவைத உf@ ெசl@ட இ2
ேபா'ற <@க= ேதைவ என ’Mராl’ க4 2I
ற2. ெதாைல ெதாடF5 ேசைவ efவன]க=,
இைணய+ வழ]A+ ேடMடா<' த'ைம
அn$பைடZP ேவfபMட கMடண1@P
ேசைவ1 @Mட]கW.ெகன ேவf efவன]க
Wடp+ ஒ$ப?த+ ேமGெகா=வைத, ‘Mராl’
தைட ெசlIற2.

இ?த 5@ய அH<$5 AH12, ”ெமாைபP 
ேபா' ேசைவ efவன]கO' �Mட
ைம$d'” (Cellular Operators Association of India
(COAI)) தைலவF க412 ெதa<.ைகZP,
ேவfபMட கMடண <@$5 yல+, இ2
வைர இைண$5 ெபறாத, �f ேகாn பய
னாளFகW.A இைணய ேசைவ ெபற வY
Iைட.A+ வாl$5க= உk). இதைன 
‘Mராl’ அைம$5 க41@P ெகா=ள<Pைல
எ'f �H\=ளாF. ஆனாP, அைனவ4.A+
சமமான இைணய ேசைவ எ'p+ ேகாM
பாMn' அn$பைடZP இய]A+ �கFேவாF
அைம$5, ‘Mராl’ அH<$ைப மI-si\ட'
வரேவGf=ள2. ெதாைல ெதாடF5 ef வ
ன]க= த]க= <4$ப1@GA ஏGற வைகZP,
இைணய தள]கைள1 ேதF?ெத)12 த4
வ2+, ஒ_ெவா'f.A+ அவFகO' <4$ப1
@GேகGப கMடண+ <@$ப2+, இ?த <@V
ைறகளாP இU ெசயPப)1த Vnயா2. iல
பாராWம'ற உf$dனFகW+ இதGA ஆதரC
ெதa<12=ளனF.

தகவP ெதாYP �Mப efவன]கW.கான

அைம$பான நாQகா+ இ2 AH12. �f
ைகZP, ’Mராl’ எ$ப.கV+ சாராமP, சa யான
Vnைவ எ)12=ள2 எ'f அH <1 2=ள2. 

இ?த <@VைறகOP, AH$dMட iல
வைக இைண$5கW.A <@<ல.A அO.
க$பM)=ள2. ஒ4 iல ேசைவ கைள மM)+
பய'ப)12+ வைகZP, AH$ dMட பயனா

ளFகைள உ=ளட.Iய வைல$
d'னPகW.A (Intranet for Closed
Groups) இ?த <@ ெபா4?தா2.

இ?த <@<ல.கைல1 ெதாைல
ெதாடF5 efவன]க=, த]க

W.As சாதகமான
VnCகW.காக1
தவறாக$ பய'ப-
)1தாமP இ4.க

ேவk)+.
ெச'ற ஏ$ரP மாத+, ஏFெடP ef வன+

Airtel Zero எ'ற ெபயaP, Aைற?த கMட
ண1@P iல இைண யதள ேசைவகைள
வழ]க1 @Mட7Mட2. ஆனாP, அH<1த iல 
நாMகOேலேய, இதGA. க)+ எ@F$5 காM
ட$பMடதாP, அ1 @Mட+ Iட$dP ேபாட$-
பMட2. அைனவ4.A+ சமமான இைணய
ேசைவZைன ஆதa.A+ �கFே வாFக=, இ2 
ேபா'ற @Mட]கW.A எ@ராக$ ேபாF.ெகாn
உயF1@னF. இைணய+ வY யாகC+, 7'
அtசPக= வYயாகC+, Mராl அைம$dGA1
த]க= எ@F$dைன. காMnனாFக=. Mராl
இ2 AH12 ம.கைள க412 ேகMட ேபா2, 
24 லMச+ ேபF க412 ெதa <1தனF. சம மான
இைணய ேசைவைய <4+dய ெப4+பாலா
னவFக=, ேபQ5. efவன1@' “Free Basics” 
@Mட1@GA ஆத ரC ெதa<1தனF. இதனாP, 
ெதa<1த க412கOP ெதO<Pைல எ'f
Mராl அH<1த2. தGேபா2, இ?த Vn <ைன
அH<12=ள2. இரk) ஆk)கW.A$
d'னF, இ?த VnC �k)+ பa�லைன ெசl
ய$ப)+ எனC+ அH<.க$பM)=ள2.

அெமa.கா<T+ இ2 ேபால ம.க= எ@F$-
dனாP, அரசா]க+, அைன வ4.A+ சமமான
இைணய இைண$ dைனேய வழ]க ேவk)+
என ஆைண dற$d1த2. எI$2 நாM) அர|, 
ெச'ற nச+பaP, ேபQ5.I' Free Basics 
@Mட1@ைன1 தைட ெசlத2.
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ப'னாMடள<P, ஒ4 iல ேசைவ ef
வன]கேள, ெதாடF?2 பய'ப)12+

வாn.ைகயாளFகளாக, �f ேகாn$ ேபைர. 
ெகாk)=ளன. அவGHP, வாMQ அ$ மGf+ 
�ெமZP தGேபா2 ேசF?2=ளன.

ெமாைபP ெமசtசF ேசைவZP, ப'
னாMடள<P அ@க வாn.ைகயாளFகைள.
ெகாkn4.A+ வாMQ அ$ (WhatsApp)
மGf+ �A= efவன1@' �ெமZP ஆIய
இரkn' வாn.ைகயாளFக= எkz.ைக,
�f ேகாnைய1 தாkn\=ள2. இ?த
இரk) ேசைவகO' 5@ய சாதைன ைமP
கGக= இைவ. �f ேகாn வாn.ைகயாளF
எkz.ைக எ'ப2, இ?த இரk) ேசைவக
ைள\+ ெதாடF?2 பய'ப)1@ வ4+ வாn.
ைகயாளFகைள. AH$பதாA+.

வாMQ அ$, ேபQ5. efவன1@'
2ைண efவனமாக மாGற$பMட2.
ேபQ5. ேசைவ1 தள1@' வாn.
ைகயாளF எkz.ைக 144 ேகாn-
யாக1 தGேபா2 உ=ள2. �ெமZP
ேசைவைய$ ெபாf1தவைர, �A=
efவன1@' தU$ெப4+ ேசைவ
ஆA+. �A= efவன1@' �A=
சFs, \ ML$, �A= ேம$Q,
ஆkMராlM மGf+ �A= $ேள
(Google search, YouTube,
Google Maps, Android and 
Google Play) ஆIயைவ

ஏGகனேவ 100 ேகாn வாn.ைக யாளFக=
எ'ற இல.Iைன ஏGக னேவ கட? 2<Mடன
எ'ப2 இ]A AH$ dட1த.க2.

வாMQ அ$ AH1த வாn.ைகயாளF எk-
z.ைகைய, ேபQ5. efவனF மாF. ஸ.
கFெபF. த' ேபQ5. தள1@P AH$dM
)=ளாF. அ@P, “வாMQ அ$, ேபQ 5.Aட'
இைண?த d'னF, அத' வாn.ைக யாளFக=
எkz.ைக இ4 மட]A அ@ கa12=
ள2. இத' yல+, உ]க= அ'dGAaயவF
கைள அைழ12$ ேப|+ வச @ைய நா]க=
அO1ேதா+. இதGகான கMடண1ைத\+ இP
லாமP ெசl2, ெமா1த வாMQ அ$ ேசைவ
ைய\+ இலவசமா.I உ=ேளா+” என$

ெப4ைம பM)=ளாF. தGேபா2 அவF
efவன+, வF1தக efவன]கW.

Iைடேய ெதாடFdைன எOதாக
அைம$ப2 AH12 ஆlC
ெசl2 வ4Iற2.

வாMQ அ$ ெசய^ AH1த 
ேவf iல தகவPகW+
ந+ைம <ய$dP ஆ-12I'

றன. வாMQ அ$ yல+, ஒ4
நாOP, 4,200 ேகாn தகவPக=

பaமாH. ெகா=ள$ப)I'றன.
160 ேகாn ேபாMேடா.க= பIF?2 

ெ க ா = ள $ ப ) I'
றன. இ@P 100
ேகாn Am.க=

 ! ேகா&ைய) ெதா,ட
வா,/ அ1 ம3!4 5ெம67
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இய]AI'றன. 53 ெமாYகைள இ?த ெசய^
ச$ேபாFM ெசlIற2. 25 ேகாn <nேயா
ைபPக= பIF?2 ெகா=ள$ப)I'றன. இ?த
ெசய^ைய 57 ெபாHZயP வPTநFக= இய.
AI'றனF. இ'p+ பலைர வாMQ அ$
பz.A எ).க உ=ள2.

