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க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ\]! எOற உWக;O
எ@&பா&"ைபa! எb6Wக2.

~ டாKட, ெப.சLMர ேபா: ~
இ "யா%& ெமாைப& ேபா,க. ெப/01
அள%40, இைணய8 பய,பா9 அ" க:;க
%&ைல எ,ப> ஒ/ 04றA சாCடாக
இ/ > வ/Fற>. ஒ/ HலI, JமாIC ேபா,
%4பைன அ"க:8பதா&, இைணய8
பயனாளI எMN;ைகO1 PAசய1 அ"க
:;01 என எ"IபாI; F,றனI. ஆனா&,
அMைமS&, இ த Pைலைய ைமயமாக;
ெகாM9 ேம4ெகா.ள8பCட ஓI ஆUV, ஒ/

PதIசனமான உMைமைய ெத:%X>.ள>.
அெம:;க PYவனமான, Pew Research Center 
எ,Z1 ஆUV ைமய1 இதைன ேம4ெகாM
ட>.

நகI8\ற]க^& வா_1 ம;க^ைடேய,
இைணய8 பய,பாC`& ெப/Xத இைட
ெவ^ உ.ளதாக; கMட aய8பC9.ள>.
\ேன நக:& இ த ஆUV ேம4ெகா.ள8பC
ட>. \ேன நகரX", ெபா/ளாதார வளIAH,
அ]0 இய]01 தகவ& ெதாc& dCப1 

நகரQக85 .ல0-
இைணயC பய7பா+, இைடெவ8
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ம4Y1 க18eCடI சா8CேவI PYவன]
கைள8 ெப/1பாf1 சாI ேத உ.ள>. ேவக
மாக8 ெப/F வ/1 இ நக:&, த4ே பா>
59 லCச1 ம;க. வாiF,றனI. இவIக^,
தகவ& ெதாc& dCப சாதன]க. பய,பாC9
Pைலைய8 பாI;ைகS& பல அ"சய8படX
த;க தகவ&க. ெவ^யாFன.

ஆUV நடXத8பCட ம;க. ெதாைகS&, 
82% ேபI mக; 0ைற த வ/மான1 உைடய
ம;களாக உ.ளனI. இவIக. இைணயXைத8
பய,ப9X>வேத இ&ைல.

56% o9க^&, இைணயX"ைன8 பய,ப
9X>ேவாI யா/1 இ&ைல. இவIக^&, 41% 
ேபI ‘இ,டIெநC’ எ,ற ெசா&ைலேய ேக.
%8பCட"&ைல. 16 வய> rத& 25 வய> 
வைர உ.ளவIக^& 43% ேபI இைணயXைத8
பய,ப9X>வேத இ&ைல.

இேத Pைல தா,, `&t ம4Y1 ெப]க
u/ ேபா,ற நகர]க^f1 உ.ள> எ,Y1, 
இ,Z1 Hல ெபா/ளாதாரX"& தாi த
PைலS& உ.ள நக ர]க^&, இ த இைணய1
அ4ற Pைல இ,Z1 ேமாசமாக உ.ள> எ,Y
ஆU%& ெத:யவ >.ள>.

இ "யா%& இைணய1 பய,ப9X>ேவாI
எMN;ைக ேவகமாக அ"க:X> வ/Fற>
எ,ப> ஓI உY"யான தகவலா01. ஆHய
பHv; நா9க^&, இ "யா%& தா, அ"க
எMN;ைகS& JமாICேபா,க. %4பைன
யாF,றன. இ/8vZ1, இ  "ய ஜனXெதா
ைகS&, 21% ேபI மC9ேம இைணயXைத8
பய,ப9X" வ/F,றனI எ,ப> ெப/Xத
ஏமா4ற1 த/1 உMைம எ,Y இ த ஆUவ
a;ைக yYFற>. ஏென,றா&, உலக அள%&,
சராச:யாக, ஒ/ நாC`, ம;க^&, 67% ேபI
இைணயX"ைன8 பய,ப9X>F,றனI.

இைணய1 பய,ப9X>1 ம;க. எM
N;ைக எ,Y பாI;ைகS&, உலக அள%&, 
அெம:;காைவO1 m{H, |னா%40 அ9Xத
ப`யாக, இரMடாவ> இடX"& இ "யா உ.
ள>.

ஆனா&, \ேனS& உ.ள Centre for
Communication and Development Studies (CCDS) 

எ,Z1 ஆUV ைமய1 

நடX"ய ஆU%&, நகI8 \ற ம;க^ைடேய,
இைணய8 பய,பாC`& ெப/Xத இைட-
ெவ^ உ.ள> எ,Y கMடaய8பC9.ள>.
\ேன நக:& எ9;க8பCட இ த ஆUV r`-
Vக., அைனX> நகIக};01 ெபா/ >1 
எ,Y1 ெத:%;க8பC9.ள>.

\ேன நகர1, சா8CேவI ஏ4Yம"S&, ெப]
கu/%ைன அ9Xத PைலS& உ.ள>. இ 
நக:& மC91 இைணய1 பய,ப9X>ேவாI
எMN;ைக 36 லCச மா01. இ> ஆM9
ேதாY1 34% அ"க:X> வ/Fற>. இ/8
vZ1, இைணய8 பய,பாC`& ஏ, இ த 
இைடெவ^ ஏ4பC 9.ள>. அத4கான கார-
ண]கைள இ]0 காணலா1.
1. 84% ெபMக. இைணயXைத8 பய,ப

9X>வ"&ைல. ஆMக^&, 42% ேபI
இைணய1 ப;க ெச&வ"&ைல. ெமாXத
இைணய8 பயனாளIக^&, 26% ேபI மC-
9ேம ெபMக.. ஆU%& கல > ெகாMட 
ெபMக^&, 84% ேபI இைணய1 ப;க1 
ெச,ற"&ைல. கல > ெகாMட ஆM-
க^&, 42% ேபI இைணய8 பய,பா9 
ெத: த"&ைல. இத40 ந1 பார1ப:ய
~ட ந1v;ைகக}1 காரணமாU இ/8ப>
%ய8பாU உ.ள>. இ "ய; 091ப]
க^&, நகர]க^& yட, ஆMக. மC9ேம
JமாIC ேபா, ைவX>.ளனI. ெபMக.
அவ4ைற8 பFI > பய,ப9X>F,றனI.
அ&ல>, இைணய வச" Fைட;காத, ெநC 
ேடCடா இ&லாத "CடXைத8 பய,ப9X
>F,றனI. எ த y9த& வச"O1 இ&
லாத சாதாரண ெமாைப& ேபாைனேய வா]-
0F,றனI. ைபய,கைள; காC`f1,
ெபMக. oC ̀ ேலேய உ.ளதா&, அவI
க};0 எத40 ெமாைப& ேபா, எ,ற
எMண1 ெப4ேறாIக. மX "S& உ.ள>.
ெபMக};0 ெமாைப& ேபா, வா]F; 
ெகா9Xதா&, அ> ேதைவய4ற ெதாடI\
கைள ஏ4ப9X", அவIக. வாi;ைக |ர-
c >%91 எ,ற எMண1 பரவலாகேவ
உ.ள>. 0ஜராX மாP லX"&, பல Fரா ம]
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க^& ப{சாயX> அைம8ேப, ெபMக.
ெமாைப& ேபா, பய,ப9X>வைதX தைட
ெசU>.ள>. ெபMக};0; 0ைற த கC
டணX"&, இைணய இைண8vைன ஏ4ப
9X"; ெகா9Xதா&, அவIக., உைழ;01
ம;க}ட, கல > Fராம8 ெபா/ளாதார
அைம8vைனA |ரைம;க உதVவாIக..
இதைன Mckinsey ஆUV அைம8\ உY" 
ெசU>.ள>.

2. ெபMக. க&% ெபYவதனா&, இைண
யXைத8 பய,ப9X>1 வாU8
\கைள8 ெபYவாIக..
பXதா1 வ08\ வைர
ப`Xத ெபM ஒ/வI ஒ/
091பX"& இ/ தா&
yட, அ த; 091ப1
இைணய இைண8v&
வ/1 வாU8\ உ.ள>.
க&%X தர1 உயIைகS&,
இைணய8 பய,பா91
உயIFற>. ப`8பaவ4ற
வIக. அ&ல> ெதாட;க8
ப.^ வைர மC9ேம
பS,றவIக^& 3% ேபI மC
9ேம இைணயXைத8 பய,ப
9X>F,றனI.

3. 091ப ெபா/ளாதார அ`8ப ைடS& 
பாI;01ேபா>, mக ஏைழயாக உ.ள
091ப]க^& 29.4% 091ப]கேள,
இைணயXைத8 பய,ப 9X>F,றனI.
அ"க வச" ெகாMட பண;கார; 091-
ப]க^&, 62.8% 091ப]க. இைணய 
இைண8\ உ.ளவIகளாக வாi F,றனI.

4. இ த ஆU%& ெத:ய வ த இ,ெனா/
பயZ.ள தகவ&, இைளஞIக. இைண
யXைத அ"க1 பய,ப9X>வ>தா,.
இைணயXைத8 பய,ப9X>பவIக^&,
53.5% ேபI, 16 rத& 20 வய"& உ.ள-
வIக.. இ த சதoத1, y9த& வய>.ளவI
க}ட, பாI;ைகS&, 0ைற > ெகாMேட
ெச&Fற>.

5. ம;க^,பN;கள1,இைணயஇைண8v&
ெப/1 ப]0 வF;F,ற>. இைணய8 பய
னாளIக^&, 46.5% ேபI மாணவIக.. 26.2% 
ேபI ேசைவ8 பNக^& ஈ9ப9பவIக..
இவIக. பாI;01 பN சாI >, இைணயX
ெதாடIv& இ/;க ேவM`ய>.ள>.

6. JமாIC ேபா, இ/8ப>, இைணயX
>ட, இைண8 vைன8 பய,ப 9X >ப
வIக^, எMN;ைகைய அ" க:;Fற>.
JமாICேபா, ைவX"/8பவIக^&, 77%
ேபI இைணயXைத8 பய,ப9X>F,றனI.
JமாICேபா, பய,ப9Xதாத 091ப]
க^&, 30% ேபI மC9ேம இைணயXைத8

பய,ப9X>F,றனI. y0. இ "யா
எ9Xத கN8v& இேத க/X> ெத: %;க8
பC9.ள> இ]0 0a8vடXத;க>.

7. Pew Research ஆUV ைமய; கN8v,ப`,
இ "யா%& 17% ேபI மC9ேம JமாIC
ேபா, ெசா த மாக ைவX>8 பய,ப 9X>
F,றனI. 0ைற த வ/ மான1 உ.ள 091-
பX"&, 7% ேபI மC9ேம, JமாIC ேபா,
ெசா தமாக ைவX>.ளனI. இ>ேவ பண;
கார; 091பX"& 22% ஆக உ.ள>. 
8. இ த ஆU%& ெத: யவ த ேமf1 Hல

ஆIவ~C91 தக வ&கைள8 பாI;
கலா1.

இைணய1 பய,ப9Xதாத
வIக^&, 27.5% 

ேபI, இைணய
இைண8vைன
எ8ப`8 பய,

ப 9 X > வ >
எ,Y ெத:யா>

எ,Y1, அத
ன ா ே ல ே ய ,
இ ை ண
யXைத அ�

க % & ை ல
எ,Y1 ெத:%X

>.ளனI. இவIக
};0 இைணய8 பய,பா9 

0aX> க4Y; ெகா9Xதா&, 
இைணய8 பயனாளIக. எMN;ைக

அ"கமா01.
ெபMகைள; காC`f1, ஆMக. எC9

மட]0 அ"க ேநர1 இைணயXைத8 பய,ப-
9X>F,றனI.

இைணயXைத8 பய,ப9Xதா தவIக^&,
21% ேபI, இைணயXதா& ெபMக };0 எ த
%த8 பயZm&ைல எ,Y உY"யாக ந1\F,
றனI. இைணய1 பய,ப 9X>பவIக^&, 32%
ேபI இேத க/X"ைன; ெகாM9.ளனI.

