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வாசகGகேள.... க):HAடG Lா@க6
உ!க# ேக#&, ச(ேதக*, க+-.கைள

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

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

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

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

ேப"#$ ம'() *ைலய." வழ12) ச4ைகக6

ைம$ேராசா:A அைழ$Nற<

=26 ேதட@ பABயைல C$2) வDக6
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டாKடL ெப.சMNர ேபா:

 ர"ச$க& 'ற) *ைறவாக வ.வைம0க1
ப4ட கால7'8, அத) <=த8 ெசய8பா=
க@0* 1ள0 இ) CேராEராFக& ேதைவ1
ப4டன. ஆனா8, கால1 ேபா0E8, ைவரJ 
மKLF மா8ேவ$ அM1Cபவ$க&, இNத 1ள0
இ) CேராEராFகO8 உ&ள Qைழ0 *ST=
கைள இல0காக0 ெகாUேட ெசய8ப4டன$.

எனேவ தா), பல Qர"ச$க&, 1ள0 இ) Cேரா
EராFக& ேமKெகா&@F ெசய8பா=கைள,
Qர"ச$கேள ேமKெகா&@F வைகW8 வ.வ
ைம0க1ப4டன. 1ள0 இ) CேராEராFகைள
அைவேய X0E ைவ7தன. எ=7Y0 கா4டாக, 
Z 4[1, 1ளா\ CேராEரா]ைன அறேவ த)
^ட]_NY X0EயY. ேவL `ல Qர"ச$க@F
இேத ேபால `லவKைற7 த&O ைவ7தன.
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1ள0 இ) CேராEராFக& ேமாசமான

ைவயா? ஆF, ேமாச மானைவேய. இ1ேபாY
Qர"ச$க& அைன7Y வைகயான ெசய8பா=
கைள ேமKெகா&@F 'றMட) Eைட0E)
றன. b)C பலவைக c.ேயா ைப8கைள 
இய0க, c.ேயா ேச4.d வச'ைய7 தர, அ^
ேமஷ)கைள இய0க, Qர"ச$க@0*&ளாக
ேகFJ cைளயாட என1 பல ெசய8பா=க
@0* 1ள0 இ) CேராEராFக& ேதைவ1ப4
டன. ஆனா8, இைவ அைன7YF தKே பாY
Qர"ச$கேள இய0*F வைகW8 உ&ளன.
இைணய தளdக&, இ1ேபாY, Qர"ச$
த_F இNத g8கைள1 பய)ப=7YE)றன.
எனேவ, 1ள0 இ) CேராEராFக& ேதைவ1ப
=வ'8ைல.

ேமhF 1ள0 இ) CேராEராFக&
அைன7YF ]க1 பழசாக உ&ளன. பய$பா0J
NPAPI என1ப=F 1ள0 இ) `Jட7'ைன1
பய)ப=7YEறY. இ)ட$ெந4 எ0JCேளார$
ஆ0.j எ0J CேராEரா]ைன1 பய)ப=7Y
EறY. இNத ஆ0.j எ0J, பல வைக ைவரJ
க@0* வk த_E)றன எ)பY அைனவ_F
அSNதேத. *ேராF Qர"ச$ PPAPI, எ)ற
வைக 1ள0 இ) `Jட7ைத1 பய)ப=7Y
EறY. ஆனா8, இY"F சlய8ல. ேஹ0க$
ஒ_வ$ இ'8 Qைழயான *ST=கைள0 கU
டSNதா8, அத) வk ]க1 ெபlய ேசதF
cைளc0க0 <.ய ைவரJ அ8லY மா8ேவ$ 
ெதா*1Cகைள அM1ப b.ZF.

Qர"ச_0கான 1ள0 இ) CேராEராFக&,
ஆ4 ஆ) ெதா*1CகOட]_NY மாL
ப4டைவ. எ0Jட)ஷ) CேராEராFகO
ட]_NYF மாLப4டைவ. இைவ, நாF
பய)ப=7YF Qர"ச_0*0 <=தலாக
ஒ_ பய)பா4.ைன7 த_E)றன. அNத1 
பய)பா4.ைன நாF ேமKெ காU= ெசய8-
ப=7தலாF. ஆனா8, 1ள0 இ) எ)பY,
இைணயதளdக& ெசய8பட7 ேதைவயான
CேராEராFகளா*F. Qர"ச$க& ேவகமாகo
ெசய8பட b.யாத கால7'8 (எ=7Y0 கா4
டாக, இ)ட$ெந4 எ0JCேளார$ ப'1C 6)
இைவ ேதைவ1ப4டன. இ1ேபாY இவK SK
கான ேதைவ இ8ைல.

ேதைவ!படாத !ளK இ/: இைணய7's
_NY 1ள0 இ) CேராEராFக& btைமயாக
மைறயாY. இ1ேபாY <ட, நாF `ல இைணய
தளdகைள0 காUைகW8, அவKS8 உ&ள
பைழய c.ேயா CேராEராFகைள0 காண,
lய8 Qேளய$ ேபா)ற 1ள0 இ) CேராEராF
கைள இ)Jடா8 ெசu'=மாL ேக4*F.

ெப_Fபாலான 1ள0 இ) Cேரா EராFக&,
இ)ைறய Qர"ச$கO8 ஒ_dEைண0க1ப4=
Eைட0E)றன. எ=7Y0 கா4டாக, ஆ.ேயா
மKLF c.ேயா ெபற, <*& தNத <*& டா0

1ள0 இ) CேராEராF இ1ேபாY ேதைவ1ப=
வ'8ைல. அேத ேபால, <*& ேம1J Cேரா
Eரா]8, <*& எ$7 1ள0 இ) CேராEராF
ேதைவ1ப=வ'8ைல.

ைம0ேராசா14 vLவனF, Jைக1 Cேரா
Eரா]) C'ய ப'1C ஒ)ைற உ_வா0E
வ_EறY. இ'8, Jைக1 Qர"ச$ 1ள0 இ)
ேதைவ1படாY. இ1ேபாெத8லாF QuickTime,
RealPlayer, Windows Media Player, and the VLC
Web Plugin ேபா)ற 1ள0 இ) CேராEராFக&
ேதைவ1ப=வY இ8ைல. Qர"ச$க& அ8லY
த^யான CேராEராFக& இவKS) ேதைவ
கைள vைறேவKLE)றன.

!ளK இ/ 3ேராPராQகைளK கSடTதU:
நF Qர"சl8 பல 1ள0 இ) CேராEராFகைள
இ)Jடா8 ெசu'_1ேபாF. `லவKைற
அSNY ெசu '_1ேபாF. `ல, நாF அSயா
மேலேய, `Jட7'8 Qர"ச_0*& வN'
_0*F. எைவ எைவ உ&ளன எ)L எ1ப. 
அSவY? இd* `ல Qர"ச$கO8 அவKைற0
கUடSZF வkக& தர1ப4=&ளன.

VேராQ: *ேராF Qர"சl) bகவl0 க4
ட7'8 “chrome://plugins/” என ைட1 ெசu'
ட"F. உட) உdக& Qர"சl8 இ)Jடா8
ெசuய1ப4=&ள 1ள0 இ) CேராEராFக&
ப4.ய8 Eைட0*F. இ'8 ேதைவ1படா
தைவ இ_1Q) X0கலாF. இ)ெனா_ வkZF 
உ&ளY. Settings>Show advanced settings>Content 
settings>Disable individual plugins எனo ெச)L
கUடSயலாF.

பயLபாK:: ெமM ப4ட^8 EO0 ெசuY
Manage add-ons எ)ப'8 EO0 ெசu'ட"F.
அத) Q) Plug-ins ஐகா^8 EO0 ெசu'
ட"F.

இ/டLெந8 எK: 3ேளாரL: g8 பாl8 உ&ள
Eய$ ஐகா^8 EO0 ெசu'ட"F. இd* Add-
ons எ)பதைன7 ேத$Nெத=0க"F. “Toolbars
and extensions” எ)பY ேத$Nெத=0க1ப4._1
பதைன உL' ெசu'ட"F. ெதாட$NY Show
பா0x8 EO0 ெசu 'ட"F. அ=7Y All add-
ons எ)ப'8 EO0 ெசu 'ட"F.

சபா$: ெமMc8 EO0 ெசu'ட"F.
Preferences எ)பதைன7 ேத$Nெத=7Y,
Security ஐகா^8 EO0 ெசu 'ட"F. “Internet 
plug-ins.” எ)பதK* வலY ப0கமாக இ_0*F
Website Settings ப4ட^8 EO0 ெசu 'ட"F.

ஆ!பரா: ஆ1பரா ெமMc8 EO0 ெசu '
ட"F. Settings எ)பதைன7 ேத$Nெத=0க"F.
Websites category ேத$Nெத=7Y, அத) Q)ன$,
“Disable individual plugins.” எ)ப'8 EO0 ெசu
'ட"F. அ8லY Qர"ச$ bகவl0 க4ட7'8
“opera://plugins” என ைட1 ெசuY எ)ட$
த4ட"F.

நம0* ஏேதMF ஒ_ 1ள0 இ) CேராEராF ம
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ேதைவ1படc8ைல எ)L உண$Nதா8, *S1
பாக பைழய 1ள0 இ) CேராEராFக& ேதைவ
இ8ைல என உண$Nதா8, அவKைற X0க 
ேவU=F. இவKைற X0க கU4ேரா8 ேபன8
ெச)Lதா) X0க b.ZF. அY அைம0க1ப4
=&ள Qர"சl8 இ_NY ெகாU= X0க b.
யாY.

ஒ_ 1ள0 இ) CேராEராF உdக@0*7
ேதைவ1ப=மா எ)ற சNேதகF உ&ளY 
எ)றா8, அத) இய0க7'ைன7 தKகாsகமாக
vL7' ைவ7Y, அY ேதைவ1ப=Eறதா என0
கUகாz0கலாF. இதK*, Qர "சl) 1ள0
இ) ேமேனஜ$ ப0கF ெச8ல ேவU=F.
அd* காண1ப=F Disable ப4ட^8 E|0
ெசu'ட ேவU=F. ெசய8 bட0க1ப4ட
Q)MF, உdக& Qர"ச$ வழ0கF ேபால
இயdE, அைன7Y இைணய தளdகைள0
கா4=EறY எ)றா8, அNத 1ள0 இ) Cேரா
EராF ேதைவ இ8ைல எ)றாEறY. உட)
கU4ேரா8 ேபன8 ெச)L, இதைன அ)
இ)Jடா8 ெசuYcடலாF.

நாF, நF வச'0ேகKப, ஒ)L0* ேமKப4ட
Qர"ச$கO) வைக அைம1Qைன (Profile)
அைம0கலாF. ஒ)S8 bட0க1ப4ட 1ள0
இ) CேராEராF, இ)ெ னா)S8 ெசய8ப=F.