வாMQ அ$, 2009P யாஹூ வP TநFகளான
$ைரய' ஆ.ட' மGf+ ேஜ' ெகள+ ஆI-
ேயாராP efவ$ பMட2. d'னF, 2014 d$
ரவaZP, இ2வைர ேவf எவ4+ ெசலவY.
காத வைகZP, 1900 ேகாn டாலF ெகா)12 
மாF. இதைன வா]I இய.க1 ெதாட]IனாF.

இ?@யாைவ$ ெபாf1த வைர, வாMQ அ$
ெசய^, LINE, Viber மGf+ Hike ஆIயவG
fட' க)+ ேபாMnZP உ=ள2. இ?@யா<P
உடனn ெசl@கைள அp$5+ வாn.ைகயா
ளFகOP, 56% ேபF வாMQ அ$ ெசய ̂ ைய$
பய'ப)1@ வ4I'றனF. அ)1ததாக,
ேபQ5. efவன+ 51% ேபைர. ெகாk)=
ள2. iHய அள<P இய]A+ efவன]க=
ெப4+பாT+, த]க= வாn.ைகயாளFகWட' 
ெதாடF5 ெகா=ள வாMQ அ$ ெசய^ைய$
பய'ப)12I'றன.

�ெமZP �f ேகாn வாn.ைகயாளF
எ'ற எkz.ைகைய. கட?த தகவைல,
அத' தைலைம அ@ காa, |?தF dsைச ெதa
<12=ளாF. ெச'ற ேம மாத அH<$dGA$
d'னF, �ெமZP ேசைவைய$ 5@யதாக 10
ேகாn ேபF ெபGf=ளனF. 2004 ஆ+ ஆk),
ேசாதைன VைறZP, �ெமZP அHVகமா
ன2. 2014P, �A= �ெமZP இ'பா.Q
(Inbox) எ'ற வச@ைய வழ]Iய2. இ@P அட]
Iயதாக Smart Reply எ'ற �T+ தர$பMட2.

இதைன$ பய'ப)1@, பயனாளFக=, எO தா
கC+ <ைரவாகC+ த]க= ப@Pகைள1 தயாF
ெசl@டலா+. தானாகேவ ப@P அp$5+ வச
@\+ இ@P உk).

�ெமZP, அCMT. மGf+ யாஹு ெமZP
தள]கWட' ேபாMnZ)Iற2.

Network: ெந>ெவா28 (இ(ட2ெந> உ>பட)
E, இைண8க1ப>H$8@Q ஒ$ கQ1R>ட+,
உ.ேள அXமP_(D வ$Q அMOதவ+(
eயSfையO தM8@Q ஒ$ சா1>ேவ2 அ,ல" 
fDய ஹா2>ேவ2 சாதனQ.
Client: கQ1R>ட2 ெந>ெவா28E, இைண8க1
ப>M ச2வராக இயJகாம, பய(பMOத1பMQ
எ4த கQ1R>ட$Q EைளயW> என அைழ8க1-
பMQ.
Control Panel: (கW>ேரா, ேபன,) hWேடாi
இய8கOP( iடா2> ெமXh, தர1பMQ ஒ$
j, என இதைனK ெசா,லலாQ. இத( ^லQ 
hWேடாi இய8கOP( அH1பைடK ெசய,-
பாMகைள ெசQைம1 பMOதலாQ. அO"ட(
ெப2சன, கQ1R>ட2 மSTQ இைண4த சாத-
னJக. ெசய,பMQ த(ைம ையkQ lர ைம8-
கலாQ.
Software: (சா1>ேவ2) ஹா2>ேவ2 என8
bற1பMQ சாதனJகைள இய8@Q கQ1R>ட2 
mேராEராQக. அ,ல" mேராEராQக\( 
ெதா@1m என இதைன8 bறலாQ. ஆ1பேர>HJ 
fiடQ mேராEராQ, சா1>ேவ2 அ1\ேகஷ(க. 
(எQ.எi. ஆoi, ேகQi ேபா(றைவ) ஆEய 
அைனO"Q இ4த ெசா,லா, @D1Aட1பMQ.

“ெதZ[G ெகா>W\க>”
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ேபQ5. efவன+ த' 12 ஆவ2 ஆk)
<ழா<ைன, வழ.க+ ேபால <1@யா

சமாக, த' வாn.ைகயாளFகWட' ெகாk
டாnய2. Vத^P, மாF., ேபQ5. 12 ஆ+
ஆk)<ழா நாைள, d$ரவa 4, ‘நkபFக=
@னமாக.’ ெகாkடா)+ பn அைழ$5 <)1
@4?தாF.

அதைன1 ெதாடF?2, த' 150 ேகாn வாn.-
ைகயாளFகW.A+, அவFகO' தள]கO^
4?2 பட]கைள எ)12, iHய <nேயா<P,
உ]கO' நkபFகைள\+ eக-Cகைள\+
பா4]க= எ'f அைனவ4.A+ அவரவF ப.
க]கW.A, d$ர வa 4 அ'f அp$dய2.
(Iைட.காத ஒ4 iலF, ேபQ5. தள+ ெச'f
VயGi1த ேபா2, ’இ?த <nேயா தயாa.A+ 
அள<GA,உ]கOட+பட]கேளா, ப@ Cகேளா
இPைல’ என1 தகவP த?த2.)

உ]க= நkப4.கான ப.க1@P இ?த 

<nேயா பட+ ப@ய$பM), உ]க W.A அ?த
தகவP வ?த2 எ'றாP, அத' �ழாக, “Watch
Yours” எ'ப@P IO. ெசlதாP, உ]க W.
கான பட+ காMட$ப)+. News Feed da<'
ேமலாக, இ?த <nேயா<ைன அைன வ4+
ெபGf பாF.கலா+. இதைன எnM ெசl @
டலா+; பIF?2 ெகா=ளலா+. 

இ?த நkபFக= @ன <n ேயாCட' இ'
ெனா4 ேசைவைய\+ ேபQ5. வழ] AIற2.
இரk) Qn.கF ெதாA$dைன, “Best Friends”
மGf+ “Friendship” எ'ற ெபயaP வnவ
ைம121 த4Iற2. ேபQ5. ெமசtசF வY
யாக, Sticker Store ெச'f, அ]ேக இவGைற1
தர<ற.க+ ெசl2 ெகா=ளலா+.

உலக அள<P, 7க அ@கமான எkz.
ைகZP, ெதாடF?2 பய'ப )12+ வாn.
ைகயாளFகைள. ெகாkட2 ேபQ5. சyக 
இைணய தள+. ஏற1தாழ, 155 ேகாn ேபF 
இ@P ப@Cகைள$ ப@?2, பIF?2 வ4I'
றனF. ெச'ற வார+, வாMQ அ$ தள1@' 
வாn.ைகயாளF எkz.ைக, 100 ேகாnைய1 
தாknய2+ இ]A eைனC �ற1த.க2.
(இதGகான தU. கM)ைரZைன$ பாF.கC+)
அத' உaைமயாள4+ ேபQ5. தா'.

�னா<' ம.க= ெதாைகZைன. காMnT+
அ@க எkz.ைகZP வாn.ைகயாளFகைள. 
ெகாkn4.A+ ேபQ5. efவன+ AH12
ேமT+ iல ஆFவyM)+ தகவPகைள
இ]A பாF.கலா+.

ேப/9:
ெகா;டா&ய
‘ந;ப=க> ?ன4’
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ேபQ5. தள1ைத, இ'ைறய அள<P,
160 ேகாn ேபF பய'ப)1@ வ4I'றனF.
ெச'ற 2015 ஆ+ ஆknP, இ?த எkz.ைக 
104 ேகாnயாக இ4?த2. 2015 y'றாவ2
காலாknP, �f ேகாn எ'ற எkz.
ைகைய1 ெதாMட2 ேபQ5.. ெச'ற ஆkn'
ம1@ZP, இ?@ய ேபQ5. வாn.ைகயாளF
கO' எkz.ைக 12.5 ேகாnயாக இ4?த2. 
நட$5 2016P இ2 16.1 ேகாnயாக உய4+.