இைணய8 பயனா^க^&, 35% ஆMக}1,
24% ெபMக}1, இைணயX ெதாடI\ த]க
};0 வாi;ைகS& ந1v;ைகைய அ^X>.
ளதாகV1, அதனா& அவIக^, ம"8\ சrதா
யX"& உயI >.ளதாகV1 ெத:%XதனI.

8% ேபI மC9ேம, இைண யX"& அர� த/1
சfைகக. 0aX> அa > ெகாMட தாக அa
%X>.ளனI.

இ த ஆUV, \ேன நகரX"& மC9ேம எ9;
க8பCடாf1, ஆUV;08 ெபா/ளாக வ த
ம;க., ெபா/ ளாதார PைலS& அைனX> 
v:Vக^& இ/ >1 ேதI ெத9;க8பCடவI
களாக இ/ தனI. பN PைலSf1, பலவ
ைக8பCட ம;கைள இ த ஆUV க/X>;0
எ9X>; ெகாMட>.
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~ பாரM ~

பலI, த]க}ைடய ெமாைப& ேபா�&
உ.ள tX"ய1 அய, ேபCட:, ச4Y 

த`X>8 ேபாU %CடதாகV1, இ> நா};0
நா. அ"கமாவதாகV1 ெத:%X>, இத, கார
ணXைத அaய %/1\F,றனI. HலI, ேபC
ட: ெதாடI > ெசய&ப ட%&ைல எ,Y1
ya, இதனா& எ,ன %ைளVக. ஏ4ப91
எ,Y1 ேகC9.ளனI.

ஏ$ ேப8டO தPQR( ெபOதாSறR?

த4ேபா> பய,பாC`& இ/;01, எ9X>A 
ெச&ல; y`ய, ேல8டா8 க18eCடI,
JமாIC ேபா,, ேட8ளC v.H. இ \; �டI,
உட&நல1 காC91 Haய க`கார1 ேபா,ற
எல;Cரா�; சாதன]க^&, tX "ய1 அய,
ேபCட: பய,ப9Xத8ப 9Fற>. 0Y;க8
பCட Haய அள%& ஆ;க8பCட ேபCட:க.
நம;0; y9த& வச"கைளேய அ^;F,
றன. ஆனா&, இத40 r,னI பய,ப9Xத8
பCட ேபCட:கைள; காC`f1, tX"ய1
அய, ேபCட:க. Hல எ"I %ைளVகைள
ஏ4ப9X>வதாகV1 அைம >.ளன. இ த
வைக ேபCட:க^&, அ"& உ.ளாக உ.ள

ெச&க};01, ேம& உேலாக கவ ச]க};01 
இைடேய mகA Haய இைடெவ^ மC9ேம
உ.ள>. இதனா&, ேபCட: எ8ே பா>1 ஒ/
%த அ_XதX"ேலேய உ.ள>.

tX"ய1 அய, ேபCட:கைள அ"க
ெவ8ப1 பா";01 ேபா>, அைவ ேதைவ;0
அ"கமாக சாI� ெசUய8ப9ைகS&, அ"க
நாCக. பய,பாC`& இ/ ததனா&, Hல
ேவைளக^&, உ.ேள இ/;01 ெச&க^
t/ >, எ^"& ெந/8\ v`;க; y`ய
எல;Cேரா ைலC m;சI (electrolyte mixture)
உ/வாகலா1. அ"I�ட வசமாக, ெந/8\
v`;காம& இ/;க உ.ளாக பா>கா8\
ஏ4பா9 ெசUய8பC9.ள>. ெந/8\ v`X>, 
ேகJ ெவ^ேயறாததா&, ேபCட:S, த`ம,
ெப/கX ெதாட] 0Fற>. இ த த`ம, 0ைற
வாக இ/;01 PைலS&, நா1 அ"க1 அ> 
0aX> கவைல8ப9வ"&ைல. ஆனா&, அ>
JமாIC ேபா�, உ/வXைத8 பாழ ̀ ;01
Pைல;0 வ/1ேபா>, நா1 இ த ேபCட
:S, த`ம, 0aX> கவைல8 ப9 Fேறா1.
Hல ேவைளக^&, நா1 ேபாZ;0. ைம;ேரா
எJ.`. காIC ேபா,றவ4ைற இைண;ைகS&,
v,\ற ~`ைய; கழC` எ9;ைகS&, இ த 
த`ம, அ" கமான tX"ய1 அய, ேபCட:,
Jv:] %ைசS& இ/ > %9 பCட> ேபால,
ெவ^ேய >.^; 0";Fற>. அ&ல> v,\ற
ேபா, ~`ைய ெவ^ேய த.}Fற>.

ேப8டOைய VKWX வZகI

இதனா&, tX"ய1 அய, ேபCட: பய,-
பாC`40 உக த> அ&ல எ,ற r` %40

ெமாைப5 ேபா7க87 ேப+ட: த;'<றதா?
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வ/வ> தவறா01. ேபCட:S, உ.ளாக, 
பல Pைலக^& பா>கா8பான வc rைறக.
அைம;க8பC9.ளன. ேதைவ;0 அ"கமாக
சாI� ெசUய8பCட&, அதைன PYX>1
வcக., உ.ளாக ெவ8ப1 பர Vவைத அள >,
அa > PYX>1 வcக. ேபா,ற வ4ைற;
yறலா1. இXதைகய ேபCட:க., எ த Pைல
Sf1, � v`Xத> எ,ற Pைல ஏ4பCட
"&ைல எ,ேற yறலா1.

\ணான ேப8டOைய எ$ன ெச^MடலாX?

எனேவ, பய,ப9Xத r`யாத Pைல;0,
உ]க. சாதனX", tX"ய1 அய, ேபCட:
ெச,Y%Cடா&, அதைன எ9X>%C9, அேத
அள%லான, m, "ற, ெகாMட ேபCட
:ைய8 \"யதாக வா]F8 ெபா/Xத ேவM`ய
>தா, ச:யான வcயா01. இ/8 vZ1, அ த
பைழய ேபCட:ைய "�ெரன 08ைபS&
எ: >%ட; yடா>. அதைன அc8ப"f1
கவன1 ெசfXத ேவM91. அைவ ெவ`X>
அ&ல> ெந/8vைன உMடா;01 எ,ற அA
சX>ட,, Hல வcrைறகைள8 v,ப4a
அc;க ேவM91. அைவ எ,ன எ,Y இ]0 
பாI;கலா1.

ேபCட: த`ம, அ"கமாF %Cட> எ,
பைத உY" ெசUதா&, உடன`யாக அதைன8
பய,ப9X>வைத PYXத ேவM91. அ>
இைண;க8பC9.ள சாதனX"ைனO1
இய;க; yடா>. சாத னX"ைன ‘பவI ஆ8’
(power off) ெசU>, ேபCட:St/ > m,
ச;" ெச&வைத PYXத ேவM91. 0a8பாக 
அதைன சாI� ெசU"டேவ yடா>. த`ம,
அ"கமாF8 ேபான ேபCட:S&, பா>கா8\
வைளய]க. ேவைல ெசUயா>. எனேவ,
அ> எ8ேபா>1 ெவ`;க; y`ய Haய ப > 
எ,Y க/த ேவM91. ந1 அைறS&, ெந/8\ 
v`;க; y`ய வாOைவ ெவ^ S91 சாதன1
ஒ,Y உ.ளதாகேவ க/த ேவM91. 

ேப8டOைய உடேன VKWக

பயன4Y8 ேபான ேபCட:ைய உடேன
சாதனX"t/ > �;F%ட ேவM91. அைத
அ_X"ேயா, அத, உ/%ைன மா4aேயா,
ெவ^S& உ.ள v,\ற ~`ையA ச:
ெசUேதா, பய,ப9Xத rய4H;கேவ yடா>. 

ேபCட:ையX >ைளSC9, அத, த`
மைன; 0ைற;க rய4H8ப>, rCடா.தன
மான ேவMடாத rய4Hயா01. உ.^/;01,
உ]க};0 அcைவX தர;y`ய வாO%ைன
�]களாகேவ வt > ெபY1 வc இ>.

�]க. பய,ப9X>1 சாதனX"ைன �]கேள
"ற > பாI;க r`O1 எ,றா&, அ"t/ >
ேபCட:ைய உ]களா& எ9X> �;க r`O1
எ,றா&, உடேன ேபCட:ைய �;கV1.

அ&ல> அத4கான ெதாc& dCப பN யாள
:ட1 ெகா9X> ேபCட:ைய எ9X >%டV1.
அ&ல> உ]க. சாத னX"ைன இ த ேபCட:
ெக9X>%91 வாU8\க. PAசய1 உM9.
ேபCட:;0.ளாக, yIைமயான ஒ/ சாத-
னXைத8 பய,ப9X", இ த o;க r4ற ேபCட-
:S, த`மைன; 0ைறX>%டலா1 எ,Y ஒ/
ேபா>1 எMண ேவMடா1. உ]களா& ேபC
ட:ைய �;க r`யா%Cடா&, அதைன ஒ/
ெட;��ய�ட1 ெகாM9 ெச&ல நாளா01
எ,றா&, அ த சாத னX"ைன, 0^IAHயான
இடX"& ைவX>8 பா>கா;கV1. பய,ப-
9Xத rய4H;க ேவMடா1.

ெக8=( ேபான ேப8டOைய 
`8ெடOய ேவbடாX

oணாF8 ேபான tX"ய1 அய, ேபCட-
:ைய, எ த PைலSf1, 08ைபக. உ.ள 
இடX"& %CெடaO1 பழ;கX"ைன %C-
9%9]க.. yIைமயான சாதன1 ெகாM9
"ற;க rய4HXத ேபCட:ையO1 பய,ப9Xத
ேவMடா1. எ9X> எa >%ட ேவMடா1.
அ>வைர சாதாரண ேபCட:யாU இ/ த>, 
"ற;க ேவM` rய4H எ9Xத தனா&, எ^"& 
ெந/8vைன வழ]01 அபா யமான ஒ/ ெபா/
ளாக மாYFற>. எனேவ, oC`& ைவX"/8
ப>1 ச:ய&ல. எனேவ, ச:யான rைறS& 
அதைன அcX"ட, இதைன %4பைன ெசU
"91 கைட கைள அ�F அவIக^ட1 த >
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%டலா1. ெவ^நா9க^&, இத4ெகனேவ மY
�ழ4H ைமய]க. இ/;F,றன. இ "யா%&,
ந1 நகர]க^& அ> ேபா,ற ைமய]க.
இ&ைல.

ேபCட:ைய �;FயVட,, அத, rைன
கைள, m, சாதன]கைள rட;க8 பய,
ப9X>1 ேட8கைள; ெகாM9 ~டV1.
இதனா&, எ"Iபாராத �iPைலக^&, இ/
rைனக};01 இைடேய ெதாடI\ ஏ4பC9,
ெப/1 %பX> ேந/1 அபாய1 த9;க8ப
9Fற>. உ]களா& ேபCட:ைய �;க r`
யாத PைலS&, அ> பய,ப9Xத8ப91 சாத
னXைதேய ேபCட: ம4Y1 சாதன1 ப_>
பாI;01 கைடக};0A ெச,Y, அவIக. உத
%Oட, ேபCட:ைய �;F அவIக^டேம த 
>%C9 வ >%டலா1.

ேப8டOகI தP(பதைன எ(பP த=KகலாX?

ேமேல தர8பC9.ள தகவ&கைள8 ப`X
தVட,, “எ,�ட1 இ> ேபால த`ம, அ"
க:Xத ேபCட: எ>V1 எ, சாதன]க^&
இ&ைல. ஆனா&, இ> ேபால த`ம, y9-
வைத எ8ப` த98ப>?” எ,ற %னா வரலா1.
அத4கான Hல வcrைறக. இேதா:
1. tX"ய1 அய, ேபCட:க};0 ெவ8ப1

எ,பேத ஆகா>. எனேவ, அ> பய,ப9Xத8
ப91 சாதன]கைள, 0}ைமயான இடX"&
ைவX>8 பய,ப9XதV1. அ&ல>, ெவ8ப1
அ"க1 உ.ள இடX"& ைவX"/8பதைனX
த9;கV1. HலI கா:& ேட� ேபாI`&, இ த
வைக சாதன]கைள ைவX>%C9 ெச,Y%
9வாIக.. ேநர`யாக ெவSt& சாதனr1,
ேபCட:O1 ெவ8பமைடயX ெதாட]01.
இ> ேபCட:S, த`மைன PAசய1 அ"க
:;கA ெசU"91.

