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

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

~ டாKடL ெப.சMNர ேபா7 ~

 !ேடா% ஆ(பேர+,- .%டேம ந1
அ3றாட ேவைல(பா+,3 83ன:;< 

இய-? வ@?றA. இC< உEள அைனGA வச
CகைளK1 நா1 அLMC@N?ேறாமா எ3றா<,
‘இ<ைல’ எ3Qதா3 பCலSNக ேவ!,யC
@NT1. நா1 பய3பUGA1 ெசய< உத கE
எ<லா1,  !ேடா% இயNகGC< ெசய<-
பU1, எ1.எ%.ஆW% ேபா3ற, 8ரXசY மZQ1 
[3 அ\ச< ெசய]கE ேபா3றைவ த@பைவ
தா3.  !ேடா% இயNக ^ைற ைமK1 த3-
_டGேத பல உத த@1 ெசய]கைளN

ெகா!UEளA. அவZL< .ல வZைற இ-T 
காணலா1. இC< பல ெசய]கE, ப<லா!U
களாக,  !ேடா% இயNகGC3 ^3ேனா,க
S]@MA இ3Q வைர இைணMேத தர(ப+U
வ@?3றன. .ல,  !ேடா% 10 இயNகGC<, 
cCயதாகG தர(ப+டைவயாக உEளன. .ல,
நா1  !ேடா% %ேடாd]@MA,  !ேடா%
10 இயNகG Aட3 இைணMA ெசய<ப UGத(
படN e,யைவயாக உEளன. இேதா அைவ:

பலவைக( பய$ தQR காSTேல5டL

 !ேடா% இயNக1 ெதாட- ?ய நாE

 !ேடா% தOB அ,யாத ெசயQகK
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ெதா+U, அதgட3 தர(பU1 ஒ@ ெசய],
கா<Tேல+டY ஆT1. ஆனாi1, நா1 ந1
ெமாைப< ேபா3 அ<லA eTE தள1 த@1
கா<Tேல+டY வசCகைளேய பய3பUG
A?ேறா1. ஆனா<, அவZைறN கா+,i1
 !ேடா% .%டGAட3 இைணMA வ@1 
கா<Tேல+டY, பலவைகயான கா<Tேல+
டYகைளG த3_டGேத ெகா!டA என அL
யாம< இ@N?ேறா1. வழNகமான Standard
கா<Tேல+டY ம+U[3L, இC< scientific,
programmer, மZQ1 statistics கா<Tேல+டY
கk1 இC< உEளன. இMத கா<Tேல+டY
ெசய]ைய இயN?, அத3 ெமg க+டGC<
View எ3பதைன அlGCனா<, அத3 mn
 dK1 ெமg <, எGதைன வைக கா< T
ேல+டYகE அC< அட-?KEளன எ3Q பாYN
கலா1. %டா!டY, ச;! ,8N, cேரா?ராமY,
%ேட,%,N%, ,o+ட< Tp(8-, ேப.N,
q_+ க3வYஷ3, ேட+ கா<Tேலஷ3 ஆ?
யவZQட3, ஒYN s+% எ3ற த_ ெமgX1
?ைடNT1. இC< நா1 கடgNT ெபா@E
வா-?னா<, வ+, கணN?ட மZQ1 காY ஒ@
]+டY எdெபா@kNT எGதைன ?ேலா t+டY
uர1 ஓU?றA எ3பைதN கணN?ட க:(
பா3கE இ@(பதைனN காணலா1. q_+
க3வYஷ3 பய3பUGC, அ-Tல1<> ெச3,
t+டY ேபா3ற அலTகE மாZறN கணNm+
,ைன ேமZெகாEளலா1. Date Caculation எ3
பத3 yல1 நமNTG C@மணமா? எGதைன
நா+கE ஆ?KEளன ேபா3ற தக வ<கைளN 
க:GCடலா1. இA ேபால பல க:(c வைக
கைளN ெகா!ட கா<Tேல+டராக இA வ,
வைமNக(ப+UEளA. எனேவ, க1(q+டd<
நா1 ப:யாZ Qைக;<, கணN?ட த_ேய
ஒ@ கா<Tேல+டைரN ெகா!U ெசய<பட
ேவ!டா1. இதைனேய பய3பUGதலா1.

எMத இடVNS இQMWR ெஹS( ெபறலாR

இA  !ேடா% பய3பUGA1 பலY 
அLயாம< உEளனY. உ-கE க1( q+டd<
ஏேதg1 8ர{ைன ஏZப+டா<, |-கE ந1
8Nைக ெகா!UEள ந!பY ஒ@ வd3 உத
 ைய நாடலா1. அவY உ-கkNT உதவ  @1
8னா<, இ@வ@1 இைணய இைண(8<
ெச<ல ேவ!U1. 83 அதZெகன உEள
cேரா?ரா1 yல1, உ-கE இ@வ@N?

ைடேய இைண(8ைன ஏZப UGCN ெகாEள 
ேவ!U1. இ(ே பாA, அவY எMத ஊd< 
இ@Mதாi1, ேவQ நா+,< இ@Mதாi1, 
உ-கE க1(q+டைர அைடய ^,K1.
|-கE TL(8+ட க1(q+டY 8ர{ைன எ3
னெவ3Q அLMA, அ-?@Mதவாேற, உ-கE
க1(q+டைர இயN?G ~YNக ^,K1. இதZT  
TeamViewer அ<லA LogMeIn ேபா3ற cேரா

?ரா1கE நமNT உதX?3றன. இதைன
 !ேடா% இயNகGC< இ@MA1 ெபறலா1. 
இதZT Control Panel > System > Advanced System
Settings > Remote என{ ெச3Q பாYNகX1. 

கR(Z5டL ேபK அ( ம]^R ப"W பாLKக

DISM (Deployment Imaging Service and 
Management)எ3றஒ@�]ைன !ேடா%த@
?றA. இதைன( பய3பUGC, க1(q+டd3
ஹாY+ ,%N ஒ3L3 ^l இேம� ஒ3ைற 
எUGA ேபN அ( ஆக( பய3ப UGதலா1.
 !ேடா% 10< இதைன( பய3ப UGC,
க1(q+டY தயாdGA வழ-?ய �Qவன1
அSGத, ேதைவயZற cேரா?ரா1கைள |N
கலா1. இ3g1 பல ேசைவகைள( ெபறலா1. 
இதைன( பய3பUGத, அ+ [_%+ேர+டY
உdைமKட3, கமா!+ (ரா1(+  !ேடா
ெச3Q DISM எனN க+டைள ெகாUGA, அC< 
தர(பU1 ஆ(ஷ3கைள( ெபZQ, கவனமாக(
பய3பUGதX1.

)Nய கR(Z5டQKT ைபSகைள மா]ற

cCய க1(q+டY வா-?, [TMத ம?n{-
.Kட3 அதைன( பய3பUGதG ெதாட-?
னாi1, பைழய க1(q+டd]@MA ைப<
கைள மாZQவA, [க{ .ரம1 ெகாUNT1
காdயமாக இ@NT1. ெச+,-% அைம(பA1
.Nகலான �n�ைலைய உ@வாNT1. இதZT
 !ேடா% எSதான �< ஒ3ைறN ெகா!
UEளA. அத3 ெபயY Windows Easy Transfer.
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இMத �ைல( பய3பUGC ந1 ைப<கE,
ேபா<டYகE, பட-கE, இைச ேகா(cகE,
டாTெம!+கE, மZறவYகkட3 ப?YMA
ெகாEள என ெச+ ெச�ய(ப+ட ேபா<டYகE 
ஆ?யவZைற எSதாக மாZLN ெகாEளலா1.
அGAட3 இ ெம;< ெச+,-%, ெமேச�,
ெதாடYc ^கவdகைளK1 மாZLN ெகாE
ளலா1.  !ேடா% பய3பUGAவC<,
பைழய க1(q+டd<, உ-கE வசCNெகன
அைமNக(ப+ட ெச+,-% அைம(8ைன
அ(ப,ேய இதZT1 மாZLN ெகாEளலா1.
 !ேடா% 7 அ<லA  !ேடா% 8.1.<
%டாY+ ப+ட3 அlGC, ேதட< க+டGC<
“easy transfer” எனG ேத,னா< இMத �<
?ைடNT1.  !ேடா% 10 பய3ப UGAபவY
கkNT ேவQ .ல ெசய]கk1 இMத வைக;<
உதX?3றன.

ேபK7 எ$_R ெதாைல நகb வசN

 !ேடா% .%ட1 ெவT கால மாகேவ,
ேபN% அg(c1 வசC;ைனG தMA வ@?
றA. ^3c ெதாைல ேப. வ�யாக இைணய
இைண(c ெபZற ேபாA, இதைன( பல@1
அCகமாக( பய3பUGC வMதனY. ஆனா<,
இ(ேபாA ேம1பUGத(ப+ட சாதன-கE 
இMத வசCையG த@வதாi1, அவZL3  ைல
க+Uப,யாT1 அள < இ@(பதாi1,
க1(q+டY வ� ேபN% பய3பUGAேவாY 
Tைறேவ. இ@(8g1 அMத வசCைய எ(ப,
பய3பUGAவA என( பாYNகலா1.

இMத �iNT Windows Fax and Scan எ3Q
ெபயY. இத3 yல1 ேபN% அg(ப, ெதாைல-
ேப. இைண(8ைன, ேபN% ேமாட1
ஒ3L3 yல1 இைணNக ேவ!U1. 83னY,
க!+ேரா< ேபன]< ?ைடNT1 இMத �<
yல1 ேபN% அg(பலா1.  !ேடா% 
10i1 இMத வசC தர(ப+UEளA.

ம]ற ஆ(பேர5gh j7டhகைள இயKக / 
ேசாதைன ெசqNட

நா1 பய3பUGA1  !ேடா% க1( q+ட
dேலேய, இ3ெனா@  Y{�வ< க1(q+டY
(Virtual Machine) அைமNகலா1. அMத  Y{
�வ< அைம(8<, ேவQ ஆ(பேர+,- .%
ட-கைள இ3%டா< ெச�A பய3பUGC(
பாYNகலா1. இதZகான �]3 ெபயY Hyper—V.
இதைன( பய3பUGC, ]னN%, ஏ3
 !ேடா% 10 eட( பய3பUGC ேசாதைன
ெச�A பாYNகலா1. இC< ேமZெகாEள(
பU1 எMத க1( q+டY ெசய<பாU1, உ-கk
ைடய  !ேடா% ^த3ைமN க1(q+டைர(
பாCNகாA. வழNகமான க1(q+டY ந1
வT(பைற எ3றா<,  Y{�வ< க1(
q+டY அத3  ைள யா+U ைமதானமாT1.

உ-கE க1(q+டd< Hyper-V இ3%டா<
ெச�Cட ேவ!U1 எ_<, Control Panel >
Programs and Features > Turn Windows features on
or off எ3Q ெச3Q ெபZQN ெகாEளலா1.

கR(Z5டL சLவ ராக

ந1  !ேடா% .%டGC<, இைணMத-
வாேற, அC< சYவைர அைமNT1 �< ஒ3Q
தர(ப+UEளA. இத3 ெபயY Internet Information 
Services (IIS). ெபாAவாக ந1 ெபYசன< ேஹா1
க1(q+டைர, இைண யGC< இய-T1 அைன
வ@1 �ைழMA பாYNகN e,ய சYவY க1( q+
டராக மாZற  @1ப மா+ேடா1. ஆனா<,
எதைனK1 ெச�A பாYGCட ேவ!U1 என
 @(ப1 இ@Mதா<, ெவ( cேரா ?ரா[-
�<% TLGA சZQ கZQN ெகா!U, இைணய 
தள-கE அத3 சYவYக S]@MA எ(ப, இய-
T?3றன எ3Q1 ெதdMA ெகா!U, இMத
�ைல( பய3பUGC, உ-கE க1(q+டைர
சYவராக மாZLN ெகாEk-கE. இMத �iட3
File Transfer Protocol (FTP) சYவY அைம(c1
?ைடN?றA. இதைன( பய3பUGC, ைப<
கைளG ேதN? ைவGA, உ-கkைடய �Zற^1
உற னYகE ம+U1 பய3பUGCN ெகாEk1
ப, அைமNகலா1. இMத �ைல Control Panel >
Programs and Features > Turn Windows features on
or off எ3Q ெச3Q ெபறலா1.

