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உVக2 ேக2W, ச^ேதக!, கQ56கைள
அD"_ைக<. அ^த^த" ப3@<N
தைல"_கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இND! எNன
தகவ.க2 ேவ[\! எNற உVக;N
எ@&பா&"ைபa! எb6Vக2.

~ டாJடK ெப.சLMர ேபா, ~

க!"$%ட' பய*ப+,தாதவ' என இ3
யா4! இ45க 67யா8. த:க; ப<நா%

க?5@" Aறேக க!"$%ட' @D,8 அDFத
வ'க; Gட, க!"$%ட' பய*பா+ ெதJF8
ெகாK74"ப8 ஓ' அ7"பைட ேதைவ என
அDF8, கNO5 ெகாK+ பய*ப+,P வ4Q*
றன'. இைளய தைல6ைறTன' ம%+V*D,
ப;W" ப4வ,Pைன 67,த வ'க?! இ*O 

த:க?5ெகன த3ேய க!"$%ட' ஒ*ைற 
உJைமயா5Q, அPZ த:க?5@ ேவK
7ய ெசய\கைள" பPF8 ெசயலாND வ4
Q*றன'.

எFத ஒ4 சாதன,ைத]! 6ைறயாக" பரா ம
J5க_Zைல எ*றாZ, அத* பய* `ைல, 6a
ைமயாக நம5@5 Qைட5கா8. அத* @ைறFத 
ப%ச வாbநா; Gட இய:காமZ 6ட:Q" 
ேபா@! அபா ய6! இ45@!. அ"ப7யானாZ,

VFகO(\ கB8PQட< ெதாட<!] இயKக
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க!"$%டைர எ"ப7 பராமJ"ப8? எ*ற

ேக;_ பல45@ எa!. அதNகான _ைடைய
இ:@ காணலா!.

க!"$%ட' பராமJ"e எ*ப8, ெவWேய
ெதJ]! ப@Pையf g,த"ப+,P ைவ"ப8
ம%+மZல. அத* உ;ேள இய:@! சாத
ன:கW* ெசயZபா%7Z hல பராமJ"e
ப<கைள ேமNெகா;வ8! ஆ@!. இதைன5
@D"A%ட கால அவகாச,PZ, க%டாய!
ேமNெகா;ள ேவK+!. அFத வைகTZ
6த*ைமயான8, “hதறZகைள ஒa:@ ப+,
8தZ” என"ப+! Defragmenting எ*j!
ப<யா@!. அதN@ 6*ன' hல ப<
கைள ேமNெகா;ள ேவK+!. அவNைற
எ"ப7 ேமNெகா;வ8 என 6த\Z பா'5
கலா!.

N,J ேசாதைன

ஹா'% 7l5 %ைர_Z h*ன h*ன
Aைழக; அ75க7 அத* ெசயZபா%7Z ஏN
ப+!. அவNDனாZ, ெப4! Aரfைனக; வ4! 
6*ன' அவNைறf சJ ெசoதாZ, Aரfைன
கW* தா5க,PZ ேட%டா இழ"Aைன, த_'5
கலா!. இதN@ @ைறFத8 மாத! ஒ4 6ைற
7l5ைக பJேசாP5க ேவK+!. இதN@5

pேழ @D,8;
ளப7 ெசயZப
டq!.

_Kேடாl
எ5leேளார '
ெ ச ய \ ை ய
6த\Z Pற5
கq!. இPZ
இட8 eறமாக
உ;ள This
PC அZல8
Computer எ*
பைத, ேத'Fெத
+5கq!. இ"
ேபா8, வல8
ப5க!, க!"
$%டJZ உ;ள

7l5 %ைரrக; கா%ட"ப+!. இPZ C:
%ைர_Z ைர% QW5 ெசo Pடq!. Qைட5@!
pb _J ெமj_Z Properties எ*பைத, ேத'F
ெத+5கq!. இPZ Tools ேட" ேத'Fெத+5க"
ப%745க ேவK+!. இ:@, Error Checking
எ*ற AJ_Z, Check எ*பPZ QW5 ெசoP
டq!. உ:கWட! _Kேடாl 10, hlட!
இய:@! க!" $%ட' இ4"A*, Scan Drive
எ*பPZ QW5 ெசoPடq!. _Kேடாl 7
hlட,PZ, Start> Schedule Disk Check  எனf
ெசZலq!. இத* A*, _Kேடாl இய5க,
Pைன v lடா'% ெசoPடq!.

O(ைபையJ காP ெசQக

@ைறFத8 மாத! ஒ4 6ைற ெசoPட
ேவK7ய ஒ4 இ*Dயைமயாத 8"eரq
ப<, ந! க!"$%டJ* ஹா'% 7l5QZ 
ேச'F8;ள @"ைபைய5 கா\ ெசoதலா@!.
அைன,8 ெசய\கW* இய5க,Pw! தNகா
\க ேகா"eக; உ4வா5க"ப%+, அைவ ந! 
ஹா'% 7l5QZ இட! A75 Q*றன. அFத
ெசய\கW* ப< 67]!ேபா8, அைவ x5
க"ப+வPZைல. க!"$%டJZ, Aற ெசய
\க; இய5க,PZ மNO! இைணய தள:-
கWZ yைழைகTZ, நா! $ச' ேந! மNO!
பாlேவ'% ெகா+,8 yைழய ேவK7ய8;
ள8. இFத தகவZக;, ந! ஹா'% 7l5QZ,
க!"$%ட' hlட! ம%+ேம அDF8
ெகா;?! வைகTZ ேகா" eகளாக, ேத5க"
ப+Q*றன. நா! பல ேகா"eகைள, அவND*
ேதைவ 67Fத A*ன' அz5 Qேறா!. இைவ
அz5க"ப%+, v ைச5Q; A*3\4F8
x5க"ப%டாw!, ஹா'% 7l5QZ பPFத ப
7ேய தா* இ45@!. அதனாZ தா*, நா! hல 
ேவைளகWZ, அz5க"ப%ட ேகா"eகைள]!,
{%+, த4! ெசய\க; (Recuva etc.,) |ல!
{K+! ெபற 67Qற8. ஆனாZ, இவNைற
இ"ப7ேய த:க_%டாZ, ஹா'% 7l5QZ 
இட! }'F8_+!. க!"$%டJ* ெசயZ
பா%7* ேவக! @ைறF8_+!. இ8 PனF
ேதாO!நைடெபO!ப< எ*பதாZ, இவNைற 
x5@வPZ நா! அPக5 கவன! ெசw,த
ேவK+!. எனேவ, @ைறFத ப%ச! வார! 
ஒ4 6ைறயாவ8, இவNைற x5க ேவK+!.
hQ~ன' ேபா*ற ெசய\க; இவNைற ெமா,த-
மாக x5Q, த4 வPZ நம5@ உத_ eJ Q*றன.

RதறTகைள ஒ$U ேசKVதT

நா%க; ெசZலf ெசZல, ஹா'% 7l5QZ 
பPய"ப+! ேகா"eக;, ஒa:கNற 6ைறTZ
அைமF8_+Q*றன. இதN@5 காரண!, நா!
ேகா"e ஒ*ைற x5@ைகTZ, அ8 அz5க"
படாமZ ஹா'% 7l5Qேலேய இ45@!.
நம5@ அz5க"ப%டதாக5 கா%ட"ப+!. 
ேத7னாZ Qைட5கா8. ஆனாZ, hlட! அFத 
ைபZ இ45@! இட,PZ அ+,த ைபைல 
எaP5 ெகா;ளலா! எ*ற அD_"Aைன,
ைபைல ஹா'% 7l5QZ எa8! சாத ன,
PN@, தFP45@!. அz5க"ப%ட ைபZ hD
யதாக இ4F8, எaத"ப+! ைபZ ெபJயதாக
இ45@! ப%ச,PZ, hDய இட,PZ, ெபJய 
ைப\* ஒ4 ப@P எa த"ப+ைகTZ, {த!
உ;ள ேட%டா, இ*jெமா4 ப@PTேலா அZ
ல8 G+தலான ப@PகWேலா எaத"ப+!.
இதனாZ, அFத ைபைல, hlட! ப75ைகTZ,
பல இட:கWZ ேத7" ப75க ேவK7யP
4"பதாZ, அPக ேநர! எ+,85 ெகா;?!.
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இrவாO hதறலாக 7l5 `ர"ப"ப+வத
ைனேய Fragmentation எ*Q*றன'. இதைனf
சJ ெசo P+! ப<ேய, Defragmentation என
அைழ5க"ப+Qற8.

இFத" ப<T* ேபா8, hதD5 Qட5@!
ைபZக;, ஒேர இட,PZ வJைசயாக எa
த"ப+Qற8. இதனாZ, இட! VfசமாQ
ற8. ைபZகைள" ப7,த Dவ8 ேவகமாக
நட5Qற8. தNேபா8 வF8;ள _Kேடாl
இய5க!, வார! ஒ46ைற தானாகேவ, இFத
7Aரா5 ேவைலைய ேமNெகா;Qற8. இ4"
Aj!, இFத ப< நைடெபNO;ளதா எ*-
பதைன நா! ேசாP,8" பா',85 ெகா;ள
ேவK+!.

_Kேடாl 10 hlட,PZ, Start> All apps>
Windows Administrative Tools> Defragment and
optimize drives எ*O ெச*றாZ இFத" ப<ைய
ேமNெகா;ளலா!. _Kேடாl 7Z, Start>
All Programs> Accessories> System Tools> Disk
Defragmenter எ*O ெசZல ேவK+!. இFத
இரK+ hlட:கWw!, 7Aரா5 ெசoவ8
ஏற,தாழ ஒேர மாPJயான ெசயZபாடாகேவ
உ;ள8. @D"A%ட கால அவகாச,PZ இ8
hlட,தாZ, தானாக ேமNெகா;ள"ப+Qற8.
வார! ஒ4 6ைறயாவ8 இ8 ேமNெகா;ள"
பட ேவK+!. இZைல எ3Z, இFத5 கால 
அவகாச,Pைன நா! `'ணய! ெசoPடலா!.
Change settings அZல8 Configure schedule 
ெச*O, Run on a schedule,Weekly எ*O வைர
யைற ெசoPடலா!.

_Kேடாl 10Z, Start, All apps, Windows
Administrative Tools, Disk Clean-up எ*O ெச*O
7l5 Q~* அ" ப<ைய, ெதாட:கலா!.  
_Kேடாl 7Z, Start, All Programs, Accessories, 
System Tools, Disk Cleanup எ*O ெச*O 7l5
Q~* ெசoPடலா!. 7l5 lேக* ெசoய"
ப%ட A*ன', ஆ"ஷ* என, தர"ப%745@!
அைன,Pw! (vைச5Q; A* த_ர) 75 அைட
யாள! உ;ளதா என உOP ெசo8 ெகா;ளq!.
A*ன', ஓேக QW5 ெசo8 ெவWேய வரq!.

