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உXக2 ேக2Y, ச`ேதக!, கS56கைள
அD"aைக<. அ`த`த" ப3@<P
தைல"aகைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இPD! எPன
தகவ.க2 ேவ]^! எPற உXக;P
எ@&பா&"ைபc! எd6Xக2.

~ டாJடK ெப.சLMர ேபா8 ~
நட!" 2016 ஆ% ஆ&'(, இ*+ய .மா45
ேபா9 ெதா<( =>?( ?ய@கBத@க 
மாCறEகF ஏCபட உFளன. உலக அள?(,
இைணய! பயனாள4 எ&Q@ைகR(
S9றாவU இடBைத@ ெகா&VFள 
இ*+யா?(, 50% ேப4, ெமாைப( ேபா9
வ<யாக ம5Vேம, இைணய இைண!=ைன

ேமCெகா&V வYZ9றன4. இதனா(, நட!" 
ஆ&'(, .மா45 ேபா9 தயா >!" மC\%
?Cபைன! =>?(, ?ய@கBத@க மா\ த(கF 
ஏCபட வா]!"கF உFள தாக, இ!=>?(
ஆ]^ ேமCெகாF_% அைம! "கF அ`?B
UFளன.

இைணய! பய9பா5'( ஏCப5V வY%
ேவகமான வள4bc, .மா45 ேபா9 தயா >!
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=CdB Uைண eCd%. அBUட9, .மா45
ேபா9கf( பய9பVBU% அ!fேகஷ9
"ேராZரா%கf9 எ&Q@ைகைய உய4BU%.
4j / எ(.'.இ. ெதா<( l5ப% தY% ஊ@
கB+(, "ேராZரா%கF வ'வைம@d%
ெதா<( =>?(, n9ேனCற% ஏCபV%. இ*த 
வள4bcைய நா% cல =>^களாக@ காணலா%.

அைனPQ மJகTJகான 8மாK7ேபா$ பய$பா=

சாதாரண வச+கைள@ ெகா&ட ேபா9கf9
பய9பா5'pY*U, .மா45 ேபா9க_@d
மா\ேவா>9 எ&Q@ைக, அப>தமான எ&
Q@ைகR( உயர இY@ZறU. இ*த பயனா
ள4கF, எ!ேபாU% ெதாட4=( இY!பU 
எBதைகய வச+கைள, ஆbச>யEகைளB தYZ
றU எ9பைத ?ய!"ட9 அqப?!பா4கF.
இ*த! =>?( அVBத வள4bc, மாeல ெமா<
கf9 பய9பா5'( அைமr%. ஆEZல%
த?4Bத இ*+ய ெமா<கைள .மா45 ேபா9
கf( பய9ப VBத அ!fேகஷ9கF sக அ+
கமான எ&Q@ைகR(
Zைட@d%. இைவ
ப ய9 ப V B U
வ+( அ+க
ப5ச எf
ை ம R ை ன @
ெகா&டைவ
யாக இY@d%.
.மா45 ேபா9
ப ய9 ப V B த
இY@d% அVBத
10 ேகா' ேபY@d 
தEகF ெமா<! பய9
பா5Vட9, மCறவYட9
ெதாட4" ெகாFவதCகான
ெசல^% dைற வானதாக
அைமr%. இU d`Bத ?<!"
ண4bcr% ம@கfைடேய அ+கமாக! பர^%.

வ- க7டைம()

வர இY@d% வQக வ> அைம!=லான மாC
றEகF, .மா45 ேபா9 தயா>!=(, இ*+ய
e\வனEக_@d அqtலமாக இY@d%. uன
நா5'pY*U எfதாக இv இ*+யா?CdF
ேபா9கF வYவU cர மமாக அைமr%. "+ய
வ> க5டைம!", இ*+ய e\வனEக_@d
அவ4கf9 ெசய(பா5'Cd உத^வதாக^%,
இ*+யா nwைமr% தEகF தயா>!"கைள@
ெகா&V ெச9\ ?Cபைன ெச]வ+( Uைண
">வதாக^% அைமr%.

ெப-ய MைரகH

.மா45 ேபா9கf(, ஒY க%!y5ட>(
ேமCெகாFள n'r% பQகf( 80% பQ

கைள ேமCெகாFள n'r% எ9பதா(,
இவC`9 +ைர அள^ ெப>யதாக அைமr%.
அத9 அ'!பைடR(, அைனBUேம ெப>ய
அள?( வ'வைம@க!பV%. இU .மா45
ேபா9 ெதா<( =>^க_@d உCசாகBைத
அfBU, "+ய மாட(கைள வ' வைம@க
உத^%.

4U / எX.Y.இ. பரவலாJக[

2015 ஆ% ஆ& 'ேலேய, 4j ெமாைப(
இைண!" ேசைவ பரவB ெதாடE ZயU.
2016( இU வ{!ெப\%.  ெமாைப( ேசைவ!
=>?( இயEd% ெப>ய அள?லான e\
வனEகF, ம@கfைடேய பரவலாகB தEகF
ேசைவைய@ ெகா&V ேச4@d%. இ9q% 
இர&V அ(லU S9\ ஆ& Vகf(, 4j
ேசைவைய! பய9பVBUேவா4 எ&Q@ைக
10 ேகா'ைய எ5V% என அைன வY% எ+4-
பா4@Z9றன4. எ(.'.இ. .ெப@5ர% அைல
வ>ைச@கான "+ய உ>மEகF, நட!" ஆ&

'{% தர!பட இY!பதா(,
'j5ட( இ*+யா?ைன

அைம!ப+(, 4j
ேசைவ ந(ல பE
Zைன அf@d%.
இ9q% cல

ஆ&Vக_@d ம5
Vேம, 4j பயனாள4

க_ட9, 2j மC\%
3j பயனாள4க_%

இயEdவா4கF.

உHநா7= தயா-()

ெமாைப( ேபா9 தயா-
>!=(, இ*+ய e\வனE

கf9 ெசய(பாV, 2016( 
n@Zய இடBைத@ ெகா&ட-

தாக இY@d%. தயா>!" +ற9 tVதலாd%.
ெவfநா5V e\வனEகf9 தயா>!"கf(
tVத( nத}V ேமCெகாFள!ப5V, தயா
>!"கf9 எ&Q@ைக அ+கமாd%. உF
நாV மC\% ெவfநாV தயா>!"க_@Z
ைடேய, ந(ல உCசா கமான ேபா5' இY@d%.
இதனா(, ம@க_@d ந(ல ேபா9கF, அவ4கF
வாEd% ?ைலR( Zைட!பU அ+க>@d%.
இதனா(, "+ய nைற வ4Bதக eைல!பா-
VகF, .மா45 ேபா9 தயா>!" மC\% ?C
பைன! =>?( ஏCபV%. ெமாைப( ேபா9
தயா>!=( ேதைவ!பV% Uைண சாத னEகF
தயா>!" =>?{%, tVத( எ& Q@ைகR(
e\வனEகF ேதா9\%. உலக அள?( இB
தைகய சாதனEகைளB தயா>BU வழEdப
வ4கF, இ*+யா?( தEகF ெதா<Cசாைல
கைள அைம@க ேபா5'RVவா4கF. ஆcய
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இைணய!பயனாள4எ&Q@ைகR(,அெம>@
காைவ s��% வைகR( n9ேன`rFள
eைலR(, இ*+யா?( 90% ZராமEகf(,
ெமாைப( இைண!" சாB+யமாZrFளU
எனB தகவ( ெதா<( l5ப அைமbச4 அ`
?BUFளா4. இ*+யா?( உFள, 5 ல5சBU
97 ஆRரBU 608 ZராமEகf(, 5 ல5சBU
41 ஆRரBU 939 ZராமEகf( தCேபாU
ெமாைப( இைண!" ZைடBU வYZறU.
இ9q% 55,669 ZராமEக_@d ம5Vேம
ெமாைப( இைண!" வழEக ேவ&'யUF
ளU. இU ெமாBத ZராமEகf9 எ&Q@
ைகR( 9.31% ம5Vேம.

ெமாைப( ேபா9 இைண!"கf9 எ&
Q@ைகைய! ெபா\Bத வைர, நக4!"றEகf(
தா9 இU sக அ+கமாக உFளU. 152.36%
இைண!" இEேக உFளU. Zரா ம!"றEகf(,
48.79% ெமாைப(ேபா9 இைண!" தர!ப5-
VFளU. நக4!"றEகf(, 4j இைண!"
ேவகமாக வள4*U வYைகR(, Zராம! "றE

கf(, இ9q% 2j இைண! "தா9 nத9ைம-
யாக உFளU. இY! =q%, Zராம! "றEகைள,
நக4!"ற அள?CdB தகவ( ெதா<( l5
பB+( உய4Bத அர� nைன*U வYவதாக, மB
+ய அைமbச4 அ`?BUFளா4. 2017(, Zரா
மEகf(, ெமாைப( ேபா9 இைண! =ைன 
70% ஆக உய4Bத இல@d e4ணR@க!ப5VF
ளU. 2020@dF, இ*+யா nwவU%, 100% 
ெமாைப( இைண!=ைன உய4 eைலR(
தY% sக! ெப>ய அள?லான இல@Zைன
அர� ெகா&VFளU என^% ெத>?BUFளா4.

ப9னா5டள?(, uனா?Cd அVBதப'யாக,
இ*+யா?( 40 ேகா' ேப4 இைணயBைத!
பய9பVB+ வYZ9றன4. இ+( ெபY%பாலா
னவ4கF, (87%) தEகF ெமாைப( ேபா9கf9
வ<ேய தா9, இைணயBைத அ�ZB தEகF
ேதடைல ேமCெகாFZ9றன4. இ*த தகவைல,
இைணய% மC\% ெமாைப( ேபா9 பய9பா5
'Cகான இ*+ய அைம!" (Internet and Mobile
Association of India (IAMAI)) ெவfR5VFளU.

மC\% =ற நாVக_@கான சாதனEகைளB தயா
>@க, இ*+யாைவ ஒY களமாக அைம@க +5
டsVவா4கF.

ெமாைபX சாதன வ\ ேசைவ

ெமாைப( வ<யாக ேசைவகைள ம@க_@d
வழEdவ+( ெப>ய அள?( n9ேனCற% ஏC
பV%. 20 ேகா' .மா45 ேபா9 பயனாள4கைள
?ைர?( இ*+யா ெப\%. ப5ெஜ5 ?ைல
சாதனEகF, dைற*த க5டணB+( ேசைவகF
மC\% சாதனEக_@கான ?Cபைன@d! =*

ைதய ேசைவ என அைனBU! =>^க_% ஒ9
`ைண*U ெசயலாC\% கால% உYவாZ வY
ZறU. இU நட!" ஆ&'( வ{!ெப\%.
இதனா( பயனாள4கF எ&Q@ைக sக அ+க
மாd%. இதனா(, ெபாwU ேபா@d, பயணEகF
ேமCெகாFவU, உட( நலB+Cகான +5டEகF
மC\% வEZ பய9பாV ஆZய ேசைவகைள
ம@க_@db ெச%ைமயாக வழEக, e\வனEக
fைடேய ச>யான ேபா5' eல^%. இU "+ய
க&V='!"கைளr%, �கமான வச+கைளr%
ம@க_@dB தY%.