அsvகwSலாத எ"Vைத அைமKக

.ல ேவைளகS<, வழNக மாக m ேபாY+
yல1 அைமNT1 ேகரNடY, எlGA
இ<லாம<, cCயதாக ஒ3Q அைமNக
ேவ!,யC@NT1. எUGAN கா+டாக,
கா(8 ைர+ அைடயாள எlGA (©)
ேபா3றவZைற ைட( ெச�Cட  @1
8னா<, அதZT  !ேடா% ேகரNடY ேம( 
(Windows Character Map) உதX?றA. இதைன(
ெபற %டாY+ க+டGC< ?ைடNT1 ேதட< 
க+டGC<  Character Map அ<லA charmap

Taskbar: (டா"# பா&) '*ேடா" இய#-
க012 மா45ட& 1ைர82 9ழாக இய;<= 
>? க5ட=. இ12 "டா&5 ெமB, 'ைர-
வாக அFGேகஷI JேராKரா=கைள இய#க
ஐகாIக? அட;Kய ெதா<FJ, இய;K# 
ெகா*OP#<= அFGேகஷI JேராKரா=
கGI ைப2கQ#கான க5ட;க? மST=
கOகார=, UIனV82 இய;K# ெகா*
OP#<= JேராKரா=கGI ஐகாIக? ஆK
யைவ இP#<=. இவSைற0 ேதைவFப Y=
ேபாZ KG# ெச\Z ெபறலா=.

“ெதRST ெகாKUVகK”
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என ைட( ெச�A ேத,னா<, இA அGத ைகய
TL�UகE உEள எlGA வைகG ெதாTC
;ைனG CறMA கா+U1. ேதைவயான TL
�+,ைன கா(8 ெச�A, டாT ெம!+,<
ேப%+ ெச�Cடலா1. அ<லA, TL(8+ட
TL�+,ைனG ேதYX ெச�A, 83 இMத
 !ேடா < mழாக உEள Character Code
எ3ற இடGC< கா+ட(பU1 TL�U எlG
Aகைள, ஆ<+ mKட3 இைணGA (+ அlG
Cய 83), கா+ட(ப+UEள TL�Uகைள
ைட( ெச�A, 83னY, ஆ<+ mைய 
 +U +ட 83னY, ச1பMத(ப+ட
TL�U ?ைடNT1. இMத �<, அMத காலGA
 !ேடா% ெதாT(8< இ@MA, தZேபாA
வைர ?ைடN?றA.

உடனg ராR ெமம- அNக(ப<VதS

^3c  !ேடா%  %டா ெதாT(8<, 
ReadyBoost எ3Q ஒ@ �< தர(ப+டA. ரா1
ெமமdைய, ஹாY+ ,%N அ<லA (ளா�
+ைர < உEள இடGC< அCக(பUGC
பய3பUGAவதாT1. ஆனா<, இதைன{ சd
யாக( பயனாளYகளா<, எSதாக{ ெசய<ப
UGத ^,ய <ைல. அMத �< இ@(பேத
பல@NTG ெதdய <ைல. ெதாடYMA, இMத

�]3 ெசய< வைகK1, ெசய< Cறg1 ேம1-
பUGத(ப+U வMதA.  !ேடா% 10<, இMத
வசC;3 yல1, (ளா� +ைர i1 நா1 
ரா1 ெமமdNகான eUத< இடGைத( ெபQ1
வைக;<, இMத �< ேம1பUGத(ப+UEளA.
எனேவ,  !ேடா% 10<, உ-கE க1( q+
டd< 8 o.8. ரா1 ெமமd இட1 இ@Mதாi1,
இ3ெனா@ 8 o.8. (ளா� +ைர� ெகா!U,
ரா1 ெமமdையG தZகா]கமாக 16 o.8. ஆN
கலா1. இதZT,  !ேடா% எN%cேளாரd<,
K.எ%.8.+ைர 3 ெபயY tA ைர+ ?SN 
ெச�A, (ரா(பY+�% எ3ப தைனG ேதYMெத
UNகX1. 83னY, ReadyBoost எ3பC< ?SN
ெச�A, அMத �< ேக+T1 தகவைலG தMA,
ெச+ ெச�A  +டா<, eUத< ரா1 ெமமd 
?ைடNT1.

ேமேல ெசா<ல(ப+டைவ ம+ U[3L,
 !ேடா% இயNகGC<, ைமNே ராசா(+ பல 
வசCகைளG த@?றA. அைவ அைனGைதK1
ெதdMA ெகா!டா<, இMத அள  ZTG Cற3 
ெசLMத ஆ(பேர+,- .%டமா இA! எ3Q 
 ய(பைடேவா1. எனேவ, ேநர1 ?ைடN
T1ேபாA, இதZகான இைணய தள-கE 
ெச3Q, இவZைற அLMA ெகாEவA ம+ U
[3L, பய3பUGCK1 பாYNகX1.

.-க(�d< இய-T1 தகவ< ெதாடYc �Q
வனமான .-ெட< (SingTel) ^த< ^ைற

யாக, 10 ?கா 8+% (10Gbps) ேவகGC<
இைணய இைண(8ைன, .-க( �d< உEள
�UகkNT வழ-T?றA. ெச3ற ஆ!,<,
ேசாதைன ^ைற;<, .ல வா,NைகயாளYக
kNT ம+U1 10GPON (Gigabit Passive Optical 
Network) எ3ற ெதா�< �+பGCைன( பய3
பUGC, இMத அC ேவக இைண(c ேசாதைன
ெச�A பாYNக(ப+டA. இGAட3 1Gbps
ேவகGCலான ேபாY+கைளK1 அைமGAG த@
?றA. இத3 yல1 ஒேர இைண(8< பலY
இைணயG ெதாடY8ைன( ெபற ^,K1.

10Gbps ேவக இைணய இைண(8<,

இர!U ம: ேநர1 இய-கN e,ய ^l ைஹ
ெடப_ஷ3 Cைர(பட1 ஒ3 Lைன, 90  நா
,கS< தர றNக1 ெச�Cட ^,K1. அேத 2
ம: ேநர1 ஓடN e,ய 4ேக Cைர(படGCைன
6 �[ட-கS< தர றNக1 ெச�Cட ^,K1.

இதZகான க+டண1 .-க(�Y டாலY ஒ@
மாதGCZT S$189 (ஏறGதாழ p. 9,000). இர!U
ஆ!UகkNT இMத ேசைவ;ைன ஒ(பMத1
ெச�A ெகாEள ேவ!U1. உட3 ஆ(,க<
ெந+ெவாYN ெரள+டY தர(பU?றA.

அCேவக இைண(c ேதைவ(பU1 இ<ல-
கkNT இA ஓY அdயேசைவ என இதைன அL
^க(பUGCய .-ெட< �Qவன1 அL G
AEளA.

10 /கா 23 ேவக567 இைணய இைண;<
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~ பாரN ~

 !ேடா% 10 ஆ(பேர+,- .%டG-
Cைன, ைமNேராசா(+ �Qவன1 மNக

kNT ெவS;+U, ெச3ற வார1, ஆQ மாத 
கால1 கடMA +டA. ெச3ற ஜூைல 2015<,
இA ெவSயானA. பலGத ஆர வார  ள1
பர-கkட3 இA மNகkNTG தர(ப+
டA. மNகkNT அCகமாக தயNக-கE ெதாடN
கGC< இ@Mதன. இ@(8g1 .LA .Lதாக
^3ேனL, இMத .%ட1 பய3பUGத(பU1
க1(q+டYகS3 எ!:Nைக உயYMA +
டA. இMத இயNக ^ைறைம, 20 ேகா,NT1
ேமலான சாதன-கS< இய-Tவதாக ெச3ற
ஜனவd;< அL Nக(ப+டA. StatCounter
எ3g1 அைம(c ெவS;+ட அL Nைக
;3ப,, ெச3ற ஜனவd;<,  !ேடா% 10
.%ட1, உலக அள < இய-T1 ெட%Nடா(
க1(q+டYகS<, 13.57% க1(q+டYகS<
பய3பUGத(ப+டA. இMத வைக;<,
 !ேடா% 7NT அUGதப,யாக, அCக1
பய3பUGத(பU1 இர!டாவA ஆ(ப
ேர+,- .%டமாக இA உEளA.  !ேடா%
8.1 பய3பUGத(பU1 க1(q+டYகS3 எ!-
:Nைகைய இA 83gNTG தES +டA.
 ! 8.1, தZேபாA 11.66% க1(q+டYகS<
உEளA. ேமN ஓ.எ%.எN%, எ3g1 ஆ(8E
�QவனGC3 ஆ(பேர+,- .%ட1 தZேபாA
9.03% க1(q+டYகS< ம+Uேம உEளA.

 !ேடா% 7 தZேபாA 40.63% க1(q+டY
கS< பய3பUGத(ப+U வ@?றA. ஆனா<,
ைமNேராசா(+ �Qவன1,  !ேடா% 10NTN
ெகாUNT1 அlGதGCனா<,  ! 7 .%

டGC3 வா,NைகயாளY எ!:Nைக TைறMA 
ெகா!U வ@?றA.

 !10ெவSயா?,நா3Tமாத-கE க�GA, 
நவ1பd< ^த< அ(ேட+ ைப< ெவS ;ட(
ப+டA. இC< பல இயNக{ ெசய< ̂ ைறகE
சd ெச�ய(ப+டன. TL(பாக, அ(ேட+
ெச�வதைன( பயனாளY வசேம  + U
 U1 வைக;< C@Gத-கE தர(ப+டன. 

எைவ எ(ப, இ@Mதாi1, பயனாளYகE
இC< க!U அgப GAவ@1 உணYேவ [க
^N?ய1. அதைன( ெபாQGத வைர,  ! 10 
பல cCய 8dXகS<, வா,NைகயாளYகS3
மனைத �ைறX ெச�AEளA எ3ேற eற 
ேவ!U1. அவZைற இ-T காணலா1.

பயனL அ_பவR

 ! 10NT ̂ 3 வMத  ! 8 .%டGAட3
பயனாளYகkNT ஏZப+ட அg பவGCைனN
கா+,i1,  !ேடா% 10 ந<ல .ற(பான 

 !ேடா% 10: அைரயா!+ அ,-ைக

Failover: ேப# அF வ^82 இய;<= ஒP ெசய2-
`ைற. a"ட01I `#Kய சாத ன;கG2 Uரb-
aைன ஏSப5Y ெசய2பட `O யாம2 ேபானா2
இர*டா= dைல82 உ?ள சாத ன;க? அfத 
ெசய2பா5Oைன எY0Zb ெசய2பY= dைல. 
Fராசச&, ச&வ&, ெந5ெவா&# அ2லZ ேட5-
டாேப" ஆKயைவ ெசய2 இழ#ைக82 iYத2 
1றI ெகா*ட க=Fj5ட& a"ட;கG2 இfத 
ெசய2பாY ேமSெகா?ளFபY=.

“ெதRST ெகாKUVகK”
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அgபவGCைனேய தMA வ@?றA எ3பA
உQC(பUGத(ப+UEளA. TL(பாக, ெதாU
Cைர உணY அgபவGCைன  !ேடா% 8
ெகா!U வMதA, பலைர க1(q+டY ப;Z.
மாணவYகளாக மாZLயA.  !ேடா% 10<,
%டாY+ ெமg ^lைமயாக t!U1 தர(
ப+டA, ஒ@ ^N?யமான அgபவமாக(
பயனாளYகE உணYMதனY.  ! 10 பய3ப
UGAவC<,  ! 8< காணாத
ஒ@ ெம3 ைம
;ைன மNகE
உ ண YM
தனY. இ(
ேபாA1 eட,
 ! ே ட ா %
7 ]@MA,
 ! ே ட ா %
10NT மாLயவY
கkNT{ .Lய
அள < ப;Z. 
ே த ை வ ( ப U ?
றA. ஆனா<, 
இMத அgபவ1,
எMத ஒ@ .%ட1 ம ா Z ற G
Ci1 பயனாளYகE ேமZெகாEள ேவ!
,ய அgபவமாகேவ உEளA. இ@(8g1,
 !ேடா% 7 பய3பUGAபவYகE, எ(ப
,K1 தா1  !ேடா% 10NT இ3g1 ஆQ
மாதGC< மாLN ெகாEள ேவ!U1 எ3பைத
உணYMA இ(ேபாேத மாLN ெகா!UEளனY. 
 !ேடா% எN%8Kட3 இQC வைரK1,
அதZT( 83ன@1 ெதாடYMA இ@MA, அg
ப Gதைத( ேபால இ@Nக ேவ!டா1 என
உணYMAEளனY.