Bloatware:  ேளா$ ேவ' என நா+ அைழ பைவ, 
க+ 2$ட' தயா678+ 9:வன;களா<,
தா;க= வ>வைம78+ க+ 2$ட'க@< பABC 
அD ப பE+ FேராHரா+களா8+.  க+ 2$ட'
ம$EJKL, இ ேபாC, ெமாைப< ேபாKக=,
ேட ள$ O.P.7க=, 8ேரா+ F7, ஐேப$ ேபாKற 
சாதன;க@T+, நா+ ேக$காத, UV+பாத பல
FேராHரா+க= பAய ப$E தர பEHKறன.
இவXைற நா+ க+ 2$டைர அ<லC ேமேல
8L O$E=ள சாதன;கைள ெபXறYடK,
இவXைற Z7HUடலா+. இதனா<, ேதைவ[KL 
ந+ ரா+ ெமம6 இட+ பயKபE\த பEவC 
தE7க பE+.
Backup Rotation: ேப7 அ ]>யாUK
ெசய<பாEக@< ஒK:. இA< ெசா<ல பE+
_ழXP `ைற[னா< அaைம7 கால\Aய 
ேட$டா ேப7 அ  Hைட7HறC. இதX8 `K 
ஏXபE\த ப$ட ேப7 அ கaடLய ப$E
அதK இட\A< FAய ேட$டா பAய பEHறC.
இBத ெசய<பா$>ைன இc _ழXP 8L7HறC. 
இதனா< ைப<க= கர $ ஆனா< அதK 
ேட$டாY+ எ@தாக ]aE+ ெபற பEHறC.

ெத*U< ெகா6V1க6

கF1[4ட$ , இ)ட$ெந4 மKLF ச}க தளd
கO8 மாvல ெமாk1 பய)பா= ெதாட$NY

அ'கl7Y வ_EறY. இN'யாc8, 15 ேகா.
ேப$ ஆdEலF அSNதவ$களாக, அFெமா
kைய ந)* பய)ப=7Yபவராக உ&ளன$. 37
ேகா. ேப$ மாvல ெமாkகO8 ெசu'7தா&
கைள1 ப.1பவ$க ளாக உ&ளன$. �L ேகா. 
இN'ய$கO8, ப7'8 ஒ_வ_0*7தா) ஆd
Eல ெமாk1 பய)பா= ெதlN Y&ளY. இN
'ய இைணய vLவனdக& தdக& வ$7தகF
ேமேலாdக, மாvல ெமாkகOhF தdக&
தள7'8 cபரdகைளZF தகவ8கைளZF
தNY வ_E)றன. எ=7Y0 கா4டாக, ேம0
ைம 4l1 (MakeMyTrip) எ)MF பயணdக&
ப'" வ$7தகF ேமKெகாU= வ_F தளF,
*ஜரா7', ெதhd* மKLF த]� ெமாkகO8
த) தள7ைத உ_வா0EZ&ளY. Jநா1�8
தளbF (Snapdeal) பல மாvல ெமாkகO8 த)
தள இய0க7'ைன7 த_EறY.

இ_1QMF, வ$7தக இைணய தளdகO8
ெபா_4க& வாd*ைகW8, ெபா_4க& *S7த
cள0கdக& மாvல ெமாkகO8 இ_NதாhF,
பணF ெசh7YF ேபாY, அதKகான வk கா4-
=த8க& bKShF ஆdEல7'ேலேய இ_NY
வ_E)றன. ேபெமU4 ேக4 ேவ என1ப=F

இNத பணF ெசh7YF தளdகO8 எ1ே பாYF
ஆdEலேம பய)ப4= வ_EறY. இதனா8,
ஆdEல ெமாk அS யாத ம0க& பணF ெசh7-
Yவ'8 *ழ1பF அைடE)றன$. அ8லY
அ�` வ$7தகF ேமKெ கா&வ's_NY cல*
E)றன$.

இவ$கO) *ைற கைள1 ேபா0*F
வைகW8, இNத வைகo ேசைவW8 ஈ=ப=F
vLவனமான CCAvenue மாvல ெமாkகOhF
பணF ெசh7YF தள7 'ைன உ_வா0 EZ&
ளY. த]�, ெதhd*, க)னடF, மரா7', *ஜ-
ரா7', ெபdகாs மKLF இN' ெமாkகO8
த) ேசைவWைன வழdE வ_ EறY. அ7Yட)
ப)னா4டளcலான 27 வைக நாணய ெசலவா
z0* வkகைள7 த_EறY. இN'ய மாvல
ெமாkகO8 ேசைவ வழd *வYட), ஐேரா1
Qய ெமாkகOhF இoேசைவ வழdக1ப=E
றY. இதனா8, Qெர�o ெமாk ெதlNத ஒ_வ$,
த) ெமாkW8 இoேச ைவWைன1 பய)ப=7
YவYட), வாd*F ெபா_@0கான cைலைய
த) நா4= கர)`யான [ேராcேலேய ெசh7த
b.ZF. அரQ0, �னF, 1ெர�o, டo, இ7தா-
sய), ஜ1பா^\, ேபா$7Y�`யF மKLF
Jபா^\ ெமாkகO8 இoேச ைவைய1 பய)
ப=7த b.ZF.

மாWல ெமாD வDX@ இைணய[E@ பண) ெச4[த
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$ைலய)J கF[^ேகஷ)J மKLF
ேபJC0 vLவனdக& இைணNY பல சh

ைககைள7 தdக& வா.0ைகயாள$க@0*
அSc7Y&ளன. பல பயM&ள இைணய
தளdகைள அ�E1 பய)ப=7த இலவச
அMம'Wைன வழd*E)றன. Internet.org
எ)ற அ1Oேகஷ) }லF, 300*F ேமKப4ட
இைணய தளdகைள இலவசமாக அ�E1
பய)ப=7தலாF. ெசu'க&, தாuைம நலF,
பயணdக&, �KLலா, ேவைல வாu1 Cக&,
cைளயா4= ெசu'க&, ெதாைல ெதாட$C 
மKLF அர� தகவ8கைள எNத cத 2� அ8லY
3� க4டணF இ)S1
ெபறலாF,

தKேபாY இைணய
இ ை ண 1 Q ை ன 1
ெபறாம8 அ8லY
ெபற b.யாம8
இ_0*F 500 ேகா.
ம0க@0*, இைணய
இைண1Qைன வழd
*வைத7 த) இல0
காக0 ெகாU=&ள
தாக b)C ேபJC0
அSc7'_NதY. அ7
'4ட7') ஒ_ bயK
`யாக, lைலய)J vL
வன7Yட) இைணNY
இNத bயK`ைய ேமK
ெகாU=&ளY. Internet.
org எ)MF த) அ1Oேக
ஷைன இN'யாc8 அSb
க1ப=7' அSc7 Y&ளY.
இத) }லF பல ல4ச0-
கண0கான ம0க& அ.1
பைட இைணய வச'Wைன
இலவசமாக1 ெபறலாF.
த]�நா=, மஹாரா\4ரா,

ஆN'ர மாvலF, *ஜரா7, ேகரளா மKLF
ெதhdகானா மாvலdகO8 இY அSbகமா
EZ&ளY. 350*F ேமKப4ட இைணய ேசைவ
கைள இத) }லF ெபறலாF.

இNத ேசைவக& அைன7YF ஆdEலF ம4
=])S, இN', த]�, ெதhd*, மைலயாளF,
*ஜரா7' மKLF மரா7'ய ெமாkகO8 Eைட0
E)றன. இNத தளdக&, இைணய அைல0கK
ைறW8 *ைறNத அளேவ பய)ப=7YE)றன.
ேமhF ெமாைப8 ேபா)க@0ேகKற வைகW8
இைவ வ.வைம0க1ப4=&ளன.

ம0க@0* அ.1பைட பய)கைள வழdக0
<.ய இைணய தளdக
@0* இத) }லF இல-
வச இைணய இைண1C 
Eைட0*F. மKறப.
ெபாYவான, க4டKற 
இைணய இைண1C 
வழdக1பட மா4
டாY. c0E�.யா,
ேவைல வாu1C *S7Y
தகவ8 த_F தளdக&,
�ேதா\ண vைல
*S7Y தகவ8 த_F
தளdக&, cைளயா4=,
ெசu'க& மKLF த)
ேபJC0 மKLF ேபJC0
ெமச�ச$ ஆEய தளd
கO8 Eைட0*F ேசைவ
இNத இலவச இைணய
இைண1C '4ட7') �� 
வ_E)றன.

மKற மாvலdக OhF
இைவ ப.1ப.யாக அம8
ப=7த1ப=F. ேமhF பல
இைணயதளdக& இNத இல
வச1 ப4.யs8 இைண0
க1ப4= <=த8 பய)க&

Unlimited Facebook.
Unlimited Fun.
ேப"#$ ம'()
*ைலய."
வழ12) ச4ைகக6

0
7
K
L
Y

மK
et.
ேக

Sb
ளY.
4ச0
.1
ைன

லாF.
4ரா,

த
�
*
தள
ெச
ேப
ெம
கO
இN
இை
வ_

ம
இை
ப=
இை
வச1
க1ப
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ம0க@0*0 Eைட0*F. இ)MF 90 நா4
கO8 இN'யா btவYF இNத இலவச ேசைவ
X4.0க1ப=F எ)LF அSc0க1ப4=&
ளY. lைலய)J வா.0ைகயாள$க& Internet.
org Android  எ)ற ஆU4ராu4 அ1Oேகஷ)
}லF இNத ேசைவகைள அMபc0கலாF.
இY www.internet.org எ)ற தள7'8 Eைட0E
றY. ஆ1பரா ]^ Qர"சl) ெதாட0க 'ைர
Wேலேய இNத தளF Eைட0EறY. அ8லY
வா.0ைகயாள$க&, இNத ேசைவைய1 பய)
ப=7YவY *S7த ஆேலாசைனகைள1 ெபற

180030025353 எ)ற
க 4 ட ண ] 8 ல ா

எ U � 0 *

ேபசலாF.
எNதcதமான இைணய இைண1QKகான

ேட4டா '4டbF இ8லாம8, lைலய)J vL
வன வா.0ைகயாள$க& இதைன1 ெபறலாF.
இNத ேசைவக& அைன7YF ஆdEலF, இN',
த]�, ெதhd*, மைலயாளF, *ஜரா7' மKLF
மரா7' ெமாkகO8 Eைட0E)றன.

இNத '4டF ஒjெவா_வைரZF இைண
ய7Yட) இைண0*F bயK`யா*F. இத)
}லF ம0க& தdக& க_7 Y0கைள உலE8
உ&ள மKறவ$க@ட) பE$NY ெகா&@F
அlய வாu1C தர1ப=EறY.

இதK* b) இY ேபா)ற இலவச இைணய
'4ட7'ைன ெகாலF Qயா, ஸாFQயா,
ெக)யா மKLF டா)சா^யா ஆEய நா=
கO8 ேபJC0 அSbக1ப=7' ெசய8ப=7'
வ_EறY.

இNத இலவச ேசைவைய7 ெதாடdE
ைவ7Y, lைலய)J vLவன7') தைலைம
அhவல$ *$�1 `d ேப�ைகW8, இத)
}லF இைணய இைண1Q8 ெசய8ப=F இN

'ய0 *. ம0கO) எUz0ைக ேவகமாக
அ'கl0*F எ)LF, இவKைற1 பய)பா4
.K*0 ெகாU =வ_வதனா8, க8c, தகவ8
ெதாட$C, வ$7தகF ஆEய Ql"கO8 ெசய8
பா=க& ம0கOைடேய அ'கl7Y, அவ$
கO) ெபா_ளாதார7ைத b)ேனKறமைடயo
ெசu'=F எ)றா$.