2. உ]க. சாதனXைத8 பய,ப9Xத8 ேபாவ"&
ைலயா? உ.^/;01 ேபCட:ைய எ9X>,
0}ைமயான இடX"& ைவX>%டV1.

3. ச:யான சாIஜைர8 பய,ப9Xத ேவM91.
tX"ய அய, ேபCட:ையX ேதைவ;0 அ"
கமாக சாI� ெசUவ> அ"& பா"8vைன
ஏ4ப9X>1. ெப/1பாலானவIக., சாதனX
>ட, தர8பCட சாIஜI ப_தாF8ேபான
v,\, 0ைற த %ைல;0; Fைட;01
ேவY PYவன சாIஜைர வா]F8 பய,ப-
9XதX ெதாட]0F,றனI. இ த ெசயtைன
ேம4ெகா.வ>, tX"ய1 அய, ேபCட
:ைய, அ"கமாக சாI� ெசU"91 வc;0;
ெகாM9 ெச,Y, %ைர%&, அத, த`
மைன அ"க:;Fற>.

4. பைழய ேபCட:கைள உடேன மா4ற
ேவM91. உ]க. ேல8 டா8 ேபCட:, 
இ>வைர 5 மN ேநர1 வைர m, ச;
"Sைன; ெகா9X>%C9, த4ேபா> 30

Pmட]க^ேலேய த, பNைய r`X>;
ெகா.Fறதா? ேபCட:S, உ.^/;01
ெபா/Cக. oணாF%Cடன எ,Y இ>
காC9Fற>. உடன`யாக அதைன மா4ற
ேவM91.

5. ெதாடI > சாI� ெசU"91 PைலS&,
உ]க. சாதனX"ைன ைவX"/;க
ேவMடா1. ேபCட: ஒ,ைற; கCடா யமாக
r_ைமயாக 100% சாI� ெசU "ட ேவM91 
எ,ப> கCடாயம&ல. ச4Y; 0ைறவாக
சாI� ெசUவேத, tX"ய1 அய, ேபCட :
க};0 ந&ல>. எனேவ, m, இைண8v&
ைவX>%C9 100% சாI� ஆன v,ன/1,
அதைன இைண8v& ைவX "/8ப> ந&ல
த&ல. ெவ0ேநர1 ெதாடI > பNயா4றA
ெச&வதா&, ெதாடI m, இைண8v& 
சாI� ெசU Fேற, எ,ற Pைலைய ஏ4க 
ேவMடா1. இ8ேபாெத&லா1, இவ4ைற
சாI� ெசU"ட பவI ேப; என8ப91 ேபC-
ட:க. 0ைற த %ைலS& Fைட;F,றன.
அவ4ைற8 பய,ப9Xதலா1.
tX"ய1 அய, ேபCட:S& �]க. இ>

வைர அ"க; கவன1 ெசfXதாம& இ/ தா&, 
இ� அ`;க` அத, Pைல Sைன8 பாIX>
ேமேல தர8பC9.ள பா>கா8\ நடவ`;ைக
கைள ேம4ெகா.ளV1.

* ெமாைப& ேபா(& 0 ம)+, 1 ஆ.ய
2க4& எ67 89க: எ8;, இைண9க>ப-
டA&ைல. 0 ம)+, 1 எDக: Flag எDக:
என அைழ9க>பH.Iறன. இவ)ைற> பயI
பH7L7தாI பல நாHக4& அவசர எDக:
அைம9க>பQH:ளன. அவசர அைழ>S)T 
100 எD பயIபHவ8 இL& ஒI+.

* ஒVெவாW ெமாைப& வாX. இய9க7
ெதாடX.ய;டI *#06# எIற எDைண 
அ67L அதI த( அைடயாள எDைண7
(IMEI -~ International Mobile Equipment Identity)
ெதYZ8 ைவ789 ெகா:[Xக:. உXக: 
ெமாைப& ேபா]9கான வாரD^ இதைன_
சா`ZததாT,. ேமa, உXக: ெமாைப&
ெதாைலZ8 ேபானா& இZத எDைண9
ெகாDH ேத^9 கDHS^9கலா,.

* Lைரb& உ:ள c9AQ .deட& ^eSேள
(LCD) f8 அ67த7ைத> Sரேயா.7தா& Lைர
ெகQHAட வாg>h உ:ள8. எனேவ சQைட>
ைபb& ேபாைன ைவ7LHைகb& ஏேத],
j`ைமயான அ&ல8 பாL>h ஏ)பH7த9 j^ய
ெபாW:, ெமாைப& ேபா]டI உரl9 ெகாD
^W9.றதா எIபைத9 கவ(78_ ெசய&
பட;,. ேபா, கவ`க: அ&ல8 Sளாe^9
கவ`க: இZத வைகb& பா8கா>h தரலா,.

“ெத:UV ெகா1WQக1”
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உ]க. க18eCடைர ைவரJ தா;F%Cட>
எ,பதைன எ8ப` அa > ெகா.வ>? 

ஏென,றா&, உ]க. க18eCடI ைவர�,
v`;0. வ தVட,, ெசய& இழ;கா>. ப`8-
ப`யாக க18eCட:, ெசய&பா9க. rட;
க8ப91. ந1 த�8பCட தக வ&க. "/ட8
பC9, ைவரJ \ேராFராmைன அZ8vய
சIவ/;0 அைவ ெகாM9 ெச&ல8ப91.
இY"S& ெமாXதமாக rட;க8ப91ேபா>
ந1மா& ஒ,Y1 ெசU"ட இயலாத Pைல ஏ4
பC9%91.

ந1 க18eCட:& தா, ஆMC` ைவரJ
\ேராFரா1 உ.ளேத? v, எ8ப` ைவரJ
தா;க r`O1 எ,ற எMண1 எ&லா1 இ8
ேபா>ந1v;ைகதரr`யா>.எ தவைளயXைத
உைடX>; ெகாM9 ைவரJ ம4Y1 மா&ேவI
\ேராFரா1க. க18eCடைரX தா;01 என
யா/1 கNX>A ெசா&ல r`ய%&ைல.
எனேவ, நா1 தா, %c8பாக இ/ >, ைவரJ
தா;Fய அa0aக. ெத: தா&, உடேன
Hல பா>கா8\ நடவ`;ைககைள எ9;க
ேவM91. அ8ப`8பCட அa 0aக. எ,ன;
அைவ ெத: தா& எ,ன ெசU"ட ேவM91
எ,பதைன இ]0 காணலா1.

இ8ேபா> நா1 பய,ப9X>1 ஆMC`
மா&ேவI \ேராFரா1க}1 இதைனேய ெசU
F,றன. ந1 HJட1 வழ;கX"40 மாறான
வcக^& ெசய&ப9Fறதா எ,பதைன;

கMகாN;F,றன. இ த ெசய&பா9க.
ஆ]FலX"& heuristics என அைழ;க8ப9
F,றன. r4af1 மாறான இய;க வcக.
ெத,ப9ைகS&, இ த ஆMC` மா&ேவI
\ேராFரா1க. இய]F, \"தாக வ "/;01
மா&ேவI \ேராFராm, த,ைம, ெசய&பா9
ஆFயவ4ைற; கMடa > நம;0 தகவ&
த/F,றன. இைவ  பா>கா8\ வcகைள எ8
ப` தகIXதன எ,Y அa >, அத4கான \"ய 
பா>கா8\ வைளய]க. ேபCA ைப& எ,ற
ெபய:& நம;0X தர8ப9F,றன. இ த வழ;
கX"40 மாறான இய;க ெசய&பா 9கேள,
நம;0 ந1 க18 eCட:& மா&ேவI அ&ல>
ைவரJ \ேராFரா1க. இய]கX ெதாட]F
O.ளன எ,பத4கான அa 0aக.. அவ4ைற8
பாI;கலா1.

ேபாfயான ஆb8P ைவர: தகவhகI

"�ெரன ந1 க18eCட:& ைவரJ தா;க1 
இ/8பதா கV1, உடன`யாக க18eCடI r_
ைமO1 Jேக, ெசUய8பட ேவM91 என
vரபலமான ஆMC` ைவரJ \ேராFரா1க.,
அ&ல> நா1 பய,ப 9X>1 ஆMC` ைவரJ 
\ேராFரா1க^, PYவன]க. ெபய:& நம;0
அ{சt& ெசU"க. வ/1. Jேக, ெசU "ட 
ந1ைமX �M`, தயாராக ெயJ பCட, ஒ,Y
தர8ப91. இ"& F^; ெசUதா&, க18 eCடI 
Jேக, ெசUய8ப 9Fற> எ,ற ேபாIைவS&,

ைவர# தா'(தைல' கா+,- .க/0க1

கX(j8டkKW( )Mயவரா!
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ைவரJ அ&ல> மா&ேவI \ேராFரா1 த,
r_ ெசய&பாC`ைன ேம4ெகாM9, க18
eCடைர rட;F%91. அ&ல>, க18eC
டைர8 பல ைவரJக. பா"X >.ளதாக8 பC`
யtC9, இவ4ைற �;க, இ,ெனா/ ஆMC`
ைவரJ \ேராFராmைன வா]F; ெகா.
}]க.. %ைல மtV தா, என; 
ya, அதைன வா]Fட �]க. ச1ம
";01 PைலS&, உ]க. Fெர`C
காIC, வ]F அ;கVMC எM
ஆFயவ4ைற வா]F; ெகா.}1.
v, \"ய ைவரJ \ேராFரா1 ப"
ய8பC9.ளதாகV1, ைவரJக.
அைனX>1 �;க8பC 9%Cட
தாகV1 காCட8ப91. ஆனா&,
உ]க^ட1 இ/ > ெபற8பCட
வ]F ம4Y1 Fெர`C காIC
ப"Vகைள8 பய,ப9X",
உ]க. பண1 "/
ட8ப91. Hல
நாCக. இைட
ெவ^S&தா,,
ெபா>வாக, நா1
வ]F; கண;Fைன8 பய,
ப9X>வதா&, இ த ேமாச`ைய நா1
அaO1ேபா>, ந1 பண1 ெமாXதமாகX "/
ட8பC`/;01.

tஇ�வாY நம;08 ேபாtயான ெசU"க. 
காCட8பCடா&, உடேன க18eCட:& 
ெசய&பC9; ெகாM`/;01 ந1 ைப&கைள
ேச� ெசU>, இய;கXைத PYX", m,ச;"
ையO1 PYXதV1. அ9X>, க18eCடைர
ேச8 ேமா`& இய;கV1. ெநCெவாI; ம4Y1
இைணய இைண8vைன �;கV1. அ9X>, 
அMைமS& �]க. இ,Jடா& ெசUத \ேரா-
Fரா1 அ&ல> \ேராFரா1கைள உடன`யாக
அ, இ,Jடா& ெசU"டV1. அவ4a, வc
யாகXதா, இ த மா&ேவI அ&ல> ைவரJ
\ேராFரா1க18eCட/;0.dைழ "/;01.
இ த \"ய \ேராFரா1கைள �;Fய v,னI,
க18eCடைர ெரJேடாI பாUMC ஒ,Y;0;
ெகாM9 ெச,Y இய;கV1. ெரJேடாI ெசU
ய8ப91 நா., இ த \"ய \ேராFரா1கைள
இ,Jடா& ெசUத நா};0 r,v/ தா&
ந&ல>. ெரJேடாI ெசUத v,னI, வழ;க1
ேபால க18eCடைர இய;F, �]க. பய,ப
9X>1 ஆMC` ைவரJ \ேரா Fரா1 ~ல1,
க18eCடைர Jேக, ெசU"டV1. மா&ேவI
\ேராFராm, mAச �த நA� நடவ`;ைகக};
கான ைப&க. இ/8v, அைவ கMடaய8
ப91. அவ4ைற நா1 அcX>%டலா1.