2030 ஆ+ ஆknP, ேபQ5. தள1@' 
வாn.ைகயாளF எkz.ைகைய 500 ேகாn
யாக உயF1த, இத' efவனF மாF. இல.A
eFணZ12=ளாF. (தGேபாைதய உலக ஜன1
ெதாைக 700 ேகாn. ேபQ5. தள$ பய னாளF
எkz.ைக 159 ேகாn.)

ஆனாP, ேபQ5. efவன1@' வ4மா
ன1@P ெப4+ ப]A ஐேரா$dய மGf+ அெம
a.க நாMnP இ4?ேத  Iைட.Iற2. ெமா1த
வ4மான1@P, இ?த நா)க= 75% அO.I'
றன. ெமா1த வ4மான1@P ெப4+ப]A,
<ள+பர]க= வYயாகேவ Iைட.I'றன.

2010 ஆ+ ஆknP, "The Social Network," 
எ'ற ஒ4 @ைர$பட+ ேபQ5. efவன1@'
ெதாட.க+ VதP இ'ைறய eைல வைர எ)1-
2ைர1த2. iற?த பட+ மGf+ iற?த இய.A
ந4.கான “த]க உலக” <4@ைன$ ெபGற2.
y'f ஆQகாF <42கைள\+ ெபGற2.

ஜூ' 2009P, அ2வைர iற?த சyக
இைணய தள+ எ'f ெபயF ெபG H4?த
MySpace தள1@' VதP இட1ைத, ேபQ5.
ெபGf, இ'f வைர அைத1 த.க ைவ12.
ெகாk)=ள2.

ேபQ5. இைணய தள1@Gகான VதP
ெப4+ Vத�Mடாக, 5,00,000 டாலைர ”ேப
பாP” efவன1@' 2ைண efவனF  MடF
எ'பவaட+ ெபGற2.

2007 ஆ+ ஆknP, ேபQ5. த' ப] A
கOP 1.6 சத¡த$ ப]Aகைள, ைம.ேராசா$M
efவன1@GA 24 ேகாn டால4.A அO1
த2. அேத ேநர1@P, �A= V' வ?2 அO$
பதாக ெகா)1த வாl$dைன மf1த2. �A=

ேபQ5. ef வன1@' ஒ4 �MடாOயாகC+
ெசயPபட V' வ?தேபா2, ேபQ5. அதைன
மf12 ஒ2.Iய2.

ேபQ5. e@ அO12 வா]Iய ெப4+
efவன+ வாMQ அ$ ஆA+. அO1த e@ 
1900 ேகாn டாலF.

வான123 இ456
இைணய7

‘ேபim8 நWப2க. PனQ’ ெகாWடா ட1ப>ட
ேபா", மா28, ேபim8 ZTவனOP( ஆ.
இ,லா fDய hமானQ ஒ(ைற8 கா>Hனா2.
Aquila என அைழ8க1பMQ இ4த ஆ\,லா
hமானQ, `+ய ஒ\ வp q( ச8 P_, 
ெசய,பMQ. இதைன1 பய(ப MOP இைணய
ேசைவ வழJக மா28 P>டq>M.ளா2. இ4த
ஆ\,லா hமா னOP( இற8ைக அளV,
ஒ$ ேபா_J hமானOP( அளV இ$8@Q. 
ஆனா,, எைட ஒ$ கா+( எைடைய8 கா>-
HYQ @ைறவாகேவ உ.ள". எைட @ைற
வாக இ$4தா, தா(, ேசாலா2 ேபன,க.
த$Q q( ச8P_, hWr, பற8க மSTQ 
Zைல ெகா.ள இயYQ. ^(T மாதQ இ" 
பற4தபHேய இ$8@Q Pற( ெகாWட".
இ4த ZகsKf_,, மா28 த( Free Basics P>
டOP( ெசய,பாMக. @DO"Q ேபfனா2.
மSற நாMக\( அர| அXமPkட(, அJ@
ெசய,பMQ ெதாைல ெதாட2m ZTவனJக
}ட( ஒ1ப4தQ ேமSெ காWM இ4த P>டO-
PைனK ெசய,பMO"வைத h+V பMOத
இ$1பதாகVQ, இத( ^லQ உலக ம8க.
அைனவ$8@Q இைணய ேசைவ_ைன
வழJ@Q இல8@ Zைற ேவSற1பMQ எ(TQ
ெத+hOதா2. (ஆனா,, இ4 Pயாh, இ4த
P>டOPைனK ெசய,பMOத அர| தைடhPO
".ள".)
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2ைர( 9:.;ைன மைற(க
ேவFnP மCQ பய'ப )12ைகZP, iHய

அள<P மtச= வkண1@P iல இட]
கOP கMட]க= எmவைத$ பாF1@4$ Fக=.
உ]க= மCQ எதைன. காM)Iற2 எ'ப2,
iHய அள<P <ள.A+ ெசl@ அ?த. கM
ட1@P இ4.A+. இைவ QI~' n$Q
(ScreenTips) என அைழ.க$ப)I'றன. மாறா
eைலZP, இைவ எ$ேபா2+ இய]I. ெகாk
n4.A+. அதாவ2 v]க= உ]க= மCைஸ.
ெகாk) ெசPைகZP, AH$dMட இட1@P 
இ?த கMடs ெசl@ Iைட.க$ெபf+.
ஆனாP, ஒ4 iலF, இ2 எதGA? ெதa?த2
தாேன, என எasசP ப)வாFக=. அ$பn$பM
டவFக=, iல ெசMn]Q அைம1தாP, இைவ
காMட$படாமP இ4.A+.
1. ேவFM ஆ$ஷ'Q (Word Options) டயலா.

பா.¢ைன$ ெபறC+.ேவFM 2007P,
ஆ Q பMடைன அm1@னாP, Iைட.A+ 
கMட1@P �ழாக Word Options Iைட.A+.
உ]கOட+ ேவFM 2010 இ4?தாP, a$
பUP ைபP ேட$ அm1@, d'னF Options
எ'ப@P IO. ெசl@டC+.)

2. @ைரZ' இட2 ப.க1@P Advanced எ'ற
ஆ$ஷUP IO. ெசl@டC+.

3. இ]A QAேராP ெசl2 �ழாகs ெச'றாP,
Display எ'ற daC Iைட.A+.

4. இ@P Show Shortcut Keys in ScreenTips எ'ற
ெச. பா.¢P n. இPைல எ'பைத உf
@$ப)1தC+.

5. அ)12 ஓேக IO. ெசl2 ெவOேயறC+.

எ?க@டA பB-ய3 அைம(க
நா+ டாAெமkMகைள ேவFM 5ேராIரா7P

அைம.A+ ேபா2, எkக Wட' �nய
பMnயP வaைசகைள உ4 வா.AIேறா+.
எ)12. காMடாக, கM)ைர ஒ'ைற அைம.
ைகZP, ஒ_ெவா4 5@ய தகவT+ ஓF எk-
oட' அைம.Iேறா+. ேவFM 5ேரா Iரா7P,
இ?த ெசயPபா) 7க எOதாக ேமGெகா=W+
வைகZP வச@ தர$பM)=ள2. எkகWட' 
பMnயP வaைச அைம.க. �ேழ AH12=ள

பn ெசயPபடC+.
1. உ]கWைடய பMnயைல ைட$ ெசl@

டC+. ஒ_ெவா4 தகவP அைம$d' Vn-
<T+ எ'டF அm1தC+. ஒ4 AH$dMட
தகவP, ஒ4 வa.A+ ேமலாக இ4?தாP,
ஒ_ெவா4 வa Vn<T+, எ'டF அm1த
ேவkடா+. அ@P உ=ள ெட.QM தானாக 
மட.க$பM) அ)1த வa.A வ4மாf
அைம.கC+.

2. இU, அைன12 AH$ 5க= அPல2 தக வP
கைள1 ேதF?ெத).கC+. 

3. a$பUP, ேஹா+ ேட$ dைன1 ேதF?ெத ).
கC+.

4. பாராIரா$ A�$dP, numbered list எ'ற
�^P IO. ெசl @டC+.