90% \ராம^கG9 ெமாைப9 இைணN`
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ஒY cல வச+@ dைற^கF மC\% வ4Bதக
�+யான பய9பா5'( cல dைறபாVகF என
?&ேடா. 10 ஆ!பேர5'E c.ட% ெபய4
எVB+Y*தா{%, ெச9ற மாத%, இ*த c.ட%
ப+ய!ப5ட சாத னEகf9 எ&Q@ைக 20
ேகா'ையB தா&'rFளU. இU ஒY ெப>ய
சாதைனயாd%. Winbeta.org எ9ற இைணய
தள% இ*த தகவைலB த*UFளU. ஐ*U மாதE
கf( இ*த சாதைன eக�Bத!ப5VFளU. 
ஒ�ெவாY மாதn% சராச>யாக, 4 ேகா' சாத
னEகf(, ?&ேடா. 10 d'ேய`rFளU.

ஜூைலR( ெவfயான =9ன4, அ@-
ேடாப>(, அதாவU S9\ மாதEகf(,
?&ேடா. 10, 12 ேகா' சாதனEகf( இயE
ZயU. ெதாட4*U அேத ேவகB+( இயEZ,
20 ேகா' எ9ற எ&Q@ைகையB ெதா5VF
ளU. இ!ப'ேய
ெச9றா(, ஜூைல
2017(, ைம@
ேராசா!5 e\வ
னB+9 இல@கான
�\ ேகா' எ9ற 
எ&Q@ைக எ5
ட ! ப 5 V ? V %
எ9ேற ெத>ZறU.

ெ ந 5 ம ா 4 @ க 5

ேஷ4 (Netmarketshare) எ9ற அைம!=9
ஆ]?(, ஆ!பேர5'E c.ட% ச*ைதR(,
?&ேடா. 10, 9% இடBைத! ='B UF
ளதாகB ெத>ய வ*UFளU. ?&ேடா. 7
c.ட% 56% இடB+ைனr%, ?&ேடா. 8.1,
11% இடB+ைனr% ெகா&VFளU. இ+p
Y*U இ9q% ெபY%பாலானவ4கF, தEகF
c.டB+ைன அ!Zேர5 ெச]U ெகாFள
?Y!பs(லாதவ4களாக இY@Zறா4கF எ9ற
உ&ைம ெத>ய வ*UFளU.

ெச9ற நவ%ப4 மாத%, ?&ேடா. 10 c.
டB+Cd ைம@ேராசா!5 ெவfR5ட nத(
அ!ேட5 வ*த =9ன4, ?&ேடா. 10 c.
டB+Cd மா`யவ4கF எ&Q@ைக கQசமாக
உய4*தU. பல பயனாள4கF, "+ய c.ட% வ*த
=9ன4, அதCகான அVBத அ!ேட5 வர5V%
எ9ேற காB+Y*தU இ+pY*U ெத>ய வ*UF

ளU. அதCேகCறா4
ேபா(, ைம@
ேராசா!5e\வனn%,
நவ%ப4 அ!ேட5
ைப( Sல%, பல
c@க(க_@dB �4
?ைனr%, பல வச
+கைள எfைமயா
க^% ஆ@ZயU.

20 ேகா$
ப&'கைள* தா,$ய.

/,ேடா3 10
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ைம@ேராசா!5 e\வன%, நாைள, ஜனவ>
12,2016 nத(, த9 இ9ட4ெந5 எ@. "
ேளார4 ெதாd!=Cகான ச!ேபா45 ைப(கF
வழEdவைத e\Bத உFளU. இ+(
இ9ட4ெந5 எ@."ேளார4 ப+!" 8,9 மC\%
10 ஆZயைவ அடEd%. த9 வா'@ைகயா
ள4கF அைனவைரr%, இ9ட4ெந5 எ@."
ேளார4 ப+!" 11@d க5டா யமாக மாC`@
ெகாF_மா\,ைம@ேராசா!5வC"\BUZறU.
அ(லU, ?&ேடா. 10 c.டBUட9,
எ5� =ர^சY@d மா`@ ெகாFள ேவ&V%.
இ\+யாக ெவfRட!ப5ட, =ைழகF
+YBU% ச!ேபா45 ைப{ட9, இ*த எbச
>@ைகr% ெவfRட!ப5டU. https://www.
microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/End-
of-IE-support எ9ற nகவ>R( இதைன@
காணலா%.

எனேவ, நாைள, ஜனவ> 12 nத(, ைம@
ேராசா!5 e\வனB+9 இ9ட4ெந5 எ@."
ேளார4 ெசயpR9, அ&ைம@ காலB+ய ப+!

பான, ப+!"
11@d ம5Vேம 
இv, ச!ேபா45 

ைப(கF வழE
க ! ப V % .
பைழய ப+!
=ைன! பய9
ப V B U ே வ ா 4 ,
ம ா ( ே வ 4

மC\% ைவர.
ே ப ா9 ற வ C ை ற !

ெப\% வா]!"கF அ+க% உ&V. இ*த எb
ச>@ைகr% �`, பைழய இ9ட4ெந5 எ@.
"ேளார4 ப+!"கைள! பய9பVBUேவா4,
ேஹ@க4கf9 தா@dத(கfpY*U த!=@க,
தEகF க%!y5ட4கf(, cல ெரj.5> 
மாCறEகைள ஏCபVB+@ ெகாFள ேவ&V%.
ைம@ேராசா!5 ெவfR5ட இ*த அ`?!"
d`BU ெத>*U ெகாFள ?Y%"பவ4கF
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3123303
எ9ற இைணய தளB+( ெத>*U ெகாFளலா%.

ஜன. 12 8த9 உத/க; <=*த>

Backup Rotation: ேப" அ% &'யா*+ ெசய.பா
0க2. ஒ+4. இ7. ெசா.ல%ப09 :ழ<=
>ைறAனா. அCைம" காலE7ய ேடGடா 
ேப" அ% Hைட"HறI. இத<K >+ ஏ<ப
0Eத%பGட ேப" அ% கCடMய%பG0 அத+
இடE7. N7ய ேடGடா ப7ய%ப 0HறI.இOத
ெசய.பாG'ைன இP :ழ<= KM" HறI.
இதனா. ைப.கQ கர%G ஆனா. அத+ ேடG-
டாT9 எ2தாக &C09 ெபற%ப 0HறI.
Cryptography: ெதாடVNக2+ ரக=யE த+
ைமைய% பாIகா%ப7. இIT9 ஒW வY.  
இOத எ+HZ%ஷ+ >ைறA. ேடGடா ><
M\9 மாறான வYA. அைம"க%ப 0வதாK9.
NZOI ெகாQள >'யாத பாVமG'. ேடGடா  
ப7ய%ப09. இதைன &C09 ெபற ^கT9 
எ27. NZOI ெகாQள >'யாத ரக=யமாகE
தயாZ"க%ப09 _ ெகாCேட >'`9.

“ெதYC. ெகா;a^க;”
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~ பாரM ~

ந% க%!y5ட4கf(, ேபா(ட4கf(, cல
ைப(கF மைற@க!ப5ேட Zைட@ Z9றன.

நா% யாY% இவCைற! பா4!பU இ(ைல. 
ந% ைப( ேமேனஜ>(, இ*த மைற@க!ப5ட
ைப(கைள@ (Hidden Files) கா5V%ப' ெச5
ெச]தா(, ஒ�ெவாY ேபா(ட>{% cல ைப(
கைள@ காணலா%. ?&ேடா. ஆ!பேர5'E
c.ட% thumbs.db மC\% desktop.ini எ9q%
ைப(கைள உYவா@dZறU. ஆ!=F e\வ
னB+9 ேம@ ஆ!பேர5'E c.ட% .DS_Store
எ9q% ைப(கைள உYவா@ZB தY ZறU.

ெபY%பாலான பயனாள4கF, இ*த ைப(
கைள@ கா&ப+(ைல. இைவ மைற@க!
ப5ட ைப(கF எ9ேற அைழ@க!பVZ9றன.
நாமாக! ேபா], இவCைற! பா4Bேத ஆக
ேவ&V% என nயCc எVBதா(, இவCைற@
காணலா%. ஆ!பேர5'E c.ட% த9 இய@
கB+ைன ?ைர ̂ பVBத, இ*த ைப(கைள
உYவா@Z இய@dZறU. இY*தா{%, நா%
?Y%=னா(, இைவ உYவாவைதB தV@க^%
ெச]+டலா%. nதp( இைவ ஏ9, எதCகாக
உYவா@க!பVZ9றன எ9\ பா4@கலா%.

இ*த மைற@க!ப5ட ைப(கF மC\%
ேபா(ட4கைள@ கா5V%ப' ெச]வதCd, �ேழ
த*UFள ெசய(பாVகைள ேமCெகாFள^%.
1. nதp( Start> Control Panel> Appearance and

Personalization எனb ெச9\, Folder Options
எ9பைதB +ற@க^%. 

2. ெதாட4*U View ேட! �U Zf@ ெச]+
ட^%.

3. அVBU, Advanced settings எ9ப+(, Show
hidden files and folders எ9ப+( Zf@ ெச] +
ட^%. அVBU ஓேக எ9ப+( Zf@ ெச] +
ட^%.

4. இv, அைனBU மைற@க!ப5ட ைப(க_% 
கா5ட!பV%. அைவ d`Bத ?ள@கEகைள 
�ேழ தYZேற9.

