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வாசக=கேள.... க:0A'ட= Gா6க3
க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456

மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧5 ஆகN$ 

மாத5@G3 OP ெவ;யாR<S1க1Tடா6. -ா.க2 
மGH! ‘/0’1கைள உSவா1Rயவ&, ெவ;<$டவ&,
Rைட13! இடXக2, Yைல ஆRயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ\]!.

4ைர56 ேதா89: ; ேபா='

H/3 பாIகா01 ேசாதைன

Jகாேஸா Lட0பMNறI

பOக: 5

பOக: 10

பOக: 7

உ
I

ேள

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 ேபா8 ~

க!"$%ட' இய*க+,-, /0"பாக
34ேடா6 ஆ"பேர%9: ;6ட+,- 

ம=6 சாதன+,A பயAபாB அள"ப E
யG. க!"$%டIடA இைண+G" பயAப-
B+G! சாதன:கL-, Mக=! N4ைம யான,
அ,க வச,கைள தர*P9யG ம=6தாA.
ஆனா-, பயனா ள'கQ அைனவI!, ம=6
பயAபB+,* Rைட*/! அைன+G வச ,க
ைளS! பயAபB+GRறா'களா எAபG சV
ேதகேம. ெபI!பாX!, YேராRரா! அ-லG
டா/ெம4% ஒAைற+ ,ற*க, கா4ெட*6% 

ெம\ ெபற, ைப- ேத'VெதB*க, ைபைல+
ேத'VெதB+G ேபா-ட'கL- இ]+G" ேபாட 
எA^ ;ல ெசய-பாBக_*/ ம%Bேம பயA
பB+, வIRAறன'. இA\! ;ல நாa*கான
ேவைலகைளS!, ேவ'% YேராRராM-, டா/
ெம4%கL-, ம=ைஸ" பயAப B+, ேமc
ெகாQளலா!.அவc0-;லவcைறஇ:/ பா'*-
கலா!.

O(7 P பய$ப<QN ெடK87 ேதLR 

ேவ'9- டா/ெம4% பயAபB+Gைகd-,
அ-லG ைப- ெபய' ெட*6% ேத'Vெத B*
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ைகd-, ம=ைஸ" பயAபB+தலா!. ம=eA
இடG ப%டைன அ]+, இ]+தாேல,
ெட*6% ேத'VெதB*க"பB!. ;ல ேவைள
கL- /0"f%ட ஒI ேகர*டைர ம%B! ேத'V-
ெதB*க ேவ49ய,I*/!. அG ேபாAற
ேவைளகL-, g"% h அ]+, ம=eைன
iAY ேபால, இடG ப%டA jல! இ]"பG,
ேத'VெதB"ப,- நம*/ உத3யாl இI*/!.

கT7ேராU P அ"QN ெடK87 ேதLR

இG ெபாGவாக" பலரா- பயAபB+த"
பBவG இ-ைல. டா/ெம4% ஒA0-, பல
இட:கL- உQள ெட*6%9ைன+ ேத'V
ெதB*க, இதைன" பயAபB+தலா!. இைட
ெவL 3%B அைமVGQள ெட*6%9ைன+
ேத'VெதB*க இG உத=!. iதm- ேத'V
 ெதB*க ேவ49ய ெட*6%ைட, க4%ேரா-
h அ]+,, ம=eA இடG ப%டைன அ]+,
இ]*க=!. ேத'VெதB*க ேவ4 9ய 
அள=, ேத'Vெத B+த fAன',
க4%ேரா- hைய அ]+
,யவா^, அB+த ப/,
ெட*6%9ைன+ ேத'Vெத
B*க=!. க4%ேரா-
h அ]+த"ப%9I"
பைத 3% B3%டா-,
iதm- ேத'Vெத-
B+தG 3Bப%B" 
ேபா/!. எனேவ, அB+
தB+G ெட*6%ைட+
ேத'VெதB*/! iA,
க4%ேரா- hைய அ]+,
இ]"பG ந-லG. இ"ப9ேய இைடெவL
3%B எ+தைன ெதா/, ெட*6%ைட ேவ4-
BமானாX! ேத'VெதB*கலா!. ஆனா-,
க4%ேரா- hைய" பயAபB+Gவைத 3%B
3%டா-, n:கQ ேத'VெதB+தG அைன+G!
ர+தா/!. o4B! iதm- இIVG ெதாட:க 
ேவ49ய,I*/!.

ெந7< வாKXU ெடK87 ேதLR

ெதாட'VG!, இைடெவL 3%B!
ெட*6% ேத'VெதB"ப,-, ம=6 எ"ப9 உத
=RறG என" பா'+ேதா!. ;ல ேவைளகL-
ெந%Bவா*R- உQள ெட*6%ைட+ ேத'Vெத
B*க ேவ49ய,I*/!. இதc/ ஆ-% [ALT] 
hSடA ம=ைஸ" பயAபB+த ேவ4B!.
ேத'VெதB*க ேவ49ய ெட*6%9A ப/,+ 
ெதாட*க+,- ம=eA க'சைர* ெகா4B
ெசA^ ைவ*க=!. fAன', ஆ-% hdைன
அ]+,* ெகா4B, ெந%Bவா*R- ம=eA
க'சைர, அதA இடG ப%டைன அ]+,* 
ெகா4B இ]+தா-, ெட*6% ேத'VெதB*க"
பB!. ெட*6% ேத'VெதB*க"ப%ட=டA,

ஆ-% hdைன 3%B3டலா!. ெட*6%
ேத'VெதB*க"ப%ட pைலd- இI*/!. 
இதைன வழ*க!ே பால ேத'VெதB*க"ப%ட 
ெட*6%9ைன எAனெவ-லா! ெசl ,B
ேவாேமா, அVத ெசய-பாBகைள ேமcெகாQ
ளலா!. இதைன கா"f ெசlG, ேவெறாI 
இட+,- ஒ%டலா!. அ-லG அதைன அr*-
கலா!. o4B! ெபறலா!. ெந%Bவா*R-
ெட*6% ேத'VெதB*க இG ம% Bேம நம*/
உத=RறG. ஆனா-, இG ஆAைலA ப*க:
கL- ெசய-ப டாG. ேவ'% YேராRராM-
உIவா*க"பB! டா/ ெம4%கL- ம%Bேம
ெசய-பB!.

Nைரைய( ெப-தாKX YZK [தU

வயதானவ'கQ மc^! க4 பா'ைவ+ ,றA
/ைறVதவ'க_*/, இVத வச, Mக=!

பய\Qளதாக இI*/!. ேவ'%
டா/ெம4% தயாE"f-,

எ]+G*கைள" ெபE-
தா*R" பா'*க எ4s
பவ'க_*/ இVத t-
வச,யாக இI*/!.
i]+ ,ைரd- உQள
ெட*6%ைட" ெபE-

தா*R" பா'*க எ4 s
பவ'கQ, [CTRL] hைய

அ]+,* ெகா4B, ம=eA
6/ேரா- uைல உI% 9னா-

ேபாG!. ேம- hழாக உI%9v ெச-
ைகd-, ப*க! ெபE தாவைதS!, ;0யதாக

மா^வைதS! பா'*கலா!.

\Tேடா இயKக]

34ேடா ஒA0ைன ெபEG பB+ Gவ
தc/!, jBவதc/! ம=6 பயAபB+
தலா!. 34ேடா ஒA0ைன jட ேவ4B!
என pைன+தா-, 34ே டா3- இடG ேம-
jைலd- உQள 34ேடா6 ேலாேகா3-
இI iைற RL* ெசlதா- ேபாG!. 34
ேடா3ைன ெபE தா*க=! அ-லG o4B! 
பைழய ப9 அைம*க=!, ைட%9- பாE-,
இIiைற RL* ெசlதா- ேபாG!.

^_K தள] NறKக

இைணய தள:கL-, டா/ெம4%கL-,
இைணய தள+ ,cகான m:* தர"ப% 9I*/!.
m:* கா%B! தள+,ைன 34ே டா3- Y,ய
ேட"f- ,ற*க, க4%ேரா- hைய அ]+,* 
ெகா4B, m:*R- RL* ெசlதா- ேபாG!. 
இைணய தளமானG Y,ய ேட"f- ,ற*க"-
பB!. இI"f\!, m:*R- ைர% RL*
ெசlதா-, அVத தள! ,ற*க"பBவG /0+G
நம*/ PBத- ஆ"ஷAகQ Rைட*/!. Y,ய 
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* ெமாைப& ேபா(& 0 ம)+, 1 ஆ.ய 2க4&
எ6789க: எ8;, இைண9க>ப ட@&ைல.
0 ம)+, 1 எCக: Flag எCக: என
அைழ9க>பG.Hறன. இவ)ைற> பயHப
G7L7தாH பல நாG க4& அவ சர எCக:
அைம9க>பQG:ளன. அவசர அைழ> S)T
100 எC பயHபGவ8 இL& ஒH+.

* ஒVெவாW ெமாைப& வாX. இய9க7
ெதாடX.ய;டH *#06#எHற எCைண
அ67L அதH த( அைட யாள எCைண7
(IMEI -~ International Mobile Equipment Identity)  
ெதYZ8 ைவ789 ெகா:[Xக:. உXக:
ெமாைப& ேபா]9கான வாரC^ இதைன_
சா`ZததாT,. ேமa, உXக: ெமாைப& 
ெதாைலZ8 ேபானா& இZத எCைண9
ெகாCG ேத^9 கCGS^9கலா,.

“ெதY"I ெகா3Z[க3”

34ேடா, Y,ய ேட", தட! அ0யா வைக 
(Incognito Window/private Window) என jA^
வைககL- ,ற*க* P9ய ஆ"ஷAகQ கா%
ட"பB!. நா! நம*/ 3I"பமான ஒAைற+
ேத'VெதB+G" ெபறலா!. ம=eA ைர%
RL* சEயாகv ெசய-ப டாத ேபாG, இVத 
ெசய-பாB நம*/ அ,க! உத=!.

b<தU வfகgட$ ெமj

ம=e- ைர% RL* ெசlதா-,
கா4ெட*6% ெம\ Rைட*/!
எAபதைன நா! அைன
வI! அ0ேவா!. இVத
ெம\3-, PBதலாகv
;ல 3I"ப+ ேத'=கQ
ெபற, ம=6 உத=R
றG. கா4ெட*6%
ெம\3cெகன, ைர%
RL* ெசl,B!
iA, g"% hdைன
அ]+," f9+தா-,
நம*/* PBத-
3I"ப+ ேத'= வrகQ
அட:Rய ெம\ Rைட*/!.

ஒேர ேநரQNU பல ^_K[கI

பல ேவைளகL-, ஒேர ேநர+,- பல m:*
/கL- உQள இைணய தள:கைள+ ,ற*க
ேவ49ய,I*/!. இதc/, க4%ேரா- hைய
அ]+,* ெகா4B அைன+G m:* /கLX!
RL* ெசl,ட ேவ4B!. அைன+G! Y,ய
ேட" ஒA0- ,ற*க"பB!.

\Tேடா தானாக 8[ேராU ெசqNட

இைணய+,- உலா வIைகd-, ;ல
தள:கQ nளமான ப%9யைல* ெகா49
I*/!; அ-லG அ,க ப*க:கைள* ெகா49
I*/!. இதcகாக, நா! ம=ைஸ 6/ேராm:
பாE- ெதாட'VG அ]+,* ெகா49I*க
ேவ4B!. இG ேதைவயcற ஒAறா/!.
இதc/" ப,லாக auto scroll t- பயAபB+
தலா!.ம=6க'சைரெட*6%உQளஇட+,- 
ைவ+G3%B, ம=e- உQள 6/ேரா-
uைல ெதாட'VG அ]+," f9*க=!. ேமலா-
க=!, hழா க=! அ!Y*/0 அைடயாள+GடA
P9ய க'ச' ஒA^ Rைட*/!. இ"ேபாG,
6/ேரா- um- உQள 3ரைல எB+G3%B,
ம=ைஸ ேமலாகேவா, hழாகேவா நக'+,னா-,
டா/ெம4% உQள ப*க! ேமலா க=!, hழா
க=! ெச-X!. ேமலாகv ெச-ைகd-, ேம-
ேநா*R இI*/! அ!Y* /0 கா%ட"பB!. 
hழாகv ெச-ைகd-, hy ேநா*R இI*/!
அ!Y* /0 கா%ட"பB!. ேம-, hy ெச-
வதைன p^+த, ம=eA இடG ப%டைன

அ]+,னா- ேபாG!. தானாக 6/ேரா- ெசl-
ய"பBவG p^+த"பB!.

