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வாசக&கேள.... க*ELBட& PாQக@
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 அ<ேடாபD
மாத-9X8 ^: ெவNயா`5+<க<aடா.. Sா6க# 
மXY* ‘TU’<கைள உ+வா<`யவD, ெவN5CடவD,
`ைட<8* இட!க#, &ைல ஆ`யவXைற< கCடாய* 
8=3>டேவKL*.

வாB5 அE ெசயUVQ உலெக?9* அைழ8கலா*

எ85FVQ 9ேரா* FரJச-89E பா<காEFQைல

'2ேடா5 1089 மாற ப;< காரண?க@

ப8க* 5

ப8க* 13

ப8க* 7

உ
J

ேள

~ டாLடM ெப.சNOர ேபா8 ~
ஒ க#$%&ட( ேவகமாக-#, ச0யாக-#

இய3க, அ56 பய8ப9:த$ப9# <$ 
=>?ய ப3@ வ?>?றB. இவDைற, ஐ.<.
(integrated circuit) அ6லB “ஒ 3?ைணJத K8
LDM ெகாOட <$” என அைழ>கலா#. இJத
<$கS பTைய ேமDெகாSைகU6, ெசய6-

பா&W8 B6Xய=#, Yைர-: த8ைம[#,
<$க\6 ப5>க$ப9# &ரா8<]ட(கேள 
_(ணய# ெச`?8றன. எனேவ, அaYய6
உலக#, இJத <$க\6 ெதாட(JB c9தலான
எOT>ைகU6, &ரா8 <]ட(கைள$ ப5$ப
5ேலேய த8 =d> கவன:ைத[# ெசe:5,
ஆ`Yைன ேமDெகாO9 வ  ?றB.

மாறாத
%&
'()*
மா+ வ-*
உலக1*



27-4-20153
1965 ஆ# ஆO9, இJத$ ெப >க: 5ைன>

கOkDற, இJத <$ BைறU6 ெசய லாD
aய Ylஞாn கா(ட8 o( (Gordon Moore)
ஒpேவா( ஆO9#, <$ ஒ8a6 ப5>க$ப9#
&ரா8<]ட(க\8 எOT>ைக, =Jைதய
ஆOைட> கா&We# இ மட3காக உய #’ 
எ8M, ஏ$ர6 18, 1965 அ8M, க :B ெவ\
U&டா(. இதைனேய க#$%&ட( உலக#”o(
Y5 (Moore's Law)” என$ ெபய0&9 அைழ:-
தB.

இJத Y5 உ வா>க$ப&9 50 ஆO9கS 
உ OேடாWY&டன. இJத Y5U8 தா>க#
Wt&ட6 உல?6 ெப # 5 $ப:ைத ஏD
ப9:5[SளB. Wt&ட6 உல?6 ஏDப9#
ஒpெவா u5ய கO9vW$u#, சாதன
உ வா>க=#, இJத Y5U8 எ9:B> 
கா&9களாக இய3?, @a$v&ட அJத
Y5 இ8ைற>@# ெபா S ெகாOடதாக
இ $பதைன உM5$ப9:5[SளB.

<$கைள: தயா0>@# இ8ெட6 _M வ
ன:58 தைலைம Ylஞாnயான கா(ட8 o(,
இJத u5ய ேநா>?ைன> ெகாOட Y5ைய
50 ஆO9கx>@ =8ன( எ9:B> caனா(.
Wt&ட6 உல?6, u5ய v0-கைள[#,
ெதாyDசாைலகைள[# ஏDப9:த இJத
Y5 அW$பைடயாக அைமJதB. இ8ைறய
Wt&ட6 ேகமரா>கS, ]மா(& ேபா8கS,
வர இ >?8ற &ைரவ( இ6லாத கா(கS என 
அைன:B#, இJத Y5U8 அW$பைடU6
உ வா@# <$க\8 இய>க: 5ேலேய இய3@
பைவயா` இ >?8றன.

தDேபாB 86 வயதா@#, கா(ட8 o(, 
50 ஆO9கx>@ =8, ”எல>&ராn>]
ேமகz8” எ8{# ப:50>ைக>@ அ\:த
ேப&WU6 இதைன> caனா(. அ$ேபாB
அவ( “ேப( ைச6& ெசK கOட>ட( (Fairchild
Semiconductor)” எ8{# _Mவன:56 பT
யாDa> ெகாOW Jதா(. அ$ேபாB 8 &ரா8
<]ட(கS ெகாOட <$கேள uழ>க:56 
இ Jதன. ஆனா6, அவ( பTயாDaய ெதாyD
சாைல 16 &ரா8<]ட(கS ெகாOட <$
கைள: தயா0:B> ெகாO W Jதன. இதைன>
கOkDற o(, ேமேல Yள>க$ப&ட ேகா&
பா&Wைன அaY:தா(.

v8ன(, 19686, ராப(& நா`] எ8ப வ
 ட8 இைணJB, கா(ட8 o( இ8ெட6 
_Mவன:ைத: ெதாட3?னா(. அ$ேபாB 60
&ரா8<]ட(கxட8 இ Jத <$, ப:B ஆO
9க\6, 60 ஆUர# &ரா8<]ட(கைள>
ெகாOடதாக உ வானB. இ8ைற>@ உ -
வா>க$ப9# அ5 ந|ன <$க\6, 130 ேகாW
&ரா8<]ட(கS ஒ 3?ைண>க$ப9?8றன.
<$கS ெதாட(JB, <aயனவாக-#, ேவக
மாக~ ெசய6ப9பைவயாக-#, அ5க: 5ற

{ட8 ெசயலாDM# த8ைம ெகாOட தாக-#
உ வா>க$ப&9 வ  ?8றன.

இJத மாDற# ஏேதா ஏDபட ேவO9# எ8ற 
உJBதXனா6 <$vைன ம&9# அW$பைட
யாக> ெகாO9 ஏDப&டB அ6ல. இதD@$ 
பல u5ய கO 9vW$uகS உதYயாக இ JB
அW$பைடைய அைம:தன. இJத அaYயD
கO9vW$uக\6 <லவாக CMOS, Silicon
straining, VLSI, Immersion lithography மDM#
High-k dielectrics ஆ?யவDைற> cறலா#. இJத
வ0ைசU6, அOைமU6 வJ5 $பB FinFET
அ6லB Tri-gate "3D" transistor process technology
என அைழ>க$ப9# ெதாy6 �&பமா@#.
இத8 oல# Kக Kக~ <aய ைம>ேரா $ராச-
ச(கைள[#, ெமம0 ெச6க ைள[# உ  வா>க
=W?றB.

இதைன$ u0JB ெகாSள, நா# அ8ைறய
கால:B vX# ேகமரா>கைள[#, இ8M
ெமாைப6 ேபா8க\6 பய8ப 9:B# ேகம
ராYைன[# ஒ$v&9$ பா(>கலா#. <aய
&ரா8<]ட( ேரWேயா>கைள[#, இ8M
ப&ட8 அளY6 cட இ6லாம6 இய3@#
எ$.எ#. ேரWேயா>கைள எOT$ பா(>
கலா#. இpவாM Kக~ <aய அளY6 நா#
உ6லாசமாக$ பய8ப9:B# சாதன3கS
அைன:B#, o( Y5U8 �� தயா0>க$ப&ட,
பல ல&ச# &ரா8<]ட(கைள> ெகாOட 
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<$க\னா6 தா8 வWவைம>க$ப&டன.
=8u ெவDaட> கOணாW @$vக\6

இ Jத வா6pகS பல ெகாOட ேரWேயாைவ,
இ8M ஐ#பB, அMபB வய56 இ $பவ(கS
பய8ப9:5 இ $பா(கS. ேரW ேயாைவ அத8
]Y&~ ேபா&9Y&9, ேரWேயா ]ேடஷn6
இ JB _க�~< ஒ\ பர$u வ வதD@S,
=க# கdY: 5 #பலா#. இ8M, இய> ?ய
-டேனேய ஒ\பர$u ?ைட$பB இJத <$க
\னா6 தா8. இ8M வா6p ேரW ேயாைவ: 
ேதW$ ேபானாe# வா3க =WயாB.

அB ம&9ம6ல, =த8 =தX6 [ &%$
தள:56 கா&ட$ப&ட YWேயா பட:58
கா&<கS ெதாட(JB ந# க#$%&டைர வJ
தைடJதB, இJத Y5U8 �� உ வான <$
oல# தா8. ]&�K3 ெசய6பா&9>@ அW$-
பைடைய அைம:B> ெகா9:தB, பல &ரா8
<]ட(கS ெகாOட <$கS தா8. &Y&ட(  
அைமJதB# இத8 oல# தா8. ஐேபா8, ஐ
ேப& ஆ?யன உ வானத8 அW$பைட[#
இBதா8.

இ8ைற>@ நா# பய8ப9:B# க#$
%&ட(கS, ேட$ள& v.<.>கS, ]மா(& 
ேபா8கS, ேக#] Yைளயாட$ பய8ப9:B#
க8ேஸா6 சாதன3கS, ந|ன 4ேக ெரச6 %ச8
கா&<: 5ைரகS என: ெதாட(JB, இதDகான
எ9:B> கா&9களாக அ9>?> ெகாOேட
ெச6லலா#.

o( Y5 ெசா6 XY&டேத எ8M வe>
க&டாயமாக ஒpெவா _Mவன=# இJத
<$ ேம#பா& Wைன> ெகாO9 வர Y6ைல.

பல _Mவன3கS ேமDெகாOட ஆ`-கS
இதDகான அW$பைடைய[#, கO9vW$v
ைன[# தJதன. ப0ேசாதைன~ சாைலக\e#,
_Mவன3க\e# ெதாட(JB க9ைமயான
உைழ:த Ylஞாnகளா6 தா8, இJத u5ய
<$கS உ வா?ன. அ56 ஒ <ல _M வன3
கைள$ ப&Wய6 இ9வதாக இ Jதா6, Bell,
Shockley Semiconductor, Fairchild, Intel, Toshiba,
IBM, Advanced Micro Devices, TSMC, Samsung, 
ேபா8றவDைற> cறலா#. ஆனா6, இவDa8 
=யD<கS அைன:5D@# �O9ேகாலா`
இ JதB o( Y5 தா8. இ8M# இn[# 
ெதாட(JB இJத Y5, <$ தயா0$v8 அW$
பைடைய _(ணU>@# Y5யாக-#, பல
Wt&ட6 சாதன3கS உ வாவ58 க&ட ைம$
பாக-# இ >@#.