 !ேடா% 10 .%ட1 த@1 அ(ேட+
ெசய<பா+,ைன, ெப@1பாலான பயனா
ளYகE ஏZQN ெகாEவC< தயNக1 கா+U
?3றனY. எMத அ(ேட+ ஏZQN ெகாEள(பட
ேவ!U1 எ3ற உdைமைய( பயனாளYகS
டேம  +U ட ேவ!U1 என( பயனாளYகE
எCYபாYN?3றனY. ஒ@ மாதGC<, ேதைவ(
ப+டா<, ப3_ர!UNT1 ேமலான நா+
கS< அ(ேட+கE வழ-க(பU1 சாGCய1
இ@(பதா<, பயனாளYகE பNக1, இதZகான
 @(பGCைன வழ-TவA .%ட1 இயNகG
CZT உகMதA அ<ல எ3Q ைமNே ராசா(+
எ!�?றA. ஆனா<, பயனாளYகSட1
அதZகான �தMCர1 வழ-க(ப U1ே பாA,
பலY, ெமாGதமாக எMத அ(ேட+ ைப<கk1
ேவ!டா1 எ3ற ^,ைவ எUN?3றனY.
இA எCYகால க1(q+டY பய3பா+,ZT
ந<லத<ல எ3Q ைமNேராசா(+ க@A?றA.
^த]< சZQ .NகலாகG ேதா3Lனாi1, எCY
காலGC< அ(ேட+ ைப<கைளG தாமாக, க1(-

q+டd< பCMA ெகாEள  U வேத ந<லA 
எ3Q வ]KQGC வ@?றA.

பாWகா()R தx நபL yதMNரvR

ஒ@ .ல பயனாளYகE,  !ேடா% 7 .%
டGCZT இ3g1 பாA கா( 8Zகான அ(ேட+
ைப<கE தர(பUவதைன{ �+, கா+,,
 !ேடா% 10 .%ட1 எ(ப, அCக( பாA-
கா(cEளதாக இ@NT1? எ3ற ேகE ைய 
எl(c?3றனY. இMத ஒ(WU சdய<ல.

ைமNேராசா(+, த3  !ேடா% 10 
.%டGC3 ெசய< க+டைம(8Zெகன,
[க அCக அள < ^த  U ெச�A, 
அத3 பாAகா( 8ைன உQ C(பUGC
KEளA. இC< இைணMA தர(ப+
UEள hypervisor பல பாAகா(c வ�
கைள அைமGA, ேஹNகYகைள 
ெந@-க  டாம< ெச�?றA. அேத
ேபால, இC< தர(ப+UEள Secure
Boot மZQ1 device

e n c r y p t i o n
ஆ?ய பாAகா(c ^ைற

ைமகE, இMத .%டGC3 இயNகG CZTN 
eUத< பாAகா(8ைன வழ-T?3றன.
இC< தர(பU1 UEFI firmware மZQ1 Trusted
Platform Module ஆ?ய பாAகா(c கவச-கE,
 !ேடா% 7 .%டGதா< அLய(படாதைவ
ஆT1. ெசா<ல( ேபானா<,  !ேடா% 
10NT மாZLN ெகா!ட 83னா<, t!U1 
 !ேடா% 7NT மாLN ெகா!டா<, அA 
பாAகா(பZற த3ைம ையேய க1(q+ட-
@NTG த@1. cCயதாக வMAEள ைவர%கைள

Virus: (ைவர") ெகYதைல 'ைள'#<= ஒP
க=Fj5ட& JேராKரா=. க=Fj5ட& இய#க012
<T#9Y தfZ எkbசைல0தP= எIபZ `த2
க=Fj5ட& இய#க01ைனேய `ட#K ைவ#<=
வைர பலவைகயான நாச ேவைலகG2 ஈYபY=.
க=Fj5ட&கQ#Kைடேய ைப2க? பkமாறFபY
ைக82 (இெம82, aO,UளாFU மST= Uளாm
Oைரn) இைவ அவSTடI இைணfZ ெசIT
நாச0ைத உ*டா#<=. இெம82 pல= ெசIற
UIன& அfத க=Fj5டk2 இP#<= இெம82
`கவkகQ#< ெம82 அBFJவZ ேபால0
தாB= ெசIT நாச ேவைல82 ஈYபY=. ைவர"
JேராKரா= க? ெபாZவாக எfத அq<qr= கா5
டாZ க=Fj5டP#<? இP#<=. ஏதாவZ நா?
அ2லZ ெசய2பா5Oைன ேமSெகா?ைக82 s*
O'டFப5Y நாச ேவைலைய ேமSெகா?Q=.

“ெதRST ெகாKUVகK”
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எCYGA இய-க ^,யாத �n�ைலைய ஏZப
UGA1.

ேமi1, இMத ேநரGC<,  !ேடா% 10<
உEள Windows Hello பாAகா(c வ�;ைன
இ-T eLயாக ேவ!U1. இA இர!ட-
UNT பாAகா(8ைன (two-factor authentication) 
 !ேடா% 10 .%டGCZT த@?றA.

இேத ேபால, த_ நபY �தMCரGC<,
 !ேடா% 10 தைல;U?றA எ3ற TZற{
சா+U1, அவசரGC< எl(ப(ப+டேதயாT1.

jKகைல ஆqz ெசqW {LVதS (Troubleshooting)

பல ல+சNகணNகான ஹாY+ேவY அைம(
cகS< ஓY ஆ(பேர+,- .%ட-கE இய-
Tைக;<, பல வைகயான 8ர{ைனகE .%
டGC< ஏZபU1. இைவ அைனGைதK1
~YNT1 வைக;< ஆ� ைன ேமZெகா!U
~YXகE கா!பA அdதான ெசயலாT1.
 !ேடா% 7 .%டGC< இA ெபdய 8ர{
ைனயாக இ@MதA. ஒ�ெவா@ 8ர{ைனNT1,
.%ட1 அைம(c ெதdMத ஒ@வd3 உத 
ேதைவ(ப+டA.  !ேடா% 8 .%டGC<,
.%ட1 ¡ெச+ ஆ(ஷ3 சZQ எSைமயான
ஒ3றாக வழ-க(ப+டA. .%டGC< 8ர{ைன
ஏZப+U, அA ^ட-?(ே பாT1ே பாA, தானா
கேவ .%ட1 ¡ெச+ ெச�ய(பU1 வ�கE 
தர(ப+UEளன. அதைனK1 ந1 அgமC
ெபZற 83னேர ேமZெகா!டன.  !ேடா% 
10<, இA ஒேர ஒ@ ?SN ெச�வத3 yல1 
ேமZெகாEள(பU1 ெசயலாக மாZற(ப+UE
ளA.  !ேடா% 10 இயNகGC<, [க{ .றMத
வசCயாக இதைன( பல க1(q+டY வ<i
நYகE cகnMAEளனY.

காLடனா

^த]<,  !ேடா% 10 அL^கமாT1
ேபாA,காYடனாTLGA dவாகNeற(ப+டA.
பல@1 இA ஒ@  ள1பர சYNக% ேவைல
எ3Qதா3 எ!:னாYகE. ஆனா<, அதைன(
பய3பUGC( பாYGத ேபாA, .3ன\ .Q
ேவைலகkNTN eட, எUGANகா+டாக,
கணN?Uத< ேவைலகkNTN eட, இA பய3
பUவA [கX1  MைதயாகX1, வசCயாகX1
உEளைத( பலY cdMA ெகா!டனY.

ெசயbகI (Applications)

 !ேடா% 8Nகான அ(Sேகஷ3 cேரா
?ரா1கைள எ!�ைக;< இ3g1 சZQ
கலNகமாகGதா3 உEளA. எSைமயானைவ
யாக இ@Mதாi1, ந1 வசCNேகZப அவZைற
வைளNக^,ய <ைல எ3பதா<, பல அ(S
ேகஷ3கைள யா@1 ¢!ட <ைல. ஆனா<,
இA  !ேடா% 10< ^lைமயான மாZ

றGைத( ெபZறA. இயNகGAட3 இைணGAG 
தர(ப+ட அ(Sேகஷ3கE அைனGA1 ஆ{ச
dய(படGதNக வைக;< [க{ .ற(பாகX1,
ந1  @(பGCைன �ைற ேவZQ1 வைக-
;i1 உEளன. எUGAN கா+டாக{ ெசா<வ-
ெத3றா<, Mail அ(Sேகஷைன{ ெசா<லலா1.
இA ைமNேராசா(+ சYவ@ட3 ம+ U[3L,
oெம;< சYவ@டg1 இைணMA ெசய<பU
?றA. அேத ேபால ஒ@ ெசய<பா+,ைன Music
அ(Sேகஷ3 இயNகGCi1 பாYNகலா1.

எ5� *ரzசL

 !ேடா% ஒ@ ேசைவயாக ("Windows as
a Service") எ3பத3 ^lைமயான எUGAN
கா+டாக,  !ேடா% 10 உட3 வ@1 எ+� 
8ரXசY உEளA. இ3டYெந+ எN% cேளாரY
தMத தைலவ]கE எ<லா1 இC< அறேவ
இ<ைல.

ஆனா<, எN%ட3ஷ3 cேரா?ரா1கkN
கான ச(ேபாY+ இ<ைல எ3பA, 8ர XசY
ஒ3ைற [கG CறைமயாகN ைகயாளG C+ட-
[UபவYகkNT( 8,Nக <ைல. Tேரா1
இMத வைக;< வைளMA ெகாUGA வ@ ?றA.
அதனா< தா3, பா%ேவY+ ேமேனஜY,  ள1
பர-கைளG தU(பைவ என(பல எN%ட3
ஷ3கைள இைணGA  ைரவாக{ ெசய<பட
^,?றA. இMத வசC எ+� 8ரXசd< இ<ைல
எ3பA ஒ@ Tைறேய.

கால( ேபாN?<, TைறகE அைனGA1 
ைமNேராசா(+ �QவனGதா<, கைளய(
பU1 எ3ேற ெகாEளலா1.  !ேடா%
இயNக1 பய3பUGAபவYகkNT, இAவைர
 !ேடா% 10 ஓY இ_ைமயான, எS ைம
யான மZQ1  ைரவான ெசய< ஆNகGC
ைனேய தMA வ@?றA எ3Q �{சயமாக
உQCயாகN eறலா1.

5ைரவ& (Driver): '*ேடா" மST= Uற ஆFப
ேர5O; a"ட;கQடI Ou5ட2 சாதன;க? 
(Uk*ட&, மv", Uளாm 5ைரn ேபாIறைவ)
ெதாட&J ெகா?ள ேதைவயான சாF5ேவ& 
JேராKரா= தாI 5ைரவ& JேராKரா= ஆ<=. 
'*ேடா" ேபாIற ஆFபேர5O; a"ட;-
கG2 பலவைகயான சாதன;கQ#கான
5ைரவ& ைப2க? ஏSகனேவ ப1யFப5ேட
Kைட#<=. அFபO இ2லாத dைல82 இfத
சாதன;கQடI aO82 அவSqSகான Oைர
வ&க? தரFபY=. எனேவ 5ைரவ& JேராKரா=
அOFபைட82, அZ எfத சாதன01SகாகF
பயIபYKறேதா, அதைனb ேச&fததா<=.