ைவர, ேசாதைன

இலவசமாகq!, க%டண! ெசw,P]!
ஏேதj! ஓ' ஆK%7 ைவரl eேராQரா
Vைன ந! க!"$%டJZ இய:கf ெசo
Qேறா!. க!"$%ட' இய:Qயqடேனேய,
இ8 இய5க"ப%+ A*ன<TZ இய:Q, 
ந! க!"$%டJZ, ைவரl ெசய\ ஏேதj!
yைழய 6ய*றாZ அதைன இ8 த+5Qற8.
அ8 @D,த தகவைல நம5@, ெதJ_5Qற8.
இ8வைர, அ"ப7 ஓ' ஆK7 ைவரl eேரா
QVைன, உ:க; க!"$%டJZ பPF8 ைவ,
P45க_Zைல எ3Z, உடன7யாக, இைண
ய,PZ இ4F8 தர_ற5க! ெசo8, பPF8

இய5கq!.
ெபா8வாக, ஆK%7 ைவரl eேரா Q

ரா!க;, ைவரl ேசாதைனைய |*O `ைல
கWZ ேமNெகா;?!. அைவ quick, full மNO!
custom ஆ@!. இPZ quick எ*ற வைக ேசாத
ைனைய வார! ஒ4 6ைற]!, 6af ேசாத-
ைனைய மாத! ஒ4 6ைற]! ேமNெ கா;வ8
நZல8.

_Kேடாl இய5க,PZ, Windows Defender
எ*ற ஆK%7 ைவரl eேராQரா! தர"ப%-
+;ள8. ெபா8 வாக, ஆ"பேர%7: hlட,
8ட* வ4! ஆK%7 ைவரl eேரா Qரா!க;,
நா! த'% பா'%7 ஆK%7 ைவரl eேராQ
ரா!கைள இய5@ைகTZ, தானாக இய:காமZ
`*O ெகா;?!. ஆனாZ, _Kேடாl 
7பKட', தNேபா8 @ைறFத ப%ச ைவரl 
ேசாதைனைய ேமNெ கா;?! வைகTZ 
_Kேடாl 10 hlட,PZ அைம5க"ப%-
+;ள8. _Kேடாl 10 hlட,PZ 6த\Z 
ெச%7:l ெசZலq!. A*ன', Update and
Security, Windows Defender, Open Windows
Defender எனf ெச*O இய5கq!. _Kேடாl 
7Z, கK%ேராZ ேபனZ PறF8, Small Icons
View PறF8, அPZ _Kேடாl 7பKட' {8
QW5 ெசoPடq!.

தானாக ேமYப;VதT

_Kேடாl hlட,PZ, அதNெகன அr
வ"ேபா8 தர"ப+! ேம!ப+,த"ப+! 
ைபZகைள5 ெகாK+, hlட,Pைன ேம!ப
+,P5 ெகா;ள ேவK+!. இFத ைபZக;,
hlட! இய5க,PZ உ;ள @ைறகைள x5@!.
அKைம5 கால,PZ கKடDய"ப%ட ைவரl
ெசய\கைள5 கKடDF8 x5@! ைபZக?!
தர"ப+!. எனேவ, அrவ"ேபா8, hlட, PN-
கான ேம!ப+,தZ ைபZக; தர"ப +ைகTZ,
அவNைற, தர_ற5க! ெசo8, இ*lடாZ
ெசo8 ெகா;ள ேவK+!. அZல8, தானா-
கேவ இFத" ப<ைய க!" $%ட' ேமN
ெகா;?!வைகTZ (Install updatesautomatically) 
ெச%7:l அைம5க ேவK+!.

ெமாைபT ேபா$ RJனT:  ெமாைப& ேபா(&
)*ன&க- எ/த அள3& ெபற5ப678றன எ8
பைத* கா:6; இ8 =ேக:ட? அைன@A ேபா8
கBC; இD*E;. இA Eைறவாக இD*E;
ேபாA ேர=ேயஷ8 எ8K; கL?MNO அLகமாக
இD*E;. சQயாக இD*E; ேபாA Rத மாக
இD*E;. ேமC; Eைற வாக இD*ைகS& R8 
ச*LT; அLக; ெசலவV*க5ப6;. எனேவ
)*ன& Qச5ஷ8 Eைற வாக இD*E; இட@L&
இD/A ேபOவதைன@ த6*கW;.

“ெத^!] ெகா=LKக=”
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வ4! 2020 ஆ! ஆK7Z, இைணய,ைத"
பய*ப+,8ேவா' எK <5ைக, உலகளா

_ய அள_Z, 417 ேகா7யாக இ45@! எ*O
அD_5க"ப%+;ள8. இFPயா_Z அ"
ேபா8 73 ேகா7 ேப' இைணய,PZ இய:@
வா'க;. gNOலா, இைணய! வz வ',தக!, 
உடZ நல! கா,தZ மNO! `P பJவ',த
ைனக; என" பல AJqகWZ ெதாட'F8
இைணய! பய*ப+,த"ப+வ8 அPகJ5@!.
வ',தக உலQZ ePய வாo"eகைள, ேத+ப
வ'க;, இைணய,PZ அவ'கW* 6யN hைய 
இF," AJqகWZ ேமNெகா;ளலா!.

இFPயா_Z இைணய" பய*பா+ �னா
_N@ அ+,த `ைலTZ, உலக அள_Z இரK-
டாவ8 இட,PZ உ;ள8. இFத வைகTZ
அKைமTZ, அெமJ5காைவ V�h _%ட8. 

ந! கால,PZ, ந! வாb5ைகைய இைணய!
ெபJய அள_Z பாP,8 மாND];ள8. ந!
ப< ேமNெகா;?! �b`ைல 6NDwமாக
மாD_%ட8. வாb5ைக 6ைறேய ெபா8வாக 
மாD];ள8.

ேமNகKட தகவZக; நாlகா! அைம"e
அKைமTZ ெவWT%ட அD5ைகTZ ெதJ
_5க"ப%+;ளன. இைணய,PZ ேமN
ெகா;?! வ',தக நட வ75ைககWZ, 70%
ெமாைபZ ேபா*கW* வzேய ேமNெகா;ள"

ப+Qற8. இைணய! பய* ப+,8ேவாJZ,
75% ேப' த:க; தாo ெமாzTேலேய அதைனf
ெசயZப+,8Q*றன' எ*ப8q! உNசாக!
த4! ஒ4 தகவேல.

அெமJ5கா_Z இய:@! பாlட* க*
சZ7: @�" (Boston Consulting Group) எ*ற
ஆoq ைமய6! இேத ேபா*ற தகவZகைள 
ெவWT%+;ள8. தNேபா8 நகர:கWZ ம%
+ேம ஏNப%+ வ4! இைணய வz வ',தக!
ேபால இ3 Qராம" eற ம5க Wட6! ஏNப+!
என அFத அD5ைகTZ Gற"ப%+;ள8. 2020
ஆ! ஆK7Z, இைண ய,PZ இைணF8 ெசய
லாNOபவ'கWZ 48% ேப' Qராம" eற ம5-
களாக இ4"பா'க;. 2015Z, 15 ேகா7யாக
இ45@! இவ'கW* எK <5ைக, 2020Z, 

இ!#ய இைணய'#( இமாலய வரலா.
2020/ 417 ேகா6 இைணய8 பயனாள<க=

ஒYெவாD ெமாைப& வாZ7 இய*க@
ெதாடZ7யWட8 *#06#எ8ற எ[ைண அ]@L 
அத8 த( அைடயாள எ[ைண@ (IMEI -~
International Mobile Equipment Identity)  ெதQ/A
ைவ@A* ெகா-^Zக-. உZக- ெமாைப& 
ேபாK*கான வார[= இதைனN சா?/ததாE;.
ேமC; உZக- ெமாைப& ெதாைல/A 
ேபானா& இ/த எ[ைண* ெகா[6 ேத=* 
க[6`=*கலா;.

“ெத^!] ெகா=LKக=”
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31.5 ேகா7யாக உய'FP45@!.

Qராம"eற இைணய" பயனா ள'கWZ, 70%
ேப' ச|க வைல,தள:கைள" பய*ப+,8வ
தN@ 6*jJைம த4Q*றன'. தகவZகைள,
ேத+பவ'க; 41% ேப'. V* அ�சZ மNO!
நKப'க?ட* ெட5l% வz ெதாட'e ெகா;
வPZ 30% ேப' உ;ளன'.

பயனாள'கW* வாb5ைக, தர,P* அ7"ப
ைடTZ பா'5ைகTZ, 5 ேகா7 ேப', 18 6தZ
50 வய8ைடயவ'களாக உ;ளன'. இவ'க;,
நZல ஊPய! ெபOபவ'களாகq!, வ',தக!
|ல! வ4மான! ஈ%+! வசP பைட,தவ'க
ளாகq! உ;ளன'.

வ',தக நடவ75ைககைள" ெபாO,தவைர,
இவ'க; தா:க; ேத'Fெத+,8 67ெவ
+,8 ைவ,8;ள `Oவன:கW* ெபா4%க
ைளேய வா:@Qறா'க;. அேத ேபால, சJயான
வzகWZ பண,ைதf ெசல_+பவ'களா
கq! உ;ளன'. இவ'க;, 7�%டZ உலQZ
நாெளா*O5@ 2 6தZ 3 ம< ேநர! ெசல_
+Q*றன'.

சNO @ைறவான வச P]ைடய @+!ப,ைதf
ேச'Fதவ'களாக, கZ�J மாணவ'களாக, 2.31 
ேகா7 ேப' உ;ளன'. த:க; ப< வாo"e
கைள, ேத7 நகர:கைள ேநா5Q நக'பவ'க
ளாக உ;ளன'. PனFேதாO! 2 6தZ 3 ம<
ேநர!, இைணய,ைத" பய*ப+,8Q*றன'.

த:க; வாbநாWZ, Vக, தாமதமாக இைண
ய,PN@ வFதவ'களாக 2 ேகா7 ேப' உ;ளன'.
இவ'க; வய8 30 6தZ 505@; இ45Qற8.
ேமேல @D"A%ட கZ�J மாணவ'கைள5
கா%7w! சNO வசP @ைறவானவ'களாக
இவ'க; காண"ப+Q*றன'.

இவ'க; ெப4!பாw! த:க; பண,ைத
ேசV,8 ைவ"பPZ ேநா5க! உைடயவ'க
ளாக இ4"பதாZ, தா:க; ெசலவz5@!
பண,PN@ மP"e;ள, பயj;ள ெபா4%க
ைளேய _4! eQ*றன'. ஒ4 வார கால,PZ,
4 அZல8 5 6ைற இைணய,ைத இவ'க;

பய*ப+,8Q*றன'.
ePயதாக இைணய,ைத ஆ'வ,8ட*

பய*ப+,8பவ'க; 2.7 ேகா7 ேப'
உ;ளன'. இவ'கWZ ெப4!பாலான
வ'க;, Qராம,PZ வாa! ெபKகேள.
இவ'க; அPக ப%ச! இைணய,PZ
நாெளா*O5@ 15 `Vட:கேள ெசல_+
Q*றன'.

வ',தக! ேமNெ கா;ள"ப+! ெபா4%க;, 
ெசலq ெசoய"ப+! வசPகைள, த4!
AJqக; என" பா',தாZ, நக'" eற:கWZ 
உ;ளவ'கைள" ேபாலேவ, Qராம"eற,PZ
இ4"பவ'க?! அேத AJqக?5@ 6*j
Jைம த4Q*றன'. நக'"eற:கWZ இ4"
பவ'க; அPக ப%ச! (41%) பயண:க?5@
(பl மNO! %ெரT*) இைணய,ைத" பய*
ப+,8Q*றன'.