இJத Y5U8 அW$பைடU6, ெதாட(JB
<$ தயா0>க$ப&டா6, இJத ெதாy6 எ8ன-
வா@#? u5ய, Yய>க:த>க சாத ன3கS ெவ\-
யா?, மnத வா�ைவ ேம#ப9:B#. தானாக
ஓ9# கா(கS, ச(வ  சாதாரணமாக சாைலக\6
ஓ9#.

ந# |9க\6 நம>@: Bைண u0ய பல Y
தமான ேராேபா>கS ?ைட>@#. ம :Bவம
ைனக\6, �O Tய அMைவ <?~ைசகைள,
ேராேபா>கS நட:B#. ம JB காண இயலாத, 
uDM ேநா`>@ <?~ைச =ைற ?ைட>கலா#. 
ஏ8, இJத$ uYU6, மnத வா�>ைகU8
சராச0 அள- இ8{# அ5கமாகலா#. கா:
5 $ேபா#. இJத Y5ைய உர>க அaY:த
கா(ட8 o( அவ(கைள$ பாரா& 9ேவா#.
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ேப]u> _Mவன# வா&] அ$ ெசய Xைய
வா3?ய v8ன( அ56 c9த6 வச 5

கைள: தJB வ ?றB. ெச8ற மாத#, இJ5
யாY6, ஆO&ரா`& <]ட:56 இதைன$
பய8ப9:B பவ(கS, இB ேபால பய8ப9:
Bபவ(கைள, எJத நா&W6 இ Jதாe#, இல
வசமாக அைழ:B$ ேபL# வச5ைய: தJதB.
இBவைர உடனW ெச`5கைள அ{$uவ56,
உலக அளY6 அ5க வாW>ைக யாள(கைள> 
ெகாOW Jத வா&] அ$ ெசயX, தDேபாB
ேபா8 அைழ$uகைள[# ேமDெகாSx# வச
5ைய: த8 வாW>ைகயாள(கx>@ வழ3?
[SளB. வா&] அ$ ெசயXைய ஏDகனேவ
த3கS ஆO&ரா`& ]மா(& ேபா8க\6
ப5:B இய>?, தானாக ேம#ப 9:B# வச5
ைய[# இய>க _ைலU6 ைவ:5 Jதவ(க
x>@, இJத c9த6 அைழ$u வச5 தானா-
கேவ அ$ேட& ெச`ய$ப&9SளB.

இதைன Wt&ட6 உல?6 VoIP ~ Voice over
Internet Protocol இைணய வy=ைறU6 ஒX
வy: தகவ6 அ{$uத6 என அைழ>?8
றன(. இJத வச5 தானாக ேம#ப9:த$படாத
ேபா8க\6, c@S vேள ]ேடா( ெச8M, 
அ$ேட& ெச`B ெகாSளலா#. இ6ைல எn6, 
https://web.whatsapp.com/ எ8ற இைணய =க
வ0 ெச8M அ3? JB இதDகான ைபைல:
தரYற>க# ெச`B இ8]டா6 ெச`B ெகாS
ளலா#. வா&] அ$ 2.12.19 ப5$u இJத வச
5ைய ேமDெகாO9SளB.

இதைன இ8]டா6 ெச`த-ட8, Chat
மDM# Contacts ேட$கxட8 Calls எ8ற
ேட$ இடB ஓரமாக> கா&ட$ப9#. இதைன
அd:5னா6, உ3கS ெதாட(u எOகைள

உSளவ(க\6, யாெர6லா#, இJத ெசய
XU8 u5ய @ர6 அைழ$vைன இய>?ய
_ைலU6 ைவ: 5 >?றா(கேளா, அவ(க\8
ெதாட(u எOகS கா&ட$ப9#. அவ(க\8
எOகைள அ6லB ெபய(கைள அd:5னா6, 
உட8 அைழ$u ஏDப&9, �3கS அவ ட8 
ேபசலா#. இதD@ எJதYத> க&டண=# 
?ைடயாB. உ3கS இைணய இைண$ vD
கான ெசல- ம&9ேம. இB _Kட> கண>?6
பா(>ைகU6 Kக-# @ைறவா கேவ இ >@#. 
எ$பW இ Jதாe#, ப8னா&ட ளY6 இல
வசமாக அைழ$uகைள ஏDப9:தலா# எ8
பB ஒ c9த6 வச5தாேன. ெவ\நா9
ம&9K8a, உSநா&We# இJத வச5ைய ஏD
ப9:5> ெகாOடவ(க�ட8 ேபசலா#.

உ3கைள இேத ேபால மDறவ(கx# அைழ>
கலா#. அைழ>க$ப9ைகU6, வழ>க# ேபால
அைழ$u வ ைகU6 கா&ட$ப9# அைழ$-
பவ08 ப5ய$ப&ட பட3கx#, இதDெகன
அைம>க$ப&9Sள அைழ$u மT ஒX[# 

வாB5 அE ெசயUVQ
உலெக?9* அைழ8கலா*



27-4-20156

ேக&@#. ப~ைச _ற ேட$ைப அd:5
ேபசலா#. அ6லB <க$u _ற ேட$ அd:5
மM>கலா#.

வா&] அ$ ெசயX[#, உ3கx>@ வJத
அைழ$uகS, தவaய அைழ$uகS, அவDa8
ேநர# ஆ?யவDைற$ ப&WயX&9> கா&9#.

=தX6 இJத வச5 <ல >@ ம&9ேம வழ3
க$ப&9, இவ(கS மDறவ(கx>@ அைழ$u
(Invite) அ{$vனா6 ம&9ேம ?ைட:தB.
தDேபாB அைனவ >@# தானாகேவ அ$ேட&
ெச`ய$ப&9 வழ3க$ப9?றB.

இJத ஆOW8 ெதாட>க:56, வா&] 
அ$ பயனாள(கS எOT>ைக 80 ேகாWைய
எ&WU JதB. ெச8ற o8M மாத3க\6
ம&9# 10 ேகாW ேப( u5யவ(களாக இைணJ
BSளன(. 5னJேதாM#, இவ(களா6, 3,000
ேகாW ெச`5கS ப0மாa> ெகாSள$ப&டன. 
பயனாள( எOT>ைக ெதாட(JB அ5க
0:B வ ?றB. ஒ <ல( வா&] அ$ ெசய
Xைய Y&9, Viber, WeChat, LINE, மDM# Hike
ேபா8ற ெசயXகx>@ மாaனா(கS. இவ(கS
தDேபாB, அைழ$u வச5 அ\>க$ப&டதா6,
வா&] அ$ ெசயX>ேக �O9# வ  வா(கS
என அைனவ # எ5(பா(> ?8றன(.

இJத வச5 அ\>க$ப&டதனா6, ெமாைப6 
ேபா8 ேசைவ வழ3@# _Mவன3கS,

த3கS வ(:தக# பா5>க$ப9# எ8M தகவ6 
ெதாy6 �&ப ஒd3@=ைற ஆைணய:5ட#
uகா( அ\: BSளன(. நடவW>ைக எ8னவாக
இ >@# எ8M ெத0யY6ைல.

இJத வச5 தDேபாB ஆO&ரா`& <]-
ட:56 இய3@# ேபா8கx>@ ம&9# தர$
ப&9SளB. ஐ.ஓ.எ]. <]ட:56 இய3
@பவ(கS இ8{# <ல கால# கா:5 >க
ேவO9#. ஆனா6, <ல( இைண ய:56 
?ைட>@# த(& பா(&W அ$\ேகஷ8கS
oல# வா&] அ$v6 இJத வச5ைய$ ெபDM 
வ ?8றன(.

இJத க&9ைரைய எd5 =W>@#
ேவைளU6, (22/4/15 நS\ர-) வா&] அ$,
ஐ.ஓ.எ]. <]ட:56 இய3@# ஆ$vS
ஐேபா8கx>@# இJத வச 5ைய: தJBS
ளதாக அaY$u ெவ\யா?[SளB. ஒேர
ேநர:56 அைன:B ஐேபா8கx>@# தராம6, 
பW$பWயாக, வ # <ல வார3க\6 இJத
வச5 ஆ$vS ேபா8கx>@ வழ3க$ப9# 
என: ெத0?றB.

ெதாட(JB வ # வார3க\6, வா&] அ$ 
ெசயXU6 YWேயா அைழ$ uகைள: த #
ப5$u 4.0.0 ெவ\வ # எ8M ெத0?றB.

ெச8ற ஆO9, v$ரவ0U6, வா&] அ$
_Mவன:ைத ேப]u> வா3@வதாக அaY>
க$ப&டB. அ>ேடாப( மாத# 2,200 ேகாW
டால( ெகா9:B, அதைன =dைமயாக$ ெபD-
றB.

“ெத]^< ெகா@_?க@”
Driver: ( ைரவ$)%&ேடா, ம/01 2ற 
ஆ5பேர 78 9,ட8க;ட< 7= ட> சாத-
ன8கC (2D&ட$, மF,, 2ளாH  ைரI 
ேபா<றைவ) ெதாட$K ெகாCள ேதைவயான
சா5 ேவ$ KேராMரா1. %&ேடா, ேபா<ற
ஆ5பேர 78 9,ட8கO> பல வைகயான
சாதன8க;Qகான  ைரவ$ ைப>கC ஏ/க-
னேவ பSய5ப ேட MைடQT1. அ5ப7 இ>
லாத WைலX> இYத சாத ன8க ;ட< 97X> 
அவ/Z/கான  ைரவ$கC தர5ப[1.