]தலாவதாக thumbs.db ைபX

இU ஒY ேட5டா ேப. ைப(. இத9 ெபய4 
d`!=VவU ேபால பட ைப(கf( உFள
படEகf9 “thumbnail” அள?லான படEகF
இ+( அைம@க!ப VZ9றன. ?&ேடா.
எ@."ேளார>( அ(லU ைப( எ@."ேளா
ர>(, ேபா(ட4 ஒ9ைறB +ற@d%ேபாU,
அ+(, படEகF ெகா&ட ைப(கF இY*தா(, 
?&ேடா. அவC`9 நக அள?லான ேதாC
றEகF உY வா@க!ப VZ9றன. இைவ thumbs.
db எ9ற ைபp(, d`! =5ட அ*த ேபா(ட>(
ேசs@க!பVZ9றன. இதனா(, அVBத nைற,
இ*த ேபா(ட4 +ற@க!ப VைகR(, ஏCகனேவ
அைமBU ைவ@க!ப5ட இ*த c`ய அள ?
லான படEகF பய9பVBத!பVZ9றன. இ*த

மைறIகNபA> ைப9க;
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ெசய(பாVகF ந% க&க _@dB ெத>யாU.
ஏென9றா(, இ*த ைப( மைற@க!ப5ட
ைபலாகேவ உFளU. இU க%!y5ட4 இய@கB
+Cd ந(லUதா9. ஆனா(, cல ேவைளகf(
இைவ dழ!பB+ைன உ&டா@dZ9றன.
இைணயB+( உFள ெவ! ச4வ4 ஒ9\@d,
ைடர@ட>கைள அ!ேலா5 ெச]+VைகR(,
இ*த thumbs.db ைப(க_% இைண*ேத அq!
ப!பVZ9றன. இ*த ெசய(பா5'ைன யாY%
தV!ப+(ைல. இ*த ைப(கF உYவா@க!பV
வதைனB தV@க ேவ&V% எv(, நா% Registry
Editor வ<யாக, ெரj.5>R( மாCறEகைள@
கவனமாக ேமCெகாFள ேவ&V%. அ(லU
Group Policy Editor பய9பVBத ேவ&V%.

Group PolicyR( இதைன ேமCெகாFள,
?&ேடா மC\% R �ைய அwB+ ர9 டயலா@
பா@. ெபற ேவ&V%. இEd, “gpedit.msc”
என ைட! ெச]U எ&ட4 அwBத ேவ&V%. 
அVBU Zைட@d%, User Configuration >
Administrative Templates > Windows Components
> File Explorer எனb ெச(ல ேவ&V%. இU
?&ேடா. 10/ 8/ 8.1 c.டB+( இயE d
பவ4க_@d. �EகF ?&ேடா. 7 பய9ப
VBUபவராக இY*தா(, User Configuration >
Administrative Templates > Windows Components
> Windows Explorer எனb ெச(ல^%. இEd,
“Turn off the caching of thumbnails in hidden thumbs.
db files” எ9ப+( ட"F Zf@ ெச]U, “Enabled”
எ9பதைனB ேத4*ெதV@க^%. 

ர9 ?&ேடா?(, “regedit”, என ைட!
ெச]U, ெரj.5> எ'5டைர! ெபற^%. 
ெரj.5> ZைடBத^ட9, அ+( “HKEY_
CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\ Explorer\Advanced” எ9ற
வ>@db ெச(ல^%. வலU "ற! =>?(,
“DisableThumbnailCache” எ9ற இடB+Cdb
ெச9\, அத9 ம+!=ைன, “1” ஆக அைம@
க^%.

இர^டாவதாக desktop.ini ைபX

?&ேடா. இய@க% desktop.ini எ9ற
ெபய>{% ைப(கைள உYவா@dZறU.
இைவ tVதலான கவனBUட9, மைற@க!
ப5ட ைப(களாக ைவ@க!பVZ9றன. இைவ
மைற@க!பVவU ம5Vs9`, பாUகா@க!
ப5ட ஆ!பேர5'E c.ட% ைப(களாக^%
அைம@க!பVZ9றன. இவCைற! பா4@க
ேவ&V% எ9றா(, ைப( எ@."ேளார4
அ(லU ?&ேடா. எ@."ேளார>(, “Hide
Protected Operating System Files (Recommended)” 
எ9பைத Disable எ9ற eைலR( அைம@க 
ேவ&V%. Folder Options ?&ேடா?( இ*த
ெச5'E. Zைட@d%.

இ*த desktop.ini ைபைல ?&ேடா.
எதCd! பய9ப VBUZறU? ஒY ேபா(ட4
எ!ப'@ கா5ட!பட ேவ&V% எ9பதCd,
?&ேடா. இ*த ைபைல! பய9ப VBUZ
றU. எVBU@ கா5டாக, ?&ேடா. இய@
கB+(, cல ேபா(ட4கைள நக4B UைகR(,
”இU c.ட% ேபா(ட4; இதைன �EகF 
நக4Bத@ tடாU”என உEகைள ?&ேடா. 
இய@க% எbச>@d%. cல ேபா(ட4க_@dB
தvயான nைறR( ஐகா9கF அைம@க!
பV%. இ*த ெசய(பாVகF எ(லா%, desktop.
ini ைப( Sல% ?&ேடா. ேமCெகாFZறU.

இ*த ைப(கF உYவா@க!ப டாம( இY@க 
எ*த வ<r% ?&ேடா. இய@கB+( இY!-
பதாகB ெத>ய?(ைல. பாUகா@க!ப5ட ஆ!
பேர5'E c.ட% ைப(கைள@ கா5டாம(
இY@dமா\, ?&ேடா. இய@கB+Cdb
ெசா(லலா%. 

_$றாவதாக .DS_Store ைபX:

ஆ!=F e\வனB+9 ேம@ ஓ.எ.. எ@.
c.ட% .DS_Store ைப(கைளB த9 இய@
கB+( உYவா@dZறU. இைவ, ஒ�ெவாY
ேபா(ட>{% உYவா@க!ப5V, ?&ேடா. 
இய@கB+9 desktop.ini ைப(கF ேபாலb
ெசய(பVZ9றன. இ*த ைப(கf9
ெபய>9 ெதாட@கB+( “.” இY@d%. எனேவ,
இைவ மைற@க!ப5V இY@d%. yv@. 
ஆ!பேர5'E c.டB +{% மைற@க!
ப5ேட இY@d%. இைவ, ேம@ ஆ!பேர5'E 
c.டB+(, சாதாரணமாகB ெத>யாU. நைட
nைற வ<கF அ(லாம(, ேவ\ வ< கf(
ெச9றா( ம5Vேம இவCைற@ காண n'r%.
இைவ வழ@கமான Finder அ(லU அதைன!
ேபா9ற பய9பாVகf( கா5ட!பட
மா5டாU.

இ*த ைபp( தா9, ேபா(ட4 ஒ9`(,
ஐகா9கF எ*த இடB+( அைம@க!ப5V
இY@Z9றன எ9ற தகவ( அைம@க!பV
ZறU. ேபா(ட>9 =9"ல பட% மC\%
=ற தகவ(க_% இEd ப+ய!பVZ9றன.
Finder வ<யாக, ேபா(டைர �EகF +ற@d%
ேபாU, Finder இ*த ைபைல! ப'BU, ேபா(
ட>( உFளவCைற எ!ப'@ கா5ட ேவ&V%
எ9\ அ`*U ெகா&V ெசய(பVZறU.
நா% இ*த ெச5'E. அைம!=ைன மாC\
ைகR(,Finderஅதைன .DS_Storeைபp(ப+*U
ைவ@ZறU.இ+(மாCறEகைளஏCபVB+னா(,
அதாவU, இைவ உYவா@க!படாம(
அைமBதா(, ெந5ெவா4@ அைம!=(
ெசய(பVைகR(, sக ேமாசமான வைகR(
c@க(கF ஏCபV%. எனேவ, இவCைற
ேம@ ஓ.எ.. உYவா@க ?Vவேத ந(லU.
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ெபY%பாலானவ4கF பய9பVBU% =ர^
சராக dேரா% =ர^ச4 இயEZ வYZறU.

இதCகான எ@.ட9ஷ9 "ேராZரா%கF, பய
னாள4க_@d@ tVத( வச +கைள அfBU
வYZ9றன. dேரா% இைணய .ேடா>(
(Chrome Web Store) இ*த "ேராZரா%கF ப+ய!
ப5V Zைட@Z9றன. அவCைற இலவசமா
கேவ ெபC\, ந% க%!y5ட>( ப+*U பய9
பVB+, வச+கைள அqப?@கலா%.

இU ஒY ந(ல ஏCபாV தா9. ஆனா(,
ந% க%!y5ட>( ப+ய!ப5ட இ*த "ேரா
Zரா%கF, cல ேவைளகf( ந% க%!y5ட4
இய@கB+( தைலவைலையr% ஏCபVBU
Z9றன. sக அ+கமான எ&Q@ைகR(,
எ@.ட9ஷ9 "ேராZரா%கைள, �EகF க%!
y5ட>( ப+*U இய@Zனா(, அைவ ந%
க%!y5ட4 இயEd% ேவகBைத@ dைற@
Z9றன. d`!பாக, நா% பைழய ?&ேடா.
ஆ!பேர5'E c.டB+( இயEZனா(, இ*த
ேவக@ dைற!" ஏCபட வா]!"கF அ+க% 
உ&V. ந% இைணயB ேதடp9 ேவகn%
sக^% dைறவாகேவ இY@d%. இBத ைகய
¢�eைலகf(, நம@dB ேதைவR(லாத,
ஏேதா ஒY காரணB+Cகாக, நா% ப+*த எ@.-
ட9ஷ9 "ேராZரா%கைள �@dவேத cற*த
வ<யாd%.

எ@.ட9ஷ9"ேராZரா%கைள�@d%nயC
cR( இறEd% n9, எ*த "ேராZரா%கF,
அ+க ெமம> இடBைத! ='BU@ ெகாFZ9
றன எ9\ அ`*U, �@dவ+( அவC\@d
nத( இட% தர ேவ&V%. இதCd டா.@
ேமேனஜைர! (Chrome Task Manager) பய9பVB
தலா%. அ+( எ*த எ@.ட9ஷ9 "ேரா Zரா%
அ+க ெமம>ைய எVBU@ ெகாFZறU எ9\
க&ட`*U அதைன அ9 இ9.டா( ெச]+
டலா%. �ேழ d`BUFளப' ெசய(ப ட^%.
1. dேரா% =ர^ச4 ?&ேடா?ைனB +ற@க^%.
2. இத9 வலU ேம( SைலR( உFள S9\

ேகாVகF அடEZய c`ய ஐகாv( Zf@

ெச]+ட^%. இU ‘control and customize’ எ9\
ெசா(ல!பV%. இ+( Zf@ ெச]U, dேரா%
=ர^ச4 இய@கB+ைன, ந% ?Y!ப!ப' ந%
க5V!பா5'CdF ெகா&V வரலா%.

3. இEd Zைட@d% �� ?> ெமq?( ‘tools’
எ9q% ேல=F �U Zf@ ெச]+ட^%.
=9ன4, ‘Task Manager” எ9ப+( Zf@ ெச]+
ட^%. டா.@ ேமேனஜைரB +ற@க Shift+Esc
எ9ற இY �கைள அwBத^% ெச]+டலா%.