இ"Qs \<தU

வழ*கமாக, கா4ெட*6% ெம\ ெபற
நா! ம=eA ைர% ப%டைன அ]+Gேவா!.
அதைன நக'+த, கா"f ெசl ,ட அ-லG

டா/ெம4%9A ஒI
ப/,ைய m:* 

ெசl,ட=!பயA
ப B + த ல ா ! .
நாA கா"f
அ-லG நக'+த
ே வ 4 9 ய
ெ ட * 6 % ை ட

iதm- ேத'=
ெ ச l R ே றA .

fAன', ம=ைஸ அ,- 
ைவ+G அ]+,யவாேற, டா/

ெம4%9A எVத" ப/ ,d- அதைன
ஒ%ட ேவ4Bேமா, அ:/ இ]+Gv 

ெச-RேறA. அ"ே பாG ம=6 க'சைர 3%
ட=டA, அ,- Rைட*/! ;0ய ப%9யm-
Move here, Copy here, Link here, Create hyperlink 
மc^! Cancel ஆRய ஆ"ஷAகQ Rைட*/!.
இ,- எA 3I"ப+,cேகcற fEைவ+ ேத'V
ெதB+G RL* ெசlRேறA.

ேமேல தர"ப%BQள ப+G ம=6 பயA
பாB /0"Yக_டA இA\! பல வச,கைள+
தI! /0"Yகைள n:களாகேவ இைணய+,
mIVG ெபc^" பயAபB+தலா!.

இVத /0"YகLmIVG ம=6 எVத அள
3c/" பய\Qள ஒI சாதன! எAபதைன
உணரலா!.
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~ பாரN ~

34ேடா6 இய*க+,-, ,ைரd- ந! 
பயAபா%9cெகன ஒI h ேபா'% தர"ப

BRறG. க!"$%டIடA இைண+G" பயAப
B+G! h ேபா'% நம*/ இ-ைல எAறாX!,
இதைன நா! பயAபB+த i9S!. /0"பாக,
இ"ேபாG வI! ெதாB உண' ,ைர என"
பB! ‘டv 6RzA’ ,ைரd- இதA பயAபாB 
அ,க வச,கைள+ தIRறG. இதைன ம=6
jல! பயAபB+தலா!.

34ேடா6 8 மc^! 34ேடா6 10
;6ட:கL-, இர4B வைகயான h ேபா'%
தர"பBRறG. இைவ: basic touch keyboard 
மc^! advanced on-screen keyboard. இர4டா

வG h ேபா'9ைன Ease of Access ெச%9:6
அைம"f- இIVG ெபc^* ெகாQளலா!. 
இVத இர49ைனS! எ"ப9 ெபc^" பயAப
B+GவG என" பா'*கலா!.

\Tேடா8 10
டா6*பாEmIVG 3ைரவாக, இVத h

ேபா'9ைன அsக, டா6* பாE- ைர% RL* 
ெசlG, Rைட*/! கா4ெட*6% ெம\3-,
“Show touch keyboard button” எAற 3I"ப+
,ைன இய*R ைவ*க=!. இய*R ைவ+த-
=டA, ;6ட! %ேரd-, h ேபா'% ஐகாA
ஒA0ைன" பா'*கலா!. ;6ட! %ேரd- 
இ-ைல எAறா-, ேநா%9fேகஷA ஏEயா3-

காணலா!. இ,- RL* ெசlதாேலா 
அ-லG 3ரலா- ெதா%டாேலா,

உடA ,ைரd- ‘ஆA 6RzA
h ேபா'%’ கா%; அL*/!.
hகைள* RL* ெசlG அ-
லG ெதா%B இய*கலா!. 
இதA jல!, வழ*கமாக
நா! எ"ப9 க!" $%ட
I*/* க%ட ைளகைள
அ\"YRேறாேமா ,
அேத ேபால க%ட
ைளகைள அைம+G

இய*கலா!. ெட*6%
அைம*கலா!. ெதாB ,ைர

எAறா-, உ:கQ 3ரேல ”ேபனாவாக”
இ:/ மா^!. வலG ேம- ப*க+,- உQள 
ஐகாAகQ h ேபா'9ைன நக'+த=!, அதைன"

4ைர56 ேதா89: ; ேபா='
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ெபEதா*க=! உத=!. இVத h ேபா'9A
அ9"பாக+,- உQள h ேபா'% ப%டAகைள
இய*/வதA jல!, h ேபா'9A ெவ�ேவ^
வ9வைம"Yக_*/ மா0* ெகாQளலா!.

PBத- வச,க_டA ேம!பB+த"ப%ட
இAெனாI h ேபா'B! இVத ;6ட+,-
தர"ப%BQளG. இதைன, 34ேடா6 10
;6ட! ெகா49I*/! Ease of Access settings 
jல! ெபc^* ெகாQளலா!. இதைன"
ெபற, 6டா'% ெம\ ,றVG, “Settings.” எA
பதைன+ ேத'VெதB*க=!. அ:/ Ease of
Access > Keyboard எனv ெசA^, 34ேடா3A
ேமலாக* Rைட*/! “On-Screen Keyboard”
எAற ஆ"ஷைன இய*க=!.

இ,- PBதலாகv ;ல hகQ தர"பB!.
வழ*கமாக, நா! இைண+Gv ெசய-பB+G!
h ேபா'% ேபால இ,- பல hகQ Rைட*/!.
வழ*கமான ெட6* டா" 34ேடா ேபால 
இதA ேதாcற! இI*/!. இதA அள3ைன
மாc0 அைம*கலா!. இதைன+ ெதாB உண'
h ேபா'BடA ஒ"fBைகd-, பல ேவ^பா
BகQ இI"பதைன* காணலா!.  h ேபா'
B*/ வலG hழாக jைலd- தர"ப%BQள
“Options” ப%டைன அ]+,னா-, PBத-
மாcற:கைள ேமcெகாQளலா! எAபதைன*
காணலா!. இதைன டா6* பாE- fA ெசlG! 
ைவ*கலா!. அதA jல!, o4B!, எ"ேபாG
ேவ4BமானாX! இதைன இய*R" பயAப
B+தலா!.

இVத h ேபா'9ைன, 34ேடா6 10 ;6
ட+,ைன இய*R, உQ NைழV,B! (sign-in)
,ைரdX! ெபறலா!. இVத உQ Nைழத-

,ைரdA hy வலG jைலd- “Ease of Access” 
ப%டA ஒA^ இI*/!. அ,- RL* ெசlG,
fAன' Rைட*/! ெம\3- “On-Screen
Keyboard” எAபதைன+ ேத'Vெத B*க=!.

\Tேடா8 8/8.1

34ேடா6 8 மc^! 34 8.1 ;6ட:க
LX!, ஏற+தாழ, 34ேடா6 10 ;6ட+,- 
ேமcெகா4ட ெசய-பாBகLA jலமாகேவ,
,ைரd- இய:/! h ேபா'9ைன" ெபறலா!.
;Aன ;Aன ேவ^பாBகQ உ4B. அவcைற
இ:/ பா'*கலா!. இதைன" ெபற t- பாE- 
ைர% RL* ெசl,ட=!. fAன' “Toolbars,”
ேத'VெதB+G, அ,- “Touch Keyboard” எA
பைத, 9* அைம+G, இய*க"ப%ட pைல*/*
ெகா4B வர=!.

இதைன ேமcெகா4டா-, ந! ;6ட! 
%ேரd- அ-லG ேநா%9fேகஷA ஏEயா3-,
டv h ேபா'% ஐகாA Rைட*/!. இதைன+
ெதா%B அ-லG RL* ெசlG, ,ைர*கான h
ேபா'9ைன" ெபறலா!.

வழ*கமான ஆA 6RzA h ேபா'9ைனS!,
இVத ;6ட:கL- ெபறலா!. இதc/, 
34ேடா6 8.1 ;6ட! இய:/! க!" $%
ட'கL-, 6டா'% ப%ட�-, ைர% RL* 
ெசl,ட ேவ4B!. 34ேடா6 ;6ட! 8
எ�-, ,ைரd-, hழாக இடG jைலd-
RL* ெசl,ட ேவ4B!. ெதாட'VG, “Control 
Panel” RL* ெசl,ட=!. க4%ேரா- ேபன-
34ேடா3-, ெதாட'VG “Ease of Access,” 
>> “Ease of Access Center,” >> “Start On-Screen 
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Keyboard” எA^ ெச-ல=!. h ேபா'9ைன,
டா6* பாE- ’fA’ ெசlG! ைவ+G* ெகாQ-
ளலா!.

34ேடா6 8 ;6ட+,-, உQ Nைழத-
,ைர வrயாக=!, ஆA 6RzA h ேபா'
9ைன" ெபறலா!. இVத ,ைர 34ே டா3-,
hழாக இடG jைலd- Rைட*/! “Ease of
Access” ஐகா�- RL* ெசl,ட=!. அ:/
Rைட*/! ெம\3-, “On-Screen Keyboard”
எAப,- RL* ெசl ,%டா-, h ேபா'%
,ைரd- கா%ட"பB!.

\Tேடா8 7

உ:கQ க!"$%டE- 34ேடா6 7 இய:
/வதாக இIVதா-, Start ப%ட�- RL* 
ெசlG, “All Programs” ேத'VெதB+G, அதA
fAன', Accessories > Ease of Access > On-Screen
Keyboard எனv ெச-ல=!.

க4%ேரா- ேபன- fE3X! இG 
Rைட*/!. அVத fE= ெசA^, அதA Ease
of Access Center fE3ைன+ ேத'VெதB*
க=!. அ,- “Start On-Screen Keyboard” எAற
ப%டA Rைட*/!. இ,- RL* ெசlதா-,

ஆA 6RzA h ேபா'% Rைட*/!. Mக எL
தாக இதைன+ ெதாட'VG ெபற, இVத Yேரா
RராMைன, டா6* பாE- ‘fA’ ெசlG ைவ*
கலா!. இG 34ேடா6 8 மc^! 34 10
;6ட:கL- Rைட+த ,ைர h ேபா'% ேபால
ேதாcற+,- இ-லா 3%டாX!, ெசய--
பா%9- ஒேர மா,Eயாகேவ ெசய-பB!.

34ேடா6 7 ;6ட+,A ‘உQ Nைழத-’
,ைர வr, ஆA 6RzA h ேபா'9ைன" பயA
பB+த, அ+,ைரd-, இடG hy Yற! உQள
“Ease of Access” ப%ட�- RL* ெசl,ட=!.
அ:/ Rைட*/! ப%9யm-, “Type without the
keyboard (On-Screen Keyboard)” எAப,- 9*
அைடயாள! ஏcபB+த=!.

,ைரd- ேதாA^! h ேபா'%, ைட"
ெசlG ெட*6% அைம*க ம%B! என" பல
பயனாள'கQ எ4sRAறன'. வழ*கமான h
ேபா'% ஷா'% க% h ெதா/"fA ெசய-பாBக
ைளS! இதA jல! ேமcெ காQளலா!. வழ*-
கமாக, இைண+Gv ெசய-பB+G! h ேபா'%
வrயாக ேமcெகாQ_! அைன+G ெசய-பா-
BகைளS!, இதA வrயாக=! ேமcெகாQ
ளலா!.

ெசAற f"ரவE 12 அA^ P/Q ஓ' அ03"
fைன ெவLd%BQளG. தA\ைடய ேபா%
ேடா*க_*கான ெசயmயான fகாேஸா3ைன
(Picasa) உடன9யாக jBRறG. ஏற+தாழ
ஓரா4B*/ iAன', P/Q அ0iக"பB+
,ய ’P/Q ேபா%ேடா6’ ெசயmdA oG, தA
i] கவன+ைதS! ,I"Yவதcகாக, fகாேஸா
3ைன jBRறG. ஒேர மா,Eயான ெசய-பா%
B*/, இI ேவ^ ெசயmகைள வழ:/வைத*
கா%9X!, PBத- வச,கQ ெகா4BQள
’P/Q ேபா%ேடா6’ ெசயmdA வr ேசைவ
கைள வழ:கலா! எA^ P/Q i9ெவB+GQ
ளG. ’P/Q ேபா%ேடா6’ ெசயm, ெமாைப-
மc^! ெட6*டா" க!"$%ட'கL- ெசய-ப
BRcG. PBத- வச,கைளS! ெகா4BQளG.