ேபJC0 vLவன7') Yைண7 தைலவ$
ESJ ேட^ய8J ேப� ைகW8, இNத 
ேசைவ இைணய7ைத இ)MF பல ல4சF 
இN'ய$கOைடேய ெகாU= ெச8hF
எ)றா$. இைணயF வk ஒjெ வா_ இN'
ய_F இைணவதK* ந8லெதா_ க_cயாக
இNத ேசைவ இ_0*F. இத) }லF ேவைல 
வாu1Cக@F, ெபா_ளாதார b)ேனKற7'K
கான சNத$1பdக@F அ'கl0*F எ)றா$.

றY ஆ ர ர" த ' ர
Wேலேய இNத தளF Eைட0EறY. அ8லY
வா.0ைகயாள$க&, இNத ேசைவைய1 பய)
ப=7YவY *S7த ஆேலாசைனகைள1 ெபற

180030025353 எ)ற
க 4 ட ண ] 8 ல ா

எ U � 0 *

C vL 7' Y 7 த
ESJ ேட^ய8J ேப�ைகW8, இNத
ேசைவ இைணய7ைத இ)MF பல ல4சF
இN'ய$கOைடேய ெகாU= ெச8hF
எ)றா$. இைணயF வk ஒjெவா_ இN'
ய_F இைணவதK* ந8லெதா_ க_cயாக
இNத ேசைவ இ_0*F. இத) }லF ேவைல
வாu1Cக@F, ெபா_ளாதார b)ேனKற7'K
கான சNத$1பdக@F அ'கl0*F எ)றா$.

RAID - Redundant Array of Independent Disks::
ஒேர ேட$டாUைன பல ஹா'$ >f7H< 
பABC ைவ78+ `ைற. இதK gல+ 
இKF$ மX:+ அY$F$ ெசய<பாE
கைளசம9ைல பE\AபH'BC இய7கலா+.
இதK gல+ க+ 2$ட' Pfட\AK
ெசய<பாEக= ேமKைமயைடHKறன.

Downtime: ஹா'$ேவ', ஆ பேர$>; Pfட+
அ<லC அ @ேகஷK FேராHரா+க@K 
தவLனா< க+ 2$ட' Pfட+ இய;காம<
இV78+ கால+.

DES - Data Encryption Standard:: JகY+
Oரபலமான எKH6 ஷK ̀ ைற. இC 56–O$ 
k மX:+ Oளா7 ைசப' (Block Cypher Method)
வl[ைன பயKபE\A ேட$டாUைன 64 –
O$ அட;Hய ெதா8 Fகளாக மாX:HறC. 
அதK OK அதைன எKH6 $ ெசnHறC.

ெத*U< ெகா6V1க6
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ேட 0% இைடெவ3 அைம"க

ேவ$4 �ல$ நம0*1 பல வkகO8 உத"E
றY. வழ0கமாக ேட1கைள நாF ெச4 ெசu-
EேறாF. ஒjெவா_ ேட1QK*F இைடேய
உ&ள �ர7'ைன �ல$ }லF அSNY ெகா&-
EேறாF. ஆனா8 ஒ_ ேட1 பாuU4 �லl) 
இடY CறF இ_NY எjவ ள" �ர7's_NY
உ&ளY எ)LF அேத ேபால வலY Cற7's
_NY எjவள" �ர7's_NY உ&ளY எ)LF
அSயலாF. இதK* �லl8 ேட1 உ&ள 
இட7'8 க$சைர0 ெகாU= ைவ0க"F. இ1
ேபாYஇடYப0கம"Jப4டைன அt7த"F. 
அதைன c4=cடாம8 வலY ப0கF ம"J
ப4டைனZF அt7த"F. இ1ேபாY *S1
Q4ட ேட1 இ_ Cற7's_NYF எjவள"
�ர7's_NY உ&ளY எ)L கா4ட1ப=F.

ேதைவய8ற ேகா:கைள; த<="க
ேவ$4 ெதா*1Q8 தாமாகேவ இயd*F 
பா$ம4 சFபNதமான பல ெசய8பா=க& உ&
ளன. இ'8 நாF அ.0க. சN'1பY ப=0ைக0 
ேகா= அைமவY தா). அதாவY ைஹப)
அ8லY அ.0ேகா= அ8லY `Sய வைள"
ேகா= அைம0*F bயK`W8 ஈ=ப4டா8
உடேன ேவ$4 அதைன அNத அளcK கான
ப=0ைக0 ேகாடாக மாKSc=F. இY நம0*
வச' எ)றாhF இதைன X0 *வY எOத8ல.
ஏென)றா8 இY ேவ$4 ஏKப=7'ய பா$ட$
ைலனா*F.

தKேபாY பய)ப =7த1ப=F ேவ$4
ெதா*1CகO8 இதK* ஒ_ வk தர1ப4=&
ளY. க$சைர எNத ேகா4.ைன அk0க ேவU
=ேமா அNத ேகா4.) ெதாட0க7'K*0
ெகாU= ெச8ல"F. Q) Format ெமM ெச)L
Borders and Shading எ)ற Qlைவ7 ேத$Nெத
=7Y அ'8 உ&ள None Qlைவ0 EO0 ெசu
'ட"F. இNத Qரoைன ெதாட$NY வராம8
இ_0க ேவU=F எ)றா8 <zzgU
ெமMcK*o ெச8hdக&. அ'8 Auto Correct

Options எ)ற Qlைவ7 ேத$Nெத =dக&. Q)
அ'8 எ)ற AutoFormat As You Type ேடQK*o
ெச8hdக&. Apply as you type எ)ற இட7ைத7
ேத.0 கU= Q. Zdக&. அ'8 Border Lines
எ)ற இட7'K* எ'ேர உ&ள .0 அைடயா
ள7ைத எ=7Y c4= அைன7'K*F ஓேக .0 
ெசuY }=dக&.

ேட03> ?ல ெசய>பா:கC
TAB: ஒ_ வlைசW8 அ=7த ெச8h0*o 

ெச8ல
SHIFT+TAB:  ஒ_ வlைசW8 bNைதய

ெச8h0*o ெச8ல
ALT+HOME: ப=0ைக வlைசW8 உ&ள bத8

ெச8h0*o ெச8ல
ALT+END: ப=0ைக வlைசW8 உ&ள

கைட`ெச8h0*o ெச8ல
ALT+PAGE UP : ெந4= வlைசW8 உ&ள bத8

ெச8 ெச8ல
ALT+PAGE DOWN: ெந4= வlைசW8 உ&ள

கைட` ெச8h0*o ெச8ல
UP ARROW : bNைதய ப=0ைக வlைச ெச8ல
DOWN ARROW: அ=7த ப=0ைக வlைச ெச8ல

D8E &C3"F 0%
இரU= வா0Eயdக@0Eைடேய இரU=
JேபJ இைடெவO அைம1பY எ1ேபாYF
வழ0கமா*F. இதைன ேவ$4 CேராEரா]8
எ1ப. ெச4 ெசuவY என1 பா$0கலாF.

த4டo� இயN 'ரdக& ம4=ேம இ_Nத
கால7'8, த4டo� ெசuவ தைனo ெசா8s0
ெகா=7த பWK` vைல யdகO8, bKL1 
C&O ைவ7Y வா0EயF ஒ)ைற b.0-
ைகW8, இரU= எt7Y இைடெவO c4=
அ=7த வா0 Eய7'ைன7 ெதாடdகo ெசா8
வா$க&. (இNத நா4கO8 இைள ஞ$க& அY
ேபா)ற வைரbைறகைள1 Q)பKLEறா$
களா எ)L ெதlயc8ைல.) '4ட ஆu"
அS0ைககைள த4டo� ெசuைகW8 இதைன0
க4டாயமாக1 Q)பKறo ெசா8வா$க&. சl,
இதைன7 தானாக அைமZFப. எ1ப. ேவ$4 
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CேராEரா]8 அைம1பY என1 பா$0கலாF.
ேவ$4 தானாக இதைன அைம7Y0 ெகா&வ
'8ைல; நாF தா) அைம0க ேவU=F.
1. Tools ெமMcs_NY Options Qlcைன7

ேத$Nெத=0க"F. ேவ$4 Options டயலா0
பா0ைஸ0 கா4=F.

2. இNத பா0x8, Spelling & Grammar ேட1
Qைன7 ேத$Nெத=0க"F.

3. இ^ Settings ப4ட^8 EO0 ெசu'ட"F.
ேவ$4 Grammar Settings டயலா0 பா0ைஸ0
கா4=F.

4. இd* Spaces Required
Between Sentences எ)ற
��cl ப4.யைல7
'ற0க"F. இd*
எ7தைன JேபJ
ேவU=F எ)பதKகான 
அள"க& 1, 2 என0
Eைட0*F.

5. எ7தைன JேபJ என7
ேத$Nெத=7த Q)ன$, 
ஓேக EO0 Grammar
Settings டயலா0 பா0ைஸ
}ட"F. அத) Q)ன$,
ஆ1ஷ) டயலா0
பா0ைஸZF அேத ேபா8
}ட"F.
இ^, இல0கண

தவLகைளo ேசாதைன ெசuைகW8,
வா0Eயdக@0* இைடW8, இரU=
இைடெவO இ8லாம8 அைமZF இடdகO8,
அNத Qைழையo �4.0 கா4=F. இ'8 ைர4
EO0 ெசuY, தானாக Qைழையo சl ெசu'ட
ஆ1ஷ) ெகா=7தா8, இரU= JேபJ
தர1ப=F.

எH;I% அளைவJ
?Kய அள<> Fைற"க

ேவ$.8 பய)ப=7த1ப=F எt7Y
ஒ)S) அளைவ0 *ைற0க பாU4
ெபய$ க4ட7'K*1 ப0க7'8 இ_0*F
பாU4 ைசJ க4ட7'8 அள" எUைண0 
ெகா=0கலாF. எU ெபlய அளc8 இ_Nதா8
எt7') அள"F ெபlதா*F. இதைன
ஒjெவா)றாக உய$7தலாF. அேத ேபால 
அவKைறo `Sயதாக"F மாKறலாF. ஆனா8 
ஓரளcK* ேம8 ]க"F `Sயதாக மாKSனா8
அY 'ைரW8 ெதlயாY.

எt7') அளைவ1 பா'யாக"F ேவ$.8
*ைற0கலாF. எ=7Y0கா4டாக, Arial எt7Y
வைகW8 `ல ெசாKகைள பாuU4 308
ைவ0E�$க&. அNத எt7Y அள" ெகா�சF
*ைறNதா8 ந8லY எ)L எU�E�$க&.
ஆனா8 29 உdக& தைல1Q) இட7'K*o
`Sயதாக இ_0EறY. இNvைலW8 அதைன
29.5 ஆக"F அைம0கலாF. அ1ப.யானா8

இதைன கா8 அள", அதாவY எ4ேடகா8 
என, 8.25, என அைம0கலாமா எ)L ஒ_வ$ 
ேக4கலாF. அY b.யாY. ெகா=7Y1 
பா$7தா8 உdக@0ேக இY ெதlய வ_F.

 <Lேடா 0M;தN+ ேச=;தN+
ேவ$4CேராEராF,cUேடாஒ)ைற1Ql7Y,

ஒேர டா*ெமU4.) இரU= ப*'கO8
ெசய8பட வk
த_EறY. அேத ேபால,
இரU= ப*'கO8
காண1ப=F ேவ$4
ட ா * ெ ம U 4 . ை ன ,
இ_ ேவL c[0கO8
க ா ண ல ா F .
c U ே ட ா c ை ன 1
Ql0க, cUேடா
ெமMc8 Split எ)பைத7
ேத$Nெத=0க"F.