5. இU தானாக, எkக Wட' �nய பM nய
லாக, உ]க= தகவPக= அைம.க$பM n4$
பதைன$ பாF.கலா+.

ேவC-3 க?Bேரா3 கBடைளகE
Ctrl+a: டாAெமkM Vmவைத\+ ேதF?

ெத).க.
Ctrl+b: அm1தமான (Bold) வn<P எm1த

ைம.க.
Ctrl+c: ேதF?ெத)1தைத, ேகா$ dைன நக

ெல).க (Copyp).
Ctrl+d: எm1@' (Font) வnைவ மாGH

அைம.க.
Ctrl+e: ந)ேவ ெட.QM அைம.க.
Ctrl+f: AH$dMட ெசாP அPல2 ெட.QM

அைம?2=ள இட1ைத. கkட H?2, அத' 
இட1@P ேவf ஒ4 ெசாP அைம.க. �k)+
ேதடைல1 ெதாடர Alt+Ctrl+y.

Ctrl+g: ஓaட+ ெசPல.
Ctrl+h: (ஒ'H' இட1@P) மGெறா'ைற

அைம1@ட.
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ேபFB ஆ.ஷA I(க
எ.ெஸP 5ேராIரா7P தர$ப)+ ஒ4 �P,

iல4.A எasசைல1 த4+ வைகZP ெசயP
ப)வதாக$ பலF �H\=ளனF. இதைன
ef1த1 ெதaயாமP, எasசTட' ெபாf12. 
ெகா=ேவா4+ உk). அ2 எ'ன எ'f இ]A

பாF.கலா+.
அ?த �T.

A$ ெபயF
Paste Options. 
நா+ ஏதாவ2 
ஒ4 தகவைல,
ஒF. £M)ட'
ஒM)ைகZP,
ஒ M ட $ ப M ட
அ?த தகவ
T.A அ4ேக
எ . ெ ஸ P ,
7 த . A +
பMட' ஒ'ைற
வல2 ப.க+ 
காM)Iற2.

இ2 �P பாaP உ=ள Paste tool ேபால.
காMi அO.Iற2. i'ன IO$ ேபாFnP, ஒ4
iHய ேப$ப4ட' இ?த �P காMi த4+. இ2 
தா' Paste Options பMட'. ந+Vைடய மCQ
பாlkMடைர இத' �2 |ழGHனாP, அ]A
�- <a ெமp ஒ'f Iைட.A+. இ@P IO.
ெசlதாP, உடேன, v]க= ஒMnய தகவைல
எ'னெவPலா+ ெசl@டலா+ எ'f iல ஆ$
ஷ'க= தர$ப)+. இ@P ஒ'ைற1 ேதF?ெத-
)1தாP, அ@P AH$dM)=ளபn, ஒMட$-
பMட தகவP மாGற$ப)+.

இ?த பMட' உ]கO' கவ ன1ைத1 @4$-
5வதாக உணF?தாP, இதைன1 ேதா'றாதபn
ெசl2<டலா+. அதGA, �ேழ தர$பM)=ள
ெசயPபா)கைள ேமGெகா=ளC+.
1. Excel Options டயலா. பா.ைஸ1 @ற.கC+.

எ.ெஸP 2007 v]க= பய'ப)1@னாP,
ஆ Q பMட' அm1@, Iைட.A+ da C
கOP Excel Options எ'பதைன1 ேதF?ெத
).கC+. v]க= எ.ெஸP 2010 பய'ப)1
2பவராக இ4?தாP, a$பUP File ேட$
அm1@, d'னF Options எ'ப@P IO.
ெசl@டC+.

2. இ?த டயலா. பா.¢P இட 25ற+ உ=ள
Advanced எ'ப@P IO. ெசl @டC+.

3. இU, Cut, Copy, and Paste எ'ற da<P,
Show Paste Options Buttons எ'பத' அ4ேக
உ=ள ெச. பா.¢P உ=ள n. அைடயாள1
@ைன v.I<டC+.

4. அ)12 ஓேக IO. ெசl2 ெவOேயறC+.

எ(ெஸ3 F9ேராLM
எ.ெஸP ஒF. 5. ஒ'HP eைறய ெசP-

கOP தக வPகைள அைம1@4.IwFக=.
அவGைற ஆlC ெசlைகZP QAேராP ெசl2 
�ழாக ஒ4 ெசP^P இ4. IwFக=. @¤ெரன
ஆேரா � ஒ'ைற அm12IwFக=. எ'ன நட.
Iற2? �k)+ v]க= எ?த ெசP^P உ]க=
கFசைர ef1@Z4?¥Fகேளா அ?த ெசPT.A
இm12s ெசPல$ப)IwFக=. உ]கW.A
<ய$5! எ'ன நட.Iற2 இ]A? ஏற1தாழ
100 வaைசக= தாkn நா' இ4?ேதேன? எ$
பn பைழய இட1@GA வ?ேத' எ'f தாேன
<ய.IwFக=. 5ேராIரா+ ஏ' இ$பn தவf
தலாகs ெசயPப)Iற2? அ2தா' இPைல.
v]க= QAேராP பாைர$ பய'ப)1@ அP
ல2 மC¢' QAேராைல$ பய'ப )1@
�ழாக அPல2 ேமலாகs ெசPைகZP @ைரZP 
காண$ப)+ காMi தா' மாfIற2. 5@ய
ெசPகW.A v]க= ெசPல<Pைல. எனேவ 
v]க= ஆேரா �ைய அm1@யCட' அ2
v]க= இ4?த ெசPT.A ஒ4 ெசP ேமலா-
கேவா அPல2 �ழாகேவா ெசPIற2.

எனேவ தா' v]க= QAேராP ெசl2 ெச'ற 
இட1@^4?2 உடனnயாக. கFசF இ4?த
ெசPT.A அ4ேக v]க= அைழ12s ெசP-
ல$ப)IwFக=. QAேராP ெசl2 அைட?த
இட1@GA உ]க= கFசF இ4.க ேவk)+ 
எ'றாP மCஸாP அதைன ெசல.M ெசl@ட 
ேவk)+. இ_வாf QAேராP ெசl2 |GH 
வ4வ2+ நPல2தா'.

ஒ4 ெசP^P தகவP இ) ைகZP மGற
ெசPகOP எ'ன உ=ள2 எ'f பாF.க <4+
dனாP எ'டF ெசl2 ெச'றாP எ]A v]க= 
பzயாGH. ெகாkn4?¥Fக= எ'ப2 மற?
2<)+ அPலவா? எனேவ QAேராP ெசl2
|ழ'f ெச'f d' �k)+ ெசயPப)+ 
ெசPT.ேக வர லாேம.
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ெச'ற nச+பaP, த'pைடய கால.¢ ஏ5, ஏ3
மGf+ ஏ7 QமாFM ேபா'க= AH1த அH<$
dைன, சா+ச] efவன+ ெவOZMட2. ெச'ற
வார+, ஏ5 மGf+ ஏ7 மாடP ேபா'கைள <Gப
ைன.A அHVக$ப)1@ய2. உயFeைல வச@க
Wடp+, ெசH?த ேகமரா ெசயPபா)கWடp+
இ?த ேபா'க= வnவைம.க$பM)=ளன. ஏ
வaைச மாடP ேபா'கைள$ ேபாலேவ, இவG
HT+ உேலாக. கா$5+, கkணாn இைண?த
வnவைம$dைன இைவ ெகாk)=ளன. ேகம
ரா.கOP, Image Stabilization (OIS) எ'f ெசாP
ல$ப)+ 5@ய ெதாYP �Mப+ அHVக$ப
)1த$பM)=ளதாP, எ?த i.கT+ இ'H,
யா4+ பட]கைள எ).கலா+. ஏ7 மாட^P
உ=ள இரk) ேகமரா.கOT+, F1.9 ெல'Q
தர$பM)=ளதாP, இ4MnT+ �ட பட]கைள
எ).கலா+. <ரPேரைக உணF?2 ெசயPப)+
ெதாYP �Mப+ இரk) ேபா'கOT+ தர$
பM)=ளன.