Registry: (ெர=, D) %&ேடா, இயQக\-
]ட< இைணYத ஒ` ேட டா ேப, (தகவ>
தள1) இS> அைன\] ஹா$ ேவ$ ம/01
சா5 ேவ$ TZ\த தகவ>கC எcத5ப [
பSய5ப  7`QT1. இவ/0ட< பய<ப[\
]பவ`Qகான %`5ப8கC, ெசய>பா[க
;Qகான WைலகC உ`வாQக5ப [ பS-
ய5ப[1. %&ேடா, இயQக1 இYத தகவ>
தள\Se`Y] தகவ>கைள5 ெப/0 ெசய>
ப[வதா> ச/0 கவனமாகேவ இதைனQ
ைகயாCவ] ந>ல].
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~ பாரO ~

POேடா] 10 ஆ$பேர&W3 <]ட#
YைரY6 ம>கx>@> ?ைட>க இ >?றB.

இJத தகவைல> கா&We#, அB =D ae#
இலவசமா`> ?ைட>க உSளB எ8ற தகவேல
பலைர இB @a:B <J5>க ைவ: BSளB. க#$
%&ட( மல( இத�$ v0YD@> ?ைட>@# கW-
த3கS மDM# ெதாைல ேப< Yசா0$uக\6,
YOேடா] 10>@ மாMவB பDaேய உSளன. 
ஆனா6, ஒ8M ம&9# உM5யாக: ெத0?றB.
யா( ேவOடா# என~ ெசா8னாe#, இல வ
சமாக> ?ைட$பதா6, அB எ8ன எ8Mதா8
பா(:BY9ேவா# எ8ற எOண# பல0ட#
உSளB. ைம>ேராசா$&, த8 வாW>ைக யா
ள(கS அைனவைர[#, ஒேர ஆ$பேர&W3
<]ட#, YOேடா] 10 எ8{# ேமைட>@>
ெகாO9 வ # =யD <U6 இற3?[SளB.
இதைன எ9:B> ெகாOடா6, அ9:B ைம>
ேராசா$& Y5>@# எதைன[# நா# ஏDM>
ெகாO9 தா8 ஆக ேவO9#. இ $v{#, 
பல வாசக(கS ேக&9> ெகாOட தD?ண3க,
YO 10>@ மாM வதDகான காரண3கS <ல
வDைற இ3@ காணலா#.
1. YOேடா] 8 மDM# 8.16 ?ைட>க$

ெபDற ெசயXகைள: தா3? _8ற “உU
 Sள ஓ9கS” (“live tile” UI”) எ8{# %ச(
இOட(ேப], YO 106, ]டா(& ெம{
-ட8 ஒ 3?ைண>க$ப&9, அதைன
=d: 5ைரU6 காk# வச5[ட8 தர$ப&
9SளB. இJத வைகU6, YO 8 வழ3?ய

ந|ன ெதா9 உண( 5ைர �&ப# மDM# பய
னாள(கS அ5க# Y #vய ]டா(& ெம{,
YO 106 தர$ப&9Sளன. இJத இரO9
ெவpேவறான உல க3கx# YOேடா]
ப&ட8 oல# இைண>க$ப&9, நம>@$
”பழ>கமான பயனாள( இைட=க:5ைன:”
த வதாக அைம>க$ப&9SளB.

2. இB “� இ8 ஒ8” (2 in 1) <]ட# ேபால
உSளB. YOேடா] 10 <]ட:56, ட~
]?�8, � ேபா(& அ6லB ம-] என எத
ைன[# பய8ப9:தலா#. உ3கS சாதன# 
ேட$ள& அ6லB ேல$டா$ அ6லB 
ெட]>டா$ எ8ற வைகU6 எ:தைகயB
எ8பைத$ ெபாM:B �3கS பய8பா&
Wைன ேமDெகாSளலா#.  ெதா9 5ைர
எn6, அைன:ைத[# பய8ப 9:தலா#. 
Kக: B6 Xயமாக இய3க> cWய ட~ ேப&
ெகாOட ேல$டா$ எn6, YOேடா] 10
_ைறய ட~ ேப& அைச-கைள: த ?றB.
இவDa8 oல#, நா# 5றJB ைவ>க$ப& W
 >@# அ$\ேகஷ8கைள இய>கலா#.

3. உ3கS ஆ$பேர&W3 <]ட:ைத,
YOேடா] 7 X JB ேநரWயாக அ$?ேர&
ெச`B ெகாSளலா#. YOேடா] 8 அ6லB
8.1 ெச8M, v8 அத8 v8ன(, YO 10 
<]ட:5ைன$ ப5ய ேவOWய56ைல.

4. YOேடா] 8X JB ேநரWயாக,
YOேடா] 10>@ அ$?ேர& ெச` 5ட =W
யாB. YOேடா] 8.1 >@~ ெச8M, v8
னேர YOேடா] 10>@~ ெச6ல ேவO9# 

~ பாரO ~ ந|ன ெதா9 உண( 5ைர �&

'2ேடா5 1089 மாற
ப;< காரண?க@
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எ8பதைன இ3@ @a$vட ேவO9#.
5. அ-&e> ெசயXU6, ேவ(& ெதா@$v8

அைன:B 5ற8கx# தர$ப&9Sளன. இ$
ேபாB ேடvSகைள இைண>கலா#; பட3
கைள இைட~ ெச கலா#; மDM# இB ேபால
பல ேவ(& ேவைலகைள~ ெசய6ப9:தலா#.
Kக-# ேம#ப9:த$ப&9 அ-&e> ?ைட>
?றB. இ8ைறய வ(:தக உலக#, K8 அl
ச6கைள அ5க# சா(JBSளதா6, அ56 ேம#
பா9 தர$ப9வB ந6லB.

6. நா# பய8ப9:B# த8ைம>ேகDப,
YOேடா] 10 <]ட:5ைன ேம#ப 9:5>
ெகாSளலா#.

7. YOேடா] 10 உட8 வ # vர -ச(
Kக-# அ5கமான பாBகா$u உSளதாக
வWவைம>க$ப&9SளB. ந|ன ெதாy6
�&ப:56 வWவைம>க$ப9# இைணய
தள3கைள எ9:B: த வதDகான ெதாy6
�&ப:Bட8 இJத vர-ச( உSளB. அ:
Bட8 பைழய ெதாy6 �&ப:56 உ வான
தள3கைள[# கா&9?றB. அ$\ேகஷ8
கைள எ9:B: த ?றB.

8. ெமாைப6 சாதன3கS பய8பா&W6 uழ3
க$ப9# ெதாy6 �&ப வச5கS இ5e#
தர$ப&9Sளன. ேட&டா பாB கா$u,
ெதாைலJB ேபான க#$%&ட06 உSள 
ேட&டாYைன: ெதாைலYX JB அy$
பB ேபா8ற ெசய6பா9கைள ேமDெகாS
ளலா#.

9. YOேடா] 10 மDM# YOேடா] ேபா8
ஆ$பேர&W3 <]ட3க x>@: ேதைவ-
யான அைன:B#, இn ஒ 3?ைணJத
YOேடா] ]ேடா06 ?ைட>க இ >?
றB. YOேடா] ]ேடா >@Sளாகேவ,
ஒ _Mவன# தன>ெகன ஒ v0- ஒ8ைற

ஏDப9:5, த3க x>@ ம& 9மான அ$\ேக
ஷ8கைள ைவ:B$ பய8ப9:தலா#.

10.இM5யாக ஒ8M. YOேடா] 10 <]
ட:56 YOேடா] ஹேலா (Windows Hello)
எ8M ஒ வச5 தர$ப9?றB. இ56 பல
வைக அ9>@ பாBகா$u, லா> இ8 ெச`5
9ைகU6 ?ைட>@#. அைவ எ8ன எ8ன
எ8M இn ெத0யவ #.
ேமேல @a$ v&ட கார ண3கx>காக நா# 

YOேடா] 10 <]ட:5D@ மாa> ெகாS
ளலா#.

“ெத]^< ெகா@_?க@”
USB - Universal Serial Bus: (ghவ$ச> iDய>
ப,) க15j ட`ட< இைணQக5ப[1 2ற 
சாதன8கைள எO தாக இைண\]5 பய<ப-
[\த ஒ` வk. ,ேகன$, மF,, 2ளாH 7ைரI, 
2D&ட$ என\ த/ே பா] அைன\] சாதன8
க;1 இத< வkேய தா< க15j ட`ட<
இைணQக5ப[M<றன. க15j ட$ இய8MQ
ெகா&7`QT1ேபாேத இதைன5 பய<ப[\S
சாதன8கைள இைணQகலா1, lQகலா1.
Control Panel: (க& ேரா> ேபன>) %&ேடா,
இயQக\S< ,டா$  ெமm%> தர5ப[1 ஒ` 
n> என இதைனo ெசா>லலா1. இத< pல1
%&ேடா, இயQக\S< அ75பைடo ெசய>பா
[கைள ெச1ைம5 ப[\தலா1. அ\]ட< ெப$
சன> க15j ட$ ம/01 இைணYத சாத ன8கC 
ெசய>ப[1 த<ைமையg1 iரைமQகலா1.
Hardware: (ஹா$ ேவ$) க15j ட$ சா$Yத
அைன\] சாதன8க;1 இYத ெசா>லா> 
TZ52ட5ப[M<றன. மத$ேபா$[, 95, மF,,
q ேபா$[, 2D&ட$, ேமாட1, ெரௗ ட$ என
அைன\]1 இYத ெசா>e> அட8T1.
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 ரா# ேஷேடா
ேவ(& டா@ெமO&W6 பாரா>கx>@ பா(ட(

அைம>கலா# எ8பதைன: ெத0JB ைவ:
5 $�(கS. இத{ட8 இ8{# ஒ பW
ேமேல ெச8M, @a$v&ட ெட>]&WD@
எ$பW &ரா$ ேஷேடா அைம:B அழ@ ப9:
தலா# என$ பா(>கலா#. &ரா$ ேஷேடா (drop
shadow) எ8பB-# ஒ வைக பா(டேர. இB
இரO9 ப>க3க\6, மDற இ ப>க3க\6
இ $பைத> கா&We# சDM அகலமாக
இ >@#. இB அ~<6 வ #ேபாB, இJத
@a$v&ட ெட>]& ம&9# மDறவD aX
 JB சDM உயரமாக: தnேய கா&ட$ப9#.
இதைன எ$பW அைம$பB?
1. எJத பாராY6 &ரா$ ேஷேடாYைன

இைண>க ேவO9ேமா, அ56 க(சைர
_M:த-#.