ேவ$4 2007
பய)ப=7Yபவ$க&,
l1ப^8 c[
ே த $N ெ த = 0 க " F .
இ'8 J1O4 எ)ப'8
EO0 ெசuதா8,
cUேடா இரUடாக1 
Q l 0 க 1 ப = F .

அ1ேபாY, ேவ$4 'ைரW8, ப=0ைக0 ேகா=
ஒ)ைற அைம0*F. ம"J ெகாU= இதைன
ேம8, �ழாக நக$7தலாF. ம"J ப4டைன 
எd* c4=c=Eேறாேமா, அேத இட7'8, 
cUேடா Ql0*F ேகா=F அம$NY
ெகா&@F. cUேடாcைன1 Ql7தைத
ர7Y ெசu'ட ேவU=F எ)றா8, எJேக1 
�ைய அt7தலாF. ஆனா8, இதைன ம"J 
ப4டைன, Ql0*F ேகா4.8 ைவ7Yo 
ெசய8ப=7YF b) ேமKெகா&ள ேவU=F.
இ8ைலேய8, �ேழ *S1Q4=&ளப.
ெசய8பட ேவU=F. இதK* இரU= வkக& 
உ&ளன. ஏேதMF ஒ)ைற1 Q)பKறலாF.

cUேடா ெமMcs_NY Remove Split
எ)பதைன7 ேத$Nெத=0க"F. அ=7Y,
Ql0*Fேகா4.8,ம"Jக$சைரைவ7Y,டC&
EO0 ெசu'ட"F. Ql7த cUேடாcைன
ஒ)றாக மாKLைகW8, ெட0J4.8, க$ச$ எNத
cUேடாc8 இ_Nதேதா, அNத cUேடாc)
பUCக&, டா*ெமU4=0*7 தர1ப=F.
எ=7Y0 கா4டாக, ேகா4=0* ேமலாக இ_Nத
ப*' நா$ம8 (Normal) c[chF, �ழாக
இ_Nத ப*' QlU4 ேல அ"4 (Print Layout)
c[chF இ_NY, க$ச$ ேகா4=0*0 �ழாக
இ_Nத ப*'W8 ைவ0க1ப4=, Ql0க1ப4ட
cUேடா ஒ)றாக மாKS அைம0க1ப4டா8,
Eைட0*F cUேடா, QlU4 ேல அ"4
c[c8 இ_0*F. ேகா4=0* ேமலாக
இ_Nதா8, நா$ம8 c[c8 இ_0*F.
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அ ேபாைதய ேநர+ பIய
Zல$ எ0ெஸ8 CேராEரா]8 பz ெசu
ைகW8, தாdக& ஈ=ப=F ப8ேவL ேவைல
கO8, தாdக& ெசலவk0*F கால அளைவ
அSய7 '4ட]=வா$க&. அதKெகன, ேவைல
ெதாடd*F ேபாY அ8லY b.0*F ேபாY,
அ8லY இைடெவOW) ேபாY, அ1ேபா
ைதய ேநர7ைத1 ப'ய c_FCவா$க&.
இவ$க&, ேநர7ைத1 பா$7Y, அதைன ைட1
ெசuY எUட$ த4ட ேவU.ய'8ைல. ெச8
ஒ)ைற7 ேத$Nெத=7Y, Ctrl+: (: ேகால))
எ)ற �கைள அt7 'னா8 ேபாYF. ேகால)
அைம0க �14 � அt7த1பட ேவU=F எ)
பதா8, இதைன Shift+Ctrl+: என"F <றலாF.
இNத �கைள அt7'c4டா8, எ0ெஸ8,
Xdக& ேத$Nெத=7த ெச8s8, `Jட7') 
அ1ேபாைதய ேநர7'ைன அைம0EறY. Xdக&
ெசuய ேவU.யெத8லாF, உடேன எ)ட$
அt7', அதைன ஏKL0 ெகா&வYதா).

ேபPQ பQட%
எ0ெஸ8 20030*1 Q) வNத ெதா*1Q8
பzயாKLF பல_F இதைன அSN'_0க
மா4டா$க&. அ7ெதா*1Q8 தர1ப4._0*F
ேபJ4 ப4ட) வழ0கமான ப4டனாக இ8
லாம8 ேமhF `ல வச'க& ெகாUடதாக
இ_1பைத0 காணலாF. அ' h&ள `Sய
அFC0 *SWைன அt7'னா8 எ0ெஸ8 உd
க@0காக ேமhF `ல ேவைலகைள ேமK
ெகா&ள தயாராக இ_1பதைன0 காணலாF.
இ'8 ேபJ4 Jெபஷ8 ப4ட) ஒ)LF
இ_0*F. அதைன அt7'னா8 ேபJ4ெசu
வ'8 ேமhF `ல <=த8 வச'கைள7 த_F
Ql"க& காண1படலாF.
எனேவ Xdக& ேத$Nெத=7த ெச8s8 இ_NY
பா$bலா ேவU=மா, ேவ8[ ேவU=மா,
ெச8 ேட4டா ம4=F ேவU=மா, ெச8 பா$-
ம4ேடா= கா1Q ெசuய1பட ேவU =மா,
[^ேகா4 ெட0J4.8 ெட0J4 அைம0
க1பட ேவU=மா என1 பல Ql"க& இd*

உdக& ேதைவ0*7 தர1ப4 ._0*F. உdக&
ேதைவ0ேகKற Qlைவ7 ேத$Nெத=7Y இய0
க"F.

ஒ="&" 0MLQ
0M<STட% ேசU ெசVIட

எ0ெஸ8 CேராEரா]8 டயலா0 பா0xைன1
பய)ப=7YைகW8, Xdக& டயலா0 பா0x8
காUபதைன ெச4 ெசuY அைம0கலாF. 
இ'8 ஒ)L, Xdக& பா$0*F எ0ெஸ8 ஒ$0-
C0E) Qlc[ கா4`Wைன டயலா0 பா0x)
இட Y ப0கF கா4=Fப. அைம0கலாF. Views
gsைன அ=7 Y&ள �� ேநா0Eய அFC0
*SW8 EO0 ெசuY, Eைட0*F ப4 .யs8
Preview எ)பதைன7 ேத$Nெத=0க"F.

இNத Open டயலா0 பா0J 'ற0க1ப=
ைகW8, `ல ஒ$0 C0*க@0* Qlc[ என1
ப=F b) ேதாKற0 கா4` தர1படc8ைல
எ)பைத உண$N'_1�$க&. அைன7Y
ஒ$0C0*க@0*F Qlc[ கா4` இ_0க
ேவU=F என b." ெசuதா8, �ேழ தNY&
ளப. ெச4 ெசu'ட"F.

1. Office ப4ட) EO0 ெசu'ட"F. ெதாட$NY
Prepare மKLF Properties EO0 ெசu'ட"F.
எ0ெஸ8, உdக@ைடய ஒ$0 ¨4 ேமலாக,
�_0காமாக properties கா4=F.

2. அ=7Y Document Properties ஐ அ=7Y&ள
அFC0 *SW) ©Y EO0 ெசu'ட"F.
இd* Advanced Properties எ)பைத7 ேத$N
ெத=0க"F. எ0ெஸ8 இ1ேபாY Properties 
டயலா0 பா0ைஸ7 'ற0*F. 

3. இd* Summary ேட1 ேத$Nெத=0க1ப4.
_1பதைன உL' ெசu'ட"F.

4. இNத டயலா0 பா0x) �ழாக உ&ள Save
Thumbnails for All Excel Documents எ)பைத7
ேத$Nெத=0க"F.

5. அ=7Y Properties டயலா0 பா0ைஸ }ட
ஓேக EO0 ெசu '=ேவாF.

6. இ1ேபாY ஒ$0C0Eைன ேசj ெசu 'ட"F.
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நாF 'னNேதாLF இைணய7'8 அ'க
ேநரF ெசலc=EேறாF. அY ெப$சன8

கF1[4டராகேவா அ8லY ெமாைப8 சாத-
னமாகேவா இ_0கலாF. தகவைல7 ேத.1
ெபற இவKைற1 பய)ப=7' இைணய7'8
உலா வ_EேறாF. இ'8 தகவ8 ேத.1 ெபற 
பலl) c_1பமாக இ_1பY <*& ேதட8 
சாதனேம. இNத ேதட8கO8, பல நFbைடய
த^1ப4ட c_1ப ேதட8க& voசயF இ_0-
கலாF. இNத ேதட8கைள மKறவ$க& அSய0 
<டாY என c_1ப1ப=ேவாF. ஆனா8,
இைவ நF கF1[4டl8, ெமாைப8 சாதனd
கO8 இய0க1ப=F <*& ச$o இ�`^8 ப'
ய1ப4=, அதைன1 பய)ப=7YF மKறவ$க&
பா$0க0 Eைட0*F. இைவ த^1ப4ட நபl)
ேதட8க& எ)றா8, இைவ கா4ட1பட0
<டாேத. இவKைற ச$o இ�`^s_NY X0
க1ப=F வkகைள நாF ெதlNY ெகாUடா8,
voசயF vFம'யாக இ_1ேபாF. அவKைற
இd* காணலாF.

bதs8, உdக& <*& அ0க"U4 வkேய 
உ4ெச8ல"F. Q)ன$ <*& ªJடl ப0கF 
(https://history.google.com/history/) ெச8ல"F.
Xdக& ஏKகனேவ உdக& அ0க"U4.8 லா0
இ) ெசu'_NதாhF, ©U=F பாJேவ$4
த_மாL ேக4=0 ெகா&ள1ப=«$க&.

உdக& <*& ேதட8கO) ”ªJடl”
ப0கF கா4ட1ப=F. இNத1 ப0க7'8 ேமலாக 
உdக& ேதட8 வைகக& (trends) கா4ட1ப=F.
இதK*0 �ழாக, ஒ_ ெச0 பா0J மKLF
“Remove items” ப4ட) ஒ)LF தர1ப=F.
இதK*0 �ழாக, உdக& ேதட8கO) வைகக& 
ப4.யsட1ப=F. அைன7Y ேதட8 *S1C
கைளZF X0க ேவU=F எ^8, ெச0 பா0J
ேத$Nெத=7Y, “Remove items” எ)ற ப4ட^8
EO0 ெசu'ட"F. உட) எ7தைன ப'"0
*S1Cகைள Xdக& X0EZ&|$க& எ)L ஒ_
ெசu' கா4ட1ப=F. 

இd* ஒ)ைற vைனc8 ெகா&ள
ேவU=F. இNத1 ப0க7'8, Xdக& ேமK
ெகாUட அைன7Y ேதட8 ப'"க@F கா4ட1
ப=வ'8ைல. Xdக& X0Eய Q)ன$, அd*
உdகO) இ)MF `ல ேதட8 ப'"கைள1
பா$0கலாF. இவKைறZF X0க ேவU=F என
எUzனா8, ©U=F ெச0 பா0ைஸ7 ேத$N
ெத=7Y, “Remove items” எ)ற ப4ட^8 EO0
ெசu'ட"F. அ1ேபாY கா4ட1ப=F ப'"க
@0* b)னா8 ேமKெகாUட ேதட8 ப'"
கைள0 கU= X0க ேவU=F என எUzனா8,
“Older” எ)MF ப4ட^8 EO0 ெசu'ட"F.
இNத ப4ட), அNத1 ப0க7'8 கா4ட1ப=F
ப4.யh0* ேமலாக, வலY ப0க7'8 காண1

=26 ேதட@ பABயைல C$2) வDக6
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ப=F. இேத ேபால இ)ெனா_ ப4ட) ப4.ய
h0*0 �ழாக"F கா4ட1ப=F.