தcேபாG fகாேஸா3- உQள ஆAைலA
ஆ-ப! மc^! அவcE- உQள ேபா%ேடா*கQ
அைன+G! P/Q ேபா%ேடா6 அ*க=4%
9c/ மாcற"பB!. மாற 3I!பாதவ'கQ,
ெதாட'VG fகாேஸா ஆ-ப+,- உQள ேபா%
ேடா*கைள" பா'ைவdடலா!, ட=4ேலா%
ெசl,டலா! மc^! அr*கலா!. ஆனா-,
அVத ெசயm*கான ேம!பB+G! ைப-கQ
இ� வழ:க"பட மா%டாG. பட:கைள இ�
ேம- Y,யதாக அ,- இைண*க i9யாG.

”இVத மாcற+ ,னா-, பயனாள'க_*/
ஏேத\! ;ரம! ஏcப%டா-, அதcகாக எ:-
கைள மA�+G 3B:கQ” என ’P/Q
ேபா%ேடா6’ தைலைம p'வாக அ,காE ெதE
3+GQளா'.

Jகாேஸா Lட0பMNறI



29-2-20168

தகவ- ெதாr- N%ப fE3-, பாGகா"Y 
/0+G ஆl= நட+G! p^வனமான AV-

Test, ஆ4B*/ ஒIiைற, பயAபா%9-
உQள, இலவச மc^! க%டண! ெசX+,"
ெப^! ஆ4%9 ைவர6 ெதா/" Yகைள
அவc0A பயA மc^! அைவ தI! வச
,கLA அ9"பைடd- ப%9யmBRறG.
ெபாGவாக, இVத 3ஷய+,-, இG ேபாAற
�தV,ரமான ஆl= க�"YகQ எAன P0
னாX!, நா! ெதாட'VG பயAப B+Gவதcேக
iA\Eைம ெகாB"ேபா!. இI"f\!
இVத க�"Y i9=கைள அ0VG ெகாQவG
ந-லGதாA. நா! பயAபB+G! ஆ4%9
ைவர6 ெதா/"YகLனா- ;*க-கQ ஏcபB
ைகd-, இVத தர வEைச" ப%9யm- iத-
;ல இட:கைள" ெபcறவcைற நா! ேத'Vெத
B*கலா!.

இVத தர வEைச" ப%9ய- பல fE =க
ளாக+ தர"ப%BQளG. பாG கா"Y, ெசய-
,றA, பயAபாB, ப]G n*/! தAைம
மc^! ஆ4%ராl% பாG கா"Y எAற fE=
கL- இைவ வEைச"பB+த"ப%BQளன.

yகz {றMத பாsகா(*|கான \Zs

 uBகQ மc^ம அXவலக:கL- பயA
பB+த"பB! ஆ4%9 ைவர6 ெதா/"Y
கL-, ;றVத பாGகா"fcகான 3I,ைன
ெசமா4ெட* (Semantec Norton Security)
p^வன! த%9v ெசA^QளG. இ,- இVp^
வன+,A Symantec Endpoint Protection ெதா/"Y,

p ^ வ ன : க
_ * க ா ன
;றVத பாG
கா"Y தI!
ஆ 4 % 9
ை வ ர 6
ெ த ா / "
பாக+ ேத'V
ெ த B * க "
ப%BQளG.
த c ே ப ா G
க ! " $ %
ட ' க ை ள +
தா*R வI!
1 , 5 0 , 0 0 0
ை வ ர 6
YேராRரா!கQ ம % B MA 0 ,
1,500*/! ேமcப%ட, ”�ேரா ேட” தா*/
தைல+ ெதாB*/! ைவர6க_*/! எ,ரா
க=!, ெசமா4ெட* பாGகா"Y அL*RறG.
(’�ேரா ேட’ தா*/த- எAபG, ைவர6
YேராRரா! ஒA^, அG ெவLயாR, அதc
கான எ,'"Y YேராRரா! தயா'"பB+த
எB+G* ெகாQ_! கால+,c/Q தா*/தைல+
ெதாB*/! ெகBத- YேராRரா! ஆ/!). ெபாG
வாக, ஆ4%9 ைவர6 fE3- இய:/! Yேரா
Rரா!கQ, இ+தைகய பாGகா"fைன சராசEயாக
97.9% அள3- வழ:R வIRAறன. ஆனா-,
ெசமா4ெட* 98.3% அள3c/ வழ:R வIR
றG. அதனாேலேய iத- இட! ெபc^QளG.

 ற"த ஆ&'( ைவர, ெதா/01க3
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{றMத ெசயUNறjKகான \Zs

ப-ேவ^ p^வன:கQ, ந-ல பாGகா"
fைன+ தI! ஆ4%9 ைவர6 YேராRரா!
கைள ெவLd%B வIRAறன. ஆனா-, பல
YேராRரா!கQ, அைவ இய:/!ேபாG, க!"
$%டEA ேவக+ைத ம%B"பB+Gபைவயாக
உQளன. இ:/ க!"$%ட'கL-, 3ைளயா%
BகQ ேமcெகாQைகd-, க!"$%ட' ெசய-
பா%9A ேவக+ைத* /0"fட3-ைல. வழ*
கமாக, க!"$%டE- ேமcெகாQ_! சாதாரண
ப�கQ தாA /0" fட"பBRAறன. இைணய
தள:கைள" ெப^த-, சா"%ேவ' Yேரா Rரா!
கைள+ தர3ற*க! ெசlத-, ேட%டா கா"f
ெசlத- மc^! அ"Lேக ஷA
கைள இA6டா- ெசlத- 
ேபாAற ப�கQ இ,-
அட:/!. இVத" 
ப�கைள ேமcெகாQ
ைகd-, க!"$%டEA
ேவக+,ைன எVத3த+
,X! பா,*காத ஆ4%9
ைவர6 ெதா/"YகQ இ"f
E3- ேத'VெதB*க"ப%டன.
அVத வைகd- “;றVத ெசய-
,ற\*காக” jA^ ஆ4%9
ைவர6 YேராRரா!கQ
3Iைத" ெபcறன. Nக'ேவா'-
க_*கான ெசய-,றA M*க
ஆ4%9 ைவர6 YேராRரா!க
ளாக, Bitdefender மc^! Kaspersky Lab
iத- இட+ைத" ெபc^Qளன. p^வன:க
_*கான ெசய- ,றA M*க Yேரா Rராமாக,
Bitdefender ேத'VெதB*க"ப%டG. ேவக+,A
அ9"பைடd-, u%B" பயAபா%B க!"$%
ட'கL-, Bitdefender Internet Security ெதா/"Y
;றVத ெசய-பா%9ைன* ெகா4டதாக உQ
ளG. Kaspersky Internet Security ெதா/"Y ;ல
க!"$%ட' ஹா'%ேவ' ேதைவகைள இ]+
தG. p^வன:கQ பயAபா%9ைன" ெபா^+த
வைர, Bitdefender Endpoint Security ெதா/"Y
iத- இட+ைத" ெபcறG. இG அைன+G
ஆ^ வைக பEேசாதைனகLX! தA ெசய-
,றைன* கா%9யG எA^ இதைனv ேசாதைன
ெசlத AV-Test அ03+GQளG.

{றMத பய$பா7<Q த$ைம

Nக'ேவா'கQ பயAபB+த எLதானதாக=!
,றA M*கதாக=! உQள ஆ4%9 ைவர6
YேராRரா!கQ இVத fE3- ேத'VெதB*க"
ப%BQளன. இவcைறv ேசாதைனdBைகd-,
ைவர6 இ-லாத YேராRரா!கைள, ைவர6
உQள YேராRரா!களாக* (false positives) கா%
Bத-, ெகBத- ;0G! தராத இைணய தள:
கைள+ தB+த- ேபாAறவcைற iதAைமv

ேசாதைன கார�களாக* ெகா4B ேசாதைனd
ட"ப%டன. ஆdர*கண*கான இைணய தள:
கைள" பா'ைவd%B!, �c^* கண*கான 
YேராRரா!கைள" ப,VG! இVத ேசாதைன
ேமcெகாQள"ப%டG. இVதv ேசாத ைனd-,
Nக'ேவா'க _*கானைவயாக, Avira AntiVirus Pro
மc^! Kaspersky Lab Internet Security ெதா/"
YகQ iத- இI இட:கைள" f9+தன. p^
வன:க_*கான ெதா/"YகL-, Intel Security
McAfee Endpoint Security ேத'VெதB*க"ப%டG.

ப"s }K[வNU \Zs

ந! க!"$%ட' ஏேத\! மா-ேவ' Yேரா-
R ர ா ! கLA தா* /த-கLனா-,

fரvைனயv சV ,+தா-,
எVத ஆ4%9 ைவர6
அதைன 3ைர வாக n*
/RறG? எAற ேகQ3*
கான ;றVத �'ேவ, இVத

3I,cகான ஆ4%9 
ைவர6 YேராRரா
Mைன உ^, ெசl
தG. ேமேல /0"
f%ட 3IGகL-,
Nக'ேவா' மc^!
p^வன:கQ என
இர4B fEவாக,
ஆ4%9 ைவர6
YேராRரா!கQ பா'*

க"ப%டன. இVத" fE3- அVத"
fE3ைன இ-லாம-, ெமா+த மாக" பா'*-
க"ப%டG. ஆனா-, பாGகா"பான ெதா/"Y
(“security suite”) மc^! (“stand-alone clean-up 
tool”) என இர4B ,றA வைகக_! ேசாதைன
ெசlய"ப%டன. எ%B மாத கால+,-, �c^*
கண*கான மா-ேவ' YேராRரா!கQ பா,+த
பல ெப'சன- க!"$%ட'கQ ேசாதைன*/Q
ளாdன. இவc0-, ேமேல ெசா-ல"ப%ட 
இI ,றA அ9"பைடd-, ;றVத ஆ4%9
ைவர6 YேராRரா!கQ ேத'VெதB*க"ப%
டன. பாGகா"பான ப]G n*/! ெதா/"பாக
Avira AntiVirus Pro YேராRராi!, இலவசமாக
ப]G n*/! சாதனமாக Kaspersky Virus Removal
Tool YேராRராi! ேத'VெதB*க"ப%டன.

{றMத ஆT7ராq7 பாsகா()

ஆ4%ராl% 6மா'% ேபாAகQ, ஏற+தாழ
க!"$%டEA ப�கQ அைன+ைதS! ேமc-
ெகாQ_! வைகdலான ,றA ெகா4டதாக
உQளதா-, இைணய! நாB! ெபI!பாலான
வ'கQ, த:கQ 6மா'% ேபாA வr யாகேவ
அதைன ேமcெகாQவதா-, ேஹ*க'கQ த:கQ
ைவர6கைள ேபாAக_*/! அ\"f, தக வ-
கைள+ ,I BRAறன'. ஆனா-, க!"$%டE-
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பாGகா"fைன ஆ4%9 ைவர6 Yேரா Rரா!
ஒAைற p^3 ெபc^* ெகாQள ேவ4B! 
எAற அள3c/+ ,%ட MB! பயனாள'கQ, 
த:கQ ேபாAக_*/! அவcைற" பயAப
B+த ேவ4B! என iைன"பாகv ெசய-பB
வ,-ைல.