2. பா(ம& (Format) ெம{Y6 இ JB Borders
and Shading எ8பதைன: ேத(Jெத9>
க-#. ேவ(& Borders ேட$ 5ற>க$ப&ட
_ைலU6 Borders and Shading டயலா>
பா>zைன> கா&9#.

3. இ3@ ஏDகனேவ அைம>க$ப&டைவ
கா&ட$ப9# இடB uறமான ப&WயX6
ேத(Jெத9>க-#.

4. ெதாட(JB Width drop-down ப&WயX6,
ேகா9 எJத அளY6 இ >க ேவO9# எ8
பதைன: ேத(Jெத9>க-#. v8 ஓேக ?\>
ெச`B ெவ\ேயற-#.

()*+ ,# ேதா.ற0
ேவ(W6 ம-] பய8ப 9:BைகU6, <aய

அளY6 மlசS வOண:56 <ல இட3-
க\6 க&ட3கS எdவைத$ பா(:5 $�(கS.
உ3கS ம-] எதைன> கா&9?றB எ8
பB, <aய அளY6 Yள>@# ெச`5 அJத>
க&ட:56 இ >@#. இைவ ]?�8 W$] 
(ScreenTips) என அைழ>க$ப9?8றன. மாறா
_ைலU6, இைவ எ$ேபாB# இய3?> ெகாO
W >@#. அதாவB �3கS உ3கS ம-ைஸ>
ெகாO9 ெச6ைகU6, @a$ v&ட இட:56
இJத க&ட~ ெச`5 ?ைட>க$ெபM#.
ஆனா6, ஒ <ல(, இB எதD@? ெத0JதB 
தாேன, என எ0~ச6 ப9வா(கS. அ$பW$ப&
டவ(கS, <ல ெச&W3] அைம:தா6, இைவ
கா&ட$படாம6 இ >@#.
1. ேவ(& ஆ$ஷ8] (Word Options) டயலா>

பா>zைன$ ெபற-#.ேவ(& 20076, 
ஆ�] ப&டைன அd: 5னா6, ?ைட>@#
க&ட:56 �ழாக Word Options ?ைட>@#.
உ3க\ட# ேவ(& 2010 இ Jதா6, 0$
பn6 ைப6 ேட$ அd:5, v8ன( Options
எ8ப56 ?\> ெச` 5ட-#.)

2. 5ைரU8 இடB ப>க:56 Advanced எ8ற
ஆ$ஷn6 ?\> ெச` 5ட-#.

3. இ3@ ]@ேரா6 ெச`B �ழாக~ ெச8றா6,
Display எ8ற v0- ?ைட>@#.

4. இ56 Show Shortcut Keys in ScreenTips 
எ8ற ெச> பா>z6 W> இ6ைல எ8பைத 
உM5$ப9:த-#.

5. அ9:B ஓேக ?\> ெச`B ெவ\ ேயற-#.

கா#2 அ4ல6 78
ேவ(& டா@ெமO& தயா0>@#tேபாB, @a$

v&டெட>]&Wைன?\$ேபா(W6ைவ:
5 $ேபா#. அதைன$ பல இட3க\6 ஒ&ட
ேவOWய5 >@#. இB <ல ேவைளக\6
படமாக> cட இ >கலா#. அ$ேபாB ேவM
ஒ ெட>]&ைட எ9:B இ8ெனா இ&:56
ஒ&ட எOk#ேபாB அதைன கா$v ெச`தா6,
?\$ ேபா(W6 உSள ெட>]& அ6லB பட#
மைறJBY9#. ஆனா6, அதைன �O9#
கா$v ெச`வB சDM ேநர# எ9>@# ெசயலாக
இ >கலா#. அ$பW$ப&ட ேவைளக\6,
?\$ ேபா(9>@ கா$v ெச`5டாமேலேய,
ெட>]&ைட இ8ெனா இ&:56 ேப]&
ெச`59# வyைய> கைட$vW>கலா#.
1. =தX6 ேவM ஒ இட:56 ஒ&ட ேவO

Wய ெட>]&Wைன: ேத(Jெத9>க-#.
2. ெதாட(JB Shift+F2 �கைள அd:த-#.
3. அ9:B, க(சைர, ெட>]&ைட எJத 

இட:56 ஒ&ட ேவO9ேமா, அ3@
ெகாO9 ெச8M அைம>க-#. இn, எ8
ட( த&Wனா6, ெட>]& க(ச( இ >@# 
இட:56 ஒ&ட$ப9#.
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ேட டா9கைள வ=ைச#ப@Aத
எ>ெஸ6 ெதா@$v6 நா# பல வைகயான

ேட&டா>கைள அ9>? ைவ>?ேறா#. 
அவDைற ப6ேவM _ைலக\6 நா# வ0 ைச$
ப9:5$ பா(>க ேவOWய5 >@#. அகரவ
0ைச$பW, @ைறJத ம5$u அ6லB உய(Jத
ம5$u என வ0ைச$ப9:த ேவOWய5
 >@#. இதைன எ$பW ேமDெகாSவB எ8M
இ3@ பா(>கலா#.

=தX6 எ>ெஸ6 ெதா@$vD@ எJத ேட&-
டாைவ வ0ைச$ப9:த ேவO9# என ெசா6ல
ேவO9#. இதைன ேமDெகாSள =தX6 
ேட&டா இ >@# ெச6Xைன: ேத(Jெத9>க
ேவO9#. ஒேர ஒ ெச6ைல ம&9# வ0 ைச$
ப9:Bவதாக இ Jதா6 Sort Ascending அ6லB
Sort Descending ப&டைன: ேத(Jெத9>க-#.
எJத ெச6ைல: ேத(Jெத9>?�(கேளா அJத
ெச6 அJத �6W8 கால:56 இ $பதைன
உM5 ெச`B ெகாSள-#. இJத இ ப&ட8
கx# Standard �6பா06 உSளன.

ஒேர வைக ேட&டா இ6லாம6 ஒ8M>@
ேமDப&ட வைக ேட&டாYைன (எ9:B>-
கா&டாக ெபய( மDM# vறJத ேத5) வ0 ைச$
ப9:த ேவO9# எ8றா6 �3கS எ>ெஸ6
ெதா@$vD@ ேவM வைகU6 இதைன: ெத0
ய$ப9:த ேவO9#. எJத �69கைள வ0
ைச$ப9:த ேவO9# என-# எJத வைகU6
அவDைற அ9>க ேவO9# என-# cற 
ேவO9#. இதD@ =தX6  Data ெம{ ெச6
ல-#. அ56 @T�t எ8{# v0ைவ: 
ேத(Jெத9>க-#. இJத Sort YOேடாY6
o8M வைகU6 v0$ப தD@, அவDa6 எதD@
=8{0ைம ெகா9$பதD@ என வyகS தர$
ப&W >@#.

ஒpெவா8ைற[# ?\> ெச`B ?ைட>@# 
ப&WயX6 �3கS Y #u# ேட&டா ெச6
e>கான ெபயைர: ேத(Jெத9:B =8{0
ைம>ேகDறபW அைம>க-#. அைவ ஒp-
ெவா8ae# �y JB ேமலாக-# ேமX JB
�ழாக-# (உய(Jத ம5$u/@ைறJத ம5$u)
அைம>க ascending அ6லB descending
ேத(Jெத9>க-#. வைக$ப9:த ேவOWய
ேட&டா ெச6கx>@ �3கS ெஹட( வ0ைச
(“Header row” ஒ8M ெகா9:5 Jதா6 அதைன>
@a$vட ேவO9#. இதD@ �ழாக வச5
தர$ப&W >@#. இதைன �3கS ெசல>&

ெச`யாY&டா6 எ>ெஸ6 ெஹட 0eSள
ெசா6ைல[# எ9:B> ெகாO9 v0:B அதD
ெகன ஒ  இட# ெகா9:B$ v0>@#.  அ6
லB ெஹட( வ0ைச �3கS ெகா9>கY6ைல
எ8றா6 “No header row” எ8பதைன: ேத(J
ெத9>க ேவO9#. அைன:B# =WJத-
-ட8 ஓேக ?\> ெச`B ெவ\ ேயற-#.
இ$ேபாB உ3கS ேட&டா ெதா@$u �3கS
Y #vயபW வைக$ப9:த$ப&9 அழகாக>
?ைட>@#. �O9# ேவM ஒ ெச6X6
உSள ேட&டாYைன[# ேச(:B வைக$ப9:
5ட: 5&டK&டா6 அதைன மாDa: ேத(J
ெத9:B வைக$ப9:தலா#.

ெச4கைள9 CDவாக அைம9க

எ>ெஸ6 ெதா@$v6 ேட&டா>கைள>
ெகா9:B பTயாDa> ெகாOW >ைகU6

@a$v&ட ெச6கள ஒ @�$பாக> க&ட# 
க&ட ேவO9# என எOk?�(களா?
அ$ேபாB �3கS க&டKட Y #u# ெச6
கைள ைஹைல& ெச`B ேத(Jெத9:B v8
Ctrl+Shift+& அd:B3கS. அழகாக> க&ட#
க&W காண$ப9#.  அத8v8 க&டK&ட
ெச6க\6 பா(டைர எ$பW �> @வB என
ேயா<>?�(களா? =8u ேபாலேவ க&ட
K&ட ெச6கைள ைஹைல& ெச`B ேத(J
ெத9:B v8 Ctrl+Shift+_ ஆ?ய �கைள அd:
த-#. அைன:B பா(ட(கx# காணாம6
ேபா~சா!

ப@9ைக வ=ைசகைள ஒ+றா9க
எ>ெஸ6 ஒ(> �&W6, u5ய ப9>ைக வ0

ைசகைள @a$ v&ட இட:56 இைண>க 
நம>@ வச5கS தர$ப&9Sளன. எJத வ0-
ைசU8 �ழாக> c9த6 வ0ைச ேவO9ேமா, 
அதைன: ேத(Jெத 9:B, v8ன( இ8ெஸ(& 
(Insert)ெம{ ெச8M, அ56  Rows ேத(Jெத
9:B ?\> ெச`ேவா#. இத8 oல# ஒேர ஒ  
வ0ைச நம>@> ?ைட>@#.