உdக& ேதட8 *S1Cக& ]க அ'கமாக
இ_Nதா8, இ1ப. ஒjெவா_ ப0கமாக0
கUடSNY X0*வY சKL க.னமாக7தா)
இ_0*F. பல ப'"0 *S1Cகைள ஒேர
ேநர7'8 X0க ேவU=F என எUzனா8,
“History” ப0க7'8 ேமலாக வலY }ைலW8
உ&ள Eய$ ப4டைன0 EO0 ெசu 'ட"F.
அd* Eைட0*F ��cl ெமMc8 “Remove
Items” எ)பதைன7 ேத$Nெத=0க"F. இ1
ேபாY Eைட0*F “Remove Items” எ)ற டயலா0
பா0x8, “Remove items from” எ)ற ப4.
யs8 ஏேதMF ஓ$ ஆ1ஷைன7 ேத$Nெத=0
க"F. உdக& ேதட8க& அைன7ைதZF X0க
ேவU=F என எUzனா8, “the beginning of
time” எ)பதைன7 ேத$Nெத=7Y “Remove” எ)
பதைன0 EO0 ெசu'ட"F.

இ^ உdக& ேதட8க& *S7த ப'"க&
எY"F இ_0காY. இNத ேவைலைய ேமK
ெகாUட Q)ன$, நF ேதட8கைள, <*& Q)
ெதாட$NY கUகாz1ப தனா8 தாேன இNத 
ப'"க& ேமKெகா&ள1ப=E)றன. ஏ),
நFைம1 Q) ெதாட$வ 's_NY <*& ேதட8
சாதன7ைத vL7த0 <டாY என நாF எU
ணலாF. அதK*F வk உ&ளY. ேத=வைத1
ப'" ெசuவைத bதs8 தKகா sகமாக vL7
தலாF. “History” 'ைர1 ப0க7'8, ேம8 வலY
ப0க7'8 உ&ள Eய$ ஐகாைன EO0 ெசu '
ட"F. அd* Eைட0*F �� cl ப4.யs8,
“Settings” எ)பைத7 ேத$Nெத=0க"F. இd*
“Account history” ப0கF Eைட0*F. இ'8
“Pause” எ)ற ப4ட^8 EO0 ெசu'ட"F.

இ1ேபாY ஒ_ டயலா0 பா0J கா4ட1
ப=F. Xdக& உL'யாக உdக& ேதட8க&
ப'" ெசuய1பட0 <டாY என b." ெசu
E�$களா? எ)L ேக4க1ப=F. உdக&
ேதட8கைள <*& ெதlNY ப'" ெசuவ'8
உ&ள ந)ைமகைள1 ப4.யs=F. அjவாL
அSய1பட0 <டாY எ)றா8, ெமா7தமாக7
தைட ெசu'டாம8, அ1ப.1ப4ட ேதட8
கO) ேபாY, மKறவ$ அSயாத வைக வk-
யான Incognito mode vைலைய7 ேத$Nெத=0கo
ெசா8s அS"L7YF.

இதK*1 Q)MF Xdக& ேதடைல1 ப'" 
ெசuவதைன vL7தo ெசu 'ட ேவU=F என
b." எ=7தா8, இNத டயலா0 பா0x8, 
“Pause” எ)ப'8 EO0 ெசu'ட"F. உட),
Xdக& “Account history” ப0க7'K* எ=7Yo
ெச8ல1ப=«$க&. “Pause” ப4ட), “Turn on”
எ)ற ப4டனாக மாSc=F. மாSய இNத ப4
ட^8 EO0 ெசuதா8, ©U=F ஒ_ டயலா0
பா0J கா4ட1ப4=, அ'8 உdக& ேதட8-
கைள1 ப'" ெசu 'ட c_1பமா எ)L ேக4-
க1ப=F.

<*& ச$o ேதட8கைள1 Q) ெதாட$
வதைன vL7YவYட), ªJடlைய
ேசj ெசuவ's_NY, *0�J மKLF நF
த^ நப$ தகவ8கைள1 ப'" ெசuவ தைன
vL7தலாF. ஆU4ராu4 சாத னdகO8, 
ªJடl, ேக\ ெமமl, *0�J ேபா)ற
வKைற X0Eட"F வkக& உ&ளன. ஆ1Q&
சாதனdகO8 இயd*F சபாl Qர"சl8 உ&ள
இவKைற X0க"F இேத ேபா)L வkக& 
உ&ளன. ேபJC0 ச$o ªJட lையZF
X0கலாF.



16-2-201512

ஆU= ேதாLF, JெபW) நா4.8 உ&ள
பா$`ேலானா நகl8, ப)னா4டளcலான

ெமாைப8 க_7தரd* மKLF கUகா4` நைட
ெபLF. இNத ஆU=F வ_F மா$o 2 bத8
5 வைர இY நைடெபற உ&ளY. உலெகd*F
இ_NY ெமாைப8 ேபா) தயாl1பாள$க&, 
ேசைவ வழd*பவ$க& என1 பல$ இ'8
கலNY ெகா&வா$க&.

ெமாைப8 ெதாைல ெதாட$C, தKேபாY ப)
bக0 ேகாணdகO8 பரc வ_ EறY. உடs8
அzNY ெதாைல ெதாட$C ஏKப=7YF
க_cக&, கா$ மKLF Qற வாகனdகைள
நF «= மKLF அhவலக7Yட) ெதாட$C
ப=7YF சாதனdக& என ெமாைப8 .�4ட8
சாதனdகO) clவா0கF பரவலாக ஏKப4=
வ_EறY. இNத க_7தரdE8 கலNY ெகா&@F
ெமாைப8 சாதனdகைள7 தயாl1பவ$
க&, அவKைற இய0க அ1Oேகஷ)கைள,
ஆ1பேர4.d`Jடdகைளஉ_வா0*பவ$க&
என1 பல_F இைணNY, வ_F ஆU =கO8,
இதKகான ெதாk8 4பF எjவ ைகW8 வளர 
இ_0EKY எ)பதைன7 �$மா^1பா$க&.

இNத ெமாைப8 உலக0 க_7தரdE8,
த) ப7'l0ைகயாள$ சN'1QKகான
அைழ1Qதைழ, ைம0ேராசா14 vLவனF
அM1QZ&ளY.

மா$o 2 அ)L நைடெபற இ_0*F இNத
vக�o`W8, ைம0ேராசா14 C' யதாக எ)ன
தர1ேபாEறY எ)L எNத தகவhF இ8ைல.
”வா_dக&, இNத பயண7'K*” எ)L அைழ7-
Y&ளY. இNத சN'1Q8, ெமாைப8 ேபா)
க@0கான cUேடாJ 10 ெதா*1C *S7Y
தகவ8க&, அSbக0 கா4`க& Eைட0கலாF.

C'ய, ெபlய அள cலான ெமாைப8
Jமா$4 ேபா)க& எதைனZF ைம0ே ராசா14
கUகா4`0*0 ெகாU= வராY எ)ேற அைன
வ_F எ'$பா$0E)றன$. 

ம7'ய மKLF அ=7த vைலW8 பய)ப
=7த1ப=F Jமா$4 ேபா)க& அS bகமா
கலாF. அNத வைகW8 ®]யா 1330 மKLF 
®]யா 1335 எ)ற இ_ ெமாைப8 ேபா)க& 
அSbகமாகலாF. இைவ 5 அd*ல 'ைரZட)
8.7 எF.Q. 'ற) ெகாUட Q[$ c[ ேகமரா
ெகாU= வ.வைம0க1ப4=&ளன.

ைம$ேராசா:A
அைழ$Nற<
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]UேடாJ ஆ1பேர4.d `JடF ெவO
T=கO8, கடNத })L ெதா*1Cகைள

ெவOW=ைகW8, ைம0ேராசா14, அவKS)
ேசாதைன ெதா*1Cகைள, அத) ெடவல1
ப$க@0* ம4=])S, க$ேவா$க@0*F
வழdE, அவ$கO) Q)¯4டdகைள1
ெபKL வ_வைத வா.0ைக யாக0 ெகாU
=&ளY. அNத வைகW8, cUேடாJ 10 
க$ேவா$ ெவOT4= ேசாதைன7 ெதா*1
Qைன, 20 ல4ச7'K*F ேமலானவ$க&
தKேபாY ேசாதைன ெசuY வ_வதாக அS
c0க1ப4=&ளY. “�4டா ெடJ.d” என
அைழ0க1ப=F, இNத ேசாதைன7 ெதா*1C
ஆuc8, அ'க ப4ச க$ேவா$கைள0 ெகாU
டவ$க@0கான ப4.யs8, இY இரUடாவY
இட7ைத1 Q.7Y&ளY.

ைம0ேராசா14 cUேடாJ வரலாKS8,
]க அ'கமானவ$களா8, ஒேர ேநர7'8 பய)
ப=7த1ப4= வ_F cUேடாJ 7 ஆ1ப
ேர4.d `Jட7'ைன உ_வா0*ைகW8,
அத) ேசாதைன7 ெதா*1Qைன, bத8 bத
லாக க$ேவா_0* வழdE, Q) ̄ 4டF 
ெபLF b.cைன எ=7தY. இY ைம0
ேராசா14 vLவன7'K* ]க1 பயM&ள Q)
¯4டdகைள வழdEயY. ஏற7தாழ 20000*F
ேமKப4ட Qைழ0 *ST=கைள க$ேவா$க&
எ=7Y0 <Sனா$க&. அைவ அைன7YF சl
ெசuய1ப4ேட, இL'7 ெதா*1C ெவOயா
னY. அ1ேபாY அதைன ேசாதைன0* உ&

ளா0Eய க$ேவா$கO) எU z0ைக 80
ல4சF. ெம)ெபா_& உ_வா0க வரலாKS8
இY ஒ_ ெபlய Cர4 ̀ கரமான நடவ.0ைக
என அைனவ_F பாரா4 .னா$க&.

தKேபாY cUேடாJ 8.1 ெதா*1QK*1
Q) வN'_0*F, cUேடாJ 10 ேசாதைன7
ெதா*1CF அேத ேபா)ற ஒ_ Q)னzைய1 
ெபKL&ளY. Windows 10 build 9926 ேசாதைன7
ெதா*1Qைன, 20 ல4சF ேப_0* ேமலாகo 
ேசாதைன ெசuY வ_E)றன$. இNத வைகW8 
இY இரUடா வY இட7ைத1 ெபKL&ளY.  
ஜனவl 218, ைம0ே ராசா14 ேமKெ காUட 
ப7'l0ைகயாள$ சN'1Q8, 17 ல4சF
ேப$ ேசாதைன ெசuதா$க& எ)L அS c0க1
ப4டY.