ேதைவயsற vரwச, xhபா,கI

ந1 vரVச:& "�ெரன நா1 இ,Jடா&

ெசU"டாமேலேய, \"ய �&பாIக. காCH
அ^;01. நா1 “இ> எ8ப` வ த>?” எ,ற
எMணX>ட,, அவ4ைற அலCHய8ப9X"X
ெதாடI > ெசய&ப9ேவா1. இ த �&
பாIக., ந&லெதா/ PYவனX", உMைம
யான \ேராFரா1 எ,பைத உ]களா& உY

"8ப9X"; ெகா.ள r`O1 எ,றா&, அ> 
உ]க};0X ேதைவ

எ�&, ெதாடI > 
ைவX>; ெகாM9 
ப ய, ப 9 X த V 1 .
இ&ைல எ�&,
அதைன உடன`
யாக, r_ைமயாக 
�;0வேத ந&ல>.
ஏென,றா&, இ>V1 
மா&ேவI \ேராF
ராm, ஒ/ அவதாரமா
கேவ இ/;01. ெபா>
வாக, �&பாIகைள �;க
அைனX> vரVசIக}1
வcகைள; ெகாM 9.

ளன. அவ4ைற இய;F,
இ,Jடா& ெசUய8பCட 

�& பாIக^& இ> இ/ தா&, 
உடன`யாக �;கV1. ஆனா&, பC

`யt& இ> இ&ைல எ,றா&, PAசய1 இ>
மா&ேவI எ,ப> உY"யாFற>. ம4ற வcக.
~ல1 இதைன �;கலா1.

இைணயQMh மாsy வZ ெசhலQ zb =தh

பல ேவைளக^&, இைண யX"& நா1
இய]F; ெகாM`/;ைகS&, ேவY ஒ/
இைணயதள1 ெச&fமாY நா1 �Mட8
ப9ேவா1. க18eCடைர ேஹ; ெசU"9ப
வIக. பலI இதைனX த]க. வாiவாதார
மாக; ெகாM 9.ளனI. இ�வாY மா4 Yவc8
ப9X", 0a8vCட இைணய தளXைத8 பாI8-
பத4காக நா1 ஏ4ப9X>1 ஒ�ெவா/ F^;
ெசய&பாC`401, அவIக};08 பண1
Fைட;01. இ> ேபா,ற PகiVக}1, ேபாt
யான �&பாIகளா& ேம4ெ கா.ள8ப91.
எனேவ ேமேல ெசா,ன வcகைள8 v,ப4a
இ த �& பாIகைள �;கV1.

பா( அ( ெச^MகI

Hல இைணய தள]கைள8 பாIைவ S9
ைகS&, "�I "�ெரன ஏேதZ1 பா8 அ8
ெசU"; கCட]க. காCட8பC9, அ"& தர8-
ப91 தகவ&க., ந1ைம Hல t];0க^&
F^; ெசU"ட; ேகC9; ெகா.}1. சIேவ 
எ98பதா;; ya; ெகாM9, ந1ைம8 ப4aய
த�நபI தகவ&கைள ேகC9 வா]01. சI
ேவS& கல > ெகாMடா&, ஆ8v. ஐேபா, 
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Fைட;01 வாU8\ உM9 எ,Y நம;0
ஆைச காC91. இ> ேபா,ற ெசU"கைள உ/
வா;FX த/வ>1 Hல �&பாIகேள. எனேவ,
ேமேல காC`O.ளப`, இ த \"ய �&பாI
கைள �;0வேத, இ"t/ > த8v;01 வc
யா01.

உ]க. m, அ{ச& rகவ:St/ >,
உ]க. நMபIக. அைனவ/;01 அ{ச&
ெச&f1. அ"& தா, ெவ^நா9வ "/8ப
தாகV1, பண1 r_வைதO1 ெதாைலX>
%C9 "Mடா`; ெகாM`/8பதாகV1
ெசU" இ/;01. அ த நாC9 வ]F; கண;0 
ஒ,Y தர8பC9, அ"& பண1 ெசfX" உத
V1ப` தகவ& தர8 ப91. இ8ப
`8பCட அ{ச&க.
அZ8ப8பCடா&,
உ]க. க18eC
ட:, கC98பா9,
ைவரJ வச1
ெச,Y%Cட>
எ,Y உY"
யாக; yறலா1.
Hல ேவைள
க^&, இX
தைகய அ{
ச & க ^ & ,
அ Z 8 v ய
வ:, ெபய-
ராக உ]க. ெபயI இ/;01.
ஆனா&, அZ8vய அ{ச&
rகவ: உ]க}ைடயதாக
இ/;கா>. அதைன8 பாIX> 
நா1 இ> ேபாt என அa >
ெகா.ளலா1. அ�வைகS&, அ{ச& rகவ:
ேவறாக இ/ தா&, உ]க. க18eCடI பா";
க8பட%&ைல; ஆனா&, அ{ச& rகவ:க.
"/ட8பC98 பய,ப9Xத8ப9F,றன எ,Y
உணI > ெகா.ளலா1. உ]க. நMபIக. PA
சய1 அ{ச& வcயாகேவா, அ&ல> ெதாைல
ேபH வcயாகேவா ெதாடI\ ெகாM9, இ>
0aX>; yYவாIக.. உடேன %cX>; 
ெகாM9, உ]க. க18eCடைர r_ ைமயாக 
Jேக, ெசU"டV1. ேதைவய4ற இ,Jடா&
ெசUய8பCட \ேராFரா1கைள அc;கV1.
�&பாIகைளO1 �;கV1.

இைணய பா:ேவ,8 மாsறX

இைணய இைண8v40 ம4Y1 Hல
இைணய தள]க};0 நா1 பய,ப 9X>1
பாJேவICக. "�ெரன மா4ற8பC`/;01.
ந1மா&, இ த ேசைவ எதைனO1 பய,ப9Xத
r`யா>. இ> எ8ேபா> நட;01? இத40;
காரண1 �]களாகXதா, இ/8�Iக.. உ]
க};0 இ த ேசைவைய வழ]01 PYவ

னX", ெபய:& உ]க};0 அ{ச& ஒ,Y 
வ "/;01. அ"&, அைனX> ச தாதார
Iக^, ப" Vக. அைனX>1 \>8v;க8 ப9
வதாகV1, அத4காக உ]க}ைடய eசI ேந1
ம4Y1 பாJேவICகைளX தரV1 எ,Y ேகC-
க8ப91. அதைன உMைம என ந1v, �]
க}1 த "9oIக.. இவ4ைற8 ெப4ற அ த
�யவIக., உ]க. இைணய ேசைவ ம4Y1 
தள]க};கான பாJேவICகைள r4 af
மாக மா4a, உ]கைள அைல;க c8பாIக..
அ&ல> 0a8vCட வ]F; கண;F& பண1 
ெசfX>1ப` ேகC9; ெகா.வாIக.. �]க. 

பண1 ெசfX"யVட,, பணXைத
எ9X>; ெகாM9, வ]F; 

கண;ைகX ெதாடராம& %C
9%9வாIக..

இ8ப`8பCட �i
PைலS&, �]க.

ெதாடI\ ெகா.}1
நMபIக. அைன
வ/;01, உ]க.

இ ை ண ய
ேசைவ பா";
க8பC`/8
பதைன அa
% ; க V 1 .
ஏ ெ ன, ற ா & ,

அ வ I க } ; 0
உ]க. eசI அ;
க V M C ` t / >

ேபாtயான தகவ&க.
அZ8ப8படலா1. அ9X>, 

உ]க};0 இைணய ேசைவ வழ]01 PY வ
னX"ட1, உ]க. அ;கVMC rட;க8பC`
/8பதைன அa%X>, அதைன rட;F, v,
�M91 �]க. பய,ப 9X>1 வைகS& 
eசI ேந1 ம4Y1 பாJேவI`ைன8 \"யதாக
அைம;01 வச "ைய; ேகC98 ெபறV1.
ெப/1பாலான இைணய ேசைவ PY வன]க.
இ> ேபா,ற அவசர உத%ைய ேபாI;கால 
அ`8பைடS& ேம4ெ காM9, நம;0 உதV1.

ெபா>வாக, இைணய தள]க. இ> ேபா,ற 
தகவ&கைள; ேகC98 ெபYவ"&ைல.
எனேவ, eசI ேந1 ம4Y1 பாJேவIC ேகC-
க8பCடா&, அ த தளX"ைன, அ{சt& 
தர8பCட t]; வc அ� காம&, ேநர ̀
யாக இைணய1 வc அ�F, அ8ப`8பCட 
தகவ& தர8பC 9.ளதா எ,ப தைன உY"8ப
9X"; ெகா.ளV1.

மw: பா^b8ட, தானாக- ெசயhப=தh

 Hல ஆ8ஷ,கைளX ேதI ெத9;க ேவM
`ய PைலS&, உ]க. மVJ பாUMCடI
தானாக நகI > ெச,Y, Hல ஆ8ஷ,கைளX
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ேதI ெத9;01 வைகS& ெசய&பCடா&,
�]க. ைவரJ \ேராFராmனா& மாC`;
ெகாM�Iக. எ,ப> உY"யாFற>. ெபா>
வாக ஹாICேவI vரAைன ஏ4பCடா&,
மVJ தாYமாறாகA ெசய&ப91. ஆனா&,
இ�வாY ஆ8ஷ, ஒ,aைனX ேதI ெத
9;01 வைகS& ெசய&பCடா&, அ> PA
சய1 ைவரJ \ேராFராm, ேவைலயாகXதா,
இ/;01. இைவ ெப/1பாf1, Hல \ேரா
Fரா1கைளேய இ,Jடா& ெசU"91. நா1
க18eCடைர8 பய,ப9Xதாம& %C9
ைவX"/;ைகS&, அதைன இய;01. அ8ப
`8பCட ஒ/ Pகiைவ8 பாI;க ேநI தா&,
க18eCட:& எ,ன நட;Fற> எ,Y கM
காN;கV1. v,னI, ெரJேடாI வcS& 
ெச,Y, க18eCடைரA ச:8ப9XதV1.
அத40 r,பாக, இ,ெனா/ க18 eCடI
~ல1, உ]க. அைனX> eசIேந1 ம4Y1
பாJேவICகைள மா4றV1. P" இழ8\ ஏ4
பC`/ தா&, உடன`யாக காவ& >ைற;0X
ெத:ய8ப9X", ைசபI Fைர1 v:V வcயாகX 
�IV காணV1. வ]F; கண;F, இைணய 
ேசைவSைன PYX" ைவ;0மாY, வ]F;0
க`த1 தரV1.

எM,பாராத சா(8ேவ, பMw

க18eCட:& நா1 எ"Iபாராத PைலS&
\"ய சா8CேவI ெதா08\ ஒ,Y ப" ய8
பC9.ளதாகX ெத:Fறதா? PAசயமாக, அ>
ைவரJ \ேராFராm, ேவைலயாகXதா,
இ/;01. அ&ல>, �]க. ப" த \ேராFரா1
PYவனேம, இ> ேபா,ற ேவV பாI;01
\ேராFராmைன ப" > ைவ;01. �]க.
பய,ப9X"ய rத& \ேராFராmைன8 ப"
ைகS& தர8ப91 Pப தைனக^&, இ>
ேபா,ற ேதைவ8ப91 \ேராFராmைன; க18
eCட:& ப"வத4கான அZம"ைய, �]க.
அaயாமேலேய ெப4a/;01.

ெசயh இழKWX ெர}:8O எP8ட,,
டா:K மாேனஜ,

ந1 க18eCட:& இய]01 ஆMC` 
ைவரJ \ேராFரா1, ெர¡JC: எ`CடI, 
டாJ; மாேனஜI ஆFயவ4ைற நா1 அ�க
r`யாம& உ.ளதா? அ&ல> அைவ ெசய& 
இழ > உ.ளனவா? PAச யமாக, க18eCடI
ந1 கC98பாC`ைன %C98 ேபாU%Cட>.
உடன`யாக, க18eCடைர ேச8 ேமா`&
இய;F, ேமேல தர8பC9.ள அைனX> வcக
ைளO1 ேம4ெகா.ளV1. v,னI, ெரJேடாI 
வcயாக; க18eCடைர r ைதய நா. ஒ,
Y;0; ெகாM9 ெச&லV1. இதைன உட ன`
யாக ேம4ெகா.ள ேவM91.