4. இ!ேபாU டா.@ ேமேனஜ4 ?&ேடா 
உEக_@d@ ZைடB +Y@d%. இEd நா%
+ற*+Y@d% ேட!க_ட9, உEகF =ர^ச
Y@ெகன, �EகF க%!y5ட>( இ9.டா(
ெச]UFள எ@.ட9ஷ9 "ேரா Zரா%கf9
ப5'ய( Zைட@d%. எ@.ட9ஷ9 "ேரா
Zரா%கf9 ெபய4கf9 n9னா(, jigsaw
puzzle க5டEகF ேபா9ற c`ய பட% இY!
பைத! பா4@கலா%.

5. இEd எfதாக, ஒ�ெவாY எ@.ட9ஷ9 
"ேராZராn%, எ�வள^ ெமம> இடBைத!
='BU@ ெகா&VFளன எ9\ க&ட
`யலா%. ‘Memory tab’ எ9ப+( Zf@
ெச]தா(, இ*த ெமம> இட அள?9 அ'!-
பைடR(, எ@.ட9ஷ9 "ேராZரா%கF வ>
ைச!பVBத!பV%. ‘Stats for nerds’ எ9ப+(
Zf@ ெச]வத9 Sல%, ெமம> பய9பாV 
d`Bத tVத( தகவ(கைளr% ெபறலா%.
இ*த ‘Stats for nerds’ டா.@ மாேனஜ4 ?&
ேடா?9 இடU �� SைலR( ெத9பV%.

6. இ*த தகவ(கைள! பா4@ைகR(, உEகF 
க%!y5ட>( உFள எ@.ட9ஷ9 "ேரா
Zரா%கf(, எU அ+க ெமம> இடBைத!
பய9பVBUZறU எ9\ ெத>யவY%. அU
க5டாயமாகB ேதைவ!பட?(ைல எv(,
அதைன அ9 இ9.டா( ெச]U?டலா%.
இத9 =9ன4, �&V% �.டா45 ெச]U,

க%!y5டைர இய@Zனா(, =ர^சைர! பய9
பVB+னா(, அத9 இய@கB+( ேவக% சC\
அ+கமாக இY!பU ெத>ய வY%.

bேரா>
எI3டWஷWக;
எA*.I ெகா;a> இட>
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8மா45 ேபா9கைள! =9பC`,
ைம@ேராசா!5 த9 ?&ேடா. 8
ஆ!பேர5'E c.டB+ைன, ெதாV உண4
+ைர இய@க% ெகா&டதாக அைமBதU. 
?&ேடா. 8 c.ட% ம@கfைடேய
வரேவC=ைன! ெபற?(ைல எ9றா{%,
ம@கF தEகF க%!y5ட4 மாv5ட4கF, டb 
.Z�9 என!பV% ெதாV உண4 +ைரயாக
இY@க ேவ&V% என ?Y%=னா4கF.
ஆனா(, இ*த வைக மாv5ட4கF ெகா&ட
ேல!டா! க%!y5ட4கf9 ?ைல அ+கமாக 
இY*ததா(, பைழய வைக மாv5ட4கF
ெகா&ட ேல!டா! க%!y5ட4கைளேய 
ெபY%பாலானவ4கF பய9பVB+
வYZ9றன4.

இவ4கf9 ?Y!பB+ைன eைறேவC\%
வைகR(, .£ட9 நா5ைடb ேச4*த eேயா
ேந5 (Neonode) எ9ற e\வன%, "+ய
ெதாY இைண!" சாதனBைத வ'வைமBU
?Cபைன@d வழEZrFளU. இதைன ஏ4பா4
(Air Bar) என! ெபய>5VFளU. இதைன
r.எ..=. ேபா45 ஒ9`( இைணBU! 
பய9பVBதலா%. ேல!டா! க%!y5டYட9
இைணBU! பய9பVBU% வைகR( இU
தயா>@க!ப5VFளU.

இ*த சாதன% ந% க&க_@d! "ல!படாத 
வைகR(, ஒf@ க+4கைள, டb .Z�9 
அ(லாத +ைர@d அq!=, அ*த +ைரைய
ெதாV உண4 +ற9 ெகா&ட +ைரயாக
மாC\ZறU. 2016( இU ?Cபைன@d வர
உFளU. அ`nக ?ைல 49 அெம>@க டால4

என e4ணய% ெச]ய!ப5VFளU. nத( 
மாட(, 15.6 அEdல +ைர ெகா&ட ேல! டா!
க%!y5ட4க_@ெகன வ'வைம@க!ப5V 
வழEக!பVZறU.

இ*த சாதனB+ைன r.எ..=. ேபா45'(
இைண@க ேவ&V%. அத9 =9ன4, ஏ4 பா4
என!பV% �&ட வ'?லான U&'ைன
'.=ேள +ைர@d@ �ழாக இைண@க 
ேவ&V%. உட9, இ*த ப5ைடRpY*U
க&க_@d! "ல!படாத ஒf@ கCைறகF 
இய@க!ப5V +ைரைய அைடZ9றன. 
அைவ, ந% கரEகF +ைரR( ெதாV%
இடEகைள@ க&காQBU ெசய(பVZ9றன. 
?&ேடா. 8 மC\% ?&ேடா. 10 இய@க
nைறைமக_ட9 இ*த பா4 இைண*U
ெசய(பVZறU. இதைன Force AIR ெதா<(
l5ப% என eேயா ேநா5 e\வன% 
அைழ@ZறU.

இத9 ெசய(பா5'Cெகன ஒ5ட!பV%
ப5ைட, ேல!டா! க%!y5டைர SV%ேபாU 
c@க( ஏCபVBU% எ9பதா(, ேல!டா! 
க%!y5ட>( ெசய(ப5V n'Bத^ட9, 
இ*த ப5ைடைய �@Z?5V, க%!y5டைர
Sட ேவ&V%.

இத9 ெசய(பV% +ற9 அ`ய https://
www.youtube.com/watch?v=p6VdbZxBoac  எ9ற
nகவ>R( உFள காெணாf! படB+ைன@ 
காண^%. ஜனவ>R(, லா.ேவகா. நக>(
நைடெபற இY@d% CES 2016 க&கா5cR(, 
மCற "+ய சாதனEக_ட9, இU ம@க_@d@
கா5ட!பV%.

சாதா &ைரைய* ெதாA உணL &ைரயாIக
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இ*+யா?( உYவான ெமேச� ெசயpயான
ைஹ@ (Hike Messenger) இv எ5V இ*+ய
ெமா<கf( ெசய(பV% என அ`?@க!ப5-
VFளU. இதCகான ெசயp அ&ைமR( ெவf
யானU. தs�, இ*+, மராB+, dஜ ராB+, ெபE-
காp, மைலயாள%, க9னட% மC\% ெத{Ed
ஆZய ெமா<கf(, ைஹ@ ெமச�ச4 வ<யாக
ெச]+கைள அq!பலா%. எனேவ, ஆEZல%
ெத>யாததா(, இதைன! பய9பVBUவ+(
c@க(கைள எ+4 ெகா&டவ4கF, தCேபாU
e%ம+! ெபYSb� ?5V, தEகF ெமா<க
fேலேய ெட@.5 அq!ப இய{%. ஒYவ4
த9 தா] ெமா<R( தா9 த9 எ&ணEகைளb 
cற!பாக@ tற n'r% எ9ற அ'!பைடR(
இ*த nயCc எV@க!ப5VFளU.

இ*+ய ெமா<கf( ெட@.5 அq!"%
வச+ தர!ப5VFளதா(, இைணய! பய9பாV
இ9q% அ+கமாd% எ9\ எ+4பா4@க!பV
ZறU. இ*+ய ெமா<கf( இைணய% பய9
பVBUேவா4 எ&Q@ைக ஆ&V@d ஆ&V
47% அ+க>BU வYZறU. ெச9ற ஜூ9 மாத%,
இU 12.70 ேகா'யாக இY*தU. Zராம! "றE
கf(, .மா45 ேபா9 பய9பாV அ+க>!"%
இதCd ஒY காரணமாd%.

இ*+ய ெமா< பய9பாV ebசய% 
ஒY சாதைன ைம( க(லா] அைமr%.
ஏென9றா(, ஆEZல% அ` யாத இ*+ய!

பயனாள4கF 88% ஆக உFளன4. 
தCேபாU தர!ப5'Y@d% ைஹ@ அ!f

ேகஷ9 Sல%, .மா45 ேபாv(, நா%
?Y%"% இ*+ய ெமா<ையB ேத4*ெத VBU! 
பய9பVBதலா%. இ+( தர!பV% ப9ெ மா<
� ேபா45 Sல%, ஆEZல% உ5பட 9 ெமா<
கf( ெட@.5 அைம@கலா%. இ*த ஒ9பU
ெமா<க_@காக எ*த eைலR{% மாC`@
ெகாFளலா%. எனேவ, ேவ'@ைக யாக^% ந%
ெட@.5ைட அைம@கலா%. 

இ*த � ேபா4'(, n9 t5'ேய அைம@க
இY@d% ெட@.5'ைன@ t\% வச+
(predictive text) தர!ப5VFளU. இதCெகன
ெசயCைக l&ண`^B +ற9 ெதா<( l5ப% 
இ+( பய9பVBத! பVZறU. இதனா(,
ெட@.5 அைம!ப+( dைறவான ேநரேம 
ெசலவாd%.

ெச9ற ெச!ட%ப4 வைர, ைஹ@ பய னாள4
கf9 எ&Q@ைக 7 ேகா'ையB தா&'ய
eைலR(இY*தU. இ* +யா?(,அ+க%பய9
பVBத!பV% இலவச ெட@.5 ெமேச� அ!f
ேகஷ9கf(, ைஹ@ இர&டா வU இடBைத@
ெகா&VFளU. ஐ.ஓ.எ.., ஆ&5ரா]5, 
?&ேடா. மC\% =ளா@ ெப> ஆZய
.மா45 ேபா9கf( இU இயEd% த9ைம 
ெகா&VFளU எ9பU இEd d`!=டB
த@கU.

எ@A இC&ய ெமாFகG9 ைஹI ெமசKசL
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ேவ"#$ ேப' அ) கா),
ேவ4'( டாdெம&5கைள உY வா@d
Zேறா%. இவC`Cகான, பாUகா!=Cெகன
ேப@ அ! கா!=கைள நா% எVBU ைவBU@
ெகாFZேறாமா? இ*த ேகF?@d cல4, ஆ%,
ேவ45 தா9 தானாகேவ எVBU ைவBU@
ெகாFZறேத. ஒ>jன( டாdெம&5 ைப(
ெக5V! ேபா] Zைட@காத ேபாU இ*த ேப@
அ! கா!=Rைன! பய9பVB+@ ெகாFளலா%
எ9\ ப+லf@கலா%. cலேரா, ேப@ அ! கா!
=Rைன ேவ45 எV!பேத இ(ைல. அ+(
அ*த வச+ எ(லா% இ(ைல என^% ப+லf@
கலா%. இ+( எU உ&ைம?