ஒ8M>@ ேமDப&ட வ0ைச ேவO9#
எn6 எ8ன ெச` ?ேறா#? இதD@ இரO9 
வyகS உSளன. ேமேல caயபW வ0ைச
ஒ8ைற இைண:த v8ன(, f4 ப&டைன
அd:5னா6, அ9:த 9:B வ0ைசகS இைண>
க$ப9#.

எ8ெஸQ
aE5...
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8ற ஏ$ர6 10 அ8M, ஆ$vS _M
வன#, தா8 YDபைன ெச`5ட

இ >@# ஆ$vS வா&~ ேக&9 =8ப5-
ெச`5ட நாS @a:5 JதB. ஆ$vS சாத
ன3கS அ5க# பழ>க:56 இ >@# அெம
0>காY6, அ8ேற, 12 ல&ச# ஆ$vS வா&~ 
ேக&9 ப5-கைள> ெகாOடதாக, இJத
YDபைனைய> கOகாT:த அைம$uகS
அaY:BSளன. கXேபா(nயாைவ: தைல
ைமUடமாக> ெகாO9 இய3@# ]ைல]
இOடXெஜ8] (Slice Intelligence) எ8{#
அைம$u இJத Yபர3கைள ெவ\U&9S
ளB. 9 ல&ச:B 57 ஆUர# வாW>ைகயாள(கS
ப5- ெச`BSளன(. <ல( ஒ8M>@ ேமலான 
எOT>ைகU6 இவDைற> ேக& 9Sளன(
எ8பB ெத\வா?றB. சராச0யாக ஆ$vS
வா&~ ஒ8a8 Yைல 504 டால( என> ெகாO
டாe#, ஆ$vS _Mவன:58 அ8ைறய
YDபைன 62 ேகாWேய 70 ல&ச# டால(கS
ஆ@#.

இJத =8ப5-க\6, 62% ேப(, ெதாட>க
_ைல ஆ$vS வா&~கைளேய ேக&9Sளன(.
இவDa8 Yைல 349 டால( =த6 399 டால( 
வைர உSளB. இைவ அைன:B# ]ேபா(&
மாட6 வா&~ ஆ@#. அ9:த _ைலU6 உS
ளைவ, ]¡6 ெவ\[ைற ெகாOட வா&~

ஆ@#. @a$பாக 42 K� அளY6 அைமJத
இரOடாவB ெப0ய வா&~ அ5க# ப5- 
ெபDMSளB.

12 லBச*
ஆEF@ வாBG ேகBH 1Iப (J

ெச
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b9@ ேதடQக@ ெதா9Ec
இைணய:56, c@S ேதட6 வyயாக நா# 

எைதயாவB ேதW, தகவ6கைள$ ெபDM>
ெகாO9தா8 இ >?ேறா#. <ல ேவைள
க\6, ”இ பB நா&கx>@ =8u இதைன: 
ேதWேன8; ஆனா6, தDேபாB எ$பW ேதW,
எ8ன பா(:ேத8 என _ைனY6 இ6ைல”
எ8M <ல ேநர3க\6 _ைனைவ> கச>?$
பா(>?ேறா#. எ$பW: ேதW[# ?ைட>க
Y6ைல. இB ேபா8ற த ண3க\6 உதYட,
ந# ேதட6கS அைன:ைத[# ப&Wயலாக,
c@S நம>@: த ?றB.

இJத ெதா@$vைன$ ெபற =தX6 https://
history.google.com/ எ8ற தள# ெச6ல-#.
�3கS tெமU6 பா(:B> ெகாOW Jதாe#,
�O9# பா]ேவ(& த மாM ேக&9> ெகாS
ள$ப9|(கS. ச0யாக> ெகா9:த v8ன(,
?ைட>@# தள:56, வலB ேம6 oைலU6
இ >@# ?ய( ஐகாn6 ?\> ெச`5ட
ேவO9#. அ3@ கா&ட$ப9# ��Y0
ெம{Y6, "Download" எ8ப56 ?\>
ெச`தா6,
உ 3
க \8

ேதட6கS அைன:B#, அைவ ேச(:B ைவ>
க$ப&ட இட:5X JB எ9>க$ப&9,
உ3கx>@: தர$பட: தயாரா` இ >@#. 
இ $v{#, உ3கx>@ எ~ச0>ைக ஒ8M
தர$ப9#.

உ3கS ேதட6க\6, மDற வ(கS அaய>
cடாத ேதட6கS <ல இ >கலா#.  மDற
வ(கx>@> கா&ட$ப டாம6 இ >க ேவO-
Wய தள3கS இ >கலா#. எனேவ, எ$பW 
எ~ச0>ைக யாக, இதைன> கா$பாDa ைவ>க 
ேவO9# என அa-M:5Y&9, ெமா:த
ேதட6 ெதா@$vைன[# ெபMவதDகான
X3> உ3கx>@ tெமUX6 அ{$v ைவ>
க$ப9#. அ6லB ேவM யா # இதைன: தர-
Yற>க# ெச`5டாம6 இ >க, இ வy$
பாBகா$vைன ேமDெ காSxமாM# ேக&9>
ெகாSx#. ெமா:த ேதட6 தள3கS ப&W
யe#, L >க$ ப&ட ைபலாக: 

தர$ப9#.
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ைம>ேராசா$& தா8 அ\:B வJத பாB-
கா$vைன எ>]v <]ட:5D@ _M:5

ஓராO9>@ ேம6 (ஏ$ர6 8, 2014)ஆ?Y&
டB. அதைன: ெதாட(JB ேவM <ல ெசய
Xகx>கான ச$ேபா(&9# _M:த$ப&
டன. தDேபாB, c@S த8 @ேரா# vர-ச(,
எ>]v <]ட:56 இய3 @வதDகான
ச$ேபா(& ைப6கS தர$ப 9வB, இJத
ஆO9 இM5U6 _M:த$ப9# என அaY:
BSளB.

ப5ென&9 மாத3கx>@ =8னா6, 
எ>]vU6, த3கS @ேரா# vர-ச >கான
ச$ேபா(&, @ைறJத ப&ச# 2015 ஏ$ர6 

வைர தர$ப9# என அaY>க$ப&டB.
ஆனா6, தDேபாB, இJத ஆO9 இM 5U6,
ெமா:தமாக _M:த$ப9# என: ெத0Y>க$
ப&9SளB.

எ>]v ஆ$பேர&W3 <]ட# ச$ேபா(&
Yல>?> ெகாOட ேபாB, @ேரா# vர -ச(
பல ல&ச>க ண>கான எ>]v க#$%&ட(-
க\6 பய8ப9:த$ப 9?றB என-#, அைன
வ # ஒேர ேநர:56 அ9:த ஆ$ப ேர&W3
<]ட:5D@ மாற இய லாB என அaY:த
c@S, தDேபாB கால அவகாச# ெகா9:B,
எ>]v>கான @ேரா# vர-ச( ச$ேபா(&Wைன
_M:த$ ேபாவதாக, அaY: BSளB.

இJ5யாY6 த8 ேசைவைய> கடJத 2013 Wச#
ப06 ைவப( ெதாட3?யB. ேபா&W _ைறJத,
இ8]டO& ெமேச¢ அ{$uவதDகான uேரா
?ரா# க\ைடேய த8 5றைன ம&9ேம ந#v,
ைவப( கள:56 இற3?யB. இலவசமாக:
தகவ6கS அ{$u# வச5 ம&9K8a, B6
Xயமாக> @ர6 அைழ$uகைள ஏDப9:B#
வச5ைய[# இJத அ$\ேகஷ8 வழ3@?
றB. இJ5யாY6 தDசமய# நா8@ ேகாW ேப(
ெதாட(JB இதைன$ பய8ப9:Bவதாக அa
Y>க$ப&9SளB. ெச8ற ஆO9ட8 ஒ$v9
ைகU6, இத8 வாW>ைகயாள( எOT>ைக
200% உய(JBSளB. ெச8ற ஆOW6 Viber
Public Chats எ8ற ஒ வச5ைய$ u5யதாக அa
=க$ப9:5 ெபய( ெபDறB. இJத வச5U8
oல# வாW>ைகயாள(கS, உைரயாட6 @d>
கைள> கOடaJB, த3க�>@S தகவ6கைள$
ப?(JB ெகாSள-# =W[#. இJ5யாY6
ம&9# 50>@# ேமDப&ட ெபாBவான உைர
யாடD @d>கS, ைவப06 இய3@?8றன. நவ
நாக0க#, அழ@> கைல, LDMலா, Yைளயா&9

மDM# ெபாdB ேபா>@ என இ>@ழ>கS
அைமJBSளன.

இத8 வாW>ைகயாள(கS, 193 நா9 க\6,
50 ேகாW>@# அ5கமான எOT>ைகU6
இ >?றா(கS எ8பB இ3@ @a$vட:த>
கB.

எ85FVQ
9ேரா*
FரJச-89E
பா<காEFQைல

ைவப& பயIபH;<* நாI9 ேகாa ேப&
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8 அOைமU6 அa=க$ப9:5ய
கால>z எ]6 மDM# எ] எ&¢
ஆ?ய இரO9 ]மா(& ேபா8க\8

YDபைன YைரY6 ஏd ேகாWைய எ&9# 
என சா#ச3 எ5(பா(>?றB. இவDa8 =த6
வார YDபைனைய> கவ n:த சா#ச3 இJத 
இல>?ைன அaY:BSளB. கால>z எ]
5 ]மா(& ேபாைன YDபைன ெச`வ56,
சா#ச3 பல vர~ைனகைள எ5( ேநா>?யB.
அதனா6, அ:தைகய <>க6கைள: தD-
ேபாB கைளJB, u5ய ேபா8க\8 YDபைன
இல>ைக _(ணU:BSளB.

ெச8ற ஏ$ர6 10 அ8M, அெம0>காYe#
மDற <ல நா9க\e#, இJத இரO9 ]மா(&
ேபா8கx# YDபைனைய: ெதாட3 ?ன.
சா#ச3 3 மDM# சா#ச3 4 ஆ?யைவ தலா 7
ேகாW அளY6 YDபைன ெச`ய$ப&டைத:
தDேபாைதய இல>@ட8 ஒ$v9ைகU6
@ைற- தா8.