Qராம" eற:கWZ இ4"பவ'க;, அPசய,
த5க வைகTw!, அ,Pயாவhய,P* அ7"ப
ைடTw!, ெப'சனZ க!"$%ட'க; மNO!
ெமாைபZ ேபா*கைள]! அத* 8ைண சாத
ன:கைள]! வா:க, இைண ய,ைத" பய*ப
+,8Q*றன'.

இFPயா_Z வ',தக vPயாக, 1995 ஆ!
ஆK7Z, ஆகl% 15 ஆ! நாள*O,  அரh*
ெபா8, 8ைற `O வனமான _ேத� ச�சா'
`கா! `O வன!, இைணய" பய*பா% 7ைன
ம5க?5@ வழ:Qய8.

ஆO நகர:கWZ, டயZ அ" வz இைணய 
இைண"e வழ:க"ப%ட8. 21 ஆK+க;
ஓ7_%டன. இPZ ஏNப%+;ள வள'f h]! 
6*ேனNற6! ந!ைம Aர!V5க ைவ5Q*
றன. சாதா ரணமாக ெட5l% ம%+ேம சா,P
ய"ப%ட அ*ைறய நாWZ இ4F8, இ*O 
ெமாைபZ ேபா*கWZ ேகா" eகைள]! பட:
கைள]! பJமாD5 ெகாK+, அைன,8 `P
பJவ',தைனகைள]! ேமNெகா;ள வz த4!
வைகTZ இைணய! வள'F8;ள8.
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19955@ 6* ெபா8ம5க?5@ இைணய
இைண"e வசP வழ:க"பட_Zைல.

இரா�வ!, ஆoq `Oவன:க; ஆQயைவ
ம%+ேம பய*ப+,P வFதன. 1995 gதFPர
Pன,த*O, ஆO நகர:கWZ, ெதாைலேபh
வzயாக இைணய இைண"e வழ:க"ப%ட8. 
அ"ேபா8, ஒ4 ம< ேநர" பய*பா%7N@
�.35 க%டண!. @ைறFத8 100 ம< ேநர,
PN@ ெசw,த ேவK+!. இ"ேபா8 இ4"ப8 
ேபால Aரqச' பய*பா+ இZைல.

1996: ெசoP" ப,PJ5ைகக; hல த:க?5
ெகன இைணய தள:கைள அைம,85 ெகாKடன.

1997: த* ஹா% ெமTZ தள,Pைன ைம5
ேராசா"%`Oவன,PN@,அத*உJைமயாள4!
இFPய4மான ச�' பா%7யா, 40 ேகா7 டால
45@, ைம5ேராசா"% `Oவன,PN@ _Nறா'.

1998: த3யா' `Oவன:க; இைணய
ேசைவ வழ:க உJைம வழ:க"ப%+, அைவ
ெசயZபட, ெதாட:Qன.

1999: அPக எK<5ைகTZ டா% கா! `O
வன:க; ெதாட:க"ப%டன.

2000: பாரா?ம*ற,PZ, தகவZ ெதாzZ
y%ப ச%ட! 2000 `ைறேவNற"ப%+ அம-
w5@ வFத8. யாஹூ மNO! எ!.எl.எ*.
ேபா*ற ெவWநா%+ இைணய `Oவன:கW*
இFPய" AJqக; ெதாட:க"ப%டன. 

2001: இFPய* ரTZேவ த* 75க% _Nப
ைன5கான இைணய தள ேசைவைய, ெதாட:
Qய8.

2002: இFPய இைணய ேசைவ `Oவன:க;,
கடw5க7TZ ெசZw! இைண"e ேகA;-
கைள அைம5க அjமP வழ:க"ப%ட8.

2003: இFPயா_* 6தZ _மான" பயணf
�%+ த4! இைணய தள! ெதாட:க"ப%ட8. 

2004: ெதாைல ெதாட'e 8ைற இைணய
ேசைவ @D,த ெகா;ைக5 @D"Aைன
(Broadband Policy) ெவWT%ட8. A.எl.எ*.
எZ. `Oவன! Aரா%ேபK% ேசைவ Tைன,
ெதாட:Qய8.

2005: ஆ'@% ச|க வைல,தள ேசைவ

ெதாட:க"ப%ட8.
2006: ேபle5 த* இF Pய ேசைவ" AJ-

_ைன, ெதாட:Qய8.
2008: இFPயா த* 10 சா%டைல%கைள ஒேர

ேநர,PZ _K<Z ெசw,Pய8. ஆ"A;
ஐேபா* இFPயா_Z ெவWயான8. G@;
ெசoP ேசைவ தVb, ெதw:@ மNO! மைல-
யாள,PZ ெதாட:க"ப%ட8.

2010: இரK+ ஆK+க; இa,த7,த
A*ன', 3� lெப5%ர! ஏல! _ட"ப%ட8.
%ராo அைம"e த* ேதhய Aரா%ேபK% 
@D,த ெகா;ைக5 @D"Aைன ெவWT%ட8.

2011: த:க; ெமாைபZ எKைண மாN
றாமZ, ேவO ேசைவ `Oவன:க?5@ மாND5
ெகா;?! வசPைய அரg அD_,த8.

2012: உலகஅள_Z,இைணய!பய*ப+,8
ேவா' எK<5ைக 250 ேகா7யான8.

2013: ேம மாத இOPTZ, இFPயா_Z
இைணய ேசைவ வழ:@! `Oவன:கW*
எK<5ைக 161 ஆக இ4Fத8. அ"ேபா8
6*ன<TZ இ4Fதைவ A.எl.எ*.எZ., 
பா'P ஏ'ெடZ, எ!.7.எ*.எZ., ஹா,ேவ
ஆQயைவ ஆ@!.

2014: 19.8 ேகா7 இைணய" பயனாள'க
?ட*, இFPயா இFத வைகTZ |*றா வ8 
இட,ைத, �னா மNO! அெமJ5க நா+க?5@
அ+,தப7யாக இட! ெபNற8.

2015: Jைலய*l `Oவன,8ட*
இைணF8, ேபle5 த* இ*ட'ெந%.ஓ.ஆ'.
�. P%ட,ைத, ெதாட:Qய8. A* நாWZ
இதN@ எP'"e ஏNப%டதாZ, P%ட! 
_ல5Q5 ெகா;ள"ப%ட8. 

2016: A"ரவJ 8Z, %ராo ம5க; _4!Aய
eர%hகரமான 67ைவ எ+,த8. இைணய
ேசைவ வழ:@பவ'க;, இைணய தள இைண"
ANQைடேய பா@பா%7ைன ஏNப+,P, ேவO
பாடான க%டண:கைள _P"பைத தைட 
ெசoத8. இத* |ல! Net Neutrality என"ப+!
‘அைனவ45@! சமமான இைணய ேசைவ’
உOP ெசoய"ப%ட8.

இ!#ய இைணயB
Vல ைம/ கWக=
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ைம5ேராசா"% `Oவன!, த* _Kேடாl 
10 ஆ"பேர%7: hlட! ெவWTட"

ப%+ ஓராK+ ஆனைத 6*3%+, ெச*ற
ஆகl% 02 அ*O, ெபJய அள_Z அ"Qேர% 
ெசoP+! வைகTZ ைபZகைள, தFத8. 
ெச*ற இதzZ இFத ேம!ப+,தZ ேமN
ெகாKட 65Qய மாNற:க; மNO! வசPக; 
@D,த க%+ைர ெவW Tட"ப%+;ள8. hல
வாசக'க; அதைன" A*பND ேம!ப +,
தைல ேமNெகாKடதாக எaP];ளன'. hல',
இதனாZ hல Aரfைனக; ஏNப% +;ளதாக5 
GD];ளன'. இவ'க?5கான வz"ப+,8!
வைகTலான hல தகவZகைள இ:@ த4
Qேற*.

ஆகl% 02 ேம!ப+,தைல ேமNெகாKட
ஒrெவா4வ4!,
த:க; க!" $%
டJZ pேழ @D"
A%+;ள நட
வ 7 5 ை க க ை ள
ேமNெகா;ளq!.
1. _Kேடாl 10

உ : க ? ை ட ய
hல சா%"ேவ' 
அ " W ே க ஷ*
கைள ெசயZ
இழ5கf ெசoP
+5@!. எனேவ,
உ:க?ைடய
சா"%ேவ'

அைன,8! ந*றாகf ெசயZப+Q*றனவா
எ*O ஒ46ைற ேசாP,8" பா'5கq!.
@D"பாக, பா8கா"e த4! சா"%ேவ' அ"-
Wேகஷ* eேராQரா!க; மNO! ஆK%7
ைவரl eேராQரா!க; ெதாட'F8 ந*றாக,
6*e ேபால இய:@Q*றனவா எ*O பா'5
கq!. hல க!"$%ட'கWZ, _Kேடாl 
10 மாறா `ைலTZ இய:@! வைகTZ 
அைம5க"ப%ட eேராQரா!கைள மாND
அைம5கலா!. எ+,85 கா%டாக, x:க; 
பய*ப+,8! Aரqச45@" பPலாக, எ%�
Aரqசைர மாறா `ைலTZ இய:@! Aரq
சராக அைம,P45கலா!. இPZ எ8 உ:க
?5@, ேதைவ எ*O பா',8 அதைன மாறா
`ைலTZ அைம,85 ெகா;ள ேவK+!.

இ " ப 7 ே ய ,
அ ை ன , 8
சா"%ேவ' ெசய
\ க ை ள ] !
ேசாதைன ெசo P
டq!.
2. அ " Q ே ர %
ைபZக; உ:க;
க ! " $ % ட ை ர
வF த ை ட ய
ேவK+! என
x:க; ெச%
ெ ச o த த ை ன ,

இFத அ"
Q ே ர %

>?ேடாA 10 ேமBபC'தEFG8 H(
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மாND];ளதா என" பா'5கq!. x:க;
_4!AனாZ, Windows Update Delivery
Optimization எ*பைதf ெசயZபடாமZ ைவ,
Pட, lைலடைர இய:கா `ைல5@, த;ள 
ேவK+!.

3. _Kேடாl 10Z தர"ப%+;ள Notifications
and Action Center ஆQயவNைறf ேசாதைன
ெசoPடq!. அPZ x:க; 675க ேவK
7ய ெசயZபா+க; இ4FதாZ, அைவ
@D,த தகவZகைள" ெபறq!. A*ன'
அவNைற 675கq!.

4. x:க; ஏNகனேவ Windows 10 Upgrade
Assistant எ*j! ெசய\ைய அ"Qேர%
ெசoவதN@ என" பய*ப+,P இ4FதாZ, 
அதைன கK%ேராZ ேபனZ |ல! இய:கா
`ைல5@5 ெகாK+ ெசZலq!. அZல8
அ* இ*lடாZ ெசoPடலா!.