ேகலKx ஏ5 zற(ப\சqகI: 5.2 அ]Aல
அள<லான @ைர, AMOLED nQdேள மGf+
1920×1080 d.ெஸP அடF1@. 1.6 Iகா 
ெஹFMQ ேவக1@P இய]A+ ஆ.டா ேகாF 
$ராசசF, 2 �.d. ரா+ eைனவக+, 16 �.d.
Qேடாேர¨ ெமமa (128 �.d. வைர உயF12+
வச@\ட'), ஆkMராlM 5.1 லா^பா$
iQட+, இரk) i+ பய'பா), 13 எ+.
d. @ற' ெகாkட d'5ற. ேகமரா, 5 எ+.
d. @ற' ெகாkட V'5ற. ேகமரா, <ரP 
ேரைக உணF?2 ெசயPப)+ ெதாYP �Mப+
ஆIயைவ உ=ளன. இத' பaமாண+ 144.8 x
71.0 x 7.3 7�. எைட 155 Iரா+. ெநMெவாF.

இைண$dGA 4�, ைவ d, 5W�1 4.1,
\.எQ.d, மGf+ எ'.எ$.i. ெதாYP �M
ப]க= ெசயPப )I'றன. இத' ேபMடa
2,900mAh @றpட' தர$பM)=ள2. 

ேகலKx ஏ7 zற(ப\சqகI: 5.5 அ]Aல
அள<லான @ைர, AMOLED nQdேள மGf+ 
1920×1080 d.ெஸP அடF1@. 1.6 Iகா 
ெஹFMQ ேவக1@P இய]A+ ஆ.டா ேகாF 
$ராசசF, 3 �.d. ரா+ eைனவக+, 16 �.d.
Qேடாேர¨ ெமமa (128 �.d. வைர உயF12+ 
வச@\ட'), ஆkMராlM 5.1 லா^பா$
iQட+, இரk) i+ பய'பா), 13 எ+.
d. @ற' ெகாkட d' 5ற. ேகமரா, 5 எ+.
d. @ற' ெகாkட V' 5ற. ேகமரா, <ரP
ேரைக உணF?2 ெசயPப)+ ெதாYP �Mப+ 
ஆIயைவ உ=ளன. இத' பaமாண+ 151.5 x
74.1 x 7.3 7�. எைட 172 Iரா+. ெநMெவாF.
இைண$dGA 4�, ைவ d, 5W�1 4.1, 
\.எQ.d.2, மGf+ எ'.எ$.i. ெதாYP �M
ப]க= ெசயPப)I'றன. இத' ேபMடa
3,300mAh @றpட' தர$பM )=ள2.

சா+ச] கால.¢ ஏ 5 அ@க பMச <ைல
�.29,400 மGf+ ஏ7 <ைல �.33,400 என 
அH<.க$பM)=ள2. Qநா$ ¤P இைணய
தள1@P இைவ d$ரவa 15 VதP Iைட.A+ 
என1 ெதa<.க$பM )=ள2. த]க eற+
மGf+ க4$5, ெவ=ைள வkண]கOP 
இைவ Iைட.A+. ஏFெடP வாn.ைகயாளF
கW.A ஆf மாத கால1@P பய'ப)1த 30
�.d. ேடMடா இல வசமாக வழ]க$ப)Iற2.
ெமாைபP ேபா' <Gபைன ெசlய$ப)+
கைடகOT+ இவGைற வா]கலா+.

சா4ச\ ேகல:] ஏ5 ம3!4 ஏ7 ெவa6ட1ப,டன
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இ?@ய Iராம$ 5ற]கOP, ெமாைபP வY
இைணய$ பய'பா) 7க ேவகமாக$ பர<
வ4வதாP, வ4+ ஜூ' மாத+ இ$ப யனா
ளFகO' எkz.ைக 37 ேகாnேய 10 லM
சமாக உய4+ எ'f அH<.க$பM)=ள2.
இ?@ய இைணய+ மGf+ ெமாைபP பய'-
பா) AH12 ஆlC ெசl@)+ அைம$5க=
(Internet and Mobile Association of India (IAMAI) and 
IMRB International) ெவOZMட அH.ைகZP
இ1தகவP ெதa<.க$பM)=ள2.

ெச'ற ஆk) இf@ZP, ெமாைபP வY
இைணய$ பயனாளF எkz.ைக 30.6 ேகாn. 
இவFகOP 21.9 ேகாn நகF$5ற]கOP வா-ப
வFக=. ஒ_ெவா4 ஆk)+ இவFகO' எk
z.ைக 71% அ@கa12 வ4Iற2. Iராம$
5ற]கOP இவFகO' எkz.ைக 93%
உயF?2 வ4Iற2.

V'5 ெமாைபP இைணய$ பய'பா)
ெப4+பாT+, சyக வைல1தள]கைள$ பாF
ைவZ)வதGேக அ@கமாக$ பய'ப)1த$பM
ட2. ஆனாP, VதP Vைற யாக, இைணய+ 
வY தகவP ெதாடF5 ெசயPக W.A இத' 
பய'பா) அ@கமாக ேமGெகா=ள$பM)
VதP இட1@ைன$ dn12=ள2.

நகர]கOP பய'ப )12பவFகOP, 80%
ேபF, த]கW.A=ளான தகவP ெதாடF dGA
இதைன$ பய'ப)1@ வ4I'றனF. சyக
வைல1தள]கW.ெகன பய'ப)12ேவாF 
எkz.ைக 74% என அ?த அH.ைக �f I
ற2.

ஆனாP, Iராம$ 5ற பயனா ளFக=, ெப4+-
பாT+ ெபாm2 ேபா.IGகான தள]கைள$ 
பாF$பதGேக, ெமாைபP வY இைண ய1
@ைன$ பய'ப)12I'றனF.

லாவா efவன+ த' எ.Q 3 பMெஜM
<ைல QமாFM ேபாைன அkைமZP

<Gபைன.A ெவOZM)=ள2. இத' 5 அ]
Aல @ைர, 1280 x 720 d.ெஸP அடF1@ உ=
ள2. 1.3 Iகா ெஹFMQ ேவக1@P இய]A+
�nேய ெட. $ராசசF இைண.க$பM )=ள2.
ஆkMராlM 5.1 லா^பா$ இத' ஆ$ப
ேரMn] iQட+. எP.இ.n. $ளா இைண?த
8 ெமகா d.ெஸP @ற' ெகாkட ேகமரா d'
5றமாகC+, 5 எ+.d. @ற' ெகாkட ேகமரா
V'5றமாகC+ இய]AI'றன. இரk) i+
கைள இ@P இய.கலா+. இ2 ஒ4 3� அைல
வaைச ேபா'.

இத' ரா+ ெமமa 2 �.d. n.n.ஆF.3 வைக

யாA+. இத' Qேடாேர¨ ெமமa 8 �.d.
இதைன அ@க$ப)12+ வச@\+ தர$பM)=
ள2. எ$.எ+. ேரnேயா மGf+ 3.5 7� ஆnேயா
ஜா. உ=ளன. இத' 720144x8.45 7�. எைட
141 Iரா+. ெநMெவாF. இைண$dGA 3�,
ைவ d, 5W�1 4.0 மGf+ �.d.எQ., ஆIய
ெதாYP �Mப]க= இய]AI'றன. இத'
ேபMடa, 2500 mAh @ற' ெகாkட2.

இத' அ@க பMச <ைல �. 6,499. $O$ 
காFM மGf+ அேமஸா' வF1தக இைணய 
தள]கOP இதைன வா]I. ெகா=ளலா+. 
ஆனாP, இேத <ைலZP, 4� அைல வaைச
ேபா'கW+ உ=ளன. வா]AேவாF ஒ$dM)$
பாF12 வா]கலா+.