வ�SK கணKSh பணX WைறSறR

PAசயமாU ந1 இைணய வc வ]F ேசைவ
Sைன8 பய,ப 9X", ேஹ;கI ெசU "91
ேவைல தா, இ>. ெப/1பாf1, ந1 அ;-
கVMC`& உ.ள அைனX>1 காt ெசU
ய8பC`/;01. ெவ^நாC9 வ]F ~ல1,
அ நாC9; கர,H;0 மா4a உ]க. பண1
எ9;க8பC`/;01. உடன`யாக, வ]F,
காவ& >ைற;0 இதைனX ெத: ய8ப 9X", 
உடன` நடவ`;ைக;0; ேகC9; ெகா.ள
ேவM91. Hல வ]Fக., இ> ேபா,ற Pகi
Vக^&, நம;0 இழ8�9 த/1 வைகS&
பா>கா8\ "Cட]கைள ேம4ெ காM`/;01.
இ/ தாf1, எAச:;ைக நடவ`;ைக ேதைவ.

இைணயK கைடக�fkLR Wsற- சா8=

Hல வIXத; இைணய தள PYவ,]க^ட
m/ > �]க. வா]Fய ெபா/Cக};0 ஏ,
இ,Z1 பண1 ெசfXத%&ைல; தவைண8
பண1 ெசfXத%&ைல என அ{ச& ம4Y1
க`த]க. வ/1. PAச யமாU, உ]க. க18-
eCடI ைக8ப9Xத8பC9, அத, ~ல1,
mக8 ெப:ய அள%& ெபா/Cக. வா]க8-
பC9, அைவ உ]க. oC9 rக வ:;0 அZ8
ப8படாம&, ேவY ஒ/ rகவ:;0 அZ8ப8
பC`/;01. இ> ெதாடI > நைடெப4Y;
ெகாM`/;Fற ஒ/ ெசயலாக இ/;01.
rதt&, இைணய தள PYவனX"& ந1v;
ைகைய உ/வா;F, v,னI, ெமாXதமாக ந1
அ;கVMC`& ெபா/Cகைள வா]F இ/8
பாIக..

Hல இைணய தள]க., தவைண rைற-
Sf1 ெபா/CகைளX த/வதா&, இ த
ஏமா4Y ேவைல, "/டIக};0 எ^தாF
ற>. இ> ெத: தVட,, உடன`யாக வ]F
இைணய ேசைவS, eசI ேந1 ம4Y1 பாJ-
ேவI`ைன மா4றV1. வ]F, காவ& >ைற;0
ெத:ய8ப9X", நடவ`;ைக எ9;கA ெசா&
லV1.

ேமேல ெசா&ல8பCட "/C9 நடவ`;
ைகக. ~,Y கCடைம8\க. ~லமாக
ேம4ெகா.ள8ப9F,றன. அைவ, ச: ெசUய8
படாத vைழ; 0a¢9க. ெகாMட சா8CேவI
\ேராFரா1, Cேராஜ, ஹாIJ ைவரJ \ேரா
Fராmைன இய;0த& ம4Y1 "/C9
m, அ{ச&க};0 உட,பC9 ெசய&ப 9த&
ஆ01.

இ த ~,Y %ஷயX"f1 நா1 ச4Y; கவ
னமாக இ/ தா&, ந1 க18eCடI rட;க8
ப9வதைன, ந1 பண1 "/ட8ப9வதைனX
த9;கலா1. நம;0 இெத&லா1 நட;கா> 
எ,Y ெமXதனமாக இ&லாம&, ெதாடI >
%c8\ட, இ/8பேத, இXதைகய Pைல
கைளX த9;க; y`ய வcகளா01.
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டா"ெம%& ()*த ,ைற
ஒ�ெவா/ rைற ேவIC டா0ெமMCைடX
"/X>ைகS&, அத, 8ரா8பIC�J (document
properties) அ8ேடC ெசUய8ப9Fற>. ஒ/
டா0ெமMC எXதனாவ> rைறயாகX "/X
த8பCட> எ,ப> இ த தகவ&க^& ஒ,Y.
இதைன the revision number என அைழ;F,

றனI. �]க. %/1vனா&, இ த எMைண,
அேத டா0ெமMC`& அைமX>, தானாகேவ 
அ8ேடC ெசU> காC9மாY அைம;கலா1.
1. எ]0 இ த எM காCட8பட ேவM 9ேமா, 

அ த இடX"& கIசைர அைம;கV1.
2. :8ப�&, Insert ேட8vைன; காCடV1.
3. இ"& உ.ள ெட;JC 0£8v& Quick Parts

எ,ப"& F^; ெசU"டV1. இத, v,னI
Field எ,ப"& F^; ெசU"டV1. ேவIC
Field டயலா; பா;ைஸ; காC91.

4. Categories பC`யt& இ/ >, Numbering
எ,பதைனX ேதI ெத 9;கV1. ேவIC Field
Names பC`யைல அ8ேடC ெசUFற>.

5. இ த பC`யt& இ/ > RevNum எ,ப
தைனX ேதI ெத9;கV1.

6. அ9X> ஓேக F^; ெசU> டயலா; பா;ைஸ
~டV1. இ�, டா0ெமMC "/Xத8ப91
ஒ�ெவா/ ேவைளSf1, அத4கான டா0
ெமMC`ேலேய, அ8ேடC ெசUய8ப91.

பாரா வ2வைம3ைப
ம4றவ454" அைம7க

ேவIC ெதா08v& y9த& பய,கைளX த/1
ஒ/ சாதன1 பாIமC ெபSMடI எ,Z1 வச"
ஆ01. இத, ~ல1 ஒ/ பாரா பாIமC`ைன
இ,ெனா/ பாரா%40 மா4றலா1. rதt&
எ த பாரா%, பாIமC`ைன; கா8v ெசU>

இ,ெனா/ பாரா%40 மா4ற %/1\F¥I
கேளா அதைன ெசல;C ெசU"டV1. v, �&
பா:& பாIமC ெபSMடI எ,ற v:%& F^;
ெசU"டV1. v, எ த பாரா%& இ த பாIமC
`ைனA ெசfXத ேவM9ேமா அதைன ேதI ெத
9X> F^; ெசU"டV1. இேத பாIமCைடX
ெதாடI > கா8v ெசU"ட பாIமC ெபSM
ட:& ட\. F^; ெசU"ட ேவM91. �M91
பாIமC ெபSMடைர 0ேளாJ ெசU"91
வைர இ த பாIமC ெதாடI > கா8v ஆ01.
0ேளாJ ெசU"ட பாIமC ெபSMட:& இ,
ெனா/rைறF^;ெசU"டேவM91.அ&ல>
எJேக8 ¦Sைன அ_Xத ேவM91.

ேவIC 2007 ெதா08v&, பாIமC ெபSMடI
ெபற, ேஹா1 ேட8v&, F^8 ேபாIC v:%&,
வல> ~ைலS& இ/;01 பாIமC ெபSMடI
ெச,Y, ேமேல காCட8பC9.ள மா4ற]கைளA
ெசய&ப9Xதலா1. இ த ஐகா,, ெபSMC
vர� ஐகானாக; Fைட;01.

ேவ:& ேட;<= ப>7ைக
வ?ைசகைள உ)வா7க

ேவI`& ேடv^& ப9;ைக வ:ைசகைள அ"
க:;01 Hல வcகைள �]க. ஏ4கனேவ அa 
"/8�Iக.. ஆ�J :8ப�&, Layout v:%&,
Insert Above ம4Y1 Insert Below �&கைள8
பய,ப9X", ப9;ைக வ:ைசகைள8 \"ய
தாக இைணX"/8�Iக.. அ&ல> ப9;ைக
வ:ைசS, இY" இடX"40A ெச,Y, எ,டI
அ_Xத, வ:ைச ஒ,Y, அத, ¦ழாக8 \"ய
தாக இைண;க8ப9வதைன8 பாIX"/8�Iக..
இவ4ைற; காC`f1 ேவகமாக வ:ைசகைள8
ெபY1 ஒ/ வc உ.ள>. 0a8பாக ஒ,Y;0
ேம4பCட ப9;ைக வ:ைசக., ஏ4கனேவ உ/
வா;க8பCட ேடv^& உ.ள வ:ைசக};0
¦i ேமலாக இவ4ைற இைண;கலா1. இத40
¦ேழ ெகா9;க8பC9.ளப` ெசய&படV1.
1. இ/;01 ேடv^&, எXதைன ப9;ைக வ:-

ைசக. \"யதாக ேவM9ேமா, அXதைன
வ:ைசகைளX ேதI ெத 9;கV1.

2. v,னI, :8ப�&, Layout ேட8 v:%&,
Insert Above பCட�& F^; ெசU"டV1.
(இ த ேல அVC ேட8, �]க. ேமேல 
ெகா9;க8பC9.ள ெசய&பாC ̀ ைன
ேம4ெகாMட v,னேர, காCட8ப91. ) ஏ4
கனேவ ேதI ெத9;க8பCட வ:ைசக};0
ேமலாக, அேத எM N;ைகS& வ:ைசக.
இைண;க8ப91.
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ெசா4கC அழகாக
தா]க. அைமX"91 ஒI; ©C mக அழ

காக இ/8பைத யாI தா, %/1ப மாC
டாIக.? ெச&க., அ"& உ.ள ேடCடா;க.,
ேமேல உ.ள பாIrலா;க., சாICக. என
அைனX>1 அழகான ேதா4றX"& இ/ தா&,
அதைனX தயா:Xத ந1ைம ம4றவIக. பாராC

டா%Cடாf1, ந1 மன"40 Pைற வாக
இ/;01 அ&லவா! இ> சாI த ஒ/ அ1சXைத 
இ]0 பாI8ேபா1.

எ;ெஸ& ஒI; «C ேல அVC ம4Y1
`ைச, ெசUவ"& அைனவ/1 ெபா>வான
vரAைன ஒ,ைறA ச "8பாIக.. ெச&க^&
உ.ள ேடCடா ெட;JC உ.ள அள %40
அ"கமான இடXைத எ9X"/;கா>. இதனா&
ேடCடா உ.ள ெச&க^& அ"கமான காt
இட1 இ/;01. இ> ஒI; «C `ைச�&
%/1பாத ேதா4றX"ைனXத/1.

இ த vரAைனையX �I;க எ;ெஸ& 
இரM9 வcகைளX த/Fற>. ெட;JCைட
ெநCடாக அைம;கலா1; அ&ல> �ழ4a ஒ/
ேகாணX"& ைவ;கலா1. எ த ெச&க^&
உ.ள ெட;JCைட மா4a அைமX"ட ேவM
9ேமா அ த ெச&கைளX ேதI ெத 9;கV1. 
v, இ"& மVJ ைரC F^; ெசUதா& ெமZ
ஒ,Y Fைட;01.இ"& Format Cells எ,ப"&
F^; ெசU"டV1. இ"& உ.ள பல ேட8
க^& அைல,ெமMC எ,பதைனX ேதI ெத
9Xதா& ெநCடாக, ப9;ைக வசமாக, 0a8
vCட ேகாணX"& சாUவாக ெட;JCைட
அைமX"ட வcக. தர8பC`/;01. உ]க.

`ைச, க4பைன;ேக4ப ெட;JCைட அைமX-
"ட கCடைள ேதI ெத9X> ஓேக F^; 
ெசU> ெவ^ ேயறV1. இ8ேபா> காt இட1 
இ&லாம& ெட;JC அைம;க8பC9 அழ-
கான ேதா4றX"& இ/;01.

ெஹட: F&ட?= Gரா;7H
எ;ெஸ& ஒI;«C ஒ,a, ெஹடI

ம4Y1 \Cடைர (header and footer)
வ`வைம;ைகS&, எ;ெஸ& பலவைக Hற8\ 
yYகைள அ"& அைமX"ட வc த/Fற>.  
பட]கைள; yட இவ4a& இைண;கலா1.
1. rதt& Insert ேட8vைனX ேதI ெத9;கV1.
2. இ"& Header & Footer எ,ற �t& F^;

ெசU"டV1. எ;ெஸ& :8ப�& Design 
எ,ற ேட8vைன; காC9Fற>.