ேவ4'( உYவா@க!பV% ைப(க_@d
ேப@ அ! கா!= எVBU ைவBU@ ெகாF
ளலா%. ஆனா(, இ*த ெசய(பா5'ைன
ேவ45 தானாக, மாறா eைலR( ெகா& 'Y@க
?(ைல. நாமாகBதா9 இதCகான அைம!-
=ைன உYவா@க ேவ&V%. அU எ!ப' என! 
பா4@கலா%.
1. ேவ45 ஆ!ஷ9. (Word Options) டயலா@

பா@ைஸB +ற@க^%. ேவ45 2007(, ஆ¥.
ப5டைன அwB+ ேவ45 ஆ!ஷ9. �U
Zf@ ெச]+ட^%. ேவ45 2010(, >!ப
qைடய ைப( ேட! ேத4*ெதVBU Zf@
ெச]U, அத9 =9ன4, ஆ!ஷ9. எ9ப+( 
Zf@ ெச]+ட^%.

2. டயலா@ பா@¦9 இடU ப@கB+(, 
Advanced எ9ப+( Zf@ ெச]+ட^%.

3. இEd �ழாக Save options எ9பதைன@
கா�% வைர ெச(ல^%. டயலா@ பா@¦9
இடU ப@க% உFள Save எ9ற ஆ!ஷqட9
dழ!=@ ெகாFள ேவ&டா%. இர&V%
ஒ9ற(ல.

4. இEd Always Create Backup Copy எ9ப+(
Zf@ ெச]+ட^%. ெச@ மா4@ ஒ9ைற
இ+( ஏCபVBதெவௗ%.  =9ன4 ஓேக
Zf@ ெச]U ெவfேயற^%.
இதைன அVBU, உYவா@க!பV%

டாdெம&5 அைனB+Cd% ேப@ அ! கா!= 
அைம@க!பV%. அதாவU, டாdெம&5

ஒ9ைற �EகF ேச� ெச]+VைகR(, அதCd
n*ைதய eைலR( உFள டாdெம&5, 
ேப@ அ! கா!=யாக இY@d%. ஒ>jன(
டாdெம&5 ைப( ெக5V! ேபான eைலR(,
இ*த ேப@ அ! கா!=Rைன �EகF பய9ப
VB+@ ெகாFளலா%. ைபp9 Uைண! ெபய-
>ைன ஒ>jன( ைபp9 ெபய ராக மாC`@
ெகாFளலா%.

எ.கைள எ12தா$ எ1த
ேவ45 "ேராZராs( டாdெம&5கைள
அைம@d% ேபாU, எ&கைள ெட@.5-
Vட9 பய9பVBத ேவ&'யU இY*தா(,
ஒCைற இல@கமாக இY!=9, இல@கB+ைன
எwB+( எwUவேத cற*தU. “He ate 7
biscuits” எ9\ எwUவைத@ கா5'{% “He ate
seven biscuits,” என எwUவேத cற*தU. �EகF
?Y%=னா(, ேவ45 ேமCெகாF_% இல@
கண ேசாதைன ையr% (Grammar) இதCேகC
றப' மாC` அைம@கலா%. இதைன ேமC
ெகாFள ��@d`Bதப' அைம@க^%.
1. ஆ¥. ப5ட9 Zf@ ெச]U,அVBU Word

Options எ9ப+( Zf@ ெச]+ட^%. இ!
ேபாUேவ45WordOptionsடயலா@பா@ைஸ@
கா5V%.

2. இ*த டயலா@ பா@¦9 இடU ப@கB+( 
உFள Proofing எ9ற ஆ!ஷv( Zf@ ெச]
+ட^%.
அVBU Settings ப5டv( Zf@ ெச]

+ட^%. ேவ45 Grammar Settings டயலா@
பா@ைஸ@ கா5V%. இEd ஆ!ஷ9 ப5'
யp( �ழாகb ெச(ல^%. இ+( Numbers  
ஆ!ஷ9 வைர ெச(ல^%. இ+( '@ அைட
யாள% ஒ9ைற ஏCபVBத^%.

=9ன4 Zராம4 மC\% ேவ45 ஆ!ஷ9.
டயலா@ பா@.கைள S' ெவf ேயற^%.
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4567 #)4 ேவ.டாமா!

எ%.எ.. ஆ¥. ெதாd!=( எ*த "ேரா
Zராs{%, ஏேதq% ¨( சா4*த ஐகா9

அYேக க4சைர@ ெகா&V ெச9றா(, c`ய
ம�சF eற@ க5டB+(, அ*த ஐகா9 எதC
காக, எ9ன ெசய(பா5'ைனB தY% எ9ற
உத?@ d`!" Zைட@d%. இU நம@d! பல
வ<கf( உத?Vவதா] இY@d%. நா% ந9d
ெத>*U பய9பVBU% ஐகா9 �தாகb ெச(ைக
R{% இேத d`!" Zைட@ைகR(, நம@d 
?Y!பs(லாததாக இY@d%. இ*த .Z�9
'!ைஸ ேதா9றாம( மைறB+ட, எ@ெஸ(
"ேராZராs( எ9ன ெச]+ட ேவ&V% என
இEd பா4@கலா%.
1. எ@ெஸ( ஆ!ஷ9. டயலா@ பா@ைஸB

+ற@க^%. எ@ெஸ( 2007(, ஆ¥. ப5ட9 
அwB+, =9ன4 Zைட!பவC`(, எ@ெஸ( 
ஆ!ஷ9. எ9ப+( Zf@ ெச] +ட^%.
எ@ெஸ( 2010 ெதாd!=(, >!பv( ைப(
ேட! ேத4*ெதVBU அ+( Options எ9ப
தைன@ Zf@ ெச]+Vக.

2. டயலா@ பா@¦(, இடU ப@க%, Popular
(Excel 2007) அ(லU General (Excel 2010)
ேத4*ெதV@க!ப5'Y!பைத உ\+ ெச]+
Vக.

3. இEd Zைட@d% ScreenTip Style ��?>
ப5'யைலB +ற*+Vக. இEd Don't Show
ScreenTips எ9பதைனB ேத4*ெதVBU, ஓேக
ெகாVBU ெவfேயற^%. இv .Z�9 
'!. ேதா9றாU.

,;.< ,;=>?ட7 ேசA ெசCDட

எ@ெஸ( "ேராZராs( டயலா@ பா@
¦ைன! பய9பVBUைகR(, �EகF

டயலா@ பா@¦( கா&பதைன ெச5 ெச]U
அைம@கலா%. இ+( ஒ9\, �EகF பா4@d%
எ@ெஸ( ஒ4@"@Z9 => ?y கா5cRைன
டயலா@ பா@¦9 இட U ப@க% கா5V%ப'
அைம@கலா%. Views ¨pைன அVBUFள
�� ேநா@Zய அ%"@ d`R( Zf@ ெச]U,
Zைட@d% ப5'யp( Preview எ9பதைனB

ேத4*ெதV@க^%. 
இ*த Open டயலா@ பா@. +ற@க!பV

ைகR(, cல ஒ4@"@dக_@d =>?y என!
பV% n9 ேதாCற@ கா5c தர!ப ட?(ைல
எ9பைத உண4*+Y!¥4கF. அைனBU
ஒ4@"@dக_@d% =>?y கா5c இY@க
ேவ&V% என n'^ ெச]தா(, �ேழ த* UF
ளப' ெச5 ெச]+ட^%.
1. Office ப5ட9 Zf@ ெச]+ட^%. ெதாட4*U

Prepare மC\% Properties Zf@ ெச]+ட^%.
எ@ெஸ(, உEக_ைடய ஒ4®5 ேமலாக,
�Y@காமாக properties கா5V%.

2. அVBU Document Properties ஐ அVBUFள
அ%"@ d`R9 �U Zf@ ெச]+ட^%.
இEd Advanced Properties எ9பைதB ேத4*
ெதV@க^%. எ@ெஸ( இ!ேபாU Properties
டயலா@ பா@ைஸB +ற@d%. 

3. இEd Summary ேட! ேத4*ெதV@க!ப5'
Y!பதைன உ\+ ெச]+ட^%.

4. இ*த டயலா@ பா@¦9 �ழாக உFள Save
Thumbnails for All Excel Documents எ9பைதB
ேத4*ெதV@க^%.

5. அVBU Properties டயலா@ பா@ைஸ Sட
ஓேக Zf@ ெச] +Vேவா%.

6. இ!ேபாU ஒ4@"@Zைன ேச� ெச] +ட^%.

அ)ேபாைதய ேநரH பDய

cல4 எ@ெஸ( "ேராZராs( பQ ெச]
ைகR(, தாEகF ஈVபV% ப(ேவ\

ேவைலகf(, தாEகF ெசல வ<@d% கால
அளைவ அ`ய +5டsVவா4கF. அதCெகன,
ேவைல ெதாடEd% ேபாU அ(லU n'@d%
ேபாU, அ(லU இைட ெவfR9 ேபாU, அ!
ேபாைதய ேநரBைத! ப+ய ?Y%"வா4கF.
இவ4கF, ேநரBைத! பா4BU, அதைன ைட!
ெச]U எ&ட4 த5ட ேவ& 'ய+(ைல. ெச(
ஒ9ைறB ேத4*ெதVBU, Ctrl+: (: ேகால9)
எ9ற �கைள அwB+னா( ேபாU%. இ*த
�கைள அwB+?5டா(, எ@ெஸ(, �EகF
ேத4*ெதVBத ெச(p(, c.டB+9 அ!ே பா
ைதய ேநரB+ைன அைம@ ZறU. �EகF ெச]ய
ேவ&'யெத(லா%, உடேன எ&ட4 அwB+,
அதைன ஏC\@ ெகாFவUதா9.
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ெச9ற மாத%, அைனவY% எ+4பா4Bதப', 
ேமா5டாராேலா e\வன% த9qைடய
ேமா5ேடா j ட4ேபா மாட( .மா45
ேபாைன, இ*+யா?( ?Cபைன@d 
அ`nக!பVB+யU. இத9 அ+க
ப5ச ?ைல ±. 14,499 என
அ`?@க!ப5VFளU. இத9 +ைர
1280 x 720=@ெஸ(கFெகா&Vஎb.
'. '.=ேள +றqட9 5 அEdல
அள?( அைம@க!ப5VFளU. 
இதCd கா4vE ெகா>(லா Zளா.
3 பாUகா!" வழEக!ப5VFளU.
இத9 ஆ!பேர5'E c.ட% 
ஆ&5ரா]5 5.1.1. (லாpபா!)
ஆக உFளU. ¨ய( ேடா9
எ(.இ.'.!ளா² c.டBUட9
13 ெமகா =@ெஸ( +றqட9,
இத9 =9"ற இய@க@
ேகமரா உFளU. இU 1080p 
+றqட9 ?'ேயா ப+ைவr% 
ேமCெகாFZறU. ஐ.ஆ4.
=(ட4 இ*த@ ேகமரா^ட9 
தர!ப5VFளU. n9"றமாக, 5
எ%.=. +ற9 ெகா&ட ேகமரா 
இயEdZறU.