5. ேம!ப+,தw5@ 6*ன', கா'டனா,
ஒ\ வzயாகேவா, ெட5l% வz யாகேவா
ெசயZப%+, தNேபா8 ேம!ப+,தw5@"
A*ன' ெசயZப+வ8 `O,த"ப%+;
ளத என" பா'5கq!. பல' இ8 ேபா*ற
@ைறTைன, ெதJ_,8;ளன'. அ"ப7
இ4FதாZ, அதைன இய5க `ைல5@5 
ெகாK+ வரq!.

6. எ%� Aரqசைர x:க; அவhய! ேசாதைன
ெசoPட ேவK+!. இFத ெபJய அள _
லான ேம!ப+,த\Z, எ%� AரqசJZ தா*
அPக அள_Z மாNற:க; தர"ப%+;ளன.
எனேவ, அைவ அைன,8! சJயாக ேம!ப-
+,த"ப%+;ளதா எனf ேசாதைன ெசo P
டq!. @D"பாக, எ5lட*ஷ* eேரா Qரா!
கைள இ*lடாZ ெசoPட 67 Qறதா எனf
ேசாதைன ெசoPடq!.

7. _Kேடாl 7பKட' (Windows Defeder)
ெசய\T* ெச%7:l பா'5கq!. இதைன
மாறா `ைலTZ, உ:க; க!"$%ட45கான
ஆK%7 ைவரl ெதா@"பாக இதைன"
பய*ப+,P இ4FதாZ, அைம"e `ைலக; 
மாNற"ப%+ ேம!ப+,த"ப% +;ளதா 
என" பா'5கq!. ேவO ஒ4 `Oவன,P*
ஆK%7 ைவரl ெதா@"e இ*lடாZ 
ெசoய"ப%+ பய*பா%7Z இ4FதாZ,
Limited Periodic Scanning எ*பதைன இய5Q
ைவ,Pட ேவK+!.

8. _Kேடாl 10 ேம!ப+,தw5@" A*ன', 
அPகமான எK<5ைகTZ ைபZகைள x5க
ேவK7 இ4FதாZ, Disk Clean Up �Z |ல!
அவNைற, ேத7 அDயலா!. இFத �\Z, 
ைர% QW5 ெசo8, Run as Admiistrator எ*
பைத, ேத'Fெத+5கq!. இ:@ Previous
Windows installation எ*ற ஓ' ஆ"ஷ* தர"
ப%745@!. இFத ஆ"ஷைன, ேத'Fெத
+5கq!. இதைன, ேத'Fெத +,தqட*,
7l5 Q~* அ" �Z, Windows.old எ*ற
ேபாZடைர x5@!. ேமw! $Windows.~BT
folder எ*ற ேபாZடைர]! x5@!.

9. _Kேடாl அ"ேட% ெசoP%ட A*ன',
x:களாக லா5 இ* ெசoத A*னேர, 
க!"$%ட' இய5க"பட ேவK+! எ*ற 
ஆ"ஷ* இய:கா `ைலTZ அைம5க"
ப%74FதாZ, அதைன இய5Q ைவ5கq!.
இ8 அ+,8 அ"ேட% ெசo P+ைகTZ
உ:க?5@ உதq!. Use my sign in info to
automatically finish setting up my device after an 
update எ*ற இட,PZ, இதைன இய5கq!.

10.ஒ4 hல வாச க'க;, த:க; hlட!
ெரlேடா', இFத ேம!ப+,தw5@" A* 
6ட5Q ைவ5க"ப% +;ளதாக, ெதJ-
_,8;ளன'. அrவாO இ4"ப தைனf
ேசாதைன ெசo8, அதைன இய5Q ைவ, Pட
ேவK+!. ஏென*றாZ, hlட! Qரா� 
ஆனாZ, இ8 நம5@" ெப4! அள_Z ைக 
ெகா+5@!.
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இFPயா_Z இைணய! பய*ப+,8ேவாJ*
எK<5ைகைய �O ேகா7யாக உய',8
வேத எ:க; இல5@ என G@; `Oவன,P*
இFPய" AJ_* தைலவ' ராஜ* ஆனFத*
ெதJ_,8;ளா'. இதNகான கால5ெக+
எ8q! அவ' அD_5க_Zைல. தNேபா8
35 ேகா7யாக இ45@! இைணய" பயனாள'
எK<5ைக, வ4! 2020 ஆ! ஆK7Z,
60 ேகா7யாக உய4!.

இைணய இைண"Aைன எWதாக அைன
வ45@! Qைட5@! வைகTZ 6யNhகைள
G@; ேமNெகா;?!. தNேபா8 ெரTZ
ெடZ `Oவன,8ட* இைணF8, 27 ரTZேவ
`ைலய:கWZ, இலவச இைணய இைண"
Aைன, G@; வழ:Q வ4Qற8. தNேபா8
மாத! 20 ல%ச! ேப' இதைன" பய*ப
+,P வ4Q*றன'. இதைன 100 `ைல ய:
கWZ அமZப+,த 6யN hக; ெதாட'F8
ேமNெகா;ள"ப%+ வ4Q*றன.

ேவO ஒ4 hற"e P%ட,P* |ல!,
வ4! |*O ஆK+கWZ, |*O ல%ச!
ெபKகைள இைணய,8ட* இைண5@!
6யNhகைள]! G@; ேமNெகா;ள இ45Q
ற8. அPக ம5கைள இைண ய,PZ ெகாK+
வர, ஆ:Qல! மNO! இFP த_ர, மா`ல
ெமாzகWw! இைணய" பய*பா+ ெகாK+
வர"பட உ;ள8.

ஆK%ராo% hlட,PNெகன eேரா Qரா! 
தயாJ5@! ‘ஆK%ராo% ெடவ ல"ப'க;’
எK<5ைகைய, 50 ஆTர,P\4F8 20 ல%
சமாக உய',8! ப<ைய]! G@; ேமN
ெகாK+ வ4Qற8.

இைணய" பய*பா%+ _ஷய,PZ,
�னா உலக அள_Z 6*ன <TZ இய:Q
வ4வ8 இ:@ @D" Aட,த5க8. �ன,
தைலநக' ெபo�: மNO! ஷா:காo ஆQய 
நகர:கWZ, உலக அள_Z, உய' தர,PZ
இய:@! இைணய ேசைவ தர"ப +Q
ற8. ஆK+ ேதாO! 1.3% ம5க; eP யவ'
களாக இைணய இைண"AZ இைண
Q*றன'.

ெமா,த" பயனாள'கWZ, 92.5% ேப'
ெமாைபZ lமா'% ேபா*க; வzயாக இைண-
ய,ைத அ�@Q*றன'. நாெளா*O5@ சரா
சJயாக, ஒrெவா4வ4! 3.8 ம< ேநர!
இைணய, ெதாட'AZ உ;ளன'. தNே பா8
இைணய,ைத" பய*ப+,8! �ன'கW* எK-
<5ைக 71 ேகா7ைய, ெதா% +;ள8.

_. ேகா6
இைணய8 பயனாள<கேள

எKக= இலFG

305

* LைரS& உ-ள b*3: 7cdட& =d`ேள
(LCD) eA அ]@த@ைத5 `ரேயா7@தா& Lைர
ெக:63ட வாf5g உ-ளA. எனேவ ச:ைட5
ைபS& ேபாைன ைவ@L6ைகS& ஏேதK;
i?ைமயான அ&லA பாL5g ஏjப6@த*
i=ய ெபாD-, ெமாைப& ேபாKட8 உர)*
ெகா[=D*7றதா எ8பைத* கவ(@AN
ெசய&படW;. ேபா; கவ?க- அ&லA `ளாd=*
கவ?க- இ/த வைகS& பாAகா5g தரலா;.

* உZக- ெந:ெவா?*7ைன@ தா[=
3:m?களா? ெமாைப& ேபாைன ஆ5 ெசfவA
ந&லA. இ&ைல எ8றா&, ேப:டQ பவ?
MணாE;.

“ெத^!] ெகா=LKக=”
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ைபப' ஆ"75 வய' இைண"e |ல! 
இைணய ேசைவ வழ:@வPZ eகb ெபNற,
ெப:க 4ைவ, தைலைமTடமாக5 ெகாK+
இய:@! Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd.
`Oவன!, ெச*ற வார! e8 7Z\TZ த* 
ேசைவைய, ெதாட:Q உ;ள8. ெதாட5கமாக,
7Z\TZ Safdarjung, Green Park, Kalkaji, Malviya 
Nagar, GK Part II மNO! Okhla ஆQய இட:
கWZ இத* ேசைவ Qைட5Qற8. ெதாட'F8
மNற இட:க?5@! _Jq ப+,த"பட
உ;ள8.

இத* அ7"பைட P%ட,PZ, மாத! ஒ*
O5@ �. 999 க%ட ண,PZ, ெநா75@ 30
ெமகா A%l ேவக,PZ இைணய இைண"
Aைன வழ:@Qற8. 50 �.A. வைர இFத
ேவக,PZ இைண"e Qைட5@!. A*ன', 
512 Qேலா A%l ேவக,PZ இைண"e 
Qைட5@!. இத* உய'`ைல P%ட,PZ
மாத! ஒ*O5@ �.1,999 க%டண,PZ, 100 
எ!.A.A.எl. ேவக6!, G+தZ ேட%டா
அளவாக 150 �.A.]! வழ:க"ப +Qற8.
இF`Oவன!, 125 ெமகா A%l ேவக,Pw!
இைண"Aைன வழ:@Qற8.

ஏ.h.7. `Oவன!, e8 ைமயாக FTTB
எ*j! ெதாzZ y%ப,Pைன" பய*ப +,P
இைணய இைண"Aைன வழ:@Qற8. Fiber to 
the Building எ*j! இFத ெதாzZ y%ப,PZ,
ைபப' ேகA; ஒ4 @D" A%ட இட! வைர,
பQ'F8 ெகா;?! அ7"ப ைடTZ ெகாK+

ெசZல"ப%+, A*ன', அP\4F8 hDய அw
வலக:க;, ¡+க; ஆQயவNDN@ இைணய
இைண"e வழ:க"ப+!. இதைன Fiber to the
Basement எ*O! GOவா'க;. ைபப' ஆ"75
க%டைம"AZ, G+தZ ேவக,PZ இைணய 
இைண"Aைன வழ:க 67]!.

ஏ.h.7. `Oவன!, வய' வz இைணய 
இைண"e ேசைவ த4! `Oவன:கWZ, இFP
யா_Z நா*காவ8 இட,ைத5 ெகாK +;ள8. 
க'நாடகா, ஆF Pர Aரேதச!, ெதw:கானா, 
தVbநா+ மNO! 7Z\ ஆQய மா`ல:கWZ, 
65Qய நகர:கWZ இF`Oவன! இைணய
ேசைவ வழ:Q வ4Qற8. அPக ப%ச
ேவக!, சJயான க%டண! மNO! வா75ைக-
யாள' ேசைவ ஆQயவNO5@ ம5கWைடேய
ேபராதரq ெபNற `Oவனமாக இய:@
Qற8. 15 ல%ச,PN@! ேமNப%ட ¡+க?5@
இைணய இைண"e தF 8;ளதாக இF ̀ O
வன,P* அD5ைக GOQற8.