“ெதRST ெகாKUVகK”
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இைணய உலா வர ெப@1 அள < பய3பUG
த(பU1 8ரXசYகS<, Tேரா1 8ரXசY ^த<

இட1 ெகா!UEளA. ந1  @(பGCZேகZப 
அதைன வ� அைமGAN ெகாEk1 வசCேய
இதZTN காரண1. மZQ1 இA த@1 பாA கா(c,
ந1ைம வ� நடGA1 இைட^க1, ெதாடYMA
வழ-க(பU1 cCய வசCகE என இத3 த3
ைமகE, வா,NைகயாளYகS3 எ!:NைகையG
ெதாடYMA உயYGC வ@?றA.
1. 8ரXசd< CறMA ைவNக(ப+UEள தள-க

kNT{ ெச<ல,m ேபாY+ வ�யாக ஒ@ வ�
உEளA. ^த]<, |-கE  @1c1 இைணய
தள1 கா+ட(பU1 ேட( எMத இடGC<
(1,2,3,4...) உEளA என( பாYNகX1. 83னY,
க!+ேரா< m அlGC, அத3 இடGCZகான
எ!ைண (Ctrl+3) அlGCனா<, அMத TL(
8+ட ேட( உEள தள1 Cைர;< ?ைடNT1.

2. %ேப% பாdைன அlGCனா<, எMத இைணய
தளGCi1, தளமானA ஒ@ பNக1 mழாக{
ெச<i1 எ3பதைன |-கE அLMC@Nகலா1.
இேத ேபால, ¨(+ m அlGC %ேப% பாY
அlGCனா<, அேத ேபால பNக-கைளG 
தா!,{ ெச<லலா1.

3. Tேரா1, அத3 எN%ட3ஷ3கkNT{ ெச<ல
ஷாY+ க+ m வ�கைள அைமNக வசC த@
?றA. இதZT chrome://extensions/ என{
ெச<லX1. ?ைடNT1 பNகGC< mழாக{
ெச<லX1.இ-T “Keyboard shortcuts” எ3ற
இடGC< ?SN ெச�A, |-கE  @1c1 
ெசய<பாUகkNT, ஷாY+ க+ mகைள அைமN
கலா1.

4. .ல எN%ட3ஷ3 cேரா?ரா1கE 83ன
:;< இய-?னாேல ேபாA1. எனேவ, ஏ3
அைவ 8ரXசd3 �<பாd<, இட1 எUGAN
ெகா!U ேதைவயZற வைக;< கா+ட(ப U
?றA. இதைன( ேபாNக, எMத எN%ட3ஷ3
கா+ட(பட ேவ!டா1 எ3Q எ!�?
©Yகேளா, அதZகான ஐகா_<, ைர+ ?SN
ெச�A, ?ைடNT1 mn d ெமg <, “Hide
button” எ3ற ப+டைனG ேதYMெதUGA அைமN
கX1.

5. எMத தமான கவன{ .தறi1 இ<லாம<,
இைணய( பNகGC< உலா வர, F11 எ3ற 
mைய அlGதX1. உட3, Tேரா1 8ரXசY
^l Cைர;i1 கா+ட(பU1. வழNக மாகN
கா+ட(பU1 8ரXசY சாYMத ஐகா3கE மZQ1 
8ற வைக ேதாZற-கE அைனGA1 மைறNக(-
பU1.

6. �ைறய ேட(கைளG CறMA ைவGA, 8ரX
சைர( பய3பUGA பவரா |-கE? இவZL< 
.லவZைற மைறGA ைவNக  @1c?©Y
களா? 8ரXசd3 ^கவd  !ேடா <,
chrome://flags என ைட( ெச�CடX1. அ-T
Stacked Tabs எ3பதைனG ேத, அLயX1.
அதைன இயNT1 வைக;< enable ெச�

CடX1. இதனா<, ேட(கE அைனGA1
�@-?, .LயதாகN கா+.யS(பதZT( பC
லாக, ஒ3L3 ேம< ஒ3றாக அUNக(ப+UN
கா+. அSNT1.

7. எMத இைணய தளGCைனK1, அத3 கா+.G
ேதாZறGCைன( ெபdதாN?( (Zoom) பாYN
கலா1. 83 �@Nகலா1. இதZT க!+ேரா<
m அlGCய �ைல;< “+” அ<லA “-” m;ைன
அlGத ேவ!U1. ஸூ1 ெச�ய(பU1 அ<-
லA ஸூ1 ெச�த கா+. �@Nக(பU1. இத3
yல1 இைணய தள( பNகGC< உEள எlG
ANகk1 பட-கk1  dNக(ப+UN கா+ட(
பU1.

8. க!+ேரா< + ®ேரா (Ctrl+-0) அlGCனா<,
|-கE ஸு1 ெச�த %?¡3, அ<லA �@N?ய
Cைர பைழய 100% �ைலNTG C@1c1. 

9. |-கE எ(ேபாA  @18னாi1, Tேரா1 8ரX
சd3 தா� ^க(c( பNகGCZT{ ெச<லலா1. Alt-
+Home mகைள அlGC( ெபறலா1. இதZT( பC
லாக ேஹா1 ப+ட3 இ@Mதா<, அதைன ம+U1
அlGC{ ெச<லலா1 அ<லவா? இதைன(
ெபற, chrome://settings ேதYMெதUGA{ ெச<லX1.
அ-T, “Show Home button” எ3Q உEள ெப+
,;< ,N அைடயாளGைத ஏZபUGதX1. இ_,
இதZகான ப+ட3 ஒ3Q %md_< கா+ட(
பU1.

10. எMத இைணயதளGCZTமான ஷாY+ க+
ஒ3ைற,  !ேடா% ெட%Nடா(8< அைமN
கலா1. ^கவd க+டGC< கா+ட(பU1 ^க
வd;ைன, மX% yல1 அ(ப,ேய இlGA{
ெச3Q, Cைர;< அைமGதா<, அA, அMத
இைணய தளGCZகான ஷாY+ க+ mயாக{
ெசய<பU1. அ(Sேகஷ3கkNT நா1 ஏZப
UGA1 ஷாY+ க+ m ஒ3ைறK1, இைணய( பN
க-கkNT ஏZபUGதலா1. 8ரXசd3 ெம;3
ெமg ZT{ ெச<லX1. அ-T Tools ேதYM
ெதUNகX1. இC< “Create application shortcuts”
எ3பைதG ேதYMெதUNகX1. இ_, TL(8+ட
பNகமானA ^lைமயாகG Cைர ^lவA1
கா+ட(பU1. வழNகமான 8ரXசY சாYMத
எAX1 கா+ட(பட மா+டாA.

11.8ரXசd< பல இைணய தள-கைள( பாYGAG
ேதைவயான தகவ<கைள ேதYMெதUN?©YகE.
க1(q+டைர �QGC, ேவQ .ல ேவைல கைள
^,GA t!U1 C@1ப �ைனN ?©YகE. 8ர
Xசd< பாYGத அைனGA தள-கk1 அத3
ேட(கேளாU உ-கkNT ேவ!U1 என
 @1c?©YகE. இதZT, chrome://settings 
ெச<லX1. அ-T, “On startup” எ3பதைனG
ேதYMெதUNகX1. இC< ““Continue where I left
off.”” எ3பதைனN ?SN ெச�A ேதYMெத UGA
அைமNகX1. அUGத ^ைற, Tேரா1 8ரX
சைர இயNT1ேபாA, அதZT ^3 இயN ?ய
ேபாA |-கE பாYGத அைனGAஇைணய தள-
கkட3, 8ரXசY CறNக(பU1.

WேராB 2ரAசC: Xல W,;<கK
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இைணய ெவS;< பாAகா(c த@வதZெகன
ஆ�X ெச�A, ெதாடYMA ைவர%கைளN 

க!கா:GA வ@1 வ<iநYகE, இMCயா <
பரX1 ‘டாYN பா+’ (Dorkbot) ைவர% TLGA
எ{சdNைக  UGAEளன. ேஹNகYகE மZQ1 
க1(q+டY இயNகGCைன( பாn பUGA1
ெசய<பாUகைளN க!கா:GA வ@1 CERT-
In (Computer Emergency Response Team of India)
என(பU1 அைம(c இMத எ{ச dNைக ;ைன
அSGAEளA.

சyக இைணய தள-கE வ�யாகேவ இMத 
ைவர% ந1 க1(q+டYகkNTE cTMA 
U?றA. 83னY, க1(q+டd< உEள ந1
ெபYசன< தகவ<கE மZQ1 பா%ேவY+
கைளG C@, அg(c?றA. பா%ேவY+, 8ர
XசY TLGத தகவ<கE, TN?ைப<கE ஆ?
யவZைறN ைக(பZQவAட3, க1(q+டd3
இயNகGCைனேய ^டN?(ேபாU1 அள ZT
இத_ட1 இயNக{ ெசய< ̂ ைறNகான TL�
UகE உEளன.

இMத ைவர%, க1(q+டd3 83cல-கE
வ�யாக ஊUQX1 வைகைய{ ேசYMதA.
�ைழMத 83னY, பலவைக ெசய ]கE மZQ1 
ெசய<பாUகE வ�யாக( பரX1. தர றNக1
ெச�CUைக;<, சyக வைலG தள-கைள(

பாYைவ;Uைக;<, இைணGA எUGA(
பய3பUGA1 +ைர�கE வ�யாக, ஆ+ேடா 
ர3 ெசய<பா+,3 ேபாA என( பல வ� கS< 
இA பரX?றA. ஏறGதாழ ப3_ர!U ெபயY
கS< இA உலா வ@?றA. ஆ!+, ைவர%
cேரா?ரா1கS]@MA த(8(பதZகாக, த3
TL�+U வd கைள, cmd.exe, ipconfig.exe, 
regedit.exe, regsvr32.exe, rundll32.exe, verclsid.exe 
மZQ1 explorer.exe ேபா3ற ைப<கS< எlC
ைவGAN ெகாE?றA.

இA த3 TL�Uகைள, ேமi1 ேமi1
எlCN ெகா!U த3 அைடயாளGCைன
மைறGAN ெகாE?றA. ஆ(பேர+,- .%டG
Cைன{ ேசYMத ^N?ய தகவ<கைளG C@,
எUGAN ெகாE?றA.

சyக வைலGதள-கS<, TL(8+ட
இைணய தளGCZT{ ெச<iமாQ, ]-N
தர(பU?றA. அMத ]-N?< ?SN ெச�A,
ஏேதg1 ஒ@ ைபைல ஆYவ1 u!U1 
வைக;< கா+,, அதைனG தர  றNக1 ெச�
CUமாQ eQ?றA. இC< ?SN ெச�தXட3,
இMத ைவர% பரX?றA.

ெபYசன< க1(q+டைரN ைக(பZLய 
83னY, இதைன அg( 8யவYகE, இMத
மா<ேவY cேரா?ரா[3 yல1 ேமi1 பல

ப>னா3டள 7 பரAB ‘டாC- பா3’ ைவர%
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ெகUத<  ைள NT1 TL�Uகைள( பாCGத
க1(q+டYகS< பCNக ^,K1. ேமi1 
%ேப1 ெம;<கைளK1 அg(c1. இA
^3c ெவSயான பா+ெந+ (Botnet) வைக
ைவர% என அLய(ப+UEளA.

இC]@MA த(8Nக மZQ1 பாC(cகE ஏZ
படாம< இ@Nக, CERT-In அைம(c .ல பாA
கா(c வ�கைள( பdMAைர ெச�AEளA.
ஏேதg1 cCய .%ட1 ைப<கE உ@ வாNக(
ப+,@Mதா<, அவZைறஅ�Gத<, ெரo%+
dைய{ �Gத1 ெச�த< ேபா3ற நடவ,Nைக
கைள ேமZெகாEள ேவ!U1. இைணய(
பாAகா(c மZQ1 ேல3 அைம(c ேபா3ற
வZLZகான பாAகா(c அைம(8ைன ேமZ
ெகாEைக;< அவZைற ‘High’ என அைமNக
ேவ!U1. இதனா<, active X க!+ேரா<
கைளK1 ஆN,� %?d(+ ெசய<பா+,
ைனK1 தைட ெச�Cட ^,K1. ஆ!+,
ைவர% ெதாT(cகைள, இZைற நாE வைர;<
அ(ேட+ ெச�CடX1. eUமானவைர Tp(
அNகX!+ ேபா3றவZைறG தUNகX1. ந1-
8NைகயZற அ<லA ஏேதg1 8ர{ைனகE
உEளன எ3Q அLய(பU1 இைணய தள-க-
kNT{ ெச<லN eடாA. அேத ேபால, ெதd
யாதவYகE மZQ1 ந18NைகயZறவYகE
அg(c1 இைண(c ேகா(cகைளG தர 
றNக1 ெச�வேதா, CறMA பாY(பேதா eடாA.
பா%ேவY+கைள மZறவYகE எSC< அLயா 
வ!ண1 அைம(பAX1, அ,Nக, மாZQ
வA1 நமNT ந<லA.