அY இ1ேபாY 20 ல4ச7'ைன7 தாU.Z&
ளY. `ல நா4கO8, ஒேர நாO8 இைணNத வ$
கO) எUz0ைக 50 ஆWர7ைத7 தாU .ய
தாக அSc0க1ப4=&ளY. இY cUேடாJ
10 `Jட7') ©Y, ம0க @0*&ள ஆ$வ7-
'ைன0 கா4 =வதாக அைமNY&ளY. இY
ெதாட_F ப4ச7'8, cUேடாJ 7 `J
ட7') ேசாதைன7 ெதா*1QK*0 Eைட7த 
வரேவKQைன இY"F எ4=F எ)L எ'$-
பா$0க1ப=EறY.

cUேடாJ 10 இய0க bைற ைமைய எ1ப
.யாவY, ம0க& அைனவ_F c_FCF `றNத
`Jடமாக0 ெகாU= வர ைம0ேராசா14
ேமKெகா&@F bயK`கO8 இY"F ஒ)L.

20 லAச[E'2)
ேமலான

LகGேவாGக6
ேசாதைன
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N'யா"டனான த) ஓராU= வ$7தக
உறcைன0 ெகாUடா=F வைகW8,
த) ேமா4ேடா இ (Moto E ) Jமா$4

ேபா^) cைலைய �.5,999 ஆக0 *ைற7
Y&ளY ேமா4டாேராலா vLவனF. ெச)ற 
ேம மாதF இNத Jமா$4 ேபா) �. 6,999
அ'க ப4ச cைலW4= அSbக1ப=7த1
ப4டY வாசக$க@0* vைனc_0கலாF.
அUைமW8, 1O1 கா$4 வkயாக 30 ல4சF
Jமா$4 ேபா)கைள cKபைன ெசuதைத,
ேமா4டாேராலா மE�o`Zட) அSc7
'_NதY. C'ய ேபா)கைள வாd*F
ேபாY பைழய ேபா)கைள வாdE0 
ெகா&@F பழ0க7'ைனZF இ)MF
ேமா4டாேராலா ெகாU=&ளY. இNத '4
ட7') �� ேமா4ேடா � (Moto G (2nd
Gen)) ேபாM0* அ'க ப4ச மாக �.4,000
வழdக1ப=EறY. ேமா4ேடா (Moto (2nd
Gen)) ேபாM0* �.6,000 வைர வழdக1-
ப=EறY.

ேமhF ேமா4ேடா எ0J (Moto X
(2nd Gen) Jமா$4 ேபா) வாd*ேவா
_0*, �. 8,990 ம'1C&ள ேமா4ேடா
ெட0 C@g7 J�0க$ ஒ)L இல வசமாக
வழdக1ப=EறY. ெச)ற மாதF ேமா4ேடா
360 மாட8 ேபா) வாd*ேவா_0*, Motorola
HK110 C@g7 ெஹ4ெச4 ஒ)L இலவசமாக
வழdக1ப4டY. இ1ேபாYF <ட, ெந0சJ

6 ேபா) வாd*ேவா_0*, பைழய Jமா$4
ேபாைன மாKS0 ெகா&ேவா_0* �.10,000
வைர cைலW8 த&@ப. ெசu'=F '4டF

நைடbைறW8 உ&
ளY. இY voசய
மாக, வா.0ைக
யாள$க@0*

அ'க லாபF
த _ F
' 4 ட F

தா).

ேமாAடாேராலா
வழ12) ச4ைகக6

இ
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சாFசd vLவனF த) Jமா$4ேபா) வl-
ைசW8 கால0x ேஜ1 எ)ற ேபாைன 

cKபைன0* இN'யாc8 அSbக1ப=7'
Z&ளY. இ'8 4.3 அd*ல அளcலான WVGA
.JQேள ெகாUட 'ைர உ&ளY. இத) gய8
ேகா$ 1ராசச$ 1.2 Eகா ெஹ$4J ேவக7'8 
இயd*EறY. ஆU4ராu4 4.4 E4ேக4 ஆ1
பேர4.d `JடF தர1ப4=&ளY. இY தK
ேபாY அேமஸா) டா4 இ) வ$7தக இைணய
தள7'8 ம4=F Eைட0EறY.

ஏ$ெச8 மKLF lைலய)J வா.0ைக யா
ள$க@0* �. 2,000 ம'1Qலான சhைகக&
வழdக1ப=E)றன. மாதNேதாLF 500 எF.Q.
அளcலான 2�/3� ேட4டாcைன ெதாட$NY
6 மாதF பய)ப=7'0 ெகா&ளலாF. ேமhF
பல தளdகOs_NY இலவசமாக ைப8கைள
J4²]d ெசuY ெகா&ளலாF.

இMத ேபா^/ Zற!பQச`கI:
4.3 அd*ல அளcலான, 800 x 480 Q0ெஸ8

'ற) ெகாUட 'ைர.

1.2 Eகா ெஹ$4J ேவக7'8 
இயd*F gய8 ேகா$ 1ராசச$ 512 எF.
Q. ராF ெமமl, 4 �.Q. Jேடாேர´
ெமமl, 64 �.Q. வைர அ'க1ப=7YF
'ற)ஆU4ராu4 4.4 E4ேக4 ஆ1ப-
ேர4.d `JடF ஆ4ேடா ேபாகJ வச'
Zட), எ8.இ... 1ளா\ வச'ZF ெகாUட
5 எF.Q. 'ற) ெகாUட ேகமரா ஆ$...எJ.
வச'Zட) <.ய எ1.எF. ேர.ேயா மKLF
3.5 ]© ஆ.ேயா ஜா0.

ெந4ெவா$0 இைண1 QK* 3�, ைவQ,
C@g7 4. மKLF �.Q.எJ. ஆEய ெதாk8 
4பdக& 1850 mAh 'ற) ெகாUட
s7'யF அய) ேப4டl.

க_1C, ெவ&ைள மKLF ஊதா வUணd-
கO8 இY வ.வைம0க1ப4= cKபைன0*
வNY&ளY.

தKேபாY அேமஸா) டா4 இ) (Amazon.in.)
தள7'8 �.7,190 cைலW4= cKபைன0*
உ&ளY.

சா)ச1 ேகல$_ ேஜ 1 
இU E யாa@ அb cக)
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ைம0ேராசா14 vLவன7') ®]யா 435 
gய8 `F Jமா$4 ேபா), தKேபாY 

ேநா0Eயா cKபைன0 <டdக& வkயாக 
�.5,999 என cைலWட1ப4= cKபைன 
ெசuய1ப=EறY. அைனவ_F வாd*F 
வைகW8 ப4ெஜ4 cைலW8 Eைட0*F 
®]யா இரU= `F Jமா$4 ேபா) 
இYவாக7தா) இ_0*F. 

இNத Jமா$4 ேபா^8 4 அd*ல 
அளcலான 'ைர WVGA .JQேளZட), 800 
x 480  Q0ெஸ8 'றMட) தர1ப4=&ளY. 
இ'8 Jநா1 4ேரக) gய8 ேகா$ `1 1.2 
Eகா ெஹ$4J ேவக7'8 இயd*EறY. 
இத) ஆ1பேர4.d `JடF cUேடாJ 
8.1. 1ளா\ இ8லாத 2 ெமகா Q0ெஸ8 
ேகமரா Q)Cறமாக"F, c.�.ஏ. ேகமரா 
b)Cறமாக"F தர1ப4=&ளY. இத) ராF 

ெமமl 1 �.Q. Jேடாேர´ ெமமl 8 �.Q. 
இதைன 128 �.Q. வைர ைம0ேரா எJ... 
கா$4 ெகாU= அ'க1ப=7தலாF. இரU= 
`Fகைள இ'8 இய0கலாF. இத) த.ம) 
11.7 ]©. எைட 134.1 EராF. 3.5 ]© ஆ.ேயா 
ஜா0 மKLF எ1.எF. ேர.ேயா உ&ளன. 
ெந4ெவா$0 இைண1QK* 3�, ைவ Q, 
C@g7 4.0 மKLF �.Q.எJ. தர1ப4=&ளன. 
இத) ேப4டl 'ற) 1560 mAh .  ந8ல ெவO$ 
பoைச, இள�`க1C, ெவ&ைள மKLF க_1C 
வUணdகO8 வ.வைம0க1ப4=&ளன.  
இN'யாc8 இத) cைல �.5,999. தKேபாY 
க_1C மKLF ெவ&ைள வUணdகO8 
ம4=F Eைட0E)றன.  இNத ேபாMட) 
அSc0க1ப4ட ®]யா 532 gய8 `F 
ேபாMF ேநா0Eயா cKபைன ைமயdகO8 
Eைட0EறY.

ைம$ேராசா:A 
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)ற .சFப _ட) b.Nத காலாU.8, 
இN ' யாc) Jமா$4 ேபா) cKபைனo 

சNைதW8, ைம0ே ராேம0J vL வனF, சாFசd 
vL வ ன7 'ைன1 Q) M0*7 த&O bத8 
இட7ைத1 ெபKற தாக b)C தகவ8 ெவO-
யா னY. அY தவ றான கz1C எ)LF, தன0-
*7தா) இ)MF bத sடF உ&ளY எ)LF, 
சாFசd அS c7 Y&ளY. 

2014 ஆF ஆU.) நா)கா வY காலாU.8 
ெமா7த ெமாைப8 ேபா) cKபைனo சNைதW8 
16.1 சத «த இட7ைதZF, Jமா$4 ேபா) cKப-
ைனW8 27.4 சத «த இட7ைதZF சாFசd ெகாU-
. _NதY. இத) }லF ெதாட$NY இNத1 Ql "-
கO8 bத8 இட7ைத சாFசd ெகாU =&ளY. 
க"U4ட$ பாuU4 ெட0னா ல� மா$0க4 
lச$o �ேரா எ)MF ஆu" அைம1C இNத தக-
வ8கைள7 தN Y&ளY.

ைம0ே ராேம0J vL வனF, ெமாைப8 
ேபா) cKப ைன WhF, Jமா$4 ேபா) cKப-
ைன WhF, சாFசd vL வ ன7ைத ஒ4., இரU-
டா வY இடF ெபK L&ளY. இY bைறேய 
14.4% மKLF 19.5% ஆக இ_NதY. 

இNத கால க4ட7'8, Jமா$4ேபா) cK-
பைன ஏற7தாழ 2 ேகா.ேய 20 ல4ச மாக இ_N-
தY. ெமா7த ஆU=0 கண0E8, 8 ேகா. Jமா$4 
ேபா)க& cKபைன ெசuய1ப4டன. இY 
ெமா7த ெமாைப8 ேபா) cKபைனo சNைதW8 
32%ஆ*F. bத) bத லாக, இUெட0J vL-
வனF, bத8 ஐNY vL வ னdகO8 ஒ)றாக 
இடF ெபK L&ளY. நா)கா வY காலாU.8, 
இN v L வனF })றா வY இட7ைத1 Q.7தY. 
இத) �.6,000 0*F *ைற வான cைல W ட1-
ப4ட Jமா$4 ேபா)க&, இUெட0J vL வ-
ன7ைத1 ெபKL7 தN Y&ளன.

என$2[ தா. cத@ ேர1$ - சா)ச1 அb a:#
ெச
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]aேடாf 10 ஆ ப ேர$>; Pfட+ 8L\த வாச-
க'க@K சBேத க;கைள Jக அழ காக, அைன வ-
V78+ பயKபE+ வைக[< ெதா8\ெத E\C, 
அதXகான பA<க ைளr+ ச6 யாக வழ; H r= s'க=. 
இBத ேக=U பA<க=, ந<ல ெதாV பாட7 க$ Eைர 
ேபால அைமB C=ளC. `t ைம யான Uaேடாf 10 
நம787 Hைட7 8+ே பாC, 9cசய+ இBத ேக=U 
பA<க= பய னா ள'க u78  பயKபE+.