6/OX/ ஏ.V.6. இ(ட<ெநQ
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ேப" அ% கா%(
ேவ'7Z டா@ெமK%கைள உ4 வா5@
Qேறா!. இவNDNகான, பா8கா" ANெகன
ேப5 அ" கா"Aகைள நா! எ+,8 ைவ,85
ெகா;Qேறாமா? இFத ேக;_5@ hல', ஆ!,
ேவ'% தா* தானாகேவ எ+,8 ைவ,85 
ெகா;Qறேத. ஒJ�னZ டா@ெமK% ைபZ
ெக%+" ேபாo Qைட5காத ேபா8 இFத ேப5 
அ" கா"ATைன" பய*ப+,P5 ெகா;ளலா!
எ*O பPலW5கலா!. hலேரா, ேப5 அ" கா"
ATைன ேவ'% எ+"பேத இZைல. அPZ
அFத வசP எZலா! இZைல எனq! பPலW5
கலா!. இPZ எ8 உKைம?

ேவ'7Z உ4வா5க"ப+! ைபZக ?5@
ேப5 அ" கா"A எ+,8 ைவ,85 ெகா;
ளலா!. ஆனாZ, இFத ெசயZபா%7ைன
ேவ'% தானாக, மாறா `ைலTZ ெகாK 745க
_Zைல. நாமாக,தா* இதNகான அைம"-
Aைன உ4வா5க ேவK+!. அ8 எ"ப7 என" 
பா'5கலா!.
1. ேவ'% ஆ"ஷ*l (Word Options) டயலா5

பா5ைஸ, Pற5கq!. ேவ'% 2007Z, ஆ�l
ப%டைன அa,P ேவ'% ஆ"ஷ*l {8 
QW5 ெசoPடq!. ேவ'% 2010Z, J"ப
jைடய ைபZ ேட" ேத'Fெத+,8 QW5
ெசo8, அத* A*ன', ஆ"ஷ*l எ*பPZ
QW5 ெசoPடq!.

2. டயலா5 பா5£* இட8 ப5க,PZ,
Advanced எ*பPZ QW5 ெசoPடq!.

3. இ:@ pழாக Save options எ*பதைன5
கா�! வைர ெசZலq!. டயலா5 பா5£*
இட8 ப5க! உ;ள Save எ*ற ஆ"ஷjட*
@ழ"A5 ெகா;ள ேவKடா!. இரK+!
ஒ*றZல.

4. இ:@ Always Create Backup Copy எ*பPZ
QW5 ெசoPடq!. ெச5 மா'5 ஒ*ைற
இPZ ஏNப+,தெவௗ!. A*ன' ஓேக
QW5 ெசo8 ெவWேயறq!.
இதைன அ+,8, உ4வா5க"ப+! 

டா@ெமK% அைன,PN@! ேப5 அ" கா"A
அைம5க"ப+!. அதாவ8, டா@ெமK%
ஒ*ைற x:க; ேசr ெசoP+ைகTZ, அதN@
6Fைதய `ைலTZ உ;ள டா@ெமK%, 
ேப5 அ" கா"Aயாக இ45@!. ஒJ�னZ
டா@ெமK% ைபZ ெக%+" ேபான ̀ ைலTZ, 
இFத ேப5 அ" கா"ATைன x:க; பய*ப
+,P5 ெகா;ளலா!. ைப\* 8ைண" ெபய

Jைன ஒJ�னZ ைப\* ெபயராக மாND5 
ெகா;ளலா!.

ைஹப+ ர-. ெச12ட
ேவ'% டா@ெமK%கWZ ேகா%7* xள,ைத5
கண5Q+ைகTw!, ெசாNகைள அ+,த வJ5@
மட5Q5 ெகாK+ ெசZைகTw!, ைஹப*
அZல8 ேட� இ4FதாZ hல ேவைளகWZ
AJ,8_+Qற8. நா!, ஒ4 வJ இ8 ேபால AJ5
க"ப+வதைன _4!eவPZைல. ஏென*றாZ,
hல ெதாைலேபh எKக; இ8 ேபா*ற ேட�
கைள5 ெகாK+ அைம,P4"ேபா!. இைவ
AJ5க"ப%டாZ அைவ சJயாக அைமயா8.
எனேவ AJ5க 67யாத ைஹப*க; இFத
இட,PZ அைம5க"பட ேவK+!.

இதN@ அFத ைஹப* அZல8 ேட�
அைம5ைகTZ கK%ேராZ மNO! ¥"% 
pகைள ஒ4 ேசர அa,P5 ெகாK+ அைம5க 
ேவK+!. AJ5க 67யாத ைஹப*கைள
ேவO ஒ4 வைகTw! அைம5கலா!. 
1. இ*ெஸ'% ெமj ெச*O h!பZ எ* D4"

பைத, ேத'Fெத +5கq!. இ8 இ*ெஸ'%
h!பZ டயலா5 பா5ைஸ5 ெகா+5@!.

2. இFத hDய _Kே டா_Z lெபஷZ 
ேகர5ட'l ேட"AZ QW5 ெசo Pடq!.

3. இத* A* நா* Aேர5Q: ைஹப* ேகர5-
டைர ைஹைல% ெசoPடq!.

4. A*ன' இ*ெஸ'% எ*பPZ QW5 ெசoP
டq!.

5. அ+,8 ேக*சZ எ*பPZ QW5 ெசoவத* 
|ல! டயலா5 பா5ைஸ |டq!.

45ல7 பா1879
ேவ'7Z ெட5l%7* hல பாக:கைள 65-
Qய"ப+,தq! ேகா'ைவயாக வJைச"ப
+,P5 கா%டq! eZல% பாoK%l பய*
ப+,8Qேறா!. இதN@ வழ5கமாக பா'ம%
ெமj ெச*O இதNகான AJ_ைன, ேத'F-
ெத+5Qேறா!. அZல8 ெட5l%ைட, ேத'F-
ெத+,8 ெமj பாJZ அதNகான ஐகாைன5 
QW5 ெசoQேறா!. இதN@" பPZ eZல% 
அைம5க"பட ேவK7ய ெட5l%7Z க'சைர
ைவ,8 A* கK%ேராZ+¥"%+எZ அa,-
PனாZ ேபா8!. தானாக eZல% அைமF 8
_+!. கK%ேராZ+¥"%+எ* அa, PனாZ 
இFத eZல% பாoK%க; x:Q_+!.
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ஒ;" <7=5
ஆ%ெஜ"7 இைண%4

எ!.எl. ஆ�l G%+, ெதா@"AZ உ;ள
எ5ெஸZ eேராQரா! QராA5l இZலாத
eேராQரா!. அத* த3,த*ைம l"ெர%§%
உ4வா5@வ8தா*. இ4Fதாw!, நா! ஒ'5
§%+கைள, தகவZகைளf ெச!ைமயாக,
த4! வைகTZ, வைரய"ப%ட பட:கைள
இைண5Qேறா!. இவNைற ஆ"ெஜ5%
என அைழ5Qறா'க;.

இFத ஆ"ெஜ5%கைள எ"ப7 இைண"-
ப8 எனq!, அவNDZ வKண! அைம"ப8 
எனq! இ:@ பா'5கலா!.
1. எFத ஆ"ெஜ5%ைட மாND அைம5க ேவK-

+ேமா, அதைன 6த\Z ேத'Fெத+5கq!.
2. %ராT: (Drawing)�ZபாJZ, Fill Color அ4ேக

உ;ள, pb ேநா5Qய அ!e5 @DTZ QW5
ெசoPடq!. எ5ெஸZ ஒ4 கல' ெமj
_ைன5 கா%+!.

3. இFத கல' ெமj_Z, Fill Effects எ*பPZ
QW5 ெசoPடq!. எ5ெஸZ Fill Effects
டயலா5 பா5ைஸ5 கா%+!.

4. இFத டயலா5 பா5£Z உ;ள �Zlகைள"
பய*ப+,P, ஆ"ெஜ5%7Z  AZ ெசoP+
ைகTZ எ""ப7"ப%ட வைகTZ வKண! 
இ45க ேவK+! எ*ப தைன, ேத'Fெத+5
கலா!. அைவ A*வ4மாO:
Gradient: ஆ"ெஜ5%7* பZேவO ப@P

கWZ `ர"ப"ப%ட வKண,P* ஆழ! எFத
அள_Z இ45க ேவK+! எ*பதைன வைர
யைற ெசoPட, இFத ேட"Aைன" பய*ப +,
தலா!. நா! _4!e! வைகTZ அைம,Pட,
இFத �ைல" பய*ப+,தலா!.

Texture: ஆ"ெஜ57* ேமNeற" ©fg5@
வKண! }%ட இFத ேட"Aைன" பய*ப
+,தq!. இPZ marble, fabric, மNO! wood
என" பல வைகக; தர"ப% +;ளைத" பா'5
கலா!.

Pattern: x:க; எFத வKண! ேத'Fெத
+,8 அைம,தாw!, பல வைக அைம"
eகWZ, அவNைற அைம,Pட இFத ேட"
உதqQற8.இFத அைம"eகWZ பல
_Kேடாl ெடl5டா" ேபால அைமQற8.

Picture: இFத ேட" |ல!, உ:க; ஆப
்ெஜ57ைன AZ ெசoPட உதq! பட!
ஒ*ைற எ+5கலா!. x:க; பய*ப+,8!
பட,ைத" ெபாO,8, பல ePய, எP'பாராத,
ஆ'வ|%+! _ைளqகைள இPZ ஏNப+,
தலா!.

ஒBெவாD
ப"க-2EF தைல%4

எ5ெஸZ ஒ'5 §%7Z ேமZ உ;ள ப+5ைக
வJைசகWZ, ெசZக?5கான தைல"eகைள
ைட" ெசo8 ைவ,P4"ேபா!. A* அ+,
த+,த ப5க:க?5@f ெசZைகTZ, அFத
தைல"eக; ெதJவPZைல எ*பதாZ, எFத
வJைசTZ எFத ேட%டா_ைன ைட" ெசoவ8 
எ*O hD8 த+மாD" ேபாேவா!.  இதNகாக
அ+,த+,த ப5க:க?5@f ெசZைகTZ இFத
தைல"eகைள ம%+! ெதJ]! ப7 உைறய
ைவ,தாZ எ*ன எ*O ேதா*OQறதா? அதா
வ8 ப+5ைக வJைச 30, 40 எனf ெச*றாw!,
அFத ப5க:கW* ேமலாக, இFத தைல" eக;
நம5@, ெதJFதப7 இ45க ேவK+! எ*ப8
தாேன உ:க; _4"ப!. உ:க; _4"ப"ப
7ேய, தைல"e உ;ள வJைசகைள அ"ப7ேய
உைறF8 ேபாo `Nக ைவ5கலா!. அதைன எ"-
ப7 ேமNெகா;வ8 எ*O பா'"ேபா!.