.vbs, .bat, .exe, .pif and .scr files ேபா3ற
Aைண( ெபயYகE ெகா!ட ைப<கE வ� யா
கGதா3 ைவர% பரX?றA. எனேவ, இவZைற
^ZLiமாகG தர றNக1 ெச�CUவைதG
த YNக ேவ!U1.

 லN? எUGA( பய3ப UGA1 +ைர�-
கS<, இMத ைவர% RECYCLER எ3g1
ேபா<டைர உ@வாN? ைவGAN ெகா!U,
த3ைன அC< கா(8 ெச�A ெகாE?றA.
83னY, ேவQ ஒ@ க1(q+டd< அதைன(
பய3பUGAைக;<, அMத க1(q+டdi1
பரX?றA.

இMத டாYN பா+ ைவர% AUTORUN.INF
ைப< ஒ3ைறK1 பCN?றA. இத3 yல1
ைவர% cேரா?ரா1 தானாக இயNக(ப+U
ெசய<பUGத(பU?றA. இMத ைவர% ஒ@
க1(q+டைர அைடMதXட3, 83cற வ�
ஒ3ைறG CறN?றA. அத3 yல1, இMத
ைவர% அg(8யவd3 க1(q+ட@NT
இைண(c ?ைடNக, அGதைன தகவ<கk1,
ெதாைல < இ@Mேத இயNக(ப+UG C@ட(
பU?3றன. .ல ேவைளகS< க1(q+டேர
^டNக(பU?றA. நா1 பாYNT1 இைணய
தள-கE TLGத தகவ<கைளG Cர+U?றA.
இைணய தள-கkNT நா1 ெச<ைக;< (வ-? 
ேபா3ற ^N?ய �QவனG தள-கE) அதZகான

qசY ேந1 மZQ1 பா%ேவY+கைளG C@,N
ெகாE?றA. அேத க1(q+டd<, ேமi1 .ல
ெகUத<  ைள NT1 ைவர% cேரா?ரா1
கைள( பCN?றA. க1(q+டY பயனாS;3,
சyக இைணய தள அNகX!+கைளG C@,, 
ஒdoன< அNகX!+,ைன ^டN?, அேத 
ேபா< இ3ெனா3ைற உ@வாN?, ேமாசமான
தகவ<கைள( பCN?றA. பா]ய< ெச�C
கைளK1 பட-கைளK1 அMத அNகX!+
ெபயd< ெவS;U?றA.

இA ப3னா+டள < தZசமய1 பர வ@
வதா<, இதைனG தUNT1 ^யZ.;< ப3னா+
டள < இைணயGைதN காNT1 அைம(cகE
இற-?KEளன. Dorkbot ைவர% ^த]< 2011
ஆ1 ஆ!,< �ைழMதA. இைணய ெவS;<
TZற-கE ேமZெகாEவதைனேய ெதா�லாகN
ெகா!,@NT1 பல அைம(cகE (cybercrime
forums) இைணMத ம3றGC<, இA TZற-கைள
ேமZெகாEவC< .றMத �< "NgrBot" எ3ற
ெபயd<  Zபைன ெச�ய(ப+டA.

இMத தகவ<கைள ைமNே ராசா(+ த3
தளGC< ெவS;+ UEளA.

எ!4 #$% ெசய)பா,
க=Fj5ட& பயIபா5O2 எF4 9 நம#<F

பல வைககG2 பயIபYKறZ. `தலாவதாக
நா= pட 'P=J= அFGேகஷI JேராKரா=
ஒIைற எGதாக pOட இதைனF பயIபY0
தலா=. >;க? pட 'P=J= அFGேகஷI
JேராKராxைன `தy2 ெசல#5 ெச\Z
உT1FபY01# ெகா?ளv=. அfத Jேரா-
Kரா= x4ைம" ெச\யFப5 OPfதா2 அதைன
z*Y= உ8&FU0Z ெசல#5 ெச\1டலா=.
அ2லZ டா"# பாk2 உ?ள அதI க5ட0ைத
ெசல#5 ெச\1டலா=. அதIUI Shift+F4
எIற வைக82 9கைள அ{0 1னா2 அfத 
JேராKரா= ம5Y= pடFபY=.  
 இர*டாவதாக >;க? ஒேர ஒP அFG
ேகஷI JேராKராைம இய#KF பல டா<
ெம*5Yகைள0 1றfZ ைவ0Z இய;<
வதாக ைவ0Z# ெகா?ேவா=. எY0Z# கா5
டாக ேவ&5 ெதா<F Uைன0 1றfZ அ12
பல டா<ெம*5 ைப2கைள0 1றf1P#
K|&க?. அFேபாZ Ctrl+F4 அ{01னா2
1றf1P#<= '*ேடா ம5Y= pடFபY=.
JேராKரா= `{ வZ= pடFபட மா5டாZ. F4
98ைன '*ேடா" a"ட0ைத pO டv= பயI
பY0தலா=. >;க? பயIபY01# ெகா*O
Pfத அைன0Z JேராKரா=கைளr= `தy2
pO'Y;க?. இதைன உT1F பY01#
ெகா*Y UI Alt+F4 அ{01னா2 '*ேடா"
இய#க= ஷ5 டv* ெச\யFபY=.

“ெதRST ெகாKUVகK”
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தைல!0கைள3 தானாக அைம8க
±<கE மZQ1 ப@வ இதnகைளG தயா

dNைக;<, ேவY+ டாTெம!+கS<,  
.ல TL(8+ட பட-கE, அ+டவைணகE,
ேட8EகE ஆ?யவZLZT தைல(cகE
அைமGCUேவா1. எUGAN கா+டாக, டாT
ெம!+கS< உEள அைனGA ேட8Eக-
kNT1 “Table” எனG தைல(8+U, ஒ�ெவா3
ைறK1 “Table1,Table2, Table3”என அைமNகG
C+ட[Uேவா1. ேவY+ இதைன உணYMA
ஒ�ெவா@^ைற ேட8E அைமNT1 ேபாA1,
தானாகேவ இMத தைல(8ைன அைமGAN
ெகாEk1 வைக;<, ெச+ ெச�Cடலா1.
இேத ேபால பட-கE மZQ1 8ற ஆ(ெஜN+
கைள அைமNைக;i1 இMத தைல( cகைளN
ெகா!U வரலா1. இதZTN mnNகா�1
^ைற;< ெச+,-% அைமNகX1.
1.டாTெம!+ைடG CறMA ெகாE k-கE.

ேக(ஷ3 டயலாN பாNைஸN ெகா!U
வா@-கE. இதZT, உ-கE ேவY+ ெதாT(c
ேவY+ 2007NT ^Mைதயதாக இ@Mதா<,
Insert அlGC, ?ைடNT1 ெமg < 
Reference>Caption எனG ேதYMெதUNகX1.
இ(ேபாA Caption எ3ற .Lய க+ட1
?ைடNT1. இC< |-கE தர  @1c1
தைல(c மZQ1 இMத தைல(c எதZகாக
எ3பைத ேட8E, பட1 மZQ1 ேவQ
ஆ(ெஜN+ எ3பைதG ேதYMெதUNகX1. 

2. ேவY+ 2007 ஆக இ@Mதா<, d(ப_< 
References ேட( ேதYMெதUGA, 83னY
Captions Tp(8< Insert Caption எ3பC<
?SN ெச�CடX1.

3. அUGA AutoCaption ப+ட_< ?SN ெச�C
டX1. ேவY+ இ(ேபாA AutoCaption டயலாN
பாNைஸN கா+U1. இC< ஒ@ ஆ(ெஜN+
பாN% ?ைடNT1. எMத தமான ஆ(ெஜN+
எ3பதைன இC< ேதYMெதUGA ,N மாYN
அைமNகX1. எUGAN கா+டாக, |-கE
அைமNT1 ேட8EகkNகான தைல(c
அைமNக  @1 8னா<, Microsoft Word Table
எ3பதைனG ேதYMெதUNகX1. இ-T Use

Label எ3ற mn  d ெமg ைன( பய3ப
UGC, எMத ெசா< ேட8E அ<லA ேவQ
ஆ(ெஜN+ ேமலாகG தைல(பாக வர ேவ!-
Uேமா, அMத ெசா<ைல ைட( ெச� CடX1.
இதைன அUGA Position எ3ற mn d ெமg
 ைன( பய3பUGC, இMத தைல(c எ-T
வர ேவ! Uேமா, அMத இடG CைனG ேதYM
ெதUNகX1. இைவ எ<லா1 ^,Mத 83 
ஓேக ?SN ெச�A ெவS ேயறX1.

எ9க: அைம;< இைடெவ@
ேவY,< அைமNT1 டாTெம!+கS<, 

வdகS< வdைசயாக எ!கைள 
அைம(ேபா1. ஒ�ெவா@ வd;i1, எ!-
கkNT1, அUGA வ@1 ெடN%+UNT1
இைடேயயான uர1 நா1 ைட( ெச�வைத(
ெபாQGA அைமK1. அA ேபால இ<லாம<, 
ஒேர மாCdயாக, இMத இைடெவSைய அைமN
கலா1. அதZகான வ�^ைறகைள இ-T பாYN
கலா1.
1. d(ப_< Page Layout ேட(8ைனG ேதYMெத

UNகX1.
2. Page Setup Tp(8< உEள Line Numbers

எ3g1�]<?SNெச�CடX1.ெதாடYMA
Line Number Options எ3பைதG ேதYMெதUN
கX1. ேவY+ Page Setup டயலாN பாN¸<
உEள Layout ேட(8ைனN கா+U1.

3. Line Numbers ப+ட_< ?SN ெச�CடX1.
இ(ேபாA Line Numbers டயலாN பாN%
?ைடNT1.

4. அUGA From Text எ3g1 பாN¸< உEள
அளைவ, |-கE வdகS< எMத அள  ZT 
^3னதாக எ!கE இ@Nக ேவ! Uேமா,
அதZேகZறாYேபா< அC< தர(ப+ UEள
அள ைன அைமNகX1.

5. அUGA ஓேக ?SN ெச�A Line Numbers 
டயலாN பாNைஸ yடX1.

6. 83னY, ஓேக ?SN ெச�A Page Setup
டயலாN பாNைஸ y, ெவSேயறX1. இ_
|-கE  @18யப, எ!கைள அைமN
கலா1.
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AB!CDட ப8கEக: மD,< அFGட

.ல ஒYN s+கE பல பNக-கE அட-?ய
தாக வ,வைமNக(பU1. ஆனா<, அ{.

Uைக;<, .ல பNக-கE ம+U1, அAX1
ெதாடY{.யாக இ<லாம<, ேதைவNேகZப அ{
.ட ேவ!,யC@NT1. இA ேபா3ற ேவைள
கS< எ(ப, அவZைற அ{.UவA என( பாYN
கலா1.

நா1 தயாdGத ஒYN s+ ஒ�ெவா3Q1
ஒேர தாS< அ{.ட ^,K1 எ3றா<, இMத
8ர{ைனNTG ~Y ைன எSதாக ேமZெகாE
ளலா1. நா1 ெச�ய ேவ! ,யெத<லா1,
எMத பNக-கைள அ{ெச UNக ேவ!Uேமா,
அவZைற ^த]< ேதYMெதUNக ேவ!U1.  
எUGAN கா+டாக, பNக-கE 4,8,10 அ{ச,Nக
ேவ!U1 எ3றா<, ^த]< ஒYN s+ 4 ேதYM
ெதUGA, 83னY, க!+ேரா< mைய அlGCN
ெகா!U ஒYN s+ 8, 83 10 எனG ேதYMெத-
UNகX1. இத3 83னY, நா1 அ{ .Uைக;<,
இMத பNக-கE ம+Uேம அ{சாT1.