ஆ4%ராl% ேபாAகைள" ெபா^+த வைர
i]ைமயான பாGகா"Y தI! வைகd-
அைம*க"ப%B+ தர"பB! ஆ4%9 ைவர6 
YேராRரா!கைளேய AV-Test ஆl= ெசlதG.
இ,-, பாGகா"Y, பயAபாB மc^! PBத- 
வச,கQ ஆRயைவ iதAைம ஆl=* கார
�களாக எB+G* ெகாQள"ப%டன. அVத
வைகd-, அைன+,X! ;ற"பாக iத- 
இட! ெபcறG Bitdefender Mobile Security
ெதா/"பா/!. தவறாக ந-ல YேராRரா!கைள
அ-லG தள:கைள, “ேமாசமானைவ” (false
positives) என இVத+ ெதா/"Y கா%ட3-ைல.
இVத YேராRரா! இய: /!ேபாG, PBதலாக
ேப%டEdA ச*,ைய" பயAப B+த3-ைல.
இG தI! PBத- வச ,க_!, பயனாள'க
_*/ ஆ'வ! தIபைவயாக இIVதன.

பாGகா"Y ம%B! கI+,- ெகா4B 

பா'*ைகd-, Sophos Mobile Security YேராR
ராi! ஆ4%ராl% ேபாAக_*/v ;றVத-
தாக அைமV,IVததாக AV-Test P0SQளG.
இVத ஆ4%9 ைவர6 Yேரா Rரா! ைவர6 
மc^! மா-ேவ'கைள* க4ட0வ,-, 100%
,றைமSடA ெசய-ப%டG. M/Vத அபாய!
ெகா4ட ைவர6களாக, ஏற+தாழ 3,000 
ைவர6கைள, 6ேகA ெசlG, க4ட0VG,
n*/மா^ இVத YேராRரா! ெசய-பB+த"ப%
டG. இVத வைகd- 18,000 அ"LேகஷAகQ
இv ேசாதைன* /Qளா*க" ப%டன. அைவ
அைன+,X! Mகv ;ற"பாகv ெசய-ப%B,
iத- இட+ைத Sophos Mobile Security f9+தG.

ேமேல தர"ப%BQளவc0-, n:கQ உ^
,யாக ந!Y! ;ல ஆ4%9 ைவர6 YேராR
ரா!கQ இ-லாம- இI*கலா!. அதனா-, 
இ:/ தர"ப%BQளவcைற n:கQ 3I!-
பாம- இI*கலா!. இI"f\!, ப-ேவ^ 
ேசாதைனகைள, அ0 3ய- z,யாக+ ெதாட'VG 
ேசாதைன ெசlG, இVத i9=க_! 3IG
க_! அ0 3*க"ப%டன எAபதைன நா!
கI+,- ெகாQள ேவ4B!.

P/Q தI! ெசயmகைள" (Google Docs,
Gmail, and Google search ேபாAறைவ)பயA

பB+தாதவ'கQ இI*கேவ i9யாG. P/Q
இ"ேபாG அைன+G ெசய mக_*/மாக, ஒேர
ஒI அ*க=4% கண* RைனS! ஏc^* ெகாQ
RறG. அ4ைமd-, ”P/Q அ*க=4%9ைன
n:கQ அைம+GQள வrகQ பாGகா"பா
னதா?” எனv ேசா,+G" பா'*/!ப9 ேக%B*
ெகா4டG. அதAப9, த:க_ைடய P/Q
கண*/ அைம"fைனv ேசாதைன ெசlG,
P/Q ேக%/! ேகQ3க_*/" ப,- அL+G
pைற= ெசlதவ'க_*/, அவ'கLA P/Q
%ைர� இட!, 2 �.f. PBதலாக இைண*க"
ப%டG. இைத ஒI பEசாகேவ தVதG. f"ரவE 
18 வைர, இVத ேசாதைனைய ேமcெகா4டவ'

க_*ேக இG தர"ப%டG. இதA jல! நா!,
P/Q p^வன+,ட!, ந! ெசாVத தகவ-கQ
எவcைறS! தர"ேபாவ,-ைல. ந!ைம ேவ^
எVத க%டண ேசைவ*/! P/Q ந!ைம இ]"-
ப,-ைல. எ-லாேம, 2 pMட+,mIVG 5
pMட:க_*/Qளாக i9VG3BRறG. தc
ேபாG பEசாக 2 �.f. வழ:க"பBRறதா எA
பG ெதEய3-ைல. இI"f\!, இVத பாG
கா"Y ஏcபாB ேசாத ைனைய ேமcெ காQவG
ந-லGதாA. இதைன எ"ப9 ேமcெ காQவG
எA^ பா'*கலா!.

iதm- உ:கQ P/Q அ*க=4%9- 
Nைழய=!. அB+G, உ:கQ அ*க =4%9-
ஏேத\! fரvைன ஏcப%டா-, அதைன o%B 
எB*/! “Recovery” ெசய-பா%9c/ n:கQ

H/3 பாI கா01 ேசாதைனH/3 பாIகா01 ேசாதைன
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தVGQள தகவ-கQ கா%ட"ப%B ‘அைவ சE
தானா? அ-லG ேவ^ Y,ய தகவ- உ4டா?” 
எA^ ேக%க"பB!. உ:கQ அ*க=4%
o%ெடB*க, n:கQ உ:க_ைடய ெதாைல
ேப; எ4ைண+ தர3-ைல எAறா-, உ:கQ 
ெதாைலேப; எ4 ஒAைற+ தரvெசா-m*
ேக%/!. இVத ெதாைலேப;*/, P/Q
பா6ேவ'% ேபாAற தகவ-கைள அ\"Y!.

ஒAைற pைன3- ைவ+G* ெகாQள
ேவ4B!. P/Q ஏcகனேவ, இI pைல பாG
கா"Y எAற அ9"ப ைடd-, ெதாைல ேப;
எ4ைண* ேக%9I*/!. ஒ�ெவாIiைற
n:கQ P/Q அ*க=4%9c/v ெச-ைகd-, 
அVத ெதாைலேப;*/ ஒI பா6ேவ'% எ4 
அ\"ப"பB!. அதைனv சEயாக உQ �B
ெசlதாேல, உ:களா- உ:கQ அ*க=4%
9ைன" பயAபB+த i9S!. ஆனா-, இ"-
ேபாG அ+தைகய பாGகா"Y அைம+,ட P/Q
தகவ-கைள* ேக%க3-ைல. உ:க_ைடய
அ*க=4%, ேஹ*க'களா- கட+த"ப%9
IVதா-, அதைன o%B தI! iயc;d-, 
பயAபB+த* P9ய ெதாைலேப; எ4ைண* 
ேக%RறG.

அ+GடA, உ:க_ைடய இர4டாவG MA
அ�ச- அ*க=4% ஒA0ைன+ தIமா^! 
P/Q ேக%/!. இG P/Q அ*க=4%டா
கேவா அ-லG ேவ^ ஒI MA அ�ச- ெசயm 
சா'Vத அ*க=4%டாகேவா இI*கலா!. 

அB+தப9யாக, உ:க_ைடய P/Q அ*
க=4% சா'VG n:கQ பயAபB+த* P9ய 
fற 9�%ட- சாதன:கQ /0+G P/Q தக
வ-கைள* ேக%/!. n:கQ அ0யாத சாதன!
ஒAைற* /0"f%டாேலா அ-லG  n:கQ
/0"fB! சாதன!, தcேபாG, n:கQ ெச-
லாத ஓEட+,mIVG இய*க"ப%டாேலா,
P/Q, உ:கQ பாGகா"பான pைலைய, இI-
iைற ேசாதைன ெசlG பா'+G* ெகாQ_!
ப9 அ0=^+G!. அதcகான வrகைளS!
தI!.

எB+G* கா%டாக, n:கQ iதA iதலாக,
வட மாpல! ஒA^*ேகா அ-லG அெமE*கா 
ேபாAற நா%9cேகா ெசA^, அVத இட+,- 
இIVG, �ெமd- அ*க=4%9ைன" பயA-
பB+த+ ெதாட:/!ேபாG, “இG எAன Y,ய
இடமாக உQளG. இதA உE ைமயா ள'தானா
இதைன" பயAபB+GவG?” எA^ ேகQ3கQ
ேக%B, P/Q உ^,"பB+,* ெகாQ_!.

அB+தப9யாக, P/Q உ:கLட!, பாG
கா"பcற ெசயmகைள" பயAபB+Gவ,m
IVG n:கQ 3லR இI*க 3I!YR�'களா?
எA^ ேக%/!. இG, P/Q, இைணய+ ,ைன
i]ைமயான பாGகா"Y ெபcறதாக இI"
பதைன உ^, ெசl,B! ப�d- ேமc
ெகாQ_! iயc;யா/!.

அ4ைமd- Pட, P/Q தA\ைடய
/ேரா! இைணய fர=ச', HTTPS எAற iA-
ெனா%B இ-லாத iகவEகைள* ெகா4ட
இைணய தள:கைள “பாG கா"பcறைவ” என* 
/0+G ைவ*/!. இ"ேபாG Pட, இைணய
பாGகா"Y வைரயைறகைள ேமcெகாQளாத
ெசயmகைள+ தB+G ைவ*/! ெசய-பா%B
3I"ப+,ைன ந!Mட! அL* RறG. P/Q
பாGகா"பcற வriைறகைள* ைகயா_!
ெசயmகQ என* hy*க4ட ெசய mகைள*
/0"fBRறG. அைவ:
1. உ:கQ ஐேபாA அ-லG ஐேப% சாத ன+,-, 

ஐ.ஓ.எ6.6 ஆ"பேர%9: ;6ட! மc^!
அதc/ iVைதய ;6ட+,- இய:/! 
ெமd- அ"LேகஷAகQ.

2. 34ேடா6 8.1 ;6ட+ ,c/ iVைதய
34ேடா6 ஆ"பேர%9: ;6ட! 
ெகா4ட ெமாைப- ேபா�- இய:/!
ெமd- ெசயmகQ.

3. ைம*ேராசா"% அ=%X* மc^! ெமாe--
லா3A த4ட'ேப'% ஆRய அ�ச- ெசய-
mகQ.
P/Q தI! ேசைவ கL-, ேமேல ெசா-ல"

ப%ட ெசயmகைள n:கQ பயAபB+Gவதாக
இIVதா-,n:கQெதாட'VGபயAபB+தலா!. 
ஆனா-, அG n:களாக, i%டாQதனமாக வர
வைழ+G* ெகாQ_! GAபமா/! என P/Q
ெசா-RறG.

இ^,யாக, உ:கQ P/Q அ*க=4%
BடA இைண*க"ப%ட ெசயmகQ, இைணய
தள:கQ மc^! சாதன:கQ ஆRயவcைற,
o4B! ஒIiைற �3 ரமாகv ேசாதைன
ெசlG பா'*கv ெசா- RறG. அைவ எAன
ெவன உ:களா- அ0ய i9 யா3%டாேலா 
அ-லG தcே பாG n:கQ அவcைற" பயAப
B+தாம- இIVதாேலா, அவcைற P/Q அ*-
க=4%9A இைண"fmIVG n*கv ெசா-m
P/Q ேக%B* ெகாQ RறG. பல இட:கL-,
நா! �ெமd- அ�ச- iக வEdைனேய ந!
$ச' ெபயராக" பயAபB+Gேவா!. அVத 
ெசயmகQ, சEயானைவ அ-ல எA^ P/Q 
ப%9யm- இIVதா-, ெதாட'VG P/Q
அ*க=4% சா'Vத எத ைனS! அத\டA 
ெதாட'Y பB+த* PடாG என P/Q அ0 =^+
GRறG.

இVத ேசாதைன ேமேல ெசா-ல"ப%ட
GடA i9வைடRறG. n:கQ f"ரவE 18*/
iAன', இதைன ேமcெகா49IVதா-, உ:
க_*/ இலவசமாக, உ:கQ %ைர� அ*க
=4%9- 2 �.f. இட! Rைட+,I*/!.

அதனா- எAன? பாGகா"Y ேசாதைனைய
இ"ேபாG! ேமcெ கா4B, ந! பயA
பா%ைட" பாGகா+G* ெகாQவG ந-ல G
தாேன!
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அகரா%&' இ'லாத ெசா'
ேவ'% டா/ெம4% தயா E*ைகd- ;ல

ெசாcகLA hழாக ;க"Y வ4ண+,-,
ெநLவான ேகாB ஒA^ கா%ட"பB!. 
அVத ெசா-m- எ]+G" fைழ என"பB!
6ெப-m: தவ^ இI*/! ேபாG இVத 
ேகாB அைம*க"பB!. ஆனா-, ;ல ெசாcகQ
n:கQ அைம+ததாக இI*/!. அைவ ஆ:
Rல அகரா,d- இI*காG. அதனா- தாA 
எ]+G" fைழ என ேவ'% கா%BRறG.