எ+,85 கா%டாக, 6தZ |*O ப+5ைக 
வJைசகWZ `Oவன" ெபய' மNO! ெந%+ 
வJைசகWZ அைம"ப தNகான ேட%டா _ைன
_ள5@! வைகTZ தைல"eகைள அைம,
P45Q«'க;. இFத |*O ப+5ைக வJ
ைசக?! அைன,8 ப5க:கWw! ெதJய 
ேவK+!. எனேவ A4 ெசZைல, ேத'Fெத
+5கq!. ேத'Fெத+,த A*ன', ேமேல உ;ள
ெமj பாJZ, Window எ*பPZ QW5 ெசoP
+:க;. pழாக Freeze Panes எ*O ஒ4 AJq
இ45@!. இதைன, ேத'Fெத+:க;. இ"
ேபா8 |*றாவ8 ப+5ைக வJ ைச5@!, நா*
காவ8 ப+5ைக வJ ைச5@! இைடேய, ப%-
ைடயாக ஒ4 ேகா+ இ45@!. இ3 x:க; 60,
70 என எFத ப+5ைக வJைச5@f ெச*றாw!, 
6தZ |*O ப+5ைக வJ ைசக; அ"ப7ேய
ேமலாக உைறF8 `N@!. ஒ*ைற `ைன_Z
ைவ,85 ெகா; ?:க;. x:க; இதNெகன, 
ேத'Fெத+5@! ெசZ அ வJைசTZ தா*
இ45க ேவK+!.

சJ, ேவைல 67Fத A*, இFத உைறFத
ெசZகைள மOப7]! வழ5கமான `ைலTZ
ைவ5க ேவK+ேம. எ*ன ெசoயலா!? 
{K+! Window ெமj_ைன, ேத'Fெத
+,தாZ அ:@ Unfreeze Panes எ*O ஒ4 AJq
Freeze Panes இ4Fத இட,PZ இ45@!.
இPZ QW5 ெசoதாZ, உடேன உைறயf ெசoத
வJைசக; அத* த*ைம T\4F8 _ல@!.
@O5காக இ4Fத ப%ைட யான ேகா+ மைறF 8
_+!.
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lமா'% ெமாைபZ ேபா*கWZ பய*ப+,
த"ப+! ஆK%ராo% ஆ"பேர%7: hlட!
@D,த தகவZகைள, அKைமTZ G@;
ெவWT%+;ள8. ஆகl% மாத, ெதாட5க!
வைரTலான கால,PNகான பய*பா%7*ப7,
இOPயாக ெவWTட"ப%ட மா'�மலாo
hlட! 15% lமா'% ேபா*கWZ இய:@Q
ற8. ஜூைலTZ இ8 13.3% ஆக
இ4Fத8.

லா\பா" hlட!
ெதாட'F8 வா75ைகயாள'
கைள" ெபNO வ4Qற8.
ெச*ற மாத!, 35.1% ேபா*
கWZ காண"ப%ட இFத
hlட!, தNேபா8 35.5%
ேபா*கWZ இய: @Qற8.
Q%ேக% hlட,P* ப:@
@ைறF8 29.2% ஆன8.
ெஜZ\ �* hlட,P* இ4
பP"eக; 16.6% ேபா*கWZ
காண"ப%டன. ஐlQv!
சாK%_f மNO! ��ச'
"ெர% ஆQயைவ 6ைறேய
1.6% மNO! 1.7% ப:Qைன5
ெகாK74Fதன. "ைரேயா
Vக Vக5 @ைறவாக 0.1%
ேபா*கWZ காண"ப+Qற8.

G@; `Oவன! த*j
ைடய ePய ஆK%ராo% 
பP"e 7.0 ஆன ‘நக%’ hl-
ட,Pைன வ4! மாத,PZ

ெவWT+! எ*O எP'பா'5க"ப+Qற8.
இதNQைடேய, இFத ஆK7* இரKடா

வ8 காலாK7Z எ+,த e;W _பர:கW*
அ7"பைடTZ, ஆK%ராo% hlட! இF P
யா_Z பய*ப+,த"ப+! lமா'% ேபா*
கWZ, 97% ேபா*கWZ பய*பா%7Z இ4"
பதாக, Strategy Analytics எ*ற ஆoq `Oவன!

அD_,8;ள8. ஆK%ராo% 
ேபா*க; _Nபைன இFத5
காலாK7Z 19% உய'F P
4Fத8. 2015 ஆ! ஆK7*
இரKடாவ8 காலாK7Z, 2
ேகா7ேய 58 ல%ச! lமா'% 
ேபா*க; _Nபைன ெசoய"-
ப%டன. 2016 ஆ! ஆK7*
அேத கால,PZ, 3 ேகா7ேய 7
ல%சமாக உய'F 8;ள8. 

இேத கால,PZ ஆ"A; 
`Oவன,P* hlட!
ெகாKட ேபா*க; எK-
<5ைக 4%\4F8 2% ஆக5 
@ைறFத8. 2016 இரKடா
வ8 காலாK7Z, ஆ"A; 
8 ல%ச! lமா'% ேபா*க
ைளேய _Nபைன ெசoத8.

தNேபா8, இF Pயா,
lமா'% ேபா* _NபைனTZ
|*றாவ8 இட,ைத" A7,-
8;ள8. அெமJ5கா, �னா
ஆQயைவ 6தZ இரK+
இட:கWZ உ;ளன.

அரசாLB 
ஆ?QராbQ VAடB
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ஹுேவ ெமாைபZ ேபா* `Oவன!, ஏNக
னேவ அD_,தப7, இFPயா_Z த* ePய
lமா'% ேபா* ஒ*ைற Huawei P9 எ*ற
ெபயJZ _Nபைன5@ அKைமTZ அD
6க"ப+,P];ள8. இPZ உ;ள A*eற5
ேகமரா 12 எ!.A. Pற* ெகாKட8 எ*ப8
இத* த3f hற"e. இPZ Leica SUMMARIT 
எ*ற Aரபலமான ெல*l ெபா4,த"ப%+;
ள8. ேமw! 1.25 ைம5ரா* A5ெஸZக; 
Pற* ெகாKடதாZ, இத* ேபா%ேடா5க;
அைன,8! Vக, ெதWவாகq!, 8Z\யமா
கq! இ45Q*றன. @ைறFத
ெவWfச,PZ ேபா%ேடா எ+,
தாw!, இFத த*ைம @ைற
யாமZ ேபா%ேடா5க; இ4"
ப8q! இத* hற"பா@!.
ேகமரா5க?ட*, �யZ ேடா*
எZ.இ.7. "ளா� இைண5க"
ப%+;ள8. 6*eற5 ேகமரா 8
எ!.A.Pற* ெகாKட8.

இத* Pைர 1920 x 1080
A5ெஸZ அட',P]ட*,
5.2 அ:@ல அள_Z
அைமF8;ள8. 6aைமயான
ைஹ ெடப3ஷ* AMOLED
2.5D 7lAேள ெகாKட
தாக உ;ள8. ஆ5டா ேகா'
த*ைம ெகாKட Kirin 955
"ராசச' இPZ தர"ப%+;
ள8. இPZ இைண5க"ப%
+;ள �.A.]. Mali T880-MP4
GPU ஆ@!.

இத* ரா! ெமமJ 3 �.A.

32 �.A. lேடாேர� ெமமJ தர"ப%+;ள8.
இதைன ைம5ேரா எl.7. கா'% ெகாK+ 128 
�.A. வைர அPக"ப +,தலா!. ஆK%ராo%
பP"e 6 மா'� மலாo ஆ"பேர%7: hlட!
இய:@Qற8.

_ரZ ேரைக மNO! இ*"ரா ெர% ெச*
சா'க; இய:@Q*றன. இத* பJமாண!
145×70.9×6.95 V{. எைட 144 Qரா!. இPZ
3.5 V{ ஆ7ேயா ஜா5 மNO! l¬Jேயா l�5-
க'க; தர"ப%+;ளன. ெந%ெவா'5 இைண"
AN@ 4�, ைவ A, e?�, 4.2, �.A.எl., எ*.

எ".h., ].எl.A ைட" h ஆQய
ெதாzZ y%ப:க; இய: @
Q*றன. இத* ேப%டJ 3,000
mAh Pற* ெகாKடதாகq!,
பாl% சா'�: ெதாzZ y%ப! 
ெகாKடதாகq! உ;ள8.

இFத lமா'% ேபா3* அPக
ப%ச _ைல �. 39,999.

Mystic Silver, Titanium Grey and
Prestige Gold ஆQய வK
ண:கWZ இ8 Qைட5-
Qற8. "W" கா'% வ',

தக இைணய தள,PZ
இதைன" ெபறலா!.

இFத ேபாj5@
இரK+ ஆK+க;
வாரK7 தர"ப+Q
ற8. |*O மாத:
க?5@ 7lAேள
தவO ஏNப%டாZ, 
மாND, த4! உOP 
தர"ப%+;ள8.

ஹுேவ H 9
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,மா'% ேபா*கWZ தVைழ உ;~+ ெசo
Pட, 6த* 6த\Z, ஆ"பேர%7: hlட,
8ட* இைணF8 வFத ெசய\ ‘ெசZ\ன!’
ஆ@!. மNற `Oவன:கW* ெசய\கைள
எWPZ ஏNO5 ெகா;ளாத ஆ"A; `O வன!,
த* ஆ"A; lமா'% ேபா*கWw!, ஐேப% 
இய:@ தள,Pw! இதைன இைண,8 ெவW
T%ட8. 2014 ஆ! ஆK+ இFத வைகTZ
ஐ.ஓ.எl. ஆ"பேர%7: hlட,PZ ெசZ
\ன! இைணF8 ெவW யான8. மேலh
யாைவf ேச'Fத 6,8 ெந+ மாற* வ7 வ
ைம,த தVb உ;~+ ெசய\ ெசZ\ன!
ஆ@!.

ெச*ற ஆகl% 17 அ*O, ஆ"A; சாத-
ன:க?5கான ேம!ப+,த"ப%ட ெசZ \ன!
ெவWயாQ];ள8. ஏNகனேவ உ;ள வசPக
?ட* G+தலாக" பல வசPக; இPZ ேச'5
க"ப%+;ளன.

ஆK%ராo% hlட,PZ ெசZ\ன! இய5-
க"ப+ைகTZ, தவறான எa,85 ேகா'ைவ
]ட* ெசாZ ஒ*ைற உ;~+ ெசoPட 6யN
h5ைகTZ, சJயான எa,8க?ட*, ெசாZ
பJF8ைர5க"ப+!. ேமw!, ஒ4 ெசாZ

அைம5க"ப+ைகTZ அ+,8 வர5 G7ய
ெசாNக; பJF8ைர5க"ப+!. இFத வசPக;,
ஏNகனேவ ஐ.ஓ.எl. hlட,8ட* இைணFத
ெசZ\ன,PZ, ஆ:Qல ெசாNக?5@ ம%+!
தர"ப%74Fத8. தNேபா8 தVb உ;~+ ெசo
ைகTw! இFத வசPக; இய5க"ப+Q*றன.

ேமw!, பயன' இைட6க:க; (User
Interface) அைம"Aைன, நா! _4!e! வK
ண,PZ அைம,85 ெகா;ளq! வசPக; 
Qைட5Q*றன.

இFத ePய ஐ.ஓ.எl. ெசZ\ன! பP"AZ, 
ெசZ\ன! வைல மைன இைண5க"ப%+;
ள8. இPZ, ெமாைபZ சாத ன:கWZ தVb 
உ;~+ மNO! பய*பா+ @D,த க% +
ைரக; ெவW Tட"ப+!. அவNைற lமா'%
ேபா3w!, தர_ற5க! ெசo8! ப75கலா!.