ேபரா. எQ. ராம P ghண/, மjைர.

k;க= வழ; H r=ள Uaேடாf 10 பA<க=, 
பல சBேத க;கைள\ v' ப தாக அைமB C=ளC. 
எK நaப'க= பல', நாK ெசாKன ேபாC ேக$-
காம<, உ;க@K ேக=U பA< ப8 Aைய  ப>\த 
OKன', ைத6 ய மாக Uaேடாf 10 ேசாதைன\ 
ெதா8  Oைன\ தர U ற7க+ ெசnC பயKப E\A  
பா'7க\ ெதாட; H U$டன'. 

டாKடL எQ. லhமண/, 3jsேச$.

vcச யமாn இைணய+ எKபC, ந+ வாyUK 
O67க ̀ > யாத ஓ' அ;க மாக, எதX8+, எBத ெசய-
T78+, ஓ' அ> ப ைடைய வழ;8+ கV U யாக 
மா:+. எ67 fJ\ ெசா<வC எA'கால உaைம.

கா. அ/3s ெசUவ/, Ngxத`கU.

ெஹட' F$ட6< ேதA அைம7க ேவa> நாK 
அD  Oய ேக= U78, Jக\ ெத@ வாக  பA< 
அ@\த ைம78 நKL. இBத ெத@Y ேவ: எBத 
{|T+ > ஸாக7 Hைட7க U<ைல. நKL. நKL.

எ/.கz தம ஈ:வர/, ேகாய |x}L.

இைணய வ'\தக\ Cைற ம$ E JKL, இைணய+ 
மX:+ க+  2$ட' இய7க+ சா'Bத அைன\C O6-
Y க @T+ இ~ ேவைல வாn  Fக= அA க 678+. 

ேமT+ fமா'$ ேபாKக= சா'Bத UXபைன, பtC 
Z7 8த< ஆH ய வX LT+ ெசாBத மாக இைள ஞ'க= 
ெதாl< ெதாட;கலா+. ெப6ய 9: வ ன;கேள 
`KவBC, ெமாைப< ேபாK பtC பா'7க இைள-
ஞ'க u78  ப[XP அ@\C, ச'�f ைமய;கைள 
அைம7க உத வலா+.

எ/. ெத~ேவM Nர/, ெச/ைன.

ஆ$ ஆK ெதா8  F கைள `தK `த|< அL ̀ -
க ப E\ A யேத பய'பா7f Oர Yச' தாK. நாK 
இ ே பாC 8ேரா+ Oர Yச' பயKப E\A வBதாT+, 
`தK `த|< இBத ஆ$ ஆK ெதா8  Fக= வB-
த ேபாC அைவ தBத பயKகைள 9ைனY பE\A  
பா'7 HேறK. அைவ தBத ெசய<பா$ E7கான 
எ@ைம இKD+ 9ைனU< உ=ளன. எனேவ, 
ேகா>7 கண7H< இைவ தர U ற7க+ ெசnய ப$-
டA< ஆcச'யேம இ<ைல.

எ/. சM Nரா ெஜயரா�, ேம8�L அைண.

வா$f P+ FC ைம யான அD ப வ\ Aைன\ தV+ 
எK: எA'பா'7 HேறK. பல நாE க@< _X:  
பயண+ ெசnப வ'க u78, இC 9cசய+ பயK-
பE+.  “கa E O >  F க@K தாn, ம7க@K ேதைவ-
கேள” எKற �X: உaைம யா வைத இBத 9கy-
Yக= கா$ E HKறன.

எ:. �தா கர/, Ng ெநUேவ�.

‘‘:மா'$ ேபாK ேகம ராU< ேபா$ேடா எE -
பC” 8L\த க$ E ைர[<, இC வைர பலV+ 
பயKப E\A வBத வl க u78 மாறாக உ=ளேத 
என ஆcச 6 ய ம ைடBேதK. ஆனா<, க$ E ைர[< 
8L  O ட ப$டைவ உaைமேய என உண'BC 
ெகாaேடK.

எ/. Zவ!   ர காசQ, ேம�L.

ெபGசன@ெபGசன@
7ேர$7ேர$
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எK க+  2$ட6< Uaேடாf Ufடா பயK
 ப E\ C HேறK. A� ெரன இA< உ=ள f�7க'க= 
ெசய<ப E வ C  9K : U$டC. அவXLK  ரா -
ப'$�f பா'\த ேபாC, அைவ ந<ல 9ைல[<
உ=ளன எK: கா$ E H றC. இV  OD+, எKன 
`யX P\C+, ச\த+ f�7க 6 | VBC வரேவ 
இ<ைல. எ;8 Oரcைன எK: வl கா$ட 
`> rமா?

எ/. ZதQபரQ, மjைர.
ப'8: J�0க$க& ெசய8 இழNY ேபான-

தK*1 பல கார ணdக& 
இ _ 0 க ல ா F . 
அவKைற ஒj-
ெ வ ா) ற ா க 1 
பா$7Y, Qரo-
ைனW) ைமய7-
'K*o ெச)L 
�$ைவ1 பா$0-
கலாF. bதs8 

எ) `Nத ைன0* வ_F 
காரணF J�0க$க& ெக4=1 

ேபாW _0கலாF. எனேவ, இ)ெ னா_ ெச4 
J�0க$கைள கF1 [4ட _ட) இைண7Y1 
பா$0க"F. அைவ ெசய8ப4டா8, உdக& 
J�0க$கO8 தா) Qரoைன எ)றா E றY. 
அவKைற மாKற"F. 

இ)ெ னா_ வk யாக, உdக& J�0க$கைள 
மKெ றா_ கF1 [4டl8 இைண7Y1 பா$0-
க"F. ெசய8ப4டா8, J�0க$கO8 Qரoைன 
இ8ைல. கF1 [4டl8 தா) Qரoைன எ)றா-
E றY.

உdக& கF1 [4டl8 J�0க$க& உ&ளாக 
இைண0க1ப4 . _Nதா8, மKற இைண1 C-
கைள X0 E c4=, J�0க$கைளo ேசாதைன 
ெசu ' ட"F. இ1ே பாY உ&ளாக அைமNத 

J�0க$க& ெசய8ப ட c8ைல எ)றா8, 
உdக& கF1 [4டl8 உ&ள ச"U4 கா$.8 
தா) Qரoைன உ&ளY. உdக& J�0க$க&, 
Z.எJ.Q. ேபா$4.8 இைண7Y1 பய)ப-
=7த0 <. ய ன வாக இ_Nதா8, அவKைற 
cல0E, இ)ெ னா_ Z.எJ.Q. ேபா$4.8 
இைண7Y1 பய)ப =7த"F. C'ய Z.எJ.
Q. ேபா$4.8 இைண7த "ட), J�0க$க& 
ெசய8ப4டா8, உdக& கF1 [4டl) அNத0 
*S1 Q4ட Z.எJ.Q. ேபா$4 சl W8ைல 
எ)றா E றY. அதைன0 *S1 Q4= ைவ7Y0 
ெகாU=, இைண1பாக1 பய)ப =7த 
ேவUடாF. 

உdக @ ைடய .ைவJ ேமேனஜ$, 1ரா1-
ப$4�J பா$0 *Fே பாY, இைண0க1ப=F 
சாத னdக& சl யாக உ&ளன எ)L ெமேச´ 
ெகா=7தா8, அY J�0க$கைள1 பK S யY 
அ8ல; அதKகான 4ைரவ$ Cேரா E ராFக& 
ெக4=1 ேபாகாம8, சl யாக உ&ளன எ)L 
ெபா_&.

ேக=U: எK D ைடய க+  2$ட6< எK இைணய\ 
ேதடைல7 கaகா �78+ $ேர7க'க=, Oர Y ச6K 
Oரcைன7 8 6ய 8L � Eக=, ேபfF7, �8= 
ேபாKற இைணய தள;க= எK க+  2$ட6< 
பABC ைவ\ A$ட கaகா � F Fேரா H ரா+க=, 
Uள+பர ெந$ெவா'7 தள;க= அைம\ C=ள OK 
ெதாட'BC வV+ Fேரா H ரா+க= மX:+ இைத  
ேபாKற வXைற ஒேர H@7H< அLBC ெகா=ள 
`> rமா?

எ/.  ரகாh, ெச/ைன.
ப'8: ந8ல ேக&c. பல _0*1 பய)ப=F. 

பலl) மன'8 உ&ள அoச7ைத1 ேபா0 E=F. 
இதKகான வச' cUேடாJ இய0க7'8 
இ8ைல. இைணய தள7'8 ேத.ய ேபாY, 

ேக6a- – பE@–டாKடL  ெப.  சMNர  ேபா: –

தK*1 பல
இ _
அவ

எ) `N
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ேகாJ4ெடl (Ghostery) எ)MF எ0Jட)ஷ) 
Cேரா EராF இதKகான �$ைவ வழd*F எ)-
பைத அSய b.NதY.  இNத எ0Jட)ஷ) 
Eைட0*F தள7') bக வl https://chrome.
google.com/webstore/detail/ghostery/mlomiejdfkolich
cflejclcbmpeaniij?hl=en

இNத எ0Jட)ஷ) Cேரா E ரா ]ைன 
இ)Jடா8 ெசu Y c4டா8, அY உdகO) 
கUக @0*1 Cல1ப டாத, Xdக& *S1 Q4ட 
அைன7Y வைக 4ேர0க$ Cேரா E ராFக& 
ப4 . ய ைலZF, அைவ எவKறா8 ப' ய1ப4-
டன எ)ப த ைனZF தN Y c=F. உdகO) 
இைணய7 ேதடைல1 Q) ெதாட$NY வ_F 
vழ8 நUபைன அ8லY Yேரா Eைய Xdக& 
அைட யாளF கU= ெகா&ளலாF. இவKைற7 
த=0கலாF. தானாக இயdE, இNத Yேரா E-
கைள7 த=0*F Cேரா EராF ஒ)LF இைண-
ய7'8 Eைட0 E றY. இத) ெபய$ Qைர வ` 
ேப4ஜ$ (Privacy Badger).

இதைன1 ெபற Xdக& ெச8ல ேவU-
.ய இைணய தள bக வl https://www.eff.org/
privacybadger. இY ஒ_ ஆ4 ஆ) Cேரா EராF. 
இதைன1 ப'NY c4டா8, இY தானாக 
இயdE, cளFபர vL வ னdக& மKLF த$4 
பா$4. அM1 Qய 4ேர0Ed Cேரா E ராFக-
ைளZF கUட SZF. அவ$கO) Cேரா EராF 
ெசய8பா = கைள7 தாேன த=7Y vL7YF. 
*S1 Q4ட ஒ_ cளFபர vL வனF உdக& 
அM ம' இ8லாம8, Xdக& ெச8hF ப8-
ேவL இைணய தள ெசய8பா = கO) Q)னா-
ேலேய வNY கUகா z7தா8, அNத cளFபர 
vL வ ன7ைத உdக& Qர " சl8 ெசய8பட 
cடாம8 த=0*F. <= த லாக எNத ஒ_ 
4ேர0Ed Cேரா E ரா ] ைனZF உdக& கF1 [4-
டl8 ப' ய c டாY.