இ+( இர&V c%கைள
இய@கலா%. 4j எ(.'. இ.
ெந5ெவா4@ இைண!=ைன
இ+( ேமCெகாFளலா%.

இத9 !ராசச4 ஆ@டா
ேகா4 .நா! 5ேரக9
615 ஆd%. இதைன 15
esடEகF சா4� ெச]தா( tட,

ேபாைன ெதாட4*U 6 மQ 15 esடEகF
பய9பVBதலா%. இ+( 15W Turbo சா4ஜ4

தர!ப5VFளU. S9\
அ' ஆழ �>(, இ*த 
ேபாைன 30 esடEகF 
ைவB+Y*தா{%, இU
ெக5V! ேபாகாU.

இத9 ரா% ெமம> 2 j.=.
.ேடாேர� ெமம> 16 j.=.
இதைன 32 j.=. வைர 
ைம@ேரா எ..'. கா45
ெகா&V அ+க!பVB+@ 
ெகாFளலா%. 3.5 s�
ஆ'ேயா ஜா@ மC\% எ!.
எ%.ேர'ேயா ஆ'ேயா
ரcக4கைள மZ�?@d%.
இத9 ப>மாண% 142.1 x
72.4 x 6.111.6 s.�. எைட
155 Zரா%. ெந5ெவா4@
இைண!=Cd, 4j, 3j, ைவ
=, "_¨B 4.0 மC\% j.=.
எ.. ெதா<( l5பEகF 
இயEdZ9றன. இத9 ேப5ட> 
2,470 mAh +ற9 ெகா&V
ட4ேபா சா4� வச+rட9
ெசய(பVZறU.

±.14,499 என
?ைலRட!ப5VFள இ*த 
மாட( .மா45 ேபா9 கY!"
மC\% ெவFைள வ&ணEகf( 
Zைட@ZறU. !f! கா45 வ4Bதக
இைணய தளB+( இதைன ஆ4ட4 

ெச]U ெபC\@ ெகாFளலா%.

ேமா@டாேராலா ேமா@ேடா d டLேபா
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tdF e\வன% த9qைடய ெமாைப(
ேபா9 ஆ&5ரா]5 ஆ!பேர5'E c.ட%

பயனாள4கF d`BU, ெச9ற வாரB+( cல
தகவ(கைள ெவfR5VFளU. ஆ&5ரா]5
லாpபா! ஆ!பேர5'E c.ட% பய9பாV,
ஒ�ெவாY மாதn% உய4*U வY வதாக அ`
?BUFளU. ஜனவ> மாத%, ஆ&5ரா]5
.மா45 ேபா9 பயனாள4கf(, 32.6% ேப4
லாpபா! c.டB+ைன! பய9பVB+ வY
Z9றன4. இU 'ச%ப>( 29.5% ஆக இY*தU 
d`!=டBத@கU.

இ\+யாக ெவfயான, மா4² மேலா,
இ9q% 0.7% ஆ&5ரா]5 ேபா9கf( ம5
Vேம இயEdZறU. இU n*ைதய மாதB+9
பய9பா5ைட@ கா5'{% 0.2% அ+கமாd%.
Z5ேக5 இ9q% nத( இடB+( உF
ளU. இத9 பய9பாV 36.1%. ெஜ(p ¥9 

24.7% pY*U, 26.9% ஆக உய4* UFளU.
ஐ.Z�% சா&5?b 2.7% ஆக@ dைற*தU. 
j�ச4 !ெர5 3% ேபா9கf( காண!ப5டU. 
!ைரேயா c.ட% 0.2% ேபா9கf( ம5Vேம 
இயEZ வYZறU. வY% காலB+(, மா4²
மேலா பய9பாV அ+க>@d% எ9\ எ+4
பா4@க!பVZறU.

இ "யா, அ&ேடாப* மாத இ/"01,
த2 ெமாைப1 பயனாள*க82 எ:;&
ைகைய =/ ேகா>யாக உய*@" சாதைன
பைட@BCளB. ெசEடFபG1, இ த 
எ:;&ைக 99 ேகா>ேய 67 லLசமாக
இM தB. இ த தகவைல, இ  "யாO1
ெதாைல ெதாட*P Q/வனRகைள& க:
கா;@B வS நட@BF ‘LராV’ (Telecom
Regulatory Authority of India (TRAI)) அைமEP
அWO@BCளB. உலக அளO1, Xனா
OYZ அ[@தப>யாக, ெமாைப1 ேபா2
இைணEP ெகா:டவ*க81, அ"கமா
னவ*கைள& ெகா:டவ*கைள இ "யா
ெபY/CளB.

அ:ைம01, இ "யாO1, ]மா*L
ேபா2க82 Oைல, அைனவMF வாRZF
வைக01 Zைறய@ ெதாடR_யB.
அேத ேபால, ெமாைப1 ேசைவ கLட
ண`F பல Q/வனRகளா1, அைனவMF
ெப/F வைக01 Zைற&கEபLடB.
இதYZ& காரணF, ெமாைப1 ேசைவ Q/
வனRகC, அ"க எ:;&ைக01 வா>&
ைகயாள*கைளE ெபற பல@த ேபாL
>01 இறR_யBF ஆZF.

>சFப* இ/"01, ம@ "ய ெதாைல
ெதாட*P அைமbச*, இ "யாO1 இைணய
இைணEP ெபYWMEபவ*கC 40 ேகா>

என அWO@"M தா*. இB, ெமாைப1
வS இைணய இைணEP பய2ப[@"ய
வ*கைளeF உCள ட&_யதாZF. நடEP
ஆ:>1, இB OைரO1 50 ேகா>ைய
எL[F எனgF ெதGO@தா*.

இRZ ெமாைப1 ேசைவ பய2ப [@
BேவாG1, 50 வயB&ZF அ"கமான
வ*கC 6 சதhதF ம[ேம. இ"iM B,
இ "யாO2 j@த Z>ம&கC, ெமாைப1
வS இைண ய@"ைனE பய2ப [@B
வB kகgF Zைறg எ2/ ெதG_றB.
இேத Qைல, ஆlய நா[களான தாV
லா B, பாRகா& மY/F மேலlயாOmF
காணEப[_றB.

உயe> லாfபாN g3ட> பயWபாA

h= ேகா$ இC&ய ெமாைப9 பயனாளLக;
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ைம@ேராேம@. e\வன% ெச9ற மாத%,
த9 ேக9வா. வ>ைசR(, இர&V "+ய
.மா45 ேபா9கைள ெவfR5VFளU. இத9
ெபய4கF Canvas Mega E353 மC\% Canvas
Mega 4G Q417. இைவ இர&V% 4j .மா45
ேபா9களாd%. இவC`9 cற!ப%சEகF 
=9வYமா\:

ெமகா இ 353 மாடX

+ைர 5.5 அEdல%. =@ெஸ( +ற9
1280 x 720 . எb.'. '.=ேள ெகா&டU.
கா4vE ெகா>(லா Zளா. 3 பாUகா!"
தர!ப5VFளU. இத9 !ராசச4 1.4 Zகா
ெஹ45. ேவகB+( இயEd% ஆ@டா ேகா4, 
�'யா ெட@ MT6592M !ராசசராd%.
இத9 ரா% ெமம> 1 j.=. .ேடாேர�
ெமம> 8 j.=. இதைன ைம@ேரா
எ..'. கா45 ெகா&V 32 j.=. 
வைர உய4B+@ ெகாFளலா%. 
ஆ&5ரா]5 5.1. லாp பா! c.ட%
இயEdZறU. எ(.இ.'. !ளா²
ெகா&V, 13 எ%.=. +றqட9 
=9"ற@ ேகமரா^%, 5 எ%.=.
+ற9 ெகா&ட n9"ற ெச(=
ேகமரா^% ெசய(பVZ9றன.
இ+( இர&V c%கைள
இய@கலா%. எ!.எ%. ேர'ேயா 
மC\% 3.5 s� ஆ'ேயா
ஜா@ தர!ப5VFளன. இத9
ப>மாண% 154×78.7×8.9 s�.
ெந5ெவா4@ இைண!=Cd
3j, ைவ =, "_¨B
4.0 மC\% j.=.எ..
ெதா<( l5பEகF 

இயEdZ9றன. இத9 ேப5ட> 2,820 mAh
+ற9 ெகா&டU. இத9 அ+க ப5ச ?ைல 
±. 7,999.

ேக$வா8 ெமகா 4G Q417 மாடz$ 
{ற(ப[ச|கH: +ைர 5.5 அEdல%. =@ெஸ(
+ற9 1280 x720 . எb.'. '.=ேள ெகா&டU.
கா4vE ெகா>(லா Zளா. 3 பாUகா!"
தர!ப5VFளU. இத9 !ராசச4 1.3 Zகா 
ெஹ45. ேவகB+( இயEd% ஆ@டா ேகா4, 
�'யா ெட@ MT6735 !ராசசராd%. இத9 ரா%
ெமம> 3 j.=. .ேடாேர� ெமம> 16 j.=.
இதைன ைம@ேரா எ..'. கா45 ெகா&V  
உய4B+@ ெகாFளலா%. ஆ&5ரா]5 5.1.
லாp பா! c.ட% இயEdZறU. எ(.இ.'.

!ளா² ெகா&V, 13 எ%.
=. +றqட9 =9"ற@ 
ேகமரா^%, 5 எ%.=.
+ற9 ெகா&ட n9"ற
ெச(= ேகமரா^%
ெ ச ய ( ப V Z9 ற ன .
இ+( இர&V c%கைள 
இய@கலா%. எ!.எ%.
ேர'ேயா மC\% 3.5
s� ஆ'ேயா ஜா@
த ர ! ப 5 V F ள ன .
ெந5ெவா4@இைண!=Cd
4j எ(.'.இ., 3j, ைவ =,
"_¨B 4.0 மC\% j.=.
எ.. ெதா<( l5பEகF
இயEdZ9றன. இத9
ேப5ட> 2,500 mAh +ற9

ெகா&டU. இத9
அ+க ப5ச ?ைல

±. 10,999.