இVத ெசா-mA எ]+G" fைழைய ேவ'%
க4B ெகாQளாம- இI*க ேவ4BெமAறா-,
அVத ெசா-mA oG ைர% RL* ெசlG
Rைட*/! ப%9யm- "Ignore All" எAப,-
RL* ெசl,ட ேவ4B!. அதA fAன', அVத
டா/ெம4%9-, அVத ெசா- n:கQ ைட"
ெசlதப9ேய ஏc^* ெகாQள"பB!.

இVத ெசா-ைல Custom Dictionary- ேச'+G
3%டா-, எVத டா/ெம4%9- அVத ெசா-
வVதாX!, அG fைழ என* கா%ட"பட
மா%டாG. ஆனா-, அேத டா/ெம4% மcற
க!"$%ட'கL- பயAபB+த" பBைகd-,
அVத ெசா- fைழ உQள தாக* கா%ட"பB!.
இG டா/ெம4%ைட" பா'*/! மcறவ'கQ
எAன pைன"பா'கேளா எAற எ4ண+ ,ைன
உ:கLட! ஏcபB+G!. எனேவ, எVத க!"-
$%டE- டா/ெம4% ,ற*க"ப%டாX!, 
fைழயcற ெசா-லாக உ:கLA ெசா- கா%
ட"பட வr ஒA^ க4ட0ய"பட ேவ4B!.
இதc/ இI வrகQ உQளன.
1. n:கQ இ�வைகd- /0"fட 3I!Y!

ெசா- அ-லG ெசாcகைள+ ேத'Vெத

B*க=!.
2. E"ப�-, Review ேட"fைன" ெபc^*

கா%ட=!.
3. இ:/ Language dialog box ேத'VெதB*

க=!. ேவ'% 2007-, Proofing /I"f-,
Set Language tmைன+ ேத'VெதB*க=!.
ேவ'% 2010 பயAபB+Gபவராக இIVதா-,
Language /�"f-, Language t- ேத'Vெத
B*க=!. இ,- Set Proofing Language எA
ப,- RL* ெசl ,ட=!.

4. இ:/ Do Not Check Spelling or Grammar எA
ப,- 9* அைடயாள! ஏcப B+த"ப%9
I*க ேவ4B!.

5. ெதாட'VG ஓேக RL* ெசl ,ட=!.
இர4டாவG வr dைன இ:/ பா'*கலா!. 

iதm- Word Options டயலா* பா*eைன+
,ற*க=!. ேவ'% 2007-, ஆ 6 ப%டA
RL* ெசlG, hழாக உQள Word Options எA
ப,- RL* ெசl ,ட=!. இ:/ இடGYறமாக
உQள Proofing எAப,- RL* ெசl ,ட=!.

ேவ'% 2010-, E"ப�- ைப- ேட" ேத'V-
ெதB+G, ஆ"ஷA6 எAப,- RL* ெசl
,ட=!. இ:/ 6/ேரா- ெசlG ெசA^,
Exceptions எA\! fE3c/v ெச-ல=!.
இ:/ Hide Spelling Errors in this Document Only 
எAற ெச* பா*6 9* ெசlய"ப%B ேத'Vெத-
B*க"ப%B இI*க ேவ4B!. fAன' ஓேக
RL* ெசlG ெவLேயற=!.

இVத வr எ"ப9 ெசய-பBRறG? எAற
ேகQ3 எழலா!. இதAப9 அைம*க"பB!
ெச%9:6 மாcற:கQ, டா/ெம4% உடA 

ெதாட'VG ெச-X!. இதனா-, /0"-
f%ட ெசா- fைழ யானG எA\!
/ைற கா%ட"பட மா%டாG. 

இAெனாI வrயாக, உ:கQ custom
dictionary file ஐ மcறவ'க_*/!
அ\"f, அவ'கQ க!"$%டE-
ேவ'% ைடர*டEd- ப,= ெசlG
பயAபB+தv ெசா-லலா!. அ"ே பாG,
இVத ெசாcகQ fைழயcற தாகேவ கா%
ட"பB!. அXவலக! ஒA0- /]
வாக" ப�யாc^பவ'க_*/ இG
Mக=! உத3யாக இI*/!.
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ஒேர ேட0டா – பல ெச'க2
எ*ெஸ- ஒ'* Y*R- ேட%டா அைம*
ைகd-, ஒேர ேட%டா3ைன பல ெச-கL- 
அைம*க ேவ49ய,I*/!. இதc/ ேட%
டா3ைன* கா"f ெசlG, ெச-கL- ெசA^ 
ேப6% ெசl,B! பல iைன ேவைலd-
இற:க ேவ4டா!. எVத ெச-கL- கா"f
ெசl,ட ேவ4Bேமா, அவcைற+ ேத'Vெத-
B:கQ. இைவ வEைசயாக இ-ைல எAறா-,
க4%ேரா- hைய அ]+,* ெகா4B ேத'Vெத
B:கQ. fAன' ேட%டா3ைன ஒI ெச-m-
ைட" ெசl,B:கQ. fA க4%ேரா- hைய
அ]+,* ெகா4B எAட' த%B:கQ. n:கQ
ேத'VெதB+த ெச-கL- எ-லா! ேட%டா
கா"f ெசlயப"ப%9I*/!.

ெச'3452 67859 எ;க2
எ*ெஸ- ெதா/"f- ெச- ஒA0-  எ4
கைள அைம* R�'கQ. அ"ேபாG இட!
இ-ைல எAறா- ெச- தானாக 3EVG ெகாQ-
RறG. அ-லG நம*/" f9*காத ##### எAற
அைடயாள! Rைட*RறG. காரண! எAன
ெவAறா- n:கQ தI! எ4 அVத ெச-m-
அட:க3-ைல எA^ ெபாIQ. இG ேபால
ெச- 3EவைடவG உ:க_*/" f9*க
3-ைல எAறா- உ:க_*/ இAெனாI வr 
உQளG.

எ4கைள ;0யதா*R3%டா- ெச-X*/Q
அட:R3B! அ-லவா? இVத ேவைலைய
யா' பா'"பா'கQ? எ4கைள அ9+G" fA
ெசல*% ெசlG fA அதA அளைவv �I*/!
ேவைல ேநர! எB*/! ெசய- அ-லவா?
ேதைவேய இ-ைல. க!"$%டேர அதைன"
பா'+G* ெகாQ_!. ெச-mA அகல அளைவ*
P%டாம- ெச-X*/Q எ4கLA அளைவv
�I*R அைம+G* ெகாQ_!. எ"ப9 எ]+-
G*கLA அளைவv �I*கலா! எA^ ேயா;*க
ேவ4டா!. அதcகான “shrink to fit” எAற க%
டைள* க%ட+,ைன* RL* ெசl,%டா-
ேபாG!. இதc/ iதm- எVத ெச-கL-
மc^! பB*க வEைசகL- இVத ெசய-பாB
ேதைவேயா அவcைற iதm- ெசல*% ெசl ,

ட=!. அதAfA பா'ம% ெச-6 (Format Cells) 
34ேடா3ைன+ ,ற*க ேவ4B!. இதc/
ெச-கைள+ ேத'VெதB+த fAன' ைர% RL* 
ெசlG வI! ெம\3- Format Cells எAற
fEைவ+ ேத'VெதB*க ேவ4B!. அ-லG 
க4%ேரா- + 1 அ]+த=!. இ,- Rைட*/!
ேட"கL- Alignment ேடfைன* RL* ெசlG
அதcகான 34ேடா3ைன" ெபற=!. Text
Control section எAற fE3- Shrink to fit எA
பைத* RL* ெசl,ட=!. fA ஓேக ெகாB+G
ெவLேயற=!. இ� ேத'VெதB+த ெச-கL- 
எ4கைள அைம*/! ேபாG அைவ ெச-
X*/Q அட:கா தவனவாக இIVதா- தானாக
தA அளைவv �I*R* ெகாQ_!.

<=>? @A< மைற4க
எ!.எ6. ஆ 6 ெதா/"f- எVத Yேரா R
ராM-, ஏேத\! t- சா'Vத ஐகாA அIேக 
க'சைர* ெகா4B ெசAறா-, ;0ய ம�சQ 
pற* க%ட+,-, அVத ஐகாA எதcகாக, எAன 
ெசய-பா%9ைன+ தI! எAற உத3* /0"Y 
Rைட*/!. இG நம*/" பல வrகL- உத
3Bவதாl இI*/!. நா! நA/ ெதEVG
பயAபB+G! ஐகாA oதாகv ெச-ைக dX!
இேத /0"Y Rைட*ைகd-, நம*/ 3I"ப-
M-லாததாக இI*/!. இVத 6RzA 9"ைஸ
ேதாAறாம- மைற+,ட, எ*ெஸ- YேராR
ராM- எAன ெசl,ட ேவ4B! என இ:/
பா'*கலா!.
1. எ*ெஸ- ஆ"ஷA6 டயலா* பா*ைஸ+

,ற*க=!. எ*ெஸ- 2007-, ஆ 6 ப%டA 
அ]+,, fAன' Rைட"பவc0-, எ*ெஸ-
ஆ"ஷA6 எAப,- RL* ெசl ,ட=!.
எ*ெஸ- 2010 ெதா/"f-, E"ப�- ைப-
ேட" ேத'VெதB+G அ,- Options எAப-
தைன* RL* ெசl ,Bக.

2. டயலா* பா*e-, இடG ப*க!,  Popular
(Excel 2007) அ-லG General (Excel 2010) 
ேத'VெதB*க"ப%9I"பைத உ^, ெசl,
Bக.

3. இ:/ Rைட*/! ScreenTip Style hy3E
ப%9யைல+ ,றV,Bக. இ:/ Don't Show
ScreenTips எAபதைன+ ேத'VெதB+G, ஓேக
ெகாB+G ெவLேயற=!. இ� 6RzA
9"6 ேதாAறாG.
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அெல*ஸா4ட' Rரஹா! ெப-, 19 ஆ!
�cறா49-, ெதாைலேப;ைய உIவா*

Rய ேபாG, தA க4Bf9"Y, உலக ம*கLA
வாy*ைகd- ெபEயெதாI Yர%;ைய ஏcப
B+த" ேபாRறG என* ெகா�ச! Pட எ4
�dI*க மா%டா'. ஏA, இAைறய ம*க_!,
iதA iதm-, ெமாைப- ேபாAகQ Yழ*
க+,- வVத ேபாG, இVத மாcற:கைள எ4
�dI*க மா%டா'கQ. இA^ உலக அள3-,
அைன+G நாBகLX!, ெமாைப- ேபாAகQ
ம*கLA வாy*ைகd- மாcற:கைள ஏcப
B+, வIRAறன. 2015 ஆ! ஆ49-, 9.5
ேகா9 6மா'% ேபாAகQ இV,யா3- 3c
பைன*/* ெகா4B வர"ப%டன. 2013 ஆ!
ஆ49- இG 4.1 ேகா9யாக இIVதG. iத-
iைறயாக, 6மா'% ேபாAகLA 3cபைன எ4
�*ைக, சாதாரண ேபாAகLA 3cபைனைய*
கா%9X! அ,கமாக இI*க" ேபாRறG. அ4
ைமd-, ;6ேகா p^வன! ெவLd%ட “VNI
Mobile Forecast 2015 - 2020” அ0*ைகd-, 2015
ஆ! ஆ49-, இV,யா3- 6மா'% ேபாA
பயAபB+Gபவ'கLA எ4�*ைக 23.9 ேகா9
என அ03+GQளG. இVத வைகd-, iத-
iைறயாக அெமE*க 6மா'% ேபாA பயனா
ள'கLA எ4�*ைகைய இV,யா fA\*/+
தQLSQளG. இதc/* காரண!, ப%ெஜ%
3ைலd-, அைன+G ம*க_! வா:R" பயA
பB+G! வைகd- ெவLயாR* ெகா49I"
பேத காரண!. /0"பாக, சா!ச: p^வன!
இVத வைகd- ெபI! ப:Rைன* ெகா4BQ
ளG. இதனா-, வI! 2020 ஆ! ஆ49-, 85%
ெமாைப- ேட%டா பEமாcற!, இV,யா3-
இய:/! 70.2 ேகா9 6மா'% ேபாA வrயாக
ேமcெகாQள"பB! என அ03*க"ப%BQ
ளG. எ"ப9, இV,யv சVைதd-, 6மா'%

ேபாAகLA ெபI! வர=, ெமாைப- ேட%டா
பEமாcற+,ைன மாcற+,c/ உQளா*RயG
என" பா'*கலா!.