ஏNகனேவ, ெசZ \ன,ைத இய5Q ைவ,
P4"பவ'க?5@ தானாக ePய ெசZ\ன!
ெகா*+ ேம!ப+,த"ப+!. ePயதாக
ேதைவ"ப+ேவா', sellinam.help@gmail.com
எ*j! 6கவJ5@, த:க; ேதைவ @D,8
V* அ�சZ அj"AனாZ, தர _ற5க! ெசo
வதNகான @D+க; வழ:க"ப+!.

ஆ8H= சாதனKகLFகான
M#ய ெச/OனB
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ேபா*கமா8 ேகா 3ைளயா:=னா& நம*E5
`ரNைன ஏjப6வAட8, அதjகான இைணய
இைண5g ேட:டா மjp; ேப:டQ R8 ச*L
ஆ7ய இர[6; MணாவA த6*க இயலாA.
இA ந; நா:=jE@ ேதைவ இ&லாத ஒ8p. qைன
Sேலேய இ/த 3ைளயா:ைட அரO 7-Bெயcய
ேவ[6;.

ஆK. த^கரா_, ேகாைவ.

சாதனZக^*E- ம: 6ேம =r:ட& ேக;d 3ைள-
யாட q=T; எ8பைத மாjc, ெவBேய ெச8p;
3ைளயாடலா;; அAW; 3?NOவ& Qயாb:=
தD; Oவராdயமான உDவZகைள@ ேத= அைல-
யலா; எ8பA, =r:ட& 3ைள யா:=& gLய பQ-
மாணமாE;. q=/தவ?க-, பாAகா5பாக ேபா*
கமா8 ேகா 3ைளயா:=ைன@ தர3ற*க; ெசfA
3ைளயாடலா;.

எ,. தாம,, நாமJகT.

அ[ைமS& ெவBயான அc 3ய& க:6ைரகB&,
ெகாQ&லா 7ளாd Ec@த தZகB8 க:6ைரேய
Rக RகN )ற5பானA எ8ேப8. எBய தRV& 
Rக அழகாக, R8u:டv மாjற; Ec@A
3ள*7 இD5பA, அைனவD; இதைன5 gQ/A 
ெகா-^; வைகS& உ-ளA. எ5ப= R8u:ட
v*க- தZக- இட@ைத மாjc* ெகா-78றன 
எ8p பட@Aட8 3ள*7 இD5பA )ற5பாக 
உ-ளA. ஒD dமா?: ேபா(8 LைரS& உ-ள
அ6*Eகைள@ தRV& 3ள*க@Aட8 படமாக*
கா:=SD5பAW; பாரா:ட@த*கA. இ/த* க:
6ைரைய அ5ப=ேய எ6@A, ப-B மாணவ?கB8
பாட5 g@தகZகB& ைவ*கலா;. அ&லA இA 
ேபா8ற பல க:6ைரகைள@ “Lனமல?” ெதாE@A
wலாக வழZகலா;. எ]LயவD*E பாரா:6த&
க^; ந8cT;.

ேபரா டாJடK எY. Obசாf, gbhநகK.

இ/Lய ெமாVகB& இெமS& qகவQக- பய8
பா6 சா@Lய5ப:டா&, அA பல ெமாVக- பய8
ப6@A; ந; ம*க^*E ெபQய ஊ*E35பாக
இD*E;. yNசய; இைணய5 பய8பா6;, R8 
அzச& பய8பா6; அLகQ*க ஆர;`*E;.

எ$. காேவj ெசTg, தkசாqK.

Eேரா; `ரWச? பய8பா:6* Ec5 gகB&, `.=.
எ5. ேகா5`& தர5ப: 6-ள பாdேவ?ைட {*7
அைம5பA, qகW; பயK-ள =5d ஆE;. அரO 
அCவலகZக- நம*E அK5g; )ல ஆவணZ
கB& அவj p*கான பாdேவ?: மற/A ேபா7 றA. 
இA ேபா8ற வசLகைள* ெகா[6 பாdேவ?ைட
{*73:டா&, மjறவ?க^ட8 ப7?/A ெகா-வA
எBதா7றA. =5ஸு*E ந8c.

ேக. sKVM, Mb(vK.

Eைற/த க:டண@L&, ேவக@ Aட8 i=ய 
இைணய இைண5`ைன ேபdg*, 7ராம5 gறZ
கB& வழZக இD5பA RகW; ம7~N)யான
ெசfL. நா; அைனவD; இதைன5 பய8ப6@L*
ெகா-ள ேவ[6;. )cய நகரZகBC; இ/த L:
ட@Lைன அம& ப6@த ேவ[6;. அரO; இதjE 
ஊ*க; அB*க ேவ[6;.

டாJடK எY. wரகாx, MbyR.

20 ல:ச; ேபD*E iE- பSj) தர இD*7றA
எ8பA அைனவD*E; ம7~N) தD; தகவலாE;.
இ/Lயா3&, Ec5பாக@ தR~நா:=&, ெபாcSய&
ப=@தவ?கB& பல? சQயான ேவைல வாf5`8c
உ-ளன?. இவ?கB8 ஏமாjற@LைனT;, 3ர*L
ையT; இ/த qயj) {*7, அவ?க- வா~3& ந&ல
LD5ப@Lைன* கா:6;. iE- ypவன@LjE
அரO இ/த L:ட; yைறேவpவதjகான அைன@A
உத3கைளT; த/Lட ேவ[6;.

எ$. gVயா லxf, ெப^க{K.
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ேக-3: ஒD வVயாக, 3[ேடாd 10 பLW ெசfA,
அத8 `8ன?, ஆகd: 2 அ8p தர5ப:ட, 3[
10 ஓரா[6 ேம;ப6@தைலT; ேமjெகா[ேட8.
இA Ec@த உZக- க:6ைரையT; ப=@ேத8.
அ6@த ேம;ப6@த&, எ/த மாத; வD;? இ(ேம&
ஒYெவாD மாதq; இர[டா வA ெசYவாf* 7
ழைம ேம;ப6@த& ேகா5 gக- இD*காA எ8p
ெசா&78றன?, இA உ[ைமயா?

எ$. |bxண OமாK, ெச$ைன.
பPZ: _Kேடாl 10 hlட! பPFத

ேதா+, ேம!ப+,தைல]! ேமNெகாKட8
நZல8. இ3 மாதFேதாO!, இரKடாவ8
ெசrவாo5Qழைம அ"Qேர% அZல8 ேப%f
ைபZ ெவWTட"பட மா%டா8. அதN@"
பPலாக, எ"ேபாெதZலா! ேதைவேயா,
அ"ேபாெதZலா!, ைம5ேராசா"% அ" Qேர%
ெசoPட, ேதைவயான ைபைல ெவWT+!.
ெப4!பாw! _K 10 இய:@! க!"$%ட'
கWZ, தானாகேவ இவNைற" பPF Pட ைம5
ேராசா"% _4!eQற8. உ:க; க!"$%டைர
தானாக அ"Qேர% ெசoP+! வைகTZ x:க;
அைம5க_Zைல எ*றாZ, இ8 @D,த ேநா%
7Aேகஷ* உ:க?5@, தர"ப%+ `ைன
®%டZ ெகா+5க"ப+!.

அKைமTZ, ஆகl% 02Z ெபJய அள_Z 
ெவWயான ேம!ப+,தZ ேபா*O, இ3 
2017Z தா* ெவWTட"ப+! என ைம5
ேராசா"% அD_,8;ள8. இFத ஆK7Z இ3
அ"ேட% ைபZக; தர"பட மா%டா8. 2017Z
இ46ைற ெவWTட"ப+! எனq! ெதJ_5
க"ப%+;ள8. இவNDN@ Redstone 2 மNO!

Redstone 3 என @D%+" ெபய'க; தர"
ப%+;ளன.

ேக-3: ஒD Ec5`:ட அ5ேட: ைபைல {*க 
ேவ[6; எ8றா&, 3[ேடாd 10 )dட@L& எ5-
ப=, எZE ெச: அ5 ெசfLட ேவ[6;?

எ$. }Lதj, Mbவாடைன.
பPZ: lடா'% ப%ட* QW5 ெசoPடq!.

இPZ Settings > Update & security > Windows
Update >Advanced options > View your update
history > Uninstall updates எ*O ெசZலq!.
A*ன', இ:@ கா%ட"ப+! ப%7ய\Z,
எFத அ"ேட% ைபைல x5க ேவK+ேமா, 
அதைன, ேத'Fெத +5கq!. அத* A*ன', 
Uninstall எ*பதைன, ேத'Fெத+,8 QW5
ெசoPடq!.

ஏ* @D"A%ட அ"ேட% ெசoத ைபைல
x5க ேவK+! எ*ப8 @D,8 x:க; எa த
_Zைல. _Kேடாl 10 hlட! ேம!பா+, 
இFத அ"ேட% ெசoய"ப%ட ைபZக; வz
யாக,தா* ேம!ப+,த"ப+Q*றன. இF`
ைலTZ x:க; எதைனேயj! x5QனாZ,
அதனாZ ஏNப+! வசPகைள இழ5க ேவK7
யP45@!. எனேவ, ஒ46ைற5@ இ46ைற
ேயாh,8 x5கq!.

ேக-3: வZ7க- மjp; yL சா?/த இைணய 
தளZக- பலவjc& ேக5சா ெடd: (CAPTCHA)) 
எ8ற ஒ8p தர5ப67றA. எ]@Aக- மjp;
எ[க- அடZ7ய ஒD ெட*d: உjp*
கவ(@தா& ம:6ேம ெதQT; வைகS& 

–டாJடK ெப. சLMர ேபா, –ேகHg – பMT
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அைம*க5ப:6@ தர5ப67றA. இதைனN சQயாக
அைம@தா& தா8, ெதாட?/A இயZக q= 7றA.
எ8னா&, இதைனN சQயாக qத& qைறSேலேய
உ-�6 ெசfLட q=ய3&ைல. இதைன d75
ெசfLட q=Tமா? ‘ேக5சா’ என ஏ8 அைழ*க5ப
67றA?

பா. நமRவாயY, MbyெசL�K.
பPZ: Completely Automated Public Turing test

to tell Computers and Humans Apart எ*பத* g45
கேம CAPTCHA ஆ@!. x:க; பய*ப+,8!
க!"$%ட' தானாக எதைனேயj! ப7வ,PZ
`ர"eQறதா? அZல8 x:கேள தகவZகைள
`ர"eQ«'களா எ*ற தகவைல உOP ெசo
Pடேவ இFத ேசாதைன தர"ப+Qற8. எa,
85க; மNO! எKக;, பல ேகாண:கWZ
சJயான உ4வமNO இ4"ப8 ேபால இைவ
அைம5க"ப%+ கா%ட"ப%+, அவNைற உ;
~+ ெசoP+மாO ெசoவேத ேக"சா ேசாதைன.
அதனாZ தா*, இ8 ம3த* ம%+ேம ப7,8
`ைறேவNO! ெசயலாக உ;ள8. பல 45@5
க7னமாகq! உ;ள8. உ:களாZ ஒ4 ேசாத
ைனையf சJயாக அைம5க இயல_Zைல
எ*றாZ, உடேன ேவO ஒ4 ேக"சா பட!
ேக%+ வா:கலா!. இதNகான \:5 இத*
அ4Qேலேய இ45@!. இதைன lQ" ெசo8
ேபாக இயலா8.