இதZT( பCலாக, ஒேர ஒYN s+,< உEள 
ெவ�ேவQ பNக-கைள அ{ெசUNக ேவ!U
ெம_<, சZQ .Nகலான வ�கைளN கைட(8
,Nக ேவ!,யC@NT1. அ{ெசUNக  @1
பாத பNக-கைள மைறGA (hide) ைவGA,
83 மைறNக(படாத பNக-கைள அ{ெசU(ப
தாT1. இ3ெ னா@ எSய வ� ையK1 இ-T
பாYNகலா1.
1. d(ப_<  q ேட( ேதYMெதUNகX1.
2. அUGA Workbook Views Tp(8<, Page

Break Preview �]3 tA ?SN ெச�CடX1.
இ(ேபாA எNெஸ< உ-கE ஒY¹+ ,ைனN
கா+U1. அத3 அைனGA ேப� 8ேரN
இட-கk1 ெதdK1.

3. இ(ேபாA எMத பNகGCைன அ{ெசUNக
ேவ!Uேமா, அத3 அைனGA ெச<க
ைளK1 ேதYMெதUNகX1.

4. அUGA க!+ேரா< mைய அlGCN 
ெகா!U, அ{ச,Nக  @1c1 அUGத பN
கGC< உEள ெச<கைளG ேதYMெத UNகX1.

5. இ(ப,ேய, அ{ெச UNக  @1c1 அைனGA
பNக-கSi1 உEள ெச<கைளG ேதYMெத-
UNகX1.

6. ெதாடYMA, க!+ேரா< + 8 (Ctrl+P) அlG

தX1. எNெஸ< 2007 8d!+ டயலாN
பாNைஸN கா+U1. |-கE எNெஸ< 2010 
பய3பUGCனா<, d(ப_< ைப< ேட(-
8ைனN கா+U1. அC< அ{ெச U(ப தZகாண 
க!+ேரா< க+டைளகைளN காணலா1.

7. எNெஸ< 2007<, Print What ஏdயா <,
Selection எ3பதைனG ேதYMெதUNகX1.
எNெஸ< 2010<, தைல(83 mn உEள ப+
டைன அlGC, Print Selection எ3பதைனG
ேதYMெதUNகX1.

8. ஓேக அ<லA 8d!+ ?SN ெச�தா<, ேதYM-
ெதUGத பNக-கE அ{சாT1. ெதாடYMA 
அ{சான 83னY, Page Break Preview ,%8
ேளைய yடX1.

எ8ெஸ) – ஆ)D+K!D

எNெஸ< ெதாT(8< ஆ<++¨(+ mக-
kட3 ப-ச3 mகைள அlG Cனா< ேமZ-

ெகாEள(பU1 ெசய<பாUகைள இ-ேக பாYN
கலா1.

F1 +ALT+SHIFT : cCய ஒYN s+ ஒ3Q CறN
க(பU1.

F2 +ALT+SHIFT : அ(ேபாA ெசய<ப+UN
ெகா!,@NT1 ஒYNcN ேச� ெச�ய(பU1.

F3 +ALT+SHIFT : ெந+U மZQ1 பUNைக
வdைச ேல8EகE பய3பUGC ெபயYகைள
உ@வாNகலா1. 

F6 +ALT+SHIFT : ஒ3QNT ேமZப+ட ஒYNcN
 !ேடாNகE CறNக(ப+ ,@(83 தZேபா
ைதய ஒYNcN?ZT ^Mைதய ஒYNcN  !ேடா
CறNக(பU1.

F9 +ALT+SHIFT : CறMC@NT1 அைனGA
ஒY¹+கSi1 அைனGA ஒYN cN TகSi1
அைனGA கா< Tேலஷ3கk1 ெசய<பUGத(
பU1.

F10 +ALT+SHIFT : %மாY+ ேடN?Zகான
ெமg மZQ1 ெமேச� CறNக(பU1. ஒ3-
QNT ேமZப+ட %மாY+ ேடN CறNக(ப+ ,
@Mதா< அUGத ேடN ெச3Q அதZகான ெமg 
மZQ1 ெமேச� CறNக(பU1. 

F11 +ALT+SHIFT: ைமNேராசா(+ %?d(
எ,+டY CறNக(பU1.

F12 +ALT+SHIFT : 8d!+ டயலாN பாN%
CறNக(பU1.
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ெலேனாவா �Qவன1, தா3 ஏZகனேவ
அL Gதப,, Vibe K4 Note %மாY+

ேபாைன, இMCயா <  ZபைனNT அL
^க(பUGCKEளA. இத3 அCக ப+ச
 ைல p.11,999. இத3 Cைர 5.5.அ-
Tல அள <, 1920 x 1080 8Nெஸ< Cற
gட3 உEளA. 178 ேகாணGC< இத3
கா+. ேதாZற1 அைமM AEளA. காY_- 
?ளா% 3 பாAகா(c உEளA. இத3
ேக3 ேநா+ ேபா_< உEளப, இMத 
Cைர அைமNக(ப+UEளA. இMத ேக 4
மாட<, ஆNடா ேகாY 64 
MediaTek MT6753 8+
(ராசசைரN ெகா!U
1.3 ?கா ெஹY+%
ேவகGC< இய-T
?றA. இத3 ஆ(
பேர+,- .%ட1
ஆ!+ரா�+ 5.1.
லா]பா(. இத3
83cறN ேகமரா 13
ெமகா 8Nெஸ< Cற
gடg1, ISOCELL
ெச3சாY ெகா!U1 
அைமNக(ப+UE
ளA. �ய< ேடா3
(ளா� இைணNக(
ப+UEளA. ^3
cறN ேகமரா 5 ெமகா
8Nெஸ< Cற3 
ெகா!டதாக உE
ளA. இC< இர!U
.1கைள இயNகலா1.
4o Cறgட3, இMC

யா < இய-T1 எ<.,.இ. அைல வdைச
கைளK1 இயNT1 Cற3 ெகா!UEளA.

83cறமாக, இC<  ர< ேரைக ெச3சாY
இய-T?றA. இர!U %WNகYகE ^3
cறமாக அைமNக(ப+UEளA. ெதSவாக
ஆ,ேயா பCX ெச�Cட, y3Q ைமNTகE
உEளன. இத3 ரா1 ெமமd 3 o.8 DDR3
வைகைய{ ேசYMதA. ^Mைதய மாட<
கS< இA 2 o.8. ஆக ம+Uேம இ@Mதன.
இத3 %ேடாேர� ெமமd 16 o.8. இதைன
ைமNேரா எ%.,. காY+ ெகா!U 128 o.8.

வைர உயYGதலா1. இர!U
o.எ%.எ1. .1கைள
இயNகலா1. எ(.எ1.
ேர,ேயா மZQ1 3.5
[t ஆ,ேயா ஜாN
உEளன. ெந+ெவாYN
இ ை ண ( 8 Z T
4o,3o, ைவ 8,
ck�G 4.0, o.8.
எ%., எ3.எ(.
.., மZQ1 ஓ.,.
o. K.எ%.8. ஆ?ய
ெதா�< �+ப-கE
இய-T?3றன.

இத3 உEளாகேவ
அைமNக(ப+UEள
ேப+டd 3,300 mAh
Cற3 ெகா!டA.
க@(c �றGC< வ,
வைமNக(ப+UEள
இMத %மாY+ ேபா3
அேமஸா3 தள1

yல1 ?ைடN?றA.

ெலேனாவா ேக4 ேநா3
[.11,999
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.ல வார-கkNT ^3, ஆ!+ரா�+
ேபா_< நா1 அைமGA இயNகN e,ய 

.ல ெசய<பாUகE TLGA TL(cகE தர(
ப+டன. இ-T இ3g1 .ல eUத< TL(c
கைளN காணலா1.

ஷாL5 க5 பNயாமS த<Kக

eTE 8ேள %ேடாd]@MA ஒ�ெவா@
^ைற ஓY அ(Sேகஷைன தர றNக1 ெச�A
பCK1 ேபாA, அMத ெசய]Nகான ஷாY+ க+ 
ஐகா3, Cைர;< பCய(பU1. அ(Sேகஷ3
கS3 எ!:Nைக அCகமாT1ேபாA, இைவ
நமNT ேவ!டாதைவயாகG ெத3பU1. இMத
ஷாY+ க+ இ<லாம<, அ(Sேகஷ3 ஒ3ைற
அைமNக ^,யாதா எ3ற ஆவ< ஏZபU1. 
அதZகான வ� உEளA. eTE 8ேள %ேடாY
CறNகX1. ேமலாக இடA cறGC<, y3Q 
.Lய ேகாUகE உEள ஐகா_< த+
டX1. 83னY Settings CறNகX1. இC<
'Add icon to Home Screen' என ஒ@ ஆ(ஷ3
?ைடNT1. இC< உEள ,N அைடயா-
ளGைத எUGA டX1. இA, தானாக
ஷாY+ க+ அைமவதைனG தUGA U1.

அைழ(*ைன ம^KTR ெசqNகைளV
NQVத

நமNT வ@1 அைழ(cகைள,
ந1மா< இைணGA( ேபச இயலாத
�n�ைல;< (ேவQ ஒ@ ேவைல,
வாகன1 ஓ+Uத<, இ3ெனா@
ேபா_< ேப�த< ேபா3றைவ),
ஒ@ ெச�CKட3 அதைன மQN
கலா1. %மாY+ ேபா_<, ஏZக

னேவ, நா1 சMCNT1 �n�ைலகkNேகZப
ெச�CகE வ,வைமNக(ப+U நமNTG தர(
ப+UEளன. இவZL< .Lய அள < |-கE
மாZற1 ெச�Cட ஆ!+ரா�+ .%ட1 வ� 
த@?றA. Settings > Phone என{ ெச<லX1. 
அ<லA டயலY CறMA, ேபா3 ெச+,-% 
அ�கX1. இ-T ?ைடNT1 ெமg < 
Reject with SMS எ3Q ஓ@ ஆ(ஷ3 கா+ட(
பU1. இMத அைம(8< ெச3Q, ஏZக னேவ
இ@(பதைன |Nகலா1 மZQ1 எ,+ ெச�A 
மாZL அைமGAN ெகாEளலா1.

ேபா$ ஒb(பைத �K�ய*$ ேபாைனK க�டsய

ேபா3 ஒ](பைத ஏேதg1 ஒ@ கார ணG
CZகாக, ^டN?;@(ேபா1. அCY 3
yல1 அைழ(8ைனN க!டLMA ேப.N
ெகாEளலா1 எ3Q ^,X ெச� C@(ேபா1.
இMத �ைல;<, ேபாைன பGCரமாக

ஓY இடGC<
ைவGA

 +U,
ைவGத இட1
எAெவனG 
ெதdயாம< 
ேதUேவா1.
மZற ேநர-
கS<, ேவQ

ஒ@ ேபா3
yல1, ேதU1

ேபா_< உEள
எ!�NT அைழ(c 

ெகாUGAேபா3 இ@NT1
இடGCைன அLயலா1.

ஆ!3ரா^3 ேபா_-கான `+த7 W,;<கK
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oேயா_ �Qவன1 ெச3ற வார1, ப+ெஜ+
 ைல;< த3 %மாY+ ேபா3 ஒ3ைற

ெவS;+UEளA. P5W எ3ற மாட< எ!
�ட3 ெவS வMAEள இMத %மாY+ ேபா_3
அCக ப+ச  ைல p. 6,499. ைஹ ெடப_ஷ3
,%8ேள ெகா!ட 5 அ-Tல அள லான
Cைர தர(ப+UEளA. இத3 8Nெஸ< அடYGC
1280 x 720 8Nெஸ<கE ஆT1. Tவா+ ேகாY
t,ேய ெடN (ராசசY, ஆ!+ரா�+ லா] பா(
.%டGC< இய-T?றA. எ<.இ.,. (ளா�
இைணMத, ஆ+ேடா ேபாக% வசC ெகா!ட,
5 ெமகா 8Nெஸ< Cற3 ெகா!ட ேகமரா 83
cறமாக இய-T?றA. ெச<8 ேகமரா 2 எ1.8.
Cற3 ெகா!டதாக உEளA.

இC< இர!U .1கைள இயNகலா1. 3o
அைலவdைசG ெதாடY8< இதைன இயNகலா1.
பல வ!ண-கS< வ,வைமNக(ப+UEள

இMத %மாY+ ேபா_< அைமNக(ப+UEள
லாN |Nக அைர ெநா,ேய எUGAN ெகாEள(ப
U?றA. இத3 ரா1 ெமமd 1 o.8. %ேடாேர�
ெமமd 16 o.8. இதைன ைமNேரா எ%.,.
காY+ ெகா!U அCக(பUGCN ெகாEளலா1.