ப,ெஜ,
/மா=,ேபாc
லாவா எ:/ 3

37.1 ேகா& ெமாைப7 இைணய1 பயனாள=க>



15-2-201616

எs.n.i. efவன+, ெச'ற ஆk) த' 
nைசயF வaைசZP, nைசயF 626 மாடP

ேபாைன, அHVக+ ெசlத2. தGே பா2 அத'
இரk) i+ மாடைல, ம1@ய eைல அள<P
வnவைம12 <ைலZM) வழ]I\=ள2.
இ@P மாGற+ ெபGf=ளைவ, அத' $ராசசF 
(Snapdragon 410 SoC .A$ ப@லாக, Octa-Core
MediaTek MT6752 $ராசசF, 1 �.d. ரா+ ெமம
aZ' இட1@P 2 �.d. ரா+) மGf+ ரா+ eைன
வக+ ஆA+. இ@P இரk) i+ பய'பா)+
�)தP அ$ேடM ஆA+. இத' மGற iற$ப+
ச]க=: எs.n. ஐ.d.எQ. nQdேள ெகாkட
5 அ]Aல அள<லான @ைர. இத' d.ெஸP
அடF1@ 1280 x 720. இத' Qேடாேர¨ ெமமa
16 �.d. இதைன 128 �.d. வைர உயF1@. 
ெகா=ளலா+. ஆkMராlM இய.க1@P, எs.
n.i. ெச'Q 6, பயனF இைட Vக+ இய]A

Iற2. d'5ற. ேகமரா 13 எ+.d. @றpட',
எP.இ.n. $ளா இைண121 தர$பM )=
ள2. ெசPd ேகமரா 5 எ+,d. @றpட',
d.எs.ஐ. ெச'சா4ட' இய]AIற2. 1080p
@ற' <nேயா ப@C Iைட. Iற2. இ?த
ேபாU' பaமாண+ 146.9 x 70.9 x 8.19 7�.
எைட 135 Iரா+. 

இ@P V' 5றமாக இரk) Q¤aேயா
Q .கFக= உ=ளன. ெநMெவாF. இைண$-
dGA 4�, ைவ d, 5W�1 4.0 மGf+ �.d.
எQ. ெதாYP �Mப]க= இய]AI'றன.
இத' ேபMடa 2000 mAh @றpட' உ=ள2.
ஊதா மGf+ ெவ=ைள வkண]கOP ெவO-
யாI\=ள இ?த மாடP ேபாU' அ@க பMச
<ைல �.14,990 ஆA+. தGேபா2 அைன12 
ெமாைபP ேபா' <Gபைன ைமய]கOT+
Iைட.Iற2.

dரதமF ேமாn அவFகO', “இ?@யா<P
தயாa$ேபா+” (Make in India) எ'ற @Mட1

@P Iைட1த ஆதர<னாP, பல ெமாைபP
ேபா' தயாa$பாளFக= இ?@யா<P த]க=
ெதாYGசாைலகைள அைம12 ெமாைபP
ேபா' தயாa$dP ஈ)பM) வ4I'றனF. தG
ேபா2, ஆk).A 10 ேகாn ெமாைபP ேபா'-
கைள1 தயாa12 ெவOZ)+ @றைன இ?
@யா ெபGf=ளதாக அH<.க$பM)=ள2.
அkைமZP இ?த தகவைல, ம1@ய ெதாைல
ெதாடF5 அைமsசF ெதa<12=ளாF.

ெச'ற nச+பF இf@ வைர, இ? @யா<P

<Gபைனயான QமாFM ேபா'கO' எk-
z.ைக\+ 10 ேகாnைய1 தாkn\=ள2.
ெமாைபP ேபா' தயா a$dP ெதாடF?2 �-.
காo+ efவன]க= Vத�) ெசl2 வ4
I'றன. இவGHP இ? @ய ef வன]கWட',
ப'னாM) efவன]கW+ அட]A+. அைவ,
Oppo, Xiaomi,Gionee, Vivo, HTC, Sony, Microsoft,
LG, Lenovo, Motorola, Asus, Micromax, Celkon 
மGf+ Karbonn ஆIயைவயாA+. இைவ
ேமGெகாkட இ?@ய 5@ய Vத�MnனாP,
இ?த$ da<P, 30,000 ேப4.A ேவைல
வாl$5க= Iைட1 2=ளன.

ஆ;E:D 10 ேகா& ெமாைப7 ேபாc தயாZ19
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OWேடாi fiடQ த$Q ெசய'க. பல @DO"
இ"வைர அDயாம, இ$4".ேளாQ எ(ப"
உJக. க>Mைரைய1 (hWேடாi த$Q அD
யாத ெசய'க.) பHOத A(னேர ெத+4" ெகா.ள
eH4த". @D1பாக, கா,@ேல>ட2 பய(பாM அS
mதQ. ~Jக. @D1 A>ட" ேபால, ெச, ேபா( அ,-
ல" கா,@ேல>ட2 பய(பMOPOதா(, பல ேநரJ
க\,, கண8E>M டா@ெமW>கைளO தயா+O"
வ4ேத(. அைனO" @D1mக}Q அ$ைம.

எ$. |]வாச$, NgெநPேவb.

OWேடாi fiடOP, மSறவ2 நQ கQ1R>
ட+, �ைழ4", நQ கQ1R>ட+, உ.ள ப�
Pைன ~8கலாQ எ(ப" hய1m8@+ய தகவ,.
இ� என8@8 கவைல இ,ைல. ஏேதXQ f8க,
இ$4தா,, ெவ\நா>H, வா�Q எ( மக\டQ
கQ1R>டைர h2K|வ, ஆக ஒ1பைடO" ப�"
~8E8 ெகா.ேவ(. தகவY8@ ந(D.

ஆL. இேய�தா:, h\பேகாண\.

OWேடாi 10( ெசய,பாMக. @DOத அைர
யாWM அD8ைக எ(றVட( வ2Oதக லாபQ
@DO" என எWrேன(. fiடQ த$Q e8E
யமான வசPக\( ப>Hய,, என8@ இ4த fi
டOP( �" இ$4த பயOைத ~8E, ஆ2வOைத ஏS
பMOPk.ள".

ஏ.ேக. உலகநாத$, Ng�z.

ஆW>ரா�> ேபா�,, அைழ1Aைன மT8@Q ெச�
Pகைள நாேம அைம8கலாQ எ(ப" qகVQ பய
X.ள H1i. பலவSைற மாSDh>ேட(. இ(XQ
இ" ேபால பல H1ைஸ நா( எP2பா28Eேற(.

கா. �(ரம�ய\, OgXநகL.

�ெம_, @DOத பா"கா1m வp _ைன hள8க-
மாக அ\Oத", எJக\( பயOைத ேபா8 Eய".
இ$1AXQ நாQ கவனமாக இ$8க ேவWMQ
எ(ற பாடOைதkQ இ" உண2OPய". ந(D.

ேத. அRய\ெபgமாI, OgXநகL.

ேபim8 தளOP, +1ேபா2> ெச�வதSகான
@D1ைப8 கா>HYQ, அதைன1 படQ ெகாWM 
hள8Eய" அ$ைம.

`.எ:. மா�Kக ராஜ$, த�சா�L.

ெதாட24" @ேராQ AரVசைர1 பய(பMOP வ4
தாYQ, ~Jக. த4".ள @D1mக\, ெப$Qபாலா
னைவ, mP யனவாகேவ என8@O ேதா(TE(றன.
இP'$4" பயனாள2க., ெப$Qபாலான வசP
கைள1 பய(பMO"வ" இ,ைல எ(T ேதா(TE
ற". மSறவ2க}8@ எ1பHேயா! க>Mைர ஆf +ய
$8@ ந(D.

ேச. பாKயரா�, O"()ர\.

டா28 பா> ைவரi நQ கQ1R>ட+, வ4"h>ட"
எ(பைத எ1பH ெத+4" ெகா.வ" எ(ப தSகான 
@D1mகைளkQ தரVQ.

ஆL. ேஜாஸ(*$ �Lமலா ேதO, Ng�z.

இர>ைட அM8@ பா"கா1Aைன �ெம_',
அைம1ப" பல ேவைள க\, f8க,கைள ஏSபMO
"Eற". எ( ெமாைப, ேபா( +1ேப2 ஆE, mPய
ேபா( வாJ@Q வைர எ4த ெம_ைலkQ பH8க
இயலh,ைல. இதைனkQ தாJக. @D1A>ட"
பலைர8 கா1பாSTQ.

எ:. உதயhமாL, நாகLேகாOP.

hேராQ எ8iட(ஷ( mேரா EராQக\, பல
வSைற, உJக. அD Vைர1பH ~8Eய A(ன2,
கQ1R>ட2 இய8கOP( ேவகQ அPக+1பைத8
கWேட(. q8க ந(D. இ�, இ4த ெசய,பா>
Hைன அH8கH ேமSெகா.ேவ(.

எ\. �(ரம�ய\, ேகாைவ.