ேக=U: எK ~ட+ ஆa$ராn$ ேபாK ஒK: உ=-
ளC. இA< பல ̀ ைற, ப$ > ய லாக அ  @ ேக ஷKக= 
கா$ட ப$E இவXைற எ<லா+ அ ேட$ ெசn Aட 
அD ம A7கY+ எK: ெமேச� கா$ட ப E H றC. 
ஏேதD+ அ  @ ேகஷK ஒKைற டYaேலா$ ெசn-
Aடc ெசKறா<, …..”Identity-location-device history-
Pictures-call log. என ஏேதா ஏேதா ேக$ H றC.  இைவ 
எ<லா+ எதXகாக? பட+ ஒKைற டYaேலா$ 
ெசn Aடc ெசKறா<, காaடா7$ |f$, ேகமரா 
வைக எ<லா+ ஏK ேக$க ேவaE+? இைத எ ப> 
அ�க ேவaE+ என Uள7கY+.

எ:. ெஜயா |ர�, ேகாைவ.
ப'8: bதs8 அ1ேட4.d மKLF 

அ1 O ேகஷ) ட"Uே லா.d எ)ற இரU-
=0*F இைடேய உ&ள ேவL பா4 .ைன1 
பா$1ேபாF. அ1 O ேகஷ) ஒ) L0* அ1ேட4 
இ_1ப தாக0 கா4ட1ப4டா8, அNத அ1 O-
ேகஷ) உdக& ேபா^8 இ_0 E றY எ)L 

ெபா_&. Xdக& கவ ைல1ப=F அைன7Y 
அM ம ' க@F Xdக& ஏKக னேவ அNத அ1 O-
ேக ஷைன ட"Uேலா4 ெசuைகW8 வழdE 
இ_1 �$க&. அதKகான C'ய அ1ேட4 ைப8 
ெகாU= அ1ேட4 ெசuயாம8 இ_1பY 
ந8ல த8ல. அ1 O ேக ஷ M0கான அ1ேட4-
=க& அைன7YF பாY கா1C த_F ைப8க-
ளாக இ_0*F. அ8லY அ1 O ேக ஷ M ைடய 
'ற) <4 = வ தாக இ_0*F. அNத அ1 O ேக-
ஷைன Xdக& பய)ப =7'0 ெகாU . _0*F 
ப4ச7'8, க4டா ய மாக அதைன அ1ேட4 
ெசu 'ட ேவU=F. அNத அ1 O ேகஷ) உd-
க @0*7 ேதைவ இ8ைல எ)L க_ 'னா8, 
உடேன அதைன அ) இ)Jடா8 ெசu 'ட 
ேவU=F. அ1ே பா Yதா) அ1 O ேக ஷ M0-
கான அ1ேட4 ெசu 'க& Eைட0காம8 
இ_0*F. 

அ1 O ேகஷ) ஒ)L உdக OடF உ&ள தக-
வ8க& *S7Y ேக4 E றY எ)றா8, அதK*o 
சl யான காரணF இ_0*F. எ=7Y0 கா4-
டாக, ேபா4ேடா அ1 O ேகஷ) ஒ)L, உdக-
OடF உ&ள படdக& ம4=F ேபா^8 உ&ள 
ேகமரா *S7Y ேக4*F. ெதாட$C bக வ l-
கைள ஏ) ேக4 E றY எ)றா8, படdகைள 
இெமW8 }லF அM1 Qட, அ8லY ேவL 
வk கO8 அM1 Qட7 ேதைவ1ப டலாF. இY 
ேபாலேவ தா), அ1 O ேகஷ) ேக4*F மKற 
தக வ8க@F.

ேக=U: Uaேடாf 10 8L\த க$ E ைர[< 
ேஹாேலா ெலKf பXL Uள7க+ தB C= s'க=. 
இBத ெலKf ெகாaட ெஹ$ ெச$ ஏXக னேவ 
கைட க@< Hைட ப Cவா? இ<ைல எ~<, ைம7-
ேராசா $ வழ;க இV7 H றதா? ைம >ய' 8$>c 
சா\தாK Aைர பட+ பா'7க Aேய$ட6< கa-
ணா> வழ;க ப$டC ேபாலவா இC? எ ே பாC 
இC வழ;க பE+? Uைல எKன?

எ/. ேமகலா, மjைர.
ப'8: ைம0ே ராசா14 HoloLens ஐ, 

cUேடாJ 10 வழdக1ப =Fே பாY, cKப-
ைன0* அS b க மா*F என அS c7 Y&ளY. 
எனேவ , cUேடாJ 10 

வ ா d  *  ே வ ா -
_0*F, மKற வ$-
க @0*F இY 
cைல ெசh7' 

வ ா d க 1 ப = F 
ெபா_ ளா கேவ இ_0*F.  இY ஒ_ ெஹ4 
ெச4 ஆக7 தர1ப=F.

ேக=U: நாK ப\ A 67ைக க u78  பல க$ E ைர-
கைள  ப<ேவ: தக வ<க= 8L\C எtA வV-
HேறK. இவX LXகாக தக வ<கைள\ ெதாட'BC 
தV+ இைணய தள;கைள7 8L\C ைவ\C  
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பா'\C வV HேறK. இவXLK தக வ<க@< 
மாXற+ ஏXப E\ C வ தைன அLய, ஒ�ெ வாV 
நாu+ அைன\C தள;க ைளr+ ெசK: பா'\C 
வர ேவa > r=ளC. இவXL< மாXற+ ஏXப E-
ைக[<, தாமா கேவ அதK பAY ெசnத வாச க'-
க u78\ ெத6 U ப தைன ஒV Pல இைணய 
தள;க= ம$ Eேம ேமXெ கா= HKறன. அதX8  
பA லாக, ஏேதD+ Fேரா Hரா+ gல+ இவXL< ஏX-
பE+ மாXற;கைள7 கaட LBC நம78\ ெத6-
U78+ வைக[< அைம7க `> rமா?

எ:. vர�சனா ேசகL, 3jsேச$.
ப'8: ந8ல ேக&c. இதKகான �$ cைன 

இ_ நா4க& ேதடs8 கU = Q .7ேத). Page 
Monitor என ஒ_ எ0Jட)ஷ) Cேரா EராF 
உ&ளY. இதைன https://chrome.google.com/
webstore/detail/page-monitor/pemhgklkefakciniebe
nbfclihhmmfcd எ)ற bக வ lW8 உ&ள தள7 '-
s _NY ெபKL, இ)Jடா8 ெசuY ைவ7Y0 
ெகா&ளலாF. இNத Cேரா EராF உdக& Qர "-
சைர, அY ஏKக னேவ பா$7Y *K7Y ைவ7த 
தளdகைள7 ெதாட$NY கUகா z0*F 
வைகW8 மாK L E றY. *S1 Q4ட இைணய 
தள1 ப0க7'8 ஏேதMF மாKறF ஏKப4டா8, 
அதைன உdக @0*7 ெதl c0*F. இதனா8, 
இNத தளdக @0* Xdக& ஒjெ வா_ நா@F 
ெச)L, C'ய தக வ8க& இைண0க1ப4 =&ள-
னவா எ)L பா$0க ேவU . ய '8ைல. நாMF 
இதைன இ1ே பாY பய)ப =7த7 ெதாடd E-
c4ேட). இY வைர எNத *ைறZF இ)S 
ெசய8ப4= வ_ E றY.

ேக=U: இைணய `க வ 6ைய r.ஆ'.எ<. எK: 
�: HKறன'. இதK U6 வா7க+ எKன? இA< 
எt\ C7க= ம$E+ தாK இV7க ேவa Eமா? 
Pல வXL< எaகu+ இV7 HKற னேவ? இC 
ஏK? சX: Uள7க+ தரY+.

எ/. ��லா, VQப ேகாணQ.
ப'8: URL: Uniform Resource Locator  

எ)ப Yதா) அத) cl வா0கF. ஒj-
ெவா_ இைணய1 ப0கbF, ஒ_ ச$-
வl8 ப' ய1ப4 =&ளY. நாF நF 
Qர "ச$ }லF, அதKகான bக-
வl அைம7Y ெசய8ப = ைகW8, 
அNத *S1 Q4ட ச$வ l s _NY 
ைப8 எ=0க1ப4= நF கF1 [4-
டைர அைடNY நம0*0 கா4ட1-
ப = E றY. இைணய1 ப0கF ப'-
ய1ப4= வ`0*F «= தா) அNத 
கF1 [4ட$ இைணய ச$வ$. இதைன 
அைட யாளF கா�F வைகW8 அைம0-
க1ப = வேத அத) bக வl. இ'8 
எt7 Yக& மKLF எUக& 
இ_0கலாF.

நF Qர "ச$ bக வ lைய1 

ப.7Y, நம0* ேசைவ த_F vL வ ன7') கF1-
[4ட$ ச$வ _0* அM1 C E றY. அd E _NY 
அY bக வ lW) அ.1ப ைடW8, *S1 Q4ட 
ச$வ$கO8 தாc தாco ெச)L, இைணய தளF 
இ_0*F கF1 [4டைர அைட E றY.

Z.ஆ$.எ8. ஒ)S8 })L ப* 'க& 
இ_0*F. அைவ 

1. network protocol, 
(எ.கா. http://, ftp://, and mailto://)
 2. host name or address (எ.கா. www.dinamalar.

com) மKLF  3. file or resource location (எ.கா.  
elect ion.dinamalar.com/detai l .php?id=1678)  
ஆ*F.

ேக=U: நாK Uaேடாf7 Pfட+ ெகாaட க+ -
2$ட' பயKப E\A வV HேறK. என78 க> கார+, 
ேதA கா$E+ இட\A<, அKைறய நா@K ெபய' 
கா$ட பட ேவaE+. இதXகான ெச$>;f வl 
`ைற கைள7 �றY+. `KF ஒV `ைற Z;க= 
இC 8L\C எt A ய தாக 9ைனY. ]aE+ ேக$ப-
தX8 மK ~7கY+. 

எ:. பாLx Nப/, }x jK V�.
 ப'8:  இY ேபா)ற *S1 C கைள ©U=F 

த_ வ'8 தவL இ8ைல. Xdக& இ'8 
ஏேதMF மாK-
றdக& ெசuY, 
©U=F பைழய 
vைல0* வர 
இNத ேக&-
cைய அM1Q 
உ &  | $ க ள ா ? 
ஏ ெ ன) ற ா 8 , 

ஆ 1 -
ப ேர4.d `JடF மாKற1படா 
vைலW8 இY, Xdக& c_FCF 
அNத வைகW8 தாேன இ_N ' _0க 
ேவU=F. ©U=F அைம0க0 
�ேழ தN Y&ள வk கைள1 Q)பK-

ற"F.
bதs8 Control Panel ெச8ல"F. 

அ=7Y, Region and Language Qlc8 
“ Additional Settings எ)ப'8 EO0 

ெசuதா8, Customize Format எ)L 
ஒ_ cUேடா Eைட0*F. இ'8 
Date எ)ற ேட1Q8 EO0 ெசu '-
ட"F. இd* Xdக& எNத மா'l 
பா$ம4.8 ேத', Eழைம இ_0க 
ேவU=F என c_F C E �$கேளா, 

அேத ேபால அைம7 'ட அைன7Y 
ஆ1ஷ)க@F தர1ப4 . _0*F. ேதைவ-

யா னைத7 ேத$Nெத =7Y அைம0கலாF. 
உdக& c_1ப7 'Kகாக, Xdக& 
ேத$Nெத =0க ேவU .ய ஆ1ஷ) 
“dddd, MMMM, dd” ஆ*F.
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