இர!U .1கைள இMத ேபா_< பய3ப UG
தலா1. 3.5[t ஆ,ேயா ஜாN இைசைய ர.Nக
வ� வTN?றA. இMத மாட< ேபா_3 பd
மாண1 143.3X72X8.9 [t. எைட 153 ?ரா1.
ெந+ெவாYN இைண(8ZT 3o, ைவ 8, 
ck�G 4.0 மZQ1 o.8.எ%. ஆ?ய ெதா�< 
�+ப-கE இய-T?3றன.

2000 mAh Cற3 ெகா!ட ேப+டd தர(ப+
UEளA. பல வ!ண-கS< ெவSயா?KEள
இMத %மாY+ ேபா3, TL( 8+ட வ!ணGC< 
ேபா3கைளG ேதUேவாd3 ஆைச கைள �ைற-
ேவZQ1.

ஆனா<, அத3 ஒ]ைய ^டN ?ய 83னY
எ3ன ெச�வA? இதZT eTE ஒ@ வ�
த@?றA. www.google.com/android/devicemanager
எ3ற ^கவd;< உEள இைணய தள1 ெச3Q,
eTE ஐ.,. yல1 �ைழயX1. உ-கE ேபா3
TLGத தகவ<கைள ஏேதg1 ஒ@ eTE அ(
Sேகஷ_< ெகாUGC@Mதா<, ேபா3 ேதட(
ப+U அA எ-T உEளA எனN கா+U1.

அதZT d- ெகாUNT1ப, க+டைள 
அைமGதா<, ெதாடYMA அத3 ம: ந<ல சG
தGAட3 ஒ]NT1. அதைனN ெகா!U அA
இ@NT1 இடGCைன அLMA ெகாEளலா1.

எ"VWKகைளV ெத�வாகK காண
பாYைவG ெதSX Cற3 TைறMத வYகkNT,

%மாY+ ேபா_< ெதdK1 ெடN%+,ைன( 
பாY(பA சZQ .ரமமாக இ@Nகலா1. [கX1
ேலசான வ!ணGC< எlG AகE இ@Mதா<,
அைவ Cைர ஒSேயாU ஒ3L(ேபா� ெதS
வாக இ@NகாA.

இMத Tைறைய ெச+,-% அைம(
83 yல1 சd ெச�Cடலா1. Settings > Acces
sibility எ3Q ெச3Q, high contrast text எ3ப
தைன இயN? ைவNக ேவ!U1. இத3 yல1
ெடN%+ A<]யமாகN கா+ட(பU1.

aேயாbc>
ப3ெஜ3  ைல

%மாC3 ேபா>
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ெமாைப2 ேபா42 எY#<= ேபா5ேடா#கைளF
பாZகா#கv=, பK&fZ ெகா?ளv= பயI தP=
’i<? ேபா5ேடா"’  <q0த க5Yைர xக 'k
வாகv=, ெதGவாகv= இPfதZ. ந= ேபா5ேடா#
கைள# ெகா*Y, i<? ேபா5ேடா" `க மாட2-
கைள அைம#<= அ=ச= xகv= 'யFJ#<kயZ.
அைன0Z தகவ2க ைளr= இFேபாZ தாI நாI 
ெதkfZ ெகா*ேடI. x#க நIq.

எ$. jவ(*ரகாசR, NQ�j.

எY#KIற ேபா5ே டா#கைள எIனதாI எ".
O. கா&5 ைவ01Pfதா}=, #ளn5 ேப# அFU2
ைவ0Z# ெகா*Y, அவSைற d&வKFபZ aரம= 
இ2லாம2 உ?ளZ. இfத ெசய2பா5Oைன
xகv= 'ள#கமாக0 ெதkய0தfதZ உ;க? 
க5Yைர “ i<? ேபா5ேடா"”. எ{1ய ஆakய
P#<F பாரா5YகQ= நIqr=.

ேபரா. மா. ஹ-தா7, மWைர.

க=Fj5டைர# கா5O}=, ெமாைப2 ேபா42
பயIபY0தFபY= ெசய yக? தx^2 இைட
`க0ZடI ெசய2பட0 ெதாட;Kனா2, ந= dTவ
ன;கQ=, தx^2 த;க? வ&0தக இைணய தள;-
கைள அைமFபா&க?. இZ KராமF Jற;கG2
தSேபாZ "மா&5 ேபாB#< மாq வP= பய னா-
ள&கQ#< xகv= பயB?ள வைக82 அைமr=.
வ&0தக= ம5YxIq, வா~#ைக வச1கG}=
ெபP= மாSற= ஏSபY=.

ஆ. பா�gயராஜ$, ேவ�L.

�*ேடா" 7#<F UIன&, '*ேடா" 10#<F
ப1லாக, ஆFU? ேம# க=Fj5ட& வா; <வZ
ந2ல ேயாசைன தாI எIறா}=, அ12 J1ய jச&
இ*ட&ேப" பழK, அFGேகஷIகைள இய#க,
நம#<b aல கால= ஆகலா=. எனேவ, '*ேடா" 
இய#க012 ெதாட&fத dைல8ேலேய, ஆFU?
க=Fj5ட& <q0Z அqfZ ெகா*Y, ஆFU?
க=Fj5ட& வா;கலா=. அ2லZ '*ேடா" 10 
உ?ள க=Fj5டkேலேய ந= ெசய2பா5Oைன
ேமSெகா?ளலா=.

டாKடL எ7. ெசMNSேவS, ேகாைவ.

ந= `IேனSற01Sகான வா~#ைக ேதைவ
கைள அOFபைடயாக# ெகா*Y, கVFெபாq
ெசய2பா5Oைன 'ைரv பY0Z= வைககG2, 
இ*ெட2 dTவன= தI Fராச ச&கைள வO வ
ைம0Z வPKறZ. எனேவ, `IேனSற= ேதைவ
எ42, நா= J1ய Fராசச& ெகா*ட க=F j5ட&-
கQ#< மாq# ெகா?வேத சk. "ைகேல# அfத
வைக82 ஒP J1ய ைம2க2 ஆ<=.

எ$. �*ரகா�, ேஹா�L.

க=Fj5ட& மல& ேக?'~ப12 ப<182
ெவGயா<= aல ேக?'கைளF பா&#ைக82,
'*ேடா" 10#< மாTவதS< 'PFப=
இPfதா}=, இIB= பலkI ெந�a2
தய#க= இPFபZ ெதG வா KறZ. என#<=
iட இZ உ*Y. எனேவ, அைன0Z வைக 
சfேதக;கைளr= ப5Oயy5Y, ெதGவா#<= க5
Yைர ஒIqைன ெவG 8YமாT ேக5Y# ெகா?
KேறI.

ேக. �LVNகா, ெபாIளா�j.

”பா1#கFப5ட ப0Z ல5ச= "மா&5 ேபாIக?” 
க5YைரையF பO0த UIனேர, dbசய= பல&,
த;க? ேபாI பா1#கFப5டZ ெதk யாமேலேய
ெதாட&fZ பயIபY01 வPKறா&க? எIற
எ*ண= ஏSப5டZ. தயv ெச\Z, ெமாைப2 
ேபாIகQ#கான ஆ*5O ைவர" JேராKரா=க?
<q0Z=, அவSைறF பயIப Y0ZவZ <q0Z=
த4# க5Yைர ெவG8டv=.

எ$.ேக.கbய�LVN, த�சா�L.

இலவச ைவ U ேசைவ, இர82 dைலய;கG2
ம5YxIq, ெபாZம#க? iY= அைன0Z ெபாZ
இட;கG}= Kைட0தா2, ம#க? வா~'2 J1ய
பkமாண= ஏSபY=. இவSைறF பயIபY01
ந= வா~'2 பல J1ய வச 1கைளr=, பயIக
ைளr= ெபறலா=. இதைன0 ெதாட;K ைவ0-
1Y= i<? dTவன01S< நா= எIெறIT=
கடைமFப5Y?ேளா=.

சா. உலகநாத$, NQ(�L.
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ேக?': ேவ&5 JேராKரா= பயIபY0Z= ேபாZ,
`IJ >;க? ெகாY0த <qFJகGI பO, நானாகb
aல ஷா&5 க5 9கைள0 தSகாyகமாக ஏSபY01
பயIபY01ேனI. அைவ தSேபாZ ேதைவ82ைல.
நானாக ஏSபY01யZ எ;காவZ த4யாக இP#
<மா? ெமா0தமாக இவSைற >#க `Orமா?

ஆ. ெசSவரா�, jதRபரR.

பC<: ந<ல ேகE . உ-க kNகான ஷாY+
க+ mகைள உ@வாN?( பய3ப UGAவைத(
பாரா+U?ேற3. இைவ த_யாக ேச[GA
ைவNக(பட மா+டாA. mnNகா�1 வ�
கைள( 83பZLனா<, அைவ ெமாGதமாக |N
க(பU1. cேரா?ரா^ட3 வ,ைவGAG தர(
ப+ட ஷாY+ க+ mகE ம+Uேம இ@NT1.
அதZகான வ�^ைறகE:
1. ேவY+ ஆ(ஷ3% டயலாN பாNைஸG

CறNகX1. (ேவY+ 2007< ஆW% ப+ட3 
அlGC, mேழ தர(பU1 Word Options எ3
பC< ?SN ெச�CடX1. ேவY+ 2010<,
d(ப_< உEள File ேட( அlGC, 83னY,
ஆ(ஷ3% எ3பC< ?SN ெச� CடX1)

2. டயலாN பாN¸3 இடA cறGC< உEள 
Customize எ3பC< ?SN ெச� CடX1.

3. அUGA, Customize (ேவY+ 2007<) அ<லA
Customize Ribbon (ேவY+ 2010) ப+ட_<
?SN ெச�CடX1. இ(ேபாA ேவY+
க%டைம% m ேபாY+ எ3g1 டயலாN
பாNைஸN கா+U1.

4. இ-T Reset All எ3g1 ப+ட_< ?SN
ெச�CடX1. (இMத ப+ட3, |-களாக
ஏேதg1 ஷாY+ க+ mகைள ஏZகனேவ உ@
வாN? இ@Mதா< தா3 கா+ட(பU1). இMத 
ேநரGC<, ேவY+ “|-களாக அைமGAEள
அைனGA ஷாY+ க+ mகE அைனGைதK1
|Nகவா?” எ3Q ேகE ேக+T1. அ(-
ேபாA “Yes” எ3பC< ?SN ெச�தா<, ேவY+
ெசய], நாமாக உ@வாN?ய ஷாY+ க+ mகE
அைனGைதK1 |N?, மாறா �ைல;< தர(
ப+ட ஷாY+ க+ mகைள ம+U1 �ைலயாக
ைவGC@NT1. ெதாடYMA Close அlGC
ெவSேய வரX1.

ேக?': எI ேதா^ ஒP0 18I ெபயk2,
(xகb aqய மாSற;கQடI) ெபா\யான ேப"J# 
அ#கv*5 ஒIT ெதாட;கFப5Y, அ12
xக ேமாசமான பட;க? அnவFேபாZ வP
KIறன. இதைனF பா&0த aல ந*ப&க?,

ேகI� – பNS–டாKடL ெப. சMNர ேபா7 –
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ேதா^8I உ*ைமயான ேப"J# ப#க012
�5O# கா5O வPKIறன&. ”kேபா&5 ெச\1
Y;க?” எIT iTKIறன&. எFபO kேபா&5
ெச\வZ?

எ$. மலLKெகாg, ேசலR.