நாQ அDயாத hWேடாi ெசய'க. இ(XQ
பல உ.ளன எ(T க>Mைரைய eHOP$8E
�2க.. அைவ @DO"Q ~Jகேள ெதாட2 க>Mைர 
ஒ(ைறO த$மாT ேக>M8 ெகா.Eேற(.

எ:. அgைம நாயக\, ேத].
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ேக.h: hWேடாi 7 மSTQ hW 8.1 fiடOP,
இயJ@Q கQ1R>ட2கைள8 க>டாயQ hWேடாi
108@ மாSD8 ெகா.ள ேவWMமா? இ"  ேபா(ற
அDh1m த$Q பா1 அ1 ெச�Pக. வ$E(றன.
என8@ hWேடாi 7 qகVQ AHO".ள". க>
டாயQ மாSD8 ெகா.ள ேவW Mமா? எ(ப"
@DO" அDVைர bறVQ.

ெஜ. உமா ரா�, ேகாைவ.
ப@P: iல மாத]களாகேவ, <kேடாQ

10 iQட+ ஏGf. ெகா=ள. �nய க+$LM
டFகW.A, v]க= AH$dM)=ள2 ேபா'ற
ெசl@ தர$ப)Iற2. அ2 மM)7'H, தGச
மய+, <k 10, 20 ேகாn.A+ ேமலான க+$-
LMடFகOP இய]AவதாகC+ ைம.ேராசா$M
அH<12=ள2. உ]கWைடய <k 7 க+$
LMடa' ேநாMndேகஷ' பA@ZP, “Get
Windows 10” ஐகா' இ4?தாP, அ?த க+$LM
டaP <kேடாQ 10 இய]A+. ஜுைல 29
வைர, இலவசமாக <k 10 iQட1@ைன$
ப@?2 ெகா=ளலா+. உ]கWைடய அ$ேடM
ெசMn]Q அைம$d' அn$பைடZP, ஒ4
நா= <kேடாQ 10 உ]கWைடய க+$LM
டaP ப@ய$ப)+ வாl$ 5க= உ=ளன. V'5 
ந+ <4$ப ேம+ப)1தலாக இ2 ெதa <.க$
பMட2. தGேபா2 இ2 ‘பa?2ைர.க$ப)+
இய.க Vைறைமயாக’ அH<.க$பM )=ள2.
உ]க= க+$LMடF <kேடாQ 10.A மாH
னாT+, அ2 உ]கW.A$ dn.க<Pைல
எ'றாP, ஒ4 மாத கால அவகாச1@P, �k)+ 
பைழய ஆ$பேரMn] iQட1@GA மாH.

ெகா=ளலா+.
இ4$dp+, v]க= <4+5+ வைகZP, 

<kேடாQ 10 தானாக க+$LMடaP ப@
ய$படாமP இ4.க, உ]க= க+$ LMடaP 
ெசMn]Q அைம$dைன v]க= மாGH. 
ெகா=ளலா+. இதGA+ ைம.ேராசா$M
இைணய தள1@T+, dற இைணய தள]க
OT+ உத<. AH$5க= Iைட.I'றன.

ேக.h: எ( அYவலக8 கQ1R>ட+, எ1ேபா"
A+W> எMOதாYQ, அத( இTP1 ப8கOP,, 
டா@ெமW>ைட உ$ வா8 Eயவ+( ெபய2 மSTQ
டா@ெமW>க. @DOத ேதைவ யSற தக வ,க}Q 
அKசாE(றன. இ" ஒ$ @D1A>ட கQ1R>ட+,
உ.ள ேவ2> mேரா Eராqைன1 பய(பMO"Qேபா
"தா( ஏSபMEற". f8க, எJ@.ள"? எ(T
ெத+யh,ைல. உதh8 @D1m தரVQ.

எ:. ஆ[�கசா�, ெசqகPப8=.
ப@P: ேவFn' ெபா21 த'ைம இ2. 

ேவFM எ$ே பா2+ ந+ டாA ெமkMகWட',
iல �)தP தகவPகைள1 த'Uட1ேத ேசF12
ைவ12. ெகா=Iற2. எ1தைன ெசாGக=, யாF
தயாa1த2, எ'f @41த$பMட2 ேபா'ற தக-
வPகைள$ ப@?2 ெகா=Iற2. v]க= AH$
d)+ க+$LMடaP இய]A+ ேவFM 5ேரா
Iரா7P, இதைன\+ அsசn.A+ வைகZP
ெசMn]Q அைம.க$பMn4.A+. அதனாP
தா', இைவ அsசாI'றன. ெபா2 வாக இைவ
அsசn.க$பட மாMடா2. �ேழ காMn\=ள
பn ெசMn]Q அைம$dைன மாGறC+.

ேகIO – பNP–டாKடL ெப. சMNர ேபா: –
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1. ேவFM ஆ$ஷ'Q டயலா. பா.ைஸ1 @ற.
கC+. ேவFMM 2007P, ஆ Q பMட'
அm1@, அத' d'னF, Word Options எ'
ப@P IO. ெசl @டC+. ேவFM 2010P,
a$பUP, ைபP ேட$ ேதF?ெத)12,
d'னF, Options எ'பைத. IO. ெசl@
டC+.

2. ெதாடF?2 டயலா. பா.¢' இட2 ப.க+
உ=ள Display எ'ப@P IO. ெசl@டC+.

3. இ]A Print Document Properties எ'ற ெச.
பா.¢P n. அைடயாள1ைத எ)12<
டC+.

4. ெதாடF?2 ஓேக IO. ெசl2 ெவOேய
றC+. இU, எ?த டாAெமkM அsசn1
தாT+, இf@யாக, அ?த டாAெமkM
AH1த ேமல@க1 தகவPகW+ தU$ ப.க
மாக அsசn.க$ப)+. இ2 ேதைவ இPைல 
என. க4@னாP, இ]A |Mn. காMnய
பn ெச'f, AH$dMட ெச. பா.¢P, n.
அைடயாள1@ைன எ)12<டC+.

ேக.h: இைணய தளQ ஒ(T8@ ஷா2> க> உ$
வா8E, AரVசைர8 bடO Pற8காம, அதS@
ெச,ல இயYமா? நா( ஒ$ அYவலகQ ெச(ற
ேபா", அJ@.ள H8க> வழJ@Q கQ1 R>ட+, 
இதைன1 பா2Oேத(. அைனO" கQ1 R>ட2க-
\YQ, இ" ேபா(T அைம8க eHkமா?

எ:. )வனா, N_=KகP.
ப@P: இ?த. க+$LMடF தா' எ'HP

லாமP, க+$LMடF ஒ'HP ஒ4 வY இய.
க$ப)Iற2 எ'றாP, அதைன அைன12
க+$LMடFகOT+ ேமGெகா=ளலா+. இைண
யதள1@GA ேநராகs ெசPல, எOதாக ஷாFM
கM � அைம.கலா+. அ?த ஐகாUP IO.
ெசlதாP, AH$dMட க+$ LMடaP, மாறா
eைலZP இய]A+ dரCசF @ற.க$பM), 
AH$dMட இைணயதள+ காMட$ப)+.
d'னF, மGறவGைற\+, அேத dர CசF yல+
பாF.கலா+.

இதGA. �-.AH12=ள VைறZP ெசயP
படC+.

இ?த ெசயPVைறZைன, இ'டFெநM

எ.Q5ேளாரF, Aேரா+ மGf+ பயFபா.Q dர
CசFகOP ெசயPப)1தலா+. இதைன ேமG
ெகா=ைகZP,உ]க=dரCசF <kேடா மGf+ 
ெடQ.டா$ ெதa\+பn அைம.க ேவk)+.

உ]கWைடய dரCசa' Vகவa கMட1@P
Vகவaைய அ)12 ஒ4 iHய ஐகா' தர$பMn
4.A+. இ2 iல dரCசFகOP ேவf இட1@P
இ4.கலா+. AH$dMட தள+ ெச'ற d'னF,
அ?த ஐகாUP IO. ெசl2, அ$ப nேய
இm12 வ?2, ெடQ.டா$ @ைரZP <M )
<டC+. உடேன, அதGகான ஷாFMகM ஐகா'
உ4வா.க$ப)+. அ)1த Vைற, இ@P ட5= 
IO. ெசlதாP, உ]கO' மாறா eைலZP 
உ=ள dரCசF @ற.க$பM), இ?த இைணய 
தள+ Iைட.A+.