ேகல>z 5 YDபைன ம&9#, எ5(பா(:
தைத> கா&We# 40% @ைறவாகேவ YD
பைன ெச`ய$ப&டB. இதனா6, சா#ச3 
_Mவன:58 உய( அ5கா0கS பல( பதY
இழJதன(.

சா#ச3 _Mவன# ெவ@ சாம(: 5யமாக
த8 இரO9 ேபா8க\8 YDப ைன>@ வy 
அைம:BSளB. ெமாைப6 ேசைவ _Mவன#
ஒ8M, ப:B கால>z எ]6 ேபா8கைள YD

பைன ெச`5ட வா3?னா6, ஆM எ&¢ ேபா8-
கைள வா3? YDபைன ெச`5ட த@5 ெபM
?றB.

W]vேளU6, இ ப>க3க\e# வைள-
ெகாOட =த6 ]மா(& ேபா8, கால>z 6
எ&¢ ஆ@#. இ56 <ல தகவ6கS ?ைட$-
பB அ0ய கா& <யாகேவ உSளB. இBவைர
ேம6uறமாக ]ைவ$ ெச`தா6 வ # கா&<:
5ைர, தDேபாB ெந&9 வா>?6, ப>கவா&W6
இ JB ?ைட>?றB.

வழ>க# ேபால ேமலாக இ JB# ?ைட> ?
றB. இB ம>கைள அ5க# ஈ(>@# என சா#ச3
க B?றB. இJத இரO9 ேபா8கx>@மான
=8 ப5- 2 ேகாW ஆக இ JதB. ேபா8கS
YDபைன>@: தர$ப&ட =த6 நா\ேலேய,
அைன:B# YDM: ¤(Jதன.

ஒ <ல எ&¢ ேபா8க\6, ஆ&ேடா
ெராேட& எ8{# தானாக, கா&<: ேதாD-
ற:ைத, நா# ேபாைன$ vW:B$ பா($ப தD@ 
ஏDற வைகU6 மாDM# வச5 ேவைல ெச`-
5டY6ைல எ8ற @Dற~ சா&9 எdJதB.
பல( த3கS ேபா8கைள மாDa> ெகாO-
டன(. <ல(, எ&¢ ேபாைன: தJ BY&9,
அதD@$ ப5லாக, கால>z எ] 6 வா3?~
ெச8றன(.

இ8{# <ல மாத3க\6, இJத இரO9 
ேபா8கS எ:தைகய வரேவDvைன ப8னா&
டளY6 ெபM?8றன எ8பB ெத0JBY9#.

கால9G எ( 6 ேபா+கJ K.பைன

ஏf ேகாaைய எBH*
தா
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8 இய3@# அைன:B மOடல3க
\eமாக, 200 வாW>ைகயாள( கDற6
ைமய3கைள (Grahak Shiksha Kendras’) 

அைம>க இ $பதாக, தகவ6 ெதாy6 �&ப
BைறU8 ேசைவ$ v0Y6 இய3@# %nநா( 
_Mவன# அaY:BSளB. இJத ைமய3
க\6, %nநா( வாW>ைக யாள(கx#, அத8
ேசைவைய$ ெபற இ $பவ(கx#, %nநா( 
ெமாைப6 ேசைவU6, இைணய# மDM# vற
வச5கைள$ பய8ப9:BவB @a:B கDM>
ெகாSளலா#.

தDேபாB %nநா( ேசைவைய$ பய8ப
9:B# சJதாதார( எOT>ைக 4. 5 ேகாW
யா@#. ”இJத ைமய3கS YDபைன மDM# 
YDபைன>@$ v8 ேசைவ ைமய3களாக
இ6லாம6, வாW>ைகயாள(கx>@, %nநா( 
ேசைவUைன$ பய8ப9:த> கDM: த #
ைமய3களாக~ ெசய6ப9#” எ8M இJ_Mவ
ன:58 தைலைம அ5கா0 Yேவ> ெத0Y:
BSளா(.

%nநா( தDேபாB ஆM ெதாைல ெதாட(u
மOடல3க\6 இய3? வ  ?றB. இJத
ஆOW8 =த6 ஆM மாத கால:56, தD
ேபாB இய3@# 200 YDபைன ைமய3கேள,
வாW>ைகயாள(கx>@> கDM: த # ைமய3
களாக-# ெசய6ப9#.

அ9:த ஆM மாத3க\6 ேமe# 300

ைமய3கS அைம>க$ப9#. இவDa6 பா5
ைமய3க\6, ெபOகS பTu0வா(கS.
இ56 இJத ேசைவ கைள> கDM: த # அe-
வல(கx>@ =தX6 இவDைற> கDM: தர,
%nநா( _Mவன# தாேன ஒ பாட: 5&-
ட:ைத உ வா>?[SளB.

இ:Bட8, த8 ெமாைப6 வாW>ைக யா
ள(கS இைணய:58 பய8கைள அaJB 
ெகாSள-# %nநா( =யD<கைள எ9:B வ 
?றB. தDேபாB இத8 வாW>ைகயாள(க\6,
23% ேப( ம&9ேம, ெமாைப6 வy இைண-
ய:ைத$ பய8ப9:5 வ ?8றன(. வ # 
2017>@S, இவ(க\6 50% ேபைர, இைணய# 
பய8ப9:B# வைகU6 மாDaட, இல>@
ைவ:BSளB.

தா

Lgநா& hiவன;(I
வாa8ைக யாள& கjறQ ைமய?க@
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kயாl ெமாைபQ ேபாI 
'jபைனVQ mIன5 சாதைன
ெச8ற ஏ$ர6 8 அ8M, ¥னாY6 நைடெபDற 
K ேப8 (Mi Fan) YDபைன: 5 YழாY6, 
¥னாY8 ெமாைப6 ேபா8 _Mவனமான 
zயாK, த8 சாதன3கS YDபைனU6, 
?8ன] சாதைன _க�:5[SளB. இைணய# 
வyயாக, ஒேர நா\6, 21 ல&ச:B 
11 ஆUர# ேபா8கைள 
Y D ப ை ன 
ெச`தB. இJத 
YDபைன[# 
12 மT 
ே ந ர : 5 6 

ேமDெகாSள$ப&டதாக அaY>க$ 
ப&9SளB. இத8 oல# இJ_Mவன:5D@ 
வ மானமாக 208 ேகாW ¥ன [வா8 (33.5 ேகாW 
டால( (அெம0>க டால()) ?ைட:BSளB. 
Bைண சாதன3கS YDபைனU6 ம&9# 
17 ேகாW [வா8 ெபDMSளB. இJத 
சாதன3க\6, ெமாைப6 ேபா8, W.Y., பவ( 
ேப3>, பவ( ]&0$, ைவ v சாதன3கS 
ஆ?யைவ அட3@#. 

ெமா:த# 30 ல&ச:B 50 ஆUர# ஆ(ட(கS 
ெபற$ப&டன. இவDa6 5 ல&ச# ஆ(ட(கS 
12 மT ேநர:56 ெடXவ0 ெச`ய$ப&டன. 
இJ_Mவன:5D@, ¥னா =dவB# 12 ெமா:த 
சர>@ இ $பக3கS இய3@?8றன. 

நட$u ஆOW6, zயாK, 10 ேகாW 
]மா(& ேபா8கைள YDபைன ெச`5ட 

இல>@ _(ணU:BSளB.
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‘‘வைர ய ைற ய/ற ந[ Wைல இைணய1” க  [-
ைரைய5 ப7\த 2<ன$,  ந1ைம இைணய W0 வ-
ன8கC, எ5ப7 எ>லா1 த8கC %`5ப\ S/T 
ஆ  [ %Qக sய/9 ெசt M<றன$ எ<ப] %ள8-
M ய]. uக எO ைம யான sைறX>, அவ/Z< ‘S>-
v s> v கைள’ ெவO5ப [\ S ய ைமQT ந<Z. நா1 
உஷா ரா க\தா< இ`Qக ேவ&[1.

எ.. ஜனாMUதன., OVWX.

இைணய5 பய<பா 7> சம Wைல இ>ைல எ<றா>, 
எ5ப7 எS$கால1 இ`QT1 எ<ப தைன, u<சார5 
பய<பா[ TZ\] எcS\ ெதO வாக %ளQM இ`Q-
M x$கC. எ< பய1 எ<ன ெவ<றா>, இ<ைறQT 
இ`Q M<ற, u< ப/றாQ TைறX>, ந1 அர சா8-
கs1, அS கா D க;1 இைதேய 2<ப/ற\ ெதாட8-
M % [ வா$கேளா எ<பேத. uக அ` ைம யான க -
[ைர. வாy\ ] க;1 பாரா  [ த>க;1.

டாLடM ேபரா ஆ. சL O நாத., ேகாைவ.

இ<ட$ெந  எ<ற ெசா> ம/01 சா$Yத TZ5-
KகC அைன\]1 அைன வ`1 ெதDY] ெகாCள 
ேவ& 7ய தக வ>கC. ந1ைம ப&பா[ ம/01 
ெபா` ளா தார zS யாக s<ேனற ைவQகQ  {7ய 
இைண ய\ைத, ஒ` 9ல$ வைள\]Q ெகாCள sய/-
95பைத sைள X ேலேய MCO எZய ேவ&[1.

ேபரா. பழ. அ^ணா மைல, Xத`பர`.

bTC எத ைனg1 மா/Z அைமQக வ>ல ெதாk> 
| ப\ Sைன உ` வாQக s7g1. அY W 0 வன1 
தயா DQக இ`QT1 ேப டD TZ\த தக வ>கC, 
அS ச ய\தQக வைகX> உCளன. அத< sய/-
9கC ெவ/Z ெப/றா>, Woசய1 9Zய 7= ட> 
சாத ன8கC இயQக\S> மா0 த>கC ஏ/ப[1.