பC<: ேபா]யான அNகX!+ என |-கE
க!U ெகா!UEள பNகGCZT{ ெச3Q,
அத3 profile பNகGC<, y3Q cESகE உEள

ஐகா_< ?SN ெச�CடX1. அ(ேபாA ஒ@
mn d ெமg ?ைடNT1. இC< Report எ3
பC< ?SN ெச�CடX1. 83னY ?ைடNT1
க+டGC<, Report this account எ3பைதG ேதYM
ெதUGA ?SN ெச� CடX1. ேப%cN �Q
வன1 த-கS3 இMத ெச�Cைய எUGAN
ெகாEk1. அMத அNகX!+ TLGA  சா
ரைண நடGA1. நடவ,Nைக எUNக .LA
கால1 ஆT1. அMத பNகGைதG ெதாட- ?ய
வ@NT  சாரைண அ\ச< ெச<i1. அவY
உஷாரா?, அMத( பNகG Cைன( பய3பUG
Aவைத �QGC  UவாY. அ<லA,  சார
ைணNT அவY ஒGAைழNகாதCனா<, ேப%cN
�Qவனேம �QGC U1. |-கE காவ< Aைற
ையK1 நா,, ஒ@ cகாY அSNகலா1. ைசபY 
?ைர1 8d னY, இMதN TZற{சா+U TLGA,
|-கE cகாY ெச�த, உ-கE பTC காவ<
�ைலயGCZT தகவைலG த@வாYகE.

ேக?': எI uெம82 அ#கv*5OS<,
பா"ேவ&5 உடI இIெனாP வைகயான பாZ
காFJ= ஏSபY0தலா= எIT எI ந*ப& iT-
Kறா&. அZv= ெமாைப2 ேபாI வ^ எIKறா&.
அவP#<= எFபO எIT ெதkய'2ைல. இZ ந2
லதா? அqvைர iறv=.

ஆL. ச-தா, NQ(பN.

பC<: |-கE ேக+பA, oெம;< தளGC<
அGதள1 த@1 2-factor authentication எ3g1,
இ@வ�( பாAகா(c ஆT1. உ-கE பா%ேவY

Uட3 இ3ெனா@ வைகயான பாAகா(c1 ஏZ
பUGCN ெகாEவAதா3. .ல �Qவன-கS<
நா1 ெபா@E வா- Tைக;<, p.10,000NT
ேம< ெட8+ அ<லA ?ெர,+ காY+ yல1 
பண1 ெசiGத, ந1^ைடய இ3ெனா@
ேபா+ேடா அைட யாள அ+ைட ேக+பA
ேபாலGதா3. ?ெர,+ அ<லA ெட8+ காY+ 
தா3 உEளேத எ3Q அவYகSட1 ேகE 
ேக+க ^,யாA. அMத அ+ைடைய யாேரg1
C@,( பய3பUGAவைதG தUNகேவ இMத
ஏZபாU. அA ேபாலGதா3 இAX1.

|-கE இ@வ�( பாAகா(c ேக+U,
oெம;< தளGC< அதZகான 8d < ெச<
ைக;<, அA உ-கSட1 eUதலான தகவ<
ஒ3ைறN ேக+T1. ^த]< https://accounts.
google.com/SmsAuthConfig எ3ற தள( பNக1
ெச<லX1. அUGA Start Setup எ3பC< ?SN
ெச�CடX1. அUGA, eTE உ-கkைடய qசY
ேந1 மZQ1 பா%ேவY+ ெகாUGA வழNக1
ேபால லாN இ3 ெச�CடN ேக+UN ெகாEk1.
அUGA எMத ேபா3 வ�யாக |-கE, உ-க
kNகான அCகார( �Yவ TL�+,ைன( ெபற
 @1c?©YகE எ3Q ேக+க(பU1. உ-கE
ேபாைனG ேதYMெதU-கE. அUGA, ெடN%+
ெமேச� ஆக ேவ!Uமா அ<லA வா�% ெம;
லாக ேவ!Uமா எ3Q ேக+T1. இத3 83னY,
இMத அCகார �Yவ TL�+,ைனN ெகாUGA
லாN இ3 ெச�Cட ேவ!U1. eUத< பாA
கா(c ேவ!Uமா;3, லாN அX+ ெச�A,
83னY ஒ�ெவா@ ^ைற லாN இ3 ெச�CU
ைக;<, உ-கE ேபா_< ?ைடNT1 TL�+,
னK1, பா%ேவY+ தMத 8றT தர ேவ!U1.

இC< எ3ன 8ர{ைன எ3றா<, உ-கE 
ெமாைப< ேபா3 ஏேதg1 ஒ@ 8ர{ைன
;னா<, இய-காம< ேபானா<, அ<லA 
அதைன( ெபற இயலாத ஓY இடGCZT |-கE
ெச3Q  +டா<, oெம;< தளGCைன
அ�க ^,யாA. ^3னதாகேவ, அ<லA 
ஏதாவA ஒ@ வைக;<, இMத eUத< பாA கா(
8ைன எUGA ட ேவ!U1.

ேக?': '"டா'Sகான சFேபா&5 இIB= ஒP 
வPட012 `OfZ'Y= எIT iqr?�&க?.
அFபOயானா2, '*ேடா" 7#< எFேபாZ சாv
மV அO#கFபY=. என#< '*ேடா" 10#<b 
ெச2ல பய மாr?ளZ. இதSகான ப1ைலr= �& '
ைனr= தரv=.

எ.நாராயண$, �QWநகL.

பC<: ‘ !ேடா% 8 அ�வளXதா3’ எ3ற
தகவiட3 க+Uைர ெவSயான 83னY பல
வாசகYகSட[@MA இA ேபா3ற ேகE கE
வMத வ!ண1 உEளன.  %டா 2007< ெவS
யானA. ஏ(ர< 11, 2017 வைர இதZT ச(ேபாY+
ைப<கE தர(பU1.  !ேடா% 7, 2010 ஆ1
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ஆ!,< ெவSயானA. இதZகான ச(ேபாY+
ஜனவd 14, 2020 வைர தர(பU1. ஆனா<,
அதZகான சY�% ேபN 1ஐ |-கE பCMA இயNக
ேவ!U1.  !ேடா% 8Nகான ைப<கE
இ_ ?ைடNகாA எ3றாi1,  !ேடா%
8.1NT ேம1பUGCN ெகாEளலா1. அதZகான
ச(ேபாY+ ைப<கE ஜனவd 10, 2023 வைர
?ைடNT1. ஆனா<, இலவசமாகN ?ைடNT1
 !ேடா% 10NT ேம1பUGCN ெகா!டா<,
அNேடாபY 2025 வைர �1மCயாக இ@Nகலா1.
 !ேடா% 10NT மாLN ெகாEவC< தயNக1 
கா+ட ேவ!டா1. உ-கைள எSதாக வ�
நடGC, அதைன உ-கE க1(q+டd<, ைமN
ேராசா(+ பCMA ெகாUNT1. எனேவ மாLN
ெகாEளX1.

ேக?': `IJ ஒP`ைற Uரvச&கG2 உ?ள
எ#"டIஷI JேராKரா=கைள எFபO >#<வZ
என க5 Yைர ெவG85OPf�&க?. நாI ஆFU?
சபாk Uரvச& பயIபY0ZKேறI. இ12 எ#"
டIஷI JேராKரா=கைள >#<வZ <q0Z=
OF" தPமாT ேக5Y# ெகா?KேறI.

எ$. ஆ(ரஹாR, )W�ேச-.

பC<: சபாd 8ரXசைர ேமN க1(q+டd<
பய3பUGC வ@?©YகE, இ<ைலயா? இC<
எN%ட3ஷ3 cேரா?ரா1கைள |NTவA TLGத
TL(8ைன இ-T த@?ேற3. உ-கkைடய
ேமN க1(q+டd3 ெட%Nடா(8< ேமலாக
உEள “Safari” ெமg < ?SN ெச�CடX1.
இ-T ?ைடNT1 ெமg <, “Preferences”
எ3பைதG ேதYMெதUNகX1. “Safari Extensions”
எ3பC< ?SN ெச�Cட ேவ!டா1. இA
உ-கைள ஆ(8E �QவனGC3, சபாd
எN%ட3ஷ3% காலd இைணய தளGCZT
இ+U{ ெச<i1. அ-?@MA |-கE உ-
கkNT ேவ!,ய எN%ட3ஷ3 cேரா
?ரா1கைளG ேதYMெதUGAN ெகாE
ளலா1. “Preferences”  !ேடா <
“Extensions” எ3ற ஐகா_< ?SN
ெச�தா<, உ-கE க1(q+டd<
பCய(ப+UEள அைனGA எN%
ட3ஷ3கைளK1 பாYNகலா1.
இC< |-கE |Nக  @1c1
எN%ட3ஷ3 cேரா?ரா[ைனG
ேதYMெதUGA, அ@ேக உEள
“uninstall” எ3g1 ப+ட_<
?SN ெச�தா<, அA க1(q+
டd]@MA |Nக(பU1. அ<லA
“Enable [Extension Name]” எ3பதZT
அ@ேக உEள ெசN பாN¸< ,N அைட
யாளGைத எUGA டX1.

ேக?': ஆ#On எ#" க*5ேரா2
எIபZ ஒP ெதா^2 �5பமா?
இதனா2 ஏSபY= a#க2க?

<q0Z=, பயIக? <q0Z= பO01P#KேறI.
ஆனா2, ெதGவாக அqய`Oய'2ைல. <qFJக
QடI ப12 தPமாT ேக5Y# ெகா?KேறI.

எ$. மாடசாw, ேபாg.
பC<: க1(q+ட@NT அL^கமாT1 அைன

வ@1, அதைன( பாடமாக( ப,(ேபா@1
அLய ேவ!,ய ஒ3Q. “ஆN,� எN% க!+
ேரா<கE” எ3பைவ,  !ேடா% .%டGC<
இய-T1 .Lய cேரா?ரா1களாT1. இைவ
.ல cேரா?ரா1கைளN க+U(பUGA1 cேரா
?ரா1கE என அLயலா1. எUGAN கா+டாக,
 !ேடா%,  !ேடா% t,யா 8ேளயY
மZQ1 8ரXசYகE ஆ?யைவ, அ(Sேகஷ3
கைள அவZL3 எ<ைலNTEேளேய இய-
?ட, இMத ஆN,� எN% க!+ேரா< cேரா?
ரா1கE உதX?3றன. இவZைற இயNTவத3
yல1 .லவZL3 இயNகGC<, .3ன அள <,
மாZற-கைள ஏZபUGத ^,K1. பயYபாN%
ேபா3ற 8ரXசYகE, ஆN,� எN% cேரா?ரா1
கைள அ�? இயNக, இதZெகன ஆ+ ஆ3
ெதாT(8ைனN ெகா!UEளA.

இைவ இய-TவC< எ3ன 8ர{ைன
எ3றா<, இைவ இய-T1ேபாA, அவZL3
வ�யாக மா<ேவY cேரா?ரா1கE, க1(q+ட
@NTE �ைழவA எSதா?றA. இMத வ�கைள
“drive-bys” என அைழN?3றனY. ேமi1, ந1
க1(q+டYகைள, ெந+ெவாYN?< �ைழMA,
த-கE இடGC< இ@Mதவாேற க+U(பUGத
 @1cபவYகkNT1 இA வ� அைமGAN
ெகாUN?றA. இ�வாQ ேமாசமான  ைளX
கkNT இட1 த@பவZைற நா1 ஏ3 பய3ப

UGத ேவ!U1 என நா1 எ!ணலா1.
அதZகான வ�K1 நமNTG தர(
ப+UEளA. க!+ேரா< ேபன<
ெச3Q, அ-T Internet Properties எ3ப
தைனG ேதYMெதUNகX1. இைடேய

Network and Internet எ3ற  !ேடா
 ைன( ெபறX1. இ-T Internet Options
எ3ற 8d <, Manage Browser Add-
ons” எ3ற ஆ(ஷைன( பாYNகலா1.
இMத  !ேடா ZT{ ெச3றXட3,
“Security” எ3ற ேட(8< ?SN ெச�

CடX1. இ-T ந1 பாAகா(c
எMத அள < இ@Nக ேவ!U1
எ3பதைன ெச+ ெச�Cட, ஒ@
%ைலடY பாY ஒ3Q தர(ப+,
@NT1. இC< High எ3பC< ெச+
ெச�தா<, ஆN,� எN% க!+
ேரா< cேரா?ரா1கE அைனGA1
தUNக(பU1. இC< எ3ன
8ர{ைன ஏZபU1 எ3றா<, .ல
இைணய தள-கE, இவZைறG
தைட ெச�A +டா<, சdயாக
இய-காA.
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