இV,யா3- இைணய+ைத" பயAபB+G!
பயனாள'கL- 60% ேப', த:கQ ெமாைப- 
ேபாAகQ வr இைணய+ைத அs/RAறன'.
இதனா-, ;6ேகா அ0*ைகdAப9, 2015
ஆ! ஆ49-, இV ,ய ெமாைப- ேட%டா 
பEமாcற!, மாத! ஒA ̂ */ 148.9  %டா
ைப%6 (Petabytes) ஆக இIVதG. வI! 2020
ஆ! ஆ49-, இG 1.7 எ*ஸா ைப% ஆக
இI*/! எA^ க�*க"ப%BQளG. இG 3.7
ேகா9 939d- ப,ய"பB! ேட%டா3c/v 
சம!. அ-லG, ஒ�ெவாI ெநா9 dX! 41
ேகா9 ெட*6% ெமேச© அ\" Yவதc/v
சம!. ேமX!, 3� மc^! 4� ெந%ெவா'*
அைம"YகQ அ,க அள3- ேட%டா பE மாc
ற+,c/ வr தIRAறன. சாதாரண ேபாA
ஒA0A jல! அ\"ப"பB! ேட%டாைவ* 
கா%9X! 9 மட:/ ேட%டா, ஒI 6மா'%
ேபாA jல! அ\"ப"பBRறG.

இV,யா3-, 2015 ஆ! ஆ49-,
ெமாைப- இைண"YகL-, 23.9% இைண"
YகQ, 6மா'% ேபாAகL- இIVதன. ெமா+த 
ெமாைப- ேட%டா பE மாcற+,- இைவ
69.1% ப:Rைன* ைகயா4டன. இதc/*
காரண!, ெசAற ஆ49-, ,ª ெரன, ம*
க_*/* க%Bப9யா/! 3ைலdX!,
ப%ெஜ% 3ைல dX!, அ,க எ4�*
ைகd- 6மா'% ேபாAகQ ெவLயானGதாA.
ேமX!, ந! ம*கQ /0" f%ட p^ வன+,A
oG ந!f*ைக ெகா49ராம-, 3ைலகைள
ஒ"f%B" பா'+G, /ைறVத 3ைலd- 3c
பைன ெசlய"ப%ட ேபாAகைள வா:R" 
பயAபB+த iA வVதG! ஆ/!.

,மா=' ேபா8
பய8பா'(6 ப8\க வள=] 
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இ4ெட*6 p^வன!, அ4ைமd- தA
\ைடய Aqua Craze 6மா'% ேபாைன 3c
பைன*/ அ0iக"பB+,யG. இG ஒI
ப%ெஜ% 3ைலdலான 4� 6மா'% ேபாA.
5 அ:/ல அள3-, 1280 x 720 f*ெஸ-
அட'+,SடA ைஹ ெடப�ஷA 96fேள
,ைர, 1 Rகா ெஹ'%6 ேவக+,- இய:/!
/வா% ேகா' MediaTek MT6735P 64 "ராசச'
மc^! லாm பா" 5.1 ஆ4%ராl% இய*க!
என இVத ேபாA Rைட*RறG. இதA அ,க
ப%ச 3ைல �. 6,190.

இதA DDR3 ரா! ெமமE 1 �.f. 6ேடாேர©
ெமமE 8 �.f. இதைன 32 �.f. வைர அ,
க"பB+G! வச, என+ தர"ப%BQளG. Opera
Mini, Clean Master, Newshunt, Myntra, Chaatz
ேபாAற பல அ"LேகஷAகQ ப,ய"ப%ேட
Rைட*RAறன.

இர4B ;!கைள இ,- இய*கலா!. fA

Yறமாக எ-.இ.9. "ளா« இைணVத 8 எ!.f.
,றA ெகா4ட ேகமரா=!, iAYறமாக 2 எ!.f.
,றA ெகா4ட ேகமரா=! இைண*க"ப%BQ
ளG. எ".எ!. ேர9ேயா, 3.5 Mo ஆ9ேயா ஜா*
ஆRயைவ தர"ப%BQளன. இதA பEமாண!
143.5×71.4×8.95 Mo. ெந%ெவா'* இைண"fc/
4�. 3�, ைவ f, Y_t+ 4.1., �.f.எ6. ஆRய
ெதாr- N%ப:கQ இய:/RAறன.

இதA ேப%டE 2500 mAh ,றA ெகா4ட
தாக உQளG. jA^ வைக யான வ4ண* கல
ைவகL- இVத ேபாA Rைட*RறG.

ப'ெஜ' Tைல56
அ/வா Nேர,
,மா=' ேபா8

;6ேகா அ0*ைகd- தர"ப%BQள ;ல
க�"YகQ, ெமாைப- ேபாA பயAபாB /0+த
பல ஆ'வj%B! தகவ-கைள+ ெதE3*RA
றன. அவcைற இ:/ காணலா!. 2020 ஆ!
ஆ49-, ஒ�ெவாI ெமாைப- ேபாA பயனா
ளI!, மாத! ஒA^*/ 1,704 ெமகா ைப%6
ேட%டா3ைன" பEமா0* ெகாQவா'கQ. இG
ெசAற 2015-, 185 ெமகா ைப% ஆக இIVதG
எAபைத ஒ"fBைகd-, எ�வள= ேவகமாக
ெமாைப- ேபாA jல! ேட%டா பEமாcற!
உயI! எAபG ெதLவாRறG.

6மா'%ேபாAகL- ம%B! ேமcெகாQ
ள"பB! ேட%டா பEமாcற+ தகவ- இA\!
3ய"fைன அL*RறG. 2015 ஆ! ஆ49-,
சராசEயாக ஒI 6மா'% ேபாA வrயாக, 430
ெமகா ைப% ேட%டா ெசAற ஆ49- ைகயா
ள"ப%டG. இG 2014-, 299 ெமகா ைப%
டாக இIVதG. இGேவ, 2020-, 2,082 ெமகா
ைப% (2 �.f.) ஆக உயI!. வI! 2017 ஆ! 
ஆ49-, ெமாைப- ேபாAகQ வr பEமாற"
பB! 39ேயா ேட%டா, ெமா+த ெமாைப-
ேட%டா3- பா,யள= இI*/!. இG,
2020ஆ! ஆ49-, 72% ஆக உயI!.

2020ஆ! ஆ49-, இV,யா3- 6மா'%
ேபாAகLA எ4�*ைக 70.2 ேகா9ைய+
ெதாB!. அ�VG ெகா4B இய*க"பB!

சாதன:கLA எ4�*ைக, அ"ேபாG 41 ல%
சமாக உய'V,I*/!.

ெமாைப- ெந%ெவா'* இைண"fA
ேவக+ைத" ெபா^+தவைர, இV,யா, மcற 
நாBகைள* கா% 9X! Mக=! fA த: Rேய
இI"பதைன" பலI! �%9* கா%9 வI RA
றன'. உலக அள3-, 2015 ஆ! ஆ49-,
ெமாைப- ெந%ெவா'* இைண"fA ேவக!, 
3நா9*/ 2.0 ெமகா f%6 ஆக இIVதG. 
2020 ஆ! ஆ49-, இG, 6.5 ெமகா f%6
ஆக இI*/!. இV,யா3-, 2015- இைண"Y
ேவக!, 1,016 Rேலா f%6 ஆக இIVதG. 
இG, 2020 ஆ! ஆ49-, 3.1 ப:/ உய'VG, 
3,122 Rேலா f%6 ஆக இI*/! எA^ எ,'
பா'*க"பBRறG. இVத pைல Mக=! கவ
ைல*/Eயதா/!. எனேவ, தகவ- ெதாr-
N%ப fE3- இய:/! p^வன:கQ, த:கQ
ெந%ெவா'*R- ேபாG மான PBத- க%ட
ைம"fைன ஏcபB+த ேவ4B!. ேதைவயcற
jலதனv ெசல3ைனS! /ைற*க ேவ4B!.

இV,ய பயனாள'கQ, 3ைல அ9"ப ைடd
ேலேய த:கQ சாத ன:கைள வா:/! எ4ண!
ெகா49I"பதா-, 6மா'% ேபாA தயாE"பா
ள'கQ, �.10,000*/! /ைற வான 3ைலd-, 
அ,க 4� 6மா'% ேபாAகைள 3cப ைன*/*
ெகா4B வர ேவ4B!.
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வXவான, எதைனS! தா:/! ேம- அைம"
YடA P9ய ெமாைப- ேபாAகைள+ தயா-

E+G வழ:/வ,- Yகy ெபcற Cat phones
எA\! அெமE*க p^வன!, உலRேலேய
iதA iதலாக+, ெத'ம- ேகமரா இைண*
க"ப%ட 6மா'% ெமாைப- ேபாA ஒAைற
வ9வைம+G, Cat S60 எAற ெபயE- ெவL
d%BQளG. அG ம%BMA0, த4¬' Yகாத
வைகd- அ,க பாGகா"YடA அைம*க"
ப%ட ெமாைப- ேபா\! இGதாA எA^
அVத p^வன! அ03+GQளG.

ஐVG o%ட' ஆழ nE- ஒI ம� ேநர! வைர
இதைன jyக ைவ+G" பயAபB+தலா!.
எனேவ, இVத 6மா'% ேபாைன, nI*/Q பட!
எB*/! ேகமராவாக=! பயAபB+தலா!.
அ+GடA 1.8 o%ட' உயர+,- இIVG காA
Rz% G4BகQ இதA oG ேமா,னாX! எVத
ேசதi! ஏcபடாG. அ+GடA ;S! இத\Q
ேபாகாத வைகd- பாGகா"பாக வ9வைம"Y
ெகா4BQளG. ந-ல aEய ெவLvச+,- Pட
இதA ,ைர* கா%;ைய+ ெதLவாக" பா'*
கலா!. ஈர 3ர-களாX!, ைகSைற அ�Vத
pைலdX! இதA ,ைரைய+ ெதா%B எLதாக
இய*கலா!. இதA ,ைர*/ கா'�: ெகாE-லா
Rளா6 4 பாGகா"Y வழ:க"ப%டG.

இதA ெத'ம- ேகமரா இIQ ayVத pைல
dX! பட:கைள எB*/! ெதாr- N%ப!
ெகா4டG. ெவLvச! இI*/!ேபாG!,
ெத'ம- ேகமரா3- பட:கைள எB*கலா!.
வழ*கமான ேகமரா=! இ,- உ4B. ெத'ம-
ேகமரா3- FLIR என"பB! Forward Looking
Infrared ெதாr- N%ப! பயAபB+த"பBRறG.
இVத ெதாr- N%ப! jல!, 50 அ9 iத- 100
அ9 வைர ெதாைல3- இI*/! ஜAன-கQ
மc^! கத=கQ வrயாக* /ைறS! ெவ"ப
pைலைய அள*கலா!. �c^" Yற+,- உQள
ஈர"பதi! க�*கலா!. அIR- உQள MA
சாதன:கL- ஏcபB! ெவ"ப+,ைனS! அ0

யலா!. இI%9X! எ,E- உQள உIவ:கைள
அ0யலா!. இவc0A jல!, அைன+G! உண
ர"ப%B, எ,E- உQள உIவ:கQ, ெத'ம-
இேமஜாக" ப,ய"பBRAறன.

இVத ெதாr-N%ப+,- அைமVத ேகம
ரா*கQ, க%டட! க%B! வ-Xந'க_*/
அ,க! பயAபBRAறன. ைமதான:கL-
நட*/! 3ைளயா%B" ேபா%9கைள" பட!
எB"பவ'க _*/! இG பயAபB!. 3ப+-
GகQ ஏcப%B, �, ெநI"Y, Yைக பர=!
இட:கL- இதைன" பயAப B+, பட! 
எB*கலா!. iத- iைறயாக, 6மா'% ேபாA
ஒA0- இVத ெதாr- N%ப! ெகா4ட 
ேகமரா இைண*க"ப%BQளG.