ைமIேராேமI3 ேகWவா3
`&ய 3மாL@ ேபாWக;
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aKQ 20 லGச9 ேபW"K ஆCGராdG இய"
கE7. அ%2ேகஷ+கQ எeதE தW9 வாd%fைன
ந9 இைளஞVகQ ந+K பய+ப0E7" ெகாQளலா9.
ஆC0 ேதா49 ந.ல ேவைல Hைட"காம. தiK9
லGச9 ெபாMயாளVகQ இத<KE தiகைள இ%ேபா
7WOேத தயாV ெசdI ெகாQள ேவC09.

எ$. இராம}��ண$, மQைர.

2016 ஆ9 ஆC'., ைம"ேராசா%G m4வன9 த+ 
N7ய *Cேடாn 10 =nடE7ைன ம"க 2ட9 
ெகாC0 ேசV"K9 >ய<=A. o*ரமாக ஈ0
ப09. உiகrைடய ”ைம"ேராசா%G 2015/16”
எ+ற கG0ைரA., இI KMEத தகவ.கைள
இ+u9 அ7க9 எ7VபாVEேத+. *Cேடாn 
v^யா ேபா+கQ எOத வைகக2. அைனEI ம"
கr"K9 Hைட"K9 வைகA. ெவ2வW9 எ+ற
ேகாணE7\9 தகவ.கQ தரT9.

எ$.��Pயா, ெச$ைன.

ஐ.f. ம<49 ேம" >கவZகQ அMOI ெகாQவI
KMEIE தர%பG0Qள கG0ைர, ந.ல ெதாW
பாட" கG0ைர ேபால அைமOIQளI. ெத2வான
தகவ.கr"K ந+M.

எ8. �பால$, ��Xz)P�K.

fரTசV தW9 fைழP ெசd 7க2., அCைம"
காலமாக வW9, 500 எ+ற வZைசA. Hைட"K9
ெசd7கQ KMEI *Zவாக எeIமா4 ேகG0"
ெகாQHேற+.

சா. ��நாத$, �"()ர[.

இ+டVெநG எ"nNேளாரV fரTசZ+ ஒyெவாW
ப7%N KMEI9 தாiகQ வழiH`Qள அMTைர
^க அWைம. I.zயமாக நா9 எ+ன ெசd7ட
ேவC09 எ+பதைனE ெத2 வாக" aM`Q
{VகQ. ந+M.

எ8. �ரஜா ல��, மQைர.

*Cேடாn 10 KMEத ேகQ*கQ அ7க9 வWவ
7zWOI, இ+u9 இI KMEI ெத2வான கG
0ைரகQ ேதைவ எனE ெதZHறI. வாரOேதா49,
ஒyெவாW ேநா"H\9, கG0ைர ெவ2வOதா.,
கGடாயE7+ ேபZ., இOத ஆ%பேரG'i =nடE
7<K மாறE 7Gட^0பவVகr"K உத*யாக
இW"K9.

எ8. ஜனாKPதன$, M�(�K.

ைம"ேராசா%G m4வன9 தOத இ+டVெநG எ"n
NேளாரV fரTசV, அIவைர ேகாேலாP= வOத
ெநGnேக% க9|}ேகGடைர இWOத இட9 இ.
லாம. ெசdதI. பயVபா"n வOத f+னW9, அத-
uட+ ேபாG'AG0 ெதாடVOI த+ இடEைதE
த"க ைவEI" ெகாCடI. Kேரா9 மG0ேம அத-
uட+ பல mைலக2. ேபாG'A09 fரTசராக
இ+49 இயiH வWHறI. இ%ப'%பGட fரTசV
த<ேபாI ைம"ேராசா%G m4 வனEதாேலேய ஓர9
கGட%ப0HறI. ெதாY. �Gப உலH. எIT9
நட"கலா9 எ+பத<K இIேவ சாG=. 

ேபரா. க. 8வா�நாத$, �[ப ேகாண[.

நா9 பய+ப0EI9 ெமாைப. சாதனiக2. 
ேபnN" ேநாG'fேகஷ+கைள m4EI9 வYகQ
N7யைவ ம<49 பயuQளைவ. கவன9 எ0EI 
அைனEI வYகைள`9 தOIQ{VகQ. எe7யவ
W"K% பாராG0கQ.

ேசQ பா^Yய$, மQைர.

Kேரா9 fரTசV ேட%f. காண%ப09 n�"கV 
ஐகாைன% பல>ைற H2" ெசdI, ஏ+, ஒz%
பI m4Eத%பட*.ைல எ+4 ஏமா<ற9 அைடO
IQேள+. தாiகQ இI KMEI Kேரா9 GZ"n 
எ+ற பK7A. அ2Eத *ள"கEைத% ப'Eத f+
னேர, எ+ தவ4 NZOதI. *ள"கE7<K ந+M.

எ8. )�ேஷாPதம ரா�, ேசல[.
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ேகQ*: நா+ அCைமA., *'ேயா பட9 ஒ+ைற
இைணய இைண%fேலேய இய"H% பாVEI"
ெகாC'WOேத+. அ%ேபாI அOத இைணய
தள9 Seized Domain எ+4 காGட%பG0 ஒW எPச
Z"ைக காGட%பGடI. (அதைன படமாக இைணE
IQேள+). Seized Domain எ+றா. எ+னெவ+4
ெதZய*.ைல. ேம\9, “Yahoo has forbidden this
link.” எ+49 ஒW ெசd7 காGட%பGடI. உடேன
ைவரn இW"Hறதா எ+4 >eவIமாக% பZேசா
தைன ெசdேத+. ைவரn எIT9 இ.ைல எ+4
அM*%N HைடEதI. இW%fu9 அPசமாக உQ
ளI. தயT ெசdI *ள"கT9.

ஆK. மாz� Mர�ய[, ெச$ைன.

ப+(: �EகF எ*த வைக தளB+( பட% 
பா4BU@ ெகா&'Y@ைகR(, இ*த எbச>@ைக
வ*தU எ9\ tற?(ைல. cல இைணய 
தளEகF, க5டண% ெபC\@ ெகா&V, படE
கைள@ கா5VZ9றன. அU ேபா9ற தளE
கf(, தCசமய% +ேய5ட4கf( கா5ட!

பV% படEகைள@ கா5ட@ tடாU. அ!ப'@ 
கா5Vவதாக இY*தா(, அதCகான க5ட
ணBைத, அ*த படEகf9 உ> ைம யாள4க
_@d! பண% ெச{B+ இY@க ேவ&V%.
பா4!பவ4கfடsY*U இவ4கF பண%
ெபC\@ ெகாFவா4கF. cல தளEகF, பா4-
ைவயாள4கfட% க5டண% ெப\ வ+(ைல.
ஆனா(, படB+9 உ>ைமயாள4க _@d!
பண% ெச{B+ இY!பா4கF. ?ள%ப ரEகf
pY*U பண% ெப\வத9 Sல% ஈV ெச]U
ெகாFவா4கF.

உEக_@d வ*+Y@d% எbச>@ைக,
இ*த தளB+ைன, ச5ட!ப' க&கா Q@d%
அைம!", S'?5டU எ9ற ெபாYைளB தY
ZறU. இ+pY*U பட% பா4!பU, அவCைற
ட^&ேலா5 ெச]வU% ச5ட!ப' dCற%. 
அU, +Y5V! ெபாY5கைள வாE dவதCdb
சம%. ேம{%, உEகF க%! y5ட>( உFள 
ஆ&5' ைவர. ெதாd!ேப, இBத ைகய 
தைட ெச]ய!ப5ட தளEகF d`BU எbச-
>@ைக ெச]+ கா5V%.

எU எ!ப' இY*தா{%, இU ேபா9ற
ெச]+ ZைடBதா(, �&V% அ*த இைணய 
தளB+Cdb ெச(லாம( இY!பU ந(லU. 
இேத தளB+(, உEகF Zெர'5 கா45 Sல%
பண% ெச{B+, எதைனேயq% ட^&ேலா5
ெச]+Y*தா(, உடேன, அ*த Zெர'5 கா45
ெகாVBத வEZ@d, அ*த கா4 'ைன nட@Z 
ைவ@d%ப' தகவ( ெகாVBU, "+ய கா45 
வாEZ! பய9பVBUவU ந(லU. ெபாU
வாக, அெம>@கா, ஐேரா!=ய நாVகf(, இU
அ'@க' eகw% ச%பவமாd%. �EகF ெவf

ேகH� – பMX –டாJடK ெப. சLMர ேபா8 –
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நா5'ன4 ேபால, இைணய தளEகைள! பய9
பVBUZµ4கF எ9\ ெத>ZறU. c@க( உFள
தளEகைள அ�dவைதB த?4@க^%.

ேகQ*: எ+ யாஹூ அ"கTCG'ைன �', அத+
ெதாடVfைனE IC'"க எC�Hேற+. இத<K%
பல ெசாOத காரணiகQ உQளன. இத<K யாஹூ
தளE7. எOத வச7`9 தர%பG'W%பதாகE ெதZ
ய*.ைல. இOத அ"கTCG'ைன �'னா.,
` G|% பய+ப0Eத >'யாI எ+4 எ+ ேதாY
a4HறாQ. இI உCைமயா? அ"கTCG �0வ
த<K வY காGடT9.

எ$. ெஜ{Lதா, ேகாைவ.

ப+(: nதp( உEகF அbசB+ைன! ேபா@
dZேற9. r 5y!, யாஹு தளBUட9 ச%ப*த!
ப5டத(ல. எனேவ, யாஹூ அ@க ̂ &5'ைன
SVவதCd%, r 5y! பய9பVBUவதCd%

எ*த ெதாட4"% இ(ைல. r 5y! tdF e\வ
னB+ைனbசா4*தU.r5y!தளB+(,?'ேயா
பட% எதைனயா வU அ!ேலா5 ெச]+ட,
உEகF jெமR( அ@க^&5 d`BU ேக5-
க!பV%. அதCd jெமR( அ@க^&5 ஒ9\
ேவ&V%. ஆனா(, r 5y! தள% ெச9\,
அ+( உFள படEகைள! பா4@க jெமR(
அ@க^&5 ேதைவR(ைல. ஆனா(, யாஹூ,
Flickr ேபா5ேடா தளBUட9 ச%ப*த!ப5டU.
எனேவ, இ*த ேபா5ேடா தளB+ைன! பய9-
பVBத �EகF ?Y!ப!ப5டா(, யாஹூ அ@
க^&5'ைன Sட@ tடாU. இv, உEகF
யாஹூ =ரbைன@d வYேவா%.