எ`.1fதா, g`ப ேகாண`.

h 7> உCேளா$ அவ ச ர மாகQ ேக டா$கC என 
ேமாட1 ம/01 ெரள ட ராகo ெசய>ப[1 சாதன1 
ஒ<ைற வா8M இைண\ேத<. அத< பய<பா[ 
sc ைம யாகo சD யாக\ ெதD யாத WைலX>, 
உ8கC ”ைவ 2 ேவக1 Tைற M றதா?” எ<ற க -
[ைர பல பய mCள தக வ>கைள\ தYத]. ந<Z.

ெச. ஊMகா வல., ேமkM.

4= அைல வ Dைச பய<பா[ இY S யா%> 
Woசய1 ெவ/Z ெப01. இைணய இைண52< 
பய<கைள மQகC அZY] ெகாCள\ ெதாட8M5 
பல ஆ& [கC ஆM % டன. த/ே பா] Mராம5 
Kற\ Sv1 இ] பர% வ` M ற]. ேட டா 2ளா<-
க ;Qகான க டண1 ம [1, மQகC WS WைலQ-
ேக/ற வைகX> இ`Yதா>, 4= மQகO< 9றYத 
ந&ப னாக இய8T1.

ஆM. கOMேவ#, ெச.ைன.

4= ேபா<ற KSய ெதாk> | ப\ Sைன அர� 
அm ம SQைகX>, மQக ;Qேக/ற வைகX> 
க ட ண\ைதg1 Woசய1 ெசt] அZ %\தா>, 
பய< உCள தாக இ`QT1. இ>ைல எh>, 
இைடேய இ`QT1 W0 வ ன8கC தா< கா� 
பா$Qக\ ெதாட8 M % [ வா$கC.

மா.X. தqsWெச#P. தா5#ப6v.

இYத உலைக சா5 ேவ$ pல1 மா/ற s7g1, 
இயQக s7g1 எ<பைதQ {Z அ5ப 7ேய ெசt] 
கா  7ய 2> ேக , ஒ` �$Qக த D9. அவைர5 
ப/ Zய க  [ைர பல தக வ>கைள\ த` வ தாக 
அைமY ]Cள]. ந1 மாண வ$கC அைன வ`1 
அவ$ வாyQைக சD\ S ர\ைதQ க டாய1 ெதDY] 
ெகாCள ேவ&[1.

எ.. ெஜயWசN Oர., ெச.ைன.

ெப&சனQ
Fேர8
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ேகC%: நா< 9ல மாத8க ளாக ேப,KQ பய<ப-
[\S வ` Mேற<. எ< ந&ப$க ;ட< % [5 
ேபான ெதாட$ K கைள ஏ/ப [\ S gCேள<. ேச  
%&ே டா %v1 அவ$க ;ட< உைர யா [ Mேற<. 
இYத %&ே டா%> ஒ` வ ̀ ட< ம  [ேம ேச  ெசt-
Sட s7 M ற]. ஆனா>, ஒேர ேநர\S> பல ̀ ட< 
ேச  ெசt S டலா1 என எ< ந&ப$ {0 Mறா$. அ] 
எ5ப7 என %ளQகF1.

ஆM.எ.. சர8வO, O^ <Lக#.
ப56: தாரா ள மாக, ஒேர ேநர:56 உ3கS 

நOப(க\6, ஒ8 M>@ ேமDப&ட வ(க-
xட8 ேபசலா#. இதDகான வச5 அேத ேச& 
YOே டாY6 தர$ப& 9SளB. =தX6, 
உ3கS ேப]u> அ>க -O&W6 ெச6ல-#. 
இ$ே பாB உ3கS நOப(க\6 ஒ வ( 
இைண$v6 ?\> ெச`B ேச& YOேடா 

ெதாட3க-#.  அJத YOே டாY6 ேமலாக 
Options எ8{# ?ய( |6 பட:56 ?\> 
ெச`தா6, Add Friends to Chat எ8M ஒ  ஆ$ஷ8 
இ >@#. இ56 ?\> ெச`தா6, உட8 ஒ  
<aய �ள> க&ட# ?ைட>@#. அ56 �3கS 
இைண>க Y #u# நப08 ெபயைர ைட$ 
ெச`தா6, அவ # இJத YOே டாY6 ேச(>-

க$ப 9வா(. இ$ப Wேய பலைர இைண:B ேச& 
ெச` 5 டலா#. இ$ே பாB, �3கS இைண:த 
அைன:B நOப(கx# இJத @�$v6 இ $-
பா(கS. அவ(கS ெபய(கS கா&ட$ப9#. 
இJத YOே டாY6 �3கS எதைன ைட$ 
ெச`தாe#, அB இ3@ இைண>க$ப& 9Sள 
நOப(க\8 ேச& YOே டா>க \e# கா&ட$-
ப9#.

ேகC%: எ< ந&பD< �  7/To ெச<ற ேபா], 
எ< ெமாைப> ேபாmQT இைணய இைண5K 
ைவ 2 யாகQ ேக ேட<. அத/T அவ$ ைவ 2 
த`1 ெரள ட$ ேமாட1 இ>ைல. ஆனா>, வய$ 
pல1 ேல5டா5 2/T இைணய இைண5K உC-
ள ெத<றா$. உட< அவ ̀  ைடய மகC, இைணய 
இைண5ைப ைவ 2யாக மா/Z, ெமாைப vQT 
வழ8க s7g1 எ<0 ெசா>e, உட< ெசt] 
கா  7னா$. இ] எ5ப7 சா\ S ய மா M ற]? இதைன 
அவ$ %ளQ Mய ேபா] எனQT5 KD ய %>ைல. 
l8கC %ளQகF1.

எ8. XUர ேலகா, ேகாைவ.
ப56: உ3க \ட# ஒ  ேல$ டா$ க#$-

%&ட( இ JB, அத8 இைணய இைண$u 
ேலா>க6 ஏ0யா ெந&ெவா(> (LAN) வy-
யாக இ $v8, உ3கS ேல$ டா$ க#$ %&-
டைர ைவ v ெரள&ட( ேபால இய3க ைவ>-
கலா#. இதைன Kக எ\ ைம யான ெந&ெவா(> 
அைம$v8 oல# ெசய6ப 9:தலா#.  ��> @-
a:த வாM ெசய6ப ட-#.

கO&ேரா6 ேபன6 ெச8M அ3@ 
?ைட>@# v0 - க\6 Network and Sharing 
Center ெச6ல-#. இ3@ ” Setup a new connection 
or network“ எ8ப56 ?\> ெச` 5 ட-#. v8 
�O9# “Setup a wireless ad-hoc network” எ8-

ேக@'- – ப(Q–டாLடM.ெப. சNOர ேபா8 –
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பைத: ேத(Jெத 9>க-#. இJத இைண$ vD@ 
ஒ  ெபய( (SSID) ெகா9>க-#. அதDகான 
ெந&ெவா(> � ஒ8ைற[# அைம>க-#. இ56 
கா&ட$ப& 9Sள internet connection sharing  எ8-
பைத இய>க:56 ைவ>க-#.  இn இJத 
@a$ v&ட Wi-Fi AP ஐ ேல$டா$ மDM# 
ெமாைப6 ேபா8க\6 ேதW$ ெபறலா#. 
இைணய இைண$ vDகான ெச& அ$ ?ைட:த-
-ட8, ெச& ெச`த �ைய அ56 எOட( ெச`B 
இைணய இைண$ vைன$ பய8ப 9:த-#.

ேகC%: ெச<ற ஆ&[, எ< க15 j டD> 
%&ேடா, எQ,2 9,ட\ைத, %&ேடா, 8.1QT 
மா/ Zேன<. இ5ே பா] அ7Qக7, %&ேடா, 10 
9,ட\ S/T இல வ ச மாக மாZQ ெகாC ;8கC 
எ<ற பா5 அ5 ெசtS MைடQ M ற]. க டாய1 
மாZQ ெகாCள ேவ& [மா?

எ8. wபO, ேகாைவ.

ப56: தா8 YைரY6 ெவ\ Uட இ >@# 
YOேடா] 10 ஆ$ப ேர&W3 <]ட: 5D@: 
த8 வாW>ைக யா ள(கS அைன வ ைர[# மாD-
a Yட, ைம>ே ராசா$& அ¤த =யD < கைள 
எ9:B வ  ? றB. அத8 ஒ  ப@ 5தா8, �3கS 
ெபM# அa Y$ uகS. அB ம& 9 K8a, =த6 
=ைற யாக, ைம>ே ராசா$& த8 u5ய ஆ$ப-
ேர&W3 <]ட: 5ைன இல வ ச மாக$ ெபDM 
ஓராO9 இய> @3கS. அத8 v8ன # இB 
இல வ ச மாக இ >@# என-# அa Y: BSளB. 
இB வைர இJத இல வச 5&ட# எ$ே பாB =W-
->@ வ # என யா >@# ெத0 ய Y6ைல. 

உ3க x ைடய ேகS Y>@ எ8ன ப56 cM-
வB என: ெத0 ய Y6ைல. அேத ப56, இேத 
ேபா8ற சJேதக# உSள மDற வ(க x>@# 
ெபா J Bமா எ8M# u0 ய Y6ைல. ஒ8M _~-
சய#. �3கS Y # u ? �(கேளா, இ6ைலேயா, 
த8 வாW>ைக யா ள(கைள, YOேடா] 10 
ஆ$ப ேர&W3 <]ட# oல#, ஒ  u5ய அ{-
ப வ: 5D@ ைம>ே ராசா$& இ&9~ ெச6 ? றB. 
ந|ன ெதாy6 �&ப:58 u5ய வச 5 கைள 
அ{ ப Y>கலா# என =W- ெச`தா6, �3கS 
YOேடா] 10 <]ட: 5D@ மாa> ெகாS-
ளலா#.  ேமe#, YைரY6 தDே பாB YO 
8.1 <]ட# இய3@# க#$ %&ட(கைள நா# 
u5ய ஹா(&ேவ( ெதா@ 5>@ மாDa> ெகாSள 
ேவO Wய §� _ ைல[# எழலா#. 

ேகC%: �> இ>லாம> K;n\ மF, ஒ<0 
வா8M5 பய<ப [\த\ ெதாட8M உCேள<. 
ேவ$7> ெடQ,  ேத$%> பல வைக sைற உC-
ள] என s<K எc S X ̀ Y �$கC. இYத மFைஸQ 
ெகா&[ அேத ேபால பய<ப [\த s7 gமா? அYத 
வk கைள �&[1 %ளQக மாக\ த` மா0 ேக [Q 
ெகாC Mேற<.