இVத 6மா'% ேபா�A ;ற"Y அ!ச:கQ:
,ைர, 1280 x 720 f*ெஸ- அட'+,SடA

P9யதாக 4.7 அ:/ல! அள3- உQளG.
இG ஒI ைஹ ெடப�ஷA 96fேள ,ைர
யா/!. இதA ம-%9 டv வச,dைன+ G-
mயமாக" பயAபB+த i9S!. ஆ*டா ேகா'
6நா" %ேரகA 617 "ராசச' தர"ப%BQளG.
ரா! ெமமE 3 �.f. 6ேடாேர© ெமமE 32
�.f. இதA ஆ"பேர%9: ;6ட!, மா'
ஷலாl எA^ அைழ*க"பB! ஆ4%ராl%
6.0. nE- jyR இIVதவா^! பட! எB*க*
P9ய, எ-.இ.9. tய- "ளா« ெகா4ட 13
ெமகா f*ெஸ- ேகமரா, iAYறமாக 5 எ!.f.
,றA ெகா4ட ெச-f ேகமரா, MSX ெதாr-
N%ப+GடA P9ய FLIR ெத'ம- ேகமரா, 1.8
o%ட' உயர+,mIVG hேழ 3]VதாX!
அ,'v;d- பா,"பைடயாத ெதாr- N%ப
வ9வைம"Y, ெந%ெவா'* இைண"fc/ 4�,
ைவ f, Y_t+ மc^! �.f.எ6. ெதாr-
N%ப! ஆRயைவ இ,- தர"ப%BQளன.
இதA ேப%டE 3800 mAh ,ற\டA தர"ப%
BQளG. 3ைர3- அெமE*கா3X! fAன'
மcற நாBகLX! இG 3cபைன*/ அ0iக
மா/!.

உலN8 \த6 ெத=ம6 ேகமரா ெமாைப6 ேபா8
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“\W>பேமா இ&ைலேயா” எH+ தைல>S& bc
அL`_d தZ8@QG, இ+Lf& நா, .49 ெசgL
டாம&, @Cேடாh 10 ந, க,> iQடY& இறXகா8 
எH+ ஆ+தலாக;, எ6L உ:j`க:. இWZ
தாa,, @Cேடாh 10 நம9T ந&ல8. அதைன கQ-
டாயமாக ஏ)+9 ெகா:[, lmnைல SHனா4&
ஏ)பG,. அ>ேபா8 கQடண, ெசa7த ேவC ̂ ய
LW9T, எH+, oQ^9 காQ^p:ள8, ெத4வா
க;,, பய]:ள அc;ைரயாக;, உ:ள8. வq
காQ^ய கQGைர இ8.

ேபரா. எ]. {வசT�க]. ெச_கUப7<.

\Cேடாh 10 இய9க, இWZதா& தாH, இ(
வWXகால7L& ைம9ேராசா>Q தW, வசLகைள>
பயHபG7த r^p,. எனேவ, கால7LH ஆ)+>
ேபா9.& ெச&வ8தாH சY. sLய க,>iQடராவ8
வாX. @Cேடாh 10 பயHபG78வேத ந&ல8.

எ$. ��வாச$, ேஹா�L.

ஏேதா ஒW நா4& எH tெமf& தள7 Lைன, 
எH S:ைளக: ஏ)பG7L9 ெகாG7தா`க:.
ஆCG9 கண9.& இதைனேய பயHபG7L வW
.ேறH. உXக: கQGைரைய> ப^7த SHனேர,
அதH SHனuைய, மனL)T> S^7த, கC
v9T உ+7தாத வCண7L& அைம7ேதH. எH
ேபர9 TழZைதக: உ:ள பட7Lைனp, பயHப
G7த அைம78 @QேடH. இ8 ேபால dHன dHன 
@ஷயXக: பலவ)ைற உXக4டxWZ8 க)+9
ெகாCG:ேளH. x9க நHc.

எ$.ேக. ேசஷாQ- நாத$, த�சா�L.

ஆCQராgQ ேபாH Tc7த கQGைரf& எ9
க_ச9க தகவ&கைள7 தZLW9.y`க:. ஒV
ெவாH+, sLய8 மQGxHc, அLக பயH தW
வதாக;, உ:ளன. zCG, zCG, ப^78
ப7Lர>பG7L உ:ேளH. எ6LயவW9T
பாராQG, நHcp,. (Tc>sக[9ேக)ற படXக:
தZLWZதா& இH], dற>பாக இW9T,)

ஆL. ைவQNயநாத சLமா, ெச$ைன.

வாQh அ> ம)+, tெமf& எ&லா,, இH+ 
ந, வாm9ைகேயாG இைணZ8@Qட அXகXக
ளாT,. இைவ இ&லாம& வா6, ம9க:, தXக:
வாm@& r9.ய பயHகைள அ]ப@9காம&
இW9.றா`க: எHபேத உCைம. எனேவ, }+
ேகா^ பயனாள`கைள எQ^ய8, ஓ` இய)ைகயான
வள`_d ஆT,.

மா. YMதர ஈ8வர$, NZ(�L.

இ8வைர bT: தW, எ_சY9ைக எதைனp,
நாH ெபற@&ைல. இW>S],, bT: உத @G.
ற8 எHப8 நம9T பயம)ற ஓ` உ)சா க7Lைன7
தW.ற8. இ8 ேபாHற பா8கா>Sைன அைன78
Sர;ச`க[, தZதா& xக;, நHறாக இW9T,.

எ$. இ(N காZ�$, ேவ�L.

ேக:@ பL& பTLf& தர>பG, ேக:@க4&
ெபW,பாa, @Cேடாh 109T மாற ேவC^ய8
Tc78 அ�o, மனnைலf& உ:ளவ`க4H ேக:
@களாகேவ உ:ளன. @Cேடாh dhட, பயH
பாQ^&இ8ஒWவள`_dேய.ைம9ேராசா>Qஇதைன
இலவசமாக9 ெகாG>பதா& தாH, எ&லாW, அ�o
.Hறன`. இதைன> ேபா9T, வைகf&, இH],
dல கQGைரகைள அ49க;,.

ேபரா. எ$. \மலா ரா�, ேகாைவ.

ைஹப`ேனQ ம)+, h�> nைலக: Tc7த
ேவ+பாG ம)+, @ள9க, எ4ைமயாக> sYZ8 
ெகா:[, வைகfலான பLலாக உ:ள8. இ>ேபா8
நாH ைஹப`ேனQ தாH அLக, பயHப G78.ேறH.

எ8. உமா மேஹ8வ-, தா]பர].

NWQG நக& (ைபரd சா>Qேவ`) பயHப G7 8
ேவாW9T ந&ல ச;9க^ ெகாG7 LW9.y`க:.
அG7தவYH உைழ>ைப7 LW Gபவ`க: என
அ67த7 LW7தமாக9 bcp:j`க:. ந, வாச க`-
கைள ந&ல வq9T7 LW>s, உXக4H “ஆd-
Yய` ேபா9T” என9T xக;, S^78:ள8.

ேத. காMNமN, ெச�{.
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ேக:@: நாH எH க,>iQடY& பய`பா9h பயH
பG78.ேறH. இZத Sர;ச` L�ெரன rHs
ேபா& இயXக@&ைல. ஏேத], ைவரh அ&ல8
மா&ேவ` ைக>ப)c இW9Tேமா எHற சZேதக,
எ6.ற8. இதைன எ>ப^ உ+L ெசgவ8?
ஆனா&, ம)ற sேரா.ரா,க4H ெசய&பாQ^&
எZத மா)றr, ெதY ய@&ைல. இZத சZேதக7
Lைன எ>ப^ ேபா9கலா,?

எ$. மாலN கTண$, {வக_ைக.
ப,-: hேழ தர"ப%BQள ெசய-பாBகைள

n:கQ உண'Vதா-, உ:கQ க!"$%ட' ைக"
பcற"ப%B 3%டG எAபG உ^,யாRறG.
1. n:கQ பயAபB+G! fர=ச', n:கQ

3I!பாமேலேய, n:கQ அைம*காத iக
வE உQள தள! ஒA^*/v ெச- RறG.

2. மாறா pைலd- n:கQ அைம+த ேதட- 
சாதன! மாcற"ப% BQளG. Y,ய ச'v இ�
;�-, n:கQ எதைன+ ேத9னாX!, அG 
Y,யதாக, உIவா*க"ப%ட இ�;A உQள
இைணய தள+,c/v ெச-RறG.

3. ஆ4%9 ைவர6, ஆ49 6ைபேவ' அ--
லG ஆ4%9 மா-ேவ' தள:க_*/ n:கQ
ெச-ைகd-, n:கQ தB*க"பBR�'கQ.

4. ெவ" fர=சைர" பயAபB+Gைகd-,
ப-ேவ^ பா" அ" 34ேடா*கQ Rைட*
RAறன. அவcைற உ:களா-, jட இய ல
3-ைல.

5. Y,யதாக, n:கQ அைம*காத ேபவE% தள
iகவEகQ அ-லG Y*மா'* அைம*க"பB
RAறன.

6. ெவ" fர=ச' Mக=! ெமGவாக இய: /R
றG.
இ,mIVG த"f*க ;ல வrகைள* ைகயா

ளலா!. ஆனா-, இVத வrகQ �^ சதuத! 
உ:கைள" பாGகா*/! என உ^, அL*க 
i9யாG.
1. 34ேடா6 ;6ட+,cெகன அL*க"பB! 

ேப%v ைப-கைள அ�வ"ே பாG அ"ேட% 
ெசl,B:கQ.

2. Y,ய சா"%ேவ' ஒAைற இA6டா- ெசl-
,Bைகd-, ேவ^ ஏேத\! ேதைவ"படாத
சா"%ேவ' இA6டா- ெசlய"ப BRறதா
என 3r"பாl இI*க=!.

3. ெதEயாத சா"%ேவ' ெதா/"fைன, 
ேதைவ"படாத சா"%ேவ' ெதா/" fைன,
நாA/ ேப' ந-லG எA^ ெசா-Rறா'கQ
எAபதcகாக, உ:கQ க!" $%டE- 
இA6டா- ெசl,ட ேவ4டா!. 

4. எVத "ள* இA YேராRராMைனS!, உ:
க_*/ அG ேதைவ எனv சEயாக உ^,
ெசlய"பB! iA இA6டா- ெசl,ட 
ேவ4டா!.

5. ஆ4%9 6ைபேவ' YேராRராMைன
இA6டா- ெசlG, அ�வ"ேபாG அதைன 
அ"ேட% ெசl,ட=!.

6. அேத ேபால, ஆ4%9 ைவர6 Yேரா Rரா!
கைளS! அ"ேட% ெசl,ட=!.

7. ெவ" fர=ச' ெச%9:6 அைம" Yகைள
எ"ேபாG! உய'pைல பாGகா"Y pைலd
ேலேய அைம+G ைவ*க=!.

ேகI\ – பNU–டாKடL ெப. சMNர ேபா8 –
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8. ேதைவயcற அ-லG இன! அ0 யாத

இைணய தள:கைள அs/வைத+ த3'*
க=!.

9. ேமேல தர"ப%ட பாGகா"Y நடவ9*ைக
கைள எB+த fAனI!, உ:கQ க!"$%ட'
பா,*க"படலா!; உ:கQ fர=ச' ைக"
பcற"படலா!. எனேவ, ந! இைணய"
பயAபா%9ைன 3r"ேபாB ேமcெகாQள
ேவ4B!.

ேக:@: நாH @Cேடாh 7 எH]ைடய
ெடh9டா> க,>iQடY& பயHபG7L வW
.ேறH. இதH டாh9 பாY& “Get Windows 10”
எHற ஐகாH உ:ள8. இZத க,>iQடY& நாH
இைணய, பயHபG78வேத இ&ைல. என9T
@Cேடாh 7 ேபா8,. @Cேடாh 10 Tc7த எZத
ெசgLp, என9T ேவCடா,. இத)T நாH எHன
ெசgLட ேவCG,? dல`, எ>ப^p, @C 10 எH
க,>iQடY& வZ8@G, எH+ ெசா&.Hறன`.
உCைமயா?