ேக.h: ேபim8 தளOP,, நா( அ1ேலா> ெச�த
மSTQ நWப2க. பPh>ட �Hேயா பட ைப,கைள
எ1பH எ( கQ1R>ட+, பPV ெச� PடலாQ? பல
ேவைளக\,, இைணய தளJக\, இ$4" படJ-
கைள, அதSகான வpக. அவSைறO த4தவ2க.
ெகாMOP$4தா,, அ1பHேய அ1ேலா> ெச�
Eேற(. இவSைற எ,லாQ, எ( கQ1R>ட+(
ேபா,ட$8@. ெகாWM வர எ(ன ெச� Pட 
ேவWMQ?

எ$. �தாராம$, பIளU�L.
ப@P: நா+ அ@க+ <4+5+ ேபQ 5.IP

ப@வாI\=ள ¡nேயா.கைள1 தர<ற.க+
ெசl@ட Vnய<Pைல எ'ப2 ந+ைம வ41
தமைடயs ெசl@)+ eக-C தா'. �ேழ
த?2=ள வYகOP VயGi ெசl @டC+.
v]க= V'5 அ$ேலாM ெசl2 ப@C ெசlத 
¡nேயா எUP, Vக�P தள1@P, உ]க= 
ப.க1@GAs ெசPலC+ அ]A Photos / Albums
எ'ற பA@ZP IO. ெசl @டC+. இ@P
v]க= அ$ேலாM ெசlத <nேயா இ4.A+. 
அதைன1 ேதF?ெத)12 இய.கC+. இய]க1 
ெதாட]IயCட', ¡nேயா<' �ழாக உ=ள
Options எ'p+ ^].Iைன IO. ெசl@
டC+. இ]A Download HD மGf+ Download SD
எ'ற இ4 ஆ$ஷ'Q தர$ப)+. உ]க= <n-
ேயா<' தர+ எ$பn இ4.க ேவk)+ என 
v]க= VnC ெசlIwFகேளா, அதGேகGற ஆ$
ஷைன1 ேதF?ெத)12 IO. ெசlதாP, அ?த
<nேயா எ]A ேச_ ெசlய$பட ேவk)+ 
என. ேகMக$பM), v]க= ேபாPடைர1 ேதF?-
ெத)1தCட', அ@P ேச_ ெசlய$ப)+.

v]க= அ$ேலாM ெசlத <nேயா ைபP
கைள1 தர<ற.க+ ெசlவ2 ேபால, உ]க=
நkபFக= ப@C ெசlத <nேயா.கைள தர
<ற.க+ ெசl@ட Vnயா2. இ4$dp+,
ேவf எ?த 5ேராIரா7' 2ைண இPலாமP,
தர<ற.க+ ெசl@ட ஒ4 வY உ=ள2.
ேபQ5. @ற?2, v]க= தர<ற.க+ ெசl@ட
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<4+5+ <nேயா<ைன. காணC+. இதைன
இய.கC+. இ$ேபா2 dரCசa' Vகவa.
கMட1@P அதGகான இைண யதள$ ப.க
Vகவa Iைட.A+. இ?த Vக வaைய. �-.
கkடபn மாGறC+. "www" எ'f இ4$பைத,
"m" என மாGறC+. VகவaZ' ெதாட.க+,
https://m.facebook.com/...... எ'ப2 ேபால
மாGற+ அைட\+. இ?த மாGற+ ஏGபMட
Cட', எkடF பMட' அm1@னாP, இ?த$
ப.க1@P ெமாைபP ப@$dGகான ப.க+
காMட$ப)+.

ெமாைபP ப@$dGகான ப.க+ @ற.க$பM-
டCட', <nேயா<ைன இய.கC+. இய.
கப)ைகZP, அத' �2 ைரM IO. ெசl@
டC+. அ@P Iைட.A+ ஆ$ஷ' ெமp<P  
Save video அPல2 Save target அPல2 Save
link எ'f Iைட.A+. இ@P IO. ெசl2,
d'னF ேச_ ெசl@ட ேவknய ேபாPடைர1
ேதF?ெத)1தாP, <nேயா ேச_ ஆA+. 

ேக.h: நா( எ( டா@ெமW>க\, படJகைள
அH8கH பய(பMO"Eேற(. இவSைற ேபi>
ெச�ைக_,, த�யாக இடQ எMO"8 ெகா. E
ற". இவSைற ெட8i>H( A(mலமாக1 A(ன
r_, இடQ ெபற எ(ன ெச�Pட ேவWMQ?

எ:. zKகMதL, )X�ேச-.
ப@P: நPல ேக=<. பலF இ?த பட]கைள 

எ$பn டாAெமkMnP தா]க= <4+dயபn
இைண$ப2 என அHயாமP, பட]க= ஒM)+
ஆைசையேய <M)<)I'றனF. இ]A
சGf <aவாக. காkேபா+. இ2 v]க= எ?த
வைக இேமஜQ பய'ப)12IwFக= எ'
பைத$ ெபாf1த2. v]க= ேவFM த4+
Insert ேட$dP உ=ள Shapes �P பய'
ப)1@, இேம¨ ஒ'ைற1 தயாF ெசl2,
அதைன டாAெமkMnP இைண.க 
<4+dனாP, �-.காo+ ெசயPபா
)கைள ேமGெகா=ளC+.
1. AH$dMட இேம¨ (Shape) ஐ1

ேதF?ெத).கC+.
2. a$பUP Format ேட$ ேதF?

ெத).க$பMn4$பதைன
பMஉf@ ெசl2 ெகா=ளC+.

3. Arrange A�$dP, Send to
Back �P அ)12 உ=ள �-
<a ெமp<P IO. ெசl@
டC+. இ]A ேவFM பல ஆ$
ஷ'கைள. காM)+.

4. இ]A Iைட.A+ 2ைண ெமp<P, 
Send Behind Text எ'பதைன1 ேதF?
ெத)12 IO. ெசl@டC+. உ]க=
இேம¨ ெட.QM).A$
d'னாP இட+ ெபf+.
v]க= ேவf வைக இேம¨,

எ)12. காMடாக, ஒ4 Iராd.Q ைபP, அதG-
கான வYக= ேவf வைகயானைவ.
1. AH$dMட இேமைஜ1 ேதF?ெத).கC+.
2. a$பUP, Format ேட$ ேதF?ெத).க$பMn

4$பதைன உf@ ெசl2 ெகா=ளC+.
3. Arrange A�$dP, Text Wrapping �^P IO.

ெசl@டC+. ேவFM, எ$பn இேமைஜ
|ழGH ைவ1@டலா+ எ'பதGA பல ஆ$
ஷ'க= த4+. இ@P ஏேதp+ ஒ'ைற1
ேதF?ெத)12 IO. ெசlதாP, அத' பn,
இேம¨ அைம.க$ப)+. இ]A உ]க= 
<4$ப1@GA ஏGப எUP  Behind Text எ'ப
தைன1 ேதF?ெத).கC+.

ேக.h: ேவ2> 2007 பய(பMOP வ$Eேற(. ஆ1
பேர>HJ fiடQ hWேடாi 7. இP,, ேவ2H,

டா@ெமW> எH> ெச�ைக_,, e�O
PைரkQ நQ பய(பா>HS@, ெமX 
ேபா(றைவ இ,லாம, Eைட8க எ(ன 
ெச�Pட ேவWMQ?

ஆL. ேவ� மலL, Ng(�L.
ப@P: ேவFM 5ேராIரா+ இதGA

இ4 வYகைள. ெகாk)=ள2.
ெமp<P View IO. ெசl2, d'னF
Document views எ'ப@P, Full Screen
Reading எ'ப@P IO. ெசl@ட,
Vm @ைர Iைட.A+. இ@^4?2

ெவOேயற எQேக$ � அm1
@னாP ேபா2+. அPல2 Vm1
@ைரZ' வல2 ேமP ப.க+
உ=ள Close எ'ப@P IO.
ெசlதாP ேபா2+.

� ேபாFM ஷாFM கM வY ஒ'f
உk). Vத^P Alt+V அm1@,
d'னF U அm1தC+.

v]களாகC+, உ]க W.A வச-
@யான ஷாFM கM � ெதாA$
dைன\+ உ4வா.I. ெகா=
ளலா+.ேக>f–ப?7