3. இ]0, ெஹடI அ&ல> \CடI, இவ4a& 
எ"& �]க. Hற8\ yYகைள அைம;க
%/1\F¥Iக. எ,பதைன8 ெபாYX>X
ேதI ெத9;கV1.

4. உ]க}ைடய Fராv; பட1 எ த
இடX"& அைம;க8பட ேவM91 என
%/1\F¥Iகேளா, அத4ேக4ப, (left, center,
or right) அ8ப0"SைனX ேதI ெத9;கV1.

5. ெதாடI > Header & Filter Elements 0£8v&
உ.ள Picture �t& F^; ெசU"டV1.
இ8ேபா> எ;ெஸ&, Insert Picture டயலா;
பா;ைஸ; காC91.

6. அ9X>, டயலா; பா;�& உ.ள கMC
ேரா& J%CAகைள8 பய,ப9X", �]க. 
அைம;க %/1\1 Fராv; ைபைலX
ேதI ெத9;கV1.

7. ெதாடI > Insert எ,ப"&F^;ெசU"டV1.
எ;ெஸ& ேதI ெத9Xத Fராv; படX"ைன
ஏ4கனேவ ேதI ெத9Xத இடX"& அைம;
Fற>.

8. இ�,ெஹடIஅ&ல>\Cட:&,ேதைவயான
"/Xத]கைள ேம4ெகா.ளV1.

9. ெஹடI அ&ல> \Cடைர %C9 ெவ^ேயa,
ெவ^ேய F^; ெசU"டV1.
இ�, ெஹடI அ&ல> \Cட:&, �]க. 

அைமXத Fராv; பட1 Pைலயாக இ/;01.
ேதைவ இ&ைல எ�&, இேத ேபால 
ெசய&பC9, டயலா; பா;�& ேதைவயான 
கMCேரா& ேதI ெத9X> �;கலா1.
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y0. PYவனX", ெமாைப& ஆ8ப
ேரC`] HJட1 வ:ைசS& ெதாடI >

பல \"ய இய;க rைறைமக. வ > ெகாM
9.ளன. அ9Xத ஆ8பேரC`] HJடX",
ெபயI, இ "ய உணV8 பMடமாக இ/;
கலா1. இத40 இைணய1 வcயாக ம;க.
க/X> அaய8ப91 எ,Y இ  "யா வ த
ேபா>, y0. PY வனX தைலைம PIவாF
� தI vAைச ெத:%X> ெச,றா. த4ேபாைதய
ஆ8பேரC`] HJட1 ‘மாI�மலாU’ எ,
றாf1, அ> இ,Z1 பல:, ேபா,க};0
வ த மா":ேய ெத:ய%&ைல.

இ,ைறய ேத"S&, ஆMCராUC இய;க
rைறைமS&, அ"க1 பய,ப 9Xத8ப91
ஆ8பேரC`] HJடமாக, ‘லாtபா8’ உயI 
>.ள>. ெமாXத ஆMCராUC ேபா,க^&,
36.1% ேபா,க^&, லாtபா8 பய,ப 9Xத8ப
9Fற>. ெச,ற மாத1 இ> 34.1% ஆக இ/ 
த>. இேத காலX"&, FCேகC HJட1 பய,ப-
9X>ேவாI எMN;ைக 35.5%t/ >, 34.3% 
ஆக 0ைற >.ள>.

லாtபா8 இய;க rைறைம, 2014 ஆ1
ஆM9, நவ1பI மாத1 ெவ^Sட8பCட>.
FCேகC, நவ1பI, 2013& ெவ^யான>.
லாtபா8 இ த rத& இடXைத அைடய
ஏ, இXதைன நாCக. ஆன>? எ,ற ேக.%
எழலா1. இத40 HJட1 ேம1ப9Xத
எ9X>; ெகா.}1 அபXதமான வcrைற
கேள காரண1 என இ த8 v:%& ஆUV 

ெசU"9ேவாI yYF,றனI. y0. \"ய
ெதா/ இய;க rைறைமைய வ`வைமXத
v,னI, அ> ெபா> ம;க. பய,பாC`40
வ/1 r,\, JமாIC ேபா, தயா:8பாளI
க}1, ெமாைப& ேபா, ேசைவ த/1 PYவ
ன]க}1 ேசாதைன ெசU> பாI;F,றனI. 
அதாவ>, ஆMCராUC பயனாளIக., \"ய 
ஆ8பேரC`] HJட1 ஒ,aைன8 ெபற பல
மாத]க. காX"/;க ேவM`ய>.ள>.

இத40 ேநI எ"Iமாறான Pைல, ஆ8v.
ேபா,க};கான ஐ.ஓ.எJ. சா8CேவI \ேரா
Fராm40 உ.ள>. ஏென,றா&, இ த \ேரா
Fரா1 r_ைமO1, ெதாட;கX"t/ > பய
னாளIக. சாத ன]கைளA ெச,ற ைடO1 வைர, 
ஆ8v. PYவனேம ெமாXத கC98பாC`
ைனO1 ெகாM9.ள>. ேமf1, ஆ8v. PY
வனXைத8 ெபாYXதவைர, ஐேபா,, ஐேபC
ம4Y1 ஐபாC டA என ~,Y சாத ன]கைள 
அத, ஆ8பேரC`] HJட1 ெச,ற ைட தா&
ேபா>1. ஆனா&, ஆMCராUC HJட1,
¹4Y; கண;கான ெமாைப& ேபா, PYவன]
க^, பலவைக இய;க1 ெகாMட ெமாைப& 
ேபா,கைளA ெச,றைடய ேவM91. ஒ�-
ெவா/PYவனX",ெமாைப&ேபாZ1த]க.
வcS& HJட1 ேம1பாC`ைன ேம4ெகா.
F,றன.

இY"யாக ெவ^யான, ‘மாI�மேலா’ எ,
றைழ;க8ப91 ஆMCராUC இய;க1 இ த
vரAைனக^& மாC`; ெகாM 9.ள>. ெச,ற 

ெப>-பாேலா@ Aைவ'(- லாBபாC
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நவ1ப:& ெவ^யான இ த ஆ8பேரC`]
HJட1, த4ேபா> அைனX> ஆMCராUC
ேபா,க^&, 2.3 சதoத ேபா,க^& மC9ேம
இய]F வ/Fற>. இ> mக; 0ைறவாக இ/ 
தாf1, ஒ�ெவா/ மாதr1, இதைன8 பய,ப
9X>1 JமாIC ேபா,க^, எM N;ைக இ/
மட]காக உயI > வ/Fற>. எ9X>; காC
டாக, ெச,ற மாதX"& இத, ப]0 1.2% ஆக 
மC9ேம இ/ த>. ஆMCராUC HJடX"&
இய]01 ேபா,கைள அ"க அள%& தயா
:;01 சா1ச] ம4Y1 ேசா� PYவன]க.,
த]க. \"ய ேபா,க^& ‘மாI�மேலா’
HJடX"ைன மC9ேம ப" > த/ F,றன.

ஆMCராUC v:%&, இ,ெனா/

ஆ8பேரC`] HJடமான ‘ெஜ& t�,’ ெச,ற 
மாதX"&, 23.9% ப]Ft/ >, 22.3% ஆக;
0ைற >.ள>. அத401 r,னா& அa r
கமான ஐJ F�1 சாMC%A ம4Y1 ¡{சI
8ெரC rைறேய, 2.3% ம4Y1 2.6% அள%
ேலேய பய,பாC`& உ.ளன. 

2010 ஆ1 ஆM`& ெவ^ யான ‘8ைரேயா’, 
0.1% இட1 ெகாM9.ள>. ெவ0 காலX "40 
r, தயா:;க8பCட ஆMCராUC இய;க
ேபா,க., த4ேபாைதய ஆ8ப ேரC`] HJ
டX"ைன ஏ4Y; ெகா.ள இய லாதவைகயாக
உ.ளன. இதனா&, பல ேபா,க., பைழய 
ஆMCராUC ஆ8பேரC`] HJடX"ேலேய
இய]F வ/F,றன.

எA.`.H. PYவன1 ெச,ற வார1 த, Zைடய
`ைசயI 728 மாட& JமாIC ேபாைன %4

பைன;0 அarக8ப9X"ய>. இத, அ"க
பCச %ைல £.15,990. அMைமS& ெவ^
யாFO.ள 4¡ JமாIC ேபா,க^&, பலைர;
கவI >.ள>. இ"& இரM9 நாேனா H1
கைள8 பய,ப9Xதலா1. இத, ப:மாண1
157.9 x 77.8 x 7.9 m�. எைட 153 Fரா1.
இ த மாட& ேபா�, "ைர 5.5. அ]0ல
அள%&, 720 x 1280 v;ெஸ& அடIX"Oட,
தர8பC9.ள>. ம&C` டA வச" ெகாMட
ெகபாH`� டA JF�, ஆக வ` வைம;க8
பC9.ள>.

இ த ேபா�& 2 ¡.v. ரா1 ெமம: தர8
பC9.ள>. இத, Jேடாேர� ெமம: 16 
¡.v. இதைன 200 ¡.v.வைர ைம;ேரா எJ.
`. காIC ெகாM9 உயIXதலா1. ெநCெவாI;
இைண8v40, ¡.v.ஆI.எJ., எC�, 3¡,

4¡, ைவ v, ஹாC JபாC, \}�X, O.எJ.
v. ஆFயைவ இய] 0F,றன. Accelerometer,
proximity, compass ெச,சாIக. இய]0F,
றன. எJ.எ1.எJ., எ1.எ1.எJ., இெமS&,
\�ெமS& வச"க. தர8பC 9.ளன. எ1v3 
ம4Y1 எ1v 4 vேளயIக. இய]0F,றன.
டா0ெமMC %eவI வச" Fைட; Fற>.

v,\றமாக 4128 x 3096 v;ெஸ& ெகாMட
13 எ1.v. "ற, ெகாMட ேகமரா தர8பC 9.
ள>. r,\றமாக, 7.9 எ1.v. "ற, ெகாMட
ேகமரா உ.ள>. இ த ேபா�, H8 ெசC
ஆ;டா ேகாI Mediatek MT6753 ஆ01.

ேபCட: 2,800 mAh "ற, ெகாMடதாக
இைண;க8பC9.ள>. இதைன ெவ^S&
எ9;க இயலா>. ஒ/ rைற சாI� ெசUதா&,
496 மN ேநர1 m, ச;"SைனX த;க ைவ;
Fற>. ெதாடI > 26 மN ேநர1 ேபச m, ச;
"ைய அ^;Fற>.

எY.;.Z.;ைசய@ 728 ெவ8யானV
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இ "யா%&, சா1ச] PYவன1, அத,
Hற8பான அMைம; கால ெவ^¢

டான, சா1ச] கால;� எJ7 ம4Y1 எJ7
எC� ஆFய JமாIC ேபா,கைள, இ "
யா%& %4பைன;0 ெவ^SCட>. இவ4ைற 
ேவM` r,ப "%ைன மாIA 17 வைர ெசU
தவIக};0, ப:சாக சா1ச] FயI %.ஆI.
ெஹCெசC தர8ப9Fற>. சா1ச] ேகல;�
எJ7 இ "யா%& £.48,900 ம4Y1 சா1ச]
எJ 7 எC� £. 56,900 அ"க பCச %ைல என
அa%;க8பC9.ள>. இரM91 32 ¡.v.
ெகா.ளளV ெகாMட JமாIC ேபா,க};
கான %ைல. 64 ¡.v. Jேடாேர� ெமம: 
ெகாMட ேபாZ;கான %ைல இ,Z1 அa
%;க8பட%&ைல.

எ"IபாIXதப`ேய, ம4ற நா9க^&, இ த
இரM9 JமாIC ேபா,க^& பய,ப9Xத8
பCட 8ராசச/;08 ப"லாக, இ "யா%&,
சா1ச] PYவனX", octa-core Exynos 8890 
SoC 8ராசசI இைண;க8பC9 Fைட; F,
றன. ம4ற நா9க^& %4பைனயா01, 
இ த இரM9 மாட& ேபா,க^& quad-core
Qualcomm Snapdragon 820 8ராசசI உ.ள>.