எ8. ெசN O#ராஜ., OV!wM.

ப56: �3கS @a$ v9# ம-z6 உSள 
ேம6 பாக:ைத, |6 LழD M வB ேபால: தடY> 
ெகா9:தாேல ேபாB#. |6 LழD aய ெசய6-
பா9 ?ைட>@#. ெட>]& ெசல>& ெச`வ56, 
ஏDக னேவ ம-z8 இடB ப&டைன அd:5, 
ம-ைஸ இd:தா6, ெட>]& ெசல>& ஆ@#. 
இ56 தா8 இ8{# Yைர வாக ெட>]& ேத(J-
ெத 9>@# வyகS உSளன. அைவ: 1. எ3@ 
ேத(Jெத 9>க$பட ேவO Wய ெட>]& ெதாட3-
@ ? றேதா, அ3@ க(சைர> ெகாO9 ைவ>க-#. 
அ9:B, ம-ைஸ எ9:B, ெட>]& எ3@ =W-
? றேதா, அ3@ க(சைர> ?\> ெச` 5 ட-#. 
க(சைர> ?\> ெச` 5 9 ைகU6, ¨$& �ைய 
அd:5> ெகாSள-#.  இ$ே பாB ெட>]& 
ேத(Jெத 9>க$ப9#.  ஒ  ப: 5U6, ம-] க(-
சைர> ெகாO9 ெச8M, ஒ  ெசா6X6 ைவ:B 
இ  =ைற ?\> ெச`தா6, அJத ெசா6 ேத(J-
ெத 9>க$ப9#. o8M =ைற ?\> ெச`தா6, 
அJத ெசா6 உSள பாரா ேத(Jெத 9>க$ப9#. 
இைவ ம& 9 K8a, � ேபா(& ஷா(& க& oல-
மா க-# ேத(Jெத 9>கலா#.

ேகC%: ேவ$  2007 பய<ப [\ ] Mேற<. பல 
வைக யான டாT ெம& கC தயா D\] வ` Mேற<. 
இவ/Z> TZ5 2 ட இட8கO>, அ<ைறய 
ேதSைய அைமQக ேவ& 7 ய ]Cள]. இத/கான 
ஷா$  க  எ<ன?

நா. பால gமாM, PV x நகM.

ப56: எJத Yத டா@ெமO& எ8றாe#, 
இJத ேதைவ ஏDப டலா#. ெமேமா, ெல&ட(, 
அa>ைக அ6லB ேவM வைக யான நாS சா(Jத 
@a$ uகS. இ3ெக6லா# நா# ேத5ைய 
அைம:ேத ஆக ேவO9#. எனேவ, ேவ(& 
இதைன Kக எ\ ைம யான வy க\6 அைம>க 
வச5 தJ BSளB. ேத5ைய ெட>]&W6 
இைட~ ெச க அ6லB அைம>க, ��>காk# 
வy கைள> ைகயா ள-#. எJத இட:56 ேத5 
அைம>க$பட ேவO 9ேமா, அ3@ க(சைர 
_M:ெதௗ#. 0$பn6, Insert ேட$ அd:-

த-#. அ9:B, Text @�$v6, Date & Time �6 
�B ?\> ெச` 5 ட-#. ேவ(& Date and Time 
டயலா> பா>ைஸ> கா&9#. இ3@ அைம>-
க$பட இ >@# ேத5>கான பா(ம& ஒ8ைற: 
ேத(Jெத 9>க-#. v8ன(, ஓேக ?\> ெச`B 
ெவ\ ேய ற-#.

இJத டயலா> பா>z8 �ழாக, "Update 
Automatically" எ8M இ $பைத, அ3 @Sள ெச> 
பா>z6 W> ஏDப 9:5 ேத(Jெத 9:தா6, ேத5-
யா னB ஒ  �6டாக மாM#. அB க#$ %&ட( 
இய3@# ேபாெத6லா#, ேத5ைய அ$ேட& 
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ெச` 59#. �3கS கW த3கS ேபால அைம>க 
ெட#$ேள& அைம>ைகU6, இB உ3க x>@ 
உத Yயா` இ >@#. 

ேகC%: ெந  Wj ரா e 7 TZ\த த8க ; ைடய க -
[ைர uக அ/ K த மாக உCள]. இYத Net Neutrality 
எ<ற ெசா>லா  9ைய யா$ sதe> ெகா&[ வY] 
பய<ப [\ S னா$கC. எ5ப7 2ர ப ல மா ன]?

எ8. ேக. ேஹமNU, ெச.ைன.

ப56: ந6ல ேகSY. Net Neutrality எ8ற 
ெசா6லா&<, =த8 =தX6, அெம 0>காY6 
க6 Y யாள( W# - (Tim Wu) 2003 ஆ# ஆOW6 
உ  வா> ?னா(. அெம 0>காY6 இைணய 
இைண$u ேசைவ வழ3@# கா# கா]& 

_M வன#, v& டாரO& 
தள:ைத: த  வ56 <>க6 
ஏDப 9: 5 ய ேபாB, vர~ைன 
ஏDப&டB. அ$ே பா 5  JB 
இJத ெசா6லா&< vர ப ல-
மா னB. v8, 2010 ஆ# 
ஆOW6, அெம 0>க Federal 
Communications Commission 
(FCC) இJத ெசா6ைலேய 

பய8ப 9: 5 யB. அJத ஆOW6, இைணய# 
அைன வ  >@# 5றJத ெவ\ யாக இ >க 
ேவO9# என ஆைண U&டB. 

ஆனா6, இJ 5 யாY6 இைணய ேசைவ 
வழ3@# _M வ ன3கS, இJத LதJ 5ர# பDa 
எ6லா# கவ ைல$ப டாம6, த3க x>@$ பண# 
ெசe:B# _M வ ன3க\8 தள3கைள~ <ற$-
பா க-#, மDற வDைற <>க6க ேளா9# கா&W 
வJதன, வ  ?8றன. அOைம> கால:56 
இ8ட(ெந& டா& ஓ.ஆ(.t. மDM# ஏ(ெச6 
Y> ?$ � Wயா ªேரா ஆ?ய 5&ட3கS, 
<ல தள3க x>@ =8 { 0ைம ெகா9:B 
இைண$u வழ3க அa Y: BSளன. இ3@ 
இn &ரா` எ8ன =W ெவ 9>க$ ேபா?-
றB எ8பைத$ ெபாM:B Y5 = ைறகS 
அைம[#.

ேகC%: l8கC அOQT1 %&ேடா, 
7 9,ட1 75, எ< m ைடய 9,ட\S> 
இய8க ம0Q M ற]. எ< m ைடய க15-
j டD> உCள]1 %&ேடா, 7 தா<. 
எதனா> இYத 2ரoைன? ேவ0 9ல அ5-
O ேகஷ< Kேரா M ரா1கC உCள தனா>, 
எ[ ப ட %>ைலயா? எ<ன ெசtய 
ேவ&[1 என %ளQக1 தரF1.

எ.. ெஜய ராம., zMகா{.

ப56: இB ேபால பல வாச க(கS, 
க#$ %&ட( மல( v0 YD@ ெதாைல-
ேப < Ue#, K8 அlச6 வy-
Ue# ேக& 9Sளன(. ஒ  <ல(, 
YOேடா] 7 <]ட: Bட8 

இைணJB ெசய லாDM# 5ற8 ெகாOடB என 
அa Y>க$ப9# அ$ \ ேக ஷ8கS cட ெசய6-
ப 9 வB இ6ைலேய, ஏ8? என> ேக& 9S-
ளன(. அவ(க\8 சJேத க3க x>கான ப56.

ந# வாச க(கS பல 0ட# YOேடா] 
7 ேஹா# v0 Kய# அ6லB ேஹா# uர ப-
ஷன6 ைவ: BSளன(. ெமா:த# ஆM வைக-
யான YOேடா] 7 ஆ$ப ேர&W3 <]ட# 
உSளB. ேஹா# v0 Kய# வைக, |9 க\6 
க#$ %&ட( பய8ப 9: B ப வ(க x>கா னB. 
YOேடா] 7 ]டா(ட( (Windows 7 Starter)
எ8ற வைக[# உSளB.  இB 32 v& இய>-
க மா@#. இத8 வச 5கS சDM> @ைற வா கேவ 
இ >@#. இ56 வா6 ேப$பைர> cட மாDற 
இய லாB. இேத ேபால YOேடா] 7 ேஹா# 
ேப<> எ8ற ப5$u, அெம 0>க நா9 தY(:B 
vற நா9 க\6 YDபைன ெச`ய$ப&டB. 
இதைன உ3கS க#$ %&ட06 இய> @ வ தD@, 

நா9 சா(Jத வைர ய ைறகS உO9. 
வ(:தக _M வ ன3க x>கா னB YOேடா] 7 
uர ப ஷன6. YOேடா] 7 எOட( v ைரச] 

எ8ப B-# இேத ேபால வ(:தக _M வ-
ன3க x>கா னB. இB அ5க எO T>-
ைகU6 உ0 ம3கS ேக&ே பா  >@: 
தர$ப9#.

YOேடா] 7 அ6 Wேம& எ8பB, 
YOேடா] எOட( vைர] வைகைய$ 
ேபாலேவ பல வச 5 கைள> ெகாOடB. 
|9 க\6 ைவ:B$ பய8ப 9:B# 
வாW>ைக யா ள(க x>@: தர$ப 9 ?-

றB.
இJத @ழ$ப:56 இ8{# 

vர~ைனைய வள(>க, ஒ  வைக 
YOேடா] 7 ைவ: 5  $ப வ(கS, 
இ8ெ னா  வைக>@ அ$ ?ேர& 

ெச` 5ட =W[#. எனேவ, �3கS 
இ$ே பாB ைவ: 5  >@# YOேடா] 

7 வைக, �3கS ெதாட>க:56 
ைவ: 5  Jத YOேடா] 7 ஆக 
இ6லாம6 இ >கலா#.
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