ேக-3: T :�5 தள@L& )ல ேவைளகB&, நா;
ெபாpைமயாக5 பா?@A கவ(*க ேவ[=ய
3ஷயZக- ெகா[ட 3=ேயா*க- 7ைட* 78-
றன. ஆனா&, அைவ இய*க5ப6; ேவக@L&,
அவjைறN சQயாக* கவ (*க q=ய3&ைல.
அத8 இயZE; ேவக@ைத* Eைற@A ைவ@A5 
பா?*க q=Tமா?

எ$. wராKVதனா, ெச$ைன.
பPZ: ] %$"AZ கா%ட"ப+! _7ேயா

ைபZக; இய:@! ேவக,Pைன5 @ைற5
கq!, அP
க " ப + , த q !
67]!. இதN-
கான வசP தர"
ப % + ; ள 8 .
_7ேயாைபைல
இய5Q, அத*
வல8 pழாக
உ;ள hDய
ப ட : க W Z ,
ெச%7:l Qய'
{8 QW5 ெசo-
Pடq!. இ:@
ஒ4 ெமj, 
ேமலாக எa!A
வ4!. இPZ 
l�% எ*O

இ4"பைத, ேத'q ெசo Pடq!. வழ5கமான
ேவக,PZ பாP ேவக! ேபா8! எ*றாZ, ‘5’ 
ேத'q ெசoPடq!. அPw! பாP, காZவாh
ேவக! எ*றாZ, -.25 ேத'q ெசo Pடq!.
அPக ேவக! ேவK+! எ*றாZ, 1.25, 1.5
மNO! 2 என |*O `ைலகWZ ேத'q ெசo
Pடலா!. ேத'Fெத+,த A*ன', Aேள அa,
PனாZ, _7ேயா பட!, ெச% ெசoய"ப%ட 
ேவக,PZ இய:@!.

ேக-3: 3[ேடாd 10 )dட@ Lைன அ5ேட: 
ெசfேத8. இL& 3[ேடாd �3 ேம*க? இD5-
பதாக@ ெதQய3&ைல. எ5ப= ேத=T; 7ைட*க
3&ைல. என*E அA அவ)ய; ேதைவ5ப 67றA.
வV கா:டW;.

எ$. wbVgரா_, ேகாைவ.
பPZ: _Kேடாl 10 hlட! மNO! ச{-

ப,Pய 6தZ ஆK+_ழா ேம!ப+,தw5@
மாD5 ெகாKட வ'கWZ hல45@ இFத"
Aரfைன உ;ளதாக, ெதJQற8. இதNகாக5
கவைல"பட ேவKடா!. _Kேடாl p
அa,P5 Qைட5@! ேதடZ க%ட,PZ Easy
Movie Maker எ*O ைட" ெசo8 Qைட5@!
67qகWZ, ைம5ேராசா"% lேடா' 6க
வJ ெகாKட இைணய" ப5க, Pைன5 QW5
ெசoPடq!. A*ன', அFத ெசய\ உ;ள
தள! Qைட5@!. இ:@ டqKேலா% ெசo
Pட இைசq ெதJ_,8 ேத'q ெசoதாZ, 
|_5கான ைபZ டqKேலா% ெசoய"ப%+,
உடேன இ*lடாZ ெசoய"ப+!. ைம5
ேராசா"% lேடாJ \4F8 Qைட"பதாZ, இ8
சJயாக, உ:க; எP'பா'" ANேகNப இய:@!.

ேக-3: எ*ெஸ& ஒ?* �: தயா Q@A `Q[:
வழZEைகS&, )ல வQைசகைள )லD*E
மைற@A தர ேவ[=யA-ளA. இதைன நா; ஒேர
ஒ?* �:=& உ-ள வாp ைவ@A, ேதைவ5படாத
வQைசகைள மைற*கW;, `8ன? மைற@தைத
எ6*கW; q=Tமா? இL& வQைச எ[க- மாj
ற5பட* iடாA. இதjகான வV உ-ளதா?

எ$. �மM, Mb(vK.
பPZ: நZல ேக;_. எ5ெஸZ ஒ'5

§%7Z பலவ
ைகயான தகவZ
கைள அைம5
ைகTZ, அத*
hல வJைச,
த க வ Z க ;
h ல 4 5 @ 5
கா%ட"படாத
ைவயாகேவா ,
ம ை ற 5 க " ப ட
ே வ K 7 ய த ா
கேவா அைமF-
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P45@!. AJK% எ+5ைகTZ, இFத வJ
ைசக; அfசாக5 Gடா8. வJைச எKக;
மாறா `ைலTZ இ45க ேவK+!. இ8தாேன
உ:க; _4"ப!. சNO _Jவாகேவ இதNகான
வzகைள5 pழாக, த4Qேற*.
1. எFத ப+5ைக வJைச அZல8 வJைசகைள

மைற5க ேவK+ேமா, அவNைற, ேத'Fெத
+5கq!.

2. J"ப3Z ேஹா! ேட" ேத'Fெத+5க"
ப%+ இ45க ேவK+!.

3. Cells @�"AZ Format எ*பைத, ேத'Fெத
+5கq!. எ5ெஸZ பல_தமான பா'ம%7:
ஆ"ஷ*கைள5 கா%+!.

4. 6த\Z Hide & Unhide எ*பPZ QW5
ெசo8, A*ன', Hide Rows எ*பPZ QW5
ெசoPடq!.
இPZ ஒ*ைற5 கவ35கலா!. hல வJ-

ைசக; மைற5க"ப%டாw!, வJைச எKக; 
மாNற"ப+வPZைல. இதN@" பPலாக,
அ:@ hல வJ ைசக; மைற5க"ப% +;ளன
எ*O கா%+! வைகTZ, PைரT* இட8
ப5க,PZ, row header ஏJயா_Z, க4"e வK
ண,PZ ப%ைடயாக ஒ4 ேகா+ அைம5க"ப%
745@!.

மைற5க"ப%ட வJைசகைள {K+! கா%
ட"ப+! வைகTZ ெகாK+ வர pb5கKட
வzகைள" A*பNறq!.
1. மைற5க"ப%ட வJ ைசகW* 6* மNO!

A* உ;ள வJைசகேளா+ ேத'Fெத+5
கq!. எ+,85 கா%டாக, x:க; வJைச 7
6தZ 11 வைர மைற, P4FதாZ, 6 6தZ 12
வைர ேத'Fெத+5க ேவK+!.

2. ேஹா! ேட" ேத'Fெத+5க"ப%745க
ேவK+!.

3. Cells @�"AZ Format எ*பைத, ேத'F-
ெத+5கq!. எ5ெஸZ பல_தமான பா'
ம%7: ஆ"ஷ*கைள5 கா%+!.

4. 6த\Z Hide & Unhide எ*பPZ
QW5 ெசo8, A*ன', Unhide Rows
எ*பPZ QW5 ெசoPடq!.

ேக-3: ஆ[:ராf: )dட@L&
இயZE; ெலேனாவா ேட5ள: ஒ8p
வாZ7ேன8. இL& இ8ட?ெந:
இைண5`jகான ைவ ` கா:6;
ஐகா8 எAW; இ&ைல. ஆனா&, இதj
கான ேமKவb&, ைவ ` இைண*க
q=T; என* கா:ட5ப:6-ளA. எ8
(ட; உ-ள ெரள:ட? ேமாட@LC; இ/த
இைண5g உ-ளA என உpLயாக@ ெதQ
7றA. ைவ ` இைண5`& ேட5ள: `.).
ைய இயZக ைவ5பA எ5ப= என*
Ec5gக- தரW;.

ஆ. பா�Nய$, மhைர.

பPZ: உ:க; ேட"ள% A.h.TZ, “connect
to Internet” என எFத ஐகாj! ேஹா!
lQv3Z இ45கா8. அPZ “Settings” ஐகா*
அa,P ெச%7:l ெமj ெபறq!. இPZ
“connections” அZல8 “network connections” என
ஒ4 AJq இ45@!. இPZ Wireless எ*ப8
இய5க"ப%ட `ைலTZ இ45க ேவK+!.
அZல8 Wi Fi எ*ேற கா%ட"ப+!. இ8
இய5க"ப%+!, Airplane Mode எ*ப8 இய5
க"படாத `ைலTw! இ45க ேவK+!.
ெந%ெவா'5 இைண"ANகான AJ_Z, உ:க;
ேட"ள% A.h.TZ இய:க5 G7ய அைன,8
ைவ A இைண"eக?! கா%ட"ப+!. உ:க;
¡%7Z உ;ள ெரள%ட' ேமாட! இய5க"
ப%745க ேவK+!. உ:க; ¡%+ இைண"
ANகான ெபய' கா%ட"ப+!. அதைன அa,
PனாZ, பாlேவ'% ேக%க"ப+!. அPZ,
x:க; ெச% ெசoத பாlேவ'% ெகா+,8
எ*ட' ெசoதாZ, உட* உ:க; ேட"ள% A.h.
ைவ A இைண"AZ இைண5க"ப%+, இைண
ய,ைத, ெதாட'e ெகா;?! `ைல5@ வF8
_+!.

அ+,த 6ைற ேட"ள% A.h. தானாகேவ,
இைணய இைண"AN@f ெசZw!. ெசZல-
_Zைல எ*றாZ, உ:க; ேமாட! இய5க"
 பட_Zைல எ*O ெபா4;.

ேக-3: நா8 எ8 ேல5டா5 க;5 �:டைர
3[ேடாd 10*E ஜூ8 மாத; மாjcேன8.
`8ன?, e[6; பைழய 3[ேடாd 7 )dட@
LjE மாjc* ெகா[ேட8. ந8றாக பைழய
ப= இயZE7றA. ஆனா&, பலD; 3[ேடாd
10 இய* Eவைத5 பா?@த `8ன?, e[6;

3[ேடாd 10*E மாற 3D;g7ேற8.
இலவசமாக ஏjகனேவ மாjc* ெகா[
டதனா&, e[6; அேத ேபால இலவச
மாக மாc* ெகா-ள q=Tமா?

ேக. பVமஜா ர�LMர$, ேசலY.
பPZ: _Kேடாl 105@ மாD ய

வ'க?5@, {K+! த:கW* பைழய 
hlட,PN@ மாD5 ெகா;ள ஒ4
மாத கால அவகாச,Pைன ைம5
ேராசா"% வழ: Qய8. x:க?!

மாND5 ெகாK¬'க;. ஆனாZ,
{K+! _Kேடாl 105@
மாD5 ெகா;வைத x:க; ஜூைல
295@ 6*ன' ேமNெகாK745க
ேவK+!. இ"ேபா8 கால! கடF-
8_%ட8. இ3ேமZ _Kேடாl

105@ மாD5 ெகா;ள அதNகான க%ட-
ண,ைதf ெசw,த ேவK+!. இல வசமாக"

ெபற 67யா8. இதைன 6*ேப 
க!"$%ட' மலJZ ெதW வாக, 
ெதJ_,P4Fேதாேம!

ேக=>–ப#/