இ த இரM9 மாட&க ̂ f1 காண8ப91
இ,ெனா/ Hற8ப1ச1 இ"& தர8பC9.ள
hybrid microSD JலாC. இதைன இரMடாவ>
H1m4கான இடமாக அைமX>; ெகா.ளலா1. 
அ&ல> 200 ¡.v. வைர தா]01 ைம;ேரா
எJ.`. காI`ைன இைணX>; ெகா.ளலா1. 

ம4ற அ1ச]கைள8 ெபாYXதவைர, எJ7
ேபா�& 5.1 அ]0ல QHD Super Amoled `J
vேள ெகாMட "ைர, 1440 x 2560 v;ெஸ&
அடIX"Oட, உ.ள>. எC� ேபா�&, இ>
5.5 அ]0ல அள%லான "ைரயாக (1440 x
2560 v;ெஸ& அடIX" ெகாMட>) உ.ள>.

காI�] ெகா:&லா FளாJ 4 பா>கா8\ வழ]
க8பC9.ள>. இரM91 ம&C` டA வச "
Oட, தர8பC9.ளன.

இரM91, 4 ¡.v. ரா1 ெமம: ெகாM9.
ளன. �ய& v;ெஸ& அைம8v& 12 எ1.v. 
"ற,ெகாMட ேகமரா v, \றமாக இய]0
Fற>. r,\றமாக, 5 ெமகா v;ெஸ& "ற,
ெகாMட ேகமரா தர8பC 9.ள>.

இரM9 ேபா�f1, ஆMCராUC HJ
டX", அMைம; கால ப"8பான Android 6.0
Marshmallow இய]0Fற>. எJ 7 ேபா�&
3,000 mAh "ற, ெகாMட ேபCட:O1. எC�
ேபா�& 3,600 mAh "ற, ெகாMட ேபCட
:O1 தர8பC9.ளன. இரM91 ேபாைன
%C9 எ9;க r`யாதைவ.

எC� ேபா�, ப:மாண1 150.9 x 72.6 x 7.7
m�. எைட 157 Fரா1.

ெநCெவாI; இைண8v40 ைவ v, �ய&
ேபMC, ஹாCJபாC, \}�X, ¡.v.எJ.,  
எ,.எ8.H. ஆFயைவ இய]0F,றன.
Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass,
barometer, heart rate, SpO2 என8 பல ெச,
சாIக. தர8பC9.ளன.

எJ.எ1.எJ., எ1.எ1.எJ, \� ெமS&,
இ,JடMC ெமச{சI ஆFய வச "க.
Fைட;F,றன. எ1v3 ம4Y1 எ1v 4 vேள
யIக., டா0ெமMC %eவI, ேபாCேடா
ம4Y1 %`ேயா எ`CடI ஆFய ெசயtக.
இய]0F,றன.

க/8\, ெவ.ைள, த]க Pற1 ம4Y1 
H&வI வMண]க^& இ> Fைட; Fற>.

கால;� எJ 7 "ைர ேவYபா9 த%ர ம4
றைவ எ&லா1, எC� ேபா�& உ.ள ப`ேய
தர8பC9.ளன. ேபCட: 3,000 mAh "ற,
ெகாMடதாக உ.ள>.

சா-சQ
கால'] எ# 7

ம^_- எ#7 எ+`
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�ல நாHக4& இைணய7 ெதாட`h ம9க[9கான
உYைம, அைத அரm வழX Tவ8 கடைம எI+
சQட, இய)ற>பQட SIனW,, பல` இI],
இைணய, ப9கேம வராம& உ:ளன` எI+ அd
வ8 nக;, வWZத7த9க தாக உ:ள8. ப&ேவ+ 
SY;க4&, இZத> Sர_ைனைய, nக நIறாக
அலl ஆg; ெசg8 இZத கQHைரைய எ6L
o:ளா` ஆlYய`. அவW9T எI பாராQHத&க:.

ஆ,. ேவலா�தX, �`hf)Qz,.

ஆDQ^ ைவரe ெசயcக4I ெசய&பாQ^ைன
nக அழகாக Aள9.ய கQHைர பயI உ:ள தாக 
அைமZ8:ள8. எ4ய pைறb&, இZத ெசயcக:
eேகI ெசgLட எ>ப^ ெசய&பட ேவDH, எI+ 
Aள9.ய8 nக அWைம. நId.

எ:. ம��ளா, )R-ேசO.

’8q கால`’ ெசயcைய> பல` பயIபH7த>
பா`7LW9.ேறI. ”நம9T எத)T வ,h?” என
ஒ8X. இWZேதI. தXக: கQHைரய> ப^7த
SIனேர, இL& உ:ள வசLக: ம)+, பா8கா>
Sைன> hYZ8 ெகாDH பயIபH7த7 ெதாடX. 
உ:ேளI. nக;, ஆ`வ sQH, hேரா.ராமாக
உ:ள8. நம9T வW, அைழ>hக[9கான நப`
க4I ெபய`கைள7 ெத4வாக9 j+வ8 AZைத-
யாக;, உ:ள8.

ராXWமா,, ரா�)ரX.

`Dேடாe 10 leட7Lைன ைம9ேராசா>Q t_
சயமாக அைன78 க,>uQட`க:, ெமாைப&
ேபாIக4& ெகாDH வZ8AH,. எ>ப^o, தI
இல9.ைன எQ^AH,. தXக: கQHைர nக7
ெத4வாக> படXக[டI தர>பQH:ள8 lற>
பான ஒIறாT,.

எ$. ேஜாM vரகாசX, ெச^யாy.

jT: தன9T9 .ைட78:ள ந&ல ெபயYைன9
கா789 ெகா:ள இ8 ேபால தI இைணய தள7L& 
பLய>பH, அைன78 hேரா.ரா,கைளo,, அ^9
க^ தv9ைக ெசg8 w9Tவ8, வா^9ைகயா
ள`க[9T> பயன49T,. த`Q பா`Q^ hேரா.
ரா,க[9T தாI ெபா+>ப&ல எI+ Aல Tவ8
சYயாக இW9கா8. எனேவ, ேமாசமான hேரா.ரா,
கைள w9T, பvைய7 ெதாட`Z8 ேம)ெகா:ள
ேவDH,. இேத ேபால ஆ>S: t+வனp, ெசய&
பQடா&, பல Sர_ைனக[9T வx .ைட9T,.

P.எX. கா,QMேகய$, Mb=Kகh.

’ேபeh9’ பயIபH78வ8 ெதாட`Z8 ெபW.
வZதாa,, இL& ேநர7ைத_ ெசலவx78 தXக:
ெபாIனான ெபா6ைத yண ̂ >பவ`க[, இW9
.Iறன`. இவ`க[9T அd;ைர j+, வைகb&,
கQHைர ஒI+ தWமா+ ேகQH9 ெகா: .ேறI.

எ:. ெஜயல��, O�வLMயX.

4z அைலவYைச பயIபாH ெவT ேவகமாக இZ
LயாA& பரவ ேவDH,. அ>ேபா8தாI, நா,
உலக அளA& lற>பான இட7ைத> ெப+ேவா,. 
ந, ெபாWளா தார tைலo, உயW,. இ>ே பா8 
நக`>hற அளA& உ:ளதைன, அரm tைன7தா&,
இZLயாAI அைன78 .ராமXக4a, ெசய&ப
H7தலா,.

எ:. பாQMமா, கட�,.

ேபeh9 ெமச{ச` வxயாக வW, ைவரe ெதாT>
hக: Td78 இI], AYவாக Aள9க, தW,
கQHைரய7 தர;,. ஏெனIறா&, eமா`Q ேபாI
பயIபாQ^&, ைவரேஸ வரா8 என> பலW, தவறான
ந,S9ைக ெகாDH:ளன`. இதைன7 ெத4வா9.,
உXக: வாசக`க[9T உதA ெசgLட;,.

ஆ. நhல தXv,கXபX.
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ேக:A: எ9ெஸ& ஒ`9 ~Q^& ெசய&பHைகb&,
தவறாக ஏேத], ஒW பா`pலாAைன ேதைவb&
லாத இட7L& ெசய&பH7LAQடா&, அதைன
இய9காம& இW9க, கDQேரா& + இஸQ பயIப
H7Lனா& ெசய&பHமா? அ&ல8 ேவ+ வx உ:
ளதா?

கா. ப$�,ெசhவX, Mk(�,.
ப"&: இ> ந1 அைனவ/;0ேம ஏ4ப91

%ைளV தா,. எ;ெஸ& \ேராFராmf1
Ctrl+Z ெசய&ப91. உடன`யாக நா1 ேம4
ெகாMட ெசய&பாC`ைனA ெசய&ப9Xதாம&
�M91 பைழய Pைல;ேக ெச&f1. இ த
இ/ ¦கைள அ_X", ேம4ெகாMட ெசயf;
கான %ைளைவX த9X >%டலா1. எ;ெஸ&
\ேராFராm& இ,ேனா/ வcO1 உ.ள>.
எ;ெஸ& \ேராFரா1 %Mேடா%&, :8ப�&
இட> ஓர1 உ.ள ேட8க};0 ேமலாக, ஒ/
Haய வைள த அ1\;0a இ/;01. இ"& 
F^; ெசUதா&, கMCேரா&+இஸC ¦கைள
அ_X>ைகS& எ,ன %ைளV ஏ4ப9Fறேதா,
அேத ’ெசய& ரX> ெசய&பா9’ இய;க8

ப91. இதைன அ_X"ய v,னI, “`]” என
ஏேதZ1 ஒt வ தா&, ரX> ெசUவத4கான 
ெசய&பா9 எ>V1 இ&ைல எ,Y ெபா/.. 
ரX> ெசU"91 வைகS& ஒ,Y;0 ேம4பCட 
ெசய&பா9க. இ/8v,, இ த வைள த அ1-
\;0aS, ஓரமாக அ_X"னா&, Haய ெமZ
Fைட;01. அ"& �]க. ேம4ெகா.ள;
y`ய அைனX> ெசய&பா9க}1 பC`ய&
இட8ப91.

ேக:A: எI]ைடய ேல>டா> க,>uQடY&, எe.
எe.^. ஹா`Q QைரV தர>பQ H:ள8. இதைன
^Sரா9 ெசgLட9 jடா8 என எI நDப` j+-
.றா`. ஆனா&, இதைன ேம)ெ கா:வேத ந&ல8
என நாI எD�.ேறI. Ye9 எH9கAW,
பாம&, உXக4ட, சZேதக7ைத tவ`7L ெசg Lட
AW,h.ேறா,. அIh j`Z8 பL& தர;,.

எ$. நடனX, �தXபரX.
ப"&: `vரா; எ,ப> (Defrag (short for 

defragmentation)) எ,ப>, ஹாIC `J;F&,
ெவ�ேவY இடX"& ப"ய8பC9.ள, 
ஒ/ ேகா8v, ேடCடாைவ நகIX", ஒேர
இடX"& அைம;01 ெசயலா01. இத,
~ல1, Cைர%& ேடCடா %ைனX ெதாடI > 
ப" "ட அ"க இட1 Fைட;01. இதனா&, 
உ]க}ைடய ெபIசன& க18eCடI இய;க
ேவக1 அ"க:;01. எJ.எJ.`. எ,ப> (SSD
--~ solid-state drive) சாtC JேடC Cைர%ைன;
0a;Fற>. ஒ/ சாtC JேடC Cைர%&,
நக/1 ப0"க. இ/;கா>. இ>, 8ளா� 

–டாKட, ெப. சLMர ேபா: – ேகI` – பMh
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ெமம:S, த,ைமOட, y`ய ஹாIC
Cைரவா01. நக/1 ப0"க. இ&லாததா&,
வழ;கமான ஹாIC Cைர� உ.ள க18
eCடைர; காC`f1, இத, ெசய&ேவக1
அ"க:;01. ெபா>வாக, சாtC JேடC
Cைர%40 `vரா; எ,Z1 ேடCடா நகIXத&
பN ேதைவ8படா> எ,ேற அைனவ/1
க/X> ெத:%;F,றனI. Hல ேவைளக^&,
%MேடாJ இய;கேம, இ"& `vரா;
பNைய ேம4ெகா.}1. நாமாக ேம4
ெகாMடா&,சாtCJேடC Cைர%& ஏேதZ1 
பா"8\ ஏ4படலா1. எனேவ, நாமாக ேம4
ெகா.ளாம& இ/8பேத ந&ல>.