யாஹூ அ@க^&5 கண@Zைன �@க,
nதp( யாஹூ தளB+( ெச9\, உEகF 
அ@க^&5 ெச(ல^%. =9ன4, https://login.
yahoo.com/?.done=https%3a%2f%2fedit.yahoo.
com%2fconfig%2fdelete_user%3f.scrumb%3d0
எ9ற nகவ>R( உFள தள% ெச(ல^%.
ேநர'யாக, இ*த தள% ெச9றா(, உEக_
ைடய யாஹூ அ@க^&5 yச4 ேந% மC\%
பா.ேவ45 வழEக ேவ&V%. இ*த! ப@க%
ெச9ற^ட9, உEக_@d பல எbச>@ைக
ெச]+கF வழEக!பV%. �EகF யாஹூ அ@
க^&5 ைவB+Y@க ேவ&'யதCகான பல
காரணEகF தர!பV%. யாஹூ அ@க^&5 
�@க!ப5டா(, HotJobs, Yahoo! Mail, Yahoo!
Address Book, Yahoo! Briefcase, and GeoCities

ஆZய தளEகf( உFள உEகF ச%ப*த!-
ப5ட அைனBU% உEக_@d@ Zைட@காU 
எ9ற எbச>@ைக தர!பV%. யாஹூ தளB+(, 
�EகF க5டண% ெச{B+ எ*த ேசைவ Rைன
யாவU பய9ப VB+ வY% ப5சB+(, அU^%
nட@க!பV% எ9\%, �த nFள உEகF
பண% +Y%ப@ Zைட@காU எ9\% அ` ̂ \B
த!பV£4கF. =9ன4, �&V% அ@க^&5
yச4 ேந% மC\% பா.ேவ45 ெகாV@க
ேவ&V%. CAPTCHA d`»V தர!ப5V, அத
ைனr% ச>யாக உF ¼V ெச]+ட ேவ&V%.
=9 �&V% உEகF அ@க^&5 n'@க!-
பட ேவ&Vமா? எ9ற ேகF? ேக5க!பV%. 
இUேவ உEக_@கான இ\+ eைல. இ+( 
ச> எ9\ ப+( த*தா(, உEகF யாஹூ அ@-
க^&5, 90 நா5க _@dF �@க!பV%.

யாஹூ அ@க^&5'ைன �@d% n9ன4,
இ*த அ@க^&5 வ< யாக வ*த அைனB
ைதr%, ஒY ேப@ அ! கா!= எVBU ைவBU@
ெகாFவU ந(லU. அBUட9, இ*த யாஹூ
ெமR( வ<யாக, �EகF ெதாடE Zய மCற 
s9 அ�ச( ப+ ̂ கF ஆZ யவCைறr%
d`BU ைவBU@ ெகாFவU ந(லU.

ேகQ*: �iகQ ஏ<கனேவ, இ+டVெநG எ"nN
ேளாரV fரTசZ. உQள Adware ஐ எ%ப' �"KவI
என" KM%fைனE தOoVகQ. பயVபா"n fர T
சZ. இதைன எ%ப' �" KவI என '%n தWமா4
ேகG0" ெகாQHேற+.

எ$. 8டாz$, பழ�.

ப+(: உEகைள! ேபாலேவ, ேம{% பல
வாசக4கF, பய4பா@. =ர^ச4 சா4*U பல 
ேகF?கைள அq!= உFளன4. nதp(
Adware d`BU t\Zேற9. இU ஒYவைக
மா(ேவ4 "ேராZரா%. இU தானாக இயEZ, 

?ள%பரEகைள@ கா5V%. பா! அ! க5டb 
ெச]+கைளB தY%. நா% =ர^ச>( ஏேதq%
ைட! ெச]+ட nயC c@ைகR(, இU ேபா9ற
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ெசய(கைள ேமCெகா&V நம@d எ>bசைலB
தY%. ெபாUவாக, நா% எதைனேயq% இலவ
சமாகB தர?ற@க% ெச]ைகR(, அவC\ட9
ஒ5'@ ெகா&V, இ*த Adware வ*U ந%
க%!y5ட>( ப+^ ெச]U ெகா&V, இ*த
ேவைலகைளb ெச]+V%. அU ம5Vs9`,
cல ைவர.கைளB தானாக உEகF க%! y5ட
Y@dB தர?ற@க% ெச]+V%. இைணய! பய
னாள4க_@d இU சZ@க n'யாத ெசயலாக
இY@d%. ஆனா(, இதைன நா% த?4@கலா% 
மC\% �@கலா%.

ஏCகனேவ இ9ட4ெந5 எ@."ேளார>(
இதைன எ!ப' �@கலா% என@ d`!" த*-
+Y*ேத9. பய4பா@. =ர^ச>( �@dவU
d`BU இEd பா4@கலா%. 1. ெமா¦(லா 
பய4பா@. =ர^சைரB +ற@க^%. ேமலாக
உFள S9\ ேகாVகF ெகா&ட ஐகாைன@
Zf@ ெச]U, “Settings” ெபற^%. இEd பல
ஆ!ஷ9கF தர!பV%. அ+(, “Add-Ons” எ9\
இY!பைதB ேத4*ெதV@க^%. =9ன4, இட-
U"ற% உFள, Extensions எ9ற ஆ!ஷைனB
ேத4*ெதV@க^%. இEd எ@.ட9ஷ9கF
உFள ப5'ய( ஒ9\ தர!பV%. இ+( �E
களாகB தர?ற@க% ெச]U, அ(லU அqம+
ெகாVBU இ9.டா( ெச]தைவ த?ர மCற
வCைற@ கவv@க^%. அ(லU, “Optimizer”,
“Coupons”, “Deals”, “Adverts” ேபா9ற ெபய4கF
உFளவCைற! பா4@க^%. இ*த ெசாCகF,
அ5ேவ4 எ@.ட9ஷ9 "ேராZராs( இைண@
க!பV% ெபாU! ெபய4க ளாd%. இEd
ெதா(ைல தY% எ@.ட9ஷ9 "ேராZரா
sைன@ க&V ெகாFள^%. =9 அதைனB
ேத4*ெதVBU, “Disable” எ9ற ப5டைன
அwBத^%. உட9, இ*த எ@.ட9ஷ9 
nட@க!பV%. ெதாட4*U, “Remove”
எ9ற ப5டv( Zf@ ெச]தா(, இ*த
"ேராZரா% �@க!பV%.

அVBU =ர^சைர S'! =9 +ற@
க^%. அ5ேவ4 இv இயEகாம(
இY!பதைன@ காணலா%.

ேகQ*: *Cேடாn 10 இ+nடா.
ெசdI பய+ப0E7 வWHேற+.
இ7. f.'.எ%. ைப.கைள%
ப'"க >ய<="ைகA., எG� fர-
TசV 7ற"க%பG0, அ7. ைப.
7ற"க%ப0HறI. அேடா% அ.
லI ம<ற f.'.எ%. �டV வYயாக%
ப'"க, அதைனE 7றOI, f+னV,
ைபைலE 7ற"க ேவC'யIQளI. வழ"
கமான f.'.எ%. �டV NேராHரா^ைன,
மாறா mைலA. அைம"க எ+ன ெசd
7ட ேவC09? ெசG'in எ%
ப' மா<ற ேவC09?

இ.அ$)� ெசXவ$, )Q�ேச-.

ப+(: �EகF ெசா(வU உ&ைமேய. 
?&ேடா. 10( தர!ப5'Y@d% எ5�
"ேராZரா%, அத9 =ர^ச4 ம5Vம(ல; =.'.
எ!. �டY% tட. மாறா eைலR( இUேவ 
இயEd%. இதனா(, த45 பா45' (அேடா!, 
=.'.எ!.எ@.ேச�b �ட4) =.'.எ!. �ட4 
எU^% இ9.டா( ெச]+டமா(, இதைனேய
பய9பVBதலா%. ஆனா(, அ+க வச +கF
ெகா&ட =.'.எ!. �ட4 ேதைவ எv(, மாறா 
eைலR( உFள இதைன மாC`, த45 பா45' 
=.'.எ!. �ட4 "ேராZராsைன இய@கலா%.
அதCகான வ<கF:

ைப( எ@."ேளார>(, �EகF +ற@க
?Y%"% =.'.எ!. ைபைலB ேத4*ெத V@-
க^%. அ+( ைர5 Zf@ ெச]U, Zைட@d%
ெமq?(, “Open with > Choose another app”
எ9பைதB ேத4*ெதVBU, அ+(, �EகF
?Y%"%, ஏCகனேவ, இ9.டா( ெச]ய!
ப5ட த45 பா45', =.'.எ!. �ட4 "ேரா Zரா
sைனB ேத4*ெதVBU அைம@கலா%. இ+( 
“Always use this app” எ9பதைனB ேத4*ெத
VBதா( தா9, அUேவ eைலயான ஒ9றாக
அைம@க!பV%. இ*த ெமq?(, �EகF 
?Y%"% =.'.எ!. �ட4 "ேராZரா% கா5
ட!பட?(ைல எ9றா(, “More apps”, எ9ப
தைனB ேத4*ெதV@க^%. அ(லU “Look for 
another app in this PC” எ9ற ெதாட4=( Zf@
ெச]U, �EகF ?Y%"% =.'.எ!.�ட4 "ேரா-
ZராsைனB ேத4*ெதVBU, அதைனேய மாறா
eைல (Default) "ேராZராமாக அைம@க^%.

இ9ெனாY வ<r% உFளU. க&5ேரா( 
ேபன( +ற@க^%. அEd “Default

Programs” எ9பைதB ேத4*ெதV@
க^%. ெதாட4*U, “Associate a file type
or protocol with a program” எ9ப+(
Zf@ ெச]+ட^%. c`U ேநரB+(,

பல ைப( வைககF கா5ட!பV%. 
அ*த! ப5'யp( �ழாகb ெச9\,

.PDF எ9பதைனB ேத4*ெதV@க^%.
அVBU, “Change program” எ9ற ப5
டைனB ேத4*ெதV@க^%. ஒY பா!
அ! ?&ேடா +ற@க!ப5V, �EகF

ேத4*ெதV@க, அ!fேகஷ9கF
ப5'ய( ஒ9\ தர!பV%. இ*த 
ப5'யp(, �EகF ?Y%"%
"ேராZரா% இ(ைல எ9றா(,
“More apps” எ9ப+( Zf@
ெச]+ட^%. இ+{% இ(ைல
எ9றா(, see “Look for another app 
in this PC” எ9ப+( Zf@ ெச]U,
�EகF ?Y%"% =.'.எ!.�ட4 
"ேராZராsைனB ேத4*ெதVBU,
அதைனேய மாறா eைல (Default) 
"ேராZராமாக அைம@க^%.
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