ஆL. ெஜய�^ த$ரா�, ேகாைவ.
ப,-: உ:கQ 3I"ப! இ-லாம-, n:கQ

சE எA^ RL* ெசl,டாம-, உ:கQ க!"$%
டE- 34ேடா6 10 ஆ"பேர%9: ;6ட!
tப,ய"பட மா%டாG. டா6* பாE- உQள
ஐகாைன n*க ேவ4Bமா? அG அ:RI"பG
உ:க_*/ f9*க3-ைலயா? அதைன n*R
3டலா!. Start ப%ட�- ைர% RL* ெசlG,
Rைட*/! இர4B ஆ"ஷ�-, Properties எA
பைத+ ேத'VெதB*க=!. அB+G Rைட*/! 
;0ய 34ேடா3-, Taskbar எA\! ேட"f-
RL* ெசl,ட=!. அB+G “Customize”
எAற ப%ட�- RL* ெசl,ட=!. இ"
ேபாG Customize Start Menu எAற 34ேடா
Rைட*/!. இ,- GWX, the Get Windows 10
எAபைத+ ேத9" ெபற=!. இதA ெம\3-
“Hide icon and notifications” எAற ஆ"ஷA தர"
பB!. இதைன+ ேத'Vெத B+தா-, Get Windows
10 ஐகாA மைற*க"பB!.

இA\! �3ரமாக, 34ேடா6 10 /0+த
தகவைல n*க ேவ4B! எAறா-, ‘Run’ 34
ேடா3-,WindowsUpdateஇய*க=!.இ,-“View
update history” எAப,- RL* ெசl ,ட=!.
இ:/ உ:கQ க!"$%டE- அ"ேட% ெசlய"
ப%டைவஅைன+G! கா%ட"பB!. இVத ப%
9யm-, KB3035583 எAபதைன+ ேத9* க4ட
0ய=!. இதைன+ ேத'VெதB*க=!. fAன',
uninstall or change எAப,- RL* ெசl,ட=!.
34ேடா6 உ:கLட!, “Are you sure?” என*
ேக%/!. “Yes” எAப,- RL* ெசl,ட=!.
அ�வள=தாA. இ� 34ேடா6 10 /0+த
எVத தகவX!, அ03*ைகS! உ:க _*/
வராG. o4B! 34ேடா6 10 ேவ4B!
என ஆைச"ப%டா-, iதm- இVத அ"ேட%

ைபைல, இA6டா- ெசlத fAனேர, அVத 
ெசய-பா%9ைன+ i9S!.

ேக:@: அCைமf& நாH வாX .ய ேல>ட ா> க,>
iQடY&, @Cேடாh 8.1 பL ய>பQG7 தர>பQ
ட8. இL& நாH @Cேடாh ஆ>பேரQ^X dhட,
இ&லாம&, சபாY Sர;சைர இய9க r^pமா? அ&
ல8 ஆ>S: dhட, ெகாCட க,>iQட` தாH 
வாXக ேவCGமா? சபாY Sர;ச` ேவCG,;
ஆனா&, @Cேடாh dhட, ேவCடா, எHபேத 
எH r^;. தய; ெசg8 உத @ட;,.

�. எ8. மேஹMNர$, NZ(�L.
ப,-: க!" $%டE- ஆ"பேர%9: ;6ட!

இ-லாம-, fர=சைர இய*க i9யாG.
எனேவ, 34ேடா6 ;6ட! உ:கQ ேல"டா" 
க!"$%டE- உQளதா-, அ,- தாA இய*க
i9S!. 34ேடா6 10 க%டா ய"பB+த"ப
Bவதனா-, அG f9*க3-ைல எA^ உ:கQ
க9த+,- எ], உQ�'கQ. அ"ப9யானா-,
mன*6 ஆ"பேர%9: ;6ட! ப,VG அ,-
சபாE fர=சைர இய*கலா!. அ,- பய'பா*6
fர=சைரS! இய*கலா!. 34ேடா6 Yேரா
Rரா!கைள இய*/வG அ,- ;ரமமாகலா!.
ஆனா-, ஆ"fQ க!"$%டைர இதcெகன
வா:/வG அநாவ;யv ெசல=. 34ேடா6
8.1 இI"பதா-, 34ேடா6 10 உ:க _*/
இலவச அ"ேட% ஆக* Rைட*/!. அதைன"
ெபc^" பயAபB+," பா'+G, fAன' ஒI 
i93c/ வIமா^ உ:க_*/" பEVG
ைர*RேறA. வ'+த கz,யாக, ைம*ேராசா"%
34ேடா6 10 ;6ட+,ைன" ப,VG இய*/
மா^ ேக%RறG. அதcகாக, அதைன ெவ^+G
ஒG*க ேவ4டா!.

இைணய! பா'"பG, இெமd- பா'"பG
ம%Bேம உ:கQ ேநா*க! எ�-, ஏேத\! ஓ' 
ஆ4%ராl% ேட"ள%, 34ேடா6 ேட"ள% 
அ-லG ஐ ேப% வா:கலா!.

ேக:@: எH(ட, hமா`Q ^.@. ஒH+ உ:ள8. 
இL& ைவ S இைண>s �ல,, இைணய7ைத>
பா`9க r^.ற8. ந&ல அ]பவமாக;, உ:ள8.
இ>ேபா8, நாH இH], ேவக மாக இைண>s
தW, ஒW ச`�h sரைவடYட,, இைணய
இைண>s வாXக உ:ேளH. இதனா&, ^.@. 
இைணய இைண>s .ைட>ப8 பாL9 Tமா?

ஆL. ெஜயல7Yy, ெச$ைன.
ப,-: இைணய இைண"Y தI! p^ வன!

/0+G, ஒI 6மா'% 93*/ கவைல இ-ைல. 
இைணய இைண"fcகான ைவ f ;*ன-
அதc/* Rைட*க ேவ4B!. Y,ய p^வ
ன+,ட! இைண"Y வா: Rய fAன', உ:க
_ைடய ெரள%டI*கான பா6ேவ'% ேபாA
றவcைற 9.3. இைணய இைண"Y fE3-
தரேவ49ய,I*/!. iதm-, உ:கQ
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இைணய இைண"Y fE3A ெபயைர, 9.3.
தானாக அ0VG அதcகான பா6ேவ'ைட*
ேக%/!. ஒIiைற ெகாB+ G3%டா-,
fAன' தானாக அG இைணVG ெசய-பB!.
ஏcகனேவ n:கQ பயAபB+, வVததனா-,
Y,ய ;*க- ஒA^! இI*காG.

ேக:@: யாஹூ ெமf& தள7L& என9T அ9
க;CQ உ:ள8. இH], இரCG மாதXக4&, 
நாH எH .ராம7L)T_ ெச&ல இW9.ேறH.
தானாக> பL& அ49T, Auto Response வசLைய
எ>ப^ ெசQ ெசgவ8? @ள9கமாக9 bற;,.
இைணய7L& ேத^> பா`7ேதH. எ&லாW, Tழ>
s.றா`க:. �Xக: n_சய, ெத4வாக9 b+
�`க:. நHc.

எ8. மாலN, ெச_கUப7<.
ப,-: ெபா^ைமயாக+ ேத9 இIVதா-, 

இைணய+,- இதcகான வrகைள" ெபc0
I*கலா!. அ:/ PBத- 3ள*க:க_டA
Rைட+,I*/!. இேதா hேழ தVGQள ெசய-
iைறகைள" fAபcற=!. இைவ, யாஹூ
ெமd- சா'Vத /0"YகQ ம%Bேம. மcற MA
அ�ச- கண*/க_*/ அ-ல.

உ:கQ fர=சE- www.mail.yahoo.com எAற
தள+9- Nைழய=!. உ:க_ைடய லா* இA
ப*க! கா%ட"பB!. உ:க_ைடய ெமd-
ஐ.9. மc^! பா6ேவ'% தர=!. “Sign In”
எAப,- RL* ெசl,ட=!. உ:க_*/
வV,I*/! அைன+G ெமd-க_டA, உ:
க_ைடய இAபா*6 கா%ட"பB!. ேமலாக,
வலG ப*க jைலd- உQள ச*கர ஐகா�-
RL* ெசl,ட=!. இ:/ Rைட*/! hy
3E ெம\3-, “Settings” எAப,- RL*
ெசl,ட=!. இ"ேபாG உ:கQ இA
பா*6 இIVத இட+,-, ெச%9:6 
ப*க! கா%ட"பB!. இVத ெச%9:6
டயலா* பா*e-, இடG Yறமாக, பல
ஆ"ஷA6 கா%ட"பB!. இவc0-,
“Vacation Response” அ-லG “Holiday
Response” எAப,- RL* ெசl,
ட=!.

இ:/ iதm-, n:கQ 3B-
iைறd- ெச-ல3I*/!
கால+,cகான ேத,கைள+ ேத'V
ெதB*க ேவ4B!. fAன', 
அVத நா%க_*/* கா%ட"பட
ேவ49ய 3Biைற* கால
தகவmைன+ ேத'VெதB*கலா!.
n:கQ எ"ேபாG! பா'*க ேவ49ய
i*Rய ேவைல இIVதா-, ஓ' ஆ4-
B*/* Pட இVத கால+,ைன ெச%
ெசl,டலா!. உ:கQ அ�
சைல" ெபcேறA. அ"Yற
மாக" ப9+G" பா'+G ப,-

தIRேறA எAற வைகd- Pட ெசl, அைம*-
கலா!.

ேக:@: @Cேடாh 10 ஆ>பேரQ^X dhட7LH
இ+L> பL>s எ>ேபா8தாH வW,? ெதாட`Z8 அத)
கான அG7தG7த பL>sக: வZ8 ெகாC^W9.H
றனேவ! நாH இ+L> பL>s வZத SHன ,̀ அத)T
மாc9 ெகா:ள7 LQடxQG:ேளH. இ8 சYயா?

ஆ. ம�ரநாத$, []பேகாண].
ப,-: 2015 ஆ! ஆ4B ஜூைல 29 அA^,

34ேடா6 10 ெபாG ம*க _*/ வழ:க"ப%
டG. இலவசமாக வழ:க"ப%ட இVத ;6ட+
,c/+ ெதாட'VG ;ல ேம!பB+தX*கான
ேகா"YகQ வழ:க"ப%B வIRறG. எ"
ேபாG ேசாதைன ெதா/"Y எAற pைல dm
IVG மா0, ெபாGம*க_*ெகன ஒI ப,"Y 
வVதேதா, அ"ேபாேத அG இ^,+ ெதா/"
பா/!. அேத ேபால, ஒ�ெவாI ேம!ப B+த
X*கான ேகா"Y வI!ேபாG!, அG இ^,+
ெதா/"பாக மா^RறG. ஆனாX!, n:கQ
சVேதக"பBவG ேபால, “இ^,” எAற
ெசா-ைல இVத" ப,"Yக_*/" பயAபB+
தலாமா எAபG ேகQ3*/0ேய. அ"ப9"
பா'+தா-, எVத ஆ"ப ேர%9: ;6ட+,A
ப,"Y!, “இ^,யான” ப,"பாகாG. இதc/
iAனI!, 34ேடா6 எ*6f மc^!
34ேடா6 7 ;6ட:க_*/ ேம!பB+
த"ப%ட ப,"Y ேகா"YகQ தர"ப%டன.
34ேடா6 8*/, Y,யதாக 34ேடா6 8.1
வழ:க"ப%டG.

34ேடா6 10 ;6ட+,ைன" ெபா^+
தவைர, ைம*ேராசா"% Y,ய pைல

ஒAைற எB+GQளG. இVத ;6ட+-
,cகான Y,ய, ;0ய அள3லான
ேம!பB+G! ேகா" YகQெதாட'VG
வழ:/வேத அVpைலயா/!.
உ:கLட! 34ேடா6 7 அ-லG

34ேடா6 8.1 இIVG, அதcகான 
இலவசமாக, இ"ேபாG n:கQ ெப^!
ேம!பB+த"ப%ட 34ேடா6 10 
ெதா/"Y!, க%டண! ெசX+,"
ெப^! 34ேடா6 10 ெதா/"Y!
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