ேக:A: பல இத�க4& ப^7தைத9 ெகாDH,
எI ேல>டா> க,>uQடY& ADேடாe 10 le
ட7ைத> பLZ8 இய9.9 ெகாDH வW .ேறI.
இ>ேபா8, ADேடாe 10 leட7L)T pIh
வZத பா> அ> ெசgLகைள> ேபால, Aள,பரXக:
வW.Iறன. இ8 இைணய7 ெதாட`h இ&லாத
ேநர7La, வW.ற8. ஏI?

ஆ. �வWkநாத$, த�சா�,.
ப"&: ெதாடI > %MேடாJ 10 ஆ8ப

ேரC`] HJடX"40 அ8ேடC ைப&க.
ெவ^Sட8ப9வதா&, ைம;ேராசா8 இதைனX
த, வா`;ைகயாளIக};0 அa %8பைத;
கடைமயாக; க/>Fற>. %MேடாJ 10
பயனாளIக., இவ4ைற PAச யமாக ேம4
ெகாM9தா, ஆக ேவM91 எ,பதாேலேய,
இ த எAச:;ைகக. தர8ப9F,றன. இத4
கான ேகா8 vைன ைம;ேராசா8C இைணயX
ெதாடIv& இ/;01ே பாேத ப"  >%9
வதா&, உ]க};0, இைணயXே தா9 ெதாடI\
இ&லாத PைலSf1 இ த Pைன»Cட&க.
Fைட;F,றன. இ> ந1rைடய ெசய&பாC
`40 ந&ல>தாேன. இ>வைர ைம;ேராசா8C
த த %MேடாJ ப"8\க^&, %MேடாJ
10 தா, mகV1 y9த& வச"க. ெகாMட,
அ"க பா>கா8பான ெசய&பாC`ைனX தர;y
`ய HJடமா01. HலI இதைன ெடJ;டா8 
க18eCடIக};கான “ஆMCராUC” HJட1
ேபால இய]0Fற> எ,Y \கiF,றனI.
%MேடாJ Jேடா:&, %M 10;கான, 
இைச; ேகா8\க., %ைளயாC9க., "ைர8
பட]க., ெதாைல;காCH PகiAHக. என
எ;கAச;க %ஷய]க. Fைட;F,றன. இ த 
HJட1 த/1 ‘காIடனா’ �ைல அைன வ/1
mகV1 %/1\F,றனI. இ"& தர8பC9.ள
‘`¡Cட& அHJடMC’ �&, ேத9தt&
\"ய ப:மாணXைத அ^;Fற>. எனேவ, எ8
ப`8 பாIXதாf1, %MேடாJ 10, mகV1
Hற த HJடமா01. எனேவ, அ> சாI > தர8
ப91 எAச:;ைக ெசU"கைள8 ெபா/Cப9X
தாம& பய,ப9X>வேத Hற த>.

ேக:A: ேவ`Q டாTெமDQ உW வா9 Tைகb&,
பாரா, பாராவாக எDக[டI அைம9.ேறI.
ஆனா&, lல பாரா9க[9T எDக: ேதைவ
b&ைல. அவ)ைற AQ HAQH, அதாவ8 எDக:
இ&லாம& எ>ப^ அைம>ப8? எIன ெசgதாa,,
ெமா7தமாக wX.AH.ற8 அ&ல8 அைன78
பாரா9க[9T, எDக: அைம .Iறன. இத)-
கான வx jற;,.

எ:. MkஞானX, ேகாைவ.

ப"&: பல/;0 இதைன8 ேபால ேதைவ
அ`;க` ஏ4ப9வ>M9. ேவIC தானாக,
எMகைள அைம8பதா&, நாமாக Hல பX "க
};0 மC91 PYXத r` ய%&ைல. ஆனா&,
ேவI`& இதைன mக அழகாக ேம4ெகா.
ளலா1. அத4கான வc கைள இ]0 த/Fேற,.
1. வழ;கமாக, எMக. ெகாMட பC`யைல

எ8ப` அைம8�Iகேளா, அேத ேபால அைம;
கV1. �]க. எ த பX"க};0 எMக.
இ/;க ேவMடா1 என %/1\F¥Iகேளா,
அ த பX"க};01 ேசIX> அைம;கV1.
அதாவ>, Ha> ேநரX"40X த4காtகமாக
அ த பX"க};0 எMக. இ/;01.

2. :8ப�&, ேஹா1 ேதIெத9;க8பC`/;க
ேவM91.

3. இ8ேபா> கIசI, �]க. ேதைவ S&ைல
என; க/>1 rத& பX "S& இ/;க
ேவM91. இ� பாராFரா8 0£8v&
(Paragraph Group) Numbering �& �> F^;
ெசU"டV1. இ]0 Set Numbering Value எ,
ப"& F^; ெசU> Fைட;01 ெமZ%&
எM 0 ஐ ேதI ெத9;கV1.
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4. அ&ல>, கIசைர பX"S& ைவX>, ைரC

F^; ெசU"டலா1. இ"& Fைட;01 பC
`யt& Skip Numbering எ,பைதX ேதI 
ெத9Xதா&, அத40 அ^;க8பCட எM 
�;க8பC9, அ9Xத பX";0 அ த எM
தர8ப91. அ&ல>, இ]01 Set Numbering
value எ,ற கCடX"& ‘0’ த தா&, எM
�;க8ப91. இ8ப`ேய, �]க. எ த பX-
"க};ெக&லா1, எMகைள �;க %/1
\F¥Iகேளா, அவ4a& ஒ�ெவா,றாக �;
F%டலா1. ஆனா&, எMக. வ:ைசயாக,
இ/;க ேவM`ய பX"க^& இ/;01.

ேக:A: ADேடாe எ9eS ஆ>ப ேரQ^X leட,
ெகாDட ேல>டா> க,>uQட` ஒIைற இய9.
வW.ேறI. இL& ஏI ADேடாe 10 leட,
ேபாட9 jடா8? எI அaவலக7La,, yQ^&
உ:ள ெடe9டா> க,>uQடYa, ADேடாe 10
இயXT.ற8. எனேவ தாI, ேல>டா> க,>uQட
Ya, AD 10 ைவ789 ெகா:ள AW,h.ேறI.
ஆனா&, wXக: பL யp^யா8 எI+ எ68.
�`க:. ஏI? இத)கான வx எIன?

ேஜ. அkைம��, காைரKகாh.
ப"&: நா, ஒ/ ேபா>1, %MேடாJ

10 HJடX"ைன ஒ/ க18eCட:& ப"X>
இய;க r`யா> எ,Y எ_"ய"&ைல.
%MேடாJ 10 HJட1, %MேடாJ 7
ம4Y1 %MேடாJ 8.1 உ.ள ேல8டா8
ம4Y1 ெடJ;டா8 க18eCடIக^& இலவ
சமாக இற;F8 ப" > ெகா.ளலா1. ைம;
ேராசா8CPYவனேம,இைணய1வcயாக,mக
எ^தாக இதைன8 ப"X>%91. %MேடாJ
எ;Jv எ�&, %MேடாJ 10 ஆ8பேரC`]
HJடXைத %ைல ெகா9X> வா]F8
ப" > ெகா.ள ேவM91. அ8ேபா>
ஏ4கனேவ உ.ள உ]க. எ;Jv HJட1 
r_ைமயாக அc;க8ப91. அ"& ப" -
>.ள \ேராFரா1க}1 �;க8ப91.
அவ4a, %MேடாJ 10;கான 
ப"8\கைள �]க. \"யதாக8
ப"ய ேவM`ய"/;01. உ]க.
ேடCடா ைப&க};01 ேப; அ8
நக& எ9X>ைவX>; ெகாM9
இ த ேவைலைய ேம4ெகா.ள
ேவM91.

இ,ெனா/ எAச:;ைகையO1
த/Fேற,. உ]க. ேல8டா8 
க18eCடI, %MேடாJ 10 HJ-
டX"ைன ஏ4Y; ெகா.}1 அள%4கான
ஹாICேவI ெகாM`/;க ேவM91.
அ த வைகS&, ¦ேழ 0a8v91
"ற, ெகாMட ஹாICேவI
v:Vக. இ/;க ேவM91. 
அைவ: ஒ/ Fகா ெஹICJ

(1 GHZ) அ&ல> y9தலான ேவகX"&
இய]01 8ராசசI, 32 vC HJட1 எ�&, ஒ/
¡.v. ரா1 ெமம:, 64 vC HJட1 எ�&, 2
¡.v. ரா1 ெமம:. DirectX 9 அ&ல> அத, v,
ெவ^யான Fராv;J காIC, `Jvேள 800 X
600 அடIX". ஹாIC `J;F& %MேடாJ
10 மC9ேம 20 ¡.v. ஹாIC `J; இட1
எ9X>; ெகா.}1. v, உ]க. ேதைவ; 0
மாக, எ�வளV ஹாIC `J; ேதைவ8ப91
என கNX>; ெகா.க.

ேக:A: ADேடாe எ9eS, 7, 8 ம)+, 8.1
ஆ>பேரQ^X leடXக4&, பா8கா> S)ெகன
Microsoft Security Essentials எI], ெசயc தர>
பQட8. இ8ேவ ADேடாe 10a, lற>பாக 
இW9T, என எL`பா`7ேதI. ஆனா&, ைவரe
எL`>h hேரா.ரா, எ8;, இ&ைலேய, ஏI?  
ADேடாe eேடாYcWZ8 தரAற9க, ெசgLட
ேவDH, என ைம9ேராசா>Q எL`பா`9 .றதா?
அIh j`Z8 Aள9க;,.

எ$. ஜவஹ, நாத$, த�சா�,.
ப"&: %MேடாJ 10 இய;கX >ட,, மாறா

PைலS& தர8பC9.ள ைவரJக ̂ டm/ >
ந1ைம8 பா>கா;01 \ேரா Fரா1 Windows
Defender. ைம;ேராசா8C இத4ெகன பல
ஆMC` ைவரJ \ேராFரா1 வ`வைம;01
PYவன]கைள வா]F, அவ4a, ெதாc&
dCப]கைள8 பய,ப9X", Hற த ஆMC`
ைவரJ \ேராFராமாக Windows Defender ெசய
tையX த >.ள>. %MேடாJ 8 HJடX"&
தர8பCட Microsoft Security Essentials \ேராFரா
m408 ப"லாக இ> தர8பC9.ள>.

%MேடாJ 8 HJட1 வ/1 r,னI,
ைம;ேராசா8C த, ஆ8ப ேரC`] HJ

டX>ட, த த ஆMC` ைவரJ \ேரா
Fரா1க., அ�வளV ெசaVட,
"ற, ெகாM9 இய]க %&ைல எ,
ப> உMைமேய. ஆனா&, Windows

Defender mக அ/ைமயாக இய]0F
ற>. Norton, AVG, AVAST ம4Y1 Mcafee
ஆFய vரபலமான ைவரJ எ"I8\
ெசயtக};0 இைணயாக இய]0F
ற>. ஆனா&, �]க. ைம;ேராசா8C

த/1 Windows Defender அ&ல>
ேவY PYவன]க. த/1 ெசய
tகைள8 பய,ப9X"னாf1,
மா&ேவI \ேராFரா1க};0
எ"ரான \ேராFரா1 ஒ,ைறO1
பய,ப9Xதலா1. இ"& Malware

Bytes Hற8பானதா01. ஆனா&, இ>
ேசாதைன rைறS& இலவசமாக
15 நாCக. மC9ேம இய;F8
பாI;கலா1. v,னI, கCடண1
ெசfXத ேவM91.

ேக1a–பD5


